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ใบหน้างามแฉล้มเช่นนี.้..จะว่าเป็นชายก็ใช่ เป็นหญิงก็ใช่อกี 

เนีย่สอืเอ๋อร์ความคดิเตลดิ เหตุใดเขาจงึไม่เคยคาดคดิ ท้ังทีต่นเชีย่วชาญการแปลงโฉม และ

ช่างสงัเกตรปูร่างหน้าตาผูค้น

"ถิ่งจือ ข้ารู้ว่าถามเช่นนี้อาจเสียมารยาท แต่...เจ้าเป็นบุรุษใช่หรือไม่" ชายหนุ่มตัวสั่นอย่าง 

ไม่อาจห้าม

"ข้าเป็น...สตร"ี

เน่ียสือเอ๋อร์ได้ยินเช่นนั้นก็ส่งเสียงร้อง เอามือกุมหัว ล่าถอยไปสามก้าว แล้วเริ่มโวยวาย 

ตามประสา

"ตายแน่! ข้าตายแน่ๆ ข้าโดนหลอก! เจ้าน่ีเป็นสตรี อย่างน้ีข้าก็ต้องรับผิดชอบเจ้าน่ะสิ"  

ภาพต่างๆ ฉายขึน้มาในสมอง ท้ังตอนท่ีเบยีดร่างเข้าหากันในบ้านพ่ีจ้าว ตอนท่ีเอามอืตบอกแบนราบ

ของซเีหมนิถิงในบ้านสกุลกง "สวรรค์! เมือ่ครูข้่ายังแอบเห็นแขนนางโดยไม่ต้ังใจด้วยนะ จบเห่! ข้าคง

ต้องแต่งภรรยาแน่แล้ว ข้าไม่อยากมภีรรยานีน่า สวรรค์! ท่านไม่อยากเหน็ข้ามคีวามสขุหรอือย่างไร  

ถึงได้ขดุหลมุพรางให้ข้ากระโจนลงมาเช่นน้ี ข้ายังไม่อยากมภีรรยานะ!"

"ข้า...ก็ไม่อยากออกเรอืนเช่นกัน"

เนีย่สอืเอ๋อร์หยุดโวยทนัที หันหน้ามาช้าๆ แล้วเอ่ยถามอย่างระแวดระวัง "ถ่ิงจอื...ไม่ส ิแม่นาง 

ซเีหมนิ เมือ่ครูเ่จ้าว่ากระไรนะ" 
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'คุณหนูลวงใจ' ถือเป็นเล่มสุดท้ายในชุดคุณชายสกุลเนี่ยที่สนุก ตลกและ 

มีเอกลักษณ์ความเป็นผลงานของท่านอวี๋ฉิงอย่างชัดเจนอีกเล่มหน่ึงทีเดียวค่ะ โดย 

ในชุดน้ีมทีัง้สิน้ 6 เล่ม ได้แก่

ทัน่ฮวาในดวงใจ

สาวใช้ประพนัธ์รัก

องครักษ์เคยีงคู่

แม่ครัวเคีย่วรัก 

ผูด้แูลสอนรัก

และ คณุหนูลวงใจ

ซึง่เราเรียงล�าดบัจากอาวุโสของคุณชาย เหตกุารณ์ในแต่ละเล่มมคีวามเกีย่วโยงกนั 

มากน้อยแตกต่างกนัไป สามารถอ่านแยกได้ แต่อ่านทัง้ชุดจะได้อรรถรสมากกว่าค่ะ

ซึง่ในเล่มน้ีบอกเล่าเร่ืองราวของ 'เน่ียสอืเอ๋อร์' คณุชายคนทีส่บิแห่งสกุลเน่ียที่ 

เคยเข้าไปสร้างความป่ันป่วนอยูใ่นเล่ม 'ผูด้แูลสอนรัก' กับสหายทางจดหมายของเขา 

'จวนิเลีย่นยาง' ทัง้สองจงึมเีหตตุ้องพลดัพราก มหิน�าซ�า้เหตุทีว่่าน้ีคือฝ่ายหน่ึง 'หน'ี ไป 

หากเป็นเช่นน้ีแล้วอกีฝ่ายจะยอมโดยง่ายหรือ ทัง้ในเล่มน้ียงัมเีร่ืองราวของเหล่าพีน้่อง

ในสกุลคนอื่นๆ ที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วนอีกมากมาย หากนกัอ่านสนใจแล้วล่ะก็ 

เข้าไปสมัผสักับความสนุกและน่าติดตามในคฤหาสน์ตวัเอ๋อร์ของสกุลเน่ียทีถ่กูทิง้รกร้าง 

มานานแห่งนีพ้ร้อมกนัเถอะค่ะ

ด้วยไมตรจีติ

ส�านักพมิพ์แจ่มใส
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  และนุ ่มเนียนดูบอบบางราวกับคุณหนูตระกูลผู ้ดี  

  เจ้าส�าอาง ไม่ชอบความล�าบาก

✱  กงวั่นชิว ยอดฝีมืออันดับต้นๆ ของสกุลกง เป็นองครักษ์ของ 

  กงลี่ชิง และรับค�าสั่งจากนางมาตามจับตัวสือเอ๋อร์

✱  กงลี่ชิง คุณหนูสกุลกง ผู้มีชาติก�าเนิดดียิ่ง บิดามีช่ือเสียง 

  โด่งดังในยุทธภพ มีท่านลุงเป็นเสนาบดีใหญ่ น้าชาย 

  และญาติพี่น้องก็ล้วนเป็นคนส�าคัญในแวดวงวาณิช

✱  ซีเหมินเซี่ยว พี่ชายคนโตของสกุลซีเหมิน นายใหญ่ผู้โด่งดัง และ 

  เป็นเถ้าแก่ส�านักส่งสารตงซี

✱  เน่ียมี่หยาง คุณชายสีส่กลุเนีย่ เน่ียซือ่ หล่อเหลามสีง่า แต่ร่างกาย 

  บอบบางยิ่ง ดูแลคฤหาสน์สกุลเนี่ยและคอยช่วยเหลือ 

  สนับสนุนเหล่าพี่น้อง

แนะนำ�ตัวละคร
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อวี๋ฉิง

เมืองหนานจิง

"เร่เข้ามาๆ หากมัวชักช้า อาจต้องเสียดายไปชั่วชีวิต!" 

บนท้องถนน ใครคนหนึ่งตะโกนเรียกร้องความสนใจขึ้น

"เมอืงหนานจงิมเีรือ่งราวเกิดขึน้ตลอดเวลา จะมเีรือ่งไหนชวนตืน่เต้น 

เหมือนที่เจ้าว่าด้วยรึ"

"ตื่นเต้นสิ ท่านจ�าได้หรือไม่ว่าส�านักส่งสารสกุลเน่ียก�าลังจะ 

เปิดกิจการบนถนนเส้นถัดไป"

"จ�าได้สิ จ�าได้ว่าสกุลเนี่ยซื้อที่ดินผืนหนึ่งมาสร้างเป็นส�านักส่งสาร 

พอสร้างเสร็จถึงได้รู้ว่าร้านข้างๆ ก็เปลี่ยนมาท�ากิจการส่งสารเหมือนกัน 

หน�าซ�้ายังเป็นกิจการใหม่ของสกุลซีเหมิน คู่อริอันดับหน่ึงของสกุลเน่ีย 

เสียด้วย"

"ถูกต้อง ส�านักส่งสารสองโรงตั้งอยู่ติดกัน ถ้าเล่ียงไม่เปิดกิจการ

บทน�ำ
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คุณหนูลวงใจ

พร้อมกันก็ว่าไปอย่าง แต่น่ีกลับถือฤกษ์เปิดร้านวันเดียวกันเสียด้วย  

คนท้ังสกุลซีเหมินและสกุลเนี่ยมาปรากฏตัวกันแล้ว ลองคิดดูเถิด  

คนสองตระกูลเปิดกิจการติดกัน หันหน้าหันหลังมาก็ต้องเห็นกัน ดีไม่ดี

อาจเกิดเหตุนองเลือดก็เป็นได้ ขนาดอ�าเภอยังต้องส่งคนมาควบคุม

สถานการณ์เลย"

"เช่นน้ีก็พลาดไม่ได้น่ะส ิขอข้ามงุด้วยคนเถิด ไปๆ รีบไปมุงกันเถอะ!" 

ชาวบ้านสองสามคนคุยกันระหว่างเร่งฝีเท้าเดินเข้าไปสมทบ 

ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่ที่แห่แหนเหมือนผึ้งแตกรังไปยังถนนข้างเคียง

กงว่ันชิวซึ่งเดินผ่านมา ได้ยินค�าว่า 'สกุลเนี่ย' ก็ชะงักเท้าทันควัน 

ก่อนจะคว้าตัวชาวหนานจิงคนหนึ่งมาถามเสียงโหด

"เมืองหนานจิงมีสกุลเนี่ยกี่ครอบครัว"

ชาวบ้านคนน้ันเหน็กงวัน่ชวิท่าทางเหมอืนชาวยุทธ์ ก็ตอบตามตรง

โดยไม่กล้าบ่ายเบี่ยง

"ข้าก็ไม่รู้หรอกว่ามีกี่ครอบครัว รู้แต่ว่าตระกูลเศรษฐีอันดับต้นๆ  

ของหนานจิงก็แซ่เนี่ยเช่นกัน ท่าน...ท่านจะมาตามหาคนรึ"

"ข้ามาหาคนสกุลเนี่ยที่มีพี่น้องหลายคน หนึ่งในนั้นพิการ..."

ชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็รีบเอ่ยตอบ "เช่นน้ันก็ถูกแล้ว สกุลเนี่ยมี 

พ่ีน้องสบิสองคน เป็นชายท้ังหมด โดยมากออกจากหนานจงิไปอยู่ทีอ่ืน่แล้ว  

ทียั่งเหลอือยู่ก็มแีต่เนีย่ซาน* คณุชายสามผูเ้ดินเหินไม่สะดวกนัน่ ถ้าหาก

ท่านอยากเจอเน่ียซานก็ตรงไปทีค่ฤหาสน์สกุลเนีย่ได้เลย แต่ถ้าอยากพบ

เน่ียซื่อ** ก็คงต้องไปรอหน้าส�านักส่งสารที่ถนนถัดไปแล้วล่ะ" ว่าพลาง

* เนี่ยซาน หมายถึงบุตรชายล�าดับที่สามของสกุลเนี่ย
** เนี่ยซื่อ หมายถึงบุตรชายล�าดับที่สี่ของสกุลเนี่ย
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อวี๋ฉิง

ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น "แล้วท่านมาตามหาคนสกุลเนี่ย มีธุระ

อันใดหรือ" 

พอได้ยินค�าถามของอีกฝ่ายกงว่ันชิวก็ราวกับแผ่รังสีอ�ามหิตไป 

รอบตัวได้ จนชาวบ้านผู้นี้คิดในใจว่า เห็นทีคงมีความแค้นต่อกัน หรือไม่

ก็เป็นนักฆ่าที่ถูกจ้างมา คราวนี้ได้เกิดเหตุนองเลือดในสกุลเน่ียเป็นแน่! 

เรื่องนี้ต้องเกาะติดเสียแล้วกระมัง 

กงว่ันชวิไม่ใส่ใจท่ีจะตอบ ยังคงเดนิตรงไปยังถนนสายนัน้ บนถนน

คลาคล�่าไปด้วยผู้คน ทว่าเขาก็ไม่ได้แยแสแต่อย่างใด 

ชาวบ้านบรเิวณนัน้สมัผสัได้ถึงรงัสอี�ามหิต จงึค่อยๆ แหวกทางออก 

เพื่อหลีกให้เขาเดินอย่างสะดวก

ในท่ีสุดกงว่ันชิวก็เห็นชายหนุ่มชุดขาว มือถือพัดคนหนึ่งยืนอยู ่

หน้าส�านักส่งสารสกุลเนี่ย เขาก�าลังสนทนากับใครอีกคน

คนผู้นี้คงเป็นเนี่ยซื่อกระมัง

กงวั่นชิวมองไปทาง 'ส�านักส่งสารตงซี' เห็นชาวยุทธ์ผู้หนึ่งถูกผู้คน

รายล้อม ก็กระซิบถามชาวบ้านแถวนั้น 

"นั่นใครกัน" 

ชาวยุทธ์ผู้นี้หลักยืนหนักแน่น ท่าทางฝีมือไม่เลว ทางที่ดีอยู่ให้ห่าง

จะดีกว่า

"น่ันคือนายใหญ่แห่งสกุลซีเหมิน นามว่าซีเหมินเซี่ยว คุณชาย 

ท่านนี้เป็นคนต่างถิ่นสินะ ถึงไม่รู้จักซีเหมินเซี่ยวผู้โด่งดัง"

กงว่ันชิวหรี่ตาพิจารณาอยู่เป็นครู่ใหญ่ ก่อนจะพบว่าซีเหมินเซี่ยว

กับเน่ียซื่อยืนไม่ไกลกันมากนัก แต่กลับต่างคนต่างสาละวนเรื่องของ
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คุณหนูลวงใจ

ตนเอง ซ�้ายังหันหลังให้กัน ไม่พูดไม่จา ไม่แม้แต่จะปรายตามองอีกฝ่าย

"สองคนนี้เป็นอริกันรึ" เขาถามเสียงเบา

"อริหรือ...ใช่เลย ข้าว่าคงเป็นความแค้นใหญ่หลวงจนไม่อาจอยู่ 

ร่วมโลก ชาวหนานจิงรู้กันทั่วว่าสองตระกูลน้ีไม่เดินถนนสายเดียวกัน  

ไม่นั่งโต๊ะเดียวกัน ไม่อยู่ร่วมห้องกัน มีสิ่งเดียวที่เหมือนกัน ก็คือแย่งกัน

ท�าการค้าประเภทเดียวกัน! พอสกุลเนี่ยท�าการค้าอันใด สกุลซีเหมิน 

จะไม่ยอมน้อยหน้า เมื่อเดือนท่ีแล้วหอสุราของสกุลเน่ียเกิดเหตุไฟไหม้ 

ได้ยินว่าเป็นฝีมือของสกุลซีเหมินด้วยนะ ท่านว่าแค้นนี้ใหญ่หลวง 

หรือไม่เล่า" ชาวบ้านหนุ่มยืนยันค�าพูดของตนด้วยข่าวลือ

ในเมื่อเป็นคู่แค้น หากเน่ียซื่อประสบเหตุร้าย ซีเหมินเซี่ยวก็คง 

วางเฉย ไม่ยื่นมือเข้าช่วยกระมัง 

กงวั่นชิวหรี่ตา สาวเท้าไปข้างหน้า เมื่อเดินผ่านซีเหมินเซี่ยว เขาก ็

ได้ยินใครบางคนถามขึ้น

"ท่านเซีย่วขอรบั ในฐานะเถ้าแก่ส�านกัส่งสารตงซ ีท่านควรส่งจดหมาย 

ฉบับแรกเป็นปฐมฤกษ์นะขอรับ ท่านเซี่ยวจะส่งจดหมายหาผู้ใดดีขอรับ"

"เช่นนั้น...ส่งหาน้องหกก็แล้วกัน..."

"อ้อ คุณชายซีเหมินลิ่ว* น่ะหรือขอรับ..." ในความทรงจ�าของเขา 

คุณชายซีเหมินล�าดับที่หกเป็นหนุ่มน้อยผู้สุภาพเรียบร้อยและร่าเริง แต่

อาจไม่ดึงดูดความสนใจเท่าคุณชายสามหรือคุณชายรอง

กงวั่นชิวเดินเข้าไปข้างหลังเนี่ยซื่อ ไม่สนใจฟังต่อ

จากนั้นเนี่ยซื่อก็ถูกถามด้วยค�าถามแบบเดียวกับซีเหมินเซี่ยว 

* ซีเหมินลิ่ว หมายถึงล�าดับที่หกของสกุลซีเหมิน
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มิมีผิดเพ้ียน เขาตอบว่า "ของชิ้นแรกท่ีข้าจะส่งคือผักดองส่ีถุง ส่งให้

อาจารย์แปดแห่งเคหาสน์อักษรและน้องสิบของข้า" 

"อาจารย์แปดรึ ข้านึกขึ้นมาได้แล้ว เมื่อคร่ึงปีก่อนตอนท่ีคุณชาย 

สบิสองมากินอาหารทีร้่านของข้า เคยพูดว่าศรีภรรยาของเนีย่ชี* คุณชายเจด็ 

ทีพ่�านกัในคฤหาสน์ เชีย่วชาญการดองผกัเป็นอนัมาก คณุชายสิบสองเอง

ก็ชอบกิน หน�าซ�้ายังต�าหนิว่าผักดองร้านข้าปรุงไม่ถูกต�ารับเสียอีกนะ...

อ้อ เวลาน้ีคุณชายสิบสองคงก�าลังเรียนหนังสืออยู่ที่เคหาสน์อักษรสินะ

ขอรับ ท่านสี่ขอรับ ท่านคงไม่ได้คิดจะส่งผักดองให้คุณชายสิบสอง..." 

"ท่านสี่" กงวั่นชิวกระซิบเบาๆ อยู่ข้างหลัง 

เนี่ยซื่อหันหลังตามเสียง เมื่อเห็นเขาก็ถอยหลังหนึ่งก้าวอย่าง 

แนบเนียน ยิ้มน้อยๆ พลางว่า "พี่ชายท่านนี้ มีธุระอันใดหรือ"

"ข้ารับค�าสั่งจากคุณหนู ให้มาทาบทามสู่ขอ..." ยังพูดไม่ทันจบ  

ชาวบ้านที่หูไวก็เริ่มพูดคุยกันเกรียวกราว ท�าเอาซีเหมินเซี่ยวซึ่งยืนอยู ่

หน้าส�านักส่งสารตงซีตกอกตกใจ 

ซีเหมินเซี่ยวหันหลังมองไปทางเนี่ยซื่อ ก่อนจะหันมาพิจารณา 

กงวั่นชิว

"สู่ขอ?" เน่ียซื่อย้ิมอย่างนึกขัน "ท่านคงมาพบผิดคนแล้วกระมัง  

สกุลเนี่ยไม่มีคุณหนู แต่ถ้าเป็นคุณชายล่ะก็ มีเป็นโขยงเชียวล่ะ"

"คุณหนูของข้าเป็นสตรี คนท่ีนางต้องการสู่ขอ ย่อมเป็นคุณชาย 

สกุลเนี่ย"

เนี่ยซื่อแปลกใจนิดๆ นึกในใจว่าไม่เคยพบบุรุษผู้นี้ หน�าซ�้าพ่ีน้อง 

* เนี่ยชี หมายถึงบุตรชายล�าดับที่เจ็ดของสกุลเนี่ย
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ในบ้านท่ีเคยเอ่ยปากว่า 'อยากมีภรรยา' ก็แต่งงานกันไปเกือบครบแล้ว 

ที่ยังไร้คู ่อยู่ก็หนีหายกันไปหมด คฤหาสน์สกุลเน่ียจึงเหลือตนเพียง 

คนเดียวที่ยังมิได้สมรส...

"คุณหนูของข้าแซ่กง" กงวั่นชิวสังเกตอากัปกิริยาอีกฝ่ายอย่าง

ละเอียด "นางและท่านเขยพึงใจในกันและกัน จึงให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะ

ครองคู่ ขาดแต่เพียงจัดพิธีวิวาห์ตามประเพณีเท่านั้น..."

เนี่ยซื่อขมวดคิ้ว ก่อนจะพูดแทรกขึ้น "ท่านเขยคือผู้ใดกัน"

"ก็คุณชายสกุลเน่ียอย่างไรเล่า! คุณหนูของข้าไม่สนใจพิธีรีตอง  

เดิมต้ังใจจะแต่งงานกับท่านเขยเสียเลย แต่ท่านเขยเป็นคนหัวโบราณ  

จงึยืน่ค�าขาดว่าต้องให้ท่านสีแ่ละท่านสามพยกัหน้ายินยอม และตดิตามข้า 

กลบัไปร่วมงานวิวาห์ ด่ืมสรุามงคลสกัจอกหนึง่ก่อน หาไม่แล้วก็จะปฏิเสธ

การแต่งงาน" 

เนี่ยซื่อฟังถึงตรงนี้ สีหน้าก็พลันเปลี่ยนไปเล็กน้อย "ท่านเขยที่ท่าน

พูดถึง ก�าชับท่านไว้เช่นไร"

"ท่านเขยบอกว่าไม่จ�าเป็นต้องสนใจพ่ีเจด็ ขอแค่พ่ีสามกับพ่ีสีย่อมมา  

ก็จะยอมแต่งด้วยทันทีขอรับ ท่านสี่ โปรดตามข้าไปเถิด ประเดี๋ยวเรา 

ไปเชิญท่านสามที่บ้านสกุลเนี่ยด้วยกันก็ได้!" แม้จะพูดว่า 'โปรด' แต่ 

น�้าเสียงกลับแฝงแววข่มขู่

เนี่ยซื่อได้ยินดังน้ันก็โมโห ในบรรดาพ่ีน้อง คนที่ชอบก่อเรื่องแล้ว

ลากพ่ีๆ มาคอยตามล้างตามเชด็ก็มแีต่เจ้าคนไม่เอาถ่านน่ันคนเดยีว ทว่า

เวลานี้ควรเล่าเรียนอยู่ที่เคหาสน์อักษรมิใช่หรือไร

ความเคืองขุน่คงฉายชดัอยู่บนใบหน้าและแววตา กงว่ันชวิจงึกล่าว
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ต่อเสียงเรียบ "ท่านสี่ขอรับ บุรุษเมื่อโตก็สมควรแต่งภรรยา สตรีเมื่อ 

เติบใหญ่ก็ควรออกเรือน นี่เป็นเรื่องน่ายินดี ขอท่านโปรดอย่าขัดขวาง 

งานมงคลครั้งนี้เลย"

"งานมงคลรึ" เนี่ยซื่อแย้มย้ิม เป็นรอยย้ิมที่ไม่เป็นมิตรเหมือน 

ก่อนหน้า ก่อนจะพยักหน้าพลางบ่นพึมพ�า "จริงอย่างที่ท่านว่า เป็นงาน

มงคลจริงๆ...บุรุษเมื่อโตแล้ว สมควรแต่งภรรยาจริงๆ นั่นล่ะ นับเป็น 

เรื่องมงคลแท้ๆ..."

หากสองฝ่ายพึงใจกันจริง เขาในฐานะพ่ีชาย ย่อมต้องอวยพร 

ด้วยความยินดี ทว่า...เนี่ยซื่อหรี่ตามองกงวั่นชิว 

คนผูน้ี้ไม่ได้มาดแีน่นอน หากสองคนผกูสมคัรรกัใคร่กันจรงิ เจ้าคน

ไม่เอาถ่านจะขอความช่วยเหลือเพื่ออันใด 

"ท่านสี่"

เนี่ยซื่อลอบสูดลมหายใจ มือก�าด้ามพัดแน่นจนข้อนิ้วซีดขาว แต่ก็

ยังซักต่อไม่เลิก

"ไม่ทราบว่าเป็นพ่ีน้องคนใดในตระกูลข้าหรือ ท่ีโชคดีได้รับ 

ความสนใจจากคุณหนูของท่าน"

"ก็คุณชายสิบแห่งสกุลเนี่ยอย่างไรเล่า"

เน่ียซื่อสีหน้าดีข้ึนทันตา อารมณ์ก็ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ถึงกับม ี

รอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปาก "ที่แท้ก็สือเอ๋อร์หรอกหรือ..."

"ท่านสี่โปรดไปกับข้าเถิด!"

เนีย่ซือ่ส่ายศีรษะพลางกล่าวอย่างสบายใจ "ท่านรูห้รือไม่ว่า สอืเอ๋อร์ 

มีความลับท่ีหากเปิดเผย เขาจะต้องอับอายจนไม่อาจสู้หน้าใครได้อีก 
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ความลับนี้มีเพียงคนสกุลเนี่ยและว่าที่ภรรยาของเขาเท่านั้นที่จะรู้"

"ความลับ?"

ทุกคนในท่ีน้ันต่างเงี่ยหูรอฟัง แม้แต่ซีเหมินเซี่ยวยังมองกงว่ันชิว 

ตาไม่กะพริบ

"แน่นอนว่าข้าจะไม่ถามท่านหรอกว่าความลบันัน้คอือะไร" เมือ่เหน็

กงวั่นชิวลอบถอนหายใจ เนี่ยซื่อก็แย้มยิ้ม "ข้าเพียงอยากถามซ�้าอีกครั้ง

ว่าคุณหนูบ้านท่านถูกใจเนี่ยไหนกันแน่" 

"เนี่ยสือเอ๋อร์ขอรับ"

"เนี่ยอะไรนะ"

กงว่ันชวิชกัรูส้กึแปลกๆ แต่ก็ไม่รูว่้าอะไรกันแน่ท่ีประหลาด ท�าได้เพียง 

ตอบค�าถามอย่างระแวดระวังมากยิ่งขึ้น "เนี่ยสือเอ๋อร์"

เสียงฉับดังขึ้น เนี่ยซื่อหุบพัดพลางแย้มย้ิมแล้วว่า "ขออภัยที ่

เสียมารยาท ข้าเห็นจะไปดื่มสุรามงคลของสือเอ๋อร์ไม่ได้แล้วกระมัง"

กงว่ันชวิเตรยีมตัวมาดี เมือ่เห็นเนีย่ซือ่บ่ายเบีย่งก็เอือ้มมอืหมายจะ

คว้าตัวอีกฝ่ายไว้ แต่ทันทีที่เขาขยับ ก็มีเสียงดังขึ้นจากข้างหลัง

"ระวัง!"

กงวั่นชิวหันกลับมามองแล้วก็ต้องใจเสีย เมื่อคนที่ออกปากเตือน

คือซีเหมินเซี่ยว...ไหนว่าเป็นศัตรูกันอย่างไรเล่า

ฝูงชนแตกฮือถอยกรูดไปไกลลิบ เน่ียซื่อเองก็ถอยหลังหลายก้าว

เพื่อหลบจากวงแห่งการต่อสู้

"นายน้อยสี่เกิดเหตุอันใดขึ้นหรือ" 

"เรือ่งเลก็น้อยน่ะ สอืเอ๋อร์คงไปเกีย้วสาวจนได้เรือ่ง คนของสาวเจ้า
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มาตามหาถึงถิ่น ช่างน่าสมน�้าหน้ายิ่งนัก" สองตายังจับจ้องไปยังเงาร่าง

ที่พะบู๊กันอยู่ตรงหน้า

"นายน้อยสบิสองน่ะหรอืขอรบั" ต้าอูป่ระหลาดใจมาก และย่ิงงงหนัก 

เมื่อเห็นนายน้อยของเขาแย้มย้ิมยินดี เขานึกมาตลอดว่าหากนายน้อย 

สบิสองมนีางในดวงใจ นายน้อยสีค่งไม่...รูส้กึยินด ีทว่าน่ีท�าหน้าอย่างกับ

อยากจะร่วมงานวิวาห์เสียเดี๋ยวนี้อย่างไรอย่างนั้น

เน่ียซื่อมองหน้าบ่าวอย่างมีเลศนัยพลางเอ่ยวาจาชัดถ้อยชัดค�า  

"สือเอ๋อร์ ไม่ใช่สือเอ้อร์* ข้าพูดไม่ชัดตรงไหนกันรึ"

"ที่แท้ก็นายน้อยสิบนี่เอง..." มิน่านายน้อยสี่ถึงได้ดีใจ 

แน่ล่ะว่าประโยคนี้เขาเองก็ไม่กล้าพูด...และไม่อาจพูด 

สิบสองพ่ีน้องสกุลเน่ีย ยกเว้นเน่ียสือเอ้อร์เพียงคนเดียว ต่างมี 

ผู้อารักขาประจ�ากาย ต้าอู่เป็นผู้อารักขาพิทักษ์นายน้อยสี่จึงพบเจอ 

เรื่องราวมามาก และเข้าใจสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี เพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้ 

และไม่กล้าพูดมันออกมา

"ต้าอู่ เจ้าว่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายชนะ"

ต้าอู่มองประเมินการต่อสู้ระหว่างคนสองคน พลางกล่าวอย่าง 

มั่นอกมั่นใจ

"วรยุทธ์ท่านซีเหมินหาได้อ่อนหัดไม่"

"เช่นน้ันเราก็ไม่ต้องกังวล เฮ้อ...เจ้าบ้าสอืเอ๋อร์ ไปก่อเร่ืองนอกบ้าน 

แต่ดันขอให้พี่ๆ ช่วยกู้สถานการณ์เสียอย่างนั้น" เนี่ยซื่อถอนหายใจ

จ�าได้ว่าสามสี่ปีก่อน สือเอ๋อร์ซึ่งรู้ดีว่านิสัยตรงๆ ของตนอาจน�ามา

* สือเอ้อร์ แปลว่าสิบสอง มีเสียงใกล้เคียงกับค�าว่า สือเอ๋อร์ หรือลูกคนที่สิบ
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ซึ่งเคราะห์ร้าย ได้ฝากฝังเอาไว้ว่า วันใดมีคนรู้ความลับตน ย่อมแสดงว่า

คนผู้นั้นเป็นว่าท่ีภรรยาท่ีตนถูกตาต้องใจ แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่รู้ความลับ  

นั่นก็หมายความว่าตัวเขาตกอยู่ในอันตราย 'ขอพี่สี่โปรดช่วยชีวิตด้วย!'

เวลานั้น เนี่ยซื่อยังนึกว่าสือเอ๋อร์คนหลงตัวเองเพียงแค่คุย ไม่นึก

เลยว่าเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากกลอุบายนี้จริงๆ

ยามน้ันเอง จู่ๆ  ต้าอู่ก็ร้องขึน้กะทันหนั "ซเีหมนิเซีย่ว! คนผูน้ีเ้ล่นไม่ซือ่  

ระวังด้วย!" ว่าพลางพุ่งตรงเข้าหา เมื่อรับลูกดอกพิษด้วยมือไม่ทันก็ 

ตัดสินใจเอาตัวเข้ารับแทน

ในเมือ่ซเีหมนิเซีย่วยินดอีอกโรงปกป้องนายน้อยสีข่องเขา ก็สมควรแล้ว 

ที่ผู้อารักขาอย่างเขาจะเอาตัวเข้ารับอาวุธลับแทน!

เจ็ดสิบห้าวันนับแต่นั้น ชาวเมืองหนานจิงได้ข่าวลือใหม่ล่าสุด 

สองข่าวเอาไว้ซุบซิบหลังมื้ออาหาร...

หนึ่งคือนับจากนี้ สกุลซีเหมินคงไม่อาจเชิดใส่สกุลเนี่ยได้แล้ว

และสองคือคณุชายสบิ สอืเอ๋อร์แห่งสกุลเนีย่ มคีวามลบัอนัน่าอดสู

อยู่อย่างหน่ึง ซึ่งมีแต่ภรรยาของเขาเท่านั้นท่ีจะล่วงรู้ และโดยท่ัวไป  

ความลบัน่าอายทีม่อิาจแพร่งพราย รูเ้ฉพาะภรรยาของตนเองเช่นนีน้ั้น...

ย่อมมีเพียงเรื่องเดียว...

นัน่คือเน่ียสอืเอ๋อร์ความเป็นชายบกพร่อง หมดน�า้ยาสืบวงศ์ตระกูล! 

ฝ่ายเนีย่สอืเอ๋อร์ซึง่อยู่แดนไกล ยังคงไม่รูว่้าชือ่เสยีงของตนได้ป่นป้ี

แหลกเหลวเพราะขี้ปากชาวบ้านหนานจิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกท้ัง 
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เรื่องราวของเขายังได้กลายเป็น 'ข่าวลือ' อันน่าเชื่อถือที่สุดข่าวหน่ึง 

แห่งเมืองหนานจิงเสียด้วย

ในเมืองอื่น ณ ส�านักส่งสารเหล่าซุ่นฟา

ฟ้าสางแล้ว ภายในเรือนพักคนงาน คนส่งสารคนหนึ่งลืมตาตื่น  

ก่อนจะบิดขี้เกียจ กระโดดลงจากเตียง และดึงผ้าแถบสีขาวกับเส้ือผ้า 

มาถือไว้

เพียงไม่นาน เขาก็แต่งตัวเรียบร้อยพลางเกล้าผมแล้วเดินไป 

ล้างหน้าล้างตาที่อ่าง

ใบหน้าที่สะท้อนมาจากคันฉ่องทองเหลืองเป็นสีน�้าผ้ึงนิดๆ ค้ิวด�า

แต่โก่งบาง ดวงตากลมโต ริมฝีปากซีดเซียวไม่น่ามองนัก ขณะก�าลัง 

เช็ดหน้า เขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้น

"อาถิง ตื่นแล้วเหรอ" เจ้าของเสียงตะโกนถาม

"ตื่นแล้วๆ" คนในห้องเปิดประตูออกทันใด "พี่เกา ขอบใจท่านมาก

ที่มาปลุก ขาท่านหายดีแล้วหรือ"

เกาหลางเซ่าพยุงตัวกับไม้ค�้ายันพลางเอ่ยตอบค�าด้วยรอยย้ิม 

"หมอบอกว่าสภาพข้าตอนนี้ดีร้ายอย่างไร กว่าจะเดินได้ก็คงต้องรออีก

เจ็ดแปดวันโน่น โชคดีที่เจ้าช่วยรับท�างานให้ เดี๋ยวพอเจ้ากลับมาแล้ว  

ข้าจะเลี้ยงอาหารแทนค�าขอบคุณนะ"

"ไม่จ�าเป็นหรอก เป็นสหายย่อมต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้ว" ซเีหมนิถิง

ย้ิมแย้มสดใส เกาหลางเซ่ายกมือขึ้นบังหน้าเหมือนแสงแดดแยงตา  

"พี่เกา เป็นอะไรหรือ"
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"...อ๋อ มะ...ไม่มีอะไรหรอก ข้าคงนอนไม่พอ เมื่อครู่เลยวูบ"  

ชายหนุ่มตอบงึมง�า ไม่ยอมสบตาอีกฝ่าย เขาจะพูดได้อย่างไรล่ะว่า 

เมื่อครู่รอยย้ิมของอีกฝ่ายสดใสระยิบระยับจนแสบตา ดวงหน้าสีน�้าผ้ึง

เจิดจ้าจนดวงตาของเขาเจ็บ เกือบจะกลายเป็นปลาในน�้าหรือห่านป่า 

บนฟ้าทีต้่องสิน้ชพีเพราะความงามอยู่รอมร่อ ถึงแม้ว่า...อาถิงจะเป็นบรุุษ

ก็ตาม

"เช่นน้ันท่านก็รบีกลบัไปนอนให้พอเถิด ข้าจะน�าห่อของกับจดหมาย

ไปส่งแล้ว จ�าได้ว่าคราวนี้ต้องไปต�าบลสี่เฝิงใช่หรือไม่"

เกาหลางเซ่าเลื่อนสายตาขึ้นมอง เมื่อเห็นซีเหมินถิงย้ิมแย้ม ก็อด

เอ่ยเตือนไม่ได้

"อาถิง เจ้าเคยคิดว่าจะย้ิมให้สดใสน้อยลงกว่าน้ีสักหน่อยหรือไม่ 

อย่างน้อยก่อนที่เจ้าจะเป็นฝั่งเป็นฝา หาภรรยาไปดูแลที่บ้าน เจ้าไม่ควร

ยิ้มดึงดูดผู้คนถึงเพียงนี้นะ"
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1

'ถึง…น้องชายทีข้่าไว้ใจและให้ความส�าคญัทีส่ดุ ข้าเขียนจดหมาย

หาเจ้าสองฉบับติดต่อกันเช่นนี้ เจ้าจะรู้สึกแปลกใจหรือไม่หนอ

ข้าอุตส่าห์เจยีดเวลาจากภารกิจอันยุ่งเหยงิมาเขียนจดหมายหาเจ้า 

หาได้มีเจตนาอื่นใด นอกจากเพราะพักนี้คิดถึงเจ้าอย่างสุดจิต แม้ว่า...

เราจะไม่เคยพบหน้ากันก็ตามที

ข้ายังจ�าได้ดีว่าเรารู้จักกันได้อย่างไร ก็ตอนนั้น...เอ่อ ช่างเถิด มีแต่

คนแก่เท่านั้นท่ีจะหวนระลึกถึงอดีต เข้าเร่ืองเลยดีกว่า เราสองคน 

แม้นไม่เคยพบหน้า ไม่เคยพูดจา ย่ิงแน่นอนว่าไม่อาจนบัเป็นเพ่ือนตาย...

เพราะเวลาท่ีข้ามภัีย ข้าก็ไม่หวังว่าเจ้าจะปรากฏกายต่อหน้าข้า ส่วนข้าน้ัน 

ก็ไม่ได้ผกูพันกับเจ้าถึงขนาดจะยนิดีรบัหอกรบัดาบแทนกันได้ แต่กระน้ัน 

ถิ่งจือน้องรัก ข้าก็ยังคงเขียนจดหมายหาเจ้าอยู่ดี โปรดอย่าคิดที่จะเขียน

ตอบสหายผูพ่ี้ของเจ้า เฉพาะในยามเบือ่หน่ายไม่มอีะไรท�าเท่าน้ัน เพราะ
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นั่นแสดงว่าเจ้าแล้งน�้าใจยิ่ง หวังว่าเจ้าคงจะเข้าใจ

เพราะฉะนั้น รีบๆ เขียนตอบมาเถิด อย่างเร่งด่วนเลยได้โปรด

หากแม้นเจ้าจะก�าลังป่วยหนัก หรือก�าลังเข้าห้องส้วม หรือก�าลัง

เที่ยวหอคณิกา เจ้าก็ต้องเขียนตอบข้านะ! ข้ารู้ว่าเจ้ายากจน ไม่มีเงิน 

ซื้อกระดาษ ถ้าเช่นน้ันก็กลับด้านเขียนตอบมาในจดหมายข้าได้ ข้า 

เขียนกี่แผ่น เจ้าก็ต้องเขียนเท่านั้นแผ่น เพื่อความยุติธรรม 

จริงด้วยสิ เพลาน้ีข้าพ�านักอยู่ในคฤหาสน์สกุลกง ถนนตงหนาน 

ต�าบลสี่เฝิง โปรดอย่าคลางแคลงว่าเหตุใดท่ีอยู่ยังเหมือนจดหมาย 

คราวก่อน นั่นก็เพราะข้ายังไม่ได้ไปที่ไหนเลยน่ะสิ!

เจ้าคงแปลกใจว่าเหตุใดบุรุษผู้ร่อนเร่ พเนจรไปท่ัวหล้าอย่างข้า  

ถึงได้ติดอยู่กับคฤหาสน์สกุลกงเสียนานเน หามิได้ ข้าไม่ได้ติดใจจน 

ไม่อยากย้ายออก ข้าก็แค่...เกรงใจเจ้าของบ้านเฉยๆ

ข้ารู้ดีว่าเจ้าคงจะสิงสถิตอยู่ใน 'ส�านักส่งสารหยางหลิ่ว' ของเจ้า 

จนชั่วชีวิต และคงไม่ได้พบเจอเรื่องราวในโลกสักเท่าใด มิต้องพูดถึง 

ความหมายท่ีแท้จริงของมิตรแท้ ข้าในฐานะพ่ีชายผู้กว้างขวาง รู้จักคน

ไปทั่ว ย่อมมีมิตรแท้แลเพื่อนตายอยู่ท่ัวหล้า ใครๆ เมื่อได้เห็นข้า ต่าง 

พากันติดแจ เกาะขาข้าไม่มีทีท่าจะปล่อย เรียกร้องเหลือเกินให้ข้าพ�านัก

อยู่ท่ีบ้านสักหลายวัน...เฮ้อ ข้าเป็นคนง่ายๆ ปฏิเสธใครไม่เป็นอยู่แล้ว  

ซ�้าอยู่ท่ีนี่ วันๆ ได้กินแต่อาหารเลิศรส ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเล อ่ิมหมีพีมัน 

ไปด้วยเป๋าฮื้อและกุ้งมังกร กินบ่อยเสียจนข้าเบื่อหน่าย

เลกิพล่ามดกีว่า ดทู่าแล้วข้าคงต้องพักทีค่ฤหาสน์สกุลกงอกีนานโข 

ต่อให้เจ้าไม่ว่าง ก็ต้องตอบจดหมายข้านะ ทางที่ดีเขียนมาทุกวันเลย  
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มิเช่นนั้นข้าจะไปทลายส�านักส่งสารหยางหลิ่ว ให้เจ้าตกงานเลยคอยดู!

สือเอ๋อร์

ผู้เจียดเวลาเขียนขณะชีวิตก�าลังยุ่งวุ่นวายมาก'

"เหมอืนจะไม่ดขู่มขูพ่อ...แก้เป็น 'ข้าจะถล่มส�านกัส่งสารหยางหลิว่ 

สาดน�้าผสมขี้หมาเอาไว้หน้าทางเข้า จะได้ไม่มีใครกล้าเข้าอีก กิจการ 

ของพวกเจ้าจะต้องพังพินาศ'...เอ๋? เขียนอย่างน้ีคนผู้น้ันจะมองว่า 

ข้าหยาบถ่อยหรือไม่นะ" เนี่ยสือเอ๋อร์ก้มหน้าจรดพู่กันพลางยัดผักดอง 

ใส่ปากอย่างเซ็งๆ ก่อนจะบ่นกระปอดกระแปดขึ้น "ข้าเขียนจดหมาย 

หาเจ้าทุกวัน แต่เจ้ากลบัสบิวันครึง่เดือนถึงจะตอบสักที อย่างน้ีใช้ได้ท่ีไหน 

นี่มันไม่ใช่สหายกันแล้ว"

คงเป็นเพราะผักดองรสชาติเค็มทั้งยังเปร้ียว ชายหนุ่มจึงอารมณ์

เปลี่ยนกะทันหัน จู่ๆ ก็ใจแคบปากเสียไปซะอย่างนั้น 

พ่ีสีช่่างน่าโมโหนกั คดิอย่างไรส่งผกัดองมาช่วยชวิีตข้า เฮอะ นึกว่า

ข้าติดคุกหัวโตไม่มีข้าวกินหรืออย่างไร

ประตูเปิดออก แต่เนี่ยสือเอ๋อร์ไม่เงยหน้าข้ึนมอง ตกลงปลงใจ 

ว่าจะบีบบังคับถิ่งจือให้เขียนจดหมายตอบกลับจนได้ ต่อให้ภาพลักษณ์

จะต้องเสียหายก็ตาม

แม้เขาจะไม่เคยพบหน้าถ่ิงจือมาก่อน แต่เขาเป็นคนช่างสังเกต  

จึงสัมผัสได้จากข้อความในจดหมายว่า เจ้าหนุ่มผู้นี้เป็นคนหัวโบราณ  

หากไม่รู้อยู่แล้วว่าอายุพอๆ กัน เน่ียสือเอ๋อร์คงนึกว่าอีกฝ่ายเป็นตาแก ่

หัวหงอก

Page_�����������.indd   21 8/11/2562 BE   15:12



22

คุณหนูลวงใจ

"เจ้าจะต้องตอบ ข้ามั่นใจ" ชายหนุ่มหัวเราะเย็น แลบล้ินเลียซอง

แล้วปิดผนึกอย่างระมัดระวัง พลันได้กลิ่นหอมของก๋วยเตี๋ยวโชย 

เข้าจมูก...

อมื สงสยัจะเป็นหมีก่รอบใส่ลกูชิน้ ช่างสรรหาสารพัดอาหารเลศิรส

ได้ทุกวันจริงๆ ให้ตายเถอะ

"เอาจดหมายไปส่งให้ข้าหน่อย ส่งทันทีเลยนะ ถ้าข้าจบัได้ว่าชกัช้า

ล่ะก็...แล้วถ้าคุณหนูของเจ้าจะดูจดหมาย เจ้าก็ด่านางเสียสองสามค�า

แล้วค่อยส่งให้ เข้าใจหรือไม่"

ตอนท่ีมือเล็กๆ รับจดหมายไป เน่ียสือเอ๋อร์ยังไม่ยอมเงยหน้าขึ้น

จากโต๊ะเขียนหนังสือ หมายใจว่าจะเขียนต่ออีกสักสามสี่ฉบับ แต ่

เสียงสตรีเยียบเย็นดังขัดขึ้นเสียก่อน

"เจ้าจะด่าอะไรข้า"

ตายล่ะ แม่เสอืออกโรง เนีย่สอืเอ๋อร์กลนืผักดองลงท้อง เงยหน้ามอง

เจ้าของเสียงด้วยรอยยิ้ม

"คุณหนูกง ข้าก็พูดไปอย่างนั้นเอง" เมื่อเห็นหญิงสาวฉีกจดหมาย

อ่านต่อหน้า เขากลับไม่ยักโกรธ ถึงอย่างไรจดหมายของเขาก็ถูกฉีกอ่าน

ก่อนส่งทุกวันอยู่แล้วนี่ ตอนน้ีเขาเองก็ฝากชีวิตไว้ท่ีนี่ คงจะท�ากระไร 

ไม่ได้

กงลี่ชิงกวาดตามองข้อความ ก่อนจะเม้มปากแค่นหัวเราะ

"เจ้ากับบุรุษชื่อถิ่งจืออะไรนี่ท ่าทางจะสนิทกันมากนะ ถึงได ้

เขียนจดหมายหากันทุกวัน ขยันจนข้าอดคิดไม่ได้ว่าพวกเจ้าพิศวาสกัน

ในเชิงอื่น"
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"ฮ่าๆ คุณหนูทายถูกจนได้" เนี่ยสือเอ๋อร์หัวเราะรื่นเริง "เขากับข้า  

มีความสัมพันธ์กันจริงๆ นั่นล่ะ"

"เจ้าดูไม่น่าจะเป็นพวกตัดแขนเส้ือ* นะ" หญิงสาวพยายามระงับ

โทสะ

"ก็ไม่ใช่น่ะสิ" เนี่ยสือเอ๋อร์เอ่ยตอบด้วยน�้าเสียงท่ีดูตื่นเต้นข้ึน 

เล็กน้อย "เจ้าแอบจับตามองข้าอยู่ต้ังนาน ไม่รู ้หรืออย่างไรว่าถ่ิงจือ 

เป็นสตรีที่ปลอมตัวเป็นบุรุษ"

"สตรีที่ปลอมตัวเป็นบุรุษ?"

"เจ้าคดิว่าข้าจะใส่ใจบรุษุเพศขนาดน้ีได้หรือ" เขาเลกิคิว้พลางตอบ

ย้ิมๆ "ข้ารู้ตั้งนานแล้วว่านางเป็นสตรี จึงผูกสมัครรักใคร่อย่างช้าๆ ข้า 

ออกมาร่อนเร่ในยุทธภพตั้งแต่อายุสิบแปด อยู่มาวันหน่ึงเขาได้รับ

จดหมายจากข้าโดยบังเอิญ จึงเริ่มเขียนโต้ตอบกันตลอดห้าหกปี ข้าจะ

มองไม่ออกได้อย่างไรว่านางเป็นสตรี"

กงลีช่งิหรีด่วงตาเฉีย่วสวย จ้องมองใบหน้ากะล่อนตรงหน้าเน่ินนาน  

จึงเอ่ยว่า "คุณชายส�าอาง ไม่ชอบความล�าบากอย่างเจ้า ไม่เหมาะจะ 

ท่องยุทธภพหรอก ข้าไม่เชือ่ว่าเจ้าจะตาแหลมพอท่ีจะเข้าใจคนแปลกหน้า

จนทะลุปรุโปร่งได้"

นี่นาง...บรรยายสรรพคุณข้าซะเสียหายหมด...ถึงเจ้าจะพูดถูก 

อยู่มาก ก็ไม่เห็นจะต้องกดข้าจนต�่าขนาดนี้กระมัง 

เนี่ยสือเอ๋อร์เอามือลูบจมูก หยิบผักดองเข้าปาก เลิกคิดต่อปาก 

* ตัดแขนเส้ือ เป็นส�านวน หมายถึงชายผู้ชมชอบไม้ป่าเดียวกัน มีท่ีมาจากเรื่องของพระเจ้าฮั่นอายต้ีกับ 
ชายรับใช้ชื่อต่งเสียนในประวัติศาสตร์สมัยฮั่น ขณะที่ทั้งสองนอนหลับกลางวันด้วยกัน พระเจ้าฮั่นอายต้ี 
ตื่นบรรทมก่อน แต่แขนเสื้อถูกต่งเสียนนอนทับอยู่ จึงทรงตัดแขนเสื้อตัวเองท้ิงเพราะไม่อยากกวนต่งเสียน 
ให้ตื่น
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ต่อค�ากับอีกฝ่าย

กงลี่ชิงเห็นอีกฝ่ายไม่ใส่ใจก็กระซิบเบาๆ "เจ้าจะย่ัวโมโหข้า 

ไปถึงไหน"

เนีย่สอืเอ๋อร์สะดุ้งเฮอืก แต่ก็ยังตอบตาใส "ข้าย่ัวโมโหอะไรคณุหนรึู"  

เขางงจริงๆ นะนี่

"เจ้า!" กงลีช่งิกัดฟันข่มโทสะ ท้ายสดุจงึกล�า้กลนืก้อนโมโหท่ีเอ่อท้น

ขึ้นมาถึงหัวใจกลับลงไปในท้อง "จะช้าหรือเร็ว เจ้าก็ต้องเป็นสามีข้าอยู่ดี 

จะเรียกข้าว่าลี่ชิงสักค�าไม่ได้เชียวหรือ เหตุใดต้องเรียกข้าว่าคุณหนูกง

ด้วย ฟังดูห่างเหินเหลือเกิน"

เน่ียสือเอ๋อร์กล่าวช้าๆ พร้อมรอยย้ิม "ข้าไม่เคยบอกเลยว่าจะ 

เป็นสามีผู้ใด คุณหนูเองต่างหากที่รังแกบุรุษอ่อนปวกเปียกอย่างข้า  

สั่งลูกน้องไปลักพาตัวข้า จับข้ามาขังไว้ในบ้านสกุลกง ข้าไม่เรียกคุณหนู

ว่านางคนร้ายกาจ ก็นับว่าให้เกียรติมากแล้ว"

ได้ฟังดังนั้น ดวงหน้างดงามก็ฉุนเฉียว ออกปากด่าทันที

"อย่าคิดว่าข้าจะไม่กล้าท�าร้ายเจ้านะ"

"เอาเลย ตีข้าเลย อย่างไรเสียร่างกายของข้าก็ถูกทรมานมา 

เกินพอแล้ว จิตใจของข้าน้ันเหือดแห้งไม่ต่างอันใดกับตะเกียงไร้น�า้มัน  

ข้าไม่ถือสาหรอก แล้วแต่คุณหนูเลยว่าจะใช้แส้เฆี่ยนข้าให้ตาย หรือจะ

กระทืบข้าจนตายดี เชิญเลย" ขออย่างเดียวโปรดอย่าใช้ยาปลุกก�าหนัด 

การทรมานอื่นใด เขาล้วนรับได้ทั้งนั้น

หากถูกเตะต่อยหรือด่าทอ เขายังร้องครวญครางได้ ไม่จ�าเป็น 

ต้องอดทน แต่ถ้านางไร้ยางอายถึงขนาดใช้ยาปลกุก�าหนดัล่ะก ็เขาก็อาจ
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อดกลั้นไม่ไหว จ�าต้องรับคนอย่างนางเป็นภรรยา หัวเด็ดตีนขาดเขาก็ 

ไม่ยอม! ถ้าจะให้ร่วมหอลงโรงกับสตรีร้ายกาจเช่นน้ี เขาขอบวชไม่สึก

ตลอดชาติยังจะดีกว่า

"ถ้าเจ้าอยากให้ข้าทุบตี ข้าก็จะย่ิงไม่ท�า! หึ ข้าส่งคนไปคฤหาสน์

สกุลเนีย่ท่ีเมอืงหนานจงิแล้ว จะเชญิพ่ีชายสองคนของเจ้ามา ถึงเวลานัน้ 

เจ้าจะบ่ายเบี่ยงไม่แต่งงานกับข้าก็ไม่ได้แล้วนะ"

"ก็ต้องดูว่าเขาจะยอมมากันหรอืไม่ คณุหนูอย่าฝันหวานไปหน่อยเลย  

ข้าเกรงว่าหากฝันสลาย เจ้าจะมาบันดาลโทสะเอากับข้า"

"ถ้าไม่ยอมมา คนของข้าก็คงจับมัดมาจนได้ล่ะ" กงลี่ชิงเอ่ย 

อย่างมั่นอกมั่นใจ "พ่ีสามของเจ้าพิการเดินไม่ได้ พ่ีสี่ก็ไม่เอาไหน ข้าส่ง 

ว่ันชิวไป ต่อให้ต้องซัดจนหมอบแล้วหามมา สองคนนั้นก็ต้องมาที่นี่ 

จนได้"

กงว่ันชิวอย่างนั้นหรือ คนผู้นั้นมิใช่หรือที่ลักพาตัวข้ามา อีกทั้งยัง

ฉวยโอกาสต่อยข้าเสยีจนหน้าปดูจมกูเขยีว กว่าจะฟ้ืนฟูกลบัมาหล่อเหลา

หน้านวลด่ังดวงจนัทร์ได้ก็หนึง่เดือนเต็ม เฮ้อ...พ่ีสามกับพ่ีส่ีดทู่าจะไม่รอด

เสียแล้ว เนี่ยสือเอ๋อร์คิดเศร้าๆ

"เนี่ยสือเอ๋อร์ ข้าไม่ดีตรงไหน เหตุใดเจ้าจึงปฏิเสธความรักของข้า

วันละสองสามเวลาเช่นนี้" หญิงสาวถามเสียงเบา

ชายหนุ่มหลุดจากภวังค์ เม้มปากครุ่นคิดก่อนจะพึมพ�าตอบไปว่า 

"บดิาของเจ้าโด่งดังในยุทธภพ ท่านลงุหรอืก็เป็นถึงเสนาบดผีูใ้หญ่ น้าชาย

และญาติพ่ีน้องก็ล้วนเป็นคนส�าคัญในแวดวงวาณิช เรียกได้ว่าสูงส่ง 

ทั้งในโลกยุทธจักร ราชส�านักและการค้า หากแม้นวันใดคุณหนูกงคิดจะ
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จดัประลองเลอืกคู่ คงมแีต่คนแห่แหนมาแย่งชิงตัวเจ้า คณุหนูกงไม่น่าจะ 

อัตคัดเรื่องคู่นี่นะ" พูดไปพูดมาก็คือสตรีผู้น้ีเป็นคนมีดีเฉพาะชาติก�าเนิด

นั่นเอง

เสียงเพียะดังขึ้น รอยนิ้วมือแดงครบห้านิ้วปรากฏขึ้นบนใบหน้า 

ขาวนวลของเขา

"เน่ียสอืเอ๋อร์ เจ้าจงใจย่ัวโทสะข้า!" กงลีช่งิโกรธจนหน้าแดง คว้าคอเสือ้ 

อีกฝ่ายเอาไว้หมับ เมื่อเห็นว่าเขาเบือนหน้าหนี นางก็ยิ่งเจ็บแค้น จัดการ

สกัดจุดให้ขยับไม่ได้ "ข้ามนัแขนด้วนขาขาดหรอือย่างไร การท่ีข้าชอบเจ้า 

ถือเป็นวาสนาของเจ้าแล้วนะ เนี่ยสือเอ๋อร์ วิทยายุทธ์เจ้ามันก็แค ่

แมวสามขา* ชื่อเสียงในยุทธภพหรือก็ไม่มี อายุก็ปาเข้าไปยี่สิบสามแล้ว 

ยังไม่เคยท�าการใหญ่ใดๆ วันๆ เอาแต่เร่ร่อนเรื่อยเปื่อย เจ้ากล้าดีอย่างไร

ถึงปฏิเสธสตรีอย่างข้า"

"ในเมื่อเป็นเช่นน้ี ก็ขอคุณหนูกงได้โปรดอย่าสนับสนุนให้ข้าใฝ่สูง

จนเกินศักดิ์เลย ข้าก็บอกไปแล้วหลายรอบว่าต่อให้เจ้าสวยหรือข้ีเหร่

ประการใด ข้าก็พิสมัยเจ้าไม่ลงอยู่ดี ต่อให้เจ้าแปลงโฉมเป็นหญิงงาม

อันดับหนึ่งแห่งเจียงหนาน** ข้าก็ไร้ซึ่งความรู้สึก หากรับเจ้าเป็นภรรยา 

ข้าคงมีแต่ต้องทนทุกข์ทรมาน" โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากต้องโดนต่อย 

สามสี่วันครั้งเช่นนี้ ร่างกายอันบอบบางของข้าคงมิอาจทานทน

"ไม้อ่อนไม่ชอบ ชอบไม้แข็งสินะ! เนี่ยสือเอ๋อร์ หากเจ้าบีบค้ันข้า

มากๆ ข้าจะจบัเจ้าออกเรอืนเสยีวันนีเ้ลย ท�าข้าวสารให้กลายเป็นข้าวสกุเสีย  

* แมวสามขา เป็นค�าเปรียบเปรยถึงคนที่มีทักษะหรือมีความรู้ในศิลปะบางแขนงเพียงผิวเผินเท่านั้น
** เจียงหนาน คือค�าเรียกที่ราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ
มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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พี่ชายเจ้ามาถึงค่อยดื่มสุรามงคลย้อนหลังเอาก็ได้!"

เนี่ยสือเอ๋อร์กล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉย "เอาล่ะ เรื่องเลยเถิดมา 

ป่านนี้ ข้าคงต้องพูดความจริงสักที"

"ความจริงอะไร" ความเคลื่อนไหวท้ังหมดของเนี่ยสือเอ๋อร์อยู่ใน

สายตานางตลอด แม้แต่จดหมายที่เขาส่ง นางก็ฉีกอ่านก่อนทุกฉบับ  

เขายังมีความจริงอะไรเก็บซ่อนไว้ ไม่ได้บอกนางอีกหรือ

"นี่คือความลับสกุลเนี่ย เจ้าบังคับให้ข้าพูดเองนะ" เนี่ยสือเอ๋อร์ 

จ้องหน้าหญิงสาวพลางถอนหายใจ "เจ้าเห็นติ่งหูข้าหรือไม่"

กงลี่ชิงจ้องมองไปยังติ่งหูอวบขาว

"ข้าเจาะหู" เนี่ยสือเอ๋อร์ตอบให้เอาบุญ

"...แล้วอย่างไร"

"อย่าให้ข้าต้องพูดตรงเกินไปสิ" เรียวค้ิวที่เคยช้ีเชิดบัดนี้ลู ่ตก  

เนี่ยสือเอ๋อร์พูดต่ออย่างอัดอั้น "แท้จริงแล้ว...ข้าเป็นสตรี"

"เหลวไหล!"

เน่ียสอืเอ๋อร์สหีน้าจรงิจงั น�า้เสยีงหม่นหมอง "ข้าดเูหมอืนก�าลงัโกหก

หรอือย่างไร หน้าตาข้าออกจะส�าอาง ผวิพรรณหรือก็ขาวอมชมพู เป็นหญิง 

ก็ได้ เป็นชายก็ดี เมื่อก่อนข้าก็แปลกใจว่าเหตุใดข้าจึงตากแดดเท่าไรก็ 

ไม่ด�า ผิดกับน้องสิบเอ็ด ฝึกวิชาอยู่ด้วยกันแท้ๆ เขาตัวด�าเป็นถ่าน แต่ข้า

กลับยังขาวผ่องเป็นยองใย สุดท้าย ข้าถึงได้รู ้ตัวว่าแท้จริงแล้วข้า 

เป็นสตรี...เจ้าจะถอดเสื้อผ้าข้ารึ เอาเลย รีบเปิดดู ฝันกลางวันของเจ้า 

จะได้แหลกสลายไปในพริบตา"

กงลี่ชิงจ้องหน้าเน่ียสือเอ๋อร์จนตาแทบถลน แต่เขากลับท�าหน้า 
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ไม่ยี่หระ นางรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือ อยากตบเขาอีกสักฉาด

"เนี่ยสือเอ๋อร์ ไม่ว่าเจ้าจะเป็นชายหรือหญิง พี่ชายเจ้าก็ต้องดื่มสุรา

มงคลของเราอยู่ด!ี" พูดจบนางก็สะบดัแขนเสือ้จากไป ปล่อยให้เน่ียสอืเอ๋อร์ 

ยืนนิ่งเพราะถูกสกัดจุดอยู่ที่เดิม ประตูยังคงเปิดอ้า ลมหนาวพัดเข้ามา 

ชายหนุ่มได้แต่ยืนตัวสั่น

"ชั่วดีอย่างไรก็ควรปิดประตูก่อนไหม หนาวชะมัดเลย ฮือ...พ่ีส่ี  

ท่านช่างใจด�านกั ข้าเขยีนจดหมายขอความช่วยเหลอืตัง้หลายฉบบั แต่ท่าน 

กลับปล่อยผ่าน ส่งผักดองมาให้เสียอย่างนั้น ผักดองมันช่วยให้ข้าหนี 

ออกไปจากที่นี่ได้หรือไรเล่า" หยาดน�้าตาเอ่อท้นขึ้นในดวงตาทั้งสองข้าง 

เขาแทบจะปล่อยโฮออกมาอยู่รอมร่อ

นี่ข้าไปท�าอะไรผิดมาหรือไร สวรรค์จึงลงโทษเย่ียงนี้ แม้ข้าจะ

หน้าตาหล่อเหลา ชะตาดอกท้อ* โดดเด่น ก็ไม่เหน็ต้องยัดดอกท้อท่ีเอะอะ

ท�าร้ายร่างกายแบบนี้ใส่อกข้าเลยนี่นา

เขาก็แค่ช่วยงานพ่ีห้าแล้วบังเอิญไปเหยียบหางนางอสรพิษ...เอ่อ 

กงลี่ชิงเข้าให้ แล้วหลังจากนั้นก็ถูกนางไล่บี้ ไล่ต้อนไม่ยอมลดราวาศอก

เดิมเน่ียสือเอ๋อร์ยังนึกว่าคนอย่างนางย่อมใจแคบเป็นธรรมดา  

จะทุบจะตีอย่างไรก็เชิญเถิด ไม่นึกเลยว่าแค่ทุบตีนางจะไม่สาแก่ใจ  

ยังขยันข่มเหงรังแกเขาไม่หยุดหย่อน

นับแต่ต้นปีท่ีแล้วจวบจนบัดน้ี หลังจากตามจีบมานานปี ในที่สุด

กงลี่ชิงก็จัดการรวบหัวรวบหาง ลักพาตัวเขามากักขังหน่วงเหนี่ยวที่นี่

"ข้าก็บอกความจริงกับนางไปต้ังหลายรอบ แต่นางไม่ยอมฟัง 
* ดอกท้อ ภาษาจีนคือเถาฮวา มีนัยแฝงหมายถึงดวงความรัก มีที่ใช้ เช่น ชะตาดอกท้อ หมายถึงมีโชคด้าน
ความรัก มักใช้แสดงถึงชายที่มีหญิงมาหลงใหล และดอกท้อเป็นภัย โดยมากหมายถึงความรักจะน�าพาภัย
มาสู่ตัว
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เอาแต่เพ้อว่าอยู่กันไปก็รักกันเอง ข้าว่าอยู่กันไปคงเกลียดกันหนัก 

กว่าเดิมเสียมากกว่า ข้าไม่นึกพิสมัยนางเลยแม้แต่น้อย ปีนี้ไม่รัก ปีหน้า

ก็ไม่รกั ต่อให้อยู่ไปจนอายุเจด็แปดสบิ ฟันร่วงหมดปากแล้วข้าก็ยังไม่นึก

รักนางอยู่ดี เหตุใดนางถึงไม่เข้าใจสักที"

เคราะห์ดีที่กงลี่ชิงยังหย่ิงในศักดิ์ศรี ไม่งัดเสน่ห์ยาแฝดมาใช้  

หาไม่แล้ว เขาคงเหมือนคนตายทั้งเป็น

หางตาเขาเหลือบเห็นจดหมายที่นางอสรพิษฉีกจนแหว่งวิ่น... 

ก็ได้แต่ถอนใจ

"ถ่ิงจือเอ๋ยถ่ิงจือ ถ้าตอนนี้เจ้าพอมีเวลา ช่วยเขียนจดหมายมา 

หาข้าสักฉบับเถิด ข้าเบื่อหน่ายกับการถูกกักขังเหลือเกิน..."

หากพิจารณาจากความเร็วในการตอบจดหมายของเจ้าน่ันแล้ว 

กว่าจดหมายฉบบัหน้าจะมาถึงคฤหาสน์สกุลกง เขาก็คงกลายเป็นเขยขวัญ 

ประจ�าตระกูล หรือไม่ก็เผ่นหนีไปแล้ว

จะหนีก็หนีล�าบาก...อกีอย่างกล่องสารพัดนกึยังถูกกงลีช่งิยึดเอาไว้ด้วย  

เนี่ยสือเอ๋อร์ตัดใจทิ้งกล่องสมบัตินี้ไม่ลง...

"มหีวงั ข้าคงได้กลายเป็นเขยสกุลกงแน่ๆ...ฮอื ข้าไม่เอานะ! ข้ายังหนุ่ม 

ยังแน่น ยังไม่ได้ท่องโลกจนหน�าใจเลย ใครก็ได้ช่วยข้าด้วย!"

นอกห้อง บ่าวรบัใช้เดินผ่านไปมา แต่ไม่มผู้ีใดกล้าย่ืนมอืเข้ามาสอด

ชีวิตเขาคงจบเห่แน่แล้ว น�้าตาบุรุษไหลออกมาจากสองตา

อาชาพนัธ์ุดห้ีอตะบงึไปตามถนน คนบนหลงัม้าสวมเสือ้ผ้าสสีดใส 

สะพายห่อผ้าเอาไว้ที่หลัง บนหลังม้ามีกระเป๋าบรรจุห่อของแขวนอยู่
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สุดถนนสายนั้น คือคฤหาสน์สกุลกง

"คฤหาสน์สกุลกง ถนนตงหนาน ต�าบลสี่เฝิง...ที่อยู่คุ้นๆ" คนบน 

หลังม้ากระโดดลงมา หยิบของสามห่อและจดหมายลงจากหลังม้า 

พลางใช้ความคิด หน่ึงในน้ันเป็นจดหมายหน้าตาคุ ้นเคยจนเขา 

นึกประหลาดใจ เมื่อดึงออกมาดูก็พบว่าชื่อผู้รับคือ 'เนี่ยสือเอ๋อร์'

ชายหนุ่มแหงนหน้ามองคฤหาสน์สกุลกงอีกคร้ัง รอยย้ิมแปลกใจ

ประดับอยู่ที่มุมปาก

"ที่แท้ก็อย่างน้ีน่ีเอง..." หลายเดือนก่อน จดหมายฉบับนี้คุ้นตาเขา

เสียย่ิงกว่าอะไร ไม่นึกเลยว่าผ่านมือส�านักส่งสารมาหลายแห่ง สุดท้าย

เขาจะต้องเป็นคนน�าส่งจดหมายนี้ด้วยตนเอง

นี่สินะที่เรียกว่าพรหมลิขิต

คนท่ีมาเปิดประตูดูแล้วน่าจะเป็นสาวใช้ ทันทีที่เห็นว่าคนส่งสาร

เปลีย่นหน้าเป็นชายหนุ่มคนใหม่ นางก็เอ่ยปากอย่างแปลกใจ "คนส่งสาร

ไม่ใช่พี่เกาหรอกหรือ"

"บังเอิญพ่ีเกาตกม้าได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ได้เจ็บหนักหรอกนะ  

พักฟื้นสักหลายๆ วันก็คงจะหาย ข้าเลยมาท�างานแทนเขาชั่วคราว"  

ซีเหมินถิงยิ้มแย้ม

สาวใช้ผิดหวังอย่างแรง แต่เมื่อเห็นสายตาประหลาดใจของ 

คนส่งสารคนใหม่ กอปรกับห่อของท่ีดูหนาหนักก็เก็บอาการแล้วว่า 

"รบกวนน้องชายช่วยน�าของเข้ามาที คือว่า...ข้ามียาแก้อาการบาดเจ็บ

สรรพคุณดีอยู่ขวดหนึ่ง ขอฝากเจ้าเอาไปให้พ่ีเกาหน่อยได้หรือไม่ พอดี 

ข้าบังเอิญมียาน่ะนะ ถึงได้จะฝากไป" นางกล่าวย�้า
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"พ่ีสาวมีใจเป็นห่วงเช่นน้ี ข้าต้องบอกพ่ีเกาให้แน่" ซีเหมินถิง 

ยิ้มอย่างนึกสนุก

พริบตาน้ัน แสงอันเจิดจ้าก็พุ่งเข้ามากระแทกตาสาวใช้ จนนาง 

ถึงกับต้องยกมือบังตา

"เอ่อ...พี่สาว ท่านเป็นอะไรหรือไม่"

"อ่า...เจ้า เจ้าตามข้ามา" สาวใช้เดินน�าเขาไปในคฤหาสน์ แต่ก็ยัง

ไม่วายหันกลบัมามอง เมือ่เห็นชายหนุม่ย้ิมให้อ่อนๆ อย่างใสซือ่ พวงแก้มนาง 

ก็แดงระเรื่อข้ึนมาทันที ประหลาดแท้...เมื่อครู่ก็ยังปกติดี แต่เหตุใดพอ 

เขายิ้ม นางถึงได้หัวใจเต้นแรงเช่นนี้...

"พ่ีสาว ห่อของสามห่อน้ีจ่าหน้าถึงคนสกุลกง แต่จดหมายฉบับน้ี 

จ่าหน้าถึงเนี่ยสือเอ๋อร์ ที่นี่มีคนแซ่เนี่ยอยู่ด้วยรึ หรือว่าข้าส่งผิดที่"

"ไม่ผิดหรอก ท่านเขยอยู่ที่นี่จริงๆ"

"ท่านเขย?" ที่แท้ก็แต่งงานแล้วนี่เอง

สาวใช้เอามือป้องปาก เหลียวมองรอบตัวไม่เห็นใครก็กระซิบว่า 

"เป็นว่าท่ีเขยจ้ะ เมื่อครู่ข้าได้ยินคุณหนูกับท่านเขยทะเลาะกัน ดีไม่ด ี

คืนนี้อาจจะได้ร่วมเรียงเคียงหมอนก็ได้..."

ชายหนุ่มได้ยินดังน้ันก็งงงนัอย่างหนกั "ทะเลาะกับร่วมเรียงเคียงหมอน 

มนัเก่ียวกันได้อย่างไรหรอื อ้อ หรอืว่าท่านเขยอยากเข้าหอเร็วๆ แต่คณุหน ู

ไม่ยอม ก็เลยมีปากเสียงกันขึ้นมา สุดท้ายคุณหนูเลยต้องยอมตามใจ..." 

เมื่อเห็นสาวใช้ปิดปากหัวเราะ เขาก็ยิ่งฉงน

ระหว่างแบกของหนักๆ เดินไปตามทาง คนส่งสารหนุ่มเดินผ่าน 

ซุ้มประตูในสวน มองลอดซุ้มเข้าไปเห็นประตูบานหนึ่งเปิดอ้า เบื้องหลัง
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ประตูคือชายหนุ่มคนหนึ่ง น่ังหลังตรงอยู่ท่ีโต๊ะเขียนหนังสือ ท่าทาง

เกร็งๆ...

"อย่ามองนะ อย่ามอง" สาวใช้รบีดึงตวัเขาเดินไปทีโ่ถงข้างพลางว่า 

"นั่นคือท่านเขย ห้ามใครเข้าใกล้เด็ดขาด"

ชายหนุ่มยิ่งฟังก็ยิ่งงง จึงเอ่ยถามว่า "เพราะเหตุใดกัน"

"เพราะกลัวว่าจะมีคนพาท่านเขยหนีไปน่ะสิ แต่ข้าว่านะ คุณหนู

ระแวงเกินไป คนในบ้านสกุลกงจะมีใครกล้าแข็งข้อกับคุณหนูเล่า"

"หนีหรือ"

"ก็ใช่น่ะส ิแหม ข้าพูดมากไปแล้ว เจ้าถือเสียว่าไม่ได้ยินก็แล้วกันนะ" 

ทั้งสองเดินเข้าไปในโถงข้าง สาวใช้ให้คนส่งสารวางห่อของและ

จดหมายไว้ที่นั่น เมื่อตรวจนับเรียบร้อยก็หยิบยาส่งให้ นางไม่กล้าสบตา

อกีฝ่ายตรงๆ เพราะเกรงว่าหากใจสัน่ข้ึนมาอกี จะรู้สกึผิดต่อชายในดวงใจ

"พ่ีสาว ข้ายังแปลกใจอยู่ด ีเหตใุดชายผูน้ัน้ต้องคดิหนด้ีวย หรือเพราะ 

ถูกบงัคบัให้อยู่ท่ีนี ่แล้วเหตใุดท่านพ่ีของคุณหนกูงจงึไม่ออกมาไกล่เกลีย่

ล่ะ" 

"เจ้าไปเข้าใจผิดมาจากไหนว่าคุณหนูของข้ามีพ่ีชาย คุณหน ู

เป็นบุตรสาวคนเดียว ต่อให้แต่งงาน ท่านเขยก็ต้องอยู่บ้านนี้"

สงสัย...เขาจะไม่มีพวกพ้องอยู่แถวนี้...ซีเหมินถิงคิดในใจ 

"ท่ีจริง ข้าวของท่ีต้องใช้ในพิธีก็เตรียมครบแล้ว เหลือเพียงรอให้ 

พ่ีชายของท่านเขยมาถึงก็จดังานแต่งได้เลย คณุหนูไม่เหน็จ�าเป็นจะต้อง

รงัแกท่านเขยเลย คุณหนใูห้ท่านเขยพักเรอืนใกล้ประตมูากทีส่ดุ แสดงว่า 

ต้องการให้ท่านเขยเห็นโลกภายนอก แต่กลับไม่สามารถออกไป 
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ข้างนอกได้ เฮ้อ...เอาล่ะ น้องชาย เดี๋ยวข้าจะน�าทางเจ้าออกไปนะ"

"อ่า...ข้าขอปลดทุกข์ก่อนได้หรือไม่" คนส่งสารเกาศีรษะอย่าง 

เอียงอาย "ข้าจวนตัวจริงๆ..."

"แต่ข้ายังมีงานต้องท�านะ"

"พ่ีสาวไม่ต้องน�าทางหรอก ขอเพียงชีท้างให้ข้าสกัหน่อยก็พอ ข้าจะ

ไม่เดินสุ่มสี่สุ่มห้าแน่ๆ"

สาวใช้ครุ ่นคิดอยู่ครู ่หนึ่ง ก่อนจะก้มหน้าชี้น้ิวไปที่มุมทางเดิน  

เมื่อทราบทางกลับแล้ว ซีเหมินถิงก็แสร้งท�าเป็นปวดปัสสาวะแล้วรีบวิ่ง

จากไป

พักใหญ่หลังจากนั้น ใบหน้าสีน�้าผึ้งก็โผล่ออกมาจากมุมนั้น

ด้วยบริเวณนั้นปลอดคน เขาจึงเดินลอดซุ้มประตูเข้าไป ก่อนจะ 

มองเห็นว่าชายหนุ่มในห้องยังคงนั่งหลังตรงอยู่ที่เก่า

"ใครน่ะ ใครหน้าไหนมาหลบอยู่หน้าห้องข้า ยังไม่รีบคลายจุด 

ให้ข้าอีก"

"ที่แท้ก็ถูกสกัดจุดนี่เอง..."

"พูดจาเหลวไหล! เจ้าคิดว่าข้าว่างมาก เลยลองฝึกตนเป็นท่อนไม้

หรือไรเล่า"

"ข้าคลายจุดไม่เป็น จะช่วยท่านอย่างไรได้"

"โธ่เอ๊ย! เช่นนั้นก็ไปเรียกคุณหนูเจ้ามาสิ ข้ามีเรื่องจะคุยกับนาง!"

"ดูเหมือนข้าจะไม่เคยขายตัวมาเป็นทาสในเรือนนี้นะ" ซีเหมินถิง

ย้ิมๆ พินิจมองเบื้องหลังอีกฝ่าย เนี่ยสือเอ๋อร์แต่งกายพิถีพิถัน รวบผม 

เป็นหางม้าประดับด้วยปลอกหยก เขาเดินเช่ืองช้าเข้ามาหยุดตรงหน้า
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เน่ียสือเอ๋อร์ เมื่อเห็นว่าเขาสวมต่างหูก็รู ้สึกแปลกใจ เล่ือนสายตา 

มองสบตากัน

ช่างเป็นใบหน้าที่...อ่อนละมุนเหลือเกิน ทั้งขาวทั้งนุ่มท้ังเนียน  

แน่ล่ะเขาเป็นผู้ชาย แต่ก็เป็นผู้ชายที่ดูบอบบางราวกับคุณหนูตระกูลผู้ดี 

ที่ควรเก็บไว้ให้อยู่แต่ในคฤหาสน์

"ท่านคือเนี่ยสือเอ๋อร์จริงหรือ" 

ชายหนุ่มหรี่ตามอง "ที่แท้ก็บ่าวผู้ชายหรอกหรือ ทีแรกข้านึกว่า 

สาวใช้ ดเูหมอืนข้าจะไม่เคยเห็นเจ้านะ...เฮ้ ช่วยสนใจข้าหน่อยได้หรอืไม่ 

ข้าน่ังนิง่ๆ มาตลอดบ่ายแล้ว เบ่ือเหลอืเกิน เดีย๋ว เจ้าจะขโมยกินผกัดองข้า 

โดยไม่ขออนุญาตได้อย่างไร นั่นมันของฝากจากพี่สี่ของข้านะ!"

"ผักดองนี่อร่อยใช้ได้ ช่างแตกต่างจากอาหารที่พี่ใหญ่ส่งมาจริงๆ"

"พ่ีใหญ่?" เนี่ยสือเอ๋อร์เป็นคนไม่จริงจังก็จริง แต่สิ่งใดเคยผ่านตา 

เขามักจะจ�าได้อย่างแม่นย�า "เจ้าไม่ใช่คนสกุลกง เจ้าเป็นใครกันแน่"

"ข้าน่ะหรือ ข้าเป็นคนส่งสาร"

"ส่งจดหมาย?" เน่ียสือเอ๋อร์ตาเป็นประกาย "แล้วจดหมายล่ะ  

มีของข้าหรือไม่"

"มี แต่ถูกเก็บไปแล้ว"

"น่าโมโหนัก! ข้านึกอยู ่แล้วว่านางอสรพิษนั่นไม่มีทางยอม 

ปล่อยจดหมายให้เล็ดลอดแม้เพียงฉบับเดียวแน่ๆ เวลานี้คงมีแต่ถ่ิงจือ

น้องรกัผูโ้ง่ซือ่ของข้าเท่านัน้ท่ีจะส่งจดหมายมา ฮอื...ถ่ิงจอื เจ้ารอข้าก่อนนะ  

เดี๋ยวคืนนี้ข้าก็จะได้อ่านจดหมายหมื่นค�าของเจ้าแล้ว"

"...ข้าไม่ได้เขียนยาวขนาดนั้น" ชายหนุ่มเอ่ยเบาๆ
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"ว่าอะไรนะ เกิดเป็นชาย เหตุใดพูดจาไม่เต็มเสียง" 

"ข้าเพียงนึกแปลกใจ...ถ่ิงจือท่ีท่านพูดถึงนั้น ท�าสิ่งใดให้ท่านเห็น 

ว่าโง่ซื่ออย่างนั้นหรือ"

"แค่เขาตอบจดหมายข้า ก็แสดงให้เหน็ว่าโง่ซือ่มากแล้ว ไม่ส ิไม่ใช่

โง่ซื่อเรียกว่ามีน�้าใจต่างหาก ข้าเขียนจดหมายมาเน่ินนาน ส่งออกไป 

ไม่เห็นเคยมีคนตอบ นอกจากเขาคนเดียว เจ้าว่าน้องชายข้าคนนี้มีน�้าใจ

หรือไม่เล่า หากวันใดข้าหนีจากที่นี่ไปได้ จะต้องไปเย่ียมอาถ่ิงที่ส�านัก 

ส่งสารหยางหลิ่วเป็นการตอบแทนน�้าใจสักครั้ง...เจ้ามองข้าด้วยสายตา

เช่นนั้นเพราะเหตุใด ข้าไม่ได้ชอบพวกตัดแขนเสื้อหรอกนะ!"

"ข้าก็ไม่ชอบ เพียงอยากถามค�าถามสักหนึ่งข้อ"

เน่ียสือเอ๋อร์นั่งนิ่งมาท้ังบ่ายก็รู้สึกเบื่อหน่ายเป็นก�าลัง จึงตอบว่า 

"ว่ามาสิ ประเดี๋ยวข้าเป็นสหายคุยแก้เหงาให้เจ้าเอง"

"ข้าควรช่วยท่านหรือไม่"

เน่ียสือเอ๋อร์อึ้งงันไปเล็กน้อย ก่อนดวงตาจะฉายแววยินดี "เจ้าจะ

ช่วยข้าอย่างนั้นรึ ช่วยอย่างไรเล่า เจ้ารู้วิทยายุทธ์หรือ"

"ถ้าแคต่อ่สูท้ะเลาะววิาทกพ็อได ้แต่คงไม่ถงึขัน้เรียกว่าวทิยายทุธ์" 

"ไม่เป็นไรๆ เรามาช่วยกันคดิหาทางก็ได้ เจ้าช่างเป็นเพ่ือนแท้จรงิๆ 

นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าคือเพ่ือนแท้ของข้าแล้วนะ ไม่สิ ขอยกให้เป็น

เพื่อนตายเลยดีกว่า"

"แล้วถิ่งจือน้องรักของท่านล่ะ จะท�าอย่างไร"

"ก็คงต้องหลีกทางให้เจ้าก่อน"

"ง่ายเพียงนี้เชียวรึ..."
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"น่ีเพ่ือนยาก เจ้ายังไม่ได้แจ้งชือ่แก่ข้าเลย" เน่ียสอืเอ๋อร์มองอกีฝ่าย

ด้วยสายตาละห้อย ราวกับก�าลังมองรูปสลักอันน่าเลื่อมใส และคล้าย

ก�าลังหว่านเสน่ห์ 

รอยย้ิมปรากฏขึ้นบนใบหน้าสีน�้าผึ้ง "ข้าแซ่สองพยางค์ว่าซีเหมิน 

ชื่อพยางค์เดียวคือถิง"

"ซีเหมินน้องรัก วันน้ีเรามากระท�าสัตย์สาบานเป็นพ่ีน้องกันเถิด  

จากนีไ้ปเราสองจะมสีขุร่วมเสพ มทุีกข์ร่วมต้าน! ซีเหมนิน้องรัก" เน่ียสอืเอ๋อร์ 

ซาบซ้ึงใจย่ิง ไม่นกึเลยว่าจู่ๆ  จะมคีนแปลกหน้าย่ืนมอืเข้าช่วย ไม่รู้เป็นเพราะ 

เขาโชคดีหรือหน้าตาดีกันแน่ ใครต่อใครถึงได้พากันช่วยเหลือ

ฮือ...ซึ้งใจเหลือเกิน ต่อไปข้าจะไม่ต้องน่ังรอจดหมายไร้สาระ 

ของเจ้าเด็กถิ่งจือแล้ว ข้าจะได้หนีออกไปจากคฤหาสน์สกุลกงแล้ว!

"อ้อ จริงสิ ข้าลืมบอกท่านไปว่าเดิมข้าท�างานอยู่ที่ส�านักส่งสาร 

หยางหลิ่ว เพิ่งย้ายมาเหล่าซุ่นฟาเพียงเดือนเดียว" ซีเหมินถิงกล่าวยิ้มๆ

เนีย่สอืเอ๋อร์ก�าลงัจะร้องไห้ด้วยความปลืม้ปริม่ ได้ยนิดงันัน้กช็ะงกั 

ค่อยๆ เลื่อนสายตามาสบกัน

"น้องชาย เจ้าบอกว่าชื่อซีเหมินถิงหรือ"

"ใช่แล้ว ข้าชื่อซีเหมินถิง แต่ข้ายังไม่ได้บอกท่านว่าชื่อรองของข้า 

คือถิ่งจือ*" ซีเหมินถิงยิ้มอย่างนึกขัน

เพียงแวบเดียวหลังจากนั้น เนี่ยสือเอ๋อร์ตาพร่าลืมตาไม่ขึ้น เพราะ

แสงอันเจิดจ้าอย่างน่าประหลาด

* ชาวจีนสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานหลากหลาย โดยท่ัวไปมี 'นาม (หมิง)' คือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แต่ก�าเนิด  
'ชือ่รอง (จือ้)' เป็นชือ่ทีอ่าจารย์ตัง้ให้เมือ่เข้ารบัการศกึษา มกัสอดคล้องกับนาม หรอืเพ่ิมค�าด้านหน้าให้เหมอืนกัน 
ในหมู่พ่ีน้องเพ่ือบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากนี้ ผู้มีความรู้ มีต�าแหน่งหน้าท่ีอาจต้ัง 'ฉายา (เฮ่า)' ของ
ตนเองเพื่อใช้ในวงการ 
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แต่เมือ่ทุกสิง่กลบัสูส่ภาพปกต ิเขาก็คดิว่าเหตท่ีุตาพร่า อาจเป็นเพราะ 

สะเทือนใจเกินขนาด ประสาทตาจึงเสื่อมไปชั่วคราว

ถิ่งจือ ถิ่งจือ ซีเหมินถิ่งจือ* สหายผู้เขียนจดหมายคุยกับเขาตั้งแต่

ยังไม่เริ่มท่องยุทธภพ!

ท่ีแท้ซีเหมินถ่ิงจือก็หน้าตาเช่นน้ีเองหรอกหรือ ช่างแตกต่างราว 

ฟ้ากับเหวกับภาพนึกคิดเดิมของเขา...น่าแปลก พอถูกแสงสว่างเมื่อครู่

สาดใส่ตา หัวใจเขาก็เต้นแรงขึ้น...สงสัยจะเป็นผลข้างเคียงกระมัง 

"เบาๆ หน่อยสิ ถ่ิงจือ จุดข้าเพ่ิงจะคลาย แขนขายังชาอยู่ ไม่เห็น

ต้องลากแรงถึงเพียงนี้ ประเดี๋ยวข้าก็บาดเจ็บพอดี ช้าๆ หน่อย..."

"ข้าเกรงว่าหากมัวชักช้า ภรรยาท่านจะมาพบเข้าเสียก่อน"

"ภรรยาใครไม่ทราบ ข้าไม่มีภรรยาสักหน่อย เอ้า เร็วๆ ลากเลยๆ 

เจ็บหน่อยก็ไม่เป็นไร"

โชคดีท่ีคุณหนูสกุลกงไม่อนุญาตให้ใครก็ตามเข้าใกล้เรือน 

เนี่ยสือเอ๋อร์ แถวนั้นจึงปลอดคน ซีเหมินถิงลากเนี่ยสือเอ๋อร์เข้าห้องส้วม 

ก่อนจะแทรกตัวตามเข้าไป

ห้องส้วมเล็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเข้าพร้อมกันทีเดียวสองคน  

จึงแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ขยับตัว

เน่ียสือเอ๋อร์พิงร่างมาท่ีไหล่ซีเหมินถิงอย่างไร้เรี่ยวแรง จนเขา 

ต้องผลักศีรษะโงนเงนของอีกฝ่ายออกห่าง

"พ่ีเนีย่ ท่านกะจะหนีออกไปอย่างไร เราคงแอบอยู่ในนีไ้ปตลอดชวิีต

* บางครั้ง คนจีนจะน�าชื่อรองมาต่อท้ายแซ่ 'ซีเหมินถิง' ชื่อรอง 'ถ่ิงจือ' จึงอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า  
'ซีเหมินถิ่งจือ'
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ไม่ได้หรอกนะ"

"ข้าก�าลังนึกอยู่...โชคดีที่มีเจ้าคอยอยู่เคียงข้าง ถ่ิงจือ เห็นแก่

มิตรภาพของเรา เจ้าคงไม่คิดทอดทิ้งข้าอย่างไร้เย่ือใยหรอกใช่หรือไม่" 

เนี่ยสือเอ๋อร์ออกปากปิดทางหนีอีกฝ่ายทันที

ซีเหมินถิงตอบอย่างนึกขัน

"ขอเพียงท่านไม่สับเปลี่ยนให้ข้าเป็นเจ้าบ่าวแทน ข้าก็จะไม่ 

ทอดทิ้งท่าน"

เนี่ยสือเอ๋อร์ดีใจจนแทบสะอื้น อยากจะคว้าตัวอีกฝ่ายมากอด 

เสียตรงนั้น

"ถ่ิงจือ เจ้าช่างเป็นเพ่ือนตายของข้าเสียจริง! นับแต่เราเริ่ม 

เขยีนจดหมายหากัน ข้าก็รูว่้าเพ่ือนอย่างเจ้านัน้ช่างล�า้ค่า แม้แต่พ่ีชายข้า

ยังไม่ดีต่อข้าถึงเพียงนี้ เอาล่ะ ข้านึกวิธีออกแล้ว ถอดเสื้อเลยๆ"

"...ถอดเสื้อ?" ซีเหมินถิงเลิกคิ้ว

"เจ้าไม่รูส้กึหรอืว่าเสือ้ผ้าทีเ่ราสวมใส่คล้ายกันมาก เรือ่งย้อมแมวนี่

ข้าถนัดนัก เด๋ียวข้าจะปลอมตัวเป็นเจ้าหลบออกไป จากนั้นเจ้าก็ค่อย 

เดินออกประตูไปอย่างเปิดเผย รับรองปลอดภัยหายห่วง" เนี่ยสือเอ๋อร์ 

ให้สัญญา

"ท่านหมายถึง...แปลงโฉมอย่างน้ันหรือ" ซเีหมนิถิงถามอย่างสนใจ 

เนี่ยสือเอ๋อร์เคยเอ่ยถึง 'ศาสตร์แปลงโฉม' ในจดหมาย เขารู้เพียงว่า 

ศาสตร์นีน่้าอศัจรรย์นกั แต่ก็ไม่เคยพิสจูน์ด้วยตาตนเองมาก่อน เนีย่สอืเอ๋อร์ 

มีแค่สองมือเปล่าๆ จะท�ากระไรได้

เนี่ยสือเอ๋อร์หัวเราะแหะๆ
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"ศาสตร์แห่งการแปลงโฉมลึกล�้ามาก แต่กล่องสารพัดนึกของข้า 

ถูกแม่อสรพิษนั่นยึดไปแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก เจ้ามาคฤหาสน์สกุลกง

เป็นครั้งแรก คนที่เคยพบเห็นเจ้า ก็คงมีแต่..."

"สาวใช้นางหนึ่ง"

เน่ียสือเอ๋อร์ท�าตาวาว "เยี่ยม! เช่นน้ันข้าก็ไม่จ�าเป็นต้องแปลงตัว 

ให้เหมือนเจ้าอย่างแนบเนียนก็ได้ ขอแค่ละม้ายสักห้าส่วนก็คงจะพอ..." 

จากนัน้เน่ียสอืเอ๋อร์ก็พิจารณาใบหน้าซเีหมนิถิงอย่างใกล้ชดิ ผิวหน้า 

นวลนิม่ท�าให้เขาเผลอเอามอืแตะโดยไม่ตัง้ใจ...เมือ่ซเีหมินถงิเบอืนหน้าหนี  

เขาจงึหดมอืกลบัอย่างรูง้านพลางวจิารณ์ว่า "ค้ิวบางกว่าข้า ตาโตกว่าข้า 

ปากเล็กกว่าข้า จมูกแบนกว่าข้านิดหนึ่ง สรุปคือไม่หล่อเท่าข้า...แต่ไม่มี

ป ัญหาหรอก ว ่าแต่ผิวเจ ้านี่ตากแดดจนด�าจริงหรือ เหตุใดสีผิว 

จึงสม�่าเสมอล่ะ"

"ผิวข้าสีนี้มาตั้งแต่เกิด"

"ช่างบังเอิญเสียจริง ข้าก็ผิวขาวสวยแต่ก�าเนิดเหมือนกัน บางทีข้า

ก็นกึแปลกใจว่าเหตใุดสวรรค์จงึล�าเอยีง ประทานใบหน้าอนังดงามให้ข้า 

เอาล่ะ ยิ้มให้ดูทีซิ"

ซีเหมินถิงได้ยินดังนั้นก็คลี่ยิ้มมุมปากอย่างว่าง่าย

เน่ียสือเอ๋อร์พินิจพิจารณาใบหน้าน้ัน พลางพึมพ�าว่า "รอยย้ิม 

ของเจ้าธรรมดา ไม่แตกต่างอันใดจากคนอื่น สงสัยข้าคงตาพร่าเพราะ

แดดแรงเกินไป...เจ้าลองพูดให้ข้าฟังสักหลายๆ ค�าหน่อยซิ"

"ท่านจะให้ข้าพูดว่ากระไร"

"แล้วแต่เลย" เนี่ยสือเอ๋อร์ตอบ จับสังเกตได้ว่าเสียงของอีกฝ่าย 
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แหบต�่าเหมือนกลั้นหัวเราะตลอดเวลา หากต้องการเลียนแบบ คง 

ไม่สามารถท�าได้แนบเนียนในชั่วพริบตา แต่ข้อดีของการปลอมตัว 

เป็นถิ่งจือก็คือไม่จ�าเป็นต้องเหมือนมากก็ได้

"ข้าจ�าได้ท่านเคยบอกในจดหมายว่าท่านอายุย่ีสบิสามแล้ว เป็นวยั

อันเหมาะสมที่จะมีคู่ครอง เหตุใดจึงไม่กลั้นใจแต่งกับแม่นางกงเสียล่ะ"

"โอ๊ย ถ่ิงจอืน้องรกั เจ้าเป็นผูเ้จรจาทีอี่กฝ่ายส่งมาหรอือย่างไร กลัน้ใจ 

แต่งกระไรกัน การมีภรรยาถือเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิต เอาล่ะ บอกข้าทีซิ 

ว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นคืออะไร บอกมาตามตรง อย่าโกหก!"

ซเีหมนิถิงหลบุตามองมอือกีฝ่ายทีก่�าลงัใช้มอืตบๆ ทีห่น้าอกตนเอง

"ไม่เห็นจะต้องตบแรงเลย มันคือหัวใจ ข้ารู้"

"ถูกต้อง ถ่ิงจอื ตรงน้ีคือหวัใจ หากข้าไม่อนญุาต เจ้าก็ควรจะมนี�า้ใจ 

ไม่พูดถึงเร่ืองแต่งงานกับแม่นางกงให้ข้าได้ยินอีก ข้ายังไม่อยากตาย

ตั้งแต่ยังหนุ่ม เผลอๆ อาจต้องตายอย่างไร้สาเหตุด้วยซ�้า ว่าแต่เจ้าล่ะ  

มีนางในดวงใจหรือยัง" เขาถามไปอย่างนั้น ไม่ได้สนใจในค�าตอบ 

แต่อย่างใด

"ไม่มี"

"เจ้าวางใจได้ ข้าไม่แย่งภรรยาเจ้าแน่นอน ข้าเป็นคนมีคุณธรรม 

ไม่มทีางกระโดดพรวดขึน้เตยีงภรรยาของสหายแน่นอน...แม้เจ้าจะไม่ได้

หล่อเหลาเอาการ แต่บุรุษลักษณะอย่างเจ้าก็น่าจะเป็นที่นิยมพอสมควร

ในสมัยนี้ เอาล่ะ พูดให้ข้าฟังหน่อยซิ"

เนี่ยสือเอ๋อร์ดูร่าเริงจนซีเหมินถิงอยากจะเตือนสติว่าตอนน้ีเขา 

ก�าลังหนีตายอยู่ หาได้ก�าลังคุยเล่นแก้เหงาไม่
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"ไม่ว่าเรือ่งใด ข้าจะฟังพ่ีใหญ่ของข้าเสมอ หากพ่ีใหญ่ไม่จดัหาสตรี

มาแต่งด้วย ข้าก็คงไม่คิดมีครอบครัว" ซีเหมินถิงตอบตามตรง

"หัวโบราณจริงๆ"

ซีเหมินถิงยิ้มน้อยๆ ไม่ตอบค�า

"หรือเป็นเพราะเจ้าไม่ใส่ใจเรื่องน้ี" เนี่ยสือเอ๋อร์พึมพ�ากับตนเอง 

ไม่ทันสังเกตว่าซีเหมินถิงช�าเลืองมองหลายตลบ "ไม่ดีหรอกนะแบบนี้  

ยังหนุ่มยังแน่นแต่กลับปล่อยชีวิตตามบุญตามกรรม คนจิตใจบริสุทธ์ิ 

ไร้เงามืดอย่างเจ้าคงมีชีวิตท่ีแสนน่าเบื่อ แต่ขอได้โปรดวางใจ ต่อไปนี้ 

ข้าจะช่วยท�าให้จิตใจของเจ้าเต็มไปด้วยเงามืด...ตายแล้ว มีคนมา!" 

เสียงฝีเท้าถ่ีกระชั้นดังแว่วมา เนี่ยสือเอ๋อร์ฉุดซีเหมินถิงไปหลบ 

หลังประตูห้องส้วม ท้ังสองเบียดไหล่กันจนชิด เน่ียสือเอ๋อร์เหลือบมอง

ใบหน้าด้านข้างของอีกฝ่ายก่อนจะเบนสายตาหนี

พอได้มองใกล้ๆ เจ้านี่ผิวหน้าเนียนละเอียดจนไม่น่าเชื่อ...

ซเีหมนิถิงรูส้กึได้ว่าถูกจบัจ้องก็หันกลับมามอง ปลายจมูกจงึแตะกัน 

เบาๆ ทั้งสองรีบขยับถอย ใบหน้ายังคงประดับด้วยรอยยิ้มอยู่เช่นเดิม

จมกูเจ้าคนผูน้ี้ช่างเย็นและเนียนนุ่มจรงิๆ...เนีย่สอืเอ๋อร์ประหลาดใจ

"ท่านเขย! ท่านเขยอยู่ที่ใด" นอกห้องส้วมมีคนตะโกน "หากคุณหนู

ทราบว่าท่านเขยหนีไป เราต้องตายแน่ๆ"

"...ในส้วมมีคนนี่ ท่านเขยอยู่ในนั้นหรือไม่"

"ไม่หรอก เมือ่ครูค่นส่งสารบอกว่าปวดท้อง เลยขอยืมใช้ห้องส้วมน่ะ"  

เสียงสาวใช้คนเมื่อครู่ดังขึ้น

เนี่ยสือเอ๋อร์กระตุกแขนเสื้อซีเหมินถิงโดยแรง ชายหนุ่มกระแอม
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เบาๆ แล้วกล่าวเสียงดัง

"ขอโทษที ข้าเองล่ะ ข้าปวดท้องน่ะ ก็เลย..." พูดยังไม่ทันขาดค�า  

ก็ได้ยินเสียงผายลมดังป้าด ซีเหมินถิงเงียบกริบ หันขวับกลับมามอง

เนี่ยสือเอ๋อร์ทันใด

เนี่ยสือเอ๋อร์ชูนิ้วโป้งให้พลางพูดโดยปราศจากเสียงว่า 'ต้องแบบนี้

ถึงจะสมบทบาท เป็นอย่างไร ข้าฉลาดหรือไม่'

"..."

"เหม็นชะมัดเลย เรารีบไปค้นทางอื่นเถอะ" บ่าวในเรือนตัดสินใจ

แยกย้ายตามหา

"อย่างไรล่ะ เขาเรียกว่าไหวพริบยามคับขัน หากข้าไม่ผายลมแล้ว

พวกนัน้เปิดประตูเข้ามา ข้าคงจบเห่แน่" เนีย่สอืเอ๋อร์กล่าวอย่างภาคภูมใิจ

"..."

"ถิ่งจือ เจ้าจะไม่ชมข้าหน่อยหรือ"

"...ข้ากลั้นหายใจอยู่"

เน่ียสอืเอ๋อร์แสยะย้ิมพลางเอือ้มมอืตบบ่าอกีฝ่ายและเอ่ยว่า "ถือว่า

ข้าได้แสดงด้านเลวร้ายที่สุดให้เจ้าเห็นแล้ว เราเป็นเพื่อนกัน ไม่สิ ตอนนี้

เราเลื่อนขั้นเป็นเพ่ือนตายกันแล้ว ในเมื่อสวรรค์ส่งเจ้ามาช่วยเหลือข้า 

เช่นนี้ ก็แสดงว่าเรามีวาสนาต่อกัน ข้ากับเจ้า แม้ไม่มีบุญเกิดเป็นพี่น้อง

ร่วมสายโลหิต แต่เราก็เป็นพ่ีน้องร่วมสาบานได้นะ น้องรัก เรียกข้าว่า 

พี่สิบสักค�าเถิด" เนี่ยสือเอ๋อร์ยิ้มให้อย่างสนิทสนม

"...ขอคิดดูก่อนนะ" ซีเหมินถิงยิ้มข�าๆ

"ได้ เจ้าค่อยๆ ตรองดู อ่ะ แต่เวลานี้รีบถอดเสื้อเร็ว..."
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"...ท่านช่วยหันไปทางอื่นก่อน"

"บุรุษด้วยกัน ยังจะเขินอายอันใดอีกเล่า" เนี่ยสือเอ๋อร์ล้อ

"ข้าเป็นคนขี้อาย"

ในเมือ่เจ้าตวัยอมรบัออกมาเช่นนี ้เนีย่สอืเอ๋อร์ก็ได้แต่หนัไปทางอืน่ 

เขาเอามือแตะจมูก ถอดสายรัดเอว ปากก็ยังพึมพ�าไม่หยุด

"ประเดี๋ยวเราไปเจอกันห่างจากตัวต�าบลห้าลี้* นะ จะได้เข้าเมือง

ด้วยกัน ถึงตอนนั้นข้าจะเอาม้าของส�านักส่งสารคืนให้เจ้า"

"ตกลง"

เสียงซ่อกแซ่กดังขึ้นเบาๆ จากข้างหลัง เน่ียสือเอ๋อร์อยากจะ 

แอบฟัง แต่ก็เกรงว่าสหายผู้เขินอายอย่างซีเหมินถิงจะโกรธจนช่ิงหนีไป 

ทิ้งให้เขาถูกแม่นางกงขย�้าแล้วกลืนกินทั้งเป็น หัวเด็ดตีนขาดอย่างไร 

เขาก็ไม่ยอม

ชายหนุ่มยืนหันหลังให้อีกฝ่าย ถอดเส้ือผ้าแล้วย่ืนให้ พร้อมกับ 

รับเสื้อของซีเหมินถิงมาสวม แต่ทันทีที่สัมผัสเนื้อผ้า เขาก็ได้แต่แปลกใจ

"เนื้อผ้าไม่เลวนะ น่าจะซื้อหาแถวนี้ยาก" 

แม้แต่ในหนานจิง ผ้าเนื้อดีเช่นน้ีคงราคาไม่ถูก เจ้าเด็กยากจน 

คนส่งสารเช่นนี้ ปีปีหนึ่งจะหาเงินได้สักเท่าไรกัน

"พี่ใหญ่ส่งมาให้ข้าน่ะ"

"พี่ใหญ่ของเจ้าดูจะรักเจ้ามากนะ"

"ใช่แล้ว พี่ชายรักข้ามากโข"

เน่ียสือเอ๋อร์ได้ยินดังนั้นก็ให้รู้สึกว่าน�้าเสียงแจ่มใสของซีเหมินถิง 

* ลี้ (หลี่) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร

Page_�����������.indd   43 8/11/2562 BE   15:12



44

คุณหนูลวงใจ

เคลอืบไว้ด้วยความหมายอนัน่าประหลาด ราวกับว่าทีพ่ี่ชายเอาใจใส่เขา

เพราะมีเป้าหมายแอบแฝง ขณะสวมเสื้อผ้า เขาได้กลิ่นหอมโชยมา 

จนสะดุดกึก ก็ดึงเสือ้ขึน้ดมให้แน่ใจ...คนผูน้ี้คงเอาเสือ้ผ้าไปอบร�า่กระมงั 

รักสวยรักงามกว่าข้าเสียอีกนะ

"ข้าต้องรอท่านในนี้นานเท่าใด"

เนี่ยสือเอ๋อร์ดึงผ้าผูกเอวจนแน่น พลางหันกลับมาตอบว่า "นับแกะ

ให้ครบสองร้อยตัว เจ้าก็..." ค�าพูดของเขาชะงักกึกเมื่อเห็นซีเหมินถิง 

สวมเสื้อผ้าของตน เนี่ยสือเอ๋อร์รู ้สึกขนลุกซู ่เหมือนถูกจับเปลื้องผ้า 

จนล่อนจ้อน

ซีเหมินถิงยิ้ม

"เป็นกระไรไป"

"ไม่มีอะไร แค่รู้สึกว่าเจ้าสวมเสื้อผ้าข้าแล้วดูดีไม่หยอก" ว่าพลาง

ถอดต่างหูออก รวบผมแล้วมดัให้เหมอืนกับสหายผูน้้อง แต่หางตายังไม่วาย 

จ้องมองซีเหมินถิงตลอดเวลา

ประหลาด ประหลาดแท้...แต่ก็ไม่รู้ประหลาดที่ใดกัน...

"จ�าเอาไว้นะ ไปเจอกันห้าลี้นอกตัวต�าบล ไม่พบไม่เลิกรา"

ซีเหมินถิงพยักหน้ารับ

"จ�าไว้ว่าหากมีคนถาม ให้ตอบว่าไม่เห็นข้า อย่ามีพิรุธเชียวนะ"

"ข้าทราบแล้ว ว่าแต่...นี่คือศาสตร์แห่งการแปลงโฉมหรือ..."  

ช่างแนบเนียนเหลือเกินนะ

"นี่เหตุใดน�้าเสียงถึงฟังดูผิดหวังเล่า" เน่ียสือเอ๋อร์แสยะย้ิมพลาง

กล่าวอย่างมั่นใจ "ถ่ิงจือ เจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งส�าคัญที่สุดในการแปลงโฉม 
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คืออะไร"

"ไม่รู้"

"การเลียนแบบให้เหมือนอย่างกับแกะน้ันส�าคัญ แต่การท่ีข้า 

ปลอมตัวเป็นเจ้า ข้าไม่ได้อาศัยฝีมือมากเท่าลวงใจคน ประเดี๋ยวถ้าเจ้า

รอข้าอยู่ที่จุดนัดพบแล้วไม่เจอ นั่นก็หมายความว่าการแปลงโฉมของข้า

ล้มเหลว เอ่อ...เอาอย่างนี้ เปลี่ยนจากไม่พบไม่เลิกราเป็น 'หากไม่เจอ  

ก็กลับมาช่วยข้าด้วยนะ' จะดีกว่า"

ซีเหมินถิงผงกศีรษะ มุมปากประดับย้ิม นึกในใจว่าชายคนน้ี 

ช่างถอดออกมาจากจดหมายไม่มผีดิเพ้ียน เขามองท้องฟ้าพลางนบัในใจ 

เมื่อครบแล้วก็ผลักประตูเปิดออก แต่กว่าจะเดินไปถึงประตูใหญ่ก็มี 

คนตะโกนขึ้น

"ท่านเขย!"

ซีเหมินถิงหันกลับมายิ้มให้

"พี่สาว ข้าคือคนส่งสารที่มาแทนพี่เกาต่างหาก"

สาวใช้ท�าหน้าอึ้งงัน "แต่เสื้อผ้าของเจ้า..."

"มีอะไรผิดปกติหรือ วันนี้ข้าสวมชุดนี้ตลอดนะ"

สาวใช้งุนงง เมื่อย้อนนึกก็คลับคล้ายคลับคลาว่าเมื่อตอนบ่าย  

เด็กส่งจดหมายสวมเสื้อผ้าสีสดใสชุดนี้จริงๆ กระมัง แต่ก็นะ เหตุใด

เหมือนชุดท่านเขยเลย...ทันใดนั้นนางก็เบิกตาโพลง "หรือว่าคนที่ 

เดินอาดๆ ออกไปเมื่อครู่ คือท่านเขย?"

"อะไรนะ มีคนปลอมตัวเป็นข้าเหรอ" 

"ตายแล้วๆ ท่านเขยหนไีปแล้ว ท่านเขยหนไีปแล้ว!" สาวใช้เลกิใส่ใจ
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ซีเหมินถิงทันที นางวิ่งแจ้นเข้าไปในคฤหาสน์ เพ่ือตามตัวคนสวนที่ยัง 

ค้นหาเนี่ยสือเอ๋อร์อยู่ทางอื่น

ซีเหมินถิงย้ิมอ่อนพลางก้าวออกจากประตูคฤหาสน์สกุลกง 

ด้วยสีหน้าเรียบเฉย

"เหตุใดถึงทักผิดได้นะ" นิ้วมือเล็กๆ ท้ังห้าเลื่อนมาจับหน้าตนเอง 

"ข้ากับเขาหน้าตาต่างกันจะตายไป ตลกดีจริง"

ชายหนุ่มเดินมุ่งหน้าออกนอกต�าบล จนถึงจุดนัดพบห้าลี้

แต่ก็ต้องพบเพียงความว่างเปล่า...

เมื่อฟ้าเริ่มมืด ซีเหมินถิงย้อนกลับไปที่คฤหาสน์สกุลกง ก็พบว่า 

ประตูใหญ่เปิดกว้าง เหล่าบริวารในเรือนวิ่งวุ่นไปมาเพื่อตามหาคน

หรือว่า เนี่ยสือเอ๋อร์จะเผ่นหนี ทิ้งสัญญาที่ให้ไว้เสียแล้ว

"ชั่วดีอย่างไรก็ควรทิ้งม้าไว้ให้ข้า" 

ม้าตัวนั้นเป็นสมบัติของเหล่าซุ่นฟา คนอยู่แต่ม้าหาย มีหวังต้อง 

จ่ายเงินชดเชยแน่ ขืนต้องจ่ายเงินค่าม้าคืนส�านักส่งสาร เงินเดือนครึ่งปี

คงอันตรธานไปในพริบตา

ซีเหมินถิงย้ิมขื่น เดินกลับเข้าตัวต�าบลก่อนเวลาปิดประตูเมือง  

ขณะที่เดินไปตามตรอกแคบในตัวเมืองนั้น...

"กว่าจะมาได้" น�้าเสียงคุ ้นหูดังแว่วมาจากปากตรอก ก่อนท่ี 

ซีเหมินถิงจะถูกกระชากเข้าไปข้างใน

เขามองเห็นชายหนุ่มรูปร่างใกล้เคียงกับตนมองมาด้วยสายตา

รืน่เรงิ ชายหนุม่คนน้ีมผีวิสนี�า้ผึง้ มมุปากหยักเป็นรอยยิม้น้อยๆ แลคุน้ตา 

เวลานี้แสงโคมเริ่มสว่าง เงาด�าทาบลงบนใบหน้าอ่อนเยาว์จนด ู
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เลือนราง...

"หากไม่รู ้ล่วงหน้ามาก่อน คงไม่มีใครสงสัยว่าข้าจะปลอมตัว 

เป็นเจ้า ข้าก็เลยหลบออกมาได้ส�าเร็จ" เสียงนั้นหวนกลับเป็นปกติ  

เนีย่สอืเอ๋อร์หวัเราะ เอามอืตบบ่าสหายผูน้้อง "เป็นอย่างไรเล่า หากไม่เคย

พบเห็นศาสตร์แปลงโฉมมาก่อน ก็มักจะถูกหลอกได้ง่ายดายเช่นนี้ล่ะ" 

"เป็นท่านเองหรอกร"ึ ซเีหมนิถิงประหลาดใจ เผลอย่ืนมอืไปคล�าหน้า

เนี่ยสือเอ๋อร์ "เหตุใดหน้าท่านถึงกลายเป็นเช่นนี้..." ช่าง...น่าสนุกจริงๆ

สัมผัสจากนิ้วมือนุ่มนิ่มทั้งสิบท�าให้เนี่ยสือเอ๋อร์หัวใจกระตุก รู้สึก

ตกใจที่เผลอหวั่นไหว ก่อนจะลอบดึงมือออกอย่างเงียบเชียบ "ความลับ

ส่วนตัวน่ะ นอกจากภรรยาแล้ว ข้าคงไม่สามารถสอนใครได้"

"น่าเสยีดายย่ิงนัก" ซเีหมนิถิงเองก็ไม่เซ้าซีต่้อ "เรานัดกันนอกต�าบล

ออกไปห้าลี้มิใช่หรือ"

"ใช่ แต่พอข้าออกนอกต�าบล ก็บังเอิญเจอกงวั่นชิวเข้า ทีแรกนึกว่า

จะไปหลบในเมอืง แต่เจ้าคนผูน้ัน้มนัร้ายกาจ เพียงพริบตาเดยีวก็ตัง้ด่าน

ดักหน้าประตูเมืองแล้ว กงว่ันชิวเป็นยอดฝีมืออันดับต้นๆ ของสกุลกง  

ถึงข้าจะมัน่ใจว่าตบตาบ่าวไพร่ทีไ่ม่ประสปีระสาพวกนัน้ได้ แต่ก็ไม่มัน่ใจ

ว่าการปลอมตัวครั้งน้ีจะตบตากงว่ันชิวได้ เจ้านั่นมันเหลี่ยมจัด...หึๆ  

แต่ข้าก็ไม่เลวนะ ระหว่างที่คนสกุลกงควานหาตัวข้าอยู่นั้น ข้ายังอุตส่าห์

ย้อนกลับไปเอากล่องสารพัดนึกคืนมาจนได้" เนี่ยสือเอ๋อร์หัวเราะสะใจ 

รู้สึกทึ่งในความกล้าหาญของตน 

ซเีหมนิถิงพินจิมองกล่องแบนๆ ทีเ่ขาถือไว้กับตวั นิง่เงยีบไปครูห่นึง่

ก็เตือนขึ้นว่า "กล่องใบนี้มีเอกลักษณ์มากนะ ทันทีที่เห็นก็คงจ�าได้"

Page_�����������.indd   47 8/11/2562 BE   15:12



48

คุณหนูลวงใจ

"ถูกต้อง ดังน้ันนับต้ังแต่วันพรุ่งน้ี เจ้าจะต้องเป็นคนถือมัน เมื่อ 

ทุกคนเห็นว่าเจ้าเป็นคนถือกล่อง ก็คงไม่สามารถโยงเรื่องมาถึงข้าได้"

"นี่คือการลวงใจคนอีกใช่หรือไม่"

"ถิ่งจือเจ้านี่ฉลาดดีนะ"

"แล้วคืนนี้ล่ะ เราจะพักโรงเตี๊ยมกันหรือ"

"ไม่ๆๆๆ" เนี่ยสือเอ๋อร์เอามือตบอก หัวเราะแหะๆ พลางว่า "ข้าเคย

เขียนจดหมายบอกเจ้าแล้วน่ี ว่าข้าเน่ียสือเอ๋อร์มีสหายร่วมเป็นร่วมตาย

อยู่ทั่วทั้งแผ่นดิน สหายแต่ละคนของข้าล้วนเปี ่ยมไปด้วยคุณธรรม  

เมื่อครู่ข้าเจอสหายคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ คืนนี้เลยตั้งใจว่าจะไปพัก 

บ้านเขา พรุ่งน้ีค่อยหลบออกจากเมอืงตัง้แต่เช้า ต่อจากนีไ้ป ดวงชะตาข้า

คงจะดีขึ้น ถิ่งจือ ข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณคราวนี้แน่นอน"

ซีเหมินถิงยิ้มน้อยๆ แต่ไม่ตอบค�า
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2

พลบค�่า ฝั่งตะวันตกของเมืองประดับประดาด้วยโคมไฟสว่างไสว 

คนกลุม่ใหญ่ชคูบไฟ บกุเข้าค้นบ้านเรอืนทกุหลงั สตัว์เลีย้งท้ังเป็ดไก่สนุขั

แตกฮือจ้าละหว่ัน เมื่อสอบถามจึงรู้ว่าสกุลกงอันย่ิงใหญ่ทั้งในยุทธจักร

และราชส�านัก ได้ส่งไพร่พลท้ังหมดออกควานหาตัวโจรเด็ดบุปผา* ท่ี 

มีนามว่าเนี่ยสือเอ๋อร์

เมื่อเทียบกันแล้ว ฝั่งตะวันออกของเมืองน้ันนิ่งสนิท ท้องถนนร้าง 

ไร้เงาคน แม้แต่แผงขายของก็เก็บร้านเงียบเชียบ

เวลาน้ี เขียงหมปูระจ�าถิน่ปิดประตตูามปกต ิไม่แตกต่างอนัใดจาก

ทกุวันทีผ่่านมา พ่อค้าขายหมหูน้าโจรจดุตะเกียงน�า้มนัราคาถูก เลือ่นสายตา 

ช้าๆ ไปยังเงาคนที่ขยับวูบไหวบนไม้กระดาน 

"พ่ีหมูเอ๋ย เจ้าช่างมีน�้าใจเหลือเกิน อุตส่าห์ให้ท่ีพักพิงแก่โจร 

* โจรเด็ดบุปผา คือผู้ร้ายข่มขืนหญิงสาว
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เด็ดบุปผา" เน่ียสือเอ๋อร์กระโดดออกจากท่ีซ่อน เอามือโอบไหล่อีกฝ่าย

อย่างไม่นึกรังเกียจกลิ่นเนื้อสัตว์เอียนๆ ที่แผ่ออกมา 

"เจ้าเป็นโจรเดด็บปุผาหรอืไม่ ไยข้าจะไม่รู้ อกีอย่าง ข้าไม่ได้แซ่หม"ู 

พ่อค้าขายหมหูน้าอูมอ้วน ดวงตาเลก็ต่ีแต่เป็นประกายพินิจมองซเีหมนิถิง 

"น้องชายท่านนี้คือ..."

"เขามีนามว่าซีเหมินถ่ิงจือ เป็นเพ่ือนตายของข้าเอง ก็เหมือนกับ 

เจ้านั่นล่ะ พี่หมู...เอ่อ..."

"จ้าว"

"น่ันล่ะๆ พ่ีจ้าว" เน่ียสือเอ๋อร์ร้องเสียงดัง "ข้าจ�าได้หรอกน่ะว่าเจ้า 

แซ่จ้าว แหม ไม่เจอกันหลายปี สมบูรณ์ขึ้นเป็นกองเลยนะ"

"แต่เจ้ายังเหมือนเดิมเลยนะ" พ่อค้าเขียงหมูเอ่ยปากชม

"ใครว่าเหมอืนเดิมกันเล่า ข้าไม่ได้เจอเจ้าอย่างน้อยห้าปีแล้วกระมงั 

ดีไม่ดี ข้าอาจกลายเป็นคนบ้ากามเหมือนที่เขาว่ากันก็ได้...ดูซิ ท�าเอา 

พ่ีสะใภ้ตกใจหมดเลย ข้าก็แค่เผลอเด็ดดอกไม้รมิทางมาดอกหนึง่เท่านัน้" 

จู่ๆ ดอกไม้สีขาวดอกจิ๋วก็ปรากฏขึ้นในมือเนี่ยสือเอ๋อร์ ทีแรกเขาตั้งใจ 

เอาดอกไม้ใส่มอือกีฝ่าย แต่พ่ีจ้าวดไูม่เหมาะกับดอกไม้สกัเท่าไหร่ แต่ถ้า

มอบดอกไม้ให้พ่ีสะใภ้ก็อาจโดนสหายท�าร้ายร่างกาย จึงเปลี่ยนใจ 

ยื่นดอกไม้ให้ซีเหมินถิงแทน "เอ้า ดอกไม้นี้ให้เจ้า" 

คนผู้นี้ค่อยเหมาะกับดอกไม้หน่อย

ซีเหมินถิงอึ้งงันไปเล็กน้อย ก่อนจะเลิกค้ิวแล้วรับดอกไม้ รอยย้ิม

น้อยๆ ประดับที่ริมฝีปาก เนี่ยสือเอ๋อร์กระโดดข้ามก�าแพงไปยืนตรงหน้า

หญิงสาวนางหนึ่ง สีหน้านางดูหวาดระแวง อุ้มเด็กชายวัยสามสี่ขวบ 
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คนหนึง่เอาไว้แนบอก เนีย่สอืเอ๋อร์เพิกเฉยต่อสายตาไม่เป็นมติร นัง่ยองๆ 

กับพื้นพลางหัวเราะฮิฮะ 

"โชคดีที่หนูน้อยเหมือนพี่สะใภ้ ไม่เหมือนพี่หมู ไม่สิ พี่จ้าว มานี่มา 

ข้ามีของขวญัจะให้ ไหนเรียกข้าว่า 'ท่านอา' ซิ" เขาว่าพลางล้วงมือเข้าไป

ในอกเสื้อ แต่ก็ฉุกคิดได้ว่าก�าลังสวมเสื้อผ้าหอมๆ ของซีเหมินถิงอยู่ จึง 

จ�าต้องปลดต่างหทูองจากต่ิงหูซ้ายแล้วยัดเข้าไปในมอืเลก็ๆ ของเดก็น้อย

แทน

ชายขายหมูรู ้ดีว่าสหายคนน้ีพิถีพิถันกับการแต่งกาย แน่นอน 

ข้าวของติดตัวย่อมมรีาคาแพง เขาต้ังท่าจะปฏเิสธ ไม่รับสินน�า้ใจชิน้น้ี แต่

เนี่ยสือเอ๋อร์กลับเอาแต่เล่นกับเด็กน้อยไม่สนใจ

เจ้านีคิ่ดอะไรอยู่ มหีรอืเขาจะไม่รู ้พ่อค้าขายหมหูนัไปมองซเีหมนิถิง

ชั่วครู่ก็เอ่ยขึ้นเบาๆ 

"น้องซีเหมินดูไม่เหมือนชาวยุทธ์นะ"

"ข้าไม่ใช่ชาวยุทธ์จรงิๆ นัน่ล่ะ ข้าท�างานในส�านกัส่งสารเหล่าซุน่ฟา 

วันหน้าหากมีสิ่งของต้องการส่ง ไปหาข้าที่นั่นได้ทุกเมื่อนะขอรับ"

ชายขายหมูหัวเราะ "ข้าช�าแหละหมูขายอยู่แถวนี้มาหลายปี  

อย่างไกลสุดก็แค่ไปส่งหมูทางตะวันตกของเมืองเท่าน้ันล่ะ และถ้าหาก

ข้าจะส่งจดหมาย ก็คงต้องรื้อดูก่อนนะว่าบ้านสับปะรังเคหลังนี้มีหมึก 

มีพู่กันซุกอยู่หรือไม่"

เมื่อครู่ตอนย่างเท้าเข้ามาในบ้าน ซีเหมินถิงกวาดตามองบ้าน 

ทั้งหลังอย่างรวดเร็ว อันที่จริง ถ้าเรียกที่นี่ว่า 'บ้าน' อาจจะไม่ถูกต้องนัก 

ควรเรียกมันว่าเป็นพ้ืนที่รอบแผงขายหมูเสียมากกว่า เพราะห้องส�าหรับ
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หลับนอนด้านในน้ันถูกก้ันเป็นสัดส่วนจากแผงขายหมูด้วยผ้าเน้ือหยาบ

เพียงผนืเดยีว ห้องคบัแคบนีบ้รรจไุด้เพียงเก้าอีข้นาดเล็กหน่ึงตัว กับเตียงไม้ 

อกีหนึง่หลงัเท่าน้ัน ดทู่าจะแคบกว่าหอพักของเขาในส�านักส่งสารเสยีด้วยซ�า้  

สายตาชายหนุ่มหยุดลงบนใบหน้าอวบอ้วน ย้ิมให้ก่อนตอบว่า "ดจูากการ

พูดจาของพี่จ้าว ท่านคงเป็นพ่อค้าขายหมูที่รู้หนังสือสินะขอรับ"

ดวงตาตี่เล็กทอประกายขึ้นวูบหนึ่ง ก่อนจะหันเหความสนใจไปยัง

ซีเหมินถิงอีกครั้ง

"เจ้าดูออกด้วยรึ อันที่จริงข้าเรียนหนังสืออยู่หลายปี เพียงแต่เรียน

วิทยายุทธ์มานานกว่าก็เท่าน้ัน ข้าเคยฆ่าคนไปสามสีค่น ท้ายสดุเลยต้อง

มาซ่อนตวัแถวนี ้กะว่าจะยึดทีน่ี่เป็นเรอืนตาย ใครๆ ก็นึกว่าข้าเป็นคนขายหมู  

เพราะรปูร่างหน้าตาข้าเหมอืนเกิดมาเพ่ือท�าอาชพีนี ้น้องซเีหมนิ เจ้าคิดว่า 

น้องเนี่ยเหมือนคนท�าอาชีพอะไร"

ซีเหมินถิงมองไปยังเนี่ยสือเอ๋อร์ ที่บัดนี้ก�าลังเล่นนิ้วกับเด็กน้อยอยู่ 

ก่อนจะตอบยิ้มๆ "เหมือนคุณชายที่เอาแต่รักสนุกไปวันๆ"

ชายขายหมูพยักหน้า "ก็จริงนะ ได้ยินว่าบ้านสกุลเน่ียเป็นตระกูล

สูงศักดิ์ในหนานจิง ใครต่อใครต่างก็คิดว่าเนี่ยสือเอ๋อร์คงจะถูกเลี้ยงดูมา

อย่างประคบประหงม แล้วดูเขาสิ เขาก็เหมือนคุณชายหยิบหย่งที่ไม่เคย

รับรู้ความล�าบากของชาวบ้านจริงๆ นั่นล่ะ"

ซีเหมินถิงอึ้งงันไปเล็กน้อย สองตามองสบดวงตาคู่จ๋ิวที่แฝงแวว

ลึกล�้า คนผู้นี้ก�าลังสื่อความว่ากระไรกันแน่

"อ้าว หลานง่วงตาจะปิดแล้วหรือ อาไม่กวนแล้วดีกว่า ประเดี๋ยว

พ่อค้าขายหมูบิดาเจ้าจะเอาปังตอมาฟันคอข้าเสียเปล่าๆ"
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"ถ้าเจ้าชอบเล่นกับเด็กก็มลีกูสกัคนส ิอายุอานามเจ้ามภีรรยาตอนน้ี 

ยังถือว่าสายไปด้วยซ�้า" พ่อค้าขายหมูมองหน้าซีเหมินถิงที่ส่งย้ิมเจื่อน

ตอบกลับมา

"ข้ายังเที่ยวเล่นไม่หน�าใจเลยพ่ีหมู" เน่ียสือเอ๋อร์ได้กล่ินหอมจาก

เสื้อผ้า ก็นึกสงสัยว่าซีเหมินถิงใช้เครื่องหอมวิเศษชนิดไหนทาตัวกันแน่

ซีเหมินถิงก�าลังจะออกปากแก้ที่เขาเรียกชื่อสหายผิด ชายขายหมู

ก็หัวเราะขึ้นมาเบาๆ พลางกล่าว "เขาก�าลังอายอยู่น่ะ"

"น่ีกระซบิกระซาบกระไรกันน่ะ สนิทกันไวปานน้ีเชยีวรึ" เน่ียสอืเอ๋อร์ 

รูส้ึกหมั่นไส้ ห้องน้ีคับแคบจะแย่ เจ้าอ้วนนั่นแทบจะเบียดถ่ิงจือออกไป

นอกห้องอยู่รอมร่อ แล้วยังหัวเราะพลางกระซิบกันอีก

"ข้าก็แค่บอกน้องซีเหมินว่าคืนนี้พวกเจ้าคงต้องล�าบากหน่อยนะ" 

พ่อค้าเขียงหมชูีน้ิ้วไปท่ีเตียงซึง่ก้ันออกเป็นสองฝ่ังด้วยมุง้ "เจ้าก็นอนเบยีด

กับน้องซีเหมินแล้วกันนะ พรุ่งน้ีเช้าค่อยซ่อนตัวใต้รถข้า เด๋ียวข้าจะ 

เข็นพวกเจ้าออกไปส่งนอกเมืองเอง"

ซีเหมินถิงมองเตียงไม้กระดานแคบๆ หลังน้ันตาไม่กะพริบ  

เมื่อเบือนหน้าหนีก็สบเข้ากับหน้าตายิ้มๆ ของเนี่ยสือเอ๋อร์พอดิบพอดี

"มปัีญหากระไรรถ่ิึงจอื" ชายหนุ่มถามอย่างหวังด ีคดิเอาไว้ในใจว่า

หากอีกฝ่ายไม่พอใจก็จะสั่งให้ยืนหลับข้างเตียงเสียเลย

"...ไม่ ไม่มีอะไร ข้าอย่างไรก็ได้" ก็แค่บุรุษสองคนนอนเบียดกัน 

บนเตียงขนาดครึ่งหลังก็เท่าน้ัน ไม่เป็นไรเลยจริงๆ เขาไม่มีปัญหากับ 

เรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้ดอก

เวลาผ่านไปครู่ใหญ่ แต่ซีเหมินถิงก็ยังจ้องมองเตียงหลังนั้นอย่าง 
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'ไม่รังเกียจเลยสักนิด' อยู่นั่นเอง

ซีเหมินถิงนอนหันหน้าเข้าฝาไม้บางเฉียบ เบื้องหลังคือไอร้อนและ

เสียงคร�่าครวญเบาๆ ของใครคนหนึ่ง

"ถ่ิงจอื ผมเจ้าหอมดี ข้าน่ะ ไม่รงัเกียจท่ีจะดมมนัไปจนฟ้าสางหรอกนะ  

แต่ข้าเกรงว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไป ข้าจะขาดอากาศหายใจเพราะผมเจ้า

เสียก่อน ช่วยนอนหันหน้ามาทางนี้ได้หรือไม่"

หลังนิ่งไปนาน ในท่ีสุดซีเหมินถิงก็พลิกตัวกลับมาอย่างจนใจ  

เมือ่สายตาประสานเข้ากับใบหน้านวลเนยีนของอกีฝ่าย เขาก็นกึถงึค�าพูด

ของชายขายหมูที่ว่าเพราะหน้าตาท่าทางบอบบางแบบนี้ ใครๆ ถึงได ้

คดิว่าเขาเป็น 'คณุชายหยิบหย่ง' ข้ึนมาอกีครัง้ พ่ีจ้าวต้องการจะสือ่ความนัย 

อะไรกันนะ

เนี่ยสือเอ๋อร์ย่ืนมือเข้ามาใกล้ ซีเหมินถิงแตกตื่นเมื่อพบว่าอีกฝ่าย

ยันมือเข้ากับแผ่นกระดาน พลางขยับร่างเพรียวบางเข้ามาชิด... 

เขาหลับตาปี๋ สูดหายใจเข้าลึก 

"ทนเอาหน่อยนะ" เนี่ยสือเอ๋อร์กระซิบเบาๆ ที่ข้างหู "เจ้าคงไม่เคย

อยู่ในท่ีแบบน้ี ข่มตาหลับเอาหน่อย วูบเดียวฟ้าก็สว่างแล้ว...เอ นี่ข้า 

จมูกเพ้ียนไปหรือไม่ เจ้าวิ่งไปว่ิงมากับข้าทั้งวัน ไม่น่าจะได้แวะอาบน�้า 

นี่นา เหตุใดตัวของเจ้าถึงได้ทั้งหอมทั้งนิ่มเช่นนี้"

ซเีหมนิถงิค่อยๆ ลมืตามาประสานกันช้าๆ ปลายจมกูแทบจะชนกัน

"หากข้าบอกว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดล่ะ"

"โลกนีไ้ม่มอีะไรเป็นมาต้ังแต่เกิดหรอก บอกมาเหอะน่า เจ้าเอาอะไร
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ถูตวัถึงได้หอมจนแม้แต่ข้าก็ยงัสูไ้ม่ได้" เน่ียสือเอ๋อร์ท�าจมกูฟุดฟิด กล่ินหอม 

แบบน้ีคงไม่ใช่เครื่องหอมท่ีมีขายตามท้องตลาด จะปรุงเอาเองหรือ 

ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้

"...เป็นเครือ่งหอมท่ีพ่ีใหญ่ส่งมาให้น่ะ ข้านกึเสียดายก็เลยเอามาใช้"

"พ่ีใหญ่ของเจ้าช่างดีต่อเจ้าเหลือเกินนะ แล้วไหนบอกข้ามาซิ 

ใบหน้าของเจ้าทั้งนิ่มท้ังเนียน อีกทั้งยังลื่นและหอมด้วย นั่นเป็นเพราะ 

พ่ีใหญ่ของเจ้าอีกหรือไม่ ต่อไปหากพ่ีใหญ่ส่งอะไรมาให้เจ้าใช้ อย่าลืม

แบ่งให้ข้าใช้ด้วยนะ"

ซเีหมนิถงิได้ฟังดงันัน้ก็อดย้ิมไม่ได้ ก่อนจะรบัปากอย่างยินด ี"ได้ส"ิ

แม้จะใช้เวลาร่วมกันไม่ถึงหน่ึงวัน แต่เนี่ยสือเอ๋อร์ก็สัมผัสได้ว่า 

ซีเหมินถิงเป็นคนปล่อยตัวตามสบาย ไม่สนใจเรื่องเล็กน้อย นอกจากนี้

อีกฝ่ายยังเป็นคนนิ่งๆ ไม่กระโตกกระตาก แต่ก็ถือว่าพ้ืนอารมณ์รื่นเริง 

พอประมาณ ความรื่นเริงของถิ่งจือแตกต่างจากความเปิดเผยโผงผาง

อย่างบุรุษท่ัวไป หากแต่เป็นความรื่นเริงประเภทพอใจในสิ่งที่ตนได้รับ  

ซึ่งน้อยคนนักจะเป็นเช่นนี้

ชายหนุ่มอายุย่ีสิบท่ีเอาแต่เฝ้าส�านักส่งสาร ไม่เคยออกไปผจญ 

โลกกว้าง แต่กลับมีอุปนิสัยน่านับถือ...แน่นอนว่าเนี่ยสือเอ๋อร์ไม่คิดจะ

เอ่ยปากชมตรงๆ เพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะเหลิง

บางทีอาจเป็นเพราะนิสัยเข้ากันได้ เขาจึงเขียนจดหมายติดต่อกับ

ถิ่งจือมาได้ตั้งห้าปี

ทันใดนั้น พ่อค้าขายหมูที่ก�าลังฝันหวานก็เบียดร่างเข้ามาใกล้ 

เนีย่สอืเอ๋อร์หูตาไว จงึเบยีดตัวเข้าหาซเีหมนิถงิจนแนบสนทิ แทบไม่เหลอื
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ช่องว่าง เพราะเกรงว่าพ่ีจ้าวท่ีเคยฆ่าคนไม่กะพรบิตา จะละเมอฟาดฝ่ามอื

เข้าใส่ถิ่งจือ ขืนเป็นแบบนั้น อีกฝ่ายคงตายคาที่เป็นแน่

"เม่ือครู่เรายืนอยู่ข้างกัน ข้าสูงกว่าเจ้านิดหนึ่ง แต่ตอนนี้ข้ากลับ 

เพ่ิงสงัเกตว่า รปูร่างเจ้าอ้อนแอ้นมากนะ" เนีย่สอืเอ๋อร์นึกแปลกใจ คนผูน้ี้ 

ไหล่บางร่างบาง แขนก็เล็ก จะว่าไป เขาก็นึกขึ้นได้ว่าซีเหมินถิงเอวเล็ก

นิดเดียว...

"พอ...พอดตีอนเดก็ๆ ข้าไม่ค่อยแข็งแรงน่ะ ท่านช่วยเอามอืออกไป

จากเอวข้าที ข้าจักจี้"

เนี่ยสือเอ๋อร์หดมืออยู่ไม่สุขกลับอย่างว่าง่าย แต่ยังพูดต่อเบาๆ

"เหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้น สมัยเด็กข้าก็ไม่ค่อยแข็งแรง ท่านแม่ถึงได้ 

เลี้ยงดูข้ามาอย่างสตรี เจ้าดูสิ ข้าเจาะหูด้วยนะ"

"ข้าไม่ได้เจาะ"

"มันก็แน่อยู่แล้ว เจ้าจะเจาะหูได้อย่างไร หากเจ้าเจาะหูแล้วเรา 

นอนเตียงเดียวกันแบบนี้ ข้าก็จบเห่พอดี"

ซเีหมนิถิงยิม้ "หากข้าเป็นสตร ีข้าก็คงจบเห่เช่นกัน" เมือ่เห็นอกีฝ่าย

ท�าท่าจะแย้ง เขาก็เปลีย่นเรือ่ง "พรุง่นีอ้อกนอกเมอืง เราจะแยกทางกันแล้ว 

ใช่หรือไม่"

"จริงด้วย เจ้าต้องรีบกลับส�านักส่งสารสินะ" คนมีงานท�าก็แบบน้ี 

ไหนเลยจะอิสรเสรีเหมือนเขา น่าเสียดาย...เขาชักไม่อยากแยกจาก 

คนผู้นี้เสียแล้ว

"แต่ท่านทิ้งม้าข้าไปแล้ว"

"น่ันก็จริง ถ้าเช่นน้ันข้ากลับไปกับเจ้าด้วยดีหรือไม่ จะได้ขอโทษ
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เถ้าแก่เหล่าซุน่ฟา แล้วเด๋ียวข้าจะชดใช้ค่าเสียหายให้เอง" ชายหนุม่ย้ิมเอ่ย 

ซีเหมินถิงจ้องหน้าอีกฝ่ายก่อนถามขึ้น "ท่านจงใจทิ้งม้าข้าไว้ 

ทางตะวันออกของเมืองสินะ"

เนี่ยสือเอ๋อร์กะพริบตาปริบๆ "ข้าเห็นกงวั่นชิวโผล่มา อารามตกใจ

เลยหนีไปอีกทาง คงไม่มีเวลาสนใจว่าจะต้องทิ้งม้าตรงไหนหรอก แต่ข้า

ขอยืนยันว่าข้าไม่ได้กลัวหรอกนะ ก็แค่ไม่อยากเสียเวลาต่อสู้ คนผู้นั้น 

ฝีมือสู้ข้าได้ที่ไหนล่ะ"

ซีเหมินถิงท�าเป็นไม่ได้ยินค�ายกหางตนเอง

"กงวั่นชิวคงจะฉลาดมากสินะ"

"อืม หากเจ้าถาม ข้าย่อมต้องตอบ ไหนๆ เจ้าก็ถูกลากมาล�าบาก

พร้อมข้าแล้ว จะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ หากคิดจะอวดฉลาด ต้องมี

พรสวรรค์ด้วยนะ เหมอืนข้าอย่างไรเล่า" เน่ียสือเอ๋อร์ชีน้ิ้วใส่ตนเอง "กงว่ันชวิ 

ไม่มพีรสวรรค์เหมอืนข้า แต่เขาเป็นคนรอบคอบ ประมขุสกุลกงพ่ึงพาอาศยั 

คนผู้นั้นมาก น่าเสียดายท่ีคุณหนูกงมองเขาเหมือนลมตด ท�าไมหรือ  

เจ้าสนใจเขารึ" 

"พอตกดึก คนสกุลกงก็เริ่มค้นหาตัวท่านที่ฝั่งตะวันตกของเมือง  

ค้นกันคราวนี้ กว่าจะมาถึงฝั่งตะวันออก ก็คงฟ้าสางแล้วกระมัง"

"ทางการดูจะให้ความร่วมมือด้วย เกรงว่าจะเร็วกว่านั้น"

ซีเหมินถิงมองมาอย่างใคร่รู้

"ท่านเดาได้ใช่หรือไม่ว่า เมื่อกงวั่นชิวกลับคฤหาสน์กงไปแล้ว 

รู ้เรื่องราวทั้งหมด จะเดาถูกว่าการหลบหนีของท่านเก่ียวข้องกับข้า  

หลังจากนั้น พอเขาล่วงรู้ว่าม้าของส�านักส่งสารถูกทิ้งไว้ทางตะวันออก  
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ก็จะต้องคิดเอาเองว่าท่านจงใจทิ้งม้าเอาไว้ เพื่อล่อคนสกุลกงไปทางนั้น 

ส่วนตวัท่านเองหนีไปทางตะวนัตก ค�า่คนืน้ี ชาวเมอืงฝ่ังตะวันตกคงไม่ได้หลบั 

ได้นอนกันล่ะ"

"โอ้ ข้าฉลาดเพียงน้ันเลยหรอื จรงิด้วยสิ ข้าฉลาดถึงเพียงน้ันเลยล่ะ"  

เนี่ยสือเอ๋อร์กระชับกอดแน่นข้ึน "ถ่ิงจือ เจ้าฉลาดกว่าข้าอีกนะน่ี ข้าล่ะ

เกลียดคนที่ฉลาดกว่าข้านัก ต่อไปหากข้าเล่นลูกไม้อะไรกับเจ้า เจ้าคง

รู้ทันข้าตลอด"

"...ในเมื่อเกลียด ก็อย่ากอดข้าเลย น่าเกลียดจะแย่"

"ข้าเองก็ไม่ได้อยากกอดบุรุษสักหน่อย แต่พ่ีหมูน่ะสิ เอาแต่เบียด

จนข้าหายใจไม่ออก ขนืเขาอ้วนไปมากกว่าน้ี คงนอนเบยีดลกูและภรรยา

จนตกเตยีงแน่ๆ" หัวเดด็ตนีขาดอย่างไร เนีย่สอืเอ๋อร์จะไม่มวัีนกอดพ่ีจ้าว

เด็ดขาด แค่คิดก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้ว 

สู้กอดถิ่งจือก็ไม่ได้...

เขากลืนน�้าลายเมื่อรู้สึกว่าความคิดตนชักจะประหลาด

ซีเหมินถิงอ้าปากจะพูด แต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายตีหน้าเศร้าก็จ�าต้อง

ปิดปากเงยีบ จะให้เขาว่าอะไรได้ ถือเสยีว่าการทีช่ายอกสามศอกสองคน

กอดกันเล่นๆ ฆ่าเวลา เป็นเรื่องที่สุดแสนจะธรรมดาแล้วกัน

เมื่อหว่านล้อมตนเองส�าเร็จ ซีเหมินถิงก็ข่มตาหลับ

ก่อนจะเข้าสู่ห้วงนิทรา เขารู้สึกได้ว่าถูกใครบางคนจับจ้อง

เจ้าของสายตาคูน้ั่น ก�าลงัจ้องมองด้วยความรูส้กึเช่นไรนะ หากเขา

ลืมตาขึ้นในเวลานี้ จะมองเห็นโฉมหน้าแท้จริงท่ีแอบซ่อนอยู่เบื้องหลัง

หน้ากากของเนี่ยสือเอ๋อร์หรือไม่
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"ถ่ิงจือ เจ้าเป็นบุรุษจริงๆ หรือ เหตุใดขนตาของเจ้าจึงเส้นเล็ก

ละเอียดถึงเพียงนี้ ข้าจะต้องบ�ารุงร่างกายเช่นไรถึงจะมีขนตาสวย 

ได้สักครึ่งหนึ่งของเจ้านะ สวรรค์ช่างล�าเอียงจริงๆ"

"..." หลบัซะ หลบัซะเถอะ ต่อให้ถูกบรุษุจ้องมอง ข้าก็ไม่รูส้กึอะไรเลย  

ไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆ

"ถิ่งจือ"

"..." ข้าก�าลังหลับ ข้าหลับแล้ว หากข้าหลับเสียแล้ว ต่อให้บุรุษ 

สองคนนอนเตียงเดียวกัน ก็คงหลกีเลีย่งเหตกุารณ์ไม่คาดฝันได้ หลบัแล้ว 

ข้าหลับแล้วนะ...

สายตาพินจิพิจารณาจบัจ้องมองใบหน้าเขาอย่างนึกสนกุ จริงสนิะ 

สือเอ๋อร์เชี่ยวชาญการแปลงโฉม คงชอบมองหน้าคนอื่นจนเป็นนิสัย  

รวมทั้งใบหน้าเขาด้วย 

ท่ีแท้ก็อย่างนี ้ท่ีแท้ก็อย่างนีน่ี้เอง ข้าคงจะหลับลงได้อย่างสะดวกใจ  

ไม่คิดอะไรเลยได้เสียที...

เนี่ยสือเอ๋อร์นอนหันหลังให้ชายขายหมู จ้องมองซีเหมินถิงอย่าง

จริงจังอยู่เนิ่นนาน ใบหน้าอันหล่อเหลาถูกความมืดบดบังไปกว่าครึ่ง 

ดวงตาแฝงแววประหลาดซกุซ่อนอยู่เบือ้งหลงัเงามดืนัน้ ไม่มใีครล่วงรูว่้า

ขณะนี้ เนี่ยสือเอ๋อร์ก�าลังคิดอะไรอยู่

"หากคนสกุลกงรู้ว่าผู้ใดซ่อนตัวอยู่กับเรา ร้านเราต้องพังแน่"

เสียงพูดคุยเบาๆ ท�าให้ซีเหมินถิงที่หลับไปได้พักหน่ึงลืมตาขึ้น 

เล็กน้อย เมื่อดวงตาอันงัวเงียเบิกกว้าง เขาก็เห็นเนี่ยสือเอ๋อร์ย่ืนหน้า 
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เข้ามาใกล้ หน�าซ�า้ยังเอาแต่จ้องหน้าตนเหมอืนยงัไม่ได้หลบัมาตลอดคนื

เมื่อเขาจะอ้าปากพูด เนี่ยสือเอ๋อร์ก็เอามือมาปิดปาก ไม่ให้เขา 

ส่งเสียง

"สือเอ๋อร์เคยช่วยชีวิตข้า ข้าจะทอดทิ้ง ไม่ช่วยเหลือได้อย่างไร"  

เสียงเบาๆ ของชายขายหมูดังลอดมุ้งผืนบางเข้ามา

ซีเหมินถิงรู ้สึกผิดคาด เนี่ยสือเอ๋อร์ขยิบตาให้ มุมปากเหยียด 

เป็นรอยยิ้ม คงได้ยินชัดเจนทุกค�าพูดเช่นกัน

"ความหมายของเจ้าคือเจ้าใส่ใจเขามากกว่าข้าและลูกอย่างนั้น

หรือ"

"ข้าย่อมต้องปกป้องพวกเจ้าอยู่แล้ว"

"จะปกป้องอย่างไร ใช้มีดปังตอปกป้องพวกข้าน่ะหรือ อาจ้าว  

มดีของเจ้ามนัฆ่าได้แค่หม ูจะฆ่าคนได้อย่างไร สกุลกงมอีทิธิพลในเมอืงนี ้

เพียงใดเจ้าย่อมรู้ดี เจ้าจ�าไม่ได้หรือว่าคราวก่อน พอมีคนให้เบาะแส  

สกุลกงก็ตอบแทนพวกนั้นด้วยเงินขาวๆ เต็มถุง" 

เน่ียสือเอ๋อร์เห็นซีเหมินถิงขมวดคิ้ว ก็ย่ืนมือมารีดให้เรียบอย่าง 

นึกสนุก

ซีเหมินถิงจ้องเขม็ง เน่ียสือเอ๋อร์นึกตกใจแกมอิจฉาในความงาม

ของดวงตาคู่นี้ นี่เขาจะต้องเพียรพยายามสักเพียงไหน จึงจะดูแลรูปโฉม

โนมพรรณให้น่ามองได้สักเสี้ยวหนึ่งของซีเหมินถิงกันนะ

"เจ้าจะบังคับให้ข้าทรยศพี่น้องหรือ"

"น่ันไม่ใช่พ่ีน้องแท้ๆ สกัหน่อย พรุง่นีท้ั้งสองคนก็จะสะบดัก้นจากไป 

แล้ว แต่เรายังต้องอยู่เมืองนี้ไปอีกนาน หากแม้นสกุลกงรู้ความจริง..."
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"ข้ากับเขาเป็นเพื่อนตายกันนะ"

เนี่ยสือเอ๋อร์พยักหน้าหงึกหงักเห็นด้วย

"เจ้าอยากส่งลูกเราเรียนหนังสือไม่ใช่หรือ หากเรามีเงิน..."

"หยุดพูดเถอะ ข้า...ข้าขอคิดดูก่อน"

"ยังมัวคิดอะไรอยู่เล่า กว่าเจ้าจะคิดตก พวกเขาก็คงหนีไปแล้ว  

ถ้าเจ้าไม่แน่จรงิ เช่นน้ันข้าจะไปเอง เอาลกูไปกับข้าด้วย ถึงอย่างไรผูเ้ป็นพ่อ 

ก็ไม่รักลูกอยู่แล้วนี่ คงเห็นสหายส�าคัญกว่าลูกชายแท้ๆ อยู่แล้วกระมัง"

"เดี๋ยวสิ...เอาล่ะๆ เช่นนั้นเราไปหากงวั่นชิวด้วยกัน"

ซีเหมินถิงไม่แปลกใจที่เน่ียสือเอ๋อร์ถูกสหายรักหักหลังเช่นนี้ แต่ที่

น่าแปลกคือเน่ียสือเอ๋อร์ซึ่งได้ยินทุกอย่างเต็มสองหู กลับไม่แสดงท่าที

โกรธเคืองแม้สกันิด หากกลบัย้ิมแย้ม ราวกบัคาดเดาไว้ก่อนแล้วว่าพ่อค้า

ขายหมูจะต้องทรยศ

ถูกสหายทรยศ เป็นเรื่องสนุกตรงไหนกันนะ เหตุใดถึงยังยิ้มได้อีก

"ไม่ ข้าไปเอง เจ้าอยู่เฝ้าพวกเขาที่นี่"

"สตรีตัวคนเดียว จะออกไปข้างนอกตามล�าพังได้อย่างไร ข้า 

เป็นห่วงเจ้านะ เราไปด้วยกัน เอาลูกไปด้วยจะดีกว่า แต่เจ้าออกไปรอข้า

ข้างนอกก่อน" ชายขายหมูยืนกราน

เสียงกระซิบกระซาบดังต่อเนื่องไปอีกพักหนึ่ง ก็มีคนเดินออกไป

นอกมุ้ง เมื่อมั่นใจว่าแขกสองคนนอนหลับสนิทแล้วก็บ่นพึมพ�า

"เวลาเลือกภรรยา ควรเลือกคนที่เข้าใจเราจริงด้วยสินะ" 

ไม่นาน ประตูร้านขายหมูก็ถูกผลักออกเบาๆ ก่อนจะปิดลงจาก 

ด้านนอก
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"เราจะท�ายังไงกันดี" ซีเหมินถิงถามขึ้น

"ท�าอย่างไรได้เล่า ก็ต้องหนแีล้วล่ะส"ิ เน่ียสือเอ๋อร์ย้ิมแย้มเหมอืนเก่า  

ก่อนจะกระโดดลงเตียงพร้อมสะบัดตัวไปมา "หนาวจริงๆ" เมื่อเห็นว่า 

ซเีหมนิถิงค่อยๆ เลือ่นตวัลงเตียงอย่างช้าๆ ก็คว้าเสือ้คลมุบนเก้าอีโ้ยนให้

ฮอื...ข้าช่างเป็นคนเอาใจใส่ดีเหลอืเกิน มกีารกลวัว่าสหายจะหนาว

เสียด้วย แต่...ข้าชอบดูแลคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เหตุใดไม่ยักรู ้ตัว 

มาก่อน หรือว่าข้าจะเอาใจใส่เฉพาะกับถ่ิงจอืคนเดยีวนะ โอ๊ย เลกิฟุ้งซ่าน

ดีกว่า

"ไหนว่าเขาเป็นเพื่อนตายอย่างไรเล่า"

"ก็ใช่น่ะสิ เขาเป็นเพ่ือนตายของข้า" เน่ียสือเอ๋อร์ยังคงย้ิมให้ 

อย่างใสซื่อ พลางหยิบกล่องสารพัดนึกข้ึนมาถือไว้พร้อมกับหยิบฉวย

เสบียงกรัง "ถิ่งจือ มัวยืนอยู่ท�าไม รีบเผ่นเถอะ" 

ซีเหมินถิงลังเลชั่วครู่ ก่อนจะสวมเสื้อผ้าเปื่อยเก่าคลุ้งกลิ่นคาว 

ตัวนั้นแล้วเดินจ�้าอ้าวออกไป

ก่อนจากไปชายหนุ่มหันหลังมองร้านขายหมูขนาดย่อมอีกคร้ัง  

แสงเทยีนอ่อนแรงโบกไสวไปมา ไม่ต่างจากมติรภาพระหว่างสอืเอ๋อร์และ

พี่จ้าวคนขายหมู...

"ถิ่งจือ ยังมัวช้าอยู่ด้วยเหตุใดกัน"

ซีเหมินถิงสะดุ้ง มองเห็นเน่ียสือเอ๋อร์แบกของพะรุงพะรังเหมือน

ตั้งใจยกเค้าร้านสหาย ก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์ สีหน้าฉายแววนึกสนุก

"แล้วหลังจากนี้เราจะหนีกันอย่างไรต่อดี"

"ก็ต้องรอฟ้าสางก่อน แล้วตีฝ่าประตูเมืองออกไป"
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"ฝ่าประตูเมือง? จะฝ่าอย่างไรหรือ" จะต้องเข่นฆ่าชีวิตผู้คนให้ 

เลือดนองแผ่นดินแล้วหนีไปหรือ รับรองได้เลยว่ารอยเลือดบนหนทาง 

สู่ประตูเมืองนั้น ไม่ใช่เลือดของกงวั่นชิวเป็นแน่

"ก็ต้องแปลงโฉมเป็นสตรีแล้วหนีออกไปน่ะสิ...เจ้าเงียบกระไรเล่า 

วางใจเถิด ข้าไม่บังคับให้เจ้าแต่งเป็นสตรีหรอก ดูหน้าตาเจ้าแล้ว 

ไม่น่ารอด เดี๋ยวข้าปลอมตัวเป็นสตรีเอง"

"..."

"ไม่ต้องเสียใจ ข้าเป็นคนพูดตรงๆ อยู่แล้ว อีกหน่อยก็ชินไปเอง"

"ข้า...จะพยายาม"

"แหะๆ เช่นน้ันเรามาหาสถานทีเ่หมาะๆ ก่อน ข้าขอสัมผสัใบหน้าเจ้า 

ให้ละเอียดสักที"

"สัมผัสใบหน้าข้า?"

"ข้าว่าใบหน้าของเจ้าช่างน่าสนใจจริงๆ ขนาดตอนหลับยังดูเป็น 

คนง่ายๆ เลย นอนไปนอนมา แก้มเจ้าก็เริ่มแดง...ข้าล่ะเห็นแล้วจักจี้

จริงๆ..." จักจี้จนน�้าลายจะไหลเลย

"...พี่เนี่ย ท่านเคยบอกเองไม่ใช่หรือว่าไม่นิยมพวกตัดแขนเสื้อ"

"โอ๊ย เจ้าก็คิดไปนั่น ข้าหมายถึงว่าใบหน้าเจ้าน่าศึกษาต่างหากล่ะ 

ข้าอยากท�าหน้ากากหนังคนที่เรียบลื่นนุ่มนิ่มอย่างนี้มานานแล้ว จะได้

กลบข้อด้อยเรื่องที่อุณหภูมิหน้ากากไม่สามารถเปลี่ยนตามอุณหภูมิ

ร่างกายได้ ถ่ิงจือ เจ้าต้องให้ข้าสัมผัสจนหน�าใจนะ ข้าล่ะคันไม้คันมือ  

คันคะเยอไปถึงหัวใจแล้ว"

"..."
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ทันทีท่ีฟ้าสาง ประตูเมืองก็แน่นขนัดไปด้วยคนของทางการและ

องครักษ์สกุลกง ชาวบ้านจากนอกเขตผ่านด่านเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย 

แต่ชาวบ้านที่ต้องการจะออกนอกเมืองนั้น กลับถูกซักถามอย่างเข้มงวด

"พ่ีชาย นั่นพวกเขาต้องตั้งด่านรอจับคนร้ายแน่ๆ เลย" สาวน้อย 

วัยสิบเจ็ดสิบแปดเดินจูงมือพ่ีชาย พลางถามไถ่ชายชราที่ยืนต่อแถว 

อยู่ข้างหน้าด้วยความแปลกใจ "ท่านลุง เหตุใดวันนี้จึงตรวจตรากัน 

เข้มงวดอย่างกับเชื้อพระวงศ์ถูกลอบสังหารอย่างนั้นเล่า"

ชายชราหันไปมองก็พบว่าชายหนุ่มท่ีถูกสาวน้อยเรียกว่า 'พ่ีชาย'  

ดทู่าจะก�าลงัล้มป่วย น้องสาวต้องคอยประคองตลอดเวลา ส่วนสาวน้อย

นางนั้นหน้าตาสะสวย หากโตกว่านี้อีกสักหน่อย ความงามคงเลื่องลือ 

เป็นแน่ 

ด้วยความเอ็นดูคนสวย ชายชราจึงตอบเสียงอ่อน "เจ้าคงไม่ใช่ 

คนเมืองน้ีสินะ เมื่อคืนเจ้าหน้าที่จับตัวจอมโจรเด็ดบุปผาชื่อเสียงฉาวโฉ่

ทีส่ดุในเมอืงไม่ส�าเรจ็ วันนีก็้เลยต้องต้ังด่านหน้าประตเูมอืง เพ่ือสอบสวน

ทีละคนน่ะ"

"ที่แท้ก็โจรเด็ดบุปผานี่เอง โชคดีที่ข้ามากับพี่ หากข้าตกเป็นเหยื่อ 

ท่านพี่คงช่วยปกป้องข้า จริงหรือไม่"

"จริง" ชายหนุ่มตอบพลางกระแอมสองทีติดกัน แสร้งท�าเป็นมอง 

ไม่เห็นสายตาเคลือบแคลงของชายชรา

"แต่ข้าว่าหลายคนตรงน้ันไม่ใช่เจ้าหน้าที่น่ีนา เหตุใดถึงค้นตัว 

ชาวบ้านได้เล่า"

"พวกน้ันเป็นคนของสกุลกง...จะว่าไปก็มีฐานะพอๆ กับเจ้าหน้าท่ี
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ทางการทเีดียวล่ะ หากพวกเจ้าทัง้สองจะออกนอกเมอืงก็รบีเข้าแถวเถอะ" 

ชายชรากล่าวอ้อมแอ้ม "เจ้ายังเด็กอาจไม่เข้าใจ แต่คุณชายท่านน้ี 

คงทราบดีว่าคนบางคนเราไม่ควรมีเรื่องด้วย"

หญิงสาวได้ยินดังน้ันก็เบิกตากว้างพลางตะโกนว่า "พ่ีชาย นี่มัน

อะไรกัน คนพวกนี้ไม่ใช่คนของทางการ แต่กลับท�ากร่างอยู่ที่ประตูเมือง 

ไม่ยอมให้ชาวบ้านออกนอกด่าน พ่ีชาย เราไปกันเถอะ หน้าตาเราเหมอืน

โจรเด็ดบุปผาเสียท่ีไหนกัน ไม่ต้องเข้าแถวหรอก!" สาวน้อยลากพ่ีชาย 

ที่ก�าลังป่วยไปที่ประตูเมืองโดยไม่สนใจค�าทัดทาน

กงวั่นชิวสังเกตเห็นแม่นางน้อยผู้นี้ตั้งแต่ตอนที่ชาวบ้านพากัน 

แอบมองหน้าตาสะสวยของนางแล้ว หญิงผู้นี้สวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบ แต่ก็

ไม่อาจบดบังความงามหยาดฟ้าของนางได้...เขาตวัดสายตามองไปยัง

ชายหนุ่มอมโรคที่ถูกนางประคองเอาไว้

ใบหน้าชายหนุ่มซูบเซียวทรุดโทรม ร่างกายก็ผ่ายผอมเสียจน... 

เป็นไปได้หรือไม่ว่าคนผู้นี้คือเนี่ยสือเอ๋อร์ปลอมตัวมา

"ข้ากับพ่ีชายไม่ใช่คนเมืองนี้" นางส่งเสียงหวาน "เราต้องการ 

ออกไปนอกเมือง เจ้าจะค้นตัวหรือ เจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางการ 

สักหน่อย ถือดีอย่างไรมาค้นตัวข้า" สาวงามจงใจเชิดอกเดินไปข้างหน้า 

เนือ้กลมๆ สองก้อนทีห่น้าอกดูอวบอิม่มนี�า้หนัก...จนศีรษะของพ่ีชายนาง

แทบจะเลื่อนลงไปโดนอยู่แล้ว 

กงวั่นชิวหน้าแดงเรื่อ รีบเบือนหน้าหนี หันไปเรียกหญิงชราคนหนึ่ง

ให้มาช่วยค้นตัวแทน

"ฮึ ข้าไม่ให้ค้น จะมีอะไรหรือไม่ แน่จริงเจ้ามาค้นเองสิ เอาเลย!" 
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นางลากร่างแบบบางของพ่ีชายไปข้างหน้า "ตั้งแต่เล็กจนโต ไม่เคยพบ

เคยเห็นเรื่องแบบน้ี ข้าหน้าตาเหมือนคนบ้ากามหรือไรกัน จะให้ข้า 

ไปขโมยกามใครไม่ทราบ ข้าเป็นสตรนีะ หรอืจะให้ข้าล่วงเกนิท่านยายด"ี

กงว่ันชิวล่าถอยทีละก้าว เพราะกลัวว่าจะเผลอโดนส่วนท่ีไม่ควร

สัมผัสของอีกฝ่าย

"แม่นางผู้นี้ โปรดอย่าได้คืบเอาศอก"

"ฮึ!" หญิงสาวเบ้ปาก "ดูๆ ไปท่านก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะ ข้าจะ

ให้โอกาสท่านสักคนก็ได้ หากเป็นคนอื่น ข้าคงไม่ชายตามองหรอก  

ท่านจะลองจับดูหรือไม่เล่า ลองจับดูหรือไม่เล่า"

นางหญิงแพศยา! 

กงวัน่ชวิสบถในใจ ใบหน้างดงามท�าให้เขาด่าออกมาไม่ลง จงึแก้เก้อ 

ด้วยการเบนสายตาไปทางอืน่ แต่แล้วก็กลบัปะทะเข้ากับหน้าอกอวบอิม่

ของนางเข้าโดยบังเอิญ ต้องรีบตั้งสติแล้วเรียกหญิงสาวนางหนึ่งเข้ามา

"สะใภ้จ้าว ช่วยดูทีเถิดว่าสองคนน้ี มีใครหน้าตาเหมือนบุรุษที่ 

อยู่กับเนี่ยสือเอ๋อร์หรือไม่"

ภรรยาชายขายหมูพินิจมองสองพ่ีน้องแล้วส่ายหัว "บุรุษผู ้นั้น 

หน้าแฉล้ม ผิวสีน�้าผึ้ง ตาโตเป็นประกาย รูปร่างสูงโปร่ง อ้อ จริงด้วยสิ  

ข้าจ�าได้แม่นเลยว่าเนี่ยสือเอ๋อร์เจาะหูข้างซ้าย"

กงว่ันชิวหันมองต่ิงหูชายอมโรคทันที แต่ปรากฏว่าไม่ได้เจาะร ู

แต่อย่างใด เมื่อมองไปยังต่ิงหูของหญิงสาว ก็พบว่าสวมต่างหูเรียบๆ  

นางจ้องตอบด้วยสายตาดุดัน เบ้ปากเหยียดอย่างขุ่นเคือง

กงวั่นชิวเม้มปาก ไม่คิดจ้องตอบ เขาโบกมือเป็นสัญญาณให้ไปได้
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"ไปเสียเถอะ"

"ไม่จับแล้วหรือ นี่ท่านก�าลังจะพลาดโอกาสทองเชียวนะ"

"เฉี่ยวเอ๋อร์ อย่าสร้างปัญหาน่า" พ่ีชายของนางปรามเบาๆ พลาง 

หันไปผงกศีรษะพร้อมกับย้ิมเห็นฟันให้กงว่ันชิว "น้องสาวข้าไร้มารยาท 

ต้องขออภัยด้วย"

สาวงามหลับตาทันควัน เพราะเกรงว่าคนอ่ืนจะสังเกตเห็นว่า 

นางแสบตา เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่ากงวั่นชิวก�าลังเอามือปิดตา 

เช่นกัน

ที่แท้ ไม่ใช่ตนคนเดียวท่ีแพ้รอยยิ้มนี้หรอกหรือ...'พ่ีชาย' ของตน 

คนนี้ คงจะมีรอยยิ้มที่บาดตาทุกคนจริงๆ 

เอ๋? เหตุใดใจข้าถึงได้เต้นโครมครามถึงเพียงนี้ 'นาง' เคยเผชญิหน้า

กับเหตุการณ์ต่างๆ ทุกรูปแบบ แต่ก็ยังไม่มีคร้ังไหนท�าให้ใจเต้น 

โครมครามได้เท่านี้เลย

"เอาเถอะ เราไปกันดีกว่า ประเดี๋ยวยังต้องไปหาหมออีก" หญิงสาว

พยุงพี่ชายที่ก�าลังป่วยเดินออกนอกประตูเมืองไปอย่างทุลักทุเล

เมื่อเดินเฉียดกงว่ันชิว นางสัมผัสได้ว่าถูกจับจ้องก็หันกลับไป 

แลบลิ้นปลิ้นตา "ท่านนี่ช่างใจเต้นแรงจริงๆ นะ อย่าริอ่านคิดไม่ซ่ือกับ 

พี่ชายข้าล่ะ เข้าใจหรือไม่"

นอกเมือง เจ้าหน้าที่จูงม้าตัวใหญ่เอาไว้ตัวหนึ่ง บนหลังม้าคืออาน

ประทับตราว่าเป็นทรัพย์สินของส�านักส่งสาร ระหว่างท่ีชายอมโรค 

และสาวน้อยหน้าสวยเดนิผ่านมนัไป พวกเขาสมัผสัได้ว่ามคีนจบัจ้องอยู่

ตลอดเวลา
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"ชา่งเปน็มา้ที่สวยจรงิๆ" ชายอมโรคหยดุยนืหน้าอาชาตวันั้นสักพกั 

ก่อนเดินจากไปพร้อมน้องสาว

"พวกเขา...ยังมองอยู่หรือไม่" ชายอมโรคถามอย่างสงสัย

"เฮอะ เขาก�าลังมองท่านน่ะพี่ชายของข้า"

นี่ยังเล่นละครไม่เลิกอีกหรือ อะไรจะติดใจขนาดนี ้

'ชายอมโรค' นามซีเหมินถิงเอามือลูบหน้ากากหนังคนท่ีแปะอยู่ 

บนใบหน้าตนอย่างแน่นหนา พลางพูดข�าขนั "น้องสาว เจ้ารู้ได้อย่างไรว่า

กงว่ันชิวเป็นพวกตัดแขนเสื้อ ข้ายังนึกว่าเขาตะลึงในความงามของเจ้า 

จนหน้ามืดเสียอีก"

เน่ียสือเอ๋อร์ในคราบสาวงามชะงักกึก "ความจริงกงว่ันชิวไม่ใช่ 

เป็นพวกตัดแขนเสื้อเสียหน่อย..." ทว่า...เขาพลันจ้องมองอีกฝ่ายพลาง

กล่าวอย่างระแวดระวัง "ไหน เจ้าลองย้ิมซิ ไม่ต้องย้ิมเจิดจ้ามากนะ  

เอาธรรมดาๆ ก็พอ แต่ต้องเห็นฟันด้วยนะ"

ซีเหมินถิงไม่รู้ว่าเนี่ยสือเอ๋อร์มาไม้ไหน แต่ก็ยังยิ้มให้ตามค�าขอ

"ตายล่ะ!" เน่ียสอืเอ๋อร์กระโดดโหยง เอามอืปิดตาจ้าละหว่ัน "ข้าต้อง

บ้าไปแล้วแน่ๆ เหตุใดโลกนี้จึงมีคนท่ีดึงดูดทั้งเพศหญิงและเพศชาย 

อย่างเจ้าอยู่ ขนาดข้าใจแข็งเพียงน้ี ยังเกือบคุมอารมณ์ไม่อยู่" เขาร้อง

โวยวาย

ซเีหมนิถิงเคยชนิกับอาการพูดคนเดยีวอย่างคลุม้คลัง่ของเนีย่สอืเอ๋อร์ 

แล้ว จึงไม่ใส่ใจนัก

"หน้ากากที่ท่านท�าช่างสวยงามจริงๆ มีเคล็ดลับอะไรบอกต่อ 

หรือไม่"
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เนี่ยสือเอ๋อร์ตัดเรื่องเครียดออกจากสมองได้อย่างรวดเร็ว เชิดจมูก

อย่างเย่อหย่ิงพลางว่า "แน่นอน! หากแปลงเป็นคนท่ีไม่มีตัวตน 

จะง่ายมาก แต่แบบนั้นข้ารู้สึกว่ามันไม่ท้าทาย จึงท�าหนังหน้าเลียนแบบ

น้องชายคนทีส่บิสองของข้าเอง..." แม้แต่เขายังต้องยอมรบัว่าน้องสบิสอง 

หน้าตาดีมาก

"น้องชายคนที่สิบสองหรือ ข้านึกว่าใบหน้านี้เป็นสตรีเสียอีก"

เน่ียสอืเอ๋อร์ท�าเสยีงขึน้จมกู "ข้ารูน้ะว่าเจ้าคดิอะไรอยู่ เสียใจด้วยนะ 

ถิ่งจือน้องรัก บ้านข้ามีลูกสิบสองคน ทั้งสิบสองคนล้วนเป็นบุรุษ หากเจ้า

คิดจะมาสู่ขอ คงต้องรอรุ่นลูกแทนแล้วล่ะ"

"ไม่แน่น้องสบิสองของท่านอาจเป็นหญิงท่ีปลอมตัวเป็นชายก็ได้นะ"  

ซีเหมินถิงยิ้ม

"เฮอะ หากเขาเป็นหญิงท่ีปลอมตัวเป็นชาย พ่ีสี่ที่เห็นเขามา 

ตั้งแต่เล็กแต่น้อย จะไม่รู้ได้อย่างไร"

ซีเหมินถิงได้ยินดังนั้นก็ตอบยิ้มๆ

"ท่ีท่านพูดมาก็ถูก สตรีสักคนหากริอ่านปลอมเป็นบุรุษก็ต้องม ี

ผู้สมรู้ร่วมคิดถึงจะแนบเนียน"

เนี่ยสือเอ๋อร์จับได้ถึงความนัยบางอย่างในค�าพูดนี้ แต่ก็สุดจะเดา

ว่ามันคืออะไร

"ท่านช่างฉลาดเสยีจรงิ ท่านรูดี้ว่ากงว่ันชวิจะต้องมาเฝ้าท่ีหน้าประตู

เมืองด้วยตนเอง และคงจะพาสะใภ้จ้าวและม้าของส�านักส่งสาร 

มาด้วยแน่" ไม่เพียงแต่ใบหน้าเท่านั้นที่เปลี่ยน แต่เนี่ยสือเอ๋อร์ยังเปลี่ยน

กลิ่นกายให้เขา จนแม้แต่ม้าก็ยังจ�าเขาไม่ได้ ครั้งน้ีเขาต้องยกนิ้วให้กับ
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ความสามารถของสือเอ๋อร์จากใจจริง

"ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่ากงวั่นชิวเป็นคนข้ีระแวง เขาอาจจ้องจับผิด

สตรีสักคนอย่างละเอียดลออ แต่จะไม่มีวันจ้องมองสตรีคนใดก็ตามท่ี 

อาจท�าให้ชือ่เสยีงของเขาต้องมวัหมอง เพราะหัวใจของกงว่ันชวิมคีณุหนูกง 

อยู่แล้วท้ังคน เฮ้อ เหตุใดแม่เสือร้ายตัวนั้นถึงไม่มีใจให้คนที่รักนางบ้าง 

ความโชคร้ายมนัเลยมาตกท่ีข้า..." เนีย่สอืเอ๋อร์กระตกุผ้าคาดเอว พรบิตาเดยีว 

แถบผ้าหน้าตาธรรมดาก็ยืดออก เขาออกแรงดึงพร้อมกับกระโดดไปมา 

จนสิ่งของที่ยัดเอาไว้ตรงหน้าอกร่วงลงมากองกับพ้ืน พับเก็บเล็กน้อย  

ผ้าผืนนั้นก็กลายสภาพเป็นกล่องสารพัดนึก

เนี่ยสือเอ๋อร์ยิ้มให้ซีเหมินถิง 

"เป็นอย่างไรเล่า อยู่กับข้า สนุกล่ะสิ"

ซีเหมินถิงพยักหน้า "สนุกจริงๆ" จากน้ันก็นิ่งไปเล็กน้อย ก่อนจะ 

ยิ้มออกมาอย่างมีเลศนัย "สนุกมากๆ ด้วย"

'น้องเอินที่รัก พักนี้สบายดีหรือไม่

การงานของข้าที่ส�านักส่งสารราบรื่นดี เถ้าแก่เป็นคนดีมาก สหาย

ที่ท�างานก็เข้ากันได้ดี สิ่งเดียวท่ีน่าเสียดายเก่ียวกับการท�างานที่นี่ ก็คือ

หมดโอกาสสนทนากับเจ้าเหมือนเมื่อก่อน

แม้พี่ใหญ่จะสุขุมและพึ่งพาได้ แต่เพราะช่องว่างระหว่างวัย ข้าจึง

ไม่รู้สึกสนุกเวลาคุยกับพ่ีใหญ่มากนัก เจ้าอาจไม่เชื่อนะ แต่เวลาพ่ีใหญ่

คุยกับข้าน้ันเหมือนหญิงชราข้ีบ่นไม่มีผิด ส่วนพ่ีบุญธรรมคนอื่นๆ ข้า 

ไม่ค่อยสนิทด้วยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว จะว่าไป น้องเอินคงเป็นคนที่ข้า
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คุยด้วยมากที่สุดในบ้านเราแล้วล่ะ

ข้าสบายดนีะ หากเจ้าไม่เคยชนิกับการเขียนจดหมายก็ไม่ต้องตอบ

หรอก แค่อ่านก็พอแล้ว

ข้าเคยบอกเจ้าหรือไม่ว่าสองปีมาน้ี ข้ามีสหายที่เขียนจดหมาย 

หากนัตลอด ข้าไม่เคยเจอหน้าเขาหรอกนะ ไม่เคยเหน็แม้แต่ภาพวาด แต่

ข้ากลบัรูส้กึสนิทใจกับเขามาก สหายคนนีแ้ซ่เนีย่ เป็นบรุษุทีค่ยุโม้โอ้อวด

ได้อย่างน่าสนุก

เจ้าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าข้ามักสนใจส่ิงแปลกใหม่ แต่ก็ปล่อยชีวิต 

ไปตามโชคชะตา ดังนั้นข้าจึงรอคอยจดหมายอันน่าสนุกของสหายคนน้ี

อยู่ตลอดเวลา

ครั้งแรกที่ได้อ่านจดหมายของคนแซ่เนี่ย ส่ิงที่ระบุเอาไว้แทนชื่อ 

ผู้รับจดหมายคือ 'รีบมาช่วยข้าเร็ว' อีกทั้งยังตามด้วยข้อความสาปแช่ง 

ที่แนบมาในซองว่า 'ใครพบเห็นคนใกล้ตายแต่ไม่ช่วย จะต้องตายตาม!'

ตอนน้ันข้าได้แต่คิดว่าคนผูน้ีน่ี้เห็นทีไม่บ้าก็บือ้ เน้ือความสิบประโยค 

ในจดหมายของเขา เป็นถ้อยค�าอวดโอ่ยกหางตัวเองไปแล้วสัก 

เจ็ดประโยค นี่ตกลงเขาก�าลังขอความช่วยเหลือ หรือจัดงานรวมตัว 

คนที่เทิดทูนบูชาเขากันแน่

น้องรัก จากการเขียนจดหมายคุยกับคนผู้นี้มานานปี ท�าให้ข้า

ตระหนกัว่าโลกของเรามคีนอยู่จ�าพวกหนึง่ ทีแ่ม้จะท�าตวัสนกุสนานเฮฮา

ตลอดเวลา แต่อันท่ีจริงแล้วเขาได้ปิดบังโฉมหน้าที่แท้จริงของตนเอาไว้ 

ไม่แสดงออกให้ใครเห็นง่ายๆ

พี่เนี่ยเป็นคนประเภทนี้
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ความจริงใจของเขาซุกซ่อนอยู่ที่ใด เราไม่อาจรู้ และยากจะค้นเจอ 

บางทีตัวเขาเองก็อาจไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงที่ซ่อนเอาไว้ลึกที่สุดก็เป็นได้

สีหน้า ภาษา อากัปกิริยาของคนเรา มักสะท้อนให้เห็นถึงความคิด

อันจริงแท้ออกมาโดยท่ีเจ้าตัวไม่ทันระวังเสมอ แต่คนส่วนใหญ่กลับ 

ลืมไปว่าแท้จริงแล้วตัวหนังสือของคนเราก็ซ่อนความนัยหลายอย่าง  

ที่แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ล่วงรู้

น้องรัก ข้ารู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาอยู่ในสกุลซีเหมิน และดีใจมาก

ที่ได้เข้ามาท�างานในส�านักส่งสารหยางหลิ่ว แม้ข้าจะไม่แน่ใจอนาคต 

ของตัวเอง แต่ข้าก็รู้สึกขอบคุณสวรรค์ที่ท�าให้ข้ากับเจ้าได้เป็นครอบครัว

เดียวกัน ข้ามีความปรารถนาอันเลือนรางว่าสักวันหนึ่ง ข้ากับพ่ีเนี่ย 

จะกลายเป็นมิตรแท้ตามที่เขาเคยอ้าง แม้ข้าจะสงสัยเหลือเกินว่าที่เขา

คุยโอ่ยืดยาวว่ามีมิตรแท้ทั่วทั้งแผ่นดินนั้น เป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม 

ข้าท�างานอยู่ในต�าบลเล็กๆ แม้บางคราวจะได้พบเจอเรื่องน่าสนุก 

แต่ก็ไม่มีเรื่องไหนน่าสนใจเท่าพ่ีเน่ียคนนี้ ถึงกระนั้น ข้าก็ไม่เคยคิดที่จะ

นัดพบหน้าเขาหรอกนะ การได้เขียนจดหมายหากันอย่างต่อเน่ืองเช่นนี้ 

ส�าหรับข้าก็เพียงพอแล้วล่ะ

เจ้าคงอยากจะเอ็ดข้าว่าข้าปล่อยชีวิตตามบุญตามกรรมเกินไป 

ใช่หรือไม่

ข้าชอบเรื่องสนุก แต่ก็ชอบเดินบนเส้นทางที่เหมาะที่ควรเช่นกัน  

ฟ้าลิขิตให้ข้าเดินทางไหน ข้าก็จะเดินไปทางน้ัน ก็ในเมื่อนิสัยข้า 

เป็นเช่นนี้นี่นา

คราวหน้าค่อยคยุต่อนะ ข้าต้องไปเขยีนจดหมายตอบพ่ีเนีย่แล้วล่ะ 
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พักน้ีเขาถูกอาจารย์เล่นงานเสียจนอ่วม เห็นว่าลุกข้ึนมาเขียนจดหมาย 

ขอความช่วยเหลือจากข้าตอนดึกดื่น หากข้าปรากฏตัวต่อหน้าเขาจริงๆ 

เขาคงจะอึ้งไม่น้อยกระมัง

ข้าแนบต�ารับยามาให้พร้อมจดหมายฉบับน้ีด้วยนะ ลองดูซิว่าจะ

ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้หรือไม่ หวังว่าส่งจดหมายคราวต่อไป จะได้

ทราบข่าวดี

รักษาตัวด้วย

ถิ่งจือ พี่ชายล�าดับที่หกของเจ้า'
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3

ลมพายัพพัดฝนมาตกกระหน�่า ส่งเสียงจั้กๆ ไปทั่วบริเวณ

"เร่งหน่อยๆ" เน่ียสอืเอ๋อร์ควบม้าน�าอยู่ข้างหน้า มุง่ตรงเข้าไปในวดัร้าง  

ตะโกนบอกสหายท่ีก�าลังตามมา "ถ่ิงจือ อย่าช้าสิ หากโดนฝนเป็นหวัด 

ขึ้นมา ข้าไม่รับผิดชอบปรนนิบัติเจ้านะ"

วัดร้างหนาวเหน็บ เนี่ยสือเอ๋อร์สะบัดตัวไล่หยดน�้าตามร่างกาย

แรงๆ เหมือนลูกสุนัขสลัดขน 

ฮือ...เวลานี้ข้าคงดูไม่จืดแน่ๆ เลย 

ก่อนนี้เมื่อต้องติดตามท่านอาจารย์ไปข้างนอกยังไม่เคยเปียก 

มะล่อกมะแล่กถึงเพียงน้ี เขาเป็นคนรับหน้าที่จัดแจงอาหารการกินและ

ที่หลับท่ีนอนให้อาจารย์ คอยดูแลให้อาจารย์และตนเองอยู่ในสภาพ 

น่ามองตลอดเวลา บัดนี้อาจารย์ไม่อยู่แล้ว โชคร้ายดูราวกับร่วงหล่น 

จากฟ้ามาทับหัวเขา แม้แต่สวรรค์ยังไม่เมตตา
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ครู่หนึ่งใครบางคนก้าวอย่างเชื่องช้าเข้ามาในวัดร้าง เนี่ยสือเอ๋อร์ 

รู้ดีว่าเป็นใคร จึงถอดเสื้อผ้าโดยไม่หันไปมอง

"ถิ่งจือ เป็นความผิดของเจ้านะ อยู่ดีไม่ว่าดี หาเรื่องไปส่งจดหมาย

ทีส่�านักส่งสาร โตปานฉะนีแ้ล้ว ต่อให้เจ้าหายไปสกัหลายวัน เหล่าซุน่ฟา 

ก็คงไม่ล�าบากยากเข็ญ กินไม่ได้นอนไม่หลับหรอก" 

ช่างน่าโมโหนัก ข้าล่ะอยากจะเอามอืฟาดๆๆๆ ให้โต๊ะวางเครือ่งเซ่น

พังพินาศเสียเดี๋ยวนี้!

เนี่ยสือเอ๋อร์เงยหน้าขึ้นมอง พบซีเหมินถิงยืนบังลมอยู่ตรงประตู

"โอ๊ย! ไม่ต้องดีต่อข้าถึงเพียงนี้ดอก" เมื่อเห็นสหายยังคงยืนน่ิง  

เขาก็หยัดกายลุกขึ้นแล้วเดินไปท่ีประตู ดึงซีเหมินถิงออกมาจากตรงน้ัน 

ลากประตูบานเก่ามากันลมและฝน "แค่น้ีก็พอแล้วเห็นหรือไม่ เจ้าน่ี 

จริงๆ เลย ช่างซื่อบื้อไม่รู้จักพลิกแพลงเหมือนอาจารย์ข้าไม่มีผิด"

"..."

"เอาล่ะ รบีถอดเสือ้ผ้ามาผงิไฟเถอะ หนาวจะแย่แล้วเน่ีย หนาวๆๆๆ"  

ชายหนุ่มกระโดดกลับไปหน้ากองไฟท่ีเพ่ิงจุดเมื่อก่อนหน้า เอาตัวอิงกับ

ไออุ่นราวกับตนเองเป็นเป็ดย่างเสียบไม้

"..." ซีเหมินถิงจนด้วยค�าพูด

ครู่หนึ่งผ่านไป เนี่ยสือเอ๋อร์ก็พบว่าร่างบอบบางที่เปียกปอนน้ัน

ก�าลังเดินอ้อมก�าแพงไปอีกทาง ไม่มีทีท่าจะมาผิงไฟ

เขาช้อนสายตามองสหาย เมื่อพบว่าอีกฝ่ายจ้องตอบด้วยสายตา

แปลกประหลาด ก็นึกถึงรอยย้ิมเจิดจ้าเป็นหมื่นจั้ง* ขึ้นมาทันใด หัวใจ

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ของเขาพลนัเต้นโครมคราม มนัเต้นดังและรวัเร็วเสียจนตัวเขาเองยังตกใจ

"เจ้าได้ยินเสียงหรือไม่" ว่าแล้วเขาก็เอ่ยถามอย่างหวั่นๆ

"เสียงฝนหรือ" ซีเหมินถิงตอบตามตรง

เนี่ยสือเอ๋อร์เกือบจะปิดบังความผิดหวังไม่มิด แต่แล้วเขาก็สังเกต

ว่าสหายน้อยยังคงมองมาทางใบหน้าตน ไม่สิ เรียกว่าจ้องเป๋งเลย 

จะถูกกว่า

ชายหนุม่ก้มมองแผงอกและท่อนแขนอนัเปลอืยเปล่า ค่อยๆ ยนืขึน้

แล้วเดินห่างๆ อย่างคุมเชิงตรงข้ามซีเหมินถิงราวกับยอดฝีมือเตรียมตัว

ประลองยุทธ์

"ถิ่งจือ เจ้าท�าให้ข้าแคลงใจนะ..."

"แคลงใจอะไรรึ" ซีเหมินถิงยิ้มๆ

"นัน่ส ิเจ้าหลบหลกีข้าถึงเพียงน้ี จะไม่ให้ข้าสงสยักระไรได้ ข้าไม่ใช่

คนโง่ สายตาของเจ้าวนไปเวียนมาอยู่เหนือช่วงคอข้ามานานแล้ว... 

เจ้าคงดูถูกว่าข้าร่างกายผ่ายผอมสินะ"

"นี่คือ...ข้อแคลงใจของท่านจริงๆ รึ"

"เฮอะ อย่างข้าน่ะเรียกผอมเพรียว ผอมเพรียวน่ะเข้าใจหรือไม่  

ถึงผิวข้าจะขาวเกินไปสักหน่อย แต่นั่นก็เพราะข้าดูแลตัวเองเป็นอย่างดี 

คราใดที่เห็นน้องสิบเอ็ด ข้าจะต้องเตือนตัวเองว่าตัวด�าเป็นตอตะโก 

แบบนั้นเดินออกไปข้างนอก ใครๆ คงพานเข้าใจผิดคิดว่าถูกฟ้าผ่ามา  

น่าอายจะตายชกั แม้ข้าจะเกิดมาขาวผ่อง แต่ข้าร่างกายก�าย�านะขอบอก 

เจ้าต่างหากเล่า ถ่ิงจอื เอวเจ้า รปูร่างของเจ้าดเูหมอืนคนป่วยมากกว่าข้า

เสียอีก..." เขาพูดไม่ทันจบก็กระโจนเข้าใส่อีกฝ่าย
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ซเีหมนิถิงไม่ทนัระวังจงึสญูเสยีการทรงตัว หงายหลงัล้มตึงไปกับพ้ืน

"ท่านจะท�าอะไรน่ะ"

"ข้าหวังดีต่อเจ้าหรอกนะ เจ้าจะอายท�าไม ข้าไม่หัวเราะสารรูปเจ้า

หรอกน่ะ เจ้าคงผอมจนเหลือแต่กระดูกใช่หรือไม่ล่ะ ข้างนอกฝนตกหนัก

ขนาดนี้ หากไม่ถอดเสื้อผ้าออก มีหวังข้าคงได้แบกเจ้าไปโรงหมอแน่  

ข้าย่ิงขี้เกียจอยู่ ขอทีล่ะ ท�าตัวมีเหตุผลสักนิดเถิด..." เน่ียสือเอ๋อร์ลงมือ

ถอดเส้ือให้สหายอย่างหวังดี แต่เมื่ออีกฝ่ายปัดป้องมากเข้า เขาก็ย่ิง 

อยากเอาชนะ หัวเด็ดตีนขาดก็ต้องถอดเสื้อผ้าเจ้านี่ให้ได้ 

"หยุดแกล้งข้าได้แล้ว!"

"ข้าน่ะหรอืแกล้งเจ้า เจ้าไม่เห็นรว่ึาเสือ้ผ้าเจ้าแนบไปกับกระดูกแล้ว..."  

เนี่ยสือเอ๋อร์เห็นซีเหมินถิงนิ้วมือเรียวยาว แต่ดูแข็งแกร่งก็อดชื่นชมไม่ได้ 

โดยปกตินิ้วมือของสตรีจะขาวเรียวแต่ไร้เรี่ยวแรง ส่วนน้ิวมือบุรุษนั้น 

จะอวบหนาและแข็งแกร่ง แต่ของคนผู้น้ีกลับอยู่ก่ึงกลางพอดี จนเขา 

นึกอิจฉา

ซีเหมินถิงใบหน้าเปียกชื้น เส้นผมที่มัดเอาไว้ก็เปียกชุ่มจนน�้าหยด

เหมือนเพ่ิงอาบน�้าเสร็จ...เน่ียสือเอ๋อร์กลืนน�้าลาย มองเห็นหยดน�้า 

หยดหน่ึง กลิง้จากแก้มสนี�า้ผึง้ลงมาหยุดอยู่ท่ีก่ึงกลางระหว่างริมฝีปากบน 

และล่าง

"มองอะไร" ซีเหมินถิงอ้าปากถาม หยดน�้าจึงร่วงจากก่ึงกลาง 

ริมฝีปาก ก่อนจะ...หล่นวูบลงท้องเนี่ยสือเอ๋อร์! 

เนี่ยสือเอ๋อร์ถลึงตา กระโดดผลุงแล้วถอยกรูด

ซีเหมินถิงเคยชินกับพฤติกรรมผีเข้าผีออกของสหายเสียแล้ว จึง 
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ฉวยจังหวะลุกขึ้น

"แย่แล้ว ข้าหิวน�้า..." เนี่ยสือเอ๋อร์เอ่ย

"หิวน�้าก็ดื่มน�้าสิ" ซีเหมินถิงว่าพลางโยนถุงน�้าให้

เน่ียสือเอ๋อร์รับถุงน�้ามากรอกปากดังเอื๊อกๆ จนจุใจ แท้จริงแล้ว  

คนทีม่ปัีญหาคอืเขา ไม่ใช่ถ่ิงจอืหรอก เมือ่ครูเ่ขาถึงกับล�าคอแห้งผากเชยีวนะ  

หรือ...หรือว่า...ไม่นะไม่ อย่าไปคิด อย่าไปคิดเช่นนั้น ข้านี่ชอบฟุ้งซ่าน 

เสียจริง อย่าฟุ้งซ่านสิ อย่า!

เม่ือหันเหความสนใจออกจากถุงน�้า เน่ียสือเอ๋อร์ก็พบว่ายามนี ้

อกีฝ่ายยอมน่ังผงิไฟแล้ว หากแต่ยังสวมเสือ้ผ้าเปียกๆ ไว้กับตวั...เขาลงัเล

ชั่วครู่ ก่อนตัดสินใจว่าไม่ควรบังคับถ่ิงจือถอดเสื้อ เพราะกลัวว่าจะเกิด

ประกายไฟขึ้นระหว่างตนกับอีกฝ่าย จนตนเองต้อง...หมดอนาคต

เนีย่สอืเอ๋อร์เดนิช้าๆ กลบัไปน่ังลงข้างกองไฟอย่างเสยีไม่ได้ ทนัใดน้ัน 

เขาก็เอามือปิดป้องทรวงอก พลางร้องว่า "เจ้าอย่าคิดไม่ซื่อกับข้านะ" 

ขนาดเขายังเผลอคดิเลย แล้วคนอ่อนไหวอย่างถ่ิงจอื...มหีรอืจะทานทนไหว

ซีเหมินถิงได้ยินเช่นนั้นก็ข�าพรืดทันใด

"พ่ีเน่ีย ขอได้โปรดวางใจ แม้ท่านจะหน้าตาหล่อเหลา รูปร่างหรือก็... 

น่ามองไปอีกแบบ แต่ข้าไม่เคยนึกสนใจท่านในแง่นั้นสักนิด จะคิดไม่ซื่อ

กับท่านได้อย่างไร"

"...ก็จรงิ" เนีย่สอืเอ๋อร์ตอบคล้ายเคืองขุ่นในใจเลก็น้อย "ข้าก็เช่นกัน 

ถึงเจ้าจะดูหวานปานน�้าผึ้ง...เอ๊ย ไม่สิ ข้าหมายถึงว่าข้าไม่ชอบกิน 

ของหวานมาต้ังแต่เล็กจนโต ดังน้ันต่อให้เจ้าเหมือนจุดจุดจุด ข้าก็ยัง 

มองเจ้าเป็นแค่พ่ีน้องอยู่ด"ี 'จดุจดุจดุ' ทีว่่านัน้ถูกเน่ียสอืเอ๋อร์ย้ังปากไว้ได้ทนั  
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เขาไม่มีวันพูดออกมาให้ขายขี้หน้าหรอก 

เพราะเขียนจดหมายตอบโต้กันมาหลายปี ซีเหมินถิงจึงเข้าใจ

อปุนสิยัแปลกประหลาดของสหายผูน้ีพ้อประมาณ เขาจงึเลิกเซ้าซีอ้กีฝ่าย 

คนผู้นี้ช่างตลกจริงๆ

"ตอนนี้เราออกมาจากสกุลกงสามสี่วันแล้ว ไม่รู ้พวกนั้นจะยัง 

ตามมาหรือไม่"

"อืม โลกใบน้ีหาได้มีบุรุษเพียงหน่ึงเดียว พวกน้ันคงไม่ส่งคนออก

ตามหาแล้วล่ะ" เนี่ยสือเอ๋อร์หัวเราะหึๆ

"ถ้าเช่นนั้น พี่เนี่ย ท่านคงมีเรื่องอื่นต้องท�าอีกมากสินะ"

"แน่นอน ข้าออกจะกว้างขวาง ถูกตามฆ่าไม่เว้นแต่ละวัน เอ๊ย ไม่สิ 

ข้าหมายถึง...มีอะไรรอให้ข้าไปท�าตั้งมากมาย อย่างเช่นต้องขึ้นเขา 

ไป๋อว๋ินซานไปเก็บหญ้าก้ิงก่าสวรรค์ เพราะน�้าของมันจะช่วยท�าให้

หน้ากากหนงัคนของข้ามปีระสทิธิภาพดย่ิีงข้ึน ข้าพูดไปเจ้าก็อาจไม่เข้าใจ

หรอก นอกจากน้ี ข้ายังจะต้องไปเย่ียมเยียนท่านอาจารย์ทีเ่คหาสน์อกัษร

ด้วย ซ�า้ยังต้องออกตามหาผูอ้ารกัขาประจ�าตวัท่ีไม่รูไ้ปมดุหัวอยู่ท่ีใดอกี..."

"หมายถึงผู ้อารักขาท่ีหนีเอาตัวรอดตอนท่ีท่านอายุสิบสามน่ัน 

น่ะหรือ" ซีเหมินถิงถามอย่างนึกสนุก

"นีเ่จ้าจดจ�าข้อความในจดหมายข้าได้ดเีพียงน้ีเชยีวร ึมเิสยีแรงทีข้่า

ท่องเนื้อความในจดหมายฉบับแรกที่เจ้าเขียนตอบข้าได้อย่างขึ้นใจ 

เช่นกัน"

ซีเหมินถิงแย้มยิ้ม "ตั้งห้าหกปีแล้ว ยังท่องได้อีกหรือ เช่นน้ันลอง

ท่องให้ข้าฟังหน่อยสิ"
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ทว่าเนี่ยสือเอ๋อร์กลับเปลี่ยนหัวข้อสนทนาหน้าตาเฉย

"พูดถึงเจ้าผูอ้ารกัขางีเ่ง่าของข้าคนนัน้ ก็บอกชดัอยู่แล้วว่าหากใครหน ี

จากสายตาท่านอาจารย์ได้ก่อน จะต้องกลบัมาช่วยอกีคนหนึง่ แต่เจ้าบ้านัน่ 

กลับทิ้งข้าเฉย ไม่ส่งข่าวคราวเลยนับแต่นั้น" เนี่ยสือเอ๋อร์กัดฟันกรอด  

"อย่าให้ข้าหาตัวมันพบเชียวนะ!"

"บ้านท่านนี่ก็แปลกดีนะ มีผู้อารักขาประจ�าตัวกันทุกคน"

"ข้าก็ว่าแปลก แต่ข้าเดาว่าเพราะท่านพ่อต้องการประคบประหงม

บตุรชายกระมงั จรงิด้วยส ิข้าจ�าได้เจ้าเคยบอกว่าเจ้าเป็นลกูชายคนท่ีหก 

ก็น่าสนใจดีนะ...เดี๋ยวข้านึกก่อน บ้านเจ้า บ้านเจ้าก็..."

"อยู่เมอืงหนานจงิ" ซเีหมนิถิงเสรมิให้อย่างใจด ี"ข้าเป็นบตุรบญุธรรม"

"ข้านึกออกล่ะ เจ้าเคยเขยีนในจดหมายว่าน้องชายคนเลก็ในบ้านเจ้า 

ป่วยอมโรค แต่เขานั่นล่ะที่เป็นลูกชายแท้ๆ คนเดียวของพ่อแม่"

ซเีหมนิถิงย้ิมจาง "ตอนนีน้้องข้ามภีรรยาแล้วล่ะ สขุภาพก็ดวัีนดคีนื

ด้วย"

"อ้อๆ ถ้าเช่นน้ันเจ้าก็ไม่จ�าเป็นต้องท�างานที่ส�านักส่งสารแล้ว

กระมัง"

"ข้าท�าจนชินแล้ว ปีนี้พ่ีใหญ่ชอบส่งจดหมายตามข้ากลับบ้านไป

ช่วยดูแลกิจการของพ่ีสาม แต่ข้ารู้ดีว่าไร้สามารถจึงปฏิเสธไป พ่ีเน่ีย  

ในเม่ือท่านมีธุระต้องท�ามากมาย ข้าก็คงไม่รบกวนแล้วล่ะ เดี๋ยวพอ 

ฝนหยุด เราก็แยกย้ายดีหรือไม่"

"เอ๋? ข้าเคยบอกว่าจะกลับส�านักส่งสารไปขอขมาเถ้าแก่กับเจ้า 

มิใช่หรือ" จู่ๆ ก็จะมาทิ้งกันง่ายๆ ได้อย่างไร ใจร้ายจริง
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ซีเหมินถิงย้ิม "จากท่ีนี่มุ่งข้ึนเหนือไปเรื่อยๆ ก็จะถึงส�านักส่งสาร 

เหล่าซุน่ฟา เถ้าแก่ใจดกัีบเรามาก ม้าหายไปตวัหนึง่ เขาคงไม่ใส่ใจหรอก

กระมัง อย่างมากก็ให้ข้าชดใช้เงินทั้งหมด อย่างน้อยก็ให้ข้าชดใช้เงิน 

ครึ่งหนึ่ง" 

ช่าง...ไร้เยื่อใยสิ้นดี 

เนีย่สอืเอ๋อร์รูส้กึคนัคะเยอในหัวอก ไออุน่จากเปลวไฟท�าให้ใบหน้า

และเส้นผมของซีเหมินถิงค่อยๆ แห้ง แก้มสีน�้าผึ้งถูกแต่งแต้มด้วย 

เลือดฝาด ย่ิงเห็นดังนั้น เขาก็ยังรู้สึก...คันยุบยิบในหัวใจ แต่แน่นอน  

เป็นความคันเพราะหมั่นไส้ต่างหาก

"นิสัยของท่านเหมือนลม มักไปไหนมาไหนตามล�าพัง แม้มี 

มิตรสหายมากมาย แต่กลับไม่ใส่ใจว่ามิตรภาพจะยืนยาวหรือแสนสั้น 

ท่านคงเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันสินะ"

เนี่ยสือเอ๋อร์นึกแปลกใจ "เหตุใดเจ้าจึงรู้"

"ท่านเขียนบอกในจดหมายอย่างไรเล่า" อีกฝ่ายตอบหน้านิ่ง

ข้าเคยเขียนแบบนั้นด้วยหรือ 

เนี่ยสือเอ๋อร์หรี่ตา สักพักก็เริ่มดื้อขึ้นมา "ข้าไม่สนล่ะ ข้าจะติดตาม

เจ้ากลับเหล่าซุ่นฟาด้วย เราเป็นพีเ่ป็นน้องเป็นสหายกนั หากเกิดเรื่องขึ้น

กับข้า เจ้าเองก็คงไม่รอด"

ซีเหมินถิงส่ายหน้าอย่างนึกขัน แต่ก็เลิกยืนกรานในความคิด 

ของตนเอง เพราะรู้ดีว่าไร้ประโยชน์

เสียงฝนที่ตกหนักขึ้นท�าให้ซีเหมินถิงท่ีก�าลังก่ึงหลับก่ึงตื่นสะดุ้ง 
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เล็กน้อย เขาปรือตามองเปลวไฟท่ีเริ่มอ่อนก�าลังลง ทว่ายามน้ีวัดร้าง 

กลับเต็มไปด้วยไออุ่น...เมื่อก้มมองที่ล�าตัวก็พบว่ามีเสื้อคลุมห่มอยู่

เขาผุดลุกนั่ง เหลียวมองรอบตัว ไม่เห็นแม้แต่เงาของเน่ียสือเอ๋อร์ 

แต่เสื้อคลุมของอีกฝ่ายยังห่มอยู่ตรงนี้ กล่องสารพัดนึกก็ยังอยู่ เห็นทีเขา

คงออกไปปลดทุกข์ข้างนอกกระมัง สองวันน้ีดูเหมือนเน่ียสือเอ๋อร์จะ 

กินอาหารผดิส�าแดง พอสบโอกาสเป็นต้องแวะเข้าห้องส้วม ระหว่างก�าลัง

คิดเรื่อยเปื่อยอยู่นั้น ก็มีชายสองคนเดินตามกันเข้ามาหลบฝนในวัด

ซีเหมินถิงใจเสีย ค่อยๆ วางเสื้อคลุมที่เนี่ยสือเอ๋อร์ทิ้งไว้ให้ลงช้าๆ

มือกระบี่คนหนึ่งเดินเข้ามาก่อน เหตุที่เรียกคนผู้นี้ว่า 'มือกระบี่'  

ก็เพราะเขาถือกระบี่ติดกาย ความรู้เรื่องยุทธภพของซีเหมินถิงมีจ�ากัด  

เขาจะรู้เท่าท่ีเนี่ยสือเอ๋อร์เคยโม้ให้ฟังในจดหมาย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า

ควรจะเรียกบุรุษที่พกกระบี่ยาวติดกายว่ากระไรได้อีก

ชายคนนั้นเดินเข้ามาในวัด แต่ไม่ตรงเข้ามาผิงไฟ หากกลับเลือก 

ที่จะนั่งหลับตาท�าสมาธิอยู่มุมหนึ่ง

ที่น่าตกใจคืออีกคนที่เดินตามเข้ามาคือ...กงวั่นชิว!

ซีเหมินถิงชักเครียด เนี่ยสือเอ๋อร์โกหก คนสกุลกงยังไม่เลิกตามล่า 

'ท่านเขย' ไปคืนให้คุณหนู เคราะห์ดีที่ตนไม่เคยประจันหน้ากับกงว่ันชิว

ด้วยใบหน้าแท้จริง หากแต่สวมหน้ากากแปลงโฉม 

ชายหนุ่มลอบสังเกตมือกระบี่คนน้ัน เดาเอาเองว่ากงว่ันชิวคงจะ

บังเอิญเข้ามาหลบฝนพร้อมกับเขา ทั้งสองไม่รู้จักกัน

ข้าควรท�าเช่นไรดี...

รอให้สือเอ๋อร์กลับมาก่อน หรือว่าควรจะหนีออกไปตอนนี้ 

Page_�����������.indd   82 8/11/2562 BE   15:12



83

อวี๋ฉิง

แต่หากหนีตอนนี้ต้องมีพิรุธแน่ 

ซีเหมินถิงพิเคราะห์อยู่นาน ท้ายสุดก็ตัดสินใจท�าตัวไม่รู ้ไม่ชี ้

อยู่ที่เดิม

เขาสัมผัสได้ว่าถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ แต่ก็ยังพยายามน่ิง  

ท�าเป็นไม่รู้สึกถึงสายตาคมกริบที่จับจ้องมา

"มาหลบฝนที่น่ีตามล�าพังหรือ" ใครบางคนเอ่ยขึ้น ซีเหมินถิงจึง 

มองไปยังต้นเสียง

คนที่พูดคือกงวั่นชิว!

"ขอรับ"

"คุณชายเห็นคนหนุ่มสองคนผ่านมาหรือไม่ หนึ่งในนั้นคนหนึ่งม ี

ผิวขาว หน้าตาเจ้าเล่ห์อย่างประหลาด ส่วนอีกคน...ผิวสีเดียวกับท่าน" 

ซเีหมนิถิงได้ยินดงันัน้กใ็จหายใจคว�า่ รีบส่ายหัวพลางเอ่ย "ข้าไม่เหน็"

"อย่างนั้นรึ หากคุณชายพบเห็นสองคนนั้น ต้องรีบหนีไปให้ไกลนะ 

เจ้าสองคนน้ันเป็นจอมโจรเด็ดบุปผาแห่งยุทธภพ ไม่ว่าชายหรือหญิง 

ก็อาจตกเป็นเหย่ือของพวกมนั คณุชายหน้าตาหมดจดเช่นนีย่ิ้งต้องระวงั

ให้จงหนัก"

"ขอบใจพี่ชายที่เตือน" ซีเหมินถิงเม้มปากยิ้ม

กงวัน่ชวิจ้องหน้าชายหนุ่มตาไม่กะพรบิ จนลมืใส่ใจมอืกระบีอ่กีคน

ไปเสียสนิท 

"แต่คุณชายโปรดวางใจ ข้าต้ังใจตามสองคนนั้นมาเพ่ือจัดการ 

พวกมันอย่างเด็ดขาด"

ซีเหมินถิงสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังที่แทรกอยู่ในทุกพยางค์ที ่
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เอือ้นเอ่ย จงึย่ิงรูส้กึพรัน่พรงึกว่าเดิม ทีแรกเขานึกว่าคณุหนกูงส่งกงว่ันชวิ

มาตามตัวว่าที่สามี หากเป็นเช่นนั้น อย่างมากสือเอ๋อร์ก็คงถูกฉุดกลับไป

ขังเอาไว้ในคฤหาสน์สกุลกง แต่ยามนี้กลับกลายเป็นว่ากงวั่นชิวตั้งใจมา

เพื่อจับพวกตนฆ่าหมกป่า ชนิดไม่ทิ้งร่องรอย คุณหนูกงจะได้ตามหาตัว

สือเอ๋อร์ไม่เจอเสียมากกว่า...

จิตริษยาของบุรุษนั้น ช่างน่ากลัวเหลือเกิน!

ซีเหมินถิงเห็นกงวั่นชิวดึงกระบี่ท่ีเหน็บอยู่ตรงบ้ันเอวอย่างเชื่องช้า 

เหงื่อก็พลันผุดเต็มหน้าผากแล้วไหลลงข้างแก้ม แม้เขาจะไม่ได้อ่อนแอ

ปวกเปียก หากมีเรื่องวิวาทกับคนทั่วไปก็พอท่ีจะสู้ได้ แต่หากคู่ต่อสู้ 

เป็นยอดฝีมือแล้วไซร้ เพียงแค่ดึงกระบี่ออกจากฝัก ชีวิตเขาก็อาจจบสิ้น

เพียงเท่านี้ หน�าซ�้าสายตาอาฆาตของกงวั่นชิวนั้น...

เห็นทีวันนี้ ข้าคงได้พลีชีพเพื่อสือเอ๋อร์แล้ว...

"สะใภ้จ้าวท่ีเคยเห็นโจรเด็ดบุปผาสองคนน้ันบอกว่าบุรุษผิวเข้ม

ทั่วไป แม้หน้าตาจะคมคาย แต่ก็มักจะดูสมชายชาตรี แต่ชายหนุ่ม 

ผิวสีน�้าผึ้งคนนั้นกลับมีรูปร่างอรชรอ้อนแอ้น มองละม้ายคล้ายสตรีอยู ่

เจด็ส่วน และเมือ่พิจารณาให้ละเอยีดอกีครัง้ ก็จะพบว่าเขาผูน้ี้มรีาศีงามสง่า 

แผ่ออกมารอบตวั ชายหนุม่ผูน้ีจ้งึเป็นชายทีม่ไิด้พบเห็นกันทัว่ไป และนัน่

ท�าให้สะใภ้จ้าวจดจ�าเขาได้อย่างแม่นย�า เดิมทีเดียวข้านึกปรามาส  

ค�าให้การของสตร ีหากไม่ระบุรปูพรรณสณัฐานให้ชดัเจน จะแยกแยะออก 

ได้อย่างไร แต่เวลานี้ข้าถึงได้ตระหนักว่าสะใภ้จ้าวช่างบรรยายได้ 

เหมาะเจาะยิ่ง"

"...ข้าไม่ยักรู้ว่าตนเองพิเศษถึงเพียงนั้น" ซีเหมินถิงยิ้มน้อยๆ อย่าง
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ขมขื่น

"เขาอยู่ที่ใด" 

"แยกกันแล้ว"

"จวนจะตายอยู่รอมร่อยังคิดปกป้องเขาอีกหรือ ช่างสมท่ีเป็น 

เพื่อนตายเสียจริง"

เพื่อนตายอย่างนั้นรึ 

ซเีหมนิถิงรูส้กึขมทีโ่คนลิน้ ไม่นึกเลยว่า 'เพ่ือนตาย' อย่างเขา จะได้ 

'ตาย' เพื่อเพื่อนจริงๆ

กงว่ันชิวเหลือบมองมือกระบี่คนนั้นในที่สุด เขาผ่านโลกมามาก 

จึงมองออกว่ามือกระบี่ผู้นี้เยือกเย็นสันโดษ คงไม่คิดแกว่งเท้าหาเส้ียน 

แต่ก็ยังถามย�้าเพื่อให้มั่นใจ

"พี่ชายท่านนี้ คงจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยคนหรอกนะ"

มือกระบี่หลับตานิ่งไม่ไหวติง ซีเหมินถิงรู ้สึกเหมือนรอค�าตอบ 

อยู่นานหนึ่งก้านธูป* กว่าเขาจะรับค�าเสียงเย็น

พริบตานั้น ซีเหมินถิงกระโดดผลุง ม่านตาสะท้อนเงากระบี่ท่ีคืบ 

เข้าใกล้ เขาจึงกระโจนไปทางขวาอย่างสุดแรง 

ขณะก�าลงัถอนหายใจว่าหลบพ้นกระบีไ่ปหนึง่ฉับ ก็รู้สกึปวดแปลบ

ทีไ่หล่ซ้าย เจบ็ปวดเจยีนว่าจะสลบ ถึงได้ตระหนักว่าถูกกระบีข่องกงว่ันชิว 

แทงทะลุสะบัก

"ดาบต่อไป เจ้าตายแน่นอน บอกมาเดี๋ยวนี้ เนี่ยสือเอ๋อร์อยู่ที่ใด!"

"..."

* หนึ่งก้านธูป เป็นค�าเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึ่งชั่วโมง บางต�าราว่า 
1 ชั่วโมง
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"เจ้าคงไม่กลวัตายสนิะ ถึงอย่างไรเนีย่สอืเอ๋อร์ก็คงอยู่ได้อกีไม่นาน 

เพื่อนตายอย่างเจ้า ล่วงหน้าลงไปรอเขาในนรกก่อนก็แล้วกัน"

วันนี้คงเป็นวันตายของข้าแล้วสินะ 

โชคดทีีน้่องเอนิแขง็แรงขึน้แล้ว และข้าเองก็ได้พบ 'สหายทางจดหมาย'  

สมความตั้งใจ ไม่มีห่วงอันใดแล้ว 

ซีเหมินถิงเอามือกดแผล เม้มปากแน่น มองดูคมกระบี่เคลื่อน 

ออกจากร่าง ก่อนที่มันจะแทงเข้ามาที่หัวใจ

เสียงเคร้งดังขึ้น เงาร่างหน่ึงขวางหน้าเขาไว้ ซีเหมินถิงยังมอง 

ไม่ถนัดว่าเป็นใคร ก็เห็นว่ากงวั่นชิวกับมือกระบี่ผู้นั้นเปิดฉากต่อสู้กัน

ทุกกระบวนท่ารุนแรงราวสายฟ้า แต่เขากลับมองไม่ชัด ได้แต ่

นกึในใจว่าชาวยุทธ์ช่างน่ากลวัสมค�าร�า่ลอื พ่ีชายใหญ่เองก็เป็นคนมฝีีมอื 

แต่น้อยนักที่จะวาดลวดลายให้เขาได้ประจักษ์ เขาช่างใสซื่อเหลือเกิน 

ที่คิดว่าเมื่อครู่หลบกระบี่ได้พ้น

"ไหนท่านว่าจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยอย่างไรเล่า!"

"ชีวิตของเนี่ยสือเอ๋อร์เป็นของข้า คงไม่ต้องรอให้ท่านลงมือหรอก"

"ท่านมีความแค้นกับเขาเหมือนกันรึ!"

ที่แท้ สือเอ๋อร์ก็มีศัตรูไปทั่วสมราคาคุย...

ซเีหมนิถิงถอนหายใจ ไถลร่างลงบนพ้ืนอย่างอ่อนแรง หวัไหล่เจบ็แปลบ  

สายตาพร่ามัว สติสัมปชัญญะเริ่มพร่าเลือน สัมผัสได้รางๆ ว่าที่ประตูวัด

มีเงาคนปรากฏขึ้น คนผู้นั้นก�าลังเดินพลางขยับกางเกงให้เข้าที่เข้ามา 

ในวัดอย่างอืดอาด...เขาจะเป็นใครไปได้ นอกจากเนี่ยสือเอ๋อร์ 

"ประหลาดจริง ข้าก็ไม่ได้กินของสกปรกเสียหน่อย เหตุใดจึง 
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ท้องเสียตลอด..." เน่ียสือเอ๋อร์ยังเอ่ยไม่ทันจบก็หยุดลงเมื่อเหลือบเห็น

กงว่ันชวิ จากนัน้จงึรบีวิง่เข้ามาหาซเีหมนิถิงซึง่ก�าลงันอนกะปลกกะเปลีย้

อยู่บนพื้นทันที "ถิ่งจือ!"

กงว่ันชวิเหน็เน่ียสอืเอ๋อร์ตรงเข้ามาก็เง้ือกระบีห่มายปลดิชวิีต มคิาดว่า 

เขากลับไถลหลบได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนคาดเดากระบวนท่าได้ 

ล่วงหน้า ระหว่างท่ีกงว่ันชิวก�าลังอึ้งงันอยู่นั้น มือกระบี่ก็แทรกเข้ามาบัง

เนี่ยสือเอ๋อร์จนมิด

"ถ่ิงจือ!" เนี่ยสือเอ๋อร์เห็นสหายเลือดไหลไม่หยุด ก็สกัดจุดต่างๆ  

บนร่างกายเพื่อห้ามเลือด

"ท่านกลับมาแล้วหรือ..." ซีเหมินถิงพึมพ�าพลางหายใจรวยริน

"พูดอะไรอย่างน้ัน ถ้าข้าไม่กลบัมาช่วย เจ้าคงตายไปแล้ว เจ้าโง่เอ๊ย  

เหตใุดถงึไม่ร้องให้คนช่วยเล่า ข้าก็แค่ออกไปปลดทกุข์ข้างนอกเดีย๋วเดยีว 

ขอเพียงเจ้าตะโกน ข้าก็จะได้ยิน เหตุใดถึงต้องมีน�้าใจต่อข้าถึงเพียงนี ้ 

ข้าซึ้งใจมากนะเจ้ารู้หรือไม่"

"...ข้าไม่ได้กลัวท่านเป็นอันตราย ข้าแค่...เจ็บจนร้องไม่ออก..."

เนี่ยสือเอ๋อร์ถลึงตาใส่อีกฝ่าย ยามนี้เลือดแดงฉานอาบย้อมสะบัก

และล�าคอ รวมถึงใบหน้าบางส่วนของซีเหมินถิงจนเปรอะไปหมด  

ชายหนุ่มปวดแปลบในหวัใจ ฉกีเสือ้คลมุตวัเองหมายจะท�าแผลให้อกีฝ่าย 

ด้านกงวั่นชิวและมือกระบี่นิรนามยังโรมรันพันตูกันไม่หยุด แสงจาก 

เปลวไฟสะท้อนเข้าหน้าซีเหมินถิง ย่ิงท�าให้เน่ียสือเอ๋อร์ละล้าละลัง 

ก่อนจะตะโกนขึ้นว่า "นี่! หากอยากจะสู้กันก็ออกไปสู้กันข้างนอกสิ!"

เน่ียสือเอ๋อร์ไม่ใส่ใจหันกลับไปมอง ราวกับคาดการณ์ไว้แล้วว่า 

Page_�����������.indd   87 8/11/2562 BE   15:12



88

คุณหนูลวงใจ

มือกระบ่ีจะสามารถล่อลวงกงว่ันชิวให้ออกไปจากวัดร้างได้ แล้วก็จริง 

ดังนั้น เพียงอึดใจ ทั้งวัดก็เงียบฉี่ลง

เนี่ยสือเอ๋อร์ก�าลังจะดึงเสื้อซีเหมินถิงออก แต่กลับโดนทัดทาน

"ท่าน...จะท�าอะไร"

"ถามได้ ไม่เห็นรึว่าข้าจะท�าแผลให้"

"ข้า...ท�าเองได้..."

"หากเจ้ารักษาตัวเองได้ ข้าก็คงบินได้แล้วล่ะ"

"...แล้วท่านจะเสียใจ..."

เนี่ยสือเอ๋อร์กัดฟันกรอด เลือดยังไม่ยอมหยุดไหล

"เจ้าวางใจเถอะ ข้าไม่เสียใจแน่นอน ข้ารู ้ว่าเจ้าก�าย�ากว่าข้า 

แข็งแกร่งกว่าข้า ข้าจะไม่อิจฉาเจ้าหรอก" เมื่อฉีกเสื้อซีเหมินถิงออก เผย

ให้เห็นผิวเนื้อสีน�้าผึ้ง เนี่ยสือเอ๋อร์ก็ใจแกว่งไปนิด นึกต�าหนิตัวเอง 

ที่คิดอกุศล หน้าสิ่วหน้าขวานปานฉะน้ียังมัวหลงงมงายในรูปลักษณ์

ร่างกายผู้อื่นอยู่ได้ อีกทั้งอีกฝ่ายยังเป็นบุรุษเสียด้วย เขาลงมือพันแผล 

ทีห่วัไหล่ให้ แต่ทันใดนัน้ตัวก็พลนัแข็งเกรง็ เมือ่เหลอืบเห็นอะไรบางอย่าง

เขาพบว่าทรวงอกของน้องชายคนสนิทมีแถบผ้าสีขาวพันเอาไว้

อย่างแน่นหนา ปิดบังส่วนโค้งเว้าใต้ผืนผ้านั้น

"ถิ่งจือ เจ้า...ยังรู้ตัวอยู่หรือไม่"

"อืม..."

"ข้าว่า...แผลของเจ้าไม่รุนแรงถึงชีวิต อย่างดีก็แค่ทิ้งแผลเป็น"

"ขอบใจมาก..."

"แต่ข้ามีอะไรอยากจะถามหน่อย..." เขาจ้องมองนิ่งๆ ก่อนจะ 
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กระซิบถาม "เจ้าเคยบาดเจ็บหนักหรือ"

"ไม่..."

ได้ยินค�าตอบเช่นน้ันล�าคอของเขาแห้งผากไปในบัดดล แต่ไหนๆ  

ก็ไหนๆ แล้ว คงต้องถามให้รู้เรื่อง เนี่ยสือเอ๋อร์เลื่อนสายตาอย่างเชื่องช้า

ไปยังใบหน้าเปื้อนเลือดนั่น

ใบหน้างามแฉล้มเช่นนี้...จะว่าเป็นชายก็ใช่ เป็นหญิงก็ใช่อีก 

เน่ียสือเอ๋อร์ความคิดเตลิด เหตุใดเขาจึงไม่เคยคาดคิด ท้ังที่ตน

เชี่ยวชาญการแปลงโฉม และช่างสังเกตรูปร่างหน้าตาผู้คน

"ถ่ิงจอื ข้ารูว่้าถามเช่นน้ีอาจเสยีมารยาท แต่...เจ้าเป็นบรุษุใช่หรอืไม่"  

ชายหนุ่มตัวสั่นอย่างไม่อาจห้าม

"ข้าเป็น...สตรี"

เนี่ยสือเอ๋อร์ได้ยินเช่นนั้นก็ส่งเสียงร้อง เอามือกุมหัว ล่าถอยไป 

สามก้าว แล้วเริ่มโวยวายตามประสา

"ตายแน่! ข้าตายแน่ๆ ข้าโดนหลอก! เจ้านีเ่ป็นสตรี อย่างนีข้้าก็ต้อง

รับผิดชอบเจ้าน่ะสิ" ภาพต่างๆ ฉายข้ึนมาในสมอง ทั้งตอนที่เบียดร่าง

เข้าหากันในบ้านพ่ีจ้าว ตอนทีเ่อามอืตบอกแบนราบของซเีหมนิถิงในบ้าน

สกลุกง "สวรรค์! เมือ่ครูข้่ายังแอบเห็นแขนนางโดยไม่ตัง้ใจด้วยนะ จบเห่! 

ข้าคงต้องแต่งภรรยาแน่แล้ว ข้าไม่อยากมีภรรยานี่นา สวรรค์! ท่าน 

ไม่อยากเห็นข้ามีความสุขหรืออย่างไร ถึงได้ขุดหลุมพรางให้ข้ากระโจน

ลงมาเช่นนี้ ข้ายังไม่อยากมีภรรยานะ!"

"ข้า...ก็ไม่อยากออกเรือนเช่นกัน"

เน่ียสือเอ๋อร์หยุดโวยทันที หันหน้ามาช้าๆ แล้วเอ่ยถามอย่าง 
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ระแวดระวัง "ถิ่งจือ...ไม่สิ แม่นางซีเหมิน เมื่อครู่เจ้าว่ากระไรนะ" 

ซเีหมนิถิงสติเลอืนรางจนแทบสลบ แต่ก็ยังตอบค�าถามอย่างอดทน

"พ่ีเนี่ยโปรดวางใจ...ข้าไม่นึกพึงใจท่านแม้สักนิด ข้าไม่ต้องการ 

ให้ท่านมาแต่งกับข้าหรอก เพราะข้าไม่เคยคิดอยากจะแต่งกับท่าน"

"ข้ามันไม่ดีตรงไหน" เน่ียสือเอ๋อร์แย้ง "ถึงอย่างไรข้าก็หน้าตาดี 

ร่างกายก็ครบสามสบิสอง เหตใุดเจ้าจงึไม่สนใจข้า กล้าตอบอย่างมัน่อก

มั่นใจว่าจะไม่ออกเรือนกับข้า" ยามนี้อารมณ์ของเขาชักขุ่นแล้ว

"ถ้าเช่นนั้นท่าน...จะแต่งกับข้าแล้วรึ"

"ไม่มีทาง!" เน่ียสือเอ๋อร์ล�าคอตีบตันจนอยากจะอาเจียน ไม่แต่ง 

ก็ส่วนไม่แต่ง นางไม่อยากออกเรือนก็ดีแล้ว เพราะตอนนี้ เขาไม่ต้องการ

มภีรรยาเก็บไว้ทีบ้่าน เขายังอยากเทีย่วเล่นตามใจ เพียงแต่พอนางปฏิเสธ 

เขาก็กลับไม่พอใจเสียอย่างนั้น 

ขณะโวยวายอยู่นั้น ซีเหมินถิงก็หมดสติไป เนี่ยสือเอ๋อร์เดินเข้ามา

อย่างเสียไม่ได้ จ้องหน้านางสักพักก็ตัดสินใจใช้แขนเส้ือเช็ดคราบเลือด

บนใบหน้า

จากน้ันเขายังคงพึมพ�าบางอย่างในล�าคอ ก่อนท่ีท้ายสดุจะทรดุตวัลง 

จ้องหน้าหญิงสาว

เนิ่นนาน...โดยไม่เลื่อนสายตาหนี
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4

ความเจ็บปวดที่ไหล่ซ้าย…ดึงให้นางฟื้นคืนสติ

เจ็บเหลือเกิน...

ตั้งแต่เล็กจนโต นางไม่เคยเจ็บเสียดเข้าไปถึงหัวใจขนาดนี้มาก่อน 

ซีเหมินถิงขบฟันแน่น หยัดกายลุกขึ้นด้วยแขนขวา

เหลียวมองรอบตัวก็เห็นโต๊ะเก้าอี้ที่ไม่คุ้นตา 

นี่คงเป็นห้องพักโรงเตี๊ยมกระมัง 

ใครบางคนพานางมาท่ีนี่ ซีเหมินถิงเดาออกว่าคนผู้น้ันคือใคร  

ด้านในเตียงนูนข้ึนเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่ม เมื่อเลิกผ้าออกดู... 

ซีเหมินถิงก็ได้แต่ข�า ทั้งที่ยังอ่อนระโหยโรยแรง

แม้จะไม่น�าติดตัวไปด้วย แต่สือเอ๋อร์ก็ยังต้องเก็บกล่องสารพัดนึก

เอาไว้ในทีป่ลอดภัยทีส่ดุ นางนอนด้านนอก กล่องสารพัดนึกนอนด้านใน 

หากผู้ใดคิดจะขโมยกล่อง ก็คงต้องข้ามศพนางไปก่อนสินะ...สหายผู้นี้ 
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ช่างใจด�าเสียจริงๆ

เสียงพูดคุยเบาๆ แว่วมาจากนอกห้อง ซีเหมินถิงเดินไปที่หน้าต่าง

และแง้มหน้าต่างให้เปิดออกเลก็น้อย ท�าให้ได้ยินเสียงชายคนหน่ึงดังแว่วมา 

เป็นระยะๆ

"สหายของเจ้าดื้อมาก ต่อให้กงว่ันชิวเค้นถามอย่างไร ก็ไม่ยอม

ปริปากว่าเจ้าอยู่ที่ใด"

"จริงหรือ ข้านึกอยู่แล้วว่ามองคนไม่ผิด" เนี่ยสือเอ๋อร์กล่าวอย่าง

อารมณ์ดี แต่ก็ยังไม่วายโวยวายตามประสา "ข้าไม่อยากให้นางดีต่อข้า

ถึงเพียงนี้เลย ข้าคงปวดใจมากทีเดียว"

"ปวดใจเรื่องอะไร ปวดใจแทนนางน่ะรึ"

ซีเหมินถิงดันหน้าต่างให้แง้มกว้างขึ้นอีกนิด จึงพบว่าชายสองคน

ก�าลงัน่ังหนัหลงัให้นางอยู่บนราวระเบยีง ถือสรุาในมอืคนละกา กรอกสรุา

ใส่ปากอึกโตๆ ติดต่อกัน หนึ่งในนั้นนางจ�าได้ทันทีว่าคือสือเอ๋อร์ ส่วน 

อีกคนดูละม้ายคล้ายมือกระบี่ในวัดร้าง

"ไม่...ไม่ใช่แน่นอน ข้าปวดใจสงสารตัวเองต่างหาก เกรงว่าจะเผลอ

ท�าสิ่งที่ไม่ควรท�า"

"เพราะนางเป็นสตรี ไม่ใช่บุรุษน่ะหรือ"

เนีย่สอืเอ๋อร์เกือบจะถลนัตัวลกุขึน้ จ้องหน้าสหายสนทิอย่างเอาเรือ่ง 

"เหตุใดเจ้าจึงรู้ว่าถิ่งจือเป็นสตรี"

"เผอิญว่าข้า..."

"เผอิญเห็นมือ หรือว่าเห็นเท้า ตอบมาเดี๋ยวนี้ คนแซ่เฟิ่ง ไม่นึกเลย

ว่าเจ้าจะเป็นเดรัจฉานในคราบมนุษย์ ตอบมาให้ชัดเจนเดี๋ยวนี้!"
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เฟิ่งเจี้ยนเหยาตอบเสียงเรียบ "เผอิญว่าข้าเดาออกน่ะ เห็นนาง 

นอนหมดสติอยู่ในวัดแบบน้ัน แต่เจ้ากลบัลังเลไม่ยอมอุม้ พอข้าจะช่วยอุม้  

เจ้ากลบัท�าหน้าง�า้ ท่าทางเจ้าแปลกๆ เช่นนี ้หากไม่ใช่เพราะนางเป็นสตรี 

เจ้าก็คงมีปัญหาแล้วล่ะ"

"เฮอะ!" เน่ียสือเอ๋อร์เอียงกาเทสุราเข้าปากอย่างสบายอารมณ์  

"หากนางเป็นบุรุษก็ดีน่ะสิ เป็นสตรีน่ะวุ่นวายจะแย่"

"พูดจากใจแน่รึ"

"อะ…อะไรของเจ้า"

หลงัจากน่ิงงนัไปอดึใจ ทัง้สองก็เริม่กรอกสรุาเข้าปากอย่างเอาเป็น

เอาตาย เหมือนก�าลังท้าดวลว่าใครคอแข็งกว่ากัน

"เมื่อคืน สะใภ้จ้าวที่คนแซ่กงนั่นพูดถึง คือภรรยาพี่จ้าวหรือ"

"ใช่"

"มีภรรยาแบบนี้ อย่ามีดีกว่า"

"ลูกก็มีแล้ว ท�าอย่างไรได้เล่า หากเจ้าว่างก็ไปเย่ียมพ่ีจ้าวหน่อย  

แค่ไปแวะหาก็พอนะ อย่าไปรบกวนชีวิตเขาเลย"

ภายในห้องพัก ซเีหมนิถิงย้ิมน้อยๆ ไปกับค�าพูดนัน้ แต่สกัพักก็กลบั

เจ็บแปลบที่หัวไหล่ขึ้นมาอีก สีหน้าจึงซีดเซียวไร้สีเลือดลงอีกครา

"เป็นนักฆ่า ก็ต้องมีท่าทีอย่างนักฆ่า ถึงจะรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควร 

กับหญิงสาวสูงศักดิ์ ก็ไม่ควรหาภรรยาแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ในเมื่อต้องอยู่ 

ด้วยกันไปตลอดชีวิต"

"ไม่ดีตรงไหนเล่า" เนี่ยสือเอ๋อร์กล่าวเรียบๆ "ข้าว่าเขาออกจะชิน 

กับการถูกสะใภ้จ้าวบงการ หน�าซ�า้ตอนนียั้งมลีกูแล้วด้วย ชวิีตมคีวามสขุ
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จะตาย" ฉับพลันน�้าเสียงก็เปลี่ยนเป็นขบขัน "ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนช่างติ  

ทั้งยังเย็นชาไม่ชอบสุงสิงกับใคร คงหาภรรยาไม่ได้แน่ๆ ต่อไปเมื่อเจ้า 

แก่ตัวอายุเจ็ดแปดสิบ สกุลเนี่ยแห่งหนานจิงอาจรับอุปการะเจ้าก็ได้นะ 

เห็นหรือไม่เล่าว่าข้ามีน�้าใจเพียงใด" เน่ียสือเอ๋อร์เอามือโอบไหล่สหาย  

มือกระบี่หน้านิ่งยอมให้โอบแต่โดยดี

ท้องฟ้าวันนี้ปลอดดวงจันทร์ สองคนดื่มสุราอย่างอิ่มหน�า เงยหน้า

กรอกสุราเข้าปากพร้อมกันอย่างมีความสุข ซีเหมินถิงมองภาพนั้น 

อย่างนึกอิจฉานิดๆ

"พ่ีจ้าวก็แค่อยากใช้ชีวิตสงบๆ จะได้ภรรยาแบบไหนน้ันคง 

ไม่คิดมาก เนี่ยสือเอ๋อร์ วันข้างหน้าหากเจ้าคิดจะแต่งงาน ต้องหาสตรี 

ที่จะเดินเคียงข้างกันได้นะ"

"โธ่เอ๊ย เจ้าจะพูดเรือ่งนีด้้วยเหตใุดกัน แค่ได้ยินค�าว่าสตร ีข้าก็กลวั

แล้ว"

"เจ้าคงขวัญเสียมากสินะ" เฟิ่งเจี้ยนเหยาพูดอย่างมีเลศนัย ก่อน

เสริมว่า "เช่นนั้นข้าเปลี่ยนเรื่องก็ได้ จ�าได้หรือไม่ ข้าเคยบอกเจ้าว่า 

เห็นภาพเหมือนของเจ้า แต่เจ้ากลับบอกว่าน่ันคือภาพบิดาของเจ้า 

ในวัยหนุ่ม"

"เรื่องตั้งหลายปี ยังจ�าได้อยู่หรือ" เนี่ยสือเอ๋อร์กล่าวล้อๆ แต่สีหน้า

จรงิจงั "เจ้ามข้ีอเสยีส�าคัญคือไม่ชอบพูดเล่น แต่ข้าจะยินดมีาก หากตอนนี ้

เจ้าก�าลังล้อข้าเล่นเท่านั้น" 

"เจ้ากับบิดาเจ้าสมัยหนุ่มๆ หน้าตาเหมือนกันเพียงสามส่วน"

"เป็นบุญของข้าแล้วล่ะ บิดาข้าหน้าตาร้ายกาจเกินไป หากข้า
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หน้าตาเหมอืนบดิามากกว่านี ้ต่อให้สวมหน้ากากหนงัคนสกัสบิชัน้ สตรดีีๆ   

ก็คงวิ่งหนีหมด"

"ข้าเคยเจอชายหนุ่มคนหน่ึง อายุราวสบิเจด็สบิแปด แต่กลบัหน้าตา

เหมือนบิดาเจ้าราวกับแกะ ไม่สิ หากไม่รู้ว่าคนในรูปคือบิดาเจ้า ข้าก็จะ

เข้าใจว่าคนในภาพเขียนนั้นคือเจ้าเด็กนั่น"

แม้เฟิ่งเจี้ยนเหยาจะพูดอ้อมๆ แต่เนี่ยสือเอ๋อร์ก็เข้าใจความหมาย

ความหมายท่ีแปลตรงๆ ได้ว่าเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดคนดังกล่าว

อาจเป็นบุตรนอกสมรสของบิดา 

บตุรนอกสมรส...เป็นไปได้ด้วยหรอื ท่านพ่อผูเ้ย็นชาไร้หัวใจ แม้จะ

เจ้าชู้เป็นทีห่นึง่ แต่ก็ไม่เคยยินยอมให้สตรีทีม่ใิช่ภรรยาทีต่บแต่งให้ก�าเนดิ

บุตรของตน ต่อให้สตรีนางใดคิดจะลักลอบมีบุตรกับท่านพ่อ ท่านพ่อก็ 

ไม่เคยยอมให้พวกนางได้มีลูกสมใจปรารถนา...

สิบเจ็ดสิบแปดหรือ แสดงว่าเด็กคนนี้ รุ ่นราวคราวเดียวกับ 

หยวนเฉี่ยว น้องชายคนสุดท้องพอดีสินะ...

เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นแฝดของหยวนเฉี่ยว 

หรือมีใครตั้งใจแปลงโฉมให้เหมือนท่านพ่อ 

ท่านพ่อตายจากไปนานแล้ว คงไม่มีใครประดิษฐ์หน้ากากผิวคนที ่

แนบเนียนขนาดนั้นได้หรอก แน่นอนยกเว้นข้า เพราะข้าเป็นอัจฉริยะ!

ความเป็นไปได้ต่างๆ ผุดขึ้นในสมอง แต่กลับไม่มีทางไหนเข้าเค้า 

ในวันที่เขาได้เห็นหยวนเฉี่ยวอยู่กับพ่ีแปดเป็นครั้งแรก เขาก็รู้สึกได้ว่า

หยวนเฉี่ยวไม่ค่อยเหมือน...ยามน้ันเอง ความคิดประหลาดอย่างหน่ึง 

แล่นขึ้นในสมองของเขา เนี่ยสือเอ๋อร์ถึงกับขนลุกซู่
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"ใครน่ะ!"

เน่ียสือเอ๋อร์ได้สติเพราะเสียงร้องของเฟิ่งเจี้ยนเหยา ก่อนจะเห็น 

อกีฝ่ายขว้างกาสรุาไปทางห้องพัก เขาจงึร้องข้ึน "ยังจะมใีครได้เล่า" ตอนที ่

เขามองไปตามทิศทางของกาก็พบว่าซเีหมนิถิงก�าลงัแอบฟังอยู ่จงึพุ่งตวั

เข้าไปคว้ากาสุราไว้ได้อย่างหวุดหวิด แต่พอหันกลับมาอีกครั้ง ทางเดิน 

ก็ว่างเปล่าเสียแล้ว

"เจ้าบ้านี ่ขว้างกาแบบนีไ้ม่กลวัคนอืน่หวัแตกตายหรือไร" แม้จะบ่นอบุ  

แต่เนี่ยสือเอ๋อร์ก็เข้าใจเจตนาของสหายเป็นอย่างดี

เนี่ยสือเอ๋อร์มองดวงตาอันอิดโรยของหญิงสาวอย่างเก้กัง

"เจ้าเป็นอะไรหรือไม่" 

ดวงตาคนเรา เอาไว้ใช้มองก็พอแล้ว นีค่ดิจะย่ัวยวนข้าด้วยหน้าตา

สวยๆ ของเจ้าหรือไรนะ ฮึ!

"เจ็บมาก"

"เจ็บมากเลยหรือ" เนี่ยสือเอ๋อร์ขมวดค้ิว "ก็จริงนะ เจ้าเป็นสตรี... 

ข้าเองก็ไม่มียาระงับปวดเสียด้วย ดื่มน�้าสักหน่อยสิ อ้อ เจ้าดื่มสุรา 

ได้หรือไม่"

"ตอนอายุสิบห้า พี่ชายใหญ่เคยสอนให้ข้าจิบสุรา"

"เจ้าพูดถึงพ่ีชายคนโตบ่อยจริงๆ นะ" ในบรรดาพ่ีน้องสกุลซีเหมิน 

'พี่ชายใหญ่' เป็นบุคคลที่นางเอ่ยถึงเสมอในจดหมาย

ดูท่านางคงจะสนิทกับพี่ชายคนโตมากสินะ 

เน่ียสือเอ๋อร์รู้สึกขัดใจ ความคิดหน่ึงวูบข้ึนในสมอง จ�าได้นางเคย

บอกว่า...หากสตรีริจะปลอมตัวเป็นบุรุษ ต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดจึงจะส�าเร็จ
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เน่ียสอืเอ๋อร์จ้องหน้าหญิงสาวแล้วว่า "พ่ีชายใหญ่เป็นผูส้มรูร่้วมคดิ

สินะ"

แวบแรกซีเหมินถิงงุนงงในค�าถาม แต่พักหน่ึงนางก็เข้าใจจึง 

พยักหน้าพร้อมรอยยิ้ม

"เขา...เขารู้ว่าเจ้าเป็นสตรี?" เนี่ยสือเอ๋อร์เอามือกุมศีรษะแล้วเดิน 

วนไปวนมา "ไม่สิๆ...ข้าจ�าได้ว่าครอบครัวเจ้า พ่ีน้องทุกคนต่างเป็น 

บตุรบญุธรรม นัน่หมายความว่าพวกเจ้าไม่เก่ียวข้องกันทางสายเลอืด..." 

เนี่ยสือเอ๋อร์ใจหายวูบ "หรือพี่ชายใหญ่ของเจ้าจะคิดไม่ซื่อ"

ซีเหมินถิงเก็บกาสุราขึ้นมาจากพื้นหมายจะดื่ม แต่ถูกเนี่ยสือเอ๋อร์

แย่งเอาไว้

หญิงสาวพูดข้ึนอย่างแปลกใจ "เมื่อครู่จะให้ข้าด่ืมสุราเพ่ือลด 

อาการปวดมิใช่รึ"

"เออ จริงด้วย...แต่กานี้ไม่มีสุราแล้ว เจ้าดื่มกาของข้าก็แล้วกัน"  

เขาพูดพลางยื่นกาให้อีกฝ่าย

เห็นๆ กันอยู่ว่ากาทั้งสองใบต่างมีสุราหลงเหลือ เหตุใดจึงต้อง

ยัดเยียดกาของตัวเองให้ด้วย 

ซีเหมินถิงรู ้สึกงุนงงแต่ไม่แสดงอาการ ปล่อยให้เขาจัดการ 

ตามอ�าเภอใจ ก่อนจะเงยหน้าดื่มสุราไปหนึ่งอึก

สุราน�าความร้อนจากริมฝีปากสู ่กระเพาะ ความหนาวเยือก 

ถูกแทนท่ีด้วยความอบอุ่น เมื่อวางกาลง นางก็เห็นเนี่ยสือเอ๋อร์มองมา

ด้วยสายตาชอบกล

"จริงๆ ด้วย..."
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"จริงๆ อะไรหรือ" นางเอ่ยถาม

เนี่ยสือเอ๋อร์ได้สติก็กรอกสุราเข้าปากแล้วว่า "แม้จะไม่พูด แต่นิสัย

ของคนย่อมเปิดเผยให้เห็นผ่านกิรยิาท่าทาง ตอนท่ีเจ้ากับข้าเขียนจดหมาย 

คุยกัน ข้าเคยเดาถูกว่าเจ้าเป็นคนว่าง่าย แต่ก็มีมุมที่ดื้อด้านอยู่บ้าง"

"เช่นนั้นรึ" ซีเหมินถิงย้ิมอย่างนึกสนุก "ข้ายังไม่รู้ตัวเลยว่าเป็น 

คนแบบนั้น"

จะย้ิมให้ข้าท�าไมกัน ภายใต้แสงจันทร์ยามนี้ ใบหน้าของนางช่าง 

มีอานุภาพท�าลายล้าง เอ๊ะ วันนี้ไม่มีแสงจันทร์นี่นา 

เนี่ยสือเอ๋อร์กรีดร้องอยู่ในใจ ก็เห็นกันอยู่ว่าไม่มีแสงจันทร์ เหตุใด

ใบหน้านางจึงทอแสงได้เล่า

ซเีหมนิถิงดืม่สรุาอกีหน่ึงอกึด้วยท่วงท่าสง่างาม เน่ียสอืเอ๋อร์รูส้กึว่า

ตนเองช่างโง่งม เหตุใดจึงมองไม่ออกว่านางเป็นสตรีนะ

หากเมื่อก่อนเขาได้เห็นนางดื่มสุราด้วยอาการเช่นนี้ คงจะคิดว่า 

ซเีหมนิถิงไม่สมชายชาตร ีแต่กค็งชืน่ชมในความเรียบร้อยแต่สง่างามอยู่ดี 

เขาเคยนึกภาพว่าหากวันหน่ึงได้ดวลสุรากับถ่ิงจือน้องรัก น้องชายคนนี้

คงจะละเลียดจิบทีละอึกเป็นแน่ และแม้จะดื่มได้เพียงช้าๆ แต่ก็คงจะ

สามารถดวลสุราจนหมดกาได้...มาบัดนี้ เมื่อทราบว่านางเป็นสตรี เขาก็

กลับรู้สึกว่ากิริยานางเวลาดื่มสุรานั้นช่าง...

เน่ียสือเอ๋อร์กรอกสุราเข้าปากอึกใหญ่ สังเกตเห็นด้วยหางตาว่า 

ริมฝีปากนางมีหยดสุราเกาะ กาสุราในมือนางเป็นของเขา เพราะเขา 

ไม่มีวันยอมให้นางดื่มสุราต่อจากเฟิ่งเจี้ยนเหยาแน่ๆ...

ฮ่าๆ...ฮือๆ...ในโลกนี้ คงไม่มีใครประเดี๋ยวหัวเราะประเดี๋ยวร้องไห้
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อย่างข้าแล้วกระมัง

"พี่เนี่ย ข้ายังไม่ได้ขอบคุณท่านเลย"

"ขอบคุณข้า?"

"ท่านเป็นคนอุ้มข้ามาที่นี่มิใช่หรือ" ซีเหมินถิงยิ้ม "หากเรายังอยู่กัน

ในวัดร้าง ข้าคงทั้งเจ็บทั้งหนาวจนอยากจะตายเสียให้รู้แล้วรู้รอด"

เน่ียสือเอ๋อร์เงียบไปอึดใจหนึ่ง ก่อนจะเกาหัวแล้วตอบเสียงเบา 

"บาดแผลนี้คงทิ้งแผลเป็น ดูไม่สวยสักเท่าไหร่"

"ไม่เป็นไรหรอก ถึงอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดเห็นอยู่แล้ว"

แค่ถอดเสื้อผ้าก็เห็นแล้วไหมเล่า! 

"เจ้าถูกแทงเพราะข้าแท้ๆ ข้า...เอ่อ..."

"ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก เราเป็นสหายกันนี่นา" เมื่อเห็นชายหนุ่ม

ถลึงตาใส่ นางก็ได้แต่แก้เก้อ "จริงสินะ ข้าเป็นสตรี จะเป็นสหายกับเจ้า

ได้อย่างไร ถ้าเช่นนั้นเป็นพี่น้องก็ได้"

"เจ้ามีพ่ีบุญธรรมมากมาย คงไม่ต้องเพ่ิมข้าอีกคนหรอกกระมัง" 

เนี่ยสือเอ๋อร์เสียงขื่น

"ข้ารูว่้าท่านนกึรงัเกียจ แต่ขอท่านอย่าใส่ใจว่าข้าเป็นชายหรอืหญงิ

เลยนะ พ่ีเนี่ย ตั้งแต่เล็กข้าก็แต่งตัวเป็นชายมาตลอด และไม่เคย 

เดอืดร้อนว่าตัวเองเป็นชายหรอืหญิง ข้าว่าแบบนีก็้ดอียู่แล้ว อย่ามวัท�าตวั

เก้กัง ไม่สมกับเป็นเนี่ยสือเอ๋อร์อยู่เลย"

เก้กังรึ ข้าเนี่ยนะเก้กัง ในสายตานาง ข้าเป็นคนแบบนั้นหรอกหรือ 

ยามน้ีเขาชักอยากกัดผ้าเช็ดหน้าแก้เครียดแล้วสิ แต่ต่อหน้านาง 

เขาก็จ�าต้องวางท่าต่อไป
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"เจ้าคงเป็นชายไปตลอดกาลไม่ได้หรอก อย่างน้อยๆ ก็ต้องออก

เรือนใช่หรือไม่" เน่ียสือเอ๋อร์อยากรู้อยากเห็นเร่ืองนี้จึงพยายามเอ่ยถาม

นางอ้อมๆ

หญิงสาวแย้มยิ้ม "ก็อาจจะนะ หากวันใดพี่ใหญ่หาสามีให้ ข้าก็คง

ต้องแต่ง"

พ่ีใหญ่! พ่ีใหญ่อีกแล้ว นีห่ากอีกฝ่ายเอ่ยปากนางก็จะยอมกลับบ้าน

ไปแต่งงาน ปล่อยชีวิตตามยถากรรมโดยไม่ขัดขืนหรือนี่ ให้ตายเถอะ!

"พี่เนี่ย สุดท้ายกงวั่นชิวยอมรามือได้อย่างไรกัน"

"อ๋อ ทีจ่รงิข้าก็อยากจะแสดงฝีมอืก�าราบมนัให้รากเลอืดตายหรอกนะ  

แต่ข้าเป็นคนมเีมตตา ท�าใจฆ่าสตัว์ตดัชวิีตไม่ลง จงึยอมล้มเลกิแต่โดยดี 

เสียแต่พ่ีเฟิ่ง...เพ่ือนตายของข้าคนนั้นน่ะ...พลั้งมือจัดหนักไปหน่อย  

ข้าว่ากงวั่นชิวคงเลิกราวีเราไปอีกพักใหญ่" 

"พี่เนี่ย แท้จริงแล้ว ท่านคงฆ่าคนได้โดยไม่กะพริบตาสินะ"

ท่ามกลางความมืด ทุกสิ่งพลันเงียบงัน

และแล้ว เนี่ยสือเอ๋อร์ก็ท�าลายบรรยากาศแปลกประหลาดรอบตัว

ด้วยการร้องโวยวาย

"ถ่ิงจือ เจ้าจะมองข้าในแง่ร้ายเกินไปแล้ว เป็นเพราะข้าไม่ยอม 

รับผิดชอบเจ้า เจ้าจึงคิดท�าลายชื่อเสียงข้าใช่หรือไม่"

"ท่านเป็นคนพูดในจดหมายเองนะ"

"จดหมาย?" เนีย่สอืเอ๋อร์เบิกตากว้าง "ข้าเคยเขียนอะไรแบบน้ีด้วยรึ"

หญิงสาวตอบทันควัน "เคยสิ"

บ้าน่ะ ข้าเขยีนอะไรลงไปจะจ�าไม่ได้เชยีวหรือ ถึงข้าจะชอบยกหาง
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ตวัเอง จนแม้แต่ข้าเองยังทึง่ในความสามารถนี ้ปกตข้ิามแีต่จะสรรเสรญิ

ว่าตนนั้นเลิศเลอ คงไม่พูดถึงเรื่องฆ่าคนหรอก 

เน่ียสอืเอ๋อร์อยากจะแก้ต่าง แต่เมือ่เหน็รอยย้ิมของนางใต้แสงร�าไร

ยามราตรี ก็ได้แต่กลืนค�าพูดลงท้องไป

"พ่ีเน่ีย แม้บาดแผลข้าจะยังเจ็บ แต่ก็คงไม่น่ากังวล พรุ่งนี้เราคง

แยกกันได้แล้วล่ะ"

ชายหนุ่มอึ้งงันไปทันที 

"แต่ว่า..."

"ถึงอย่างไรข้าก็ต้องกลับเหล่าซุ่นฟา" ซีเหมินถิงเอ่ยเรียบๆ "แล้ว 

อีกอย่าง ท่านเองก็คงไม่คิดจะอยู่กับสตรีสองต่อสองไปตลอดหรอก

กระมัง"

เน่ียสือเอ๋อร์อ้าปากจะพูด แต่ไม่รู้ควรพูดว่าอะไร เขาอยากจะ 

เกาะติดอยู่กับซีเหมินถิงต่อไป แต่นางก็เป็นสตรี...

"วันข้างหน้าหากท่านมเีวลาว่าง ก็ส่งจดหมายมาแจ้งสารทกุข์สกุดบิ

ที่เหล่าซุ่นฟาบ้าง และหากท่านตกทุกข์ได้ยาก ถ้ามีอะไรที่ข้าสามารถ 

ช่วยได้ก็ขอให้บอก"

พูดได้ดี อารมณ์เรียบนิ่งเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลย ท�าอย่างกับว่าเขา

เป็นเพียงคนท่ีผ่านเข้ามา แล้วก็ผ่านออกไป เมื่อถึงเวลาแยกจากก็แค่

ก�าชับว่าให้รักษาตัวดีๆ อย่างนั้นล่ะ 

รสชาตขิมเฝ่ือนเริม่ก่อตวัอกีครัง้ในใจเขาแล้ว แต่เขาก็คงหมดสทิธ์ิ

ที่จะพูดว่า 'ข้าจะเกาะเจ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ' สินะ

หากแม้นพูดออกไป ชีวิตเขาคงจบส้ิน ต้องกระเตงภรรยาไปตาม 
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ทีต่่างๆ ตลอดชวิีต...อกีอย่าง นางก็ไม่ได้มใีจให้เขาสกัหน่อย เน่ียสอืเอ๋อร์

รู้สึกหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวนขึ้นมาอีกรอบ

"ได้ ได้ส"ิ เขาย้ิมรืน่เรงิ "เช่นน้ันก็แยกกันพรุ่งนี ้เอาไว้วันไหนหากข้า

ถูกแม่เสือสกุลกงลักพาตัวไปอีก ข้าจะเขียนไปหาเจ้าแน่นอน" นัยของ 

ค�าพูดนี้ คือเขาวางนางไว้ในต�าแหน่ง 'สหาย' เท่านั้น

ซีเหมินถิงเข้าใจดี จึงตอบยิ้มๆ "ดีแล้ว ข้าจะรีบตอบจดหมายท่าน

ทันที ท่านจะได้ไม่รู้สึกเบื่อ"

นางรู้กระทั่งว่าเขาเขียนจดหมายหานางเพ่ือแก้เบื่อแก้เหงาหรือนี่ 

เนี่ยสือเอ๋อร์ขี้เกียจถามแล้วว่านางรู ้เพราะวิเคราะห์จากข้อความ 

ในจดหมายหรือไม่

"ถิ่งจือ...ชื่อนี้แปลกดีนะ ใครเป็นคนตั้งให้เจ้ากัน"

"พี่ชายใหญ่"

พี่ใหญ่อีกแล้ว ฮึ!

"เดมิทพ่ีีใหญ่อยากให้ข้ายืดอกใช้ชวีติใหม่..." เมือ่เหน็ว่าเน่ียสือเอ๋อร์ 

แอบเหลือบมองหน้าอกแบนราบ ซีเหมินถิงก็ไม่ได้ใส่ใจ กล่าวต่อไปว่า 

"แต่ตอนน้ันพ่ีใหญ่ไม่รูว่้าข้าเป็นหญิง ต่อมาเมือ่รูแ้ล้ว ก็เลยเปลีย่นชือ่เป็น 

'ถิง' แล้วเอา 'ถิ่งจือ' มาใช้เป็นชื่อรอง" 

"เขาช่างเป็นคนส�าคัญส�าหรับชีวิตเจ้าเหลือเกินนะ" เน่ียสือเอ๋อร์ 

น�า้เสยีงแปลกๆ ไป สงสยัเพราะอากาศหนาว คงต้องดืม่สุราอกีหลายๆ อกึ

"แน่นอนสิ หากไม่ใช่เพราะพี่ใหญ่ ก็คงไม่มีซีเหมินถิงในวันนี้"

"เช่นนั้นหรือ" เนี่ยสือเอ๋อร์ยืนพิงก�าแพง เงยหน้ากรอกสุราเข้าปาก

"พี่เนี่ย" หญิงสาวเลิกคิ้ว ชูกาสุรา "ไม่ว่าถิ่งจือจะเป็นหญิงหรือชาย 
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ค�่าคืนน้ี ถ่ิงจือก็เป็นสหายน้อยของท่านอยู่ดี เป็น...เพ่ือนตายของท่าน  

ไม่ต่างจากพี่จ้าว และพี่เฟิ่ง เช่นนี้ได้หรือไม่"

เนีย่สอืเอ๋อร์หนัหน้ามามองนางตรงๆ ก่อนจะยกกาสรุาขึน้ รมิฝีปาก

เหยียดยิ้ม

"ต้ังแต่เจ้าตอบจดหมายข้า ข้าก็ถือว่าเจ้าเป็นสหายแล้วล่ะ และเมือ่

เจ้ารบักระบีแ่ทนข้า ข้าก็ยกฐานะให้เจ้าเป็นเพ่ือนตาย นบัจากน้ีไป ไม่ว่า

จะสุดหล้าฟ้าเขียว หากเจ้าตกทุกข์ได้ยาก ขอเพียงข้าได้ข่าว แม้นต้อง 

บุกน�้าลุยไฟ ข้าก็จะไปช่วยเจ้าแน่นอน!"

ซีเหมินถิงระบายยิ้มกว้าง

เนีย่สอืเอ๋อร์รูส้กึว่าเบือ้งหน้าสว่างวาบ ได้ยนิเสยีงกาสรุากระทบกัน 

กว่านัยน์ตาจะหายพร่า นางก็ยกกาขึ้นซดจนหมดแล้ว

น�้าสีอ�าพันไหลออกจากริมฝีปากนางเหมือนน�้าพุผุดพราย แม้จะ

กรอกสุราด้วยท่าทางง่ายๆ แต่กลับดูสง่า หากนางเป็นบุรุษ นางคงเป็น

สหายที่เขาชอบคบหามากที่สุด

เสียดาย ที่นางเป็นสตรี...

"พ่ีเนีย่ ท่านว่ามติรภาพระหว่างเราเปรยีบได้กับอะไร ระหว่างพ่ีจ้าว

กับท่าน คงเหมือนตะเกียงน�้ามันในร้านขายหมูดวงนั้น แม้ในสายตา 

คนอืน่อาจดูวูบไหว แต่เปลวไฟนัน้จะดับลงหรือไม่ ท่านท้ังสองย่อมรู้แก่ใจ  

ท่านเคยบอกว่าเขาเป็นสหายท่ีรูจ้กัเมือ่ครัง้ท่องยทุธภพ เขาคงรู้ดอียู่แล้ว

ว่าหากกระซิบกระซาบกับสะใภ้จ้าวว่าจะหักหลังท่านในระยะเผาขน 

ถึงเพียงนัน้ ท่านจะต้องได้ยิน และหากเขายืนกรานไม่โอนอ่อนตามภรรยา 

ก็ไม่รู ้ว่าสะใภ้จ้าวจะคิดแผนอื่น จนท่านต้องล�าบากกว่าเดิมหรือไม่  
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สู้ปล่อยให้ท่านหนีไปอย่างที่เป็นอยู่อาจจะดีกว่า"

สายลมโชยมาอ่อนๆ อณุหภูมร่ิางกายท้ังสองเพ่ิมสงูเพราะฤทธ์ิสรุา 

เนี่ยสือเอ๋อร์ไม่ตอบค�า เพียงจิบสุราต่อไปเงียบๆ

ซเีหมนิถิงแย้มย้ิมพลางกล่าวต่อ "ส่วนพ่ีเฟ่ิง ข้าเดาว่าเขาปรากฏตวั 

ในวัดร้างด้วยความบงัเอญิ ในเมือ่ท่านไม่ได้ขอให้ช่วย เขาก็คงคดิว่าท่าน

ไม่ต้องการความช่วยเหลือจึงไม่ได้ออกตามหา เขาก็คงเหมือนกระบ่ีพก

ของเขา หากรู้ว่าท่านตกอยู่ในอันตราย ย่อมไม่อาจอยู่นิ่งในฝัก เขาไม่รู้

แม้กระทั่งว่ากงว่ันชิวเป็นคนเช่นไร แต่เมื่อได้ยินชื่อท่านก็กลับชักกระบี่

ออกมาทันที พี่เนี่ย ท่านช่างมีมิตรแท้มากมาย"

"เจ้าช่างวเิคราะห์เก่งเหลอืเกิน หรอืว่า...ข้าเคยบอกเจ้าในจดหมาย

เช่นกัน"

"ท่านเคยเขียนในจดหมายจริงๆ"

"ข้านี่เขียนอะไรเยอะเหลือเกิน เหตุใดถึงจ�าไม่ได้เลยสักนิด..." 

เน่ียสือเอ๋อร์ย้ิม ใบหน้าขาวผ่องหล่อเหลาฉายแววจริงจัง เขามองตรง

มายังซีเหมินถิง ก่อนจะพูดชัดถ้อยชัดค�าว่า "ถ่ิงจือ หากเจ้าเป็นชาย  

เจ้าคงเป็นสหายสนิทท่ีสุดของข้า และเรื่องวุ่นวายท้ังหมดนี้ ข้าก็เป็น 

คนดึงเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น"

"น่าเสียดาย..."

"น่ันส ิเสยีดาย" ค�าพูดน้ีออกจะไม่ตรงกับใจ เขาอยากให้นางเป็นชาย  

แต่หากนางกลับไปเป็นชาย เขาก็คงไม่ชอบใจเช่นกัน

ซีเหมินถิงคลี่ยิ้ม ท่าทางสบายอารมณ์

"...ถ่ิงจอื จากกันวนัน้ี เราต่างคนคงมชีวิีตของตวัเอง พบกันคราวหน้า 
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คงต้องอาศัยวาสนาชักพาแล้วล่ะ"

"นั่นสิ"

"ข้ายังจ�าได้ ในห้องส้วมบ้านสกุลกง ข้าเคยผายลมใส่หน้าเจ้า"

"เอ่อ…"

"เวลานั้นข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นสตรี"

"ข้าเข้าใจ"

"ขอโปรดลืมเรื่องนี้เสีย ได้หรือไม่"

"ได้สิ"

"แต่ว่า...ก่อนที่เจ้าจะลืม ข้ามีเรื่องหนึ่งอยากรบกวน"

"พี่เนี่ยว่ามาได้เลย"

"ตอนน้ีข้ามวนท้องหนกัมาก คงกลบัไปหยบิกระดาษไม่ทนั รบกวน

หยิบให้ที ข้า...ต้องรีบไปปลดทุกข์แล้วล่ะ" 

จากนั้นเนี่ยสือเอ๋อร์ก็วิ่งเอามือกุมท้องเข้าไปหลบในมุมมืด

"..."

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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