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ไฟทางด้านโน้นลุกเร็วและดับเร็ว ตอนพวกจั่นเจาไปถึง สถานที่

เกิดเหตุก็เปียกชุ่มไปด้วยน�้า เหล่าขันทีคนรับใช้ในวังต่างห้ิวถุงหนัง 

ใส่น�้ามารดคนละสองถุงสามถุง ทหารองครักษ์กองหนึ่งรักษาการณ ์

อยู่ที่น่ีด้วยสีหน้าจริงจังย่ิง

ท่ีเกิดไฟไหม้เป็นต�าหนักปีกข้าง แต่พอเห็นสถานท่ีที่อยู่ชิดติดกัน 

ในใจจั่นเจาพลันหนักอ้ึง เรียวปากบางเม้มแน่นโดยไม่รู้ตัว

ตวนมู่ชุ่ยกระตุกแขนเสื้อจั่นเจา "จั่นเจา ที่น่ีคือที่ใด"

"ห้องทรงพระอักษร"

ไม่มรีบัสัง่ไม่อาจเข้าไปโดยพลการ จัน่เจาคดิจะเข้าไปตรวจสอบดู 

ก็ท�าไม่ได้ ได้แต่สอบถามทหารองครักษ์ที่ล้อมอยู่ด้านนอก "ตอนเกิด

ไฟไหม้ ฝ่าบาทอยู่ที่ใด"

พอรู ้ว่าฝ่าบาทประทับอยู่ต�าหนักจางกุ้ยเฟย จั่นเจาก็ระบาย 

ลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอก ตวนมู่ชุ่ยเดินดูรอบบริเวณรอบหน่ึง 

แล้วส่ายศีรษะให้จั่นเจา บอกให้รู้ว่าไม่มีอะไรผิดปกติ

บทที่ 26
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8 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 4

ในเวลาอันสั้นไม่อาจสืบได้ความอะไร ทั้งสามจึงกลับไปท่ี 

ศาลไคเฟิงก่อน เพ่ิงกลับเข้ามาในจวน ยังไม่ทันได้ล้างหน้าล้างตา  

ผู้ส่งข่าวจากในวังก็ควบม้าเร็วมาส่งข่าว

"มีรับสั่งให้จั่นเจาองครักษ์ติดดาบขั้นสี่ไปเข้าเฝ้าในวัง"

เข้าวังครัง้นีก้ลบัไม่ได้พบฝ่าบาท เฉนิกงกงคนสนิทข้างพระวรกาย

ยืนอยู่บนข้ันบันไดหน้าห้องทรงพระอักษรรอเขาอยู่

ใช่ ไม่ผิด คนผู้น้ีก็คือเฉินกงกงที่ชอบพูดค�าว่า 'กิริยามารยาท 

อันงดงามของต้าซ่ง' จนติดปาก

พอเห็นจั่นเจา เฉินกงกงก็ถอนใจ ท�าท่าให้จั่นเจาตามเข้าไป

ก้าวเข้ามาในห้องทรงพระอักษร เฉินกงกงจุดตะเกียง ส่องไปที่

ผนังด้านข้าง "องครักษ์จั่น ท่านดูเองเถิด"

คร้ันแล้วจั่นเจาก็เห็นตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกราวสุนัขตะกุยอยู่

หลายบรรทัด ตัวอักษรหลายบรรทัดน้ีรวมกันขึ้นมา น่าจะเป็นกวี 

บทหนึ่งกระมัง

'ในวังเกิดเพลิงไหม้

คนจุดไฟคือข้าก็คือข้า

หากถามว่าข้าคือผู้ใด

มาหาข้าได้ที่เกาะเซี่ยนคง (สุญญตา)'

ครัน้แล้วก็เป็นธรรมดาทีจ่ัน่เจาจะนกึถึงบทกวีอกีบทหนึง่ทีพ่บเหน็

ในสถานท่ีคล้ายคลึงกันเมื่อหลายปีก่อน
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วันน้ีข้ามายืมสามสิ่งวิเศษ*

กลับไปเก็บบนเกาะเซี่ยนคงไว้

หากจั่นเจามาหมู่บ้านหลูจยาไซร้

รับรองได้แมวหลวงหนีไม่รอด

เพียงแต่...นั่นเป็นเรื่องนานมาแล้ว...

อีกท้ังความสามารถด้านการแต่งบทกวีของไป๋อว้ีถังนั้นไม่

ก้าวหน้าขึ้นก็แล้วไปเถิด เหตุใดยังจะลื่นไถลลงเนินมาไกลเพียงน้ีได้

จั่นเจาเพียงชี้ขาดได้เรื่องเดียว ถ้ามีคนบุกเข้ามาวางเพลิงใน 

วังหลวงจริง เช่นนั้นคนผู้นี้ต้องไม่ใช่ไป๋อวี้ถัง ถ้าจุดประสงค์ในการทิ้ง

ข้อความเอาไว้ของคนผู ้นี้คือต้องการจะใส่ความไป๋อว้ีถัง เช่นนั้น 

สมองของคนผู้น้ีก็ออกจะ...เอ่อ...

ทว่าฝ่าบาททรงไม่คิดเช่นนั้น

ไม่ว่าจะใช่ไป๋อว้ีถังหรือไม่ ไปเอาตัวมาก่อนค่อยว่ากัน

ด้วยเหตุนี้จึงเรียกตัวจั่นเจามาเข้าเฝ้า จุดประสงค์คือให้เขา 

ไปเกาะเซี่ยนคง 'เชิญ' ไป๋อวี้ถังมา

ตอนก้าวออกจากประตูวัง จั่นเจาใจลอยไปชั่วขณะ ในสมอง 

มีค�าพูดเช่นน้ีผุดขึ้น...ประวัติศาสตร์มักคล้ายคลึงกันอย่างน่าอัศจรรย์

นบัแต่นัน้มา ผูท้ีเ่ขยีนประวัตศิาสตร์ แก้ไขปรบัปรงุประวตัศิาสตร์ 

วิจารณ์ประวัติศาสตร์ ขณะหยิบพู่กันขึ้นมามักจะเอ่ยขึ้นด้วยท่าที

เคร่งขรึมสุภาพว่าประวัติศาสตร์มักคล้ายคลึงกันอย่างน่าอัศจรรย์...

* ของวิเศษสามส่ิง หมายถึงของวิเศษของเปาเจิ่ง ได้แก่ คันฉ่องหยินหยางที่เปาเจิ่งเก็บได้จากบ่อร้าง

ในวัยเดก็ อ่างกู่จนิ (อดตีปัจจบุนั) สนิเดมิเจ้าสาวของภรรยาเปาเจิง่ และหมอนโหยวเซยีน (ท่องแดนเซยีน)  

เชื่อกันว่าของวิเศษสามส่ิงน้ีมีส่วนช่วยเปาเจิ่งในการคลี่คลายคดีต่างๆ เช่นเวลาเจอคดีท่ีคลี่คลายยาก 

เมื่อนอนหนุนหมอนโหยวเซียนก็มักหาค�าตอบได้จากในฝันเสมอ
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10 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 4

ค�าพูดประโยคนี้ใครเป็นคนพูดขึ้นเป็นคนแรก ถูกต้องแล้ว  

มีท่ีมาจากจั่นเจานั่นเอง

ตอนกลับมาถึงไคเฟิง ท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้ว กวาดตามองไป 

ก็ไม่เห็นตวนมู่ชุ่ย ถามดูจึงรู้ว่านางกลับไปแล้ว

กงซุนเช่อรอเขากลับมาไม่ไหวก็ไปพบโจวกงก่อนแล้ว ใต้เท้าเปา

ไปประชุมขุนนางตอนเช้ายังไม่กลับ จั่นเจาสั่งคนรับใช้ในห้องครัว 

ต้มน�้ามาหม้อหน่ึง ยกเข้ามาเทใส่ถังอาบน�้า แช่น�้าให้สบายตัว ขับไล่

ความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าท่ัวร่าง

อาบน�้าเสร็จลุกขึ้นมาสวมชุดสีน�้าเงินสะอาดสะอ้าน ทั้งเนื้อทั้งตัว

ดูสดชื่นขึ้นมาก เส้นผมที่เปียกชุ่มไปครึ่งหน่ึงผูกรวบเอาไว้ มีหลายปอย

ตกระอยู่ตรงหัวไหล่ ไม่นานก็ท�าให้เสื้อผ้าบริเวณน้ันเปียกชื้นไปหมด

จั่นเจากลับไม่ได้ใส่ใจ เดินเอ่ือยเฉื่อยออกประตูไป แม้แต่กระบี่ 

จว้ีเชว่ียก็ไม่ได้พกไปด้วย ไปยังร้านน�้าชาท่ีอยู่ติดถนนกินอาหารเช้า

หลีเ่หล่าสอืเถ้าแก่ร้านน�า้ชากุลกุีจอต้อนรบัจัน่เจาพาไปนัง่ ไม่รอให้ 

จั่นเจาเอ่ยปากก็ยกน�้าเต้าหู้ร้อนๆ กับซาลาเปาไส้พุทรากวนมาให้  

ยังมีก้านผักดองหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แถมมาด้วยหน่ึงจานเล็ก

จั่นเจาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ทีหนึ่ง บนใบหน้าที่ปกติดูสุขุม 

ถึงกับมีความพึงพอใจอย่างเด็กๆ ปรากฏออกมา เขาจับตะเกียบคีบ

ก้านผักดองชิ้นหนึ่งส่งเข้าปากเคี้ยวช้าๆ เห็นอยู่ว่าเป็นเพียงผักดอง

ธรรมดา แต่คนอื่นเห็นแล้วกลับนึกว่าเขาก�าลังชิมอาหารเลิศรส

ด้านนอกร้านค่อยๆ คกึคกัขึน้มา เสยีงรถวิง่กึงกัง เสยีงร้องขายของ  

เสียงตะโกนโหวกเหวกดังขึ้นตรงโน้นทีตรงน้ีที ตะเกียบในมือจั่นเจา

ชะงักเล็กน้อย นิ่งฟังเสียงต่างๆ ที่ด้านนอก
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"เถ้าแก่ โจ๊กชามใหญ่ ซาลาเปาเนื้อสองเข่ง!"

เสียงนี้ดังขึ้นมาอย่างฉับพลัน พร้อมกันนั้นก็มีเสียงของหนัก 

วางลงบนโต๊ะ หางตาจั่นเจาเหลือบไปที่แผ่นหลังใหญ่ห้าหนาสาม*  

ของคนผูห้น่ึง เขาพลนันึกถึงใครคนหน่ึงขึน้มาจงึร้องโพล่งขึน้ "พ่ีสามสว่ี"

ผู้มาอึ้งตะลึง รีบหมุนตัวกลับมา พอเห็นหน้ากันคนผู้น้ันก็ดีใจ 

"แมวจั่น...เอ้อ องครักษ์จั่น"

นึกไม่ถึงว่าจะเป็นหนูตัวที่สามของเกาะเซี่ยนคง หนูทลายผา  

สวี่ชิ่ง

นับดูก็ไม่ได้พบกันนานโขแล้ว มาเจอกันท่ีนี่เข้าโดยบังเอิญพอดี 

สว่ีชิ่งรีบย้ายห่อสัมภาระมานั่งโต๊ะเดียวกับจั่นเจา โจ๊กชามใหญ่กับ

ซาลาเปาเน้ือสองเข่งน่ันก็ย่อมมาอยู่ร่วมโต๊ะเดียวกันกับอาหารเช้าของ

จั่นเจา

"พ่ีสามเหตุใดจึงมาเมืองไคเฟิงได้" จั่นเจาเอ่ยปากอย่างพินิจ

พิเคราะห์

"เฮ้อ ไม่ใช่เพราะการค้าของพ่ีใหญ่จะเป็นอะไรได้ พ่ีใหญ่บอก 

ถึงเวลาต้องตรวจสอบบัญชีร้านจ�าหน่ายผ้าแพรต่วนท่ีเปิดอยู่ในเมือง

ไคเฟิงแล้ว แต่เขาเองไม่อาจปลีกตัวมาได้เลยให้ข้ามาดู องครักษ์จั่น 

เจ้าไม่ใช่ไม่รู้ ข้าสว่ีชิ่งคนหยาบกระด้างคนหนึ่ง เห็นสมุดบัญชีก็กลัว

หัวหด ดีท่ีน้องห้าก็อยู่ละแวกใกล้เคียงนี้ พรุ่งนี้ก็คงใกล้จะมาถึงแล้ว  

ถึงตอนน้ันก็โยนให้เขา ข้าไม่สนใจแล้ว"

"พ่ีไป๋ก็อยู่ละแวกใกล้เคียงหรือ" จั่นเจาใจเต้นตึกตัก

"หลายวันก่อนอยู่ลั่วหยาง ไม่รู้ยุ่งอะไรอยู่ พอรู้ว่าข้ามาไคเฟิง  

เขาก็บอกจะตามมา"

* ใหญ่ห้าหนาสาม เป็นส�านวน หมายถึงรูปร่างสูงใหญ่ล�่าสัน 
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พูดถึงหนูทั้งห ้าแห่งเกาะเซี่ยนคง นิสัยของไป๋อว้ีถังนับว่า 

ปราดเปรียวมีชีวิตชีวา คาดเดาความคิดยากท่ีสุด ตระเวนไปเหนือใต้

ทั่วทุกสารทิศ แต่ละปีวันเวลาที่ได้พบหน้าพ่ีชายทั้งหลายเกรงว่าเพียง

น้ิวมอืข้างเดยีวก็พอนับ เมือ่รูว่้าสว่ีชิง่จะมาไคเฟิง ตนเองก็อยู่ห่างออกไป 

ไม่ไกลย่อมต้องเร่งรุดมาพบหน้า

นี่ย่อมเป็นหลักฐานยืนยันการคาดคะเนของตนมากขึ้น คนท่ี 

วางเพลิงทิ้งข้อความไว้ในวังหลวงไม่ใช่ไป๋อว้ีถังแน่นอน

แล้วเป็นผู้ใดกันเล่า จั่นเจาปวดหัวแล้ว

โบราณว่าไว้ผู้คนบนโลกสุขทุกข์แตกต่างกันไป บางบ้านก็สุข 

บางบ้านก็ทุกข์ จั่นเจาย่อมปวดหัวอยู ่บ้าง แต่มีสถานที่แห่งหนึ่ง 

ในวังหลวง พูดให้ชัดเจนก็คือในตู ้ใส่ชามท่ีเลิกใช้แล้วหลังหน่ึงใน 

ห้องเครือ่งของวงัหลวงท่ีบรรยากาศเตม็ไปด้วยความฮกึเหิมตืน่เต้นดใีจ

เราขยับเข้าไปดูใกล้ๆ กัน

ชามลายครามปากบิน่ใบหนึง่ก�าลงันัง่พิงผนงัตูใ้ส่ชามด้วยท่าทาง

กระหย่ิมย้ิมย่อง ด้านซ้ายขวามีชามดินเผาขนาดเล็กกว่าน่ังยองๆ อยู่

ข้างละใบ ก�าลังช่วยทุบขาเล็กๆ ให้ชามลายครามอย่างตั้งอกตั้งใจ

"พ่ีใหญ่ ล�าบากท่านแล้ว!"

"ล�าบากแล้วพ่ีใหญ่!"

"ไม่กลัวถูกเชือดเนื้อเถือหนัง กล้าลากจักรพรรดิลงจากหลังม้า* 

นับแต่โบราณจนถึงปัจจุบันก็มีแต่พ่ีใหญ่ที่กล้าวางเพลิงในวังหลวง!"

"พวกเราอยู่ในวังหลวงมากว่าครึ่งชีวิต ยังไม่เคยเห็นชามท่ี 

* ไม่กลวัถูกเชอืดเนือ้เถือหนงั กล้าลากจกัรพรรดลิงจากหลงัม้า เป็นส�านวน หมายถึงแม้เรือ่งจะยากเย็น 

เพียงใด ก็กล้าเส่ียงตายท�าต่อไป

Page ����������������������� 4.indd   12 13/11/2562 BE   10:11



Wei Yu 13

ยอดเย่ียมเช่นพ่ีใหญ่มาก่อน!"

"ไม่เสียทีท่ีเคยอยู่กับเทพเซียนมา!"

…

ลายครามน้อย ใช่ มองไม่ผิด ชามกระเบื้องลายครามปากบิ่นที่

ก�าลังครึ้มอกครึ้มใจจนหัวทิ่มหัวต�าผู้นี้ก็คือ...ลายครามน้อย!

ลายครามน้อยเบิกบานจนหุบปากไม่ลง แสร้งท�าเป็นถ่อมตน 

"อะไรกัน อะไรกัน ชมเกินไปแล้ว ชมเกินไปแล้ว!"

ชามดินเผาเล็กสองใบนี้ ใบหนึ่งเกิดในรัชสมัยไท่จู่ อีกใบหนึ่ง 

เกิดในรัชสมัยไท่จง* ต่างเป็นชามท่ีมีอายุและประสบการณ์ในยุทธภพ

มาพอสมควร และพวกมันต่างก็โชคดี ดินเหนียวที่น�ามาท�าเป็นพวกมัน

คงถูกเทพเซียนองค์ใดย�่าผ่านจึงได้มีพลังวิเศษ อยู่มาวันหน่ึงใน 

เดือนหน่ึงปีหนึ่งจู่ๆ ก็เริ่มมีสติปัญญา จากท่าทีโง่เขลาสองตามืดมน 

ไม่รู้อะไรเลย ก็เริ่มมีการรับรู้อันเกิดจากประสาทสัมผัสต่อโลกใบนี้

ตอนนั้นพวกเขายังเคลื่อนไหวไม่ได้ ครั้งแรกที่พวกเขาเห็นโลกนี้

ก็ถูกโละออกมาไว้ในตู้เก็บชามท่ีผุพังในลานด้านหลังห้องเครื่องแห่งน้ี

แล้ว วันเวลาที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวยาวนานผ่านไปได้ยากย่ิง ชามท้ัง

สองใบพูดคุยสัพเพเหระกันบ้าง เพ่ือความสะดวกในการเรียกหาจึง 

ตั้งชื่อให้ตัวเองโดยยึดตามช่วงเวลาท่ีตนถือก�าเนิด ใบที่เกิดในรัชสมัย

ไท่จูช่ือ่ว่าต้าอิน้ ใบท่ีเกิดในรชัสมยัไท่จงชือ่ว่าเสีย่วอี ้ก็นบัเป็นการระลกึ

ถึงจ้าวควงอิน้ จ้าวกวงอีส้องพ่ีน้องผูส้ถาปนาราชวงศ์ซ่ง เพ่ิมความหมาย 

ครอบคลุมด้านวัฒนธรรมให้กับชื่อของตน

หลังจากน้ัน วันหนึ่งลายครามน้อยก็ปรากฏตัวขึ้น!

ตอนนั้นลายครามน้อยผ่านความยากล�าบากเดินทางไกลข้ามน�้า

* ไท่จู่ เป็นค�าเรียกปฐมจักรพรรดิของราชวงศ์ ไท่จง เป็นค�าเรียกจักรพรรดิองค์ที่สองของราชวงศ์
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ข้ามทะเลตามหาไป๋อว้ีถัง แต่ยังคงไร้ว่ีแวว แต่ระหว่างทางที่เที่ยว 

สืบถาม เขาก็ได้ยินเรื่องราวเก่ียวกับการขโมยของวิเศษสามสิ่ง

ครั้นแล้วลายครามน้อยก็เกิดความคิด แทนท่ีจะไปเที่ยวตามหา

ราวกับงมเข็มในมหาสมุทร เหตุใดจึงไม่ใช้แผนการอันชาญฉลาด 

ล่อไป๋อว้ีถังให้เข้ามาติดกับ ดังค�าพูดที่ว่าภูเขาไม่อาจเดินไปหาเจ้า  

จึงดึงดูดเจ้าให้มาปีนขึ้นภูเขา

ครั้นแล้วลายครามน้อยก็มาที่วังหลวง ตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดถึง

กลยุทธ์ที่จะใช้ ต้องรีบหาที่ซุกซ่อนตัวก่อน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ 

เขาก็มาพบตู ้เก็บชามท่ีผุพังในลานด้านหลังห้องเครื่องแห่งนี้เข้า 

โดยบังเอิญ และยังพบชามดินเผาน้อยสองใบท่ีมีจิตวิญญาณใน 

ตู้เก็บชามหลังนี้ ต้าอ้ินกับเสี่ยวอ้ี

เป็นธรรมดาทีล่ายครามน้อยจะใช้ท่าทีของชามท่ีผ่านประสบการณ์ 

มาก่อน ชี้แนะต้าอ้ินกับเสี่ยวอี้ให้เลื่อนขั้นจากเคลื่อนไหวไม่ได้เปลี่ยน

เป็นเคลื่อนไหวได้ส�าเร็จ

ต้าอิ้นกับเสี่ยวอี้ต่างเลื่อมใสศรัทธาในตัวลายครามน้อยอย่าง 

ไม่ลืมหูลืมตา บวกกับประสบการณ์ดุจเทพนิยายของลายครามน้อย 

เคยติดตามเซียนเทพพิชิตปีศาจแมวอะไร ก็ย่ิงส่ันสะเทือนสยบจิตใจ

ชามท้ังสอง พวกเขายินดีจะติดตามลายครามน้อยอย่างสุดจิตสุดใจ 

เสนอตัวรับใช้ ทั้งยังก่อตั้งพรรคข้ึนมาโดยมีลายครามน้อยเป็นผู้น�า  

มีชื่อว่าพรรคลายคราม

วันนี้เป็นวันท่ีลายครามน้อยลงมือปฏิบัติการตามแผนการใหญ่ 

มองวังหลวงท่ีมีไฟลุกโชนขึ้นใจของเขาก็รู ้สึกหวานชื่นย่ิงกว่ากรอก 

ด้วยน�้าผึ้ง ในความสมบูรณ์แบบมีข้อบกพร่องเล็กๆ ท่ีน่าเสียดายอยู่ 

จุดหน่ึง ไม่รู้เพราะเหตุใดอีกฟากหน่ึงของวังหลวงจึงเกิดไฟไหม้ขึ้นมา
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ด้วย มากน้อยก็ดูจะแย่งความสนใจของเขาไป

ลมพัดมาหอบหน่ึง ช่องหน้าต่างที่โยกคลอนส่งเสียงดังเอ๊ียดอ๊าด 

กระท�าการกันมาครึ่งค่อนคืน ลายครามน้อยรู้สึกเหน่ือยแล้ว จึงโบกมือ

อย่างมีมาดแสดงเจตนาให้ต้าอิ้นเสี่ยวอี้ไปพักผ่อนได้แล้ว

แน่นอน ตัวเขาเองไม่ได้พักผ่อน

เขามองผ่านรอยแยกตรงช่องหน้าต่างอย่างใจลอย มองออกไป

จากตรงน้ันจะเห็นแสงอรุโณทัยที่ค่อยทาทาบขึ้นมาบนท้องฟ้าได้

เมื่อก่อเหตุวุ่นวายขึ้นมาเช่นน้ี ผู้มีพระคุณแซ่ไป๋ที่เขาเฝ้าคิดถึง

ท่านนั้นน่าจะมาปรากฏตัวท่ีศาลไคเฟิงกระมัง ถ้าผู้มีพระคุณถูกจับตัว

มาแล้ว เขาก็จะไปวางเพลิงในวังหลวงอีกครั้ง ทิ้งบทกวีไว้อีกบท  

เนื้อหาบอกว่าจักรพรรดิจับคนผิดแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้มีพระคุณ 

ก็จะพ้นผิดไม่ต้องพบกับความยุ่งยากอะไร

ถึงตอนน้ันเขาก็จะเข้าพบผู้มีพระคุณอย่างเป็นทางการ แสดง

เจตจ�านงว่าตนยินดีจะติดตามผู้มีพระคุณ!

ลายครามน้อยก�าหมัดแน่น

จั่นเจาได้บอกอย่างอ้อมๆ ให้สว่ีชิ่งรู้ว่าตนมีเรื่องด่วนต้องการพบ

ไป๋อวี้ถัง

"ข้าจะพักอยูท่ีร้่านแพรต่วน หลงัจากน้องห้ามาแล้วก็น่าจะพักทีน่ั่น  

ข้าจะให้เขาไปหาเจ้า" สว่ีชิ่งหัวเราะหึๆ อย่างใสซื่อ "ทว่าต่อให้ข้า 

ไม่บอก เขาก็ต้องไปหาเจ้าอยู่แล้ว"

นั่นก็จริง ขอเพียงไป๋อว้ีถังผ่านมาไคเฟิงก็จะต้องลากเขาไปดื่ม

สุราชกต่อยกัน ราวกับ...เป็นความเคยชินไปแล้ว

นับดูโมงยาม ใต้เท้าเปาน่าจะกลับมาที่จวนแล้ว เร่ืองนี้ยังต้อง
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รายงานให้ใต้เท้าทราบ จั่นเจาประสานมือกล่าวลาสวี่ชิ่ง ทว่าเพ่ิง 

หมุนตัวเดินไปได้ไม่ก่ีก้าวสว่ีชิ่งก็ร้องเรียกเขาอยู่ข้างหลัง "นี่ แมวจั่น...

องครักษ์จั่น เจ้ารู้ว่าร้านแพรต่วนอยู่ที่ใดกระมัง เดินจากถนนสายนี ้

ไปทางตะวันตก ตรงชานเมือง..."

จั่นเจาขานรับค�าหน่ึง พลันนึกขึ้นได้ว่าร้านแพรต่วนท่ีประมุข 

เกาะหลูเปิดท่ีเมืองไคเฟิงอยู่ห่างจากที่พักของตวนมู่ชุ่ยไม่ไกล

สวี่ชิ่งรอจั่นเจาเดินไปไกลแล้วก็จัดการกับโจ๊กและซาลาเปาท่ี 

วางอยู่ตรงหน้าจนหมด ก่อนช�าระเงินแล้วคว้าสัมภาระเดินออกไป 

สัมภาระของเขาหนักมาก...จะไม่หนักได้หรือ อาวุธประจ�าตัวของเขา 

ลูกตุ้มทองแดงเจาะภูเขาสองด้ามล้วนห่ออยู่ข้างในนั้น

เมื่อครู่เขายังบอกจั่นเจาถึงทางไปร้านแพรต่วน แต่พอตัวเอง 

เดินไปกลับเลอะเลือนแล้ว เหลียวมองไปรอบด้านอย่างงงงวยอยู ่

ปากตรอกท่ีวกไปวนมา ต้องเดินไปทางไหนกันแน่ ทั้งท่ีครั้งก่อนก็เคย

มาแล้ว ดูเหมือนต้องเลี้ยวตรงต้นไหวใหญ่ต้นหนึ่งไป...

ขณะลังเลอยู่นั้นก็มีแม่บ้านสวมเสื้อตัวสั้นสีขาวอมเทาหิ้วตะกร้า

เดินมาข้างหน้า นางอายุราวสี่สิบ เส้นผมรวบเกล้าเรียบร้อย นาง 

ช�าเลืองตามองสว่ีชิ่งแวบหนึ่ง เห็นคนผู้นี้รูปร่างก�าย�าล�่าสันใหญ่ห้า 

หนาสาม ท่าทางคล้ายโจรผู ้ร ้ายท่ีออกปล้นสะดมชาวบ้านตามที ่

นักเล่านิทานบรรยายไว้ก็รู้สึกหว่ันหวาด เล่ียงหลบไปที่ด้านข้างเดินชิด

ขอบก�าแพง

"เอ่อ...ท่านป้า ขอถามทางสักหน่อย" สว่ีชิ่งก้าวเข้าไปขวางทาง

แม่บ้านผู้นั้นอย่างไม่ได้ใส่ใจอะไร

แม่บ้านผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นป้าหลิวท่ีจั่นเจาให้มาช่วยดูแล 
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ตวนมู่ชุ่ยน่ันเอง

ถ้าจะพูดถึงป้าหลิวผู้นี้ ตลอดชีวิตที่ผ่านมานางเป็นพลเมืองดี 

ไม่เคยออกนอกลู่นอกทาง ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองไคเฟิงไม่เคยออกจาก

เมือง เป็นแบบฉบับของสตรีที่อยู่ในกรอบและขี้กลัว บางครั้งบางคราว

ได้ยินเรื่องโจรผู้ร้ายก็ยังอกสั่นขวัญหายไปหลายวัน คนอย่างสว่ีชิ่ง 

แค่เห็นนางก็กลัวแล้ว จัดเขาไปรวมกับพวกคนเลวโดยไม่รู้ตัว มาบัดนี้

เห็นเขาย่ืนมือมาขวางทางก็ย่ิงลนลาน ไม่ได้ใส่ใจฟังว่าสว่ีชิ่งพูดอะไร

กับนางด้วยซ�้า

"กลางวันแสกๆ เจ้าคิดจะ...ท�า...ท�าอะไร..."

สว่ีชิ่งได้ยินก็รู ้ว่าป้าหลิวเข้าใจผิดแล้ว พูดตามตรงเหตุการณ์

ท�านองน้ีเขาไม่ได้เพ่ิงพบเจอเป็นครัง้แรกในชวีติ ใครให้มารดาให้ก�าเนดิ

เขามามีรูปร่างหน้าตาดุจจงขุย* เช่นน้ี ยามเผชิญหน้าศัตรูเพียงตวาด

ค�าเดียวก็ดูน่าเกรงขามยิ่ง แต่ช่วงปกติธรรมดามักท�าให้เด็กเล็กตกใจ

กลัวจนร้องไห้อยู่เสมอ...

"เอ่อ...ท่านป้า ท่านคิดมากไปแล้ว!" สว่ีชิ่งกระทืบเท้าพลางขยับ

ห่อสัมภาระบนไหล่ แต่เขาโชคไม่ดี พอไปดึงห่อสัมภาระ มุมห่อผ้าที่

ปกตมิดัไว้แน่นเวลาน้ีกลบัคลายออก ข้าวของเสือ้ผ้าส�าหรบัผลดัเปลีย่น

หลุดร่วงลงมาเต็มพ้ืนก็ช่างเถิด ท่ีส�าคัญก็คือลูกตุ้มทองแดงสองด้าม 

ก็หล่นตึงลงมาด้วย ท�าเอาแผ่นหินสีเขียวอมด�าที่ปูอยู่บนพ้ืนถนน

กะเทาะแตกไปมุมหน่ึง

คราวนี้ป้าหลิวหวาดกลัวจริงๆ แล้ว นางกรีดร้องออกมาค�าหนึ่ง

แล้วถอยหลบไปข้างหลัง

* จงขุย เป็นเทพหน้าตาอัปลักษณ์ที่ท�าหน้าที่ก�าราบปีศาจร้าย ผู้คนมักติดภาพจงขุยไว้ที่ประตูบ้าน 

เพ่ือปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากการรังควานของภูตผีปีศาจ
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น่ีก็ไม่อาจต�าหนิป้าหลิวว่ามีความรอบรู้น้อย ชาวบ้านที่ใช้ชีวิต 

อยู่ในกรอบพลเมืองดีเห็นอาวุธร้ายแรงเช่นนี้ มีหรือจะไม่ตกใจจน 

เนื้อตัวสั่น

สว่ีชิง่รบีก้มลงไปเก็บ ป้าหลวิฉวยจงัหวะน้ีหิว้ตะกร้าวิง่หนไีปทันที 

ราวกับกระต่ายท่ีตื่นตระหนกตกใจ

สว่ีชิ่งรู ้สึกไม่สบายใจ เอาห่อสัมภาระห่อเส้ือผ้าแล้วหนีบไว้ 

ใต้รักแร้ มือถือลูกตุ้มทองแดงไว้ข้างละด้าม มองไปยังทิศทางที่ป้าหลิว

ว่ิงหนีไปแล้วกระทืบเท้า "น่ี ท่านป้า น่ีนับเป็นเรื่องอะไรกัน"

เสียงบานประตูดังแอ๊ด ตวนมู่ชุ่ยเปิดประตูออกมาแล้ว

เพ่ิงจะเปิดประตูออกมาก็ชนกับป้าหลิวที่ยังอกสั่นขวัญแขวน 

เข้าเต็มรัก ป้าหลิวหอบแฮกๆ ชี้มือข้างหน่ึงไปข้างนอก ตัวสั่นงันงก

ตวนมู่ชุ่ยย่ืนหน้าออกไปมองด้วยความอยากรู้

ชะ คนที่มีรูปร่างดุจเจดีย์เหล็กผู้นั้น ถือลูกตุ้มเหล็กข้างละด้าม  

จะเจาะภูเขาหรืออย่างไร

ตวนมูชุ่ย่ม้วนแขนเสือ้ เตรยีมจะประมอืกับสวีช่ิง่สกัสองกระบวนท่า

ทว่าหลังผ่านไปครู่หน่ึง นางก็เปลี่ยนความคิด

คนท่ีอยู่ตรงหน้าผูน้ีร้ปูร่างหน้าตาดุดันไปสักหน่อย แต่มองแววตา 

ทีด่กูลนืไม่เข้าคายไม่ออก ท่าทางเหมอืนอยากแก้ต่างแต่ไม่รูจ้ะเริม่จาก

ตรงไหน ท่ีส�าคัญก็คือแม้จะถือลูกตุ้มเจาะภูเขาน่าเกรงขามในมือ  

แต่พอเห็นนางเดินเข้ามาก็ลนลานถอยกรูดไปหลายก้าวด้วยท่าทาง 

ไม่สบายใจ

ตวนมู่ชุ่ยหยุดฝีเท้า มองสว่ีชิ่ง แล้วก็หันไปมองป้าหลิว

ป้าหลวิเพียงชะโงกศรีษะออกมามองทางด้านนีด้้วยความตืน่กลวั

แปดส่วนคงเข้าใจผิดแล้ว ตวนมู่ชุ่ยหัวเราะพรืดออกมา

Page ����������������������� 4.indd   18 13/11/2562 BE   10:11



Wei Yu 19

ท้ายทีส่ดุเรือ่งก็จบลงทีส่ว่ีชิง่ได้รบัเชญิให้เข้าไปในลานบ้านตวนมูชุ่ย่  

ดื่มน�้าชาชามใหญ่

ป้าหลิวรู้ว่าเข้าใจผิดไปแล้วก็ขวยอายย่ิง กล่าวโทษนักเล่านิทาน

ว่าท�าร้ายคนไม่ขาดปาก

สว่ีชิ่งน่ังท่ึมท่ืออยู่ขอบแปลงดอกไม้ ดื่มน�้าชาอั้กๆ จนหมดชาม 

ยกชายเสื้อขึ้นเช็ดๆ ปาก แล้วเกาศีรษะ "แม่นาง แปลงดอกไม้ของเจ้า 

เหตุใดแม้แต่หญ้าสักต้นก็ไม่มี"

ตวนมู่ชุ่ยเม้มปากย้ิม

สว่ีชิ่งหน้าแดง เงอะงะไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาพูด พลันนึกถึงเรื่อง

เป็นงานเป็นการขึ้นมาได้จึงหันไปถามป้าหลิวถึงท่ีตั้งของร้านแพรต่วน 

ป้าหลิวนึกได้ในฉับพลัน "ร้านผ้าแห่งนั้นที่แท้ก็เป็นของบ้านท่านหรอก

หรือ"

"ก็ไม่ใช่ของบ้านข้า..." สว่ีชิง่ปากหนักพูดไม่เก่ง พึมพ�าอยู่เป็นนาน 

ป้าหลิวก็ยังไม่เข้าใจว่าเขากับหลูฟางท่ีเขาพูดถึงเก่ียวข้องกันอย่างไร 

ดีท่ีป้าหลิวก็หาได้ใส่ใจ

เมื่อถามแน่ชัดแล้วว่าร้านแพรต่วนอยู่ที่ใดก็ดูเหมือนไม่เหมาะ 

ที่จะอยู่รบกวนต่อไป สว่ีชิ่งเอาห่อสัมภาระข้ึนพาดไหล่ เดินออกไปได้

สองก้าวก็หันหน้ากลับมา "เอ้อ...แม่นาง เช่นน้ันข้าไปก่อนนะ"

ไปกไ็ปส ิหรอืมใีครรัง้ท่านไว้เล่า ตวนมูชุ่ย่หวัเราะพรดืออกมาด้วย

ไม่เคยเห็นใครน่าขบขันเช่นน้ีมาก่อน

สว่ีชิ่งถูกนางหัวเราะจนขัดเขินเป็นท่ีสุด รีบก้าวเร็วๆ สามก้าว 

เป็นสองก้าวออกประตูไปราวกับหนีภัย

เดินไปได้ระยะหน่ึงเขาก็แอบหันกลับมามอง ประตูใหญ่ถูกปิด

จากข้างในแล้ว บนก�าแพงมีดอกไม้สีม่วงอ่อนพุ่มหนึ่งเบียดเสียดกัน 

Page ����������������������� 4.indd   19 13/11/2562 BE   10:11



20 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 4

กลีบดอกมีสีขาวแซมอยู่ แลงามตาไม่เหมือนใคร

แม่นางผู้น้ี...

สว่ีชิ่งเกาศีรษะ งดงามย่ิงนัก

วันรุ่งขึ้นสว่ีชิ่งตื่นข้ึนมาแต่เช้าตรู่ คนในร้านแพรต่วนตั้งแต่หลงจู๊

ลงมาถึงคนงานเห็นเขาแล้วต่างนอบน้อม เรียกหาอย่างยกย่อง  

'นายท่านสาม'

นายท่านสามอะไร สว่ีชิ่งขมวดหัวคิ้ว จะต้องเป็นฝีมือของพ่ีใหญ่

เป็นแน่ ชาวยุทธ์จะมาเรียกนายท่านอะไรกัน

ทว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เพียงยืดคอยาวมองผ้าเป็นพับๆ ท่ีกองสูง

อยู่บนชั้นวาง สีแดง สีเขียว สีขาว สีฟ้า ผ้าแพร ผ้าต่วน ผ้าไหม  

ผ้าป่าน ผ้าพิมพ์ลาย แพรปักดอก ผ้าทอลาย มองจนตาลายไปหมด

"นายท่านสามจะ...เลือกผ้าหรือขอรับ" หลงจู๊รับรองลูกค้าจาก 

ท่ัวสารทิศ เพียงมองสีหน้าสีตาคนก็คาดเดาความคิดของคนผู้น้ัน 

ได้แปดเก้าส่วน กับสวี่ชิ่งที่ซื่อๆ ตรงไปตรงมาก็ย่ิงทายถูกในทันที

"อืม..." ถูกคนคาดเดาได้อย่างแม่นย�า สว่ีชิ่งรู ้สึกกระดาก 

เล็กน้อย

"ผ้าเหล่านี้..." สายตาของหลงจู๊มองกองผ้าท่ีสว่ีชิ่งจับจ้องอยู ่

นานที่สุด ลังเลอยู่ครู่หน่ึง "ล้วนเป็นผ้าที่หญิงสาวใช้..."

สว่ีชิ่งหน้าแดงฉานขึ้นมาทันที

"อืม หญิงสาว...หญิงสาว...น้องสาวห่างๆ..."

หลงจู๊ในใจสว่างวาบขึ้นมาทันที

นายท่านสามผู้น้ี ไม่ต้องพูดถึงว่าอายุก็สามสิบกว่าแล้ว รูปร่าง

ใหญ่ห้าหนาสาม เป็นคนค่อนข้างบุ ่มบ่ามมุทะลุ แต่ก็เป็นคนดี  
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ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงยังไม่มีครอบครัว จ�าได้ว่าปีก่อนตอนมาพร้อมกัน

ท้ังห้าหนู นายท่านใหญ่หลูฟางยังหาเวลาว่างมาส่ังก�าชับเขาให้ช่วย

ใส่ใจนายท่านสาม ดูว่าถูกใจหญิงสาวบ้านใดบ้างหรือไม่ เขาก็เฝ้า

คิดถึงเรื่องน้ีมาโดยตลอด แต่ก็จนใจเพราะนายท่านสามผู้นี้ปีๆ หนึ่ง

แทบจะไม่เคยได้พบหน้า เรื่องนี้จึงได้ล่าช้ามาถึงตอนนี้

หรือว่าคนบุ่มบ่ามมุทะลุก็คิดได้แล้ว

หลงจู ๊แอบดีใจ นายท่านหลายคนของร้านแพรต่วนล้วนแต่ 

ใจกว้างกับลูกน้อง เขาเองก็ยินดีจะช่วยให้เรื่องดีงามของพวกเขา

ประสบความส�าเร็จโดยราบรื่น ครั้นแล้วก็กระตือรือร้นอย่างที่สุด  

ปีนขึ้นไปบนชั้นสูงหยิบผ้าที่ดีท่ีสุดของร้านหลายแบบลงมา

"ท่านสามดูแบบนี้...แบบนี้...ยังมีแบบนี้..."

ป้าหลิวเปิดประตูมาก็เห็นสว่ีชิ่งกับผ้าแพรสองพับที่เขาหอบอยู่ 

ผ้าแพรสีเขียวอ่อนคลุมด้วยผ้าโปร่งบางชั้นหนึ่ง เพียงดูก็รู ้ว่าเป็น 

สินค้าชั้นหนึ่ง

"ท่านป้า..." สว่ีชิ่งอึกอัก "ไม่มีอะไร เพียงเอามาขอบคุณแม่นาง 

ที่เมื่อวานรับรองให้ดื่มน�้าชา..."

ป้าหลิวอาบน�้าร้อนมาก่อน มองผ้า แล้วก็มองสวี่ชิ่ง แล้วก็มองผ้า 

ได้ เข้าใจแล้ว

นอกจากจะเข้าใจแล้ว ยังท�าให้นางหวนนึกถึงเรื่องราวบางอย่าง

ในอดีต

ตอนนั้นตาแก่ที่บ้านของนางก็เป็นเช่นน้ี วันแรกได้พบหน้ากัน  

พอวันรุ ่งขึ้นก็แบกข้าวโพดเป็นฝักๆ มาครึ่งกระสอบ วางไว้ท่ีหน้า 

ประตูบ้าน แล้วส่งย้ิมโง่งมให้นาง
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หลังจากน้ันครึ่งเดือน แม่สื่อก็มาที่บ้านแล้ว

ประวัติศาสตร์มักคล้ายคลึงกันอย่างน่าอัศจรรย์...

กว ่าป้าหลิวจะตื่นจากภวังค์แห่งความหลัง สว่ีชิ่งก็ยืนอยู ่

หน้าประตูมาเป็นนานสองนานแล้ว ในใจสับสนว้าวุ่น ผ้าที่ประคอง 

อยู่ในมือจะวางก็ใช่ที จะไม่วางก็ใช่ที

"คุณชายสวี่..." ป้าหลิวล�าบากใจ "แม่นางยังไม่ลุกขึ้นมา ของนี่ 

ข้าไม่สะดวกจะรับ..."

"ไม่เป็นไร รับไว้ก่อน" สว่ีชิ่งเหงื่อแตกแล้ว "ไม่ใช่ของสูงค่าอะไร 

แค่ขอบคุณแม่นางที่เชิญดื่มชาเมื่อวาน..."

บุรุษตัวโตออกปานนี้ถึงกับตื่นเต้นจนพูดอะไรต่อไปไม่ถูก เอาผ้า

พับยัดใส่มือป้าหลิวแล้วเดินจากไปราวกับหนีอะไร

"เอ๋? คุณชายสว่ี..." ป้าหลิวร้อนใจจนขย้ีเท้า

ดูเถิด เรียกเขาก็ไม่กลับมา จ�าต้องเอาผ้าพับไปวางไว้ใน 

ห้องรับแขก แล้วกลับเข้าห้องครัวต้มน�้าแกงให้ตวนมู่ชุ่ยต่อ

เมื่อเช้าตอนนางมาถึง ตวนมู่ชุ ่ยลุกมาเปิดประตูให้นางแล้ว 

กลบัห้องไปนอนต่อ นางเห็นตวนมูชุ่ย่สหีน้าไม่ค่อยดนีกั ถามไปหลายค�า 

ก็ไม่ผิดจากท่ีคิด ตวนมู ่ชุ ่ยบอกเพียงไม่ทันระวังไปชนถูกแผลเข้า  

เอวหลังก็ปวดเล็กน้อย

เช่นนี้จะกินอะไรบ�ารุงดี ป้าหลิวใช้สมองหนัก นางหนูผู้น้ีเลือกกิน 

น�้าแกงไก่ น�้าแกงกระดูกหมูอะไรล้วนไม่แตะ ได้แต่ตุ ๋นน�้าแกงผัก 

พวกเห็ดให้นาง

ขณะก�าลังท�างานยุ่ง ด้านนอกก็มีคนมาเคาะประตูก๊อกๆ ป้าหลิว

เช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนท่ีผูกอยู่ รีบออกไปเปิดประตู

แล้วก็ไม่ผิดจากที่คาด เป็นจั่นเจาสวมชุดขุนนางสีแดงเข้ม  
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หมวกแพรโปร่งสีด�า* คาดผมเรียบร้อย ด้านหน้าหมวกมีหยกขาว

แวววาวประดับอยู่เม็ดหน่ึง ขับดุนให้ท่ัวท้ังร่างดูกระฉับกระเฉงมี 

ชีวิตชีวา

ปกติจั่นเจาจะมาท่ีนี่ด้วยชุดล�าลอง เห็นเขาสวมชุดขุนนางท่วงที

เคร่งขรึมน่าเกรงขามก็รู้ว่าเขาคงอยู่นานไม่ได้

เป็นเช่นนั้นจริง จั่นเจาไม่ได้เข้ามา "ตวนมู่ตื่นข้ึนมาหรือยัง"

"เห็นบอกว่าไม่ค่อยสบาย ยังนอนอยู่"

จั่นเจาย้ิม เอากล่องอาหารท่ีหิ้วมาส่งให้ป้าหลิว "เมื่อครู่เดินผ่าน

หอไป่เว่ย (ร้อยรสชาติ) ซื้อเก๊ียวน่ึงไส้ผักจี้ไช่กับเห็ดคลุกมันกุ้งมา  

ถ้าตวนมู่ถามก็บอกนางว่าข้างในไม่มีเนื้อกุ้ง เพียงใส่กลิ่นใส่รสชาติ

เท่าน้ัน ข้าซื้อมาไม่น้อย ป้าหลิวก็ลองชิมดู"

ป้าหลิวรับมา มองๆ จั่นเจา ท�าท่าจะพูดแล้วก็ไม่พูด

จั่นเจาสังเกตเห็นแล้ว คิ้วรูปดาบเลิกขึ้นเล็กน้อย "ป้าหลิว  

มีอะไรจะพูดหรือ"

ป้าหลิวตัดสินใจเด็ดขาด ทุ่มสุดตัวแล้ว

"ใต้เท้าจั่น" นางหิ้วกล่องอาหารอยู่ในมือ พูดออกมาทีละค�า 

อย่างระมัดระวัง "ว่ากันตามเหตุผลแล้วท่านเป็นนาย ข้าเป็นบ่าว  

ท่านเป็นขุนนาง ข้าเป็นชาวบ้าน พูดออกมาแล้วเกรงจะไม่ถูกใจท่าน 

ท่านก็คิดเสียว่าข้าอายุมากกว่าท่านหลายปี นับเป็นคนแก่ไปคร่ึงตัว

แล้ว ฟังแล้วเข้าหูก็ฟัง ฟังแล้วไม่เข้าหูก็แล้วแต่ท่าน"

จั่นเจางงงัน รอยย้ิมค่อยๆ เลือนหาย ผงกศีรษะบอก "ป้าหลิว 

พูดมาเถิด ไม่เป็นไร"

ป้าหลิวรวบรวมความกล้า "แม่นางตวนมู่ผู้นี้ ถ้าเห็นว่าดี ในใจ 

* หมวกแพรโปร่ง คือหมวกขุนนางจีนซึ่งท�าจากผ้าโปร่งสีด�า มีปีกแบนย่ืนออกมาทั้งสองข้าง
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ชื่นชอบ เหตุใดจึงไม่แต่งนางเข้าบ้านไปเล่า"

จั่นเจาคาดคิดไม่ถึงว่าที่นางพูดจะเป็นเรื่องน้ี ถึงกับอึ้งตะลึงไป

ไหนๆ ก็เปิดฉากออกไปแล้ว ก็พูดให้หมดเปลือกเสียเลย "อย่างท่ี

เป็นอยู่เวลาน้ี มีบ้านอยู่ข้างนอกหลังหนึ่ง ทุกวันเทียวมาหา ใต้เท้าจั่น 

พูดอย่างไม่น่าฟัง มีเพียงบุรุษที่มีภรรยาอยู่ข้างนอก ไม่กล้าพาเข้าบ้าน 

ถึงจะท�าเช่นนี้..."

จั่นเจาขยับริมฝีปาก แล้วก็ข่มกลั้นไว้ไม่ได้พูดออกมา

"ใต้เท้าจั่น ถ้าหาได้มีความคิดท่ีจะแต่งกับนาง ก็อย่าท�าเรื่องให้

คนคิดมากเหล่าน้ี หน่วงเหนี่ยวแม่นางให้เสียเวลาเปล่า ท�าให้มีเรื่อง

ติฉินนินทาตามมามากมาย ถ้าตัดสินใจจะแต่งกับนาง เช่นนั้นก็ดูชะตา

แปดอักษรหมั้นหมายกันเสีย จะได้ไม่ปล่อยให้เวลายาวนานอุปสรรค 

ก็ย่ิงมาก คนที่ไม่เก่ียวข้องจะได้ไม่สอดมือเข้ามา พึงรู ้ว่าสิ่งที่ท่าน 

ไม่ต้องการ ยังมีคนแย่งชิงกันเห็นเป็นของล�้าค่า..."

"จั่นเจา!"

ค�าพูดพูดมาได้ครึ่งหนึ่งก็ถูกคนตัดบทขึ้นมากลางคัน ทั้งสอง 

หันหน้าไปพร้อมกัน เห็นตวนมู่ชุ่ยยืนอยู่บนบันได เรือนผมยาวปล่อย

สยายลงมา สวมเสือ้ตัวในทีส่วมตอนนอน เพียงคลมุทับด้วยเสือ้ตวันอก

สีเขียว ก�าลังมองคนทั้งสองอยู่

ป้าหลิวได้ยินนางร้องเรียกเช่นน้ี พลันรู้สึกว่าตนพูดมากไปแล้ว 

ในใจรู้สึกกังวล รีบหิ้วกล่องอาหารกลับไปที่ห้องครัว ตวนมู่ชุ่ยสาวเท้า

เร็วๆ มาถึงเบื้องหน้าจั่นเจาแล้วเงยหน้าขึ้นมองเขา "มาหาข้าหรือ"

จัน่เจาสงบใจลง ก้มหน้าลงยิม้ "เอาของกินมาส่งให้เจ้า หลงัยังเจบ็ 

หรือไม่"

ตวนมู่ชุ่ยย่นหัวคิ้ว ในน�้าเสียงเจือความไม่พอใจเล็กน้อย "คัน"
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"เช่นนั้นก็ใกล้จะหายแล้ว"

"อืม" นางตอบเช่นนี้แล้วหันไปมองทางห้องครัวแวบหนึ่ง ก่อนเอ่ย

เสียงเบา ท�าท่ามีลับลมคมใน "จั่นเจา ป้าหลิวรังแกเจ้าหรือ"

จั่นเจาหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก "พูดจาเหลวไหลอีกแล้ว"

"ไม่ได้พูดเหลวไหลเสียหน่อย" นางแค่นเสียงฮึ "ข้าได้ยินเสียง 

พูดคุยอยู่ข้างนอก ตอนลุกข้ึนมาก็ได้ยินป้าหลิวพูดไม่หยุด เจ้ายืนอยู่

ด้านข้าง ใบหน้าเดี๋ยวก็เขียวคล�้าเด๋ียวก็ซีดขาว ราวกับเป็นขโมยที่ถูก

จับได้..."

พูดมาถึงตรงน้ีนางก็ย่ืนมอืมาแตะใบหน้าจัน่เจา จากนัน้ก็หัวเราะ

คิกๆ "หน้ายังร้อนอยู่เลย ยังคิดจะโกหกข้า..."

แสงอาทิตย์ละมนุละไมยามเช้าตรู่ส่องกระทบใบหน้านาง ตวนมูชุ่ย่ 

หวัเราะได้ชวนมองย่ิง ในดวงตาด�าขลบัดจุหยกด�าดสูว่างไสวเป็นพิเศษ 

ประหนึ่งเศษเงินก้อนเล็กๆ ท่ีสาดประกายวิบวับในค�่าคืนเดือนมืด 

"ตวนมู่ เราแต่งงานกันดีหรือไม่"

ตวนมู่ชุ่ยยังหัวเราะอยู่ ไม่ทันฟังชัด "หือ อะไรนะ"

จากนั้นนางก็ไม่หัวเราะแล้ว นางถอยหลังไปสองก้าวด้วยความ

ตื่นตระหนก อ้าปาก แต่ไม่ได้พูดอะไร

หัวใจของจั่นเจาค่อยๆ จมดิ่งลง แสงอาทิตย์อบอุ่นคล้ายจู ่ๆ  

ก็หายไปแล้ว ยังมีสายลมเย็นสบายที่จู่ๆ ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย

รู้ตั้งแต่แรกแล้ว รู้มานานมากแล้วว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ ค�าพูด

ประโยคนั้นเก็บไว้ในใจก็พอ ไยต้องถามออกมา ไม่ถามก็จะเสียใจ 

ภายหลัง แล้วถามออกมาเล่า ใจก็จะสงบลงได้จริงหรือ

จั่นเจาย้ิมออกมา เขาก้าวเข้าไปก้าวหนึ่ง ย่ืนมือไปปาดจมูกนาง

"ข้าเพียงขู่ขวัญเจ้าเล่น หญิงโง่งม"
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"ขู่...ขวัญข้า" ตวนมู่ชุ่ยดูท่ึมทื่อเล็กน้อย

"ใช่แล้ว" จัน่เจาดูอารมณ์ดีมาก "ท่านกงซนุชอบบอกเจ้าเฉลียวฉลาด  

เท่าท่ีข้าเห็น เจ้าท่ึมท่ือโง่งม ค�าพูดจริงค�าพูดเท็จก็แยกไม่ออก"

"น่ี จั่นเจา"

เป็นดังคาด พอว่านางโง่งม นางก็โมโหแล้ว

จัน่เจาย้ิม "เอาของกินมาให้เจ้าแล้ว กนิข้าวมากๆ พักผ่อนเยอะๆ"

"อืม" ฟังออกว่าเขาจะไปแล้ว ตวนมู่ชุ ่ยก็ถอยไปอยู่ด้านข้าง 

อย่างเชื่อฟัง

จั่นเจาเดินไปได้สองก้าวก็หยุดลง "ตวนมู ่ ตอนค�่ายังมีธุระ 

บางอย่างต้องไปท�า อาจจะมาหาเจ้าไม่ทัน"

ตวนมู่ชุ่ยพยักหน้า "ได้"

นางมาส่งจั่นเจาถึงหน้าประตู ยืนพิงขอบประตูมองเงาร่างเขา

หายลับไปจากมุมตรอก ร่างที่คุ ้นตานั่นดูแล้วท้ังหนักอึ้งท้ังอ่อนล้า  

ตวนมู่ชุ่ยพลันแสบจมูก ปิดประตูลงช้าๆ

นางเดนิมาถึงประตหู้องครวั มองป้าหลิวท่ีเดนิไปเดนิมาท�างานยุ่ง  

กล่าวอย่างเน้นย�า้ทีละค�า "ป้าหลวิบอกจัน่เจาให้เขาแต่งกับข้าใช่หรอืไม่"

ป้าหลวิก�าลงัยุ่งอยู่กับการเปิดฝาหม้อคนน�า้แกง จู่ๆ  มเีสยีงคนพูด 

ดังข้ึนมาจากด้านหลังก็ตกใจเกือบท�าทัพพีหล่นลงไปในน�้าแกง

นางหนัหน้าไปเหน็ตวนมูชุ่ย่มองจ้องนางอยู่ หวัใจก็เต้นโครมคราม  

ถึงกับไม่รู้จะพูดอย่างไรดี

"ป้าหลิว ต่อไปอย่าพูดเรื่องน้ีกับจั่นเจาอีก"

ป้าหลิวร้อนใจข้ึนมาทันที "แม่นาง ข้าหวังดีต่อท่าน"

"ข้ารู ้" ตวนมู ่ชุ ่ยตัดบทนาง "แต่ไม่ต้องพูดอีกแล้ว เขาจะได ้

ไม่ล�าบากใจ"
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"ใต้เท้าจั่นไม่ยินดีจะแต่งกับท่าน?"

"ไม่ใช่" ตวนมู่ชุ่ยส่ายศีรษะ

"เช่นนั้นที่บ้านเขาไม่เห็นด้วย รังเกียจว่าฐานะวงศ์สกุลท่านไม่ดี?" 

ตวนมู่ชุ่ยตัวคนเดียว กินด่ืมค่าใช้จ่ายทุกอย่างจั่นเจารับภาระทั้งหมด 

ป้าหลิวย่อมเข้าใจว่านางฐานะครอบครัวไม่ดี "แม่นาง ข้าจะบอกท่าน 

แต่งภรรยาต้องเลือกท่ีมีคุณธรรม มีเงินหรือไม่ มีอ�านาจหรือไม่ ไม่ใช่

เรื่องส�าคัญ ถ้านายหญิงนายท่านผู ้เฒ่าไม่ชอบท่าน ท่านอยู่ด้วย 

อย่างระมัดระวัง พูดจานิ่มนวลละมุนละไมให้มากหน่อย มือไม้

คล่องแคล่วขยันขันแข็ง ปากหวาน ก็ผ่านไปได้แล้ว"

ตวนมู่ชุ ่ยส่ายศีรษะไปมา ไม่สนใจว่าบนพ้ืนทั้งสกปรกทั้งเย็น  

พิงร่างกับขอบประตูค่อยๆ น่ังลงไป ขอบตาเริ่มแดงแล้ว

"ไอ้หยานายหญิง นีม่นัเรือ่งอะไรกัน" ป้าหลวิลนลานรบีก้าวเข้ามา  

"อยู่ดีๆ เหตุใดจะร้องไห้แล้ว ท่ีบ้านไม่เห็นด้วยใช่หรือไม่"

ในท่ีสุดนางก็คิดมาถึงเรื่องน้ีแล้ว

ตวนมู่ชุ่ยล�าคอตีบตัน ร้องอืมต�่าๆ ออกมาค�าหน่ึง

"ใต้เท้าจั่นรูปร่างหน้าตาดีเช่นนี้ ทั้งมีต�าแหน่งขุนนาง คนที่บ้าน

ท่านนัยน์ตาอยู่ตรงไหน ถึงกับมองไม่เห็นหรือ" ป้าหลิวเต็มไปด้วย 

ความแค้นเคืองในความไม่เป็นธรรม "เราไม่ต้องกลัว ใต้เท้าจั่นม ี

วรยุทธ์สูง ถ้าลุงอาพ่ีน้องของท่านไม่ยอมก็ให้ใต้เท้าจั่นไล่พวกเขาไป!"

ตวนมู ่ชุ ่ยไม่ได้ส่งเสียง ป้าหลิวกอดนางไว้ กระซิบบอกวิธี 

แก้ปัญหาให้ "แม่นาง ท่านฟังข้าพูด เราต่างก็เป็นอิสตรี ข้าพูดค�าพูด

เหล่านี้ก็ไม่ขวยอาย อย่างไรเสียตอนนี้ตัวท่านก็อยู่ที่นี่ คนที่บ้านท่าน 

ก็มายุ่งด้วยไม่ได้ รอให้ข้าวสารกลายเป็นข้าวสุก ถึงตอนนั้นมีลูกแล้ว 

คนที่บ้านท่านก็ท�าอะไรไม่ได้แล้ว"
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ตวนมู่ชุ่ยฟังนางพูดเหลวไหลบ้าบอก็อดหัวเราะออกมาทั้งน�้าตา

ไม่ได้ ตอนเงยหน้ามองป้าหลวิ เห็นใบหน้านางเตม็ไปด้วยความแค้นเคอืง 

เจือไปด้วยความรักสงสารและปกป้อง ชัดว่าไม่เห็นตนเป็นคนอื่น ในใจ

ก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

นางซกุตัวเข้าไปในอ้อมอกป้าหลวิ พูดเบาๆ "เมือ่ครูจ่ัน่เจาไปแล้ว"

"ไปแล้วก็ยังต้องกลับมา" ป้าหลิวปลอบนาง

ตวนมู่ชุ่ยไม่พูดอะไรอีก

ภาพเงาด้านหลงัของจัน่เจาวนเวียนอยู่ในสมองของนางไม่จางหาย

ตอนอยู่ต่อหน้านาง เขายังคงย้ิม เรียกนาง 'หญิงโง่งม' คล้าย

หลอกนางได้ส�าเร็จ ย้ิมอย่างภาคภูมิใจ

แต่พอหมุนตัวไป...

เขาเดินช้ามาก ออกจากสายตานางไปช้าๆ เขาทิ้งรอยยิ้มไว ้

ให้นาง แล้วท้ิงสีหน้าเช่นไรไว้ให้ตนเอง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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