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สิง่ทีเ่ฉนิอิง๋ท�ำในเล่ม 1 น้ันล้วนเป็นสิง่ทีส่ตรใีนยุคสมยัเดยีวกันไม่กล้ำท�ำ  

นำงไม่เพียงเปิดโลกของตนเอง เปิดโลกของสตรีใกล้ชิด ยังเปิดโลกของสหำย

นักอ่ำนทุกท่ำนอีกด้วย แต่หำกอ่ำนเล่ม 1 จบแล้วคิดว่ำส่ิงท่ีนำงจะท�ำก็แค่ 

'ออกจำกจวนมำไขคดี' แล้วล่ะก็...คิดผิดแล้วค่ะ เพรำะสิ่งที่นำงจะท�ำทั้งหมด

ย่ิงใหญ่กว่ำนั้นมำก และคนท่ีย่ืนมือช่วยเหลืออย่ำงท่ีขำดเขำไปไม่ได้เลย 

นั้นก็คือ 'เผยซู่' นั่นเอง

ส�ำหรบัเล่ม 2 นีอ้ำจจะยังไม่ได้ลงลกึถึงรำยละเอยีดในสิง่ท่ีเผยซูยิ่นยอม

ท�ำให้เฉินอิ๋งนัก แต่เรำจะได้เห็นนำงเข้ำใกล้กำรสืบสวนคดีขึ้นไปอีกข้ัน 

เนื่องจำกคดีปริศนำที่จะปรำกฏในเล่มน้ีน้ันเรียกได้ว่ำไม่ธรรมดำสำมัญจริงๆ 

ก็ใครจะไปคิดล่ะคะว่ำภำยในจวนผู้สูงศักดิ์ของเมืองหลวงจะมีศพปริศนำ 

อยู่ใต้น�้ำ มิหน�ำซ�้ำยังไม่ใช่เพียงศพเดียว แต่เป็นสองศพ เห็นค�ำว่ำ 'ศพ' แล้ว

อย่ำเพ่ิงตกใจกลวักนัไปนะคะ เพรำะในส่วนทีเ่รำเจำะลกึแบบพลำดไม่ได้เลย

นั้นยังคงเป็นเรื่องรำวของควำมเป็นมำและแรงจูงใจในกำรฆ่ำ เรำจะมำร่วม

หำคนร้ำยไปด้วยกันโดยเจ้ำสองสิ่งน้ีค่ะ แล้วก็อย่ำเพ่ิงคิดว่ำจะมีเรื่องรำว 

เพียงแค่สืบคดี เพรำะควำมรักควำมสัมพันธ์ของตัวละครก็รุดหน้ำไปมำก 

เช่นกัน เฉินอิ๋งและเผยซู่มีเวลำอยู่ด้วยกันมำกขึ้น คนท่ีชอบอะไรเหมือนกัน  

คิดอะไรคล้ำยกัน มีปณิธำนเดียวกันอย่ำงไรก็คุยกันรู้เรื่องมำกกว่ำ แล้วไหน 

จะเรื่องท่ีหลี่ซื่อเองก็อยำกพำครอบครัวออกไปจำกสกุลเฉินอีก นำงจะท�ำ 

เช่นไรถึงออกไปได้นะ ติดตำมได้พร้อมกันที่หน้ำต่อไปค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส



แววตำของเฉินอิ๋งเปล่งประกำยขึ้นมำทันที

เขำก�ำลังพยักหน้ำ!

เผยซู่ก�ำลังตอบค�ำถำมก่อนหน้ำนี้ของนำง

เขำไม่เชื่อค�ำให้กำรน้ีจริงๆ และไม่เกรงกลัวที่จะมีเรื่องขัดแย้งกับจวน 

ซิงจี้ป๋อ ไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องไป จะได้ไม่รบกวนกำรตัดสินคดีของเขำ

ทนัทท่ีีได้บทสรปุเช่นนีอ้ำรมณ์ขุ่นข้องทีอ่ดัแน่นอยู่ในใจเฉนิอิง๋มำตัง้แต่

เริ่มก็ค่อยๆ จำงหำย ควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจกลับก่อตัวขึ้นมำแทนที่

กล้ำสงสัยไม่ว่ำจะเป็นผู้ใด นี่นับเป็นศรัทธำชนิดหนึ่ง

นำงนึกไม่ถึงว่ำในที่ซึ่งแตกต่ำง ย้อนกลับมำยังยุคโบรำณเช่นนี้ นำงจะ

สำมำรถพบเจอกับคนที่มีอุดมกำรณ์เฉกเดียวกันได้ เรื่องน้ีท�ำให้นำงรู้สึก

ปลำบปลืม้ยำกจะบรรยำยออกมำเป็นค�ำพูด เสมอืนพบเจอสหำยร่วมทำงขณะ

ก�ำลังเดินทำงอยู่เพียงล�ำพัง

แน่นอน บำงที...ไม่สิ...ควรจะบอกว่ำมีควำมเป็นไปได้สูงว่ำนำงกับ 

เผยซู่อำจไม่ได้ร่วมเดินอยู่บนวิถีเดียวกัน



 เฉินอิ๋ง  คุณหนูของจวนเฉิง ก๋ัวกง บุตรีของหลี่ซื่ อ  
องค์รัชทำยำทเรียกนำงว่ำ 'พยัคฆ์สำวแห่ง 
จวนก๋ัวกง' นำงสืบสวนปริศนำจนได้เข้ำใกล้ชิด
คนในรำชวงศ์ และได้มีโอกำสช่วยฮ่องเต้จำก

กำรถูกลอบปลงพระชนม์

 กัวย่วน  เซียงซำนเซี่ยนจู่ นิสัยหย่ิงยโสโอหังไม่เห็นหัว 
ผู้ใด เอำแต่ใจตนเองอย่ำงย่ิง ทว่ำเซียวไทเฮำ 

ในรัชสมัยปัจจุบันกลับทรงเอ็นดูนำงไม่ใช่น้อย 

 จ้ำวเฉิน  องค์รัชทำยำท พระโอรสของซือถูฮองเฮำกับ 
ฮ่องเต้หยวนจยำ นัยน์ตำสุกสกำวลึกล�้ำด่ัง 
สำยน�้ำยำมสำรท ใบหน้ำหล่อเหลำงดงำม 

อย่ำงยำกหำใดเปรียบ

 เผยซู ่  บรุษุผูเ้ป็นทีไ่ว้วำงใจของฮ่องเต้และองค์รชัทำยำท  
เป็นบรุษุอกีคนหนึง่ทีท่�ำให้เฉนิอิง๋จดจ�ำได้ตัง้แต่
ครำแรกท่ีพบ มีควำมเป็นมำที่ซับซ้อน และ 
มีอดีตที่แสนเศร้ำซุกซ่อนอยู่ภำยใต้ใบหน้ำ 

อันขึงขังจริงจังนี้

 เฉินเซียง  คณุหนูรองแห่งจวนก๋ัวกง เป็นบตุรขีองเฉนิเหมีย่น 
กับเสิ่นซื่อ พ่ีสำวร่วมบิดำมำรดำกับเฉินหำน 
นิสัยไม่ค่อยเปิดเผย ทั้งยังดูขี้ขลำดมิค่อยกล้ำ
พูดจำ
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กัวย่วนไม่ได้ใส่ใจอนัใดกัวหลงิ นำงท�ำเพียงเดนิสองก้ำวตรงเข้ำไป

ยังซุม้ดอกไม้ทีอ่ยู่ข้ำงๆ ยกมอืเด็ดใบไม้ออกมำใบหนึง่ ฉีกท้ึงมนัจนแหลก

คำมือ สีหน้ำท่ำทำงเย็นยะเยือกยิ่ง "เปำอวี้ชุนผู้นั้นเจ้ำเล่ห์ยิ่งนัก ข้ำเข้ำ

วังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้ว แต่กลับหำคนไม่พบแม้เพียงครั้ง"

ค�ำพูดน้ีเห็นชดัว่ำพูดให้เสยีฟำงฟัง พอเสยีฟำงได้ยินเช่นน้ันก็ขมวด

หัวค้ิวครุ่นคิดครู่หน่ึงก่อนจะตอบเสียงแผ่ว "เช่นน้ันเซี่ยนจู่คิดว่ำผู้น้อย 

ต้องให้แม่บุญธรรมเข้ำวังอีกสักครั้งหรือไม่เจ้ำคะ" 

"ไม่ต้อง" กัวย่วนพูดสหีน้ำเจ้ำเล่ห์ นำงโยนเศษใบไม้ในมอืท้ิงกระจำย 

เกลือ่นพ้ืน "เปำอว้ีชนุต้องท�ำไม่ส�ำเรจ็แน่ ไม่อย่ำงนัน้เขำต้องกระโจนออกมำ 

ขอรำงวัลจำกข้ำนำนแล้ว มีหรือจะหลบๆ ซ่อนๆ จนถึงป่ำนนี้"

ย่ิงพูดนำงก็ย่ิงโมโห ควำมรู้สึกอำฆำตพยำบำทในดวงตำแทบจะ

เสยีบทะลเุงำไม้หนำๆ นัน่ นำงกดัฟันเอ่ย "คณุหนสูำมสกุลเฉนิน่ันเหตใุด

74
รองเท้าปักข ้างหนึ่ง



8 ออกจากจวนมาไขคดี 2

บทน�า

ถึงเซ้ำซี้นักนะ เดิมต้ังใจว่ำให้เปำอว้ีชุนอำศัยจังหวะตอนค้นตัวจดจ�ำ

ต�ำหนิบนตัวนำงสักเล็กน้อย ไม่ว่ำจะไฝหรือปำนอะไรก็ได้ ขอแค่จดจ�ำ

มันไว้ หลังจำกนั้นค่อยปล่อยข่ำวให้พวกคนถ่อยรู้ ถึงตอนนั้นชื่อของนำง

ย่อมแพร่สะพัดอยู่ท่ำมกลำงคนชั้นต�่ำ"

ใบหน้ำของกัวย่วนเผยให้เห็นถึงรอยย้ิมชัว่ร้ำยได้ใจ ทว่ำเพียงไม่นำน 

มันก็กลับกลำยเป็นเคร่งขรึม นำงกล่ำวอย่ำงเดือดดำล "ยิ่งคิดก็ยิ่งโมโห!  

น่ำโมโหจริงๆ นึกไม่ถึงว่ำคุณหนูสำมน่ันจะเจ้ำเล่ห์หนีเอำตัวรอดไปได้ 

ส่วนเจ้ำเปำอวี้ชุนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กล้ำโผล่หัวออกมำ หำกรู้แต่แรกว่ำ

จะเป็นเช่นนี้ ข้ำเอำเงินนั่นไปเลี้ยงสุนัขไม่ดีกว่ำหรือไร!"

เสียฟำงพินิจพิจำรณำดูใบหน้ำของอีกฝ่ำย ก่อนจะปริปำกอย่ำง

ระมัดระวัง "หรือว่ำเซี่ยนจู่จะลองเปลี่ยนวิธี..."

"ช่ำงเถอะ" กัวย่วนพูดตัดบท สีหน้ำของนำงแม้จะเคร่งขรึม ทว่ำ 

แววตำกลับสงบน่ิงอย่ำงเห็นได้ชัด "ข้ำลงมือไปสำมคร้ังแล้ว ทุกคร้ัง 

ล้วนถูกคุณหนูสำมนั่นจับได้ตลอด ตอนนี้ควรอยู่น่ิงมำกกว่ำเคลื่อนไหว 

หำไม่แล้วดีไม่ดีอำจเกิดเรื่องขึ้นได้"

พูดจบใจนำงก็รู้สึกทั้งเดือดดำลทั้งชิงชัง

เฉินอิ๋งผู้นั้นคอยท�ำตัวเป็นปรปักษ์กับนำงครั้งแล้วครั้งเล่ำ ตอนอยู่

ในงำนเลีย้งรบัวสนัต์คฤหำสน์อูห่ลงิก็ถึงกับกล้ำฉกีหน้ำนำงต่อหน้ำคนอืน่ๆ  

นำงไม่อยำกถูกใครชี้นิ้วหัวเรำะเยำะเช่นนั้นอีก

สีหน้ำของกัวย่วนอึมครึมมำกขึ้นทุกที

หำกไม่ใช่เพรำะซอืถูฮองเฮำจงใจเรยีกนำงเข้ำวัง อกีทัง้ยังมรีบัสัง่ให้ 

นำงกับองค์หญิงฝชูงิกินอยู่ด้วยกัน จนพอประคบัประคองผ่ำนสถำนกำรณ์ 

เลวร้ำยนั่นไปได้แล้วล่ะก็ หน้ำที่ถูกฉีกไปกลำงงำนรับวสันต์ในคฤหำสน์
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อู่หลิงของนำงเกรงว่ำจนป่ำนนี้ก็ยังไม่อำจกู้คืน

"ไว้ผ่ำนพ้นช่วงหน้ำสิว่หน้ำขวำนนีก่้อนเถอะ ถึงตอนนัน้ข้ำจะหำทำง 

จัดกำรกับคุณหนูสำมนั่นอีกครำ" กัวย่วนพูดเสียงแผ่วสีหน้ำบูดบึ้งอย่ำง

ยิ่งยวด

เสียฟำงเน้ือตัวสั่นสะท้ำน นำงชักเท้ำถอยหลังครึ่งก้ำว ก้มหน้ำ 

ไม่พูดไม่จำ

หลังยืนอยู่ใต้ซุ้มดอกไม้สองสำมอึดใจ บรรยำกำศรำยรอบก็เร่ิม

ผ่อนคลำยลง กัวย่วนเอ่ยปำกเยี่ยงคนหมดสนุก "ช่ำงเถอะ กลับกันดีกว่ำ 

อย่ำให้เสด็จแม่ต้องรอนำน"

เสียฟำงขำนรับแผ่วเบำ ก่อนจะหันไปเรียกพวกสำวใช้

พวกสำวใช้กลับมำห้อมล้อมอยู่รอบกัวย่วนอีกครั้ง ก่อนจะเคลื่อน

ขบวนกลับไปยังเรือนรับรอง

ตอนกลบัไปละครก�ำลงัอยู่ในช่วงส�ำคญัพอด ีเสยีงเพลงบรรเลงอยู่

ท่ำมกลำงสำยลม เสียงร้องขับขำนดังเลื่อนลั่น

"ลมวสันต์ต้องใยแมงมุมลอยละลิ่ว ปุยฝ้ำยปลิวผ่ำนรั้วแดงเย่ียง

หมอกสลำย กำลงำมงดผ่ำนผันแล้ววำงวำย ข้ำเอ๋ยข้ำ ท�ำได้เพียง 

ทุกข์ระทม"

ถ้อยควำมสองสำมประโยคนีถู้กผูแ้สดงคนดงักล่ำวลำกเสยีงยืดยำว 

เป็นพิเศษ องค์หญิงใหญ่ท่ีอยู่ด้ำนล่ำงของเวทเีคลบิเคลิม้ย่ิง ขนำดกัวย่วน 

กลับมำแล้วก็ยังไม่รู้สึกพระองค์

เพรำะรู้ดีว่ำอีกฝ่ำยชอบฟัง กัวย่วนจึงไม่รบกวน ท�ำเพียงน่ังน่ิง

กวำดตำมองไปรอบๆ ก่อนจะพบว่ำในเรอืนรบัรองเหมอืนจะมคีนหำยไป

หลำยคน เก้ำอีว่้ำงกว่ำเมือ่ครูอ่ยู่ไม่ใช่น้อย บรรดำฮหูยินทัง้หลำยท่ียังน่ังอยู่  
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แม้จะเหมือนยังคงตั้งอกตั้งใจฟัง ทว่ำสีหน้ำของพวกนำงกลับผิดแผก 

แตกต่ำงกันไป มิใช่เคลิบเคลิ้มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กัวย่วนอดนึกแปลกใจไม่ได้ ทันทีท่ีบทเพลงส้ินสุด นำงก็ขยับตัว

เข้ำไปหำองค์หญิงใหญ่ ถำมแผ่วเบำว่ำ "ลูกออกไปเพียงไม่นำน เหตุใด

คนหำยไปกันตั้งมำกมำยเช่นนี้ ตกลงเกิดอะไรขึ้นกระนั้นหรือ"

องค์หญิงใหญ่กวำดตำมองไปรอบๆ ย้ิมแย้มไม่ใส่ใจ "ได้ยินว่ำ 

คณุหนสูกลุหลวิตกน�ำ้ หลวิฮหูยนิกับท่ำนย่ำของเจ้ำเลยแวะไปด"ู พูดจบ

ก็ยิ้มลูบเส้นผมของกัวย่วนเบำๆ พลำงรับสั่งอย่ำงอ่อนโยน "มีแต่กัวย่วน

ของพวกเรำเท่ำน้ันที่ฉลำดเฉลียว รู้จักอยู่ข้ำงกำยแม่แต่เนิ่นๆ แม่จึง 

ไม่ต้องเป็นห่วง"

ครั้นได้ยินเช่นนั้น กัวย่วนแม้ใบหน้ำจะฝำกแฝงไว้ซึ่งรอยย้ิม แต ่

หัวคิ้วของนำงกลับขมวดเข้ำหำกันเป็นปม นำงไม่พูดไม่จำท�ำเพียงนั่งดู

กำรแสดงอยู่ข้ำงองค์หญิงใหญ่ไม่กล่ำวอันใดอีก

ส่วนหลิวฮูหยินกับเฉิงซื่อยำมน้ีมำถึงริมน�้ำแล้ว พวกนำงมองด ู

หลิวซวงน่ังร�่ำไห้อยู่บนต่ังศิลำด้วยสำยตำร้อนรน บนตัวมีเสื้อห่อคลุม  

ทว่ำกระโปรงกลับเปียกโชกแนบติดตัว เส้นผมยุ่งเหยิงกระเซอะกระเซิง

หลิวฮูหยินเป็นคนไม่มีควำมคิดอ่ำน พอเห็นเช่นนั้นก็พำนลนลำน

ท�ำอะไรไม่ถูก ยิ่งเห็นผู้เป็นบุตรีตกอยู่ในสภำพน่ำเวทนำเช่นนั้น นัยน์ตำ

ก็แดงก�่ำขึ้นมำทันที

เฉิงซื่อยืนอยู่ข้ำงๆ ครั้นเห็นเช่นนั้นนำงก็สวดมนต์ภำวนำอยู่ในใจ

หลิวซวงนอกจำกเน้ือตัวสกปรกนิดๆ หน่อยๆ เสื้อผ้ำเปียกโชก 

หมดสิ้นแล้ว คนกลับสบำยดี แขนขำอันใดล้วนอยู่ครบ ยิ่งเห็นกัวปิงกับ 

กัวหนิงจัดกำรได้ถูกต้องเหมำะสม ตั่งไม้หรือก็ถูกหำมเข้ำมำแล้วเช่นนั้น 
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เฉิงซื่อก็ให้นึกโล่งอก

สกลุหวังสองพ่ีน้องยืนดูอยูห่่ำงๆ พอเห็นหลวิฮหูยินเจบ็ปวดใจกอด

หลิวซวงเช่นนั้นหวังหมิ่นจือก็อดทอดถอนใจไม่ได้ ขณะหันหน้ำกลับมำ

หมำยจะพูดอะไรบำงอย่ำง จู่ๆ นำงก็พบว่ำเฉินอิ๋งหำยตัวไปแล้ว

"เอ๋? เฉนิอิง๋เล่ำ นำงหำยไปทีใ่ดแล้ว" หวังหมิน่จอืมองซ้ำยมองขวำ

พลำงเอ่ยปำกถำมหวังหมิ่นเจิน

หวังหมิ่นเจินไม่พูดอันใด ท�ำเพียงยื่นมือชี้ไปทำงฝูงชน

หวังหมิ่นจือมองไปตำมมือของอีกฝ่ำย สองตำเบิกโพลง

ไม่รู้เฉินอ๋ิงไปเบียดเสียดอยู่ท่ำมกลำงฝูงชนตั้งแต่เมื่อใด ยำมนี้ 

นำงก�ำลังค้อมเอวยืนอยู่ข้ำงเท้ำของหลิวซวง ใจลอยมองดูเท้ำข้ำงนั้น

"นำงไปที่นั่นด้วยเหตุใด" หวังหมิ่นจือไม่เข้ำใจจึงกระซิบถำม

หวังหมิ่นเจินส่ำยศีรษะ ทว่ำสีหน้ำกลับสงบนิ่งเป็นที่สุด "ดูท่ำนำง

คงมีเหตุผลของนำง พวกเรำรอดูอยู่ที่นี่เถอะ"

หวังหมิน่จอืพยักหน้ำ "กล่ำวได้ถูกต้องแล้วเจ้ำค่ะ ไว้มอีะไรทีพ่วกเรำ 

พอจะช่วยได้ ถึงตอนนั้นพวกเรำค่อยยื่นมือเข้ำช่วยเหลือ"

ขณะท่ีพวกนำงสองพ่ีน้องกระซิบกระซำบพูดคุยกัน เฉินอิ๋งกลับ 

ขยับเท้ำขึ้นหน้ำไปสองก้ำว สองตำยังคงจับจ้องอยู่ที่เท้ำของหลิวซวง 

คล้ำยมีอะไรบำงอย่ำงดึงดูดสำยตำนำงไว้

กัวปิงมองเหน็นำงแต่แรกแล้ว เพียงแต่เพรำะคนมำกไม่สะดวกพูด

อันใด ครั้นเห็นอีกฝ่ำยขยับใกล้เข้ำมำทุกทีนำงก็อดขมวดคิ้วพูดไม่ได้  

"คุณหนูสำมมำได้เช่นไร มีเรื่องอะไรกระนั้นหรือ"

ถ้าไม่มีอะไรก็ถอยไปไกลๆ อย่ามายืนเกะกะให้รกสายตา

นั่นเป็นค�ำพูดท่ีนำงคิดอยู่ในใจ ไม่ได้พูดออกมำ ทว่ำเฉินอิ๋งกลับ
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เข้ำใจ

นำงมองดกัูวปิง ยกมอืขึน้ชีไ้ปทีเ่ท้ำซ้ำยของหลวิซวง พูดด้วยสหีน้ำ

จรงิจงัว่ำ "คณุหนูใหญ่ ท่ำนเหน็หรอืไม่ บนรองเท้ำของคณุหนหูลวิมอีะไร

บำงอย่ำง"

ทันทีที่พูดออกมำ คนอื่นๆ รวมถึงหลิวฮูหยินก็ต่ำงพำกันมองไป 

ที่รองเท้ำของหลิวซวง เห็นบนรองเท้ำมีของสีด�ำๆ เล็กๆ อยู่กลุ่มหนึ่ง  

คล้ำยเป็นหญ้ำน�้ำ

บนรองเท้ำปักของเหล่ำสตรีสูงศักดิ์มักมีกำรปักลวดลำยไว้ ดังน้ัน

ผิวหน้ำของรองเท้ำจึงไม่เรียบเสมอกัน หำกจะเก่ียวถูกอะไรเข้ำก็ไม่ใช่

เรื่องแปลกอะไร

"ก็แค่หญ้ำน�ำ้ไม่ใช่หรอืไร คุณหนูสำมคงไม่ใช่ว่ำไม่เคยเหน็หญ้ำน�ำ้

กระมงั" กัวปิงพูดคล้ำยหมดควำมอดทน นำงรูส้กึอยู่ลกึๆ ว่ำเฉนิอิง๋คล้ำย

จงใจเกิดมำเป็นดำวข่มจวนซิงจี้ป๋อของพวกนำง เมื่อครู่ตอนอยู่ในศำลำ

ก็ท�ำเอำนำงเสียหน้ำครั้งใหญ่มำทีหนึ่งแล้ว ยำมนี้ยังจะเอำอะไรอีก
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ค�ำพูดของกัวปิงหำได้ส่งผลอนัใดกับเฉนิอิง๋ไม่ นำงยกชำยกระโปรง 

นั่งยองๆ ลงข้ำงหลิวซวงคล้ำยไม่ได้ยินค�ำพูดของอีกฝ่ำย

หลังพิจำรณำดูหญ้ำน�้ำนั่นอยู่ครู่หนึ่ง เฉินอิ๋งก็เงยหน้ำขึ้นกล่ำวกับ

เฉิงซื่อ ฮูหยินของซิงจี้ป๋อที่อยู่ข้ำงๆ ด้วยน�้ำเสียงจริงจัง "กัวฮูหยิน นี่ไม่ใช่

หญ้ำน�้ำ แต่หำกเป็นผมคน"

ครั้นค�ำพูดดังกล่ำวหลุดออกจำกปำกของเฉินอิ๋ง ผู้คนที่ยังส่งเสียง

วุ่นวำยอยู่เมื่อครู่ก็ต่ำงพำกันปิดปำกเงียบ

คนทีเ่ข้ำร่วมงำนในวนันีม้อียู่ไม่น้อยทีเ่คยเข้ำร่วมงำนเลีย้งรบัวสนัต์

ที่คฤหำสน์อู่หลิง ยำมนี้พอได้ยินเฉินอิ๋งพูด ทุกคนก็พำกันใจเต้นระส�่ำ 

นึกถึงเรื่องในวันนั้นได้ทันที

คงไม่ใช่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกกระมัง

หรือจะบอกว่าคุณหนูสามสกุลเฉินผู ้น้ีก�าลังจะท�าการสืบสวน 

75
ป้ายทองอยู ่ที่นี่
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แปลกประหลาดอะไรอีก

"ข้ำพิจำรณำดูโดยละเอียดแล้ว รับรองไม่ผิดแน่" เฉินอิ๋งพูดต่อ 

บรรยำกำศรำยรอบทีเ่ปลีย่นแปลงไปไม่ส่งผลอนัใดต่อนำงทัง้สิน้ นำงยังคง 

สีหน้ำสงบน่ิง "นอกจำกนี้ข้ำยังมั่นใจว่ำเส้นผมนี้ไม่ใช่ของคุณหนูหลิว  

และไม่ใช่ของสตรีร่ำงกำยแข็งแรงที่ว่ำยน�้ำเป็นเหล่ำนั้น เส้นผมน้ีแช่อยู่

ในน�้ำมำอย่ำงน้อยก็สองเดือนแล้ว"

ค�ำพูดดังกล่ำวท�ำเอำเฉิงซื่อถึงกับขนลุกซู่ คนที่มุงดูอยู่ข้ำงๆ ต่ำง

พำกันขนหัวลุก

ค�ำพูดจ�ำพวกน้ีชวนให้คนนึกถึงเรื่องรำวแย่ๆ ได้ง่ำยดำยย่ิงยวด  

คุณหนูขวัญอ่อนสองสำมคนยำมนี้ถึงกับใบหน้ำซีดเผือด

"เจ้ำ...เจ้ำพูดเหลวไหลอะไร นี่...น่ีมันหญ้ำน�้ำชัดๆ" หลิวฮูหยิน 

เอ่ยปำก น�้ำเสียงสั่นสะท้ำนเล็กๆ "บนตัวของบุตรสำวข้ำไหน...ไหนเลย 

จะมีเส้นผมอะไรได้"

นำงปฏิเสธค�ำพูดของเฉนิอิง๋พลำงย่ืนมอืไปคล้ำยจะหยิบ 'หญ้ำน�ำ้' 

พวกนั้น

แต่ไม่รูเ้พรำะเหตุใดจู่ๆ  มอืของนำงถึงได้ชะงกัค้ำง ลงัเลไม่ยอมแตะ

เจ้ำสิ่งนั้น ใบหน้ำเริ่มซีดขำวเหมือนกับคนอื่นๆ

เส้นสำยยำวๆ สีด�ำพวกนั้นแรกเริ่มก็ดูคล้ำยหญ้ำน�้ำอยู่ ทว่ำครั้น

พิจำรณำดูโดยละเอียดกลับพบว่ำมันเป็นสีด�ำสนิท ไม่เหมือนหญ้ำน�้ำ 

ที่เป็นสีด�ำแกมเขียว จะว่ำไปก็คล้ำยเส้นผมมนุษย์จริงๆ

ใบหน้ำของหลวิฮหูยินซดีขำวขึน้ทุกขณะ หลวิซวงเองก็หยุดร้องไห้

หญิงสำวผู้น่ำสงสำรคล้ำยสูญสิ้นท่ำทีตอบสนองไปเสียดื้อๆ นำง

นิง่มองเส้นสำยสดี�ำหงกิๆ งอๆ ทีอ่ยู่บนรองเท้ำกลุม่นัน้ รมิฝีปำกสัน่ระรกิ
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"เด็กผู้นี้พูดจำเหลวไหลอะไร" เฉิงซื่อเริ่มปริปำก

นำงพยำยำมควบคมุตนเองอย่ำงสดุก�ำลงั ฝืนย้ิมพลำงมองไปทำง

เฉินอิ๋งด้วยสำยตำต�ำหนิติติง "เจ้ำไม่เคยเห็น ไม่มีทำงรู้ นั่นเป็นหญ้ำน�้ำ

ชนิดหน่ึง ที่ปลูกอยู่ในน�้ำคือดอกบัว ด้ำนล่ำงเต็มไปด้วยดินเลนหนำๆ  

หำกจะมีหญ้ำน�้ำงอกเงยอยู่มำกก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดำ"

เฉงิซือ่พูดพลำงกวำดตำมองไปรอบๆ พร้อมย้ิมอธิบำย "ท่ีบวัมรกต

ในจวนของพวกเรำเบ่งบำนงดงำมเช่นนีล้้วนเพรำะหญ้ำน�ำ้พวกน้ี หำไม่แล้ว 

ไหนเลยจะมีบัวให้ทุกท่ำนได้ชื่นชม"

"ต้องขออภัยเป็นอย่ำงย่ิง กัวฮูหยิน ข้ำหำได้เห็นด้วยกับสิ่งท่ี 

ท่ำนว่ำไม่" เฉินอิ๋งไม่ไว้หน้ำเฉิงซื่อแม้แต่น้อย นำงพูดพลำงชูป้ำยทอง 

ส่องประกำยวับวำวท่ีมีอักษรค�ำว่ำ 'เสินท่ัน' สองค�ำสลักอยู่ทำงด้ำนบน 

ขึ้นเหนือศีรษะ

ทุกคนต่ำงนิ่งดูกำรเคลื่อนไหวนอกเหนือควำมคำดหมำยของนำง

เฉิงซื่อตะลึงลำนทันใด

เฉนิอิง๋ชปู้ำยทอง กวำดตำมองไปรอบๆ น�ำ้เสยีงหนักแน่นกระจ่ำงชดั  

"ป้ำยทองพระรำชทำนอยู่ท่ีนี่  ข ้ำคุณหนูสำมสกุลเฉิน สมญำนำม 

พระรำชทำนเสินทั่น ขอประกำศว่ำใต้น�้ำนี้มีคนตำย"

เสียงฮือดังลั่น ริมน�้ำเต็มไปด้วยเสียงเซ็งแซ่

คนตาย?!

สระบัวมรกตจวนซิงจี้ป๋อมีศพคนฝังอยู่ภายใน? หน�าซ�้าเส้นผม 

คนตายนั้นยังพันอยู่บนรองเท้าของสตรีสูงศักดิ์

สองแม่ลูกสกุลหลิวต่ำงพำกันใบหน้ำซีดเผือด หลิวฮูหยินร่ำงกำย

โงนเงน หลิวซวงกรีดร้องรำวกับคนเสียสติ นำงถอยกรูดไปทำงด้ำนหลัง
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อย่ำงเอำเป็นเอำตำย คล้ำยต้องกำรพำตัวไปให้พ้นจำกเส้นผมที่เก่ียว 

กระหวัดอยู่บนรองเท้ำนั่น

เฉนิอิง๋รบีย่ืนมอืกดนำงไว้ ย้ิมมมุปำกให้กับนำง เผยรอยย้ิมท่ีคิดว่ำ

เป็นมิตรที่สุดให้กับอีกฝ่ำย "ไม่ต้องกลัว ข้ำจะช่วยเอำเส้นผมคนตำยนั่น

ออกให้เอง"

นำงไม่ย้ิมยังพอว่ำ พอย้ิมหลิวซวงก็สองตำเหลือกข้ึน ร่ำงเอน 

หงำยไปทำงด้ำนหลัง ตกใจเป็นลมหมดสติไปในทันที

เสยีงหวดีร้องตกใจดงัขึน้อกีหลำยครัง้หลำยครำว บำงคนถึงกับคดิว่ำ 

เส้นผมคนตำยนั่นขยับได้ ตกใจจนหน้ำซีดปำกเขียว กรีดร้องออกมำ 

ไม่หยุด ในเวลำนั้นเรื่องรำวแปลกประหลำดท่ีเคยได้ยินได้ฟังมำในอดีต 

ล้วนผุดโผล่ขึ้นในสมอง ย่ิงคิดก็ย่ิงชวนหวำดผวำ ริมฝั่งชุลมุนชุลเก 

หมดสิน้ บรรดำคณุหนทูีต่่ำงอกสัน่ขวัญแขวนพวกน้ันบ้ำงก็หนัหลงัออกว่ิง  

บ้ำงก็กรีดร้องไม่อำจขยับแข้งขำ ที่ตกใจร้องไห้ย่ิงมีจ�ำนวนนับไม่ถ้วน  

ในเวลำเดยีวกันก็มพีวกทีเ่หน็หลวิซวงสลบไปพยำยำมตรงเข้ำมำด ูท�ำเอำ

คนเบียดคน คนชนคน สับสนวุ่นวำยไปหมด

กัวปิงทนต่อไปไม่ไหว นำงหันหลังมองกลับไปทำงเฉินอ๋ิง สองตำ

เบิกโพลงตวำดเสียงดังด้วยควำมโมโห "เจ้ำเป็น..."

"พ่ีใหญ่ช้ำก่อน" กัวหนิงเอ่ยปำกปรำมผู้เป็นพ่ี นำงทอดตำมองไป

ยังมือที่ยกสูงของเฉินอิ๋ง

ป้ำยทองพระรำชทำนส่องสะท้อนอยู่กับแสงแดดเจิดจ้ำยำมบ่ำย

ชวนให้ดวงตำพร่ำเลือน

ทันใดนั้นกัวปิงก็นึกขึ้นได้ คุณหนูสำมสกุลเฉินผู้นี้คือ 'เสินท่ัน' ท่ี

ฮ่องเต้หยวนจยำมีรับสั่งให้ 'สืบคดีได้อย่ำงอิสระ'
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แม้แต่ฝ่ำบำทก็ยังมรีบัสัง่เช่นน้ัน ต่อให้เชญิองค์หญิงใหญ่ออกหน้ำ

ก็เชื่อว่ำคงไม่อำจท�ำอะไร 'เสินทั่น' ที่ฝ่ำบำททรงแต่งตั้งผู้นี้ได้

กัวปิงสีหน้ำเขียวคล�้ำขึ้นมำทันที สำยตำทอดไกลไปที่นอกฝูงชน 

นำงเห็นสกุลหวังสองพี่น้องที่ยืนเคียงไหล่อยู่ด้วยกัน

ไม่เพียงป้ำยทองพระรำชทำน หำกยังมสีกุลหวังอกี จวนซงิจีป๋้อวันนี ้

นับว่ำโชคร้ำยยิ่งยวดแล้ว ถึงกับเชิญเทพมำสององค์ ยำมนี้คิดเชิญกลับ  

ไหนเลยจะท�ำได้ง่ำยๆ

คนที่สีหน้ำย�่ำแย่เช่นเดียวกับกัวปิงยังมีเฉิงซื่ออีกคน

นำงหันมองไปทำงเรือนรับรอง หลังจำกครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนำงก็ 

กวักมือเรียกหญิงรับใช้สูงวัยผู้หนึ่งมำกระซิบสั่งอะไรบำงอย่ำง ก่อนที ่

อีกฝ่ำยจะรีบจำกไปทันที

เฉิงซื่อขมวดหัวคิ้ว หันหลังมองไปทำงเฉินอิ๋งอีกครำ

ยำมนี้เฉินอิ๋งก�ำลังสวมถุงมือท่ีนำงท�ำขึ้นเอง หยิบเอำเส้นผมนั่น 

ขึ้นมำจำกรองเท้ำของหลิวซวงอย่ำงระมัดระวัง

เพรำะอีกฝ่ำยเป็นลมหมดสติไปแล้ว เฉินอิ๋งจึงรวบรวมหลักฐำน 

ได้สะดวกง่ำยดำย

ส่วนหลิวฮูหยินยำมนี้ตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อ รู้ก็แต่เพียงร�่ำไห้กอด 

ผู้เป็นบุตรี ไหนเลยจะมีเวลำสนใจเฉินอิ๋ง

หลงัดงึเส้นผมกลุม่นัน้ออกเป็นท่ีเรยีบร้อย เฉนิอิง๋ก็ชมูนัข้ึนส่องเข้ำ

กับแดดพลำงพิจำรณำดูมันโดยละเอียด

ชำยหญิงในยุคสมัยนี้ล้วนแต่ไว้ผมยำว ตอนนี้นำงยังอนุมำนไม่ได้

ว่ำเจ้ำของเส้นผมน้ีเป็นชำยหรือหญิง มีเพียงสิ่งเดียวท่ีนำงบอกได้คือ 

ศพดังกล่ำวนั้นยังคงอยู่ในน�้ำ เพรำะเฉินอิ๋งพบว่ำบริเวณโคนผมยังมี
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อนุภำคขนำดเล็กคล้ำยเกิดจำกผิวหนังเกำะอยู่

เฉินอิ๋งยิ้มมุมปำกด้วยควำมเคยชิน

ปกติควำมเร็วในกำรเน่ำเปื่อยของซำกศพจะเรียงกันตำมล�ำดับ 

จำกหนึ่งที่โล่งแจ้ง สองในน�้ำ แปดใต้ดิน

นั่นก็หมำยควำมว่ำซำกศพท่ีปล่อยไว้ในที่โล่งแจ้ง ควำมเร็วของ 

กำรเน่ำเป่ือยจะเกิดขึน้เรว็ทีส่ดุ รองลงมำคือในน�ำ้ และทีช้่ำท่ีสดุคอืใต้ดนิ

แน่นอนว่ำนีไ่ม่อำจเหมำรวมได้ทัง้หมด หำกศพจมอยู่ในน�ำ้ท่ีลึกมำก 

อย่ำงในทะเลลึกที่อุณหภูมิใกล้ถึงศูนย์องศำ ศพย่อมหยุดกำรเน่ำเปื่อย 

อกีทัง้ยังได้รบักำรรกัษำเป็นอย่ำงด ี เหมอืนอย่ำงกรณท่ีีเกิดขึน้ในยุคปัจจบุนั 

ท่ีสำมำรถน�ำร่ำงไร้วิญญำณของลกูเรอืหลำยคนออกจำกเรือด�ำน�ำ้ครูสก์

ที่เกิดเหตุขัดข้องจมอยู่ในน�้ำมำเป็นเวลำหนึ่งปีนั้นได้ในสภำพสมบูรณ์*

* เหตุกำรณ์เรือด�ำน�้ำคูรสก์ (Kursk) ของรัสเซียจมลงในทะเลแบเรนตส์เมื่อปี 2000 หลังจำกเกิดเหต ุ
ตอร์ปิโดระเบดิระหว่ำงซ้อมรบท�ำให้ลกูเรอืทัง้ 118 คนเสยีชวิีต รวมถึง 23 คนท่ีรอดจำกเหตุระเบดิแต่เสยีชวีติ 
จำกกำรขำดออกซิเจน
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จำกควำมรู้ทำงด้ำนนิติเวชศำสตร์ที่เฉินอิ๋งได้มำจำกคุณนักสืบ  

นำงพออนมุำนได้ว่ำศพดงักล่ำวน่ำจะตกน�ำ้มำเมือ่สองถึงสำมเดอืนก่อน

อันที่จริงเรื่องน้ีจ�ำเป็นต้องใคร่ครวญถึงสภำพน�้ำด้วย ภำยใต้

เงื่อนไขท่ัวไป ศพที่อยู่ในน�้ำนิ่งจะเน่ำเปื่อยเร็วกว่ำเล็กน้อย ทว่ำสถำนท่ี 

ที่หลิวซวงตกลงไปนั้นเป็นน�้ำไหล ด้วยเหตุนี้เฉินอิ๋งถึงสันนิษฐำนออกมำ

เช่นนั้น

ขณะที่นำงพินิจพิจำรณำดูเส้นผมน่ัน ข้ำงหูก็มีเสียงเฒ่ำชรำของ

ใครบำงคนดังขึ้น

"เจ้ำสำม เจ้ำก�ำลังท�ำอะไรอยู่" นั่นเป็นเสียงของฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่

เฉินอิ๋งตกใจเล็กน้อย นำงเงยหน้ำมองไปเห็นฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ี 

มือวำงอยู่บนแขนของสวี่ซื่อ ที่อยู่ข้ำงๆ คือเสิ่นซื่อกับหลิ่วซื่อที่ต่ำงพำกัน

ตื่นตระหนกจนหน้ำถอดสี ทั้งหมดต่ำงยืนดูนำงอยู่ห่ำงออกไปไม่ไกล

76
คนจากที่ว ่าการ
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พวกนางมาได้เช่นไรกัน

หลังครุ่นคิดเพียงไม่นำน เฉินอิ๋งก็กวำดตำมองไปทำงเฉิงซื่อ

เชือ่ว่ำอีกเดีย๋วทีจ่ะตำมมำต้องเป็นองค์หญิงใหญ่แน่ นกึไม่ถึงเฉิงซือ่ 

จะใช้วิธีเช่นนี้เชิญฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่มำ

แทนท่ีจะใช้อ�ำนำจกดหัวผู้อื่น นำงกลับปล่อยให้ค�ำว่ำ 'ผู้อำวุโส' 

กับ 'กตัญญู' พูดจำแทน วิธีกำรเช่นนี้ของเฉิงซื่อนับว่ำฉลำดเฉลียวยิ่งนัก

ทว่ำเหน็ได้ชดัว่ำนำงเข้ำใจเฉนิอิง๋ผดิ คดิว่ำเฉนิอิง๋จงใจฉวยโอกำส

ก่อเรื่อง ตั้งใจจะเป็นอริกับจวนซิงจี้ป๋อ

ดูท่ำในสำยตำฮูหยินจวนป๋อผู้นี้ชีวิตคนหำได้สลักส�ำคัญอันใดไม่ 

หน้ำตำของจวนซิงจี้ป๋อต่ำงหำกถึงจะเรียกว่ำส�ำคัญ

พอคิดได้เช่นนี้มุมปำกของเฉินอิ๋งก็ยกกลับไปอยู่ยังองศำแปลก

ประหลำดพิลึกพิลั่นนั่นอีกครั้ง

ควำมคิดของนำงตรงกันข้ำมกับควำมคิดของเฉิงซื่อ

นำงค้อมกำยน้อยๆ ให้กับฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่ แต่คนกลับยังคงหยุดอยู่

ที่เดิม น�้ำเสียงสงบนิ่งกล่ำวว่ำ "เรียนท่ำนย่ำ หลำนท�ำตำมพระบัญชำ 

ของโอรสสวรรค์ พบคดีสืบคดี สืบคดีได้อย่ำงอิสระ"

"ที่แท้ก็เช่นนี้" ฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่พยักหน้ำ หลังจำกครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง

นำงก็หันกลับไปสั่ง "ตำมคนมำช่วยคุณหนูสำมสักหลำยๆ คน อย่ำให้ 

นำงต้องท�ำงำนล�ำพังผู้เดียว" พูดจบนำงก็หันไปทำงเฉิงซื่อช้ำๆ พลำงยิ้ม

ขออภัย "เดก็ผูน้ีช้อบก่อเรือ่งวุน่อยู่เป็นประจ�ำ ทว่ำรบัสัง่ฝ่ำบำทเหนอือืน่ใด  

ข้ำ...ไม่อำจยื่นมือเข้ำสอดได้จริงๆ"

นึกไม่ถึงว่าจะเลือกทิ้งเฉินอิ๋งไว้ที่นี่อย่างเด็ดขาดชัดแจ้งเยี่ยงนี้!

เฉงิซือ่ตกตะลงึจนสองตำเบกิโพลง ขณะก�ำลงัจะพูดอะไรบำงอย่ำง 
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จู่ๆ  หญิงรบัใช้สงูวัยผูห้นึง่ก็ว่ิงมำจำกอกีด้ำน เอ่ยปำกด้วยสีหน้ำตืน่ตระหนก 

ว่ำ "เรียน...เรียนฮูหยิน คนของที่ว่ำกำรเมืองหลวง...พวกเขำ...สวมชุด

ขุนนำงมำบอกว่ำต้องกำร...ต้องกำรมำสืบคดี"

"เจ้ำว่ำอะไรนะ! ที่ว่ำกำรเมืองหลวง? สืบคดี?" เฉิงซื่อไม่นึกสนใจ 

ฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่อีก ใบหน้ำซีดขำวจ้องมองหญิงรับใช้สูงวัยผู้นั้นด้วย 

สำยตำร้อนรน น�้ำเสียงแปรเปลี่ยนไม่ปกติ "พวกเขำมำได้เช่นไร ในจวน

เกิดเรื่องขึ้นอย่ำงนั้นหรือ หรือว่ำซื่อจื่อ..."

พูดถึงตรงนี้จู่ๆ นำงก็ชะงักค้ำง มองดูคุณหนูหวังสองพี่น้องที่ยืนดู

อยู่ไกลๆ ด้วยสีหน้ำหวำดหวั่น อำรมณ์โกรธขึ้งเดือดดำลฉำยลึกอยู่ใน 

แววตำ 

"ไม่...เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับซื่อจื่อ..." พอเห็นผู้เป็นนำยคิดไปถึงเรื่องอื่น 

หญิงรับใช้สูงวัยผู้น้ันก็รีบส่ำยหน้ำ นำงพูดพลำงช�ำเลืองมองเฉินอิ๋ง 

ครำหนึ่งก่อนจะกระซิบตอบ "เรียนฮูหยิน เก่ียวกับศพ...ในน�้ำ...คนของ 

ที่ว่ำกำร...ไม่รู้เพรำะเหตุใด...รู้หมดแล้ว"

ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้

เฉงิซ่ือถอนหำยใจออกมำครำหน่ึง หลงัจำกครุน่คดิซ�ำ้อกีครำนำงก็

โมโหแทบจะเป็นลม

คุณหนูสำมสกุลเฉินผู้นี้ร้ำยกำจจริงๆ ไม่พูดไม่จำ ไม่ปรึกษำอันใด

กับคนจวนซิงจี้ป๋อสักค�ำก็ไปเรียกเจ้ำหน้ำท่ีจำกท่ีว่ำกำรเมืองหลวงมำ 

ตำมอ�ำเภอใจแล้ว

ในน�้ำมีศพอยู่จริงหรือไม่นั้นไม่ต้องพูดถึง เพียงเท่ำน้ีจวนซิงจี้ป๋อ 

ก็เสียหน้ำยิ่งแล้ว

ยิ่งคิดเฉิงซื่อก็ยิ่งโมโห
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จวนเฉิงกั๋วกงหมำยใจให้งำนฉลองวันเกิดของนำงจบไม่สวย จงใจ

หักหน้ำจวนซิงจี้ป๋อของพวกนำงชัดๆ!

"เจ้ำมัน..." เฉิงซื่อชี้นิ้วมำทำงเฉินอิ๋ง นิ้วของนำงสั่นระริกไม่หยุด  

ทว่ำพูดออกมำได้เพียงสองค�ำนำงก็จนปัญญำไม่อำจพูดต่อ

ถึงตอนอยู่บ้ำนมำรดำนำงจะคุ้นชินกับทักษะด่ำคน ทว่ำยำมนี ้

เวลำนี้นำงกลับด่ำไม่ออก

อยู่ต่อหน้ำป้ำยทองพระรำชทำนในมืออีกฝ่ำย นำงไหนเลยจะกล้ำ

ถ่มถุยวำจำสกปรกอันใด

ทว่ำหำกไม่ด่ำ เพลิงโทสะในใจคงมีแต่จะลุกโชน นำงย่อมรู้สึกว่ำ

ตนเองไม่เอำไหน ได้แต่ปล่อยให้งำนฉลองวันเกิดดีๆ ที่จัดข้ึนถูกคนท�ำ 

ปั่นป่วนจนตกอยู่ในสภำพเช่นนี้

"ขอกัวฮูหยินอย่ำได้เข้ำใจผิด ข้ำหำได้มีเจตนำอื่นใดไม่ เพียงแค่

ใคร่สืบสวนควำมจริงให้กระจ่ำงเท่ำน้ัน" เฉินอิ๋งอธิบำยให้อีกฝ่ำยฟัง  

นำงมิได้คิดจะมีเรื่องกับผู้ใด เพรำะต่อให้ที่นี่เป็นวังหลวง ขอเพียงมีศพ 

ไม่ว่ำเช่นไรนำงก็ต้องตรวจสอบ

นี่เป็นค�ำพูดที่ออกมำจำกใจนำง ทว่ำส�ำหรับเฉิงซื่อแล้ว ค�ำพูดน้ี

เสียดแทงหูยิ่งนัก

เพียงแต่ในเวลำน้ีขณะนี้ ต่อให้นำงมีถ้อยค�ำด่ำทอนับร้อยนับพัน 

นำงก็ไม่อำจเอำมันออกมำใช้ได้ ท�ำได้ก็แต่เพียงย้ิมข่ืนชักมือกลับ  

ส่ำยหน้ำเอ่ย "คุณหนูสำมพูดให้ขบขันแล้ว" นำงกวำดตำไปบนผิวน�้ำ  

พูดน�้ำเสียงรำบเรียบต่อว่ำ "คุณหนูสำมยืนกรำนหนักแน่นว่ำใต้น�้ำนี ้

มีศพคนตำย หำกพูดผิดเล่ำ เจ้ำจะรับผิดชอบเช่นไร"

"ข้ำมั่นใจย่ิง ใต้น�้ำต้องมีศพคนตำยแน่นอน" เฉินอิ๋งก้มหน้ำ 
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จัดเส้นผมคนตำยที่อยู่ในมือ สีหน้ำมั่นอกมั่นใจ

พอได้ยินเช่นนั้นเฉิงซื่อก็รู ้สึกกลัดกลุ้มขึ้นมำทันที อย่ำงไรนำง 

ก็เป็นนำยหญิงของจวน เรื่องรำวภำยในนำงย่อมรู้ดีกว่ำใคร ในน�้ำมีศพ 

หรือไม่มีนั้น เรื่องนี้...

นำงส่ำยหน้ำ ปรำมตนเองไม่ให้คิดต่อ

แผนกำรหนึง่เดยีวในเวลำนีค้อืต้องกล้อมแกล้มผ่ำนเรือ่งนีไ้ปให้ได้

เสียก่อน นอกจำกนี้กับคนที่ต้องเตือนให้รู้ตัวล่วงหน้ำอย่ำงไรก็ต้องเตือน 

หำกถึงครำวจะได้ไม่แตกตื่นวุ่นวำย

ขณะท่ีเฉิงซื่อก�ำลังครุ ่นคิด หญิงรับใช้สูงวัยคนเดิมกลับขยับ 

เข้ำมำใกล้ เอ่ยปำกกระซิบแผ่วเบำย่ิงว่ำ "นำยท่ำนก�ำลังพูดคุยกับ 

เหล่ำเจ้ำหน้ำที่อยู่ทำงด้ำนหน้ำ แต่เพรำะคนพวกนั้นมำกันไม่ใช่น้อย  

นำยท่ำนเกรงว่ำจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง จึงสั่งให้หัวหน้ำพ่อบ้ำนส่งแขก 

ออกไปก่อน นำยท่ำนให้ผู้น้อยมำถำมฮูหยิน ไม่ทรำบว่ำฮูหยินคิดว่ำ

จ�ำเป็นต้องรบกวนองค์หญิงใหญ่ให้ช่วยเสด็จออกมำรับสัง่อะไรสกัหน่อย

หรือไม่"

เฉงิซือ่ขมวดคิว้ มอืทีซ่่อนอยู่ในแขนเสือ้กุมแน่น ปลำยเลบ็แหลมๆ 

จิกอยู่บนอุ้งมือ เจ็บปวดอยู่น้อยๆ

ไม่อำจเลีย่ง งำนนีไ้ม่ว่ำเช่นไรก็คงต้องให้ลกูสะใภ้ผู้สูงศกัดิข์องนำง

ออกหน้ำแล้ว

นำงกัดริมฝีปำกตนเอง ขณะก�ำลังจะเอ่ยปำกเรียกคน จู่ๆ เฉิงซื่อ

ก็ได้ยินเสียงใครบำงคนพูดขึ้น "ท่ำนแม่ ท�ำเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขำด"

เฉิงซื่อน่ิงไปชั่วขณะ ครั้นหันหน้ำกลับไปก็พบกัวปิงผู ้เป็นบุตรี  

ไม่รู ้ว่ำอีกฝ่ำยมำถึงท่ีนี่ตั้งแต่เมื่อใด นำงเดินเข้ำมำพลำงส่งสำยตำ 
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ให้กับตนเอง

เพรำะก�ำลงัหงดุหงดิกลดักลุม้ เฉงิซือ่จงึไม่ทนัได้ครุ่นคดิถ่ีถ้วนอนัใด  

นำงขมวดหัวคิ้วถำมว่ำ "เจ้ำมำท�ำอะไรที่นี่"

พอเห็นผู้เป็นมำรดำไม่เข้ำใจควำมหมำยของตนเองเช่นนั้น นำงก็

กดเสียงกระซิบลงท่ีข้ำงหูอีกฝ่ำย "ท่ำนแม่ หำกเชิญองค์หญิงใหญ่มำ 

พระองค์ย่อมล�ำบำกพระทยั" ขณะก�ำลงัพูดนำงก็แอบบุย้ใบ้ส่งสญัญำณ

ไปทำงสกุลหวังสองพ่ีน้อง น�้ำเสียงย่ิงกดต�่ำแผ่วเบำลงไปอีก "ท่ำนแม่ดู 

คนของสกุลหวังยืนอยู่ท่ีนั่น ไม่ว่ำองค์หญิงใหญ่จะฐำนะสูงส่งเพียงใดก็ 

ไม่อำจยุ่งวุ่นวำยกับเรือ่งรำวในรำชส�ำนักได้ และย่ิงไม่อำจยกมอืวำดเท้ำ 

ควบคุมบงกำรขุนนำงรำชส�ำนัก หำไม่แล้วต้องมีคนยื่นฎีกำกล่ำวโทษ

พระองค์แน่"

เฉงิซ่ือตะลงึนิง่มองไปทำงคณุหนูหวังสองพ่ีน้องอยู่ครูห่นึง่ จู่ๆ  นำงก็ 

รำวกับได้รับกำรเจิมกระหม่อม เหงื่อเย็นซึมทั่วทั้งแผ่นหลัง

นำงไม่ทันได้นึกถึงเรื่องนี้จริงๆ

สถำนกำรณ์ในเวลำนี้ องค์หญิงใหญ่ไม่ทรงออกหน้ำก็ยังพอว่ำ  

แต่หำกทรงออกหน้ำมำ ถึงตอนนั้นเรื่องรำวยิ่งต้องยุ่งยำกมำกขึ้นไปอีก
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ขณะท่ีเฉิงซื่อก�ำลังครุ่นคิดว่ำควรท�ำเช่นไรต่อ นำงก็พบว่ำบริเวณ

มุมระเบียงที่อยู่ห่ำงออกไปไม่ไกลมีเงำร่ำงของนำงข้ำหลวงในอำภรณ ์

สีเขียวผู้หนึ่ง อีกฝ่ำยแลดูคุ้นตำอยู่ไม่ใช่น้อย เฉิงซื่อจ�ำได้ว่ำอีกฝ่ำย 

ติดตำมอยู่ข้ำงกำยองค์หญิงใหญ่เสมอมำ

นำงข้ำหลวงผู ้นั้นพอเดินไปถึงมุมระเบียงจู ่ๆ นำงก็หยุดฝีเท้ำ  

ไม่มีทท่ีำว่ำจะเดนิขึน้หน้ำต่อ ท�ำเพียงแสดงคำรวะมำทำงเฉงิซือ่อยู่ไกลๆ 

คล้ำยก�ำลังรอให้คนตรงเข้ำไปหำ

กัวปิงเห็นแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องให้เฉิงซื่อเอ่ยปำกเตือน นำงก็รีบน�ำ

สำวใช้ตรงดิ่งเข้ำไปหำอีกฝ่ำย

หลังจำกพูดคุยกันอยู่สองสำมประโยค นำงข้ำหลวงผู้นั้นก็หันหลัง

เดินจำกไป

เฉงิซือ่สองตำจบัจ้องอยู่บนร่ำงของผูเ้ป็นบตุร ีครัน้อกีฝ่ำยเข้ำมำใกล้ 

77
ทิ้งคนไว้ให้



26 ออกจากจวนมาไขคดี 2

นำงก็เอ่ยปำกถำมทันที "องค์หญิงใหญ่ทรงทรำบเรื่องแล้วหรือ"

ในยำมนี้นำงยังคงหวังว่ำตนเองจะมีโชค องค์หญิงใหญ่สำมำรถ

ออกหน้ำจัดกำรกับเรื่องรำวที่เกิดขึ้นได้ ทำงที่ดีคือสำมำรถคิดหำหนทำง

ขับไล่เจ้ำหน้ำที่จำกที่ว่ำกำรพวกน้ันออกไปได้ ทว่ำค�ำตอบของกัวปิง 

กลับท�ำนำงผิดหวังยิ่ง

"พระองค์เสด็จกลับไปก่อนหน้ำน้ีแล้ว" กัวปิงตอบ สีหน้ำยังคง 

สงบน่ิง "เพียงให้นำงข้ำหลวงผูน้ัน้มำบอกท่ำนแม่ว่ำรูสึ้กไม่สบำย ต้องกำร 

จะกลับไปพักผ่อน"

ค�ำพูดดงักล่ำวมใิช่ประกำศชดัอยู่หรอืไรว่ำไม่ต้องกำรมส่ีวนเก่ียวข้อง 

กับเรื่องนี้

เฉงิซ่ือยนืไม่สบอำรมณ์อยู่ครูห่นึง่ ก่อนจะถอนหำยใจและตบหลงัมอื 

ของกัวปิงเบำๆ "คนที่มองสถำนกำรณ์ออกสุดท้ำยก็ไม่พ้นลูกแม่"

กัวปิงเองก็รู้สึกหงุดหงิดใจเช่นเดียวกัน นำงแค่ถอนหำยใจไม่ทัน

เท่ำนั้น

ครั้นกวำดตำมองไปรอบๆ นำงก็พบว่ำบรรดำอิสตรีที่ล้อมวงดู

สถำนกำรณ์อยู่ข้ำงๆ เหล่ำนั้นยำมนี้ก�ำลังเรียกสำวใช้เตรียมตัวกล่ำว 

ค�ำอ�ำลำ ซย่ำซื่อสะใภ้ใหญ่ยืนตะลึงลำนหน้ำซีดอยู่ริมน�้ำ ส่วนเหล่ำ 

นำยหญิงที่ยืนอยู่รอบตัวนำงก็คงคิดขอตัวลำกลับเช่นกัน ท่ำทำงของ 

ซย่ำซื่อยำมนี้เห็นได้ชัดว่ำจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว คงรับมือกับเร่ืองรำว

ที่เกิดขึ้นยำกล�ำบำกไม่ใช่น้อย

หลังรวบรวมสติครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง กัวปิงก็กระซิบบอกกับเฉิงซื่อ 

"ท่ำนแม่ ในเมื่อคนของที่ว่ำกำรมำแล้ว เกรงว่ำอีกไม่นำนพวกเขำย่อม 

เข้ำมำในสวนเพื่อสืบคดี ลูกว่ำทำงที่ดีพวกเรำควรรีบส่งแขกออกไปก่อน 
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จะได้ไม่ต้องมคีณุหนแูละฮหูยินบ้ำนใดพบเหน็ให้น�ำไปพูดเป็นเร่ืองข�ำขันได้"

นำงช้ีไปที่ริมน�้ำพลำงพูดเสียงแผ่ว "ส่วนท่ีน่ีก็ควรใช้ม่ำนล้อมไว้ 

หลังจำกนั้นท่ำนแม่ก็ค่อยส่งคนแจ้งข่ำวไปยังเรือนต่ำงๆ ห้ำมไม่ให ้

พวกบ่ำวไพร่วิ่งวุ่นไปโน่นมำนี่ นอกจำกนี้ที่วัดจิ่วหวำนั่น พวกเรำบริจำค

เงินทองให้พวกเขำไม่ใช่น้อย ท่ำนแม่สำมำรถให้คนส่งจดหมำยไปที่นั่น

ล่วงหน้ำ หำกในน�้ำมีอะไรขึ้นมำจริงจะได้เชิญภิกษุชั้นผู้ใหญ่สักหลำยๆ 

รูปมำท�ำพิธีสวดศพ"

เพียงค�ำพูดไม่ก่ีประโยค กัวปิงก็จัดแจงเตรียมกำรทุกอย่ำงได้

สมบูรณ์พร้อม

เฉงิซือ่ฟังพลำงพยักหน้ำไม่หยุด หลงัจำกน้ันนำงก็กุมมอืกัวปิงบอก 

"ลูกแม่รู้เหตุรู้ผลย่ิงนัก เช่นน้ันก็ท�ำตำมท่ีเจ้ำว่ำ แม่ตอนนี้จิตใจกระวน 

กระวำยหมดสิ้น ไม่มีเรี่ยวมีแรง อีกเดี๋ยวแม่จะให้พี่สะใภ้ของเจ้ำตำมแม่

กลับไป งำนนี้คงต้องล�ำบำกพวกเจ้ำให้ช่วยส่งแขกแทนแม่แล้ว"

กัวปิงรับปำกรวดเร็วพลำงเรียกสำวใช้เข้ำมำส่ังงำน ส่วนเฉิงซ่ือ 

ก็เดินสีหน้ำไม่สู้ดีตรงไปหยุดอยู่ข้ำงซย่ำซื่อ บอกอีกฝ่ำยท่ีสีหน้ำย�่ำแย่

พอๆ กันให้ตำมนำงไป

ในเวลำเดียวกัน เฉินอิ๋งก็เดินไปหยุดอยู่หน้ำฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่ กล่ำว 

ด้วยน�ำ้เสียงแผ่วเบำว่ำ "ท่ำนย่ำ เรื่องนีก้ว่ำจะจัดกำรลลุ่วงได้อำจตอ้งใช้

เวลำสักเล็กน้อย หลำนเกรงว่ำกว่ำจะกลับจวนได้ก็คงสำย ทำงท่ำนแม่

อย่ำงไรก็ต้องรบกวนท่ำนย่ำแล้ว"

"ไม่ต้องเป็นห่วง" ฮูหยินผู ้เฒ่ำสว่ีพยักหน้ำ หำงตำช�ำเลืองดู 

คุณหนูสกลุหวังสองพีน้่องทีย่นือยู่นอกฝูงชน รอยยิ้มจำงๆ ปรำกฏอยู่บน

ใบหน้ำคล้ำยชื่นชม "สหำยตัวน้อยทั้งสองของเจ้ำนับว่ำมีคุณธรรมยิ่งนัก 
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อีกสองสำมวันหำกมีเวลำเจ้ำก็เชิญพวกนำงไปเที่ยวเล่นท่ีจวนเสียสิ  

ยำมนี้ดอกไม้ในสวนของพวกเรำเบ่งบำนงดงำมมิใช่น้อย"

ได้ยินเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็ตะลึงไปชั่วขณะ นำงก้มหน้ำตอบ "ท่ำนย่ำ

สำยตำเฉียบแหลม หลำนทรำบแล้ว"

ฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีเป็นหญิงชรำสติปัญญำปรำดเปรื่องโดยแท้ แค่ 

มองปรำดเดียวก็เข้ำใจถึงเล่ห์กลของเฉินอ๋ิงกับสกุลหวังสองพ่ีน้องได ้

ทะลุปรุโปร่ง

ถูกแล้ว เมือ่ครูเ่ฉนิอิง๋ได้ให้จอืสอืส่งจดหมำยไปให้สองคณุหนสูกุลหวงั  

ให้พวกนำงส่งคนไปแจ้งต่อที่ว่ำกำร ถึงได้ตำมเจ้ำหน้ำที่มำที่นี่ได้

ชีวิตคนส�ำคัญ ไหนเลยจะเห็นเป็นเรื่องล้อเล่นได้

เพรำะไม่ต้องกำรให้เรือ่งน้ีผ่ำนเลยไปง่ำยๆ เพียงเพรำะข้ออ้ำงมัว่ๆ 

ของจวนซิงจี้ป๋อ ดังนั้นเฉินอ๋ิงถึงได้ร้องเรียนต่อที่ว่ำกำร ท�ำเรื่องน้ีให้ 

กลำยเป็นเรื่องใหญ่

เพรำะมีแต่ท�ำเช่นนี้เท่ำนั้นนำงถึงจะสืบหำควำมจริงได้

"สำวใช้สองคนของเจ้ำเล่ำ" ฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่ถำมข้ึนอีกครำพลำง 

มองดูข้ำงกำยเฉินอิ๋ง

เฉินอิ๋งรู้ว่ำฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่ก�ำลังถำมถึงจือสือกับสวินเจิน นำงตอบ

ด้วยน�้ำเสียงแผ่วเบำว่ำ "เรียนท่ำนย่ำ เมื่อครู่หลำนให้พวกนำงไปจัดกำร

เรื่องบำงอย่ำง เชื่อว่ำอีกไม่นำนก็คงกลับมำเจ้ำค่ะ"

จอืสอืรบัผดิชอบส่งข่ำว ส่วนสวินเจนิน้ันเฉนิอิง๋กลบัส่งนำงไปสบืข่ำว

ศพจมอยู่ในน�้ำนำนนับเดือนแต่กลับไม่มีใครสนใจถำมหำ เมื่อ

พิจำรณำจำกจุดนี้ย่อมรู้ได้ว่ำผู้ตำยมีฐำนะต�่ำต้อย เป็นไปได้มำกว่ำ 

อำจเป็นบ่ำวไพร่ในจวนซิงจี้ป๋อ ในเมื่อเป็นกำรสืบข่ำวเก่ียวกับบ่ำวไพร่ 
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เช่นนั้นให้บ่ำวไพร่ไปสืบข่ำวย่อมเหมำะสมที่สุด

นอกจำกน้ีเฉินอิ๋งยังกังวลว่ำหลังจำกน้ีจวนซิงจี้ป๋ออำจสั่งพวก 

บ่ำวไพร่ให้ปิดปำกให้สนิท ดังนั้นนำงจึงสั่งสวินเจินให้รีบไปสอบถำม

รวบรวมข่ำวสำรให้ได้มำกที่สุดก่อน

ครั้นได้ยินเช่นนั้นใบหน้ำท่ีเต็มไปด้วยร้ิวรอยยับย่นของฮูหยิน 

ผู้เฒ่ำสวี่ก็ปรำกฏร่องรอยวิตกกังวลเล็กๆ นำงกล่ำวออกมำช้ำๆ "สำวใช้

สองคนน้ันอำยุยังน้อย เกรงว่ำพวกนำงจะท�ำงำนน้ีไม่ไหว เอำเช่นนี ้

ก็แล้วกัน ย่ำจะทิ้งคนไว้ให้เจ้ำเพ่ิมอีกคน มีนำงอยู่ด้วย เจ้ำย่อมเท่ำกับ 

มีแขนขำเพิ่ม"

ไม่รอให้เฉินอิ๋งตอบ ฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่ก็กวักมือเรียกมำมำที่แต่งกำย

ทะมดัทะแมงท่ำทำงกระฉบักระเฉงนำงหน่ึงมำพลำงบอก "เจ้ำอยู่เป็นเพ่ือน 

คุณหนูสำม"

มำมำผู้นั้นรีบรับค�ำ ฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีกระซิบบอกอะไรบำงอย่ำงกับ

นำงสองสำมประโยค คล้ำยก�ำชับว่ำนำงควรท�ำอะไรบ้ำง

ขณะทีค่นทัง้สองก�ำลงัคยุกัน ในทีส่ดุเสิน่ซือ่ก็ทนไม่ไหว นำงค่อยๆ 

ขยับเข้ำมำจนมำหยุดอยู่ใกล้เฉินอิ๋ง ดวงตำวิบวับกะพริบปริบๆ เอ่ยถำม

ว่ำ "เจ้ำสำม เจ้ำจะอยู่ดูคนตำยอย่ำงนั้นหรือ"

"ใช่แล้วอำสะใภ้สำม" เฉินอิ๋งตอบหนักแน่น ท้ังยังอธิบำยซ�้ำ 

อีกประโยค "เพรำะหลำนได้รับมอบหมำยมำจำกฝ่ำบำท ให้สืบคดีที่เกิด

ภำยในเรือนในให้ละเอียด กำรสังเกตกำรณ์ศพคือก้ำวแรก หลังจำกน้ัน

ยังต้อง..."

"ว้ำย!" ยังไม่ทันพูดจบ เสิ่นซื่อก็ปิดจมูกกรีดร้องเกินจริงออกมำ  

"เจ้ำไม่รูส้กึขยะแขยงบ้ำงหรอืไร ได้ยนิว่ำศพนัน่แช่อยู่ในน�ำ้ตัง้หลำยเดอืน
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แล้วกระมัง ยำมนีไ้ม่เน่ำเป่ือยหมดสิน้แล้วหรอื เช่นน้ียังจะมอีะไรให้ดอูกี"

ได้ยินค�ำพูดเช่นน้ีเฉินอิ๋งก็จนปัญญำจะสำนต่อบทสนทนำ นำง 

ท�ำเพียงนิ่งเงียบ

สว่ีซื่อเองก็เดินเข้ำมำเช่นกัน นำงจับมือของเฉินอิ๋งเบำๆ ใบหน้ำ

งดงำมแลดูละมุนละไมเป็นทุกข์ ก�ำชับเสียงแผ่ว "เจ้ำสำม ไม่ว่ำจะท�ำ 

กำรใดต้องระมัดระวังตัวให้ดี"

ฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีไม่มีทำงปล่อยให้เหล่ำผู้อำวุโสอยู่ท่ีนี่แน่ สถำนท่ี

อย่ำงจวนซงิจีป๋้ออ่อนไหวย่ิงนกั จวนก๋ัวกงควรอยู่ให้ห่ำงเข้ำไว้ หำไม่แล้ว

อำจถูกลอบเล่นงำนได้

เฉินอิ๋งเข้ำใจควำมหมำยของฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่ และเชื่อว่ำเรื่องนี้นำง

สำมำรถจัดกำรได้ไม่น่ำจะมีปัญหำอันใด

นำงกวำดตำมองไปทำงด้ำนหลังของสว่ีซื่อ ถำมอย่ำงวิตกกังวล

เล็กๆ "พวกพี่ใหญ่เล่ำเจ้ำคะ เหตุใดถึงไม่เห็นพวกนำง"

พอได้ยินเช่นนัน้สว่ีซือ่ก็หน้ำเปลีย่นสไีปเลก็น้อย นำงยกผ้ำเชด็หน้ำ

ขึ้นซับมุมปำกเหมือนคิดปกปิดก่อนจะตอบออกมำด้วยน�้ำเสียงอ่อนโยน 

"เพรำะต้องลมตอนชมทะเลสำบ พอกลบัมำก็บ่นปวดหวั ข้ำเลยให้พวกนำง 

ขึ้นไปพักผ่อนอยู่บนรถม้ำ"

เฉินจิ่นอยู่ในช่วงเวลาส�าคัญอย่างการพูดคุยเรื่องการแต่งงาน  

ไม่เหมาะจะพูดคุยเหลวไหลไร้สาระ
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"พอได้แล้ว สะใภ้สำม พวกเจ้ำสองคนกลับไปได้แล้ว" คำดว่ำ 

เพรำะกลัวเสิ่นซื่อจะพูดอะไรไม่เหมำะไม่ควรออกมำ ฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีจึง

ส่งเสียงเรียก

เสยีงของฮหูยินผูเ้ฒ่ำสว่ีท�ำใบหน้ำท่ีเป่ียมไปด้วยอำรมณ์ควำมรู้สึก

ของเสิ่นซื่อกลับเป็นปกติขึ้นมำทันที

"ฮูหยินผู้เฒ่ำเรียกแล้ว ไม่ว่ำเช่นไรเจ้ำระวังตัวไว้หน่อยก็แล้วกัน" 

สว่ีซือ่กล่ำวอย่ำงอ่อนโยนพลำงตบมอืเฉนิอิง๋เบำๆ หลงัจำกนัน้ก็เดนิจำกไป 

พร้อมกับเสิ่นซื่อ

ฮหูยนิผูเ้ฒ่ำสว่ีกวักมอืเรยีกเฉนิอิง๋ให้เข้ำไปใกล้ๆ น�ำ้เสยีงเป่ียมเมตตำ 

เอ่ยข้ึนว่ำ "ย่ำจะให้รถม้ำอยู่รอเจ้ำ เจ้ำเองก็อย่ำอยู่ท่ีนี่นำนนัก แม่เจ้ำ 

จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง"

นี่เป็นกำรเตือนนำงว่ำท�ำอันใดให้รู้จักบันยะบันยังนั่นเอง

78
ขุนนางช้ันผู ้น ้อยกลุ ่มหนึ่ง
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เฉนิอ๋ิงหวังก็แต่จะสำมำรถปิดคดไีด้เรว็ทีส่ดุ พอได้ยินเช่นน้ันนำงก็

เอ่ยปำกรบัค�ำออกมำทันท ีฮหูยินผูเ้ฒ่ำสว่ีก�ำชบัออกมำอกีสองสำมประโยค 

ก่อนจะพำพวกสวี่ซื่อจำกไป 

ยำมน้ีแขกทีม่ำร่วมอวยพรกลบักันไปแทบหมดแล้ว กัวปิงกับน้องๆ 

ส่งแขกพลำงส่งสองแม่ลูกสกุลหลิวไปพักยังโถงรับรองแขก

กัวปิงท�ำอันใดล้วนใจกว้ำงกว่ำผู้เป็นมำรดำอยู่มำก นำงสั่งคน 

ให้เตรียมของก�ำนัลล�้ำค่ำมอบให้สกุลหลิวเป็นกำรชดเชย นอกจำกนี ้

นำงยังสั่งบ่ำวไพร่กลุ ่มหน่ึงให้น�ำเอำผ้ำโปร่งไปก้ันพ้ืนที่รอบสระไว้  

ในเวลำเดียวกันก็ก�ำชับบรรดำสตรีในจวนให้กักตัวอยู่แต่ในพ้ืนท่ี จะได้

ไม่ต้องพบเจอกับคนนอก

ถึงเรื่องที่ต้องท�ำจะมีอยู่มำก แต่พ่ีน้องสกุลกัวต่ำงร่วมแรงร่วมใจ 

เพียงไม่นำนก็จัดกำรทุกอย่ำงได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

หลังจำกน้ันนำงก็พำคนจำกไป ก่อนไปยังหันไปเอ่ยกับเฉินอิ๋ง 

พอเป็นพิธี "ข้ำไปไม่นำนเดี๋ยวก็มำ"

เฉินอิ๋งรู้ ทันทีที่กัวปิงไป นำงย่อมไม่มำปรำกฏตัวอีก

วันน้ีเสียหน้ำไปมำกมำยเช่นนั้น คนสกุลกัวย่อมไม่พอใจย่ิงยวด 

กำรทิ้งสตรีอย่ำงเฉินอิ๋งไว้ริมฝั่งเพียงคนเดียวล�ำพังเช่นน้ี คงพอเรียกว่ำ

เป็นกำรล้ำงแค้นเอำคืนได้กระมัง

เฉินอ๋ิงสวมหมวกม่ำนแพรไว้บนศีรษะ สองตำมองไปยังริมน�้ำ 

ว่ำงเปล่ำ ทว่ำในใจกลับไม่รู้สึกย�่ำแย่อันใด

ตรงกันข้ำมนำงกลับรู้สึกเป็นอิสระท่ีไม่มีคนอยู่รบกวน เทียบกับมี

คนคอยยืนถำมน่ันถำมนีอ่ยู่ข้ำงๆ เวลำท�ำงำนแล้ว เช่นนีนั้บว่ำดกีว่ำมำก

คนของที่ว่ำกำรออกจะมำช้ำอยู่สักหน่อย
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เฉนิอ๋ิงรออยู่เป็นนำนกว่ำท่ีเหล่ำบรุษุในชดุขุนนำงสเีขียวเป็นมนัเงำ

กลุ่มหนึ่งจะมำถึง

แต่ท่ีน่ำแปลกคอืพวกเขำต่ำงมำกันเอง ไม่มคีนสกุลกัวตำมมำด้วย 

และไม่มีขุนนำงน�ำมำ

ที่มำล้วนแต่เป็นขุนนำงเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้น้อยกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น

ว่ำกันตำมหลักแล้ว ต่อให้คนของจวนซิงจี้ป๋อไม่มำ ซื่อจื่อไม่ว่ำ 

เช่นไรก็น่ำจะโผล่หน้ำออกมำพูดจำเปิดโรงอะไรสักสองสำมประโยค 

เพื่อทักทำยเฉินอิ๋ง

ทว่ำยำมนีไ้ม่เพียงไร้เงำคนสกุลกัว แม้แต่ขุนนำงทีน่�ำเจ้ำหน้ำทีม่ำ

ผู้น้ันก็อำจถูกคนสกุลกัวเหนี่ยวรั้งไว้ ถึงได้ไม่โผล่หน้ำออกมำให้เห็น  

ที่มำล้วนแต่เป็นขุนนำงเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้น้อยทั้งสิ้น

นี่เห็นชัดว่ำพวกเขำคิดจะใช้อ�ำนำจบำรมีเล่นงำนเฉินอิ๋ง

ครั้นเห็นเช่นนั้น ยังไม่ทันที่เฉินอิ๋งจะได้ท�ำอะไร หญิงรับใช้สูงวัยที่

ฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่ให้อยู่ช่วยนำงผู้นั้นก็เก็บสีหน้ำไว้ไม่อยู่

ขนุนำงเจ้ำหน้ำทีช่ัน้ผูน้้อยพวกน้ีรูอ้ะไรบ้ำง ต่อให้เฉนิอิง๋น�ำป้ำยทอง

พระรำชทำนออกมำแสดง พวกเขำบำงทีอำจไม่รูเ้ร่ืองรูร้ำวอะไรเสียด้วยซ�ำ้  

ทนัททีีส่องฝ่ำยขดัแย้งกันขึน้มำ สตรอีย่ำงเฉนิอิง๋ย่อมตกเป็นฝ่ำยเสียเปรียบ

ครัน้คดิได้เช่นนัน้หญิงรบัใช้สงูวัยนำงน้ันก็เบีย่งกำยเล็กน้อย ท�ำมอื

ท�ำไม้บอกให้เฉินอิ๋งรออยู่กับที่ ส่วนตนเองกลับเดินข้ึนหน้ำสองสำมก้ำว 

หยิบเอำเทยีบแจ้งนำมขนำดใหญ่ฉบบัหน่ึงออกมำจำกแขนเสือ้พลำงพูด

เสียงดังว่ำ "คุณหนูสำมจวนกั๋วกงอยู่ที่นี่ ขอทุกท่ำนหยุดก่อน"

ขนุนำงเจ้ำหน้ำทีช่ัน้ผูน้้อยพวกน้ันต่ำงพำกันประหลำดใจเมือ่เหน็ว่ำ 

ทีร่มิฝ่ังมสีตรสีวมหมวกม่ำนแพรอยู่นำงหนึง่ เดิมพวกเขำต่ำงคดิว่ำเฉินอิง๋
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เป็นสตรีสกุลกัวคนใดคนหน่ึง แต่พอได้ยินค�ำว่ำ 'จวนก๋ัวกง' สำมค�ำนี้ 

พวกเขำก็ต่ำงมีสีหน้ำเปลี่ยนไป

ชำยผวิขำวรปูร่ำงอวบอ้วนท่ำทำงคล้ำยเป็นหัวหน้ำเดนิออกมำจำก

กลุ่ม ประสำนมือกล่ำวนอบน้อมว่ำ "ผู้น้อยจูจี้หมิง คำรวะมำมำ"

หญิงรับใช้สูงวัยผู้น้ันพยักหน้ำน้อยๆ ไม่พูดอันใด ท�ำเพียงย่ืนส่ง

เทียบแจ้งนำมให้อีกฝ่ำย

จูจี้หมิงรีบรับมันไว้ด้วยสองมือ หลังจำกพิจำรณำดูอยู่ครู่หนึ่ง ครั้น 

พบว่ำเทียบฉบับนั้นไม่เพียงเขียนด้วยหมึกทอง มีลวดลำยงดงำมวิจิตร

ทับซ้อนอยู่ทำงด้ำนบน ที่อยู่ตรงกลำงคือตรำประทับส่วนตัวขนำดใหญ่

ของกั๋วกง

ถึงจูจี้หมิงจะไม่เคยเห็นเทียบแจ้งนำมของก๋ัวกงเองกับตำ แต ่

ถึงกระน้ันตำเขำเองก็ไม่ได้บอด คนที่ยืนอยู่ตรงหน้ำท่วงท่ำหำได ้

ธรรมดำไม่ เห็นได้ชัดว่ำเทียบแจ้งนำมนี้ไม่ใช่ของปลอม

ย่ิงเห็นอักษรค�ำว่ำ 'เฉิงก๋ัวกงเฉิน' สี่ค�ำ จูจี้หมิงก็รู้สึกเหมือนมือ 

ถูกลวก เทียบเกือบจะหล่นร่วงหลุดมือ ไม่อำจประคองต่อไหว น่ีมัน 

เตะแผ่นเหล็กกันชัดๆ

พวกเขำก็แค่ขุนนำงเจ้ำหน้ำท่ีชั้นผู ้น้อยท�ำงำนต�่ำต้อยเท่ำน้ัน  

เหตุใดถึงมำเจอคนจำกจวนกั๋วกงได้

ยังดีท่ีหญิงรับใช้สูงวัยผู้น้ีเอ่ยปำกขึ้นก่อน หำไม่แล้วเกิดเมื่อครู่ 

พวกเขำท�ำตัวเสียมำรยำทอะไรออกไป มิเท่ำกับรนหำที่ตำยหรือ

"คนืให้ข้ำได้แล้ว" นำงพูดน�ำ้เสยีงเมนิเฉยออกมำประโยคหนึง่พร้อม

ยื่นมือออกมำและหงำยฝ่ำมือขึ้น

จูจี้หมิงรีบส่งเทียบแจ้งนำมนั้นกลับไปด้วยท่ำทีนอบน้อม เขำ 
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ปำดเหงื่อบนศีรษะพลำงเอ่ยปำกออกมำอย่ำงติดๆ ขัดๆ "พวกผู้น้อย...

ล่วงเกินแล้ว ล่วงเกินแล้ว ขออภัยๆ"

หญิงรับใช้สูงวัยผู้น้ันเดินวำงก้ำมใหญ่โตกลับไปหยุดอยู่ตรงหน้ำ 

เฉินอิ๋ง จงใจพูดเสียงดังว่ำ "คุณหนูสำม อีกสักครู่ท่ำนต้องกำรตรวจสอบ

อนัใด ตรวจสอบเช่นไร ขอเพียงสัง่ผูน้้อย ผูน้้อยจะแจ้งให้พวกเขำทรำบเอง 

เจ้ำค่ะ"

เฉินอิ๋งพยักหน้ำให้กับอีกฝ่ำยเป็นกำรยอมรับน�้ำใจพลำงเอ่ยบอก 

"ข้ำรู้แล้ว"

ขุนนำงเจ้ำหน้ำที่พวกนั้นยำมนี้ไม่กล้ำแม้แต่จะหำยใจแรงๆ ท�ำได้

เพียงเจ้ำมองข้ำ ข้ำมองเจ้ำ ต่ำงคนต่ำงสีหน้ำพิลึกพิลั่นฉงนสนเท่ห์  

ไม่เข้ำใจว่ำบทสนทนำระหว่ำงหนึ่งนำยหนึ่งบ่ำวนั้นหมำยควำมเช่นไร 

เฉนิอิง๋ตบไหล่หญิงรบัใช้สงูวัยผูน้ัน้เบำๆ เชญิให้นำงไปยืนอยู่อกีด้ำน  

ก่อนจะเดินขึ้นหน้ำไปสองสำมก้ำว ชูป้ำยทองพระรำชทำนขึ้น พูดด้วย 

น�้ำเสียงกระจ่ำงชัด "น่ีคือป้ำยทองพระรำชทำน ข้ำรับค�ำสั่งจำกฝ่ำบำท 

ให้สืบสวนคดีนี้ ขอทุกคนให้ควำมร่วมมือด้วย"

ป้ำยทองวับวำวแสบตำนี้ ครั้นปรำกฏต่อหน้ำขุนนำงเจ้ำหน้ำที ่

ชั้นผู้น้อยก็รำวกับว่ำพลังอภินิหำรของมันปรำกฏขึ้นทันที

พวกเขำแต่ละคนต่ำงก็แสดงสีหน้ำตระหนักรู้

"ที่แท้ก็คุณหนูสำมเจ้ำของสมญำเสินทั่นผู้น้ันนั่นเอง!" จูจี้หมิง 

หลุดปำกโพล่งออกมำอย่ำงรวดเร็ว พอรู้ตัวเขำก็รีบปิดปำกเงียบ สองตำ

ช�ำเลืองดูหญิงรับใช้สูงวัยเจ้ำของสีหน้ำดุดันผู้นั้น

คนอื่นอำจจะดูไม่ออก แต่เขำมองออก หญิงรับใช้สูงวัยผู ้น้ัน 

เกรงว่ำจะเป็นวรยทุธ์ กำรเคลือ่นไหวทกุย่ำงก้ำวของนำงล้วนแคล่วคล่อง
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เต็มไปด้วยพละก�ำลัง ไม่เหมือนคนธรรมดำทั่วไป

"ขออภัยคุณหนูสำมด้วยขอรับ" จูจี้หมิงประสำนมือ รอยย้ิมทั้ง

พิลึกพิลั่นทั้งประจบประแจง หน�ำซ�้ำยังแฝงไว้ซึ่งควำมรู้สึกไม่น�ำพำ 

"รำยงำนนั่นบอกแค่ว่ำในจวนซิงจี้ป๋อมีคนตำย แต่ไม่ได้รำยงำนชื่อ 

คุณหนูไว้ เพรำะไม่ทรำบว่ำคุณหนูสืบสวนคดีอยู่ท่ีน่ี ถึงได้เสียมำรยำท 

ขอคุณหนูอย่ำได้ถือสำ"

ท่ำทขีองเขำแม้จะนับได้ว่ำเกรงอกเกรงใจ ทว่ำสีหน้ำกลบับอกชดัว่ำ 

เขำก็เหมือนกับคนอื่นๆ ที่คิดว่ำเฉินอิ๋งก็แค่คุณหนูสูงศักดิ์ที่คอยหำอะไร 

ท�ำสนุกๆ ไปวันๆ เท่ำนั้น

เฉนิอิง๋ไม่สนใจและย่ิงไม่คดิจะพูดจำอนัใดกับคนพวกนีใ้ห้มำกควำม  

นำงเอ่ยปำกบอกแค่ "เรื่องเป็นเช่นนี้ เมื่อครู่คุณหนูใหญ่สกุลหลิวตกน�้ำ 

ต�ำแหน่งทีต่กอยู่ใจกลำงสระทีอ่ยู่ด้ำนหน้ำนัน่ ห่ำงจำกฝ่ังไปประมำณ..." 

เมื่อพูดเกริ่นสองสำมประโยคนำงก็ตรงเข้ำประเด็นอย่ำงรวดเร็ว เล่ำถึง

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก่อนจะหยุดลงตรงพบเส้นผมคนตำย

หลังจำกชะงักไปชั่วครู่ นำงก็เอ่ยปำกต่อ "เพรำะบนเส้นผมยังมี 

เศษหนังติดอยู่ ข้ำจึงเชื่อว่ำในน�้ำต้องมีศพจมอยู่ และเพรำะเหตุนี้ข้ำถึง

ให้คนไปแจ้งควำม เชิญทุกคนมำช่วยงมศพ หลังจำกนั้นค่อยท�ำกำรสืบ"
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ทนัททีีเ่ฉินอิง๋กล่ำวจบ สหีน้ำของขนุนำงเจ้ำหน้ำท่ีชัน้ผูน้้อยเหล่ำนัน้ 

ก็แปลกประหลำดไป

เรือ่งนีห้วัท้ำยเป็นเช่นไรพวกเขำย่อมรูอ้ยู่ก่อนหน้ำแล้ว ทว่ำในเวลำนี้ 

มำได้ยินเฉินอิ๋งเล่ำเป็นคุ้งเป็นแควเช่นนั้น พวกเขำกลับรู้สึกเหลือเชื่อ

ในบ้ำนของผูม้ัง่ค่ังเป่ียมอ�ำนำจบำรมเีช่นนีม้ปีีใดบ้ำงทีไ่ม่มคีนตำย 

ไม่ว่ำจะสระน�้ำหรือบ่อน�้ำล้วนแต่เป็นสถำนท่ีเหมำะๆ ที่คนเป็นๆ ผู้หนึ่ง

จะหำยตัวไปอย่ำงไร้ร่องรอย

ถึงกฎหมำยของต้ำฉูจ่ะบญัญัตเิอำไว้อย่ำงชดัแจ้งว่ำไม่อนญุำตให้

ท�ำกำรลงโทษบ่ำวไพร่เองโดยพลกำร และย่ิงไม่อนญุำตให้สงัหำรบ่ำวไพร่ 

ตำมอ�ำเภอใจ ทว่ำกฎหมำยก็คอืกฎหมำย คนทีค่วรตำยอย่ำงไรก็ต้องตำย 

อยู่ดี

บ่ำวไพร่พวกนี้ขำยตัวให้กับชำวบ้ำนอยู่แต่แรก ชีวิตไม่ว่ำจะเด็ก

79
กฎหมายของต้าฉู ่
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หรือแก่ล้วนแต่อยู่ในก�ำมือของผู้เป็นนำย ต่อให้ในจวนมีคนตำยอย่ำง 

ไร้สำเหตุ พวกเขำไหนเลยจะกล้ำไปฟ้องร้องถึงที่ว่ำกำรได้ ในเมื่อไม่มี 

คนฟ้อง แล้วไหนเลยจะมใีครกล้ำหลบัหหูลบัตำว่ิงเข้ำไปในจวนผูส้งูศกัดิ์ 

บอกต้องกำรสืบคดีบ่ำวไพร่ที่ตำยไป ท�ำเช่นน้ันมิใช่ก�ำลังหำเหำใส่หัว 

หรือไร

ทว่ำในเวลำน้ีดรุณีน้อยท่ีฮ่องเต้หยวนจยำทรงแต่งตั้งให้เป็น  

'เสินทั่น' ผู้นี้กลับวำงท่ำขึงขังบอกต้องกำรคลี่คลำยคดี ท�ำเช่นน้ีเท่ำกับ 

หำเรื่องให้ผู้อื่นล�ำบำกชัดๆ

จูจี้หมิงกลอกตำ แหงนหน้ำมองฟ้ำหัวร่อ "ฮ่ำๆๆ คุณหนูสำยตำ

แหลมคมย่ิงนัก ไม่เสยีทท่ีีได้สมญำนำมว่ำเสนิทัน่ ถึงกับสำมำรถมองออก 

ภำยในปรำดเดียวว่ำนั่นคือเส้นผมไม่ใช่หญ้ำน�้ำ ร้ำยกำจๆ ผู้น้อยนับถือ

ยิ่งนัก นับถือ!"

เขำเริ่มด้วยกำรประจบประแจง ก่อนจะมองซ้ำยมองขวำสีหน้ำ

ล�ำบำกใจ กระซิบเสียงแผ่วว่ำ "ในเมื่อคุณหนูส่งคนไปฟ้องร้อง แต่ม ี

คนตำยเช่นไรก็ต้องมีศพ ถึงตอนนั้นพวกผู้น้อยย่อมต้องปฏิบัติหน้ำที่ 

อย่ำงสุดควำมสำมำรถ ทว่ำเรื่องงมศพน�ำศพคนตำยขึ้นมำจำกน�้ำมัน 

ออกจะน่ำขยะแขยงเกินไปอยู่สักหน่อย คุณหนู...กลับจวนไปก่อนดีกว่ำ 

หรือไม่ ไว้คดีมีควำมคืบหน้ำอันใดพวกผู้น้อยจะรีบส่งคนไปรำยงำนให้

คุณหนูทรำบทันที"

ตอนพูด จูจี้หมิงรู้สึกหวำดประหวั่นอยู่เล็กๆ

วันนี้คนที่พำพวกเขำมำคือขุนนำงผู้ช่วยแห่งท่ีว่ำกำรเมืองหลวง 

ที่เพิ่งเข้ำมำรับต�ำแหน่ง...เซี่ยเซ่ำ

ใต้เท้ำเซี่ยผู ้นี้เกิดในตระกูลขุนนำง อีกทั้งยังเข้ำได้กับทุกฝ่ำย  
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เข้ำรับต�ำแหน่งได้เพียงครึ่งปีก็เข้ำใจต้ืนลึกหนำบำงของตระกูลต่ำงๆ  

ทั่วเมืองหลวงแล้ว

เมื่อครู่ตอนมำถึงเขำกับซิงจี้ป๋อพูดคุยโอภำปรำศรัยกันเป็นอย่ำงดี 

ซิงจี้ป๋อยังหยิบเอำภำพอักษรท่ีบรรพบุรุษเก็บไว้จ�ำนวนหนึ่งออกมำร่วม

ชืน่ชมอยู่กับเซีย่เซ่ำ คนท้ังสองตอนน้ียังนัง่อยู่ในห้องหนังสือ ส่วนพวกเขำ

ถูกเซี่ยเซ่ำไล่ให้ออกมำปฏิบัติหน้ำที่

จูจี้หมิงจัดเป็นเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีควำมสำมำรถผู้หน่ึง อีกทั้งยังรู้จักดู

ทิศทำงลม เขำรู้สึกอยู่เสมอว่ำควำมหมำยของใต้เท้ำเซี่ยของพวกเขำ 

คือต้องเปลี่ยนเรื่องใหญ่ให้กลำยเป็นเรื่องเล็ก เปล่ียนเร่ืองเล็กให้ไม่มี  

เพียงแต่นกึไม่ถึงว่ำเรือ่งนีร้ะหว่ำงทำงกลบัมจีวนก๋ัวกงปรำกฏแทรกข้ึนมำ 

อีกหนึ่ง

จจูีห้มงินกึอยำกเกำหวัขึน้มำตงิดๆ เขำเป็นเพียงเจ้ำหน้ำท่ีชัน้ผูน้้อย 

ภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงในเวลำน้ี ท่ีเขำท�ำได้คงมีเพียงพิจำรณำตำม

ควำมต้องกำรของเบื้องบน ค่อยๆ เดินดูไปทีละก้ำว ส่วนจะไปถึงที่ใดนั้น 

ไม่ใช่สิ่งที่เขำจะตัดสินใจได้

แน่นอน หำกสำมำรถหลอกล่อให้เสนิท่ันผูน้ี้ปล่อยปละเรือ่งนีไ้ปได้ 

หลังจำกนั้นค่อยสรุปส�ำนวนว่ำเป็นกำร 'กระโดดน�้ำฆ่ำตัวตำย' เร่ืองนี ้

ย่อมจบลงได้ด้วยดี

"ทกุท่ำน พวกท่ำนคงไม่คิดจะสรปุส�ำนวนโดยอำศยับทสรุปจ�ำพวก

กระโดดน�้ำฆ่ำตัวตำยกระมัง" น�้ำเสียงใสสะอำดธรรมดำๆ ดังขึ้น

หัวคิ้วของจูจี้หมิงอดเต้นระริกไม่ได้

คนที่พูดคือคุณหนูสำมสกุลเฉินท่ำทำงแปลกประหลำดผู้นั้น

นางรู้ได้เช่นไร
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จูจี้หมิงนึกตกใจ แต่ถึงกระนั้นใบหน้ำของเขำก็ยังคงฉำบทับไว ้

ซึ่งรอยย้ิม เขำค้อมกำยบอก "ค�ำพูดของคุณหนูสำมน้ีผู้น้อยไหนเลย 

จะกล้ำรับ ศพยังไม่ทันงมข้ึนมำ แล้วมีหรือจะสรุปคดีอันใดได้ หำกท�ำ 

เช่นนั้นย่อมเหลวไหลสิ้นดี" เขำพูดพลำงหันไปยิ้มบอกกับสหำยร่วมงำน

ที่ยืนอยู่ทำงด้ำนหลัง "พวกเจ้ำว่ำใช่หรือไม่"

ทุกคนต่ำงพยักหน้ำพร้อมกัน สีหน้ำขึงขังรำวกับต้องกำรบอก 

เป็นนัยว่ำพวกเขำไม่มีทำงสรุปคดีมั่วซั่วเด็ดขำด

"เช่นนัน้ก็ด"ี เฉนิอิง๋ย้ิมมมุปำก แม้จะมผ้ีำโปร่งปิดบงัอ�ำพรำงโฉมหน้ำ 

ของนำงไว้ แต่เฉินอิ๋งก็ยังคงยิ้มออกมำตำมควำมเคยชิน "เดิมทีข้ำยัง 

กลัวว่ำพวกท่ำนจะสรุปคดีสุ่มสี่สุ่มห้ำเสียอีก หำกเป็นเช่นนั้นจริง ข้ำก็คง 

ได้แต่ต้องทูลฝ่ำบำทไปตำมนั้น"

รอยยิม้บนใบหน้ำของจูจีห้มิงแขง็ทือ่ขึน้มำทนัท ีเจำ้หน้ำทีค่นอืน่ๆ 

ที่เหลือก็ต่ำงพำกันยิ้มค้ำงเช่นกัน

ทูลฝ่าบาท? ค�าพูดนี้มาจากที่ใดอีก

"ตอนฝ่ำบำทพระรำชทำนป้ำยทองให้ข้ำ พระองค์มรัีบสัง่ว่ำหำกข้ำ

พบเจอคดีอันใดเข้ำ หนึ่ง ให้สืบหำควำมจริง สอง รำยงำนให้ฝ่ำบำท 

ทรงทรำบตำมตรง" เฉินอิ๋งรำวกับล่วงรู้ว่ำพวกเขำคิดอะไรอยู่ นำงพูด 

ไม่เร็วไม่ช้ำ "นั่นก็หมำยควำมว่ำ...นับแต่เมื่อครู่ กำรเคลื่อนไหวทุกอย่ำง

ของพวกท่ำน ข้ำจะท�ำกำรจดบันทึกอย่ำงละเอียด ทูลถวำยรำยงำนต่อ

ฝ่ำบำทอย่ำงตรงไปตรงมำ"

จูจี้หมิงตะลึงไปชั่วอึดใจ เม็ดเหงื่อผุดพรำย เขำยกมือขึ้นเช็ดอย่ำง

ไม่รู้ตัว

ค�าพูดนีช้วนอกสัน่ขวัญแขวนย่ิง ฝ่าบาทมพีระราชโองการเช่นนีจ้รงิ
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กระนั้นหรือ เป็นไปได้เช่นไร

เขำนึกลังเลสงสัย แต่เพียงไม่นำนเขำก็ปฏิเสธกำรคำดเดำของ

ตนเอง

ต่อให้กินดีหมีหัวใจเสือ* มำ โลกนี้ก็ไม่มีทำงมีใครหน้ำไหนจะกล้ำ

ปลอมแปลงพระรำชโองกำรฮ่องเต้แน่ กฎหมำยต้ำฉู่บันทึกเอำไว้ชัดแจ้ง 

ผู้ที่กล้ำปลอมแปลงรับสั่งฮ่องเต้...

"ตำมหลกักฎหมำยของต้ำฉู ่ปลอมแปลงพระรำชโองกำรเรยีกได้ว่ำ

เป็นกำรหมิ่นพระเกียรติ เป็นหนึ่งในสิบโทษอุกฉกรรจ์ ต้องโทษประหำร" 

เฉินอิ๋งรำวกับก�ำลังอ่ำนควำมในใจของจูจี้หมิง

มือที่ก�ำลังปำดเหงื่อของจูจี้หมิงชะงักค้ำง มองดูเฉินอิ๋งด้วยสีหน้ำ

ตื่นตะลึง

เขำอ่ำนหลักกฎหมำยต้ำฉู่มำจนทะลุปรุโปร่ง ย่อมรู้ดีว่ำท่ีเฉินอิ๋ง

ท่องออกมำนั้นคือเนื้อหำตอนหนึ่งของ 'สิบโทษอุกฉกรรจ์' ไม่มีผิดพลำด

แม้แต่ตัวอักษรเดียว

จนถึงยำมนี้จูจี้หมิงถึงได้พบวำ่คุณหนูสำมผู้น้ีมำเพ่ือเอำจริง มิได้

คิดเล่นสนุกๆ

"ข้ำได้บอกสิง่ทีข้่ำรูท้ัง้หมดแล้ว ทกุท่ำนต้องกำรงมศพ สบืสวน ล้วน

สำมำรถท�ำได้เต็มที่" เฉินอิ๋งกล่ำวน�้ำเสียงรำบเรียบพลำงลดป้ำยทองลง  

"ข้ำจะยืนบันทึกข้อเท็จจริงอยู่ข้ำงๆ ทุกท่ำนไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องข้ำ  

แค่ลงมือท�ำตำมหน้ำที่ของตนก็พอ"

เม็ดเหงื่อบนหน้ำผำกของจูจี้หมิงหยดลงมำทีละเม็ดๆ เขำได้แต ่

ปำดเหงื่อไม่หยุด ลืมแม้แต่จะล้วงผ้ำเช็ดหน้ำออกมำซับเหงื่อ ปำกละล�่ำ 

* กินดีหมีหัวใจเสือ ใช้เปรียบเปรยว่ำใจกล้ำไม่ธรรมดำ
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ละลักพูดว่ำ "ถ้ำเช่นนั้นคุณ...คุณหนูสำม ผู้น้อย...เมื่อครู่มิได้..."

"คดีนี้กรมอำญำของพวกเรำรับเอำไว้แล้ว พวกเจ้ำกลับไปเถอะ"  

จู่ๆ ก็มีเสียงบุรุษดังตัดบทขึ้นจำกทำงด้ำนหลัง

จูจี้หมิงตกใจ ครั้นหันกลับไปดูเขำก็พบกับเงำร่ำงสูงใหญ่สวมใส่

อำภรณ์ยำวสีด�ำก�ำลังสำวเท้ำกว้ำงๆ เดินตรงเข้ำมำ ท่ีอยู่ทำงด้ำนหลัง

ของเงำร่ำงดังกล่ำวยังมีชำยในชุดขุนนำงอีกสองสำมคน หน่ึงในนั้น 

เขำบังเอิญรู้จัก เป็นคนคุ้นเคยของกรมอำญำ

เหตุใดคนของกรมอาญาถึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้

อีกทั้งยังรับช่วงท�าคดีต่อ

นี่มันเรื่องอะไรกันแน่ 

จูจี้หมิงรู้สึกคล้ำยจะเป็นลม เขำสูดลมหำยใจเข้ำลึกๆ ครำหน่ึง 

พยำยำมฝืนตั้งสติ ก่อนจะเดินขึ้นหน้ำแสดงคำรวะ "ผู ้น้อยจูจี้หมิง  

คำรวะใต้เท้ำทั้งหลำย"

เมือ่เหน็ขนุนำงก็คำรวะ นีค่อืวถีิกำรด�ำรงชวิีตของขุนนำงเจ้ำหน้ำที่

ชัน้ผูน้้อยอย่ำงพวกเขำ อกีอย่ำงในหมูค่นพวกน้ันเหน็อยู่ชดัๆ ว่ำผ้ำลำยปัก 

บนชดุขนุนำงบำงคนเป็นลำยนกกระสำ น่ันก็หมำยควำมว่ำพวกเขำเป็นถึง 

ขุนนำงขั้นหก

ขนำดขุนนำงขัน้หกก็ยังยืนอยู่ข้ำงหลงั นัน่แปลว่ำฐำนะของคนท่ีมำ

น้ันไม่ธรรมดำ ไม่ใช่คนที่ขุนนำงเจ้ำหน้ำท่ีชั้นผู้น้อยอย่ำงพวกเขำจะไป

ตอแยด้วย
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"ไม่ต้องมำกพิธี ล�ำบำกทุกคนแล้ว" ชำยรูปร่ำงสูงใหญ่โบกมือตำม

อ�ำเภอใจ องครักษ์ในชุดหมั่งเผำผู้หนึ่งจู่ๆ ก็ปรำกฏตัว ในมือถือหนังสือ

ของทำงกำรฉบับหนึ่ง

"ดูให้ดีๆ น่ีเป็นหนังสือโอนย้ำยคดี" ชำยรูปร่ำงสูงใหญ่พูดไม่ 

อินังขังขอบ ทหำรองครักษ์นำยนั้นยิ่งไม่อ้อมค้อม เขำยัดหนังสือเอกสำร

ใส่มือของจูจี้หมิง ก่อนจะชักเท้ำถอยกลับไปอย่ำงรวดเร็ว

จูจี้หมิงรู้สึกว่ำวันนี้เหงื่อฤดูร้อนของเขำคงได้ไหลหมดตัวแน่ เขำ

กัดฟันรับหนังสือเอกสำรไว้ เปิดมันออกอ่ำน

ไม่มีปัญหำใด ทุกอย่ำงล้วนถูกต้องสอดคล้องตำมกฎเกณฑ์  

ตรำประทบัอันใดล้วนครบถ้วน คดนีีนั้บแต่นีไ้ปจะถูกโอนย้ำยให้กรมอำญำ 

จัดกำร ไม่เกี่ยวอันใดกับที่ว่ำกำรเมืองหลวงของพวกเขำอีก

ตอนจำกไป จงัหวะย่ำงก้ำวของจจูีห้มงิแคล่วคล่องว่องไวเป็นพิเศษ

80
หลักฐานช้ินส�าคัญ
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เขำต้องรีบไปหำเซี่ยเซ่ำที่อยู่ในห้องหนังสือที่อยู่ด้ำนหน้ำ รำยงำน

เรื่องนี้ให้อีกฝ่ำยรู้

ขนุนำงเจ้ำหน้ำทีช่ัน้ผูน้้อยพวกน้ีจะประจบประแจงต่อเบือ้งบนเช่นไร 

ไม่จ�ำเป็นต้องพูดถึง พูดถึงเพียงคนที่มำกลุ่มนี้ก็พอ เฉินอิ๋งช�ำเลืองด ู

พวกเขำปรำดหนึ่ง ถึงสีหน้ำจะสงบนิ่งทว่ำในใจกลับรู้สึกฉงนสนเท่ห์

ชำยรปูร่ำงสงูใหญ่หวัหน้ำขนุนำงกรมอำญำผูน้ัน้มใิช่เผยซูผู้่บญัชำกำร 

กองทหำรรำชองครักษ์ที่มีวำสนำพบพำนกันกับนำงผู้นั้นหรือไร

เขามาที่นี่ได้เช่นไร

เฉินอิ๋งนึกสงสัย นำงมักรู้สึกว่ำเผยซู่ผู้น้ีมีอะไรลึกลับซับซ้อนอยู่

หลำยส่วน

คดีลอบปลงพระชนม์มีเขำปรำกฏตัว ย่อมน่ำจะเป็นผู้บัญชำกำร

กองทหำรรำชองครักษ์ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรนี้

ทว่ำเหตุใดเขำถึงมำปรำกฏตัวอยู่ที่นี่ได้ อีกทั้งยังเปล่ียนสถำนะ

กลำยเป็นขุนนำงกรมอำญำ รับช่วงสืบคดีต่อจำกที่ว่ำกำรเมืองหลวง

คนผู้หนึ่งสามารถมีถึงสองสถานะได้หรือ

เฉินอิ๋งคำดคะเนอยู่ในใจ นำงช้อนตำซึ่งซ่อนอยู่ใต้หมวกม่ำนแพร

ที่ผ้ำโปร่งช่วยบดบังอีกชั้นขึ้นมองเผยซู่

ในที่สุดนำงก็สำมำรถเห็นใบหน้ำของอีกฝ่ำยได้ชัดแจ้ง

คิว้ด�ำท่ีเฉยีงยำวไปถงึจอนผม จมกูโด่งเป็นสนั คอืจุดทีน่่ำประทบัใจ 

ที่สุดบนใบหน้ำนี้ ทว่ำที่ขัดแย้งกันเด่นชัดกลับเป็นตำไม่ใหญ่ช้ันเดียว 

คู่นั้นกับริมฝีปำกบำงๆ

หำกจะบอกว่ำสองอย่ำงแรกท�ำให้ใบหน้ำน่ันแทบจะเรียกว่ำงดงำม 

สองอย่ำงหลังก็ท�ำให้ควำมงำมดังกล่ำวลบเลือนจำงหำย แต่ท่ีท�ำให้ 
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คนประหลำดใจย่ิงกว่ำกลับเป็นกลิ่นอำยห้ำวหำญระแวดระวังท่ีแผ่ซ่ำน

ออกมำจำกตัวเขำ

ทั้งๆ ท่ีท�ำเพียงยืนสบำยๆ อยู่ท่ีนั่น ในมือไร้ซึ่งอำวุธ แต่เขำกลับ

เหมือนพร้อมท�ำศึก รำวกับสำมำรถพุ่งกระโจนเข้ำตะลุมบอนกับผู้อื่นได้

ในทันที

และด้วยเพรำะหน้ำตำเช่นน้ีจึงท�ำให้สำมำรถจดจ�ำได้โดยง่ำย  

ถึงจะพบพำนกันเพียงครั้งแต่ก็ยำกจะลืมเลือน

ภำยใต้แสงอำทิตย์เจิดจ้ำ เฉินอิ๋งหรี่ตำลงเล็กน้อย กุมป้ำยทอง 

ในมือแน่นอย่ำงไม่รู้ตัว ควำมคิดอ่ำนฟุ้งซ่ำนยิ่ง

มิน่ำเผยซู่ถึงไม่เคยสวมใส่ชุดหมั่งเผำเหมือนอย่ำงท่ีรำชองครักษ์

สวมใส่กันอยู่เป็นประจ�ำ ที่แท้ก็เพรำะต้องกำรปรับพลังอ�ำนำจบนตัว 

ให้แลดูเป็นกลำง

แค่จนิตนำกำรดก็ูรูแ้ล้วว่ำเผยซูห่ำกอยู่ในอำภรณ์บูเ๊ช่นน้ัน กลิน่อำย 

สังหำร กลิ่นอำยพิฆำต กลิ่นอำยพำลพำโลบนตัวเขำจะขัดกับสถำนที่

หรูหรำงดงำมอย่ำงในวังหลวงเช่นไร

ขณะท่ีนำงก�ำลงัใจลอยครุน่คดิเรือ่งพวกนี ้จู่ๆ  น�ำ้เสียงชวนเคลิบเคลิม้ 

มึนเมำของใครบำงคนก็ดังผ่ำนอยู่ข้ำงใบหู

"คำรวะคุณหนูสำม" เผยซู่พยักหน้ำให้นำง น�้ำเสียงไม่สนิทสนม 

ไม่ห่ำงเหิน และยิ่งไม่เมินเฉยเสียมำรยำทด้วยเพรำะฐำนะขุนนำงบนตัว

เทียบกับพลังอ�ำนำจรุนแรงบนตัวเขำแล้ว เขำในเวลำนี้กลับเปี่ยม

มำรยำทจนยำกจะรับไหว

เฉนิอิง๋ควบคมุอำรมณ์ควำมรูส้กึ นำงย่อกำยทกัทำยตอบกลบัด้วย

น�้ำเสียงสงบนิ่งแบบเดียวกัน "คำรวะใต้เท้ำเผย"
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หลังจำกนั้น...ไม่มีหลังจำกนั้น

ทั้งสองต่ำงฝ่ำยต่ำงยืน ต่ำงจมอยู่ท่ำมกลำงควำมเงียบงัน

ลมพัดโชยอ่อน ม่ำนโปร่งที่ถูกขึงอยู่รอบสระกระพือดังพ่ึบพ่ับ 

ระลอกคลื่นปรำกฏอยู่เหนือผิวน�้ำวงแล้ววงเล่ำ บัวมรกตส่ำยไหวอยู่

ท่ำมกลำงสำยลมไม่ต่ำงอันใดกับนำงร�ำริมล�ำธำร เย้ืองย่ำงอยู่เหนือ 

ม่ำนเขียวเหยียดยำว ขยับกำยแคล่วคล่องงดงำม

ทัศนียภำพงดงำมเช่นนี้ไม่ต่ำงอันใดกับภำพวำด น่ำเสียดำยก็แต่

คนทั้งสองที่ยืนอยู่ริมน�้ำนั้นคนหน่ึงเน้ือตัวเต็มไปด้วยกลิ่นอำยสังหำร  

อีกคนกลับน่ิงเงียบไม่พูดไม่จำ สิ่งท่ีพวกเขำก�ำลังครุ่นคิดห่ำงไกลจำก

ควำมอ่อนช้อยที่อยู่รำยรอบยิ่ง

ที่เฉินอิ๋งคิดคือกรมอำญำรับช่วงท�ำคดีนี้แท้แล้วมีเป้ำหมำยอันใด

ส่วนเผยซูก่ลับสหีน้ำเคร่งขรมึ ยืนสองมอืไพล่หลงั ท่ีแผ่ออกจำกร่ำง

คือควำมรู้สึกต่อต้ำน รวมถึงควำมรู้สึกไม่น�ำพำ

ไม่จ�ำเป็นต้องให้อีกฝ่ำยเอ่ยปำกเฉนิอ๋ิงก็รูไ้ด้ กำรทีน่ำงมำปรำกฏตวั 

อยู่ที่นี่นั้น ใต้เท้ำเผยผู้นี้หำได้รู้สึกยินดีไม่

ทว่ำต่อให้เขำไม่ยินดีร่วมมือ นำงก็ยืนกรำนจะอยู่ที่นี่

นำงตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่ำจะเดินออกมำจำกเรือนหลัง

ขอเพียงยืนกรำนหนักแน่นกับควำมคิดเช่นนี้ นำงย่อมสำมำรถ

เผชญิหน้ำกับใบหน้ำเย็นชำเย่ียงนี ้รวมถึงเสยีงหวัเรำะหยันเย้ย ถ้อยวำจำ

เหน็บแนม ด่ำกรำด รวมถึงกำรขัดแย้งรุนแรงกว่ำนี้นับร้อยเท่ำพันทวีได้

นำงรู้ดีว่ำตนเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่

วิถีนอกรีตของนำง ก�ำหนดให้ต้องเป็นศัตรูกับทั้งยุคสมัย

หำกกับใบหน้ำเย็นชำนีน้ำงยังทนรบัไม่ได้ แล้วนำงยังจะอำศยัอะไร
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เปลี่ยนแปลง โยกคลอน ปลุกตื่นมัน

"เหตุใดกรมอำญำ...ถึงได้ส่งคนมำ" หลังจำกผ่ำนไปเป็นนำน  

ในที่สุดเฉินอิ๋งก็กล่ำววำจำท�ำลำยควำมเงียบงันก่อน

"บังเอิญ" เผยซู่ตอบสั้นๆ ง่ำยๆ สำยตำกวำดมองไปยังป้ำยทอง 

ในมือนำง เบ้ปำกออกมำอย่ำงเห็นได้ชัด ไม่มีทีท่ำจะปิดบังแม้แต่น้อย

เฉินอิ๋งสังเกตเห็นได้ทันที หลังจำกครุ ่นคิดอยู่ครู ่หน่ึง นำงก็ช ู

ป้ำยทองขึน้ เอ่ยปำกอธิบำยว่ำ "น่ีเป็นของทีท่่ำนปูข้่ำท�ำให้ มนัท�ำข้ึนจำก

ไม้ชุบทองส�ำริด สิ่งของพระรำชทำนข้ำไหนเลยจะสุ่มสี่สุ่มห้ำพกติดตัว" 

นำงหยุดชะงกัครูห่นึง่ก่อนจะพูดต่อ "ฝ่ำบำททรงทรำบแล้ว และทรงอนญุำต 

แล้วเช่นกัน"

เผยซูต่ะลงึงนัไปชัว่ขณะ มมุปำกกระตกุรวดเรว็ เขำพยักหน้ำก่อนจะ 

เอ่ยว่ำ "ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้"

ทีท่ำไม่แยแสปรำกฏอยู่บนตำชั้นเดียวของเขำคู่นั้นเพียงชั่วแวบ

เฉนิอ๋ิงแม้จะสงัเกตเห็น แต่ก็ยังคงแสร้งท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี ้นำงหนัหน้ำ

ไปทำงผิวน�้ำ

คิดจะให้ข้ายอมแพ้ถอยไปเองอย่างนั้นหรือ ไม่มีทาง

"บญัชำของฝ่ำบำท ข้ำย่อมต้องปฏิบติัตำม" เฉนิอิง๋พูดเนบิๆ สำยตำ

กวำดมองไปยังบวัมรกตทีก่�ำลงัเบ่งบำน "หำกใต้เท้ำเผยมคีวำมคดิผิดแผก 

แตกต่ำงอันใด ท่ำนย่อมสำมำรถทูลต่อฝ่ำบำทได้"

ค�ำพูดดังกล่ำวแฝงไว้ซึ่งท่ำทีไม่เกรงใจอยู่เล็กๆ

ตำชั้นเดียวของเผยซู่กระตุกขึ้นครำหนึ่งคล้ำยประหลำดใจ

ทว่ำนัน่กเ็พียงแค่ชัว่ครูเ่ท่ำน้ัน เพียงไม่นำนเขำก็โบกมอือย่ำงไม่ใส่ใจ  

"ท่ำนสืบสวนของท่ำน ข้ำสืบสวนของข้ำ ไม่วุ่นวำยซึ่งกันและกัน" 
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ค�ำตอบตรงไปตรงมำไม่อ้อมค้อม ขัดแย้งกับเส้นเสียงเคลิบเคลิ้ม

ประหนึ่งสุรำชั้นเลิศนั่นอย่ำงเห็นได้ชัด

เฉินอิ๋งนึกหงุดหงิดใจขึ้นมำทันที แต่ถึงอย่ำงนั้นน่ีก็เป็นส่ิงที่นำง 

คำดคิดอยู่ก่อนแล้ว

สตรีจวนกั๋วกงแทนที่จะอยู่ในเรือนดีๆ กลับว่ิงออกมำสืบคดีอยู่ 

ข้ำงนอก เรื่องนี้ในสำยตำทุกคนเกรงว่ำคงคิดว่ำนำงคงก�ำลังคิดสร้ำง 

เรื่องวุ่นอยู่เป็นแน่

"นีค่อืหลกัฐำนชิน้แรก ตอนนีข้้ำขอมอบมนัให้กับใต้เท้ำเผยก็แล้วกัน"  

เฉนิอิง๋พูดจำด้วยท่ำทสีงบน่ิง นำงย่ืนส่งเส้นผมในมอืพวกน้ันให้กับเขำไป 

คดีนี้จวนซิงจี้ป๋อมีหรือจะยอมมอบหมำยให้นำงจัดกำร ในเมื่อเป็นเช่นนี้

นำงย่อมสมควรมอบหลกัฐำนให้กับผูท้ีไ่ด้รบักำรไหว้วำนซึง่ก็คอืกรมอำญำ 

ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบ

หรือก็คือใต้เท้ำเผยที่อยู่เบื้องหน้ำนำงผู้นี้นี่เอง

เผยซู่รู้สึกประหลำดใจ สำยตำของเขำกวำดมองมำยังมือ...ผ้ำที ่

หุ้มอยู่บนมือของนำง

คำดว่ำเขำน่ำจะไม่เคยเห็นของแปลกประหลำดเช่นน้ีมำก่อน  

ตำชั้นเดียวเล็กๆ คู่นั้นเลื่อนลอยขึ้นมำทันที

"น่ีคือถุงมือ สวมไว้จะได้ไม่สัมผัสถูกกับหลักฐำนโดยตรง" เฉินอิ๋ง 

อธิบำยด้วยน�้ำเสียงจริงจังพลำงบุ้ยใบ้ให้เขำรับเส้นผมกลุ่มน้ันไป "น่ีคือ

หลักฐำนชิ้นแรก ขอใต้เท้ำเก็บรักษำมันไว้ให้ดี"
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เผยซู่ยังคงนิ่งเงียบไม่พูดไม่จำ ทว่ำสีหน้ำกลับเปลี่ยนแปลงแปลก

ประหลำด

เฉินอิ๋งสวมถุงมือ แต่กลับให้เผยซู่รับเส้นผมของคนตำยไปด้วย 

สองมือว่ำงเปล่ำ

เรื่องรำวน่ำสะอิดสะเอียนเช่นนี้เหตุใดนำงถึงสำมำรถท�ำได้ นำง

จงใจหรือไร้เจตนำกันแน่

เสียงคิกคักดังมำจำกทำงด้ำนหลังของเผยซู่ คล้ำยมีคนก�ำลัง

พยำยำมกลั้นหัวเรำะอย่ำงสุดชีวิต

"หลำงถิงอว้ี มำน่ี" เผยซู่ยกย้ิมมุมปำก ดวงตำเลื่อนลอยคล้ำยมี 

ลมมรสุมก่อตัว

เสียงคิกคักหยุดลงทันที หลังจำกผ่ำนไปชั่วอึดใจ ชำยหนุ่มร่ำงเตี้ย

ก�ำย�ำในชุดหมั่งเผำผู้หนึ่งก็เดินหน้ำเจื่อนออกมำ

81
ปริศนาใต้น�้า
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"ถือของ...หลักฐำนไว้ให้ดี" ตอนพูด มุมปำกของเผยซู่ยังคงยกสูง 

ตำชั้นเดียวหลุบต�่ำ จำกต�ำแหน่งของเฉินอิ๋ง นำงไม่อำจมองเห็นแววตำ

ของอีกฝ่ำย

เฉินอิ๋งรู้สึกประหลำดใจ

นี่ไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในยำมน้ี นำงรู ้สึกประหลำดใจ 

ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก

นำงเตี้ยกว่ำเผยซู่ไม่ถึงหน่ึงช่วงหัว ทว่ำนำงกลับไม่อำจมองเห็น

สำยตำของอีกฝ่ำย

ตำของใต้เท้ำเผยผู้นี้...ไม่ใหญ่เอำเสียเลยจริงๆ

แน่นอนว่ำเฉนิอ๋ิงไม่ได้ดูแคลนท่ีเขำตำชัน้เดียว นำงก็แค่รู้สึกเช่นนัน้

ทหำรองครกัษ์ทีช่ือ่หลำงถิงอวีย้ำมนีป้ั้นหน้ำยำกล�ำบำก เขำเดนิตรง 

มำหยุดอยู่เบื้องหน้ำนำง ยื่นมือกว้ำงหนำข้ำงหนึ่งออกมำ ท่ำทำงทึ่มทื่อ

คล้ำยหมีตัวเล็กตัวหนึ่ง

เฉินอิ๋งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง นำงเก็บป้ำยทอง หันไปขอผ้ำขำวสะอำด

ผืนหน่ึงกับหญิงรับใช้สูงวัยผู้น้ัน ห่อเส้นผมกลุ่มน้ันไว้ ย่ืนส่งมันให้กับ 

หลำงถิงอวี้ ตลอดกำรเคลื่อนไหวนำงไม่พูดอะไรแม้แต่ค�ำเดียว

สีหน้ำของหลำงถิงอวี้มีชีวิตชีวำขึ้นมำทันที เขำรับห่อผ้ำซุกเก็บมัน

ไว้อย่ำงดีก่อนจะถอยกลับไป

เฉินอิ๋งขยับตัวไปข้ำงๆ สองสำมก้ำว พูดด้วยน�้ำเสียงสงบนิ่งว่ำ  

"เชิญใต้เท้ำเผยเริ่มงำนได้ ข้ำจะยืนดูอยู่ข้ำงๆ รบกวนท่ำนให้น้อยที่สุด"

เผยซู่ช้อนตำขึ้นมอง

ทันใดนั้นนำงก็รู้สึกคล้ำยมีธนูแหลมคมเย็นเยียบพุ่งตรงออกมำ

เฉินอิ๋งใจเต้น นำงเงยหน้ำขึ้นรวดเร็ว
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แค่ชั่วอึดใจ เผยซู่ก็ชักสำยตำกลับ

ดงันัน้ทีเ่ฉนิอิง๋มองเหน็จงึมเีพียงแค่คำงครึง่หนึง่กับหลงัศรีษะของเขำ 

เท่ำนั้น สำยตำแหลมคมคู่นั้นจำงหำยไปสิ้นแล้ว

ใต้เท้าเผยผู้นี้ดูท่าจะไม่ใช่คนที่รับมือด้วยได้ง่ายๆ

เฉินอิ๋งคิดเช่นนั้น นำงยืนนิ่งอยู่อีกด้ำน

เผยซู ่ยำมน้ีก�ำลังพูดคุยกับขุนนำงท่ีอยู่ทำงด้ำนหลัง น�้ำเสียง 

แผ่วเบำ สีหน้ำดุดัน สันหน้ำผำกนูนสูงกดต�่ำ แลดูเด็ดเดี่ยวยิ่ง

"คุณหนูมำยืนทำงน้ีเถอะเจ้ำค่ะ แดดไม่แรงนัก" หญิงรับใช้สูงวัย 

ผู้นั้นเดินเข้ำมำกระซิบบอกกับเฉินอิ๋ง

เฉนิอิง๋ทีส่วมหมวกม่ำนแพรอยู่พยักหน้ำให้กับนำงน้อยๆ บอกอีกฝ่ำย 

ด้วยน�้ำเสียงแผ่วเบำ "เมื่อครู่ขอบคุณมำมำมำก"

"นี่เป็นหน้ำท่ีท่ีฮูหยินผู้เฒ่ำมอบหมำย ผู้น้อยก็แค่ท�ำตำมค�ำสั่ง

เท่ำนั้นเจ้ำค่ะ" หญิงรับใช้สูงวัยผู้นั้นตอบน�้ำเสียงหนักแน่น

เฉนิอ๋ิงพิจำรณำดนูำงอยู่สองสำมครำ รูส้กึคุน้หน้ำคุ้นตำอกีฝ่ำยอยู่

พอสมควร แต่กลับนึกชื่อนำงไม่ออก ดังนั้นจึงเอ่ยปำกถำม "ไม่ทรำบว่ำ

ควรเรียกมำมำเช่นไร"

"ผู้น้อยแซ่เฝิง" นำงตอบนอบน้อม

เฉินอิ๋งพยักหน้ำ พูดเสียงแผ่วว่ำ "ถึงปกติพวกเรำจะพบเจอกัน 

ไม่บ่อยนัก แต่ข้ำกลับรู้สึกคุ้นหน้ำคุ้นตำมำมำอยู่ไม่น้อย"

เฝิงมำมำย้ิม ยกมือกดผ้ำคลุมผมท่ีถูกลมพัดยุ่งไว้พลำงบอก  

"บุตรสำวของผู้น้อยท�ำงำนติดตำมรับใช้ฮูหยินผู้เฒ่ำ ชื่อฮว่ำเหมย"

เฉนิอิง๋ตระหนกัรูไ้ด้ทนัท ีมน่ิำนำงถึงรูส้กึคุน้หน้ำคุน้ตำเฝิงมำมำผูน้ี้ 

ยิ่งยวด ที่แท้นำงก็เป็นมำรดำของฮว่ำเหมย
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ข้ำงกำยของฮหูยินผูเ้ฒ่ำสว่ีมสีำวใช้อยู่สีค่น ท้ังหมดล้วนตัง้ชือ่ตำม

ชื่อนก หนึ่งในนั้นมีอิงเกอ ท�ำหน้ำที่ดูแลจัดท�ำบัญชีทรัพย์สินโฉนดที่ดิน

ของเรอืนหมงิหย่วน เป็นคนค่อนข้ำงลกึลบั ไม่ค่อยจะโผล่ออกมำพบหน้ำ

ผู้คน นอกจำกน้ียังมฮีว่ำเหมย นำงท�ำหน้ำทีด่แูลเครือ่งประดบั ซึง่จดัเป็น

เรือ่งส�ำคญัมำกเช่นกัน นอกจำกนียั้งมฝีหูรงกับหวงองิสองคน แบ่งกันดแูล 

เสื้อผ้ำอำภรณ์สี่ฤดูรวมถึงอำหำรกำรกิน หน้ำท่ีอันใดล้วนแบ่งแยกกัน 

ชัดแจ้ง

"วันนีต้้องล�ำบำกเฝิงมำมำแล้ว กลบัไปข้ำจะไปเรยีนให้ท่ำนย่ำทรำบ"  

เฉินอิ๋งพูดอย่ำงเกรงอกเกรงใจ

"คุณหนูเกรงใจเกินไปแล้ว" เฝิงมำมำตอบนอบน้อม น�้ำเสียงยังคง

เยือกเย็นไม่ต่ำงจำกก่อนหน้ำนี้

เฉนิอิง๋ไม่พูดอนัใดอีก เฝิงมำมำเรยีกพวกบ่ำวไพร่เข้ำมำล้อมเฉนิอิง๋

ไว้ตรงกลำง รอทำงนั้นงมศพ

หลังจำกนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง เฉินอิ๋งก็พูดน�้ำเสียงแผ่วเบำออกมำอีกครำ 

"สำวใช้สองคนของข้ำยังท�ำธุระแทนข้ำอยู่ข้ำงนอกนั่น รบกวนมำมำ 

ช่วยส่งคนออกไปรับตัวด้วย"

หลังช่วยคุณหนูสกุลหวังสองพ่ีน้องส่งข่ำวเป็นที่เรียบร้อย จือสือ 

ก็ไปหำสวินเจิน ยำมน้ีพวกนำงล้วนยังไม่กลับมำ เฉินอิ๋งรู้สึกเป็นกังวล 

อยู่เล็กๆ 

เฝิงมำมำรบัค�ำ ก่อนจะเรยีกหญงิชรำท่ำทำงฉลำดเฉลียวมำสองนำง  

แล้วสั่งให้พวกนำงไปตำมหำคน 

ครั้นพวกนำงจำกไป เฝิงมำมำก็กล่ำวขึ้นว่ำ "อีกสักครู่หำกคุณหนู

ยังมีอะไรจะสั่งกำร สำมำรถบอกกับผู้น้อยได้ทันที"
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นำงพูดพลำงมองดูขุนนำงที่อยู่ห่ำงออกไปไม่ไกลพวกนั้น สีหน้ำ

เคร่งขรึม

จะว่ำไปเฉนิอ๋ิงปีนีส้บิสำมปีบรบูิรณ์แล้ว นับว่ำเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เดก็ 

ก็ไม่เชิง ตำมประเพณีของต้ำฉู่นำงจัดอยู่ในวัยที่สำมำรถปล่อยให้เป็น

อิสระได้แล้ว จริงอยู่ที่เหล่ำสตรีสูงศักดิ์พบเจอบุรุษภำยนอกหำได้เป็น 

เรื่องเกินเลยไม่ แต่ถึงกระนั้นหำกเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง

ขุนนำงพวกนั้นก็ช่ำงเถอะ แต่ขุนนำงเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้น้อยพวกนั้น

อย่ำงไรกต้็องปอ้งกนัไว้ก่อน คนพวกนัน้สว่นใหญ่ล้วนคนธรรมดำสำมัญ 

บ้ำงก็ท�ำงำนพิสจูน์ศพ แบกศพ บ้ำงก็ท�ำงำนชัน้ต�ำ่ นำงจ�ำเป็นต้องจบัตำ

เฝ้ำระวงัให้ด ีจะปล่อยให้คนพวกนัน้ชนถูกคณุหนขูองตนไม่ได้เป็นเดด็ขำด

เฝิงมำมำสีหน้ำรำวกับก�ำลังเผชิญหน้ำอยู่กับศัตรูตัวฉกำจ ทว่ำ 

เฉินอ๋ิงกลับท่ำทำงสงบนิ่ง นำงชะโงกหน้ำสังเกตดูกำรงมศพอยู่ทำง 

ด้ำนหลังของเฝิงมำมำ

งำนงมศพรำบรื่นเกินกว่ำที่เฉินอิ๋งคิดไว้

จำกควำมรู้ในอดีต นำงมักรู้สึกว่ำในสมัยโบรำณ งำนจ�ำพวกนี ้

ล้วนแต่เป็นงำนท่ีมีประสิทธิผลต�่ำ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองเวลำมหำศำล  

ถึงขนำดเคยเตรียมใจว่ำต้องท�ำสงครำมยืดเยื้อแน่ แต่ครั้นเห็นเองกับตำ 

สิ่งที่นึกคิดจินตนำกำรไว้พวกนั้นกลับถูกลบล้ำงหมดสิ้น

ชุดด�ำน�้ำของคนงมศพพวกน้ันคล้ำยคลึงเหมือนกับชุดประดำน�้ำ 

ในยุคปัจจุบันเพียงใดไม่จ�ำเป็นต้องกล่ำวถึง ที่น่ำสนใจคือวิธีควบคุมเรือ

ของพวกเขำที่เรียกได้ว่ำเปี่ยมล้นไปด้วยทักษะชั้นยอด สำมำรถควบคุม

เรือได้รำวกับเป็นเรือของเล่น แค่รำวๆ ครึ่งชั่วโมงก็สำมำรถงมศพน่ัน 

ขึ้นจำกน�้ำได้แล้ว
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เฉินอิ๋งทอดตำมองไป เห็นคนงมศพน�ำศพดังกล่ำววำงลงบนผ้ำด�ำ

ผืนใหญ่ ขณะที่เรือก�ำลังแล่นกลับ นำงก็สังเกตเห็นได้อยู่เลำๆ ว่ำศพนั่น

สภำพเน่ำเฟะไปกว่ำครึ่งแล้ว เสื้อผ้ำอำภรณ์เน่ำเปื่อยแทบหมดสิ้น  

เหลือแค่เศษผ้ำไม่กี่ชิ้นเท่ำนั้น

นอกจำกนั้นแล้วแขนขำอันใดล้วนอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผมยำว 

ด�ำขลับพำดอยู่บนล�ำเรือ ส่ำยไหวไปตำมน�้ำ

เฉินอ๋ิงถอนหำยใจเบำๆ เดิมนำงนึกกังวลใจว่ำที่แช่อยู่ในน�้ำอำจ

เป็นเพียงแค่หัวกะโหลกเท่ำนั้น

หำกไม่ใช่ทั้งร่ำง งำนชันสูตรศพย่อมยำกขึ้นเป็นเท่ำทวีคูณ ยำมนี้

ดูท่ำนำงคงกังวลมำกเกินไปแล้ว

"สวรรค์ มีคนตำยจริงๆ ด้วย" เสียงกระซิบของใครบำงคนดังขึ้น  

ที่แท้ก็บ่ำวไพร่อำยุยังไม่มำกผู้หนึ่ง เพรำะเห็นศพคนตำย ใบหน้ำยำมนี้ 

จึงซีดขำวหมดสิ้น เนื้อตัวสั่นสะท้ำน

ถึงคนท่ีฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีทิ้งไว้ให้คอยอยู่ช่วยเหลือนำงจะเป็นสตรี 

แข็งแรงใจกล้ำ แต่ไม่ว่ำเช่นไรพวกนำงก็เป็นแค่คนธรรมดำเท่ำนั้น หำก

ยำมนี้จะนึกกลัวขึ้นมำก็หำใช่เรื่องแปลกประหลำดอันใด

เฉนิอิง๋มองดบู่ำวไพร่ผูนั้น้ครำหนึง่ ขณะก�ำลงัคดิหำถ้อยค�ำปลอบใจ  

จู่ๆ  เฝิงมำมำก็ตวำดเสยีงแผ่ว "ยังไม่รบีปิดปำกของเจ้ำให้สนทิอกี! ขนำด

คุณหนูยังไม่ร้องหวำดกลัว แต่เจ้ำกลับท�ำตัวสูงส่งขึ้นมำเสียอย่ำงนั้น!"

พอรู้ตัวว่ำตนเองเผลอพลั้งปำก บ่ำวรำยนั้นก็รีบปิดปำกเงียบทันที 

แต่สองตำกลบัไม่กล้ำกวำดมองไปทำงผวิน�ำ้อีก ได้แต่จ้องเขมง็ไปอกีด้ำน
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ยำมนีเ้รอืเทยีบฝ่ังแล้ว สำยตำของเฉนิอิง๋จบัจ้องอยู่ทีบ่นฝ่ังเช่นกัน 

นำงยกเท้ำเตรียมเดินขึ้นหน้ำ

"คณุหนูอย่ำไป" เฝิงมำมำดงึนำงไว้พลำงกระซบิบอก "ศพเพ่ิงงมข้ึนมำ  

ไม่สะอำด คุณหนูอยู่ห่ำงหน่อยจะดีกว่ำ" 

เฉนิอิง๋หนัหน้ำกลบัมำมองดนูำงปรำดหนึง่ พูดด้วยน�ำ้เสยีงรำบเรยีบ 

ว่ำ "ข้ำต้องไป หลังจำกนี้ข้ำยังต้องเขียนรำยงำนให้ฮ่องเต้อีก หำกไม่ไปดู

ให้ละเอียดแล้วข้ำจะเขียนเช่นไร"

น�้ำเสียงของนำงสงบนิ่ง เฝิงมำมำถึงกับท�ำอะไรไม่ถูก

หลังจำกผ่ำนไปครู่หนึ่ง เฝิงมำมำก็ปล่อยมือและฝืนกล่ำว "ในเมื่อ

เป็นเช่นนี้คุณหนูก็ยืนห่ำงหน่อยก็แล้วกัน อย่ำเข้ำใกล้เกินไปนักเจ้ำค่ะ"

เฉินอิ๋งรู้ว่ำท่ีเฝิงมำมำกล่ำวออกมำคือค�ำอนุโลมสูงสุดของฮูหยิน 

ผู้เฒ่ำสวี่ ดังนั้นนำงจึงได้แต่พยักหน้ำอย่ำงจนใจ "ข้ำรู้แล้ว ข้ำจะยืนดูอยู่

82
ก�าไลหยกเลี่ยมส�าริด
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ข้ำงๆ ครู่หนึ่ง ไม่เข้ำใกล้"

เฝิงมำมำถอนหำยใจหนักๆ ออกมำครำหน่ึง ก่อนจะเรียกบ่ำวที่ 

ดูเหมือนจะใจกล้ำกว่ำคนอื่นมำสำมคน ให้เดินปกป้องคุ้มครองอยู่ข้ำง 

เฉินอิ๋งไปที่ริมฝั่ง

ขุนนำงชั้นผู้น้อยสองสำมคนก�ำลังเคลื่อนย้ำยศพ เฉินอิ๋งแม้จะ 

ไม่ได้เข้ำใกล้ แต่สำยตำท่ีซ่อนอยู่ใต้หมวกม่ำนแพรน้ันกลับเบิกกว้ำง 

คอยพิจำรณำดูอย่ำงละเอียด

เมือ่ครูเ่พรำะอยู่ค่อนข้ำงไกลนำงจงึไม่อำจเหน็ชดั ยำมนีพ้อเข้ำมำ

ใกล้เฉินอิ๋งถึงสังเกตเห็น จำกท่ีประเมินด้วยสำยตำศพนั่นน่ำจะสูงรำวๆ 

เมตรห้ำสิบ น�้ำหนักตัวไม่มำกนัก จำกกำรอนุมำนเบื้องต้นผู้ตำยหำก 

ไม่ใช่สตรี ก็ต้องเป็นเด็กหนุ่มที่ยังไม่โตเต็มวัย

สำยตำของเฉินอ๋ิงกวำดมองไปที่ท่อนล่ำงของศพ นำงเห็นก็แต ่

เนื้อหนังเปื่อยเน่ำ รวมถึงเศษเสื้อผ้ำจ�ำนวนหนึ่ง บริเวณกระดูกเชิงกรำน 

ถูกปิดบังไว้หมดสิ้น

นำงรู้สึกผิดหวังเล็กๆ กระดูกเชิงกรำนชำยหญิงแตกต่ำงกันอย่ำง

เหน็ได้ชัด กระดกูเชงิกรำนของผูช้ำยมลีกัษณะเป็นทรงกรวย ในขณะทีข่อง 

ผู้หญิงกลบัเกือบเป็นทรงกลม โดยปกติแล้วลกัษณะของกระดกูเชงิกรำน

สำมำรถช่วยแยกแยะเพศของผู้ตำยได้ค่อนข้ำงแม่นย�ำ

น่ำเสยีดำย ศพน้ีเน่ำเป่ือยไปแล้วกว่ำครึง่ ส่วนเฉนิอิง๋เองก็มองไม่เหน็ 

กระดูกเชิงกรำน ดังนั้นยำมนี้จึงไม่อำจตัดสินอะไรได้

"เป็นสตรี" จู่ๆ เจ้ำหน้ำท่ีที่มีอำยุค่อนข้ำงมำกท่ียืนอยู่ข้ำงศพก็ 

พูดขึ้น เฉินอิ๋งรู้สึกประหลำดใจ

อีกฝ่ำยพูดพลำงค้อมตัวไปทำงด้ำนหน้ำ ในมือกุมผ้ำเช็ดหน้ำไว้ 
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ปลดอะไรบำงอย่ำงออกมำจำกมือขวำของศพ 

เฉินอิ๋งเพ่งตำมอง ที่แท้นั่นก็เป็นก�ำไลหยกวงหนึ่ง

"ก�ำไลหยกเลี่ยมทอง" ชำยคนเดิมชูก�ำไลหยกขึ้นส่องกับแสงดู  

ก่อนจะพูดออกมำเช่นนั้นพลำงใช้มือประเมินน�้ำหนักดู แต่ทันใดนั้น 

เขำก็กลับค�ำ "ผู้น้อยกล่ำวผิดไปแล้ว นี่เป็นก�ำไลหยกเลี่ยมส�ำริด"

เจ้ำหน้ำท่ีวัยกลำงคนอีกคนเดินขึ้นหน้ำมำ พิจำรณำดูก�ำไลในมือ

อีกฝ่ำยครู่หน่ึงก่อนจะส่ำยหน้ำ "ไม่มีสัญลักษณ์ เกรงว่ำอำจจะเป็นของ

ท่ีมำจำกแผงลอยเล็กๆ หรือไม่ก็ซื้อมำจำกพ่อค้ำเร่ ไม่มีรำคำค่ำงวด 

อันใด"

ขณะทีพ่วกเขำสองคนก�ำลงัพูดคุยกันอยู่นัน้ คนทีล่งไปด�ำน�ำ้งมศพ

ขึ้นมำอีกสองคนกลับสีหน้ำแปลกประหลำด หันมองไปทำงเผยซู่คล้ำยมี

อะไรบำงอย่ำงต้องกำรจะบอก

แน่นอนว่ำเผยซู ่ย่อมสังเกตเห็น เขำถำมออกมำอย่ำงรวดเร็ว  

"มีอะไร ในน�้ำยังมีสิ่งอื่นอีกใช่หรือไม่"

น�้ำเสียงแม้จะชวนฟัง แต่กลับดุดันบีบเค้นยำกจะบรรยำย

คนงมศพท้ังสองตกใจเนื้อตัวสั่น คนท่ีหนุ่มแน่นกว่ำรวบรวม 

ควำมกล้ำคุกเข่ำข้ำงหน่ึงลงกับพ้ืน พูดด้วยน�้ำเสียงแปลกแปร่งไปว่ำ 

"เรยีนใต้เท้ำ ก่อนหน้ำน้ีไม่ได้บอกว่ำมศีพอยู่ด้วยกนัสองศพ เพรำะฉะนัน้

เงินค่ำแรงพวกผู้น้อยคงต้องขอเพิ่ม"

สองศพ?!

เฉินอิ๋งกับเผยซู่ต่ำงมีสีหน้ำประหลำดใจ

"ในน�ำ้ยังมอีีกศพหน่ึงกระน้ันหรอื" ท่ีเอ่ยปำกถำมกลับเป็นเจ้ำหน้ำที่

ที่ยืนอยู่ข้ำงเผยซู่ สีหน้ำของเขำตื่นตระหนกอย่ำงเห็นได้ชัด



58 ออกจากจวนมาไขคดี 2

คนงมศพหนุ่มผู้นั้นพยักหน้ำหนักแน่น "ใช่แล้ว ยังมีอีกศพหน่ึง  

ทว่ำยำมนี้สภำพเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว"

ริมฝั่งน�้ำเงียบสงัดขึ้นมำทันที

ใต้สระในจวนซิงจี้ป๋อมีศพจมอยู่ถึงสองศพ?

เฉนิอ๋ิงอดกวำดตำมองไปรอบๆ ไม่ได้ นำงมองดบูวัมรกตท่ีไหวเอน

ไปมำพวกนั้น ในใจรู้สึกถึงถ้อยวำจำถำกถำงประโยคหนึ่ง

ใครเล่ำจะนึกถึงว่ำใต้บุปผำงดงำมน่ำอัศจรรย์น้ีจะมีสองชีวิตถูก

กลบฝังอยู่ภำยใน

"งมขึ้นมำ เงินคิดแยกต่ำงหำก" เผยซู่ตอบออกมำเพียงสั้นๆ แต่ 

กลับได้ใจควำมครบถ้วนสมบูรณ์

คนงมศพสีหน้ำปลื้มปริ่ม เขำขำนรับออกมำค�ำหนึ่งก่อนจะลำก

พรรคพวกอีกคนขึ้นเรือตรงกลับไปยังต�ำแหน่งเมื่อครู่

เผยซูค่่อยๆ เดนิตรงไปยังศพของหญิงสำว เจ้ำหน้ำทีส่องคนนัน้ยังคง 

พูดคยุกระซบิกระซำบกันพร้อมลงมอืจดบนัทกึอย่ำงรวดเรว็ ไม่ทันสงัเกต 

เห็นเผยซู่

"นำงน่ำจะเป็นสำวใช้วัยก�ำดัด" จู่ๆ  เสยีงใครบำงคนก็ดงัข้ึนข้ำงๆ เขำ

เป็นเสียงของเด็กสำว น�้ำเสียงสะอำดบริสุทธ์ิ สงบน่ิง ประหน่ึง 

ธำรน�้ำไหลผ่ำนอยู่ข้ำงหูของเขำ

เขำผินหน้ำมองไป พบดรุณีน้อยในอำภรณ์สีม่วงนำงหน่ึงก�ำลัง 

ยืนอยู่ข้ำงเขำ มีบ่ำวสีหน้ำไม่สู้ดีนักสำมคนตำมติดอยู่ทำงด้ำนหลัง

เฉินอิ๋งไม่รู้ว่ำตนเองเดินมำตั้งแต่เมื่อไร

"คุณหนูสำมดูออกได้เช่นไร" เผยซูถ่ำมพร้อมยกมอืข้ึนลูบคำง สหีน้ำ

ยังคงดดุนัเหมือนก่อนหน้ำ อำรมณ์ชืน่ชอบอนัใดล้วนถูกซ่อนเร้นหมดสิน้
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"ขอใต้เท้ำดสูำยรดัเอวของนำง" ดวงตำทีซ่่อนอยู่ใต้หมวกม่ำนแพร

จับจ้องอยู่บริเวณช่วงเอวของร่ำงไร้วิญญำณน่ัน ท่ีนั่นมีเศษผ้ำท่ีแทบ 

ไม่หลงเหลือสภำพเดิมให้เห็นอยู่สองสำมชิ้น

"ผ้ำสีเขียวชนิดนี้ในตลำดขำยกันอยู่เส้นละย่ีสิบอีแปะ ปีน้ีช่วงฤดู

ใบไม้ผลิมันได้รับควำมนิยมอยู่ไม่ใช่น้อย"

ถึงผ้ำรัดเอวผืนนั้นจะเปื่อยยุ่ยหมดสิ้นแล้ว แต่ถึงกระน้ันก็ยังพอ 

มองเห็นสแีละลำยเส้นของมนัได้อยู่ ดูไม่ต่ำงอะไรกับผ้ำท่ีเฉินอิง๋ใช้มดัคน

ตอนเข้ำวังไปในครำวนัน้ ผ้ำรดัเอวย่ีสบิอแีปะ สตรีท่ีมฐีำนะสูงส่งไม่มทีำง

ชื่นชอบชื่นชม

แน่นอน เฉินอิ๋งไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ทว่ำเรื่องนี้เผยซู่หำรู้ไม่

"ปีน้ีปลำยเดือนสองผ้ำรัดเอวชนิดนี้เริ่มปรำกฏสู่ท้องตลำด วัสด ุ

ที่ใช้ท�ำหรือก็แน่นหนำ" เฉินอิ๋งพูดต่อ อธิบำยถึงค�ำวินิจฉัยของนำง  

"ข้ำคดิว่ำตอนสำวใช้ผูนี้ต้กน�ำ้น่ำจะเป็นช่วงฤดใูบไม้ผล ิสภำพอำกำศยัง 

ไม่ร้อนมำกนัก ซึง่น่ันก็หมำยควำมว่ำเรือ่งเกิดข้ึนเมือ่สองสำมเดือนก่อน"

เผยซู่ไม่พูดไม่จำ ดวงตำที่ชี้ขึ้นน้อยๆ นั้นก�ำลังพิจำรณำดูเฉินอิ๋ง 

มุมปำกยกย้ิมเอ่ย "นึกไม่ถึงว่ำดรุณีน้อยเย่ียงคุณหนูจะรู้เรื่องมำกมำย 

เช่นนี้"

เฉนิอ๋ิงตอบรบัค�ำของอกีฝ่ำยออกมำตรงๆ "หำกข้ำรู้น้อย ฝ่ำบำทย่อม 

ไม่มทีำงพระรำชทำนป้ำยทองรวมถึงมพีระรำชโองกำรเช่นนัน้ได้ พระองค์

มสีำยพระเนตรกว้ำงไกล ย่อมทรงรูว่้ำข้ำเข้ำใจจรงิๆ หรอืว่ำแสร้งแกล้งท�ำ 

กันแน่"

ค�ำพูดดงักล่ำวไม่เพียงไม่มคี�ำว่ำเกรงใจ หำกยังอำศยัพระนำมฮ่องเต้ 

หยวนจยำกดหัวผู้อื่น



60 ออกจากจวนมาไขคดี 2

น�้ำเสียงแบบตำต่อตำฟันต่อฟันเย่ียงน้ี หำกเป็นขุนนำงทั่วไปย่อม

ไม่แคล้วขุ่นข้องไม่พอใจ

ทว่ำเหน็ได้ชดัว่ำเผยซูไ่ม่ใช่ขนุนำงท่ัวไป เขำไม่รูส้กึแปลกใจกับทท่ีำ

วำจำบ้ำบ่ินของเด็กสำวอย่ำงนำงแม้แต่น้อย อย่ำงมำกก็แค่รู้สึกตกใจ 

นิดหน่อยเท่ำนั้น

เขำตะลึงมองเฉินอิ๋ง หำกจะบอกว่ำเขำตกใจกับวำจำห้ำวหำญ 

ของเฉินอิ๋ง มิสู ้บอกว่ำเขำตกใจที่สตรีสูงศักดิ์คนหนึ่งสำมำรถพูดจำ 

ตรงไปตรงมำเช่นนี้ได้มำกกว่ำ

หลงัจำกผ่ำนไปครูห่น่ึง เขำก็ลบูคำงพยักหน้ำ ไม่พูดไม่จำอนัใดอกี

เมือ่ครูเ่ขำช�ำเลอืงดบูนัทึกของเจ้ำหน้ำทีร่ำยนัน้ ค�ำอนมุำนท่ีบนัทึก

ไว้ด้ำนบนไม่ต่ำงอะไรกับของเฉินอิ๋ง

เจ้ำหน้ำที่สองคนนั้นท�ำงำนมำช้ำนำน ผ่ำนคดีอุกฉกรรจ์ต่ำงๆ  

มำไม่รู้เท่ำไรต่อเท่ำไร เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบกำรณ์ เรื่องค�ำนวณบอก 

เวลำตำยส�ำหรบัพวกเขำหำใช่เรือ่งยำกเยน็เขญ็ใจอนัใดไม่ ทว่ำคุณหนสูำม 

จำกจวนก๋ัวกงอำศยัเพียงเศษผ้ำรดัเอวก็สำมำรถอนมุำนออกมำได้เช่นนี้

นับว่ำน่ำอัศจรรย์ยิ่ง
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"ไม่ทรำบว่ำก่อนใต้เท้ำเผยมำได้ขอบันทึกรำยนำมบ่ำวไพร่จวน 

ซิงจ้ีป๋อไว้หรือไม่ หำกมีพวกเรำย่อมน�ำมำเทียบเคียงกันได้" เสียงของ 

เฉินอิ๋งดังขึ้นอีกครำ น�้ำเสียงยังคงสงบนิ่งเหมือนธำรน�้ำไหลเช่นเก่ำ

เผยซู่ผินหน้ำมองดูนำงเป็นครั้งที่สอง หำกไม่ใช่เพรำะข้ำงกำยเขำ

มีดรุณีน้อยนำงหนึ่งยืนอยู่จริงๆ แล้วล่ะก็ เขำคงคิดว่ำตนเองก�ำลังยืนคุย

อยู่กับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสเป็นแน่

"คุณหนูสำมรู้เรื่องไม่ใช่น้อยจริงๆ" เขำพูดจำคลุมเครือ

เฉินอิ๋งยิ้มมุมปำกอยู่ใต้หมวกม่ำนแพร "ฝ่ำบำทมีพระกรุณำธิคุณ

เช่นนั้น ผู้น้อยไหนเลยจะกล้ำท�ำพระเกียรติยศเสื่อมเสีย"

ได้ยินเช่นนั้นมุมปำกของเผยซู่ก็ยกเฉียงขึ้นอีก

เฉินอิ๋งสังเกตเห็น ทุกครั้งท่ีเขำย้ิมเช่นนี้สีหน้ำของเขำก็ย่ิงดุดัน 

อย่ำงเห็นได้ชัด กลิ่นอำยพำลพำโลเข้มข้นเป็นทวีคูณ ทว่ำตัวเขำเอง 

83
ท�าพระเกียรติยศเสื่อมเสีย
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กลับเหมือนจะไม่รู้ถึงข้อนี้

หลงัย้ิมเสรจ็ เผยซูก่ยั็งคงไม่พูดไม่จำ ไม่ทัง้เห็นด้วยและไม่ทัง้ปฏเิสธ 

ค�ำถำมของเฉินอิ๋งก่อนหน้ำนี้

เฝิงมำมำทีอ่ยู่ข้ำงๆ ช�ำเลอืงมองเผยซูค่รำหนึง่ มมุปำกกระตกุอย่ำง

ไม่รู้ตัว

ท่ำทีบำงอย่ำงของใต้เท้ำเผยผู้น้ีรำวกับโขกออกมำจำกพิมพ์เดียว

กับเฉินอ๋ิง แปลกประหลำดพิลึกพิลั่นเฉกเดียวกัน ยำกจะคำดเดำได ้

แบบเดียวกัน และต่ำงก็ไม่รู้สึกตัวเลยแม้แต่น้อยเยี่ยงเดียวกัน

ขณะที่ก�ำลังนึกเช่นนั้นจู่ๆ นำงก็ได้ยินเสียงคนเรียกดังขึ้นจำกทำง

ด้ำนหลัง "เฝิงมำมำ พวกเรำกลับมำแล้ว"

นำงหันหน้ำมองไป พบแม่เฒ่ำสองคนท่ีนำงส่งไปพำสวินเจินกับ 

จือสือสองคนมำหยุดยืนห่ำงจำกพวกตนเองอยู่สองสำมก้ำว ไม่กล้ำ 

เดินขึ้นหน้ำมำ

เห็นได้ชดัว่ำศพเด็กสำวทีอ่ยู่บนผ้ำด�ำนัน่ท�ำพวกนำงไม่กล้ำขยับเท้ำ 

เข้ำมำ

เฉินอิ๋งเองก็ได้ยินเสียงดังกล่ำว นำงหันหลังเดินตรงไปหำคนทั้งคู่

พลำงกวักมือเรียก "สวินเจิน จือสือ พวกเจ้ำมำกับข้ำ"

พวกนำงทั้งสองรีบเดินตำมไป ออกไปหยุดยืนอยู่ข้ำงผ้ำม่ำนท่ีถูก

ใช้ล้อมปิดพ้ืนที่ ห่ำงจำกศพของเด็กสำวผู้น้ัน เฉินอิ๋งถำมเสียงแผ่วว่ำ 

"พวกเจ้ำสืบได้ควำมอันใดบ้ำงหรือไม่"

"เรียนคุณหนู จำกที่พวกผู้น้อยสอบถำมมำ พวกบ่ำวไพร่ต่ำง 

บอกว่ำศพนั่นน่ำจะเป็นศพของสำวใช้ที่ชื่อเจียวซิ่ง นำงหำยตัวไปเมื่อ 

สำมเดือนก่อน" สวินเจินตอบ
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จือสือที่อยู่ข้ำงๆ ก็พูดเสียงแผ่วออกมำเช่นกัน นำงกล่ำวเสริมว่ำ 

"แม่เฒ่ำที่ท�ำหน้ำที่พรมน�้ำกวำดเรือนแอบบอกกับผู้น้อยว่ำเจียวซิ่งผู้นั้น

เดิมฮูหยินซื่อจื่อซื้อตัวมำจำกมือของพวกพ่อค้ำมนุษย์ เข้ำจวนมำเมื่อ 

ปีท่ีแล้ว เพรำะเป็นสัญญำซื้อขำย คนหรือก็หน้ำตำสะสวย หน�ำซ�้ำยัง 

ฉลำดเฉลียวแคล่วคล่อง ดังน้ันฮูหยินซื่อจื่อจึงให้นำงติดตำมรับใช้อยู ่

ข้ำงกำยคอยอบรมสั่งสอน นึกไม่ถึงกลับถูกซื่อจื่อหมำยตำเข้ำ"

"ผู้น้อยเองก็ได้ยินเช่นนั้น" สวินเจินพูดต่อ ใบหน้ำขำวซีดเล็กน้อย 

"ข่ำวที่ผู้น้อยได้ยินมำ เพ่ือสำวใช้ที่ชื่อเจียวซิ่งผู้น้ีซื่อจื่อถึงกับทะเลำะกับ

นำยท่ำนและฮูหยินผู้เฒ่ำอยู่หลำยวัน จนสุดท้ำยฮูหยินผู้เฒ่ำก็ตกลง

รับปำก ยอมรับเจียวซิ่งเข้ำเรือน เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปลำยปีที่แล้ว"

เฉนิอิง๋ส่งเสยีง "อืม" ออกมำค�ำหน่ึง ก่อนจะถำมต่อ "หลังจำกน้ันเล่ำ"

สวินเจินกับจือสือสบตำกันครำหนึ่ง พวกนำงต่ำงพำกันส่ำยหน้ำ

"ไม่มอีะไรแล้วอย่ำงนัน้หรอื" เฉนิอิง๋ไม่นกึยอมแพ้ นำงถำมออกมำ

อีกประโยค 

สวินเจนิครุน่คิดอยูค่รูห่นึง่ก่อนจะบอกออกมำว่ำ "ได้ยินว่ำหลงัจำก

ตบแต่งเข้ำมำ เจียวซิ่งก็ไม่ใคร่ออกจำกเรือนเจ้ำค่ะ"

เฉินอิ๋งพยักหน้ำอย่ำงเข้ำใจ

สวินเจินกับจือสืออย่ำงไรก็เป็นคนนอก จึงได้แต่สืบข่ำวจำกพวก

บ่ำวไพร่ระดับสี่ระดับห้ำ ส่วนหญิงรับใช้สูงวัยที่อยู่สูงกว่ำนั้นล้วนท�ำงำน

รับใช้ใกล้ชิดผู้เป็นนำย ปำกของพวกนำงย่อมปิดสนิท

ย่ิงไปกว่ำน้ันเจียวซิ่งก็อยู่ภำยในเรือนของซื่อจื่อ สถำนท่ีส�ำคัญ

อย่ำงเรือนในคนนอกยำกจะเข้ำใกล้ได้ ดังน้ันเร่ืองสืบข่ำวจึงย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึง
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หลังครุ ่นคิดอยู่ครู ่หน่ึง เฉินอิ๋งก็สั่งให้พวกสวินเจินรออยู่ที่เดิม 

ก่อนจะพำพวกเฝิงมำมำไปหำเผยซู่

เผยซู่ยำมน้ีก�ำลังพูดคุยอยู่กับพวกเจ้ำหน้ำท่ี พอเห็นเฉินอิ๋งเดิน 

เข้ำมำเขำก็คล้ำยหมดควำมอดทน หัวค้ิวขมวดเข้ำหำกันเป็นปม เขำ

โบกมือสั่งให้คนอื่นๆ ถอยออกไป

"ผู้ตำยเป็นสำวใช้ชื่อเจียวซิ่ง" ทันทีที่เห็นคนอื่นๆ ปลีกตัวไป เฉินอิ๋ง 

ก็กระซิบเสียงแผ่วเบำ

เผยซู่กวำดตำมองนำงครำหนึ่ง มุมปำกซ้ำยยกเฉียง "ข้ำรู้แล้ว"

"ใต้เท้ำรู้?" เฉินอิ๋งประหลำดใจ สองตำจ้องมองอีกฝ่ำยเขม็ง

เผยซู่เชิดคำงทอดตำมองไกลออกไป ส่งเสียงตอบรับว่ำ "อืม"  

ผ่ำนโพรงจมูก สีหน้ำคล้ำยหมดควำมอดทนปรำกฏชัดอยู่บนใบหน้ำ

นี่ดูออกว่ำเขำคร้ำนเกินกว่ำจะตอบค�ำถำมของเฉินอิ๋ง

ทว่ำท่ำทีเมินเฉยจ�ำพวกนี้เฉินอิ๋งไม่คิดจะเก็บมำใส่ใจ นำงก้มหน้ำ

ขมวดคิ้วครุ่นคิด

ในเมื่อเผยซู่ล่วงรู ้ถึงฐำนะของผู้ตำยแต่แรก แล้วเหตุใดเขำถึง 

ไม่ยอมพูดมันออกมำเสียแต่เน่ินๆ หรือเพียงเพรำะเขำไม่คิดจะร่วมมือ 

กับนำง

นอกจำกนีแ้ล้วในมอืของใต้เท้ำเผยผูน้ียั้งมข่ีำวสำรอืน่ๆ อกีใช่หรือไม่  

และด้วยเพรำะเหตุผลเดียวกัน เขำจึงไม่ยอมบอกให้นำงได้รู้

หัวสมองของเฉินอิ๋งเต็มไปด้วยค�ำถำมมำกมำย นำงรู้สึกว่ำค�ำพูด

เพียงไม่กี่ค�ำของเผยซู่คล้ำยมีควำมหมำยลึกล�้ำบำงอย่ำงซ่อนไว้

ทันใดนั้นนำงก็คิดอะไรได้บำงอย่ำง

เฉินอิ๋งเงยหน้ำขึ้นช้ำๆ จ้องมองดูใบหน้ำท่ีฉำบไว้ซึ่งกล่ินอำย 
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พำลพำโลน่ัน "ในเมื่อแม้แต่เรื่องน้ีใต้เท้ำเผยก็ยังทรำบ เช่นนั้นคนร้ำย 

คือผู้ใด...ใต้เท้ำเผยก็คงทรำบแล้วเช่นกันกระมัง"

น�ำ้เสยีงรำบเรยีบสงบนิง่ แต่ไม่รูเ้พรำะเหตใุดกลบัคล้ำยเตม็ไปด้วย

น�้ำเสียงกระแหนะกระแหน

สำยตำของเผยซู ่จับจ้องอยู่บนเรือล�ำน้อยที่หยุดอยู่บนผืนน�้ำ  

มุมปำกยกยิ้มแปลกประหลำด "คุณหนูสำมฉลำดเฉลียว"

เฉินอิ๋งไม่พูดไม่จำ ใบหน้ำที่อยู่ใต้หมวกม่ำนแพรบิดเบี้ยวข้ึนมำ

ทันที นำงรู้สึกโมโหยิ่ง อีกทั้งยังรู้สึกอับจน

ควำมยุติธรรม ควำมเป็นธรรม ควำมจริง ไม่ว่ำจะยุคสมัยใด 

ก็ล้วนแต่ไม่ใช่เรื่องท่ีกระท�ำได้โดยง่ำย ย่ิงใน 'ที่นี่' ด้วยแล้วมันย่ิงยำก 

เป็นเท่ำทวีคูณ

"เช่นนั้นข้ำขอทำยเรื่องคนร้ำยผู้นั้นกแ็ล้วกนั" นำงเอ่ยปำก น�้ำเสียง

สงบน่ิงย่ิงกว่ำเดิม วำจำกระแหนะกระแหนที่มีก่อนหน้ำน้ีจำงหำยไป 

หมดสิ้น มีเพียงควำมรู้สึกเปล่ำเปลี่ยวมิรู ้สิ้น นำงเร่ิมเอ่ยปำกพูดเอง 

เออเอง

"ว่ำมำ ข้ำจะรอฟัง" เผยซู่คล้ำยพยำยำมอย่ำงสุดก�ำลังที่จะไม่พูด

อันใดให้มำกควำม ตอนพูดสำยตำของเขำยังคงจบัจ้องอยู่บนเรอืล�ำน้อย

ที่ลอยอยู่ไกลห่ำงนั่น คิ้วข้ำงหนึ่งเลิกขึ้นด้วยควำมเคยชิน คล้ำยไม่ใส่ใจ

เฉนิอิง๋ยิม้มมุปำก จู่ๆ  น�ำ้เสยีงของนำงก็เปล่ียนเป็นเย็นชำ "ข้ำทำยว่ำ 

คนร้ำยผู้นั้นน่ำจะเป็นสำวใช้คนใดคนหน่ึงในเรือนของซื่อจื่อ หรือไม่ 

ก็เป็นบ่ำวชำยที่อำยุยังน้อย ส่วนสำเหตุของกำรฆ่ำ หำกไม่ใช่เพรำะ 

โกรธแค้นที่เจียวซิ่งได้รับควำมเอ็นดู ก็ต้องด้วยเพรำะเรื่องชู้สำว หำก 

ให้ทำยต่อ คนร้ำยผู้น้ีไม่แน่ว่ำอำจจะตำยไปนำนแล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ย่อม
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ไม่มีทำงสืบสำวรำวเรื่องอันใดได้เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงสิ้นชีวิตแล้วทั้งคู่"

"ก็ใช่ว่ำจะถูกต้องเสียทั้งหมด" น�้ำเสียงของเผยซู่รำบเรียบ แต่กลับ

ไม่เฉือ่ยเนือยเหมอืนของเฉนิอิง๋ หำกกลบัเหมอืนแฝงแววเยำะเย้ยถำกถำง 

"เจียวซิ่งกระโดดน�้ำฆ่ำตัวตำย คดีนี้ไม่มีคนร้ำย"

เฉินอิ๋งหัวเรำะหึๆ ออกมำครำหน่ึง จู ่ๆ นำงก็เลิกผ้ำโปร่งบน 

หมวกม่ำนแพรออก ดวงตำใสกระจ่ำงดุจผิวน�้ำคู่น้ันยำมน้ีกลับคล้ำย 

จับตัวเป็นน�้ำแข็ง กลำยเป็นลูกธนูพุ่งแทงเข้ำใส่ใบหน้ำเมินเฉยตรงหน้ำ 

"ขอถำมใต้เท้ำเผย ค�ำพูดนี้ซื่อจื่อเป็นคนกล่ำว หรือว่ำฮูหยินซื่อจ่ือเป็น 

คนกล่ำว"

"ย่อมเป็นซ่ือจื่อ" เผยซู่ตอบนำงด้วยน�้ำเสียงปกติพลำงช�ำเลือง 

มองนำงปรำดหนึ่ง สำยตำแฝงไว้ซึ่งควำมหมำยลึกล�้ำ "ฮูหยินซื่อจื่อเป็น 

สตรีอ่อนแอ ไม่สำมำรถและไม่เหมำะจะพบหน้ำข้ำ"

เขำเน้นที่ค�ำว่ำ 'สตรีอ่อนแอ' สี่พยำงค์ สำยตำกวำดมองดูใบหน้ำ

ของเฉินอิ๋งคล้ำยจะเตือนนำงถึงอะไรบำงอย่ำง
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เฉินอิ๋งไม่สนใจเรื่องน้ีแม้แต่น้อย นำงน่ิงมองเผยซู่ นัยน์ตำคล้ำย

หยันเย้ย "ใต้เท้ำเผยคงมิคิดสรุปคดีเช่นนั้นจริงกระมัง กระโดดน�้ำ 

ฆ่ำตัวตำย?"

เผยซู่ย้ิมพิลึกพิลั่นออกมำครำหนึ่ง ก่อนจะเลิกคิ้วกล่ำว "ท�ำไม  

หรอืคณุหนูสำมยังมหีลกัฐำนอืน่ท่ีแสดงให้เห็นว่ำเจยีวซิง่ไม่ได้กระโดดน�ำ้ 

ฆ่ำตัวตำย"

เขำมองไปยังศพของเจียวซิ่ง คิ้วด�ำขลับขมวดเข้ำหำกัน น�้ำเสียง

กลับมำเคร่งขรึมเหมือนยำมปกติ "ผู ้ตำยจมอยู่ในน�้ำนำนสำมเดือน  

ต่อให้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีชนัสตูรศพทีม่ปีระสบกำรณ์ทีส่ดุก็ยังยำกจะตรวจสอบ

พบเจอบำดแผลภำยนอกอันใดได้ เมื่อครู่คนของข้ำได้ตรวจสอบกระดูก

ของนำงแล้ว ผลสรุปมีอยู่สำมประกำร หนึ่งกระดูกไม่มีร่องรอยเป็นสีด�ำ 

เพรำะฉะนั้นจึงตัดควำมเป็นไปได้เรื่องถูกพิษออกไปได้ สองแขนขำและ

84
ค�าให้การที่สมบูรณ์พร้อม
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กะโหลกศรีษะของนำงล้วนอยู่ในสภำพดี ดังนัน้จงึตัดประเดน็เร่ืองกำรถูก

ทุบตีจนตำยไปได้ สำมกระดูกคอล้วนอยู่ในสภำพสมบูรณ์ ดังนั้นเร่ือง 

ถูกรัดคอตำยจึงตัดออกไปได้"

เฉินอิ๋งมองดูอีกฝ่ำยด้วยสำยตำประหลำดใจ นำงนึกไม่ถึงว่ำเผยซู่

จะมีมุมมองควำมคิดเห็นต่อเรื่องวิธีกำรฆ่ำลึกล�้ำเช่นนี้ แค่ใช้ค�ำพูดสั้นๆ 

ก็บ่งชี้ถึงวิธีกำรฆ่ำคนสำมชนิดที่พบเจอได้บ่อยที่สุดออกมำได้ครบถ้วน 

ท่ีแท้ใต้เท้ำเผยผูน้ี้ก็เป็นขนุนำงทีม่ปีระสบกำรณ์ด้ำนอำชญำกรรมสงูผูห้นึง่  

มิน่ำถึงได้ถูกโยกตัวไปกรมอำญำ

แต่ถึงจะเป็นเช่นนัน้ ค�ำพูดของเขำก็ยังคงเป็นเพียงค�ำพูดด้ำนเดยีว

เท่ำนั้น

"หำกมีคนจับนำงมัดมือมัดเท้ำ ใช้ผ้ำอุดปำก หลังจำกนั้นค่อย 

โยนนำงลงไปในน�้ำ วิธีกำรเช่นนี้ย่อมสำมำรถฆ่ำคนได้เช่นเดียวกัน"  

เฉินอิ๋งบอก น�้ำเสียงกลับมำสงบนิ่งเหมือนเก่ำ "นอกจำกน้ียังมียำ 

กล่อมประสำท สุรำ และอื่นๆ ที่ท�ำให้คนเกิดอำกำรวิงเวียนตำลำยก่อน 

หลังจำกนั้นค่อยจับโยนลงไปในน�้ำ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง"

"บำดแผลเลก็น้อยภำยนอก ยำมนีย้ำกจะพิสจูน์ได้" เผยซูส่่ำยหน้ำ 

คล้ำยไม่ทนัได้สงัเกตเหน็ว่ำท่ำทีหมดควำมอดทนของตนยำมนีก้ลบักลำย

เป็นดีขึ้นมำก "ส่วนเรื่องยำกล่อมประสำทอะไรพวกนั้น ร่ำงกำยแช่อยู ่

ในน�้ำนำนนับเดือน ไม่ว่ำอะไรก็ล้วนสลำยหมดสิ้นแล้ว จะพิสูจน์เช่นไร"

"ข้ำมิได้ต้องกำรให้ใต้เท้ำพิสูจน์ค้นหำร่องรอยบำดแผลภำยนอก 

หรือชนัสตูรค้นหำสรุำหรอืยำกล่อมประสำทอนัใดพวกน้ัน" เฉนิอิง๋อธิบำย 

สหีน้ำท่ำทำงจรงิจงัย่ิง "ควำมหมำยของข้ำคือขอใต้เท้ำลองเปล่ียนทิศทำง

กำรสบืสวนไปทีต่วับคุคลแทน คนตวัเป็นๆ ทัง้คนจู่ๆ  ก็หำยตวัไป แต่คนท่ี 
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อยู่รอบข้ำงกลับไม่มีผู้ใดรู้เห็น ใต้เท้ำเผยเหตุใดไม่คิดลองสืบสวนดูเล่ำ"

เผยซู ่ผินใบหน้ำเล็กน้อย พิจำรณำดูเฉินอิ๋งด้วยหำงตำพลำง 

เอ่ยปำกออกมำครำหน่ึง "ในสำยตำของคุณหนูสำม ขุนนำงกรมอำญำ

อย่ำงพวกข้ำคล้ำยไม่มีประโยชน์อันใดกระมัง"

เขำพูดพลำงหยิบเอำกระดำษแผ่นหนึ่งออกมำจำกแขนเส้ือ  

สะบดัมนัสองสำมครำและเลกิคิว้ "หำกข้ำบอกว่ำข้ำได้ค�ำให้กำรมำกพอ 

ที่จะปิดคดีนี้แล้ว คุณหนูสำมจะเชื่อหรือไม่"

เฉินอิ๋งจ้องดูเขำอยู่ครู่หน่ึงก่อนจะย่ืนมือออกไป "ขอข้ำดูหน่อย"  

นำงหยุดชะงกัไปครูห่นึง่ รูส้กึว่ำน�ำ้เสยีงของตนเหมอืนจะไม่สูด้นัีก ดงันัน้

จึงพูดเสียใหม่ "ไม่ทรำบใต้เท้ำพอจะให้ข้ำอ่ำนค�ำให้กำรนั่นได้หรือไม่"

แม้จะเปลีย่นถ้อยควำมเสยีใหม่ แต่น�ำ้เสยีงของนำงก็ยังคงไม่เปลีย่น  

สงบนิ่งจนแทบจะเรียกว่ำรำบเรียบ

ยำมน้ีเผยซู่มือข้ำงหนึ่งกอดอก มือข้ำงหน่ึงเท้ำคำง คล้ำยก�ำลัง

ครุ่นคิดพิจำรณำ ทันใดนั้นเขำก็เลิกคิ้ว "หำกข้ำไม่ตกลงรับปำก เกรงว่ำ

คุณหนูคงจดบันทึกเรื่องนี้ลงในบันทึกนั่นด้วยกระมัง"

"แน่นอน" เฉนิอิง๋พยักหน้ำทันท ีคล้ำยนำงฟังไม่ออกถึงวำจำหยอก

กระเซ้ำที่แฝงอยู่ในค�ำพูดดังกล่ำว "ค�ำพูดทุกค�ำของใต้เท้ำ ทุกข้ันตอน 

ในกำรสบืคดทีีใ่ต้เท้ำกระท�ำ ข้ำย่อมต้องจดบนัทกึไว้อย่ำงละเอยีด พร้อม 

ทูลถวำยต่อฝ่ำบำท"

"เฮอะ คุณหนูคิดจะท�ำเช่นนั้นจริงหรือ!" เผยซู่เลิกคิ้วตวำดออกมำ

ค�ำหนึง่ ปลำยนิว้วำดไปวำดมำอยู่บนคำง หลงัจำกผ่ำนไปสองสำมอดึใจ 

เขำก็ส่ำยหน้ำย้ิมพูด "คุณหนูรับพระบัญชำสืบสวนคดีควำม ข้ำย่อม 

ไม่อำจเพิกเฉย ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ค�ำให้กำรคุณหนูก็เอำไปอ่ำนเถอะ"
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พูดจบนัยน์ตำหลุบต�่ำของเขำก็คล้ำยมีอะไรบำงอย่ำงวำดผ่ำนไป

อย่ำงรวดเร็ว ก่อนท่ีเสียงหัวเรำะจะดังขึ้น "ฮ่ำๆ ไม่ว่ำเช่นไรมันก็ไม่ใช่ 

ของสลักส�ำคัญอะไร"

เขำพูดเชื่องช้ำ ทว่ำกำรเคลื่อนไหวกลับรวดเร็วฉับไว ทันทีที่ยื่นมือ 

ค�ำให้กำรนั่นก็ถูกส่งออกมำ

เฉนิอิง๋เองกไ็ม่เกรงใจ นำงรบักระดำษน่ันมำถือไว้ หลงัจำกกวำดตำ

ดูครำหนึ่ง หัวใจนำงก็เย็นเยียบขึ้นมำทันที

นีค่อืค�ำให้กำรฉบับหน่ึงจรงิๆ จำกท่ีประเมนิด้วยสำยตำ มนัสำมำรถ

เรียกได้ว่ำสมบูรณ์แบบ

เฉินอิ๋งเลิกสนใจเผยซู่ นำงกวำดตำอ่ำนค�ำให้กำรนั่นอย่ำงรวดเร็ว

ค�ำให้กำรฉบับน้ีเป็นค�ำให้กำรของพยำนห้ำคน สำมในห้ำเป็น 

บ่ำวไพร่ในเรือนของซื่อจื่อซิงจี้ป๋อ ยังมีค�ำให้กำรของซื่อจื่อกับฮูหยินอีก

ในค�ำให้กำร ทุกคนต่ำงกล่ำวเป็นเสียงเดียวว่ำกำรแย่งชิงกันเป็น

คนโปรดของเจียวซิ่งกับสำวใช้หน้ำตำสะสวยอีกคนท่ีชื่อเสี่ยวเจินนั้น 

เรียกได้ว่ำดุเดือดรุนแรงไม่ใช่น้อย ก่อนนำงจะหำยตัวไปสองสำมวัน  

นำงกับเสี่ยวเจินก็ทะเลำะเบำะแว้งกันขึ้นอีก อีกท้ังยังถูกฮูหยินซื่อจื่อ

ลงโทษให้คุกเข่ำอยู่ครึ่งวัน ยำมน้ันซื่อจื่อมิได้สนใจนำง หน�ำซ�้ำยังเรียก

เสี่ยวเจินให้ไปปรนนิบัติรับใช้ติดๆ กันหลำยวัน เจียวซิ่งรู ้สึกท้อแท ้

หมดก�ำลังใจ ท่ำทีเบ่ือหน่ำยต่อโลกปรำกฏให้เห็นหลำยต่อหลำยครั้ง  

หลังจำกนั้นอีกไม่กี่วันนำงก็หำยตัวไป

สำวใช้ผู้หนึ่งอยู่ดีๆ ก็มำหำยตัวไป หน�ำซ�้ำยังเป็นคนท่ีเคยนอน 

เคียงหมอนอยู่กับซื่อจื่อ ฮูหยินซื่อจื่อที่มีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลเรื่องรำว 

ภำยในเรือนย่อมต้องเอ่ยปำกถำม นึกไม่ถึงจู่ๆ เสี่ยวเจินกลับกระโดด 
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ออกมำ บอกเพียงว่ำเจียวซิ่งหนีไปแล้ว อีกท้ังยังบอกว่ำเครื่องประดับ 

มีค่ำหลำยชิ้นในห้องของนำงก็ถูกเจียวซิ่งหอบเอำไปด้วย

บ่ำวไพร่ท่ีซื้อตัวมำหลบหนีหน�ำซ�้ำยังขโมยข้ำวของไปอีก เรื่องน้ี 

ไม่อำจนับเป็นเรื่องเล็ก ฮูหยินซื่อจื่อคิดไปแจ้งควำมยังท่ีว่ำกำร แต่ด้วย

ซื่อจื่อเห็นแก่ควำมหลังครั้งก่อนจึงขวำงฮูหยินไว้ พูดก็แต่แค่สำวใช ้

คนเดียวเท่ำนั้น หนีก็หนีไป หำกไปแจ้งควำมว่ำบ่ำวไพร่ท่ีซื้อตัวมำ 

หลบหนี นั่นย่อมไม่ต่ำงอะไรกับกำรบีบบังคับให้อีกฝ่ำยหมดส้ินหนทำง 

ไร้ซึ่งมนุษยธรรม

ดงันัน้จึงไม่มใีครพูดถึงเรือ่งน้ีอกี ซือ่จือ่แม้จะเคยส่งคนออกตำมหำ

แต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรนัก ในบันทึกค�ำให้กำรเขียนเอำไว้ว่ำซื่อจื่อบอกว่ำ

ตนเองตัง้ใจว่ำหลงัจำกผ่ำนไปสกัระยะจะไปแจ้งต่อทีว่่ำกำรว่ำนำงป่วยตำย  

ถือเป็นกำรปิดฉำกสำยสัมพันธ์กับเจียวซิ่งอย่ำงสมบูรณ์

"สองเดือนก่อน เสี่ยวเจินถูกขำยออกไป" เสียงของเผยซู่ดังข้ึน  

น�้ำเสียงของเขำยังคงแฝงไว้ซึ่งควำมรู้สึกเมินเฉย "ส่วนเหตุผลของกำร

ถูกขำยออกไปคือเสีย่วเจนิไม่ให้ควำมเคำรพต่อนำยหญิง ท�ำตวัยโสโอหงั 

ดังนั้นฮูหยินซื่อจื่อจึงจัดกำรขับนำงออกจำกจวน"

ช่ำงเป็นค�ำให้กำรทีส่มบรูณ์พร้อมจรงิๆ สมบรูณ์พร้อมถึงข้ันทีเ่รยีกว่ำ 

แทบจะผิดจำกควำมเป็นจริง

เฉินอิ๋งสีหน้ำเรียบเฉย ไม่มีทีท่ำโกรธขึ้งเหมือนก่อนหน้ำนี้อีก

นำงแต่ไหนแต่ไรก็ไม่ใช่คนโมโหง่ำย เมื่อครู่ก็แค่อำรมณ์ฉุนเฉียว

พลุ่งพล่ำนชั่วครั้งชั่วครำวเท่ำนั้น ตอนพูดคุยกับเผยซู่ หลังได้รับหนังสือ

ให้กำร ควำมรู้สึกพวกนั้นได้จำงหำยไปจนสิ้นแล้ว

นีคื่อหน่ึงในผลลพัธ์ท่ีนำงคำดคิดอยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่เร็วกว่ำทีน่ำง
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คิดไว้อยู่ประมำณหนึ่งก็เท่ำนั้น

นำงถือกระดำษพับแผ่นน้ันไว้ ไม่ซักถำมอันใดและไม่มีอันใด 

ไม่พึงพอใจ ลมหำยใจสงบน่ิงไม่ต่ำงอันใดกับสระน�้ำเบื้องหน้ำ ทว่ำ 

ค�ำพูดที่นำงพูดออกมำกลับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

"ข้ำพบว่ำใต้เท้ำเผยมำทีน่ี่เพียงล�ำพัง" นำงพูดพลำงเงยหน้ำจ้องมอง 

เผยซู่ มุมปำกยกยิ้ม "ใต้เท้ำ...ไม่เชื่อค�ำให้กำรนี้ใช่หรือไม่"

ช่ำงเป็นค�ำถำมท่ีพรวดพรำดกะทนัหันยิง่ สหีน้ำของเผยซูแ่ปรเปล่ียน 

กลับกลำยเล็กน้อย

ทว่ำเพรำะกลิ่นอำยบนตัวของเขำซับซ้อนย่ิงนัก บัดเดี๋ยวก็เย่ียง

ขนุนำงบดัเดีย๋วกเ็ย่ียงโจร อกีทัง้ยังแฝงไว้ซึง่ท่ำทีคล้ำยไม่ยีห่ระต่อสงัคม 

ด้วยเหตน้ีุกำรเปลีย่นแปลงเลก็ๆ น้อยๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้จงึยำกเกินกว่ำท่ีผูใ้ด

จะแยกแยะได้



73เหยาจี้ซาน

ดวงตำของเผยซู่หลุบลงอีกครั้ง เขำมองไปทำงเฉินอิ๋ง สำยตำ 

วับวำวจำกตำชั้นเดียวคู่นั้นทั้งคมกริบและเย็นชำ "เหตุใดคุณหนูสำมจึง 

กล่ำวเช่นนั้น"

เส้นเสียงของเขำคล้ำยสุรำชั้นเลิศ เข้มข้นดึงดูด ชวนเคลิบเคล้ิม

หลงใหลท�ำให้คนนึกคลำยควำมระแวดระวัง

มมุปำกของเฉนิอิง๋ยกสงูขึน้อีก นำงหันหน้ำมองไปยังดอกบวัท่ีก�ำลัง

เบ่งบำนอยู่ไม่ไกลนัก ก่อนจะเอ่ยปำกไม่มีทีท่ำหว่ันไหวแม้เพียงน้อย  

"ค�ำให้กำรน้ีคำดว่ำใต้เท้ำคงได้มำจำกมือของซิงจี้ป๋อตอนร่วมชื่นชม 

ภำพอักษรอยู่ในห้องหนังสือด้ำนหน้ำนั่นกระมัง"

พอพูดถึงตรงนี้จู่ๆ นำงก็เปลี่ยนเรื่อง "เมื่อครู่ข้ำรู้สึกแปลกใจว่ำ 

เหตุใดใต้เท้ำถึงมำเรือนหลังตำมล�ำพัง เหตุใดแม้แต่พ่อบ้ำนสักคน 

จวนซิงจี้ป๋อก็ไม่ส่งมำ ด้วยฐำนะของใต้เท้ำ อันที่จริงอย่ำงน้อยซิงจี้ป๋อ 

85
ใต้เท้าปราดเปร่ืองยิ่งนัก
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ก็น่ำจะอยู่ข้ำงๆ เป็นเพ่ือนท่ำนถึงจะถูก ตอนน้ีข้ำเข้ำใจแล้ว ที่แท้ก็ 

ไม่ใช่ว่ำจวนซิงจี้ป๋อไม่รู้จักมำรยำท แต่หำกอยู่ที่ตัวใต้เท้ำเอง"

นำงหันมองไปทำงเผยซู่ ดวงตำใสสะอำดดุจสำยน�้ำคล้ำยแฝงไว้

ซึง่สำยตำเย้ยหยัน "ข้ำเดำว่ำใต้เท้ำต้องปฏิเสธไม่ยอมให้อกีฝ่ำยเดนิมำส่ง  

ไม่แน่ว่ำอำจยืนกรำนหนักแน่นถึงขนำดห้ำมไม่ให้พวกเขำโผล่หน้ำมำ 

ท้ังน้ีเพรำะท่ำนหวังว่ำจะท�ำกำรสบืสวนพิจำรณำคดีเพียงล�ำพัง ไม่อยำก

ให้คนทีไ่ม่มส่ีวนเก่ียวข้องเข้ำมำรบกวน จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตดัสนิ 

ของท่ำน ใช่หรือไม่"

นำงโบกหนงัสอืค�ำให้กำรในมอืต่อหน้ำเผยซู ่มมุปำกยกอยู่ในองศำ

ที่เห็นได้อยู่เป็นประจ�ำ "ค�ำให้กำรสมบูรณ์พร้อมเช่นนี้ อันท่ีจริงนับว่ำ 

มำกพอท่ีจะส่งรำยงำนแล้ว หำกใต้เท้ำคิดที่จะไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพำท  

ท่ำนก็คงออกจำกจวนซิงจี้ป๋อไปพร้อมกับหนังสือค�ำให้กำรนี้แล้ว ส่วน 

งำนงมศพท่ีเหลือ มอบให้จวนซิงจี้ป๋อจัดกำรเองก็ใช่ว่ำจะท�ำไม่ได้ ทว่ำ

ในเวลำนี้ใต้เท้ำกลับมำปรำกฏตัวอยู่ที่นี่ แต่คนของจวนซิงจี้ป๋อกลับ 

ไม่เห็นแม้แต่คนเดียว"

พอพูดถึงตรงนี้นำงก็หยุดไว้เพียงเท่ำนั้นคล้ำยต้องกำรกระตุ้น 

ควำมสนใจ 

เผยซู ่น�ำคนมำงมศพด้วยตนเอง อีกทั้งยังให้เจ ้ำหน้ำท่ีท่ีมี

ประสบกำรณ์ชนัสตูรศพอย่ำงละเอยีด นีก็่แสดงให้เห็นแล้วว่ำเขำไม่เพียง

ไม่เชือ่ค�ำให้กำรดงักล่ำว หำกยังนกึสงสยัในตวัซงิจีป๋้อเป็นอย่ำงมำกด้วย

เฉินอิ๋งนึกปลำบปลื้มอีกฝ่ำยขึ้นมำอย่ำงประหลำด

โลกน้ีนับว่ำยังพอมีหนทำงเยียวยำ อย่ำงน้อยก็ยังมีขุนนำงอย่ำง

เผยซู่ที่ท�ำหน้ำที่ด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่เห็นแก่สัมพันธ์ส่วนตัว



75เหยาจี้ซาน

นอกจำกนี้จำกท่ำทีของจวนซิงจี้ป๋อ เฉินอิ๋งยังอนุมำนได้อีกเรื่อง

ฐำนะของใต้เท้ำเผยผู้น้ีต้องไม่ใช่ธรรมดำแน่ หำไม่แล้วไหนเลย 

จะคุมซิงจี้ป๋อสองพ่อลูกได้

ต้องรู้ว่ำผู้ที่อยู่เบื้องหลังจวนซิงจี้ป๋อยังมีองค์หญิงใหญ่อยู่อีกคน

สำยตำของเฉินอิ๋งหยุดนิ่งอยู่บนใบหน้ำของเผยซู่อยู่เป็นนำน

เผยซู่นิ่งเงียบ จำกต�ำแหน่งท่ียืนอยู่ นำงเห็นได้ก็แต่คำงของเขำ

เท่ำนั้น

คนท้ังสองต่ำงยืนนิ่งอยู่รำวๆ สองสำมอึดใจ ทันใดนั้นเผยซู่ก็ 

หันหน้ำไป คำงที่ขอบมุมคมชัดขยับขึ้นขยับลง

แววตำของเฉินอิ๋งเปล่งประกำยขึ้นมำทันที

เขำก�ำลังพยักหน้ำ!

เผยซู่ก�ำลังตอบค�ำถำมก่อนหน้ำนี้ของนำง

เขำไม่เชื่อค�ำให้กำรน้ีจริงๆ และไม่เกรงกลัวท่ีจะมีเร่ืองขัดแย้งกับ

จวนซิงจี้ป๋อ ไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องไป จะได้ไม่รบกวนกำรตัดสินคดีของเขำ

ทันทีที่ได้บทสรุปเช่นนี้อำรมณ์ขุ่นข้องที่อัดแน่นอยู่ในใจเฉินอิ๋งมำ

ตัง้แต่เริม่ก็ค่อยๆ จำงหำย ควำมรูส้กึเหน็อกเหน็ใจกลบัก่อตวัข้ึนมำแทนที่

กล้ำสงสัยไม่ว่ำจะเป็นผู้ใด นี่นับเป็นศรัทธำชนิดหนึ่ง

นำงนึกไม่ถึงว่ำในที่ซึ่งแตกต่ำง ย้อนกลับมำยังยุคโบรำณเช่นน้ี  

นำงจะสำมำรถพบเจอกับคนที่มีอุดมกำรณ์เฉกเดียวกันได้ เรื่องน้ีท�ำให้

นำงรู้สึกปลำบปลื้มยำกจะบรรยำยออกมำเป็นค�ำพูด เสมือนพบเจอ 

สหำยร่วมทำงขณะก�ำลังเดินทำงอยู่เพียงล�ำพัง

แน่นอน บำงท.ี..ไม่ส.ิ..ควรจะบอกว่ำมคีวำมเป็นไปได้สงูว่ำนำงกับ

เผยซู่อำจไม่ได้ร่วมเดินอยู่บนวิถีเดียวกัน
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ทว่ำถึงจะแค่ร่วมเดินอยู่บนเส้นทำงเดียวกันเพียงครู่ เท่ำนี้ก็นับว่ำ

ล�้ำค่ำยิ่งแล้ว

ครั้นอำรมณ์เริ่มสงบลง เฉินอิ๋งก็ชูหนังสือค�ำให้กำรในมือข้ึน  

พูดด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบว่ำ "บันทึกค�ำให้กำรนี้เป็นของปลอม"

นำงพูดออกมำเพียงประโยคเดียว ไม่มีประโยคถัดไป

ทั้งๆ ที่รู้ว่ำปลอม ทว่ำขอเพียงมีค�ำให้กำรนี้ คดีของเจียวซิ่งย่อม

สำมำรถบอกได้ว่ำเป็นกำรกระโดดน�้ำฆ่ำตัวตำย

อย่ำงน้อยในเวลำนี้เฉินอิ๋งยังไม่พบหนทำงพลิกคดีอันใด

"คุณหนูสำมไม่คิดจะสอบสวนพยำนด้วยตนเองหรือไร" นัยน์ตำ 

ของเผยซู่จับจ้องไปที่ด้ำนหน้ำ ทว่ำหำงตำกลับกวำดมองมำทำงเฉินอิ๋ง

พอได้ยินเช่นนั้นมุมปำกนำงก็ขยับน้อยๆ "ต่อให้มีคนมำถำมข้ำถึง

เรื่องรำวเมื่อหนึ่งเดือนก่อน ข้ำก็ไม่แน่ว่ำจะจ�ำได้ แล้วจะนับประสำอะไร

กับเรื่องรำวเมื่อสำมเดือนก่อน" นำงส่ำยหน้ำ ยกมือดึงผ้ำโปร่งบน 

หมวกม่ำนแพรลง เอ่ยด้วยน�้ำเสียงสงบนิ่ง "แค่พูดว่ำ 'จ�ำไม่ได้' ออกมำ

ประโยคเดยีวก็สำมำรถลบล้ำงข้อขัดแย้งไม่สมเหตสุมผลทัง้หมดทัง้มวล

ได้แล้ว ว่ิงไปถำมพยำนพวกน้ีรังแต่จะท�ำให้คดีตกอยู่ในภำวะชะงักงัน  

ไม่เป็นผลดีต่อสภำพกำรณ์โดยรวม"

สำวใช้ที่ชื่อเสี่ยวเจินผู้นั้นต่ำงหำกถึงจะเป็นกุญแจส�ำคัญ

เปลืองเวลำอยู่กับ 'พยำน' พวกนั้นมีแต่จะท�ำให้อีกฝ่ำยย่ิงระแวด

ระวัง มิสูล้งมอืสรปุคดีให้คนร้ำยเผลอไผลลมืตัว แล้วค่อยสบืสำวเรือ่งรำว

ลับๆ อีกที

ในโลกของคุณนักสืบ เขำเคยใช้วิธีกำรนี้หลำยต่อหลำยครั้ง ล่อให้

คนร้ำยเผยพิรุธออกมำ
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"ข้ำให้คนไปตำมหำตวัเสีย่วเจนิแล้ว" น�ำ้เสยีงทุ้มต�ำ่ลอยอ้อยอิง่อยู่

ท่ำมกลำงสำยลมชวนเคลิบเคลิ้มมึนเมำ

เฉินอิ๋งถอนหำยใจเงียบๆ มองดูเผยซู่ผ่ำนม่ำนโปร่งท่ีบังขวำงอยู่

เบื้องหน้ำ เอ่ยปำกชื่นชมเขำด้วยน�้ำใสใจจริง "ใต้เท้ำเผยปรำดเปรื่อง 

ยิ่งนัก"

เผยซู่ผู้น้ีไม่เพียงนึกสงสัยในคดีที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับนำง หำกยัง

ตัดสินชี้ขำดแล้วอีกด้วย

ขอเพียงสบืค้นเบำะแสจำกเสีย่วเจนิไปเรือ่ยๆ ต้องมสัีกวนัท่ีควำมจรงิ 

จะปรำกฏออกมำให้เห็น

เฉนิอ๋ิงรูส้กึโล่งอก ในเวลำเดยีวกันก็รูส้กึว่ำเผยซูผู่น้ี ้หำกว่ำกันด้วย

ควำมสำมำรถในเชิงสืบสวนสอบสวนคดีอำชญำกรรมแล้ว เขำนับเป็น 

คนที่เชื่อถือไว้วำงใจได้ผู้หนึ่ง

นำงไม่เคยตัดสินผู้ใดด้วยอคติ

ต่อให้ท่ำทีที่เผยซู่มีต่อนำงตั้งแต่เริ่มจนจบจะไม่สู้เป็นมิตรนัก แต่

นำงก็ไม่ตีค่ำเขำต�่ำเพียงเพรำะเหตุดังกล่ำว

ว่ำกันตำมตรง นำงไม่ได้มำเพ่ือหำมิตรสหำย ที่นำงต้องกำร 

คอืพันธมติรท่ีมเีป้ำหมำยเดยีวกัน และเหน็ได้ชดัว่ำเผยซูเ่ป็นคนทีต่รงกับ

ควำมต้องกำรเบื้องต้นของนำง

นี่นับเป็นโชคโดยแท้

เผยซู่ท�ำงำนอยู่ในกรมอำญำ อีกทั้งยังปรำกฏตัวอยู่ในคดีนี้ น่ีก็ 

เห็นได้ชัดแล้วว่ำคดีที่เขำมีส่วนเก่ียวข้องอำจมีบำงส่วนทับซ้อนกับงำน

ของเฉินอิ๋ง และก็เป็นไปได้ว่ำดีไม่ดีอำจทับซ้อนกันทั้งหมด

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ นั่นก็เท่ำกับว่ำนำงมีพันธมิตรที่เชื่อถือไว้วำงใจได้
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ผู้หนึ่ง เรื่องนี้นับเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง

หลงัจำกไตร่ตรองดโูดยละเอยีด ในทีส่ดุเฉนิอิง๋ก็ชบูนัทึกค�ำให้กำรขึน้  

นำงตัดสินใจคืนมันให้กับเผยซู่

เผยซู่ในเวลำนี้ก็ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเล็กๆ เช่นกัน

สำยตำของเขำทอดมองไกลออกไป เรือล�ำน้อยนั่นหยุดอยู่ท่ีนั่น 

นำนแล้ว คนงมศพทั้งสองคนยังคงด�ำผุดด�ำว่ำยไม่หยุด ควำมเร็ว 

ในกำรงมครำวนี้นับว่ำช้ำกว่ำก่อนหน้ำนี้มำก

หัวคิ้วของเผยซู่ขมวดเข้ำหำกัน

สกุลกัวพูดถึงเจยีวซิง่ผูเ้ดยีวเท่ำนัน้ น่ันก็หมำยควำมว่ำศพทีจ่มอยู่

ใต้น�้ำควรมีเพียงศพเดียวเท่ำน้ัน ทว่ำเวลำนี้กลับมีศพเพ่ิมข้ึนมำอีกหนึ่ง 

สำเหตุแท้แล้วอยู่ที่ใดกัน

จวนซงิจี้ป๋ออนัทีจ่รงิล่วงรูเ้หตกุารณ์แต่ไมย่อมแจง้ความ หรอืว่า...

มีอื่นใดแอบแฝงอยู่

เขำจมอยู่ท่ำมกลำงควำมคิดของตนเอง จนกระทั่งรับรู้ถึงสัมผัส

ผิดแผกแตกต่ำงท่ีไม่คล้ำยสัมผัสเรียบลื่นของกระดำษบนปลำยน้ิว เขำ

ถึงได้สติกลับมำอีกครั้ง

พอมองด ูเขำก็พบว่ำมอืของตนเองก�ำลงัวำงอยู่บนหนงัสือค�ำให้กำร 

ทีเ่ขำสมัผสัถูกคอืปลำยน้ิวเรยีวเลก็ ท่ีแท้น่ีก็คือสมัผสัแปลกๆ ทีเ่ขำรบัรูไ้ด้ 

เมื่อครู่
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เผยซู่ชักมือกลับรวดเร็วรำวกับสำยฟ้ำแลบ

โชคดีที่เขำกับเฉินอิ๋งต่ำงสวมอำภรณ์แขนกว้ำง หน�ำซ�้ำต�ำแหน่งที่

ยืนยังย้อนแสง ท�ำให้สำมำรถรอดพ้นจำกสำยตำแหลมคมของบ่ำวไพร่

พวกนั้นได้

เผยซู ่นึกโล่งอก แต่ถึงกระนั้นคิ้วของเขำก็ยังคงขยับไหวเล็กๆ  

ยำกจะสังเกตเห็น

เฉนิอิง๋ไม่ทนัสงัเกต นำงก�ำลงัมองดเูรอืน้อยทีอ่ยู่ด้ำนหน้ำ ตอนเหน็

เผยซู่ชักมือกลับ นำงยังคิดว่ำตนเองไม่ได้ย่ืนส่งบันทึกค�ำให้กำรให้กับ 

อีกฝ่ำย ดังนั้นจึงยื่นมันไปข้ำงหน้ำอีกครำพลำงพูดอย่ำงไม่ใส่ใจ "นี่เป็น 

หลักฐำนที่ได้มำอย่ำงยำกล�ำบำก ขอใต้เท้ำเก็บรักษำไว้ให้ดี"

เผยซู่ตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะยื่นมือออกไปรับ

ครำวน้ีเขำเลง็มนัเป็นอย่ำงด ีไม่มอีบุตัเิหตนุอกเหนือควำมคำดหมำย 

86
กระแสน�้าเบื้องล่าง
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เหมือนก่อนหน้ำนี้อีก

"ใต้เท้ำ พวกเขำเหมอืนจะงมพบอะไรบำงอย่ำง" จู่ๆ  ก็มเีสียงดงัลอย

มำจำกริมฝั่งน�้ำ

เผยซูด่งึสตกิลบั ครัน้มองไปตำมท่ีมำของเสยีง เขำก็พบว่ำคนทีพู่ด

เป็นเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรผู้หนึ่ง

เจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรผูน้ีค้อยจบัตำดสูถำนกำรณ์เบือ้งหน้ำอยู่ตลอดเวลำ  

ยำมนีเ้พรำะเหน็คนงมศพทัง้สองหยุดด�ำน�ำ้ ก�ำลงันัง่อยู่บนเรอืคล้ำยก�ำลงั

จัดกำรอะไรบำงอย่ำงจึงส่งเสียงรำยงำนออกมำเบำๆ

เผยซู่ส่งเสียง "อืม" ออกมำแผ่วๆ ครำหน่ึง ชักเท้ำเดินขึ้นหน้ำไป 

สองก้ำวคล้ำยตั้งใจคล้ำยไม่ตั้งใจเพื่อรักษำระยะห่ำงกับเฉินอิ๋ง

ส่วนเฉินอิ๋ง นำงยังคงไม่สังเกตเห็นท่ำทีผิดปกติของอีกฝ่ำย ยำมนี้

ควำมสนใจทั้งหมดของนำงล้วนอยู่บนผืนน�้ำเบื้องหน้ำ

"เป็นโครงกระดกูโครงหนึง่" หลงัจำกผ่ำนไปไม่นำน เจ้ำหน้ำทีท่ำงกำร 

ผู้นั้นก็รำยงำนออกมำอีกครำ น�้ำเสียงเคร่งขรึมยิ่งยวด

เรือล่องกลับเข้ำฝั่งช้ำๆ ในท่ีสุดเฉินอ๋ิงก็เห็นชัด ส่ิงที่พวกเขำงม 

ขึ้นมำได้คือโครงกระดูกโครงหนึ่งจริงๆ

โครงกระดูกสีเขียว

น่ีไม่ใช่ลักษณะอำกำรของคนถูกพิษแทรกซึมเข้ำกระดูกเหมือน

อย่ำงในนยิำยก�ำลงัภำยใน หำกแต่เพรำะบนกระดูกมพืีชจ�ำพวกสำหร่ำย

เกำะอยู่จนเตม็ต่ำงหำก หำกมองดูไกลๆ อำจเข้ำใจว่ำโครงกระดกูน่ันเป็น

สีเขียว

ทันทีท่ีเรอืเทียบฝ่ังเฉนิอ๋ิงก็สงัเกตเหน็ว่ำใบหน้ำของคนงมศพท้ังสอง

นั้นซีดเซียว ริมฝีปำกกลำยเป็นสีม่วง ท่ำทำงคล้ำยหมดเร่ียวสิ้นแรง  
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แทบจะหมอบนอนอยู่บนเรอื แม้แต่จะปีนคลำนออกมำก็ยังท�ำแทบไม่ไหว

"ด้ำนล่ำงมี...กระแสน�้ำ..." หลังจำกผ่ำนไปครู่ใหญ่ คนงมศพ 

ที่ยังหนุ่มอยู่ก็เอ่ยปำก ริมฝีปำกสั่นระริก มือยื่นชี้ไปยังจุดที่งมศพขึ้นมำ

เมื่อครู่ "ศพมันติดอยู่...ใต้น�้ำมี...หลุม"

ดอูอกว่ำพละก�ำลงัของเขำยำมนีถู้กใช้ไปจนส้ิน แม้แต่เสียงพูดก็ยัง

ขำดๆ หำยๆ กว่ำจะอธิบำยได้กระจ่ำงชัดก็ต้องเสียเวลำพูดอยู่เป็นนำน 

ที่แท้ทำงด้ำนล่ำงยังมีกระแสน�้ำเล็กๆ อีกสำยซ่อนอยู่ หน�ำซ�้ำบริเวณ 

ช่วงกลำงของกระแสน�้ำยังมีหลุมที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติอีกหลุมหนึ่ง

ศพของเจียวซิ่งรวมถึงโครงกระดูกที่ไม่รู ้เป็นของใครนั้นล้วนถูก

กระแสน�้ำที่อยู ่ทำงด้ำนล่ำงพัดวน ทยอยหล่นลงไปอยู่กลำงหลุม  

โครงกระดูกที่เห็นอยู่ในเวลำน้ีน่ำจะตกลงไปก่อนหน้ำนำนพอสมควร  

และด้วยเหตุนี้ศพของเจียวซิ่งจึงลอยอยู่เหนือโครงกระดูกดังกล่ำว

เมื่อครู่ตอนคนงมศพเพ่ิงลงน�้ำไปงมร่ำงของเจียวซิ่ง ด้วยเพรำะ

สังเกตเห็นโครงกระดูกอยู่ใต้ร่ำงท่ีเน่ำเปื่อยของเจียวซิ่งอยู่เลำๆ ถึงได้ 

พูดออกมำว่ำ 'มีศพอยู่ด้วยกันสองศพ'

เฉินอิ๋งเข้ำใจแล้ว ที่เรือของหลิวซวงหมุนวนอยู่กลำงน�้ำในเวลำนั้น

ที่แท้ก็เพรำะถูกกระแสน�้ำที่อยู่ทำงด้ำนล่ำงดูดดึงไว้นี่เอง

ยำมน้ีเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรเปี่ยมประสบกำรณ์สองคนนั้นได้ขยับมำ

อยู่หน้ำล�ำเรือแล้ว พวกเขำลงมือท�ำกำรตรวจสอบโครงกระดูกนั่นอย่ำง

ใกล้ชิด เฉินอิ๋งแม้จะถูกเฝิงมำมำก้ันไว้อย่ำงเอำเป็นเอำตำย ไม่ยอมให้

นำงเข้ำใกล้ แต่ถึงอย่ำงน้ันนำงก็ยังพยำยำมกระเถิบขึ้นหน้ำ หมำยจะ

มองดูสถำนกำรณ์ในล�ำเรือให้ชัดๆ

ทีน่ำงเหน็เป็นล�ำดับแรกคือในเรอืนอกจำกโครงกระดกูแล้วยังมขีอง
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ท่ีถูกสนมิกัดกร่อนจนมองสภำพเดมิไม่ออกอยู่อกีกองหนึง่ สภำพของมนั

คล้ำยจะเป็นโซ่เส้นหนึ่ง

ตอนงมศพรอบแรก บนเรือไม่มีของสิ่งน้ี เห็นได้ชัดว่ำน่ีก็เป็นของ 

ที่เพ่ิงงมข้ึนมำได้เช่นกัน กำรที่คนงมศพจงใจเอำเจำ้ส่ิงน้ีข้ึนมำไว้บนเรือ 

ย่อมเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ำมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกนั่น

"เจ้ำสิง่น้ีคอือะไร แล้วได้มำจำกศพท่ีงมขึน้มำกระนัน้หรือ" เผยซูเ่อง

ก็สังเกตเห็นเช่นกัน

ยำมน้ีคนงมศพทัง้สองฟ้ืนฟูพละก�ำลงัคนืมำได้บำงส่วนแล้ว สหีน้ำ

หรือก็ดีขึ้นมำก พูดจำไม่ติดๆ ขัดๆ เหมือนก่อนหน้ำ คนที่ตอบค�ำถำมนี้

ยังคงเป็นคนงมศพหนุ่มเหมือนเช่นเคย

"เรยีนใต้เท้ำ น่ีคือโซ่เหลก็เส้นหนึง่ พันอยู่บนโครงกระดกู พวกผูน้้อย

งมมนัขึน้มำด้วย" น�ำ้เสยีงของเขำแปร่งปร่ำ ฟังดูไม่คล้ำยคนแถบจงหยวน*

ทว่ำควำมสนใจของเฉนิอิง๋เห็นได้ชดัว่ำไม่ได้อยู่ท่ีส�ำเนียงของอกีฝ่ำย  

หำกอยู่ที่เนื้อหำที่เขำพูด

นั่นคือโซ่เหล็กจริงๆ

จากทีป่ระเมนิด้วยสายตา โซ่เหลก็เส้นน้ันยาวอย่างน้อยก็สามเมตร...

โซ่เหล็กยาวเช่นนี้เหตุใดถึงมาพันอยู่กับโครงกระดูกได้

นี่มัน...

"โซ่เหลก็พันอยู่บรเิวณใดของโครงกระดูก" เผยซู่รำวกับเอ่ยปำกถำม

แทนเฉินอิ๋ง ทุกครั้งที่ถำมล้วนตรงกับจุดส�ำคัญที่เฉินอิ๋งต้องกำรรู้ที่สุด

คนงมศพหนุ่มคนน้ันตอบอย่ำงนอบน้อม "เรียนใต้เท้ำ โซ่เหล็ก 

พันอยู่บริเวณเอวของโครงกระดูกขอรับ ปลำยโซ่ทั้งสองด้ำนถูกผนึกไว้

* จงหยวนหรือตงง้วน แปลว่ำที่รำบกลำง หมำยถึงดินแดนจีนในสมัยโบรำณ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลำงจนไปถึง 
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้ำหวงเหอ



83เหยาจี้ซาน

ด้วยกุญแจหิน"

เสียงสูดหำยใจเบำๆ ดังขึ้น

โซ่เหลก็ผกูเอว อกีทัง้ยังมกีญุแจหนิผนกึไว้ นีม่นัคิดจะให้โครงกระดูก 

นั่นจมอยู่ใต้น�้าชั่วนิรันดร์ชัดๆ!

ใครกันที่ท�าเรื่องเช่นนี้

แล้วเจ้าของโครงกระดูกคือผู้ใดกัน

หัวคิ้วของเฉินอิ๋งขมวดเข้ำหำกันแน่น

แค่โครงกระดกูกับโซ่ก็สำมำรถตัง้ข้อสนันษิฐำนได้หลำยอย่ำงแล้ว 

อย่ำงเช่นจงใจฆ่ำ ลงมือฆ่ำคนก่อนหลังจำกนั้นค่อยเอำศพทิ้งน�้ำ หรือมี

คนสังหำรผู้ตำยท้ิงศพไว้ในท่ีรกร้ำง ศพถูกบุคคลที่สำมพบเข้ำ เพรำะ 

กลัวถูกโยงเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจึงถ่วงศพไว้ที่ก้นแม่น�้ำ หรืออำจ 

เพรำะผู้ตำยเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ แต่คนท่ีมำพบศพกลัวต้องเผชิญหน้ำ

กับขุนนำงเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรเลยถ่วงศพไว้ที่ก้นแม่น�้ำ

ข้ออนุมำนทั้งหมดคือควำมเป็นไปได้ภำยใต้สถำนกำรณ์ทั่วไป

เท่ำนัน้ ไม่แน่ว่ำเรือ่งจรงิอำจสลบัซบัซ้อนกว่ำทีเ่ฉนิอิง๋คำดกำรณ์ไว้ก็เป็นได้  

คดมีำกมำยบนโลก บำงครัง้ก็เหลอืเชือ่เสยีย่ิงกว่ำต�ำนำนเรือ่งเล่ำเสยีอกี

นำงครุ่นคิดไปมำซ�้ำๆ อยู่ภำยในใจ สองเท้ำขยับขึ้นหน้ำ

ครำนีเ้ฝิงมำมำทีอ่ยู่ข้ำงๆ กลบัไม่ได้ขวำงนำงไว้ ท�ำเพียงคอยตำมติด 

อยู่ทำงด้ำนหลังจนมำถึงหน้ำล�ำเรือ

เจ้ำหน้ำที่กรมอำญำยำมน้ีต่ำงก�ำลังสำละวนอยู่กับหน้ำที่ของ

ตนเอง ส่วนดรุณีน้อยแปลกประหลำดที่ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุนำงนี้พวกเขำ

ต่ำงรำวกับมองไม่เห็น อำจมีสำยตำอยำกรู้อยำกเห็นกวำดมองมำบ้ำง

เป็นครั้งครำว แต่เพียงไม่นำนก็ถูกเฝิงมำมำถลึงตำดุดันตอบโต้กลับไป
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คนงมศพทั้งสองเองก็มำหยุดอยู่ที่ข้ำงล�ำเรือ ภำยใต้กำรชี้น�ำของ

เจ้ำหน้ำที่ทำงกำร พวกเขำท�ำกำรขูดเอำสำหร่ำยสีเขียวท่ีเกำะอยู่ทำง 

ด้ำนบนของโครงกระดกูออกก่อนจะน�ำไปวำงไว้บนผ้ำด�ำ กำรเคลือ่นไหว

ของพวกเขำเป็นไปอย่ำงระมัดระวังช�ำนิช�ำนำญ เห็นชัดว่ำท�ำเรื่องเช่นนี้

อยู่บ่อยๆ ย่ิงไปกว่ำนัน้สำยสมัพันธ์ระหว่ำงพวกเขำกับเจ้ำหน้ำทีท่ำงกำร

พวกนั้นก็เหมือนจะไม่เลว เสียงพูดคุยดังขึ้นเป็นระยะๆ 

เฉินอิ๋งเดินไปหยุดอยู่ข้ำงผ้ำด�ำผืนน้ัน พินิจพิจำรณำโครงกระดูก

อย่ำงละเอียด

โครงกระดูกพวกนั้นถูกวำงกระจัดกระจำย ไม่อำจประกอบเป็น 

ร่ำงมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ บนกระดูกทุกท่อนล้วนมีดินโคลนไม่ก็หญ้ำน�้ำ

เกำะติด กลิ่นน�้ำคำวข้นก�ำจำยอยู่ในอำกำศ

เฉนิอิง๋เลกิม่ำนโปร่งบนหมวกม่ำนแพรขึน้มมุหนึง่ พิจำรณำดกูระดกู 

บนผ้ำด�ำรอบหน่ึง ก่อนจะย่ืนนิ้วชี้ไปยังต�ำแหน่งที่ตั้งวำงกะโหลกศีรษะ

พลำงหันไปถำมเผยซู่ที่ยืนอยู่ทำงด้ำนหลังด้วยน�้ำเสียงสงบนิ่ง "กะโหลก

ศีรษะของผู้ตำย บริเวณกระหม่อมมีร่องรอยถูกท�ำร้ำยอย่ำงรุนแรงจำก

ภำยนอก เป็นไปได้ว่ำนี่อำจเป็นคดีฆ่ำคนตำยโดยเจตนำเช่นกัน"
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เผยซู่ไม่พูดไม่จำ สำยตำกวำดมองไปตำมทำงที่เฉินอิ๋งชี้

กะโหลกศรีษะของผูต้ำยได้รบักำรสะสำงแล้ว อยู่ในสภำพท่ีค่อนข้ำง 

สมบรูณ์ จำกจดุท่ีเขำยืนอยู่สำมำรถมองเหน็ได้ชดัถึงรอยแตกรปูจนัทร์เสีย้ว 

ขนำดใหญ่บนกะโหลกศีรษะดังกล่ำว

"ก่อนตกน�้ำ คนผู้นี้น่ำจะสิ้นใจไปก่อนแล้ว" เฉินอิ๋งพูดขึ้นอีกครำว 

น�้ำเสียงสุขุมเยือกเย็น

บำดแผลฉกรรจ์บนกะโหลกศีรษะเย่ียงนี้เรียกได้ว่ำรุนแรงพอที่จะ

ท�ำให้คนสิ้นชีวิตได้ทันที อีกทั้งยังแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดข้ึนในน�้ำ 

นอกจำกจะหล่นตกน�้ำลงมำจำกที่สูง กระหม่อมบังเอิญกระแทกกับ

ของแข็งทรงกลมอะไรบำงอย่ำงเข้ำอย่ำงจังถึงจะสำมำรถก่อให้เกิด

บำดแผลเช่นนี้ได้

ทว่ำในสวนของจวนซงิจีป๋้อไม่มสีิง่ปลกูสร้ำงสูงๆ ท่ีจะท�ำให้ตกลงมำ 

87
บาดแผลรูปจันทร์เสี้ยว
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ได้รับบำดเจ็บสำหัสเช่นนี้ได้ ด้วยเหตุนี้เฉินอิ๋งจึงสรุปออกมำเช่นนี้

"ข้ำคดิว่ำคนผูน้ี้หลงัถูกคนทุบศรีษะจนถึงแก่ควำมตำย ร่ำงของเขำ

ก็ถูกจับถ่วงน�้ำ" เฉินอิ๋งกล่ำวสรุปออกมำเป็นครั้งที่สำม

หำกดูจำกลักษณะบำดแผลบนศีรษะของผู้ตำย บำดแผลนี้น่ำจะ

เกิดขึน้เพรำะมคีนใช้วัตถุกลมมนจ�ำพวกไม้กระบองฟำดใส่จนถึงแก่ชวิีต 

แน่นอนว่ำยังไม่อำจตัดข้อสันนิษฐำนเรื่องผู้ตำยไม่ระวังกระแทกเข้ำกับ

ของแข็งจนถึงแก่ควำมตำยได้

เพียงแต่เรื่องบังเอิญเช่นนี้ เฉินอิ๋งไม่นึกอยำกพูดถึง

ผู้ตำยย่อมมีฐำนะชำติก�ำเนิดต�่ำต้อย หำไม่แล้วมีหรือท่ีร่ำงจมอยู่

ในน�ำ้มำนำนนบัปีแต่กลบัไม่มคีนถำมหำ หำกไม่พิจำรณำสบืสวนเรือ่งนี้

อย่ำงจริงจัง เกรงว่ำศพนี้อำจกลำยเป็นเจียวซิ่งรำยที่สอง

เฉินอิ๋งไม่หวังว่ำจะเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นอีก

หน่ึงในสองเจ้ำหน้ำทีท่ำงกำรทีม่อีำยุค่อนข้ำงมำกผูน้ั้นยำมนีก้�ำลงั

เงยหน้ำขึน้ มองดเูฉนิอิง๋ปรำดหน่ึง นัยน์ตำฉำยแววประหลำดใจอยูร่ำงๆ

เฉินอิ๋งไม่ทันได้สังเกตเห็นสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนั้น นำงยังคงทุ่มเทควำม

สนใจไปกับกำรสังเกตดูศพ

เพียงไม่นำนนำงก็ชี้ไปที่กระดูกอีกสองสำมชิ้น น�้ำเสียงแผ่วเบำ

ยิ่งยวด "ผู้ตำยน่ำจะเป็นหญิง"

"รูไ้ด้อย่ำงไร" เผยซูยั่งไม่ทนัเอ่ยปำก เจ้ำหน้ำทีท่ำงกำรอำยุน้อยกว่ำ

อีกคนที่ยืนอยู่ข้ำงผ้ำด�ำก็อดรนทนไม่ไหว ปริปำกถำมขึ้นมำ

สตรีสูงศักดิ์ในอำภรณ์งดงำมเดินเข้ำมำ ทันทีที่เอ่ยปำกก็พูดถึง

สำเหตุกำรตำยหนึ่งสองสำมโน่นนี่นั่น อีกทั้งยังบอกออกมำอีกว่ำ 

โครงกระดูกนี้เป็นของสตรีอีก
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นี่มันพูดเป็นตุเป็นตะชัดๆ

ถึงเขำจะท�ำงำนอยู่ในกรมอำญำมำไม่นำนนัก แต่ก็พบเจอคดี

อุกฉกรรจ์มำแล้วหลำยสิบคดี เขำไม่เข้ำใจ เหตุใดเขำถึงดูไม่ออกว่ำ 

โครงกระดูกนี้เป็นของบุรุษหรือสตรี แล้วดรุณีน้อยนำงน้ีแค่มองดู 

ปรำดเดียวกลับสำมำรถบอกได้

พอได้ยินเช่นนั้น ขณะก�ำลังจะเอ่ยปำกตอบ เฝิงมำมำกลับชิง 

พูดขึ้น "คุณหนู มีอะไรก็บอกกับผู้น้อยเถอะ ผู้น้อยจะช่วยถ่ำยทอด

แทนคุณหนูเองเจ้ำค่ะ"

เฉนิอิง๋ตกตะลงึเลก็ๆ หลงัจำกครุน่คดิอยูค่รูห่นึง่นำงก็เขยิบออกไป

สองก้ำว แต่กลับไม่พูดไม่จำอันใด

นำงเผลอไผลพูดจำไม่ทันคิดจนลืมเรื่องเรื่องหนึ่งไปเสียสนิท

นำงเป็นคณุหนท่ีูเตบิโตอยู่ในเรอืนใน แต่ไหนแต่ไรก็ไม่ควรเชีย่วชำญ 

งำนชันสูตรศพพวกน้ี และด้วยเหตุนี้นำงไหนเลยจะบอกออกมำตรงๆ  

ได้ว่ำที่นำงบอกได้ว่ำเจ้ำของโครงกระดูกนี้เป็นชำยหรือหญิงน้ันเกิดจำก

กำรพิจำรณำดูกระดูกเชิงกรำน

หำกไม่มีค�ำตอบที่เหมำะสม ค�ำตอบของนำงอำจกลับกลำยเป็น 

ข้อสงสัย น�ำมำซึ่งเรื่องยุ่งยำกมำกมำย

ดังนั้นนำงจึงไม่อำจพูดควำมจริงออกมำ จ�ำต้องหำข้ออ้ำงอะไร 

สักข้อขึ้น

นำงยืนพึมพ�ำอยู่ข้ำงๆ ขณะก�ำลังเลือกหำข้ออ้ำงเหมำะๆ จำก 

คดีจ�ำนวนมหำศำลในหวัสมอง นึกไม่ถึงว่ำเจ้ำหน้ำทีท่ำงกำรอำวุโสผูน้ัน้

กลับชิงพูดขึ้นเสียก่อน "ผู้ตำยเป็นสตรีจริงๆ"

ครั้นทุกคนหันมองไปทำงเขำ อีกฝ่ำยกลับค้อมตัวหยิบเอำกระดูก
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มือข้ำงซ้ำยที่อยู่ในสภำพสมบูรณ์ขึ้นมำจำกกลำงกองกระดูกพวกนั้น

บนมือของเขำห่อหุ้มไว้ซึ่งผ้ำขำวสะอำด กระดูกมือนั่นถูกเขำ

ประคองไว้ มันแบออกตำมธรรมชำติ เขำชี้ไปท่ีน้ิวกลำง "บนน้ีมีแหวน 

อยู่วงหนึ่ง"

ขณะท่ีเขำพูด ทุกคนเองก็มองเห็น ทีอ่ยู่บนนิว้กลำงน่ันคอืวตัถุนนูๆ 

สีด�ำวงหนึ่ง ลักษณะของมันค่อนข้ำงเล็กบำง

"น่ำจะเป็นแหวนเงนิ" เจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรอำวุโสผูน้ั้นกล่ำวข้ึนอกีคร้ัง 

น�้ำเสียงหนักแน่นสุขุมเยือกเย็น

อีกฝ่ำยไม่ใช่เจ้ำหน้ำท่ีชนัสตูร เรือ่งนีส้ำมำรถดจูำกชดุขนุนำงท่ีเขำ

สวมใส่อยู่บนตัวได้ งำนชันสูตรเป็นงำนของเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้น้อย ไม่อำจ

สวมใส่ชดุขนุนำง ทว่ำเจ้ำหน้ำทีอ่ำวุโสผูน้ีก้ลบัเตม็เป่ียมไปด้วยประสบกำรณ์ 

ในกำรตรวจสอบสภำพศพ ไม่ได้ด้อยไปกว่ำเจ้ำหน้ำที่ชันสูตรศพเลย

แม้แต่น้อย เขำคล้ำยจะเชี่ยวชำญด้ำนข้ำวของเคร่ืองใช้ท่ีท�ำจำกโลหะ

ต่ำงๆ มำกเป็นพิเศษ

เฉินอิ๋งท�ำเพียงพยักหน้ำ ยกมือดึงม่ำนโปร่งบนหมวกม่ำนแพรลง

ผ้ำโปร่งคลมุลงมำปิดก้ันสำยตำกระหำยใคร่รู ้คล้ำยกับเป็นกำรยุติ

บทสนทนำไปโดยปริยำย

"ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้" เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรหนุ่มที่ยืนดูอยู่ข้ำงๆ พยักหน้ำ 

คล้ำยคิดจะพูดอะไรบำงอย่ำง แต่จู่ๆ เขำก็รู้สึกหนำวสะท้ำนรำวกับถูก 

ลูกธนูคมกริบยิงทะลุผ่ำนอก ครั้นหันหน้ำกลับไปตำมสัญชำตญำณ  

เขำก็สังเกตเห็นใบหน้ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยไอสังหำรของเผยซู่

เขำหนำวสะท้ำนไปทั้งใจ รีบก้มหน้ำตั้งอกตั้งใจท�ำงำน ไม่กล้ำพูด

อะไรมำกอีก
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"แหวนเงินชนิดน้ีบุรุษส่วนใหญ่ไม่สวมใส่" เจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสผู้น้ัน 

ยังคงพูดต่อ คล้ำยก�ำลังอธิบำยสิ่งที่เขำพูดไปก่อนหน้ำน้ี ครั้นพูดจบ 

เขำก็หันไปค้อมกำยให้กับเฉินอิ๋ง "คุณหนูสำยตำดียิ่งนัก"

ค�ำพูดดังกล่ำวช่วยคลำยควำมรู้สึกสงสัยที่ยังติดค้ำงอยู่ในใจของ

เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรหนุ่มไปจนสิ้น

ยุคสมัยน้ีบรุษุไม่นิยมสวมแหวน ต่อให้คิดจะสวม พวกเขำก็จะสวม

แหวนน้ำว* ไว้บนน้ิวโป้งเท่ำนัน้ และแหวนน้ำวส่วนใหญ่ล้วนท�ำข้ึนจำกหยก 

เมือ่พิจำรณำดจูำกกระดกูนิว้นัน่ มนัไม่เพียงสวมใส่แหวนเงินเล็กบำง 

เท่ำนัน้ หำกยังสวมใส่ไว้บนนิว้กลำงอีกต่ำงหำก คนท่ีสวมใส่เครือ่งประดบั

เช่นนี้จะมีก็แต่สตรีเพศเท่ำนั้น

เฉนิอิง๋เป็นสตร ีเชือ่ว่ำคงเพรำะรูซ้ึง้ถึงรำยละเอยีดเล็กๆ น้อยๆ เหล่ำน้ี 

ดีถึงบอกออกมำได้ทันทีว่ำเจ้ำของโครงกระดูกนั้นเป็นสตรี

เมื่อมีค�ำอธิบำยสมเหตุสมผลเช่นนี้ ทุกคนจึงต่ำงพำกันวุ่นวำยกับ

งำนในมือของตนเองต่อ มเีพียงเผยซูกั่บเจ้ำหน้ำทีอ่ำวุโสเท่ำนัน้ทีม่องตำกัน 

อย่ำงรู้ใจ ต่ำงนิ่งเงียบไม่พูดไม่จำ

เมือ่ครูพ่วกเขำสองคนต่ำงเหน็ชดั ทีเ่ฉนิอ๋ิงช้ีไม่ใช่กระดกูมอื แต่หำก

เป็นกระดูกเชิงกรำน

ลักษณะรูปร่ำงของกระดูกเชิงกรำนสำมำรถแยกแยะชำยหญิงได้

กระนั้นหรือ

สำยตำเพิกเฉยของเผยซู่วำดผ่ำนร่ำงของเฉินอิ๋งไป ส่วนเจ้ำหน้ำที่

ทำงกำรกลับท�ำสีหน้ำครุ่นคิด

ส่วนเฉินอิ๋งท่ีก�ำลังพินิจพิจำรณำดูโครงกระดูกกลับไม่รู้เรื่องนี้เลย

* แหวนน้ำว คือปลอกนิ้วส�ำหรับสวมนิ้วหัวแม่มือขณะยิงธนู มักท�ำจำกหยกหรือกระดูกสัตว์ จึงใช้เป็นเครื่อง
ประดับด้วย
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แม้แต่น้อย

งำนเก็บกระดกูด�ำเนนิไปอย่ำงรำบรืน่ เพียงไม่นำนโครงกระดูกทัง้หมด 

ก็ถูกเก็บเข้ำไปอยู่ในผ้ำสีด�ำ

ตอนนี้เฉินอิ๋งรู้แล้ว ผ้ำสีด�ำชนิดนี้คือถุงเก็บศพยุคต้ำฉู่

หลงัเก็บรวบรวมกระดูกเสรจ็เรยีบร้อยก็มเีจ้ำหน้ำทีท่ำงกำรชัน้ผู้น้อย 

เดินขึ้นหน้ำมำรวบมัน เตรียมแบกมันจำกไป

เผยซู่เดินช้ำๆ ไปหยุดอยู่ตรงหน้ำคนงมศพ ชะโงกมองเข้ำไปในเรือ

พลำงถำม "แล้วกุญแจหินเล่ำอยู่ที่ใด"

เมื่อครู่พวกเขำบอกอยู่ชัดๆ ว่ำมีกุญแจหินสองตัวผนึกอยู่บนโซ่  

แต่ยำมนี้กลับมีเพียงโซ่ ส่วนกุญแจหินกลับหำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย

"เรียนใต้เท้ำ กุญแจหินติดอยู่ในหลุม ดึงไม่ออกขอรับ" คนงม 

ศพหนุ่มบอก ใบหน้ำซีดเซียวเล็กๆ "เมื่อครู่เพ่ือแยกโซ่เหล็กกับศพออก

จำกกัน อำจำรย์อำของผู้น้อยเกือบเอำชีวิตไม่รอด"

เผยซู่ขมวดคิ้ว "เมื่อครู่ท่ีพวกเจ้ำเสียเวลำกันอยู่เป็นนำนก็เพรำะ

ต้องกำรงมกุญแจหิน?"

"ขอรับใต้เท้ำ" คนงมศพเผยให้เห็นถึงสีหน้ำหวำดหว่ัน ใบหน้ำ

ซีดเซียวย่ิงกว่ำเดิม "ศพนั่นพันติดอยู่กับโซ่เหล็กแน่น ผู้น้อยกับอำจำรย์

เกรงว่ำจะท�ำกระดูกเสียหำยจึงผลัดกันด�ำน�้ำ เดิมพวกผู้น้อยตัดสินใจว่ำ

จะงัดกุญแจหินออก งมมันกับโซ่เหล็กขึ้นมำ นึกไม่ถึงว่ำกระแสน�้ำ 

ด้ำนล่ำงแม้จะไม่แรงนักแต่ทิศทำงกลับแปลกประหลำดย่ิง อำจำรย์อำ

ของผู้น้อยเกือบถูกพัดม้วนไป ส่วนกุญแจหินนั่นก็ติดแน่น หลังจำกลอง

อยู่หลำยครัง้หลำยครำ พวกผูน้้อยจนปัญญำจรงิๆ จงึได้แต่คดิหำหนทำง

ปลดโซ่เหล็กออก ก่อนจะน�ำมันขึ้นมำ"
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เผยซู่เลิกคิ้ว ไม่พูดไม่จำอันใด

เฉินอิ๋งรู้สึกเสียดำยยิ่ง

ยุคสมัยน้ีควำมสำมำรถในกำรผลิตยังไม่สูงมำก ไม่มีเคร่ืองไม้

เครื่องมือล�้ำสมัย หลักฐำนที่งมขึ้นมำจึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

เพียงแต่จำกเง่ือนไขในเพลำนี ้หำกเรยีกร้องมำกไป บงัคบัให้คนงม

ศพท้ังสองเสี่ยงชีวิตหำหลักฐำน เช่นน้ันแล้วจะต่ำงอะไรกับกำรฆ่ำคน 

แน่นอนว่ำนำงไม่มีทำงท�ำเช่นนั้น

เผยซูเ่องก็เหมอืนจะคิดเช่นเดียวกัน เขำเพียงส่งสำยตำให้เจ้ำหน้ำที่

ทำงกำรอำวุโสที่อยู่ข้ำงๆ

อีกฝ่ำยเข้ำใจเขำได้ในทันที จึงชักเท้ำเดินข้ึนหน้ำไปก้ำวหนึ่ง  

บอกกับคนงมศพว่ำ "อีกเดี๋ยวพวกเจ้ำอย่ำเพ่ิงรีบไปท่ีใด ข้ำยังต้องจด

บันทึกทุกสิ่งท่ีเจ้ำพบเจอที่ใต้น�้ำนั่น รวมท้ังยังจะวำดลักษณะกุญแจหิน

88
จู ่ๆ ก็คลายออกเอง



92 ออกจากจวนมาไขคดี 2

ที่เจ้ำพบเจอใต้น�้ำนั่นด้วย ถือว่ำเป็นค�ำให้กำรของพวกเจ้ำ เสร็จแล้ว 

พวกเจ้ำถึงจะไปได้"

"ได้ๆ" คนงมศพทั้งสองพยักหน้ำติดๆ กัน คนท่ีหนุ่มกว่ำยำมน้ี 

เอ่ยปำกประจบ "โซ่เหล็กเส้นนั้นยกให้พวกนำยท่ำน ไม่คิดเงิน"

เจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรอำวุโสผูน้ัน้ย้ิมออกมำ "พวกเจ้ำนับว่ำฉลำดจริงๆ 

รับรองข้ำจะไม่ให้พวกเจ้ำต้องขำดทุนแน่"

ขณะท่ีพวกเขำทำงนี้ก�ำลังพูดคุยกัน หลำงถิงอวี้ก็เดินขึ้นหน้ำมำ

ตำมประสงค์ของเผยซู่ โยนถุงผ้ำหนักๆ ถุงหนึ่งใส่มือคนงมศพ ย้ิมบอก 

"นี่เป็นเงินรำงวัลที่นำยท่ำนของพวกเรำมอบให้ วันนี้ล�ำบำกพวกเจ้ำแล้ว 

เอำกลับไปซื้อสุรำกินคลำยควำมเหนื่อยล้ำเถอะ"

ทั้งสองคนดีใจออกนอกหน้ำ โขกศีรษะให้เผยซู่ไม่หยุด "ขอบคุณ 

ใต้เท้ำๆ"

จำกน้ันทั้งสองก็ยกถุงผ้ำขึ้นชั่งดู พอเห็นว่ำหนักมือใช้ได้พวกเขำ 

ก็ยิ่งปลำบปลื้ม ยิ้มตำปิดเห็นไรฟัน

ยำมนี้โครงกระดูกถูกม้วนเก็บเรียบร้อยแล้ว มีเจ้ำหน้ำท่ีทำงกำร 

คนหนึ่งหน้ำคนหนึ่งหลังแบกมันมุ่งหน้ำออกไปยังด้ำนนอก

จะว่ำไปก็บังเอิญจริงๆ เฉินอิ๋งยำมนี้กวำดตำมองไปพอดี นึกไม่ถึง

เพ่ิงกวำดตำไปได้ไม่ทันไรนำงก็มองเหน็ว่ำมขีองชิน้หนึง่หล่นออกมำจำก 

ถุงเก็บศพ 

เพรำะเผยซู่กับเจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรอำวุโสผู้นั้นก�ำลังพูดคุยอยู่กับ 

คนงมศพ ส่วนคนอื่นๆ กว่ำครึ่งก็ก�ำลังมองดูพวกเขำ จึงไม่มีใครได้ทัน

สังเกตเห็น

เพรำะเรียกคนไม่ทัน เฉินอิ๋งจึงรีบชักเท้ำเดินขึ้นหน้ำ หยิบเอำเจ้ำ 
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สิ่งนั้นขึ้นมำดู นำงพบว่ำนั่นเป็นกระดูกมือข้ำงหนึ่ง

กระดกูมอืนีไ้ม่เหมอืนกับกระดกูมอืท่ีเจ้ำหน้ำทีท่ำงกำรอำวโุสผูน้ัน้

ถือไว้ก่อนหน้ำน้ี กระดูกมอืน้ีนิว้ท้ังห้ำม้วนงอกุมเป็นก�ำป้ัน สำหร่ำยสเีขียว

ด้ำนนอกยังไม่ได้รับกำรช�ำระให้สะอำด บำงจุดยังมีดินเลนเกำะติด  

เผยให้เห็นกระดูกเปียกๆ อยู่สองสำมจุด

หำกไม่ใช่เพรำะมนัหล่นลงมำเอง เปิดโอกำสให้เฉนิอิง๋ได้พิจำรณำ

ดูระยะใกล้แล้วล่ะก็ เกรงว่ำนำงคงยังบอกไม่ได้ว่ำนี่เป็นกระดูกมือคน

เฉินอิ๋งอดพิจำรณำดูอีกสองสำมครำไม่ได้

ทันใดนัน้กระดูกมอืข้ำงน้ันกลบัส่งเสยีงแก๊ก แล้วจู่ๆ  ก็คลำยออกเอง 

เฉินอิ๋งตะลึงงัน เฝิงมำมำที่อยู่ข้ำงๆ สะดุ้งโหยง มือเท้ำอ่อนระทวย 

ขนลกุตัง้ชนัไปทัว่ทัง้ตวั หำกไม่ใช่เพรำะกฎระเบยีบของจวนก๋ัวกงเคร่งครดั  

นำงคงกรีดร้องออกมำอย่ำงไม่อำจควบคุมแล้ว

กระดูกคนตาย...จู่ๆ ก็ขยับ หรือว่าผีหลอกกลางวันแสกๆ

เฝิงมำมำคิดก็แต่อยำกจะว่ิงหนีไปให้ไกลๆ แต่เพรำะไม่กล้ำท้ิง 

เฉนิอิง๋จึงท�ำได้เพียงฝืนข่มควำมรูส้กึหวำดกลวัภำยในใจ ชกัเท้ำถอยหลงั

ก้ำวหน่ึง พูดเสียงสัน่เครอื "คุณ...คุณหนู คุณหนู ผูน้้อย...ผู้น้อยใคร่ขอร้อง 

คณุเอ่อ...คณุหนูทิง้เจ้ำสิง่นัน้เถอะ ผูน้้อยเห็นแล้วรู.้..รูส้กึหวำดผวำย่ิงนัก"

เฉินอิ๋งคล้ำยไม่ได้ยินค�ำพูดของอีกฝ่ำย นำงจ้องดูมือข้ำงนั้น 

ไม่วำงตำ อีกทั้งยังจับมันพลิกดู

เฝิงมำมำอกสั่นขวัญแขวน เบือนหน้ำหนีโดยแรง ตำเกือบปิดลง

ต่อให้สวมเจ้ำของประหลำดที่เรียกว่ำถงุมือไว้ ทว่ำเห็นคุณหนูของ

ตนเองถือมือคนตำยไว้กับตำเช่นนี้ นำงไหนเลยจะไม่ตกอกตกใจไหว

หลังพลิกดูเฉินอิ๋งก็หันหน้ำมองกลับไป นำงเห็นเฝิงมำมำผินหน้ำ
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ไปทำงอื่น ร่ำงกำยสั่นระริก เห็นได้ชัดว่ำก�ำลังเสียขวัญหนัก

พอเหน็เช่นน้ัน เฉนิอิง๋ก็นกึเสยีใจ ดงันัน้จงึพูดออกมำช้ำๆ ปลอบใจ

อกีฝ่ำย "มำมำไม่ต้องกลวั นีคื่อโครงกระดูกย่อมต้องมปีฏกิิรยิำ ไม่ใช่เรือ่ง

ผีสำงอะไร มันไม่มีทำงฟื้นคืนชีวิตกลับขึ้นมำได้"

ระหว่ำงที่พูดนำงก็ชูกระดูกมือนั้นสูงข้ึนเล็กน้อย "ท่ำนดู ตอนนี ้

มันไม่ขยับแล้วไม่ใช่หรือไร"

"อำ คุณหนู ท่ำน...ท่ำนยังถือ..." ใบหน้ำของเฝิงมำมำขำวซีด 

ย่ิงกว่ำเก่ำ จำกที่ไม่กล้ำหันหน้ำมองมำอยู่แต่เดิมยำมนี้ถึงกับเหงื่อเย็น

ไหลท่วมแผ่นหลัง ทั้งหวำดกลัวทั้งรู้สึกประหลำดใจ

นำงคิดว่ำตนเองอย่ำงน้อยก็ยังพอมีควำมกล้ำหำญอยู่หลำยส่วน 

อกีท้ังยังต่อสูเ้ป็น หำไม่แล้วฮหูยินผูเ้ฒ่ำสว่ีไหนเลยจะให้นำงอยู่เป็นเพ่ือน

เฉินอิ๋ง ทว่ำควำมกล้ำหำญของเฉินอิ๋งกลับเหนือกว่ำนำงอยู่หลำยขุม

น่ีเป็นกระดกูคนตำย แต่คุณหนสูำมของพวกนำงกลับหยิบจับมันได้ 

โดยหน้ำไม่เปลี่ยนสี

มิน่ำผู้คนถึงได้บอกว่ำคุณหนูสำมพิลึกพิลั่น ไม่ผิดจำกท่ีผู้อื่นว่ำ 

ไว้จริงๆ

คุณหนูสามผู้นี้พิลึกพิลั่นโดยแท้

ใจนำงคิดเช่นนั้น ขณะก�ำลังจะเอ่ยปำกเตือนอีกฝ่ำยสักสองสำม

ประโยค จู่ๆ นำงก็ได้ยินเสียงหัวเรำะดังขึ้นจำกทำงด้ำนข้ำง เสียงดัง

กระจ่ำงชดัของใครบำงคนดงัลอยมำ "ท่ำนโหวน้อยเหตใุดถึงได้ลงมอืเอง 

ไยไม่รอข้ำมำเล่ำ"

ถึงคนที่พูดจะก�ำลังย้ิม ทว่ำน�้ำเสียงกลับแฝงไว้ซึ่งอ�ำนำจบำรมี 

ท�ำให้คนที่ได้ยินเข้ำใจกระจ่ำงแจ้งทันที
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เฝิงมำมำรีบมองไปตำมที่มำของเสียง ก่อนจะพบชำยวัยกลำงคน 

ในอำภรณ์สีแดงผู้หน่ึง บนใบหน้ำขำวสล้ำงมีหนวดเครำอยู่เล็กๆ ก�ำลัง

เดินอยู่บนระเบียงทำงเดินมุ่งหน้ำตรงมำทำงนี้

เฝิงมำมำมักเคลื่อนไหวอยู่ข้ำงนอกหูตำจึงกว้ำงไกล ทันทีที่เห็น

ผ้ำลำยปักบนอกเสื้อของคนที่มำเป็นลำยนกยูง นำงก็รู้ได้ทันทีว่ำอีกฝ่ำย

เป็นขุนนำงชั้นสำม ต่อให้ก๋ัวกงอยู่ที่น่ี เห็นขุนนำงชั้นสำมเช่นน้ีเขำก็ยัง

ต้องเกรงอกเกรงใจ

"ที่แท้ก็ใต้เท้ำรองเสนำบดี ผู้น้อยไม่ได้ออกไปต้อนรับ เสียมำรยำท

แล้วๆ" เผยซู่ย้ิมสว่ำงไสวกว่ำคนท่ีมำพลำงเดินเข้ำไปต้อนรับ แม้ว่ำ 

เขำไม่ได้สวมอำภรณ์ขนุนำง ทว่ำกลิน่อำยขนุนำงบนตวัของเผยซูร่ำวกับ

ฉำบไว้ด้วยน�้ำมันหนำๆ สิ่งที่ไหลซึมออกมำจำกร่ำงคือท่ำทีปลิ้นปล้อน

รองเสนำบดผีูน้ัน้หัวร่อดงัลัน่ออกมำอกีครำ แขนเสือ้กว้ำงพองรบัลม  

คนรำวกับถูกลมพัดมำก็ไม่ปำน เขำเชิดหน้ำสำวเท้ำกว้ำงๆ ท่ำทีเย็นชำ 

แต่ปำกกลบัย้ิมกล่ำว "ท่ำนโหวน้อยขยันขนัแขง็ถึงกับน�ำผูใ้ต้บงัคบับญัชำ 

ลงมือปฏิบัติหน้ำที่เองเช่นนี้ ข้ำรู้สึกละอำยใจยิ่งนัก"

"ใต้เท้ำรองเสนำบดียกย่องกันเกินไปแล้ว ผู้น้อยหำกล้ำไม่" เผยซู่

ย้ิมเดนิขึน้หน้ำแสดงคำรวะ ไม่มทีท่ีำสะทกสะท้ำนแม้แต่น้อย ทว่ำหำงตำ 

นบัตัง้แต่เริม่จนจบล้วนจบัจ้องอยู่บนถุงบรรจกุระดกูนัน่ เขำเหน็เจ้ำหน้ำท่ี

แบกศพสองคนถูกเฉินอ๋ิงขวำงไว้ นำงคล้ำยพูดคุยอะไรบำงอย่ำงกับ 

พวกเขำ อีกทั้งยังยื่นของคล้ำยกระดูกให้อีกต่ำงหำก

หวัคิว้ของเผยซูข่ยับเลก็ๆ ยำกจะสงัเกตเหน็ ทว่ำรอยย้ิมบนใบหน้ำ

กลับทั้งเกรงอกเกรงใจทั้งกระตือรือร้น กลิ่นอำยพำลพำโลบนตัวหำยลับ

ไม่เหลือแม้แต่ร่องรอย
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เพียงไม่นำนใต้เท้ำท้ังสองก็ไปพบเจอกันอยู่กลำงทำง หลังย้ิม

ทกัทำยโอภำปรำศรยักันเสรจ็ เผยซูก็่ถำมข้ึน "ใต้เท้ำเฉำมำได้จงัหวะจรงิๆ 

ข้ำท�ำงำนเสร็จพอดี"

"เอ๋? อย่ำงนัน้หรอื" ผูม้ำลบูเครำย้ิม "ข้ำยังคิดอยำกชมวิธีกำรจดักำร

คดีของท่ำนโหวน้อยอยู่เชียว น่ำเสียดำยๆ"

ปำกเอ่ยค�ำว่ำ 'เสยีดำย' แต่ลกึเข้ำไปในดวงตำกลบัซ่อนเร้นแววตำ

พินิจพิจำรณำ

เผยซู่หัวร่อ แต่กลับไม่พูดไม่จำ

ผู้มำชื่อเฉำจื่อเหลียน เป็นรองเสนำบดีกรมอำญำ อีกท้ังยังเป็น 

คนสนทิของเสนำบดกีรมอำญำเหยำเซ่อโจว คนแซ่เหยำผูน้ีเ้ป็นพันธมติร

คนส�ำคัญของ 'สกุลซ่ง' สนิทชิดเชื้อกับอ�ำมำตย์ซ่งยิ่ง 
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นบัแต่เกิดเรือ่งฎกีำกล่ำวโทษองค์หญงิใหญ่ ควำมบำดหมำงระหว่ำง 

สกุลซ่งกับสกุลเลี่ยวก็ปรำกฏให้เห็นเด่นชัด ตรำประทับกลุ่มสกุลเลี่ยว 

บนตัวสองพ่ีน้องสกุลหวังยำมนี้เกรงว่ำคงยำกจะลบออกได้แล้ว ส่วน 

เรื่องที่คนของสกุลหวังส่งคนแจ้งควำมเรื่องพบศพจมอยู่ในน�้ำน้ีเกรงว่ำ 

คงไม่แคล้วต้องถูกใช้เป็นข้ออ้ำงในกำรต่อสู้กันระหว่ำงคนทั้งสองกลุ่ม

กำรต่อสู้กันระหว่ำงกลุ่มมีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง ไม่เก่ียวกับถูกผิด 

นอกจำกจุดยืนแล้วก็ไม่มีอื่นใด

เผยซู่หรี่ตำมอง

"ใต้เท้ำทัง้สองเกรงใจเกินไปแล้ว" ซงิจีป๋้อกัวจ้งเวยจู่ๆ  ก็โผล่ออกมำ

จำกทำงด้ำนหลังของเฉำจื่อเหลียน พูดด้วยสีหน้ำอิ่มเอิบ

ซงิจีป๋้อผูน้ีปี้นีอ้ำยุห้ำสบิห้ำแล้ว แต่กลบัดแูลตนเองได้ไม่เลว ริว้รอย 

บนใบหน้ำไม่มำกนัก ยังคงดูหล่อเหลำงดงำมเหมือนเมื่อครั้งยังหนุ่ม  

89
ท่านโหวน้อยไม่เด็ก
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รูปร่ำงผอมสูง อำภรณ์ไหมแขนเสื้อกว้ำงสีฟ้ำนวลบนตัว ขับดุนให้เขำดู

รำวกับปรำชญ์บัณฑิตผู้มีชื่อเสียง

เผยซู่ไม่นึกประหลำดใจอันใดกับกำรปรำกฏตัวของซิงจี้ป๋อ เขำ 

พยักหน้ำทักทำยอีกฝ่ำย

ในเมือ่พัวพันถงึควำมขดัแย้งระหว่ำงสองกลุม่ องค์หญิงใหญ่ท่ีมใีจ

โน้มเอียงมำทำงฝ่ำยสกุลซ่งก็ย่อมต้องให้พวกเขำอำศัยหยิบยืมก�ำลัง  

เฉำจือ่เหลยีนมำรวดเรว็เช่นนีไ้ด้ เรือ่งน้ีจะมำกจะน้อยองค์หญิงใหญ่ย่อม

ต้องมีส่วน

ซิงจี้ป๋อพูดพลำงกวำดตำมองไปรอบๆ คล้ำยไม่ใส่ใจ แน่นอนว่ำ 

เขำย่อมต้องเห็นถุงห่อศพที่เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรสองคนแบกอยู่

สีหน้ำของเขำหม่นหมองลงรวดเร็ว ถอนหำยใจกล่ำว "เฮ้อ...ว่ำไป

จวนของข้ำนับว่ำโชคร้ำยจริงๆ ถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้ ลูกชงเอ๋ย เจ้ำมัน

ใจอ่อนเกินไปจริงๆ"

ซือ่จือ่ซงิจีป๋้อชือ่กัวชง ทีซ่งิจีป๋้อกล่ำวถึงในเวลำนีย้งัคงเป็นเจยีวซิง่

เขำคล้ำยไม่รู ้ว่ำในน�้ำมีศพอยู่สองศพ และท่ีเขำเห็นน้ันก็ไม่ใช ่

เจียวซิ่ง แต่หำกเป็นศพของสตรีนิรนำมนำงหนึ่ง

เผยซู่ยิ้มหรี่ตำมองอีกฝ่ำย ยังคงนิ่งเงียบไม่พูดไม่จำ

เฝิงมำมำยืนดูอยู่ข้ำงๆ ในใจเหมือนมีแผนกำรอะไรบำงอย่ำง

นำงคุ้นเคยกับกำรอ่ำนสีหน้ำคน จึงดูออกว่ำรองเสนำบดีผู้น้ีท่ำที

คล้ำยไม่ประสงค์ด ีเฉนิอิง๋เป็นสตรเีพียงหนึง่เดยีว ไม่เหมำะทีจ่ะออกหน้ำ

นำงหนักลบัไปคิดจะเอ่ยปำกเตือนเฉนิอิง๋สองสำมประโยค แต่กลับ

ต้องประหลำดใจเมื่อพบว่ำเฉินอ๋ิงเนื้อตัวสะอำดสะอ้ำนยืนนิ่งอยู่ทำง 

ด้ำนหลังของนำง ถุงมือถูกถอดออก สวมใส่หมวกม่ำนแพรอ�ำพรำง
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ใบหน้ำไว้เป็นที่เรียบร้อย ส่วนกระดูกคนตำยชิ้นนั้นก็ไม่อยู่ในมือแล้ว

"คณุหนูเอำสิง่น้ัน...คืนกลบัไปแล้ว?" เสยีงพูดของเฝิงมำมำแผ่วเบำ

จนแทบจะกลำยเป็นเสียงกระซิบ 

เฉินอิ๋งพยักหน้ำ "ข้ำคืนไปนำนแล้ว ทันทีท่ีใต้เท้ำรองเสนำบดีพูด

ข้ำก็คืนมันไปแล้ว"

เฝิงมำมำรู้สึกโล่งอก นำงเงยหน้ำมองไปทำงด้ำนหน้ำ ก่อนจะ

กระซิบขึ้นอีกครำ "คุณหนูตำมผู้น้อยไปยืนท่ีด้ำนหลังเถอะ ที่นี่เกรงว่ำ 

จะไม่อำจรั้งรออยู่นำน"

เฉินอิ๋งส่งเสียง "อืม" ออกมำเบำๆ ครำหน่ึง สำยตำที่อยู่ใต้หมวก

ม่ำนแพรกลับหยุดอยู่บนตัวของเผยซู่ นำงกะพริบตำปริบๆ สองสำมที

อย่ำงไม่อำจควบคุม

ท่านโหวน้อย?

แม้ว่ำเมื่อครู่นำงจะไม่ได้สังเกตสภำพแวดล้อมโดยรอบ ทว่ำเสียง

พูดคุยกันของคนที่อยู่ข้ำงๆ น้ันไม่ว่ำเช่นไรนำงก็ยังพอได้ยินอยู่ ย่ิงกับ

เสียงของเฉำจื่อเหลียนที่ดังกังวำนอยู่แต่เดิม

เผยซู่แท้ที่จริงก็คือ 'ท่านโหวน้อย' ผู้นั้น 

ภำยใต้ม่ำนโปร่งเบำบำงท่ีก้ันขวำงอยู่เบื้องหน้ำ เฉินอิ๋งเฝ้ำพินิจ

พิจำรณำอีกฝ่ำย

ตรงที่ใดที่คู่ควรกับค�าว่า 'น้อย'

ชายรูปร่างสูงใหญ่เช่นนี้เหตุใดถึงถูกคนเรียกว่า 'ท่านโหวน้อย' ได้

ดวงตำของเฉินอ๋ิงเบิกกว้ำง สำยตำท่ีซ่อนอยู่ใต้หมวกม่ำนแพร 

เรียกได้ว่ำกวำดมองอีกฝ่ำยอย่ำงไม่มีเกรงอกเกรงใจ

เงำร่ำงเต็มไปด้วยกลิ่นอำยพำลพำโลตรงหน้ำผิดแผกแตกต่ำงกับ
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ภำพเด็กน้อยขี้มูกเกรอะกรังในหัวของนำงโดยสิ้นเชิง พูดกันตำมตรง  

นำงรู้สึกประหลำดใจยิ่ง ทว่ำครั้นคิดดูอีกทีเฉินอิ๋งก็พอเข้ำใจได้

อำยุของเผยซูอ่ย่ำงมำกก็ไม่เกินย่ีสบิกระมงั อำยุเพียงเท่ำนีแ้ต่กลับม ี

บรรดำศักดิ์ติดตัวแล้ว หำกจะเพ่ิมค�ำว่ำ 'น้อย' อีกค�ำเข้ำไปก็นับว่ำ 

สมควรอยู่

นอกจำกนีค้นทีส่ำมำรถท�ำให้คณุหนทูัง้หลำยกล่ำวถึงเป็นทีค่กึคกั

เช่นนั้น ไหนเลยจะเป็นเด็กน้อยขี้มูกเกรอะกรังได้

หลังจำกนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง เฉินอิ๋งก็เอ่ยปำกถำมเฝิงมำมำออกมำ

เบำๆ "ใต้เท้ำเผยเป็นท่ำนโหวจำกที่ใด เฝิงมำมำทรำบหรือไม่"

เฝิงมำมำนึกไม่ถึงว่ำเฉินอิ๋งจะถำมเช่นนี้ หลังจำกตะลึงไปชั่วขณะ

นำงก็ส่ำยหน้ำตอบ "คุณหนูได้โปรดให้อภัย เรื่องน้ีผู้น้อยไม่ทรำบจริงๆ" 

หลังจำกหยุดไปชั่วครู่ นำงก็พูดเสริมขึ้น "ทว่ำก่อนหน้ำนี้ผู้น้อยเคยได้ยิน

คนบอกว่ำม ี'ท่ำนโหวน้อย' ผูห้นึง่เข้ำเมอืงหลวงมำจำกข้ำงนอก ว่ำกันว่ำ

ฝ่ำบำททรงตำมตัวเขำเข้ำเมืองหลวงมำด้วยพระองค์เองเจ้ำค่ะ"

ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้

ครั้นนึกย้อนกลับไปถึงตอนที่นำงกับเขำพบเจอกันในเขตวังหลวง 

เฉินอิ๋งก็ยิ่งมั่นใจในกำรคำดคะเนของตนก่อนหน้ำนี้

ท่ำทีสนิทสนมคุ้นเคยของเผยซู่กับฮ่องเต้หยวนจยำรวมถึงองค์

รัชทำยำทนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่นำงคิดไปเองจริงๆ

ขณะก�ำลังครุ ่นคิดจู ่ๆ นำงก็รู ้สึกได้ถึงอะไรบำงอย่ำง เฉินอิ๋ง 

เงยหน้ำขึ้นก็เห็นเผยซู่ก�ำลังมองมำทำงตนเอง

ใบหน้ำของเขำแขวนประดับไว้ซึ่งรอยย้ิมขุนนำงน่ัน สำยตำคล้ำย

กวำดมองไปบนร่ำงของนำงกับเฝิงมำมำอย่ำงไม่ได้ตัง้ใจก่อนจะพยักหน้ำ
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รวดเรว็ ไม่เอ่ยวำจำอนัใดแม้เพียงครึง่ค�ำ หลงัจำกน้ันก็หันหลังเดนิจำกไป

จากไปง่ายๆ เช่นนี้เลยหรือ

ไม่ต่างอะไรกับตอนมา รวดเร็วกระชับฉับไว ไม่ยืดเยื้อ...

เฉินอิ๋งตะลึงงัน ทว่ำเฝิงมำมำกลับมีท่ำทีตอบสนองรวดเร็ว นำง 

เอ่ยปำกออกมำทันที "คุณหนู พวกเรำกลับกันเถอะ" นำงพูดพลำงหันไป 

แสดงคำรวะต่อรองเสนำบดีเฉำผู้นั้นครำหนึ่ง

ยำมนี้เฉำจื่อเหลียนก�ำลังพูดคุยอยู่กับซิงจี้ป๋อ สำยตำของคนทั้งคู่

กวำดมองมำทำงเฉินอิ๋งคล้ำยตั้งใจคล้ำยไม่ตั้งใจ

ครั้นเห็นเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็อดบอกกับตนเองไม่ได้ว่ำนำงโชคดียิ่งนัก

โชคดีท่ีเมื่อครู่เผยซู่อยู่ที่น่ี นำงถึงมีโอกำสได้พิจำรณำดูศพใกล้ๆ 

หำกเป็นเฉำจื่อเหลียนแล้วล่ะก็ กำรเคลื่อนไหวทุกฝีก้ำวของนำงย่อมถูก

อีกฝ่ำยจ�ำกดั เรือ่งคดิหำโอกำสให้ตนเองเพ่ิมย่อมต้องขดักับควำมต้องกำร 

ของอีกฝ่ำย ผลลัพธ์ไหนเลยจะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใดได้

แน่นอนว่ำเผยซู ่ไม่ใช่คนที่นำงจะรับมือได้ง่ำยๆ แต่เทียบกับ 

เฉำจื่อเหลียนแล้วอย่ำงไรก็นับว่ำดีกว่ำกันมำก

นำงคิดเช่นนี้พร้อมกับหยิบป้ำยทองพระรำชทำนออกมำชูข้ึน  

ส่ำยมันไปมำ

ประกำยแสงสทีองส่องประกำยวับวำว เฉำจือ่เหลยีนสหีน้ำรำบเรยีบ  

คิ้วตำไม่ขยับ ตรงกันข้ำมกับซิงจี้ป๋อท่ีอยู่อีกด้ำนที่กล้ำมเนื้อบนใบหน้ำ

กระตุกน้อยๆ มองดูเฉินอิ๋งครำหนึ่ง ก่อนจะหันมองไปทำงเฉำจื่อเหลียน

อีกครำว เขำเลียนแบบอีกฝ่ำย ยืนนิ่งไม่ขยับ

เพียงแต่ท่วงท่ำของเขำกลับท�ำให้ท่วงท�ำนองเย่ียงปรำชญ์บัณฑิต

บนกำยกลับกลำยเป็นเลื่อนลอย
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"เรียนใต้เท้ำทั้งสอง คุณหนูของพวกเรำได้รับพระรำชโองกำรให ้

สืบคดี" เฝิงมำมำเอ่ยปำกทันท่วงที ทั้งคล้ำยอธิบำยทั้งคล้ำยอวดโอ่

เฉำจื่อเหลียนส่งเสียงกระแอมออกมำครำหน่ึง ก่อนจะพูดไม่เร็ว 

ไม่ช้ำว่ำ "ข้ำรูแ้ล้ว" พูดจบก็หนัไปหำซงิจีป๋้อ ประสำนมอืกล่ำว "ในเมือ่ศพ

ก็งมข้ึนมำแล้ว เช่นน้ันข้ำก็คงต้องขอตัวก่อน ไม่รบกวนควำมสงบของ 

ซิงจี้ป๋อแล้ว"

"ใต้เท้ำเฉำพูดอันใดกัน" รอยย้ิมปรำกฏขึ้นบนใบหน้ำของซิงจี้ป๋อ

รวดเรว็ น�ำ้เสยีงเกรงอกเกรงใจอกีฝ่ำยอย่ำงย่ิงยวด "เพียงเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ 

ในเรือนข้ำกลับต้องรบกวนให้ใต้เท้ำต้องเดินทำงมำ..."

ทั้งสองพูดคุยสัพยอกกัน ไม่นึกสนใจเฉินอิ๋งแม้แต่น้อย

ครั้นเห็นเช่นนั้น แม้เฝิงมำมำจะรู้สึกไม่พอใจ แต่นำงกลับไม่พูด 

อันใด

เฉินอิ๋งกลับคำดกำรณ์ได้อยู่ก่อนแล้ว นำงก็ไม่พูดอันใดเช่นกัน  

ท�ำเพียงย่อเข่ำให้กับคนทัง้สองอยู่ไกลๆ แล้วกระตุกชำยเสือ้ของเฝิงมำมำ 

เบำๆ "ไปกันเถอะ"

ที่ควรดูก็ดูแล้ว ที่ควรรู้ก็รู้แล้ว หำกยำมนี้ยังไม่ไป หรือคิดจะรอให้

ซิงจี้ป๋อรั้งตัวร่วมโต๊ะกินข้ำวด้วย

พอเหน็เฉนิอิง๋พูดจำน�ำ้เสยีงเป็นปกติเช่นนัน้เฝิงมำมำก็รีบพยักหน้ำ 

น�ำพำบ่ำวไพร่รวมถึงสวินเจินกับจือสือสำวใช้ท้ังสองเดินข้ึนไปอยู่บน

ระเบียงทำงเดิน



103เหยาจี้ซาน

ครั้นเห็น 'เสินทั่น' เดินจำกไปไกล ซิงจี้ป๋อก็ถอนหำยใจยำวๆ  

ออกมำครำหนึ่ง เอ่ยปำกสีหน้ำอับจนว่ำ "เด็กสมัยนี้พูดยำก...จริงๆ"

เฉำจื่อเหลียนกระแอมออกมำครำหนึ่ง สะบัดแขนเสื้อกว้ำง  

หันไปมองตำอีกฝ่ำย ท้ังสองคนต่ำงมีสีหน้ำไม่เห็นด้วยและพร้อมใจกัน

ส่ำยศีรษะ

"มี 'ข้อห้ำมสตรี' แล้วแท้ๆ นึกไม่ถึงยังมีอะไรแปลกประหลำด 

เช่นนี้อีก น่ำทอดถอนใจย่ิงนัก" เฉำจื่อเหลียนพูดปลงอนิจจังออกมำ

ประโยคหนึ่ง

"ใต้เท้ำเฉำกล่ำวได้ถูกต้องแล้ว" ซิงจี้ป๋อรีบเอ่ยปำก ที่ฝำกแฝง 

อยู่ในน�้ำเสียงคือท่วงท�ำนองเย่ียงสุภำพชน "เร่ืองรำวในวันนี้ก็แค่เร่ือง 

เล็กน้อยเรื่องหนึ่งเท่ำนั้น ยำมนี้กลับต้องให้เขำสูงจันทร์กระจ่ำงลดตัว 

90
ใต้ซุ ้มดอกเฉียงเวย*

* เฉียงเวย คือกุหลำบพันธุ์ Rosa multiflora
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ลงมำสระน�้ำเล็กๆ ล�ำบำกใต้เท้ำเฉำแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพรำะข้ำไม่ดีเอง"

เขำใช้ถ้อยค�ำสละสลวย เอ่ยวำจำประจบประแจงย่ิงยวด รอยย้ิม

ปรำกฏอยู่บนใบหน้ำของเฉำจื่อเหลียน รู้สึกอยู่ลึกๆ ว่ำซิงจี้ป๋อผู้น้ีฉลำด

เฉลียวยิ่งนัก

เรือ่งพวกเขำสองคนเห็นอกเหน็ใจซึง่กันและกัน บอกเล่ำควำมในใจ 

ต่อกันเช่นไรไม่จ�ำเป็นต้องกล่ำวถึง ทันทีท่ีเฉินอิ๋งไปพ้นจำกจุดเกิดเหตุ 

ขณะเดินขึ้นไปอยู่บนถนนหินที่มีต้นหลิวเอนไหวอยู่ข้ำงๆ นำงก็สังเกต 

เห็นว่ำใต้ซุ้มดอกเฉียงเวยที่อยู่ทำงด้ำนหน้ำน้ันมีเงำร่ำงของชำยหนุ่ม 

รูปร่ำงสูงใหญ่ผู้หนึ่งยืนอยู่ สวมใส่อำภรณ์สีด�ำ ที่แท้อีกฝ่ำยก็คือเผยซู่

เฉินอิ๋งชะงักฝีเท้ำ เหตุใดเขาถึงยังไม่ไป หรือว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้น

ควำมคิดนี้เฝ้ำวนเวียนอยู่ในใจนำง ขณะก�ำลังจะเอ่ยปำกถำม  

นำงก็พบว่ำทำงด้ำนหลังของซุ้มดอกเฉียงเวยจู่ๆ ก็ปรำกฏเงำร่ำงของ 

คนสองคนขึ้น คนหน่ึงงดงำมแช่มช้อย อีกคนร่ำงเล็กเพริศแพร้ว ที่แท้ 

คนทั้งสองก็คือคุณหนูสกุลเซี่ย

เฉินอิ๋งรู้สึกประหลำดใจ แม้แต่จะเอ่ยปำกทักทำยอีกฝ่ำยก็ยังลืม 

นำงได้แต่ชะงักเท้ำไม่พูดไม่จำ

คณุหนูสกุลเซีย่กลบัไม่ได้สนใจพวกเฉนิอิง๋ ครัน้ปรำกฏกำยเซีย่เจยีง 

ก็เอ่ยปำกทักทำยเผยซู่ก่อน "พี่ซู่ คงรอนำนแล้วกระมัง"

ดวงตำของนำงสงบนิ่งรำวกับสระน�้ำลึก สำยตำที่ทอดมองอีกฝ่ำย

ไม่ต่ำงอนัใดกบัปยุฝ้ำยลอยละล่อง วนเวียนอยู่บนตวัเผยซูร่อบแล้วรอบเล่ำ

"หำเป็นอันใดไม่" เผยซู่เอ่ยปำกตอบตำมแต่ใจ ทว่ำน�้ำเสียงกลับ

เหมำะเจำะสอดคล้องยิ่ง ไม่อวดโอ่เหมือนยำมอยู่ต่อหน้ำเฉินอิ๋ง

เพียงแต่สำยตำของเขำกลับไม่ได้จับจ้องอยู่บนตัวเซี่ยเจียง ดังนั้น
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สำยตำอบอุน่อ่อนโยนอ้อยอิง่รำวกับปยุนุ่นน้ันจงึแหลกละเอยีดขำดสะบัน้ลง 

ภำยใต้ถ้อยวำจำเรียบง่ำยห้ำพยำงค์นั้น

"ต้องโทษท่ำนพ่อทีส่ัง่ห้ำมมใิห้พวกเรำออกมำเดนิวุน่วำยอยู่ข้ำงนอก  

ท่ำนพ่อบอกว่ำลำนเรือนด้ำนหลังเกิดเรื่อง เลยให้พวกเรำนั่งดื่มชำอยู่ใน

เรือนรับรอง ของว่ำงพวกนั้นล้วนรสชำติไม่เอำไหน อำกำศหรือก็ร้อน  

พูดไปก็เกรงว่ำพ่ีซู่จะไม่เชื่อ ขนำดดอกโตๆ ของต้นย่ีสุ่นในสวนยังถูก 

แดดเผำจนแทบไหม้เกรียมหมดสิ้น" เซี่ยเหยียนพูดเจื้อยแจ้ว น�้ำเสียง

ไพเรำะอ่อนหวำน ไม่ต่ำงอันใดกับผลไม้ฉ�่ำน�้ำ

น�้ำเสียงชวนเคลิบเคลิ้มนี้ฟังดูเปี ่ยมเสน่ห์ ไม่ว่ำเรื่องที่นำงพูด 

จะไร้สำระไม่น่ำสนใจสกัเพียงใดก็ไม่อำจท�ำคนนึกรังเกียจได้ ตรงกันข้ำม

กลับยังหวังว่ำนำงจะเอื้อนเอ่ยเพิ่มอีกสักสองสำมประโยค

หลังโอดครวญเสร็จเซี่ยเหยียนก็ย้ิมพลำงเอ่ยถำมเผยซู ่ "พ่ีซู ่  

ลำนเรือนด้ำนหลังเกิดเรื่องจริงกระนั้นหรือ ท่ำนพอจะบอกพวกเรำ 

ได้หรือไม่ว่ำแท้แล้วเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่"

นำงพูดพลำงจีบปำกน้อยๆ กระตุกสำยรัดเอวของตนเองไปมำ 

รำวกับเดก็ๆ สหีน้ำค่อยๆ เปลีย่นเป็นไม่มคีวำมสขุ "ข้ำคดิจะถำมคนดูว่ำ 

เกิดอะไรขึ้น แต่พี่ใหญ่กลับไม่ยอม ข้ำอึดอัดใจจะแย่"

อุตส่ำห์พูดออกมำตั้งยืดยำว ทว่ำค�ำตอบที่ได้มำกลับมีเพียงค�ำว่ำ 

'อืม' ค�ำเดียวเท่ำนั้น

เผยซู ่ไม่แม้แต่จะมองดูเซี่ยเหยียน เขำปิดฉำกสนทนำด้วย 

ถ้อยค�ำเพียงค�ำเดียว ก่อนจะหันมำพยักหน้ำให้กับเฉินอ๋ิงที่ยืนอยู่ไกลๆ 

"คุณหนูสำมก็ออกมำแล้ว"

พอได้ยินเช่นนั้นคุณหนูสกุลเซี่ยสองพี่น้องก็หันมำพร้อมกัน สีหน้ำ
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ประหลำดใจยิ่ง

"เอ๋? คุณหนูสำมยังไม่ไปอย่ำงนั้นหรือ" เซี่ยเหยียนเอ่ยปำกขึ้นก่อน 

สีหน้ำกระหำยใคร่รู้ปรำกฏอยู่บนใบหน้ำงดงำมอ่อนหวำนนั้นหลำยส่วน

เฉินอิ๋งเดินขึ้นหน้ำมำสองสำมก้ำว เอ่ยปำกบอกว่ำ "ข้ำอยู่สืบคดี  

จึงออกมำช้ำเล็กน้อย"

"สืบคดี?!" เซี่ยเหยียนสองตำเบิกกว้ำง แววตำตกตะลึงปรำกฏชัด 

"คุณหนูสำม? ท่ำน? สืบคดี?"

นำงถำมออกมำรวดเดียวสำมครัง้สำมครำ ควำมรูสึ้กกระหำยใคร่รู้  

ไม่เข้ำใจ นกึขนั อำรมณ์ควำมรูส้กึต่ำงๆ นำนำทบัซ้อนอยู่ด้วยกันชัน้แล้ว

ชั้นเล่ำ ทั้งหมดล้วนถูกโยนใส่เฉินอิ๋ง

"คุณหนูสำมมีป้ำยทองพระรำชทำน ได้รับพระรำชโองกำรอนุญำต

ให้สืบคดี" ไม่รอให้เฉินอิ๋งตอบ เผยซู่ก็เอ่ยปำกต่อบทสนทนำแทนนำง

เขำอำจเพียงว่ำไปตำมเนื้อผ้ำเท่ำน้ัน แต่เฉินอิ๋งกลับยังคงฟังออก

ถึงน�้ำเสียงที่ไม่เห็นด้วยของเขำ

เซี่ยเหยียนอ้อออกมำค�ำหนึ่ง ดวงตำสุกใสรำวกับสำยน�้ำพินิจ

พิจำรณำเฉินอิ๋งอยู่น้อยๆ ก่อนจะปิดปำกยิ้ม "ช่ำงบังเอิญจริงๆ ท่ำนพ่อ

ข้ำก็มำสืบคดีเช่นกัน ด้วยเหตุนี้พวกเรำถึงสำมำรถขออนุญำตท่ำนพ่อ 

รอกลบัจวนพร้อมกับพ่ีซู ่นกึไม่ถึงว่ำคุณหนสูำมกับพ่ีซูจ่ะออกมำพร้อมกัน  

เรื่องนี้น่ำสนใจยิ่งนัก"

"ข้ำอยู่เพ่ือดูศพ" น�้ำเสียงของเฉินอ๋ิงสงบนิ่ง ไม่สนใจสีหน้ำที่จู่ๆ  

ก็กลับกลำยเป็นซีดเผือดของสตรีสองนำงท่ีอยู่ตรงหน้ำแม้แต่น้อย นำง 

เอ่ยปำกออกมำตำมตรง "เพรำะพัวพันถึงชีวิตคน คดีนี้จึงมิอำจเลินเล่อ 

ยำมนี้จบเรื่องแล้ว ข้ำก็ไม่จ�ำเป็นต้องรั้งรออยู่ที่นี่อีก"
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นี่นับเป็นค�ำอธิบำยท่ีสั้นและเรียบง่ำยย่ิง ส่วนคุณหนูสกุลเซี่ย

สองพี่น้องจะคิดเช่นไรนั้นนำงหำนึกสนใจไม่

ยำมนี้เซี่ยเจียงที่ไม่เคยเอ่ยปำกก็เดินขึ้นหน้ำมำช้ำๆ สองก้ำว  

ยืนคูกั่บเผยซู่อยู่ใต้ต้นไม้ ย้ิมพลำงกล่ำว "คุณหนูสำมช่ำงมคีวำมสำมำรถ

ยิ่งนัก ข้ำนับถือด้วยใจ"

ขณะท่ีนำงก�ำลงัพูด ลมสำยหนึง่ก็บงัเอญิพัดโหมเข้ำมำ ชำยกระโปรง 

ของนำงพัดม้วน ขับดุนเงำร่ำงแบบบำงให้แลดูคล้ำยก�ำลังลอยละล่อง

เฉินอิ๋งยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ำม ย่อมมองเห็นภำพชวนประทับใจนั่น 

เตม็สองตำ นำงรูส้กึว่ำเซีย่เจยีงยืนอยู่ข้ำงเผยซูเ่ช่นนีแ้ลดคูล้ำยมนุษย์หยก 

อยู่หลำยส่วน

น่ำเสียดำยที่เผยซู่กลับไม่รับรู้ถึงอำรมณ์สิเน่หำเลยแม้แต่น้อย

ยังไม่ทันท่ีลมจะหยุดพัด เขำก็สำวเท้ำยำวๆ มำหยุดอยู่ตรงหน้ำ 

เฉินอิ๋งแล้ว ก่อนจะเอ่ยปำกถำมนำงว่ำ "เมื่อครู่คุณหนูสำมหยิบกระดูก

ขึ้นมำใช่หรือไม่"

ทัศนียภำพงดงำมมลำยสิ้นแทบจะในทันที แม้แต่ควำมอ่อนโยน

ละมนุละไมอำรมณ์สนุกสนำนทีเ่รงิร่ำยมำพร้อมกับสำยลมก็ยังสลำยเป็น

เถ้ำถ่ำนไปพร้อมกับค�ำพูดท�ำลำยบรรยำกำศนั้น

เซีย่เจยีงย้ิมน้อยๆ ยกแขนเสือ้ขึน้ลบูจอนผม กำรเคล่ือนไหวท้ังหมด

ทั้งมวลของนำงล้วนแลดูรำวกับก�ำลังร่ำยร�ำ

ทว่ำเฉินอิ๋งยำมน้ีกลับไม่มีอำรมณ์ชื่นชม นำงมองดูเผยซู่ด้วยท่ำที

จริงจังพร้อมเอ่ยปำก "ใช่แล้ว ใต้เท้ำเผย กระดูกมือข้ำงหนึ่งหล่นออกมำ

จำกถุงบรรจุศพ ข้ำเลยเก็บมันขึ้นมำ"

"คืนมันไปแล้วใช่หรือไม่" เผยซู่ถำมพลำงเลิกคิ้วขึ้นข้ำงหนึ่งด้วย
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ควำมเคยชิน สีหน้ำไม่ไว้วำงใจอย่ำงเห็นได้ชัด

เฉินอิ๋งตะลึงไปชั่วขณะ นำงเกือบหลุดหัวร่อ ไม่คืนกระดูกกลับไป 

หรือจะให้นำงเก็บเอำไว้เอง

ในมือของนำงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่อำจตรวจสอบดีเอ็นเอ  

เก็บกระดูกไว้ยังจะมีประโยชน์อันใด 

"ย่อมต้องคนืแล้ว" นำงตอบโดยพยำยำมให้น�ำ้เสียงฟังดจูริงจงัท่ีสุด

เผยซู่ไม่พูดอันใด ท�ำเพียงหรี่ตำที่เล็กอยู่แต่ไหนแต่ไรนั่น

ทันใดน้ันนำงก็รู้สึกคล้ำยมีลูกธนูแหลมคมจู่โจมเข้ำใส่ เสมือน 

หนึ่งวัตถุแท้จริง

นำงเงยหน้ำขึ้นมองอีกฝ่ำย

แม้จะมม่ีำนโปร่งบำงก้ันขวำง ทว่ำลมหำยใจบริสทุธ์ิสงบนิง่ก็ยังคง

พุ่งตรงออกมำจำกร่ำงของนำง ชวนให้รู้สึกสบำยสะอำดสะอ้ำน

นี่เห็นได้ชัดว่ำนำงไม่ได้รู้สึกหวำดหวั่นแม้แต่น้อย

"ข้ำคืนไปแล้วจริงๆ" น�้ำเสียงของเฉินอิ๋งสัตย์ซ่ือย่ิงกว่ำเมื่อครู่  

"หำกใต้เท้ำเผยไม่เชื่อ กลับไปตรวจสอบดูก็รู ้ กระดูกมือสองข้ำงนั้น 

ล้วนยังอยู่ครบแน่"
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เผยซู่ยกมือลูบคำงพิจำรณำดูเฉินอ๋ิงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ำ 

เอ่ยปำก "เป็นเช่นนั้นก็ดี"

พูดจบเขำก็สะบดัแขนเสือ้ เงำร่ำงสงูใหญ่หนักลบัไปรวดเรว็ไม่ต่ำง

อันใดกับตอนไปจำกรมิฝ่ังเมือ่ครูท่ีห่นัหลงัเดินจำกไปอย่ำงไม่มทีีท่ำลงัเล

แม้แต่น้อย แม้แต่สกุลเซี่ยสองพี่น้องก็ยังไม่สน

เฉินอิ๋งรู้สึกประหลำดใจ หรือว่ำที่เผยซู่รออยู่ใต้ต้นไม้เมื่อครู่มิใช่

สองพี่น้องสกุลเซี่ยแต่หำกเป็นนำง

ที่รออยู่ก็เพื่อถามข้าว่าแอบเก็บกระดูกคนตายไปหรือไม่?

พอคิดถึงตรงนี้เฉินอิ๋งก็เกือบหลุดหัวเรำะออกมำ

ท่ำนโหวน้อยผู้น้ีขี้ระแวงจริงๆ ย่ิงไปกว่ำน้ันนิสัยน้ีเหมือนจะเป็น

หนักกว่ำนำงอยู่ไม่ใช่น้อย และที่ส�ำคัญคือเขำดูออกได้เช่นไรว่ำนำงเคย

ลังเลนึกจะเอำกระดูกมือนั่นไปอยู่เหมือนกัน

91
ไม้สลักช้ินเล็กๆ
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เขำดูออกได้เช่นไร เฉินอิ๋งไม่อำจเข้ำใจ

เซี่ยเจียงกับเซี่ยเหยียนสองคนยำมนี้ต่ำงพำกันตะลึงลำน

พอเห็นเผยซูส่ำวเท้ำกว้ำงๆ รวดเรว็แค่เพียงพรบิตำก็ผ่ำนพ้นระเบยีง 

คดเคีย้วไปแล้วเช่นนัน้ เซีย่เหยียนก็รบีไล่ตำมอกีฝ่ำยไป ปำกก็ร้องตะโกน

ว่ำ "พี่ซู่ รอข้ำด้วย!"

เงำร่ำงเล็กๆ แบบบำงนั้นผลุบๆ โผล่ๆ อยู่กลำงต้นไม้ดอกไม้ 

ก่อนจะหำยลับไปอย่ำงไร้ร่องรอย

เซี่ยเจียงกลับไม่เร่งร้อน นำงส่งรอยย้ิมขออภัยน้อยๆ ทว่ำงดงำม

เหมำะเจำะมำให้กับเฉินอิ๋ง "ขอคุณหนูสำมอย่ำได้ถือสำ ท่ำนโหวน้อย 

ก็เป็นเช่นน้ี หำได้โกรธขึ้งอันใดไม่ และมิได้มีอันใดไม่พึงพอใจ เขำ 

แค่เพียง..."

พูดถึงตรงนี้น�้ำเสียงของนำงก็กลับกลำยเป็นแผ่วเบำ คล้ำยอำลัย

อำวรณ์มิรู ้สิ้น "เขำ...ก็แค่เพียงพูดจำไม่เก่งก็เท่ำนั้น ขอคุณหนูสำม 

อย่ำได้ถือสำ"

"ขอบคุณคุณหนูใหญ่ท่ีอธิบำย เช่นน้ันข้ำก็วำงใจแล้ว และหำได้

ถือสำอันใดไม่" เฉินอิ๋งตอบกลับตำมธรรมเนียมพึงควร

เซี่ยเจียงย้ิมน้อยๆ พยักหน้ำด้วยท่วงท่ำงดงำมให้กับนำง ก่อนจะ

ยกชำยกระโปรงย่ำงเท้ำแผ่วเบำเดินตำมผู้เป็นน้องไป 

เพียงไม่นำนใต้ซุ้มดอกเฉียงเวยก็ร้ำงไร้ผู้คน ใต้ต้นไม้เขียวชอุ่มนั่น

เหลือก็แต่เพียงพวกเฉินอิ๋ง

"เป็นท่ำนโหวจำกที่ใดกัน ช่ำงไร้มำรยำทย่ิงนัก" เฝิงมำมำรู้สึก 

ไม่พึงพอใจยิ่งยวด นำงชักสีหน้ำขึ้นมำทันที

เดมิท่ำทีของซงิจีป๋้อกับใต้เท้ำรองเสนำบดีอะไรนัน่ก็ท�ำนำงไม่พอใจ
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มำกอยู่แล้ว ยำมนี้ยังมีเผยซู่อีก นำงรู้สึกว่ำคุณหนูของตนเองไม่ได้รับ

ควำมเป็นธรรมเลยแม้แต่น้อย

แน่นอนว่ำเฉินอิ๋งกับเผยซู่นั้นได้พูดคุยประสำนสำยตำกัน ทว่ำ 

คณุหนูของพวกนำงสง่ำผ่ำเผยจรงิจงั ค�ำพูดค�ำจำกิรยิำท่ำทำงอนัใดล้วน

ไม่มีเสแสร้ง แค่มองดูก็รู้แล้วว่ำน่ันเป็นสิ่งท่ีเกิดมำจำกกำรอบรมอย่ำง

เข้มงวดของตระกูล เทียบกับคุณหนูสกุลเซี่ยสองพ่ีน้องแล้ว เรียกได้ว่ำ

สูงส่งกว่ำกันไม่รู้กี่เท่ำต่อกี่เท่ำ

"ไม่คู่ควรเป็นคนในตระกูลขุนนำงแม้แต่น้อย" เฝิงมำมำกล่ำวสรุป

พลำงส่ำยหน้ำ พอหันไปทำงเฉินอ๋ิงสีหน้ำก็กลับมำอ่อนโยน "คุณหน ู

คงเหน่ือยแล้ว พวกเรำรีบกลับกันเถอะ ฮูหยินผู้เฒ่ำคงรอจนร้อนใจ 

แย่แล้ว"

เฉนิอิง๋พยักหน้ำ เดนิออกจำกซุม้ดอกเฉยีงเวยภำยใต้กำรห้อมล้อม

ของพวกบ่ำวไพร่

นำงกลับมำถึงจวนกั๋วกงกลำงยำมเซินพอดี

สภำพอำกำศช่วงกลำงฤดูร้อนมดืค�ำ่ช้ำกว่ำปกต ิพระอำทิตย์ยำมนี ้

จึงยังแขวนตัวลอยสูง แสงสว่ำงสำดส่องอยู่ทั่วพ้ืนปฐพี เสียงจักจั่น 

แม้จะดังระงมแต่กลับขับดุนให้ช่วงเวลำหลังบ่ำยเช่นนี้แลดูเงียบสงบ

อย่ำงน่ำประหลำด

เฉินอิ๋งไปคำรวะฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีที่เรือนหมิงหย่วนเป็นล�ำดับแรก  

เล่ำให้นำงฟังถึงขั้นตอนกำรสืบสวนท่ีเกิดข้ึนคร่ำวๆ ก่อนจะกลับไปยัง

เรือนหมิงเฟิง

เรือนหมิงเฟิงเงียบสงัดไร้สรรพเสียง สำวใช้ตัวน้อยท่ีเฝ้ำอยู่หน้ำ

ประตนูัง่สปัหงกอยู่บนธรณีประตู พอเหน็เฉนิอ๋ิงเดนิมำก็รบียันวงกบประตู
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พยุงกำยลุกขึ้น ขยี้ตำพลำงยิ้มทักทำย "คุณหนูกลับมำแล้ว"

เฉินอิ๋งพยักหน้ำ ยกเท้ำเดินเข้ำเรือนไป ทว่ำที่นำงเห็นกลับมีแต่ 

เงำต้นไม้เขียวชอุ่มเงียบสงัด มู่ลี่ไม้ไผ่หน้ำประตูเรือนลดต�่ำ สำวใช้ที่ช่ือ

จือ่ฉีก่�ำลงัน่ังท�ำงำนเย็บปักถักร้อยอยู่บนระเบยีงทำงเดนิ ไม่ทนัสงัเกตว่ำ

มีคนเดินเข้ำมำ

เฉินอิ๋งวำงเท้ำแผ่วเบำ จำกเรือนตะวันตกอ้อมไปที่หน้ำประตู  

เอ่ยปำกถำมจื่อฉี่เบำๆ "จื่อฉี่ ท่ำนแม่ตื่นอยู่หรือไม่"

จื่อฉี่ก�ำลังใจจดใจจ่ออยู่กับงำนปัก พอได้ยินเสียงคนพูดนำงก็ 

ผลุนผลันเงยหน้ำขึ้น ครั้นเห็นเฉินอิ๋งกลับมำแล้วนำงก็รีบวำงสะดึงกลับ

ลงบนตะกร้ำ ลุกข้ึนย้ิมกล่ำวขออภัย "คุณหนูมำแล้ว ขอคุณหนูอภัย 

ให้ผู้น้อยด้วย ผู้น้อยเอำแต่ก้มหน้ำก้มตำเย็บปัก ไม่ทันได้สังเกตเห็น 

คุณหนูเจ้ำค่ะ"

เฉินอิ๋งโบกมือ ไม่พูดไม่จำ บุ้ยใบ้ไปในห้องครำหนึ่ง

จื่อฉี่กดเสียงต�่ำบอก "วันนี้อำกำศร้อน ฮูหยินเข้ำนอนต้ังแต่เมื่อ 

สองเค่อก่อน คำดว่ำยำมนี้คงยังไม่ตื่น"

ได้ยินเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็ตัดสินใจไม่เข้ำไปรบกวนหลี่ซื่อ ท�ำเพียงสั่ง 

จื่อฉี่ให้เฝ้ำดูแลนำงให้ดีๆ ก่อนจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ำที่ห้อง

หลีซ่ือ่ระยะน้ีไออยู่บ่อยๆ โรคของนำงน้ีไม่เหมอืนกับคนอืน่ๆ อำกำศ

ยิ่งร้อนอำกำรก็ยิ่งแย่ ฤดูหนำวกลับอำกำรดีขึ้น

ยำมนี้เป็นช่วงกลำงฤดูร้อน อำกำรป่วยของนำงจึงเป็นๆ หำยๆ

เฉนิอิง๋หวงัว่ำผูเ้ป็นมำรดำจะพักผ่อนรกัษำตวัดีๆ  ไม่ถูกปัจจยัภำยนอก 

ใดๆ รบกวน

หลังเปลี่ยนมำสวมใส่อำภรณ์ปกติยำมอยู่เรือน เฉินอิ๋งก็ไม่ได ้
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หมกตวัอยูใ่นห้อง หำกกลบัหลบเลีย่งผูค้น มุง่หน้ำไปหงเซยีงอูต้ำมล�ำพัง

มีเพียงได้นั่งลงใต้เงำไม้ส่ำยไหวริมหน้ำต่ำงเย่ียงน้ีเท่ำนั้น เฉินอิ๋ง

ถึงสำมำรถถอนหำยใจออกมำได้จริงๆ

ในที่สุดก็ได้อยู่ตามล�าพังเสียที...

ในยุคสมยัเช่นน้ี กำรใช้ชวีติอยู่ในครอบครวัขนุนำงชัน้ผูใ้หญ่เย่ียงน้ี 

แม้จะได้รับควำมสะดวกมำกมำย แต่พันธนำกำรก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน 

เดินไปที่ใดก็มีคนตำมไปเป็นฝูง คิดจะอยู่ตำมล�ำพังใช่ว่ำจะท�ำได้ง่ำยๆ

นำงคิดพลำงหยิบเอำห่อผ้ำเล็กๆ ห่อหนึ่งออกมำจำกแขนเสื้อ

ยำมฉกุละหุกเช่นน้ีนำงไม่อำจหำของมำใช้ได้ทนั จงึได้แต่ใช้ถงุมอื

นั่นแทนห่อผ้ำชั่วครำว

ที่อยู่ในห่อผ้ำคือหลักฐำนชิ้นหนึ่งที่นำงเก็บกลับมำจำกที่เกิดเหตุ

นำงค่อยๆ คลีห่่อผ้ำออก เศษไม้ท่ีมสีำหร่ำยขึน้เตม็ชิน้หนึง่ปรำกฏขึน้ 

ต่อสำยตำ

นี่คือของที่นำงได้มำจำกกระดูกมือที่กุมเข้ำหำกันเป็นก�ำปั้นนั้น

เพรำะกำรมำถึงของเฉำจื่อเหลียน รวมถึงควำมสัมพันธ์ที่คล้ำยมี

คล้ำยไม่มีของอีกฝ่ำยกับซิงจี้ป๋อ เฉินอิ๋งจึงตัดสินใจเก็บหลักฐำนชิ้นน้ีไว้

กับตัว

นำงสังหรณ์ใจว่ำเจ้ำของสิ่งนี้อำจมีควำมส�ำคัญกับคดีดังกล่ำว

แน่นอนว่ำนำงไม่อำจท�ำเรื่องที่ไม่มีควำมมั่นใจ

ของสิ่งนี้เป็นหลักฐำนส�ำคัญ มีเพียงเก็บมันไว้กับตัวเท่ำน้ันถึงจะ

ปลอดภัยที่สุด

อำศยัแสงสว่ำงนอกหน้ำต่ำง เฉนิอิ๋งพจิำรณำดทู่อนไม้ในมอือย่ำง

ละเอียด
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เพรำะจมอยู่ในน�ำ้เน่ินนำนไม้จงึมร่ีองรอยผกุร่อน ทว่ำก็ไม่ถึงขัน้ผพัุง  

ยังคงพอมองออกถึงงำนฝีมือละเอียดบรรจงนั่น

เฉินอิ๋งสวมถุงมือ เช็ดถูมันอย่ำงระมัดระวัง

หลังวัตถุบนพื้นผิวของมันถูกก�ำจัดออก รูปร่ำงเดิมของมันก็ค่อยๆ 

ปรำกฏขึ้น เผยให้เห็นถึงรูปร่ำงหน้ำตำส่วนใหญ่ของมัน

มันคือไม้สลักขนำดเล็กท่อนหน่ึง คล้ำยเป็นสัตว์สี่ขำ อำจเป็น 

ลูกม้ำ ลูกสุนัข หรือลูกวัวก็เป็นไปได้
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เฉินอิ๋งพลิกมันดูไปมำ ไม่อำจตัดสินใจ

ถึงนำงจะไม่เข้ำใจถึงวิธีชื่นชมงำนแกะสลัก แต่ถึงอย่ำงนั้นนำงก็ 

รบัรูไ้ด้ชดัแจ้งว่ำคนทีแ่กะสลกังำนชิน้น้ีทุม่เทแรงกำยแรงใจมำกเพียงใด 

เพรำะด้ำนบนไม่เพียงมกีำรทำสแีดงเคลอืบไว้ หำกยังมกีำรเคลอืบน�ำ้มนั

ต้นอู๋ถงซ�้ำอยู่หลำยชั้น

และด้วยเพรำะมีกำรปกป้องหลำยชั้นเช่นน้ี ผนวกกับถูกกุมไว ้

ในมือแน่น มันจึงรักษำสภำพอยู่ได้ค่อนข้ำงสมบูรณ์แม้จะผ่ำนกำลเวลำ

มำเนิ่นนำนเช่นนั้น

เฉนิอิง๋นัง่เท้ำคำง ทอดตำมองดเูงำไม้เขยีวหนำนอกหน้ำต่ำงพลำง

ขมวดคิ้วครุ่นคิด 

สตรีนิรนำมผู้น้ีก่อนตำยกุมไม้สลักชิ้นเล็กๆ น้ีเอำไว้แน่น หรือจะ

บอกว่ำของสิง่นีเ้ป็นของของคนร้ำยรำยนัน้ ขอเพียงหำเจ้ำของไม้สลักชิน้นี้ 

92
แขกคนส�าคัญมาเยือน
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เจอก็ย่อมหำตัวคนร้ำยพบ

แน่นอน นี่ก็เป็นหนึ่งในควำมเป็นไปได้ หรือไม่บำงทีน่ีอำจเป็น 

ของท่ีผู้ตำยยำมมีชีวิตอยู่ทะนุถนอมท่ีสุดก็เป็นไปได้ ดังนั้นแม้ตำยก็ 

ไม่ยอมปล่อยมือ หรือไม่ก็อำจจะพิสดำรหน่อย นี่เป็นของที่คนร้ำยยัดไว้

ในมือผู้ตำย อำจด้วยเพรำะมีวัตถุประสงค์อะไรบำงอย่ำง หรือไม่ก็ด้วย

เพรำะควำมเชื่อทำงศำสนำ

ไม่ว่ำเช่นไรเรื่องนี้มีควำมเป็นไปได้อยู่มำกมำยหลำยหลำก และก็

เพรำะเหตุนี้นำงจึงต้องครุ่นคิดให้ถี่ถ้วน

หลำยวันหลงัจำกน้ันควำมคดิอ่ำนของเฉนิอิง๋ล้วนตดิอยู่กับไม้สลกั

เล็กๆ ท่อนนี้

นำงทนร้อนออกนอกเรือนไปหลำยต่อหลำยครั้ง แวะไปสืบข่ำว 

จำกร้ำนเครื่องเรือนไม้รวมถึงศำลเจ้ำและอำรำมเต๋ำ หำกไม่ได้ออกไป

นำงก็จะไปรื้อค้นหนังสืออยู่ในหอต�ำรำ หมกตัวอ่ำนหนังสือที่เก่ียวข้อง 

อยู่ในนั้นนำนครึ่งค่อนวัน แต่ถึงกระนั้นกลับไม่พบข้อมูลอันใด

ค้นหำข้อมูลไปมำ ในท่ีสุดสิบวันก็ผ่ำนพ้น อำกำศอบอ้ำวมำกข้ึน

เรื่อยๆ ทุกวันล้วนพระอำทิตย์แขวนตัวลอยสูง เมืองเซิ่งจิงถูกปกคลุม 

ไปด้วยอำกำศร้อนเกินทน แม้แต่ยำมหำยใจก็ยังรำวกับจะพ่นไฟได้

แน่นอน จวนกัว๋กงไม่มทีำงยอมจ�ำนนต่อสภำพอำกำศเช่นนี ้ทุกวัน

จะมกีำรแบ่งสนัปันส่วนน�ำ้แขง็ไปให้กับทกุห้อง สภำพอำกำศร้อนอบอ้ำวนี้ 

จึงไม่ทรมำนเกินไปนัก

อำกำรป่วยของหลี่ซื่ออันท่ีจริงก็จัดว่ำคงที่แล้ว ไม่ไออะไรนัก  

เพียงแต่ยังไม่สดชืน่สกัเท่ำใด วันทัง้วันเอำแต่หลบร้อนอยู่ในห้อง มเีพียง 

ทุกเช้ำเท่ำนั้นถึงจะออกมำเดินเล่นอยู่ในลำนโดยมีเฉินอิ๋งคอยอยู่เป็น



117เหยาจี้ซาน

เพื่อนข้ำงกำย

วันนี้เช้ำครั้นตื่นนอน เฉินอิ๋งก็สังเกตเห็นท้องฟ้ำอึมครึมอยู่เล็กๆ 

ครัน้ผลกัหน้ำต่ำงออกดูนำงก็พบว่ำท่ีหน้ำบนัไดมคีรำบน�ำ้เปียกอยู่เหมอืน

เมื่อคืนมีฝนตก

อำศัยจังหวะตอนอำกำศยังไม่ร ้อนนัก นำงรีบไปเรือนตุยจิ่น  

ฝึกกิจวัตรยำมเช้ำจนเสร็จ ขณะก�ำลังเตรียมจะไปกล่ำวทักทำยผู้เป็น

มำรดำ นำงก็เห็นฮวำไจ้ผู่จยำรีบร้อนเดินเข้ำมำ สีหน้ำร้อนรนอย่ำงที ่

ไม่เคยเป็นมำก่อน

เฉินอิ๋งยำมน้ีก�ำลังล้ำงพู่กัน พอเห็นสถำนกำรณ์ผิดปกติเช่นน้ัน 

นำงก็เอ่ยปำกถำมผ่ำนหน้ำต่ำงออกไป "ฮวำมำมำมำหำข้ำตอนน้ีด้วย 

เหตุใดกัน เกิดเรื่องขึ้นกระนั้นหรือ"

ฮวำไจ้ผูจ่ยำเป็นคนเก่ำคนแก่ ปกติแล้วนำงไม่มทีำงหน้ำถอดสเีช่นน้ี

ฮวำไจ้ผู่จยำเดินเหงื่อท่วมหัว นำงหยิบผ้ำเช็ดหน้ำข้ึนซับพลำง 

เดินขึ้นบันไดมำทีละขั้น หลังเข้ำมำถึงในห้องนำงก็ไม่พูดอื่นใด ท�ำเพียง 

ค้อมกำยรำยงำน "เรียนคุณหนู หลิวเป่ำซ่ำนจยำมำแล้ว ก�ำลังยืนรอ 

คุณหนูอยู่"

เฉินอิ๋งยิ้มพยักหน้ำ "เข้ำใจแล้ว ข้ำจะไปเดี๋ยวนี้"

ขณะก�ำลังพูดนำงก็กวักมือเรียกจือสือ "เจ้ำให้คนไปบอกสวินเจิน

ให้นำงจัดเตรียมเสื้อผ้ำให้ข้ำ เตรียมห้องอำบน�้ำให้พร้อมด้วย"

จอืสอืรบีขำนรบั ก่อนจะเดินไปจดักำรตำมค�ำสัง่ของผูเ้ป็นนำยด้วย

ตนเอง

ฮวำไจ้ผู่จยำย้ิมขออภัยอยู่อีกด้ำน "อย่ำงไรคงต้องรบกวนคุณหนู

ให้รีบสักหน่อย หลิวเป่ำซ่ำนจยำเหมือนจะมีธุระร้อน เส้ือผ้ำของคุณหนู
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คงต้องเลือกใส่ที่ดีหน่อย"

หำกเป็นคุณหนูคนอื่นๆ นำงคงไม่กลำ้พูดเช่นนี้แน่ มีเพียงคุณหนู

สำมเท่ำนั้นท่ีไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกน้ีนัก หน�ำซ�้ำยังเกลียดคนพูดจำ

อ้อมค้อมเป็นที่สุด ดังนั้นนำงจึงพูดออกมำตรงๆ

เฉนิอิง๋ไม่เพียงไม่รงัเกียจถ้อยค�ำเหล่ำน้ี หำกยังกล่ำวขอบคณุนำงอกี  

ก่อนจะรบีเก็บข้ำวของ กลบัห้องอำบน�ำ้ เปลีย่นมำอยู่ในชดุสะอำดสะอ้ำน 

อีกทั้งยังเลือกใส่เครื่องประดับใหม่ และตรงไปยังเรือนประธำน

หลวิเป่ำซ่ำนจยำก�ำลงัยืนรออยู่ทีห่น้ำบันได พอเหน็เฉนิอิง๋มำ สหีน้ำ

ท้ังยินดทีัง้ร้อนรนก็เผยออกมำให้เหน็อย่ำงรวดเรว็ นำงรบีตรงเข้ำไปแสดง

คำรวะ หลังแสดงคำรวะจบก็ไม่ได้ไปที่ใด หำกกลับเดินวนเวียนรอบตัว

เฉินอิ๋งครึ่งรอบพลำงยิ้มบอก "ผู้น้อยล่วงเกินแล้ว ทว่ำเสื้อผ้ำอำภรณ์ของ

คุณหนูน้ีเกรงว่ำจะใช้ไม่ได้ ผู้น้อยจ�ำได้ว่ำเมื่อเดือนท่ีแล้วในจวนเพ่ิง 

ท�ำเครื่องประดับกับเสื้อผ้ำชุดใหม่ส่งไปให้อยู่หลำยชุด เหตุใดคุณหนูถึง

ไม่ใส่มำเล่ำ"

พอเหน็อกีฝ่ำยมท่ีำทีจรงิจงัเช่นนีเ้ฉนิอิง๋กร็ูส้กึประหลำดใจ นำงถำมขึน้ 

ทนัทีว่ำ "เกิดเรือ่งอะไรอย่ำงน้ันหรอื ไม่ว่ำจะฮวำมำมำหรือหลิวมำมำวันนี้ 

พวกท่ำนทุกคนล้วนติติงเรื่องกำรแต่งกำยของข้ำ"

หลวิเป่ำซ่ำนจยำมองซ้ำยมองขวำ ไม่พูดไม่จำ ท�ำเพียงเลิกมูล่ี่ไม้ไผ่ 

พูดด้วยใบหน้ำเปี่ยมรอยยิ้ม "เชิญคุณหนูเข้ำมำคุยข้ำงในเถอะ"

เมื่อเห็นได้ชัดว่ำอีกฝ่ำยมีควำมลับต้องกำรพูดกับนำง เฉินอ๋ิงก็ย่ิง

นึกสงสัย นำงสั่งให้พวกสวินเจินถอยออกไปก่อนจะเดินตำมอีกฝ่ำย 

เข้ำไปด้ำนใน

หลีซ่ื่อนัง่อยู่ในห้องโถงสหีน้ำสงบนิง่ หว่ำงคิว้ซ่อนแฝงท่ำทปีลืม้ปีติ
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อยู่หลำยส่วน ครั้นเห็นเฉินอิ๋งเดินเข้ำมำนำงก็ย้ิมกล่ำวออกมำรวดเร็ว  

"ลูกแม่ ในที่สุดเจ้ำก็กลับมำแล้ว แม่ร้อนใจแทบแย่" นำงกวักมือเรียก 

เฉินอิ๋งให้เข้ำไปใกล้

เฉนิอิง๋เดนิข้ึนหน้ำไปถำม "เกดิเรือ่งอะไรขึน้อย่ำงน้ันหรือ แล้วเหตใุด 

ท่ำนแม่ถึงดีใจเยี่ยงนี้"

หลีซ่ือ่ท�ำเพียงย้ิมไม่พูดไม่จำอันใด หลวิเป่ำซ่ำนจยำทียื่นอยู่อกีด้ำน

บอก "ย่อมต้องเป็นเรื่องดี เมื่อครู่ในวังส่งคนมำ บอกว่ำองค์รัชทำยำท

ก�ำลังจะเสด็จมำ ทรงระบุว่ำต้องกำรพบคุณหนู"

เฉินอิ๋งตะลึง อยู่ดีๆ เหตุใดองค์รัชทำยำทถึงต้องกำรพบนำง

พอเห็นนำงสีหน้ำตะลึงลำนเช่นนั้นหลิวเป่ำซ่ำนจยำก็ย้ิม ใบหน้ำ

รำวกับบปุผำแย้มบำน สว่ำงไสวเจดิจ้ำย่ิง "องค์รชัทำยำทรบัพระรำชโองกำร 

ของฮ่องเต้ บอกว่ำมำพบคุณหนูเพื่อขอบันทึกหรือรำยชื่ออะไรสักอย่ำง"

หลังจำกครุ่นคิดอยู่ครู่หน่ึงเฉินอิ๋งก็เข้ำใจได้ทันที องค์รัชทำยำท

เสด็จมำเพื่อเอำบันทึกสืบสวนคดีจำกนำง นี่นับเป็นเรื่องดีจริงๆ

"ที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้" เฉินอิ๋งยิ้มเหมือนทุกครั้ง

แม้ในใจจะนกึยินด ีแต่รอยย้ิมของนำงก็ยังคงแปลกประหลำด เฉินอ๋ิง 

เอ่ยบอก "นึกไม่ถึงว่ำฝ่ำบำทจะยังทรงจ�ำเรื่องน้ีได้ เมื่อสองสำมวันก่อน

ข้ำยังนึกว่ำจะต้องถำมท่ำนปูห่รอืไม่ว่ำจะทูลถวำยสิง่ของให้ฝ่ำบำทเช่นไร  

นึกไม่ถึงฝ่ำบำทกลับทรงนึกขึ้นได้ก่อน"

ขอเพียงฝ่ำบำทสนพระทัย วันหน้ำนำงท�ำกำรใดย่อมไม่มีอุปสรรค 

แล้วเช่นนี้นำงมีหรือจะไม่นึกยินดี

เพรำะก�ำลังจะพบกับองค์รัชทำยำท ภำยใต้กำรเร่งรัดของหลี่ซื่อ  

เฉินอ๋ิงจึงกลับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้ำเครื่องประดับใหม่จนสมบูรณ์พร้อม
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ไม่มีข้อต�ำหนิ ก่อนจะมุ่งหน้ำไปยังเรือนหมิงหย่วน

ฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ียำมน้ีไม่ได้นั่งอยู่ที่ห้องเชื่อมฝั่งตะวันออก หำก 

มำนั่งตัวตรงอยู่ในห้องโถง ครั้นเห็นเฉินอิ๋งมำถึงนำงก็ฉวยจังหวะตอน 

เฉนิอิง๋แสดงคำรวะพิจำรณำดูอกีฝ่ำยอยู่ครูห่น่ึง ก่อนจะส่ำยหน้ำ "เจ้ำเดก็

คนน้ี แต่งตัวเรียบง่ำยเกินไปหน่อย แม้จะบอกว่ำอำกำศร้อน ไม่เหมำะ

จะแต่งตัวมำกเกินไป แต่ก็ไม่ควรเป็นเช่นนี้"

น่ีคือยังคงติว่ำเฉินอ๋ิงแต่งตัวดีไม่พอ เฉินอ๋ิงจึงพูดตรงไปตรงมำ  

"เช่นนั้นหลำนจะกลับไปแต่งตัวใหม่"

"ช่ำงเถอะ กว่ำจะกลบัไปกลบัมำ ถึงตอนน้ันเหงือ่คงออกท่วมกำยแล้ว"  

ฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีปฏิเสธข้อเสนอของนำง หันไปเรียกหำหลิวเป่ำซ่ำนจยำ 

บอกให้เปิดห้องคลังเอำปิ่นนกหลวน* คู่คำบผลไม้ทองฝังอัญมณีงดงำม

สองอันมำเตมิให้เฉนิอิง๋ พร้อมเปลีย่นกระโปรงสเีขยีวต้นหอมทีน่ำงใส่อยู่

แต่เดิมมำเป็นกระโปรงไหมสีชมพูอ่อนถึงเป็นที่พอใจ

* นกหลวน เป็นนกเทพที่อยู่ตระกูลพญำหงส์ตำมต�ำนำนควำมเชื่อของชำวจีน
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องค์รชัทำยำทเสด็จมำเช่นนี ้กำรต้อนรบัย่อมไม่อำจท�ำท่ีเรอืนในได้ 

หลังเฉินอิ๋งแต่งตัวเสร็จ ฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีจึงพำนำงมุ่งหน้ำไปรอต้อนรับที่

เรือนเจิ้งชี่

จะว่ำไปก็น่ำขัน แม้จะเป็นถึงคุณหนูจวนก๋ัวกง แต่นี่กลับเป็น 

ครั้งแรกที่เฉินอิ๋งมีโอกำสได้มำเหยียบเรือนเจิ้งชี่ แม้นพิจำรณำดูสตรี 

ในจวนทั้งหมด นอกจำกฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีกับสวี่ซื่อฮูหยินของบุตรชำย 

คนโตแล้ว เกรงว่ำคงมีเพียงนำงผู้เดียวเท่ำนั้นที่ได้รับเกียรติเช่นนี้

ระหว่ำงยืนอยู่หน้ำบนัไดหนิเรอืนเจิง้ชี ่เฉนิอิง๋กวำดตำมองไปรอบๆ 

ที่นำงมองเห็นได้แก่ทับหลังกว้ำงและสูงใหญ่ ลำนเรือนรูปทรงส่ีเหล่ียม

ท่วงท�ำนองโบร�่ำโบรำณเรียบง่ำย รวมถึงต้นซิ่งขนำดใหญ่หน้ำประตูที่

มีอำยุอำนำมหลำยสิบปี ว่ำกันว่ำกั๋วกงรุ่นแรกปลูกมันเองกับมือ

ยำมนี้ต้นไม้ยังอยู่ ยังคงเขียวชอุ่มพุ่มไสวเหมือนเม่ือคร้ังอดีต แต่

93
ตราพระราชทาน
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คนที่อำศัยอยู่ในลำนเรือนกลับเปลี่ยนไปรุ่นแล้วรุ่นเล่ำ มีก็แต่ต้นไม้นี้

เท่ำนัน้ทียั่งคงผลใิบเขยีวยำมวสนัต์ เปลีย่นใบเหลอืงยำมสำรท หมนุเวยีน

เปลี่ยนผันไปตำมฤดูกำล รุ่งเรืองอับเฉำอย่ำงอิสระ ไม่เปลี่ยนแปลงไป

ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์

เฉินอิ๋งนึกทอดถอนใจอย่ำงประหลำด นำงมองดูผู้อำวุโสท้ังสอง 

ที่อยู่เบื้องหน้ำ

ก๋ัวกงท่ำทำงกระฉบักระเฉงมชีวิีตชวีำ ก�ำลงัลบูเครำย้ิม เหน็ได้ชดัว่ำ 

ปลื้มปีติยิ่งยวด ส่วนฮูหยินผู้เฒ่ำสวี่กลับสีหน้ำสุขุมเยือกเย็น ยืนอยู่หลัง

ผู้เป็นสำมปีระมำณครึง่ก้ำว ตอนบงัเอิญกวำดตำมองไปทำงก๋ัวกง สำยตำ

ของนำงเผยให้เห็นถึงรอยยิ้มน้อยๆ 

เฉินอิ๋งรู้สึกว่ำสำยตำของฮูหยินผู้เฒ่ำสว่ีท่ีมองดูก๋ัวกงน้ันเมตตำ

อ่อนโยน รำวกับก�ำลังดูผู้ด้อยอำวุโสกว่ำ

วิถีของกำรใช้ชีวิตคู่ของสองผู้เฒ่ำนี้น่ำสนใจยิ่งนัก

หลงัผ่ำนไปได้รำวๆ ครึง่ถ้วยชำ ในท่ีสดุองค์รชัทำยำทก็เสดจ็มำถงึ 

กั๋วกงกับซื่อจื่อออกไปรับเสด็จมำจำกประตูหน้ำ

กำรเสด็จมำในครั้งนี้ขององค์รัชทำยำทเรียกได้ว่ำเป็นไปอย่ำง 

เรียบง่ำย ก่อนหน้ำก็มิได้ทรงสั่งให้คนมำวัดระยะก้ำว ส�ำรวจกำรตกแต่ง

จัดวำงใดๆ ในจวนก๋ัวกง คนที่ตำมเสด็จมำหรือก็มีไม่มำก นอกจำก 

คนติดตำมจ�ำนวนสิบกว่ำคนแล้ว ก็มีเผยซู่ตำมเสด็จอยู่ข้ำงพระวรกำย

อีกคน

พอเห็นใบหน้ำเยน็เยยีบของเผยซู ่เฉินอิ๋งกใ็จเต้นตึกตักขึน้มำทนัที

เผยซูป่รำกฏกำยอยูที่น่ีด้่วย นัน่กแ็ปลว่ำฮ่องเต้หยวนจยำทรงทรำบ

รำยละเอยีดของคดีนีส้ิน้แล้ว ถ้ำหำกเป็นเช่นนัน้แล้วเพรำะเหตใุดพระองค์
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ถึงยังทรงต้องกำรบันทึกคดีควำมอีก

หรือว่า...เพื่อไม้สลักนั่น

เฉินอิ๋งไม่ใช่ว่ำไม่รู้สึกละอำยใจ ในหัวเฝ้ำครุ่นคิดไม่หยุด ไม่ว่ำ 

จะแสดงคำรวะ เดินเข้ำไปในเรือน หรือน่ังลง ทุกอย่ำงล้วนท�ำตำมผู้อ่ืน 

นำงช�ำเลืองดูเผยซู่เป็นพักๆ คอยสังเกตดูท่ำทีของเขำ

"ข้ำมำกะทันหัน รบกวนทุกท่ำนแล้ว" ครั้นประทับเป็นท่ีเรียบร้อย 

องค์รัชทำยำทก็รับสั่งเกรงอกเกรงใจออกมำก่อน

ทันทีที่พระสุรเสียงอบอุ่นใสกระจ่ำงดังข้ึน บรรยำกำศเคร่งขรึม 

ในเรือนเจิ้งชี่ก็กลับกลำยเหมือนดั่งลมวสันต์ขึ้นมำทันที

กั๋วกงย่อมเอ่ยปำกบอกมิกล้ำๆ ออกมำติดๆ กัน อีกทั้งยังเอ่ยวำจำ

เกรงอกเกรงใจจ�ำพวก 'องค์รัชทำยำทเสด็จมำ นับเป็นวำสนำของจวน 

ก๋ัวกงย่ิง' ก่อนที่องค์รัชทำยำทจะรับสั่งเข้ำเรื่อง บอกถึงวัตถุประสงค์ 

ในกำรมำครั้งนี้ทันที

"เสดจ็พ่อทรงต้องกำรดูบนัทึกคดขีองคณุหนสูำม ข้ำเพรำะอยู่ว่ำงๆ 

เลยอำสำมำเอำมันด้วยตนเอง" ขณะรับสั่ง สำยพระเนตรก็กวำดมองมำ

ทำงเฉินอิ๋งที่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จำอันใดมำโดยตลอด

เฉินอิง๋ลกุขึน้ยนื ยื่นถวำยบนัทึกทีน่ำงเตรียมไว้อยูแ่ตแ่รกแลว้ด้วย

สองมือพลำงกล่ำวนอบน้อม "หม่อมฉันจัดกำรเรียบเรียงบันทึกเรื่องรำว

ที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วเพคะ ขอองค์รัชทำยำททอดพระเนตร"

องค์รชัทำยำทมไิด้ย่ืนพระหตัถ์ออกรบั หำกกลับแย้มพระสรวลถำม 

"ไม่ผนึกครั่งไว้กระนั้นหรือ" รับสั่งเสร็จก็ทรงคล้ำยนึกอะไรขึ้นได้ แย้ม 

พระสรวลขึ้นอีกครำ "ข้ำลืมไป เสด็จพ่อยังมีของเล็กๆ ชิ้นหนึ่งให้ข้ำ 

น�ำมำมอบให้คุณหนูสำม"
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ขณะรับสั่ง ขันทีน้อยผู้หนึ่งก็เดินขึ้นหน้ำมำประคองถำดสีทองไว้ 

ในมือ ที่วำงอยู่ทำงด้ำนบนคือกล่องไม้เล็กๆ เรียบๆ สีด้ำนใบหนึ่ง

"คุณหนูสำมรับมันไว้เถอะ นี่เป็นของที่เสด็จพ่อทรงสั่งให้คนท�ำขึ้น

เพื่อเจ้ำโดยเฉพำะ" องค์รัชทำยำทรับสั่งอ่อนโยน

นีค่อืของพระรำชทำน ดงันัน้ทกุคนจงึถวำยบงัคมไปทำงวังหลวงก่อน  

หลังจำกนั้นเฉินอิ๋งก็รับเอำกล่องนั่นมำถือไว้

องค์รัชทำยำทแย้มพระสรวล "คุณหนูสำมลองเปิดดู"

ครั้นเปิดกล่องออกดู เฉินอิ๋งก็ไม่วำยตะลึงงัน

ที่วำงอยู่ในกล่องคือตรำประทับงดงำมเล็กๆ ชิ้นหน่ึง ไม่ได้ท�ำข้ึน

จำกหยกทั่วไป แต่หำกเป็นตรำประทับส�ำริด 

"ตรำประทับน้ีน่ำจะเป็นชิน้แรกและชิน้เดียวในรัชสมยัของพระองค์" 

องค์รัชทำยำทรับสั่งด้วยน�้ำเสียงกระจ่ำงชัด ประหนึ่งสำยลมพัดผ่ำน

พฤกษำยำมวสันต์ "วันหน้ำบันทึกคดีของคุณหนูสำมท้ังหมดจ�ำต้องใช้

ตรำประทับน้ีประทับลงบนครั่งหรือเทียนผนึกก่อน หลังจำกนั้นค่อย 

มอบมันให้ท่ำนโหวน้อยน�ำขึ้นทูลถวำย ไม่จ�ำเป็นต้องผ่ำนคนนอก 

อื่นใดอีก"

น่ีแทบจะเรียกว่ำเป็นกำรเปิดทำงลัดในกำรทูลถวำยรำยงำนให้ 

เฉินอิ๋งเป็นกำรเฉพำะ

หรืออำจเพรำะฮ่องเต้หยวนจยำทรงเกรงว่ำอำจมีเสียงวิพำกษ์

วิจำรณ์ขึ้นในรำชส�ำนักจึงให้เผยซู่ท�ำหน้ำที่เป็นคนน�ำสำร



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3UUmRg0

https://bit.ly/3UUmRg0

