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เสียงเคลื่อนไหวภายในห้องทำให้จางเพ่ยหลินค่อย ๆ หันศีรษะมอง
 
ออกไปนอกเตียง รอบห้องซึ่งตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่เครื่องประดับทุกชิ้น
 
กลับเป็นของดีและหายากทั้งสิ้น


แต่ที่เกือบทำให้หัวใจนางหยุดเต้นกลับเป็นภาพของเซียงซือโหม่วก้าวยาว ๆ
ออกมาจากหลังฉากกั้นไม้ฉลุที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้อง แสงตะเกียงทำให้เห็นว่าเจ้าตัว
 
สวมเสื้อนอนไม่เรียบร้อยนัก สาบเสื้อยังแยกออกจากกัน จึงเห็นแผ่นอกกว้าง
 
ที่มีหยาดน้ำเกาะพราวบนผิวเรียบเนียน เขาเอียงศีรษะขณะใช้ผ้าเช็ดไปตาม
 
เส้นผมยาวเลยไหล่ที่เปียกชื้น ท่าทางสบาย  ๆ และการเดินเหินอย่างคุ้นเคย
 
ทำให้นางเดาได้ทันทีว่าห้องนี้เป็นของใคร


แล้วทำไมนางถึงมานอนในห้องของเขาได้ล่ะ...จางเพ่ยหลินคิดอย่างตกใจ 
นางยันตัวลุกขึ้นนั่ง แต่กลับต้องทิ้งตัวลงนอนตามเดิม เมื่อพบว่ากล้ามเนื้อยังคง 
อ่อนแรง และเผลอครางออกมาเพราะรู้สึกเจ็บเสียดบริเวณทรวงอกตรงที่ถูก 
กระบี่กระแทกใส่ก่อนหมดสติไป

พอผ้าห่มร่นลงไปกองที่เอว นางก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อพบว่าตัวเองสวม 
เพียงเสื้อนอนสีขาวเนื้อบางเบาเท่านั้น ไม่มีทั้งผ้ารัดอกและเสื้อเกราะอ่อนที่เคย 
สวมอยู่เป็นประจำ

‘เพ่ยหลิน เจ้ารู้สึกตัวแล้วหรือ เจ็บตรงไหนบ้างหรือไม่’ คนที่ขยับตัวเพียง 
วูบเดียวก็มาทรุดนั่งข้างตัวนาง เอ่ยถามด้วยความห่วงใย มือที่เอื้อมมาเหมือนจะ 
ดึงผ้าห่มบนร่างนางออก ทำให้จางเพ่ยหลินรีบดึงผ้าห่มให้สูงขึ้นและกำมันไว้แน่น

‘ท่าน...จะทำ...อะไร’ นางตวาดออกไป แต่กลับมีเพียงเสียงแหบพร่า 
และแผ่วเบาหลุดออกมาให้ได้ยิน

ญานภา
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ความเงียบเป็นคำตอบจากเซียงซือโหม่ว นางยิ่งกำผ้าห่มไว้แน่นด้วยความ 
หวัน่ใจ เมือ่การแตง่กายของเขาและนางขณะนี้ รวมทัง้การทีน่างมานอนอยูบ่นเตยีง 
ของเขา ทำให้อดจินตนาการในแง่ร้ายขึ้นมาไม่ได้

‘ซือโหม่ว...ท่าน...’ แม้จะอยากถามตรง  ๆ  ว่าเขารู้หรือยังว่าแท้ที่จริงนาง 
เป็นสตรี ทำไมนางถึงมาอยู่ในห้องนอนของเขาโดยแต่งกายอย่างนี้ และเขาทำอะไร 
นางหรือไม่ แต่เพียงพูดออกไปแค่สามพยางค์ก็พูดอะไรไม่ออกอีก ขยับริมฝีปาก 
อยู่หลายครั้ง แต่กลับไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดี

นางพยายามมองผ่านสีหน้าราบเรียบของคนที่อยู่ใกล้ ๆ เพื่อประเมินสถาน- 
การณ์และอารมณ์

‘ข้าทำไม’ เขาเอ่ยถามพร้อมกับดึงมือนางออกจากผ้าห่ม สายตายังกวาด 
มองนางอย่างพิจารณา

‘ท่านจะทำอะไร ปล่อยมือข้านะ’
‘แค่จับชีพจรเท่านั้น’ เสียงตอบนั้นดูจริงใจอย่างยิ่ง เขาจับข้อมือนางโดย 

แตะลงที่เส้นชีพจรแล้วเอ่ย ‘เพ่ยหลิน เจ้านอนนิ่ง  ๆ  ให้ข้าจับชีพจรก่อนได้ไหม’
คำเรียกขานที่เจ้าตัวลงเสียงหนักกว่าปกติ ทำให้นางสะดุ้ง
‘ไหนบอกข้ามาซิว่า ตอนนี้เจ้ารู้สึกไม่สบายตรงไหนบ้าง’
‘ข้า...’ อาจเพราะนางพูดเบาเกินไป เซียงซือโหม่วจึงชะโงกหน้าเข้ามาใกล้  ๆ 

เพื่อฟังให้ชัด ‘นอกจากข้าจะมึนหัว ไม่มีแรง เจ็บหน้าอกตรงที่ถูกกระแทกแล้ว 
ข้าก็ไม่รู้สึกผิดปกติอะไรอีก’ นางกลั้นใจตอบรวดเดียวจบด้วยเสียงที่ดังมากขึ้น  
ใช้มืออีกข้างที่เป็นอิสระผลักใบหน้าคมคายที่เข้ามาใกล้ให้ออกห่าง

กลิ่นหอมสะอาดที่เผลอสูดหายใจเข้าไป ทำให้จางเพ่ยหลินรู้สึกถึงความ 
ใกล้ชิดสนิทสนมมากยิ่งขึ้น มากกว่าที่นางเคยรู้สึกกับบุรุษใด...

‘แล้วทำไมเจ้าถึงหน้าแดง’ ไม่เพียงแต่ถามเท่านั้น เขายังเอามือเย็น  ๆ  มา 
แตะหน้าผากของนางเพื่อวัดอุณหภูมิ โดยไม่สนใจท่าทางฮึดฮัดของนางแม้แต่น้อย

‘เซียงซือโหม่ว! ท่านออกไปห่าง  ๆ  ข้าเดี๋ยวนี้นะ’ นางสั่งเสียงเขียวทั้งที่ 
รู้สึกว่าความร้อนผ่าวที่ผิวแก้มกำลังลามมาถึงใบหูและลำคอ ปัดมือเย็น  ๆ  ที่ 
หน้าผากให้ออกไป
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เมื่อราตรีกาลกรายมาเยือน  ราชธานีอู่ซื่อที่คึกคักในยามกลางวันก็ก้าว 

เข้าสู ่ความหลับใหล  หากชีวิตของผู้คนบนถนนเหยี่ยนซื ่อกลับเพิ ่งฟื ้นตื ่นจาก 

นิทรารมณ์  โคมไฟสีเหลืองนวลถูกชักขึ้นแขวนบนเสาโลหะทั้งสองฝั่งถนน  เสียง 

อ่อนหวานเจรจาออดอ้อนผสานกับเสียงหัวเราะอ้อแอ้อย่างเมามายดังมาให้ได้ยิน 

เป็นระยะ  ๆ 

ระเบียงไม้ชั้นสองของห้องพันตำลึงทองแห่งหอชุนชิว...หอรื่นรมย์ชื่อดังย่าน 

เหยี่ยนซื่อมีชายหนุ่มร่างสูงโปร่งสวมเสื้อคลุมตัวนอกสีครามตัดเย็บอย่างประณีต 

ยืนพิงระเบียงไม้  ดวงตาเรียวดำสนิทที่เป็นประกายเจิดจ้ามองความเคลื่อนไหว 

ด้านล่าง  ริมฝีปากได้รูปมีรอยยิ้มนิด  ๆ  อย่างสำราญใจ  นิ้วคลึงจอกสุราเนื้อดีใน 

อุ้งมือ  ปอยผมยาวที่มัดรวบไว้ด้านหลังลวก ๆ  พลิ้วไหวตามสายลมเย็นที่พัดผ่าน 

ความสนใจที่จดจ่ออยู่แต่ผู้คนด้านล่างโดยไม่สนใจเสียงพิณไพเราะที่กำลัง 

บรรเลง  ทำให้เด็กสาวในชุดสีเขียวอ่อนที่คุกเข่าคอยเติมสุราอยู่ข้าง  ๆ   เขามีสีหน้า 

ขุ่นเคืองใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ  จนกระทั่งเพลงเข้าสู่ท่วงทำนองสุดท้าย  เด็กสาว 

ก็ชะโงกหน้ามองลงไปเบื้องล่างบ้างอย่างอดใจไม่ไหว

“คุณชายเซียงซือโหม่ว  ข้าไม่เห็นว่าข้างล่างจะมีสตรีนางไหนสวยสู้พี่หรงอิน 
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ได้เลยสักคน  แล้วทำไมท่านจึงไม่สนใจฟังเพลงของนางเล่า”  เด็กสาวเอ่ยขณะ 

รินสุราลงจอกที่ยื่นมา 

เสียงหัวเราะทุ้มต่ำดังขึ้นเหนือศีรษะ  “ซือซือ  สำหรับเจ้าก็มีแต่พี่หรงอิน 

ของเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ทุกคนควรให้ความสนใจ”

“แล้วข้าพูดผิดที่ไหนล่ะ  ในเมื่อพี่หรงอินของข้าได้ชื ่อว่างามที่สุดในย่าน 

เหยี่ยนซื่อ”  เด็กสาวเงยหน้าขึ้นโต้เถียง  “บุรุษที่ต้องการใช้เวลายามค่ำคืนเพียงเพื่อ 

ฟังเสียงพิณของท่านพี่มีมากมาย  แต่ไม่ใช่บุรุษทุกคนที่พี่หรงอินจะยินดีต้อนรับ 

ทุกครั้งเช่นท่าน  แต่ท่านกลับ...”

ริมฝีปากได้รูปของคนฟังขยับยิ้มเมื่อได้ยินเสียงถอนหายใจจากร่างเล็ก ๆ 

ตรงหน้า 

“…เป็นคนใช้เงินทองได้ไม่คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาเลย  เสียเงิน 

พันตำลึงทองทั้งที  แต่แทนที่จะตั้งใจฟังเพลงให้คุ้มค่า  กลับเอาแต่ทุ่มเทความ 

สนใจต่อผู้คนเบื้องล่างเกือบตลอดเวลา  ท่านดูหมิ่นพี่หรงอินของข้าหรือ”

ท่าทีดื้อรั้นและปกป้องนั้นทำให้ดวงตาดำขลับเป็นประกายระยับมากขึ้น  พัด 

ในมือถูกยกขึ้นเคาะเบา ๆ ลงบนศีรษะที่สองข้างขมับยังมวยผมเป็นก้อนกลมแสดง 

ถึงความเยาว์วัย 

“ซือซือ...อย่าเสียมารยาท”  ก่อนที่เด็กรับใช้ประจำตัวจะเอ่ยปากเถียงต่อ 

สตรีที่อยู่หลังม่านก็เอ่ยปรามพร้อมกับลุกขึ้นยืนและเดินแหวกม่านออกมา  ใบหน้า 

งดงามมีรอยยิ้มบางเบาประดับอยู ่ เสื้อคลุมที่มีชายยาวลากพื้นแหวกออกเล็กน้อย 

ยามเยื้องย่าง  ส่งผลให้แขนเสื้อเลื่อนลงเผยให้เห็นลาดไหล่ขาวเนียนเหนือเสื้อแพร 

เกาะอกตัวในสีชมพูอ่อน 

หรงอินประสานมือค้อมศีรษะลงเล็กน้อยเมื่อเดินมาหยุดอยู่หน้าแขกสูงศักดิ์ 

ก่อนเงยหน้าขึ้นสบตา  ริมฝีปากทาชาดปรากฏรอยยิ้มขอขมา 

“ซือซือยังเยาว์วัยจึงพูดจาล่วงเกินคุณชายเซียงเช่นนี้  หวังว่าคุณชายจะให้ 

อภัยนางสักครั้ง  ไม่กล่าวเรื่องนี้กับท่านแม่”

เซียงซือโหม่วขยับพัดในมือ  รอยยิ้มบาง  ๆ  ผุดขึ้นบนริมฝีปากหยักได้รูป  
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เล่ห์ลายโบตั๋น

“ข้าจะให้อภัยซือซือก็ได้  หากเจ้าจะยินยอมอยู่กับข้าเพียงลำพังสักครู่”

“ไม่ได้เจ้าค่ะ”  เด็กสาวร้องโวยวายทันที  “คุณชายเซียงลืมแล้วหรือว่า 

พี่หรงอินของข้าขายเพียงศิลปะ  ไม่ขายตัว  ดังนั้นนางจึงไม่อยู่กับชายใดเพียง 

ลำพัง  ข้าไม่ยอมให้พี่หรงอินฝืนกฎเพื่อคุณชายเซียงอีกแล้ว” 

“ซือซือ...”  เพียงถูกเรียกชื่อ  คนที่กำลังโวยวายเสียงดังก็หยุดลงทันควัน 

แต่ยังส่งสายตาไม่พอใจให้ชายหนุ่มที่ยืนมองอยู่ใกล้  ๆ 

“พี่หรงอินเจ้าคะ  หากพี่ทำเช่นนี้แล้วแขกท่านอื่นรู้เรื่อง  พวกเขาจะเอามา 

เป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้อยู่ตามลำพังกับพี่บ้างนะเจ้าคะ  ข้ายอมถูกท่านแม่ลงโทษ 

ดีกว่า”

มือเรียวโยกศีรษะเล็กทุย  “ขอบใจเจ้าที่เป็นห่วงข้า  แต่ให้ข้าอยู่ตามลำพัง 

กับคุณชายเซียงหน่อยเถอะ” 

ซือซือขยับปากจะพูด  แต่ต้องจำใจเดินออกจากห้องเมื่อถูกมองด้วยสายตา 

ขอร้องแกมบังคับของหรงอิน

เซียงซือโหม่วหัวเราะออกมาเมื่อเห็นประตูห้องที่ควรปิดสนิทแง้มไว้เล็กน้อย 

โดยเด็กสาวยังยืนคุมเชิงอยู่หน้าประตู  “ดูท่าการที่ข้าจะได้อยู่ตามลำพังกับเจ้าคง 

ทำได้ยากมากขึ้นเรื่อย  ๆ  ไม่แน่ว่าครั้งหน้านางอาจจะยอมถูกทำโทษ  แต่ไม่ยอม 

ให้เจ้าอยู่ตามลำพังกับข้าอีก”

เจ้าของใบหน้าสวยหวานส่ายศีรษะน้อย ๆ  ดวงตาทอดมองเงาที่หน้าประต ู

มีแววเอ็นดู  “หวังว่าคุณชายเซียงคงไม่ถือสา  ซือซือยังเยาว์วัยนัก  จึงไม่รู้ว่าความ 

ใกล้ชิดของท่านช่วยให้ข้าปลอดภัยมาจนถึงวันนี้”

“ซือซือดีกับเจ้าเช่นนี้  ข้าจะกล้าถือสานางได้อย่างไรกัน”  เขาเอนตัวเข้าไป 

หาร่างบอบบางหอมกรุ่นข้าง ๆ จนคล้ายจะโอบกอด  แต่เสียงที่ถามกลับเคร่งเครียด 

“เรื่องอาวุธที่ลักลอบนำเข้ามาในอู่ซื่อได้ความว่าอย่างไรบ้าง”

หรงอินประคองจอกสุราขึ ้นจรดริมฝีปากทายาทตระกูลเซียงด้วยท่าทาง 

อ่อนหวาน  หากใครมองขึ้นมาก็จะเห็นเพียงนางกำลังออดอ้อนเอาใจคุณชายเจ้า 

สำราญแห่งอู่ซื่อ  แต่เรื่องที่สนทนากลับเคร่งเครียดอย่างยิ่ง
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“ข้าได้ยินพี่ผิงอิ๋งเล่าว่า  ยามซิ่นคังเมามายเคยพูดว่า  เขารู้เหมือนกันว่า 

หีบห่อแน่นหนาที่รับมาจากตระกูลเฉิงล้วนเป็นอาวุธที่ไต้ก๋งของเขาได้รับคำสั่งจาก 

นายน้อยเหวินอี้ให้ช่วยตระกูลเฉิงขนส่ง” 

“ซิ่นคัง...ลูกน้องมือขวาของไต้ก๋งเรือสำเภาอินทรีขาวอย่างนั้นหรือ”

หรงอินพยักหน้ารับ  ขยับเอนตัวพิงแผ่นอกกว้างเพื่อบังไม่ให้คนภายนอก 

เห็น  ขณะยื่นมีดสั้นที่ซ่อนไว้ในผ้าคาดเอวให้คู่สนทนา  “มีดสั้นเล่มนี้  ข้าขอซื้อ 

มาจากพี่ผิงอิ๋ง  ซิ่นคังกำนัลให้แก่นางเมื่อเดือนก่อน  เห็นบอกว่าเฉิงหุ่ยมอบให้ 

เขาด้วยตัวเอง”

เซียงซือโหม่วมองชื่อสองผู้นำตระกูลเฉิงที่สลักไว้บนใบมีดเพียงแวบเดียว 

ก็สอดมีดสั้นกลับฝักแล้วเก็บในอกเสื้อ  “มีดสั้นเล่มนี้ถึงจะไม่ใช่มีดสั้นดีที่สุดที ่

ตระกูลเฉิงผลิต  แต่คงมีเพียงมีดสั้นของกำนัลเท่านั้นที่จะสลักชื่อของผู้นำตระกูล 

เฉิงอย่างนี้”  เขาเหม่อมองออกไปนอกระเบียง  “ในเมื่อซิ่นคังมีมีดสั้นเล่มนี้  ย่อม 

แสดงว่าข่าวเรื่องตระกูลอี้ช่วยพวกเขาลักลอบส่งอาวุธไปให้พวกก่อกบฏกลุ่มต่าง  ๆ 

ก็คงมีความจริงอยู่หลายส่วน”

“อี้ซานผู้เฒ่ามีกฎห้ามคนในตระกูลอี้เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธ  ยาพิษ  และ 

มนุษย์  แต่ตอนนี้ผู้ที่ดูแลการค้าของตระกูลอี้ตัวจริงคือจางเหวินอี้...หลานชายที ่

เกิดจากบุตรสาวของผู้เฒ่าอี้ซานไม่ใช่หรือเจ้าคะ  ดังนั้นผู้ที่ออกคำสั่งให้กองเรือ 

ตระกูลอี้ช่วยตระกูลเฉิงขนส่งอาวุธก็น่าจะเป็นจางเหวินอี้นะเจ้าคะ”

เซียงซือโหม่วพยักหน้ารับข้อสันนิษฐานนั้น  แต่สายตามองร้านสุราชื่อดังซึ่ง 

ตั้งอยู่ตรงข้ามกับหอรื่นรมย์ชุนชิวที่ตกแต่งอย่างหรูหราพอ ๆ  กับราคาสุราที่แพง 

ลิบลิ่ว  จึงไม่แปลกที่จะมีเพียงคนร่ำรวยและสูงศักดิ์เท่านั้นที่เข้าไปในร้าน  แต่ 

เมื่อครู่เขากลับเห็นสตรีท่าทางยากไร้คนหนึ่งเดินเข้าไปด้วยท่าทางมั่นใจในตัวเอง 

อย่างยิ่ง

“คุณชายเซียง...”  เสียงเรียกเบา  ๆ นั้นทำให้เขาหันกลับมามองคนที่อยู่ใกล้ 

แค่เอื้อม  ความงดงามที่ผสมผสานกับความไร้เดียงสานั้นทำให้เขารู้สึกสะท้อนใจ 

หากเรื่องนี้จบลงเมื่อไร  เขาจะต้องรีบไถ่ตัวนางออกจากหอชุนชิว...เซียง- 
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ซือโหม่วให้สัญญาขณะจับปอยผมที่มีกลิ่นหอมจาง  ๆ  ของนางขึ้นมาหมุนเล่นเพื่อ 

ให้การแสดงครั้งนี้สมบทบาทมากยิ่งขึ้น

“จางเหวินอี้ที ่ข้าเคยรู้จักในอดีตไม่ใช่คนที่จะทำเรื ่องเช่นนั้น”  ชายหนุ่ม 

ถอนหายใจ  “ถ้าเรื่องที่ตระกูลอี้ช่วยตระกูลเฉิงขนอาวุธเป็นเรื่องจริง  ก็เท่ากับว่า 

ตระกูลอี้ให้การสนับสนุนการก่อกบฏ  ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตทั้งตระกูล 

น่าเสียดายที่ท่านเจ้าเมืองซูโหยว...อี้เหลียงซางก็คงจะพลอยติดร่างแหนี้ด้วย”

“หากการคาดเดาครั้งนี้ทำให้ท่านไม่สบายใจ  ข้าก็ขออภัยด้วย”

“เจ้าไม่ได้ทำผิดอะไร  ทำไมต้องขอโทษข้า”  แม้ในใจรู้สึกหนักอ้ึง  แต่ใบหน้า 

หล่อเหลาคมคายยังมีรอยยิ้มประดับอยู่  เขาจิบสุราที่หรงอินประคองจ่อให้ถึงปาก 

เสียงโวยวายที่ดังมาจากด้านล่างทำให้เซียงซือโหม่วชะโงกหน้ามองเหตุการณ์ 

ที่หน้าร้านสุราชื่อดัง  ขณะนั้นเด็กรับใช้ในร้านกำลังผลักไหล่ไล่หญิงชาวบ้านคน 

เมื่อครู่ให้ออกไปพ้นร้าน

แสงจากโคมไฟบนเสาโลหะข้างทางทำให้เขาเห็นใบหน้าคล้ำนั้นชัดเจน  ทั้ง 

โครงหน้ารูปไข่  คางมนได้รูป  จมูกโด่งพอดีที่รับกับคิ้วเรียวโค้งได้รูปเหนือดวงตา 

รูปหงส์ที่เป็นประกายวาวโรจน์ไม่ยอมคน  ยามเจ้าตัวกวาดตามองผู้คนที่หยุดมอง 

ริมฝีปากอิ่มเม้มเข้าหากันอย่างไม่พอใจกับคำด่าทอดูหมิ่นของเด็กรับใช้  แต่นางก็ 

ยอมเดินออกจากร้านโดยไม่โต้เถียงด้วยหลังไหล่ที่เหยียดตรง  ไม่สนใจสายตา 

สมเพชแกมดูหมิ่นจากคนรอบตัว

เซียงซือโหม่วรีบถอนสายตากลับมาทันทีเมื่อสตรีนางนั้นเงยหน้าขึ้นมอง 

รอบ  ๆ  ตัวเหมือนรู้ว่ามีคนลอบมองอยู่ 

“นางมีอะไรผิดปกติหรือเจ้าคะ”  หรงอินถาม  มองดวงตาดำขลับท่ีทอประกาย 

ประหลาดก้ำกึ่งระหว่างอยากหัวเราะกับสับสนมึนงงตรงหน้าด้วยความสงสัย

“ข้ากำลังคิดว่า  ใครกันแน่ที่มีความคิดประหลาด”  เขาขยับยิ้มกว้างจนเห็น 

ลักยิ้มที่แก้มทั้งสองข้าง  เมื่อสายตากลับไปมองร่างโปร่งบางเบื้องล่างอีกครั้ง 

คนฟังกะพริบตา  ชะโงกหน้ามองสตรีที่คุณชายเซียงมองด้วยความสนใจ 

วงหน้านั้นแม้ไม่จัดว่าเป็นสตรีที่งดงามสะดุดตา  แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอะไร 
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บางอย่างที่ทำให้ชวนมองไม่รู้เบื่อ  เสียดายแต่ผิวกายของสตรีนางนั้นดำคล้ำกระดำ- 

กระด่าง  ทำให้คนมองเพียงแวบเดียวก็เบือนหน้าหนี

“เจ้าเคยคิดไหมว่า  อาจมีบุรุษสักคนแต่งกายเป็นสตรีมาเดินเล่นในย่าน 

เหยี่ยนซื่อ”

คำถามนั้นยิ่งทำให้หรงอินสับสนเพิ่มขึ้น  “เป็นบุรุษแต่แต่งกายเป็นสตรีมา 

เที่ยวย่านรื่นรมย์จะมีประโยชน์อะไรเจ้าคะ  มีแต่จะยิ่งถูกเอาเปรียบไม่ว่า”

“นั่นสิ...”  เซียงซือโหม่วพยักหน้าเห็นด้วย  แต่สายตายังคงมองตามร่าง 

โปร่งบางนั้นไปไม่วางตา  มือขยับเสื้อคลุมที่เผยอจนเผยให้เห็นแผ่นอกกว้างให้ 

เรียบร้อย 

“ท่านจะกลับแล้วหรือเจ้าคะ”

เซียงซือโหม่วเอนตัวเข้าไปใกล้  เอ่ยกระซิบ  “ข้าคงต้องไปแล้ว  รักษาตัว 

ให้ดี  อย่าพลาดให้ใครจับได้  และหากเรื่องไหนอันตรายเกินไปก็อย่าเสี่ยงทำเป็น 

อันขาด  เข้าใจไหม”

“เจ้าค่ะ...คุณชายก็ระวังตัวด้วยเช่นกัน”

“เด็กดี...แล้วข้าจะมาหาอีก”  เขาตบแก้มนุ่มนั้นเบา ๆ อย่างเอ็นดู  ก่อนเดิน 

ออกจากหอชุนชิวไป...

จางเพ่ยหลินยกมือปัดหัวไหล่ตรงท่ีถูกผลักเม่ือครู่  ใบหน้าดำคล้ำบ้ึงตึง  ดวงตาหงส์ 

สีน้ำตาลเข้มมองบุรุษทั้งหนุ่มฉกรรจ์และเข้าใกล้วัยชราที่เดินสวนไปมาบนถนน 

เหยี่ยนซื่อด้วยสายตาเหยียดหยาม  ก่อนหลุบตาลงมองพื้นไม่สนใจผู้ใดอีก  เท้า 

ในรองเท้าผ้าแพรสีดำเนื้อดีก้าวเร็วขึ้นเพื่อให้พ้นจากถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่ง 

ความมัวเมาและลุ่มหลงสายนี้

เสียงกรีดร้องที่ดังจากทางซ้ายมือบริเวณที่แสงโคมบนเสาส่องไม่ถึงทำให้ 

นางชะงักฝีเท้า  เงยหน้าขึ ้นมองหาต้นเสียง  ก่อนเขม้นมองบุรุษท่าทางเมามาย 

สามคนที่หัวเราะสนุกสนาน  พร้อมกับฉุดกระชากหญิงสาววัยเยาว์ซึ ่งแต่งกาย 

ด้วยเนื้อผ้าบางเบาแบบค่อนข้างเปิดเผยเนื้อตัวให้เข้าไปในตรอกที่ทั้งมืดและเปลี่ยว 
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มือของพวกมันพากันลูบไล้และบีบขยำไปตามเรือนร่างของนางอย่างย่ามใจ  เจ้าตัว 

ถึงกับสะดุ้งเฮือกร้องออกมาด้วยความเจ็บและหวาดกลัว 

“ปล่อยข้า  ข้าไม่ไป”  นางร้องปฏิเสธเสียงดัง  พยายามขืนตัวไว้  และส่ง 

สายตาขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา  แต่กลับไม่มีผู ้ใดยื่นมือเข้า 

ช่วยเหลือ  เมื่อเห็นการแต่งกายที่บ่งบอกถึงฐานะนางโลมของนาง

“เจ้ายังจะเล่นตัวทำไมอีก  เป็นโอกาสดีแค่ไหนแล้วที่เจ้าได้รับใช้พวกข้า 

ทีเดียวถึงสามคน”  คนตัวใหญ่สุดพูด  ฉีกยิ้มกว้าง  มองเหยื่อตัวเล็กในวงล้อม 

ด้วยสายตาหื่นกระหายและโหดเหี้ยม  ทำให้คนถูกมองตัวสั่นและพยายามดิ้นรน 

เมื่อรับรู้ถึงชะตากรรมที่จะต้องเจอในไม่ช้า

“ข้าไม่ไปแล้ว!  มีเพียงคุณชายท่านนี้ที่เช่าข้ามาจากท่านแม่ลู่  ไม่ใช่พวก 

ท่านทั้งสาม”

“สตรีแพศยาอย่างเจ้าได้รับใช้พวกข้าก็ดีแค่ไหนแล้ว  ยังไม่เจียมตัวอีก”  

คนตัวอ้วนพูดจบก็กระชากนางให้เดินเร็วขึ้น 

“ข้าไม่ไป!  ข้าจะออกไปกับคนเท่านั้น  แต่พวกท่านไม่ใช่!”

“หญิงชั้นต่ำเช่นเจ้าบังอาจว่าพวกข้าอย่างนั้นหรือ”  คนตัวใหญ่สุดคำราม 

ออกมา  ตวัดมือตบหน้าเล็ก  ๆ  นั้นเต็มแรง  จนร่างบางทรุดฮวบลงกับพื้น  ยกมือ 

กุมแก้มที่เจ็บจนชา  นางสะอื้นเบา ๆ อย่างรู้ชะตาว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของค่ำคืน 

ทมิฬ

ชายทั้งสามกระชากนางให้ลุกขึ้นเดินไปยังจุดหมายที่พวกมันต้องการ 

“หากเจ้าทำให้พวกข้าถูกใจ  ข้าจะให้รางวัลตอบแทนอย่างงามทีเดียว” 

มันพูดพร้อมกับหัวเราะหื ่นกระหาย  ตะปบสะโพกนิ ่มเต็มแรง  “หรือบางที... 

ข้าอาจจะไถ่ตัวเจ้าไปรับใช้พวกข้าก็ได้  ดีไหม” 

จางเพ่ยหลินเม้มริมฝีปากแน่น  ก้มหน้ามองพื ้น  เร่งฝีเท้าไปข้างหน้า  

แค่ทิศทางเบี่ยงเบนไปจากเดิมเล็กน้อยก็ทำให้นางเดินชนชายกักขฬะตัวใหญ่ที่สุด 

เต็มแรง  นางหวีดร้องเหมือนตกใจขณะซวนเซเสียหลักจะล้ม  จึงเหนี่ยวคอหนา 

ของคนที่ถูกชนเป็นหลักยึด  เอี ้ยวตัวเล็กน้อยก็ทำให้คนที่ไม่ทันตั้งตัวถึงกับเซ 
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