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ค�ำน�ำ

ขอต้อนรับนักอ่านทกุท่านเปิดประตเูข้าสู ่ 'เมอืงฉางอนั' อกีครา ในมากกว่ารัก 

ทีเ่ราคดัสรรมาอย่างพเิศษสดุๆ เร่ือง 'หญงิงามอนัดบัหน่ึงแห่งฉางอนั' ค่ะ โดยเร่ืองน้ี 

เป็นผลงานนักเขียนใหม่ของมากกว่ารัก แล้วยังได้รูปปกสวยๆ จากนักวาดยอดฝีมือ

ของเราอกีด้วย จงึไม่แปลกเลยค่ะทีเ่ราจะไม่อยากให้นักอ่านพลาดเร่ืองสนุกๆ เร่ืองน้ี

'หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอัน' เป็นเรื่องราวของหญิงงามที่ใครหลายคนต่าง

หมายปองอย่าง 'เสิน่เจนิ' นางเอกของเรา ซึง่เปิดเร่ืองมาก็น่าสงสารนางยิง่นกั เพราะบดิา 

ของนางจากขุนนางผู้ซื่อสัตย์ภักดีและท�างานเก่ง กลับกลายมาเป็นขุนนางต้องโทษ 

นางต้องปกป้องน้องชายและกิจการของครอบครัวจากพวกปากเหยีย่วปากกาทีห่มายปอง 

ทั้งสมบัติและ 'ร่างกาย' ของนางเอง จนกระทั่งได้พบกับ 'ลู่เยี่ยน' ที่ยื่นมือเข้ามาช่วย 

แต่หากก�าลงัมองว่าเขาคอืบรุุษผูม้จีติใจดมีเีมตตาล่ะก ็นักอ่านคิดผดิแล้วค่ะ เพราะเขาเองก็ 

หมายปองในตัวของนางเช่นกัน เพียงแต่ที่เขาท�านั้นก็นับว่า...พอจะมีเหตุผลอยู่บ้าง 

ซึง่เหตผุลน้ันก็คอืเขาได้ยนิเสยีงของนางเอ่ยช่ือของเขา ได้เหน็ใบหน้าตนเองในดวงตาที่

งดงามกระจ่างสุกใสของนาง และได้เห็นภาพนางเปลือยเปล่าในอ้อมแขนของเขา...

ในความฝัน 

ไม่เพยีงแค่น้ี เขารู้ว่าภาพฝันทกุฉากทกุตอนไม่ว่าเร่ืองนางหรือเร่ืองบ้านเมอืงล้วน 

เป็นเร่ืองจริงทีเ่คยเกดิข้ึนในชาตก่ิอน แม้ลูเ่ยีย่นจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถงึฝันถงึชาตก่ิอน  

และไม่รู้ว่าเหตุใดทกุคร้ังทีน่างร้องไห้เขาจงึต้องเจบ็ปวดหวัใจ แต่ตอนนีเ้ขารู้ว่าสิง่ใด

ทีจ่ะท�าให้รัชทายาทสญูเสยีอ�านาจเขาจะไม่ท�า สิง่ใดทีจ่ะท�าให้เขาต้องตายอย่างเจบ็ปวด 

เขาจะไม่ท�า และสิง่ใดทีจ่ะท�าให้เขาต้องสญูเสยีนางไปเขาจะไม่ท�า ในชาตน้ีิเขาได้นาง 

เป็น 'ภรรยาลับ' แล้ว เขาจะถนอมนางไว้ในอุ้งมือตลอดไป ส่วนว่าเขาจะท�าได้ส�าเร็จ

หรือไม่ ขึ้นรถม้าไปยังทงอี้ฟางพร้อมกับเสิ่นเจินเดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เสิ่นเจินเอามือคล้องคอของเขาเอาไว้อย่างรู้ความดี นี่หมายความว่าอะไร ไม่มีอะไรชัดเจน

กว่านี้อีกแล้ว

ลูเ่ย่ียนเข้าใจความหมาย หมนุตวัมา พลกิมอืจบัคอของนางเอาไว้ แล้วจุมพิตมมุปากของนาง

ลูเ่ย่ียนจงใจจมุพิตนานสกัหน่อย ระหว่างทีอ่ยู่ใกล้กันเสิน่เจนิพบว่าหายใจได้ล�าบาก รอบด้าน 

หมนุไปหมด นางคว้าคอเสือ้ของเขาเอาไว้ ส่งเสยีงครางทีย่ั่วยวนใจเป็นพิเศษออกมาอย่างห้ามไม่อยู่

ผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงปล่อยให้นางได้หายใจ

เขาก้มมองนาง เห็นเพียงนางตาฉ�่าปรือ เสื้อคลายออก ทรวงอกกระเพ่ือม อ่อนพับอยู่ใน 

อ้อมกอดของเขา

เห็นดังนี้ลู่เยี่ยนรู้สึกในคอเหนียวข้น แววตาด�าขลับและลึกล�้า

ตะขอหยกบนเตียงไหวโยก ผ้าม่านสองข้างค่อยๆ ปิดลงมา

การแสดงนั้นท�าให้ผู้อื่นดู แต่ความไหวหวั่นนั้นกลับเป็นเรื่องจริง



✱ เสิ่นเจิน  คุณหนูสามสกุลเสิ่น หญิงงามอันดับหน่ึงแห่งฉางอัน 

ทกุคนทีเ่คยเหน็นางล้วนใช้ค�าว่า 'งามล่มเมอืง' มาบรรยาย  

ผวิพรรณนวลเนียนราวกบัหยกเนือ้ด ีท่วงท่ากริิยาสง่างาม 

✱ เสิ่นเหวินฉี   อว๋ินหยางโหว ต�าแหน่งเสนาบดีกรมโยธา ใกล้จะ 

เลือ่นต�าแหน่งเป็นมขุมนตรีฝ่ายตรวจสอบ แต่งานส่วนที ่

เขารับผิดชอบมีข้อผิดพลาดเสียก่อน

✱ ลู่เยี่ยน   ซื่อจื่อแห่งจวนเจิ้นกั๋วกง บุตรชายองค์หญิงใหญ่จิ้งอัน

กบัลูจ่วิน รองผูว่้าการนครหลวง ขุนนางล�าดบัรองข้ันสี่  

ภายใต้เน้ือหนังสะอาดหมดจดของคนผูน้ี้มกัจะห่อหุม้ด้วย 

อารมณ์ทีย่ากจะแยกแยะความยนิดคีวามโกรธเกร้ียวได้ 

✱ อวิ๋นจือ  คณิกาอนัดบัหน่ึงของหอเวนิเซียง ไม่เพยีงแต่งกลอนได้ดี  

การร่ายร�าเรียกได้ว่าเป็นเลิศ ในเมืองลือกันว่าหากได้

ดื่มสุราในอ้อมกอดของนาง ไม่มีชายใดที่สามารถ

ควบคุมตนเองได้เลย

✱ เมิ่งซู่ซี   บตุรสาวของน้องสาวแท้ๆ ของเวนิซือ่ หน้าตาไม่เลว  

ชืน่ชอบลู่เยี่ยนและอยากแต่งเข้าจวนโหว

✱ ฝูมั่น  ม้าผอมหยางโจวทีม่ภีมูหิลงัซ่อนอยู ่หน้าตางดงามยวนตา  

ความอวบอิ่มไม่สามารถปกปิดให้มิดชิดได้

แนะน�ำตัวละคร
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1

รัชศกหยวนชิ่งปีที่สิบห้า

ตอนน้ียังไม่ถึงช่วงตงจือ้* แต่กลบัมหิีมะตกหนกัแล้ว ยามกวาดตามอง 

ไปท่ัวเมอืงฉางอนัราวกับมแีสงสเีงินปกคลมุ หมอกหนาตา ถนนซอกซอย

ทีเ่คยคกึคกัแต่เดมิเหมอืนเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ กลายเป็นเงียบเหงาเป็นพิเศษ

ยามเหม่าสามเค่อ** หมอกหนายังไม่ถูกแสงยามเช้าปัดเป่าจางไป

ก็เห็นรถม้าคนัหน่ึงเคลือ่นเหยียบพ้ืนดังเอยีดๆ ตรงไปทางทงอีฟ้าง*** 

หลังจากนั้นครึ่งชั่วยาม**** ก็มาหยุดอยู่หน้าจวนแห่งหนึ่ง

* ชาวจนีระบชุ่วงวันของภูมอิากาศในหน่ึงปีไว้ 24 ลกัษณะ เรยีกว่า 'ย่ีสบิสีฤ่ดูลกัษณ์' โดย 'ตงจือ้' หมายถึงช่วงที ่
หนาวที่สุด คือประมาณวันที่ 21-23 ธันวาคม
** ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น. เค่อ หมายถึงช่วงเวลาประมาณ 15 นาที 'ยามเหม่าสามเค่อ' 
จึงหมายถึงเวลา 05.45 น.
*** การวางผงัเมอืงฉางอนัจะแยกพ้ืนทีแ่ต่ละย่านแต่ละชมุชนเป็นตารางแบ่งชดั ใช้ค�าว่า 'ฟาง' เรียกเขตพ้ืนท่ี
บริหารภายในช่วงถนนหนึ่งๆ ซึ่งมีประตูเปิดปิดทั้งสี่ด้านเป็นเวลา มีทางแยกย่อย ตรอกซอยอยู่ในฟาง 
อีกทีหนึ่ง
**** ชั่วยาม คือหน่วยเวลาโบราณของจีน โดยหนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับหนึ่งชั่วโมง



8

หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอัน 1 

เสิ่นเจินเหม่อมองประตูแดงของจวนซู่หนิงป๋อ* ที่ปิดสนิท ลังเลอยู่

เนิ่นนาน สุดท้ายก็ยกมือขึ้นใช้ห่วงที่หน้าประตูใหญ่เคาะเบาๆ 

ทว่านางเคาะอยู่สามครั้ง ข้างในยังคงไม่มีการตอบรับใด

กินน�้าแกงปิดประตู** ต่อเน่ืองมาครึ่งเดือน ต่อให้เป็นเสิ่นเจิน 

บุปผางามที่ไม่เคยถูกใครเมินเฉยมาก่อน สุดท้ายก็เข้าใจว่าก�าแพงล้ม 

ฝูงชนร่วมกันผลัก ต้นไม้ล้มลิงกระเจิง*** เป็นอย่างไร

เมือ่ต้นเดอืนก่อน อว๋ินหยางโหวเสิน่เหวินฉอียู่ในต�าแหน่งเสนาบด ี

กรมโยธาเพ่ิงเตม็สามปี ใกล้จะเลือ่นต�าแหน่งเป็นมขุมนตรฝ่ีายตรวจสอบ 

แล้ว แต่คลองเฉิงซีทางตะวันตกของเมืองที่สร้างใหม่กลับพังครืน คลอง

มช่ีวงทีท่�านบพัง ท�าให้การระบายน�า้เกิดปัญหา น�า้ทะลกัออกมา คนบาดเจบ็ 

ล้มตายนับไม่ถ้วน ชาวเมืองโอดครวญไปทั่ว เพ่ือท�าให้เร่ืองนี้สงบลง 

ฮ่องเต้จึงจัดการคนทั้งกรมโยธา

เสิ่นเหวินฉีอยู่ในต�าแหน่งส�าคัญ ต่อให้ภาพการสร้างคลองไม่ได้

ออกมาจากมือของเขา เขาก็ต้องแบกรับความผิดจากการท�าหน้าท่ี 

ผิดพลาด

ตามกฎหมายของราชวงศ์จิ้น เขาไม่เพียงถูกลดข้ันยึดต�าแหน่ง  

ยังถูกคุมขังอีกสองปี

ข่าวแบบนีอ้อกไป บรรดาญาตทิีป่กตอิยากจะมาเยือนทีจ่วนทุกวัน 

* ป๋อ คือหนึ่งในบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน
** กล่าวกันว่าในสมัยราชวงศ์ถังมีหญิงคณิกาชั้นสูงผู้หน่ึงเมื่อไม่อยากรับแขกระดับล่างจะปิดประตูแล้ว 
น�าน�า้แกงข้นวางไว้หน้าห้อง แสดงถึงการปฏเิสธท่ีจะต้อนรบัแขกอย่างอ้อมๆ จึงเป็นท่ีมาของส�านวน 'น�า้แกง
ปิดประตู'
*** ก�าแพงล้มฝงูชนร่วมกันผลกั ต้นไม้ล้มลงิกระเจงิ เป็นส�านวน หมายถึงเมือ่ผูม้อี�านาจอทิธิพลหมดอ�านาจวาสนา 
ลง คนที่เคยพึ่งพาย่อมแตกฉานซ่านเซ็นหรืออาจซ�้าเติมให้ยิ่งอับจน
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วันนีเ้ห็นคนสกุลเสิน่แล้ว แต่ละคนก็พากันหลบเลีย่ง กลวัว่าจะเดอืดร้อน

ตามไปด้วย

ที่เรียกว่า 'ร่วมสุขง่าย ร่วมทุกข์ยาก' ก็เป็นเช่นนี้เอง

เวลาผ่านไปทลีะนิด คนบนถนนค่อยๆ เพ่ิมมากข้ึน เห็นจวนซู่หนิงป๋อ 

ปิดประตไูม่รบัแขกตลอด หญิงหลายคนก็มาจบักลุม่กลุม่ละสองสามคน

กระซิบชี้ชวนนินทาเสิ่นเจินกัน

"สตรีนางน้ันคือคุณหนูสามสกุลเสิ่นไม่ใช่หรือ" พอพูดถึงสกุลเสิ่น 

คนพูดก็ลดเสียงเบาลงทันที

"เป็นนางจริงๆ สองวันก่อนข้าไปซื้อผ้าไหมที่ตลาดตะวันตก ผ่าน

ร้านไป่เซียง บังเอิญเห็นนางอยู่ในนั้นปรุงเครื่องหอมให้จวงฮูหยิน"

"พูดถึงคุณหนูสามก็น่าสงสาร มารดาป่วยตาย บิดาเข้าคุก ตอนนี้

บนบ่ายังแบกหนีก้้อนใหญ่แบบนีอี้ก ช่างเป็นหลังคารัว่ซ�า้ฝนยังตกท้ังคนื*  

จริงๆ"

มีคนพูดทอดถอนใจออกมาอีก "ดอกเบี้ยต่อเดือนของร้านแลกเงิน

สกุลจินนั่นสูงจนน่าตกใจ ถ้ายังเป็นดอกทบดอกไปแบบนี้เกรงว่าชาตินี้ 

ก็ฟื้นตัวไม่ได้แล้ว" 

"ยังคดิถึงเรือ่งฟ้ืนตวัอกีหรอื แค่ไม่ต้องขายตนเองก็ไม่เลวแล้วกระมงั"

ตอนท่ีทุกคนก�าลังซุบซิบกันอยู่ ในกลุ่มคนมีหญิงสวมหมวกมี 

ผ้าคลมุหน้าเอ่ยอย่างช้าๆ "พระพุทธองค์ตรสัว่าสตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  

ตามความเห็นของข้า ไม่แน่ว่าอาจเป็นเพราะคนสกลุเสิน่ท�ากรรมมากไป 

จึงได้รับกรรมตามสนอง" 

* หลังคารั่วซ�้าฝนยังตกทั้งคืน หมายถึงเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาในเวลาเดียวกัน
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ค�าพูดนี้ออกมา เสียงวิจารณ์รอบข้างก็เปลี่ยนทิศทางไปในทันที

ทุกคนพูดไปต่างๆ นานา ยิ่งพูดยิ่งเลอะเทอะ สุดท้ายแม้แต่ค�าว่า 

'อาญาสวรรค์' ก็มีพูดออกจากปากด้วย

ชงิซท่ีีอยู่ด้านข้างทนฟังต่อไปไม่ไหว นางมองแผ่นหลงัแข็งเกรง็ของ

คุณหนูตนเองแวบหนึ่ง หัวใจทั้งดวงเหมือนถูกคนฉีกกระชาก

คุณหนูสามธิดาสูงศักดิ์สกุลเสิ่นจะเคยได้รับความน้อยเน้ือต�่าใจ

เช่นนี้เมื่อใดกัน

ชิงซีหันหน้าไปมองทุกคนด้วยความโกรธ ก�าลังจะเอ่ยปากก็ถูก 

เสิ่นเจินคว้าแขนเอาไว้ 

"ชิงซี พวกเรามาเพื่อขอร้องคนเขา"

เสิ่นเจินพูดแล้ว ชิงซีก็ท�าได้เพียงหันหน้ากลับมา

ชิงซีทนแล้วทนอีกจึงท�าให้น�้าเสียงผ่อนคลายลง "วันน้ีคนเยอะ

ปากมาก ร่างกายของคณุหนูกลวัหนาวมาตลอด เช่นนัน้พวกเราค่อยมากัน 

วันอื่นดีหรือไม่เจ้าคะ"

ค่อยมาวันอื่นหรือ

เสิ่นเจินหลุบตาลง อดถามตนเองไม่ได้ พวกอันธพาลมาทวงหนี้ที่

สกุลเสิ่น จะยอมให้นางเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้จริงหรือ

นางขยับเสื้อคลุมบนตัว พูดด้วยเสียงที่เบามากว่า "รออีกสักนิด 

เถอะ"

การรอครัง้น้ี รอจนถงึตะวันคล้อยไปทางตะวันตก แสงสเีพลงิค่อยๆ 

ย้อมปุยเมฆให้เป็นสีแดง 

คนที่มามุงดูความคึกคัก สุดท้ายก็รู ้สึกหมดสนุกและทยอยกัน 
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จากไป

ในตอนนี้เองประตูใหญ่ที่ปิดสนิทก็เปิดออกช้าๆ หลิวหมัวมัว* 

ปรากฏตวัออกมา พูดกับเสิน่เจนิอย่างคุ้นเคยว่า "คุณหนูสามรีบเข้ามาเถิด 

เจ้าค่ะ"

ประตูปิดลง หลิวหมัวมัวรีบพูดต่อ "ระยะน้ีฮูหยินใหญ่ถูกลมเย็น 

ร่างกายไม่สูด้ ีมนึงงอยากนอนทัง้วัน ไม่ว่าใครมาล้วนปิดประตไูม่รับแขก 

ในตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนอนเจ้าค่ะ"

เสิ่นเจินฟังออกถึงการพูดคลี่คลายสถานการณ์จากค�าพูดนั้น แต ่

ไม่ได้พูดเปิดโปง เพียงแค่พูดว่า "ท่านอาล้มป่วยเมื่อใด รุนแรงหรือไม่"

หลิวหมัวมัวเดินน�าเสิ่นเจินไปข้างในพลางพูดทอดถอนใจ "พอ 

ได้ยินว่าบิดาของคุณหนูอยู่ในคุกถูกโบยหกสิบไม้ก็ร้องไห้จนหมดสติไป 

ล้มป่วยลุกไม่ขึ้น"

ค�าพูดน้ีออกมา มือของเสิ่นเจินท่ีอยู่ใต้แขนเส้ือก็ส่ันข้ึนมาอย่าง

ควบคุมไม่ได้ สีเลือดเพียงน้อยนิดบนใบหน้าก็ค่อยๆ จางหายไปเช่นกัน 

นางหวาดผวาถึงขีดสุด

พวกนางเพ่ิงเดนิผ่านระเบยีงทางเดนิก็บงัเอญิเจอกับซูห่นงิป๋อเซีย่เฉิง 

เดินออกมาจากเรือนด้านข้าง

เสื้อผ้าของเขาไม่ค่อยเรียบร้อย บนต้นคอยังปรากฏรอยแดง 

ที่สะดุดตามากสองรอย

เสิ่นเจินรีบก้มหน้าและย่อตัวค�านับ

ซูห่นงิป๋อชะงักฝีเท้า มองส�ารวจเสิน่เจนิต้ังแต่หวัจรดเท้า เพียงช่ัวครู ่

* หมวัมวั เป็นค�าเรยีกหญิงสงูวัย มคีวามหมายหลากหลาย ท้ังย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรยีกหญิงรบัใช้ 
อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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มุมปากก็ปรากฏรอยยิ้ม "คุณหนูสามนี่เอง มาหาท่านอาเจ้าหรือ"

เสิ่นเจินพยักหน้าพลางเอ่ยตอบอย่างมีมารยาท

ซูห่นงิป๋อเหลอืบมองเรอืนร่างอวบอ่ิมของหญิงสาวอายุสิบหกปีและ

ผิวพรรณเนียนชุ ่มชื้นราวหยกแวบหนึ่งก็หรี่ตาลงและตะลึงอยู่กับที่  

จนกระทัง่ประสานกับสายตาของนางจงึพบว่าไม่เหมาะสมและพูดอย่าง

ขัดเขินว่า "อย่างนั้นก็รีบเข้าไปเถอะ"

เสิ่นเจินในใจคิดถึงบิดา ตอนน้ีจึงไม่ได้คิดอะไรมาก ได้ยินค�าของ 

ผู้อาวุโสแล้วจึงรีบเดินไปทางห้องเอกอย่างรวดเร็ว กระโปรงบนตัวจึง 

เปลี่ยนรูปไปตามก้าวย่างท�าให้เห็นเค้าโครงเรือนร่างอรชรนั้นได้

ซูห่นงิป๋อหนัไปชืน่ชมเรอืนร่างเว้าโค้งได้รปูน้ันแล้วย้ิมออกมา ในใจ

คิดว่า ช่างเป็นดอกไม้สูงค่าในกลุ่มคนฉางอัน ไม่ใช่คนที่หญิงงามทั่วไป

ในผิงคังฟางจะเทียบได้เลย

ภายในห้องแสงเทียนไหววูบ มีกลิ่นหอมของยาที่ยากจะบรรยาย

ด้วยค�าพูดกระจายไปทั่ว 

เสิ่นเจินพลิกเปิดม่าน เพียงแค่มองก็เห็นท่านอาที่ปกติสนิทกับ

ตนเองที่สุด...เสิ่นหลัน

อย่ามองเพียงว่าตอนนี้เสิ่นหลันเป็นนายหญิงของจวนป๋อ แต่หาก

จะพูดถึงฐานะของนางน้ันยังคงเป็นเหมือนเรื่องฆ่าเวลาหลังอาหารของ

เหล่าชนชัน้สงู เหตุผลไม่มอีย่างอืน่ เป็นเพราะเมิง่ซือ่* มารดาแท้ๆ ของนาง  

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี



13

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

เป็นเพียงสาวใช้ห้องข้าง* นางหนึ่งในจวนท่านโหวผู้เฒ่าเท่านั้น

ทุกคนล้วนพูดทอดถอนใจ บุตรสาวของสาวใช้ห้องข้างผู ้หนึ่ง

สามารถก้าวขึ้นมาในต�าแหน่งวันนี้ได้ นั่นต้องมีความร้ายกาจเพียงใด

เสิ่นหลันนอนตะแคงอยู่บนเตียง สีหน้าค่อนข้างซีดขาว พอเห็น 

เสิ่นเจินเดินเข้ามาก็รีบลุกขึ้นนั่งพลางเอ่ยว่า "เจินเอ๋อร์ รีบเข้ามาสิ"

เสิ่นเจินเดินเข้าไป เอ่ยเรียกอีกฝ่ายเบาๆ "ท่านอา"

เสิ่นหลันตบลงข้างกายเป็นสัญญาณให้นางนั่งลง หลังจากส่ีตา

ประสานกันก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นปิดปาก พูดเสียงเบาว่า "อาไม่คิดว่าเจ้า 

จะกลายเป็นคนที่ชีวิตรันทดที่สุด"

ค�าว่า 'ชวิีตรนัทด' ส�าหรบัหญิงสงูศักด์ิท่ีตกอบัแล้วเป็นค�าทีแ่สลงใจ

อย่างมาก แต่อาจเป็นเพราะหลายวันน้ีฟังมามากเกินไป ถึงเวลานีฟั้งไปแล้ว 

ท�าให้นางเกิดเพียงความรู้สึกด้านชา

หลังจากทักทายกันหลายประโยคก็ได้ยินเส่ินหลันพูดปนสะอ้ืนข้ึน

ทันใด 

"ครึ่งเดือนก่อนอาเคยไปศาลต้าหลี่มาครั้งหนึ่ง"

ดวงตาทั้งสองของเสิ่นเจินเบิกโตในทันที

"อาได้ยินว่าท่านพ่ีได้รับโทษโบย เดิมคิดว่าจะส่งเงินจ�านวนหน่ึง

เข้าไป แต่โจวซู่อันตุลาการใหญ่ศาลต้าหลี่คนปัจจุบันเป็นขุนนางใกล้ชิด

ฮ่องเต้ ทั้งยังเป็นคนหัวรั้น เงินที่เอาไป คนเขาไม่รับแม้แต่อีแปะ** เดียว"

* สาวใช้ห้องข้าง เป็นค�าเรยีกเมยีบ่าวซึง่ไม่ได้รบัการยกย่อง ส่วนมากรบัไว้ก่อนรบัอนุภรรยาหรอืแต่งภรรยาเอก  
พักอยู่ในห้องด้านข้างท่ีทะลุกับห้องนอนหลักของเจ้านายเพ่ือสะดวกในการปรนนิบัติตอนกลางคืน จึงเป็น
ที่มาของชื่อดังกล่าว
** อีแปะ (เหวิน) คือหน่วยเงินส�าริด (เป็นเหรียญที่มีรู) ซึ่งมีค่าเล็กที่สุดในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน
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มอืของเสิน่เจนิท่ีวางอยู่บนตักก�าแน่น เอ่ยถามเสยีงสัน่อย่างทนไม่ไหว 

ว่า "แล้วอาการบาดเจ็บของท่านพ่อ?" 

เสิน่หลนัมองเสิน่เจนิอย่างสงสาร นางถอนหายใจเฮอืกหนึง่และพูด

เสยีงอ่อนโยนว่า "ในคกุอากาศเย็น และเจอฤดหูนาวอกี คงยากจะทนรบัไหว"

สิ้นเสียงพูด ดวงตาเปล่งประกายกระจ่างใสของเสิ่นเจินคู่น้ันก็มี

หยาดน�้าเอ่อขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่

ภาพสาวงามหลั่งน�้าตายังคงท�าให้ผู้คนเกิดความรู้สึกสงสารได ้

เป็นพิเศษเสมอ

พูดถึงความงามของเสิน่เจนิ ทุกคนในฉางอนัท่ีเคยเห็นนางส่วนใหญ่ 

ล้วนใช้ค�าว่า 'งามล่มเมือง' มาบรรยาย

รปูโฉมของนางดไูม่ฉดูฉาดบาดตาและเลอเลศิ แต่เป็นดัง่หมอกหนา 

ในหมูบ้่านกลางน�า้เจยีงหนาน* ไอหมอกปะทะเข้ามา พร่าเลอืนแต่อ่อนโยน  

ท�าให้คนทนไม่ไหวจมลงไปท่ามกลางหมอกนั้น

ขอเพียงนางย้ิมอ่อนหวาน เกรงว่าชายหนุ่มส่วนใหญ่บนโลกนีค้งจะ

หลงใหลและรักชื่นชมในตัวนาง

หรือจะเป็นตอนนี้ คนงามหลั่งน�้าตาก็ย่ิงดูอ่อนแอน่าทะนุถนอม  

ต่อให้เป็นชายหนุม่ทีแ่ขง็กร้าวยังต้องใจอ่อน เกิดความรักใคร่สงสารข้ึนมา

เสิ่นหลันมองใบหน้าราวดอกบัวบนน�้าใสนี้แล้วก็แอบทอดถอนใจ 

ความงามเช่นนี้ ยากจะมีผู้ใดรอดพ้นได้จริงๆ

นางดงึเสิน่เจนิเข้ามาในอ้อมกอดและลบูแผ่นหลงัของอกีฝ่ายเบาๆ 

"เอาล่ะๆ อย่าร้องไห้ให้ตาแดงเลย วันนีใ้นเมือ่เจ้ามาหาอา เช่นน้ันในฐานะ

* เจียงหนาน คือค�าเรียกท่ีราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ
มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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อาต้องเสนอความคิดให้เจ้าบ้าง"

เสิ่นหลันใช้นิ้วโป้งเช็ดน�้าตาให้เสิ่นเจิน จากนั้นก็ย้อนนึกถึงเรื่อง 

ในอดีต พูดไปพูดมาขอบตาก็แดงขึ้นมาด้วยเช่นกัน "เจินเอ๋อร์ สกุลเสิ่น

หมดอ�านาจ ชีวิตของอาในจวนป๋อก็เหมือนเดินอยู่บนแผ่นน�้าแข็งบาง* 

ต่อให้อยากช่วยเจ้า เกรงว่าคงไม่มคีวามสามารถ แต่โชคดทีีฟ้่ามทีางออก

ให้คนเราเสมอ บนโลกนี้ยังมีคนผู้หนึ่งสามารถช่วยเจ้าได้"

เสิ่นเจินแววตากระจ่างใสขึ้นทันใด พูดเสียงเบาว่า "ท่านอาพูดมา

ได้เลยเจ้าค่ะ"

เสิน่หลนัมองตาของนาง ในใจเกดิความลงัเล แต่พอคิดถึงค�าเตอืน

ท่ีเซี่ยเฉิงพูดกับตนจึงจ�าต้องพูดอย่างใจร้ายว่า "อีกสามวันเถิงอ๋องจะ

จดัการแข่งขนัเตะลกูหนงั ครัง้นีอ้าจะพาเจ้าไปด้วย ขอเพียงเจ้าไปขอร้อง

เขา อารับประกันกับเจ้าได้ว่าวันหน้าเขาต้องคุ้มครองเจ้า ไม่ต้องให้เจ้า

ล�าบากอีก"

ไปขอร้องเถิงอ๋อง?

หลังจากเสิ่นเจินเข้าใจความหมายแฝงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเลือดในกาย

ล้วนพุ่งมาที่ทรวงอกของนาง 

เถิงอ๋องอายุสี่สิบกว่าปี ภรรยาอนุภรรยาเป็นฝูง โหดเหี้ยมอ�ามหิต 

ไม่ลงรอยกับท่านพ่อมาแต่ไหนแต่ไร หากนางเข้าจวนเถิงอ๋อง เทียบกับ

การฆ่านางด้วยมือเปล่าแล้วจะแตกต่างอะไรกัน

เสิน่หลนัมองปลายนิว้ทีส่ัน่เทาของนาง ดเูหมอืนได้ยินความคดิในใจ 

ของนางกระนั้น ก่อนจะดึงมือของนางมาพลางพูดเสียงเบาว่า "เจินเอ๋อร์ 

* เดินอยู่บนแผ่นน�้าแข็งบาง อุปมาถึงการท�าสิ่งใดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
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ขอเพียงเจ้าทนได้ ไปก้มหวัสกัหน่อย ทางด้านพ่อเจ้ารวมถึงหนีท้ีส่กุลเสิน่

ติดค้างย่อมมีคนช่วยจัดการให้ ถ้าไม่ท�าเช่นนี้ เจ้าเป็นเพียงหญิง จะต้าน

เสือสิงห์หมาป่าในเมืองฉางอันนี้ได้อย่างไรกัน"

ท้องฟ้าค่อยๆ มดืลง ลมหนาวพัดกระทบประตหูน้าต่างภายในห้อง

เกิดเสียงเอียดอาดดังบ้างเบาบ้าง เหมือนกับเสียงเต้นของหัวใจเสิ่นเจิน 

ในตอนนี้ 

เหตุใดท่านอาจึงพูดถึงเถิงอ๋อง นางลองคิดอย่างละเอียดจึงเข้าใจ 

ตอนน้ีสกุลเสิ่นท่ีเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ต้นน้ีล้มแล้ว สถานการณ์ของ

จวนซู่หนิงป๋ออยู่ในช่วงอึดอัดอย่างมาก พวกเขารีบร้อนจะพ่ึงพาคนที่มี

อ�านาจบารมียิ่งกว่าเพื่อมารักษาชื่อเสียงของจวนป๋อเอาไว้

คนอย่างเถิงอ๋องที่เงินทองอ�านาจไม่ขาดมือและยังได้รับความ 

ไว้วางใจจากฮ่องเต้ ย่อมเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง

พอคิดถึงตรงน้ีเสิ่นเจินก็นึกถึงสายตาท่ีซู่หนิงป๋อมองนางเมื่อครู่ 

สายตาแบบนั้นจะเป็นสายตาของผู้อาวุโสมองเด็กรุ่นหลังได้อย่างไร นั่น

เห็นได้ชัดว่าเป็นสายตาของชายผู้หนึ่งที่ก�าลังประเมินราคาหญิงสาว

ท่ีแท้นางมีค่าเพียงแค่แสดงความจริงใจในการประจบเถิงอ๋อง

เท่านั้น

ก่อนหน้านี้นางยังคิดว่าขอเพียงท่านอาเห็นแก่ความผูกพันแต่เดิม 

อย่างไรเสียก็จะช่วยเหลือทุกอย่าง แต่ความจริงพิสูจน์ได้ว่าที่พี่ใหญ่เคย

ก�าชับนางไว้ไม่ผิดเลย

ค�าพูดของผู้อื่นเชื่อไม่ได้แม้แต่ค�าเดียว

เสิน่หลนัเห็นนางลงัเลใจไม่ตอบรบั รูว่้าหากบบีหนักเกินไปจะท�าให้
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เสียเรื่องได้ง่าย จึงพูดเสียงอ่อนโยนขึ้นว่า "เจ้ายังไม่ต้องให้ค�าตอบอา 

ในตอนนี้ ถ้ายังคิดไม่ตกก็กลับไปคิดให้ละเอียดก่อนเถอะ"

ทางด้านน้ียังพูดไม่ทันจบเสิ่นเจินก็ลุกขึ้นทันที นางหลบสายตาท่ี

เต็มไปด้วยความห่วงใยของท่านอา พูดทีละค�าว่า "ค�าพูดที่ท่านอาพูด 

เมื่อครู่ เจินเอ๋อร์จะคิดว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน วันน้ีหลานมาโดยไม่ได้ 

รับเชิญก็เป็นการรบกวนมากแล้ว ขอท่านอาอภัยด้วย" 

พอพูดจบเสิ่นเจินก็หมุนตัวเดินจากไป

หลิวหมัวมัวก�าลังจะเดินเข้าไปขวางไว้ เส่ินหลันก็ส่งสายตาว่า 

'ปล่อยนางไป' มาให้

ประตปิูดลง หลวิหมวัมวัพูดด้วยน�า้เสยีงหนกัแน่นแฝงความหมาย

ลึกซึ้ง "บ่าวคิดว่าคุณหนูสามถูกเลี้ยงดูอย่างสูงศักดิ์มาจนชิน ด้วยนิสัย

ของนาง ต่อให้เข้าจวนเถิงอ๋องแล้ว วนัหน้าอาจจะไม่ยอมให้ฮหูยินใช้งาน

ก็ได้เจ้าค่ะ"

เสิ่นหลันยกมือขึ้นนวดขมับ พดูอย่างเหยยีดหยนั "เจ้าคดิว่าหญงิที่

หอบพิณผผีา* ร้องเพลงท่ีผงิคงัฟางเหล่านัน้ล้วนชอบเอาอกเอาใจชายหนุ่ม 

มาแต่เกิดอย่างนัน้หรอื พูดถึงท่ีสดุแล้วก็ล้วนถูกบบีบงัคบัท้ังส้ิน บบีถึงข้ัน 

ย่อมรู้เองว่าการดิ้นรนตอนใกล้ตายนั้นไร้ประโยชน์ที่สุด"

พูดจบเสิ่นหลันก็หันหน้าไปทอดถอนใจทางนอกหน้าต่าง

หากไม่ใช่เพราะนางหมดหนทาง ใครจะยินดตีกเป็นขีป้ากชาวบ้าน

ว่าแม้แต่หลานของตนเองยังคิดร้ายได้

เสิ่นเจินแม้จะไม่ใช่หลานสายตรงของนาง แต่อย่างไรเสียก็เป็น 

* พิณผีผา เป็นเครื่องดนตรีจีนประเภทเครื่องดีดสี่สายจ�าพวกเดียวกับกีตาร์ ท�าจากไม้ รูปทรงอย่างลูกผีผา 
(มะปรางจีน)
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คนสกุลเสิ่น พอคิดถึงตรงนี้แล้วเสิ่นหลันก็ก�าหมัดแน่นในทันที

เซ่ียเฉิงเจ้าคนเลวผู้นี้ใจเห้ียมจอมปลอม เวลาโมโหร้ายข้ึนมาย่ิง 

ไร้ความปราน ีหน่ึงเดอืนมาน้ีเขาไม่เพียงยึดอ�านาจการดแูลเรอืนของนางไป  

ยังมอบอ�านาจทัง้หมดให้กับเซิง่อีเ๋หนียง* ท่ีเขารกัใคร่ ย่ิงไปกว่านัน้ยังส่ง 

เซี่ยเผิงบุตรชายคนเดียวของนางไปที่เรือนของฮูหยินผู้เฒ่าอีกด้วย

ทีว่่าภยัพิบตัมิาไม่ถึงบตุรสาวทีอ่อกเรอืนเป็นเพียงค�าพูดไร้สาระส้ินดี 

หากเสิ่นเจินไม่สามารถได้รับความโปรดปรานจากเถิงอ๋อง ช่วยให้

เขาได้เลื่อนต�าแหน่งในกรมพิธีการ เช่นน้ันชีวิตของนางกับเผิงเกอเอ๋อร์

เกรงว่าคงจะล�าบากยิ่งขึ้น

หวังว่าหลานสาวนางผู้น้ีจะไม่ดื้อรั้นก�าราบยาก ไม่เช่นน้ันจะโทษ

ว่านางลงมือบีบบังคับไม่ได้

เสิ่นหลันพยักหน้าค�านวณเวลา กว่าครึ่งเดือนผ่านไปแล้ว คนของ

ร้านแลกเงินสกุลจินคงจะมาทวงหนี้อีกครั้งแล้วกระมัง

* อี๋เหนียง เป็นค�าที่ใช้เรียกอนุภรรยา
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2

วันที่ห้าเดือนสิบ เที่ยงวัน ณ ที่ว่าการนครหลวง 

ลู่เย่ียนก�าลังน่ังอยู่ท่ีโต๊ะเขียนเอกสารราชการอยู่ ได้ยินเสียงเคาะ

ดังเป็นระลอกมาจากข้างนอก

องครักษ์ผู้หนึ่งนามว่าหยางจงก้าวยาวๆ เข้ามาอย่างรวดเร็วแล้ว

เอ่ยรายงาน "ซื่อจื่อ* ข้างนอกมีคนมาขอพบขอรับ"

ลู่เย่ียนไม่ได้เงยหน้าขึ้น เขียนต่อไปพลางกล่าว "เป็นใคร ถามมา

ชัดเจนหรือไม่"

หยางจงตอบเสยีงเบา "คนท่ีมาลัน่กลองคอืสาวใช้ผูห้นึง่ของสกุลเสิน่  

ตามค�าพูดของนาง ร้านของคุณหนูสามสกุลเสิ่นที่ตลาดตะวันตกถูกคน

พังท�าลายขอรับ"

ได้ยินดงัน้ันสายตาของลูเ่ย่ียนพลนัเคร่งเครียด มมุปากเม้มเลก็น้อย

* ซื่อจื่อ เป็นค�าเรียกทายาทผู้จะสืบทอดชั้นยศ ปกติคือบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
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ก่อนจะวางพู่กันลงแล้วขยับพิงไปด้านหลัง

คนสกุลเสิ่น?

นี่ไม่เท่ากับมีความยุ่งยากมาหาหรือ

หยางจงมองหัวค้ิวท่ีขมวดแน่นของซื่อจื่อผู้เป็นนายตนเองแล้ว 

กระซิบพูดว่า "จะให้นางเข้ามาหรือไม่ขอรับ"

"ไม่อย่างน้ันจะท�าอย่างไรเล่า" น่ีคือที่ว ่าการนครหลวงไม่ใช ่

จวนเจิ้นกั๋วกง* เขาบอกว่าไม่พบคนก็ไม่ต้องพบได้หรือไร

หยางจงรับค�า ไม่พูดพล่ามอีก รีบวิ่งออกไปทันที

ลู่เยี่ยนใช้นิ้วชี้เคาะโต๊ะ ครุ่นคิดเล็กน้อย

วันน้ีผูว่้าการเจิง้ไม่อยู่ หลงัจากเหล่าเจ้าหน้าทีเ่รียงแถวแล้วคงต้อง

ให้เขาเป็นคนนั่งต�าแหน่ง เรื่องน้ียุ่งยาก เขาซึ่งหลบเลี่ยงไม่พ้นวางพู่กัน

ลงบนแท่นฝนหมึก หยิบหมวกแพรโปร่ง** บนโต๊ะขึ้นมาแล้วเดินไปทาง

โถงด้านหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉย

เสียงตะโกนเปิดศาลที่น่าเกรงขามดังมาจากสองฟาก

ชิงซีเดินไปถึงกลางศาล งอเข่าสองข้างและคุกเข่าลงบนพื้นทันที 

"ขอใต้เท้าช่วยคุณหนูของข้าด้วยเจ้าค่ะ หลงจู๊ของร้านแลกเงิน 

สกุลจินรังแกคนมากเกินไป ยังไม่ครบหนึ่งเดือนจะเก็บดอกเบี้ยถึง 

หกส่วน" ชิงซีพูดด้วยขอบตาแดงก�่า

ลู่เย่ียนไม่ชอบคนร้องไห้โวยวาย และย่ิงไม่ชอบให้มีคนมาร้องไห้

* ก๋ัวกง บรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ เป็นต�าแหน่งซึ่งกษัตริย์แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีความดีความชอบ 
บรรดาศักดิ์ 5 ขั้นรองจากชั้นอ๋องคือกง โหว ป๋อ จื่อ หนาน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อยต่างกัน 
กั๋วกงถือเป็นขั้นหนึ่ง คือขั้นสูงสุดในล�าดับกง (กงเจวี๋ย)
** หมวกแพรโปร่ง คือหมวกขุนนางจีนซึ่งท�าจากผ้าโปร่งสีด�า มีปีกแบนยื่นออกมาทั้งสองข้าง
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โวยวายในศาล

พูดไปแล้วเขาย้ายมาที่ท่ีว่าการนครหลวงเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว  

ตลอดหนึ่งปีนี้ทุกสามวันห้าวันจะมีคนมาร้องขอให้ช่วยเพราะเรื่อง 

หยิบยืมเงิน

แต่ที่นี่คือที่ว่าการนครหลวง ไม่ใช่วัดเจ้าแม่กวนอิน

ที่ว่าการนครหลวงพูดกันด้วยกฎหมาย ช่วยชีวิตใครไม่ได้

ชิงซีมองดูสีหน้าเคร่งขรึมของคนบนเก้าอี้เหนือศาลนั้นแล้วในใจก็

เกิดความหวาดกลัว รีบเล่าเรื่องการกระท�าเลวร้ายของร้านแลกเงิน 

สกุลจินออกมาหนึ่งรอบ

คนพวกน้ันท�าให้พวกนางหวาดกลัว ข่มขู่บีบให้คุณหนูของนาง 

ขายตนเอง เป็นใครได้ยินค�าพูดน้ีแล้วคิดว่าต้องมสีายตาของความเหน็ใจ

แน่นอน

มีเพียงลู่เยี่ยนที่ไม่เป็นเช่นนั้น

ภายใต้เนือ้หนงัสะอาดหมดจดของคนผูน้ีม้กัจะห่อหุ้มด้วยอารมณ์

ทีย่ากจะแยกแยะความยินดคีวามโกรธได้ราวกับสวมหน้ากากไว้หนึง่ชัน้

บนหน้ากากสง่างามสุภาพ สูงส่งหย่ิงทะนง ท่ัวเมืองหลวงต่าง 

คิดว่าซื่อจื่อแห่งจวนเจิ้นก๋ัวกงผู้น้ีเป็นบุรุษสง่าผ่าเผย หญิงสูงศักดิ์ท่ี 

รอการแต่งงานอยู่ในเรือนได้ยินชื่อของเขาแล้วไม่มีสักคนท่ีไม่หน้าแดง

ถึงใบหู มีน้อยคนนักที่รู้ว่าภายใต้หน้ากากนี้ เขาเป็นคนที่ดุดันแข็งกร้าว

เพียงใด

กับเรื่องมากมายบนโลกน้ี เขาราวกับสามารถมองดูอย่างเย็นชา  

ไม่สนใจอะไรเลย
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ลู่เย่ียนมองลงไปเบื้องล่างและพูดออกมาทีละค�า "ข้าขอถามเจ้า 

ก่อนจะยืมเงินได้เขียนหลักฐานลายลักษณ์อักษรหรือไม่"

พอเหน็นางพยักหน้า ลูเ่ย่ียนจงึพูดอกีว่า "ตามกฎหมายราชวงศ์จิน้  

ตอนจัดการข้อขัดแย้งการยืมเงิน สิ่งที่ดูเป็นอันดับแรกก็คือหลักฐาน 

ลายลกัษณ์อกัษร ถ้าหลกัฐานประทบัตราแล้ว ขอเพียงพวกเขาไม่กระท�าการ 

อุกอาจ ทางการก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องได้"

พอฟังถึงตรงนี้ชิงซีก็นึกถึงค�าก�าชับของคุณหนูตนเองขึ้นมาทันใด 

จงึรบีพูดว่า "เช่นนัน้ถ้ายังไม่ถึงก�าหนดพวกเขาก็มาพังร้านเล่าเจ้าคะ บ่าว

เคยเห็นหลกัฐานแผ่นน้ัน บนหลกัฐานเขยีนไว้ชดัเจนว่าคนืหน้ีวันทีสิ่บ แต่

วันนี้เพิ่งวันที่ห้าเท่านั้น"

คุณหนูสามบอกไว้ว่าขอเพียงยึดเรื่องเวลาไม่ปล่อย กุมความผิด

ของอีกฝ่ายเอาไว้ให้มั่น เรื่องนี้ทางการต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวแน่นอน

ไม่ผิดไปจากที่คาด ฟังค�าพูดน้ีจบแล้วสีหน้าของลู่เย่ียนก็เปลี่ยน

เลก็น้อย เขาพูดเสยีงเครยีดว่า "รูห้รอืไม่ว่าการหลอกลวงขนุนางราชส�านกั

มีจุดจบเช่นใด"

"บ่าวไม่กล้าเจ้าค่ะ" ชิงซีรีบเอ่ย

หลังจากเขาใคร่ครวญครู่หน่ึงก็ลุกขึ้นพร้อมกับองครักษ์หลายคน 

เดินตรงออกจากที่ว่าการไปทันที

ตอนที่ลู่เย่ียนรุดไปถึงตลาดตะวันตก ตรงจุดหน่ึงบนถนนถูกล้อม

จนแน่นขนัด เขาดึงเชือกม้าขึ้นสูงอย่างไม่รีบร้อนแล้วพลิกตัวลงจาก 

หลังม้า
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ลูเ่ย่ียนสวมหมวกขุนนาง สวมเครือ่งแบบขนุนางสม่ีวงเข้ม ป้ายหยก

ชั้นดีที่ห้อยอยู่ตรงเอวขยับไหวเบาๆ รัศมีท่ีแผ่จากร่างดูไม่เข้ากับตลาด

แห่งนี้เลย

หยางจงรีบช่วยเปิดทางเส้นหนึ่งให้เขา

ลู่เย่ียนเดินตรงไปข้างหน้า สิ่งท่ีเข้ามาในสายตาคือป้ายขวาง 

เหนือประตูที่โยกแทบจะร่วงลงมา บนนั้นเขียนอักษรตัวใหญ่สามตัวไว้

อย่างชัดเจนว่า 'ร้านไป่เซียง'

เขาเหลอืบมองแวบหน่ึง แต่ไม่เหน็เงาร่างหญิงสาว เหน็เพียงหลงจู ๊

ร้านแลกเงนิสกุลจนิขวางอยู่หน้าประตรู้านค้าพลางพูดด้วยน�า้เสยีงดดุนั 

"คณุหนสูามฉลาดมไีหวพรบิ สูล้งชือ่ในสญัญาขายตวันีด้กีว่า ท่าน

ถ่วงเวลาผ่านวันที่หนึ่งได้ แต่ไม่อาจถ่วงเวลาผ่านวันที่สิบห้าไปได้* วันนี้

คนมาก ก่อเรื่องใหญ่โต สุดท้ายแล้วคนที่เสียหน้าก็คือคุณหนูสามเอง"

คนภายในร้านไม่มคีวามเคลือ่นไหวอยู่นาน หลงจูจ๊นิจึงพูดเสียงเล็ก 

เสียงน้อยต่อไปว่า "ท่านไม่ลงชื่อก็ได้ ข้าได้ยินว่าสกุลเส่ินยังมีบุตรชาย 

อีกหน่ึงคนชื่อเสิ่นหงสินะ อายุน้อยไปสักนิด แต่ก็ยังมีประโยชน์ ตอนนี้ 

ในเมอืงฉางอนัมคีณะละครอยู่ไม่น้อย เอาไว้ให้เดก็เลก็ทีข่าดแขนขาดขา

หาเงินแทน คุณหนูสามคิดว่าอย่างไร"

หยางจงได้ยินค�าพูดน้ีแล้วก็ทนไม่ไหว กระซิบกับลู่เย่ียนว่า "พวกเรา 

จะช่วยคนหรือไม่ขอรับ"

ลู่เยี่ยนยกมุมปากยิ้ม เอ่ยตอบเสียงเบา "รออีกนิด" 

เขาเพียงแค่อยากรู้ คนท่ีชาวเมืองทุกคนชื่นชมว่าเป็นหญิงงาม 

* ถ่วงเวลาผ่านวันทีห่น่ึงได้ แต่ไม่อาจถ่วงเวลาผ่านวนัท่ีสิบห้าไปได้ อปุมาว่าหลบเลีย่งได้ชัว่คราว แต่สดุท้าย
ก็หลบไม่พ้น



24

หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอัน 1 

อันดับหนึ่งแห่งฉางอันได้รับค�าข่มขู่เช่นนี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไร

ไม่นานก็มเีสยีงสัน่เครอืของหญิงสาวดงัออกมาจากข้างใน "ไร้เหตผุล 

สิ้นดี ข้าไม่รู้เลยว่าพวกเจ้าไปเอาตราประทับสกุลเสิ่นของข้ามาจากที่ใด 

แต่ท่านพ่อข้าไม่เคยยืมเงินก้อนนี้เลย" 

จากน�า้เสยีงนีฟั้งออกว่านางก�าลงัพยายามปกปิดอาการสัน่เทาของ

ตนเอง

ได้ยินค�าพูดนี้แล้วลู่เยี่ยนก็เลิกหัวคิ้วเล็กน้อย

ดูสิ นี่คือหญิงสูงศักดิ์ที่ถูกเลี้ยงดูอย่างดีในตระกูลใหญ่

เวลาด่าคน ค�าว่า 'ไร้เหตุผลสิ้นดี' ก็ถือเป็นที่สุดแล้ว

ไม่รูว่้าเป็นเพราะเขาอยู่ในทีว่่าการนครหลวงนานใช่หรือไม่จึงได้เหน็ 

หญิงหยาบคายไร้เหตุผลมามาก เมื่อได้ยินค�าพูดราวกับบัณฑิตหญิง 

ผู้มีปัญญาเช่นนี้จึงรู้สึกแปลกใหม่ 

ที่แตกต่างกับลู่เย่ียน เสียงอ่อนหวานน่าสงสารของเส่ินเจินท�าให้

ชายหนุ่มรอบๆ ไม่น้อยเกิดความสงสารข้ึนมา ทางซ้ายสุดยังมีบัณฑิต

ยากจนสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายก�าหมัดกระแทกเท้าอยู่ข้างๆ หลายครั้งที่

อยากจะเอ่ยปาก แต่สุดท้ายก็ท�าได้เพียงแค่ขอบตาแดงเดินจากไป

วีรบรุษุช่วยสาวงามใครก็ล้วนอยากเป็น แต่ไม่ใช่ใครก็สามารถท�าได้

อย่างไรเสยีหนีท่ี้เสิน่เจนิแบกรบัไว้ มบีางคนขายเรอืนขายทรพัย์แล้ว 

ยังไม่พอคืนเลยด้วยซ�้า

ทางด้านน้ีหลงจู๊จินหัวเราะเย็นชาพลางตะโกนพูดอีกว่า "พวกเรา

ร้านแลกเงนิสกุลจนิ ท่ีผ่านมาจะพูดจาอะไรล้วนมหีลกัฐาน หากคุณหนูสาม 

ไม่พอใจก็แจ้งทางการได้" พูดจบเขาก็ยกมือขึ้นท�าสัญญาณ
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พอเห็นสัญญาณมือแล้วชายฉกรรจ์หลายคนข้างหลังเขาก ็

มองหน้ากัน จากน้ันมีคนหน่ึงถือกระบอง เดินเข้าประตูใหญ่ ตวัดมือ 

ลงไปบนขวดกระเบื้องเคลือบที่ใส่ผงหอมไว้เต็มขวดเหล่านั้น

ขวดกระเบื้องเคลือบตกพื้นแตก ผงหอมกระจายทั่วพื้น

เห็นคนก่อเรือ่งใหญ่โตแบบนี ้ลูเ่ย่ียนทีอ่ยูด้่านข้างก็หวัเราะเยาะหยนั 

ออกมา ชายหนุ่มหลายคนข่มขู่หญิงสาวอายุสิบกว่าปีผู ้หนึ่งถือเป็น 

การกระท�าแบบไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลแล้ว

พอสายตาของเขาเหลือบมองมาหยางจงก็เข้าใจความหมายของ 

ผู้เป็นนายทันที จึงเดินเข้าไปพูดว่า "หลงจู๊จิน ใต้เท้าของพวกเรามีเรื่อง

อยากถามสักหน่อย"

เสียงนี้ไม่เบา ทุกคนจึงพากันมองมาทางนี้ทันที

หลงจู๊จินก�าลังบ่นในใจว่าขุนนางชั้นผู้น้อยคนใดไม่มีตากล้ามา 

ขัดขวางเรื่องของเขา คิดไม่ถึงว่าพอหันกลับมาก็ตกตะลึงไปทันที

นี่ซื่อจื่อจวนเจิ้นกั๋วกง? มาได้อย่างไรกัน!

ดวงตาหลุกหลิกของหลงจู๊จินหรี่ลง จากน้ันก็ราวกับเพ่ิงสร่างเมา 

รีบเปลี่ยนสีหน้าในทันใด "ขอถามใต้เท้าลู่ว่าจะถามอะไรข้าน้อยหรือ

ขอรับ"

ลูเ่ย่ียนแววตายากจะคาดเดาได้ ช้อนตาส่งสญัญาณให้คนด้านหลงั

เขาทีหนึ่งและพูดเสียงเข้มว่า "นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ"

หลงจู๊จินรีบเดินเข้าไปหา คลี่ใบยืมเงินท่ีถืออยู่ในมือมอบให้กับ 

ลู่เย่ียน "ใต้เท้าลู่อย่าเข้าใจผิดนะขอรับ พวกเราล้วนท�าตามกฎระเบียบ  

นี่คือหลักฐานลายลักษณ์อักษร"
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ลู่เย่ียนก้มหน้ากวาดมองวันที่ที่ส่วนท้ายแวบหนึ่งแล้วพูดเหยียด

เย็นชา "เวลาที่ก�าหนดนี้มันอีกห้าวันไม่ใช่หรือ"

ถูกถามเช่นนีห้ลงจูจ๊นิสหีน้าน่ิงไปเลก็น้อย แต่ยังย้ิมอย่างคนช�า่ชองโลก 

พลางพูดว่า "เงินจ�านวนแปดพันก้วน* นี้ ต่อให้รอถึงเดือนหน้าสกุลเส่ิน 

ของพวกเขาก็หามาไม่ได้เช่นกัน เป็นหนี้ช้าเร็วก็ต้องคืน ผลสุดท้ายก็

เหมือนกัน"

ลูเ่ยีย่นคนืใบยมืเงินใส่มอืของอีกฝ่ายพร้อมพูดไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อย 

"อย่างไรก็ต้องท�าตามกฎระเบยีบ เช่นน้ันเจ้ารออกีห้าวันค่อยมาใหม่เถอะ"

ได้ยินค�าพูดน้ีแล้วหลงจู๊จินก็สะอึกไป เขาจับทางไม่ถูกจริงๆ ว่า 

ซื่อจื่อสูงศักดิ์งามสง่าผู้นี้มีจุดประสงค์อะไร ต้องการปกป้องคุณหนูสาม

หรือว่าท�างานตามหน้าที่?

แต่เขาจะถามออกมาได้หรือ

ไม่ใช่เพราะหลงจู๊จินไม่เคยพบคนสูงศักดิ์มาก่อนจึงหวาดหว่ัน  

แต่เพราะคนตรงหน้าผู้นี้เขาล่วงเกินไม่ไหวจริงๆ

หากเป็นเพียงรองผู้ว่าการนครหลวงขุนนางล�าดับรองขั้นสี่ เช่นนั้น

เขายังพอรับมือได้

แต่ลู่เย่ียนไม่เพียงเป็นรองผู้ว่าการนครหลวง ยังเป็นซื่อจื่อของ 

จวนเจิ้นกัว๋กง แล้วยงัเป็นโอรสองค์เดียวขององค์หญงิใหญ่จิ้งอันอีกด้วย 

ฐานะหลายอย่างนี้รวมกัน ต่อให้เสนาบดีฝ่ายซ้ายอยู่ที่นี่คิดว่ายังต้องให้

ความเกรงใจเช่นกัน
* ก้วน แปลว่า 'พวง' คือหน่วยเงินของจีนในสมัยโบราณ แรกเริ่มนั้นใช้เรียกเงินที่ร้อยเป็นพวง โดยหนึ่งพวง
ประกอบด้วยเหรยีญอแีปะ (เหรยีญส�ารดิ) 1,000 เหรยีญ แต่ต่อมาใช้เป็นหน่วยของเงนิขาวทีม่มีลูค่า 1,000 เฉยีน  
ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 ต�าลึงเงิน
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หลังจากลังเลใจอยู่พักหนึ่งหลงจู๊จินก็เรียกคนติดตามหลายคนนั้น

กลับมาและพูดอย่างเคืองขุ่นว่า "กลับเถอะ"

ใครจะคาดว่าคนเหล่าน้ีเพ่ิงก้าวเท้า หยางจงก็เข้าขวางทางพวกเขา

ทนัที "หลงจู ๊ท�าลายร้านค้าของผูอ้ืน่โดยไร้สาเหต ุจะจากไปแบบน้ีไม่ค่อยดี 

กระมัง"

หลงจู๊จินหันไปมองลู่เยี่ยน เม้มปากไม่พูดจา

ข่าวของร้านแลกเงินสกุลจินแม่นย�าเสมอมา ตามท่ีเขารู้ ระหว่าง

จวนเจิ้นก๋ัวกงกับจวนอว๋ินหยางโหว ทั้งไม่ได้เป็นญาติและไม่ใช่สหาย  

เรยีกได้ว่าไม่มกีารตดิต่อกันแม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม อกีฝ่ายก็ไม่ควรถึงข้ัน 

จงใจสร้างความล�าบากใจให้เขาแบบนี้จึงจะถูก

ลู่เย่ียนมองออกถึงความคิดในใจของหลงจู๊จินจึงพูดตามตรงว่า 

"เอาของเข้าที่เดิม ห้าวันให้หลังข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก"

หลงจู๊จนิเหลอืบมองไปรอบด้าน แอบบบีแหวนน้าว* บนนิว้ไว้แน่น

หากเป็นเมื่อครู่เขายังจับทางไม่ถูกว่าซื่อจื่อผู้นี้มีความคิดอะไร แต่

ตอนนีเ้หน็สาวใช้ข้างกายลูเ่ย่ียนท่ีถลงึตาจ้องเขาอยู่ก็เข้าใจเร่ืองราวทันที

ที่แท้หญิงสาวในร้านไม่อยู่สุข ส่งคนไปแจ้งทางการแล้ว

เมื่อรู้สาเหตุหลงจู๊จินก็ไม่พูดไกล่เกลี่ยอีก รีบหมุนตัวไปจัดการ 

เรื่องที่เหลือ ที่ควรชดใช้ก็ชดใช้ ที่ควรซ่อมก็ซ่อม อย่างไรเสียนายของเขา

ก็มีค�าพูดไว้แล้วว่า 'สิ่งส�าคัญไม่ใช่เงิน แต่เป็นคนที่อยู่ข้างใน'

เมื่อเป็นเช่นนี้ ห้าวันให้หลังค่อยมาอีกครั้งก็แล้วกัน

* แหวนน้าว คือปลอกน้ิวส�าหรับสวมนิ้วหัวแม่มือขณะยิงธนู มักท�าจากหยกหรือกระดูกสัตว์ จึงใช้เป็น 
เครื่องประดับด้วย
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ได้ยินเสยีงด่าเจบ็แค้นของหลงจูจ๊นิ เสิน่เจนิก็รูว่้าแผนการถ่วงเวลา

ของตนเองสัมฤทธิผลแล้ว นางก้มหน้าเช็ดคราบเลือดบนหลังมือท่ีถูก 

ขวดกระเบื้องเคลือบบาดแล้วค่อยลุกขึ้นช้าๆ

เสยีงซุบซบิข้างนอกก�าลงัดงัอยู่ก็เห็นหญิงสาวงดงามผูห้น่ึงปรากฏ

ขึ้นตรงหน้า

ผมยาวของนางสยายอยู่ด้านหลัง ท่วงท่ากิริยาสง่างามเยื้องย่าง 

ไปทางลู่เย่ียน ดวงตามีม่านน�้าคู่น้ันซ่อนความงามเอาไว้ แต่ด้วยท่าท ี

ตกระก�าล�าบากนี้เพิ่มความงามที่ไม่ธรรมดาให้นางส่วนหนึ่งได้พอดี

ในกลุ่มคนมีเสียงกระซิบชื่นชมดังออกมาหลายเสียง 

"ทีบ่อกว่าเทพธิดาลัว่เสนิ* บนโลกมนุษย์ก็คงมหีน้าตาแบบนีก้ระมงั"

ได้ยินค�าชื่นชมความงามเกินจริงน้ีแล้วลู่เย่ียนก็ยกมุมปากเหยียด

เล็กน้อย ช้อนตาขึ้นอย่างไม่สนใจนัก

ตอนที่สี่ตาประสานกัน หัวใจของเขาก็รู้สึกเคร่งเครียด

จากนั้นเขาก็รู ้สึกเหมือนทรวงอกราวกับถูกกระบี่คมแทงทะล ุ 

ความเจ็บปวดถึงขั้วหัวใจราวคลื่นน�้าถาโถมเข้าใส่เขา

ภาพตรงหน้าด�ามดื ราวกับตกลงกลางทะเลลกึทีไ่ร้ขอบเขต หลังจาก 

ภาพด�าจางไปเขาก็มองเห็นภาพความงามหอมหวานรัญจวนใจ

หญิงสาวนางหนึ่งนอนเปลือยกายอยู่ในอ้อมกอดของเขา

ดวงตาของนางช่างงดงามและกระจ่างสุกใส ในช่วงท่ีปวดหัว 

แทบแตกก็ได้ยินริมฝีปากแดงขยับเปิดปิดเรียกชื่อตอนเด็กของเขา 

"สือเยี่ยน ลู่สือเยี่ยน"

* เทพธิดาลั่วเสิน เป็นบุตรีของฝูซี ผู้เป็นต้นก�าเนิดของมนุษยชาติในต�านานสร้างโลกของจีนคู่เคียงกับเจ้าแม่
หนี่ว์วา ว่ากันว่ามีรูปโฉมงดงามและเล่นพิณได้ไพเราะ
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3

"สือเยี่ยน ลู่สือเยี่ยน"

ได้ยินค�าพูดอ่อนหวานจับใจเช่นนี้ลู่เยี่ยนก็ยกมือทาบทรวงอก

ในระหว่างท่ีใจลอย ลมหนาววูบหนึ่งก็พัดมา เสียงดังเอียดอาด 

ดังขึ้นเหนือหัว ป้ายเหนือประตูร้านร่วงครืนลงมา

เสิน่เจนิตาเรว็มอืไว เดินขึน้หน้าสองก้าว ยืน่มอืไปคว้าข้อมอืลูเ่ย่ียน

ดึงมา "ใต้เท้าระวัง!"

ทั้งสองคนเอ้ียวตัว ก่อนจะได้ยินเสียงป้ายเหนือประตูร้านตกลง 

บนพื้นดังตึง

บนชายคาร้าน เกล็ดหิมะโปรยปราย

ลู่เย่ียนถูกความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ดึงสติกลับมา ภาพตรงหน้า

ชัดเจนขึ้นอีกครั้ง

เขาก้มลงมองนิ้วมือเรียวยาวขาวเนียนหลายนิ้วท่ีข้อมือของเขา 
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ร่างกายก็พลันแข็งเกร็ง ยกมือขึ้นสะบัดการแตะต้องจากนาง

เสิน่เจนิตะลงึไป สองแก้มปรากฏรอยแดงเรือ่ รูส้กึร้อนใจไม่สบายใจ 

ขึ้นมา นางอยากจะเอ่ยปากอธิบายว่าตนเองประสงค์ดี ไม่ได้คิดจะ 

เสยีมารยาท แต่ก็กลวัว่าอธิบายมากไปจะย่ิงอดึอดัจงึปล่อยเลยตามเลย

พอคิดถึงเรื่องมารยาทแล้วเสิ่นเจินก็กัดขอบปาก ย่อตัวลงค�านับ

ชายหนุ่มพลางพูดเสียงเบาว่า "ขอบคุณใต้เท้าที่เมื่อครู่ยื่นมือเข้าช่วย"

ความเจ็บตรงทรวงอกของลู่เยี่ยนยังไม่จางหายไป ครั้นได้ยินเสียง

ของนางก็ขมวดคิว้ ปรบัลมหายใจครูห่นึง่ ตอบว่า "แม่นางไม่ต้องขอบคณุ 

นี่เป็นงานในส่วนของข้าอยู่แล้ว"

พูดจบเขาก็ลูบข้อมือตามจิตใต้ส�านึก เป็นจุดที่เสิ่นเจินเพ่ิงสัมผัส

ไปเมื่อครู่พอดิบพอดี

เสิ่นเจินก้มหน้า ย่อมเห็นการกระท�าของเขาอย่างชัดเจน

พอเหน็การกระท�าแบบนีแ้ล้วรอยแดงบนใบหน้าเสิน่เจนิก็กระจาย

ไปถึงติง่หใูนทันท ีไม่ใช่เพราะนางเขนิอาย ทว่าต้ังแต่เดก็จนโตนางไม่เคย

ถูกผู้อื่นรังเกียจแบบนี้มาก่อน

นางอ้าปากไม่ได้ส่งเสยีงพูด สดุท้ายยงัคงกลนืค�าทีอ่ยากพูดกลับลงไป

พวกเขาพบกันโดยบังเอิญเท่านั้น วันหน้าคงไม่ได้พบกันอีก ถูก

รังเกียจหรือไม่ไม่ส�าคัญเลย

ผ่านไปเพียงชัว่ครูลู่เ่ย่ียนก็น�าองครกัษ์หมนุตัวเดนิจากไป เสิน่เจนิก็

เดินเข้าในร้านพร้อมกับชิงซี

แสงยามพลบค�่าค่อยๆ เข้มขึ้น แสงสีแดงแผ่ทั่วท้องฟ้า



31

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

พ่อบ้านของจวนเจิ้นก๋ัวกงเห็นลู่เย่ียนเลิกงานกลับมาก็รีบโค้งตัว

คารวะเขา

ลู่เย่ียนพยักหน้าตอบกลับ หลังจากสั่งการเสียงเบาหลายประโยค

แล้วก็ก้าวยาวเร็วอ้อมระเบียงทางเดินยาวและเข้าไปที่เรือนซู่หนิง

เขาน่ังอยู่หน้าโต๊ะหนังสือ มองดูข้อมือตนเองท่ีเคยถูกนางฉุดไว้ 

ขณะเดยีวกันก็คิดถึงภาพราวอยู่ในความฝันเมือ่ครู่ แววตาน้ันราวกับทะเล

ลึกล�้า

ถึงแม้เขาจะพูดกล่อมตนเองไม่หยุดว่านี่เป็นเพียงความบังเอิญ

เท่านั้น

แต่ผวิพรรณขาวสว่างตาอย่างนัน้ ไฝสาวงามเหนอืกระดกูไหปลาร้า 

รวมถึงไอกายร้อนรุ่มยามใกล้ชิดกันยังคงติดตรึงในหัวของเขา

ในตอนน้ีเตาก�ายานภายในห้องมีควันลอยเอ่ือยออกมา กลิ่นหอม

เย้ายวนใจปกคลุมไปทั่วเหมือนกลิ่นจากปลายนิ้วของนางเหลือเกิน 

หลังจากผ่านไปชั่วครู่เขาก็ยิ้มเยาะตนเองในทันใด

ใช่ เขายอมรับ คุณหนูสามที่ตกระก�าล�าบากของสกุลเสิ่นนางนั้น 

รูปโฉมไม่เบาเลยทีเดียว แต่หญิงสาวท่ีมีความงามเหนือใครบนโลกน้ีมี

มากมายนัก เขาคงไม่ถึงขั้นที่ว่าเพราะนางมีความงามน่าหวั่นไหว ใน 

ช่วงเวลานั้นก็เกิดความคิด...อย่างนั้นขึ้นกระมัง

ลู่เยี่ยนครุ่นคิดอยู่นานมาก ยังคงจับต้นชนปลายไม่ถูก

เขาท�าอะไรล้วนดูที่หลักฐานยืนยัน ไม่ชอบวิเคราะห์สิ่งที่สมมติขึ้น

เหล่านี้เลย

สุดท้ายเขาเอาภาพฝันอันงดงามฉากน้ีท้ังหมดสรุปรวมว่าช่วงที ่
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ผ่านมาน่ังอยู่แต่ในศาล เหน็ดเหนือ่ยเกินไป หรอือาจเป็นเพราะเขาเลอืดลม 

พลุ่งพล่านตามประสาคนหนุ่ม

พอคิดแบบนี้เขาก็ลุกขึ้นเดินไปที่ห้องอาบน�้า ตอนที่กลับมาฟ้าก็ 

มืดสนิทแล้ว

แสงเทียนดับลงต้อนรับกลางคืนที่ยาวนาน

ไม่คิดเลยว่าเขาจะเข้าสู่ความฝันอีกครั้ง...

เขาลืมตาข้ึนช้าๆ พบว่าตนเองอยู่ที่ระเบียงทางเดินยาวของ 

จวนเจิ้นกั๋วกง

แสงจันทร์ยามค�า่คนืมดืสลวัท�าให้จวนเจิน้ก๋ัวกงทีด่อูดึอดัแต่เดมิมี

ความรู้สึกเศร้าสลดอย่างบอกไม่ถูกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เขามองไปทางซ้ายมือ

สดุระเบียงทางเดินยาว หยางจงยกคอเสือ้ของชายหนุ่มผูห้นึง่กดไว้

บนผนัง พูดอย่างโกรธเกรีย้วว่า "ไป๋เต้าเหนียน เจ้าเป็นหมอเทวดาไม่ใช่หรือ  

ในเมื่อเป็นหมอเทวดา เหตุใดโรคของซื่อจื่อจึงรักษาไม่หาย"

ชายหนุ่มโบกมอืไม่หยุด "ซือ่จือ่มบีญุคณุต่อข้า ถ้าช่วยได้ ข้าจะไม่ช่วย 

ได้อย่างไร แต่ซื่อจื่อในตอนนั้นท่ีได้รับไม่ใช่เพียงบาดแผลธนู ที่ถึงชีวิต

จริงๆ คือพิษบนธนูนั้น! ข้าเดินท่องแดนซีอวี้* มาหลายปีย่อมรู้ว่านั่นคือ

พิษกู่** ชนิดหนึ่งชื่อว่า 'เหยา' มีเพียงราชส�านักซีอว้ีเท่านั้นที่มี ตอนที ่

พิษเหยาเข้าสูร่่างกายไม่มคีวามผดิปกติอะไร แต่หลงัจากน้ันสามปีจะดดู 

* ซีอว้ี คือดินแดนทางตะวันตกของด่านอว้ีเหมินและด่านหยางกวนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ปัจจุบันคือบริเวณ 
เขตปกครองตนเองซนิเจยีงอยุกูร์ ทางใต้ของเทอืกเขาเทียนซาน (เทยีนซานหนานลู)่ เรือ่ยไปจนถึงทางตะวันตก 
ของที่ราบสูงปามีร์ รวมถึงแถบเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก และอินเดีย
** ตามต�านานเชื่อกันว่าเป็นพญาพิษที่ถูกคนเพาะเลี้ยงโดยการน�าหนอนพิษร้ายแรงมาอยู่ด้วยกันและ 
ปล่อยให้กัดกินกันเองจนเหลือเพียงตัวสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุด



33

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

เลือดของคนจนแห้งและชิงเอาชีวิตไป"

เมือ่ฟังค�าพูดนีแ้ล้วหยางจงก็เอ่ยเสยีงสัน่ "ไม่มยีาถอนพิษจรงิหรอื"

ชายหนุ่มพยักหน้า "ต่อให้บนโลกน้ีมียาถอนพิษก็ไม่ทันกาลแล้ว 

เวลาสามปี พิษเหยาแทรกซึมไปทั่วร่างกาย ไม่มีทางช่วยได้อีกแล้ว"

หยางจงฟังแล้วสองมือกุมขมับและทรุดตัวลงทันที สีหน้าเจ็บปวด

ยิ่งกว่าค�าพูดใดจะบรรยายได้

ลูเ่ย่ียนทีย่นือยู่ด้านข้างฟังค�าพูดของพวกเขาไม่เข้าใจ เขาขมวดค้ิว

เดินขึ้นหน้า อยากจะไปสอบถามหยางจงสักหน่อย

บาดแผลจากธนูอะไร เขาไม่เคยมีแผลจากธนูเลย

แต่พอยกเท้าเขาก็ตัวหนักอึ้ง ภาพตรงหน้าพลันเปลี่ยนไป...

ห้องชัน้ในของเรอืนซูห่นงิมคีวนัโขมง กลิน่ยาทีแ่สบจมกูลอยไปท่ัว 

เขาโบกมือเบื้องหน้าตนเอง หลังจากเห็นชัดเจนก็เบิกตาโตในทันที

เขามองเห็นตนเองนอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียง สองตาฝ้าฟาง 

สีหน้าซีดขาว ผมเต็มไปด้วยสีเงิน เหมือนอายุมากขึ้นสิบปี

เขารีบเดินขึ้นหน้า จ้องมองไป กลับพบว่าในมือของตนเองก�า 

ถุงหอมสีขาวใบหนึ่งเอาไว้

บนถุงหอมนั้นปักอักษรตัวเล็กๆ ไว้ตัวหนึ่ง...'เจิน' 

พอมองดอูกัษรตวันีลู้เ่ย่ียนคดิอะไรข้ึนมาบางอย่าง ทนัใดนัน้ก็รู้สกึ

เหมือนฟ้าผ่าลงเหนือหัว

หยางจงไม่สนใจมารยาทเหมอืนทีผ่่านมา คกุเข่าหน้าเตยีงพลางพูด 

ปนสะอื้น "ถึงแม้ซื่อจื่อจะไม่ให้ข้าพูดถึง แต่ในใจข้ารู้ดี ต่อให้ผ่านไป 

สามปีแล้วในใจซื่อจื่อก็ไม่เคยลืมแม่นางเสิ่นเลย เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดจึง
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ไม่อ่านจดหมายที่นางทิ้งไว้ให้ท่านเล่า"

สิ้นเสียงพูดของหยางจง คนบนเตียงก็ยิ้ม

ลู่เย่ียนราวกับได้ยินเสียงในใจของตนเอง...ถ้านางเขียนสิ่งที่ข้า

อยากเห็น เช่นนั้นข้าคงอ่านไปนานแล้ว

ค�าพูดจากลาปกตล้ิวนเป็นความเจบ็ปวด ในเมือ่ใจของนางมผีูอ้ืน่อยู่  

เขาก็ใจแข็งพอจะปล่อยนางไป

แต่เขายอมถอยถึงขั้นน้ีแล้วก็ไม่อยากจะเห็นประโยคท่ีว่า 'ถ้ามี 

ชาติหน้า...'

ในสายตาของเขาลู่เย่ียน คนมีเพียงชาตินี้ ไม่มีชาติหน้า ที่พูดว่า

ชาติหน้าก็เป็นเพียงสัญญาปากเปล่าเท่านั้น เชื่อถืออะไรไม่ได้

ก่อนจะหลบัตาลง เขาย้อนคดิถึงเรือ่งราวชาตนิีข้องตนเองในเวลาสัน้ๆ

เขาจ�าได้ถึงฝ่ามืออันอบอุ่นของท่านย่า จ�าได้ถึงค�าอบรมสั่งสอน

ของบดิามารดา จ�าได้ถึงตอนทีผ่่านการสอบหน้าพระท่ีน่ังในวัยสวมหมวก*  

และจ�าได้ถึงคืนเข้าห้องหอที่เรียบง่าย

ยี่สิบเจ็ดปีแม้จะสั้น แต่ก็ยาวเช่นกัน

เมื่อสายตาค่อยๆ พร่าเลือน เขาเอ่ยปากพูดเสียงแหบแห้ง "รอ 

ข้าตายแล้ว เจ้าก็เอาของในจวนข้าไปทิง้ให้หมด อย่าให้ท่านแม่ข้าเหน็...

ส�าหรบัจดหมายฉบบันัน้แล้วแต่เจ้าจะจดัการ ท�าอย่างไรกไ็ด้ แค่อย่างเดยีว 

คือห้ามเผา"

เขากลวัว่าอยู่ในยมโลก เห็นอักษรราวเหน็หน้า จะเป็นความทรมาน

ท�าร้ายจิตใจอีกครั้ง

* ชาวจีนในสมัยโบราณเมื่อผู้ชายอายุครบยี่สิบปีต้องเข้าพิธีสวมหมวกเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ จึงเรียก 
วัยนี้ว่าวัยสวมหมวก
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วันที่จวนเจิ้นก๋ัวกงแขวนผ้าบางสีขาวไว้ทุกข์วันนั้นเป็นช่วงปลาย

ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว

เขามองดูมารดาของเขา องค์หญิงใหญ่จิ้งอันท่ีมีความภาคภูม ิ

หยิง่ผยองผูน้ัน้คุกเข่าอยู่กลางโถงไป่อัน โน้มตัวไปข้างหน้า ปิดหน้าร้องไห้

อย่างสิ้นหวัง

บิดาของเขาประคองมารดาพลางพูดเสียงเบาว่า "เย่ียนเกอเอ๋อร์ 

ถูกธนูครั้งนี้นับว่ามีเกียรติมาก"

ดถึูงตรงนีลู้เ่ย่ียนก็รูส้กึว่าอากาศรอบข้างเบาบางลงทุกที ความเจบ็

ที่ทรวงอกค่อยๆ รุนแรงขึ้น ไม่เพียงแค่ทรวงอก อวัยวะต่างๆ ของเขาล้วน

เริ่มบีบตัวจนเจ็บขึ้นมารางๆ

เขาไม่ได้ยินอะไรอีกเลย ภาพทุกอย่างตรงหน้าหายไปในทันที 

ลูเ่ย่ียนทีอ่ยู่บนเตียงดูเหมอืนคนใกล้ขาดใจทีถู่กกรอกอากาศเข้าตวั 

ลุกพรวดขึ้นนั่งและสูดหายใจเข้าเฮือกใหญ่

เขาก้มหน้ามองสองมอืทีส่ัน่เทาของตนเอง เป็นคร้ังแรกท่ีสัมผัสได้ว่า 

อะไรเรยีกว่าลนลานท�าอะไรไม่ถูก เขาบงัคับให้ตนเองสงบลงและกลบัไป

ย้อนคิดถึงแต่ละฉากในหัวเมื่อครู่

เขาจบัรายละเอยีดได้อย่างหน่ึง ถุงหอมสขีาวใบน้ัน บนนัน้ปักอกัษร 

'เจิน' เอาไว้

พอคิดถึงตรงนี้เขาก็หัวเราะเยาะออกมาทันที

ต่อให้เป็นความฝันก็ไม่ควรจะเหลวไหลแบบนี้

ไม่พูดถึงว่าเหตุใดเขาจึงถูกพิษ และเหตุใดอายุใกล้สามสิบปีแล้ว

ยงัไมม่ภีรรยาไมม่ีลกู แต่มจีุดหนึง่ทีเ่ขาไมเ่ชือ่เดด็ขาดว่าตนเองจะคดิถงึ 
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คนผู้หนึ่งอย่างอ่อนแอแบบนั้น

หากนี่ไม่เหลวไหลแล้วคืออะไรเล่า

เขาด้านหน่ึงปฏิเสธความฝันทัง้หมดเมือ่ครู ่ด้านหนึง่เพราะความรูส้กึ 

แทบขาดใจที่เหมือนจริงเหลือเกินท�าให้สันหลังเย็นวาบ

เขานั่งอยู่ตรงหน้าต่างไม่ขยับเขยื้อนอยู่เป็นนาน

ตอนท่ีด้านนอกมเีกลด็หิมะเลก็ๆ โปรยปรายเขาก็สังเกตเหน็ในทันที 

ภาพประหลาดแต่ละฉากเหมือนจะเกิดขึ้นหลังจากไปท่ีตลาดตะวันตก

และได้พบนาง

พอคิดถึงตรงนี้เขาก็เข้าใจกระจ่าง

เป็นนางท่ีมีปัญหา เป็นผงหอมท่ีร้านไป่เซียงมีปัญหา ผงหอมที่

กระจายเต็มพ้ืนเมื่อวาน เป็นไปได้มากว่าเขาอาจจะสูดผงยาท่ีท�าให ้

คนประสาทหลอนเข้าไป

หลงัจากมัน่ใจย่ิงขึน้เขาก็ไม่อยากรออกีต่อไป รบีเปลีย่นชดุขุนนาง

แล้วเรียกหยางจงมาพลางเอ่ย "ไปหาท่านหมอมาสามคน"

หยางจงไม่เข้าใจเรื่องราว รีบถามว่า "ซื่อจื่อรู้สึกไม่สบายตัวหรือ

ขอรับ"

ลู่เยี่ยนขมวดคิ้ว พูดเสียงเข้มว่า "ข้าจะออกไปสืบคดี"

หยางจงเห็นนายของตนเองมสีหีน้าเคร่งเครยีด คดิว่าเกิดเร่ืองใหญ่

อะไรขึ้น แต่ก็ไม่กล้าถามอะไรมากอีก รีบไปหาท่านหมอสามคนในเมือง

ยามเฉินสามเค่อ* ลู่เยี่ยนน�าคนขบวนหนึ่งเดินผ่านตลาดมาที่หน้า

* ยามเฉิน คือช่วงเวลา 07.00 น. ถึง 09.00 น. 'ยามเฉินสามเค่อ' จึงหมายถึงเวลา 07.45 น.
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ประตูร้านไป่เซียงอีกครั้ง

ป้ายเหนือประตูร้านไป่เซียงซ่อมเสร็จและถูกแขวนขึ้นไปแล้ว

ลู่เยี่ยนจ้องมองหญิงสาวในห้องที่ดูอยู่ในโอวาท ดูแล้วไม่มีพิษภัย 

ก�าลงัยกน้ิวดดีลกูคดิอยู ่ไฟโกรธไร้สาเหตกุลุม่หนึง่ก็พุ่งขึน้มาในใจ อกีครู่

หากเขาตรวจพบว่าในร้านนีม้อีะไรท่ีไม่ควรม ีเขาจะคมุตวันางไปทีศ่าลต้าหลี่ 

ด้วยตนเอง

ในขณะเดียวกันเสิ่นเจินก็รับรู้ถึงความรู้สึกเหมือนหนามแทงหลัง  

มือที่ดีดลูกคิดชะงักไปทันที นางมองไปข้างนอกช้าๆ

พอมองไป มือเล็กของนางก็ก�าเป็นหมัดด้วยความตกใจ

ชายหนุ่มผู้นั้นอยู่ไม่ไกลออกไป ใช้แววตานิ่งเงียบราวพญาเหยี่ยว

คู่นั้นจับจ้องมาที่นาง

สี่ตาประสานกันอีกครั้ง ลู่เยี่ยนพูดเสียงเข้มกับเหล่าท่านหมอที่อยู่

ด้านข้าง "ตรวจสอบ อย่าให้ตกหล่นแม้แต่ขวดเดียว"
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4

วันที่หกเดือนสิบ ยามเฉินสามเค่อ 

"ตรวจสอบ อย่าให้ตกหล่นแม้แต่ขวดเดียว"

สิ้นเสียงพูด องครักษ์ของที่ว่าการนครหลวงก็เข้าล้อมร้านไป่เซียง

ไว้ในทันที

ลู่เย่ียนก้าวเท้าข้ามธรณีประตู สะบัดชายแขนเสื้อพลางพูดกับ 

เสิ่นเจินว่า "ขอให้คุณหนูเสิ่นเอาผงหอมที่วางไว้บนชั้นและที่ซ่อนไว้ใน

ห้องเก็บของของร้านออกมาให้หมดและตั้งวางให้ดี"

เสิน่เจนิได้ยนิค�าว่า 'ซ่อน' ทีแ่สลงหูนัน้แล้วก็ขมวดค้ิวเลก็น้อย ก่อนจะ 

ลุกขึ้นช้าๆ พูดว่า "ใต้เท้าลู่ นี่หมายความว่าอย่างไร"

ลู่เย่ียนสีหน้าเป็นปกติ พูดไปตามกฎระเบียบ "องครักษ์ผู ้หนึ่ง 

ข้างกายข้า เมือ่วานหลงัจากมาทีน่ี่ก็หมดสติไม่ยอมฟ้ืน สาเหตยัุงไม่แน่ชดั 

มาที่น่ีก็เพ่ือตรวจสอบเรื่องน่าสงสัยตามระเบียบ ถ้าผงหอมของแม่นาง
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ไม่มีปัญหา..." เขาชะงักไปเล็กน้อย จากน้ันชี้ไปที่ข้างนอกพลางพูดว่า  

"คนที่อยู่ข้างนอกจะจากไปในทันที"

เสิ่นเจินฟังจบแล้วในใจรู้สึกเคร่งเครียดอย่างยิ่ง

เมื่อวานกว่าจะไล่คนทวงหนี้ไปได้ไม่ง่ายนัก วันนี้เหตุใดจึงหาเรื่อง

กับคนของทางการได้อีก นับจากการถูกค้นร้านในครั้งก่อนเสิ่นเจินรู้สึก 

หวาดหวั่นกับภาพเหตุการณ์เช่นข้างนอกนั้น กลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น 

เสมอมา

นางเดินเข้าไปหาและพูดอย่างระวังตัวว่า "บนตัวใต้เท้าลู่มีหนังสือ

ค�าสั่งตรวจค้นหรือไม่" ท่ีเสิ่นเจินถามเช่นนี้ก็เพราะรู้ว่าทางการสืบคดี  

หากไม่มีหลักฐานแน่ชัดจะไม่มีหนังสือค�าสั่งตรวจค้นแน่นอน

สายตาท่าทางไม่ยอมให้ความร่วมมอืของเสิน่เจนิแบบนี ้ในสายตา

ของลู่เยี่ยนเป็นการกระท�าของคนกลัวความผิด

เขาเหลือบมองหยางจงแวบหนึ่ง หยางจงก็รีบย่ืนหนังสือค�าสั่ง 

ตรวจค้นแผ่นหนึ่งมาให้ทันที

ท้ายหนังสือค�าสั่งมีตัวอักษรลงไว้อย่างชัดเจนว่า 'ลู่เยี่ยน'

"คณุหนเูสิน่มอบกุญแจห้องเกบ็ของมากพ็อ ข้าจะให้คนไปช่วยเจ้า

ขน อย่างไรเสียในที่ว่าการนครหลวงมีงานมากมาย จะเสียเวลาไม่ได้"  

พูดจบเขาก็ไม่รอให้เสิ่นเจินตอบ กลับโบกมือทันที

องครักษ์ข้างนอกบุกเข้าประตูมา

เสิน่เจนิมองดหูนงัสอืค�าสัง่ตรวจค้นในมอื ในใจหวาดหว่ันจนเผลอ

ดึงกระดาษขาด

พอเหน็ดงันีลู้เ่ย่ียนก็เอ่ยปากพูดอกีครัง้ "ของของทางการ ห้ามท�าลาย 
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แม้แต่น้อย"

เสิน่เจินตะลงึงนั นิว้มอืชะงักอยู่ท่ีเดิม นางรูว่้าอกีฝ่ายเตรียมการมา

พร้อมสรรพ คิดจะหลบคงหลบไม่พ้นแล้ว จึงหมุนตัวเดินกลับไปที่โต๊ะ  

ดึงเปิดลิ้นชัก หยิบกุญแจพวงหนึ่งออกมาและยื่นให้ลู่เยี่ยน

ลู่เย่ียนคว้ามาแล้วเดินขึ้นหน้าไปเจ็ดก้าว เปิดประตูห้องเก็บของ 

ก่อนจะสัง่ให้องครกัษ์ รบีขนของ ส่วนตนเองยืนอยู่ข้างเสิน่เจนิคอยจบัตา

มองนาง ด้วยกลัวว่านางจะใช้วิชามารอะไรมาท�าให้คนหลงใหลอีก

หลงัจากผ่านไปครูใ่หญ่พวกเขาก็ยกหีบใหญ่หลายใบมาท่ีกลางห้อง 

ในร้าน

องครักษ์หน่ึงในนั้นก้าวออกมาโค้งค�านับพร้อมพูดว่า "ใต้เท้า ใน

ห้องเก็บของว่างเปล่าแล้ว ข้าน้อยลองเคาะผนังดู ไม่มีห้องลับอื่นขอรับ"

ลูเ่ย่ียนพยักหน้า ก้มลงมองเสิน่เจนิแล้วพูดว่า "เจ้าบอกมาตามจริง 

มีเท่านี้หรือ"

เสิ่นเจินเงยหน้ามองเขา แววตาบริสุทธ์ิย่ิง "เดิมทียังมีอีกบ้าง แต่

เมื่อวานถูกคนท�าลายทิ้งไป"

ลู่เยี่ยนย้อนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อวานครู่หนึ่งจึงส่งเสียงตอบ "อืม"

ไม่ช้าท่านหมอสามคนก็เดินเข้ามา พวกเขาเปิดขวดเหล่าน้ันออก 

ทีละขวด ดมด ูใช้นิว้บด ดมดอูกีครัง้ แล้วใช้น้ิวบดอกีคร้ัง หลงัจากตรวจสอบ 

ทั้งหมดเวลาก็ผ่านไปเต็มหนึ่งชั่วยามแล้ว

พวกเขารายงานทลีะคนจากซ้ายไปขวา "เรยีนใต้เท้า ตลบัหลายใบน้ี 

เป็นผงชาดชัน้เลศิ เป็นของท่ีหญิงสาวใช้กัน ขวดปากแคบหลายใบนีเ้ป็น

น�า้มนัผมหอม ทางน้ียังมสีผีึง้ทาปากทีเ่พ่ิงท�าออกมาไม่นานจ�านวนหน่ึง"
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อีกคนพูดว่า "ทางข้าล้วนเป็นผงทีข่นมาจากแดนไกล เป็นผงแป้งขาว 

ของหังโจว"

ทางด้านคนสดุท้ายมหีลายประเภทท่ีสดุ การพูดของเขาค่อนข้างช้า  

พูดอย่างเนิบนาบว่า "ที่ข้าน้ีล้วนเป็นพวกวัตถุดิบเครื่องหอม นอกจากมี

ชะมดเชียง อบเชย ดอกเบญจมาศ ดอกมะลิ ยังมีก�ายานเส้น ก�ายานขด 

ก�ายานก้อน หมอนหอม ไม่มีอย่างอื่นเลย"

ลู่เยี่ยนเป็นรองผู้ว่าการนครหลวงย่อมรู้จักยาจ�านวนหนึ่ง หลังจาก

เขาอดทนฟังจนจบก็ขมวดคิ้วแน่น พูดเสียงเข้มว่า "ตรวจสอบละเอียด

แล้วหรือ"

ทัง้สามคนพยักหน้าพร้อมกันและพูดเป็นเสยีงเดยีวกันว่า "ตรวจสอบ 

ละเอียดหมดแล้วขอรับ"

เห็นได้ชัดว่าลู่เย่ียนไม่เชื่อผลลัพธ์น้ี เขาใช้หางตากวาดมองสีหน้า

เคร่งเครียดของเสิ่นเจินและมือเล็กท่ีสั่นเทาแวบหนึ่งก็คิดข้ึนในทันใดว่า

ต้องมีที่ใดหลุดรอดไปแน่นอน

หลังน่ิงเงียบไปครู่ใหญ่ลู่เย่ียนจึงหันไปพูดกับทุกคนว่า "พวกเจ้า

ออกไปก่อน ไม่มีค�าสั่งของข้าห้ามปล่อยคนเข้ามา"

เมือ่ทกุคนออกไปแล้ว ในเวลานีภ้ายในห้องเหลอืเพียงพวกเขาสองคน

ลู่เย่ียนกวาดตามองไปรอบห้องอย่างรวดเร็วหน่ึงรอบ สุดท้าย

สายตาก็ไปหยุดที่บนตู้ไม้จันทน์หอมตัวเตี้ยฉลุลายตู้หนึ่ง

บนน้ันวางพัดไว้สองเล่ม เล่มหน่ึงพัดเป็นใบผ*ู  ทีปั่กรปูดอกไห่ถัง**  

อีกเล่มเป็นพัดจีบที่วาดภาพศาลาริมน�้าจวินอันเอาไว้

* ใบผู คือใบปาล์ม
** ดอกไห่ถัง หรือ Chinese Flowering Apple เป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ล ดอกมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีแดง
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เขาเดินเข้าไปหยิบพัดจีบ สะบัดคลี่ให้กางออกแล้วหมุนตัวมา

เสิน่เจนิคดิว่าเมือ่ครูถื่อว่าจบเรือ่งแล้ว เห็นลูเ่ย่ียนเดนิมาทางตนเอง 

อีกครั้งก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าวและพูดว่า "นี่ใต้เท้าจะท�าอะไร"

ลู่เย่ียนไม่พูดอะไรกับนางมาก ใช้ร่างกายที่สูงใหญ่ของเขาและ

บารมีของการเป็นขุนนางมานานบีบนางไปชิดผนัง

เพียงชั่วพริบตาชุดขุนนางสีม่วงเข้มนั้นก็อยู่ห่างจากเสิ่นเจินเพียง

ครึ่งเชียะ* เท่านั้น

เสยีงของเขาบางเบาราวกับลมหนาวประหลาดวูบหน่ึง "คณุหนูเส่ิน

ให้ความร่วมมือข้าค้นตัวด้วย ยกแขนขึ้นมา"

เสิ่นเจินมีชาติก�าเนิดเป็นบุตรสาวภรรยาเอกจวนโหว ไม่เหมือน 

หญิงสาวท่ัวไปทีเ่หน็คนของทางการแล้วก็กลวัเกรงอย่างมากจนยินยอม

ทกุอย่าง นางกลวัก็ส่วนกลวั แต่ยังคงมสีติอยู่บ้าง "ข้าว่าใต้เท้าลู่ท�าแบบน้ี 

ไม่เหมือนมาท�างานของทางการ แต่เหมือนมารังแกข้าซึ่งเป็นหญิงสาวที่

ไม่มีทางสู้ผู้หนึ่ง"

ลูเ่ย่ียนได้ยินนางพูดเบีย่งเบนเป้าประสงค์จงึหวัเราะเยาะพลางเอ่ย

ว่า "ถ้าข้าคิดรังแกเจ้าย่อมมีเป็นพันหมื่นวิธี อย่าพูดเล่นลิ้น ยกแขนขึ้น"

เสิ่นเจินแม้จะกลัว แต่ยังคงกัดฟันพูดว่า "ที่ว่าการนครหลวงไม่มี

เจ้าหน้าที่หญิงหรือ"

ลูเ่ย่ียนไม่พูดจา แต่แววตาเย็นชาและพร้อมจูโ่จมนัน้ก�าลงับอกนาง

ว่า 'อย่าบีบให้ข้าลงมือ'

ที่ว่าการนครหลวงได้โยกตัวเจ้าหน้าที่หญิงมาจริง แต่บางครั้งเพื่อ

* เชียะ (ฉื่อ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ความรวดเร็ว ไม่ให้พลาดหลักฐาน ก็จะให้ผู้เป็นหัวหน้าลงมือเอง ถึงแม้

ชายหญิงจะมีความแตกต่าง แต่สามารถใช้สิ่งของทดแทนได้

เสิ่นเจินกลั้นหายใจเงยหน้าขึ้นจ้องมองเขา อย่างไรก็ไม่อยากจะ 

ยกแขนขึ้น เล็บแหลมแอบเพิ่มแรงกดจนเนื้อบนฝ่ามือเป็นรอยแดงแล้ว

ลูเ่ย่ียนขยับเข้าไปอีกหนึง่ก้าวเลก็ คราน้ีท้ังสองคนใกล้จะแนบชดิกัน 

อยู่แล้ว ไอเย็นรอบตวัของลูเ่ย่ียนท�าลายแนวป้องกันของเสิน่เจนิลงอย่าง

สิ้นเชิง นางหลับตาลงและยกสองแขนขึ้นสูง

ปลายนิ้วสั่นเทา ในใจชืดชาถึงขีดสุด

ลูเ่ย่ียนรูว่้านางเป็นหญิงและยังไม่ออกเรอืน เห็นนางให้ความร่วมมอื 

ในการค้นตัวจึงเก็บความคิดจะข่มขู่ ก�าพัดจีบยื่นไปที่ตัวของนาง

ด้ามพัดเพียงแตะถูกนาง ตวัของนางก็ราวกับปท่ีูต้มจนสกุ...แดงไปท่ัว

แม้มรีะยะห่างจากด้ามพัดและเสือ้ผ้าก้ัน ลูเ่ย่ียนยังคงรบัรูไ้ด้ว่านาง

ก�าลังตัวสั่นอยู่

ลู่เยี่ยนไม่มีจุดประสงค์อื่นแฝง ใช้ด้ามพัดแนบไปบนแขนของนาง

ทีย่กข้ึนมา ไล่ไปตามส่วนเว้าโค้งของนาง เลือ่นลงล่าง มือของเขาไม่เบาไป 

ไม่หนักไป ตบแตะสลับไล่ไปมาอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่ต้นจนจบ ตรวจค้นไป

ทีละจุด ไม่มีจุดใดไม่ถูกตรวจอย่างละเอียด

มีเพียงสองจุดนั้น เขาคิดไปคิดมาแล้วก็ไม่ได้แตะต้อง

"หมุนตัว"

เสิ่นเจินกัดริมฝีปากแน่น กลัวว่าตนเองจะส่งเสียงอะไรออกมา

ท้ังห้องเหลือเพียงเสียงขยับเท้าและเสียงสวบสาบของเสื้อผ้าที่

เสียดสีกัน
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ยามน้ีนางหันหลังให้เขา รู้สึกไม่สบายใจย่ิงขึ้น แต่เพราะเขาเล่ียง

จุดที่นางกลัวว่าเขาจะแตะต้องท่ีสุด คิดว่าเขาคงไม่ได้เกิดตัณหา จึง 

ส่งเสียงขอร้องเขา "ใต้เท้าเร็วสักนิดได้หรือไม่"

ลูเ่ย่ียนใช้ด้ามพัดแตะแผ่นหลงัของนางตรวจค้นขึน้ส่วนบน ทนัใดนัน้ 

ก็ไปชะงักอยู่ที่แถวคอของนาง

กลิ่นผมหอมฟุ้งกระจาย เขานึกถึงไฝสาวงามในความฝันของเขา

เม็ดนั้นขึ้นมา

ทุกอย่างในความฝันนั้นเข้ามาสู่สายตาของเขาอีกคร้ัง เขาราวกับ

ถูกผีผลัก ท�าเหมือนเจ้าบ่าวพลิกเปิดผ้าคลุมหน้าสีแดง ใช้ด้ามพัดเกี่ยว

เปิดผมของนางขึ้น 

ตาของเขามองน่ิง ภาพไฝตรงหน้าเมด็นีกั้บเมด็ทีอ่ยู่ในความฝันน้ัน

ค่อยๆ ทับซ้อนกัน

ต�าแหน่งเหมือนกัน ล้วนอยู่แถวต้นคอนวลเนียนเหนือกระดูก

ไหปลาร้าของนางเช่นกัน

สีหน้าของลู่เยี่ยนสับสนเล็กน้อยก่อนจะดึงมือกลับในทันที

เสิ่นเจินเห็นเงาที่ปกคลุมข้างกายนางเคลื่อนออกไปแล้วก็หมุนตัว

กลับมาทันที

นางใช้แววตาราวแสงสะท้อนน�า้คู่นัน้จ้องน่ิงมาท่ีเขาและพูดออกมา 

ทีละค�าว่า "ใต้เท้าลู่ ตรวจค้นเสร็จหรือยัง" หากไม่ใช่เพราะขนตาล่าง 

ของนางยาว เกรงว่าหยดน�้าตาเม็ดใหญ่คงจะร่วงลงมาแล้ว

ไม่รูเ้พราะเหตุใด ลูเ่ย่ียนเหน็สายตาของนางแล้วหวัใจรู้สกึเจบ็ปวด

ทนัท ีเป็นความเจบ็ปวดแบบนัน้อกีแล้ว เขาพยายามอดกลัน้และก�าหมดั
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ไว้ ริมฝีปากขยับเอ่ยพูดว่า "ตรวจค้นเสร็จแล้ว"

"มีอะไรไม่เหมาะสมหรือไม่"

"ตอนนี้ไม่มี"

เพราะถูกเขาค้นตัวไปเมือ่ครู ่ผมของเสิน่เจนิจงึยุ่งเหยงิไปหมด นาง

ขอบตาแดง จ้องมองเขาพลางเอ่ยถามว่า "ขอถามใต้เท้า ถ้าผงหอมทีร้่านข้า 

มปัีญหา แล้วเหตุใดใต้เท้าลูจ่งึไม่เป็นไร เมือ่วานท่านก็มาเช่นกันไม่ใช่หรือ"

สิน้เสยีงพูด ต่อให้ลูเ่ย่ียนเป็นคนท่ีเก่งในการท�าหน้าน่ิงแบบนี ้ ในใจ 

ยังทนไม่ไหว รู้สึกผิดอยู่บ้าง

แต่ชายผูน้ีร้บัราชการมาหลายปี ย่อมไม่ใช่คนท่ีเสิน่เจนิพูดสองสามค�า 

จะสร้างความล�าบากใจให้ได้

เขาก้มหน้ามองนาง ดวงตาด�าคู่หนึ่งปรากฏแก่สายตานางทันที 

"ชาวเมืองให้ความร่วมมือทางการในการสืบคดีเป็นหน้าท่ีอยู่แล้ว ข้าให้

เจ้าดหูนงัสอืค�าสัง่ตรวจค้นและท�าให้เจ้าหลดุจากข้อสงสยัอกี คุณหนเูส่ิน

ไม่พอใจอะไรหรือ"

เสิ่นเจินไม่พูดจา ถึงแม้ในใจมีความไม่พอใจเต็มท้อง แต่ยังคง 

ไม่กล้างัดข้อกับเขา

ลู่เย่ียนมองใบหน้าเล็กของนาง ทรวงอกเจ็บปวดรุนแรงขึ้นอีกครา 

ก่อนจะเดนิผ่านตัวนาง เอ่ยเสยีงเข้มว่า "ข้ายังมเีรือ่งอืน่ต้องจดัการ ข้างนอก 

จะทิ้งคนไว้สองคนช่วยคุณหนูเสิ่นขนหีบเหล่านี้กลับที่" 

พอกล่าวจบเขาก็เดินอ้อมฉากบังตาที่ท�าจากไม้ทาสีแดงและเดิน

จากไปทันที
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หลังจากกลับถึงที่ว่าการ ลู่เย่ียนพบว่าในมือของเขายังกุมพัดจีบ

เล่มนั้นอยู่

บนด้ามพัดดูเหมือนยังมีกลิ่นหอมยวนใจเหลือติดมาด้วย

เขาปิดเอกสารอย่างร�าคาญใจ มีไฟซ่อนสุมอยู่ในอก

หากนางไม่มีปัญหา แล้วความฝันต่อเนื่องนั้นมันเกิดอะไรขึ้น หรือ

จะเป็นเหมือนที่นักพรตในยุทธภพเหล่านั้นพูดกัน เป็นความทรงจ�า 

เมื่อชาติก่อน?

ช่างน่าขัน

เขาก�าลังคิดอยู่ก็ล่วงมาถึงเวลาพลบค�่า

วันนี้บนถนนคึกคัก พรมแดงปูเต็มพ้ืน เสียงพูดคุยหัวเราะไม่ขาด  

ตฆ้ีองลัน่กลองกันไม่หยุด เด็กหลายคนกระโดดโลดเต้นไปมา ชีเ้ก้ียวมงคล 

พลางตะโกนว่า "เจ้าสาว! ดูสิ! เป็นเจ้าสาว!"

ทางลู่เย่ียนยังเขียนเอกสารไม่เสร็จ รู้สึกเพียงว่าข้างนอกเสียงดัง

เหลือเกินท�าให้เขาสีหน้าเคร่งเครียด เหนือหัวมีเมฆด�าปกคลุม อยากจะ

เอาเด็กที่ตะโกนโวยวายข้างนอกเหล่านั้นโยนกลับเรือนไปให้หมด

ข้างนอกเสียงดังขึ้นทุกที ราวกับเสียงของแม่สื่อจะทะลุก้อนเมฆ 

อยู่แล้ว

ทันใดน้ันลู่เย่ียนก็เงยหน้าขึ้น โยนพู่กันขนหมาป่าในมือไปทาง 

กล่องใส่พู่กัน

ในตอนนี้เองเจิ้งจงเหลียนผู้ว่าการนครหลวงกับซุนซว่ีรองผู้ว่าการ

อีกคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมกัน

รองผู้ว่าการซุนประกบมือคารวะลู่เย่ียน พูดด้วยรอยย้ิม "ใต้เท้าลู่
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ก�าลังยุ่งอยู่หรือ"

ลู่เยี่ยนลุกขึ้นคารวะตอบ "ใต้เท้าเจิ้ง ใต้เท้าซุน"

เจิ้งจงเหลียนใบหน้าสดใสพูดกับลู่เยี่ยนว่า "คดีของสกุลซุนอ�าเภอ

ว่ันเหนียนในที่สุดก็คลี่คลายแล้ว เป็นภรรยาเขาที่วางยาฆ่าเขาจริงๆ  

ทางบ้านเกิดนางมเีงนิ แม้แต่เจ้าหน้าท่ีชนัสตูรยังกล้าซือ้ตวั ข้าว่าวางแผน

ฆ่าสามตีนเองโทษนีป้ระหารได้เลย แต่ตอนนีม้อบคดไีปให้ศาลต้าหล่ีแล้ว 

พวกเราก็สามารถผ่อนคลายได้ ใต้เท้าลู่คืนนี้ไม่มีงานอะไร ไปดื่มสุรากัน

ข้างนอกหรือไม่"

พวกเขาสองคนถามแบบนีเ้ป็นมารยาทเท่านัน้ อย่างไรเสยีหลายครัง้ 

ที่พวกเขาชวนลู่เยี่ยนออกไปดื่มสุราส่วนใหญ่เขาล้วนปฏิเสธ

แต่ก็จรงิอยู่ว่าสถานเรงิรมย์เหล่าน้ันซือ่จือ่ท่ีสงูศกัดิผู้์น้ีไม่ค่อยเหมาะ 

จะไปนักจริงๆ

ทว่าพวกเขาคิดไม่ถึงว่าวันนี้ใต้เท้าลู่กลับยอมวางความพิถีพิถัน

ตามปกติ กึ่งยิ้มกึ่งไม่ยิ้มตอบรับว่า "ได้"
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5

ราชวงศ์จิ้นชาวเมืองใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี ที่ผ่านมาล้วนชอบการ 

รวมกลุ่มดื่มสุรากัน

ตอนพวกลูเ่ย่ียนมาถึงย่านหนานฉวีใ่นผงิคงัฟางท้องฟ้ายังสว่างอยู่ 

พอเดนิเข้าประตก็ูเห็นบณัฑติหนุม่มากมายก�าลงัพูดกันอย่างหลงใหลถึง

เงาร่างอรชรหลังม่านบัง

ซุนซว่ีเป็นแขกประจ�าของที่นี่ มามา* ผู ้ดูแลเห็นเขามาแล้วก็ 

เบียดออกมาจากกลุ่มคนแล้วเดินเข้ามาทักทายทันที 

"นายท่านทั้งหลายมาแล้วหรือ"

เสียงนี้ท�าให้หญิงสาวชั้นสองพากันหันมองไปทางประตู

ท่ามกลางแสงโคมแดงมีชายหนุ่มผู้หน่ึงดูโดดเด่นเป็นพิเศษใน 

กลุ่มคนหนาแน่น

* มามา โดยทั่วไปหมายถึงแม่ แต่สามารถใช้เป็นค�าเรียกภรรยา หญิงสูงวัย และยังใช้เรียกแม่เล้าใน 
หอนางโลมด้วย
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เขาสวมเสื้อตัวยาวสีฟ้านวล คลุมด้วยเสื้อคลุมสีด�า ผมครอบด้วย

เก้ียวหยก แขวนพู่ห้อยข้างเอว ทัว่ร่างฉายความสงูศักด์ิเอาไว้อย่างเหน็ได้ชดั

แขกหายากแบบนี้ท�าให้หญิงสาวที่ผ่านโลกมามากเหล่าน้ันเกิด

ความสนใจเช่นกัน

สายตาของมามาแหลมคมเพียงใด นางเพียงกวาดตามองก็รู้แล้ว

ว่าแขกท่านนีไ้ม่ธรรมดา นางแย้มย้ิมงดงามพลางพูดว่า "ขอถามนายท่าน

ทั้งหลาย วันนี้จะนั่งในโถงหรือจัดที่ส่วนตัวเจ้าคะ"

พูดให้เข้าใจง่ายก็คอืถามว่าวันน้ีมาชืน่ชมเสยีงเพลงการร่ายร�าหรือ

มาหาหญิงสาวหลับนอนด้วย

ซนุซว่ีลบูปลายจมกู หากเป็นช่วงปกติส่วนมากเขาจะกอดหญิงงาม

เข้าสู่ความฝัน แต่วันนี้ไม่เหมือนกัน อย่างไรเสียใต้เท้าลู่ออกมาด่ืมสุรา

กับพวกเขาเป็นครัง้แรกก็ต้องฟังความต้องการของคนเขาก่อน จงึเอ่ยถาม

ว่า "ใต้เท้าลู่อยากนั่งที่ใดหรือ"

ลู่เย่ียนสีหน้าดังเดิม สายตาจ้องตรงไปที่มามาแล้วพูดว่า "คณิกา

อันดับหนึ่งวันนี้อยู่หรือไม่"

ค�าพูดนี้ออกมา ดวงตาของผู้ว่าการเจิ้งกับซุนซวี่ก็เบิกโตขึ้นเท่าตัว

พวกเขาสองคนคิดไม่ถึงเลยว่าซื่อจื่อท่ีสูงศักด์ิผู้น้ีเป็นคนที่รู ้จัก

หาความส�าราญ

คณิกาอันดบัหนึง่ของหอเวนิเซยีงมนีามว่าอว๋ินจอื ไม่เพียงแต่งกลอน 

ได้ดี การร่ายร�ายังเรียกได้ว่าเป็นเลิศ ในเมืองลือกันว่าหากได้ดื่มสุรา 

ในอ้อมกอดของนาง ไม่มีชายใดที่สามารถควบคุมตนเองได้เลย

พอได้ยินลู่เย่ียนเลือกอว๋ินจือ มามามีสีหน้ายินดี คิดว่าเขามา 
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เพราะชื่อเสียง จึงรีบพูดกับสาวใช้รุ่นเล็กคนหนึ่ง "ไปเรียกอว๋ินจือลงมา 

บอกว่ามีแขกทรงเกียรติ"

ทัง้สามคนเดินเข้าไปในเรอืนเลก็ เพ่ิงน่ังลง เหล่าสาวใช้ก็ยกอปุกรณ์

ดื่มสุราที่ประณีตงดงามรวมทั้งกับแกล้มหลากหลายชนิดมาให้

เสยีงบรรเลงพิณผผีาผ่านไปช่วงหนึง่ก็เหน็สาวงามอรชรหลายนาง

พลิกเปิดม่านไม้ไผ่ เดินนวยนาดเข้ามาช้าๆ

หลังจากพวกนางนั่งลง พวกเขาก็เริ่มการละเล่นวงสุรา*

หญิงสาวเหล่านี้แต่ละคนล้วนช�านาญเรื่องการสร้างความร่ืนรมย์

ยามราตรี ไม่เพียงช่างพูดฉอเลาะ ยังมีอารมณ์ขัน มักจะพูดค�าแฝง 

ความหมายล่อแหลม ท�าให้ภายในห้องเกิดความครึกครื้นขึ้นมาทันที

ภายในห้องแสงเทียนสีแดงพลิ้วไหว อว๋ินจือมองดูชายหนุ่มท่ีมี

สหีน้างามสง่าข้างกาย ในใจแอบชืน่ชอบ จงึเป็นฝ่ายรกุเพ่ิมข้ึนหลายส่วน 

นางขยับเข้าใกล้ข้างกายเขา ต้ังใจพ่นลมพูดข้างหูของเขา "ถ้า 

นายท่านไม่ชอบเล่นสิ่งเหล่านี้ เช่นนั้นข้าจะร่ายร�าให้ท่านดูดีหรือไม่"

ตามหลกัหากได้ยินค�าพูดน้ีแล้ว ต่อให้เป็นต้นไม้เหลก็ก็ยังออกดอกได้  

แต่ใต้เท้าลู่ผู้นี้ติ่งหูไม่แดงแม้แต่น้อย

เขาเพียงแค่จ้องมองดวงตาของอวิ๋นจือแน่วนิ่ง

ลูเ่ย่ียนมดีวงตาดอกท้อ** คู่หนึง่ มองดูแล้วเหมอืนคนเจ้าชูห้ลายใจ  

แต่พอดูอย่างละเอียดก็จะพบว่าในน้ันล้วนเป็นความเคยชินและความ

หยิ่งทะนงของเหล่าคนตระกูลสูงศักดิ์
* การละเล่นวงสรุา มกัเป็นการละเล่นท้าเอาแพ้ชนะกัน ใครแพ้จะถูกปรบัให้ดืม่สรุา ไม่ได้มเีจตนาจะปรบัโทษกัน 
จริงจัง เป็นการเล่นกันสนุกๆ สร้างบรรยากาศให้ครึกครื้นมากกว่า 
** ดวงตาดอกท้อ เป็นชือ่ลกัษณะดวงตาเจ้าเสน่ห์ซึง่งามได้รปูเหมอืนกลีบดอกท้อ ตาโตเรยีวยาว หางตาโค้งงอน  
แพขนตาหนายาว ในทางนรลักษณ์ว่าเป็นลักษณะดวงตาของคนเจ้าชู้
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ความไร้หวัใจยากจะปกปิด ความห่างเหนิเห็นได้ชดั แต่ด้วยดวงตา

คู่นี้เพียงชั่วครู ่ก็ท�าให้หัวใจของอว๋ินจือที่หล่อหลอมมานานดวงน้ีถูก 

ดึงวิญญาณไปสามส่วน

อว๋ินจอืยกมอืไปเทสรุาหนึง่จอกย่ืนให้เขา พูดด้วยแววตาหยาดเย้ิม 

"การร่ายร�านี้จบลง ถ้านายท่านพอใจก็ดื่มจอกนี้ให้ ได้หรือไม่เจ้าคะ"

ลู่เยี่ยนรับจอกสุรามา เหลือบมองนางแวบหนึ่ง แต่ไม่ได้พูดจา

อวิน๋จอืย้ิมสดใสลกุขึน้ยืน ถอดเสือ้คลมุตวันอกออก นางใช้สายตา

จิกมองเขา อยากจะใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีร่ายร�าต่อหน้าเขา

แต่ทุกครัง้ทีน่างพยายามหน่ึงส่วน แววตาของลูเ่ย่ียนกจ็ะเคร่งเครยีด 

ขึ้นหนึ่งส่วน

เพียงไม่นานความอดทนก็หมดลง

ลูเ่ย่ียนลอบบบีจอกสรุาในมอื ร�าคาญใจอย่างมาก เขาคดิไม่ถึงเลย

ว่ามองดูคณิกาอันดับหน่ึงชื่อดังท่ีสุดในผิงคังฟางเมืองฉางอันโยกย้าย 

ร่ายร�าแล้ว กลับไม่มีความรู้สึกแม้แต่น้อย

ไม่มีความรู้สึกแม้แต่น้อยจริงๆ

ไม่เหมือนกับตอนที่พบหน้าคุณหนูสามสกุลเสิ่นเลย

เขาวางจอกสุราลงบนโต๊ะเสียงดังกึก

อวิ๋นจือเห็นท่าทางของเขา คิดว่าเขาไม่พอใจ ข้อมือที่ก�าลังร่ายร�า

ชะงกัไปทนัท ีนางจ้องมองลูเ่ย่ียนอย่างตกใจและพูดว่า "ข้าร่ายร�าได้ไม่ดี

หรือเจ้าคะ"

ลู่เย่ียนหันไปมองสองคนที่ก�าลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน รู้สึก 

ไม่ดีหากจะกลับก่อน จึงยกจอกสุราขึ้น ดื่มรวดเดียวจนหมดและพูดกับ 
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อวิ๋นจือว่า "ไม่ใช่ เจ้าร่ายร�าต่อไป"

ได้ยินดงันัน้อว๋ินจอืก็ใบหน้าแดงก�า่ หัวใจรูส้กึปวดร้าว นางมองออก

ว่าเขาไม่รู้สึกสนใจตนเองเลยแม้แต่น้อย

นบัดแูล้ว เรยีกได้ว่าตัง้แต่นางเป็นคณิกาอนัดบัหน่ึงมา นีเ่ป็นครัง้แรก 

ที่รู้สึกเสียหน้าแบบนี้

ร่ายร�าจบหน่ึงเพลง อว๋ินจอืก็ไม่กล้าส่งเสยีงอะไรอกี แต่กลบัเทสรุา

ให้เขาอย่างเงียบๆ 

เขายกสุราขึ้นดื่มสองจอกอย่างไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมนัก

เวลาผ่านไปราวหนึ่งชั่วยาม จู่ๆ ข้างนอกมีเสียงลมดังข้ึน พัดจน

ประตูหน้าต่างกระทบเสียงดัง ฟังแล้วท�าให้คนรู้สึกหนาวเย็น

ความมึนเมาจากสุราได้ที่ ผู้ว่าการเจิ้งหน้าแดง แววตาฉ�่าปรือ  

พูดยานคางว่า "เหตุใดหิมะจึงตกอีกแล้ว"

ซนุซว่ีมองออกไปข้างนอกและพูดส�าทบัว่า "ในเมือ่หมิะตก พวกเรา

ก็ค้างคนืทีน่ีเ่ถอะ ไม่เช่นนัน้อกีครูถึ่งเวลาห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาล  

ทางก็เดินได้ยาก"

ผู้ว่าการเจิ้งพยักหน้าหงึกๆ จากนั้นทั้งสามคนจึงลุกขึ้น

ไม่รู้ว่าเพราะสุราเมื่อวานมีปัญหา หรือระหว่างทางกลับถูกลมแรง

ตอนท่ีลู่เย่ียนต่ืนมาจึงปวดหัวแทบแตก ใต้ตาคล�้า แม้แต่คอก็ 

กลายเป็นแหบแห้ง

เขายกมอืขึน้กุมทีล่กูกระเดอืก ในหวัปรากฏภาพความฝันยามค�า่คนื 

ขึ้นมาทันใด
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จากนั้นเขาก็หัวเราะด้วยความโกรธ

เมื่อคืนเขาเห็นใบหน้าของคณิกาอันดับหนึ่งกลายเป็นใบหน้าของ 

'นาง' ท้ังท่ีเป็นการร่ายร�าแบบเดียวกัน แต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดจึงเปลี่ยน 

ความรู้สึกไปในทันที

ราวกับน�้าเปล่ารสจืดถ้วยหนึ่งกลายเป็นสุราแรงที่บาดคอ

เขาลุ่มหลงมัวเมาจนขาดสติแล้วจริงๆ 

วันนีเ้ป็นวนัหยุด ลูเ่ย่ียนไปคารวะทกัทายท่านย่าแล้วก็น่ังอยู่ล�าพัง 

ในห้องหนังสือ กระแอมกระไอเบาๆ อยู่บ่อยครั้ง ขอบตาบวม แม้แต ่

หนังสือในมือก็อ่านต่อไปไม่ไหวแล้ว

เห็นดังนั้นหยางจงก็รีบยกชาร้อนถ้วยหนึ่งมาให้เขา

ลู่เย่ียนรับมา เอียงฝาถ้วยชา เพ่ิงเม้มจิบหนึ่งอึกก็ได้ยินหยางจง 

พูดว่า "ชาน้ีองค์หญิงใหญ่เพ่ิงซือ้กลบัมาจากร้านชาสกุลเมิง่ท่ีตลาดตะวนัตก 

ขอรับ"

ลูเ่ย่ียนเดมิทด่ืีมอย่างสบายใจ พอได้ยินค�าว่า 'ตลาดตะวนัตก' น�า้ชา 

ผ่านล�าคอแล้วเขาปรับลมหายใจไม่ทัน ไออย่างแรงไม่หยุด ส�าลักจน

ตาแดงในทันที

ไม่อาจไม่พูดว่าเวลาคิดถึงใครสักคนขึ้นมาก็เหมือนการไอ ต่อให้

พยายามอดกลั้นแต่ก็กลั้นไว้ไม่อยู่

หลังจากลู่เยี่ยนลูบแผ่นอกหยุดไอแล้ว เขาก็รู้ในทันทีว่า จะให้เป็น

แบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว

เขาวางฝาปิดถ้วยชาในมอืลงบนปากถ้วยอย่างแรง พูดเสียงแหบแห้ง 

ว่า "เตรียมรถ ข้าจะไปที่ตลาดตะวันตกสักหน่อย"
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หิมะเมื่อวานยังไม่หยุดตก พ้ืนถนนเกาะเป็นน�้าแข็ง มีบางร้าน 

ปิดประตูกันตั้งแต่เช้า

พอไปถึงหน้าร้านไป่เซียง ฝีเท้าของลู่เยี่ยนก็ชะงักลงทันใด

เกล็ดหิมะตกกระทบบนผิวร่มไม่หยุดส่งเสียงดังแหมะๆ หยางจง

เงยหน้าขึ้นมอง ในใจก็รู้สึกตกใจ

เหตุใดจึงมีคนมาอุดหน้าประตูร้านไป่เซียงอีกแล้วเล่า

ซ่งเจี่ยนพิงขอบประตู พูดกับเสิ่นเจินด้วยใบหน้าย้ิมแย้มว่า "ถ้า 

คณุหนสูามยอมจบูข้าสกัครัง้ ข้าก็จะซือ้แป้งสชีาดตรงหน้าหีบนีไ้ปให้หมด 

เจ้าไม่จ�าเป็นต้องท�าเป็นหยิ่งทะนง ข้ารู้ว่าเจ้าขาดเงิน" 

ซ่งเจี่ยนเป็นบุตรชายคนเดียวของซ่งโม่พ่อค้าผู้มีอันจะกิน เป็น

คุณชายผู้ร�่ารวยที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง

ชิงซีขวางหน้าเสิ่นเจินเอาไว้ "คุณหนูพวกเราไม่ท�าการค้ากับ 

คนอย่างเจ้า"

ซ่งเจี่ยนหัวเราะเยาะไม่หยุด "คนอย่างข้า? ข้าเป็นคนอย่างไรหรือ" 

พูดจบเขาก็โบกมอืใส่ชงิซแีล้วพูดว่า "รบีไสหวัไป เจ้ามสีทิธ์ิพูดเสยีท่ีไหน"

เขาผลกัชงิซอีอกแล้วบงัคบัดงึตวัเสิน่เจนิเข้ามาในอ้อมกอด "น้องสาว 

คนด ีเจ้าให้พ่ีจบูสกัท ีพ่ีจะเพ่ิมราคาให้เจ้าหน่ึงเท่าตัว ราคานีเ้จ้าจะหาใคร 

มาซื้อได้อีกเล่า"

เสิน่เจนิเตรยีมป้องกนัไว้อยู่แล้ว พอถูกเขาแตะต้องนางก็ดงึป่ินมกุ

บนหัวลงมาแทงไปที่เขาในทันที

ซ่งเจี่ยนเอามือบัง แต่ยังคงถูกนางแทงเข้าที่หลังมือ

ผมด�าขลับของเสิ่นเจินสยายลงมา ถูกลมพัดปลิวไหว
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อยู่ท่ามกลางพื้นหิมะขาวโพลนแบบนี้ นางราวกับเทพเซียนไร้พลัง

พิเศษที่หลงเข้ามาในโลกมนุษย์ 

แววตาแดงก�่าแต่ฉายความเด็ดเด่ียวน้ันดับไฟโกรธของซ่งเจี่ยน 

ลงได้ในทันที

เขาพูดเกลี้ยกล่อมอย่างดี "เสิ่นเจิน วันน้ีคือวันที่แปดแล้ว ข้า

ทะนถุนอมเจ้า แต่คนของร้านแลกเงนิสกุลจนินัน่อาจจะไม่ เจ้าด้ือร้ันแบบน้ี  

รอถึงวันท่ีสบิ เจ้ากับน้องชายเจ้าคนนัน้ต้องเดอืดร้อนกันหมด ถึงตอนนัน้

เจ้าคงได้แต่ร้องไห้ หนี้สินของสกุลเสิ่นมีเพียงข้าท่ีจ่ายไหว นอกจาก 

ข้าแล้ว เจ้าจะขอร้องใครได้อีกเล่า"

พูดจบเขาก็มือบอน ยื่นมือไปพันเส้นผมปอยหนึ่งของนางขึ้นมา

แสงอาทิตย์สุดท้ายของวันหายไปหลังก้อนเมฆยามเซินเจ็ดเค่อ*  

ลู่เย่ียนคว้าแย่งเอาร่มในมือของหยางจงมากุมเอาไว้แน่น ข้อนิ้วค่อยๆ  

ซีดขาว

เขาก้าวยาวเข้าไปคว้าหลงัคอของซ่งเจีย่นเอาไว้แล้วออกแรงกระชาก 

ด้วยพ้ืนลื่นมาก ซ่งเจี่ยนถอยหลังจนตัวเอียงก่อนจะล้มลงบน 

พื้นหิมะข้างนอกด้วยความตกใจ

ซ่งเจี่ยนยังไม่ทันเห็นชัดว่าใครท�าร้ายเขาก็ได้ยินเสียงประตูของ 

ร้านไป่เซียงปิดดังปัง

เขายันตัวลุกขึ้น ด้านหนึ่งตะโกนด่า อีกด้านหน่ึงส่ังให้คนติดตาม

ข้างกายพังประตูเข้าไป แต่ยังไม่ทันตะโกนจบก็ถูกหยางจงอดุปากเอาไว้

ลูเ่ย่ียนปิดประตูแล้วก็ประสานสายตากับเสิน่เจนิ เขามองนางตัง้แต่

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. 'ยามเซินเจ็ดเค่อ' จึงหมายถึงเวลา 16.30 น. ถึง 16.45 น.  
โดยประมาณ
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หัวจรดเท้าอย่างหยิ่งทะนง

ทนัใดนัน้แววตาก็ไปหยุดอยูท่ี่ถุงหอมสขีาวตรงข้างเอวนาง บนถุงหอม 

ปักอักษรค�าว่า 'เจิน' ไว้อย่างชัดเจน

ของในความฝันล้วนมาปรากฏต่อสายตาเขาในตอนนี้

มุมปากของเขายกยิ้มขึ้นทันใด เป็นรอยยิ้มที่ยอมรับในชะตา

บางทีสวรรค์คงก�าลังบอกเขาเป็นนัย ความฝันประหลาดเหล่านั้น

และเรื่องชาติก่อนที่นักพรตพูดล้วนเป็นความจริง

เขาปิดปากไม่พูดจา แต่เอาเงินท่ีติดตัวเทครนืลงบนโต๊ะ มองตาของ

เสิ่นเจินและพูดเสียงแหบแห้งว่า "เงินเหล่านี้ข้าซื้อหนึ่งหีบ พอหรือไม่"

เสิ่นเจินตะลึงอยู่กับที่ รู้สึกล�าบากใจขึ้นมาทันใด

นางไม่เคยต้องก้มหัวให้กับเงินที่จ่ายเพราะความเห็นใจของใคร 

แต่วันนี้ไม่เหมือนท่ีผ่านมา ศักด์ิศรีบุตรสาวภรรยาเอกจวนโหว 

ของนางเทียบกับเงินตรงหน้า มันเทียบกันไม่ได้เลย

สัญญาขายตัวนั้นนางลงชื่อไม่ได้ เสิ่นหงเองก็ลงชื่อไม่ได้

นางก้มหน้าลงทันที กัดริมฝีปากกลั้นน�้าตาเอาไว้ นิ้วขาวเนียนเขี่ย

เงนิบนโต๊ะไม่หยุด พูดเสยีงสัน่เครอื "ใต้เท้าให้มากเกินไปแล้ว เงนิเหล่าน้ี 

เพียงพอแล้ว"

ลู่เยี่ยนที่ฉลาดหลักแหลมจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าในใจนางคิดอะไร

"ครั้งก่อนข้าหยิบพัดเล่มหน่ึงของเจ้าติดมือไป ถ้าข้าดูไม่ผิดภาพ

ศาลาริมน�้าจวินอันบนพัดเป็นของฉุนจื๋อเซียนเซิง* ฝีมือการวาดของเขา
* เซียนเซิง (ซิงแซหรือซินแส) เป็นค�าเรียกปัญญาชนในสมัยโบราณเพื่อแสดงความยกย่องผู้มีความรู้ จึงมัก
ใช้เรียกครูบาอาจารย์ หมอรักษาโรค หมอดู นอกจากนี้ยังใช้กล่าวถึงผู้เป็นสามี ปัจจุบันค�าน้ียังใช้ใน 
ความหมายว่า Mister ด้วย
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ควรค่ากับเงินเหล่าน้ี" เขามองเสิ่นเจินแล้วพูดต่อ "พรุ่งนี้ข้าจะส่งคนมา

เอาของ"

ลูเ่ย่ียนหมนุตัว มอืเพ่ิงจบัลงบนห่วงประตูเสิน่เจนิก็เดนิตามมาและ

พูดเสียงเบาว่า "ขอบคุณใต้เท้าลู่"

แผ่นหลงัของเขาชะงักเกรง็ พูดเสยีงแหบแห้งว่า "ไม่ต้องขอบคณุข้า"

ไม่ต้องขอบคุณข้า

เสิ่นเจิน เจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าจริงๆ

ข้าลู่เยี่ยนหากต้องการตัวเจ้าจะไร้ยางอายยิ่งกว่าพวกเขามากนัก
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6

หลงัจากจวนอว๋ินหยางโหวถูกทางการปิดค้นจวนแล้วพวกเสิน่เจนิ 

ก็ย้ายมายังเจาสิงฟางที่อยู่ทางใต้สุดของเมืองฉางอัน คนที่อาศัยท่ีน่ัน 

ส่วนใหญ่เป็นคนสามญัธรรมดา นบัได้ว่าเป็นสถานทีท่ีม่ค่ีาเช่าถูกทีส่ดุแล้ว

ตอนที่เสิ่นเจินกลับถึงเรือน เสิ่นหงก�าลังถือถ้วยดื่มยาอยู่

อันหมัวมัวด้านหนึ่งลูบแผ่นหลังของเขา ด้านหนึ่งพูดว่า "นายน้อย

ของบ่าว พวกเราไม่รีบร้อน ท่านช้าหน่อย ช้าหน่อยเถิด"

เสิ่นหงเช็ดมุมปาก ช้อนตาขึ้น ในดวงตาเปล่งประกายขึ้นมาทันที 

"พี่สามกลับมาแล้ว!"

เสิ่นเจินเดินเข้าไปลูบผมของเสิ่นหงอย่างเอ็นดู

เสิ่นหงฉลาดเฉลียวมาแต่เด็ก แต่กลับร่างกายอ่อนแอมีโรคมาก

ตัง้แต่เกิด ทุกครัง้ท่ีถึงฤดูหนาวก็จะกลายเป็นโถยาใบเล็ก เช้ากลางวันเย็น 

ไม่เคยขาดยาสักมื้อ เหลือก็แค่กินยาแทนอาหารเท่านั้น
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เสิน่เจนิยกมอืบบีใบหน้าผอมเซยีวของเขาและพดูว่า "ดืม่ยาแล้วก็

ห่มผ้านอนให้มากสักหน่อย" 

เรือนพักท่ีพวกนางอยู่เล็กแคบมาก ทั้งเรือนมีเพียงสองห้องและ 

ไม่ก้ันเสียง นับจากเข้าฤดูใบไม้ร่วงนางจะได้ยินเสียงไอเบาๆ เป็นช่วงๆ 

แทบจะทุกวัน

ต่อให้หลบัตาลงนางก็ยังนึกได้ถึงท่าทางท่ีเสิน่หงโค้งตวั สองมอืเล็ก 

ปิดปากเอาไว้

พอคิดถึงตรงน้ีเสิ่นเจินก็ช่วยห่มผ้าให้เขา พูดเสียงอ่อนโยนว่า  

"นอนเถอะ"

เสิ่นหงเชื่อฟังค�าของพ่ีสามผู้น้ีมาตลอดจึงหลับตาลงทันที แต่เด็ก 

ก็ยังเป็นเด็ก การแกล้งนอนยังท�าได้ไม่แนบเนียน หนังตาของเขาขยับ 

ขนตายาวสั่นไม่หยุดราวกับปีกผีเสื้อ

เสิ่นเจินเพียงเห็นก็รู้ทันที ย่ืนมือไปวางไว้บนไหล่ของเขา น�้าเสียง

ราวกับพ่ีใหญ่พูดกับนางในวันหน่ึงเมื่อหลายปีก่อน "พ่ีรอเจ้านอนหลับ

แล้วค่อยออกไป ไม่ต้องรีบร้อน"

ได้ยินดงัน้ันหวัคิว้ของเสิน่หงก็คลายออก พลกิตวัมาจบัน้ิวมอืน้ิวหน่ึง 

ของเสิ่นเจินเอาไว้

รอจนเสิ่นหงหลับ ผ่อนเสียงลมหายใจอ่อนแรงนั้นออกมาแล้ว  

อันหมัวมัวก็บีบมือของเสิ่นเจิน "คุณหนูตามบ่าวมาเถิดเจ้าค่ะ"

พอเข้าไปในห้องด้านข้างแล้วอนัหมวัมวักห็ยิบกล่องสีเ่หลีย่มจตัรุสั

ใบหนึ่งออกมาและพูดช้าๆ ว่า "นี่เป็นของที่คุณหนูใหญ่ให้คนส่งมาให้

ตอนเที่ยง คุณหนูลองดูเถิดเจ้าค่ะ"



60

หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอัน 1 

เสิ่นเจินรับมาเปิดออกช้าๆ จากนั้นเลือดในกายราวกับแข็งตัว

นางเหมือนได้ยินเสียงสายพิณที่ขึงอยู่ในใจของนางมาตลอด 

หนึ่งเดือนนี้ขาดออกเสียงดังตึง 

เครือ่งทองเงินหยกในกล่องนางคุ้นเคยเป็นอย่างด ีนีเ่ป็นสนิส่วนตวั

บางส่วนของพ่ีใหญ่ มองไปมองมา น�า้ตาของเสิน่เจนิก็หยดแหมะๆ ลงมา

อันหมัวมัวมองท่าทางร้องไห้น�้าตาไหลเงียบๆ ของเสิ่นเจินแล้ว

ความเจบ็ปวดขมขืน่ใจยากจะปกปิดได้ มองดเูครือ่งประดับทีฮ่หูยินท่านโหว 

เป็นคนเลอืกกับมือเหล่านัน้แล้วก็นกึถึงเมือ่สามปีก่อน ปีท่ีฮหูยินท่านโหว 

ล่วงลับไป

ในปีนั้นจวนอวิ๋นหยางโหวเหมือนถูกสิ่งชั่วร้ายครอบง�า 

ต้นปี คณุหนใูหญ่เสิน่หร่านตกแม่น�า้ ถูกหลีต่ีบ้ตุรชายตระกูลยากจน 

ช่วยขึน้มาและถูกบงัคบัให้แต่งงานเข้าสกุลหลี ่ปลายปี ตอนทีค่ณุหนรูอง

เสิ่นเหยาเจรจาการแต่งงาน ถูกองค์ชายรองเผ่าหุยหู* หมายตาเข้า  

พระบัญชาฮ่องเต้ยากจะขัดขืน จ�าต้องแต่งงานไปไกลยังต่างแดน

หลังจากน้ันฮูหยินท่านโหวก็ป่วยเป็นโรคปัจจุบัน จากไปอย่าง 

ไม่มีวันกลับ

อนัหมวัมวันับจากอายุสบิห้าปีก็มาปรนนบิตัข้ิางกายฮหูยินผูเ้ฒ่าแล้ว  

สามสบิปีมาน้ีนางได้เห็นประจกัษ์แก่ตาว่าแต่ละก้าวของสกุลเสิน่เป็นอย่างไร  

กลายเป็นตระกูลขุนนางมีอ�านาจร�่ารวยในแผ่นดินต้าจิ้น

แต่ใครจะคิดว่าเพียงไม่ระวังก็เกิดภัยท�าให้ครอบครัวพังพินาศ

นางย่อตวัลงกอดเสิน่เจนิไว้ในอ้อมแขน ขยับรมิฝีปากไปข้างหอูกีฝ่าย 

* หุยหู เป็นชนกลุ่มน้อยของจีนที่พัฒนามาเป็นชนเผ่าอุยกูร์ในปัจจุบัน
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และกระซิบพูดว่า "คุณหนูใหญ่ให้บ่าวบอกท่านว่าต่อให้เอาของทั้งหมด

ไปจ�าน�าก็คืนเงินเหล่านั้นไม่หมด เช่นนั้นสู้ไม่คืนดีกว่า"

เสิน่เจนิช้อนตาขึน้ พูดเสยีงสัน่เครอืว่า "พ่ีใหญ่ได้พูดอะไรอกีหรือไม่"

อันหมัวมัวพยักหน้า ยกมือท�าท่า 'ชู่ว์' ให้นางแล้วพูดต่อไปว่า  

"คืนพรุ่งน้ีคุณหนูใหญ่จะส่งพวกท่านสองพ่ีน้องออกจากฉางอัน ของท่ี 

ซ่อนอยู่ใต้หีบน้ีเป็นทะเบียนเรือนฉบับหน่ึง รอพวกท่านไปถึงประตูเมือง 

จ�าไว้ว่าให้ไปพบทหารผู้หนึ่งแซ่สวี ท่านโหวมีบุญคุณต่อเขา เป็นคนที ่

ไว้ใจได้ ที่หางตาของเขามีรอยแผลเป็นรอยหนึ่ง สังเกตได้ง่ายมาก"

เสิ่นเจินเบิกตาโตอย่างตกใจ

แม้ว่านางจะเดินมาสดุทางของความยากจนแล้ว แต่กลบัไม่เคยคดิ

จะหลบหนี อย่างไรเสียคนท่ีจับตาดูนางไว้ก็มีมาก เหมือนท่ีพูดกันว่า 

ข้างหน้ามีหมาป่า ข้างหลังมีเสือ นางจะหนีพ้นได้อย่างไร 

อันหมัวมัวมองความคิดของนางออกจึงกระซิบข้างหูต่อไปว่า  

"ถึงตอนน้ันบ่าวจะจุดไฟเผาท่ีเรือนชั้นหน้า ขวางไม่ให้คนเข้ามาในเรือน  

ส่วนชิงซีจะแต่งตัวเป็นคุณหนูอยู่เพื่อขอความช่วยเหลือ ท่านกับหงเอ๋อร์

ฉวยโอกาสตอนชุลมุนหนีออกไปตามโพรงที่ขุดไว้ พอออกจากเมืองแล้ว

อย่าหันกลับมาอีก ชั่วชีวิตนี้อย่ากลับมาที่ฉางอันอีก" 

ย่ิงฟังย่ิงรู้สึกผิดปกติ เสิ่นเจินรีบพูดว่า "แล้วหมัวมัวเล่า แล้วชิงซี

เล่า"

"บ่าวกับชิงซีเดิมทีก็เป็นบ่าว ต่อให้คนของทางการมาก็ไม่ท�าอะไร

พวกเรา อย่างมากก็แค่ส่งพวกเราให้พวกค้าแรงงานส่งไปขายอีกคร้ัง

เท่าน้ัน แต่คณุหนกัูบหงเอ๋อร์ไม่เหมอืนกัน ใบจ�านองแผ่นน้ันเดมิทมีคีวาม
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ผิดปกติ พวกเราไม่ได้พบท่านโหว ไม่มีทางรู้รายละเอียดเรื่องนี้เลย ถ้า

ลงชือ่ในสญัญาขายตัวในตอนน้ีนัน่ไม่ต่างอะไรกบัการส่งแพะเข้าปากเสือ"

เสิน่เจนิย่ืนมอืไปกุมแขนของอนัหมวัมวัเอาไว้ ก�าลงัจะเอ่ยปากพดู 

อันหมัวมัวก็ส่ายหน้าให้นาง

ทุกประโยคที่เสิ่นเจินอยากจะพูด อันหมัวมัวล้วนเดาได้

อันหมัวมัวย่ืนมือมาลูบคิ้วที่ได้รูปงดงามของเสิ่นเจินพลางย้ิมด้วย

ขอบตาแดง

เด็กผู้นี้เป็นคนที่นางดูแลมาจนเติบใหญ่ จากทารกร้องไห้งอแงจน

เติบโตเป็นสาวงาม

สิบหกปีช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน นางตัดใจไม่ได้เลยจริงๆ

อันหมัวมัวมองนางอยู่นานราวกับว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้ว "บ่าว 

รู้ว่าคุณหนูสามเป็นคนอ่อนแอ วันหน้า ตอนที่ทนต่อไปไม่ไหวก็คิดถึง 

หงเอ๋อร์เข้าไว้นะเจ้าคะ"

ผ่านไปครูห่นึง่ สดุท้ายเสิน่เจนิก็โผเข้าหาอนัหมวัมวั ส่งเสยีงร้องไห้

สะอึกสะอื้นออกมา

วันที่เก้าเดือนสิบ ยามเฉิน 

เสิน่เจนิยังคงไปดแูลกิจการท่ีร้านไป่เซยีงตามปกต ิทกุอย่างเป็นเหมอืน 

ที่ผ่านมา

เวลาราวเท่ียงมีบ่าวสวมชุดคลุมยาวสีน�้าเงินผู้หนึ่งเดินเข้ามา  

โค้งค�านับหนึ่งทีแล้วพูดว่า "ซื่อจื่อของข้าให้ข้ามารับผงหอมขอรับ"

ได้ยินดังนั้นเสิ่นเจินก็รีบลุกขึ้น "ใต้เท้าลู่เป็นคนสั่งใช่หรือไม่"
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บ่าวผู้นั้นพยักหน้าเอ่ยตอบ "ขอรับ"

เสิน่เจนิเดนิเข้าไปสองก้าว ย่ืนผงหอมหบีหนึง่ท่ีเตรยีมไว้ก่อนหน้าน้ี 

ให้เขา "นี่ เป็นหีบใบนี้" พูดจบนางก็หยิบภาพภาพหนึ่งออกมาจากในตู้ที่

อยู่ด้านข้างเสียบไว้ในร่องหีบ

นีเ่ป็นภาพผลงานของฉนุจือ๋เซยีนเซงิ เดมิทล้ีวนจะเอาไปจ�าน�าท้ังสิน้

วันนีน้างจะไปจากฉางอนัแล้ว ของในร้านน้ีในเมือ่เอาไปด้วยไม่ได้ 

สู้ทิ้งไว้ให้ใต้เท้าที่เคยช่วยนางไว้ครั้งหนึ่งผู้นี้ดีกว่า

หลงัจากเรือ่งนีผ่้านไป ร้านไป่เซยีงก็มแีขกไม่ได้รบัเชญิผูห้นึง่มาเยือน

เสิ่นหลันสวมเสื้อนวมยาวลากพ้ืนสีแดง พันคอด้วยผ้าพันคอ 

ขนสุนัขจิ้งจอกสีขาวงาช้าง เป็นการแต่งกายของหญิงสูงศักดิ์ในเมือง

นางก้าวเข้าประตูมา จากน้ันใช้มือขวาพลิกเปิดผ้าบางที่ปิดบัง

ใบหน้าเอาไว้

"ท่านอามาได้อย่างไร" เสิ่นเจินลุกขึ้นถาม

เสิน่หลนัเดนิเข้าไปหา นัง่ลงบนม้าน่ังสีเ่หลีย่มท่ีท�าจากไม้แดงสลกั

ลายดอกกล้วยไม้ฝังมุกท่ีอยู่ตรงหน้าเสิ่นเจิน ขมวดค้ิวพูดว่า "เจินเอ๋อร์ 

พรุ่งนี้วันที่สิบแล้ว เจ้าจะลงชื่อในสัญญาขายตัวเพื่อใช้หนี้จริงหรือ เจ้ารู้

หรือไม่ ลงชื่อในสัญญาขายตัวแล้วจะถูกส่งไปที่ใด! เจ้ายินดีจะขาย

ตนเอง แต่ไม่ยินดีจะเชื่ออาหรือ"

เสิ่นเจินก้มหน้าหลุบตา นางรู้ว่าย่ิงมาถึงเวลาน้ีย่ิงต้องพูดปลอบ

ท่านอา

นางก�าหมดั แสร้งพูดอย่างล�าบากใจ "เจนิเอ๋อร์รู้ว่าท่านอาต้องแอบด่า 

ในใจว่าข้าไม่รู้จักดีชั่ว แต่ว่าท่านอา เถิงอ๋องกับท่านพ่อไม่ลงรอยกันมา
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แต่ไหนแต่ไร ข้ากลัวเขาจริงๆ" นางพูดพลางเอามือปิดปาก

หากเป็นเมือ่หนึง่เดอืนก่อนเสิน่เจนิคงไม่กล้าเชือ่เลยว่าตนเองจะมี

พรสวรรค์ในการแสดงละครเช่นนี้

เสิน่หลนัฟังออกถึงความหมายในค�าพูดของนาง รีบพูดข้ึนว่า "เดก็โง่  

มอีาอยู่ เจ้าจะกลวัเรือ่งเหล่านีด้้วยเหตใุด ถ้าเจ้าถูกรงัแกจรงิอาจะมองดู

เฉยๆ ได้อย่างนั้นหรือ เจินเอ๋อร์ ถ้าเจ้าติดตามเถิงอ๋อง ไม่เพียงแค่อา  

ยังมีจวนซู่หนิงป๋อทั้งจวนล้วนจะรุกถอยพร้อมกับเจ้า เจ้าอย่าคิดอะไร

ส่งเดช เข้าใจหรือไม่"

ผ่านไปครูห่นึง่ เสิน่เจนิก้มหน้าลง พูดเสยีงราวยุงบนิว่า "ถ้าท่านอา 

สามารถปกป้องหงเอ๋อร์ได้ เจินเอ๋อร์ไม่ว่าอะไรก็ฟังค�าของท่านอา"

ได้ยินค�าพูดน้ีเสิน่หลนัก็รูส้กึโล่งอกในทีส่ดุ พูดด้วยรอยย้ิมว่า "หงเอ๋อร์ 

เป็นหลานชายแท้ๆ ของอาเช่นกัน รอผ่านพ้นพรุ่งนี้อาจะรับเขาไปพักที่

จวนซูห่นงิป๋อ จะดแูลเขาให้ดีอย่างแน่นอน ถ้าเจ้าอยากพบเขา บอกกับอา 

สักค�าก็พอ"

เสิ่นเจินมองดูใบหน้าจริงใจของเสิ่นหลัน หัวใจเย็นวูบไปทั้งดวง

ค�าพูดน้ีพูดจนภายนอกดูดี แต่ความจริงแล้วพวกเขาแค่อยากจะ

กักตัวเสิ่นหงเอาไว้ในจวนซู่หนิงป๋อเพื่อใช้สิ่งนี้มาข่มขู่นางเท่านั้นเอง

เสิน่เจนิรูว่้าหากคืนนีห้นีไปไม่ได้ เช่นน้ันนางกับหงเอ๋อร์จะกลายเป็น 

เนื้อปลาบนเขียงจริงๆ ท�าได้เพียงปล่อยให้ผู้อื่นแล่เฉือน

เวลาพลบค�่า สีท้องฟ้ามืดด�ามากขึ้น

ชิงซีด้านหน่ึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เสิ่นเจินกับเสิ่นหง อีกด้านหนึ่งพูด
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ก�าชับเสียงเบาว่า "หลังจากคุณหนูจากไปแล้วต้องจ�าไว้ให้ดี อย่าเดิน

ทางหลวงและอย่าเดินทางน�้า ที่พ�านักสุดท้าย ไม่ว่าใครก็ห้ามบอกนะ 

เจ้าคะ"

สิ้นเสียงพูด ข้างนอกก็มีเสียงลั่นกลองดังต่อเนื่องไม่หยุด

เมือ่เสยีงกลองดังเข้าหก็ูหมายความว่าการห้ามออกนอกเคหสถาน

ยามวิกาลใกล้จะเริ่มแล้ว

การห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาลในเมืองฉางอันเข้มงวดมาก 

ตลาดช่วงเช้าหยุดพัก ทางประตูซุน่เทยีนก็จะใช้เสยีงกลองยามพลบค�า่นี้

เร่งให้คนเดินเท้ารีบกลับบ้าน หลังจากเสียงกลองที่ดังต่อเน่ืองยาวนาน

หยุดลง ไม่เพียงบนถนนจะห้ามไม่ให้คนเดินเท้า ประตูเมืองก็จะปิดลง 

เช่นกัน

ซึ่งก็คือช่วงเวลานี้นั่นเอง

อนัหมวัมวัคลมุเสือ้นอก สยายผมยาว จดุกลักจดุไฟสองอนั แล้วเดนิ 

ออกจากห้องไปช้าๆ

ท้องฟ้ามืดด�า รอบด้านมืดสนิทไปทั่ว อันหมัวมัวเคลื่อนไหว

แคล่วคล่องโยนกลักจุดไฟไปในกองฟืนเล็กและหญ้าแห้งที่ประตูเรือน 

ชั้นหน้า เสียงดังสวบ เปลวไฟลุกขึ้น ส่องสว่างไปทั่วเรือนในทันที

อีกด้านหน่ึง เสิ่นเจินจูงมือน้อยของเสิ่นหงโค้งตัวมุดออกมาทาง

โพรงดิน

เสิน่เจนิไม่กล้าหนักลบัไป วิง่ไปทางประตเูมอืงอย่างสดุชวิีต ถึงแม้

นางจะหันหลังให้เรือน แต่ก็เหมือนมองเห็นเปลวไฟร้อนแรงนั้นได้

พอว่ิงไปได้ครึ่งทางเสิ่นหงก็ไอขึ้นมาอย่างแรง เส่ินเจินหยุดฝีเท้า 
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ลูบหลังของเสิ่นหง "จะหยุดสักครู่หรือไม่"

"พี่สาม ข้ายังทนได้"

เสิ่นเจินขยับเสื้อผ้าบนตัวของเขาให้แน่นขึ้นพลางพูดเสียงเบาว่า 

"ตอนวิ่งอย่าใช้ปากหายใจ พยายามใช้จมูก ถ้าทนไม่ไหวแล้วจริงๆ ก็บีบ

มือพี่สาม เข้าใจหรือไม่"

เสิ่นหงพยักหน้าตอบ

เจาสิงฟางอยู่ไม่ห่างจากประตูอันฮว่า ทั้งสองคนหลบๆ ซ่อนๆ มา

ตลอดทาง กว่าจะมาถึงประตเูมอืงได้ไม่ง่ายนกั แต่อย่างไรก็ไม่เห็นทหาร

ที่หางตามีรอยแผลเป็นผู้นั้นเลย

เสิน่เจนิร้อนใจขึน้ทกุท ีทนไม่ไหวมองไปรอบด้าน ความไม่สบายใจ

มากขึ้นทุกขณะ

ในตอนนีเ้องเสยีงฝีเท้าก็ปรากฏขึน้ด้านหลงัของนางในทันใด เส่ินเจนิ 

หนัหน้ามองไปเห็นชายหนุม่แต่งกายชดุทหารเมอืงหลายคนยืนตระหง่าน

อยู่หลังตัวนาง

ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่ง

ผ่านไปครู่หนึ่งลมหนาวพัดมา พัดต้องบนตัวนางราวกับมีดบาด

ขวานจาม

ท้องฟ้ามืดด�า เกล็ดหิมะบางเบาตกลงมาจากท้องฟ้าสีหมึกด้วย

ความเร็ว ตกลงบนใบหน้าของนางให้ความรู้สึกหนาวเย็นและหนักอึ้ง 

ละลายเป็นน�้า คล้ายน�้าตาอย่างมาก

เหน็เพียงคนผูน้ั้นพลกิตัวลงจากหลงัม้า เดินผ่านกลุม่คนมาตรงหน้า 

นางอย่างไม่รีบไม่ร้อน



67

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

สายตาของเขายังดูอึมครึมลึกล�้าเหมือนที่ผ่านมา

เขามองเสิ่นเจินอย่างทรงอ�านาจและไร้ความสงสาร ริมฝีปากบาง

ขยับเบาๆ "คุณหนูสาม นี่จะไปที่ใดหรือ"
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7

ลูเ่ย่ียนมองเสิน่เจนิอย่างทรงอ�านาจและไร้ความสงสาร รมิฝีปากบาง 

ขยับเบาๆ "คุณหนูสาม นี่จะไปที่ใดหรือ"

สายตาของเขาแหลมคมเหลือเกิน ท�าให้นางไม่อาจหลบหนีได้

"หงเอ๋อร์ หลบัตาลง" เสิน่เจนิก้มหน้าลง พูดจบก็ใช้สองมอืปิดหูของ

เสิ่นหง

ท่านพ่อสั่งสอนพวกเขามาแต่เล็กว่าห้ามโกหก ดังนั้นต่อให้อยู่ใน

สถานการณ์แบบนี้นางยังคงไม่อยากให้เสิ่นหงได้ยินค�าที่จะพูดต่อไปนี้

เสิน่เจนิแสร้งท�าเป็นสงบนิง่ น�า้เสยีงเรยีบเฉย "เมือ่ครู่ท่ีบ้านไฟไหม้ 

ข้าเหน็ไฟแรงมาก ค่อยๆ ลามไปทัว่ จงึพาน้องชายวิง่ออกมาแจ้งทางการ"

นางรู้ว่าค�าพูดของตนเองมีช่องโหว่มากมาย แต่ยังคงมีความหวัง

อยู่เล็กน้อย

หวังว่าเขาจะช่วยเหลือนางอีกครั้ง
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ทว่าเพ่ิงสิ้นเสียงพูดของนาง หยางจงก็คุมตัวทหารผู้หน่ึงเดินมา  

"หาคนเจอแล้วขอรับ"

เสิน่เจินหนัมองไปตามเสยีง หลงัจากเห็นรอยแผลเป็นทีห่างตาของ

ทหารผู้นั้นชัดเจนแล้วสีหน้าก็ซีดขาวในทันที ปลายนิ้วล้วนก�าลังสั่นเทา 

เสิน่หงรูส้กึกลวัจงึพูดเสยีงเบาว่า "พ่ีสาม พ่ีเป็นอะไร หงเอ๋อร์ลมืตา

ได้หรือยัง"

ลู่เยี่ยนมองนางด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาอารมณ์ได้

ตามกฎหมายของราชวงศ์จิน้แล้ว ทางการจบัคน สามารถใช้เชอืกป่าน 

หรอืโซ่ตรวนคมุตวันักโทษได้ ท�าแบบนีเ้พ่ือป้องกันไม่ให้พวกเขาหลบหนไีป 

ระหว่างทาง แต่เขาเห็นแก่หน้าของนางจึงเดินเข้าไปหาและคว้าสองมือ

ของนางเอาไว้ด้วยแรงไม่หนักไม่เบา ก่อนจะพูดเสยีงเข้มว่า "คณุหนสูาม 

ยอมรับผิดหรือไม่"

เสิน่เจนิเดมิคดิว่าใต้เท้าลูผู่น้ีจ้ะคมุตวันางกลบัไปท่ีว่าการ คดิไม่ถึงว่า 

เขากลบัพานางเดินผ่านถนนหลกัสองสาย เดินเข้าไปถึงคฤหาสน์หลังหนึง่

ในตรอกลึกที่แม้จะมีพื้นที่ไม่ใหญ่โตนักแต่ดูงดงามเรียบหรู

เมือ่เงยหน้าข้ึนมอง บนป้ายขวางเหนือประตทูีแ่กะสลกัจากไม้หงซาน*   

ชิ้นนั้นสลักอักษรไว้ว่า 'คฤหาสน์เฉิงย่วน'

ทางเล็กในคฤหาสน์คดเคี้ยว ต้นอู๋ถง** และต้นกล้วยปลูกเรียงราย 

สระน�้าสะพานเล็ก ประตูหน้าต่างศาลาริมน�้า ไม่มีสิ่งใดไม่ประณีต หาก

* ไม้หงซาน เป็นไม้ในตระกูลสน
** ต้นอู๋ถง (Chinese Parasol Tree) เป็นไม้ยืนต้น ใบรูปฝ่ามือ ดอกเป็นช่อสีเหลือง ไม้เน้ือเหนียวใช้ท�า 
เครื่องดนตรีและเครื่องเรือน
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ถึงฤดูใบไม้ผลิต้องมีภาพงาม 'อู๋ถงแผ่กิ่งก้านงามไสว สระน�้าใสสะท้อน

เงาจันทร์' แน่นอน

แต่เสิ่นเจินตอนนี้ไม่ได้มาชมทิวทัศน์ นางมองส�ารวจไปรอบด้าน 

ในใจเกิดความไม่สบายใจมากยิ่งขึ้น

ทว่ามอืของนางถูกเขาจบัไว้แน่น ไม่อาจออกแรงอะไรได้เลย จ�าต้อง 

เดินไปข้างหน้าตามฝีก้าวของเขา

จนกระท่ังถึงเรือนหลันเยวี่ยเขาก็หยุดฝีเท้า เหลือบมองเสิ่นหง 

แวบหนึ่งแล้วพูดกับหยางจงว่า "พาเขาไปที่ห้องฝั่งตะวันตกก่อน"

เสิ่นหงเป็นเด็กดีมาตลอด เด็กอายุห้าขวบ ตลอดทางไม่ร้องไห้ 

ไม่โวยวาย แต่พอเห็นว่าจะถูกคนพาตัวไปก็สะบดัเท้าเลก็ๆ ขึน้มาในทนัที 

"พี่สามๆ พวกเขาจะพาข้าไปที่ใด"

เสิ่นเจินรีบพูดปลอบขวัญ "ไม่เป็นไรหงเอ๋อร์ เจ้าตามใต้เท้าผู้นี้ 

ไปก่อน พี่สามอีกครู่จะไปหาเจ้า"

เสิ่นหงสะบัดเท้าไม่หยุด

หยางจงรูว่้านายของตนเองเกลยีดการรบกับเดก็ทีส่ดุจงึรบีช้อนตวั

อุ้มเขาขึ้นมาและพูดเสียงเบาว่า "คุณชายน้อย อีกครู่หนึ่งท่านก็จะได้พบ

พี่สามของท่านแล้ว รอสักครู่เถอะ"

หลังจากหยางจงอุ้มเสิ่นหงไปแล้ว ลู่เย่ียนก็พาเสิ่นเจินเข้าไปใน

เรือนหลันเยวี่ย

พอเข้าประตูเขาก็ปล่อยมอืนางและจดุตะเกียง จากนัน้พูดเสียงเข้ม

ว่า "ข้าจะให้โอกาสเจ้าครั้งหนึ่ง พูดมา"

อาจเป็นเพราะรบัราชการมานาน ท่าทกีารพูดจงึเป็นไปโดยธรรมชาติ
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ดังนั้นต่อให้ตอนนี้ข้างหลังตัวเขามีเตียงท่ีท�าจากไม้พะยูงหอมที่ดู

น่านอนตัวหน่ึงก็ไม่ส่งผลกระทบต่อคนท่ีมีความผิดแปลกจากคนทั่วไป

อย่างเขาแม้แต่น้อย

เสิ่นเจินก�าหมัด ไม่รู้เลยว่าควรจะเอ่ยปากพูดอย่างไร

ยอมรับผิดหรือ

ความผิดร้ายแรงแบบนี้นางจะยอมรับได้อย่างไร จะเถียงข้างๆ คูๆ 

ได้หรือ

ถูกเขาจับได้คาหนังคาเขาจะเถียงข้างๆ คูๆ อย่างไรได้ 

นางขมวดคิ้วครุ่นคิด ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ทนสายตาเหมือนโบยฟาด 

ใส่นางของเขาไม่ไหวจรงิๆ จ�าต้องพูดเสยีงเบาว่า "เรือ่งทัง้หมดในคนืน้ีข้า

เป็นคนท�าทุกอย่าง ข้ายอมรับ"

ได้ยินค�าพูดนี้แล้วลู่เยี่ยนเหมือนยกมุมปากยิ้มน้อยๆ พูดว่า "เรื่อง

ทุกอย่างนั้นมีอะไรบ้าง ลองบอกมาสิ"

เสิน่เจินกัดรมิฝีปากตนเอง สองตาแดงแต่กลบัไม่มนี�า้ตาไหลลงมา 

พูดเสียงเบาตอบค�าถามของเขา "ติดค้างหนี้ ผิดสัญญา ไม่ยอมชดใช้  

กลัวความผิด คิดหลบหนี"

พอถึงตรงน้ีนางก็เหมอืนกับทุม่ออกไปสดุตวั เอ่ยว่า "ในเมือ่ใต้เท้าลู่ 

จบัข้าได้แล้ว เช่นน้ันข้าก็จะไม่โต้เถียงอะไรอกี ถึงพรุง่นีท่้านก็ส่งข้าให้กับ

ร้านแลกเงินสกุลจินก็แล้วกัน"

ลู่เยี่ยนหัวเราะเยาะทีหนึ่ง "ส่งไปที่ร้านแลกเงินหรือ"

เขาเดนิช้าๆ มาถึงข้างกายนาง ย่ืนมอืเข้าไปในชดุกระโปรงของนาง 

ค้นทะเบยีนเรอืนใบหน่ึงออกมาจากข้างหลงันางอย่างแม่นย�าไม่ผดิพลาด



72

หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอัน 1 

เสิ่นเจินแววตาต่ืนตระหนกรีบย่ืนมือไปแย่งทันที แต่คนผู้นี้กลับ 

ชูขึ้นสูงทันใด ไม่ยอมให้นางท�าส�าเร็จ

เพราะความสงูทีไ่ด้เปรยีบ ต่อให้เสิน่เจนิเขย่งปลายเท้าก็ยังคว้าไม่ถงึ

ลู่เยี่ยนสะบัดแผ่นกระดาษ คลี่ออกตรงหน้านางแล้วพูดทีละค�าว่า 

"ปลอมแปลงเอกสารทางการอย่างทะเบยีนเรอืน ลอบวางเพลงิ ตดิสนิบน

เจ้าหน้าที่ เจ้ารู้หรือไม่ว่ามีความผิดสถานใด"

ตอนที่ฟังถึงตรงนี้เสิ่นเจินตื่นตระหนกโดยสิ้นเชิง

ในดวงตากระจ่างสุกใสราวลูกกวางน้อยคู่น้ันเต็มไปด้วยความ

ลนลาน ตรงขมับก็มีเม็ดเหงื่อหยดเล็กๆ ผุดขึ้นมา

ที่แท้เขารู้เรื่องทุกอย่างแล้ว

หากเขาสืบต่อไปอีก อันหมัวมัว พี่ใหญ่ ใครก็คงไม่รอด

ผ่านไปครู่หนึ่งเสียงทุ้มต�่าของเขาก็ดังข้ึนช้าๆ เหนือหัวของนาง  

"แค่เรื่องปลอมแปลงเอกสารทางการเรื่องเดียว โทษนี้ก็สามารถตัดสิน

เนรเทศไปไกลสองพันลี*้ ได้แล้ว ถ้านับเรือ่งอ่ืนๆ อีก ฆ่าให้ตายก็ไม่เกินไป" 

คร�่าหวอดอยู่ในราชส�านักที่ยากจะคาดเดาอะไรได้มานานหลายปี 

เขารู้กระจ่างว่าค�าพูดอย่างไรจะท�าให้คนผู้หนึ่งสติแตกได้

นับประสาอะไรกับหญิงสาวอายุสิบหกปีผู้หนึ่ง

เสิ่นเจินถูกเขาพูดจนแข้งขาอ่อน ในใจว้าวุ่นจนแทบจะยืนไม่อยู่ 

น�้าตาคลออยู่ตรงขอบตา

ลูเ่ย่ียนย่ืนมอืมาดงึปลายคางของนางกลบัมา บังคับให้นางมองตรงมา 

ทีเ่ขาและพูดด้วยแววตาร้อนแรงว่า "เสิน่เจนิ เจ้าคดิว่าเหตใุดข้าจงึพาเจ้า

* ลี้ (หลี่) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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มาที่นี่"

เสิ่นเจินประสานตากับแววตาบีบคั้นใจคนของเขา ในใจสับสนราว 

รัวกลอง

จริงสิ เหตุใดเขาไม่พานางไปท่ีที่ว่าการนครหลวง แต่พามายัง 

เรือนส่วนตัว

พอคดิถึงตรงนีน้างก็พบในทนัใดว่าวันนีเ้ขาไม่ได้สวมใส่ชดุขนุนาง

สีม่วงเข้มตัวนั้น แต่เป็นเสื้อคลุมสีด�าตัวหนึ่ง

นางเดาได้ทันทีว่าสายตาของเขาในตอนนี้ก�าลังบอกอะไรเป็นนัย

เสิน่เจนิสหีน้าซดีขาว มคี�าตอบบางอย่างก�าลงัปรากฏในหัว แต่นาง

กลับไม่กล้าคิดลึกต่อไป ไม่กล้าแม้แต่น้อย

ทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมาก ลู่เย่ียนชายหนุ่มที่มีจุดประสงค์อยู่แล้ว

ย่อมไม่สนใจอะไร แต่เสิน่เจนิไม่เหมอืนกัน นบัจากเดาจดุประสงค์ของเขา 

ได้นางก็ดมกลิ่นจันทน์หอมบนตัวเขาไม่ไหวอีกต่อไป

ข้างหลังนางก็คือผนังห้อง ไม่มีทางให้ถอยหนี ในช่วงคับขันนาง 

ยกสองมอืเลก็ๆ ข้ึนมายันไปบนแผ่นอกของเขา เรียกด้วยเสียงเบาแทบจะ 

ไม่ได้ยิน "ใต้เท้า"

เสียงของนางเจ็บปวดสิ้นหวังและเต็มไปด้วยการขอร้อง

จากนั้นหยดน�้าตาของนาง...สุดท้ายก็ไหลลงมาอย่างห้ามไม่อยู่

พอนางน�้าตาไหล ลู่เยี่ยนก็ขมวดหัวคิ้ว

หยดลงหนึ่งหยด หัวใจของเขาก็เหมือนถูกคนทุบไปด้วย 

หยดลงมาอีกหนึ่งหยด หัวใจของเขาก็ยิ่งเจ็บ

นบัจากได้พบกับนาง เขาก็เป็นโรคประหลาดทีท่�าให้ร�าคาญใจ แต่
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วันน้ีท�าให้เขาพบกฎข้อหน่ึง ดูเหมือนหากนางร้องไห้อย่างหนัก เช่นนั้น

ความเจ็บปวดของเขาก็จะรุนแรงขึ้นเล็กน้อย

ที่แท้นางก็ห้ามร้องไห้อย่างนั้นหรือ

เขาเงยหน้าขึ้นมองคานห้อง ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันและหัวเราะออกมา

ก็ได้ ลู่เยี่ยนถอยหลังไปหนึ่งก้าว

เขาอดทนรอนางอยู่นาน เห็นนางไม่มทีีท่าว่าจะหยุดร้องจงึขมวดคิว้ 

เล็กน้อยและพูดเสียงเย็นชาว่า "ถ้าเจ้ายังร้องไห้อีก พรุ่งนี้เช้าข้าจะไปจับ

คนที่บ้านสกุลหลี่" 

สกุลหลี่ที่พูดถึงคือบ้านของหลี่ตี้ พี่เขยของเสิ่นเจิน

เป็นจริงดังคาด ค�าพูดนี้ออกมา เสียงสะอื้นไห้ก็หยุดลงทันที

เสิ่นเจินบังคับตนเองให้สงบนิ่ง ห้ามท�าให้เขาร�าคาญใจเด็ดขาด 

เก็บเสียงสะอื้นในคอกลับไป

ล�าคอรู้สึกขมปร่า

ผ่านไปครู่หนึ่งลู่เย่ียนเห็นไหล่ของนางไม่สั่นแล้วจึงเปิดหีบสองใบ 

ในหีบใส่เงินเอาไว้เต็ม

"เหล่านี้เป็นเงินแปดพันก้วน" ลู่เยี่ยนพูด

แปดพันก้วน เท่ากับหนี้ที่สกุลเสิ่นติดค้างไว้พอดี

เสิ่นเจินเงยหน้าขึ้น "ใต้เท้าลู่ท�าแบบนี้หมายความว่าอย่างไร"

ลู ่เย่ียนหยิบเทียนมาวางไว้บนโต๊ะเพ่ือมองส�ารวจนางได้อย่าง

ชัดเจน

"ข้างนอกมีการห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาล คืนนี้เจ้ากับข้า

ล้วนออกไปไม่ได้แล้ว มีเวลามากมาย ข้าหมายความว่าอย่างไร เจ้า 
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ค่อยๆ คิดก็ได้" 

เขาไม่ชอบให้ใครมาแสร้งโง่ทั้งท่ีเข้าใจต่อหน้าเขา เขาให้เงินนาง

ก้อนใหญ่อย่างนั้นไม่ได้ให้เพื่อให้นางมาแกล้งโง่

เสิ่นเจินกัดริมฝีปากซ�้าไปมา

ทนัใดน้ันนางก็พบว่าสถานการณ์ของตนเองในตอนนีกั้บการอยู่ใน

ศาลไม่ต่างอะไรกันมากนัก

หากนางพูดผิด เขาอาจจะไม่ให้โอกาสนางเป็นครั้งที่สอง

เขาไม่เหมือนเถิงอ๋องและหลงจู๊ร้านแลกเงินสกุลจิน เขาไม่เพียง 

มีเงินและอ�านาจในมือ เขายังมีชนักของนางอีกด้วย ก็เหมือนกับท่ีเขา 

พูดไปเมือ่ครู ่ทะเบยีนเรอืนนัน้ใครเป็นคนเขียนเขารูก้ระจ่าง จะตรวจสอบ

หรือไม่ล้วนอยู่ในความคิดของเขา

ไม่มีทางเลือกอื่นเลย

คิดถึงตรงนี้นางก็ยอมรับในโชคชะตาขึ้นมาทันใด

นางรู้ว่าตนเองไม่มีสิทธ์ิจะยื่นเง่ือนไข แต่เร่ืองมาถึงข้ันนี้แล้วจึง

ท�าได้เพียงพูดออกไปว่า "ใต้เท้า น้องชายข้าอายุเพียงห้าขวบ เขาอยู่ห่างข้า 

ไม่ได้..."

เสิน่เจนิยังพูดไม่จบก็ถูกเขาตัดบทเสยีงเย็นชา "เส่ินหงอยู่ในฉางอนั

ไม่ได้"

เรื่องของสกุลเสิ่น การอยู่ในเมืองฉางอันเป็นปัญหายุ่งยากอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย

ตามทีเ่ขารูม้า สาเหตทุีอ่ว๋ินหยางโหวทีร่บัโทษอยู่ในคกุไม่ได้รบัอนญุาต 

ให้คนภายนอกเข้าเยี่ยม แท้จริงแล้วเป็นเพราะฮ่องเต้มีพระบัญชามาถึง 
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ใต้เท้าโจวแห่งศาลต้าหลี่

พระบัญชา เรื่องนี้น่าสนใจ

ขนุนางต้องโทษทีถู่กตดัสนิจองจ�าสองปี ยึดต�าแหน่งและบรรดาศกัดิ์  

มีอะไรควรค่าให้ฮ่องเต้ลงมือรุนแรงแบบนี้อีก

จากเรือ่งนีท้�าให้คิดถึงคนท่ีอยากจะยึดตัวเสิน่เจนิมาเป็นของตนเอง

ในทันที พวกเขาท�าเพื่อเงิน เพื่อตัณหา หรือเพื่ออย่างอื่นกันแน่ เป็นเรื่อง

ที่น่าคิด

เขาถึงแม้จะเป็นเพราะภาพในความฝันที่วุ่นวายเหล่านั้นท�าให้ 

จ�าต้องคุ้มครองเสิ่นเจิน แต่ไม่มีทางท�าเพ่ือนางไปจนต้องทนรับความ 

ยุ่งยากมากกว่านี้อีก

เขาเหลือบมองนางแวบหนึ่งพลางพูดช้าๆ ว่า "ในเมืองหลวงมีคน

จบัจ้องพวกเจ้ามากมาย ทีน่ี่ซ่อนคนสองคนไว้ไม่ได้ เส่ินหงมโีรคประจ�าตัว 

ต้องพบหมอตลอด เจ้าคดิว่าถ้าท่านหมอผูห้นึง่เดนิเข้าออกตรอกน้ีทกุวัน 

รอให้ผู้อื่นเดาว่าพวกเจ้าอยู่ที่นี่ ต้องใช้เวลานานเท่าใดกัน"

"ข้าจะส่งเขาไปเป็นศิษย์ของฉู่สวินเซียนเซิง" ฉู่สวินเซียนเซิงเป็น

อาจารย์ชือ่ดงัของเมอืงหยางโจว ถึงแม้สกุลเสิน่จะเป็นสกุลเสิน่ในวนัวาน

ก็ไม่แน่ว่าจะเชิญมาได้

ได้ยินดังน้ันความกังวลสุดท้ายของเสิ่นเจินก็หมดลง แต่นางรู้ว่า 

โลกนีไ้ม่มขีนมเป๊ียะไส้เนือ้ตกลงมาจากฟ้า* ให้หรอก เรือ่งดทีกุอย่างล้วน

ต้องมีสาเหตุ

"ใต้เท้าต้องการให้ข้าท�าอะไรหรอื" เสิน่เจนิพูดอย่างโอนอ่อนผ่อนตาม

* ขนมเปี๊ยะไส้เนื้อตกลงมาจากฟ้า อุปมาว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด
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ลู่เยี่ยนรู้สึกพอใจมากกับการรู้กาลเทศะของนางเช่นนี้ จึงพูดต่อไป

ว่า "ข้าเป็นคนไม่ชอบสตรีที่ร้องไห้ฟูมฟาย"

เสิน่เจนิตกตะลงึ ไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดเขาจงึพูดเช่นน้ี เมือ่ครู่ทีน่าง

น�้าตาไหลก็เป็นเพราะเขาท�าให้ตกใจกลัวแท้ๆ

ลู่เยี่ยนกวาดตามองนางอย่างเย็นชาแวบหนึ่ง "จ�าได้หรือยัง"

เสิ่นเจินสูดหายใจเข้าอย่างตกใจ กลืนค�าตัดพ้อลงไปท้ังหมด  

"ข้าจ�าได้แล้ว"

ลูเ่ย่ียนส่งเสยีงอมืรบั จากนัน้มองนางแล้วพูดว่า "รูห้รอืไม่ว่าตนเอง

มีฐานะอะไร"

เสิ่นเจินรู้ฐานะของเขา และรู้ฐานะของตนเองเช่นกัน

ที่รู ้กระจ่างย่ิงกว่านั้นก็คือมารดาของเขา องค์หญิงใหญ่จิ้งอัน 

ไม่มีทางให้เขารับอนุภรรยาก่อนที่จะแต่งภรรยาเอกเด็ดขาด

แบบนี้ก็ยิ่งดี 

เสิ่นเจินหลุบตาลง เผยอปาก ผ่านไปครู่ใหญ่จึงส่งเสียงพูดออกมา 

"เป็นภรรยาลับของใต้เท้า"
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8

นอกห้อง แสงจันทร์สีเงินยวงจากจันทร์เสี้ยวรูปเคียวราวกับผืนผ้า

ที่คลี่คลุมลงไปบนหลังคากระเบื้องแต่ละแผ่นของคฤหาสน์เฉิงย่วน

รอบข้างเงียบสนิทไร้เสียง เงียบจนแม้แต่เสียงของแสงเทียนไหว 

พึ่บพั่บก็ยังได้ยิน

ตอนนี้ห่างจากการลั่นกลองยามเช้าอีกระยะหนึ่ง

ลู่เย่ียนหลังจากก�าชับเสิ่นเจินว่าไม่มีอะไรห้ามร้องไห้ มีอะไรก็ยิ่ง

ห้ามร้องไห้แล้วก็ไม่ได้ทรมานตนเอง นอนลงพักผ่อนครู่หนึ่ง

เสิ่นเจินอยากไปหาเสิ่นหง แต่ไม่กล้ารบกวนการพักผ่อนของเขา  

จึงนั่งอยู่ด้านข้างเป็นเวลาถึงสองชั่วยาม ง่วงจนตัวโยกแทบล้มก็ไม่กล้า

หลับตา

นางไม่ได้พักผ่อนอย่างดีติดต่อกันหลายวัน ตอนนี้แทบทนไม่ไหว

แล้ว ร่างกายเอยีงลงด้านข้าง ล้มนัง่ลงบนพ้ืนทันที ม้านัง่กลมก็ล้มคว�า่ลง 
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เช่นกัน

พอเกิดเสียงดังถึงเพียงนี้ลู่เย่ียนย่อมต้องลืมตาข้ึน เขาหันมองไป

ทางนาง เห็นเพียงนางล้มลงบนพื้น ทว่าไม่ได้ลืมตาขึ้นมาแต่อย่างใด

ท่าทางซื่อไร้เดียงสาน้ีน่าสงสารปนน่ารัก ต่อให้เป็นคนท่ีไม่สนใจ

ความเป็นความตายของผู้อื่นอย่างลู่เยี่ยนยังเกิดจิตใจหวั่นไหว

เขาลุกขึ้นเดินมาข้างกายนาง ใช้น้ิวมือแตะไหล่ของนางพลางพูด

เสียงเบาว่า "ลุกขึ้น"

ได้ยินเสียงชายหนุ่ม เสิ่นเจินก็ดึงสติคืนมาในทันที กลอกลูกตาท่ี

แดงก�่าและดีดตัวขึ้นมาทันใด "ตะ...ใต้เท้า มีอะไรหรือ"

ลู่เย่ียนเห็นนางเต็มไปด้วยความระวังตัวจึงแค่นเสียงสบถเย็นชา

หนึ่งที

หาเรื่องเสียจริงที่ไปสนใจนาง

ในใจไม่พอใจ ย่อมมสีหีน้าทีไ่ม่ดี เขาคิดว่าตนเองพักผ่อนพอสมควร

แล้ว จึงเดินออกจากเรือนไปโดยไม่หันมามอง

เมือ่ลูเ่ย่ียนออกจากเรอืนหลนัเยว่ียแล้วก็เดนิตรงไปยงัห้องฝ่ังตะวันตก  

ยังไม่ทันผลักเปิดประตูก็ได้ยินเสียงไอระลอกหนึ่ง

พอเข้าไปในห้อง เขาก้มหน้าลง เสิน่หงเงยหน้าข้ึน ความระแวดระวัง 

ในดวงตาของเจ้าตัวเล็กเหมือนกับพี่สาวไม่ผิดเพี้ยน ดวงตาแดงก�่าคู่นั้น

แค่มองก็รู้ว่าร้องไห้มา

ลูเ่ย่ียนไม่ชอบเดก็ ไม่ว่าจะเป็นใคร และไม่ว่าจะร้องไห้หรอืหัวเราะ 

ขอเพียงแค่อ้าปากได้เขาล้วนไม่ชอบ

ดังน้ันยังไม่รอให้เสิ่นหงเอ่ยปาก หยางจงก็สั่งคนให้ส่งเสิ่นหงไปท่ี
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เรือนหลันเยวี่ยแล้ว

ลูเ่ย่ียนมองออกไปนอกหน้าต่างหน้าตาเคร่งขรึม สีหน้าเย็นชาพลาง

เอ่ยขึ้น "ทางเจาสิงฟางจัดการเสร็จหรือยัง" 

หยางจงโค้งตวัตอบว่า "วางใจได้ขอรบั ไฟไหม้แค่เรือนชัน้หน้า คนของ 

พวกเราดับไฟแล้ว บอกกับคนภายนอกว่าเป็นอุบัติเหตุไฟไหม้ ตอนน้ี 

ยังไม่มีใครสงสัยขอรับ"

ลู่เย่ียนพูดต่อ "คืนนี้วุ่นวายใหญ่โตแบบนี้ พรุ่งนี้ทางเถิงอ๋องกับ 

ซู่หนิงป๋อไม่มีทางไม่มีความเคลื่อนไหว เจ้าส่งคนจับตาดูต่อไป รายงาน

ทุกหกชั่วยาม"

หยางจงรับค�า จากนั้นพูดอีกว่า "คุณชายเล็กสกุลเสิ่นเล่าขอรับ"

ลู่เยี่ยนครุ่นคิดสักครู่แล้วพูดเสียงเข้มว่า "รอไม่ได้แล้ว พอฟ้าสางก็

ส่งเขาออกจากเมืองหลวงไป" 

เขาชะงกัไปครูห่นึง่ก็พูดอกีว่า "เอาตวัสาวใช้สงูวยักับสาวใช้ในเรอืนน้ัน 

ส่งออกนอกเมืองไปพร้อมกัน"

เช้าวันต่อมา ณ ที่ว่าการนครหลวง

ลูเ่ย่ียนเขียนเอกสารพลางฟังทีป่รกึษาใต้บงัคับบญัชากล่าวรายงาน 

"สิ่งท่ีใต้เท้าคาดไว้วันก่อนไม่ผิดเลยจริงๆ นายท่านสกุลหวังแห่ง

อ�าเภอหลี่เฉวียนมีปัญหาจริงๆ เมื่อวานข้าน้อยส่งคนไปตรวจค้น พบว่า

ใต้บ่อน�้ามีศพผู้หญิงสองศพขอรับ"

"เป็นใครบ้าง ตรวจสอบกระจ่างหรือยัง"

"ตามค�าของเจ้าหน้าทีช่นัสตูร ศพหนึง่คอืคณิกาขับร้องของผงิคงัฟาง  



81

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

แซ่หลัว จ่ายเงินค่าไถ่ตัวให้แก่มามาแล้ว อีกศพคืออนุภรรยาที่หวังจ้าว

เพิ่งรับเข้ามาเมื่อปีก่อน ไม่มีร่องรอยว่าเขาฆ่าขอรับ" ที่ปรึกษาพูด

ได้ยินดงัน้ันลูเ่ย่ียนก็ชะงักไป ก่อนจะใช้นิว้ชีเ้คาะโต๊ะ ผ่านไปครูใ่หญ่ 

จึงพูดว่า "ไม่ถูก กลิ่นซากศพในเรือนของเขาไม่ได้มีเพียงสองศพอย่าง

แน่นอน"

ความหมายในค�าพูดของเขาคือสองศพนี้ ศพหนึ่งคืออนุภรรยา  

ศพหน่ึงคอืคณิกาขบัร้อง ต่อให้หวังจ้าวมนีสิยัประหลาดอะไรหรอืเล่นกับ

พวกนางจนตาย อีกทั้งในเมื่อจัดฉากเป็นการฆ่าตัวตายก็ไม่จ�าเป็นต้อง

ซ่อนไว้ในบริเวณเรือนเป็นเวลานานอย่างนั้น

ผลลัพธ์เช่นนี้ หากพูดว่าพวกเขาค้นเจอ สู้พูดว่าคนเขาจงใจวางไว้

ตรงนั้นจะดีกว่า

ท่ีปรึกษาเบิกตาโต ไม่รู้ว่าคิดอะไรขึ้นได้จึงรีบพูดทันที "ข้าน้อย 

จะไปตรวจสอบอีกครั้งเดี๋ยวนี้ขอรับ"

ลู่เยี่ยนหลับตาลง ยกมือขึ้นคลึงขมับ เมื่อคืนพักผ่อนไม่พอและมา

ท�าคดีอีกตลอดช่วงเช้า 

จะไม่ให้คนได้พัก...

ในใจลู่เยี่ยนยังด่าไม่จบ หยางจงก็หิ้วกรงนกกรงหนึ่งเดินเข้ามา

"นกเอ้ียงท่ีท่านต้องการซื้อมาแล้วขอรับ ฮูหยินผู้เฒ่าต้องชอบ

แน่นอน" 

วันน้ีเป็นงานฉลองวันเกิดของฮูหยินผู้เฒ่าสกุลลู่ นกเอี้ยงตัวนี้เป็น

ของขวัญวันเกิดที่ลู่เยี่ยนเตรียมไว้

หลายวันก่อนนกแก้วที่ฮูหยินผู้เฒ่าเลี้ยงไว้ตายไป นางเสียใจ 
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อยู่นาน ลูเ่ยีย่นจดจ�าใส่ใจ ไม่กล้าซือ้นกแก้วชนิดเดียวกันเกรงว่าจะท�าให้ 

นางเศร้าอีก จึงซื้อนกเอี้ยงที่สามารถร้องเพลงเสียงหวานได้มาแทน

เพราะวันน้ีเป็นวันเกิดของฮหูยินผูเ้ฒ่า พอเลกิงานลู่เย่ียนจึงกลับมา 

ที่จวนเจิ้นกั๋วกงโดยเร็ว

พอเดินไปถึงหน้าประตูก็เห็นเวินซื่อฮูหยินของบ้านสามมายืนรับ 

คนหน้าประตู จากนั้นจูงมือหญิงสาวที่เกล้าผมแบบสาวน้อยนางหนึ่ง 

เดินเข้าจวนไปพร้อมกัน

ลู่เย่ียนขมวดคิ้วและพูดเสียงเบาว่า "ข้าจ�าได้ว่าท่านย่าเคยพูดว่า

วันนี้จัดงานเลี้ยงภายใน ไม่เชิญคนนอก คนที่มานี่เป็นใครหรือ"

หยางจงตอบ "นัน่คอืหลานสาวของฮหูยินนายท่านสาม เพราะบดิา

ถูกย้ายไปเป็นผูต้รวจการมณฑลทีจ่งิโจว ดงันัน้จงึมาพักท่ีจวนระยะหนึง่ 

วันนี้ตั้งใจมาอวยพรวันเกิดให้ฮูหยินผู้เฒ่าขอรับ"

ลู่เยี่ยนหรี่ตามองหยางจง "เจ้ารู้กระจ่างแบบนี้ เหตุใดจึงไม่บอกข้า

ล่วงหน้า"

หยางจงถูกเปิดโปงความคิดก็ยกมอืลบูปลายจมูกพลางพูดเสยีงเบา 

ว่า "องค์หญิงใหญ่ก�าชับไว้ไม่ให้ข้าน้อยบอกท่านขอรับ"

ลู่เยี่ยนถอนหายใจยาว

อืม เอาอีกแล้วสินะ

เจิ้นก๋ัวกงสกุลลู่สายน้ีมีสามบ้าน เพราะฮูหยินผู้เฒ่าลู่ยังมีชีวิตอยู่ 

ทั้งสามบ้านจึงไม่ได้แยกบ้านออกไป

นายท่านใหญ่สกุลลู่ลู่จวินแต่งงานกับน้องสาวร่วมอุทรของฮ่องเต้ 
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องค์หญิงใหญ่จิ้งอัน นายท่านรองสกุลลู่ลู่เฮ่อแต่งกับเซียวซื่อ บุตรสาว

ของราชเลขาธิการเสนาบดีฝ่ายขวา

ส่วนลู่ชั่นบุตรชายคนเล็กที่ท�าให้ฮูหยินผู้เฒ่าลู่ปวดหัวท่ีสุดกลับ 

ไม่เชื่อฟังความคิดของคนในครอบครัว แต่งงานกับบุตรสาวพ่อค้า ก็คือ

เวินซื่อในวันนี้

สกุลเวนิเป็นพ่อค้าผ้าท่ีใหญ่ทีส่ดุในราชวงศ์จิน้และเป็นคนทีม่หีน้า

มตีาผูห้นึง่ ดงัน้ันในตอนท่ีฮหูยินผูเ้ฒ่าเหน็ลูช่ัน่เกิดใจหว่ันไหวในรักจริงๆ 

จึงยอมปล่อยตามใจเขา ในเมื่อตั้งใจจะแต่งแล้ว เช่นนั้นก็ไม่จ�าเป็นต้อง

ก่อเรื่องอะไรที่ไม่มีความสุข วันหน้าจะได้ไม่ต้องหมางใจกัน

แต่ว่าพ่ีน้องของสกุลเวินน้ีก็มีความสามารถเช่นกัน พ่ีสาวเพ่ิงแต่ง

เข้าจวนเจิ้นก๋ัวกง น้องสาวก็แต่งให้กับขุนนางใหญ่ข้ันสามในราชส�านัก

แล้ว 

คนเมื่อครู่ก็คือเมิ่งซู่ซี บุตรสาวของน้องสาวแท้ๆ ของเวินซื่อ

ตอนลู่เยี่ยนเดินเข้าประตูมา คนของบ้านสามสกุลลู่ล้วนมารวมตัว

ในโถงเอกกันแล้ว

พอทุกคนเห็นเขาเข้ามาบรรยากาศในห้องก็คึกคักขึ้นมาเล็กน้อย 

เขาเดนิเข้าไปและพูดด้วยรอยย้ิมว่า "สอืเย่ียนคารวะท่านย่า ขอให้

ท่านย่าสุขภาพแข็งแรง มีรอยยิ้มเป็นประจ�า" 

ระหว่างท่ีเขาพูด นกเอ้ียงในมอืของเขาก็ส่งเสยีงร้องออกมา เสยีงน่ัน 

ไพเราะเป็นพิเศษ

พอมองเหน็นกเอีย้งในมอืของเขา ฮหูยินผูเ้ฒ่าก็รบีรบัมาหยอกเล่น

อยู่หลายที
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ทางน้ีก�าลังพูดอยู่ก็ได้ยินเสียงม่านขยับ หญิงสูงศักดิ์ผู้หน่ึงสวม 

เสื้อนวมสีดอกบัวกับกระโปรงยาวลากพื้นสีทองเดินออกมา

หญิงงามสดใสราวดวงตะวันร้อนแรงผู้นี้ก็คือองค์หญิงใหญ่จิ้งอัน

วันเวลามีใจเอนเอียงไปที่นาง ทั้งท่ีแต่งงานมาย่ีสิบกว่าปีแล้ว

ใบหน้ากลบัยังหยดุอยู่ในสบิปีก่อน มเีพียงอากัปกิรยิามเีสน่ห์ทีห่ญิงสาว

ทั่วไปไม่มีเพิ่มขึ้นหลายส่วน

นางเดนิไปข้างกายฮหูยินผูเ้ฒ่า จงใจหมนุข้อมอืของตนเองพลางพูด 

ด้วยรอยยิ้มว่า "เสื้อตัวนี้ลูกเป็นคนปักเอง ท่านแม่อย่ารังเกียจเลย"

ฮูหยินผู้เฒ่าลู่เห็นท่าทางงดงามของนางก็ย้ิมออกมาและพูดว่า 

"ฝีมือของเจ้าดีที่สุดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าลู่ชอบจิง้อัน ไม่ใช่เพราะนางเป็นองค์หญิงใหญ่ผู้สูงศกัดิ์  

แต่เพราะนิสัยที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นยี่สิบกว่าปีของนาง

ตอนที่องค์หญิงใหญ่จิ้งอันแต่งมาท่ีบ้านสกุลลู่ ท่วงท่าที่แสดงใน

ทุกวันล้วนดูสูงศักดิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีลูกสะใภ้ยังดี นับได้ว่า

มีความนับถือกตัญญู แต่ระหว่างสะใภ้ด้วยกัน พูดไม่ถูกหูสองประโยคก็

ชักสีหน้าใส่กันทันที ไม่ยอมเก็บอาการเลยแม้แต่น้อย

แต่นางเป็นน้องสาวที่ฮ่องเต้โปรดท่ีสุด ใครจะกล้าพูดจาฉุนเฉียว 

ใส่นางเล่า

ฮูหยินผู้เฒ่าลู่อดสงสารบุตรชายคนโตไม่ได้ กลัวว่าวันใดวันหนึ่ง

เขาอาจจะต้องรองรับอารมณ์จากคนของราชวงศ์

จนกระทั่งวันเวลาผ่านไป ฮูหยินผู้เฒ่าลู่จึงเข้าใจว่าองค์หญิงใหญ่

จิ้งอันเป็นคนแบบใดกันแน่
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ตอนแรกที่เวินซื่อออกไปเลี้ยงรับแขกนอกบ้านมักจะมีคนชอบเอา

ฐานะบุตรสาวพ่อค้าของนางมาพูดล้อเล่นอยู่บ้าง เวินซื่อกลัวว่า

บรรยากาศจะอดึอดัจงึไม่กล้าส่งเสยีง พยายามอดทนไว้ บงัเอญิครัง้หน่ึง

ถูกองค์หญิงใหญ่ได้ยินเข้า นางชักสีหน้าในทันที ขว้างถ้วยน�้าชาและ 

ดึงตัวเวินซื่อหมุนตัวเดินจากไป

บรรยากาศรอบข้างราวกับเย็นเป็นน�้าแข็ง

ระหว่างทางกลบัองค์หญิงใหญ่จิง้อันไม่ลมืท่ีจะต�าหนนิาง 'น้องสาม

เป็นสามภีรรยากับเจ้ามานานหลายปี ไม่เคยพูดจารนุแรงแม้แต่ประโยคเดียว  

เหตุใดเจ้าออกมาข้างนอกยังต้องทนรับอารมณ์คนอื่นอีก เร่ืองแบบนี้

อดทนครั้งหนึ่งก็มีครั้งที่สอง เจ้าจะอดทนไปทุกครั้งเลยหรือ'

เวินซื่อไม่ตอบ ลังเลใจอยู่นานก่อนจะพูดอ�้าอึ้งว่า 'ข้ากลัวว่าจะ 

อึดอัด...'

ได้ยินค�าพูดนีแ้ล้วองค์หญิงใหญ่ก็ขมวดค้ิวเรยีว แค่นเสยีงหัวเราะเยาะ 

ทีหนึ่งแล้วพูดว่า 'น้องสะใภ้สาม ข้าจะบอกเจ้า ขอเพียงเจ้าไม่กลัวอึดอัด 

คนที่อึดอัดก็จะเป็นคนอื่น'

ภายหลงัค�าพูดน้ีไปเข้าหขูองฮหูยินผูเ้ฒ่า ท�าให้นางหวัเราะอยู่นาน 

มิหน�าซ�้าคืนวันนั้นยังกินข้าวเพิ่มขึ้นครึ่งชาม 

หลังจากวันนั้นนางจึงยอมรับค�าพูดของบุตรชายประโยคนั้นท่ีว่า

นสิยัของจิง้อนัแม้จะเรยีกไม่ได้ว่าอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจ แต่การปฏบิตัต่ิอ

ทุกคนในครอบครัวล้วนมีความจริงใจ สิ่งนี้ส�าคัญกว่าอะไรทั้งสิ้น

ทุกคนนั่งประจ�าที่ เสียงบรรเลงดนตรีโบราณดังขึ้น

ไม่นานอาหารก็มาครบ ทว่าทุกคนพากันหยุดตะเกียบและดกูารแสดง 
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ของคณะละคร

ดนตรีเพลงหนึ่งจบลง หญิงสาวท่ีงดงามก็ถอยออกไปแล้วเปลี่ยน

ชดุประหลาดเข้ามาในห้อง บนตวัสวมเสือ้คลมุผ่าหน้า แขนเสือ้ข้างหน่ึงยาว 

ข้างหนึ่งสั้น การแต่งหน้าก็เช่นกัน ซีกหนึ่งวาดหน้าแต้มจุดไปทั่ว อีกซีก

สะอาดสะอ้าน

ทุกคนก�าลังรู้สึกแปลกใหม่ พากันพูดวิจารณ์ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเห็นองค์หญิงใหญ่จิ้งอันกับลู่เย่ียน ท้ังสองคนสายตา

ซับซ้อน หัวคิ้วขมวดแน่น แม้แต่มุมปากก็เม้มอย่างไม่รู้ตัว พอเห็นแล้ว 

ฮูหยินผู้เฒ่าก็พ่นหัวเราะออกมา

เซียวซื่อฮูหยินใหญ่ของบ้านรองเห็นอีกฝ่ายหัวเราะก็รีบถามว่า 

"ท่านแม่หัวเราะอะไรหรือ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าลูฉ่วยโอกาสตอนทีท่่าทางของท้ังสองคนยังไม่เปลีย่นแปลง 

รีบกระซิบพูดกับเซียวซื่อ

เซยีวซือ่ฟังแล้วหนัมองไป เหน็องค์หญิงใหญ่จิง้อนักับบตุรชายของนาง 

มีท่าทางเดียวกันก็ส่งเสียงหัวเราะออกมาทันที

แม่ลกูคูนี่ป้กตเิป็นคนช่างเลอืกและปรนนบิตัไิด้ยาก ในจวนเจิน้ก๋ัวกง 

ไม่มีใครไม่รู้

ตอนนีส้ายตาของเซยีวซือ่เลือ่นไปอยู่ท่ีตวัของเมิง่ซูซ่ก่ีอนจะกระซบิพูด 

กับฮูหยินผู้เฒ่าว่า "ลูกคิดว่ายายหนูสกุลเมิ่งน่ันหน้าตาไม่เลว ไม่มีท่ีติ

อะไรเลย"

ฮูหยินผู้เฒ่ามองตามไปไกลแวบหนึ่ง

ต้องบอกว่าใบหน้าของบตุรสาวสกุลเมิง่น่ันน่ารกัอย่างมาก ดวงตาโต 
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คูห่นึง่ราวกับผลองุน่ทีล้่างน�า้มาแล้ว ทัง้ด�าและสกุใส ปลายจมกูกลมมน 

เวลาย้ิมเผยให้เห็นแผงฟันขาวสะอาด ท�าให้คนเกิดความรู้สึกดีอย่าง 

ห้ามไม่อยู่

หญิงสกุลเวินผู้นี้เข้าจวนเจิ้นก๋ัวกงมาในตอนน้ีมีจุดประสงค์อะไร 

ทุกคนล้วนรู้ดี

แต่ขอเพียงลู่เยี่ยนถูกใจได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่ง

ฮูหยินผู้เฒ่าพยักหน้า "เจ้าไปเรียกนางมาท่ีนี่ ข้าจะพูดคุยกับนาง

สักหน่อย"

เซียวซื่อรับค�าว่า "เจ้าค่ะ" แล้วเดินไปแตะไหล่ของอีกฝ่ายทีหนึ่ง

ฮูหยินผู้เฒ่าอายุมากแล้ว ย่อมชอบหญิงสาวอายุน้อย นางกุมมือ

ของเมิ่งซู่ซี มองส�ารวจอย่างละเอียด จากนั้นจึงเรียกลู่เยี่ยนเข้ามาหา

เสียงดนตรีด้านข้างไม่ได้หยุดลง เขาไม่ได้ยินค�าที่ฮูหยินผู้เฒ่าพูด 

กับเขาแม้แต่ประโยคเดยีว ด้วยความจนใจจงึจ�าต้องโน้มตัวขยับหเูข้าไปใกล้

เมิ่งซู่ซีอยู่ใกล้ฮูหยินผู้เฒ่าที่สุด เห็นตัวเขาโน้มมาข้างหน้า ใบหน้า

ก็แดงขึ้นมาทันที

ท่าทางหญิงสาวท�าอะไรไม่ถูกนีย่้อมอยู่ในสายตาของฮหูยินผู้เฒ่าลู่ 

และองค์หญิงใหญ่

กลางคืนหลังเลิกงานเวินซื่อก็ไปหาเมิ่งซู่ซีที่ห้องของนาง 

"ซีซี เมื่อครู่เจ้าได้พบซื่อจื่อแล้วใช่หรือไม่" 

ใบหน้าเลก็ของเมิง่ซูซ่แีดงในทันท ีก่อนจะพูดตะกุกตะกักว่า "ท่าน...

ท่านป้า"



88

หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอัน 1 

เวนิซือ่กมุมอืของนาง พูดอย่างแฝงความหมายลกึซึง้ "องค์หญิงใหญ่ 

จิ้งอันมีฐานะอะไรคิดว่าแม่เจ้าคงก�าชับไว้แล้ว ป้ากับนางอยู่ร่วมกันมา

ยี่สิบกว่าปี พอเข้าใจตัวนางอยู่บ้าง ถ้าเจ้าคิดจะแต่งเข้ามาในสกุลลู่จริง

ก็เชื่อป้า อย่าปิดก้ันตนเองเกินไป สองวันนี้หากองค์หญิงใหญ่พูดคุย 

กับเจ้า นางถามอะไรเจ้า เจ้าก็ตอบไป พูดตามตรงไม่อ้อมค้อมดีที่สุด"

"ท่านป้าวางใจได้ ถ้าองค์หญิงใหญ่มาถามอะไร ซูซ่ต้ีองตอบตามตรง 

แน่นอน ไม่อ้อมค้อมเด็ดขาดเจ้าค่ะ"

เวนิซือ่บบีปลายจมกูของนางทหีน่ึง "เจ้าเหมอืนแม่เจ้า ล้วนเป็นคน

ฉลาดเฉลียว"

เมิ่งซู่ซีเขย่ามือของผู้เป็นป้าแสดงอาการเง้างอนเล็กน้อย

"เอาล่ะ พูดจบป้าก็วางใจแล้ว รีบพักผ่อนเถอะ ถ้าเจ้าขาดอะไรก็

มาบอกป้า ถือว่าที่นี่เป็นบ้านของตนเอง"

หลังจากเวินซื่อออกไปแล้วรอยย้ิมในดวงตาของเมิ่งซู่ซีก็หายไป 

ในทันที

ความขวยเขินของหญิงสาวเหล่านั้นหายไปจนสิ้น

นางน่ังอยู่หน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง มองดตูนเองในกระจก ยกมมุปากขึน้

ช้าๆ เผยให้เห็นรอยยิ้มเยาะตนเอง

ป้าของนางชะตาดี แต่งเข้ามาในครอบครัวอย่างบ้านสกุลลู่จึง 

มองโลกในแง่ดีตามไปด้วย

แม้แต่ค�าว่าพูดตามตรงไม่อ้อมค้อมแบบนั้นก็กล้าพูด

ส่วนนางนั้นท่านแม่ไม่มีบุตรชาย อยู่ในบ้านสกุลเมิ่งต้องคอย 

เอาอกเอาใจผู้อื่น บุตรสาวของอี๋เหนียงถึงขั้นปีนขึ้นมาบนหัวนางแล้ว 
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หากครัง้นีไ้ม่ได้รบัความพอใจจากองค์หญิงใหญ่ แต่งเข้าบ้านสกุลลู่ 

ได้อย่างราบรื่น พอกลับถึงจิงโจวแล้วคงต้องแต่งงานกับคนที่บิดา 

เลือกให้ 
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9

เช้าวันต่อมาทุกคนมารวมตัวกันที่โถงจยาอัน

ฮูหยินผู้เฒ่าอุ้มเหลนชายที่หลานสะใภ้บ้านรองเพ่ิงคลอดออกมา 

หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

ในโถงน้ีก�าลังพูดคุยกันอยู่ ฮูหยินผู้เฒ่าลู่ช้อนตาข้ึนเห็นสายตา 

เปล่งประกายของเมิ่งซู่ซีมองไปที่ตัวลู่เยี่ยน

ส่วนลู่เยี่ยน เขานั่งหันข้างให้ จิตใจจดจ่อพูดกับลู่เยี่ยของบ้านรอง

กับลู่ถิงของบ้านสาม ไม่หันหน้ามามองเลย

ฮูหยินผู้เฒ่าฉีกย้ิมมุมปาก หลานชายของนางผู้นี้ไม่ยอมไว้หน้า 

ผู้อื่นเลยแม้แต่น้อย

นางกระแอมกลัว้คอก่อนจะพูดกับเมิง่ซูซ่ว่ีา "ยายหน ูภาพร้อยกระเรยีน 

ที่เจ้าให้ข้าภาพนั้นเจ้าเป็นคนวาดเองหรือ"

เมิ่งซู่ซีรีบลุกขึ้น "เจ้าค่ะ ให้ฮูหยินผู้เฒ่าเห็นเรื่องตลกแล้ว"
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าพยักหน้าพอใจมากพลางพูดอกีว่า "เจ้าอายุเท่าน้ี สามารถ 

ลงพู่กันได้ดแีบบน้ีนบัว่าดีมากแล้ว แต่พูดถึงความงดงามเชงิศลิป์แล้วยัง

อ่อนด้อยอยู่บ้าง"

ได้ยินค�าพูดนี้เมิ่งซู่ซีก็รีบพูดว่า "ไม่รู้ว่าซู่ซีวันน้ีจะมีโชคได้รับการ 

ชี้แนะจากฮูหยินผู้เฒ่าหรือไม่"

ฮูหยินผู้เฒ่าลู่เห็นนางพูดเข้าทางจึงพูดด้วยรอยย้ิมว่า "ถ้าพูดถึง

วิชาการวาด เจ้าไม่ควรมาขอค�าชี้แนะคนแก่อย่างข้า เจ้าควรไปถาม 

พี่เยี่ยนของเจ้า เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้" 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเหน็ลูเ่ย่ียนไม่มกีารตอบสนองจงึป้ันหน้านิง่ตะโกนเรยีก

เขา "เยี่ยนเกอเอ๋อร์!"

ฮูหยินผู้เฒ่าเรียกเช่นน้ี ต่อให้ลู่เย่ียนอยากจะแกล้งตายก็แกล้ง 

ต่อไปไม่ได้แล้ว

เขาหมุนตัวกลับมาท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น บนใบหน้ามีรอยยิ้ม

เล็กน้อย "ท่านย่าเรียกข้าหรือ"

ฮูหยินผู้เฒ่าลู่หยิบภาพภาพหน่ึงมาจากมือของสาวใช้และย่ืนให ้

ลู่เยี่ยน "นี่เป็นภาพวาดของน้องซีของเจ้า เจ้าลองดูสิ" 

ฮูหยินผู้เฒ่าลู่ถลึงตามองเขาแวบหน่ึง ความหมายชัดเจนมากว่า

หากเขากล้าไม่รับก็คอยดูต่อไป

ลูเ่ย่ียนลกุขึน้ไปรบัภาพมา จากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา มองดอูยู่

ครู่ใหญ่

เมิ่งซู่ซีเห็นภาพวาดของตนเองถูกเขากุมอยู่ในมือ หัวใจก็เต้นตุบๆ 

อย่างห้ามไม่อยู่ เหมอืนว่าสิง่ทีเ่ขากุมอยู่ไม่ใช่ภาพวาด แต่เป็นตวันางเอง
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กระนั้น

ชายหนุ่มท่ีเหมอืนดวงจนัทร์ส่องกระจ่างเช่นน้ีใครบ้างจะไม่หวัน่ไหว

ผ่านไปครู่ใหญ่ลู่เยี่ยนจึงเงยหน้าขึ้นพูดว่า "นี่ก็ดีมากไม่ใช่หรือ"

เมิง่ซูซ่กีว่าจะได้พูดคุยกับเขาไม่ง่ายนกั ย่อมไม่ยอมปล่อยโอกาสไป  

"เมือ่ครูฮ่หูยินผูเ้ฒ่าลูพู่ดว่าภาพวาดของซูซ่นีีข้าดความงามทางศลิปะไป

หลายส่วน ซูซ่อียากจะขอให้พ่ีเย่ียนช่วยชีแ้นะสกันิด วันหน้าจะขยันฝึกฝน

เพิ่มขึ้นแน่นอน"

ได้ยินค�าเรยีกว่า 'พ่ีเย่ียน' ลูเ่ย่ียนก็ช้อนตาขึน้จ้องตรงไปทีน่างอย่างนัน้  

ผ่านไปครูห่น่ึงจงึพูดว่า "แม่นางเมิง่ นัน่คอืพรสวรรค์ เจ้าคดิว่าความขยัน

ชดเชยความโง่ได้ แท้จริงแล้วไม่ใช่อย่างน้ัน ความงามทางศิลปะน้ี 

อาจารย์ชื่อดังจ�านวนมากอยากได้ แต่ชั่วชีวิตก็ยังหาไม่ได้" 

ลูเ่ย่ียนยังคงไว้หน้าแม่นางเมิง่ผูน้ี้จรงิๆ ไม่อย่างนัน้ด้วยนิสัยของเขา  

การจะพูดจนสตรีผู้หนึ่งอายโกรธจนอยากตายก็ย่อมท�าได้

เพ่ิงสิน้เสยีงพูดเมิง่ซูซ่ก็ีมสีหีน้าซดีขาว ฮหูยินผู้เฒ่าสีหน้าบึง้ตึง ลู่ถิง 

ของบ้านสามอึดอัดจนรบียกมอืข้ึนลบูหน้า องค์หญิงใหญ่มมุปากกระตุกเบาๆ  

มีเพียงนกเอ้ียงท่ีอยู่มุมตะวันออกเฉียงใต้ท่ียังส่งเสียงร้องอย่างอ่อนล้า

สองที

รอบด้านบรรยากาศเย็นเยือก เวินซื่อรีบลุกขึ้นกู้สถานการณ์ "นั่นสิ 

ถ้าให้ข้าพูดนะ ยายหนูหวังสูงมากเกินไป ฝีมือการวาดน้ีน่าดูกว่าลู่เหิง

ของพวกเรามากไม่ใช่หรือ"

ลู่เหิงมองหน้าเวินซื่ออย่างไม่พอใจแวบหนึ่ง
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ลู่เยี่ยนเพิ่งกลับถึงเรือนซู่หนิง องค์หญิงใหญ่จิ้งอันก็ตามมาถึง

"เจ้าเป็นอะไร" องค์หญิงใหญ่จิ้งอันสองแขนกอดอก

ลูเ่ย่ียนขมวดหัวค้ิว คิดไม่ถึงว่าท่านแม่ของตนจะย้ายข้างเร็วแบบน้ี

"ท่านแม่อยากให้ข้าแต่งงานกับบตุรสาวสกุลเมิง่น่ันหรอื" ลูเ่ย่ียนถาม

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันช้อนตาขึ้นมองเขา "แม่พูดเมื่อใดว่าจะให้เจ้า

แต่งกับนาง แต่ต่อให้ไม่พูดถึงการแต่งงาน นางก็เป็นหลานสาวของ 

อาสะใภ้สามของเจ้า เรียกเจ้าว่าพ่ีก็เป็นการสมควร เจ้าต้องท�าแบบนี้ 

ด้วยหรือ" บุตรชายของนางเอง นางรู้จักดีที่สุด

ลู่เยี่ยนปิดปากเงียบไม่พูดจา

องค์หญิงใหญ่จิ้งอันเห็นท่าทางเย็นชาของเขาแล้วความโมโหก็ 

พุ่งมาจากหลายทาง "ทางองค์หญิงฝูอันได้อุ้มหลานชายแล้ว แต่เจ้า 

ดีจริง แต่งงานก็ยังไม่ได้แต่ง แม่ไม่สนใจว่าเจ้าจะคิดอย่างไร สรุปคือ 

เดก็สกุลเมิง่น่ันแม่ดแูล้วเห็นว่าไม่เลว ถ้าเป็นไปได้ ปีหน้าก็ก�าหนดการแต่งงาน 

ไว้เลย"

เริม่แรกลูเ่ย่ียนยังมสีหีน้าว่าเป็นไปไม่ได้เดด็ขาด แต่ไม่รู้ด้วยเหตใุด 

เขานึกถึงความฝันประหลาดซ�้าไปซ�้ามานั้นขึ้นมาในทันที

เขาในความฝันจนถึงตายล้วนไม่มีภรรยาไม่มีบุตร

เขาเงยหน้าขึน้มององค์หญิงใหญ่แวบหน่ึง คดิถึงท่าทางตอนทีน่าง

ร้องไห้เจ็บปวดแทบขาดใจหน้าป้ายวิญญาณ เป็นคร้ังแรกที่ไม่ได้พูด 

ค�าโต้แย้งออกมา เพียงพูดเสียงเย็นชาว่า "ข้าจะลองดู"

องค์หญิงใหญ่แย้มยิ้มอย่างแปลกใจออกมา

ได้ยินค�าว่า 'ลองด'ู จากเขาน้ี เหน็ได้ว่านางท่ีเป็นแม่ก็คดิไม่ถึงแล้ว
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ลูเ่ย่ียนเป็นคนท่ีพูดแล้วต้องท�า ในเมือ่พูดค�าน้ีออกมาแล้วย่อมไม่มทีาง 

เปลี่ยนใจ หลังจากนั้นเขาไม่มีสีหน้าเย็นชากับเมิ่งซู่ซีอีกจริงๆ ทั้งยังมอบ

ภาพวาดให้นางหลายภาพแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกด้วย

เมิ่งซู่ซีตื่นเต้นยินดีที่ได้รับความสนใจ ค�าโบราณว่าไว้ให้ตีเหล็ก 

ตอนร้อน สองวันน้ีขอเพียงลู่เย่ียนกลับจวน นางก็จะเอาภาพอักษรและ

ภาพวาดไปขอค�าชี้แนะจากเขาเสียยกใหญ่

ผ่านไปอีกหลายวันลู่เยี่ยนได้รับเชิญไปร่วมงานแต่งงานของสุยอวี้ 

เซวียนผิงโหวซื่อจื่อ

เจ้าสาวถูกส่งตัวเข้าห้องหอท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดี คนเต็มห้อง

ล้วนพูดค�าเป็นมงคล

สุยอวี้ถูกสหายหลายคนมอมสุรา พอยกสุราขอบคุณมาถึงลู่เย่ียน 

ความเศร้าสลดที่เก็บกลั้นอยู่ในดวงตาก็ซ่อนไม่อยู่อีกต่อไป

เขาชนจอกสุรากับสหายรักของเขา จากนั้นดื่มรวดเดียวหมดจอก

สุยอว้ีในสายตาของทุกคนได้ทุกอย่างตามใจปรารถนา โชคดี 

ได้แต่งงานกับบตุรสาวของอาจารย์ตนเอง มเีพียงลูเ่ย่ียนผูเ้ดยีวทีรู่ว่้าสยุอวี ้

ไม่เคยวางคนผู้นั้นลงได้เลย

พูดถึงคนผู้นั้น นั่นเป็นเรื่องเก่าที่จ�าต้องพูดถึงอีกครั้ง

สามปีก่อนสุยอว้ีสอบได้จิ้นซื่อ* ก�าลังเตรียมจะไปทาบทามสู่ขอ 
* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจว่ี) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับข้ัน เริ่มจาก
ระดับอ�าเภอหรือจังหวัด เรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับ
มณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อ ได้บรรจุ
เข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับจะได้เข้าสอบหน้าพระท่ีน่ังคือการสอบเตี้ยนซื่อเพ่ือคัดเป็น
บัณฑิตเอกสามขั้น ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนน เรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน 
และทั่นฮวา
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เสิ่นเหยาคุณหนูรองสกุลเสิ่นที่จวนอว๋ินหยางโหว ของขวัญพร้อมสรรพ 

แม่สื่อก็หาไว้แล้ว แต่ในตอนนั้นเององค์ชายรองเผ่าหุยหูเกิดความรัก 

แรกพบต่อเสิ่นเหยาในงานเลี้ยงล่าสัตว์ครั้งหนึ่ง

ฮ่องเต้เดิมมจีดุประสงค์จะดงึเผ่าหยุหมูาเป็นพวกอยู่แล้ว พอได้ยิน

ว่าอกีฝ่ายมปีระสงค์จะแต่งงานเชือ่มสมัพันธ์ จงึรบีมพีระราชโองการแต่งต้ัง 

เสิ่นเหยาเป็นองค์หญิงหย่งเหอและเลือกวันมงคลให้ออกเรือนทันที

นี่เป็นพระบัญชาฮ่องเต้ ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้

แขกที่อยู่ด้านข้างดื่มมาก ตัวโอนเอนพูดขึ้นว่า "ถ้าข้ามีชีวิตแบบ 

พี่เสี่ยวอวี้ได้คงตายอย่างไม่เสียดายแน่นอน"

สุยอวี้ได้ยินก็หันไปมองแวบหนึ่งแล้วหัวเราะออกมาเบาๆ

ไม่เสียดายหรือ...

แต่ความเสียดายครั้งใหญ่สองครั้งในชีวิตเขา หน่ึงคือตอนมีชื่อใน

ประกาศผู้ผ่านการสอบหน้าพระที่นั่ง สองคือคืนวันเข้าห้องหอ

ตอนที่ลู่เยี่ยนออกจากจวนเซวียนผิงโหว ท้องฟ้ามืดสนิทแล้ว

เขาก้าวข้ึนรถม้า หลบัตาอยู่นาน คิดถึงวิธีการเดีย๋วรกุเดีย๋วถอยของ

เมิ่งซู่ซีแล้วขี้เกียจกลับไปรับมือด้วยจริงๆ จึงพูดเสียงเย็นชาว่า "วันนี ้

ไม่กลับจวนแล้ว ไปเรือนหลันย่วนทางตะวันตก"

ค�าพูดน้ีออกมา หยางจงก็ตกใจ จากนั้นพูดเสียงอ่อยว่า "ซื่อจื่อ  

เรือนหลันย่วนพวกเราไปไม่ได้แล้วขอรับ"

ลู่เยี่ยนเลิกหางคิ้วขึ้นเล็กน้อย "มีอะไร"

หยางจงมองดทู่าทางมนึเมาเลก็น้อยของซือ่จือ่ตนเอง คดิว่าเขาคง
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ลืมไปแล้วจึงพูดเตือนสติว่า "ท่านลืมแล้วหรือขอรับ หลายวันก่อน 

เพ่ือรวบรวมเงนิให้ครบแปดพันก้วน พวกเราขายเรอืนหลนัย่วนน่ันไปแล้ว"

บ้านพักหลังหนึ่งในเมืองฉางอันมีราคาเพียงไม่ก่ีร้อยก้วน เงิน 

แปดพันก้วน พวกเขาต้องขายทรัพย์สินในมือไปจ�านวนไม่น้อย

ได้ยินค�าพูดนั้นแล้วลู่เยี่ยนก็พูดเสียงเบาว่า "อย่างนั้นหรือ" 

เขากระตุกมุมปากยิ้ม แต่ในดวงตากลับมีไฟโกรธอย่างไร้สาเหตุ

"เช่นนั้นกลับจวนหรือไม่ขอรับ" หยางจงพูด

"ไม่ ไปคฤหาสน์เฉิงย่วน"

ไม่พูดเขาก็เกือบลมืไปแล้วว่าตนเองยงัเลีย้ง 'ภรรยาลบั' ไว้นางหน่ึง

ค�่าคืนอากาศเย็นเล็กน้อย เงียบสนิทไร้สุ้มเสียง

ตอนลู่เย่ียนมาถึงคฤหาสน์เฉิงย่วน เสิ่นเจินเข้านอนแล้ว ภายใน

เรือนหลันเยวี่ยมืดสนิท ไม่ได้จุดไฟแม้แต่ดวงเดียว

ในเรือนน้ีนอกจากเสิ่นเจินกับสาวใช้สองคนที่อยู่ท่ีนี่แต่เดิมแล้วก็

ไม่มีผู้อื่นอีก

เสิ่นเจินนอนหลับน่ิงเป็นพิเศษ ร่างบางนั้นตลอดท้ังคืนไม่ขยับ

แม้แต่น้อย

ลู่เยี่ยนพิงประตู เลิกคิ้วขึ้นสูง มองส�ารวจแผ่นหลังของนางอย่าง

ละเอียด แม้จะห่มผ้าห่มก็สามารถมองเห็นเรือนร่างเว้าโค้งนั้นได้ ส่วนที่

ต�่าลงคือเอว ที่นูนสูงขึ้นคือสะโพก

ลู่เย่ียนเข้ามาในห้อง จงใจท�าเสียงดังเล็กน้อย เสียงฝีเท้าหนักอึ้ง 

เสียงขยับม้านั่งกลม
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เขาเพ่ิงดืม่สรุามา ในตอนน้ีรูส้กึปากคอแห้งอย่างไร้สาเหต ุเขาหยิบ

กาน�้าบนโต๊ะขึ้นมา ค่อยๆ เอียงกา ท�าเสียงน�้าไหลลงถ้วยออกมาอีกครั้ง

เสิ่นเจินที่หลับตาอยู่ผ่านไปครู่ใหญ่จึงลืมตาข้ึน มือเล็กก�าหมัด 

ร่างกายแข็งเกร็ง ไม่กล้าหันหน้ากลับไป

ในเวลานี้คนท่ีสามารถบุกเข้ามาในคฤหาสน์เฉิงย่วนโดยไม่มีใคร

ขวาง นอกจากเขาแล้วไม่มีใครอื่นอีก

ลูเ่ย่ียนมองไปทางเสิน่เจนิ พบว่าคนทีอ่ยู่รมิเตยีงนัน้ล�าคอแขง็เกรง็

มาก จึงรู้ว่านางตื่นแล้ว

เขายกถ้วยขึน้จบิน�า้หน่ึงอึก จากนัน้พูดเสยีงเย็นชาว่า "เจ้าท�าหน้าที่

ภรรยาลับแบบนี้หรือ"

ค�าพูดประโยคเดียวท�าลายความเงียบของภายในห้องลงทันที

เสิ่นเจินฟังออกถึงความโกรธของเขารางๆ รู้สึกเหมือนบนเตียงมี

ตะปูวางเต็มไปหมด จ�าต้องกัดริมฝีปากล่างและฝืนใจลุกขึ้นมา

นางขยับลงพ้ืนอย่างเงียบๆ เดินมาข้างกายเขาและเอ่ยพูดเสยีงเบา

ว่า "ใต้เท้า"

ลู่เย่ียนกวาดตามองนางแวบหน่ึง เห็นเพียงนางสวมเสื้อผ้ารัดกุม 

แม้แต่เสื้อชั้นนอกก็ไม่ได้ถอดออก ไม่รู้ว่าก�าลังป้องกันระวังใครอยู่

เขาขานรับ "อืม" ทีหนึ่ง จากนั้นลุกขึ้น หันหน้ามาทางนางและกาง

สองแขนออก

เสิ่นเจินตอนแรกไม่เข้าใจความหมาย หลังจากสี่ตาประสานกันจึง

เข้าใจว่าตนเองควรจะท�าอะไร แต่มอืของนางเตม็ไปด้วยเหงือ่ ไม่รูว่้าควรจะ 

เริม่ลงมอืจากทีใ่ด ลงัเลอยู่นานจงึโอบเอวของเขาและช่วยถอดเสือ้ผ้าให้
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แต่เสิน่เจนิเป็นบตุรสาวจวนโหวทียั่งไม่ได้ออกเรอืน จะรูวิ้ธีการปลด

แถบคาดเอวของบุรุษได้อย่างไรกัน

ลู ่เย่ียนเห็นน้ิวมือเรียวราวต้นหอมขาวของนางขยับไปมาตรง 

แถบคาดเอวของเขา ปลดไม่ออกเสียที จึงทนไม่ไหวพูดว่า "เหตุใดเร่ือง

เหล่านี้เจ้าก็ยังท�าไม่เป็น"

เสิน่เจนิรูส้กึว่าเหนือหัวเต็มไปด้วยความเย็นชา ความเศร้าก็เอ่อล้น

เต็มหัวใจ เรื่องน้ีไม่มีใครเคยสอนนาง นางจะท�าเป็นโดยไม่มีคนสอน 

ได้หรือ

"ตอบ" เขาพูดอย่างหัวเสีย

ไม่สนใจคนอืน่เป็นเรือ่งท่ีเขาท�ามาโดยตลอด ถึงตาคนอืน่ไม่สนใจเขา 

ตั้งแต่เมื่อใดกัน

เสิน่เจินถูกความเข้มงวดของเขาท�าให้ไหล่สัน่เทา ในใจกลอกตาใส่ 

แต่เสียงพูดตอบกลับเป็นผู้ยอมเชื่อฟังมากผู้หนึ่ง "ใต้เท้าอภัยให้ด้วย ข้า

เพิ่งท�าเป็นครั้งแรก"

ได้ยินค�าพูดน้ีเขาก็มองดูผมด�าขลับนุ่มสลวยของนางและน้ิวมือ 

ที่ไม่เคยแตะต้องงานบ้านมาก่อน หัวคิ้วที่ขมวดอยู่ก็ค่อยๆ คลายออก

ก็จริง หนึ่งเดือนก่อนนางยังเป็นคุณหนูสามจวนโหวท่ีถูกเลี้ยงดู

อย่างดีนางนั้น

ผ่านไปครูห่นึง่ลูเ่ยีย่นก็จบัสองมอืเลก็ของนางโดยไม่ให้สุม้ให้เสยีง 

บีบนิ้วมือนาง แอบใช้แรงราวกับสอนคนจับพู่กัน และค่อยๆ สอนให้นาง

ปลดแถบคาดเอวของเขา

"ทีนี้จ�าได้หรือยัง" ลู่เยี่ยนปล่อยมือนาง
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เสิ่นเจินหน้าแดงก�่า มือไม่รู้ว่าควรจะวางไว้ที่ใด แต่ก็นึกถึงค�าว่า 

'ตอบ' ที่เย็นชาของเขาขึ้นมาทันใดจึงรีบเอ่ยตอบว่า "จ�าได้แล้วใต้เท้า"

ใช้ได้ รู้จักจดจ�าเพิ่มขึ้น ลู่เยี่ยนคิด

เสิ่นเจินตอบแล้ว คนผู้นี้ยังคงขวางอยู่ตรงหน้านาง นางเดาว่านี่คง

หมายความว่าให้นางท�าต่อไป

ในหัวของนางรีบย้อนคิดว่าปกติชิงซีปรนนิบัตินางอย่างไรบ้าง

พูดไปก็แปลก ถูกคนปรนนิบัติมาหลายปี การกระท�าเหล่านี้เดิมที

ควรจะคุ้นเคยที่สุด แต่ตอนนี้คิดไปแล้วกลับติดๆ ขัดๆ ต่อไม่ค่อยติดเลย

หากไม่ใช่เพราะท้องฟ้าข้างนอกยังมืดสนิทดังเดิม เสิ่นเจินถึงขั้น 

คิดว่าตอนนี้นางอายุสิบเจ็ดแล้ว

อยู่กับเขาหนึ่งวันราวหนึ่งปีจริงๆ

เสิ่นเจินช่วยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหันไปจุดตะเกียง ก่อนน�าเสื้อที่

เปลี่ยนแล้ววางไว้บนโต๊ะไม้พะยูงหอมรูปใบบัว จากนั้นยืนอยู่ด้านข้าง 

ไม่ส่งเสียงอะไร

ลูเ่ย่ียนนัง่ลงบนเตียง อาศัยแสงเทียนท่ีพลิว้ไหวมองใบหน้าของนาง 

ดูขาวสะอาด เลือนราง ดวงตาดูบริสุทธิ์แต่แฝงความงดงาม เขามองจน

เพลินไปชั่วขณะ

ตอนท่ีดึงสติกลับคืนมาก็อดคิดไม่ได้ว่านางคือคนในความฝันท่ี

ท�าให้ตนเองถึงตายก็ลืมไม่ลงผู้นั้นหรือ

ในเวลาเดียวกันนี้ เสิ่นเจินขยับก้าวมาข้างกายเขา พูดเสียงเบาว่า 

"ใต้เท้าจะค้างคืนหรือ"

ลู่เยี่ยนประสานสายตากับนางแล้วส่งเสียงตอบรับว่า "อืม" 
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ในเมื่อเป็นภรรยาลับของเขา นางย่อมรู้ว่าการอยู่ร่วมห้องกับเขา  

มีการสัมผัสผิวเน้ือกับเขา เป็นเรื่องของเวลาเท่าน้ัน แต่คิดก็ส่วนคิด  

การจะท�านั้น...มันช่างน่ากลัวจริงๆ

นางขยับเข้าไปห่มผ้าให้เขา จากนั้นก็เป่าตะเกียง

ภายในห้องตกอยู่ในความมืดอีกครั้ง

จากนั้นเสียงฝีเท้าเบาและเร็วย้ายไปท่ีประตู "เช่นนั้นใต้เท้าก็รีบ 

พักผ่อนเถอะ"

ยังไม่ทันเปิดประต ูชายหนุ่มท่ีน่ังอยู่บนเตียงซึง่ก�าลงัจบัจ้องเงาร่าง

งดงามนั้นก็เอ่ยเสียงเข้มว่า "จะไปที่ใด"

ลู่เยี่ยนยิ้มเยาะเบาๆ เขาท�าอะไรนางหรือนางจึงคิดหนี

คืนนี้...

ข้าต้องการตัวเจ้า เจ้าก็ต้องน้อมรับ

ไม่ต้องการตัวเจ้า ก็ห้ามหนีเช่นกัน
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10

แสงจนัทร์สเีงินถูกเมฆด�าบดบัง ต้นอู๋ถงทีใ่บร่วงโกร๋นกลางลานเรอืน 

ถูกลมพัดไหว กระด่ิงบนชายคาเรอืนดงัสองท ีมอืของเสิน่เจนิชะงักอยู่บน

ห่วงประตู

นางหลบัตาลงอย่างเสยีใจและร�าคาญใจมาก จากนัน้ก็หันหน้ามา

ท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกิดข้ึน พูดเสยีงอ่อนหวาน "ใต้เท้ายังมีอะไรอืน่อกีหรือ"

"กลับมา" เขาพูดเสียงเบา

เสิ่นเจินอยากร้องไห้แต่ไร้น�้าตา รู้สึกว่าเท้าหนักเป็นพันชั่ง* ขึ้นมา

ทันใด แต่จ�าต้องเดินกลับไป

ลูเ่ย่ียนเหน็นางเดนิกลบัมาก็ตบไปทีผ้่าห่มหนึง่ทีและพูดว่า "จดุตะเกียง  

นั่งลง"

เสิ่นเจินจุดตะเกียง จากนั้นก็ค่อยๆ นั่งลง

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม ยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ลูเ่ย่ียนโน้มตวัมองนาง สายตาของเขาเย็นเยือกย่ิงกว่าลมในฤดหูนาว 

เสยีอกี เพียงแวบเดยีวก็สามารถมองทะลคุวามคดิของนางได้ "ไปเตรียมน�า้  

ข้าจะอาบน�้า"

เสิ่นเจินรับค�า จากนั้นเรียกได้ว่าเหมือนหนีหัวซุกหัวซุน ย้อนคิดถึง

สายตาของเขาเมือ่ครู ่เป็นการสัง่ให้นางเตรยีมน�า้เสยีท่ีไหน เป็นการถามนาง 

ชัดๆ ว่า 'ข้าให้เจ้าออกไปแล้วหรือ'

ตอนลู่เยี่ยนกลับมาจากห้องอาบน�้าเสิ่นเจินยังอยู่ในห้อง เทียบกับ

ตอนที่เขาเพิ่งเข้าห้องมาแล้วดูโอนอ่อนผ่อนตามขึ้นมาก 

คงไม่เคยมีใครสอนให้ปรนนิบัติผู้อื่นสินะ

ลู่เยี่ยนคิดพลางนอนลงบนเตียง

ราชวงศ์จิน้ชายหญิงร่วมเตยีงกัน ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรืออนภุรรยา

ล้วนเป็นชายนอนชิดใน หญิงนอนริมนอก ทว่าลู่เย่ียนข้ึนเตียงก็นอนลง

บนต�าแหน่งเดิมของเสิ่นเจิน

เสิ่นเจินเห็นเขาครั้งนี้จะนอนจริงแล้วจึงพูดเสียงเบาว่า "ใต้เท้า  

ดับไฟหรือไม่"

ลู่เยี่ยนส่งเสียงรับ

ภายในห้องตกอยู่ในความมืดอีกครั้ง

ลู่เยี่ยนตะแคงตัวมองเสิ่นเจินที่สวมเสื้อเรียบร้อยแผ่นหลังแข็งตรง

แวบหนึ่งแล้วถามประชดว่า "ตอนเจ้าอยู่จวนโหวก็สวมเสื้อชั้นนอกนอน

หรือ"

มอืของเสิน่เจนิท่ีวางอยู่บนตักก�าแน่น "ใต้เท้า ข้าค่อนข้างกลวัหนาว"

สิ้นเสียงพูด ลู่เยี่ยนก็แค่นเสียงยิ้มเยาะหนึ่งที
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สองวันมาน้ีแม้ตัวเขาจะไม่ได้มา แต่ถ่านไม้ก็ไม่ได้ขาดส่งให้นาง 

เขาสวมเสื้อตัวกลางยังไม่หนาว นางจะหนาวหรือ

ลู่เย่ียนไม่ได้คิดจะท�าอะไรและขี้เกียจเปิดโปงนาง แต่เห็นนาง 

ไม่นอนลงเสียทีจึงเกิดความไม่พอใจขึ้นอีกครั้ง

ในความคิดของเขา การจะแตะต้องนางหรือไม่เป็นเรื่องของเขา  

ไม่ต้องให้นางคอยระวังเขาเลย ดงันัน้จงึเอ่ยปากพูดอีกคร้ัง "เจ้าจะนัง่แบบน้ี 

ทั้งคืนหรือ" 

เสียงเข้มของเขาราวกับแฝงการเตือนเอาไว้เล็กน้อย

พอได้ยินค�าพูดน้ีแล้วเสิน่เจนิก็นึกท้อใจไปหมด ร้องไห้ก็ไม่กล้าร้อง 

กัดริมฝีปากและแทรกตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มแต่โดยดี

เป็นคุณหนูอยู่ในจวนอว๋ินหยางโหวมาสิบหกปี เป็นครั้งแรกท่ีมี 

ชายหนุ่มมานอนอยู่ข้างกาย ความง่วงเล็กน้อยเมื่อครู ่หายไปอย่าง 

ไร้ร่องรอยนานแล้ว

นางตัวแข็งเกร็ง ไม่กล้าหายใจแรง กลัวว่าเพียงขยับจะแตะถูกตัว

ของเขา

นางไม่อยากได้ยินเขาพูดอีกแล้ว

ทกุค�าพูดล้วนเหมอืนมดีเล่มหนึง่ และนางยังไม่สามารถต่อต้านได้

อกีด้วย อย่าว่าแต่ตัวนางเองเลย แม้แต่เสิน่หงก็ยงัอยู่ในมอืของคนเขาด้วย

รอจนลมหายใจของคนข้างกายสม�่าเสมอนางจึงได้โล่งอก

เสิน่เจนิลองหลบัตาลง แต่จู่ๆ  กม็านอนขอบเตยีงด้านนอก ไม่เคยชนิ 

เลยจริงๆ 

เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ นางแทบจะพลิกตัวทุกๆ หนึ่งเค่อ
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ลู่เย่ียนถูกนางท�าให้ตื่นจึงขมวดคิ้วเบาๆ ต่อให้เขานอนหลับสนิท

เพียงใดก็ยังถูกนางท�าให้ตื่นได้อยู่ดี

เขายืน่แขนยาวออกมาวางลงบนตัวนางและพูดเสยีงแหบพร่า "เจ้า

อย่าขยับอีกเลย"

การกระท�าของเขาส�าหรับเสิ่นเจินแล้วไม่ต่างอะไรกับชาวประมง

ฆ่าปลา ยกมือตวัดมีดลงมาและตีนางให้ตายในทันที

ตลอดทั้งคืนนางล้วนอยู่ในท่านี้ ไม่ได้ขยับอีกเลย

ทีข่อบฟ้าเริม่มแีสงสว่าง แสงอรณุท่ีสบายตาส่องผ่านช่องหน้าต่าง

เข้ามา ความอบอุ่นพัดผ่าน ลู่เยี่ยนลืมตาขึ้นอย่างช้าๆ

จะว่าไป เม่ือคืนเขาไม่ได้ฝันประหลาดอะไรเลย นับว่าเป็นการ 

นอนหลับสบายที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเลย

หันไปมองท่ีเสิ่นเจินกลับปวดหัวแทบแตก สองขาเป็นเหน็บชา  

ใต้ตาด�าคล�้า ค่อยๆ ลุกขึ้นนั่ง

ทั้งสองคนขยับลงจากเตียง นิ่งเงียบไม่พูดจา

ลูเ่ย่ียนกระหายน�า้จงึเดินไปถึงหน้าโต๊ะก่อนจะยกกาน�า้ขึน้มาเขย่าดู  

พบว่าในนั้นไม่มีน�้าแม้แต่หยดเดียว ไม่เพียงแค่น�้า เขาต่ืนนอนแล้ว ใน

ห้องนี้แม้แต่ผ้าเช็ดหน้าร้อนๆ ก็ยังไม่มีสักผืน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอาหารเช้า

เขากวาดตามองเสิ่นเจินที่ง่วงซึมอยู่ข้างๆ ให้ความรู้สึกร�าคาญใจ

อย่างบอกไม่ถูก

เขาเข้าใจแล้ว เขาหาภรรยาลับมาเสียที่ไหน เขาหานายท่ีสูงศักดิ์

กว่าตนเองมาผู้หนึ่งต่างหาก
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อีกครู่ยังต้องเข้างาน ไม่มีเวลามาระบายความโกรธ เขาจึงลุกขึ้น

สวมเสื้อผ้า ผลักประตูเรียกสาวใช้สองคนกลางลานเรือน 

คนหน่ึงชือ่โม่เยว่ีย อกีคนชือ่ถังเยว่ีย ท้ังสองคนเป็นสาวใช้ท่ีพ่อบ้าน 

จวนเจิ้นก๋ัวกงซื้อมา ย่อมรู้ฐานะของลู่เย่ียน พอเห็นลู่เย่ียน ท้ังสองก็ 

ส่งเสียงเรียกพร้อมกัน "ซื่อจื่อ"

ถังเยว่ียพูดขึน้ก่อน "บ่าวไม่รูว่้าซือ่จือ่ต่ืนแล้ว จะไปเตรียมน�า้เดีย๋วน้ี 

เจ้าค่ะ"

โม่เยว่ียพูดอีกว่า "วันนี้ฝางหมัวมัวในห้องครัวลางาน บ่าวฝีมือ 

ไม่ค่อยด ีท�าเป็นเพียงข้าวต้มขาวและกับข้าวเลก็น้อย เกรงว่าจะไม่ถูกปาก 

ซื่อจื่อเจ้าค่ะ"

ลู่เยี่ยนก้มหน้าจัดแขนเสื้อ "ไม่เป็นไร"

"ซื่อจื่อจะกินอาหารที่เรือนหลันเยวี่ยใช่หรือไม่เจ้าคะ" โม่เยวี่ยถาม

ลู่เยี่ยนตอบว่า "ไปกินที่ห้องปีกตะวันตก"

หลังจากล้างหน้ากลั้วปากแล้วอาหารเช้าก็ส่งมาถึง

ทีว่างอยู่บนโตะ๊คอืข้าวต้มขาว ผักกาดเขยีวปลีดอง ผดัสามสหาย* 

เพิ่มด้วยฮวาเจวี่ยนไหมทอง** หนึ่งจาน ยังมีน�้าแกงฟักเขียวอีกหนึ่งชาม

คราวน้ีเสิ่นเจินนับว่าฉลาดขึ้น เห็นเขาน่ังลงกินอาหาร ตัวเองก็ 

รีบเดินเข้าไป การคีบอาหารให้เช่นนี้นางยังพอท�าเป็น อย่างไรเสียตอนที่

ท่านย่ายังมีชีวิตอยู่นางก็คอยปรนนิบัติอยู่ข้างๆ บ่อยครั้ง

นางหยิบตะเกียบขึน้มาคบีเหอเถา*** ชิน้หน่ึงวางไว้ในถ้วยของเขา 

* อาหารบ�ารุงร่างกายชนิดหนึ่ง มีวัตถุดิบหลักคือเมล็ดแอปปริคอต วอลนัท และเฮเซลนัท
** หมั่นโถวผสมฟักทองชนิดหนึ่งที่ปั้นแป้งเป็นเส้นแล้วน�ามาม้วนเป็นก้อน
*** เหอเถา หมายถึงวอลนัท
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เห็นเขากินแล้วก็คีบซิ่งเหริน* ให้อีกชิ้น จากน้ันก็ตักน�้าแกงถ้วยหน่ึง 

วางไว้ข้างๆ

เดิมทีนางคิดว่าครั้งนี้คงไม่ต้องฟังเขาหาเรื่องอีกแล้ว แต่นางไม่ได้

นอนท้ังคืนและไม่ได้กินอาหาร ความหิวยากจะทนไหว ในตอนนี้ท้องก็ 

ส่งเสียงร้องออกมา

เขาน่ังอยู่ นางยืนอยู่ ด้วยความต่างส่วนสูงของร่างกายเสียงน้ีจึง 

ดังอยู่ข้างหูของเขาพอดิบพอดี เขาย่อมต้องได้ยินแน่นอน

ไม่ผิดไปจากที่คิด ลู่เยี่ยนชะงักตะเกียบช้อนตามองนาง

สี่ตาประสานกัน ใบหน้าของเสิ่นเจินราวกับถูกทาด้วยสี แดงก�่า 

ทั้งหน้า แม้แต่แววตาก็ยังว้าวุ่นตามไปด้วย

ศกัดิศ์รขีองนางในฐานะธิดาตระกูลใหญ่สองวนัน้ีล้วนถูกเขาหยามไป 

พอสมควรแล้ว เห็นเขาจะเอ่ยปากพูดนางก็ยกมือข้ึนปิดหูตนเองโดย 

ไม่คิดอะไรเลย นางไม่อยากฟังอีกแล้วจริงๆ

ลู่เยี่ยนเห็นปฏิกิริยาอย่างฉับพลันของนางท�าให้หัวเราะออกมา

ครั้งนี้ลู่เยี่ยนไม่ได้เป็นเหมือนที่นางคิดไว้

เขาเพียงแค่แตะหลังของนาง พูดเสียงเบาประโยคหนึ่งว่า "หิวแล้ว

ก็นั่งลงกินพร้อมกัน"

เสิ่นเจินน่ังลง ไม่ได้ทรมานตนเอง หยิบตะเกียบข้ึนมา ยกข้าวต้ม 

ที่เหลือนั้นขึ้นมาน่ังเงียบเรียบร้อย ค่อยๆ คีบผักกาดเขียวปลีชิ้นหน่ึง 

ขึ้นมา ตอนที่ส่งเข้าปากไม่มีเสียงดังแม้แต่น้อย

แต่เพิ่งเคี้ยวไปหนึ่งค�า หัวคิ้วของนางก็ขมวดขึ้นมา

* ซิ่งเหริน คือเมล็ดแอปปริคอตที่ลอกเปลือกหุ้มเมล็ดออกแล้ว บ้างก็เรียกว่าอัลมอนด์จีน
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อาหารน้ีท�าได้ไม่มีรสชาติเลย เทียบฝีมือกับหมัวมัวและชิงซีแล้ว

เรียกว่าหนึ่งคือฟ้า อีกหนึ่งคือดินเลยทีเดียว

นางผ่อนคลายอารมณ์แล้วกินฮวาเจว่ียนไหมทองอกีหนึง่ค�า สหีน้า 

ผิดหวังโดยสิ้นเชิง

แม้แต่ฮวาเจวี่ยนก็แข็งมาก

นางขมวดคิว้ หลงัจากฝืนตนเองกินไปสองค�าแล้วก็วางตะเกียบลง

ทันที

การกระท�าเหล่าน้ีของนางล้วนอยู่ในสายตาของลู่เย่ียนไม่ขาดตก

แม้แต่อย่างเดียว

เขาหนังตากระตุก พูดเสยีงเอ่ือยว่า "ปกติเจ้าเลอืกกินอาหารแบบนี้ 

หรือ"

ได้ยินเขาเอ่ยปากพูด เสิน่เจนิก็เหมอืนถูกฟ้าผ่า ไม่กล้าพูดความจริง  

ท�าได้เพียงกัดฟันพูดข้างๆ คูๆ "ใต้เท้า ข้าเพียงแค่...ไม่ค่อยหิว"

ลู่เยี่ยนมองนางกึ่งยิ้มแวบหนึ่ง จากนั้นก็ลุกขึ้น

แท้จริงแล้วเขาก็เลือกกินตั้งแต่เด็ก กลิ่นคาวดมไม่ได้แม้แต่น้อย  

ในจวนเจิน้ก๋ัวกงเปลีย่นพ่อครวัเพ่ือเขามาไม่ใช่แค่คร้ังสองครัง้แล้ว แต่ว่า

เขาเริ่มไม่สนใจอาหารคาวไม่คาว กินได้ทุกอย่างตั้งแต่เมื่อใดหนอ

เขาคดิว่าคงเป็นในปีท่ีเขาไปรบัต�าแหน่งนายอ�าเภอหยางซานกระมงั

ขุนนางราชส�านักไม่ได้กินดีอยู่ดีเท่ากับชนช้ันสูง ออกไปตรวจตรา

ท้องที่ขึ้นมาก็ใช้เวลาเป็นวัน

ต่อให้เป็นปากที่ช่างเลือก สุดท้ายก็ยังพ่ายให้แก่ความหิว

เขาเข้าใจนางครั้งหนึ่งอย่างหาได้ยาก นางถูกเลี้ยงดูอย่างมีเกียรติ
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มาสบิหกปี เสือ้มาย่ืนมอื ข้าวมาอ้าปาก สาวใช้นับไม่ถ้วนห้อมล้อมซ้ายขวา  

คิดจะแก้นิสัยในตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องภายในวันเดียว

เขาใช้ผ้าเช็ดมือและเดินไปข้างกายนาง แตะหัวของนางทีหนึ่ง พูด

อย่างไม่หนักไม่เบาว่า "ต่อให้ไม่ชอบกิน อย่างน้อยตอนนี้มันยังร้อนอยู่ 

อย่ารอให้มึนหัวตาลายแล้วมากินอาหารตอนเย็นชืด"

ค�าพูดนีเ้ข้าหขูองเสิน่เจนิกม็คีวามหมายสองแง่อยู่บ้าง ฟังครัง้แรก

เหมือนแค่ถูกเขาว่าเรื่องการเลือกกินของนาง แต่พอคิดอย่างละเอียด 

จะไม่ใช่การว่ากระทบนางได้อย่างไร

อาหารเย็นชดืนีก็้เหมอืนสภาพการณ์ของนาง อาหารหายากรสเลศิ

ไม่มีเหลือนานแล้ว

ต่อให้ฝืนทนไม่ยอมกิน ฝืนทนต่อไปจะทนได้นานเท่าใดกัน

ช้าเร็วก็ต้องก้มหัวลงต�่าไม่ใช่หรือ

เสิ่นเจินเงยหน้ามองเขา ไม่รู้ว่าคิดตกแล้วใช่หรือไม่ นางยื่นมือไป

คว้าชายเสื้อของเขาเอาไว้และพูดเสียงเบาว่า "ใต้เท้าก�าลังสอนให้ข้า 

รู้ตนเองใช่หรือไม่"

แท้จรงิแล้วตอนทีลู่เ่ย่ียนพูดค�าน้ีไม่ได้คิดมากอย่างน้ัน เขาเพียงแค่

ทนไม่ได้ที่เห็นนางหิวจนถึงขั้นนั้นแล้วยังไม่ยอมกินอาหารอีก

แต่ถูกนางเข้าใจไปแบบนี้เขากลับไม่ได้คิดจะตอบโต้ จึงพยักหน้า

และพูดว่า "เจ้าคิดกระจ่างได้ย่อมดีที่สุด"
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"เจ้าคิดกระจ่างได้ย่อมดทีีส่ดุ" ลูเ่ย่ียนพูดแล้วก็ผลกัมอืของเสิน่เจนิ 

ที่จับชายเสื้อเขาเอาไว้ออกไป

ในตอนนีเ้องหยางจงก็เคาะประตจูากข้างนอกพลางเอ่ยเรยีก "ซือ่จือ่"

"เข้ามา" ลู่เยี่ยนพูด

หยางจงเห็นเสิ่นเจินก็หยุดค�าพูดเอาไว้ แต่ลู่เยี่ยนกลับไม่ได้คิดจะ

หลบเลี่ยงแม้แต่น้อย พูดในทันทีว่า "พูดที่นี่ก็ได้"

หยางจงพยักหน้ากล่าว "หลังจากซื่อจื่อให้หลิวอว๋ีเอาเงินส่งไปที่ 

ร้านแลกเงนิ ตอนแรกไม่มเีรือ่งอะไร แต่สองวันนีไ้ม่ว่าจะเป็นทางผงิคงัฟาง 

หรือว่าโรงเงิน หอสุรา โรงน�้าชาล้วนวิจารณ์กันถึงเรื่องนี้ ข้าน้อยคิดว่า 

มีคนจงใจใช้วิธีสกปรกสืบข่าวอยู่ขอรับ"

"หลิวอวี๋เล่า"

"ท�าตามทีซ่ื่อจื่อสั่งไว้ ไปเมืองฉีโจวทีอ่ยู่ตรงข้ามกบัเมืองหยางโจว" 
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เสิน่หงถูกส่งไปทีห่ยางโจว ส่วนหลวิอวีห๋ลงัจากเอาเงนิไปคนืก็หลบไปทีฉ่โีจว 

เพื่อบิดเบือนหูตาของคนอื่น 

"นอกจากน้ีแล้ว...เมื่อวานฮูหยินสกุลหลี่ยังไปร้านไป่เซียงที่ตลาด

ตะวันตก และก่อนฟ้ามืดยังไปที่คฤหาสน์ลู่หยวน" เสิ่นหร่านไปหาใครที่

ร้านไป่เซียง คนในห้องนี้ย่อมรู้ดีแก่ใจ

พอฟังถึงตรงนี้หัวใจของเสิ่นเจินก็บีบตัวขึ้นมา

มือขาวเนียนของนางจับไปที่ขาโต๊ะและแอบออกแรงบีบ สวรรค์รู้

ว่านางอยากถามสภาพการณ์ของหงเอ๋อร์ รวมถึงแจ้งความปลอดภัยให้

พี่ใหญ่ได้รู้มากเพียงใด

แต่นางเอ่ยปากพูดไม่ได้

ไม่ใช่เหตผุลอืน่ใด หลงัจากแยกกับหงเอ๋อร์ในวันนัน้หยางจงอยากให้ 

นางจดจ�าค�าพูดประโยคหนึ่งเอาไว้ 'นอกจากการรักษาชีวิตคุณชายน้อย

สกุลเสิ่นแล้ว วันหน้าห้ามเอ่ยปากขอร้องลู ่เยี่ยนเรื่องใดอีก รวมถึง

สอบถามเรือ่งของสกุลเสิน่ ถ้าท�าผดิกฎระเบียบ เช่นน้ันคณุหนูเส่ินอาจจะ 

ต้องเดินออกจากคฤหาสน์เฉิงย่วนไป'

แต่วันนี้นางได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่ถามไม่ไถ่ได้อย่างไร

ปลายจมูกรู้สึกแสบ ภาพตรงหน้าของนางเลือนรางในทันที

ในตอนนี้เองลู่เย่ียนราวกับรับรู ้ถึงอะไรบางอย่างจึงยกมือทาบ

ทรวงอกและขมวดคิ้วมองนางแวบหนึ่ง

เขายกมือขึ้นบีบปลายคางขาวเนียนของเสิ่นเจิน เอ่ยพูดอย่างช้าๆ 

"ข้าเคยบอกเจ้าว่าอย่างไร"

เสิน่เจนิพ่นลมหายใจออกยาวหน่ึงที พยายามเรียกน�า้ตากลับลงไป
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ในห้องอาบน�้ามีฉากบังตาขนาดใหญ่ท�าจากไม้หนานมู่ลายทอง*  

สี่บาน ไอร้อนหนาทึบลอยจากล่างขึ้นบน หลังจากลู่เย่ียนออกไปแล้ว 

เสิ่นเจินก็นั่งลงในถังไม้ แช่น�้าอยู่ตลอดบ่าย

จนกระทั่งน�้าอุ ่นเย็นลง จากที่เศร้าสลดอย่างย่ิงก็สงบนิ่งลงได้  

ใช้เวลาเพียงช่วงบ่ายนี้เท่านั้น

นางค่อยๆ ลุกขึ้น ก้าวออกจากถังอาบน�้าและสวมเสื้อตัวหนึ่ง

โม่เยว่ียในตอนนี้บังเอิญอยากถามเสิ่นเจินว่าต้องการเติมน�้าร้อน

หรือไม่ แต่พอเข้าประตูมาก็ถูกภาพตรงหน้าท�าให้หายใจติดขัด

ในตอนน้ีนางจงึเข้าใจว่าเหตุใดซือ่จือ่ทีแ่ม้แต่อนุภรรยาก็ยังไม่ม ีจู่ๆ  

จึงหลบผู้คนมาเลี้ยงภรรยาลับผู้นี้

ขายาวขาวเนียนของนางคู่นั้นเหยียดตรง ช่วงเอวคอดเว้าลึก ส่งให้

ทรวดทรงย่ิงดรูะเหิดระหง กระดูกสะบกัทีโ่ผล่ให้เห็นรางๆ ราวกับแกะสลัก

มาอย่างประณีต ท�าให้ได้ประจักษ์แก่สายตาว่าอะไรท่ีเรียกว่างดงาม 

อ่อนช้อย

เสิ่นเจินกลับไปที่เตียงและนั่งกอดเข่า

แสงจนัทร์สเีงนิยวงลอดผ่านช่องหน้าต่างกระทบบนผวิเท้าของนาง 

ในทีส่ดุเสิน่เจนิก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดเช้าน้ีเขาจงึให้หยางจงพูดค�าเหล่าน้ัน 

ต่อหน้านาง

บางครั้งคนเราก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เพียงชั่วข้ามคืน 

บนโลกนีไ้ม่มเีรือ่งดอีะไรทีไ่ร้สาเหต ุและไม่มชีายคนใดจะมาค้างแรม 

ห้องหญิงสาวอย่างไร้เหตุผลเช่นกัน

* ไม้หนานมู่ลายทอง เป็นไม้หนานมู่ประเภทหน่ึงท่ีเนื้อไม้มีลวดลายเป็นประกายสีทองคล้ายผ้าแพรไหม  
มมีลูค่าสงูมาก โดยหนานมูเ่ป็นไม้ยืนต้น เนือ้ไม้มกีลิน่หอมอ่อนๆ แขง็แรงทนทาน เหมาะในการท�าเคร่ืองเรอืน 
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แต่ซือ่จือ่ของจวนเจิน้ก๋ัวกงสงูศักด์ิ หากเขาต้องการอะไรจะไม่บงัคบั 

ฝืนใจใคร และจะไม่ลดศักดิ์ศรีตนเองไปเอาใจใคร

นับประสาอะไรท่ีนางไม่ใช่ภรรยา ไม่ใช่อนุภรรยา เป็นเพียงแค่

ภรรยาลับเท่านั้น

พอคิดถึงตรงนี้เสิ่นเจินสองมือก�าแน่นราวกับเกิดปัญญาขึ้นมา 

ในทันที ย้อนคิดเรื่องทุกอย่างเมื่อวานนี้

แท้จริงแล้วเขาใช่ว่าจะไม่ได้ให้โอกาสนาง

ครัง้แรกเขาถามว่า 'ตอนเจ้าอยู่จวนโหวก็สวมเสือ้ชัน้นอกนอนหรอื'

ครั้งที่สองเขาถามอีกว่า 'เจ้าจะนั่งแบบนี้ทั้งคืนหรือ'

ถามถึงสองครั้ง

น่าเสียดายที่เมื่อคืนนางไม่เข้าใจอะไรเลย คิดเพียงว่าให้ผ่านพ้น 

ไปวันๆ เขาแค่นเสียงหัวเราะเยาะทีหนึ่งแล้วนอนหลับไป

ทัง้ท่ีเขาไม่อนุญาตให้นางถามเรือ่งสกุลเสิน่ แต่กลับจงใจให้หยางจง 

รายงานสภาพการณ์ในเมืองหลวงระยะนี้ต่อหน้านาง เขาท�าแบบนี้ หนึ่ง

คืออยากให้นางมองสภาพการณ์ของตนเองตอนน้ีให้กระจ่าง สองคือ

อยากให้นางรู้ว่าเขาไม่ติดค้างอะไรสกุลเสิ่น นางไม่มีสิทธ์ิใดไปขอร้อง 

ให้เขาท�าอะไรเช่นกัน

แต่ส�าหรับวันหน้าเขาจะท�าอย่างไรนั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนาง 

ตอนพลบค�า่ เมือ่ลูเ่ยีย่นเลกิงานและโค้งตวัเข้ารถม้า หยางจงก็ก้มหน้า 

ถามว่า "ซื่อจื่อ วันนี้จะกลับจวน หรือไปที่คฤหาสน์เฉิงย่วนขอรับ"

ลู่เยี่ยนหลุบตาลง ยกนิ้วชี้แตะปาก "กลับจวน"
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บางคนต้องปล่อยให้อยู่ล�าพังจะได้รู้สึกตัว เร่ืองไม่ยินดีนี้น่าสนใจ

อะไรเล่า เขาไม่ชอบบังคับฝืนใจคนเช่นกัน

แต่พอเขากลับจวนก็ไม่แปลกใจที่เห็นบุตรสาวสกุลเมิ่ง

ฮูหยินผู้เฒ่าลู่กับเวินซื่อนั่งเดินหมากอยู่ท่ีศาลาริมสระอวิ๋นหลัน 

ในจวน ส่วนเมิง่ซูซ่ยืีนรบัใช้อยู่ข้างหลงัฮหูยินผูเ้ฒ่าลู ่มองดไูกลๆ แล้วเป็น

ภาพที่ดูมีความสุขอย่างยิ่ง

ผ่านไปครู่หนึ่งเป็นเมิ่งซู่ซีที่ช้อนตาขึ้นมองเห็นเขาก่อน นางโน้มตัว

มากระตกุชายเสือ้ของเวนิซือ่พลางพูดเสยีงเบาว่า "ท่านป้า ซือ่จือ่กลบัมา

แล้ว"

ระยะทีผ่่านมาลู่เยีย่นเปลี่ยนทา่ททีี่มีต่อเมิ่งซู่ซี ทุกคนล้วนมองเห็น 

ฮูหยินผู้เฒ่าลู่คิดว่าเรื่องดีของพวกเขาใกล้จะมาถึงจึงรีบกวักมือเรียก 

"เยี่ยนเกอเอ๋อร์ มานี่สิ"

ลู่เยี่ยนเดินเข้าไปหา พูดทักทายทีละคน

แววตาที่เมิ่งซู่ซีมองเขาแฝงความอ่อนโยนขัดเขินอย่างบอกไม่ถูก 

ฮูหยินผู้เฒ่าพูดด้วยรอยยิ้ม "เยี่ยนเกอเอ๋อร์ เมื่อวานเจ้าไปที่ใดมา"

ขุนนางค้างแรมนอกบ้านเป็นเรื่องปกติมาก หลังจากเขาโต 

เป็นผู้ใหญ่ เรื่องเหล่านี้คนในบ้านจะถามน้อยมาก 

พอได้ยินค�าพูดนี้แล้วลู่เยี่ยนไม่ตอบแต่ย้อนถามว่า "ท่านย่ามีเรื่อง

อยากพบหลานหรือขอรับ"

ฮูหยินผู้เฒ่าลู ่มองเมิ่งซู ่ซีแวบหน่ึง จากน้ันพูดว่า "เมื่อวานซู่ซ ี

วาดภาพใหม่ภาพหนึ่ง รอเอาให้เจ้าดู ผลปรากฏว่าเจ้าไม่ได้กลับมา ย่า

เห็นวันนี้นางสติไม่อยู่กับตัวจ้องแต่ประตูใหญ่จวนเจิ้นกั๋วกง"
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สิ้นเสียงพูดเมิ่งซู่ซีหน้าแดงในทันทีก่อนจะรีบพูดว่า "ฮูหยินผู้เฒ่า 

ท่านอย่าพูดล้อซูซ่เีล่นเลยเจ้าค่ะ ซือ่จือ่มงีานยุ่ง สามารถหาเวลามาชีแ้นะ

ได้ ซู่ซีก็ซาบซึ้งมากแล้ว จะกล้ามารบกวนทุกวันได้อย่างไร"

"ได้ๆ เช่นน้ันดูท่าเป็นข้าที่พูดมากแล้ว" ฮูหยินผู้เฒ่าลู่พูดด้วย 

รอยยิ้ม

เมิ่งซู่ซีย้ิมเศร้าอยู่ด้านข้าง ท่าทางจนใจเหมือนต่อให้กระโดดลง

แม่น�้าหวงเหอก็ยากจะล้างมลทิน*

จากนั้นก็มองลู่เยี่ยนอย่างจนหนทางแวบหนึ่ง

แสงอาทติย์อสัดงตกกระทบบนใบหน้าด้านข้างของลูเ่ย่ียน ไม่อาจ

ไม่พูดว่ารูปโฉมของเขาน่าดูที่สุดที่นางเคยเห็นมา แววตาลึกล�้า จมูกโด่ง

เป็นสนั ไม่มจีดุใดไม่สง่างาม ต่อให้ท่านแม่นางเคยบอกว่าบรุุษรมิฝีปากบาง 

รักใครไม่เป็น ค่อนข้างเย็นชา แต่ในสายตาของนาง น่ีเป็นความเย็นชา 

ที่น่าหลงใหล

สองวันก่อนตอนนางเดินหมากกับเขา เห็นเขาสวมชุดขาว สองนิ้ว

คบีตวัหมากขาววางลงอย่างช้าๆ นางก็คิดว่าหากสามารถเป็นสามภีรรยา

กับคนแบบนี้ได้ นางก็ยินดีที่จะทุ่มเทไปกับความรู้สึกนี้

ในตอนท่ีเมิง่ซูซ่คิีดว่าลูเ่ย่ียนจะช่วยพูดคลีค่ลายสถานการณ์ให้นาง 

ลู่เย่ียนกลับพูดว่า "วันนี้หลานรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย ไม่รบกวนความสนุก

ของท่านย่ากับอาสะใภ้สามแล้ว"

เวินซือ่พูด "งานในทีว่่าการน้ีไม่สบายเลย เย่ียนเกอเอ๋อร์เจ้าไปเถอะ"

* กระโดดลงแม่น�า้หวงเหอก็ยากจะล้างมลทนิ หมายถึงยากจะยืนยันความบรสิทุธ์ิของตนเองได้ เนือ่งจากน�า้
ในแม่น�้าหวงเหอ (ฮวงโห) มีสีเหลืองขุ่น เดิมทีใช้อุปมาว่าลงไปล้างตัวในแม่น�้าหวงเหอไม่มีทางสะอาดได้  
ยิ่งล้างก็ยิ่งเลอะ แต่นานวันเข้าก็เพี้ยนมาเป็นต่อให้กระโดดลงแม่น�้าหวงเหอก็ยากจะล้างมลทินได้
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แววตาของเมิง่ซูซ่เีศร้าสลด มองไปอกีทีก็เหน็เพียงแผ่นหลงัของเขา

แล้ว

ไม่อาจไม่พูดว่าสตรเีวลาถูกใจชายคนใดร่างกายก็จะก้มต�า่ลงอย่าง

ควบคมุไม่ได้ ต่อให้เป็นบุตรสาวสกุลเมิง่ท่ีเล่าเรยีนต�ารามาอย่างเตม็เป่ียม  

มีชีวิตท่ีไม่ธรรมดาก็ตาม ในตอนนี้ยังคงรู้สึกลนลานอยู่ดี กลัวว่าตนเอง

จะท�าอะไรให้เขาไม่พอใจ

นางหันหน้าไปมองฮูหยินผู้เฒ่าลู ่แวบหนึ่งแล้วพูดเสียงเบาว่า  

"ฮูหยินผู้เฒ่าลู่ ข้าไปหาเขาสักนิดได้หรือไม่"

เดิมทีก็เป็นเด็กในบ้านตนเองท�าหน้าตาเย็นชาใส่คนเขาก่อน  

ฮูหยินผู้เฒ่าลู่ย่อมต้องแสร้งพูดอย่างโมโหว่า "ไปเถอะ ถ้าเขาพูดอะไร 

ไม่น่าฟังเจ้ากลับมาบอกย่า ย่าจะสั่งสอนเขาแทนเจ้าเอง"

เมิ่งซู่ซียิ้มแล้วพูดว่าจะเป็นไปได้อย่างไร จากนั้นก็เดินตามออกไป

นางรบีเดินไปถึงห้องหนงัสอืของเขา จากนัน้เคาะประตูเบาๆ "ซือ่จือ่ 

อยู่หรือไม่"

รออยู่ครู่หนึ่งนางก็เคาะประตูอีกครั้ง

ลูเ่ย่ียนรูส้กึจนใจ ลกุขึน้ไปเปิดประตู แต่กลบัขวางประตไูว้ไม่ให้นาง 

เข้ามาข้างใน "แม่นางเมิ่งมีธุระอะไรหรือ"

เมิ่งซู่ซีพูดเสียงเบา "เมื่อครู่ซู่ซีพูดอะไรท�าให้ซื่อจื่อไม่พอใจหรือไม่"

ลูเ่ย่ียนเหล่ตามองนาง พูดเสยีงเบาว่า "ไม่ม ีแม่นางเมิง่อย่าคดิมาก" 

จากนั้นเขาก็เหมือนคิดอะไรข้ึนมาได้และพูดว่า "อีกอย่าง ใน 

ห้องหนังสือของข้านี้มีเอกสารทางการอยู่ไม่น้อย ปกติไม่ให้คนนอก 

เข้ามา วันหน้าขอให้แม่นางเมิ่งอย่ามาที่แห่งนี้อีก ต้องขออภัยด้วย"
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เมิ่งซู่ซีกัดริมฝีปากล่างอย่างแรง

ลู่เยี่ยนเลิกคิ้วถามนาง "แม่นางเมิ่งยังมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่"

เมิ่งซู่ซีพูดว่า "ไม่มีแล้วเจ้าค่ะ ซื่อจื่อรีบพักผ่อนเถอะ"

ประตูห้องหนังสือค่อยๆ ปิดลง

แต่ในตอนที่เขาหมุนตัว กลิ่นหอมจางๆ กลิ่นหน่ึงลอยมาเข้าจมูก 

เมิ่งซู่ซีตะลึงไปในทันที

เมือ่ครูม่คีนมากและส่วนใหญ่เป็นหญิง นางจงึไม่ได้สงัเกตอะไร แต่

ตอนน้ีมีเพียงพวกเขาสองคน กลิ่นหอมนี้ไม่ใช่ของนาง เช่นนั้นก็เป็น 

ของเขา

เขาจะมีกลิ่นหอมของสตรีได้อย่างไร 

ลมยามเย็นแฝงความหนาวยะเยือกเอาไว้ หัวใจของเมิ่งซู่ซีเย็น 

ยิ่งกว่าความเย็นนี้เสียอีก
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12

ณ เรือนฝูเสวี่ย 

เมิง่ซูซ่มีาพักชัว่คราวทีจ่วนเจิน้ก๋ัวกงครัง้น้ี ข้างกายมสีาวใช้เพียงผูเ้ดยีว  

เวินซื่อกลัวว่านางจะมีคนใช้งานไม่พอจึงตั้งใจส่งสองคนไปปรนนิบัติที่

เรือนฝูเสวี่ย

บ่าวของจวนเจิน้ก๋ัวกงล้วนฉลาดเฉลยีวทกุคน หลายวันน้ีพวกนางล้วน 

ลือกันว่าเวินซื่อรับหลานสาวผู้น้ีมา วันหน้าอาจจะเป็นคนของบ้านใหญ่ 

ดังนั้นจึงปรนนิบัติอย่างเต็มที่ ไม่กล้าเลินเล่อหรือชักช้าแม้แต่น้อย

เมิง่ซูซ่มีเีรือ่งจะพูดกับสาวใช้ของตนเองจงึย้ิมสดใสพูดกับพวกนาง

ว่า "ฟ้ามดืแล้ว ทีห้่องข้าไม่จ�าเป็นต้องมคีนคอยปรนนิบติัมากมาย พวกเจ้า 

รีบไปพักผ่อนเถอะ ซีหนิงอยู่ปรนนิบัติข้าล้างมือล้างหน้าก็พอแล้ว"

สาวใช้ทัง้สองมองหน้ากัน พวกนางอยากจะอยู่ต่อแต่ไม่กล้าพูดมาก  

ครุ่นคิดสักครู่ก็จ�าต้องโค้งค�านับแล้วถอยออกไป
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หลังจากคนออกไปแล้วซีหนิงก็อ้อมมาข้างหลังนาง ช่วยถอด 

ปิ่นหยกขาวกับปิ่นทองที่ปักบนมวยผมออก ปล่อยผมท่ีเกล้าไว้ให้สยาย

ลงมาแล้วบีบนวดไหล่ "คุณหนูมีเรื่องในใจหรือเจ้าคะ"

เมิ่งซู่ซียกมือขึ้นปิดหน้าต่าง สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย "ทางสาวใช้

ในห้องของซื่อจื่อ เจ้าสืบอะไรมาได้หรือยัง"

ซีหนิงพยักหน้า "พี่สาวที่เรือนใหญ่เกรงใจบ่าวมาก มีบางเรื่องบ่าว

ยังไม่ได้ถาม พวกนางก็บอกบ่าวแล้วเจ้าค่ะ"

"ซือ่จ่ือมีสาวใช้ห้องข้างหรอือนุภรรยาเหล่านีห้รอืไม่" เมิง่ซูซ่ช้ีอนตา

ขึ้นถาม

ซีหนิงส่ายหน้า "ไม่มีเจ้าค่ะ" จากนั้นพูดเสียงเบาอีกว่า "บ่าวคิดว่า

คุณหนูไม่จ�าเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้ นิสัยขององค์หญิงใหญ่จิ้งอันท่านก็

เห็นแล้ว จะยอมให้บ่าวไพร่เหิมเกริมได้อย่างไรเจ้าคะ และบ่าวก็ต้ังใจ

มองดูบ่าวหญิงที่ปรนนิบัติในห้องหนังสือซื่อจื่อ ทุกคนส�ารวมอย่างมาก 

ไม่ใช่สาวใช้ที่คิดจะหว่านเสน่ห์ผู้เป็นนายอย่างนั้น"

เมิ่งซู่ซีพูดว่า "บนตัวพวกนาง...ใช้เครื่องหอมหรือไม่"

ซีหนิงย้ิม "คุณหนูคิดอะไรเจ้าคะ บ่าวล้วนห้ามใช้เครื่องหอม ใคร

จะกล้าใช้เล่าเจ้าคะ"

ได้ยินดังน้ันเมิ่งซู ่ซีสองมือก�าหมัดแน่น นางมีความไวต่อกลิ่น 

พวกแป้งหอมเหล่านี้เป็นพิเศษตั้งแต่เด็ก ไม่มีทางผิดพลาดแน่นอน

นางใช้น้ิวช้ีแตะหน้าผาก นวดคลงึพลางพูดเสยีงแหบแห้ง "ถ้าในเรอืน 

ไม่มีใคร แต่มีข้างนอกเล่า"

เพ่ิงสิน้เสยีงพูดซหีนิงก็ย่ืนมอืไปปิดปากของเมิง่ซูซ่เีอาไว้ "นายหญิง



119

ฟาต๋าเตอะเล่ยเซี่ยน

ตัวน้อยของข้า ท่านพูดอะไรเจ้าคะ ค�าพูดแบบนี้พูดส่งเดชได้หรือเจ้าคะ"

เมิ่งซู่ซีคว้าข้อมือของนางเอาไว้ ก่อนจะดึงซีหนิงเข้ามาใกล้และ

กระซิบพูดพักใหญ่

สีหน้าของซีหนิงเปลี่ยนไปเล็กน้อย "บ่าว...บ่าวเห็นอารมณ์ของ 

ซื่อจื่อไม่สู้ดี ถ้าท่านหาคนสะกดรอยตามซื่อจื่อสุดท้ายกลับไม่พบอะไร 

ไม่เท่ากับได้ไม่คุ้มเสียหรือเจ้าคะ อีกอย่างตอนนี้ขุนนางของฉางอันล้วน

ชอบไปดื่มสุราที่ผิงคังฟาง ติดกลิ่นหอมมาบ้างก็เป็นเรื่องปกติ"

เมิ่งซู ่ซีพูดว่า "ที่เจ้าพูดมาเหล่าน้ีข้าจะไม่รู ้ได้อย่างไร ถ้าเป็น 

ความเข้าใจผิดน่ันก็เป็นเรื่องท่ีดี ข้ากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนท่านพ่อข้า 

เลีย้งภรรยาลบัไว้สองคน ปิดบงัท่านแม่มาห้าปีเตม็ เจ้าหาสองคนทีฉ่ลาด

คล่องแคล่วมาก็พอ เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเป็นคนของข้า"

หลังจากผ่านวันหยุด ลู ่เย่ียนก็ไปเข้างานท่ีท่ีว่าการนครหลวง 

ตามปกติ 

เสียงกลองข้างนอกดังสนั่น สามีภรรยาคู่หน่ึงร้องไห้คร�่าครวญอยู่

ข้างนอก ยังมีชายหนุ่มผู้หน่ึงคุกเข่าไม่ยอมลุกขึ้นอยู่นาน ปากก็ตะโกน 

ไม่หยุดว่า "คืนน้องสาวข้า! คืนน้องสาวข้ามา!"

ลู่เย่ียนถือพู่กันเขียนเอกสาร รองผู้ว่าการซุนเดินวนไปมาในห้อง 

จากตะวันออกไปตะวันตก วนไปมาหลายรอบ สุดท้ายทนไม่ไหว 

พูดขึ้น

"เหตใุดใต้เท้าลูจ่งึไม่ร้อนใจบ้าง เมอืงฉางอนัระยะน้ี พูดให้น้อยก็มี

หญิงสาวจากหกบ้านหายตวัไปแล้ว นอกจากศพหญิงสาวสองศพทีไ่ม่มใีคร 
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มาแจ้งความที่หาเจอในบ้านของหวังจ้าวแล้ว เรื่องอื่นไม่มีความคืบหน้า

อะไรเลย ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ช้าเร็วเรื่องต้องไปถึงฝ่าบาทแน่นอน"

"ใต้เท้าซุน ต่อให้เดินเป็นร้อยรอบ คดีนี้ก็ยังคล่ีคลายไม่ได้อยู่ดี"  

ลู่เยี่ยนพูดอย่างสงบนิ่ง

ซุนซวี่สะอึกไป ลอบต�าหนิอยู่ในใจว่า ใช่ ท่านต้องเรียกฝ่าบาทว่า

เสดจ็ลงุ ต่อให้เกิดเรือ่งใหญ่โตเพียงใด หมวกแพรโปร่งของท่านก็ไม่หลดุ

อยู่แล้วนี่

ทางซุนซว่ีเพ่ิงจะส่ายหน้าก็มีเจ้าหน้าท่ีผู้หนึ่งว่ิงหน้าตาตื่นกลับมา 

"ใต้เท้า มีข่าวดีขอรับ!"

"รีบว่ามา" รองผู้ว่าการซุนพูด

"มีคนพบบุตรสาวสกุลซ่งที่หายตัวไปที่เมืองซิงผิง นางถูกท่านหมอ

ผู้หนึ่งช่วยเอาไว้ ยังไม่ตายขอรับ"

ลู่เยี่ยนกับซุนซวี่ประสานสายตากันแล้วลุกขึ้นในทันที

พวกเขาเดิมทีวันนี้คาดว่าจะสามารถสอบสวนได้ แต่พอไปถึง 

ร้านหมอจึงพบว่าบุตรสาวสกุลซ่งผู้น้ีบนตัวเต็มไปด้วยบาดแผล นอน 

หมดสติอยู่ สามีภรรยาสกุลซ่งกอดบุตรสาวน�้าตานองหน้า

จนกระทั่งถึงยามเซินนางก็ยังไม่ฟื้น

รองผู้ว่าการซุนพูดกับลู่เย่ียนอย่างจนใจว่า "ดูท่าคงต้องมาพรุ่งน้ี 

อีกครั้งแล้ว"

เวลาพลบค�่า หลังที่ว่าการเลิกงาน

ลู่เยี่ยนสวมเสื้อคลุมเดินออกจากที่ว่าการนครหลวง
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เขาก้มหน้าคลึงหัวคิ้ว สั่งให้เตรียมรถม้า หลังจากขึ้นรถม้าแล้วก็

เคลื่อนไปทางจวนเจิ้นกั๋วกง

ผ่านไปได้ครึ่งทางหยางจงก็พลิกเปิดม่านและพูดเสียงเบาว่า  

"ซื่อจื่อ สองวันแล้ว คนผู้นั้นยังตามอยู่เหมือนเดิมขอรับ"
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