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ราวกับอยู่ในความฝัน

นางเดินเข้ามาในร้านหนังสือเฟิงอว๋ินอย่างเงียบๆ สิ่งที่โชยมา 

แตะจมูกคือกลิ่นน�้าหมึกและกลิ่นหอมของกระดาษ อารมณ์ท่ีประหม่า

แต่เดิมของนางคลายลงเล็กน้อย ก่อนจะเบียดแทรกเข้าไปในกลุ่มคน

พร้อมกับริมฝีปากที่อมยิ้มอยู่รางๆ

กลุ่มคนก�าลังตื่นเต้นส่งเสียงเซ็งแซ่กับบางอย่างอยู่ นางไม่ได ้

ตั้งใจฟังอย่างละเอียด เพียงแต่เบียดตนเองไปถึงหน้าโต๊ะ สิ่งที่วางอยู ่

บนโต๊ะคือนิยายและบทกวีที่เพิ่งออกใหม่สดๆ ร้อนๆ

"ค้นดูได้หรือไม่" นางเอ่ยปากถามด้วยเสียงแหบต�่า 

ลูกจ้างของร้านที่หลังโต๊ะฉีกยิ้มกว้าง "ย่อมได้แน่นอน แม่นางน้อย

เชิญดูได้เลยขอรับ พวกเรามีหนังสือครบทุกประเภท ไม่มีทางไม่เจอ

ประเภทท่ีท่านชอบเด็ดขาด" แม้เขาจะประหลาดใจท่ีนางรู้หนังสือ แต่ก็

บทน�ำ
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มิได้พูดออกมา

"ขอบคุณพ่ีชาย" นางค้นนิยายเล่มหน่ึงขึ้นมาโดยไม่ได้ช้อนตาขึ้น

มองเขา อักษรตีพิมพ์ในรูปแบบราชวงศ์ซ่ง สีหมึกสม�่าเสมอ ยังไม่เห็น

เนื้อหาก็รู ้สึกแล้วว่าต้องอ่านได้ง่ายสบายตาแน่นอน ดูประณีตกว่า 

นิยายที่ผงถ่านหลุดล่อนและกระดาษคุณภาพไม่ดีของร้านอื่นมาก

"ใครก็ได้! ส่งกระดาษเซวียเทา* ร้อยแผ่นไปท่ีหอจุ้ยเยว่ียให้ข้า!" 

ยามน้ันเองก็มคีนแทรกตัวมาถึงข้างกายนางก่อนร้องตะโกนข้ึน กล่ินเหล้า

ฟุ้งตลบ ไม่ต้องมองก็รู้ว่าเป็นบัณฑิตที่เพิ่งออกมาจากหอจุ้ยเยวี่ย

ลูกจ้างร้านขานรับ ก่อนจะจดเอาไว้แล้วรีบนับดูกระดาษเซวียเทา

ที่เหลืออยู่ ในอาณาจักรต้าหมิงมีบัณฑิตเสเพลหย�าเปอยู่จ�านวนมาก 

ที่ยึดการเท่ียวหอนางโลมเป็นอาชีพ แม้ลูกจ้างร้านจะย้ิมกว้าง แต่ก็ยัง

แค่นเสียงออกจมูกเบาๆ

ร้านหนังสือเฟิงอว๋ินนับว่าเป็นร้านหนังสือท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด 

ในเมืองหนานจิง มีสาขาอยู่ท่ัวท้ังอาณาจักร จุดขายมิใช่ชื่อเสียง มิใช่

บริการที่ดี แต่เป็นหนังสือท่ีคุณภาพประณีตยอดเย่ียมและสีหมึก

สม�่าเสมอ ทางร้านมีโรงกระดาษเป็นของตนเอง รวมถึงมีแบบตัวพิมพ์

อักษรทองแดงมากกว่าหกแสนชิ้น การจะเหนือกว่าร้านหนังสืออื่น 

ก็สมเหตุสมผล ทว่าดันต้องมาขายหนังสือให้บัณฑิตตาถั่วเหล่านี้เสียนี่

"อ้าว นี่มิใช่พ่ีเหวยหรอกหรือ" บุรุษอีกคนแทรกตัวเข้ามาพลาง 

เอ่ยขึ้นย้ิมๆ "ครึ่งเดือนก่อนมิใช่เพ่ิงเห็นท่านพนันกับคุณชายสกุลหวัง  

* กระดาษเซวียเทา เริ่มมีขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีสีสันและลวดลายสวยงาม ขนาดพอเหมาะ เร่ิมแรก 
มีเพียงสีแดง ภายหลังมีเพ่ิมเป็นสิบสี เดิมใช้เขียนกลอน ต่อมานิยมใช้เขียนจดหมาย เรียกชื่อตามกวีหญิง  
'เซวียเทา' ผู้ประดิษฐ์
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ดูว่าใครจะก้าวออกมาจากหอจุ้ยเยว่ียก่อนกันหรือไร ไฉนเพ่ิงผ่านมา 

ไม่นานก็เห็นท่านเดินออกมาเสียแล้ว"

"เฮอะ! พนันพรรค์นั้นนับเป็นอะไร ข้ายอมเสียเงินพนันดีกว่าจะ 

เสยีหน้า!" เขาเรอออกมาทีหนึง่ก่อนพูดแกมย้ิมกับบรุษุผูน้ัน้ข้ามหน้านาง

ด้วยสีหน้าอ่อนเพลีย "ใครๆ ก็รู้ว่าวันน้ีเป็นวันท่ีร้านหนังสือเฟิงอว๋ินออก

นิยายใหม่ ถ้ามาดูช้ากว่าคนอื่น จะมิถูกคนหัวเราะเยาะตายหรือไร!"

"ท่านก็ยงัอตุส่าห์จ�าได้" เขาหันหน้าไปร้องบอกลูกจ้างร้าน "เอาหนงัสือ 

ทั้งหมดที่ออกวันนี้ส่งไปให้ข้าที่คฤหาสน์สกุลเจียงตรงตรอกตะวันออก 

ชุดหนึ่ง" 

"ขอรับๆ จะส่งไปให้เด๋ียวน้ีเลยขอรับ" ลูกจ้างร้านความจ�าดีเลิศ  

แต่ยังคงจดไว้บนกระดาษ หางตากลับเหล่มองสตรีท่ีดูหนังสืออยู่ นาง 

ถูกขนาบอยู่ระหว่างขี้เมาสองคนนี้ แต่กลับมิมีปฏิกิริยาใดๆ แม้แต่น้อย 

เพียงแต่เปิดอ่านนยิายอย่างเงียบๆ ประหนึง่ว่าไม่ได้ถูกรบกวนโดยสิน้เชงิ 

หูหนวกไปแล้วหรือ 

วันน้ีเป็นวันท่ีร ้านหนังสือเฟิงอว๋ินออกหนังสือใหม่ มีนิยาย  

บทละครร้อง และยังมีต�าราคัมภีร์ต่างๆ ท่ีน�ามาตีพิมพ์ใหม่ ด้วยเหตุนี ้

ฝูงชนจึงหลั่งไหลกันมามากกว่าปกติหลายเท่าตัว แต่แน่นอนว่าเหตุผล

หาใช่เพียงเท่านี้ไม่

สาเหตหุลกัทีม่เีสยีงดงัเอะอะอกึทกึไปท่ัวทัง้ร้านเป็นเพราะเถ้าแก่เนีย่ 

มาเยือนแล้ว

ยากนักที่จะเห็นเถ้าแก่มาเยือนร้านหนังสือสักครา ส่วนใหญ ่

เขาจะคอยขับเคลื่อนอยู่หลังม่าน โดยทั่วไปล้วนมอบหมายให้หลิ่วหมิน
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เป็นผู้ดูแล

"ไฉนตรงนั้นจึงครึกครื้นนัก" บุรุษแซ่เหวยมองกลุ่มคนท่ีส่งเสียง 

เซง็แซ่อยู่อกีด้านด้วยดวงตาทีพ่ร่าเลอืนเพราะความเมา ตวัเขาโซเซน้อยๆ 

จนชนเข้ากับแขนนาง เขาก้มหน้าลง กะพรบิตาพร้อมกล่าว "เป็น...สตร?ี" 

ที่แห่งนี้ก็มีสตรีด้วย? ข้ากลับถึงหอจุ้ยเยวี่ยแล้ว? หรือว่า...

เขาฉีกย้ิม ก่อนจะคว้าจับแขนของนางไว้ "เจ้ารอไม่ไหวแล้ว?  

ข้าก็รบัปากว่าจะมาซือ้กระดาษเขียนกลอนให้เจ้าแล้ว เจ้ายังจะมาเองอกี 

ไม่อยากอยู่ห่างข้าสกัเสีย้วเวลาเลยกระมงั..." บรุุษแซ่เหวยเรอออกมาอกีที  

เห็นนางเงยหน้าขึ้นมาก็อึ้งงันไป "หน้าเจ้าเปลี่ยนเป็นอัปลักษณ์ตั้งแต่

เมื่อไร"

นางจมจ่อมอยู่ในหนังสือ ยังไม่ได้สติกลับมา เพียงแต่ถลึงตาจ้อง

บุรุษท่ีจับแขนนาง "คุณชายโปรดระวังกิริยาวาจาด้วย" กล่ินเหล้าจาก 

ตัวเขาแรงจนแทบจะกลบกลิ่นหอมของกระดาษท่ีมีแต่เดิมไปแล้ว นาง

เพ่ิงมารู้สึกตัวว่าข้างกายมีคนเมาเพ่ิมมาสองคนเอาตอนน้ี จึงขมวดค้ิว 

คิดจะดึงมือกลับอย่างเงียบๆ ทว่ากลับถูกจับไว้แน่นไม่ยอมปล่อย

"เฮอะๆ พี่เหวย นางต้องอัปลักษณ์แน่อยู่แล้ว เหมือนที่กล่าวกันว่า

หน่ึงวันมิพบพาน หน้าตาก็น่าชังอย่างไรเล่า" บุรุษแซ่เจียงแตะเอวนาง 

ท�าให้นางร้องอุทานเบาๆ ออกมา "เอวคอดก่ิวเชียว ซ�้ายังหอมย่ิงนัก  

ข้าเดาว่าเป็นกลิ่นดอกบัว พ่ีเหวย ท่านลองมาดมดูว่าบนตัวนางเป็น 

กลิ่นอะไร"

นางสะดุ้ง ดูมึนงง มิได้ตื่นตระหนก เพียงแต่ประหลาดใจเล็กน้อย 

ครั้นคนเมาที่ด้านข้างโน้มศีรษะลงมาท�าท่าจะหอมนาง นางก็เบิกตาโต
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และรีบหดคอ

"นีก่�าลงัท�าอะไร เก้ียวพาสตรมีชีาตติระกลูกลางร้านหนงัสอืของข้า

อย่างนั้นหรือ" เสียงบุรุษทุ้มต�่าดังขึ้นด้านหลังนาง นางตกใจ หรี่ตามอง

เห็นลูกจ้างร้านก�าลังถือไม้จะมาช่วยนาง แต่กลับหยุดค้างกลางอากาศ 

ปากเขาอ้ากว้าง สายตามองเลยนางไป ก่อนจะหลุดปากเรียกออกมา

"เถ้าแก่!"

เถ้าแก่? เป็น...เนี่ยเฟิงอวิ๋น? เถ้าแก่ของร้านหนังสือเฟิงอวิ๋น?

หัวใจนางเต้นสะดุดไปหน่ึงจังหวะ รีบหันหน้ากลับไปด้วยความ

กระวนกระวาย ก่อนจะมองเห็นมือใหญ่ยื่นมาขวางหน้าบวมๆ ของ 

คนเมานั่นไว้ได้ทันเวลา ครั้นมองเลยไปด้านหลังอีกหน่อยก็เห็นเป็น 

บุรุษร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่ง บนตัวสวมชุดตัวยาวสีฟ้า เรียกไม่ได้ว่าหล่อเหลา

งามล�า้ แต่สภุาพเรยีบร้อยองอาจผึง่ผาย สีหน้าแววตามแีต่ความหย่ิงยโส

โอหัง

นางอึ้งงันไปเล็กน้อยก่อนมองดูรอบๆ ตัวเขา มิมีบุรุษอื่นให้ 

ความสนใจทางด้านนี้...เช่นนั้น เขาก็คือเนี่ยเฟิงอวิ๋นแล้ว? 

ยังหนุ่มเพียงนี้เชียว? 

นางคิดว่า...เนี่ยเฟิงอวิ๋นควรเป็นชายชราจึงจะถูก

"เจ้า เจ้า..." บุรุษแซ่เหวยปัดมือเขาออก ก่อนจะร้องขึ้นด้วยโทสะ 

"เจ้าบังอาจนัก! คุณชายอย่างข้าก�าลังคุยกับหญิงสาว เจ้ากลับย่ืนเท้า 

มาสอด..." เขาถลึงตามองผู้มาขัดด้วยความโมโห ก่อนจะอุทานออกมา

ทันที "เจ้า...ดูคุ้นตายิ่ง..."

"ลืมแล้วหรือ คุณชายเหวย ข้าคือเน่ียเฟิงอว๋ิน เคยดื่มกับท่าน 
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ในหอจุ้ยเยวี่ย"

"จรงิ...จรงิด้วย" ยามน้ีบรุษุแซ่เหวยดวงตาสว่างวาบ ความเมามาย

สร่างไปเจ็ดแปดส่วนแล้ว "พี่เนี่ย ไม่ได้พบกันนาน" เขาคลี่ยิ้ม

"ไม่ได้พบกันนานจริงๆ" เนี่ยเฟิงอว๋ินย้ิมกล่าวพลางรุนนางไปทาง

โต๊ะให้พ้นเงือ้มมอืมารของคนแซ่เจยีงและแซ่เหวยอย่างไม่กระโตกกระตาก  

"ข้าได้ยินว่าท่านพนันกับคุณชายสกุลหวัง ใช่ชนะแล้วหรือไม่"

"แน่นอนว่าแพ้แล้ว เพ่ือมาอุดหนุนร้านหนังสือนี้ของท่าน เงิน 

สขีาวจัว๊ะของข้าเลยต้องเสยีให้เจ้าคนแซ่หวังน่ันทัง้หมด" เขาเค้นเสียงพูด 

คิดว่าคงรู้สึกไม่ยินยอมอยู่เล็กน้อย

"น่ันก็พูดยาก" เน่ียเฟิงอวิน๋กวักมอืเรยีกลูกจ้าง "ในร้านข้าน้ีนอกจาก

สตรีก็มีทุกอย่าง พวกท่านต้องการกระดาษ หมึก หรือว่าหนังสือก็บอก

ลูกจ้างได้เลย ไม่ต้องจ่ายเงิน" มุมปากเขามีรอยย้ิมบางๆ ท�าให้อ่าน 

สีหน้าของเขาไม่ออก

"จะท�าเช่นนัน้ได้อย่างไร" บรุษุแซ่เจยีงและแซ่เหวยมสีหีน้ายินดปีรดีา  

ถึงจะเคยบังเอิญเจอเนี่ยเฟิงอว๋ินไม่ก่ีครั้งในหอนางโลมและเคยเข้าไป

ตสีนทิด้วย แต่ด้วยภูมหิลงัของสกุลเน่ียและความเย่อหย่ิงของเน่ียเฟิงอว๋ิน  

อีกฝ่ายจึงไม่ใคร่แยแสบัณฑิตอย่างพวกเขา ช่างหาได้ยากนัก เขา 

เหลือบมองสตรีนางนั้นแวบหนึ่งแล้วก็ต้องตกใจ สร่างเมาแล้วถึงได้ 

มองเห็นหน้าตานางชัดเจน นี่เขาเริ่มกินไม่เลือกตั้งแต่เมื่อไรกัน

"คุณชายเหวย เมื่อครู ่ข้ายังเห็นคุณชายสกุลหวังมาที่ร้านด้วย  

ข้ายังไม่ได้ไปทักทาย ท่านว่าเดิมพันน้ีใครแพ้ใครชนะกันแน่เล่า"  

เนี่ยเฟิงอวิ๋นเอ่ยเตือนอีกฝ่ายเบาๆ
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"เอ๊ะ?! เขามาแล้ว?" ก็ถูก วันออกหนังสือของร้านหนังสือเฟิงอวิ๋น

เป็นดัง่วนัส�าคัญของเหล่าบณัฑิต ใครไม่มาเดนิดหูนงัสอืออกใหม่สกัรอบ

ก็เตรียมตัวถูกคนหัวเราะเยาะได้เลย เขามาเพราะรักหน้าตา คนแซ่หวัง

นั่นก็ย่อมต้องมาแน่นอนเช่นกัน "ไม่ได้การ ข้าต้องไปแล้ว ไม่แน่ว่า 

ถ้าข้ารีบกลับหอจุ้ยเยว่ียอาจจะยังไม่ถูกจับได้" เขาโบกมือและกล่าวลา

โดยไม่คิด ก่อนกุลีกุจอเบียดตัวแทรกกลุ่มคนออกไป

เน่ียเฟิงอวิ๋นไม่แม้แต่จะมองพวกเขา ขณะก�าลังคิดจะจากไป 

กลับเหลือบเห็นนางจ้องตนอยู่อย่างตาไม่กะพริบ

"แม่นางน้อยถูกท�าให้ตกใจเข้าแล้วใช่หรือไม่" ริมฝีปากเขาอมยิ้ม

บางๆ แตกต่างจากรอยยิ้มขอไปทีที่มีให้สองคนก่อนหน้านี้

"ไม่..." นางกล่าวเสียงค่อย "ขอบคุณคุณชายมากที่ช่วยเหลือ 

ทันเวลา"

เขาโบกมือด้วยท่าทางคล้ายไม่ได้ใส่ใจ "ในร้านหนังสือของข้า 

ไม่ต้อนรับชายข้ีเมาที่เท่ียวเก้ียวพาสตรีมีชาติตระกูล ถ้าเจ้าไม่เป็นอะไร

ก็รีบกลับไปเถิด อย่าเที่ยวอยู่ข้างนอกส่งเดช"

"เถ้าแก่ นางมาดูหนังสือขอรับ" ลูกจ้างร้านพูดข้ึน อยากจะเอาไม้

ฟาดขีเ้มาสองคนนัน้ให้ตายเสยีจรงิๆ แม้ว่าปัจจบุนับณัฑิตจะนยิมฆ่าเวลา 

อยู่ในหอนางโลม เถ้าแก่เองก็หลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้ แต่เขาก็ไม่เคยเห็น 

อีกฝ่ายท�ารุ่มร่ามกับสตรีที่ข้างนอกมาก่อน

"อ้อ?" เน่ียเฟิงอว๋ินเลกิค้ิว กวาดตามองนางปราดหน่ึง "มาซือ้หนังสือ

ให้เจ้านายหรือ" ไม่เหมือน แม้รูปโฉมนางจะอยู่ระดับปานกลาง ดึงดูด

ความสนใจผูใ้ดไมข่ึน้ แตเ่มื่อมองดีๆ  กลบัดมูกีลิน่อายของปญัญาชนอยู่
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หลายส่วน เขาขมวดคิ้ว เอนตัวเล็กน้อยไปดมดูอย่างแทบไม่สังเกตเห็น 

บนตัวนางหาได้มีกลิ่นดอกบัวไม่ แต่เป็น...กลิ่นหอมจางๆ ของกระดาษ 

ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเป็นกลิ่นภายในร้าน แต่วันนี้มีคนจ�านวนมาก  

กลิ่นกระดาษผสมปนเปกับกลิ่นเหงื่อ กลิ่นเหล้า กลิ่นเครื่องประทินโฉม

จนเพี้ยนไปอยู่สักหน่อยแล้ว ทว่าพอเข้าใกล้นางกลับได้กลิ่นหอมเรียบๆ 

ของกระดาษชัดเจน

"ข้า...ข้าแค่มาดูๆ เท่านั้น"

"ด?ู เช่นน้ันก็แปลว่าเจ้าสนใจเอง? แม่นางน้อยชอบอ่านประเภทใด"  

เขายังคงถามโดยไม่คิดอะไรเช่นเดิม ก่อนจะหยิบ 'หรูอี้จวินจ้วน'* ขึ้นมา

เปิดดูตามสบาย

"ข้า...อ่านทุกประเภท"

"อย่างนั้นก็ยอดเยี่ยม" เขาพูดย้ิมๆ เหมือนว่าก�าลังหยอกล้อ  

"เจ้าอายุยังน้อยก็อ่านหนังสือต�าราทุกประเภท อนาคตไม่แน่ว่าอาจจะ

กลายเป็นบัณฑิตหญิงก็ได้" เขาแสดงชัดว่าไม่เชื่อ ถึงแม้เขาจะอบอุ่น 

มีมารยาท แต่เวลาเผลอก็มักหลุดแสดงความยโสออกมาเสมอ

"บัณฑิตหญิง? ข้าไม่ได้อยากเป็น ปัจจุบันบัณฑิตชอบร้องร�า 

ท�าเพลงเที่ยวนางโลม แต่กลับเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา" นางมอง 

หรูอ้ีจวินจ้วนที่เขาถืออยู่ปราดหนึ่ง "เถ้าแก่เน่ียคิดว่าบัณฑิตหญิงจะ

สามารถเลี้ยงชายสวาทเป็นโขยงได้อย่างเปิดเผยโดยไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจ

สายตาผู้อื่นเหมือนกับอู่เจ๋อเทียนหรือ"

นางกล่าวด้วยความใจกล้าเล็กๆ นัยน์ตาด�าตรึงอยู่ท่ีใบหน้า 
* หรูอี้จวินจ้วน เป็นนิยายอีโรติกเรื่องแรกในสมัยราชวงศ์หมิง เน้ือหาเก่ียวกับสัมพันธ์สวาทของจักรพรรดินี 
อู่เจ๋อเทียน (บูเช็กเทียน)
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ด้านข้างของเขา เดิมนึกว่าเน่ียเฟิงอว๋ินเป็นชายชราอายุเกินห้าสิบ  

ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะอายุน้อยเพียงน้ี...วันน้ีมาร้านหนังสือ นอกจาก

สามารถได้เปิดหูเปิดตากับร้านหนังสือเฟิงอว๋ินแล้ว ยังสามารถได้เห็น 

โฉมหน้าของเนี่ยเฟิงอว๋ินและยังได้สนทนากับเขาอีกหลายค�า ถือเป็น

ความทรงจ�าที่ควรค่าให้หวนร�าลึกถึงที่สุดในชีวิตนางแล้ว

มองพอแล้ว ควรต้องรู้จักพอแล้ว...

เนี่ยเฟิงอว๋ินเดิมไม่ได้ก�าลังมองนาง ที่หยุดอยู่ตรงนี้ก็เพียงแต ่

ฆ่าเวลาท่ีต้องรอหลิ่วหมิน ทว่าบัดนี้สายตาเขาได้ย้ายจากหรูอี้จวินจ้วน

กลับมาอยู่บนหน้านาง

นางดปูระหม่าอยู่เลก็น้อย และก็ดตูืน่เต้นอยู่เลก็ๆ ใบหน้าไม่โดดเด่น 

มลีกูตาด�าทอแววอบอุน่เร่าร้อนประดบัอยู่ มนัมปีระกายเจดิจ้าแพรวพราว 

น้อยๆ แต่ยังคงไม่ดึงดูดความสนใจ

"ค�าพูดเจ้าเหมือนว่าก�าลังคัดค้าน..." เขาเอ่ยปากพูดด้วยน�้าเสียง

ขบคิด "เจ้าเคยอ่านนิยายเล่มนี้?"

นางยังไม่ทนัตอบก็พลนัมคีนมาชนด้านหลงั เนีย่เฟิงอว๋ินหนักลบัไป 

จับไหล่ผู้มาได้ทันเวลา

"หลิ่วหมิน?" สองคิ้วเขามุ่นน้อยๆ มองเห็นใบหน้าผู้มาชัดแล้ว  

ก่อนจะกล่าวด้วยน�า้เสยีงแสดงออกว่าไม่พอใจนกั "เจ้าไปไหนมา ข้ารอเจ้า 

มาครึ่งค่อนวันแล้ว" 

"เถ้า...เถ้าแก่!" บุรษุร่างสงูผอมท่าทางสภุาพเรยีบร้อยเงยหน้าขึน้มา  

สีหน้าเปี่ยมด้วยความต่ืนเต้นดีใจ "ท่านยังไม่ไป!" ริมฝีปากเขาก�าลัง 

สั่นเบาๆ แขนขาก็ก�าลังสั่น

Page �����������������.indd   15 19/7/2562 BE   15:39



16

สาวใช ้ประพันธ์ รัก

รอยย่นตรงหัวคิ้วของเน่ียเฟิงอวิ๋นกดลึกขึ้น หลิ่วหมินเป็นหน่ึงใน 

ลูกน้องก�าลังหลักของเขา สาเหตุท่ีเข้าตาเป็นเพราะอีกฝ่ายไม่เหมือน

บัณฑิตเสเพลหย�าเปทั่วไป ถึงแม้จะคร�่าครึไปสักหน่อย แต่ก็ซื่อตรง 

จนน่าชื่นชม ยากนักที่จะเห็นเขามีท่าทางตระหนกตกใจท�าอะไรไม่ถูก

"ข้ายงัไม่ไป ถ้าผดินดักับใต้เท้ากวน ข้าจะคดิบญัชกัีบเจ้า" เขาต่อว่า 

"เถ้าแก่...ท่านดูสิขอรับ ข้าเจอของดีเข้าแล้ว!" หล่ิวหมินร้องบอก

ด้วยความตื่นเต้นดีใจ ไม่ฟังค�าพูดเขาโดยสิ้นเชิง

เน่ียเฟิงอว๋ินมองของในอ้อมแขนเขาแวบหน่ึง "เป็นต้นฉบับของ 

มือใหม่?"

"ใช่แล้วขอรับ" สมกับเป็นเถ้าแก่ มองปราดเดียวก็เห็นทะลุปรุโปร่ง

"แค่นี้ก็มีค่าถึงขนาดท�าให้เจ้าต่ืนตูมเป็นการใหญ่เชียวหรือ" เขา

โบกมือ หันหน้ากลับมาคิดจะคุยกับสตรีนางน้ันต่อ แต่นางกลับหายตัว

ไปแล้ว

"เถ้าแก่ รอท่านได้อ่านนิยายนี้ก็จะเข้าใจขอรับ!" หลิ่วหมินพูด 

อย่างตื่นเต้น "ท่าน...ท่านไม่ทราบหรอกว่านิยายเรื่องนี้จะก่อให้เกิด 

ความป่ันป่วนเช่นไร...ควรพูดว่าอย่างไรดีเล่า ไม่ทราบจริงๆ ว่าควรเร่ิมพูด 

จากที่ใด..." ผลลัพธ์ของการตื่นเต้นเกินไปคือพูดติดอ่าง

"อ้อ? เช่นนั้นเจ้าก็วางมันไว้ ข้ากลับมาค่อยอ่านแล้วกัน"

"หา? แต่ว่า...แต่ว่า..."

"ท�าไม เจ้าจะไปตามนัดแทนข้าหรือไร" เนี่ยเฟิงอวิ๋นกล่าวจบก็เดิน

ออกจากร้านหนังสือ พลิกตัวกระโดดขึ้นหลังม้าที่เตรียมไว้ สตรีนางนั้น 

ก็เป็นเหมือนกับน�้าพุสายหนึ่ง เคยไหลผ่านในใจ แต่หลังนางจากไป  
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เขาก็ลืมหน้าตาของนาง อารมณ์สนใจจะพูดคุยก็หายไปเกือบสิ้นเช่นกัน

"เถ้าแก่ ท่านต้องรีบกลับมาอ่านนะขอรับ!" 

เน่ียเฟิงอว๋ินได้ยินเช่นน้ันก็ย้ิมบางๆ พลางพยักหน้า ก่อนกระตุก

สายบังเหียนบังคับม้าให้วิ่งเหยาะๆ จากไป

"เถ้าแก่!" หลิ่วหมินไล่ตามออกไปร้องบอกเสียงดัง "ไม่ว่านาน 

เพียงไร ข้าก็จะรอท่านกลับมา!"

"ไม่ต้องมองส่งแล้ว" ลูกจ้างร้านเดินออกมา หาได้ยากจริงๆ ท่ีจะ

เห็นหลิ่วหมินอารมณ์พลุ่งพล่านจนมีท่าทางเหมือนเพ่ิงแต่งภรรยาแล้ว

ภรรยาสิ้นใจตายไป "ถ้าท่านยังมองต่อไป ผู้อื่นคงได้คิดว่าท่านเป็น 

ต่งเสียน* กลับมาเกิดใหม่" ลูกจ้างร้านมองต้นฉบับที่เขากอดไว้แน่น 

ในอ้อมแขนแวบหนึ่งด้วยท่าทางตามสบาย "นั่นมีชื่อเรื่องว่าอะไร เหตุใด

จึงมีค่าถึงขนาดท�าให้ท่านตื่นตูมเสียยกใหญ่"

"คันฉ่องส่องบาป" หลิ่วหมินหันหน้ากลับมา สองตาเป็นประกาย

เรอืงรองจนเทยีบเคยีงได้กับไข่มกุราตรทีีส่ามารถส่องสว่างในยามค�า่คนื 

ก่อนจะพูดต่ออย่างออกจะภาคภูมิใจ "มันชื่อว่าคันฉ่องส่องบาป คันฉ่อง

ที่ส่องเห็นการกระท�าอันน่าเกลียดน่าชังของสรรพสัตว์ ตอนนี้ข้าตื่นตูม

เพราะมัน แต่รอมันตีพิมพ์ออกมาแล้ว ผู้ที่ตื่นตูมจะเป็นชาวบ้านทั่วหล้า"

* ต่งเสียน คือบ่าวรับใช้ของพระเจ้าฮั่นอายตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เป็นที่มาของส�านวน 'ตัดแขนเสื้อ'  
ซึ่งใช้เปรียบเปรยถึงชายผู้ชมชอบไม้ป่าเดียวกัน
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สามปีต่อมา...

"พี่เสวียนจี! พี่เสวียนจี!"

เสียงเรียกเบาๆ ดังปนกับเสียงไก่ขันท�าให้เสวียนจีสะดุ้งตื่นข้ึน 

ทันควัน นางลืมดวงตาอันง่วงงุนขึ้น จ้องมองเพดานอันไม่คุ้นเคยด้วย

สายตาพร่าเลือนอยู่เป็นครู ่ใหญ่ ใบหน้าเล็กกลมดิกของหรูหมิ่นถึง 

ค่อยฉายเข้าในสายตาของนาง

"ลุกได้แล้ว" หรูหมิ่นพูดเสียงเบา เสียงสวบสาบแสดงถึงว่าเหล่า 

สาวใช้ร่วมห้องล้วนลุกขึ้นมาล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว ใบหน้าขาวผ่อง

ของนางจึงยิ่งซีดกว่าเดิม

"สว่างอีกแล้วหรือ" เสวียนจีเอ่ยอย่างยอมรับชะตากรรม แต่กลับ

แฝงด้วยความโศกเศร้าและแค้นใจตนเองอยู่หลายส่วน

หรูหมิ่นหัวเราะพรืดออกมาเบาๆ "ฟ้าสว่างแล้ว ทุกคนต่ืนกัน 

1 
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หมดแล้ว อีกเดี๋ยวถ้าพ่อบ้านหยวนมาเห็นท่านยังนอนอยู่ ต้องได้ด่าคน

แน่ๆ"

เสวยีนจยัีนตวัขึน้มาด้วยความเมือ่ยขบ หวัยังมนึงง นางเปลีย่นเส้ือผ้า 

ตวัเก่าเงยีบๆ รูส้กึเหมอืนว่าหัวเพ่ิงถึงหมอนฟ้าก็สว่างแล้ว ไม่เคยรูเ้ลยว่า 

กลางคืนสั้นขนาดน้ี ความท่ีนอนไม่พอบวกกับความเฉื่อยแฉะท�าให้

ตัวนางส่ายโงนเงนจะล้ม

"น่ีท่านจะหลับอีกแล้วหรือ พ่ีเสวียนจี" หรูหมิ่นปัดมือนางเบาๆ 

จัดแจงสวมเสื้อกั๊กตัวยาวให้นางอย่างคล่องแคล่ว

"ข้าใส่เองก็ได้..." เสวียนจีพูดงึมง�า ดวงตาปิดปรือ

"ท่านใส่กลับด้านแล้ว กว่าท่านจะใส่เรียบร้อยก็คงฟ้ามืด" หรูหมิ่น

พูดยิ้มๆ

"ข้า..." นางสะบดัศรีษะหมายจะเรยีกสต ิรูส้กึหงดุหงดิในใจอยู่บ้าง 

"พวกเรามีฐานะเป็นสาวใช้เหมือนกัน กลับท�าให้เจ้าต้องคอยช่วยข้า 

อยู่เรื่อย..."

"ท่านคอืพ่ีเสวียนจนีีน่า" ใบหน้ากลมๆ ของหรหูมิน่ก�าลงัย้ิม ก่อนจะ 

ค่อยๆ จูงมืออีกฝ่ายเดินตามสาวใช้ที่ตื่นสายจ�านวนหนึ่งออกไปข้างนอก

เพ่ือไม่ให้อีกฝ่ายชนก�าแพงเข้า พ่ีเสวียนจีน่าสนใจย่ิง ปกติเงียบขรึม 

ไม่ค่อยพูด เวลาที่น่ารักที่สุดกลับเป็นตอนเพิ่งตื่นนอน

"อย่าท�าเช่นนี้กับข้า ผู้อื่นเห็นเข้าจะเอาไปนินทา"

"ผูอ้ืน่อยากนนิทาก็นนิทาไปเถิด ถึงอย่างไรปากก็อยู่บนหน้าพวกนาง  

จะพูดอะไรล้วนเป็นพวกนางตัดสนิใจเอง แค่พวกเรามคีวามสขุก็พอแล้ว"

หรูหมิ่นมีความสุข แต่นางไม่มี เสวียนจีลอบถอนหายใจเงียบๆ 
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ปล่อยให้อีกฝ่ายจูงเดินออกไป

หนึ่งเดือนก่อนฉินเสวียนจีถูกซื้อเข้ามาเป็นสาวใช้ของสกุลเน่ีย 

ชุดเดียวกับหรูหมิ่น เดิมคิดว่าตนเองรูปโฉมและบุคลิกท่าทางมิมีจุดใด

พิเศษ ไม่ดึงดูดความสนใจผู้ใดแล้ว แต่ก็ดันถูกหรูหมิ่นมาคอยตาม

ป้วนเปี้ยน 

หรหูมิน่เป็นสาวน้อยจากชนบทท่ีขีอ้ายนางหน่ึง เป็นพ่ีคนโตในบ้าน 

จึงขายตัวมาเป็นสาวใช้ถาวรในสกุลเน่ียเพ่ือเล้ียงน้องสาวน้องชายอีก 

เจ็ดแปดคน เด็กสาวเช่นนี้ทนความเหนื่อยยากความล�าบากได้ดีย่ิง  

แต่คิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าจะมาสนิทสนมกับนาง นางไม่มีจุดใด 

ชวนสะดุดตา พอถูกป้วนเปี้ยนตามติด นางก็รู้สึกยุ่งยากใจแล้ว...

"พวกท่านเกือบสายอีกแล้ว" ชุ่ยอว้ีที่ก�าลังตักน�้าล้างหน้าเงยหน้า

ขึ้นมากล่าว "ตื่นสายทุกวัน ถ้าถูกรู้เข้าคงไม่ดีแน่"

เสวียนจีคลี่ย้ิมเงียบๆ นั่งยองลงวักน�้าราดโดยไม่พูดอะไรแม้แต ่

ค�าเดียว

"น�้าเย็นย่ิงนัก!" หรูหมิ่นนั่งลงล้างหน้าตาม ก่อนจะตัวสั่นยะเยือก

ขึ้นมาทันที "อากาศก็หนาวเช่นกัน อยากซุกผ้าห่มนอนมันถึงสายๆ  

จริงๆ"

"น่ันสิ ใครไม่อยากซุกตัวบนเตียงรอคนยกน�้ายกข้าวมาให้บ้าง  

แต่พวกเราดันมีชะตาต้องรับใช้ผู ้อื่นน่ีสิ" เหอจูท่ีเริ่มตักน�้าตามที่ 

ด้านข้างเสวียนจีท�าหน้ามุ่ย "หลินอันค่อยโชคดีหน่อย เพ่ิงมาวันแรก 

ก็ถูกพ่อบ้านหยวนเรียกตัวไปรับใช้นายน้อยสามแล้ว ไม่ต้องคอย 

ท�างานงกๆ อยู่ในคฤหาสน์เหมือนพวกเรา"
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"ก็น่ันน่ะสิ แม้แต่ที่นอนก็ไม่ต้องมาเบียดกับพวกเรา" เสี่ยวหง 

ตวดัสายตามองรอบข้างก่อนลดเสยีงลงพูดว่า "พวกเจ้าลองเดากันดซูว่ิา

หลินอันมีโอกาสเข้าตานายน้อยสามหรือไม่"

สาวน้อยก�าลังอยู่ในวัยเริ่มคิดเรื่องความรัก ขณะอยู่บ้านเกิดย่อม

เคยได้ยินเรื่องเล่าประเภทว่าไปเข้าตานายน้อยจากตระกูลร�่ารวยจนได้

เป็นอนุมาบ้าง ในใจจึงมีความเพ้อฝันอยู่เล็กๆ ว่าสักวันหนึ่งจะสามารถ

ได้ดิบได้ดีเหมือนคนในเรื่องเล่า

"หลินอันท้ังงามท้ังร่าเริง ไม่ว่าใครได้คุยกับนางแค่ไม่ก่ีค�าก็ล้วน 

นึกชอบนางท้ังนั้น" แม้จะไม่อยากยอมรับนัก แต่เรื่องจริงก็คือเรื่องจริง  

ในบรรดาสาวใช้ทีเ่ข้ามาชดุเดยีวกนักม็หีลนิอนัทีช่วนให้คนสนใจเป็นพิเศษ  

มองไม่ออกว่าเป็นบตุรสาวจากครอบครวัชาวไร่ชาวนา มอืไม้หยาบกร้าน

อยู่สักหน่อย แต่มิได้ท�าลายความงามอันปราศจากการแต่งเติมของนาง 

ชุ่ยอว้ีถอนหายใจกล่าวว่า "ถ้านายน้อยสามเนี่ยถูกตาต้องใจในตัวนาง

เข้าแล้วก็มิใช่เรื่องแปลกเลย" นางมองเสวียนจีแวบหน่ึงก่อนเอ่ยถาม

พร้อมยิ้มปะเหลาะ "พี่เสวียนจีเล่าคิดว่าอย่างไร"

เสวียนจีเงยหน้าขึ้นมาตอบยิ้มๆ อย่างจืดชืด "นี่เป็นเรื่องแน่นอน"

ชุย่อวีก้ะพรบิตา มองดูนยัน์ตาด�าขลบัของเสวียนจ ีจติใจเคลบิเคลิม้

ไปเล็กน้อย ก่อนจะหลุดปากออกมาว่า "พ่ีเสวียนจี อันท่ีจริงถ้าท่าน 

ไม่ได้มีนิสัยสงบเสงี่ยมเงียบขรึมปานน้ี ไม่แน่อาจจะมีชะตาเหมือนกับ

หลินอัน ได้ไปรับใช้นายน้อยสามก็เป็นได้" ที่ผ่านมาไม่เคยตั้งใจดู 

อย่างละเอยีด บดันีพ้ลนัค้นพบว่าดวงตาของเสวียนจเีหมอืนเป็นท้องทะเล

อันไร้ขอบเขต ดูลึกล�้าจนท�าให้คนละสายตาไม่ลง
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เสวียนจีประหลาดใจเล็กน้อย ครั้นแล้วก็ย้ิมออกมา "โชคดีที่ข้า 

ไม่ค่อยพูดและก็ไม่ได้มีนิสัยร่าเริง เลยไม่ต้องไปรับใช้นายน้อยสาม  

ข้าชอบท�างานที่นี่ มีคนมาก คึกคักดี"

ชุย่อว้ีอ้าปากจะพูด กลบัเห็นพ่อบ้านหยวนเดนิมาแต่ไกล จึงหุบปาก 

ลงอย่างมีไหวพริบ

สาวใช้ส่วนใหญ่ท่ีพักในห้องใหญ่ห้องน้ีล้วนเข้ามาพร้อมกัน  

ตอนแรกชุ่ยอว้ีแทบไม่สังเกตเห็นว่าในบรรดาสาวใช้ท้ังย่ีสิบกว่าคน 

มีบุคคลอย่างเสวียนจีอยู่ด้วย อีกฝ่ายมักจะอยู่เงียบๆ ปกติไม่ปริปาก 

พูดสักค�า มอบหมายงานอะไรให้นางก็ล้วนท�า พูดกับนาง นางก็ตอบ  

มไิด้ชวนให้คนชงั แต่ก็พูดไม่ได้ว่าชวนให้คนชอบ ธรรมดาจนให้ความรูส้กึ

เหมือนว่ามองเสร็จก็ลืมนางได้ทันที

ทว่าหลังจากหรูหมิ่นคอยตามติดฉินเสวียนจีก็กลับเร่ิมสังเกตเห็น

อีกฝ่ายอย่างห้ามตนเองไม่ได้ พอสังเกตเห็นก็ค้นพบว่าท่าทางสุภาพ

เรียบร้อยเงียบขรึมของเสวียนจีนั้นแตกต่างจากเด็กสาวอย่างพวกตน  

และพอได้ลองใกล้ชิดนางแล้วก็มักตัดใจออกห่างนางไม่ได้ รอบกาย

เสวียนจเีหมอืนเป็นบรรยากาศท่ีอบอวลไปด้วยความมัน่คงและความสบาย  

คุยกับนางก็รู้สึกอบอุ่นสบายใจ

"พ่อบ้านหยวนมาแล้ว พี่เสวียนจี" หรูหมิ่นรีบฉุดนางลุกขึ้น 

พ่อบ้านหยวนปฏิบัติต่อพวกนางไม่เลวมาโดยตลอด ติดแค่ข้ีบ่น 

ไปสกัหน่อยจนเหมอืนเป็นคนแก่ ขัดกับรปูลกัษณ์สภุาพเรียบร้อยอ่อนวัย

ของเขาโดยสิ้นเชิง

"เดก็ๆ ทัง้หลาย ตืน่กันหรอืยัง" หยวนซเีซงิตะโกนถามพลางมองสาวใช้ 
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ที่รีบเดินออกมาจากในห้องนอน เขาพยักหน้าด้วยความพอใจ สาวใช้ 

ที่เพ่ิงมาใหม่ได้หนึ่งเดือนชุดนี้ล้วนไม่เคยก่อเรื่องวุ่นวาย เฉลียวฉลาด 

น่ารักทั้งยังสงบเสงี่ยม ท�าให้เขารู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่ง

"หลังงานท�าความสะอาดใหญ่ในวันนี้เสร็จสิ้น ข้าจะจัดพวกเจ้าไป

ฝ่ายงานที่เหมาะกับแต่ละคน ตามข้ามาเถอะ" เขาพูดเสียงดัง

หน่ึงเดอืนมานีผู้ค้นทัง้คฤหาสน์สกุลเน่ียล้วนก�าลงัท�าความสะอาด

คฤหาสน์ครั้งใหญ่ และก็ใช้โอกาสนี้สังเกตดูสาวใช้แต่ละคนไปด้วยว่า

เหมาะกับงานประเภทใด การท�าความสะอาดเช่นน้ีเดิมมิใช่เร่ืองยุ่งยาก

แม้แต่น้อย เขายินดีจะท�าด้วยซ�้า ทว่าก็มีเรื่องหนึ่งที่ไม่ดี...

ตลอดสามปีมานี ้ ทุกครัง้ท่ีถึงเวลาท�าความสะอาดใหญ่ของคฤหาสน์ 

สกุลเนี่ย เขาเป็นต้องหงุดหงิดในเรื่องนี้

ยุ่งยาก ช่างยุ่งยากจริงๆ...

เขาถอนหายใจ สองมือไพล่หลัง เดินออกไปข้างนอกและเริ่มงาน 

มองจากไกลๆ ดูเหมือนเป็นแม่เป็ดตัวหน่ึงน�าพาเหล่าลูกเป็ดเดิน

กลบัไปกลบัมาในคฤหาสน์สกุลเน่ีย หยุดเป็นครัง้คราวเพ่ือท้ิงสาวใช้ไม่ก่ีคน 

ไว้ท�าความสะอาดจุดที่ก�าหนด ดวงอาทิตย์ร้อนแรงค่อยๆ เคลื่อนขึ้นฟ้า 

ความร้อนเริ่มปรากฏในอากาศ 

หรหูมิน่สดูหายใจเฮอืกเลก็ๆ ก่อนกระซบิถาม "ร้อนย่ิงนัก พ่ีเสวยีนจี  

ท่านร้อนหรือไม่"

"ยังพอไหว" เสวียนจีตอบยิ้มๆ

"จริงหรือ แต่ข้าเห็นท่านเหงื่อออกเต็มหน้าแล้ว" หรูหม่ินล้อนาง
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พลางหยิบผ้าเช็ดหน้าเนื้อหยาบส่งให้

"ขอบใจ" หน้านางเรื่อแดงอยู่เล็กน้อย ถึงจะอยากกลมกลืนเข้ากับ

สาวใช้กลุ ่มนี้ ไม่ให้เป็นท่ีสะดุดตา แต่ก็ต้องล้มเหลวเพราะปัญหา 

ด้านร่างกายที่มากเกินไปของตนเอง

"ร่างกายของพ่ีเสวียนจีดูเหมือนจะไม่ดีนักกระมัง" ไม่รู้ว่าชุ่ยอว้ี 

ลดความเร็วฝีเท้าลงแล้วเดินมาประกบอยู่อีกข้างของเสวียนจอีย่างเงยีบๆ 

ตั้งแต่เมื่อไร นางสูดหายใจลึก เดินเคียงข้างเสวียนจีพลันรู้สึกเย็นสบาย

ขึ้นมาจริงๆ

"ข้า...เป็นอย่างนั้นหรือ" เสวียนจียังคงยิ้ม

"คงเป็นเพราะพ่ีเสวียนจเีป็นบตุรสาวของอาจารย์สอนหนังสอื ดงัน้ัน 

จึงแตกต่างจากพวกเรา ไม่เคยลงนา ร่างกายจึงดูผอมบางอ่อนแอ"  

หรูหมิ่นชิงตอบแทน

"อาจารย์สอนหนังสือ? นั่นช่างดีเหลือเกิน" ชุ ่ยอว้ีถอนหายใจ  

"ไม่เหมือนพ่อข้าที่เป็นชาวนา ต้องเจอภัยแล้งน�้าท่วม พอไม่มีข้าวกิน 

ก็ต้องขายลูกสาว จ�าเป็นต้องขาย มิเช่นนั้นน้องสาวน้องชายของข้า 

คงได้อดตาย"

เสวียนจีมองชุ่ยอวี้แวบหนึ่ง เอ่ยปลอบใจว่า "แต่ละคนมีชะตาชีวิต

ของตัวเอง พ่อเจ้าขายลูกสาว เขาเองต้องท�าใจได้ยากยิ่งอย่างแน่นอน"

ชุ่ยอวี้ได้ยินดังนี้ ดวงตาก็เรื่อแดง "ท่านพูดถูกต้อง ก่อนข้าจากมา

ท่านพ่อยังร้องไห้ บอกว่ารอข้าครบก�าหนดสามปีก็จะได้พบหน้ากันอีก"

เสวียนจีแย้มย้ิมเงียบๆ โดยตลอด มิได้พูดอะไรต่ออีก เรื่องใน

อนาคตใครก็บอกได้ยาก บางทีอีกสามปีชุ่ยอว้ีอาจได้แต่งงาน บางที 
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อีกสามปีนางอาจถูกขายอีกครั้งเพราะเกิดภัยธรรมชาติข้ึนอีก ทว่า 

ปล่อยให้นางมีความหวังอย่างไรก็ดีกว่าเศร้าเสียใจมาก

สาวใช้สิบกว่าคนที่เหลือพลันหยุดเดิน เนื่องจากพ่อบ้านหยวน 

ที่หัวขบวนรีบร้อนก้าวไปหาบุรุษผู้หนึ่งที่เพิ่งเดินมา 

เสวียนจีมองบุรุษผู้น้ัน...เขาสวมชุดตัวยาวสีขาว หล่อเหลามีสง่า 

ด้านหลังเขามีชายอีกคนถือร่มเดินตาม

นางอุทานออกมาเบาๆ

"เป็นอะไรไป พี่เสวียนจี"

"เปล่า...ไม่ได้เป็นอะไร" นางตอบเสียงค่อย

เข้าคฤหาสน์สกุลเน่ียมาได้เดือนกว่ายังไม่เคยเห็นเหล่าเจ้านาย 

สกุลเนี่ยเลย ก่อนเข้ามาท่ีน่ีก็เคยได้ยินว่าทั้งสกุลเน่ียมีพ่ีน้องเป็นชาย

ทัง้หมดสบิสองคน ข้างกายแต่ละคนจะมชีายฉกรรจ์ผู้จงรักภักดปีรนนิบตัิ

รับใช้โดยเฉพาะหนึ่งคน ท่านสาม ท่านส่ี ท่านเจ็ด และท่านสิบสอง 

ล้วนอาศัยในคฤหาสน์ บุรุษผู ้ น้ันดูจากที่เขาแต่งกายเรียบร้อยดูดี  

สวมชดุปักลายตวัยาวสขีาว ด้านหลงัมบ่ีาวคอยกางร่ม จงึน่าจะเป็นหน่ึง

ในเจ้านายของคฤหาสน์สกุลเนี่ย และเมื่อคาดคะเนจากอายุ ก็น่าจะเป็น

ท่านสี่เนี่ยมี่หยาง

นางเหลือบมองเขาอีกแวบหนึ่ง เสียงดังเปี่ยมความกระตือรือร้น

ของพ่อบ้านหยวนดังแว่วขึ้นริมโสต เหมือนว่าก�าลังรายงานการงาน 

ของวันนี้ บุรุษชุดขาวผู้นั้นกางพัดออกด้วยท่าทางตามสบาย สายตา 

กวาดมองมาทางนี้อย่างไม่ใส่ใจ ยามน้ันนางถอยหลังก้าวหนึ่งอย่าง

เงียบๆ หลบหลังชุ่ยอวี้ได้ถูกจังหวะพอดี
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แม้จะรูด้ว่ีารปูโฉมของตนเองมมิจีดุใดพิเศษ แต่เพ่ือความไม่ประมาท  

นางยังคงไม่อยากให้ใครสงัเกตเหน็นาง ชวิีตในตอนนีล้�าบากไปสกัหน่อย 

การใช้แรงงานท�าให้สิบนิ้วเรียวยาวขาวสะอาดของนางหยาบกร้าน  

หากแต่นางพอใจกับชีวิตเช่นน้ี...ที่ไม่มีความโกรธแค้นหรือการแก่งแย่ง

ชิงดีใดๆ ทั้งสิ้น

หางตานางช�าเลืองไปก็เห็นบุรุษผู ้นั้นขยับหนีไปสองสามก้าว  

พ่อบ้านหยวนก็ตามไปพล่ามต่อ บุรษุผูน้ั้นย้ิมอย่างค่อนข้างมนี�า้อดน�า้ทน  

ทัง้ยังมองมาทางน้ีอกีสองสามอดึใจ ก่อนจะมองเหน็นางได้พอดบิพอด.ี..

เสวียนจีถอยหลังไปอีกก้าวอย่างเงียบเชียบแนบเนียน

"อ๊ะ คนรปูงามผูน้ั้นเดินมาแล้ว ข้าเดาว่าเขาต้องเป็นหนึง่ในเจ้านาย

ของพวกเรา ใช่หรอืไม่" ชุย่อวีพู้ดกระซบิด้วยใบหน้าร้อนผ่าวดัง่ถูกไฟเผา

"นายน้อยสี่ นายน้อยสี่ขอรับ!" หยวนซีเซิงรีบไล่ตามไป ปากก็ 

พร�่าบ่น "ท่านเองก็ต้องคิดเผื่อเหล่าสาวใช้ เด็กสาวหลินอันนางนั้นรับใช้

นายน้อยสาม แต่ต้องคอยหลบไปร้องไห้แทบไม่เว้นแต่ละวัน จะดีจะชั่ว

ท่านก็ช่วยพูดหน่อยเถิดขอรับ อีกเรื่องหนึ่ง อากาศร้อนจัด หากท่าน 

จะออกไปข้างนอก มิใช่ว่าบ่าวห้าม แต่ร่างกายท่านเดิมก็ไม่สู้ดี ถ้าเกิด 

ไปหมดสติกลางทาง..."

"หรือเจ้าจะออกไปเจรจาการค้าแทนข้า" เนี่ยมี่หยางตัดบทเขา 

ได้พอเหมาะแก่เวลา

"ไม่ขอรับ! บ่าวไม่ได้มีสมองขนาดน้ัน และก็ไม่ได้มีความกล้า 

ขนาดนั้นเช่นกัน..." หยวนซีเซิงรีบร้อนเดินตามเขา

เนี่ยมี่หยางคลี่ยิ้มน้อยๆ เดินช้าๆ มาหาเหล่าสาวใช้ ดวงตาอบอุ่น
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ปรายผ่านสาวใช้แต่ละคนที่ก้มหน้าอยู่ ก่อนกล่าวออกมาโดยไม่คิด  

"เช่นนั้นเจ้าไปเกลี้ยกล่อมให้นายน้อยสามรับร้านหนังสือของเขากลับไป 

เช่นนี้ข้าก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกในวันอากาศร้อนจัดแล้ว ถูกหรือไม่"

"อา..." นายน้อยสี่อยากแกล้งเขาหรือ ปัจจุบันมีใครกล้าไปพูด 

เรื่องนี้กับนายน้อยสามบ้าง อันที่จริงไม่ใช่เพียงเรื่องนี้ สามปีก่อนเขา 

ชมชอบนายน้อยสาม เคารพนายน้อยสาม ตอนนี้ความเคารพชมชอบ 

ยังคงเดิม แต่แค่ไม่กล้าเข้าใกล้...เขายังไม่อยากถูกด่าจนต้องหลบไป 

ร้องห่มร้องไห้ในมุมห้อง

หยวนซีเซิงยังคิดจะโน้มน้าวอะไรต่อ ทว่าเนี่ยมี่หยางที่ด้านหน้า

กลับพลันหยุดเดิน ท�าให้เขาท่ีมีเรี่ยวแรงมากโดยก�าเนิดศีรษะเกือบจะ 

พุ่งชนอีกฝ่าย โชคดีท่ีชายฉกรรจ์ถือร่มข้างกายเนี่ยมี่หยางยันศีรษะ 

หยวนซีเซิงไว้ได้ทันเวลา ก่อนจะประคองเขาให้กลับมายืนตัวตรง

"นายน้อยสี่?!" ตกใจแทบตาย! ถ้าชนนายน้อยส่ีกระเด็นออก 

นอกระเบียงไป เขาก็ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อแล้ว ผูกคอตายไปพบพญายม 

ให้จบเรื่องเสียเลยเถอะ

"เจ้าเงยหน้าขึ้นมา" เนี่ยมี่หยางหยุดลงใกล้ๆ สตรีชุดขาวเรียบ 

นางหนึ่งด้วยท่าทางเกียจคร้าน ก่อนจะเดินวนช้าๆ พินิจดูนาง

หยวนซีเซิงอึ้งไปเล็กน้อย "เอ๊ะ?" ต้ังแต่เม่ือใดกันท่ีสาวใช้หน้าตา

ท่าทางไม่โดดเด่นเช่นน้ีก็ดึงดูดความสนใจของนายน้อยสี่ข้ึนมาได้  

แต่จะว่าไปแล้ว ในบรรดาสาวใช้ที่ซื้อตัวมาวันนั้นมีคนเช่นนี้อยู่ด้วยหรือ 

ไฉนเขาถึงลืมไปได้

เสวียนจีกลัดกลุ้มขึ้นมาน้อยๆ แต่ยังคงเงยใบหน้าขาวผ่องข้ึน 
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อย่างเชื่อฟัง หลุบตายืนตัวตรง

"อืม..." เนี่ยมี่หยางพินิจดูอย่างละเอียดอยู่ชั่วครู่ หน้าตาปานกลาง 

อยู่ท่ามกลางคนจ�านวนมากสมควรจะดึงดูดความสนใจใครไม่ได้ แต่ 

เขากลับมองเห็นนางท่ามกลางสตรีมากมาย

เห็นนางก้มหน้าคล้ายว่าประหม่าอยู่บ้าง เขาก็ย้ิมพลางเอ่ยถาม

ด้วยน�้าเสียงอบอุ่น "เจ้าชื่อว่าอะไร"

"บ่าวฉนิเสวียนจเีจ้าค่ะ" น�า้เสยีงไม่สงูไม่ต�า่ ไม่ได้นุม่นวลเป็นพิเศษ 

และก็ไม่ได้สั่นเครือ เป็นเสียงที่เหมือนฟังแล้วก็ลืมได้ทันที

"อ้อ? ฉนิเสวียนจ?ี หายากท่ีหญิงสาวจะมนีามเช่นน้ี บดิามารดาเจ้า 

รู้หนังสือหรือ"

"บิดาท่ีล่วงลับไปรู้หนังสืออยู่บ้างเจ้าค่ะ" น�้าเสียงยังคงไม่สูงไม่ต�่า 

อ่อนน้อมเหมือนบ่าวไพร่ทุกคนในคฤหาสน์สกุลเน่ีย มองแล้วไม่เห็นว่า

จะจ�าหน้าได้ ฟังแล้วไม่เห็นว่าจะจ�าเสียงได้

เนี่ยมี่หยางคิดใคร่ครวญอยู่ครู ่หน่ึงก่อนก้มตัวน้อยๆ ดมกล่ิน 

รอบกายนาง ใบหน้ายังคงแย้มย้ิม แต่ค่อนข้างมีความหมายแฝง  

ก่อนที่เขาจะเอ่ยเรียกอย่างเกียจคร้าน "ซีเซิง?"

"บ่าวอยู่นี่ขอรับ!"

"สาวใช้เหล่านี้ซื้อเข้ามาเมื่อใด"

"หนึ่งเดือนก่อนขอรับ"

"อ้อ...เป็นพวกมาใหม่นีเ่อง" มน่ิาเขาถึงไม่เคยเห็น "เจ้าย่ืนมอืท้ังสอง 

ออกมา"

เสวียนจีลังเลเล็กน้อยก่อนยื่นเรียวนิ้วทั้งสิบออกไป
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"สิบน้ิวของเจ้าเรียวขาวและเพ่ิงมีรอยด้าน ผิวก็ขาว กายก็หอม  

ตามหลักแม่นางสมควรจะเป็นคุณหนูให้คนคอยรับใช้ ไฉนจึงล�าบาก 

มาเป็นสาวใช้ในคฤหาสน์สกุลเนี่ยเล่า" เขาเอียงศีรษะมองนางอย่าง

ละเอียดอีกแวบหนึ่ง "อีกอย่าง เจ้าเลยวัยปักปิ่น* มานานแล้วกระมัง"

"บ่าวปีนี้อายุยี่สิบสองเจ้าค่ะ"

"ย่ีสิบสอง?" เขาประหลาดใจอยู่เล็กๆ ที่เดาได้ว่านางเลยวัย 

ปักปิ่นแล้ว เป็นเพราะแม้นางจะอยู่ท่ามกลางสาวใช้กลุ่มนี้ แต่นาง 

ดูแตกต่างออกไปพอสมควร ยืนนิ่งเงียบทั้งยังสงวนท่าที ไม่มีท่าทาง 

กระสับกระส่ายอ่อนประสบการณ์เฉกเช่นสาวน้อยแรกเข้าคฤหาสน์ 

หลังใหญ่สักกระผีก "ข้านึกว่าในวัยเท่านี้เจ้าควรต้องเล้ียงลูกดูแลสามี 

อยู่กับบ้านเสียอีก แม้จะเข้าคฤหาสน์มาก็ควรมาเป็นแม่นม" มาเป็น 

สาวใช้ออกจะอายุมากไปบ้างจริงๆ

"บ่าวยังมิได้แต่งงาน"

"อ้อ..." อายุย่ีสิบสองยังไม่แต่งงานย่อมต้องมีสาเหตุซ่อนเร้น  

ซักถามลงลึกกว่าน้ีเกรงว่าจะเก่ียวถึงความลับส่วนตัวของนางแล้ว  

โดยทั่วไปขอเพียงอายุไม่มากจนเกินไป เขาย่อมจะไม่ก้าวก่ายเรื่อง 

การว่าจ้างบ่าวไพร่ ซีเซิงใช้งานนางได้ก็หมายความว่าประวัตินาง 

ขาวสะอาด

ทว่าบนตัวนางมีกลิ่นกระดาษจางๆ อยู่ สมควรจะเคยเป็นผู้ที ่

ใกล้ชิดหนังสือ

เขาเงียบไปครู่หนึ่ง หุบพัดลงแล้วก้าวผละออกไปสองสามก้าว 
* ชาวจีนในสมัยโบราณถือว่าอายุ 15 ปีเป็นช่วงเวลาที่เด็กหญิงก้าวเข้าสู่วัยสาว เป็นวัยท่ีเริ่มปักปิ่นท�าผม  
และสามารถออกเรือนได้แล้ว เรียกว่า 'วัยปักปิ่น' 
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เสวียนจเีพ่ิงจะผ่อนลมหายใจโล่งอก เขากลบัพลนัหนัหน้ามาถามอกีคร้ัง 

"เช่นนั้นเจ้าเองก็น่าจะรู้หนังสือเช่นกัน?"

เสวียนจียอบตัว "บ่าวเคยได้รับการสอนจากบิดาที่ล่วงลับ จึงพอรู้

หนังสือบ้าง แต่ก็ไม่กี่ตัวเจ้าค่ะ" เห็นเขาได้ยินค�าตอบเสร็จและเดิน 

ออกจากระเบียงทางเดินไปแล้ว นางถึงระบายลมหายใจออกมาอีกครั้ง

นางมีอะไรชวนให้คนสะดุดตาเพียงน้ีเชียวหรือ หน้าตาท่าทาง 

ออกจะธรรมดาชัดๆ ขณะเพ่ิงเข้าคฤหาสน์มา พ่อบ้านหยวนก็มักลืม 

การมีอยู่ของนางเป็นประจ�า เหล่าสาวใช้บางครั้งยังนึกชื่อนางไม่ออก 

ด้วยซ�้า ในกลุ่มคน ผู้ที่ควรเป็นท่ีสะดุดตาคือเด็กสาวผู้กระตือรือร้น 

อย่างหลินอัน มิใช่คนอย่างนาง 

หรือว่าสายตาแหลมคมของนายน ้อยส่ีจะมองอะไรออก?  

หว่างคิ้วนางยับย่น หวังเพียงว่าหลังเหตุการณ์คราวนี้แล้วจะไม่ดึงดูด

สายตาใครอีก

"ซีเซิง สาวใช้ชื่อฉินเสวียนจีนางนั้นเจ้าไปซื้อตัวมาจากท่ีใด"  

หลังเดินออกจากระเบียงมาแล้ว เนี่ยมี่หยางก็ท�าเป็นเอ่ยถามผ่านๆ

"ฉินเสวียนจี? นาง...นางน่ะหรือขอรับ" หยวนซีเซิงเกาศีรษะ  

ท�าหน้ายับยุ่งพลางย้อนนึก "นาง...นางชื่อว่าฉินเสวียนจี พ่อของนาง 

ดเูหมอืนจะเป็นอาจารย์สอนหนงัสอือยู่ในชนบทหลายปี ปีนีเ้พ่ิงจากโลกไป  

นางต้องการเงินฝังศพ บ่าวจึงฝืนใจให้นางเข้ามาท�างานให้คฤหาสน์  

เรื่องน่าจะเป็นเช่นนี้ขอรับ" คิดไม่ถึงเลยว่านายน้อยจะสังเกตเห็นสาวใช้

นางนั้น ถ้ามิใช่ก่อนหน้านี้เขาหูไว ได้ยินค�ากระซิบกระซาบของหรูหมิ่น
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กับชุ่ยอว้ี ท�าให้ความทรงจ�าของเขาถูกดึงขึ้นมา เขาคงได้ลืมจริงๆ ว่า 

มีสาวใช้นางนี้อยู่ด้วย

เน่ียมี่หยางย้ิมหวาน "น่าจะ? เรื่องเช่นนี้เห็นได้น้อยนัก หายาก 

ที่จะมีเรื่องที่เจ้าจ�าไม่ได้"

หยวนซีเซิงหน้าเห่อแดง ความจ�าเป็นส่ิงท่ีเขาภาคภูมิใจที่สุด 

ตลอดมา ตั้งแต่บรรพบุรุษแปดรุ่นของคฤหาสน์สกุลเนี่ยลงมาถึงแม่ครัว

และสาวใช้มาใหม่ โดยปกติขอเพียงได้คุยด้วยครั้งเดียว สมองย่อมจะ 

มีร ่องรอยความทรงจ�าประทับอยู ่ ชั่วชีวิตก็ไม่ลืมเลือน ค�าพูดของ 

นายน้อยสี่เวลานี้จึงไม่ต่างจากการฉีกหน้าเขา

"นายน้อย เรื่องน้ีจะโทษบ่าวไม่ได้นะขอรับ" เขาอุทธรณ์ตัดพ้อ 

อย่างรู้สึกไม่เป็นธรรม "เดิมนางก็ไม่มีจุดเด่นอะไร คนแบบฉินเสวียนจี 

หาได้เกลื่อนกลาดตามท้องถนน สตรีที่ธรรมดาเช่นนี้จะท�าให้คนสนใจ 

ได้อย่างไรขอรับ" พูดตามตรง ที่นายน้อยส่ีชี้ตัวนางออกมาได้ปุบปับ

กะทันหัน เขายังลอบคิดเลยว่านายน้อยสี่ดวงตามีปัญหา

เนี่ยมี่หยางเห็นอีกฝ่ายตัดพ้อต่อว่าก็กระแอมไอเบาๆ ก่อนกล่าว

ย้ิมๆ "ซีเซิง ข้าไม่ได้จะก้าวก่ายงานเจ้า เพียงแต่ถามดูเท่านั้นเอง เจ้า 

อยากจัดสรรอย่างไรก็ตามใจเจ้า ถ้าท�าได้ดี เจ้าก็ให้รางวัลไปตาม 

ผลงานก็พอ" เขาโบกมือและเดินจากไปพร้อมกับชายฉกรรจ์ข้างกาย

หยวนซีเซิงลูบจมูก เดินกลับไปที่ระเบียงทางเดิน "ไปกันเถอะๆ  

ผู้ที่พวกเจ้าเห็นเมื่อครู่คือนายน้อยสี่ วันหน้าถ้าได้พบอีกต้องขานคารวะ" 

กล่าวจบหางตาของเขาก็ตวัดมองฉินเสวียนจีอย่างห้ามตนเองไม่อยู่  

ไม่เข้าใจจริงๆ ว่านางมีจุดใดชวนให้คนสนใจ
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อา... สองตาของเขาพลันสว่างวาบ

"เจ้า...เจ้า เจ้านัน่แหละ! มผิดิ เมือ่ครูเ่จ้าพูดอะไรกับนายน้อยสีน่ะ"

เสวียนจีช้อนตาขึ้นมอง ดูงุนงงแปลกใจอยู่บ้าง "ข้า..." 

เมื่อครู่เขามิได้ฟังอยู่ข้างๆ ทั้งหมดหรือไร

"เจ้าว่าเจ้ารู้หนังสือ?" เขาถึงขนาดหน้าตาแจ่มใส ยิ้มจนหุบปาก 

ไม่ลงแล้ว

นางลังเลเล็กน้อยก่อนยอบตัว "เจ้าค่ะ บ่าวรู้หนังสือ" ดูเหมือน... 

ไม่ค่อยชอบมาพากลนัก แทบจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเลยว่าสองเท้า 

ของตนก้าวลงปลักโคลนแล้ว ไม่เอานะ นางเพียงอยากจะใช้ชีวิต 

สงบเงียบอยู่ท่ามกลางผู้คนโดยไม่มีอะไรมาท�าให้เปลี่ยนแปลง

"โธ่เอ๊ย! ข้าควรโดนตี ควรโดนตีจริงๆ!" หยวนซีเซิงมีรอยย้ิม 

เกลื่อนหน้า ถ้ามิใช่นายน้อยสี่ออกมาก่อกวน เขาก็ไม่รู้จริงๆ ว่าสาวใช ้

ที่ปกติถูกเขาลืมเลือนไปนางน้ีรู้หนังสือ ปัญหายุ่งยากและย่ิงใหญ่เพียง

หนึ่งเดียวในงานท�าความสะอาดก่อนหน้านี้นับว่ามีทางแก้ในที่สุด

"พ่อบ้านหยวนยิ้มได้พิกลนัก น่ากลัวยิ่ง" หรูหมิ่นพูดขึ้นเสียงค่อย

"เจ้า...เจ้าชื่อฉินเสวียนจีกระมัง"

"เจ้าค่ะ"

"ดีๆ นับตั้งแต่น้ีเจ้าไม่ต้องไปท�าความสะอาดกับพวกนางแล้ว  

อีกเดี๋ยวให้ตามข้าไป" ในที่สุดก็หาคนได้ ให้นางไปท�าดีที่สุด ต่อให้ 

ถูกด่าก็มาไม่ถึงเขา หึๆ คนพบเรื่องน่ายินดีก็เบิกบานแช่มชื่นเช่นน้ีล่ะ  

ทว่านี่มิใช่เขาเจตนาผลักความรับผิดชอบให้นางนะ แต่เขาล�าบากมา 

สามปีแล้ว ไม่มีความจ�าเป็นต้องล�าบากต่อไปอีก

Page �����������������.indd   32 19/7/2562 BE   15:39



33

อวี๋ฉิง

"พ่อบ้านหยวน...หาคนอืน่เถิดเจ้าค่ะ บ่าวยังคงท�างานกับพวกหรูหม่ิน 

จะดีกว่า" แย่หนักแล้ว มีสังหรณ์รางๆ ว่าพอแยกจากเหล่าสาวใช้อย่าง

พวกหรูหมิ่น วันเวลาอันทุกข์ยากของนางก็จะมาถึง วันเวลาทุกข์ยากยัง

ไม่น่ากังวลเท่าไร ท่ีน่ากังวลคือนางไม่ชอบแตกต่างจากสาวใช้คนอื่นๆ 

การเป็นเช่นนั้นท�าให้ในใจนางรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยยิ่ง

"เอ๊ะ? เจ้าจะไม่รูดี้รูช้ัว่ไปหน่อยแล้ว เร่ืองนีเ้จ้ามสิีทธ์ิพูดได้ด้วยหรอื" 

หยวนซีเซิงเหลือกตากล่าวต�าหนิ "ให้เจ้าท�า เจ้าก็ท�า เจ้าขายตัวมา 

ท�างานให้คฤหาสน์สกุลเนี่ยเราแล้ว ต่อให้บอกให้เจ้าลงหม้อน�้ามัน  

เจ้าก็ไม่อาจปริปากขัดขืนได้" 

หลังพูดจบด้วยสีหน้าถ้อยค�ารุนแรง เห็นว่าบรรลุจุดประสงค ์

จะขู ่คนแล้วถึงค่อยพูดต่อด้วยน�้าเสียงอ่อนลง "แน่นอนว่าไม่มีทาง 

บอกให้เจ้าไปลงหม้อน�้ามันหรอก เพียงแต่ต้องการให้เจ้าท�างานง่ายๆ 

สบายๆ บางอย่างสักหน่อย มิได้มีอะไรหนักหนาสาหัส"

เสวียนจีเงยหน้าขึ้นมองหยวนซีเซิงตาไม่กะพริบ เห็นเขาน�้าลาย

กระเด็นเป็นฝอย เรื่องน้ีเห็นได้ชัดว่ามีอะไรไม่น่าไว้วางใจแอบแฝงอยู่  

นางถอนหายใจ ยอมรับชะตากรรมแล้วพลางกล่าว "พ่อบ้านหยวน 

กล่าวถูกต้อง ต้องการให้บ่าวท�าอะไร บ่าวก็จะไปท�าเจ้าค่ะ"

"เช่นนี้จึงถูกต้อง" หยวนซีเซิงย้ิมพอใจ รู้สึกบาดหูอยู่สักหน่อย  

ไม่รู ้เหตุใดจึงมักรู้สึกว่าค�าว่า 'บ่าว' ที่นางพูดออกมาคล้ายจะบาดหู 

อยู่เล็กๆ

เหมือนว่า...เหมือนว่านางไม่เหมาะกับค�าว่า 'บ่าว' นี้...เฮ้อ เขา 

เพิ่งจะอายุยี่สิบหกก็เริ่มรู้จักคิดฟุ้งซ่านแล้วหรือ จริงๆ เลย ภาวนาขอพร
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ต่อพระพุทธองค์ให้สาวใช้นางนี้จะดีกว่า 

ฉินเสวียนจีที่น่าสงสาร นายน้อยเฟิงอวิ๋น...ที่น่ากลัว...

หวังว่านางจะสามารถท�างานท่ีข้ามอบหมายได้เสรจ็ก่อนนายน้อย

เฟิงอวิ๋นจะพบนางแล้วกัน

"อันท่ีจริง งานน้ีไม่ยุ่งยากสักนิด..." หลังแบ่งงานให้สาวใช้นางอื่น

เรียบร้อย เขาก็พาเสวียนจีเดินไปทางด้านตะวันออกพลางเอ่ยอธิบาย  

"ขอเพียงเจ้ารู ้หนังสือ เคยอ่านหนังสือมาบ้าง การจัดหนังสือข้ึนชั้น 

ตามประเภทก็เป็นงานสบายย่ิง" อาจเพราะต้องการชดเชยที่ผลักนาง 

เข้ากองไฟ เขาจึงพูดด้วยถ้อยค�าน�้าเสียงที่ดี

เสวียนจีมองเขาปราดหนึ่ง "พ่อบ้านหยวน ท่านก�าลังเหงื่อไหลอยู่"

"เอ๊ะ?" นางสายตาดีเพียงนี้เชียว? "ข้า...อย่างนั้นหรือ ฮะๆ  

อากาศร้อน ร่างกายก็อ่อนแอ" เขาปาดเหงือ่บนหน้าก่อนเดนิเข้าสวนซัง่กู่

ขนาดของคฤหาสน์สกุลเน่ียกว้างใหญ่ท่ีสุดในหนานจิง เสวียนจ ี

เข้ามาในคฤหาสน์ได้เดือนกว่าแล้ว ทว่าเพ่ิงได้มาสัมผัสสวนซั่งกู่เป็น 

ครั้งแรก นางสังเกตเห็นว่าบริเวณน้ีไม่มีบ่าวไพร่เดินสักเท่าไร อากาศ 

ก็อบอวลไปด้วยกลิ่นอายวังเวงเปล่าเปลี่ยว

"ถ้าเจ้าท�าได้ดี วันหน้างานที่ห้องหนังสือจี๋กู่ก็มอบให้เจ้า ข้าเอง 

ก็ไม่ต้องคอยเปลืองสมองมาจัดห้องหนังสือที่แสนใหญ่นั่นปีละครั้งแล้ว" 

หยวนซีเซิงคล้ายว่าพูดกับตนเอง

"ห้องหนังสือจี๋กู่?!" นางพลันอุทาน ท�าเอาหยวนซีเซิงตกใจจนเท้า

ก้าวพลาด หวิดจะตกลงทะเลสาบคนขุด
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"เจ้า...เจ้าร้องหาอะไร!" เขาเหลือกตา ตวาดว่า "อยากจะท�าข้า 

ตกใจตายหรอืไร!" เขากลนืน�า้ลายทีส่�าลกัก่อนพูดอย่างไม่สบอารมณ์ต่อ 

"ข้าเตือนเจ้าไว้เลยนะ ท�างานที่สวนซั่งกู ่ไม่เหมือนกับท�างานท่ีอื่น  

เรื่องส�าคัญอันดับหนึ่งคือต้องเงียบเข้าไว้ อย่าเอะอะก็แหกปากร้อง"

นางคล้ายว่าไม่ได้ยินค�าเตือนด้วยความหวังดีของเขา เอ่ยถาม 

เสียงแหบแห้งขึ้นว่า "ท่านหมายถึงห้องหนังสือจี๋กู ่ ท่ีมีหนังสือเก็บ 

อยู่มากกว่าแปดหมื่นเล่มห้องนั้นหรือ"

หยวนซีเซิงอึ้งไปเล็กน้อย ประเมินมองนางปราดหนึ่ง "สาวใช้ 

อย่างเจ้ากลับรู ้อะไรต่อมิอะไรดีนัก อีกทั้งยังรู้อีกว่าห้องหนังสือจี๋กู ่

ของนายน้อยสามของพวกเรามีหนังสืออยู่เท่าไร เจ้าห่วงว่าจะจัดการ 

ไม่เสร็จหรือ ไม่ต้องกลัว ข้ามิได้จะให้เจ้าท�าให้เสร็จในวันเดียว"

"ข้าจะไม่รู้จักห้องหนังสือจี๋กู่ได้อย่างไรกัน" เสวียนจีพึมพ�า

มันเป็นสถานที่ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในหมู ่บัณฑิตเมืองหนานจิง  

เป็นสถานท่ีเก็บหนังสือของเนี่ยเฟิงอว๋ิน ต�าราหนังสือแปดหม่ืนเล่ม 

ได้ทะลุจ�านวนเก็บรวบรวมของคนปกติไปแล้ว ขอเพียงบอกชื่อหนังสือ

ออกมาได้ต้องสามารถหาพบในห้องหนังสือจี๋กู ่แน่นอน ซ�้าข้างใน 

ยังมีหนังสือท่ีตีพิมพ์ด้วยรูปแบบราชวงศ์ซ่งของร้านหนังสือเฟิงอว๋ิน 

และหนังสือสะสมที่มีเพียงฉบับเดียวอยู่ด้วย ที่ส�าคัญที่สุดคือยังมีนิยาย

ที่เนี่ยเฟิงอวิ๋นเขียนบทส่งท้ายให้ครบชุด

หยวนซีเซิงประเมินมองนางด้วยความแปลกใจเล็กๆ จริงๆ เลย  

ก่อนหน้านี้ยังไม่รู ้สึกว่านางมีจุดใดพิเศษ ทว่าตอนนี้กลับคล้ายว่าม ี

บางอย่างไม่ถูกต้องแล้ว สาวใช้นางน้ีช่างมสีายตาแหลมคมรูจ้กัแยกแยะ
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คนโดยแท้ ถึงกับเคยได้ยินเรื่องห้องหนังสือจ๋ีกู่ของนายน้อยสาม ทว่า 

นางก็เป็นเพียงสาวใช้ สาวใช้เล็กๆ นางหนึ่งจะมีความรู้สักเท่าไรเชียว

จริงสิ บิดานางเป็นอาจารย์น่ีนา ท�าเอาเขาตื่นตูมเสียยกใหญ่  

"เป็นบิดาเจ้าเคยได้ยินมาแล้วบอกเจ้ากระมัง!" หยวนซีเซิงหัวเราะฮ่าๆ 

พอใจในค�าตอบของตนเอง ก�าลังจะเปิดประตูทองแดงของหอซั่งกู่ 

อันเงียบสงบที่ต้ังอยู่ฟากตะวันออกนี้กลับพลันมีคนชิงเปิดแล้วพุ่งตัว 

ออกมาจากด้านใน

"ย่ามันเถอะ! เป็นเจ้าโง่ตัวไหน...หลินอัน?!" หยวนซีเซิงขวางนาง 

ไว้ทันเวลา เอ่ยถามด้วยน�้าเสียงเข้มงวด "เช้าขนาดนี้ เจ้าไม่ติดตาม 

ข้างกายนายน้อยสาม คิดจะไปที่ใด"

"พ่อบ้านหยวน..." หลินอันเห็นเป็นคนรู้จักก็น�้าตาคลอเบ้าข้ึนมา

ทันที "ข้า...นายน้อยสามเขา...เขา..."

"อย่าอ�้าๆ อึ้งๆ ต้องเป็นเจ้าท�างานผิดพลาดอีกแล้วแน่นอน" เขา 

พูดอย่างไม่สบอารมณ์ หางตาเหลือบมองเสวียนจีแวบหน่ึง หวังว่า 

สาวใช้นางนี้จะไม่รู้สึกตงิดใจแล้วหนีหายไป เขาส่ังห้ามเหล่าบ่าวไพร ่

ไม่ให้ลอบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของนายน้อยสามลับหลังเด็ดขาด ถ้าใคร

พูดก็ไสหัวกลับบ้านเก่าไปได้เลย ด้วยเหตุนี้บรรดาสาวใช้ที่มาใหม่จึง 

ต่างไม่รู้ถึงปัญหายุ่งยากในสวนซั่งกู่

หลินอันเข้าตาเขาตั้งแต่แรกเห็น เชื่อโดยสัญชาตญาณว่านาง 

ชวนให้คนนึกชอบและไม่กลัวคนแปลกหน้า ทั้งยังเห็นนางพูดจาไพเราะ

อ่อนหวาน เป็นสาวใช้น้อยที่ใครเห็นใครก็รัก อายุน้อยไปสักหน่อย  

แต่น่าจะรับใช้นายน้อยสามได้เหมาะสม จึงจัดแจงย้ายนางมาคอย 
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ปรนนิบัติเนี่ยเฟิงอว๋ินอยู่ท่ีนี่ทั้งเช้าเย็น กลับคิดไม่ถึงว่า...ละครเรื่องเดิม

แสดงซ�้าทุกวัน...

เขาทอดถอนใจ ก่อนจะโบกมือให้เสวียนจีก่อนว่า "เจ้ารออยู่ตรงนี้ 

ข้าไปครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา อย่าเท่ียวเดินส่งเดช...สวนมีขนาดใหญ่  

ถ้าหลงทางก็ไม่มีใครว่างตามหาเจ้า" เขาจับมือหลินอันบังคับเดิน 

เข้าหอซั่งกู่ไป

เสวียนจียืนอยู่ท่ีเดิมครู่หนึ่ง สายลมฤดูร้อนพัดระใบหน้า อุ่นนัก  

ให้ความรู้สึกสบายกว่าอุณหภูมิหนาวเย็นจนคนจะแข็งตายในตอนฟ้า 

ยังไม่สางมาก นางริมฝีปากเปื้อนยิ้ม เดินเอื่อยเฉื่อยเลาะลานสวน

หลังจากนางเข้ามาในคฤหาสน์สกุลเนี่ยก็ไม่เคยมีสักเส้ียวเวลา 

ที่ได้อยู่ว่างๆ ต้องท�างานงกๆ ตั้งแต่เช้าจรดค�่า วันแรกก็ต้องหอบ 

ผ้าห่มนวมไปตากแดดจนนางวิงเวียนตาลาย มือไม้อ่อนไปหมด แต่ก็ 

ไม่กล้าโอดครวญด้วยกลัวจะเป็นท่ีสนใจ ทั้งตัวคนเหมือนเป็นลูกบ๊วย

เหี่ยวย่น หัวถึงหมอนก็หลับเป็นตาย บัดนี้ผ่านมาเดือนกว่า ร่างกาย 

ยังคงปวดเมื่อยน้อยๆ แต่ดีกว่าเดิมมากอย่างเห็นได้ชัด ยามน้ีได้แอบอู้ 

ก็รู้สึกสบายจนอยากหลับตาเข้าสู่ห้วงฝันอีกครั้ง...

"ใครอนุญาตให้เจ้าเข้ามา!" 

เสียงตะคอกท�าให้เสวียนจีตกใจจนหายง่วง นางรีบลืมตา สิ่งที่ 

มองเห็นคือบุรุษนั่งรถเข็นผู้หนึ่ง

หน้าตาเขามิได้น่ามองเท่าเนี่ยมี่หยาง มันบึ้งตึงแข็งกร้าว นัยน์ตา

ด�าราวกับมีเพลิงโทสะปะทุขึ้น ริมฝีปากบางเม้มแน่น

เสวียนจีหน้าถอดสี วิงเวียนตาลายขึ้นมาทันที อากาศร้อนแล้ว
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กระมัง ถึงได้รู้สึกว่าเรี่ยวแรงจะหายไปหมดตัวแล้วเช่นนี้

"ไม่เคยเห็นเจ้านายขาพิการหรือไร!" เพลิงโทสะลุกขึ้นมาอีกครั้ง 

วัตถุสีน�้าเงินปามาถูกนางที่อยู่ไม่ไกลด้วยก�าลังแรง

นางเซถอยหลังเล็กน้อยก่อนจะล้มพับลงกับพ้ืน วัตถุสีน�้าเงิน 

ที่ตกอยู่บนพื้นคือนิยายเล่มหนึ่ง นางอึ้งไป ตาลายมองเห็นแต่หมอกขาว 

เป็นครู่ใหญ่ถึงปรับสายตาให้รวมศูนย์ได้

เขายังคงน่ังอยู่บนรถเข็น บนตัวสวมชุดสีเข้ม สองขามีผ้าขนสัตว์

ผืนบางคลุมไว้ ด้านหลังเขามีพ่อบ้านหยวนติดตามอยู่...

ชุดท่อนบนของเขาหรูหรางดงาม เห็นได้ชัดว่าเป็นหน่ึงในเจ้านาย

ของคฤหาสน์สกุลเนี่ย

ยามน้ันเองหน้าอกนางพลนัปวดรดัขึน้มา รูส้กึ...ใจหายอยูส่กัหน่อย

อย่างอธิบายไม่ได้

"เจ้าเป็นใบ้ไปแล้วหรือ!"

"ข้า..." เสวียนจีได้สติกลับมาแล้วจึงรีบเก็บหนังสือลุกขึ้นยืน  

"บ่าวเสวียนจเีจ้าค่ะ" สองขายังอ่อนแรงอยูเ่ลก็น้อย ไม่อยากเชือ่ ไม่อยาก

เชื่อเลย!

"ใครอนุญาตให้เจ้าเสนอหน้าเข้ามา" เนี่ยเฟิงอว๋ินถลึงตามองนาง 

แววตาเหมือนจะกินคน

"บ่าว..." เสวียนจีเหลือบมองพ่อบ้านหยวนท่ียืนอยู่ด้านหลังเขา

อย่างรวดเร็ว ดวงตาอีกฝ่ายมองนางอย่างเย็นเยียบ เหมือนพลอยโมโห

ไปกับเนี่ยเฟิงอวิ๋นด้วย เดิมก็เป็นเขาบอกให้นางรออยู่ที่นี่มิใช่หรือไรกัน

"สวนซัง่กู่ไม่อนุญาตให้สตรแีละคนแปลกหน้าเข้ามา เจ้าอาจหาญ
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อะไรมาถึงได้กล้าเหยียบเข้ามาที่นี่" เขาหรี่ตาลงด้วยท่าทางดุร้าย มองดู

นิยายปกน�้าเงินเล่มนั้นถูกนางถือไว้แนบอก อดจะเกิดโทสะขึ้นมาไม่ได้ 

"หนังสือของข้าให้สตรีมาท�าสกปรกได้ที่ไหน เอาไปเผาแล้วไล่นาง 

ออกไปด้วย!"

เผาหนังสือ?! 

นางตกใจ น่ีเป็นพฤติกรรมของคนรักหนังสือเสียท่ีไหน นางเห็น 

พ่อบ้านหยวนทีด้่านหลงัเขาสาวเท้าเดนิมาก็ก้าวถอยหลังโดยสัญชาตญาณ  

"พ่อบ้าน..." ดวงตาของพ่อบ้านหยวนเย็นชา ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก  

จ้องมองนางเหมือนมองคนแปลกหน้า

เขามีหน้าตาเหมือนพ่อบ้านหยวน ทว่า...นิสัยกลับมิได้เย็นนอก 

ร้อนในอย่างพ่อบ้านหยวน

รู ้ดีว่าอยู่ในคฤหาสน์ไม่มากความไม่มากค�าจึงจะเป็นหนทาง 

รักษาตัวรอด แต่ใครใช้ให้นางต้องมาเห็นหนังสือเล่มหนึ่งถูกเผาเป็นเถ้า

ต่อหน้าต่อตาเล่า...นั่นเหมือนเป็นการเฉือนหัวใจนางก็มิปาน

นางกอดหนังสอืแน่นพลางหลบหลกีการเคลือ่นไหวจะแย่งหนงัสอื

ของพ่อบ้านหยวน ก่อนจะรีบร้อนคุกเข่าลง "หากนายน้อยไม่ต้องการ

หนังสือแล้วก็โปรดมอบให้เสวียนจีเถิดเจ้าค่ะ!"

"ให้เจ้า?" ดวงตาเขาเปี ่ยมด้วยแววเหยียดหยาม "ต่อให้เป็น 

รองเท้าพังๆ ที่ข้าเคยใช้ เจ้าก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้เก็บไปสะสม เผาหนังสือซะ

เจาเซิง!"

หยวนเจาเซงิจบัปลายหนังสอืไว้ นางร้อนใจ อยากจะปัดมอืเขาออก 

แต่กลับเหมือนตบลงบนมีดดาบ ท้ังเจ็บทั้งแข็ง อยากจะต่อต้านกลับ 
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ถูกเขาสะบัดดึง แขนขวาเหมือนใกล้จะเคลื่อนหลุดจากข้อต่อแล้ว  

เจ็บแทบตาย นางหอบหายใจ พยายามกอดหนังสือไว้สุดชีวิต เอาแข็ง

ปะทะแข็งมีแต่จะท�าให้ตนเองแย่กว่าเดิม ต่อให้นางใช้เรี่ยวแรงท้ังหมด 

ก็ไม่เห็นว่าจะเอาชนะแขนหนึ่งข้างของหยวนเจาเซิงได้

"เนี่ยเฟิงอว๋ิน...นี่คือเน่ียเฟิงอว๋ินที่เคยท�าให้ร้านหนังสือเฟิงอว๋ิน 

มีชื่อเสียงดังสะท้านใต้หล้าอย่างนั้นหรือ คนท่ีเผาท�าลายหนังสือ 

ได้ลงคอจะคู่ควรเป็นคนรักหนังสือได้อย่างไร!" นางร้องลั่นออกมา

เนี่ยเฟิงอว๋ินได้ยินดังนี้ก็สะท้านเฮือก หน้าอกกระเพ่ือมข้ึนลง 

อย่างรุนแรง "สาวใช้น่าตายอย่างเจ้ามาจากที่ไหน! ใครบอกเรื่องเหล่านี้

กับเจ้า!"

"ข้า...ข้า..." นางในสภาพทุลักทุเลสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของ

หยวนเจาเซิงชะงักลงก็หอบหายใจเบาๆ สองสามค�ารบ "ข้า...เพียงแต่ 

เดาเอา..."

"เดา?!" ค�าโกหกพรรค์นี้ไปพูดกับสุนัขเถอะ "เจ้าเดาเก่ง ทั้งยัง 

เดาได้ตรงเผง ตอนน้ีเจ้าลองเดาชื่อหนังสือนี้ดู ขอเพียงเจ้าบอกได้  

หนังสือเล่มนี้จะเป็นของเจ้า เจ้านายอย่างข้าไม่นับว่าใจจืดใจด�ากระมัง"

น�้าเสียงของเขาส่อเจตนาร้าย และย่ิงมีความยโสโอหังของผู้ท่ี 

อยู่เหนือกว่า เขาคิดว่าสาวใช้นางหน่ึงไม่น่าจะรู้หนังสืออย่างนั้นหรือ  

นี่ก็คือตัวตนแท้จริงของเขาหรือไร

เสวียนจีหลุบตาลงมองตัวอักษรสีด�าที่เล้ือยตวัดอยู่บนปกหนังสือ 

ย่ีสิบสองปีมานี้ชีวิตนางเต็มไปด้วยความผิดหวังและความส้ินหวังที่

ถาโถมมาไม่ขาดสาย จนกระทั่งตอนท้าย หลังจากนางมีโชคได้พบ 
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เน่ียเฟิงอว๋ิน แม้แต่ความหวังเล็กๆ เพียงหนึ่งเดียวของนางก็สูญสลาย 

ไปเช่นกัน

เขาดีดนิ้ว "เจาเซิงเผาหนังสือซะ แล้วไปพาตัวซีเซิงมาด้วย  

ข้าต้องการให้เขาอธิบายเองว่าสาวใช้ของเขาเอาความกล้าจากไหน

เหยียบย่างมาที่สวนซั่งกู่"

"นี่คือหรูอี้จวินจ้วนเจ้าค่ะ" เสวียนจีเงยหน้าขึ้นพูดออกมาทีละค�า 

ดวงตาด�าขลับจ้องมองเขา "ตอนนี้ข้าขอมันได้แล้วหรือไม่เจ้าคะ"

ดวงตาเขาเบิกกว้างด้วยโทสะ เส้นเลือดด�าปูดข้ึนมาอย่างรวดเร็ว 

"เจ้ารู้หนังสือ?!"

"สตรีมิควรรู้หนังสือหรือเจ้าคะ" นางย้อนถาม แสดงอาการต่อต้าน

โดยไม่รู้ตัว

เขาก�าลังโมโห แขนก�าลังสั่น น่ีถึงขีดจ�ากัดของเขาแล้วจริงๆ  

"สาวใช้น่าตายอย่างเจ้าก�าลังหลอกข้าเล่นหรือ"

"เสวียนจีมิกล้า" นางถลึงมองเขากลับไป "ในเมื่ออยากได้หนังสือนี้

ก็ย่อมต้องรู้จักอยู่บ้างเจ้าค่ะ เป็นนายน้อยเฟิงอวิ๋นละเลยจุดนี้ไป หรือว่า

เป็นท่านคิดไม่ถึงโดยสิ้นเชิงกันแน่?"

นาง...นี่นางก�าลังเยาะเย้ยข้า?

ดวงตาเนี่ยเฟิงอวิ๋นแทบจะพ่นไฟออกมาแล้ว ถ้าเขาลุกข้ึนได้  

ก้าวเดินได้ ไม่แน่คงได้ปราดไปบีบคอสาวใช้รนหาที่ตายนางน้ีจนตาย 

คามือนานแล้ว

"เสวียนจี..." นางยังไม่ทันพูดอะไรก็มีเสียงดังขึ้นจากไกลๆ 

"นายน้อยสาม บ่าวหาท่านเจอเสียที!" หยวนซีเซิงลากหลินอัน 
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ว่ิงมาอย่างทั้งร้อนใจทั้งดีใจ "ท่าน...ยังไม่ได้รับข้าวเช้า ไฉนจึงออกมา 

เสียแล้วเล่าขอรับ เอ๊ะ ฉินเสวียนจี เจ้าคุกเข่าอยู่ตรงนี้ท�าไม เหตุใด 

มสีภาพเช่นนี.้..เจ้า เจ้าเองก็ท�าให้นายน้อยสามโมโหเช่นกันหรือ" ตายจรงิ!  

เขาปวดหวัย่ิงนกั ไม่ง่ายเลยกว่าจะจดัการกับหลนิอนัได้ สาวใช้แซ่ฉนินางนี้ 

กลับหาเรื่องยุ่งยากมาให้เขาอีกคน สาวใช้สมควรตาย เขาสมควรตาย 

สวรรค์สมควรตาย ชั่วช้า! ทุกคนล้วนสมควรตาย มีเพียงนายน้อยสาม 

ที่ไม่สมควรตาย!

"นางเป็นคนที่เจ้าพามา?"

หยวนซีเซิงเหงื่อผุดเต็มศีรษะ ลอบโอดครวญเงียบๆ "เป็น...เป็น 

สาวใช้ท่ีบ่าวพามาขอรับ บ่าว...บ่าวคิดไม่ถึงว่านายน้อยสามจะออกมา

กะทันหัน...บ่าวเดิมคิดว่า...เดิมคิดว่า...หลายวันนี้ในคฤหาสน์มีงาน

ท�าความสะอาดครั้งใหญ่ บ่าวยุ่งจนไม่มีเวลา พอดีว่าสาวใช้นางน้ี 

รู้หนังสือ บ่าวจึงคิดจะให้นางมาจัดห้องหนังสือจี๋กู่ บ่าวเดินผ่านท่ีนี่... 

เลยคดิจะเย่ียมนายน้อยสามเสยีหน่อย จงึได้ปล่อยนางไว้ตรงน้ีช่ัวคราว..."

"เจ้าขวัญกล้าดีนี่ ถึงกับกล้าเอาหนังสือของข้าให้สาวใช้หน้าเหม็น

นี่จัดการ?"

"บ่าว...บ่าว..."

"ถ้าหนังสือถูกลักถูกขโมยหรือถูกท�าสกปรกเสียหาย เจ้า พ่อบ้าน

กระจอกๆ จะชดใช้ไหวหรือ"

"เรื่องนี้...เรื่องนี้...เสวียนจีท�างานดีทั้งยังซื่อสัตย์ บ่าวคิดว่าคง 

ไม่มีปัญหา ใช่หรือไม่ ฉินเสวียนจี" เขาผลักนางที่คุกเข่าอยู่บนพื้นน้อยๆ 

เพื่อขอค�าเห็นด้วย
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"หนังสือของนายน้อยสามล�้าค่าราคาแพงเกินไป ถ้าเกิดปัญหาขึ้น 

เสวยีนจก็ีชดใช้ไม่ไหว พ่อบ้านหยวนสูใ้ห้คนอืน่มาท�าจะดกีว่า ข้าท�างาน

ท�าความสะอาดอย่างอื่นได้เจ้าค่ะ" หน้านางเบือนไปอีกทาง ท่าทีเย็นชา 

ในใจ...รู้สึกไม่ดีอย่างบอกไม่ถูก

"เจ้า...เจ้า..." อะไรกัน ก่อนนี้นางพูดไม่มาก น่ารักว่าง่ายจนท�าให้

คนไม่รู้สึกถึงการด�ารงอยู่ของนาง ให้นางไปซ้าย นางก็ไม่มีทางไปขวา 

ยามนี้ประเสริฐนัก จะโมโหใช้อารมณ์ก็ไม่ดูเวล�่าเวลา เจตนาปั่นหัวเขา 

ที่เป็นพ่อบ้านใช่หรือไม่ เขาปั่นหัวได้ง่ายนักใช่หรือไม่ ถูกนายน้อยสาม

นายน้อยสี่ปั่นหัวทั้งวันยังไม่พอ แม้แต่นางที่เป็นแค่สาวใช้เล็กๆ ก็ยังมา

ผสมโรง เขาไปล่วงเกินใครเข้ากันแน่! ชั่วช้าจริง!

เน่ียเฟิงอวิน๋มองนาง ไม่โมโหแต่กลับย้ิม "ใครบอกว่าหนังสอืเหล่านัน้ 

ล�้าค่ากัน จะเผาสักตั้งก็ยังได้ ซีเซิง เจ้าพาสาวใช้นี่ไปจัดหนังสือ อย่าให้

ข้าจับได้ล่ะว่านางแอบอู้ เจ้าก็รู้ว่าข้าเกลียดบ่าวไพร่ที่เกียจคร้านมา 

แต่ไหนแต่ไร เอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าครึ่งวันนางยังจัดหนังสือได้ไม่ถึงสองตู้

ก็ไม่อนุญาตให้พักกินข้าว เจ้าว่าวิธีลงโทษนี้ของข้ายุติธรรมหรือไม่"

"นายน้อย..." หยวนซีเซิงกัดฟันอยากจะเสนอแนะอะไร แต่กลับถูก

ถลึงตาใส่ จึงได้แต่เออออตอบรับ "นายน้อยยุติธรรม ยุติธรรมแน่นอน

ขอรับ!" ที่นี่ยังมีเรื่องใดยุติธรรมไปกว่านายน้อยอีกหรือ ถือเสียว่าสาวใช้

นางนีโ้ชคร้ายก็แล้วกัน อารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอยของนายน้อยสามนัน้

เห็นกันจนชินแล้ว วันไหนไม่ระเบิดโทสะ วันน้ันคงได้มีฝนตกฟ้าร่ัว  

คงต้องจุดประทัดฉลองแล้วจริงๆ

เขาถอนหายใจ รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเส้นผมด�าได้บอกลาเขาไปอีก 

Page �����������������.indd   43 19/7/2562 BE   15:39



44

สาวใช ้ประพันธ์ รัก

ไม่น้อย เขากับเจาเซิงเป็นพี่น้องฝาแฝด ได้คฤหาสน์สกุลเนี่ยรับมาเลี้ยง

พร้อมกันตั้งแต่เด็ก เจาเซิงถูกส่งไปท�างานข้างกายนายน้อยสาม  

ส่วนเขาก็ก้าวมาท�างานในต�าแหน่งพ่อบ้าน เจาเซิงเป็นพ่ี เขาเป็นน้อง  

แต่ไม่เห็นเจาเซิงจะช่วยพูดแทนเขาสักค�า 

พี่ชายที่สมควรตาย 

เขาหันมามองเสวียนจีปราดหนึ่งด้วยความคับแค้นเต็มอกก่อน

กระซบิบอก "เจ้าไปรอข้าข้างนอกไป ข้ายังมเีรือ่งต้องเรยีนนายน้อยสามอกี  

เอ๊ะ หนังสือในมือเจ้าเป็นของนายน้อยสามนี่"

"เป็นของเสวียนจีเจ้าค่ะ" นางพูดชัดถ้อยชัดค�า ท�าให้หยวนซีเซิง 

เบิกตาโต ส่วนเน่ียเฟิงอว๋ินก็เม้มปากไม่เอ่ยอะไรสักค�า ทว่าใบหน้าที่

เครียดขมึงได้แสดงให้รู้ถึงความขุ่นเคืองของเขาแล้ว

นางลุกขึ้นยืนอย่างโงนเงน ยอบตัวคารวะเนี่ยเฟิงอว๋ินแล้วจะ 

เดินจากไป ขณะเดินผ่านเขาก็เห็นใบหน้าด้านข้างของเขาดูเย็นเยียบ 

มีเจตนาร้าย เหมือนเป็นตัวละครที่น่าชังที่สุดในหนังสือ

น่าชงัหรอื นางชงัใครก็ได้ทัง้นัน้ ยกเว้นแต่เขาทีช่งัไม่ลง หลงัได้เห็น

แวบแรกก็รู้สึกตกตะลึง ไม่อยากเชื่อ จากนั้นก็รู้สึกเห็นใจ เนี่ยเฟิงอวิ๋น 

ที่เคยองอาจกระฉับกระเฉง นายน้อยสามแห่งสกุลเนี่ยท่ีเคยเก่งกล้า

สามารถท้ังบุน๋ท้ังบูท้ั๊งการเจรจาการค้ากลายมามสีภาพเช่นน้ี...หลงัจาก

ตกตะลึงและเศร้าใจแล้วก็มีเพียงความเห็นใจเท่านั้นจริงๆ

เห็นใจบุรุษท่ีนางเคยเลื่อมใสชื่นชมผู ้น้ี...ถ้ามิใช่ความเห็นใจ 

จะยังมีค�าใดสามารถอธิบายความรู้สึกเจ็บปวดทรมานปานมีดเฉือน 

หัวใจของนางได้อีก...
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จุดจบของการออกหน้าลองดีเพ่ือหนังสือเล่มหน่ึงคือต้องแลกมา

ด้วยท้องที่ว่างเปล่า

หน้าต่างของห้องหนงัสอืจีกู่๋เปิดแง้มไว้คร่ึงหน่ึง สายลมเย็นยามบ่าย 

โชยเข้ามาเบาๆ พัดเปิดหน้าหนังสือบนโต๊ะไปสองสามหน้า นางน่ังอยู่

กลางทะเลหนังสือ จัดขึ้นตู้หนังสือทีละเล่ม บางคร้ังขณะแยกประเภท 

ก็อ่านไปหลายบรรทัดจนเพลิน น่ังพลิกอ่านไปทีละหน้าอยู่ตรงนั้น  

ด้วยเหตุนี้งานจึงคืบหน้าไปไม่มาก ตลอดทั้งเช้าเพ่ิงจัดเก็บหนังสือ

ประเภทเดียวกันไปได้ราวสิบเล่ม ท�างานช้าเป็นเต่า แต่ริมฝีปากกลับมี

รอยยิ้มพึงพอใจอย่างหาได้ยาก

นางม้วนแขนเสื้อขึ้น เผยให้เห็นเรียวแขนขาวครึ่งหน่ึง หลังวาง

หนังสือเข้าตู้ได้อีกเล่มก็หยุดงานลง "การแพทย์ การเกษตร พงศาวดาร 

นิยาย บทละคร..." นางยกมือขึ้นลูบไล้หนังสือที่วางอยู่รอบๆ อย่าง 

2 
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ห้ามตนเองไม่ได้

ขอเพียงได้จับได้คล�า ในใจก็เปี่ยมด้วยความรู้สึกต้ืนตัน อารมณ ์

อนัสงบราบเรยีบในใจก็เริม่หลดุการควบคุม เกิดคลืน่กระเพ่ือมเป็นระลอก 

ยากนักท่ีจะมีสภาพอารมณ์เช่นน้ี รู้สึกเหมือนว่าได้เกิดใหม่อีกชาติเลย 

ทีเดียว "บันทึกหอตะวันตก ตู้สือเหนียงโมโหโยนหีบสมบัติลงน�้า บันทึก

กระต่ายขาว..." นางหรี่ตายิ้มปริ่มพลางประคองหนังสือขึ้นมาเปิดดู  

จึงได้สังเกตเห็นว่าข้างใต้มีหนังสือที่งามประณีตหรูหราถูกทับอยู่  

รอยย้ิมนางหายไปอย่างรวดเร็ว ชื่อหนังสือที่พิมพ์อยู่ด้านบนดูคุ้นเคย 

จนชวนหงุดหงิด นางเบนสายตาออก เก็บบันทึกกระต่ายขาวขึ้นตู้

"มีคนหรือ น่าแปลกนัก เจ้าเป็นใคร" เสียงใสกังวานดังลอยมาจาก

หน้าต่าง คนตรงหน้ารออยู่ครู่หน่ึงยังไม่ได้ยินเสียงตอบรับก็ขมวดค้ิว 

ด้วยความไม่พอใจ ก่อนจะแล่นมาหน้าประตูและใช้เท้าหนึ่งถีบเปิด 

เสยีงถีบประตดูงักังวานเรยีกความสนใจของเสวยีนจ ีนางเงยหน้าขึน้ 

มองเห็นเด็กหนุ่มผู้หนึ่งเดินอาดๆ เข้ามา

"ข้าถามเจ้าอยู่นะ เจ้าหหูนวกหรอืเป็นใบ้ จงึไม่รูจ้กัแม้แต่จะขานรบั

สักเสียง" เด็กหนุ่มผู้นั้นพูดอย่างไม่พอใจ

"บ่าว...เสวียนจี..." นางไม่ใคร่พอใจอยู่บ้างที่มีคนรบกวนเวลา

แสนสุขนี้ แต่ยังคงยืนขึ้นมายอบตัวคารวะ

"อ้าว! เจ้าก็ไม่ได้เป็นใบ้นี่" เพลิงโทสะของเด็กหนุ่มดับลงอย่าง

รวดเร็ว อารมณ์เขาเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมาแต่ไหนแต่ไร เจอเรื่องน่าโมโห

ก็มักลืมได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งก้านธูป* เสมอ 
* 'หน่ึงก้านธูป' เป็นค�าเรยีกเวลาโดยประมาณของคนจนีโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึง่ชัว่โมง บางต�าราว่า  
1 ชั่วโมง
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เขาก้าวมาข้างหน้าก้าวหนึ่ง ครั้นเตะถูกหนังสือเต็มพ้ืนก็ขมวดค้ิว

ขึ้นมาอีก "หนังสือเหล่านี้ควรต้องจัดนานแล้ว พ่อบ้านหยวนมัวไปตาย 

อยู่ที่ใด"

"พ่อบ้านหยวนสั่งให้บ่าวมาจัดหนังสือในห้องหนังสือเจ้าค่ะ"

"หืม?" ใบหน้าหล่อเหลาเกินเหตุของเขาแสดงความประหลาดใจ

เกินจริง "เขาบอกให้เจ้ามาท�าหรือ เจ้ารู้จักหนังสือพวกน้ีด้วยหรือไร"  

เขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนพลันเกิดความสงสัยข้ึนมา "บรรดาสาวใช ้

ทัว่ทัง้คฤหาสน์ ข้าล้วนเคยเหน็มาหมดแล้ว แต่ไฉนจงึไม่เคยเห็นเจ้าเลย"

"บ่าวเป็นสาวใช้มาใหม่ นายน้อยย่อมมเิคยเหน็เป็นธรรมดาเจ้าค่ะ"

"เป็นเช่นนี้นี่เอง..." ดวงตาเขามองขึ้นมองลง พลันแสยะยิ้มชั่วร้าย 

ก้าวข้ามไปข้ามมาในทะเลหนังสือ ย่ืนมือผลักหนังสือลงจากโต๊ะก่อน

กระโดดขึ้นไปนั่งตรงที่ว่าง "เจ้ามองออกได้อย่างไรว่าข้าเป็นนายน้อย"

เสวียนจีหลุบสายตาลง จ้องมองหนังสือท่ีถูกเขาปัดหล่นเหล่าน้ี

อย่างปวดใจอยู่บ้าง เมือ่ครูท่ีอ่อกหน้าลองดีในสวนซัง่กู่ก็นึกเสยีใจอยู่แล้ว 

ยามนี้จึงไม่กล้าออกหน้าท�าอะไรเพื่อหนังสือเหล่านี้อีก

"นายน้อยมีลักษณะของคนตระกูลสูงศักด์ิมั่งค่ังโดยธรรมชาติ  

ไม่ว่าใครก็สามารถมองออกได้ว่าท่านเป็นนายน้อยของคฤหาสน์ 

เจ้าค่ะ" 

ในคฤหาสน์สกุลเนีย่มคีนเพียงสองประเภท หนึง่คอืเจ้านาย อกีหนึง่

คือบ่าวรับใช้ แล้วเสื้อผ้าเขาก็ดูหรูหรางดงาม งานปักประณีตบรรจง  

วัสดุคุณภาพชั้นเลิศ ผู้ที่สวมใส่เช่นน้ีได้อีกทั้งยังกล้าปัดหนังสือลงพ้ืน 

ในห้องหนังสือเกรงว่าจะมีเพียงเจ้านายในคฤหาสน์แล้ว
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"เจ้าช่างรู ้จักพูดนัก" เขายกมือคล�าตรงเอวตนเอง กลับพบว่า 

ขณะออกมาลืมพกพัดมาด้วย จึงหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาพัดเอาลม  

"เจ้าทายดูซิว่าข้าคือนายน้อยคนใด ทายถูกมีรางวัล"

นางช้อนตาขึ้นมองอย่างรวดเร็วก่อนยอบตัว "เช่นนั้นเสวียนจ ี

ต้องขอบคุณนายน้อยสิบสองแล้วเจ้าค่ะ"

เมื่อได้ยินดังนี้ หนังสือก็พลันตกจากมือของเนี่ยหยวนเฉี่ยวทันที 

ก่อนที่เขาจะถลึงตามองนางด้วยสีหน้าตะลึงงัน "เจ้า...เจ้ารู้ได้อย่างไร  

เจ้าเคยเห็นข้า?"

นางส่ายหน้า "ไม่เคยเจ้าค่ะ แต่เคยได้ยินสาวใช้คนอื่นในคฤหาสน์

พูดกันว่าเจ้านายของพวกเรามีทั้งหมดสิบสองท่าน ท่านที่อายุน้อยที่สุด

เพิ่งจะสิบหกสิบเจ็ดปี และก็เป็นท่านที่หล่อเหลาร่าเริงที่สุดด้วย"

"เจ้าเคยเห็นพี่ชายคนอื่นของข้าแล้วหรือ" เขาถามด้วยความสงสัย

"เคยเห็นเพียงสองท่านเจ้าค่ะ"

"ฮึ เช่นน้ันเจ้ารู ้ได้อย่างไรว่าข้าคือคนท่ีรูปโฉมน่ามองท่ีสุด"  

เขากระโดดลงจากโต๊ะ เหยียบลงบนหนังสือท่ีถูกเขาท�าร่วงเล่มน้ัน  

ปกหนังสืองามประณีตหรูหราดูคุ ้นตาย่ิง เป็น 'คันฉ่องส่องบาป' ท่ี 

ก่อนหน้านี้ถูกทับอยู่ใต้บันทึกกระต่ายขาว 

"ไฉนพ่อบ้านหยวนถึงส่งเจ้ามาจัดหนังสือได้ ช่างน่าสนใจนัก"  

ลูกตาเน่ียหยวนเฉี่ยวกลอกไปมาเล็กน้อยก่อนกระโดดมาถึงข้างนาง  

อายุเขายังน้อย ส่วนสูงกลับเท่ากับนาง เขาประเมินมองนางขึ้นลง 

รอบหน่ึงถึงค่อยว่า "เท่าที่ข้ารู้ ในห้องหนังสือของพ่ีสามมีหนังสืออยู ่

อย่างน้อยเป็นเจ็ดแปดหมื่นเล่ม แค่มองก็ท�าเจ้าเหน่ือยตายแล้ว  
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กว่าจะจัดพวกมันเสร็จเกรงว่าคงต้องใช้เวลาหลายปี ว่าแต่เจ้าชื่อว่า

เสวียนจี?"

"เจ้าค่ะ"

"ไพเราะย่ิงนัก" เขาโน้มตัวลงน้อยๆ มองดูใบหน้าแสนธรรมดา 

ของนาง "เจ้าเงยหน้าขึ้นมามองข้าซิ"

นางเงยหน้าขึ้นตามค�าสั่ง ดวงตาหลุบอยู่ครึ่งๆ ไม่อาจปะทะกับ

ใบหน้าหล่อเหลาของเขาได้

เขาขยิบตาให้นางอย่างหยอกเย้า นางมองเขา ไม่รู้ว่าเขาต้องการ

จะท�าอะไร 

"เจ้าไม่หน้าแดง?!" ในใจเขาให้ยินดีนัก ในคฤหาสน์เหล่าสาวใช้

พอได้เห็นเขามักเอาแต่หน้าแดง ท�าท่าบิดไปบิดมา พูดจาก็อิดๆ เอื้อนๆ 

ท�าเอาเขาร�าคาญเหลือก�าลัง แต่สาวใช้นางนี้ดูคล้ายจะแตกต่าง 

ออกไป

"ดี!" เขาพลันจับมือนาง ยิ้มพลางพูดอย่างคึกคัก "ข้าถูกใจเจ้าแล้ว 

ต่อไปเจ้ามาปรนนิบัติข้าคนเดียว ไม่ต้องยุ่งกับหนังสือเหล่านี้แล้ว  

เดี๋ยวข้าจะให้พ่อบ้านหยวนมาจัดการเอง"

ค้ิวเรียวงามดุจใบหลิวของเสวียนจีเร่ิมขมวดมุ่น ท่ีเขาจับอยู่คือ 

ข้อมือขวาที่ครู ่ก ่อนหยวนเจาเซิงออกแรงสะบัด นางเจ็บยิ่งและก็ 

ไม่ชอบใจย่ิง ทว่าก็ฝืนใจอดทน ดึงดันชักมือของตนกลับมา "นายน้อย 

สิบสอง เสวียนจีท�างานตามค�าสั่งของพ่อบ้านหยวน หากท่านต้องการ 

ให้บ่าวไปรับใช้ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากพ่อบ้านหยวนก่อนเจ้าค่ะ"

"เอ๊ะ? ตั้งแต่เมื่อไรท่ีในคฤหาสน์สกุลเนี่ยกลายเป็นเขาใหญ่ท่ีสุด" 
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เนีย่หยวนเฉ่ียวหรีด่วงตางาม โตมาจนป่านน้ีเพ่ิงเคยได้เจอสตรท่ีีไม่ใจเต้น

หน้าแดงเพราะเขาเป็นครั้งแรก ชักดึงดูดความสนใจของเขาข้ึนมาแล้ว 

แต่ก็ท�าศักดิ์ศรีของเขาเสียหายอยู่เล็กๆ เช่นกัน

"สาวใช้เสวียนจี ถ้าเจ้าตามข้ากลับไปแล้วปรนนิบัติรับใช้จนข้า

พอใจได้ ไม่แน่ว่าข้าอาจจะรับเจ้าเป็นอนุ เจ้าว่าข้อแลกเปลี่ยนน้ีดีย่ิง 

ใช่หรือไม่" เขากล่าวถ้อยค�าใหญ่โตอย่างปราศจากข้อกร่ิงเกรง ไม่เชื่อ

หรอกว่าสาวใช้นางนี้จะไม่หวั่นไหว

นางกลดักลุม้หงุดหงดิจนออกมาทางสหีน้า ก�าลงัจะเอ่ยปากปฏเิสธ

ก็พลันมีเสียงที่คุ้นหูทั้งยังชวนให้ปวดใจดังมาจากนอกประตู

"คดิจะรบัอน ุสูส้ร้างเนือ้สร้างตวัก่อนจะดกีว่ากระมงั เจ้าบอกมาซว่ิา 

เมื่อไรเจ้าถึงจะท�างานท�าการให้ข้าดู" เสียงทุ้มต�่าท่ีเปลี่ยนจากมีโทสะ 

คุกรุ่นกลายเป็นเย็นเยียบดังมาจากหน้าประตู ไม่ต้องหันกลับไปมอง  

หนังศีรษะเนี่ยหยวนเฉี่ยวก็ชาขึ้นมาเองแล้ว

แย่แล้ว! 

เขาหมุนตัวไปด้วยท่าทางไม่เป็นธรรมชาติ "พี่สาม..."

"เจ้ายังอุตส่าห์จ�าได้อีกหรือว่าเจ้ามีพ่ีสามอยู่ด้วย ข้านึกว่าเจ้า 

สนใจแต่จะเกี้ยวพาสตรีจนแม้แต่ข้าเป็นใครเจ้าก็ลืมไปแล้ว"

เนี่ยหยวนเฉี่ยวหัวเราะแห้งๆ สองทีก่อนรีบชี้แจง "พ่ีสาม ข้ามิได้

เกี้ยวพานาง เพียงแต่เห็นว่าในห้องหนังสือของพี่สามมีคนจึงได้เข้ามาดู" 

ถ้ารู้ก่อนว่าวันนี้พี่สามมาห้องหนังสือ ตีให้ตายเขาก็ไม่มาเด็ดขาด

"เจ้าไม่เคยชอบเข้าห้องหนังสือ เช่นน้ันเป็นลมอะไรหอบเด็กอย่าง

เจ้าเข้ามาล่ะ"
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เนี่ยหยวนเฉี่ยวกระแอมไอ "ข้า...ข้ามายืมหนังสือ"

"ยืมหนังสือ? สื่อจี้* หลุนอวี่ ต้าเสวีย จงยง** เจ้าจะยืมเล่มไหน"

"ข้า..." เขากระแอมไออีกครั้งก่อนจะกล่าวต่อ "ข้าอยากยืมเล่ม 

ที่ชื่อว่า...คันฉ่องบาปอะไรสักอย่าง..."

"คันฉ่องส่องบาป? แม้แต่สื่อจี้เจ้ายังอ่านไม่จบ กลับคิดจะอ่าน

นิยายพรรค์นี้? เป็นพวกกเฬวรากเหล่านั้นใช้ให้เจ้าอ่านอีกแล้วหรือไร"  

เขาพูดด้วยโทสะ พอเห็นท่าทางกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของน้องชาย 

เมื่อเขาพูดเรื่องจริงแล้ว สีหน้าก็พลันเข้มขึ้นกว่าเดิม

"พ่ี...พ่ีสาม น่ันมิใช่หนังสือนอกลู่นอกทางอะไร ตอนนี้ตามตรอก

ตามถนนขอเพียงเป็นคนรู้หนังสือล้วนเคยอ่านคันฉ่องอะไรน่ันทั้งนั้น  

สกุลเน่ียของเราก็เป็นพ่อค้าหนังสือ มีเหตุผลอะไรท่ีคนอ่ืนอ่านแล้ว  

แต่คนในบ้านกลับไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นสักแวบ ถูกต้องหรือไม่"

"เจ้าก็รู ้นี่ว่าสกุลเนี่ยเป็นพ่อค้าหนังสือ หลุนอวี่ สื่อจี้ก็มีตีพิมพ์  

อีกเดี๋ยวข้าจะให้เจาเซิงส่งทั้งสองเล่มไปให้"

เนี่ยหยวนเฉี่ยวได้ยินดังน้ัน แม้อยากจะชักสีหน้าก็ยังไม่กล้า  

คิดอยากจะแอบหนีออกจากห้องหนังสือ แต่หน้าประตูก็ดันมีพ่ีสาม 

ขวางอยู่ วันน้ีนับว่าพ่ายแพ้อยู่ในเง้ือมมือพ่ีสามจริงๆ เขาฟ้าไม่กลัว 

ดินไม่กลัวมาแต่ไหนแต่ไร จะกลัวก็แต่พ่ีสามที่ขาพิการในไม่ก่ีปีมานี้  

* สื่อจี้ (บันทึกประวัติศาสตร์) ประพันธ์โดยสื่อหม่าเชียนนักประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ฮ่ันตะวันตก  
เป็นหนึ่งในต�าราโบราณที่ส�าคัญของจีน
** มาจาก 'สี่ต�าราห้าคัมภีร์' อันเป็นต�ารามาตรฐาน และปรัชญานิพนธ์ของลัทธิขงจื๊อ (ข่งจื่อ) นักปราชญ์ 
ผู้เสนอแนวคิดในการปฏิบัติตนให้อยู่ในจารีตประเพณี และคุณธรรมอันดีงาม สี่ต�ารา ได้แก่ หลุนอวี่  
ต้าเสวีย จงยง และเมิ่งจื่อ ใช้ก�าหนดเนื้อหาของการสอบเข้ารับราชการของจีนโบราณ ห้าคัมภีร์ ได้แก่  
ซือจิง ซูจิง อี้จิง หลี่จิง และชุนชิว
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อีกฝ่ายอารมณ์ฉุนเฉียวซ�้าวาจายังใจจืดใจด�า น้อยคนนักท่ีสามารถทน

รับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายจากพี่สามได้

เน่ียเฟิงอว๋ินแค่นเสยีงเบาๆ ในครรลองสายตานอกจากหยวนเฉีย่ว

ที่หวาดกลัวตัวสั่นแล้วยังมีสาวใช้นางนั้นอีกคน

นางดูเหมือนอ่อนน้อมเชื่อฟัง ถ้ามิได้เห็นการแข็งข้อต่อต้านขณะ

อยู่ในสวนซั่งกู่ก่อนหน้านี้ เขาคงได้ถูกลักษณะภายนอกท่ีไม่สะดุดตา 

ของนางหลอกเข้าแล้วจริงๆ

"เจ้ามีอะไรอยากพูดหรือไม่"

"ข้า...ข้าไม่มี..." เนี่ยหยวนเฉี่ยวรีบโบกมือ

"ใครถามเจ้า สาวใช้น่าตายน่ี ข้าเห็นเจ้าท�าท่าจะพูดก็ไม่พูด เจ้า 

มีอะไรอยากพูดเกี่ยวกับคันฉ่องส่องบาปหรือไร"

ท�าท่าจะพูดก็ไม่พูดหรือ นี่เขามาหาเรื่องกันชัดๆ! เขาไม่ใช่ 

เน่ียเฟิงอวิ๋นในความคิดนางอีกแล้ว บุรุษเช่นน้ีชวนให้คนหน่ายนัก นาง 

มีอะไรดึงดูดความสนใจของเขาได้กันนะ

"นั่นเป็นแค่หนังสือลามกเท่านั้น" นางพูดเสียงเบาแต่ชัดเจน

เน่ียหยวนเฉี่ยวยังไม่ทันแม้แต่จะสูดหายใจก็ได้ยินเนี่ยเฟิงอว๋ิน 

กรรโชกถามด้วยน�้าเสียงปานพายุพัด "เจ้าพูดอีกครั้ง!"

"นั่นเป็นแค่..."

"เสวียนจ!ี" เนีย่หยวนเฉีย่วตวาดห้ามนางพูดต่อ สาวใช้ปัญญาอ่อน

นางน้ีไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือไร "เจ้านี่ชอบพูดอะไรไม่รู ้กาลเทศะ 

จริงๆ ไปไป๊! อย่ามาเกะกะพี่สามอ่านหนังสืออยู่ในนี้!"

"เจ้ากลับไปคนเดียว" ค้ิวดาบพาดเฉียงของเนี่ยเฟิงอว๋ินยกโค้ง  
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เป็นลางบอกว่าพายุก�าลังจะมา

"หา? นาง...นางเป็นแค่สาวใช้ตัวเล็กๆ เท่าน้ัน...พ่ีสาม สาวใช ้

อย่างนางจะรู้อะไรเท่าไรเชียว นางมิได้เจตนาด่าหนังสือเล่มนั้น..."

"เจ้าคิดจะอยู่อ่านหนังสือต่อที่นี่ใช่หรือไม่"

"ไม่ๆๆๆ" เนี่ยหยวนเฉี่ยวพูดอย่างล�าบากใจ "พ่ีสามต้องการ 

ให้นางอยู่ เช่นนั้น...นางก็อยู่แล้วกัน ข้าไปล่ะ ข้าจะไปเดี๋ยวนี้..."  

เสวียนจีที่น่าสงสาร มิใช่ว่านายน้อยสิบสองไม่ช่วยเจ้า แต่เขาเองก็ยัง 

แทบเอาตัวไม่รอด

เนี่ยหยวนเฉี่ยวก้มหน้าเดินดุ่มๆ ผ่านไป ไม่กล้ามองเนี่ยเฟิงอวิ๋น

ด้วยกลัวจะถูกจับกลับมาในเสี้ยวเวลาสุดท้าย

"เจ้าเก็บหนังสือเสร็จเรียบร้อยหรือยัง" เนี่ยเฟิงอว๋ินยิ้ม เป็นยิ้ม 

ที่ชวนให้คนโมโห เห็นอยู่ต�าตาว่ายังเก็บได้ไม่เต็มหน่ึงตู้ น่ีเป็นค�าถาม 

ที่ไม่ต้องการค�าตอบชัดๆ แต่ก็เพราะว่าเป็นค�าถามที่ไม่ต้องการค�าตอบ 

เขาถึงได้ถามออกมา

กล่าวอีกอย่างคือเขามาหาเรื่อง เสวียนจีถอนหายใจ ความสุขที่ได้

อ่านหนังสือก่อนหน้านี้ถูกบุรุษผู้นี้ท�าให้หายไปในชั่วพริบตา

เสวียนจีเคยนึกคิดว่าเมื่อได้พบเนี่ยเฟิงอวิ๋นท่ีท�าให้นางช่ืนชม

เลือ่มใสมาหลายปี ในใจนางจะรูส้กึอย่างไร จะดใีจหรอืเสยีใจ จะประหม่า

หรือท�าอะไรไม่ถูก เคยคาดการณ์ความรู้สึกสารพัดสารเพมาแล้ว แต ่

กลับไม่เคยคิดเลยว่านางจะโมโห

ทั้งโมโห...ทั้งผิดหวัง!
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บุรุษเช่นนี้ควรค่าให้นางชื่นชมเลื่อมใสได้อย่างไรกัน

"ดสูว่ิาข้าเห็นอะไร หนังสอืวางกระจดักระจายเตม็ห้อง" น�า้เสยีงเขา

นุ ่มนวลแผ่วเบาเกินคาด แม้จะอมย้ิม แต่กลับท�าให้คนรู ้สึกถึง 

ความเยียบเย็นอึมครึมอันน่าขนลุกขนพอง "แลกเปลี่ยนค�าหวานกับ 

นายน้อยสิบสองสนุกมากอย่างนั้นหรือ"

นางกัดฟัน ในใจบิดเป็นเกลียว "เสวียนจีมิกล้า"

"มิกล้า? เจ้าก�าลงัปากว่าตาขยิบ มอืเจ้าก�าหมดั โมโหจนตวัสัน่แล้ว 

ข้ามองไม่ออกจริงๆ ว่าเจ้ามีอะไรไม่กล้า" เขาก�าลังย่ัวยุ และนางก็ 

หลงกลแล้ว 

เสวียนจีเห็นหมัดของตนก�าแน่นอยู่จริงๆ ในใจก็มีความเดือดดาล

โถมขึ้นมา นางควรอดทน ควรใช้ชีวิตให้ผ่านสามปีของสัญญาขายตัว

อย่างสงบเงียบเหมือนสาวใช้ท่ีเจียมตัวผู้หนึ่ง ท่ีแล้วมานางมิใช่ท�าตัว 

เช่นนี้หรือ เห็นอะไรก็ท�าเป็นไม่เห็น ได้ยินก็ท�าเป็นไม่ได้ยิน ท�าสมอง 

หัวใจตนเองให้ด้านชา ขอเพียงก้มหน้าก้มตาอยู ่ในกองหนังสือก็ 

สามารถหาความสุขจากในหนังสือได้ แต่ตอนนี้...

เสยีงตะคอกด้วยโทสะรนุแรงพลนัเรยีกสตินางกลับมา นางมองตาม

สายตาเนีย่เฟิงอว๋ินไปก็เห็นคนัฉ่องส่องบาปท่ีก่อนหน้านีถู้กเน่ียหยวนเฉ่ียว 

เหยียบจนสกปรก

"เจ้าท�างานได้ดีนัก!" เขาแผดเสียงค�าราม แทบจะท�าหลังคา

สะเทือนจนราวกับก�าลังจะถล่มลงมา

"นั่นมิใช่ข้าท�าเจ้าค่ะ" หูนางยังคงชา

"มใิช่เจ้า? ในห้องนียั้งมใีครอกี!" เขาตวาด รับหนงัสือคันฉ่องส่องบาป 
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ที่เย็บสันด้วยด้ายเล่มน้ันมาจากมือหยวนเจาเซิง หัวใจเขาก�าลังปวด 

หนังสือแต่ละเล่มในห้องหนังสือจี๋กู่เขาล้วนรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งท้ังสิ้น 

นบัประสาอะไรกับคนัฉ่องส่องบาปฉบบัสะสมเล่มน้ี สาวใช้ท่ีสมควรตายนี!่ 

"นายน้อยสามควรทราบว่าเมื่อครู่ภายในห้องน้ีหาได้มีข้าเพียง 

คนเดียวไม่" นางเองก็เดือดก็โมโหแล้วเช่นกัน

"เจ้าคิดจะโยนความผิดให้หยวนเฉี่ยว? ช่างขวัญกล้ายิ่งนัก!"

"นายน้อยสิบสองมิใช่คนรักหนังสือเจ้าค่ะ" นางพูดโพล่งออกมา

"หมายความว่าเจ้ารักหนังสือ?" เน่ียเฟิงอว๋ินยังท�าหน้านิ่วเช่นเดิม 

แต่ร่างท่ีเดิมโมโหจนสั่นเทิ้มได้ค่อยๆ สงบลงแล้ว ค�าพูดนางแทงทะลุ

ความคิดท่ีหลงทางไปเพราะอารมณ์โกรธ ท�าให้เขามองเห็นเรื่องจริง 

ที่อยู่ตรงหน้า

นางพูดมิผิด หยวนเฉี่ยวเห็นหนังสือเป็นดั่งมูลดินไร้ค่า หากว่า 

จากพฤติกรรมของเขาแล้วก็เป็นไปได้ที่จะเกิดเรื่องท�านองนี้จริงๆ

นางถอนหายใจ "หากนายน้อยสามไม่เชื่อก็น�ารอยเท้าบนหนังสือ

มาเทียบดูได้เจ้าค่ะ เช่นน้ีก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของเสวียนจี 

ได้แล้ว"

เน่ียเฟิงอว๋ินหรีต่า "เจ้าฉลาดนักนะ" ไม่ตกใจไม่ลนลานไม่หวาดกลวั 

ไม่มีท่าทีท้อถอย มีเพียงสมองที่แจ่มชัด แต่นางกลับเป็นสตรี

สตรนีางหนึง่มสีิง่เหล่านีก็้เกินพอแล้ว และยังจะถูกคนรษิยาเอาด้วย

เขาหลบุขนตาหนาลง ลบูไล้หนงัสอืคนัฉ่องส่องบาปทีเ่ขาตพิีมพ์เบาๆ  

กระดาษห่อปกเป็นกระดาษเซวียนเต๋อ* ที่เรียบหรูราคาแพง ชื่อหนังสือ
* กระดาษเซวียนเต๋อ ต้ังชื่อตามชื่อรัชศกของจักรพรรดิหมิงเซวียนจงแห่งราชวงศ์หมิง มีเน้ือเหนียวทนทาน 
พัฒนาต่อยอดมาจากกระดาษเซวียนจื่อ
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เขาเป็นคนเขียน ท่ัวทั้งใต้หล้านี้มีเพียงชื่อของหนังสือเล่มนี้ที่ เขา 

จรดพู่กันเขียนด้วยตนเอง

ไม่ต้องเปิดดูก็รู้ว่าในหนังสือสอดกระดาษบันทึกข้อความที่ท�าด้วย

กระดาษเกาลี่* ไว้แผ่นหนึ่ง บนนั้นเขียนไว้ว่าผู้แต่งคือผู้ใด เป็นนามพู่กัน 

และก็เป็นกระดาษแผ่นเดียวที่แนบมาในต้นฉบับที่หลิ่วหมินน�ามาให้ 

ในตอนแรก

กระดาษที่ร ้านหนังสือเฟิงอว๋ินท�าออกจ�าหน่ายโดยเพ่ิมความ

ประณีตเข้าไปมีกระดาษเซวียเทาและกระดาษเซวียนเต๋อที่มีกล่ินหอม 

ร้านหนังสือเฟิงอวิ๋นผลิตกระดาษท่ีงามหรูหราและมีกลิ่นหอมออกมา

หลากหลายแบบ แต่มิมีแบบใดที่เหมือนกระดาษนี้ จึงยากท่ีจะอาศัย

กระดาษตามหาผู้แต่งเรื่องคันฉ่องส่องบาป...

"เจ้าเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้?" เนี่ยเฟิงอวิ๋นพลันเปลี่ยนเรื่องพูด

"เสวียนจีเคยอ่านรอบหน่ึง จ�าเนื้อหาไม่ค่อยได้แล้วเจ้าค่ะ" นาง 

ตอบคลุมเครือ

"เจ้าว่ามันเป็นหนังสือลามกหรือ"

นางมองเขาแวบหนึ่ง ดูท่าทางเขาไม่ได้ดุร้ายเช่นเมื่อครู่แล้ว  

จึงพึมพ�าลังเลอยู่ชั่วครู ่ก่อนกล่าวอย่างระมัดระวัง "อันท่ีจริงบอกว่า 

เป็นหนังสือลามกก็มิมีอันใดไม่เหมาะสมเจ้าค่ะ ในสายตาข้า ข้อคิด 

เพียงหนึง่เดยีวของมนัก็แค่ใช้เรือ่งกงเกวียนก�าเกวียนมาเตอืนสตผิูค้นว่า

อย่ากระท�าความชั่ว"

"อ้อ?" เขาตรกึตรองอยู่ชัว่ครู ่"ข้านึกว่าในยุคน้ีขอเพียงเป็นผู้รูห้นังสอื
* กระดาษเกาลี่ ท�าจากเปลือกต้นหม่อน มีสีขาว บางแต่เนื้อเหนียวทนทาน นิยมใช้กรุหน้าต่าง มีต้นก�าเนิด
จากเกาหลี เข้ามาในจีนสมัยราชวงศ์ถัง
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ก็ล้วนเห็นว่าเรื่องคันฉ่องส่องบาปเป็นนิยายที่ดีที่สุดเสียอีก ในเมื่อเจ้ามี

ข้อติเตียนต่อมัน ข้าก็อยากฟังดูว่าหนังสือที่ดีในความคิดเห็นของเจ้า 

เป็นหนังสือเช่นไร"

กลิ่นอายดุร้ายเห้ียมเกรียมของเขาหายไปแล้ว แม้ใบหน้าจะยัง 

เย็นชาแข็งขึงอยู่บ้าง แต่ก็คล้ายว่ากลับมามีท่าทางเหมือนตอนที่นาง 

เคยได้เห็นตัวจริงของเขาเมื่อนานมาแล้ว

นางแย้มย้ิมออกมา "ข้าชอบอ่านนิยายแนวความรักบริสุทธ์ิเช่น 

เรือ่งบพุเพอลวนสองคนงามและเรือ่งต�านานคูส่ร้างคูส่ม นยิายคาวโลกย์ี

ข้าอ่านน้อยนักเจ้าค่ะ"

"ความชมชอบของเจ้ากลับแตกต่างจากคนอื่นๆ" ดูเหมือนนางเคย

อ่านหนังสือมาไม่น้อยทีเดียว ในคฤหาสน์สกุลเนี่ยหาคนที่สามารถ 

คุยเรื่องหนังสือด้วยได้ได้น้อยมากแล้ว เจาเซิงซ่ือสัตย์ภักดี แต่เป็นคน 

พูดน้อย ในหมู่พ่ีน้องไม่ก่ีคนที่ยังอยู่ในคฤหาสน์ก็มีเพียงมี่หยางท่ีมี 

ความรู้ค่อนข้างมาก ทว่านับต้ังแต่อีกฝ่ายรับหน้าที่ดูแลร้านหนังสือ 

เฟิงอว๋ินแทนตน แม้จะพอมีโอกาสได้พูดคุย แต่ส่วนใหญ่ล้วนคุยกัน 

เรื่องดูแลจัดการร้านหนังสือ

สาวใช้นางนี้...

เขาหรี่ตา "เจ้าชื่อว่าอะไรนะ"

"ฉินเสวียนจีเจ้าค่ะ"

"ฉินเสวียนจี?" ชื่อนี้ไม่เหมือนชื่อที่ครอบครัวชนบททั่วไปจะตั้งได้

"เจ้าค่ะ ชื่อของเสวียนจีมาจากภาพกลอนเสวียนจีท่ีกวีหญิงซูฮุ่ย

แห่งแคว้นเฉียนฉินในสมัยจิ้นตะวันออกปักขึ้น"
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ในภาพกลอนเสวียนจมีอีกัษรทัง้หมดแปดร้อยส่ีสิบเอด็ตวั สามารถ

อ่านเป็นกลอนได้ท้ังแนวต้ัง แนวนอน แนวทแยง และแม้แต่กลับหัว 

กลับหาง 'กลับไปกลับมาย่อมเป็นถ้อยความ มิใช่ผู้รู้ใจมิมีใครสามารถ

เข้าใจ' ซูฮุ่ยเคยยิ้มพลางกล่าวไว้เช่นนี้ 

ตัวของฉินเสวียนจีเองก็เหมือนเป็นปริศนาเช่นเดียวกับภาพกลอน

เสวียนจี รู้หนังสือรู้อักษร ท้ังยังไม่กลัวคน ครู่ก่อนยังมีท่าทางห่อเหี่ยว  

ครู่ถัดมากลับใจกล้าด่าว่าเรื่องคันฉ่องส่องบาปเป็นหนังสือลามกแล้ว  

เช่นนั้นอาการกลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนไม่ได้ของนางก็คือปริศนา 

ข้อหนึ่ง

"ชื่อของเจ้าใครเป็นคนตั้งให้"

"บดิาท่ีล่วงลบัไปเจ้าค่ะ เขาเคยเป็นอาจารย์ในชนบท เคยสอนหนังสอื 

อยู่หลายปี"

เสวียนจีถูกมองจนอกสั่นขวัญผวาอยู่บ้าง นางจึงหลุบตาลงจ้อง

หนังสือท่ีระเกะระกะอยู่บนพ้ืน น่ีนางพูดอะไรผิดไปอย่างน้ันหรือ  

พอเห็นเขามีสีหน้าอ่อนโยนก็มักอดใจคุยเรื่องหนังสือข้ึนมาไม่ได้ จริงๆ 

ปลอมๆ ปลอมๆ จริงๆ ตั้งแต่เล็กก็เรียนรู้การผสมเรื่องจริงเข้าในค�าโกหก

แล้ว มีเพียงค�าโกหกเช่นนี้ที่ฟังเหมือนเรื่องจริง นี่เขา...มองออกแล้วหรือ

แขนเสื้อนางม้วนพับถึงข้อศอก ล�าแขนที่เผยออกมามีรอยช�้า 

จางๆ เกิดจากที่เจาเซิงจับนางเมื่อเช้า มือนางไม่เหมือนเคยท�างานหนัก  

ร่างกายนางผอมบางอ่อนแอทัง้ยังอรชรอ้อนแอ้น เขาเม้มปาก พลนัเอ่ยว่า  

"ก่อนหน้านี้ข้าพูดว่าอะไร จัดหนังสือไม่ครบสองตู้ไม่อนุญาตให้กินข้าว 

ใช่หรือไม่"
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"นายน้อยกล่าวไว้ตามนี้เจ้าค่ะ"

"มาขอร้องข้าสิ ขอร้องแค่ค�าเดียวข้าจะอนุญาตให้เจ้าไม่ต้องจัด

หนังสือต่ออีก จะกินข้าวก็กิน จะนอนก็นอน" เขาจ้องนาง แต่กลับ 

เจอนางตวัดมองมาด้วยสายตาแปลกๆ

"จะได้กินหรือไม่ก็ไม่เป็นไร หากสามารถอยู่ท่ีห้องหนังสือได้ 

ตลอดไป ส�าหรับเสวียนจีถือเป็นบุญวาสนาแล้วเจ้าค่ะ" นางพูดอย่าง 

ไม่อินังขังขอบนัก

เนี่ยเฟิงอว๋ินแค่นเสียงเบาๆ นางช่างหย่ิงเสียจริง "ถ้าเจ้าอยาก 

หิวตายก็ไม่มีใครจะมาแยแสเจ้าอีก เจาเซิง ไปกันเถอะ" รถเข็นถูก 

หยวนเจาเซิงหมุนเปลี่ยนทิศทาง ก่อนจะเข็นออกไปข้างนอก

เสวยีนจมีองส่ง ผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆ สองขาอ่อนยวบ น่ังคกุเข่า 

ลงกลางทะเลหนังสืออย่างห้ามตนเองไม่ได้ เมื่อครู่ราวกับผ่านพายุมา  

สติที่เครียดขมึงยังคงไม่คลายลง ในอกนางยังเหลือความโกรธเคืองจาก

การฟาดฟันกับเขาอยู่...วุ่นวายไปหมดแล้ว...นางมาคฤหาสน์สกุลเน่ีย 

มิใช่เพื่อจะดึงดูดความสนใจใครเสียหน่อย...

"น่าชังนัก" นางพึมพ�า เป็นเพราะเน่ียเฟิงอว๋ินคนเดียว ถ้าไม่มีเขา 

นางก็สามารถใช้ชีวิตผ่านไปได้อย่างสงบสุข ถ้าไม่มีเขา ความชื่นชม

เลื่อมใสของนางก็จะคงอยู่ตลอดไป

แต่ตอนน้ีความชืน่ชมเลือ่มใสของนางสลายหายไปสิน้แล้วจรงิๆ...

บดัน้ีในสายตานางเขาเป็นแค่เพียงเจ้านายท่ีน่าชงิชงัผูห้นึง่เท่านัน้

"แปลก...แปลกย่ิงนัก..." เนี่ยหยวนเฉี่ยวหลบอยู่หลังพงหญ้า 
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ไกลออกไป

"มีเรื่องน่าแปลกอะไร ไหนเล่าให้ข้าฟังแก้เบื่อที" เงาร่างสีขาว 

พลันนั่งยองลงข้างเขา

"เจ้ามองไม่เห็นหรือไร หน้าของพี่สามดูแปลกยิ่งนัก"

"อ้อ?" มองจากในพงหญ้าไปสามารถเห็นสีหน้าของเนี่ยเฟิงอวิ๋น 

ได้ชัดเจน "เป็นอย่างนั้นหรือ ก็มีสองตา หนึ่งจมูก หนึ่งปากเหมือนกันนี่"

"เจ้าโง่! เจ้ายังมองไม่ออกอีกหรือ สีหน้าพ่ีสามดูดีอย่างหาได้ยาก

เชยีว ปกตข้ิาเห็นเขาท�าหน้าดรุ้ายเหมอืนกับสงิโตกินคนอย่างไรอย่างนัน้ 

ยังดีท่ีเขาเคลื่อนไหวไม่สะดวก มิเช่นนั้นก็ยากจะรับรองว่าข้าจะไม่ถูก 

เขาตีตาย"

"น่ันเป็นเพราะเจ้าใช้ชีวิตเท่ียวเตร่เสเพล ไม่รู้จักท�าตัวดีๆ หลุนอว่ี

หนึ่งเล่มยังใช้เวลาอ่านเป็นเดือน"

"ใครว่าข้าใช้ชีวิตเที่ยวเตร่เสเพล..." เนี่ยหยวนเฉี่ยวตกใจ หยุดพูด

ได้ทันเวลา

"เหตุใดไม่พูดต่อเล่า ข้าเห็นเจ้าก�าลังพูดเพลินอยู่เลย"

ยามนี้เนี่ยหยวนเฉี่ยวพลันรู้สึกหนังศีรษะชาขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนจะ

ค่อยๆ หันหน้าไปทางด้านซ้ายอย่างเชื่องช้า มองใบหน้าที่มีรอยย้ิมนั้น 

"พี่...พี่สี่..."

เนี่ยมี่หยางกางพัดออกก่อนกล่าวย้ิมๆ "ท�าไม ท�าเร่ืองไม่ดีอะไร 

มาอีกแล้ว พอเห็นข้าก็ท�าอย่างกับเห็นพญายม"

เนี่ยหยวนเฉี่ยวยิ้มแห้ง "พี่สี่เหมือนพญายมเสียที่ไหน คนที่เหมือน

พญายมน่ะพ่ีสามต่างหาก" พูดถึงพ่ีสามแล้วเขาก็หันเหสมาธิกลับไป 
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อีกครั้ง รีบจับมือเนี่ยมี่หยางพลางชี้เน่ียเฟิงอว๋ินท่ีอยู่ไกลออกไป "มีเรื่อง

แปลกเกิดขึ้นแล้ว ท่านดู เมื่อครู่ขณะอยู่ในห้องหนังสือเขาทั้งตะคอก 

ทัง้ตวาด ข้าแทบคิดว่าเขาจะกระโดดข้ึนมาตข้ีาตายแล้ว แต่พอข้าออกมา  

สีหน้ากลับดูเหมือนจะดีกว่าก่อนหน้านี้มาก"

เนี่ยมี่หยางย้ิมพลางมองไป แล้วก็ให้ประหลาดใจน้อยๆ เช่นกัน 

"อ้อ? เมื่อครู่ในห้องหนังสือนอกจากเจ้าแล้วยังมีใครอื่นอีกหรือไม่"

"มี นอกจากข้าก็ยังมีสาวใช้อีกนางหนึ่ง ชื่อ...เสวียนจีกระมัง  

ข้ารักชีวิต แต่นางไม่ ถึงกับกล้าพูดว่าเรื่องคันฉ่องส่องบาปเป็นหนังสือ

ลามก ท�าเอาพี่สามโมโหจนผมแทบหงอกในทันที" นึกแล้วก็ให้ผวานัก

"เสวียนจ?ี" เนีย่มีห่ยางนกึเพียงชัว่ครูก็่นึกถึงสาวใช้ทีเ่จอเมือ่เช้าขึน้ได้  

เป็นนาง? ฟังจากที่หยวนเฉี่ยวบรรยายก็นึกภาพออกได้ว่าสภาพการณ์

ภายในห้องหนงัสอืก่อนหน้านีดุ้เดอืดรนุแรงมากเพียงไร การด่าจนสาวใช้

นางหน่ึงร้องไห้เป็นเรื่องง่ายดายส�าหรับเฟิงอวิ๋น ถึงขนาดว่าเขาเคย 

ท�าให้สาวใช้ที่เคยปรนนิบัติเขาฝันร้ายไปเดือนกว่าเต็มๆ ยามนี้เกรงว่า

เสวียนจีผู้นั้นคงร้ายมากกว่าดีแล้ว 

"พ่ีสี่ ท่านต้องช่วยขอร้องแทนข้านะ! ถือโอกาสท่ีพ่ีสามอารมณ์ดี

บอกให้เขาเลิกบังคับให้ข้าอ่านหลุนอว่ีจนจบได้แล้ว แล้วข้าจะท�าตัวดีๆ 

แน่นอน" ในคฤหาสน์สกุลเน่ียมีเพียงพ่ีส่ีท่ีพูดด้วยง่ายท่ีสุด ตั้งแต่เล็ก 

ก็สนิทกับพี่สี่ที่สุด ฮือ ท�าได้เพียงพึ่งเขาแล้ว

เน่ียมี่หยางขย้ีผมน้องชายอย่างไม่สนใจไยดี ก่อนย่ืนเง่ือนไข  

"จะไม่แอบเรียกมิตรสหายไปหอนางโลม?"

"ใส่ร้าย! พี่สี่ ข้าไปหอนางโลมตั้งแต่เมื่อไรกันเล่า" เนี่ยหยวนเฉี่ยว
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ร้องหาความยุติธรรมทั้งผมเผ้าที่ยุ่งเหยิง "พ่ีส่ีไม่ให้ข้าไป ข้าก็ไม่กล้า 

ไปหรอก" น่าชังนัก! เห็นข้าเป็นเด็กอยู่ได้

เน่ียมี่หยางพยักหน้าก่อนรับปาก เขาพลันเห็นหยวนเจาเซิงปล่อย

เนี่ยเฟิงอวิ๋นทิ้งไว้คนเดียวแล้วเดินมาทางนี้เพียงล�าพัง

เขาคิดใคร่ครวญอยู่ชั่วครู ่ก็ย้ิมออกมา ตบแขนเส้ือเบาๆ ก่อน 

ลุกขึ้นยืน

"นายน้อยสี่" หยวนเจาเซิงเห็นเขาโผล่ออกมาจากกลางพงหญ้า  

ถึงยามนี้จะตกตะลึงมากเพียงไรก็ไม่กล้าแสดงออกมาทางสีหน้า

"นายน้อยสามให้เจ้าไปหาคน?" เนี่ยมี่หยางเดาส่ง

"ขอรับ"

"หาซีเซิง?"

"ขอรับ"

"เพราะเสวียนจี?"

"ขอรับ"

"โอ๊ย หยุดยืดยาดกันได้แล้ว ให้เจ้าพูดออกมาสักค�ายังยากกว่า 

อ่านหนังสอืเสยีอกี" เนีย่หยวนเฉีย่วกระโดดออกมาอย่างอดรนทนไม่ไหว 

แม้จะนับถือในความสามารถคาดการณ์ของพ่ีสี่ แต่ฟังพวกเขาถามค�า

ตอบค�ากันเช่นนีก็้ท�าเอาเขาร้อนใจอยากรูอ้ยากเห็นจนจะตายแล้ว "เจาเซงิ  

ข้าขอสั่งให้เจ้าบอกมาเดี๋ยวน้ี บอกด้วยประโยคที่ยาวที่สุดว่าพ่ีสาม 

ให้หาซีเซิงด้วยต้องการจะจัดการอย่างไรกับเสวียนจีกันแน่ จะฆ่า  

จะแล่เนื้อ จะต้ม หรือจะไล่ออกจากคฤหาสน์ เจ้ารีบบอกมา"

หยวนเจาเซิงมองเนี่ยหยวนเฉี่ยวท่ีมีหญ้าติดเต็มศีรษะดูน่าขบขัน 
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พลางเอ่ยตอบอย่างหน้าไม่เปลีย่นส ี"นายน้อยต้องการให้นางเป็นสาวใช้

คอยติดตามรับใช้ข้างกายขอรับ"

Page �����������������.indd   63 19/7/2562 BE   15:39



64

สาวใช ้ประพันธ์ รัก

หมอกขาวเลือนรางดูเหมือนม่านมุ ้งบางพัดขึ้นพัดลง เสียง 

หอบหายใจจากการสังวาสของชายหญิงดังสลับกันอยู่ระหว่างฟ้าดิน

'เจ้าเดาดซูว่ิาตาเฒ่าจะยังมชีวีติอยู่ได้อกีนานเท่าไร' เสยีงพูดฉอเลาะ 

ดังขึ้น

'เขายังจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเท่าไรเชียว อย่างมากอีกปีสองปีเขาต้อง 

ได้ไปพบพญายมแน่ ท�าไม ท่านกลัวแล้วหรือ กลัวว่าจะถูกตาเฒ่า 

จับได้ว่าเจ้าคบชู้กับคนหนุ่มมากเรี่ยวแรงอย่างข้า?'

'เชอะ ข้าหรือจะกลัว มีหนึ่งชีวิตเหมือนกัน เขายังจะท�าอะไรข้าได้ 

เขาแย่งลูกเมียผู้อื่นได้ ข้าจะมีสัมพันธ์กับชายอื่นบ้างไม่ได้หรือ ถ้าจะ 

พูดถึงสิ่งที่ข้ากลัว ข้าก็กลัวแต่คนที่ใช้ดวงตาเย็นเยียบมองคนผู้นั้น...'

ท้ายประโยคหายไป หมอกขาวกระจายตัวไปตามลม คนท่ีนอน 

อยู่บนเตียงคือเดรัจฉานที่คุ้นตาคู่นั้น

3 
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"พี่เสวียนจี" 

เสวียนจีพลันได้ต่ืนจากความฝัน ลืมตาข้ึนก็เห็นดวงตางามที่มี 

แววห่วงใยของหลินอัน

"ท่านฝันร้ายหรือ"

"อา..." เสวียนจีหอบหายใจเฮือกเล็กๆ มองสภาพแวดล้อม 

อันไม่คุ้นเคยอย่างอึ้งงัน

"เป็นอะไรไป ใช่ไม่สบายตรงไหนหรือไม่ หน้าท่านซีดจนน่าตกใจ"

อา นึกออกแล้ว ท่ีนี่คือห้องบ่าวรับใช้ใกล้กับหอซั่งกู่ในสวนซั่งกู่  

มิน่าถึงไม่คุ้น นางเพ่ิงย้ายออกจากห้องพักรวมห้องใหญ่มาอยู่ท่ีห้อง 

บ่าวรับใช้ห้องเล็กร่วมกับหลินอัน

เมื่อคืนหลังจุดตะเกียง พ่อบ้านหยวนได้รีบร้อนมาถึงห้องหนังสือ 

สีหน้าท่าทางเขาประหม่ากระสับกระส่าย ถามนางไม่หยุดว่าพูดอะไร 

กับเนี่ยเฟิงอว๋ินกันแน่ อีกฝ่ายถึงได้ต้องการให้นางไปเป็นสาวใช้คอย

ปรนนิบัติ...

เขาบ้าไปแล้วหรือ การสัมผัสคลุกคลีเป็นเวลาสั้นๆ นั้นมิได้สร้าง

ความรู ้สึกท่ีดีให้เขาเลยชัดๆ แต่จู ่ๆ กลับต้องการนางไปเป็นสาวใช้ 

ประจ�าตัว...

"ต้องเป็นเพราะเมื่อคืนท่านถูกนายน้อยสามท�าให้หิวจนแย่แล้ว 

ใช่หรือไม่ เขาเป็นเจ้านายท่ีโหดร้ายทารุณไม่มีความเป็นคนแท้ๆ เชียว" 

สหีน้าหลนิอันดูซดีเซยีวไม่น้อย ในบรรดาสาวใช้ทีถู่กซือ้เข้ามาชดุเดยีวกัน 

นางเป็นคนทีม่รีาศีสะดุดตาทีส่ดุ แต่ตอนนีก้ลบัถูกเนีย่เฟิงอว๋ินกลัน่แกล้ง

จนเป็นเช่นนี้...
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"อา?" หรือว่าท่ีจู่ๆ เขารั้งตัวนางไว้ข้างกายก็เพ่ือจะทรมานนาง 

เช่นกัน นางไม่ได้ตั้งใจเอาน�้าใจคนทรามไปวัดน�้าใจเขา เพียงแต่ด้วย 

นิสัยเลวร้ายเช่นนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะท�าเรื่องพรรค์นี้จริงๆ

"พี่เสวียนจี?"

"ข้าได้กินแล้ว" นางคลีย้ิ่ม "เมือ่คนืหรหูมิน่แอบเอาหมัน่โถวมาให้ข้า"  

ก่อนจากไปหรูหมิ่นยังร้องห่มร้องไห้ว่าไม่อยากแยกจากนาง แม้จะ 

อยู่ร่วมขอบรั้ว แต่ต่างคนต่างมีหน้าที่ เกรงว่าคงได้พบหน้ากันแค่นานๆ 

ทีแล้ว เพียงแต่พอไม่มีหรูหมิ่น ทุกเรื่องก็ต้องลงมือจัดการเอง

เสวียนจียันตัวข้ึนมาด้วยความสะลึมสะลือ เปลี่ยนเสื้อผ้าลวกๆ 

เสร็จก็ประคองน�้าล้างหน้าเดินตามหลินอันไปทางสวนซ่ังกู่ หลังอ้อมไป

มาหลายรอบนางก็หรี่ตากลั้นหาว "หลินอัน เจ้าจะไปไหน สวนซั่งกู ่

ควรอยู่ทางขวามือ"

"ข้าเดินผิดทางอีกแล้วหรือ" หลินอันรีบเดินกลับมา หน้าแดง 

ด้วยความเขินอาย "ข้านึกว่าเป็นทางซ้ายเสียอีก โชคดีท่ีได้ท่านเตือน  

ข้าไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเศรษฐีเหล่านี้จะสร้างบ้านให้ใหญ่ขนาดนี้ท�าไม  

แค่เดินยังหลงทาง...เอ๊ะ พ่ีเสวียนจี ท่านมิใช่เพ่ิงมาครั้งแรกหรือ ไฉน 

จึงรู้ว่าต้องไปทางขวาเล่า"

"ข้า...พ่อข้าเคยสอนหนังสือที่บ้านเศรษฐีระยะหนึ่ง ข้าเคยไป 

เย่ียมเขาหลายครั้ง บ้านเศรษฐีเหล่าน้ีเว้นแต่ว่าจะออกแบบเป็นพิเศษ 

นอกน้ันโครงสร้างก็คล้ายๆ กันหมด" นางย้ิมอย่างสุขุมมั่นคง ท�าให้ 

หลินอันอุ่นใจ ไม่รู้เพราะเหตุใดพออยู่ใกล้เสวียนจี ในใจก็ผ่อนคลาย 

ไม่น้อย อาจเป็นเพราะเสวียนจอีายุค่อนข้างมาก ดแูล้วก็เหมอืนเป็นพ่ีสาว 
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ต่อให้นายน้อยสามจะด่าคน...ก็ยังมีคนช่วยแบกรับ ช่างดีโดยแท้!

เมื่อเดินมาใกล้หอซั่งกู่แล้ว นางก็ร้องเรียกเบาๆ "พ่ีเสวียนจี ท่าน 

เดาถูกด้วย" นางรีบร้อนผลักประตูเปิดด้วยความตื่นเต้นดีใจ เสวียนจ ี

ยังไม่ทันเรียกนางไว้ก็ได้ยินนางส่งเสียงลั่น

"นายน้อยสาม บ่าวมาส่งน�้าล้างหน้าแล้วเจ้าค่ะ...ว้าย!" แย่แล้ว  

มาเห็นภาพหยวนเจาเซิงอุ้มเนี่ยเฟิงอวิ๋นขึ้นจากเตียงเข้าพอดี

"ใครให้เจ้าทะเล่อทะล่าเข้ามา" เขาหน้าเปลี่ยนสีทันควัน

"บ่าว...หลินอัน...หลินอันกลัวว่าถ้ามาช้า นายน้อยจะโมโห...มิได้

ตั้งใจ..." สองขานางเริ่มอ่อนยวบแล้ว ท่าทางยามโมโหของนายน้อยสาม

แทบจะท�านางตกใจจนขวัญกระเจิง

หยวนเจาเซิงไม่ได้ช้อนตาข้ึนมอง จัดแจงวางเนี่ยเฟิงอว๋ินลงบน 

รถเข็น 

ทว่าเนี่ยเฟิงอวิ๋นโทสะพวยพุ่ง ตวาดก้อง "มิได้ตั้งใจ?! เจ้ามานาน

เพียงไรแล้ว แม้แต่เรื่องเล็กๆ แค่นี้ยังท�าได้ไม่ดี เจ้ายังจะท�าอะไรได้อีก 

นางเด็กสมควรตาย!" โทสะที่โถมซัดขึ้นมาที่อกเกิดจากความอับอาย  

เขาปัดกาน�้าชาบนโต๊ะตกพ้ืนอย่างแรง เห็นหลินอันอุทานออกมาด้วย

ความตกใจพร้อมกับถอยหลังหลบไปชนเข้ากับคนอีกผู้หนึ่ง

เขาหรี่ตา โทสะลุกโชนย่ิงกว่าเก่า สายตาเลื่อนมาอยู่บนตัวนาง  

"ฉินเสวียนจี?"

"เสวียนจี...อยู่น่ีเจ้าค่ะ..." นางถูกหลินอันกระแทกล้มลงพ้ืน  

วิงเวียนตาลาย

"สาวใช้สมควรตายนี่!"
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นางสมควรตาย...สติแจ่มชัดขึ้นหลายส่วน นางยันตัวลุกขึ้น  

มองเห็นหลินอันยืนตัวลีบอยู่ข้างๆ ประหน่ึงว่ากลัวเพลิงโทสะของเขา 

จะแผ่มาถึงตน

นางสมควรตายตรงไหนกัน นางไม่ได้ล่วงเกินอะไรเขาเสียหน่อย 

มิใช่หรือไร หลินอันผลักนางเช่นน้ี ความง่วงงุนที่เดิมยังหลงเหลืออยู่ 

ก็หายไปนานแล้ว

"เจ้าเป็นใบ้ไปแล้วหรือ หลบอยู่ตรงนั้นคิดว่าข้าจะมองไม่เห็นเจ้า

แล้ว?"

"มิได้...เสวียนจีมิได้มีเจตนาเช่นนั้นเจ้าค่ะ" เขาต้องการนางมา

ทรมานโดยแท้ นึกภาพได้เลยว่าวันเวลาข้างหน้าจะล�าบากมากเพียงไร

เนี่ยเฟิงอวิ๋นถลึงตามองนาง นางเองก็มองเห็นภาพเมื่อครู่แล้ว 

เช่นกัน? บุรุษผู้หนึ่งจ�าเป็นต้องมีคนประคองถึงสามารถน่ังบนรถเข็นได้  

นางมองเห็นหมดแล้ว...สมควรตายนัก! ในใจเขาทั้งอายทั้งโกรธ รุนแรง

กว่าเมื่อครู่อีกสามส่วน คิดจะระบายโทสะกลับมองเห็นท่าทางตาปรือ 

ของนาง ก็เลย...ก็เลยอดกลั้นเอาไว้

"มาเช็ดหน้า" เขากัดฟันพูด

"เช็ดหน้า?" นางแปลกใจ "เสวียนจีเช็ดหน้าแล้ว..." หรือว่าอาการ

นอนไม่พอของนางมองออกง่ายขนาดนั้นเชียว

หน้าเขาดรุ้ายขึน้มาราวกับผร้ีายในนรก หลินอนัท่ีด้านข้างสูดหายใจ 

เฮือก ถอยกรูดไปชิดผนัง หวังจะสามารถซ่อนตัวได้

"ข้าเรียกเจ้ามาเช็ดหน้าให้ข้า!" 

สาวใช้โง่เง่านี่! เหมือนเป็นคนละคนกับฉินเสวียนจีที่วิจารณ์นิยาย
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เมื่อวานเลยทีเดียว!

"อ้อ..." หลินอันที่น่าสงสาร ท่ีผ่านมายังต้องเช็ดหน้าให้เจ้านาย 

ด้วยหรอืนี ่ทว่าตอนน้ีหน้าท่ีความรบัผดิชอบใหญ่ย้ายมาอยู่ทีน่างแทนแล้ว  

เสวียนจีถอนหายใจพลางก้าวไปข้างหน้า

ย่ิงเข้าใกล้เขาย่ิงรู้สึกว่าเขาจ้องมองนางตาไม่กะพริบเหมือนว่า

ก�าลังรอให้นางท�าขายหน้า 

น�้าเย็นเฉียบท�าให้นางต้องห่อไหล่น้อยๆ ขณะบิดผ้าเปียกเย็น 

ให้หมาดแห้ง นางลังเลอยู่ชั่วประเดี๋ยวถึงค่อยจับผ้าคลุมหน้าเขาไว้

"เจ้าคิดจะปล่อยให้ข้าหายใจไม่ออกตายหรือไร" ผ่านไปครู่หนึ่ง 

ก็มีเสียงดุร้ายดังอู้อี้มาจากใต้ผ้า

"มิได้เจ้าค่ะ...ข้ามิได้มีเจตนาเช่นน้ัน" เสวียนจีรีบดึงผ้าขึ้น พับมัน

ทบกันแล้วเริม่เชด็ใบหน้าของเขา นางไม่เคยเชด็หน้าให้ใคร รูส้กึเพียงว่า

เขามีเค้าโครงหน้าหล่อเหลาคมสัน อย่างน้อยตัดเวลาที่เขาท�าหน้าดุร้าย

ออกไป เขาก็เป็นคนที่มีใบหน้าน่ามองผู้หนึ่ง

เนีย่เฟิงอว๋ินท�าหน้าเย็นชาแข็งขงึ ปล่อยให้นางเชด็ไปเรือ่ยๆ ดวงตา

มองตรงไปข้างหน้าก็เห็นเอวบางของนาง เมื่ออยู่ในระยะใกล้ก็ได้กลิ่น 

หอมอ่อนๆ ที่ส่งมาจากกายนาง...เป็นกลิ่นหอมของกระดาษหนังสือ  

กลิ่นที่นุ่มนวลอ่อนโยนทั้งยังคุ้นเคยท�าให้จิตใจเขาสงบลงเล็กน้อย

สวนซัง่กูเ่งยีบสงัดไร้สรรพส�าเนียง ปล่อยให้เสยีงลมพัด เสยีงนกร้อง  

เสียงหญ้าไหวดังอยู่ข้างนอก ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไร จู่ๆ หยวนเจาเซิง 

ก็พูดโพล่งออกมา

"ใช้ได้แล้ว"
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เสวียนจีขานรับเบาๆ เสร็จถึงค่อยเก็บผ้าที่เริ่มแห้งแล้วกลับมา  

ไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าสายตาของเนี่ยเฟิงอวิ๋นตรึงอยู่ที่นาง

นางยกอ่างน�้าขึ้น ยอบตัวคารวะ "เสวียนจีออกไปก่อนนะเจ้าคะ" 

เมื่อเดินมาถึงหลินอัน นางก็เห็นอีกฝ่ายเบิกตามองตนอยู่พร้อมกับ

เหงื่อกาฬที่ไหลย้อยไปทั้งหน้า...

ครั้นเดินออกมาพ้นสวนซั่งกู่แล้ว หลินอันก็ทรุดน่ังลงกับบันได 

อย่างหมดแรง "ข้าไม่มีแรงแล้ว...พี่เสวียนจี ท่านจงใจกระมัง"

"จงใจ?" เสวียนจีหันหน้ากลับมามองนางด้วยความประหลาดใจ 

"เจ้าไฉนจึงร้องไห้เสียแล้ว"

ร้องไห้? ข้าต้องร้องไห้แน่ล่ะ! ก็ถูกท่านท�าให้ตกใจนี่นา หลินอัน 

หน้าแดง สดูจมกู ฉากเหตกุารณ์ 'เชด็หน้า' เมือ่ครูน้ี่แทบจะคิดแล้วว่าต้องรอ 

จนแก่ถึงจะหยุดลงได้ "พี่เสวียนจี ท่านเห็นใบหน้าของนายน้อยสามเป็น

อะไร นัน่เรยีกว่าเชด็หน้าได้หรอื หน้าของนายน้อยสามมใิช่เคร่ืองทองแดง 

ไม่ต้องเช็ดจนเงาวับ...ฮือๆ ข้านึกว่านายน้อยสามจะโมโหเสียแล้ว...ฮึก 

ข้าตกใจแทบตาย..." เหน็อกีฝ่ายออกแรงเชด็จนแทบจะท�านายน้อยสาม

หนังหลุดออกมา เขาไม่โมโหก็เป็นปาฏิหาริย์แล้ว ทว่าน่ียังถึงกับทน 

ต่อไปได้โดยหน้าไม่เปลี่ยนสีด้วย...

"เป็นเช่นนั้นหรือ" นางออกแรงหนักหรือนี่ นางเพียงแต่ต้ังใจ 

ท�างานมากเท่านั้น เสวียนจีย้ิมเป็นความหมายว่าขอโทษ "ข้าเพ่ิงท�า 

เรื่องพรรค์นี้ครั้งแรก..."

"ข้าเองก็เพ่ิงเคยเห็นนายน้อยสามต้องการให้พวกเราเชด็หน้าให้เขา

ครั้งแรกเช่นกัน ที่แล้วมาแค่ข้าเข้าใกล้เขาก้าวเดียว เขาก็โมโหแล้ว"  
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ยังดีที่เสวียนจีมาด้วย ความสนใจของนายน้อยสามเลยย้ายไปที่อีกฝ่าย 

มิเช่นนั้นที่แล้วมาในเวลาเช่นนี้ล้วนจะเป็นนางที่ถูกด่า

"โชคดท่ีีวนันีอ้ารมณ์เขาดจูะไม่เลว" เสวียนจปีลอบใจนาง "คราวหน้า 

ข้าระวังสักหน่อยก็ได้แล้ว"

"ยังจะมีคราวหน้าอีกหรือ" หลินอันอ้าปากจะพูดต่อ กลับพบว่า 

อีกฝ่ายหรี่ตาโค้ง สัมผัสสายลมฤดูร้อนที่พัดมาระใบหน้าด้วยท่าทาง

เหมือนไม่ใส่ใจ ช่างเป็นสตรีที่แปลกนัก พี่เสวียนจีไปเอาอารมณ์สบายๆ 

มาจากไหนกันแน่ นางเป็นกังวลและได้รบัความหวาดกลวัทุกวนั กลวัว่า

นายน้อยเฟิงอวิ๋นอารมณ์เสียขึ้นมาก็จะด่านาง กลัวว่าจะท�างานไม่เสร็จ 

...กลัวสารพัดกลัว...ไม่เคยได้สังเกตเรื่องราวรอบตัวเลย สายลมเย็น 

ในฤดูร้อน...นางลองหลับตาลง สัมผัสถึงมันตามอย่างเสวียนจี รู ้สึก 

เพียงว่าสายลมอ่อนพัดมาเป็นระลอก น่ีมีอะไรพิเศษกัน แค่รู้สึกว่ามัน 

โชยพัดก็เท่านั้นเอง...

สายลมพัดเหล่าดอกไม้ไหว พัดผิวทะเลสาบในคฤหาสน์จนเกิด

ระลอกคลื่น พัดเข้าศาลารับลม พัดความง่วงงุนมาครอบง�าเสวียนจี

หลนิอนัเบกิตาโต กลนืน�า้ลาย ยามบ่ายท่ีเงียบสงบอย่างหาได้ยาก 

นายน้อยเฟิงอวิน๋นกึครึม้อยากออกมาอ่านหนังสือในศาลา นางกับเสวยีนจี 

ต้องคอยติดตามรับใช้อยู่ข้างหลัง เดิมที...เดิมทีคิดว่าวันนี้จะผ่านไป 

อย่างราบรื่นปลอดภัย ด้วยอย่างน้อยอารมณ์ของนายน้อยเฟิงอว๋ินก็ด ี

เป็นประวัติการณ์...ทว่า...ทว่าพี่เสวียนจีถึงกับก�าลังสัปหงก!

สวรรค์! ให้นางตายไปให้จบๆ เสียเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเถิด!
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ฉินเสวียนจีผู ้นี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ ต่อให้เป็นลูกหลาน 

ของอาจารย์สอนหนังสือในชนบทก็ไม่ควรไม่รู้จักขอบเขตของสาวใช้ 

ถึงเพียงนี้กระมัง

"ชายเก่งหญิงงาม ฟ้าประทานมาเป็นคู่กัน เฮอะ" เน่ียเฟิงอวิ๋น 

พูดร�าพึงกับตนเอง ปิดหนงัสอืเรือ่งวสนัต์ในหอหยก พลันได้ยินเสยีงอทุาน

ดังแว่วๆ อยู่ข้างหลัง เขาขมวดคิ้ว "เจ้าร้องหาอะไร"

"นายน้อยมใิช่ก�าลงัเรยีกข้าหรอืเจ้าคะ" เมือ่ครูไ่ด้ยนิเขาเปิดปากพูด

ท�าให้สตินางถูกเรียกกลับมา เพ่ิงจะมองเห็นสถานที่ท่ีอยู่ชัด มิใช่ก�าลัง

เรียกนางหรอกหรือ

เสียงพูดของอีกฝ่ายฟังไม่ชัดเหมือนว่าเพ่ิงตื่นนอน คิ้วดาบของ

เนี่ยเฟิงอว๋ินจึงยกขึ้นสูงทันที "เจ้ามายืนข้างหน้าข้า!" เขาสั่งอย่าง 

ไม่สบอารมณ์ ร่างนางเคลื่อนมาถึงเบื้องหน้าเขาอย่างเชื่องช้า

ท้ังๆ ท่ีนางมีขนาดตัวปานกลาง แต่เพราะผอมเกินไปท�าให้เขา 

มักรู้สึกว่าสาวใช้นางนี้เคลื่อนไหวอืดอาดเป็นลิงขี้เกียจ 

"ท�าไม คฤหาสน์สกุลเนี่ยปฏิบัติต่อเจ้าอย่างทารุณหรือไร ถึงได ้

เห็นเจ้าเอาแต่นอนมันท้ังวันตั้งแต่เช้าจรดค�่า" น�้าเสียงของเขายังนับว่า 

ไม่เลวร้าย เพียงแต่งุนงงว่าไฉนสาวใช้นางหน่ึงถึงสามารถหลับจนเป็น

เช่นนี้ได้

"เสวียนจีไม่มีงานท�า...ย่อมจะอยากนอนเจ้าค่ะ" นางตอบตามจริง 

"ถ้านายน้อยอนุญาต บ่าวขอไปจัดหนังสือที่ห้องหนังสือจี๋กู่ได้หรือไม่ 

เจ้าคะ"

พูดอีกอย่างคือนางยอมจัดหนังสือกองเท่าภูเขาดีกว่าจะแอบอู้อยู่
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ข้างกายเขา เนี่ยเฟิงอวิ๋นถลึงตาจ้องนาง ค�าว่า 'บ่าว' นั้นเขาฟังแล้วขัดหู

ทั้งชักเริ่มมีน�้าโห นางอาจจะยังไม่ค้นพบ แต่เขาสังเกตเห็นว่ามีเพียง 

เวลามีเรื่องขอร้องเขา นางถึงจะลดตัวลงเรียกแทนตนเองว่า 'บ่าว'

"ไฉนข้าถึงมีความรู้สึกว่าเจ้ายินดีจะอยู่กับหนังสือดีกว่าจะตาม 

รับใช้เจ้านายอย่างข้า"

นางก�าลังจะพูด กลับมองเห็นหลินอันส่ายหน้าดิกอยู่ด้านหลังเขา 

ดวงตาโตฉ�่าน�้าวิงวอนขอนางว่าอย่ายั่วโทสะเนี่ยเฟิงอวิ๋นอีก

"บ่าว...มิกล้า" นางถอนหายใจและหลุบตาลง

"เอาอีกแล้วหรือ" สภาพห่อเห่ียวหมดอาลัยตายอยากของนาง 

เห็นแล้วก็ชวนให้คนนึกร�าคาญ ท่าทางดือ้ดงึต่อสูเ้พ่ือหนงัสอืเช่นเมือ่วาน

ไปไหนเสียแล้ว เขาโยนหนังสือด้วยความเดือดดาล หนังสือตกลงบนพื้น

นางอึ้งงันไปเล็กน้อยก่อนก้มตัวหยิบขึ้นมา

"อย่าเอามือสกปรกของเจ้ามาแตะต้องมัน!" นางเห็นหนังสือ 

ส�าคัญกว่าเจ้านาย ถ้าวันนี้เป็นเขาล้มอยู่ที่พ้ืน เกรงว่านางคงไม่แม้แต ่

จะเหลือบแลเลยกระมัง

"หากนายน้อยสามไม่ต้องการแล้วก็โปรดมอบให้บ่าวเถิดเจ้าค่ะ"

"เจ้าคิดว่าตัวเองมีอาชีพเก็บขยะหรือไร เจ้าจะขอมันทุกครั้งที่ข้า 

โยนหนังสือทิ้งเลยใช่หรือไม่!"

"ถ้าเป็นไปได้ก็..." นางพูดเสียงแผ่วเบา

ยามนีร่้างกายของเขาเหมอืนมไีฟลุกไหม้ข้ึนมาแล้ว แทบจะมองเห็น 

ภาพเปลวไฟลุกอยู่รอบตัวเขาได้เลย 

หลินอันที่ด้านหลังกลัวจนต้องหอบหายใจ

Page �����������������.indd   73 19/7/2562 BE   15:39



74

สาวใช ้ประพันธ์ รัก

"เจ้าหอบอะไร ถ้าหอบอกีข้าจะให้เจ้าเห่าเหมอืนหมา!" เขาเอ่ยถาม

โดยมิได้หันหน้ากลับไปมองนางด้วยซ�้า

"ไม่ บ่าวมิกล้า..." น�้าตาไหลลงมาจากดวงตางามของหลินอัน 

ในทันใด

เสวียนจีขมวดคิ้ว "นายน้อยสาม มีอะไรไม่พอใจก็ลงกับเสวียนจี 

ได้เลยเจ้าค่ะ ไม่มีความจ�าเป็นต้องพาลลงกับผู้อื่น" นางผิดหวังในตัวเขา

จนหมดแล้วจริงๆ

"เจ้าก็รู้ด้วยว่าข้าก�าลังพาล? เช่นนั้นเจ้าก็ไม่ควรยั่วโมโหข้า!"

นางไปย่ัวโมโหเขาตั้งแต่เมื่อไรกัน อารมณ์เขาไม่เพียงแค่เลวร้าย 

แต่ยังท�าให้คนคาดคะเนไม่ถูกด้วย "หากนายน้อยรังเกียจก็ย้ายบ่าว 

กลับไปห้องหนังสือจี๋กู่เถิดเจ้าค่ะ บ่าวจะได้ไม่ต้องอยู่ขัดหูขัดตาที่นี่"

"เจ้าเลิกคิดว่าจะสมหวังไปได้เลย!" เขากัดฟันกล่าว

"ข้าเพ่ิงจะเดินมาถึงประตูโค้งน่ีก็ได้ยินว่ามีคนจะขออะไรแล้ว  

เป็นใครจะขออะไรหรือ" เนี่ยมี่หยางพูดขึ้นเสียงดังฟังชัดพลางเดินเข้ามา

ด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม เขามองเสวียนจีท่ีถอยกลับไปอยู่หลังเนี่ยเฟิงอว๋ิน 

อย่างผ่านๆ ปราดหนึ่งเสร็จก็ก้าวขึ้นศาลามาอย่างช้าๆ 

"พ่ีสามช่างมีอารมณ์อยู่ว่างๆ นัก หายากที่จะเห็นท่านออกมา... 

อ้าว ก�าลังอ่านวสันต์ในหอหยกอยู่หรือ เช่นน้ันก็ดีเลย ข้ามีของจะให้ 

ท่านดูพอดี" เขานั่งลงอย่างสง่าผ่าเผย ยักคิ้วไปทางโต๊ะศิลาที่ว่างเปล่า 

"ไม่มีสุรา น่ีช่างผิดต่ออารมณ์ดีๆ ของพ่ีสามนัก เจาเซิง ไปเอาสุรามา"  

เขาพูดยิ้มๆ

"เจ้าดูเหมือนว่างมาก" เนี่ยเฟิงอวิ๋นพูดอย่างเย็นชา

Page �����������������.indd   74 19/7/2562 BE   15:39



75

อวี๋ฉิง

"ข้าอตุส่าห์มเีวลาว่างได้ช่วงสัน้ๆ พ่ีสามไม่รูห้รอกว่าข้ายุ่งจนร่างกาย 

อมโรคนี้ของข้าจะพังอยู่แล้ว" เนี่ยมี่หยางถอนหายใจหนักๆ ขยับกระดูก

ที่ปวดเมื่อยเล็กน้อย เห็นเนี่ยเฟิงอว๋ินไม่มีทีท่าจะต่อค�าพูดก็ไม่ได้ใส่ใจ 

ร้องสั่งขึ้น "ต้าอู่ เอาต้นฉบับมาวาง"

"เจ้าน่าจะรู้ว่าข้าไม่อ่านต้นฉบับแล้ว"

"ถึงท่านไม่อ่านแล้ว แต่เรือ่งนีท่้านจ�าเป็นต้องอ่าน" ต้นฉบบัปึกหนา

วางราบอยู่บนโต๊ะศิลา เนี่ยมี่หยางยังคงย้ิม แต่เปลี่ยนเป็นรอยย้ิมที ่

แฝงด้วยเจตนาอื่น

ร้านหนังสือเฟิงอวิ๋นนอกจากจะขายกระดาษรวมถึงสิ่งของที่

เกี่ยวข้องกับกระดาษแล้ว ยังรับตีพิมพ์ให้ส�านักศึกษาอีกหลายแห่งด้วย 

นอกเหนือจากน้ี ในอาณาจักรต้าหมิงบัณฑิตทั่วไปนอกจากเร่ืองเที่ยว

เสเพลหย�าเปแล้วก็ยึดถือว่าการพิมพ์หนังสือเป็นเรื่องมีเกียรติ มักจะ 

ตีพิมพ์บทกวีหรือสาแหรกบรรพบุรุษออกมาให้เป็นท่ีโจษจันสรรเสริญ 

ในหมู่บณัฑิตเป็นประจ�า ทว่าบณัฑิตทีว่นัๆ เอาแต่เมามายตพิีมพ์หนังสอื

ไม่เป็นก็มีอยู่จ�านวนไม่น้อย ในการพิมพ์นั้นคุณภาพกระดาษน�้าหมึก 

ครองความส�าคัญไปกว่าค่อน ด้วยเหตุน้ีจึงมักมีคนขอให้ร้านหนังสือ 

เฟิงอวิ๋นช่วยตีพิมพ์เป็นการส่วนตัวพร้อมกับปิดเรื่องนี้เป็นความลับ

หากแต่เหล่านีม้ใิช่สาเหตุทีร้่านหนังสอืเฟิงอว๋ินครองความเป็นหนึง่

แต่เพียงผู้เดียวในเมืองหนานจิง ทางร้านยังด�าเนินการเรียบเรียงและ 

ตีพิมพ์นิยายออกมาเองจ�านวนมากด้วย กล่าวอีกอย่างคือพี่สามของเขา

เคยเลี้ยงนักเขียนไว้จ�านวนหนึ่ง

ทว่าก็แค่เคย นับตั้งแต่ขาทั้งสองของพี่สามได้รับบาดเจ็บ งานของ
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ร้านหนังสือได้มอบให้เขาทั้งหมด ส่วนเนี่ยเฟิงอวิ๋นก็ไม่อ่านต้นฉบับและ

ไม่วิจารณ์หนังสือใดๆ อีก 

หลังเขาได้รับบาดเจ็บท่ีขา ต้นฉบับที่เคยผ่านมือเขาก็มีเพียง 

เรื่องเดียว และหลังจากต้นฉบับเรื่องนั้นตีพิมพ์ออกมาก็กลายเป็นนิยาย

ที่โด่งดังอย่างมากในปัจจุบัน

"ท่านต้องอ่าน" พอเห็นเน่ียเฟิงอว๋ินไม่มีท่าทีสนใจ เขาก็ยิ้มอย่าง

บรสิทุธ์ิไร้ความผดิพลางกางพัดออก "เป็นต้นฉบบัท่ีหลิว่หมนิน�ามาให้ข้า 

ข้าอ่านแล้วรอบหน่ึง เกรงว่าหลังได้ตีพิมพ์คงได้รับเสียงตอบรับไม่มาก 

ถ้าท่านไม่อ่านก็ตีมันกลับไปแล้วกัน" 

"หลิ่วหมิน?" 

ความสนใจคืนกลับมาแล้วกระมัง

"ใช่แล้ว หลิ่วหมินเป็นลูกน้องก�าลังหลักที่ท่านเพาะเล้ียงออกมา 

ตอนข้าเพ่ิงรบัช่วงดูแลร้านหนังสอืก็ต้องขอบคณุเขาจรงิๆ ท่ีคอยช่วยเหลอื

อยู่ข้าง..."

"เจ้ากลบัมาพูดประเดน็หลกัได้แล้ว" เน่ียเฟิงอว๋ินกัดฟันพูด "เสวยีนจี  

เลื่อนต้นฉบับมาให้ข้า"

เสวียนจีก้าวมาดันปึกต้นฉบับไปตรงหน้าเขาอย่างเงียบเชียบ 

หน้าแรกของมนัเขียนตัวอกัษรบรรจงเป็นระเบยีบเรียบร้อย ลกัษณะ

อักษรท่ีคุน้ตาท�าให้เนีย่เฟิงอว๋ินตกใจเลก็ๆ ก่อนจะพลกิเปิดอกีหลายหน้า

อย่างรวดเร็ว

"เป็นเขา?"

"ข้าถึงได้ว่าพ่ีสามสายตาดีอย่างไรเล่า" เนี่ยมี่หยางขยับโบกพัด
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พลางหัวเราะเบาๆ "นี่ก็คือต้นฉบับที่ท่านเฝ้ารอมานาน"

"แล้วหลิ่วหมินเล่า" เขาเงยหน้าข้ึนมาถามด้วยแววตาเจิดจ้า 

เป็นประกาย

"เขาไม่กล้ามา กลัวจะถูกท่านทรมานเฆี่ยนตีอีก ข้าเลยให้เขา 

ไปร้านหนังสือท่ีเป่ยจิง มีปัญหาอะไรหรือ" เน่ียมี่หยางยังคงกล่าวเพ่ิม 

เชือ้ไฟต่อไป "ในเมือ่บณัฑิตเย้ยโลกผูแ้ต่งเรือ่งคนัฉ่องส่องบาปใช้ชือ่ปลอม 

ก็หมายความว่าเขาไม่อยากเปิดเผยตัวจริงต่อผู้อ่ืน หล่ิวหมินเป็นคนซื่อ

และเถรตรง แม้เขาจะเป็นลูกน้องก�าลังหลักของท่าน แต่เมื่อได้สัญญา

กับบัณฑิตเย้ยโลกแล้วก็ไม่อาจบอกออกมาได้ว่าเขาคือใคร เช่นนั้น 

ชั่วชีวิตพวกเราก็เลิกคิดจะขุดจากปากหลิ่วหมินได้เลย"

เน่ียเฟิงอวิ๋นสีหน้าเยียบเย็นยับยุ่งจนแทบจะอ่านตัวอักษรใดๆ  

ไม่ออก

"ต้นฉบับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักบริสุทธ์ิของชายเก่งหญิงงาม 

เรยีกได้ว่าแตกต่างราวฟ้ากับดนิจากเรือ่งคนัฉ่องส่องบาปเมือ่ก่อนหน้านี้

ของบัณฑิตเย้ยโลก บัดน้ีผู้คนก�าลังนิยมอ่านงานคาวโลกีย์เหมือนเรื่อง

คันฉ่องส่องบาป เรื่องราวความรักบริสุทธ์ินี้...เกรงว่าคงขายได้จ�ากัด"  

เนี่ยมี่หยางปากพูดไป แต่ความคิดกลับข้ามเนี่ยเฟิงอวิ๋นไปอยู่ที่เสวียนจี

หายาก หายากยิ่ง หาได้ยากจริงๆ

สามปีมานี้ข้างกายเฟิงอว๋ินนอกจากเจาเซิงแล้วก็ไม่เคยเต็มใจ

อยากได้บ่าวคนไหนมารับใช้ท่ีสวนซั่งกู่มาก่อน เสวียนจีคือคนแรก  

เดิมนึกว่าเขาต้องการทรมานบีบคั้นสาวใช้นางนี้ กลับคิดไม่ถึงว่าจะเห็น

นางยังแข็งแรงดี มิได้ตกใจหวาดกลัวน�้าตาไหล
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สีหน้านาง...ดูไม่เลวเลย 

สายตาของนางหลบุลงอย่างสงบเสง่ียมเชือ่ฟัง เป็นท่าทีทีส่าวใช้พึงมี  

เมื่อครู่ขณะเข้ามาใกล้เขาเพ่ือหยิบต้นฉบับก็ยังคงได้กลิ่นกระดาษจางๆ 

จากตัวนางเช่นเดิม น่าจะเพราะอยู่ในกองหนังสือตลอดปีถึงได้ติดกลิ่น

เช่นนีม้า สาวใช้เช่นนีไ้ม่ว่ามองอย่างไรกอ็อกจะซบัซ้อนกว่าสาวใช้นางอืน่ 

อยู่สักหน่อยจริงๆ

"ตาเจ้าก�าลังมองไปไหน" เนี่ยเฟิงอวิ๋นพลันโพล่งถาม

เนี่ยมี่หยางกะพริบตาตอบย้ิมๆ "ข้าก�าลังมองสาวใช้ของท่าน"  

เขาเอ่ยอย่างเปิดเผยยิ่งยวด

"มีอะไรน่ามอง อยากให้ข้ายกให้เจ้าหรือไร"

"ความคิดไม่เลว พ่ีสาม ท่านอยู่ท่ีสวนซั่งกู่ตลอดทั้งปี น้อยนัก 

ที่จะก้าวออกประตู คฤหาสน์สกุลเนี่ยมีบ่าวไพร่นับร้อย ท่านต้องการใคร 

ข้าก็จะหามาให้ท่าน แต่สาวใช้ที่รู ้หนังสืออย่างเสวียนจี ให้ติดตาม 

ข้างกายข้าก็สะดวกดี อีกอย่างอายุนางก็ไม่น้อยแล้ว อยู่ที่สวนซ่ังกู่นี ้

จะมีบ่าวชายที่ไหนมาแต่งนาง หรือว่าท่านต้องการให้เจาเซิง..."

"เจ้าหุบปากได้แล้ว!" ความปีติยินดียามได้เห็นผลงานของบัณฑิต

เย้ยโลกถูกขดัเข้าแล้ว เนีย่เฟิงอว๋ินสหีน้าเข้มขึน้ "เจ้าไปท�างานของเจ้าไป 

ทิ้งต้นฉบับไว้กับข้า วันพรุ่งค่อยให้ค�าตอบกับเจ้า"

"ค�าตอบเรื่องเสวียนจี?" เนี่ยมี่หยางถามอย่างรนหาที่ตาย

"เจ้าไสหัวไปได้แล้ว!"

เนี่ยมี่หยางยักไหล่พลางลุกขึ้น ยังคงย้ิมโดยตลอด "พ่ีสามค่อยๆ 

ส�าราญไป จะอย่างไรเสวียนจีก็เป็นสาวใช้ของคฤหาสน์สกุลเน่ียเรา  
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ท่าน 'ท�าตามความต้องการ' ได้อยู่แล้ว" กล่าวจบก็เห็นเนี่ยเฟิงอว๋ิน 

มีอาการตะลึงใจสั่นเล็กน้อย สีหน้าเดี๋ยวซีดเดี๋ยวแดง เห็นได้ชัดว่า 

เข้าใจความหมายในค�าพูดเขา เสวยีนจท่ีีอยู่ด้านหลงัอกีฝ่ายเองก็มสีหีน้า

ต่อว่าต่อขาน เหมือนก�าลังต่อว่าที่เขาส่งเสริมให้เฟิงอวิ๋นทรมานนาง

ฮ่าๆ ค�าพูดเดยีวกันกลบัมคีนเข้าใจไปคนละทาง บรุษุท่ีให้ความส�าคญั 

กับความรู้ความสามารถมากกว่าหน้าตามีอยู่น้อยนัก พ่ีสามก็คือหนึ่ง 

ในจ�านวนน้ัน เมื่อรูปโฉมและความรู้ความสามารถของสตรีไม่อาจให้

ความส�าคัญเท่ากันได้ เขาก็ยอมจะเลือกอย่างหลัง

'อย่างน้อยก็จะไม่พูดจาไร้สาระ' ในอดีตเนี่ยเฟิงอว๋ินเคยกล่าวไว้

เช่นนี้

แล้วตอนนีเ้ล่า ถึงจะไม่อยากยอมรบั แต่บางทอีาจจะมหีวังอยู่เลก็ๆ 

ผู้ที่สามารถลากเนี่ยเฟิงอว๋ินออกจากการขังตนเองที่สวนซั่งกู่ได้มิใช ่

พ่ีน้องของเขา แต่เป็นสาวใช้ทีร่ปูโฉมปานกลางและความเป็นมามปัีญหา

นางหนึ่ง...

ทว่า...แล้วอย่างไรเล่า

นางมีใบหน้าเป็นวงรี นัยน์ตาด�าขลับท้ังสองโดยปกติจะหลุบลง 

ไร้ชีวิตชีวา ริมฝีปากบางสีชาดเม้มเป็นเส้นตรง ใหญ่ไปสักหน่อย แต่ 

มิได้เด่นเกินไป รูปร่างนางก็กลางๆ แม้เขาจะนั่งรถเข็น แต่แค่เงยหน้า

เพียงเลก็น้อยก็มองเห็นใบหน้านางได้แล้ว ตวัผอมไปบ้าง การเคลือ่นไหว

อืดอาดไปหน่อย การตอบสนองก็ช้ากว่าผูอ้ืน่ครึง่จงัหวะ ทกุเร่ืองท่ีสาวใช้

ควรมีและจ�าเป็นต้องเข้าใจ นางล้วนก�าลังเริ่มศึกษา สาวใช้เช่นน้ี 
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มีความพิเศษอะไรดึงดูดความสนใจคนได้ ปีนี้นางอายุย่ีสิบสอง อายุ 

เลยช่วงแต่งงานมานานแล้ว ท�าสัญญาสามปีกับคฤหาสน์สกุลเนี่ย  

กว่าจะได้ออกไปก็อายุยี่สิบห้า ส�าหรับสตรีถือเป็นสินค้าขายไม่ออกแล้ว 

กล่าวอกีอย่างคือภายในสามปีน้ีนางจ�าเป็นต้องหาบ่าวชายท่ีคูค่วร

กับนางให้ได้ในคฤหาสน์สกุลเน่ีย และสิ่งที่ผู้เป็นเจ้านายควรท�าก็คือ 

ช่วยหาคนที่เหมาะสมให้นาง

แล้วใครเหมาะสม สามปีมานี้เขาอาศัยอยู่แต่ที่สวนซั่งกู่ คฤหาสน์

สกุลเน่ียมีบ่าวไพร่ไปๆ มาๆ ไม่รู้ต้ังเท่าไร ผู้ที่เขารู้จักก็มีเพียงเจาเซิง

สองพี่น้อง

ดูอายุก็เหมาะสมยิ่ง...

เนี่ยเฟิงอวิ๋นแค่นเสียงเบาๆ

"อ๊ะ นายน้อยจะสั่งอะไรเจ้าคะ" นางสะดุ้งเล็กน้อย เงยหน้าขึ้น 

อย่างรวดเร็ว

"เปล่า อย่ามารบกวนข้าครุ ่นคิด" เขาเอ่ยด้วยน�้าเสียงไม่ดีนัก  

ก่อนจะเห็นนางกลับไปจดจ่อกับหนังสืออีกครั้ง

นับว่าเขาใจดีกระมัง กลับถึงสวนซั่งกู ่ก็ใกล้เวลามื้อเย็นแล้ว  

หลังกินเสร็จเขาก�าลังจะเปิดอ่านต้นฉบับของบัณฑิตเย้ยโลก กลับพลัน

เห็นนางมายืนอยู่ข้างๆ

นางเป็นคนรักหนังสือ ดูจากเรื่องห้องหนังสือจ๋ีกู่และเร่ืองท่ีนาง 

ขอหนังสือเรื่อง 'หรูอี้จวินจ้วน' ก็รู ้แล้ว อาจเพราะเพ่ิงได้ต้นฉบับท่ี 

เฝ้าคอยมานานมา อารมณ์ของเขาจึงค่อนข้างดี พอเห็นว่านางเป็น 

คนรักหนังสือเช่นเดียวกันจึงอนุญาตให้นางหยิบหนังสือไปยืนอ่าน 
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อยู่ข้างๆ ส่วนสาวใช้ที่ชื่อหลินอันนางนั้นออกไปแล้ว เจาเซิงเฝ้าอยู่ 

ข้างนอกอย่างเงียบๆ ในห้องจึงเหลือเพียงเขากับนาง

ใบหน้านางยังคงเป็นวงรีมิเปลี่ยน แต่เมื่ออยู่ภายใต้แสงเทียน 

นัยน์ตาสีด�ากลับมีชีวิตชีวา ในดวงตาท่ีก�าลังมองหนังสือมีประกาย 

เจิดจ้าแพรวพราว ริมฝีปากบางดูนุ่มนวลข้ึนแล้ว...นางมิใช่คนช่างย้ิม  

แต่ก็มิได้ดูเย็นชา ภายนอกก็ดูเป็นสตรีที่ค่อนข้างธรรมดานางหนึ่ง  

แทบจะพบเห็นได้ทั่วไปในอาณาจักรต้าหมิง 

สาวใช้เช่นนี้...มี่หยางกลับคิดว่าข้าอยากเกลือกกลั้วด้วย?

อย่านึกว่าเขาฟังความหมายชัน้ลกึในค�าของมีห่ยางไม่ออก อกีฝ่าย

คิดว่าเขาอยากเกลือกกลั้วกับสาวใช้ที่น่าตายนางนี้ถึงได้ย้ายนางมา 

ที่สวนซั่งกู่ เขาไม่เข้าใกล้อิสตรีมาสามปี แต่มิได้หมายความว่าเขาจะหิว

จนกินไม่เลือก

สตรีที่ธรรมดาสามัญขนาดนี้...

ยามนั้นกลีบปากนางพลันยกขึ้นเบาๆ ขับประกายสดใสเปล่งปล่ัง

ในหน้าให้แสดงออกมา สลัดคราบไร้ชีวิตชีวาออกไป เวลานางอ่านนาง

วิจารณ์หนังสือ สีหน้าแววตากลับแตกต่างจากยามปกติไปโดยส้ินเชิง 

อย่างน้อยนางในสภาพนีก็้ดกีว่าตอนทีย่ั่วโมโหเขาก่อนหน้าน้ีมากเหลอืเกิน

"มีอะไรตลกหรือไร" เขาถาม ในอกรู้สึกอึดอัด รอยย้ิมนางราวกับ

เป็นสายลมเย็นชื่น ท�าให้เขาเห็นแล้ว...เห็นแล้วในใจรู้สึกไม่สบาย

"ชายเก่งหญิงงามได้ลงเอยครองคู่กัน เสวียนจีก็ต้องย้ิมสิเจ้าคะ" 

นางปิดหนังสืออย่างอาลัยอาวรณ์ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นตอบ

"ชายเก่งหญิงงามเป็นแค่เรือ่งเพ้อฝันบนหน้ากระดาษ นอกกระดาษ
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นั้นมีแต่ชายโฉดหญิงชั่ว" เขาพูดเสียงเย็นเยียบ

เสวียนจีมองเขาแวบหนึ่ง พอคุยถึงหนังสือก็อดจะงัดกับเขาไม่ได้ 

"แม้จะกล่าวว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันบนหน้ากระดาษ แต่ก็เพราะว่าไม่ได้มา 

ในชีวิตจริงถึงได้ยินดีจะจมอยู่ในทะเลฝัน"

เขาแค่นเสียง "ก็แค่ความเห็นของสตรี"

"ที่นายน้อยอ่านเมื่อครู ่ก็มิใช่เรื่องความรักบริสุทธ์ิของชายเก่ง 

หญิงงามเช่นกันหรือเจ้าคะ" นางชี้ต้นฉบับบนโต๊ะ

เน่ียเฟิงอว๋ินมุ่นคิ้วน้อยๆ "เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าอ่านอะไร" ต่อให ้

รู้หนังสือก็มองเห็นเพียงหน้าแรก นางมองออกได้ด้วยหรือว่านี่เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับอะไร

"เมือ่บ่ายนายน้อยสีก็่บอกอยู่นีเ่จ้าคะว่านีเ่ป็นเร่ืองความรักบริสทุธ์ิ

ของชายเก่งหญิงงาม" เสวียนจีจ้องเขาตรงๆ

นอกจากเรื่องที่นางรู้หนังสือและดูเหมือนอ่านหนังสือมาไม่น้อย 

จะท�าให้เขาประหลาดใจแล้ว ความใจกล้าของนางก็ท�าให้เขา...ชืน่ชมอยู่

พอดูเช่นกัน ในคฤหาสน์สกุลเนี่ยมีใครกล้าพูดจากับเขาเช่นนี้บ้าง

"นิยายรักบริสุทธิ์ทั่วไปไหนเลยจะเทียบกับของบัณฑิตเย้ยโลกได้"

นางมองเขาแวบหนึ่งด้วยความแปลกใจ ก่อนจะหัวเราะออกมา

เสียงหนึ่งแล้วรีบเม้มปากทันเวลา

เนีย่เฟิงอว๋ินหรีต่า "เจ้าจะหวัเราะก็ไม่หัวเราะ เหน็ได้ชัดว่าไม่เหน็ด้วย 

กับค�าข้า"

"มิได้ถึงกับไม่เห็นด้วยเจ้าค่ะ เพียงแต่บ่าวกลัวนายน้อยโมโหจึง 

ไม่กล้าพูด"
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ค�าว่า 'บ่าว' อีกแล้ว! เวลานางแทนตัวว่าบ่าว เขามักรู ้สึกว่า 

ไม่เข้ากับนาง ฟังแล้วขัดหูยิ่ง

"เจ้ามอีะไรไม่กล้าพูดบ้าง" เขาประชด "หรอืว่ายังอยากให้ข้าประทาน 

ป้ายทองละเว้นโทษตายให้เจ้าด้วย?"

"หากว่ามี เช่นน้ันก็ดีท่ีสุดเลยเจ้าค่ะ เสวียนจีไม่อยากถูกบังคับให้

พูดความในใจออกมาเสร็จแล้วก็ถูกด่าหรอกนะเจ้าคะ"

ยามน้ีตาของเขาหรี่ลงจนแทบมองไม่เห็น ค�าก่นด่าก�าลังจะหลุด

ออกมา แต่สุดท้ายก็กลั้นเอาไว้ เขาเคยระงับอารมณ์ตนเองขนาดน้ี 

ตั้งแต่เมื่อไร

"ก็ได้ ข้าไม่ด่า เจ้าพูดมา" เสียงฟันเสียดสีกันดังมาจากปากเขา  

ดูทั้งแค้นทั้งคัน

นางพึมพ�าลังเลอยู่ชั่วครู่ "เจ้าค่ะ ข้าจะพูด ข้ารู้สึกว่านายน้อย 

ยกย่องบณัฑิตเย้ยโลกเกินไป" แม้จะจงใจอ�าพรางไว้แล้วก็ยงัพอรูส้กึได้ถึง 

ความไม่เห็นด้วยของนาง

"เจ้าก�าลงัปฏเิสธงานประพันธ์ของเขา?" เขาถลึงตามองนาง อยากจะ 

...กัดนางสักที ทางที่ดีขย�้ากินไม่ให้เหลือซากจะได้ไม่ต้องเห็นใบหน้า 

ชวนโมโหของนางอยู่ทุกเวลาเช่นนี้ คนท่ีท�าเขาโมโหมีอยู่ไม่น้อย แต่คน 

ที่เป็นฝ่ายยั่วยุเอง นางคือคนแรก

นางลังเลเล็กน้อยก่อนก้มหน้าลง "บ่าวมิกล้า"

"มิกล้า! มิกล้า! มิกล้า! เจ้ามีอะไรไม่กล้าบ้าง!" เขาพูดด้วย 

ความโกรธ เกลียดท่ีเห็นท่าทางเชื่อฟังว่าง่ายของนาง เขายกมือจะ 

ปัดเชิงเทียนบนโต๊ะ แต่กลับฝืนย้ังมือไว้ทันเวลา ถ้าปัดไปทางขวา 
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ก็จะไปถูกนางเข้า สาวใช้สมควรตาย!

เขาโมโหจนตัวสั่นอยู่บ้าง เส้นเลือดด�าผุดบนใบหน้า โมโหที่สาวใช้

นางน้ีไม่รู้จักกาลเทศะ เวลานางเถียงอย่างใจกล้า เขาโมโห เวลานาง 

รักษาขอบเขตสาวใช้ไม่พูดอะไรสักค�า เขาก็โมโห แม้แต่แค่มองเห็นนาง

เขาก็ยังโมโหจนควันออกหู!

"เจ้า..." หน้าอกกระเพ่ือมขึน้ลง หมดัเขาก�าจนซดีขาวแล้ว ต้องปรบั

ลมหายใจเล็กน้อยถึงสามารถพูดได้ "เจ้า...เรียกเจาเซิงเข้ามา"

เสวยีนจปีระหลาดใจเลก็ๆ เดิมคดิว่าเขาจะด่าแล้ว นางเปิดประตูห้อง 

ตามค�าสัง่ สายลมเย็นหอบหน่ึงพัดกรมูาจากด้านนอก ความมดืยามราตรี

น่าพึงใจ ดูท่าเนี่ยเฟิงอวิ๋นคงอยากนอนแล้ว อีกเดี๋ยวถือตะเกียงเดินกลับ

ห้องพักจะต้องผ่านห้องหนังสือจี๋กู่...

หนังสือเป็นหมื่นๆ เล่ม...ตอนกลางคืนที่ห้องหนังสือไม่มีคน...  

นางพลันหยีตายิ้ม

นางเรียกหยวนเจาเซิงเข้ามาแล้วท�าท่าจะถอยออกไป

"ใครบอกให้เจ้าไป" เนี่ยเฟิงอวิ๋นพูดเสียงเย็นเยียบ

"อา...บ่าว..." เขามิใช่จะพักผ่อนแล้วหรือไร

"มาพยุงข้าขึ้นเตียง" เขาฝืนระงับเพลิงโทสะให้สงบลงพลางว่า  

ท�าให้ถูกหยวนเจาเซิงมองมาด้วยสายตาพิกล

เสวียนจอีึง้ไป ก้าวมาช่วยรบัน�า้หนักเขาคนละข้างกับหยวนเจาเซงิ

อย่างยอมรับชะตากรรมทันที ควรจะรู้นานแล้วว่าเขาไม่ทรมานนาง 

สักรอบก่อนก็ไม่มีทางปล่อยนางกลับไปเด็ดขาด

นางลอบถอนหายใจเงียบๆ เขาหนักย่ิง โชคดีท่ีมีหยวนเจาเซิง 
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อวี๋ฉิง

ช่วยรับน�้าหนักกว่าค่อนของเขาอยู่อีกด้าน กลิ่นของบุรุษเพศส่งมาจาก

กายเขา น่ีเป็นครั้งแรกที่นางเข้าใกล้บุรุษถึงเพียงน้ี นางมิได้รังเกียจ  

เพียงแต่น�้าหนักท่ีมากท�าให้รับไม่ไหว ฝืนเดินไปได้ถึงขอบเตียง ขณะ  

'วาง' เขาลง นางเกิดซวนเซ สะดุดเตียงพุ่งล้มไปข้างหน้า

"โอ๊ย!" นางร้องออกมาเบาๆ ฟุบอยู่ตรงเอวเขาด้วยสภาพอเนจอนาถ

ไม่น่ามอง 

สะ...สวรรค์! นางขยับดิ้นรนอย่างกระอักกระอ่วน คราวนี้ต้อง 

ถูกด่าเปิงอีกแล้ว ถูกด่านั้นนางไม่ใส่ใจนัก เพียงแต่...แนบชิดขนาดน้ี  

ตัวเขาคล้ายว่าสะท้านน้อยๆ หน้านางร้อนซู่ โชคดีที่ได้หยวนเจาเซิง 

ฉุดตัวนางขึ้นมา

"บ่าว..." เสียงของนางแหบพร่า รีบก้มหน้าต�่าและถอยไป 

หลายก้าว ถึงนางจะไม่รู้สึกว่าเขาคือบุรุษท่ีนางเคยช่ืนชมเล่ือมใสแล้ว  

แต่ในเสี้ยวเวลานั้นในห้องหัวใจท่ีเคยมีเน่ียเฟิงอว๋ินสลักอยู่ก็ราวกับ 

มีเพลิงลุกไหม้เผาหัวใจนาง

"มิได้ตั้งใจหรือ" เขาเอ่ยปาก จ้องมองใบหูแดงเถือกของนาง  

"ถ้าตั้งใจ กระดูกเอวข้ามีหรือจะไม่ถูกเจ้ากระแทกหักจริงๆ"

"ข้า..." นางเงยหน้าขึ้น จะเอ่ยแย้งโดยสัญชาตญาณกลับมองเห็น

ดวงตาด�าทั้งสองก�าลังจ้องมองนางเงียบๆ อย่างลึกซึ้ง ใจนางพลัน 

เต้นสะดุดไปจังหวะหนึ่ง

"เจ้าออกไปเถอะ" เขาโบกมือ

เสวียนจีก้มศีรษะยอบตัวคารวะ ก่อนออกจากสวนซั่งกู่ไปอย่างมี

มารยาท
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เนี่ยเฟิงอวิ๋นครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่

"นายน้อย..." จู่ๆ หยวนเจาเซิงที่น่ิงเงียบมาตลอดก็เปิดปากพูด  

แต่กลับถูกเขาตัดบท

"เจ้าไม่ต้องพูดอะไร" เขาชะงกัไปเลก็น้อยก่อนพูดโดยหน้าไม่เปล่ียนสี  

"ข้างนอกมืดแล้ว เจ้าไปดูให้แน่ใจว่านางกลับไปแล้วค่อยกลับมา"

"ขอรับ" หยวนเจาเซิงเดินออกไปเงียบๆ

จากน้ันสวนซั่งกู่ก็ตกอยู่ในความเงียบสงัด เนี่ยเฟิงอว๋ินนั่งอยู ่

บนเตียง เมื่อครู่เกือบจะถูกนางล้มใส่ทั้งตัว แรงนางมีไม่พอ เห็นได้ชัดว่า

ขาดการออกก�าลังกาย ตัวนางอ่อนนุ่มอ้อนแอ้น เมื่ออยู่แนบชิดนาง 

ความคิดก็หยุดชะงัก มือท่ีถูกนางคว้าจับ...เขาแบมือขวา ความรู้สึก 

สัมผัสอ่อนระทวยยังคงอยู่ ก่อนจะยกขึ้นจ่อจมูกกลับมิมีกลิ่นใดๆ  

ริมฝีปากเขาเหยียดยิ้มหยันออกมา 

เขาก�าลังท�าอะไร นางเป็นแค่สาวใช้เท่านั้น

เนี่ยเฟิงอวิ๋นแค่นเสียงออกจมูกเบาๆ อย่างดูแคลนตนเอง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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