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ค�ำน�ำ

หลงัอ่าน 'ข้าเป็นสตัว์เลีย้งของศาลต้าหลี'่ เล่ม 1 จบแล้วรู้สกึอย่างไรกันบ้างคะ  

อยากเป็นชะมดเช็ดตัวน้อยที่มีเจ้านายที่ยิ่งใหญ่เช่นชิงโม่เหยียนเหมือนกันหรือเปล่า

ในเล่ม 2 นี้เรื่องราวคดีปริศนาต่างๆ ในศาลต้าหลี่ว่าน่าสนใจแล้ว เรื่องราว 

ในจวนโหวยิ่งน่าสนใจมากกว่า เมื่อครานี้ชิงโม่เหยียนจะได้ทราบแล้วว่าหลุมศพของ

มารดาเขาอยู่ที่ใด และยังได้รู้ข้อมูลเก่ียวกับชาติก�าเนิดของตนเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย  

มิหน�าซ�้าในเล่มนี้หรูเสี่ยวนันยังได้ติดตามชิงโม่เหยียนออกไปนอกเมืองหลวงเพื่อ 

ตามหาสมนุไพรทีใ่ช้ในการแก้พิษ การผจญภัยทีค่าดไม่ถึงก�าลงัรอพวกเขาอยู ่รับรอง

ว่าท่านนักอ่านจะติดตามอย่างสนุกสนานจนวางไม่ลงเชียวล่ะค่ะ หากพร้อมที่จะลุย

ไปกับพวกเขาแล้วล่ะก็ก้าวเข้ามาในเมืองหลวงแคว้นเยี่ยซย่าพร้อมกันเลยค่า

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



หรูเสี่ยวนันหมอบอยู่บนแผ่นอกของเขาไม่ขยับ ผ่านไปครู่ใหญ่จึงกล้าเงยหน้าขึ้นมองเขา

ดวงตาของชิงโม่เหยียนเปล่งประกายสุกใส ในนั้นแฝงความรู้สึกบางอย่างที่นางมองแล้ว 

ไม่เข้าใจ

ชิงโม่เหยียนกุมมือเล็กของนางเอาไว้ เอามือมาแนบไว้บนแผ่นอกข้างซ้ายของเขา

รบัรูไ้ด้หรอืยัง เจ้าตวัเลก็ มนัเปลีย่นมาเต้นแรงเช่นนีก็้เพราะมเีจ้าอยู ่ใครหน้าไหน อย่าได้คดิ

มายุ่งเกี่ยว...



✱ หรูเสี่ยวนัน  ชะมดเช็ดสีด�าที่รองตุลาการศาลต้าหลี่เก็บมาเลี้ยง  

ภายหลังกลายร่างเป็นเด็กหญิงที่อวบอ้วนคนหน่ึง  

ก่อนจะเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าคนทั่วไป

✱ ชิงโม่เหยียน  เจ้านายของชะมดเช็ดสีด�า แล้วยังถือว่าเป็น 'เจ้าของ

ชีวิต' ของหรูเสีย่วนันอกีด้วย โหดร้ายกบัคนอืน่สกัเพยีงใด 

ก็ยังใจดีกับชะมดเช็ดของตนเองเช่นเดิม

✱ อวี๋เฟิงหวา  องค์แปด พระโอรสองค์หนึ่งของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน  

ไม่เป็นที่โปรดปรานเพราะใบหน้างามเกินสตรี

✱ เชียนซาง  หุน่มนุษย์ทีม่พีลงัอ�านาจมากจนเรียกได้ว่าเป็น 'เทพสงัหาร'  

เคยถูกนักหุ่นเวทควบคุมก่อนจะมาอยู่กับหรูเสี่ยวนัน 

ไม่รับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดใดๆ

✱ ชิงจิ่นจือ  คุณชายรองของจวนโหว เป็นคนไม่เอาการเอางาน 

ผู้หนึ่ง และเป็นที่รองรับอารมณ์จากท่านโหวจนกดดัน

ตนเองอย่างมาก

แนะน�ำตัวละคร
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110
    

งานเลี้ยงชมจันทร์วันท่ีสิบห้า จัดขึ้นภายในสวนดอกไม้ในต�าหนัก

ไทเฮา

เหล่าขุนนางใหญ่ในราชส�านักน�าภรรยาและบุตรธิดาทยอยเข้ามา

ในสวน

ยามท่ีชิงโม่เหยียนพาหรูเสี่ยวนันเข้าไปในสวน ก็มีขุนนางจาก 

กรมอาญาเข้ามาทักทายในทันที

หรูเสี่ยวนันติดตามข้างกายชิงโม่เหยียนตลอด รู ้สึกเบื่อหน่าย 

จนอ้าปากหาว

พวกเขาพูดคุยกันเรื่องในราชส�านัก นางไม่สนใจ ทว่าไม่มีค�าสั่ง 

ของชงิโม่เหยยีนนางไม่กล้าว่ิงห่างเขาส่งเดช เรือ่งท่ีเจอองค์รัชทายาทกับ

เตยีวขาวครัง้ก่อนท�าให้นางรูว่้าหากมาถึงในวังแล้วไม่มคีนคอยหนุนหลงั

หรือคอยปกป้องนับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพียงใด
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ผลลัพธ์นั้นร้ายแรงอย่างยิ่ง!

ในอากาศมีกลิ่นหอมของอาหารต่างๆ ลอยมา หรูเสี่ยวนันกลืน

น�้าลายดังเอื๊อก

ทางศาลามีพวกสตรีมารวมตัวกันไม่น้อย บนโต๊ะหินวางผลไม้กับ

ของว่างนานาชนิดเอาไว้ ของเหล่านี้ราวกับแม่เหล็กที่ดึงดูดสายตาของ

หรูเสี่ยวนันอยู่ตลอด

ชงิโม่เหยียนพูดคยุกับเหล่าขนุนางไปพลาง สายตาจบัจ้องเจ้าตวัเลก็ 

ท่ีอยู่ข้างกายไปพลาง เหน็นางคอย่ืนคอยาวร้อนใจมากแต่ไม่กล้าเอ่ยปาก

เห็นทีนางคงเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นเด็กดีขึ้นบ้างแล้ว

ชงิโม่เหยียนนกึขนัในใจ ก่อนจะก้มหน้าถามนางว่า "เจ้าอยากไปหรือ"

หรูเสี่ยวนันคิดในใจอยู่ครู ่ใหญ่ ทางศาลาล้วนเป็นพวกสตรี  

ชิงโม่เหยียนเข้าไปไม่ได้เด็ดขาด แต่ทางน้ีล้วนเป็นขุนนางราชส�านัก 

ก็ท�าให้นางเบื่อจะตายชัก

หรเูสีย่วนนัลบูยันต์ในอกเสือ้แล้วพูดอย่างจรงิจงัว่า "ข้าไปได้หรอืไม่  

ข้ารับรองว่าจะไม่เป็นฝ่ายก่อเรื่องอย่างแน่นอน"

แต่ถ้าอีกฝ่ายมาหาเรื่องก่อนก็โทษนางไม่ได้ ตอนนี้นางไม่ใช่ 

เด็กหญิงอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงคนก่อนอีกแล้ว

นางเรียกเจ้าหมาด�ามาคุ้มครองได้ตลอดเวลา ยังมีเทพสังหาร 

อย่างเชียนซางอีกด้วย...

"ห้ามเรียกเชียนซาง" ชิงโม่เหยียนราวกับรู้ว่านางคิดอะไรอยู่ เขา 

หรี่ตาลงฉายแววตาที่ดูขึงขังออกมา

"ข้ารู้ๆ" หรูเสี่ยวนันยกมือขึ้นท�าท่าทางสัญญา
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ความน่ารักเชื่อฟังของนางท�าให้ขุนนางหลายคนข้างๆ ต่างพากัน

มองอยู่นาน

ในสถานท่ีแบบน้ี หากเรียกเชียนซางมาคงกลายเป็นนรกไป 

ในพริบตา

ชิงโม่เหยียนรู้ว่าตอนนี้หรูเสี่ยวนันไม่เหมือนเมื่อก่อน อีกทั้งวันนี ้

ก็เป็นวันคล้ายวันประสูติไทเฮา ต่อให้องค์รัชทายาทคิดวางแผนอะไร 

คงไม่เลือกวันส�าคัญเช่นนี้แน่ ดังนั้นเขาจึงวางใจให้นางไปเอง

อีกอย่างคือหรูเสี่ยวนันโตข้ึนทุกวัน เขาจะเอานางผูกติดข้างกาย

ตลอดไม่ได้ ก็เหมือนการตกปลา หากดึงเชือกตกปลาตึงเกินไปจะท�าให้

ปลาอยากหนีไปมากขึ้น

อยากจะตกหัวใจของเจ้าตัวเล็ก เขาต้องอดทนสักหน่อยจึงจะได้

พอหรเูสีย่วนันได้รบัอนุญาตจากชงิโม่เหยียนก็เดนิไปทางศาลาด้วย

ความเบิกบานใจ

เพราะอยู่ในวัง สาวใช้ทั่วไปจึงไม่สามารถติดตามนายเข้าวังได้  

ดังน้ันนอกจากมีนางก�านัลคอยปรนนิบัติแล้ว สตรีเหล่าน้ันก็จับกลุ่ม 

คนรู้จักกันเท่านั้น

หรเูสีย่วนนัไม่รูจ้กัใครเลย แต่นางไม่สนใจเรือ่งน้ี เป้าหมายของนาง

ก็คืออาหารเหล่านั้น นางไม่สนใจจะพูดจากับเหล่าบุตรสาวขุนนาง 

ผู้บอบบางและอ่อนแอพวกนี้เลย

หรเูสีย่วนนัหมายตาของว่างจานหนึง่อย่างรวดเรว็ ก่อนจะยกจานน้ัน 

ไปนั่งที่มุมหนึ่งของศาลา ขาเล็กห้อยลงมาไม่ถึงพื้นและแกว่งช้าๆ อย่าง

สบายใจ นางกินของว่างพร้อมกับมองไปรอบๆ
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ตอนนางเพิ่งกินของว่างชิ้นที่สองก็เห็นคนคุ้นหน้าสองคน

เด็กสาวสวมชุดหรูหราในสวนดอกไม้หลายคนห้อมล้อมท่านหญิง

หลิ่วหยางเดินมาทางนี้ ข้างกายท่านหญิงหลิ่วหยางตามติดมาด้วย 

คุณหนูเหนียนที่ใช้ผ้าบางปิดบังใบหน้า

หรเูสีย่วนนัยืดคอยาวอยากจะมองใบหน้าคุณหนูเหนยีนผ่านผ้าบาง 

ผืนนั้นให้ชัดเจน

ใบหน้าที่ถูกนางข่วนหายเร็วแบบนี้เลยหรือ เห็นทีตอนน้ันตนเอง

ข่วนเบาไปหน่อยจริงๆ

คุณหนูเหนียนก้มหน้าเล็กน้อย ใบหน้าที่ซ่อนอยู่หลังผ้าบางดู 

ผอมแห้งลงไปหลายส่วน กอปรกับนางสวมชุดผ้าบางสีเหลืองขนห่าน  

เมื่อลมพัดมาย่ิงท�าให้ร่างดูผอมเป็นพิเศษ ชวนให้คนเกิดความสงสาร

เห็นใจ

ท่านหญิงหลิ่วหยางหันไปพูดคุยกับคุณหนูเหนียนบ่อยคร้ัง ดู 

สนิทสนมกันอย่างมาก แต่ไม่รูว่้าความรูส้กึน้ีเป็นความจรงิก่ีส่วน เล่นละคร 

กี่ส่วนกัน

หรูเสี่ยวนันยัดของว่างเข้าปากหนึ่งชิ้นอย่างไม่สบอารมณ์ ดวงตา

จ้องไปบนตัวพวกนาง

ท่านหญิงหลิ่วหยางก�าลังพูดคุยกับคุณหนูเหนียนอยู่ จู่ๆ ก็เลื่อน

สายตามาประสานกับสายตาของหรูเสี่ยวนันเข้าพอดี

หรูเสี่ยวนันสังเกตเห็นว่าท่านหญิงหลิ่วหยางมีสีหน้านิ่งอึ้งไป 

เล็กน้อย จากนั้นก็เริ่มท�าปากบิดเบี้ยวขึ้นมา

"น่าเกลียดจริง" หรูเสี่ยวนันพึมพ�า
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ท่านหญิงหลิ่วหยางลังเลเพียงชั่วครู ่ก็เดินเข้ามาท่ีศาลา นาง 

ยืนก้มหน้ามองส�ารวจหรูเสี่ยวนัน ในใจย่ิงรู ้สึกว่าเรื่องที่เกิดข้ึนกับ 

คุณหนูเหนียนในตอนนั้นดูประหลาด "เจ้าคือปีศาจน้อยผู้นั้นสินะ"

ตอนอยู่ที่คฤหาสน์สกุลเหนียน หรูเสี่ยวนันที่นางเจอเป็นเพียง 

เด็กสี่ห้าขวบ นี่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่เดือน อีกฝ่ายก็โตแบบนี้แล้ว ไม่ใช่

ปีศาจแล้วจะเป็นอะไรได้

หรูเสี่ยวนันกลืนของว่างในปาก แล้วเลียน้ิวท่ีมีไส้กุหลาบติด  

"เจ้าเป็นใคร"

ท่านหญิงหลิ่วหยางเลิกค้ิว "อย่ามาท�าเสแสร้งต่อหน้าข้า ท่ีนี ่

ในวังหลวง เจ้าท�าตัวไร้มารยาทเช่นนี้ไม่ได้ เจอข้าแล้วยังไม่คารวะอีก"

นางชีไ้ปยังหรเูสีย่วนันแล้วพูดกับนางก�านลัสองคนทีต่ดิตามตนเอง 

"พวกเจ้าเหน็หรอืไม่ เด็กคนนีเ้สยีมารยาทกับข้า ตามกฎในวงั เรือ่งแบบน้ี 

ปกติฮองเฮาจะทรงจัดการอย่างไร"

นางก�านัลทั้งสองคนล้วนเป็นคนที่ฮองเฮาส่งมา เพราะท่านหญิง

หลิ่วหยางเป็นหลานสาวของฮองเฮา ย่อมต้องดูแลเป็นพิเศษ

"เรียนท่านหญิง เห็นท่านหญิงผู้สูงศักดิ์แล้วไม่คารวะ ถือเป็น 

โทษฐานไม่ให้ความเคารพ ตามหลักต้องโบยสิบทีเพคะ" นางก�านัล 

เอ่ยตอบ

ท่านหญิงหลิ่วหยางหัวเราะ "เมื่อเป็นเช่นน้ี ข้าจะเมตตาสักนิด  

โบยเกินไปอีกสิบทีตามหลักนี้ก็แล้วกัน"

คุณหนูเหนียนใช้แขนเสื้อบังหน้า เหมือนอยากพูดแต่ก็หยุดไป

ท่านหญิงหลิว่หยางพูดกับคณุหนูเหนยีนว่า "เจ้าไม่ต้องเห็นใจนาง 
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นางท�าร้ายเจ้ายังไม่พออีกหรือ ถ้าไม่ใช่เพราะนางก่อเร่ือง ทั้งท่ีเจ้า 

เป็นห่วงนางตามไปหานาง ผลปรากฏว่าถูกนางแว้งกัด แม้แต่คุณชายมู่ 

ของจวนอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย..."

คณุหนเูหนยีนส่ายหน้าพลางย้ิมเศร้าพูดว่า "นางอายุยังน้อย ข้าจะ

โทษนางได้อย่างไร"

"นางอายุน้อยหรือ" ท่านหญิงหลิ่วหยางชี้หน้าหรูเสี่ยวนันแล้ว 

ย้ิมเย็นชา "นางเป็นปีศาจชัดๆ ใครเคยเห็นบ้างว่ามีคนโตเร็วเช่นนี้ นาง 

กลัวว่าเจ้าแต่งงานเข้าจวนโหวแล้วจะเป็นใหญ่ ถึงตอนน้ันนางอยู่ใน 

จวนโหวคงไม่สบายเช่นนี้แล้วกระมัง"

ตอนที่ท่านหญิงหลิ่วหยางเข้ามาในศาลาก็มีพวกสตรีรอบข้าง

จ�านวนไม่น้อยล้อมเข้ามาดูความคึกคัก

เรือ่งคณุหนเูหนียนพวกนางล้วนได้ยินมาแล้ว เดมิคดิว่าเสยีชือ่เสยีง

ไปเช่นน้ีอกีฝ่ายจะมหีน้าออกมาพบผูค้นได้อย่างไร ตอนน้ีพอได้ยินท่านหญิง 

หลิ่วหยางพูดเช่นนี้ ราวกับว่าคุณหนูเหนียนถูกคนให้ร้ายเสียมากกว่า

คิดไปแล้วก็จริง โดยปกติคุณชายมู่ของจวนอัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย

จะมีความชอบท่ีพิสดารเท่านั้น เขาจะท�าให้คุณหนูเหนียนมีมลทินได้

อย่างไร

ยามน้ีเองในกลุม่คนก็มคีนพูดออกมาว่า "บนโลกน้ีมปีีศาจจรงิหรอื"

"ตรงหน้านีอ่ย่างไรเล่า" จากนัน้ท่านหญิงหลิว่หยางสัง่ให้นางก�านลั

สองคนเข้าไปจับตัวหรูเสี่ยวนันทันที

"วันน้ีข้าจะช่วยฮองเฮาสั่งสอนปีศาจที่ไร้มารยาทอย่างเจ้า ดูซิว่า 

วันหน้าเจ้าจะท�าร้ายคนอีกหรือไม่"
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นางก�านัลสองคนที่มีอายุย่ีสิบกว่าปีรีบกดตัวหรูเส่ียวนันลงกับพ้ืน

ในทันที

หรูเสี่ยวนันไม่ลนลาน งอนิ้วมือนิ้วหนึ่งค่อยๆ เอาเข้าปาก

ในตอนนี้ไม่ร้องขอชีวิตแต่กลับกินน้ิวหรือ พวกสตรีได้เห็นดังนั้น 

ก็ลอบส่ายหน้า บนโลกนี้มีปีศาจที่โง่ถึงเพียงนี้เชียวหรือไร

คุณหนูเหนียนซ่อนแววตาตื่นเต้นยินดีเอาไว้ ยังแสร้งท�าเป็น 

เกลีย้กล่อมท่านหญิงหลิว่หยางอกี "ช่างเถอะ นางถูกรองตลุาการรบัเลีย้ง 

พวกเราอย่าไปหาเรื่องจะดีกว่า"

ไม่พูดเรื่องน้ียังดี แต่เมื่อพูดว่า 'อย่าไปหาเรื่อง' ความโกรธในใจ

ท่านหญิงหลิ่วหยางก็พุ่งขึ้นมาในทันที

ครัง้ก่อนนางเสยีท่าต่อหน้าหรเูสีย่วนัน ตกลงไปในสระบวัเป้ือนโคลน 

ไปทั้งตัว ถูกคนหัวเราะเยาะไปเต็มๆ ครึ่งเดือน ครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้อง 

กู้หน้าคืนมาให้ได้

"โบยย่ีสิบที ห้ามขาดแม้แต่ทีเดียว!" ท่านหญิงหลิ่วหยางเอ่ย 

พลางเดินไปนั่งอยู่ในศาลาอย่างกระหยิ่มยิ้มย่อง

หรูเสี่ยวนันเอาน้ิวมือออกจากปาก ปลายน้ิวมีหยดเลือดออกมา 

หนึ่งหยด

เหล่านางก�านัลเอาไม้โบยมา พวกสตรล้ีวนล้อมวงมาดคูวามคกึคกั

อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทว่าต่างก็ไม่ทันสังเกตเห็นว่าหรูเสี่ยวนันใช้น้ิวชี้ที่

เปื้อนเลือดวาดสัญลักษณ์แปลกอันหนึ่งไว้บนมืออีกข้าง

เพียะ! ไม้โบยฟาดลงไปหนึ่งที

ท่านหญิงหลิ่วหยางนั่งสบายอยู่บนเก้าอี้ แต่กลับรู้สึกเจ็บก้นมาก
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เพียะ! ไม้โบยฟาดลงบนตัวหรูเสี่ยวนันอีกครั้ง

"โอ๊ย!" ทว่าคนที่ร้องเจ็บออกมากลับไม่ใช่หรูเสี่ยวนัน แต่เป็น 

ท่านหญิงหลิ่วหยางที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ผู้นั้น
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111
    

ณ วังหลวง ภายในสวนดอกไม้ในต�าหนักไทเฮา

เพียะ! เพียะ! เพียะ! ไม้โบยฟาดลงมาไม่หยุด หรูเสี่ยวนันซุกหัว 

ไว้ใต้แขน คนรอบข้างไม่มีใครเห็นสีหน้าบนใบหน้าของนางได้

ทว่าเสียงร้องเจ็บปวดออกมาจากปากของท่านหญิงหลิ่วหยาง  

ยามนี้นางถึงกับดีดตัวขึ้นจากเก้าอี้ มิหน�าซ�้ายังเอามือกุมก้นเอาไว้

"ท่านหญิง...นี่ท่าน..."

คนรอบข้างพากันงุนงง พวกนางเห็นท่านหญิงหลิ่วหยางเอามือ 

กุมก้นร้องเจบ็ไม่หยุดพร้อมว่ิงไปว่ิงมา เพียงชัว่ครู่เคร่ืองประดบัผมบนหวั

ของนางก็ตกลงเต็มพื้น

"ท่านหญิงเป็นอะไรไปเพคะ" คุณหนูเหนียนเดินเข้าไป คิดจะ

ประคองท่านหญิงหลิ่วหยาง

ท่านหญิงหลิว่หยางเจบ็จนเหงือ่ท่วมหัว แต่แท้จรงิแล้วนางกไ็ม่รูว่้า
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ตนเองเป็นอะไร นางรู้สึกว่าพอได้ยินเสียงไม้โบย ก้นของนางก็เหมือน 

ถูกโบยจนแตกไปด้วยกระนั้น

หรเูสีย่วนันก้มลงมอง 'ยันต์แทนตัว' ในมอืทีเ่พ่ิงวาดเสร็จ รอยเลอืด

บนนั้นยังไม่ทันแห้ง ก่อนที่นางจะแยกเขี้ยวแย้มยิ้ม

หากจะรงัแกผูอ้ืน่กต้็องดูว่าตนเองมคีวามสามารถพอหรอืไม่ คดิว่า

นางเป็นเด็กน้อยอ่อนแอรังแกง่ายคนเดิมอยู่หรือ

นางก�านัลสองคนที่รับหน้าที่ลงโทษหรูเสี่ยวนันถูกท่านหญิงท�าให้

ตกใจ จึงหยุดมือลงทันที

ท่านหญิงหลิ่วหยางจึงรู้สึกดีขึ้นบ้าง ก้นรู้สึกเจ็บแสบ อยากจะเอา

มือกุมค้างไว้แต่ก็กลัวเสียหน้า ท�าได้เพียงกัดฟันอดทน

แต่พอเห็นนางก�านัลท้ังสองหยุดมือท่านหญิงหล่ิวหยางก็พูดข้ึน

อย่างโมโหว่า "พวกเจ้ายืนท�าอะไรกัน โบยต่อไปสิ!"

นางก�านัลจ�าต้องโบยต่อไป ทว่าเพ่ิงจะโบยถูกตัวหรูเสี่ยวนัน  

ท่านหญิงหลิ่วหยางก็ร้องเจ็บออกมาอีกครั้ง

คณุหนเูหนียนประคองท่านหญิงหลิว่หยาง "ท่านหญิงไม่สบายทีใ่ด

หรือเพคะ"

ท่านหญิงหน้านิ่วขมวดคิ้วเข้าหากัน "ข้าเจ็บ...ก้น..."

ทุกคนอึดอัดใจ ส่วนที่ท่านหญิงเจ็บพวกนางไม่อาจไปช่วยดูให้ได้

"ไปเรียกหมอหลวงมาดีกว่า" มีคนเสนอขึ้น

"พูดเหลวไหล หมอหลวงก็ตรวจตรงนั้นให้ไม่ได้เช่นกัน..."

ทกุคนพูดคยุโต้ตอบกันไปมา ทนัใดนัน้ก็ได้ยินเสยีงเดก็ใสแจ๋วดงัข้ึน

"ตกลงพวกเจ้ายังจะโบยอกีหรอืไม่ หากจะโบยก็เรว็หน่อยมไิด้หรือ" 
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หรูเสี่ยวนันเงยหน้าขึ้น สีหน้าเต็มไปด้วยความร�าคาญใจ

ทกุคนพากันตกตะลงึ มเีรือ่งเช่นนีด้้วยหรอื อยากถูกตโีดยไม่คดิว่า

มากเกินไปเช่นนี้

ท่านหญิงหลิว่หยางแก้มกระตกุ จ้องหรเูสีย่วนันทีอ่ยู่บนพ้ืนอย่างดุดัน  

"โบย! โบยเจ้าจนตายแล้วข้าจะให้ฮองเฮาช่วยหนุนหลังข้า ข้าไม่เชื่อว่า

ชิงโม่เหยียนจะกล้าท�าอะไรข้าเพื่อชีวิตต�่าต้อยของเจ้า!"

หรูเสี่ยวนันยกแขนรองใต้คาง นอนคว�่าอยู่ตรงนั้นอย่างสบายใจ  

"ชิงโม่เหยียนต่างหากที่ขี้เกียจสนใจเจ้า อย่างไรเสียในจวนของเจ้าก็

วุ่นวายมากพอแล้ว ได้ยินว่าเจ้าได้น้องชายใหม่คนหน่ึงหน้าตาน่ารักมาก 

ท่านพ่อเจ้ายงัคิดวางแผนว่าวนัหน้าจะให้เขามาดแูลจวนอกีด้วยมใิช่หรือ"

"เจ้า...เจ้าพูดเหลวไหล!" ท่านหญิงหลิ่วหยางคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่าย 

จะพูดเรื่องนี้ออกมา

นับจากน้องชายที่เกิดจากอนุที่เป็นหญิงนางโลมมาที่จวนของ 

พวกเขา ในจวนก็ไม่เคยสงบสุขแม้สักชั่วอึดใจเดียว

ท่านแม่ท้ังร้องไห้และโวยวายทุกวัน แต่ข้างกายนางไม่มีพ่ีชาย 

น้องชายคนอื่น ท่านพ่อให้ความส�าคัญกับบุตรชายมาก ดังนั้นน้องชาย 

ผู้ต�่าต้อยจึงเหยียบขึ้นมาบนหัวของนาง

"ข้าไม่ได้พูดเหลวไหล" หรูเสี่ยวนันกะพริบดวงตาโต "ชิงโม่เหยียน

เคยพูดว่าสตรีห้ามพูดโกหก ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคนน่าเกลียด"

นางพูดแต่งเรื่องราว

ชัว่ครูต่่อมาก็มพีวกสตรจี�านวนไม่น้อยตรงหน้าลอบลบูหน้าตนเอง

หรเูสีย่วนันแทบจะหัวเราะออกมา เห็นทคีนท่ีชอบพูดโกหกมจี�านวน
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ไม่น้อยเลย

"ถ้าเจ้าพูดเหลวไหลอกี...ข้าจะให้พวกนางโบยปีศาจน้อยอย่างเจ้า

ให้ตาย!" ท่านหญิงหลิ่วหยางพูดอย่างโมโห

"เจ้าลองโบยส ิสวรรค์ต้องลงโทษเจ้าแน่นอน" หรูเสีย่วนันไม่อ่อนข้อ 

ให้อีกฝ่ายแม้แต่น้อย

คุณหนูเหนียนย่ิงฟังย่ิงรู้สึกว่าเรื่องราวผิดปกติ เห็นท่าทางของ 

หรเูสีย่วนนัไม่เหมอืนคนทีเ่พ่ิงโดนโบยเลย ทว่าเป็นท่านหญิงหลิว่หยางที ่

เจ็บจนเหงื่อผุดเต็มศีรษะแล้ว

หรือว่า...ปีศาจน้อยผู้นี้ยังมีวิชาเวทด้วย

"ท่านหญิง เรื่องนี้ช่างมันเถอะเพคะ อย่างไรเสียก็ได้ลงโทษแล้ว" 

คุณหนูเหนียนพยายามเกลี้ยกล่อม

คนอื่นเห็นภาพนี้ย่ิงคิดว่าคุณหนูเหนียนเห็นอกเห็นใจ ท้ังท่ีถูก 

หรูเสี่ยวนันท�าลายชื่อเสียง และยังถูกจวนโหวถอนหมั้นอีกด้วย ตอนนี ้

กลับออกมาขอร้องแทนหรูเสี่ยวนัน

ในตอนนีเ้องก็ได้ยินเสยีงแหลมเลก็ของขนัทีดงัขึน้ "ฮ่องเต้เสด็จแล้ว!"

ทุกคนพากันเปิดทาง เห็นเพียงขบวนของฮ่องเต้เดินเข้ามาตาม 

ทางเล็กกลางสวน มีเหล่าขุนนางเดินตามปิดท้าย

คุณหนูเหนียนรีบดึงท่านหญิงหลิ่วหยางเตรียมคุกเข่ารับเสด็จ  

พวกสตรีคนอื่นๆ ก็พากันคุกเข่าแล้ว แต่ในตอนน้ีเองหรูเสี่ยวนันกลับ

ร้องไห้โฮขึ้นมา

"ชงิโม่เหยียน...รบีมาช่วยข้าที ฮองเฮาจะโบยข้าให้ตาย...ช่วยด้วย..."

คุณหนูเหนียนตัวเอนแทบจะล้มลงบนพื้น
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ปีศาจน้อย! ค�าพูดอะไรก็กล้าพูดออกมาจริงๆ ท้ังที่ท่านหญิง 

หลิ่วหยางเป็นคนโบยเจ้า เหตุใดจึงโยนไปให้ฮองเฮาได้

ท่านหญิงหลิ่วหยางเองก็มีใบหน้าซีดขาว แม้ว่านางจะยืมช่ือ

ฮองเฮามาลงโทษ แต่คนที่ถูกลงโทษควรจะปิดปากยอมรับโทษไป 

ไม่ใช่หรือ เหตุใดจึงกล้าตะโกนร้องออกมาเช่นนี้

ฮ่องเต้กับฮองเฮาล้วนได้ยินเสยีงร้องของหรเูส่ียวนนั ฮ่องเต้ขมวดคิว้ 

ด้วยความสงสัย

ชิงโม่เหยียนในตอนน้ีรีบเดินเข้ามา ประสานมือคารวะตรงหน้า

ฮ่องเต้ "เสี่ยวนันยังมีนิสัยเป็นเด็กอยู่ ขอฝ่าบาททรงอภัยด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้พยักหน้าโบกมือแล้วพูดว่า "เจ้าไปเถอะ"

ชิงโม่เหยียนหมุนตัวเดินไปทางหรูเสี่ยวนัน ฮองเฮาที่อยู่ข้างกาย 

คิดจะอธิบาย แต่กลับถูกฮ่องเต้ห้ามไว้

ฮองเฮารู้สึกอึดอัด นางไม่ได้สั่งให้โบยใครเลย โดยเฉพาะเด็กผู้นั้น

ยังเป็นเด็กที่รองตุลาการรับเลี้ยงไว้อีกด้วย

ข่าวลือเรื่องเด็กที่รองตุลาการรับเลี้ยงไว้ผู ้นี้ ระยะนี้นางได้ยิน 

มาไม่น้อย นี่เป็นการพบกันครั้งแรก คิดไม่ถึงว่าจะให้ 'ความตื่นตกใจ'  

แก่นางเช่นนี้

ชิงโม่เหยียนโน้มตัวไปอุ้มหรูเสี่ยวนันขึ้นจากพื้น

หรูเสี่ยวนันซุกหน้าเข้าในอ้อมอกของเขา "ชิงโม่เหยียน ฮองเฮา 

โบยข้า ยังจะฆ่าข้าอีก...ฮือๆ ข้าท�าผิดอะไรหรือ..."

ชิงโม่เหยียนมุมปากกระตุกสองที หากเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นทางนี้

มาก่อน เขาก็เกือบจะถูกเจ้าตัวเล็กที่น่าสงสารผู้นี้หลอกเอาเสียแล้ว
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ตอนท่านหญิงหลิ่วหยางจะโบยหรูเสี่ยวนัน เดิมทีเขาคิดจะเข้ามา

ขัดขวาง แต่เขาลอบเห็นว่าเจ้าตัวเล็กไม่หวาดกลัวเลย โดยเฉพาะตอนที่

ไม้โบยลงไปคนท่ีเจ็บกลับเป็นท่านหญิงหลิ่วหยาง เขาก็รู้ว่าเจ้าตัวเล็ก 

เล่นลูกไม้อีกแล้ว

ในเมื่อนางอยากเล่น เช่นนั้นเขาก็จะเล่นเป็นเพื่อนนาง

ชงิโม่เหยียนป้ันหน้าเคร่งขรมึ ก่อนจะอุม้หรเูสีย่วนันลกุข้ึนไปค�านบั

ฮองเฮา "ไม่รู้ว่าเสี่ยวนันท�าผิดอะไร ฮองเฮาจึงทรงลงโทษโบยนางเช่นนี้

พ่ะย่ะค่ะ"

ฮองเฮางุนงง "ข้าไม่ได้..."

"ขอทูลถามว่านางก�านัลสองคนนั้นเป็นคนของฮองเฮาใช่หรือไม่"

ตอนทีฮ่องเฮาเห็นนางก�านลัสองคนท่ีถือไม้โบยแล้ว สหีน้าก็สลดไป 

เล็กน้อย "ใช่"

"หากไม่มคี�าสัง่จากฮองเฮา พวกนางจะกล้าลงโทษโดยพลการหรอื" 

ชิงโม่เหยียนน�้าเสียงเย็นชา แม้จะพูดกับฮองเฮา แต่ท่าทีของเขาก็ไม่ได้

ผ่อนปรนเลยแม้แต่น้อย

ในทีส่ดุฮองเฮาก็โมโหขึน้มาเช่นกัน อยู่ต่อหน้าขนุนางมากมายเช่นนี้  

ชิงโม่เหยียนกลับไม่ไว้หน้านางเลย "ชิงโม่เหยียน นางเป็นใคร คู่ควรให้

เจ้ามาคาดคั้นข้าเช่นนี้หรือ"

ครั้งนี้ไม่รอให้ชิงโม่เหยียนตอบ ฮ่องเต้ก็กล่าวตัดบทขึ้นมาก่อน

"เดก็คนน้ีเป็นลกูหลานจอมเวท ในคดีทีว่่าการซุน่เทยีนเพ่ือช่วยชวิีต

ทุกคนจึงใช้พลังเวทต้องห้าม ซึ่งส่งผลต่ออายุขัย...อย่าเห็นว่านางโตเร็ว 

อายุขัยของนางเหลือเพียงแค่สิบกว่าปีเท่านั้น แม้แต่เราก็ยังท�าใจไม่ได้ 
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วันหน้าเวลาอยู่ในวังก็อย่าให้นางรักษากฎระเบียบอะไรมากเลย" ฮ่องเต้

พูดพลางเหลือบมองฮองเฮาด้วยสายตาแฝงความหมายลึกซึ้ง

ฮองเฮานิ่งอึ้งไปทันใด

แม้แต่พวกท่านหญิงหลิ่วหยางกับคุณหนูเหนียนก็ล้วนมีสีหน้า 

ตื่นตกใจ

ปีศาจน้อยเคยช่วยคนของที่ว่าการซุ่นเทียนหรือ เหตุใดพวกนาง 

จึงไม่เคยได้ยินมาก่อน

"ไม่ใช่ นางเป็นปีศาจ ฝ่าบาทอย่าถูกนางหลอกนะเพคะ!" ท่านหญิง

หลิ่วหยางกลั้นความเจ็บ รีบดีดตัวขึ้นมากล่าว
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112
    

ท่านหญงิหลิว่หยางไม่สนใจความเจบ็ท่ีก้นตนเองดดีตวัข้ึนมาชีห้น้า

หรูเสี่ยวนัน

"พวกท่านอย่าถูกนางหลอกนะเพคะ นางเป็นปีศาจ วันนั้นนาง 

หายตวัไป คณุหนูเหนยีนเหน็กับตาว่านางถูกคนจบัตวัเข้าไปในคฤหาสน์

ส่วนตัวของคุณชายมู่ คุณหนูเหนียนรีบไปท่ีน่ันเดิมทีคิดจะไปช่วยนาง

ออกมา ใครจะรู้ว่าจะเกิดเรื่อง...นางต้องใช้วิชาเวทแน่นอน!"

หรูเสี่ยวนันย่ืนหน้าออกมาจากอ้อมอกของชิงโม่เหยียน อาศัย 

ความสงูของเขามองลงมายังท่านหญิงหลิว่หยางพลางเอ่ย "ข้าใช้วชิาเวท 

ท�าอะไรหรือ"

"เจ้ากล้าพูดว่าไม่ได้ท�าอะไรหรือ คุณหนูเหนียนถูกเจ้าท�าร้าย 

จนมีสภาพเช่นนี้ เจ้ากลัวว่านางจะแต่งเข้าจวนโหว ถึงตอนนั้นได้เป็น 

นายหญิง ดูแลจัดการเรื่องต่างๆ แล้วเจ้าจะก�าเริบไม่ได้อีกต่อไป!"
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"ข้ามีอะไรให้ก�าเริบไม่ได้หรือ" หรูเสี่ยวนันกะพริบดวงตาสีมรกต  

"ถึงแม้คุณหนูเหนียนจะแต่งเข้ามาจริงก็ดูแลจัดการได้แค่เรือนพักของ

คุณชายรอง หรือนางยังคิดจะไปจัดการเรือนพักของชิงโม่เหยียนด้วย"

เมื่อค�าพูดน้ีออกมา ทุกคนก็เกิดความคิดข้ึนในใจ โดยเฉพาะ 

พวกสตรีซึ่งมีความรู้สึกไวต่อเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษ

ก่อนหน้านี้พวกนางรู้สึกเสียดายแทนคุณหนูเหนียน สงสารท่ีนาง

เจอเรื่องเลวร้าย ตอนนี้พอได้ยินหรูเสี่ยวนันพูดเช่นนี้ พวกนางจึงรู้สึกถึง

ความผิดปกติรางๆ

คุณหนูเหนียนจะแต่งกับคุณชายรองจวนโหว ไม่เก่ียวอะไรกับ 

ชิงโม่เหยียน หรูเสี่ยวนันเป็นเด็กท่ีชิงโม่เหยียนรับเลี้ยง ถึงแม้จะอยู่ใน 

จวนโหวก็อยู่ข้างกายชิงโม่เหยียน คุณหนูเหนียนไม่มีทางไปยุ่งเก่ียวกับ

นางได้เลย

เมื่อเป็นเช่นน้ีสิ่งที่ท่านหญิงหลิ่วหยางพูดเมื่อครู่ ท่ีว่าหรูเสี่ยวนัน

กลวัคณุหนูเหนยีนจะแต่งเข้าจวนจงึจงใจวางแผนให้ร้ายก็ไม่สมเหตสุมผล 

เสียแล้ว

"พูดไปก็จริง แม้ว่ารองตุลาการจะยังไม่แตง่งาน ก็ไม่ต้องให้ 

น้องสะใภ้ทีเ่พ่ิงแต่งเข้าจวนมาจดัการเรอืนพักให้หรอกกระมงั" ในกลุ่มคน

มีเสียงวิจารณ์ดังขึ้นรางๆ

คณุหนูเหนยีนก�าสบินิว้แน่นจนท�าให้เลบ็น้ิวก้อยหักเลยทเีดยีว นาง

พูดเสียงสั่นว่า "ท่านหญิง ขอร้องท่านอย่าพูดอีกเลย เรื่องนี้ผ่านไปแล้ว 

ข้าถอนหมั้นกับจวนโหวแล้ว แต่งเข้าไปไม่ได้อีก"

ท่านหญิงหลิว่หยางในตอนน้ีก�าลงัโกรธมาก จะสนใจได้อย่างไรว่า
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คุณหนเูหนียนจะพูดอะไร นางยังคงถามหรเูสีย่วนันต่อไป "เจ้ากล้าพูดว่า

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าแม้แต่น้อยหรือ"

หรูเสี่ยวนันเหมือนลังเลใจขยับตัวเข้าในอ้อมกอดของชิงโม่เหยียน 

"อันที่จริง...คุณหนูเหนียนกับคุณชายมู่ก็ไม่ได้ท�าอะไรกันนี่นา..."

คุณหนูเหนียนเงยหน้าขึ้นมาทันใด "เจ้าว่าอะไรนะ!"

หรูเสี่ยวนันน่ิวหน้าอย่างน่าสงสารมองคุณหนูเหนียน "เจ้าถามข้า

ท�าไม ตัวเจ้าเองถูกแตะต้องหรือไม่จะไม่รู ้เลยหรือ หรือว่าเดิมทีเจ้า 

ไม่คิดจะแต่งกับคุณชายรองของพวกเรา ดังน้ันจึงได้เอาคุณชายมู ่ 

มาเป็นข้ออ้าง"

คณุหนเูหนยีนรูส้กึว่าภาพตรงหน้ามดืด�า ท้ังทีถู่กคนท�าลายชือ่เสยีง 

มีทุกข์แต่ยากจะพูดได้ ตอนน้ีกลับถูกอีกฝ่ายย้อนมาแว้งกัด บอกว่า 

นางเป็นฝ่ายอยากจะถอนหมั้นก่อน

"ทั้งที่เจ้ารู้ความจริงแล้วเหตุใดจึงไม่รีบพูด!" ท่านหญิงหลิ่วหยาง

ตะโกนถาม

"เพราะ...เพราะว่า..." หรเูสีย่วนนัเงยหน้าขึน้มองชงิโม่เหยียนอย่าง

หวาดกลัว "ข้าพูดความจริงได้หรือไม่"

ชิงโม่เหยียนขมวดค้ิว เขาไม่รู้ว่าเจ้าตัวเล็กมีแผนการอะไร เร่ือง 

คุณหนูเหนียน 'เสียตัว' เป็นการจัดฉากของเขา ตอนนี้เจ้าตัวเล็กกลับ 

ล้มแผนก่อนหน้านี้ของเขาสิ้น ไม่รู้ว่านางคิดจะท�าอะไรต่อ

"ในเมื่อเจ้าอยากพูดก็พูดสิ" อย่างไรเสียเกิดเรื่องขึ้นเขาก็ช่วยรับ

แทนนางได้

หรูเสี่ยวนันพูดอย่างจริงจัง "อันท่ีจริง...คนที่ท�าลายความบริสุทธ์ิ
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ของคุณหนูเหนียนคือหมาด�าตัวหนึ่งที่ข้าเลี้ยงเอาไว้"

ใบหน้าหล่อเหลาของชิงโม่เหยียนแข็งค้างไปในทันที เขาพยายาม

เกร็งมุมปาก ผู้อ่ืนดูไปแล้วเหมือนใบหน้าไร้ความรู้สึก แต่มีเพียงเขา

เท่านั้นที่รู้ว่าต้องเสียแรงมากเพียงใดจึงจะกลั้นหัวเราะเอาไว้ได้

คุณหนูเหนียนสองตาเบิกโต ผ่านไปพักใหญ่ยังดึงสติคืนมาไม่ได้

ในกลุ่มคนไม่รู้ว่าคุณหนูท่านใดอดกลั้นไว้ไม่อยู่ พ่นเสียงหัวเราะ

พรวดออกมา

เมือ่มคีนน�าคนอืน่ๆ ล้วนกลัน้ต่อไปไม่ไหว พากันปิดปากหัวเราะร่วน

"จะ...เจ้า...เจ้าพูดอะไร" คุณหนูเหนียนร้องเสียงหลง

"วันนั้นนางถูกหมาด�าที่ข้าเลี้ยงเอาไว้กอดแล้ว...ตอนนั้นมีคน

จ�านวนไม่น้อยเห็นกระมัง" หรูเสี่ยวนันมองไปทางชิงโม่เหยียน

ชิงโม่เหยียนฉีกมุมปากยิ้มพลางพยักหน้า

ทุกคนหัวเราะเสียงดังยิ่งกว่าเดิม

แท้จรงิแล้วจะมสีกัก่ีคนทีเ่ชือ่ว่าหมาตัวหน่ึงจะท�าให้คุณหนเูหนียน

แปดเปื้อนได้ แต่แบบนี้ทุกคนก็ย่ิงเชื่อว่าหรูเสี่ยวนันเป็นผู้บริสุทธ์ิ หาก

ไม่ใช่อย่างนั้น เหตุใดตั้งแต่เกิดเรื่องมาคุณหนูเหนียนล้วนไม่เคยอธิบาย

อะไรให้คนอื่นฟัง

คุณหนูเหนียนในตอนนี้ราวกับตกลงไปในเหวลึก

ยามนี้แม้แต่ฮ่องเต้ยังทนไม่ไหวหัวเราะออกมา

พอเห็นฮ่องเต้หัวเราะแล้ว คราวนี้ทุกคนก็ทนต่อไปไม่ได้อีก แม้แต่

ขันทีกับนางก�านัลก็ฝืนรอยยิ้มที่มุมปากไม่ไหวเช่นกัน

"น่ีมนัเรือ่งอะไรกัน รองตุลาการ เจ้ามาเล่าให้เราฟังท"ี ฮ่องเต้หวัเราะ
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พอแล้วก็เอ่ยปากพูด

ชิงโม่เหยียนจึงเล่าเรื่องในตอนนั้นคร่าวๆ หนึ่งรอบ

"ท่ีแท้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน" ฮ่องเต้หัวเราะส่ายหน้า "แต่คุณชาย

ของอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายควรจะสงบเสงี่ยมเสียบ้าง เร่ืองนี้ถือเป็นการ 

สั่งสอนก็แล้วกัน"

สิ้นเสียงพูดของเขา คุณหนูเหนียนก็คุกเข่าลงบนพ้ืน ปิดหน้า 

ร้องไห้โฮ

ถึงแม้จะพิสูจน์ได้ว่านางไม่ถูกคุณชายมู่พรากพรหมจรรย์ไป แต่

ตอนนี้นางกลายเป็นตัวตลกไปแล้ว

ฮองเฮาเห็นฮ่องเต้อารมณ์ดีก็โล่งอก จึงพูดกับคุณหนูเหนียนว่า  

"ในเมื่อเรื่องนี้อธิบายชัดเจนแล้วเจ้าก็อย่าเสียใจไปอีกเลย ลุกขึ้นเถอะ"

คุณหนูเหนียนยังคงคุกเข่าไม่ยอมลุกขึ้น นางเงยหน้าข้ึนเล็กน้อย 

เผยให้เห็นใบหน้าเล็กที่เต็มไปด้วยน�้าตา "หม่อมฉันได้รับความอับอาย

เพียงนี้จะมีหน้ามีชีวิตบนโลกน้ีได้อย่างไร ขอฮองเฮาทรงเป็นธุระ  

ให้หม่อมฉันตายเถอะเพคะ"

คุณหนูเหนียนร้องไห้น�้าตาราวสายฝน ท�าให้คนจ�านวนไม่น้อย 

รู้สึกเห็นใจขึ้นมา

"ในเมือ่เป็นเรือ่งเข้าใจผดิ รองตุลาการก็ควรจะให้ค�าชีแ้จงเรือ่งนีแ้ก่

คุณหนูเหนียนสักหน่อยนะ" มีคนเสนอตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

ชงิโม่เหยียนแววตาเป็นประกาย "ในเมือ่คณุหนเูหนยีนรูส้กึว่าได้รบั

ความอับอาย ก็ให้นางเข้าวัดตามที่นางหวังไว้ด้วยเถิด"

คุณหนูเหนียนหน้าซีดขาวในทันที สิ่งท่ีนางต้องการไม่ใช่ค�าชี้แจง
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เช่นนี้ ให้ออกบวชหรือ ไม่มีทาง นางไม่ไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นหรอก!

หรูเสี่ยวนันเห็นคุณหนูเหนียนร้องไห้หนักย่ิงข้ึน จึงดึงเส้ือของ 

ชิงโม่เหยียน "นางดูเหมือนไม่อยากออกบวชนะ ข้าคิดว่านางคงอยาก

แต่งงาน พวกเราช่วยนางหาคู่ครองที่ดีกันเถอะ"

ชิงโม่เหยียนยกมุมปากขึ้น

คุณหนูเหนียนลอบท�าอะไรเจ้าตัวเล็ก เขารู ้อย่างละเอียด เขา 

เชื่อว่าเจ้าตัวเล็กก็ไม่ใช่คนลืมบุญคุณความแค้นของอีกฝ่ายง่ายดาย 

เช่นนั้น

หรเูสีย่วนันหันไปพูดกับฮ่องเต้ว่า "ท่านปูฮ่่องเต้ ท่านช่วยพระราชทาน 

สมรสให้นางสักหน่อยเถอะ ให้นางแต่งกับหมาด�าของข้าก็แล้วกัน"

หากจะบอกว่าความรูส้กึของคณุหนเูหนียนเมือ่ครูค่อืสิน้หวัง พอได้ยิน 

ค�าพูดนี้แล้ว นางนึกอยากจะเอาหัวพุ่งชนต้นไม้ให้ตายตรงนั้นเสียเลย

หรูเสี่ยวนันพูดอย่างจริงจังมากต่อไปว่า "เสียความบริสุทธ์ิให้ใคร 

ก็ต้องแต่งกับคนนั้น...ควรเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือ เจ้าหมาโง่ของข้าแม้จะโง่

ไปนิด แต่มันน่ารักมาก และมันก็มีอายุได้แค่สิบกว่าปี หลังจากมันตาย 

เจ้าก็แต่งใหม่ได้ มีอะไรไม่ดีเล่า"

ฮ่องเต้ทนไม่ไหวอีกต่อไป เงยหน้าหัวเราะเสียงดังออกมา

ทุกคนเห็นฮ่องเต้รวมทัง้ฮองเฮาหัวเราะ จงึพากันหัวเราะตามไปด้วย

คุณหนูเหนียนสีหน้าราวกับคนตาย หมอบบนพื้นร้องไห้โฮอีกครา

ชิงโม่เหยียนเลิกคิ้ว เจ้าตัวเล็กนับวันจะรับมือได้ยากขึ้นแล้ว

แต่นางที่เป็นเช่นนี้ท�าให้เขาชอบมาก

ดมีาก คนของเขาต้องเป็นเช่นน้ี ถูกรงัแกแล้วต้องหาวิธีเอาคนืให้ได้
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113
    

ฮ่องเต้อยู่ในต�าแหน่งมานานหลายปี ไม่เคยเจอเร่ืองพระราชทาน

สมรสให้สุนัขตัวหนึ่งมาก่อน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคิดน้ีมาจากเด็กหญิงท่ีน่ารักมากผู้หนึ่ง  

ซึง่ยามน้ีนางก�าลงัถูกชงิโม่เหยียนอุม้เอาไว้ ดวงตาโตสเีขยีวนัน้ส่องประกาย 

ดูเหมือนแมวน้อยที่น่ารัก

แต่สุดท้ายการพระราชทานสมรสครั้งนี้กลับจบลงด้วยการที ่

คุณหนูเหนียนหมดสติไป

จากนั้นฮองเฮาเรียกนางก�านัลสองคนมาสอบถามเรื่องการโบย 

หรูเสี่ยวนันเมื่อครู่

แม้แต่ฮ่องเต้ยังให้ความส�าคัญกับเด็กคนนี้ ฮองเฮาย่อมไม่จ�าเป็น

ต้องหาความยุ่งยากให้ตนเอง เลือกที่จะต�าหนิท่านหญิงหลิ่วหยางผู้เป็น

หลานสาวไปยกใหญ่
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ท่านหญิงหลิ่วหยางเจ็บก้นจนทนไม่ไหว ก่อนจะล้มหมดสติไป

ฮองเฮาตกใจ รีบสั่งคนไปเชิญหมอหลวงมา

ชงิโม่เหยียนก็หาข้ออ้าง น�าหรเูสีย่วนนัไปรักษาตวัทีต่�าหนกัด้านข้าง

หรูเสี่ยวนันแม้จะถูกโบย แต่คนที่บาดเจ็บแทนนางกลับเป็น 

ท่านหญิงหลิ่วหยาง ดังน้ันชิงโม่เหยียนจึงให้หมอหลวงจัดขี้ผึ้งยาทา

ภายนอกให้เพียงเท่านั้นก็เสร็จเรื่อง

หรูเสี่ยวนันกลิ้งอยู่บนเตียงอย่างมีความสุข

"ชิงโม่เหยียน เจ้าดีใจหรือไม่" หรูเสี่ยวนันหัวเราะคิกคัก

"ท�าเรือ่งเลวร้ายแล้วดีใจเช่นนีเ้ชยีวหรอื" ชงิโม่เหยียนบบีปลายจมกู

ของนางอย่างจนใจ

"พวกนางรังแกข้าก่อนน่ี" หรูเสี่ยวนันยู่ปาก ตอนแรกนางรับปาก 

ชงิโม่เหยียนว่าจะไม่ก่อเรือ่ง แต่ผูอ้ืน่มารงัแกนาง นางย่อมไม่ทนเดด็ขาด

"อย่างไรเสียข้าก็ท�าเรื่องเลวร้ายไปแล้ว ก็แล้วแต่ท่านเถอะ" นาง

ไม่รู้สึกว่าท�าผิดอะไร "ก้นของท่านหญิงหลิ่วหยางคงถูกตีจนแตกแล้ว"

"อีกครู่ตอนเปิดงานฮองเฮาต้องถามถึงเรื่องน้ี เจ้าคิดจะอธิบาย

อย่างไร" ชิงโม่เหยียนถาม

หรูเสี่ยวนันหรี่ตาลง ขยับเข้าไปกระซิบข้างหูชิงโม่เหยียน

ชงิโม่เหยียนตะลงึไปเลก็น้อย มองไปทางนางด้วยสีหน้าเคร่งเครียด 

"เจ้าตัดใจได้หรือ"

"ก็ท�าได้เพียงเท่านี"้ หรเูสีย่วนนัเปิดคอเสือ้ตนเอง เผยให้เห็นด้ายแดง 

เส้นหนึ่งข้างใน

ถึงแม้ร่างกายนางจะเป็นเด็กสิบขวบ ทว่าผิวยังมีความนุ่มนิ่มและ
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เนียนลื่นอย่างเด็กเล็ก โดยเฉพาะกลิ่นชะมดเช็ดท่ีติดตัวมาตั้งแต่เกิด  

เมื่อคอเสื้อเปิดออก กลิ่นชะมดเช็ดก็กระจายออกมา ลอยเข้าจมูกของ 

ชิงโม่เหยียน

แต่เจ้าตัวเล็กกลับไม่รู้สึกตัว นางก�าลังก้มลงหายันต์แทนตัวท่ีท�า

จากไม้ฟ้าผ่าแผ่นนั้น มือหนึ่งแหวกคอเสื้อมองเข้าไปข้างใน

ชิงโม่เหยียนกดมือนาง แล้วใช้แขนเสื้อพันตัวนางเอาไว้

หรูเสี่ยวนันเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างแปลกใจ "ท่านท�าอะไร"

"เจ้าท�าอะไร บตุรสีงูศกัดิบ้์านใดเป็นเหมอืนเจ้าบ้าง มารยาทสกันดิ

ก็ไม่มี"

หรเูสีย่วนันท�าหน้าไม่พอใจ "เดมิทข้ีาก็ไม่ใช่บตุรีสูงศกัดิอ์ะไรอยู่แล้ว"

ชงิโม่เหยียนพูดอะไรไม่ออก ถูกต้อง นางเป็นเพียงชะมดเชด็ตวัหน่ึง 

เหตุใดเขาจึงหัวเสีย มาพูดเรื่องมารยาทกับนางได้

เขาใช้แขนเสื้อพันตัวคนตัวเล็กในอ้อมกอดไว้แน่น ไม่รู้ว่าตอนนี ้

ควรจะท�าอย่างไรดี

นางไม่รู้จักระวังป้องกันบุรุษบ้างหรือ ยังกล้ามาดึงเส้ือผ้าต่อหน้า

เขาอีก...

หรูเสี่ยวนันกะพริบตาอย่างไม่เข้าใจ "ปล่อยข้าได้หรือไม่ แบบนี้ 

ร้อนมาก"

ชงิโม่เหยียนมมุปากกระตุก เขาอยากจะอบรมส่ังสอนนางสกัหน่อย 

แต่ค�าพูดมาถึงริมฝีปากกลับหยุดไป เพราะหากบอกนางในสิ่งเหล่านี้  

วันหน้าหากนางเริ่มระวังป้องกันเขาขึ้นมาจะท�าอย่างไร

เมื่อคิดดูแล้ว ชิงโม่เหยียนตัดสินใจให้นางรักษาสภาพในตอนน้ี 
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อย่างไรเสียมีเขาจับตาดูอยู่ หากใครกล้าคิดอะไรกับเจ้าตัวเล็กล่ะก็...หึ!

หรูเสี่ยวนันสังเกตเห็นว่าในแววตาชิงโม่เหยียนฉายไอสังหาร  

ก็หดคออย่างหวาดหวั่น ไม่กล้าพูดเรื่องให้เขาปล่อยนางอีก

ใครจะรู้ว่าชิงโม่เหยียนไม่พอใจเรื่องอะไรอีก อย่างไรเสียเขาก็ 

เป็นนาย ตวันางเองเป็นเพียง 'สตัว์เลีย้ง' เท่าน้ัน อย่าล่วงเกินเขาจะดกีว่า

นางคิดเช่นนี้ จึงนั่งนิ่งไม่ขยับและปล่อยให้เขากอดไว้

ชงิโม่เหยียนรบัรูถึ้งความเงยีบและโอนอ่อนของคนตวัเล็กในอ้อมอก 

จึงได้คลายมืออย่างพอใจ แล้วช่วยจัดเสื้อผ้าให้นาง

ในตอนนี้เองข้างนอกก็มีขันทีพูดข้ึนว่า "งานเล้ียงในวังเร่ิมข้ึนแล้ว 

ฝ่าบาททรงเชิญรองตุลาการขอรับ"

ชงิโม่เหยียนจดัชดุขนุนางของตนเองดีแล้วก็พาหรเูสีย่วนนัออกจาก

ต�าหนักด้านข้าง เข้าไปในต�าหนักใหญ่ทันที

ในตอนน้ีไทเฮามาถึงแล้ว ฮ่องเต้กับฮองเฮาล้วนอยู่ข้างกาย  

เหล่าขุนนางทยอยกันมอบของขวัญและพูดถ้อยค�ามงคล

ฮ่องเต้เห็นชงิโม่เหยียนเข้ามาก็กวักมอืเรยีก "รองตลุาการมาทางนีสิ้"

ชงิโม่เหยียนพาหรเูสีย่วนนัเดนิมา นางคดิถึงค�ามงคลเข้าใจได้ยาก

เหล่าน้ันที่ชิงโม่เหยียนเคยให้ท่องในอดีต หลังจากค�านับแล้วก็เริ่มท่อง

ออกมาอย่างยากล�าบากทันใด

ความจริงก็แค่ค�ามงคลตามมารยาทท่ัวไป แต่หรูเส่ียวนันพูดด้วย

เสียงเด็ก คนฟังแล้วเหมือนถ้อยค�าอาบด้วยน�้าผ้ึง หวานเข้าไปถึงหัวใจ

เลยทีเดียว

ฮ่องเต้หัวเราะมองดูหรูเสี่ยวนันท่องค�ามงคล สุดท้ายแม้แต่ไทเฮา
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ก็กลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่เช่นกัน

"ช่างเถอะๆ ข้าได้ค�ามงคลเหล่านี้พอแล้ว อย่าล�าบากเด็กคนนี้ 

อีกเลย"

หรูเสี่ยวนันฟังค�าพูดนี้แล้วก็ถอนหายใจยาวออกมาทันที พูดบ่น

แผ่วเบาว่า "เป็นเพราะชิงโม่เหยียน...จะให้หม่อมฉันท่องให้ได้..."

ไม่เคยมีใครกล้าพูดตามตรงเช่นนี้ต่อหน้าไทเฮามาก่อน ไทเฮาพูด

ด้วยรอยยิ้มว่า "มิน่าล่ะฮ่องเต้มักจะพูดถึงเจ้าตัวเล็กอย่างเจ้าต่อหน้าข้า

ตลอด ดูแล้วน่ารักมากจริงๆ ล�าบากรองตุลาการแล้ว ยังไม่ได้แต่งงาน 

ก็ต้องมาเลี้ยงเด็ก และยังเลี้ยงได้ดีเช่นนี้อีกด้วย"

เมื่อได้รับค�าชมจากไทเฮาแล้วชิงโม่เหยียนยังคงมีสีหน้าเป็นปกติ 

ประสานมืออวยพรไทเฮาก่อน จากนั้นก็ให้คนมอบของขวัญ

แท้จรงิแล้วของขวญัวันเกิดทุกปีก็มไีม่ก่ีอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นไปตาม 

ความชอบของไทเฮา คือของจ�าพวกพุทธคัมภีร์และบทสวดต่างๆ

ไทเฮามองแวบเดยีวก็โบกมอื สัง่ให้นางก�านลัข้างกายเก็บของขวญัไป  

ก่อนจะเอ่ยถามขึน้ว่า "เจ้าตัวเลก็ไม่ได้เตรยีมของขวัญอะไรมามอบให้ข้า

บ้างหรือ"

ค�าพูดนี้ทีเล่นทีจริง เป็นถึงไทเฮานางจะขาดของมีค่าได้อย่างไร

"มีเพคะ" หรูเสี่ยวนันพยักหน้าอย่างแรง "แต่ว่า..."

"แต่ว่าอะไรหรือ"

"ของขวัญของหม่อมฉนัเป็นของทีห่ม่อมฉนัท�าเอง...ไม่มค่ีาไม่มรีาคา 

เช่นของผู้อื่น"

ฮ่องเต้พูดอย่างสงสยัว่า "เป็นของอะไร เอาออกมาให้เราดูสกัหน่อย"
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หรูเสี่ยวนันหยิบแผ่นไม้เล็กแผ่นหนึ่งออกมาจากในเสื้ออย่าง

ระมัดระวัง บนนั้นสลักลายประหลาดเอาไว้ บนป้ายยังผูกด้ายแดงไว้ 

เส้นหนึ่ง...เป็นของที่ไม่มีค่าเลยจริงๆ

ฮองเฮาขยับปาก แท้จรงิแล้วนางอยากถามหรูเสีย่วนนัเหลอืเกินว่า

นางใช้วิธีอะไรถึงท�าให้ก้นของท่านหญิงหลิ่วหยางเป็นรอยเหมือนถูก 

ไม้โบยอย่างนั้น

"นี่อะไร" ฮ่องเต้เอาแผ่นไม้ขึ้นมาดู

"นี่คือยันต์แทนตัวเพคะ" หรูเสี่ยวนันพูด "หม่อมฉันท�าเองกับมือ  

พกติดตัวไว้ป้องกันอันตรายได้"

"เอ๋? มหัศจรรย์เช่นนี้เชียวหรือ" ฮ่องเต้ไม่เชื่ออย่างเห็นได้ชัด

"จรงิเพคะ" หรเูสีย่วนันพูดกับไทเฮาว่า "ขอเพียงพกมนัตดิตวั แม้จะ

มีคนโบยก้นก็ไม่ต้องกลัว ยันต์แทนตัวจะช่วยแก้ไขภัยร้าย เหมือนวันนี ้

ที่หม่อมฉันถูกท่านหญิงหลิ่วหยางโบย แต่คนที่เจ็บกลับเป็นนาง"

ฮองเฮาถึงกับตกตะลึง

ไทเฮายังไม่รูเ้รือ่งน้ี จงึมองไปทางฮองเฮาก่อนจะเอ่ยถาม "ท่านหญิง 

หลิ่วหยางบาดเจ็บจริงหรือ"

ฮองเฮาท�าได้เพียงพยักหน้าเล่าเรื่องน้ีออกมาพลางพูดอย่าง 

เศร้าสลดว่า "แม้จะทายาแล้วแต่ก็ยังลุกจากเตียงไม่ได้เพคะ"

"มีของมหัศจรรย์เช่นนี้อยู่ด้วยหรือ เจ้าคงไม่ได้ท�าเพียงแผ่นเดียว 

ใช่หรือไม่" ฮ่องเต้เห็นไทเฮาพลิกดูยันต์แทนตัวอย่างสนใจ ในใจก็รู้สึก

อิจฉาขึ้นมาเล็กน้อย

"หม่อมฉันท�าไว้สองแผ่น" หรูเสี่ยวนันพูดตามจริง "แต่อีกแผ่นหนึ่ง
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มอบให้ชงิโม่เหยียนแล้ว เพราะบนนัน้มชีือ่ของเขา ดงันัน้จงึมอบให้คนอืน่ 

ต่อไม่ได้"

ได้ฟังค�าพูดนี้แล้ว ภายในต�าหนักใหญ่ก็เงียบสงัด

มคีนไม่น้อยท่ีเมือ่ครูยั่งอจิฉาทีเ่ดก็หญิงคนน้ีโชคด ีได้รบัความเอน็ดู

จากไทเฮา ในตอนนี้ก็พากันแสดงท่าทางดีใจกับความทุกข์ของคนอื่น

มีของดีแต่กลับไม่มอบให้ฮ่องเต้ก่อน เห็นทีเส้นทางขุนนางของ 

รองตุลาการคงถึงจุดจบแล้ว
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114
    

ภายในต�าหนักใหญ่เงียบสนิท

ทกุคนล้วนเงยหน้าข้ึนจ้องไปยังคนตัวเลก็อวบอ้วนท่ียืนอยู่ตรงหน้า

ฮ่องเต้กับไทเฮา

ฮ่องเต้มองส�ารวจหรูเสี่ยวนัน "ถ้าเราอยากได้ยันต์แทนตัวของ 

ชิงโม่เหยียนแผ่นนั้น เจ้าจะท�าอย่างไร"

ไม่ว่าจะเป็นใคร ส�าหรบัค�าถามนีท้�าได้เพียงเลอืกทีจ่ะมอบของในมอื 

ให้ไปอย่างนอบน้อม

ชงิโม่เหยียนยืนเงียบๆ อยู่ตรงน้ัน ทัง้ไม่ได้มอบยันต์แทนตัวออกมาเอง  

และไม่ได้เอ่ยปากอธิบาย

หรเูสีย่วนันกะพรบิดวงตาโต เอยีงหวัเหมอืนก�าลงัครุน่คดิค�าถามนี้

อย่างจริงจัง "ท่านปู่ฮ่องเต้อยากได้ยันต์แทนตัวหรือ"

"ใช่"
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ทกุคนสงัเกตเห็นถึงค�าเรยีกทีอ่กุอาจเกินขอบเขตของเดก็คนน้ีแล้ว 

แต่ส�าหรับฮ่องเต้กลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใด

หลายครัง้ท่ีฮองเฮาอ้าปากอยากจะพูดเตอืนฮ่องเต้ แต่ฮ่องเต้ไม่ได้

มองมาที่นางเลย

"เรื่องนี้ยากอยู่บ้าง" หรูเสี่ยวนันลูบปลายคางเล็ก "ถ้าท่านปู่ฮ่องเต้

ไม่รีบ หม่อมฉันท�าให้ท่านใหม่อีกแผ่นได้ แต่ของชิงโม่เหยียนมอบให้ 

คนอื่นต่อไม่ได้"

"เราเป็นฮ่องเต้ เจ้าก็ให้ไม่ได้หรือ"

หรเูสีย่วนันส่ายหน้า ดเูหมอืนไม่เหน็สหีน้าเคร่งเครยีดของฮ่องเต้เลย  

"ข้างกายท่านปูฮ่อ่งเต้มคีนคุม้ครองมากมายแบบนัน้ และทกุคนกเ็คารพ

ย�าเกรงท่าน แต่ชิงโม่เหยียนไม่เหมือนกัน ตอนเขาไปท�างานมักจะเจอ

อันตรายบ่อยครั้ง มีหลายคราที่เกือบจะเอาชีวิตไปท้ิง ถ้าไม่มีเขาแล้ว 

ข้าก็ไม่มีบ้านอยู่ ดังนั้นยันต์แผ่นนั้นมอบให้ใครไม่ได้"

ได้ยินค�าพูดน้ีแล้ว แม้แต่ไทเฮาก็มสีหีน้าเสยีดายเช่นกัน "ช่างเถอะ 

ก็แค่เดก็ท่ีมทุีกข์เพราะไม่มบ้ีาน วันน้ีฮ่องเต้ก็อย่าท�าให้เดก็คนนีล้�าบากใจ 

เลย"

ฮ่องเต้ย้ิมอย่างเก้อเขิน "เราก็แค่อยากแกล้งนางเท่านั้น...ช่วงนี ้

ชิงโม่เหยียนท�างานล�าบาก ใครมานี่ที ยกเก้าอี้ให้รองตุลาการ"

หนึง่ประโยคนีข้องฮ่องเต้ ท�าให้ต�าแหน่งของชงิโม่เหยียนย้ายมาอยู่

ข้างหน้าทันที

หรูเสี่ยวนันก็พลอยได้ดีตามไปด้วย

งานชมจันทร์และงานฉลองวันคล้ายวันประสูติของไทเฮาจัดไว ้
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ด้วยกัน บรรยากาศสดชื่นขึ้นมาในทันใด

คนจ�านวนไม่น้อยล้วนแอบมองส�ารวจชิงโม่เหยียนกับหรูเสี่ยวนัน

"รองตุลาการโชคดีจริง ค�าพูดของเด็กคนนั้นกลับท�าให้ได้รับ 

พระมหากรุณาเช่นนี้"

"ครั้งหน้าคงไม่โชคดีเช่นนี้แล้ว"

ในราชส�านกัมคีวามเปลีย่นแปลงมากมาย ไม่แน่ว่าค�าพูดประโยคใด 

อาจจะท�าให้หัวหลุดจากบ่าก็ได้

ไทเฮาอายุมากแล้ว นั่งเพียงหน่ึงชั่วยามก็รู้สึกเหนื่อย จึงน�าคน 

กลับต�าหนักไปพักก่อน

ฮองเฮาตามไทเฮาออกไปด้วย จากน้ันก็หาข้ออ้างไม่ออกมา 

ร่วมงานอีก

ข้างกายฮ่องเต้มีเพียงขุนนางคนส�าคัญไม่ก่ีคนคอยอยู่ด้วย ดังนั้น

จึงไม่ได้สนใจทางด้านหรูเสี่ยวนัน นางกินอาหารอร่อยทุกอย่างจนครบ

หนึ่งรอบ แล้วลูบท้องน้อยๆ ของตนเองด้วยความพอใจ

"เสี่ยวนัน"

นางได้ยินข้างหลังมีคนเรียกชื่อของนาง พอหันหน้าไปก็เห็น 

อวี๋เฟิงหวายกชายกระโปรงวิ่งเข้ามาด้วยท่าทางร้อนใจ

หรูเสี่ยวนันยามที่เห็นใบหน้างดงามล่มเมืองของอว๋ีเฟิงหวาก็แอบ

โอดครวญอยู่ในใจทุกครั้งว่าเจ้าคนนี้น่าดูแบบนี้ สวรรค์ไม่มีตาแท้ๆ  

วันหน้าเห็นทีคงไม่มีสตรีใดกล้าแต่งงานกับเขาแล้ว

ใครจะยอมแต่งกับบุรุษที่หน้าตาดูดีกว่าตนเองเป็นหมื่นเท่ากัน

"เสี่ยวนัน ข้าตามหาเจ้าอยู่" อวี๋เฟิงหวาพูดเสียงเบา ด้านหลังเขา 
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มนีางก�านลัตดิตามมาสองคน ดูแล้วท่าทางเคร่งเครยีด เหน็ได้ว่าพวกนาง

ไม่ยินดีนักที่จะให้อวี๋เฟิงหวาวิ่งมาทางนี้

อวี๋เฟิงหวามีสีหน้าขมขื่น ชี้ไปทางด้านหลังอย่างจนใจ

หรูเสี่ยวนันกระโดดลงจากเก้าอี้ในทันที นางกระตุกเสื้อของ 

ชงิโม่เหยียนแล้วพูดเสยีงเบาว่า "ข้าอยากออกไปสดูอากาศกับองค์แปด...

ช่วยข้าแยกนางก�านัลที่เดินตามเขาออกไปได้หรือไม่"

ชิงโม่เหยียนมองอวี๋เฟิงหวาแวบหนึ่งและลังเลไปชั่วครู่

องค์แปดไม่ได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้ แม้วันน้ีจะเป็น 

วันคล้ายวนัประสตูขิองไทเฮาก็ยังไม่มโีอกาสได้เข้าร่วมเลย อกีท้ังข้างกาย

ยังมีคนคอยจับตาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

แต่เมือ่ชงิโม่เหยียนเหน็สายตารอคอยความหวังของหรูเสีย่วนันแล้ว

จึงพยักหน้า "ไปเถอะ แต่อย่าไปไกล"

หรูเสี่ยวนันดึงมืออว๋ีเฟิงหวาว่ิงไปทันที นางก�านัลข้างหลังรีบร้อน 

จะตามไป

ชิงโม่เหยียนมองนางก�านัลสองคนนั้น แล้วจึงลอบกระดิกนิ้วเรียก

ขันทีข้างกายมาสั่งการเสียงเบาหลายประโยค จากนั้นขันทีก็หายออกไป

จากต�าหนักใหญ่

ภายในวังหลวง ใครจะไม่วางหูตาของตนเองไว้บ้าง

อว๋ีเฟิงหวาถูกหรูเสี่ยวนันจูงมือว่ิงมาระยะทางหนึ่ง ทั้งสองหลบ

เข้าไปหลังภูเขาจ�าลองในสวน

เสียงฝีเท้าของนางก�านัลใกล้เข้ามาทุกที ท่ีน่ีคือสวนของไทเฮา  

พวกนางไม่กล้าตะโกนเรียกเสียงดัง ท�าได้เพียงตามหาเงาร่างของ 
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อวี๋เฟิงหวาไปอย่างเงียบๆ

ในตอนน้ีเองบนทางเดินเล็กด้านข้างก็มีขันทีคนหน่ึงเดินมาพร้อม

ตะคอกเสียงเข้ม "ใครน่ะ!"

นางก�านัลทั้งสองตกใจจนรีบหยุดฝีเท้า

"พวกเจ้าเป็นคนต�าหนักใด ที่แห่งนี้บุกเข้ามาส่งเดชไม่ได้" ขันทีผู้นี้

ดูแล้วมีอ�านาจมาก

นางก�านัลท้ังสองแม้จะหวาดกลัวก็ยังจ�าต้องสอบถามอีกฝ่ายว่า

เห็นเด็กสองคนหรือไม่

ขันทียกนิ้วขึ้นชี้ "พวกเขาไปทางนั้นแล้ว"

นางก�านัลเอ่ยขอบคุณ แล้วรีบเดินไกลออกไป

ขนัทหีนัไปมองสถานทีท่ีพ่วกเขาซ่อนตัวสกัครู ่ก็หมนุตวัเดนิจากไป

เช่นกัน

หรเูสีย่วนนัผ่อนหายใจยาว ก่อนจะดงึอว๋ีเฟิงหวาให้นัง่บนภูเขาจ�าลอง

"พูดมาเถอะ มาหาข้ามีเรื่องอะไร"

อว๋ีเฟิงหวาอ�้าๆ อ้ึงๆ ไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ย "ข้าอยากถามเจ้า 

สักหน่อย...ร่างกายของสตรีถูกบุรุษเห็นแล้วจะแต่งออกไปไม่ได้อีก 

ใช่หรือไม่"

หรูเสี่ยวนันกลอกตา "ร่างกายเจ้าถูกคนอื่นเห็นเข้าหรือไร"

เจ้าเด็กนี่คงไม่คิดว่าตัวเองเป็นหญิงจริงๆ หรอกนะ

"ไม่ใช่..." อว๋ีเฟิงหวาพูดอย่างตื่นเต้น "ไม่ใช่ข้า เป็น...เป็นฝูเซิง...

หลิงจิ้งเซียวที่อยู่ในเจดีย์ มีคืนหน่ึงข้าแอบออกมาหาเขา คิดไม่ถึงว่า 

เขาจะออกมาอาบน�้าพุเย็นข้างนอก"
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หรูเสี่ยวนันกลอกตาใส่เขา "เจ้านอนจนเลอะเลือนแล้วกระมัง  

เขาก็เป็นเด็กชายเช่นเจ้ามิใช่หรือ"

"ไม่ใช่...เขาไม่มอีนันัน้...ข้าเหน็แล้ว" สายตาของอว๋ีเฟิงหวามองลง

ข้างล่าง

สายตาของหรูเสี่ยวนันก็เลื่อนไปท่ีกลางหว่างขาท้ังสองของเขา 

เช่นกัน

ไม่ใช่กระมัง!

หลังจากนางเข้าใจความหมายแล้วก็แทบกระโดดจนตัวลอยข้ึน 

"หลิงจิ้งเซียวไม่มีสิ่งนั้นหรือ!"

"ไม่มี"

หรูเสี่ยวนันรู้สึกว่าการมองโลกของนางถูกกลับตาลปัตรหมดแล้ว

เด็กที่หล่อเหลาแบบนั้นกลับเป็นเด็กหญิงไปได้!

โอ๊ย! น่ีมันเรื่องบ้าอะไรกัน สวรรค์ก�าลังล้อเล่นอยู่หรือ ท�าแบบน้ี

สนุกนักหรือไร

"ข้าเห็นเรือนร่างของ...นางแล้ว ควรจะรับผิดชอบนางใช่หรือไม่"  

อวี๋เฟิงหวาถามตามตรง

"อย่า..." หรูเสี่ยวนันกุมขมับ "เจ้าต้องถูกนางฆ่าแน่นอน"

"นางเป็นนักบวช ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรอก"

"ใช่ นางไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต นางแค่รับหน้าท่ีส่งเจ้าเข้าสังสารวัฏ

เท่านั้น"

"อย่าว่านางเช่นน้ี แท้จริงแล้ว...แท้จริงแล้วนางเป็นคนดีมาก"  

อวีเ๋ฟิงหวาร้อนใจ ดวงตาน่าหลงใหลคู่นัน้มนี�า้ตาคลอขณะมองหรูเส่ียวนัน
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สวรรค์! อย่าใช้สายตาแบบนั้นมองข้า

หรูเสี่ยวนันขนลุก "ข้ารู้ว่านางเป็นคนดี แต่ถ้าเจ้าว่ิงไปบอกนาง 

เรือ่งน้ี เจ้าคดิว่านางจะรบัปากแต่งให้เจ้าหรอื อกีอย่างท่ีนางแต่งเป็นชาย

ต้องมีเหตุผลของนางแน่นอน"

อว๋ีเฟิงหวากัดริมฝีปาก ผ่านไปครู่ใหญ่จึงเค้นค�าพูดออกมาว่า  

"ข้าต้องรับผิดชอบแน่นอน"

หรูเสี่ยวนันช้อนตามองฟ้าอย่างสิ้นหวัง "ข้าว่าเจ้าล้มเลิกความคิด

นี้ไปดีกว่า"

ยามนี้เองหินห้าสีชิ้นหนึ่งก็ปรากฏตรงหน้านาง

อว๋ีเฟิงหวาแกว่งหินห้าสีในมือไปมา "ขอเพียงเจ้าสอนข้าว่า 

ท�าอย่างไรจึงจะไม่ถูกนางปฏิเสธ ข้าก็จะมอบสิ่งนี้ให้เจ้า"
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หรูเสี่ยวนันมองดูหินห้าสีของอว๋ีเฟิงหวา หัวใจเต้นแรง "ค�าพูดนี้ 

เชื่อได้หรือ"

อวี๋เฟิงหวาพยักหน้าโดยแรง "แน่นอน"

หรูเสี่ยวนันเม้มริมฝีปาก ย่ืนมือไปรับหินห้าสีนั้นมาไว้ในมือแล้ว 

เก็บไว้อย่างดี

หากเก็บหินห้าสีให้ครบจ�านวนนางจึงจะรู ้ว่าตนเองจะกลับไป 

โลกปัจจุบันได้หรือไม่ ไม่ว่าสุดท้ายจะส�าเร็จหรือเปล่า นางก็ต้องลองดู 

เพราะนี่เป็นความหวังเดียวของนาง

หรูเสี่ยวนันกระดิกน้ิวให้อว๋ีเฟิงหวาขยับเข้ามาใกล้ "อยากจะเก้ียว

สตรีอันดับแรกที่ส�าคัญที่สุด หน้าจะต้องด้าน!"

อวี๋เฟิงหวาลูบหน้าตนเอง "แล้วมีอะไรอีก"

"ต้องท�าให้เห็นว่าตัวเองลุ่มหลงอีกฝ่ายมาก เพื่อนางแล้วต่อให้เจ้า
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ได้รบัความเจบ็ช�า้เท่าใดกต้็องแสดงว่าไม่เป็นไร และเจ้าต้องหาวิธีพิเศษ

หาโอกาสบอกนางว่า 'ข้าชอบเจ้า' จ�าไว้ ในตอนบอกแววตาของเจ้าต้อง

อ่อนโยน มีความรักลึกซึ้ง..."

หรูเสี่ยวนันก�าลังพูดอยู่ ทันใดนั้นก็เห็นดวงตางดงามน่าหลงใหล 

ของอวี๋เฟิงหวา

"...ช่างเถอะ ข้อน้ีเจ้าลืมไปเถอะ" ด้วยหน้าตาของเขา ไม่ต้องไป 

เสแสร้งอะไรมากก็ท�าให้คนหวั่นไหวได้แล้ว

อว๋ีเฟิงหวาฟังอย่างต้ังใจ ปากก็พูดพึมพ�าไม่หยุด เหมือนก�าลัง

พยายามจ�าค�าพูดเหล่านั้นของหรูเสี่ยวนัน

"ยังมอีกี ปากเจ้าต้องหวาน เรือ่งนีข้้าสอนเจ้าไม่ได้ ต้องอาศยัตวัเจ้าเอง  

อย่างไรก็ตามไม่ว่านางจะสวมเสือ้ผ้าอะไร แต่งตวัแบบใด เจ้าต้องบอกว่า 

น่าดู และจะชมหญิงอื่นสวยต่อหน้านางไม่ได้"

อวี๋เฟิงหวาพยักหน้าราวสับกระเทียม

ระหว่างที่ทั้งสองนั่งพูดคุยกันอยู่บนภูเขาจ�าลอง งานเล้ียงก็จบลง

อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว

ตอนชิงโม่เหยียนมาตามหาด้วยตนเอง ก็เหน็เดก็สองคนก�าลงัพูดกัน 

อย่างสนุกสนาน เขาจึงเอ่ยเสียงเรียบว่า "กลับได้แล้ว"

อวี๋ เฟิงหวาสีหน้าเศร้าสลด แววตาท่ีมองมาทางหรูเสี่ยวนัน 

น่าสงสารมาก

หรูเสี่ยวนันเห็นใจ แต่ก็จนปัญญา จ�าต้องกล่าวลาและตาม 

ชิงโม่เหยียนออกจากวังหลวง

"ชิงโม่เหยียน ท่านจัดคนสักคนไปอยู่ข้างกายองค์แปดได้หรือไม่  
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แม้จะคุ้มครองเขาไม่ได้ เพียงแค่ส่งข่าวอะไรไปมาบ้างก็ยังดี"

ภายในรถม้า หรูเสี่ยวนันขยับไปข้างกายชิงโม่เหยียนอย่างประจบ

ประแจงพลางยื่นหน้าไปมองเขาตาแป๋ว

ชิงโม่เหยียนจงใจปั้นหน้าน่ิง "ข้าเป็นขุนนาง ไม่สะดวกจะย่ืนมือ

เข้าไปยุ่งเรื่องในวัง"

"ไม่ได้ให้ท่านย่ืนมือเข้าไปยุ่ง แค่จัดคนท่ีเชื่อถือได้ไว้ข้างกายเขา

เท่านั้น" หรูเสี่ยวนันรีบกระตุกชายเสื้อของเขาพร้อมเอ่ย

"เขาคือองค์แปด เกี่ยวอะไรกับเจ้า"

"ข้าแค่รู้สึกว่าเขาอยู่ในวังน่าสงสาร..."

"คนน่าสงสารในวังมมีากมาย" ชงิโม่เหยียนหวัเราะเย็นชา "ชวิีตคน

เหมือนต้นหญ้า ทุกวันคนที่ตายอยู่ในวังมีมากกว่าท่ีเจ้าคิดไว้ เจ้าจะไป

ยุ่งเกี่ยวด้วยทุกคนเลยหรือ"

หรูเสี่ยวนันกัดนิ้ว "แต่เขาเป็นสหายของข้า"

"สหาย?" ชิงโม่เหยียนมองหน้านาง สายตาเย็นชาเหมือนอยากจะ

มองทะลุตัวนาง

หรูเสี่ยวนันหดตัว "ท่านจ้องข้าแบบนี้ด้วยเหตุใดกัน"

"องค์แปดไม่ได้รบัความโปรดปรานจากฮ่องเต้อย่างมาก" ชงิโม่เหยียน 

พูดเสียงเรียบ

"ข้ารู้"

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว เดิมทีเขาอยากจะเตือนนางไม่ให้ใกล้ชิดกับ 

องค์แปดเกินไป ไม่เช่นน้ันจะท�าให้ฮ่องเต้ไม่พอพระทัย แต่ตอนนี้ดูแล้ว

นางไม่เคยคิดถึงด้านนี้เลย นางคบสหายตามความพอใจของตนเอง
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รู้สึกปวดหัวจริง...ชิงโม่เหยียนทอดถอนใจไร้เสียง

หรูเสี่ยวนันกระตุกเสื้อของเขาต่อไป "ชิงโม่เหยียน ช่วยข้าเร่ืองนี้ 

ได้หรือไม่ จัดคนแค่คนเดียว คนเดียวเท่านั้น ข้าไม่ได้ฆ่าคนวางเพลิง  

แค่คนเดียวก็ไม่ได้เลยหรือ..."

ชิงโม่เหยียนเห็นชุดขุนนางท่ีใกล้จะถูกนางกระชากขาด มุมปาก

พลันกระตุก "จัดคนแค่คนเดียวหรือ"

หรูเสี่ยวนันพยักหน้าหงึกๆ ในดวงตาเต็มไปด้วยการรอคอยด้วย

ความหวัง

"ช่วยเจ้าก็ใช่ว่าจะไม่ได้ แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน" ชิงโม่เหยียน 

ยกมือชี้ที่แก้มตนเอง จากนั้นก็นั่งมองนางอยู่ตรงนั้นเงียบๆ

แบบนี้หรือ! หรูเสี่ยวนันเบิกดวงตากลมโต

เพราะเคยมีประสบการณ์เดียวกันน้ีหลายครั้ง ดังนั้นนางจึงเข้าใจ

ความหมายของชิงโม่เหยียนทันที

ที่แท้จะให้ข้าจูบท่าน ชิ หาเศษหาเลยกับข้าอีกแล้ว...

หรูเสี่ยวนันเข่นเข้ียวเคี้ยวฟัน มองสีหน้าแกล้งท�าเคร่งเครียดของ 

ชิงโม่เหยียนด้วยความกลัดกลุ้ม

แต่คิดอย่างละเอียดแล้ว หรูเสี่ยวนันก็กลับมาสงบนิ่งอย่างรวดเร็ว

ชิงโม่เหยียนพูดไม่ผิด เขาช่วยนางท�าเร่ืองนี้ไม่มีประโยชน์อะไร  

และการจัดวางคนในวังน่าจะเป็นเรื่องอันตรายมาก ผิดพลาดเล็กน้อย 

ก็เกี่ยวพันถึงชีวิตคน

หรูเสี่ยวนันกลอกตา หรี่ตาลงเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

ชิงโม่เหยียนช�าเลืองมองส�ารวจเจ้าตัวเล็กอยู่ตลอด เห็นตอนแรก
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นางยังขัดขืนอยู่บ้าง แต่ก็สงบนิ่งลงอย่างรวดเร็ว

เขาลองหย่ังเชิงขีดจ�ากัดของนางไม่หยุด เพ่ือให้นางคุ้นเคยกับ 

การมีตัวตนอยู่ของเขา

หรูเสี่ยวนันหลับตาลง บนร่างมีแสงขาวนวลเปล่งออกมา

ชิงโม่เหยียนเข้าใจในทันทีว่านางคิดจะท�าอะไร แต่ยับย้ังไม่ทัน  

เด็กหญิงตรงหน้าหายไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงเสื้อผ้ายุ่งเหยิงกองหนึ่ง

เสื้อผ้าขยับ มีก้อนขนสีด�าฟูฟ่องก้อนหนึ่งโผล่ออกมาจากข้างใน

ชะมดเชด็สดี�าโตกว่าก่อนหน้านีม้ากแล้ว ตัวเลก็กว่าแมวท่ีโตเตม็ที่ 

เพียงเล็กน้อยเท่านั้น สีขนเงาเป็นประกายราวแพรไหม

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้ว ในใจแม้จะอาวรณ์คนตัวเล็กอวบอ้วน แต่

เรื่องเช่นนี้เขาไม่อยากบีบบังคับนางมากเกินไป

ค่อยเป็นค่อยไปเถอะ...

หลังจากกลายเป็นชะมดเช็ดหรูเสี่ยวนันรู ้สึกเป็นตัวของตัวเอง 

มากขึ้น ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะมีขนสีด�าทั่วตัวใช่หรือไม่ หน้าของนางจึง 

หนาขึ้นไม่น้อย ปีนอย่างงุ่มง่ามไปตามแขนของเขาขึ้นไปบนหัวไหล ่

ของเขา

หึๆ ท่านไม่ได้บอกว่าห้ามเปลี่ยนเป็นสัตว์ หรูเสี่ยวนันสองตา 

เปล่งประกายและแลบลิ้นออกมา

ชิงโม่เหยียนนั่งตัวเกร็งอยู่ตรงนั้น ครึ่งหน้าเต็มไปด้วยน�้าลาย  

แบบนี้ดูแตกต่างกับภาพความอบอุ่นใจที่เขาคิดไว้อยู่บ้าง...

รถม้ามาหยุดหน้าประตูจวนโหว ชงิโม่เหยียนส่ังให้คนเอาธรณีประตู

ออก แล้วเคลื่อนรถเข้าทางประตูใหญ่
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ก่อนลงจากรถ หรูเสี่ยวนันเปลี่ยนเป็นร่างคน นางสังเกตเห็นว่า 

ด้านหลังรถม้าของพวกเขายังมีรถม้าตามมาอีกสองคัน นางจ�าได้ว่า 

ตอนออกไปใช้รถแค่คันเดียว จึงเอ่ยถามชิงโม่เหยียน "นั่นคืออะไรหรือ"

"ของที่ฮ่องเต้พระราชทานให้" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ

หรูเสี่ยวนันดวงตาเปล่งประกายในทันที เป็น 'ความโลภ' ที่ไม่ 

ปิดบังเลย "ข้าขอดูได้หรือไม่"

ชิงโม่เหยียนแย้มย้ิม เขาชอบเจ้าตัวเล็กที่เป็นเช่นน้ี อยากได้ 

ก็พูดตามตรง ไม่เหมือนสตรีเหล่านั้นท่ีเอาแต่ปิดบัง ท้ังที่อยากได้แต่ 

พูดไม่ตรงกับใจ

ชิงโม่เหยียนน�านางเดินไปตรงหน้ารถม้า ก�าลังจะพลิกเปิดม่านรถ

ก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามากมายดังขึ้นด้านหลัง

หรูเสี่ยวนันหันหน้าไปมองก็เห็นท่านโหวพาบ่าวหกเจ็ดคนเดินมา

ทางนี้

"ฟ้ามดืแล้ว ท่านพ่อยังไม่พักผ่อนหรอื" ชงิโม่เหยียนดงึตวัหรเูสีย่วนัน 

มาอยู่ข้างกายอย่างไม่กระโตกกระตากพลางเอ่ยถาม

ท่านโหวมองหรูเสี่ยวนันอย่างไม่สบอารมณ์ก่อน จากนั้นก็เลื่อน

สายตาไปท่ีรถม้าสองคันด้านหลงัพวกเขา "นีค่อืของทีฮ่่องเต้พระราชทาน

ให้หรือ"

"ขอรับ" ชิงโม่เหยียนตอบด้วยสีหน้าเย็นเยือกยิ่ง

ท่านโหวโบกมอืไปทางบ่าวข้างกาย "ในเมือ่ฝ่าบาทพระราชทานให้

ก็ควรเก็บให้ดี ยกไปเก็บในคลังใหญ่ให้หมด"

หรูเสี่ยวนันตกใจจนไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว
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นี่จะแย่งกันอย่างโจ่งแจ้งเลยหรือ!

ท่านโหว ไหนยางอายของท่านเล่า
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116
    

ท่านโหวโบกมือ บ่าวข้างกายก็กรูเข้ามาคิดจะขนของลงจากรถม้า

ชงิโม่เหยียนมองเสวยีนอว้ีแวบหนึง่ เสวียนอวีก็้น�าคนใต้บงัคบับญัชา 

ไปขวางหน้ารถม้าไว้ทันที

พวกบ่าวไพร่จะกล้าแย่งชิงกับเสวียนอว้ีและผู้กล้าตายเหล่านี ้

ได้อย่างไร ทุกคนตกใจยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าขยับ

ท่านโหวชักสีหน้าพร้อมพูดกับชิงโม่เหยียนอย่างโกรธเกร้ียวว่า  

"ลูกอกตัญญู เจ้าท�าเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร"

ชิงโม่เหยียนมองท่านพ่อของเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉย "ท่านพ่อ

หมายความว่าอย่างไร"

ของทีฮ่่องเต้พระราชทานให้ขอเพียงไม่ใช่ท่ีนาหรอืร้านค้า ท่านโหว

จะให้คนขนไปที่คลังใหญ่ของจวนเช่นนี้เสมอ

ทีน่าหรอืร้านค้าใช่ว่าเขาจะไม่อยากได้ และใช่ว่าไม่อยากท�าทีเป็น
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เก็บไว้ให้บุตรชายตนเอง แต่เพราะบนโฉนดล้วนเป็นชื่อของชิงโม่เหยียน 

เขายึดมาไม่ได้จริงๆ

แต่เงินทอง เครื่องหยก หรือจะเป็นผ้าแพรไหมต่างๆ ที่ฮ่องเต้

พระราชทานน้ัน...คนเป็นลูกควรจะกตัญญูต่อบิดาของตนเองอยู่แล้ว  

ใครจะพูดอะไรได้

ท่านโหวถลงึตามองบุตรชาย "เจ้าคิดจะยึดของท่ีฮ่องเต้พระราชทาน

ไว้เองหรือ"

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเสียงเบา "ท่านพ่อพูดหนักไปแล้ว ของเหล่าน้ี

เดิมทีก็ไม่ใช่ของที่ฮ่องเต้พระราชทานให้จวนโหวของพวกเรา"

ท่านโหวตกตะลงึ อะไรนะ! ไม่ใช่ของท่ีพระราชทานให้จวนโหวหรอื

"พระราชทานให้เจ้าก็เป็นของจวนโหวอยู่วันยังค�่า" ท่านโหวแค่น

เสยีงสบถพลางเดนิเข้าไปผลกัเสวียนอว้ีออก แล้วพลิกเปิดม่านรถข้ึนทันที

เสวียนอวี้จับด้ามมีดแล้วมองหน้าชิงโม่เหยียนแวบหนึ่ง คนอื่นเขา

สามารถขวางได้ แต่ท่านโหวเป็นบิดาของชิงโม่เหยียน เขาต้องหวั่นเกรง

อยู่บ้าง จะได้ไม่ท�าให้ท่านโหวบาดเจ็บจนชิงโม่เหยียนท�าตัวล�าบาก

หรูเสี่ยวนันย่ืนหน้าไปดูเห็นเพียงในรถมีท่อนไม้วางอยู่ ล�าต้นไม ้

ด�าเมี่ยม ดูแล้วสกปรกมาก

ท่านโหวไม่ทันตั้งตัวจึงรู ้สึกตกใจ ผ่านไปครู่หน่ึงจึงพูดอย่าง 

โกรธเกรี้ยวว่า "เจ้าเอาของพระราชทานของฮ่องเต้ไปไว้ที่ใด"

ชิงโม่เหยียนไม่ได้ตอบ หรูเสี่ยวนันกลับส่งเสียงดีใจ นางสลัดหลุด

จากมือชิงโม่เหยียนแล้ววิ่งไปที่รถม้า

ถูกต้อง นี่คือไม้ฟ้าผ่า และยังเป็นไม้ท้อชั้นเยี่ยมอีกด้วย!



51

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

หรเูสีย่วนันลบูท่อนไม้บนรถอย่างตืน่เต้น แล้วหนัไปถามชงิโม่เหยียน  

"เหล่านี้ท่านปู่ฮ่องเต้ให้มาจริงหรือ"

"อืม"

หรูเสี่ยวนันตื่นเต้นอย่างมาก จนมองข้ามใบหน้าเขียวคล�้าของ 

ท่านโหวที่อยู่ด้านข้างไปเลย

นางดูรถคันน้ีเสร็จแล้วก็วิ่งไปท่ีหน้ารถอีกคัน เสวียนอว้ีรีบช่วย 

พลิกเปิดม่านรถให้นาง

แสงสีทองอร่ามส่องใส่สองตาของนางทันใด

ในรถมีหีบไม้วางอยู่ห้าใบ ในนั้นบรรจุเครื่องประดับไข่มุกหลากสี 

ยังมีผ้าเป็นพับๆ

กล่องเลก็สองกล่องในจ�านวนนัน้แยกใส่ทองแท่งกับเงนิแท่งเอาไว้

"นี่เป็นของท่ีฝ่าบาทพระราชทานให้เสี่ยวนัน" ชิงโม่เหยียนพูดกับ

ท่านโหวเสียงเรียบ

หรูเสี่ยวนันทั้งตกใจและดีใจ "ให้ข้าจริงหรือ!" คิดไม่ถึงว่าฮ่องเต้ 

จะใจกว้างแบบนี้

หรเูสีย่วนนัลบูของเหล่านัน้อย่างเบกิบาน ยังหยิบหนิตาแมวสเีขยีว

ชิ้นหนึ่งขึ้นมา วางเทียบตรงดวงตาของตนเอง "ชิงโม่เหยียน ท่านดู 

หินอัญมณีนี่สิว่าเหมือนตาของข้าหรือไม่"

ชิงโม่เหยียนอมย้ิม หินอัญมณีต่อให้สวยเพียงใดก็เทียบดวงตา 

ของนางไม่ได้

"ยกของกลับไป" ชิงโม่เหยียนสั่งเสวียนอวี้

ท่านโหวโกรธจนหน้าเขียว มองพวกเสวียนอว้ียกไม้ท้อด�าเมี่ยม
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เหล่าน้ันกลับไป ตอนท่ียกหีบห้าใบด้านหลัง เขาก็ทนไม่ไหวในที่สุด  

เดินเข้าไปกดหีบเอาไว้

"เหตุใดฝ่าบาทจึงพระราชทานของให้เด็กคนนี้ นี่มากเกินไปแล้ว

กระมัง" ท่านโหวเหลือบมองหรูเสี่ยวนันอย่างไม่พอใจ

หรเูสีย่วนันท่ีหลบอยู่หลงัชงิโม่เหยียนท�าแก้มป่อง แล้วลอบแลบล้ิน 

ใส่ท่านโหว

ต่อให้มากเพียงใดก็เป็นสิ่งที่ฮ่องเต้พระราชทานให้ข้า มากน้อย 

ล้วนไม่เกี่ยวกับท่าน

แต่ค�าพูดนี้นางกล้าเพียงคิดอยู่ในใจ พูดออกมาไม่ได้

"ท่านพ่อจะไม่ปล่อยแม้แต่ของของเด็กหรือ" ชิงโม่เหยียนพูดด้วย

น�้าเสียงแฝงการประชดประชัน

"ข้าก็แค่อยากจะช่วยดูแลของเหล่านี้ให้นาง ในเรือนพักเจ้าไม่ม ี

นายหญิงคอยจัดการ น้องรองของเจ้าก็ยังไม่ได้แต่งงาน ของวางไว้ที่นั่น

จะถูกบ่าวมือไวขโมยไปได้ เก็บใส่กุญแจไว้ในคลังจึงจะปลอดภัยท่ีสุด" 

ยามน้ีท่านโหวหน้าแดงก�่า ราวกับโกรธที่ไม่มีใครเห็นความหวังดีของ

ตนเอง

"อันท่ีจริงท่านพ่อไม่ต้องล�าบากถึงเพียงน้ัน ในจวนไม่มีนายหญิง

คอยจัดการ ท่านพ่อก็หาใครมาเป็นภรรยาเอกอีกคนก็ได้ ท่านจะได้ 

ไม่ต้องเข้าไปยุ่งทุกเรื่อง" ชิงโม่เหยียนดูเหมือนนอบน้อม แต่ค�าพูด 

ที่ออกมาแต่ละค�าล้วนแฝงหนามแหลมคม

หรูเสี่ยวนันย่ืนหน้าออกมาจากข้างหลังเสื้อของชิงโม่เหยียน  

มองส�ารวจสีหน้าของทั้งสองคน
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เรื่องนี้ต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่นอน!

พ่อไม่เมตตาลกู ลกูก็ไม่เคารพพ่อ ย่ิงต่างฝ่ายต่างไม่มใีครยอมใคร

แบบนี้ ต้องมีเรื่องแน่นอน!

จากนั้นชิงโม่เหยียนก็พาหรูเสี่ยวนันเดินไปทางเรือนพักของตนเอง

เดินไปได้ไม่ไกล หรูเสี่ยวนันก็ลอบหันมองกลับไป เห็นท่านโหว

ก�าลังระบายอารมณ์ใส่พวกบ่าวไพร่ นี่ก็คือการเอาความโกรธไปลงที่ 

คนอื่น

นางอยากถามชิงโม่เหยียนเหลือเกินว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรกันแน่ 

แต่ตอนที่นางเห็นสีหน้าบนใบหน้าของชิงโม่เหยียนก็ต้องตะลึงไป

ชิงโม่เหยียนที่มีสีหน้าเรียบเฉยอยู่ตลอดในตอนน้ีกลับฉายความ

เย็นเยือก ดวงตาทีต่าด�าขาวแยกชดัเจนเย็นเยือกราวกับน�า้ค้างแขง็ ท�าให้

หัวใจคนหนาวเหน็บได้

หรูเสี่ยวนันย่ืนมือไปกุมมือใหญ่ของเขาอย่างไม่ทันรู้ตัว แล้วพูด

ปลอบว่า "ชิงโม่เหยียน ท่านอย่าท�าแบบนี้ ท่านยังมีข้านะ"

หลังค�าพูดนี้ออกไป ทั้งสองคนก็ตกตะลึงไปพร้อมกัน

ชิงโม่เหยียนก้มลงมองคนตัวเล็กที่ยืนอยู่ข้างกาย ในดวงตาฉาย

ความเย็นชาออกมาหลายส่วน "เจ้าจะอยู่ข้างกายข้าได้นานเท่าใด"

หรูเสี่ยวนันคิดถึงหินห้าสีสองชิ้นของนาง หากนางสะสมจนครบ 

นางต้องกลับไปยังท่ีที่นางจากมาแน่นอน ถึงตอนนั้นเขาคงเสียใจมาก

กระมัง

เขาดีต่อนางมากมาตลอด จุดนี้นางรับรู ้ได้ หากนางลอบหน ี

จากไปจริง ส�าหรับเขาแล้วนี่เท่ากับถูกทรยศ แต่หากบอกความจริง 
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แก่เขา ยากจะรับประกันได้ว่าเขาจะไม่โกรธแล้วเก็บหินห้าสีของนางไป

ภายใต้สายตามองส�ารวจของเขา ในใจนางรู้สึกว้าวุ่นอย่างมาก

ชิงโม่เหยียนย่อตัวลง ประสานสายตาของนางพลางเอ่ย "เจ้าจะ 

โตขึ้นในไม่ช้า ก่อนหน้านี้เจ้าอยากจะแต่งงานอยู่เลยไม่ใช่หรือ"

หรูเสี่ยวนันพูดอย่างรู้สึกผิด "ข้าสามารถแต่งไปอยู่ในที่ที่ใกล้กับ

ท่าน...ถึงตอนนั้นก็กลับมาได้บ่อยๆ แล้ว"

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเสียงเบา รอยย้ิมเศร้าสลดยิ่ง "แต่งออกไป 

เจ้าก็เป็นคนของบ้านอื่นแล้ว คนนอกรู้ว่าถึงแม้ข้าจะรับเล้ียงเจ้า แต่ 

ไม่ได้รับเจ้าเป็นลูกบุญธรรม ถึงตอนน้ันเราอาจจะห่างกันจนสุดขอบฟ้า

ก็ได้"

หรูเสี่ยวนันรู้สึกเศร้าใจเช่นกัน

ชิงโม่เหยียนพูดไม่ผิด หากนางแต่งงานกับคนอื่นจริงก็ไม่มีความ

เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้ว วันหน้าจะได้พบหน้าเขาอีกหรือไม่ก็พูดยาก

ชิงโม่เหยียนเห็นความหวาดหวั่นในดวงตาของนางได้อย่างชัดเจน

จึงพูดย่ัวเย้าว่า "มีข้าอยู่ไม่มีใครรังแกเจ้าได้ แต่แต่งกับคนอื่นก็พูดยาก

แล้ว และฐานะของเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา ถ้าถูกอีกฝ่ายรู้ฐานะแท้จริง

ของเจ้า...ครึ่งชีวิตที่เหลือของเจ้าอาจจะได้กินแต่หนูตายก็ได้"

หรูเสี่ยวนันขนลุกชัน สวรรค์ ปัญหามากมายแบบนี้ ก่อนหน้านี้ 

เหตุใดนางจึงคิดไม่ถึง

ตอนน้ีพอลองคิดอย่างละเอยีด นางย่ิงพบว่าโลกน้ีอนัตรายเหลอืเกิน  

อยู่ข้างกายชิงโม่เหยียนจึงจะปลอดภัยที่สุด

"ข้าไม่แต่งงานแล้ว" หรูเสี่ยวนันพูดเสียงใส "แต่งงานอันตราย 
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เกินไป...ไม่ มันยุ่งยากเกินไป ข้าอยู่ข้างกายท่านไปตลอดดีหรือไม่"

มุมปากชิงโม่เหยียนยกสูงขึ้น แต่ก็ถูกเขาเก็บซ่อนไปอย่างรวดเร็ว
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ชิงโม่เหยียนมองหรูเสี่ยวนันด้วยสีหน้าจริงจัง "เจ้าไม่แต่งงาน 

แล้วหรือ"

"ไม่แต่งแล้ว" หรูเสี่ยวนันส่ายหน้าราวกลองป๋องแป๋ง "ข้าไม่ไปที่ใด

ทั้งนั้น"

"พูดจริงหรือ" ชิงโม่เหยียนดวงตามีประกายแวบผ่าน

"อืม ไม่มใีครดเีหมอืนท่าน ข้าจะแต่งออกไปได้อย่างไร" หรเูสีย่วนัน

พูดอย่างผิดหวัง เห็นทีนางคงไม่มีวาสนากับสามีบัณฑิตในอนาคตแล้ว

"อย่างนัน้เจ้าแต่งกับข้าก็แล้วกัน" ชงิโม่เหยยีนโพล่งออกมาในทนัใด

หรูเสี่ยวนันคิดว่าตนเองฟังผิด ตะลึงอยู่ตรงน้ัน ดึงสติกลับคืนมา 

ไม่ได้อยู่เป็นนาน

ชิงโม่เหยียนเห็นนางตะลึงมอง จึงย่ืนมือไปหยิกแก้มนาง แล้ว 

จูงนางเดินไปยังเรือนพักต่อไปราวกับค�าพูดเมื่อครู่เขาไม่ได้พูดออกมา
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อย่างไรอย่างนั้น

"อันที่จริง...ก็ใช่ว่าจะไม่ได้..." ข้างกายมีเสียงพึมพ�าเบาๆ

ชิงโม่เหยียนมุมปากยกโค้ง เขาไม่ได้คิดจะไล่ต้อนนางในคราเดียว 

จึงแค่พูดเพียงว่า "ไม่รีบ เจ้าค่อยๆ คิดไปก่อนก็ได้"

เมื่อฟังค�าพูดน้ีแล้ว ไหล่ของหรูเสี่ยวนันก็ผ่อนคลายลง ความ

เคร่งเครียดหายไปอย่างรวดเร็ว

จะว่าไปแล้วน่ีนับเป็นครั้งแรกท่ีมีคนมาสารภาพรัก แบบนี้คง 

นับเป็นการสารภาพรักได้กระมัง

นางไม่มั่นใจเท่าใดนัก

ชิงโม่เหยียนไม่ใช่คนที่ชอบพูดเล่น เขาคงไม่ได้จงใจแกล้งนางเล่น

กระมัง

เดมิทีนางยังเคร่งเครยีดคดิจะถามให้ชดัแจ้ง แต่ได้ยินชงิโม่เหยียน 

บอกให้นางค่อยๆ คิด นางก็ไม่คิดอะไรต่อในทันที

อย่างไรเสียตอนนี้นางยังเด็ก เรื่องแบบนี้รอมีเวลาว่างแล้วค่อยคิด

ก็ยังไม่สาย

พอกลับถึงเรือนพัก หรูเสี่ยวนันก็ไปดูไม้ฟ้าผ่าท่อนน้ันก่อน ด้าน 

ชิงโม่เหยียนสั่งให้คนจัดห้องหนึ่งต่างหากเพื่อใช้เก็บไม้ท่อนนั้น

"เหตใุดฮ่องเต้จงึมอบของให้ข้า" หรเูสีย่วนนัเอ่ยถามด้วยความสงสยั

ใคร่รู้

"เจ้ารบัปากฮ่องเต้ไว้ว่าวนัหน้าจะท�ายันต์แทนตวัให้เขาอกีแผ่นหนึง่

ไม่ใช่หรือไร" ชิงโม่เหยียนเอานิ้วจิ้มหน้าผากนาง
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เจ้าตวัเลก็นีช่่างกล้าเหลอืเกิน คนอืน่รบัปากฮ่องเต้แล้วล้วนพยายาม 

รีบไปท�าให้ส�าเร็จ แต่นางกลับดีจริง แค่หมุนตัวก็ลืมแล้ว

หรูเสี่ยวนันร้องตกใจหนึ่งเสียงก่อนจะกล่าว "ที่แท้เป็นแบบนี้เอง"

ชิงโม่เหยียนถอดชุดคลุมยาวตัวนอกออก แล้วหยิบมีดบนชั้นวาง

ด้านข้าง "เจ้าอยากได้ไม้ขนาดใหญ่เท่าใด"

หรูเสี่ยวนันตกใจ "จะท�าตอนนี้เลยหรือ" นี่...เร่งรีบเกินไปกระมัง

"ท�าออกมาแผ่นหนึ่งให้เจ้าพกก่อน" ชิงโม่เหยียนพูดด้วยสีหน้า 

เรียบเฉย

ยันต์ท่ีอยู่บนตัวหรูเสี่ยวนันมอบเป็นของขวัญวันคล้ายวันประสูติ

ของไทเฮาไปแล้ว ชงิโม่เหยียนแค่คิดถึงเรือ่งน้ีก็รูส้กึไม่สบายใจข้ึนมาทนัที

โบราณว่าไว้ หม้อดินเผาแตกตั้งแต่ยังไม่ทันพ้นปากบ่อ แม่ทัพ 

ยากจะเอาชีวิตรอดจากสมรภูมิ*

สิ่งท่ีหรูเสี่ยวนันท�าเป็นก็คือวิชาเวทที่คนเหล่าน้ีไม่อาจเข้าใจได้  

ดังนั้นในเรื่องนี้ความเป็นไปได้ในการพบเจออันตรายมีสูงมาก ไม่เป็นไร 

ก็แล้วไป แต่หากเกิดอะไรขึน้จรงิ เขาไม่มแีม้แต่ความสามารถจะช่วยนาง

ได้เลย

พอมีชิงโม่เหยียนมาช่วย หรูเสี่ยวนันจึงท�ายันต์แทนตัวข้ึน 

เป็นรูปเป็นร่างได้อย่างรวดเร็ว จนถึงยามจื่อ** นางก็หาวต่อกันหลายที  

ชิงโม่เหยียนเห็นดังนั้นจึงให้นางวางงานในมือแล้วกลับไปพักผ่อน

หลายวันหลงัจากน้ันหรเูสีย่วนนัก็วุ่นวายอยู่กับการท�ายันต์แทนตวั

* หม้อดินเผาแตกตั้งแต่ยังไม่ทันพ้นปากบ่อ แม่ทัพยากจะเอาชีวิตรอดจากสมรภูมิ เป็นค�าพังเพย หมายถึง
อยู่ท่ามกลางอันตรายอาจพลาดพลั้งได้ทุกเมื่อ
** ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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ด้านชงิโม่เหยียนกลางวนัไปท�างานทีศ่าลต้าหลี ่ก่อนพลบค�า่จะรบี

กลับมา บางครั้งจะช่วยนางเหลาไม้ บางครั้งก็อ่านหนังสือข้างกายนาง 

บางครั้งก็มีพ่อบ้านในจวนมาหาบอกว่าท่านโหวเชิญตัว ทว่าล้วนถูก 

ชิงโม่เหยียนบ่ายเบี่ยงด้วยข้ออ้างต่างๆ เสมอ

ท่านโหวฟังพ่อบ้านรายงานแล้วก็โมโหยิ่งขึ้น

ท่านโหวอยู่ในช่วงตกต�่านานแล้ว ร้านค้าในมือของเขามีก�าไร 

น้อยลงทุกปี ได้แต่ใช้เงินรายเดือนอันน้อยนิดของเขาไปชดเชยส่วนขาด

ในจวน

อนัทีจ่รงิเงนิรายเดือนของเขาไม่นบัว่าน้อย แต่เขาต้องเลีย้งบตุรชาย 

คนรอง เห็นบุตรชายของเขาผู้น้ีโตขึ้นทุกวัน เพ่ือหาเส้นสายให้อีกฝ่าย 

เขาจึงได้ใช้เงินไปไม่น้อย ทว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผล

คิดถึงของพระราชทานที่ชิงโม่เหยียนเอากลับมาในคืนน้ันแล้วเขา

ก็ร้อนใจ จงึให้พ่อบ้านไปทีเ่รอืนพักชงิโม่เหยียน "เจ้าไปตามลูกชัว่คนนัน้มา  

บอกว่าข้ามีเรื่องต้องการพบเขา!"

พ่อบ้านไปหลายครั้งก็ถูกชิงโม่เหยียนไล่กลับมา

ท่านโหวย่ิงคิดย่ิงโกรธ ตะคอกใส่บ่าวข ้างกายว ่า "ไปตาม 

คุณชายรองมา ให้เขาไปที่เรือนพักพี่ใหญ่ของเขา ดูว่าท�าอะไรอยู่!"

บ่าวไปแจ้งคุณชายรองที่เรือนพัก

คุณชายรองช่วงก่อนถูกท่านโหวหวดด้วยแส้จนลงจากเตียงไม่ได้ 

เพิ่งรักษาตัวหายดีเมื่อไม่นานมานี้

พอเขาเห็นท่านพ่อให้คนน�าความมาแจ้งก็ตกใจรีบเปล่ียนเสื้อผ้า 

วิ่งล้มลุกคลุกคลานไปทางเรือนของชิงโม่เหยียนทันที



60

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 2

เสวียนอวี้มาถึงหน้าห้องหลักรายงานว่า "คุณชายรองมาขอรับ"

ชิงโม่เหยียนก�าลังยกพู่กันเขียนอักษร ได้ยินเสวียนอว้ีมารายงาน 

เขาจึงเงยหน้าขึ้นมองหรูเสี่ยวนันที่ก�าลังตั้งใจผสมชาด

"เขามาด้วยเหตุใด" ชิงโม่เหยียนวางพู่กันลงพลางเอ่ยด้วยน�้าเสียง

เย็นชายิ่ง

"ได้ยินว่าท่านโหวให้เขามา คุณชายรองจึงไม่กล้าชักช้าขอรับ"  

เสวียนอวี้พูดอย่างอารมณ์เสียเล็กน้อย

"บอกไปว่าข้ามีงานยุ่ง" ชิงโม่เหยียนยกพู่กันขึ้นอีกครั้ง

เสวียนอว้ีเห็นดังน้ันก็เข้าใจแล้วว่าซื่อจื่อได้ตัดสินใจแล้ว จึงถอย

กลับออกไป

คุณชายรองในตอนนี้ยืนอยู่ในลานเรือน มองเข้าไปในห้องหนังสือ

อย่างไม่สบายใจนัก

ยามน้ีเองก็มบ่ีาวหลายคนเดินผ่านตรงลานเรอืน ในมอืยกหีบไม้เล็ก  

ฝาหีบไม่ได้ปิดสนิท เห็นแสงทองเป็นประกายได้รางๆ

คุณชายรองดวงตาเบิกโตเป็นไข่ห่านทันที

"เหตุใดคุณหนูจึงชอบเล่นเงินทองเหล่านี้นะ วางของเรี่ยราด 

เตม็ไปหมด ช่าง...ไม่กลวัหายบ้างเลย" บ่าวคนหนึง่เอ่ยพลางทอดถอนใจ

"มซ่ืีอจ่ืออยู่กลวัอะไรกัน จะมโีจรคนใดไม่มตีากล้ามาขโมยไปหรอื" 

บ่าวอีกคนพูด ทั้งสองคนพูดพลางยกหีบเดินไกลออกไปอย่างช้าๆ

คณุชายรองเดมิทคีดิจะเดนิตามหลงัไปดใูห้ชดัเจน แต่ผูก้ล้าตายที่

เฝ้าเรือนมองมาทางเขาอย่างระแวดระวัง เขาจึงท�าได้เพียงกลืนน�้าลาย 

มองดูสองคนนั้นเดินไกลออกไป
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คุณชายรองมองไปทางห้องหลัก ท่าทางเหม่อลอย พ่ีใหญ่ไม่เคย 

ขอเงินรายเดือนจากท่านพ่อเลย แต่กลับมีชีวิตอยู่สุขสบายใจ แล้วด ู

ตัวเขาเองสิ...ต้องพึ่งท่านพ่อไปเสียทุกอย่าง

ในมือไม่มีเงิน แม้แต่การนัดสหายไปดื่มสุรากันก็ยังกระดาก 

ที่จะเอ่ยปาก ทุกครั้งที่จ่ายเงินเขาต้องก้มหัวต�่า อยากจะมุดลงร่องดิน 

ไปเลย

นานวันเข้า คนเหล่านั้นก็ไม่มาตามเขาออกไปด้วยกันอีกแล้ว...

คุณชายรองขบเขี้ยวเค้ียวฟัน ย่ืนมือเข้าไปในแขนเสื้อ หยิบ 

ห่อกระดาษเคลือบน�้ามันขึ้นมาห่อหนึ่ง

นัน่คือของท่ีคณุชายไป๋ให้เขาไว้ทีห่อไป๋อว้ี บอกว่าใช้มนัแล้วจะจบั

ปีศาจน้อยนั่นได้

ไม่โหดเห้ียมท�าการใหญ่ไม่ได้ ขอเพียงมอบปีศาจน้อยให้คณุชายไป๋  

ถึงตอนนั้นลาภยศก็คงมาถึงมือไม่ใช่หรือ

คุณชายรองมองไปทางห้องหลักอยู่พักหนึ่ง เห็นเสวียนอวี้ยังไม่มา 

จึงลอบฉีกห่อกระดาษและปล่อยแขนเสื้อลง ก่อนจะออกเดินเรื่อยเปื่อย

ไปรอบๆ และอาศยัแขนเสือ้เทผงแป้งในห่อกระดาษลงบนทางเดนิเลก็...

ไม่นาน เสวียนอวี้ก็กลับมา "ซื่อจื่อมีงานยุ่ง ไม่ว่างมาพบท่าน 

คุณชายรองเชิญกลับเถอะ"

คุณชายรองไม่ได้รั้งรอ รีบออกจากเรือนพักไปอย่างรวดเร็ว

เช้าวันต่อมา ชิงโม่เหยียนเพ่ิงจะออกจากจวนโหว หรูเสี่ยวนันก็ 

ขยับวางอาวุธเวทของนางอยู่ในลานเรือน

เพราะตอนท�าอาวุธเวทท�าให้เกิดเศษไม้ขึ้นไม่น้อย ดังนั้นนางจึง 
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มาท�าของพวกนี้ที่ลานเรือนแทน

ลมโชยมาเบาๆ นางสูดจมูกเข้าไปพอดี แล้วก็ต้องเงยหน้าข้ึน 

จามออกมาอย่างแรง

พอยกมือขึ้นขยี้จมูก หรูเสี่ยวนันก็ตะลึงไป...

เกิดอะไรขึ้น! มือของข้าเปลี่ยนเป็นอุ้งเท้าตั้งแต่เมื่อใด
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118
    

หรูเสี่ยวนันมองมือตนเองด้วยความตกใจ

ไม่ถูกสิ!

พอมองไปบนตัว เสือ้ผ้าของนางกองอยู่บนพ้ืน ขนสดี�าเป็นประกาย

ทั้งตัว

หรูเสี่ยวนันตกตะลึงไป เหตุใดจู่ๆ นางจึงกลับไปเป็นชะมดเช็ดได้ 

นางหลบัตาลง ขับเคลือ่นไอร้อนในกายกลุม่น้ัน...อยากกลบัเป็นคนอกีครัง้

ทว่านางก็ต้องตกใจท่ีพบว่าไม่อาจรวบรวมไอร้อนในร่างกาย 

กลุ่มนั้นได้

สวรรค์! ไม่ใช่กระมัง ข้ากลับเป็นคนไม่ได้อีกแล้วหรือ!

มีเสียงบ่าวพูดดังขึ้นตรงลานเรือนไม่ไกลออกไป "เอ๊ะ?! เมื่อครู่ 

คุณหนูยังนั่งอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เหตุใดจึงหายตัวไปแล้ว"

หรเูสีย่วนันรบีมดุเข้าไปในพงหญ้า เรือ่งเก่ียวกับฐานะแท้จรงิของนาง 
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ถึงตอนนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ ส�าหรับในเรือนนี้นอกจากชิงโม่เหยียน

แล้วก็มีเพียงเสวียนอวี้ที่รู้ความจริงนี้

แต่ตอนนี้พวกเขาทั้งสองล้วนไม่อยู่

ทันใดน้ันนางก็ได้กลิ่นหอมน่าดมกลิ่นหน่ึง กลิ่นคล้ายกัญชาแมว 

แต่แฝงด้วยกลิ่นหอมหวานที่ท�าให้รู้สึกอ่อนแรง

สมองนางตื่นตัวขึ้นมาอย่างไม่อาจต่อต้านได้ ยังไม่ทันรอให้นาง

พยายามดึงสติคืนมา สี่ขาก็เริ่มขยับขึ้นมาเอง

หรูเสี่ยวนันเดินผ่านพุ่มไม้และวิ่งออกไปนอกเรือน

เจ้าหมาโง่!

หรูเสี่ยวนันอยากจะเรียกเจ้าหมาโง่ออกมา แต่นางลืมไปว่าตอนนี้

นางมีอุ้งเท้า ท�ามุทระไม่ได้

ในที่สุด...สติสุดท้ายที่เหลือในสมองก็ถูกกลิ่นหอมประหลาดนั้น

ครอบครองไปแล้ว

นางกระโดดออกไปตามก�าแพงเรือนอย่างไม่รู้ตัว

คณุชายรองยืนในลานเรอืนพักของเขาตัง้แต่เช้าพลางเงยหน้ามอง

ไปข้างนอกตลอดเวลา ตรงใต้เท้าของเขาวางกรงเหล็กเอาไว้กรงหนึ่ง

"มาแล้วขอรับๆ" บ่าวคนหน่ึงว่ิงกระหืดกระหอบเข้ามาบอกว่า 

"คุณชายรอง แมวตัวนั้นตามกลิ่นหอมที่ท่านทิ้งไว้มาจริงๆ ขอรับ"

คณุชายรองดีใจมาก รบีเปิดประตูกรง หยิบห่อกระดาษทีถู่กฉกีขาด

โยนเข้าไป

ชะมดเชด็สดี�าตวัหน่ึงว่ิงเข้าประตเูรอืนพักมา ท่าทางราวกับคนเมา

สุรา ก่อนจะวิ่งล้มลุกคลุกคลานมาที่กรง
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คุณชายรองปิดประตูกรงอย่างแรง เสียงกึกดังขึ้นทันใด

"ดีเหลือเกิน ในที่สุดก็จับได้แล้ว" บ่าวข้างกายพูดอย่างดีใจ

"เตรยีมรถ ข้าจะออกไปข้างนอกสกัหน่อย" คณุชายรองพยายามสะกด 

ความตื่นเต้นในใจแล้วพูดสั่งการ

บ่าวรีบไปเตรียมรถ ไม่ช้าคุณชายรองก็นั่งรถม้าออกจากจวน  

ตลอดทางคุณชายรองเอาแต่ตรวจดูกรงเหล็กไม่หยุด

หลังจากกลิ่นหอมถูกลมพัดกระจายไปก็เบาบางลงไม่น ้อย  

หรูเสี่ยวนันกลับมาได้สติอีกครั้ง

ตอนที่นางมองเห็นกรงเหล็กตรงหน้าอย่างชัดเจน ขนทั่วร่างก็ 

พองฟูขึ้นมา

สัตว์เดรัจฉาน! ปล่อยข้าออกไป!

นางแยกเขี้ยวใส่คุณชายรอง ฟันน�้านมของนางหลุดไปหมดแล้ว 

แต่แม้จะเป็นเช่นนี้นางก็ไม่อาจกัดซี่เหล็กของกรงให้ขาดได้

ปล่อยข้าออกไป! นางค�าราม ใช้ตัวพุ่งชนกรงครั้งแล้วครั้งเล่า

คุณชายรองเริ่มแรกยังมองดูด้วยความสนุก ภายหลังเขาเห็นว่า

ชะมดเช็ดในกรงเหมือนเป็นบ้า จึงรู้สึกกังวลใจข้ึนมาบ้าง หากมันชน 

กรงเหล็กจนตัวตายไป เขาจะไม่สามารถชี้แจงกับคุณชายไป๋ได้เลย

เขาจึงดึงผ้าด�าด้านข้างมาคลุมกรงเอาไว้

สายตาของหรูเสี่ยวนันจมสู่ความมืดมิด ดวงตาสีเขียวคู่หน่ึงก็ 

คล้ายกับแสงไฟยามค�่า สาดประกายเรืองๆ ออกมา

ตั้งสติ ตั้งสติไว้ ต้องตั้งสติ

หรูเสี่ยวนันใช้อุ้งเท้าตบหน้าตัวเองอย่างแรง นางจะลนลานไม่ได้ 
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ต้องคิดดูก่อนว่าก่อนหน้าน้ีเกิดอะไรขึ้น เหตุใดนางจึงว่ิงออกจากเรือน  

ท้ังยังเข้ามาในกรงของคณุชายรองอกี นางได้ยินเสยีงข้างนอกเหมอืนอยู่

ในรถม้า คุณชายรองคิดจะพานางไปที่ใด ความสงสัยต่างๆ พุ่งเข้ามาหา  

หรูเสี่ยวนันคิดจนปวดหัวไปหมด

แต่มีจุดหนึ่งท่ีนางเชื่อได้ นั่นก็คือนางหายตัวไป ผู้กล้าตายใน 

เรอืนพักต้องรูเ้รือ่ง และจะคิดหาวิธีแจ้งข่าวให้ชงิโม่เหยียนรู้โดยไวแน่นอน

ยามนี้เองรถม้าโยกกระตุกหนึ่งทีแล้วหยุดลง

"คุณชายรอง คุณหนูของบ่าวอยู่ที่หอน�้าชาตรงหน้า นางอยากจะ

พบท่านเป็นครั้งสุดท้าย..." เสียงสตรีดังลอยมาเบาๆ ฟังไปแล้วอายุ 

คงไม่มากนัก

"คุณหนูของพวกเจ้าคือ..."

"บ่าวเป็นสาวใช้ของคุณหนูเหนียนเจ้าค่ะ"

หรูเสี่ยวนันได้ยินเช่นนั้นก็หรี่ดวงตาและหมอบอยู่ในกรงอย่าง

เงียบๆ

"คุณ...คุณหนูเหนียนอยากพบข้ามีธุระอะไรหรือ" เสียงของ 

คุณชายรองอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด

สาวใช้พูดเสียงสะอื้นว่า "เพราะคุณหนูของบ่าวล่วงเกินคุณหนูหรู

ของจวนพวกท่าน ในงานเลีย้งชมจนัทร์วันท่ีสบิห้าในวงันางท�าให้คณุหนู

ของบ่าวอบัอายต่อหน้าทกุคน...ตอนนีค้ณุหนขูองบ่าวหวัใจสลายเตรยีม

จะออกบวช ก่อนเดินทางอยากจะพบหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าค่ะ"

"คุณหนูหรูอะไร จวนโหวของพวกเราไม่มีคนชื่อนี้!" คุณชายรอง 

พูดอย่างโกรธเกรี้ยว "นางก็แค่ถูกพี่ใหญ่ข้ารับเลี้ยงเท่านั้น..."
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หรูเสี่ยวนันหูตั้งขึ้นทันที ทว่าคุณชายรองกลับไม่ได้พูดจนจบ

จู่ๆ กรงก็ขยับโยกอย่างฉับพลัน หรูเสี่ยวนันรู้สึกถึงแสงสว่างส่อง

ลอดเข้ามาจากใต้กรง

คุณชายรองยกกรงลงจากรถม้าและเดินตามสาวใช้คฤหาสน ์

สกุลเหนียนเข้าไปในหอน�้าชาตรงหน้า

สาวใช้เปิดประตูห้องส่วนตัว หลังจากคุณชายรองเดินเข้าไปแล้ว 

ก็ค่อยๆ ปิดประตูลง แล้วลงกลอนนอกประตู

คุณชายรองไม่รู้เรื่องน้ีเลย ความสนใจทั้งหมดของเขาในตอนนี ้

อยู่ที่ตัวคุณหนูเหนียนที่ก�าลังนั่งพิงหน้าต่าง

"คุณชายรอง" คุณหนูเหนียนค่อยๆ ลุกขึ้นแล้วย่อตัวค�านับ

คุณชายรองมือไม้วุ่นวายคิดจะไปประคองอีกฝ่าย แต่ในมือมีกรง

เกะกะ ดังนั้นเขาจึงวางมันไว้ใต้โต๊ะ

ผ้าด�าถูกเขาเหยียบโดยไม่ตั้งใจจนถูกกระชากหลุดส่วนหนึ่ง

หรูเสี่ยวนันจึงมีโอกาสได้เห็นสภาพการณ์ข้างนอก

ยามนี้คุณหนูเหนียนก�าลังใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน�้าตา บนใบหน้า 

มีผ้าโปร่งปิดครึ่งหน้า เผยให้เห็นปลายคางเรียวเล็กที่ย่ิงท�าให้ดูอ่อนแอ 

น่าสงสารอย่างมาก

"วันนี้สามารถพบหน้าคุณชายรองอีกครั้ง ข้าตายก็ไม่เสียใจแล้ว" 

คุณหนูเหนียนพูดปนสะอื้น

คณุชายรองรูส้กึว่าเลอืดอุน่พุ่งทะลกัขึน้มา "คณุหนูเหนยีน อย่าพูด

เช่นนี้ ข้ารู้ว่าเจ้าบริสุทธิ์...เจ้าอย่าไปบวชได้หรือไม่"

คุณหนูเหนียนปิดหน้าร้องไห้สะอื้น "ชื่อเสียงของข้าถูกหรูเส่ียวนัน
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ท�าลายหมดแล้ว ไม่ออกบวชจะให้ข้าไปที่ใดได้ เดิมทีคิดว่าชาตินี้จะเป็น

ภรรยาของท่านได้ คิดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด...คุณชายรอง 

พวกเราคงต้องรอชาติหน้าแล้ว..."

พอเห็นคณุหนเูหนยีนร้องไห้จนพูดแทบไม่ออกตรงหน้าตนเองเช่นนี้  

คณุชายรองรูส้กึว่าหัวใจเหมอืนถูกทอดในน�า้มนัร้อนๆ เขาอยากจะปลอบใจ 

อีกฝ่าย แต่กลับตื่นเต้นจนยื่นมือไม่ออก

ในตอนนี้เองจู่ๆ คุณหนูเหนียนก็โผเข้าหาอ้อมกอดของเขาแล้ว

ร้องไห้โฮออกมา

หรูเสี่ยวนันอยู่ในกรงมองตะลึงไป น่ีมันเหตุการณ์บ้าบออะไรกัน 

พลิกผันเร็วเกินไปแล้วกระมัง

สุดท้ายคุณชายรองก็รวบรวมความกล้า กอดตอบคุณหนูเหนียน

เอาไว้

คุณหนูเหนียนร้องไห้สะอึกสะอื้น ร่างกายราวกับไร้เร่ียวแรงซบอิง

อีกฝ่ายโดยตรง

ทั้งสองคนยืนไม่มั่นเช่นนี้ สุดท้ายร่างโอนเอนล้มลงบนตั่งนุ่ม 

ด้านหลังฉากกั้น

หรเูสีย่วนนัพยายามย่ืนอุ้งเท้าออกจากกรง อยากจะเอือ้มให้ถึงสลกั

นอกกรง ขอเพียงเอือ้มถึงแล้วปลดสลกัออก นางก็สามารถเปิดประตกูรง

หนีออกไปได้

แต่ซี่กรงแคบมาก อุ้งเท้าของนางอวบอ้วน ย่ืนออกไปแล้วกลับ 

ติดอยู่ตรงกลาง

บ้าจริง! นี่สวรรค์จะกลั่นแกล้งข้าหรือ
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หรูเสี่ยวนันอยากร้องไห้แต่ไร้น�้าตาและพยายามดิ้นรน

ในตอนน้ีเองประตูห้องส่วนตัวก็ถูกกระแทกเปิดออกจากข้างนอก 

คุณชายเหนียนก้าวเข้ามาด้วยความโกรธเกรี้ยว หน้าห้องน�้าชายังม ี

บ่าวชายของคฤหาสน์สกุลเหนียนจ�านวนไม่น้อยล้อมอยู่

คณุชายเหนียนเตะฉากก้ันล้มลง ท�าให้หนุม่สาวทีแ่นบชดิกันอยู่บน

ตั่งนุ่มสบถด้วยความตกใจ

"คุณชายรอง! เจ้าท�าอะไรน้องสาวข้า" คุณชายเหนียนกระโจน

เข้าไป ดึงตัวคุณชายรองขึ้นมาพร้อมชกไปหนึ่งหมัด
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119
    

คณุชายเหนยีนชกไปบนใบหน้าของคุณชายรองหนึง่หมดั "คณุชายรอง!  

เจ้าท�าอะไรน้องสาวข้า"

คณุชายรองรปูร่างบอบบาง โดนชกไปหนึง่ทีเช่นนีส้มองก็พลนังนุงง

คุณหนูเหนียนเสื้อผ้าไม่เรียบร้อย นั่งร้องไห้เสียใจอยู่บนตั่งนุ่ม  

ไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว

คณุชายเหนียนกระชากเสือ้ของคณุชายรองไว้อกีครัง้ จ้องมองด้วย

ดวงตาเคืองโกรธ "ดูเรื่องดีที่เจ้าท�าสิ เจ้าคิดจะท�าอย่างไรกับน้องสาวข้า

กันแน่"

คุณชายรองในตอนน้ีจึงสังเกตเห็นว่าคนท่ีอยู่ตรงประตูล้วนเป็น 

บ่าวชายของคฤหาสน์สกุลเหนียน

คุณชายเหนียนเห็นเขาไม่พูดอะไร ดังนั้นจึงผลักเขาออกอย่างแรง 

"ส่งคนไปที่จวนโหว ให้ท่านโหวมาดูให้เห็นกับตา อย่าคิดว่าคฤหาสน ์
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สกุลเหนียนของพวกเรารังแกได้ง่ายนะ"

คุณชายรองเห็นว่าคุณชายเหนียนจะเดินออกไปจึงดึงสติคืนมาได ้

รีบก้าวไปกระตุกแขนเสื้ออีกฝ่ายเอาไว้ "เรื่องน้ีไม่ต้องไปพบท่านพ่อข้า

หรอก ข้าตัดสินใจเองได้!"

คณุชายเหนียนเหลอืบมองเขาแวบหนึง่อย่างไม่พอใจ เหน็ได้ชดัว่า

ไม่เห็นด้วยเรื่องที่เขาพูดว่าสามารถตัดสินใจเองได้

"คุณชายรองตามข้ากลับไปที่จวนโหวเถอะ" คุณชายเหนียนพูด  

"ถึงตอนนั้นจะได้ปรึกษาเรื่องวันแต่งงานของน้องสาวข้า"

หรูเสี่ยวนันแม้จะติดอยู่ในกรง แต่ก็ได้ยินอย่างชัดเจน นางเข้าใจ

เรื่องทั้งหมดแล้ว

คุณหนูเหนียนจะออกบวชอะไร มีความรักลึกซึ้งอยากจะพบหน้า

คุณชายรองเป็นครั้งสุดท้ายอะไร ล้วนเป็นแค่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้น!

ชื่อเสียงของนางเสียไปแล้ว เห็นว่าตนเองไม่อาจแต่งออกไปได้  

ดังนั้นจึงต้องใช้การบังคับ ใช้วิธีข้าวสุกกลายเป็นข้าวสารกับคุณชายรอง

นางท�าเช่นนี้เป็นการเดิมพัน เดิมพันว่าคุณชายรองมีความรัก 

ต่อนาง เดิมพันว่าเพ่ือบุตรชายของตนเอง ท่านโหวจะต้องคิดหาวิธี 

กลบเกลื่อนเรื่องนี้

อุ้งเท้าของหรูเสี่ยวนันพยายามย่ืนออกไปข้างนอก ในท่ีสุดก็แตะ 

ถูกสลกั แต่นางตดิซีก่รงจงึออกแรงผลกัไม่ได้ เพียงขยับอุง้เท้าก็จะถูกบบี

จนเจ็บแล้ว

นางกัดฟัน ทุ่มสุดตัว ออกแรงขยับอีกครา

ความเจ็บปวดทะลุถึงหัวใจส่งผ่านมา สลักขยับเปิดออกเล็กน้อย 
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แต่กลับหนีบเนื้อบนอุ้งเท้าของนางไว้

เจ็บเหลือเกิน...

ทว่านางกลับไม่กล้าร้องออกมา กลัวว่าคุณชายรองในตอนนี ้

จะนึกถึงนางขึ้นมา

มองไปแล้วทุกคนที่นี่ล้วนมีความแค้นกับนาง ตกอยู่ในมือของ 

พวกเขา นางต้องตายอย่างน่าเวทนาแน่นอน

คุณชายเหนียนดึงตัวคุณชายรองเตรียมจะเดินออกไปข้างนอก  

ในยามนี้เองก็มีเสียงฝีเท้าวุ ่นดังขึ้นหน้าห้องส่วนตัวอย่างฉับพลัน  

เจ้าหน้าที่ทางการกลุ่มหน่ึงกรูกันเข้ามา คุมตัวบ่าวชายทั้งหมดของ

คฤหาสน์สกุลเหนียนเอาไว้

ทุกคนในห้องตกใจจนเบิกตาโต มองดูเงาร่างคุ้นเคยร่างหนึ่ง 

เดินเข้ามาจากข้างนอก

เสือ้คลมุลายนกกระเรยีนด้ันเมฆปักด้วยเส้นไหมสเีหลอืง เขยีว แดง 

และม่วง เอวประดบัหยกแก้ว ข้างในสวมเสือ้ยาวสขีาว สวมรองเท้าหุม้ข้อ 

สีด�า

คุณชายรองรู้สึกว่าในหัวมีเสียงวิ้งดังขึ้นทันที

ตอนทีห่รเูสีย่วนันเหน็ชงิโม่เหยียนก็ตะลงึไปเช่นกัน เขามาได้อย่างไร  

เขาตามหามาถึงที่นี่ได้อย่างไร...

ชิงโม่เหยียนก้าวยาวๆ เข้ามา เสวียนอวี้ตามติดข้างหลังเขา  

พอเข้าห้องมาแล้วก็เริ่มพลิกค้นไปทั่ว เหมือนก�าลังหาอะไรอยู่

บนตั่งนุ่ม คุณหนูเหนียนจับรวบเสื้อไว้แน่นพร้อมสั่นไปทั้งตัว

ทว่าสายตาของชิงโม่เหยียนไม่เคยมองมาที่ตัวนางแม้เพียง 
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ชั่วอึดใจเดียว

คุณชายเหนียนรวบรวมสติ ก่อนจะเอ่ยปากพูดว่า "รองตุลาการ 

ท�าเช่นนีห้มายความว่าอย่างไร คดิจะฆ่าปิดปากคนคฤหาสน์สกุลเหนยีน

หรือ"

ชิงโม่เหยียนไม่ได้สนใจคุณชายเหนียน แต่ผลักเขาออก เดินมาท่ี

หน้าโต๊ะและมองส�ารวจไปทั่ว

"จี๊ดๆ..." เสียงร้องเบาหวิวดังออกมาจากใต้โต๊ะ

ชงิโม่เหยียนย่อตวัลง เห็นเพียงใต้โต๊ะมกีรงเหลก็ทีถู่กผ้าด�าคลมุไว้

กึ่งหนึ่งวางอยู่ อุ้งเท้าข้างหนึ่งที่ยื่นออกมาจากข้างในถูกสลักหนีบเอาไว้

ชิงโม่เหยียนยื่นมือไปดึงผ้าด�านั้นออก

ในกรงมีเจ้าตัวน้อยน่าสงสารปรากฏให้เห็น ดวงตาสีเขียวสุกใส 

จ้องมองเขาพลางส่งเสียงร้องเบาหวิว

ชิงโม่เหยียนแววตาเคร่งเครียด เปิดสลักออกอย่างระมัดระวัง

หรูเสี่ยวนันเจ็บจนหดอุ้งเท้า แต่กลับรู้สึกเจ็บมากกว่าเดิม

"อย่าขยับ" ชิงโม่เหยียนต�าหนิ

หรูเสี่ยวนันตกใจจนไม่กล้าขยับอีก

ชิงโม่เหยียนออกแรงบิด ประตูกรงก็เปลี่ยนรูป สลักก็คลายตัว  

หรูเสี่ยวนันจึงหดอุ้งเท้าที่น่าสงสารของนางกลับไปได้

เนือ้บนอุง้เท้าถูกครดูเป็นแผล นางแลบลิน้ออกมาเลยีไปบนอุง้เท้า

ของตัวเอง เพราะเพิ่งผ่านพ้นอันตราย นางยังรู้สึกอ่อนแรงและเสียขวัญ 

ตอนที่ถูกชิงโม่เหยียนอุ้มออกมาจากในกรงนางจึงสั่นไปทั้งตัว

สายตาลึกซึ้งของชิงโม่เหยียนจับอยู่ท่ีอุ้งเท้าของหรูเสี่ยวนันซึ่งม ี
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ปื้นสีม่วงคล�้าให้เห็นรางๆ นั่นเกิดจากตอนท่ีนางพยายามเอาอุ้งเท้า 

ลอดผ่านซี่กรง

"อยู่นิ่งๆ ตรงนี้" ชิงโม่เหยียนพูดสั้นๆ

"จี๊ดๆ" หรูเสี่ยวนันทรุดนั่งนิ่งอยู่บนโต๊ะ ในตอนนี้แม้เขาจะไล่นาง 

นางก็ไม่ไปที่ใด โลกนี้อันตรายเหลือเกิน โชคดีที่มีเจ้านายที่ดี

ชิงโม่เหยียนก้าวมาตรงหน้าคุณชายรอง

"พี่...พี่ใหญ่ เจ้าตัวนั้น..." คุณชายรองพูดตะกุกตะกัก เหมือนอยาก

จะอธิบายอะไรบางอย่าง

ค�าพูดของคุณชายรองยังไม่ทันพูดจบ ก็รู้สึกถึงลมหอบใหญ่พุ่งมา

ตรงหน้า

ทุกคนในห้องเบิกตาโตอ้าปากค้างมองดูฉากนี้...ชิงโม่เหยียน 

ยกแขนขึ้น บีบคอคุณชายรองเอาไว้

สองมอืของคุณชายรองพยายามดึงจนสดุแรงเพ่ือให้มอืของอกีฝ่าย

หลุดออก แต่สู้แรงไม่ได้ ไม่นานใบหน้าก็แดงก�่า

คุณชายเหนียนร้อนใจรีบเอ่ยว่า "รองตุลาการ รีบปล่อยมือ เขา 

เป็นน้องชายของท่านนะ ท่านจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือ!"

ชิงโม่เหยียนไม่ได้ปล่อยมือ เขาหรี่ตาลง แฝงไอสังหารรางๆ

คุณหนูเหนียนขดตัวสั่นเทาอยู่มุมหนึ่ง ในตอนนี้นางจึงเข้าใจว่า 

เหตุใดคุณชายรองของจวนโหวจึงหวั่นเกรงและนับถือพ่ีใหญ่ของตนเอง

เช่นนี้

ชงิโม่เหยียนทีเ่ป็นเช่นนี ้แม้แต่นางทีดู่อยู่ข้างๆ กยั็งตวัสัน่ ย่ิงไม่ต้อง

พูดถึงตัวคุณชายรองเองเลย
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ทว่าอย่างไรคุณชายรองก็เป็นหมากตัวสุดท้ายของนาง เป็น 

ความหวังเดียวที่นางจะแต่งเข้าจวนโหวได้ จะให้ชิงโม่เหยียนฆ่าคนตาย

ไปไม่ได้เด็ดขาด

พอคิดถึงตรงนี้คุณหนูเหนียนก็ตัดสินใจแน่วแน่ กระโจนออกมา 

คุกเข่าแทบเท้าชิงโม่เหยียน

"ขอรองตุลาการปรานีด้วย ความผิดทั้งหมดเป็นของข้าเอง ท่าน 

อย่าโทษคุณชายรองเลย..." นางกุมหน้าร้องไห้

คุณชายเหนียนเห็นดังน้ันก็เข้าไปพูดเกลี้ยกล่อม "รองตุลาการคง

ไม่คดิว่าแค่ฆ่าคณุชายรองก็เป็นการให้ค�าชีแ้จงแก่พวกเราแล้วหรอกนะ"

ชิงโม่เหยียนเหลือบมองคุณชายเหนียนแล้วดึงมือกลับทันที 

คุณชายรองทรุดฮวบลงบนพ้ืน อ้าปากไออย่างแรง ผ่านไปครู่ใหญ่จึง 

ปรับลมหายใจได้

เจ้าหน้าท่ีในที่น้ันกับพวกเสวียนอว้ียืนมองด้วยสายตาเย็นชา  

ตั้งแต่ต้นจนจบ แม้แต่ความคิดจะเข้าไปห้ามก็ยังไม่มี

คุณชายเหนียนรู้สึกขนหัวลุก เมื่อครู่เห็นชัดว่าเรื่องใกล้จะส�าเร็จ

แล้ว คิดไม่ถึงว่าในช่วงส�าคัญชิงโม่เหยียนจะปรากฏตัว

คุณชายรองขยับขา ยึดเก้าอี้ข้างกายประคองตัวลุกขึ้นจากพ้ืน  

"...พี่ใหญ่ นี่เป็นเรื่องของข้า ข้าจะกลับไปอธิบายกับท่านพ่อเอง"

ชิงโม่เหยียนยืนอยู่ตรงนั้นมองหน้าน้องชาย มีไอเย็นเยือกปกคลุม

ทัว่กาย ยามท่ีกวาดสายตามองไปราวกับลมพัดหนาวเย็นทิม่แทงกระดกู

"อธิบายหรอื" ชงิโม่เหยียนหัวเราะเย็นชา อุม้หรูเสีย่วนนัข้ึนจากโต๊ะ

อย่างระวัง แล้วหมุนตัวเตรียมจะเดินออกนอกประตูไป
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คณุชายเหนียนร้อนใจ "รองตลุาการ พวกเราไปจวนโหวด้วยกันเถอะ  

จะได้ให้ค�าชี้แจงแก่น้องสาวข้าได้ด้วย"

"ไม่ต้องชี้แจง" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "พวกเจ้าตอนนี้กลับไป

เก็บของ ก่อนฟ้ามืดแบกนางเข้ามาในจวนก็พอ" พูดจบก็ผลักตัว 

คุณชายเหนียนออกแล้วก้าวออกไป

ทุกคนพากันตกตะลึงอยู่ตรงนั้น

แบกเข้ามาในจวนเลยหรือ นั่นไม่เท่ากับกลายเป็นการรับอนุ 

หรือไร!
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120
    

ชิงโม่เหยียนอุ้มเจ้าก้อนขนสีด�าในอ้อมกอดออกจากหอน�้าชาแล้ว

พากลับไปที่ศาลต้าหลี่

"ไปตามฉางเฮิ่นมา" เขาจับอุ้งเท้าของหรูเสี่ยวนัน เห็นบนนั้นมีเนื้อ

หลุดไปชิ้นใหญ่ จึงพูดสั่งเสวียนอวี้

ไม่ช้าเสวียนอว้ีก็ตามท่านหมอของศาลต้าหลี่มาถึง ชิงโม่เหยียน 

จึงให้เสวียนอวี้ส่งคนน�าจดหมายไปที่จวนโหว

"แจ้งเรื่องท่ีน้องรองท�าเหล่านั้นให้ท่านพ่อฟัง แล้วให้เขาเตรียมรับ

อนุให้น้องรอง" ชิงโม่เหยียนมองดูฉางเฮิ่นช่วยท�าแผลบนอุ้งเท้าของ 

หรูเสี่ยวนัน แล้วพูดด้วยน�้าเสียงไม่เป็นมิตร

เสวียนอว้ีออกไปหาคนไปส่งจดหมายให้ท่านโหว ตอนท่ีเขากลบัมา 

เห็นเจ้าก้อนขนสีด�าทรุดน่ังอยู่บนโต๊ะหนังสือของชิงโม่เหยียน ฉางเฮิ่น 

ขมวดคิ้วเหม่อมองพวกชิงโม่เหยียนนั่งอยู่ตรงนั้น
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"เกิดอะไรขึ้นขอรับ" เสวียนอวี้สีหน้างุนงง

ฉางเฮิ่นชี้ไปที่เจ้าก้อนขนบนโต๊ะ "เจ้าเข้าใจว่ามันพูดอะไรหรือไม่"

เสวียนอว้ีตอนนี้จึงสังเกตเห็นหรูเสี่ยวนันที่อยู่บนโต๊ะเบิกดวงตา

กลมโต มองเขาอย่างรอคอย

เขากับฉางเฮิ่นล้วนรู้เรื่องฐานะแท้จริงของนาง ดังน้ันอยู่ต่อหน้า 

ชิงโม่เหยียนจึงไม่ได้ปิดบังอะไร

"ให้คุณหนูหรูเปลี่ยนเป็นคนเลยไม่ได้หรือ เหตุใดต้องเดาด้วย..."  

เสวียนอวี้คิดว่าตนเองยังคงฉลาดมาก

"ถ้านางเปลี่ยนกลับมาได้ พวกเรายังต้องเดาอีกหรือ!" ฉางเฮิ่นพูด 

อย่างอารมณ์เสีย

"หา?! เปลี่ยนกลับไม่ได้หรือ" เสวียนอว้ีพูดอย่างตกใจ "เช่นน้ัน 

นางไม่ต้องเป็นชะมดเช็ดไปชั่วชีวิตหรือ"

"เดิมทีนางก็เป็นชะมดเช็ดอยู่แล้ว" กับเสวียนอว้ีท่ีสมองมีการ 

ตอบสนองเชื่องช้าแบบนี้ ฉางเฮิ่นรู้สึกเอือมระอามาก

หรูเสี่ยวนันใช้อุ้งเท้ากุมขมับ พวกเจ้ามาพูดวิจารณ์เรื่องเหล่าน้ี 

ต่อหน้าข้าจะดีหรือ คิดถึงความรู้สึกของชะมดเช็ดบ้างไม่ได้หรือไร

ชงิโม่เหยียนน่ังกอดอกอยู่บนเก้าอี ้ฉางเฮิน่กับเสวียนอว้ีทีอ่ยู่ตรงหน้า 

ลบูปลายคาง มองหรเูสีย่วนันอยู่บนโต๊ะร้องจีด๊ๆ ไม่หยุด ร่างกายบดิไปมา 

เป็นท่าทางต่างๆ นานา

หรูเสี่ยวนันแลบลิ้นปลิ้นตาแล้วร้องค�าราม

"คุณหนูหรูท�าผีหลอก" เสวียนอวี้พูดอย่างจริงจัง

ชิงโม่เหยียนเหลือบมองเขา สายตาราวดาบคม
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หรูเสี่ยวนันชูอุ้งเท้าขึ้นสองครั้ง

"ข้ารู้อันนี้!" เสวียนอวี้พูดอย่างตื่นเต้น "นี่คือสอง!"

ยินดีด้วย ตอบถูกแล้ว

หรูเสี่ยวนันอยากร้องไห้แต่ไร้น�้าตา เฮ้อ...เจ้าก็เดาได้เท่านี้ล่ะ  

เพราะว่าเจ้าโง่งมยิ่ง

"ข้ารู ้แล้ว!" ฉางเฮิ่นตบมืออย่างแรง "นางดึงหนังตาท�าตาขาว  

ต่อมาท�าท่าหมาป่าค�าราม อยากจะพูดว่าหมาป่าตาขาว"

"หมายถึงคุณชายรอง!" เสวียนอว้ีกับฉางเฮิ่นเดาค�าตอบออกมา

พร้อมกัน

หรูเสี่ยวนันเหนื่อยจนพับลงบนโต๊ะ

บนใบหน้าชงิโม่เหยียนมคีวามเยน็เยือกเพ่ิมมากขึน้ "เจ้าจะบอกว่า 

...น้องรองเป็นคนจับเจ้าหรือ"

"จี๊ดๆ!" หรูเสี่ยวนันพยักหน้า

ฉางเฮิ่นกับเสวียนอวี้เห็นดังนั้นล้วนลุกขึ้นกล่าวลา

น่ีน่าจะเป็นเรื่องในบ้านของพวกชิงโม่เหยียน พวกเขาไม่เหมาะ 

จะเข้าไปเกี่ยวด้วย ดังนั้นจึงถอยออกไปอย่างเงียบๆ

ชิงโม่เหยียนแววตาลึกล�้า ในดวงตาราวกับอยากให้คนจมดิ่งลงไป

กระนั้น

หรูเสี่ยวนันเงยหน้าขึ้นมองดวงตาที่ลูกตาด�าขาวแยกชัดเจนนั่น 

หัวใจเต้นตึกตักไม่หยุดยากจะควบคุมได้

"จีด๊ๆ..." หรเูสีย่วนนัรูส้กึว่ารงัสคีวามดุร้ายของเขาทีก่ระจายออกมา

รุนแรงขึ้นทุกที จึงขยับเข้าไปใกล้แล้วเอาอุ้งเท้าวางบนแขนของเขา
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"เปลี่ยนกลับไม่ได้แล้วจริงๆ หรือ" ชิงโม่เหยียนก้มหน้าลงมองนาง

"จี๊ดๆ" หรูเสี่ยวนันรับค�า

นางหลบัตาลง ลองขับเคลือ่นคลืน่ความร้อนในร่างอกีคร้ัง แต่ว่า...

คลื่นความร้อนนั้นกลับเหมือนเล่นซ่อนหากับนาง ทะลุทะลวงไปทั่วร่าง 

นางไม่อาจรวบรวมมันมาอยู่ที่เดียวกันได้

ยังคงท�าไม่ได้...นางก้มหน้าลงอย่างห่อเหี่ยวใจ

"ช่างเถอะ ไม่ต้องฝืน" ชิงโม่เหยียนย่ืนมือสอดใต้ขาหน้าของนาง 

แล้วอุ้มนางขึ้นมา "ถึงแม้เจ้าจะเปลี่ยนกลับมาไม่ได้ตลอดไป อย่างมาก

ข้าก็เลี้ยงเจ้าเท่านั้น"

หรูเสี่ยวนันไม่รู้ว่าควรจะแสดงความรู้สึกของตัวเองอย่างไรดี

หากนางเปลีย่นกลบัร่างคนไม่ได้จรงิๆ เช่นนัน้นางก็ใช้วิชาเวทไม่ได้  

อย่าว่าแต่เรยีกเจ้าหมาโง่เลย แม้แต่พันธสญัญาท่ีมกัีบหุ่นมนุษย์เชยีนซาง 

ก็อาจจะเสื่อมไปได้

หากวันใดนักหุ่นเวทปรากฏตัวอีกครั้ง นางจะท�าอย่างไร

"ไม่จ�าเป็นต้องคดิเรือ่งไม่มปีระโยชน์เช่นน้ัน เรือ่งวนัน้ีข้าจะตรวจสอบ 

ให้ชัดเจน จะต้องให้ค�าชี้แจงแก่เจ้าอย่างแน่นอน" ชิงโม่เหยียนเอานาง 

มาไว้ในอ้อมกอด ช่วยลูบขนบนหลังให้นางด้วยท่าทางช�านาญมาก

ค�าชี้แจง? นางต้องการค�าชี้แจงอะไร คุณชายรองเป็นน้องชาย 

ของชิงโม่เหยียน จะฆ่าเขาได้อย่างนั้นหรือ นางไม่อยากให้ชิงโม่เหยียน

หมางใจกับคนในครอบครัวด้วยเหตุนี้

แบบนั้นนางไม่กลายเป็นปีศาจที่ท�าให้เจ้านายหลงใหลไปหรือ

แต่พอคดิว่าวันหน้าอาจจะเปลีย่นกลบัไปเป็นคนไม่ได้อกีแล้ว นาง
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ก็อดไม่ได้ที่จะเสียใจ อุ้งเท้าหน้าแตะบ่าของชิงโม่เหยียน เอาหน้าซุกไว้

บนบ่าและร้องไห้โฮ

ชิงโม่เหยียนขมวดคิ้วแน่น น้ิวมือบีบปลายคางของนางเบาๆ  

"แม้เขาจะเป็นน้องชายของข้า ข้าก็ไม่ยอมให้เขาคิดร้ายต่อเจ้า"

ราวกับเขาเดาความคิดในใจนางออกทั้งหมด ชิงโม่เหยียนพูด

ประโยคนี้ขึ้นอย่างช้าๆ

หรเูสีย่วนันหันหน้ามามองเขาอย่างตกใจ ดวงตาสีเขียวทอประกาย

วับวาวราวกับมรกตน�้างาม

"เจ้าอยากพูดอะไร" ชิงโม่เหยียนสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวเล็กดูเหมือน

จะพูดอะไรกับเขา

สตัว์เลีย้งแต่ละตวัย่อมจะมเีจ้านายท่ีนสิยัแตกต่างกันไป ชงิโม่เหยียน 

นับเป็นตัวอย่างของเจ้านายที่ยอดเย่ียม มีอ�านาจบารมีอย่างยากท่ีจะ

เลยีนแบบได้ จากหบุเขาลกึถึงร้านรวงในตลาด จากราชส�านักถึงเรอืนชัน้ใน  

ไม่จ�าเป็นต้องฟังพูดต่อกันมาก็สามารถเข้าใจได้ว่าแบบน้ีคือ...เจ้านาย 

ในดวงใจ

หรูเสี่ยวนันขยับเข้าใกล้อย่างอดใจไม่ไหว แลบล้ินสีชมพูเลียหน้า

ของชิงโม่เหยียน

ลิ้นเล็กอ่อนนุ่มผสมกลิ่นหอมของชะมดเช็ดบนตัวของนางท�าให ้

ชิงโม่เหยียนอดใจไม่ไหว ตอนท่ีนางถอยกลับไปเขาจึงย่ืนมือไปที่ปาก 

ของนาง แล้วเขี่ยฟันเล็กของนางเป็นการหยอกเล่น

ดวงตาของหรูเสี่ยวนันเบิกโต อยากใช้ลิ้นดันนิ้วมือของเขาออกไป 

แต่แรงอันน้อยนิดของนางในสายตาของเขาแล้วไม่นับเป็นอะไรได้เลย  
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มิหน�าซ�้าชิงโม่เหยียนยังฉวยโอกาสจับลิ้นของนางเอาไว้

หรูเสี่ยวนันรู้สึกตื่นตกใจ ยื่นอุ้งเท้าหน้าสองข้างไปป้องกันไว้...

ในตอนท่ีนางก�าลงัวุ่นวายใจ ทันใดน้ันไอร้อนในกายก็มารวมตวักัน 

ยังไม่ทันท่ีนางจะตั้งสติได้ แสงขาวกลุ่มหน่ึงก็ส่องกระจายออกมาจาก 

ตัวของนาง...เมื่อแสงขาวจางหายไป เด็กสาวในร่างเปลือยเปล่าผู้หน่ึง 

ก็ปรากฏตรงหน้าชิงโม่เหยียน

หรูเสี่ยวนันคิดได้ว่าตนเองไม่มีอะไรปิดบังร่างกายแม้แต่น้อย  

ก็ร้องตะโกนเสียงดังพลางกอดคอชิงโม่เหยียนเอาไว้แน่น

ชงิโม่เหยียนถูกนางรดัคอจนแทบหายใจไม่ออก จงึพูดอย่างช้าๆ ว่า 

"นี่เจ้าคิดจะท�าร้ายเจ้านายหรือ"

หรูเสี่ยวนันกอดคอของเขา ท้ังขัดเขินและตื่นเต้น นางไม่อยาก 

กอดแน่นแบบนี้ แต่หากนางอยู่ห่างจะไม่ถูกเขาเห็นร่างกายจนหมดหรือ

ชิงโม่เหยียนหรี่ตายิ้ม ในดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห์เล็กน้อย

หรเูสีย่วนันได้แต่มองเหม่อ นางไม่เคยรูม้าก่อนว่าทีแ่ท้ชงิโม่เหยียน

จะย้ิมได้น่าดูแบบนี้ จึงขยับเข้าใกล้ขึ้นอีกอย่างห้ามใจไม่อยู่ นางอยาก

มองให้ชัดกว่าน้ี ผลปรากฏว่าตอนท่ีนางแทบจะแนบติดหน้าอีกฝ่าย 

ราวกับหลงใหล นางจึงรู้ว่าเมื่อครู่ตนเองท�าอะไรไป

หลงัจากถอยออกมาอย่างลนลาน ทัง้สองคนจงึมรีะยะห่างจากกัน

ยามนีเ้องนางเหน็ชงิโม่เหยียนก้มหน้าลง ในแววตาปรากฏเกลยีวคล่ืน 

ขึ้นทันใด

นางก้มมองไปตามสายตาของเขาอย่างงุนงง ผลปรากฏว่าเห็น 

ดอกบัวตูมคู่หนึ่ง
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"ว้าย! คนลามก!"

ภายในห้องหนังสือที่ท�างานของรองตุลาการในศาลต้าหลี่มีเสียง

กรีดร้องของหญิงสาวดังลอยมา
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121
    

เสวียนอว้ีย่ืนหน้าเข้ามาในห้องหนงัสอือย่างระมดัระวังแล้วส่งเสยีง

เรียก "ซื่อจื่อขอรับ"

"เข้ามาเถอะ" เสียงของชิงโม่เหยียนดังออกมาจากในห้อง ฟังดู 

สงบนิ่งมาก

เสวียนอวี้รวบรวมสติ ถือของในมือไว้อย่างดีแล้วเดินเข้าไป

"ซื้อเสื้อผ้าใหม่มาแล้วขอรับ" เสวียนอวี้พูด สายตาเลื่อนไปท่ีตัว 

หรูเสี่ยวนันอย่างไม่รู้ตัว

มิน่าเล่าซื่อจื่อจึงให้ข้าว่ิงไปเลือกซื้อเสื้อผ้าในร้านเสื้อผ้าข้างนอก 

นาง...ดูเหมือนจะโตขึ้นอีกแล้ว

บนตัวของหรูเสี่ยวนันยามน้ีคลุมด้วยชุดขุนนางของชิงโม่เหยียน 

ส่วนเขาสวมเพียงเสื้อสีด�าชั้นเดียวอยู่ข้างกายนาง ก�าลังตั้งใจช่วยนาง 

พันแผลที่ฝ่ามือ



85

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

"วางเสือ้ไว้บนโต๊ะแล้วออกไป" ชงิโม่เหยียนสัง่โดยไม่เงยหน้าขึน้มา

มองด้วยซ�้า

เสวียนอวีจ้งึได้รูตั้วว่าเพราะเขาเอาแต่จ้องมองหรเูสีย่วนนั จงึท�าให้

ซื่อจื่อไม่พอใจ

หรูเสี่ยวนันเห็นเสวียนอว้ีหมุนตัวเดินออกไปอย่างเซ่อซ่าแล้ว  

จึงยื่นมือไปหยิบเสื้อใหม่บนโต๊ะมา

ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบขึ้นว่า "ดูเหมือนเจ้าจะใส่เองได้"

หรูเสี่ยวนันโกรธจนหน้าเขียว

ไว้หน้าข้าสักนิดได้หรือไม่! หากไม่ใช่ท่านช่วยสวมเสื้อให้ข้าทุกวัน 

ข้าจะท�าอะไรไม่เป็นแบบนี้หรือ

ชิงโม่เหยียนเอาเสื้อผ้าใหม่มาจากมือนาง

หรูเสี่ยวนันกลับไม่ยอมขยับ "ท่าน...หันหลังไป"

"ข้าหนัหลงัไปจะช่วยใส่เสือ้ให้เจ้าได้อย่างไร" ชงิโม่เหยียนเลกิคิว้ถาม

"ข้าใส่เองได้!" หรเูสีย่วนนัรวบชดุขุนนางบนร่าง บนชดุน้ันยังมกีลิน่

ของเขาอยู่ ไม่รู ้เพราะเหตุใด ในใจรู้สึกเหมือนท�าอะไรผิดไป ว้าวุ่น 

จนพูดอะไรไม่ออก

โดยเฉพาะอย่างยิง่ตอนทีน่างพบว่าบนหน้าอกเรยีบแบนของตนเอง

เริ่มมีเนินเล็กนูนขึ้นมาแล้ว...ความว้าวุ่นแบบนี้ก็ยิ่งรุนแรงขึ้น

"วันหน้าข้าจะนอนคนเดียว! ยังมีตอนอาบน�้าด้วย ข้าอยากได้ 

ห้องของตัวเอง ไม่ได้รบัการอนญุาตจากข้าท่านห้ามเข้ามาตามอ�าเภอใจ" 

หรูเสี่ยวนันแกล้งพูดด้วยท่าทีดุดัน

ชงิโม่เหยียนเห็นนางต่ิงหูแดงก�า่ก็ยกย้ิมมมุปากข้ึน "ถ้าเป็นวันท่ีพิษกู่ 
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ของข้าก�าเรบิจะท�าอย่างไร กเ็หมอืนวันน้ี...ในตอนทีข้่าไม่อยู่ ถ้าเกดิเรือ่ง

อะไรขึ้นกับเจ้าอีก ถ้าข้าตามไปไม่ทันเวลา..."

พอคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ หรูเสี่ยวนันก็ตัวสั่นขึ้นมาเล็กน้อย

เมือ่คดิอย่างละเอยีดแล้ว ตอนอยู่กับเขานางจงึปลอดภยัท่ีสดุจริงๆ

"แต่ว่า...ชายหญิงแตกต่าง" นางลอบเปิดแง้มชุดขุนนางบนตัว 

เล็กน้อย มองดูเนินอกตนเองแวบหนึ่ง

ถึงแม้จะเล็กจนอ่อนใจ แต่นับว่าได้พ้นจากช่วงเด็กแล้ว โตขึ้น 

อีกนิดก็คงจะเป็นหญิงสาวงดงามแล้ว...นางเกิดความรู้สึกเฝ้ารออย่าง

ห้ามไม่อยู่

"ยังตัวเล็กแค่นี้จะมีความแตกต่างระหว่างชายหญิงอะไรกัน"  

ชิงโม่เหยียนแค่นเสียงสบถเย็นชา แล้วดึงชุดขุนนางบนตัวของนางออก

ทันที

หรูเสี่ยวนันเอาสองมือขึ้นบังหน้าอก ขดตัวเป็นก้อน

ชงิโม่เหยียนกลัน้หวัเราะ "เจ้าท�าเช่นน้ีจะใส่เสือ้ผ้าอย่างไร กางแขน

ออก"

หรูเสี่ยวนันกัดฟันกรอดๆ หัวคิ้วขมวดเป็นปม

"อย่างมากวันหน้าก็แต่งงานกับข้า จะถือสาอะไรมากมาย"  

ชิงโม่เหยียนพูดอย่างไม่สบอารมณ์ "กางแขนออกเร็วเข้า!"

ได้ยินค�าพูดนีแ้ล้วหรเูสีย่วนนัจงึนึกถึง 'ข้อเสนอ' ของเขาในคืนวันนัน้ 

ขึ้นมาได้ แต่งงานกับเขาอาจจะเป็นความคิดที่ไม่เลวจริงๆ

เอาเถอะ อย่างไรก็ถูกเขาเหน็จนหมดมาหลายคร้ังแล้ว เห็นอีกสกัคร้ัง 

จะเป็นไร
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ยามเหน็เด็กใสซือ่ไร้เดียงสากางแขนอย่างเชือ่ฟัง รอจนเขาช่วยนาง

สวมเสื้อเสร็จ ดวงตาทั้งคู่ของชิงโม่เหยียนก็อ่อนโยนลงด้วยความรักใคร่

เอ็นดู

"จรงิส ิท่านตามหาข้าไปถึงหอน�า้ชาแห่งนัน้ได้อย่างไรกัน" ฉวยโอกาส 

ตอนที่เขาช่วยใส่เสื้อให้ หรูเสี่ยวนันจึงเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัย

นางคิดไม่ถึงเลยว่าชิงโม่เหยียนจะตามมาได้ทันเวลา

"เจ้าหายตัวไปย่อมมีคนส่งข่าวให้ข้ารู้" ชิงโม่เหยียนก้มหน้าช่วย 

ผูกเชือกบนเอ๊ียมให้ "ข้าส่งคนแอบจับตาดูเจ้าข้ีขลาดน่ันตลอด ดังนั้น 

ตอนที่พวกเจ้าเพิ่งเข้าหอน�้าชาข้าก็รู้ข่าวแล้ว"

ได้ยินเขาเรียกคุณชายรองว่า 'เจ้าขี้ขลาด' หรูเสี่ยวนันแทบจะ

หัวเราะออกมา

"อย่างไรเขาก็เป็นน้องชายของท่าน จะให้พวกท่านบาดหมางกัน

เพราะข้าไม่ได้ ลือออกไปจะกระทบชื่อเสียงของท่านกระมัง"

"เจ้าเห็นข้ากังวลเรื่องชื่อเสียงตั้งแต่เมื่อใด" ชิงโม่เหยียนพูดอย่าง 

ไม่สบอารมณ์ "พวกเราแม้จะไม่ได้เกิดจากแม่เดียวกัน แต่เขาไม่มีแม่ 

ตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกับข้า ท่านพ่อก็เป็นคนที่อารมณ์ไม่แน่นอน ดังนั้น 

ข้าจงึดแูลเขาเป็นพิเศษ ไม่คิดว่าตอนนีเ้ขากลบัโลภในลาภยศสรรเสรญิ...

เขาเป็นคนทิ้งความเป็นพ่ีน้องระหว่างพวกเราก่อน แล้วข้าจะสนใจ 

ชื่อเสียงจอมปลอมนั้นไปด้วยเหตุใด"

หรูเสี่ยวนันเห็นใบหน้าด้านข้างของชิงโม่เหยียนเย็นชาแล้วไม่รู้ว่า

ควรจะพูดอะไรดี
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ก่อนฟ้ามืด ชิงโม่เหยียนกับหรูเสี่ยวนันก็กลับจวนโหว

คนของคฤหาสน์สกุลเหนียนยังไม่จากไป เห็นได้ชัดว่าก�าลังรอเขา

กลับมา

ภายในลานเรือน พ่อบ้านเดินไปเดินมาอย่างร้อนใจ พอเงยหน้า 

เห็นชิงโม่เหยียนลงจากรถม้า จึงรีบวิ่งเหยาะๆ เข้าไปรับทันที

"ซื่อจื่อ ท่านกลับมาเสียที ท่านโหวก�าลังรอท่านอยู่ขอรับ"

ชิงโม่เหยียนไม่รีบร้อน หันกลับไปอุ้มหรูเสี่ยวนันลงจากรถ

พ่อบ้านเห็นหรูเสี่ยวนันแล้วก็ตะลึงอยู่กับที่ ริมฝีปากขยับอยู่นาน

แต่พูดอะไรไม่ออก

เด็กคนน้ีโตเรว็เกินไปแล้วกระมงั เวลาแค่เพียงไม่ก่ีวันก็โตถึงเพียงนี้ 

แล้ว...ช่างน่าประหลาดเสียจริง มิน่าเล่าคุณชายรองถึงมักจะเอ่ยว่า... 

เด็กคนนี้เป็นปีศาจ

เขาก�าลังคิดอยู่ในใจก็เห็นเพียงชิงโม่เหยียนน�าหรูเสี่ยวนันเดินเข้า

โถงหน้าไปแล้ว

"ซื่อจื่อ คนของคฤหาสน์สกุลเหนียนยังไม่กลับไป จะส่งคุณหนูหรู

กลับเรือนพักไปก่อนดีหรือไม่ขอรับ"

"ไม่ต้อง" ชิงโม่เหยียนน�าหรูเสี่ยวนันเข้าไปในโถงรับแขก

ยังไม่รอให้หรูเสี่ยวนันยืนนิ่ง ถ้วยชาใบหนึ่งก็ลอยมา หล่นลงตรง

เท้าของนางพอดี

ชิงโม่เหยียนสะบัดแขนเสื้อขวางเศษกระเบื้อง แล้วอุ้มหรูเสี่ยวนัน

ขึ้นมา

ท่านโหวถลึงดวงตาสีเลือด "ลูกชั่ว! เจ้าดูแลน้องชายของเจ้า 
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เช่นนี้หรือ!"

ภายในโถงรับแขก คุณชายเหนียนน่ังอยู่ท่ีน่ัน ข้างกายติดตามมา

ด้วยบ่าวชายคฤหาสน์สกุลเหนียนจ�านวนมากพร้อมกับพ่อบ้าน

หรูเสี่ยวนันในตอนแรกไม่เห็นคุณชายรอง นางยังรู้สึกแปลกใจ  

เกิดเรื่องใหญ่โตแบบนี้เหตุใดเขากลับหลบหน้าไปอีก

พอนางมองอย่างละเอียดจึงพบว่าคุณชายรองคุกเข่าอยู่ข้างกาย

ท่านโหว ขดตัวเหมือนสุนัขที่ได้รับความตกใจสุดขีด ใบหน้าสองข้าง 

ปูดบวม เห็นได้ชัดว่าคงถูกตบหน้ามาไม่น้อย

"น้องรองเป็นอะไรหรอื เขาใกล้จะรบัอนอุยู่แล้ว เหตใุดจงึมาคกุเข่า

อยู่ตรงนี้อีก" โคมไฟตรงประตูโยกไหวตามสายลม ส่องบนใบหน้า 

ชิงโม่เหยียนสว่างบ้างมืดบ้าง ท�าให้มองสีหน้าของเขาได้ไม่ค่อยชัดเจน 

"ท่านพ่อเข้มงวดกับเขาเกินไปแล้วกระมัง"

ท่านโหวมือสั่นชี้มาที่เขา "เจ้า..."

ชงิโม่เหยียนไม่สนใจบดิาของตนแต่อย่างใด เพียงหนัหน้ามองไปทาง 

คุณชายเหนียน "เจ้าส่งน้องสาวของเจ้ามาที่จวนแล้วหรือ"

คุณชายเหนียนมองด้วยแววตาโมโห "รองตุลาการ ท่านรังแกคน

มากเกินไปแล้ว!"

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเสียงเย็นชา "ข้าขอเตือนท่านด้วยความหวังดี 

ถ้าตอนนี้ท่านไม่ส่งตัวน้องสาวมา เกรงว่าพรุ่งนี้คงมีบางคนต้องเสียใจ  

ถึงตอนนัน้อย่าว่าแต่อนเุลย แม้แต่จะเป็นทาสเป็นบ่าวคงไม่มใีครต้องการ

แล้ว"

คุณชายเหนียนหน้าซีดเผือด ไม่อาจไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ชิงโม่เหยียน 
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พูดเป็นเรื่องท่ีเขากังวลใจ แต่เขาไม่ยอมให้น้องสาวถูกแบกตัวส่งเข้ามา

เป็นอนุในจวนเช่นนี้

ยามที่สายตาเลื่อนไปที่ท่านโหวกับคุณชายรอง อารมณ์ของ 

คุณชายเหนียนก็ตกดิ่งลงในก้นเหวทันที

พูดถึงที่สุดแล้วจวนโหวแห่งนี้ก็ยังต้องอาศัยชิงโม่เหยียนจึงจะ 

เชิดหน้าชตูาได้ ในอดตีพวกเขามองข้ามเรือ่งน้ีไป เพียงคดิว่าคุณชายรอง 

คนนี้จะควบคุมได้ง่ายกว่าเท่านั้นเอง

"วันนี้ดึกเกินไปแล้ว อีกอย่างน้องสาวข้ายังมีสินเดิมจ�านวน 

ไม่น้อย นับไม่หมดในเวลาอันสั้น คงรีบร้อนย้ายเข้ามาไม่ได้กระมัง" 

คุณชายเหนียนน�้าเสียงอ่อนลง "ก�าหนดการเป็นอีกสามวันแล้วกัน  

ถึงอย่างไรทางคุณชายรองก็ต้องเตรียมของบางอย่างเช่นกันกระมัง"

คณุชายเหนยีนแทบจะใช้ความเรว็สงูสดุก�าหนดการแต่งงานนีอ้อกมา  

จากนั้นก็พาคนลากลับไป

ชิงโม่เหยียนไม่ได้คิดจะอยู่ต่อ จึงน�าหรูเสี่ยวนันกลับไปที่เรือนพัก

ของตนเองทันใด

ภายในโถงรับแขกเหลือเพียงท่านโหวกับคุณชายรอง

ทั้งสองต่างนิ่งเงียบอยู่พักใหญ่ ท่านโหวก็ตบหน้าบุตรชายของเขา

อีกครา "เจ้าลูกไม่ได้ความ!"
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122
    

คุณชายรองกุมหน้ากลับไปที่เรือนพักของตนเอง

สาวใช้ท่ีคอยปรนนิบัติในห้องเดินเข้ามา ทว่ากลับถูกเขาเตะไป 

ด้านข้าง

"ไสหัวไป! ไสหัวไปให้หมด!"

สาวใช้ห่อไหล่ ซ่อนสายตาดูแคลนเอาไว้ ก้มหน้าแล้วถอยออกไป

คุณชายรองน่ังโมโหกลัดกลุ้มอยู่บนเก้าอี้ สมองของเขาว้าวุ่น 

ไปหมด ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะถูกท่านพ่อตบหรือไม่ เหตุใดเขาจึงจัดการ 

ความรู้สึกเหล่านั้นได้ไม่ชัดเจน

แท้จริงแล้วได้แต่งงานกับคุณหนูเหนียนเขารู้สึกดีใจมาก และ

นอกจากความหวาดกลัวต่อการโมโหของท่านพ่อ ตอนน้ีย้อนคิดไปถึง

ภาพฉากท่ีอยูกั่บคณุหนเูหนียนบนหอน�า้ชา หวัใจของเขาก็เต้นแรงยิง่ขึน้

อกีสามวันคณุหนเูหนียนจะเข้าจวนมาแล้ว เรือนพักของเขาเล็กเกินไป 
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และห้องนอนก็เก่าแล้ว รู้แต่แรกควรจะซ่อมแซมสักหน่อย และควรจะ

เพิ่มของบางอย่างเข้ามาอีกด้วย

แต่การเพ่ิมของต้องใช้เงนิ ในมอืของเขาแม้แต่เงนิห้าต�าลึงก็ยังไม่มี

"ใครเข้ามาที!" เขาตะโกนออกไปข้างนอก "เจ้าไปที่เรือนพักพี่ใหญ่

สักหน่อย บอกว่าข้าต้องการเงินในการท�าห้องใหม่..."

"คุณชายรอง" ยังไม่ทันรอให้เขาพูดจบ บ่าวคนสนิทก็พูดด้วย 

สีหน้าอมทุกข์ว่า "ซื่อจื่อดูเหมือนจะอารมณ์ไม่ค่อยดี ท่านไปพูดเร่ืองนี ้

กับเขาวันอื่นดีหรือไม่ขอรับ"

บ่าวเอ่ยค�าพูดเหล่านี้อย่างกล�้ากลืน คุณชายรองสะดุ้ง ตอนนี้ 

จึงนึกได้ถึงเรื่องท่ีเขาแอบจับปีศาจน้อยตัวนั้นไป พ่ีใหญ่ของเขาเกรงว่า

คงจะผิดใจกับเขาเพราะเรื่องน้ี เช่นนี้จะท�าอย่างไร ก่อนหน้าน้ีตอนเขา

ไม่มีเงินยังสามารถไปขอจากพ่ีใหญ่ได้ ตอนนี้เขาท�าได้เพียงไปขอจาก

ท่านพ่อแล้ว

คิดถึงใบหน้าแก่ชราดุดันของท่านโหวแล้ว น่องของคุณชายรอง 

ก็ถึงกับเกร็งกระตุกไม่หยุด

"ไม่อย่างนั้น...พรุ่งนี้ไปพูดเรื่องนี้กับท่านพ่อก็แล้วกัน" คุณชายรอง

นั่งถอนหายใจแรงๆ อยู่บนเก้าอี้ "พรุ่งนี้เขาอาจจะคลายความโกรธแล้ว"

บ่าวรับค�าแล้วเดินออกไปอย่างเงียบๆ

ในเวลาเดียวกัน ณ เรือนพักของชิงโม่เหยียน

เสวียนอวี้ให้คนขนสมุดบัญชีเข้ามาในห้องหนังสือ

หรเูสีย่วนนักะพรบิดวงตาโต มองดสูมดุบญัชเีหล่านัน้ด้วยความสงสยั
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ชิงโม่เหยียนจะท�าอะไร เหตุใดจึงไม่อ่านเอกสาร จะเปลี่ยนมาเป็น

คนท�าบัญชีแล้วหรือ

ชิงโม่เหยียนพลิกเปิดสมุดบัญชี ก่อนจะโบกมือเรียกหรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันขยับเข้าไปใกล้อย่างเชื่อฟัง ชิงโม่เหยียนย่ืนมือซ้ายไป

ดงึนางเข้ามาในอ้อมกอด ชีบ้นสมดุบญัชแีล้วพูดกับนางว่า "เจ้าดใูห้ดนีะ 

บนนี้ท่ีจดเอาไว้เป็นทรัพย์สินในเรือนของข้า ไม่เกี่ยวข้องกับจวนโหว  

วันหน้าเจ้าต้องฝึกท�าบัญชี ดูแลของของข้าไว้ให้ดี"

หรูเสี่ยวนันมองดูตัวอักษรที่นางอ่านไม่ออกแต่ละบรรทัดบน 

สมุดบัญชี แต่โชคดีท่ีตัวเลขนางยังอ่านออก "นี่คือของท่ีฮ่องเต้ให้ท่าน

หรือ"

ชิงโม่เหยียนพยักหน้า เขาต้องชุบเลี้ยงผู้กล้าตายเอาไว้ และยัง 

ต้องลอบส่งคนไปหายาให้เขาอกีด้วย ดังนัน้ต่อให้เงนิทองมากมายเท่าใด 

ก็ไม่พอ

โชคดท่ีีชงิโม่เหยียนท�าการค้าเก่ง อกีท้ังฮ่องเต้เหน็ว่าเขาเป็นขนุนาง

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด จึงให้ความส�าคัญแก่เขา ไม่เช่นน้ันเขาจะมีปัญญาไป

ต่อกรกับท่านพ่อของเขาได้อย่างไร

แค่เรื่องที่ท่านโหวเงินขาดมือก็ล�าบากเขาจะแย่แล้ว

"ซื่อจื่อ เหล่านายบัญชีมาแล้วขอรับ" เสวียนอวี้พูดอยู่นอกประตู

"ให้พวกเขาเข้ามา" ชิงโม่เหยียนก้มหน้าพลิกเปิดสมุดบัญชี  

พูดโดยไม่เงยหน้าขึ้นมา

หรเูสีย่วนันเห็นมคีนแปลกหน้าเข้ามา ดังนัน้จงึอยากจะมดุออกจาก

อ้อมกอดของเขา
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ชิงโม่เหยียนรัดแขนแน่นขึ้น กอดนางให้นั่งนิ่งบนตัก

นายบัญชีสองคนเห็นได้ว่าเปน็คนเก่าแก่ข้างกายชิงโม่เหยียน  

หลังจากเข้ามาก็ค�านับ จากน้ันจึงประสานมือทักทายหรูเสี่ยวนัน  

ก่อนจะวางมือยืนฟังค�าสั่งของชิงโม่เหยียนอยู่ตรงนั้นอย่างนอบน้อม

ชิงโม่เหยียนมีสีหน้าพอใจ ขณะส่งสมุดบัญชีให้พวกเขา

"พวกท่านค�านวณให้ละเอียด คุณชายรองเคยเอาอะไรจาก 

ในเรือนพักของข้าไปบ้าง หลังจากค�านวณเสร็จแล้วให้เสวียนอว้ีน�าคน 

ไปเอาของกลับมา"

นายบญัชท้ัีงสองตกใจ "เอ่อ...เกรงว่าจะเป็นจ�านวนไม่น้อย มบีญัชี

บางอันนานมากแล้ว คิดว่าคงยากจะค�านวณได้ถูกต้องชัดเจนขอรับ"

ชงิโม่เหยียนโบกมอื "ไม่เป็นไร แค่เพียงเอากลบัมาจ�านวนพอสมควร 

ก็พอ ถ้าไม่มีก็ให้เขาเอาเงินมาทดแทน"

หรเูสีย่วนนัพูดไม่ออก เห็นทคีรัง้น้ีชงิโม่เหยียนโมโหแล้วจริงๆ จงึจะ

คิดบัญชีกับคุณชายรองอย่างเด็ดขาด

นายบัญชท้ัีงสองรบีท�าตามค�าสัง่ในทันที เสวียนอว้ีให้บ่าวท่ีท�างาน

คล่องแคล่วหลายคนคอยดูแล หาน�้าหาท่ารับรอง ต่างคนต่างท�างาน 

มือเป็นระวิง จนกระทั่งท้องฟ้าเริ่มสว่างก็ยังสะสางบัญชีไม่เสร็จ

ชิงโม่เหยียนไม่ได้กลับห้องทั้งคืน ดังน้ันหรูเสี่ยวนันจึงอยู่พักผ่อน

กับเขาในห้องหนังสือ

นางนอนอยู่บนตั่งนิ่ม ใช้สองมือปิดหู เสียงลูกคิดดังทั้งคืน หนวกหู

จนนางปวดหัวมาก

ห้องชั้นนอก นายบัญชีฟังบ่าวแจ้งตัวเลข นิ้วมือก็ดีดอย่างรวดเร็ว
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"ต้นเดือนสอง คุณชายรองยืมเงินจากบัญชีแปดสิบต�าลึง ถึง 

ปลายเดือนสามยืมไปจ�านวนเท่ากันทั้งหมดเจ็ดครั้ง..."

เสียงลูกคิดดังขึ้นอีกครั้ง

"ก็แค่ห้าร้อยหกสิบต�าลึง มีอะไรน่าค�านวณกัน" หรูเส่ียวนันพูด 

โอดครวญเสียงเบา

นางพูดเสียงไม่ดัง แต่ชิงโม่เหยียนท่ีน่ังอยู่อีกฝั ่งของโต๊ะกลับ 

เงยหน้าขึ้นมามองหน้านาง จากน้ันหันไปมองนายบัญชีท่ีนั่งอยู่ใน 

ห้องด้านนอก

เสยีงลกูคดิดังอยู่พักหน่ึงก็มคีนแจ้งตัวเลขว่า "...ห้าร้อยหกสิบต�าลึง"

จากนั้นก็มีคนพูดอีกว่า "กลางเดือนสี่ คุณชายรองท�าแจกันเหมย* 

ของท่านโหวแตก แล้วยงัมาเอาแจกันลายปลาคูห่นึง่ในคลงัของซือ่จือ่ไป 

คิดเป็นเงินใบละสามร้อยห้าสิบต�าลึง..."

"ทั้งหมดเจ็ดร้อยต�าลึง" หรูเสี่ยวนันปิดหูนอนกลิ้งไปมาบนตั่ง

ชิงโม่เหยียนเหลือบมองห้องด้านนอกอย่างเงียบๆ แวบหนึ่ง

ผ่านไปครู่หนึ่งก็มีคนแจ้งตัวเลขว่า "ทั้งหมดเจ็ดร้อยต�าลึง"

ชิงโม่เหยียนเก็บหนังสือในมือ แล้วเรียกนายบัญชีข้างนอกเข้ามา

ทุกคนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เห็นเพียงชิงโม่เหยียนพลิกเปิด 

สมุดบัญชี อ่านตัวเลขออกมาสองสามตัว เด็กหญิงที่นอนอยู่บนต่ัง 

ด้านข้างก็สามารถแจ้งตัวเลขท่ีเป็นผลลัพธ์ออกมาอย่างรวดเร็วทุกครั้ง  

มีคนแอบเหลือบดูสมุดบัญชี พบว่าตัวเลขนั้นถูกต้องทั้งหมด

นายบญัชท้ัีงสองหน้าแดงขึน้ในทันท ีประสานมอืพูดกับชงิโม่เหยียน 
* แจกันเหมย เป็นเครื่องกระเบื้องที่แรกเริ่มใช้เป็นภาชนะใส่สุรา มีลักษณะก้นแคบ กลางป่อง ปากเล็กเพียง
เสียบกิ่งเหมยได้แค่กิ่งเดียว จึงเป็นที่มาของชื่อ
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ว่า "ไม่รู้ว่าคุณหนูหรูมีความสามารถเช่นนี้ ท�าให้พวกข้าละอายนัก"

ชิงโม่เหยียนฉีกย้ิม ลุกขึ้นเดินมาข้างตั่งนิ่มแล้วยกตัวหรูเสี่ยวนัน 

ขึ้นมา

ดวงตาง่วงซึมของหรูเสี่ยวนันเบิกโต พูดอย่างงุนงงว่า "จะท�าอะไร"

"ช่วยข้าคิดบัญชี"

หรูเสี่ยวนันท�าสีหน้าไม่ยินดีอย่างยิ่ง

"ตอนไปทวงหนี้ เจ้าไปกับเสวียนอวี้ได้ ถูกใจสิ่งไหนก็ยึดมาได้เลย" 

ชิงโม่เหยียนวางเหยื่อล่อ

หรเูสีย่วนันดวงตาเปล่งประกายทนัที "หลงัทวงคนืมาได้แล้วถือเป็น

ของข้าหรือไม่"

ชิงโม่เหยียนพยักหน้า

"ได้ ไม่มีปัญหา!" หรูเสี่ยวนันตื่นเต็มตาทันที

นบัจากท่ีนางได้รบัรางวัลจากฮ่องเต้ก็เข้าใจชดัเจนข้ึนถึงความส�าคญั 

ของเงินทอง

กอปรกับชงิโม่เหยียนเคยพูดเรือ่งจะให้นางแต่งงานกับเขา ในใจนาง 

ก็เอาแต่คิดว่าตนเองไม่มีแม้แต่ทรัพย์สินติดตัวสักชิ้น มากินของเขา 

ดื่มของเขาแบบนี้ก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจแล้ว

ใครมีก็ไม่เหมือนตนเองมี เห็นทีควรจะหาเงินของตนเองให้มาก 

จึงจะดี!

หรเูสีย่วนันรวบรวมสต ิจากน้ันเมือ่มนีางช่วยเหลือ ไม่นานก็คิดบญัชี 

เสร็จสิ้น

หลังกินอาหารเช้าแล้ว ชิงโม่เหยียนก็ตามเสวียนอวี้มา "น�าคน 
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มากหน่อยไปที่เรือนพักของคุณชายรอง ทวงเงินของข้ากลับมา"

หรเูสีย่วนนัเรยีกเจ้าหมาโง่มาเป็นพิเศษ และมคีนกลุม่ใหญ่คอยคุม้กัน  

เดินทางไปยังเรือนพักของคุณชายรองอย่างยิ่งใหญ่
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123
    

คณุชายรองต่ืนแต่เช้าตรู ่พอคิดว่าอกีสองวันคณุหนเูหนียนกจ็ะเข้า

จวนมาแล้ว ในใจของเขาทั้งตื่นเต้นและดีใจ แม้แต่งานที่เขายังหาไม่ได้

ก็ถูกเขาลืมทิ้งไว้เบื้องหลังชั่วคราว

หลังจากกินอาหารเช้า เขาก็รีบไปทักทายท่านโหวทันที

แม้จะเกิดเร่ืองไม่น่าฟังข้ึนในบ้าน แต่คุณชายรองอย่างไรก็เป็น 

บุตรชาย ท่านโหวเห็นเขาขัดตา แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้

ข้างกายเขามีบุตรชายเพียงสองคนเท่านี้ ก่อนหน้านี้เขายังควบคุม

ชงิโม่เหยียนได้ แต่ระยะน้ีเขาพบว่านสิยัของชงิโม่เหยียนยากจะเข้าใจได้

มากขึ้น รู้สึกเหมือนหลุดออกจากการควบคุม ดังน้ันคนท่ีเขาสามารถ

ควบคุมได้ก็มีเพียงบุตรชายคนเล็กเท่านั้น

คาดว่าเมื่อคุณหนูจากคฤหาสน์สกุลเหนียนแต่งเข้าจวนแล้ว เขาก็

สามารถใช้จ่ายได้สะดวกขึ้น ถึงตอนน้ันเพ่ิมเงินไปเบิกทางอีกสักหน่อย 
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ช่วยลูกหางานดีสักงาน จะได้ไม่ต้องยุ่งกับเงินทองภายในจวน

ยามน้ีเองคุณชายรองพูดเรื่องที่เขาอยากจะเพ่ิมของบางอย่าง 

ในเรือนพักออกมา

พอได้ยินว่าจะใช้เงิน สีหน้าของท่านโหวก็ด�าคล�้าในทันที

คุณชายรองยืนอยู่ด้านข้างด้วยความหวาดหว่ัน ท่านโหวน่ิงเงียบ

อยู่นาน สุดท้ายก็พยักหน้า เรียกพ่อบ้านในจวนมา เอากุญแจคลังใหญ่

ไปที่ประตูคลังเก็บของ ให้เขาเลือกของบางอย่าง

แม้จะไม่ได้ของใหม่ แต่ได้ของเพิ่มเข้ามาก็ยังดี

คณุชายรองรบีไปท่ีคลงัใหญ่ พ่อบ้านเปิดประตหู้องคลงั คณุชายรอง 

วุ่นวายอยู่ครึ่งชั่วยาม ในท่ีสุดก็เลือกของจ�าพวกเคร่ืองหยกภาพวาด 

ลายอักษรออกมาได้

เขากลับถึงเรือนพักของตนเองอย่างมีความสุข ก็มองเห็นองครักษ์

รูปร่างสูงใหญ่จ�านวนหน่ึงยืนอยู่หน้าประตูเรือนพักของเขา พอเข้าไป 

ในเรือนเขาก็ตะลึงยิ่งกว่าเดิม

หรูเสี่ยวนันนั่งอยู่บนโต๊ะพิณท�าจากศิลาด�าที่เขาชอบที่สุด ห้อยขา

สองข้างแกว่งไปมาจนชายกระโปรงโบกสะบัด

เสวียนอว้ีกับนายบญัชผีูห้น่ึงยืนอยู่ข้างกายนาง ในมอืถือสมดุบญัชี 

สัง่การให้บ่าวหลายสบิคนเดินเข้าเดินออกขนของออกจากเรอืนพักของเขา

"หยุดเดี๋ยวนี้นะ!" คุณชายรองตะคอกด้วยความโมโห แย่งจานเงิน

ลายดอกไม้ท่ีบ่าวผู้หน่ึงถือไว้ในมือ "นี่คือเรือนพักของข้า พวกเจ้าคิดจะ

ท�าอะไร!"

เสวียนอว้ีประสานมือกล่าว "คุณชายรอง พวกข้าก็ได้รับค�าสั่ง 
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มาเช่นกัน ก่อนหน้าน้ีท่านไปยืมของจากซื่อจื่อของพวกเรามาไม่น้อย 

ยังไม่คืนเสียที เดิมทียังไม่รีบร้อน แต่อีกสองวันท่านจะแต่งงานแล้ว  

หลังจากมีภรรยาค่อยมาค�านวณของเหล่านี้จะท�าให้คุณหนูเหนียน 

เกิดความคิดผิดๆ ต่อตัวท่านได้ ดังนั้นมาค�านวณให้ชัดเจนตอนนี้เลย 

ดีกว่า ถึงเวลาจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด"

คุณชายรองหน้าซีดเผือดในทันที "ข้ายืมของอะไรจากพ่ีใหญ่... 

ข้า...เหตุใดข้าจ�าอะไรไม่ได้..."

หรูเสี่ยวนันลอบเบ้ปาก เห็นทีคุณชายรองผู้นี้เป็นหมาป่าตาขาว

จรงิๆ เสยีทีทีต่อนแรกนางยงัเป็นห่วงว่าชงิโม่เหยียนจะท�าลายความสมัพันธ์ 

ระหว่างพวกเขาพ่ีน้อง ในเมื่อเขาเป็นคนแบบนี้ เช่นน้ันนางก็ไม่มีอะไร

ต้องกังวลอีกแล้ว

หรูเสี่ยวนันมองซ้ายมองขวา ทันใดนั้นนางก็ชี้ไปยัง 'ภาพฤดูสารท' 

ทีแ่ขวนอยู่กลางห้องโถง แล้วพูดเสยีงดังว่า "เสวียนอว้ี! ข้าอยากได้อนัน้ัน"

เสวียนอวี้เหลือบมองภาพนั้นแวบหนึ่งแล้วสั่งบ่าวว่า "เก็บไป"

บ่าวรบีเดนิเข้าไป มคีนยกเก้าอีว้าง มคีนขึน้ไปปลดภาพ เพียงชัว่ครู ่

ก็ปลดภาพนั้นลงมาได้

คุณชายรองเลือดพุ่งขึ้นหน้า เข้าไปกระชากตัวบ่าวคนหนึ่งมา  

แล้วตบหน้าไปทันที "ข้าจะดูซิว่าพวกเจ้าใครกล้าแตะต้องของของข้า!"

บ่าวถูกตบ แต่กลบัไม่หว่ันกลวั กุมหน้าแล้วเดนิไปตรงหน้าเสวียนอว้ี  

"ท่านดูหน้าของข้าสิ..."

"ไม่เป็นไร อีกครู่กลับไปซื่อจื่อจะตกรางวัลให้เจ้า" เสวียนอว้ีพูด

อย่างไม่พอใจ
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บ่าวได้ฟังค�าพูดนี้แล้วก็แย้มยิ้มเบิกบานใจทันที

ซื่อจื่อเป็นคนมือหนักใจกว้าง เงินที่ตกรางวัลอย่างน้อยก็เกินต�าลึง 

ถูกตบครั้งหนึ่งก็ได้เงิน เรื่องนี้นับว่าไม่ขาดทุนแล้ว

พอฟังเสวยีนอวีพู้ดเช่นนี ้ บ่าวคนอืน่กลบัรูส้กึอจิฉาคนทีถู่กตบข้ึนมา  

เห็นคุณชายรองเข้ามาก็พากันย้ิมหยีตา ดูเหมือนเตรียมจะถูกเขาตบ 

เสียอย่างนั้น

คุณชายรองยกมือข้ึน กลับพบว่าตนเองตบใครล้วนไม่เหมาะ  

เขาจึงไปตรงหน้าหรูเสี่ยวนัน ชี้ไปที่นางแล้วพูดกับทุกคนว่า "ตาของ 

พวกเจ้าบอดไปหมดแล้วหรือ นางเป็นปีศาจชัดๆ ตอนนี้พี่ใหญ่ถูกปีศาจ

ท�าให้หลงใหล ไม่สนใจแม้แต่ความเป็นพ่ีน้อง พวกเจ้าเชื่อหรือไม่ว่า 

ตอนนี้ข้าสามารถท�าให้นางกลับร่างเดิมได้"

คุณชายรองพูดพลางยื่นมือเข้าไปใต้แขนเสื้อ

หรูเสี่ยวนันจะยอมให้เขามีโอกาสลงมือได้อย่างไร นางตะโกนขึ้น

ทันที "เจ้าหมาโง่!"

เงาร่างสีด�าร่างหนึ่งมุดออกมาจากใต้โต๊ะพิณ อ้าปากงับแขนของ

คุณชายรองเอาไว้

คุณชายรองตกใจจนก้าวถอยหลัง หมาด�าแยกเขี้ยว กระชาก 

แขนเสื้อข้างหนึ่งของเขาจนขาดรุ่ย

ห่อกระดาษเคลือบน�้ามันตกลงบนพื้น

หมาด�าหันหน้าไปเก็บขึ้นมาแล้วว่ิงมาหาหรูเสี่ยวนัน ส่ายหาง 

อย่างประจบ จากนั้นวางของลงบนมือของหรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันมองดูของในมือ เห็นทุกคนล้วนจ้องมองนาง ดังนั้น 
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จึงโบกมืออย่างร�าคาญใจ "พวกเจ้าตะลึงอะไรกันอยู่ ขนของต่อไปสิ!"

เสวียนอวี้กระแอมหนึ่งทีแล้วพูดออกค�าสั่งว่า "ขนต่อไป!" เขา 

ไม่สนใจหรอกว่าหรูเสี่ยวนันเป็นปีศาจหรือไม่

คุณชายรองถูกหมากัดแขนจนเลือดซึม เขาคิดจะตอบโต้ แต ่

เสวียนอวี้อยู่ตรงหน้า เขารู้ว่าตนเองไม่มีทางชนะได้เลย

"พวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะ!" เขาหมุนตัวเดินออกจากเรือนพัก  

ตรงไปหาท่านพ่อของเขาทันที

นายบญัชมีองดแูผ่นหลงัของคณุชายรองแล้วรูสึ้กกังวลใจ "คุณหนหูรู  

ท่านหลบไปก่อนดีหรือไม่ อีกครู่ท่านโหวอาจจะมาก็ได้ขอรับ"

หรูเสี่ยวนันส่ายหน้าราวกลองป๋องแป๋ง "ชิงโม่เหยียนบอกไว้แล้ว 

ของท่ีข้าทวงกลับมาได้จึงจะเป็นของข้า ถ้าข้าไปแล้วของเหล่านี้ก็ไม่มี

ส่วนของข้าน่ะสิ"

นางชี้นิ้วไปยังชั้นวางเก่าแก่ด้านข้างแล้วพูดว่า "แจกันตรงน้ัน 

ข้าจะเอา ยังมีชุดน�้าชาชุดนั้นด้วย...ชุดที่มีรูปดอกเหมย...ยังมีสิงโตหยก

ตัวเล็กหกตัวบนนั้นด้วย..."

หรูเสี่ยวนันตัดสินใจยืนบนโต๊ะพิณ ชี้นิ้วสั่งการอย่างสนุกสนาน

เจ้าหมาโง่ยืนอยู่บนพ้ืนเห่าส�าทับกับเสียงของนางพลางส่ายหาง

อย่างมีความสุข

ในตอนนี้เองมีคนพูดเตือนเสียงเบาว่า "ท่านโหวมาแล้วขอรับ"

หรูเสี่ยวนันราวกับไม่ได้ยินเสียง รับสิงโตหยกจากมือของบ่าวมา 

ถือเล่น

ท่านโหวน�าบ่าวสิบกว่าคนเข้ามาในเรือนพัก แขนของคุณชายรอง
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ยังมีเลือดไหลนอง สีหน้ากล�้ากลืนฝืนทนยิ่ง

"บ่าวไพร่อย่างพวกเจ้าช่างกล้านัก! แม้แต่นายในจวนยังไม่เห็น 

อยู่ในสายตาอีก" ท่านโหวตะคอกด้วยความโมโห

พวกบ่าวไพร่ท�าราวกับรอบข้างไม่มใีคร ยังคงขนของออกจากเรอืน

ต่อไป

หรเูสีย่วนันน่ังบนโต๊ะพิณเล่นสงิโตหยก แม้แต่เจ้าหมาโง่ก็แลบลิน้

อย่างเซ่อซ่า แววตาไร้เดียงสาอย่างมาก

ท่านโหวยืนอยู่ตรงนั้นราวกับคนไร้ตัวตน อยากจะระบายโทสะ 

แต่ไม่รู้จะลงกับใคร

"ก็แค่ยืมเงินจ�านวนหนึ่งจากเจ้าลูกชั่วน่ันไม่ใช่หรือ เหตุใดต้อง 

ขนของด้วย!" ท่านโหวพูดอย่างโมโห

อีกสองวันคุณหนูคฤหาสน์สกุลเหนยีนจะเข้าจวนมาแล้ว ในตอนนี้

หากยกของในเรือนพักนี้ไปจนหมดสิ้น ถึงตอนนั้นคฤหาสน์สกุลเหนียน 

อาจจะดถููกเขาพ่อลกูเอาได้ อกีทัง้เขายงัคดิจะอาศยัสนิเดมิของคณุหนเูหนียน 

ช่วยหางานให้บุตรชายอีกด้วย

เสวียนอว้ีพูดอย่างจนใจว่า "พวกเราก็ไม่คิดจะขนของหรอกขอรับ 

แต่คณุชายรองในมอืไม่มเีงินเลย พวกเราจ�าต้องเอาของมาทดแทนขอรบั"

"เอาสมุดบัญชีมาให้ข้าดูซิ!" ท่านโหวเดิมทีคิดจะสอบถามเรื่อง

บาดแผลบนแขนของคุณชายรอง แต่พอเขาเห็นสมุดบัญชีแล้ว ดวงตา 

ก็แข็งเกร็งไปทันใด
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124
    

ตอนที่ท่านโหวเห็นสมุดบัญชีแล้วก็พลันตะลึงไปทันที

คุณชายรองยืดคอมาอยากจะดูสักหน่อย ผลปรากฏว่าถูกท่านพ่อ

ของเขาตบเข้าหนึ่งฉาด

"เดรัจฉาน! เหตุใดเจ้าจึงเอาของจากพี่ใหญ่เจ้ามามากมายเช่นนี้!"

คุณชายรองถูกตบจนไม่กล้าส่งเสียง ก้มหน้ายืนน่ิงฟังค�าต�าหน ิ

สั่งสอน

ท่านโหวมือจับสมุดบัญชีไว้แน่น แม้แต่หัวใจก็ยังเต้นกระตุก

ของมากมายเพียงนี้...ยังมีเงินทองอีก...

หากไม่ใช่เพราะถูกเจ้าลูกเดรัจฉานผู้น้ีเอาไปผลาญ ของเหล่านั้น

คงจะเข้าไปอยู่ในคลังของเขาแล้ว จะถึงขั้นท่ีเขาต้องประหยัดแม้แต ่

เงินรายเดือนมาให้บ่าวไพร่เหมือนตอนนี้ได้อย่างไร

พวกหรูเสี่ยวนันเห็นความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของท่านโหวได้
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อย่างชัดเจน แม้แต่นายบัญชีก็ยังรู้สึกแทนชิงโม่เหยียนว่าไม่คุ้มค่าเลย

เสียทีหลายปีมาน้ี ชิงโม่เหยียนคิดแทนจวนโหวมาตลอด หาก 

ไม่ได้เขา จวนโหวสกุลชิงแห่งนี้คงล่มไปนานแล้ว

นายบัญชีกับคนอื่นก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่าเหตุใดท่านโหวมีบุตรชาย

คนโตยอดเย่ียมเช่นนีจ้งึไม่ไปเอาใจให้ดี กลบัเอาแต่ตนิัน่ตินี ่ผลปรากฏว่า 

ท�าให้พ่อลูกหมางใจกัน

ท่านโหวพลกิเปิดดสูมดุบญัช ีของทีบ่นัทึกในน้ันมไีม่ต�า่กว่าร้อยชิน้

"ไปเอาของในคลังออกมาให้หมด" เขาตะคอกใส่บุตรชายตนเอง

หรเูสีย่วนันยูป่ากไปทางเสวียนอว้ี เสวียนอว้ีเข้าใจความหมายทันที 

จึงเดินขึ้นหน้าหนึ่งก้าวแล้วพูดว่า "ในคลังของคุณชายรองไม่มีของอะไร 

ของที่มีราคาพอสมควรพวกเราส่งไปท่ีเรือนซื่อจื่อแล้ว เพียงแต่มี 

บางรายการที่ตัวเลขไม่ตรงกัน ของหลายอย่างฮ่องเต้พระราชทานมาให้

นานแล้ว ถ้าหายไปเกรงว่าจะเกิดปัญหาได้ ดังน้ันรบกวนคุณชายรอง

พยายามสักนิด รีบส่งของคืนมา พวกเราที่เป็นบ่าวจะได้รีบกลับไป"

ความหมายในค�าพูดก็คือ 'หากคุณชายรองไม่คืนของมา พวกเขา

ก็จะไม่ยอมกลับ'

ท่านโหวโกรธหน้าเขียว คุณชายรองพูดตะกุกตะกัก "ท่านพ่อ... 

มีของจ�านวนไม่น้อยที่ก่อนหน้าน้ีข้าเอามามอบให้ท่านเพ่ือแสดงความ

กตัญญู...ของบางอย่างเกรงว่าคงยังอยู่ในคลังของท่าน..."

ไม่รอให้เขาพูดจบ ท่านโหวก็ยื่นเท้าเตะออกไป

คุณชายรองร้องเจ็บปวดพร้อมล้มลงบนพื้น

ท่านโหวมองหรเูสีย่วนันท่ีนัง่อยู่บนโต๊ะพิณอย่างดดุนั แค่นเสยีงสบถ  
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"ป่าเถื่อนเสียจริง!" แล้วหมุนตัวสะบัดแขนเสื้อเดินจากไป

เสวียนอวี้มองหรูเสี่ยวนันอย่างเป็นห่วงแวบหน่ึง แต่หรูเส่ียวนัน 

กลบัไม่สนใจอะไร ยังคงเล่นสงิโตหยกในมอือยู่เช่นเดมิ นางไม่มทีางโกรธ

ด้วยเรือ่งเลก็เพียงเท่านี ้ของมค่ีามาอยู่ในมอืแล้ว นางดใีจจนท�าตวัไม่ถกู

ทุกคนวุ่นวายอยู่หนึ่งชั่วยาม ขนของในเรือนของคุณชายรองไป 

พอสมควร

หรูเสี่ยวนันเรียกได้ว่าร�่ารวยขึ้นมาแล้ว มองดูของที่กองสุมเต็มพื้น 

ดวงตาของนางก็หยีโค้งเป็นจันทร์เสี้ยว

แต่ของเหล่าน้ีจะเอาไปวางที่ใดเล่า ของที่ฮ่องเต้พระราชทานให้

ก่อนหน้านีก็้เอาเก็บเข้าคลงัใหญ่ของชงิโม่เหยียน แต่นางจะเก็บของมค่ีา 

จ�านวนหนึ่งไว้ข้างกาย หรือวางไว้ในที่ที่มองเห็นได้จะได้สบายใจขึ้น

นางเดินวนไปมาอยู่ในห้อง คิดหาสถานท่ีซ่อนของล�้าค่าของนาง

เหล่านี้เอาไว้

ชิงโม่เหยียนดูสมุดบัญชีเสร็จแล้ว เงยหน้าขึ้นเห็นประตูห้องหลัก

ปิดสนิท

"ใครอยู่ข้างใน" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถาม

"คุณหนูเพิ่งเข้าไปไม่นานขอรับ" บ่าวที่รับใช้อยู่ด้านข้างเอ่ยตอบ

"เหตุใดจึงปิดประตู"

เสียงพูดของบ่าวปนเสียงหัวเราะเล็กน้อย "คุณหนูก�าลังหาที่ซ่อน

ของล�้าค่าของนางขอรับ"

ชิงโม่เหยียนมุมปากกระตุกสองที ของเล็กน้อยยังคิดจะแอบซ่อน

ไม่ให้เขารู้อีกหรือ ความเคยชินเช่นนี้ไม่ค่อยดีกระมัง
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ชงิโม่เหยียนจงึมอบเรือ่งทีเ่หลอืให้เสวียนอว้ี แล้วรบีผลกัเปิดประตู

ห้องหลักเดินเข้าไปอย่างเงียบๆ

ห่างเพียงม่านผลึกแก้วกั้น ร่างเล็กๆ ร่างหนึ่งก�าลังวุ่นวายอยู่บน 

ตั่งสามที่นั่งที่ท�าจากไม้พะยูงหอมฝังมุก

ชิงโม่เหยียนตัดสินใจชะงักฝีเท้า กอดอกยืนมองอยู่ข ้างนอก  

เจ้าตวัเลก็ของเขาก�าลงัค่อยๆ ซ่อนของล�า้ค่าของนางเข้าไปใต้ตัง่ครัง้แล้ว

ครั้งเล่า

นี่ก็สะดุดตาเกินไปแล้วกระมัง

ชิงโม่เหยียนกวาดตามองการตกแต่งเหมือนเดิมภายในห้อง  

ใต้เตียงใหญ่พบว่ามีแจกันลายดอกบัวอยู่หลายใบ คทาหยกหรูอี้*  

ลายเทาเที่ย** หน่ึงอันยัดอยู่ใต้ผ้าปูบนตั่งนิ่ม สิงโตเล็กท่ีสลักจากหยก 

หกตัวเรียงเป็นแถววางไว้ใต้หมอนของนางทั้งหมด

ชิงโม่เหยียนยืนอยู่ตรงนั้นไร้ค�าพูดไปทันที หากซ่อนแบบน้ีต่อไป 

ห้องของเขาคงกลายเป็นคลังเก็บของของนางแน่นอน

สุดท้ายเขาลูบปลายคาง ตัดสินใจว่าไม่ไปรบกวนนางจะดีกว่า  

ขอเพียงสิ่งที่ซ่อนไว้ในห้องของเขาเป็นของล�้าค่าของนางทั้งหมด เช่นนั้น

นางคงไม่เสนอว่าจะแยกห้องอยู่ตามล�าพังอย่างแน่นอน

คิดถึงกลิ่นชะมดเช็ดท่ีคุ ้นเคยข้างหมอนในตอนกลางคืนแล้ว  

ดวงตาเขาก็โค้งเป็นรอยยิ้ม ก่อนจะหมุนตัวจากไปอย่างเงียบๆ

* คทาหรูอี้เป็นเครื่องไม้หรือเครื่องหยก รูปทรงเป็นแท่งแบนโค้ง ส่วนหัวมีลักษณะเป็นแป้นกลมและนิยม 
สลักลายสายเมฆตลอดอัน โดยค�าว่าหรูอี้มีความหมายว่าสมปรารถนา ชาวจีนจึงใช้เป็นของเสริมสิริมงคล
และเป็นเครื่องแสดงฐานะของชนชั้นสูง
** เทาเท่ีย (เขมือบกลืน) เป็นหน่ึงในลูกมังกรท้ังเก้าตามต�านานเทพโบราณของจีน ล�าตัวคล้ายหมาป่า  
นิสัยตะกละตะกลามและดุร้าย มักใช้เป็นลายประดับกระถางส�าริดหรือภาชนะเซ่นไหว้
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ชิงโม่เหยียนไม่ได้เก็บของทั้งหมดกลับไปตามสมุดบัญชี ไม่ใช่

คุณชายรองไม่ยอมให้ แต่เรือนพักถูกพวกเสวียนอวี้ขนไปหมด จะขนอีก

คงท�าได้เพียงไปเราะกระเบื้องบนหลังคาแล้ว

คุณชายรองมองดูเรือนที่ว่างเปล่า โกรธจนขบเข้ียวเคี้ยวฟัน  

เป็นเช่นน้ีเขาจะแต่งอนุได้อย่างไร ไม่ต้องรอให้คนคฤหาสน์สกุลเหนียน 

มามองเขาเป็นตัวตลกหรือ

เขาตัดสินใจจะไปขอโทษชิงโม่เหยียนที่เรือน แต่คิดถึงวันนั้นที ่

หอน�้าชา ท่าทางดุร้ายตอนชิงโม่เหยียนบีบคอเขา หัวใจเขาก็สั่นระรัว

ไม่ได้ เรื่องนี้ต้องไปหาท่านพ่อ

คุณชายรองตัดสินใจทุ่มสุดตัว คุกเข่าอยู่หน้าเรือนหน้าไม่ยอม 

ไปไหน ขอให้ท่านพ่อช่วยเป็นหลักให้เขา

ท่านโหวหลงัจากไปท่ีเรอืนของคุณชายรองก็เริม่เสยีใจ คดิว่าตนเอง

ไม่ควรจะบุ่มบ่ามเลย

ตอนนีท้างชงิโม่เหยียนกลายเป็นฝ่ายทวงหน้ี เหน็เขาขนของในเรอืน

บุตรชายคนรองไปจนหมด คุณหนูเหนียนก�าลังจะแต่งเข้าจวน เขาก็ 

ไม่อยากให้คนนอกเห็นเรื่องน่าขายหน้าในจวนของเขา

แต่จะให้เขาออกเงินไปชดเชยส่วนขาดของบุตรชายคนรอง เขาก็ 

ไม่ยินดี ท่านโหวรู้สึกปวดหัว

ทว่าเรือ่งนียั้งไม่จบ เดมิทีสกุลเหนียนรบัปากว่าวันทีส่ามจะส่งคนมา  

แต่ในวันที่สองก็ส่งพ่อบ้านใหญ่ในจวนมา บอกว่าจะปรึกษาเรื่องการจัด

งานแต่งงานวันพรุ่งนี้
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"รบัอนยัุงต้องจดังานแต่งอะไรอกี!" ท่านโหวไม่พอใจมากกับเร่ืองนี้

อย่างเห็นได้ชัด

พ่อบ้านสกุลเหนียนเอ่ยตอบ "นายท่านของเราบอกว่ายินดีจะ 

ออกเงินห้าร้อยต�าลึง ขอเพียงจัดงานแต่งให้คุณหนูของเราให้สมหน้าตา

สักหน่อย"

เห็นทเีพ่ือบตุรสาวผูน้ี้แล้วสกุลเหนียนนบัได้ว่าพยายามท�าทุกอย่าง

อย่างเต็มที่ทีเดียว

สามารถมีเงินเพิ่มขึ้นห้าร้อยต�าลึงย่อมเป็นเรื่องดี กแ็ค่จัดโต๊ะเลี้ยง

ไม่กี่โต๊ะ เชิญแขกคนสนิทมาจ�านวนหนึ่งเท่านั้น ท่านโหวจึงรับปากทันที

ถึงวันที่สาม เกี้ยวเจ้าสาวก็แบกคุณหนูเหนียนเข้ามาที่จวนโหว

เพราะในจวนไม่มีนายหญิงคอยจัดการ ดังนั้นจึงสั่งจองโต๊ะท่ี 

หอสุราในเมือง

ตอนทีห่รเูสีย่วนันตามชงิโม่เหยียนไปถึงหอสรุา เพ่ิงจะถึงตอนเทีย่ง 

แต่ภายในหอสรุากลบัสงบเงียบ แม้แต่หญิงสาวทีค่อยต้อนรบัอยู่ข้างล่าง

บนใบหน้ายังไม่มีแม้รอยยิ้ม

หรูเสี่ยวนันเงยหน้าตั้งใจมองเสื้อผ้าที่คุณชายรองสวมใส่ มันคือ 

ชุดมงคลสีแดงจริงๆ

"เจ้าดูอะไรอยู่" ชิงโม่เหยียนเอ่ยถาม

หรูเสี่ยวนันแลบลิ้น "ข้าคิดว่าเดินเข้าผิดที่ นึกว่าเขาจัดงานศพกัน

เสียอีก..."

ชิงโม่เหยียนแทบจะปั้นหน้าน่ิงไม่ไหว ในที่น้ีคนที่มีความคิดเช่นนี้

คงมไีม่น้อยแน่นอน แต่คนทีก่ล้าพูดออกมาตามตรงกลบัมเีพียงหรเูสีย่วนัน 
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ผู้เดียว

เดิมทีเป็นการรับอนุ แม้แต่ครอบครัวที่ร�่ารวยก็ไม่จัดอย่างให ้

ความส�าคัญเช่นน้ี คนท่ีมีหน้ามีตาเหล่านั้นแม้จะอยากมา เห็นสภาพนี้

แล้วก็คงจะถอยกลับบ้านตนเองไป

ด้วยฐานะของพวกเขา มาดื่มสุรามงคลในสถานที่แบบนี้ เป็นการ

เสียหน้าอย่างยิ่ง

ทางสกลุเหนยีนมแีขกมาย่ีสบิกว่าคน ทางจวนโหวมเีพียงสบิกว่าคน  

ส่วนใหญ่เป็นสหายเสเพลของคุณชายรอง ขุนนางที่มียศต�าแหน่งจริงๆ 

นอกจากชิงโม่เหยียนแล้วก็ไม่มีใครสักคน

ทุกคนเห็นชิงโม่เหยียนมาจึงเงียบเสียงลงทันที แม้แต่คุณชายรอง

ก็ยังมีสีหน้าอึดอัดขึ้นทันใด

หรเูสีย่วนนัมองไปโดยรอบเหมอืนตรงนัน้ไม่มใีคร นางสนใจเพียงว่า 

อาหารวันนี้จะถูกใจนางหรือไม่

ทว่าน่าเสียดายท่ีอาหารซึ่งดูอุดมสมบูรณ์เหล่านี้รสชาติกลับ 

ย�่าแย่มาก นางจึงโยนตะเกียบทิ้งอย่างโมโห

ในตอนนี้เองแขกผู ้หน่ึงในงานลุกขึ้นมา ดูแล้วอายุไม่ถึงย่ีสิบ  

สวมเสื้อผ้าธรรมดา เขามาตรงหน้าชิงโม่เหยียนแล้วคารวะ "รองตุลาการ 

วันนี้ข ้าใช้สุรามงคลค�านับท่านหนึ่งจอก โชคดีท่ีท่านช่วยหางาน 

กองดูแลฟืนไฟในกรมโยธาให้ข้า ตอนนี้ข้าได้เข้าไปแทนต�าแหน่ง 

ล�าดับหลักขั้นเก้าที่ขาดคนแล้ว"

ชงิโม่เหยียนย้ิมบางๆ "แค่เรือ่งเลก็น้อย งานนัน้ได้เงนิพอใช้หรอืไม่"

คนผู้น้ันพยักหน้าหงึกๆ "รองตุลาการวางใจได้ ทุกเดือนได้เสบียง
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ห้าตั้น* งานที่ท�าไม่ยุ่งยาก โชคดีที่ได้ท่านช่วยเหลือ"

ได้ฟังค�าพูดนี้แล้วคุณชายรองที่นั่งอยู่ข้างๆ ก็หน้าซีดเผือดในทันที

งานนี้ก็คืองานที่ชิงโม่เหยียนหาให้เขาก่อนหน้านี้ไม่ใช่หรือ เหตุใด

เขาจึงให้คนอื่นไปแล้ว...

* ตั้น เป็นหน่วยมาตราตวงสมัยโบราณของจีน มีค่าเท่ากับ 10 โต่ว หรือ 100 ลิตร
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125
    

คณุชายรองยกสรุาคารวะอยู่ทางนี ้อกีทางหน่ึงก็เงีย่หฟัูงชงิโม่เหยียน 

พูดคุยกับคนผู้นั้น

เรื่องงานกองดูแลฟืนไฟกรมโยธาก่อนหน้านี้ชิงโม่เหยียนเคยพูด 

ต่อหน้าเขา ต�าแหน่งที่เข้าไปแทนก็เป็นเจ้าหน้าที่ล�าดับหลักขั้นเก้า และ

มากที่สุดก็ปีนขึ้นไปเป็นได้แค่ขั้นหกเท่านั้น

ด้วยความคิดของคุณชายรอง เขาย่อมไม่เห็นอยู่ในสายตา

แขกหลายคนที่ฝั่งซ้ายของโต๊ะล้วนเป็นสหายของเขา ทุกคนพากัน

พูดถกกันไปต่างๆ นานา

"มิน่าระยะนี้เขาจึงไม่ออกมาดื่มสุรา ที่แท้หางานได้แล้วนี่เอง"

"เป็นแค่เจ้าหน้าทีล่�าดบัหลกัข้ันเก้ามอีะไรดเีด่นกันเล่า" มคีนเหมอืนกับ 

คุณชายรองที่ไม่เห็นงานนี้อยู่ในสายตาเช่นกัน

"เจ้าจะรู้อะไร เขาอยู่ในบ้านก็เป็นเพียงลูกอนุ นี่เป็นงานสบาย  
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ตอนนีเ้ขาได้รบัความช่วยเหลอืจากรองตลุาการ อกีไม่ก่ีปีก็ได้ขึน้ขัน้หกแล้ว  

นัน่เป็นงานท่ีเงินดีมาก ทุกเดือนเฉพาะเงินค่าน�า้ชาทีม่คีนน�ามาให้ก็พอจะ 

ใช้พักในหอชิงซื่อได้หลายคืนแล้ว..."

ค�าพูดเหล่านี้ล้วนลอยไปเข้าหูของคุณชายรอง เขาบอกไม่ถูกว่า 

ในใจตอนนี้รู้สึกเช่นใด

เดิมทีเป็นงานที่เขารังเกียจ เหตุใดตอนนี้ฟังไปแล้วช่างย่ัวยวนใจ

เช่นนี้

การพักในหอชิงซื่อหน่ึงคืนอย่างน้อยต้องใช้เงินย่ีสิบกว่าต�าลึง  

ในครอบครัวคนทั่วไป เงินเล็กน้อยเท่านี้พอใช้ได้หนึ่งปีแล้ว

เขามวัแต่หมกมุน่กับความคิดในใจ ตอนยกสรุาคารวะจงึเหม่อลอย 

ตอนหมุนตัวกลับเกือบจะชนเข้ากับคนอื่น

"เสี่ยวนัน มานี่" ชิงโม่เหยียนปั้นหน้านิ่งส่งเสียงเรียก

คุณชายรองในตอนนี้จึงพบว่าเมื่อครู่คนท่ีเขาเกือบจะเดินชนคือ 

หรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันเดินยิ้มสดใสมานั่งลงข้างกายชิงโม่เหยียน

ชงิโม่เหยียนเหลอืบมองน้องรองของเขาแวบหนึง่แล้วลดเสยีงพูดว่า  

"ไปท�าเรื่องเลวร้ายอะไรมาอีก"

หรเูสีย่วนันกะพรบิดวงตาโต "ไม่มอีะไร...แค่ใส่ของให้เขาเลก็น้อย"

ห่อกระดาษที่ได้จากคุณชายรองไปในครั้งก่อนผ่านการปรับปรุง 

ของนาง ผงที่ใส่ไว้ข้างในจึงมีผลเป็นอย่างอื่นแล้ว

"ท่านไม่โกรธใช่หรือไม่" นางกังวลใจอยู่บ้าง เพราะไม่ว่าเกิดเรื่อง

อะไรขึ้นคนที่ขายหน้าก็คือจวนโหว
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ชงิโม่เหยียนเลกิค้ิว พูดอย่างไม่ถือสาว่า "เจ้าอยากเล่นกเ็ล่นไปเถอะ 

เกิดอะไรขึ้นข้าจะรับแทนเจ้าเอง"

หรูเสี่ยวนันปิดปากหัวเราะไม่หยุด แม้แต่ตาก็หยีเล็กเสียจนมอง

แทบไม่เห็นแล้ว

มพีวกสตรส่ีงสายตามองมาทางน้ีบ่อยครัง้ บางคร้ังก็เดนิมาเหมอืน

อยากจะพูดคุยกับหรูเสี่ยวนัน

ชงิโม่เหยียนรูส้กึร�าคาญ ไม่นานก็น�าหรเูสีย่วนันออกจากงานเล้ียงไป

"จะไปที่ใด" หรูเสี่ยวนันเอ่ยถาม ดูเหมือนไม่ค่อยยินดีเท่าใด

"เข้าวัง" ชิงโม่เหยียนพานางลงจากหอสุรา แล้วอุ้มนางข้ึนรถม้า  

"เจ้าท�ายันต์แทนตัวเสร็จแล้วไม่ใช่หรือ จะปล่อยให้ฝ่าบาททรงรอต่อไป

เช่นนี้หรือไร"

หรูเสี่ยวนันแลบลิ้น "ข้าก็แค่อยากดูเรื่องสนุกก่อน"

เพ่ือไม่ให้คนอืน่สงสยั นางจงึไม่กล้าให้ผงยานัน่ออกฤทธ์ิเร็วเกินไป 

นางอยากเห็นด้วยตาตนเองว่าผลของมันเป็นอย่างไร

ชิงโม่เหยียนยื่นมือมาดีดหน้าผากนางหนึ่งที ช่างเป็นเด็กที่ก่อเรื่อง

โดยไม่กลัวจะเกิดความวุ่นวายใหญ่โตจริงๆ

จากน้ันท้ังสองคนก็เดนิทางเข้าวงั หรเูสีย่วนันเอายันต์แทนตวัมอบ

ให้ฮ่องเต้

ฮ่องเต้ถือยันต์ไม้พลิกดูไปมา ชอบมากจนไม่ยอมวางลง ก่อนจะ

พระราชทานของว่างให้นางกล่องหนึ่ง

หรเูสีย่วนนัย้ิมเบกิบาน กล่าวขอบคณุแล้วก็เปิดกล่องออกกินทันที

ฮ่องเต้มีสีหน้าประหลาดใจ ชิงโม่เหยียนจึงอธิบายว่า "เสี่ยวนัน 
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ยังไม่ได้กินอะไร ขอฝ่าบาททรงอภัยด้วย" จากน้ันเขาก็เล่าเร่ืองที่ 

คุณชายรองรับอนุให้อีกฝ่ายฟังอย่างคร่าวๆ

ฮ่องเต้ฟังแล้วมสีหีน้าไม่ค่อยพอใจ "ก็แค่รับอน ุต้องจดังานใหญ่โต

ไปเพื่ออะไร มันเหมาะสมหรือ"

ชิงโม่เหยียนก้มหน้าไม่กล่าวค�าใดต่อ

ฮ่องเต้เงียบไปสักครู่จึงเอ่ยปากพูดว่า "น้องชายคนรองของเจ้า 

ยังอยู่บ้านเฉยๆ ไม่มีงานมีการท�าใช่หรือไม่"

"พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมหางานในกองดูแลฟืนไฟกรมโยธาให้เขา  

แต่เขารังเกียจว่าต�่าต้อย...ปฏิเสธไป" ชิงโม่เหยียนไม่คิดจะปิดบัง 

แม้แต่น้อย เขาพูดทุกอย่างออกมาตามตรง

ฮ่องเต้มสีีหน้าเคร่งเครยีดย่ิงขึน้ "ช่างเถอะ เจ้าท�าหน้าท่ีของเจ้าให้ดี 

ก็พอ ได้ยินว่าระยะน้ีเจ้าดแูลสขุภาพได้ไม่เลว อาการป่วยไม่ได้ก�าเริบอกี 

ใช่หรือไม่"

เรื่องที่ชิงโม่เหยียนได้รับพิษกู่คนนอกรู้เพียงว่าเป็นโรคประหลาด  

มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ความจริงเรื่องนี้

แต่เรื่องประเภทนี้เห็นได้ว่าปิดบังหูตาของฮ่องเต้ไม่ได้

ชงิโม่เหยียนพลกิชายเสือ้คุกเข่าลงทนัใด "ระยะนีง้านในศาลต้าหลี่

จดัการหมดแล้ว กระหม่อมอยากจะออกจากเมอืง น�าเสีย่วนันไปตามหา

คนในตระกูลของนาง..."

ครัง้ก่อนเขาเคยพูดเรือ่งนีต่้อหน้าฮ่องเต้แล้วครัง้หนึง่ ยกเรือ่งเก่าน้ี

มาพูดอีกครั้ง เห็นทีเขาได้ตัดสินใจแล้ว ฮ่องเต้คิดสักครู่พลางมองหน้า 

หรูเสี่ยวนัน ก่อนจะพยักหน้า "ให้เวลาเจ้าหนึ่งเดือน"



116

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 2

ชิงโม่เหยียนประสานมือรับค�า

หลังออกจากต�าหนักใหญ่แล้ว หรูเสี่ยวนันก็ตื่นเต้นยินดีเป็นพิเศษ 

"พวกเราจะออกจากเมืองหลวงเมื่อใดหรือ"

"อีกสามวัน"

หรูเสี่ยวนันคิดสักครู่ก็เอ่ยว่า "ข้าไปพบองค์แปดสักครู่ได้หรือไม่"  

ไม่ได้พบอวี๋เฟิงหวานานแล้ว ไม่รู้ว่าวิธีท่ีเสนอให้เขาไปเป็นอย่างไรบ้าง 

เขา 'รับผิดชอบ' หลิงจิ้งเซียวส�าเร็จหรือไม่

"วันน้ีไม่ได้" ชิงโม่เหยียนมองดูใบหน้าท่ีเต็มไปด้วยความคาดหวัง

ของเจ้าตัวเล็ก ในดวงตาแฝงความอึมครึม

"เพราะเหตุใด"

"สองสามวันน้ีครฝึูกมาสอนการร่ายร�าให้เขาในต�าหนกั เจ้าไม่เหมาะ 

จะไปพบ" ชิงโม่เหยียนไม่ยอมให้นางได้โต้เถียงก็เดินน�านางออกจาก

ประตูวังทันที

"ก็แค่ฝึกร่ายร�าเท่านั้น เหตุใดข้าจึงไปไม่ได้"

ชิงโม่เหยียนถอนหายใจแล้วหยุดยืน

ไม่รู้เพราะเหตุใด หรูเสี่ยวนันจึงรู้สึกว่าแววตาของเขาดู...เศร้าโศก

"เพราะคนท่ีมาสอนร่ายร�าเหล่านั้น...ล้วนเป็นนักแสดงชาย ข้าว่า

องค์แปดคงไม่อยากให้เจ้าเห็นแน่นอน"

หรูเสี่ยวนันตะลึงไป

"เหตใุดพวกเขาต้องท�ากับเขาแบบนีด้้วย" เด็กชายท่ีมรีปูร่างหน้าตา

น่าดูกว่าเด็กหญิงผู้นั้น เหตุใดเขาต้องถูกบีบให้เรียนอะไรแบบนี้ด้วย

"เรื่องในวัง เจ้ารู้ยิ่งน้อยยิ่งดี" ชิงโม่เหยียนพูดอย่างจริงจัง
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ตอนที่ออกประตูวังชั้นสุดท้าย มีคนผู้หนึ่งเดินมาตรงหน้า เขา 

สวมชุดแพรลายหมั่ง รูปร่างผอมบาง บนใบหน้ามีรอยย้ิมงามสง่า  

บนหัวไหล่เขามีเตียวขาวเกาะอยู่ มันถลึงตาจ้องมาที่หรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันคว้าชายเสื้อของชิงโม่เหยียนเอาไว้ แล้วหลบไป 

ข้างหลังเขา

ถึงแม้ตอนนี้นางจะใช้วิชาเวทได้ แต่สัญชาตญาณของสัตว์ท�าให้

นางหวาดกลัวเตียวขาวตัวน้ีมาก ท�าให้ทุกครั้งที่เห็นมัน ปฏิกิริยาแรก 

ของนางก็คือการหนี

"รัชทายาท" ชิงโม่เหยียนประสานมือค�านับ

อวี๋ชิงเฉิงฉีกยิ้มบางๆ "รองตุลาการจะออกจากวังแล้วหรือ"

จากนั้นชิงโม่เหยียนก็พูดคุยตอบอีกฝ่ายแบบขอไปที ยามที่ก�าลัง

จะเดินผ่านองค์รัชทายาทนั้นก็เห็นเตียวขาวบนตัวของอีกฝ่ายกระโดด

ลงพื้น พุ่งตรงไปที่ตัวหรูเสี่ยวนัน

หรูเสี่ยวนันตกใจจนขนลุก ขยับตัวเข้าหลบในอ้อมกอดของ 

ชิงโม่เหยียนโดยไม่ต้องคิด

ชงิโม่เหยียนสะบดัแขนเสือ้ปัดเตยีวขาวโดยแรง "รชัทายาท ท�าเช่นนี้ 

หมายความว่าอย่างไร"

เตียวขาวโจมตีพลาดเป้าจึงรีบถอยกลับไป

องค์รชัทายาทโน้มตวัอุม้เตยีวขาวของเขาข้ึนมา รอยย้ิมบนใบหน้า

มีความนัยลึกซึ้ง "ดูเหมือนนางจะกลัวสัตว์เลี้ยงของข้ามาก"

หรูเสี่ยวนันกัดฟันกรอดๆ

นับจากมาถึงโลกนี้ ศัตรูคนแรกของนางก็คือสัตว์ตัวนี้ นางจะ 
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ไม่กลัวได้อย่างไร น่ีแทบจะกลายเป็นสิ่งที่นางฝังใจไปแล้ว ถึงตอนนี้ 

นางก็ยังจ�าตอนท่ีถูกอีกฝ่ายงับคอได้ บาดแผลน้ันท�าเอาปวดอยู่นาน  

แม้แต่จะหมุนคอก็ยังล�าบาก
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126
    

องค์รัชทายาทมองหรูเสี่ยวนันแล้วฉีกย้ิม "เด็กคนน้ีใจเสาะเกินไป

แล้ว ได้ยินว่านางยังมีวิชาเวทประหลาด ช่วยคนของที่ว่าการซุ่นเทียนไว้

ไม่น้อย เหตุใดจึงมากลัวเตียวขาวของข้าได้"

ดวงตาสีเขียวสุกใสของหรูเสี่ยวนันมีน�้าตาคลอ นางก็อยากรู้ว่า 

เหตุใดตนเองจึงกลัวสัตว์ตัวนี้นัก

แต่ก็จนปัญญาจะหาค�าตอบ นางแค่เห็นอีกฝ่ายก็อยากหนีแล้ว

ยามน้ีเองช่วงเอวของนางถูกรดัแน่นขึน้ในทนัใด ชงิโม่เหยยีนอุม้นาง 

ขึ้นมา "ในเมื่อรัชทายาททรงรู้ว่านางขี้กลัวก็อย่าแกล้งนางเช่นนี้เลย"

แม้ชิงโม่เหยียนจะมีน�้าเสียงไม่เป็นมิตร แต่องค์รัชทายาทก็ 

ไม่ได้โกรธ บนใบหน้ามีรอยย้ิมสง่างาม มือลูบคอเตียวขาว มองด ู

ชิงโม่เหยียนอุ้มหรูเสี่ยวนันเดินออกนอกประตูวังแล้วขึ้นรถม้าไป

"รัชทายาทดูเหมือนจะรู้อะไรมา" หรูเสี่ยวนันพูดอย่างไม่สบายใจ
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"อมื" ชงิโม่เหยียนท่าทางเคร่งเครยีด แววตาลกึล�า้ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่

"เขารู้เรื่องของข้าได้อย่างไร" หรูเสี่ยวนันพูดอย่างตกใจ

"เจ้าจ�าไม่ได้หรือ" ชิงโม่เหยียนมองไปที่นาง

"จ�าอะไรหรือ"

"เรื่องก่อนที่เจ้าจะมาแคว้นเยี่ยซย่า"

หรูเสี่ยวนันตัวแข็งเกร็ง นางไม่ใช่ตัวชะมดเช็ดจริงๆ เสียหน่อย  

ตอนทีน่างมาถึงโลกน้ี ลมืตาขึน้มาก็อยู่ในกรงแล้ว นางจะจ�าได้อย่างไรว่า 

ตนเองมาจากที่ใด

นางพยายามท�าท่าครุ่นคิด "คงเป็นเพราะตอนน้ันข้าเด็กเกินไป...

จึงจ�าไม่ได้แล้ว"

ชิงโม่เหยียนไม่ได้สงสัยในเรื่องนี้ เพราะการมีตัวตนอยู่ของนาง 

ก็เพียงพอที่จะท�าให้คนเกิดความประหลาดใจได้แล้ว

"เจ้าเป็นเครื่องบรรณาการมาจากแคว้นฉี..." ชิงโม่เหยียนพูด 

เสียงเรียบ "เรื่องนี้รัชทายาทเป็นคนรับผิดชอบ ตอนน้ันเตรียมจะเอาเจ้า

มาเป็นเหยื่อพิเศษมอบให้แก่ฝ่าบาท"

หรูเสี่ยวนันมองเขาอย่างตกใจ เรื่องนี้นางได้ฟังเป็นครั้งแรก

"ข้าไม่รู้ว่าตอนนั้นเจ้าหนีออกมาได้อย่างไร แต่ภายหลังรัชทายาท

ส่งคนตามสืบเรื่องนี้ไม่น้อย เขาคงจะมีแผนการอย่างอื่น รัชทายาท

พระองค์นี้เป็นคนที่คาดเดาได้ยากจริงๆ"

หรูเสี่ยวนันกะพริบตา "หรือเขาคิดจะเอาข้าไปมอบเป็นสัตว์เลี้ยง

ของฮ่องเต้"

ชงิโม่เหยียนนิง่เงียบไปทนัใด สมองท่ีสามารถคดิค�าตอบแบบง่ายๆ 
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นี้ออกมาได้ ใต้หล้านี้ไม่มีใครอีกแล้วจริงๆ

ยามที่ทั้งสองกลับถึงจวนโหว ท้องฟ้าบอกเวลาใกล้พลบค�่าแล้ว

ภายในจวนดูเงียบเชียบ แม้แต่เหล่าบ่าวไพร่ล้วนก้มหน้าก้มตา  

ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดัง

"คุณชายรองล่ะ" ชิงโม่เหยียนถามขึ้น

"กลับมาแล้วขอรับ ตอนอยู่ที่หอสุราด่ืมมากเกินไป ก่อเรื่องวุ่น 

จนไม่เป็นท่า ตอนนี้เพิ่งถูกคนประคองกลับเรือนพักไปขอรับ"

หรูเสี่ยวนันป้องปากหัวเราะเยาะ

ชิงโม่เหยียนมองนางแวบหนึ่ง "เจ้าท�าอะไรไปบ้าง"

หรูเสี่ยวนันเขย่งปลายเท้าขึ้นมากระซิบข้างหูเขาพักหนึ่ง

ชงิโม่เหยียนมมุปากกระตกุหลายที ดเูหมอืนไม่รูจ้ะร้องไห้หรอืหวัเราะดี

ในเวลาเดียวกันนี้ภายในห้องหอของคุณชายรอง

คุณหนูเหนียนนั่งอยู่ข้างเตียง ใบหน้าซีดขาว

คุณชายรองนอนหงายอยู่บนเตียง เมามายจนไม่รู้เรื่องรู้ราว

"คุณหนู วันมงคล ท่านอย่าเศร้าใจไปเลยเจ้าค่ะ" สาวใช้ที่ตามมา

จากสกุลเหนียนพูดปลอบ

"ยังเรียกคุณหนูอีก ระวังคนอื่นจะได้ยินเข้า" สาวใช้อีกคนต�าหนิ

"คือ...คือเหนียนซื่อ*" สาวใช้ก้มหน้า

คุณหนูเหนียนปลดผ้าคลุมหน้าออก ภายในห้องกองเต็มไปด้วย 

ของที่เป็นสินเดิมของนาง

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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"สินเดิมของข้าเหล่านั้นจัดเก็บดีแล้วหรือยัง" นางเอ่ยถาม ในเมื่อ

นางแต่งเข้ามาแล้ว ของเหล่านั้นก็นับเป็นที่พึ่งเดียวของนาง

"เก็บเข้าไปในคลังเก็บของแล้วเจ้าค่ะ" สาวใช้คนหนึ่งพูด "แต่ว่า...

เมื่อครู่ตอนบ่าวไปที่คลังเก็บของพบว่าหลายห้องในนั้นล้วนว่างเปล่า"  

สาวใช้พูดเสียงเบา

"พวกเขาอาจจะตัง้ใจขยับท่ีในคลงัให้ฮหูยินของพวกเราเก็บของก็ได้"  

สาวใช้อีกคนหนึ่งพูด "จวนโหวจะละโมบอยากได้ของของฮูหยินพวกเรา

อย่างนั้นหรือไรเล่า"

ระหว่างที่ทุกคนพูดซุบซิบกัน คุณชายรองที่อยู่บนเตียงก็ตื่นขึ้นมา

คุณหนูเหนียนรีบเข้าไปเอ่ยถาม "กระหายน�้าหรือไม่"

คุณชายรองกุมหัว ตอบรับเสียงอู้อี้

สาวใช้ข้างกายรีบยื่นน�้าให้คุณหนูเหนียน

คุณชายรองลุกขึ้นอยากจะรับมา พอเงยหน้าข้ึน มองเห็นใบหน้า

คุณหนูเหนียนก็ร้องเสียงดังลั่นพลางปัดถ้วยตกแตก

"อ๊าก! ปี...ปีศาจ!"

ในห้องหอมีเสียงร้องหวาดกลัวของคุณชายรองดังขึ้น

ภายในเรือนของชิงโม่เหยียน หรูเสี่ยวนันนอนหมอบอยู่บนเตียง  

เอาหมท่ีูแกะสลกัจากหยกวางไว้บนหมอน นบัไปทีละตวั แล้วนับกลบัมา 

ทีละตัว

"ในเรือนคุณชายรองวุ่นวายขึ้นมาแล้วขอรับ" บ่าวข้างนอกพูด 

"คุณชายรองดื่มสุรามากเกินไป เห็นหน้าเจ้าสาวท่ีเพ่ิงแต่งเข้าบ้านเป็น

ปีศาจ ทั้งยังไล่ตีไปทั่วเรือนเลยขอรับ..."
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หรูเสี่ยวนันส่งเสียงหัวเราะออกมาทันใด

ชิงโม่เหยียนในมือถือหนังสือพลางเงยหน้ามองมาที่นาง ดวงตา 

ฉายแววรักใคร่เอ็นดูยิ่ง

"วางใจได้ ยานี้จะสลายไปในคืนเดียว" หรูเสี่ยวนันขยับไปที่ข้างขา

ของเขาแล้วพูดประจบต่อว่า "ใครให้เขามาจับข้าล่ะ ข้าย่อมต้องระบาย

ความโกรธบ้างน่ะสิ"

ชิงโม่เหยียนยกมุมปากย้ิม ไม่ได้พูดอะไรตอบ ทว่านี่ก็เท่ากับ

เป็นการยอมรับกลายๆ แล้ว

หรูเสี่ยวนันนอนหนุนขาของเขา ในมือถือหมูหยกเล่น ผมด�า 

ปล่อยสยายราวกับสายน�้าในแม่น�้าไหลอยู่กลางเตียงกระนั้น

ชิงโม่เหยียนพลิกเปิดหนังสือ พอเขาก้มหน้าลงมองบนตักอีกครั้ง 

หรูเสี่ยวนันก็นอนหลับสนิทไปแล้ว มือข้างหนึ่งยังจับหมูหยกของล�้าค่า

ของนางอยู่ เผยอริมฝีปากที่ราวกับกลีบส้มอิ่มน�้าเอาไว้

ชิงโม่เหยียนโน้มตัวลงมา หย่ังเชิงอยู่นาน สุดท้ายประทับจุมพิต 

ลงไปบนแก้มของนางอย่างแผ่วเบาด้วยความรักใคร่เอ็นดู...

ค�า่คนืฤดูใบไม้ร่วงเงยีบสงัด นอกหน้าต่างมเีพียงเสยีงร้องของแมลง

เช้าวันต่อมาในเรือนพักของชิงโม่เหยียนก็วุ่นวายข้ึน เสวียนอว้ี 

เดินเข้าออกห้องหลักไม่หยุด

ชิงโม่เหยียนออกจากเมืองครั้งนี้จะพาหรูเส่ียวนันไปด้วย ดังนั้น

ต้องเตรียมของไม่น้อย แม้แต่เสื้อคลุมหนังจิ้งจอกท่ีหนาเทอะทะก็ยัง

ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า

มองไปท่ัวเรือนน้ีแล้ว คนที่ว่างงานที่สุดคงเป็นนาง...ไม่ใช่สิ ยังมี
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อีก 'คน' ก็คือหุ่นมนุษย์เชียนซาง

นอกจากฆ่าคน เชยีนซางท�างานอะไรได้ไม่ดีสกัอย่าง อกีทัง้ยังท�าให้

เรื่องง่ายๆ กลายเป็นซับซ้อนไปได้ ดังนั้นทุกคนยอมที่จะให้ 'นาง' อยู่ให้

ห่างสักนิดดีกว่า

หรเูสีย่วนนัช่วยเลอืกชดุสตรชีดุหน่ึงให้เชยีนซางและใส่หมวกม่านแพร 

ท่ีมผ้ีาบางสดี�าห้อยยาวมาถึงเอว ดไูปแล้วให้ความรูส้กึเหมอืนจอมยุทธ์หญิง 

ทั่วไป

"เชียนซาง เจ้าขีม้่าเป็นหรอืไม่" หรเูสีย่วนนัคดิถึงเรือ่งส�าคัญเรือ่งหน่ึง 

ขึ้นมา หากพวกเขาจะเดินทางไกลต้องขี่ม้า จะให้เชียนซางวิ่งตามอยู่ 

ข้างหลังไม่ได้กระมัง

"ขี่ม้าหรือ" เชียนซางส่ายหน้า

ไม่เป็นจริงๆ ดังคาด เห็นทีคงต้องเตรียมรถม้าให้สักคันแล้ว

หรเูสีย่วนนัออกไปหาชงิโม่เหยียน ผลปรากฏว่าเห็นพ่อบ้านในจวน

ก�าลังพูดคุยกับชิงโม่เหยียนอยู่

เพียงชั่วครู่พ่อบ้านก็ค�านับแล้วจากไป สีหน้าของชิงโม่เหยียนด ู

ไม่ค่อยน่าดูนัก

"เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ" หรูเสี่ยวนันเอ่ยถามด้วยความสงสัย

"ตอนเทีย่งพวกเราไปกินอาหารทีเ่รอืนหน้ากัน" ชงิโม่เหยียนพูดด้วย

น�้าเสียงเย็นชา

ไปเรอืนหน้า...ก็คอืเรอืนของท่านโหว เหตใุดจู่ๆ  จงึอยากให้พวกเรา

ไปกินอาหารด้วยเล่า

หรูเสี่ยวนันเต็มไปด้วยความสงสัย ทว่ามองดูสีหน้าเรียบเฉยของ 
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ชิงโม่เหยียนแล้วนางก็ไม่กล้าพูดจาส่งเดช ท�าได้เพียงยอมตามเขาไป

อย่างเชื่อฟัง

เมื่อถึงเวลาชิงโม่เหยียนและหรูเสี่ยวนันก็มาที่เรือนหน้า

บนโต๊ะในห้องจัดอาหารไว้เต็ม ท่านโหวปั้นหน้าเครียดนั่งอยู่บน

เก้าอี้ ราวกับมีใครท�าอะไรให้เขาไม่พอใจอย่างนั้น

"ท่านพ่อ" ชิงโม่เหยียนเรียกขานอีกฝ่ายเสียงเรียบ

หรูเสี่ยวนันขยับปาก นางไม่อยากจะค�านับอีกฝ่ายเลยจริงๆ

ในขณะทีน่างก�าลงัลงัเลน้ีเอง ชงิโม่เหยียนก็ดึงตัวนางลงน่ัง เห็นได้ว่า 

ไม่ได้คิดจะให้นางเคารพทักทายท่านพ่อของเขา

กล้ามเน้ือข้างแก้มของท่านโหวกระตุก แค่นเสียงสบถเย็นชา แต่

กลับไม่ได้ท�าอะไรมากกว่านั้น

หรเูสีย่วนันรูส้กึประหลาดใจมาก ตาเฒ่าผูน้ีต้้องมเีร่ืองอะไรแน่นอน 

ไม่เช่นนั้นคงจะกระโดดขึ้นมาด่านางแล้ว

ระหว่างทีห่รเูสีย่วนนัก�าลงัคดิเช่นนัน้ คณุชายรองกพ็าคุณหนเูหนยีน 

เข้าประตูมา ท้ังสองคนใบหน้าเขียวช�้า ราวกับเพ่ิงเล่นงิ้วมาไม่ทันลบ 

เครื่องประทินโฉมกระนั้น

หรูเสี่ยวนันกัดริมฝีปากแน่น กว่าจะกลั้นรอยย้ิมชั่วร้ายบนใบหน้า

เอาไว้ได้ช่างไม่ง่ายเลยจริงๆ
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คณุชายรองน�าคุณหนเูหนยีนเข้ามาคารวะท่านโหว ท้ังสองเอ่ยปาก

เรียกพร้อมกันว่า "ท่านพ่อ"

ท่านโหวหน้าเขยีวคล�า้ ต�าหนเิสยีงดังว่า "ตอนน้ีเวลาใดแล้ว เหตใุด

ไม่รู้จักมาให้เร็วกว่านี้!"

คุณชายรองหน้าสลด ทรมานมาทั้งคืน เห็นได้ว่าเป็นทุกข์มาก แต่

เขาคุ้นเคยกับการด่าทอต�าหนิของท่านพ่อแล้ว ดังน้ันจึงยืนฟังค�าต�าหนิ

อยู่ตรงนั้นอย่างชินชา

คุณหนูเหนียนสวมเสื้อคลุมผ่าหน้าแขนยาวปักลายดอกสีชมพู  

หวีเกล้าผมทรงสตรีที่แต่งงานแล้ว ก้มหน้ายืนอยู่ข้างหลังคุณชายรอง  

ในใจโศกเศร้าอย่างมาก แม้นางจะฝันกยั็งคดิไม่ถึงว่าแต่งเข้ามาในคนืแรก 

ก็ถูกบุรุษของตนตบตีเช่นนี้ ซ�้ายังมาชี้หน้าว่านางเป็นปีศาจอีกด้วย

บ่าวไพร่ทั้งเรือนล้วนถูกท�าให้ตกใจ ทั้งดึงรั้งและพูดกล่อม กว่าจะ
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หลอกให้คุณชายรองไปนอนที่ห้องหนังสือได้ไม่ง่ายดายนัก

นางร้องไห้อยู่ในห้องทั้งคืน ยามน้ีแม้แต่อาหารเช้าก็ยังไม่ได้กิน

ลงท้อง

ท่านโหวต�าหนิสั่งสอนคุณชายรองอย่างแรง แต่ความสนใจของ 

หรูเสี่ยวนันกลับถูกอาหารบนโต๊ะดึงดูดไปเสียหมด ก่อนท่ีท้องของนาง 

จะส่งเสียงร้องดังจ๊อกๆ ขึ้นมาอย่างไม่ถูกเวลา

ทุกคนพากันหันมองไปทางนาง หรูเสี่ยวนันหน้าแดงรีบก้มหน้าลง

ทันที

บ้าจริง ตอนเช้านางกินมากกว่าใคร เหตุใดกลับหิวเร็วกว่าคนอื่น

เช่นนี้ได้

เทียบกับสีหน้าแปลกประหลาดของคนอื่นแล้ว ตอนที่ชิงโม่เหยียน 

มองนางในดวงตาฉายความเข้าอกเข้าใจ เพราะเขารู้ว่าเจ้าตัวเล็กโตไว  

ร่างกายย่อมต้องการอาหารมากกว่าผู้อื่น

ชงิโม่เหยียนมองดูอาหารหลายอย่างบนโต๊ะแล้วถามนางเสยีงเบาว่า  

"อยากกินอะไร"

หรูเสี่ยวนันส่ายหน้าเด็ดเดี่ยว

ชิงโม่เหยียนรู้สึกแปลกใจ ไม่เคยเห็นนางส�ารวมเช่นนี้มาก่อน  

หรือเป็นเพราะนางโตแล้วจึงรู้ความ

ท่านโหวกระแอมหลายทีก่อนเอ่ยว่า "ทุกคนนั่งเถอะ"

คุณชายรองเหมือนถูกปลดปล่อยจากโซ่ตรวนรีบนั่งลงทันใด

คุณหนูเหนียนตามมานั่งลงข้างกายเขาเช่นกัน

ยามนี้เองชิงโม่เหยียนวางถ้วยชาในมือลงโดยแรง
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ท่านโหวช้อนตาข้ึนมองไปทางคณุหนูเหนียน "จวนโหวของพวกเรา

ไม่ใช่ตระกูลเล็กๆ เหล่านั้น คนเป็นอนุอยากนั่งก็นั่งได้หรือ!"

คุณหนูเหนียนหน้าซีดเผือด รีบลุกขึ้นแล้วคุกเข่าลงทันที นางเดิมที

ไม่ได้คิดอะไรมาก และที่ส�าคัญก็คือนางมักจะลืมฐานะของตนเอง

ถูกต้อง ตอนนี้นางไม่ใช่บุตรสาวของคฤหาสน์สกุลเหนียนคนเดิม

อีกแล้ว ตอนน้ีนางเป็นแค่อนุผู้หนึ่ง อยู่บนโต๊ะอาหารของตระกูลใหญ่  

ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะนั่ง

ท่านโหวอบรมนางอยู่นาน จึงยอมให้นางลุกขึ้นจากพื้น

นางจ�าต้องยืนอยู่ข้างคุณชายรองคอยช่วยตักอาหารให้เขา

พอแอบเหลือบมองคุณชายรองแวบหนึ่ง เห็นเขาเพียงก้มหน้า  

กินแต่อาหาร ไม่กล้ามองนางแม้แต่น้อย หัวใจของคุณหนูเหนียนก็ 

เย็นวาบไปจนถึงสุดขั้ว

ก่อนหน้าน้ีนางคิดว่าด้วยความรกัทีคุ่ณชายรองมต่ีอนาง แม้จะเป็น

อนุเขาก็ต้องปกป้องนางได้แน่นอน และคงให้ฐานะที่เทียบเท่าฮูหยิน 

แก่นางได้

แต่ความจริงโหดร้ายกว่าที่นางคิดไว้มากนัก บุรุษของนางยามอยู่

ในจวนโหว...ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง

แม้แต่พูดแทนนางสักนิดก็ไม่มี

พอนางเงยหน้ามองไปฝั่งตรงข้าม ชิงโม่เหยียนมือลูบถ้วยชา  

ใบหน้าหล่อเหลามสีหีน้าเย็นชาเหมอืนเช่นเคย ท�าให้รูส้กึเหนิห่างยากจะ 

เข้าใกล้ได้ ทว่าเขากลับเป็นถึงรองตุลาการขุนนางข้ันส่ีในศาลต้าหล่ี  

อนาคตวันหน้าไม่มีขีดจ�ากัด
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ทุกคนก้มหน้ากินอาหาร ภายในห้องมีเพียงเสียงกระทบกันของ

ตะเกียบและถ้วยจาน

ชิงโม่เหยียนไม่ได้กินอะไร เอาแต่หมุนถ้วยในมือเล่น ไม่นาน  

เขาสงัเกตเหน็ว่าเจ้าตัวเลก็ก็ไม่ได้ขยับตะเกียบเช่นกัน เขาจงึเอ่ยถามนาง 

"เป็นอะไร ไม่ถูกปากหรือ"

หรูเสี่ยวนันส่ายหน้า แล้วพูดค�าโกหกว่า "ข้าไม่หิว"

ในฐานะสัตว์เลี้ยงที่มีสายตาเป็นเลิศ ต้องรู้จักอ่านใจเจ้านายได้

สถานทีน้ี่เห็นได้ว่าเป็นทีท่ี่ชงิโม่เหยียนรงัเกียจ หากนางมาดืม่กินท่ีนี ่

มากไป ชิงโม่เหยียนคงอารมณ์เสียยิ่งกว่าเดิม

"น้องชายของเจ้าแต่งงานแล้ว สองสามวันนี้เจ้าหาเวลาเข้าวังไป 

ของานให้เขาสักงานเถอะ" จู่ๆ ท่านโหวก็พูดขึ้น

หรเูสีย่วนนัตะลงึตรงน้ันอยู่นานจงึรูตั้วว่าค�าพูดนีพู้ดกับชงิโม่เหยียน

มียางอายอยู่หรือไม่! ท่านคิดว่าชิงโม่เหยียนเป็นคนในส�านักงาน

จัดหางาน บอกว่าหางานสักงานก็มีได้หรือ ท่านไม่ดูเสียบ้างว่าบุตรชาย

คนรองของท่านเป็นคนอย่างไร...แม้แต่ถูกสตรีของตนเองหลอกยัง 

ไม่รู้เรื่องเลย

ชิงโม่เหยียนเห็นหรูเสี่ยวนันลอบแยกเขี้ยวใส่ท่านพ่อของเขา  

มุมปากที่เม้มแน่นของเขาก็ค่อยๆ คลายออก ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใคร  

เจ้าตัวเล็กของเขาจะอยู่ข้างเขาเช่นนี้เสมอ

เพ่ิงสิ้นเสียงพูดของท่านโหว คุณชายรองก็เงยหน้าขึ้นและมองมา

ทางนี้ด้วยความหวัง

"ข้าเคยหางานหน่ึงให้น้องรองแล้ว แต่เขาปฏิเสธ" ชิงโม่เหยียน 
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วางถ้วยชาลง หันมาเล่นมือของหรูเสี่ยวนัน ฝ่ามือเล็กนุ่มนิ่ม หลังมือ 

มีรอยบุ๋มป้อมๆ สามรอย กดลงไปรู้สึกสบายมาก

"งานน่ันแย่เกินไปสักหน่อย" คุณชายรองพูดโอดครวญ "เป็นแค่

ล�าดับหลักขั้นเก้า...ต้องรอให้มีต�าแหน่งว่างจึงจะขึ้นเป็นขั้นหกได้..."

"มีพ่ีคอยช่วยอยู่ในราชส�านัก อีกแค่ปีสองปีก็คงได้เล่ือนข้ึนข้ันหก 

ถึงตอนนั้นก็ย้ายไปเป็นทหารดูแลกองนาในกรมโยธา ควบคุมดูแลการ

ขุดถ่านหินและการใช้ถ่านไม้ของทางการ น่ียังไม่นับการเก็บภาษีเรือ 

และไม้ แค่หลมุถ่านหนิ...เงนิค่าน�า้ร้อนน�า้ชาทีม่คีนน�ามามอบให้เพียงพอ 

จะให้เจ้าสร้างบ้านในเมืองหลวงได้อีกหลายหลังแล้ว"

ชิงโม่เหยียนเอ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบ แต่คุณชายรองกลับเหมือน

ถูกฟ้าผ่ากลางศีรษะ

"พี่...พี่ใหญ่ ก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้บอกเรื่องเหล่านี้กับข้า..."

"ตอนน้ันเจ้าฟังยังไม่อยากจะฟังเลย" ชิงโม่เหยียนใช้ปลายนิ้ว 

จิ้มไปท่ีรอยบุ๋มบนหลังมือของหรูเสี่ยวนัน "ในเมื่อเจ้าไม่ยินดีรับงานน้ี 

ก็แล้วไป ท่านพ่อต้องหางานที่ดีกว่าให้เจ้าได้แน่นอน"

ท่านโหวในตอนนี้หน้าตาด�าคล�้าจนแทบจะเหมือนก้นหม้ออยู่แล้ว 

มงีานดเีช่นนีเ้หตใุดเขาจงึไม่รู!้ และสิง่ทีท่�าให้เขาโมโหทีส่ดุก็คอืบตุรชาย

คนรองของเขากลับไม่รู้จักคิดให้ดีและปฏิเสธงานนี้ไปเสียแล้ว

"ตอนนีรู้ผ้ดิก็ยังไม่สาย ให้พ่ีใหญ่เจ้าไปพูดคยุกับกรมโยธาอกีครัง้..."  

ท่านโหวพูด

"น่าเสียดาย งานนั้นข้าให้คนอื่นไปแล้ว น้องรองขอให้ท่านพ่อ 

ช่วยคิดหาวิธีให้จะดีกว่า" ชิงโม่เหยียนพูดขัดค�าพูดของท่านโหวในทันที
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