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อวี๋ฉิง

1

ไม่ต้องลืมตาก็รู้ว่าฟ้าสว่างแล้ว

แสงอาทติย์ลอดผ่านเข้ามาทางหน้าประต ูสะท้อนบนเปลือกตาเขา 

ไออุ่นแผ่มา ทว่าไม่อาจท�าให้หัวใจของเขาอบอุ่นได้

เขายังปวดบริเวณใบหน้า ความปวดแสบปวดร้อนแสนทรมานนั้น 

ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจได้ เขากัดฟันแหงนหน้าอ่อนวัยข้ึนมาท่ามกลาง

ความมืด

เกลียดนัก เขาจะไม่เกลียดได้อย่างไร คนผู้น้ันท�าลายอนาคต 

ของเขา ท�าลายชีวิตของเขา เขา...เกลียดยิ่งนัก!

เสยีงแกร๊กดงัข้ึน ประตคู่อยๆ เปิดออก น�า้เสยีงสขุมุของเนีย่ชงัหมงิ

ผู้เป็นพี่ใหญ่ดังขึ้น

"จากนี้ไป เจ้ารับหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของคุณชายแปด"

"อ้อ"
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"จริงสิ ข้ายังไม่ได้ถามว่าเจ้าชื่ออะไร"

"ข้าชื่อเลี่ยนยาง" เสียงนุ่มนวลของเด็กหญิงด้านนอกท�าเอา 

เนี่ยยวนเสวียนที่นอนอยู่บนเตียงตกใจ

เด็กหญิง?

"เลี่ยนยาง? บิดาเจ้าต้ังชื่อได้ดี อีกสักครู่ข้าจะให้คนรับใช้ในเรือน

พาเจ้าเดนิดโูดยรอบ เจ้าจงจ�าไว้ให้ด ีดวงตาของคณุชายแปดมองไม่เหน็ 

ต่อไปเจ้าต้องเป็นดวงตาให้เขา ไม่ว่าเขาจะเรียกเจ้าเวลาใด ให้เจ้า 

ท�าอะไร เจ้าต้องท�าตามนั้นอย่างว่าง่าย เข้าใจหรือไม่" 

"อ้อ" เด็กหญิงพยักหน้าด้วยความจริงจัง

"ยังมอีกี จ�าไว้ว่าต่อไปอย่าพูดถึงใบหน้าของคณุชายแปดต่อหน้าเขา"  

เสียงของเนี่ยต้า* เต็มไปด้วยความน่าเกรงขามและน่ากลัวไปชั่วขณะ

"อ้อ"

"ต้องพูดว่า 'เจ้าค่ะ' " เนีย่ต้ากล่าวพลางก้าวเข้ามาใกล้ เนีย่ยวนเสวียน 

บนเตียงยังคงแกล้งหลับ

เนี่ยต้าเพ่งมองผ้าพันแผลท่ัวทั้งใบหน้าและล�าตัวของน้องชาย  

จากนั้นค่อยๆ ทาบฝ่ามือลงบนหน้าผากของเขา ก้มตัวกระซิบที่ข้างหู 

ด้วยเสียงต�่า

"ยวนเสวียน ไม่เป็นไรนะ เจ้าจะต้องหาย น้องหกขึ้นเขาเทียนซาน

ไปเชิญอาจารย์ของเขาแล้ว ขอเพียงเชิญท่านอาจารย์มารักษาเจ้าได้  

เจ้าก็จะกลับไปเหมือนดังก่อนไม่มีผิดเพี้ยน"

แต่ไรมาเสียงของพ่ีใหญ่ไม่เคยฟังอารมณ์ออก ทว่าวันนี้กลับด ู

* เนี่ยต้า หมายถึงบุตรชายคนโตของสกุลเนี่ย

Page_�������������.indd   8 5/11/2562 BE   13:13



9

อวี๋ฉิง

อ่อนโยนและเหนื่อยล้าอย่างน่าประหลาด 

ก่อนที่เขาจะเกิดเรื่อง พ่ีใหญ่เคยให้คนน�าจดหมายมาแจ้งว่า 

เตรียมจะติดตามแม่ทัพหลี่ไปสมรภูมิรบ จนวันนี้แม้พี่ใหญ่จะขอลาหยุด

เพ่ือเขา แต่ก็ไม่อาจรัง้อยู่ได้นาน ดังนัน้จงึให้เด็กหญิงมาคอยปรนนิบติัเขา 

อย่างนั้นหรือ 

จนแล้วจนรอดทุกคนต่างก็จะทอดทิ้งเขา!

สกุลเน่ียมพ่ีีน้องมากมาย ขาดคนพิการเช่นเขาไปสักคนก็คงมเิป็นไร 

ท่านพ่อจึงส่งเขามาอยู่ที่คฤหาสน์ตัวเอ๋อร์ท่ีทิ้งรกร้างมานานแห่งน้ี ท้ิง 

ให้เขาใช้ชีวิตด้วยตนเองตามล�าพัง ณ สถานที่แห่งนี้ 

เสยีงประตูปิดลงดังตึง ท�าให้เขาตกใจได้สตกิลบัคนื ถึงพบว่าพ่ีใหญ่

ไปแล้ว

ไปแล้ว ไปแล้ว...ไปกันหมดแล้ว 

อย่างไรในแผ่นดินนี้ยังมี 'เขา' อีกคน ในสายตาของท่านพ่อ เขา 

ไม่มีประโยชน์อีกแล้ว ถูกทิ้งแล้ว ถูกทิ้งแล้วจริงๆ 

จู่ๆ  ความเจบ็ปวดก็ถาโถมขึน้มาจากส่วนท้อง ไม่เหมอืนความเจบ็ปวด 

ที่ถูกเผาไหม้ก่อนหน้า แต่กลับเหมือนถูกวิญญาณกดทับร่างกาย 

จนหายใจไม่ออก

"นี่ ไม่ตื่นหรือ ตายหรือไม่" เสียงดังมาจากบริเวณท้อง สัมผัสอ่อนๆ 

นุ่มๆ นั่นมันเด็กหญิงเมื่อครู่?

นาง...นางนั่งบนท้องเขา?

เขายังรู้สึกถึงล�าตัวท่ีเอนมาด้านหน้าของนาง ท้ิงน�้าหนักทั้งหมด 

ลงบนตัวของเขา หน้าผากเย็นๆ แตะถูกผ้าพันแผลบนใบหน้าของเขา

Page_�������������.indd   9 5/11/2562 BE   13:13



10

ผู ้ดูแลสอนรัก

"ท่านป้าเรอืนข้างๆ บอกให้ข้ามาดูแลคนอปัลักษณ์ คอืเจ้าใช่หรือไม่ 

คนอัปลักษณ์ อัปลักษณ์? เจ้าอัปลักษณ์ขนาดไหน ข้าอยากรู้จริงๆ"

ค�าว่า 'อปัลกัษณ์' หลายค�าเรยีงหน้ากันทะลวงเข้าสูห้่องหัวใจของเขา  

เขาโมโหสุดขีดขึ้นมาทันที จึงออกแรงผลักตัวนางออกแล้วร้องตะโกน 

"ไสหัวไป!"

เขาเบกิสองตาข้ึนในฉบัพลนั เหน็นางกลิง้ตกเตยีงดงัตุบอย่างไม่ทัน

ตั้งตัว ราวกับกบคว�่าคะม�าไปบนพื้น ก้นน้อยๆ หันหาเขาพอดี

นางสวมชุดผ้าฝ้ายลายดอกไม้ดอกเล็กละเอียด ผมด�าขลับมัด 

เป็นมวยสองจุก รูปร่างเล็ก สองมือยันพื้นข้างหน้าเหมือนจะไต่ลุกขึ้นมา 

ทว่ามือเท้าก็อ่อนแรงล้มคะม�าลงไปบนพื้นอีกรอบ

"เจ้า...พวกต�่าช้า ไสหัวออกไปเดี๋ยวนี้!" เขาตะโกนด้วยความโมโห 

ล�าคอราวกับถูกไฟเผาไออย่างหนักออกมาหลายครั้ง

ล�าตวันางเลือ้ยขยุกขยิก ไถลถอยหลงัไป วาดเป็นรอยเลือดเส้นหนึง่

จากตรงกลางห้องพอดี

เขาไม่ทันตกใจ นางก็กระเด้งตัวขึ้นมา หันหน้าโค้งค�านับเขา  

แล้วกล่าวด้วยเสียงเด็ก

"สวัสดีคุณชายแปด ข้าชื่อเลี่ยนยาง ต่อจากนี้จะรับหน้าที่พ่อบ้าน

คอยปรนนิบัติรับใช้เจ้า"

พ่อบ้าน?!

เห็นจมูกของนางเลือดไหลติดอยู่ ความรู้สึกผิดของเขาเพ่ิมข้ึน 

เล็กน้อย แต่หางตาเหลือบเห็นตนเองถูกห่อผ้าอย่างน่าสมเพชไปท้ังตัว

จนไม่เหลือท่ีว่าง อาการบาดเจ็บเล็กน้อยของนางนั้นไม่เห็นมีอะไร 
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ให้น่ารู้สึกผิด?

"พ่อบ้านอะไรกัน พ่อบ้านเป็นบุรุษ อีกทั้งเจ้าก็ไม่คู่ควร เป็นได้แค่

เด็กรับใช้ของข้าเท่านั้น!"

"แต่พ่อบ้านฟังดูไพเราะกว่า" นางกล่าวด้วยความด้ือดึงพลางเช็ดเลอืด 

ทีจ่มกูอย่างแรง แล้วเอ่ยด้วยเสยีงอ่อนนุ่ม "ท่านปูห่วังข้างบ้านท่านพ่อข้า

ก็เป็นพ่อบ้านของตระกูลเฉิง ฟังดูมีสง่าราศีมาก"

เลือดท่ีจมกูของนางเชด็แล้ว แต่ก็ยังไหลออกมาอกีราวกับห้ามไม่อยู่  

เขาใจเต้นเรว็ขึน้ ความรูส้กึผดิเริม่รมุรดั หางตาแลเห็นนางเดนิเข้ามาใกล้ 

หยิบผ้าห่มของเขาขึ้นมาเช็ดเลือดอย่างเงียบๆ 

"เจ้าท�าอะไร" เขาตีมือต�่าต้อยของนางที่หยิบผ้าห่ม "ห้ามแตะต้อง

ของของข้า"

นางเงยหน้าขึ้นด้วยความงุนงง จดจ่อมองดวงตาของเขาครู่หนึ่ง

แล้วใช้มอืแกว่งไปมาตรงหน้าเขา เลอืดท่ีจมกูไหลช้าๆ ออกมาจากรจูมกู

น้อยๆ ของนางอกี ในทีส่ดุเขาก็ทนไม่ไหว ย่ืนมอืสะเปะสะปะไปคล�าหานาง

"เจ้ามานี่ ข้าจะคล�าดูใบหน้าเจ้า"

"อ้อ" นางเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างโงนเงนเล็กน้อย

เขาข่มอารมณ์ไว้ ลูบบนใบหน้าอันเนียนนุ่มของนาง แสร้งท�าเป็น

ลบูจากดวงตาของนางลงมา นางไม่แม้แต่จะกะพรบิตา ยังจ้องเขมง็ทีเ่ขา 

เขาข่มความรงัเกียจไว้ภายใน ลบูท่ีเลอืดสดใต้จมกู ก่อนท่ีจะแสร้งเอ่ยข้ึน

ด้วยความตื่นตระหนก

"เจ้าเลือดไหลแล้ว!"

"ไม่เป็นไร เลือดของเลี่ยนยางมีเยอะแยะ ไหลได้อีกนานมาก"  
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นางเอนศีรษะไปด้านหลังแหงนหน้าขึ้นตามแรงของเขา นัยน์ตายังคง

เหลือบมองใบหน้าเขาอย่างประหลาดใจ

ใบหน้าเขามอีะไรน่ามอง อยากจะมองทะลุไปเหน็หน้าตาอปัลักษณ์

ของเขาภายใต้ผ้าพันแผลอย่างนั้นหรือ เขาโกรธอย่างท่ีสุด ใช้สองมือ 

ปิดตาอันน่ารังเกียจคู่นั้นของนาง

"คุณชายแปด ท�าเช่นนี้ข้ามองไม่เห็น"

"มองไม่เห็นก็ดี ตาบอดไปเลยย่ิงดี! ตาบอดให้หมดทุกคนเลย 

ดีที่สุด!"

"เช่นนั้นไม่ดีหรอก หากข้าตาบอด ก็มองไม่เห็น ถ้ามองไม่เห็น ข้า 

ก็เป็นพ่อบ้านไม่ได้น่ะสิ"

"เจ้าเป็นแค่เด็กรับใช้ต�่าต้อย คู่ควรเป็นพ่อบ้านได้หรือ"

"เช่นนั้นคุณชายแปดเรียกข้าว่าเด็กรับใช้ก็ได้ เมื่อครู ่ข้าตาม 

คุณชายใหญ่เข้ามาในเรือนนี้ ก็พบว่าที่น่ีไม่มีผู้ใดสักคน คุณชายใหญ ่

บอกว่าเขามีเวลากระชั้น ซื้อตัวคนรับใช้อื่นไม่ทัน อีกประเด๋ียวจึงให้ข้า 

ไปจัดหาคนงานกับคุณชายสี่ที่หอหย่ังซิน คุณชายแปดต้องการคน 

จ�านวนเท่าใดหรือ"

"ข้าไม่ต้องการผู้ใดท้ังนั้น! ห้ามเจ้าไปหอหย่ังซิน...ไม่สิ เจ้าเอง 

ก็ไสหัวออกไปด้วย ข้าไม่ต้องการเจ้า!" พูดจบพลันรู้สึกว้าวุ่นในใจ นึกถึง

เรื่องบาดแผลท่ียากจะหายเป็นปกตินั้น เขาจึงระบายอารมณ์ออก 

ด้วยการถีบตัวนางออกไป

อาการบาดเจ็บของเขาเพ่ิงเริ่มหาย บนตัวยังคงมีบาดแผลฉกรรจ์ 

เรี่ยวแรงไม่สู้ที่ผ่านมา แต่ก็ยังสามารถถีบนางกระเด็นไปได้
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นางไม่ทันต้ังรับจึงกระเด็นด่ิงไปชนม้านั่ง แล้วล้มลงศีรษะฟาด 

กับพื้นเสียงดังตึง

เสียงชนและเสียงศีรษะฟาดพ้ืนดังมาก ดังจนท�าให้เขาใจเต้นตุบ

ไปชั่วขณะ มองดูนางนอนนิ่งไม่ไหวติง คิดว่านาง...ถูกตนเองถีบกระเด็น

ตายเสียแล้ว

"เจ้า...เจ้า..."

จู่ๆ นางก็ลืมตาลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงหมายจะยืนให้อยู่ แต่ก็

ตาลายล้มนั่งลงไปอีกรอบ

"ข้า...ข้าอยากอาเจียน..."

"เจ้า...ไสหัวออกไปอาเจียนข้างนอก!"

"ข้าสบายดี...ไม่อาเจียนแล้ว" นางพยายามอยู่สองสามครั้งถึงจะ

ยืนขึน้ได้ เดินโซเซจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่มาหาเขา "คณุชายแปดอย่าไล่ข้า 

คณุชายใหญ่ซือ้ตัวข้ามาดแูลเจ้า ถ้าเจ้าไล่ข้าไป ทีบ้่านท่านพ่อข้าจะต้อง

หิวตายแน่...หิว? จริงสิ คุณชายแปด ใกล้เที่ยงแล้ว เจ้าหิวหรือไม่  

เลี่ยนยางจะไปเตรียมอาหาร" นางพลันเปลี่ยนทิศทาง หมุนตัวเดินโซเซ

ไปทางประตู 

นางจะเปิดประตู แต่กลับชนกับบานประตูเสียแทน พยายาม 

อยู่หลายครั้งกว่าจะจับมือจับประตูได้ แล้วหันกลับมากล่าวด้วยรอยยิ้ม

"คุณชายแปด เดี๋ยวข้ากลับมา"

เขาจ้องมองท้ายทอยของนางแล้วตะโกนตอบด้วยใจหวิว "เจ้า...

ไสหัวไปเลย! ข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีก! ออกไป!" จากน้ันเอาผ้าห่ม

คลุมโปงศีรษะตนเองทันที
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ศีรษะท้ายทอยของนาง...ถูกเขาท�าแตกแล้ว!

ส่วนลึกในใจเขาก�าลังรู้สึกผิด เหตุใดต้องรู้สึกผิด ดูชีวิตเขาพัง 

ยับเยินจนเป็นเช่นนี้แล้ว เหตุใดเขารังแกนางแล้วยังรู้สึกผิดได้ถึงเพียงนี้

เขาคาดหวังให้ทุกคนในโลกประสบเหตุการณ์เช ่นเดียวเขา  

ถูกท�าลายอนาคตอันงดงามเสียจนหมดสิ้น ความคิดของเขาเห็นแก่ตัว 

แต่มันก็เป็นความจริงที่สุด เขาหวังให้ทุกคนถูกไฟลวกมีแผลเป็น จะได้

ไม่ต้องมีผู้ใดมองเขาด้วยสายตาแปลกๆ อีก

พ่ีใหญ่ไปแล้ว ตอนน้ียังจะมผีูใ้ดใส่ใจเขาอกี ตัง้แต่เขาเกิดมาจนถึง

ตอนนี้ พบหน้าพ่ีใหญ่ใช้นิ้วนับครั้งได้ ทว่าเมื่อพ่ีน้องในบ้านเกิดเร่ือง  

พี่ใหญ่ก็จะปรากฏตัวเสมอ

"เหตุใดต้องซื้อเด็กหญิงตัวน้อยเช่นนั้นให้ข้า" เขาเอ่ยถามตนเอง 

ไม่หยุด

หากพ่ีใหญ่มีใจจริง ควรจะหาชายหนุ่มวัยฉกรรจ์มาเป็นแขนขา 

ให้เขา เหตุอันใดจึงเอาเด็กหญิงตัวเล็กหน้าตาสะสวยมาแทนด้วยเล่า

"เขาท�าอะไร ข้าเดาไม่เคยออกเลย" เขาไม่อยากคาดเดาอีก คิดได้

เพียงหดตนเองเข้าในกระดอง เป็นเช่นนี้ไปตลอดชีวิต

ใบหน้าเขาเกินเยียวยาแล้ว เขารู ้เมือ่คนืเขาลอบแกะผ้าพันแผลออก  

เห็นใบหน้าทีม่แีผลเป็น...พอนึกถงึใบหน้าท่ีชวนฝันร้ายนัน้ เขาก็ทบุเตยีง

ราวกับเป็นบ้าทันที

"ข้าจบสิ้นแล้ว สมใจเจ้าแล้วสิ! จากนี้ไปบนโลกก็มีแต่เจ้าเพียง 

ผู้เดียวแล้ว! ข้าเกลียดย่ิงนัก! เกลียดตนเองที่ตอนน้ันใจคอโหดเห้ียม 

ไม่เท่าเจ้า ข้าเกลียดเจ้า เกลียดเจ้า ชั่วชีวิตน้ีจะไม่มีทางอภัยให้เจ้า 
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เด็ดขาด!" เขากัดฟันพูดขึ้นด้วยน�้าตาคลอเบ้า

เขาไม่กล้าตะโกนเสียงดัง เพราะกลัวท�าให้เน่ียมี่หยางผู้เป็นพ่ีสี่ 

ที่หอหยั่งซินจะตื่นตระหนก

ที่คฤหาสน์ตัวเอ๋อร์แห่งนี้ นอกจากพี่สี่ ก็มีเพียงเขา เขาถูกทอดทิ้ง

ไว้ท่ีนี ่แต่พ่ีสีม่ใิช่เช่นน้ัน อกีฝ่ายมาเพ่ือรักษาตวั เป็นพ่ีน้องเหมอืนกัน แต่

การถูกปฏิบัติช่างแตกต่างกันเหลือเกิน 

นี่นับเป็นอะไร นับเป็นอะไรกัน

ต้นอ่อนแห่งความเกลียดชังก�าเนิดขึ้นภายในใจ เขาไม่ยับย้ังมัน  

ได้แต่หวังว่าวันหน่ึงความเกลียดชังจะบีบตนเองจนเป็นบ้า อย่างน้อย 

ก็ไม่ต้องคลุ้มคลั่งทุกวันคืนเพราะนึกถึงใบหน้านั้น 

ระยะนี้ทรวงอกราวกับมีของหนักกดทับจนหายใจไม่ออก

อาจเพราะมารดาทีด่่วนจากไปเหน็เขาน่าสงสาร จงึมารบัตวัเขาแล้ว  

หรอือาจเพราะไฟไหม้คราน้ันเผาไหม้ท�าลายทรวงอกเขาเสยีหาย พวกหมอ 

ที่เคยมารักษาล้วนเป็นหมอก�ามะลอทั้งนั้นกระมัง เขาบาดเจ็บภายใน 

ตรงไหนยังไม่รู้เลย

หนักย่ิงนัก...หนักจนท�าให้เขาฝันร้ายต่อเนื่อง เขาร้องโอดครวญ

ออกมาอย่างทนไม่ไหว

เขาเหงือ่ชุม่ไปทัง้ศรีษะ ในทีส่ดุก็หลดุจากความฝันได้ ค่อยๆ ลมืตาข้ึน  

และภาพตรงหน้าก็ท�าให้เขาตะลึงงัน

นางก�าลังนั่งคุกเข่าอยู่บนทรวงอกเขา?!

นี่มันอะไรกัน! เขาเพ่ิงอายุสิบขวบ ยังเติบโตไม่เต็มที่ นางน่ัง 
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บนตัวเขาไม่กลัวท�าให้ร่างกายเขาเสียหายหรือ

นางขมวดคิ้ว "คุณชายแปดตื่นแล้ว..." จู ่ๆ นางก็ล้มมาหาเขา 

จติใต้ส�านกึบอกให้เขาหลบ แต่ครึง่ตวัถูกทบัอยู่ จงึท�าได้เพียงหนัหน้าหนีทนั  

ปล่อยให้นางล้มฟุบไปบนหมอนของเขา

"เจ้าท�าอะไรของเจ้า คิดว่าข้าบาดเจ็บแล้วจะถีบเจ้าออกประตูไป

ไม่ได้หรือ ผู้ใดอนุญาตให้เจ้าเข้ามา!"

"ข้าปวดหัวมาก" นางพยายามฝืนลืมตา "แต่คุณชายใหญ่สั่งให้ข้า

เฝ้าเจ้าตลอดทั้งคืน ห้ามไปไหน" 

เขาโมโหขึ้นมาแล้ว จงใจเมินเฉยค�าพูดประโยคแรกของนาง  

แล้วผลักนางออก

"เจ้านายของเจ้าคือข้าหรือว่าเขา ข้าให้เจ้าไสหัวออกไปนอน 

ข้างนอก เจ้าเข้ามาท�าอะไร ทั้งยังกล้ามาทับบนตัวข้าอีก ไม่กลัวข้า 

เอาแส้ฟาดเจ้าหรือ"

"คุณชายแปดอย่าไล่ข้า คุณชายใหญ่บอกว่าถ้าข้าไปจากที่น่ี 

แม้เพียงก้าวเดียว เขาจะเอาเงินท้ังหมดกลบัคนื ท่ีบ้านท่านพ่อข้าต้องการ

เงิน ถ้าเอากลับคืนพวกเขาจะต้องหิวตายแน่"

"บ้านพ่อเจ้า? บ้านพ่อเจ้าอะไรกัน นั่นก็บ้านเจ้าไม่ใช่หรือ จะพูด 

ยังพูดไม่ถูก น่าอับอายขายหน้าจริง!"

ดวงตาของนางราวกับไม่เคยกะพริบ ยังคงเบิกกว้างกลมโต

"ข้ากลับไปไม่ได้แล้ว ข้าถูกขายให้กับตระกูลหูสามหู* แล้ว  

กลับบ้านไม่ได้อีกแล้ว"

* ค�าว่า 'เนี่ย' (聶) ประกอบด้วยอักษร 'เอ่อร์' (耳) สามตัว ซึ่ง 'เอ่อร์' หมายถึงหู
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"หูสามหูอะไร นั่นอ่านว่า 'เน่ีย' ชื่อของเจ้าฟังดูแล้วก็ไม่เหมือน 

คนไม่รู้หนังสือนี่!" เขากล่าวอย่างไม่สบอารมณ์

นางเผยรอยย้ิมออกมา "ข้าเคยเรียนหนังสือนะ ท่านพ่อข้าสอน  

เขาเป็นซิ่วไฉ* แต่ข้าเรียนไม่เก่งมาตลอด ชุนเสวี่ยเรียนเก่งมาก นางชอบ

เรียนหนังสือ"

"ชุนเสวี่ย?"

"นางคือน้องสาวข้า ข้ายังมพ่ีีสาวพ่ีเสยีนซอูกีคน นางเยบ็ปักถักร้อย

เก่ง เงินที่คุณชายใหญ่ให้สามารถซื้อหนังสือให้ชุนเสวี่ยได้ และยังซื้อผ้า

ที่พี่เสียนซูชอบได้อีกด้วย"

เขามองนางเป็นเวลานานก่อนจะเอ่ย "แล้วเจ้าล่ะ"

"ข้า? ข้าก็มาท�างานให้คุณชายแปด" นางกล่าวด้วยรอยยิ้ม

เขาย่ืนนิว้มอืจิม้เบาๆ ทีแ่ก้มเย็นๆ ของนาง "แล้วร้องไห้ด้วยเหตใุดกัน"

"ข้าร้องไห้หรือ" นางโกรธเล็กน้อย ออกแรงปาดน�้าตา "ข้านึกว่า 

ไม่กะพริบตา แล้วน�้าตาจะไม่ไหลเสียอีก"

นางรู้สึกโศกเศร้าเรื่องชาติก�าเนิดตนเองหรือ 

นางก็สมควรเศร้า เพราะถูกครอบครัวทอดทิ้ง เหมือนกับ...

"คุณชายแปด ข้าปวดหัวจนน�้าตาไหลตลอด ข้าปวดมากๆ ถ้าข้า

ปวดหัวจนตาย คุณชายแปดอย่าให้คุณชายใหญ่เอาเงนิกลบัคนืได้หรอืไม่" 

เสียงของนางอ่อนเบา เทียบกับก่อนหน้านี้แล้วมีอารมณ์แต่ไร้เรี่ยวแรง

เขาหว่ันใจ เพราะรู้สาเหตุการปวดหัวของนาง เขาลูบท้ายทอย 

ของนางด้วยมือที่สั่นเล็กน้อย เลือดเกาะเป็นก้อนแข็งแล้ว แต่ไม่รู้ว่า 

* ซิ่วไฉ คือค�าเรียกผู้ที่สอบผ่านระดับอ�าเภอหรือจังหวัดในการสอบขุนนางสมัยโบราณ
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บาดเจ็บภายในหรือไม่

นาง...ก็สมน�้าหน้าแล้ว! สมน�้าหน้าที่มาหาเรื่องเขาเอง! ผู้ใดต่างรู้

ว่าหลังจากคุณชายแปดน้อยสกุลเนี่ยถูกไฟคลอกบาดเจ็บ อารมณ์ก็

แปรปรวนอย่างหนัก ไม่สิ อย่าว่าไฟคลอกบาดเจ็บเลย กระทั่งแต่ก่อน 

เขาก็เป็นบุตรชายบังเกิดเกล้าที่ไม่สนกฎเกณฑ์อะไรอยู่แล้ว

"คณุชายแปด เตียงของเจ้านุม่ย่ิงนกั ขอข้านอนหน่อยจะได้หรอืไม่"

"เจ้าเป็นแค่เดก็รบัใช้ ไหนเลยจะคูค่วรกับเตยีงของข้า" เขาผลกันาง

ทีหนึ่งหมายให้นางลงจากเตียง

นางจับผ้าปูเตียงไม่ปล่อย สองขาหนีบล�าตัวช่วงล่างของเขาแน่น 

ล�าตวัช่วงบนของนางโน้มเอยีงลง บุย้ปากแล้วเอ่ยข้ึน "ข้าไม่เคยนอนเตยีง

เช่นนี้มาก่อน ให้ข้าได้นอนสักประเดี๋ยวหนึ่งก็พอ"

"นางเด็กรับใช้บ้า ไม่รู้จักท่ีต�่าที่สูงหรือ ข้าเนี่ยยวนเสวียนเคยมี 

คนรับใช้มากมายคอยปรนนิบัติ แต่ไม่เคยมีผู้ใดจาบจ้วงข้า..." หางเสียง

หายไป เพราะเขานึกได้ว่าวันนี้เทียบกับวันวานไม่ได้อีก

ไฟโหมกระหน�่าขึ้นในใจ นัยน์ตาเคียดแค้นหาใดเปรียบ "พ่ีใหญ ่

ซื้อเจ้าให้มาแกล้งข้าหรือ ข้าจะเอาเด็กรับใช้ไร้การอบรมมาท�าอะไร  

อายุน้อยเยี่ยงนี้..."

"ข้าไม่เด็ก ข้าเกิดวันเดือนปีเดียวกันกับคุณชายแปด"

เขาตะลึงงัน "เจ้าปีเดียวกับข้า?" 

ดูไม่ออก...เขานึกว่านางอายุน้อยกว่าเขาสักปีหรือสองปี

"อื้อ" ล�าตัวช่วงบนของนางประชิดเข้ามาอย่างระมัดระวังข้ึน 

"คุณชายใหญ่บอกว่าข้าเกิดวันเดือนปีเดียวกับเจ้า จึงซื้อตัวข้า หวังว่า
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เคราะห์ร้ายทั้งหมดของคุณชายแปดจะย้ายมาที่ข้าแทน"

"เหลวไหล!" เขายิ้มเยาะ "พี่ใหญ่ไม่ใช่คนงมงายเช่นนี้แน่"

แลเห็นนางไม่แม้แต่จะย้ิม สีหน้าเขาจึงสงบเสงี่ยมลง เขาเอ่ย 

ถามต่อว่า "พี่ใหญ่พูดเช่นนี้กับเจ้าจริงหรือ"

นางพยักหน้าปาดน�้าตา "คุณชายแปด ข้าอยากนอนแล้ว"

เขาก�าลังอยู ่ในความต่ืนตะลึง ไม่มีสติเหลือพอให้สนใจนาง  

จึงปล่อยให้นางหลับปุ๋ยไป

"เหตุใดพ่ีใหญ่โหดร้ายเพียงนี ้ถึงขนาดพูดประโยคเช่นน้ีกับเดก็หญิง

คนหน่ึงได้ แล้วบิดามารดาของนางไม่สงสารบุตรสาวตนเองบ้างหรือ"  

เขาถามตนเอง 

พ่ีใหญ่ท�าอะไรมีเหตุผลเสมอมา แม้จะเป็นเด็กชายอายุสิบกว่าปี 

แต่เขาก็เข้าใจได้ว่าอะไรที่เรียกว่า 'แผนการอันแยบยล' เขาไม่มีทาง 

เอาเด็กคนหนึ่งมาโดยไม่มีเหตุผลเป็นแน่...

"เพ่ือสับเปลี่ยนเคราะห์ร้ายจริงหรือ" เขาย้ิมเย็นชา "เคราะห์ร้าย 

ทีน่่ากลวัทีส่ดุบนโลกใบน้ีตกมาท่ีตัวข้าหมดแล้ว ยังจะมเีคราะห์ร้ายอะไร

ที่น่ากลัวยิ่งกว่าอีก" 

พอเหน็นางหลบัปุย๋ เขาก็เกิดไม่สบอารมณ์ขึน้ในใจ อยากจะผลกันาง 

ลงจากเตียง พลันเห็นใบหน้าขาวหน้าหนึ่งก�าลังมองเขาจากนอกประตู

เขาตกใจจนเกือบร้องตะโกนหลุดปากออกมา ชั่วขณะที่รีบหลบ 

การสบสายตา สองมือที่ก�าลังผลักนางก็เปล่ียนเป็นลูบที่สองพวงแก้ม 

ของนางทันที

ใบหน้าท่ีมองเขาอยู่ด้านนอกประตูนั้นอ่อนเยาว์และงดงาม 
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บรรยากาศยามราตรีอันมืดมิดเบื้องหลังขับให้ใบหน้าขาวซีดนั้นย่ิงดู

ประหลาด

ใบหน้าขาวน้ัน...มาได้อย่างไร มาด้วยเหตุใด นี่เป็นคฤหาสน์ที ่

ถูกทิ้งร้างของสกุลเนี่ย โดยปกติแล้วพ่ีน้องจะไม่มาท่ีนี่ ใบหน้านั้นมา...

เพื่อจะท�าร้ายเขาอีกหรือ

หรือยังท�าร้ายไม่พอ...

ประตขูยับเลก็น้อย หวัใจเน่ียยวนเสวียนเต้นเรว็มาก เผลอกอดนางแน่น 

โดยไม่รู้ตัว สายตาหลุบลงครึ่งหนึ่ง ท�าเป็นไม่รู้ว่าด้านนอกประตูมีคน

หากใบหน้านั้นเข้ามา เขาต้องตะโกนขอความช่วยเหลือหรือไม่

แล้วเขาจะตะโกนให้ผูใ้ดได้ยิน ในเรอืนมแีต่พ่ีสีท่ี่หอหย่ังซนิ ระยะทาง 

จากนี่ก็ห่างพอดู จะช่วยเขาเช่นไรได้ทัน ความหวาดกลัวของเขาแสดง 

ให้เห็นชัดบนร่างกายท่ีก�าลงัสัน่เทา เหงือ่อาบชุม่บนผ้าพันแผลท้ังตวั ไม่รู้

ผ่านไปนานเพียงใด เมือ่เหลอืบมองอีกครัง้ก็ไม่เห็นใบหน้าด้านนอกประตู

นั่นแล้ว 

เขาชะเง้อมองซ้ายขวาทันที เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใบหน้านั้นแล้วจริงๆ 

จึงทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างหมดเรี่ยวแรง

"เขามาแล้ว เขามาเพราะเหตใุด จะมาท�าร้ายข้าอกีหรอื" เน่ียยวนเสวยีน 

ยังคงตวัสัน่ไม่หยุด เหน็ใบหน้าน้ันปรากฏขึน้ เขาถงึรูว่้าตนเองยังไม่อยากตาย  

แม้ใบหน้าเสียโฉมไปแล้ว แต่เขาก็ยังไม่อยากตาย 

"ข้ากลัว...ที่แท้ข้ายังรู้จักความกลัว" เขาอดไม่ไหวซุกใบหน้าที่ 

เตม็ไปด้วยผ้าพันแผลเข้าไปในอ้อมแขนของนาง หากเขาโดดเดีย่วล�าพัง 

ต้องหวาดกลัวจนเป็นบ้าแน่ แต่พี่ใหญ่รู้ก่อนแล้ว จึงจัดการให้นางมาอยู่
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ข้างกายเขา ความอบอุน่ของร่างกายมนษุย์ปลอบประโลมจติใจได้ โดยเฉพาะ 

ร่างเล็กๆ อ่อนนุ่ม ด้วยเหตุนี้ พี่ใหญ่จึงเลือกนางใช่หรือไม่ 

ไม่ ไม่ใช่แค่นั้นแน่ พี่ใหญ่เลือกนางยังต้องมีเหตุผลอื่นอีก

"ไม่กลัวๆ ไม่ต้องกลัว" นางยื่นมือออกมาตบบ่าเขาเบาๆ

ท�าเอาเขาตกใจ คดิว่านางเห็นเขาลอบร้องไห้ นัน่มันขายหน้าแค่ไหน!  

เขาเพ่งมองใบหน้าของนาง เปลือกตาปิดอยู่ นี่...นางก�าลังละเมอ

"ไม่กลัว เลี่ยนยางไม่กลัว..."

เช้าตรู่ จวินเลี่ยนยางกระโดดลงจากเตียงอันอ่อนนุ่ม เดินไปเอาน�้า

ที่บ่อตามเส้นทางที่คุณชายใหญ่เนี่ยบอกเมื่อวานนี้

คฤหาสน์ตวัเอ๋อร์กว้างมาก ใหญ่กว่าบ้านท่านพ่อของนางหลายสบิเท่า

"ไปทางซ้าย ไปทางขวา เดินสิบก้าวเจอซุ้มประตู ด้านนอกประตู

เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ออกจากสวนดอกไม้จะมีบ่อน�า้ ตกัน�า้ล้างหน้า 

แล้วค่อยท�าอาหาร เอ๋? ท่ีผ่านมาท่านแม่ท�า ตอนน้ีข้าต้องท�า มันเหนือ่ยนะ" 

นางเดินตามทางจนเจอบ่อน�้าบ่อหนึ่ง เมื่อตักน�้าเสร็จก�าลังเดินไป

ทางเรอืนดอกท้อ ทันใดนัน้ เสยีงต่อสูท้ีด่งัแว่วมาก็พลนัดึงดูดความสนใจนาง  

นางอดกลั้นเอาไว้ แต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวลอบเดินไปทางซุ้มประตูอีกฝั่ง

พอออกจากซุ้มประตู สายตาก็ทอดมองไปเห็นลานกว้าง ชายหนุ่ม

ผู้หนึง่ก�าลงัรา่ยร�าหมัดมวย แต่ละหมัดทัง้ว่องไวและหนกัแน่นท�าให้นาง

มองจนตาลาย และเผลอร้องชื่นชมออกมา

"ผู ้ใดกัน" ค�าพูดเพ่ิงดังข้ึน แต่เงาร่างของชายหนุ่มแวบมาอยู ่

ตรงหน้าของนางแล้ว นางถอยหลังออกไปก้าวหนึ่งตามสัญชาตญาณ
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มือเขาว่องไวมาก ยื่นออกมาหมายจะคว้าคอเสื้อของนาง

นางรบีถอยหลบไปข้างหลงัอกีก้าว เท้าซ้ายเตะถูกก้อนหินล้มหงายหลงั 

ลงไป น�้าสาดเปียกไปทั้งตัว

"เจ้าเองหรือ" ชายหนุ่มประหลาดใจ รีบดึงนางขึ้นมา

"คณุชายรูจ้กัเลีย่นยาง...คุณชายสีใ่ช่หรอืไม่" นางถามด้วยมารยาท

เรียบร้อย

"ไม่ใช่ ข้าไม่ใช่นายน้อย...คุณชายสี่ ข้าเป็นผู้อารักขาของเขาช่ือ 

ต้าอู ่เมือ่วานตอนท่ีคณุชายใหญ่พาเจ้ากลบัมา ข้าเหน็เจ้าไกลๆ คณุชายแปด 

อาศัยอยู่เรือนดอกท้อซึ่งไกลจากหอหย่ังซินพอสมควร เจ้ามาที่น่ี 

ได้อย่างไร คุณชายแปดเกิดเรื่องหรือ"

นางส่ายหน้า อาศัยท่าโน้มตัวหยิบอ่างหลบการฉุดห้ิวของเขา  

แล้วกล่าวเสียงอ่อน

"ข้ามาตักน�้าล้างหน้า"

"น�้าล้างหน้า? คุณชายแปดยังไม่ได้แกะผ้าพันแผล จะล้างหน้า 

ได้อย่างไร" 

เดก็หญงิผูน้ีก็้จรงิๆ เลย ไม่รูจ้กัละเอยีดลออ คณุชายใหญ่ซือ้ตวันาง

มาดูแลคุณชายแปดได้อย่างไรกันนะ

"ข้าช่วยถอดผ้าพันแผลของคุณชายแปดได้"

ผู ้อารักขาหนุ ่มเผลอย้ิม "เจ ้าหาเรื่องแล้ว อาการบาดเจ็บ 

ของคุณชายแปดยังไม่หายดี ถอดผ้าพันแผลออกจะมีประโยชน์อะไร"  

เขาพลันเห็นผ้าพันแผลที่ศีรษะนางก็ตกใจ "เจ้าบาดเจ็บหรือ"

มอืของเขาเพ่ิงจะแตะถูกผ้าพันแผลของนาง นางพลนัเบีย่งตวัหลบ
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ทันที แล้วลูบผ้าพันแผลสีขาวที่พันเฉียงอยู่ที่ศีรษะตนเอง

"เมื่อเช้าข้าตื่นมาก็เป็นเช่นนี้แล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ใดท�าให้"

ต้าอูรู่อ้ยู่แก่ใจ ตัง้แต่คณุชายแปดถูกไฟคลอก ก็อารมณ์แปรปรวน

อย่างหนัก เขาเองก็ยังไม่กล้าให้คุณชายสี่รู้ว่าคุณชายแปดถูกส่งมาที่ 

เรือนแห่งนี้

"ต้าอู่ เจ้าก�าลังคุยกับผู้ใด" เสียงอ่อนแรงของชายหนุ่มดังออกมา

จากในเรือน

ต้าอู่รีบวิ่งเข้าไปในเรือนทันทีโดยไม่ไยดีนาง

นางกะพรบิตามองการตอบสนองทีว่่องไวของเขาด้วยความเหลอืเชือ่ 

ครู่หนึ่ง แล้วจึงประคองอุ้มอ่างน�้าออกจากหอหยั่งซินไป

นางเดินออกจากซุ ้มประตูมองเห็นเงาร่างเล็กๆ ดูสกปรกอยู ่

ด้านหลงัภูเขาจ�าลอง ดวงตาสดสวยนัน้มองจ้องนางไม่กะพรบิ นางคิดว่า

เป็นลกูของบ่าวรบัใช้ในเรอืนจงึไม่ใส่ใจ เมือ่ตกัน�า้ใหม่อกีคร้ังเสรจ็ก็กลบั

เรือนดอกท้อ

เมื่อประตูเปิดออก คนบนเตียงยังคงนอนหลับอยู่  

"ข้ีเซาจริง" นางวางอ่างน�้าลง จามออกมาเบาๆ แล้วบ่นพึมพ�า  

"ไม่ได้ ข้าเพิ่งมาท�างาน ถ้าเป็นหวัดแล้วพวกเขาไล่ข้าไปจะท�าอย่างไร"

นางหยิบห่อผ้าตนเองออกมาจากช่องด้านล่างของตูเ้สือ้ผ้า แล้วเริม่

ถอดเสื้อผ้าที่เปียกชื้นออก

"เอาผ้าเปียกตากไว้ด้านบนของตู้ เขามองไม่เห็น คงไม่เป็นอะไร" 

เสียงพูดกับตนเองของนาง ปลุกให้เนี่ยยวนเสวียนตื่น

กางเกงขายาวตัวน้อยตกลงพ้ืน เผยให้เห็นสองขาขาวหมดจด  
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แขนผอมบางเกลี้ยงเกลา...เขาคิดว่าตนเองมองผิด จึงขย้ีตาอย่างแรง 

แล้วลืมตาจ้องดูอีกครั้ง ลูกนัยน์ตาเล็กๆ นั้นแทบจะปูดโปนออกมา...

"เจ้าก�าลังท�าอะไร!" เขาร้องขึ้น

นางตกใจหันหน้ามาอย่างรวดเร็ว แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้ม

"คุณชายแปด ท่านตื่นแล้วหรือ"

เขาจ้องมองด้านหน้าล�าตัวเปลอืยเปล่าผิวเกลีย้งเกลาของนาง ชีน้ิว้

มือสั่นกล่าวกับนาง

"เจ้า...หน้าไม่อายบ้างหรอื..." ถึงแม้นางยังไม่เป็นสาวเตม็ตวั ถึงแม้

เขาไม่มีอนาคตแล้ว แต่อย่างน้อยเขาก็ยังเป็นบุรุษ อย่างน้อยเขาก็ยัง 

มีสิทธิ์เลือกนะ!

"เป็นอะไรไป คุณชายแปด ข้าเพ่ิงตกัน�า้ล้างหน้ามา เจ้าต้องการล้างหน้า 

หรือไม่" นางหยิบเสื้อผ้าฝ้ายสีน�้าเงินตัวเดียวในห่อผ้าออกมาอย่าง

ระมัดระวัง

"ล้างหน้า? ข้าจะล้างอย่างไร เจ้าไม่เห็นหรอืว่าข้าบาดเจบ็!" เขาตวาด  

"เจ้าคนต�า่ต้อย! เปลีย่นเสือ้ผ้าในห้องคุณชายอย่างข้า มเีจตนาอะไรกันแน่"

นางได้ยินก็รีบหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาบังตัวทันที ก่อนจะมองดูเขา 

อย่างตกใจท�าตัวไม่ถูก

"คุณชายแปด...เจ้ามองเห็นหรือ"

"แน่นอน...ไม่เห็นแน่นอน แต่ประสาทหูดีมาก ไม่มีทางฟังเสียง

ประหลาดของเสือ้ผ้าคุณภาพต�า่ของเจ้าไม่ออกแน่นอน" เขาพูดตดิๆ ขัดๆ 

มองเห็นนางวางเสื้อผ้าลงอย่างวางใจ เผยให้เห็นหน้าอกแบนราบจน 

น่าสลดอีกครั้ง
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สายตาของเขาพยายามแสร้งท�าเป็นเบอืนหนใีห้เป็นธรรมชาตทิีส่ดุ 

ใบหน้าแดงเรือ่ร้อนผ่าว ให้ตายก็ไม่มทีางยอมรับว่าเขาเหน็นางล่อนจ้อน

ทั้งตัวเด็ดขาด หากต้องรับผิดชอบขึ้นมา...เขาไม่เอาแน่ๆ!

"คุณชายแปด จะล้างหน้าหรือไม่"

เมื่อได้สติกลับมา เห็นนางประคองผ้าขนหนูบิดน�้ามาตรงหน้า 

เปลีย่นเป็นชดุผ้าฝ้ายสนี�า้เงินแล้ว ทว่าผ้าพันแผลบนศรีษะทียั่งชืน้อยู่นัน้ 

ไม่ได้เปลี่ยน

"เจ้าไม่เห็นหรือว่าใบหน้าข้าบาดเจ็บ จะล้างหน้าอะไรกัน! ไสหัว

ออกไปเลย!"

"คุณชายใหญ่บอกว่าท่ีจริงสามารถถอดผ้าพันแผลได้แล้ว ถ้า 

ไม่ล้างคงรู้สึกไม่สบายหน้า มันจะเหนียวๆ จะรู้สึกขยะแขยง"

"ขยะแขยง! หน้าข้าน่าขยะแขยงมากพอแล้ว แม้คนไม่ล้างหน้า 

ทั้งชีวิตก็ยังดูดีกว่าข้า" เขาเพ่งมองใบหน้างามพิศของนาง ออกแรง 

หยิกสองแก้มของนางอย่างไม่รู้ตัว แล้วกัดฟันเอ่ยข้ึน "ถึงข้าจะล้างหน้า 

หน้าข้าก็ไม่ได้น่าดข้ึูนมาได้! เจ้าเก่งกาจอะไร พ่ีใหญ่ถึงให้เจ้าอยู่ข้างกายข้า  

ถึงเจ้าจะหน้าตางดงามเพียงใด ก็เป็นแค่บ่าวรับใช้! บ่าว รับ ใช้!" 

เขาดึงแก้มของนางอย่างโมโห นางเจ็บจนน�้าตาไหลออกมาทันที

"หลอกลวง! คนหลอกลวง! ท่านแม่หลอกลวง!" สองหมัดของนาง

ชกท่ีศีรษะของเขา แล้วถีบหน้าอกเขาไปอีกทีหนึ่ง เนี่ยยวนเสวียน 

ที่กระเด็นออกไปแทบจะสิ้นลมหายใจ "ท่านแม่ยังบอกอีกว่าเจ้าจะดี

เหมอืนท่านพ่อ! มคีวามรูใ้ช้เหตุผลและปฏิบติัดต่ีอผูค้น ท่านแม่หลอกลวง  

เจ้ารังแกข้าตลอด!" นางนั่งบนล�าตัวเขา ชกหมัดตรงเข้าล�าตัวผอมบาง
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อ่อนแอของเขา

"หยุดนะ! หยุดเดีย๋วนี!้ ข้าเป็นนายนะ! ข้าบาดเจบ็แล้ว! ข้าบาดเจบ็

แล้วนะ ข้าเป็นคนป่วยที่บาดเจ็บ เจ้าจะฆ่าข้าให้ตายหรือ!" เขาร้องระงม 

เอามือบังหน้านางก็ชกท้อง เอามือบังท้องนางก็ชกหน้า "เอาล่ะๆ ข้าล้าง 

ข้าล้างก็ได้!"

"จะล้างจริงๆ หรือ"

"ล้างก็ล้างส ิไม่ได้ให้ข้าไปตายสกัหน่อย!" เขาพูดอย่างไม่สบอารมณ์

นางได้ยินก็กระโดดลงจากเตียง ยิ้มด้วยความดีใจ

"อ้อ ต้องการให้ข้าช่วยถอดผ้าพันแผลหรือไม่"

นางเด๋ียวก็ร้องไห้ เด๋ียวก็ย้ิม ท�าให้รู้สึกราวกับเหยียบเข้ากับดัก 

บริเวณที่ถูกนางชกตียังเจ็บแปลบอยู่เลย

"ไสหัวออกไปเลย ผูใ้ดบอกว่าข้าจะล้างเล่า! เจ้าถึงกับรูจ้กัเล่นลกูไม้ 

ถ้าข้าท�าให้เจ้าสมใจ ต่อไปจะไม่ถูกเจ้าจับกินหรือ ไสหัวเจ้าออกไป 

เดี๋ยวนี้!" 

ใบหน้าสวยสดเคลือบแคลง "คุณชายแปดหลอกข้า?"

"ข้าหลอกแล้วจะท�าไม ต่อให้ข้าหลอกเจ้าจนตาย เจ้าก็เป็นแค่บ่าว

ของข้า ไม่มีผู้ใดกล้าพูดออกไปแน่!"

ดวงตาของนางเบิกจนกว้างสุดอีกครั้ง ไม่กล้ากะพริบ ขอบตาแดง

เป็นวง นางกัดริมฝีปากกล่าวด้วยเสียงเบา 

"ข้าอยากกลับบ้าน...ท่านพ่อกับท่านแม่ดีที่สุด พวกเขาไม่รังเกียจ

เลี่ยนยาง"

กลับก็กลับไปเลย ไสหัวไปยิ่งไกลยิ่งดี...
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เขาก�าลังจะหลุดปากพูดออกมาเช่นนี้ ก็พลันนึกถึงใบหน้าขาวซีด

ราวกับผีสางท่ีลอยอยู่นอกประตูกลางดึกน้ันขึ้นมา...หัวใจเขาก็เต้น 

สั่นระรัวขึ้นอย่างฉับพลัน 

หากเขาอยู่เพียงล�าพัง ใบหน้านั้น...จะเหิมเกริมถลาเข้ามาหรือไม่

หากถลาเข้ามา เขาจะตกอยู่ในชะตากรรมเช่นไร เจ็บปวดเหมือน

อยู่ในเพลิงไฟอีกครั้งหรือ...สองแขนของเขากอดตนเองแน่น ระงับ 

ความสั่นเทาไม่อยู่ เขานึกถึงร่างกายนวลนุ่มเมื่อคืนวาน จึงรีบยกสายตา

ค้นหาในทันใด

"เจ้า..." เขาเพ่งมองร่างกายที่ขดอยู่ใต้โต๊ะ "เจ้าหลบท�าอะไรอยู ่

ตรงนั้น"

นางไม่ตอบ เพียงเบิกดวงตากว้าง 

"ออกมาเดี๋ยวนี้!" เขายังเรียกต่อเนื่องกันอีกหลายครั้ง ทว่านางก็ 

ไม่สนใจ เขาโมโหจนไต่ลงจากเตยีงท่ีไม่เคยลงมาเลยเป็นเวลาสามเดอืน

อย่างอดไม่ไหว พาตนเองมายืนอยู่หน้าโต๊ะจะลากนางออกมา 

"ไสหัวออกมา...ไม่ ไม่สิ ข้าบอกว่าให้เจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ และ 

ห้ามกลับบ้านด้วย!" 

"ข้าอยากกลับบ้าน"

"กลบับ้านอะไร! เจ้าถกูขายมาบ้านข้าแล้ว จะกลบับ้านได้อย่างไร"

"เช่นนั้นข้าจะหนี"

"หนี? เจ้าจะหนีไปไหนได้ เด็กโง่! ไม่สิ ข้าบอกว่าข้าจะล้างหน้า  

เรื่องเล็กๆ แค่นี้เอง ล้างก็ล้างสิ ไม่เห็นมีอะไรใหญ่โต"

นางนัยน์ตาเบิกกว้างถึงขีดสุด ก่อนจะเอ่ยถามขึ้น "จริงหรือ  
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คุณชายแปดอยากล้างหน้าหรือ" 

"แต่ไหนแต่ไรมาข้าไม่เคยรังแกเด็กหญิงสักครา ก็แค่ล้างหน้า  

ไม่ตายสักหน่อย!" เขาแสร้งท�าเป็นใจกว้าง จากนั้นก็พูดเสริมด้วย 

ความตื่นเต้นไม่หยอก "แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กลางคืนเจ้าต้องมานอน

ที่ห้องข้า"

"อ้อ" นางอยากจะคลานออกไป ก็พบว่าเท้าขวาของเขาเหยียบกระโปรง 

ของนางอยู่ นางขมวดคิ้ว "ท่านเหยียบเสื้อผ้าที่ท่านแม่ข้าท�าให้แล้ว!"

เขากระโดดถอยหลังออกทันที กลัวว่านางจะต่อยหมัดมาอีก  

หมัดของนางฆ่าเขาตายได้เลยจริงๆ

"ข้าไม่ได้ตั้งใจ"

"ข้ารูเ้จ้ามองไม่เหน็ ไม่ได้ต้ังใจหรอก" นางปัดรอยท่ีมมุกระโปรงออก

อย่างระวงั แล้วคลานออกมาจากใต้โต๊ะ "นีเ่ป็นชดุท่ีดท่ีีสดุของท่านแม่ข้า 

นางปรับแก้ให้เป็นขนาดของข้า"

เขาจ้องดูชุดนั้นปราดเดียวก็รู ้ว ่าเป็นชุดผ้าฝ้ายสีน�้าเงินเก่าๆ  

ดูไม่ออกจริงๆ ว่า 'ดี' ตรงไหน

"คุณชายแปด ต้องการให้ข้าช่วยถอดผ้าพันแผลหรือไม่"

"ไม่ต้อง!" เขาร้องตะโกนตามสัญชาตญาณ แล้วพยายามฝืน 

กดเสียงพูดต�่าลง "ข้าล้างเองได้ ข้าหิวแล้ว เจ้าไปท�าอาหารเช้ามาให้ข้า"

"อ้อ ต้องล้างจริงๆ นะ ข้าจะไปท�าอาหาร ท�าอาหารเยอะๆ ให้เจ้า

อ้วนขึ้นมาเลย" นางลูบแขนที่ผอมจนเห็นกระดูกของเขา "ต้องกินเยอะๆ 

หน่อยนะ" 

เขาดึงมือหลบออกตามจิตใต้ส�านึก ก่อนจะกล่าวด้วยความโมโห
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เล็กน้อย "ไปท�า ไปท�ามา อย่ามาแอบขี้เกียจอยู่ที่นี่"

"ข้าไม่ได้แอบข้ีเกียจสักหน่อย!" นางบ่นพึมพ�า พลางส่งผ้าขนหนู

บิดหมาดให้เขา

เขารบัมาอย่างไม่เตม็ใจพร้อมกับฮดึฮดัเสยีงดงั แล้วเดนิกลบัไปท่ีเตยีง

นางยกอ่างน�้าเดินออกนอกประตู น�้าตาถึงได้ไหลหยดลงมา 

จากนัยน์ตากลมด้วยความรวดร้าว 

"ไม่ร้องๆ" นางเอ่ยพลางขย้ีตา ระหว่างเดินผ่านลานว่างเปล่า จู่ๆ  

ก็หยุดมองซุ้มประตูอยู่เป็นเวลานาน จากนั้นถามขึ้นด้วยเสียงเบา "มีคน

อยู่ตรงนั้นหรือ"

หลงัซุม้ประตผูเีสือ้ปรากฏเป็นต้าอูท่ีน่างเคยพบก่อนหน้านี ้นยัน์ตาด�า 

สองดวงของเขาฉายแววประหลาดใจ เขากล่าวด้วยรอยยิ้มน้อยๆ 

"แม่นางน้อยประสาทหูดีจริงๆ"

"ท่านยืนอยู่ตรงนั้นไม่เหนื่อยหรือ"

ฟังจากน�้าเสียงยามเอ่ยถามของนางเหมือนจะรู ้ว ่าเขารออยู ่

นานแล้ว เขาจึงยิ่งรู้สึกประหลาดใจ

"แม่นางน้อย เจ้าเก่งจรงิๆ สามารถท�าให้คณุชายแปดลงจากเตยีงได้  

ตั้งแต่เขาเกิดเรื่อง ก็ไม่ลงจากเตียงอีกเลย บางทีคุณชายใหญ่ซื้อเจ้ามา 

คงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้ว" 

ตอนแรกเขาเองก็ไม่อาจเข้าใจจุดประสงค์ที่คุณชายใหญ่เน่ีย 

เอาตวันางกลบัมา ตอนหลงัเริม่เข้าใจ บางทีเพ่ือนวัยเดยีวกันกลบัสามารถ

ช่วยให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันได้

"อ้อ"
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"เมื่อครู่ข้าเล่าเรื่องย้ายคุณชายแปดเข้าเรือนดอกท้อให้คุณชายสี่

ฟังแล้ว คุณชายสี่อยากเชิญเจ้าไปคุย เจ้ามากับข้าสิ"

"แต่ข้าต้องไปท�าอาหารให้คุณชายแปด"

"ไม่เป็นไร ข้าให้คนครวัเตรยีมเพ่ิมอกีชดุหน่ึงแล้ว อีกประเด๋ียวพวกเจ้า 

คุยเสร็จ เจ้าก็เอาไปให้คุณชายแปดกินได้เลย ดีหรือไม่" เขากล่อมนาง

ไม่ต้องท�างานย่อมดีแน่นอน นางจึงพยักหน้ารับ ก่อนจะเห็นเขา 

ยื่นมือมารับอ่างน�้า ซึ่งนางก็ไม่บ่ายเบี่ยง

ต้าอู่ยิ้มเล็กน้อย ขณะที่รับอ่างน�้าก็พลันย่ืนมือลูบที่ไหปลาร้านาง 

แล้วค่อยๆ เลื่อนต�่าลง

นางสะดุ ้งตกใจ ถอยหลังหลายก้าวติดกัน เตะโดนหินล้มไป 

ด้านหลัง เขารีบคว้าไหล่ของนางไว้ แล้วว่า

"สายตาเจ้าก็ดีมาก"

"ท่าน...ท่านลวนลามข้า!" นางทั้งอายทั้งโมโห

เขารีบเก็บสองมือไว้ด้านหลัง ถอยออกมาสองสามก้าว "ไม่ได้

ลวนลาม ข้าแค่ลูบกระดูกของเจ้า เมื่อครู่เสียมารยาทแล้ว แม่นางน้อย 

ข้าจะไม่แตะต้องเจ้าอีก ตามข้าไปพบคุณชายสี่เถิด"

นางยอมรับชะตาเดินตามเขาไปที่หอหยั่งซิน พลางพูดเสียงอุบอิบ

อยู่ในล�าคอ "ท่านพ่อข้าบอกว่ามีตาแก่บางคนชอบลูบคล�าเรือนร่าง 

เด็กน้อย ไม่รู้ว่าต่างกันตรงไหนกับลูบกระดูก"

ต้าอู ่ได้ยินใบหน้าก็พลันแดงระเรื่อ แสร้งท�าทีว่าไม่ได้ยินและ 

กล่าวต่อไป "ร่างกายเจ้าดีมาก ประสาทหูก็เหนือคนทั่วไป หากเจ้าไม่ใช่

เด็กรับใช้ของคุณชายแปด ก็เหมาะที่จะไปเรียนวรยุทธ์"
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2

สามเดือนต่อมา

นางสังเกตมานานมากแล้ว

ชายหนุ่มคนหน่ึงก�าลงัเดนิวนอยู่รอบๆ เรอืนดอกท้อในเส้นทางเดมิ

ซ�้าไปซ�้ามา

คนที่มาเรือนดอกท้อท่ีจริงมีน้อยมาก คุณชายสี่ตากลมไม่ได้  

จะอย่างไรก็ต้องพักอยู่ในหอหย่ังซิน ส่วนนางเรียนวรยุทธ์ ก็จะมาเรียน 

ที่ละแวกหอหย่ังซิน ส่วนเรือนดอกท้อนอกจากนางแล้ว มีเพียงคนที่ 

บอกว่าตนเอง 'สายตาเพิ่งหายดี' อย่างคุณชายแปดเท่านั้น

อันที่จริงนางไม่เชื่อว่าสายตาของคุณชายแปดเพ่ิงหาย ทุกคร้ัง 

หลังจากที่เขาถีบนาง ด้วยอารมณ์อยากแก้แค้น นางจึงวางม้าน่ังไว้

ระหว่างทางจากเตียงของเขามาที่โต๊ะหนังสือเพ่ือให้เขาสะดุดล้ม แต่ก็ 

ล้มเหลวเสียทุกครั้งไป
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นางรู้สึกฉงนสงสัยมาตลอดว่าตาของเขาหายดีตั้งแต่เมื่อใดกัน...

เมื่อได้สติ ก็อดที่จะเผลอยิ้มไม่ได้ ที่นี่ไม่ใช่เขาวงกตเสียหน่อย ชายหนุ่ม

ซื่อบื้อเหตุใดเดินผิดทางอีกแล้ว

นางถกชุดกระโปรงน้อยๆ ของนางแล้วกระโดดจากต้นท้อ ลงมา

ตรงหน้าทางเดินกรวดหนิอีกเส้นทีช่ายหนุม่เดนิเลีย้วผ่านเข้ามาก่อนหน้าน้ี  

แล้วตะโกนขึ้นด้วยเสียงเด็ก

"คุณชายท่านนี้ ก�าลังหาคนอยู่หรือ"

ชายหนุ่มคนนั้นได้ยินเสียงก็ตกใจ หมุนตัวกลับมาเจอหน้านาง 

"อ้า ในท่ีสดุก็มคีนแล้ว! แม่นางน้อย เจ้ารูห้รอืไม่เรอืนดอกท้ออยู่ท่ีใด" 

"เจ้าจะไปหาผู้ใดที่เรือนดอกท้อหรือ ท่ีน่ันมีเพียงคุณชายแปด

เท่านั้น"

"ข้าก็จะมาหาคุณชายแปดที่เจ้าว่านั่นล่ะ แม่นางน้อยโปรดน�าทาง 

ได้หรือไม่" ชายหนุ่มเพิ่งจะพูดจบ ก็ได้ยินเสียงค�ารามดังมาจากที่ไม่ไกล 

นางขมวดคิ้วกล่าวกับเขาทันทีว่า "เช่นนั้นว่ิงตามข้ามาดีกว่า  

ไม่อย่างนัน้สายเกนิไป ข้าจะถูกต่อว่า" เสยีงฟ่ึบดงัข้ึน นางหายตวัไปแล้ว

"คง...ไม่หรอกนะ กลางวันแสกๆ ข้าเจอผีอย่างนั้นหรือ" ชายหนุ่ม

บ่นพึมพ�า ก่อนจะได้ยินเสียงค�ารามดังขึ้นอีก เขาจึงตามเสียงเมื่อครู่ 

ไปทันที

"นางเด็กบ้า นางเด็กแพศยา! ข้าเรยีกเจ้าหลายคร้ังแล้ว ยังไม่มาอกี  

แอบขี้เกียจหรือไร!" เนี่ยยวนเสวียนยืนก่นด่าอยู่ตรงหน้าต่าง

"ข้าไม่ได้แอบขี้เกียจ ข้าไปเรียนวรยุทธ์กับพี่ต้าอู่!"

"เรียนวรยุทธ์อะไร เจ้าเป็นเด็กรับใช้ของข้า จะเรียนวรยุทธ์มา 
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ท�าร้ายข้าหรือ" เขาพูดอย่างไม่สบอารมณ์ เห็นนางเหง่ือท่วมไปทั้งหน้า 

ย่ิงโมโหท่ีนางไม่พุ่งความสนใจมาทีเ่ขา กลบัไปฝึกวรยุทธ์แถวหอหย่ังซนิ

แทบทุกวัน

ในใจรูส้กึหวัเสยีอย่างบอกไม่ถูก เพราะเกิดวันเดือนปีเดียวกัน ในขณะ 

ทีน่างก�าลงัสัง่สมความสามารถในอนาคต เขากลบัต้องหลบอยู่ในมมุมดื

ตลอดกาล

"ข้าไม่ท�าร้ายคุณชายแปดหรอก!"

เขาจ้องหน้านางแล้วกัดฟันกล่าว "เจ้ามนัปากไม่ตรงกับใจ นางเดก็บ้า!"

ลูกนัยน์ตาของนางค่อยเคลื่อนไปทางขวาช้าๆ เห็นชัดว่าเขา 

เดาใจนางถูก ไฟในอกคกุรุน่ขึน้ทนัที เขาง้างฝ่ามอืก�าลงัจะตบนาง นางก็

กระโดดถอยหลบทันที

"นางเดก็รบัใช้ผูน้ีรู้จ้กัหลบเลีย่งข้าแล้วหรือ! เจ้าคดิว่าเจ้าหลบแล้ว

ข้าจะทุบตีเจ้าไม่ได้หรือ"

"คุณชายแปดไม่เคยออกจากประตูสักก้าว ทุบตีข้าไม่ได้แน่นอน"

"เจ้าๆๆๆ...เจ้าจงใจย่ัวโมโหข้า!" นางย่ิงเหมิเกรมิขึน้ทกุวัน อาศยัว่า

เขาไม่ยอมออกจากห้อง อาศัยว่านางมีพื้นฐานวรยุทธ์ ก็รังแกเขาเช่นนี!้ 

เขาเป็นคนไม่มีประโยชน์แล้ว แม้แต่เด็กรับใช้ผู้น้ีก็ไม่ยอมฟังค�าเขา 

เสียแล้ว...

"คุณชายแปด อากาศร้อนเพียงนี้ และยังจะร้อนไปอีกหลายเดือน 

ใบหน้าท่านก็พันผ้าขาวไว้เหมือนเดิม มันร้อนมากนะ อาจท�าให้ป่วย..."

"หุบปาก! หุบปาก! หุบปาก!" เขาโกรธจัด หยิบได้หนังสือบนโต๊ะ 

ก็ขว้างใส่นาง "เจ้ามันนางเด็กแพศยา! คิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าก�าลัง 
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คิดอะไร เจ้าอยากจะเห็นใบหน้าอัปลักษณ์ของเจ้านายเจ้า อยาก 

เยาะเย้ยข้าใช่หรือไม่ ข้ามันน่าเกลียด น่าเกลียดราวกับภูตผี แต่เจ้า 

ไม่มีวันได้เห็นหน้าข้าแน่นอน!"

"ข้าเปล่าสักหน่อย!" นางก้าวมาข้างหน้า กล่าวด้วยเสียงเด็ก  

"ข้าชอบคนอปัลกัษณ์เป็นทีส่ดุ" นางแก้กระโปรงท่ีมดัปมออก กลบีดอกท้อ 

หลายดอกจึงกระเด็นออกมา

"ท�าอะไรของเจ้า!" เขาร้อง ดอกท้อปลวิว่อนไปทัว่ใบหน้าเขา กล่ินหอม 

แตะจมูก กลีบดอกท้อหลายกลีบหล่นลงบนตัวเขา เขาปัดออกด้วย 

ความโกรธและโมโห พลางค�ารามใส่นาง "เจ้าจงใจยั่วโทสะข้าใช่หรือไม่" 

ของสวยงามผู ้ใดก็ต่างชอบ โดยเฉพาะช่วงดอกท้อเบ่งบานงดงาม 

แพรวพรายในเรอืนดอกท้อ นางจงใจเตอืนสตเิขาว่าใบหน้าอปัลักษณ์เช่นนี ้

ไม่มีวันเทียบกับดอกท้อได้ตลอดกาล ใช่หรือไม่

"คุณชายแปดเท้าไม่ก้าวออกจากห้อง ขนาดรับแสงอาทิตย์ยังแค่

ขดอยู่ด้านในหน้าต่าง ดอกท้อบานแล้ว เจ้าอยู่ในห้องมองไม่เห็น ดังนั้น

ข้าจึงเด็ดมาให้เจ้าดู" เสียงนุ่มนวลของเด็ก เมื่อเปล่งเสียงหัวเราะออกมา

ก็ราวกับ...ดอกท้อดอกเล็กที่ยังตูมอยู่ 

ไม่เหมือนเขา ท่ีทั้งหยาบทั้งสากราวกับก้อนหินที่ไม่ผ่านการขัดถู  

พอเดือดดาลขึ้น เขาก็พูดด้วยเสียงดุ "เจ้าก�าลังเยาะเย้ยข้าใช่หรือไม่!"

เขาหยิบก้อนหินได้ก�าลังจะปาใส่นาง พลันเห็นชายหนุ่มผู้หน่ึง 

ยืนอยู่หน้าซุ้มประตู ชายหนุ่มดูคุ้นตามาก คุ้นตาจน...

"พี่รอง!"

"ยวนเสวียน เจ้าอารมณ์ร้ายขึ้นทุกวันเชียว"
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หลังจากที่ความดีใจเมื่อได้พบพี่ชายคนรองจางลง เนี่ยยวนเสวียน

ก็เบือนหน้าหนี ท�าเสียงฮึดฮัด

"พ่ีรองผู้ไม่มีสัมผัสด้านทิศทาง เดินทางไกลมาหาข้าใช้เวลาไป

เท่าใดเล่า"

เนี่ยเอ้อร์* ย้ิม "ยวนเสวียน เจ้าช่างเข้าใจข้า เดิมทีข้าคาดการณ ์

การเดินทาง ควรมาถึงตั้งแต่สองเดือนก่อน นึกไม่ถึงระหว่างทางข้าไป 

เส้นทางผิด มุ่งหน้าไปกุ้ยโจวเสียแทน" เขาขย้ีศีรษะเลี่ยนยางแผ่วเบา  

"แม่นางน้อย เจ้าไปเล่นที่อื่นก่อน ข้าจะคุยกับคุณชายแปดของเจ้า"

"อ้อ เจ้าค่ะ" นางยัดดอกท้อดอกสุดท้ายใส่ในมือเนี่ยยวนเสวียน  

แล้ววิ่งออกจากเรือนไปทันที

"นางเด็กบ้านี่!" เขาโยนดอกท้อท้ิงลงพ้ืน แล้วกระทืบอย่างแรง  

"ผู้ใดอนุญาตให้นางไปเล่น นางเป็นบ่าวของข้า ข้าให้นางไปทางขวา  

นางก็ต้องไปทางขวา...โอ๊ย พี่รองท�าอะไรน่ะ เจ็บนะ ข้าเจ็บ ข้าเจ็บนะ!" 

ทั้งตัวของเขาถูกพ่ีรองกอดเข้าอย่างเต็มแรง ศีรษะถูกอีกฝ่ายถูขย้ี 

หลายรอบอย่างไม่ปรานี

"เจ้าดูผ่ายผอมไป ยวนเสวียน" พีร่องขยี้ศีรษะเขาอีกครั้งด้วยความ

เอ็นดู แล้วจึงเดินเข้าไปในห้อง

เนี่ยยวนเสวียนจ้องเขม็งไปท่ีเส้นผมบนพ้ืนซึ่งหลุดร่วงจากการ 

ถูกถูขยี้

"มานี่สิ ให้พี่รองดูเจ้าหน่อย"

"อย่างไรเสียข้าก็เป็นคนไม่มีประโยชน์แล้ว พ่ีรองมาท�าอะไร มาดู

* เนี่ยเอ้อร์ หมายถึงบุตรชายล�าดับที่สองของสกุลเนี่ย
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ละครฉากดีหรือ" เขาพูดด้วยความโมโห

"เด็กอย่างเจ้านี่...ไม่ชวนให้น่าชื่นชอบเอาเสียเลย"

"บนตัวพ่ีรองมีแต ่กลิ่นก�ามะถัน จากบ้านจากเมืองไปเล ่น 

ของประหลาดพวกนั้น แล้วยังจะกลับมาท�าอะไร...อ้า อ้า ข้าผิดไปแล้ว 

ข้าผดิไปแล้ว! พ่ีรอง ปล่อยข้า อย่ารงัแกข้าส ิข้าน่าสงสารมากพอแล้วนะ!"  

เขาร้องระงม แทบจะได้ยินเสียงอันแสนน่าหวาดหว่ันของกระดูก 

ทั้งร่างกายดังกรอบแกรบ

เนี่ยเอ้อร์ปล่อยตัวที่บิดงอของน้องชาย แล้วกล่าวด้วยรอยย้ิม  

"นี่ไม่ใช่การรังแก นี่คือการแสดงความรักของข้าที่มีต่อเจ้า"

เขาถูกฟัดจนเหงือ่ท่วมไปทัง้ศรีษะ กล่าวด้วยเสยีงกระหืดกระหอบ 

"ความรกั? พ่ีรองเหตุใดไม่ไปกอดพ่ีสีเ่ล่า!" เขาเกือบจะถูกรัดจนกระดกูหกั 

เสียแล้ว เขาเป็นคนป่วยนะ พี่รองเข้าใจบ้างหรือไม่นี่!

"พ่ีสี่เจ้าร่างกายอ่อนแอเกินไป ข้ากลัวท�าเขาแหลกละเอียด ทว่า 

ต้าอู่เป็นตัวแทนพ่ีสี่เจ้าให้ข้ากอดไปแล้ว เจ้าจะให้นางเด็กบ้าที่เจ้าว่า 

เป็นตัวแทนให้ข้ากอดหรือไม่เล่า" สายตาเน่ียเอ้อร์ไปอยู่บนตัวของ 

จวินเลี่ยนยางที่ก�าลังฝึกวรยุทธ์อยู่ในสวน

เนี่ยยวนเสวียนขนลุกซู่ขึ้นมาชั่วขณะ นึกภาพชายหนุ่มสองคน 

กอดกันอย่างสนิทชิดเชื้อ แล้วกลืนน�้าลายดังเอื๊อก

"พ่ีรอง ท่านอย่าล้อเล่นน่า ข้าเป็นคนป่วย ไม่มีอารมณ์ล้อเล่น 

กับท่านหรอกนะ!"

"ข้าเหมือนก�าลังล้อเล่นหรือ นี่ แม่นางน้อยพ้ืนฐานเร่ิมเป็นรูป 

เป็นร่างแล้ว...กระบวนท่าเหมือนต้าอู่ ต้าอู่เป็นคนสอนหรือ"
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เนีย่ยวนเสวยีนรับค�าอย่างไม่ใคร่สมัครใจ พลางกล่าวดว้ยอารมณ์

โมโห "ต้าอู่ช่างน่าตายนัก ถ้าไม่ได้อาศัยความเห็นชอบของพี่สี่ ข้ายับยั้ง

นางเด็กบ้าไม่ให้เรียนวรยุทธ์ได้ต้ังนานแล้ว เรียนวรยุทธ์อะไร เมื่อก่อน 

ข้าตนีาง นางจะหลบยังหลบไม่ได้ ตอนน้ีข้าจะตนีาง นางก็หลบเป็นเสยีแล้ว!"

"เจ้าตีเด็กหญิงคนหนึ่งลงหรือ" เนี่ยเอ้อร์หันหน้ามองเขา ส่ือนัย 

ไม่เห็นด้วย

"ไม่...ไม่ได้หรอื นางถูกซือ้มานะ! คนถูกซือ้มาก็ต้องทนรับชะตากรรม  

ต่อให้ข้าตีนางจนตาย ก็ไม่มีผู้ใดกล้าออกเสียง!"

"ยวนเสวียน เจ้าเปลี่ยนไป ที่ผ่านมาแม้เจ้าจะโอหัง แต่เจ้าก ็

ไม่ท�าร้ายบ่าว ไม่รังแกผู้คน แต่ตอนน้ีเจ้าเริ่มรังแกเด็กหญิงท่ีอ่อนแอ 

ไม่มีทางสู้ เจ้าเพิ่งอายุสิบขวบนะ หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ช้าเร็วเจ้าจะต้อง

ท�าลายอนาคตตนเองเป็นแน่"

"ข้ายังมอีนาคตอันใดอกี!" เนีย่ยวนเสวยีนกล่าวอย่างโมโห ก้าวถอย

เฉยีงไปด้านหลงั มองจ้องเนีย่เอ้อร์แล้วกล่าวต่อ "ถึงอย่างไรท่านอาจารย์

ของพ่ีหกก็สิ้นแล้ว ในโลกนี้ไม่มีผู้ใดสามารถรักษาใบหน้าข้าได้อีกแล้ว 

ข้าไม่เหลืออนาคตอีกต่อไป เหตุใดข้าจะให้คนข้างกายข้าเป็นเหมือนข้า

ไม่ได้! พ่ีรอง ปากท่านบอกว่ารักข้า แต่ในใจพวกท่านทุกคนเหมือนกัน 

หยกสองชิ้นท่ีเหมือนกัน แตกไปชิ้นหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์แล้ว ใจของ 

พวกท่านก็เอนเอยีงไปทีอ่กีชิน้หนึง่! แล้วยังจะเอาข้าไปท�าอะไร ยังมาหาข้า 

ด้วยเหตุใด!"

เนี่ยเอ้อร์ขมวดคิ้วข้ึนแล้วกล่าว "อย่าพูดฝั ่งหูด้านขวาของข้า  

ข้าได้ยินไม่ชัด"
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เนี่ยยวนเสวียนกล่าวต่อด้วยความสงสัย "พี่รองท่าน..."

เนี่ยเอ้อร์ห้ิวตัวเขาย้ายไปทางด้านซ้ายเสียรู้แล้วรู้รอด "หากจะพูด 

มายืนด้านซ้ายของข้า อย่าให้ข้าต้องเปลอืงแรงฟัง ถ้าเปลอืงแรงฟังต่อไป 

หูของพี่รองเจ้าอีกไม่นานก็จะไม่ได้ยินทั้งสองข้าง"

"พี่รอง หูของท่าน?"

"หูยงัอยู่ แต่หขูวาสญูเสยีการได้ยิน" เขาเห็นเนีย่ยวนเสวียนท่าทาง

ไม่อยากเชือ่ จงึออกแรงกอดล�าตัวผอมบางของอกีฝ่ายอกีคร้ัง "เด็กตวัร้าย 

อย่างเจ้ายังนับว่ามีมโนธรรม รู้ว่าหูข้ามีปัญหา ก็ยังเป็นห่วงข้า"

"เหตุใด...เหตุใดจะไม่เป็นห่วงเล่า สัมผัสเรื่องทิศทางพ่ีรอง 

ก็บกพร่องอย่างน่าแปลกแล้ว ถ้าหูไม่ได้ยินอีก ท่านมีชีวิตอยู่บนโลกน้ี 

จะมีประโยชน์อะไร" เขาใจลอยพูดหลุดปากออกไป แต่กลับจดจ้องไปที่

หูของพี่รอง

ลกัษณะหขูองพ่ีรองงดงามละเอียดอ่อนย่ิงกว่าสตรีเสียอกี ติง่หูหนา

และมีลักษณะแหลมเล็กน้อย มักได้ยินพี่ใหญ่ล้อพี่รองเสมอว่าทั้งตัวเขา 

ส่วนท่ีท�าให้คนชอบท่ีสุดก็คือหูอันงดงามคู่นี้ แต่บัดนี้กลับไม่ได้ยินเสียง

อีกต่อไป 

มน่ิาเมือ่ครูถึ่งรูส้กึว่าเสยีงของพ่ีรองค่อนข้างดงัขึน้กว่าทีผ่่านๆ มา...

"พ่ีรองกับข้าเหมอืนกัน..." เขาพึมพ�า ความรูส้กึเป็น 'เพ่ือน' กันเกิดข้ึน 

โดยธรรมชาติทันที จึงอดที่จะรู้สึกใกล้ชิดขึ้นมาอีกขั้นไม่ได้

"เชอะ! ผู้ใดเหมือนกับเจ้า ข้าน่ะมีความมุ่งมาดปรารถนายาวไกล" 

"พ่ีรอง หูขวาท่านก็ไม่ได้ยินแล้ว ยังมคีวามมุง่มาดปรารถนาอนัใดอกี  

ก็แค่รอความตายเท่านั้น"
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เน่ียเอ้อร์หรีต่า ดีดน้ิวเป็นเสยีง "เจ้าเอาแต่จะเป็นตวัถ่วงดงึข้า เหน็ข้า 

แล้วขัดตาตรงไหนหรือ ยวนเสวียน ข้าดีใจมากที่ท�าให้เจ้ารู ้สึกถึง 

ความเป็นพี่น้องระหว่างเราในอ้อมกอดข้าได้"

เนี่ยยวนเสวียนนึกถึงวิธีการกอดสุดแสนน่ากลัวของเขาก็พลัน 

ส่ายหัวทันที

"ไม่เอาๆ ข้าไม่เป็นตัวถ่วงของพ่ีรอง ข้าแค่...แค่เป็นห่วง ใช่แล้ว  

ข้าเป็นห่วงว่าต่อไปถ้าวันหน่ึงหูซ้ายของพ่ีรองก็ไม่ได้ยินแล้วเหมือนกัน 

เช่นนั้นจะท�าอย่างไรดี"

"ข้าแซ่เนี่ยนะยวนเสวียน หูสองข้างไม่ได้ยิน ข้าก็ยังมีหูท่ีสาม"  

เขาพูดหยอกล้อ ก่อนจะพูดด้วยสีหน้าจริงจัง "เอาเถอะ ข้ารู้ว่าต้องม ี

วันหนึ่งที่จะไม่ได้ยินเสียงใดบนโลกนี้อีก ส�าหรับการมาถึงของวันนั้น  

พ่ีรองของเจ้าก็รู้สึกกลัว แต่อย่างไรก็ยังมีเรื่องอื่นต้องท�า ข้าไม่อยาก 

คอยแต่ห่วงกังวลกลัวนั่นนี่ตลอดเวลา" เขายืน่ฝา่มือหนากว้างออกไปหา

เนี่ยยวนเสวียน "ข้าไม่อยากกักขังตนเองเอาไว้ เพราะการศึกษาของข้า 

ยังไม่ส้ินสุด ในฝ่ามือของข้ายังมีความฝันมากมายก�าลังรอข้าไปคว้า  

แล้วเจ้าล่ะยวนเสวียน จะกักขังตนเองไว้ที่นี่ตลอดทั้งชีวิตหรือไร" 

เนี่ยยวนเสวียนเบือนหน้าหนีด้วยความโมโหเล็กน้อย "พ่ีรอง 

มาท�าให้ข้าขายหน้า?"

"ขายหน้า?"

"หรอืไม่ใช่เล่า รูท้ัง้รูว่้าใบหน้าข้าถูกท�าลายย่อยยับ ท่านยังจะบงัคบั

ให้ข้าออกไปพบผูค้น ไม่ใช่จะให้ผูอ่ื้นหัวเราะเยาะข้าหรอกหรือ อย่างไรเสีย 

ข้าก็ถกูทอดทิง้แล้ว ข้าถกูหวัเราะเยาะอกีจะเป็นไรไป แต่พวกท่านไม่กลวั
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คนจะหัวเราะเยาะสกุลเนี่ยหรือไร!" เขาพูดด้วยอารมณ์คุกรุ่น แลเห็น 

พ่ีรองไม่สนความคับข้องใจของเขาเลยสักนิด จึงหันสายตาออกไป 

ด้านนอก

เน่ียเอ้อร์มองตามสายตาเขาออกไปด้านนอก เห็นเด็กหญิงที ่

ฝึกวรยุทธ์ก�าลังเสียท่า หน้าคว�่าไปกับพื้นอยู่นาน ถึงจะโงนเงนลุกขึ้นมา

ฝึกต่อ

"สมน�้าหน้า" เขาพูดอุบอิบ

เนี่ยเอ้อร์เอ่ยปากพูดขึ้น เหมือนไม่ได้ยินเขาซ�้าเติมคนอื่น 

"ข้าได้ยินน้องสี่บอกว่าพี่ใหญ่ซื้อตัวนางมา"

"ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ไปหาซื้อเด็กหญิงชนบทเช่นนี้มาจากที่ใด"

"ทีแรกข้าก็แปลกใจที่พ่ีใหญ่ผู ้ซึ่งมีความคิดละเอียดรอบคอบ  

เหตใุดถึงเอาเด็กหญิงผูห้นึง่มาดูแลเจ้า ต่อมาได้ฟังน้องสีเ่ล่าว่าเพ่ือนเล่น

วัยเดียวกันจะช่วยพาเจ้าออกจากกรงขังในใจได้ ข้าคิดว่าก็ถูก หากข้า 

เป็นพ่ีใหญ่ ก็คงจะหาเด็กวัยเดยีวกันมาเป็นถังรองรับอารมณ์เจ้า ยอมให้เจ้า 

รังแก ยอมให้เจ้าแกล้ง มันเป็นความเห็นแก่ตัวของพ่ีชายเจ้า ท่ีสละ 

เดก็หญิงครอบครวัอืน่ ถึงแม้จะให้นางอยู่เป็นเพ่ือนเจ้าตลอดไปในทีแ่ห่งนี ้ 

นางก็ไม่อาจร้องเรียนใดๆ แม้สักครึ่งประโยค" 

"นางถูกแลกมาด้วยเงิน ก็ต้องชดใช้ตอบแทน" เน่ียยวนเสวียน 

หันหน้าหนีพลางกล่าวด้วยเสียงต�่า

"นั่นสิ ยวนเสวียน เจ้าไม่เคยสงสัยเลยหรือว่าเหตุใดครอบครัวนาง

มเีดก็หญิงสามคน คนท่ีถูกขายกลบัเป็นนางซึง่หน้าตาสะสวยงดงามทีสุ่ด"

"ข้าไม่เคยคิดสนใจนางแม้แต่น้อย"
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"ตอนที่พ่ีใหญ่ซื้อตัวนาง เพ่ือนบ้านของนางลือกันมากมายว่า 

พ่อแม่ของนางหน้าตาธรรมดา บตุรสาวคนโตกับบตุรสาวคนเล็กก็ละม้าย

คล้ายคลงึกบัพ่อแม่ มเีพียงบุตรสาวคนรองผูน้ี้ทีห่น้าตาสะสวยผดิแผกไป  

โลกทัศน์ของชาวบ้านชนบทไม่กว้าง จะเล่าลือกันอย่างไร เจ้าน่าจะรู้ดี" 

ฉับพลันนั้น เนี่ยเอ้อร์ก็ขืนหันหน้าเขากลับมา แล้วกล่าวโดยไม่รอให้เขา

ปฏิเสธ "ยวนเสวียน เจ้ายังจะท�าตนเองให้น่าเวทนาไปอีกนานแค่ไหน  

ดูพวกเราสิ มีผู้ใดบ้างไม่ตั้งใจด�าเนินชีวิต หรือเจ้าจะหลบอยู่ในมุมมืด

ตลอดกาล แม้แต่ตัวเจ้าเองก็ทอดท้ิงตนเองอย่างน้ันหรือ หรือเจ้าจะปล่อย

ให้นิสยัเช่นนีข้องเจ้าด�ารงต่อไป ในขณะท่ี 'เขา' ท�าให้ตนเองเตบิโต สัง่สม

ก�าลังความสามารถ แต่เจ้ากลับมีความสามารถแค่เด็กสิบขวบไป 

ตลอดกาล เจ้ายอมได้หรือ"

"หบุปาก! หุบปากนะ ข้าไม่อยากฟัง ไม่อยากฟังแล้ว!" เขาเบี่ยงคอ

ที่ถูกจับหันมาแล้วกล่าวร้อง จากนั้นเอามืออุดหู ก่อนจะโผไปที่เตียง

พ่ีรองยังพูดอะไรต่อ แต่เขาไม่ได้ยินแล้ว ในใจท้ังเกลียดทั้งแค้น 

เกลียดเพลิงไหม้ครั้งน้ันที่ท�าลายใบหน้าของเขา แค้นพ่ีรองที่เอ่ยค�าพูด 

ที่น่ารังเกียจเหล่านั้น

เขารูอ้ยู่แล้วว่าพ่ีรองผูไ้ม่มสีมัผสัเรือ่งทิศทางเดินทางไกลเพ่ือมาหาเขา  

ต้องไม่ได้มาดีแน่นอน

ทีพ่ี่รองกล่าวนัน้ดงู่าย ท่ีเขาเสยีหายคอืใบหน้า! คอืใบหน้าเชยีวนะ 

ให้เขาแบกหน้าไหม้ๆ นี้ออกไปพบผู้คน สู้ให้เขาไปตายเสียดีกว่า! 

'เขา' กลบัได้ดี แย่งชงิความสขุตลอดชวิีตท้ังหมดของตนเองไปแล้ว 

มันเจ็บแค้นยิ่งนัก! 
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เวลาเดียวกับที่เจ็บแค้น ก็อึดอัดที่พ่ีรองยอมรับเรื่องช้าเร็วก็ต้อง 

หหูนวกทัง้สองข้างด้วยจติใจแน่วน่ิงเช่นนีไ้ด้อย่างไร พ่ีรองไม่เคอืงขุ่นหรือ 

ครั้งแรกท่ีเห็นพ่ีรอง ก็รู้สึกว่าหูท้ังสองข้างของอีกฝ่ายสวยงามมาก ใบหู

ทั้งสองท่ีงดงามเช่นนี้ถ้าหากเป็นอวัยวะในร่างกายเขา เช่นนั้นแล้ว 

รูปลักษณ์ภายนอกของเขาต้องย่ิงสมบูรณ์พร้อมเป็นแน่ หลังจากน้ัน

ภายในชั่วข้ามคืน ใบหน้าของเขาก็ถูกท�าลาย โลกก็พังทลายตามลงมา

ทันที...

"ชีวิตของข้ามีแต่สีขาวด�าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา!"

พ่ีรองท่ีสูญเสียความสามารถในการได้ยินไปครึ่งหน่ึง เทียบกับ 

ครั้งก่อนที่เจอ ยิ่งมีเป้าหมายมากกว่าเดิม แล้วเขาล่ะ

ส่วนนางเด็กบ้าผู้นั้น ถูกขายเพราะหน้าตาสวยเกินไป เหตุใดนาง

ไม่รูส้กึเสยีใจเลยสกันดิ ยังจะฝึกวรยุทธ์กับต้าอูไ่ด้อกี นางไม่รูสึ้กเหนือ่ยยาก 

ล�าบากหรือไร

พวกเขาจะรูห้รอืไม่ การย่างก้าวแรกออกมามนัยากแค่ไหน เขาเป็น

บุตรชายบังเกิดเกล้า ต่อไปจะให้เขาเผชิญหน้าผู้คนในโลกอย่างไร 

ในใจไม่อาจยอมรับ เหตุใด 'มือสังหาร' ที่ท�าลายใบหน้าเขา 

สามารถเดินได้ไกลกว่าเขา ส่วนเขายังคงปิดก้ันตนเองอยู่ในกรงขัง 

อย่างเดียวดาย เขาไม่มีกุญแจเปิดมันออก

ไม่ได้ ไม่ยอม...

ทว่า...ก็ยังหวั่นกลัว

ในสมองวุ่นวายสับสนไปหมด ไม่รู้ว่าหลับผล็อยไปเม่ือใด ต่ืนมา 
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อีกทีก็พบว่าในอ้อมกอดของตนเองนั้นว่างเปล่าไร้สิ่งใด

เขาตกใจทันที ขณะท่ีก�าลังจะลืมตาข้ึน พลันได้ยินเสียงเด็ก 

นุ่มละมุนดังขึ้น...

"ท่านยืนอยู่ที่นี่ทุกคืนไม่เหนื่อยหรือ"

เนี่ยยวนเสวียนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ จากระยะที่ได้ยินเสียง 

ของนาง ราวกับก�าลังคุยกับผู้ใดอยู่ที่ประตู ฟ้ามืดแล้วใช่หรือไม่ 'เขา'  

มาอีกแล้วหรือไร

"ไม่ได้ ข้าไม่อาจปล่อยให้ท่านเข้ามาได้ ท่านก็อย่ารออยู่ที่นี่เลย  

เขาหลับสนิทไปแล้ว" สิ้นเสียงเอ่ยนี้ เนี่ยยวนเสวียนได้ยินเสียงนาง 

ลากฉากบังลมย้ายมาหน้าประตู

"ท่านรีบกลับเถอะ สีหน้าท่านขาวซีดเช่นนี้ มัวยืนมองหน้าประตู

ยามค�่ามืด จะท�าให้คนตกใจตาย ข้าเอาฉากบังลมวางตรงน้ี ท่านก็ 

มองไม่เห็นด้านในแล้ว"

เวลาผ่านไปครู่หน่ึง เตียงก็สั่นไหวเบาๆ นางปีนข้ึนเตียง แล้ว 

ซุกเข้าไปในอ้อมกอดของเขาตามความเคยชิน

นางไม่รู้ว่ากลิ่นยางสนบนกายนางท�าให้เขาจิตใจสงบนิ่งขึ้น ท�าให้

เขานอนหลับสบายทุกคืน เพียงรู้สึกว่าระยะน้ีนางผ่ายผอมลงมาก ไม่รู้

เพราะเก่ียวข้องกับการฝึกวรยุทธ์ของนางหรือไม่ แล้วนางไม่รู ้สึก

เหน็ดเหนื่อยบ้างเลยหรือ

"คุณชายแปดเหงื่อไหลอีกแล้ว" นางพูดกับตนเอง ตอนนี้เป็น 

เดือนเจ็ด เขาพันผ้าพันแผลเหลือให้เห็นเพียงดวงตาตลอดทั้งวัน ไม่รู ้

จะท�าให้ใบหน้าอึดอัดเสียหายหรือไม่ นางลองจิ้มที่ผ้าพันแผลเบาๆ
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เนีย่ยวนเสวียนไม่ได้กระโดดลกุขึน้มาโวยวายดดุ่า กระท่ังตวัเขาเอง 

ก็ยังประหลาดใจ เขายังแสร้งท�าเป็นหลับต่อ ร่างกายสั่นเล็กน้อย  

เขาก�าลังกลัว กลัวว่าจู่ๆ นางจะแกะผ้าพันของเขา 

"ร้อนมากหรอืไม่" เสยีงนุม่นวลของนางดงัทีข้่างหูของเขา แม้จะเบา 

แต่ก็แทบจะทะลุทะลวงเข้าไปในหูของเขา "นี่เจ้าเหงื่อออกท่วมแล้วนะ" 

ช่วงเวลาทีผ่่านมานี ้อนัท่ีจรงิเขารูว่้าความอยากรู้อยากเห็นของนาง

นัน้แรงกล้า มกัจะชอบอาศยัโอกาสตอนท่ีเขาหลบัอยู่แอบลบูคล�าผ้าพันแผล 

บนใบหน้าของเขา เขาก็จะใช้เท้าถีบนางตกเตยีงเพ่ือปิดฉาก และเวลาน้ี... 

เวลานี้...

ประสาทสัมผัสรับรู ้ได้ว ่านางลงจากเตียง ก่อนจะถือสิ่งของ 

บางอย่างขึ้นมาบนเตียง 

มันคือ...กริชหรือ

"กรชิทีพ่ี่ต้าอูใ่ห้ข้า ได้ใช้งานแล้ว" นางตดัเปิดผ้าพันแผลบนใบหน้าเขา 

อย่างระมัดระวัง

หัวใจเขาเต้นอย่างบ้าคลั่ง แต่เขาก็ไม่ยับยั้งนาง

"หนึ่งเส้น สองเส้น...สามเส้น..." นางตัดผ้าพันแผลออกทีละเส้น 

ทีละเส้น ค่อยๆ เผยให้เห็นใบหน้าที่เคยถูกไฟแผดเผาของเขา 

อากาศราวกับเกาะตัวกันแข็ง เขารู้สึกแต่เพียงสายตาของนาง 

ยึดติดอยู่กับใบหน้าของเขา นอกน้ันแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอย่างอื่นเลย 

ที่แท้ เขาก�าลังฝัน ฝันว่าในที่สุดจะมีคนคนหนึ่งที่ไม่กลัวเขา...

"ข้าเช็ดเหงื่อให้" นางโน้มตัวลงมาข้างหน้า ใช้ปลายผ้าเช็ดเหงื่อ 

ทั่วท้ังศีรษะของเขา จากน้ันหน้าผากของนางก็แตะถูกหน้าผากที่มี 
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รอยแผลเป็นปูดนูนขึ้นมาของเขา

เขาลืมตาขึ้นทันที จ้องลูกนัยน์ตาที่เบิกโพลงของนาง

"คุณชายแปด!" 

"เจ้าแกะผ้าพันแผลบนใบหน้าข้าโดยพลการ?"

"ไม่...ข้าไม่ ไม่ใช่ข้า...คน คนที่ยืนอยู่ด้านนอกทุกวันผู้นั้นต่างหาก

เป็นคนแกะ! ใช่แล้ว เขาเป็นคนแกะ!"

ค�าโป้ปดน่าขันเช่นนี้ก็คิดจะเอามาหลอกเขา? เขาจับแขนนาง 

ไว้แน่น ไม่ให้นางหนี ขืนใบหน้าประชิดไปหานาง "ข้าน่ากลัวมากล่ะสิ 

นอกจากท่านหมอแล้ว เจ้าเป็นคนแรกท่ีเห็นใบหน้าของข้า เจ้าแทบจะ

หวาดผวาตายแล้วใช่หรือไม่" 

"ไม่ใช่สักหน่อย!" นางกล่าวเสียงดัง "ข้าชอบใบหน้าขี้เหร่น่าเกลียด 

คุณชายแปด ใบหน้าเจ้า ข้าชอบ!"

"เหลวไหล จะมีผู้ใดชอบใบหน้าน่าเกลียดของข้า! คิดจะหลอกคน 

ก็ต้องดูด้วยว่าหลอกผู้ใด!"

"ก็ข้าชอบ! พ่อข้าขี้เหร่ แม่ข้าขี้เหร่ พ่ีเสียนซูกับน้องชุนเสวี่ยก็ 

ไม่งดงาม แต่พวกเขาเป็นคนที่รักข้าท่ีสุด คุณชายแปด ถ้าเจ้ารูปงาม  

ข้าไม่มีทางชอบเจ้าแน่นอน"

นี่มัน...เหตุผลอะไรกัน พ่อแม่ของนางไม่ได้ถูกไฟลวกเสียโฉม

เหมือนเขาเสียหน่อย

"เจ้าหลอกข้าแน่ๆ สิง่สวยงามผูใ้ดต่างชืน่ชอบ ถ้าเจ้าทนรบัใบหน้า

ข้าได้จรงิๆ เช่นนัน้ก็ไม่ต้องเคลือ่นสายตาของเจ้าย้ายไปทีอ่ืน่ มองหน้าข้า

ตลอดทั้งคืน รับรองว่าพรุ่งนี้เจ้าจะฝันร้ายต่อเนื่องเป็นแน่"

Page_�������������.indd   45 5/11/2562 BE   13:13



46

ผู ้ดูแลสอนรัก

นางแสดงสีหน้าล�าบากใจ ครุ่นคิดอยู่นาน แล้วจู่ๆ ก็เอนลงนอน

หนุนแขนของเขา

"ข้าเหน่ือยมาก คณุชายแปด อย่าให้ข้ามองเจ้าทัง้คนืเลยได้หรอืไม่ 

ข้าจะแนบพิงศีรษะเจ้าอย่างนี้ เมื่อข้าต่ืนข้ึนมา ในดวงตาข้าก็เห็น 

เป็นใบหน้าเจ้าแล้ว" นางกล่าวด้วยรอยยิ้ม

พอตืน่ขึน้มาก็เห็นหน้าเขา? ท�าเช่นน้ันอาจจะ...ตกใจตายท้ังเป็นได้ 

"เจ้า...เจ้าไม่กลัวจริงๆ หรือ"

"ไม่กลัว"

แม้แต่เขาก็ยังกลัวใบหน้าตนเอง นางจะไม่กลัวได้อย่างไร 

เขาพลันนึกถึงที่พี่รองพูด เพราะนางเกิดมาหน้าตาสวย จึงถูกขาย

"เจ้า...เจ้าชื่ออะไร" เขาถามอย่างตะกุกตะกัก

"ข้าชื่อเลี่ยนยางอย่างไรเล่า คุณชายแปด เจ้าลืมแล้วหรือ"

"เจ้าเรียนวรยุทธ์ไปด้วยเหตุใด ถึงอย่างไรเจ้าก็เป็นเพียงเด็กรับใช้

เท่านั้น แค่คอยปรนนิบัติข้าก็เพียงพอแล้ว"

"คุณชายแปดไม่ชอบที่ข้าฝึกวรยุทธ์หรือ ข้าชอบมากนะ ตั้งแต่เด็ก

เรือนร่างข้าอรชรอ้อนแอ้นกว่าคนท่ัวไป แต่ประสาทหูกับสายตาดีอย่าง

น่าประหลาด ข้าแปลกใจว่าเหตใุดข้าไม่เหมอืนกับพ่ีน้อง ตอนนีข้้าเข้าใจแล้ว  

พ่ีต้าอู่บอกว่าข้ามคีณุสมบตัใินการเรยีนวรยุทธ์" นางส่งรอยย้ิมให้ใบหน้า

อัปลักษณ์ของเขา

เขาเหม่อลอย ในทีส่ดุก็เข้าใจสาเหตุท่ีหวัใจเต้นรวัเหมอืนเสยีงกลอง

เมือ่ครูแ่ล้ว ไม่ใช่ว่าเขากลวันางแกะผ้าพันแผล แต่กลัวนางเห็นใบหน้าเขา 

แล้วจะตกใจจนเสียสติ
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"คุณชายแปด?"

เขาพลันกอดร่างอ่อนนุ่มของนางไว้ ก่อนจะกล่าวด้วยเสียงพร่าต�่า 

"พ่ีรองพูดไม่ผิด พ่ีรองพูดไม่ผิดจริงๆ ถ้าข้ายังไม่ออกไปข้างนอก ข้าจะ

ไม่มีวันตามพวกเจ้าทัน ถึงตอนนั้นแม้แต่ศักดิ์ศรีของตนเองซึ่งหลงเหลือ

เพียงสิ่งสุดท้ายของข้าก็คงถูกเจ้าลอบสังหารหมดสิ้น"

"คณุชายแปดก�าลงัพูดถึงสิง่ใด ข้าไม่เข้าใจ" นัยน์ตาของนางเคลือ่นย้าย 

ไปทางซ้าย ไม่กล้าบอกเขาว่าที่จริงแล้วใบหน้าเขาช่างน่าเกลียดจริงๆ 

"ข้าเข้าใจก็พอ ข้าเข้าใจกพ็อแล้ว!" ภายในใจรู้สึกไม่ยอม จะไม่ยอม

ด�าดิ่งอยู่ในห้วงเวทนาตนเองไปตลอดกาล นางเองก็ไม่ง่ายเลยกว่าจะ

หลุดพ้นข้อครหานินทาในอดีตกระมัง แต่ก็ยังมีชีวิตใหม่อีกครั้งได้ ทว่า

กลับกลายเป็นคนน่าสงสารที่คอยอยู่ในโลกขาวด�าแห่งนี้เป็นเพื่อนเขา

พ่ีรองมีใบหูอันสวยสดงดงาม ทว่าช้าเร็วก็จะสูญเสียการได้ยิน

ทั้งหมด

นางมีใบหน้าดอกท้อท่ีเมื่อโตขึ้นคงท�าให้ผู้คนหลงใหลจนลืมตัว 

ทว่ากลับถูกคนอื่นชี้ชะตากรรม

ใบหน้าน่าเกลียดของเขา...มีอะไรควรค่าให้พูดถึง มันท�าให ้

คนหัวเราะ เขาเข้าใจดี แต่เขาก็จะไม่ยอมอยู่ที่นี่ไปตลอดกาล บางที  

เขาก�าลงัรอ รอให้มคีนคนหน่ึงมาปลกุเรยีกสตเิขาหนกัๆ รอให้มคีนคนหน่ึง 

ไม่รังเกียจเขาจากใจจริง

เขากับ 'คนผู ้นั้น' ในอดีตต่างเป็นบุตรชายบังเกิดเกล้าไม่สน 

กฎเกณฑ์ เพราะคิดว่าตนเองสูงศักดิ์ จึงเย่อหยิ่งยโสเกินไป นิสัยของเขา

สองคนเหมือนกันไม่มีผิด แต่จากวันนี้เป็นต้นไป เขาจะทิ้งนิสัยในอดีต  
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ขุดรากถอนโคนนิสัยของ 'คนผู้นั้น' ออกไปจากตัวเขา 

เขาอยากให้ตนเองถือก�าเนิดใหม่อีกครั้ง นางสามารถท�าได้ พี่รอง

สามารถท�าได้ เหตุใดเขาจะท�าไม่ได้...ถึงแม้ว่าเขาจะมใีบหน้าท่ีทัง้น่ากลัว

และน่าขันเช่นนี้ตลอดชั่วชีวิตก็ตาม...

เขากอดรัด 'กุญแจน้อย' ในอ้อมแขนแน่นข้ึนโดยไม่รู้ตัว ก่อนจะ 

เอ่ยถามด้วยเสียงต�่า "เจ้าจะอยู่เป็นเพื่อนข้าเช่นนี้ตลอดไปใช่หรือไม่"

"อื้อ คุณชายแปด ข้าอยู่เป็นเพ่ือนเจ้าแน่นอน ตลอดไปเลย"  

นางพยักหน้ายิ้มๆ

ห้าปีต่อมา

"เลี่ยนยาง เลี่ยนยาง!"

"คุณชายแปด ต้องการให้ข้าไปหาที่เรือนอื่นหรือไม่"

เด็กหนุ่มวัยสิบห้าไตร่ตรองครู่หนึ่ง จึงส่ายหน้าแล้วกล่าว

"ไม่ต้อง เจ้ารอข้าอยู่ด้านนอก ถ้าข้าไม่เรียก ไม่ต้องเข้ามา"

"ขอรับ" ต้าอู่หลุบตาลงด้วยความเคารพ

เดก็หนุม่เดินเข้าไปในเรอืนดอกท้อ มองทอดสายตาไปเห็นแต่ต้นท้อ  

เขากวาดตาไปรอบหนึ่ง แล้วตะโกนออกมาอีก "เลี่ยนยาง ออกมานะ"

ดอกท้อพร่างพราว ลมพัดมาเบาๆ กลิ่นหอมของดอกท้ออวล 

ทั่วบริเวณ กิ่งที่สั่นไหวเพราะแรงลมนั้นท�าให้ดอกท้อตกลงมา 

เขาเดินไปตรงต้นท้อหนึ่งในนั้น ซึ่งก็เป็นไปตามคาด ด้านหลัง 

ต้นท้อมีเด็กสาวคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่

ใบหน้าด้านข้างของเด็กสาวราวกับดอกท้อ ในเวลาส้ันๆ เพียงไม่ก่ีปี 
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ก็มรีปูโฉมงดงามชวนตะลงึ บางคราเดินเล่นกับนางนอกคฤหาสน์ตวัเอ๋อร์ 

จะสังเกตเห็นว่ามักจะมีชายหนุ่มลอบมองนาง

รูอ้ยู่ว่า 'กุลสตรดีีพร้อมงาม วิญญูชนหมายมัน่ปอง' ชายหนุม่ท่าทาง

เอาจริงเอาจังหลายคนยังมาสืบถามชื่อแซ่และชาติก�าเนิดของนาง  

เขากลับท�าเป็นไม่รู้ และไม่เคยบอกนาง ยกเรื่องยุ่งทั้งหมดให้พี่สี่จัดการ

"คอยเตอืนข้าด้วย ต่อไปอย่าให้เจ้าสวมเสือ้ผ้าสน้ีีอกี อยู่ในดงดอกท้อ 

เช่นนี้จนข้าเกือบคิดว่าเจ้าเป็นภูตดอกท้อเสียแล้ว"

นางหันหน้ามา แสดงอาการตกใจเล็กน้อย จากน้ันจึงย้ิมบางๆ  

"ข้าคิดว่าเจ้าพักผ่อนแล้วเสียอีก"

"ออกมาสิ" เขาไม่ชอบยืนอยู่ใต้ต้นดอกท้อ

"ไม่อยากออก"

หลายปีมานี ้สภาพอารมณ์ของเขาถูกนางขดัเกลาจนดขีึน้มากแล้ว 

นางไม่ออกมา เขาก็พอรับได้ เขาเยื้องก้าวเข้าไปในบริเวณใต้ต้นดอกท้อ

"ถ้าเจ้าอยากร้องไห้ ก็ไม่มีผู้ใดเห็นหรอก"

"ข้าไม่เหน็อยากร้องไห้สกันดิ" นางพูดมรีอยย้ิม น�า้เสียงฟังเหมือนเดก็ 

อย่างเดิม น่ากลัวว่าเสียงนี้จะอยู่กับนางไปตลอดชีวิตแล้วกระมัง

หากจะบอกว่าหลายปีมาน้ีใช้ชวิีตพ่ึงพาอาศัยกันอยู่ท่ีคฤหาสน์ตัวเอ๋อร์  

ไม่ท�าให้เขาเข้าใจนิสยัของนาง เขาก็ช่างอยู่มาสญูเปล่า การไม่เสยีน�า้ตา 

ไม่ได้หมายความว่านางไม่เสยีใจ นางชอบมองไปข้างหน้า เอาความทรงจ�า 

ที่ไม่เบิกบานโยนไว้ข้างหลัง นางจึงยิ้มอยู่เสมอ

"อย่าลมืเลอืนอดตีเรว็เกินไป เจ้าร้องไห้ให้มนัสกัประเดีย๋วก็ได้ ไม่มี

ผู้ใดหัวเราะเจ้าหรอก" เขาพูดด้วยเสียงนุ่มนวล
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พวกเขาเพ่ิงจะกลับมาจากชนบทเล็กๆ ท่ีห่างออกไปราวใช้เวลา 

เดินทางหนึ่งวัน ไม่ง่ายเลยที่เขาออกจากบ้านไปไกลเช่นนี้ ก็เพื่อพานาง

ไปหาพ่อแม่ของนาง สองปีมานี้เขาปะติดปะต่อข้อมูลจากที่นางเปิดเผย

ในตอนนั้น ปิดบังพ่ีใหญ่ตามหาครอบครัวของนาง เขาพานางไปไม่ใช่ 

จะคืนนางให้ครอบครัว แต่สายเลือดน้ันยากจะตัดขาด โดยเฉพาะเวลา 

ที่เห็นนางกอดชุดผ้าฝ้ายสีน�้าเงินที่ใส่ไม่ได้แล้วตัวนั้น 

ดังน้ัน เขาพานางกลับบ้าน เพ่ือให้พ่อแม่ของนางรู้ว่าบุตรสาวที่ 

พวกเขาขายออกมาในปีนั้น เติบโตขึ้นมาแล้วดีขนาดไหน

หลังจากที่ไปแล้วถึงได้รู ้ว ่าหนึ่งปีหลังจากที่ขายบุตรสาวไป 

ครอบครัวนั้นก็ย้ายออกไปแล้ว

"เป็นผูอ้ารกัขาข้าส"ิ หลงัจากนิง่เงยีบไปขณะหนึง่ จู่ๆ เขากเ็อ่ยปากข้ึน

"อะไรนะ"

"เป็นผู้อารักขาประจ�าตัวข้าสิ" เขาย่อเข่าลงก่ึงหน่ึง มองใบหน้า

งดงามอย่างน่าทึง่ของนางด้วยความชนิเป็นนสิยั "เจ้าคงจะรูฐ้านะของต้าอู่  

เขาเป็นผู้อารักขาของพี่สี่ ไม่สามารถแยกจากชั่วชีวิต" 

จากนั้นเขาเปล่งเสียงแหบพร่าเรียก "ต้าอู่ เข้ามานี่!"

ต้าอู่ประคองกริชและผ้าขนหนูด้วยสองมือเข้ามาในสวนดอกท้อ

ทันที

เนีย่ยวนเสวียนเหน็นางประหลาดใจ จงึกล่าวต่อ "อย่างไรเสยีเจ้าก็

ไม่มีครอบครัวแล้ว ข้าก็เช่นกัน เป็นคนโดดเด่ียวบนโลกใบนี้เหมือนกัน 

เจ้ากับข้าไม่มีทางออกอื่นอีกแล้ว เราด�ารงชีวิตพ่ึงพาอาศัยกันและกัน

เถอะ" 
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"ด�ารงชีวิตพึ่งพาอาศัยกัน?" นางรู้สึกงุนงงไปชั่วขณะ เพิ่งจะได้รู้ว่า

ครอบครัวทอดทิ้งนางจากไปแล้ว ไม่ทันไรก็มีครอบครัวใหม่เพ่ิมมาอีก 

คนหนึ่ง...

"วรยุทธ์เจ้าดีจนเป็นที่ประจักษ์ พ่ีน้องข้าทุกคนต่างมีผู้อารักขา

ติดตามตัวผู้หน่ึง มีเพียงข้าท่ีไม่มี เจ้าก็เป็นเด็กรับใช้มานานพอแล้ว  

ข้าสนใจให้เจ้ารับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ ตั้งแต่บัดนี้ไป..." ทันใดนั้นเขาก็

ใช้ข้อมือซ้ายแนบข้อมือบางของนางแล้วรับกริชมากรีดข้อมือสองคน 

ในคราวเดียว

ต้าอู่เห็นดังน้ัน รีบเอาชามสุรามารับหยดเลือดท่ีไหลลงมาทันที 

โดยสีหน้าไม่เปลี่ยน

"...เป็นตายร่วมกัน"

ความเจ็บปวดไต่ข้ึนมาในมโนส�านึกของนางช้าไปหนึ่งก้าว นาง 

ขึงนัยน์ตากลมมองจ้องเขา นางไม่กลัวเจ็บ เพียงแต่รับมือไม่ทัน...ไม่สิ 

ถ้าจะว่ากันถึงปฏิกิริยาตอบโต้ นางย่อมเร็วกว่าคนคงแก่เรียนท่ีหยิบจับ

อะไรก็ไม่เป็น ออกแรงแบกหามอะไรก็ไม่ไหวอย่างเขาแน่นอน เพียงแต่

นางไม่คดิจะสูห้รอืขดัขนื เพราะค�าว่า 'ด�ารงชวิีตพ่ึงพาอาศยักัน' ทีเ่ขาว่านัน้ 

ช่างดึงดูดใจเหลือเกิน

หลายปีมานี้ราวกบัอาศัยอยู่ในโลกสองคนร่วมกันกับเขาจนคุ้นชิน

ไปแล้ว หากการเป็นผูอ้ารกัขา หมายถึงวันเวลาในอนาคตข้างหน้า จะยัง

ได้อยู่กับเขาไม่แยกจากคงเดิม จะมีอะไรให้นางต้องกังวลใจเล่า

นางกะพริบตาช้าๆ มองจ้องสองนัยน์ตาอันอบอุ ่นของเขานิ่ง  

แล้วพลันเอ่ยขึ้น
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"คุณชายแปด ก่อนข้าจากมาท่านแม่ข้าอดหลับอดนอนตัดแก้ชุด 

ที่ดีที่สุดของนางให้ข้า..."

"ข้ารู้"

"ตอนท่ีคุณชายใหญ่พาข้าออกมา ท่านพ่อข้าแอบร้องไห้หลบอยู่

หลังประตู..." นางพยายามฝืนดวงตาหงส์* ไว้ไม่ให้ปิด หมอกน�้าล้นเอ่อ

อยู่ภายในเบ้าตา

"อืม"

นางหลุบตาลงมองสุราโลหิตชามนั้น แล้วกล่าวเสียงต�่า "เป็นตาย

ร่วมกัน นั่นแปลว่าข้าต้องผูกติดอยู่ด้วยกันกับเจ้าชั่วชีวิตไม่ใช่หรือ" 

"หากเป็นผู้อารักขา ในอนาคตคุณชายแปดแต่งงานมีครอบครัว  

เจ้าก็ยังคงต้องปกป้องคุ้มครองเขา สิบปี ย่ีสิบปี ขอเพียงเขายังมีชีวิต  

ชีวิตเจ้าจะเป็นของคุณชายแปดตลอดไป" ต้าอู่ชี้ให้ศิษย์คนเดียวในชีวิต

ของตนเองรับทราบด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน

"ฟังดูน่ากลัวยิ่งนัก" นางรับชามมา แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มทั้งน�้าตา 

"แต่ข้ากลับรู้สึกโล่งสบายขึ้นมาในฉับพลัน" จากน้ันนางด่ืมสุราโลหิต 

ในชามไปสองสามอึก และเนี่ยยวนเสวียนก็รับกลับมาดื่มต่อจนหมด 

ต้าอู่เป็นพยาน เห็นค�ามั่นสัญญาใต้ต้นดอกท้อของสองคนที่ทั้งตัว

เต็มไปด้วยดอกท้อด้วยตาตนเอง

"ตอนนี้เจ้าไปพักผ่อนเถอะ จากนี้ฐานะของเจ้าเลื่อนขึ้นจากสาวใช้

ผู้ดูแลเป็นผู้อารักขา ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต้องติดตามข้าไม่ให้ห่างแม้เพียง

ก้าวเดียว" เขายืนขึ้น เขี่ยกลีบดอกท้อที่ติดผมนางออก แล้วเดินออกจาก

* ดวงตาหงส์ เป็นลักษณะของดวงตาท่ีได้รับการยกย่องว่างดงามและมีเสน่ห์มากท่ีสุด รูปตารียาว หางตา
เฉียงขึ้น
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สวนดอกท้อไป

เขาท�าราวกับไม่ได้รู ้สึกอะไรในใจ แต่หัวใจน้ันก�าลังเต้นระรัว  

เดมิเขาถ่วงเวลาไม่ต้องการผูอ้ารกัขาสกัท ี เพราะดหูมิน่กฎเกณฑ์ประเภทนี ้

ของสกุลเน่ีย ทว่าบัดนี้เขาต้องการแล้ว เท่ากับว่านับแต่นี้ชีวิตเขาจะ 

ผูกติดกับจวินเลี่ยนยางผู้นี้เรื่อยไป 

"คุณชายแปด..." ต้าอูเ่ร่งเท้าตามหลงัเขามาพร้อมกล่าวขึน้ "เมือ่ครู่

เหตุใดท่านกล่าวว่าท่านไม่มีทางออกอื่นใด ไม่ก่ีวันก่อนหนานจิงส่งข่าว

มาว่านายท่านสิ้นแล้ว เหล่าคุณชายต่างให้ท่านกลับไปไม่ใช่หรือ"

"ข้ากลับไปก็ไม่มีความหมายแล้ว แล้วพี่สามตอนนี้อยู่ที่ไหน"

"อยู่ที่หอหยั่งซินกับคุณชายสี่"

"หา? สขุภาพของพ่ีสีอ่ดนอนได้แล้วหรอื เจ้าไปท�าอะไรท่ีครวัมาหน่อย  

ข้าจะหารอืกับพ่ีสาม" เพราะก่อนหน้านีร้ะหว่างเดินทางกลบัเรอืน บงัเอญิ

พบพ่ีสามมาท่ีคฤหาสน์ตวัเอ๋อร์และได้คยุกับอกีฝ่ายประมาณหนึง่ ท�าให้

เขาตัดสินใจรับเลี่ยนยางเป็นผู้อารักขา

เขากับเลี่ยนยาง ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์นายบ่าว แม้นางจะถูก 

ซื้อตัวมา แต่ในบางแง่มุมก็มีความหมายต่อเขาอย่างยิ่ง

"ก็มแีต่นาง ท่ีกล้ารงัแกข้า" เขาเผยรอยย้ิมอย่างไม่รูต้วั นึกถึงหลงัจาก 

นางรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัย หันมาสนใจศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆ ในต�ารา  

เห็นเขาแทบจะไม่ใช้การทุบตีด่าว่านางเป็นความส�าราญอีกต่อไป นางก็

ดูเป็นมิตรสนิทกับเขาขึ้น

"ส�าเร็จหรือไม่"
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ดกึสงดัแล้ว บทสนทนาในหอหย่ังซนิลอยเบาบางมาตามสายลมเย็น

"น่าจะส�าเร็จ ยวนเสวียนแม้นิสัยจะเปลี่ยนไปมาก แต่ความหุนหัน

ที่ฝังรากลึกยังคงมีอยู่บ้าง เขาเห็นเลี่ยนยางไม่มีที่พึ่ง ต้องทั้งสงสารและ

อึดอัดใจเป็นแน่"

"เห็นเจ้าบอกว่าเบื้องหลังแม่นางน้อยผู้น้ันกับยวนเสวียนมีความ

คล้ายคลึงกันอย่างนั้นหรือ" นี่เป็นเสียงของพี่สาม

"ท่านเคยได้ยินค�าพูดที่ว่าในโลกนี้มีคนสามคนท่ีเหมือนกันหรือไม่ 

ตอนแรกข้าก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดพ่ีใหญ่ถึงพาเด็กหญิงผู ้หนึ่งมาอยู ่

เป็นเพ่ือนยวนเสวียน ต่อมาย่ิงเห็นพวกเขาใกล้ชิดกันก็ย่ิงประหลาดใจ  

ยิ่งเห็นก็ยิ่งอดที่จะนับถือการคาดการณ์ดั่งเทพของพี่ใหญ่ไม่ได้"

"คาดการณ์ดั่งเทพอะไรกัน"

"ข้อดขีองการเกิดวันเดอืนปีเดยีวกัน หน่ึง เป็นเกราะก�าบงัเคราะห์ร้าย  

สอง พ่ีใหญ่รู ้ว่ายวนเสวียนอารมณ์ขึ้นลงไม่นิ่ง จึงซื้อเด็กที่ยอมเป็น 

ถังระบายให้เขาคนหน่ึงกลับมา สาม...พ่ีใหญ่ปูทางหนีทีไล่เอาไว้ให ้

ยวนเสวียน"

สายลมยามค�า่คนืก�าลงัพัด เขาซ่อนตวัแอบฟังอยู่ด้านนอก สัน่ไปหมด 

ทัง้ตวั ภาวนาอย่าให้ค�าพูดทีอ่อกมาจากปากพ่ีสี ่กับความสงสยัทีว่นเวียน

อยู่ในใจเขามาหลายเดือนนั้นตรงกัน...

เสียงของเนี่ยซื่อ* เห็นได้ชัดว่าอ่อนแรง "พ่ีใหญ่หาศรีภรรยาให ้

ยวนเสวยีนล่วงหน้า เลีย่นยางคลกุคลอียู่กับเขาตัง้แต่เดก็ เหน็กันมานาน

คงไม่รังเกียจอะไรเขา และด้วยความท่ีนางหน้าตางดงาม จึงเป็นคนที ่

* เนี่ยซื่อ หมายถึงบุตรชายล�าดับที่สี่ของสกุลเนี่ย
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ถูกพ่อแม่ขาย นางคงไม่คิดมากเรื่องรูปลักษณ์เป็นแน่ หรือถึงแม ้

ยวนเสวียนจะมีใจให้คนอื่น เลี่ยนยางก็ยังเป็นสาวใช้ เป็นผู้อารักขา 

ของเขาต่อไปได้ ฐานะของนางจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป..."

พ่ีสี่พูดอะไรต่ออีก เขาไม่ได้ตั้งใจฟังต่อแล้ว แม้แต่ว่าออกมาจาก

หอหย่ังซนิอย่างไรเขาก็ยังไม่รูเ้ลย ความลงัเลสงสยัในสมองท่ีตดัสลบักัน

ไม่หยุดนั้นเป็นความจริง! 

"พ่ีใหญ่ ท่านช่างโหดร้ายนัก ตอนนัน้ท่านท�าลายอนาคตของอกีคนหนึง่  

เพื่อเด็กที่ไม่มีอนาคตคนหนึ่งได้อย่างไร"

ถึงตอนน้ันเขาจะชั่วร้ายและเอาแต่ใจ แม้จะพาให้ผู้ใดเดือดร้อน

หรอืต้องตายมากมายเพียงใด เขาก็ไม่สนใจ แต่ตอนนีไ้ม่เหมอืนเดมิแล้ว

ก่อนเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งน้ัน อันที่จริงเขาสนใจศึกษาต�ารามาก 

เพยีงแต่สงบอารมณ์ให้น่ิงไม่ได้มาตลอด ตอนหลงัในท่ีสดุเมือ่เขาซกุหน้า

อยู่ในกองต�ารา นิสัยก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป ถึงได้ดูแลเลี่ยนยางได้หลายด้าน

มากขึ้น

เขาดีต่อนาง ไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลย!

"ข้าจะโทษท่านได้อย่างไร พ่ีใหญ่ ที่ท่านท�าก็เพ่ือข้า!" ตนเองรู้ดี 

แก่ใจ ตอนนั้นถ้าเขาเป็นพ่ีใหญ่ ก็ต้องเสียสละเด็กครอบครัวอื่นเพ่ือ 

ญาติพี่น้องของตนเองเช่นกัน

แต่...มันมากเกินไปแล้ว! มิน่าก่อนหน้าน้ีพ่ีสามถึงโน้มน้าวให้เขา

รับเลี่ยนยางเป็นผู้อารักขา

สุดท้าย ผู้อารักขาเป็นเพียงกระดานท่ีทอดไปสู่ต�าแหน่งภรรยา  

สาวใช้สามารถส่งตัวไปให้พ่ีน้องคนอื่นได้ แต่ผู้อารักขาคอยคุ้มกันอยู ่
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ข้างกายตลอดไป เป็นตายร่วมกันอะไร ผลที่ได้รับทั้งหมดเป็นเขาท่ี 

ครอบครองเอาไว้ผู้เดียว...

"เน่ียยวนเสวียน?" เสียงเรียกน้ีดังขึ้นพร้อมกับกลิ่นหอมจางๆ ของ

ดอกท้อ

เด็กหญิงที่เรียกชื่อแซ่ของเขาได้มีเพียงคนเดียว

เขาได้สติ มองเห็นแสงจันทร์ส่องสะท้อนลงมา เงาร่างของนาง 

ขาวโปร่ง ใจคอราวกับถูกสายฟ้าฟาด ตกใจจนส่ันไหวไปท้ังตวั คนใกล้ชดิ 

อะไร ล้วนเป็นค�าลวงทั้งสิ้น เป็นเขาที่ก�าลังหลอกตนเอง หลอกจนเกือบ

จะเชื่อว่าความหมายของนางก็แค่คนใกล้ชิดที่เหมือนเป็นพี่น้องเท่านั้น

"เจ้า...เจ้ามาท�าอะไรที่นี่" เสียงของเขาแหบ เขายังเป็นแค่เด็กหนุ่ม

วัยสิบห้าเท่าน้ัน เหตุใดสวรรค์ต้องให้เขาทนรับความเจ็บปวดมากมาย 

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ส่วนนางกเ็พ่ิงแตกเนือ้สาว แต่กลบัต้องเอาทัง้ชวีติมาให้เขาท�าลาย

เช่นนี้

"ข้าก�าลังชมจันทร์ พระจันทร์คืนนี้กลมดีจริง บางวันถูกเมฆบัง  

บางวันลมก็พัดพาเอาเมฆออก ยวนเสวียน ตัวข้าจากมีครอบครัว 

จนกระท่ังไม่ม ีมาวันน้ีมท่ีานร่วมเป็นร่วมตายเพ่ิมข้ึนมา ก็เหมอืนมคีนสนทิ 

เพ่ิมขึ้นมาอีกคน ข้าคิดว่าข้านอนไม่หลับแล้วล่ะ" นางก�าลังย้ิม ยากนัก 

ที่จะยิ้มเห็นแววเอียงอายเช่นนี้ ลมเบาๆ พัดเรือนผมที่ไม่ได้รวบของนาง

ปลิวมาโดนหน้ากากของเขา กระทั่งกลิ่นดอกท้อฉ�่าอวลบนกายนางก็ 

พุ่งเข้าในจมูกของเขาอย่างเข้มข้นแปลกไปจากเดิม

นางงดงามมาก เขารูน้านแล้ว เพียงแต่เหน็ใบหน้านางมานาน และ

Page_�������������.indd   56 5/11/2562 BE   13:13



57

อวี๋ฉิง

ชินกับใบหน้าตนเองแล้ว เขาจึงไม่มีความรู้สึกเรื่องงดงามหรือน่าเกลียด

อีกต่อไป รู ้เพียงว่านางเป็นเด็กสาวที่กระตือรือร้นอยากเรียนรู้และ 

มองโลกในแง่ดีคนหนึ่ง

เขาไม่คู่ควรกับนาง แม้จะอ่านต�ารามากแค่ไหน แม้จะให้สายตา

ตนเองมองไกลกว่านี้ มุมหนึ่ง ณ ก้นบึ้งของหัวใจก็รู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจ 

วันยังค�่า เขาต้องการนาง ทว่านั่นก็คือการเหยียบย�่านาง

"เนี่ยยวนเสวียน?"

"เจ้าคดิว่าข้าอปัลกัษณ์หรอืไม่" เขารวบรวมความกล้าถอดหน้ากากออก

นางมองหน้าเขานิ่งๆ แล้วจึงตอบ

"ก็ถือว่าอัปลักษณ์ ทว่าหากเจ้าหล่อเหลา ข้าก็ไม่เห็นจะชอบ" 

เขานึกถึงค�าพูดของพ่ีสี่ท่ีว่าเพราะนางหน้าตางดงามแตกต่างจาก

คนในครอบครวัจงึถกูทอดท้ิง ส่วนเขาเพราะหน้าตาอปัลักษณ์จงึถูกทอดทิง้

พ่ีใหญ่เอาบุคคลท่ีสามที่มีความคล้ายคลึงกับเขาในโลกน้ีมา  

คือเจตนาบีบให้เขาเดินไปบนทางตัน

"หลับตาสิเลี่ยนยาง" เขากล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนและสั่นเล็กน้อย 

"อ้อ" นางยิ้มแล้วหลับตาลงอย่างว่าง่าย

เขามองใบหน้านางอย่างเหม่อลอยครู่หน่ึง รู้ว่าจะเป็นเช่นน้ีต่อไป

ไม่ได้แล้ว

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บนฟ้าดินอันเงียบสงบแทบจะมีเพียงเขา 

กับนางคลกุคลอียู่ด้วยกัน สนทิสนมกันจน...แม้แต่ตวัเขาเองก็รูส้กึหว่ันกลวั

หากเป็นเช่นนี้ต่อไป เขากลัวว่าความเห็นแก่ตัวของตนเองจะ 

ท�าร้ายนางจรงิๆ ช่างน่าขนันัก สดุท้ายเขาก็ก�าลงัเดนิไปตามทางทีพ่ี่ใหญ่
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ปูไว้ให้ แม้แต่หัวใจก็เช่นเดียวกัน 

"ข้ามันไม่เอาไหน เลี่ยนยาง ข้าผิดต่อเจ้า" ริมฝีปากเย็นเฉียบ 

ของเขาประกบไปบนริมฝีปากอ่อนนุ่มของนาง

นางตกใจยังแทบไม่ทัน เมื่อลืมตาข้ึนมาเขาก็หมุนตัวเดินไป 

เสียแล้ว

วันต่อมา เจ้าของเรอืนดอกท้อก็หายตวัไป โดยไม่ได้พาผูใ้ดไปด้วย

หลายเดือนต่อมา เนี่ยซื่อพาเนี่ยสือเอ้อร์* กลับบ้านเกิดที่หนานจิง 

ภายใต้แผนการของเขา คฤหาสน์ตัวเอ๋อร์ค่อยๆ กลายเป็นคฤหาสน์ท่ี 

ถูกทิ้งร้าง

* เนี่ยสือเอ้อร์ หมายถึงบุตรชายล�าดับที่สิบสองของสกุลเนี่ย
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3

สิบปีต่อมา...

"เตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยัง"

"อือ น่าจะพร้อมแล้ว" น้ิวมือยาวที่ก�าลังวาดค้ิวโก่งของนางก�าลัง 

สั่นเบาๆ

"แล้ว ส่งข่าวไปยังหนานจิงหรือยัง"

ยามนั้นเอง ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาจากนอกประตู แล้วเอ่ย 

ตอบค�าแทน 

"เมื่อคืนให้คนไปจัดการแล้ว ท่านอาจารย์โปรดวางใจ เย็นพรุ่งนี ้

ข่าวส่งถึงแน่นอน"

"อืม" หญิงสาวน่ังอยู่บนเก้าอี้ รู้สึกได้ว่าสองมือท่ีแต่งแต้มใบหน้า

ให้นางนั้นก�าลังสั่นอย่างหนัก จึงถามแฝงอารมณ์ขัน "สือเอ๋อร์ เจ้าก�าลัง

สั่น กลัวหรือไร" 
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"กลัว? กลัวอะไรเล่า" ใบหน้าของสือเอ๋อร์เริ่มร้อนผ่าวขึ้นมา เขา 

ลกุลีล้กุลนจนเกือบวาดค้ิวของนางเป็นทางลงมาถึงมมุปาก "ท่านอาจารย์ 

ข้าก�าลังดีใจอย่างย่ิงต่างหาก ค�าที่เรียกว่าอัจฉริยะหาตัวจับยากน้ัน  

ในท่ีสดุข้าก็เข้าใจแล้ว มนัสร้างข้ึนมาเพ่ือข้าอย่างชัดเจน ข้าล่ะน้อยใจจรงิ  

เหตใุดโลกน้ีต้องมแีค่จ้วงหยวนฝ่ายบุ๋นและบู ๊มแีค่การสอบเคอจว่ี* เหตใุด 

ไม่มตี�าแหน่งจ้วงหยวนอจัฉรยิะการสร้างสรรค์ให้ข้าบ้าง ดคูวามสามารถ

ในการเนรมิตของเสียให้เป็นของดีของข้าสิ..." 

หญิงสาวอดทนแล้วอดทนอีก สุดท้ายก็ทนไม่ไหว สกัดจุดใบ ้

ของสือเอ๋อร์ในชั่วเวลาเพียงดีดนิ้ว แล้วหันไปกล่าวกับชายหนุ่ม

"สืออีหลาง เจ้าล่ะ ถ้าเจ้าไม่เต็มใจ อาจารย์ก็จะไม่บีบบังคับ" 

เสียงของนางอ่อนช้อยนุ่มนวล ไม่มีลักษณะคุกคามแม้แต่น้อย  

หากจะปฏิเสธที่จริงก็ท�าได้ เพียงแต่...

"ข้าเต็มใจ" สืออีหลางกล่าวด้วยน�้าเสียงยอมจ�านน นึกถึงรอยแส้

บนร่างของตนเอง อดีตอันแสนข่ืนขม ไม่อยากมีอีกต่อไป ขอเพียงนาง 

ได้บรรลุสมดังใจ

นางเป็นอาจารย์ เขาเป็นศิษย์ ศิษย์ท�าได้เพียงอุทิศตัวต่ออาจารย์ 

นั่นคือชะตากรรมในฐานะศิษย์นับพันปีไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

"ข้ากลัวว่าถึงตอนนั้นเจ้าจะมีใจเอนเอียง"

"ใจข้าเอนเอียงมาตลอด" นัยน์ตาสีเขียวของสืออีหลางในที่สุดก็ 

มองตรงท่ีนาง กล่าวอย่างมาดมั่นเปี่ยมพลัง "ใจข้าเอนเอียงมาทาง

อาจารย์ อาจารย์ให้ข้าไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรก ข้าก็จะไป ต่อให้ต้อง 

* การสอบเคอจวี่ คือการสอบขุนนางในสมัยโบราณ ผู้ที่สอบได้ระดับสูงสุดเรียกว่าจ้วงหยวน
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ทอดทิ้งภรรยาหรือคนใกล้ชิด ข้าก็จะไม่บ่นสักค�า"

ถ้าสือเอ๋อร์ไม่ถูกสกัดจุดเอาไว้ จะต้องเหน็บแนมว่าสืออีหลางไม่มี

คนในดวงใจแม้สักคน กล่าวค�าสาบานเช่นนั้นไม่เท่ากับเป็นการ 

หลอกลวงหรอื เขาเอยีงคอมองแววตาของอกีฝ่ายแล้วขบขนัย่ิงนัก ขบขัน

ที่คนตรงไปตรงมาอย่างสืออีหลางก็เอ่ยค�าพูดประจบสอพลอเช่นนี ้

ออกมาได้

หญิงสาวน่ิงเงยีบไปครูห่นึง่ก่อนมมุปากจะเผยรอยยิม้ นางแก้สกัดจดุ 

ให้กับสือเอ๋อร์ 

"นับเวลาดูก็ใกล้เข้ามาแล้ว สืออีหลาง เจ้าอยู่ควบคุมเรือ สือเอ๋อร์ 

ส่วนเจ้าก็ไปกับข้า"

"หา? ข้า?" สือเอ๋อร์ตกใจ คนที่ออกแรงมาตลอดคือสืออีหลาง  

เก่ียวอะไรกับเขา "อาจารย์ สือเอ๋อร์แม้จะได้รับการสั่งสอนจากท่าน... 

แต่ก็ไม่เอาไหน เรือ่งวรยุทธ์ไม่มคีวามสนใจแม้สกันดิ ข้า...ข้าจะตามท่าน

ไปปล้น...เป็นโจรได้อย่างไร"

หญงิสาวเหน็มอืเขาสัน่ไม่หยดุ สัน่ไปหมดทัง้ตัวราวกบัลมฤดูใบไม้ร่วง 

ก็รู้สึกโมโห

"พอแล้ว ถ้าเจ้ายังสัน่ต่อไป คิว้โก่งของข้าคงถูกเจ้าวาดกลายเป็นหนอน 

ไปเสียแทน ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของข้า เจ้าจะกลัวอะไร"

ข้ากลัวว่าสุดท้ายข้าจะกลายเป็นท�าร้ายท่านแทน!

สอืเอ๋อร์หางตาเหลอืบเหน็ย้ิมร้ายของสอือหีลาง เขาขบฟันไว้พลาง

หยิบหน้ากากส่งให้นาง

"อา...อาจารย์ ท่านว่าอะไร ข้าก็จะท�าเช่นน้ัน หยดเลอืดหยาดน�า้ตา
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ของข้ามไีว้ไหลรนิเพ่ือท่าน ร่างกายพร้อมมอบให้ท่านใช้งาน!" เขาไม่สนใจ

หน้าตาศักดิ์ศรี จะเข้าไปกอดขาของนาง นางหลบออกด้านข้างเล็กน้อย 

"ข้าขอร้องท่านอาจารย์ อย่าทิง้ข้าเด็ดขาด! ข้าสามารถท�าอาหารซกัเส้ือผ้า

ให้ท่านได้..." นัยน์ตาเขาซ่อนน�้าตา พูดอะไรที่ชวนให้คล่ืนไส้อย่างที่สุด 

แต่ขนของเขากไ็ม่ลกุชนั เพราะค�าประจบสอพลอเช่นนี ้เขาเคยชนิจนเป็น

ปกติแล้ว

เฮ้อ น่ากลวัว่าหากยังเป็นเช่นน้ีต่อไป คงจะสูญเสียความเป็นตวัเอง

ไปจนหมดสิ้นกระมัง

"ข้ารูแ้ล้วๆ เจ้าลกุขึน้ได้แล้ว" นางไม่ชอบให้ผูใ้ดมาเกาะแกะตนเอง 

ยิ่งทนไม่ได้ที่เห็นศิษย์ที่ตนเองสอนมากับมืออ่อนแอเช่นนี้

"ท่านอาจารย์ ออกเดนิทางเถิด ขอให้ท่านเก็บเก่ียวผลได้อดุมสมบรูณ์  

ศิษย์จะรออยู่ที่นี่" สืออีหลางพูดโดยไม่มีอาการหอบเหนื่อย

นางพยักหน้าแล้วเดินออกไปก่อน 

สือเอ๋อร์กับสืออีหลางมองสบตากัน คนหลังเอ่ยข้ึนโดยสีหน้า 

ไม่เปลี่ยน

"เจ้าเก้กังเช่นน้ี ข้าเหน็แล้วอบัอายแทนท่านพ่อกับอีเ๋หนยีง* ห้าจรงิๆ" 

"ชิ! เจ้าก็ดีแต่พูดเมื่อสายเกินการณ์ วันไหนนางเลือกเจ้า ดูซิว่าเจ้า

จะร้องไห้หาท่านพ่อท่านแม่หรือไม่!" สือเอ๋อร์ตอบโต้อย่างไม่สบอารมณ์ 

ปาดน�้าตาแล้วถามอย่างหดหู่ใจ "เจ้าว่า จะมีผู้ใดมาช่วยเราหรือไม่"

"เจ้าตัดใจเถอะ ตั้งแต่วันที่เราสองคนตกอยู่ในก�ามือของนาง ก็ถูก

ก�าหนดชะตาชีวิตแล้ว" สืออีหลางผลักเขาทีหนึ่ง 

* อี๋เหนียง เป็นค�าที่ใช้เรียกอนุภรรยา
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จากน้ันสือเอ๋อร์ก็ตามนางออกไปด้านนอกและกระโดดลงเรือไป

อย่างเศร้าสร้อยทอดถอนใจ ผ่านไปครู่หนึ่ง ได้ยินเสียงพายจ้วงลงยกขึ้น

ในน�้าท่ามกลางหมอกมืดครึ้ม

"อาจารย์ หากข้าตกลงไป ท่านจะต้องช่วยข้านะ อย่าพลนัลมืไปว่า

ท่านยังมีศิษย์น้อยผู้น่าสงสารอ่อนแอไร้ประโยชน์อยู่อีกคน..." เสียงของ

สือเอ๋อร์ล่องลอยห่างไกลออกไปเรื่อยๆ

สืออีหลางมองส่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วพูดกับตนเอง

"ข้าเองก็ต้องท�าอะไรสกัอย่างแล้ว เฮ้อ...อนัทีจ่รงิทีพ่วกเราทกุคนรอ 

คือวันน้ีไม่ใช่หรือ เจ้าโชคดีแค่ไหน เจ้าน่าจะรู้ แต่อย่าได้เจอนางแล้ว

ผลักไสกลับมาให้พวกเราอีก..." แม้นางไม่เป็นคนเริ่มลงมือ ไม่ช้าเร็ว 

เขากับสือเอ๋อร์ก็ต้องหาผู้ใดสักคนลงมือช่วยอยู่แล้ว 

"ถ้าจะว่าให้ถึงทีส่ดุ ระหว่างครอบครวักับบญุคณุอาจารย์ ท้ายท่ีสดุแล้ว 

ข้าก็เลือกอย่างหลัง"

"มีภูผามีธารามีผู้ปราดเปรื่อง ต่อไปเจ้าจะต้องขอบคุณพี่สี่ของเจ้า

ที่ส่งเจ้าไปส�านักศึกษา"

"ไม่มีหัวจิตไม่มีหัวใจไม่มีพ่ีสี่ ต่อไปรอข้าเป็นพวกคงแก่เรียนแล้ว

เขาจะโทษตนเองว่าส่งข้ามาเรยีนเพ่ือเหตใุด" ชายหนุ่มเบอืนหน้าบ่นพึมพ�า 

จากนั้นเงยหน้าหันมองตรงมาท่ีเนี่ยยวนเสวียนซึ่งอยู่ระหว่างทางส่งเขา

ไปส�านักศึกษา แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้ม "พี่แปด แต่ที่ท่านพูดก็ถูก"

"ปากอย่างใจอย่าง" เนี่ยยวนเสวียนย้ิมอ่อนโยน ยกมืออยากจะ 

ขยี้ศีรษะเขา พอนึกได้ว่าเขาอายุไม่น้อยแล้วจึงวางมือลง
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เนี่ยหยวนเฉี่ยวก็ไม่เก็บมาใส่ใจ เดินไปเดินมาอยู่ตรงริมแม่น�้า 

"เราต้องโดยสารเรืออีกหรือ" จากหนานจิงเดินทางมาหลายวัน  

กว่าครึง่ล้วนใช้ชวิีตอยู่บนเรอื อย่างไรเสยีเขาก็เป็นคนหนุ่ม หลงัยุ่งกับการ

เปิดหูเปิดตากับสิง่ต่างๆ โดยรอบ ความรูส้กึขุน่ข้องทีพ่ี่ชายต้องการส่งเขา

ไปส�านักศึกษาในตอนแรกก็คลายลงไปเล็กน้อย

ใช่ แค่เล็กน้อยเท่านั้น

"ถูกต้อง ถนนหลวงถึงแม้เดินทางง่าย แต่ใช้เวลานานกว่า สู้ทาง

แม่น�้าไม่ได้"

ฟ้าเพ่ิงสว่าง เรอืเทยีบท่าน�า้ส่วนใหญ่ยังไม่เปิดท�าการ เน่ียยวนเสวียน 

เหลียวมองเรือรอบๆ อ่าวปราดหนึ่ง พลันเห็นเรือล�าหนึ่งเทียบท่าอยู่

ประจวบเหมาะพอดีกับที่ชายหนุ่มผู ้หนึ่งเดินออกมาจากประทุนเรือ  

แววตาของเขาเผอิญประสานกับเนี่ยยวนเสวียนพอดี

คุ้นหน้าเหลือเกิน...

ชายหนุ่มหลบตาวูบหนึ่ง ก่อนจะหันกลับมาเผชิญหน้าอีกคร้ัง  

เขากล่าวด้วยรอยยิ้มนิ่งๆ

"นายท่านต้องการโดยสารเรือหรือ" 

เน่ียยวนเสวียนไม่รู้สึกมีอะไรผิดแผกจึงพยักหน้าตอบ "น้องชาย 

รบกวนเจ้าแล้ว" เขาย�า่ข้ามกระดานพาด แล้วหันกลบัมาเรยีก "หยวนเฉีย่ว 

อย่ามัวแต่มอง ขึ้นเรือได้แล้ว"

"มาแล้วๆ" เน่ียหยวนเฉี่ยวกระโดดข้ึนเรือ ขณะที่ก้าวเท้าไล่ตาม 

เนีย่ยวนเสวยีน พลนัรูส้กึว่าคนเรอืหนุ่มข้างๆ มองจ้องเขาชะงักงัน เขาเลิกค้ิว 

มองคนเรือผิวคล�้าแดดผู้นี้แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้ม "เป็นอะไร พี่ชายคนเรือ
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นอนยังไม่ตื่นดีหรือ"

"ไม่มีอะไร" คนเรือตอบทันที แล้วกล่าวด้วยเสียงดัง "คือข้าไม่เคย

เห็นคณุชายคนใดหล่อเหลาถึงเพียงน้ี ใช่ๆ เป็นเช่นนีล่้ะ" สบิปากว่าไม่เท่า

ตาเห็นจริงๆ เห็นแล้วถึงได้รู้ซึ้งในความหล่อเหลาของคุณชายสิบสอง 

สกุลเนี่ยผู้นี้

เพียงแต่นึกสงสัยในใจว่าอาศัยบิดากับมารดาของเขา ถึงกับมี 

บุตรชายออกมาเป็นเช่นนี้ได้เลยหรือ 

เนีย่หยวนเฉีย่วโบกมอืปัด ไม่สนใจค�าชืน่ชมของอีกฝ่าย เพียงเดินตาม 

เนี่ยยวนเสวียนไปทางประทุนเรือ

"เอ๋? พี่แปด ในประทุนเรือมีคนอยู่หรือ"

"มีขอรับ!" คนเรือได้ยินจึงรีบตะโกนบอกทันทีด้วยความตื่นเต้น  

"ใช่! มีคนอยู่ น่ันคือ...นั่นคือท่านแม่ของข้า! เราแม่ลูกดูแลกันและกัน  

ใช้ชีวิตอยู่บนเรือน้ี นายท่าน พวกท่าน...อย่าถือสา อาจา...ท่านแม ่

ผู้เหมือนก้อนหินของข้าผู้นั้นจะไม่รบกวนพวกท่าน..."

"แม่ก็แม่สิ จะตื่นเต้นด้วยเหตุใดกัน เราไม่ได้จะกินนางสักหน่อย" 

เนี่ยหยวนเฉี่ยวแย้มยิ้มพลางเหน็บ

"ข้า...ข้าดูตื่นเต้นอย่างนั้นหรือ"

"ใช่ แล้วพ่ีชายก็เหง่ือไหลด้วย อากาศไม่ได้ร้อนเพียงน้ัน เหตุใดท่าน

ถึงเหงื่อไหลได้" เน่ียหยวนเฉี่ยวกล่าวด้วยอารมณ์ดี นึกว่าอีกฝ่าย 

ถูกหน้ากากของพี่แปดท�าให้ตกใจจนกลัวเสียอีก

คนเรอืลนลานรบีเชด็เหงือ่ ก่อนจะลอบมองไปทาง 'มารดา' ปราดหน่ึง 

และแอบผ่อนลมหายใจโล่งอก
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"ข้าต่ืนเต้นไปหน่อย ข้ามาท�างานไม่ก่ีคร้ัง นายท่านโปรดอย่าถือสา" 

พูดจบเขาก็ค�้าราวไม้ไผ่ค่อยๆ พายเรือออกไปทันที

เนีย่หยวนเฉีย่วติดตามเนีย่ยวนเสวยีนน่ังอยู่ท่ีท้ายเรือ ในประทนุเรือ 

เป็น 'หญิงชรา' สวมเสื้อคลุมกันลมทั้งตัว แม้แต่ใบหน้าก็มองไม่เห็น

"พ่ีแปด ท่านไม่เคยฝึกวรยุทธ์ ระวังลมแรงกร่อนกระดูก เข้าไป 

ในประทุนเรือเถอะ เบียดกับยายแก่หน่อยคงไม่เป ็นไรกระมัง"  

เนี่ยหยวนเฉี่ยวกล่าว

เรือล่องเหนือแม่น�้าเกิดน�้ากระเซ็น เขาก่ึงคว�่าหน้าท่ีท้ายเรือวักน�้า

ในแม่น�้าเล่น ผืนน�้าสะท้อนแนวภูเขาทอดยาวสองข้างท่ามกลาง 

สายหมอก มีเสียงนกร�่ากบร้อง ราวกับก�าลังเตือนเขาว่าย่ิงไกลห่างจาก

หนานจิงมากขึ้นเรื่อยๆ

เขาแอบถอนลมหายใจ อารมณ์ดีที่บ่มเพาะอยู่เดิมถูกน�้าในแม่น�้า

ซัดใส่จนจืดจางอีกครั้ง

"เจ้าแค่ยังปรับตัวไม่ได้" เสียงของเนี่ยยวนเสวียนดังขึ้นเหนือศีรษะ

ของเขา กล่าวอย่างอ่อนโยน "เจ้าอยู่แต่กับครอบครัวคนสนิทตั้งแต่เด็ก

จนเคยชิน พอมีวันหน่ึงที่ต้องจากมาไกลยังปรับตัวไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติ 

นานเข้าเดีย๋วก็คุ้นชนิไปเอง หยวนเฉีย่ว เจ้าเป็นบรุษุ เป็นบรุษุช้าเรว็ก็ต้อง

เรียนรู้ที่จะละทิ้งบางอย่าง สละบางอย่าง เจ้าเข้าใจหรือไม่"

"ข้าไม่เข้าใจ" เนีย่หยวนเฉีย่วมองเงาสะท้อนกลบัในน�า้ กล่าวอย่าง 

ไม่ยอมจ�านน "อย่างไรเสยีพ่ีน้องในครอบครวัเราก็มตีัง้เยอะ คนทีป่ระสบ

ความส�าเร็จก็มีแล้ว คนไม่ทะเยอทะยานอย่างข้า ปล่อยไปตามทาง 

เช่นนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือ"
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เขาพลกิตัวกลบัมานัง่ตรงๆ เพ่งมองสองนัยน์ตาของเนีย่ยวนเสวียน 

พลางเอ่ยถามอีกฝ่ายอย่างจริงจัง

"พ่ีแปด ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาความรู ้ด้วยความสมัครใจ 

อย่างนั้นหรือ"

"ข้าสนใจในแนวคดิของหวังหยางหมงิมาโดยตลอด และปรารถนา

ที่จะสามารถศึกษาค้นคว้าและส่งเสริมแนวคิดของท่านผู้เฒ่า" 

"น่ันคือท่านสนใจ แต่ส�าหรับข้าความเรียงเก่าแก่โบราณพวกน้ัน  

ข้าไม่มีความสนใจเลยสักนิด"

"ความสนใจต้องมีการเพาะบ่ม" เนี่ยยวนเสวียนยิ้มน้อยๆ "เจ้าเป็น

เด็กฉลาด เรื่องนี้ข้ารู้ดี หากต้องทิ้งความฉลาดของเจ้าไปเปล่าๆ ช่างเป็น

เรื่องที่น่าเสียดายยิ่ง"

"พี่แปด ตอนนั้นท่านตัดสินใจจากบ้าน ไปเสาะหาพื้นที่ของตนเอง

เพียงล�าพัง คงต้องละท้ิงบางอย่างใช่หรอืไม่ ท่านส�าเรจ็ แต่สิง่ทีล่ะทิง้ไปนัน้ 

ไม่มีวันหวนกลับคืน เช่นนี้จะดีหรือไร" เขาแค่ถามไปอย่างน้ัน หางตา 

แลเหน็หญิงชราในประทุนเรอืขยับตัว แต่เนีย่ยวนเสวียนไม่ทันสงัเกตเหน็

"ข้าไม่เสียใจ" เสียงของเขาทุ้มต�่าเป็นพิเศษ

เน่ียหยวนเฉี่ยวได้ยินดังนั้นก็รีบหุบปากทันที ไม่พูดอะไรต่ออีก  

เขาไม่โง่ที่จะฟังไม่ออกว่าน�้าเสียงของพ่ีแปดแปลกไป เห็นได้ชัดว่า 

เขาแตะถูกความหลังอันเจ็บปวดบางอย่างของอีกฝ่ายเข้าแล้ว

เดมิเขากับพ่ีแปดเคยเจอกันไม่ก่ีคร้ัง คร้ังแรกสดุแทบจะลมืไปแล้ว 

มีเพียงความทรงจ�าเลือนรางเท่าน้ัน เป็นตอนท่ีเขาตกใจใบหน้าที่ถูก 

ไฟคลอกของพ่ีแปดจนเป็นลม พ่ีแปดกลัวว่าจะท�าเขาตกใจอีก จึงสวม
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หน้ากากที่พี่รองท�าให้มานับตั้งแต่นั้น

ถ้าเช่นนั้น ก่อนหน้านี้ล่ะ...

"ดเูหมอืนข้าจะลมืแล้ว..." เน่ียหยวนเฉีย่วกุมขมบัพลางขมวดคิว้พูด

เพราะใช้ชวิีตดีเกินไปหรอืไม่ ความทรงจ�าอนัยาวนานก่อนหน้าน้ีจงึ 

เลือนรางไปหมดแล้ว เพียงจ�าได้คลับคล้ายคลับคลาว่าคนท่ีเขาเจอเป็น 

คนแรกคือพ่ีสี ่ต่อมาก็เป็นพ่ีแปด พวกเขาอาศยัอยู่ท่ีคฤหาสน์ตวัเอ๋อร์นานมาก

"ลืมแล้วก็ลืมไปเถอะ" เน่ียยวนเสวียนเหมือนรู้ว่าเขาก�าลังพูดถึง

อะไร เขากล่าวอย่างอ่อนโยน "อายุย่ิงมากขึ้น อดีตก็ย่ิงลืมเลือน ทว่า 

ก็ไม่มีอะไรไม่ดี เพราะอย่างไรสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่อดีต แต่เป็น

อนาคตต่างหาก"

"ดูพ่ีแปดพูดเข้า อย่างกับเราไม่จ�าเป็นต้องหวงแหนอดีตอย่างไร

อย่างนั้น"

หญิงชราขยับตัวอีกแล้ว เหงื่อของพี่ชายคนเรือก็ไหลลงมาอีกแล้ว

เช่นกัน เนีย่หยวนเฉีย่วมองพวกเขาก่อนจะกะพรบิตาปรบิๆ แล้วหันกลบัมา 

ที่พี่แปด 

"พ่ีแปด บางทีข้าก็คาดหวังให้เวลามันหยุดนิ่งอยู่อย่างน้ี จะได ้

ไม่ต้องกลัดกลุ้มกังวลสิ่งใดอีก"

เน่ียยวนเสวียนรู้ว่าเขาพยายามหวนนึกถึงความหลัง ก�าลังจะ 

เอ่ยปากดึงดูดความสนใจของเขาไปที่อ่ืน ก็พลันพบว่าหลังจากท่ีเรือ 

ออกจากทางแคบของช่องเขา ยังคงแล่นไปข้างหน้าต่อ

เขารูว่้าทางทีจ่ะไปต้องเดนิทางเลยีบเขา จงึร้องทกัข้ึนทนัใด "น้องชาย 

ไปผดิทางแล้วกระมงั" เขาเงยหน้าขึน้เห็นคนเรือไม่สนใจ ยังคงมุง่พายเรือ
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อยู่กลางแม่น�้า

สองพ่ีน้องมองหน้ากัน ต่อให้ไม่มีประสบการณ์แค่ไหนก็รู ้ว่า

สถานการณ์ผิดปกติ เน่ียหยวนเฉี่ยวกระโดดลุกข้ึนตามสัญชาตญาณ  

ยืนคุ้มกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยยวนเสวียนพลางร้องขึ้น

"พี่ชายคนเรือหูหนวกหรือไร! พี่แปดข้าบอกว่าเจ้าไปผิดทางแล้ว" 

เขาเห็นคนเรือเพียงหัวเราะแหะๆ ก็รีบกระซิบ "พ่ีแปด...ท่านอยู ่

ตรงนี้อย่าขยับ" พูดจบก็วิ่งพรวดไปที่หัวเรือทันที

"หยวนเฉี่ยว อย่าบุ่มบ่าม..." ไม่ทันพูดจบก็เห็นหญิงชราผู้น้ัน 

เปิดผ้าคลุมออก และโจมตีมาที่เนี่ยหยวนเฉี่ยว

"ระวัง!" 

เน่ียหยวนเฉี่ยวมีประสบการณ์ในการประมือกับผู้อื่นน้อยมากนัก 

ทัง้หมดอาศยัมอืเท้าอนัว่องไวหลบผ้าคลมุท่ีโจมตมีาได้ทัน ทว่ายังไม่ทัน

เห็นรูปลักษณ์ของหญิงชรา ก็เห็นสองมือพุ่งมาท่ีจุดลมปราณทั่วร่าง 

ของเขาก่อนแล้ว

"ตายแน่!" เขารับฝ่ามือแล้วรับฝ่ามืออีก รับได้สองสามกระบวนท่า

ต่อเน่ืองกัน อีกฝ่ายราวกับมีมือเป็นร้อยพัน กวัดแกว่งอยู่ตรงหน้าเขา 

ไม่หยดุ ในทีส่ดุเขาก็แทบจะรบัไม่อยู่แล้ว อยากจะกระโดดแม่น�า้เอาชวิีตรอด 

เสียเดี๋ยวนี้...

ทว่าจะกระโดดได้อย่างไร เขาว่ายน�า้เป็น แต่ไม่เคยเหน็พ่ีแปดว่ายน�า้  

หน�าซ�้ายังต้องว่ายกลับฝั่ง ซึ่งฝั่งก็อยู่ไกล กว่าจะว่ายถึงชีวิตก็หายไป 

ครึ่งหนึ่งก่อนแล้ว

ในระหว่างที่ครุ่นคิด สองมือของเขาก็พุ่งไปท่ีบริเวณเอวของนาง 
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ก�าลังจะก�าราบนาง บริเวณจมูกก็ได้กลิ่นหอมลอยมา 

นี่...เป็นกลิ่นหอมของหญิงสาว?! 

เขาไม่ทันอ้าปาก ใบหน้าข้างขวาก็ถูกตบเข้าให้ฉาดหนึ่ง ตามมา

ด้วยความรู้สึกเจ็บที่ต�าแหน่งจุดชา แล้วเขาก็ตัวอ่อนล้มลงที่พื้น 

"หยวนเฉี่ยว!" เนี่ยยวนเสวียนต่ืนตระหนก พอจะวิ่งเข้าไปก็ถูก 

คนเรือตะโกนเรียกไว้

"อย่าเขา้ไปใกล!้" คนเรือกล่าวด้วยความหวาดหวัน่ "ท่าน...ถ้าท่าน

เข้าใกล้กว่านี้ ระวังชีวิตเขาจะไม่เหลือรอด ระวังท่านแม่ข้า...ไม่สิ ระวัง

อาจารย์ข้าจะถีบเขาตกแม่น�้า ท่านน่าจะรู้ว่าจุดชาของเขาถูกสกัด หาก

ตกลงไปจุดจบจะเป็นอย่างไร" สวรรค์! เขาจะหมดสติอยู่แล้ว เมื่อครู่ 

เขากลวัจรงิๆ ระหว่างทีท้ั่งสองประมอืกันไม่รูห้นักเบา อกีฝ่ายจะเล่นงาน

จนถึงแก่ชีวิตน้อยๆ ของเนี่ยหยวนเฉี่ยวหรือเปล่านะ 

เขาเชื่อฝีมือวรยุทธ์ของนางว่าสามารถควบคุมได้ แต่เขาไม่นึกว่า 

วรยุทธ์ของเน่ียหยวนเฉีย่วจะแค่ผวิเผนิเช่นนี!้ สวรรค์! นีเ่ป็นผูใ้ดถ่ายทอด

วิชาให้อีกฝ่ายกันนี่

"พวกเจ้าต้องการอะไร" เนี่ยยวนเสวียนถามด้วยความนิ่งสุขุม 

สายตาเลื่อนจากคนเรือกลับมาที่ 'หญิงสาว' ที่สวมหน้ากากเช่นเดียวกัน

ตรงหน้า "ปล้นทรัพย์หรือ ถึงแม้ข้าไม่มีเงินทองอะไรมากมาย แต่ก็ยินดี

มอบของมีค่าทั้งหมดที่มีให้ พวกเจ้าโปรดปล่อยเขา" 

หน้ากากของหญิงสาวสะท้อนแสงอาทิตย์ทีเ่พ่ิงโผล่ขึน้มา นางเก็บ

สองมือส�ารวมไว้ด้านหลัง หันข้างพลางส่งสัญญาณให้คนเรือเล็กน้อย 

เท้าข้างหนึ่งเหยียบที่บั้นเอวของเนี่ยหยวนเฉี่ยว
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คนเรอืรบัสญัญาณทันท ีขยิบตาปาดเหงือ่ไม่หยดุแล้วกล่าว "เรา...

ไม่ปล้นทรัพย์"

"ไม่ปล้นทรัพย์?" เขาตะลึงเล็กน้อย ก่อนจะหลุดปากพูด "แล้ว 

พวกเจ้าต้องการอะไร"

ริมฝีปากสีชาดของหญิงสาวเผยอขึ้น ในที่สุดก็เปิดปากพูด

"เราต้องการปล้นสวาท!"

เสยีงของนางแหบห้าวเสยีดหจูนแม้แต่คนเรอืกอ็ดท่ีจะห่อไหล่ลูล่ง

ไม่ได้

ปล้นสวาท?! 

หมายความว่า...อยากขืนใจหยวนเฉี่ยว?

นั่นสิ เหตุใดเขานึกไม่ถึงนะ

หลงัจากถูกมดัและพาตัวมายังอกีทีห่น่ึง เขาก็ได้ทบทวนเหตกุารณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นครู่หนึ่งแล้ว เนี่ยยวนเสวียนก็นึกขึ้นได้ว่าเพราะรูปลักษณ์

หยวนเฉี่ยวน้ันงดงามราวกับสตรี พวกเขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า 

หยวนเฉี่ยวแต่งตัวปลอมเป็นชายจึงคิดขืนใจ ไม่ผิดแน่ เขาเคยได้ยินมา

จริงว่าในดินแดนแถบนี้มีพ่อค้าไร้คุณธรรมลักพาตัวหญิงสาวไปขาย 

ต่างแคว้น 

แย่แล้ว! 

"ปล่อยข้า! ช่วยด้วย!" เนี่ยยวนเสวียนตะโกนสุดเสียง 

พ่ีสี่มี่หยางมอบหยวนเฉี่ยวให้เขา เขาจะปล่อยให้หยวนเฉ่ียว 

ถูกปู้ยี่ปู้ย�าได้อย่างไร เขาจิตใจร้อนรนราวกับถูกไฟเผา ขยับดึงสองมือ 
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ทีถู่กมดัไว้ ความรูส้กึเจบ็แผ่ซ่านเข้ามาทนัท ี เขากัดฟันออกแรงดงึอกีแต่ก็ 

ไม่เป็นผล

"ให้ตายสิ!" เขาชักเกลียดท่ีตนเองเป็นผู้ร�่าเรียนหนังสือจนไม่มี 

วรยุทธ์เสียแล้ว

ยามน้ันเองประตูเรือเปิดออก ชายหนุ่มผู้หน่ึงเดินเข้ามา เห็นคนท่ี

ถูกมัดไว้ออกแรงดิ้นทรมานตนเองจึงร้องขึ้นด้วยความตกใจ

"อย่าขยับสิ!" เขาวิ่งเข้าไปใกล้ ส�ารวจผิวหนังที่ถูกเสียดสีจนถลอก

บนข้อมอืของเน่ียยวนเสวยีนด้วยความเป็นห่วง แล้วกล่าวด้วยความโมโห 

"ต่อให้ท่านใช้แรงท้ังหมดก็ไม่ช่วยให้เสาขยับได้หรอก จะทรมานตนเอง

ไปด้วยเหตุใด"

"เจ้า?" 

น�้าเสียงอันแสนคุ้นเคยนี้มัน...แต่เขาคือผู้ใดกันนะ

ชายหนุ่มเหมือนรู้สึกได้ว่าพฤติกรรมตนเองไม่ค่อยสมเหตุสมผล  

จงึรบีกระแอมให้คอโล่งแล้วกล่าวต่อ "ข้ารูว่้าท่านมข้ีอสงสยัในใจมากมาย 

อีกครูห่น่ึงอาจารย์ข้ามา นางจะตอบท่านเอง" เขาร้อนใจเอง กลวัว่าสอืเอ๋อร์ 

จะสะเพร่าท�าให้อาจารย์แปดผู้ลือนามบาดเจ็บ จึงลอบมาดูอีกฝ่าย 

โดยไม่บอกผู้เป็นอาจารย์ 

"อาจารย์เจ้า?"

"คือคนท่ีหามท่านขึ้นเรือใหญ่ของเรา หามท่านเข้ามาในห้อง

โดยสารเรือนี้ มัดท่านไว้กับเตียง นางซึ่งเป็น...สตรี" 

เนี่ยยวนเสวียนได้ยินดังนั้นก็นึกถึงหญิงสาวสวมหน้ากากผู้นั้น  

นางไม่ใช่หญิงชรา แต่เป็นหญิงสาว เขากล้ายืนยัน เพราะนางอุ้มเขา 
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ขึน้เรอืด้วยตนเอง เรอืนกายของทัง้สองจงึยากท่ีจะหลกีเลีย่งการสมัผสักัน 

เรอืนร่างของนางอ่อนนุ่มมกีลิน่หอม...เขาด่านางหน้าไม่อาย แต่นางกลบั

หัวเราะคิกคัก

"น้องชายข้าล่ะ ข้าหมายถึงเด็กหนุ ่มที่ถูกพามาพร้อมกับข้า  

พวกเจ้าอย่าเข้าใจผิด เขาเป็นบุรุษไม่ใช่สตรี"

สืออีหลางเกือบจะเผลอหัวเราะออกมา

"ข้ารูว่้าเขาเป็นบรุษุ หรอืคณุชายสบิสองสกุลเนีย่จะเป็นสตรีได้เล่า"

เน่ียยวนเสวียนตะลึงงัน พวกเขาไม่ได้เจาะจงสืบถาม แล้วรู ้

ได้อย่างไรว่าพวกตนเป็นคนสกุลเนี่ย 

หรือว่า...

"พวกเจ้าวางแผนมาก่อน?"

"ถูกต้องแล้ว" สืออีหลางก�าลังจะพูดต่อ เขาคิดว่าอาศัยช่วงที่นาง

ยังไม่มา ให้ค�าแนะน�าอาจารย์แปดผู้น้ีเสียหน่อย อีกฝ่ายจะได้ไม่ต้อง 

ทนล�าบากอีก ทว่าทันใดนั้นด้านหลังมีเสียงสตรีแหบห้าวดังขึ้นมา 

"ท่านอาจารย์ฉลาดมาก ไม่เสียแรงที่ผู้ศึกษาเล่าเรียนจะให้เกียรติ

เรียกว่าอาจารย์แปด"

สอือหีลางต้องตดัใจชะงกั ถือเสยีว่าเน่ียยวนเสวียนไร้โชคก็แล้วกัน

"เจ้ามีจุดประสงค์อะไรกันแน่ หยวนเฉี่ยวล่ะ พวกเจ้าพาเขาไปอยู ่

ที่ใด" นางสวมหน้ากาก แม้แต่ริมฝีปากก็แทบไม่เผยให้เห็น ท้ังตัวเป็น 

ชดุสนี�า้เงินขาวตัดสลบักัน ดูแสนธรรมดา เขาเคยเห็นลักษณะการแต่งตวั 

เช่นนี้ เสื้อผ้าลักษณะนี้เป็นที่ชื่นชอบของสตรีที่ร�่าเรียนวรยุทธ์

"ตอนน้ีเขาสบายด ีอยู่ใกล้ๆ ท่านน่ีเอง เพียงแต่ข้าไม่ทนัระวังลงมอื
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หนกัไปหน่อยจนเขาหมดสติไปสกัพักเท่านัน้เอง" นางยกอาหารเดนิเข้ามา 

พลางกล่าว 

สืออีหลางเห็นท่าไม่ดี ท่ีว่าลงมือหนักไปหน่อยน่ีหนักแค่ไหนกัน  

เจ้าสือเอ๋อร์สมควรตาย ช่วยหยวนเฉี่ยวนั่นไว้ไม่ทันอย่างนั้นหรือ!

"เจ้าออกไปก่อน" นางไม่หันหน้ามา สืออีหลางก็รู้แล้วว่านางก�าลัง

พูดกับเขา ให้เขารีบถอยฉากไป

เขามองเนีย่ยวนเสวียนด้วยสหีน้าสบัสน ก่อนจะถอยออกไปในทีสุ่ด 

ทั้งยังปิดประตูห้องโดยสารในเรือให้ด้วย

เนีย่ยวนเสวียนไม่เข้าใจ เมือ่ครูแ่ววตานัน้มทีัง้ความเกลยีดชงั มทีัง้

ความโมโห และยังมีความรู้สึกลึกซึ้ง...เขาเลอะเลือนไปหมด คิดว่าตน 

ไม่เห็นรู้จักคนพวกนี้เลย เหตุใดทั้งสองจึงแสดงแววตาเช่นนี้ออกมา

"แม่นาง..."

"เรียกข้าว่าเสี่ยวปา" นางประคองชามกับตะเกียบ แย้มย้ิมอยู ่

ใต้หน้ากากพลางน่ังลงบนม้านัง่กลมหน้าเตียง "นีก็่เท่ียงแล้ว เจ้าคงจะหวิแย่  

นี่เป็นฝีมือของศิษย์ข้า เจ้าลองชิมดูสิ ถือว่าไม่เลวทีเดียว"

นางคีบกับข้าวมาท่ีข้างปากเขา เขาเบือนหน้าออกแล้วกล่าว  

"ไม่จ�าเป็น"

"ไม่กิน?" นางตะลึงงันไปเล็กน้อย "เจ้าไม่หิวหรือ" จากการค�านวณ

ของนาง พวกเขากระทั่งอาหารเช้าก็ยังไม่ได้กิน แล้วจะไม่หิวได้อย่างไร

ทันใดนั้นท้องของเขาก็ร้องขึ้นเหมือนรับกับค�าพูดของนางพอดี 

โชคดีที่มีหน้ากากปกปิด ไม่อย่างน้ันคงมิรู ้จะท�าสีหน้าเช่นไร  

เขาแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยิน ก่อนจะเอ่ยถามนางด้วยน�้าเสียงจริงจัง
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"แม่นาง ในเมื่อเจ้าตั้งใจสืบเรื่องสกุลเน่ีย และตั้งใจจับตัวเรามา 

เช่นนี้ โปรดบอกเถอะว่าแท้จริงแล้วท�าไปเพื่ออะไร"

นางไม่สนใจค�าถามของเขา เพียงเอ่ยถามเขากลับด้วยรอยยิ้ม

"เจ้าจะกินหรือไม่กิน ถ้าไม่กิน ข้าก็จะไม่ให้น้องสิบสองของเจ้า 

กินเหมือนกัน เจ้าอดมื้อหนึ่ง เขาก็อดมื้อน้ันด้วย หากอยากจะอดตาย  

ข้าก็จะให้เขากลายเป็นโครงกระดูกเป็นเพื่อนเจ้า ตอนนี้จะกินได้หรือยัง"

นัยน์ตาด�าของเนี่ยยวนเสวียนเพ่งมองนางอย่างไม่อยากเชื่อ

"เจ้า..."

เมื่อเห็นเขาจนด้วยค�าพูดเช่นน้ีอารมณ์ของนางก็ย่ิงเบิกบานข้ึน  

ค�าพูดท่ีพูดออกไปเป็นเสยีงแหบห้าว ทว่าเตม็ไปด้วยความดือ้ร้ันเอาแต่ใจ

"ข้าได้ยินคนพูดเสมอว่าเนี่ยปา* อารมณ์ดี อ่อนโยนต่อผู้คนและ 

ไม่ค่อยโมโหผู้ใด อันที่จริงข้าก็สงสัยมาตลอด บุรุษอ่อนโยนเช่นนี้ เหตุใด

ถึงไม่มีผู้ใดต้องการ วันนี้พอได้พบ ได้เห็นหน้ากากบนใบหน้าเช่นนี้ ถึงรู้

ว่าบรุษุทีส่วมหน้ากากจะต้องมหีน้าตาไม่น่าดเูป็นแน่...ก็ได้ ถ้าเจ้าไม่กนิ 

ข้าก็จะถอดหน้ากากของเจ้า"

"อยากถอดก็เชิญตามสบาย"

ดวงตาหงส์ของนางวาบอารมณ์ตกใจ ไม่นึกว่าเขาจะไม่แยแส 

ในเรื่องนี้

"ข้าถอดหน้ากากของเจ้า ก็จะได้เห็นโฉมหน้าอปัลักษณ์ทีก่ล่าวขาน

กันมานานกับตา เช่นนี้เจ้ายินดีหรือ"

"ถอดหรือไม่ถอด โฉมหน้าอัปลักษณ์ก็ยังคงเดิม แล้วจะเป็นไรไป" 

* เนี่ยปา หมายถึงบุตรชายคนที่แปดของสกุลเนี่ย
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เขากล่าวด้วยท่าทีนุ่มนวล

นางเห็นนัยน์ตาเขาแน่วน่ิงไม่เหมอืนคนแสร้งท�า จงึกล่าวด้วยความ

โมโหเล็กน้อย

"หากเป็นเช่นนั้น ท่านจะสวมหน้ากากด้วยเหตุใดกัน"

"ข้าสวมหน้ากาก เพียงเพราะเกรงจะท�าให้เด็กน้อยตกใจกลัว  

หากแม่นางไม่กลัว ก็ถอดมันออกได้เลย"

นางขบริมฝีปากสีชาดของตนเอง ในใจเอ่อล้นด้วยความรู ้สึก 

ไม่ชอบใจอยู่บางๆ

"ข้าจะถอดจริงๆ แล้วนะ"

"ตามใจ"

นางโน้มตวัไปข้างหน้าพลางจ้องหน้าเขา "ข้าไม่ได้โกหกนะ บอกจะถอด 

ก็ต้องถอด ถึงตอนน้ันใบหน้าถูกเปิดโปงออกมา อย่าร้องหาท่านพ่อ 

ท่านแม่ก็แล้วกัน!"

แววตาเขาจ้องเขม็งที่นาง

นางย่ืนมือออกมาถอดด้วยความรวดเร็ว เผยโฉมหน้าอัปลักษณ์

ของเขาทันใด

"แม่นาง เจ้า..." เขาประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นนางพลันหลับตาลง 

"ฮึ ข้าไม่เห็นอะไรเลย แค่หยอกให้เจ้าตกใจเท่านั้น" นางหลับตาปี๋

สวมหน้ากากคนืกลบัให้เขาใหม่ น้ิวมอืแตะถูกแผลเป็นบางๆ ข้างกรอบหน้า 

ของเขาเบาๆ นางแอบถอนหายใจ "เจ้าไม่มทีีท่าตกใจเลยสักนิด" ในขณะที ่

นัยน์ตาด�าลืมขึ้นอีกครั้ง ก็เห็นอาการเขาเหมือนไม่ตกใจอะไรเลยจริงๆ

เขายอมรับใบหน้าของตนเอง...ได้แล้วจริงหรือ
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"ช่างเถอะ เจ้าไม่กิน ข้าก็จะเก็บแล้ว น้องสิบสองที่เจ้าพามาก็อย่า

คิดว่าจะได้กิน" นางทิ้งท้ายค�าขู่แล้วคีบอาหารมาที่ริมฝีปากของเขา 

โดยไม่รอค�าตอบ คิดว่าครานี้เขาต้องยอมกินแน่

เน่ียยวนเสวียนมองตาของนาง ก่อนจะอ้าปากกลืนลงไปอย่าง 

ไม่สมัครใจ 

"อาจารย์แปด เจ้าช่างดีกับพ่ีน้องของตนเองจริงๆ" นางหัวเราะ 

อีกแล้ว เสียงหัวเราะของนางช่างไม่น่าฟังเลยจริงๆ 

เสียงหัวเราะแหบห้าวอย่างนี้คล้ายคลึงกับเสียงหัวเราะของเขา 

ราวกับถูกกรวดหยาบขูดและขัดให้เรียบ ตั้งแต่หลังจากรู้ว่าตนเองจะมี

เสียงหัวเราะเช่นนี้ไปตลอดกาล เขาก็หัวเราะน้อยลงมาก แต่นางไม่ใช่ 

นางหัวเราะได้อย่างเบิกบานใจยิ่ง

"เจ้าต้องการอะไรจากข้ากันแน่" พอเขาแขง็ขนืก็ถูกยัดอาหารเข้าปาก  

หลังจากกล้อมแกล้มกลืนลงไปได้ จึงกล่าวข้ึนต่อ "หากพ่ีน้องข้าคนใด 

ล่วงเกินแม่นาง ขอโปรดอภัย หรือหากประสบความอยุติธรรม ข้ายินดี

เป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ให้แม่นาง"

"แม่นาง แม่นางอยู่นัน่ ใครจะรูว่้าเจ้าก�าลงัเรียกผูใ้ด ข้าชือ่เสีย่วปา"

"ชื่อเล่นของแม่นาง จะให้บุรุษเพศล่วงรู้และเรียกขานทั้งที่ไม ่

สนิทสนมได้อย่างไร"

นางท�าเสยีงฮดึฮดั "ถ้ายังเรยีกข้าแม่นางอกีค�าเดยีว ข้า...ข้าจะรังแก

น้องสิบสองของเจ้า! วรยุทธ์แค่ผิวเผินอย่างเขาสู้ข้าไม่ได้หรอก ถ้าเขา 

กล้ากระโดดเรอื ข้าก็จะเหว่ียงแหดักปลา ลากไปตลอดทางแม่น�า้เสยีเลย 

และถ้ามีผู้ใดต้องการเขา ข้าก็จะขายทิ้งเสีย!"
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"เจ้า...ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย!"

"โมโหเสียแล้วหรือ" นางกล่าวย้ิมๆ "ข้าชอบมากท่ีได้ย่ัวโมโหเจ้า  

ย่ิงโมโหมากเท่าไรก็ย่ิงดี" นางใช้แรงกดจมกูท่ีโผล่ออกมาด้านนอกของเขา 

"หาเรื่องรึ!"

"ข้าหาเรื่อง? ไม่ใช่กระมัง" นางหัวเราะเบาๆ ทีหน่ึง พลางวาง

ตะเกียบลงก่อนที่จะลุกขึ้นยืน "เน่ียยวนเสวียน เจ้าสอนวิชาความรู้มา

หลายปี ย่อมต้องรู้ว่าสรรพสิ่งมีผลก็ต้องมีเหตุ ไม่มีลม จะเกิดคลื่นทะเล

ได้อย่างไร เจ้าว่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีเรียกร้องความยุติธรรมให้ข้าเช่นนั้น 

เจ้าพูดหนักไปแล้ว"

"ข้ามัน่ใจในบรรดาพ่ีน้องข้าไม่มผีูใ้ดคดิท�าร้ายคนแน่ แม้ว่าแม่นาง... 

แม้ว่าเจ้าจะยืนกรานว่าม ีนัน่ย่อมแสดงว่าระหว่างนัน้ต้องมกีารเข้าใจผดิ

เป็นแน่"

นางฮึดฮัดอีกรอบ สองมือส�ารวมไว้ด้านหลังก่อนที่จะเดินไป 

ตรงหน้าต่าง แล้วทอดมองแม่น�้ากว้างไกล

เขาถูกขังไว้ในห้องโดยสารเรือชั้นสอง ต่อให้ตัวเขาสามารถ 

มุดหน้าต่างออกไปได้ ทว่าด้วยความเป็นบัณฑิต คงไม่กล้ากระโดดจาก

ชั้นสองลงไปแน่นอน

ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ นางคาดการณ์ไว้หมดแล้ว เพียงรอโอกาส

เท่านั้น และตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว นางย่อมไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยผ่าน

"ผู้ใดกันบอกเจ้าว่าเรื่องอยุติธรรมของข้ามีท่ีมาจากพ่ีน้องของเจ้า 

หรือเจ้าคิดว่ายี่สิบห้าปีที่ผ่านมาเจ้าไม่เคยท�าเรื่องผิดพลาดมาก่อนเลย"

ค�าต�าหนิอนัเยือกเย็นเช่นนีท้�าเอาเขาหยุดสองมอืซึง่ก�าลงัดิน้รนกับ
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การถูกมัดอยู่กับเสาเตียงด้านหลังตัวเขาลง ก่อนจะเงยหน้าข้ึนอย่าง

ประหลาดใจ มองด้านหลังอรชรของนาง

เรื่องที่ข้าท�าผิดพลาด? 

เป็นไปไม่ได้ ภูมิหลังเช่นนี้ไม่มีอยู่ในความทรงจ�าเขาเลย

"เจ้าหมายถึงข้า?"

"ก็เจ ้านั่นสิ เน่ียยวนเสวียน" นางหันกลับมาพูดด้วยรอยย้ิม  

"ความแค้นระหว่างเรา น่ากลัวว่าชั่วชีวิตเจ้าก็ชดใช้ได้ไม่หมด"

ความแค้นระหว่างเราลึกซึ้งถึงขั้นนั้นเชียวหรือ

ถ้าเช่นนั้น...ไยนางถึงยังยิ้มอยู่

ภายใต้หน้ากากเหล็กซึ่งมองไม่เห็นใบหน้า ย่อมไม่อาจล่วงรู้ถึง 

อารมณ์ใดๆ ของนางได้ แต่จิตใต้ส�านึกรู้ว่าเวลานี้ขณะนี้นางก�าลังย้ิม  

ย้ิมด้วยความดีอกดีใจ ไม่เหมือนคนถูกผูกมัดอยู่กับความโกรธแค้นเลย

แม้แต่น้อย

เพราะอะไร เพราะอะไรกัน

นาง...แค้นข้าจริงหรือ

'วันเดียวไม่ได้พบหน้า คะนึงหาดุจจะคลุ้มคลั่ง...'

ความรกัความแค้นแบบใดกัน ท�าให้หญิงสาวผูม้องไปข้างหน้าเสมอ 

คิดถึงมิอาจลืม

"สืออีหลาง เป็นอย่างไรบ้าง ข้างในไม่เกิดเรื่องใช่หรือไม่" สือเอ๋อร์

เดินรีบร้อนมาหา มุมปากมีเศษอาหารติดอยู่

สอือหีลางเก็บสายตาอาวรณ์จากทิวทัศน์แม่น�า้ พลางตอบค�าถามเขา
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"ไม่ พวกเขาก�าลังสนทนากัน เน่ียหยวนเฉ่ียวเล่า เจ้าจัดการ

เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่"

"เขายังหมดสติอยู่เลย"

"อาหารกลางวันของเขา เจ้าเลยส่งมันลงท้องไปเรียบร้อยแล้ว

เหมือนกันอย่างนั้นหรือ"

"แหะๆ อย่างไรเสียเขาก็กินไม่ได้อยู่แล้ว" สือเอ๋อร์ลูบๆ จมูกตนเอง 

"ก็ไม่รู้ว่าไอ้ระย�าคนไหนสอนวรยุทธ์เขา มีช่องโหว่เป็นร้อย น่าขายหน้า

จริงๆ ทว่าโชคดีพลังยุทธ์เขาอ่อน นางจึงไม่ได้ออกแรงเต็มที่ ไม่อย่างนั้น

ข้าล่ะกลัวจริงๆ ว่านางจะพลั้งมือท�าเขาบาดเจ็บ"

ได้ยินค�าวิจารณ์เนีย่หยวนเฉีย่วของสอืเอ๋อร์ เขาขมวดคิว้เข้าหากัน 

แล้วกล่าวว่า "ข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นทีโ่ปรดปรานรกัใคร่ แต่ไม่คดิว่าคนใน

ตระกูลจะตามใจเขาถึงข้ันน้ี" แม้นยังไม่ได้พบเน่ียหยวนเฉ่ียวกับตัว แต่

ในใจเขาก็เกิดความรู้สึกผลักไสอยู่รางๆ แล้ว

สอืเอ๋อร์ไตร่ตรองครูห่น่ึงก่อนท่ีจะพยักหน้า "เขาดเูป็นทีโ่ปรดปราน

ก็คงจริง แต่ประสบการณ์เผชิญหน้ากับศัตรูไม่เพียงพอ วรยุทธ์ก็อ่อนหัด 

ถึงได้เข้าทางเรานี่อย่างไร ข้ากล้ารับรองเลยว่าแม้แต่ข้า เขาก็ยังสู้ไม่ได้" 

เห็นสืออีหลางก้มหน้าครุ่นคิด เขาก็ฉีกยิ้มพูดต่อ "เอาเถอะน่า ถึงตาเจ้า

ไปกินข้าวแล้ว ข้าจะเฝ้าอาจารย์เอง อย่างไรพวกเขาก็แค่สนทนากัน  

คงไม่เกิดเรื่องทะเลาะอะไรได้หรอก"

ทั้งสองต่างรู้ดีว่านางท�าอะไรล้วนมีขอบเขต ประสบเร่ืองใหญ่ก็ย่ิง

ระมดัระวัง แต่ครัง้นีย้กเว้น เพราะผูท่ี้ถูกจบัตวัมาคอืคนทีน่างตัง้ใจรอคอย

มาโดยตลอด
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"ข้ากลัวว่าจู ่ๆ นางจะคิดไม่ซื่อกับเขาจริงๆ" กลัวนางแทะโลม 

เนี่ยยวนเสวียน กลัวเนี่ยยวนเสวียนคิดไม่ตกดับชีวิตตนเอง เฮ้อ... 

มีอาจารย์เช่นนี้ช่างน่าปวดหัวเหลือเกิน

"ถ้าคราวนี้แผนการไม่ส�าเร็จ สืออีหลาง เจ้าว่า...บทสรุปจะเป็น

อย่างไร" แผ่นหลังเขารู้สึกหนาววาบขึ้นมาทันที

ขนาดสอือีหลางท่ีว่าใจคอเด็ดเด่ียว พอนกึถึงบทสรุปของแผนการน้ี 

ก็พลันรู้สึกหนังศีรษะกระตุกแน่นขึ้นมาเหมือนกัน

"ถ้านางไม่บรรลเุป้าหมาย อย่าว่าแต่ตวันางเองเลย กระท่ังเจ้ากับข้า 

ก็ต้องอยู่เป็นเพ่ือนนางไปตลอดชีวิต แม้แต่อนาคตภรรยาที่เรารักกับ 

ลูกน้อยท่ีเกิดมา ยังต้องด�าเนินชีวิตไปโดยคอยดูสีหน้าของนางตลอด"  

เขาพูดเสียงแหบพร่า

สือเอ๋อร์ได้ยินก็สั่นเทิ้มไปทั้งตัว จนแทบจะร้องไห้แล้ว

"ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย มีสิทธิ์อะไรให้เรามารับความทนทุกข์เช่นนี้ 

ข้าขอยอมไปหาท่านพญายม..." เขาพูดยังไม่ทันจบ พลันได้ยินเสียงร้อง

ของนางจากในห้องโดยสารเรือ

ทั้งสองคนมองหน้ากัน ต่างลอบตกใจลึกๆ ว่าคนที่ร้องควรจะเป็น

เนี่ยยวนเสวียนมิใช่หรือ เหตุใดเป็นนางไปได้ ก่อนจะผลักประตูเข้าไป

พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 

สือเอ๋อร์พุ่งเข้าไปก่อนหมายจะช่วยคน เขาเตะโดนของบางอย่าง

เข้าก่อนที่จะก้มหน้ามองแล้วเห็นว่ามันคือหน้ากากเหล็กของนาง เขารีบ

เงยหน้าขึ้นตามสัญชาตญาณ เห็นมือเปล่าของนางบังหน้าถอยไปอยู ่

ด้านข้าง ส่วนเนี่ยยวนเสวียนไม่รู ้หลุดจากเชือกมัดมาตั้งแต่เมื่อใด  
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เห็นได้ชัดว่าถือโอกาสตอนนางไม่ทันตั้งตัวเปิดหน้ากากของนาง

นั่นสิ ควรจะคาดการณ์ได้ว่าในโลกนี้นอกจากเขา นางจะยอมให ้

ผู้ใดเข้าใกล้ตัวนางได้

"อาจารย์!" 

"มอืของท่านบาดเจบ็แล้ว!" สอือหีลางหลุดปากออกมา เงาร่างของเขา 

แวบผ่านหน้าสอืเอ๋อร์อย่างรวดเรว็ คว้าฝ่ามอืข้างหนึง่ของเน่ียยวนเสวียน

ขึ้น บนนั้นมีรอยเลือดที่เป็นผลจากการดิ้นรน

สือเอ๋อร์รีบฉีกมุมเสื้อสีขาวสะอาดด้านในย่ืนส่งให้สืออีหลาง 

พันแผลให้เขา

"แม่นาง ข้าไม่ได้ตั้งใจจะถอดหน้ากากของเจ้า" เน่ียยวนเสวียน 

ไม่รู้สึกถึงความห่วงใยแปลกๆ ของพวกเขา เพียงรู้สึกละอายอยู่ในใจ

นับตั้งแต่ที่เขาเห็นนางสวมหน้ากาก ก็รู้ว่าใบหน้าภายใต้หน้ากาก

จะต้องไม่สะดวกให้ผู้อื่นเห็น ในฐานะคนสวมหน้ากากเหมือนกัน จะไม่รู้

เหตุผลข้อนี้ได้อย่างไร

สองมือของนางบดบังใบหน้าตนเอง เสียงที่ลอดผ่านง่ามน้ิวท�าให้

คนฟังขนลุกได้ 

"ไม่ต้ังใจ...ก็ไม่เป็นไร อย่างไรเสียช้าเร็วเจ้าก็ต้องเห็นโฉมหน้า 

ภายใต้หน้ากากของข้าอยู่แล้ว เมือ่เจ้าเหน็แล้ว ก็ต้องรู้ว่าเพราะใบหน้าข้า... 

เจ้าจึงติดหนี้ข้า!"

ผมด�าสยายถูกสะบัดไปด้านหลัง สองมือของนางค่อยๆ เลื่อนลง

จากสองข้างแก้มช้าๆ เผยใบหน้าของนางออกมา

เวลาราวกับหยุดลง ณ ชั่วขณะนั้น
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เน่ียยวนเสวียนกระท่ังตาก็ไม่กะพริบ มองโฉมหน้าอัปลักษณ ์

น่าสะเทือนขวัญนั้นของนาง

เสียงตึกตักดังข้ึน แม้แต่เขาผู้ซึ่งเห็นความอัปลักษณ์จนคุ้นชิน  

เมือ่เห็นใบหน้านีแ้ล้ว หวัใจก็สัน่ไหวระรวัขึน้อย่างไม่รู้ตัว แทบจะหยุดหายใจ  

ในสมองปรากฏค�าสี่ค�าขึ้นมาอย่างอดไม่ได้...

อัปลักษณ์ยิ่ง!
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4

นาง...เป็นผู้ใดกันแน่

หลงัจากผ่านไปหนึง่วันหนึง่คืน เขาคิดทบทวนความทรงจ�าท้ังหมด

แล้ว แต่ก็ยังคิดเรื่องนางไม่ออก

เขาจากบ้านมาตอนอายุสิบห้า ด้วยเพราะใฝ่ศึกษาหาความรู ้

จึงติดตามท่านหวังหยางหมิง* ไปสอนวิชาความรู้ในที่ต่างๆ ราวสามสี่ปี 

แล้วจึงได้เป็นอาจารย์สอนเอง คนที่เข้าหาส่วนใหญ่ก็เป็นบุรุษ หรือถ้า 

เป็นสตรี ก็เป็นสตรีมีสามีแล้ว จะเคยพบสตรีวัยเยาว์ยังไม่ออกเรือน 

เช่นนี้ที่ใดกัน

โดยเฉพาะวรยทุธ์ของนาง ท�าให้เขานึกถึงเหล่าอาจารย์ท่ีส�านกัวรยุทธ์  

แต่นางเป็นสตร ีจะเป็นอาจารย์ได้อย่างไร และถ้าไม่ใช่อาจารย์ส�านักวรยทุธ์  

ก็ยิ่งไม่มีจุดบรรจบกับเขา เช่นนั้นแล้วนางเป็นผู้ใดกันแน่

* หวังหยางหมิง (ค.ศ. 1472-1529) นักปรัชญาชื่อดังในสมัยราชวงศ์หมิง ผู้เสนอแนวคิดลัทธิขงจื๊อใหม่ซึ่ง 
มีอิทธิพลต่อแนวคิดด้านปรัชญาในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก
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"เสี่ยวปา...นางไม่มีกลิ่นอายยุทธภพ แต่ศิษย์ท่าทางแปลกพิกล 

ทัง้สองคนของนาง อย่างน้อยน่าจะมบ้ีาง...ข้าไม่เคยไปมาคบค้ากับคนใน

ยุทธภพ หรือนางจ�าคนผิดคิดว่าข้าเป็น...น้องเก้า"

"ไม่ คนที่นางตามหาคือเจ้า" สืออีหลางปรากฏตัวขึ้นตรงประตูห้อง

โดยไร้สุ้มเสียง เขากล่าวด้วยรอยย้ิมถ้อยทีถ้อยอาศัย "เนี่ย...เนี่ยปา  

ในเมือ่นางอนญุาตให้ท่านเดินไปมาในเรอืได้ ไยท่านไม่ออกมาผ่อนคลาย

อารมณ์สักหน่อย"

ตั้งแต่เขาท�าให้มือตนเองบาดเจ็บ นางก็สั่งให้ไม่ต้องมัดเขาทันที  

ทั้งยังปล่อยให้เขาเดินไปมาบนเรือได้ตามใจ

เพราะอย่างไรเขาก็เป็นแค่ผูค้งแก่เรยีน และโดยเฉพาะหยวนเฉีย่ว

อยู่ที่ใดยังไม่รู้ เขาจะหนีไปไหนได้

"พวกเจ้าเอาหยวนเฉี่ยวไปขังไว้ที่ใดกันแน่"

"เขาสบายดี สบายจนสบายกว่าน้ีไม่ได้แล้ว ถ้าสบายกว่านี้อีก 

ข้าเกรงว่าเขาจะอ้วนพีจนพบผู้คนไม่ได้แล้ว" แววตาของสืออีหลาง 

เคลื่อนย้ายไปอยู่ท่ีสองฝ่ามือซึ่งเขาเป็นคนท�าแผลให้ เพ่ือให้แน่ใจว่า

บาดแผลไม่มีเลือดไหลแล้ว

ไม่ว่าเน่ียยวนเสวียนจะถามก่ีครัง้ ค�าตอบทีไ่ด้กลบัมาก็เป็นเช่นเดมิ 

เขานิ่งเงียบครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินตามอีกฝ่ายออกมาที่ดาดฟ้าห้องโดยสาร

เรือ

เขามองดูรอบๆ เห็นเพียงเรือใหญ่ล�าน้ีลอยล่องบนแม่น�้าล�าพัง  

ทอดสายตาไปไม่เห็นเงาฝั่ง

พี่ใหญ่อยู่ในแวดวงขุนนาง อย่างน้อยเขาก็คงรู้ว่าการเดินเรือใหญ่
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ประเภทน้ีทางแม่น�้าต้องผ่านการเห็นชอบจากอ�าเภอ โดยเฉพาะระยะน้ี

เกิดเรือ่งลกัพาตัวขึน้บ่อยครัง้ ท�าให้เรอืทางการคอยลาดตระเวนในแม่น�า้

อยู่เสมอ กระทั่งยังขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบสินค้าด้วย 

"จะเป็นผูใ้ดทีม่อี�านาจมากขนาดท่ีอนญุาตให้พวกเขาเดินเรอืได้กัน" 

เนี่ยยวนเสวียนพูดกับตนเอง วิเคราะห์ไปตามนิสัยเคยชิน

สืออีหลางเพียงยิ้มไม่เอ่ยค�า คิดในใจว่าถ้าให้เขารู้ว่าผู้ใดปล่อยให้

เดินเรือ ตีให้ตายเขาก็ไม่เชื่อเป็นแน่

สืออีหลางพูดด้วยรอยยิ้มน้อยๆ พลางท�าเหมือนไม่ตั้งใจชักน�าเขา 

มาที่หัวเรือ 

"ข้าไม่อยู่เป็นเพื่อนท่านแล้ว ท่านเดินเล่นทั่วๆ ก็แล้วกัน" เขาชะงัก

ครู่หนึ่ง แล้วถอดเสื้อหนาบนร่างตนเองคลุมให้บนตัวของเนี่ยยวนเสวียน  

"ลมแรงเดี๋ยวเป็นหวัด ท่านดูแลตนเองหน่อย บนเรือไม่มีหมอ"

"เจ้า..."

สืออีหลางหลุบตาลง ยิ้มเจื่อนๆ พลางเอ่ย "ท่านไม่ต้องขอบคุณข้า 

และก็ไม่ต้องถามอะไรมาก ข้าแค่ขอร้องท่านอย่าเล่นแผนท�าร้ายตนเอง

เป็นพอ การที่ท่านท�าร้ายตนเองมีแต่จะท�าให้เราเดือดร้อนไปด้วย"

"แผนท�าร้ายตนเอง?"

สืออีหลางไม่ตอบค�าถามใดๆ ของเขา เพียงผงกศีรษะให้เขา 

เล็กน้อยแล้วเดินกลับเข้าไปด้านในเรือ

แผนท�าร้ายตนเองอะไรกัน 

พอเขาหมนุตัวกลบัก็เหน็หญิงสาวทีช่ือ่เสีย่วปาผู้น้ัน ทว่าก็ไม่ได้รู้สึก

ตกใจ
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เรือล�าหน่ึงต่อให้ใหญ่แค่ไหน ถ้านางต้องการแก้แค้นเขา ช้าเร็ว 

ก็ต้องมาหาเรือ่งคุยกับเขา เพียงแต่ไม่นกึว่าคราวนีน้างจะไม่สวมหน้ากาก  

กลับเปิดหน้าอัปลักษณ์มาเจอเขาตรงๆ 

ภายใต้ล�าแสงส่องสะท้อน บนใบหน้านางนนูๆ เว้าๆ สลบัปนเปกัน 

อย่างเห็นได้ชัด เหมือนถูกไฟเผาทั้งยังเหมือนเป็นแผลเป็นจากรอยมีด  

อย่างเดียวที่ยังครบสมบูรณ์คือริมฝีปาก

เขายอมรับว่าหากเขาเป็นคนธรรมดา ไม่เคยผ่านวันเวลาที ่

เหมือนกันมา เขาอาจจะตกใจจนหมดสติไปแล้ว

นางยกมือประคองใบหน้าตนเองพลางกล่าวด้วยรอยยิ้ม 

"ใบหน้าข้าน่าเกลยีดเพียงน้ี ท�าให้เจ้าตกใจจนอึง้งันไปเลยใช่หรือไม่"  

นางพลิกตัวขึ้นไปนั่งบนขอบเรือ 

เขาตกใจรบีปรีไ่ปข้างหน้า "ระวัง!" เหน็นางเอนลงด้านหลงัเลก็น้อย 

หัวใจของเขาก็ยิ่งเต้นรัวเร็ว "เจ้าอย่าเอาชีวิตมาล้อเล่น"

"เนี่ยยวนเสวียน จิตใจเจ้าดีจริงๆ ขนาดข้าจับตัวเจ้ามา เจ้ายังมีใจ

เป็นห่วงข้าอีก" น�้าเสียงนางดูสบาย แต่กลับซ่อนความปวดร้าว

เขาแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยินน�้าเสียงนั้น

ซุกหน้าอยู่กับกองต�ารามายาวนานหลายปี ศึกษาแนวคิดของ 

หวังหยางหมิงร่วมกับผู้เรียนทั้งหลาย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะ

เป็นหนอนหนงัสอืไม่เข้าใจท�านองคลองธรรมของโลก เขาถอยออกก้าวหนึง่  

รักษาระยะห่างกับนาง แล้วกล่าวอย่างอ่อนโยน 

"แม่นางเสี่ยวปา ถ้าเจ้ายินดี บ้านข้ามีผู้รู้วิชาทางการแพทย์ แม้จะ

เรียกไม่ได้ว่าล�้าเลิศ แต่ข้าเชื่อว่าด้วยวิชาแพทย์ของเขา จะต้องสามารถ
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รักษาเจ้าได้ถึงเจ็ดแปดส่วน"

"เจ้าหมายถึงเนีย่ลิว่* หรอื" นางย้ิมเยาะทหีนึง่ พลกิตวัลงจากขอบเรอื 

เดินไปหาเขา เห็นเขาถอยออกไปอีกสองสามก้าว ไม่รู้จริงๆ ว่าควรดีใจ

หรือตัดพ้อเขาดี "เจ้าคอยหลบเขาอยู่ตลอดไม่ใช่หรือ เจ้าจะยอมพบเขา

เพื่อข้าหรือไร เนี่ยยวนเสวียน ในส�านักศึกษาเจ้าได้รับเกียรติจากผู้เรียน

เรียกว่าอาจารย์แปด แต่ก็มีหลายคนมากกว่าที่เรียกว่าอาจารย์หน้ากาก 

เน่ียลิ่วเป็นถึงหมอเทวดา ตามหลักแล้วเจ้าสามารถฟื้นคืนใบหน้าได้  

แล้วเหตุใดถึงต้องหลบเลี่ยงเขาด้วยเล่า"

นางกล่าวพลางประชิดเข้าใกล้เขา ส่วนเขาฟังพลางถอยหลังออก 

ถอยจนไม่มท่ีีให้ถอยแล้ว ถึงฝืนสองแขนก่ึงค�านับรกัษาระยะห่างสดุท้าย

ระหว่างสองคน

"แม่นางเสีย่วปา ชายหญิงไม่ควรใกล้ชดิ เจ้าอย่าเข้ามาใกล้กว่านี.้.."  

สองฝ่ามือพลันถูกนางจับไว้ พอเขาจะดึงมือกลับ นางก็ยิ่งจับไว้แน่นขึ้น

นางก้มศรีษะประคองฝ่ามอืทีพั่นผ้าพันแผลของเขาเบาๆ แล้วถาม

ด้วยเสียงอ่อนนุ่ม

"เจ้ายังเจ็บอยู่หรือไม่"

"บาดแผลเลก็น้อยเท่านัน้ แม่นางเสีย่วปาปล่อยเถอะ" เขาเอ่ยอย่าง

เก้อเขิน

"จะให้ข้าปล่อยหรอื ได้ส"ิ นางยกมมุปากข้ึนเล็กน้อย นกึสนกุข้ึนมาอีก  

พอนางปล่อยมือ เขาก็หดมือกลับทันที พอนางก้าวประชิดเข้ามาอีกก้าว 

เขาก็รีบยื่นมือมากันไว้

* เนี่ยลิ่ว หมายถึงบุตรชายล�าดับที่หกของสกุลเนี่ย
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เรอืนร่างของนางไม่ถือว่าสงู ถ้าเขาเอามอืกันเช่นนีก็้จะคล�าถูกเนนิ

อ่อนนุ่มสองข้างของนาง นางกะพริบตาพูดด้วยรอยย้ิม "ที่แท้อาจารย ์

สอนวิชาความรู้เช่นเจ้าก็ยังมีความเป็นบุรุษ คิดอยากจะลูบคล�าข้า  

บอกแต่แรกก็ได้" นางก้าวยาวๆ มาข้างหน้าอีกก้าว แสดงให้เห็นชัดเจน

ว่าไม่กลัวฝ่ามือมารของเขา

"แม่นางเสี่ยวปาอย่าเข้ามา!" เขาแผดเสียงออกมาอย่างแทบจะ

ควบคุมตนเองไม่ได้ ก่อนที่จะเก็บสองมือไปไว้ด้านหลังได้ทันเวลา

นางท�าท่าแนบชิดเข้ามาอีก เขาไม่มีทางถอยแล้ว ได้แต่ยืนเกร็ง 

ล�าตวัแขง็ผดิปกตอิยู่ตรงนัน้ ใบหน้าสวมหน้ากากแหงนมองท้องฟ้าอย่าง

หมดค�าพูด ไม่หันมองหญิงสาวในอ้อมอก

"นี่เจ้าเป็นหลิ่วซย่าฮุ่ย* หรืออย่างไร" นางพูดด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะ

หลับตาลงสูดรับกลิ่นอันคุ้นเคยของเขา

"เจ้าจะล�าบากท�าเช่นนี้ไปด้วยเหตุอันใด"

"ล�าบากอะไร อย่างไรเสียข้าก็ไม่มีผู้ใดต้องการอยู่แล้ว ไม่สู้เราก็ 

จับคู่กันเลยดีกว่า เจ้าว่าดีหรือไม่" ศีรษะของนางหนุนลงบนแผ่นอก 

ของเขา ไออุ่นของเขาราวกับค่อยๆ พุ่งขึ้นมาที่ล�าคอของนาง 

แต่ไรมานางไม่ชอบเข้าใกล้ตัวคนอื่น ย่ิงไม่ต้องพูดถึงให้คนอื่น 

เข้าใกล้นาง สือเอ๋อร์กับสืออีหลางต่างรู้นิสัยนี้ของนางดี ดังนั้นเมื่อต้อง

พักอยู่ห้องเดียวกับนาง พวกเขาก็จะต้องรักษาระยะห่างเอาไว้

แต่เขา คือคนเดียวที่นางเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาเอง
* หลิ่วซย่าฮุ่ย มีนามเดิมว่าจั่นฉิน เป็นชาวแคว้นหลู่ในสมัยชุนชิว ผู้เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตนอยู่ใน
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของจีน เล่ากันว่าระหว่างการเดินทางไปท�าธุระต่างแดน เขาค้างแรมอยู่นอกเมือง  
มีหญิงสาวผู้หนึ่งขอเข้ามาหลบหนาวด้วยร่างกายท่ีหนาวเกร็ง เขาจึงให้นางเข้ามาอิงซบรับอุ่นในอ้อมอก 
ของตน จนรุ่งเช้าวันใหม่ก็มิได้ล่วงเกินหญิงผู้นั้นเลย
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เรือนร่างของเขาไม่ได้เป็นชายหนุ่มผอมสูงอย่างตอนนั้นแล้ว และ

ก็ไม่เหมอืนหนอนหนังสอืทีป่ล่อยตัว นิว้มอืละเอยีดของนางไต่ข้ึนบนแขน

อันแข็งแรงของเขา คิดในใจว่าหลายปีมานี้เขาต้องทุ่มเทก�าลังเพียงใด 

กับเป้าหมายของตนเอง...

ทันใดนั้น เขาก็พุ่งแรงผลักมาโดยที่นางไม่ทันตั้งตัว จนนางล้ม 

ลงกับพื้น

"แม่นางเสี่ยวปา โปรดให้เกียรติตนเองด้วย!" เสียงแหบทุ้มของเขา

แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาด

นางตกตะลึง ก่อนที่จะหัวเราะออกมา

"บุรุษอ่อนโยนมากกว่าครึ่งไม่อาจปฏิเสธหญิงสาวที่พุ่งเข้าอ้อมอก 

เจ้าปฏเิสธข้า เพียงเพราะเจ้าไม่ชอบใบหน้าอปัลกัษณ์ของข้ากระมงั ก็ได้ 

ข้าจะไปตามเนี่ยลิ่วมา เมื่อข้าได้รูปโฉมข้าคืน เจ้าค่อยรับข้าไว้ เช่นนี้ 

ดีหรือไม่เล่า"

"เจ้าน่ีช่างเหลวไหลเหลือเกิน! ข้ามิรู้ว่าระหว่างเรามีความแค้น 

อันใดกันแน่ หากมคีวามโกรธแค้นกันจรงิ เจ้าก็รบีชีแ้จงแถลงให้กระจ่าง 

ถ้าข้าตดิหนีเ้จ้า ย่อมต้องหาวธีิไถ่ถอน เจ้าเป็นสตรี ถึงแม้มเีร่ืองไม่เตม็ใจ

หมื่นแสน ก็ควรที่จะทะนุถนอมตนเอง จะย�่ายีตนเองเพื่อเหตุอันใด"  

เขาย่ิงพูดก็ย่ิงโมโห ก่อนจะสะบดัแขนเสือ้เดินผ่านนางไปโดยไม่สนใจนาง

ซึ่งล้มนั่งอยู่ตรงนั้น

บนใบหน้าที่หันด้านข้างของนาง มีรอยแผลเป็นมากเหลือเกินจน 

มองไม่ออกว่าก�าลงัแสดงสหีน้าเช่นไร นยัน์ตาด�างดงามนัน้เคลือ่นไปทางขวา 

เล็กน้อยก่อนที่จะหัวเราะอย่างมีนัย

Page_�������������.indd   90 5/11/2562 BE   13:13



91

อวี๋ฉิง

"เขาช่างหวัโบราณจรงิๆ" นางพลกิตวัลงนอนแล้วหลบัตา "เมฆลอย

บนฟ้าเปลี่ยนแปลงเสมอ แต่เขากลับไม่เปลี่ยนไปเลย" ทว่าอย่างน้อย 

ก็ท�าให้นางโล่งอกไปเปลาะหนึ่ง

ได้ยินว่าเขาเป็นคนดีไม่ขี้โมโห นางกลัวจริงๆ ว่าเขาจะอ่อนโยน 

กับทุกคนไปหมด บรุษุประเภทน้ีจะทิง้รากปลูกรักให้คนอืน่ได้ง่ายโดยไม่รู้ตัว  

ทว่าเขาไม่ใช่ นั่นจึงท�าให้นางลอบดีใจอยู่ลึกๆ 

เสยีงเท้าย�า่บนดาดฟ้าเรอืเบาๆ และหยุดลงท่ีระยะห่างประมาณหนึง่

"วิชาแอบฟังของเจ้าฉกาจขึ้นทุกวันแล้วสืออีหลาง"

สืออีหลางอาศัยจังหวะพูดสวนกลับอย่างหน้าด้านๆ

"ข้ากลัวอาจารย์เสียเปรียบ จึงเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆ แต่ข้าไม่ได้ยินอะไร 

ทั้งนั้น" เขานับถือนางเป็นอาจารย์ ไม่ได้เรียนแค่ก�าลังวิชามือเท้า กระทั่ง

วิชาฝีปากก็ยิง่ขดัเกลาจนคล่องแคล่วไหลลืน่ น่ากลวัเหลอืเกินว่าวันหนึง่

ค�าพูดหวานปานน�้าผึ้งของเขาจะหลอกได้กระทั่งตัวเขาเอง

"ข้าว่าเจ้ากลวัเขาเสยีเปรยีบมากกว่ากระมงั" นางพูดเหนบ็ "เมือ่วาน

ก็เป็นเช่นนี้มิใช่หรือ ทั้งๆ ที่ข้าเป็นคนร้องเสียงดัง ทว่าคนท่ีพวกเจ้าบุก 

เข้ามาปกป้องเป็นคนแรกคือผู้ใด คือเขา เสียแรงที่พวกเจ้าเคยให้ค�ามั่น

ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ปกป้องเขาเป็นอันขาด"

แย่แล้ว! จิตใจสตรีช่างยากแท้หยั่งถึงเสียจริง

เขากล่าวตอบทันที "ข้าถูกปรักปร�า ท่านอาจารย์! ความจงรักภักดี

ที่มีต่อท่านของข้ากับสือเอ๋อร์ฟ้าดินเป็นพยาน เขา...เขา...เขาเป็น 

คนส�าคญัย่ิงของท่านอาจารย์ เราดแูลเขาก็ย่อมสมควร นอกจากนัน้แล้ว

เขาจะเป็นอะไรได้ ส�าหรับข้ากับสือเอ๋อร์แล้ว เขาก็เป็นแค่คนสกุลเน่ีย 
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คนหนึ่งเท่านั้น" 

นางได้ยินดังน้ันก็มีสีหน้าย้ิมเหมือนไม่ย้ิม ก่อนที่จะเปลี่ยนหัวข้อ

สนทนา

"แล้วสือเอ๋อร์ล่ะ"

"เขาเพิ่งเอาอาหารไปให้เนี่ยหยวนเฉี่ยว"

ก่อนหน้านี้นางเอากะจิตกะใจไปอยู่กับเนี่ยยวนเสวียนหมด จนลืม

ไปว่ายังมีเจ้าเด็กหนุ่มอีกคนหน่ึง นางกระโดดลุกข้ึนปัดฝุ่นบนเสื้อ  

ช�าเลืองมองใบหน้าแข็งขืนของเขา ก่อนที่จะกล่าวด้วยรอยยิ้ม

"ข้าเคยชินกับใบหน้าเจ้าที่มีนัยน์ตาสีเขียว จู่ๆ ให้สือเอ๋อร์เปลี่ยนสี 

ข้าก็คงไม่ชิน เหมือนท่ีไม่ชินกับค�าหวานท่ีเจ้าเอ่ยเมื่อครู่ ช่างยากจะ 

ปรับตัวให้คุ้นเคยเสียจริง" 

สืออีหลางรู้ว่านางก�าลังเย้าแหย่ จากนั้นจึงเดินตามนางเข้าไป 

ในห้องโดยสารเรือ

เงาร่างเบื้องหลังของนางเล็กบาง แต่ต่อให้ลอบโจมตีนางเวลานี้  

ก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางอยู่ดี 

เขาไม่เหมือนสือเอ๋อร์ท่ีชอบความท้าทาย หากไม่ได้เตรียมตัว 

ให้พร้อม เขาไม่มทีางลงมอืง่ายๆ ถึงแม้การท�าเช่นน้ีอาจจะท�าให้พลาดโอกาส 

ไปหลายครั้ง แต่อย่างน้อยเขาก็ก�าลังสั่งสมแผนการเอาไว้มากขึ้น 

'ถ้าสามารถเอาชนะขา้ได ้จากนี้เป็นตน้ไปขา้จะปล่อยเจ้า พวกเจ้า

ไมต้่องตดิตามมาเสีย่งอันตรายกบัข้า แต่ถ้าแพ้กต้็องรูจ้ักเคารพอาจารย์ 

ข้าว่าอย่างไร พวกเจ้าก็ต้องท�าอย่างนั้น'

วันนัน้นางให้ทางเลอืกอย่างใจกว้าง ส่วนพวกเขาก็เดมิพันลงไปแล้ว  
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สูกั้นตัง้แต่ตะวนัขึน้จนตะวนัตก เขาบาดเจบ็สาหัส จนถึงวนันียั้งรูส้กึเจบ็

ที่กระดูกสันหลังอยู่ร�าไร 

เขาไม่รูว่้าวันน้ันสอืเอ๋อร์คดิอย่างไร รูด้ว่ีาตนเองในตอนนัน้ไม่มทีาง

ชนะได้ แต่เขาก็กัดฟันเดิมพันลงไป!

เขาพยายามสูส้ดุก�าลงั เป็นการประลองขอค�าชีแ้นะโดยแท้ ไม่ง่ายเลย 

กว่าจะมีโอกาสประมือกับนางอย่างสง่าผ่าเผย โดยไม่ต้องมีความเป็น

ศิษย์อาจารย์ แต่ต่อให้ได้รับความเมตตาจากสวรรค์ให้เอาชนะนางได้  

เขาก็จะช่วยนางบรรลุความปรารถนาอยู่ดี

ความหมายของนางท่ีมีต่อเขา จะใช้แค่ค�าว่าอาจารย์แทนได้หรือ 

ความผูกพันในใจนั้นมากกว่า

ริมฝีปากของเขาเผยย้ิม นึกถึงเมื่อครู่ที่นางแนบอิงในอ้อมอกของ

เนี่ยยวนเสวียนอย่างเขินอาย

"ถึงอย่างไรนางก็แสร้งท�าเป็นหญิงสาวพราวเสน่ห์ไม่ไหว" เขาแอบ

หัวเราะ 

"เจ้าว่าอะไรนะ" ปลายหูของนางได้ยินเขาพึมพ�ากับตนเอง

เขาเก็บค�าว่าร้ายเมื่อครู ่ท�าทีเป็นแสดงความภักดี แล้วกล่าว 

"อาจารย์ ท่านไม่ค่อยได้ใกล้ชิดบุรุษเพศ ย่อมไม่รู้ว่าจะเล่นกับใจบุรุษ 

ต้องลงมืออย่างไร ศิษย์ยินดีน�าความรู้ทั้งหมดถ่ายทอดให้..."

หญิงสาวผูห้นึง่ทีห่ล่อหลอมหวัใจมาด้วยความเกลยีดชงั กลบัสามารถ 

สัง่สอนจติใจท่ีเป็นธรรมของเขาออกมาได้ สตรีเช่นนี ้หากเนีย่ยวนเสวียน

ไม่รักษาไว้ดีๆ ก็ถือว่าเขาไร้โชควาสนา

...และถือว่าเขากับสือเอ๋อร์ก็ไร้โชคเช่นกัน ที่ต้องปรนนิบัติรับใช้
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อาจารย์ผู้ท�าให้คนอื่นเปลืองสมองเช่นนี้ เขาทอดถอนใจ 

เมือ่ประตูห้องเปิดออก เนีย่หยวนเฉีย่วซึง่ก�าลงัคบีหมเูส้นผดัถ่ัวงอก

ได้ยินเสียงเงยหน้าขึ้น ตะเกียบพลันตกจากมือโดยไม่รู้ตัว

"สืออีหลาง ไปเปลี่ยนตะเกียบคู่ใหม่ให้เขา"

"ยาง...อาจารย์..." สืออีหลางสีหน้าล�าบากใจ 

ชายหญิงอยู่สองต่อสอง เขากลัวว่านางจะเสียเปรียบ โดยเฉพาะ

ก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าคุณชายสิบสองสกุลเน่ียวาจาลื่นไหลร้อยลิ้นและ

ยังชอบเก้ียวพาราสีสตรี เขาจึงย่ิงไม่กล้ารับรองว่านางจะไม่หลงคารม 

ของอีกฝ่าย

ลืมไปว่านางวรยุทธ์อันดับหนึ่งเหนือผู้คน...

เขามองจ้องเนีย่หยวนเฉีย่วซึง่ตวัแขง็ท่ืออยู่ ก่อนทีจ่ะว่ิงลงไปทีค่รวั

อย่างรวดเร็ว

"เนี่ยหยวนเฉี่ยว ใบหน้าเจ้าเป็นตะคริวแล้ว" นางกล่าวด้วยรอยยิ้ม 

แล้วนั่งลงบนม้านั่งกลมโดยไม่ถือเรื่องเล็กน้อย

ม้านั่งกลมนั้นอยู่ข้างตัวเนี่ยหยวนเฉี่ยว ถ้าบอกว่าเขายังมีอารมณ์

กินต่อ น่ันก็โกหกแล้ว เขาพยายามขยิบเปลือกตา แอบบีบขาตนเอง  

ถึงสามารถฝืนดึงมุมปากขึ้นได้บ้าง

"ขอถามแม่นาง เจ้าคือผู้บงการจับตัวข้ากับพี่แปดมาที่นี่?"

"ถูกต้องแล้ว"

โธ่เอ๊ย! 

หากเขามีโอกาสจะต้องตะบันหน้าเจ้าหนุ่มส่งข้าวนั่นหนักๆ สักที 
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ถึงกับกล้าหลอกเขา บอกเขาว่าเทพธิดาผู้หนึ่งคือผู้ลักพาตัวพวกเขา 

ท�าเอาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เตรียมไว้อย่างดีด้วยความเบิกบานใจ 

กินข้าวด้วยความเบิกบานใจ ต้ังตารอพ่ีสาวเทพธิดามาเย่ียมเขา 

ด้วยความเบิกบานใจ...

ช้าเร็ว เขาต้องถูกสตรีท�าร้ายจนตายเป็นแน่

นางอ่านสีหน้าท่ีเขาพยายามกลบเกลื่อนออก ก่อนที่จะกล่าวด้วย

รอยยิ้ม "แสดงว่าสือเอ๋อร์หลอกอะไรเจ้าเข้าแล้วกระมัง"

เกือบจะโพล่งถามออกไปว่านางก�าลังย้ิมอยู่ใช่หรือไม่ ใบหน้าของนาง 

ช่างน่าเกลยีดเหลอืเกิน น่าเกลยีดจนกระท่ังนัยน์ตาคูน่ัน้ของเขาค้างแขง็

เป็นหิน ยากที่จะเคลื่อนย้ายออกจากใบหน้านาง แต่ก็ยังแยกไม่ออกว่า

ภายใต้รอยแผลเป็นตัดสลับนั้นเผยรอยยิ้มอยู่หรือไม่

เขาพลันย่ืนมือออกไป หมายจะสัมผัสแผลเป็นของนางให้แน่ใจ 

ว่าเกิดจากไฟเผาหรือแส้ฟาดกันแน่ ทว่ามันก็เหมือนรอยฟันของกระบี ่

อยู่มากเช่นเดียวกัน...

นางเอียงหน้าหลบเล็กน้อย ด้วยไม่ชอบให้ผู้ใดแตะต้อง

ดวงตาหงส์ของนางใสสว่างมชีวิีตชวีา ในน้ันไม่มแีววเกลยีดชงัหรอื

อาฆาต นั่นหมายความว่าไม่ได้จับคนมาด้วยความโกรธแค้น

ตัง้แต่ฟ้ืนขึน้มาจนถึงวันนี ้เขายังไม่ได้พบพ่ีแปด เพียงได้ยินชายหนุม่ 

ที่รับผิดชอบเรื่องอาหารเอ่ยถึงพ่ีแปดว่าอีกฝ่ายสบายดี เขาไม่ได้ฝืน 

บุกเข้าไปช่วยพี่แปด เพราะมองออกว่าพวกเขาไม่มีเจตนาเป็นศัตรู

แน่นอนด้วยว่าพอได้ยินว่าผูท้ีว่างแผนลกัพาตวัคือหญิงสาว ใจเขา

ก็อ่อนลงครึ่งหนึ่ง กับสตรีแล้ว...เขาจนปัญญา โดยเฉพาะสตรีท่ีต้องตา
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ในทันทีที่เห็นครั้งแรก

"พูดตามตรง โดยปกติสตรีที่ข้าชอบล้วนอายุมากกว่าข้า และ

สดุท้ายกก็ลายเป็นพ่ีสะใภ้ข้าไปหมด เจตนาให้ข้าได้แต่มองอยู่ไกลๆ มอิาจ 

หยอกเย้า" เขาพูดขึ้นโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุ และยังคงจับจ้องนาง 

ไม่ละสายตา

นางตกใจเล็กน้อย แต่ก็ไม่หลบเลี่ยงหัวข้อสนทนา กล่าวด้วย 

รอยยิ้มเต็มใบหน้าว่า "เจ้าจะบอกอะไร"

"ข้าจะบอกว่าสองวันก่อนข้าแปลกใจที่ความจ�าของตนเองแย่ลง

เรื่อยๆ..." เน่ียหยวนเฉี่ยวหรี่ตาลง ไม่มองใบหน้าท่ีอัปลักษณ์เพียงพอ 

ให้เขาตกใจจนหมดสติน้ีต่อไป เพียงกักเก็บแววตาเหมือนเคยรู้จักนาง 

เอาไว้ "เราเคยพบกันใช่หรือไม่"

รอยยิ้มนางแข็งค้างไปในทันที

"ต้องเคยพบแน่ ถูกหรือไม่" เขาดีใจท่ีเห็นท่าทีตอบสนองของนาง

เป็นการโมโหเล็กน้อย ก่อนจะใช้ฝ่ามือตบหน้าผากตนเอง แล้วเอ่ยว่า  

"ข้าต้องเคยพบเจ้าแน่ๆ!"

"เจ้าเคยพบข้า จ�าข้าได้ แต่เขาจ�าข้าไม่ได้"

เขา? 

ในสมองเนีย่หยวนเฉีย่วพลนัว่างเปล่าไปชัว่ขณะ จากนัน้ก็นกึข้ึนได้ 

โธ่เอ๊ย! หรือว่าคนที่นางอยากจับตัวมาไม่ใช่ข้าเนี่ยหยวนเฉี่ยว แต่

เป็นพี่แปดผู้ท่องไปทั่วหล้าเพียงล�าพังผู้นั้น

"เขาจ�าข้าไม่ได้ก็ช่าง" นางรีบเรียกสติกลับมา เห็นแววตาของ 

อีกฝ่ายดูประหลาดขึ้นเรื่อยๆ รู้ว่าเขาก�าลังพยายามร�าลึกเรื่องราวต่างๆ 
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"ข้าไม่มีเจตนาร้ายกับพี่แปดของเจ้า"

"ข้ารู้"

"และข้าก็ให้คนไปบอกคฤหาสน์สกุลเนีย่แล้วว่าข้าจะเชญิพวกเจ้า

มาเป็นแขกสักระยะหนึ่ง เจ้าไม่ต้องกังวล"

"หา?!" เขายังคงจ้องดวงตาหงส์ของนางอย่างพยายามครุ่นคิด ก่อน

ทีจ่ะหลดุปากกล่าวออกไป "ในเมือ่เจ้าสนใจพ่ีแปด ก็แปลว่าไม่ใช่โจรจบัคน 

เรียกค่าไถ่ แล้วเจ้าบอกอะไรพวกเขาไป...ทางท่ีดีบอกว่าข้าน่าสงสาร

ขนาดไหน ล�าบากมากเพียงใดด้วยเถอะ ข้าไม่ได้โกหกนะ น้ิวมือเรียว 

ดจุต้นหอมของเจ้าถึงแม้จะงดงาม แต่ยามจีส้กัดจดุน้ันช่างไร้ความปรานี

เหลือเกิน ท�าเอาข้ายังเจ็บแปลบอยู่จนวันนี้" เขาเอ่ยร้องทุกข์

คนร้องทุกข์ส่วนใหญ่ มักจะแสดงสีหน้าขุ่นเคือง บิดหน้าบูดเบี้ยว 

แต่เนี่ยหยวนเฉี่ยวร้องทุกข์กลับเหมือนเด็กน้อยก�าลังกระเง้ากระงอด 

อย่างยิ่ง

การร้องทุกข์เช่นนี้ดูสนิทสนมเหลือเกิน สนิทสนมจนเกือบจะคิดว่า

เวลาเดินย้อนกลับเสียแล้ว...

นางยิ้มพลางถอนใจ

"หากวันเวลาหมุนกลับได้ ไม่แน่ข้าอาจยังคงเป็นเด็กสาวรับใช ้

ไร้เดียงสาผู้นั้นอยู่" น�้าเสียงของนางอ่อนโยนลง ทว่าจากนั้นก็ปลุกใจ 

กลับมาฮึกเหิมก่อนจะกล่าวอย่างเบิกบาน "ช่างเถอะ วันเวลาย้อนกลับ

อะไรนั่นข้าไม่อยากได้หรอก" เพราะถ้าเวลาไม่เดินไป นางจะตามหา 

เนี่ยยวนเสวียนเจอเช่นในวันนี้ได้อย่างไร 

"เน่ียหยวนเฉีย่ว เจ้าวางใจเถอะ ช้าเร็วข้าก็ต้องส่งเจ้าไปส�านักศกึษา 
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แน่นอน และถือว่าได้ให้ค�าตอบกับเน่ียซื่อแล้ว" นางรู้ว่าเนี่ยหยวนเฉี่ยว

เป็นที่รักใคร่ของเนี่ยซื่ออย่างมาก

เห็นเน่ียหยวนเฉี่ยวมองนางนิ่ง กะพริบตาปริบๆ แม้แต่ค�าพูด 

ของนางก็ไม่ได้ฟัง

"ข้าเห็นรอยย้ิมของเจ้าแล้ว ข้านึกว่าใบหน้าเช่นนี้จะไม่มีอารมณ์

เสียอีก" จู่ๆ เขาก็ยื่นมือจับใบหน้าของนาง นางก็หลบหลีกได้โดยไม่ต้อง

เสียแรงเลยสักนิด

เขาร้องขึน้ "วรยุทธ์ยอดเย่ียม!" มองมาตัง้นาน ถึงพบว่าขณะท่ีนางพูด  

ไม่ต้องขยับกล้ามเนื้อหน้าเลย

ใบหน้าอัปลักษณ์ของนางไม่ได้เป็นมาแต่ก�าเนิด แต่เกิดจากการ 

ได้รับบาดเจ็บ ทว่าหน้าด้านซ้ายเหมือนถูกไฟลวก หน้าด้านขวาเหมือน

ถูกมดีกรดี บางรอยก็ช่างเหมอืนรอยแผลถูกแส้ฟาด สามารถเอารอยแผล

อันน่ากลัวทั้งหมดมารวมอยู่บนใบหน้าเดียวได้เช่นนี้...เบื้องหลังของ 

คนผู้นี้ช่างน่ารันทดจริงๆ 

"น่ีเป็นหน้ากากหนังมนุษย์กระมัง" เน่ียหยวนเฉ่ียวพลันพูดข้ึนมา 

เห็นแววตานางยังคงยิ้มอยู่ ถึงแม้ดูจากใบหน้ายังดูไม่ออกก็ตาม 

เดมิทเีขาเองก็จ�านางไม่ได้ จนกระท่ังสงัเกตเหน็เวลานางพูดมกัจะ

คิดไปในทางท่ีดี ไม่ตัดพ้อโชคชะตาฟ้าดินแม้แต่น้อย สตรีประเภทน้ีที่มี

ความเกี่ยวพันกับพี่แปด เขารู้จักเพียงคนเดียวเท่านั้น

"ข้าควรเรียกเจ้าเช่นไร"

"เรียกข้าว่าเสี่ยวปาเถอะ"

"พี่แปด!" เขาแสร้งมองไปทางประตูห้องพลางร้องขึ้น

Page_�������������.indd   98 5/11/2562 BE   13:13



99

อวี๋ฉิง

นางก็หันมองตามไปโดยไม่รู้ตัว

ตรงประตูว่างเปล่าไร้ผู ้ใด ลมหายใจของเน่ียหยวนเฉี่ยวปะทะ

ใบหน้า นางตอบสนองทันทีจะถีบโต๊ะให้คว�่าโดยลืมไปชั่วขณะว่า  

เครือ่งเรอืนบนเรอืทัง้หมดถูกตอกตะปยึูดไว้แน่น สองแขนของเนีย่หยวนเฉ่ียว 

โอบเอวบางของนางเอาไว้ทันที

"เน่ียหยวนเฉี่ยว ปล่อยนะ!" นางจ้องเด็กหนุ่มที่ก้มหน้าก้มตา 

กอดนาง สลัดอย่างไรก็สลัดไม่ออก

"ข้าไม่ปล่อย ไม่ปล่อย!"

"ถ้าไม่ปล่อย จุดจบของเจ้าจะเป็นเช่นไรรู้หรือไม่"

"ข้ายอมถูกเจ้าตีตายก็ไม่ยอมปล่อย ไม่ง่ายเลยกว่าจะหาเจ้าเจอ 

ข้าจะปล่อยเจ้าโดยง่ายได้อย่างไร"

นางหยุดดิ้น "เจ้ารู้ว่าข้าคือผู้ใดหรือ"

"เหตใุดจะไม่รู ้ข้าชอบหญิงสาวทีอ่ายุมากกว่าข้า ก็เป็นเพราะเจ้า!" 

ไม่ปล่อย ไม่ปล่อยเด็ดขาด ถ้าปล่อยแล้วผู้ใดจะรู้ว่านางจะเล่นพิเรนทร์

อะไรกับเขาหรือไม่

กลิน่กายของหญิงสาวจะไม่เปลีย่น แต่กลิน่กายนางกลบัเปลีย่นไปมาก  

แม้แต่การแต่งกายของนางก็ไม่เหมือนเดิม จะต้องมีผู้ใดคอยเตรียม 

ทุกอย่างให้เบื้องหลังนางเป็นแน่

"ประจบสอพลอดีนัก ถ้าเจ้าจ�าข้าได้จริง ก็น่าจะรู้ว่าข้าไม่ชอบ 

ให้ผู้ใดเข้าใกล้ตัวข้า"

"ข้า...ข้าจ�าได้ ถึงแม้ข้ายังเดก็ ถงึแม้ข้าจะจากหอหย่ังซินกลับบ้านเดิม 

ที่หนานจิง ข้าก็ไม่เคยลืมเจ้า ได้พ่ีสาว ข้าจะปล่อย แต่เจ้าต้องสัญญา 
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ไม่ว่าจะโกรธแค้นอะไรพ่ีแปด ก็อย่ามาลงทีข้่า หรอืถ้าข้าไม่ทันระวงัท�าให้

เจ้าโกรธ เจ้าก็ห้ามรังแกข้า" เขาพูดด้วยความตื่นเต้น

มีคนประเภทหนึ่ง ชวนให้ท้ังรักทั้งหว่ันกลัวในเวลาเดียวกัน 

นอกจากนางแล้วจะเป็นผู ้ใดไปไม่ได้ มิน่าพ่ีแปดที่นิสัยดีเพียงนี้จะ 

ผูกความแค้นได้อย่างไร ที่แท้ก็คือนาง

"ได้ ข้าสัญญา" นางตอบอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์

"ไม่ ยังไม่พอ! ข้าจะให้เจ้าใช้พ่ีแปดสาบาน ต่อให้อนาคตข้าล่วงเกินเจ้า 

ตรงไหน เจ้าก็ต้องเหน็แก่หน้าพ่ีแปด ให้โอกาสข้าไถ่ถอนความผดิ ไม่เช่นนัน้ 

ต่อให้เจ้าฆ่าข้าในฝ่ามือเดียว ข้าก็ไม่ปล่อยเด็ดขาด!"

นางกลอกตา ก�าลังจะตอบตกลง สืออีหลางก็ถือตะเกียบใหม่ 

เดินเข้าประตูมา พอเห็นภาพตรงหน้าก็ร้องขึ้นเสียงดัง

"เน่ียหยวนเฉี่ยว เจ้ากล้ารังแกนาง?" ในสมองผุดภาพที่คนทั่วไป 

ลือกันว่าสกุลเนี่ยมี 'เจ้าหนุ่มลามก' ขึ้นทันที

อารมณ์โมโหคุกรุ่นขึ้น ในขณะท่ีบึ่งไปข้างหน้า มือหน่ึงก็คว้าคอ 

ด้านหลงัของเน่ียหยวนเฉีย่ว มอืซ้ายอาศัยจงัหวะน้ีฟาดไปทีส่ะบกัของเขา

แต่การตอบสนองของนางไวกว่า เอาตัวมาขวางหมัดหนักของเขา

เอาไว้ นิ้วมือทั้งห้าคว้ามือเขาสะบัดออกไป สลายพลังยุทธ์ไปกว่าครึ่ง 

"สืออีหลาง! เจ้าโมโหจนลืมญาติพี่น้องแล้วหรือ" นางตะคอก

ในชั่วพริบตานั้น พวกเขาประมือแลกหมัดกัน เนี่ยหยวนเฉี่ยว 

มองเหน็แค่ครึง่หน่ึง ตอบสนองไม่ทนัเลย ได้ยินเสยีงร้องตะโกนของนาง 

ลอยเข้ามาทางข้างหู นึกถึงหลังจากที่ถูกจับตัวข้ึนเรือ นอกจากนาง  

บนเรือก็มีเพียงสือเอ๋อร์ที่ส่งข้าวให้เขากับสืออีหลางตรงหน้า
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ถ้าเขาจ�าไม่ผดิ พ่ีสีเ่คยบอกเขาว่าคนท่ีอยู่กับนางคอืพ่ีน้องสกุลเน่ีย...

"หา?! หรือว่าเจ้าก็คือพ่ีสิบเอ็ดท่ีชะตาอาภัพสุดแสน ฝึกวรยุทธ ์

ไปได้ครึ่งทางหนีออกมาก็ถูกจับกลับไปอีก ต่อมาถูกซ้อมจนทนไม่ไหว 

แม้แต่อาหารค�า่ในคืนส่งท้ายปีก็ไม่สามารถกลบัมากินพร้อมหน้าพร้อมตา 

กับครอบครัวได้ ดึกด่ืนเที่ยงคืนเขียนจดหมายด้วยเลือดส่งนกพิราบ 

มาขอร้องให้พ่ีสามช่วย แต่นกบินมาถึงสกุลเนี่ยเหลือเพียงแค่ตัวเดียว  

ตวัอืน่ๆ ทัง้หมดถูกยิงตก ช่างน่าสงสารย่ิงนกั ขนาดข้าซึง่ปกติไม่เจบ็ปวดใจ 

เพื่อชายใด ยังอดไม่ได้ที่จะน�้าตาไหลให้หยดสองหยดตอนกินอาหารค�่า

ในคืนส่งท้ายปี" เขาพูดจบภายในรวดเดียว ท�าเอาสีหน้าของสืออีหลาง 

ทัง้อายทัง้โมโห อย่างกับอยากจะบบีคอเจ้าเดก็บ้าตรงหน้าให้ตายทัง้เป็น

"ที่แท้ยังหลุดรอดไปได้ตัวหนึ่งหรือนี่" นางกล่าวด้วยรอยยิ้ม

"อาจารย์ ท่าน...ท่านต้องเชือ่ข้า ข้าก็แค่รายงานว่าสบายดเีท่านัน้..."

"ข้าไม่ได้ว่าอะไรเจ้าสักหน่อย จะตื่นเต้นตกใจไปไย"

เน่ียหยวนเฉี่ยวมองเนี่ยสืออี* ไม่ละสายตา แล้วเอ่ยข้ึนด้วย 

ความสงสัย

"เจ้า...เป็นพ่ีสบิเอด็ของข้าจรงิหรอื ได้ยินว่านยัน์ตาของพ่ีสบิเอด็ข้า

เป็นตาแมว ยามราตรยัีงสามารถมองเหน็คนท่ีอยู่ออกไปเป็นพันลีไ้ด้อย่าง

ชัดเจน เหตุใดนัยน์ตาเจ้าถึงเป็นสีด�าล่ะ"

"ไม่ใช่เรื่องของเจ้า!" เนี่ยสืออีติติง เขาเกลียดที่สุดในชีวิตกับการ 

มีคนพูดถึงนัยน์ตาแปลกแตกต่างของเขา โดยเฉพาะเจ้าหนุ่มลามก 

ทีท่�าให้เขารูส้กึรงัเกียจผูน้ี ้"ตอนน้ีทีเ่จ้าควรสนใจคอืจะร่วมมอืกับแผนร้าย

* เนี่ยสืออี หมายถึงบุตรชายล�าดับที่สิบเอ็ดของสกุลเนี่ย
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ของนางอย่างไร...ไม่สิ ข้าหมายถึงแผนการ!" 

"ร่วม...ร่วมมือ?" ก็ใช่น่ะสิ ถ้าไม่ต้องการความร่วมมือจากเขา  

นางจะยอมรับสารภาพง่ายๆ เช่นนี้ได้อย่างไร

จบกัน แย่แล้ว พ่ีสี่ท่านฝากผิดคนจริงๆ ฝากผู้ใดไปส่งข้าก็ได้  

เหตุใดต้องเป็นพี่แปดด้วยนะ

หนังศีรษะเน่ียหยวนเฉีย่วชาไปหมด ชัว่ขณะน้ันรู้สกึว่าฤดูใบไม้ผลิ

ปีนี้ช่างหนาวเย็นเสียเหลือเกิน...

แม่น�้ายามย�่าราตรีช่างน่ากลัวจริงๆ 

เน่ียยวนเสวียนเดินเลียบบนดาดฟ้าเรือรอบหนึ่งพลางมองไกล 

ออกไปด้านนอก เป็นแผ่นฟ้ามืดด�าสนิท ราวกับท้องฟ้าและผืนดินผสาน

รวมเป็นสีเดียวกัน ทิ้งเรือล�านี้อ้างว้างเพียงล�าพัง

เขาเป็นเป็ดแล้ง* อย่าว่าแต่ว่ายน�า้ไม่เป็นเลย ขนาดกระโดดลงแม่น�า้ 

ให้ว่ายไปทางไหนเขาก็ยังไม่รู้ ความรู้สึกไร้ความสามารถเช่นน้ีไม่เคยมี

มานานแล้ว

"พี่...พี่แปด" 

น�้าเสียงตัดพ้อที่ฟังแล้วคุ้นหูดังขึ้น เน่ียยวนเสวียนรีบหันมาทันที 

พลางกล่าวด้วยความดีใจ "หยวนเฉีย่ว พวกเขาปล่อยเจ้าออกมาแล้วหรือ"

"ใช่ ก็แค่เรือล�าเดียว ข้าจะไปไหนได้ นางมีใจกลัวว่าข้าจะอุดอู้ 

จึงปล่อยข้า ทว่านางบอกว่าข้ายังเป็นตัวประกัน พ่ีแปด ท่านคงเข้าใจ 

ใช่หรือไม่ ค�าว่าตัวประกันก็คือถ้าท่านท�าให้นางไม่พอใจ ข้าจะเป็นคน 

* เป็ดแล้ง เดิมหมายถึงเป็ดที่ถูกเลี้ยงแต่บนบก ไม่ให้สัมผัสน�้า ภายหลังใช้เปรียบเปรยถึงคนที่กลัวการลงน�้า 
ว่ายน�้าไม่เป็น

Page_�������������.indd   102 5/11/2562 BE   13:13



103

อวี๋ฉิง

รับเคราะห์นั้นแทนท่าน"

"พ่ีแปดท�าให้เจ้าเดือดร้อนแล้ว" เนี่ยยวนเสวียนกล่าวด้วยเสียง 

อ่อนโยน เห็นเนี่ยหยวนเฉี่ยวทอดถอนใจ รู้ว่าเขาเป็นคนกระฉับกระเฉง 

มีชีวิตชีวา ยากที่จะทนรับการถูกควบคุมเช่นนี้ได้ 

"ไม่เป็นไร ขอเพียงท่านท�าตามความต้องการของนาง บทสรปุของข้า 

ก็ไม่น่าสมเพชแล้ว" เขาพลอยถามไปตามเหตกุารณ์ "พ่ีแปด ท่านกับนาง...

มีความแค้นอันใดกันแน่"

"นางไม่ยอมบอก ข้าเองก็นึกไม่ออก"

"หา? นางยังไม่ได้บอกอีกหรือ"

เนีย่ยวนเสวียนเหน็เขาตกใจ จงึถามขึน้ "นางบอกเจ้าหรอื หยวนเฉีย่ว  

เจ้าอย่าปิดบังข้า บอกข้ามาตามตรง ข้าผิดต่อนางตรงไหนกันแน่"

เนี่ยหยวนเฉี่ยวกะพริบตาทีหนึ่ง ลังเลเล็กน้อย แล้วจึงเอ่ยขึ้น

"พ่ีแปด แม้แต่ความทรงจ�าสักเพียงนิดท่านก็ไม่มีจริงๆ หรือ"  

เหน็เขาส่ายหน้า เนีย่หยวนเฉีย่วเหน็ท่าไม่ดจีงึชีช้วน "หรอืว่าแต่ไหนแต่ไร 

พี่แปดไม่เคยยั่วโทสะสตรีเลย"

"หยวนเฉี่ยว เจ้ารู้หรือว่านางเป็นผู้ใด"

"ไม่ๆๆๆ ข้าจะรู้ได้อย่างไรล่ะ" ทหารกองหน้าเป็นไม่ง่ายเลยจริงๆ 

ประจวบเหมาะพอดีท่ีเขาไม่ต้องไปส�านักศึกษาเป็นการช่ัวคราว แต่ก็ 

ทนเห็นพ่ีแปดถูกนางแกล้งเล่นไม่ได้ เฮ้อ จะว่าให้ถึงที่สุด เขาก็ยังเป็น 

พ่ีแปดที่ท�าให้รู้สึกล�าเอียง "พี่แปด ข้ารู้แค่ว่าชื่อเล่นของนางคือเสี่ยวปา  

ท่านก็เป็นคนล�าดับที่แปด คนหนึ่งเหล่าปา* คนหน่ึงเสี่ยวปา เหล่าปา 
* ในภาษาจีน ค�าว่า 'เหล่า' เมื่อวางหน้าตัวเลขจะหมายถึงล�าดับในครอบครัว 'เหล่าปา' คือลูกคนท่ีแปด  
ส่วนค�าว่า 'เสี่ยว' โดยมากมักใช้น�าหน้าชื่อเด็กหรือผู้หญิงเพื่อให้ฟังน่าเอ็นดู ในที่นี้ 'เสี่ยวปา' จึงตั้งล้อไปกับ 
'เหล่าปา'
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กับเสี่ยวปา อะไรจะบังเอิญเช่นนี้ ถูกไหม ในโลกนี้ คนที่เป็นล�าดับที่แปด

มีไม่มากนักหรอก" 

เน่ียยวนเสวียนตกใจ "บังเอิญมาก หยวนเฉ่ียว ตาเจ้าติดอะไร

สกปรกหรือ เหตุใดจึงขยิบตาให้ข้าตลอด"

เจ้าพี่แปดทึ่ม 

เขาแอบถอนหายใจ "พ่ีแปด อายุนางดเูหมอืนก็มากแล้ว ข้าแอบถาม 

ศิษย์ของนางยังตกใจ นางอายุเท่ากับท่านเลย"

เน่ียหยวนเฉี่ยวพูดไม่มีหัวไม่มีท้าย เนี่ยยวนเสวียนจึงกล่าว  

"อายุของนางเก่ียวอะไรกับข้า หยวนเฉี่ยว ตาของเจ้าเจ็บใช่หรือไม่  

ลมแม่น�้าพัดจนรู้สึกไม่สบายใช่หรือไม่"

เนีย่หยวนเฉีย่วได้ยินดงันัน้แทบเป็นลมล้มพับ เขาจ้องเน่ียยวนเสวียน 

แล้วพูด "พ่ีแปด ท่านสมองทื่อหรือไร! ข้าขยิบตาหมายถึงบอกท่าน 

เป็นนัย เข้าใจหรือไม่ นางคือ...คือ...คือ...นางอัปลักษณ์ แต่นางยิ้มแล้ว

น่ารักมาก ข้าชอบนาง หญิงสาวที่ข้าชอบจะไม่มีทางแย่ไปสักเท่าไร  

พี่แปด หากท่านไม่เอา ข้าเอานะ!" 

ค�าพูดของเขาสบัสนไปหมด เนีย่ยวนเสวียนไม่ได้สบืสาว เพียงมอง

ว่าเขาคงสติเลอะเลือนไปชั่วครู่

ก็ถูก เป็นครั้งแรกที่ถูกลักพาตัว หยวนเฉี่ยวไม่ตกใจสิถึงจะแปลก

"ข้าไม่ได้สนใจนางเลยสักนิด ไม่ต้องพูดถึงว่าเอาหรือไม่เอา"  

เนี่ยยวนเสวียนขย้ีศีรษะของอีกฝ่ายก่อนที่จะกล่าวอย่างอ่อนโยน "เจ้า 

ไม่ต้องกลวั ไม่ว่าเรือ่งอะไรข้าจะรบัหน้าเอง และนางก็ต้องการแก้แค้นข้า  

มโีอกาสเมือ่ไรข้าจะให้นางปล่อยเจ้าก่อน" เมด็ฝนละเอยีดเริม่โปรยปราย
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ลงมา เขาพูดต่อว่า "อย่าอยู่บนนี้นานนักเลย เดี๋ยวจะเป็นหวัดเอา"

"เฮอะ ข้าถูกขังอยู่ในห้องจนเกือบจะส�ารอกและอุดอู้ตายอยู่แล้ว 

ข้าอยากสูดอากาศอยู่ที่นี่มากกว่า!" 

เนี่ยยวนเสวียนไม่ถือสาค�าพูดกระแทกกระทั้นของเขา

"ถ้าอย่างนั้นข้าจะไปเอาร่มให้"

"เจ้าพ่ีแปดหนอนหนงัสอื สมองทึม่ ข้าพูดไปต้ังเยอะเขายังไม่เข้าใจ

อีกหรือ ไม่คิดบ้างเลยว่าข้าปกป้องท่านขนาดไหน ข้าสู้อุตส่าห์พยายาม

บอกท่านเป็นนัย ช!ิ" เน่ียหยวนเฉีย่วมองจ้องเงาหลงัของอกีฝ่าย รู้สึกโมโห

จนเหนื่อย จึงพลันทรุดนั่งยองลงไปกับพื้นดาดฟ้าเรือ 

นางให้เขามาอยู่เป็นเพ่ือนพ่ีแปด โดยหลักคือกลัวว่าพ่ีแปดจะ 

เป็นห่วงเขา เขาก็มา และด้วยความเป็นญาติสนิท จึงยอมเสี่ยงอันตราย

พูดบอกเขาเป็นนัย เขาก็ยังไม่เข้าใจอีกหรือ

"คงไม่กระมัง ก็เพราะพ่ีแปดเป็นคนละเอียดอ่อนเอาใจใส่ ไม่ว่า 

เรื่องอะไรก็คิดอย่างรอบคอบ ดังนั้นจึงมีแต่คนถูกชะตาเช่นนี้ คราวก่อน

อาจารย์ทีส่�านักศึกษาของเขายังฝากส่งจดหมายกลับบ้านเกิด ให้พวกเรา

โน้มน้าวพ่ีแปดว่ามีคนยินดียกบุตรสาวให้แต่งงานกับเขา ไม่ว่าภายใต้

หน้ากากจะเป็นรูปโฉมเช่นใด เขาจะไม่เข้าใจความนัยที่ข้าสื่ออย่าง 

เข้าใจง่ายท่ีสุดนี้ได้อย่างไร" ในขณะท่ีเนี่ยหยวนเฉ่ียวก�าลังปวดหัว 

อย่างหนัก ก็พลันนึกถึงความรู้สึกนึกคิดของพี่สี่ที่มีต่อพี่แปด

'พ่ีแปดของเจ้าเป็นคนดี แต่ระดับความดีของเขาแตกต่างกันไป 

ตามบคุคล โดยเฉพาะสตร ีซึง่ดเีกินไปจะก่อความยุ่งยากให้กับตวั หน้าตาเขา 

ไม่หล่อเหลา แต่โลกนี้ก็ย่อมต้องมีสตรีผู้ฉลาดอยู่บ้างที่มองจิตใจไม่มอง
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หน้าตา เขาก�าลงัปกป้องตนเอง กับสตรแีล้วเขาท�าได้ถึงข้ันมองแต่ท�าเป็น

ไม่เห็นได้' 

ตอนนั้นเขาถามพ่ีสี่ว่าเพราะอะไร พ่ีสี่ตอบเพียงว่าเขายังอายุน้อย 

โตขึ้นจะเข้าใจเอง

ตอนนี้เขาโตแล้ว แต่...มันเพราะอะไรล่ะ...

"ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี!" เขาร�่าร้อง

ยามนี้ฝนยิ่งตกหนักขึ้น ทว่าเนี่ยยวนเสวียนก็ยังไม่กลับมาสักที
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5

ทางเดินมืดสนิทไม่มีแสงเทียนใดๆ เนี่ยยวนเสวียนเดินคล�าทางไป 

เดิมคิดว่าจะไปขอร่มจากนางหรือไม่ก็ชายหนุ่มสองคนน้ัน ใครจะรู้ว่า 

เดินมาตั้งนาน ก็ยังไม่พบผู้ใดเลย

"นั่นใครน่ะ"

เขาได้ยินเสียงก่อนจะมองอย่างถ่ีถ้วน และเห็นแสงเทียนอ่อนเบา

ส่องออกมาจากด้านล่างของสองห้องโดยสารเรือตรงหน้า เขารีบเอ่ยขึ้น

"แม่นางเสี่ยวปา ข้าอยากจะขอยืมร่ม" 

"ร ่ม? ข้างนอกฝนตกหรือ เจ้ายังมีแก่ใจผ่อนคลายอารมณ ์

บนดาดฟ้าอีกหรือ ก็ดี เช่นนั้นข้าไปเดินเป็นเพื่อน" 

"ไม่ต้อง แม่นางเสี่ยวปา ข้าเพียงอยากคุยความหลังกับน้องชาย 

ร่ม...ไม่ต้องแล้วก็ได้ ข้าขอตัวก่อน"

"พูดอกีทีก็คอืเจ้าก�าลงัต�าหนทิีข้่าขงัน้องชายเจ้าไว้นาน จงึไม่อยาก
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ให้ข้าไปรบกวนพวกเจ้าสินะ ก็ได้ ข้าไม่ไปก็ได้ ถ้าเจ้าต้องการร่มก็เข้ามา

หยิบเองก็แล้วกัน"

"ห้องนอนสตรี จะให้ชายใดล่วงล�้าได้อย่างไร"

"ชักช้าอืดอาดจริงๆ ข้ายังไม่หลับเสียหน่อย เจ้าเข้ามาหยิบไปได้  

ไม่อย่างนั้นเจ้าโดนลมหนาวก็ช่าง แต่ถ้าน้องสิบสองของเจ้าเป็นหวัด 

ความผิดของเจ้า...ก็ยิ่งทับถมมากขึ้น"

เดิมทีเน่ียยวนเสวียนจะไปแล้ว แต่พอนึกถึงหยวนเฉี่ยวจึงท�าได้

เพียงเดินไปผลักประตูเปิดออกช้าๆ และเปิดประตูท้ิงไว้เช่นน้ัน ก่อนจะ

กล่าวขึ้น

"แม่นางเสี่ยวปา เจ้าจะล�าบากเช่นนี้ไปไย ไม่สนทนาให้กระจ่าง 

หรือเจ้าจะขังพวกเราไว้บนเรือตลอดไป"

"เจ้าเรียกข้าแม่นางน่ันแม่นางน่ีเช่นน้ี ข้ากล้าพนันเลยว่าแม้แต ่

ชื่อเล่นข้ามีที่มาอย่างไร เจ้าก็ไม่สนใจอยากรู้"

เขาไม่สนใจแน่นอน อย่างเดยีวท่ีเขาสนใจก็คอือยากรูว่้าเขาตดิหนี้

อะไรนางกันแน่ เมื่อใดนางถึงจะปล่อยเขาลงจากเรือสักที

"นั่น ร่มอยู่ทางซ้ายมือของเจ้า หยิบไปได้เลย"

เนี่ยยวนเสวียนก้มหน้าลงมอง ก็เห็นร่มกระดาษเคลือบน�้ามัน 

วาดเป็นภาพบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงวางอยู่คันหน่ึง เมื่อหยิบมันมาแล้ว

ก็เงยหน้าตรงก�าลังจะกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพ ทว่ากลับเห็นนาง...

เขาพลันเซถลาไปสองสามก้าว คิดจะวิ่งออกจากประตูห้อง กลับมี

เสียงตึงดังขึ้นจากการที่ไหล่ขวาของเขาชนบานประตูก่อนที่บานประตู 

จะปิดลงโดยทันใด
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นางเผยย้ิมนึกสนุก "เนี่ยยวนเสวียน ดูเจ้าลนลานเข้า ท�าเป็น

กระต่ายตื่นตูมไปได้"

เขาเบนสายตาออกด้วยความยากล�าบาก "เจ้า...เจ้าช่างไม่รู้จัก

กระดากอาย!"

"ข้ารู้จักกระดากอายดี ถ้าเจ้าสังเกตดีๆ ข้าก็หน้าแดงนะ"

"เหลวไหล! แม่นางเสี่ยวปา เจ้าต้องการล้างแค้นข้า ไม่เห็นจ�าเป็น

ต้องท�าลายชื่อเสียงเกียรติยศตนเอง!"

นางย้ิมก่อนท่ีจะกระโดดขึน้มาจากอ่างอาบน�า้ แล้วก้าวช้าๆ เดินเข้ามา 

ใกล้เขา "นิสัยของเจ้าช่างจริงจัง ท�าให้อดอยากจะรังแกเจ้าไม่ได้!"

สองฝ่ามืออ่อนนุ่มสัมผัสที่หน้าอกของเขาเบาๆ เขาหันมองนาง 

ด้วยความโกรธตามสญัชาตญาณ เมือ่เหน็ว่าเสือ้ผ้าของนางไม่เรยีบร้อย 

เผยให้เห็นล�าคอขาวนวลเนียนก็รีบผลักนางออกทันที

"เจ้า...เกลียดข้า แล้วไยต้องล�าบากป่นปี้ท�าลายตนเอง!"

"ข้าเคยพูดหรือว่าข้าเกลียดเจ้า เนี่ยยวนเสวียน ข้าออกจะชอบเจ้า

อย่างมากโข อย่างไรเสยีเราต่างอปัลกัษณ์เหมอืนกัน ก็จบัคูกั่นเลยสิน้เรือ่ง"  

นางหัวเราะคิกคัก 

"ข้าไม่ได้มใีจต่อเจ้า จะพูดอะไรเรือ่งขืนใจ! แม่นางเส่ียวปา พอฟ้าสาง  

เจ้าเอาเรือเทียบฝั่ง ข้าจะไม่บอกเรื่องที่เจ้าลักพาตัวข้ากับผู้ใด แม้แต ่

จวนว่าการข้าก็จะไม่ไปฟ้อง"

"เสี่ยวปาๆ เจ้ารู้หรือไม่เหตุใดข้าชื่อเสี่ยวปา ตั้งแต่ต้นจนจบ เจ้า 

ไม่สนใจข้าเลยสักนิด แต่ข้ากลับทุ่มเทใจให้เจ้าทุกวิถีทาง"

ความตัดพ้อในน�้าเสียงของนางท�าให้เขาหันสายตากลับมาโดย 

Page_�������������.indd   109 5/11/2562 BE   13:13



110

ผู ้ดูแลสอนรัก

ไม่รู้ตัว สองนัยน์ตาของนางจ้องเขม็งท่ีเขา นัยน์ตาด�าเผยให้เห็นแววตา

แน่วแน่เด็ดขาด ดูท่าจะ...รอดตัวยากเสียแล้ว

เพียงแต่...พอมองใกล้ๆ ก็พลนัรูส้กึว่าแววตาของนางนัน้คุน้เคยมาก

"ฮึ ไม่ตอบแปลว่าปฏิเสธ เช่นนัน้ข้าจะท�าสิง่ท่ีไม่อาจแก้ไขได้ล่ะนะ..."

"แม่นางเลอะเลือนแล้ว พูดเรื่องเหลวไหลเหล่านี้ออกมาได้!"  

เขาต�าหนิ เพิ่งเคยพบสตรีไม่ยั้งคิดเช่นนี้เป็นครั้งแรก

นางย้ิมเผยให้เห็นฟันเรยีงสวย แล้วกล่าวขึน้ "ท่านอาจารย์หวัโบราณ  

ชอบพูดแต่หลักการปลอมๆ" พูดจบ นางก็ปิดปากหัวเราะออกเสียง  

"เราสองคนช่างเข้ากันจรงิๆ ข้าอายุไม่น้อยแล้ว ถ้ายังไม่แต่งงานอกี ก็ไม่มี

ผู้ใดเอาแล้ว"

เสียงหัวเราะของนางยังคงเสียดแทงหู เขาหรี่ตาลงเล็กน้อย นึกถึง

เมื่อครู่ที่หยวนเฉี่ยวพูดถึงว่านางอายุเท่ากับเขา 

ไม่เหมือนเลย! นางเหมือนเด็กน้อยซุกซนคนหน่ึง ไม่เหมือน 

หญิงสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนวัยยี่สิบห้าปีเลยสักนิด

"หนึ่ง สอง สาม เห็นข้าเปลือยกาย เจ้าก็ต้องรับผิดชอบ" จู่ๆ นางก็

ยิ้มขึ้นมา

เขาได้ยินดังนั้น หางตาเพียงทันแลเห็นนางลงมือถอดเส้ือ ก็รีบ 

ผลักนางออกทันที ก่อนที่จะหมุนตัวหลบเลี่ยง

ข้างหลังมีเสียงหัวเราะเสียงต�่าดังมาตลอด เขายิ่งคิดก็ยิ่งโมโห แต่

ไม่อยากหันกลบัไป เพราะถ้าหันกลบัไป ก็คงไม่มทีางหวนคนืได้จรงิๆ แล้ว

เขาไปหาเรือ่งดาวพิฆาตน้อยผูน้ีม้าจากท่ีใดกันแน่นะ เขาความจ�า

ดีมาก บทความเมื่อสองสามปีก่อนก็ยังสามารถท่องได้อย่างลื่นไหล  
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จะลืมหญิงสาวผู้หนึ่งที่เคยผูกความแค้นด้วยได้อย่างไรกัน

หรือว่า ไม่ใช่ความแค้น

เขาหรี่ตาครึ่งหนึ่ง มองออกไปเห็นสีด�าด้านนอกไม่มีขอบเขต  

ลมหนาววูบหน่ึงพัดเข้ามา กระท่ังเขาก็ยังแทบจะอดที่จะร้องบอกหนาว

ไม่ไหว 

"แม่นาง โปรดให้เกียรติตนเองด้วย รีบสวมเสื้อผ้าเถอะ"

"ข้าไม่หนาว จะสวมด้วยเหตุใด"

เขาได้ยินก็หันหน้ากลับมา เห็นนางถอดเส้ือชั้นนอกแล้วด้านใน 

ยังมีเสื้อบางอีกตัวหนึ่ง จึงไม่นับว่าเสียมารยาทมาก

"เจ้า..." อารมณ์โมโหพุ่งขึ้นมาที่ล�าคอ "เจ้าแกล้งข้า?"

"ข้าไม่ได้แกล้งเจ้า เพียงแต่เห็นเจ้าหัวโบราณจนข้าทนไม่ไหว  

เลยหยอกเล่นนิดหน่อยเท่านั้น"

"เจ้านี่ช่าง..."

"เกินเยียวยา ข้ารู้ เอาเถอะ เห็นเจ้าโกรธ ข้าขอโทษก็ได้" นัยน์ตา

ของนางเคลื่อนไปทางขวาเล็กน้อย ฝืนส�ารวมรอยยิ้ม

ปากไม่ตรงกับใจ!

หากนางขอโทษด้วยใจจริง คงไม่กลอกตาให้วุ่นวายเช่นนี้

ฉับพลันนั้นเองราวกับมีแสงสว่างวาบขึ้นในหัวของเขา 

เมื่อครู่เขา...ก�าลังคิดเหลวไหลอะไรกัน

นางป้องปากอดไม่ไหวหัวเราะออกมา หวัเราะจนตาโค้ง หางตาหงส์ 

ของนางถูกรอยแผลเป็นบิดเบือนจนแยกเค้าเดิมไม่ออก...แต่...แต่นั่น...

เป็นไปได้หรือ!
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เป็นไปได้อย่างไร!

เหตใุดจงึนึกไม่ถงึนะ หญงิสาวเพียงคนเดียวท่ีจะสามารถมีความแค้น 

กับเขาได้...หญิงสาวผู้นั้นถูกทอดท้ิงมานานมาก นานจนซ่อนฝังอยู ่

ส่วนลึกในใจเขามานานนับสิบปี และถูกนึกถึงขึ้นมาน้อยมาก

เลี่ยนยาง...

บริเวณหน้าอกบีบรัดแน่นขึ้นทันทีราวกับความรู้สึกเก่าๆ ถูกสาป 

ให้กลับฟื้นคืน เขาปล่อยมือที่จับร่มโดยไม่รู้ตัว 

"เนี่ยยวนเสวียน เจ้าเป็นอะไรไป" นางถามด้วยความเป็นห่วง

ทันใดน้ันเขาจับมือนางแน่น ฝ่ามือของนางเป็นผิวด้าน ไม่ถือว่า

อ่อนนุ่ม แสดงให้เห็นว่านอกจากฝึกวรยุทธ์แล้ว ก็ไม่ได้มีเรือนร่างล�้าค่า

อะไร "เจ้า..เจ้า...พลังยุทธ์ของเจ้าดีจริงๆ" เขากล่าวออกมา "อายุยังน้อย 

ก็มีฝีมือถึงเพียงนี้ เป็นชาวยุทธ์ใช่หรือไม่"

"ข้าไม่สนใจเรื่องยุทธภพเลยสักนิด"

"อาจารย์ของเจ้าจะต้องไม่ใช่คนธรรมดา"

"เขาเป็นเพียงคนธรรมดาเท่าน้ัน ท�าไมหรือ เจ้าไม่สนใจในตัวข้า 

สักนิดเลยไม่ใช่หรือไร" นางพูดด้วยรอยยิ้ม เห็นเขายังคงจับมือนางแน่น

ไม่ปล่อย อยากจะลอบดงึมอืกลบัเงยีบๆ แต่เขาก็ยังไม่มว่ีีแววจะยอมปล่อย

หากนางคิดจะสลัดเขานั้นง่ายมาก เพียงแต่รู้สึกประหลาดใจที่เขา

ซึ่งเป็นคนหัวโบราณเป็นฝ่ายจับมือนางเช่นนี้

"มิทราบนามของท่านอาจารย์เจ้า..."

นางมองเขาครู่หนึ่ง ลูกนัยน์ตาเคลื่อนไปทางขวาช้าๆ โดยไม่รู้ตัว 

ก่อนจะพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยมั่นใจ
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"อาจารย์ไม่ชอบให้ข้าเปิดเผยชื่อ"

ในคืนไร้พระจันทร์ อากาศหนาวเย็นลอดผ่านบานหน้าต่างเข้ามา 

พลอยท�าให้แขนขาเขาแข็งชา 

เมือ่ครูเ่ขาไม่ได้ตาฝาดจรงิๆ แต่เป็น...ท่าทางของนางทีช่่าง...คุ้นตาย่ิง

สวรรค์!

เป็นนางไปได้อย่างไร เป็นไปได้อย่างไรกัน!

"เจ้าหนาวหรือ" นางถูมือของเขา เงยหน้าเผยรอยยิ้มหยอกเย้าเขา 

"ให้ไออุ่นบนกายข้าท�าให้เจ้าอบอุ่น ดีหรือไม่"

ค�าพูดของนางช่างปลุกเร้า หากเป็นก่อนหน้านี้เขาต้องโมโหท่ีนาง

ไม่รู้จักหนักเบา แต่ตอนนี้...

เสี่ยวปา เสี่ยวปา ที่แท้หยวนเฉี่ยวบอกเขาเป็นนัยมาตลอด เป็น

หญิงสาวที่เกิดวันเดือนปีเดียวกับเขา นาง...มาตามหาเขาอีกครั้ง  

เพื่ออะไรกัน

หางตาเหลอืบเหน็นอกหน้าต่างมคีนซ่อนตวัลอบมองอยู่หลงัเสาเรอื 

นั่นคือเนี่ยหยวนเฉี่ยวและเด็กหนุ่มสองคนน้ัน เด็กหนุ่มสองคนนั้นที ่

มากับนางเป็นผู้ใดกัน

สิบปีที่ผ่านมา เขาไม่รับรู้และไม่ถาม คนที่บ้านก็ไม่มีผู้ใดบอกว่า

นางอยู่ท่ีไหน เขาเจตนาหลบเลี่ยงทุกส่ิงท่ีเก่ียวกับนาง จนกระท่ังวันน้ี  

ยามนี้รู้สึกถึงสารพัดความรู้สึกตีกันภายในใจราวกับหินก้อนใหญ่ทับตัว 

บอกไม่ถูกว่าเป็นความดีใจหรือเศร้าใจมากกว่ากัน 

"เนี่ยยวนเสวียน เจ้าไม่ตอบข้าเพราะเขินอายหรือ" นางไม่สังเกต 

ว่าเขาผดิแผกไป ยังคงแสดงรอยย้ิมเย้าหยอกเขาต่อ "ไม่ตอบหรอื เช่นนัน้
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ผู ้ดูแลสอนรัก

ข้าจะถอดเสื้อให้เจ้าดูอีกครั้ง เจ้าลองเดาสิว่าข้างในยังมีเสื้ออีกชั้น 

หรือเป็นเสื้อชั้นใน หนึ่ง สอง สาม ข้าถอดล่ะนะ!"

"อย่า!" เขาร้องตะโกน ขณะเดียวกันก็ดึงหน้าต่างปิดลง กันไม่ให้ 

คนข้างนอกลอบมองเข้ามาได้

นางตกใจเสียงตะโกนของเขา และก็ประหลาดใจมากท่ีคราวนี้ 

เขาไม่หันหน้าหนี แต่กลับจ้องตรงที่เรือนร่างของนาง

นางหัวเราะแห้งๆ ก่อนท่ีจะดงึเสือ้ทีถ่อดลงครึง่หนึง่แล้วกลบัขึน้มา 

ใบหน้าภายใต้แผลเป็นน่าเกลยีดน้ันค่อยๆ แดงเร่ือ นางพูดอบุอบิอยู่ในคอ  

"คราวนี้เจ้าเห็นทั้งหมดของข้าเข้าจริงๆ แล้ว"

"เหตุใดเสียงของเจ้าเปลี่ยนไป" เขาถามด้วยน�้าเสียงแหบพร่า

"หา?! ข้า...เสียงของข้าเดิมก็เป็นเช่นน้ี สองวันมาน้ีข้าก็นับว่าพูด 

ไม่น้อย เหตุใดเจ้าไม่เห็นสังเกต"

ใบหน้าของนาง เสียงของนางเปลี่ยนไป เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้า 

แต่อุปนิสัยดื้อรั้นซุกซนนั้นไม่เปลี่ยน 

เนี่ยยวนเสวียนก้าวไปข้างหน้าในฉับพลัน อาศัยจังหวะที่นางหลบ

ไม่ทันโผเข้ากอดนางแน่น

เขามนัโง่ ต่อให้นางเปลีย่นไปเพียงใด เขาก็ควรจะจ�านางได้ต้ังแต่แรก  

ต้องโทษที่เขาไม่เคยมองนางตรงๆ เลย...

"เนีย่ยวนเสวยีน เจ้าเป็นอะไรไป" แม้นางอยากจะรงัแกเขา แต่กลบั

รู้สึกว่าตนเองถูกรังแกแทน "เจ้ากอดข้าโดยไม่สนหลักการชายหญิง 

ห้ามใกล้ชิดเช่นนี้ เจ้าต้องรับผิดชอบนะ"

หากต้องรับผิดชอบ เขาก็รับตั้งนานแล้ว ยังจะรอถึงตอนนี้หรือ
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อวี๋ฉิง

เขาคดิมาตลอดว่าในใจตนเองนัน้ว่างเปล่า ไม่เคยมผีูใ้ดอยูภ่ายใน 

ตอนน้ีได้พบนางถึงรู้ว่าสิบปีที่ผ่านมาภายในใจไม่ได้ว่างเปล่า แต่กลับ 

มีคนคนหนึ่งพ�านักอยู่มาตลอด

เขาหลับตาลง ขบฟันเอาไว้ เพื่ออ�าพรางความตื่นเต้นยินดีในใจ

นาง...มาหาเขาแล้วในที่สุด

"เนีย่ยวนเสวียน ถ้าเจ้ายงักอดข้าต่อไป ข้าคงต้องคดิแผนร้ายแล้ว" 

ภายใต้หน้ากากหนังมนุษย์แดงเรื่อไปหมด แต่ก็ไม่ยอมผลักเขาออกไป

"เหตุใดเจ้าตกอยู่ในสภาพเช่นนี้..." 

เพราะเหตุใดใบหน้าของนางกลายเป็นเช่นนี้ เพราะเหตุใด 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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