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"แค่นี้?!"

เขายกผ้าเช็ดมือขึ้นมาเช็ดปาก ก่อนโน้มตัวไปข้างหน้ากะทันหัน ดวงตาดอกท้อเรียวยาว 

ภายใต้แสงไฟคู่นั้นสะท้อนใบหน้าของนาง เขาถามด้วยน�้าเสียงแหบพร่าเป่ียมเสน่ห์ "เจ้าต้องการ 

อะไรเล่า ข้าจะตอบรับทุกสิ่งอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขใด"

นางกลืนน�้าลายโดยไม่รู้ตัว คนผู้นี้ก�ำลังเก้ียวสำวอยู่รึนี่ สมควรตำย! ก�ำลังย่ัวยวนข้ำอยู่ 

หรือไร ดูจำกใบหน้ำของเขำแล้วน่ำจะอำยุสักย่ีสิบได้กระมัง เฮ้อ อำยุของคนสมัยโบรำณ ข้ำ 

มองไม่ค่อยออกจริงๆ

ทว่าบุรุษผู้น้ียังคงโน้มเข้ามาใกล้ฉู่ซินเถียนมากขึ้นเรื่อยๆ จวบจนตอนน้ีเขาถึงขั้นปีน... 

ปีนขึ้นโต๊ะแล้ว!
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คำ�นำ�

ส�ำหรับคนทีค่ดิถึงผลงำนของท่ำนนักเขียน 'หยำงกวงฉงิจือ่' คร้ังน้ีมำกกว่ำรัก

พำผลงำนเล่มใหม่ของท่ำนหยำงกวงฉิงจ่ือมำให้หำยคิดถึงกันแล้วนะคะ โดย  

'ภรรยำเปรียบดังของหวำน' เป็นนิยำยที่ท่ำนนักอ่ำนได้อ่ำนแล้วจะต้องรู้สึกหิว 

อย่ำงแน่นอน เพรำะแต่ละเมนูอำหำรที่ 'ฉู่ซินเถียน' ท�ำออกมำนั้นกระตุ้นน�้ำย่อย 

ในกระเพำะมำกเลยค่ะ

และไม่ใช่แค่จะรู้สึกหิวเท่ำน้ัน ท่ำนนักอ่ำนจะต้องตกหลุมรัก 'ฝูอ๋อง' หรือ  

'เว่ยหลันโจว' บุรุษข้ีแกล้งคนนี้แน่นอน บุรุษเร่ืองอื่นมำร้ำยๆ ไม่ก็สำยทะนุถนอม  

แต่ส�ำหรับเรื่องนี้เห็นนำงเอกถูกแกล้งมำกเท่ำไหร่ เขำก็จะมีควำมสุขมำกเท่ำนั้นค่ะ

มำร่วมตดิตำมชีวติของฉูซ่นิเถยีนทีต้่องอยูบ่นเรือคณะทตู ว่ำกำรเดนิทำงคร้ังน้ี

จะรำบร่ืนไร้อุปสรรค ต้องพบเจอคลื่นลมฝนเช่นไร จะมีใครมำก่อควำมวุ่นวำย 

อีกหรือไม่ ปลำยทำงจะเป็นควำมรักที่สมหวังหรือเปล่ำ หำกท่ำนนักอ่ำนพร้อมที่จะ

เดินทำงไปบนเรือหรูล�ำนี้แล้ว เชิญพลิกหน้ำต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ฉู่ซินเถียน แม่ครัวประจ�ำจวนเสนำบดีเฉวียน มีฝีมือในกำร 

  ท�ำอำหำรว่ำง เป็นคนพูดจำตรงไปตรงมำ

✱  เว่ยหลันโจว หรือฝูอ๋อง เป็นลูกพี่ลูกน้องกับจักรพรรดิคนปัจจุบัน  

  ข้ึนช่ือว่ำเป็นท่ำนอ๋องเจ้ำส�ำรำญ ไม่เอำจริงเอำจัง  

  ที่จริงเป็นเจ้ำส�ำนักไร้ทุกข์

✱ เว่ยหมิงยวน จักรพรรดิแห่งแคว้นฉงหนิง ท่ำทำงอ่อนแอหัวอ่อน  

  เชื่อฟังพระพันปี

✱ ทั่วปำ๋หง ประมุขแคว้นหนีตัน เป็นสหำยสนิทของเว่ยหลันโจว  

  อยำกปกครองแคว้นให้ก้ำวหน้ำ

✱ พระพันปี เป็นพระพนัปีของแคว้นฉงหนงิ นิสยัเผดจ็กำร บ้ำอ�ำนำจ  

  มุ่งหวังอยำกเป็นจักรพรรดินี

✱ อัครเสนำบดีเนี่ย อคัรเสนำบดขีองแคว้นฉงหนิง คนของฝ่ังตระกูลพระพนัปี  

  ละโมบโลภมำก
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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ยามราตรีอันมืดมิด เรือขนาดใหญ่สามชั้นล�าหน่ึงเคลื่อนตัวไป 

บนผืนน�้าอย่างช้าๆ

ฝูอ ๋องกับเสนาบดีเฉวียนที่อยู ่บนเรือโหลวฉวน* ล�านี้ได ้รับ 

พระราชโองการจากจกัรพรรดิให้ออกเดนิทางในฐานะทตู ในช่วงฤดใูบไม้ผล ิ

ทีด่อกไม้เบ่งบาน เส้นทางน�า้ครัง้นีจ้ะต้องผ่านต้ังแต่ล�าคลองของเมอืงหลวง 

ลงสู่แม่น�้าและออกไปยังผืนสมุทรกว้างใหญ่ จุดหมายปลายทางก็คือ

แคว้นหนีตันซึ่งต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นฉงหนิง ซึ่ง 

คาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสองเดือน แต่ดูจากสถานการณ ์

ในปัจจุบันแล้วเป็นไปได้มากว่าจะต้องเสียเวลานานกว่านั้น

เจ้านายคนท่ีหน่ึงอย่างเสนาบดีเฉวียนก�าลังด่ืมด�่ากับการเดินทาง

อย่างย่ิง เขาตดัสนิใจเลอืกเดนิทางในเส้นทางน�า้ทีค่่อนข้างสบายตัง้แต่แรก

1

* เรือโหลวฉวน เรือรบขนาดใหญ่แบบหนึ่งของจีน มีหลายชั้น สร้างด้วยไม้
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อยู่แล้ว ทั้งยังน�าอนุ บ่าวรับใช้ รวมไปถึงคนครัวที่ตนเองชื่นชอบมาด้วย

ทั้งหมด ใช้การเดินทางไปท�างานให้เป็นการท่องเที่ยว

เจ้านายคนทีส่องอย่างฝอู๋องเว่ยหลนัโจวก็เป็นเจ้านายทีร่กัสนุกมัว่โลกีย์

เช่นเดยีวกัน ในฐานะลกูพ่ีลกูน้องของจกัรพรรดิหนุ่ม ในการเดินทางครัง้น้ี

แม้เขาจะประดับสถานะเป็นรองหัวหน้าคณะราชทูตพิเศษเอาไว้ แต ่

ทกุคนภายในเมอืงหลวงไม่มผีูใ้ดเชือ่ว่าบคุคลท่ีมชีือ่เสยีงเลวร้ายเช่นเขา

จะสามารถกระท�าเรือ่งจรงิจงัอะไรออกมาได้ เขาเองก็ร้องขอต่อจกัรพรรดิหนุม่

อย่างไม่เหนือความคาดหมายของทุกคนว่าเรือล�านี้จะต้องใหญ่โตและ

สะดวกสบาย ต้องมอีาหารเลศิรส มคีวามรืน่เรงิ ถึงขัน้หากอาศยัอยู่บนเรอื

จนเบื่อหน่ายแล้ว ก็สามารถขอเทียบฝั่งขึ้นไปเที่ยวเล่นสักหลายวันได้

โดยรวมคือเขามข้ีอเรยีกร้องมากมาย จกัรพรรดิเองก็เอ่ยปากอนญุาต

แล้ว ขุนนางทุกคนในราชส�านักต่างไม่คาดหวังอะไรมากมายกับฝูอ๋อง  

ขอเพียงเสนาบดีเฉวียนสามารถจดัการเรือ่งทางการทตูครัง้นีไ้ด้เป็นอย่างดี

ก็พอ

แคว้นฉงหนิงเป็นแคว้นขนาดใหญ่ เรือท่ีคณะทูตเดินทางมาล�าน้ี

ถือเป็นตัวแทนหน้าตาของแคว้น เมื่อรวมเข้ากับข้อเรียกร้องของฝูอ๋อง 

ความหรูหราโอ่อ่าบนเรือจึงนับได้ว่าไม่เป็นรองผู้ใด ชั้นบนสุดมีห้องโถง 

ห้องนอน ห้องประชุม ชั้นกลางมีห้องรื่นเริงเพ่ือการพักผ่อน ห้องชา  

ห้องเดินหมาก ห้องครัว ส่วนชั้นล่างสุดมีไว้ส�าหรับเป็นท่ีพักอาศัยของ 

บ่าวรับใช้รวมไปถึงห้องเก็บความเย็นเอาไว้จัดเก็บสุราและอาหาร

เรือออกเดินทางมาได้เกือบครึ่งเดือนแล้ว
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ยามนี้ ภายในห้องครัวซึ่งครอบครองพ้ืนที่ของชั้นกลางไปไม่น้อย  

มอืเลก็ข้างหน่ึงวางตะเกียงน�า้มนัลงบนฝ่ังขวาบนของเตาท่ีก่อข้ึนจากอฐิ 

แสงจากตะเกียงนี้ถือเป็นที่มาของแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในที่นี้ 

บนเตาวางหม้อเหลก็ใบใหญ่เอาไว้ มเีงาร่างเล็กๆ ร่างหนึง่นัง่ยองๆ 

อยู่ด้านหน้าเตา สายตามองไปยังใต้เตาอย่างตั้งใจ นางใช้ไม้เขี่ยไฟ

ท�าความสะอาดคราบเขม่าบริเวณหัวเตาอยู่ทุกวัน เพ่ือที่จะได้ปรับ 

ความแรงของไฟได้อย่างสม�า่เสมอ ซึง่การเรยีงล�าดบัของฟืนใหม่ทีอ่ยู่ใต้เตา 

ก็ถือเป็นจุดส�าคัญ

เมือ่เหน็เปลวเพลงิค่อยๆ ลกุโชนข้ึนมา นางถึงได้ผ่อนลมหายใจยาว

การเป็นคนยุคโบราณถือว่าล�าบากมากจริงๆ โดยเฉพาะส�าหรับ 

คนท�าขนมตะวันตกที่ถนัดท�าขนมหวานฝรั่งเศส หรือนางที่ถนัดท�าขนม

แบบจนีผสมตะวันตกแล้ว การไม่มเีตาอบทีส่ามารถปรบัอณุหภูมไิด้ก็คอื

ปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสดุ นางจงึได้แต่อาศัยการเพ่ิมลดฟืนมาควบคมุความร้อน

แทน

นางลกุขึน้ยืนแล้วเดินไปยังตู้ไม้ทีอ่ยู่ข้างๆ ภายในนัน้วางซอีิว๊ปรงุรส

และผงแป้งชนิดต่างๆ เอาไว้ไม่น้อย

นางหยิบแป้งออกมาชามหน่ึง ใส่น�้าลงไปช้าๆ หลังคนเบาๆ  

จนกลายเป็นก้อนแป้งแล้วก็หยบิเครือ่งเทศขวดหน่ึงในน้ันออกมาใส่ลงไป 

แล้วบีบนวดอีกสักพัก

เครื่องเทศเหล่าน้ีถือเป็นผลงานชั้นเลิศของนาง ตอนวันหยุด 

นางเคยออกไปตามหาเมล็ดพวกนี้มาจากตลาดในเมือง แล้วน�ามา 

ลองปลูกในพ้ืนที่เล็กๆ ด้านหลังเรือนบ่าวของจวนเสนาบดี เลียนแบบ
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ความกระตือรือร้นของเสินหนง* ที่ลองชิมสมุนไพรนับร้อยชนิด ในท่ีสุด

นางก็ตามหาเครือ่งเทศทีค่ล้ายคลงึกับยุคปัจจบุนัได้อย่างยากเย็น ท�าให้

เนื้อแป้งมีรสชาติมากกว่าเดิมได้

นางจ�าได้ว่าอิตาลีมีขนมปังชนิดหนึ่งท่ีใช้น�้าต้ม ตอนนี้จึงอยาก 

ลองท�าด ูนางเดินไปยังถังเก็บความเย็นในตูไ้ม้ขนาดใหญ่อกีตูห้น่ึงซึง่เก็บ

วัตถุดิบทะเลสดใหม่เอาไว้ โดยหยิบปลาสดท่ีท�าเรียบร้อยแล้วออกมา 

ชิน้หน่ึง หลงัสบัจนละเอยีดก็ใส่เกลอืกับสรุาลงไป ก่อนจะน�าไปใส่ในก้อนแป้ง

แล้วม้วนเป็นทรงกระบอก จากน้ันวางใส่ลงไปในน�า้เดอืดทีละช้ิน

ขัน้ตอนต่อมาก็คือรอ และรบัฟังเสยีงก้อนแป้งกลิง้ไปมาอยู่ในหม้อ

อย่างเงียบๆ

เข้าสูช่่วงฤดูใบไม้ผล ิยามราตรยัีงคงหนาวเย็นอยู่ นางนัง่ชดิกับเตา

พลางถูมือและซึมซับความอบอุ่น

ในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วนางก็ลุกขึ้นยืน ชั่วพริบตา 

ทีเ่ปิดฝาหม้อออก ไอร้อนผสานกับกลิน่หอมก็แผ่ออกมา ภายในห้องครวั

อวลไปด้วยกลิน่หอม นางย้ิมน้อยๆ อดใจไม่ไหวต้องสดูลมหายใจเข้าลกึๆ

นางหยิบขนมปังที่ราวกับเป็นปลาแหวกว่ายในหม้อข้ึนมาทีละชิ้น 

แล้วจัดวางลงในจานกลมอย่างสวยงาม

หลังเช็ดมือด้วยผ้าขนหนูแล้ว นางก็หยิบขนมปังข้ึนมากัดค�าหนึ่ง 

แววตาพลันสว่างไสวข้ึนทันใด ขนมปังน้ีไม่มีกลิ่นคาว มีเพียงรสชาติ 

ของปลาสดใหม่ ทัง้ยังแฝงกลิน่หอมของสรุาบางๆ ชวนให้คนได้กล่ินแล้ว

* เสินหนง เป็นหนึ่งในกษัตริย์ผู ้ย่ิงใหญ่ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจีน สอนให้คนรู้จักปลูกข้าว  
ท�าไร่ไถนา และยังเสาะหาสมุนไพรเพ่ือใช้รักษาโรคโดยทดลองกับตัวเองและบันทึกต�าราสมุนไพรเอาไว้  
ถือเป็นต�าราการแพทย์เล่มแรกของจีน ตามต�านานของจีนเทพเสินหนงเป็นเทพแห่งการเกษตร เทพแห่งยา 
และการรักษา
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ต้องน�า้ลายสอ นางพึงพอใจผลการทดลองคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก จงึลิม้รส

ขนมปังอย่างมีความสุข

เสนาบดีเฉวยีนเจ้านายของนางเป็นคนตะกละทีใ่ห้ความส�าคญักับ

เรื่องกินผู้หน่ึง เขาใช้เงินมือเติบไปกับอาหารเลิศรส มองฝีมือชั้นเลิศ 

ของแม่ครัวน้อยอย่างนางเป็นสมบัติล�้าค่า ถึงกับจัดให้นางพักอาศัย 

อยู่ในห้องชั้นกลางคนเดียว ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับบ่าวรับใช้คนอื่นๆ

การระบายอากาศของห้องครัวบนเรือก็ท�าออกมาดีย่ิง กลิ่น 

ย่อมไม่มีทางลอยไปทางส่วนบนของเรือแน่ แต่จะพัดออกไปผ่านทาง 

ช่องระบายอากาศที่ชั้นล่างแทน

ดังน้ันต่อให้นางลอบคล�าทางในความมืดมาท�าอาหารว่างที่นี่  

ก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะถูกใครจับได้

นางน่ังอยู่หลงัโต๊ะกลมพลางกดัขนมปังอ่อนนุ่มทีละค�าๆ พร้อมกับ

ชมจันทร์ผ่านบานหน้าต่างไปด้วย

ในใจก็นับเวลาที่ได้ข้ามมิติมายังยุคโบราณแห่งนี้อยู ่เงียบๆ... 

น่าจะประมาณสามปีเจ็ดเดือนได้แล้ว

เดิมทีโลกของนางเรยีบง่ายอย่างมาก นางชอบท�าขนม จนสามารถ

สอบใบประกาศมาได้มากมาย ถึงขั้นเคยข้ามน�้าข้ามทะเลไปฝึกที ่

โรงเรียนสอนท�าขนมหวานของฝรั่งเศสมาแล้ว

การเดินทางครั้งนั้นนางย่อมไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้น วันหนึ่ง

ขณะที่นางไปขี่ม้าที่ป่าทางตอนใต้ของฝรั่งเศส จู่ๆ นางก็พบกับเด็กชาย 

ผู้หนึ่งโผล่พรวดออกมาบนทางภูเขาอย่างกะทันหัน เพ่ือไม่ให้ม้าพุ่งชน

เดก็ชายผูน้ัน้ นางจงึเบีย่งหวัม้าเพ่ือเปลีย่นทางอย่างรวดเรว็ น่ันจงึท�าให้ม้า
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สูญเสียการควบคุมไป ก่อนที่นางจะพลัดตกลงไปในหุบเขาพร้อมกับม้า 

และข้ามมติมิานับแต่นัน้ กลายเป็นสาวใช้ขัน้สามของจวนเสนาบดเีฉวียน... 

ฉู่ซินเถียน

โชคดีที่นางข้ามมิติมาพร้อมด้วยความสามารถเดิม วิชาท�าขนม 

ที่เรียนมามากมายจึงยังคงอยู่ทั้งหมด

แต่ภูมิหลังของเจ้าของร่างเดิมกลับคลุมเครืออย่างมาก แม้แต ่

ความทรงจ�าเองก็ยังสับสน นางที่เป็น 'ผู้มาอยู่อาศัยคนใหม่' ตามหา 

ความทรงจ�าเรื่องบิดามารดาหรือคนในครอบครัวของเจ้าของร่างเดิม 

ไม่พบเลยสกันดิ รูแ้ค่เพียงว่านางไปเป็นสาวใช้ในสถานท่ีแล้วสถานทีเ่ล่า 

สุดท้ายจึงมาเป็นสาวใช้ข้ันสามของจวนเสนาบดีเฉวียน นอกจากนี ้

ทุกๆ เดือนนางจะมีช่วงเวลาไม่ก่ีวันที่ตัวจะเย็นเฉียบไปท้ังร่าง เจ็บปวด

เกินทานทน ทว่าเจ้าของร่างเดิมกลบัมคีวามอดทนทีสู่งมาก ยังคงท�างาน

อย่างว่าง่าย เมือ่รวมเข้ากับทีน่างมนิีสัยเงยีบขรมึ อายุน้อย บรรดาบ่าวรบัใช้

คนอื่นๆ จึงไปมาหาสู่กับนางอยู่เสมอ

เมือ่สามปีกว่าก่อนหน้าน้ันเอง เจ้าของร่างเดมิเผลอไปตดิหวดัเย็นเข้า

จนมีไข้ขึ้นสูง ต้องนอนป่วยอยู่บนเตียง ซ�้าโรคประหลาดที่ท�าให้ตัวเย็น 

ไปทัง้ร่างยังก�าเรบิข้ึนมาอย่างรนุแรงอกี ทัง้ร่างราวกับแช่อยู่ในน�า้สลบักับไฟ 

กระทัง่ยามตายก็ไม่มผีูใ้ดมาอยู่เคยีงข้าง วญิญาณยคุปัจจบุนัอย่างนาง 

จงึเข้ามาอยู่ในร่างทียั่งอายุไม่ครบสบิขวบท่ีมรูีปร่างผอมแห้งราวกับท่อนฟืน

อย่างเงยีบๆ เช่นนีเ้อง

ความตกใจ ความสับสน ความเจบ็ปวด และความเสยีใจในคราแรก

ค่อยๆ เลอืนหายไปหมดสิน้แล้วพร้อมกับวันเวลาท่ีผนัผ่าน การมชีวิีตอยู่ 

Page ���������������������.indd   12 4/11/2562 BE   15:33



13

หยางกวงฉิงจื่อ

ก็คือความเมตตาครั้งใหญ่ท่ีสุดที่พระเจ้ามอบให้กับนางแล้ว นางจึง 

เปลี่ยนมุมมองความคิดและพยายามกลายเป็นคนยุคโบราณผู้หนึ่ง

ในสายตาคนอื่นฉู่ซินเถียนผู้เก็บตัวและเงียบขรึมค่อยๆ เปลี่ยนไป 

มนิีสยัร่าเรงิและมองโลกในแง่ดีแบบทีน่างเคยมอียู่แต่เดมิในโลกทีจ่ากมา 

ทั้งยังไขว่คว้าโอกาสที่จะได้ท�างานในห้องครัวมากข้ึน คอยเป็นลูกมือ 

และมท่ีาทางกระตอืรอืร้นอยากเรยีนรูต้ลอดเวลา บางทก็ีแสดงฝีมอืบ้าง 

เป็นระยะๆ ให้บรรดาพ่อครัวอาวุโสเหล่านั้นได้เห็นพรสวรรค์ด้านการ 

ท�าอาหารของนาง และยอมรับนางเป็นลูกศิษย์ ให้นางได้เข้าใกล้เตา  

ได้แสดงฝีมือท�าอาหารว่างท่ีแปลกใหม่ทีละนิด จนในที่สุดนางก็ได ้

แสดงฝีมือออกมา ได้เปิดเผยตัวต่อหน้าเสนาบดีเฉวียน สุดท้ายจึง 

กลายมาเป็นแม่ครัวอาหารว่าง

แน่นอนว่านางก็เคยเพ้อฝันถึงความรกัอนัสะเทอืนเลือ่นลัน่อยู่บ้าง

เช่นกัน จากสาวใช้กลายไปเป็นนายหญิง แต่ความเพ้อฝันสุดท้ายก็ยัง

เป็นแค่ความเพ้อฝัน

เสนาบดีเฉวียนคือบรุษุอายุสามสบิกว่าปีผูห้นึง่ เขาเป็นคนหน้าตาด ี

ที่มีภรรยากับอนุเป็นโขยง นางไม่มีความสนใจคิดอยากเข้าร่วมด้วย 

แม้แต่น้อย พอดีกับที่เสนาบดีเฉวียนเองก็ค่อนข้างรักในฝีมือของนาง

มากกว่า ยินยอมให้นางทีนั่บได้ว่าหน้าตาอ่อนหวานอยู่ในห้องครวัอนัแสน

ร้อนอบอ้าวน้ี

ฉู ่ซินเถียนไม่รู ้สึกเศร้าใจแม้แต่น้อย เน่ืองจากชื่อเสียงของ 

เสนาบดีเฉวียนในหมู่คนภายนอกไม่ได้ดีอะไรเลย เขาเป็นคนสนิทของ

อัครเสนาบดีคนปัจจุบัน เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่ได้รับค�าส่ังมาให้จัดการ 
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มหีลายเรือ่งทีอ่�ามหติเสยีจนเปิดเผยไม่ได้ ขุนนางในราชส�านักท่ีหวาดกลวัเขา 

ก็มอียู่จ�านวนไม่น้อย

แต่โชคดีที่ยามอยู่ในจวน เสนาบดีเฉวียนยังนับว่าเป็นเจ้านาย 

ที่แยกแยะถูกผิดชัดเจน สามารถดูแลจวนได้อย่างเป็นระเบียบผู้หนึ่ง

ดังนั้นการเดินทางไปยังแคว้นหนีตันหนนี้ เม่ือนางได้รับเลือก 

ให้ขึ้นเรือมาด้วยกัน ในใจนางจึงไม่ได้คิดอะไรมาก เพียงแค่ยอมรับ 

อย่างว่าง่าย

แต่ผูท่ี้น่ังเรอืส�าราญแล้วไม่เคยเมาเรอืเช่นนาง กลบัต้องมาสิน้สภาพ

บนเรอืโบราณท่ีท้ังใหญ่โตหรหูราและหนักอ้ึงล�าน้ีเสียแล้ว!

หลายวันที่ผ่านมานี้นางวิงเวียนศีรษะ ความอยากอาหารไม่มี  

เวลากินอาหารก็กินได้น้อย เมื่อครู่ท้องร้องขึ้นมา นางจึงได้แต่คล�าทาง 

มาหาอะไรกินแก้หิวที่ห้องครัวนี้

ฉู่ซินเถียนปากกินขนมปัง ส่วนสายตาก็มองออกไปนอกหน้าต่าง

เงียบๆ ไม่รู้ว่าเรือเคลื่อนไปนานเท่าใด ยามน้ีจึงมองไม่เห็นแสงจันทร ์

อีกต่อไปแล้ว

นางขมวดคิว้ครุน่คดิ เมือ่นกึอะไรขึน้มาได้นางก็บขินมปังออกเป็น 

ชิ้นเล็กๆ แล้ววางลงบนจานอีกครั้ง...อีกครั้ง...และอีกครั้ง รวมแล้ว 

บอิอกมาได้สามสบิชิน้เลก็ๆ ซึง่แทนเงินทีน่างเก็บสะสมมาได้จนถึงตอนนี้ 

ระยะห่างจากวันที่นางจะได้เป็นอิสระยังคงอีกยาวไกลนัก

"ว้าว! หอมชะมัดเลย นี่คืออะไรกัน"

ภายใต้แสงสลวัของตะเกียงน�า้มัน ใบหน้าคมคายไร้ต�าหนใิบหน้าหน่ึง

พลนัประชดิเข้ามาใกล้อย่างกะทันหัน
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ฉู่ซินเถียนสะดุ้งตกใจ ขนมปังหลุดออกจากมือหล่นไปบนจาน  

นางถลึงตาใส่ใบหน้าทีอ่ยู่ระดับเดียวกับสายตาตนเองก่อนจะต้องนิง่อึง้ไป

บุรุษท่ีบุกเข้ามากลับมีท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติย่ิง ดวงตาดอกท้อ 

ที่ค ่อนข้างเรียวยาวกวาดมองผ่านใบหน้ากลมท่ีดูอ่อนวัยของนาง 

อย่างรวดเรว็ ผวิของนางขาวมาก ดวงตากลมโตคูห่นึง่ จมกูรัน้ข้ึนน้อยๆ 

รมิฝีปากองิเถา* แดงชุม่ชืน้ อายุน่าจะประมาณสบิสองสบิสามปี กลิน่อาย

ความเป็นเด็กยังไม่จางหายไปทั้งหมด เป็นใบหน้าท่ีชวนให้ผู้คนเอ็นดู

ใบหน้าหนึ่ง

เขาย้ิม ก่อนท่ีสายตาจะกลับไปจรดนิ่งอยู่บนจานอีกคร้ัง "ตกลง 

นี่คืออะไรกันแน่"

ฉูซ่นิเถียนถึงได้สติกลบัมา นางกลนืน�า้ลายลงคอ "เจ้าเป็นผูใ้ดกนั"

"แล้วเจ้าเล่าเป็นใครกัน สิ่งนี้ดูน่ากินไม่น้อย" เขากล่าวพร้อม 

ยื่นมือขวาไปยังจาน

นางย่ืนมือออกไปปกป้องขนมปังที่อยู ่บนจานโดยไม่ต้องคิด  

"ข้าเป็นคนท�าเอง"

เขามองไปยังห้องครัวที่มืดสลัวรอบด้าน ก่อนเดินไปทางขวา ยก

เก้าอี้ตัวหน่ึงเดินกลับมาวางแล้วนั่งลงตรงหน้านางเสียเลย พร้อมกับ 

ย้ิมแย้มมองนาง "ของสิ่งนี้น่าจะเป็นของท่ีเจ้า 'แอบ' ท�าเสียมากกว่า 

ดกึดืน่ค่อนคนืเช่นน้ีกลับมหีนูตวัใหญ่อย่างเจ้าเสยีได้" เขาจงใจเน้นเสยีงหนกั

ค�าว่า 'แอบ' เป็นอย่างมาก

ใบหน้าอมชมพูของฉู่ซินเถียนแดงระเรื่อขึ้นน้อยๆ กระนั้นนางก็ยัง

* อิงเถา หมายถึงผลเชอรี่
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ไม่ยอมรบัว่าเขาพูดได้ถูกต้อง "ข้า...ข้าเป็นแม่ครวั เดิมทีกส็ามารถเข้าออก 

และใช้วัตถุดิบของทีน่ีไ่ด้อย่างอสิระอยู่แล้ว"

เขาแสร้งแสดงสหีน้าสงสยัออกมา "ข้าเองก็ท�างานอยู่บนเรอืเช่นกัน 

ท�าไมถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าแม่ครวัสามารถเข้าออกทีน่ีไ่ด้ดกึดืน่เพียงน้ี 

เข้าใจแล้ว รอพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปถามหัวหน้าดู"

นางกัดริมฝีปาก แม้เสนาบดีเฉวียนจะเป็นผู้ที่ชอบกินเพียงใด แต่

พูดในอีกทางแล้ว เขาเองก็เป็นคนท่ีใจแคบย่ิงนัก ต่อให้นางสามารถ 

ใช้วัตถุดิบได้ตามใจเพียงไร แต่ผู้ที่กินก็ไม่อาจเป็นนางได้อยู่ดี

"คอืว่า...เจ้าอยากลองกินดูหรอืไม่" นางพลนัย้ิมกว้างออกมา ท้ังยัง

ขยับเลื่อนจานกลมไปทางเขาเบาๆ

เขาเลิกคิ้วขึ้นมองนางโดยไม่กล่าววาจา

"อร่อยมากจริงๆ นะ" รอยย้ิมของข้าดูไม่กระตือรือร้นมากพอหรือ  

ฉู่ซินเถียนพยายามท�าให้ตนเองยิ้มยิงฟันออกมา

เขายังคงไม่ขยับ เอาแต่มองนางตาไม่กะพริบ

คนผู้น้ีเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ เมื่อครู่ไม่ให้กิน เขาก็เอื้อมมือออกมา

ต้องการจะหยิบ ยามน้ีให้กินแล้ว เขากลับไม่หยิบไปเสียอย่างน้ัน  

ฉูซ่นิเถียนต่อว่าอยู่ในใจ กระน้ันบนใบหน้าก็ยังไม่ลมืคงแววตาเป็นประกาย

เอาไว้ และมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มกว้างอย่างสดใส

เขาเองก็ยิ้มแล้ว แต่ยังคงไม่ขยับมือ

นางยิ้มจนเกือบจะแข็งค้างอยู่แล้ว ช่างเถอะ! ไม่กินก็ช่างแล้ว!

ฉู่ซินเถียนหยิบขนมปังชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งโยนใส่ปากตนเองเสียเลย

"นีเ่ป็นค่าปิดปากหรอื" เขาหยิบขนมปังชิน้เลก็ชิน้หน่ึงขึน้มาโยนใส่ปาก
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เลียนแบบนาง

"พรูด...แค่กๆ..." เศษขนมปังพลันติดคอจนนางส�าลักไอขึ้นมา 

ใบหน้าอมชมพูแดงก�า่ไปท้ังหน้า นางได้แต่ถลงึตามองเขาอย่างไม่พอใจ 

ทว่าไม่อาจหยุดอาการไอนี้ลงได้

เขากวาดตามองไปรอบๆ เมือ่เหน็กาน�า้ชาวางอยู่บนเตาอกีตวัหนึง่

จึงเดินไปหาแก้วน�้าแล้วเทน�้ากลับมาให้นาง

ฉู่ซินเถียนรับมาดื่มลงไปสามอึกเล็กๆ นางจึงหยุดไอได้เสียที

ทว่าระยะเวลาสั้นๆ เพียงเท่านี้ เขาก็ยังสามารถกวาดทุกอย่าง 

ในจานกลมลงกระเพาะประดุจลมคิมหันต์พัดใบไม้ร่วงอย่างไรอย่างนั้น

"ขอบคุณส�าหรับอาหาร"

เขาลูบศีรษะนางอย่างเป็นกันเองโดยไม่สนใจดวงตาท่ีเบิกกว้าง 

คู่นั้น ก่อนหันกายเดินออกจากห้องครัว และหายไปจากสายตาของนาง 

ทั้งอย่างนี้

รอบด้านพลันเงียบสงัดลง ฉู ่ซินเถียนกะพริบตาปริบๆ มองดู 

จานกลมท่ีว่างเปล่าตรงหน้า นีถ่อืเป็นการยืนยนัได้ว่าเมือ่ครูน้ี่มคีนโผล่มา

จริงๆ ทั้งยังกินขนมปังของนางไปจนหมด มิใช่นางคิดไปเอง!

บรุษุผูน้ั้นหน้าตาดจีรงิๆ ทว่านางกลบัไม่เคยเห็นชดุสเีข้มตลอดทัง้ร่าง 

ที่เขาสวมใส่น้ันมาก่อน แม้ชุดน้ันจะไม่ได้ดูมีราคาอะไร แต่ก็ไม่ใช่ชุดท่ี 

บ่าวรับใช้ผู้ติดตามบนเรือจะสวมใส่กันแน่นอน 

เป็นผู้ใดกันนะ นางท�าความสะอาดเตาไปพลางครุ่นคิดไปพลาง

หลงัจดัการห้องครวัเสรจ็เรยีบร้อยและล้างปากง่ายๆ แล้ว นางถึงได้

เดนิถอืตะเกียงน�า้มนักลบัไปยังห้องนอนของตนเอง ภายในห้องมเีตียงเลก็ๆ 
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หลังหนึ่ง ตู้ลิ้นชัก แล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ชุดหนึ่ง นางตรวจดูซ�้าๆ ว่าประตู

ลงกลอนดีแน่แล้วจริงๆ นางก็เดินไปดูหน้าต่างท่ีเปิดอยู่ครึ่งหน่ึงซึ่งม ี

ไม้แท่งหน่ึงดันเอาไว้ จวบจนแน่ใจว่าหน้าต่างไม่อาจเปิดออกกว้างกว่านี ้

ได้อีก นางจึงเดินไปยังเตียง

ฉู่ซินเถียนถอดเสื้อคลุมตัวนอกออก นางเป่าไฟในตะเกียงน�้ามัน 

ให้ดับ หลังนอนบนเตียงแล้ว นางก็ตะแคงร่างไปทางหน้าต่างแล้วมอง

ดวงดาวที่เห็นได้จากข้างนอก

จากอายุของเจ้าของร่างเดิม ตอนนีน้างก็มอีายุได้สบิสามปีกว่าๆ แล้ว 

จากใบหน้าของเด็กน้อยก็เริ่มจะเต็มอิ่มนวลเนียนข้ึน การเจริญเติบโต 

ทางร่างกายก็ดีมากเช่นกัน บางทีอาจจะเป็นความงามท่ีมีมาต้ังแต่เกิด  

หรอืไม่กอ็าจเกิดจากสามปีมานีท้ีน่างข้ามมติมิา ด้วยของหวานทีล่องท�า

และกินเข้าไปก็มอียู่ไม่น้อย

ฉู่ซินเถียนก้มหน้ามองหน้าอกท่ีแม้แต่ตอนนอนราบก็ยังมองเห็น

ส่วนที่นูนขึ้นมาได้ ก่อนจะทอดถอนใจ

คนท่ีอยู่บนเรือล�านี้มีจ�านวนไม่น้อยเลยที่ให้ความสนใจกับนาง  

ไม่ว่าจะแววตาหื่นกระหายคู่นั้นของหัวหน้าพ่อครัวที่คอยมองตามนาง 

อยู่เสมอ หรือจะรองหัวหน้าพ่อครัวท่ีชอบมาใกล้ชิดนางเป็นประจ�า  

ทั้งยังมีหัวหน้าพ่อบ้านตู้ท่ีทุกครั้งท่ีเจอนางมักจะมีท่าทีกลืนน�้าลาย 

อย่างกระหายอยากตลอดเวลา ชวนให้คนเหน็แล้วอยากจะอาเจยีนจรงิๆ 

ด้วยอายุของเขาก็ปาเข้าไปเกือบหกสบิปี สามารถเป็นปูข่องนางได้อยู่แล้ว

คนโบราณอายุสบิสีส่บิห้าก็แต่งงานมลีกูกันแล้ว แม้ดวงวิญญาณ

ของนางจะอายุย่ีสิบกว่าปี ทว่ายามที่ถูกผู้คนจับจ้องเรือนร่างนุ่มนิ่ม 
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ที่มีส่วนเว้าโค้งร่างนี้ตลอดเวลาก็ท�าให้นางรู้สึกแย่มากจริงๆ

โชคดทีีเ่ป็นสามแย่งหนึง่ อย่างน้อยคนพวกนัน้ก็ยังมคีวามหวาดเกรง

กันเอง ไม่ว่าผูใ้ดก็ไม่กล้าลงมอืหนกั แต่พวกเขาจะรกัษาระยะห่างเช่นน้ี 

ต่อไปได้อกีนานเพียงใดนัน้...นางไม่รูเ้ลยจรงิๆ

การเดินเรืออันแสนน่าเบื่อใกล้จะมาถึงครึ่งเดือนแล้ว นางกลัว 

เหลอืเกินว่าจะมสีกัวันท่ีใครบางคนทนไม่ไหวชงิลงมอืจูโ่จมนางเข้าจริงๆ 

ไม่ว่านางจะเป็นคนยอมรับโชคชะตามากเพียงใด แต่ก็ยังรู้สึกอกส่ัน 

ขวัญผวาทุกวันอยู่ดี

เมื่อหลับตาลงนอนหลับไปหนึ่งตื่น...วันใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

แสงสีทองของยามเช้าค่อยๆ เรื่อเรืองขึ้นบนผืนราตรีอันไร้ขอบเขต

อย่างตามใจชอบ ฉู่ซินเถียนยุ่งวุ่นวายอยู่ในห้องครัวที่มีความร้อน กลิ่น 

รวมถึงเสียงอันคุ ้นเคยสภาพราวกับเป็นฉากการแสดงคุกก้ิงนันทา*  

อันโด่งดังของเกาหลี เสียงถ้วยชามกระทบกัน เสียงตะโกนโหวกเหวก  

เสยีงสบัเนือ้ เสยีงน�า้ไหลซูซ่่า นีก็่คือชวิีตประจ�าวนับนเรอืของทุกคนในครวั

แม้จะคุน้ชนิกับการท่ีรอบด้านไม่มอีปุกรณ์ท�าครัวอนัแสนสะดวกสบาย

และประณีตงดงาม ผูค้นท่ีเดนิผ่านไปผ่านมาก็ล้วนมแีต่บรุษุสตรทีีแ่ต่งกาย

ด้วยชุดโบราณ แต่บางทีนางก็ยังมีความรู้สึกขัดแย้งเรื่องห้วงเวลาอยู่  

นั่นอาจจะเป็นความคาดหวังอย่างหน่ึงของนาง คาดหวังว่าจะมีสักวัน 

ทีน่างตืน่ขึน้มาแล้วได้กลบัไปอยู่ในยุคปัจจบุนัอกีครัง้ ทัง้สถานทีกั่บบคุคล

* การแสดงคุกก้ิงนันทา (Cookin' NANTA) คือการแสดงอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี เป็นโชว์ท�าอาหาร 
ที่ผสมผสานกับท่าทางและเสียงเพลง บวกเข้ากับการสอดแทรกมุกตลกและศิลปะการแสดงระดับมืออาชีพ 
โดยผูกเรื่องราวทั้งหมดไว้ภายในห้องครัว และน�าเครื่องใช้ในห้องครัวมาท�าให้เกิดเป็นเสียงดนตรี
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ที่อยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นแค่ละครในโทรทัศน์เท่านั้น...

ท่ามกลางความคิดทีไ่หลผ่านไปน้ัน จู่ๆ  ก้นของนางก็ถูกคนลอบจบั

กะทันหัน ดึงสติของนางให้กลับมาในปัจจุบัน

มอืท่ีนวดก้อนแป้งของฉูซ่นิเถียนพลันชะงกั หลงัสดูลมหายใจเข้าลกึๆ 

นางก็เหลือบมองไปยังทัพพีใหญ่คันหนึ่งท่ีเสียบอยู่ในหม้อน�้าแกงเดือด 

ซึ่งอยู่ห่างจากนางไปสามก้าว โดยไม่มีความลังเลใดทั้งน้ัน นางหยิบ 

ผ้าขนหนท่ีูอยู่ด้านข้างมาเชด็มอืส่งๆ ก่อนเดนิก้าวยาวๆ ไปจบัทัพพีใหญ่ 

ทียั่งมคีวนัลอยออกมา แล้วเดนิกลับมากล่าวข่มขูร่องหวัหน้าพ่อครวัท่ีเมือ่ครู่

เพ่ิงย่ืนมอืมาลวนลามนาง "หากท่านท�าอกีหน ข้าจะไม่เกรงใจแล้ว"

ทว่าน�้าเสียงเล็กๆ เมื่อรวมกับใบหน้าขาวกระจ่างอ่อนวัยแล้ว  

ความน่ากลัวก็ไม่มีเหลือเลยสักนิด กลับกันยังชวนให้รู้สึกน่ารักน่าเอ็นดู 

ท�าให้รองหัวหน้าพ่อครวัย้ิมออกมา "เป็นอะไรไปเล่า ท�าไมโฉมงามตวัน้อย

ถึงได้โมโหเพียงนี้" 

รองหัวหน้าพ่อครัวมีอายุยังไม่ถึงย่ีสิบปี เขาเป็นชายหนุ่มบ้ากาม 

ผู้หน่ึง เขาชอบหยอกเย้าสาวใช้บนเรือล�านี้อย่างไรบ้างน้ันไม่พูดถึง  

เพราะต่อให้รู ้ว ่าฉู ่ซินเถียนที่ตัวขาวนุ ่มจะแตะต้องไม่ได้ ด้วยมีผู ้ท่ี 

ต�าแหน่งสูงกว่าเขาอีกสองคนคิดครอบครองอยู่ แต่ตัวเขาก็ยังคันหัวใจ

ยุบยิบยากทานทนอยู่ดี เอาแต่คิดอยากแตะต้องนางอยู่เสมอ

มองดูรอบข้างแล้วเห็นว่าหัวหน้าพ่อครัวไม่อยู่ ทุกคนเองก็ต่าง 

ยุ่งวุ่นวายจนไม่ว่างมาสนใจทางนี ้ เขาจงึไล่ต้อนนางไปตรงมมุทีป่ลอดคน

อย่างเหิมเกริม

ฉู ่ซินเถียนจ�าต้องก้าวถอยหลัง เดิมทีนางถือทัพพีเอาไว้เช่นน้ี 
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ก็ไม่ได้คิดอยากลวกใส่คนจริงๆ เสียหน่อย แต่ยามน้ีนางถูกไล่ต้อน 

จนมาอยู่แนบชิดก�าแพงแล้ว หากไม่ใช้ป้องกันตัวก็คงไม่ได้

เห็นได้ชดัว่าสภาพทะเลของวันน้ีไม่ค่อยดีนัก ในทะเลมคีลืน่ลกูใหญ่ 

ตวัเรอืเองก็โคลงเคลง ท�าให้กระเพาะของนางพลอยโยกคลอนตามไปด้วย 

ใบหน้าหืน่กามตรงหน้านีก็้มาแกว่งไกวไปมาตรงหน้านางอกี นางข่มกล้ัน

ความรูส้กึไม่ดีของกระเพาะอาหาร ก่อนจะสดูลมหายใจเข้าลกึๆ "ถอยไป!"

"สาวน้อย ละครแสร้งจับเพ่ือปล่อยยังต้องแสดงต่อไปอีกนาน 

แค่ไหน"

รองหวัหน้าพ่อครวัย่ืนมอืออกไปด้วยท่าททีีห่ืน่กระหาย เขาต้องการ

จบัหน้าอกของนาง ทว่าพรบิตาต่อมา เขาก็เจบ็จนต้องร้องออกมา พร้อมกับ 

หดมอืกลบัไปอย่างรวดเรว็ หลงัมองดหูลังมอืซ้ายทีร้่อนลวกจนมตีุม่น�า้ขึน้มา

แล้วก็เงยหน้าขึน้ ถลงึตาใส่นางอย่างไม่อยากจะเชือ่

"โทษข้าไม่ได้หรอกนะ เป็นท่านเข้ามาใกล้ข้าเอง" นางก�าทัพพีแน่น

พร้อมถลงึตาใส่เขา คนผูน้ีห้ลงคิดว่านางจะเหมอืนสาวใช้คนอืน่ๆ ท่ีปล่อย

ให้เขาลวนลามได้โดยไม่กล้าส่งเสียงหรือไร

มอืขวาของรองหัวหน้าพ่อครวัจบัข้อมอืข้างทีกุ่มทพัพีของฉู่ซินเถียน 

อย่างหยาบคาย "หากไม่โทษเจ้าแล้วจะให้โทษข้าหรือ หลังมือของข้า 

มตีุม่น�า้ข้ึนมาแล้ว ข้าจะท�างานได้อย่างไร!"

นางถลึงตาใส่เขา "ท่านยังจับมือของข้าได้อยู่นี่ ไฉนจะท�างาน 

ไม่ได้เล่า ท่านเองก็ควรจะจดจ�าบทเรยีนน้ีไว้ ดแูลมอืตวัเองให้ดีๆ  เถอะ!"

ภายในห้องครวัอันกว้างใหญ่ บ่าวรบัใช้มากมายต่างเดนิผ่านไปมา

อย่างวุ่นวาย มีคนสะบัดทัพพี มีคนดูแลไฟ มีคนล้างถ้วยชาม แม ้
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การเคลือ่นไหวและเสยีงของท้ังสองจะดงึดดูสายตาพวกเขาได้ แต่พวกเขา 

ก็ล้วนมองว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง เมื่อรวมเข้ากับท่ีรองหัวหน้าพ่อครัว 

เป็นเจ้านายคนที่สองของห้องครัวด้วยแล้ว พวกเขาก็ย่ิงไม่มีทางช่วย 

ฉูซ่นิเถียนเรยีกร้องความยุตธิรรมเป็นอนัขาด เพ่ือหลกีเลีย่งไม่ให้เรยีกหายนะ

มาใส่ตัว

อาการตอบสนองของคนเหล่าน้ีท�าให้ฉู่ซินเถียนรู้สึกหนาวเหน็บ  

แต่นางก็โทษพวกเขาไม่ได้ ในเมื่อกลุ่มคนเหล่าน้ีมีอยู่หลายคนที่ไม่เคย

ท�างานอยู่ภายในจวนเสนาบดีมาก่อน รวมไปถึงรองหัวหน้าพ่อครัว 

ที่กัดฟันกรอดจ้องหน้านางอยู่ในยามนี้ด้วย

อีกทั้งเสนาบดีเฉวียนก็เป็นคนที่รักหน้าตาตนเอง บรรดาแม่บ้าน 

หรือลูกจ้างที่สูงอายุหน่อยเขาล้วนไม่พามาด้วย จงใจเลือกเฟ้นแต่ 

พวกที่อายุน้อยและหน้าตาดีหน่อยมา พวกเขากับฉู ่ซินเถียนย่อม 

ไม่สนิทสนมกัน ทัง้ยงักระจ่างดีว่าหัวหน้าพ่อครัว รองหัวหน้าพ่อครัว หรือ

แม้แต่หัวหน้าพ่อบ้านตู้ต่างก็สนใจนาง กลุ่มคนเหล่านี้จึงมีท้ังผู้ท่ีอิจฉา 

แล้วก็มท่ีีจงใจห่างเหนิไปเพราะไม่อยากมปัีญหาจากการข้องแวะกับนาง 

ด้วยเหตนีุห้ลังออกเรอืมาได้ไม่นาน นางก็กลายเป็นตวัคนเดยีวเสยีอย่างนัน้

รองหัวหน้าพ่อครัวเองก็มองจุดน้ีออกนานแล้ว ความกล้าจึงย่ิง 

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เขาจับมือนางแน่นพลางย้ิมเย็นกล่าว "สาวน้อย ข้ารู ้ว ่าเจ้า 

ท�าอาหารว่างเก่งมาก แต่ถ้าเจ้าลงมือกับข้าก่อน ข้าเองก็ท�าให้มือเจ้า

พิการได้เช่นกัน แล้วดูซว่ิาท่านเสนาบดเีฉวียนจะยังคดิอยากกินอาหารว่าง 

ที่เจ้า..."
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คนผู้น้ีมองเรือ่งราวต่างๆ ได้ไม่กระจ่างแจ้งนัก ถึงยามน้ันยังไม่รูเ้ลยว่า 

ผูท่ี้ตายจะเป็นผูใ้ดกันแน่ นางอยากพูดข่มขู่ แต่ตวัเรอืทีโ่คลงเคลงน้อยๆ  

อยู่ตลอดเวลาท�าให้นางย่ิงคลืน่เหยีนมากข้ึนทกุที

"พวกเจ้าท�าอะไรกันอยู่!"

ที่ประตูพลันมีเสียงไม่สบอารมณ์ของหัวหน้าพ่อบ้านตู้ดังขึ้น

ท้ังสองคนหันไปมองอย่างรวดเร็ว ก่อนจะได้เห็นหัวหน้าพ่อบ้านตู้

ที่จอนผมทั้งสองข้างล้วนหงอกขาวกับหัวหน้าพ่อครัวร่างสูงผิวคล�้า 

เดินเข้ามาหาพร้อมกัน

รองหัวหน้าพ่อครัวต้องปล่อยมือฉู่ซินเถียนอย่างช่วยไม่ได้ เขา 

ไม่ลืมกัดฟันกล่าวอีกประโยค "พอถึงแคว้นหนีตัน ข้าจะขอตัวเจ้าจาก 

ท่านเสนาบดีเฉวียนทันที"

"โอ้ก!" เสียงดังขึ้นคราหน่ึง นางทนไม่ไหวอ้าปากอาเจียนใส ่

รองหัวหน้าพ่อครัว...

สกปรกจะตายอยู่แล้ว! รองหัวหน้าพ่อครัวรีบเช็ดเศษอาหารและ

คราบน�้าเหนียวๆ บนใบหน้าออกด้วยสีหน้าเขียวคล�้า

ฉู่ซินเถียนผลักเขาออกไปนานแล้ว นางโยนทัพพีในมือทิ้งไป แล้ว

รีบหยิบหม้อใบเล็กขึ้นมาพลางซุกหน้าลงไปอาเจียนทันที

ขณะที่หัวหน้าพ่อบ้านยังน่ิงอึ้งอยู่ หัวหน้าพ่อครัวก็รีบเดินผ่านเขา 

หลงัหยิบผ้าสะอาดผนืหนึง่มาชบุน�า้แล้ว เขาก็เดนิมาอยู่ข้างกายฉูซ่นิเถียน 

พลางยื่นผ้าให้นาง "ไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่"

นางรบัผ้ามา ทว่าตอนทีก่�าลงัจะกล่าว 'ขอบคณุ' นางก็สงัเกตเหน็

ดวงตาของหัวหน้าพ่อครัวก�าลังจับจ้องมายังหน้าอกท่ี 'มากล้นเกินไป'  
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ของนาง มอืขนดกข้างหนึง่โอบรอบเอวนาง ท�าทีเป็นช่วยพยุง แต่มอืกลบั

ลอบย่ืนข้ึนไปข้างบน ขณะทีป่ากกล่าวค�าพูดจริงจงักบัรองหวัหน้าพ่อครวั 

ทีก่�าลงัเชด็หน้าว่า "นับจากวันน้ีไป เจ้าก็อยู่ให้ห่างจากสาวใช้แซ่ฉูห่น่อย 

หากยังท�าตัวไม่ดีอีก ระวังข้าจะแจ้งเรื่องเจ้าไปยังท่านเสนาบดี"

รองหัวหน้าพ่อครัวไม่กล้าพูดจาอีก สีหน้าดูไม่ได้เลยสักนิด

หัวหน้าพ่อครัวมองไปยังหัวหน้าพ่อบ้านตู้ ก่อนมองบุคคลท่ีอยู่ใน

อ้อมแขนอย่างเป็นกังวลอีกครั้ง "ต้ังแต่สาวใช้แซ่ฉู่ข้ึนเรือมาก็เมาเรือ 

มาโดยตลอด ข้าจะพยุงนางกลบัไปพักผ่อนทีห้่องก่อน ประเดีย๋วค่อยไปหา

หัวหน้าพ่อบ้านเพื่อพูดคุยเรื่องที่ท่านฝูอ๋องไม่พอใจในอาหารด้วยกัน"

"ไม่จ�าเป็น ข้าพยุงนางไปเอง เจ้าควรเตรียมอาหารเช้าของ 

บรรดาเจ้านายไม่ใช่หรอกหรือ" มือหนึ่งของหัวหน้าพ่อบ้านตู้จับข้อมือ 

ฉู่ซินเถียนเอาไว้ ต้องการจะดึงตัวนางมา

"ข้าไม่มทีางท�าให้เวลากินอาหารเช้าของเจ้านายทัง้สองต้องล่าช้าแน่" 

หวัหน้าพ่อครวัไม่คดิอยากปล่อยมอืแต่อย่างใด ในใจก็คดิว่า ตาเฒ่าลามกนี่

อายุปาไปเท่าไรแล้ว เป็นคางคกแล้วยังคิดอยากกินเน้ือห่านฟ้าอกี

เมื่อเห็นพวกเขาก�าลังจะทะเลาะกันแล้ว ฉู ่ซินเถียนก็สลัดร่าง 

หลุดออกจากการเหนี่ยวรั้งของท้ังสองคน "ข้ากลับห้องเองได้เจ้าค่ะ  

ทั้งสองท่านจัดการธุระของตนเองไปเถิด"

นางเดินจากไปอย่างรวดเร็ว ตอนที่เดินผ่านประตูก็ยังได้ยินเสียง

วิพากษ์วิจารณ์เล็กๆ น้อยๆ จากคนอื่นๆ

"เหอะ เสแสร้งเก่งนักนะ"

"ใช่แล้ว ในห้องครัวไม่ได้มีนางเป็นสาวใช้อยู่ผู ้เดียวเสียหน่อย  
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เจ้านายต้องตาในฝีมอืท�าอาหารของนาง นางก็เลยไม่เห็นผูใ้ดอยู่ในสายตา 

แม้แต่กับหัวหน้าพ่อครัว กับหัวหน้าพ่อบ้านตู้ก็ยังคิดดูถูก!"

ภายในห้องครัวก็มีการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นกันอยู่ ฉู่ซินเถียนคร้านจะ 

ให้ความสนใจแล้ว แต่หากมผีูใ้ดกล้าเอาเปรยีบนางล่ะก็ นางไม่มวัีนยอม

อย่างแน่นอน!

ฉูซ่นิเถียนกลบัไปทีห้่องพักด้วยจติใจอนัว้าวุ่น คาดไม่ถึงว่ายังไม่ทัน

ปิดประตู ก็มีเงาร่างหนึ่งผลุบเข้ามาในห้องอย่างไม่คาดฝันแล้ว

ยามน้ีแสงแดดลอดผ่านบานหน้าต่างเข้ามาแล้ว นางมองไปยัง

หัวหน้าพ่อบ้านตู ้ ท่ีเข ้ามาในห้องอย่างประหลาดใจ เมื่อเห็นเขา 

ลงกลอนประตูต่อ สีหน้านางก็เปลี่ยนไปทันควัน "หัวหน้าพ่อบ้านตู ้

มีธุระอะไรหรือ พวกเราออกไปคุยกันข้างนอกเถอะเจ้าค่ะ"

เมือ่เห็นเขาเดินเข้ามาใกล้ นางก็รบีร้อนหลบไปยังฝ่ังขวาของประตู 

ฝืนใช้โต๊ะเก้าอีช้ดุเลก็มาขวางก้ันระหว่างทัง้สองคนเอาไว้ อย่างน้อยก็ดกีว่า

ไม่ท�าอะไรเลย "ออกไปนะ! ไม่อย่างนั้นข้าจะตะโกนเรียกคนแล้ว"

"ไม่ต้องตะโกนไปหรอก สาวใช้แซ่ฉู่ ข้าจะเอ็นดูเจ้าเป็นอย่างดี  

การเดนิทางไปแคว้นหนีตนัยังเหลอือกีหน่ึงเดอืนกว่า คาดว่าเสนาบดเีฉวียน

ยังต้องใช้เวลาอยู่ในแคว้นหนีตันอีกอย่างน้อยสองถึงสามเดือน วันเวลา

ยาวนานเพียงนี้ ไม่ต้องพูดถึงหัวหน้าหรือรองหัวหน้าพ่อครัวเลย ยังมี 

บ่าวรับใช้อีกไม่รู ้ตั้งเท่าไหร่ท่ีสนใจเจ้าอยู่ แต่ขอเพียงเจ้ากลายเป็น 

คนของข้า ผู้ใดยังจะกล้าแตะต้องเจ้าอีก ใช่หรือไม่" เขาย้ิมจนตาหยี  

พลางเดินวนอ้อมโต๊ะตัวเล็กกับนาง
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ฉูซ่นิเถียนไร้วาจาเอ้ือนเอ่ย นางพูดได้เพียงว่าชวิีตประจ�าวันบนเรือ

ช่างแห้งแล้งย่ิง บรรดาเจ้านายยังมีความรื่นเริงหลากหลายแบบ แต่ 

หลังจากท่ีบ่าวรับใช้ท�างานเสร็จแล้วยังจะท�าส่ิงใดได้อีก บุรุษย่อมมี

อารมณ์ทางเพศพลุ่งพล่าน ส่วนสตรีก็ท�าตัวให้ง่ายสักหน่อย ทว่านาง 

ไม่คิดอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นจริงๆ

ฉูซ่นิเถียนเดนิไปกล่าวไป "หัวหน้าพ่อบ้านตูม้ภีรรยากับอนใุนจวน

อยู่ห้าคนจรงิหรอืไม่ น่ียังเป็นแค่สิง่ท่ีภายนอกรับรู ้หนน้ีท่ีติดตามท่านมาด้วย 

ดูคล้ายกับมีอยู่ผู้เดียว แต่เบื้องหลังน้ัน คาดว่าในบรรดาสาวใช้ก็ต้อง 

มีคนของท่านอย่างน้อยสามคน" ความจริงแล้วท่ีนางคิดอยากพูดคือ  

ท่านแก่แล้วยังบ้ากาม เช่นนี้ยังไม่เพียงพอให้เพลิดเพลินอีกหรือ!

"แล้วอย่างไรเล่า ข้าเป็นคนช่วยจัดการธุระแทนใต้เท้า ข้างกาย 

มสีตรคีอยปรนนบิติัเป็นเรือ่งทีส่มควรอยู่แล้ว นอกจากนี ้หากข้าต้องการ 

ขอแม่ครัวผู้หน่ึงจากใต้เท้า ใต้เท้าเองก็ไม่มีทางไม่มอบให้ข้าแน่" เขา 

เริ่มรู้สึกว่าโต๊ะเก้าอี้ชุดเล็กตรงหน้าช่างขวางมือขวางเท้าเสียจริง เขาจึง

ยืนอยู่เฉยๆ โดยไม่ขยับ "ข้ารูว่้าเจ้าเก็บเงินเพ่ือไถ่ตวัเองอยู่ แต่เจ้าอย่าได้ 

ใสซื่อเกินไปเลย ในปีนั้น ใต้เท้าซื้อเจ้าเข้ามาก็ใช้เงินแค่ห้าต�าลึงเท่าน้ัน 

แต่น่ีใต้เท้ากลับต้องการให้เจ้าเก็บเงินถึงห้าสิบต�าลึงเพ่ือจะไถ่ตัวเอง  

รอเจ้าเก็บเงินได้ครบห้าสิบต�าลึงแล้ว เจ้าแน่ใจหรือว่าจะหลุดพ้นจาก

สถานะบ่าวได้จริงๆ"

เมื่อศัตรูไม่ขยับ นางก็ไม่เดินต่อแล้ว "ใต้เท้ารับปากข้าแล้ว"

"เจ้าคดิว่าใต้เท้าเป็นคนเช่นไรกนั คนด?ี คนดทีีถู่กเขาฆ่าตายไปน้ัน

กลับมีอยู่ไม่น้อย" แววตาหื่นกามของเขายังคงจับจ้องไปที่หน้าอกของ 
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ฉู่ซินเถียนที่กระเพ่ือมข้ึนลงน้อยๆ เพราะอาการหอบหายใจ "แน่นอนว่า

ในเรือล�านี้ยังมีเจ้านายอยู่อีกคนหนึ่ง ซึ่งก็คือฝูอ๋อง ทว่าข้างกายเขา 

ก็มโีฉมงามท่ีพระพันปีทรงส่งมาให้ติดตามอกีหลายคนเช่นกัน เขาไม่มทีาง

เห็นเจ้าอยู่ในสายตาแน่"

"ไม่เหน็อยู่ในสายตาเป็นเรือ่งของเขา ไม่รบกวนให้หัวหน้าพ่อบ้านตู้

ต้องเปลอืงแรงใจแล้วเจ้าค่ะ" นางอดทนท่ีจะไม่ยกมอืข้ึนมาปิดบงัหน้าอก

ทว่าหัวหน้าพ่อบ้านตู้กลับมองเสียจนหัวใจคันคะเยอแล้ว เขา 

เลยีรมิฝีปากอย่างอดไม่ได้ "ข้าก�าลงัเตือนเจ้าเชยีวนะว่าอย่าได้มคีวามคดิ

จะโบยบนิเป็นหงส์เลย เดินเรอืมาได้ไม่ก่ีวนักม็สีาวใช้ไม่น้อยคอยหาโอกาส

ไปเดินวนเวียนอยู่รอบตัวฝูอ๋อง มีหลายคนท่ีได้ปรนนิบัติตอนนอน แต ่

เช้าวันต่อมาก็ถูกโบกมือไล่ออกมาแล้ว ไม่ได้รับประโยชน์ใดเลยสักนิด" 

กล่าวจบ เขาพลนัย่ืนมอืยาวมาจะจบัตัวนาง

ฉูซ่นิเถียนกลบัเคลือ่นไหวได้รวดเรว็กว่า นางกระโดดขึน้ไปบนเตยีง

อย่างว่องไว พร้อมย่ืนมอืไปหยิบกรรไกรจากกล่องเขม็กับด้ายทีอ่ยู่ใต้เตยีง

ขึ้นมา ปลายแหลมจ่ออยู่ท่ีฝ่ามือตนเอง "หากหัวหน้าพ่อบ้านยังไม่ยอม

ออกไป ข้าจะแทงมือตนเอง แต่ข้าจะบอกใต้เท้าว่าท่านเป็นคนแทงข้า"

แม้น�้าเสียงของนางจะยังหวานนุ่ม แต่ดวงตาใสกระจ่างคู่น้ันกลับ

ทอประกายเย็นเยียบอย่างที่ไม่เข้ากับอายุ หัวหน้าพ่อบ้านตู้มองออกว่า

นางจะต้องท�าตามที่พูดแน่นอน

"ข้าออกไปก็พอแล้ว เจ้าพักผ่อนดีๆ เถอะ" สีหน้าเขาเปลี่ยนไป 

เขียวคล�้า ตระหนักดีว่าเสนาบดีเฉวียนชื่นชอบฝีมือของฉู ่ซินเถียน 

มากเพียงใด ระยะเวลาเดินเรือยังอีกยาวนาน เขาไม่เชื่อว่าตนเอง 
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จะก�าราบนางไม่ได้!

ทันทีท่ีเขาเปิดประตูเดินออกไป นางก็พุ่งเข้าไปปิดประตูลงกลอน

ทันควัน ก่อนหันหลังแนบกับก�าแพงแล้วผ่อนลมหายใจยาวออกมา

ฉู่ซินเถียนไม่ใช่คนที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายได้ หลังพักผ่อน

ไปได้ครึง่ชัว่ยาม* นางก็ต้องกลบัไปยุ่งวุ่นวายทีห้่องครัวอย่างเหน็ดเหน่ือย

อีกครั้ง

เรื่องก่อนหน้านี้คล้ายไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เสียงกระซิบกระซาบ 

ในมมุต่างๆ กลายเป็นเรือ่งของฝอู๋องไปแล้ว คนผูน้ี้ยังถือเป็นหวัข้อทีทุ่กคน

วิพากษ์วิจารณ์ถึงมากที่สุดนับตั้งแต่พวกเขาขึ้นเรือมา

เขาวิตถารส�าส่อน เอ้อระเหยลอยชาย ทะเลาะวิวาทเล่นพนัน  

ชื่อเสียงเลวร้ายจนเป็นท่ีประจักษ์ชัด เป็นคนส�าคัญที่นักเล่านิทาน 

ทั่วเมืองหลวงน�ามาเล่าขานกันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ ขอแค่เป็นผู้ที่มีชีวิต

อยู่ในเมอืงหลวง ไม่มผีูใ้ดเลยทีจ่ะไม่รูเ้รือ่งชวีติและความเหลวไหลของเขา

บิดาของเขาฝูอ๋องคนก่อนเป็นพระอนุชาท่ีจักรพรรดิพระองค์ก่อน

รกัถนอมมากทีส่ดุ ก่อนทีจ่กัรพรรดิพระองค์ก่อนจะจากไป ฝอู๋องคนก่อน 

ก็ได้รบัความไว้วางใจให้คอยช่วยเหลอืจกัรพรรดพิระองค์ใหม่จนกลายเป็น 

เซ่อเจิ้งอ๋อง**

อย่างไรก็ตาม ต�าแหน่งของจักรพรรดิออกจะน่าดึงดูดจนเกินไป  

เขาจึงก่อกบฏแย่งชิงบัลลังก์ สุดท้ายก็ถูกสังหาร

เป็นเพราะได้รบับารมมีาจากตอนท่ีจกัรพรรดิพระองค์ก่อนยังมชีวิีตอยู่ 

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
** เซ่อเจิง้อ๋อง แปลว่าอ๋องผูส้�าเรจ็ราชการ เป็นค�าเรยีกชนิอ๋องผูท้�าหน้าท่ีแทนหรือเป็นตัวแทนของจกัรพรรดิ 
ในยามทีไ่ม่อาจบรหิารราชกิจได้ตามปกต ิบางครัง้ผูส้�าเรจ็ราชการอาจเป็นพระพันปี ฮองเฮา หรือขุนนางใหญ่ 
ที่ทรงอ�านาจ
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เคยมีพระราชโองการที่จะไม่ยกเลิกและริบบรรดาศักดิ์คืน จักรพรรดิที่

สบืทอดต�าแหน่งต่อมานัน้จงึให้บุตรชายเพียงคนเดยีวของเขาเว่ยหลนัโจว

รบัสบืทอดต�าแหน่งบรรดาศกัดิต่์อมา ได้ด่ืมด�า่กับชวิีตสงูศักด์ิของชนชัน้อ๋อง

แต่เว่ยหลนัโจวในฐานะทายาทของขนุนางกบฏกลบัไม่รูส้�านึกเลย

สกันดิเดยีว เขายังคงกินดืม่ เทีย่ว เล่นพนนั ท�าทกุสิง่อย่าง โฉมงามในจวน

หากไม่เกินพันก็เกินร้อย

การออกเดินทางไปยังแคว้นหนีตันคราน้ี พอได้รู ้ว ่าเขาก็เป็น 

หน่ึงในคณะทูตด้วย ก็มีสาวใช้อ่อนเยาว์หลายคนบนเรือท่ีใจเต้นระรัว 

พวกนางเคยได้ยินมาว่าคุณชายเจ้าส�าราญอย่างเขาหน้าตาดมีาก ถือเป็น

บรุษุรปูงามท่ีหาได้ยากย่ิงบนโลกนี ้ทัง้ได้ยินมาว่าเขาจะใจกว้างกับโฉมงาม

เป็นอย่างย่ิง มกัมอบเงนิทองและเครือ่งประดบัให้ชุดใหญ่อยู่เสมอ

ฉู่ซินเถียนไม่คิดอยากสร้างความสัมพันธ์อันใดกับบุรุษประเภทนี้

อยู่แล้ว นางเพียงอยากรีบเก็บเงินเพื่อให้ตนเองได้รับอิสระอีกครั้ง

นางท�าอาหารว่างแบบจีนชนิดหน่ึงเสร็จอย่างรวดเร็ว ก่อนให ้

บ่าวชายที่รับหน้าที่ส่งอาหารยกออกไป แต่ก็มักจะมีสาวใช้ใสซื่อท่ีคิด

อยากเข้าไปอยู่ในสายตาของผู้สูงศักดิ์โผล่มาให้เห็นอยู่เสมอ นางจึง 

ได้เห็นสาวใช้ผู้หนึ่งเดินเข้าไปยัดเศษเงินใส่ในมือของบ่าวชาย

บ่าวชายผงกศีรษะย้ิมรับ ก่อนที่ทั้งสองจะเดินออกจากห้องครัว 

ไปด้วยกัน

ตามหลักแล้ว บ่าวรับใช้ที่อยู่ในชั้นนี้ไม่สามารถไปเดินอยู่ในชั้นที่

เจ้านายทั้งสองพักอยู่ได้ แต่หากมีคนคอยช่วยเหลือก็ยังสามารถเข้าไป

สมัผสัใกล้ๆ ได้เช่นกัน แต่เป้าหมายนีใ้ช้ได้เฉพาะกับฝูอ๋องผูไ้ร้กฎระเบยีบ
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เท่านั้น กับเสนาบดีเฉวียนจะท�าเช่นนี้ไม่ได้เป็นอันขาด

และที่บ่าวชายผงกศีรษะก็เป็นการบอกว่าฝูอ๋องไม่ได้กินอาหาร

พร้อมกับเสนาบดีเฉวียน สาวใช้ผู้นั้นจึงมีโอกาสให้ไขว่คว้าได้

อย่างไรก็ตามผ่านไปเพียงไม่นาน สาวใช้ผู้นั้นก็เดินคอตกกลับมา

อย่างหดหู่ เห็นได้ชัดว่าฝูอ๋องไม่ถูกใจนาง จึงไม่ได้รั้งนางไว้ปรนนิบัติ 

ภายในห้องครัวพลันมีเสียงหัวเราะเย้ยหยันเบาๆ ดังมา

ฉู่ซินเถียนเพียงแค่ซุกตัวอยู่ในพ้ืนท่ีท�างานของตนเองเงียบๆ นาง

เตรยีมอาหารว่างยามบ่ายกับยามเย็น ทัง้ยังต้องศกึษาค้นคว้าอาหารว่าง

ชนิดใหม่ๆ ตลอดทั้งวันนางล้วนอยู่แต่ในห้องครัว

ทว่าเมื่อเทียบกันแล้ว งานของนางกลับค่อนข้างผ่อนคลายกว่า 

ผู ้อ่ืน การเตรียมและปรุงอาหารบนเรือเป็นงานที่หนักหนามากจริงๆ 

อาหารของบรรดาเจ้านายต้องท�าอย่างประณีตย่ิง กับข้าวและน�้าแกง

หลายอย่างล้วนก�าหนดมาก่อนแล้วอย่างชดัเจน หลงัพวกเขาท�าเสรจ็มือ้หนึง่ 

ก็แทบจะต้องเริ่มเตรียมอาหารมื้อถัดไปทันที

บางทนีีอ่าจจะเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้บางคนรูส้กึขดัหขัูดตาฉูซ่นิเถียน 

ก็เป็นได้ ด้วยนางมีหน้าท่ีรับผิดชอบอาหารว่างของพวกเจ้านายเท่านั้น  

ขณะท่ีบ่าวรับใช้กลับไม่จ�าเป็นต้องกินอาหารว่าง เมื่อรวมเข้ากับที่นาง 

มักจะมีท่าทีผ่อนคลาย บนโต๊ะเบื้องหน้าไม่ต้องเจอความมัน จึงท�าให ้

คนอื่นๆ เกิดความรู้สึกคิดไปเองว่านางมีเวลาว่างมากก็เป็นได้

แต่ไม่ว่าจะพบเจอแววตาอิจฉาริษยา หรือแววตาห่ืนกระหายของ

หัวหน้าพ่อครัวกับรองหัวหน้าพ่อครัว ฉู่ซินเถียนก็ล้วนไม่ใส่ใจท้ังสิ้น 

เน่ืองจากยามน้ีนางต้องผจญอยู่กับอาการเมาเรือซึ่งรบกวนชีวิตนาง 
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อย่างร้ายกาจ หลายครั้งท่ีมีกลิ่นน�้าแกงต่างๆ หรือกลิ่นอาหารอบนึ่ง 

ลอยแผ่กระจายไปท่ัวห้อง มกัจะท�าให้นางคลืน่ไส้อยู่เสมอ นางพยายาม 

อดกลัน้แล้วอดกลัน้อกีจนสดุความสามารถ ก่อนจะอดทนมาถึงตอนเย็นได้

ในที่สุด 

หลังเตรียมอาหารว่างเสร็จ นางก็ยกถังน�้าอุ ่นมาด้วยถังหนึ่ง 

พลางลากร่างอันเหน่ือยล้ากลับไปที่ห้อง ช�าระกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ก็นอนหลับไป

ระหว่างนัน้ประตหู้องของนางกถู็กเคาะอยู่หลายครัง้ แม้แต่ท่ีหน้าต่าง 

ก็ยังปรากฏเงาด�า มคีนเคาะเบาๆ แล้วผลกั แต่นางกลบัท�าเป็นไม่ได้ยิน  

ในท่ีสดุเสยีงเหล่านัน้ก็สงบลงเสยีที ให้นางได้นอนหลบัสนทิ

เป็นเพราะท้ังวันยังไม่ได้กินอะไร กลางดึก นางจงึถูกเสยีงครวญคราง

ของกระเพาะปลกุให้ต่ืนขึน้อกีครัง้

โครกครากๆ

นางถอนหายใจยาวพลางลืมตาข้ึน แล้วหยิบตะเกียงน�้ามัน 

แอบเดนิไปยังห้องครวัอกีครัง้ หลงัยุ่งวุ่นวายอยู่ครูห่นึง่ ขนมแป้งอบผงิก่ัว* 

เคม็สดใหม่เรยีบง่ายถาดหนึง่ก็เป็นอนัเสรจ็สิน้ ในตอนท่ีนางน่ังลงกินน้ัน...

น�า้เสยีงกลัว้หัวเราะก็ดังขึน้ "หนตูวัใหญ่อย่างเจ้าตรงเวลาน่าดเูลยน่ี"

นางกัดลงไปค�าหนึ่ง แล้วก็ต้องส�าลักอีกครั้ง "พรูด แค่กๆๆ..."

บุรษุทีโ่ผล่มาโดยไร้สุม้เสยีงช่วยตบหลงัให้นางหลายหน "จรงิๆ เลย 

ทุกครั้งที่สาวๆ เห็นข้ามักจะมีท่าทีลุ่มหลงเหม่อลอย มีแค่เจ้านี่แหละ 

ที่มักจะไอส�าลัก"

* ผิงกั่ว หมายถึงแอปเปิ้ล
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จากนั้นเขาก็รินน�้าชาให้นางเหมือนเดิม ก่อนจะสะบัดชุดคลุมยาว

นั่งลงอย่างสบายใจ ยื่นมือไปย้ายจานมาไว้ตรงหน้าเขา จากน้ันก็จู่โจม

ขนมแป้งอบผิงกั่วเค็ม กัดไปหนึ่งค�า ดวงตาเขาก็สว่างวาบขึ้นทันใด

"น่ัน...แค่ก เป็น...ของข้า แค่กๆๆ" นางย่ืนมอืออกไปหมายปกป้อง

อาหารมือ้ดกึของตนเองอย่างอารมณ์เสยี แต่จนใจทีแ่ขนนางยาวไม่พอ

บุรุษผู ้ น้ันถือเป็นนักกินผู ้หนึ่ง เขากินไปผงกศีรษะไป ทั้งยัง 

ไม่ลมืกล่าวขอบคุณ "อมื อาหารชนิดนีพิ้เศษมากจรงิๆ ให้รสเปรีย้วหวาน

ของผลไม้ เข้ากับความเคม็ได้อย่างพอเหมาะ กินแล้วสดชืน่ไม่เลีย่นเลย  

กินเวลานี้ก�าลังดีทีเดียว"

เพียงไม่นานเขาก็กินขนมแป้งอบผิงก่ัวหมดโดยไม่เหลือสักชิ้น 

สภาพตอนกินของคนผูน้ีก้ยั็งสง่างามอย่างมาก ฉูซิ่นเถียนถึงกับมองเพลิน

จนลืมเรียกให้เขาหยุดกินได้แล้ว สุดท้ายตรงหน้าก็เหลือเพียงจานเปล่า

อีกครั้ง

สองมือนางก�าเป็นหมัดแน่นพร้อมถลึงตาใส่เขา นางกดข่ม 

อารมณ์โกรธเอาไว้แล้วกล่าวออกไป "ไม่เกินไปหน่อยหรือ นีเ่ป็นของทีข้่า 

ท�าขึ้นอย่างยากล�าบาก"

เขาผงกศีรษะอย่างสบายใจและผ่อนคลาย พร้อมย่ืนมือออกไป

หยิบผ้าเช็ดมือที่ดูสะอาดผืนหนึ่งมาเช็ด "อืม ล�าบากเจ้าแล้ว"

นางเบิกตากว้าง "แค่นี้?!"

เขายกผ้าเช็ดมือขึ้นมาเช็ดปาก ก่อนโน้มตัวไปข้างหน้ากะทันหัน 

ดวงตาดอกท้อ* เรียวยาวภายใต้แสงไฟคู่น้ันสะท้อนใบหน้าของนาง  
* ดวงตาดอกท้อ เป็นช่ือลักษณะดวงตาเจ้าเสน่ห์ซึง่งามได้รปูเหมอืนกลบีดอกท้อ ตาโตเรยีวยาว หางตาโค้งงอน 
แพขนตาหนายาว ในทางนรลักษณ์ว่าเป็นลักษณะดวงตาของคนเจ้าชู้
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เขาถามด้วยน�้าเสียงแหบพร่าเปี่ยมเสน่ห์ "เจ้าต้องการอะไรเล่า ข้าจะ 

ตอบรับทุกสิ่งอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขใด"

นางกลนืน�า้ลายโดยไม่รูต้วั คนผูน้ี้ก�าลงัเกีย้วสาวอยู่รน่ีึ สมควรตาย! 

ก�าลังยั่วยวนข้าอยู่หรือไร ดูจากใบหน้าของเขาแล้วน่าจะอายุสักยี่สิบได้

กระมัง เฮ้อ อายุของคนสมัยโบราณ ข้ามองไม่ค่อยออกจริงๆ

ทว่าบุรุษผู้นี้ยังคงโน้มเข้ามาใกล้ฉู่ซินเถียนมากข้ึนเรื่อยๆ จวบจน

ตอนนีเ้ขาถึงขัน้ปีน...ปีนขึน้โต๊ะแล้ว! เมือ่มองเห็นใบหน้าคมคายจวนจะ

แนบชิดกับใบหน้านางอยู่แล้วน้ัน โดยไม่แม้แต่จะหยุดคิด ฉู่ซินเถียน 

พลันเอนร่างไปข้างหลังทันใด ทว่านางกลับลืมไปว่าเก้าอี้ที่นั่งอยู ่นี้ 

ไม่มีพนักพิง ทันทีที่ไม่มีอะไรมารองรับหลัง นางก็เอนล้มลงไปทันที  

เสียงโครมดังขึ้น ทั้งคนทั้งเก้าอี้ลงไปกองอยู่กับพื้นพร้อมกัน

"โอ๊ย!" นางร้องออกมาอย่างเจ็บปวด

"เสียงอะไรกัน"

ข้างนอกห้องครัวพลันมีเสียงดังตามมา ตอนที่นางผุดลุกขึ้นด้วย

สีหน้าตกใจ แสงตะเกียงในห้องครัวก็ดับวูบลง ภายในห้องครัวตกอยู่ใน

ความมืดกะทันหัน

ข้างนอกห้องครัวมีเสียงฝีเท้าดังมา แสงตะเกียงดวงหน่ึงก็พลอย

ขยับไหวไปด้วย

แย่แล้ว! หากถูกเจอตวัก็แย่แล้ว! นางตัวแข็งอยูท่ี่เดิม มอืพลนัถูกคน

คว้าจบั นางถูกดึงตัวไปอยู่ในอ้อมกอดของใครบางคน นางถลงึตาใส่คน 

ในความมดืทีม่องเห็นใบหน้าได้ไม่ชดัแต่แรกแล้วอย่างลนลาน "ผู้ใดกัน"

"นอกจากข้าแล้วจะยังเป็นผูใ้ดได้อกี" น�า้เสียงทุ้มต�า่ของบรุษุท่ีคุ้นเคย
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แฝงไปด้วยอาการกลั้วหัวเราะ

นางยังอยากจะพูดอะไรต่ออกี แต่ฝ่ามอือุน่ร้อนของเขากลบัปิดปากนาง

ทนัที แล้วตระกองกอดนางพาเดินไปหยุดอยู่อกีมมุห้องครัว

ชัว่ขณะต่อมาก็มอีงครกัษ์สองคนถือตะเกียงน�า้มนัส่องเข้ามาข้างใน 

พวกเขาเพียงมองส�ารวจอย่างส่งๆ ก่อนจากไป

รอบด้านตกลงสู่ความมืดอีกครั้ง ฉู่ซินเถียนผ่อนลมหายใจออกมา 

นางอยากจะผลักบุรุษที่กอดตนเองออกไป แต่เขากลับกอดนางแน่นข้ึน

เสียอย่างนั้น พร้อมกล่าวเสียงเบา "ยังไปไม่ไกล"

"อ้อ" นางได้แต่อยู่นิ่งๆ อย่างว่าง่าย

เมือ่ร่างกายอยู่ในความมดื สมัผสัทัง้หมดล้วนเปลีย่นเป็นเฉยีบคม 

ย่ิง นางสามารถสัมผัสได้ถึงจังหวะหัวใจที่เต้นอย่างสม�่าเสมอภายใต ้

แผ่นอกกว้าง รวมไปถึงท่อนแขนก�าย�าของเขาที่โอบกอดนางอยู่

เขากระจ่างมาโดยตลอดว่าถึงแม้นางจะอายุยังน้อยแต่ร่างกาย

กลบัเจรญิเติบโตได้ดีมาก กระนัน้เขาก็คิดไม่ถึงว่าความรู้สึกตอนกอดนาง

เอาไว้จะดีเพียงนี้ ตัวคนนุ่มน่ิมราวกับซาลาเปาเน้ือลูกเล็กท่ีเพ่ิงน่ึงเสร็จ  

บนร่างเองก็มีกลิ่นแป้งจางๆ ตอนท่ีนางหายใจเข้าออกถ่ีกระชั้นด้วย 

ความเป็นกังวล ความอวบอิ่มของเด็กสาวท่ีคอยกดแนบกับหน้าอกเขา 

เป็นระยะๆ ยิ่งเป็นรสชาติที่งดงามมาก

"ยังเดินไปไม่ไกลอีกหรือ นานมากแล้วนะ" ฉู่ซินเถียนใช้นิ้วจิ้มเขา

อย่างอดไม่อยู่พลางเอ่ยถามเสียงเบา

มุมปากเขาหยักยกขึ้น ลมหายใจอุ่นร้อนอยู่ข้างหูนาง กล่าวด้วย 

น�า้เสยีงแหบพร่า "ความจรงิเดินไปไกลมากแล้ว แต่เหมอืนเจ้าจะหลับไป 
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ข้าถึงได้ไม่กล้าขยับ"

ฉูซ่นิเถียนพลนันิง่อึง้ไป ก่อนจะผลกัเขาออกอย่างแรงด้วยความโมโห 

เจ้าคนห่ืนกามนี ่ในสถานการณ์เช่นนีข้้ายังจะหลบัลงอกีหรอื!

ชัว่ขณะต่อมา เสยีงก๊องแก๊งๆ ก็ดงัข้ึนกะทันหัน คล้ายเป็นเสียงหม้อ

หล่นลงพื้น เป็นเพราะการผลักของข้าหรือเปล่า

สวรรค์! องครักษ์สองคนน้ันจะย้อนกลับมาอีกหรือไม่ นางตกใจ 

จนไม่กล้าขยับ

บุรษุผูน้ั้นก็นิง่เงียบ แต่เขาท่ีมองเห็นในความมดืได้น้ันกลับสามารถ

มองเหน็ความหงุดหงดิและความไม่สบายใจในดวงตาคูก่ลมคูน้ั่นของนาง

ได้อย่างชัดเจน เขาข่มกลั้นเสียงหัวเราะไว้โดยไม่พูดอะไร

รอบด้านน่ิงเงียบอยู่อกีครูใ่หญ่ ไม่มผีูใ้ดมาอกีเช่นกัน เห็นได้ชดัว่า

บรรดาเวรตรวจตรายามกลางคืนเหล่านั้นเดินไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้ว

ดวงตาของฉู่ซินเถียนเองก็คุ้นชินกับความมืดแล้ว นางสามารถ 

มองเห็นต�าแหน่งท่ีบุรุษผู้น้ันอยู่ได้แล้ว ซึ่งอยู่ห่างจากนางเพียงสามก้าว

เท่านั้น "น่าจะไม่เป็นอะไรแล้วกระมัง"

เขาผงกศีรษะ

ฉู ่ซินเถียนถึงได้คล�าความมืดเดินไปจนถึงหน้าเตาไฟ และ 

น�าตะเกียงน�า้มนัทีน่างวางไว้ข้างบนมาจดุสว่าง ทว่ากลบัพบว่าหม้อและ

ฝาหม้อที่หล่นเสียงดังก๊องแก๊งเมื่อครู่นี้อยู่ห่างจากพวกเขาไปช่วงหนึ่ง 

จากระยะห่างและความสูงของต�าแหน่งท่ีบุรุษผู ้นั้นยืนอยู่ในตอนนี้  

ไม่มีทางสัมผัสโดนได้แน่

ดวงตานางมโีทสะผดุวาบขึน้ "เจ้าจงใจไปชนมนั!" นางเดนิไปทาง
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หม้อและฝาหม้ออย่างโมโห แล้วนัง่ยองๆ เพ่ือเก็บของทีอ่ยู่บนพ้ืนมาจดัวาง

ให้เรียบร้อยอีกครั้ง

เขาเองก็เดินตามมาด้วย "เจ้ากล่าวหากันเกินไปแล้ว ยามน้ัน 

มดืเพียงน้ี ใครจะรูว่้ามอีะไรอยู่ข้างหลังบ้าง นอกจากน้ี ข้าเองก็นึกไม่ถึงว่า

เรีย่วแรงเจ้าจะมากเพียงน้ี ข้าถูกผลักไปไกลเพียงน้ัน โซเซไปต้ังหลายก้าว  

เป็นเพราะข้าย้ังตัวเองเอาไว้หรอกถึงได้โดนของพวกนีเ้ข้าให้ ก่อนจะสะดุง้

เดนิกลบัมาข้างหน้าอกีหลายก้าวโดยไม่รูต้วั ทีน่ี่มดืสนทิเช่นน้ี ข้าจะไปรู ้

ได้อย่างไรว่าต้องเดินไปทางไหน" บนใบหน้าคมคายแสดงสีหน้าตัดพ้อ 

ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม

ก็จริง ยามนั้นมืดเพียงนั้น อีกทั้งแรงของข้าก็ไม่น้อยจริงๆ

"ขอโทษด้วย ข้าใส่ร้ายเจ้าเกินไป" นางกล่าวอย่างกระอักกระอ่วน

ขอโทษง่ายดายเพียงนี้เชียว? บุรุษผู้นั้นนิ่งอึ้งไป ก่อนยิ้มออกมา  

"ไม่เป็นไร พวกเราเก็บข้าวของกันเถิด พรุ่งนี้เช้ายังต้องท�างานอีก"

"ตกลง" นางผงกศีรษะ

ทั้งสองคนช่วยกันท�าให้ห้องครัวกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว

และเงยีบเชยีบ ฉูซ่นิเถียนมองดูเขาคดิอยากจะพูดอะไร ทว่าเขากลบัย้ิม

กล่าวขึ้นมาก่อน "คืนพรุ่งนี้เจอกัน"
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คืนพรุ่งนี้? ไม่เพียงเท่านั้น! ยังมีคืนที่สอง ที่สาม ที่ส่ี หลายคืน 

ตดิต่อกัน บรุษุท่ีกินดืม่เปล่าๆ ผูน้ีม้กัจะปรากฏตวัตรงเวลาในตอนทีน่าง 

ท�ามือ้ดกึเสรจ็เรยีบร้อยเสมอ หากไม่ได้อยู่ในยุคโบราณ นางคงนึกสงสยัว่า

ภายในห้องครัวได้ติดตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้หรือไม่

ทุกครั้งท่ีมาเขามักจะเอาแต่ยิ้มแย้มพูดคุยเพียงไม่ก่ีประโยค  

ส่วนใหญ่คือ 'น่ีคืออะไร' 'พิเศษมาก!' 'อร่อยเกินไปแล้ว!' จากน้ัน 

พอกินเสร็จก็จะสะบัดก้นจากไปทันที

เขามาแย่งกินชดัๆ! แม้ค่าวัตถุดบินางจะไม่ได้เป็นผูอ้อก แต่นางก็ต้อง

เปลอืงเวลาและก�าลงั น่ีออกจะไม่ยุติธรรมเกินไปแล้ว

คืนนี้  ฉู ่ซินเถียนมองดูบุรุษผู ้ น้ันก�าลังกินฮั่นเป่า* ซึ่งนางใช้ 

หมั่นโถวขาวน�าไปทอดเป็นขนมปัง ตรงกลางใส่เน้ือวัวทอด แตงกวา 

2

* ฮั่นเป่า หมายถึงแฮมเบอร์เกอร์
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มะเขือเทศ และไข่ลงไป นางผงกศีรษะภายใต้แสงตะเกียงน�้ามัน 

พร้อมกล่าว "น่ี! เจ้ามากินเปล่าๆ ติดกันหลายคืนแล้ว หากข้าคิดเก็บ 

ค่าใช้จ่ายจากเจ้า คงไม่เกินเลยไปจริงหรือไม่"

บุรุษผู ้น้ันเขมือบของกินที่เพ่ิงท�าเสร็จใหม่ๆ ในมือไปค�าใหญ่  

หลังเคี้ยวแล้วเขาก็กลืนลงไปด้วยความพอใจ จากน้ันจึงด่ืมน�้าผลไม้ค้ัน

ไปอีกอึกหนึ่ง แล้วถึงได้เงยหน้าขึ้นมองนาง "เจ้าอยากหาเงิน?"

นางผงกศีรษะ "มีเงินถึงจะท�าเรื่องที่อยากท�าได้" 

"เจ้าไม่ได้เป็นแค่บ่าวหรอกหรือ จะอยากท�าเรื่องที่ตัวเองอยากท�า 

ได้อย่างไร นอกเสียจากว่า...เจ้าอยากเก็บเงินไปไถ่ตัว?" เขาเลิกค้ิวเข้ม

มองดูนาง

นางไม่ได้ปฏิเสธ แล้วก็ไม่ได้หลบเลี่ยงแววตาที่แฝงไปด้วย 

ความประหลาดใจของเขา การข้ามมติมิายังยุคโบราณ เร่ืองทีท่�าให้นาง 

รูส้กึพ่ายแพ้มากทีส่ดุกคื็อการไม่อาจจดัการชวิีตตนเองได้ สญัญาขายตวั

บ้าบออะไรกัน!

"ถึงเจ้าจะจริงจัง แต่เจ้าก็เป็นแค่สาวใช้ผู ้หน่ึงเท่าน้ัน ดีไม่ด ี

กระท่ังตวัหนังสอืยังรูจ้กัแค่ไม่ก่ีตัว หลงัเจ้าไถ่ตวัแล้วคดิจะไปท�าอะไรเล่า" 

เขาเกิดความรู้สึกสนใจขึ้นมากะทันหัน

"นั่นเป็นเรื่องของข้า ข้าแค่อยากถามเจ้าว่าเจ้ากินของที่ข้าท�า  

การจ่ายเงนิเป็นเรือ่งท่ีสมเหตุสมผลจรงิหรอืไม่" นางมองเขาอย่างจรงิจงั

เขากัดอาหารเลิศรสในมือไปอีกค�าใหญ่ ดวงตาดอกท้อน่ามอง

เหลือบมองดวงตาสว่างไสวใสกระจ่างคู่กลมของนางคู่นั้น นึกไม่ถึงว่า 

แววตาของนางจะแฝงความหนักแน่นเอาไว้ด้วย
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เขากินหมดภายในไม่ก่ีค�า ก่อนดืม่น�า้ผลไม้ตามไปด้วย แล้วชีไ้ปท่ี

ส่วนของนางส่วนนั้น

"น่ีเป็นของข้า" นางหยิบขึน้มากินอย่างอารมณ์เสยี ทุกๆ คืนนางต้อง

ท�าเพ่ิมให้เขาอกีหน่ึงส่วน นึกไม่ถึงว่าเขาจะยังกล้าหมายตาส่วนของนางอีก!

เขาเองก็ไม่กล่าวอะไร แค่มองดูนางกินอาหารส่วนนั้นไปจนหมด

อย่างเงยีบๆ แล้วถึงได้พูดเข้าประเด็น "ข้าไม่มีเงิน แต่รู้วิชาแพทย์เลก็น้อย 

สามารถช่วยตรวจให้เจ้าได้" เขาตบหน้าอกตนเองอย่างมั่นใจ ก่อน 

กะพริบตาวิบวับให้นาง

เอ่อ แม้จะตัดสินคนจากหน้าตาไม่ได้ แต่ว่า...นางพิจารณาดูเขา

ตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้า แล้วมองจากปลายเท้าข้ึนไปยังใบหน้าคมคาย 

ที่ก�าลังแสดงสีหน้ากระหย่ิมได้ใจ ปลายคางเขายังเชิดสูงข้ึนเร่ือยๆ  

"ช่างเถอะ"

เขาเบกิตากว้างทนัใด "สาวน้อย เจ้าไม่เชือ่? มาเถอะๆ ข้าจะจบัชพีจร

ให้เจ้าเอง"

พูดว่าจะท�าก็ท�าจรงิๆ เขาดงึมอืของนางไปจบัชพีจร ต้ังสมาธิแน่วแน่ 

ดูจริงจังแตกต่างจากวันอื่นๆ

นางนกึขนัเลก็น้อย ท่าทางเช่นน้ีของเขามองดูแล้วนับว่าดดูไีม่น้อย 

ทว่าหลังจากนั้นคิ้วของเขากลับขมวดเข้าหากันแน่นขึ้นเรื่อยๆ แววตา 

ที่มองดูนางแฝงไปด้วยความเคร่งเครียด หัวใจของนางเองก็แกว่งไกว 

ขึ้นมา

"จุ๊ๆๆ เหตุใดอายุน้อยๆ จึงป่วยเป็นพิษเหมันต์ได้เล่า" จู่ๆ เขาก็ 

นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เขาอายุสิบสามเคยติดตามท่านอาจารย์ไปตรวจ 
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คนไข้ตัวน้อยอายุสามสี่ขวบผู้หนึ่ง พิษเหมันต์บนร่างของคนผู้นั้นได้รับ 

มาจากมารดา ทุกปีท่านอาจารย์ของเขาจะต้องไปตรวจซ�้าหนึ่งครั้ง

"พิษเหมันต์?" นางอึ้งไป หรือว่าทุกครั้งที่ท้ังร่างเย็นเฉียบเป็น 

ปีศาจน�้าแข็งจะเป็นเพราะสาเหตุนี้?

"อย่าบอกว่าเจ้าไม่รูเ้รือ่ง ทุกๆ เดอืนจะมช่ีวงเวลาหนึง่ทีม่อืเท้าเจ้า

เย็นเฉียบ ไม่ว่าท�าอย่างไรก็ไม่อุ่น ย่ิงกลางดึกย่ิงหนาวจนถึงขั้นตัวสั่น 

อยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่" เขาขมวดคิ้วกล่าว

นางผงกศีรษะอย่างโง่งม ก่อนมองเขาอีกครั้ง นึกไม่ถึงว่าเขาจะ 

พอมีฝีมืออยู่บ้างจริงๆ

"ดูจากท่าทางงุนงงของเจ้าแล้ว คิดว่าข้ารู้จักแต่กินจริงๆ หรือไร" 

เขายิ้มพลางเคาะศีรษะนางเบาๆ

ฉูซิ่นเถียนถึงได้สติกลบัมา ก่อนจะปัดมอืเขาออกอย่างอารมณ์เสยี 

"เคาะลงมาเช่นนี้ประเดี๋ยวข้าก็โง่หรอก"

"เจ้าเองก็ดไูม่ค่อยฉลาดอยู่แล้ว เกิดมามหีน้าตาซือ่บือ้" เขาไม่เชือ่ฟัง

ทีน่างพูดเลยสกันดิ หนน้ีถึงกับขย้ีศรีษะนาง จงใจท�าให้เรอืนผมทีม่ดัเป็นมวย

ของนางยุ่งเหยิง

"นี่! เจ้าจะท�าเกินไปแล้วนะ" นางตีมือเขาติดๆ กันสองครั้ง 

อย่างโมโห

แรงมอืของนางไม่เบา ท�าให้เขาขมวดคิว้ "เจ้าแรงมากเพียงนี ้ตกลง

อายุเท่าไรกันแน่"

ฉู่ซินเถียนถลึงตาใส่เขาอย่างไม่สบอารมณ์ "สิบสามได้กระมัง"

เมื่อเห็นเขาใช้สายตาที่เหมือนกับมองคนปัญญาอ่อนมองมาท่ีตน 
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ฉู ่ซินเถียนจึงบุ ้ยปาก "ตั้งแต่ข้าจ�าความได้ก็ถูกขายไปมาระหว่าง 

พวกพ่อค้าทาส อายุน้อยเกินจะท�าอะไรได้ จงึถูกขายท้ิงไปอกีหน วันเกิด 

ก็ถูกเปลี่ยนไปตามใจ"

เขาแสดงสีหน้าเห็นใจออกมา "จุ๊ๆ เด็กที่น่าสงสาร"

นางไหวไหล่ "ก็ยังดี ข้าได้ใช้ชวิีตตัวคนเดียวโดยไม่ต้องเป็นห่วงใคร"

เขาพลันมองนางด้วยใบหน้าจริงจัง "เด็กดี ยอมรับชะตากรรม 

เพียงนี้ ข้านับถือเจ้าแล้ว!" เขาเคาะศีรษะนางอีกครั้ง เพียงแต่หนน้ี 

ลงมืออ่อนโยนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด "คืนพรุ่งนี้ข้าสามารถเอายามาให้

เจ้าได้ จ�าไว้ว่าต้องกินยาให้ตรงเวลา กินครัง้ละหน่ึงเมด็ ทัง้ยงัต้องกินไป 

อีกหลายปี ไม่อาจขาดตอนได้ มิฉะนั้นฤทธิ์ยาจะไร้ผลไปทันที"

"หลายปี?" ฉู่ซินเถียนถามอย่างตกใจ

เขาลบูปลายคาง "ใช่แล้ว หากต้องการแก้พิษเหมนัต์ของเจ้าก็ต้อง 

ใช้เวลานานเพียงน้ี พิษสลกัลกึเข้ากระดูกไปแล้ว เวลาน้อยกว่าสามปีห้าปี

แก้พิษนี้ไม่ได้หรอก"

ฉู่ซินเถียนกัดริมฝีปาก ตรวจโรคถือเป็นเร่ืองหนึ่ง จ่ายยาก็นับเป็น

อกีเรือ่ง "ข้า...ข้าไม่มเีงินหรอก ช่างเถอะ ถึงอย่างไรหลายสิบปีมาน้ีก็ไม่ใช่

ทนมาได้หรอกหรือ...โอ๊ย!"

บุรุษผู้น้ันพลันย่ืนมือออกมาดีดหน้าผากฉู่ซินเถียน เรี่ยวแรงนั้น 

ไม่เบาเลย ท�าให้นางเจ็บจนร้องโอดโอยออกมา

พอเห็นนางร้อง เขาก็ขมวดค้ิวมุ่น พลางย่ืนมือออกไปช่วยนาง 

นวดหน้าผาก "ใครใช้ให้เจ้าพูดจาไม่รูจ้กัคดิเช่นนี ้หากยังไม่แก้พิษเหมนัต์

อีก เจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ก่ีปี ตัวเจ้าก็ได้แต่นอนอยู่บนเตียงแล้ว ยังจะ 
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ท�าเรื่องที่เจ้าคิดอยากท�าได้อีกหรือ"

ฉู่ซินเถียนพลันไร้ค�าโต้แย้ง กระน้ันความห่วงใยในค�าพูดของเขา

นางก็ฟังออกแล้วเช่นกัน แม้หน้าผากจะยังเจ็บอยู่บ้าง แต่นางไม่อาจ 

ไม่ยอมรับว่ามือที่นวดอยู่ของเขาอบอุ่นอย่างยิ่ง ไม่ท�าให้คนรู้สึกรังเกียจ

เลยแม้แต่น้อย ท้ังยังให้ความอบอุน่ไปถึงหวัใจอย่างทีห่าค�ามาอธิบายไม่ได้

"อย่างไรก็ตาม ยาเหล่าน้ีจะไม่คิดเงินชั่วคราว ขอแค่เจ้าเตรียม 

อาหารมื้อดึกเพ่ิมให้ข้าหน่ึงส่วนก็พอ ส่วนเร่ืองในภายหลัง...ค่อยว่ากัน 

อกีท"ี เมือ่เห็นว่ารอยแดงบนหน้าผากนางจางลงไปบ้างแล้ว เขาก็ย้ิมแย้ม 

พลางปล่อยมอืในทีส่ดุ

ฉู่ซินเถียนเอ่ยถามเขา "เจ้าเป็นหมอที่ติดตามมาบนเรือหรือ"

เขาย้ิมออกมา "ไม่ใช่ ข้าเป็นแค่บ่าวรบัใช้ข้างกายท่านหมอ เรยีนไปได้

ครึ่งทางก็ขี้เกียจแล้ว" เห็นนางเบิกตากว้างข้ึนมากะทันหัน รอยย้ิม 

บนใบหน้าของเขาก็ย่ิงกว้างข้ึน "สบายใจได้ วิชาแพทย์ของข้ารักษาโรคนี้

ให้เจ้าได้ไม่มีปัญหาอะไรแน่ แล้วก็ไม่มีทางจ่ายยาผิดให้เจ้าด้วย"

นางได้แต่ผงกศีรษะอีกครั้ง

เขาชะงกัไปเลก็น้อยก่อนกล่าวต่อ "เจ้าจดัการเกบ็กวาดให้เรยีบร้อย

แล้วรีบกลับห้องไป อ้อ จริงด้วย ลืมบอกเจ้า ตอนท่ีเจ้ามายังห้องครัว  

มคีนผูห้นึง่แอบตามเจ้ามาด้วย แต่เขาถูกข้าใช้ไม้กระบองฟาดท้ายทอยเขา 

ไปหนหน่ึง หมดสติไปแล้ว หากเจ้าคิดอยากขอบคุณข้าก็ง่ายดายมาก  

แค่เพิ่มอาหารคืนพรุ่งนี้เป็นเท่าตัว"

เขาส่งรอยย้ิมทีม่ากเพียงพอจะหว่านเสน่ห์สตรทุีกคนให้กับฉูซ่นิเถียน 

มองดนูางจบัจ้องอย่างน่ิงอึง้แล้วเขาก็เดินจากไปอย่างพึงพอใจ
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พอเขาเดินจากไปฉู่ซินเถียนถึงได้สติกลับมาจริงๆ ใบหน้านาง 

แดงก�่า มือกุมหัวใจที่เต้นระรัว คนผู้นี้เป็นมารร้าย เป็นปีศาจร้ายตัวโตๆ 

โดยแท้ อยู่ดีๆ จะมาโปรยเสน่ห์ใส่นางท�าไมกัน!

นางสบถด่าในใจไม่ก่ีประโยค ก่อนรบีจดัการเก็บกวาดทีน่ีจ่นเสร็จ 

แล้วถือตะเกียงน�้ามันเดินออกจากห้องครัวไป

ยามดึก บนเรือมีทางเดินเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่งท่ีบนเพดาน 

แขวนโคมไฟเอาไว้ มีบางแห่งท่ีมืดมิดอย่างมาก เฉกเช่นทางเดินยาว 

ทีจ่ะพาฉูซ่นิเถียนกลบัไปยังห้องพักสายนี ้ เมือ่นางเดนิไปได้สกัพักก็มองเหน็

เงาร่างหนึ่งนอนฟุบอยู่กับพื้น...แน่นิ่งไม่ไหวติง

ทันทีที่นางนั่งยองลงไปก็ได้กลิ่นสุราเหม็นหึ่งโชยออกมาจาก 

ร่างท่ีสลบไสล หลงัลดตะเกียงน�า้มนัลงต�า่กว่าเดมิ นางก็มองเห็นใบหน้า

ของอีกฝ่ายชัดเจน...รองหัวหน้าพ่อครัว!

ฉูซ่นิเถียนสงัเกตอย่างละเอยีด เหน็บรเิวณหลงัศรีษะมก้ีอนบวมเป่ง

อยูก้่อนหนึง่ดังคาด ทว่านางกลบัไม่รูส้กึผดิเลยสกันิด นางเพียงลกุขึน้ยืน

แล้วเดินข้ามตัวเขาจากไป

วันรุ่งขึ้น ภายในห้องครัวยังคงยุ่งวุ่นวายเหมือนท่ีผ่านมา ทุกคน 

ต่างยุ่งอยู่กับงานในมือตนเอง มีเพียงรองหัวหน้าพ่อครัวที่ดูจิตใจไม่อยู่

กับเนื้อกับตัวอย่างเห็นได้ชัด มีหลายหนท่ีเขาหันกลับมามองหาเงาร่าง

ของฉู่ซินเถียน ถึงขั้นเดินไปมาอยู่ตรงหน้านางแล้วท�าท่าอยากจะพูด 

อะไรบางอย่าง มือก็คอยคล�าก้อนท่ีปวดบวมข้ึนมาทางด้านหลังศีรษะ  

แต่พอเห็นนางมีใบหน้าสงสัย เขาก็ได้แต่ขมวดคิ้วจากไป เป็นเช่นนี ้
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ครั้งแล้วครั้งเล่า

ฉูซ่นิเถียนย่อมรูว่้ารองหัวหน้าพ่อครวัอยากจะพูดอะไร แต่นางเอง 

ก็กระจ่างชดัดว่ีาการแสร้งท�าตวัไม่รูเ้รือ่งรูร้าวเช่นนีจ้งึจะเป็นแผนการรบัมอื

ที่ดีที่สุด

หนน้ี เขาเดินมาหยุดอยู่เบ้ืองหน้านางอกีคร้ัง ในท่ีสุดก็เปิดปากถาม

อย่างทนไม่ไหว "เมือ่คนืกลางดกึ ตอนเจ้ามาท่ีห้องครวัได้พบเจอผูใ้ดหรอืไม่"

"กลางดกึ? ข้าก�าลงัหลบัอยู่เจ้าค่ะ รองหวัหน้าพ่อครวัมองคนผดิแล้ว

กระมงั" นางแสดงสหีน้าว่าไม่เข้าใจ

รองหัวหน้าพ่อครัวขมวดคิ้วแน่น เขาถลึงตาใส่แววตาสงสัยคู่นั้น

ของนาง ที่จริงเขาก็เริ่มรู้สึกสับสนขึ้นมาบ้างแล้วจริงๆ เม่ือคืนเขาอยู่ใน

สภาพกรึม่ๆ หรอืว่าเขาจะมองผดิไปจรงิๆ? เป็นไปไม่ได้! หลงัศรีษะของเขา

ที่บวมปูดขึ้นมาเป็นข้อยืนยันได้อย่างดี

"เจ้ายังจะท�างานต่อหรือไม่ ข้าบอกไม่ให้เจ้าหาเรื่องนางแล้วนี่" 

หัวหน้าพ่อครัวทนไม่ไหวถึงกับเดินมาต่อว่า

บรรยากาศกดดันผู้คนที่มากขึ้นนี้ท�าให้รองหัวหน้าพ่อครัวต้อง 

เดินจากไปด้วยความอัดอั้นใจ

หัวหน้าพ่อครัวหันกลับมาย้ิมน้อยๆ ให้นาง "ข้าจะปกป้องเจ้าเอง 

ไม่ว่าเรื่องใดก็ล้วนยกข้าขึ้นมาพูดได้ทั้งนั้น เข้าใจหรือไม่"

นางผงกศีรษะเงียบๆ โดยไม่กล่าวอะไร

ถึงจะไม่อยากยอมรับเพียงใด แต่พอมองดูสีหน้าอันหลากหลาย 

ของผูค้นรอบด้านซึง่เต็มไปด้วยเจตนาร้าย เย้ยหยัน บ้างก็ไม่พอใจแล้ว...

นางถึงกับเฝ้ารอให้ช่วงเวลากลางคืนมาถึงเร็วๆ อย่างน้อยในสถานที่ 
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เช่นเดียวกัน ภายใต้แสงตะเกียงน�้ามันเพียงดวงเดียว ยามดวงตาของ 

คนผูน้ั้นมองมาท่ีนางก็มกัปรากฏรอยยิม้กว้าง นัน่ท�าให้นางรูส้กึสบายใจนัก 

นาง...นับว่ามีสหายแล้วใช่หรือไม่

วันนีก้าลเวลาก็ไม่ได้เคลือ่นผ่านไปอย่างยากเย็นนัก ในสมองของนาง

คอยครุน่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะท�าอาหารมือ้ดกึอะไรให้เขากินดี

ในท่ีสุด หนึ่งวันท่ีวุ ่นวายจบลง ฉู ่ซินเถียนนอนอยู ่บนเตียง 

โดยท่ีนอนไม่หลับอยู่บ้าง แต่นางยังคงบังคับให้ตนเองหลับ จนกระทั่ง  

'ถึงเวลานั้น' นางก็ตื่นขึ้นมาเอง

ฉู่ซินเถียนสวมเสื้อคลุมตัวนอกอย่างรวดเร็ว นางเปิดประตูห้อง 

ออกไปมองส�ารวจซ้ายขวาเพ่ือยืนยันว่าไม่มผู้ีใดแน่แล้วก่อน หลงัจากน้ัน

จึงได้ถือตะเกียงน�้ามันและเดินออกจากห้องนอนไปอย่างรวดเร็ว

คนืน้ี เมฆบนท้องฟ้าดูหนากว่าทกุวัน บรเิวณทางเดนิยาวจงึมดืสนิท 

เงาร่างสีด�าสองร่างยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น

"นี่เป็นของท่ีท่านอ๋องสั่งไว้ขอรับ ส่วนยาในต�ารับยาน้ีก็มีวิธีท�า 

ที่ไม่ง่าย อย่างเร็วสุดก็ต้องใช้เวลาห้าวันจึงจะส่งมาได้ขอรับ"

"ไม่เป็นไร ถึงตอนนัน้ค่อยส่งยาไปทีจ่วนขนุนางท้องถ่ินเมอืงเฉนิโจว..."

เสียงของบุรุษที่พูดอยู่พลันชะงักไปกะทันหัน เขาชูมือข้ึนมา  

บุรุษอีกคนก็ทะยานร่างไปยังเรือล�าเล็กที่อยู่ข้างตัวเรือแล้ว ก่อนจะ 

หายไปในความมืดอย่างรวดเร็ว

ในเวลาเดียวกัน ฉู่ซินเถียนก็ถือตะเกียงเดินตรงมา เมื่อมองเห็น 

บรุษุผูห้นึง่ยืนอยู่บนทางเดินยาวแล้ว ฝีเท้านางก็เร่งรีบข้ึน กระทัง่มองเหน็
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ใบหน้าที่ดูคุ้นเคยใบหน้านั้น ริมฝีปากสีแดงของนางจึงหยักโค้งข้ึน นาง

เดนิต่อไปข้างหน้าพลางกดเสยีงลงต�า่ "ท�าไมเจ้าถึงมายืนอยู่ตรงน้ีได้เล่า 

ข้าก็หลงคดิไปว่าข้ามาเรว็แล้วแท้ๆ กลบักลายเป็นเจ้ามาเรว็กว่าข้าเสยีอกี"

"เจ้ามาเรว็แล้วล่ะ แต่คืนนีข้้าหิวเป็นพิเศษจงึได้มาถึงก่อน" เขาเอง 

ก็ยิ้มตอบกลับมา

ฉู ่ซินเถียนผงกศีรษะเงียบๆ พลางชี้นิ้วไปทางห้องครัว เขารับ 

ตะเกียงน�้ามันในมือนางมาถือ ทั้งสองคนเดินไปยังห้องครัวด้วยกัน

เขามองดูนางใช้ฟืนเพียงไม่ก่ีท่อนจุดไฟขึ้นมา หลังจากน้ันก็ใช้

วัตถุดิบที่เตรียมเสร็จไปแล้วตั้งแต่ตอนเช้ามาจัดการอบอย่างง่ายๆ  

ครึ่งชั่วยามต่อมานางก็ยกอาหารชนิดใหม่ท่ีดูดีท้ังสีสันท้ังส่งกลิ่นหอม 

ออกมาแล้ว แต่เวลาส่วนใหญ่สายตาของเขาล้วนจบัจ้องอยู่บนร่างของนาง 

แสงสว่างอ่อนโยนของตะเกียงน�้ามันท�าให้เรือนผมและใบหน้าของนาง

อาบย้อมไปด้วยแสงนวลตาชัน้หนึง่ ท�าให้นางแลดงูดงามและน่าลุ่มหลง

เป็นพิเศษ

คล้ายสมัผสัได้ถึงสายตาของเขา ฉูซ่นิเถียนจึงเงยหน้าข้ึนมามองเขา

อยูห่ลายหน เมือ่เขาย้ิม นางก็จะย้ิมตอบไปเช่นกัน

ในพื้นที่เงียบๆ พลันมีบรรยากาศอบอุ่นโอบล้อมไว้

คืนน้ีอาหารท่ีนางท�าออกมาคือฮั่นเป่าข้าวไส้ผักและกุ้งฝอย 

ฉบับปรับปรุง เมื่อก่อนยามนางท�าอาหารตะวันตกแบบเร่งด่วนเช่นนี้ 

ล้วนแต่ใช้ขนมปัง หมัน่โถว หรอืไม่ก็แป้งย่างมาห่อไส้ ทว่าหนนีน้างกลบั 

น�าข้าวมาทอดเป็นแผ่นสีเหลืองทอง ซึ่งมันท�าให้รสชาติยิ่งเข้มข้นขึ้น

เพราะว่าเป็นอาหารมื้อดึก นางจึงท�าฮ่ันเป่าออกมาไม่มาก ด้วย
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พิจารณาถึงปริมาณการกินของบุรุษสตรีแล้ว นางจึงท�าให้เขาสองชิ้น

มองดูเขากินอย่างมีความสุข ฉู่ซินเถียนเองก็รู้สึกว่าอาหารมื้อดึก

ของคืนนี้ดูอร่อยเป็นพิเศษทีเดียว

เขาเป็นคนรู้จักตอบแทน หลังด่ืมน�้าชาที่นางเตรียมไว้ซึ่งช่วยให ้

นอนหลับสบายแล้ว เขาก็น�าขวดยาทรงน�้าเต้าสองขวดเล็กจากสาบเสื้อ

ออกมาวางลงบนโต๊ะ "ฟังให้ดี สิ่งนี้คือ..."

นางฟังอย่างต้ังใจย่ิง และท่ีน่าประหลาดใจก็คอืนอกจากเขาจะเอา

ยาลูกกลอนรักษาพิษเหมันต์มาให้นางแล้ว เขายังเอายาแก้เมาเรือ 

มาให้นางด้วย เมือ่ได้ยินเขาพูดถึงข้อควรระวังในการกินยาแต่ละวันแล้ว 

หัวใจนางก็รู ้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก เขาเป็นคนละเอียดอ่อนและ 

เอาใจใส่ผู้อ่ืนมากกว่าที่นางคิดไว้มากนัก ตอนที่นางก�าลังจะเอ่ยปาก

กล่าวขอบคุณ ก็เห็นเขากล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง...

"เจ้าห้ามให้ผู้อื่นเห็นยาของเจ้า เพราะข้าก็ตกอยู่ในสถานการณ ์

ที่เหมือนกันกับเจ้า"

ฉู่ซินเถียนมีสีหน้าสงสัย "พวกเรามีสถานการณ์อะไรท่ีเหมือนกัน

หรือ"

เขาย้ิมออกมา ก่อนกะพริบตาข้างหนึ่งให้นาง "เจ้าแอบท�ามื้อดึก 

ข้าแอบท�ายาลูกกลอน เข้าใจหรือไม่"

สีหน้าฉู่ซินเถียนพลันอึดอัดใจเป็นอย่างมาก นางพึมพ�าปฏิเสธ 

"ข้า...ข้าไม่ได้แอบท�าเสียหน่อย ข้าได้รับอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบทุกอย่าง

ของที่นี่ได้จริงๆ"

กระน้ันนางก็ไม่อาจว่ากล่าวอะไรเขาได้ เพราะเขาก็ต้องแอบท�า 
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ยาลูกกลอนเพื่อนางเช่นกัน แต่ว่าการลอบท�าเช่นนี้ไม่ดียิ่งนัก

"อนุญาตเจ้า? แปลกนัก เสนาบดีเฉวียนไม่ใช่คนใจกว้างอะไร  

หรือว่า..." เขาถลึงตาใส่นาง "เขาปฏิบัติต่อเจ้าอย่างเป็นพิเศษมากหรือ" 

แววตากรุม้กริม่ของเขาตวัดมองไปยังร่างกายทีเ่ตบิโตมาอย่างดขีองนาง

คราหนึ่งอย่างรวดเร็ว

ฉูซ่นิเถียนโมโหข้ึนมาทันใด "พูดจาเหลวไหลอะไรกัน เสนาบดเีฉวียน

ไม่ได้คิดกับข้าเช่นน้ันเสียหน่อย เขาเห็นแก่ฝีมือของข้า ไฉนเลยจะม ี

ความคิดเลวร้ายเช่นเจ้า"

"อาหารและสังวาสล้วนคือชีวิต เป็นความคิดเลวร้ายเสียที่ไหนกัน 

ยิ่งไปกว่านั้น สภาพเช่นนี้ของเจ้า ไม่ว่าตรงไหนก็ล้วนนุ่มนิ่มไปเสียหมด 

น่ามองย่ิงนัก หากเขาจะปฏิบัติต่อเจ้าอย่างเป็นพิเศษก็นับว่าปกติย่ิง"  

เขาพลันโน้มตัวเข้ามาใกล้ มองประเมินใบหน้านวลเนียนอมชมพู 

ดจุลกูท้อน�า้ผึง้ท่ีคล้ายก�าลงัดึงดูดให้ผูค้นตกลงไปของนางอย่างตัง้ใจ เขา 

ถึงกับย่ืนมือออกไปอย่างอดไม่อยู่ กระท่ังเห็นนางถลึงตาใส่ มือของเขา 

จึงเลื่อนขึ้นไปข้างบนในพริบตา เปลี่ยนไปลูบศีรษะนางแทนพร้อมกับ 

ยิ้มกล่าว "เจ้าน่ารักมากจริงๆ"

คนผูน้ีก้�าลงัเก้ียวสาวอยู่หรอืไร นางปัดมอืเขาท้ิงอย่างอารมณ์เสยี 

"อย่าได้มาแตะต้อง บุรุษสตรีห้ามใกล้ชิดกัน"

เขาส่งเสียงไม่เชือ่ออกมาพลางเขยิบกลบัไปน่ังข้างหลงั "ไม่จรงิกระมงั 

แม่ครวัน้อยๆ เช่นเจ้าก็อยากแสดงเป็นแม่นางท่ีชอบปิดบงัความรู้สึกหรือ"

"มิใช่เสียหน่อย แต่บุรุษสตรีแตกต่างกัน"

"แล้วพวกเราไม่ใช่อยู ่ด้วยกันตามล�าพังภายในห้องเดียวกัน  
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ซ�้ายังอยู่ด้วยกันติดต่อกันมาหลายคืนแล้วหรอกหรือ" เขาถามกลับมา

อย่างเต็มปากเต็มค�า

เอ่อ นางจ้องตาเขาเขม็ง โดยที่โต้แย้งไม่ได้สักครึ่งค�า

มองดูนางโมโหจนแก้มป่องจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว  

เขาก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ "สาวน้อย ค�าว่า 'บุรุษสตรีแตกต่างกัน'  

ไม่เหมาะจะใช้กับสาวน้อยเช่นเจ้าหรอก จรงิส ิ คืนน้ียังมผีูใ้ดอยู่แถวห้องพัก 

ของเจ้าอีกหรือไม่ เจ้าต้องคอยระมัดระวังให้ดีๆ ด้วย"

"เจ้ารูไ้ด้อย่างไรว่าห้องนอนของข้าอยู่ท่ีใด ข้าเองก็อยากจะถามเจ้า

ตั้งแต่หนก่อนแล้ว"

เขาไหวไหล่ "มวัีนหน่ึงตอนท่ีข้าท�างานอยู่ บงัเอญิเห็นเจ้าเดนิเข้าไปใน

ห้องนัน้พอด ี เดมิยงัคิดอยากตะโกนเรยีกเจ้า แต่เกรงว่าผูอ้ืน่จะคดิมากเข้า 

หากพวกเขามองเหน็เจ้าเป็นหนามยอกอกขึน้มา เช่นนัน้กไ็ม่ดแีล้ว"

"ผู้ใดจะคิดมากกัน" ฉู่ซินเถียนถามได้ตรงประเด็นยิ่ง

เมือ่เหน็มอืของบรุษุตรงหน้าก�าลงัจะย่ืนมาดดีหน้าผากตนเองอกีครัง้ 

หนน้ีฉูซ่นิเถียนก็หลบเลีย่งอย่างรวดเรว็ ไม่เปิดโอกาสให้เขาท�าได้ส�าเร็จ

เขากัดฟัน ชี้ใบหน้าที่เปี่ยมเสน่ห์อันล้นเหลือซึ่งมีผลต่อบุรุษ สตรี 

เด็ก และคนชราของตนเอง "เจ้าอยากให้ข้าผู้เป็นหมอตรวจดวงตาคู่นี้ 

ของเจ้าด้วยหรอืไม่ บนเรอืล�าน้ีมสีตรเีก้าในเก้าส่วนทีด่วงตาล้วนแปะอยู่ 

บนร่างกายข้า"

"ฮ่าๆๆ เจ้าหลงตัวเองย่ิงนัก ผู้ท่ีข้าได้ยินมาไม่ใช่เจ้านี่ ถึงแม้ว่า 

เจ้าจะพอนบัได้ว่าหน้าตาดีจรงิๆ ก็เถอะ" ฉูซ่นิเถียนกล่าวอย่างตรงไปตรงมา

ยิง่
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เดิมทีก่อนที่นางจะข้ามมิติมาก็เคยเห็นคนหน้าตาดีมามากแล้ว  

โดยเฉพาะตอนท่ีอยู่โรงเรยีนสอนท�าอาหารฝร่ังเศส นางเคยเจอชายหนุ่ม

หน้าตาดผีมสทีองตาสฟ้ีาเดนิอยู่เตม็ท้องถนนไปหมด ซึง่พวกเขาท�าให้นาง

หาได้หวั่นไหวไปกับชายหนุ่มโบราณตรงหน้านี้

เขาขมวดค้ิว "ไม่ใช่ข้าแล้วจะเป็นผูใ้ด อ้อ ฝอู๋องใช่หรือไม่ คนผู้นัน้ 

วันๆ เอาแต่โอบกอดสาวงาม ขลุกอยู่แต่ชั้นบน ไฉนเลยจะเปี่ยมเสน่ห์

เหมือนข้า อีกทั้งข้ายังเดินไปมาทั่วเรือได้ด้วย"

"เจ้ามีเสน่ห์แล้วอย่างไร" นางถาม

"หมายความว่าอย่างไร" เขาฟังไม่เข้าใจอย่างหาได้ยากยิ่ง

"ผู้อื่นเขาไม่มีเสน่ห์สู้เจ้า แต่ยังคงเป็นท่านอ๋องผู้สูงส่ง แล้วเจ้าเล่า 

เป็นแค่บ่าวรับใช้ข้างกายท่านหมอไปตลอดชีวิตก็พอใจแล้วหรือ" จู่ๆ  

ฉู่ซินเถียนก็รู้สึกโกรธขึ้นมา

เขาแค่นเสียงกล่าวล้อเล่น "รู้จักพอเพียงเป็นหนทางแห่งความสุข 

เจ้าไม่เคยได้ยินบ้างหรือ"

"อย่างเจ้าเรียกว่ารักสบายจนคร้านจะท�างานต่างหาก! วิชาแพทย์

เรียนไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วแท้ๆ เหตุใดจึงไม่กราบอาจารย์แล้วต้ังใจศึกษา

ต่อไป บรุษุควรจะประสบความส�าเรจ็ เหตุใดเจ้าจงึพอใจกับชวิีตง่ายดาย

เพียงน้ี" ฉูซ่นิเถยีนบ่นต่อว่า ท่าทางจรงิจงัเช่นนีก็้เพราะมุง่หวังให้อกีฝ่าย 

ได้ดี

ฉู ่ซินเถียนโมโหจนสองแก้มป่องขึ้นมาแล้ว ท่าทางน่ารักเช่นนี้ 

ของนางท�าให้เขาย่ิงย้ิมกว้างมากขึ้น "บิดามารดาข้ายังไม่ว่าอะไรเลย  

เจ้าจะมาสนใจท�าไม หรือเจ้าอยากจะเป็นภรรยาของข้า?"
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เขาย้ิมตาหยีพลางลุกข้ึนยืน ก่อนจะเดนิไปอยู่ข้างกายนาง ขยับหมนุ

ทัง้คนและเก้าอีใ้ห้หันมาเผชญิหน้ากับเขาอย่างง่ายดาย จากน้ันจงึโน้มตวัลง

กักตวันางเอาไว้ระหว่างเขากับเก้าอี้

ฉู่ซินเถียนเงยหน้ามองบุรุษที่โน้มตัวลงมา นางพลันย่ืนมือออกไป

ดนัหน้าอกเขาทนัทีโดยไม่ต้องคิด "ท้ังๆ ท่ีเจ้าสามารถพูดคยุกับข้าดีๆ  ได้ 

แต่เหตุใดจึงต้องท�าให้ตัวเจ้าดูกะล่อนปล้ินปล้อนเช่นนี้ด้วย ประเดี๋ยว 

ข้าก็รังเกียจเจ้าหรอก"

ดวงตามองสบกัน นัยน์ตาของนางใสกระจ่างดุจสายน�้า ส่วน 

เขาก็จ้องมองนางด้วยสายตาท่ีมอีารมณ์อนัสลบัซบัซ้อน ผ่านไปครู่ใหญ่ 

เขาจึงยิ้มออกมาแล้วเหยียดกายขึ้น

"เด็กโง่ อย่างข้าเรียกใกล้ชิดสนิทสนมหรอก" ถูกนางต่อว่าว่า 

กะล่อนปลิน้ปล้อนเช่นนี ้ เขากลบัไม่ถือสาเลยแม้แต่น้อย กลบักันยังนัง่ลง

บนโต๊ะอย่างได้ใจยิ่ง ทั้งมองมาที่นางจากมุมสูง

"เจ้าจะอธิบายเช่นนี้ก็ได้ แต่ข้าอยากจะถามเจ้าอย่างจริงจังสักค�า 

เป็นบ่าวรับใช้อยู่ข้างหลังผู้อ่ืนไปตลอดชีวิตมันดีนักหรือ เจ้าคิดให้ดีๆ  

หากเป็นหมอก็สามารถช่วยเหลือผู้คน สามารถช่วยเหลือคนไร้อ�านาจ 

และยากจน ท้ังเจ้าเองยังสามารถเป็นนายของตนเองได้ นี่ดีเพียงใดกัน 

ท�าไมเจ้าจะต้องท�าให้ชีวิตของตัวเจ้าเองต้องเสียเปล่าเช่นนี้ด้วย" นาง 

ทั้งโมโหทั้งหงุดหงิดจริงๆ

เขากอดแขนพลางเลกิค้ิวข้ึนสงู กวาดตามองนางข้ึนๆ ลงๆ หนหน่ึง 

ก่อนส่ายศีรษะ "เจ้าพูดจาโตกว่าอายุเกินไปหรือไม่ ยังเป็นแค่เด็กน้อย 

อยู่แท้ๆ"
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"บุรษุก็เหมอืนสตร ีควรจะจดัการชวีติตนเองได้จงึจะถูก" จู่ๆ  นางก็

รูส้กึยอมไม่ได้ข้ึนมา "ทัง้ๆ ท่ีเจ้ามโีอกาสมากกว่าข้าแท้ๆ แต่กลบัไม่รู้จกั

ท�าให้ชีวิตก้าวหน้าเช่นนี้เสียได้ ช่างน่าชังเกินไปแล้วจริงๆ!"

นางลุกขึ้นยืนแล้วเก็บกวาดโต๊ะด้วยความรู ้สึกท่ีอัดอั้น ท้ังยัง 

ตักน�้าจากอ่างใบใหญ่ด้านข้างมาล้างจาน

เขาขมวดคิ้วเดินมาอยู ่ข ้างหลังนางพลางเอ่ยถามเสียงเบา  

"เจ้าโกรธแล้วหรือ"

"เปล่า ข้าไม่ใช่ภรรยาเจ้า เจ้ายินดีตกต�า่...ไม่สิ พอใจในสิง่ทีมี่ น่ันก็

ถือเป็นสิ่งท่ีเจ้าเลือกเอง ข้าจะไปโกรธอะไรได้เล่า" นางแค่โกรธตนเอง  

โกรธยุคสมยัโบราณท่ีบุรษุเป็นใหญ่และสตรถูีกดูถูกเช่นน้ี โกรธทีย่ามนาง

ข้ามมิติมาแล้วกลายเป็นแค่เด็กหญิงอายุสิบขวบท่ีไม่มีบิดามารดาและ 

ไม่มีผู้ใดให้พ่ึงพาได้ นางโกรธท่ีตนเองไม่สามารถต่อต้านอะไรได้ทั้งน้ัน  

ได้แต่ยอมถูกผูกมัดอยู่ในชีวิตบ่าวเช่นนี้โดยไม่อาจหนีพ้นได้

เมื่อนึกถึงความแค้นใจที่พูดออกมาไม่ได้มากมายนี้ ขอบตานาง 

ก็แดงก�่าขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้

คิ้วเข้มของเขาขมวดเข้าหากัน "จะร้องไห้หรือ"

"เปล่าเสยีหน่อย ข้าแค่ออกแรงล้างจานมากเกินไป น�า้เลยกระเด็น

เข้าตา" นางยกมือขึ้นขยี้ตาโดยไม่ทันคิด ถึงกับลืมไปว่าบนมือตนเอง 

มฟีองอยู่ เมือ่ขย้ีไปเช่นนีก็้ท�าให้แสบตา น�า้ตาไหลพานทะลักออกมาจริงๆ

"โง่จริงๆ มือมีแต่น�้าฝักเจ้าเจี่ยว* ยังจะไปขยี้ตาอีก!"

เขาต่อว่าอย่างโมโหพร้อมกับรีบหยิบผ้าสะอาดมาชุบน�้า ช่วยนาง
* เจ้าเจีย่ว เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึง่ ก่ิงมหีนาม ใบซ้อนรปูนก ช่อดอกเป็นพวง ดอกสเีหลอืงอ่อน ผลเป็นฝักแบน
สีน�้าตาล ใช้ซักเสื้อผ้า และท�าความสะอาดร่างกายต่างสบู่ได้
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เช็ดน�้าตาอย่างแผ่วเบา เขาเคลื่อนไหวมืออย่างระมัดระวังมาก

ไม่รูว่้าเป็นเพราะความอ่อนโยนน้ีหรือไม่ทีสั่มผัสถูกกลไกหยาดน�า้ตา 

น�า้ตาของนางจงึหยุดไหลไม่ได้โดยสิน้เชงิ ในความเป็นจริงแล้ว นับต้ังแต่

นางมาอยู่ในยุคโบราณ นางก็คอยใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมาโดยตลอด  

ด้วยเกรงว่าผูอ้ืน่จะสงัเกตเหน็ความแตกต่างของนาง ภายหลงัจงึไม่กล้า

ปล่อยให้ตนเองปลดปล่อยอารมณ์ออกมาจนหมดสิ้น

"นีเ่ป็นน�า้ฝักเจ้าเจีย่วอะไรกัน แสบตาเพียงน้ีเชยีวหรอื" เสยีงของเขา

ลนลานขึน้มาแล้ว

"ข้าไม่เป็นอะไรหรอก" น�า้เสยีงนางแหบพร่า ส่วนหยาดน�า้ตาก็ยังคง

หลั่งรินลงมา

เขาเคาะศีรษะนางเบาๆ "เจ้าจะท�าตัวเข้มแข็งไปท�าไม ก็แค ่

อยากร้องไห้มิใช่หรือ แต่ร้องไห้แค่พอดีก็พอ อย่าร้องมากไป มันไม่ดีต่อ

ดวงตา" เขาไม่เคยปลอบสตรีผู้หนึ่งเช่นน้ีมาก่อน ในความเป็นจริงแล้ว 

หากมีสตรีคนใดกล้าหลั่งน�้าตาสักหยดหนึ่งต่อหน้าเขา สตรีผู้นั้นก็จะถูก

คนลากตัวออกไปทันที แต่เมื่อเห็นสาวน้อยตรงหน้าร้องไห้เสียใจเพียงนี้ 

หัวใจของเขากลับเจ็บปวดขึ้นมาเสียอย่างนั้น

ฉูซ่นิเถียนควบคมุน�า้ตาไม่ได้ การระบายน�า้ตาออกมาครัง้นีนั้บว่า 

อยู่เหนือความคาดหมายของนางโดยสิ้นเชิง

เห็นฉูซ่นิเถียนร้องไห้เสยีใจถึงเพียงน้ี เขาก็ไม่รูจ้ะท�าอย่างไรแล้วจริงๆ 

"สมควรตาย เลกิร้องได้แล้ว อย่างมากข้าก็แค่ตัง้ใจเรยีนวชิาแพทย์ให้ด.ี.. 

ดีหรือไม่"

ค�าต่อว่าทีแ่ฝงไปด้วยการร้องขอประโยคนีท้�าให้ฉูซ่นิเถียนหลดุหัวเราะ
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ออกมาทั้งน�้าตา "ต่อให้ข้าร้องจนน�้าตาแห้งเหือดก็ไม่เห็นเก่ียวอะไรกับ 

ทีเ่จ้าบอกจะเรยีนวิชาแพทย์เลย"

เขาแสดงใบหน้าใสซื่อ ทว่ามือไม่ได้ว่าง ยังคงถือผ้าผืนเล็กช่วย 

ฉู่ซินเถียนเช็ดคราบน�้าตาบนใบหน้าให้ "ไม่ใช่ว่าเจ้าเริ่มตาแดงตอนที่ 

พูดว่าข้ายินยอมตกต�่าเองหรอกหรือ ข้าเข้าใจแล้ว เจ้าอยากเป็นภรรยา

ของข้าใช่หรือไม่ แต่ข้าพอใจในสิ่งท่ีมี ไม่รู้จักความก้าวหน้า ท�าให้เจ้า

พึ่งพาไม่ได้ เจ้าถึงได้ร้องไห้เสียใจ ข้าเข้าใจทุกอย่างแล้ว"

นางถลึงตาใส่เขาด้วยดวงตาซึ่งคลอด้วยหยดน�้า คนผู้น้ีไปเอา 

ความมั่นใจมาจากที่ใดกัน หน้าด้านหน้าทนเกินไปหรือไม่!

เขายังคงถามด้วยใบหน้าใสซื่อ "ข้าพูดผิดหรือ"

ฉู ่ซินเถียนกล่าวอย่างไม่พอใจ "ผิดมากถึงมากท่ีสุด หากเจ้า 

ยังพูดจาเหลวไหลอีก คืนพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมากินแล้ว ฮึ!"

เขาพลันย้ิมออกมาอีกครั้ง กะพริบตาวิบวับให้นางอีกหน ก่อน 

ลูบไล้แก้มนุ่มนิ่มของนางหน่ึงที "ในท่ีสุดก็มีแรงต่อว่าคนแล้วรึ เจ้า 

เก็บกวาดท่ีนี่ไปเถอะ วันน้ีข้าถูกน�้าตาของคนบางคนท�าให้เหน่ือยย่ิงนัก 

ต้องขอตัวกลับไปนอนก่อนแล้ว"

ฉู่ซินเถียนมองดูเขายัดผ้าผืนเล็กใส่มือนางอย่างนิ่งอึ้ง ก่อนจะ 

เงยหน้ามองดูเขาหมุนร่างเดินจากไป คนผู้น้ีไม่ได้เลวร้ายจริงๆ นาง 

ยกมือขึ้นลูบแก้มตนเอง ไม่สิ เมื่อครู่เขาอาศัยโอกาสลอบกินเต้าหู้* นาง

แล้วใช่หรือไม่

* กินเต้าหู้ หมายถึงการลวนลามหรือแต๊ะอั๋ง
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ท้องฟ้าใสกระจ่าง เรือเคลื่อนตัวต่อไปเงียบๆ

ภายในชัน้บนอนัหรหูราโอ่อ่า บนเสาประตูสลกัลายมผ้ีาม่านหลายผนื

โบกสะบดัไปตามแรงลม นกัดนตรหีญิงรปูโฉมงดงามหกคนก�าลงับรรเลงพิณ 

ด้านหน้ามต่ัีงนุ่มราวกับเตียงตัง้อยู่ตัวหน่ึง เสนาบดีเฉวียนนอนตะแคงร่าง

อยู่บนนัน้อย่างผ่อนคลาย ในอ้อมกอดยังมอีนุโฉมงามทีเ่ขาชืน่ชอบทีส่ดุ 

ผูห้น่ึงคอยอิงแอบแนบชดิ

เบือ้งหน้าของเสนาบดเีฉวียนมโีต๊ะกลมเลก็ตวัหนึง่ซึง่ประดบัอญัมณีไว้

จ�านวนมาก บนน้ันจดัวางอาหารว่างอันประณีตและสรุาเลิศรสเอาไว้

อนุโฉมงามในอ้อมกอดเขาลุกขึ้นเดินไปข้างหน้า หยิบจอกสุรา 

ฝังอัญมณีจอกหนึ่งขึ้นมา แล้วกลับมานั่งลงข้างกายเขา

เสนาบดเีฉวียนโอบกอดนางไว้พลางดืม่สรุาหมกัท่ีอยู่ในมอืขาวนุม่

ดจุต้นหอมของนางไปหน่ึงอึก ก่อนย้ิมน้อยๆ มองดบูรรดาโฉมงามท่ีก�าลงั

บรรเลงพิณเหล่านั้น

ในยามนั้น องครักษ์ผู้หน่ึงก็เดินเข้ามาประสานมือกล่าว "ใต้เท้า  

สาวใช้แซ่ฉู่มาแล้วขอรับ"

เสนาบดีเฉวียนโบกมือให้บรรดานักดนตรีหญิงเหล่านั้น พวกนาง 

ลกุขึน้ยืนแล้วถอยออกไปทนัท ีอนโุฉมงามในอ้อมกอดของเขาเองก็ลกุขึน้น่ัง 

แต่เสนาบดีเฉวียนยังคงรักษาท่าทีนอนตะแคงอย่างเกียจคร้านตามเดิม 

มองดูฉู่ซินเถียนเดินเข้ามา

นางเดนิเข้าไปคารวะ มองดเูสนาบดเีฉวียนผูม้หีน้าตาสภุาพเรยีบร้อย

ด้วยสหีน้าเคารพนอบน้อม ไม่รูว่้าเหตใุดเขาจงึเรียกตัวนางมายังห้องชัน้บน

อย่างกะทนัหันเช่นนี้
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"ตั้งแต่วันพรุ ่งน้ีเป็นต้นไป ปริมาณและชนิดของอาหารว่าง 

ตอนมือ้เทีย่งให้เจ้าท�าเพ่ิมขึน้มากหน่อย นีเ่ป็นค�าสัง่ของฝอู๋อง นอกจากน้ี..."  

เขามองดสูาวใช้ท่ีคอยปรนนบิตัอิยู่ด้านข้างคราหนึง่

สาวใช้ผู้นั้นเดินขึ้นหน้ามา น�าถุงเงินใบเล็กมอบให้ฉู่ซินเถียนทันที

"นั่นก็เป็นของที่ฝูอ๋องประทานให้เจ้า" เขากล่าว

ฉูซ่นิเถียนปิดความยินดเีอาไว้ไม่มดิ นางโพล่งปากกล่าว "ดีจริง เอ่อ..." 

นางมองดูเสนาบดีเฉวียนที่จู่ๆ ก็หัวเราะออกมาอย่างกระอักกระอ่วน 

แม้แต่โฉมงามข้างกายเขาก็ก้มหน้าหัวเราะด้วย

ท้ังสาวใช้ที่ถอยกลับไปอยู่ด้านข้าง และบ่าวชายสองคนที่ยืนรอ

ปรนนิบัติอยู่อีกด้านหน่ึง เมื่อสายตาของทั้งสามคนมองสบกันแล้วก็ 

ผละจากไปอย่างรวดเร็ว ยามที่ฝูอ๋องประทานเงินก้อนนี้ให้ พวกเขาเอง 

ก็อยู่ด้วย ท้ังที่ฝูอ๋องโยนถุงเงินหนักอ้ึงมาให้แท้ๆ อย่างน้อยก็น่าจะม ี

หลายสบิต�าลงึ ทว่าตอนน้ีกลบัเหลอืแค่เศษเงินถุงเลก็ๆ เท่านัน้ แน่นอนว่า

เรื่องนี้พวกเขาไม่มีความกล้าจะพูดออกมา

เสนาบดีเฉวียนมองดูฉู ่ซินเถียนที่อยู ่ในชุดกระโปรงสีฟ้าอ่อน 

เขารู ้ว ่าเด็กสาวผู ้ น้ีเป็นคนรักเงินมากเพียงใด แล้วก็กระจ่างดีว ่า 

นางคิดอยากไถ่ตัวมากแค่ไหน อย่างไรก็ตามหากไม่พูดถึงเรื่องที่ตอนนี ้

เขาชมชอบฝีมือการท�าอาหารของนาง เขาเชื่อว่าอีกไม่เกินสองปีรูปโฉม

ของนางย่อมไม่มทีางแพ้อนโุฉมงามท่ีอยู่ข้างกายเขาในยามน้ี ถึงตอนนัน้ 

ก็ให้นางกลายมาเป็นคนของเขา ซึง่ถือเป็นเรือ่งทีอ่ยู่ในการค�านวณของเขา

แล้ว

ท่ีผ่านมาเขาจึงผ่อนปรนให้ฉู่ซินเถียนเสมอมา เขาย้ิมมองนาง  
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"ฝูอ๋องชื่นชอบอาหารว่างของเจ้ามาก และชีวิตบนเรือก็ไม่มีความร่ืนเริง

อะไรมากมาย เขาเพลิดเพลินมาเดือนหนึ่งแล้ว ยามนี้จึงไม่มีความรู้สึก

แปลกใหม่อะไรอีก ทุกวันล้วนนอนถึงตอนบ่าย ตื่นขึ้นมาก็ล้วนได้กิน

อาหารทะเลเลิศรสจนรู้สึกเบื่อมากแล้ว เขาชอบของแปลกใหม่ เจ้าเอง 

ก็สิ้นเปลืองแรงกายใจเพ่ิมสักหน่อย วันหน้ารางวัลที่ได้จะต้องมีมากขึ้น

แน่นอน"

"เจ้าค่ะ" ฉู่ซินเถียนผงกศีรษะตอบรับอย่างมีความสุข

อนุโฉมงามที่อยู ่ด้านข้างเห็นความสนใจของเสนาบดีเฉวียน 

อยู่บนร่างของฉู ่ซินเถียนท้ังหมด นางจึงเอนซบไปในอ้อมกอดเขา 

อย่างออดอ้อน กล่าวด้วยน�้าเสียงฉอเลาะ "ใต้เท้า ท่านลืมเรื่องของข้า  

ไปแล้วหรือเจ้าคะ"

เขาก้มหน้าจุมพิตบนหน้าผากนาง ก่อนเงยหน้ามองฉู่ซินเถียน 

ผูข้าวกระจ่างบรสุิทธ์ิอกีครัง้ "ท่ีเรยีกเจ้ามายังมอีกีเรือ่งหน่ึง เมือ่ไม่ก่ีวันก่อน  

ป่ิงกัน* รสเปรีย้วๆ หวานๆ กินคูน่�า้ชาทีเ่จ้าท�ามา นางชอบมาก กระตือรือร้น

อยากจะศึกษาจากเจ้า"

ฉู่ซินเถียนคิดแล้วผงกศีรษะ "น่ันคือปิ่งกันโรยน�้าตาลรสมะนาว  

ท�าไม่ยากเจ้าค่ะ แต่การควบคุมไฟค่อนข้างยาก"

ฉูซ่นิเถียนอธิบายเรือ่งการใช้ไข่ น�า้ตาล น�า้มนั แป้ง และวัตถุดิบต่างๆ 

มาผสมกันท�าเป็นก้อนแป้ง แล้วแบ่งแป้งออกเป็นก้อนเลก็ๆ กดจนแบน 

แล้วน�าไปอบ หลงัท�าเสรจ็ก็น�าไปวางไว้ให้เย็นจากนัน้จงึบอกถึงขัน้ตอน 

การผสมผงน�า้ตาลกับน�า้มะนาวว่าต้องผสมอย่างไร แล้วเอามาโรยบนป่ิงกัน

* ปิ่งกัน เป็นค�าเรียกรวมๆ ของขนมปังกรอบ คุกกี้ หรือขนมจ�าพวกแป้งที่มีความกรอบ
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อีกทีหน่ึง...ฉู ่ซินเถียนอธิบายอย่างละเอียดย่ิง แต่เมื่อเห็นแววตา 

กระสับกระส่ายหงุดหงิดของอนุโฉมงามผู้นั้น นางก็เข้าใจว่าอีกฝ่าย 

เพียงแค่พูดออกมาอย่างนัน้เอง นึกอยากประจบประแจงเสนาบดเีฉวียน

เท่านั้น

"ฟังดูไม่ยากเท่าไร แต่ว่าไฟ?" อนุโฉมงามกัดริมฝีปากแดงแล้ว 

มองไปยังฉู่ซินเถียน

"เรือ่งน้ีต้องอาศยัประสบการณ์เท่านัน้จริงๆ เจ้าค่ะ อธิบายได้ยากนัก" 

ฉูซ่นิเถียนพูดตรงไปตรงมาย่ิง ในเมือ่ไม่ว่าอย่างไรท่ีนีก็่ไม่มเีตาอบ ไม่อาจ

คาดเดาความร้อนได้ หากไฟของเตาแรงเกินไปหรือร้อนไม่พอ ปิ่งกัน 

ที่อบออกมาก็อาจจะไหม้หรืออาจไม่สุก กินไม่ได้อีก

"เรือ่งนี.้.." อนุโฉมงามมองไปทีเ่สนาบดเีฉวียนอย่างออดอ้อนอกีคร้ัง

พลางกะพริบตาปริบๆ

เสนาบดีเฉวยีนหัวเราะเสยีงดังออกมา "เอาเถอะ งานหยาบกระด้าง

เช่นนั้นไยต้องให้เจ้าท�าเองด้วย อยากกินก็บอกให้สาวใช้แซ่ฉู ่ไปท�า 

ก็พอแล้ว เจ้าคอยปรนนิบัติข้าดีๆ ก็พอ"

"ข้าเองก็อยากเจ้าค่ะ แต่ที่ผ่านมาใต้เท้าล้วนมอบเวลาส่วนใหญ ่

ให้กับฝูอ๋อง มีบางทีที่ใต้เท้าจะเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้อง ต้องการให้ข้า

นัง่อยู่ในห้องโถงแทนใต้เท้าเพ่ืออยู่เป็นเพ่ือนฝอู๋อง ท่ีนัน่ข้ากลบัเห็นฝอู๋อง

โอบกอดสาวน้อยสองคนไม่ปล่อย ข้าเห็นแล้วไม่ใช่แค่เบือ่หน่าย ยังรู้สกึ

คิดถึงใต้เท้าอีกด้วย ใต้เท้าจะให้ข้าปรนนิบัติท่านตอนไหนเจ้าคะ" นาง 

ยู่ปากแดง ดวงตาคู่งามมองเขาอย่างตัดพ้อ

การออดอ้อนของอนุโฉมงามยังนับว่ามีความพอดีอยู่ อย่างไร 
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บรุษุท่ีอยู่ตรงหน้าก็หาใช่บุคคลธรรมดา เนือ่งจากเขาถนัดประจบประแจง

หาผลประโยชน์ ถึงได้ปีนป่ายจากตระกูลบัณฑิตขึ้นมาจนถึงจุดนี้ได้  

เขาใช้ต�าแหน่งหน้าที่การงานมาแย่งชิงผลประโยชน์ เวลาเข้าออกจวน 

ก็รักษาหน้าตาย่ิง กระท่ังบ่าวรับใช้ท่ีคอยปรนนิบัติข้างกายก็ต้อง 

หน้าตาสะอาดสะอ้าน รูปร่างค่อนข้างดี

หนนี้ที่เสนาบดีเฉวียนออกมาท�างาน แม้นางจะรูปโฉมงดงาม 

เพียงน้ีแล้ว แต่บนเรอืก็มอียู่แล้วเจด็แปดคน ไหนจะบรรดานักดนตรีหญิง

อีก หากคิดอยากมีพ้ืนท่ีข้างกายเขา นางจะต้องวางตัวอย่างระมัดระวัง 

อย่าท�าให้เขาร�าคาญไปเสียก่อน

ทีแ่ท้อนุโฉมงามผูน้ี้ก็ก�าลงัประจบประแจงอยู่น่ีเอง นึกไม่ถึงเลยว่า 

จะน�าข้ามาเป็นข้ออ้าง ฉู่ซินเถียนยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแล้วพึมพ�าอยู่ในใจ

เสนาบดีเฉวียนกุมมือท้ังสองข้างของอนุโฉมงาม "ทางเมืองหลวง

ฝากฝังข้ามาไม่น้อย ข้าจะต้องคอยตอบรับสาร ต้องเขียนบางอย่าง 

และส่งนกพิราบสื่อสารกลับไป" เขาลูบไล้มืออ่อนนุ่มของนาง "เอาล่ะ  

ไหนว่ามาซิว่าเมื่อคืนฝูอ๋องเป็นอย่างไรบ้าง"

"เขาโอบสาวน้อยสองคน ทั้งหอมท้ังกอดอยู่ตลอดคืน สุราดื่มไป

หลายไห จวบจนกลางดึกถึงได้ให้สาวน้อยทั้งสองพยุงกลับห้องไป 

อย่างเมามาย คาดว่าคงต่ืนตอนทีพ้่นยามบ่ายไปแล้ว" อนโุฉมงามตดัพ้อ

อย่างอดไม่ได้ "ฝ่าบาททรงเลอืกคนเช่นนีม้าท�างานร่วมกับใต้เท้า ไม่รู้ว่า

พระองค์ทรงวางแผนอะไรอยู่"

เสนาบดีเฉวียนเพียงย้ิมไม่พูดจา เร่ืองราวในนี้ยังมีแผนการของ 

พระพันปีกับอัครเสนาบดีอยู่ด้วย เพียงแต่ว่าสตรีผู้หน่ึงไม่จ�าเป็นต้อง 
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รู้เรื่องมากเพียงนั้น

อนุโฉมงามผูไ้ม่รูเ้รือ่งรูร้าวยังคงกล่าวอวดฉลาดอกีครัง้ "หรอืฝ่าบาท

ทรงหว่ันเกรงฝูอ๋อง? ในเมอืงหลวงไม่ได้มคี�าเล่าลอืว่าเจ้าส�านกัไร้ทกุข์ก็คือ

เขาหรอกหรอื ส�านกัไร้ทกุข์ส�านักนีก้ค็อืส�านกัชาวยุทธ์ทีฝ่อู๋องสร้างขึน้มา

เพ่ือวางแผนแก้แค้นให้ฝอู๋องคนก่อน?"

เมื่อได้ยินเช่นน้ี เสนาบดีเฉวียนก็พ่นลมออกจากจมูกพลางเอ่ย 

อย่างดูแคลน "ฝูอ๋องก็เป็นแค่ท่านอ๋องเจ้าส�าราญเท่านั้น ไฉนจะม ี

ความสามารถได้ ค�าเล่าลือก็เป็นแค่เรื่องโกหก มีแต่เด็กโง่เช่นเจ้า 

เท่านั้นแหละที่คิดจริงจัง"

กระน้ันเสนาบดีเฉวียนก็ชื่นชอบสตรีผู้โง่งม เพราะที่เขาต้องการ 

ก็คือร่างกายกับการปรนนิบัติของพวกนาง ไหวพริบกับความฉลาด 

ล้วนไม่จ�าเป็น เขาก้มหน้าลงจุมพิตริมฝีปากของโฉมงามในอ้อมกอด 

ซึ่งยู่ปากกล่าวว่า "ข้าไม่เชื่อ"

ฉูซ่นิเถียนไร้วาจาไปโดยสิน้เชงิ ต่อให้นางจะเหน็ด้วยกับค�าพูดของ

เสนาบดเีฉวียน แต่ไม่เห็นจ�าเป็นต้องปล่อยนางท้ิงไว้เป็นผู้ชม ต้องคอยดู

เขากับอนุโฉมงามสนทนาอยู่ตรงนี้เลยนี่

แต่ไรมาชื่อเสียงของ 'ส�านักไร้ทุกข์' ในเมืองหลวงน้ันเรียกได้ว่า 

ไม่มผีูใ้ดไม่รูจ้กั นัน่เป็นส�านกัท่ีมไีว้เพ่ือแก้ปัญหาให้ผู้คนโดยเฉพาะ ตัง้แต่

เรื่องเล็กอย่างแอบฟังความลับของผู้อื่น ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างการฆ่า 

ล้างตระกูล ขอแค่เสนอจ�านวนเงินทีเ่จ้าส�านกัไร้ทุกข์พึงพอใจได้ รบัรองว่า 

ผูว่้าจ้างจะไร้เรือ่งทุกข์ใจแน่นอน แล้วก็เป็นเพราะมกีารรับรองความส�าเร็จ 

เช่นนี ้ จึงกลายเป็นปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุดของราชส�านกัและชาวยุทธ์ ราชส�านัก 
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ก็หาทางสกัดการลงมอืไม่ได้ ชาวยุทธ์ก็ไม่เป็นท่ีต้องการอกี ทว่าก็ยังไม่เคย 

มผีูใ้ดพบเหน็เจ้าส�านกัไร้ทุกข์มาก่อน

และก็ไม่รู ้ว่าค�าเล่าลือท่ีว่าเจ้าส�านักไร้ทุกข์สกุลเว่ยน้ันเริ่มขึ้น 

ตัง้แต่เมือ่ใด เป็นเพราะไม่มเีรือ่งทีเ่ขาท�าไม่ได้ คนในยุทธภพทีเ่คารพเขา 

จึงเรียกขานเขาเป็น 'เทพเจ้าแซ่เว่ย' ส่วนคนที่เกลียดเขาก็ด่าทอเขาว่า 

'ปีศาจแซ่เว่ย' ข่าวลอืแพร่หลายไปมา ถึงกับพูดกันว่าคนสกุลเว่ยผูน้ี้ก็คอื 

ฝูอ๋องเว่ยหลันโจว

ฉู่ซินเถียนจ�าได้แม่นย�านักว่ายามนั้นตอนที่นางได้ยินประโยคนี ้

ทีล่านด้านหลงัจวนเสนาบดี อาการตอบสนองของบ่าวรับใช้รอบกายนาง

ล้วนเหมือนกันยิ่ง...

'ฝูอ๋องเป็นเจ้าส�านักไร้ทุกข์ นี่เป็นเร่ืองตลกที่สุดในใต้หล้าแล้ว?  

ฮ่าๆๆ...'

'หากเขาเป็นเจ้าส�านักไร้ทุกข์ ข้าก็เป็นจักรพรรดิแล้วล่ะ! ฮ่าๆๆ...'

ฉู่ซินเถียนไม่เคยพบฝูอ๋องมาก่อน แต่นางเคยได้ยินว่าฝูอ๋องเป็น 

ผู ้มั่วโลกีย์รักสนุก แล้วก็เคยได้ยินเรื่องราวต่างๆ ของส�านักไร้ทุกข ์

ทีส่ามารถท�าได้ทุกอย่าง ผูท่ี้สามารถจบัสองคนนีม้าวางอยูด้่วยกันได้นัน้ 

ท�าให้นางคิดว่าสมองของคนผูน้ัน้มรี ูมหิน�าซ�า้...ยังเป็นรท่ีูไม่เลก็เสยีด้วย

เสนาบดเีฉวยีนทีพู่ดคยุหวัร่อต่อกระซกิกับอนโุฉมงามอยูน่ัน้ ในท่ีสดุ 

ก็เหน็ 'ขอนไม้' ทีเ่ริม่เหม่อลอยท่อนนีไ้ด้เสยีที เขาจงึโบกมอืสัง่ให้นางล่าถอย

ออกไป
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ฉูซ่นิเถียนกลบัมาทีห้่องครวัและเริม่ต้นท�างาน ตอนท่ีอาการเมาเรอื

เริ่มกลับมาอีกครั้ง นางถึงนึกขึ้นได้ว่าตนเองลืมกินยา ทว่าเมื่อนึกถึง 

ถุงเงนิเลก็ๆ ทียั่ดอยู่ในสาบเสือ้ อารมณ์ของนางก็ดขีึน้ทันที อาการคลืน่ไส้เอง 

ก็ดตีามมาไม่น้อย เพียงแต่สหีน้าของบรรดาบ่าวรับใช้คนอืน่ๆ ในห้องครัว

ที่ฉู่ซินเถียนต้องเผชิญหน้าด้วยนั้นยังคงท�าให้นางรู้สึกอึดอัดอยู่ดี

"ชิ! คนบางคนช่างมีความสามารถย่ิงนัก ท�าแค่อาหารว่างก็ม ี

ของรางวัลเป็นพิเศษแล้ว"

"แม้นางจะท�าอาหารว่างด้วยตวัเอง แต่ภายในห้องครวัก็มงีานบางอย่าง

ท่ีไม่ใช่นางคนเดียวท�าเสียหน่อย หรือไม่ควรน�าออกมาแบ่งให้ทุกคน 

หน่อยหรือ ช่างไม่รู้จักแบ่งปันจริงๆ"

"ใช่แล้ว ได้ยินมาว่าฝูอ๋องใจกว้างอย่างมาก บางทีรอจนพวกเรา 

ไปถึงแคว้นหนีตัน นางก็คงหยิบถุงเงินใบใหญ่ออกมา หลุดพ้นจาก 

3
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สถานะบ่าวไปแล้ว"

เสียงซุบซิบนินทารอบด้านยังคงมีอยู่ตลอดท้ังวัน และคอยดังข้ึน 

ที่ด้านหลังฉู่ซินเถียนตลอดเวลา

กับอาการอิจฉาริษยาและเป็นเด็กน้อยเช่นนี้ ฉู่ซินเถียนไม่เก็บมา

คิดมากเลยแม้แต่น้อย

ในความเป็นจรงิ นับต้ังแต่วนัท่ีเสนาบดีเฉวียนต้องตาในฝีมอืของนาง 

กระท่ังพ่อครัวชราท่ีก่อนหน้านี้เป็นมิตรกับนางก็มีท่าทีที่เปล่ียนไปแล้ว 

แม้แต่เรือ่งทีน่างได้ออกเดนิทางไปแคว้นอืน่ เขาก็โมโหว่านางแย่งต�าแหน่ง

ของเขาไป

ฉู่ซินเถียนไม่อาจชี้แจงอะไรได้ ด้วยล�าดับชั้นในยุคโบราณท�าให้ 

บ่าวรับใช้ท่ีอยู ่ชั้นล่างต่างพยายามหาวิธีปีนป่ายข้ึนไปข้างบนจน 

สดุความสามารถด้วยกันท้ังสิน้ ซึง่นางสามารถเข้าใจได้ นอกจากนีน้างเอง 

ก็เชือ่ม่ันว่าตนเองจะหนีไปจากสถานท่ีซึง่เตม็ไปด้วยการแก่งแย่งชงิดกัีน

แห่งนีไ้ด้อย่างแน่นอน ด้วยเหตนุีน้างจงึไม่มทีางจงใจประจบประแจงผูอ้ืน่  

แล้วก็ไม่ยอมอดทนเพื่อส่วนรวมด้วย

ฉู่ซินเถียนท�างานอย่างระมัดระวังไปจนเสร็จ ในท่ีสุดก็ผ่านไปอีก

หนึ่งวัน

ยามน้ีเป็นเวลากลางดึกอีกครัง้ ภายใต้แสงไฟสเีหลืองสลัว ห้องครัว

กว้างใหญ่แสนเงยีบสงดักลายเป็นโลกใบเลก็อนัอบอุน่ แต่ฉูซ่นิเถียนรูว่้า 

รอผ่านไปอกีสกัพักก็จะมคีนเดนิเข้ามา เมือ่คดิมาถึงตรงนีน้างกย้ิ็มออกมา

แล้ว
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ถึงแม้เขาจะกะล่อนไปเสียหน่อย ชอบเคาะศีรษะนาง บางท ี

ก็ดีดหน้าผากท�าให้นางเจ็บ หนก่อนยังแอบลูบแก้มของนางไปหนหน่ึง 

แต่นอกจากนี้ก็ไม่ค่อยมีท่าทางที่ไม่สง่างามอะไรอีก อย่างน้อยเขาก็ 

ไม่ท�าให้นางรู้สึกไม่สบายใจ

ระหว่างท่ีครุ่นคิด นางก็วางอาหารมื้อดึกสองที่ลงบนโต๊ะ แล้วใช ้

ผ้าอุน่เชด็มอื ตอนทีน่างก�าลงัจะกัดแป้งห่อไส้แบบจนีซึง่ใช้ผกัสดใหม่กับ

เนือ้ย่างมาเป็นไส้น้ันเอง เงาร่างสงูใหญ่ร่างหนึง่ก็มาน่ังประจ�าท่ีอย่างรวดเร็ว 

หลังหยิบผ้าอุ่นบนโต๊ะมาเช็ดมือ เขาก็หยิบของที่แค่มองดูก็น่ากินข้ึนมา

กัดไปค�าโต ดวงตาดอกท้อน่ามองคู่นั้นยิ้มตาหยีอีกครั้ง

เขากินไปพลางถามถึงวัตถุดิบในอาหารไปพลาง แค่ไม่ก่ีค�าก็กิน 

จนหมดเกลี้ยง ก่อนจะหยิบผ้าเช็ดหน้าข้ึนมาเช็ดปากอย่างพึงพอใจ  

แล้วยิ้มมองนาง "ข้าได้ยินมาว่าวันนี้เจ้าได้รางวัลจากฝูอ๋อง?"

เรือ่งน้ีอีกแล้ว! นางกลอกตามองบนทนัที "บนเรือไม่มเีร่ืองอืน่ให้คยุ

แล้วจริงๆ หรือไร ก็แค่เงินถุงเล็กๆ ถุงหนึ่งเท่าน้ัน ท�าราวกับว่าข้าได้มา

หลายสิบหลายร้อยต�าลึงอย่างไรอย่างนั้น"

นัยน์ตาสีด�าของเขามีประกายประหลาดใจวาบผ่าน แต่ก็กลับมา

เป็นปกติอย่างรวดเรว็ "ใช่หรอื ข้าเองก็คิดว่ามอีย่างน้อยห้าหรือสบิต�าลงึ

เสียอีก ได้ยินมาว่าฝูอ๋องเป็นผู้ไม่เห็นเงินเป็นเงินผู้หนึ่งนี่" 

"ผู ้ใดจะรู้เล่า บางทีเขาอาจจะควักเงินออกมามอบให้โฉมงาม 

ไปหมดแล้ว ถึงได้โยนเศษท่ีเหลอืมาให้แม่ครวัอย่างข้า แต่..." นางย้ิมให้เขา 

"แค่นี้ข้าก็ดีใจมากแล้ว"

แต่ข้าไม่ดีใจ! เขาเม้มปากแน่น 
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"เจ้ารูไ้ด้อย่างไรว่าเขามอบเงนิให้โฉมงามไปหมด" เขาหยิบกาน�า้ชา 

ทีว่างอยู่ข้างๆ ขึน้มารนิชาร้อนถ้วยหน่ึงให้ตนเอง ภายในอากาศมกีลิน่หอม

ของชาที่แฝงไปด้วยกลิ่นผลไม้เข้มข้นขึ้นมาทันควัน

ฉู่ซินเถียนเคี้ยวอาหารในปาก หลังกลืนลงท้องแล้วถึงได้กล่าว  

"จะไม่รู้ได้อย่างไร ภายในห้องครัวที่พูดคุยกันมากท่ีสุดก็คือหลังฝูอ๋อง 

ขึน้เรอืมาแล้ว เขาจมุพิตโฉมงามคนไหนบ้าง โอบกอดซ้ายขวาคกึคกัทกุคนื 

จริงๆ เลย เขาไม่กลัวว่าจะหักโหมมากเกินไปจนตัวเองอ่อนปวกเปียก

กลายเป็นขันทีบ้างหรือ"

"พรดู! แค่กๆ แค่ก..." เขาส�าลกัไออย่างรุนแรง พร้อมถลึงตาใส่นาง

อย่างไม่สบอารมณ์ "แค่กๆ..."

ฉู ่ซินเถียนเพ่ิงจะตระหนักได้ว่าที่น่ีเป็นยุคโบราณ บทสนทนา

ระหว่างบุรุษสตรีไม่ได้เปิดกว้างเช่นในปัจจุบัน ค�าว่า 'อ่อนปวกเปียก'  

จากปากนางน้ัน ส�าหรบับรุษุยุคโบราณแล้วคงมองว่าไร้ยางอายหรือไม่ก็

ขวัญกล้าเกินไป

สีหน้าฉู่ซินเถียนกระอักกระอ่วนย่ิง นางเดินไปข้างหลังเขาแล้ว 

ช่วยตบหลังให้ "ขออภัย ข้าลืมไปว่าตนเองก�าลังคุยกับบุรุษอยู่"

เขาหยุดไอในทันที ก่อนจะหันกลบัไปถลงึตาใส่นางอย่างทนไม่ไหว 

"ข้าดูเหมือนสตรีหรือ!"

ฉู่ซินเถียนพยายามกลั้นหัวเราะ ก่อนจะเดินกลับไปนั่งลงบนเก้าอี้

ฝั่งตรงข้าม "ไม่เหมือน เพียงแต่เจ้าหน้าตาดีย่ิงนัก ดีกว่าสตรีหลายคน 

ทีเดียว" นางเองก็ไม่ประหยัดค�าชมแม้แต่น้อย ทั้งยังจ้องมองเขา 

อย่างตั้งใจอีกด้วย
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เขามค้ิีวคมเข้มทัง้สองข้าง ดวงตาดอกท้อเรียวยาวคูง่ามดงึดดูผู้คน

เป็นอย่างมาก เมือ่รวมเข้ากับจมกูโด่งรัน้ รมิฝีปากหยักทีร่ปูทรงค่อนข้างดดู ี

อนัหนึง่ ผวิเขาขาวเนียนกระจ่าง แม้แต่รขูมุขนเล็กๆ ยังมองไม่เห็น บางที

อาจจะดียิ่งกว่าสภาพผิวของนางเสียด้วยซ�้า แม้นางจะมองใบหน้าน้ี 

มาเกือบครึ่งเดือนแล้ว แต่ยิ่งมองก็ยิ่งดูดีจริงๆ

ค�าพูดนี้ท�าให้เขาดีใจอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าเป่ียมเสน่ห์พลัน 

ย้ิมกว้าง "ถือว่าเจ้ารู้จักพูดอยู่ แต่ข้ายังคงประหลาดใจนักว่าเหตุใด 

ค�าวิจารณ์ที่เจ้ามีต่อฝูอ๋องจึงแย่เพียงนั้น"

"ค�าวิจารณ์ไม่ได้แย่ เพียงแต่ข้ารู้สึกว่าฝูอ๋องเอาเปรียบสถานะดีๆ  

ที่สวรรค์มอบให้เขา" ฉู่ซินเถียนตอบตรงไปตรงมา

"หมายความว่าอย่างไรกัน ฝอู๋องคนก่อนเป็นขนุนางกบฏผูห้นึง่ เจ้า

กลบัรูส้กึว่าบตุรชายของเขามสีถานะทีด่กีว่าอย่างน้ันหรอื" ร่างกายของเขา

พลนัโน้มมาข้างหน้า สหีน้ากระตือรอืร้นย่ิง

ฉูซ่นิเถียนครุน่คดิอย่างตัง้ใจ "การมบีดิาเป็นกบฏมใิช่ความผดิของเขา

เสียหน่อย มนุษย์ไม่สามารถเลือกบิดามารดาได้ นับประสาอะไรกับเขา 

ที่ยังได้รับสืบทอดบรรดาศักดิ์ตามเดิม ได้เป็นคนท่ีมีทั้งเงินและอ�านาจ 

เช่นนี ้เขาก็ควรจะเป็นคนทีดี่มากๆ ผูห้นึง่ส"ิ

"ดังนั้น...เจ้าคิดว่าเขาเป็นคนเลว?" เขาถามกลับหลังจากสัมผัส

ความคิดของฉู่ซินเถียนได้

"ผูท้ีกิ่นดืม่ เทีย่ว เล่นพนนัจะเป็นคนดหีรือ" นางเองก็ถามกลบัไปตรงๆ 

เช่นกัน

เขาไหวไหล่ "บางทีเขาอาจจะทุกข์ใจอยู่ก็ได้ คนท้ังครอบครัว
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นอกจากเขาแล้ว คนอืน่ๆ ล้วนถูกสงัหารและเนรเทศ ทีด่นิศกัดนิาทางใต้เอง 

ก็ถูกฝ่าบาทริบคืน เขาอยู่ที่เมืองหลวงก็ต้องถูกผู้อื่นคอยจับตามอง เป็น

อ๋องเกียจคร้านท่ีไม่มงีานท�า นอกจากใช้ชวีติเป็นคณุชายเจ้าส�าราญแล้ว 

เขายังจะท�าอะไรได้อีก"

"เขาสามารถบ่มเพาะสิง่ดีๆ  ขึน้มาได้ ท�าเรือ่งดีๆ  อย่างการช่วยเหลอื 

ผู้ที่อ่อนแอและล�าบากได้ มีเรื่องมีสาระมากมายท่ีเขากระท�าได้ เหตุใด 

จะต้องท�าตัวตกต�่าเป็นคนไร้ค่าเพียงนั้น" ฉู่ซินเถียนไม่เห็นด้วย

"คนไร้ค่า? เจ้าช่างกล้าพูดนกั ไม่กลัวว่าข้าจะถ่ายทอดค�าพูดพวกนี้

ของเจ้าออกไปหรือ" เขากอดอกพลางจ้องนางเขม็ง

ฉู่ซินเถียนกลอกตามองบนใส่เขา หยิบชามารินให้ตนเองหนึ่งถ้วย 

แล้วเป่าควันขาวที่ลอยออกมาจากชาผลไม้ "กินของผู้อื่น รับของผู้อื่น  

เจ้าไม่รู้สึกผิดหรือ เป็นคนต้องมีจิตส�านึกที่ดี มิฉะนั้นจะต่างอะไรกับ 

สัตว์เดรัจฉานเล่า"

เขาหรี่ตาลง ก่อนจะส่ายศีรษะพลางส่งเสียงจิ๊จ๊ะ "เด็กน้อยเอ๋ย  

เวลาที่เจ้าพูดจาดูมีหลักการร้ายกาจน่าดู แต่เจ้าไม่เคยได้ยินหรือว่า 

ฝูอ๋องเป็นเจ้าส�านักไร้ทุกข์ผู้มีชื่อเสียง..."

"พรูด! แค่กๆๆ..." ฉู ่ซินเถียนถลึงตาใส่เขา มือหนึ่งชี้ไปท่ีเขา 

อย่างโมโห ก่อนจะชีไ้ปท่ีชาในมอืนาง เจตนาคอืเหตใุดเขาต้องพูดเรือ่งตลก

เวลาที่นางก�าลังดื่มหรือกินอะไรบางอย่างทุกครั้งด้วย

เขากลอกตามองบนอย่างอดไม่ไหว ก่อนย่ืนมอืออกไปตบหลงัให้นาง 

"เจ้าโง่เองนี่ ยังจะมาโทษข้าอีก"

ฉู ่ซินเถียนถลึงตามองกลับไปอย่างไม่สบอารมณ์ หลังหยุดไอ 
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ได้อย่างยากเย็นแล้วนางก็ด่ืมชาลงไปอีกหน่ึงอึก ท�าให้คอชุ่มชื้นแล้ว 

ถึงได้กล่าว "บอกว่า 'ได้ยินมา' ก็หมายความว่าเป็นเรื่องโกหก ข่าวลือ 

ย่อมหยุดลงที่ผู้ทรงปัญญา"

บรุษุหนุม่ย้ิมมองนาง "ประโยคนีไ้ม่เลว ท่าทางเจ้าจะเรียนรู้ด้วยตนเอง

มาดย่ิีง แต่เจ้าไม่เชือ่สกันิดเลยหรอืว่าฝอู๋องจะเป็นเจ้าส�านัก?"

นางผงกศีรษะอย่างแรง "ไม่ใช่แค่ข้าหรอก ท่ัวท้ังเมอืงหลวงท่ีเชือ่ว่า

เขาเป็นเจ้าส�านัก เกรงว่าคงมีไม่ถึงสิบคน" ฉู่ซินเถียนชูสิบนิ้วข้ึนมา 

อย่างจริงจัง

นัยน์ตาด�าขลับหรี่ลงทันใด "ไม่ถึงสิบ? เจ้าดูถูกเขามากจริงๆ"

"ใช่แค่ข้าเสยีทีใ่ดเล่า เป็นเพราะตวัของเขาท่ีท�าให้ผูค้นนึกดถููกเอง 

นอกจากจะไม่ศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังจะหมกมุ่นในกาม คนเจ้าส�าราญ 

ที่ไม่มีความคิดผู้หนึ่ง ควรหันกลับมาพิจารณาตนเองก่อนจึงจะถูก" นาง

บ่นยืดยาวก่อนจะดืม่ชาจนหมดถ้วย นางลกุข้ึนยืนเก็บกวาดถ้วยชามบนโต๊ะ

แล้วน�าไปล้างให้สะอาด

บุรษุหนุ่มนัง่อยู่เฉยๆ โดยไม่ขยับ ก่อนหลบัตาลงน้อยๆ เพ่ือปิดบงั

คลื่นอารมณ์ในแววตา ครู่หนึ่งจึงเงยหน้าขึ้นช้าๆ มองดูนางที่หันหลัง 

ให้ตนเองอยู่ เขาย่ืนมือออกไปหยิบถ้วยสะอาดบนโต๊ะมาอีกสองถ้วย 

แล้วรนิน�า้ชาลงไป ก่อนจะหยิบขวดใบหนึง่ออกมาจากชายเสือ้ โดยไม่ลมื 

ใช้แขนเสื้อบดบัง ลอบใส่ผงสีขาวไร้สีไร้กลิ่นลงไปในถ้วยชาใบหนึ่ง

ตอนท่ีฉู ่ซินเถียนล้างถ้วยชามเสร็จแล้วหันกายกลับมาอีกครั้ง  

นางก็มองอย่างประหลาดใจไปยังบุรุษท่ีปกติจะสะบัดก้นจากไปทุกครั้ง

หลังกินเสร็จ ทว่าหนนี้เขากลับเอนร่างพิงกับกรอบหน้าต่าง สายตา 
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มองออกไปข้างนอก

เดิมฉู่ซินเถียนคิดจะเปิดปาก แต่เมื่อเห็นเขามีใบหน้าเคร่งเครียด

เลก็น้อย นางจงึเก็บกาน�า้ชาไปวางท่ีอ่างก่อน หลงัท�าความสะอาดชาผลไม้ 

ไร้กลิ่นและใบชาเรียบร้อย นางถึงได้เดินไปอยู่ที่ข้างกายเขาอีกครั้ง

เขามองนาง ก่อนจะย่ืนถ้วยชาอีกถ้วยที่วางอยู่บนขอบหน้าต่าง 

มาให้

ฉู่ซินเถียนรับมา สายตามองเขาที่ถือถ้วยชาอยู่ในมือเช่นเดียวกัน 

"เจ้าชอบดื่มสิ่งนี้หรือ ข้าตั้งใจต้มให้จางลงหน่อย เกรงว่าจะรบกวน 

การนอนหลับ แต่หากดื่มไปสองถ้วย เกรงว่าจะมากเกินไป" กล่าวจบ 

นางก็วางถ้วยลงข้างๆ

"คืนนี้ข้าคิดอยากอยู่อีกสักพัก เจ้าถือไว้ดื่มเถอะ ถึงอย่างไรก็ต้อง

ได้ดื่ม" เขาดื่มถ้วยชาในมือตนเองก่อน แล้วยิ้มมองนาง

"ช่างเถอะ วันน้ีมเีรือ่งค่อนข้างมาก ได้อยู่เงียบๆ สกัพักก็ดีเหมอืนกัน" 

ฉูซ่นิเถียนก็ด่ืมลงไปอกึหน่ึงเช่นกัน

ท้องฟ้ามืดมิด ทั้งสองคนยืนไหล่ชิดไหล่อยู่เบื้องหน้าบานหน้าต่าง 

ดวงตาสองคู่จ้องมองไปยังแสงจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนระลอกคลื่น

เรือล�าน้ีแล่นไปข้างหน้าอย่างไม่แยกแยะเช้าค�่าโดยมีบ่าวรับใช้

สลับเวรกันมาควบคุม ด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนการนอนหลับของ 

ฝูอ๋องกับเสนาบดีเฉวียน ความเร็วท่ีแล่นในยามราตรีจึงช้าลง ดังนั้น

ทวิทศัน์ภายนอกหน้าต่างจงึเคลือ่นผ่านไปอย่างเชือ่งช้าย่ิง มบ้ีางทีจ่ะได้ 

เห็นแสงไฟจากหมูบ้่านรมิขอบฝ่ัง ห่างออกไปคล้ายยังมเีรือล�าอืน่ทีแ่ล่นอยู่ 

แสงตะเกียงกะพริบเป็นจุดเล็กๆ
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การเดินเรือครั้งนี้มาถึงแม่น�้าแล้ว อยู่ในเขตเมืองท่ีมีผู้อาศัยอยู ่

รมิน�า้ค่อนข้างบางตา รมิสองฝ่ังส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและหบุเขา ควันไฟ

จากบ้านเรือนมไีม่มาก หากไม่ใช่เพราะแสงจนัทร์ทอส่อง รอบด้านก็ล้วน

มืดสนิท

ฉูซ่นิเถยีนมองอยู่สกัพัก ชาในมอืเองก็ดืม่หมดแล้ว บรุษุท่ีอยู่ข้างกาย

ยังไม่พูดอะไร แต่นางอยากนอนแล้ว ตอนเช้านางยังต้องต่ืนขึน้มาท�างานอกี

ฉูซ่นิเถียนกลัน้หาวเอาไว้ นางไม่อยากรบกวนอาการครุน่คดิของเขา 

จงึขยับฝีเท้าอย่างแผ่วเบา คิดอยากจากไปอย่างเงยีบๆ

"พวกเราเองก็นับเป็นสหายกัน เจ้าลองบอกมาว่าวันหน้าเจ้าคิด

อยากจะท�าอะไร" เขากล่าวถามขึ้นมากะทันหัน พอถามค�าถามน้ีแล้ว 

เขาก็ต้องประหลาดใจกับตนเองอีกครั้ง

ฉูซ่นิเถียนหันกลบัไปมองเขา เหน็ดวงตาสว่างไสวทีม่องมาดจูรงิจงั

เป็นพิเศษ หากนางไม่ตอบก็ดเูสยีมารยาท เมือ่เห็นถ้วยชาในมอืเขาว่างเปล่า

แล้วเช่นกัน นางจงึรบัถ้วยชาในมอืเขามา ก่อนจะเดนิไปยังอ่างแล้วล้างให้

สะอาด

เขายืนอยู่ด้านข้าง รอคอยค�าตอบของนาง

"ข้าอยากกลับมาเป็นอิสระก่อน แล้วค่อยหาหมู่บ้านเล็กๆ งดงาม

แห่งหน่ึง เปิดร้านขายขนมทีส่ามารถด�ารงชพีได้ ใช้ชวิีตผ่านไปอย่างสงบ 

ก็พอแล้ว" กล่าวจบนางก็หาวออกมาอย่างทนไม่ไหว ก่อนรีบร้อนยกมอืข้ึน

ปิดปาก

เขานิ่งอึ้งไปก่อนจะยิ้มออกมา "ที่แท้ก็ไม่ใช่ความมุ่งมาดที่ยิ่งใหญ่

อะไร"
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"ข้าแค่ตัวคนเดียว ต่อให้ชีวิตพบเจอความส�าเร็จอันย่ิงใหญ่ก็ไม่ม ี

ผูท้ีใ่ห้แบ่งปันได้" นางสดูลมหายใจเข้าลกึ ไม่อยากให้ตนเองฟังดนู่าสงสาร

และอ่อนแอเท่าไรนัก แต่...ท�าไมจู่ๆ ข้าถึงได้ง่วงนักนะ

บุรุษหนุ่มจับจ้องนางอย่างเห็นใจ "สาวน้อย..."

ฉู ่ซินเถียนยกมือขึ้นปิดปากหาวอีกครั้ง ก่อนส่ายศีรษะให้เขา  

"ไม่เป็นไรหรอก ถึงอย่างไรตัวคนเดียวก็สบายดี ว่าแต่เจ้าชื่ออะไรรึ  

ที่ผ่านมาข้าไม่เคยถาม เจ้าเองก็ไม่เคยพูดขึ้นมาก่อน"

เขาเผยรอยยิ้มเปี่ยมเสน่ห์ "ส�าคัญด้วยหรือ"

"เจ้าไม่ได้พูดว่าพวกเรานับเป็นสหายกันหรอกหรือ" ไม่ไหวแล้ว! 

เปลือกตานางหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆ

เขาสังเกตเห็นว่าดวงตานางใกล้จะปิดลงแล้ว "สาวน้อย?"

"ขออภัย ไว้ค่อยคุยกันหนหน้าเถอะ ข้าอยากนอนมากแล้วจริงๆ 

ขอตวักลบัห้องก่อน" ฉูซ่นิเถียนพยายามฝืนกบัอาการง่วงงนุ นางโบกมอื 

ให้เขา มือหน่ึงถือตะเกียงน�้ามันพลางเดินหาวถ่ีๆ กลับไปยังห้องนอน  

หลังเป่าไฟในตะเกียงน�้ามันดับแล้ว นางก็แทบจะอยู่ในสภาพหลับตา 

ขณะถอดเสือ้คลมุตัวนอกและถุงเท้า ก่อนคว�า่ร่างลงกับเตยีงแล้วหลบัไป

ทันที

ราตรีน้ี ฉู่ซินเถียนหลับสนิทอย่างย่ิง คลับคล้ายคลับคลาเหมือน 

มีเสียงมีดดาบดังเคร้งคร้าง เสียงผู้คนวุ่นวาย เสียงกรีดร้องรวมไปถึง 

เสียงร้องไห้โหยหวน

ไม่รู้เช่นกันว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่ที่ดังปลุกฉู่ซินเถียนให้ต่ืนข้ึนมา 
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นางสะลึมสะลือสะดุ้งต่ืนขึ้นมาในความมืด รู้สึกว่าศีรษะตนเองมึนงง 

ย่ิงนัก ร่างกายย่ิงหนักอึ้ง นางดึงผ้าห่มออกคิดอยากลงจากเตียง ทว่า 

กลบัพบว่าท้ังมอืและเท้าล้วนอ่อนเปลีย้ไร้ก�าลัง นางได้แต่ตะเกียกตะกาย

ฝืนลกุข้ึนมานัง่ สิน้เปลอืงเรีย่วแรงไปไม่น้อยกว่าจะสวมเสือ้คลมุตวันอก และ

ใส่รองเท้าปักจนเสรจ็ นางค่อยๆ คล�าทางในความมดืแล้วเดนิออกจากห้อง

ไป

ย่ิงฉูซ่นิเถียนเดินตรงไปข้างหน้ามากขึน้เท่าไหร่ เสยีงเอะอะโวยวาย

ผสานกับเสียงคมดาบปะทะกันที่ดังอยู่ข้างนอกก็เหมือนจะยิ่งดังมากขึ้น

เรื่อยๆ ยามท่ีนางลากร่างกายอันหนักอึ้งเดินไปถึงดาดฟ้าเรือที่มีแสงไฟ

ส่องสว่าง นางถึงค่อยพบว่าบนดาดฟ้าล้วนเตม็ไปด้วยคนตาย มบีางจดุ 

บนเรอืทีย่งัติดไฟอยู่ มบีางคนก�าลงัหนอีย่างลนลาน แล้วก็ยังมคีนชดุด�า

ปิดบังใบหน้าอกีจ�านวนไม่น้อยทีก่�าลงัถือดาบไล่ฆ่า แต่ทีม่ากไปกว่าน้ัน 

ก็คอื...องครกัษ์ผูต้ดิตามบนเรอืกับคนชดุด�าทีปิ่ดบงัใบหน้าก�าลงัเข่นฆ่ากัน

อย่างดุเดือด สถานการณ์ในยามนี้นับว่าวุ่นวายเป็นอย่างมาก!

ไม่ใช่ฝันไปใช่หรอืไม่! ฉูซ่นิเถียนออกแรงหยิกตนเอง ความรู้สึกเจบ็

ท�าให้สมองท่ีสับสนของนางกระจ่างชัดข้ึนแล้ว นางทั้งเครียดและ

กระวนกระวาย ท�าอย่างไรดี กลับไปซ่อนที่ห้องพักตามเดิมดีหรือไม่

ท่ามกลางการเข่นฆ่านองเลอืดนี ้ เงาร่างท่ียืนตระหง่านร่างหน่ึงพลนั

ดึงดูดสายตาของฉู่ซินเถียนเข้า นางตาถลนเบิกกว้างอย่างประหลาดใจ 

ในขณะเดียวกัน เสนาบดีเฉวียนท่ีมีสภาพดูไม่ได้ก็ถูกคนชุดด�าสองคน

ลากมาอยู่บนดาดฟ้านี้แล้ว

เสนาบดีเฉวียนที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงถลึงตาใส่เว่ยหลันโจวที่ยืนอยู่ 
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บนหัวเรืออย่างไม่อยากจะเชื่อ "คนชุดด�าพวกนี้เป็นคนของท่านอ๋อง 

อย่างนั้นหรือ!"

"ใช่แล้ว เสนาบดีเฉวียน บงัเอญิจรงิๆ ท้ังหมดล้วนเป็นคนของข้าเอง" 

เว่ยหลนัโจวเลกิค้ิวพลางย้ิมแย้มกล่าว

เสนาบดีเฉวียนกลั้นลมหายใจ เขาพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ

ท่านอ๋อง?! ฉู่ซินเถียนเบิกตามองบุรุษท่ีมาแย่งกินอาหารมื้อดึก 

ยังห้องครัวทุกคืนอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตา ข้าตาฝาดไปแล้วหรือ  

นางออกแรงขยี้ตาอย่างอดไม่ได้ ก่อนตั้งใจมองเขาอีกที

ไม่ผดิ! เป็นเขา! ทว่าดวงตาดอกท้อเรยีวยาวคูน่ัน้กลบัเตม็ไปด้วย

ประกายเย็นชาที่สามารถแช่แข็งผู้คนได้ ไม่เหมือนบุรุษชุดด�าท่ีนางรู้จัก 

สกันดิ ท้ังๆ ท่ีใบหน้าคมคายใบหน้านัน้เป็นเขาชดัๆ แต่ความรูส้กึท่ีมอบให้

ผู้คนกลับไม่เหมือนเดิม...

ใช่แล้ว! ทกุครัง้ทีไ่ด้พบกัน เขาล้วนสวมแต่ชดุคลมุยาวสเีข้ม ทว่า

ยามทีเ่ขาอยู่ภายใต้เปลวไฟส่องสะท้อนในตอนนี ้ นางกส็ามารถมองเห็น 

ได้ว่าชดุทีเ่ขาสวมอยู่นัน้ ไม่ว่าจะบรเิวณคอเสือ้ และข้อมอืต่างก็มผ้ีาต่วน 

สีด�ากุ๊นขอบทองซับไว้อีกชั้นหน่ึง ท�าให้ทั้งร่างเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอาย 

สูงศักดิ์

"ท่านอ๋องเสียสติไปแล้วหรือ! หากคิดก่อเรื่องก็ควรจะมีขอบเขต  

พวกเราต้องออกเดนิทางไปแคว้นหนตีนัด้วยกันนะพ่ะย่ะค่ะ!" เสนาบดีเฉวียน

กัดฟันเอ่ยตวาดด้วยความโมโห

"พวกเรา? ใต้เท้าคิดว่าข้ากับเจ้าเป็นพวกเดียวกันจริงๆ หรือ"  

เว่ยหลนัโจวย้ิมเย็นมองดเูสนาบดเีฉวียนทีห่น้าเปลีย่นสไีป ก่อนกล่าวต่อ 
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"เรือเพ่ิงจะเดินทางได้ไม่ก่ีวัน ในอาหารของข้าก็มีเครื่องปรุงเพิ่มเข้ามา

แล้ว แน่นอนว่าไม่ท�าให้ข้าถึงตายในทนัท ีแต่จากปริมาณของยาพิษแล้ว 

คาดว่าหลงัจากเดินทางไปถึงแคว้นหนตัีน พิษก็คงก�าเรบิจนข้าตายพอด"ี

เสนาบดเีฉวยีนกลนืน�า้ลายลงคอ "มะ...ไม่จริง ผูใ้ดก�าลงัสร้างข่าวลอื

เหลวไหลกัน"

แววตาเว่ยหลันโจวเย็นเยียบ "ข่าวลือ? น่ีไม่ใช่ความถนัดของ 

เจ้านายเสนาบดีเฉวียน...อัครเสนาบดีเนี่ยหรือไร"

เสนาบดเีฉวียนขนลกุซู ่เขาเอ่ยถามเสยีงสัน่ "ท่านอ๋องหมายความว่า

อย่างไร"

เว่ยหลันโจวพลันระเบิดเสียงหัวเราะออกมา "ภายในเมืองหลวง 

เล่าลอืกันไปทัว่ว่าข้าเป็นเจ้าส�านกัไร้ทกุข์นี ่ น่ีไม่ใช่เรือ่งทีอ่คัรเสนาบดเีน่ีย

ส่งคนออกไปกระจายข่าวหรอืไร ไม่ส ิข้าลมืไป เบือ้งหลงัของอคัรเสนาบดเีนีย่

ยังมีพระพันปีอยู่อีกนี่"

เสนาบดีเฉวียนสีหน้าซีดขาวลงเรื่อยๆ เพราะว่าข่าวลือเหล่านี้ 

เป็นฝีมอืของพระพันปีกับอัครเสนาบดีเนีย่จริงๆ แต่ผู้ท่ีรูม้อียู่แค่ไม่ก่ีคน... 

เหตุใดเว่ยหลันโจวจึงรู้ได้

เสนาบดีเฉวียนมองดูฝูอ๋องที่ท่ัวทั้งร่างเต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหาร

อย่างหวาดกลัว ตอนที่เขาก�าลังจะเปิดปาก เสียง 'ตุบ' ก็ดังขึ้นหนึ่งครั้ง 

ไม่รู ้ว่าแขนอาบโลหิตข้างหนึ่งลอยมาตกอยู่เบื้องหน้าเขาได้อย่างไร  

เขาตกใจจนร้องเสียงหลง ทรุดร่างลงน่ังกับพ้ืนอย่างทุลักทุเล มองด ู

ศพพิกลพิการบนดาดฟ้าทีเ่พ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ อย่างตกใจ เขาหอบหายใจ

หนัก พยายามกระถดถอยร่างกายไปข้างหลัง ด้วยเกรงว่าจะสัมผัสโดน 

Page ���������������������.indd   74 4/11/2562 BE   15:33



75

หยางกวงฉิงจื่อ

แขนอาบโลหิตนั้น

เว่ยหลันโจวกลับก้าวยาวๆ มาข้างหน้า ก่อนจะหยุดอยู่ตรงหน้า

เสนาบดเีฉวียนทีต่วัสัน่ไปทัง้ร่าง "ความจรงิแล้ว ข้าอยากเป็นเจ้าส�านกัไร้ทุกข์

จรงิๆ เป็นผู้น�าส�านกัทีส่ามารถต่อกรกับราชส�านกัได้ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าเว่ย

หรอืปีศาจเว่ย ล้วนแต่ฟังดูร้ายกาจมใิช่หรือ"

เว่ยหลันโจวค่อยๆ น่ังยองลงมา สายตาเขามองตรงไปยังเสนาบดีเฉวียน

ทีก้่มหน้าตัวสัน่ บนใบหน้าคมคายมรีอยย้ิมเย็น "มองข้า!"

เสนาบดีเฉวียนเงยหน้าขึน้อย่างขลาดกลวั "ท่านอ๋อง คอืว่า...น่ัน... 

นัน่ล้วนเป็นเจตนาของพระพันปีกับท่านอคัรเสนาบด ี ไม่เก่ียวกับกระหม่อมนะ

พ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้าไม่ใช่เขี้ยวเล็บที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาหรอกหรือ ไม่ใช่ 

ได้รับค�าสั่งมาว่าให้ก�าจัดข้าทิ้งระหว่างการเดินทางครั้งนี้หรือไร"

"ปะ...เปล่าพ่ะย่ะค่ะ" เสนาบดเีฉวยีนหลัง่เหง่ือเย็น เขาได้แต่ส่ายศีรษะ

ไม่ยอมรบัสดุชวิีต

"เปล่า? เจ้ากล้าปฏิเสธว่าคนทัง้หมดในเรอืล�าน้ี นอกจากเดก็รบัใช้ 

สามคนข้างกายข้าแล้ว ทุกคนล้วนไม่ใช่คนของพระพันปี อัครเสนาบดี  

หรอืเจ้าร ึและคนของพวกเจ้าก็ล้วนไม่เลอืกวิธีการ จะอย่างไรก็ได้ขอแค่

ท�าให้ข้าหมดลมหายใจก่อนไปถึงแคว้นหนีตัน จากน้ันค่อยโยนตัวคน 

ทิ้งลงทะเล ท�าให้หาศพไม่พบก็พอมิใช่หรือ" ประกายเย็นชาในดวงตา 

ของเขาราวกับแทงทะลุผู้คนได้

เสนาบดีเฉวียนไม่อยากจะเชื่อเลยสักนิด เขาตัวสั่นเท้ิมไม่หยุด  

ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเว่ยหลนัโจวจงึกระจ่างแจ้งถึงแผนการทกุอย่าง หรือว่า 
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ทีข้่างกายข้า ท่านอคัรเสนาบด ีหรอืกระท่ังพระพันปีกล้็วนมหีตูาของฝอู๋องอยู่

อย่างนั้นหรือ!

"ไม่มีอะไรจะพูด?" เว่ยหลันโจวเหยียดร่างข้ึน เขากวาดตามอง 

หนหนึง่ บนเรอืมร่ีางนอนฟุบอยู่เตม็ไปหมดนานแล้ว บดันีผู้ท่ี้ยืนอยู่มเีพียง 

คนของเขาเท่านั้น "ดึกมากแล้ว ข้าเองก็เหนื่อยเต็มที รีบจัดการเขาเสีย!"

"พ่ะย่ะค่ะ!"

เสนาบดีเฉวียนเหน็คนชดุด�าจ�านวนหน่ึงเดนิตรงมาท่ีตนเอง เขาจงึ

ร้องขอความเมตตาเสยีงดังด้วยใบหน้าซดีเผอืด "ท่านอ๋องได้โปรดไว้ชวิีต

ด้วย..."

ยังกล่าววาจาไม่ทนัจบ คนชดุด�าเหล่านัน้ก็ชกใส่อกเขาพร้อมๆ กัน 

เสยีง 'เอ๊ือก' ดังขึน้ ดวงตาของเขาเบกิกว้าง ก่อนจะกระอกัโลหติเป็นสาย

ยาวออกมา หลังถูกโจมตี ร่างของเขาก็กระเด็นลอยลิ่วตกลงไปใน 

ผืนสมุทรสีด�าสนิท...หายลับไปทันตา

ฉูซ่นิเถียนกลัน้หายใจมองดูฉากอันน่ากลัวตรงหน้า สองมอืปิดปาก

แน่น นางรูว่้าตนเองควรว่ิงหน ีแต่นางตัวแขง็ไปท้ังร่างจนเคลือ่นไหวไม่ได้

แม้แต่น้อย

ในยามนี้เอง คนชุดด�าผู้หนึ่งก็เดินมาจากอีกทางของดาดฟ้า เขา

ประสานมือกล่าวกับเว่ยหลันโจว

"ท่านอ๋อง จัดการเรียบร้อยหมดแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"

'จัดการเรียบร้อยหมดแล้ว' หมายถึงตายหมดแล้ว?! สองมือของ 

ฉูซ่นิเถียนพลนัคลายออกกะทันหัน นางสูดลมหายใจอนัหนาวเหนบ็เข้าไป

เฮือกหนึ่ง
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ทัง้ๆ ท่ีเป็นเสยีงสดูลมหายใจแผ่วเบาเพียงน้ีแล้ว ไหนจะมทีัง้เสยีงลม 

เสียงคลื่นทะเล ถึงขั้นยังมีเสียงครางก่อนตายอีกหลายเสียง ฉู่ซินเถียน 

ก็ยังสมัผสัได้ถึงสายตาคมปลาบเย็นชาท่ีตวัดมองมาทางนางทนัที

ยามทีแ่ววตาหวาดกลวัของนางสบเข้ากับดวงตาดอกท้อด�าทะมนึคู่น้ัน

ที่ชวนให้ผู้คนหนาวสั่นแล้ว นางก็ก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัว... 

แต่การเคลื่อนไหวของคนชุดด�าสองคนกลับรวดเร็วย่ิงกว่า พวกเขา 

ทะยานมาหานางอย่างรวดเร็ว ดาบในมือพุ่งตรงมาที่นางอย่างอ�ามหิต!

จบสิ้นแล้ว ล�าคอฉู่ซินเถียนเกร็งแน่น ข้าก�าลังจะตายแล้ว!

ชั่วขณะต่อมา ความมืดมิดก็เข้ามาเยือน

ท้องฟ้าสว่างแล้ว ยามทีแ่สงอาทิตย์ค่อยๆ ร้อนแรงข้ึน บนเรือก็ยัง 

มกีลิน่คาวเลอืดเข้มข้นแผ่ออกไปท่ัวสารทศิซึง่มาจากซากศพทีถู่กตากแดด

เหล่านั้น

เรอืยังคงแล่นต่อไปบนผนืสมทุรอย่างเงยีบเชยีบ บ่าวรับใช้ท้ังหมด

ต่างถกูคนชดุด�ามาแทนที ่พวกเขาเปลีย่นเสือ้ผ้าไปเป็นชดุของบ่าวรบัใช้  

มบีางส่วนเดนิตรวจตราผนืน�า้อนัเงยีบสงบ บางส่วนรับผดิชอบในการเดินเรือ 

บางส่วนก็ยุ่งวุ่นวายอยู่ในเรือ กับบรรดาศพนองโลหิตท่ียังไม่จัดการให้

เรียบร้อย แม้แต่คิ้วของพวกเขาก็ไม่ขมวดเลยสักนิด

ในห้องพักหรหูราท่ีชัน้บนสดุ หน้าต่างไม้คร่ึงวงกลมสลักลายบปุผา

และนกเปิดอยู่ครึง่บาน ลมทะเลพัดเข้ามาเบาๆ ส่วนภายในห้องก็จดุด้วย

ไม้กฤษณา ซึง่ช่วยขจดักลิน่คาวโลหิตทีล่อยเข้ามาตามลมได้ตลอดเวลา

เว่ยหลันโจวน่ังอยู่บนเก้าอ้ีด้วยท่วงท่าสง่างาม ศอกขวาวางอยู ่
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บนโต๊ะ ส่วนมือก็เท้าคางพลางจับจ้องไปท่ีเด็กสาวตัวนุ่มน่ิมที่ยังคง 

นอนหมดสติอยู่บนเตียงตาไม่กะพริบ เด็กคนนี้ช่างไม่เชื่อฟังเสียเลย!

แล้วก็โชคดีท่ีการเคลื่อนไหวของเขาว่องไวมากพอ ถึงทะยานร่าง

ไปรับดาบนั้นได้ทันท่วงที มิฉะนั้นตอนนี้นางก็คงตายไปแล้ว

ทีร่อบๆ โต๊ะกลมมเีดก็รบัใช้อายุสิบขวบสามคนทีรู่ปโฉมแตกต่างกัน

ยืนเรยีงแถวอยู่ พวกเขาล้วนเป็นเด็กรบัใช้ข้างกายเว่ยหลันโจว แล้วก็เป็น

ลกูศษิย์ตวัน้อยทีก่ราบไหว้เขาเป็นอาจารย์เพ่ือศกึษาเล่าเรียนวชิาแพทย์

ยามนี้แววตาสนใจใคร่รู ้ของพวกเขาต่างก็มองกลับไปกลับมา 

บนใบหน้าของฉู่ซินเถียนกับเว่ยหลันโจว

"ท่านอ๋องแย่งกินอาหารของนางกลางดึกหรือ ดูนางกลมๆ ขาวๆ 

ฝีมอืท�าอาหารก็น่าจะอร่อยเหมอืนกับตวันางใช่หรอืไม่ มฉิะนัน้ท่านอ๋อง 

จะไปเยือนทุกราตรีได้อย่างไร" ผู ้ที่พูดคือเฮอจื่อ เขามีใบหน้ากลม  

อ้วนเล็กน้อย แล้วก็เป็นผู้ที่รักการกินที่สุดในเด็กทั้งสามคน

เว่ยหลนัโจวมองดเูฮอจือ่ซึง่ถือเป็นลกูศษิย์ท่ีมฝีีมอืทางการรกัษาดีท่ีสดุ

ในบรรดาเด็กทั้งสามคน "หลังท�างานเสร็จ ข้ารู้สึกหิวถึงได้ไปหานาง 

เพื่อเติมเต็มท้องของตนเอง ถือว่าแย่งกินอะไรกัน" 

"ใช่แล้ว ท่านอ๋องล�าบากตรากตร�าย่ิงนัก ออกเดนิทางครัง้นีส้ามารถ

พามาได้เพียงพวกเราสามคน วิชายุทธ์ของพวกเราเองก็ไม่ดพีอ ได้แต่ให้

ท่านอ๋องเหน็ดเหน่ือยอยู่เพียงผูเ้ดียวแล้ว ประเดีย๋วก็ไปอยู่ใต้ร่างโฉมงาม 

ประเดีย๋วก็ไปดืม่สุราแสร้งเมา อตุส่าห์หาสถานทีเ่สวยของอร่อยได้คนเดียว

อย่างยากเย็นแล้วแท้ๆ ต่อให้พวกเราจะหิวโหยกว่าน้ีก็ท�าได้เพียง 

กลืนน�้าลายเท่าน้ัน เข้าใจหรือไม่" ผู้ท่ีกล่าวคือเหลียนจื่อ เขาหน้าตา
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สะอาดสะอ้าน นับว่ารูปงามทีเดียว แต่ก็ถือเป็นผู ้ที่พิลึกพิลั่นท่ีสุด 

ในบรรดาเด็กรับใช้ทั้งสามด้วย

"ขวัญกล้าแล้วร ึตัง้ใจจะหยุดศกึษาเรือ่งยาพิษแล้ว?" เว่ยหลนัโจว 

เลิกคิ้วมองเขา

"อย่านะพ่ะย่ะค่ะท่านอ๋อง ข้าไม่กล้าพูดจาเหลวไหลแล้ว" เหลยีนจือ่ 

รบีปิดปากแน่น ตลอดสามปีกว่าท่ีตดิตามศึกษาวิชาแพทย์กับเว่ยหลนัโจว 

สิ่งที่เขารักที่สุดก็คือการปรุงยาพิษ หากให้เขาหยุดศึกษาเรื่องน้ีไม่ใช่ว่า

ต้องการชีวิตเขาหรอกหรือ

เฮอจื่อกับจือจื่อต่างก็หัวเราะเสียงดังพร้อมกัน ผู้เป็นนายใช่คน 

ที่จะกล่าววาจาหยอกล้อได้ที่ไหนกัน กระน้ันพวกเขาก็นับถือความกล้า 

ของเหลียนจื่อมากจริงๆ ต่อให้ท้ายท่ีสุดจะถูกค�าพูดประโยคเดียวของ 

ท่านอ๋องปิดปากเสียทุกครั้ง แต่อีกฝ่ายก็ยังกล้าพูดยิ่งนัก

จือจื่อเห็นแววตาของเว่ยหลันโจวกลับไปหยุดอยู่ท่ีร่างบนเตียง 

อีกครั้ง เขาจึงเอ่ย "พวกเราออกไปกันเถอะ ให้ท่านอ๋องได้พักผ่อนดีๆ"

จอืจือ่ผูท้ีเ่ป็นคนซือ่ตรงมกัเป็นผูอ้อกค�าสัง่ในบรรดาบ่าวรับใช้ทัง้สาม

ตลอดมา นบัว่าเป็นคนทีม่ไีหวพรบิไม่น้อย ในสายตาของเว่ยหลนัโจวแล้ว 

จอืจือ่ถือเป็นผูท้ีน่่าไว้ใจทีส่ดุผูห้นึง่

แม้จอืจือ่จะยังไม่เข้าใจเรือ่งรกัใคร่ระหว่างบรุษุสตร ีแต่เขาตดิตาม

อยู่ข้างกายเว่ยหลนัโจวมาสามปีกว่า สตรท่ีีเขาเคยเห็นมาน้ันมมีากมาย

เหลอืเกิน เขาย่อมมองออกว่าผูเ้ป็นนายปฏบิตัต่ิอฉูซ่นิเถียนอย่างเป็นพิเศษ 

มากเพียงใด มิฉะน้ันในบรรดาคนท้ังเรือล�านี้คงไม่มีทางเหลือนางไว ้

เพียงผู้เดียว
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เดก็รบัใช้ทัง้สามคารวะให้แก่ผูท่ี้ตลอดมาถูกมองเป็นเหมอืนพ่ีใหญ่

มากกว่าท่านอ๋องผู้สูงส่ง ก่อนจะหันตัวเดินไปทางประตู

สายตาของเว่ยหลันโจวยังคงมองฉู่ซินเถียนที่อยู่บนเตียง เขา 

สงัเกตเหน็ว่าขนตาของนางขยับไหวน้อยๆ ลมหายใจก็เปลีย่นเป็นสบัสน

เบาๆ แววตาเขาพลนัมปีระกายร้ายวาบผ่าน จู่ๆ  ก็ตะโกนขึน้มากะทันหัน 

"ช้าก่อน!"

เดก็รับใช้ทัง้สามหยุดฝีเท้าลงทันใด ก่อนจะหนักายกลบัมา เมือ่เห็น

สายตาทีเ่ว่ยหลนัโจวส่งมาให้ ทัง้สามคนก็เดนิกลบัไปอยู่ข้างเตยีงทนัที

ฉู่ซินเถียนฟื้นขึ้นมาแล้ว แต่นางหวาดกลัวจนไม่กล้าลืมตาขึ้น  

ด้วยนึกไปถึงค�าพูดที่ก่อนหน้านี้ตนเองเคยพูด...

'...จะไม่รู ้ได้อย่างไร ภายในห้องครัวท่ีพูดคุยกันมากที่สุดก็คือ 

หลงัจากฝอู๋องข้ึนเรอืมาแล้ว เขาจมุพิตโฉมงามคนไหนบ้าง โอบกอดซ้ายขวา

คึกคักทุกคืน จริงๆ เลย เขาไม่กลัวว่าจะหักโหมมากเกินไปจนตัวเอง 

อ่อนปวกเปียกกลายเป็นขันทีบ้างหรือ'

'...สามารถบ่มเพาะสิง่ดีๆ ขึน้มาได้ ท�าเร่ืองดีๆ  อย่างการช่วยเหลือ 

ผู้ที่อ่อนแอและล�าบากได้ มีเรื่องมีสาระมากมายท่ีเขากระท�าได้ เหตุใด

จะต้องท�าตัวตกต�่าเป็นคนไร้ค่าเพียงนั้น'

'...ไม่ใช่แค่ข้าหรอก ทั่วทั้งเมืองหลวงที่เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าส�านัก  

เกรงว่าคงมีไม่ถึงสิบคน!'

'. . .เป็นเพราะตัวของเขาที่ท�าให ้ผู ้คนนึกดูถูกเอง นอกจาก 

จะไม่ศกึษาเล่าเรยีนแล้ว ยังจะหมกมุ่นในกาม คนเจ้าส�าราญทีไ่ม่มคีวามคดิ 

ผู้หนึ่ง ควรหันกลับมาพิจารณาตนเองก่อนจึงจะถูก'
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ฮือๆๆ สมควรตาย เหตุใดข้าต้องตรงไปตรงมาเพียงน้ัน วาจา 

หาเรื่องตายเหล่านี้จะเก็บกลับมาได้อย่างไร

แต่โทษนางได้หรอื ผูใ้ดจะไปคาดว่าฝอู๋องท่ีมชีือ่เสยีงเลวร้ายขจรขจาย

ไปท่ัวจะแอบมาแย่งของกินและพูดคุยกับนางทีห้่องครวัทกุกลางดกึได้เล่า! 

ทั้งที่ขอเพียงเขามีค�าสั่งลงมาก็จะมีอาหารเลิศรสไปส่งถึงหน้าเขาแท้ๆ  

ฉูซ่นิเถียนพลนัหุนหนัอยากพุ่งเข้าไปชกเขาสกัหลายๆ หมดัจริงๆ แล้วค่อย

ไล่ต้อนซักถามว่าเขาหาเรื่องและแกล้งนางเช่นนี้สนุกหรือไม่!

"เหลยีนจือ่ เฮอจือ่ จอืจือ่ พวกเจ้าลองว่ามา ข้าควรจดัการกับนาง

อย่างไรด ีนางเหน็คนของข้าฆ่าคนทัง้เรอืล�าน้ีแล้ว" น�า้เสยีงของเว่ยหลนัโจว

ฟังดูเย็นชาอ�ามหิต

"ต้องฆ่าปิดปากแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ!" จือจื่อตอบกลับมาในทันที

ฉู่ซินเถียนหลับตาแน่น นางกลืนน�้าลายลงคอ ในใจนึกสบถด่า  

ค�าแนะน�าบ้าบออะไรกัน!

มุมปากเว่ยหลันโจวหยักยกข้ึนน้อยๆ จู่ๆ เขาก็กล่าวกล้ัวหัวเราะ 

"แต่ข้าเห็นว่าผิวนางนุ่มนิ่ม...ใช่แล้ว ยาพิษท่ีเหลียนจื่อปรุงอยู่ชนิดนั้น 

หากเพ่ิมกลิน่ผวิกายมนุษย์ลงไป ฤทธ์ิยาก็จะย่ิงด ีแต่การถลกหนังท้ังเป็น

จะให้ผลค่อนข้างดีกว่า"

ร่างของฉูซ่นิเถียนพลนักระตกุอย่างแรง ดวงตาปิดสนทิยิง่กว่าเดิม  

ให้ตายเถอะ! เหตุใดฝอู๋องจงึไม่มคีวามเป็นมนษุย์แม้แต่น้อย ไม่ว่าอย่างไร

เขาเองก็กินอาหารมือ้ดกึของข้าเปล่าๆ ไปตัง้หลายมือ้ จะเอาความแค้น 

มาตอบแทนบุญคุณได้อย่างไร!

เว่ยหลนัโจวเงยหน้าขึน้มองเหลยีนจือ่ท่ีพยายามกลัน้ข�าอย่างเตม็ที่ 
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ใช้สายตาบอกว่าเขาควรจะส่งเสยีงได้แล้ว

เหลยีนจือ่สดูลมหายใจเข้าลกึ ถึงเปลีย่นเสยีงให้ดจูรงิจงัได้ "ศษิย์

เคารพค�าสั่งท่านอ๋อง แต่ขอเรียนถามท่านอ๋อง ศิษย์ควรเริ่มลงมือจาก

ต�าแหน่งใดก่อนดีพ่ะย่ะค่ะ"

ศิษย์?! ฉู ่ซินเถียนไม่เข้าใจ แล้วก็ไม่อยากจะเข้าใจด้วย นาง 

ขนลุกขนพองยิ่งนัก ข้าก�าลังจะถูกถลกหนังทั้งเป็นแล้ว ควรท�าเช่นไรดี!

"ไปหามดีดีๆ มาสกัเล่มเถอะ ใช้มดีดีๆ  จะได้ถลกหนงัออกมาจนหมด" 

เว่ยหลนัโจวย้ิมร้ายกล่าว

เสียงของความวุ่นวายผสานด้วยเสียงฝีเท้าสวบสาบเดินเข้าออก

ฉูซ่นิเถียนหลบัตาแน่น นางกลนืน�า้ลายอย่างแรง ขนท่ัวร่างลุกพรึบ่ 

ทั้งร่างสั่นไม่หยุด

ทนัใดนัน้ นางกไ็ด้ยนิเสยีงคนตะโกน "ท่านอ๋อง มีดเล่มนี้สามารถ 

ตัดเหล็กได้ประดุจตัดโคลนพ่ะย่ะค่ะ!"

"ท่านอ๋อง งานนี้ให้เฮอจื่อท�าเถอะพ่ะย่ะค่ะ เฮอจื่อชอบกิน นางดู

นุ่มๆ น่ิมๆ หลังถลกหนังออกมาแล้ว กัดลงไปหน่ึงค�า เน้ือจะต้องฉ�่าน�้า

อย่างแน่นอน"

"เหลียนจื่อกล่าวได้ถูกต้อง ข้าชอบกินแล้วก็กินเก่งด้วย ให้ข้าเป็น 

คนลงมีดแล้วให้กินมากหน่อยเถอะพ่ะย่ะค่ะ"

"พวกเจ้าพูดได้ดี สภาพเช่นนี้ของนางแค่มองดูก็รู ้ว่าเนื้อหวาน 

เพียงใด ยามกินจะต้องย่ิงหวานขึน้อย่างแน่นอน เอาเถอะ ข้าอนญุาตให้

พวกเจ้าแบ่งปันกัน แต่ต้องตัดเนื้อเป็นค�าเล็กๆ ถึงจะกินได้ง่ายหน่อย 

ลงมือเถอะ!"
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น�้าเสียงของเว่ยหลันโจวฟังดูกระตือรือร้นอย่างยิ่ง

ให้ทนก็ทนไม่ไหวแล้ว! นางยังไม่ตายเสียหน่อย ถกกันต่อหน้าว่า 

จะถลกหนังนาง กินเน้ือนางอย่างไรดี ท้ังยังตัดเนื้อเป็นค�าเล็กๆ ถึงจะ 

กินง่าย เอาคนเป็นๆ อย่างนางมาแบ่งเป็นอาหารกินได้หรือ!

เมื่อเพลิงโทสะลุกโหม ความหวาดกลัวที่มีอยู่แต่เดิมก็แปรเปลี่ยน

ไปเป็นความกล้าแล้ว นางลืมตาขึ้นอย่างโมโห แม้สายตาจะยังพร่ามัว 

แต่นางก็กระเด้งตวัข้ึนน่ังแล้วตะโกนออกมาทันท ี "พวกเจ้ายังนบัเป็นคน 

อยู่อีกรึ!"

ทันทีที่เสียงหยุดลง ภายในห้องก็ตกสู่ความเงียบสงัด

แม้ฉู่ซินเถียนจะเดอืดดาลไปด้วยโทสะ ร่างของนางจงึสัน่เท้ิมไปทัง้ร่าง 

ทว่าหลงัสายตากลบัมาคมชดัแล้ว นางก็นิง่อึง้ไปทนัที

เว่ยหลันโจวเปลี่ยนมาสวมชุดคลุมยาวสีขาวแขนกว้างคอกลม 

ตัวหน่ึงแล้ว ท้ังตัวคนมองดูหล่อเหลาโดดเด่น เขานั่งพิงพนักเก้าอี้ด้วย

ท่าทางผ่อนคลาย ส่วนโต๊ะกลมตรงหน้าเขาก็จดัวางจานกระเบ้ืองหยกขาว

ประณตีจานหนึง่เอาไว้ บนนัน้วางลกูท้อผลใหญ่สชีมพนูุม่นิม่ เดก็รบัใช้

สามคนอายุประมาณเก้าถึงสิบปีล้วนสวมเสื้อกับกางเกงสีน�้าเงินเข้ม 

ยืนอยู่รอบโต๊ะ ในมือของคนท่ีค่อนข้างเจ้าเนือ้หน่อยถือมดีปอกผลไม้เล่มเลก็ 

ที่ทอประกายเงาวับอยู่

"สายตาของนางมปัีญหาหรอื หากพวกเราไม่นบัเป็นคนแล้วจะเป็น

อะไร" 

"ท่านอ๋องถือเป็นท่านอาจารย์ของพวกเราทั้งสามคน วิชาแพทย ์

ของเขาสูงส่ง ให้เขาช่วยตรวจดวงตาให้ท่านดีหรือไม่"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625437.html
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