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บทน�ำ

"ซานหลาง...ซานหลาง..."
เมื่ อ ความรู ้ สึ ก อั น น่ า หลงใหล ความต้ อ งการอั น ไร้ ที่ สิ้ น สุ ด นั้ น
ถาโถมเข้ามาระลอกแล้วระลอกเล่า มู่หวั่นชิวก็เผลอร้องครางออกมา
อย่างลืมตัว มีเพียงในเวลานีเ้ ท่านัน้ ยามทีเ่ ขากับนางผสานไออุน่ ร่างกาย
รวมลมหายใจเข้าเป็นหนึ่ง เจ้ามีข้า ข้ามีเจ้าแล้วเท่านั้น นางจึงจะมี
ความรู้สึกว่าเขาเป็นของนางหมดทั้งตัวและหัวใจจริงๆ
นางเป็นหญิงที่มาจากหอคณิกา ซานหลางจึงไม่ชอบที่จะให้นาง
เปิดตัวพบใคร จ�ำต้องล้างเครื่องประทินโฉม แล้วขลุกตัวอยู่แต่ในเรือน
เฉิ น เซี ย งอย่ า งเงี ย บๆ คอยเฝ้ า ดู อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง เขาเช่ น นี้ ตั้ ง แต่ เ ขา
ยังเป็นเพียงผู้บัญชาการกองรถศึก ต่อมาเป็นแม่ทัพกุยเต๋อ สุดท้ายก็ได้
เลื่อนขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ฮู่กั๋ว นานวันเข้าซานหลางของนางก็มีภารกิจ
ที่ยุ่งขึ้นทุกที แม้จ�ำนวนครั้งที่มาหาจะน้อยลง ทว่านางก็มิได้โอดครวญ
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เสียใจแต่อย่างใด
ขอเพียงเขาคิดถึงนางเป็นครัง้ คราวเช่นนี้ หาเวลาว่างมาพบนางบ้าง
แค่นนี้ างก็ดใี จแล้ว การรอคอยเขาอยูท่ กุ คืนวันนัน้ ก็หาใช่สงิ่ ทีย่ ากล�ำบาก
อะไร
สตรีเมื่อได้รักแล้ว หัวใจก็จะวางลงต�่ำราวกับเศษผงธุลี
ถึงแม้ว่า...นางจะเป็นหญิงคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางเศษผงธุลีนั้น
ก็ตามที
"ซานหลาง...ซานหลาง..." หยาดเหงื่อผสานหยาดน�้ำตาค่อยๆ
ไหลลงอาบหน้า มู่หวั่นชิวพร�่ำเรียกชื่อของเขาครั้งแล้วครั้งเล่า ราวกับ
ต้องการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ตลอดกาล
แรงกระตุ้นราวสายน�้ำที่ดึงดูดวิญญาณนั้นค่อยๆ จางไป เพียง
รับรู้ว่าเขาจะถอนกายออก มู่หวั่นชิวก็รีบกอดเขาไว้แน่น "ซานหลาง...
อย่าไป..."
"ชอบหรือไม่" สองตาที่ปิดแน่นค่อยๆ เปิดออกจ้องมองนาง
"ชอบ...ข้าชอบมาก..." น�้ำตาแห่งความยินดีไหลอาบแก้มลงมา
อีกครั้ง นิ้วเรียวเปียกชื้นลูบไล้บนใบหน้าของเขาที่งามสง่าเป็นสันชัดเจน
ใบหน้านี้นางมองได้อย่างมิรู้เบื่อ "ขอเพียงเป็นซานหลาง อาชิวก็ชอบ
แล้ว"
"อย่างนั้นหรือ" เขาดึงมือออกมาลูบใบหน้างดงามหมดจดของนาง
นิ้วมือค่อยๆ เลื่อนลงด้านล่าง "แบบนี้...แบบนี้...แล้วแบบนี้เล่า" ทั้งที่
มือของเขาพยายามหยอกเย้า แต่ในดวงตากลับไม่มีความรักอยู่ในนั้น
แม้แต่น้อย "เจ้าชอบหมดเลย?"
8
Page ���������������������� 1.indd 8

4/9/2561 BE 17:10

อวี่ จิ่ ว ฮวา

"ซานหลาง...ซานหลาง..." กระแสความร้อนไหลทะลวงไปทั่ว
สรรพางค์กาย ร่างงามพลันสั่นสะท้าน มู่หวั่นชิวเผลอครางออกมา
อย่างไม่รู้ตัว ก่อนจะเริ่มหยัดร่างขึ้นมา "อาชิวชอบ..."
"แม้จะเป็นกลางวันแสกๆ อย่างนี้น่ะหรือ" แววตาของเขาเย็นชา
ในทันใด "เจ้าก็ชอบ?"
เนื่องจากฟังไม่ออกว่าน�้ำเสียงของเขาได้แปรเปลี่ยนไป มู่หวั่นชิว
ที่ถูกปลุกเร้าความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งจึงพยักหน้าอย่างลืมตัว "ซานหลาง
มาเมื่อใด อาชิวก็ชอบทั้งนั้น"
"สมกับทีม่ าจากหอคณิกา แพศยาเสียจริง!" ในตอนทีน่ างถูกกระตุน้
จนถึงขีดสุด จู่ๆ เขาก็ถอนกายออกในฉับพลัน ก่อนกระโดดลงพื้นไป
"ซานหลาง...อย่าไป..." บนร่างอันเปลือยเปล่า แม้จะรับรู้ได้ถึง
ความหนาวเย็น ทว่ามู่หวั่นชิวที่อยู่ในอารมณ์รักก็ยังร้องโอดครวญ
เรียกเขา แววตาพร่ามัวเลื่อนไปตามร่างของเขาที่ไปยืนอยู่บนพื้นแล้ว
ทันใดนั้นสมองของนางก็มึนงง เสียงดังอื้ออึงอยู่ในหู ความรู้สึก
ทีถ่ กู ปลุกเร้าพลันหายไปไม่เหลือร่องรอย ร่างของนางแข็งเกร็งอยูต่ รงนัน้
ไม่รู้ว่าฉากบังตาตรงหน้าเตียงถูกย้ายไปตั้งแต่เมื่อใด บนพื้นมีคน
ยืนอยู่เต็มไปหมด ฮูหยินน�ำอนุของเขามาดูนางด้วยรอยยิ้ม สาวใช้
สองคนรีบเข้ามาเช็ดตัวและสวมเสื้อผ้าให้เขา
เป็นไปได้อย่างไร...เป็นไปได้อย่างไร
ซานหลางปล่อยให้พวกนางเข้ามาในเรือนเฉินเซียง ดูพวกตน
ท�ำเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไร!
ในตอนแรกนางไม่สนใจฐานะ ไม่ถือสาว่าเขาจะมีสตรีมากมาย
9
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เพียงใด นางเพียงติดตามเขาไปโดยไม่โอดครวญหรือเสียใจ สิ่งเดียว
ที่ขอก็คือให้นางได้มีที่ยืนเป็นของตัวเอง ไม่อนุญาตให้ภรรยาและอนุ
ก้าวเข้ามาในเรือนเฉินเซียง เป็นเขาที่รับปากกับนางเองนี่นา
แล้วพวกนางเข้ามาตั้งแต่เมื่อใด เหตุใดนางจึงไม่ได้ยินเสียงอะไร
แม้แต่น้อย...
สติที่เลอะเลือนค่อยๆ ชัดเจนขึ้น สายตาของนางไปอยู่ที่ถ้วย
หยกขาวบนโต๊ะใบนั้น ใช่แล้ว...ข้าวต้มรังนกที่เพิ่งดื่มไปชามนั้นต้องถูก
วางยาก� ำ หนั ด เป็ น แน่ มู ่ ห วั่ น ชิ ว หลั บ ตาลงช้ า ๆ แล้ ว ถอนหายใจ...
มู่หวั่นชิวเอ๋ย มู่หวั่นชิว สมน�้ำหน้าเจ้าแล้วที่เป็นเช่นนี้ สมน�้ำหน้าแล้ว
ที่ต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้...ทั้งที่เจ้าออกมาจากหอคณิกา ทั้งยัง
เคยเป็นสายลับก�ำลังส�ำคัญที่สุดของเขา เหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการที่เจ้าใช้
บ่อยที่สุด ทว่าวันนี้กลับติดกับมันเสียเอง
เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้ง สายตาของนางก็ไปอยู่บนใบหน้าของเขา
ที่งามสง่า ไม่ว่าคิ้ว ดวงตา หรือริมฝีปากบางๆ ที่มีเอกลักษณ์นั้น ท�ำให้
นางมองพันรอบก็ไม่เพียงพอ อ่านหมื่นรอบก็ไม่รู้เบื่อ เมื่อได้ยินว่า
ข้าวต้มรังนกเป็นของที่เขาส่งมา พอรู้ว่าเขาเป็นห่วง นางก็ดีใจ จน
หลงคิดไปว่านั่นเป็นหยดน�้ำค้างที่สวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ จึงชิมไป
โดยที่ แ ยกแยะไม่ อ อกว่ า เขาได้ เ ตรี ย มยาพิ ษ อั น งดงามบนโลกนี้ ไ ว้
ให้กับนาง
เขาเบื่อนางไปนานแล้ว!
นางช่างโง่งมงาย โง่งมงายไม่เปลี่ยนเลย...
ความหวาดกลัวพลันหายไปจนสิ้น เพียงพริบตา ในดวงตาของ
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มูห่ วัน่ ชิวก็สว่างกระจ่างขึน้ แววตาเลือ่ นไปทีต่ วั หงซิว่ สาวใช้ทตี่ ดิ ตามนาง
มาหลายปี
"บ่าวเห็นคุณหนูหน้าแดง เอาแต่เรียกชื่อของท่านแม่ทัพ..." หงซิ่ว
บิดผ้าเช็ดหน้าแน่น "บ่าวจึงคิดว่าท่านป่วย ก็เลย...ก็เลยไปเชิญท่านแม่ทพั
กับฮูหยิน..."
เสียงนั้นเบาราวยุงบิน หงซิ่วไม่กล้ามองตาของมู่หวั่นชิว
"ได้ยนิ ว่าเจ้าป่วย ข้าจึงรีบเร่งไปเชิญท่านหมอมา กลัวว่าหากชักช้า
จะท�ำให้ท่านแม่ทัพปวดใจ..." ฮูหยินยังคงมีท่าทางใจดีดังเดิม แม้
น�้ำเสียงจะอบอุ่นเหมือนที่ผ่านมา ทว่าวาจาต่อมากลับเต็มไปด้วยการ
ประชดประชัน "คิด ไม่ถึง ว่าเจ้ากลับ รีบเร่งดึงตัวท่า นแม่ทัพมาจาก
โถงประชุม เพื่อมาท�ำเรื่องเช่นนี้!"
ได้ยินในห้องมีเสียงดังหึ่งๆ ขึ้นมา มู่หวั่นชิวจึงพบว่าที่ด้านหลัง
อนุหลายคนนั้น ยังมีท่านหมอยืนอยู่อีกสองคน พวกเขาต่างก็หน้าแดง
ไปถึ ง ล� ำ คอ ก้ ม หน้ า จนชิ ด อก กระนั้ น ในแววตาที่ ส ่ ง มาทางนาง
อยูบ่ อ่ ยครัง้ กลับเต็มไปด้วยแรงปรารถนาอันน่าอายทีเ่ กิดจากการร่วมรัก
อันร้อนแรงเมื่อครู่...
"ร่วมรักกลางวันแสกๆ ช่างไร้ยางอาย!" ฮูหยินยกมือขึ้น ในห้อง
พลันเงียบเสียงลงทันที นางจึงพูดต่อไปว่า "อาชิว เจ้ารูค้ วามผิดของตนเอง
หรือไม่" เห็นมูห่ วัน่ ชิวจ้องหน้าท่านแม่ทพั นิง่ ไม่พดู จา ฮูหยินก็ยกมุมปาก
ยิ้มเยาะ แล้วหันไปเรียกคน "ใครก็ได้เข้ามาที..."
ยายแก่สองคนเดินเข้าไปค�ำนับ
"เอาตัวนางไปตรึงบนลาไม้ แห่รอบถนนสามวัน!"
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ลงทัณฑ์ด้วยลาไม้?!
อนุทั้งหลายพากันกรีดร้องออกมา
สิ่งที่เรียกว่าลาไม้ ก็คือลาที่ท�ำมาจากไม้ บนหลังลาจะมีท่อนไม้
ปลายแหลมขนาดเท่านิ้วหัวแม่มืออยู่ ขณะที่คนถูกลงทัณฑ์ถูกบังคับ
ให้ขึ้นหลังลาไม้ ท่อนไม้ปลายแหลมก็จะคอยทิ่มแทงกายท่อนล่าง
ยามที่ลาไม้เคลื่อนตัว ท่อนไม้ปลายแหลมก็จะขยับยื่นหด ทิ่มแทงจน
กายท่ อ นล่างของผู้ถูกลงทัณฑ์เลือ ดอาบ ให้คนผู้นั้นต้องเจ็บจนใจ
แทบขาดทีเดียว
นีเ่ ป็นโทษหนักทีส่ ดุ ทีแ่ คว้นต้าโจวใช้ลงโทษหญิงแพศยา อย่าพูดถึง
สามวันเลย เพียงแค่วันเดียวก็ไม่มีผู้ใดรอดชีวิตได้แล้ว ทว่าฮูหยินยังคง
ใช้การลงทัณฑ์อันโหดร้ายนี้กับมู่หวั่นชิว!
แม้ ค วามรู ้ สึ ก ที่ พ วกนางมี ต ่ อ หญิ ง สาวจากหอคณิ ก าตรงหน้ า
ที่มีรูปโฉมงดงามราวเทพธิดาจุติลงมา แต่กลับงามราวนางมารเมื่ออยู่
บนเตี ย งจะเป็ น ความเกลี ย ดเข้ า กระดู ก ด� ำ เพี ย งใดนั้ น แต่ เ มื่ อ เกิ ด
เป็นหญิงเช่นเดียวกัน ภาพเหตุการณ์ในยามนี้ยังคงก่อให้เกิดความรู้สึก
เห็นอกเห็นใจพวกเดียวกันขึ้นมา
เห็นฮูหยินยังนิ่งไม่ขยับ จึงพากันเลื่อนสายตาไปที่ตัวท่านแม่ทัพ
หวั ง ว่ า เขาจะคิ ด ถึ ง ความรั ก ที่ ผ ่ า นมา แล้ ว จั ด การลงโทษหญิ ง ผู ้ นี้
ให้จบสิ้นไป!
หลังจากยื่นมือไปปัดชุดไหมตัวยาวที่เพิ่งสวมเมื่อครู่ ซึ่งเดิมที
ก็ไม่มีฝุ่นผงติดอยู่เรียบร้อยแล้ว เขาจึงเหลือบมองมู่หวั่นชิวด้วยสายตา
เย็นชาแวบหนึ่ง ก่อนจะก้าวเท้าเดินออกไปข้างนอก
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"ท่ า นแม่ ทั พ ..." หงซิ่ ว ทรุ ด เข่ า ลงบนพื้ น ขวางหน้ า เขาเอาไว้
"บ่าวขอร้องท่านแม่ทัพ ท่านพันไม่สน หมื่นไม่สน ก็ขอให้เห็นแก่ที่
คุณหนูติดตามท่านอย่างภักดี เห็นแก่ความรักมานานหลายปี ขอท่าน
ได้โปรดปล่อยคุณหนูไปเถอะเจ้าค่ะ..." เห็นเขาไม่มองหน้ามู่หวั่นชิว
แม้แต่นอ้ ย หงซิว่ จึงขยับตัวคลานมาครึง่ ก้าว ขวางหน้าเขาไว้ไม่ยอมปล่อย
"ท่านแม่ทัพ คุณหนูอยู่ในหอชุนเซียงมาหลายปี ยอมอยู่ที่นั่นเพื่อท่าน
โดยไม่ปริปากบ่นมาตลอด คอยรวบรวมข่าวให้ท่านอย่างเต็มที่ ช่วยให้
ท่านเอาชนะตระกูลหลีแห่งเมืองต้าเยี่ยและตระกูลเจิงแห่งเมืองผิงเฉิง
จนท่านก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งแม่ทัพใหญ่ฮู่กั๋ว แม้นางไม่มีความชอบ แต่ก็
ถือว่ามีความพยายาม บ่าวเพียงขอร้องท่าน หากท่านไม่ชอบคุณหนู
แล้วจริงๆ ก็ปล่อยคุณหนูกลับหอชุนเซียงไปเถอะเจ้าค่ะ..."
เรือ่ งก้าวขึน้ สูต่ ำ� แหน่งแม่ทพั ใหญ่ เขาอาศัยความสามารถยอดเยีย่ ม
ของตนเองเท่ า นั้ น จะถื อ เป็ น ผลงานของนางได้ อ ย่ า งไร พอได้ ฟ ั ง
ค�ำพูดนี้แล้ว ในดวงตาของซานหลางก็ฉายแววเยือกเย็นทันที พลันเตะ
หงซิ่วออกไปอย่างแรง
แม้ จ ะถู ก เตะจนล้ ม ลงกั บ พื้ น แต่ ห งซิ่ ว ก็ ยั ง พยายามจะลุ ก ขึ้ น
หลังเช็ดเลือดที่ไหลลงมาตรงจมูกแล้ว ก็นึกอยากจะเข้าไปอีก แต่เมื่อ
ประสานกับแววตาดุดนั ของท่านแม่ทพั ร่างของนางก็ทนไม่ไหวพลันสัน่ เทา
ขึ้นมา หงซิ่วจึงหมุนตัวทันใด ไปกอดขาของฮูหยินแทน แล้วเอาแต่โขก
ศีรษะ "บ่าวขอร้องฮูหยินเจ้าค่ะ ขอร้องฮูหยินได้โปรดปล่อยคุณหนู
ไปด้วยเจ้าค่ะ ท่านรับปากบ่าวแล้วว่าจะแค่ขังนางเอาไว้ ไม่ให้นาง
มายั่วยวนท่านแม่ทัพได้อีก ท่านบอกว่าจะไม่ลงทัณฑ์นาง..."
13
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"คนโง่! กล้ามาพูดจาเหลวไหลต่อหน้าคนอื่นอีก..." ฮูหยินสีหน้า
เคร่งขรึม "ใครก็ได้เข้ามาที ลากตัวนางออกไป โบยให้ตาย!"
"ฮูหยิน บ่าวขอร้องท่าน ปล่อยคุณหนูไปเถอะเจ้าค่ะ การลงทัณฑ์
แบบนั้นคุณหนูต้องรับไม่ไหวแน่..." หงซิ่วตะโกนอย่างสิ้นหวัง กอดขา
ฮูหยินไว้แน่นไม่ยอมปล่อยมือ
มียายแก่สองคนเข้ามาแกะมือของหงซิ่วออก แล้วลากตัวนาง
ออกไป
"คุณหนู...คุณหนู เป็นบ่าวที่ท�ำร้ายท่านเจ้าค่ะ ถึงบ่าวตายไปก็ไม่
สาสมกับความผิด..."
น�้ำเสียงเศร้าสลดของหงซิ่วดังวนอยู่ในห้อง เนิ่นนานก็ยังไม่จางไป
ภายในห้องเงียบจนแม้แต่เข็มหล่นก็ยังได้ยินเสียง
สายตาทุกคู่มารวมอยู่ที่ตัวท่านแม่ทัพ ไม่รู้ว่าเขาได้ฟังค�ำพูด
ของหงซิ่วแล้ว จะเกิดส�ำนึกแล้วปล่อยมู่หวั่นชิวไปหรือไม่
มู่หวั่นชิวก็จ้องเขาไม่วางตาเช่นกัน หากเขายังมีความรักต่อนาง
สักนิด คงไม่ท�ำเช่นนี้กับนาง
เขาไม่ได้หันหน้ามา เพียงแค่กวาดตามองทุกคนช้าๆ แวบหนึ่ง
จากนั้นก็ก้าวเท้าเดินออกไป
บรรดาอนุต่างรู้ตัวพากันกระจายตัวไปสองฟาก เปิดเป็นทางให้
"ท่านแม่ทัพ" มู่หวั่นชิวไม่ได้เรียกซานหลางอย่างอ่อนโยนอีกแล้ว
เสียงของนางเย็นเยือกราวน�้ำแข็ง เย็นจนท�ำให้ใจคนหนาวสั่น
ภายใต้สายตาของทุกคน นางค่อยๆ เดินลงมา ร่างที่ไม่มีไขมัน
แม้แต่น้อย งดงามจนท�ำให้คนลืมตาไม่ขึ้น ราวกับเป็นรูปปั้นที่มีมาแต่
14
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โบราณ บริสุทธิ์ไร้มลทิน ท�ำให้คนมิอาจเกิดใจอกุศลขึ้นมาได้อีก
ยามทีป่ ระสานกับดวงตาสิน้ หวังของนาง ในดวงตาเขามีความยาก
จะทนไหวแวบผ่ า น แต่ ก ลั บ ถู ก ความเกลี ย ดชั ง กลบไปในทั น ที เขา
หมุนตัวกลับแล้วก้าวยาวออกไปทันใด
"หยุดนะ!" มู่หวั่นชิวตะโกน แล้วคว้ากระบี่งามบนผนังห้องลงมา
ไม่ รู ้ ว ่ า องครั ก ษ์ ส องคนกระโดดออกมาจากที่ ใ ดมาขวางหน้ า
ท่านแม่ทัพเอาไว้
"เจ้าจะท�ำอะไร!" เขาหมุนตัวมา ในดวงตาเต็มไปด้วยความรังเกียจ
"จะฆ่าข้า?"
"แม้ว่าอาชิวจะเป็นหญิงคณิกา แต่ตอนที่ติดตามท่านแม่ทัพมา
ก็ยังบริสุทธิ์อยู่ หลังจากนั้นก็ยังรักษาตัวเองเพื่อท่านแม่ทัพ..."
สองตาสิ้นหวังของมู่หวั่นชิวมีความหวังอยู่รางๆ รักก็รักแล้ว นาง
หาได้รู้สึกเสียใจไม่ ทั้งยังรู้ตัวว่าตนเองมีฐานะต้อยต�่ำ นางจึงไม่หวัง
จะได้ทงั้ ใจของเขา ขอเพียงเขาให้นางสักเล็กน้อยก็พอ ความรักแค่เพียง
เล็กน้อยนี้ก็ท�ำให้โลกของนางเต็มไปด้วยดอกไม้หอมแล้ว
"หญิงในหอคณิกา คู่ควรกับค�ำว่าบริสุทธิ์หรือ" ฮูหยินยิ้มเยาะ
มู่หวั่นชิวไม่ได้มองนาง ยังคงจ้องหน้าเขาไม่วางตา "อาชิวรู้ว่า
ไม่คคู่ วรกับท่านแม่ทพั ซึง่ อาชิวก็ไม่กล้าขอฐานะ ไม่กล้าขอความร�ำ่ รวย
ไม่กล้าขออะไรเลย หวังเพียงสามารถเฝ้าอยู่ข้างท่านแม่ทัพอย่างเงียบๆ
หวังว่าตอนทีท่ า่ นว่างจะคิดถึงบ้าง มาหาอาชิวบ้างก็พอ หัวใจรักนีส้ วรรค์
เป็นพยานได้ เหตุใดท่านแม่ทัพจึงใจร้ายเช่นนี้!"
"ลูกสาวอัครเสนาบดีเลว นางโลมในหอคณิกา คู่ควรแล้วหรือ!"
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เสี ย งเย็ น เยื อ กของเขาดั ง ก้ อ ง บรรดาอนุ ต ่ า งรู ้ สึ ก หนาวเหน็ บ
แต่ละคนเงียบราวจักจั่นในฤดูหนาว
เพียงพริบตา ห้องที่เต็มไปด้วยคน กลับเงียบสงัดราวกับสุสานร้าง
"ท่านแม่ทัพเห็นอาชิวครั้งแรก ก็คือในหอคณิกา!" อาชิวถามเสียง
เย็นชา "เป็นท่านที่เฝ้าคอยตาม ขอร้องสิ่งต่างๆ มากมาย ทว่าตอนนี้
กลับพูดว่า 'คู่ควร' อย่างนั้นหรือ?!"
ผ่านไปเนิ่นนาน ในห้องก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้แต่น้อย
"ฮ่า...ฮ่า...ฮ่า..." ท่ามกลางความเงียบงัน จู่ๆ มู่หวั่นชิวก็หัวเราะ
เสียงแปลกแปร่งออกมา ฟังดูวังเวงราวกับผีในสุสาน "หากรู้ว่าเป็นเช่น
วันนี้แต่แรก ตอนนั้นจะท�ำไปท�ำไม...ท�ำไปท�ำไม..." นางมองตาของเขา
อย่างสิ้นหวัง "พี่น้องในหอคณิกาล้วนบอกว่า ชายหนุ่มไร้ความรักจริง
อย่าได้เสียตัวแล้วเสียหัวใจไปด้วย แต่อาชิวไม่เชือ่ อาชิวคิดว่าท่านแม่ทพั
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วในโลกนี้ เป็ น คนที่ ค วรค่ า ให้ อ าชิ ว ฝากใจฝากกายไว้
อาชิวเคยคิดว่าจะไม่เสียใจ แต่วันนี้อาชิวเสียใจแล้ว..."
ท่ามกลางสายตาประหลาดใจ นางร้องเพลงแห่งสัญญาทีเ่ คยมีขนึ้
เบาๆ เสียงนั้นราวเสียงนกร้องกลางหุบเขากว้าง ไพเราะแต่โศกเศร้า บีบ
เค้นน�้ำตาคน
"ยามวสั น ต์ ท ่ อ งเที่ ย ว ดอกซิ่ ง ละล่ อ งติ ด เกศา พานพบบุ รุ ษ
บ้านใดหนา รูปโฉมงามสง่าน่ายล ข้าหมายตบแต่งร่วมชีวี ชาติภพนี้
พึงใจสมดั่งหมาย แม้ถูกทอดทิ้งให้เดียวดาย ก็ไม่อับอายนึกเสียใจ!*"
"อาชิวเสียใจแล้ว อาชิวเสียใจแล้ว...เสียใจแล้วจริงๆ" นางพร�่ำพูด
* มาจากบทประพันธ์ 'ค�ำนึงแดนสวรรค์' ของเหวยจวง (ประมาณ ค.ศ. 836-910) กวีสมัยราชวงศ์ถงั
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เสียงเบา หัวเราะแปลกประหลาดราวกับนางมาร "ชาตินี้ รักนี้ อาชิว
รักจนมิอาจรักได้แล้ว หากมีชาติหน้า อาชิวจะไม่ขอรักใครอีก!"
เมื่อค�ำสาบานจบลง ของเหลวสีแดงสดพลันกระเซ็นออกมาจาก
ล�ำคอ กลีบดอกไม้นับไม่ถ้วนโปรยปรายร่วงหล่นลงมาในทันที ท�ำให้
สายตาทุกผู้คนต้องพร่ามัว...
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1
"ว้ า ย!" เสี ย งร้ อ งดั ง ขึ้ น มู ่ ห วั่ น ชิ ว พลั น ตื่ น ขึ้ น มาจากฝั น ร้ า ย
แล้วดีดตัวลุกขึ้นนั่ง
เสียงกบร้องรับกัน ดวงจันทร์ลอยสูงเด่น รอบข้างเต็มไปด้วย
กลิน่ หอมสดชืน่ ของหญ้าป่า ทัง้ ทีผ่ นื ป่ายามค�ำ่ คืนช่างน่าหลงใหลเพียงนี้
เหตุใดนางในชาติก่อนจึงไม่ทันได้เห็นเล่า
ทั้งยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์...
"คุณหนูฝันร้ายอีกแล้วหรือขอรับ" มู่จงที่เฝ้าอยู่ไม่ไกลถูกเสียง
กรีดร้องท�ำให้ตกใจตื่น เขาจึงรีบลุกขึ้นมา
เพียงเห็นมู่หวั่นชิวที่เหม่อมองท้องฟ้า ในดวงตาเขาก็ฉายแวว
ซับซ้อน
คุณหนูใหญ่ที่เดิมสูงศักดิ์ ทั้งเย่อหยิ่งเอาแต่ใจ ด้วยบิดาต้องโทษ
จ�ำต้องระหกระเหินในชั่วข้ามคืน นอนกลางดินกินกลางทราย ไม่ว่าใคร
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ก็คงฝันร้ายติดต่อกันกระมัง มู่จงถอนหายใจเสียงเบาๆ หยิบเสื้อบนพื้น
ขึ้นมาคลุมตัวนาง แล้วจึงหันไปยังกองไฟที่ใกล้ดับซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไป
พลางเติมกิ่งไม้ลงไป จากนั้นพูดว่า
"ต้องให้คุณหนูมานอนกลางป่า เป็นเรื่องสุดวิสัยแล้ว เป็นเพราะ
พวกเราเป็ น นั ก โทษหนี ค ดี จึ ง เข้ า พั ก ที่ โ รงเตี๊ ย มไม่ ไ ด้ คุ ณ หนู ค วร
ฉวยโอกาสที่ฟ้ายังไม่สว่างนอนพักอีกสักครู่เถอะขอรับ พรุ่งนี้ยังต้องเร่ง
เดินทางอีก..." เห็นมู่หวั่นชิวไม่พูดอะไร จึงพูดต่อไปว่า "พรุ่งนี้ก็จะดีขึ้น
แล้ ว ทั น ที ที่ ไ ปถึ ง เมื อ งเครื่ อ งหอมต้ า เยี่ ย พวกเราก็ จ ะอยู ่ ห ่ า งจาก
เมืองหลวงอันคังไกลขึ้น คุณหนูก็จะเข้าพักในโรงเตี๊ยมได้แล้ว..."
"เมืองต้าเยี่ย?" ท่าทางเหม่อลอยของมู่หวั่นชิวพลันตื่นเต้นขึ้นมา
ทันที "พรุ่งนี้ก็ถึงแล้ว?"
"ใช่ขอรับ..." ในแววตาของมู่จงฉายประกายสดใส "พรุ่งนี้พวกเรา
ก็จะถึงเมืองต้าเยี่ยแล้ว คุณชายรองตระกูลเจิงแห่งเมืองผิงเฉิงที่เป็น
สหายเก่าแก่ของนายท่านจะรอรับคุณหนูอยู่ที่เมืองต้าเยี่ยขอรับ"
"พรุ่งนี้..." มู่หวั่นชิวพึมพ�ำ
ใช่แล้ว พรุง่ นีข้ องชาติกอ่ น มูจ่ งทีด่ เู หมือนภักดีผนู้ จี้ ะร่วมมือกับโจร
ชิงสมบัติที่นางน�ำติดตัวมา แล้วขายนางให้กับหอคณิกาที่ใหญ่ที่สุด
ในเมืองต้าเยี่ย...หอชุนเซียง
นับจากนั้น ชีวิตยากล�ำบากในหอคณิกาช่วงนั้นก็จะถือเป็นจุด
ด่างพร้อยในชีวติ ของนางทีม่ อิ าจลบล้างได้อกี เมือ่ ตกมาอยูใ่ นร่างคาวโลกีย์
แล้ว ไม่วา่ ต่อไปนางจะมีชวี ติ อย่างเงียบๆ เพียงไร หรือมีเรือนร่างทีบ่ ริสทุ ธิ์
อย่างไร เข้มแข็งขนาดไหน จะรักเขามากเพียงใด ก็ไม่มีทางเป็นหญิง
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ที่ออกหน้าออกตาของเขาได้ ไม่มีทางหนีพ้นโชคชะตาที่จะถูกทอดทิ้ง
อย่างไม่ไยดีไปได้ สุดท้ายยังคงได้ชื่อว่าเป็นหญิงแพศยา ต้องดื่มด�่ำ
ความเกลียดชังไปจนตาย
โชคยังดีที่พอตื่นมาในชาตินี้แล้ว ยังเป็นช่วงก่อนหน้าที่นางจะถูก
ขายเข้าไปในหอคณิกา นางยังพอมีเวลาหาทางดิ้นรนได้ทัน ชาติก่อน
ผ่านไปแล้ว ชาตินี้โชคชะตาของนางจะปล่อยให้ผู้อื่นมาควบคุมอีกมิได้
เป็นอันขาด!
"คุ ณ หนู เ ป็ น อะไรไปขอรั บ " ประสานเข้ า กั บ สายตาเย็ น เยื อ ก
อย่างฉับพลันของมู่หวั่นชิว มู่จงก็หนาวสะท้านขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่
นั บ จากคุ ณ หนู ฝ ั น ร้ า ยติ ด ต่ อ กั น มาหลายคื น อารมณ์ ข องนาง
ก็เปลี่ยนไปมาก จากที่เคยเย่อหยิ่งวางอ�ำนาจ นางกลับดูกลัดกลุ้ม
ขึ้นกว่าเดิม และเงียบขรึมลงไปมาก วันหนึ่งจะพูดเพียงไม่กี่ประโยค
มักจะใช้แววตาที่เขาเองก็ไม่เข้าใจมามองเขา และบ่อยครั้งที่นางจะนั่ง
อยู่แบบนี้เป็นค่อนคืนโดยไม่พูดไม่จาอะไร
ไม่รู้เพราะเหตุใด ทุกครั้งที่ประสานกับแววตาเช่นนี้ของนาง มู่จง
มักเกิดความหวาดหวั่น
"ไม่มอี ะไร" มูห่ วัน่ ชิวได้สติคนื มา "ท่านอาจงนอนก่อนเถอะ ข้าอยาก
จะนั่งคนเดียวสักพัก"
หลบสายตาของมู่หวั่นชิวแล้ว มู่จงก็รับค�ำเสียงอู้อี้ นอนหันหลัง
ให้นางในที่ไม่ไกลออกไป
ได้ยินเสียงลมหายใจสม�่ำเสมอดังขึ้นด้านหลัง มู่หวั่นชิวแอบเช็ด
น�้ำตาข้างแก้ม เหม่อมองท้องฟ้าสีหม่น
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หลังจากตืน่ ขึน้ มา นางก็ชอบมานัง่ เงียบๆ เช่นนี้ โดยไม่ได้คดิ อะไร
เอาแต่ นั่ ง นิ่ ง เงี ย บ หากในชาติ นี้ สามารถสู ด อากาศอิ ส ระแบบนี้
ได้บอ่ ยครัง้ ได้กลิน่ หอมของหญ้าป่าแบบนีไ้ ด้มากสักหน่อย สัมผัสเสน่ห์
ของธรรมชาติเช่นนี้ แม้จะเป็นเพียงชาวบ้านป่าบ้านเขา หรือเป็นหญิง
ที่ต้องไปอยู่ในที่อันไกลโพ้น นางก็พึงพอใจแล้ว ยังจะต้องไปเกิดใน
ตระกูลขุนนางใหญ่เพื่ออะไร
นางในชาติกอ่ น ช่างโง่ ช่างเย่อหยิง่ ช่างเอาแต่ใจ และช่างบ้าคลัง่
เสียจริง
"ด้านหน้ามีแม่น�้ำอยู่สายหนึ่ง คุณหนูไปล้างหน้าล้างตาก่อนเถอะ
ขอรับ" ทางตะวันออกเพิ่งจะมีแสงโผล่พ้นขึ้นมาร�ำไร มู่จงจึงลุกขึ้น
"อาหารแห้งไม่พอแล้ว บ่าวจะไปเก็บผลไม้ป่ากลับมาให้พอประทัง
ความหิวไปก่อน..."
"ได้!" มู่หวั่นชิวคว้าห่อผ้าติดตัวขึ้นมาด้วย
"คุณหนู..." มู่จงรีบร้องเรียก
ถึงแม้ห่อผ้าจะเล็ก แต่ด้านในกลับเต็มไปด้วยของมีค่า เพียงพอ
จะซื้อโรงธูปดีๆ สักโรงที่เมืองเครื่องหอมต้าเยี่ยได้เลย จะให้นางหอบหนี
ไปมิได้เด็ดขาด
ไม่ทันสังเกตเห็นเขาชักสีหน้า มู่หวั่นชิวจึงรีบถามว่า "ท่านอาจง
มีอะไรอีกหรือ"
"บ่าว..." มู่จงชะงักเสียงไป "ฟ้ายังไม่ทันสว่างดี อย่างไรให้บ่าว
ไปกับคุณหนูดีหรือไม่" เห็นนางขมวดคิ้ว จึงพูดเสริมต่อไปว่า "ที่นี่เป็น
ภูเขารกร้าง บ่าวเกรงว่าคุณหนูไปคนเดียว แล้ว..."
21
Page ���������������������� 1.indd 21

4/9/2561 BE 17:10

ยอดหญิ งเซี ย นเครื่ อ งหอม 1

"ไม่ตอ้ งหรอก" มูห่ วัน่ ชิวพูดอย่างเคร่งขรึม "เดินทางบนภูเขามานาน
ขนาดนี้ ข้าคุ้นเคยแล้ว ตอนนี้ก็สายแล้วด้วย ท่านอาจงไปเก็บผลไม้ป่า
ก่อนเถอะ อีกครู่พวกเรารีบออกเดินทางกัน คนจะได้น้อยสักหน่อย"
มู่จงจับจ้องห่อผ้าในมือนาง ขยับริมฝีปากสองสามครั้ง สุดท้าย
ยังคงรับค�ำ แล้วหมุนตัวเดินเข้าไปในป่าทันที
หลังจากที่ล้างหน้าล้างตาอย่างลวกๆ แล้ว มู่หวั่นชิวก็เปิดห่อผ้า
ออกดู นิ้วเรียวลูบไปบนเครื่องประดับของมีค่าที่ส่องประกายวาววับ
นี่เป็นสิ่งที่ท่านแม่จัดเตรียมไว้ให้นางก่อนจะจากมา ซึ่งเป็นของติดตัว
ตอนแต่งงานของนาง มู่หวั่นชิวลูบไปทีละเม็ด ในแต่ละเม็ดล้วนส่งผ่าน
ความรักและความหวังของท่านแม่ที่มีต่อตัวนาง ชั่วขณะนั้นราวกับ
ค�ำพูดของท่านแม่ดังขึ้นที่ข้างหูอีกครั้ง
'อาชิว ไปกับท่านอาจงเถอะ เขาเป็นคนจรที่ท่านพ่อเจ้ารับมาเลี้ยง
ตัง้ แต่เด็ก ต่อไปก็จะดูแลเจ้าเหมือนเป็นลูกสาว เจ้าจ�ำไว้นะ ไม่วา่ ในจวน
จะเกิดอะไรขึน้ เจ้าอย่าได้กลับมาเด็ดขาด อย่าล้างแค้นให้แม่กบั ท่านพ่อ
ของเจ้าเด็ดขาด ขอเพียงเจ้ามีชีวิตที่ดี ได้แต่งงานกับคนดี แม้แม่อยู่ใน
ปรโลกก็นับว่าตายตาหลับแล้ว...ทรัพย์สินมากมายจะน�ำภัยมาสู่ตัวได้
ถึงแม้ในจวนจะมี แต่แม่ไม่กล้าให้เจ้าเอาติดตัวไปมากนัก ของพวกนี้
พอให้เจ้าไปถึงเมืองเครื่องหอมต้าเยี่ยแล้วซื้อโรงธูปสักโรงก็พอที่จะ
ท�ำการค้าอย่างดีได้แล้ว'
ท่านแม่...กลับหวังเพียงให้นางมีชวี ติ ในชาตินอี้ ย่างเป็นสุขเท่านัน้ !
ไม่รวู้ า่ เริม่ ตัง้ แต่เมือ่ ใดทีใ่ บหน้าของมูห่ วัน่ ชิวเต็มไปด้วยหยาดน�ำ้ ตา
ชาติทแี่ ล้วตอนทีพ่ กั แรมอยูก่ ลางป่ากับมูจ่ ง นางโอดครวญร้อยพันอย่าง
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บ่นว่าในบ้านมีเงินทองกองเป็นภูเขา แต่ท่านแม่กลับไม่ยอมให้นาง
เอาติดตัวมามากกว่านี้ ท�ำให้นางต้องมานอนกลางป่ากลางเขา ได้รับ
ความทุกข์ยากเช่นนี้ ผ่านมาหนึ่งชาติ นางจึงเข้าใจความพยายาม
ของท่านแม่แล้ว
เพราะการโอดครวญเกีย่ วกับสมบัตเิ ล็กน้อยนีไ้ ม่หยุด จึงน�ำโชคร้าย
ที่ท�ำให้นางต้องไปเป็นนางคณิกา!
"ท่านแม่...ท่านวางใจได้ ในชาติน้ีลูกจะต้องมีชีวิตที่ดีแน่นอน"
สายตาเหม่อมองไปยังแสงทองที่เริ่มปรากฏที่ปลายขอบฟ้า มู่หวั่นชิว
ก็พูดพึมพ�ำขึ้นมา
ผ่านไปพักใหญ่ นางจึงรีบก้มหน้าลงมัดห่อผ้า ก่อนจะหิ้วห่อผ้า
ยืนขึ้นแล้วออกเดิน หลังจากมองไปยังทางเล็กคดเคี้ยวริมแม่น�้ำ นางก็
หยุดเดินอีกครั้ง
มูห่ วัน่ ชิวชอบวรยุทธ์ ไม่ชอบอักษรมาตัง้ แต่เด็ก ด้วยเหตุนที้ า่ นพ่อ
จึงเชิญอาจารย์มาสอนวรยุทธ์ให้นางโดยเฉพาะ แต่ลว้ นเป็นการขยับหมัด
วาดขาทั่วไป เพียงแค่ท�ำให้ร่างกายของนางแข็งแกร่งและคล่องแคล่ว
กว่าหญิงทั่วไปเท่านั้น จะน�ำไปเทียบกับมู่จงได้อย่างไร เขานั้นเป็นถึง
องครักษ์ประจ�ำกาย ซ�้ำยังมีวรยุทธ์ล�้ำเลิศซึ่งก็ได้ท่านพ่อเป็นผู้อบรม
ฝึกสอนมาโดยเฉพาะ ภายในป่าลึกรกร้างแห่งนี้ ทั้งนางยังน�ำของมีค่า
ติดตัวมาด้วย ย่อมจะหนีอีกฝ่ายไม่พ้นอยู่แล้ว
ความคิดแวบผ่านสมอง มูห่ วัน่ ชิวจึงย่อตัวลงเปิดห่อผ้าออกอีกครัง้
หยิบห่อผ้าเล็กๆ ด้านในที่ห่อด้วยเสื้อออกมา แล้วหยิบป้ายหยกชิ้นหนึ่ง
เก็บใส่อกเสื้อ เมื่อคิดสักครู่ก็หยิบออกมาใหม่ ของมีค่าเหล่านี้พอตก
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กลางคืนไม่รู้ว่ามู่จงจะแอบนับไปแล้วไม่รู้ก่ีรอบ หากขาดไปสักชิ้น
เขาคงจะเกิดความสงสัย ย่อมไม่ปล่อยนางไปเป็นแน่
แต่เมื่อมองเสื้อผ้าในมือ มู่หวั่นชิวใจยังคงคิดไปมากมายไม่สิ้นสุด
ถึ ง แม้ จ ะทิ้ ง ของมี ค ่ า เอาไว้ สุ ด ท้ า ยแล้ ว ร่ า งกายของนางนี้ ก็ ยั ง ใช้
แลกเงินได้ มู่จงที่มีวรยุทธ์ล�้ำเลิศจะปล่อยนางจากไปหรือ
เมื่อชาติก่อน เขาก็ขายนางเข้าหอคณิกาเพื่อแลกเงินนี่นา
ลังเลอยู่ชั่วครู่ นางก็ขบฟันอย่างแรง
มู่หวั่นชิวคุกเข่าลงนั่งบนพื้น แล้วพลิกเปิดค้นห่อเสื้อ จริงดังคาด
นางเจอต�ำราเล่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในห่อผ้า จึงหยิบออกมาช้าๆ บนนั้น
เขียนอักษรอย่างงดงามไว้ว่า 'วิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ย'
สิง่ นีจ้ งึ เป็นของล�ำ้ ค่าทีท่ า่ นพ่อท่านแม่ทงิ้ ไว้ให้แก่นางอย่างแท้จริง!
ชาติก่อน หลังจากนางถูกขายเข้าไปในหอคณิกา บังเอิญมีโอกาส
เจอต�ำราเล่มนี้ ทว่าน่าเสียดาย นางในชาติกอ่ นนัน้ กลับโง่เกินไป ไม่รคู้ า่
ของเคล็ดวิชานี้ ซานหลางบอกว่าชอบ นางก็มอบให้เขา ให้อีกฝ่าย
เอาไปใช้เป็นสินสอดขอแต่งงานกับหลิ่วเฟิ่งคุณหนูใหญ่ตระกูลหลิ่ว
หลิ่วเฟิ่งจึงได้ใช้เคล็ดวิชาการปรุงเครื่องหอมเล่มนี้ เข้าสู่วงการปรุง
เครื่องหอมได้อย่างราบรื่น เอาชนะตระกูลหลีแห่งต้าเยี่ยที่ได้ฉายาว่า
เป็นผู้น�ำวงการปรุงเครื่องหอมไป ก่อนจะก้าวกระโดดขึ้นเป็นหนึ่งในสี่
ตระกูลร�ำ่ รวยแห่งแคว้นต้าโจว สร้างประโยชน์มากมายให้กบั งานยิง่ ใหญ่
ของเขา
ชาติ นี้ . ..ความผิ ด พลาดเช่ น เดี ย วกั น นั้ น นางจะไม่ ท� ำ ผิ ด อี ก
เป็นครั้งที่สอง!
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หลังจากเหม่อมองแม่น�้ำที่ไหลแรง ทันใดนั้นมู่หวั่นชิวก็ซ่อนต�ำรา
วิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยไว้กับตัว
ตอนนีเ้ ป็นช่วงฤดูรอ้ น ผลไม้ปา่ กลางภูเขามักจะมีให้เห็นได้โดยทัว่
มู่จงรีบเด็ดมาจ�ำนวนหนึ่ง แล้วเดินกลับมาอย่างรวดเร็ว นับจากตื่นจาก
ฝันร้ายคืนนั้น ห่อผ้าของมู่หวั่นชิวก็ไม่เคยห่างจากมือนาง สิ่งนี้ท�ำให้เขา
รู ้ สึ ก ไม่ ส บายใจอยู ่ บ ้ า ง โดยเฉพาะในวั น นี้ ที่ น างเดิ น ตามริ ม แม่ น�้ ำ
ไปทางใต้เป็นระยะทางอีกครึ่งวัน มู่หวั่นชิวไม่จ�ำเป็นต้องให้เขาคุ้มครอง
นางก็สามารถหาทางไปยังเมืองเครื่องหอมต้าเยี่ยได้ เขากังวลใจจริงๆ
ว่านางจะเอาของมีค่าหนีไป
เดินมาถึงข้างกองไฟที่ดับมอดแล้วยังไม่เห็นมู่หวั่นชิว มู่จงจึงมอง
ไปที่ริมแม่น�้ำ เนื่องจากบริเวณนั้นถูกกั้นด้วยต้นไม้สูงต�่ำมากมาย ท�ำให้
เห็ น สภาพการณ์ ริ ม แม่ น�้ ำ ได้ ไ ม่ ชั ด เจน เขาจึ ง ตั ด สิ น ใจเดิ น ไปที่ นั่ น
ทว่าเดินไปเพียงสองก้าวก็หยุดลง
อย่างไรเสียก็เป็นคุณหนู ตอนนางล้างหน้าล้างตา เขาที่เป็นบ่าว
ก็ควรจะหลบเลี่ยง
"ช่วยด้วย!"
ในขณะทีม่ จู่ งก�ำลังลังเลใจอยูน่ นั้ ก็ได้ยนิ เสียง 'ตูม้ ' ดังสนัน่ มาจาก
ทางริมแม่น�้ำ ก่อนตามติดมาด้วยเสียงกรีดร้องของมู่หวั่นชิว เขาไม่คิด
อะไรมากอีก รีบวิ่งไปทางริมแม่น�้ำทันที
ที่ริมแม่น�้ำว่างเปล่า มู่หวั่นชิวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเสียแล้ว
บนผิวน�้ำที่ไหลแรงนั้น เสื้อสีชมพูอ่อนของนางยังคงลอยอยู่ ก่อนจะจม
หายไปตรงจุดที่กระแสน�้ำเชี่ยวกราก
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หลังมองเห็นรองเท้าปักลายข้างหนึ่งตกอยู่ริมแม่น�้ำ มู่จงก็รีบ
กระโดดลงไปในแม่น�้ำทันที
แม้จะเป็นฤดูร้อน แต่แม่น�้ำกลางเขาก็ยังหนาวจนเข้ากระดูก มู่จง
ตัวสั่นในทันที เมื่อได้สติคืนมา เขาก็เหม่อมองเสื้อสีชมพูอ่อนที่ค่อยๆ
จมหายไป ทันใดนั้นเขาก็หันหน้ากลับไปมองบนฝั่ง
โชคยังดี...โชคยังดียิ่งนักที่ห่อผ้ายังอยู่!
มู่จงว่ายกลับขึ้นฝั่งแล้ว เขาก็เปิดห่อผ้าออก พลางนับของอย่าง
ตั้งใจ
"ไม่ขาดแม้แต่ชิ้นเดียว เห็นทีนางคงพลัดตกน�้ำไปจริงๆ" มู่จง
ถอนหายใจยาว มองไปยังแม่น�้ำไหลเชี่ยวแล้วพูดพึมพ�ำ
มู่จงเก็บห่อผ้ามาผูกไว้ข้างเอวอย่างรวดเร็ว เดินไปได้สองก้าว
ก็เหยียบเข้ากับห่อเสื้อผ้าที่ตกกระจายอยู่บนพื้น จึงชะงักฝีเท้า จากนั้น
ก็เตะห่อผ้าลงไปในน�้ำอย่างแรง ในดวงตาฉายแววดุร้าย
"ตายไปก็สบายเจ้า แต่น่าเสียดายเงินสองพันต�ำลึงของข้า!"
แม้ปากพ่นค�ำด่า แต่มจู่ งก็มไิ ด้หนั กลับมา เขายังคงเดินเลียบแม่นำ�้
ไปทางใต้...
ดวงตะวันค่อยๆ ลอยขึ้นสู่ยอดไม้ น�้ำในแม่น�้ำถูกแสงส่องจนเป็น
ประกายระยิบระยับ เหมือนโซ่เงินเส้นยาวที่ทอดตัวอยู่ในหุบเขา ยามที่
ลมภูเขาพัดผ่าน ต้นไม้ริมฝั่งทั้งสองด้านก็ส่งเสียงเสียดสีกัน เผยให้เห็น
ถึ ง ความเงี ย บสงบในหุ บ เขา หลั ง จากคิ ด ว่ า มู ่ จ งคงไม่ ก ลั บ มาแล้ ว
มู่หวั่นชิวจึงค่อยๆ ปีนลงจากต้นการบูรที่มีล�ำต้นขนาดเท่าสองคนโอบ
มู่หวั่นชิวเก็บรองเท้าจากริมแม่น�้ำมาใส่แล้วมองไปยังแม่น�้ำที่
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ส่องประกาย ห่อเสื้อผ้าของนางหายไปแล้ว
นางพลันถอนหายใจ แค่เสือ้ ผ้าไม่กช่ี ดุ เขายังไม่ยอมทิง้ ไว้ให้ขา้ เลย
ก่อนหันไปมองทางเล็กคดเคี้ยวที่อยู่ด้านหลัง
ในความทรงจ�ำเมื่อชาติก่อน หลังจากล่องใต้ไปตามทางเส้นนี้แล้ว
ไม่ไกลจากนั้นก็จะเป็นทางหลวงเส้นหนึ่ง เดินทางต่อไปราวครึ่งวันก็จะ
ถึงเมืองเครื่องหอมต้าเยี่ย โรงธูปขนาดใหญ่ในแคว้นต้าโจวหลายโรง
ล้วนมีสาขาหลักอยู่ที่นั่น ถือเป็นสวรรค์ในฝันของนักปรุงเครื่องหอม
โดยแท้
มู่หวั่นชิวซ่อนต�ำราวิชาการปรุงเครื่องหอมไว้ในอกเสื้อ หากนาง
จะเป็นนักปรุงเครือ่ งหอม เมืองต้าเยีย่ ย่อมเป็นทีแ่ รกทีน่ างจะเลือก แต่วา่
ที่นั่นมีความทรงจ�ำอันโหดร้ายในชาติก่อนของนาง และยังมี 'เขา' อยู่
เพียงแค่คดิ ถึงในชาติกอ่ นทีน่ างถูกบีบให้ตอ้ งปาดคอในเรือนเฉินเซียงแล้ว
ความเคียดแค้นมหาศาลก็ทะลักเข้ามาในใจ มู่หวั่นชิวก�ำหมัดแน่น
เล็บมือพลันจิกเข้าไปในเนื้อ เลือดสดค่อยๆ ไหลลงมาตามซอกนิ้ว
ก่อนจะหยดลงพื้นทีละหยด...
ในที่สุดนางก็หลุดพ้นจากการควบคุมของมู่จงแล้ว ความอดทน
ทีเ่ ก็บกดไว้ในใจนานหลายวันก็พลันปะทุออกมา ความมุง่ มัน่ หนึง่ เกิดขึน้
ในใจ ข้าจะแก้แค้น! ข้าจะกลับไปฆ่าพวกนางด้วยมือตัวเอง! มู่หวั่นชิว
วิ่งอย่างบ้าคลั่งไปตามทางที่มู่จงเดินจากไป
ตุบ! วิ่งไปได้ไม่ไกล มู่หวั่นชิวก็สะดุดหินก้อนหนึ่งล้มลง ร่างคะม�ำ
ล้มลงบนพื้นไปทั้งตัว
นางนอนนิ่งอยู่บนพื้น
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ทันใดนั้นเสียงร้องสะเทือนฟ้าดินก็ดังออกมาจากร่างงาม ความ
เศร้าโศกและโกรธแค้นดังระงมไปทั่วผืนป่าทันที ท�ำให้ฝูงนกภูเขาตกใจ
จนบินวนอยู่กลางอากาศ พลอยส่งเสียงร้องดังตามไปด้วย
ผืนป่าคร�่ำ...แผ่นดินครวญ
เนิ่นนานผ่านไป...
มู่หวั่นชิวพลิกตัวขึ้นนั่ง บนพื้นก็เปียกเป็นวงกว้าง ดินโคลนและ
น�้ำตาท�ำให้ใบหน้าขาวนวลสกปรก ตัวนางพลันได้สติคืนมา จึงส่ายหน้า
อย่างแรง
ไม่...กลับไปไม่ได้!
ที่นั่นมีมู่จงบ่าวผู้เลวร้ายอยู่ ถ้าไปแล้วนางจะต้องถูกจับไปขาย
ที่หอชุนเซียงอย่างแน่นอน คนล้วนพูดว่าชะตาชีวิตสวรรค์เป็นผู้ลิขิต
มนุษย์มิอาจก�ำหนดได้ แต่นางไม่เชื่อ ในชาตินี้นางจะต้องเปลี่ยนแปลง
ชะตาชีวติ อันเลวร้ายของนางทีต่ อ้ งเข้าไปอยูใ่ นหอคณิกาแห่งนัน้ ให้จงได้
เช็ดน�ำ้ ตาจนแห้งแล้ว มูห่ วัน่ ชิวก็หนั ไปมองภูเขากว้างไกลทีด่ า้ นหลัง
หากข้ า มเขาลู ก นี้ แล้ ว เดิ น ต่ อ ไปทางตะวั น ตกก็ จ ะถึ ง เมื อ งผิ ง เฉิ ง
ที่ เ ลื่ อ งชื่ อ เรื่ อ ง 'การพนั น ' หลั ง ผ่ า นเมื อ งผิ ง เฉิ ง เดิ น ทางต่ อ ไปทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ก็คือเมืองซั่วหยางที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเครื่องหอมเล็ก
แคว้นต้าโจวเป็นแคว้นใหญ่ทมี่ ชี อื่ เสียงจากเครือ่ งหอมจนถูกขนานนามว่า
เป็นแคว้นทีผ่ ลิตเครือ่ งหอมได้ดี และแถบเมืองซัว่ หยางก็ถอื เป็นต้นก�ำเนิด
วั ต ถุ ดิ บ เครื่ อ งหอม ซึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ เครื่ อ งหอมกว่ า ครึ่ ง ของแคว้ น ต้ า โจว
ก็ล้วนมาจากที่นั่น หลังจากแปรรูปจากที่นั่นแล้วก็จะถูกล�ำเลียงมาที่
เมืองต้าเยี่ยเพื่อปรุงเป็นเครื่องหอมได้อีกหลายชนิด
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จะเป็นนักปรุงเครือ่ งหอม ทีซ่ วั่ หยางก็ถอื เป็นทางเลือกทีไ่ ม่เลวเลย
เพียงความคิดแล่นผ่านหัว มูห่ วัน่ ชิวก็กดั ริมฝีปากของตนอย่างแรง
เมื่อชาติที่แล้วนางไม่เคยไปเมืองซั่วหยางมาก่อน ที่นั่นส�ำหรับนาง
อาจเป็นเหมือนโลกที่ไม่รู้จัก คิดไปแล้วแม้จะรู้สึกกลัวอยู่บ้าง แต่นาง
ก็ต้องสู้สักยกมิใช่หรือ
การมีชีวิตอีกครั้งนั้นไม่ง่าย ในชาตินี้แม้การแก้แค้นจะส�ำคัญ
เพียงใด แต่นางก็อยากจะฝืนเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเองมากกว่า
เมือ่ ตัดสินใจแน่วแน่แล้ว มูห่ วัน่ ชิวก็ลกุ ขึน้ จากพืน้ หยิบกิง่ ไม้ขนาด
เท่าท่อนแขนขึ้นมาท่อนหนึ่ง ก่อนจะดึงดาบตัดวิญญาณขนาดยาว
สามชุ ่ น * ที่ ซ ่ อ นอยู ่ ใ นตั ว ออกมา เหลาท่ อ นไม้ นั้ น ให้ เ ป็ น ไม้ ตี สุ นั ข
ขนาดยาวสามฉื่อ**
อยู ่ ก ลางเขามั ก พบเจออสรพิ ษ ร้ า ยได้ ทั่ ว ไป โชคดี ที่ ต อนเด็ ก
นางเคยร�่ำเรียนกับอาจารย์สอนวรยุทธ์อยู่ช่วงหนึ่ง ร่างกายจึงยังนับว่า
คล่องแคล่วแข็งแกร่งอยู่บ้าง ขอเพียงไม่ได้เจอกับฝูงหมาป่า เชื่อว่า
หากเจอสัตว์แค่ตัวสองตัว อย่างน้อยก็จะเข้าใกล้ตัวนางไม่ได้
มู่หวั่นชิวให้ก�ำลังใจตัวเอง พลางก้าวเท้าเข้าไปในป่ามุ่งหน้าสู่
หุบเขาลึก
"ท�ำไมไม่ได้อะไรอีกแล้ว" หม่าหย่งเหม่อมองกับดักสัตว์ทวี่ า่ งเปล่า
ในมือพลางบ่นพึมพ�ำ
* ชุน่ เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิว้ ระยะ 10 ชุน่ เป็น 1 ฉือ่ (เชียะ)
** ฉือ่ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิว้ หรือหนึง่ ส่วนสามเมตร
ปัจจุบนั ยังใช้คำ� นีใ้ นความหมายว่า 'ฟุต'
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หลายปี ม านี้ กั บ ดั ก ที่ เ ขาวางไว้ ไ ม่ เ คยว่ า งเปล่ า แต่ ค รั้ ง นี้
น่ า ประหลาดจริ ง เชี ย ว กั บ ดั ก ของเขาเป็ น แบบนี้ ม าสองวั น แล้ ว
หากเหยื่อที่วางไว้ถูกกินไปก็ไม่ว่ากัน แต่ไม่ใช่ว่าเขาดักสัตว์ไม่ได้เลย
สักตัวเช่นนี้
"แปลกประหลาดยิ่ ง นั ก หรื อ โลกนี้ มั น จะเปลี่ ย นไปแล้ ว จริ ง ๆ"
มองดูกับดักในมือแล้ว หม่าหย่งก็เงยหน้ามองฟ้าอันกว้างไกลที่สดใส
ไร้ ปุ ย เมฆ "เจอภัยแล้ง หนักในรอบร้อ ยปี พืชพรรณในนาเห็นได้ว่า
แทบจะไม่ได้ผลเก็บเกี่ยว หรือสิงสาราสัตว์เหล่านี้จะเห็นสัญญาณเตือน
สามารถหนีรอดกับดัก และกินเหยือ่ ไปได้?" เขาส่ายหน้าแล้วส่ายหน้าอีก
"ไม่น่าเชื่อเลย...ไม่น่าเชื่อแม้แต่น้อย"
หม่าหย่งบ่นพึมพ�ำ แล้วตรวจสอบกับดักอย่างละเอียดอีกครั้ง
กับดักนี้ไม่มีปัญหาอะไร เขาขยับดัดอยู่นาน ก่อนวางเหยื่อใหม่อีกครั้ง
แล้วเอาดินกลบอย่างระมัดระวัง
เขาหันกลับไปแบกหมูป่าที่เพิ่งล่าได้มาเมื่อสักครู่ แล้วใช้ง้าวตวัด
ตัดพุ่มไม้ จากนั้นหม่าหย่งก็เดินลงเขาไป
เพิ่งเดินมาถึงกลางทาง จู่ๆ หม่าหย่งก็ชะงักฝีเท้า หลังก้มหน้าลง
ครุ่นคิดสักครู่ เขาก็ซ่อนหมูป่าไว้ในกับดักข้างทาง ก่อนจะเดินกลับไป
ตามทางเดิมอย่างเงียบๆ
อาทิตย์อัสดงย้อมท้องฟ้าให้แดงไปครึ่งผืน ลมเย็นสบายยาม
พลบค�่ำพัดจนใบไม้เกิดเสียงเสียดสีกันไปมา หม่าหย่งที่นอนเฝ้าอยู่ใน
พุ่มไม้มาทั้งวัน จู่ๆ ก็ตื่นขึ้นมาจากความง่วง เขาเหลือบมองกับดักสัตว์
ที่อยู่ไม่ไกลบนพื้น ก็พบว่ามันยังอยู่ดีอยู่ เขาจึงถอนหายใจ ดวงตะวัน
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ใกล้ จ ะตกดิ น แล้ ว หากเขายั ง ไม่ ไ ปอี ก กลั บ ไปถึ ง บ้ า นฟ้ า คงมื ด
คนทางบ้านจะร้อนใจเอาได้
ก�ำลังคิดจะลุกขึน้ ก็ได้ยนิ เสียงดังแกรบ หม่าหย่งตกใจ หันกลับไป
อย่ า งช้ า ๆ ตั ว ฮวน* ตั ว หนึ่ ง ติ ด เข้ า กั บ กั บ ดั ก ก� ำ ลั ง ดิ้ น พล่ า นหมาย
เอาชีวิตรอด
หม่าหย่งฉีกปากยิ้มแหะๆ ออกมา
ว่าอยู่แล้วเชียว กับดักสัตว์ที่เขาท�ำนั้นถือเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้าน
จะดักสัตว์ไม่ได้ได้อย่างไร
ในใจคิดอยู่ แต่หม่าหย่งยังคงไม่ขยับเขยื้อน เขาซ่อนตัวอยู่กลาง
พุ ่ ม ไม้ นึ ก อยากจะดู ว ่ า ใครกั น หนอที่ อ าจหาญ ในที่ โ ล่ ง แจ้ ง เช่ น นี้
ยังกล้ามาขโมยสัตว์ของเขาอีก
ผ่านไปราวสองเค่อ** ตัวฮวนก็หยุดดิ้น มันนอนแน่นิ่งอยู่กับที่
คิดว่าคงจะตายแล้ว ในตอนที่หม่าหย่งหมดความอดทน จะออกไป
เก็บซากนั้น เสียงดังสวบสาบก็ดังลอยมา พุ่มไม้พุ่มหนึ่งฝั่งตรงข้าม
ขยับไหว คนสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง ตัวผอมและไม่สูง ค่อยๆ คลานออกมา
นางมองซ้ายแลขวา ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติอะไร จึงรีบวิ่งเข้าไปปลด
ซากสัตว์ออกจากกับดัก แล้ววิ่งหนีไปทันที
"หยุดนะ!" เด็กน้อยเพิ่งจะหมุนตัวไป หม่าหย่งก็พุ่งตัวออกมา
"ที่แท้เป็นเจ้านี่เองเจ้าหัวขโมย"
ร่างเล็กตัวสั่นงันงกหยุดอยู่กับที่ในทันที
"อายุยังน้อย เรียนอะไรไม่เรียน เจ้ากลับมาเรียนรู้การเป็นขโมย!"
* ตัวฮวน (Meles meles) หรือแบดเจอร์ยโุ รป เป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีก่ นิ เนือ้ อยูใ่ นวงศ์เพียงพอน
** เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนทีม่ มี าตัง้ แต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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หม่าหย่งคว้าคอเสื้อเด็กน้อย "แม่เจ้าไม่ได้สอนหรือว่าการขโมยของ
เป็นเรื่องน่าอายที่สุด!"
"ท่านอา...ข้าหิว..." เด็กน้อยผอมบางที่หวาดกลัวพลันเงยหน้า
ขึ้นมา นางก็คือมู่หวั่นชิวที่เพิ่งรอดพ้นจากเงื้อมมือของมู่จงมานั่นเอง
เวลาเพียงไม่กี่วัน เสื้อผ้าบนร่างนางก็ถูกกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแถบๆ
ซ�้ำยังดูเก่ามาก ใบหน้าเล็กเปื้อนด�ำ มีเพียงสองตาโตที่ตาขาวตาด�ำ
แยกกันอย่างชัดเจน ส่องประกายวับวาว ฉายแววลึกลับ จ้องมอง
หม่าหย่งด้วยความหวาดกลัว
"เป็นเด็กผู้หญิงเสียด้วย!" มือที่ยกสูงชะงักกลางอากาศ หม่าหย่ง
ถอนหายใจ "ท� ำ ไมเจ้ า ถึ ง วิ่ ง เข้ า มาในหุ บ เขาลึ ก นี้ เ พี ย งคนเดี ย วเล่ า
แล้วคนทางบ้านเจ้าล่ะ"
"ข้า..." เมื่อคิดถึงท่านพ่อที่ได้รับโทษถูกประหารทั้งตระกูล น�้ำตา
ก็เอ่อขึ้นมาที่ขอบตาทันที มู่หวั่นชิวกะพริบตาแรงๆ "ข้าตามที่บ้าน
มาหาญาติทเี่ มืองผิงเฉิง แต่กลับเจอสัตว์รา้ ยไล่ทำ� ร้ายมา จึงพลัดหลงกัน
แล้วก็เดินเรือ่ ยๆ จนมาถึงทีน่ .ี่ .." นางถูกหมีดำ� ตัวหนึง่ ไล่ตามจนหลงทาง
จริงๆ ก่อนจะวิ่งวนมาจนถึงที่นี่ ดวงตาสั่นไหวของมู่หวั่นชิวมองหน้า
หม่าหย่ง "ท่านอาพาข้าไปที่เมืองผิงเฉิงได้หรือไม่"
"ผิงเฉิงห่างจากที่นี่เป็นระยะทางยี่สิบกว่าวัน อาไปไม่ได้หรอก"
หม่าหย่งส่ายหน้า "ยายหนู เจ้ากลับไปกับลุงก่อน รอให้ถึงปลายปี
ในหมู่บ้านมีคนไปเดินตลาด ค่อยพาเจ้าไปหาญาติ...ดีหรือไม่"
มองดูมหู่ วัน่ ชิวทีผ่ อมบาง หม่าหย่งก็อดไม่ได้ทจี่ ะเกิดความเห็นใจ
แต่ว่าพวกเขาเป็นเพียงชาวเขา เดิมทีก็ไม่มีเงินอะไร ทั้งยังต้อง
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ตืน่ แต่เช้ามืดมาท�ำงาน เข้าเมืองสักครัง้ จะนับเป็นเรือ่ งง่ายได้อย่างไรกัน
ขอเพียงมีที่กินอยู่สักที่ นางก็ไม่รีบร้อนที่จะไปเมืองซั่วหยางแล้ว
ช้าไปอีกสักปีจะเป็นไร
"ขอบคุณท่านอา..." มู่หวั่นชิวฉีกปากยิ้ม เผยให้เห็นแผงฟันขาว
เรียงกัน ดูน่ารักเป็นอย่างมาก
หม่าหย่งถอนหายใจ "ช่างเป็นเด็กดีเสียจริง"
อึ ก ๆ ข้ า วต้ ม ถ้ ว ยหนึ่ ง ถู ก มู ่ ห วั่ น ชิ ว กิ น จนหมดภายในพริ บ ตา
นางขยับปากเหมือ นยัง ติด ใจในรสชาตินั้นอยู่ ผ่า นชีวิตมาสองชาติ
นางไม่เคยรู้เลยว่าข้าวต้มข้าวโพดง่ายๆ ชามหนึ่งจะหอมหวานได้ถึง
ขนาดนี้
มองดูเศษข้าวต้มที่ติดอยู่ข้างชาม นางก็นึกอยากจะยกถ้วยขึ้นมา
เลียให้สะอาดเสียด้วยซ�้ำ ทว่าความเรียบร้อยที่ได้รับการอบรมมานาน
ในจวนอัครเสนาบดี ท�ำให้นางต้องสะกดความต้องการนั้นเอาไว้
ประตูถกู เปิดออก เมียหม่าหย่งยกอาหารแห้งจากข้าวโพดจานหนึง่
และไช้เท้าเส้นตากแห้งนึ่งชามหนึ่งเดินเข้ามา เห็นมู่หวั่นชิวกินข้าวต้ม
ชามใหญ่ ห มดภายในพริ บ ตาก็ รู ้ สึ ก ตกใจ "จุ . ..จุ ดู เ ด็ ก คนนี้ สิ หิ ว
ไม่เบาเลย..." วางข้าวปลาอาหารลงบนโต๊ะแล้วก็หยิบอาหารแห้งชิน้ หนึง่
ยื่นให้นาง "อาชิวอย่าใจร้อน กินช้าลงหน่อยเถิด แล้วก็กินกับสักนิด..."
จากนั้นก็หยิบถ้วยขึ้นมา "จะกินข้าวต้มอีกหรือไม่"
ใบหน้าเล็กของมู่หวั่นชิวขึ้นสี แล้วเม้มริมฝีปาก "ข้าวต้มข้าวโพด
หอมจริงๆ ท่านอา"
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"เจ้าก็แค่หิว..." เมียหม่าหย่งหัวเราะออกมา "พอกินบ่อยเข้า เจ้า
ก็จะร้องโอดครวญเอง"
ประตูพลันถูกเปิดแง้มออก ดวงตาด�ำเล็กคู่หนึ่งมองลอดผ่าน
ช่องประตูเข้ามา
"มาเอาไป..." เมียหม่าหย่งยืน่ ถ้วยออกไป "ตักข้าวต้มมาให้นอ้ งชิว
อีกถ้วย อยู่ในบ้านตัวเองแท้ๆ ท�ำไมถึงท�ำตัวเหมือนเป็นโจรเยี่ยงนี้!"
นอกช่องประตูนั้นมีมือข้างหนึ่งยื่นมารับถ้วยเอาไป
"เขาเป็นลูกชายของข้าเอง ชื่อหม่าจู้เอ๋อร์ ปีนี้อายุสิบสี่ปีแล้ว
โตกว่าเจ้าหนึ่งปี ต่อไปอาชิวก็เรียกเขาว่าพี่จู้จื่อก็แล้วกัน" ประตูปิดลง
เสียงดังปึก เมียหม่าหย่งมองดูมู่หวั่นชิวกินอาหารไป พลางเริ่มพูดบ่น
ขึ้นมา "จู้จื่อดีทุกอย่าง ติดที่นิสัยขี้อายเกินไป ชอบท�ำตัวไม่ต่างจาก
หญิงสาว"
ระหว่างที่พูดอยู่ หม่าจู้เอ๋อร์ก็ยกข้าวต้มเต็มถ้วยผลักประตูเข้ามา
อย่างระมัดระวัง คิดว่าคงได้ยินค�ำพูดของมารดา สีหน้าของหม่าจู้เอ๋อร์
จึงขึ้นสีเล็กน้อย เขามองหน้ามารดาอย่างไม่พอใจ แต่ก็ถูกเมียหม่าหย่ง
ถลึ ง ตาใส่ "อย่ า มาเหม่ อ อยู ่ ต รงนี้ ไปช่ ว ยพ่ อ เจ้ า ไล่ เ ป็ ด เข้ า เล้ า
ให้อาหารหมูเถอะ แล้วก็รีบกลับมากินข้าว พ่อเจ้าหิวมาทั้งวันแล้ว"
นางรั บ ถ้ ว ยข้ า วต้ ม มายื่ น ให้ มู ่ ห วั่ น ชิ ว "อาชิ ว กิ น ง่ า ยๆ ก่ อ นสั ก มื้ อ
เถอะนะ อาของเจ้าเพิ่งจะล่าหมูป่ามาได้ตัวหนึ่ง พรุ่งนี้พวกเราจะได้กิน
เนื้อหมูป่ากัน"
มู ่ ห วั่นชิวกินข้าวจนเต็ม ปาก นางปิดปากแน่น แล้วพยักหน้า
อย่างแรง หลังจากเห็นสายตาของหม่าจูเ้ อ๋อร์ลอบมองมาอีกครัง้ นางจึง
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ขยิบตาให้เขาอย่างซุกซน ท�ำให้หม่าจู้เอ๋อร์หน้าแดงไปถึงติ่งหู แล้ว
หมุนตัววิ่งออกไป
ไม่นานก็กลับมาอีกครัง้ เอาลูกท้อทีท่ งั้ ใหญ่และแดงสองลูกวางไว้
บนโต๊ะ ก่อนจะวิ่งออกไปราวกับเหาะอีกหน
เมียหม่าหย่งส่ายหน้าอย่างรักเอ็นดูและจนใจ
มู่หวั่นชิวมองดูลูกท้อสีแดงยั่วใจสองลูกที่ถูกเช็ดอย่างสะอาดแล้ว
นางก็เม้มปากยิ้มออกมา
หมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้มีบ้านคนอยู่สิบกว่าหลังคาเรือน เรื่อง
แปลกใหม่จึงกระจายไปอย่างรวดเร็ว มู่หวั่นชิวเพิ่งจะวางถ้วยข้าวลง
เรือนด้านตะวันออกของบ้านหม่าหย่งก็มีคนมากันจนแน่นขนัด
เพราะเป็นบุตรสาวของขุนนางต้องโทษ มู่หวั่นชิวจึงใช้ผมปิดบัง
ใบหน้าครึ่งหนึ่งไว้ นางก้มหน้าลงเล็กน้อย พลางค�ำนับทักทายทุกคน
ตามเมียหม่าหย่ง ทุกคนเพียงคิดว่านางขี้อาย จึงดึงตัวนางมาถามโน่น
ถามนี่ "ข้าแซ่ไป๋ ชื่อไป๋ชิว จะเดินทางไปหาญาติที่เมืองผิงเฉิง แต่ถูก
หมี ด� ำ ไล่ ต ามจนพลั ด กั น " มู ่ ห วั่ น ชิ ว ทวนค� ำ พู ด ที่ บ อกกั บ หม่ า หย่ ง
เมื่อกลางวันนั้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
นางไม่กล้าพูดชือ่ แซ่จริง จึงใช้อกั ษรไป๋ซงึ่ เป็นตัวประกอบของตัวมู่
มาเป็นแซ่แทน
หม่าจู้เอ๋อร์อยู่ในห้องครัวคอยหักกิ่งไม้เพื่อต้มน�้ำ หลังจากฟัง
เพื่อนบ้านในเรือนตะวันออกพูดชมกันเซ็งแซ่แล้ว เขาก็หัวเราะแหะๆ
บ้านของหม่าหย่งเป็นเรือนไม้สามห้อง เข้าประตูมาก็เป็นห้องครัว
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มีห้องตะวันออกและห้องตะวันตกอีกอย่างละห้อง เมียหม่าหย่งเก็บฟูก
ผ้าฝ้ายลายดอกสีเขียวเข้มบนเตียงในห้องด้านตะวันตก แล้วเปลีย่ นเป็น
ฟูกนอนที่ยาวเพียงครึ่งหนึ่ง "ในบ้านไม่ค่อยมีใครมา ก็เลยมีฟูกผ้าห่ม
แค่ไม่กี่ผืน อาชิวก็ทนนอนสักคืนเถิด พรุ่งนี้จะให้อาของเจ้าเอาฟืน
ในบ้านไปขาย แล้วท�ำใหม่สักผืน..." เมียหม่าหย่งพูดพลางหอบเอา
ฟูกผ้าฝ้ายลายดอกเดินไปทางห้องตะวันออก ปากก็เรียกหม่าจู้เอ๋อร์
"จู้จื่อคืนนี้ก็นอนที่ห้องตะวันออกนะ ห้องตะวันตกให้น้องชิวพัก!"
หม่าจู้เอ๋อร์ที่ก�ำลังเขี่ยไฟในห้องครัว เหยียบสะเก็ดไฟจากฟืนอยู่
สองสามที แล้วดึงแผ่นเหล็กที่วางอยู่ด้านข้างมาปิดปากเตา จากนั้น
จึ งหั น กลั บไปรับฟูกในมือ ของเมียหม่าหย่งมา ก่อนจะเดินไปส่งให้
ที่ห้องตะวันตก
"เจ้าเด็กคนนี้ ท�ำไมไม่รคู้ วามแบบนี.้ .." เมียหม่าหย่งเดินตามมาทาง
ด้านหลัง "ห้องตะวันตกให้น้องสาวเจ้าพัก"
อย่างไรอาชิวก็เป็นเด็กหญิง มานอนเบียดกับพวกนางสองผัวเมีย
ก็ไม่ค่อยสะดวก เห็นหม่าจู้เอ๋อร์ปูฟูกกลับไปที่เดิมโดยไม่พูดอะไรสักค�ำ
แล้ว เมียหม่าหย่งพลันร้อนใจจนหน้าแดงก�่ำ คิดจะเข้าไปดึงฟูกลงมา
หม่าจู้เอ๋อร์ปัดมือของมารดาที่ยื่นมาแล้วม้วนฟูกบาง "ข้าจะปู
อันนี้"
"เจ้าเด็กคนนี้ มีอะไรพูดดีๆ ก็ได้..." เมียหม่าหย่งจิกตามองเขา
แวบหนึ่ง
"ไม่ต้องหรอก ข้าตัวเล็ก ฟูกผืนนั้นก็พอใช้แล้ว" เทียบกับช่วง
หลายวันมานี้ที่นางต้องอยู่กลางป่าเขา ยามนี้เมื่อมีที่นอน มีฟูกยาว
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ครึ่งหนึ่งปูไว้ ก็เป็นเหมือนสวรรค์แล้ว เห็นเมียหม่าหย่งยังชักสีหน้า
มู่หวั่นชิวจึงรีบอ้าปากยับยั้ง
หม่าจู้เอ๋อร์หันหน้ามามองนางแวบหนึ่ง แต่มิได้พูดอะไร
"ข้านอนพื้นหญ้าจนชินแล้ว ไม่ปูฟูกก็ได้" มู่หวั่นชิวพูดเสริม
หม่าจู้เอ๋อร์หยุดชะงัก แล้วเดินออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้หัน
มามอง
"เด็กคนนี้...เด็กคนนี้นี่" เมียหม่าหย่งพร�่ำบ่น นั่งลงข้างเตียงดึงมือ
อาชิวมาแล้วพูดว่า "นิสัยดื้อรั้นของเขา ตีอย่างไรก็ไม่ยอมพูด ถ้าเขา
ชอบปูผืนสั้นนอน อาชิวก็อย่าสนใจเขาเลยนะ"
"พี่จู้จื่อใจดี" อาชิวตาแดงเล็กน้อย
ก�ำลังพูดอยู่ หม่าจู้เอ๋อร์ก็ยกถังไม้ควันระอุเคาะประตูเดินเข้ามา
"นี่เจ้าจะท�ำอะไรอีก" เมียหม่าหย่งที่ก�ำลังจะลุกขึ้นถามอย่างสงสัย
ตอนที่อาชิวมาถึงเพิ่งจะอาบน�้ำนี่นา
"ให้น้องสาวแช่เท้า" หม่าจู้เอ๋อร์สองตาจ้องไปบนพื้น เหมือนกับ
บนพื้นก็คือเท้าของมู่หวั่นชิว "นี่เป็นน�้ำจากหญ้าซวินอี* ลบรอยแผลเป็น
ได้"
"แช่เท้า?" เมียหม่าหย่งตะลึงไป ก่อนจะหันมามองเท้าของมูห่ วัน่ ชิว
"เท้าของอาชิวเป็นอะไร"
มู่หวั่นชิวรีบซ่อนเท้าไว้ใต้ฟูกอย่างรวดเร็ว
"เจ้าออกไปก่อน" เห็นอีกฝ่ายไม่ยอมยื่นเท้าออกมา เมียหม่าหย่ง
ก็หันไปบอกให้หม่าจู้เอ๋อร์ออกไปก่อน แล้วดึงขาของนางออกมา "จุ...จุ
* หญ้าซวินอี หมายถึงลาเวนเดอร์
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เด็กคนนี้ ท�ำไมถึงได้บาดเจ็บแบบนี้ กางเกงของจู้จื่อที่เจ้าใส่ก็ยาวเกิน
จนปิดเอาไว้ พูดกันมาทั้งคืนข้าถึงมองไม่เห็น"
เห็นใต้ฝ่าเท้าขาวนุ่มนิ่มสองข้างของมู่หวั่นชิวเต็มไปด้วยตุ่มน�้ำ
และแผล แม้แต่ท้องน่องก็มีบาดแผลเขียวคล�้ำแดงคล�้ำอยู่ไม่น้อย
เมียหม่าหย่งพูดบ่นขึ้นมา "เด็กคนนี้ช่างล�ำบากเหลือเกิน" พลันหันหน้า
ตะโกนออกไปนอกประตู "พ่อตาหนู! เจ้าไปดูทบี่ า้ นหลีห่ ม่าจือ่ ทางหัวมุม
ตะวั น ออกของหมู ่ บ ้ า นที ว ่ า มี ย าสมานแผลหรื อ ไม่ แล้ ว ซื้ อ กลั บ มา
สักหน่อย..."
หลี่ ห ม่ า จื่ อ เป็ น ท่ า นหมอเพี ย งคนเดี ย วในสิ บ กว่ า หลั ง คาเรื อ น
ของหมู่บ้าน
"ตอนที่ถูกหมีด�ำไล่ตาม รองเท้าข้าหลุดไปข้างหนึ่ง เลยถูกกิ่งไม้
เกีย่ วเอา ข้าไม่เจ็บหรอกอาหญิง" คนทีม่ คี วามละเอียดแค่มองก็จะพบว่า
ตุ่มน�้ำเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาในวันเดียวกัน เมื่อคิดว่านางเป็นนักโทษ
หนีคดี มู่หวั่นชิวไม่กล้าให้ใครรู้ นางจึงระวังตัวอยู่ตลอด กลับคิดไม่ถึง
ว่าจะถูกหม่าจู้เอ๋อร์ที่ดูเหมือนทึ่มๆ เห็นเข้า "ใกล้จะเที่ยงคืนแล้ว ท่าน
อย่าให้ท่านอาออกไปอีกเลย"
"ขาบาดเจ็บขนาดนี้ จะไม่เจ็บได้หรือ" เมียหม่าหย่งคว้าเท้าของ
มู่หวั่นชิวมาแช่ลงในน�้ำหญ้าซวินอี "ให้อาของเจ้าไป เจ้าไม่ต้องสนใจ..."
"ไม่เจ็บ จริงๆ นะ..." เห็นเมียหม่าหย่งถลึงตาให้ มู่หวั่นชิวจึง
เม้มปากแน่น
เทียบกับชาติก่อนแล้ว สิ่งนี้ไม่นับว่าหนักหนาอะไร
ชาติ ก ่ อ นยามที่ น างถู ก ขายเข้ า หอคณิ ก า แล้ ว ไม่ ยิ น ยอมที่ จ ะ
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รั บ แขก นางก็ ไ ด้ รั บ ความล� ำ บากไม่ น ้ อ ย แม่ เ ล้ า ในหอชุ น เซี ย งเคย
เปลื้องผ้านาง แล้วโยนไปบนแผ่นกระดานเหล็กร้อนๆ ตอนเหยียบลงไป
เท้ า ก็ พ อง ยกเท้ า ขึ้ น ข้ า งหนึ่ ง อี ก ข้ า งก็ ถู ก นาบ นางได้ แ ต่ ก ระโดด
จนกระทั่ ง ทนไม่ ไ หวจ� ำ ต้ อ งร้ อ งขอชี วิ ต ตอนที่ ถู ก ปล่ อ ยตั ว ออกมา
ใต้ฝ่าเท้าทั้งคู่ก็ถูกนาบจนเละไปหมดแล้ว
ความเจ็บปวดทะลวงใจเช่นนั้น หลังจากนั้นอีกหลายปี ทุกครั้ง
ที่นึกถึง ก็ยังรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมา
ตอนนี้มีตุ่มน�้ำแค่ไม่ก่ีตุ่ม ที่ส�ำคัญก็คือ แม้นางจะล�ำบาก แต่ก็มี
ฐานะที่บริสุทธิ์ ชาติก่อนเพราะถูกบีบเข้าไปในกลุ่มคนชั้นต�่ำ แม้จะมี
ชุ ด งาม อาหารรสเลิ ศ เพี ย งใด แต่ ยั ง คงโดนคนด่ า ทอหั ว เราะเยาะ
ตั ว นางกลั บ ท� ำ อะไรไม่ ไ ด้ สั ก นิ ด แม้ ว ่ า ภายหลั ง จะได้ ไ ถ่ ตั ว ออกมา
และรักษาเรือนร่างเพื่อเขาแล้ว แต่ยังคงมิอาจหลุดพ้นชื่อไม่ดีว่าเป็น
นางคณิกา ติดตามเขาไปอีกนานหลายปี ก็ไม่มีแม้แต่ฐานะที่ชัดเจน
'ลูกสาวอัครเสนาบดีเลว นางโลมในหอคณิกา คู่ควรแล้วหรือ!'
คิดถึงค�ำพูดไร้ไมตรีของเขาแล้ว ความเคียดแค้นก็ทะลักล้นขึ้นมา
ในใจ มู่หวั่นชิวขบฟันแน่น ไม่ยอมให้น�้ำตาที่เอ่อในดวงตาได้ไหลลงมา
ชาตินไ้ี ม่วา่ จะยากล�ำบากเพียงใด นางจะต้องมีชวี ติ เหมือนคนทัว่ ไป
ให้ได้!
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2
เมี ย หม่ า หย่ ง เย็ บ แก้ เ สื้ อ อยู ่ ใ ต้ แ สงตะเกี ย ง หม่ า หย่ ง พลิ ก ตั ว
แล้วมองท้องฟ้าด้านนอก "แม่จู้จื่อ นอนเถอะ"
"ใกล้จะเสร็จแล้ว..." เมียหม่าหย่งเอาเข็มเขี่ยผม "เสื้อผ้าอาชิว
ขาดหมดแล้ว เสื้อผ้าของจู้จื่อก็ใหญ่เกินไป นางใส่ของเขาแล้วเสื้อผ้า
จะลากพื้นเอา"
หม่าหย่งพลิกตัวแล้วก็ยังนอนไม่หลับ จึงคว�่ำหน้าลงบนหมอน
แล้วหยิบกล้องยาสูบและถุงยาสูบบนม้านั่งขึ้นมา จากนั้นเติมใบยาสูบ
จนเต็ม ใช้ตะเกียงจุดไฟ พลางเริ่มสูบมันขึ้นมา
"พ่อตาหนู" เมียหม่าหย่งมองดูหม่าจู้เอ๋อร์ที่ก�ำลังนอนหลับสนิท
"หนูน้อยคนนี้หน้าตาดีมาก ข้าว่าจู้จื่อก็ชอบมากเช่นกัน หรือจะให้
นางอยู่ที่นี่ ในอนาคตให้เป็นเมียของจู้จื่อ?"
"ข้าไม่กล้าคิดแบบนั้นหรอก!" หม่าหย่งพ่นควันยาสูบออกมา
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แล้วโน้มตัวเคาะเถ้ายาสูบตรงฐานที่นอน "ข้าเห็นมือแม่หนูคนนี้ผิวนุ่ม
ละเอี ย ด เดิ น เหิ น และท� ำ อะไรดู มี ส กุ ล รุ น ชาติ ดู ก็ รู ้ ว ่ า มิ ใ ช่ ช าวบ้ า น
อย่างพวกเราจะอบรมเลีย้ งดูออกมาได้..." เขาอัดใบยาสูบจนเต็มอีกครัง้
"แม่จจู้ อื่ นางไม่ใช่คนทีจ่ จู้ อื่ ควรคูด่ ว้ ยสักนิด พวกเราก็เลีย้ งดูนางให้ดเี ถิด
วันหน้าจะได้ส่งตัวนางกลับไปได้"
เมื่อคิดว่ามู่หวั่นชิวที่ดูหิวขนาดนั้น ก็ยังไม่กินตะกละตะกลาม
เหมื อ นอย่ า งหม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ ทั้ ง กิ ริ ย าตอนกิ น อาหารก็ ยั ง คงเรี ย บร้ อ ย
เมียหม่าหย่งจึงถอนหายใจอีกครั้ง ก่อนก้มหน้าลงเย็บผ้าต่อ
ทั้งห้องได้ยินเพียงเสียงหม่าหย่งสูบยาสูบ ไม่นานในอากาศก็มี
ควันลอยฟุ้ง เมียหม่าหย่งวางงานในมือลง ก่อนขยับไปข้างเตียง ยื่นมือ
ไปเปิดประตู และเปิดหน้าต่างอีกหนึ่งบาน จากนั้นจึงกลับมาหยิบเข็ม
กับด้าย เหมือนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ นางจึงเงยหน้าขึ้นพูดทันที
"พ่อตาหนู ข้าว่าแม่หนูคนนีไ้ ม่เหมือนเพิง่ จะพลัดหลงกับคนทางบ้าน..."
"หมายความว่าอย่างไร" หม่าหย่งหันมาหรี่ตามองนาง
"จูจ้ อื่ เห็นนางเดินเหินไม่กล้าลงแรง จึงเดาว่าเท้าของนางขึน้ ตุม่ น�ำ้
ถึงได้ต้มยาให้นางแช่เท้า..." เมียหม่าหย่งหยุดงานในมือ แล้วมองหน้า
หม่าหย่ง "แม่หนูคนนั้นซ่อนเท้าไม่ให้เห็น ข้าเลยดึงมาดู จุๆ เท้าขาว
นุ่มนิ่มสองข้างกลับมีตุ่มน�้ำเล็กบ้างใหญ่บ้าง ยังมีแผลสดแดงๆ อีก
ฝ่าเท้าแทบจะเละอยู่แล้ว ข้าเห็นแล้วก็ยังปวดใจ" เสียงพูดนั้นชะงักไป
"ข้าเห็นตุ่มบางตุ่มแห้งตกสะเก็ดแล้ว คิดว่าคงไม่ได้เพิ่งมีในวันสองวันนี้
เป็นแน่"
"เฮ้อ เป็นเด็กที่มีชีวิตรันทด..." คิดถึงตอนที่ได้เห็นมู่หวั่นชิวในป่า
41
Page ���������������������� 1.indd 41

4/9/2561 BE 17:10

ยอดหญิ งเซี ย นเครื่ อ งหอม 1

เป็นครั้งแรก หม่าหย่งก็ถอนหายใจ "ข้ายังคิดว่าเป็นโจร พอยกมือ
จะฟาดลงไป นางกลับเบิกตาโต แล้วพูดจาน่าสงสารกับข้าว่า 'ท่านอา
ข้าหิว' " เขาสูบยาสูบอีกหลายครั้ง "แม่จู้จื่อ เด็กไม่ยอมบอก พวกเรา
ก็อย่าได้ถามเลย"
"พ่อตาหนู แต่ถา้ ..." เมียหม่าหย่งเงยหน้าขึน้ ในดวงตามีความกังวล
"เด็กเล็กขนาดนี้จะมีอะไรได้" หม่าหย่งถอนใจพูด "ได้ยินคนใน
หมู่บ้านพูดบ่อยๆ ว่า คนร�่ำรวยในเมืองเหล่านั้น ชอบมีบรรดาเมียเล็ก
เมียน้อย แต่ละคนก็มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ทั้งยังสวยขึ้นเรื่อยๆ บางทีนาง
อาจจะเป็นลูกของเมียน้อยก็ได้"
"ก็จริง..." เมียหม่าหย่งเข้าใจเรื่องราวในทันที "ไม่แน่ว่าอาจจะถูก
แม่ เ ลี้ ย งไล่ อ อกมา แม่ ห นู ค นนั้ น ...อย่ า เห็ น ว่ า นางเป็ น คนตั ว เล็ ก ๆ
เป็นอันขาด จริงๆ แล้วนางแข็งแกร่งมาก นิสัยก็ไม่ยอมแพ้ ข้าใช้เข็ม
สะกิดตุม่ น�ำ้ ให้ นางเจ็บจนขบฟันแน่น น�ำ้ ตากลิง้ ไปมาทีข่ อบตา แต่นาง
กลับทนไม่ยอมให้มันไหลลงมา และไม่ร้องออกมาสักแอะ ข้าเห็นแล้วก็
ปวดใจ นางยังเอาแต่ปลอบใจข้า 'อาหญิง ท่านออกแรงสะกิดเลย
ข้าไม่เจ็บหรอก' " เมียหม่าหย่งจุปาก "นี่เหมือนเด็กอายุสิบสามเสีย
ที่ไหนกัน ข้าว่าเหมือนคนที่ผ่านคลื่นลมครั้งใหญ่มามากกว่า"
"เป็นเด็กทีไ่ ม่มแี ม่คอยดูแล!" หม่าหย่งสูบยาสูบอย่างแรง "แม่จจู้ อื่
พวกเราอย่าใจร้ายอย่างนั้นเลย เราไม่ได้ขาดอาหาร หากเด็กคนนี้
ไม่ขอไป พวกเราก็อย่าไล่นางเลย" โน้มตัวลงเคาะเถ้ายาสูบกับข้างเตียง
แล้วยืน่ ปลายกล้องยาสูบเข้าไปในถุงยาสูบเพือ่ ใส่ใบยาสูบ เมือ่ คิดสักครู่
ก็ชักออกมา แล้วใช้เชือกเส้นเล็กบนถุงยาสูบผูกกล้องยาสูบกับถุงยาสูบ
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เข้าด้วยกัน จากนัน้ วางไว้บนม้านัง่ "แม่จจู้ อ่ื นอนเถอะ" แล้วพูดต่อไปว่า
"เห็นมือขาวนุม่ นิม่ ของนางแล้ว คงไม่ใช่คนทีท่ ำ� งานหนักเป็นแน่ พวกเรา
ก็เลี้ยงนางเป็นลูกสาว เจ้าก็อย่าได้บังคับให้นางท�ำงานหนักนักเล่า"
"ฟังเจ้าพูดเข้าสิ เด็กน่ารักขนาดนี้ ข้ารักนางแทบไม่ทันด้วยซ�้ำ
จะให้ น างท� ำ งานหนั ก ได้ อ ย่ า งไร" เมี ย หม่ า หย่ ง มองค้ อ นสามี แล้ ว
เก็บเข็มกับด้ายในมือ "ถ้าพวกเรามีลกู สาวน่ารักอย่างนีอ้ กี สักคนก็ดสี นิ ะ"
หม่าหย่งมองนางแวบหนึ่ง แล้วหันหลังให้นาง นอนกรนหลับไป
ดวงตะวันตกดินแล้ว หลังจากมองดูเงาด�ำริมขอบฟ้า มู่หวั่นชิว
ก็กลับห้องไปหยิบข้าวสารก�ำเล็กจากโอ่งข้าวไปที่กลางลานบ้าน พลาง
ร้องเรียกลูกเจี๊ยบ จากนั้นก็โปรยข้าวสารลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมที่ท�ำจาก
ท่อนไม้ยาวเล็กๆ ลูกเจี๊ยบก็ร้องจิ๊บๆ มาล้อมนางไว้ จากนั้นก็กระโดด
เข้าไปในกล่องไม้ ก้มหน้าลงจิกข้าวสาร มู่หวั่นชิวมองดูลูกเจี๊ยบขนปุย
แต่ละตัว ในดวงตาของนางก็เต็มไปด้วยรอยยิม้ เมือ่ ลองนับดูจนแน่ใจว่า
ลูกเจี๊ยบกลับมาครบแล้ว จึงใช้มือจับลูกเจี๊ยบที่มีขนยาว กระโดดไปมา
ตรงริมกล่องอย่างซุกซนลงกล่องไป แล้วใช้ผ้าตาข่ายคลุมไว้ จากนั้น
ค่อยยกกล่องเดินเข้าห้องไป
มู่หวั่นชิวเจอหม่าจู้เอ๋อ ร์ที่หอบฟืนกลับมาตรงประตูบ้านพอดี
เขารี บ วางฟื น ลงแล้ ว ยื่ น มื อ มารั บ ไป แล้ ว วางลงข้ า งก� ำ แพงทางใต้
ของห้ อ งครั ว นางเดิ น เข้ า บ้ า นมาด้ ว ยมื อ เปล่ า เห็ น เศษฟื น ตกอยู ่
เต็มพื้น จะยื่นมือไปหยิบไม้กวาด แต่กลับถูกหม่าจู้เอ๋อร์ตัดหน้าแย่งไป
เสียก่อน
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หม่าจู้เอ๋อร์เป็นน�้ำเต้าที่ปิดแน่น* บางครั้งไม่พูดอะไรเลยทั้งวัน
แต่เขาเหมือนจะมีตาอยู่กระทั่งบนหลัง ไม่ว่ามู่หวั่นชิวคิดจะท�ำอะไร
เขาก็จะคอยชิงตัดหน้าไปก่อนหนึ่งก้าวเสมอ
มู่หวั่นชิวยู่ปากพลางจ้องหน้าเขา
หม่าจู้เอ๋อร์ไม่ได้เงยหน้าขึ้น ทว่ากลับเอาแต่ก้มหน้ากวาดพื้น
แม้แต่คอก็ขนึ้ สี มูห่ วัน่ ชิวจึงเงยหน้าขึน้ มองหลังคาบ้าน คานบ้านท�ำด้วย
ไม้สนท่อนกลมที่ลอกเอาเปลือกออก ไม่มีไม้ระแนงห้อยลงมา เปิดโล่ง
จนเห็นด้านนอก ถูกควันน�้ำมันรมจนเป็นสีด�ำขึ้นเงา
"เอ๋?" เห็นบนคานมีแถบผ้าแดงพันอยู่ชิ้นหนึ่ง มู่หวั่นชิวจึงถาม
อย่างประหลาดใจ "บนหลังคามีผ้าแดงชิ้นหนึ่งหรือ"
หม่าจู้เอ๋อร์เงยหน้าขึ้นมองเช่นกัน "ท่านพ่อบอกว่า นั่นใช้ขับไล่
สิ่งชั่วร้าย..."
"ขับไล่สิ่งชั่วร้าย?" มู่หวั่นชิวฟังไม่ค่อยเข้าใจ
"คนในหมู่บ้านพวกเราล้วนมีกันทุกคน ในบ้านของเจ้าไม่มีหรือ"
"บ้านข้า?"
ในความทรงจ�ำ 'บ้าน' ของนางนัน้ ขัดขาวสะอาด บนยอดไม้ระแนง
สลักเป็นลายเมฆโบตั๋น บนนั้นมีโคมไฟแปดเหลี่ยมแขวนอยู่หลายดวง
พอตกกลางคื น โคมไฟทั้ ง หมดจะถู ก จุ ด ไฟ แสงทองพลั น สว่ า งไสว
สว่างยิ่งกว่ากลางวันเสียอีก
เรื อ นพักของนางไม่มีโคมไฟมากเช่นนั้น แต่ยังคงมีไม้ระแนง
ห้อยลงมา ใช้โคมไฟจ�ำนวนมากแขวนไว้บนนัน้ เหมือนเป็นเครือ่ งประดับ
* น�้ำเต้าที่ปิดแน่น ส�ำนวนจีนหมายถึง เรื่องราวหรือค�ำพูดที่ยากจะคาดเดา ชวนให้คนอึดอัดร�ำคาญ และ
เปรียบถึงคนทีอ่ มพะน�ำท�ำตัวลึกลับเข้าใจยากได้ดว้ ย
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จ�ำได้ว่าที่หน้าต่างยังแขวนกระดิ่งลมไว้ด้วย ยามที่ลมพัดมา จะมีเสียง
กรุ๊งกริ๊งที่เสนาะหู ไพเราะอย่างมาก
มีชีวิตมาสองชาติแล้ว เป็นครั้งแรกที่นางเห็นไม้ระแนงห้อยโดยที่
ไม่มีหลังคาบดบัง
"บ้านของเจ้าไม่เป็นแบบนีห้ รือ" เห็นนางนิง่ เงียบไปนาน หม่าจูเ้ อ๋อร์
จึงถามอีกครั้ง
"ไม่ ใ ช่ " เมื่ อ คิ ด ถึ ง ว่ า ทางบ้ า นได้ ถู ก สั ง หารไปจนหมดสิ้ น แล้ ว
มู่หวั่นชิวก็ได้แต่ส่ายหน้าเงียบๆ
"ท่านพ่อข้าบอกว่าทางบ้านเจ้าร�่ำรวยมาก" หม่าจู้เอ๋อร์กวาดขยะ
ไปในหลุมใต้หม้อ พอเอาแผ่นเหล็กปิดแล้วก็เงยหน้าขึน้ มา "อย่างนัน้ หรือ"
ร�่ำรวยแล้วอย่างไรล่ะ...
ต้องคอยวางแผนการ และอยู่อย่างหวาดหวั่นระวังตัวกันทุกวี่วัน
ทว่ าสุดท้ายก็ยัง คงหนีไ ม่พ้นโชคชะตาที่ต้องบ้านแตกสาแหรกขาด
เมื่ อ คิ ด ดู แ ล้ ว พ่ อ แม่ ข องนางยั ง ไม่ อิ่ ม เอมใจเท่ า กั บ ครอบครั ว ของ
หม่าจู้เอ๋อร์เลย
มู่หวั่นชิวเม้มปากไม่พูดจา
หม่าจูเ้ อ๋อร์ทำ� แก้มป่อง หมุนตัวเดินออกไปด้านนอก แต่มาหยุดลง
ตรงหน้ า ประตู มื อ ของเขาจั บ ขอบประตู ไ ว้ ก ่ อ นจะหมุ น ตั ว กลั บ มา
"ท่านแม่บอกว่าเจ้าถูกแม่เลี้ยงไล่ออกจากบ้าน"
ถูกแม่เลี้ยงไล่ออกจากบ้านหรือ?!
มู่หวั่นชิวตะลึงไป เบิกตาโตมองหน้าหม่าจู้เอ๋อร์ จากนั้นหัวใจก็
เจ็บปวดเหมือนถูกบีบจนแหลก
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ถูกแม่เลี้ยงไล่ออกจากบ้าน...
นางมี แ ม่ เ ลี้ ย งคนหนึ่ ง จริ ง ๆ แม้ ว ่ า อี ก ฝ่ า ยจะไม่ ค ่ อ ยดี กั บ นาง
เท่าไรนัก แต่ทนี่ นั่ ก็ยงั ถือว่าเป็นบ้าน เป็นสถานทีท่ นี่ างสามารถกลับไปได้
เมื่อเหนื่อย สถานที่ที่สามารถพักผ่อนได้เมื่ออ่อนล้า ตอนนี้นางที่เป็นเด็ก
ก�ำพร้าร่อนเร่ไปทั่วเช่นนี้ ยังมีที่ใดที่จะถือเป็นบ้านได้อีก...
มองเห็นดวงตากลมโตเลือ่ นลอยของนางค่อยๆ ปกคลุมด้วยม่านน�ำ้
หม่าจูเ้ อ๋อร์กไ็ ม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไร เขาพูดอึกอักจนหน้าแดง "เจ้าอย่าร้อง...
เป็นเพราะข้าไม่ดีเอง ท่านแม่ไม่ให้ข้าพูด แต่ข้า..." เขาออกแรงถูมือ
ทั้ ง สองข้ า งที่ ขึ้ น เนื้ อ ด้ า นเต็ ม ไปหมด "ข้ า แค่ ส งสั ย ท่ า นแม่ บ อกว่ า
แม่เลี้ยงเจ้าไม่ต้องการเจ้า แต่ท่านแม่ข้าต้องการเจ้า และจะไม่ไล่เจ้า
ไปไหนเด็ดขาด ถ้าหากเจ้าชอบ ก็อยู่ที่นี่ได้ชั่วชีวิต มาเป็นน้องสาวแท้ๆ
ของข้า"
"จริงหรือ!" มู่หวั่นชิวน�้ำเสียงประหลาดใจ อยู่ด้วยกันมาหลายวัน
นางชอบชีวิตชาวป่าชาวเขาที่เรียบง่ายแบบนี้เข้าแล้ว
แม้ว่าจะทุกข์ไปสักหน่อย แต่ก็อิ่มเอมใจ
"อืม...เจ้า..."
"จู้จื่อ..."
หม่าจู้เอ๋อร์พยักหน้าอย่างแรง ก�ำลังจะพูดอะไร เมียหม่าหย่ง
ทีอ่ ยูใ่ นแปลงผัก ห่างเพียงก�ำแพงไม้กนั้ นัน้ ก็ตะโกนเสียงดังขึน้ มา "รีบไป
รับพ่อเจ้าเร็วเข้า! ท่านปูจ่ างของเจ้าบอกว่า พ่อเจ้าล่าชะมดเช็ดได้ตวั หนึง่
ก�ำลังพักอยู่บนทางภูเขานั่น"
ชะมดเช็ด!
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หม่าจู้เอ๋อร์ตะลึงไป จากนั้นดวงตาทั้งสองก็เปล่งประกาย รับค�ำ
เสียงดัง แล้วก้าวขาออกวิ่งไปทันที
มูห่ วัน่ ชิวก็วงิ่ ตามออกไปเช่นกัน ทว่านางกลับเตะเข้ากับธรณีประตู
ร่างพลันโผไปข้างหน้า หม่าจู้เอ๋อร์เหมือนมีตาหลัง เขารีบหันกลับมา
ประคองนางเอาไว้ "ระวังเดี๋ยวจะหกล้ม เจ้าไม่ต้องรีบร้อนเช่นนี้หรอก
พวกเราไม่ได้จะกินเนื้อชะมดเช็ดเสียหน่อย"
"ท�ำไมเล่า" มู่หวั่นชิวถามหน้าซื่อ
"ชะมดเช็ ด แพงมาก พ่ อ ข้ า จะต้ อ งเอาไปขายแลกเงิ น ที่ ต ลาด
แน่นอน" หม่าจู้เอ๋อร์หัวเราะแหะๆ
มูห่ วัน่ ชิวเพิง่ จะพบว่าในค�ำพูดของเขา เหมือนนางตะกละอยากกิน
เนื้อชะมดเช็ดมาก ใบหน้าจึงขึ้นสีทันใด "ข้าแค่ไม่เคยเห็นว่าชะมดเช็ด
มีหน้าตาเป็นอย่างไร"
"จริงหรือ!" หม่าจู้เอ๋อร์เบิกตาโตอย่างสงสัย จากนั้นก็หัวเราะแหะๆ
ขึ้นมา
ที่แท้นางก็ไม่เคยพบเคยเห็นชะมดเช็ดมาก่อนนี่เอง
มู่หวั่นชิวหยิบดาบตัดวิญญาณยาวสามชุ่นนั้นออกมา มือเล็ก
ของนางกดที่สะดือของชะมดเช็ดอย่างระมัดระวัง เมื่อคล�ำหาต�ำแหน่ง
ถูกต้องแล้ว ก็ลงดาบตัดวิญญาณไปอย่างช้าๆ
"เจ้าท�ำอะไร!" เสียงของหม่าจู้เอ๋อร์พลันดังขึ้นเหนือหัว
มู่หวั่นชิวตัวสั่น ดาบหวิดจะกรีดโดนมือ
พอเห็นว่าเป็นหม่าจูเ้ อ๋อร์ นางก็ถอนหายใจยาว แล้วเหลือบมองเขา
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อย่างไม่พอใจ "พี่จู้จื่อท�ำข้าตกใจหมดเลย" จากนั้นก็ก้มหน้าลงกดตัว
ชะมดเช็ดอีกครั้ง "ข้าก�ำลังจะเอาต่อมกลิ่นชะมดเช็ดออก"
"ต่อมกลิ่นชะมดเช็ด?" หม่าจู้เอ๋อร์ย่อตัวลง "อะไรคือต่อมกลิ่น
ชะมดเช็ ด เอ๋ . .." พอย่ อ ตั ว ลงจึ ง ได้ เ ห็ น ดาบตั ด วิ ญ ญาณในมื อ ของ
มู่หวั่นชิว เขาจึงยื่นมือเข้าไปหยิบมา "เจ้าไปเอามาจากที่ใด"
ดาบสั้นยาวสามชุ่น ตัวมีดวาววับ เปล่งประกายอยู่ภายใต้แสง
อาทิตย์ ระยิบระยับจนลืมตาไม่ขึ้น ด้ามดาบเป็นหยกสีเขียวเข้มชิ้นหนึ่ง
สลักลายดอกโบตั๋นเบ่งบานไว้ดอกหนึ่ง ยามที่ถูกกุมอยู่ในมือ ดูนุ่มนวล
ลื่นมือ หม่าจู้เอ๋อร์พลิกดูอย่างชอบใจ ในดวงตาเต็มไปด้วยความชื่นชม
"เป็นของที่ท่านพ่อมอบให้ข้า"
"สวยจริง" หม่าจู้เอ๋อร์เลียริมฝีปาก ยื่นดาบคืนให้มู่หวั่นชิวอย่าง
อาวรณ์
มู่หวั่นชิวรับมา แล้วก้มหน้าลงกดสะดือของชะมดเช็ดอีกครั้ง
หม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ ย ่ อ ตั ว ลงอยู ่ ข ้ า งๆ "เจ้ า จะเอาต่ อ มกลิ่ น ชะมดเช็ ด
ไปท�ำอะไร ชะมดเช็ดตัวนี้ถูกกรีดหนัง ขายไม่ได้ราคาแล้ว"
"ขายไม่ได้ราคาหรือ" มู่หวั่นชิวเงยหน้าขึ้น จากนั้นก็ใช้มือทาบ
"ไม่เห็นจะใหญ่เกินไป แผลแค่นี้เอง"
"เจ้ า ไม่ รู ้ ห รอก พวกซื้ อ สั ต ว์ ป ่ า ในตลาดพวกนั้ น เรื่ อ งมาก..."
หม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ เ อ่ ย ปากพู ด "ทุ ก ครั้ ง ที่ ข ้ า กั บ ท่ า นพ่ อ ไปขายของที่ ต ลาด
พวกเขาก็พลิกเลือกไปมา แค่เห็นว่ามีตำ� หนิเล็กน้อย ก็กดราคาจนต�ำ่ มาก
ถ้ า ไม่ ก ลั ว ว่ า ต้ อ งแบกกลั บ มาไกลแล้ ว จะเหนื่ อ ยเกิ น ไป ท่ า นพ่ อ
คงไม่ยอมขาย..."
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"อย่างนั้นหรือ" มู่หวั่นชิวเบิกตาโต นางไม่เคยค้าขายมาก่อน
เลยไม่รู้รายละเอียดเรื่องเหล่านี้จริงๆ "ถ้าอย่างนั้น" นางกะพริบตา
"ชะมดเช็ดตัวนี้จะขายได้เท่าใด"
นางรู้สึกเสียดายโอกาสดีในการเอาต่อมกลิ่นชะมดเช็ดนี้
ชาติก่อนไม่เคยได้เข้าไปสัมผัส นางจึงไม่เคยสนใจเรื่องวัตถุดิบ
เครื่องหอมเลยสักนิด ทว่าชาติก่อนยามที่ถูกขายเข้าไปในหอคณิกา
นางกลับคุ้นเคยกับกลิ่นชะมดเช็ดนี้
ต่อมกลิ่นชะมดเช็ดเป็นต่อมจากชะมดเช็ดตัวผู้ ชาวบ้านทั่วไป
เรียกว่าเป็นต่อมกลิ่นตรงหว่างขาหลัง มีกลิ่นหอมพิเศษ สามารถท�ำเป็น
วัตถุดิบเครื่องหอมได้ ทั้งยังมีชื่อเสียงโด่งดังมาก กลิ่นหอมทนนาน
ไม่จางหาย ลือกันว่าหากสตรีพกถุงหอมที่ท�ำด้วยต่อมกลิ่นชะมดเช็ดนี้
เป็นประจ�ำ จะสามารถท�ำให้กลิน่ หอมนีก้ ลายมาเป็นกลิน่ กายของตนเอง
ได้ เมื่อบุรุษได้กลิ่นก็จะพากันหลงใหลจนอ่อนระทวยทุกคน หากจะพูด
ให้ชัดเจน มันก็เหมือนเป็นยาปลุกก�ำหนัดชนิดหนึ่ง
และด้วยเหตุนี้ ชาติก่อนบรรดาพี่น้องในหอชุนเซียงจึงไม่เสียดาย
ที่จะใช้เงินมากมายไปกับมัน
ไม่เพียงแค่หอคณิกาเท่านั้น แม้แต่บุตรสาวตระกูลสูงศักดิ์ที่มี
ความพร้อมหน่อย ตอนแต่งงานก็ยังคิดหาวิธีเพื่อให้ได้ถุงหอมกลิ่นนี้
มาผูกไว้ในเสือ้ ผ้า ทว่ากลับน่าเสียดาย วัตถุดบิ เครือ่ งหอมชนิดนีไ้ ม่ใช่พชื
ทีจ่ ะปลูกได้ทวั่ ไป มีเพียงชะมดเช็ดตัวผูเ้ ท่านัน้ ทีม่ กี ลิน่ นี้ และต้องฆ่ามัน
เสียก่อนจึงจะเอาออกมาได้ ดังนั้นแม้แคว้นต้าโจวจะเป็นแคว้นแห่ง
เครื่องหอม แต่ต่อมกลิ่นชะมดเช็ดแบบนี้กลับหาได้ยากยิ่ง ใช่ว่ามีเงิน
49
Page ���������������������� 1.indd 49

4/9/2561 BE 17:10

ยอดหญิ งเซี ย นเครื่ อ งหอม 1

แล้วก็จะสามารถหาซื้อได้
หม่าจู้เอ๋อร์พลิกตัวชะมดเช็ดไปมาอยู่นาน "ชะมดเช็ดตัวนี้มีรู
ตรงอกเพียงรูเดียว เอาไปตลาดอย่างน้อยก็ขายได้ห้าร้อยอีแปะ*"
"ห้าร้อยอีแปะ!" มู่หวั่นชิวเบิกตาโต
น้อยเพียงนี้เชียวหรือ!
ห้าร้อยอีแปะก็แค่ครึ่งต�ำลึง แต่ชะมดเช็ดตัวนี้หากเอาต่อมกลิ่น
ชะมดเช็ดออกมาสกัดท�ำเป็นเครือ่ งหอมแล้ว มิรวู้ า่ จะท�ำถุงแพรชะมดเช็ด
ออกมาได้มากเท่าใด เอาไปขายที่หอคณิกา ถุงหนึ่งคงขายได้ราวแปด
ถึงสิบต�ำลึง!
'ถุงแพรชะมดเช็ดประเภทนี้ ขอเพียงเป็นผู้ชาย ไม่ว่าเขาจะมี
ศีลธรรมสูงส่ง หรือมีการศึกษาดีเพียงใด ขอแค่ได้กลิน่ นีส้ กั ครัง้ พวกเขา
ก็จะกลายเป็นเหมือนสุนัขตัวผู้ที่กระสันในเดือนหก ยืนลิ้นห้อย อยาก
ตามติดตัวเจ้าไม่ยอมปล่อย' คิดถึงค�ำพูดของแม่เล้าในหอชุนเซียง
เมือ่ ชาติกอ่ นแล้ว มูห่ วัน่ ชิวก็มคี วามคิดอย่างหนักแน่นทีจ่ ะเอาต่อมกลิน่
ชะมดเช็ดนี้ออกมาให้ได้
"เป็นอย่างไร แพงมากสินะ" เห็นมู่หวั่นชิวเบิกตาโต หม่าจู้เอ๋อร์
ก็ย่ิงได้ใจ "ชะมดเช็ดแบบนี้มีน้อยมาก บางครั้งหนึ่งปีก็ไม่เจอสักตัว...
ท่ า นแม่ บ อกว่ า รอขายชะมดเช็ ด ตั ว นี้ แ ล้ ว จะไปตั ด ผ้ า ลายมาสั ก
สองสามฉื่อ น�ำมาตัดเสื้อผ้าให้เจ้า..."
"ตัดเสื้อผ้า?" มู่หวั่นชิวก้มลงมองเสื้อผ้าเก่าของหม่าจู้เอ๋อร์บนตัว
ของนาง "เสื้อของข้าก็ยังดีอยู่ บอกอาหญิงว่าอย่าได้เปลืองเงินเลย"
* อีแปะ (เหวิน) คือหน่วยเงินส�ำริด (เป็นเหรียญทีม่ รี )ู ซึง่ มีคา่ เล็กทีส่ ดุ ในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน
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พักที่นี่มาหลายวันแล้ว นางรู้ว่าครอบครัวหม่าจู้เอ๋อร์มีชีวิตที่
ยากแค้นเพียงใด
"ท่ า นแม่ บ อกว่ า หญิ ง สาวบอบบาง ควรจะสวมเสื้ อ ผ้ า สวยๆ
กินอาหารดีๆ" เขามองดูรอยปะสองรอยที่หัวเข่าของมู่หวั่นชิวแล้ว หน้า
ของหม่าจูเ้ อ๋อร์กข็ นึ้ สี "ท่านแม่ตดั เสือ้ ให้เจ้า เจ้าก็ใส่เถอะ ท่านแม่บอกว่า
ปีใหม่ปนี ขี้ า้ ไม่ตอ้ งตัดเสือ้ ใหม่ เก็บเงินมาตัดเสือ้ ให้เจ้า" แล้วพูดต่อไปว่า
"รอข้าโตแล้ว ข้าจะล่าสัตว์ให้ได้เยอะๆ แล้วขายแลกเงินมาซือ้ ผ้าตัดเสือ้
ให้เจ้า"
ไออุ่นพลันไหลผ่านดวงใจของนาง มู่หวั่นชิวมีน�้ำตาคลอ
ชาติกอ่ นเป็นเพราะนางเย่อหยิง่ เอาแต่ใจ จึงไม่เคยรูข้ อ้ ดีของการมี
พ่อแม่พี่น้อง ชาตินี้เมื่อได้รู้แล้ว แต่คนในครอบครัวกลับแยกจากนางไป
ชั่ ว ชี วิ ต ต้ อ งระหกระเหิ น ไปตามล� ำ พั ง นางคิ ด ว่ า ชาติ นี้ ค งไม่ มี ท าง
ได้พบกับความอบอุ่นจากครอบครัวอีกแล้ว
โชคยังดีที่ท�ำให้นางเกิดใหม่แล้วได้พบกับครอบครัวเช่นนี้ นางยัง
สามารถได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวอีกครั้ง แม้จะไม่มีเสื้อผ้างาม
อาหารรสเลิ ศ เหมื อ นเมื่ อ ชาติ ก ่ อ น ทว่ า เสื้ อ ผ้ า หยาบและอาหารชื ด
วันละสามมื้อเหล่านี้ แต่ละค�ำนั้นกลับล้วนหอมหวาน อบอุ่น และท�ำให้
นางระลึกถึงได้ไม่จบไม่สิ้น
"พี่จู้จื่อ..." มู่หวั่นชิวรีบก้มหน้าลง ไม่ให้หม่าจู้เอ๋อร์เห็นม่านน�้ำ
ในดวงตา "ชะมดเช็ดนี้ก็คือชะมดที่ในหนังสือพูดถึงบ่อยครั้ง" ชี้ไปที่
ตัวของชะมดเช็ดแล้ว มู่หวั่นชิวก็อธิบายให้หม่าจู้เอ๋อร์ฟังว่าอะไรคือ
ต่อมกลิ่นชะมดเช็ด "ต่อมกลิ่นชะมดเช็ดนั้นมีราคาสูงมาก และมีแต่
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ชะมดเช็ดตัวผู้เท่านั้นที่มี หากเอาออกมาแล้วสกัดให้ดี ถ้าน�ำไปขาย
ให้โรงธูป อย่างน้อยๆ ก็ได้แปดถึงสิบต�ำลึงเลยนะ"
ในความคิดของนาง แม้นางจะสกัดไม่เป็น แต่ต่อมกลิ่นชะมดเช็ด
จากชะมดเช็ดตัวนี้ก็มีค่าแปดสิบถึงหนึ่งร้อยต�ำลึง เกรงว่าจะท�ำให้
หม่าจู้เอ๋อร์ตกใจ นางจึงไม่กล้าพูดอะไรมาก
"จริงหรือ!" หม่าจู้เอ๋อร์ยังคงตกใจ "แพงขนาดนั้นจริงหรือ"
"อืม" มู่หวั่นชิวพยักหน้าอย่างแรง
"เช่นนั้น..." เด็กหนุ่มมีท่าทางสงสัย "ต่อมกลิ่นชะมดเช็ดนี้เอาไว้
ท�ำอะไร"
"แน่นอนว่า..."
แน่นอนว่าใช้เพื่อหลอกล่อบุรุษอย่างไรเล่า นี่เป็นเหตุผลเดียวที่
นางโลมในหอคณิกาเมื่อชาติก่อนยอมจ่ายเงินซื้อมันในราคาสูง ทันทีที่
ประสานสายตากั บ ดวงตาด� ำ ขลั บ ของหม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ แ ล้ ว มู ่ ห วั่ น ชิ ว ก็
หยุดค�ำพูดไปเสียอย่างนั้น
"ว่ า อย่ า งไรเล่ า " เห็ น ความผิ ด ปกติ หม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ จึ ง กะพริ บ ตา
อย่างงุนงงแล้วถามต่อ
"นอกจากท�ำเครื่องหอมแล้ว มันยังเป็นตัวยาที่มีค่ามากอีกด้วย
อื ม ..." เพื่ อ เอาต่ อ มกลิ่ น ชะมดเช็ ด นางได้ อ ่ า นบั น ทึ ก ในต� ำ ราวิ ช า
ปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยเกี่ยวกับต่อมกลิ่นชะมดเช็ดแล้ว จึงพยายาม
ย้อนคิดถึงสิ่งที่เพิ่งจดจ�ำมาเมื่อเช้า "สามารถเปิดทวารฟื้นสติ เลือดลม
ไหลเวียน คลายฟกช�้ำระงับปวด..." นางเงยหน้าขึ้นมองหม่าจู้เอ๋อร์
"เอามันวางไว้ตรงจมูก สามารถท�ำให้คนที่หมดสติฟื้นขึ้นมาได้ เหมือนที่
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คนพูดกันบ่อยๆ ว่าตายแล้วเกิดใหม่ อัศจรรย์มากเชียวล่ะ ยังมี..."
มู่หวั่นชิวหักนิ้วมือ "ตัวยาของยาลูกกลอนซูเหอเซียงและยาลูกกลอน
ลิ่วเสินที่ขึ้นชื่อในร้านขายยาก็ล้วนมีต่อมกลิ่นชะมดเช็ดทั้งสิ้น"
สิ่งเหล่านี้หม่าจู้เอ๋อร์เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรก เขารู้สึกเหมือนได้ฟัง
ต� ำ ราสวรรค์ มึ น งงฟั ง ไม่ เ ข้ า ใจแม้ แ ต่ ป ระโยคเดี ย ว แต่ เ ขาเข้ า ใจ
ความหมายของมู่หวั่นชิวแล้ว
ต่อมกลิ่นชะมดเช็ดนี้มีราคาสูงมาก!
"เจ้ารู้มากจริง แม้แต่ต�ำราก็เข้าใจ" เขาพูดชื่นชมไปประโยคหนึ่ง
"ต่อมชะมดนี้จะเอาออกมาอย่างไร ข้าจะช่วยเจ้าเอง"
มู่หวั่นชิวเหงื่อผุดเต็มหน้า นางเองก็ท่องจ�ำมา เพิ่งศึกษาก็น�ำมา
ใช้เลย ตอนเช้าอ่านต�ำราวิชาการปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยเล่มนั้น
นางรู้สึกเหมือนเป็นต�ำราสวรรค์ แม้จะอ่านไม่เข้าใจสักประโยค แต่ว่า
โชคดี ที่ ช าติ ก ่ อ นนางเคยได้ สั ม ผั ส กั บ ต่ อ มกลิ่ น ชะมดเช็ ด มาแล้ ว
จึงพยายามจดจ�ำสิง่ ทีเ่ ขียนบนต�ำราได้อย่างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างปะปน
กันไป
และโชคดีทหี่ ม่าจูเ้ อ๋อร์ไม่รเู้ รือ่ งนี้ หากเจอคนเชีย่ วชาญความคงแตก
ไปแล้ว
หลั ง จากนางก้ ม หน้ า ลงปิ ด บั ง ความอั บ อายของตนเองแล้ ว
มู่หวั่นชิวก็เอามือไปทาบตรงกลางใต้สะดือของชะมดเช็ด "ก้อนนูนๆ
นี่ล่ะ เป็นถุงแบนกลม แค่ตัดออกมาก็พอ"
"อันนี้หรือ" หม่าจู้เอ๋อร์ท�ำตามที่มู่หวั่นชิวพูด เพียงยื่นมือไปก็คล�ำ
เจอแล้ว
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"ใช่ อั น นี้ ล ่ ะ " มู ่ ห วั่ น ชิ ว พยั ก หน้ า "ระวั ง หน่ อ ยอย่ า ได้ ตั ด ขาด
มิเช่นนั้นกลิ่นหอมจะจางหายไปได้..."
"ข้ารู้แล้ว" หม่าจู้เอ๋อร์รับค�ำ มือซ้ายคล�ำถุงแบนกลมใต้หนังท้อง
ของชะมดเช็ ด มื อ ขวารั บ ดาบตั ด วิ ญ ญาณที่ มู ่ ห วั่ น ชิ ว ยื่ น มาโดยไม่
เงยหน้ า ขึ้ น เมื่ อ กรี ด ลงไป ก็ เ กิ ด เป็ น รอยแผลยาวสามชุ ่ น ในทั น ที
เกิ ด เสี ย งดั ง ปั ้ ง หนั ง ท้ อ งของชะมดเช็ ด พลั น แตกออกในพริ บ ตา
เผยให้เห็นชั้นไขมันสีขาว จากนั้นล�ำไส้กองหนึ่งก็ไหลทะลักออกมา
หม่าจู้เอ๋อร์ตกใจ เขาโยนดาบตัดวิญญาณทิ้งทันที แล้วรีบโกยเอา
ล� ำ ไส้ ยั ด กลั บ เข้ า ไป "ไป ถอยไป" หั น หน้ า ไปใช้ ห มั ด กั น หมาใหญ่
ที่วิ่งกระโจนมาเพราะได้กลิ่น หลังจากที่วุ่นวายอยู่พักใหญ่ หม่าจู้เอ๋อร์
จึงค่อยหยิบดาบตัดวิญญาณของมู่หวั่นชิวมาดูอย่างละเอียด "ดาบนี้
คมจริง คมกว่ามีดเชือดหมูของท่านพ่อมาก"
อย่ามองว่ามันสั้นเล็ก นี่เป็นดาบล�้ำค่าหาได้ยากที่ตัดเหล็กได้
ราวกับตัดดินโคลน จึงได้มีฉายาว่าดาบตัดวิญญาณ!
จะเทียบกับมีดเชือดหมูของหม่าหย่งได้อย่างไรเล่า!
มู่หวั่นชิวถลึงตาใส่หม่าจู้เอ๋อร์ แต่มิได้พูดอะไร
"เหม็นจริง!" ตัดถุงแบนนั้นออกมาแล้ว หม่าจู้เอ๋อร์ก็เอาไปแตะ
จมูกดม กลิ่นคาวพลันลอยเข้าจมูก จนเขาเกือบจะโยนมันทิ้งไป
มูห่ วัน่ ชิวตกใจ ลองเอามาดมเช่นกัน แล้วก็รบี ทิง้ ไปทันที ก่อนหันไป
ท�ำท่าจะอาเจียน
"บอกว่ามีกลิน่ หอมมิใช่หรือ" หม่าจูเ้ อ๋อร์มองหน้ามูห่ วัน่ ชิวอย่างสงสัย
แล้วถามว่า "เจ้าเข้าใจอะไรผิดหรือไม่" พูดพลางลุกไปหยิบมันขึ้นมา
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ใช้สองนิ้วจับมันเอาไว้ "เช่นนั้นข้าเอาไปทิ้งนะ!"
ดาบของมูห่ วัน่ ชิวคมเกินไป เขาไม่ทนั ระวัง ท�ำให้ทอ้ งของชะมดเช็ด
เปิดเป็นรูใหญ่ ชะมดเช็ดตัวนี้คงขายไม่ได้ราคาแล้ว เขากลัวว่าท่านพ่อ
ท่านแม่จะกล่าวโทษมู่หวั่นชิว จึงคิดจะท�ำลายซากเพื่อลบร่องรอย
"อย่านะ!" มู่หวั่นชิวพยายามกลั้นความพะอืดพะอมในทรวงอกไว้
แล้วหันไปโบกมือห้ามหม่าจู้เอ๋อร์ "อันนี้ล่ะ ไม่ผิดหรอก"
ในต�ำราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยเขียนไว้เช่นนี้
"นี่..."
นี่มันทั้งคาวและเหม็นชัดๆ จะเป็นวัตถุดิบเครื่องหอมได้อย่างไร!
หม่าจู้เอ๋อร์มองมู่หวั่นชิวอย่างไม่เข้าใจ แต่ไม่ได้พูดค�ำกังขาออกมา
"ในหนังสือบอกว่า กลิ่นหอมจ�ำนวนมากสภาพเริ่มแรกล้วนเหม็น
หลังจากผ่านกระบวนการแล้วจึงจะมีกลิน่ หอม" นางพยายามย้อนคิดถึง
ค�ำพูดในต�ำราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ย ซึ่งมู่หวั่นชิวก็ไม่เข้าใจ
เช่นกัน นางเพียงแต่พยายามที่จะท่องจ�ำมา "ถุงต่อมกลิ่นชะมดเช็ดนี้
ต้องใช้ของเหลวที่ท�ำจากผงเปลือกหอยและขี้เถ้าแช่เอาไว้ ท�ำให้กลิ่น
เจือจางลงไปหลายพันเท่า แล้วจึงจะส่งกลิ่นหอมหวานออกมาได้"
มูห่ วัน่ ชิวลุกขึน้ ยืน ขยับสองขาทีย่ อ่ ตัวนัง่ จนรูส้ กึ ชาแล้ว ค่อยยืน่ มือ
ไปรับถุงต่อมกลิ่นชะมดเช็ดที่เพิ่งตัดออกมาจากมือของหม่าจู้เอ๋อร์
หลังจากดูดของเหลวเจือจางหลายพันเท่าแล้วก็จะหอมได้?
เหม็นก็คือเหม็น จะเปลี่ยนเป็นหอมได้อย่างไร ก็มิต่างจากฉี่อึ
ในส้วมหลุม วางทิ้งไว้พันปีก็ยังเหม็นอยู่ดี แม้ว่าจะถูกสุนัขกินไป ถ่าย
ออกมาก็ยังเหม็นเช่นเดิม! ดูดซึมของเหลวเพียงไม่กี่ครั้งจะเปลี่ยนเป็น
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หอมได้เช่นไร
ฟังค�ำพูดของมู่หวั่นชิวแล้ว หม่าจู้เอ๋อร์ก็ส่ายหน้าไม่เข้าใจ
แต่มู่หวั่นชิวเป็นดั่งนางสวรรค์ซึ่งอ่านต�ำราได้ ค�ำพูดของนาง
หม่าจู้เอ๋อร์ก็ไม่กล้าสงสัยเช่นกัน
หม่าจูเ้ อ๋อร์ปดิ ปาก มองดูนางกัดริมฝีปากแน่นอย่างสงสัย พยายาม
อดทนกับกลิ่นน่าสะอิดสะเอียนแล้วแกะถุงต่อมกลิ่นชะมดเช็ด
"เจ้าจะท�ำอะไร เดี๋ยวข้าท�ำเอง" แม้จะงุนงงอยู่ แต่หม่าจู้เอ๋อร์
ก็ทนเห็นใบหน้าอมทุกข์ของมู่หวั่นชิวไม่ไหว
"ไม่ต้องหรอก พี่จู้จื่อไม่รู้ว่าต้องท�ำอย่างไร" มู่หวั่นชิวส่ายหน้า
แล้วพูดต่อไปว่า “ช่วยหาเถาไม้เล็กๆ ให้ข้าสักกิ่งเถอะ”
หม่าจู้เอ๋อร์หมุนตัวกลับ เพียงชั่วครู่ก็หอบเอาเถาไม้มากองหนึ่ง
มู่หวั่นชิวส่งเสียงหัวเราะพรวดออกมา
หม่าจู้เอ๋อร์มองนางอย่างงุนงง
"ไม่ต้องเยอะขนาดนั้น แค่กิ่งเดียวก็พอ" มู่หวั่นชิวหยิบเถาไม้ที่มี
ขนาดพอดีออกมา แล้วหักเป็นท่อนเล็กๆ
เพียงชั่วครู่ มู่หวั่นชิวก็น�ำเถาไม้มารัดถุงต่อมกลิ่นชะมดเช็ดจน
กลมดิก หลังจากมองอย่างกลัดกลุ้มแล้ว มู่หวั่นชิวก็ไปจับลูกเจี๊ยบอีก
"ข้าท�ำเอง" หม่าจู้เอ๋อร์ยื่นมือไปจับมาสองตัว แล้วยื่นให้นาง
"เจ้าจะท�ำอะไร"
"ไม่เอาตัวนี้ เอาตัวทีข่ นหางยาวตัวนัน้ ข้าจะถอนขนสักเส้น" ได้ยนิ
ไก่ลายพร้อยขนหางยาวตัวนั้นร้องจิ๊บๆ อยู่ในมือของหม่าจู้เอ๋อร์ เกรงว่า
เขาจะถอนขนหางมันจนเกลี้ยง มู่หวั่นชิวจึงรีบเอ่ยปากพูดว่า "ไม่เอา
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เยอะมาก สองเส้นก็พอ!"
"สิ่งนี้ใช้ประโยชน์อะไรหรือ" มองดูมู่หวั่นชิวตัดปลายสองด้าน
ของขนหางไก่ ท�ำเป็นหลอดเล็กๆ แล้วลองเป่า จากนั้นก็เสียบเข้าไปที่รู
บนถุงต่อมกลิ่นชะมดเช็ดที่ถูกรัดจนกลมดิก
"ดูดเอาความชืน้ ด้านในออกมา แบบนีจ้ ะแห้งได้เร็ว ทัง้ ยังไม่เปลีย่ น
สภาพ" มู่หวั่นชิวชี้ไปที่ใต้ชายคาบ้าน
หม่าจู้เอ๋อร์หยิบม้านั่งตัวเล็กมาแล้วเอาถุงต่อมกลิ่นชะมดเช็ด
ที่มู่หวั่นชิวผูกไว้อย่างดีแล้วแขวนไว้ใต้ชายคาบ้าน
เขากระโดดลงมาตบปัดๆ มือ แล้วเหม่อมองไปยังชะมดเช็ดทีล่ ำ� ไส้
ไหลทะลักออกมานอกตัว
"ข้าจะไปบอกท่านอาว่า ชะมดเช็ดตัวนี้ข้าเป็นคนท�ำเสียหายเอง"
คิ ด ว่ า กลั ว เขาจะถู ก ตี มู ่ ห วั่ น ชิ ว จึ ง เอ่ ย ปากพู ด นางกะพริ บ ตาให้
หม่าจู้เอ๋อร์อย่างขี้เล่น "ถึงจะเสียใจอย่างไร ท่านอาคงจะไม่ตีข้าหรอก"
"ไม่ต้อง เดิมทีข้าก็เป็นคนท�ำเสียหายเอง ก็แค่ถูกท่านพ่อตีไม่กี่ที
เท่านั้น มือท่านพ่ออาจจะแข็งไปบ้าง แต่ไม่มีแรงเท่าใด ไม่เจ็บหรอก"
หม่าจู้เอ๋อร์ส่ายหน้า "แต่เกรงว่าคงตัดเสื้อใหม่ให้เจ้าไม่ได้แล้ว" เขา
อยากเห็นสภาพตอนที่มู่หวั่นชิวใส่เสื้อใหม่
เสื้อใหม่?
เห็นหม่าจูเ้ อ๋อร์เป็นห่วงตนในเรือ่ งนี้ มูห่ วัน่ ชิวจึงปิดปากแอบหัวเราะ
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3
มูห่ วัน่ ชิวตักอาหารหมูมาจนเต็มตะกร้า แล้วแบกกลับมาอย่างยินดี
ในตะกร้ า นอกจากพวกผั ก โขมและผั ก โขมหิ น ที่ ห มู กิ น แล้ ว นางยั ง
เด็ดดอกไม้มากองหนึง่ คิดว่าจะกลับไปลองดูวา่ จะน�ำไปแช่ขผี้ งึ้ ได้หรือไม่
ในต�ำราวิชาการปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยพูดถึงการย่าง คั่ว อบ บด
ละลายน�้ำ และอื่นๆ ซึ่งนางไม่เข้าใจแม้แต่น้อย มีเพียงการใช้ของเหลว
ที่ได้จากการแช่ดอกไม้มาท�ำเป็นขี้ผึ้งที่นางยังพอเข้าใจได้บ้าง
บนเขาก็มีดอกไม้ขึ้นเต็มไปหมด นางเองยังมีเวลาในการทดลอง
หากส�ำเร็จจริง เมื่อแลกเป็นเงินมาได้ แม้เพียงแค่น้อยนิด ก็จะ
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ของหม่าจู้เอ๋อร์ได้บ้าง อย่างน้อยนางก็
มิใช่คนอยู่นิ่งที่เอาแต่นั่งกินนอนกิน
"พี่จู้จื่อ" เจอหม่าจู้เอ๋อร์เข้ากลางทาง มู่หวั่นชิวก็มีใบหน้าเบิกบาน
ราวดอกไม้ หม่าจู้เอ๋อร์รักนางมาก แม้ว่านางจะมีรูปร่างเล็ก แต่ก็เคย
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ฝึกการต่อยเตะจากอาจารย์สอนวรยุทธ์มาบ้าง แบกผักแค่นี้ไม่นับว่า
หนักอะไร แต่หม่าจู้เอ๋อร์ก็ไม่วางใจ ขอเพียงเขาไม่มีงาน ก็มักจะออกมา
รับนางเสมอ สองมือของมู่หวั่นชิวแบกตะกร้า ก่อนยิ้มเดินเข้าไปหา
"พี่จู้จื่อมารับข้าอีกแล้วหรือ ข้าไม่เหนื่อยแม้แต่น้อย"
หม่าจู้เอ๋อร์รับตะกร้าที่นางแบกไว้บนหลังอย่างเงียบๆ สีหน้า
กลัดกลุ้มอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
"พี่เป็นอะไร" มู่หวั่นชิวรับรู้ถึงบรรยากาศที่ผิดปกติได้รางๆ นางจึง
หยุดยืนนิ่งในทันใด
"เดินไปทางนี"้ หม่าจูเ้ อ๋อร์แบกตะกร้าขึน้ หลัง แล้วดึงมือนาง เดินไป
ตามทางลาดเล็กๆ หลังเขาโดยไม่พูดอะไร
"พีจ่ จู้ อื่ " หม่าจูเ้ อ๋อร์จงู มือนางเป็นครัง้ แรก มูห่ วัน่ ชิวขัดขืนอยูค่ รูห่ นึง่
รู้สึกว่ามือของหม่าจู้เอ๋อร์มีแรงมาก จึงยอมแพ้ในที่สุด ปากก็ยังถาม
ไม่หยุดว่า "พี่จู้จื่อจะพาข้าไปที่ใดหรือ"
จนกระทั่งไปถึงทางเล็กร่มรื่นที่อยู่หลังเขาแล้ว หม่าจู้เอ๋อร์จึง
หยุ ด เดิน หลัง จากวางตะกร้าลง เขาก็จ้องหน้า มู่หวั่นชิว อยู่ครู่หนึ่ง
จากนั้นก็หมุนตัวไปหยิบห่อผ้าสีฟ้าห่อหนึ่งหลังต้นไม้ใหญ่ออกมายื่น
ให้นาง
"เดินไปตามทางเส้นนี้ ข้ามเขาสองลูกก็จะเป็นทางหลวง ท่านพ่อ
บอกว่าเดินตามถนนใหญ่ไปทางตะวันตกก็จะเจอเมืองผิงเฉิง เจ้า..."
เขากลืนน�้ำลายลงคออย่างแรง "รีบไปเถอะ!"
"พี่จู้จื่อ!" มู่หวั่นชิวเรียกด้วยเสียงเศร้าสลด ใบหน้าเล็กซีดขาว
ในทันที "พีจ่ จู้ อื่ ไม่ตอ้ งการข้าแล้วหรือ ท่านอากับอาหญิงก็ลว้ นไม่ตอ้ งการ
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ข้าแล้ว?!" นางคว้าตัวหม่าจู้เอ๋อร์เอาไว้ "พี่บอกเองมิใช่หรือว่า ขอเพียง
ข้ายินดี จะอยู่ไปชั่วชีวิตก็ได้"
เมื่อมีความอบอุ่นของครอบครัวแล้ว นางก็กลัวเหลือเกินที่จะต้อง
เดินไปอย่างโดดเดี่ยว อยู่ในป่าเขาลูกใหญ่กับชีวิตระหกระเหิน เรียกฟ้า
ฟ้าไม่ขานรับ เรียกดิน ดินไม่ขานตอบเสียอย่างนั้น แม้ว่าจะต้องไป
ก็ต้องให้เวลานางเตรียมตัวบ้างจึงจะถูก!
"ข้า..." หม่าจู้เอ๋อร์อดกลั้นจนหน้าแดง ในดวงตาด�ำเต็มไปด้วย
ความเจ็บปวดสิ้นหวัง เขาสะบัดมือมู่หวั่นชิวออกทันใด แล้วโน้มตัวลง
หยิ บ ดิ น ขึ้ น มาก� ำ มื อ หนึ่ ง ป้ า ยไปบนหน้ า นาง "ท่ า นแม่ ก� ำ ชั บ ข้ า ว่ า
ใบหน้าของเจ้าท�ำให้คนคิดไม่ดีได้ง่ายที่สุด ให้ข้าทาขี้เถ้าให้เจ้า"
"พี่จู้จื่อ..." มู่หวั่นชิวผลักเขาออก เห็นเขาตะลึงไป ก็จับแขนเขาไว้
อีกครั้ง "พี่จู้จื่อบอกข้าสิ ท�ำไมกัน"
"มีขุนนางใหญ่สองคนในชุดสีน�้ำเงินเข้มขลิบแดง สวมหมวกสูงใบ
โตเพิ่งเข้ามาในหมู่บ้าน" สะบัดมือมู่หวั่นชิวแล้ว หม่าจู้เอ๋อร์ก็ปัดผงฝุ่น
บนมือไปบนเสื้อผ้าแล้วแสดงท่าทาง "พวกเขาบอกว่าก�ำลังตามหา
บุตรสาวขุนนางต้องโทษทีห่ ลบหนีคนหนึง่ อยู่ ทัง้ ยังถามคนในหมูบ่ า้ นว่า
มีคนแปลกหน้ามาบ้างหรือไม่"
เป็นพวกมือปราบ!
ฟังค�ำบรรยายของหม่าจูเ้ อ๋อร์แล้ว มูห่ วัน่ ชิวก็สนั่ เหมือนถูกฟ้าฟาด
ไปทั่วร่าง นางยืนโงนเงน แทบจะล้มทั้งยืน ทว่ากลับถูกหม่าจู้เอ๋อร์
ประคองเอาไว้
"คนในหมู่บ้านพูดว่าอย่างไร" มู่หวั่นชิวสงบจิตใจลงได้บ้างแล้ว
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นางจึงฝืนตัวเองถามอย่างสงบนิ่ง
"คนในหมูบ่ า้ นล้วนพูดว่าเจ้าก็คอื บุตรสาวขุนนางต้องโทษคนนัน้ ..."
เขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ "หัวหน้าหมู่บ้านบีบให้ท่านพ่อท่านแม่มอบตัวเจ้า
ออกไป"
"ข้า..." มู่หวั่นชิวพูดไม่ออก นางเป็นบุตรสาวของขุนนางต้องโทษ
จริงๆ
แต่ในจิตใต้สำ� นึก นางไม่อยากให้ครอบครัวหม่าจูเ้ อ๋อร์รชู้ าติกำ� เนิด
ที่ไม่ดีของนางเลยสักนิด
"คนในหมูบ่ า้ นล้วนพูดกันว่า หากเจ้าถูกจับกลับไป ไม่ตายก็ตอ้ งถูก
ลงโทษอย่ า งหนั ก จากนั้ น จะต้ อ งถู ก ส่ ง เข้ า ไปในซ่ อ ง เป็ น นาง...
นางอะไรนะ..." หม่าจู้เอ๋อร์เกาหัว "ท่านแม่บอกว่าที่นั่นเป็นสถานที่
ต�่ำทรามอย่างมาก เป็นสถานที่ที่สตรีถึงแม้ต้องตายก็ให้ไปไม่ได้!"
นางโลมขุนนาง!
มูห่ วัน่ ชิวราวกับถูกสูบเลือดไปในทันใด แม้แต่รมิ ฝีปากก็ยงั ซีดขาว
นางรู้สึกราวกับฟ้าดินหมุนวน ดีที่จับมือของหม่าจู้เอ๋อร์ไว้แน่นจึงมิได้
ล้มลงไป
ชาตินตี้ นื่ มา นางก็พยายามดิน้ รนอย่างเต็มที่ นางไม่กลัวความล�ำบาก
ไม่กลัวความเหน็ดเหนือ่ ย ไม่กลัวว่าจะไม่มที พี่ ง่ึ ไม่กลัวกระทัง่ เสือ้ ผ้าหยาบ
อาหารชืด ชีวิตบ้านป่าเมืองเขาที่ต้องท�ำงานล�ำบากทั้งวันทั้งคืน
ขอเพียงนางสามารถหลุดพ้นจากชะตาชีวติ หญิงคณิกาในชาติกอ่ น
แล้วได้มีชีวิตเหมือนกับคนทั่วไป!
แต่โชคชะตาก็เหมือนมือใหญ่ที่ไร้เงา และเหมือนกับวงล้อที่นาง
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ไม่อาจเปลี่ยนรอยทางได้ ก�ำลังใช้อ�ำนาจอันยิ่งใหญ่ผลักมันกลับมาหา
นาง ไม่ว่านางจะดิ้นรนเพียงใด ก็จะดึงให้นางกลับมาในเส้นทางเดิม
ให้ได้ ไม่ยอมปล่อยให้นางได้ไกลห่าง ทัง้ ไม่ยอมให้นางถูกสะบัดออกจาก
วงล้อแห่งโชคชะตา
"ท่านแม่รวู้ า่ เจ้าออกมาเก็บอาหารหมู จึงให้ขา้ แอบมาส่งเจ้าหนีไป
ท่านแม่บอกว่าซ่องนั้นถึงเจ้าตายก็ไปไม่ได้เด็ดขาด" รู้สึกว่ามู่หวั่นชิว
สิบนิว้ เย็นเยือก หม่าจูเ้ อ๋อร์พลันร่างสะท้าน เขาพลิกมือจับตัวนางไว้ทนั ใด
"พ่อ...พ่อเจ้าเป็นคนเลวจริงหรือ"
"ข้า..." มูห่ วัน่ ชิวริมฝีปากสัน่ เทา ในดวงตาเต็มไปด้วยน�ำ้ ตา จากนัน้
ก็ราวกับเปิดประตูเขื่อน น�้ำตาพลันไหลลงมาอย่างห้ามไม่อยู่
เป็นคนมาถึงสองชาติ กลับเป็นครัง้ แรกทีน่ างเกลียดตัวเองทีม่ บี ดิ า
เป็นนักโทษ
นางไม่กลัวที่จะบอกว่าบิดาเป็นใคร แต่นางกลัวว่าจะท�ำลาย
ภาพลักษณ์ใสบริสุทธิ์ของนางในใจครอบครัวของหม่าจู้เอ๋อร์ โลกนี้
ใครจะคิดว่านางเป็นคนเลวก็ได้ แต่ครอบครัวหม่าจู้เอ๋อร์ไม่ได้!
อย่างไรเสียก็เป็นพวกเขาทีท่ ำ� ให้นางรับรูว้ า่ โลกใบนีย้ งั มีความอบอุน่
อยู่ นางเห็นพวกเขาเป็นดังญาติสนิทแล้ว ต่อให้ไปไกลสุดหล้าฟ้าเขียว
นางก็หวังว่าในใจครอบครัวของหม่าจู้เอ๋อร์ นางจะยังคงเป็นเด็กสาว
ที่งดงาม บริสุทธิ์ และมีใจเมตตา
"เจ้าอย่าร้องไห้" ในสายตาของหม่าจูเ้ อ๋อร์ เด็กสาวตรงหน้าเข้มแข็ง
ตลอดเวลา แม้วา่ จะเจ็บจะทุกข์เพียงใด นางก็จะกัดฟันทน เขาไม่เคยเห็น
นางร้ อ งไห้ เ ช่ น นี้ ม าก่ อ น ย่ อ มตกใจจนท� ำ อะไรไม่ ถู ก จึ ง ยกมื อ ที่
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หยาบกระด้างใช้แขนเสื้อเช็ดน�้ำตาให้นาง "เจ้ามิใช่คนเลว เจ้าเป็นคนดี
ท่านแม่กบ็ อกว่าเจ้าไม่ใช่คนเลว...เจ้าก็อย่าร้องไห้อกี เลย เป็นข้าทีไ่ ม่ดเี อง
ที่จริงท่านแม่ไม่ให้ข้าถาม" ค�ำพูดนั้นมาโดยไม่ได้เรียบเรียง "ข้าไม่ดีเอง
ทั้งหมดนี้เป็นเพราะข้าไม่ดีเอง..."
"จริงหรือ" มู่หวั่นชิวสะอื้นพร้อมกับเงยหน้าขึ้น "อาหญิงพูดว่า
ข้ามิใช่คนเลวจริงหรือ"
"อืม..." หม่าจู้เอ๋อร์พยักหน้าอย่างแรง "เจ้าดูสิ นี่ก็คืออาหารแห้ง
และเสื้อผ้าที่ท่านแม่ให้ข้าเอามาให้เจ้า"
หม่าจู้เอ๋อร์ก้มหน้าลงจะแกะห่อผ้าให้นางดู
มู่หวั่นชิวกลับกดมือเขาเอาไว้ "แล้วท่านอาล่ะ? ท่านอาว่าอย่างไร
บ้าง"
"ท่านพ่อ..." หม่าจู้เอ๋อร์ชะงักไป "ท่านพ่อบอกว่าเจ้าเป็นเด็กที่มี
ชีวิตล�ำเค็ญ..."
"จริงหรือ! ท่านอาไม่ได้วา่ ข้าเป็นคนเลวแน่หรือ" น�ำ้ ตายังไม่ทนั แห้ง
มูห่ วัน่ ชิวก็ฉกี ปากยิม้ กระนัน้ น�ำ้ ตาก็ยงั คงไหลลงมาอย่างมิอาจควบคุมได้
"ใช่แล้ว ท่านพ่อบอกว่าเจ้าไม่ใช่คนเลว เจ้าอย่าได้ร้องไห้อีกเลย"
หม่าจู้เอ๋อร์ถูมืออย่างร้อนใจ
"ข้าไม่ได้ร้องไห้ ข้าดีใจ เหอะๆ" มู่หวั่นชิวเปล่งเสียงหัวเราะที่
ไม่ น ่ า ฟั ง ยิ่ ง กว่ า เสี ย งร้ อ งไห้ "ท่ า นอากั บ อาหญิ ง ล้ ว นไม่ รั ง เกี ย จข้ า
ล้วนบอกว่าข้าเป็นคนดี เหอะๆ..."
มองเห็นน�ำ้ ตาพร้อมรอยยิม้ ของมูห่ วัน่ ชิวแล้ว หัวใจของหม่าจูเ้ อ๋อร์
ก็พลันบีบตัวแน่น ความแสบนัน้ เสียดแทงทะลุคอหอย เขารีบเบือนหน้าหนี
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ไม่ให้นางเห็นม่านน�้ำที่ทะลักขึ้นมาในดวงตาของตน
เขาเป็นชาย...จะร้องไห้มิได้
มองดู ท ่ า ทางอิ ด ออดของเขา มู ่ ห วั่ น ชิ ว ก็ ก ้ ม หน้ า ลงแก้ ห ่ อ ผ้ า
"อาหญิงเตรียมอาหารแห้งให้ข้า?"
"วันนี้ที่บ้านไม่ได้นึ่งอาหารแห้ง..." หม่าจู้เอ๋อร์แอบเช็ดน�้ำตา
พูดเสียงดัง "ก็เลยเหลือแค่ของเก่าพวกนี้ ท่านแม่เอามาให้เจ้าหมดเลย"
แล้วชี้ไปที่เสื้อผ้าเก่าชุดหนึ่งที่ซักจนซีด "ท่านแม่เพิ่งเย็บแก้ ให้เจ้า
ไว้เปลี่ยนระหว่างทาง"
"อืม พี่จู้จื่อช่วยขอบคุณอาหญิงแทนข้าด้วย" มู่หวั่นชิวพยักหน้า
อย่างแรง มือก็สมั ผัสถูกของแข็งชิน้ หนึง่ อย่างไม่ตงั้ ใจ นางจึงพลิกเปิดเสือ้
ขึ้นดู ใต้นั้นซ่อนเงินอีแปะเอาไว้สองพวง "ของสิ่งนี้!"
มู่หวั่นชิวเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจ นางจ�ำได้อย่างชัดเจน เงินนี้
เป็นของล�้ำค่าที่เป็นเงินก้นหีบของครอบครัวหม่าจู้เอ๋อร์ ซ่อนอยู่ใน
ไหกระเบื้องสีด�ำใบหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ในตู้ที่ห้องตะวันออก ท่านแม่ของ
หม่าจูเ้ อ๋อร์มกั จะแอบปิดประตูหน้าต่าง แล้วเอาออกมานับอยูห่ ลายรอบ
"อันนี้ให้เจ้าเอาไว้ใช้ระหว่างทาง"
"อาหญิงก็ให้เหมือนกัน?" มู่หวั่นชิวถามต่อ
"ต้ อ งเดิ น ทางไกลขนาดนั้ น อาหารแห้ ง แค่ นี้ ไ ม่ พ อหรอก..."
หม่าจูเ้ อ๋อร์พดู กลบเกลือ่ น "ทัง้ หมดสองพวงครึง่ เจ้าก็ใช้ประหยัดสักหน่อย
ไปถึงเมืองผิงเฉิงแล้ว ก็คอยดูว่ามีคนใจดียอมรับเจ้าบ้างหรือไม่"
"พีจ่ จู้ อื่ ..." มูห่ วัน่ ชิวริมฝีปากสัน่ "พีข่ โมยเงินอาหญิง" เห็นหม่าจูเ้ อ๋อร์
หน้ า ขึ้ น สี ไ ม่ พู ด จา นางก็ ห ยิ บ เงิ น ขึ้ น มาแล้ ว ยั ด คื น ให้ ห ม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์
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"เอากลับไปคืนอาหญิงเถอะ นี่ถือเป็นชีวิตของอาหญิง ถ้าหากอาหญิง
รู้เข้าจะต้องเสียใจมากเป็นแน่"
เงินสองพวงครึ่งนี้ไม่ถือว่ามาก ก็แค่เพียงสองต�ำลึงเงินครึ่งเท่านั้น
แต่นี่กลับเป็นทรัพย์สินทั้งหมดของหม่าจู้เอ๋อร์ ถือเป็นเงินก้นหีบที่เมีย
หม่าหย่งเก็บทีละเล็กทีละน้อยมาหลายปี!
"ข้ากับท่านพ่อล่าสัตว์แลกเงินมาได้ ในบ้านก็หาได้ขาดของกินไม่"
หม่าจู้เอ๋อร์แย่งเงินมา แล้วก้มหน้ายัดเข้าไปในห่อผ้า ผูกห่อผ้าให้นาง
เป็นอย่างดี "เจ้าตัวล�ำพังคนเดียว อยู่นอกบ้าน จะไม่มีเงินได้อย่างไร"
"แต่ว่า..."
"เจ้าวางใจเถอะ กลับไปแล้วข้าจะขยันขึ้น ขอแค่เก็บฟืนให้มาก
หน่อยค่อยน�ำมาแลกเงินให้ท่านแม่ใช้ ท่านแม่ต้องดีใจมากเป็นแน่
แต่ว่า..." เขาสีหน้าเศร้าลง "เจ้าเดินทางคนเดียวต้องระวังตัว อย่าได้
ถูกใครจับส่งไปที่..."
แม้จะไม่รู้ว่าซ่องคือสถานที่เช่นไร แต่เมื่อหม่าจู้เอ๋อร์คิดถึงตอนที่
ท่านแม่พูดถึงค�ำนี้แล้ว ใบหน้านั้นกลับดูรังเกียจ เพียงเท่านี้เขาก็รู้ได้
ทันทีว่า ที่น่ันมิใช่สถานที่ที่ดีแน่นอน ต้องเป็นสถานที่ที่ต่อให้มู่หวั่นชิว
ตายก็จะถูกส่งตัวไปมิได้!
มู ่ ห วั่ น ชิ ว พลั น ตั ว สั่ น นางคิ ด ถึ ง โชคชะตาเลวร้ า ยของตั ว เอง
ในชาติกอ่ นก็ได้แต่ขบฟันแน่น "ได้ ข้าจะพกเอาไว้!" นางเงยหน้าขึน้ มอง
หม่าจู้เอ๋อร์ "บอกอาหญิงกับท่านอาด้วยว่า บุญคุณอันยิ่งใหญ่ของ
พวกท่าน ข้าจะไม่มีทางลืมชั่วชีวิต!"
"เจ้ารีบไปเถอะ ฟ้ามืดแล้วจะเดินทางล�ำบาก" เห็นนางไม่ปฏิเสธอีก
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หม่าจู้เอ๋อร์ก็มีสีหน้าสบายใจขึ้น จึงเงยหน้ามองฟ้า "เดิมทีเส้นทาง
ตรงปากทางหมู่บ้านจะเดินทางสะดวกและใกล้กว่า แต่ทางเส้นนั้น
คนสัญจรไปมามาก ท่านพ่อเกรงว่าเจ้าจะถูกขุนนางสองคนนัน้ จับตัวเข้า
จึงให้เจ้าเดินทางเล็กนี้ ถึงแม้จะเดินทางล�ำบากสักหน่อย แต่วา่ ปลอดภัย
กว่า"
"อื ม " มู ่ ห วั่ น ชิ ว รั บ ห่ อ ผ้ า ที่ ห ม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ ยื่ น มาให้ แล้ ว พยั ก หน้ า
อย่างแรง เดินไปได้สองก้าว นางก็หันกลับมาเรียกเขาอีกครั้ง "พี่จู้จื่อ..."
"อืม"
"ข้าวางแผนจะไปทีเ่ มืองซัว่ หยาง หาโรงธูป แล้วเป็นนักปรุงเครือ่ งหอม"
"เจ้าท�ำได้แน่นอน" นึกถึงเรื่องที่มู่หวั่นชิวรู้เรื่องต่อมกลิ่นชะมดเช็ด
และรูห้ นังสือแล้ว หม่าจูเ้ อ๋อร์กพ็ ยักหน้าให้กำ� ลังใจอีกฝ่าย จากนัน้ แววตา
ของเขาก็สลดลง ถูมือสองข้างที่เต็มไปด้วยเนื้อด้าน "แต่น่าเสียดายที่ข้า
นอกจากล่ า สั ต ว์ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ รู ้ เ รื่ อ งอะไรเลย" ในน�้ ำ เสี ย งของเขาฉาย
ความเศร้าสลด ก่อนเงยหน้าขึ้นทันใด "ในหมู่บ้านมีนักบวชออกจาริก
มาคนหนึ่ง ได้ยินว่าเขามีวรยุทธ์สูงส่ง เพียงใช้มือข้างเดียวก็สามารถ
ยกกระถางหินใบใหญ่ทางตะวันออกของหมู่บ้านได้ ข้าจะไปขอให้เขา
สอนวรยุทธ์ให้ รอจนฝึกได้แล้วก็จะไปหาเจ้าทีซ่ วั่ หยาง ดูซวิ า่ ใครจะกล้า
รังแกเจ้าอีก!"
"ได้ ข้าจะรอพี่จู้จื่ออยู่ที่ซั่วหยาง" มู่หวั่นชิวพยักหน้า "ข้าจะตั้งใจ
เรียนวิชาปรุงเครือ่ งหอม ภายหน้าเมือ่ ได้เงินก้อนใหญ่แล้ว จะมารับท่าน
กับท่านอาและอาหญิงไปอยู่กันอย่างสุขสบายด้วย"
หม่าจู้เอ๋อร์พลันฉีกปากยิ้ม ยิ้มไม่น่าดูเสียยิ่งกว่าร้องไห้
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มู่หวั่นชิวปวดใจ แต่ก็หมุนตัวไปทันที
หม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ เ หมื อ นจะนึ ก อะไรขึ้ น ได้ จึ ง ตะโกนไล่ ห ลั ง นางว่ า
"ถุงต่อมกลิ่นชะมดเช็ดตากลมแห้งข้าก็เอามาให้เจ้าแล้ว เจ้าไปถึงเมือง
ผิงเฉิงแล้วก็ขายมันไปเถอะ"
มู ่ ห วั่ น ชิ ว ตกตะลึ ง จากนั้ น ก็ เ ม้ ม ริ ม ฝี ป ากแน่ น ไม่ ใ ห้ น�้ ำ ตา
ไหลลงมา
หม่าจู้เอ๋อร์เอาของมีค่าทั้งหมดในบ้านยัดใส่ห่อผ้าใบนี้ แบกมันไว้
มู่หวั่นชิวพลันรู้สึกว่ามันหนักอึ้ง
คิดถึงต่อมกลิ่นชะมดเช็ดชิ้นนั้น มู่หวั่นชิวก็คิดถึงดาบตัดวิญญาณ
ยาวสามชุ่นของนาง คิดถึงแววตาปรารถนาในครั้งแรกที่หม่าจู้เอ๋อร์
ได้เห็นมัน
เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ท่านพ่อเหลือไว้ให้ ในตอนนั้นทั้งที่รู้ว่า
หม่าจู้เอ๋อร์ชอบเพียงใด นางก็ตัดใจให้ไม่ลง แต่ตอนนี้ไม่เหมือนกัน
นางเดินทางไปไกล หนทางรางเลือนอย่างมาก เป็นตายก็ยากจะคาดเดา
บอกว่าจะหาเงินก้อนใหญ่กลับมา แต่นางไม่รเู้ ลยว่าจะมีชวี ติ รอดกลับมา
เจอหม่าจู้เอ๋อร์ ได้เจอครอบครัวเรียบง่ายเช่นนี้อีกหรือไม่ ทิ้งไว้ให้
หม่าจู้เอ๋อร์เป็นที่ระลึกก็ยังดี
"อันนี้ให้พี่จู้จื่อ" มู่หวั่นชิวหยิบดาบตัดวิญญาณออกมา แล้วเดิน
กลับมาสองสามก้าวยื่นให้แก่เขา "รอพี่ฝึกวรยุทธ์แล้วคงจะได้ใช้มัน"
นางพยายามเค้นรอยยิ้มพูดล้อเขา "พี่อย่าได้เห็นว่ามันเล็กเป็นอันขาด
นี่เป็นดาบล�้ำค่าที่มีชื่อในยุทธภพ ชื่อว่าตัดวิญญาณ พี่อย่าได้เอามันไป
ใช้เชือดหมูเด็ดขาดนะ"
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หม่าจู้เอ๋อร์ตะลึงไป จากนั้นดวงตาด�ำก็เปล่งประกายราวกับเพชร
ระยิบระยับใต้แสงตะวัน เขายื่นมือไป แต่ก็ชะงักลงทันใด ก่อนผลักดาบ
ล�้ำค่ากลับคืน "ท่านพ่อล่าสัตว์ มีดล่าสัตว์ใหญ่ๆ เล็กๆ ในบ้านก็มีแล้ว
สี่ห้าด้าม ดาบเล็กกะทัดรัดนี้ เจ้าพกไว้ดีกว่า ระหว่างทางจะได้เอาไว้ใช้
ป้องกันตัว"
"อาหญิงบอกว่า ข้าเป็นลูกผู้หญิง พกมีดติดตัวตลอดเวลาไม่ดี"
นางกวั ด แกว่ ง ไม้ ท ้ อ ขนาดใหญ่ เ ท่ า ล� ำ แขนยาวสามฉื่ อ ที่ มื อ ถื อ อยู ่
"ข้ามีไม้ตีงูที่พี่ท�ำให้ข้าอันนี้ก็พอแล้ว"
"ข้าไม่เอา" หม่าจูเ้ อ๋อร์พดู ออกมาอย่างยากเย็นแล้วก็เบือนหน้าหนี
ไม่พยายามมองดาบล�้ำค่าที่ท�ำให้เขาคันในหัวใจและรักจนวางไม่ลง
นางเป็นหญิงเดินทางตามล�ำพัง จะไม่มีของป้องกันตัวได้อย่างไร
"พีจ่ จู้ อื่ !" มูห่ วัน่ ชิวเรียกเขาอย่างไม่พอใจ "ข้าแค่ให้พไี่ ว้เป็นทีร่ ะลึก"
เห็นหม่าจู้เอ๋อร์หันหน้ากลับมา นางจึงพูดอย่างเง้างอนอีกว่า
"ข้ากลัวว่าพอพี่จู้จื่อโตขึ้นแล้วหน้าตาเปลี่ยน ยามที่เจอหน้ากันข้าจะ
จ�ำไม่ได้ ถึงตอนนั้นแค่พี่เอาดาบนี่ออกมาเป็นหลักฐาน ข้าก็จ�ำได้แล้ว"
"แต่ว่า..." หม่าจู้เอ๋อร์กัดริมฝีปาก
"พี่จู้จื่อเก็บไว้ให้ดี ข้าไปล่ะ" มู่หวั่นชิวโยนดาบไปตรงเท้าของ
หม่าจู้เอ๋อร์ แล้วหมุนตัวเดินจากไป
มองดูเงาร่างของมู่หวั่นชิวไกลออกไป ภาพเบื้องหน้าหม่าจู้เอ๋อร์
พลั น พร่ า มัว เขาย่อ ตัวลงช้าๆ หยิบ ดาบตัดวิญญาณตรงเท้าขึ้นมา
ก่อนจะลูบด้ามดาบทีอ่ อ่ นนุม่ นัน้ เบาๆ ตรงนัน้ ยังมีความเย็นเยือกจากมือ
นางหลงเหลืออยู่
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ทันใดนั้นหม่าจู้เอ๋อร์ก็เก็บดาบ ลุกขึ้นทันทีแล้วรีบวิ่งตามไป
ได้ยินเสียงฝีเท้าเร่งรีบมาจากทางด้านหลัง มู่หวั่นชิวพลันหัวใจ
เต้นแรง นางก�ำไม้ตีงูในมือไว้แน่น ก่อนค่อยๆ หันหน้ามา
เป็นหม่าจู้เอ๋อร์ที่วิ่งตามมา!
"วิ่งช้าหน่อย ระวังเดี๋ยวจะหกล้ม" มู่หวั่นชิวรีบเข้าไปหา "พี่ยัง
มีเรื่องอะไรอีกหรือ"
"ข้าจะส่งเจ้าไปผิงเฉิง" หม่าจูเ้ อ๋อร์พดู อย่างหนักแน่น "ทางนีย้ งั ต้อง
ข้ามเขาอีกสองลูก ข้างหน้าล้วนเป็นป่า เจ้าไปคนเดียวข้าไม่วางใจ!"
"แต่ว่า..."
"ไปเถอะ" หม่าจู้เอ๋อร์ไม่ยอมให้นางพูดอีก รีบลากตัวนางเดินไป
ข้างหน้า
"ไม่ได้!" มูห่ วัน่ ชิวยืนนิง่ อยูก่ บั ที่ "ท่านอากับอาหญิงหาพีจ่ จู้ อื่ ไม่เจอ
ต้องร้อนใจมากเป็นแน่!"
ที่ส�ำคัญไปกว่านั้น นางเป็นบุตรสาวของขุนนางต้องโทษ ทางที่
จะไปนี้ย่อมอันตรายมาก เป็นตายยังมิอาจรู้ นางไม่อยากสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั เด็กหนุม่ ผูม้ ชี วี ติ เรียบง่ายและเห็นนางเป็นเหมือนน้องสาว
ร่วมสายเลือดเช่นนี้
นางเป็นเด็กก�ำพร้าคนหนึ่ง ตายแล้วก็แล้วไปเถอะ เหตุใดยังต้อง
ท�ำให้หม่าจู้เอ๋อร์เดือดร้อน และท�ำให้ครอบครัวหม่าหย่งต้องเดือดร้อน
ด้วย สามารถอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ในเขาที่เรียบง่ายเช่นนี้ ท�ำให้นาง
ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของการมีบ้านอีกครั้ง นางก็พอใจแล้ว
"เจ้าวางใจเถอะ ข้าไม่หลงทางหรอก ตอนสิบขวบข้าเคยตาม
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ท่านพ่อไปเมืองผิงเฉิงครั้งหนึ่ง" เห็นมู่หวั่นชิวยังไม่ยอมเดิน หม่าจู้เอ๋อร์
ก็ร้อนใจจนหน้าขึ้นสี "ตอนนี้สายมากแล้ว พวกเรารีบไปกันเถอะ ระวัง
หัวหน้าหมู่บ้านจะตามมาถึงที่นี่"
"ไม่ได้ พี่จู้จื่อต้องรีบกลับไป ท่านอากับอาหญิงคงจะร้อนใจแย่
แล้ว!"
"จู้จื่อ...จู้จื่อ..."
"จู้จื่อ...จู้จื่อ..."
ระหว่างทีฉ่ ดุ รัง้ กันนัน้ เสียงแม่ของหม่าจูเ้ อ๋อร์กด็ งั มาจากด้านหน้า
ของภูเขา ระหว่างนั้นก็มีเสียงของคนอื่นๆ ในหมู่บ้านดังปะปนมาด้วย
"แย่แล้ว ท่านแม่ตามมาแล้ว!" หม่าจู้เอ๋อร์สีหน้าเปลี่ยนไปทันใด
"ต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่บีบให้ท่านแม่มาตามหาพวกเราแน่นอน!"
เขาฉุดมือมูห่ วัน่ ชิวไว้แน่น "พวกเรารีบไปกันเถอะ ช้ากว่านีจ้ ะไม่ทนั การณ์"
"ไม่ได้!" มู่หวั่นชิวสะบัดมือเขาอย่างแรง
"เจ้า!" หม่าจู้เอ๋อร์ร้อนใจจนหน้าเครียด เส้นเอ็นเขียวปูดขึ้นที่
หน้าผาก
"พวกเราหนีไม่พน้ หรอก" มูห่ วัน่ ชิวชีไ้ ปทีย่ อดเขา "แค่พวกเขายืนอยู่
บนยอดนั้น ก็เห็นทางเส้นนี้ได้แล้ว!"
"แล้วจะท�ำอย่างไรดี" หม่าจู้เอ๋อร์หันหน้าไปมองบนยอดเขา สิ่งที่
มู่หวั่นชิวพูดไว้ไม่ผิดแม้แต่น้อย
"เอ่อ..." มู่หวั่นชิวก้มหน้าคิดสักครู่ "ข้าจะซ่อนตัวก่อน พี่จู้จื่อก็ล่อ
พวกเขาไปทางอื่น"
"ข้า..." หม่าจู้เอ๋อร์ลังเลใจ
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"เร็วเข้า ชักช้าจะไม่ทนั การณ์!" มูห่ วัน่ ชิวสัง่ การอย่างเด็ดขาด แล้ว
ชีไ้ ปยังตะกร้าแบกหลังทีอ่ ยูไ่ ม่ไกล "พีก่ บ็ อกว่าออกมาเก็บอาหารหมูเถอะ"
หม่าจู้เอ๋อร์รับค�ำทันควัน แล้วหันมาฉุดตัวมู่หวั่นชิวเอาไว้ "เร็วเข้า
เจ้ า ไปหลบหลั ง ต้ น โหยวซาน* ต้ น นั้ น ก่ อ น ตรงนั้ น มี ห ลุ ม เล็ ก ๆ อยู ่
หลุมหนึ่ง"
เมือ่ เอากิง่ ไม้บงั ตัวมูห่ วัน่ ชิวดีแล้ว หม่าจูเ้ อ๋อร์กห็ ยิบตะกร้าแบกหลัง
ขึ้นมาแล้วพูดเสียงเบา "เจ้าซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก่อน รอข้าล่อพวกเขาไปแล้ว
จะกลับมาส่งเจ้า"
"อืม" เวลาหม่าจูเ้ อ๋อร์ดอื้ รัน้ จะเป็นเหมือนวัว กลัวว่าเขาจะไม่ยอมไป
มู่หวั่นชิวจึงรับปากอย่างรวดเร็ว
"เวลาแค่ชั่วครู่ นึกว่าเจ้าไปตายที่ใดแล้ว หาอย่างไรก็หาไม่เจอ"
ทั น ที ที่ เ จอหม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ เ ดิ น มามี เ หงื่ อ ท่ ว มตั ว อยู ่ บ ริ เ วณยอดเขา เมี ย
หม่ า หย่ง ก็ถามขึ้นทันที ก่อ นจะเหลือบมองไปทางด้านหลังของเขา
เมื่อไม่เห็นมู่หวั่นชิว นางก็ถอนหายใจยาวออกมา
"ไปเก็บอาหารหมูมา" หม่าจู้เอ๋อร์ยื่นตะกร้าแบกหลังให้มารดาดู
แล้วมองไปยังเมียหลี่หมาจื่อและเมียหัวหน้าหมู่บ้านที่ยืนอยู่ข้างกาย
มารดา "หลังเขานี้ไม่ค่อยมีคนมา ผักฮุยช่ายจึงทั้งใหญ่ทั้งอ้วนนัก"
"มีแค่เจ้าคนเดียวหรือ" เมียหัวหน้าหมู่บ้านมองไปทางด้านหลัง
ของเขา แล้วเหลือบมองทางเล็กทีท่ ะลุไปยังนอกเขา "เจ้าไม่ได้พาน้องสาว
มาด้วยหรือ"
"น้องสาวอยู่บ้าน ใช้ขนแผงคอม้าถักถุงหอมอยู่น่ะ" เขามองหน้า
* ต้นโหยวซาน (Keteleeria fortune) เป็นพืชตระกูลสน จัดอยูใ่ นประเภทไม้ไม่ผลัดใบ เมือ่ เติบโตเต็มทีจ่ ะสูงถึง
30 เมตร ล�ำต้นมีเส้นรอบวงมากกว่า 1 เมตร
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เมียหลีห่ มาจือ่ "ก่อนหน้านีไ้ ปเอายาทีบ่ า้ นท่านป้า เห็นท่านป้าถักได้สวย
นางก็เลยชอบ"
เมียหัวหน้าหมู่บ้านหันหน้ามองเมียหลี่หมาจื่อ
"แม่หนูนั่นมีฝีมือ พอเห็นข้าถัก ก็ร้องอยากจะฝึกบ้าง แค่ไม่นาน
ก็ท�ำเป็นแล้ว ทั้งยังถักได้สวยดีด้วย"
"อ้อ" เมียหัวหน้าหมู่บ้านพยักหน้า แล้วหันไปทางหม่าจู้เอ๋อร์
"นางไม่อยู่บ้าน ในหมู่บ้านมีขุนนางใหญ่มา อยากจะพบนาง ข้ากับแม่
เจ้าคิดว่านางขึ้นเขามากับเจ้าเสียอีก"
หม่าจู้เอ๋อร์มองหน้าเมียหัวหน้าหมู่บ้านแวบหนึ่งมิได้พูดอะไร
หม่าจู้เอ๋อร์เป็นน�้ำเต้าปิดปากขึ้นชื่อของหมู่บ้าน นอกจากจะพูด
กับมูห่ วัน่ ชิวมากหน่อยแล้ว บางครัง้ วันหนึง่ เขาก็จะไม่พดู เลยสักประโยค
เห็นเขาเดินไปข้างหน้าโดยไม่ปริปากพูด เมียหัวหน้าหมูบ่ า้ นก็ไม่ได้สงสัย
อะไร เดินตามกลับไปพร้อมกัน ทว่าเมื่อเห็นในตะกร้าแบกหลังของเขา
มีดอกไม้อยูม่ ากมาย สีหน้าก็พลันเปลีย่ นไป แล้วพูดเสียงดังว่า "น้องสาว
เจ้าออกมาพร้อมกับเจ้า!"
หม่าจู้เอ๋อร์สะดุ้ง จากนั้นก็เดินต่อไปโดยไม่พูดอะไร
"เจ้าหยุดนะ!" หลังจากเรียกรัง้ เขาแล้ว เมียหัวหน้าหมูบ่ า้ นก็หมุนตัว
กลับไปที่ยอดเขาแล้วมองอย่างตั้งใจ
หม่าจู้เอ๋อร์ก�ำหมัดแน่น หัวใจเต้นรัว
"ท่านน้า" พวกไก่เป็ดห่านและหมาในบ้านยังรอให้นางกลับไปให้
อาหารอยู่ ยามที่เห็นเมียหัวหน้าหมู่บ้านวิ่งกลับไปที่ยอดเขาด้วยความ
ระแวงอีกครั้ง เมียหลี่หมาจื่อพลันรู้สึกร�ำคาญใจ "ทางเส้นนั้นข้าดูมา
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หลายรอบแล้ว ไม่มใี ครเลย" แล้วพูดอีกว่า "ในภูเขานีม้ หี มาป่า งู เสือโคร่ง
เสือดาว สัตว์อะไรก็มีทั้งนั้น อาชิวเป็นเด็กหญิงผอมบางตัวเล็กแบบนั้น
จะกล้าเดินคนเดียวได้อย่างไร"
เมียหัวหน้าหมูบ่ า้ นมองหน้าเมียหลีห่ มาจือ่ แวบหนึง่ แล้วหันหน้าไป
จับจ้องหม่าจู้เอ๋อร์ที่ยืนอยู่ไกลออกไป "ในตะกร้าแบกหลังของเจ้าท�ำไม
มีดอกไม้มากมายแบบนี้"
หม่าจู้เอ๋อร์ตกใจ หันหน้ามามองทันใด ตลอดทางเขาไม่ได้ดูว่า
มู่หวั่นชิวเก็บผักอะไรใส่มาในตะกร้าบ้าง
"เจ้าพูดมาสิ!" เมียหม่าหย่งก็ชักสีหน้าเช่นกัน สะกิดเขาอย่างแรง
"ท่านน้าถามเจ้าน่ะ" แล้วหันหน้าไปทางเมียหัวหน้าหมู่บ้านที่เดินย้อน
กลับมา "ท่านน้าท่านอย่าโกรธไปเลย เขาก็เป็นแบบนี้ ตีอย่างไรก็ไม่ยอม
พูด!"
"แต่นี่ไม่ใช่เรื่องอื่น ขุนนางใหญ่ในเมืองอยากพบอาชิว ก�ำลังรออยู่
ในบ้านของหัวหน้าหมู่บ้าน เรื่องเป็นอย่างไร จู้จื่อเจ้าก็บอกมาสิ..."
เมียหลี่หมาจื่อเห็นดอกไม้เต็มตะกร้าแบกหลังของหม่าจู้เอ๋อร์เช่นกัน
หัวใจนางสลาย หากปล่อยอาชิวหนีไปได้จริง นางก็รับผลที่จะเกิดขึ้น
ไม่ไหวเช่นกัน
เมียหม่าหย่งชักสีหน้า หน้าผากถูกแสงแดดส่องจนเหงื่อผุด
"เอาไปตัง้ ในห้องนอนน้องสาว หอมดี!" ผ่านไปครูใ่ หญ่ หม่าจูเ้ อ๋อร์
จึงเปล่งเสียงพูดออกมาจนคอขึ้นสี แล้วหมุนตัวเดินลงเขาไป
เมียหลี่หมาจื่อหัวเราะพรวดออกมา นางอ้าปากคิดจะพูดอะไร
แต่พอเหลือบเห็นเมียหัวหน้าหมู่บ้านมีสีหน้าดูถูกจึงหุบปากลง
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จู่ๆ เมียหม่าหย่งก็เหมือนนึกอะไรออก จึงเอ่ยปากถาม "ตอนเจ้า
ออกมา ลงกลอนประตูหน้าต่างดีหรือไม่" เห็นเขาไม่ตอบ จึงถามต่อ
อีกหนึ่งประโยค "ท�ำไมเงินในห้องแม่จึงหายไป"
หม่าจู้เอ๋อร์หน้าแดงไปถึงคอ ก้มหน้าเดินต่อไปโดยไม่พูดอะไร
"จูจ้ อื่ เป็นเด็กซือ่ เจ้าถามเขาจะมีประโยชน์อะไร" เมียหัวหน้าหมูบ่ า้ น
ยิ้มเยาะ "ในบ้านเลี้ยงโจรร้ายไว้คนหนึ่ง เงินนั้นจะเหลือเก็บไว้ได้อย่างไร
เล่า" แล้วพูดยั่วยุต่อไปอีก "มีพ่อเป็นโจร นางจะดีไปได้อย่างไร เจ้าดูสิ
นางต้องขโมยเงินเจ้าหนีไปอย่างแน่นอน"
หม่าจู้เอ๋อร์หันหน้ากลับมาถลึงตาใส่เมียหัวหน้าหมู่บ้านทันใด
เมียหัวหน้าหมู่บ้านตกใจจนถอยหลังไปสองก้าว "เจ้า...เจ้าจะท�ำ
อะไร!"
"เงิน...เงินนั่นข้าเป็นคนเอาไปเอง" อึกอักอยู่ครู่ใหญ่ หม่าจู้เอ๋อร์
จึงพูดออกมาด้วยใบหน้าขึ้นสี
"เจ้ า !" เมี ย หม่ า หย่ ง เสี ย งหลง ก้ ม ตั ว ลงเก็ บ กิ่ ง ไม้ ขึ้ น มาฟาด
หม่าจู้เอ๋อร์อย่างแรง "เจ้าลูกเลว! ข้าวก็ไม่ได้ให้เจ้าอด เสื้อก็ไม่ได้ไม่ให้
เจ้าใส่ แล้วเจ้ายังจะเอาเงินไปท�ำอะไร!"
"ท่านแม่" หม่าจู้เอ๋อร์ใช้แขนกันหัวเอาไว้ ปากก็ร้องเรียก
บนผิวสีแทนขึ้นเป็นรอยแดงยาวหลายรอยในทันที
"เจ้าบอกมานะ!" เมียหม่าหย่งตะโกนพูด "เจ้าเอาเงินไปท�ำอะไร!"
"ยังต้องถามอีกหรือ" เมียหัวหน้าหมู่บ้านแค่นเสียงสบถ "คงเอาไป
เลี้ยงปีศาจน้อยคนนั้นแน่นอน"
นับจากมูห่ วัน่ ชิวมาทีห่ มูบ่ า้ นแห่งนี้ บ้านของหม่าจูเ้ อ๋อร์กโ็ ด่งดังขึน้
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ทุกคนล้วนชอบไปที่บ้านของเขา ไม่ว่าจะมีธุระหรือไม่มีธุระก็ล้วนไม่มา
ที่บ้านแล้วช่วยนางท�ำงานเหมือนแต่ก่อนอีก สิ่งนี้ท�ำให้เมียหัวหน้า
หมู่บ้านไม่พอใจเป็นอย่างมาก นางเกลียดอาชิวเป็นพิเศษ เด็กหญิง
ตัวเล็กๆ แต่กลับมีความสงบนิ่งที่ไม่เข้ากับอายุของนาง ทั้งยังมีใบหน้า
ใสซื่อบริสุทธิ์น่าหลงใหล
"ไม่ใช่เสียหน่อย!" หม่าจู้เอ๋อร์หยุดยืนทันใด ปล่อยให้กิ่งไม้ของ
มารดาตีลงบนหัว เขาพูดด้วยเสียงหยาบกระด้าง "ในหมู่บ้านมีคนขาย
ของหาบเร่มา ข้าเอาไปซื้อลูกกวาด!"
จบค�ำของหม่าจู้เอ๋อร์ก็ท�ำให้นางคิดถึงบุตรชายของตนเองที่ขโมย
เงินในบ้านไปซื้อลูกกวาดเช่นกัน เมียหัวหน้าหมู่บ้านพลันปิดปาก
"ลู ก ชายข้ า วั น นี้ ก็ ข โมยเงิ น ห้ า อี แ ปะไปซื้ อ ลู ก กวาดเช่ น กั น !"
เมียหลี่หมาจื่อพูดอย่างไม่พอใจ "ครั้งหน้าหากเห็นคนขายของหาบเร่
นั้นอีกก็ให้ไล่ออกไปเถอะ จะได้ไม่มายั่วยุเด็กกลุ่มนี้ให้เสียเด็ก!"
"เจ้าเด็กตะกละ เจ้าเด็กตะกละ บะหมี่ก�ำใหญ่วันละสามมื้อยัง
เลีย้ งเจ้าไม่อมิ่ หรือ ถึงได้กล้ามาขโมยเงินไปซือ้ ลูกกวาดอีก!" เมียหม่าหย่ง
ตะลึงไปชั่วครู่ จากนั้นก็ใช้กิ่งไม้ในมือตีไปบนตัวของหม่าจู้เอ๋อร์ราวกับ
เม็ดฝน "นั่นเป็นเงินที่เก็บไว้ขอเมียให้เจ้า เจ้ายังจะขโมยไปซื้อลูกกวาด
ชาตินี้เจ้าคงต้องเป็นโสดไปทั้งชีวิต เจ้ารู้หรือไม่ จะแต่งหญิงสักคน
ในหมู่บ้านนี้ต้องใช้สินสอดมากเพียงใด!"
เมียหม่าหย่งเดินไปพลางตีไปพลาง หม่าจู้เอ๋อร์ใช้แขนบังหน้าไว้
ปล่อยให้มารดาตีโดยไม่ปริปากพูด แต่เท้ากลับไม่ได้หยุด วิ่งเหยาะๆ
ต่อไปข้างหน้า เขากลัวว่าพวกนางจะเห็นมู่หวั่นชิวที่อยู่ในป่า
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เมียหม่าหย่งไล่ตามเขาไม่ทัน จึงหยุดยืนหายใจหอบ "เจ้าคอย
ดูเถอะ ว่ากลับไปแล้วพ่อเจ้าจะจัดการเจ้าอย่างไร"
หม่าจูเ้ อ๋อร์เอาเงินทีจ่ ะสูข่ อเมียตัวเองมาให้นางทัง้ หมด กระนัน้ แม่
หม่าจู้เอ๋อร์ก็ยังตีเขาอีก
มู่หวั่นชิวที่อยู่ในป่ากัดฟันแน่น สิบนิ้วประสานกัน พยายามบังคับ
ไม่ให้ตัวเองส่งเสียงร้องไห้ออกมา และไม่ให้พุ่งตัวออกไป
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4
ดวงตะวันคล้อยต�่ำลงทางทิศตะวันตก อาทิตย์อัสดงย้อมท้องฟ้า
ให้แดงไปครึ่งผืน
หลังจากกินอาหารเย็นแล้ว หัวใจหม่าจูเ้ อ๋อร์ราวกับมีตน้ หญ้าขึน้ มา
มากมาย เขาเหม่อมองไก่เป็ดในเล้า เมียหม่าหย่งเรียกเขาหลายครั้ง
ก็ยงั ไม่มกี ารตอบสนอง จึงเดินเข้าไปเขกหัวบุตรชายทีหนึง่ "ตายแล้วหรือ
วิญญาณของเจ้าถึงได้ลอยไปที่ไหนแล้ว"
"ท่านแม่!" หม่าจู้เอ๋อร์กุมหัวตะโกนเรียก
"เอาสิ่งนี้ไปส่งที่บ้านหัวหน้าหมู่บ้าน" เมียหม่าหย่งตักถั่วฝักยาว
ตุ๋นเนื้อกระต่ายมาเต็มชาม
หม่าหย่งเพิ่งจะล่ากระต่ายป่ามาได้ตัวหนึ่ง
"ท่านแม่" มองดูเนื้อในชามแล้ว หม่าจู้เอ๋อร์ก็เอ่ยเสียงเครียด
ในดวงตาเต็มไปด้วยไฟโกรธ "ข้าไม่ไป!"
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"ขุนนางใหญ่สองคนนั้นยังไม่จากไป ทุกบ้านล้วนส่งอาหารไปให้
ถ้าพวกเราไม่ไป หัวหน้าหมู่บ้านจะขุ่นเคืองเอาได้" เมียหม่าหย่งรู้ดีว่า
หม่าจู้เอ๋อร์เกลียดขุนนางใหญ่สองคนนั้น นางจึงพูดเสียงอ่อนลง แล้ว
ถอนหายใจ "พวกนั้นเป็นขุนนางใหญ่ที่มาจากเมืองหลวง ฟังท่านน้า
บอกว่า แค่พวกเขาพูดมาค�ำหนึ่งก็สามารถเอาชีวิตคนได้แล้ว... พวกเรา
จะไปหมางใจด้วยได้อย่างไร รีบไปเถอะ พวกเขาถามอะไร เจ้าก็ตอบไป
อย่าเอาแต่เงียบ ตีอย่างไรก็ไม่ยอมพูดเด็ดขาด"
"อย่าให้เขาไปเลย" หลังจากให้อาหารหมูเสร็จ หม่าหย่งก็วางถัง
อาหารหมูไว้ตรงลานบ้าน แล้วเข้าห้องไปล้างมือ จากนัน้ เป็นคนรับชามไป
ถือไว้เอง "ข้าจะไปดูสักหน่อย"
"พ่อตาหนู..." แม่หม่าจู้เอ๋อร์รู้สึกสงสาร "เจ้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว"
"จู้จื่อพูดไม่เป็น อย่าให้เขาพูดค�ำผิดต่อหน้าขุนนางใหญ่เลย"
เมียหม่าหย่งคิดแล้วก็เห็นด้วย จึงผลักหม่าจู้เอ๋อร์ที่ยืนเหม่ออยู่
ตรงนั้นอีกครั้ง "อย่ามัวยืนเหม่อ ไปเก็บฟืนที่พ่อเจ้าหามาสิ"
"พ่อตาหนู ขุนนางใหญ่สองคนนั้นไม่ได้ถามเรื่องอาชิวเลยหรือ"
หม่าจู้เอ๋อร์ย่อตัวนั่งอยู่ข้างเตาไฟ ฟังพ่อแม่ของเขาคุยกัน
"ถามแล้ว ข้าก็บอกไปว่าไม่เห็นนางตั้งแต่เช้าแล้ว" หม่าหย่ง
ชะงักไปชั่วครู่ "จู้จื่อส่งนางไปหรือ"
เมียหม่าหย่งเหลือบมองห้องทางตะวันตก "ตั้งแต่บ่ายกลับมา
ไม่พดู อะไรสักค�ำ ถามอย่างไรก็ไม่ตอบ" นางถอนหายใจ "เจ้าว่า พ่อของ
อาชิวจะเป็นคนเลวร้ายจริงหรือ"
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หม่าหย่งพ่นควันออกมาทันใด เคาะกล้องยาสูบตรงฐานที่นอน
แล้วผูกติดกับถุงยาสูบ ก่อนน�ำไปวางบนม้านั่งบนพื้น "เด็กหญิงอายุ
สิบกว่าขวบจะรู้อะไร แม่จู้จื่อ นอนเถอะ"
มองเห็นไฟในห้องทางตะวันออกดับลงแล้ว หม่าจูเ้ อ๋อร์กข็ บฟันแน่น
แอบหยิบห่อผ้าที่เตรียมเอาไว้แล้วตรงหลังประตู เดินย่องออกจาก
ประตูไป
"น้องสาว...น้องสาว..." หม่าจูเ้ อ๋อร์กวาดกิง่ ไม้ตรงจุดทีม่ หู่ วัน่ ชิวซ่อน
ตัวเมื่อกลางวันอย่างร้อนรน "อาชิว...อาชิว..." น�้ำเสียงร้อนใจแฝงเสียง
สะอื้น
ไม่มีเงาร่างของนาง!
หม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ ย ่ อ ตั ว นั่ ง ตรงนั้ น ราวคนโง่ แสงจั น ทร์ เ ย็ น สาดส่ อ ง
ลงบนร่าง สีหน้าของเขาซีดขาวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ทันใดนัน้ เขาหยิบห่อผ้าแล้วหมุนตัววิง่ ไปตามทางภูเขา เพิง่ จะเดิน
อ้อมต้นไม้ใหญ่ ก็ชนเข้ากับร่างของใครคนหนึง่ หม่าจูเ้ อ๋อร์ตวั สัน่ ในทันใด
ถอยหลังไปสองก้าว แล้วเงยหน้ามองไป
"ท่านพ่อ" ทันทีทเี่ ห็นว่าเป็นหม่าหย่ง หม่าจูเ้ อ๋อร์กเ็ รียกเขาเสียงสลด
"ตอนกลางวันเจ้าซ่อนตัวนางไว้ที่นี่หรือ" เห็นห่อผ้าในมือของ
หม่าจู้เอ๋อร์ หม่าหย่งจึงถามขึ้น
"นางไปแล้ว" หม่าจู้เอ๋อร์เงยหน้าขึ้นทันใด ในดวงตาเต็มไปด้วย
ความเป็นห่วง "ดึกดื่นแบบนี้มีแต่สัตว์ร้าย นางต้องตัวคนเดียวอยู่ในป่า"
"เจ้าตามนางไม่ทันหรอก" ในดวงตาหม่าหย่งฉายความเป็นห่วง
เข้าไปฉุดหม่าจู้เอ๋อร์เอาไว้ เสียงพูดอ่อนลง "กลับกันเถอะ"
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"ท่านพ่อ!" หม่าจู้เอ๋อร์สบถเสียงเครียด ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมกลับ
"อาชิวสงบนิ่งกว่าเจ้า สมองก็ดีกว่าเจ้า นางไม่เป็นอะไรหรอก"
พ่อของหม่าจู้เอ๋อร์หันไปมองทางเล็กที่ล�ำบากและยาวไกลทอดตัวยาว
ราวงูเลื้อยเข้าไปในป่าลึก แล้วถอนหายใจเบาๆ จนแทบไม่ได้ยิน ทุกคน
ต่างมีชะตาชีวิตของตนเอง จะเดินออกจากภูเขาไปได้หรือไม่ ต้องดูที่
โชคชะตาของนางแล้ว
"ท่านพ่อ..." หม่าจู้เอ๋อร์เรียกอย่างเวทนา "นางเป็นแค่เด็กหญิง
ตัวเล็กคนหนึ่ง"
หม่าหย่งตัดบทค�ำพูดของเขา "เงินที่เจ้าขโมยแม่ไป เจ้าให้นางไป
หมดเลยหรือ"
"ข้า..." หม่าจู้เอ๋อร์ก้มหน้าลงอย่างลนลาน ผ่านไปเนิ่นนาน จึง
ส่งเสียงตอบ "อืม" แล้วเหลือบมองสีหน้าของหม่าหย่ง
หม่าหย่งสีหน้าเคร่งเครียด มองไม่เห็นความยินดี กระชากห่อผ้า
ของหม่าจู้เอ๋อร์แล้วก็หมุนตัวเดินกลับทันที "นั่นเป็นเหมือนชีวิตของนาง
กลับไปยอมรับผิดกับแม่เจ้าเสียดีๆ"
"ข้าล่าสัตว์แลกเงินได้เช่นกัน" หม่าจู้เอ๋อร์ยืนนิ่งตรงนั้นอย่างดื้อรั้น
ทิ้ ง อาชิ ว อยู ่ ใ นหุ บ เขาใหญ่ แ บบนี้ ค นเดี ย ว เขาไม่ ว างใจจริ ง ๆ
ตอนนี้นางต้องหลบไปค้างแรมที่ใดสักแห่ง ถ้าเขาเร่งเดินทางสักนิด
ย่อมหานางเจอแน่นอน
"ถ้ารู้ว่าเจ้าแอบพานางหนีไปตอนกลางคืน ขุนนางใหญ่ในเมือง
คงจับพ่อกับแม่เจ้าไป" หม่าหย่งไม่ได้หันหน้ามา
หม่ า จู ้ เ อ๋ อ ร์ ร ่ า งสั่ น เทา สี ห น้ า ซี ด ขาวในทั น ที ยื น อยู ่ ต รงนั้ น
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เหม่อมองแผ่นหลังบิดาของเขาที่เริ่มโค้งงอเล็กน้อย ภายใต้แสงจันทร์
จอนผมสองข้างของหม่าหย่งสะท้อนเป็นแสงสีเงิน
"ท่านพ่อ" ออกเดินไปได้สิบกว่าก้าว หม่าหย่งจึงได้ยินเสียงฝีเท้า
เดินตึงๆ ตามมา "ข้าจะฝึกวรยุทธ์กับนักบวชอู๋อิน”
ท้ อ งฟ้ า ครามไกลหมื่ น ลี้ ทว่ า ยามนี้ ก ลั บ ไม่ มี ล มแม้ แ ต่ น ้ อ ย
ดวงอาทิตย์ร้อนแรงส่องจนพื้นดินมีควันระอุ บนพื้นดินโคลนสีเหลือง
มีรอยแตกขนาดเท่านิ้วมือกระจายไปทั่ว ราวกับรอยย่นบนหน้าผาก
ของผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบปีที่ผ่านโลกมาอย่างโชกโชน ในไร่ข้าวโพดกว้าง
ผืนหนึ่งนอกประตูเมือง ใบแห้งม้วนงอไปหมด แห้งเหี่ยวคอตกราวกับ
ก�ำลังขออาหารจากคนผ่านทางที่เหนื่อยล้าไร้เรี่ยวแรง จู่ๆ ลูกหมาด�ำ
ตัวหนึ่งกระโจนออกมาจากในไร่ ท�ำให้เป็ดหลายตัวตกใจร้องก้าบๆ
วิ่งแยกไปสองข้างทาง เกิดเป็นกลุ่มฝุ่นผงลอยคลุ้ง
ทหารเฝ้าประตูเมืองหานต้าโหย่วกับหวังชีเปลือยร่างท่อนบน
สวมเพี ย งชุ ด แขนกุ ด สี เ ทาที่ พิ ม พ์ อั ก ษร 'ทหาร' สี แ ดงเหลื อ งเอาไว้
หลบอยู่ในซอกร่มเงาตรงประตูเมืองอย่างไร้ความสดชื่น
"ให้ตายเถอะ ดวงอาทิตย์ชา่ งโหดเหลือเกิน ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาอีก
คงต้องมีคนตายจริงๆ" หานต้าโหย่วขว้างก้อนหินไล่ลกู หมาด�ำทีก่ ระโจน
มาถึงหน้าประตูเมือง
"ได้ ยิ น ว่ า ฝ่ า บาทจะทรงปลดรั ช ทายาท ในราชส� ำ นั ก ก็ เ พิ่ ง ฆ่ า
ขุนนางใหญ่ผู้ภักดีต่อรัชทายาทไปคนหนึ่ง จึงได้ถูกฟ้าลงโทษ..." หวังชี
ขยับตัว เปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เย็นสบายกว่า แผ่นหลังแนบติดกับก�ำแพง
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เลื่อนสายตาจากคนเดินผ่านไปมาที่ถูกแสงอาทิตย์ส่องจนเหี่ยวแห้ง
เหมือนพืชพรรณในไร่ไปยังคูเมืองที่แห้งผากจนเห็นก้นน�้ำ "ให้ตายสิ
ต้องมีคนตายแน่ๆ แม้แต่คเู มืองก็ยงั แห้งเหือด ท่านปูข่ า้ บอกว่านีถ่ อื เป็น
ภัยพิบัติใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบร้อยปี"
หานต้าโหย่วรู้สึกขนลุกตัวเย็นวูบ จากเดิมที่ไร้ความสดชื่นพลัน
ยืดตัวตรงขึ้นทันใด เขามองไปที่หน้าประตูเมือง เห็นคนเดินผ่านไปมา
ต่างก้มหน้าก้มตา ไม่ได้สนใจที่พวกเขาคุยกันจึงสบายใจขึ้นแล้วพิงตัว
กลับไปตามเดิม แต่รู้สึกว่าจุดที่พิงเมื่อครู่ร้อนวูบวาบ จึงขยับตัวไปทาง
หวังชี "ค�ำพูดนี้จะพูดส่งเดชมิได้ ระวังจะไม่มีข้าวให้กิน"
"ก็มีแต่เจ้าที่ขี้ขลาด!" หวังชีแค่นเสียงสบถอย่างไม่สบอารมณ์
"นี่เป็นเขตของรัชทายาท จะกลัวอะไรอีก นายท่านตระกูลเจิงจงรักภักดี
ต่อรัชทายาท ถึงรัชทายาทจะถูกปลด เขาก็หาได้เกรงกลัวไม่ ยังคง
สวมใส่เสื้อผ้างดงามไปกินอาหาร แล้วเจ้าเล่าจะกลัวอะไร!" เขาชี้เข้าไป
ในเมือง "ชาวเมืองต่างพากันโจษจันไปทั่ว แล้วอย่างนี้ทางการจะจ้องจับ
แต่เจ้าหรือ"
บรรพบุรุษตระกูลเจิงท�ำการค้ามาแล้วสามรุ่น ได้ยินว่านอกจาก
อาชีพค้าประเวณีแล้ว ร้านรับฝากเงิน บ่อนการพนัน ร้านค้า โรงรับจ�ำน�ำ
โรงน�้ำชา ร้านค้าธัญพืช ร้านค้าเกลือ ต่างก็เปิดไปทั่วแคว้นต้าโจว อีกทั้ง
นายท่านเจิงยังเป็นรองข้าหลวงรักษาการขั้นสาม ถึงแม้จะเป็นต�ำแหน่ง
ที่ใช้เงินเพื่อให้ได้มา แต่ก็นับว่าเป็นขุนนาง คนเขาอยู่ที่แคว้นต้าโจว
กระทั่งเหยียบพื้นยังสะเทือน ย่อมไม่เกรงกลัวอยู่แล้ว
พวกเขาเป็ น เพี ย งทหารเฝ้ า ประตู ตั ว เล็ ก ๆ จะเที ย บกั บ อี ก ฝ่าย
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ได้อย่างไร
หานต้าโหย่วไม่เห็นด้วยกับค�ำพูดของหวังชี แต่หวังชีเป็นลาถึก
หานต้าโหย่วย่อมขี้เกียจจะหาเรื่องด้วย จึงช้อนตามองไปที่นอกเมือง
"ราษฎรทุกข์ยากทุกพื้นที่ต่างก็เริ่มทะลักเข้ามาในเมือง หากฝนยัง
ไม่ตกอีก เกรงว่าชีวติ ของพวกเราต้องแย่ไปด้วยแน่นอน" เห็นหานต้าโหย่ว
ไม่พูดจา หวังชีมองดูครอบครัวที่มีอยู่สามชีวิต สวมชุดขาดเก่า ก�ำลัง
เดินเข้าประตูเมืองแล้วพูดกับตัวเอง
รอถึง ตอนที่ร าษฎรทุกข์ยากอัด เข้า ไปไม่ได้อีก พวกเขาที่เ ป็น
ทหารเฝ้าประตูเมืองเหล่านี้คงไม่อาจมีชีวิตที่เป็นสุขเช่นนี้แล้ว
"ดูสิ มาอีกคนแล้ว" คิดถึงพวกเขาที่อาจไม่มีชีวิตที่เป็นสุขแล้ว
หานต้าโหย่วก็จ้องมองไปไกลแล้วก่นด่าว่า "ให้ตายเถอะ พืชพรรณ
แห้งตายจนหมดแล้วก็พากันวิ่งเข้ามาที่นี่ คิดว่าในเมืองนี้เป็นสวรรค์
กระมัง สุดท้ายก็เข้ามาขออาหารเหมือนกันมิใช่หรือ!" ถ่มน�้ำลายแล้ว
พูดว่า "วุ่นวายจนไม่มีที่จะให้อยู่แล้ว แม้แต่พวกเราก็ไม่มีเวลาว่าง
สู้อยู่บ้านคอยให้สวรรค์ส่งน�้ำฝนมาให้ดีกว่า ได้ยินว่าท่านเจ้าเมือง
ใต้เท้าสวีส่งเด็กไปในแม่น�้ำเจ้ามังกรทุกวัน ก�ำลังขอฝนอยู่น่ะ"
"อย่าไปฟังใต้เท้าสวีผายลมเสียงดังเลย น�้ำในแม่น�้ำเจ้ามังกร
แทบจะแห้งอยูแ่ ล้ว ถ้ามีเทพเจ้ามังกรอยูจ่ ริง คง..." พูดได้เพียงครึง่ เดียว
ก็เห็นหานต้าโหย่วหันหน้ามา หวังชีกร็ สู้ กึ เช่นกันว่าค�ำพูดนีด้ หู มิน่ เทพเจ้า
เกินไปจึงรีบปิดปาก ตาก็มองไปที่นอกประตูเมือง เห็นร่างเล็กในชุด
ขาดวิ่นก�ำลังถือไม้ตีสุนัขพยุงตัวเดินโงนเงนมาทางพวกเขา "เอ๋? คนผู้นี้
ผอมมากเลย ดูกระดูกนัน่ สิ น่าจะไม่ได้กนิ อาหารมาครึง่ เดือนแล้วกระมัง"
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หานต้าโหย่วก็มองตามไปเช่นกัน "ให้ตายเถอะ ยังเป็นเด็กผู้หญิง
เสียด้วย"
"ผิงเฉิง ผิงเฉิง..."
มองเห็นตัวอักษรสีเขียวอมเทาว่า 'ผิงเฉิง' ทรงพลังบนก�ำแพงเมือง
จากที่ไกล มู่หวั่นชิวตื่นเต้นจนสั่นไปทั้งตัว "ในที่สุดข้าก็เดินออกมา
จากเขาได้แล้ว!"
คิ ด ถึง ตนเองที่ต ้อ งอยู่ร ่วมกับสัต ว์ป่า ในหุบเขา นอนกลางดิน
กินกลางทราย หวาดหวั่นทุกคืนวัน น�ำ้ ตาของมู่หวั่นชิวก็พลันไหลพราก
ลงมา ในที่สุดนางก็มาถึงเมืองผิงเฉิงแล้ว เพียงผ่านเมืองผิงเฉิงแล้ว
เดินต่อไปทางใต้ ก็จะถึงเมืองซัว่ หยางทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นเมืองเครือ่ งหอมเล็ก
เป็นสถานที่ปรุงเครื่องหอมที่นางใฝ่ฝัน
มู่หวั่นชิวถอนหายใจ แล้วทรุดตัวลงนั่งบนพื้น
นับไม่ถูกแล้วว่าเดินมานานกี่วัน นางรู้เพียงแค่ว่าตุ่มน�้ำใต้เท้า
ทั้งสองข้างนี้สมานแล้วแตก แตกแล้วสมาน จนถึงตอนนี้ทุกก้าวย่าง
ล้วนรู้สึกเจ็บราวกับถูกไฟลน ทว่าเมื่อเห็นประตูเมืองอยู่ตรงหน้านี้ก็
ไม่ต้องร้อนใจอีกต่อไป นางสามารถพักผ่อนได้แล้ว
อาหารแห้งทีซ่ อื้ ทีเ่ มืองก่อนหน้านีก้ นิ หมดไปตัง้ แต่เมือ่ คืน มูห่ วัน่ ชิว
คล� ำ เงิ น อี แ ปะไม่ กี่ เ หรี ย ญในห่ อ ผ้ า เก่ า ๆ ก่ อ นกลื น น�้ ำ ลายอึ ก ใหญ่
ไม่ ก ลั ว ...ไม่ ก ลั ว อี ก แล้ ว อี ก ครู ่ ข อเพี ย งเข้ า เมื อ งก็ จ ะมี ข องกิ น แล้ ว
มู่หวั่นชิวด้านหนึ่งปลอบใจตัวเอง ด้านหนึ่งก็เงยหน้าขึ้น ทันทีที่สายตา
ไปตกลงบนตัวคนที่อยู่ตรงซอกประตูเมือง พวกเขาสวมชุดแขนกุดสีเทา
ที่พิมพ์อักษร 'ทหาร' สีแดงเหลืองเอาไว้ เพียงเท่านั้นนางก็ตัวสั่นขึ้นมา
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อย่างแรง
ในฐานะบุตรสาวขุนนางต้องโทษ นางต้องเร่ร่อนไปทั่วตามล�ำพัง
ตลอดทางนี้ต่อให้มีทหารผ่านมาแค่คนเดียว ก็สามารถท�ำให้นางใจเต้น
ได้เป็นเวลานาน หลังจากเลื่อนสายตาหนีทหารแล้ว มู่หวั่นชิวก็ขยับตัว
แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ลุ ก ขึ้ น นางแอบเหลื อ บมองไปบนประตู เ มื อ ง โชคยั ง ดี
ที่บนก�ำแพงเมืองไม่มีแผ่นป้ายประกาศรูปหน้าคนติดอยู่ และไม่มี
ภาพวาดอะไรทั้งนั้น ที่น่ีไม่เหมือนหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขา ที่พอมีคน
แปลกหน้ามาเยือ นสักคน เวลาไม่ถึงหนึ่งเค่อ คนในหมู่บ้านก็รู้กัน
หมดแล้ว
ที่นี่เป็นเมืองใหญ่ ชาวบ้านที่ไปมาก็มีจ�ำนวนมาก เด็กสาวที่สวม
เสื้อผ้าขาดวิ่นเช่นนางก็มีให้เห็นได้ทั่วไป
"ไม่ตอ้ งกลัว ไม่ตอ้ งกลัวหรอก มือปราบคนใดก็คงไม่สงสัยว่าข้าเป็น
นักโทษหนีคดี" มองดูชาวเมืองทุกข์ยากที่มีสภาพเหมือนกับนางเดิน
เข้าออกประตูเมืองแล้ว มู่หวั่นชิวก็ได้แต่ปลอบตัวเองอยู่ในใจ
ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ นางก็ใช้ไม้ตีสุนัขกัดฟันพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นมา
ไม่ว่าอย่างไร นางก็เป็นนักโทษหนีคดี อย่ามาอยู่หน้าประตูเมือง
เช่นนี้จะดีกว่า
มู่หวั่นชิวสัมผัสได้ถึงสายตาของทหารสองนายตรงซอกประตูเมือง
ทีค่ อยมองมาทีต่ นอยูต่ ลอด นางพลันรูส้ กึ ว่าประตูเมืองผิงเฉิงนีช้ า่ งยาวนัก
นางยืดตัวตรง พยายามท�ำให้ตัวเองดูเป็นธรรมชาติและสงบนิ่ง ก่อนจะ
ค่อยๆ เดินทีละก้าวเข้าไปในเมืองผิงเฉิง
"ไปๆๆๆ" เห็นหมั่นโถวร้อนๆ บนแผงขายของ มู่หวั่นชิวก็ควักเงิน
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หนึง่ อีแปะแล้วกระโจนเข้าไป ยังไม่ทนั เข้าไปใกล้กถ็ กู เสีย่ วเอ้อร์ผลักออก
"พวกขอทาน ไปให้ไกล อย่าท�ำให้หมั่นโถวของข้าสกปรก!"
"ใครเป็นพวกขอทาน เจ้าตาบอดหรือ!" เดิมทีก็หิวจนแทบเป็นลม
อยู่แล้ว พอถูกคนผลักออกมาอย่างรังเกียจอีก มู่หวั่นชิวพลันมีไฟโทสะ
พุ่งขึ้นมาทันที
เสี่ยวเอ้อร์คนนั้นหันหน้าไปอย่างรังเกียจ
มองดูหมั่นโถวที่ร้อนระอุ มู่หวั่นชิวยังคิดจะเดินเข้าไป แต่กลับถูก
คนฉุดไว้จากด้านหลัง "แม่หนูน้อย ตรอกนี้มิใช่ที่ที่คนจนจะมาอยู่ได้
เจ้าเดินตรงไปข้างหน้า พอถึงร้านตัดเสื้อแล้วให้เลี้ยวซ้าย ที่นั่นของ
ราคาถู ก แล้ ว ยั ง มี น ายท่ า นเจิ ง ที่ ตั้ ง เพิ ง แจกจ่ า ยข้ า วต้ ม อยู ่ ที่ ต รอก
ปาเต้าวานอีก คงพอให้เจ้าอิ่มท้องได้"
มู่หวั่นชิวหันหน้าไป เห็นท่านยายผมขาวโพลนคนหนึ่ง
"ท่านยาย แต่ว่าข้ามีเงิน" มู่หวั่นชิวแบมือให้เห็นเงินอีแปะในฝ่ามือ
ท่านยายมองนางแวบหนึง่ แล้วส่ายหน้า แล้วถอนหายใจเฮือกหนึง่
เห็นสายตาของท่านยาย มู่หวั่นชิวจึงก้มหน้าลงดูตัวเองเช่นกัน
ถึงแม้มอื เท้าจะสะอาด แต่เสือ้ ผ้าทีเ่ ต็มไปด้วยรอยปะชุนได้ถกู กิง่ ไม้เกีย่ ว
ขาดจนเป็นริ้ว และเต็มไปด้วยฝุ่นด�ำ เป็นใครก็คงคิดว่าตนเป็นขอทาน
นางจึงสงบสติอารมณ์ลงอย่างรวดเร็ว
นางมิใช่บุตรสาวอัครเสนาบดีผู้สูงศักดิ์คนนั้นอีกแล้ว!
มือที่ยื่นออกไปก�ำเป็นหมัด ก�ำเหรียญหนึ่งอีแปะนั้นไว้ในมือแน่น
มู่หวั่นชิวโค้งค�ำนับท่านยาย พูดขอบคุณ ก่อนจะหมุนตัวแล้วค่อยๆ เดิน
ไปตามทางที่ท่านยายชี้บอก
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เสีย่ วเอ้อร์ทข่ี ายหมัน่ โถวเพิง่ จะใช้กระดาษไขห่อหมัน่ โถวไปสองลูก
แล้วส่งแขกร่างอ้วนคนหนึ่งไป พอเงยหน้าขึ้น ทันเห็นแผ่นหลังของ
มู ่ ห วั่ น ชิ ว ก็ ต ้ อ งกะพริ บ ตาแล้ ว กะพริ บ ตาอี ก ตั ว เองอาจจะตาลาย
คนจนกระทัง่ ต้องมาขอทานคนหนึง่ เหตุใดท่าทางตอนเดินจึงได้ดงู ดงาม
เช่นนี้ ดูสง่างามเพียงนี้?
อ้าปากขึ้น แต่เสี่ยวเอ้อร์ที่ขายซาลาเปากลับรู้สึกว่าคอแห้งผาก
พูดอะไรไม่ออก เขาเพียงใช้สายตามองส่งมู่หวั่นชิวจนเดินหายเข้าไป
ในตรอกด้านหน้า เสี่ยวเอ้อร์จึงตบปาก แล้วพูดพึมพ�ำกับตนเองว่า
"มองคนผิดอีกแล้ว ได้ยินว่าคุณหนูตระกูลเจิงทั้งหลายชอบสวมชุด
ชาวบ้านออกมาข้างนอก ไม่แน่ว่านางอาจจะเป็นคนตระกูลเจิงก็ได้!"
หมั่นโถวลูกที่อยู่ในมือพลันถูกบีบจนแบน "อยู่ดีๆ ก็พลาดโอกาสได้รู้จัก
คนสูงศักดิ์เสียได้!"
บังเอิญเจอภัยแล้งครั้งใหญ่ ตลอดทางที่มานี้อาหารเครื่องดื่ม
จึงแพงขึ้นอย่างน่าตกใจ เดิมทีหมั่นโถวเพียงลูกละสามอีแปะ กลับขึ้น
ราคาเป็นสิบอีแปะ แม้นางจะประหยัดแล้วประหยัดอีก จนมาถึงเมือง
ผิงเฉิง ในห่อผ้าของมู่หวั่นชิวก็มีเงินเหลือไม่ถึงหนึ่งพวงแล้ว เดิมทีนาง
ไม่เคยคิดจะเข้าพักที่โรงเตี๊ยม กลับคิดจะไปที่วัดเบียดนอนกับคนเร่ร่อน
เหล่านั้น แต่ตอนนี้หลังถูกเสี่ยวเอ้อร์ตะคอกใส่ มู่หวั่นชิวจึงเปลี่ยนใจ
นางลองถามดูแล้ว เมืองผิงเฉิงห่างจากเมืองซัว่ หยางเป็นระยะทาง
อย่างน้อยหกเจ็ดวัน ซึง่ เป็นการค�ำนวณจากการนัง่ รถม้า ทว่าถ้านางเดิน
ไปทีละก้าว คงต้องใช้เวลานานกว่านั้น ถ้าหนึ่งวันกินขนมเปี๊ยะข้าวโพด
ไปสองชิ้ น เงิ น ไม่ กี่ ร ้ อ ยอี แ ปะในห่ อ ผ้ า นี้ ค งไปไม่ ถึ ง เมื อ งผิ ง เฉิ ง
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อย่างแน่นอน นางท�ำได้เพียงต้องขายต่อมกลิ่นชะมดเช็ดชิ้นนั้นแล้ว
นางที่เป็นคนมาสองชาติรู้ดีว่าเสื้อผ้าส�ำคัญต่อคนผู้หนึ่งอย่างมาก
ถ้านางไปด้วยเสื้อผ้าขาดรุ่ยเช่นนี้ ต่อมกลิ่นชะมดเช็ดนั้นไม่เพียงจะขาย
ไม่ได้ราคา อาจจะถูกคนอื่นแย่งไปได้
หลังจากอาบน�้ำอุ่นแล้ว มู่หวั่นชิวก็เปิดห่อผ้า หยิบเสื้อผ้าที่มีอยู่
เพียงชุดเดียวออกมา บนสาบตรงหน้าอกเสือ้ สีเขียวอมเทา เมียหม่าหย่ง
ปักลายดอกไม้เล็กๆ ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในหมูบ่ า้ นด้วยด้ายสีแดงอย่างประณีต
เห็นได้ว่าแม้จะยากจนเพียงใด เมียหม่าหย่งก็ยังอยากให้นางแต่งตัว
อย่างสวยงาม
เดิมทีเป็นชุดผู้ชาย เมื่อถูกเอามาแก้เช่นนี้ ก็ดูไม่ค่อยเข้ากันนัก
เทียบกับชุดบนตัวนางที่ถูกเกี่ยวขาดนี้ไม่ได้เลย แม้จะไม่มีลายอะไร
แต่เมื่อซักสะอาดแล้วเอามาสวม กลับสวยงามเรียบง่าย ดูมีความงาม
แบบกลางๆ แต่ชดุ ในมือนีก้ ลับถูกซักจนซีด มีรอยปะชุน และยังมีปกั ลาย
ดอกไม้เล็กๆ สีแดงเพลิง ดูขัดตายิ่งนัก อยู่หมูบ่ า้ นในหุบเขาก็ยังพอใส่ได้
แต่เอามาที่เมืองผิงเฉิงด้วยเช่นนี้กลับดูเชยไปเสียมาก
เสื้อตัวนี้น่าเกลียดจริง!
มู่หวั่นชิวสะบัดเสื้อออกก็นึกอยากจะหัวเราะ แต่พอฉีกยิ้ม น�้ำตา
ก็ไหลลงมาอย่างมิอาจควบคุม เสื้อผ้าแม้จะน่าเกลียดปานใด แต่ฝีเข็ม
และด้ายแน่นหนานีก้ เ็ ผยให้เห็นถึงความรักความจริงใจของเมียหม่าหย่ง
และมุมมองความงามที่เรียบง่ายของคนในหมู่บ้าน
อาหญิงท�ำเพื่อนางอย่างเต็มที่แล้ว
เสียงเคาะประตูดังลอยมา มู่หวั่นชิวจึงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้า
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เป็นเสี่ยวเอ้อร์ที่ยกกาน�้ำร้อนเข้ามา "น�้ำร้อนที่นายหญิงต้องการ
ต้มเสร็จแล้ว นายหญิงอยากจะดื่มชาอะไรขอรับ" เสี่ยวเอ้อร์มองส�ำรวจ
เสื้อผ้าที่ดูไม่เข้ากันบนตัวมู่หวั่นชิวแล้วพยายามกลั้นหัวเราะ "ข้าน้อย
จะไปชงมาให้"
รูส้ กึ เหมือนบนใบหน้าของตนร้อนผ่าว มูห่ วัน่ ชิวพยายามยืดตัวตรง
"น�้ำเปล่าก็พอ เจ้าวางไว้ตรงนั้นเถอะ"
นางไม่มีเงินพอจะดื่มชา
เสี่ยวเอ้อร์ตะลึงไป แล้วเบ้ปาก จากนั้นก็เผยรอยยิ้มออกมาอีกครั้ง
"นายหญิงก็รวู้ า่ ตอนนีเ้ จอภัยแล้งครัง้ ใหญ่ บ่อน�ำ้ ในเมืองล้วนแห้งเหือด
น�้ ำ นี้ เ ป็ น น�้ ำ ที่ โ รงเตี๊ ย มจ้ า งคนไปตั ก มาจากบนเขาหลงเฉวี ย นที่ ห ่ า ง
ออกไปสามสิบลี้ แม้ท่านจะไม่ชงชา ก็ต้องจ่ายเงินนะขอรับ"
"เป็นเงินเท่าใด" มู่หวั่นชิวขมวดคิ้ว
"ไม่มาก กานีห้ นึง่ อีแปะขอรับ" เสีย่ วเอ้อร์ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิม้
เงินหนึ่งอีแปะ!
เงิ น หนึ่ ง อี แ ปะสามารถซื้ อ ขนมเปี ๊ ย ะข้ า วโพดได้ ค รึ่ ง ชิ้ น ชงชา
ดอกไม้ธรรมดาสักกาดื่มได้ครึ่งวันแล้ว เขาไปปล้นเงินเสียเลยจะดีกว่า
มู่หวั่นชิวขมวดหัวคิ้ว ก�ำลังจะเอ่ยปากพูด สายตาก็เหลือบเห็น
ดวงอาทิตย์ร้อนแรงที่นอกหน้าต่าง จึงถอนหายใจ จริงสิ แม้แต่คูเมือง
ก็ยังแห้งเหือด ตอนนี้น�้ำก็คงจะแพงกว่าน�้ำมันจริงๆ
นางหมุนตัวกลับไปหยิบเงินเหรียญหนึ่งยื่นให้
เสี่ยวเอ้อร์ยิ้มเบิกบานในทันที "หากนายหญิงมีอะไรจะสั่ง ก็บอก
ได้เลยนะขอรับ"
89
Page ���������������������� 1.indd 89

4/9/2561 BE 17:10

ยอดหญิ งเซี ย นเครื่ อ งหอม 1

"อืม" มู่หวั่นชิวนิ่งคิดสักครู่ "พี่เสี่ยวเอ้อร์ ในเมืองนี้มีโรงธูปที่รับซื้อ
วัตถุดิบเครื่องหอมหรือไม่"
"นายหญิงถามถูกคนแล้ว" เสี่ยวเอ้อร์หัวเราะแหะๆ "ท่านมาดู
ทางนี้ขอรับ"
เสี่ยวเอ้อร์กวักมือเรียกมู่หวั่นชิวมาที่หน้าต่าง แล้วก็ชี้ออกไป
ด้านนอก "ออกจากตรอกด้านหน้านั้นแล้ว เลี้ยวขวาเดินตามถนนใหญ่
ไปทางใต้ ผ่านสองทางแยก ก็จะเป็นถนนบ่อนทีค่ กึ คักทีส่ ดุ ในเมืองผิงเฉิง
ตรงปากทางล้ ว นเป็ น โรงธู ป ท่ า นไปถึ ง แล้ ว ก็ เ ลื อ กเอาได้ เ ลย" เขา
เหลือบตามองห่อผ้าบนเตียง "นายหญิงมีเครื่องหอมจะขายหรือ" แล้ว
พูดต่อไปว่า "ข้าน้อยช่วยท่านขายได้ รับรองว่าขายได้ราคาดีแน่นอน"
"ไม่มี" มู่หวั่นชิวส่ายหน้า
ถูกดึงเงินไปแล้วหนึ่งอีแปะ นางไม่อยากให้เสี่ยวเอ้อร์มาคว้า
อะไรไปอีก
เสี่ยวเอ้อร์หัวเราะขัดเขิน "หากนายหญิงไม่มีอะไรเรียกใช้แล้ว
ข้าน้อยขอตัวก่อน ถ้ามีทา่ นก็ตะโกนเรียกทีห่ น้าประตูนะขอรับ" มูห่ วัน่ ชิว
พยั ก หน้ า พู ด รั บ ค� ำ เดิ น ใกล้ จ ะถึ ง ประตู แ ล้ ว เหมื อ นนึ ก อะไรขึ้ น ได้
เสีย่ วเอ้อร์จงึ หันหน้ามาอีกครัง้ "นายหญิงมาได้จงั หวะพอดี วันนีเ้ ซียนพนัน
ทิพย์กุมารมาที่เมืองผิงเฉิง"
"เซียนพนันทิพย์กุมาร?" มู่หวั่นชิวตะลึงไป "พี่เสี่ยวเอ้อร์หมายถึง
เหลิ่งกัง คุณชายสี่ตระกูลเหลิ่งน่ะหรือ"
"ใช่ๆๆๆ เขานัน่ ล่ะ" เสีย่ วเอ้อร์พยักหน้าหงึกๆ "คนผูน้ มี้ วี ชิ าเหนือชัน้
มาแต่เกิด เจ็ดขวบก้าวเข้าบ่อนพนัน พนันแต่ละครั้งก็ต้องชนะ ตอนนี้
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เขาอายุแค่สิบห้าปี แต่กลับกลายเป็นแขกคนส�ำคัญของตระกูลเจิง
ในเมืองผิงเฉิงแล้ว ได้ยินว่าเพราะอยากเห็นวิชาเหนือชั้น แม้แต่ฝ่าบาท
ก็ยงั เรียกตัวเขาเข้าวัง" เขาถอนหายใจ "เซียนพนันทิพย์กมุ าร แคว้นต้าโจว
ร้อยปีจะมีมาสักคน..." เสี่ยวเอ้อร์พูดพลางเปิดประตู "เขาพักอยู่ที่ร้าน
ป๋ออี้ ได้ยินว่าพรุ่งนี้จะเล่นต่อเนื่องสิบแปดตา ท่านอย่าพลาดโอกาสนี้
เด็ดขาดนะขอรับ"
"พรุ่งนี้?" มู่หวั่นชิวเกิดความคิดในใจ นางหมุนตัวกลับในทันที
"พรุ่งนี้วันที่เท่าไรหรือ"
"ท่านช่างเลอะเลือนนัก พรุ่งนี้เป็นวันที่สิบแปดเดือนเจ็ดปีหนานตี้
ที่ย่ีสิบขอรับ" ส่ายหน้าเดินออกไปจากห้องแล้ว เสี่ยวเอ้อร์ก็ปิดประตู
ปากก็พูดว่า "หน้าตาท่าทางรึก็ดี ท�ำไมแต่งตัวเชยแบบนั้น"
ได้ยนิ เสียงพูดของเสีย่ วเอ้อร์แล้ว มูห่ วัน่ ชิวก็ยนื ส่องตนเองดูอยูห่ น้า
คันฉ่อง รู้สึกว่าสองแก้มร้อนผ่าว ทันใดนั้นนางก็เดินหลายก้าวไปที่
หน้าเตียง เปิดห่อผ้าออกนับเหรียญในนั้นอย่างตั้งใจ...
ทั้ ง หมดห้ า ร้ อ ยหกสิ บ อี แ ปะ นั บ เงิ น แล้ ว มู ่ ห วั่ น ชิ ว ก็ ส ่ า ยหน้ า
อย่างเศร้าใจ เงินแค่นี้แม้แต่จะกินข้าวก็ยังไม่พอ ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง
ซื้อเสื้อผ้าเลย
เสื้อผ้าที่ดูดีสักหน่อยตามท้องตลาด อย่างน้อยก็ต้องใช้เงินหก
ถึงเจ็ดร้อยอีแปะ
ลงกลอนประตูแน่นหนาดีแล้ว มูห่ วัน่ ชิวก็ไปหากรรไกรมาด้ามหนึง่
แล้วถอดเสื้อบนตัวออก นางอยากจะเลาะดอกที่เมียหม่าหย่งปักไว้ออก
เมื่อกรรไกรแตะโดนตัวดอกก็พลันรู้สึกลังเลขึ้นมา
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นีถ่ อื เป็นความตัง้ ใจของอาหญิง แม้จะใส่ไม่ได้แต่เก็บไว้เป็นทีร่ ะลึก
ได้!
เมื่อคิดไปคิดมา มู่หวั่นชิวก็สวมเสื้อใหม่อีกครั้ง แล้วออกไปขอเข็ม
กับด้ายจากเสี่ยวเอ้อร์ จากนั้นหยิบเสื้อผ้าที่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อครู่นี้ขึ้นมา
ก่อนจะนั่งลงข้างเตียงแล้วเย็บปะไปอย่างเงอะงะ
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5
"เต้าฮวย เต้าฮวยร้านหม่าจี้ นุ่มลื่นคล่องคอ!"
"เป็ดย่าง เป็ดย่างตระกูลหลี่! กรอบหอมเนื้อนุ่ม!"
"ขนมเปี๊ยะเนื้อรมควันจ้าวพั่งจื่อ ไม่กินถือว่ามาไม่ถึงเมืองผิงเฉิง!"
"เต้าหู้เหม็นสวีหมาจื่อเป็นหนึ่งในใต้หล้า"
"ท�ำนายชื่อ ดูดวงชะตา สิบอีแปะต่อครั้ง รู้อดีตห้าร้อยปี รู้อนาคต
แปดร้อยปี"
ดวงอาทิต ย์ค ล้อ ยไปทางตะวันตกแล้ว ทว่า ไอร้อนกลับยังไม่
จางหายไป เสียงร้องเร่ขายของดังเบาสลับกันก็ทำ� ให้ถนนการพนันแห่งนี้
คึกคักเหมือนเปิดหม้อข้าวต้มเดือด* ผู้คนที่ท�ำงานมาทั้งวัน ต่างก็เริ่ม
ทยอยมารวมตัวกันทีถ่ นนการพนัน เตรียมตัวหลังจากกินอาหารเย็นแล้ว
จะหาบ่อนสักแห่งเสี่ยงโชค ขยับยืดเส้นยืดสายเสียหน่อย
* มาจากส�ำนวน 'เปิดหม้อ' ซึง่ ใช้เปรียบถึงบรรยากาศอึกทึกครึกโครม เหมือนกับน�ำ้ หรือของเหลวทีเ่ ดือดพล่าน
อยูใ่ นหม้อ
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เด็กสาวตัวผอมด�ำคนหนึง่ เดินออกมาจากโรงธูปสวีจตี้ รงหัวมุมถนน
นางเดินตรงมาทางนี้ มองไปทางโน้นทีทางนี้ที ถูกกลิ่นหอมเย้ายวนใจ
ดึงดูดมาจนถึงหน้าร้านเป็ดย่างตระกูลหลี่
"ห้าสิบอีแปะครึง่ ตัว กรอบหอมเนือ้ นุม่ ..." เสีย่ วเอ้อร์ทมี่ เี หงือ่ ท่วมหัว
หยิบเป็ดย่างมันย่องตัวหนึ่งยื่นมาตรงหน้า "เป็นอย่างไร แม่นางน้อย
เอาสักตัวไปชิมหรือไม่ รับรองว่ากินแล้วต้องอยากกินอีกแน่นอน"
มูห่ วัน่ ชิวกลืนน�ำ้ ลายอย่างแรง มือคล�ำทีก่ ระเป๋า ทันใดนัน้ ก็สา่ ยหน้า
ยกเท้าก้าวไปข้างหน้า
"เหอะๆ เจอคนจนอีกคนแล้ว" เสีย่ วเอ้อร์มองแผ่นหลังของมูห่ วัน่ ชิว
แล้วพูดบ่น
ครั้ ง ที่ ส องแล้ ว ที่ น างถู ก เสี่ ย วเอ้ อ ร์ ข ้ า งถนนพู ด จาเยาะเย้ ย
มู่หวั่นชิวพยายามยืดตัวตรง คล�ำไปตรงกระเป๋าที่มีเงินเพียงหนึ่งต�ำลึง
ใช่ว่านางจะไม่มีเงินซื้อ แต่เงินหนึ่งต�ำลึงนี้จะเอาไปเป็นทุนที่ร้านป๋ออี้
อีกครูห่ ลังออกมาจากร้านป๋ออีแ้ ล้ว นางจะต้องซือ้ เป็ดย่างของเขาทัง้ หมด
ให้เขาเห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนจน มู่หวั่นชิวคิดอย่างเคียดแค้น...
เดินมองแผ่นป้ายเหนือหัวมาตลอดทาง ไม่ช้ามู่หวั่นชิวก็หาร้าน
ป๋ออี้เจอ มองดูชายฉกรรจ์ร่างใหญ่น่าเกรงขามสองคนที่ยืนอยู่ตรง
ปากประตูแล้ว ขาของนางที่ยกขึ้นก็เกิดลังเลขึ้นมา
นางยืนอยู่ตรงนั้นครู่ใหญ่ ทันใดนั้นก็ยืดตัวตรง ค่อยๆ เดินไปยัง
บันไดหยกขาวที่สะท้อนแสงอาทิตย์อัสดงจนดูแสบตา
"นี่ๆๆๆ" คนเฝ้าประตูขวางทางนางไว้ มองส�ำรวจเด็กสาวที่เสื้อผ้า
เต็มไปด้วยรอยปะชุน แต่ก็ยังนับว่าสะอาดสะอ้าน "แม่นางน้อย เจ้า
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เดินเข้าผิดประตูแล้ว หากจะซือ้ แป้งชาด เจ้าต้องไปทางนัน้ " คนเฝ้าประตู
ชี้ไปยังถนนบุปผาที่อยู่ไกลออกไป "ที่นี่คือบ่อนพนัน ไม่ใช่สถานที่ที่เจ้า
จะมา"
"ท�ำไมล่ะ" มู่หวั่นชิวถามอย่างประหลาดใจ "ร้านของเจ้าปิดกิจการ
แล้วหรือ"
คนเฝ้าประตูหนั ไปมองบ่อนทีม่ เี สียงอึกทึกคึกคัก พลางรูส้ กึ ว่าน่าข�ำ
ร้านของเขาถือเป็นบ่อนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองผิงเฉิงแล้ว คุณชายรอง
ตระกูลเจิงซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลใหญ่ของแคว้นต้าโจวเป็นผู้เปิด แม้ว่า
บ่อนทั่วเมืองผิงเฉิงจะล้ม แต่ว่าร้านป๋ออี้ของเขาจะไม่มีทางปิดกิจการ!
แต่ ว ่ า บ่ อ นก็ แ บ่ ง ระดั บ อยู ่ เ ช่ น กั น คนมี เ งิ น ก็ พ นั น สู ง ไม่ มี เ งิ น
ก็พนันต�ำ่ คนทีม่ าร้านป๋ออีข้ องเขาล้วนเป็นคนทีม่ เี งิน หากในมือไม่มเี งิน
แปดสิบถึงร้อยต�ำลึง คนทั่วไปย่อมไม่กล้ามาเล่นที่นี่
ตั้งแต่เปิดกิจการมา ร้านป๋ออี้ของเขาไม่เคยมีพวกขอทานเข้ามา
เลย!
"เปิดสิ วันนี้คุณชายสี่ตระกูลเหลิ่ง เซียนพนันทิพย์กุมารเลื่องชื่อ
ของแคว้นต้าโจวก็มาเปิดโต๊ะด้วยตัวเอง ด้านในมีคนอยู่เต็มไปหมด"
คนเฝ้าประตูหัวเราะเหอะๆ "ข้าหมายถึง เจ้าเข้าไปไม่ได้"
"ข้ามีเงิน..." ได้ยนิ ว่าเหลิง่ กังมาเปิดโต๊ะด้วยตัวเอง มูห่ วัน่ ชิวก็โล่งอก
ควักเงินเพียงหนึง่ ต�ำลึงทีน่ างมีอยูอ่ อกมากวัดแกว่งไปมาตรงหน้าคนเฝ้า
ประตู
คนเฝ้ า ประตู แ ทบจะโมโห มองดู มู ่ ห วั่ น ชิ ว ที่ ดู เ หมื อ นขอทาน
แวบหนึ่ง น�้ำเสียงฟังร�ำคาญใจ "แม่นางน้อย ข้าหวังดีต่อเจ้าหรอกนะ
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เจ้าเหลือบดูข้างในสิ ข้างในมีแต่พวกผู้ชายเล่นพนันกัน แต่ว่าเจ้า..."
มองดูร่างผอมบางของนางแล้ว คนเฝ้าประตูก็ส่ายหน้า ก่อนกลืน
ค�ำพูดที่เหลือลงท้องไป
มู่หวั่นชิวมองดูการแต่งตัวของตัวเองแล้วก็เหงื่อตก
นางรู้ว่าบ่อนพนันน้อยนักจะมีผู้หญิงเข้าออก อาจจะพอมีบ้าง
แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหญิงคณิกาที่คนรวยเหล่านั้นพามาด้วย วันนี้มาที่
ร้านป๋ออี้ เดิมทีนางยังคิดจะซื้อชุดผู้ชายสักชุดมาเปลี่ยนใส่ อย่างน้อย
คงไม่ถูกขวางอยู่หน้าประตูเหมือนตอนนี้ ทั้งไม่ต้องมาเป็นที่จับตาเช่นนี้
ทว่า...น่าเสียดายที่นางไม่มีเงินพอจะซื้อได้จริงๆ
เดิมยังคิดว่าต่อมกลิ่นชะมดเช็ดของนางชิ้นนั้นจะขายได้ราคาดี
แต่ว่าน่าเสียดายที่เพราะเสื้อผ้าเก่าขาด คนในโรงธูปล้วนรังแกนาง
คิดว่าเป็นเด็กก�ำพร้าที่ร่อนเร่ ยอมให้ราคาเพียงไม่กี่ร้อยอีแปะเท่านั้น
สุดท้ายได้เสี่ยวเอ้อร์ที่โรงเตี๊ยมแนะน�ำให้ จึงขายที่โรงธูปสวีจี้ได้เงินมา
หนึ่งต�ำลึง ราคานั้นนับว่าสูงที่สุดในบรรดาโรงธูปชั้นเลิศแล้ว
ทั้งที่รู้ว่าต่อมกลิ่นชะมดเช็ดนั้นราคาถึงร้อยต�ำลึง แต่น่าเสียดาย
เพราะไม่มีอ�ำนาจ และรีบร้อนที่จะใช้เงิน นางจ�ำต้องยอมรับโชคชะตา
เพื่อแลกเงินมาหนึ่งต�ำลึง
นี่เป็นกฎเกณฑ์ของโลกนี้ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก!
นึกถึงเรื่องที่หม่าจู้เอ๋อร์เคยบอกว่าพ่อของเขาถูกคนซื้อซากสัตว์
ในตลาดรังแก มู่หวั่นชิวก็ยิ้มเศร้า คิดว่านางผ่านชีวิตมาสองชาติแล้ว
คงจะหลบเลี่ยงได้ แต่น่าเสียดายนัก เพราะความยากจน นางที่ร่อนเร่
ไร้ ที่ พึ่ง จึ ง ถูกรัง แกเช่นกัน ทั้ง ยัง ถูกเสี่ยวเอ้อร์ข้างถนนหัวเราะเยาะ
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โลกนี้อ�ำนาจจึงเป็นสิ่งที่คอยก�ำหนดจิตใจคนจริงๆ
ปลายนิ้วสัมผัสถูกต�ำราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ยในอกเสื้อ
มู่หวั่นชิวก็แอบถอนใจ "แม้ว่าข้าจะมีเคล็ดวิชาอยู่ในมือแท้ๆ แต่ไม่มีเงิน
ก็คงไม่ได้!"
ความคิดเพียงแวบผ่าน นางพลันขบฟันแน่น
ไม่ว่าอย่างไร วันนี้นางต้องเข้าไปเล่นพนันในร้านป๋ออี้ให้ได้!
"ข้าว่านะแม่นางน้อย เจ้ารีบไปเสียเถอะ อย่ามายืนเกะกะอยู่ตรงนี้
เลย" เห็นมู่หวั่นชิวดื้อรั้นยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปเสียที คนเฝ้าประตูก็มี
น�้ ำ เสี ย งไม่ พ อใจขึ้ น มา พลางชี้ ไ ปทางด้ า นหลั ง ของนาง "เจ้ า ดู สิ
แค่ครู่เดียว ก็มีคนมารวมตัวกันมากมายแล้ว เจ้ารีบไปเถอะ ระวังฟ้ามืด
แล้วคนทางบ้านจะร้อนใจ"
มู่หวั่นชิวไม่ได้หันหน้ากลับไป เพียงแค่ยืดร่างบางให้ตรงขึ้น
"ข้าได้ยินว่านี่เป็นบ่อนที่คุณชายรองตระกูลเจิงเป็นคนเปิด จึงได้
มาดูความคึกคัก" นิ้วมือของนางชี้ไปยังบทกลอนด้านหลังคนเฝ้าประตู
"ประตูเปิดรับแขกสี่ทิศแปดด้าน เงินทองไหลเข้าจากออกใต้ตกเหนือ..."
ก่อนจะชี้ไปบนป้ายยาว "ร้านของเจ้าเป็นบ่อนอันดับหนึ่งในใต้หล้า
มิใช่หรือ" เห็นคนเฝ้าประตูประหลาดใจ จึงพูดต่อไปว่า "กฎของบ่อน
คนที่มีเงินก็เข้าไปได้ ถูกคุณชายรองตระกูลเจิงเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อใด"
"เรื่องนี้..." คาดไม่ถึงว่าเด็กสาวเสื้อผ้าเก่าขาดผู้นี้จะมีฝีปากร้าย
คนเฝ้าประตูสหี น้าถมึงทึงในทันที มองดูคนทีม่ าห้อมล้อมกันเต็มด้านหลัง
นาง จึงพยายามสะกดใจไม่กล้าโมโห เขาพูดเสียงเบาว่า "ข้าว่านะ
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แม่นางน้อย...ข้าหวังดีต่อเจ้าจริงๆ หากเจ้าเข้าไปเช่นนี้ ไม่ถึงหนึ่งเค่อ
ก็ถูกพวกผู้ชายเหล่านั้นจับกินแน่นอน"
เขาเหลือบมองใบหน้านุ่มเนียนของมู่หวั่นชิวอย่างแฝงความคิด
"ที่ร้านป๋ออี้ได้ชื่อว่าเป็นบ่อนอันดับหนึ่งในใต้หล้า มีกิจการรุ่งเรือง
ก็เพราะมีความปลอดภัยเป็นที่เลื่องลือ" มู่หวั่นชิวมองดูชายฉกรรจ์
ร่างใหญ่สองคนที่หน้าประตู "แขกส�ำคัญเข้าออกล้วนมีผู้คุ้มกันไปส่ง
รับรองความปลอดภัยของแขกที่เข้าออกบ่อนทุกคน เป็นความเชื่อมั่น
อันดับหนึง่ ของร้านป๋ออี้ หรือว่าคุณชายรองตระกูลเจิงจะเปลีย่ นแม้กระทัง่
กฎข้อนี้?"
"เจ้า!"
เด็กหญิงเสื้อผ้าเก่าขาดแบบนี้ก็นับว่าเป็นแขกส�ำคัญได้หรือ!?
ได้ฟังค�ำพูดนี้แล้ว คนเฝ้าประตูก็กลอกตาขาว แต่ว่าคนท�ำการค้า
ประตูย่อมเปิดต้อนรับแขกทั่วทิศ ในเมื่อเปิดกิจการ ผู้มาเยือนก็ถือว่า
เป็นแขก ตอนนี้ด้านหลังมู่หวั่นชิวมีคนเต็มไปหมด ภายใต้สายตาของ
ทุกคน เขาไม่กล้าพูดว่านางไม่ใช่แขกส�ำคัญ
สีหน้าคนเฝ้าประตูแดงก�่ำ พูดอะไรไม่ออก เขายืนอยู่ตรงนั้นมอง
หน้ามู่หวั่นชิว
"คุณชายหลี่ เขาไม่ยอมให้ผู้หญิงเข้าไปน่ะ พวกเรากลับไปดื่มสุรา
ทายหมัดที่หอกันเถอะ" หญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกพามาจากหอชุ่ยอวิ๋นหัวร่อ
ต่อกระซิกอยู่ด้านหลังมู่หวั่นชิว ดึงดูดสายตาของทุกคน
"ถ้าวันอืน่ ข้าคงจะท�ำตามเจตนาของชุย่ เอ๋อร์" คุณชายหลีห่ ยิกแก้ม
นุม่ เนียนของหญิงสาวผูน้ นั้ "แต่วา่ วันนีไ้ ม่ได้จริงๆ คุณชายสีต่ ระกูลเหลิง่
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เซียนพนันทิพย์กุมารมาเปิดโต๊ะทั้งที ข้าจะต้องขอเปิดหูเปิดตาสักครั้ง"
ทุกคนพากันหัวเราะ หยดเหงื่อพลันไหลลงมาตามแก้มของคน
เฝ้าประตู เหตุใดเขาจึงไม่เห็นว่าเด็กสาวที่ดูอ่อนแอผู้นี้ช่างรับมือด้วย
ได้ยากนัก
คนยิ่งมุงยิ่งมาก เสียงอึกทึกวุ่นวายท�ำให้หลงจู๊หลี่เต๋อจ�ำต้องเดิน
มาดู
ได้ฟังค�ำของคนเฝ้าประตูแล้ว เขาก็มองส�ำรวจเด็กสาวตรงหน้า
ผู้นี้ นางอายุไม่มาก มีผิวหน้าสีแทน กระนั้นก็มิอาจปิดบังความงดงาม
เอาไว้ได้ หากให้เวลาอีกสักนิด นางจะต้องเป็นหญิงที่งดงามคนหนึ่ง
ได้อย่างแน่นอน
ทั้ ง ที่ เ ห็ น นางใส่ ชุ ด เก่ า ๆ แต่ ยั ง คงยื ด ตั ว ตรง ความสงบนิ่ ง
ในดวงตานั้น กลับฉายความงามสง่าสูงศักดิ์ไม่เข้ากับอายุและเสื้อผ้า
เรียบง่ายของนางแม้แต่น้อย
นางต้องเป็นคุณหนูของตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่แอบหนีออกมา
เป็นแน่ แค่เพียงความสง่าและสงบนิ่งนี้ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นองค์หญิง
หลงจู๊หลี่เต๋อที่อยู่ในบ่อนพนันมานานถือได้ว่าพบเห็นผู้คนมามากมาย
เขายังคงมีความสุขุม จึงเดินเข้าไปหานางด้วยรอยยิ้ม
"ขออภัยด้วย แม่นางน้อยท่านนี้ จุดมุ่งหมายของร้านป๋ออี้ก็คือ
ต้อนรับแขกทั่วสารทิศ เพราะคนเฝ้าประตูมิรู้ความ เสียเวลามีโชค
ของท่านแล้ว" เขาหันไปเรียกเสีย่ วเอ้อร์มาคนหนึง่ "พาแม่นางน้อยท่านนี้
เข้าไป ระวังอย่าให้คนอื่นเดินชนเข้าล่ะ" ก่อนจะหันหน้าไปทางฝูงชน
"คุณชาย นายน้อย นายท่านทั้งหลาย อย่ามัวแต่ยืนอยู่เลย รีบเข้าไป
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ข้างในเถิด ข้างในนี้มีชาดีน�้ำดีรอท่านอยู่นะขอรับ" เห็นทุกคนหัวเราะ
ไม่ยอมเข้ามา จึงพูดต่อไปอีก "คุณชายเหลิง่ ซึง่ เป็นเซียนพนันทิพย์กมุ าร
ที่ร้อยปีจะมีสักคนในแคว้นต้าโจวเริ่มเปิดโต๊ะแล้ว ทั้งยังแทงต�่ำต่อกัน
เจ็ดตา นักพนันเดิมพันสูงอันดับหนึ่งในใต้หล้า เป็นเรื่องแปลกที่ไม่เคย
ได้ยินเรื่องเช่นนี้มาก่อน หากทุกคนไม่เข้าไปดู พลาดโอกาสแล้ว ระวัง
จะเสียใจไปชั่วชีวิตนะขอรับ!"
ค�ำพูดนี้ได้ผลดียิ่ง ทุกคนที่แต่เดิมเพียงยืนนิ่ง ต่างพากันกรูเข้าไป
ในประตู
หลี่เต๋อเบี่ยงตัวเปิดทางให้ มองดูคนทั้งหลายแล้วหัวเราะแหะๆ
แม้ว่าจะเล่นพนันไม่เป็น แต่มู่หวั่นชิวมิได้รู้สึกแปลกตากับบ่อน
พนันสักนิด เนื่องจากชาติก่อนนางเคยตามซานหลางไปหลายครั้ง แต่
ร้านป๋ออี้นี้นางกลับเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรก แม้จะยังไม่ถึงเวลาจุดไฟ
แต่ภายในโถงของร้านป๋ออี้กลับมีแสงไฟส่องสว่างแล้ว
แต่ผิดคาด บนโต๊ะพนันในโถงกลับมีคนอยู่เพียงไม่เท่าไร ทั้งยังดู
เงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัด
มู่หวั่นชิวตกใจ หรือนางจะเดินผิดทาง
"แม่นางน้อยท่านนีอ้ ยากดูเซียนพนันทิพย์กมุ าร คุณชายสีต่ ระกูลเหลิง่
เป็ น เจ้ า มื อ เช่ น กั น ใช่ ห รื อ ไม่ " เห็ น นางตะลึ ง งั น เสี่ ย วเอ้ อ ร์ ที่ เ ดิ น น� ำ
นางมาจึงเอ่ยถาม มู่หวั่นชิวพยักหน้าแล้วตอบรับ เสี่ยวเอ้อร์จึงชี้ไปทาง
ชั้นบน "อยู่ชั้นสองน่ะขอรับ หากท่านต้องการแทงพนัน ต้องแลกเบี้ย
ที่ นี่ ก ่ อ น..." เขาชี้ ไ ปที่ โ ต๊ ะ ยาวหน้ า โถง "ถ้ า แค่ อ ยากดู ค วามคึ ก คั ก
ท่านก็ตามข้าน้อยขึ้นไปได้เลย" เขากวาดตามองร่างผอมบางของนาง
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แวบหนึ่ง "ข้างบนคนเยอะ ท่านต้องระวังให้ดี อย่าไปชนอะไรเข้า"
ฟังค�ำของเสี่ยวเอ้อร์แล้ว มู่หวั่นชิวก็ได้ยินเสียงอึกทึกจากชั้นบน
เช่นกัน จึงพยักหน้า "ข้าจะแลกเงินก่อน"
เห็นนางแลกเบี้ยสีน�้ำเงินเพียงเหรียญเดียว เสี่ยวเอ้อร์ก็เบ้ปาก
อย่างไม่พอใจ แต่เมื่อเห็นนางหมุนตัวกลับมา ก็รีบเปลี่ยนสีหน้าเป็น
เปื้อนยิ้ม เดินเข้าไปหาอย่างนอบน้อม
"แม่นาง ท่านค่อยๆ เดินนะขอรับ ระวังหกล้ม!" มูห่ วัน่ ชิวไม่พดู อะไร
เพียงเดินตึงๆ ขึ้นไปยังชั้นบน เสี่ยวเอ้อร์จึงตะโกนไล่หลังนาง
แม้ จ ะไม่ พ อใจกั บ ความจนของนางเพี ย งใด แต่ ก ารรั บ รอง
ความปลอดภัยของแขกทุกคน ถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญอันดับแรกของร้าน
ป๋ออี้ แน่นอนเมือ่ เด็กสาวผูน้ ถี้ กู หลีเ่ ต๋อปล่อยเข้ามา เขาก็จำ� ต้องเดินตาม
ราวกับเป็นผู้คุ้มกันของนาง
มาถึงโถงหลักชั้นสอง พอเข้าประตูไปก็เจอโต๊ะเล่นสูงต�่ำตัวใหญ่
เป็นโต๊ะกลมตัวใหญ่ที่สลักค�ำว่า 'ริจะพนันต้องยอมรับความพ่ายแพ้'
บนโต๊ะใช้เส้นสีเขียวเข้มแบ่งเป็นสิบหกช่อง แล้วใช้สีแดงและสีเหลือง
เขียนตัวเลขสามถึงสิบแปด ทัง้ หมดสิบหกตัวเลข เพือ่ ให้นกั พนันแทงเงิน
ในร้านป๋ออี้ กฎการเขย่าลูกเต๋าโดยปกติแบ่งเป็นสูงต�่ำสองฝ่าย
เจ้ามือเขย่าลูกเต๋าก่อน นักพนันวางเดิมพันตาม หลังจากนั้นเปิดถ้วย
ลูกเต๋า ดูแต้มรู้ผลแพ้ชนะ สามแต้มถึงสิบแต้มเป็นแต้มเล็ก สิบแต้ม
ถึงสิบแปดแต้มเป็นแต้มใหญ่ ถ้าแทงต�ำ่ เปิดออกมาต�ำ่ นักพนันทีแ่ ทงต�ำ่
จะได้เบี้ยเพิ่มหนึ่งเท่า เบี้ยที่แทงสูงจะตกเป็นของเจ้ามือ ในทางกลับกัน
ก็ท�ำเช่นเดียวกัน หากบังเอิญนักพนันวางเงินไว้แต้มกลาง เช่น นักพนัน
101
Page ���������������������� 1.indd 101

4/9/2561 BE 17:10

ยอดหญิ งเซี ย นเครื่ อ งหอม 1

วางเงินไว้ที่เลขสิบ และเจ้ามือเขย่าได้สิบพอดี ในตอนนี้เจ้ามือจะต้อง
จ่ายเงินสองเท่า
แต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิม เจ้ามือคือเซียนพนันทิพย์กุมารที่ร้อยปี
จะมีสักคนในแคว้นต้าโจว เพื่อสร้างโชคดึงดูดคนให้มากขึ้น ร้านป๋ออี้
จึงเปลี่ยนกฎชั่วคราว ไม่ดูแต้ม แบ่งแค่สูงต�่ำ ฝ่ายวางแทงหนึ่งเสียหนึ่ง
เจ้ามือหนึ่งเสียห้า กฎที่เปลี่ยนใหม่เขียนด้วยตัวอักษรสีแดงใหญ่บนผ้า
ทอดยาวจากไม้ระแนงสลักลายดอกบนเพดานชั้นสองลงมาถึงกลางโถง
ด้ า นล่ า ง ชายผ้ า สองด้ า นแต่ ง แต้ ม ด้ ว ยดอกไม้ เ ล็ ก หลายหลากสี
เพิ่มความคึกคักให้แก่บ่อนพนันมากยิ่งขึ้น
มิต่างจากฉลองวันขึ้นปีใหม่
ชื่อเสียงของเหลิ่งกังเซียนพนันทิพย์กุมารและการจ่ายเงินพนันสูง
ที่หาได้ยาก ดึงดูดนักพนันมือหนักมากลุ่มใหญ่ ล้อมโต๊ะเล่นสูงต�่ำที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเกือบสามจั้ง* แน่นจนแม้แต่น�้ำยังผ่านได้ยาก
แต่ละคนเหงื่อไหลอาบหลัง เส้นเอ็นบนหน้าผากปูดเขียว เบิกสองตาที่มี
เส้นเลือดฝอยกระจายเต็มตามองดูถว้ ยลูกเต๋าทีย่ งั ไม่ถกู เปิด แล้วตะโกน
อย่างบ้าคลั่ง
"สูง! สูง! สูง! สูง!"
เสียงนั้นดังจนหูแทบหนวก มู่หวั่นชิวเขย่งปลายเท้า เขย่งแล้ว
เขย่งอีกก็ยังมองไม่เห็น เห็นแค่เพียงหัวคนด�ำๆ ไหวไปไหวมา มองจน
นางตาลาย ไม่รู้จะท�ำอย่างไร เข้าก็เข้ามาแล้ว แต่นางจะเบียดเข้าไป
วางเดิมพันได้อย่างไรเล่า
* จัง้ เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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นางหมุนตัวไปมองเสีย่ วเอ้อร์ "ขอพีช่ ายท่านนีช้ ว่ ยที ข้าอยากจะวาง
เดิมพัน"
มองดูเบี้ยสีน�้ำเงินเหรียญเดียวในมือของนางแล้ว เด็กช่วยงาน
ก็รสู้ กึ ล�ำบากใจ เขาเป็นทาสคอยรับใช้เท่านัน้ นักพนันทีบ่ า้ คลัง่ ด้านหลัง
เหล่านี้จะฟังค�ำของเขาแล้วเห็นแก่หน้าเขายอมหลีกทางให้เด็กสาวผู้นี้
เข้าไปหรือ
นอกเสียจากคุณชายรองสกุลเจิงจะมาด้วยตัวเอง!
"หรือไม่..." เสี่ยวเอ้อร์ชี้ไปยังโต๊ะพนันว่างโล่งตัวอื่นแล้วพูดให้ค�ำ
ปรึกษา "ท่านไปโต๊ะอื่นดีหรือไม่" แล้วพูดต่อไปว่า "แม้จะจ่ายเงินคืน
ต�่ำกว่า แต่เจ้ามือก็จะมีทักษะการพนันที่ต�่ำกว่า โอกาสชนะของท่าน
ก็มากขึ้น"
มู่หวั่นชิวส่ายหน้า นางเล่นพนันไม่เป็นเลย
ทว่าเมื่อมองดูความมืดแผงใหญ่ตรงหน้า นางก็รู้สึกท้อใจ
จะกลับไปหรือลุยเข้าไปดีหนอ...
หากกลับไปเช่นนี้ ในกระเป๋าก็จะมีเงินเพียงหนึ่งต�ำลึงกว่า เกรงว่า
ยังไม่ทนั ถึงเมืองซัว่ หยางก็ตอ้ งไปขอทาน อาหารก็ไม่มกี นิ แล้ว นางจะไป
เรียนปรุงเครื่องหอมต่อได้อย่างไร เมื่อคิดถึงหลายวันนี้ที่เดินตามถนน
แล้วถูกคนตะคอกกลอกตาขาวใส่ ก็ท�ำให้นางสุดทนจริงๆ มู่หวั่นชิว
ขบฟัน ในเมื่อมาแล้วไม่ว่าอย่างไรนางต้องเดิมพันสักตา
เดิมพันโชคชะตาของนาง!
ทั น ใดนั้ น จานลู ก เต๋ า กลายเป็ น วงล้ อ แห่ ง โชคชะตาอั น ใหญ่
ตรงหน้าวงล้อมีคนจ�ำนวนมากส่งเสียงโห่รอ้ งและดิน้ รน รอคอยช่วงเวลา
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ที่เปิดจานว่าจะเป็นจุดพลิกผันของโชคชะตาหรือไม่
มู่หวั่นชิวหลับตาลงทันที
ชั่วขณะนี้หากนางพุ่งตัวเข้าไปได้ ก็จะสามารถขยับวงล้อแห่ง
โชคชะตา และสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของนางในชาตินี้ได้!
เมือ่ ลืมตาขึน้ อีกครัง้ มูห่ วัน่ ชิวขบฟัน พลางก�ำเบีย้ เพียงเหรียญเดียว
ในมือไว้แน่น ก่อนจะก้มหน้าลงพยายามเบียดเข้าไปด้านใน
"นี่ นี่" หลงจู๊หลี่เต๋อเดินขึ้นมาพอดี พอมองมาก็เห็นนาง จึงเข้าไป
ดึงตัวออกมา "แม่นางน้อย ระวังตัวหน่อย รูปร่างอย่างท่าน เบียดเข้าไป
ไม่ได้หรอก ถ้าไม่ระวังจนล้มลง ทุกคนเหยียบกันคนละที เจ้าคงได้
กลายเป็นเนื้อบด"
มูห่ วัน่ ชิวเช็ดเหงือ่ แล้วหมุนตัวยืน่ เบีย้ ในมือให้กบั หลีเ่ ต๋อ "หรือไม่...
เจ้าก็ไปวางเดิมพันแทนข้าทีสิ" เห็นหลี่เต๋อชักสีหน้า นางจึงกล่าวต่อ
"ถ้าชนะได้เงินมา ข้าจะตกรางวัลให้เจ้า"
"แม่นางน้อย ท่านคงไม่รวู้ า่ กฎของบ่อนพนัน ไม่อนุญาตให้เจ้ามือ
ร่วมวางเดิมพัน ยิ่งไม่อนุญาตให้คนรับใช้วางเดิมพันแทนแขก"
"อ้อ" มู่หวั่นชิวพยักหน้าอย่างเข้าใจ ทันใดนั้นก็หมุนตัวไป "เช่นนั้น
ก็ท�ำได้แค่เบียดเข้าไปแล้ว"
"ท่ า นอย่ า ดื้ อ เลย เข้ า ไปแบบนี้ จ ะถู ก บี บ จนเป็ น เนื้ อ แผ่ น ได้ "
หลีเ่ ต๋อดึงตัวนางออกมาอีกครัง้ แล้วหันหน้าชีไ้ ปทางโต๊ะตัวอืน่ "หรือไม่...
ท่านก็ไปวางเดิมพันที่โต๊ะอื่นเถอะ!"
"ข้าเป็นแขก พวกเจ้าต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของข้าสิ"
มู่หวั่นชิวหันมาฉีกยิ้มให้เขา
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รอยยิ้ ม นี้ ใ นชาติ ก ่ อ นมู ่ ห วั่ น ชิ ว ถู ก แม่ เ ล้ า ในหอชุ น เซี ย งบั ง คั บ
นางต้องฝึกอยู่หน้าคันฉ่องเป็นพันครั้งกว่าจะฝึกออกมาได้ แม่เล้าในหอ
ชุ น เซี ย งบอกว่ า สิ่ ง ที่ น างโลมในหอคณิ ก าขายก็ คื อ รอยยิ้ ม รอยยิ้ ม
เพียงครั้งหนึ่งสามารถท�ำให้แขกยอมควักเงินจ�ำนวนมากเพื่อเจ้า นั่นจึง
จะนับว่าฝึกได้ส�ำเร็จ ฝึกจนถึงขั้นไฟในเตาหลอมกลายเป็นสีเขียว
เหมื อ นสายรุ ้ ง เจ็ ด สี ราวกั บ มวลดอกไม้ บ านสะพรั่ ง พร้ อ มกั น
ตรงหน้า หลี่เต๋อตะลึงงันไปทันใด
ผ่านไปนานจึงได้สติคืนมา
"แม่นางพูดถูก ถ้าปล่อยให้ทา่ นถูกเหยียบเป็นเนือ้ บดต่อหน้าต่อตา
คงเสียชื่อร้านป๋ออี้ของพวกเรา" หลี่เต๋อหันไปมองกลุ่มคนด�ำทะมึน
เบือ้ งหน้า ปากก็พร�ำ่ พูดกับตัวเอง ทันใดนัน้ เขาก็หนั หน้ามา กัดฟันพูดว่า
"ท่านตามข้ามา"
หลี่เต๋อเปิดทางสะดวกให้มู่หวั่นชิวเป็นกรณีพิเศษ ปล่อยให้นาง
เดินมาถึงวงล้อขนาดใหญ่ ให้นางได้ยืนอยู่เบื้องหน้าโต๊ะพนัน และมีเขา
คอยยืนคุมอยู่ด้านหลังตัวนาง
สายตาไปตกลงบนโต๊ ะ พนั น ขนาดใหญ่ ที่ ท� ำ จากไม้ ห นานมู ่
ลายทอง* สลักค�ำว่า 'ริจะพนันต้องยอมรับความพ่ายแพ้' มู่หวั่นชิวจึงได้
พบว่า ในช่องที่ติดตัวเลขสีแดงสิบเอ็ดถึงสิบแปด มีเบี้ยวางเต็มไปหมด
เทียบกับด้านที่เป็นตัวเลขสีเหลืองสามถึงสิบ มันกลับว่างเปล่า ไม่มีเบี้ย
แม้แต่เหรียญเดียว
ตึ ง ...เสี ย งฆ้ อ งพลั น ดั ง ขึ้ น ท่ า มกลางเสี ย งโห่ ร ้ อ งสู ง สู ง สู ง
* ไม้หนานมู่ลายทอง เป็นไม้หนานมู่ประเภทหนึ่งที่เนื้อไม้มีลวดลายเป็นประกายสีทองคล้ายผ้าแพรไหม
มีมลู ค่าสูงมาก หนานมูเ่ ป็นไม้ยนื ต้น เนือ้ ไม้มกี ลิน่ หอมอ่อนๆ แข็งแรงทนทาน เหมาะในการท�ำเครือ่ งเรือน
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ถ้วยลูกเต๋าพลันถูกเปิดออกอีกครั้ง
"ต�่ำอีกแล้ว!"
"บ้าเอ๊ย แพ้อีกแล้ว ให้ตายสิ!"
"เปิดต�่ำมาเก้าตาติดต่อกันแล้ว!"
"เหนือชั้นจริงๆ!"
เสียงโห่ร้องพลันหายไป กลุ่มคนก็ส่งเสียงเศร้าลอยมา เจ้ามือ
ในชุดขาวสองคนเดินเข้ามา ใช้แส้กวาด เบี้ยบนโต๊ะเก็บไปจนหมด
คนที่แพ้พนันหมดตัวถอนใจเดินออกจากโต๊ะพนันไป ปากก็ด่าไป
ชื่ น ชมความมหั ศ จรรย์ ไ ป "ไม่ เ สี ย ที ที่ เ ป็ น เซี ย นพนั น กล้ า ท� ำ เรื่ อ ง
ที่ผิดธรรมชาติ เปิดต�่ำเก้าตาติดต่อกัน!"
คนเหล่านีเ้ พิง่ จะเดินออกไป ช่องว่างนัน้ ก็ถกู คนด้านหลังเติมแทนที่
หลังจากการขยับ หน้าโต๊ะพนันก็มีคนล้อมจนเต็มอีกครั้ง
"เงียบๆ หน่อย...เริ่มตาที่สิบ!" เสียงฆ้องดังขึ้น รอบโต๊ะเงียบสนิท
ในทันที
เซียนพนันทิพย์กุมารออกโรง
เมื่อถ้วยลูกเต๋าวางลงบนโต๊ะ เจ้ามือก็ตะโกนขึ้นว่า "ตาที่สิบเริ่ม
วางเดิมพันได้"
สิ้นเสียงพูด นักพนันรอบโต๊ะก็พากันคึกคักราวกับได้เลือดไก่ เวลา
เพียงไม่นาน ด้านตัวเลขสีแดงก็มเี บีย้ วางจนเต็ม ทางด้านตัวเลขสีเหลือง
มีเบี้ยวางเพียงไม่กี่เหรียญ หลังจากลังเลอยู่พักหนึ่ง เบี้ยเดิมพันด้านต�่ำ
ก็น้อยไปหลายเหรียญ ผ่านไปอีกครู่ ก็น้อยลงไปอีกหลายเหรียญ
สุดท้ายเบีย้ บนโต๊ะก็ไปกองรวมกันอยูท่ ดี่ า้ นสูง ส่วนด้านแทงต�ำ่ นัน้
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กลับว่างเปล่า
คนที่เล่นพนันบ่อยล้วนรู้ว่า ต่อให้มีวิชาการพนันสูงส่งเพียงใด
สถิติที่ลูกเต๋าจะออกสูงหรือต�่ำกลับมีอย่างละครึ่ง เป็นไปไม่ได้ที่เขย่า
สิบครั้งแล้วจะออกต�่ำทั้งหมด
"จะเคาะฆ้องอยู่แล้ว แม่นางยังไม่วางเดิมพันอีกหรือ" หลี่เต๋อ
มองดูเบี้ยในมือของมู่หวั่นชิวแล้วพูดเตือน
ด้วยความชัว่ วูบเหมือนมีภตู ผีคอยบงการพามูห่ วัน่ ชิวเข้ามา เขาเอง
ก็รู้สึกเสียใจที่พาเด็กสาวที่สวมเสื้อเก่าขาดเหมือนขอทานมายืนอยู่กับ
แขกผู้ทรงเกียรติ พวกเขาอยากโดดเด่นแค่ไหนก็ได้ตามนั้น ในตอนนี้
เขานึกอยากจะให้มู่หวั่นชิวรีบแพ้จนหมดตัว จะได้รีบจากไป
มู่หวั่นชิวพยักหน้า แล้ววางเบี้ยในมือไว้บนตัวเลขสามอย่างไม่
ลังเลใจ
สายตาของทุกคนมาตกลงบนตัวนางในพริบตา เห็นนางเสื้อผ้า
เก่าขาด ในมือมีเบี้ยเพียงเหรียญเดียวก็พากันยิ้มเยาะขึ้นมา มีบางคน
เริ่มตะโกนขึ้นมาแล้ว
"นี่! แม่นางน้อย ไม่มีเงินใช่หรือไม่ มาอยู่กับพี่ชายสิ พี่ชายจะวาง
เดิมพันให้เจ้าเอง"
หลังจากค�ำพูด ก็มีเบี้ยหลายเหรียญถูกโยนมา มู่หวั่นชิวเอี้ยวตัว
หลบ เม้มปากแน่นไม่พูดอะไรสักค�ำ หยดเหงื่อบนหน้าผากของหลี่เต๋อ
พลันไหลลงมาในพริบตา เขาหันหน้าไปโบกมือก็มคี นคุม้ กันสองสามคน
พุ่งเข้ามาควบคุมสถานการณ์
เห็ น เด็ ก สาวผู ้ นั้ น แม้ จ ะสวมชุ ด เหมื อ นคนจน แต่ ก ลั บ ยื น รวม
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อยู่กับแขกผู้มีเกียรติ แผ่นหลังยืดตรงของนางแสดงความสูงศักดิ์ที่
คนเอื้อมไม่ถึงออกมารางๆ ดวงตาโตลึกล�้ำคู่นั้นยิ่งท�ำให้คนเห็นไม่กล้า
ล่วงเกิน อีกทั้งยังมีคนคุ้มกันมาห้อมล้อม เหล่านักพนันเพียงปากเปราะ
ไม่กี่ทีก็เงียบเสียงลง
มองเห็นเบี้ยเพียงเหรียญเดียวของนางวางอยู่ด้านที่แทงต�่ำก็มีคน
ใจดีพูดเกลี้ยกล่อมนาง
"เจ้ามือเปิดออกต�่ำมาติดต่อกันเก้าตาแล้ว ครั้งนี้ต้องสูงแน่นอน
แม่นางน้อย เจ้าแทงทางนี้เถอะ"
"นั่นสิ... เจ้าดูสิ ทุกคนแทงที่ด้านสูงกันทั้งนั้น"
ฟังเสียงเกลี้ยกล่อมที่ดังต่อกันนี้แล้ว มู่หวั่นชิวก็ฉีกยิ้ม
นางเล่นพนันไม่เป็น แต่นางรู้ผลของการเดิมพันสูงในครั้งนี้
วันนีใ้ นชาติกอ่ น สถานทีค่ อื ร้านป๋ออี้ มีเหลิง่ กังเซียนพนันทิพย์กมุ าร
แห่งต้าโจวที่ร้อยปีจะมีสักคนเป็นเจ้ามือ คนแทงหนึ่งเสียหนึ่ง เจ้ามือ
หนึ่งเสียห้า ผู้ที่ร่วมพนันเกินพันคน ในคืนนั้น เหลิ่งกังเปิดแต้มต�่ำต่อกัน
สิบแปดตา ชนะเงินไปสิบแปดตา คืนนั้นได้เงินไปมหาศาล เรียกได้ว่า
เป็นการเดิมพันสูงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและไม่มีใครท�ำลายสถิติได้
เป็นเรือ่ งอัศจรรย์ทไี่ ม่มวี นั ตาย หลายปีหลังจากนัน้ ยังคงมีคนเล่าขานกัน
เป็นจ�ำนวนมาก
ชาติกอ่ นยามทีอ่ ยูใ่ นหอคณิกา คนทีน่ างคลุกคลีดว้ ยส่วนใหญ่กจ็ ะ
เป็นนักพนันมือหนักเหล่านี้ ย่อมต้องรู้วันที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์นี้
อยู่แล้ว
นางจะใช้เดิม พันสูงในครั้งนี้ชนะเอาเงินทุนกลับไปเปิดโรงธูป
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เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของนางในชาตินี้!
อยากจะให้มู่หวั่นชิวแพ้ให้เร็วอยู่แล้ว พอเห็นนางไม่พูดอะไร
หลี่เต๋อจึงปิดปากแน่นไม่พูดเช่นกัน
ตึงๆๆๆ...
เปิดผลตาที่สิบแล้ว เจ้ามือค่อยๆ เปิดถ้วยลูกเต๋าออก
"หนึ่ง สอง สาม หกแต้มต�่ำ!" เจ้ามือตะโกนเสียงดัง
"ต�่ำอีกแล้ว!"
"เฮ้อ! แพ้อีกแล้ว"
"ให้ตายเถอะ เหนือชั้นจริงๆ..."
ท่ามกลางเสียงโศกเศร้า เจ้ามือก็ใช้แส้กวาดเบี้ยทางด้านตัวเลข
สีแดงไป เหลือไว้เพียงเบี้ยสีน�้ำเงินบนตัวเลขสามเพียงเหรียญเดียว
ที่เปลี่ยนเป็นห้าเหรียญ
จากนั้น ตาที่สิบเอ็ดก็เริ่มขึ้น...
หลังจากนัน้ เบีย้ ด้านหน้าของมูห่ วัน่ ชิวก็คอ่ ยๆ เปลีย่ นจากสีนำ�้ เงิน
เป็นสีเหลือง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง แล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นเหรียญ
สี ม ่ ว งที่ มี มู ล ค่ า ถึ ง ห้ า ร้ อ ยต� ำ ลึ ง จ� ำ นวนเงิ น นั้ น ยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ห ยุ ด
สีหน้าของหลี่เต๋อก็เป็นเช่นเดียวกับเบี้ยบนโต๊ะพนัน เปลี่ยนจากแดง
เป็นขาว แล้วก็เปลี่ยนเป็นซีด หน้าผากเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อ
เด็กสาวผู้นี้มิใช่คนธรรมดาแน่นอน เขามองคนผิดไป!
โชคดี ที่ น างมี ทุ น เพี ย งหนึ่ ง ต� ำลึ ง เงิ น มิ เ ช่ น นั้ น ...วั น นี้ ร ้ า นป๋ อ อี้
ต้องล้มละลายเป็นแน่
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ตาทีส่ บิ เจ็ด มองดูมหู่ วัน่ ชิวเอาเบีย้ ด้านหน้าตัวเองทัง้ หมดกองรวมไว้
ที่แต้มต�่ำ มองดูสีหน้าเรียบเฉยราวสายน�้ำของนาง ทุกคนก็ไม่มีความ
มั่นใจแล้วว่าตาต่อไปจะออกสูงอีก แต่ก็ไม่กล้ารับรองว่าจะออกต�่ำ
อย่างไรเสียก็ออกต�่ำมาแล้วสิบหกตา ไม่ว่าใครจะมีความกล้าเพียงใด
ก็คงไม่กล้าแทงต�่ำอีกต่อไป!
บนโต๊ะพนันมีเบีย้ ของคนเพียงไม่กคี่ นทีแ่ ทงไว้ดา้ นสูง ส่วนใหญ่นนั้
ล้วนไม่กล้าวางเดิมพันแล้ว สภาพการณ์กลายเป็นการต่อสู้ระหว่าง
มู่หวั่นชิวกับเหลิ่งกังเซียนพนันทิพย์กุมาร
หลังจากใช้แขนเสือ้ เช็ดเหงือ่ แล้ว หลีเ่ ต๋อก็แอบส่งสายตาให้เจ้ามือ
ที่อยู่ด้านหลัง เจ้ามือคนนั้นก็แอบออกไปอย่างรวดเร็ว
จากนั้นก็มีเสียงฆ้อ งดัง ขึ้น เปิด ผลตาที่สิบเจ็ดแล้ว ด้า นหน้า
มู่หวั่นชิวก็มีเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว
ภายในโถงมีเสียงหายใจแรงดังขึ้น
ตาที่สิบแปด...
ท่ า มกลางสี ห น้ า ซี ด ขาวของหลี่ เ ต๋ อ มู ่ ห วั่ น ชิ ว เอาเบี้ ย ทั้ ง หมด
ตรงหน้ า แทงไปบนตั ว อั ก ษรต�่ำ บ่ อ นที่ มี ค นอยู ่ แ น่ น ขนั ด เงี ย บไปใน
พริบตา ทุกคนต่างกลั้นลมหายใจ
เด็กสาวผู้นี้ช่างดื้อรั้น ช่างกล้าหาญ ช่างเด็ดเดี่ยว เจ้ามือเปิดต�่ำ
ติดต่อกันมาสิบเจ็ดตาแล้ว นางก็ยังกล้าแทงต�่ำอีก!
อีกทั้งนางยังใช้เงินทั้งหมดวางเดิมพัน นับตั้งแต่เซียนพนันทิพย์
กุมารอยู่ในวงการ ทุกครั้งที่พนันจะต้องชนะ ทั้งยังลงมือพลิกแพลง
ยากจะคาดเดา นางไม่กลัวว่าเจ้ามือจะพลิกมาชนะเงินทั้งหมดของนาง
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หรือ!?
ในหมู่บุรุษ น้อยนักที่จะมีคนมีนิสัยเช่นนี้
ภายในบ่อนไม่มีคนวางเดิมพันแล้ว ทั้งยังไม่มีใครจากไป ทุกคน
อยากจะดูผลของการเดิมพันสูงของนางในครั้งนี้
เซียนพนันทิพย์กุมารจะแพ้ให้กับเด็กสาวที่ลงมาจากสวรรค์ผู้นี้
หรือไม่!
ตึงๆๆๆ...
เสียงฆ้องดังขึน้ อีกครัง้ เจ้ามือเข้ามาประกาศว่าตาทีส่ บิ แปดจะเป็น
ตาสุดท้าย
ท่ามกลางสายตางุนงงของทุกคน ตาทีส่ บิ แปดยังคงเปิดออกมาเป็น
"ต�่ำ!"
ในบ่อนมีเสียงอึกทึกในทันที เสียงโห่ร้องและเสียงผิวปากดังขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สายตาละโมบ ไม่อยากเชื่อสายตาและสงสัยหลายร้อยคู่
ไปหยุดอยู่บนตัวของมู่หวั่นชิว แต่ไม่มีใครกล้าพูดจาไม่เคารพนางอีก
ต่อไปแล้ว
มู่หวั่นชิวรู้สึกได้ถึงสายตาคมกริบในห้องส่วนตัวมาตกอยู่ที่ตัว
นางพลันฉีกปากยิ้ม
สายตานี้นางเคยเห็นเมื่อชาติก่อน หากจ�ำไม่ผิด เขาคงจะเป็น
คุณชายรองตระกูลเจิง
หลังจากบิดาต้องโทษ นางต้องตามมู่จงหนีออกมา เพื่อจะไป
พึง่ ตระกูลเจิงทีเ่ ป็นสหายเก่าของบิดานัน้ เดิมทีได้นดั พบกันทีเ่ มืองผิงเฉิง
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แต่ชาติกอ่ นมูจ่ งกลับหลอกนางไปทีเ่ มืองเครือ่ งหอมต้าเยีย่ แล้วขายเข้าไป
ในหอชุนเซียง
ตระกูลเจิงไม่เจอตัวนาง กระนั้นพวกเขาก็เคยส่งคนแยกย้าย
ไปตามหานางแล้ว ทว่าน่าเสียดาย ตอนนั้นนางถูกขังอยู่ในหอคณิกา
ทั้งยังตกอยู่ในคาวโลกีย์ เกรงว่าจะสร้างมลทินให้กับบิดา ชาติก่อน
ยามที่นางเคยเดินผ่านคุณชายรองผู้นี้จึงไม่กล้าเข้าไปทักทาย
ทว่าสายตาลึกล�้ำคมกริบนี้ นางกลับจดจ�ำมันได้
ในชาตินี้เมื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองไว้ได้ นางก็ไม่ต้องกลัว
ที่จะพบหน้าสหายเก่าของบิดาแล้ว แต่ด้วยมีประสบการณ์ที่เคยถูกมู่จง
หักหลัง นางจึงไม่กล้าเอาชีวิตไปฝากไว้ในมือใครอีก
ดังนั้นแม้จะมาถึงเมืองผิงเฉิงแล้ว นางก็ไม่คิดจะพึ่งตระกูลเจิง
อยู่ดี
ในคื น นี้ น างไม่ ไ ด้ คิ ด จะท� ำ เช่ น นี้ เดิ ม ที เ พี ย งคิ ด จะชนะเงิ น สั ก
สองสามร้อยต�ำลึง พอให้ไปซือ้ โรงธูปสักโรงทีเ่ มืองซัว่ หยางก็พอ อย่างไรเสีย
ในฐานะบุตรสาวขุนนางต้องโทษ นางท�ำอะไรก็ไม่ควรจะเอิกเกริกเกินไป
แต่เดิมพันผ่านไปหลายตา ดวงตาละโมบแต่ละคูต่ รงหน้าท�ำให้นาง
เกิดความหวัน่ ใจ นางเป็นเพียงเด็กสาวตัวคนเดียวทีไ่ ร้ทพี่ งึ่ พา การกระท�ำ
วันนีจ้ งึ ออกจะเอิกเกริกเกินไป หากชนะไม่กรี่ อ้ ยต�ำลึงแล้วจากไป เกรงว่า
นางคงเอาไปไม่ได้แม้แต่อแี ปะเดียว ร้านป๋ออีร้ บั รองเพียงความปลอดภัย
ของนางในบ่อนนี้ แต่เมื่อออกจากบ่อนไปแล้ว นางและเงินของนางก็จะ
เป็นเนือ้ ปลาบนเขียงของผูอ้ นื่ เกรงว่าไม่เกินสิบก้าวนางคงเลือดท่วมถนน
นอนตายอยู่ตรงหัวถนนนั้น
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บางที ก ารยื น อยู ่ ใ นที่ ส ะดุ ด ตาที่ สุ ด ก็ ท� ำ ให้ ค นที่ ส นใจตั ว เรา
เกิดความกังวล ไม่กล้าลงมือสังหารเราอย่างง่ายดายนัก
ความคิด หมุนวน นางรู้ว่าหากคืนนี้อยากมีชีวิตรอด นางต้อง
เอาชนะเซียนพนันทิพย์กมุ ารให้จงได้ และต้องยืนอยูใ่ นทีท่ สี่ ะดุดตาทีส่ ดุ
ให้ทุกคนได้จับจ้อง
ดังนั้นนางจึงวางเดิมพันสู้ต่อไป จุดประสงค์เพื่อล่อคุณชายรอง
สกุลเจิงออกมา เถ้าแก่ร้านป๋ออี้ที่ใช้คุณธรรมสร้างชื่อในใต้หล้านี้ เมื่อ
มีเขาเป็นผู้รับรองแล้ว นางต้องไปจากเมืองผิงเฉิงได้อย่างปลอดภัย
แน่นอน
เจ้ า มื อ พู ด กระซิ บ กระซาบกั บ คนในห้ อ งส่ ว นตั ว ไม่ กี่ ป ระโยค
ก็ออกมาประกาศว่า "การพนันในวันนี้สิ้นสุดเพียงเท่านี้!"
"แยกย้ายได้ แยกย้ายได้ ทุกคนแยกย้ายกันเถอะ สหายที่ยังนึก
สนุกอยู่ สามารถไปเล่นทีโ่ ต๊ะอืน่ ได้" หลีเ่ ต๋อโบกมือให้ผคู้ นทีย่ นื นิง่ ไม่ยอม
จากไป
"ขอบคุณหลงจู๊มาก..." มู่หวั่นชิวหยิบเบี้ยสีม่วงขึ้นมาสองเหรียญ
โยนให้หลี่เต๋อ
หลี่เต๋อตะลึงงัน แขกในบ่อนชนะพนันแล้วมักจะตกรางวัลให้แค่
เพียงเล็กน้อย ไม่มีใครใจกล้าเหมือนเด็กสาวผู้นี้ ให้เงินทีหนึ่งพันต�ำลึง
เขาแอบเหลือบมองไปทางคนในห้องส่วนตัว เห็นคนในนัน้ พยักหน้าเบาๆ
จึงรับมาด้วยหน้าตาเบิกบาน ปากก็พูดว่า
"แม่นางท่านนี้ มีอะไรให้ข้าน้อยช่วยหรือขอรับ"
"ช่วยข้าเก็บที" มู่หวั่นชิวชี้ไปยังเบี้ยที่กองอยู่เต็มโต๊ะ
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หลีเ่ ต๋อรับค�ำ แล้วโบกมือไปทางด้านหลัง เจ้ามือในชุดสีขาวก็วงิ่ มา
ทันทีสี่คน
เห็นมู่หวั่นชิวใจป�้ำเช่นนี้ คนเหล่านี้ก็นึกอยากได้อยู่แล้ว แค่เห็น
หลี่เต๋อโบกมือ ต่างก็อยากให้ตัวเองมีปีกบินมา ด้วยกลัวว่าจะวิ่งช้าไป
หรือถูกคนอื่นตัดหน้าไป พอเข้าไปใกล้จึงพบว่า นี่เป็นงานของคนเพียง
คนเดียว แต่พวกเขากลับมาพร้อมกันถึงสี่คน จึงพากันถลึงตาใส่กัน
แต่ไม่มีใครยอมเป็นฝ่ายถอย พากันมองไปยังมู่หวั่นชิวอย่างอึดอัด
มู่หวั่นชิวหยิบเบี้ยสีแดงสี่เหรียญโยนไปให้
ทัง้ สีพ่ ลันยิม้ เบิกบานในทันที รีบเอาถาดไม้สลักลายสีแดงอันใหญ่
มาเก็บเบี้ยให้นางอย่างนอบน้อม
"พอแล้ว" เห็นเจ้ามือเก็บไปได้เพียงครึ่งหนึ่ง มู่หวั่นชิวก็โบกมือ
"เบี้ยเหล่านั้น" หลี่เต๋อมองหน้ามู่หวั่นชิวอย่างสงสัย
มู่หวั่นชิวชี้ไปยังเบี้ยครึ่งหนึ่งที่เหลือแล้วพูดกับหลี่เต๋อว่า "รบกวน
เจ้าช่วยข้าแลกเป็นเบี้ยสีน�้ำเงิน" พูดจบ มู่หวั่นชิวก็พูดกับบรรดาคน
ที่ เ หม่ อ มองนางรอบโต๊ ะ พนั น "ท่ า นลุ ง ท่ า นอาทุ ก ท่ า น วั น นี้ ไ ป๋ ชิ ว
ชนะพนันครั้งใหญ่ ทุกท่านได้เห็นก็นับว่ามีส่วนร่วมด้วย ข้าจึงให้ทุกคน
ได้เบี้ยน�้ำเงินหนึ่งร้อยเหรียญ เป็นน�้ำใจเล็กน้อย ถ้าท่านลุงท่านอา
อยากจะเล่น ก็เล่นที่นี่ต่อไป ถ้าไม่อยากเล่นก็แลกเงินกลับไปได้เลย
ถือเป็นการที่ไป๋ชิวได้รู้จักทุกท่าน ต่อไปหากได้พบหน้ากันก็ทักทาย
กันบ้าง"
เสียงโห่ร้องดังขึ้น กลุ่มคนตื่นเต้นในทันที
เบี้ยน�้ำเงินหนึ่งร้อยเหรียญเท่ากับหนึ่งร้อยต�ำลึง ในกลุ่มคนเหล่านี้
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แม้จะมีคณ
ุ ชายสูงศักดิท์ มี่ เี งินไม่ขาดมืออยูบ่ า้ ง แต่สว่ นใหญ่กย็ งั เป็นคน
ธรรมดา เงินหนึ่งร้อยต�ำลึงเป็นเงินที่พวกเขาต้องใช้เวลาเก็บอยู่นาน
หลายปี
หลี่เต๋อเหงื่อไหลเป็นทาง สายตาเหลือบมองไปทางห้องส่วนตัวนั้น
ไม่หยุด
มู่หวั่นชิวค่อยๆ เดินออกมาจากจุดรับรองแขก
โถงใหญ่ที่มีเสียงดังอึกทึกเงียบลงในพริบตา ทุกคนขยับถอยห่าง
ไปสองข้าง เปิดทางกว้างให้แก่นาง ใช้สายตาชื่นชมอย่างที่สุดส่งนาง
ลงบันไดไปอย่างช้าๆ
"คนผูน้ ชี้ า่ งโง่จริงๆ" อีกด้านหนึง่ ของจุดรับรองแขก นายบ่าวคนหนึง่
ยื น คนหนึ่ ง นั่ ง เด็ ก หนุ ่ ม ชุ ด ฟ้ า ยื่ น หน้ า ไปพู ด กั บ คุ ณ ชายของตั ว เอง
"ชนะเงินมาอย่างยากล�ำบาก แต่กลับยกให้คนที่ไม่รู้จักง่ายๆ แบบนี้
เสียได้"
"นางไม่ได้โง่ แต่ฉลาด" คุณชายชุดขาวใช้พัดเคาะหัวเด็กหนุ่ม
ชุดฟ้า
"ฉลาด?" เด็กหนุ่มชุดฟ้ามองหน้าคุณชายของตัวเองอย่างงุนงง
เขาไม่เคยเห็นคนฉลาดที่โง่เช่นนี้มาก่อน!
"แม่นางน้อยผู้นี้ใช้เงินหนึ่งต�ำลึงแลกเงินมหาศาล ภายในคืนเดียว
ได้เงินไปจากร้านป๋ออี้เป็นล้าน เจ้าลองคิดดู นางจะเดินออกจากบ่อนนี้
ได้อย่างปลอดภัยหรือ"
"ได้เงินเป็นล้าน?" เด็กหนุ่มมองดูถาดที่บ่าวไพร่ถืออยู่ด้านหลัง
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มู่หวั่นชิวอย่างตื่นตะลึง "มากขนาดนั้นเชียว!"
"เจ้าลองค�ำนวณสิ แม่นางน้อยผู้นี้เริ่มเข้ามาตั้งแต่ตาที่สิบ แทง
หนึ่งตาจ่ายห้าเท่า นางชนะต่อกันเก้าตา จะนับเป็นเงินเท่าใด"
เด็กหนุ่มชุดฟ้าขยับนิ้วนับขึ้นมาจริงๆ "ตาแรก นางได้ห้าต�ำลึง
ตาที่สองก็ได้ยี่สิบห้าต�ำลึง ตาที่สามหนึ่งร้อยยี่สิบห้า ตาที่ส่ี..." เขานับ
ต่ อ ไปที ล ะตา "ตาที่ แ ปดได้ ส ามแสนเก้ า หมื่ น หกร้ อ ยยี่ สิ บ ห้ า ต� ำ ลึ ง
ตาที่ เ ก้ า ..." เด็กหนุ่ม ปรบมือ ทันใด "ตาที่เ ก้า ก็ได้หนึ่งล้านเก้าแสน
ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าต�ำลึง..." เขาเบิกตาโตอย่างไม่อยาก
จะเชื่อ "สวรรค์! เพียงชั่วครู่ นางก็ชนะได้เงินไปเกือบสองล้านต�ำลึงแล้ว
เงินที่นางเอาไปนั้น ก็ราวหนึ่งล้านต�ำลึง!"
"คราวนี้ ค งรู ้ แ ล้ ว สิ น ะ..." คุ ณ ชายชุ ด ขาวจั บ จ้ อ งแผ่ น หลั ง ของ
มูห่ วัน่ ชิวไม่วางตา พัดในมือก็เหมือนมีดวงตา เคาะไปบนหัวของเด็กหนุม่
ชุดฟ้าได้อย่างแม่นย�ำ
"แต่ว่า..." เด็กหนุ่มเอียงหัว หลบการเคาะของคุณชายตัวเอง
นิ้วชี้ไปยังผู้คนที่ได้เบี้ยแล้วทยอยกลับไปที่โต๊ะพนัน "พวกเขาปกป้อง
แม่นางน้อยคนนี้ได้แล้วหรือ"
"โง่!" คุณชายชุดขาวเคาะหัวเขาอีกที
"คุณชาย..." เด็กหนุ่มเรียกอย่างไม่พอใจ "ท่านตีต่อไปอีกก็ยิ่งโง่สิ
ขอรับ"
"เจ้ามือแพ้พนัน ย่อมไม่ยอมรามือง่ายๆ แม่นางน้อยท�ำเช่นนี้
ก็เพื่อเอาเงินคืนให้แก่เจ้ามืออย่างไม่ต้องสงสัย"
"คืนให้เจ้ามือ?"
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"นับจากอดีตนักพนันสิบ คนละโมบเก้าคน ขอถามหน่อยเถอะ
นักพนันคนใดบ้างทีม่ เี งินในมือแล้วจะไม่อยากเสีย่ งโชค" คุณชายชุดขาว
พู ด อย่ า งช้ า ๆ "พวกเขาพอได้ เ บี้ ย แล้ ว มี ไ ม่ กี่ ค นหรอกที่ จ ะแลกเงิ น
แล้วเอากลับไป ย่อมต้องไปเล่นพนันต่อ สุดท้ายก็ต้องไหลกลับเข้าบ่อน
อยู่ดี ยิ่งไปกว่านั้น..." เขาเปลี่ยนเรื่องพูด "ที่นี่มีคนราวพันคน แต่ละคน
ให้หนึ่งร้อยต�ำลึง ค�ำนวณดูแล้วก็แค่เพียงหนึ่งแสนกว่าต�ำลึง แต่นาง
กลับทิ้งไว้เกือบหนึ่งล้านต�ำลึง"
ไม่ตอ้ งพูดก็เข้าใจได้ เงินทีเ่ หลือย่อมเป็นของบ่อนพนัน แต่นกั พนัน
ในบ่อนไม่มีใครมาค�ำนวณเงินเหล่านี้หรอก แต่เจ้ามือต้องค�ำนวณ
อยู่แล้ว!
คุณชายชุดขาวลุกยืนอย่างช้าๆ ในดวงตาฉายแววชื่นชม
"อ้อ" เด็กหนุ่มพยักหน้ากึ่งเข้าใจ "แต่นางเอาเงินไปหนึ่งล้านต�ำลึง
นี่นา!"
"เงินหนึ่งล้าน บ่อนพนันย่อมปวดใจ แต่ว่า..." คุณชายชุดขาว
เปลี่ยนเรื่องพูด "หญิงสาวที่มีความงามสง่า ทั้งยังมีความกล้าเหนือใคร
ได้เงินไปจ�ำนวนมากแต่ยังคงมีสีหน้าดุจเดิมเช่นนี้ เจ้ามือก็เสียดายที่จะ
ฆ่านาง แม้จะเสียเงินล้าน แต่พี่เจิงสามารถคบหากับหญิงอัศจรรย์
เช่นนี้ได้..."
เขาก้าวยาวไปข้างหน้า
"คุ้มค่า!"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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