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อวี๋ฉิง

เดก็...เดก็เสยีจนน่าตกใจ เดก็อายุน้อยเพียงน้ีกลับสามารถสอบผ่าน 

ระดับเตี้ยนซื่อ* ได้ด้วยความเรียงอันโดดเด่น ย่อมต้องมีดีเป็นแน่ ต่อไป

จะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเมืองอย่างไม่ต้องสงสัย! ทีน้ีราชส�านักก็ 

มีความหวังแล้ว มีความหวังอย่างยิ่ง! 

เน่ียชงัหมงิรูส้กึยินดีปรดีา ใบหน้าผ่องใสขณะช่วยประคองเด็กหนุม่

ที่ค�านับตนอย่างนอบน้อมขึ้นมา พลางครุ่นคิดสะระตะอยู่ในใจว่า 

จะเอาเด็กคนน้ีมาไว้ข้างกายอย่างไรให้แนบเนียน เด็กอายุเพียงแค่นี้ 

จะได้ไม่ริอ่านฉ้อราษฎร์บังหลวงเลียนแบบผู้อื่น แล้วกลายเป็นภัยร้าย

ของราชส�านักไปแทน

1 

 

* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจวี่) มีทั้งหมด 6 สนามสอบ ผู้ท่ีสอบผ่านระดับเซี่ยนซื่อและฝู่ซื่อ 
จะได้เป็นบัณฑิตถงเซิง ผู้ที่สอบผ่านระดับย่วนซื่อจะได้เป็นบัณฑติซิ่วไฉ ผู้ที่สอบผ่านระดับเซียงซื่อจะได้เป็น
บัณฑิตจว่ีเหริน ผู้ท่ีสอบผ่านระดับฮุ่ยซื่อจะได้เป็นบัณฑิตก้งซื่อ และผู้ที่สอบผ่านระดับเตี้ยนซื่อจะได้เป็น
บัณฑิตจิ้นซื่อ ซึ่งในระดับสุดท้ายนี้จะแบ่งเป็นสามขั้น โดยผู้มีคะแนนสอบเป็นสามอันดับแรกของบัณฑิต 
ขั้นหนึ่งจะเรียกว่า จ้วงหยวน ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวาตามล�าดับ
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ทั่นฮวาในดวงใจ

จะรับเด็กคนนี้เป็นน้องบุญธรรมก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้น...

เด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้น แล้วพลันคลี่ยิ้มให้เขา

ยามนั้นเอง ราวกับฟ้าใสครามเกิดอสนีบาตข้ึนมาในบัดดล แล้ว 

ผ่าเปรี้ยงลงกลางความคิดของเขา

"ท่านผูบ้ญัชาการเน่ีย" เดก็หนุ่มเอ่ยข้ึนด้วยรอยย้ิมค่อนข้างไร้เดยีงสา  

ไม่ได้ล่วงรูถึ้งความตกตะลงึของเขาแม้แต่น้อย "กล่าวกันว่าท่านผู้บญัชาการ 

เก่งกาจท้ังทียั่งหนุ่ม อายุเพ่ิงจะย่ีสบิกว่าก็รัง้ต�าแหน่งผู้บญัชาการฝ่ายซ้าย 

ทัพซ้ายของกองบัญชาการมณฑลทหารห้าเขต ซ�้ายังได้รับพระราชทาน

บรรดาศักดิ์! ปีน้ีผู้น้อยอายุสิบแปด อ่อนกว่าท่านผู้บัญชาการหลายปี  

หากไม่รังเกียจ จากนี้ไปขอเรียกท่านว่าพี่ใหญ่ได้หรือไม่"

แม้ว่าเนีย่ชงัหมงิจะยังรกัษารอยย้ิมไว้บนใบหน้า แต่ก็ยกแขนเสือ้ข้ึน 

ขยี้ตาโดยไม่รู้ตัว

"อากาศร้อน เหงื่อเลยออกเยอะ" เด็กหนุ่มเข้าใจผิดคิดว่าเขา 

เช็ดเหงื่อ จากน้ันก็สาวเท้าเข้ามาใกล้ข้ึนอีกก้าว นัยน์ตาสีด�าสุกใส 

กะพรบิช้าๆ สองครัง้ ก่อนท่ีร่างจะพลนัอ่อนยวบเซล้มเข้ามาปะทะอกเขา

เนี่ยชังหมิงกอดอีกฝ่ายไม่ให้ล้มตามสัญชาตญาณ พอจะถามว่า

เป็นอะไรมากหรือไม่ อากาศร้อนจนเป็นลมหรือไร ก็พลันสัมผัสได้ว่า 

ร่างในวงแขนนุ่มนิม่บอบบาง ราวกับหากโดนบบีแรงหน่อยจะแหลกสลาย

ได้กระนั้น...

หวัใจของเขาเต้นโครมทีหนึง่ พอเหน็ขันทท่ีีอยู่อกีด้านมองมาทางนี้

ด้วยสายตาไม่ชอบมาพากล เขาก็รีบปล่อยมือทันที เด็กหนุ่มไม่ทัน 

ตั้งตัวว่าอยู่ๆ เขาจะชักมือกลับ จึงท�าท่าจะล้มลงไปบนพื้น เขาเห็นแล้ว
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สงสาร เลยยื่นมือไปยึดท่อนแขนผอมบางนั้นเอาไว้ไม่ให้เจ้าตัวล้ม

"ขอบคุณท่านผู้บัญชาการ" เด็กหนุ่มเอ่ยอย่างอ่อนแรง รอยย้ิม

ซาบซึ้งวาดอยู่บนเรียวปาก "ท่านว่าหากข้าหมดสติไป ก็ไม่ต้องไปร่วม 

งานเลี้ยงฉยงหลิน* แล้วใช่หรือไม่" 

ดวงหน้าขาวราวกับหิมะเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็ก แม้แต่ริมฝีปากก็

ซดีเผอืด ท่าทางเหมอืนพร้อมจะหมดสตล้ิมพับไปได้ทกุเมือ่ ในสายตาผูอ้ืน่  

เดก็คนน้ีเป็นพวกอ่อนแอไม่ได้ความ แต่เขากลบัมองว่าเป็นเดก็ท่ีค่อนข้าง

อันตรายทีเดียว

"ต่อให้หมดสติก็ยังจะมีคนหามเจ้าไปร่วมงานเลี้ยงฉยงหลินอยู่ดี" 

เน่ียชังหมิงท�าลายความหวังอีกฝ่ายให้แตกเป็นเสี่ยง พอเห็นรอยย้ิม 

ไร้เดียงสาท่ียังอยู่บนใบหน้าเดก็หนุม่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ความกังขา 

ก็ผุดขึ้นมาในใจ

รอยย้ิมเช่นน้ีช่างคุ้นตาเหลือเกิน...คุ้นจนเหมือนเขาเห็นจากท่ีใด 

อยู่ตลอดเวลา เขาเชื่อว่าตนเองเห็นใครแล้วไม่มีทางลืม โดยเฉพาะกับ 

คนเก่งจะย่ิงจดจ�าได้แม่นย�าเป็นพิเศษ ใบหน้าของเด็กคนนี้ไม่ติดอยู่ใน

ความทรงจ�าเลยแม้แต่นิดเดียว แต่เขากลับรู้สึกเหมือนรู้จักรอยยิ้มนี้

"เจ้า...เป็นทั่นฮวาจริงๆ น่ะหรือ" เขาถามขึ้น 

"จริงแท้แน่นอนขอรับ" เด็กหนุ่มเดาได้อยู่แล้วว่าเขาต้องไม่เชื่อ  

จึงโอ้อวดตนอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย "องค์จักรพรรดิทรงเล็งเห็นแวว  

ข้าจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นทั่นฮวา ด�ารงต�าแหน่งอาลักษณ์ในส�านัก 

ราชบัณฑิต ไม่แน่ว่าในอนาคต ข้าอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกคนที่จะเข้าไป

* งานเลี้ยงฉยงหลิน เป็นงานเลี้ยงที่ราชส�านักจัดขึ้นเพื่อฉลองให้กับผู้ที่สอบได้เป็นบัณฑิตจิ้นซื่อ
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อยู่ในสภาขุนนางก็เป็นได้"

เนี่ยชังหมิงข�าพรืด "ช่างส�าคัญตัวเหลือเกินนะ"

"ท่ีส�าคัญตัวก็เพราะว่าข้าฉลาด หากท่านผู้บัญชาการยอมให้ข้า 

อยู่ด้วย จะเป็นผลดีต่อท่านในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน"

"ยอมให้เจ้าอยู่ด้วย?"

"ถูกต้อง ก่อนจะเข้าสอบ ข้าได้ยินคนเขาพูดกันว่าราชส�านัก 

ให้เบี้ยหวัดน้อยนัก บัณฑิตต่างเมืองที่สอบได้จะต้องอยู่โรงเตี๊ยมใน 

เมืองหลวง ค่าเช่าแต่ละเดือนไม่ใช่น้อย จะกินจะใช้ต้องกระเบียด 

กระเสียร เพราะเหตุนี้ท่านผู้บัญชาการจึงแบ่งจวนของตัวเองให้บัณฑิต 

ที่สอบได้เช่าอยู่โดยเฉพาะ เก็บค่าเช่าถูกแสนถูก ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่าน 

ผู้บัญชาการเก็บห้องไว้ให้ผู้น้อยสักห้อง" พูดจบก็ค�านับเขาอีก

เนี่ยชังหมิงมองฝ่ายตรงข้ามเขม็งอยู่สักพัก ก่อนจะเปรยขึ้นเนิบๆ 

"เจ้ารู้เรื่องของข้าดีทีเดียวนะ"

"ทีถู่กควรบอกว่าข้าเลือ่มใสในตวัท่านผูบ้ญัชาการอย่างมากต่างหาก  

จึงสนอกสนใจข่าวลือเกี่ยวกับท่านเป็นพิเศษ" เด็กหนุ่มยิ้มตามเคย

รอยย้ิมเช่นน้ีเห็นแล้วช่างหงุดหงิดนัก! เขาเคยเห็นย้ิมใสซื่อที่แสน

จอมปลอมแบบนีจ้ากท่ีใดกันนะ ตระกูลเขามพ่ีีน้องบรุุษมากมาย แต่ละคน 

นิสัยต่างกัน แต่ไม่มีใครยิ้มได้ประจ๋อประแจ๋เหมือนเด็กนี่เลยสักคน 

"อาจารย์ของเจ้าอยู่ที่ใด ตามหลักเจ้าควรอยู่กับอาจารย์มากกว่า"

"อาจารย์ของข้าก็อยู่ข้างหลังท่านอย่างไรเล่า เห็นหรือไม่ อาจารย์

ก�าลังยุ่งอยู่กับการแสดงความยินดีแก่จ้วงหยวน หากข้าหาที่พักได้ 

อาจารย์มีแต่จะดีใจล่ะไม่ว่า ท่านผู้บัญชาการวางใจได้เลย"
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"ใต้เท้าอู๋?" เขาเหลือบตามองไป เห็นว่าเป็นผู้คุมสอบปีน้ี เดิมที 

เขานึกว่าวันนี้มีเรื่องให้แปลกใจมากพอจนไม่มีอะไรท�าให้เขาแปลกใจ 

ได้มากกว่านีแ้ล้วเสยีอกี ทว่าเดก็หนุ่มยังโยนเรือ่งน่าตกใจใส่เขาระลอกแล้ว 

ระลอกเล่า "เจ้า...คือถานเสวียนอวี้หรอกหรือ"

"ข้าน่ีล่ะถานเสวียนอว้ี ชื่อรองอู่ฟู คนรู้จักเรียกข้าว่าอู่ฟูกันทุกคน 

ท่านพ่ีผู้บัญชาการ ทีนี้ท่านเองก็โปรดเรียกข้าว่าอู่ฟูเถิดนะ" เด็กหนุ่ม 

ตอบยิ้มๆ

เป็นคนผู้นี้จริงด้วย! 

แต่ก่อนใต้เท้าอูเ๋คยพูดให้ฟังว่าถานเสวียนอวีเ้ฉลยีวฉลาด มคีวามรู ้

แตกฉานเหนอืคนทัว่ไป หากไม่มเีหตผุดิพลาด จะต้องได้ต�าแหน่งจ้วงหยวน 

ปีนีม้าครองอย่างแน่นอน! แม้ไม่รูว่้าเหตใุดถึงกลายเป็นทัน่ฮวาไปเสยีได้ 

แต่...น่าโมโหนัก!

คนเก่งๆ แบบนี้เหตุใดถึงได้...เป็นสตรีเสียเล่า!

เขาอยากให้ตนเองมองผดิไปเหลอืเกิน แต่ตัวเขาเองดนัมองคนเก่ง

มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เดก็ทียื่นอยู่ตรงหน้าเป็นแม่นางน้อยชดัๆ ไฉนใต้เท้าอู ๋

ถึงได้ดูไม่ออก

แล้วแม่นางน้อยผู้หน่ึงสอบได้ต�าแหน่งท่ันฮวาได้อย่างไรกัน หาก

ฉลาดมากจริงจะรนหาที่ตายด้วยการมาสอบท�าไม! อย่าลืมเสียล่ะว่า 

กว่าจะเข้าสอบระดับสูงสุดได้จะต้องผ่านสนามสอบใหญ่น้อยมาไม่รู้ 

กี่ครั้ง นางต้องตรากตร�าเล่าเรียนมาสักกี่ปีกัน ถึงสอบได้เป็นทั่นฮวาแล้ว

อย่างไรเล่า นึกหรือว่าจักรพรรดิจะยอมให้นางปลอมตัวเป็นชายมารับ

ต�าแหน่งขุนนางจริงๆ
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วันใดวันหนึ่งเกิดความแตกขึ้นมาว่านางเป็นหญิง จะโทษฐาน 

ล้อเล่นกับราชส�านักหรือโทษฐานปิดบังเบื้องสูงก็ล้วนแต่ต้องตาย 

สถานเดียวเท่านั้น นางผู้นี้ปัญญาอ่อนไปแล้วหรือไร

"ตกลงตามน้ีแล้วกัน ท่านพ่ีผู้บัญชาการ รบกวนท่านช่วยเก็บห้อง

ไว้ให้ข้าสักห้องด้วยนะ"

"เหลวไหล!"

"ข้าเหลวไหลตรงไหน" เด็กหนุ่มถามอย่างไร้เดียงสา

"เจ้า..." ค�าพูดแล่นมาถึงรมิฝีปากก็ย้อนกลับลงคอไปใหม่ ในใจคิดว่า 

หากเปิดโปงนางเสยีตอนนี ้นางจะต้องถูกประหารอย่างไม่ต้องสงสยั หาก

ไม่เปิดโปง ปล่อยให้นางไปพักทีโ่รงเตีย๊ม มากคนมากปาก เกิดพลัง้เผลอ

ให้ใครจับได้ว่านางเพศใด ผู้คนคงจะหัวเราะขันว่าจักรพรรดิตาไร้แวว 

ถึงได้แต่งตั้งสตรีเป็นขุนนาง แต่...หากให้นางไปพักที่จวน ต่อไปเขาย่อม

ไม่แคล้วจะเดือดร้อนไปด้วย...

"งานเลีย้งฉยงหลนิก�าลงัจะเริม่แล้ว เห็นทีคงคยุกบัท่านผูบ้ญัชาการ

ต่อไม่ได้" เดก็หนุ่มคลีย้ิ่มอวดฟันขาว แล้วประสานมอืค�านบัเขาอย่างได้คบื 

จะเอาศอก "อกีเดีย๋วข้าจะขอให้กงกงส่งคนไปเอาห่อสมัภาระของข้าจาก

โรงเตีย๊มไปไว้ทีค่ฤหาสน์สกลุเนีย่ ต่อจากนีก็้ต้องขอให้ท่านพ่ีผูบ้ญัชาการ

ช่วยชี้แนะให้มากๆ นะขอรับ"

เน่ียชังหมิงเม้มปาก มองนางเดินจากไปพร้อมบัณฑิตที่สอบได ้

คนอื่นๆ 

"ช่างลืน่ไหลจนน่ารงัเกียจ..." เขาพึมพ�า รูอ้ยู่แก่ใจว่าถึงอย่างไรก็ต้อง 

ให้นางอยู่ด้วย ตนเองเดือดร้อนก็ยังดีกว่าปล่อยให้จักรพรรดิขายหน้า 
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ตั้งแต่เข้ารับราชการจนถึงวันนี้ ในที่สุดเขาก็รู ้แล้วว่า 'น�้าท่วมปาก' 

หมายความว่าอย่างไร!

"เจว๋ียเหยีย* ก็รังเกียจใครเป็นด้วยหรือน่ี" ขุนนางราชส�านักผู้หน่ึง

เดินเข้ามาหยุดอยู่ข้างกายเขาพลางเอ่ยถามอย่างประหลาดใจ

เนีย่ชงัหมงิหันไปมองแล้วคลีย้ิ่มบางๆ ตามความเคยชนิ "ใต้เท้าจาง

หูฝาดแล้วล่ะ ผู้น้อยพูดว่าการสอบเคอจว่ีปีน้ีผ่านไปได้อย่างลื่นไหล 

ต่างหาก"

"อย่างน้ีนี่เอง ข้าก็คิดอยู่แล้ว เจว๋ียเหยียอารมณ์เย็นออกอย่างนี้ 

จะโมโหใครได้" พูดถึงตรงน้ีก็ลดเสียงลง "ถานเสี่ยนย่าจ้วงหยวนปีนี ้

อายุเท่าเจว๋ียเหยียน่ีล่ะ อีกไม่ก่ีวันจะเข้าท�างานในส�านักราชบัณฑิต 

อนาคตรุ่งโรจน์ทีเดียว ดูเหมือนใต้เท้าอู๋จะอยากยกธิดาให้ตบแต่งด้วย"

"ข้านึกว่าคนที่ใต้เท้าอู๋ถูกใจคือทั่นฮวาเสียอีก"

"เจ้าหมายถึงถานเสวียนอวี้น่ะหรือ" ใต้เท้าจางเข้าใจทันที "เมื่อครู่

เห็นเจ้าคุยกับเขาอยู่ คิดว่าคนผู้นี้เป็นอย่างไรบ้างเล่า"

"หน้าตางดงาม อายุยังไม่ถึงย่ีสิบ ต่อไปจะต้องเป็นเสาค�้าจุน 

ราชส�านักได้อย่างแน่นอน" เขาตอบก�ากวม

ใต้เท้าจางหัวเราะเบาๆ "หน้าตาดีจริงๆ นั่นล่ะ แต่ท�าอะไร 

ไม่รู้กาลเทศะเอาเสียเลย เมื่อครู่ตอนคุกเข่าถวายค�านับเบ้ืองพระพักตร์ 

เขาลนลานเสียจนเกือบลมจับ พูดจาไม่รู้เรื่อง ท�าให้องค์จักรพรรดิทรง

หงดุหงิด แต่เขาดนัเขยีนความเรยีงได้ดเีย่ียม หากไม่แก้นิสยัขีต้ืน่เหมอืน

หนูนี่ล่ะก็ ต่อไปจะ 'ท�างาน' ให้เราได้อย่างไรเล่า ถ้าเขากล้าหาญกว่านี้

* เจวี๋ยเหยีย เป็นค�าเรียกผู้มีบรรดาศักดิ์โดยรวม คล้ายค�าว่าลอร์ด (Lord) ในภาษาอังกฤษ
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สกันิด ลกูเขยท่ีใต้เท้าอูห๋มายตาไว้คงไม่ใช่ถานเส่ียนย่าหรอก" นิง่ไปครู่หน่ึง 

ก็พูดต่อด้วยแววตาเจ้าเล่ห์ "จริงสิเนี่ยเจวี๋ยเหยีย องค์จักรพรรดิทรงโปรด

นกัพรต บ้านเกิดข้ามนัีกพรตผูห้นึง่เก่งกาจอย่างย่ิง ไว้อกีสกัพักข้าจะให้เขา 

เข้าเมอืงหลวง เจวีย๋เหยียยินดจีะไปรบัรองเขาเบือ้งพระพักตร์ด้วยกันหรือไม่  

ต่อไปเมือ่มคีนผูน้ีเ้ป็นสะพาน พวกเราจะได้ผลประโยชน์นบัไม่ถ้วนกันเลย 

ทีเดียว"

เส้นเลอืดบนท่อนแขนใต้แขนเสือ้กระตกุน้อยๆ เขาเอามอืไพล่หลงั 

ใบหน้าอ่อนเยาว์สว่างไสว ขณะพยักหน้ารับค�ายิ้มๆ

"ใต้เท้าว่าอย่างไร ผู้น้อยก็ท�าตามนั้น ขอเพียงใต้เท้าช่วยสนับสนุน

ในทางการงาน แค่ช่วยพูดเบื้องพระพักตร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย"

ใต้เท้าจางเงยหน้ามอง แต่เดิมตั้งใจว่าจะเอ่ยชมท่ีเขารู้ความ แต่

พอเห็นรอยยิ้มนั้นก็พลันอุทานว่า "พวกเจ้าเหมือนกันเหลือเกิน"

"เหมอืนกัน?" แม้จะประหลาดใจ รอยยิม้บางๆ ก็ยังไม่เลอืนหายไป

จากใบหน้าของเนี่ยชังหมิง "เหมือนใครขอรับ"

"เหมอืนท่ันฮวาน่ันอย่างไรเล่า รอยย้ิมของพวกเจ้าเหมอืนกันจริงๆ"

เขาผงะไปเล็กน้อย

"ข้าไม่เหมือนคนผู้นั้นแม้แต่นิดเดียว" ดวงหน้านางสะอาดสะอ้าน

ชวนพิศ เป็นได้ทั้งบุรุษและสตรี ผิดกับเขา แม้จะเพิ่งอายุยี่สิบสาม แต่ก็

ดูสุขุมเคร่งขรึมเกินวัย

ใต้เท้าจางยิ่งมองยิ่งนึกสนุก จึงหัวเราะออกมาว่า "พวกเจ้าสองคน

หน้าตาไม่คล้ายกันก็จริง แต่พอย้ิมเท่านั้นล่ะ รอยย้ิมเหมือนกันมาก  

มน่ิาตอนข้าเห็นเขาครัง้แรกถึงได้รูส้กึคุ้นตาอย่างบอกไม่ถูก ทีแ่ท้ก็เหมอืน
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เจ้านี่เอง! ฮ่าๆ...บ้านเจ้าพี่น้องบุรุษเยอะ อย่าบอกนะว่าเขาเป็นน้องชาย

ที่พลัดพรากไปนานปีของเจ้า"

ชายสูงวัยพูดขันๆ เนี่ยชังหมิงเองก็ยิ้มตามไปด้วย

ทีแ่ท้รอยย้ิมคุน้ตาน่ันก็เหน็บ่อยๆ จากตัวเขาเอง มน่ิาถึงได้ดนู่าโมโห 

ขนาดนี้

มีใบหน้าซื่อๆ ไร้พิษสง แต่เนื้อในกลับเต็มไปด้วยเล่ห์กระเท่ห์  

คนประเภทนี้ล่ะที่ควรระวังท่ีสุด แต่นี่เขาต้องให้นางมาอยู่ร่วมชายคา  

น่ากลัวว่าต่อไปคนที่ต้องล�าบากก็คือเขานี่ล่ะ 

สงสัยแค่อย่างเดียว เหตุใดนางถึงจงใจมาหาเขา

"ตกลงตามนีล่้ะนะ หากส�าเรจ็ รบัรองว่าเจ้าจะต้องได้ผลประโยชน์แน่"  

ใต้เท้าจางเดินจากไปอย่างพึงพอใจเมื่อพูดจบ

ชายหนุ่มหรีต่ามองตามพลางพึมพ�ากับตวัเอง "คานบนคดเสยีอย่าง 

คานล่างจะตรงได้อย่างไรกัน"

ราชส�านกัมขีนุนางโลภโมโทสนัต้ังแต่ระดบัสงูจนถงึระดับล่างชกุชมุ

ราวกับมด นับกันไม่หวาดไม่ไหว ตอนแรกได้ยนิใต้เท้าอู๋พูดถึงถานเสวียนอว้ี 

ว่าเป็นคนเก่ง เขาจึงได้เตรียมห้องหับในคฤหาสน์สกุลเน่ียไว้ล่วงหน้า 

โดยไม่รอให้อีกฝ่ายเอ่ยปากขออาศัย เพื่อจะได้ชิงซื้อใจไว้ก่อน ที่ไหนได้ 

นางกลับกลายเป็นหนามแหลมที่อาจแทงเขาได้ทุกเมื่อ

เฮ้อ! ความฝันสวยหรูสลายกลายเป็นอากาศ ราชส�านักเช่นนี้  

อาศัยก�าลังเขาแค่คนเดียวจะช่วยฟื้นฟูได้อย่างไร

"เนีย่ชงัหมงิ ปีนีอ้ายุย่ีสบิสาม มพ่ีีน้องสิบสองคน นิสัยเจ้าเล่ห์เพทบุาย  
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ยืมมีดฆ่าคนเก่งนัก ต้องระวังให้มาก"

หลังพึมพ�าอ่านข้อความในกระดาษ แล้วนึกถึงปฏิกิริยาของเขา 

ยามพบกันเมื่อตอนกลางวันขึ้นมาได้ จึงหยิบพู่กันมาบันทึกลงไปว่า 

'คนผู้นี้ยึดชาติบ้านเมืองเป็นท่ีตั้ง ระหว่างชาติบ้านเมืองกับสหาย

ย่อมต้องเลือกอย่างแรก ต่อให้สนิทสนมกัน ก็ต้องคอยระวังว่าเขาจะ 

ทรยศสหายเพื่อชาติ'

ถานอูฟู่เป่าหมกึบนกระดาษให้แห้ง แล้วย้ิมเยาะตวัเอง "ทีพ่ึ่งแบบนี ้

ไม่มั่นคงเลยสักนิด จะท�าร้ายเราถึงตายเมื่อไรก็ไม่รู้ แม้อยากจะเขียน 

ค�าสั่งเสียยังไม่ทันด้วยกระมัง"

ใต้แสงเทียนเหลืองหม่น เรือนผมยาวเหยียดสยายอยู่บนแผ่นหลัง 

แม้จะไม่ได้เจาะหู แต่ผิวขาวเนียนละเอียดกับอิริยาบถผ่อนคลายก็ฟ้อง

ความนุ่มนวลแบบอิสตรีออกมาให้เห็นอยู่บ้าง

โชคดทีีร่าชส�านักในยคุนีเ้รงิโลกีย์เหลวแหลก ชนชัน้สูงและสามญัชน 

ต่างพากันเอาเย่ียงอย่างด้วยการปล่อยตัวทางกามา อ้างความรัก 

บังหน้า แท้ที่จริงคือสนองตัณหา ผู้คนพนันขันต่อกันว่าลูกชายบ้านใด 

จะเกิดมาหน้าตางดงามท่ีสุด ดังน้ันจึงมีข่าวมาให้ได้ยินว่าชนชั้นสูง 

เชยชมหญิงนับร้อยในคืนเดียว ตอนได้ฟังเรื่องน้ีเป็นครั้งแรก นางรู้สึก

สะอดิสะเอยีนสิน้ด ีนกึไม่ถงึว่าค่านิยมนีจ้ะมปีระโยชน์ต่อตวัเอง ไม่มใีคร

นึกสงสัยท่ีนางหน้าตากระเดียดไปทางสตรี คิดกันแค่ว่ายุคนี้มีเด็กหนุ่ม

หน้าตาท่าทางนุ่มนิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกที
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นางม้วนกระดาษไปเก็บไว้บนตู้หนังสือ พอยกมือป้องปากหาว  

ท้องก็พลันส่งเสียงร้องจ๊อก

"แย่แล้ว..." นางโอดครวญ

ค่าเช่าห้องคฤหาสน์สกุลเน่ียถูกแสนถูก แต่มีบ่าวแค่คนเดียวซึ่ง 

ต้องใช้ร่วมกับคนอื่น พอตกค�่าจึงต้องลงมือท�าเองทุกอย่าง

ไม่รู้ว่าในโรงครัวจะมีอาหารเหลืออยู่บ้างหรือไม่ 

นางคิดอยู่สักพักก็มัดผม แต่คร้านจะใช้ผ้ารัดอก นางเพ่ิงจะอายุ 

สิบแปด เป็นเด็กโตช้า หากลมไม่พัดแรงจริงๆ ไม่น่าจะมีใครมองเห็น

สัดส่วนที่นูนข้ึนมาตรงอก แม้รู้ดีว่านิสัยขี้เกียจนี้จะน�าภัยมาให้ตัวเอง 

ในสักวัน แต่ก็เป็นสันดานที่แก้ไขได้ยากยิ่ง

"ยุ่งมาท้ังวัน เหนื่อยเหลือเกิน แต่กลับมาหิวเอาตอนน้ี เจ้าท้องนี่ 

มันไม่ได้ความเลยจริงๆ" นางบ่นงึมง�าพลางผลักประตูเดินออกจากห้อง 

ก่อนจะท�าไหล่ห่อเมื่อลมเย็นพัดเข้ามากระทบร่าง

ตอนมาถึงทีน่ี ่นางจ�าแค่ห้องตวัเอง บ่าวทีน่�าทางไม่ได้พาผูเ้ช่าไปดู 

เรือนอื่นๆ ในคฤหาสน์สกุลเนี่ย นางปรือตาพึมพ�า

"โรงครัวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ เอาเป็นว่าจะเดินไปสักร้อยก้าวแล้วกัน" 

นางอมยิ้ม สาวเท้าเดินก้าวแล้วก้าวเล่า 

ยามนีด้วงจนัทร์ลอยแจ่มอยู่กลางฟ้า นางอาศยัแสงจนัทร์ส่องสว่าง

เดินไปทางตะวันออก

"หนึ่งสองสามสี่ห้า ไร้ทีท่าแม้สักนิด หกเจ็ดแปดเก้าสิบ ยังไม่เห็น

เงาของกิน! เฮ้อ อย่าเดินให้เสียเที่ยวดีกว่า" นางเดินๆ หยุดๆ ไร้อารมณ์

จะชมจันทร์ ได้แต่ก้มหน้านับก้าวไปเรื่อยๆ

Page ��������������.indd   17 19/7/2562 BE   15:49



18

ทั่นฮวาในดวงใจ

"ก้าวท่ีเก้าสบิเจด็ เฮ้อ แม้แต่เงาคนยังไม่ม ี ทีนีไ้ด้หิวท้องก่ิวจรงิๆ แน่!  

เก้าสบิแปด...เก้าสบิเก้า...หนึง่ร้อย..." ปลายเท้าเดนิลอดซุม้ประตเูข้ามา

หยุดลงด้านในพอดี จากนั้นก็ไม่ยอมเดินต่อแม้แต่ก้าวเดียว

ทันใดนั้น...

"ใครน่ะ!" เสียงแจ้วๆ แบบเด็กเล็กแหวขึ้น

นางเหลือบตามองไปก็เห็นแสงสีเงินพุ่งแวบมาทางนี้ พร้อมกับ 

ที่ร่างคุ้นเคยปรากฏขึ้นมาให้เห็นทางหางตา นางยืนนิ่งไม่ขยับ ปล่อยให้

อีกฝ่ายอุ้มตัวเองออกจากจุดที่ยืนอยู่

"นายท่านระวัง! มันเป็นขโมยหรือไม่ก็ไม่รู้!" ตะขอเงินพุ่งเข้าไปปัก

ในหินประตูโค้ง เสี่ยวจิ่นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยชังหมิงร้องบอกอย่างเป็นห่วง

"เจ้ายังไม่ทนัได้มองด้วยซ�า้ก็มัน่ใจแล้วหรอืว่าเขาเป็นขโมย" ชายหนุ่ม 

หนัไปขงึตาใส่เสีย่วจิน่พลางด ุ ก่อนจะก้มหน้ามองเด็กหนุ่มทีอ่ยู่ในอ้อมกอด  

แล้วให้ผงะไป "เจ้าเองหรือ"

"บังเอิญจังนะพี่ใหญ่" นางส่งยิ้มใสซื่อไปให้

"เจ้ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร"

"ข้าหิว ก็เลยออกมาหาของกิน พี่ใหญ่ ปล่อยข้าก่อนดีกว่า อย่าให้

เด็กหญิงตัวเล็กๆ มองจนตาค้างเลย"

เนี่ยชังหมิงเพิ่งรู้ตัวก็ตอนนี้ว่ามือกอดเอวนางอยู่ ด้านหน้าของนาง

ที่แนบอิงกับอกเขานั้นช่าง...แสนนุ่ม

เขารีบปล่อยมือทันที ท�าเอานางล้มก้นจ�้าเบ้าลงไปกับพื้น

"โอ๊ย! เจ็บชะมัด พี่ใหญ่ จะปล่อยก็ระวังๆ หน่อยสิ!" นางโอดครวญ

เขาถลงึตามอง ภายใต้แสงจนัทร์ผมยาวของนางถกูรวบไว้ แต่กระน้ัน 
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ก็มองเห็นว่ายังชื้นอยู่ กลิ่นหอมรวยรินมาจากเรือนกาย ต้องเพิ่งอาบน�้า

มาใหม่ๆ อย่างแน่นอน 

มิน่า...มิน่าถึงไม่ได้รัดอก

เขาดงึสายตาไปทางอืน่อย่างกระอกักระอ่วน รบัรูไ้ด้ถึงความร้อนผ่าว 

ตรงปลายนิ้ว ไม่กล้าอาศัยแสงจันทร์มองผิวขาวอมชมพูของนาง

"นายท่าน...ข้าเข้าใจแล้ว! เขาเรยีกท่านว่าพ่ีใหญ่ ทีแ่ท้เขาก็เป็นน้อง 

ของนายท่านนี่เอง!" เสี่ยวจิ่นร้องขึ้นพลางก้าวขาอ้วนป้อมวิ่งเข้ามาหา

"คนผู้น้ีไม่ใช่พ่ีน้องข้า" เขาเอ็ด "ลืมแล้วหรือว่าวันนี้มีบัณฑิตที่ 

สอบผ่านย้ายเข้ามาอยู่ใหม่"

เสี่ยวจิ่นยังเล็กนัก เรื่องท่ีพูดให้ฟังตอนกลางวัน พอตกกลางคืน 

ก็ลืมแล้ว ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเกินไปย่อมจ�าไม่ได้ รู ้เพียงแต่ว่า 

คนแปลกหน้ามีความหมายเท่ากับศัตรูเท่านั้นเอง

"นายท่าน..."

"เรียกท่านพ่อสิ" เนี่ยชังหมิงติง แล้วหันไปประสานมือให้ถานอู่ฟู 

"ใต้เท้าถานโปรดอย่าได้ถือสาที่ลูกสาวข้าเสียมารยาท"

"ใต้ทงใต้เท้าอะไรกัน! พี่เนี่ย ต่อไปพวกเราก็เป็นคนกันเองแล้วนะ 

ท่านเรียกข้าว่าน้องอู่ฟูก็ได้ ไม่ต้องเอาธรรมเนียมราชส�านักมาใช้หรอก" 

ดวงตาสดี�าสนทิมองไปทางเสีย่วจิน่ กะพริบช้าๆ สองท ีก่อนจะกวักมอืเรียก  

"มานี่มา หนูน้อย ข้าขี้เกียจลุก เจ้าเดินมาหน่อย"

เด็กหญิงเหลือบมองเนี่ยชังหมิงอย่างลังเล ก่อนจะเดินเข้าไปหา 

ร่างบนพื้น "ใต้...ใต้เท้า..."

"เรียกข้าว่าพ่ีชายอู่ฟูก็ได้" ถานอู่ฟูล้วงถุงมือคู่หน่ึงออกจากอกเส้ือ 
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"เจ้าเป็นลูกสาวของพ่ีเนี่ย ตามหลักข้าควรต้องให้ของขวัญแรกพบ  

แต่ข้าไม่มีอะไรดีๆ เลยสักอย่าง มีแต่ถุงมือคู่น้ีนี่ล่ะท่ีพกติดตัวมาด้วย  

เจ้ารับไว้สิ"

พอจะเอื้อมมือไปดึงมือป้อมๆ เด็กน้อยก็พลันถอยหลังกรูดพลาง

พูดด้วยใบหน้าแดงเรื่อ

"นาย...ท่านพ่อเคยบอกว่าไม่มีความดีความชอบอย่าได้รับของ 

จากผู้ใด เสี่ยวจิ่นรับของของคุณชายมาเปล่าๆ ไม่ได้หรอก"

"หือ? ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลย ข้าหิวจะแย่แล้ว หนูน้อย ข้ากลัวความหิว

ที่สุดเลย หากเจ้าช่วยข้าไม่ให้หิวตายได้จะถือเป็นบุญคุณใหญ่หลวง 

เลยล่ะ"

"เอ่อ..." นางเป็นผู้อารักขาของนายท่านก็ไม่ควรอยู่ห่างนายท่าน  

จะไปโรงครัวให้คุณชายท่านนี้ได้อย่างไร แต่พอเห็นเนี่ยชังหมิงพยักหน้า

ให้น้อยๆ ซ�้าถุงมือคู่นี้ก็ปักลายดอกไม้ตระการตาล่อใจ นางจึงงึมง�า  

"ข้า...ไปแค่ครู่เดียว เดี๋ยวก็กลับ ท่านพ่อ ท่านห้ามเดินเพ่นพ่านไปไหน 

เด็ดขาด"

นางรบัถงุมือมาดว้ยใบหน้าแดงก�า่ แลว้วิง่ปรูด๊หายวบัไปด้านหลงั

ซุ้มประตูอย่างว่องไว

"ว่ิงเรว็กว่าข้าอกีนะเน่ีย" ถานอูฟู่เอ่ยพลางมสีหีน้าตกตะลงึเลก็น้อย

"ดึกดื่นป่านนี้แล้วไม่พักผ่อนอยู่ในห้อง เหตุใดจึงเดินออกมาที่นี่"

"ก็ข้าหิวนี่นา"

"เจ้าเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงฉยงหลินแท้ๆ..."

"ท่านคิดว่างานเลี้ยงของราชส�านักจะกินได้สักเท่าไรกันเชียว  
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อีกอย่างวันหนึ่งๆ ข้ากินข้าวอย่างต�่าหกมื้อ ดีนะมาเจอพ่ีใหญ่ก่อน  

ไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้คงได้มีศพนอนตายอยู่ในจวนแน่" นางเงยหน้าข้ึน  

สงัเกตเห็นว่าสายตาของฝ่ายตรงข้ามมองไปทางอืน่ "พ่ีใหญ่ ท่านมลีกูสาว

แล้วหรือ ไม่เห็นจะคล้ายท่านเลย"

"นางมาอยู่กับข้าตั้งแต่เด็ก พวกเราจึงผูกพันกันเหมือนเป็นพ่อลูก" 

เขาตอบเรียบๆ

"ข้าได้ยินมาว่าครอบครัวพ่ีใหญ่มีพ่ีน้องชายหลายคน แต่ละคน 

มีผู้อารักขา ผู้อารักขาของพ่ีใหญ่คงไม่ใช่น้องเส่ียวจิ่นน่ีหรอกกระมัง"  

นางลองเลียบเคียง เด็กน้อยคนเมื่อครู่ท่าทางจะอายุแค่แปดขวบเท่านั้น 

ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนผู้อารักขาฝีมือฉกาจเลยแม้แต่นิดเดียว

ในที่สุดเขาก็เบนสายตากลับมาหยุดลงบนร่างนาง

"เจ้าแอบสืบเรื่องของข้ามาหรือ" ใครคิดร้ายตามสืบเร่ืองของเขา  

เขาไม่สนใจ มีเพียงคนคนน้ีเท่านั้นที่ท�าให้เขารู้สึกเหมือนเรื่องส่วนตัว 

ถูกตีแผ่อยู่ตรงหน้านางทั้งหมด

"ไม่เรียกว่าสืบหรอก สกุลเน่ียเป็นหัวข้อที่ชาวบ้านร้านตลาด 

แถบเมืองหลวงคุยกันยามว่างอยู่แล้ว ไม่ต้องพูดถึงว่าพี่ใหญ่เป็นขุนนาง

ในราชส�านัก ลกูชายคนท่ีสามรบัช่วงต่อกิจการร้านขายหนงัสอืทัว่แผ่นดนิ 

ตั้งแต่อายุน้อยๆ ตอนนี้เริ่มประสบความส�าเร็จแล้ว ลูกชายคนท่ีห้า  

'ลอืกันว่า' ดูแลกิจการร้านหนงัสอืในอาณาจกัรเพ่ือนบ้าน ลกูชายคนทีห่ก 

เรียนวิชาแพทย์ นี่แค่ยกตัวอย่างนะ พี่ใหญ่ เรื่องพวกนี้น่ะ ข้าแค่เข้าไป

นัง่ในโรงเต๊ียมสกัพักก็ได้ยินคนเขาพูดกันท่ัวแล้วล่ะ" นางมองซ้ายมองขวา  

เห็นว่ามีศาลารับลมก็ค�านวณระยะห่าง แล้วยื่นมือออกไปให้เขา 
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ชายหนุ่มจ้องมองมอืเลก็บางข้างน้ันอยู่สกัพัก ถึงจะเข้าใจเจตนารมณ์ 

ของอีกฝ่าย

เขาลังเลครู่หนึ่ง ก่อนจะจับมือเล็กนุ่มล่ืนน้ันไว้ ฉุดนางให้ลุกข้ึน 

จากพ้ืน นางท�าตัวไม่สมกับเป็นสตรีเอาเสียเลย หากไม่เป็นเพราะเขา 

เชื่อมั่นในสองตาของตัวเองล่ะก็ คงเข้าใจผิดคิดว่านางเป็นบุรุษไปแล้ว

นางเดินโซเซเข้าไปในศาลาอย่างเชื่องช้า

"เจ้า...ด่ืมสรุามาหรอื" เขาไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ เพราะกลวักลิน่หอม

ของนางจะโชยมาเข้าจมูก

"ดืม่มานิดหน่อยจากงานเลีย้ง" นางรบัตรงๆ แล้วทิง้ตวัลงบนม้าหิน 

"ดีนะที่ข้าเป็นแค่ทั่นฮวาตัวเล็กๆ ไม่อย่างนั้นคงต้องให้คนหามกลับมา

แล้ว" เห็นชายหนุ่มยังรักษารอยยิ้มเอาไว้บนใบหน้า ทั้งที่ดวงตาสะท้อน

ความรงัเกียจ นางก็กล่าวยิม้ๆ "ข้าไม่ได้เมาสรุาหรอก แค่หวิจนทนไม่ไหว 

พอหิวหนักเข้าเลยหน้ามืดตาลาย"

นางท�าตัวอ่อนฟุบลงไปบนโต๊ะราวกับไม่มีกระดูก ไม่ได้นั่งตัวตรง

สง่างามแบบคนร�่าเรียนหนังสือ

เน่ียชังหมิงขมวดค้ิวอย่างไม่ชอบใจ แล้วนึกข้ึนมาได้ว่าตอนถูก 

เสี่ยวจิ่นจู่โจมด้วยตะขอเงิน นางไม่แม้แต่จะหลบ จึงถามข้ึนว่า "เจ้า 

ไม่เคยฝึกยุทธ์ แต่เมือ่ครูไ่ม่ยักหลบ ไม่กลวัว่าจะเกิดพลาดพล้ังข้ึนมาหรือ"

"พ่ีใหญ่ก็อยู่ตรงนั้นด้วย ข้าจะถูกเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่งท�าร้าย 

ได้อย่างไร จริงหรือไม่เล่า" นางเอ่ยเสียงจริงใจ ทว่าหลอกเขาไม่ส�าเร็จ

น�้าเสียงเช่นน้ีเขาคุ้นเคยจนไม่รู ้จะคุ้นเคยอย่างไร เมื่อกลางวัน 

ตอนอยู่ด้านนอกต�าหนักเฟิ่งเทียน เขามัวแต่ตกตะลึงกับเพศท่ีแท้จริง 
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ของนางจนไม่ทันสังเกตอย่างอื่น แต่ค�าพูดไร้เจตนาของใต้เท้าจางท�าให้

เขาเริ่มพิจารณานางอย่างถี่ถ้วน

ไม่มเีวลาไหนทีน่างไม่ย้ิม รอยย้ิมคล้ายจะใสซือ่จรงิใจ แต่ในสายตา

เขากลับดูเสแสร้งจนเกินพอดี เหมือนท่าทีที่เขาปฏิบัติต่อคนอื่นจริงๆ  

นั่นล่ะ

เห็นชายหนุ่มจ้องมองตัวเองเขม็ง นางก็ถอนหายใจย้ิมๆ "เอาล่ะ  

ข้าเห็นว่าพ่ีใหญ่เองก็เป็นคนฉลาด จะสารภาพตามตรงก็ได้ เดิมทีต้ังใจ

จะสร้างภาพลกัษณ์ให้ท่านประทบัใจเสยีหน่อย ไม่ใช่ว่าข้าไม่กลวั แต่ข้า

คร้านจะขยับต่างหาก หลังกลับจากงานเลี้ยงฉยงหลินเมื่อครู่ ข้าอาบน�้า

แต่งตัวแล้วหิวจนตาลาย ข้ามันพวกข้ีเกียจ แต่ก็ไม่อยากเรียกบ่าว 

เข้าครัวดึกๆ ดื่นๆ เลยบอกกับตัวเองว่าหากเจอโรงครัวภายในร้อยก้าว 

ก็จะหาอะไรกิน แต่หากไม่เจอก็กลับห้อง อย่างมากพรุ่งนี้ก็แค่ไปส�านัก

ราชบัณฑิตไม่ไหวเท่านั้น"

เขาถามอย่างฉงน "เหตุใดพรุ่งนี้ถึงจะไปไม่ไหว"

"ก็เพราะข้าลกุไม่ไหวน่ะส ิ ข้าบอกแล้วว่าข้าทนหิวไม่ได้ ตอนกลางวัน 

หากหวิข้ึนมา สมองข้าจะไม่ท�างาน มหิน�าซ�า้ยังจะพูดจาไม่รูเ้รือ่งเอาง่ายๆ 

หากเกิดหิวตอนกลางคืน เช้าวันรุ่งขึ้นต่อให้เอากลองเอาฆ้องมาตีปลุก  

ข้าก็ไม่ตื่น"

"เจ้าอุตส่าห์สอบผ่านอย่างยากล�าบากเลือดตาแทบกระเด็น  

แต่กลับไม่จริงจัง รู้ไว้เสียว่าเป็นขุนนางราชส�านักใช่จะท�าอะไรได้ตาม

อ�าเภอใจ นกึจะไม่เข้าส�านกัราชบณัฑติกไ็มเ่ข้า!" เขาเอด็ นางมคีวามคดิ

เอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ ไม่ต้องรอให้คนอื่นจับได้หรอกว่าแท้ท่ีจริงแล้ว 

Page ��������������.indd   23 19/7/2562 BE   15:49



24

ทั่นฮวาในดวงใจ

นางเพศอะไร นิสัยก็คงน�าภัยมาถึงตัวก่อน

นางย้ิมน้อยๆ เอือ้มมอืไปเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นพัดเข้ามาพลางว่า 

"อะไรคือความยากล�าบากเลือดตาแทบกระเด็น ข้าไม่ยักรู้จัก ต�าแหน่ง 

ทั่นฮวานี้ได้มาง่ายๆ ความเรียงก็เขียนง่ายๆ สอบได้ไม่เห็นน่าตื่นเต้น 

ตรงไหน"

เน่ียชังหมิงหรี่ตา รู้สึกหงุดหงิดกับถ้อยค�าโอ้อวดของนาง ทว่าก็ 

ไม่ได้โต้กลับ นางเก่ียวข้องอะไรกับเขาเล่า เขาจะเปลืองน�้าลายไปด้วย

เหตุใดกัน

สักพักเสี่ยวจิ่นก็วิ่งปรู๊ดกลับมาพร้อมซาลาเปาร้อนๆ หนึ่งเข่ง

"โอ้โห! หอมจัง ล�าบากเจ้าแล้วนะหนูน้อย" ถานอู่ฟูรีบเอื้อมมือไป

รับซาลาเปามาฉีกกินค�าเล็กๆ อย่างรวดเร็ว อากัปกิริยานุ่มนวลชวนมอง 

ไม่ดูเหมือนคนหิวโซแม้แต่นิดเดียว

"พ่อครัวท่ีจวนท�าอาหารอร่อยมากๆ...อร่อยมากๆ" เสี่ยวจิ่นบอก

อย่างภาคภูมิใจ จากนั้นก็เดินไปยืนข้างหลังเนี่ยชังหมิงอย่างรู้หน้าท่ี  

"พวกเราจะกลับจวนผู้บัญชาการกันหรือยังเจ้าคะ"

ควรกลับได้แล้ว เสี่ยวจิ่นยังเล็กนัก ถ่างตาดึกๆ ดื่นๆ ไม่ไหว 

เขาหนัไปมองถานอูฟู่อกีครัง้ แล้วโพล่งข้ึนว่า "ลักษณะเจ้าดูไม่เหมอืน 

คนอับโชค" 

"พ่ีใหญ่พูดได้ดี ตั้งแต่เกิดมาข้ายังไม่เคยล�าบากเลย หมอดูก็เคย

บอกเหมือนกันว่าในภายภาคหน้าข้าจะเจริญรุ่งเรือง มีลาภยศสรรเสริญ 

หลายร้อยปีมานี้จะหาใครดวงดีเท่าข้าไม่มีอีกแล้ว ข้าไล่สอบมาเรื่อยๆ 

ตั้งแต่ระดับเซียงซื่อ ยังไม่เคยต้องสอบซ�้ามาก่อน พอได้ต�าแหน่งทั่นฮวา
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ก็ได้เจอพ่ีชายดีๆ มีที่ให้อยู่ ขนาดพ่อครัวบ้านพ่ีใหญ่ยังรสมือเป็นเลิศ  

ไม่ต้องพูดถึงอนาคตของข้าหรอก แค่ตอนน้ีข้าก็ดวงดจีนไม่รู้จะดอีย่างไร

แล้ว" นางกล่าวผ่านรอยยิ้ม ซาลาเปาลูกหนึ่งกัดกินแค่ไม่กี่ค�าก็วาง

ช่างไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควร ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต�่าเอาเสียเลย 

เขาสะกดโทสะเอาไว้ในอก เห็นแก่ท่ีนางยังอายุน้อย ซ�้ายังเป็น 

คนฉลาดเฉลียวเรียนรู้ไว จึงเตือนอ้อมๆ ด้วยความหวังดี

"อยู่กับจักรพรรดิก็เหมือนอยู่กับเสือ เป็นขุนนางราชส�านักต้อง 

ระวังตัวทุกฝีก้าว เกิดท�าให้จักรพรรดิทรงกริ้วหนักขึ้นมา ต่อให้เป็น 

เชื้อพระวงศ์ก็รักษาหัวเอาไว้บนบ่าไม่ได้ หากเจ้าไม่คิดจะทุ่มเทแรงกาย

แรงใจเพื่อชาติบ้านเมืองในระยะยาวแล้วล่ะก็ รีบล้มเลิกความตั้งใจแล้ว 

กลับบ้านไป...มีเมียมีลูกเสียแต่เน่ินๆ ดีกว่า" สตรีผู้หนึ่งจะเป็นขุนนาง 

ได้นานสักเท่าไรกัน สิบปี ย่ีสิบปี ต่อให้ไม่ออกเรือนเลยช่ัวชีวิต นางจะ

ปิดบังความจริงได้นานแค่ไหน รนหาที่ตายชัดๆ

"พ่ีใหญ่พูดแบบคนมปีระสบการณ์มาก่อนหรอื" นางท�าหน้าซาบซึง้ 

"ที่แท้พ่ีใหญ่ก็เห็นข้าเป็นน้องชายจริงๆ ถึงได้ระบายความคับแค้นที่ 

สะสมไว้ในใจมานานให้ฟัง วางใจเถิด ข้าฟังเข้าหูซ้ายก็ทะลุออกหูขวา  

ไม่เอาไปพูดต่อให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่ท่านเพียรสร้างมาเนิ่นนานหรอก"

คนพูดยิ้มหน้าเป็น เห็นแล้วน่าโมโหนัก

"ใครเห็นเจ้าเป็นน้องชาย" ชายหนุ่มหุบย้ิม กัดฟันพูดเคืองๆ  

"ไม่ต้องมาเรียกพ่ีใหญ่อย่างน้ันพ่ีใหญ่อย่างน้ี ข้ามีพ่ีน้องเยอะพอแล้ว  

ไม่จ�าเป็นต้องมีเพิ่มอีกคน"

"นี่พี่ใหญ่รังเกียจข้าหรือ" นางถามอย่างตกตะลึง
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"ยิ่งกว่ารังเกียจเสียอีก เจ้าไม่ควรมาอยู่ตรงนี้แต่แรกแล้ว เจ้าสอบ

ได้ต�าแหน่งทั่นฮวา ก็เท่ากับมีวิชาความรู้เหนือคนอื่น คนร�่าเรียนหนังสือ

ทัว่ไปห่างชัน้กับเจ้ามาก เจ้าควรพอใจแล้วรบีลาออกจากราชการโดยเรว็

จะดีกว่า..."

"นายท่าน?!" เสี่ยวจิ่นอุทาน นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางเห็น 

นายท่านมีโทสะ และเป็นครั้งแรกเช่นกัน...ที่เห็นน�้าตาบุรุษ 

"ฮกึ...ข้า...ข้าเจบ็ปวดเหลอืเกิน...ทีแ่ท้ไม่ได้มีแต่อาจารย์ทีรั่งเกียจข้า  

แม้แต่พ่ีใหญ่ก็ยังรังเกียจ..." ถานอู่ฟูระบายความโศกเศร้าออกมาผ่าน

เสียงสะอึกสะอื้น "เคยได้ยินคนเขาพูดอยู่บ่อยๆ ว่าขุนนางเมืองหลวง 

ถึงอย่างไรก็โลภโมโทสัน ท�าตัวเหนือกฎหมาย ไม่ได้มาเป็นขุนนางเพ่ือ 

ชาติบ้านเมือง แต่มาหาเงินพกเข้าห่อตัวเอง...มีเพียงคนเดียวเท่าน้ันท่ี 

ไม่เหมือนคนอื่น คือเน่ียเจว๋ียเหยียท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการฝ่ายซ้าย 

ไม่กินสินบน จงรักภักดีต่อแผ่นดิน ขณะที่ราชส�านักยังจัดหาที่อยู่อาศัย

ให้บัณฑิตสอบผ่านไม่ได้ เน่ียเจว๋ียเหยียกลับยกบ้านตัวเองให้อยู่ ข้าฟัง

แล้วเลื่อมใสย่ิงนัก...ฮือ ต่อให้ได้เก่ียวข้องกับวีรบุรุษในดวงใจแม้เพียง 

นิดเดียว...ข้าก็ยังยินดี...ฮือ..."

"นายท่าน..." เสี่ยวจิ่นดึงชายเสื้อเขา

รู้ทั้งรู้ว่านางเล่นละคร เขาก็ยังมองตาค้างอยู่นั่นเอง

"ฮือ...ข้าช่างน่าสงสารอะไรอย่างนี้...แค่ก...แค่ก..." นางส�าลักไส้

ซาลาเปาเมื่อครู่เข้าเสียแล้ว

เสีย่วจิน่รบีว่ิงเข้ามาตบหลงัให้ พลางถลงึตาใส่นายท่านซึง่ตนเชดิชู

ราวกับเทพเจ้าเป็นเชิงต�าหนิ
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"นายท่าน ความจริงคุณชายก็น่าสงสารมากนะ..."

น่าสงสาร? เขาคิดว่าตัวเองเจ้าเล่ห์มากแล้ว ไม่นกึว่ายังมคีนเจ้าเล่ห์ 

กว่าเขาอีก! ขนาดเด็กจงรักภักดีอย่างเสี่ยวจิ่นยังโดนหลอกไปอยู่ 

ข้างโน้น ไม่ต้องคิดเลยว่าต่อไปนางจะกอบโกยลาภยศสรรเสริญให้ตวัเอง

ในราชส�านักด้วยวิธีใด

เนี่ยชังหมิงกัดฟันกรอด ก่อนจะแค่นยิ้มฉุนๆ

"ใต้เท้าถาน เจ้าไม่ยอมลาออกจากราชการ ข้าก็ไม่ห้าม เจ้าจะ 

อยู่ที่นี่ต่อ ข้าก็จะไม่ขับไล่ไสส่ง เก็บน�้าตาของเจ้าได้แล้ว" น�้าตาของสตรี

ช่างไม่มีราคาเอาเสียเลย

"จริงหรือพี่ใหญ่" นางถามด้วยดวงตาฉ�่าคลอ

เขาสะบัดแขนเสื้อ "แล้วแต่เจ้าเถิด" อยากรนหาที่ตายเองก็อย่ามา

โทษเขาแล้วกัน "เสี่ยวจิ่น กลับจวน"

"พ่ีใหญ่ควรกลบัจวนผูบ้ญัชาการแล้วจรงิๆ" น�า้ตานางเหมอืนสัง่ได้ 

สองแก้มยังเปียกเป็นทาง แต่ไม่มนี�า้ใสไหลลงมาจากดวงเนตรสกุใสแล้ว 

นางแย้มยิ้มบาง "รีบกลับไปเสีย จะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกัน"

เขาชะงักเท้า หันไปมองอีกฝ่าย "ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกัน?"

"พ่ีใหญ่เก็บสัมภาระเพ่ือจะกลับไปอยู่จวนผู้บัญชาการ ท�าแบบนี้ 

ดีกับท่าน แล้วก็ดีกับพวกเรา ความจริงค่าเช่าแต่ละเดือนถือเป็นเงินที ่

น้อยมากส�าหรับท่าน หากให้พวกเราเข้ามาอยู่โดยไม่เก็บค่าเช่า ย่อมมี

บณัฑิตซาบซึง้ในน�า้ใจท่านไม่รูก่ี้คน ต่อไปเมือ่พวกเขาเหล่าน้ีได้เข้าท�างาน 

ในสภาขุนนางเอย เป็นราชบัณฑิตเอย รองเสนาบดีเอย เสนาบดีเอย  

ก็จะนึกถึงบุญคุณท่านและอยากตอบแทนอย่างแน่นอน นี่คือการลงทุน
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ระยะยาว แต่ท่านไม่ต้องการ ถึงอย่างไรก็จะเก็บค่าเช่าจากพวกเรา 

อาหารสามมื้อรวมอยู่ในค่าเช่า ส่วนของกินจุบจิบต้องจ่ายเงิน มีบ่าว 

ให้เรียกใช้ แต่ท้ังเรือนท่ีให้เช่ามีบ่าวแค่คนเดียว ดีกว่าโรงเตี๊ยมทั่วไป 

นิดหน่อยเท่านั้นเอง พี่ใหญ่ ท่านจงใจเลี่ยงภัย" 

เขาหรี่ตา "เลี่ยงภัยอะไร"

"ภัยที่จะถูกครหา ไม่ให้ใครมาพูดได้ว่าท่านชุบเลี้ยงสหายขุนนาง

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว"

ชายหนุ่มสาวเท้าพรวดไปข้างหน้าก้าวหน่ึง เสี่ยวจิ่นนึกว่าเขา 

จะต่อยอีกฝ่าย ก็รีบดึงไว้พลางร้องเรียกอย่างตกใจ "นายท่าน!"

"เจ้า..."

"พี่ใหญ่?" นางยิ้ม

เขาอยากแสนอยากท่ีจะจับไหล่นางเขย่าแรงๆ แล้วถามว่าเหตุใด

ต้องเป็นสตรี หากเป็นบุรุษจะดีสักแค่ไหนกันเชียว! คนที่เดาใจเขาได้ 

มีแต่นางนี่ล่ะ

ตวัเขามน้ีองชาย ทว่าแต่ละคนมคีวามมุง่มาดแตกต่างกัน พวกน้องๆ  

ไม่เห็นดีเห็นงามท่ีเขาเลือกชาติบ้านเมือง แต่ก็ไม่เคยคัดค้าน เร่ืองจะ

เข้าใจความคิดอ่านที่เขามีต่อราชส�านักนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึง หากนางเป็น

บุรุษก็ดีสิ เขาจะได้รับนางเป็นน้องบุญธรรม แล้วทุ่มเทแรงกายแรงใจ 

ให้แผ่นดินด้วยกัน!

แต่นี่นางเป็นสตรี สตรีคนหนึ่งจะท�าอะไรได้!

"นายท่านอย่าโมโหๆ" เสี่ยวจิ่นละล�่าละลัก รู้สึกตกอกตกใจย่ิงนัก 

ที่เห็นเส้นเลือดของเน่ียชังหมิงปูดขึ้นมาบนผิว นับต้ังแต่ติดตามเขามา 
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นางยังไม่เคยเหน็เขาแสดงสหีน้าอย่างอืน่นอกเหนอืไปจากความแจ่มใส 

ต่อให้มคีนย่ัวโทสะหรอืพูดจาว่าร้าย นายท่านก็ไม่เคยโกรธขึง้เลยสกัครัง้ 

แต่วันนี้กลับเดือดดาลครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะคนคนเดิม

"พี่ใหญ่ เดินดีๆ ล่ะ ข้าขี้เกียจ ขอไม่ไปส่งนะ" นางยิ้มกว้าง

เน่ียชังหมิงจ้องหน้าอีกฝ่ายอยู่สักอึดใจก็เอ่ยลอดไรฟัน "เส่ียวจิ่น  

ไปกันเถิด"

เขามองนางอกีครัง้ รูส้กึอยากจะตอีกชกหวันกั มองนางทไีรก็เสยีดาย 

จนปวดใจทุกที คนฉลาดเฉลียวเก่งกาจเช่นนี้...กลับเป็นสตรี!

ถานอู่ฟูมองตามหลังคนสองคนที่เดินจากไป แล้วพึมพ�าเสียงค่อย

"ใช้ความคิดนี่...เหนื่อยจริง"

นางไม่ใคร่ชอบใช้สมองนัก แต่การตอบโต้กับเขานอกจากต้อง 

คอยสงัเกตสหีน้า ยังต้องคอยคาดเดาความคดิ สมองเลก็ๆ ทีแ่ทบขึน้สนิม

อยู่รอมร่อของนางจึงต้องท�างานไม่หยุด

"ประหลาดแท้ เหตุใดเขาถึงได้ไม่ชอบข้านะ พวกชอบคนเก่ง 

อย่างเขาต้องดีกับข้ามากๆ ถึงจะถูก กลับกลายเป็นขวางหูขวางตาเขา 

ไปเสียได้ เพราะอะไรกัน" นางครุ่นคิดกับตัวเอง จวบจนลมเย็นพัดมา 

กระทบร่างก็สะท้านเฮือก แล้วรีบพักเรื่องปวดหัวไว้ก่อน

เขาเดาใจยาก แต่ช่างเถิด เป็นที่พึ่งให้นางได้ก็พอ นางบิซาลาเปา

อีกลูก ฉีกแป้งทิ้งกินแต่ไส้ ก่อนเอ่ยงึมง�า "อิ่มจัง..."
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ลมทะเลพัดกรพูากลิน่ไอสมทุรมาเป็นระลอก เป็นกลิน่อายเดยีวกับ

ที่อยู่บนร่างของเนี่ยอู่ 

'ส่งถึงแค่ตรงน้ีก็พอ ตราบใดที่มีเรือเล็ก ข้าไปถึงเกาะจิ้งจอกได้ 

อยู่แล้ว' เนี่ยอู่กล่าวย้ิมๆ ใบหน้าหล่อเหลาสะท้อนความรู้สึกแปลกไป 

เล็กน้อย

เนีย่ชงัหมงิย้ิมบาง 'จากกันคราวนีไ้ม่รูอ้กีก่ีปีจะได้พบกันอกี ส่งเจ้า

ต่ออีกหน่อยจะเป็นไรไป'

เนี่ยอู่มองเขา ก่อนจะหัวเราะลั่น

'พ่ีใหญ่ คนตรงไปตรงมาไม่พูดจาอ้อมค้อม ท่านมาส่งข้าเพ่ือข้าหรือ

เพ่ือคนอืน่กันแน่ ท่านกลวัว่าข้าจะเปลีย่นใจขึน้มาปบุปับ ตัง้กองโจรขึน้มา 

เป็นปรปักษ์กับราชส�านักอย่างนั้นหรือ หากข้าท�าเช่นนั้นจริง มีอะไรไม่ดี

ตรงไหนเล่า เบื้องบนมีจักรพรรดิไม่เอาอ่าว เบื้องล่างมีขุนนางฉ้อราษฎร์

2 
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บังหลวง คนท่ีล�าบากคือราษฎร ลองเดาดูซิว่าหากข้าลุกข้ึนมาก่อกบฏ 

จะช่วยราษฎรได้สักเท่าไร' 

อายุน้อยๆ เพียงเท่านี้ก็มีความผยองในตัวเองแล้ว

เรือเล็กแล่นเข้าฝั่ง เนี่ยอู่กระโดดขึ้นไปอย่างไม่ลังเล

เขาหนักลบัมาพลางสวมหน้ากากจิง้จอกเข้ากบัใบหน้า แล้วเอ่ยว่า 

'พ่ีใหญ่ เกาะจิ้งจอกเป็นของข้า ข้าสามารถท�าให้มันกลายเป็นสวรรค์ 

หรือนรกบนดิน ท่ีย่ิงกว่านั้นคือท�าให้มันกลายเป็นไม้กระดานเหยียบขึ้น

ฝั่งของจักรพรรดิต้าหมิงได้' พอเห็นพ่ีชายหน้าตึง รอยย้ิมของเขาก็เพิ่ม

ความเจ้าเล่ห์ขึ้น 'ท่านคิดว่าข้าอยากเป็นจักรพรรดิจริงๆ หรือ จักรพรรดิ

พรรค์น้ันข้าไม่เอาด้วยหรอก! พ่ีใหญ่ รู้หรือไม่ว่าเหตุใดใครต่อใครถึง 

ชมข้าต้ังแต่เด็กว่าฉลาดเฉลียว เพราะข้าแสดงความเฉียบคมออกมา 

ข้างนอกอย่างไรเล่า ผิดกับท่าน เปลือกกายท่านก็คือหน้ากากท่ีท่าน 

ไม่ยอมถอดออกชั่วชีวิต คนอ่ืนไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าท่านคิดอะไรอยู ่

ในหัว...'

'ในเมื่อไม่มีใครเข้าใจ ข้าก็จะอุทิศทั้งชีวิตนี้ให้ราชส�านัก!' 

ตอนนั้นเขาตอบกลับไปเช่นนี้

" พ่ีชังหมิง ก�าลังคิดอะไรอยู ่ "  ผู ้บัญชาการฝ่ายขวาทัพซ้าย 

ต้วนหยวนเจ๋อเดินเข้ามาในจวนผู้บัญชาการ

เนี่ยชังหมิงได้สติกลับคืนมา ยิ้มบางๆ ตอบกลับไป "ข้าก�าลังคิดว่า

เมื่อครู่บัญชีรายชื่อทหารทัพท้องถ่ินท่ีจะเข้าร่วมทัพเมืองหลวงถูกส่ง 

เข้ามาแล้ว เมื่อไรเจ้าถึงจะส่งบัญชีรายชื่อทหารทัพเมืองหลวงมาเสียที"
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ตายล่ะ จังหวะไม่ดีเอาเสียเลย 

ต้วนหยวนเจ๋อปั้นย้ิม "เรื่องนั้นอีกเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนน้ีก�าลัง 

มีปัญหาใหญ่..."

"หือ?" เขาส่งเสียงรับรู้พลางดึงความคิดกลับคืนมา นานเต็มทีแล้ว

ที่ไม่ได้ติดต่อกับเจ้าห้า เหตุใดเมื่อครู่ถึงได้นึกถึงบทสนทนาก่อนฝ่ายนั้น

จากไปขึ้นมาได้นะ

"ปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นในส�านักราชบัณฑิต"

เนี่ยชังหมิงชะงักค้าง จากที่ก�าลังจะลุกข้ึนยืนก็ตัวแข็งทื่อ ลังเล 

อยู่สักพัก เขาก็เลียบๆ เคียงๆ ผ่านรอยยิ้ม

"เกิดปัญหาขึ้นในส�านักราชบัณฑิตหรือ"

"ถูกต้อง ถานเสี่ยนย่า จ้วงหยวนปีน้ีของส�านักราชบัณฑิต เจ้า 

เคยเจอหรือยัง" 

"ไม่ก่ีวนัก่อนเคยเหน็จากไกลๆ ด้านนอกต�าหนักเฟ่ิงเทียน" เขาตอบ

ลวกๆ จากนั้นก็ถามอีก "แล้วอย่างไร ตกลงว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแน่"

ต้วนหยวนเจ๋อหัวเราะขนัเมือ่เหน็ท่าทางร้อนใจของอกีฝ่าย "พ่ีชงัหมงิ  

น้อยนักที่จะเห็นเจ้าลนลานแบบนี้สักที อย่าบอกนะว่าเจ้าถูกใจธิดาของ

ใต้เท้าอู๋" เห็นคู่สนทนาท�าหน้ากังขา เขาก็อธิบายว่า "จ้วงหยวนกับเจ้า 

อายุไล่เลี่ยกัน ซ�้ายังหล่อเหลาคมคาย เลยถูกใต้เท้าอู ๋หมายตาเข้า  

อยากจะได้มาเป็นเขย ว่าอย่างไร หากเจ้าถูกใจคุณหนูอู๋จริง ข้าจะหา 

แม่สื่อไปช่วยพูดให้ก็ได้"

"ข้ายังไม่เคยเห็นหน้านางสักครั้งด้วยซ�้า จะเอาอะไรมาถูกใจ" เขา

ตกใจจนเหง่ือแทบแตกทั้งตัว ถานอู่ฟูดวงดีจริง แต่งกายเป็นบุรุษอยู่ใน
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ส�านักราชบัณฑิตมาหลายวันไม่ยักมีใครมองออก แต่กลับท�าให้เขา 

เดือดร้อน เพราะต้องอกสั่นขวัญแขวนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

กลัวว่าวันหน่ึงนางจะความลับแตก แล้วพลอยท�าให้เขาถึงตาย 

ไปด้วย

"วันนี้ใต้เท้าอู๋ไม่สบาย ไม่ได้เข้าประชุม หยวนเจ๋อข่าวไวจริงๆ"

"ข้าอยากให้เจ้าบอกว่าข้าเป็นคนกว้างขวางมากกว่า ไม่มีข่าวเล็ก

ข่าวน้อยใดในเมืองหลวงรอดหูรอดตาข้าไปได้หรอก" ต้วนหยวนเจ๋อ 

พูดอย่างภาคภูมิใจ "ตัดปั ่งเหย่ียนเฉิงเซี่ยวหลงท่ีสูงวัยแล้วทิ้งไป  

จ้วงหยวนกับทั่นฮวายังหนุ่มแน่นเลยมูลค่าสูง เท่าที่รู ้มาจากสายสืบ 

ของข้า ใต้เท้าอู๋หมายมั่นให้ถานอู่ฟูสอบได้อันดับหนึ่ง จะได้ยกธิดาให้  

แต่ลิขิตคนไหนจะสู้ลิขิตฟ้า องค์จักรพรรดิทรงแต่งตั้งถานเสี่ยนย่าเป็น 

จ้วงหยวน ข้าเคยคยุด้วยสองสามค�า เขาเป็นบณัฑิตท่ีมคีวามทะเยอทะยาน  

ต่อไปได้ใต้เท้าอู๋คอยหนุนหลัง ดวงงานในราชส�านักของเขามีแต่จะพุ่ง

เอาๆ"

"เจ้าช่างมีสายสืบข่าวเล็กๆ น้อยๆ เยอะจริงนะ"

ต้วนหยวนเจ๋อไม่สนใจถ้อยค�าก่ึงเหนบ็แนมของอกีฝ่าย พูดต่อไปว่า  

"ปั ่งเหย่ียนเฉิงเซี่ยวหลงแก่เกินไป ข้ามไปพูดถึงทั่นฮวาเลยแล้วกัน  

ข้าเคยคุยด้วยสองสามค�าเช่นกัน เด็กคนนี้..."

เน่ียชงัหมงิใจเต้นแรงขึน้หน่ึงจงัหวะ เอ่ยถามเสียงพร่า "เป็นอย่างไร

หรือ" 

ต้วนหยวนเจ๋อกับเขาเคยออกรบภายใต้การน�าทัพของแม่ทัพ 

คนเดียวกันมาตลอด จนได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน แม้
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ตั้งแต่ย้ายมากินต�าแหน่งในเมืองหลวงจะดูเกียจคร้านเฉ่ือยชา แต่ก็มี

สายตาแหลมคมกับเรือ่งส�าคัญเสมอ น่าจะมองเพศทีแ่ท้จรงิของนางออก

ต้วนหยวนเจ๋อเหลือบมองเขาด้วยสายตาแปลกๆ แล้วตอบว่า  

"เด็กคนนี้ฉลาดจริงๆ ซ�้ายังไม่อวดตน ราชส�านักมีขุนนางเลือดใหม่เช่นนี ้

ถือเป็นวาสนาของต้าหมิงโดยแท้ พ่ีชังหมิงเองก็ดูคนเก่ง ครั้งแรกที่ 

ได้เห็นเขาคงคิดเช่นนี้กระมัง ใช่หรือไม่"

เน่ียชังหมิงแค่นย้ิมโดยไม่รู้ตัว เขาเคยอยากรับนางเป็นน้องชาย

จริงๆ นั่นล่ะ

"พ่ีชงัหมงิ ตอนทีข้่าเหน็เขาเผนิๆ ครัง้แรก เจ้าทายซว่ิาข้าคดิอย่างไร"

ประสาทที่เพิ่งจะผ่อนคลายลงเมื่อครู่เกร็งเครียดขึ้นมาอีกครั้ง

"จะ...เจ้าคิดอย่างไรเล่า" เสยีงของเขาสัน่นดิๆ ถูกจบัได้แล้วจรงิด้วย 

จะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับนางอย่างไรดีนะ

อาการผิดปกติของเขาตกอยู่ใต้สายตาของต้วนหยวนเจ๋อ ฝ่ายน้ัน

เงียบไปสักพักก็พูดแค่เพียงว่า

"เจ้าเองก็รูว่้าช่วงหลงัๆ นีช้นชัน้สงูเรงิโลกีย์ขึน้ทกุที นอกจากจะเลีย้ง

เด็กหนุ่มเป็นคู่นอน ยังสรรหาชั้นเชิงลามกหยาบโลนต่างๆ นานามาใช้  

ข้ายังเคยได้ยินมาว่าพวกชนชัน้สงูแข่งกันว่าเดก็หนุม่ของใครงดงามท่ีสดุ 

แค่กๆ เด็กหนุ่มที่ข้าเห็นระยะนี้ก็...งามมากจริงๆ นั่นล่ะ" 

ไม่เพียงถานอูฟู่ หลายเดอืนก่อนเขาลาราชการเดนิทางไปหนานจงิ 

จึงแวะไปทักทายท่ีคฤหาสน์สกุลเนี่ย ได้เจอเด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักน่าชัง

เสียจนแทบหว่ันไหวพากลับบ้านมาด้วย เห็นว่าเด็กคนนั้นเป็นน้องชาย

คนท่ีสบิสองของเนีย่ชงัหมงิ เฮ้อ หากเป็นเดก็ก�าพร้า เขาจะต้องพากลบัมา 
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ที่บ้าน แล้วก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่อาจหันหลังกลับนับแต่นั้นมา 

"แล้วอย่างไรต่อ"

ยังจะให้มีต่ออีกหรือ ต้วนหยวนเจ๋อทบทวนความทรงจ�าเก่ียวกับ

ถานอู่ฟูเงียบๆ แล้วสรุป

"ข้ารับรองเลยว่าพวกขุนนางเฒ่าท่ีมีลูกสาวยังไม่ได้ออกเรือน 

ไม่ยอมปล่อยให้เขาหลุดมือไปเด็ดขาด ไม่แน่ว่าอีกไม่นานพวกเราอาจ 

ได้ไปดื่มสุรามงคลอีกรอบก็ได้"

"คนผู้นั้นแต่งงานก็ประหลาดล่ะ"

"น้อยนะท่ีจะได้เห็นพ่ีชังหมิงพูดเป็นเชิงติใครเช่นนี้ หรือว่าเจ้าไป

ได้ยินข่าวลือที่ข้าไม่รู้มา?"

เนี่ยชังหมิงคลี่ย้ิมละมุนทันที แล้วเบี่ยงประเด็นอย่างคล่องแคล่ว 

"จะเป็นไปได้อย่างไรเล่า ว่าแต่เจ้าเถอะ หยวนเจ๋อ วันๆ เอาแต่คอย

รวบรวมข่าวเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้ ท�าแล้วสนุกนักหรือ"

"เมืองหลวงสงบเกินไป ข้าดีแต่อยู่ว่างๆ ทุกวัน จะให้ท�าอะไรได้  

คอยเก็บข่าวสัพเพเหระระหว่างนั่งดื่มชาก็เพลินอยู่เหมือนกัน ดีกว่า 

ไปเท่ียวหอนางโลมหรือเข้าบ่อนพนันล่ะน่า" แม้ภายนอกจะดูเหมือน 

สนิทกับเนี่ยชังหมิงราวกับพ่ีน้อง เคยร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกัน แต ่

เขาก็ยังอ่านใจอีกฝ่ายไม่ออกอยู่ดี จึงไม่กล้าบ่นความแหลกเหลวของ 

ราชส�านักให้ฟัง

ทันใดน้ันบ่าวในจวนก็เดินน�าขันทีน้อยคนหนึ่งเข้ามา เน่ียชังหมิง

ลุกพรวดขึ้นยืนอีกครั้ง

"หวงกงกง ส�านักราชบัณฑิตเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกอย่างนั้นหรือ"
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ขันทีน้อยตกใจทีเดียวที่ชายหนุ่มรู้ว่าตนเองท�างานอยู่ที่ใด ก่อนจะ

รีบพยักหน้าตอบ "ผู้น้อยมาจากส�านักราชบัณฑิตจริงๆ ใต้เท้าถาน..."

"ใต้เท้าถานคนไหน" เน่ียชงัหมงิถามอย่างอกสัน่ขวัญแขวน รอยย้ิม

หายวับไปจากใบหน้า

ขนัทน้ีอยก้มหน้าตอบอย่างนอบน้อม "ใต้เท้าถานทีเ่ป็นท่ันฮวาคนใหม่ 

ขอรับ"

เสียง 'เป๊าะ' ดังขึ้น หินทับกระดาษในมือเน่ียชังหมิงหักออกเป็น 

สองเสี่ยง

ต้วนหยวนเจ๋อกับขันทีน้อยหันไปมองเจ้าตัวพร้อมกันโดยมิได้ 

นัดหมาย

"พี่ชังหมิง มีสิ่งใดผิดปกติหรือ" ต้วนหยวนเจ๋อเอ่ยถามอย่างตื่นตัว

นางเก็บความลับไว้ไม่อยู่จริงๆ ขุนนางราชส�านักเคยพบเจอผู้คน 

มานับไม่ถ้วน มีหรือจะดูไม่ออกว่านางเป็นสตรี วิเศษล่ะทีนี้ นางถูก

เปิดโปงแล้ว ส่งขันทีมาหาข้าเพ่ืออะไร คิดจะลากข้าลงน�้าไปด้วยหรือ  

ฝันไปเถิด!

สมองของเน่ียชงัหมงิท�างานอย่างรวดเรว็ ความเป็นไปได้ผดุขึน้มา

ทกุรปูแบบ เขายังมเีรือ่งอยากท�าอกีมากมายในอนาคต จะปล่อยให้ตวัเอง 

ถูกสตรีไม่ได้ความคนหนึ่งลากไปตายด้วยจนเสียการใหญ่ได้อย่างไร

ชายหนุ่มกัดฟันกรอดอยู่เงียบๆ ระหว่างก�าลังคิดหาทางให้ตัวเอง

ไม่เดือดร้อนไปด้วย ขันทีน้อยก็พูดขึ้นมาว่า "ใต้เท้าถานเป็นลมไป 

ในส�านักราชบัณฑิตขอรับ ก่อนจะหมดสติไปได้ขอให้ผู ้น้อยมาเชิญ 

เจวี๋ยเหยียไปที่นั่น"
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"เป็นลม?" ความคิดแล่นปราด เนี่ยชังหมิงถามอย่างกังขา "กงกง

หมายความว่า...เขาป่วยหรือ แล้วเหตุใดถึงไม่ตามหมอหลวงไปตรวจ 

ให้เล่า..." จริงสินะ นางเป็นสตรี หมอแค่จับชีพจรก็รู้แล้ว ดังนั้นนางจึง 

ให้มาตามข้า...แต่เหตุใดถึงต้องตามข้าด้วย! 

เขาก็แค่ให้นางเช่าห้องเลก็ๆ อยู่ห้องหน่ึง ใช่ว่ามคีวามเกีย่วข้องอืน่

เสียเมื่อไร

ต้วนหยวนเจ๋อเห็นความเปลี่ยนแปลงบนสีหน้าเขาก็ถามหย่ังเชิง  

"พี่ชังหมิง เหตุใดไม่ไปดูหน่อยล่ะ"

"ต่างคนต่างมีงานของตัวเอง งานของข้าอยู่ท่ีกองบัญชาการ 

มณฑลทหารห้าเขต ส่วนงานของเขาอยู่ที่ส�านักราชบัณฑิต คนหนึ่ง 

เป็นขุนนางฝ่ายบู๊ คนหนึ่งเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋น หากข้าไปจะเป็นที่ครหา

เปล่าๆ" หากมีอะไรพลาดพลั้งขึ้นมาจะกลายเป็นภัยต่ออนาคต เขาเอ่ย

กับขันทีว่า "หวงกงกง ในเมื่อเขาไม่ต้องการให้หมอตรวจ ก็รบกวนท่าน

ช่วยแบกออกจากวังหลวงที..." 

ค�าพูดสะดุดลงเพียงเท่านัน้ ความคดิแล่นวาบเข้ามาในใจ เน่ืองจาก

ไม่อาจน่ังเก้ียวในเขตวังหลวงก็ต้องให้หวงกงกงแบกข้ึนหลัง ไม่แน่อาจ

จับได้ว่านางเป็นสตรี...คนถูกประหารคือนาง แต่รับรองไม่ได้ว่าจะ 

ไม่เดือดร้อนมาถึงเขาที่แสนน่าสงสารคนนี้ด้วยหรือไม่

ชายหนุ่มกัดฟันแน่น ปลายนิ้วทั้งห้าจิกเกร็งลงกับโต๊ะ ขณะเค้น 

ค�าพูดออกจากริมฝีปาก...

"ช่างเถิด กงกง น�าทางที" พูดจบก็ตามขันทีเดินออกจากจวน 

ผู้บัญชาการ
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เรื่องนี้ต้องมีเงื่อนง�าแน่! 

สัญชาตญาณบอกแหล่งข่าวอย่างต้วนหยวนเจ๋อว่าหากตาม 

เนี่ยชังหมิงไปจะต้องได้ข่าวใหม่ๆ มาอย่างแน่นอน เขาจึงรีบสาวเท้า 

ตามไปด้วยพลางถาม

"พี่ชังหมิง...เคยผิดใจกับทั่นฮวาอย่างนั้นหรือ"

"จะเป็นไปได้อย่างไรเล่า" เนี่ยชังหมิงแค่นยิ้ม

"ตอนได้ยินว่าเป็นเขา รอยย้ิมของเจ้าหายไปทันทีเลยน่ีนา...อ๋อ  

ข้าเข้าใจแล้ว เขาต้องส�าคัญกับเจ้ามากแน่ๆ!"

"ส�าคัญ?!" เนี่ยชังหมิงค�ารามออกมาเบาๆ แล้วพบว่าอีกสองคน 

ที่เหลือเบิกตามองตัวเอง จึงรีบย้ิมกลบเกล่ือน "เขาก็เป็นแค่ผู้เช่าห้อง 

ในจวนข้า ต่อให้เจอหน้ากันก็แค่พยักหน้าทักทายเท่าน้ัน ส�าคัญอะไร 

กันเล่า" เขาอยากแสดงออกว่าไม่เกี่ยวข้องกับนาง นี่สิความจริง

"พ่ีชังหมิง ไม่ต้องลนลานไป พวกเราเข้าใจ เข้าใจดี! ถานอู่ฟูเป็น 

แค่ผู้เช่า ไม่มีความส�าคัญใดๆ ทั้งสิ้น เจ้าแค่เป็นห่วงเขาเท่านั้น..."

เป็นห่วง?! 

แน่นอนว่าเขาเป็นห่วง เป็นห่วงว่าอยู่ดีๆ ตัวเองจะพลอยหัวหลุด

จากบ่าไปด้วยกันกับนางท้ังทีไ่ม่ได้ท�าอะไรผดิ! สวรรค์โปรดคุ้มครองเขาด้วย  

วันน้ันเขาไม่น่าไปที่ต�าหนักเฟิ่งเทียนเลย นางจะได้ไม่มีโอกาสเข้ามา 

ตีสนิทกับเขา!

"ข้ากับเขาไม่มคีวามเก่ียวข้องใดๆ ท้ังน้ัน เจ้าอย่าเอาไปพูดส่งเดชล่ะ"  

เนี่ยชังหมิงลอบสูดหายใจลึกๆ แล้วบอกเสียงเรียบ

"ข้าเข้าใจ...ข้าเข้าใจ" ต้วนหยวนเจ๋อมองเส้นเลือดที่เต้นตุบๆ ตรง
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ขมับของอีกฝ่าย "เจ้า..เริ่มจะท�าหน้าถมึงทึงแล้วนะ พ่ีชังหมิง" เขาบอก

เป็นนัย

รู้จักกันมาหลายปี เพ่ิงจะได้เบิกเนตรก็วันนี้ว่าเน่ียชังหมิงมีสีหน้า

แบบอื่นนอกจากใบหน้าอมย้ิมน้อยๆ ด้วย เห็นแล้วถึงค่อยร�าลึกได้ว่า 

เจ้าตัวยังเป็นคนหนุ่มอายุแค่ย่ีสิบกว่าๆ ที่มีอารมณ์แปรปรวนเหมือน 

คนทั่วไป

พอเดินเข้าไปในส�านักราชบัณฑิต ยังไม่ทันได้คารวะทักทาย 

ขุนนางแต่ละคน ก็เห็นได้ทันทีว่าถานอู่ฟูนั่งเอนหลังอยู่บนเก้าอี้ตัวยาว 

ถานเสี่ยนย่าที่เป็นจ้วงหยวนก�าลังนวดขมับให้

"ท่านจ้วงหยวนโปรดหยุดเถิด!" เขาโพล่งออกไปเสียงดัง สร้าง 

ความแตกตื่นให้ขุนนางในที่นั้น

"เน่ียเจว๋ียเหยียหรือ" ถานเสี่ยนย่าสะดุ้งโหยง รีบชักมือกลับมา 

อย่างรวดเร็ว

"ถูกต้อง" เน่ียชังหมิงเดินเข้าไปผลักอีกฝ่ายออกอย่างแนบเนียน 

แล้วนั่งยองๆ ชะโงกหน้าเข้าไปใกล้นางพลางกัดฟันเรียก "ใต้เท้าถาน?" 

ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันจนเกินงาม เขาพยายามรักษาความบริสุทธ์ิ

ผุดผ่องให้นางอย่างเต็มที่ นางควรซาบซึ้งในตัวเขาให้มากๆ

นางเผยอเปลือกตาขึ้นมา พอเห็นว่าเป็นเขาก็ย้ิมอย่างอ่อนแรง  

"พี่ใหญ่ เมื่อครู่เสียงท่านน่ากลัวจริง ข้าถึงกับสะดุ้งตื่นเลยทีเดียว"

"ที่แท้เจ้าไม่ได้หมดสติ แต่หลับอยู่หรอกหรือ" เขาลดเสียงลงถาม

อย่างเหลือเชื่อ

"เปล่า ข้าหิวต่างหาก"
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"หิว? เจ้าจะบอกว่าเจ้าหิวถึงได้หมดสติไป?"

"พี่ใหญ่ฉลาดจริงๆ"

สายตาท่ีจ้องมองนางดดุนัราวกับจะจบันางกินทัง้เป็น เสยีงกระแอม 

ของต้วนหยวนเจ๋อดังข้ึนเบาๆ คล้ายจะเตือนสติว่าเขาเสียกิริยาอีกแล้ว 

ชายหนุ่มฝืนคลี่ย้ิมบางๆ แล้วถามเสียงแผ่ว "ส�านักราชบัณฑิตไม่ได้ 

เตรียมข้าวไว้ให้สามมื้อหรอกหรือ"

"พ่ีใหญ่ ท่านน่ีสมเป็นขุนนางชั้นสูงจริงๆ ถึงได้ลืมเร่ืองหยุมหยิม 

อยู่เรื่อย วันหนึ่งข้ากินข้าวหกมื้อ สองสามวันที่ผ่านมายังพอว่า ข้าทนหิว

กลับคฤหาสน์สกุลเนี่ย แล้วขอให้บ่าวยกของว่างมาให้ แต่ที่คฤหาสน์ 

มกีฎว่ากินของว่างแต่ละมือ้ต้องจ่ายเงนิ ค่าเดนิทางของข้าหมดไปนานแล้ว  

เลยไม่ได้กินมื้อดึกตั้งแต่เมื่อคืน อาหารมื้อเที่ยงวันนี้ก็ดันเป็นของที่ข้า 

ไม่ชอบ..."

"ดังนั้นเลยยอมอดดีกว่าฝืนใจกิน?"

"พ่ีใหญ่รู ้ใจข้าดีจริงๆ เลย ข้าหิวจะตายอยู่แล้ว...พอหิวข้ึนมา 

ก็ไม่มีแรงจะเขียนงาน หน้ามืดตาลาย อ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปท้ังตัว  

ต้องนอนนิ่งๆ..."

มอืใหญ่ทีอ่ยู่ข้างล�าตวัก�าแน่น เนีย่ชงัหมงิจ้องใบหน้าขาวซดีของนาง  

โทสะแล่นพลุ่งขึ้นมาในอก เขาต้องห้ามใจตัวเองไม่ให้กระโจนเข้าไป 

บีบคอนางตายเสียตรงนี้

"เช่นนีเ้จ้าก็ไม่ควรมาสอบ!" เก็บตวัเป็นคณุหนูอยู่ในบ้านไม่ดกีว่าหรอื

"พ่ีใหญ่จะปฏิเสธความใฝ่ฝันของข้า เพียงเพราะปัญหาด้านสขุภาพ

ของข้าได้อย่างไรกัน"
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"สอบได้ต�าแหน่งท่ันฮวาน่ะหรอืความใฝ่ฝันของเจ้า" เขากัดฟันกรอด  

ตั้งแต่รู้จักนางมา เขากัดฟันจนปวดไปหมดแล้ว

ฝ่ายตรงข้ามใจลอยไปเมื่อได้ยินดังนั้น เนี่ยชังหมิงสังเกตเห็น  

แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยอะไร นางก็พูดเสียงอ่อนระโหยโรยแรงขึ้นมาอีกครั้ง 

"อย่าเพ่ิงสนใจความใฝ่ฝันอะไรนั่นเลย ข้าหิวจนลมแทบจับแล้ว หาก 

เป็นลมเป็นแล้งไป รับรองว่าข้าได้ป่วยหนักจริงๆ แน่"

เรยีวปากนางขาวซดี ดวงตาหลบุปรือ ท่าทางเหมอืนพร้อมจะเป็นลม 

ไปได้ทุกเมื่อ

"เจว๋ียเหยีย" ถานเสี่ยนย่าขยับเข้ามากระซิบเบาๆ "ถ้าอย่างไร 

ข้าขอให้กงกงแบกเขาออกจากวังหลวง แล้วเช่าเกี้ยวพากลับไปพักผ่อน

ที่จวนดีหรือไม่ขอรับ..."

เน่ียชังหมิงท�าหูทวนลม หันขวับไปหยิบผ้าคลุมกันลมของนาง 

มาห่มร่างเล็ก จากนั้นก็ช้อนตัวนางขึ้น 

ตัวนางเบาหวิวราวกับไร้น�้าหนัก นึกภาพไม่ออกเลยว่าเป็นคนที ่

กินหกมื้อต่อวัน เพราะไม่ได้อ้วนเลยสักนิด

นางซุกหน้าเข้ากับอกเขา แล้วหลับตาลงอย่างอ่อนแรง

ชายหนุ่มนึกรังเกียจความไม่รักนวลสงวนตัวของนาง ทว่ายังคง 

ฉาบยิ้มบางๆ ไว้บนใบหน้าขณะพูดกับขุนนางส�านักราชบัณฑิตในท่ีน้ัน 

"เลยท�าให้ทุกท่านพลอยกังวลไปด้วย"

"ไม่ขอรับ...ไม่เลยสักนิด..." ถานเสี่ยนย่าตอบเสียงแหบ ก่อนจะรีบ

กระแอม สายตาเหลอืบมองร่างเบาหววิราวกับขนนกของนางโดยไม่รูต้วั  

จากน้ันก็เลือ่นลงไปมองท่อนแขนก�าย�าแขง็แรงท่ีอุม้นางโดยมผ้ีาคลมุกันลม 
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ขวางกั้น

รอยย้ิมของเน่ียชงัหมงิแขง็ขึน้เลก็น้อยเมือ่อุม้นางเดินออกไปข้างนอก

"แหม ข้าเข้าใจแล้ว!" ต้วนหยวนเจ๋อที่ได้สติกลับมาปรบมือร้องขึ้น 

"มิน่าเล่า พอพ่ีชังหมิงได้ยินค�าว่าส�านักราชบัณฑิต รอยย้ิมก็หายวับ 

กลายเป็นสหีน้าถมงึทงึขึน้มาทนัที ทีแ่ท้...เขากท็ัง้รกัทัง้ชงัถานอูฟู่น่ีเอง..."

"รัก?!" ขุนนางในที่นั้นอุทานเซ็งแซ่

"พะ...พวกเขาเป็นบรุษุท้ังคูน่ะ..." ถานเสีย่นย่าแย้งเสียงส่ัน รูปลักษณ์ 

อ่อนใสเกลี้ยงเกลาของถานอู่ฟูลอยขึ้นมาในสมอง เขาคิดมาตลอดว่า 

ตวัเองงามสง่านุม่นวล จวบจนได้พบถานอูฟู่ คนผูน้ีด้ผู่องใสกว่าเขาเสยีอกี  

ซ�้ารูปร่างยังอ้อนแอ้นบอบบาง กระเดียดไปทางสตรี...

"เป็นบุรุษแล้วอย่างไรเล่า" ศีลธรรมเสื่อมโทรมเพราะราชวงศ์ 

ปัญญาชนครวญคร�่าจะเป็นจะตายเพราะกามา เริงรักกับเด็กหนุ่มเอย 

ส�าส่อนในหอนางโลมเอย เสพพรหมจรรย์หญิงสาวเพ่ือความเป็นอมตะเอย  

ล้วนแต่เป็นเรื่องบัดสีแหลกเหลว นิยมเพศเดียวกันยังถือว่าปกติ!

"แต่..." ถานเสีย่นย่าแย้งอย่างตกตะลงึ อะ...อู่ฟูคนน้ีดูสภุาพเรียบร้อย  

ต้องมาตกต�่าเพราะอย่างนี้น่าเสียดายเกินไป "แต่...อู่ฟูเพิ่งเข้ามาท�างาน

ในส�านักราชบัณฑิตแค่ไม่ก่ีวัน เหตุใดถึง...ชอบพอ...กับเนี่ยเจว๋ียเหยีย 

ได้เล่า"

"ท่านไม่รู ้หรอกหรือ ตอนนี้ท่ันฮวาพักอยู่ในคฤหาสน์สกุลเนี่ย  

ความสมัพันธ์ของสองคนนีไ้ม่ธรรมดา หากไม่เชือ่ก็ลองถามผูอ้าวุโสในทีน้ี่ดู  

เนี่ยชังหมิงเป็นขุนนางมีบรรดาศักด์ิ กินต�าแหน่งผู้บัญชาการฝ่ายซ้าย 

ทพัซ้าย ปีนีอ้ายุย่ีสบิสาม ทีบ้่านมพ่ีีน้องสบิกว่าคน ตระกูลร�า่รวยมหาศาล 
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บรรพบุรุษเป็นขุนนางส�าคัญที่มีส่วนช่วยในการก่อตั้งราชวงศ์ ตัวเขาเอง

ก็งามสง่าโดดเด่น เหตุใดถึงได้คอยปฏิเสธขุนนางผู้ใหญ่ในราชส�านักเรือ่ง

แต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่า" ต้วนหยวนเจ๋อย้ิมตาเป็นประกาย นึกยินดีว่า 

อีกไม่นานค�าพูดของตนจะกลายเป็นข่าวลอืทีแ่พร่กระจายนบัคร้ังไม่ถ้วน 

เมอืงหลวงน่าเบือ่เกินไป เขาเลยต้องหาความบนัเทงิให้ตวัเองอย่างไรเล่า

"นี่...ต้วนเจวี๋ยเหยียหมายความว่า..."

"เน่ียชังหมิงกับถานอู่ฟูผูกพันแน่นแฟ้น เนี่ยไม่อาจแยกจากถาน 

ถานไม่อาจแยกจากเน่ีย พวกท่านจ�าไว้แค่นี้พอ" หากยังไม่เผ่น เขาได ้

หลุดข�าออกมาแน่ ต้วนหยวนเจ๋อรีบประสานมือค�านับลา พอออกจาก

ส�านกัราชบณัฑิตมาได้ก็แอบกุมท้องหวัเราะลัน่อยู่ตรงมมุก�าแพงวังหลวง

คนเดียว

นบัจากน้ีไปเมอืงหลวงกจ็ะมหัีวข้อให้สนทนาหลงัอาหารเพ่ิมอกีหนึง่  

เขาซึ่งเป็นผู้รวบรวมข่าวสัพเพเหระจากแหล่งต่างๆ แน่นอนว่ายอม 

ปล่อยข่าวเองด้วยเช่นกัน

"ไม่ใช่ว่าข้าจงใจท�าร้ายเจ้าหรอกนะ แต่ปฏกิิรยิาของเจ้าดนู่าสงสยั

จริงๆ" เขาพึมพ�ากับตัวเอง "พี่ชังหมิง แต่ก่อนข้าไม่เคยรู้เลยว่านอกจาก

อมย้ิมแล้ว เจ้าก็ท�าหน้าอย่างอืน่เป็น เมือ่มโีอกาสเล่นงานเจ้า จะไม่ให้ข้า

คว้าไว้ได้อย่างไร" ตอนที่ลงสมรภูมิเข่นฆ่าศัตรูด้วยกันเป็นครั้งแรก  

เลือดกระเซ็นมาใส่ตัว เขาหลบไปพลางอาเจียนไปพลาง หลังเสร็จศึก 

ยังแอบร้องไห้อยู่ในกระโจมยกใหญ่ แต่เนี่ยชังหมิงกลับสามารถถือดาบ

สังหารข้าศึกด้วยรอยยิ้มบางๆ

เขาเพ่ิงได้ตระหนักอย่างแท้จริงเป็นคร้ังแรกก็คราวนั้นว่าหน้า 
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ไม่กระดิกหมายความว่าอย่างไร นับแต่น้ันไม่ว่าจะเวลาโรมรันข้าศึก  

เวลาอยู่ในราชส�านัก หรืออยู่กับสหายร่วมศึกอย่างเขา เน่ียชังหมิงก็ 

ไม่เคยถอดหน้านั้นออกเลยสักครั้ง

หากจะถามว่าโลกนี้มีเรื่องไหนที่เขาอยากรู้ท่ีสุด คงต้องบอกว่า 

เป็นอีกด้านของเน่ียชังหมิงเมื่อถอดหน้ากากย้ิมละไมออก และใครกัน 

ที่ท�าให้คนคนนั้นยอมถอดหน้ากากได้

นับจากน้ีเป็นต้นไป ข่าวลือที่ทุกคนรู ้ กันทั่วก็จะสะพัดไปทั้ง 

เมืองหลวง...

เนี่ยชังหมิงกับถานอู่ฟูชะตาเกี่ยวพันกัน แยกออกจากกันไม่ได้

แต่เวลานี้ เฮ้อ...เขาเห็นจะต้องลี้ภัยก่อนล่ะ

พอออกจากประตูตงหวาก็มีเกี้ยวรออยู่ข้างนอกแล้ว

"เนี่ยเจวี๋ยเหยีย!" ใต้เท้าจางที่ก�าลังจะก้าวข้ึนเก้ียวอีกด้านเห็นเขา

เข้าก็ปรี่เข้ามาหา "เนี่ยเจวี๋ยเหยียอย่าเพิ่งไป...อ้าว เขาคือ..." สายตาชรา

เพ่งมองเด็กหนุ่มในวงแขนของเนี่ยชังหมิง แต่มองเห็นหน้าไม่ถนัดนัก

เนื่องจากเดินมาค่อนข้างไกล เนี่ยชังหมิงจึงตอบผ่านเสียงหอบ  

"เขาเป็นขุนนางในส�านักราชบัณฑิตอย่างไรเล่า ยามนี้ก�าลังป่วย ข้าจึง 

จะพาไปขึ้นเกี้ยวขอรับ"

"อย่างนี้นี่เอง..." ใต้เท้าจางท�าท่าลังเล แต่เห็นว่าถานอู่ฟูน่าจะ 

หมดสติ จึงลดเสียงลงพูดเบาๆ "เรื่องที่ข้าพูดเมื่อวันก่อน เจวี๋ยเหยีย 

ยังจ�าได้หรือไม่"

ชายหนุ่มหรี่ตา "ใต้เท้าจางหมายถึง..."
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"นักพรต" ใต้เท้าจางตบไหล่เขาทีหนึง่แล้วพูดอ้อมๆ "ตอนนีพั้กอยู่ที ่

โรงเตี๊ยมจุ้ยเซียน รอให้ข้าพาไปแนะน�าตัวอยู่ นักพรตผู้น้ีวิชาอาคม 

แก่กล้า จะต้องมอบยาอายุวัฒนะให้องค์จักรพรรดิได้อย่างแน่นอน  

ตอนนี้เขาพักอยู่ในเขตท่ีเจว๋ียเหยียรับผิดชอบ ต้องขอให้เจว๋ียเหยีย 

ช่วยดูแลหน่อยนะ"

"ข้อนี้แน่นอนอยู่แล้ว หากเรื่องนี้ส�าเร็จ ต้องขอให้ใต้เท้าช่วยพูด 

ส่งเสริมผู้น้อยด้วย" ใบหน้าคมคายยังประดับยิ้มบางๆ ไม่เปลี่ยน

"อยู..." ถานอูฟู่งมึง�าทัง้ท่ียังไม่ได้สต ิสองตาปิดสนิท คิว้โก่งเรยีวงาม 

ขมวดเข้าหากัน

เนีย่ชงัหมงิฉวยโอกาสขอตวัลาย้ิมๆ แล้วอุม้นางไปขึน้เก้ียวภายใต้

สายตามีนัยลึกซึ้งของใต้เท้าจาง

เก้ียวเลก็แบบสีค่นหามตรงด่ิงไปยังคฤหาสน์สกุลเนีย่ท่ามกลางแสง

เหลืองสลัวของดวงโคม

"เข้าตรอกเล็กจะเร็วหน่อย" เน่ียชังหมิงสั่งขณะเดินอยู่ข้างเกี้ยว 

เดิมทีเขาตั้งใจจะให้บ่าวส่งนางกลับ แต่นางอ่อนปวกเปียกไปท้ังตัว  

จะลงจากเกี้ยวเองได้อย่างไร

"พ่ีใหญ่...ข้าแทบจะกลิง้ตกลงไปอยู่แล้ว..." เสยีงอ่อนระโหยโรยแรง

ดังออกมาจากในเกี้ยว

ได้สติเร็วถึงเพียงนี้เชียว? 

"นั่งดีๆ ไม่เป็นหรือ"

"ข้าไม่มีแรงเลย...โอ๊ย!" เสียงหัวโขกผนังเกี้ยวดังขึ้น "เจ็บยิ่งนัก..."

เขากัดฟันแน่น สั่งให้คนหามเกี้ยวหยุด แล้วชะโงกตัวเข้าไปดู
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นางนั่งตัวเอนกระเท่เร่อยู่ในเก้ียว ท่าทางมึนๆ เขาเอื้อมมือออก

ประคองร่างน้ันให้นัง่ตรง โดยวางมอืลงบนผ้าคลมุ ไม่ได้สมัผสันางโดยตรง

"พี่ใหญ่ ท่านเองก็ขึ้นมานั่งด้วยกันสิ"

"ถ้าไม่ขึ้น เจ้าก็แหกปากเอะอะไม่เลิก ข้าไม่ขึ้นได้หรือ"

ร่างอ่อนนุ่มราวกับไร้กระดูกของนางเอนอิงเข้ามาซบ เขาท�าท่า 

จะผลกันางออกตามสญัชาตญาณ แต่เก้ียวแคบๆ แบบนี ้จะผลกัไปไหน

ได้เล่า มีแต่ต้องยอมฝืนใจให้นางซบไหล่นั่นล่ะ

ไม่มียางอายเอาเสียเลย!

เขาไม่เคยเห็นสตรคีนใดไร้ความละอายเท่านีม้าก่อน ต่อให้แต่งกาย

เป็นชาย ก็ควรระวังตัวไม่ใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามเกินพอดี

"หากอยู่ในราชส�านักต่อไม่ไหวก็ลาออกจากราชการเถิด" เขาน่ัง 

ตรงแน่วตัวแข็งทื่อ

"เอาแต่พูดค�าเดิมซ�้าๆ พี่ใหญ่ไม่เบื่อ แต่ข้าเบื่อนะ"

"จะต้องให้ข้าพูดออกมาชัดๆ ใช่หรือไม่"

นางเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างไร้เดียงสา แล้วถามผ่านรอยย้ิม  

"พูดอะไรชัดๆ หรือ"

พูดชัดๆ ว่าเจ้าเป็นหญิงอย่างไรเล่า เมื่อพูดออกมาก็มีแต่ต้อง 

ตายสถานเดียว เจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือ!

"พี่ใหญ่ นั่นโรงเตี๊ยมจุ้ยเซียนนี่นา" อยู่ๆ นางก็พูดขึ้นอย่างอ่อนแรง

ชายหนุ่มหรีต่า โพล่งถามไปว่า "เจ้า...ได้ยินหมดแล้วอย่างนัน้หรอื"

"ได้ยินอะไร" ปลายนิ้วขาวเรียวเล็กชี้โรงเตี๊ยมท่ีอยู ่ด ้านนอก  

"ตอนเข้ามาสอบในเมอืงหลวง ข้าได้ยินคนเขาพูดกันว่าโรงเต๊ียมจุย้เซยีน
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มีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่เข้าไปได้ น่าเสียดายที่ข้ามีค่าเดินทางจ�ากัด  

เลยอดเข้าไปดูข้างใน พี่ใหญ่ ท่านว่าหากอ้างชื่อท่าน จะเข้าไปนั่งกินดื่ม

ในนั้นโดยไม่ต้องเสียเงินได้หรือไม่"

นางหมายความว่าอย่างไรกัน นีน่างแอบฟังข้ากับใต้เท้าจางคยุกัน

กระมัง

สญัญาณเตอืนภัยในหัวดงัลัน่ แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไร เก้ียวก็ส่ายวูบ  

ท�าท่าจะพลิกคว�่าลงกับพ้ืน เขากางขายันเก้ียวเอาไว้ ท่อนแขนสีผ่าน 

อกแบนราบของนางเพื่อยันผนังเกี้ยวรักษาสมดุล

"เจ้า..." นางแต่งกายเป็นชายต้องใช้ผ้ารดัอก ตอนท่ีท่อนแขนสผ่ีาน 

เขาสัมผัสความหยุ่นนุ่มใดๆ ไม่ได้ ทว่า...

"พี่ใหญ่ ข้างนอกมีเสียงต่อสู้" นางบอกอย่างเยือกเย็น

เขาคิดสกปรกไปเอง...ชายหนุ่มดึงสติกลับมาพลางก่นด่าตัวเอง 

ก่อนจะรีบออกไปดูข้างนอก

คมกระบี่ถากผ่านแก้มไปอย่างเฉียดฉิว เขาเบี่ยงตัวหลบคนชุดด�า

ที่พุ่งเข้ามาหา

"เจวี๋ยเหยียระวังขอรับ!" คนหามเกี้ยวร้องบอก

ถานอู่ฟูโผล่หน้ามองออกมาจากรอยต่อผ้าม่าน ดูเหมือนเก้ียว 

จะมาหยุดอยู่กลางตรอกเปลี่ยวเงียบ ไร้เงาคนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

"โธ่เอ๊ย! เป็นท่ันฮวาได้แค่ไม่ก่ีวันก็เกิดเหตุเสียแล้ว หมอดูบอกว่า

ข้าไม่ควรเดินทางขึ้นเหนือ แล้วก็มาตกอยู่ในอันตรายจริงๆ" นางงึมง�า

เนี่ยชังหมิงกร้าวเสียงถามอย่างเยือกเย็น

"ช่างเหิมเกรมิย่ิงนกั ถงึกับกล้ามาดกัฆ่าแกงกันในเมอืงหลวงเชียวหรือ"
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"อยากเป็นชนชั้นสูงก็ต้องตายสถานเดียว!"

"อ้อ ดูท่าเจ้าน่าจะเป็นจอมโจรที่ช่วงนี้ชื่อกระฉ่อนในเมืองหลวงว่า

เลือกลงมือกับชนชั้นสูงโดยเฉพาะสินะ"

เนี่ยชังหมิงเดินห่างจากเก้ียวไปสามสี่ก้าว จนร่างของคนชุดด�า

ปรากฏสู่สายตาถานอู่ฟู

"เด็กหรือ" คนชุดด�าคนนั้นตัวไม่สูง รูปร่างผอมบาง ซ�้าเสียงยังใส 

แสดงว่าเป็นเด็กหนุ่มที่เสียงยังไม่แตก

เด็กแบบนี้จะเป็นจอมโจรได้อย่างไร นางไม่รู้วรยุทธ์ แต่เท่าท่ีดู 

ทั้งสองฝ่ายประมือกัน เด็กหนุ่มตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัด ฝีมือระดับน้ี

ดักสังหารชนชั้นสูงอย่างต่อเนื่องได้หรือไรกัน

จะต้องมีพรรคพวกแน่!

พอคิดได้อย่างน้ี นางก็รีบแหวกม่านก้าวออกมา ตั้งใจส่งเสียง 

ร้องเตือนเนี่ยชังหมิง

แย่ล่ะ ช้าไปก้าวหนึ่ง! หญิงสาวอุทานในใจ ขณะเบิกตากว้าง 

มองกระบี่อีกเล่มที่พาดอยู่บนล�าคอตนเอง

"ร้องให้ช่วยสิ"

นางส่งเสียงร้องตามค�าสั่ง "พี่ใหญ่ช่วยด้วย!"

เนีย่ชงัหมงิหนัมามองตามเสยีง คนชดุด�าทีก่�าลงัสูอ้ยูกั่บเขารบีวิง่มา 

ที่เก้ียว เขาเป็นคนฝีเท้าจัด เพียงพริบตาเดียวก็ตามทัน แล้วเอื้อมมือ 

ออกไปคว้าจับอีกฝ่าย

"หยุดนะ! ไม่เห็นหรือไรว่าพวกพ้องของเจ้าตกอยู่ในมือพวกเรา"  

ชายที่จับตัวถานอู่ฟูไว้ร้องบอก
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ปลายเท้าของเนีย่ชงัหมงิหยุดลงทนัท ีได้แต่ยืนมองเดก็หนุม่ชดุด�า

วิ่งเข้าไปสมทบกับพวกตัวเอง

เขาคลี่ยิ้มสุขุม "พวกเจ้าคิดจะท�าอะไร"

"พวกเราจะฆ่าชนชั้นสูงให้หมดแผ่นดิน!"

"อ้อ" รอยยิ้มบางยังอยู่บนใบหน้า แต่ดูแปลกไปกว่าที่เคย

มเีพียงนางทีม่องเหน็ว่าย้ิมของเขาผดิแปลกไป มเีพียงนางอกีเช่นกัน 

ที่ได้ยินเสียงสมองของเขาขับเคลื่อนแผนการไม่หยุด นางอุทานในใจว่า  

'แย่แล้ว' ก่อนจะพูดออกไปว่า "พ่ีใหญ่ ข้าเป็นเสาที่ค�้าจุนแผ่นดิน  

ท่านต้องช่วยข้านะ!"

"ข้าย่อมต้องช่วยเจ้าอยู่แล้วน้องชาย!" ดวงตาของเนี่ยชังหมิง 

อ�ามหิตเย็นชา ริมฝีปากประดับรอยย้ิม "พวกมันก็แค่แกล้งวางท่าไป 

อย่างนั้นล่ะ ไม่กล้าท�าอะไรเจ้าจริงหรอก!"

"ใครว่าพวกเราไม่กล้า!" เด็กหนุม่ทีค่มุตวันางตวาด แล้วกดคมกระบี่

ลงไปในล�าคอขาวอีกนิด

"น้องชาย ช่วยเบามือหน่อย จะใช้ข้าเป็นยันต์กันภัยก็อย่าให้ข้า 

บาดเจบ็ เพราะถ้าข้าบาดเจบ็จะมคีนดใีจ! ระวังให้ดีล่ะ" นางจ้องเนีย่ชงัหมงิ 

เขม็ง แล้วย้ิมให้อย่างเยือกเย็น "พ่ีใหญ่ ท่านเคยอ่านความเรียงท่ีข้า 

เขียนตอนสอบหรือไม่" ยามนี้นางหัวใจเต้นรัวอย่างบ้าคลั่ง เพิ่งประจักษ์

ตอนนี้เองว่าเสี้ยวเวลาแห่งความเป็นความตายหมายความว่าอย่างไร

แม้จะประหลาดใจกับค�าถามนั้น เขาก็ยังตอบแต่โดยดี "ไม่ต้อง 

เอามาอ่านหรอก ใต้เท้าอู๋เล่าเนื้อหาคร่าวๆ ให้ฟังแล้ว"

"ข้าเป็นคนเก่งชนิดหาตวัจบัยากนะ พ่ีใหญ่ ขอเพียงข้าตัง้ใจเสยีอย่าง  
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อกีไม่ก่ีปีต�าแหน่งเสนาบดจีะต้องเป็นของข้า ไม่ว่าท่านจะวางแผนท�าส่ิงใด  

ข้าจะต้องช่วยท่านได้อย่างแน่นอน" นางบอกเป็นนัย

นัยน์ตาสีด�าท่ีเต็มไปด้วยความเย็นชาฉายแววหว่ันไหววูบหน่ึง  

ทว่าหลังจากน้ันเขาก็ตอบย้ิมๆ "ข้าเข้าใจ ถึงได้จะช่วยเจ้าอย่างไรเล่า!  

อู่ฟู วางใจเถิด พวกมันไม่กล้าท�าอะไรเจ้าหรอก..."

"ใครบอกว่าพวกเราไม่กล้า อยากปกป้องมนันกั พวกเราก็จะฆ่ามนั

ให้ตายตรงนี้นี่ล่ะ!"

"อย่านะ!" เนี่ยชังหมิงร้องห้าม "เจ้าจะฆ่าไม่ได้เป็นอันขาด! คนผู้นี้

เป็นขุนนางส�าคัญของราชส�านัก หากเจ้าฆ่า ไม่มีทางหนีรอดกฎหมาย

บ้านเมืองได้แน่!"

ช่างเข้าใจยั่วยุเหลือเกินนะ! 

นางรู้ว่าตัวเองนิสัยไม่ดีนัก แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดคิดจะให้เขาตาย  

นางเป็นอุปสรรคต่อแผนการเพื่อชาติบ้านเมืองของเขาตรงไหนกันนี่!

อยากให้นางตายไม่ง่ายนักหรอก ถานอู่ฟูกะพริบตาช้าๆ สองครั้ง 

เพียงเท่านี้น�้าตาก็คลอหน่วย

"พ่ีใหญ่ ให้พวกมันฆ่าข้าเถิด ท่านจะได้จับกุมพวกมันได้โดย 

ไม่ต้องพะวักพะวน! ท่านอยากจับจอมโจรนี่ให้ชนชั้นสูงในเมืองหลวง 

เพื่อสร้างผลงานอยู่แล้วไม่ใช่หรือ แบบนี้ท่านจะได้เลื่อนต�าแหน่ง ร�่ารวย

ทรัพย์สิน ให้ข้าตายไปเสียเถิด..." พูดจบนางก็จับคมกระบี่กดลงบน 

ล�าคอตัวเอง

เด็กหนุ่มชุดด�ารีบจับด้ามกระบี่แน่นด้วยความตกใจ

น�้าตานางไหลทะลักลงมาเป็นสาย ใบหน้าเนียนขาวซีดอ่อนแรง 
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เนี่ยชังหมิงทนมองต่อไปไม่ไหว จึงเบนสายตาไปทางอื่น แล้วเห็น 

คนหามเกี้ยวยืนอยู่ข้างหลังเข้าพอดี

หากไม่มีคนอื่นอยู่ด้วย เขาก็สามารถไม่แยแสตัวประกัน ประมือ 

กับเด็กหนุ่มชุดด�าได้เต็มที่ ย่ิงพลาดพลั้งฆ่านางตายเลยได้ย่ิงดี จะได ้

ตัดไฟแต่ต้นลม

เขาไม่ได้อยากฆ่าผู้บริสุทธ์ิ แต่เสียงในหัวดังชัดข้ึนทุกทีว่านาง 

ต้องตายไปเสีย

ปล่อยนางเอาไว้ ต่อไปมีแต่จะเป็นภัยกับเขา ท�าตัวเขาเดือดร้อน 

ยังไม่เท่าไร แต่เขาต้ังปณิธานทั้งชีวิตไว้ท่ีราชส�านัก มีเรื่องอีกมากมาย 

ที่ยังท�าไม่ส�าเร็จ ถ้าต้องมาจบสิ้นเพราะนาง ปวงประชาก็จะเดือดร้อน!

น�้าตานางเป็นน�้าตาจอมปลอม ใช่ว่าเขาไม่เคยเห็นเสียเมื่อไร 

ตอนท่ีหันกลับมามองหน้ากันตรงๆ ถานอู่ฟูเห็นความเหี้ยมเกรียม

ฉายวาบขึ้นในดวงตาเขาแวบหนึ่ง

"ผู้คนมักกล่าวว่าขุนนางสัตย์ซื่อไม่ใช่ขุนนางท่ีดี คนธรรมดาท่ัวไป

เป็นขุนนางที่ดีไม่ได้ พูดได้ไม่ผิดความจริงเลยแม้แต่นิดเดียว" นาง 

พูดกับตัวเอง แล้วเอ่ยขึ้นเบาๆ "น้องชาย ยังไม่รีบจับตัวข้าไปอีก แยกกัน

ไปคนละทาง ใครวรยุทธ์สูงกว่าให้คุมตัวข้า ส่วนอีกคนก็หนีไปเสีย"

"เหตุใดพวกเราต้องหนีด้วย..."

"พวกเจ้าดไูม่ออกหรอืไรว่าเขามคีวามแค้นกับข้า คดิจะฉวยโอกาสนี ้

ก�าจัดข้าแบบถอนรากถอนโคน แล้วโยนความผิดให้พวกเจ้า ส่วนตัวเอง

ก็ไปเอาความดีความชอบกับเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูง เติบโตในหน้าที่

การงานต่อไป!"
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เนี่ยชังหมิงก้าวมาข้างหน้าด้วยรอยยิ้มประหลาดกว่าเดิม

เด็กหนุ่มชุดด�าสองคนหันไปสบตากัน ต่างรู ้ว่าวรยุทธ์ของตน 

สู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ อยู่ที่นี่ต่อก็มีแต่ต้องเอาชีวิตเข้าแลก ทันใดนั้น 

เด็กหนุ่มคนหนึ่งก็อุ้มถานอู่ฟูกระโดดขึ้นหลังคา ส่วนอีกคนหนีไปทาง 

ทิศตะวันออกคนเดียว

"อย่าไป!" เนี่ยชังหมิงตะโกน แล้วกระโดดข้ึนหลังคาตามไปอย่าง

ไม่ลังเล ทว่าบนนั้นไม่มีใครแล้ว "วิชาตัวเบาล�้าเลิศนัก!"

ทั้งที่วรยุทธ์อยู่ในระดับธรรมดา แต่วิชาตัวเบากลับยอดเย่ียม 

อย่างยิ่ง

นางถูกจับตัวไปอย่างนี้ ก็...ต้องตายสถานเดียวกระมัง

เขาไม่เคยมคีวามคดิจะฆ่านางให้ตายเองกับมือ แค่อยากฉวยโอกาสน้ี 

ยืมมีดฆ่าคนเท่านั้น ค�าว่า 'ละอาย' ไม่เคยผ่านเข้ามาในหัว เพราะใน 

ความคิดของเขา ทุกคนที่เขาฆ่าล้วนจ�าเป็นต้องตาย

จุดที่ท้ังคู ่ลับตัวไปอยู่บริเวณเดียวกับโรงเตี๊ยมจุ ้ยเซียนพอดี... 

ความคิดหนึ่งแล่นวาบเข้ามาในสมอง

"ท่านผู้บัญชาการเนี่ย!" คนหามเกี้ยวร้องเรียก

เนีย่ชงัหมงิหลบัตาลง เมือ่ก้มหน้าลงไปมองคนเรยีก ดวงตาของเขา

ฉายแววเจ็บปวด

"รีบไปตามกองทหารมาเดี๋ยวนี้ อย่าท�าให้ชาวบ้านแตกตื่นล่ะ แล้ว

ยังไม่ต้องรายงานเบ้ืองบน ไม่เช่นน้ันเจ้ากับข้าไม่พ้นผิดแน่ ข้าจะรีบ 

ตามไปเดี๋ยวนี้ ไม่แน่ว่าอาจพอมีหวัง"

คนหามเกี้ยวรับค�าสั่ง แล้วหายไปจากตรอกเล็กทันที

Page ��������������.indd   52 19/7/2562 BE   15:49



53

อวี๋ฉิง

ดึกขึ้นทุกทีแล้ว บางทีตอนฟ้าสาง มือของเขาอาจเปื้อนเลือดคน

เพิ่มอีกหนึ่งชีวิต หากเขายืมมีดฆ่าคนส�าเร็จ

ชั่วชีวิตเขาไม่มีวันเสียใจที่ใช้วิธีเช่นน้ี เพียงแต่สะท้อนใจว่า 

ในบรรดาพ่ีๆ น้องๆ ท้ังหมด เขาดูสูงส่งมีเกียรติ แต่แท้ท่ีจริงกลับ 

โสมมกว่าใครเพื่อน

"เส้นทางนี้ข้าเป็นคนเลือกเอง โทษใครไม่ได้ทั้งนั้น"
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ค�่าคืนดึกสงัด กลิ่นเหม็นลอยกระจายมาตามลม 

จมูกเพ้ียนหรือไม่นะ กลิ่นเช่นนี้นางเคยได้กลิ่นจากร่างของคน 

คนเดียวเท่านั้น และช่างบังเอิญเหลือเกินท่ีไม่ก่ีชั่วยามก่อน คนคนนั้น 

คิดจะท�าให้นางตายอย่างไร้ความละอาย

"เจ้า...ป่วยหนักหรือ" เด็กหนุ่มชุดด�าถามเบาๆ

"ข้าเคยลองนึกภาพว่าตัวเองจะตายแบบไหน แต่ไม่คิดเลยว่า 

ตัวเองจะหิวตาย" นางตอบอย่างอ่อนแรง ปวดท้องจนแทบทนไม่ไหว

"หิวตายได้สิดี จะได้ไม่ต้องแปดเปื้อนกระบี่ข้า!"

นางปรือตาขึ้นเล็กน้อย กลิ่นนั้นลอยมากระทบจมูกอีกแล้ว ทั้งที่ 

เนี่ยชังหมิงไม่มีทางตามมาช่วยนางอย่างแน่นอน แต่เหตุใดถึงได้กลิ่น 

กายเขาตลอดเวลาเลยนะ นางหิวจนประสาทหลอนไปแล้วหรือ

นางทนหิวไม่เคยได้เลย หิวเมื่อไรเป็นต้องหัวไม่แล่น เวลานี้สมอง

3 
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ของนางว่างเปล่า จะวางแผนเอาชีวิตรอดได้อย่างไรเล่า...ช่างยากเย็น

เหลือเกิน

"ข้า...ไม่ไหวแล้ว..." นางล้มลงไปบนพ้ืนหินเย็นเฉียบ ถูกก้อนหิน

แขง็สากครดูผวิแก้ม แขนขาอ่อนปวกเปียกอยู่บนพ้ืน "จะฆ่าไก่ไยต้องใช้

มีดฆ่าวัว ไหนๆ ข้าก็ต้องหิวตายอยู่แล้ว...เจ้ารีบหนีไปดีกว่า..."

เดก็หนุ่มชดุด�าจ้องมองดวงหน้าอ่อนใสด้านข้างของนางตาไม่กะพริบ 

"นึกหรือว่าข้าจะหลงกล พอข้าไป เจ้าก็คงแหกปากร้องให้คนช่วย 

แล้วสัง่ปิดประตเูมอืงให้ข้าหนอีอกไปไม่ได้ล่ะส"ิ เขาพูดพลางถีบเอวนาง

โดยแรง แล้วพลันรับรู้ได้ว่าร่างใต้ผ้าคลุมกันลมเล็กบางเพียงไร

"ข้ายังไม่ได้เห็นหน้าเจ้า จะชี้ตัวถูกที่ไหนกันเล่า ไม่อย่างน้ัน 

เจ้าจับข้ามัดไว้ก็ได้ กว่าจะมีคนมาเจอ เจ้าก็หนีไปไกลแล้ว แบบนี้ดีกับ

พวกเราทั้งคู่ไม่ใช่หรือ"

"อย่าฝันไปหน่อยเลย! ข้าจะฆ่าชนชัน้สูงให้หมดแผ่นดิน ให้พวกมนัได้ 

ลิม้รสความขมขืน่ของข้าบ้าง!" ฝ่ายตรงข้ามพูดเบาๆ แล้วดงึผ้าคลมุหน้าลง

ถานอู่ฟูรีบเบนสายตาหนีตามสัญชาตญาณ ไม่กล้ามอง

"ข้าชื่ออินเจี้ย! คนพวกนั้นได้เห็นหน้าข้าก่อนตายทุกคน พวกมัน 

จะได้รู้ว่าเหตุใดตัวเองถึงต้องตาย!" เขาบีบคางนางให้หันหน้ากลับมา 

แล้วนึกตกใจเงียบๆ กับความเนียนลื่นของผิว

ใต้แสงจันทร์หรุบหรู่ นัยน์ตาสีด�าของถานอู่ฟูหรี่ลงมองเด็กหนุ่ม 

ตรงหน้า

ฝ่ายตรงข้ามงดงามอย่างหาตวัจบัยาก ก่อนหน้าน้ีแค่เห็นนยัน์ตาหงส์ 

ก็พอรูแ้ล้วว่าจะต้องหน้าตาด ีแต่ไม่นกึว่าจะงามจนถึงกับ...น่าสะอดิสะเอยีน
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โครงหน้านุ่มละมุน มองเผินๆ ยากจะบอกว่าชายหรือหญิง ผิว 

ค่อนข้างเข้ม แต่ก็ไม่บั่นทอนความงามของหน้าตาไปได้เลย...งาม 

จนราวกับจงใจ! แม้จะรู้ว่าเป็นใบหน้าแท้จริง ไม่ได้ผ่านการปลอมแปลง 

กระนั้นนางก็ยังรู้สึกเหมือนเขาเลือกเครื่องหน้าที่งามที่สุดแต่ละส่วน 

มาประกอบเข้าด้วยกัน

หากนางเอ่ยขึน้มาว่าอยากขอไปอาเจยีนก่อน ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะ 

"น่ีล่ะความบัดสีท่ีพวกเจ้าสร้างข้ึน!" เด็กหนุ่มพูดอย่างเคืองแค้น 

"หากไม่เพราะพวกเจ้านิยมเล่นอะไรพิเรนทร์พรรค์นั้น พวกเราจะเกิดมา

ได้อย่างไร"

อา...นางหิวจนคิดอะไรไม่ออกแล้ว แต่สวรรค์อุตส่าห์ย่ืนโอกาส 

มาให้ทั้งที ไม่ใช้ก็เสียดายชื่ออู่ฟูแย่สิ

เหงื่อเย็นๆ ยังไหลริน ทว่าดวงตากะพริบอย่างไร้ชีวิตชีวาสองที  

แล้วเอ่ยเสียงอ่อนระโหย "น้องชาย ข้าเพ่ิงอายุสิบแปด...มีลูกอายุ 

ขนาดเจ้าไม่ได้หรอก" 

อินเจี้ยชะงัก ก่อนจะอุทาน "เจ้ารู้หรือว่าข้าพูดถึงอะไร"

"เจ้าอยากบอกว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธ์ิท่ีน่าสงสาร...ข้าเองก็เช่นกัน!  

เจ้าไม่รู้หรือว่าอันที่จริงรูปร่างหน้าตาข้าก็...ผิดแปลกจากชาวบ้าน"

ผดิแปลกอยูบ้่างจรงิๆ ท้ังทีเ่ป็นเดก็หนุ่ม หน้าตาอ่อนใสไม่พอ กระทัง่ 

รูปร่างยังเล็กบางไม่ต่างจากสตรี อินเจี้ยมองนางด้วยความกังขา "เจ้า 

เป็นขุนนาง..."

"ใช่ ข้าเป็นขนุนาง เพราะข้าฉลาดกว่าเจ้า" นางย้ิมละไม "นึกหรอืว่า 

ฆ่าชนชั้นสูงให้หมดแผ่นดินแล้วจะเกิดประโยชน์ ในเมื่อคานบนไม่ตรง 
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คานล่างก็เบี้ยว จักรพรรดิองค์ปัจจุบันไร้ทศพิธราชธรรม ต่อให้เจ้า 

ฆ่าชนชั้นสูงท้ังหมด ค่านิยมยืมท้องให้ก�าเนิดลูกนี้ก็ยังจะด�าเนินต่อไป  

ข้าเข้าเมืองหลวงมาสอบก็เพราะหวังว่าสักวันจะได้ปฏิรูปราชส�านักล้าง

ขนบในสังคมเสียใหม่" 

อินเจี้ยแค่นเสียงขึ้นจมูก "ข้าไม่มีอุดมการณ์สูงส่งขนาดนั้นหรอก!"

"ข้าเข้าใจ เพราะเจ้าเป็นชาวยุทธ์ เป็นได้แค่นักโทษหนีอาญา 

ที่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไปทั้งชีวิตนั่นล่ะ"

"พูดอะไรของเจ้า"

"ข้าฉลาดพออย่างไรเล่า ถึงได้มาเป็นขุนนาง ใช้ต�าแหน่งรังแกคน

สนกุดอีอกจะตาย เฮ้อ พวกเราเกิดมาเหมอืนกัน แต่โชคชะตาแตกต่างกัน"

"ใครจะอยากเป็นคนประเภทเดียวกับพวกเจ้ากัน!" เขาแผดเสียง

กราดเกรี้ยวพลางชักกระบี่ออกมา

ถานอู่ฟูไม่ตื่นตระหนก ไม่โมโห กลับถามยิ้มๆ "อยากให้พรรคพวก

ตัวเองตายหรือไร"

"เจ้าไม่ใช่พรรคพวกของข้า!"

"เช่นนั้นก็ฆ่าข้าเถิด ไหนๆ ข้าก็ไม่รู ้ว่าพ่อตัวเองเป็นชนช้ันสูง 

ตระกูลใด ส่วนแม่ก็ทอดทิ้งข้าไปนานแล้ว...ข้าต้ังใจอดทนเรียนหนังสือ

ด้วยความขยันจนได้เป็นขนุนาง ต่อไปจะได้ช่วยเหลอืราษฎร ไม่ให้มเีดก็

เช่นข้าเกิดขึ้นมาอีก แต่ทุกคนก็ยังหัวเราะเยาะข้า รังแกข้าเหมือนเดิม  

ข้าอยู่บนโลกนี้ต่อไปจะมีประโยชน์อะไรเล่า รีบฆ่าข้าให้ตายเร็วๆ เถิด  

ข้าจะได้หมดทุกข์ ไปเกิดใหม่ในครอบครวัคนธรรมดา ใช้ชวิีตธรรมดาๆ..." 

นางพูดพลางน�้าตาคลอ
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ทกุประโยคท่ีนางเอ่ยล้วนเป็นความทรงจ�าของเขา หากไม่ได้พานพบ 

ประสบการณ์แบบเดียวกันมีหรือจะรู้ เขากัดฟันกรอด พูดออกมาเบาๆ 

"ข้าแค้นนัก..."

"น้องชาย ข้าจะพาเจ้าเข้าวังหลวง..." นางบอกเสียงนุ่มนวล

"ให้ข้าเข้าไปเป็นขันทีหรือ" ด้วยความที่ยังเด็ก เอ่ยถึงวังหลวงก็ 

นึกได้แค่จักรพรรดิ องค์หญิง แล้วก็เหล่าขันทีเท่านั้น

นางหัวเราะขัน "ใครจะให้เจ้าเป็นขันที ชาวยุทธ์ท่ีหน้าตางดงาม

อย่างเจ้า เป็นขนัทน่ีาเสยีดายแย่ ไม่มใีครสมบรูณ์พร้อมไปหมดทุกอย่าง 

ข้าร่างกายอ่อนแอแต่เด็ก ฝึกยุทธ์ไม่ได้ ส่วนเจ้ามีวิชายุทธ์ยอดเย่ียม  

เก็บไว้ใช้ฆ่าคนน่าเสียดายออก"

เด็กหนุ่มนิ่งไปเมื่อได้ยินดังนั้น ไม่มีใครเคยชมเขามาก่อน หน้าตา

โดดเด่นเตะตาของเขาท�าให้เก้าในสิบคนเดาชาติก�าเนิดของเขาได้ 

ร่างกายของเขาก็โสมมเน่าเหม็นมานานแล้ว...

"น้องชาย เจ้าอายุเท่าไร"

"ข้า...สิบห้า" เขาตอบตามจริง

ถานอู่ฟูย่ืนมือออกมาปาดคมกระบี่ หยดเลือดติดโลหะทันที เขา 

ยังไม่ทันได้ตั้งตัว นางก็คว้ามือเขาไปท�าแบบเดียวกัน

"เจ้าคิดจะท�าอะไร!"

"พวกเรามาสาบานเป็นพ่ีน้องกันเถิด! ข้าแก่กว่าเจ้าสามปี เจ้าเป็นน้อง  

ข้าเป็นพี่"

"ใครอยากเป็น..." พูดยังไม่ทันจบ นางก็จับปลายน้ิวที่ยังมีเลือด 

ไหลรินของทั้งสองคนมาประกบกัน
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"เปลี่ยนแปลงโชคชะตาสิ เจ้าไม่อยากหลุดพ้นจากชีวิตในตอนนี้

หรือไร จะปล่อยให้ตัวเองถูกความแค้นบดบังดวงตาไปทั้งชีวิตหรือ  

ฆ่าคนกไ็ด้แค่ความสะใจ ผูช้นะทีแ่ท้จรงิยนืหยดัอยูจ่นท้ายทีส่ดุต่างหาก 

เจ้าไม่อยากพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นหรือว่าเด็กชาติก�าเนิดเช่นเจ้าสามารถ 

ไปไกลได้แค่ไหน"

"โชคชะตานึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้หรือ แค่พูดน่ะง่ายอยู่แล้ว!"

"ข้านกึจะเปลีย่นก็เปลีย่นได้!" นางกล่าวยิม้ๆ "ข้าดวงแข็งกว่าคนอืน่  

ขอเพียงข้าบอกว่าเปลี่ยนได้ แม้แต่สวรรค์ก็ต้องยอมจ�านน เจ้ามาอยู ่

กับข้าก็ต้องมีวันนั้นด้วยเช่นกัน!"

รอยย้ิมของนางเต็มไปด้วยความเชื่อมั่น! เพียงได้เห็นย้ิมนี้ เขาก็ 

เริ่มหว่ันไหว ใครบ้างจะไม่อยากถีบตัวไปสู่จุดที่สูงกว่า ทว่านับจากท่ี

ลืมตาดูโลก เขาก็ถูกก�าหนดมาให้หมกตัวอยู่ในน�้าคร�าไปทั้งชีวิต นาง...

หากมีชาติก�าเนิดแบบเขาจริง เหตุใดถึงมั่นใจในตัวเองได้ขนาดนี้ 

สายตาของเด็กหนุ่มเหลือบมองปลายนิ้วที่ประกบกันโดยไม่รู้ตัว

เขาคิดไปเองหรือไม่นะ ถึงได้รู้สึกว่าเลือดที่ก�าซาบเข้าสู่ปลายน้ิว

ร้อนผ่าว เลือดน้ันไหลรินเข้ามาในตัวเขาอย่างเช่ืองช้าและนุ่มนวล  

ท�าให้อวยัวะภายในสะบดัร้อนสะบดัหนาว จนเขาสะท้านเบาๆ ไปทัง้ตวั...

ปวด...ปวดเหมือนจะตายให้ได้

ปวดกระเพาะ ปวดมือ ปวดกระทั่งใจ

กระเพาะบบีตวัปวดเกรง็เพราะความหิว นิว้มอืทีถู่กมดัยังมคีราบเลอืด  

แค่ขยับนิดเดยีว แผลก็ปวดระบม หวัใจ...ก็ปวดสุดแสนเช่นกัน ไม่ได้ปวดใจ 
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เพราะชะตากรรมของเขา แต่ปวดใจเพราะตัวเองใช้กระบี่ปาดนิ้วแล้ว 

ได้แผลใหญ่เกินไป

แต่ไหนแต่ไรนางแทบไม่เคยได้แผล นอกจากเลอืดจะหยุดไหลยาก 

นางยังไม่ชอบมีแผลเป็น นี่คือนิสัยแปลกๆ ของนาง

หญิงสาวน่ังตัวเอียงอยู่บนพ้ืนอย่างเกียจคร้าน นัยน์ตาหรี่ปรือ

เหลือบมองสรรพสิ่งรอบตัว เมื่อครู่ตอนถูกจับมาไม่ทันได้มองให้ถนัด  

เพ่ิงรูก็้ตอนนีว่้าตวัเองอยู่กลางเนนิเขาจ�าลอง ถูกเงาของเขาหนิบดบงัเอาไว้  

มองออกไปจากต�าแหน่งที่นั่งอยู่เห็นเป็นอาคารกับสวนด้านหน้า

"ไม่ใช่บ้านคน..." ดึกออกอย่างนี้ยังมีเสียงกินดื่มลอยมาแว่วๆ นาง

เข้าใจทันที อุทานออกมาเบาๆ "โรงเตี๊ยมนี่เอง เด็กน่ียังฉลาด ถึงได้มา 

ซ่อนตวัในโรงเต๊ียม คงต้ังใจจะฆ่าข้าทิง้แล้วซ่อนศพไว้กลางเนนิเขาจ�าลอง  

กว่าจะมคีนมาพบศพก็ผ่านไปหลายวันแล้ว ส่วนตวัเองก็ดงึผ้าคลมุหน้าทิง้  

เปลีย่นเสือ้ผ้าเป็นชดุธรรมดาเดินออกไป เท่าน้ีก็ไม่มใีครรูว่้าเขาเป็นใคร..." 

เกือบไปแล้วจริงๆ

เดก็หนุม่เห็นนางหิวจนหน้ามดื เลยทิง้นางไว้แล้วไปหาอาหารมาให้

ทิ้งนางไว้ก็เท่ากับว่าเขาเชื่อท่ีนางพูด ทว่าก็แค่ภายนอก โดยรวม

เด็กนั่นก็ยังไม่ไว้ใจนางอยู่ดี เพียงแต่เกิดใจอ่อนข้ึนมา เลยหาข้ออ้าง

ปล่อยนางไปเท่านั้น

หากนางเจ้าเล่ห์พอก็คงฉวยโอกาสนี้หนีไปให้ไกล ไม่เอาแต่นั่งรอ

ให้เขากลับมาช่วยแบบนี้หรอก

"เด็กนั่นยังนับว่ามีคุณธรรมล่ะนะ ดีกว่าพี่ใหญ่ตั้งเยอะ แต่หากข้า

หนีไป เขาก็ต้องวนเวียนอยู่ในคูน�า้คร�าเหมอืนเดมิ จนกว่าวันหนึง่จะฆ่าคน 
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ไม่ส�าเร็จแล้วเป็นฝ่ายถูกฆ่าแทน" กว่าครึ่งของคนที่พอมีสมองอยู่บ้าง 

มักชอบพูดกับตัวเอง "แต่ข้าไม่ได้เปิดโรงทานเสียหน่อยนี่นา เมื่อครู่ 

ก็แค่แผนเอาตัวรอด รับเขาเป็นน้องมีแต่จะสร้างปัญหาให้ข้าเท่านั้น  

เกิดเป็นคนต้องใจด�าเหมือนพ่ีใหญ่นั่นล่ะถึงจะอยู่รอด" ระหว่างก�าลัง 

ร�าพึงอยู่นั้น นางก็เห็นเงาด�าๆ ได้จากทางหางตา

คนชุดด�าคนหนึ่งเดินเข้ามาในระยะสายตานาง

นางนึกว่าเป็นอินเจี้ย ก�าลังจะโผล่หน้าออกไปดูว่าเขาเอาของกิน

อะไรมาด้วยก็สังเกตเห็นจากรูปร่างเสียก่อนว่าไม่ใช่ จึงรีบหลบเข้าไป 

แอบอยู่ข้างหลังเขาจ�าลอง

กลิ่นเหม็นประหลาดลอยมาเข้าจมูกอีกครั้ง

นางผงะไปเล็กน้อย รีบปิดปากสนิท ปรับลมหายใจให้แผ่วลง  

แล้วมองลอดรอยแยกของหินออกไปอย่างระมัดระวัง

คนชดุด�าคนนัน้ย่องไปท่ีหน้าประตโูรงเตีย๊มห้องหน่ึง ก่อนจะเงีย่หูฟัง 

บทสนทนาข้างใน ใบหน้าด้านข้างถูกผ้าด�าบดบงัไว้ก็จริง แต่ดจูากรูปร่าง

ก็รู้แล้วว่า...

เฮ้อ นางถอนหายใจเงียบๆ อุตส่าห์สอบได้จนเป็นขุนนาง เพิ่งเป็น

ได้แค่ไม่ก่ีวัน ชีวิตก็โลดโผนถึงเพียงนี้ ไม่เข้าใจเอาเสียเลยว่าเหตุใด 

พวกบัณฑิตถึงได้ชอบเป็นขุนนางกันนัก

ผ่านไปครูห่นึง่ ท่าทางคนในห้องจะเดนิออกมา คนชดุด�าจงึกระโดด

ขึ้นไปบนหลังคา ประตูถูกผลักออกดังแอ๊ด จากน้ันนักพรตสี่ห้าคนก็ 

ก้าวออกมาจากข้างใน

ปวดกระเพาะ ปวดมือ ปวดใจ ตอนนี้ยังปวดหัวเพิ่มอีกอย่าง!
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หากนางออกไปตอนนี้ จะไม่ต้องเห็นความอ�ามหิตของคนชุดด�า 

ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าหรือไม่

ใครกันนะบอกว่าถ้ารอดตายจากเคราะห์หนกัมาได้ ต่อไปจะโชคดี 

อะไรคือโชคดีกันเล่า ที่นี่มันโรงเตี๊ยมจุ้ยเซียนชัดๆ น่าโมโห!

"พวกเจ้าแยกย้ายกลบัห้องไปนอนเถดิ" หวัหน้านกัพรตพูดข้ึน "พรุ่งนี ้

เข้าวังหลวง ใต้เท้าจางจะช่วยพูดรับรองให้ หากเป็นที่ถูกพระทัยของ 

องค์จักรพรรดิ ต่อไปเมื่ออาจารย์ได้รับแต่งตั้ง พวกเจ้าก็จะได้ดิบได้ด ี

ไปด้วย"

"อาจารย์...จกัรพรรดิองค์นีอ้ยากเป็นอมตะ แต่พวกเรายังไม่เคยเห็น

ยาอายุวัฒนะของจริงเลยด้วยซ�้า เกิดว่า..."

"หุบปาก!" หัวหน้านักพรตเอ็ดเบาๆ "เรื่องยานั้นข้าเตรียมทางออก

เอาไว้แล้ว พรุ่งน้ีใครมันกล้าพูดส่งเดช อย่าหาว่าข้าไม่เตือนแล้วกัน... 

นั่นเสียงอะไร!"

คนชุดด�าบนหลังคาชักมีดสั้นพร้อมกระโดดลงมา

"มีคนร้าย!"

ผู้จู่โจมเคลื่อนไหวว่องไว เพียงพริบตาก็ล้มนักพรตน้อยได้คนหนึ่ง

เหี้ยมเกรียมยิ่งนัก! 

แม้ก่อนหน้านีจ้ะพอเดานสิยัได้บางส่วน แต่พอได้มาเห็นเขาฆ่าคน

ต่อหน้าต่อตา หัวใจก็ยังไหวสะท้านอย่างยากจะบรรยาย

"เจ้าเป็นใคร" นักพรตเซ่าละล�่าละลักพลางถอยกรูด พอเห็นมีดสั้น

ของฝ่ายตรงข้ามจ้วงเข้าใส่ก็รบีใช้แส้กันไว้ "ช่วยด้วย! ช่วยด้วยมคีนร้าย..."  

นักพรตตะโกน
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ดวงตาคมกริบคู่น้ันจ้องเขม็งไปท่ีเป้าหมาย คมมีดจู่โจมอีกครั้ง  

ฟันเข้าที่เอวจนนักพรตร้องลั่นด้วยความเจ็บ 

นกัพรตจบัลกูศษิย์สองคนมาผลกัใส่ชายชดุด�า ส่วนตวัเองว่ิงหนไีป

ข้างนอก

คนชดุด�าเหน็ดังนัน้ก็ผลกันกัพรตน้อยออกจากตวัอย่างคล่องแคล่ว 

ท�าท่าจะวิ่งตามออกไป แต่เสียงหนึ่งพลันดังขึ้นเสียก่อน...

"จะ...เจ้าเป็นใคร เจ้าก็เป็นโจรเหมอืนกันหรอื" นักพรตน้อยทีถู่กผลกั

กระเด็นมาตรงเนินเขาจ�าลองถามเสียงสั่นพลางชี้เข้ามาในซอกหิน

ตรงนั้นมีคนหรือ! 

ชายชุดด�าตระหนกอยู่ในใจ ก่อนจะพุ่งเข้ามาปลิดชีพนักพรตน้อย

ในดาบเดียว พอมองเข้าไปในเขาจ�าลองก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งเบียด

แนบไปกับโขดหิน แต่มองไม่ถนัดนัก

เขาเบีย่งตวัให้แสงจนัทร์ส่องเข้าไปด้านใน แล้วหร่ีตามองใบหน้าที่

ซ่อนอยู่ใต้เงามืด ก่อนจะผงะ

จากน้ันจิตสังหารก็โชนวาบข้ึนในดวงตา มือใหญ่กระชับมีดส้ัน

เปื้อนเลือดให้แน่นขึ้นอีกครั้ง

"ข้า...ไม่เห็นอะไรท้ังนั้น..." ถานอู่ฟูย้ิมแหยพลางยกมือกุมท้อง  

นึกโมโหความเคราะห์ร้ายแบบสุดกู่ของตัวเอง

เขาเดินมาข้างหน้าก้าวหน่ึง ดวงตาจ้องนางเขม็ง จิตสังหารไม่ได้

เบาบางลงแม้แต่นิดเดียว

คราวนี้นางต้องตายแน่แล้ว เขาอ�ามหิตแค่ไหน นางประจักษ์อยู่
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ทนโท่! น่ากลัวว่าในสายตาเขา นอกจากคนในครอบครัวแล้ว คนอื่น 

ล้วนเป็นเครื่องสังเวยเพ่ือแผ่นดินทั้งสิ้น แน่นอนว่านางเป็นหนึ่งในนั้น 

ด้วยเช่นกัน

อุตส่าห์นึกว่ารอดมาได้แล้วเชียว กลับต้องมาเสี่ยงตายอีกครั้ง 

ชะตาชีวิตนางช่างรนัทด...รนัทดเหลอืจะกล่าว หากตกนรกไป นางจะต้อง

ร้องอุทธรณ์กับพญายมอย่างแน่นอน!

"ท่านผู้สูงศักดิ์...ใส่ชุดด�า ใช้ผ้าคลุมหน้า ทั้งยังไม่ส่งเสียง ไม่มีใคร

ดอูอกหรอกว่าท่านเป็นใคร ย่ิงข้าไม่เคยเจอท่านย่ิงแล้วใหญ่ ช่วยปล่อยข้า 

ไปได้หรือไม่"

ตัดหญ้าไม่ถอนรากถอนโคน ครั้นถึงฤดูใบไม้ผลิก็จะแตกยอดข้ึน

มาได้ใหม่ นี่เป็นสัจธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เขานึกว่านางตายไปแล้ว

เสียอีก ไม่นึกว่าจะยังมีชีวิตมาเห็นสิ่งท่ีเขาท�า ฉวยโอกาสฆ่านางไป 

เสียเถิด!

ชายชุดด�าเงื้อมีดสั้นย่างสามขุมเข้ามาหา

เหงือ่ไหลกลิง้ลงมาตามหน้าผาก นางเค้นสมองคดิอย่างไรกค็ดิหา

วิธีเอาตัวรอดไม่ออก เลือดสดๆ จากคมมีดหยดลงมาถูกเสื้อ นางพลัน 

เอ่ยออกไปเบาๆ

"พี่ใหญ่ ท่านคิดว่าข้าจะเอาไปพูดจริงหรือ"

มดีสัน้ทีเ่งือ้ขึน้สงูชะงักค้าง เขาหรีต่าลงถามเสยีงพร่า "เจ้าเดาออก

ได้อย่างไร"

"พี่ใหญ่ คืนนี้เป็นโอกาสดีที่จะฆ่าคน ข้าได้ยินที่ท่านกับใต้เท้าจาง

คยุกันแล้ว วันพรุง่นกัพรตกลุม่นีจ้ะเข้าวังหลวง หากจะฆ่าก็ต้องฆ่าภายใน
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คนืน้ี ปล่อยให้เข้าวังหลวงไปจะลงมอืล�าบาก ประจวบเหมาะกับทีเ่กิดเหต ุ

คนชุดด�าลักพาตัวข้าข้ึนใกล้ๆ โรงเต๊ียมจุ ้ยเซียนพอดี สามารถโยน 

ความผิดให้เด็กพวกนั้นได้ หลังจากสังหารนักพรตพวกนี้ ท่านก็สืบคดี

อย่างเปิดเผยในฐานะผูบ้ญัชาการมณฑลทหารห้าเขต จะมใีครสงสยัท่าน

ได้อย่างไรเล่า"

เขาจ้องนางอยู่สักพักก็ดึงผ้าคลุมหน้าลง เป็นเนี่ยชังหมิงจริงๆ  

ชายหนุ่มยิม้บาง "เจ้าฉลาดมาก คนฉลาดน่ีล่ะต้องตายเร็ว น่าเสยีดายนะ

ที่เจ้าต้องไปพบพญายมตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ แค่นี้"

"พ่ีใหญ่ ท่านจะฆ่าข้าจริงหรือ" นางใจเต้นแรงดุจสายฟ้า ทั้งหิว  

ทั้งกระหาย ทั้งเหน่ือยอ่อน แล้วยังต้องมารับมือกับบุรุษท่ีรับมือยาก 

คนนี้อีก คาดการณ์ได้ล่วงหน้าเลยว่าหากครั้งนี้รอดตายไปได้ นางจะ 

ต้องป่วยหนัก

"เจ้าเองก็รู้จักค�าว่าฆ่าคนปิดปากนี่"

"ท่านไม่สงสัยบ้างเลยหรือว่าเหตุใดข้าถึงมาอยู่ที่นี่"

เขาผงะ นึกระแวงข้ึนมาทันทีว่าอาจมีคนอื่นอยู่ด้วย แต่พอมอง

เสือ้ผ้ากับผ้าคลมุมอมแมมของนาง เขาก็ย้ิม "เจ้าคงใช้แผนหนีรอดมาได้ 

แล้วมาแอบอยู่ในนี้ล่ะสิ ยังไม่ทันได้กลับเข้าวังหลวง จะพาคนอื่นมาได้

อย่างไรกัน"

โอ๊ย! อย่าฉลาดถึงเพียงนี้ได้หรือไม่... 

นางบ่นอยู่ในใจ ทว่าแค่นย้ิมตามไปด้วย "พ่ีใหญ่เก่งกาจย่ิงนัก  

มิน่าเล่า ขุนนางราชส�านักถึงอ่านนิสัยท่านไม่ออกเลยแม้แต่คนเดียว"  

ถ้าจะยิ้มก็ต้องยิ้มกันทั้งคู่ เสียชีพไม่ว่า แต่เสียหน้านั้นไม่ได้
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เขายิ้มอย่างเมตตา "ปีหน้าข้าจะจุดธูปไหว้เจ้าแล้วกัน"

หญิงสาวถอนหายใจแล้วหลับตาลง

นางไม่รูว้รยุทธ์ หนีรอดเง้ือมมอืเขาไปไม่ได้อยู่แล้ว มดีสัน้เงือ้ขึน้สงู

อีกครัง้ นางผอมบางเพียงเท่าน้ี ฆ่าให้ตายได้ในมดีเดยีว เขาเป็นคนลงมอื

เองก็ไม่ต้องกลัวว่านางจะฟื้นขึ้นมาอีก

ทว่ายามที่ปลายมีดก�าลังพุ่งตรงไปที่หัวใจ นางก็พลันโพล่งข้ึนว่า 

"พี่ใหญ่ เป็นแบบนี้ต่อไปจะดีหรือ จมกับภาระอยู่คนเดียว ไร้คนแบ่งเบา 

ท่านอยากท�าเพ่ือประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอด แต่เพราะ

จกัรพรรดิเอาแต่เชือ่คนถ่อย ท่านจงึไม่อาจใช้ความสามารถทีม่ ีต้องสวม

หน้ากากปะปนอยู่ในหมู่ขุนนางกังฉินเพ่ือปวงประชา นิสัยที่แท้จริงของ

ท่านยังไม่เปลี่ยนไป แต่เริ่มมีปีศาจสิงสู่อยู่ในใจแล้ว"

มีดสั้นหยุดลงด้านหน้าอกนาง

หญิงสาวลืมตาขึ้นมาเล็กน้อย ฝ่ามือเต็มไปด้วยเหงื่อ แทบทรุด 

ลงไปกองกับพื้น

"พ่ีใหญ่ ท่านคงเคยชินกับการฆ่าคนแล้วสินะ แม้แต่กับผู้บริสุทธ์ิ

อย่างข้าก็ยังไม่นึกสงสารจากใจจริง เน่ืองจากยืมมีดฆ่าคนมามากมาย 

ท่านลงมือฆ่าข้าได้ เพราะมโนธรรมของท่านเบาบางเหลือเกิน"

"ช่างรู้จักข้าดีจริงนะ"

นางจ้องตาเขาตรงๆ แล้วเอ่ยเสียงแหบแห้ง "หากจะถามว่าโลกนี ้

มีใครเข้าใจท่าน คนคนนั้นก็คือข้านี่ล่ะ"

เป็นค�าพูดท่ีฟังดูจอมปลอมเหลือเกิน รู้ทั้งรู้ว่าคนฉลาดเป็นกรด

อย่างนางคงหลอกเขาอีกแล้ว กระนั้นหัวใจเขาก็ยังสะท้านเฮือก
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โลกนี้มีใครเข้าใจเขาบ้าง!

หลายปีมาน้ีเขาเหมือนไต่อยู่บนเชือก รู้ดีว่าตัวเองต้องวางแผน

อย่างระมัดระวังในทุกย่างก้าว ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน จุดจบมีแต่จะถูก

คนอืน่ท�าร้ายถึงตายหรอืไม่ก็ขายวิญญาณตัวเองเท่านัน้ เขาเองก็รู้อยู่ลึกๆ ว่า 

แม้ตนจะยอมพลชีพีเพ่ือราษฎรของแผ่นดนิน้ี แต่ความเหีย้มโหดอ�ามหติ

ก็เข้ายึดครองหัวใจลึกขึ้นทุกที

'หน้ากากทีท่่านไม่ยอมถอดออกชัว่ชวิีต คนอืน่ไม่มวัีนเข้าใจหรอกว่า 

ท่านคิดอะไรอยู่ในหัว' 

ค�าเตือนอันจริงจังของเน่ียอู่ก้องขึ้นในหู แต่เวลานี้มีคนอ่านใจเขา

ได้อย่างทะลุปรุโปร่งทั้งที่เขายังสวมหน้ากาก

ถานอูฟู่มอืเท้าอ่อนอย่างห้ามไม่อยู่ แม้จะรูว่้าเป็นแบบนีด้ไูม่เอาอ่าว 

แค่ไหน ขณะมองเขาสู้กับความคิดตัวเองตาไม่กะพริบ

เสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหน่ึงดังมาจากข้างนอก นางอุทานในใจว่า

แย่ล่ะ แล้วก็เห็นเขากระชับด้ามมีดสั้นแน่นขึ้นทันทีจริงๆ

"พี่ใหญ่! ก้าวเดินตามล�าพังคนเดียว ช้าเร็วก็ต้องล้มเอียงเข้าสักวัน 

แม้ข้าจะไม่ใช่คนเลิศล�้า แต่ถึงอย่างไรก็เป็นท่ันฮวา สามารถคอย 

ประคองท่าน ช่วยเหลือท่านได้ทุกเมื่อ! ข้าเก่งอย่างไรท่านก็ได้เห็นแล้ว 

ข้าจะดูแลราชส�านักร่วมกับท่านไม่ได้เชียวหรือ" นางรีบพูดข้ึนอย่าง 

ร้อนรน

ฉลาดน่ะฉลาดอยู่ เสียอย่างเดียวตรงที่เป็นสตรี 

"เก็บเจ้าไว้มีแต่จะกลายเป็นภัยในภายหลัง"

"จะเป็นภัยหรือเป็นโชค พี่ใหญ่ก็แค่คาดเดาเท่านั้น!"
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"เจ้าเป็นคนนอก จะให้ข้าเชื่อใจเจ้าได้อย่างไร"

"หากเป็นคนครอบครัวเดียวกัน พี่ใหญ่ก็เชื่อใจข้าได้ใช่หรือไม่"

เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เขาเห็นนางเหง่ือแตกเต็มหน้า 

ท่าทางเหมือนจะเป็นลมล้มพับไปได้ทุกเมื่อ ชีวิตคนทั้งคนต้องมาดับสิ้น

ลงด้วยมือเขา เห็นแล้วแข็งใจไม่ลงจริงๆ นั่นล่ะ

"เลือดในตัวเจ้ากับข้าไม่ใช่เลือดแบบเดียวกัน ชั่วชีวิตนี้ไม่มีทาง 

เป็นครอบครัวเดียวกันได้ ยอมรับชะตากรรมเสียเถิด!"

คราวนี้ได้เสียเลือดไม่น้อยจริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่ปลายนิ้วเลือดออก 

ก็รอดตัวอย่างเมื่อครู่ นางจ้องเขาเขม็งพลางถาม

"อะไรคอืชัว่ชวีตินี?้ ท่านก็เป็นมนษุย์ธรรมดาเหมอืนอย่างข้า จะล่วงรู ้

อนาคตได้อย่างไร ข้าจะท�าให้ท่านรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก  

อยู่ที่ว่าเราอยากหรือไม่อยากท�าต่างหาก"

ทันใดน้ันนางก็ปาดข้อมือเข้ากับมีดส้ันของเขาโดยแรง เจ็บเสีย 

จนหนังตากระตุก นางก่นด่าความโชคร้ายของตัวเองอยู่ในใจ พลาง 

ฉวยโอกาสที่อีกฝ่ายยังมัวแต่ตกตะลึง พุ่งตัวเข้าไปกัดข้อมือเขาจมเขี้ยว

เลือดสดๆ พุ่งออกมาทันที นางประกบรอยแผลตัวเองเข้ากับเขา 

ของเหลวสีแดงฉานไหลรินลงมาจากข้อมือของทั้งคู่

ดวงตาของนางเลือ่นลอย ขณะกัดฟันถาม "พ่ีใหญ่ รับรู้ได้หรอืไม่ว่า 

เลือดของข้าไหลเข้าไปในกายท่าน?"

ใบหน้าของเขารางเลอืนข้ึนทกุท ีสิง่สดุท้ายทีเ่หน็ชดัคือความตะลึงงัน 

ของเขา

"เจ้า..."
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"เหนือหัวคือแผ่นฟ้า ใต้เท้าคือผืนดิน ข้าถานอู่ฟูขอลั่นสัตย์เป็น 

พ่ีน้องร่วมสาบานกับเนีย่ชงัหมงิ ณ ท่ีนี!้ ในกายท่านมข้ีา ในกายข้ามท่ีาน 

พ่ีน้องร่วมบิดามารดรแล้วอย่างไร แม้ข้ากับท่านจะไม่ได้เกิดจากพ่อแม่

เดียวกัน แต่นับจากนี้เราสองคนจะร่วมเป็นร่วมตายกัน ท่านอยากขจัด

ภัยพาล ข้าก็จะช่วย ต่อให้ต้องเสียต�าแหน่ง ต่อให้ต้องพลีชีพเพ่ือท่าน  

ข้าก็ยินดี!"

"ตรงนี.้..มคีนร้ายอยู่ตรงน้ี..." กลุม่คนว่ิงมาถึงประตหู้องพักด้านหลัง

แล้ว

ชายหนุ่มน่ิงเงียบ นางเองก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะสังเกตสีหน้าเขา 

เพื่อพูดจาให้ถูกใจ ได้แต่เค้นเสียงออกมาเบาๆ เพื่อพูดต่อให้จบ

"โลกนี้นอกจากตัวท่านเองแล้ว ยังมีใครเข้าใจท่านอีก มีแต่ข้านี่ล่ะ

ที่รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่..." พูดสั่นคลอนอารมณ์ พูดด้วยเหตุผล แม้แต่ 

พูดข่มขู่ นางก็งัดมาลองทัง้หมด ส่วนจะได้ผลหรอืไม่นัน้ข้ึนอยู่กับดวงแล้ว

นางก�าลังพนัน พนันว่าเขาจะเกิดใจอ่อนชั่ววูบ โดยไม่รู้ด้วยซ�้าว่า

คนอย่างเขาใจอ่อนเป็นหรือไม่ หมอกขาวเริ่มลอยล่องอยู่เบื้องหน้า  

ใบหูไม่ได้ยินเสียงใดอีกแล้ว ดวงตาของนางเหลือกข้ึน ขณะล้มพับไป 

ทางเขา

อยากรกัษาชวีติก็ไม่ควรหมดสต ิแต่นางเป็นพวกไร้วินยัมาแต่ไหน

แต่ไร ไม่เคยฝึกฝนตนให้สติแข็งแกร่งกว่ากายเนื้อสักที มาตอนนี้เลย 

ได้แต่พนันกับตัวเองเท่านั้น พนันว่าหลังจากหมดสติไปแล้ว เมื่อลืมตา 

ขึ้นมาอีกทีจะได้เห็นภูตผีในปรโลกหรือเห็นเขากันแน่

โอกาสท่ีจะได้เห็นอย่างแรก...คงมากหน่อยกระมงั... นางทอดถอนใจ
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คนเราจะดวงดีได้ถึงสองครั้งในวันเดียวที่ไหนกันเล่า

น่ากลัวว่าคราวนี้นางต้องตายแน่แล้ว...

"ในชั่วชีวิตหนึ่ง คนเราต้องตัดสินใจเลือกอยู่หลายครั้ง"

"นายท่าน...ท่านพูดอะไรอยู่หรือ"

"เรียกท่านพ่อสิ อยากถูกข้าตีก้นหรือไร"

"ท่านพ่อ..."

"เสี่ยวจิ่น เจ้ามาอยู่กับข้านานแค่ไหนแล้ว"

"ข้าเจอนายท่าน...ท่านพ่อตอนอายุห้าขวบ ปีน้ีแปดขวบแล้วเจ้าค่ะ"

"หอื? นับจากทีพ่่อแท้ๆ ของเจ้าตายไป เจ้ากอ็ยู่กับข้าได้สามปีแล้ว

หรือน่ี" เงียบไปครู ่หน่ึงเขาก็ถามอีก "เสี่ยวจิ่น ลองเดาดูซิว่าตอนน้ี 

ข้าก�าลังคิดอะไรอยู่"

"หา?" แม้จะไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาถึงถามเช่นนี้อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย 

แต่เด็กหญิงก็ยังตอบอย่างว่าง่าย "เสี่ยวจิ่นดูไม่ออกเจ้าค่ะ แต่เสี่ยวจิ่น 

รู้ว่าท่านพ่อเป็นคนดีมากๆ"

"นั่นสินะ เหตุใดข้าถึงถามเจ้าได้ เจ้าอายุน้อยเพียงเท่าน้ี ดูคน 

ไม่เป็นหรอก"

ท่ามกลางสตมินึงง ถานอูฟู่คลีย้ิ่มบนเรยีวปากเมือ่ได้ยินบทสนทนานี้

"ท่านพ่อ...คุณชายก�าลงัย้ิมอยู่เจ้าค่ะ" เส่ียวจิน่เขย่งเท้าวางผ้าหมาด 

ลงบนหน้าผากถานอู่ฟู

"ควรย้ิมอยูห่รอก เพราะไม่ได้เจอยมทูตหวัววัหน้าม้า* ในความฝัน"
* ยมทูตหัววัวหน้าม้า คือยมทูตสองตนผู้รับใช้อยู่ข้างกายพญายมในนรกตามคติความเชื่อแบบจีน ทั้งสอง 
มีรูปร่างเหมือนคน แต่ตนหนึ่งมีหัวเป็นวัว อีกตนหนึ่งมีหัวเป็นม้า
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"เช่นนั้นก�าลังเห็นใครในความฝันเล่าเจ้าคะ" เด็กน้อยถามด้วย 

ความกังขา

"ในฝันของคนผู้นี้มีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้น"

"เหตุใดถึงได้มีท่านพ่อเพียงคนเดียวเล่า"

ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆ แล้วลูบศีรษะเล็กพลางทอดถอนใจ

"เจ้าไม่เข้าใจหรอก คนท่ีเข้าใจมีเพียงเขา บางทีเขาอาจจะพูดถูก  

เขาเข้าใจข้า คนท่ีเข้าใจข้าดีเช่นนี้ ควรเก็บไว้ดีหรือไม่นะ" หางตา 

เหลือบไปเห็นเด็กหญิงอ้าปากหาว เขาจึงบอกยิ้มๆ "เจ้าไปนอนที่ห้องข้า

ก่อนไป"

"ไม่เอา ข้าเป็นผูอ้ารกัขาของท่านพ่อ ก็ควรอยู่ข้างๆ ท่านตลอดเวลา"

"เจ้าไม่นอนตอนน้ี พรุ่งนี้ก็ต้องหลับ ตั้งใจจะอู้ไม่เรียนวิชายุทธ ์

วันพรุ่งนี้อย่างนั้นหรือ"

"เปล่าเจ้าค่ะ เสีย่วจิน่ไม่กล้า..." นางนกึหงดุหงดิทีต่วัเองเดก็เกินไป 

ไม่อาจอารกัขานายท่านได้ทัง้กลางวนักลางคนื "เสีย่วจิน่ไปนอนแล้วก็ได้ 

ท่านพ่ออย่าไปไหนส่งเดชนะเจ้าคะ เกิดอะไรข้ึนก็ส่งเสียงตะโกนดังๆ  

ข้าจะรีบมาทันที"

เขาพยักหน้าย้ิมๆ มองตามเด็กน้อยที่เปิดประตูเดินออกไปอย่าง 

ไม่เต็มใจ ก่อนจะหันกลับมามองใบหน้าขาวซีดของถานอู่ฟูที่นอนอยู ่

บนเตียง

ลูกตาภายใต้เปลือกตาของนางขยับเล็กน้อย รอยย้ิมของเขาดู

ประหลาดขึ้นทันที ชายหนุ่มนั่งลงตรงข้างเตียง ใช้แขนทั้งสองข้าง 

คร่อมนางเอาไว้ โน้มหน้าเข้าไปใกล้แล้วกระซบิ "หากเจ้ายังหลบัต่อไปอกี
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ก็แย่แล้ว จะให้ข้าไว้ใจคนทีพ่ยายามตบตากันอกีครัง้ได้อย่างไร น้องชาย?"

ลมหายใจของเขาเป่ารดใบหน้า ถานอู่ฟูรีบลืมตาขึ้นโดยไม่รอช้า 

เห็นดวงหน้าคมคายอยู่ใกล้แค่นิดเดียวก็ย้ิมอย่างอ่อนแรง "พ่ีใหญ่  

มีโอกาสได้เห็นท่านอีกครั้ง ข้าช่าง...สะสมบุญมาไม่น้อยจริงๆ"

"นึกว่าพอลืมตาขึ้นมาจะเจอยมทูตหัววัวหน้าม้าอย่างนั้นหรือ"  

เขาถามเสียงนุ่มนวล

นางท�าหน้างงงวย ตาจ้องเขาไม่กะพริบ กลีบปากขาวซีด กระนั้น 

ก็ยังคลี่ยิ้ม

"พ่ีใหญ่เรียกข้าว่าน้อง ก็แสดงว่านับข้าเป็นพวกเดียวกันแล้ว 

ใช่หรือไม่ ประเสริฐแท้ ต่อไปน้องคนน้ีก็มีที่พ่ึงแล้ว ใครยังจะกล้ารังแก 

ข้าอีก" เกือบไปๆ คราวนี้รอดตายมาได้อย่างเฉียดฉิวจริงๆ

"เจ้าใช้แผนยอมเจ็บตัวได้ดีนี่" เขาโพล่งขึ้น

"พ่ีใหญ่ใจแข็งดุจเหล็กกล้า แผนยอมเจ็บตัวนิดๆ หน่อยๆ เท่านี ้

จะสั่นคลอนท่านได้อย่างไร อีกอย่างนี่ไม่ใช่แผน แต่เป็นความจริงใจ 

ของข้า ข้าเองก็เป็นคนมีหลักการเช่นกัน จะมาเป็นครอบครัวเดียวกัน 

กับข้า ถ้าข้าไม่ชอบขี้หน้าก็ไม่เอาด้วยหรอก!"

เขามองนางอยู่นาน สุดท้ายก็กระแอมเบาๆ แล้วลุกจากขอบเตียง

หญิงสาวสดูหายใจแผ่วๆ อยู่สองสามที ก่อนจะปาดเหง่ือบนหน้าผาก

"นิสัยอย่างเจ้าช่างน่ารังเกียจเสียจริง" ความชิงชังสะท้อนออกมา

ทางค�าพูดอย่างโจ่งแจ้ง

"เฮ้อ มองคนเก่งก็มักจะโดนเกลียดแบบนี้ล่ะ ดังนั้นข้าถึงได้ขี้เกียจ

ใช้สมองอย่างไรเล่า มีแต่พี่ใหญ่นี่ล่ะที่ท�าให้ข้าเค้นสมองได้"
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"หือ? เห็นเจ้าชอบพูดนักว่ามองข้าออก เช่นนั้นลองบอกหน่อยซิว่า

ตอนน้ีข้าก�าลังคิดอะไรอยู่" เนี่ยชังหมิงเดินไปตรงหน้าโต๊ะ แล้วหันมา

อมยิ้มมองอีกฝ่าย

นางพยายามยันตัวขึ้นมาอยู่หลายครั้ง กว่าจะลุกขึ้นมานั่งอย่าง

อิดโรยได้ส�าเร็จ ใต้ผ้าห่มคือเครื่องแบบขุนนางที่ยังไม่ได้ถอด ทว่าผมที่

มัดไว้ถูกปล่อยลงมาพาดเป็นกระเซิงอยู่บนบ่า

พลันนึกสงสัยขึ้นมาแวบหนึ่ง ไม่รู ้ว ่าสภาพอย่างนี้จะบ่งบอก 

ความเป็นหญิงให้เขาเห็นหรือไม่ แต่แล้วความคิดนั้นก็ถูกปัดทิ้งไปอย่าง

รวดเร็ว นางแข็งใจยิ้มตอบไปว่า

"พ่ีใหญ่ก�าลังคิดว่า...โลกนี้มีเพียงคนตายเท่าน้ันที่จะไม่พูด  

จุดอ่อนของท่านอยู่ในมือข้า ไม่มีอะไรรับรองได้ว่าข้าจะไม่แอบเอาไป 

บอกใคร ดังนั้นท่านจึงอยากรู้ความลับท่ีข้าบอกคนอื่นไม่ได้เหมือนกัน 

ใช่หรือไม่"

เพ่ิงรูก็้ตอนนีว่้าการถูกคนอืน่อ่านใจได้อย่างทะลปุรโุปร่งไม่ได้ท�าให้

รู้สึกดีเลยสักนิด... 

เนี่ยชังหมิงย้ิมมองใบหน้าที่ยังมีเค้าความเป็นเด็กของนาง แม้จะ

บอกว่าหน้าตาอย่างนีก่ึ้งชายก่ึงหญิง แต่ก็กระเดยีดไปทางหญิงมากกว่า

จริงๆ

"ข้ารออยู่" เขาก�าลังรอให้นางเปิดเผยว่าตัวเองเป็นหญิงเพ่ือแสดง

ความจริงใจ

"ข้า..." ถานอู่ฟูเงียบไปครู่หนึ่ง

"ข้าอยากได้ความจริงใจ ไม่ได้อยากให้เจ้าแต่งเรื่องโกหก ถานอู่ฟู"
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นยัน์ตาของนางหม่นลง ก่อนจะกลอกไปมาขณะจ้องมองเขา จากน้ัน 

นางก็เอ่ยขึ้นเบาๆ

"หากข้าบอกว่า...ต�าแหน่งของข้าเป็นของปลอม ท่านจะเชือ่หรือไม่"

เชือ่ เพราะกว่าจะมาสอบระดบัเตีย้นซือ่ได้ต้องผ่านการสอบด่านแล้ว 

ด่านเล่า... 

"พ่ีใหญ่คงเดาได้ว่าข้าติดสินบนเจ้าหน้าที่ ใช่ ชื่อเดิมของข้าคือ 

ถานอูฟู่ ข้าปลอมแปลงชือ่ถานเสวยีนอว้ีกับชือ่แซ่บรรพชนสามรุน่ สอบไล่

มาเรื่อยๆ จนถึงระดับสูง ติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยเงินก้อนโตให้ปลอม

ประวัติให้" เห็นเขาท�าหน้าสงสัย นางก็พูดต่อยิ้มๆ "ท่านคงก�าลังคิดล่ะสิ 

ว่าในเมือ่เจ้าหน้าท่ีพวกนัน้ซือ้ได้ด้วยเงนิ ย่อมต้องเป็นพวกละโมบโลภมาก  

เมือ่ข้าได้รบัแต่งตัง้เป็นทัน่ฮวา เหตใุดคนพวกน้ันถึงได้ยังไม่มาข่มขูข้่าเสยีที  

พ่ีใหญ่ ข้าเคยบอกแล้วว่าตัวเองดวงดีจนน่าตกใจ ได้ยินว่าตอนท่ีข้าได้รับ 

แต่งตัง้ หนึง่ในเจ้าหน้าทีเ่ห็นแก่เงินพวกน้ันตายไปด้วยโรคหวัใจขาดเลือด 

อีกหลายคนถูกวางยาพิษในอาหาร เมื่อตายกันหมดก็ไร้หลักฐานแล้ว  

ข้าไม่รู้ว่ามีคนอื่นติดสินบนพวกเขาแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมา เลยชิงฆ่าคน

ปิดปากหรอืไม่ แต่ตอนน้ีความลบัน้ีของข้ามเีพียงท่าน ข้า แล้วก็ฟ้าดนิท่ีรู้  

นี่ถือเป็นความจริงใจจากข้าได้หรือไม่"

คิดจะเอาเรื่องแค่นี้มาแลกกับความไว้ใจของเขาอย่างนั้นหรือ เขา

จะเค้นให้นางพูดออกมาว่าตัวเองเป็นสตรีให้ได้ "ในเมื่อเจ้าเก่งพอท่ีจะ

สอบได้ต�าแหน่งท่ันฮวา เหตุใดถึงต้องใช้ชือ่ถานเสวียนอว้ีเข้าสอบอกีเล่า"

"เพราะถานอู่ฟูไม่มีใจอยากสอบราชส�านัก ใช้ชื่อเสวียนอวี้ก็เพ่ือ 

ท�าฝันให้เป็นจริง"
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"ไม่มีใจหรือเข้าสอบไม่ได้กันแน่" เขารุกเข้าไปอีกก้าว

นางผงะ พอจะขยับปากตอบ เสียงเคาะประตูเบาๆ ก็ดังขึ้นตรง 

หน้าห้อง

"ข้าหยวนเจ๋อเอง" ยังไม่ทันได้รับอนุญาต ต้วนหยวนเจ๋อก็ผลัก 

ประตเูข้ามาเรยีบร้อยแล้ว "พ่ีชงัหมงิ ข้าสัง่ให้คนสาวไปตามเบาะแสแล้ว 

ใครก็ตามที่จะออกจากเมืองในเช้าวันพรุ ่งนี้ต้องผ่านด่านตรวจ..." 

เนื่องจากสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแปลกๆ คนพูดจึงเหลือบตาข้ึน แล้ว 

เพิ่งเห็นร่างที่อยู่บนเตียง

ต้วนหยวนเจ๋ออ้าปากค้าง ดวงตากวาดมองไปรอบห้อง เมือ่แน่ใจว่า 

ไม่มีใครอื่นก็มองข้ามเนี่ยชังหมิงไปยังคนบนเตียงอีกครั้ง

"ที่แท้ท่านผู้นี้ก็คือ...ถานอู่ฟูที่เป็นทั่นฮวา?"

"ผู้น้อยคือถานอู่ฟูจริงๆ นั่นล่ะ" นางตอบยิ้มๆ

"อ้อ...เอ่อ...ถาน...ผูน้้อยคือผูบ้ญัชาการฝ่ายขวาทัพซ้ายต้วนหยวนเจ๋อ  

โปรดช่วยชี้แนะให้มากด้วย" ริมฝีปากของเขาคลี่ยิ้มปูเลี่ยนๆ

ถานอู่ฟูยกมือทั้งสองข้างขึ้นค�านับตอบ

ชะ...ช่างเป็นเด็กหนุ่มที่อ้อนแอ้นอะไรอย่างนี้! 

ต้วนหยวนเจ๋อลอบเดาะลิ้น ใบหน้าของฝ่ายน้ันซีดเผือด ร่างท่ีอยู่

ใต้เครื่องแบบขุนนางดูผอมบาง ตอนน้ียังมีเค้าความเป็นเด็กให้เห็น  

น่ากลวัว่าในภายภาคหน้า...จะต้องเป็นทีห่มายตาของพวกนิยมเพศเดียวกนั 

ในราชส�านักอย่างแน่นอน เขาชายตามองไปทางเนี่ยชังหมิง

"ตอนบ่ายเจ้าก็เจอเขาแล้วไม่ใช่หรอื" ชายหนุ่มอกีคนเข้าใจสายตาเขา  

จึงท�าเสียงดุ
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"ตอนบ่ายข้าแค่เห็นเจ้าอุม้เขา ไม่ทนัมองให้ชดัว่าเขาหน้าตาอย่างไร"  

เขาเถียงกลับ ก่อนจะพูดต่อหน้าเครียด "ข้าส่งตัวเซ่าหยวนเจ๋ียไปท่ีจวน

ใต้เท้าจางแล้ว ใต้เท้าเชิญพวกเราเข้าวังหลวงไปด้วยกันในเช้าวันพรุ่งนี้"

"แล้วมีปัญหาอะไรเล่า"

ต้วนหยวนเจ๋อฉนุกึกขึน้มาเมือ่เหน็ว่าฝ่ายตรงข้ามย้ิมบางๆ ตามเคย  

จากนั้นก็โพล่งออกไปแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง "ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก! 

หากเซ่าหยวนเจีย๋คนนัน้รูว้ชิาอายุวัฒนะจรงิก็ประเสรฐิย่ิงนัก องค์จกัรพรรดิ 

จะได้อายุยืนยาวเป็นร้อยปี ต้าหมิงยืนยงไม่มีวันเสื่อมสลาย!" ว่าแล้ว 

ก็ซัดฝ่ามือใส่โต๊ะด้วยความโมโห แต่เหลือบเห็นถานอู่ฟูขมวดคิ้วได้จาก

ทางหางตาเสียก่อน พอนึกได้ว่าเด็กคนน้ีเป็นเพียงบัณฑิต ก็เปลี่ยน 

ทิศทางซัดฝ่ามือเข้าใส่เสาแทน รอยฝ่ามือปรากฏข้ึนบนเสากลมทันตา 

เขาค�ารามเบาๆ อย่างหงุดหงิด "ท�าให้เจ้าตกใจเสียแล้วอู่ฟู"

"นั่นสิ ท้องข้าขวัญหนีหมดแล้ว" นางตอบหน้าตาย

"ท้อง?"

"ข้าหิว หิวมากๆ ด้วย" นางบอกตามตรง แล้วหันไปมองเนี่ยชังหมิง

ตาละห้อยอย่างน่าสงสาร "พ่ีใหญ่ ข้าใช้ค่าเดินทางไปจนหมดแล้ว  

เบี้ยหวัดก็ยังไม่ได้ ในเมื่อพวกเราเป็นพ่ีน้องกัน ก็ไม่ควรเห็นเป็นคนอื่น 

คนไกล นับแต่นี้ข้าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าห้อง ไม่ต้องควักเงินซื้อของกินเล่น 

ก็มีของมาให้กินให้ดื่มถึงปากแล้วใช่หรือไม่"

"พ่ีน้อง? พวกเจ้าเป็นพ่ีน้องร่วมสาบานกันหรือ" ต้วนหยวนเจ๋อ 

ที่โทสะลดลงกว่าครึ่งเอ่ยถามอย่างตกใจ

"มีสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยัน" เน่ียชังหมิงยังไม่ทันได้ร้องห้าม นางก็ 
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พับแขนเสื้อขึ้นสองทบ อวดผ้าพันแผลเปื้อนเลือดบนข้อมือ

"เจ้าได้รับบาดเจ็บอะไรกับพี่ชังหมิงด้วย...อ๊ะ อ๋อ..." เหลือบไปเห็น

ผ้าพันแผลแบบเดยีวกันบนข้อมอืเนีย่ชงัหมงิด้วยความตาไว ต้วนหยวนเจ๋อ 

อ้าปากหวอ พูดอะไรไม่ออกอยู่นาน

หากบอกว่าเขาเป็นศูนย์รวมและแหล่งกระจายข่าว ข่าวทั้งหมด 

ในมือเขาสามารถน�าไปเขียนหนังสือได้หนึ่งเล่ม ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า 

สิง่ทีป่ระสบพบเจอในวนัน้ีจะต้องเป็นข่าวใหญ่ทีส่ัน่สะเทือนทีส่ดุในหนังสือ 

เล่มดังกล่าว 

เท่าท่ีเขารู้ แม้เนี่ยชังหมิงจะอารมณ์เย็นเป็นเลิศ แต่ก็ไม่เคยเห็น 

ไปสาบานเป็นพ่ีน้องกับขุนนางใหญ่ในราชส�านักเลยสกัคน กระทัง่ตวัเขา

ก็ยังต้องทึกทักว่าเป็น 'สหายสนิท' เอง เรื่องจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานนั้น

ไม่ต้องพูดถึง...

เขาเหลอืบมองดวงหน้าอ่อนใสของถานอูฟู่แล้วโพล่งขึน้ "อย่าบอก

นะว่า...อู่ฟูได้รับบาดเจ็บ พี่ชังหมิงเห็นแล้วทนมองไม่ได้ ก็เลย..."

"พูดจาส่งเดช!" เน่ียชังหมิงเอ็ดย้ิมๆ ไม่เห็นเป็นเร่ืองส�าคัญ "เจ้า 

มีงานส�าคญัรอให้ท�าอยู่ หากจับจอมโจรเมืองหลวงเย้ยกฎหมายพวกนัน้

ไม่ได้ ทั้งเจ้าและข้าจะรับโทษกันไม่ไหว"

ต้วนหยวนเจ๋อแค่นเสยีงหขึึน้จมกู แล้วมองไปทางถานอูฟู่ท่ีท�าหน้า

เหลอหลาพลางพูดขึน้ว่า "เคราะห์ดท่ีีเจ้าไม่เป็นอะไร ไอ้จอมโจรเมอืงหลวง 

พวกนั้นมันอ�ามหิตจริงๆ ถึงขนาดจะท�าร้ายเจ้าที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ได้ หาก

ไม่เพราะพ่ีชงัหมงิไปช่วยเจ้าไว้อย่างทนัท่วงที มต้ิองมผีูบ้รสิทุธ์ิถูกคร่าชวิีต 

ไปอีกคนหรือ"
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เท่าท่ีเก็บบทสนทนาของทัง้คู่มาปะตดิปะต่อก็พอเดาได้ว่าเน่ียชงัหมงิ 

อธิบายให้คนนอกฟังอย่างไร ที่แท้เขาก็ไม่ไว้ใจกระท่ังต้วนหยวนเจ๋อ  

เหลือเชื่อจริงๆ ที่บุรุษเช่นนี้ยอมไว้ชีวิตนาง

ทว่านี่ไม่ใช่เรื่องดี นางต้องคิดหาวิธีท�าให้เขาไว้ใจให้ได้ ไม่เช่นนั้น

วันดีคืนร้ายอาจถูกเขาเล่นงานถึงตายโดยไม่รู้ตัว

"อู่ฟู เจ้าเป็นอะไร" เนี่ยชังหมิงสบตานาง คล้ายก�าลังสังเกตว่านาง

จะตอบกลับมาอย่างไร

หญิงสาวพูดย้ิมๆ ไม่แม้แต่จะกะพรบิตา "พ่ีใหญ่ ข้าตกใจมากจรงิๆ 

โชคดท่ีีได้ท่านมาช่วยไว้ ในเมือ่ช่วยชวิีตข้าแล้ว ก็ช่วยท้องข้าไปพร้อมกัน

ทีเถิด ขอเพียงหาของให้ข้ากิน ข้าจะไม่เอาใจออกห่างท่านไปชั่วชีวิต"

เขาย้ิมละไม "ช่างมักน้อยเหลือเกินนะ" ย่ิงเป็นคนมักน้อยเท่าไร 

ก็ยิ่งควบคุมยากเท่านั้น

"นัน่เพราะพ่ีใหญ่ยังไม่รูว่้าข้าเลอืกกินแค่ไหนน่ะส ิคนท่ีเลีย้งข้าไหว

มีไม่มากหรอก"

ดังนั้นเจ้าจึงเลือกข้า? เขาถามด้วยสายตา

ถานอู่ฟูยิม้กว้างข้ึน ก่อนจะเปลีย่นเป็นย้ิมแหยเอามอืกมุท้องคูต้วังอ

"หวิเหลอืเกิน..." อดข้าวต้ังแต่เทีย่งจนถึงตอนนี ้ทัง้ยังผ่านความเป็น

ความตายมาอีก ยิ่งหมดแรงเข้าไปใหญ่

"หิวหรือ ได้ๆ ข้าจะสั่งให้คนไปท�ามาให้เดี๋ยวนี้" สิ่งที่ต้วนหยวนเจ๋อ

ทนมองไม่ไหวที่สุดก็คือเด็กผอมๆ ต้องทนหิวนี่ล่ะ

"ข้าไม่กินบะหมี่หยางชุน* ที่ไม่ใส่เครื่อง ไม่กินหมั่นโถวจืดๆ ไม่เอา

* บะหมี่หยางชุน เป็นอาหารขึ้นชื่อแถบเจียงหนาน จุดเด่นคือน�้าแกงใส รสอ่อน
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อาหารเย็นชดื ไม่กินข้าวทีไ่ม่มกัีบ ขอบคณุมากต้วนเจวีย๋เหยีย" นางกล่าว

ต้วนหยวนเจ๋อผงะไปครู่หนึ่ง ก่อนจะอุทาน "เลือกกินจริงๆ หาก 

มีแต่ข้าวเปล่ากับบะหมี่เปล่าอย่างละชาม เจ้าไม่หิวตายหรือ"

นางย้ิมกว้างแล้วถอนหายใจ "เช่นนั้นก็ปล่อยให้ข้าหิวตายเถิด  

ใครให้ท่านพ่อท่านแม่มีลูกร่างกายอย่างข้าเล่า เห็นหรือไม่ ข้ามีจุดอ่อน

มากมาย ขอเพียงจับข้าอดอาหารให้หิวติดๆ กันสามสี่มื้อ ข้าก็ไปเฝ้า 

พญายมเองแล้ว" พูดพลางมองไปทางเน่ียชังหมิง คล้ายก�าลังบอกว่า 

ตนเปิดเผยจุดอ่อนให้เขาเห็นหมดแล้ว ขอให้เขาสบายใจได้

ทว่าชายหนุ่มยังคงย้ิมเหมือนเก่า ย้ิมเสียจนหน้าเป็นร้ิวก็ยังไม่ให้

ค�าตอบชัดเจนแก่นาง
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หลังเลิกงานวันรุ ่งขึ้น เนี่ยชังหมิงไปจวนใต้เท้าจางด้วยกันกับ 

ต้วนหยวนเจ๋อ

นักพรตเซ่าหยวนเจี๋ยประสบเหตุในเขตมณฑลทหารของพวกเขา

สองคน ใต้เท้าจางย่อมต้องเอาเรื่อง ข้อนี้คาดเดาได้อยู่แล้ว แต่นึกไม่ถึง

ว่าเซ่าหยวนเจี๋ยจะอยู่ในจวนใต้เท้าจาง ไม่ได้เข้าวังหลวง

"ท่านนี.้..คือใต้เท้าเน่ีย ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารห้าเขตควบกับเป็น

ขุนนางบรรดาศักด์ิท่ีใต้เท้าจางพูดถึงใช่หรือไม่" เซ่าหยวนเจี๋ยอายุราว

สามสิบ ถามพลางสบตาเนี่ยชังหมิงตรงๆ

ชายหนุ่มค้อมศีรษะเล็กน้อย แล้วเอ่ยขึ้นอย่างสุภาพ "ผู้น้อยคือ 

เนี่ยชังหมิง"

"ได้บรรดาศักด์ิตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่น อนาคตต้องไปไกลแน่"  

ฝ่ายตรงข้ามเยินยอ แล้วเดินเข้ามาใกล้

4 
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"นั่นสินะ!" ใต้เท้าจางพูดขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ "ตอนแรกข้านึกว่า

ได้เจ้าช่วยดูแลอารักขา นักพรตเซ่าจะต้องปลอดภัยแน่ ไม่นึกเลยว่า 

ในบรรดามณฑลทหารห้าเขต จะเกิดปัญหาในเขตมณฑลทหารของเจ้า

คนเดียว"

"ใต้เท้า" ต้วนหยวนเจ๋อพูดอึกอัก "ก็แค่บังเอิญเท่านั้นล่ะขอรับ  

ในเมืองหลวงมีพื้นที่ใดบ้างที่โจรพวกนี้ไม่เคยก่อเหตุ"

"ข้าให้เจ้าพูดหรือ!" ใต้เท้าจางเอ็ดอย่างฉุนเฉียว แล้วเห็นได้จาก

ทางหางตาว่านักพรตเซ่าเดินวนรอบตัวเนี่ยชังหมิงช้าๆ พลางมองอย่าง

พิจารณา

"พวกเราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่" นักพรตพลันถามขึ้น

เน่ียชงัหมงิย้ิมละไม นัยน์ตาฉายแววอ่อนโยน "บ้านเกิดของข้าอยู่ที ่

หนานจิง ต่อมาขึ้นเหนือ ยังไม่เคยไปบ้านเกิดของท่านนักพรตมาก่อน  

ไม่น่าจะเคยพบกันได้"

"เช่นนั้นเหตุใด...ข้าถึงได้รู้สึกเหมือนเคยเห็นท่านที่ไหน"

"โลกเรามีคนหน้าคล้ายกันเยอะไป" เขาตอบเนิบๆ

เซ่าหยวนเจีย๋หรีต่ามองจ้องตาเขาอย่างเพ่งพินิจ "ไม่ ข้าไม่ได้หมายถึง 

ใบหน้า แต่หมายถึงดวงตา เมื่อคืนข้าเห็นแค่ต้วนเจวี๋ยเหยียน�าก�าลังพล

มาช่วย เหตุใดถึงไม่เห็นท่าน"

"เขาน�าก�าลังพลไปช่วยคน ข้าน�าก�าลังพลล่าคนร้าย น่าเสียดายที่

จับตัวมาไม่ได้" เนี่ยชังหมิงถอนหายใจ

"ได้ยินว่าเน่ียเจวีย๋เหยยีวรยุทธ์ล�า้เลิศย่ิงนกั ทีจ่บัจอมโจรเมอืงหลวง

ไม่ได้เพราะมัวแต่ช่วยทั่นฮวาคนใหม่อย่างนั้นหรือ"
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"ขอรับ ทั่นฮวาคนใหม่ผ่านไปตรงน้ันพอดี จึงถูกคนร้ายจับเป็น 

ตัวประกัน ข้ามัวแต่ช่วยเขา เลยจับโจรไม่ทัน"

"อย่างนัน้หรอกหรอื" เซ่าหยวนเจีย๋หันไปถามใต้เท้าจาง "ไม่ทราบว่า 

จะเชิญใต้เท้าถานออกมาได้หรือไม่"

เน่ียชังหมิงกับต้วนหยวนเจ๋อหันไปสบตากัน สายตาของฝ่ายหลัง

แสดงความงุนงงออกมาอย่างชดัเจน ขณะท่ีเนีย่ชงัหมงิตระหนกอยูใ่นใจ 

นกึโมโหท่ีเมือ่คืนไม่ได้ฆ่าถานอูฟู่ให้ตายไปเสยี เคราะห์ในวนัน้ีเขาเป็นคน 

ก่อขึ้นมาเอง โทษใครไม่ได้ทั้งสิ้น

จากนั้นบ่าวในจวนก็พาถานอู่ฟูเดินออกมา นางย้ิมระรื่นค�านับ

ใต้เท้าจาง

"ใต้เท้า พ่อครัวในจวนของท่านรสมือช้ันหนึ่งจริงๆ ท�าเอาผู้น้อย 

แทบไม่อยากลุกจากโต๊ะ อยากจะอยู่ที่นี่ไปเลยด้วยซ�้า...อ้าว เจวี๋ยเหยีย

ทั้งสองก็อยู่ด้วยหรือ"

เนี่ยชังหมิงถามนางผ่านรอยยิ้ม

"ใต้เท้าถานไม่พักรักษาตัวอยู่ในจวน แสดงว่าร่างกายดีขึ้นแล้ว

อย่างนั้นสิ" มือที่แนบอยู่ข้างล�าตัวก�าแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนข้ึนบน 

ท่อนแขนใต้แขนเสื้อ นึกโมโหความโง่งมของตัวเอง

"ยังรู้สึกไม่สบายอยู่นิดหน่อย" นางยิ้มเสแสร้ง "แต่โชคดีใต้เท้าจาง

เชิญข้ามาชิมอาหารอร่อยๆ ที่จวน ท่านก็รู้นี่ว่าข้ามันตะกละแต่เลือกกิน 

อยู่ในคฤหาสน์สกุลเน่ียแม้แต่ของกินเล่นยังต้องจ่ายเงิน ไม่ให้อารมณ์

เสียได้หรือ"

"ไม่ต้องอารมณ์เสยี...ไม่ต้องอารมณ์เสยี หากเจ้าชอบกิน ก็เชญิมาทีน่ี่ 
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ได้ทุกเวลา" ใต้เท้าจางยิ้มจนตาหยี ตอนเข้าเฝ้าเบื้องพระพักตร์ในวันนั้น 

ตนเห็นถานอู่ฟูแค่ไกลๆ มองหน้าไม่ถนัด รู้แต่ว่าทั่นฮวาคนใหม่ช่างขี้ตื่น

สิน้ดี วันน้ีมาเหน็ชดัๆ ถึงเพ่ิงรูว่้าหน้าตางามล�า้ ท�าเอาเขากระสันใจสุดทน

เขาเคยเลี้ยงเด็กหนุ่มมาก่อน ถานอู่ฟูน้ันเป็นหนุ่มน้อย เสียดาย 

ที่เป็นขุนนาง ไม่เช่นนั้นก็อยากเอามาเป็นของตัวเองจริงๆ

"ขอบคุณใต้เท้า" นางย้ิมซุกซนพลางใช้หางตาเหลือบมองใบหน้า

เรียบเฉยของเน่ียชังหมิง "ผู้น้อยมีจุดอ่อนตรงเป็นคนตะกละน่ีล่ะ ที่ใด 

มีของอร่อยก็ไปที่นั่น"

เนี่ยชังหมิงกัดฟันกรอดจนเลือดไหลซิบ เพ่ิงตระหนักตอนน้ีเอง

ว่าการรักษารอยยิ้มไว้บนใบหน้านั้นยากเย็นเพียงไร

"ใต้เท้าถาน เมื่อคืนเจ้า...ไปเจอจอมโจรเมืองหลวงเข้าได้อย่างไร" 

เซ่าหยวนเจี๋ยถามแทรกขึ้นมาพลางปรายตามองดวงตาท่ีดูคุ้นของ 

เนี่ยชังหมิงอีกครั้ง

ถานอู่ฟูท�าไหล่ห่อ รอยย้ิมหดหาย "พูดถึงเร่ืองเม่ือคืน...ยังตกใจ 

ไม่หายจริงๆ ข้าไม่สบาย เนี่ยเจวี๋ยเหยียใจดีพาไปส่งกลับจวน ปรากฏว่า

เจอโจรชั่วเข้ากลางทาง มันจับตัวข้าไป โชคดีภายหลังเนี่ยเจว๋ียเหยีย 

ตามมาช่วย หาไม่ป่านนี้ข้าคงไม่มีชีวิตรอดแล้ว"

"แล้วท่านเห็นหน้าค่าตาโจรถ่อยนั่นชัดหรือไม่"

"มันใช้ผ้าคลุมหน้า จึงมองไม่เห็น"

"รูปร่างเล่า"

"รูปร่างคล้ายเนี่ยเจว๋ียเหยียย่ิงนัก หากไม่เพราะทั้งสองต่อสู้กัน

หลายกระบวนท่า ข้าคงนึกว่าเป็นคนคนเดียวกันไปแล้ว" นางตอบด้วย
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ท่าทีซื่อๆ

"หือ?" เซ่าหยวนเจี๋ยกับใต้เท้าจางหันไปสบตากัน ฝ่ายหลังเหมือน

จะบอกว่าเขาคิดมากเกินไป "เช่นนั้นแผลของเจ้า..."

"ถูกมดีสัน้ฟันเข้าน่ะขอรบั" พอพูดถึงแผล นางก็แกะผ้าพันออกด้วย

สีหน้าพรั่นพรึง รอยแผลเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ และใส่ยาได้ไม่นาน ยังมีเลือด

ซึมออกมาได้ง่าย นางชูข้อมือขึ้นสูงแล้วถอนหายใจ "เนี่ยเจว๋ียเหยียเอง

ก็ได้แผลเหมอืนกัน เพราะตอนไอ้โจรถ่อยมนัจะท�าร้ายข้า เนีย่เจวีย๋เหยีย

เข้ามาปกป้องข้าจนบาดเจ็บเสียเอง..." น�้าตาใสๆ เอ่อคลอเบ้าเมื่อพูดมา

ถึงตรงนี้

"ยะ...อย่าร้องน่า..." ใต้เท้าจางโพล่งขึ้น เพราะทนมองเด็กหนุ่ม

บอบบางน�้าตารื้นไม่ไหว

"ฮึก...ใต้เท้าโปรดอย่าได้หัวเราะ แค่นึกว่าเมื่อคืนตัวเองเกือบต้อง

จบชวิีตในเมอืงหลวง ข้าก็น�า้ตาไหลอย่างห้ามไม่อยู่ โชคดีได้เนีย่เจว๋ียเหยีย 

ช่วยไว้ ไม่เช่นนั้นเรื่องคงไม่จบแค่ข้าได้แผลเล็กน้อยแน่..." พูดพลาง 

ใช้ชายแขนเสื้อเช็ดน�้าตาที่ไหลออกมาป้อยๆ

ไม่ใช่เรื่องเหมาะสมท่ีเด็กหนุ่มคนหน่ึงจะร้องไห้ให้คนอื่นเห็น ทว่า

เด็กหนุ่มคนนี้กลับร้องไห้ได้น่ามองอย่างยิ่ง เห็นแล้วน่าสงสารจับใจ

ใต้เท้าจางรู้สึกเช่นนั้นขณะรีบปลอบ "เอาเถิดๆ อย่าไปพูดถึงเรื่อง

บ้าๆ พรรค์น้ีอีกเลย เจ้ากลับไปพักฟื้นร่างกายดีกว่า อย่าให้แผลปริอีก 

เรื่องจับโจรให้เป็นหน้าท่ีของกองบัญชาการมณฑลทหารห้าเขตเถิด  

เนี่ยเจวี๋ยเหยีย เจ้าอารักขาถานอู่ฟูกลับไปพักผ่อนไป"

เซ่าหยวนเจีย๋ท�าท่าจะพูดอะไรออกมาอกี ตดิทีถู่กใต้เท้าจางปรามไว้ 
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ถานอู่ฟูสดูจมกู ค้อมกายค�านับลาออกมา เห็นได้จากทางหางตาว่า 

เนี่ยชังหมิงรับค�าสั่งด้วยสีหน้าสงบ

นางลอบยิม้กบัตวัเอง เขาไมแ่สดงความรูส้กึกไ็มไ่ด้หมายความว่า

นางจะเดาใจเขาไม่ได้

หลังออกจากจวนใต้เท้าจาง นางข้ึนไปนั่งบนเก้ียว ต้วนหยวนเจ๋อ

เดินตามเกี้ยวมาสักพักก็พูดขึ้นกับเนี่ยชังหมิงเบาๆ

"ใต้เท้าจาง...หมายตาอู่ฟูไว้กระมัง"

"ต่อให้ถูกหมายตา เขาก็มีวิธีเอาตัวรอดเองอยู่ดี"

"วิธี? วิธีอะไรเล่า เมื่อครู่ไม่เห็นหรือว่าแค่พูดถึงเรื่องเมื่อคืน เขาก็

ขวัญหนีดีฝ่อแล้ว เด็กคนนี้อายุยังน้อย จะรับมือกับเฒ่าเจ้าตัณหาอย่าง

คนแซ่จางนั่นได้อย่างไรเล่า" ต้วนหยวนเจ๋อแสดงความกังวล

"ข้าเองก็ตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อเช่นกัน" เนี่ยชังหมิงพึมพ�า

"หา?" พอดีกับที่เดินมาถึงหัวถนน ต้องแยกกันไปคนละทาง ไม่มี

เวลาจะถามมากกว่าน้ี ต้วนหยวนเจ๋อจงึได้แต่บอกว่า "เจ้าพาเขาไปส่งไป 

เตอืนเขาด้วยล่ะว่าหลงัจากน้ีไม่ต้องไปจวนใต้เท้าจางบ่อยๆ ไม่เคยได้ยินว่า 

เฒ่าเจ้าตัณหานั่นเอาเด็กหนุ่มมาเล่นก็จริง แต่ระวังตัวไว้เป็นดี"

เฮ้อ เกิดมาหน้าตาดีเกินไปก็เป็นกรรมเหมือนกัน สมัยนี้ไม่ได้ 

มีแต่หญิงงามหรอกที่เสี่ยงอันตราย บุรุษ...ก็เสี่ยงเช่นกัน

"พ่ีใหญ่ ต้วนเจว๋ียเหยียไปแล้วหรอื" เสยีงถามดงัออกมาจากในเก้ียว

"อืม เขาไปทางประตูเมือง"

"เช่นนั้นก็หยุดเกี้ยวเถิด" น�้าเสียงเริ่มร้อนรน
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พวกสตรีเรื่องมาก ค�านี้ไม่ผิดความจริงแม้แต่นิดเดียว เนี่ยชังหมิง

สัง่ให้คนหามเก้ียววางเก้ียวลง แล้วเลกิม่านหน้าเกีย้วอย่างไม่สบอารมณ์

"หากหิวก็ทนหน่อย..."

นางมดุพรวดออกมาโดยไม่แม้แต่จะมองเขา แล้วไปโก่งคออาเจยีน

ตรงมุมก�าแพง

กินของผิดส�าแดงอย่างนั้นหรือ 

กลิ่นเหม็นจางๆ โชยมา เขามองนางค้อมตัวอาเจียนไม่หยุด ลังเล

อยู่ครู่หนึ่งก็เดินเข้าไปหา

"อ๊อก..." นางอาเจียนออกมาอีกระลอก

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว "เจ้า...ไปกินอะไรมา ถึงอาเจียนได้ขนาดนี้"

ถานอู่ฟูส่งเสียงอ๊อกอยู่หลายครั้ง จวบจนอาเจียนสิ่งท่ีกินเข้าไป 

เมื่อครู่ออกมาจนหมดสิ้น ถึงได้ยกมือเช็ดคราบเปื้อนตรงมุมปากอย่าง

อ่อนแรง

"ข้าหิวแล้ว..."

"หิวอีกแล้ว?"

นางย่ืนมอืมาให้ เขาจ้องเขมง็อยู่สกัพักถึงค่อยกลัน้ใจเอือ้มมอืไปจบั  

มือนางเย็นเฉียบ ร่างโงนเงน ชายหนุ่มเห็นแล้วรีบถอยหนีไปก้าวหนึ่ง

"หากจะหมดสติก็ขึ้นเกี้ยวก่อน"

"พ่ีใหญ่ ท่านช่างอ�ามหิตเหลือเกิน เสียแรงท่ีข้าจริงใจกับท่าน  

สู้อุตส่าห์ช่วยให้ท่านรอดพ้นความผิดมาได้" พอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้ง  

แก้มนางก็เนืองนองไปด้วยน�้าตา

เนีย่ชงัหมงิเบนสายตาหน ีแล้วพลนัเหน็ว่าคนหามเก้ียวก�าลงัมองมา 
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อย่างอยากรู้อยากเห็น เขาพยายามดึงมือออก แต่ถูกนางจับไว้แน่น  

สตรีผู ้นี้มียางอายบ้างหรือไม่ ดูท่าจะปลอมตัวเป็นชายจนติดลมบน 

ไปแล้วกระมัง

"พ่ีใหญ่ เหตุใดต้องรังเกียจข้าด้วย พวกเราลงเรือล�าเดียวกันแล้ว

แท้ๆ หากข้าคิดอยากขัดแข้งขัดขาท่าน เมื่อครู่เป็นโอกาสทอง แต่ข้า 

เอาใจมาอยู่ข้างท่าน ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ"

จะไม่เข้าใจได้อย่างไร ตอนอยู่ในจวนใต้เท้าจาง นางจะเปิดโปง

ความจริงเสียก็ได้ แต่ก็ยังช่วยเขาปิดบังอ�าพราง ท�าเช่นนี้หมายความว่า

อย่างไร ก็หมายความว่าต่อไปหากถูกจับได้ขึ้นมา ตัวนางเองก็จะม ี

ความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดไปด้วย 

ใช่ว่าเขาไม่อยากเปิดใจรบันาง แต่เขาเป็นคนขีร้ะแวงและท�าอะไร

คนเดียวจนชินเสียแล้ว สัญชาตญาณจึงคอยกีดกันคนอื่นไม่ให้ใกล้ชิด

มากเกินพอดี

"พี่ใหญ่?"

"เจ้ามีจุดอ่อนเยอะเหลือเกิน" เขาหุบยิ้ม

"แต่ท่านก็ยังเก็บคนจดุอ่อนเยอะแบบข้าเอาไว้ แสดงว่าท่านใจอ่อน

กับข้า ข้าจงรักภักดีต่อท่านนะ พ่อครัวจวนใต้เท้าจางฝีมือดีแล้วอย่างไร 

ต่อให้เขารสมอืเป็นเลศิเหมอืนอ้ีหยา* ข้าก็ตดัเขาได้ง่ายๆ ไม่อาลยัอาวรณ์

แม้แต่นิดเดียว"

เนี่ยชังหมิงมองฝ่ายตรงข้ามอยู่นาน ก่อนจะเอ่ยเนิบๆ

"เจ้าแสดงความจริงใจถึงขั้นน้ี ข้ายังจะพูดอะไรได้ อย่าให้ข้า 
* อี้หยาเป็นขันทีของฉีหวนกงในยุคชุนชิวจั้นก๋ัว เช่ียวชาญการท�าอาหารเป็นเลิศ ภายหลังจึงใช้น�ามาชม 
ผู้ที่มีฝีมือด้านการท�าอาหาร
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จับได้แล้วกันว่าเจ้าทรยศข้า อู่ฟู" เขาเดินผ่านร่างนางไปแหวกม่าน 

หน้าเกี้ยวให้ แล้วถอนหายใจเฮือก "รีบขึ้นเกี้ยวเถิด น้องชาย"

ถานอู่ฟูลอบถอนใจโล่งอก เขาใจแข็งก็จริง แต่เพราะอายุยังน้อย 

ไม่เด็ดขาดพอ จึงยอมไว้ชีวิตนาง

ก่อนก้าวขึ้นเกี้ยว เขาพลันถามขึ้น

"เหตใุดจงึอาเจยีน ไหนบอกว่าชอบกินอาหารของคฤหาสน์สกุลจาง

นักไม่ใช่หรือ"

"เพราะข้าไม่กนิอาหารของขนุนางกังฉนิน่ะส"ิ นางตอบคล่องแคล่ว

เหมือนมีอุดมการณ์ แต่พอนึกถึงรสชาติอาหารของคฤหาสน์สกุลจาง 

ก็สะท้านเฮอืกไปท้ังตวัอย่างห้ามไม่อยู่ จะว่าไปคนท่ีมรีสมอืเลิศล�า้ดุจอีห้ยา 

ตัวจริงคือพ่อครัวคฤหาสน์สกุลเนี่ยต่างหากเล่า หากเขารู ้ว่าหน่ึงใน 

สาเหตุที่นางไม่ทรยศเขาคือพ่อครัวที่คฤหาสน์ตัวเอง ไม่รู้จะมีปฏิกิริยา

อย่างไรบ้าง

"เจ้ารุกเป็นถอยเป็น นิสัยแบบน้ีช่วยให้รับราชการได้อย่างราบร่ืน 

เจ้าตั้งใจจะเป็นขุนนางนานแค่ไหน"

นางยิ้มบาง ตอบตามตรงว่า "ข้าก�าลังคิดอยู่"

"คิด? คิดอะไร" เขาจ้องนางเขม็ง เหมือนจะจ้องให้ทะลุเข้าไปถึง

ความคิด

ในเมื่อนับกันเป็นพ่ีเป็นน้อง เขาก็ประสงค์จะให้นางตรงไปตรงมา

กับเขาให้มากที่สุด แม้นางจะไม่ยอมเปิดเผยความลับสุดยอดของนาง 

แต่ก็ขออย่าได้เสแสร้งตลบตะแลง แบบนี้ถึงจะยืนยันความจริงใจของ

นางได้
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มีหรือนางจะไม่รู้

"คิดว่าเป็นขุนนางสนุกตรงไหนน่ะสิ ไว้ให้ข้าคิดได้แจ่มแจ้งเมื่อไร 

ก็จะลาออกจากราชการกลับบ้านนอกเอง" นางอมย้ิม ดวงตาหลุบลง 

ขณะให้ค�ามั่นอย่างจริงจัง

กับเรื่องนี้ นางใช้เวลาคิดกว่าสามปี

สามปีมาน้ีดวงงานของถานอูฟู่ราบเรยีบย่ิง นางยังคงท�างานในส�านกั 

ราชบัณฑิตด้วยต�าแหน่งอาลักษณ์อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว

หากใครสักคนนึกถึงนางขึ้นมา กว่าครึ่งมักจ�าชื่อนางไม่ได้ และ 

จะเอ่ยถึงนางว่า

'ก็หนุ่มคนรักของเนี่ยเจวี๋ยเหยียนั่นอย่างไรเล่า'

'เห็นว่าสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันนะ ไม่ใช่คนรัก!'

หากใครช่วยแก้ต่างให้ ก็ต้องมีคนโต้กลับไปว่า

'ข้ออ้างทั้งเพ ท่านไม่เห็นหรือว่าเนี่ยเจว๋ียเหยียดีกับเขาเพียงไร  

มีแต่เขาคนเดียวนี่ล่ะท่ีเน่ียเจว๋ียเหยียยอมให้น่ังร่วมเกี้ยว ยอมให้อยู ่

ร่วมเรือน คอยให้คนส่งข้าวส่งน�้าวันละหกมื้อไม่เคยขาด มีอยู่ครั้งหนึ่ง 

เน่ียเจว๋ียเหยียถึงกับมอบปิ่นปักผมให้เขา ปิ่นนะ! แบบท่ีสตรีใช้กัน  

มิเท่ากับประกาศโต้งๆ หรือไร'

'หือ? ท่านไปได้ยินมาจากไหน'

'ไม่รู้'

'ไม่รู้ว่าได้ยินมาจากไหน แล้วไปรู้มาได้อย่างไร'

'ไม่ต้องท�ามาเป็นเล่นค�า ในเมื่อมีคนลือก็ต้องมีคนฟัง มีคนฟัง 

Page ��������������.indd   89 19/7/2562 BE   15:49



90

ทั่นฮวาในดวงใจ

ก็ต้องมีคนพูด ไม่เช่นนั้นเจ้าลองไปดูหน้าอาลักษณ์ส�านักราชบัณฑิต 

คนน้ันสิว่าจิ้มลิ้มพริ้มเพราจริงหรือไม่ เด็กหนุ่มหน้าตาเช่นนี้ แม้แต่ข้า 

ยังอยากได้เลย...'

ข่าวลือไร้ความส�าคัญแพร่สะพัดไปทั่ว จะปิดหูก็ท�าไม่ได้ ต่อให ้

ไม่อยากฟัง ถึงอย่างไรก็ยังเข้าหูไม่น้อยอยู่ดี

หิมะขาวเกล็ดเล็กละเอียดโปรยปรายลงมาติดเครื่องแบบขุนนาง 

ชายหนุม่ปัดออกเบาๆ ด้วยกิรยิาคล่องแคล่วสง่างาม ขุนนางคนแล้วคนเล่า 

ที่เดินผ่านต่างพากันคารวะเขา สายตาบ่งบอกความเคารพเลื่อมใสและ

ริษยาไปพร้อมกัน

เลื่อมใสที่เขาท�างานในส�านักราชบัณฑิตแค่สามปีก็กลายเป็น 

ตัวเลือกที่มีลุ้นว่าจะได้เข้าไปกินต�าแหน่งในสภาขุนนางมากที่สุด ริษยา

ความสามารถและดวงของเขา มผีูห้นุนหลงัทีแ่ข็งแกร่งมัน่คงอย่างสกุลอู๋  

สถานะในราชส�านักของเขามีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

เขาเป็นคนปกติ มภีรรยา ก�าลงัจะมลีกู ท�าความเข้าใจความช่ืนชอบ

แปลกประหลาดเช่นนีไ้ม่ได้ รูแ้ต่ว่าระหว่างเขากับถานอูฟู่ คนหนึง่เป็นฟ้า 

อีกคนเป็นดิน

มองผ่านสีขาวโพลนของหิมะไปก็เห็นถานอู่ฟูเดินตามหลังเขาช้าๆ 

เกล็ดหิมะตกลงมาเกาะปลายจมูก เจ้าตัวคร้านจะยกมือเช็ดออก เลย 

ย่นจมูกบิดไปมาให้มันตกลงมาแทน มือท้ังสองข้างจับประสานกันอยู ่

ใต้แขนเสื้อ แก้มแดงเรื่อเพราะอากาศหนาว ดวงตาหลุบต�่า

เขาชะลอฝีเท้าลงโดยไม่รู้ตัว ให้ขุนนางอื่นๆ เดินน�าไปก่อน

"อู่ฟู ไม่เป็นไรใช่หรือไม่"
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ฝ่ายนั้นเผยอเปลือกตาขึ้น พยายามท�าให้ตัวเองกระปรี้กระเปร่า

แล้วตอบย้ิมๆ "ข้าสบายดี ยินดีด้วยพ่ีเสี่ยนย่า ข้าขออวยพรให้ปีน้ี 

ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นมหาราชบัณฑิตในสภาขุนนาง ได้ยินว่าฮูหยิน 

ก็มีข่าวดีด้วยนี่"

ชายหนุ่มยืดอกข้ึนอย่างภาคภูมิ แต่พอเห็นรอยย้ิมสดใสจริงใจ 

บนใบหน้าเหน่ือยล้าของถานอู่ฟู เขาก็เหม่อลอยไปอย่างห้ามไม่อยู ่ 

ตัวเขาเองพยายามอย่างมากในการสร้างสายสัมพันธ์กับขุนนางอื่น ทว่า

ก็รู้อยู่แก่ใจว่าตนเป็นท่ีริษยาของคนเหล่านั้น มีเพียงถานอู่ฟูที่ไม่เคย 

อิจฉาเขาเลย

"พี่เสี่ยนย่า?"

เขาได้สติกลับมา ประสานมืออวยพรตอบ "วันน้ีเป็นวันปีใหม่  

ข้าเองก็ขออวยพรให้เจ้า...ให้เจ้า..."

ให้อะไรดีเล่า เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอย่างนั้นหรือ ใช่ว่า 

เขาอยากดูถูก ถานอู่ฟูคนนี้นิสัยดีจริง แต่หวัยังดีไม่เท่าบัณฑติสามัญชน

ทั่วไปด้วยซ�้า ไม่รู้ว่าตอนนั้นสอบได้ต�าแหน่งทั่นฮวามาได้อย่างไร

ถ้าเช่นน้ันก็ขออวยพรให้...งามกว่าดอกไม้แล้วกนั แม้ว่าความช่ืนชอบ 

ของเขาเป็นแบบปกติธรรมดา ไม่เคยคิดเกินเลยกับถานอู่ฟู แต่ระยะน้ี 

เขารู้สึกว่าหน้าตาอีกฝ่ายเหมือนสตรีมากข้ึนทุกที สามปีก่อนยังดูเป็น 

เด็กคนหน่ึง สามปีให้หลังเมื่ออายุครบย่ีสิบเอ็ด นอกจากจะไม่มีบุคลิก 

แบบบุรุษ ยังดูละมุนละไมขึ้นด้วยซ�้า

เขาลอบคิดในใจว่าเป็นเพราะเนี่ยชังหมิงนั่นล่ะ

"อวยพรให้ปีหน้าข้าไม่ต้องมางานถวายพระพรแบบน้ีแล้วกัน..." 
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นางงึมง�า วันปีใหม่ทั้งที ต้องมายืนแกร่วหน้าต�าหนักเฟิ ่งเทียนกับ 

ขุนนางอื่นตั้งแต่เช้ายันเย็น ร้องขานว่า 'ขอทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นๆ ปี' 

เพลียจะตายอยู่แล้ว

ถานเสี่ยนย่าหูดี ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือก แต่ด้วยความฉลาดจึงแกล้ง

ท�าเป็นไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น 

ประตูซหีวาอยู่ข้างหน้าน่ีแล้ว ในวงัหลวงมกีฎห้ามไม่ให้น่ังเก้ียวหรอื

รถม้า ต่อเมื่อเดินออกมาแล้วถึงค่อยนั่งเก้ียวกลับจวนได้ ขุนนางคนอื่น

กรกูนัเบยีดขึน้หน้าไปจนพวกเขาแยกออกจากกนั ถานเสีย่นย่าพลนัโพล่ง

ถามเบาๆ

"อู่ฟู เจ้าอยากกลับบ้านหรือไม่"

นางหันมายิ้ม "อยาก อยากมากด้วย"

"เช่นนั้น...รอข้าอยู่ข้างนอกนะ ข้าจะไปส่ง"

นางมองหน้าเขา ก่อนจะอ้าปากหาวปล่อยตัวให้ไหลตามฝูงชน 

ออกจากประตูซีหวาไปช้าๆ ไม่ได้รีบรุดเบียดคนออกไป

พอถึงด้านนอก เหล่าขุนนางต่างแยกย้ายไปคนละทาง บ้างขึ้นม้า 

บ้างนั่งรถม้า บ้างนั่งเกี้ยว นางขมวดคิ้วมองไปรอบๆ

"ขอแสดงความยินดกีบัน้องชายทีแ่คล้วคลาดปลอดภยัไปได้อกีปี"

เสยีงหวัเราะเบาๆ ดงัขึน้ข้างตวั จากนัน้ลมแผ่วกพั็ดเข้ามากระทบร่าง

ไม่ต้องเหลือบตามองก็รู้ว่าคนที่เข้ามายืนข้างๆ คือใคร นางย้ิม

สพัยอก "ขอแสดงความยินดกัีบพ่ีใหญ่ หน่ึงปีมาน้ีท่านแก่ข้ึนไม่น้อยเลย"

"ปีนี้ข้าอายุยี่สิบหก เริ่มมีผมหงอกประปรายแล้ว" เขาถอนหายใจ

นางหวัเราะออกมาเบาๆ แล้วเงยหน้าขึน้มองเขา "มีผมหงอกก็แสดงว่า 
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พ่ีใหญ่ห่วงใยทุกข์สุขปวงประชา ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ชาติบ้านเมือง

อย่างไรเล่า"

"ผิดกับเจ้า ชิงมีความสุขก่อนที่ชาวบ้านเขาจะสุข แต่ทุกข์หลังจาก

ที่ชาวบ้านเขาทุกข์"

"น่ันเป็นเพราะต่อให้ฟ้าถล่มลงมาก็มีพ่ีใหญ่รับไว้ให้ข้า ข้าจะต้อง

กังวลอะไรเล่า"

ก็เพราะอย่างน้ีนี่ล่ะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือชาติบ้านเมืองยัง 

ไม่เท่าไร สาเหตุหลักคืออกสั่นขวัญแขวนแทนนางอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่า 

จะถูกล่วงรู้ความลับต่างหาก 

สามปีก่อนเขาเห็นนางเก่งกาจสามารถ ยังนึกว่าอนาคตจะรุ่งโรจน์ 

ทีไ่หนได้ พอนางมัน่ใจว่าตัวเองมท่ีีพ่ึงก็...กลายเป็นเฉ่ือยแฉะเสียอย่างนัน้

ถือว่าเขาคาดการณ์พลาดเอง! ได้น้องสาวมาคนก็ดีแต่วางท่า  

นางฉลาดจริง แต่ใช้ความฉลาดแค่กับตัวเองเท่านั้น 

"ขุนนางบุ๋นบู๊แยกกันยืนเป็นฝั่งตะวันออกกับตะวันตก ข้าตาดีเลย

มองเห็นพ่ีใหญ่ ท่านนี่ยอดจริงๆ งานถวายพระพรจัดตั้งแต่เช้ายันเย็น  

ท่านยืนนิ่งไม่ขยับเขย้ือนแม้แต่นิดเดียว" พูดพลางเดินตามชายหนุ่มไป 

ที่รถม้าคฤหาสน์สกุลเนี่ย 

"แต่เจ้ากลับท�าเหมือนจะหมดสติให้ได้" ท�าเอาเขาพรั่นพรึงเสีย 

ไม่มีดี

"ก็ข้าหนาวนี่นา" นางบ่นเบาๆ "งานถวายพระพรอะไรก็ไม่รู้ ปีใหม่

ทั้งทีก็ควรได้นอนสบายอยู่ในห้อง นี่ต้องออกมาร้องทรงพระเจริญหมื่นปี

หมื่นๆ ปี มีอะไรน่าสนุกตรงไหน"
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"งานพิธีการที่ไม่จ�าเป็นเช่นนี้ ต้องมีอยู่แล้วล่ะ" เขาสังเกตเห็นว่า

นางตัวสั่นนิดๆ เลยช่วยกระชับผ้าคลุมกันลมให้แน่นขึ้น ขุนนางโดยรอบ

เห็นการกระท�าน่าคิดลึกของเขาก็พากันมองมาด้วยสายตาแปลกๆ

ถานอูฟู่เมนิสายตาเหล่านัน้ ถอนหายใจพูดต่อไปว่า "จะแกล้งป่วย

ก็ยังไม่ได้ เป็นขุนนางนี่ไม่ง่ายเลยสักนิด" ปกติแอบอู้ได้เมื่อไรเป็นต้องอู้ 

คนอื่นท�างาน ส่วนนางเอ้อระเหยลอยชายอย่างมีความสุข มีแต่พิธีการ

หยุมหยิมในราชส�านักนี่ล่ะที่อยากหนีก็หนีไม่ได้

"อู่ฟู เจ้า...คิดได้หรือยัง" เขาถามอย่างมีนัยส�าคัญ

นางมองชายหนุ่มแล้ววาดยิ้มบนเรียวปาก "ยัง"

รถม้าจอดรออยู่ข้างหน้า คนรถเปิดประตูให้ เน่ียชังหมิงช่วย 

ประคองนางขึ้นรถก่อน จากนั้นตัวเองก็ก้าวตามขึ้นไป

"ยังหนาวอยู่หรือไม่" เขาถามพลางเปิดม่านหน้าต่าง ลมหนาวพัด

กรูเข้ามาจนนางสะท้าน

"หนาวจนจะแข็งอยู่แล้ว" นางทิ้งร่างนุ่มนิ่มบอบบางไปซุกผ้าห่ม 

เนื้อนุ่มที่เตรียมไว้บนรถ

"เจ้าเป็นคนทางใต้ จะไม่ชินกับอากาศแบบนี้ก็ไม่แปลก" เขาบอก

เขาประจักษ์นิสัยขี้หนาวของนางตั้งแต่ปีแรก กลับจากส�านัก 

ราชบัณฑิต นางเป็นต้องตรงดิ่งไปล้มตัวนอนบนเตียงโดยไม่กินข้าวเย็น

ด้วยซ�้า ตอนแรกเขานึกว่านางเป็นโรคอะไรสักอย่าง ต่อมาถึงได้รู้ว่า 

เป็นเพราะนิสัยขี้หนาวของนางนั่นเอง

พอก�าลังจะสั่งให้คนรถออกรถ ก็ได้ยินเสียงคนเรียกอยู่ข้างนอก 

"เดี๋ยว! ช้าก่อน! อู่ฟู อย่าเพิ่งไป!"

Page ��������������.indd   94 19/7/2562 BE   15:49



95

อวี๋ฉิง

"สหายร่วมงานของเจ้าน่ะอู่ฟู"

"อ้อ" นางงึมง�าในคอ ก่อนจะลุกขึ้นนั่งอย่างหงุดหงิดเล็กน้อย  

เพราะเดิมทีจวนหลับอยู่แล้ว มาถูกปลุกเสียได้

รอจนนางน่ังเรียบร้อยแล้ว เนี่ยชังหมิงถึงค่อยเปิดประตูรถออก 

ครึ่งหนึ่ง ให้อีกครึ่งที่เหลือบังร่างของนางเอาไว้ จากนั้นก็ส่งยิ้มบางๆ ไป

ให้ถานเสี่ยนย่า "ใต้เท้าถาน มีอะไรหรือ"

"ก็ไม่มอีะไรหรอก" ถานเสีย่นย่าเหลอืบมองข้างในรถอย่างอดไม่อยู่ 

"ข้านัดกับอู่ฟูไว้ว่าจะพาเขาไปส่ง"

"จะต้องรบกวนใต้เท้าถานไปไย ข้าเองก็ก�าลังจะกลับคฤหาสน ์

สกุลเนี่ยอยู่พอดี ให้เขากลับไปด้วยกันเลยก็ได้ ท่านรีบกลับจวนไป 

ฉลองปีใหม่ดีกว่า" เนี่ยชังหมิงเอ่ยปฏิเสธ

หิมะขาวโพลนปลิวว่อน ลมแรงระลอกหน่ึงพัดเกล็ดหิมะเข้ามา

ในรถ ถานอู่ฟูจามพรืดแล้วท�าตัวหด ถลึงตามองเขาเป็นเชิงต�าหนิ

ถลงึตาใส่เขาท�าไมกัน อีกฝ่ายไม่ใช่สหายร่วมงานของเขาเสียหน่อย 

สตรีผู้นี้เหิมเกริมขึ้นทุกที เห็นพี่ชายอย่างเขาเป็นบ่าวคอยไล่แขกไปแล้ว

"อู่ฟู ห่มผ้าสิ!" เนี่ยชังหมิงขมวดคิ้ว ท�าท่าจะปิดประตูรถ

ยามนั้นเอง ไม่รู้ว่าถานเสี่ยนย่าไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน ถึงได้ 

จับประตูรถเอาไว้พลางว่า "ได้ยินว่าพอถึงเทศกาลทีไร หากเจวี๋ยเหยีย 

ไม่ได้ออกลาดตระเวนเมอืงหลวง ก็จะอยู่ในคฤหาสน์สกุลเนีย่กับสหายสนิท 

สี่ห้าคน ถกประเด็นเรื่องความเป็นไปของชาติบ้านเมืองในอนาคต แม ้

ข้าจะท�างานในส�านักราชบัณฑิต แต่ก็ห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรด้วย 

เช่นกัน ไม่ทราบว่าคืนนี้ข้าขอไปเข้าร่วมด้วยอีกคนได้หรือไม่" พูดจบ 
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ก็พบว่าเน่ียชังหมิงไม่ได้มองเขา หากแต่ทอดสายตามองผ่านตัวเขาไป

หยุดอยู่ด้านหลังไกลๆ

เขาหันไปมอง พบว่าในกลุ่มสหายร่วมงานท่ียืนกระจัดกระจาย 

หน้าประตูซีหวา ใครคนหนึ่งก�าลังมองมาทางนี้เช่นกัน เป็นเซ่าหยวนเจี๋ย

ที่ได้รับความไว้วางพระทัยอย่างสูงจากจักรพรรดินั่นเอง 

"หากข้ายังปฏิเสธอีกก็เท่ากับไม่ไว้หน้าใต้เท้าถาน เชิญขึ้นมาเถิด" 

เนี่ยชังหมิงพูดปุบปับพร้อมเปิดประตูรถให้ ลังเลอยู่สักพักเขาก็พูดเบาๆ 

กับถานอู่ฟูก่อนที่ถานเสี่ยนย่าจะก้าวขึ้นมา "ขออภัยที่ล่วงเกิน"

ร ่างสูงใหญ่ขยับเข้าไปหาหญิงสาว เว ้นท่ีท่ีนั่งอยู ่เมื่อครู ่ให้ 

ถานเสี่ยนย่า

"พ่ีใหญ่มัดใจคนเก่งจริงๆ ไม่ตกหล่นแม้แต่คนเดียว" นางหาว 

ท่าทางจะไม่ได้ยินค�าขอขมาเมื่อครู่ของเขา

"ข้าท�าเพื่อเจ้าหรอกนะ อดทนหน่อย กลับไปค่อยนอน" เขากระซิบ

ข้างหูนางเบาๆ

หญิงสาวส่งเสียงงัวเงีย พอถานเสี่ยนย่าก้าวขึ้นมาอีกคน รถม้า 

ก็แคบไปถนดัใจ เขาขายาวแขนยาว จงึไปโดนมอืทัง้สองข้างของถานอูฟู่

โดยไม่ได้ตั้งใจ และท�าท่าจะอุทานว่ามือนางเย็นเหลือเกิน

แต่แล้วเนี่ยชังหมิงก็ปัดมือนางออกแบบไม่ให้ตั้งตัว เพ่ือจะได้ 

ไม่ถูกเขาสัมผัส

"เจ็บนะ" ขนตาหนาเป็นแพของนางขยับเบาๆ คิ้วขมวดเข้าหากัน

เน่ียชงัหมงิย้ิมบาง "ห่มผ้าเสยีให้เรยีบร้อย อย่าให้มอืเท้าโผล่ออกมา  

เดี๋ยวก็หนาวหรอก"
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ถานเสี่ยนย่าใจเต้นแรงขึ้นหนึ่งจังหวะ เขาประสานสายตาเข้ากับ

เนี่ยชังหมิง ขยับริมฝีปากอยู่ชั่วครู่ถึงหาค�าพูดเจอ "ในเมื่อถานอู่ฟูหนาว 

เช่นนั้น...เช่นนั้นข้าเอาม่านหน้าต่างลงแล้วกัน..."

"ไม่ต้อง ใต้เท้าถาน อากาศในรถไม่ถ่ายเท" เน่ียชังหมิงห้ามอย่าง

สุภาพ

"อ้อ...ขอรับ..." ทั้งคู่ไม่ได้ท�าอะไรผิดปกติเลยแท้ๆ แต่ถานเสี่ยนย่า

ก็ยังหน้าแดงเรื่ออย่างห้ามไม่อยู่ ไม่รู้จะเอาสายตาไปวางไว้ตรงไหนดี 

สดุท้ายก็ถามด้วยเสยีงอนัดงั "ได้ยินว่าปีก่อนเจว๋ียเหยียถวายรายงานขอให้ 

เสริมก�าลังกองทัพป้องกันชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นหรือ"

ถานเสี่ยนย่ากระแอมสองที แล้วเห็นถานอู่ฟูท่ีหลับตานอนสะดุ้ง

เบาๆ เขาลองกระแอมอีกที ถานอู่ฟูก็สะดุ้งอีก แต่ไม่ยอมลืมตาข้ึนมา  

เห็นแล้วพลันนึกถึงแมวที่ฮูหยินของเขาเลี้ยงไว้ในบ้าน ช่าง...ตลกด ี

เหลือเกิน

"ชาวบ้านแถบชายฝั ่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นอยู ่

แร้นแค้นฝืดเคือง การมีกองก�าลังของราชส�านักปกป้องช่วยข่มขวัญ 

พวกโจรสลัดวอโค่ว* ได้ไม่มากก็น้อย น่าเสียดายท่ีรายงานของข้าถูก 

ตีกลับมา"

ค�าตอบของเนี่ยชังหมิงดึงสติถานเสี่ยนย่ากลับมาชั่วขณะ "อย่างนี้

นีเ่อง" เขาย้ิมเก้อๆ แล้วเบนสายตาไปหาใบหน้ายามหลบัใหลของถานอูฟู่ 

อีกครั้ง ก่อนจะกระแอมใหม่ นางขยับตัวเล็กน้อยตามคาด

"อู่ฟู อย่าหลับสิ" ดูเหมือนเนี่ยชังหมิงจะสังเกตเห็นสายตาผิดปกติ

* โจรสลัดวอโค่ว เป็นโจรสลัดชาวญี่ปุ่นที่ออกปล้นในแถบริมทะเลของจีน บางครั้งเรียกว่า 'โจรสลัดแคระ'
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ของอีกฝ่าย แต่ก็ไม่อยากเสียมารยาทเขย่าตัวปลุกนาง จึงเอื้อมมือ 

ผ่านร่างแบบบางไปหยิบกล่องฉวนเหอ* มาแทน "อ้าปาก"

"อือ..."

"อู่ฟู"

กลีบปากสีชมพูเผยอออกเล็กน้อย เนี่ยชังหมิงป้อนวุ้นพุทราเปรี้ยว

ให้กิน นางท�าหน้าย่น ลืมตาโพลง หายง่วงเป็นปลิดทิ้ง

"เปรี้ยวนัก!"

"เปรี้ยวสิดี ช่วยเรียกน�้าย่อย เพิ่มความกระปรี้กระเปร่าได้อีกด้วย" 

นี่คือของวิเศษที่พ่อครัวคฤหาสน์สกุลเน่ียท�ามาเพ่ือแก้อาการของนาง 

โดยเฉพาะ "เห็นคนในจวนบอกว่าเมื่อวานเจ้าเข้าห้องไปนอนทันทีโดย 

ไม่กินข้าวเย็น เจ้าต้องกินวันละหกมื้อ วันนี้ก็ไม่กินอีก เด๋ียวก็ป่วย 

เอาหรอก เมื่อป่วยก็ต้องไปหาหมอ เจ้าไม่ชอบไปหาหมอไม่ใช่หรือไร"

"พ่ีใหญ่ช่างล่วงรู้จริงๆ" นางบ่นอย่างหงุดหงิด แล้วหยิบวุ้นพุทรา

เปรี้ยวใส่ปากเองอีกชิ้น

ถานเสี่ยนย่ามองคนทั้งคู่จนตาแทบถลน รักร่วมเพศคืออะไร วันนี้

เขาได้เปิดหูเปิดตาแล้ว! ที่แท้ความรักระหว่างบุรุษกับบุรุษก็เหมือน 

ความรักระหว่างบุรุษกับสตรี ถานอู่ฟูกับเขาท�างานด้วยกัน ปกติเขารู้สึก

แค่ว่าฝ่ายนั้นหน้าตาคล้ายสตรี ซึ่งบุรุษไม่น้อยก็หน้าตาเช่นนี้ เวลาท่ี 

อยู่ใกล้ๆ กันจะได้กลิ่นหอมรวยรินออกมาจากกายเจ้าตัว อากัปกิริยาดู

นุ่มนวล แม้จะโง่งมอยู่สักหน่อย แต่ก็ไม่ถึงขั้นเกินเยียวยา...

ต้องมาเห็นคนอย่างนีพ้ลดัเข้าไปในโลกท่ีมผีูค้นรงัเกียจ ศีลธรรมในใจ 

* กล่องฉวนเหอ เป็นกล่องชนิดหนึ่งซึ่งมีลวดลายสวยงาม โดยมากจะเป็นลักษณะแบบกลม ด้านในแบ่งเป็น
ช่องเล็กๆ ส�าหรับใส่ขนมหวานรสชาติต่างๆ กัน
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ท�าให้เขา...ทนมองไม่ไหวจริงๆ

ทันทีที่รถจอด ถานเสี่ยนย่าก็พรวดพราดลงไปเป็นคนแรก

"พี่ใหญ่ เขาเป็นอะไรไปน่ะ"

"คิดเลื่อนเปื้อนน่ะสิ" เนี่ยชังหมิงตอบเนิบๆ

"เขาอยู่บ้านแล้วคับอกคับใจ พี่ใหญ่ดีกับเขาหน่อยแล้วกัน"

"หือ? ข้านึกว่าพวกเจ้าไม่สนิทกันเสียอีก นึกไม่ถึงว่ากระท่ังเร่ืองที่

บ้านเขายังเอามาเล่าให้เจ้าฟังด้วย" เขาไม่ได้คบหากับถานเสี่ยนย่า  

แต่ก็เคยเจอหน้าอยู่หลายครั้ง ดูออกว่าชายหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่คนที่จะระบาย

ความคับใจให้คนนอกฟัง

"ข้าเดาเอาน่ะพี่ใหญ่" นางยกมือปิดปากหาว "ปีใหม่ทั้งที แต่คนมี

ครอบครัวแล้วกลับมาขลุกอยู่กับเหล่าชายไร้คู่ ท่าทางจะมีปัญหากับท่ี

บ้านถึงได้ไม่อยากกลบั ฮหูยินของเขาเป็นธิดาขนุนาง ย่อมต้องเอาแต่ใจ

บ้าง จะทะเลาะกันก็ไม่แปลก"

เน่ียชงัหมงิมองนางอยู่นาน จนมัน่ใจว่านางไม่ได้จงใจคอยจบัสงัเกต 

ถานเสี่ยนย่า จึงค่อยแกล้งพูดยิ้มๆ "โชคดีที่ตอนนั้นเจ้าได้เป็นแค่ทั่นฮวา 

ไม่เช่นนั้นคนที่ต้องคับอกคับใจวันนี้ก็คือเจ้า"

ถานอู่ฟูเพียงแต่ย้ิมโดยไม่ว่ากระไร การไม่ตอบก็ถือเป็นการปกป้อง

ตัวเองเช่นกัน ปากมากมักพลาดง่าย ข้อนี้นางรู้อยู่หรอก เมื่อใดที่เขา 

พูดจาเป็นนัยเช่นนี้ นางจะสงสัยเสมอว่าเขามองอะไรออกแล้ว

มองเพศที่แท้จริงของนางออก? เป็นไปได้ด้วยหรือ เท่าท่ีท�างาน 

ในราชส�านักมา ไม่มีใครมองออกว่านางเป็นหญิงในคราบชาย แล้วเขา

จะมองออกได้อย่างไรเล่า
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"เจว๋ียเหยีย รีบลงจากรถม้าเถิดขอรับ!" ถานเสี่ยนย่าส่งเสียง 

ร้อนรนเรียกอยู่ข้างนอก เหมือนนึกเสียใจว่าเมื่อครู่ไม่น่ารีบลงมาเร็ว  

แล้วปล่อยให้ถานอู่ฟูอยู่กับเนี่ยชังหมิงตามล�าพัง

"อู่ฟู จะให้ข้าช่วยพยุงลงจากรถหรือไม่" เน่ียชังหมิงถามพร้อม 

ยื่นมือไปให้

หญิงสาวได้สติกลับมา แล้วคลี่ย้ิมตามความเคยชิน "ขอบคุณ 

พ่ีใหญ่" แต่พอจะจับมือแข็งแรง เขากลับเล่ียงหนีอย่างแนบเนียนด้วย 

การจับข้อมือใต้แขนเสื้อของนางไว้แทน แล้วจูงนางลงจากรถ

สัญญาณเตือนภัยดังวาบขึ้นในใจ ก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็ว  

นางไม่อยากเปลืองสมองคิดมาก และย่ิงไม่อยากเชื่อว่าตนมีพิรุธให้เขา

จับได้ ยอมมองว่าคิดมากไปเองดีกว่า หาไม่นางจะรู้สึกเสียศักดิ์ศรี

"อา หิมะตกหนักขึ้นทุกทีแล้ว" ถานอู่ฟูพึมพ�าพลางแหงนหน้ามอง

หิมะที่ปลิวว่อนเต็มฟ้า ก่อนจะโปรยปรายลงมาทับถมกันบนพื้น

"หิมะตกเหมือนกันอย่างนี้ทุกปี แต่สตรีเล่า" เนี่ยชังหมิงเอ่ยเป็นนัย 

คล้ายก�าลังสื่ออะไรบางอย่าง "สตรีมีความสาวสะพรั่งให้ผลาญได้สักกี่ปี 

เจ้าว่าจริงหรือไม่ อู่ฟู"

นางตอบโดยไม่เปลี่ยนสีหน้า "พี่ใหญ่ร�าพึงร�าพันเสียแล้ว ท่านเอง

ก็ใกล้จะสามสิบเต็มที เหตุใดถึงยังไม่แต่งงานเสียทีเล่า"

"ใจข้ามีแต่ราชส�านัก"

"คิดจะอยู่ตัวคนเดียวไปทั้งชีวิตหรือไร" นางถามต่อ

เน่ียชังหมิงยักไหล่ ก่อนจะตอบย้ิมๆ "ท่ีบ้านเกิด ข้ามีพ่ีน้องร่วม 

สายเลือด ในราชส�านักน่ี ข้ามีน้องชายที่รู้ใจอยู่เป็นเพ่ือนก็เพียงพอแล้ว 
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ชีวิตน้ีความรักที่ข้าต้องการก็มีแค่นี้ล่ะ เจ้าเล่า เจ้าเองก็จะอยู่อย่างไร้คู ่

ไปทั้งชีวิตเหมือนกันหรือ" นางไม่แต่งงานไปตลอดแบบเขาไม่ได้หรอก

"ข้า?" หญิงสาวน่ิงคิดเลก็น้อย ก่อนจะเลิกคิว้ย้ิมๆ "ข้ากับพ่ีใหญ่เป็น

พี่น้องร่วมใจ ในเมื่อร่วมใจ ข้าก็จะครองตัวไร้คู่กับพี่ใหญ่ไปทั้งชีวิต"

"พูดจาส่งเดช" เขางึมง�า

ละอองหิมะสขีาวเงนิตกหนกัขึน้เรือ่ยๆ ลมพัดกระโชกแรงจนโคมไฟ 

บนหลงัคารถม้าดับลง ท่ามกลางความมดืสลวั แลเหน็แสงเงนิส่องกระทบ

ใบหน้านางได้เลอืนราง นางย้ิมอยู่ ทว่าเขาอ่านความรูส้กึใต้รอยยิม้ของนาง 

ไม่ออก

วันๆ เขาได้แต่ท�างานอยู่ในราชส�านัก เจอสตรีท่ียังสาวและยังไม่ได้

ออกเรือนน้อยคน นางเป็นสตรีเพียงหน่ึงเดียวท่ีใกล้ชิดกับเขา นาง 

ไม่เคยทรยศหักหลังเขา เปิดใจคุยกับเขาได้ทุกอย่างตั้งแต่เร่ืองชาติ 

บ้านเมืองลงไปถึงความชอบส่วนตัว มีแต่เพศท่ีแท้จริงเท่านั้นท่ีนาง 

ไม่เคยปริปากให้ฟัง

นางไม่พูด เขาก็ไม่ถาม เพียงแต่ในบางครั้งจะรู้สึกเสียดายอย่าง 

สุดซึ้งอยู่ในใจ เสียดายที่นางคิดการใหญ่ไม่เป็น ขอแค่เป็นอาลักษณ์ 

ในส�านักราชบัณฑิตไปวันๆ ก็พอ หากนางเป็นชาย เขาจะเค้นให้นาง 

แสดงความสามารถออกมาให้ได้ แต่นี่นางเป็นสตรี...

สามปีก่อนเขานึกแค้นใจที่นางไม่ใช่บุรุษ สามปีให้หลังเขากลับ 

นึกแค้นระบบสอบเข้ารับราชการที่กีดกันสตรี!

"พี่ใหญ่ ท่านถอนใจอีกแล้วนะ ระยะนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆ 

อย่างนั้นหรือ"
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"เฮ้อ..." เขาถอนหายใจอีกครั้งพลางนึกในใจ ที่ทอดถอนใจอย่างนี้ 

สาเหตุไม่ได้มาจากชาติบ้านเมือง แต่มาจากนางต่างหาก!

ต่อให้คนรอบข้างมองมาด้วยสายตาแปลกๆ เขาก็ยังเห็นนางเป็น

น้องสาวจากใจจริง และคอยลอบปกป้องชื่อเสียงของนางมิให้ด่างพร้อย 

โดยพยายามรักษาระยะห่างกับนางให้มากท่ีสุด วันข้างหน้าหากนาง 

พึงใจหนุ่มบ้านใด เขาก็จะจัดการให้นางออกเรือนไปอย่างมีหน้ามีตา

แต่มีข้อแม้คือบุรุษผู้นั้นจะต้องสติปัญญาดีพอ ยอมรับนางได้ 

และ...กล้าแต่งงานกับนาง

พอคิดว่าเมื่อนางแก่ตัวลงเรื่อยๆ บุรุษที่ตรงตามเงื่อนไขยิ่งน้อยลง

ทุกที เขาก็ปวดหัวหนักกว่าเดิม

ช่างน่าปวดหัวนัก 
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ลมพัดแรงขึ้นตามล�าดับ หิมะปลิวเข้ามากระทบบานหน้าต่าง 

ดังเป็นระลอก อากาศเช่นน้ีช่างน่าห่มผ้านวมหลายๆ ชั้นออกไปรับแขก

เสียจริง

"พ่ีชายอู่ฟู หากท่านยังไม่ส่งเสียงอีก เสี่ยวจิ่นจะเข้าไปแล้วนะ 

เจ้าคะ"

"ข้าส่งเสียงอยู่นี่อย่างไร..." นางงัวเงียจะหลับแหล่มิหลับแหล่

"ส่งเสียงรับแล้วก็รีบออกมาเถิด นายท่านให้ข้ามาเชิญ" เด็กหญิง

ยังคงไม่เรยีกเนีย่ชงัหมงิว่า 'ท่านพ่อ' เว้นเสยีแต่เวลาอยู่ต่อหน้าเขาเท่านัน้ 

"ไปบอกเขาไปว่าข้าหลับแล้ว..."

"นายท่านบอกว่าหากท่านไม่ไป นายท่านจะมาเชิญด้วยตัวเอง"

"เก่งนกันะ เสีย่วจิน่ ถึงกับใช้พ่ีใหญ่มาขู่ข้า" ถานอูฟู่งมึง�า สกัพักหน่ึง 

ถึงค่อยบังคับตัวเองให้ขึ้นจากถังน�้า

5 
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แม้จะมกีระถางไฟ ในห้องก็ยังหนาวจบัจติ นางรีบรัดอก สวมเส้ือคลุม 

ล�าลองตัวยาวส�าหรับอยู่บ้านอย่างว่องไว หนาวเหลือเกิน...สองขาขยับ

เข้าไปหาเตียงโดยไม่ทันรู้สึก ก่อนจะทิ้งตัวกลิ้งหน่ึงตลบ ดึงผ้านวม 

ผืนหนามาห่ม

"พี่ชายอู่ฟู?" หากไม่เพราะนายท่านตั้งกฎเอาไว้ว่าจะเข้าไปข้างใน

ได้ต่อเมื่อพ่ีชายอู่ฟูอนุญาต นางคงเข้าไปนานแล้ว จะได้ไม่ต้องมา 

ส่งเสียงตะโกนอยู่ตรงนี้

"อือ...ไม่กินแล้ว...ไม่กินแล้ว น่าร�าคาญจริง..." หญิงสาวซุกหน้า

เข้าไปใต้ผ้านวม แล้วหลับไปอย่างรวดเร็ว

ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไร นางถึงตื่นขึ้นมาด้วยความหนาวเย็น ขนาด

ห่มผ้าแท้ๆ มือเท้ายังเย็นข้ึนทุกขณะ เย็นเสียจนนางต้องลืมตาแล้ว 

โผล่หัวออกมาจากใต้โปง

"เหวอ..." นางร้องเสียงหลง

"เจ้าไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้ว จะเอาแต่นอนไม่ได้นะ" ประต ู

เปิดอ้า เนี่ยชังหมิงยืนอยู่หน้าห้อง ไม่เข้ามาข้างใน ข้างๆ คือเสี่ยวจิ่น 

ที่จ้องมองนางเป็นเชิงต�าหนิ

"เฮ้อ..." นางถอนหายใจอย่างหงุดหงิด ลมหนาวพัดกรูเข้ามา 

อย่างต่อเนื่อง ดูท่าเขาคงไม่ยอมกลับไปแน่

"อู่ฟู?"

"มาแล้วๆ" นางพลกิตวัลกุลงจากเตยีงอย่างไม่สบอารมณ์ พอปลายเท้า 

แตะถูกพ้ืนเย็นเฉยีบก็รบีชกักลบัไปทันท ีหนัไปถลงึตาใส่เมือ่ได้ยินเสีย่วจิน่ 

หัวเราะคิก ก่อนจะใส่รองเท้าอย่างไม่เต็มใจนัก
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เสี่ยวจิ่นรีบเดินเข้ามาหยิบผ้าคลุมกันลมบนเก้าอี้ให้พลางว่า  

"พ่อครวัหวังท�าเก๊ียวไว้ มแีต่ของโปรดของพ่ีชายอูฟู่ทัง้น้ันเลย เก๊ียวเน้ือสับ  

เกี๊ยวไส้แตงกับกุ้งแห้ง แล้วก็..."

"เลิกพูดๆ น�้าลายข้าจะไหลถึงพื้นอยู่แล้ว เสี่ยวจิ่น เจ้าดูแลข้าดีขึ้น

ทุกวันเช่นนี้ ต่อไปข้าจะยอมให้เจ้าออกเรือนไปได้อย่างไร" นางใช้ 

ผ้าคลมุกันลมห่อตวัเองจนแน่นหนา ถึงค่อยเดนิออกจากเรอืนพร้อมด้วย

เนี่ยชังหมิง

"พ่อครัวหวังเค้นสมองสรรหาอาหารมาท�าให้เจ้ากินจนแทบหมด

ปัญญาแล้ว" เขากางร่มกันหิมะให้ พอเห็นนางท�าท่าไม่อินังขังขอบก็ 

ยิ้มเรียบๆ "คนทางเหนือกินเกี๊ยวรับปีใหม่ ของไม่ถูกใจเจ้าไม่กิน อาหาร

อย่างไหนกินซ�า้สกัสีห้่ารอบเจ้าก็ไม่กิน ช่างเลอืกกินแบบน้ีต้องเดอืดร้อน

สักวัน"

"ข้ามีพี่ใหญ่คอยหนุนหลัง ฟ้าถล่มลงมาก็มีท่านคอยรับให้ ไม่เห็น

ต้องกลัวเลย"

เขาส่ายหน้า ไม่เห็นด้วยกับท่าทีไม่ทุกข์ร้อนของนาง "บางทีอีก 

สองสามปีหลังจากนี้อาจเกิดสงคราม คราวน้ีต้องไปขึ้นปีใหม่กันใน 

ค่ายทหารแล้ว"

นางหรีต่า เงยหน้าขึน้มองเขา "พ่ีใหญ่ หากเกิดสงครามจริง คนออกรบ 

ก็ไม่เห็นต้องเป็นท่านเลยนี่นา" ความหมายที่แฝงอยู่ในค�าพูดของนาง 

ก็คือเลี่ยงได้ก็เลี่ยง ให้คนอื่นไปตายแทนที่แนวหน้า

เนี่ยชังหมิงยิ้มบางแล้วเอ่ยเบาๆ

"แบบน้ีก็ดีเหมือนกัน เจ้าไม่ได้เลื่อนต�าแหน่ง เป็นอาลักษณ์อยู ่
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ในส�านักราชบัณฑิตต่อไป จะได้ไม่ต้องไปเข่นฆ่าข้าศึก"

"ข้ารู ้จักประเมินตัวเองอยู่หรอกน่า ข้ามันแรงน้อย อย่าว่าแต่ 

ฆ่าข้าศึกเลย แม้แต่จะฆ่าไก่ยังไม่มีปัญญา ออกไปท�าศึกเพ่ือแสดง 

ความจงรักภักดี เกิดตายไปก็เปล่าประโยชน์ สู้คอยใช้สมองวางแผน 

อยู่แนวหลังดีกว่า"

นางถอนหายใจเฮือก หิมะขาวโปรยปรายลงมาติดเรือนผมยาวที่

มัดรวบไว้ เขาเห็นเข้าจึงช่วยปัดออกให้เบาๆ

เสีย่วจิน่ท่ีถือร่มคนัเลก็เดนิตามหลงัน่ิงชะงกั เลอืดฉดีซูข้ึ่นหวั ขณะ

โพล่งออกไปว่า "พ่ีชายอู่ฟูหนักไม่เอาเบาไม่สู้ ดีนะไม่ได้เกิดมาเป็นสตร ี

ไม่เช่นนั้นจะเข้าครัวตุ๋นแกงให้สามีกินได้อย่างไร" 

เดก็น้อยจงใจเน้นเสยีงค�าว่า 'สตร'ี ให้นายท่านฟัง ขอให้นางคดิมาก

ไปเองเถิด นางมกัจะรูส้กึว่านายท่านเป็นเหมอืนทีข้่างนอกลอืกันอยู่เรือ่ย

"ถึงอย่างไรข้าหนักก็ไม่เอา เบาก็ไม่สู้อยู่แล้ว ไว้รอให้เสี่ยวจิ่นโต

เมื่อไร ข้าค่อยแต่งงานกับแม่นางน้อยที่ท�าได้ทุกอย่างแบบเจ้าแล้วกัน" 

ถานอู่ฟูหัวเราะเบาๆ แล้วเปิดประตูห้องโถงโดยที่เด็กหญิงคัดค้านไม่ทัน

ไออุ่นทะลักออกมา นางรีบสาวเท้าเข้าไปข้างในทันที

เก๊ียวแบบทางเหนือขึน้ควันฉยุอยู่บนโต๊ะกลม ต้วนหยวนเจ๋อทีน่ั่งอยู่ 

เอ่ยทกัทายย้ิมๆ "มาเสยีทนีะ ข้าก�าลงัพนนัอยู่เลยว่าคนผอมบางอย่างเจ้า

จะเป็นลมล้มพับไปในงานถวายพระพรปีไหน!"

ถานอูฟู่เดาะลิน้ ขณะเดนิเข้ามานัง่ท่ีโต๊ะพร้อมเน่ียชงัหมงิ ตรงข้ามนาง 

คอืถานเสีย่นย่า นางสงัเกตเหน็เขา เพราะเขาจ้องนางไม่วางตาตัง้แต่ท่ีนาง 
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เดินเข้ามาในห้องแล้ว

นางส่งยิ้มบางๆ ไปให้ "พี่เสี่ยนย่า เป็นอะไรไปหรือ"

"เอ่อ..." ถานเสี่ยนย่าได้สติ หน้าแดงเรื่อ รีบหลุบตามองต�่าแทบ

ไม่ทัน "ไม่มีอะไร...ไม่มีอะไร..." แค่เผลอมองตาค้างเท่านั้น

เขากับถานอูฟู่เก่ียวพันกันในฐานะสหายร่วมงาน แต่ยังไม่เคยเหน็

อีกฝ่ายในชุดอื่นมาก่อน เวลาใส่เครื่องแบบขุนนาง คนผู้นี้แม้จะสูงโปร่ง 

ทว่าก็มีความนุ่มนวลอ่อนช้อยอยู่ในตัว มิน่า...มิน่าเนี่ยชังหมิงถึงมีความ

ชื่นชอบอย่างน้ันไปได้ เพราะอีกฝ่ายคืออู่ฟูนี่เอง...เมื่อครู่ขนาดเขายัง 

ใจเต้นแรงเลย

ต้วนหยวนเจ๋อมองถานเสี่ยนย่า ก่อนจะหันไปมองเนี่ยชังหมิงที่ 

ไม่มีอาการรู้สึกรู้สา แล้วช่วยคลี่คลายบรรยากาศให้ "ใต้เท้าถานอย่าได้

ถือสา อู่ฟูงามกว่าดอกไม้เป็นเรื่องจริง ขนาดข้าเจอกันอยู่บ่อยๆ บางที 

ยังมองตาค้าง นับประสาอะไรกับท่าน"

"งามกว่าดอกไม้อะไรกัน ดอกไม้มีตั้งหลายชนิด พ่ีใหญ่ ท่านว่า 

ข้าเป็นดอกอะไรดี" ถานอู่ฟูถามยิ้มๆ ดูจะไม่คิดมากท่ีคนมองว่าตน 

เหมือนสตรี

เนี่ยชังหมิงย้ิมบาง "ข้าว่าเจ้าไม่เหมือนดอกไม้อะไรท้ังน้ัน แต่

เหมอืนตัวเพียงพอนมากกว่า รบีกินเข้าเถิด เย็นแล้วเดีย๋วเสยีรสหมด" เขา

ว่าพลางดนัเก๊ียวในชามกลมไปตรงหน้านาง แล้วหันมาพูดกับถานเสีย่นย่า  

"เชิญใต้เท้าถาน ปีใหม่บรรยากาศใหม่ พ่อครัวท�าอะไรสนุกๆ เอาไว้ หาก

ท่านกินแล้วเจอรสหวาน ก็ขอแสดงความยินดีว่าปีนี้ชีวิตท่านจะต้อง 

ราบรื่นผาสุกอย่างแน่นอน"
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ถานเสีย่นย่าหยิบตะเกียบ มองเก๊ียวสองสามจานบนโต๊ะ พอเหลือบไป 

เห็นเกี๊ยวน�้าที่วางอยู่ตรงหน้าถานอู่ฟูโดยเฉพาะก็เกิดฉุกใจ

"ในเมื่อจะเสี่ยงดวง เหตุใดอู่ฟูถึงไม่กินกับคนอื่นเล่า" หรือว่าป่วย

เป็นโรคอะไรแล้วกลัวจะติดคนอื่น

"เขาเลือกกินน่ะ"

"เลือกกิน?" ถานเสี่ยนย่าอุทานเสียงหลง จ้องมองคนท่ีก�าลังกิน 

เกี๊ยวน�้าอย่างสบายอารมณ์ก็ให้ฉุนขึ้นมาในใจ "เป็นบุรุษเลือกกินได้หรือ 

มน่ิาเล่า คนอืน่ถึงมองว่าเจ้าเป็น..." เป็นสมบตัขิองเนีย่ชงัหมงิ เป็นภรรยา

ชายของเนี่ยชังหมิง เป็นกระต่ายที่แยกเพศไม่ออก...

น่ารังเกียจเหลือเกิน! ที่ผ่านมาเขายังนึกว่าคนรอบข้างพูดเกินไป 

แค่เพราะอู่ฟูรูปร่างหน้าตาเหมือนสตรีก็ถูกกล่าวหาว่านิยมบุรุษ มาวันนี ้

...ช่างไร้ยางอายย่ิงนัก! ดีนะที่เขาอยู่ด้วย เขาจะช่วยดึงอู่ฟูออกมาจาก

เส้นทางมิดีมิงามนี้เอง

อกีสามคนทีเ่หลอืมองเขาฮดึฮดั ดวงตาเน่ียชงัหมงิเป็นประกายขึน้

มาวาบหนึ่ง หากแต่ไม่เอ่ยอะไร

ถานอู ่ฟูกล่าวยิ้มๆ อย่างนึกสนุก "พ่ีเส่ียนย่า ค�าพูดของท่าน 

ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย สตรีเท่านั้นหรือถึงจะเลือกกินได้"

"เป็นบุรุษอกสามศอกจะเลือกกินได้อย่างไร" จะเปล่ียนพฤติกรรม

ถานอู่ฟูก็ต้องเริ่มจากปรับมุมมองให้ถูกต้องเสียก่อน อู่ฟูจอมซื่อบื้อ  

ดูไม่ออกหรือว่าเขาตั้งใจช่วย

พอจะปัดเก๊ียวทีน่างคบีอยู่ออก เน่ียชงัหมงิก็เอือ้มมอืมากันไว้แล้วย้ิม 

อย่างอ่อนโยน "ใต้เท้าถาน อู่ฟูไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้ว จะเลือกกิน 
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ก็ปล่อยไปเถิด"

"นัน่สิๆ " ต้วนหยวนเจ๋อก็คดิว่าเขาท�าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่เช่นกัน  

"คนเรามข้ีอดข้ีอเสยีทุกคน ชอบหรอืไม่ชอบห่างกนัแค่เส้นบางๆ ดอูย่างข้าส ิ 

ข้าเองก็มีคนที่ไม่ชอบ มีเรื่องที่ไม่ชอบ มีของกินที่ไม่ชอบเช่นกัน"

"ถึงไม่ชอบ ฝืนใจเอาก็ได้นี่" ถานเส่ียนย่าเถียงอย่างมีโมโห จ้อง 

ถานอู่ฟูตาวาววับ

"ข้าฝืนไม่ได้ เดี๋ยวอาเจียน" นางบอกยิ้มๆ

"ฝืนทนไม่ได้? มิน่าเล่าเจ้าถึงยังเป็นแค่ราชบัณฑิตเล็กๆ ในส�านัก

ราชบัณฑิตอยู่อย่างนี้!" เพียงแค่พลั้งปากพูดออกไปก็เสียใจข้ึนมาแล้ว 

ต่อให้เป็นเรือ่งจรงิ เขาก็ไม่ควรท�าร้ายความรูสึ้กคนอืน่ ถานอูฟู่แม้จะโง่งม  

แต่ก็สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มัวหมองด้วยค่านิยมในแวดวงขุนนาง นี่เป็นสิ่งที่

เขาทั้งชื่นชมและริษยาอีกฝ่ายมาโดยตลอด

ท้องร้องจ๊อกๆ นางเริ่มหงุดหงิดว่าเหตุใดถึงให้ถานเสี่ยนย่ามา 

รบกวนเวลาอาหารของตน หากเป็นไปได้ นางขอเลือกกลับไปนั่งกิน 

ในเรือนตัวเองดีกว่า 

ยามนั้นเอง นางตาลายวูบ ขณะล้มไปทางเนี่ยชังหมิงก็พูดกับเขา

เบาๆ "ช่วยจัดการให้ข้าที พี่ใหญ่ ข้าไม่ไหวแล้ว" 

ถานเสี่ยนย่าสูดหายใจเฮือกเมื่อเห็นดังน้ัน แล้วยกมือสั่นระริก 

ขึ้นชี้คนทั้งคู่ "พวกเจ้า...พวกเจ้า..."

เนี่ยชังหมิงไม่รู ้จะร้องไห้หรือหัวเราะดี ได้แต่ถอนหายใจย้ิมๆ  

"อู่ฟูแค่หิวจนหน้ามืดน่ะ ใต้เท้าถานอย่าได้คิดเกินเลย"

"ต่อให้คิดเกินเลยจริง อู่ฟูอยู่กับพ่ีชังหมิงก็ต้องมีความสุขแน่นอน" 
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ต้วนหยวนเจ๋อทีเ่ค้ียวเก๊ียวเต็มปากอดพูดขึน้มาไม่ได้ "อย่างน้อยเทียบกับ

ใต้เท้าจางที่ชอบเด็กหนุ่มๆ นั่นแล้ว พี่ชังหมิงยังปกติกว่าเยอะ"

"ใต้เท้าจาง?!" ถานเสี่ยนย่าตกใจไม่น้อย "หรือว่า...เขาหมายตา 

อู่ฟู?"

"ใต้เท้าถานไม่ทราบหรือ ท่านตกข่าวแล้ว" พอจะเอื้อมมือไป 

คบีเก๊ียวในชามถานอูฟู่ ฝ่ายน้ันก็ดีดนัง่ตัวตรงปัดตะเกียบเขาออกไปทันที 

"ท่านพูดเป็นเล่น ใต้เท้าจางโปรดปรานเด็กหนุ่มๆ อู่ฟูเลยวัยแล้ว 

จะถูกหมายตาได้อย่างไร"

"ของสวยๆ งามๆ ใครก็ชอบทั้งน้ัน โดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาอู่ฟูด ู

ไม่ออกว่าชายหรอืหญงิ หากไม่ตดิว่ามพ่ีีชงัหมงิล่ะก็ ป่านน้ีเขาอาจตกเป็น 

สมบัติของใต้เท้าจางไปแล้วก็ได้"

ถานเสี่ยนย่าเบิกตามองถานอู ่ฟูท่ีหันกลับไปกินเก๊ียวอีกครั้ง  

พร้อมนึกถึงเน้ือตัวเห่ียวยานเพราะเอาแต่หมกมุ่นในกามของใต้เท้าจาง 

แม้เขาจะไม่ฉับไวกับข่าวท�านองนี้นักและไม่คิดจะใส่ใจสอดรู้ แต่ก็เคย

ได้ยินมาว่าเด็กหนุ่มหลายคนถูกใต้เท้าจางเล่นวิปริตจนตายคาเตียง  

ที่ผ่านมาเขามองว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง อีกประการหนึ่งข่าวลือก็คือ 

ข่าวลือ ใครจะรู้ว่าจริงหรือเท็จ ทว่า...

"ใต้เท้าถานวางใจได้" ต้วนหยวนเจ๋อกล่าว "ได้ยินว่าช่วงนี้เฒ่า 

เจ้าตัณหาเปลี่ยนเป้าหมายไปเล็งเด็กหนุ่มรูปงามอีกคนแทนแล้ว"

"ระวังหน้าต่างมีหูประตูมีตา" เน่ียชังหมิงเอ่ยเตือนขณะมอง 

ถานเสี่ยนย่า

"พ่ีใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก พ่ีเสี่ยนย่าเป็นคนซื่อตรง ปกป้อง 
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ลูกน้อง ข้าท�างานอยู่ในส�านักราชบัณฑิตก็ได้เขาคอยช่วยดูแลตลอด  

เขาไม่เอาออกไปพูดข้างนอกหรอก จริงหรือไม่พ่ีเส่ียนย่า" นางหันมา 

ยิ้มให้ ถานเสี่ยนย่าเลยเคลิ้มไปอีกครั้ง

นัยน์ตาสีด�าของเน่ียชังหมิงหรี่ลงขณะส่งเสียงตอบรับ นึกเคืองที่

นางใช้วิธียกยอปอปั้นมาซื้อใจคน นางลืมไปแล้วหรือว่าตัวเองเป็นหญิง 

หากพลาดพลั้งเกิดอะไรขึ้น นางรับไหวหรือ ยิ่งพอนึกออกว่าในอดีตนาง

ก็เคยใช้วิธีนี้ตื๊อเขามาก่อน ความหงุดหงิดในใจก็ยิ่งเพิ่มพูน

ต้วนหยวนเจ๋อเป็นพวกจมูกไวกับข่าวชาวบ้านและจมูกไวกับ

ปฏิกิริยาเช่นนี้นัก จึงจ้องมองเนี่ยชังหมิงอย่างครุ่นคิด

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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