
กรุ๊งกริ๊ง... 

เสยีงกระดิ่งแก้วกงัวานใสดงัอยูเ่บื้องหน้าไม่ไกล แทรกฝ่าเสยีงหวัใจที่

ดังสะท้อนก้องอยู ่ในอก หัวใจที่เต้นรุนแรง ทั้งตื่นกลัวหวาดผวา ทั้ง

เหนด็เหนื่อยสุดก�าลงั จากการวิ่งเตม็ฝีเท้าอยู่กลางป่าอนัรกทบึ มดืมดิ ไร้ซึ่ง

แสงจนัทร์และแสงดารา

นอกจากเสียงกระดิ่งแล้ว รอบกายก็มีเพียงความเงียบสงัดไร้สรรพ

เสยีง... เงยีบเกนิไปจนน่าประหลาด เงยีบจนไม่ได้ยนิแม้แต่เสยีงฝีเท้าของตน

ที่ย�่าไปบนพื้นดนิไม่หยุดหย่อน

แม้รอบด้านจะมีเพียงความมืดมิดและไร้สุ้มเสียงใดๆ อีกทั้งไม่รู้ว่า 

ฝ่ายผู้ไล่ล่ายงัตดิตามมาหรอืไม่ แต่หญงิสาวกย็งัท�าตามเสยีงแว่วหวานที่ร้อง

สั่งอยู่ในจติใต้ส�านกึ

‘วิ่งต่อไป! อย่าได้หยุด! อย่าได้หนัหลงักลบั!’

สองเทา้วิ่งตามแสงสว่างเพยีงหนึ่งเดยีว ไลต่ามเสยีงกระดิ่งน�าทางที่ดงั

เพยีงแผ่วเบา แต่กลบัชดัเจนเหลอืเกนิส�าหรบัผู้ที่ต้องการไขว่คว้าบางสิ่งไว้เป็น

หลักยึด ไม่ให้สติแตกกระเจิงไปกับความหวาดกลัวที่โหมกระหน�่าเล่นงาน 

บทนำ�
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จติใจที่เข้มแขง็ให้อ่อนแอลงทุกที

ความมดื เสยีงกรดีร้อง เลอืดแดงฉาน และความตาย... ยงัไม่สร้าง

ความหวาดผวาสิ้นหวงัให้หญงิสาวได้เท่ากบัความมดืมดิ!

วิ่ง และวิ่ง...

ไม่รู้ว่าวิ่งมานานเท่าใด ไม่รูว่้าวิ่งมาไกลเท่าไร จู่ๆ  หญงิสาวที่วิ่งจนหอบ

เหนื่อย ในอกแทบจะระเบดิกต็้องชะงกัหยุดเท้า ร่างบางก้มโค้งจนตวังอ มอื

หนึ่งเท้าหัวเข่า มือหนึ่งยกขึ้นกดหน้าอกที่เจ็บปวดรุนแรงราวกับมีสิ่งใดมา

กระแทกเตม็แรง

ทว่าเสยีงกระดิ่งที่สั่นระรวักบัเสยีงร้องเร่งกเ็รยีกให้เงยขึ้นมองแสงสว่าง

นั้นอกีครั้ง

มองแล้วกต้็องตกตะลงึอย่างประหลาดใจ เมื่อแสงสว่างนั้นปรากฏภาพ

หญิงสาวในชุดกรุยกรายสีเหลืองอ่อนจางจนเกือบขาว ผมด�าขลับที่เกล้าไว้

ประดบัด้วยป่ินทองฝังอญัมณเีปล่งประกายระยบิระยบั... ช่างเป็นภาพที่งดงาม

ตระการตา

นี่! นี่เทพธดิาจนีมาโปรด มาช่วยน�าทางหนหีรอือย่างไร...

เพิ่งตั้งข้อสงสยักบัตวัเองได้ไม่ทนัไร กระแสเร่งจากเทพธดิาสนีวลกพ็ุง่

เข้าใส่กลางจติใต้ส�านกึอกีครั้ง หญงิสาวจงึสดูลมหายใจเข้าลกึ กระตุน้ร่างกาย

และจติใจที่อ่อนล้าให้กลบัมาฮกึเหมิ

‘อดทนไว้ไอ้ใบบุญ! อย่าท�าให้คุณเทพธดิาผดิหวงั’

หญงิสาวคดิพร้อมกบักระชากขาขึ้นจากพื้นเตรยีมออกวิ่ง แต่แล้วกลบั

ต้องล้มคว�่าจนหน้าแทบฟาดพื้น 

ล้มคว�่า... ทั้งที่ก่อนหน้าไม่เคยสะดุดรากไม้หรอืก้อนหนิ แม้จะวิ่งอยู่

กลางป่าที่เหน็แต่ความมดืมดิมานานสองนาน

เมื่อหนัไปมองต้นเหตุกเ็หน็ข้อเท้าข้างหนึ่งถูกมอืเลก็ๆ สองข้างรวบจบั

เอาไว้ ซ�้ายงัเกาะกุมเหนยีวแน่นไม่ปล่อยง่ายๆ

“ช่วยด้วย... ผู้มบีุญ... ช่วยข้าด้วย...”
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เสยีงร้องขอความช่วยเหลอืกระท่อนกระแท่นนั้นเปล่งมาจากความมดื

ที่มองไม่เหน็เจ้าของเสยีง เหน็แต่สองมอืเลก็ๆ ที่เปื้อนเลอืดเท่านั้น

“เหวอ! ปล่อย... ปล่อยเดี๋ยวนี้นะ!” หญิงสาวร้องลั่นพลางถอยกรูด 

สะบดัข้อเท้าที่ถกูจบัยดึไว้สดุแรง แต่มอืคู่นั้นกย็งัจบัไว้อย่างเหนยีวแน่น หญงิ

สาวทั้งสะบดัทั้งถบีเท่าไรกไ็ม่หลุด

ต่อมาคนที่ก�าลังสู้กับมือผีเด็กก็รู้สึกว่ามีของแข็งมากระแทกท่อนขา 

ทั้งสองข้าง ตามด้วยกลางล�าตวั หญงิสาวเจบ็จุกจนหน้าเขยีว ไม่ทนัได้ฟื้นตวั

กโ็ดนกระแทกซ�้าอกีครั้งที่กลางอก

“อึก!” เสียงร้องหลุดจากปากได้เพียงเท่านั้น ทั้งเจ็บปวดทั้งทรมาน

ราวกบัอากาศถูกรดีจากปอด จากนั้นความเจบ็ปวดกก็ระหน�่าลงมาทั่วร่างจน

รู้สกึน่วมไปทั้งตวั ราวกบัถกูคนกลุม่ใหญ่รมุท�าร้าย ทั้งที่รอบกายมเีพยีงความ

มดือนัว่างเปล่ากบัมอืผเีดก็คู่นั้น

“โอ๊ย! หยุด! พอได้แล้ว!” เสยีงสุดทนตวาดออกไป ก่อนจะหลบัตา 

ตั้งสตคิดิโต้ตอบกบัตวัเองในใจ

หรอืว่าฝัน...

ใช่! มนัต้องเป็นความฝันแน่ๆ

‘ถ้างั้นก็รีบตื่นได้แล้วไอ้ใบบุญ ก่อนที่แกจะหมดบุญตายคาฝ่าเท้า

ล่องหนกลางความฝันเสยีก่อน!’

‘ไอ้ใบบุญเอ๊ย... รบีตื่นเรว็เข้า!’

สิ้นเสยีงร้องปลุกตวัเองในใจ... หญงิสาวลมืตาขึ้นมา พร้อมกบัความ

มดืรอบกายที่พลนัสลายไปในพรบิตา

คนเพิ่งสะดุ้งตื่นยังไม่ทันได้เห็นสิ่งใดก็ต้องหลับตาปี๋ เมื่อมีรองเท้า

หนังขนาดใหญ่เตะเข้าข้างศีรษะจนหน้าหัน ทั้งเจ็บทั้งมึนจนคล้ายเห็นดาววิ่ง

วนอยูใ่นหวั เสยีงเอะอะด่าทอของผูค้นรอบกายไม่อาจทะลวงเข้าสูก่ารรบัรูอ้ยู่

ชั่วอดึใจ
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แต่แล้วคนที่มนึหนกักต้็องเบกิตากว้างเมื่อเหน็ไม้ท่อนหนึ่งฟาดตลีงมา 

ครั้งนี้หญิงสาวจะไม่ยอมเจ็บตัวอีกแล้ว มือเล็กผอมเปื้อนเลือดยื่นไปคว้า

กระชากไม้ท่อนนั้นมาอย่างเร็ว ก่อนจะกลิ้งตัวหลบดงบาทาที่นับได้เกือบสิบ

ข้าง!

เมื่อหญงิสาวลุกขึ้นนั่งชนัเข่าข้างหนึ่ง แล้วใช้ท่อนไม้มาค�้ายนัร่างเอาไว้

ได้ ดวงตาที่ตวดัมองกลบัไปยงักลุ่มคนเหล่านั้นกต็้องเบกิกว้าง ซ�้ายงัอ้าปาก

ค้างอย่างตะลงึเมื่อเหน็การแต่งกายของพวกเขาและสภาพแวดล้อมรอบข้าง

‘นี่มนัฝันซ้อนฝันใช่ไหมเนี่ย!’ หญงิสาวร้องถามในใจพลางกวาดสายตา

เลิ่กลั่ก เมื่อเห็นชายฉกรรจ์สี่คนในชุดคล้ายตัวละครในภาพยนตร์จีนก�าลัง

ภายในที่เคยดู ก�าลงัย่างสามขุมเข้ามาหมายจะรุมท�าร้ายซ�้าเตมิอกีครั้ง หญงิ

สาวกย็ิ่งตื่นตระหนก เร่งคดิหาทางเอาตวัรอด

‘ไอคโิดขั้นพื้นฐานอย่างเราจะไปสู้เหล่าจอมยุทธ์ได้ไงเล่า! เหนื่อยแล้ว

นะ ไม่เอาแล้ว... รีบตื่นเร็วๆ สิไอ้ใบบุญ!’ เสียงร้องปลุกตัวเองดังลั่นในใจ 

อกีครั้ง แต่ครั้งนี้กลบัไม่มวีี่แววว่าสิ่งที่พบเหน็จะหายไปเสยีที

เมื่อเป็นเช่นนั้น ร่างที่สะบักสะบอมไปทั้งตัวก็พยายามลุกขึ้นและมอง

หาทางหนีทีไล่ ความคิดในสมองแล่นเร็วจี๋ ก่อนจะใช้กลยุทธ์เอาตัวรอดขั้น 

พื้นฐาน... วิ่งหน้าตั้งพร้อมกบัตะโกนลั่น

“ไฟไหม้! ไฟไหม้ๆๆ ไฟไหม้เจ้าค่ะ!”

โดยไม่ทันได้รู้ตัวเลยสักนิดว่า เสียงที่ร้องตะโกนนั้นไม่ใช่เสียงตัวเอง 

และถ้อยค�าที่เปล่งออกมากเ็ป็นภาษาที่ไม่เคยเรยีนมาก่อนในชวีติ!

 



โครม!

เสยีงดงัสนั่นและแรงกระแทกจากอุบตัเิหตุที่เกดิขึ้น ปลุกให้หญงิสาว

ที่ผลอ็ยหลบัขณะเดนิทางไปตามถนนสายคดเคี้ยวจากการไต่แนวเขาสะดุ้งตื่น 

ได้ยนิเสยีงพดูภาษาจนีเรว็รวัจบัใจความไม่ได้จากผูร่้วมทางรอบกาย ยงัไม่ทนั

ได้ตั้งสติท�าความเข้าใจเรื่องราว ก็มีมือแกร่งมือหนึ่งฉุดดึงเธอให้กระโจนลง

จากรถ

ชั่วอึดใจต่อมา รถตู้สีเทาคันที่เธอเพิ่งนั่งมาก็ถูกรถบรรทุกคันใหญ่ที่ 

พุ่งชนเมื่อครู่ เร่งเครื่องเบยีดดนัออกนอกถนน จนร่วงตกหน้าผาสูงพร้อมกบั

คนขบัที่หนอีอกมาไม่ทนั

ภาพที่เห็นท�าให้เลือดในกายคนที่หนีลงมาได้หวุดหวิดพลันเย็นเฉียบ 

ก่อนจะสบูฉดีแรงอกีครั้งเมื่อถกูฉดุกระชากให้ออกวิ่ง ละทิ้งเสยีงปืนและหน่วย

พิฆาตขององค์กรอีกสี่คนเอาไว้เบื้องหลัง แว่วเสียงตะโกนจากใครบางคน 

ในนั้นดงัมาให้ได้ยนิ

“คุ้มครองดอกเตอร์! สกดัพวกมนัไว้ให้ได้”

ปุณณมาสวิ่งตามแผ่นหลังกว้างของหน่วยพิฆาตหนุ่มชาวจีนที่น�าทาง

หนึ่ง
เรียกวิญญ�ณ
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อยู่ด้านหน้า พยายามสาวเท้าวิ่งให้เรว็ที่สุด เพราะไม่ต้องการเป็นภาระของเขา 

คนที่ก�าลงัต่อสญัญาณเรยีกก�าลงัเสรมิจากฐานขององค์กรที่ใกล้ที่สุด

ดอกเตอร์ที่พวกเขาพดูถงึกค็อืเธอ นกัวจิยัที่อายนุ้อยที่สดุในศนูย์วจิยั

ยาต้านไวรสัอมนุษย์ ผู้ช่วยคนส�าคญัของผู้อ�านวยการศูนย์วจิยัแห่งนี้ ประจ�า

ฐานประเทศไทย ส่วน ‘พวกมนั’ กค็อืฝูงแวมไพร์นบัสบิตนที่กระโจนลงจาก 

ตู้คอนเทนเนอร์หลงัรถบรรทกุ แล้วพุง่ทะยานไล่ตามมา โดยมเีป้าหมายคอืเธอ

ใช่! แวมไพร์... ฟังไม่ผดิหรอก

แตอ่ย่าได้เข้าใจไปว่าแวมไพร์ที่ว่าจะเป็นปีศาจเผ่าพนัธุค์อเคซอยด์ ตวั

ผอมสงูผวิขาวซดี หล่อระเบดิอย่างพระเอกภาพยนตร์ที่สาวๆ บางคนคลั่งไคล้ 

และสามารถก�าจัดได้ด้วยกระสุนเงิน ลิ่มตอกหัวใจ หรือไม้กางเขนกับ

กระเทยีม... อะไรเทอืกนั้น

แท้จรงิแล้วแวมไพร์มไีด้ทกุเชื้อชาต ิพวกเขาคอืสมาชกิกลุม่ย่อยในลทัธิ

อมนุษย์ ลทัธทิี่เป็นภยัเงยีบของเหล่ามนุษยชาตมิานานนบัพนัปี

‘อมนุษย์’ เป็นโรคลึกลับที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง ไวรัสที่ตรงเข้าไป

ท�าลายการท�างานของสมองส่วนการใช้เหตุผล ควบคุมสามัญส�านึกและการ 

รู้ผดิชอบชั่วด ีผู้ตดิเชื้อจงึถูกล้างสมองและตวัตนความเป็นมนุษย์ได้ง่ายดาย 

โดยมเีจ้าลทัธเิป็นผู้แพร่เชื้อในงานชุมนุมเชงิความเชื่อต่างๆ

หากเคยพบเหน็คนที่มตีรรกะแปลกๆ อารมณ์ร้อนอย่างประหลาด โมโห

อาละวาดโดยไม่มีเหตุผล หรือตะโกนร้องบอกว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่ นั่นละ!  

พวกเขาอาจเข้าข่ายสมาชกิของลทัธทิี่เริ่มแสดงอาการทางระบบประสาท มชีุด

ความคดิแปรปรวนในขั้นเริ่มต้น

คนเหล่านี้จะถกูเจ้าลทัธชิกัจงูเลี้ยงดเูอาไว้ใต้อาณตั ิจากนั้นกล้็างสมอง 

ตั้งโปรแกรมใหม่ให้พวกเขาเชื่อว่าตนเองเป็น ‘คนพิเศษ’ ที่ได้รับเลือกจาก

พระเจ้า เป็นตระกูลแวมไพร์ผู้บริสุทธิ์สูงส่ง เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์หมาป่าที่

แขง็แกร่ง หรอืเป็นซูเปอร์ฮโีรที่พวกเขาคลั่งไคล้ใฝ่ฝันอยากเป็นในวยัเดก็ และ

เมื่อจติภายในเชื่อถอืยดึมั่นในสิ่งเหล่านี้โดยไร้ข้อกงัขา ไร้แม้เศษเสี้ยวใจที่จะ
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รับรู้ความเป็นจริง เมื่อถึงจุดหนึ่ง ร่างกายภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม

นั้น

เบื้องหลงัการเตบิโตอย่างก้าวกระโดดของลทัธอิมนุษย์คอืกลุ่มองค์กร

อาชญากรรมที่มีเครือข่ายอิทธิพลทั่วโลก พวกเขาทุ่มเงินศึกษาเกี่ยวกับไวรัส

และโรคประหลาดนี้อย่างจรงิจงั ทดลองในมนุษย์โดยไม่แยแสเรื่องจรยิธรรม 

เร่งสร้างอมนุษย์ขึ้นมาจ�านวนมหาศาลภายในเวลาไม่กี่สิบปี จุดประสงค์เพื่อ 

ใช้งานเป็นเครื่องมอืสงัหารเป้าหมายตามค�าสั่ง ก่อการร้ายแบบพลชีพี หรอืเป็น

ทหารรบัจ้างในสงคราม เป็นกองก�าลงัที่ไม่ทรยศ ไม่รู้จกักลวั ไม่รู้จกัถอย ซ�้า

ยงัถูกฝึกอย่างโหดร้ายให้แขง็แกร่งเกนิมนุษย์ธรรมดา ไม่เจบ็ไม่ตายง่ายๆ 

งานของปณุณมาสในองค์กรปราบปรามอมนุษย์ กค็อืท�าการศกึษาวจิยั

ยาต้านและท�าลายไวรสัในร่างอมนุษย์ ซึ่งจะฝังอยูบ่นหวักระสุนปนืของหน่วย

พฆิาต และสาเหตทุี่เธอเดนิทางมาที่นี่กเ็พื่อท�างานร่วมกบัทมีวจิยัที่ค้นพบสาร

ออกฤทธิ์ต้านไวรสัชนดิใหม่ สกดัได้จากสมนุไพรโบราณหายากที่ขึ้นอยู่ในเขต

ป่าอนุรกัษ์เขยีวหมื่นปี เป็นความหวงัใหม่ที่จะน�าไปพฒันาเสรมิฤทธิ์กบัตวัยา

เดมิที่เริ่มพบการดื้อยา

แต่เธอยงัไม่ทนัเดนิทางไปถงึฐานวจิยั กลบัถูกฝ่ายตรงข้ามดกัซุ่มโจมตี

เข้าเสยีได้

ปณุณมาสตะปบมอืไปบนกระเป๋าคาดอก ในนั้นมกีล่องเหลก็ขนาดราว

ฝ่ามอืเกบ็เอาไว้ และมนัน่าจะเป็นเป้าหมายของการโจมตคีรั้งนี้... พวกมนัคง

ต้องการแย่งชงิต้นแบบยาต้านไวรสัตวัใหม่ที่ทมีของเธอเพิ่งพฒันาส�าเรจ็ไปเมื่อ

สปัดาห์ก่อน และคดิจะน�ามาทดลองผสมกบัสารออกฤทธิ์ตวัใหม่ที่นี่ด้วย

“อะ!” ดอกเตอร์สาววยัยี่สบิต้นอุทานเสยีงแทบไม่ออกจากล�าคอ เมื่อ

จู่ๆ ท่อนแขนแขง็แรงของหน่วยพฆิาตกต็วดัรวบเอว ยกร่างเธอหมุนหลบอย่าง

ว่องไว เขาใช้ร่างตัวเองป้องกันกระสุนที่ยิงมาจากด้านหลัง พร้อมกับสาด

กระสุนฝังยาต้านไวรสักลบัไป

แวมไพร์จนีตนนั้นชะงกัไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเคลื่อนไหวได้ช้าลง นยัน์ตา
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อนัว่างเปล่าไร้แววเริ่มปรากฏรอยลงัเลเลอืนราง

“วิ่งต่อไป!” เสยีงสั่งจากหน่วยพฆิาตพร้อมมอืใหญ่ที่รุนหลงัอย่างแรง

ท�าให้ร่างผอมเซไปนิดๆ ก่อนจะตั้งหลักออกวิ่งต่อ โดยมีเขาคอยวิ่งตาม

คุ้มครองอยู่ด้านหลงั

“เข้าไปในป่า”

เธอวิ่งน�า เขาวิ่งตาม เสียงก�าชับบอกทางดังขึ้นมาเป็นระยะ โดยม ี

ผู้ไล่ล่าตามมาอยู่ไม่ไกล

ในช่วงเวลาคับขัน ความมืดและไอหมอกหนาโรยตัวลงมาครอบคลุม

ป่าทบึราวกบัม่านราตรกีาลมาเยอืนก่อนเวลา

เสยีงฝีเท้าหนกัๆ และเสยีงหอบหายใจสองเสยีงสอดประสานอยู่ในป่า

ที่มดืทบึขึ้นเรื่อยๆ และในวนิาทหีนึ่งกม็เีสยีงวตัถหุนกัๆ ล้มลงบนพื้น ในจงัหวะ

ที่หญงิสาวก�าลงัจะหนัไปมองกพ็ลนัมเีสยีงร้องสั่งดงัขึ้นในจติ

‘อย่ามอง อย่าอาวรณ์ จงตามข้ามา’

แล้วการวิ่งไล่ตามเสียงกระดิ่งและแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวท่ามกลาง

ความมดือนัลกึลบักเ็ริ่มขึ้นนบัจากนั้น หญงิสาววิ่งไล่ตามโดยไม่รู้ตวัเลยว่าได้

ลอยห่างออกไปจากสองร่างไร้ลมหายใจของหนึ่งหญิงหนึ่งชายที่ถูกแวมไพร์

สองตนท�าร้ายจากด้านหลงัมาไกลเพยีงใด

และที่ส�าคญั... เนิ่นนานเพยีงใด

กระทั่งได้ลืมตาขึ้นมาท่ามกลางดงบาทา หาช่องทางวิ่งหนีออกมาใน

สภาพร่อแร่ จากนั้นกถ็กูไม้ฟาดเข้ากลางศรีษะจนหมดสตไิปอกีครั้ง... ปณุณ-

มาสกย็งัไม่รู้ตวัว่า จากนี้ไปโลกทั้งใบของเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว

เสยีงกระดิ่งกงัวานใสที่ดงัมาก่อนตวัเรยีกสายตาชายผูห้นึ่งที่นั่งอยูข้่าง

เตียงหลังใหญ่ให้หันมองร่างโปร่งแสงเปล่งรัศมีบางเบาที่ปรากฏตัวกลางห้อง 

คิ้วเข้มบนใบหน้าเย็นชาขยับเข้าหากันเพียงนิด ยามเห็นสีหน้าร้อนอกร้อนใจ

และแววตาลุแก่โทษของนาง
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“ข้าขออภยัด้วยท่านอ๋อง! ข้าท�าดวงจติของนางหลุดหายไป”

ดวงหน้างามประณตีของเมิ่งหลงิหลงิก้มลงต�่าอย่างรู้สกึผดิยิ่งนกั เมื่อ

งานส�าคญัที่ขนัอาสาเป็นมั่นเหมาะ กลบัมาเกดิความผดิพลาดขึ้น ท�าให้เขาต้อง

ผดิหวงั

ในม่านควันอบอวลของธูปหอมเรียกวิญญาณ ริมฝีปากคู่งามของผู ้

ได้รับรายงานความผิดพลาดกดแน่นเป็นเส้นตรง ส่งให้ใบหน้าเรียบเฉยยิ่งดู

เย็นชาไร้ความรู้สึก ดวงตาคมตวัดมองดวงหน้างดงามที่นิ่งสงบดุจก�าลัง 

หลบัใหลของร่างบนเตยีง ข่มเกบ็ความผดิหวงัเอาไว้ภายใต้ท่าทนีิ่งเฉย

เดิมทีเมิ่งหลิงหลิงเป็นอนุของชายผู้เฉยชาตรงหน้า แม้ตายจากก็ยัง 

หว่งหาอาลยั จงึตั้งจติอธษิฐานขออยูข้่างกายเขาไม่ยอมพรากจาก ไม่ยอมข้าม

ไปสูภ่พภมูใิหม่ แต่ภายหลงัมวีาสนา เทพแห่งความฝันมาโปรดรบันางเป็นศษิย์ 

จงึได้กลายเป็นวญิญาณบ�าเพญ็ตนขั้นต้น ช่วยกลนืกนิฝันร้าย ถนอมฝันดขีอง

ผู้คน

รุ่งเช้าวนันี้ จู่ๆ นางกส็มัผสัได้ถงึความฝันของดวงจติที่มคีวามทรงจ�า

ร่วมกบัอดตีสามผีู้สูงส่ง บุรุษเยน็ชาผู้ไม่เคยมรีกัให้ใคร และนั่นกเ็ป็นดวงจติ

ที่นางเฝ้าตามหาเพื่อเขาไปทั่วแผ่นดนิ

แม้ดวงจิตนั้นจะปรากฏยังห้วงเวลาห่างไกล แต่ก็ไม่เกินอิทธิฤทธิ์การ

ชกัพาของผู้ดูแลห้วงความฝันเช่นนาง จงึได้บอกข่าวแก่เขา ทั้งยงัอาสาเป็นผู้

เรยีกดวงจติของสตรผีู้นั้นให้หวนคนื

แต่สุดท้ายนางกลับต้องเสียหน้า โดนมือผีคู่หนึ่งแย่งชิงดวงจิตนั้นไป

เสยีได้! เมิ่งหลงิหลงิคดิอย่างเจบ็ใจนกั

“พริบตาที่ข้าเผลอก็มีมือคู่หนึ่งยื่นมาจากที่ใดสักแห่ง ยื้อแย่งดวงจิต

ของนางไปจากการน�าทางของข้า แต่ข้ามั่นใจยิ่งท่านอ๋อง นางผู้นั้นได้ก้าวล่วง

เข้ามาในดินแดนและโมงยามนี้แล้ว เพียงแต่จะไปหลงอยู่ที่ใดนั้น ข้าเองก็ 

สุดรู้ ยามนี้ข้าสมัผสัดวงจติของนางไม่ได้”

“นางหวนคนืมาแล้ว? เจ้าแน่ใจใช่หรอืไม่”
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ในที่สุดเสียงทุ้มต�่าก็เปล่งออกมา แววตาอ่อนลงยามจับจ้องเงาร่างที่

รศัมอ่ีอนจางกว่าทุกคราที่พบ ดทู่านางคงสญูเสยีปราณบารมทีี่สั่งสมไว้ไม่น้อย

“ข้อนี้ข้าแน่ใจนกั”

“เอาเถดิ... ได้เช่นนั้นกถ็อืว่าดมีากแล้ว ขอบใจเจ้ามาก หากสมัผสัถงึ

นางได้อกีเมื่อใดจงรบีบอกข้า” ชายหนุ่มกล่าวเสยีงเรยีบ

“แน่นอนเจ้าค่ะ” รบัค�าแล้ว ร่างโปร่งแสงของนางกห็ายวบัไปจากสายตา

นัยน์ตาด�าสนิทลึกล�้าดุจทะเลสาบไร้ก้นบึ้งเคลื่อนกลับมาทอดมอง 

ดวงหน้าหวานละมุนของร่างไร้วิญญาณอีกครั้ง ไม่อาจรู้ได้เลยว่าเขาก�าลัง

ครุ่นคดิสิ่งใดอยู่

และเขากอ็าจนั่งนิ่งมองต่อไปอกีนาน... หากไม่ได้ยนิเสยีงร้องเอะอะที่

ดงัฝ่าก�าแพงและผนงัเรอืนเข้ามา

“ไฟไหม้! ไฟไหม้ๆๆ ไฟไหม้เจ้าค่ะ! รบีออกมาช่วยกนัเรว็เข้า!”

จนิหย่งเฉนิพลิ้วกายปราดเปรยีวออกจากห้องนอน พรบิตาเดยีวกม็า

ปรากฏกายอยู่เหนือหลังคาหอสุราหลังใหญ่ที่สุดในย่านการค้าอันคึกคัก 

นัยน์ตาคมกวาดมองหาต้นเพลิงกลับไม่พบแม้แต่ควันไฟ มีเพียงแสงไฟใน

บ้านเรอืนตรงตรอกเลก็ทางทศิตะวนัตกที่จุดสว่างขึ้นเป็นทาง

“ไฟไหม้! รบีออกมาเรว็เข้า! ไฟจะลามมาถงึบ้านพวกทะ... โอ๊ย...”

แว่วเสยีงสุดท้ายที่ดงัมาตามสายลมเป็นเสยีงร้องอย่างเจบ็ปวด กอ่นที่

เสียงป่าวร้องโหวกเหวกจะเงียบไป คิ้วเข้มเหนือดวงตาคมกระตุกเพียงนิด  

ต่อมาร่างองอาจกพ็ุ่งทะยานไปทางต้นเสยีง ใคร่รู้เรื่องราวให้แน่ชดั

ยามไปถึงในตรอกแห่งนั้น เขาเห็นผู้คนวิ่งออกมาหน้าบ้านหน้าตาตื่น 

เสื้อผ้าผมเผ้ายุ่งเหยิงไม่เรียบร้อย เห็นได้ชัดว่าเร่งหนีตายกันเพียงใด ทว่า

ท่ามกลางเสียงก่นด่าเซ็งแซ่ของผู้ที่ถูกหลอกปลุกขึ้นมากลางดึก ผู้ที่มองจาก

เบื้องบนยงัได้ยนิเสยีงฝีเท้าเร่งรวักลุ่มหนึ่งก�าลงัเคลื่อนห่างไกลออกไป

พรบิตาต่อมาร่างในชดุยาวสดี�าสนทิกก็ลายเป็นเงาเลอืนรางพุง่ตามเสยีง
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ฝีเท้านั้น อกีพรบิตาหนึ่งกจ็ดปลายเท้าลงสูพ่ื้นเบื้องหน้าชายฉกรรจ์สี่คนในชดุ

บา่วของคฤหาสน์สกัหลงั ดวงตาสงบคมกรบิหยดุลงที่ร่างเลก็ๆ ขะมกุขะมอม

ซึ่งถูกแบกพาดบ่าไว้

คนทั้งสี่พลันชะงักเท้าและมีท่าทีระแวดระวัง ก่อนหน้านี้เสียงโวยวาย

ของเจ้าขอทานตัวแสบท�าเอาพวกเขาต้องรีบฟาดตัวต้นเหตุให้สลบแล้วพาตัว

มา ยงัไม่ทนัได้เอาไปฆ่าทิ้งในป่าตามค�าสั่งกม็คีนพบเหน็เข้าเช่นนี้ ดูท่าว่างาน

ก�าจดัหนูสกปรกในคนืนี้จะไม่ง่ายเสยีแล้ว

“เจ้าเป็นใคร! ขอเตือนว่าอย่าได้หาเรื่องใส่ตัว หลีกทางเสีย!” เสียง

กระด้างของคนพวกมากตวาดข่มขู่ แต่แล้วก็ต้องตัวสั่นสะท้านเมื่อสายตา 

เยยีบเยน็ตวดัมอง

มุมปากคนชุดด�ากระตุกยิ้มเหี้ยม เสียงทุ้มต�่าแฝงกระแสพลังข่มกด

ผู้คนเปล่งออกไป “บงัเอญิข้าต้องการมเีรื่องเสยีด้วย”

อารมณ์ที่ปั่นป่วนด้วยความหงุดหงิดผิดหวังของเขาก�าลังต้องการที่

ระบายอยู่พอดี มองอย่างไรคนพวกนี้ก็ไม่น่าไว้ใจ สิ่งที่ท�าอยู่คงไม่พ้นเรื่อง 

ไม่ดี

เหล่าชายชดุเทาคดิว่าตนพวกมาก ขยบัตวัเตรยีมกระโจนเข้ารมุเจ้าของ

วาจาโอหัง แต่แล้วร่างที่เป็นเป้าหมายก็วูบหายไปจากสายตา พวกเขาพากัน

มองตาค้าง ไม่ทนักะพรบิตากถ็กูฟาดด้วยก�าลงัภายในหนกัหน่วงร้ายกาจ ร่าง

ทั้งสี่ที่ไม่ได้บอบบางอ่อนแอแม้แต่น้อยกระเด็นปลิวราวกับขนนก เมื่อตกลง

กระแทกพื้นกถ็งึกบักระอกัเลอืดออกมาค�าโต

กระบวนท่าเดยีวกเ็หน็ความต่างชั้นถงึเพยีงนี้ คนที่มแีรงเหลอืรบีลกุขึ้น

วิ่งหนี ส่วนคนเจ็บหนักได้แต่นอนแผ่ร้องคราง ไม่อาจหลบเลี่ยงเท้าทั้งใหญ ่

ทั้งหนกัของคนที่ก้าวเข้ามากระทบืซ�้าจนสลบไป

จินหย่งเฉินปรายตามองก่อนจะส่งเสียงขึ้นจมูก การได้ออกก�าลัง 

หยอกเย้าผู้คนเช่นนี้ ฉุดให้อารมณ์เลวร้ายในค�่านี้กระเตื้องขึ้นมาเลก็น้อย

ร่างในชดุด�าก้าวไปหาคนในกองผ้ากะรุง่กะริ่งที่ถูกโยนทิ้งไว้ เขาก้มมอง
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ด้วยแววตาเฉยชาไร้ความรู้สกึ เจ้าหนูนี่ทั้งสกปรกทั้งส่งกลิ่นตุ เขาจงึเลอืกใช้

เท้าแทนมือ เขี่ยพลิกร่างที่คว�่าหน้าขึ้นมา แล้วก็เห็นใบหน้าเรียวเล็กฟกช�้า 

อาบเลอืด ทั้งร่างสะบกัสะบอมชนดิไม่มสี่วนใดเรยีกว่าพอดูได้

“ปล่อยทิ้งไว้คงไม่พ้นราตรนีี้ ถอืว่าข้าท�ากุศลให้โม่ลี่ฮวากแ็ล้วกนั” เขา

พึมพ�าขณะโน้มกายลงไปแตะชีพจรอันสับสนเบาบางของร่างบนพื้น ใบหน้า

คมคายครุ่นคดิอย่างลงัเลชั่วครู ่ก่อนที่เสยีงทุม้เบาจะเอ่ยเรยีกผู้ตดิตามดั่งเงา 

“หานคุน”

สายลมพัดวูบเดียวก็มีร่างแกร่งในชุดด�าทะมัดทะแมงมาปรากฏกาย

ตรงหน้า ก่อนจะค้อมศรีษะลงเลก็น้อยอย่างพร้อมรบัค�าสั่ง

“เกบ็เจ้าหนสูกปรกกลบัไป แล้วตามหมอมาดเูสยี” ค�าสั่งการสั้นกระชบั 

พอๆ กบัค�าขานรบัที่ดงัตามมาในทนัใด

หานคุนตรงเข้าไปยกเจ้ากองผ้าสีหม่นขึ้นบ่าโดยไม่รีรอ คิ้วดาบบน

ใบหน้าแกร่งกระตุกเข้าหากนัทนัททีี่ได้กลิ่นตุๆ จากสมัภาระมชีวีติ

ยามนี้องครักษ์หนุ่มได้ค�าตอบแล้วว่าเหตุใดผู้เป็นนายจึงเรียกเขาออก

มา

ตอนใช้ก�าลงักนั นายท่านเหน็เป็นเรื่องสนกุจงึไม่เรยีกหา แต่พอจะต้อง

น�าเจ้าหนูสกปรกส่งกลิ่นน่ารงัเกยีจกลบัไป นายท่านผู้ถอืตนคงไม่ต้องการให้

สองมือหรือแม้แต่ชายผ้าบนร่างแปดเปื้อน ผู้ติดตามอารักขาเช่นเขาจึงได ้

มบีทบาท

ครั้นเหน็ผูเ้ป็นนายเหาะเหนิกลบัเข้าเมอืงน�าไปก่อน หานคุนกค็นืสหีน้า

นิ่งเฉยไร้ความรู้สึก ใช้วิชาตัวเบาพุ่งทะยานขึ้นฟ้า เร่งฝีเท้ากระโดดไล่ตาม 

เงาร่างที่เคลื่อนไหวรวดเรว็ไปอย่างไม่คลาดสายตา

เมื่อกลบัมาถงึเรอืนพกัด้านหลงัหอสรุานภาเรอืงรอง หานคนุกม็องตาม

หลังผู้เป็นนายที่เดินหายเข้าไปในห้องนอนใหญ่โดยไม่ออกค�าสั่งใดต่อเขาอีก 

ไม่นานกม็เีสยีงเรยีกบ่าวที่เฝ้าอยู่หน้าเรอืนให้เตรยีมน�้าอาบ
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เพยีงเท่านี้เขากร็ูแ้ล้วว่าเจ้าตวัเลก็กลิ่นหึ่งผูน้ี้ถกูโยนมาให้เป็นภาระของ

เขาเสยีแล้ว

องครักษ์หนุ่มหมุนตัวเดินไปยังห้องพักตน เสียสละตั่งตัวใหญ่ข้าง

หน้าต่างแต่ไม่ยอมเสยีสละเตยีง เขาวางร่างเบาหววิบนบ่าให้นอนรอ แล้วออก

ไปสั่งบ่าวเฝ้ายามให้ไปตามหมอ

ครั้นกลับเข้ามาในห้องอีกครั้ง กลิ่นฉุนตลบก็โชยปะทะเข้าเต็มหน้า  

หานคุนรีบกลั้นใจตรงดิ่งเข้าไปกระชากเศษผ้าขี้ริ้วบนตัวเจ้าหนูสกปรกของ

นายท่านออก ตั้งใจจะโยนทิ้งเป็นสิ่งแรก

แต่แล้วมือแกร่งก็รีบตวัดเศษผ้านั้นกลับคืนอย่างแรงจนแทบขาด 

ตระหนกกับบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้เศษผ้านั้น ใบหน้าดั่งหินผาพลันฉายแวว

กระอกักระอ่วนอย่างหาได้ยาก

เขานกึในใจว่าล่วงเกนิแล้ว... แล้วกร็บีผลุบออกจากห้องในทนัใด

องครกัษ์หนุ่มมองหาตวัช่วยกพ็บแต่บ่าวชายที่เฝ้าเวรยามในยามราตร ี

คิ้วดาบขมวดเข้าหากันอีกครา ดูท่าเขาต้องเสียมารยาทรบกวนภรรยาหลงจู๊

กลางดกึเสยีแล้ว

ผู้ใดใช้ให้ตวัภาระของนายท่านพกแป้งนึ่งนุ่มนิ่มสองก้อนมาด้วยเล่า!

แม้จะเลก็แบนจนเขาไม่ทนัรู้สกึในตอนที่แบกนางมากต็าม

“แม่หนนูี่น่าสงสารจรงิ ผูใ้ดกนัช่างโหดร้าย ลงมอืได้รนุแรงนกั” เสยีง

สตรวียักลางคนที่ถกูหานคนุปลกุขึ้นมาดูแลคนเจบ็บ่นอย่างเวทนา สองมอืช่วย

ถอดชดุสกปรกขาดวิ่นเหมน็เน่า ชนดิที่ผ้าขี้ริ้วในหอสรุายงัดดูเีสยีกวา่ ภายใต้

เสื้อผ้าชุดนั้นเป็นร่างเด็กหญิงผอมแห้งเหมือนขาดสารอาหาร ตามตัวมีแต ่

ร่องรอยถูกท�าร้าย นางใช้ผ้าชุบน�้าเชด็คราบสกปรกออกจนหมดจด เสรจ็แล้ว

จึงถอยออกมาให้ท่านหมอที่บ่าวชายวิ่งไปเคาะประตูรบกวนกลางดึกขยับเข้า

มาท�าการรกัษา

เนิ่นนานทเีดยีวกว่าท่านหมอวยัชราจะเยบ็แผลที่ศรีษะ พอกสมุนไพร
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ห้ามเลอืด ทาขี้ผึ้งแก้ช�้า จนครบทุกรอยแผลทั่วร่างเลก็

“บาดแผลภายนอกไม่มอีนัใดน่ากงัวล มเีพยีงชพีจรที่ยงัป่ันป่วนสบัสน 

เดี๋ยวแผ่วเบาเดี๋ยวรุนแรง อาจเป็นเพราะร่างกายนี้บอบช�้าอ่อนล้า แต่หวัใจยงั

ตื่นตระหนกหวาดกลัวมิยอมผ่อนคลาย เอาไว้กลับโรงหมอแล้วข้าจะจัดยา

บ�ารุงที่มฤีทธิ์สมานแผลกบัยาช่วยสงบใจให้คนน�ากลบัมาด้วย ต้มดื่มสกัสาม

เทยีบกค็งดขีึ้น”

“ขอบคุณมากท่านหมอ รบกวนแล้ว” ภรรยาหลงจู๊ค้อมกายเล็กน้อย 

พร้อมส่งเงนิให้ท่านหมอ

“ฮูหยนิเซนิอย่าได้เกรงใจ ต่อให้ดกึดื่นแค่ไหน เรื่องช่วยคนเป็นหน้าที่

ของข้าอยู่แล้ว” ท่านหมอเคราขาวกล่าวพลางเก็บอุปกรณ์ทั้งหลายใส่ล่วมยา

สะพายหลงั

แม้จะกล่าวเช่นนั้น แต่ในใจหมอชรากลับคิดว่าค�่าคืนนี้ช่างหนักหนา

สาหสันกั นอกจากที่เขาต้องสะดุ้งตื่นวิ่งหน้าตั้งเพราะเสยีงร้องบอกว่าไฟไหม้

แล้ว พอกลับมาเข้านอนก�าลังจะเคลิ้มหลับ ยังต้องถูกปลุกให้มาเย็บแผล 

พอกยาคนเจบ็อยู่เกอืบชั่วยาม กว่าจะกลบัถงึโรงหมอกค็งใกล้เช้าพอดี

เรื่องนี้ต้องโทษเจ้าคนเสยีงแหลมปั้นน�้าเป็นตวัผู้นั้น! อย่าให้ได้เจอตวั

เชยีว เขาจะจบัมาฟาดก้นเสยีให้สาใจ... ท่านหมอคดิอย่างแค้นเคอืงโดยไม่รู้

เลยว่า ตนได้ท�าการเอาคืนที่มากกว่าฟาดก้น นั่นก็คือลงมือถึงขนาดท�าให้ 

เจ้าตัวการเสียงแหลมตกใจจนร้องเสียงหลง เมื่อได้เห็นเงาสะท้อนของตนใน

อกีสามวนัต่อมา

ยามต้นราตรทีี่ดวงจนัทร์ครึ่งดวงเผยโฉมอยูเ่หนอืฟ้าทางทศิตะวนัออก 

หอสรุาด้านหน้ามผีูค้นมากนิดื่มคกึคกั ผดิกบัเรอืนหลงัใหญ่โอบล้อมด้วยสวน

กว้างด้านหลงัที่เงยีบสงบ

เสยีงเคาะประตเูบาๆ ก่อนถกูเปิดเข้ามาเมื่อผูท้ี่อยูด้่านในอนุญาต ชาย

ในชุดเสี่ยวเอ้อร์สฟี้าครามผูกผ้าคาดเอวสเีข้ม ปักตราอกัษรว่า ‘นภาเรอืงรอง’ 
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อันเป็นชื่อของหอสุราก้าวเข้ามา เขาค้อมกายคารวะผู้ที่นั่งอยู่หลังโต๊ะเขียน

หนงัสอือย่างนอบน้อม

จนิหย่งเฉนิเงยหน้าขึ้นมาจากสมดุบญัชเีล่มหนา แววตานิ่งสงบมองสบ

แววตาขงึขงัจรงิจงัเกนิกว่าจะเป็นเพยีงเสี่ยวเอ้อร์ทั่วไป

ย่อมสมควรเป็นเช่นนั้น ในเมื่อแท้จรงิแล้วชายหนุม่ผูน้ี้เป็นหวัหน้าสาย

เทยีบวารหีนึ่งในสบิสี่สาย กองก�าลงัที่วรยทุธ์มไิด้แก่กล้า เป็นชาวบ้านธรรมดา

ที่แทรกซมึอยู่ในทุกพื้นที่ และมหีน้าที่เป็นหูเป็นตาให้เขา

“มขี่าวใดคบืหน้า” รมิฝีปากบางหยกัได้รูปขยบัถาม

“เรียนนายท่าน ข้าน้อยได้รับรายงานจากทุกคฤหาสน์ในเมืองนี้แล้ว

ขอรบั มเีพยีงเรอืนเศรษฐตีงิ ร้านข้าวสารที่มกัจะมเีสยีงสตรกีรดีร้องโหยหวน

ในยามราตรีอยู่เสมอ แต่บ่าวไพร่ในเรือนบอกว่าพวกเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่

นิยมเสพกามวิปริตเท่านั้น” บุรุษชุดฟ้าครามรายงานข่าวที่รวบรวมมาได้จาก

เส้นสายในเมอืง

ผู้รบัรายงานพยกัหน้าช้าๆ ก่อนจะรบัฟังอกีฝ่ายรายงานต่อ

“ยงัมบีุตรชายคนโตของท่านรองแม่ทพัมู่ มนีสิยัเจ้าชู้มกัมาก ชื่นชอบ

การข่มเหงรงัแกสาวใช้ในจวนและหญงิชาวบ้านที่ต้องตา ซ�้ายงัเคยลงมอืถงึขั้น

เสยีชวีติ แต่คดคีรั้งนั้นได้บ่าวคนหนึ่งออกตวัรบัผดิแทนขอรบั”

“ฮ!ึ บดิาหาญกล้าเคยออกรบปราบแคว้นกบฏ ไม่คดิว่าจะมบีุตรไม่ได้

ความ... ก�าชบัให้ผู้ที่อยู่ในจวนรองแม่ทพัจบัตาดูต่อไปให้ด”ี

“ขอรบั” อกีฝ่ายเอ่ยรบัค�าแขง็ขนั

“ยงัมเีรื่องใดอกีหรอืไม่” จนิหย่งเฉนิเอ่ยถาม เมื่อเหน็อกีฝ่ายไม่มสีิ่งใด

แล้วก็โบกมือให้ออกไปได้ จนเมื่อลับร่างของเขา เสียงเบาแฝงก�าลังภายใน 

กอ็อกค�าสั่งไปยงัผู้ตดิตามที่ยนือยู่ด้านนอก

“หานคุน... ให้ปีกราตรตีรวจสอบคฤหาสน์ทั้งสองแห่งให้แน่ชดั”

แม้เขาจะมกีองเทยีบวารไีว้สอดส่องสอดแนมตามจวนขนุนางใหญ่และ

คฤหาสน์คหบดีผู้ร�่ารวยทั่วทั้งเจ็ดแคว้น แต่อย่างไรก็ต้องมีจุดบอดเล็ดลอด
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สายตา จงึต้องมกีองก�าลงัสายลบัที่เชี่ยวชาญยิ่งกว่าอย่างกองปีกราตรเีอาไว้รบั

ภารกจิยามเกดิเหตุผดิปกติ

เบื้องหน้า... เขาคอืคณุชายเฉนิเยว่เฟย บรุษุวยัสามสบิผู้หล่อเหลามั่งม ี

นายท่านเจ้าของหอสรุานภาเรอืงรอง หอสรุาที่มชีื่อเสยีงเลื่องลอืเป็นอนัดบัหนึ่ง

ของแผ่นดิน นับสาขาตามเมืองใหญ่ทั่วเจ็ดแคว้นได้นับสามสิบแห่ง ยังมี

โรงเตี๊ยมจนัทรารุ่งเรอืงตามเส้นทางระหว่างเมอืง รวมทั้งเรอืนร้อยบปุผาที่ขาย

ศลิป์และความงามของสตรอีกีหลายที่ แต่ละค�าเล่าลอืถงึคณุชายเฉนิล้วนเป่ียม

ไปด้วยคณุสมบตัเิลศิล�้า จนแม่สื่อแม่ชกัและสตรทีั่วหล้าจบัจ้องตาเป็นมนั และ

คงได้พากันพุ่งเข้ามาทอดสะพานจนวุ่นวายแล้ว หากไม่ถูกความทะนงถือตัว

ของเขาสะกดไว้ให้ย�าเกรง แล้วหนีหายไปทันทีที่ถูกสายตาเย็นชาตวัดมอง 

ขบัไล่

แต่เบื้องหลังนั้น... เขาเป็นถึงหยินหย่งเหิงอ๋อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

คนัฉ่องทองค�า ผู้บญัชาการของกองก�าลงัลบัหย่งเหงิแห่งราชวงศ์จนิ ราชวงศ์

ทองค�าอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่รวบรวมเจ็ดแคว้นให้เป็นหนึ่ง และปกครอง

อาณาจกัรเจด็แคว้นมายาวนานนบัหกร้อยปี

สาเหตทุี่จนิหย่งเฉนิมาเยอืนเมอืงผงิอนัครั้งนี้ เป็นเพราะคดคีวามที่ปิด

ไมล่งในหลายเมอืงทางตอนใต้ของแคว้นจนิ ในกองเอกสารรายงานมากมายที่

หวัหน้าสายเทยีบวารทีั่วเจด็แคว้นส่งไปถงึคฤหาสน์ของเขานั้น มเีรื่องร้องเรยีน

เดก็สาวหายตวัไปหลายสบิราย บ้างกถ็กูลกัพาตวัไปอย่างไร้ร่องรอย บ้างกถ็กู

กว้านซื้อตวัไปเป็นสาวใช้บ้านเศรษฐตี่างเมอืง แต่หลงัจากนั้นพวกนางกไ็ม่ได้

ติดต่อกับทางบ้านอีกเลย ครั้นพี่น้องไปตามหาที่เมืองนั้น กลับไม่พบบ้าน

ตระกูลที่ว่า

ด้วยเหยื่อของคนร้ายเป็นเดก็สาวหน้าตางดงามน่าเอน็ดู เหล่ามอืปราบ

ของแต่ละเมืองจึงคิดว่าเป็นฝีมือของโจรเด็ดบุปผาที่เหิมเกริมก่อคดี แต่พอ 

สบืสาวตามจบัอย่างไรกไ็ร้เบาะแสเพิ่มเตมิ จงึได้แต่ปล่อยให้เป็นคดคี้างคา

แต่เมื่อเรื่องราวมาถงึมอืจนิหย่งเฉนิ เขากไ็ด้น�าคดทีั้งหมดมารวมเป็น
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หนึ่ง ตรกึตรองใคร่ครวญให้ดกีพ็บว่าคนร้ายกระท�าการอย่างมแีบบแผน ไม่

เหมอืนโจรปล้นฆ่าข่มขนืคกึคะนองทั่วไป ซ�้ายงัต้องร�่ารวยมฐีานะ จงึมเีงนิซื้อ

ตัวเด็กสาวจากครอบครัวได้นับสิบราย อีกทั้งเขายังมองเห็นจุดเชื่อมโยงของ

คดีที่ชวนให้ติดใจอีกหนึ่งข้อ ...ข้อที่ท�าให้เขาเลือกเดินทางมาสืบข่าวที่เมือง 

ผงิอนัเป็นเมอืงแรก

หลายเมอืงล้วนมเีหตุร้ายเกดิขึ้น ยกเว้นเมอืงนี้ที่ไร้เรื่องร้องเรยีน ช่าง

สงบเกนิไปจนชวนกงัขา ทั้งยงัไม่เคยมคี�ากล่าวอ้างว่าซื้อตวัคนมาท�างานที่เมอืง

ผงิอนัแห่งนี้เลยสกัคดเีดยีว

เรื่องนี้ท�าให้เขาอดคิดไม่ได้ว่า ไม่แน่... ที่แท้ผู้ลงมืออาจอยู่ที่เมืองนี้ 

กเ็ป็นได้

 



หลังจากหานคุนออกไปสั่งการปีกราตรี จินหย่งเฉินก็พักเรื่องการ 

สบืคดลีงชั่วคราว แล้วตรวจสอบบญัชทีี่หลงจูเ๊ซนิเขยีนรายงานเอาไว้อย่างเป็น

ระเบยีบ

แม้กจิการการค้าเหล่านี้จะเป็นฉากบงัหน้าฉากหนึ่ง แต่เขากไ็ม่ได้ลงมอื

กับมันเพียงผิวเผิน เขาถึงกับส่งเสริมและฝึกฝนผู้มีแววค้าขายหลายคนให้

เป็นกองก�าลงัเทพมั่งม ีมหีน้าที่ดูแลให้ฉากหน้านี้เตบิโตรุ่งเรอืง ดงึดูดธารเงนิ

ธารทองให้หลั่งไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงกองก�าลังลับที่เหลืออีกสามกองได้สบาย 

จนไม่ต้องอาศัยเงินหลวงจากจักรพรรดิ ซ�้ายังเคยน�าเงินทองเข้าไปอุดท้อง 

พระคลงัยามร่อยหรอเมื่อครั้งบ้านเมอืงเกดิสงครามเสยีด้วยซ�้า

นิ้วเรยีวยาวพลกิหน้าสมดุบญัชไีปได้ไม่กี่หน้า สมาธทิี่จดจ่อกบัรายงาน

ตรงหน้ากถ็ูกรบกวนอกีครั้ง 

“เข้ามา” เสยีงทุม้เข้มเอ่ยอนญุาตออกไปโดยไม่รอให้อกีฝ่ายเคาะประตู

ผู้มาครั้งนี้มีนามว่าผิงเจี้ยน เป็นหมอหนุ่มรูปงามศิษย์เอกของหมอ

เทวดา ใบหน้าประดับไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนร่าเริงตลอดเวลา ร่างสูงโปร่ง 

อยู่ในชุดตวัยาวเนื้อผ้าดสีขีาวกระจ่าง ราวกบัเป็นภาคตรงข้ามกบัเจ้าของห้อง

สอง
เจ้�หนูตัวเขียว
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ผิงเจี้ยนผู้นี้หาได้มีท่าทีเคารพนอบน้อมเช่นผู้มาเยือนคนก่อนหน้า 

นัยน์ตาคมฉลาดเฉลียวมองสีหน้าของคนในห้องเพียงอึดใจเดียวก็กล่าววาจา 

“ดูแล้วท่านยังแข็งแรงสบายดี ไร้วี่แววป่วยไข้ ไม่ทราบว่ามีเรื่องด่วนอันใด 

จึงได้เรียกหา รู้หรือไม่ว่าข้าสู้อุตส่าห์เป็นห่วงจนร้อนใจ เร่งเดินทางมาทั้งวัน

ทั้งคนื”

“ล�าบากเจ้าแล้ว” จินหย่งเฉินไม่พูดมากความ ตรงเข้าเรื่องที่เรียกคน

มา “ข้าต้องการให้ช่วยรกัษาร่างของคนผู้หนึ่ง”

“รักษาร่าง?” ถ้อยค�านี้ช่างแปลกประหลาด สะดุดหูจนหมอหนุ่มนึก

แปลกใจ “ร่างของผู้ใดกนั”

“เจ้าตามข้ามาดูเองดีกว่า” กล่าวแล้วร่างสูงก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้หลังโต๊ะ 

ตวัใหญ่ เดนิน�าออกจากห้องไป

“ไม่ใชท่างนั้นหรอกหรอื” ผงิเจี้ยนเอ่ยถามอย่างแปลกใจที่เหน็ผูน้�าทาง

ก้าวออกจากเรอืนหลงัใหญ่มุ่งตรงไปยงัลานป่าไผ่ด้านหลงั ไม่ใช่ห้องด้านข้าง

ที่มกีลิ่นสมุนไพรเข้มข้น

“เจ้าหนูนั่นไม่เกี่ยว” จนิหย่งเฉนิตอบอย่างไม่ใส่ใจนกั

ผงิเจี้ยนขมวดคิ้ว ยงัไม่คลายสงสยั เร่งฝีเท้าก้าวตามร่างสูงสง่าในชุด

ผ้าไหมสดี�าสนทิเดนิเข้าไปในป่าไผ่ ก้าวผ่านประตไูม้ด้านหน้าเนนิดนิขนาดใหญ่ 

แล้วเดินลงบันไดอีกหลายขั้นจึงได้พบว่าที่ใต้เนินแห่งนี้เป็นห้องใต้ดินที่มี

อากาศเยน็เยอืก

นอกจากไหสุราชั้นเลศิเป็นร้อยๆ ไหที่เกบ็บ่มรกัษาไว้อย่างดแีล้ว ยงัมี

ร่างหญงิสาวคนหนึ่งนอนทอดกายรอคอยการรกัษาอยู่บนตั่งไม้ด้านในสุด

“นี่? นางเป็นผู้ใดกนั” ผงิเจี้ยนถามทั้งยงัสาวเท้าเข้าไปใกล้ พลางคดิว่า

นางผู้นี้จะเรยีกว่าเป็นคนไข้ของเขาได้หรอื ในเมื่อนางวายชพีไปแล้ว

“โม่ลี่ฮวา...” จนิหย่งเฉนิบอกเพยีงเท่านั้น ไม่ได้แนะน�าสถานะส�าคญั

อนัใดต่อ มุ่งแต่จะเอ่ยสิ่งที่ต้องการให้อกีฝ่ายท�า “เจ้ามวีธิใีดที่สามารถคงร่าง

ของนางเอาไว้ให้สมบูรณ์โดยไม่เน่าสลายได้หรอืไม่”
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ผิงเจี้ยนยังไม่ตอบในทันที เขาครุ่นคิดมองพิจารณาเจ้าของใบหน้า

งดงามอ่อนหวานในชุดสีขาวนวล หากเขาไม่ได้รับรู้ว่านางไร้ชีพจร คงคิดว่า

โฉมงามผู้นี้เพยีงหลบัใหลอยู่เท่านั้น

แต่แล้วกลิ่นหอมบางอย่างที่ติดอยู่บนร่างงามบริสุทธิ์ดุจดอกมะล ิ

สมนาม กท็�าให้หมอหนุ่มผู้มจีมูกแยกแยะเป็นเลศิเลกิคิ้วสูง

“ธูปหอมเรียกวิญญาณรึ นี่ท่านอาลัยรักนางถึงขนาดตัดใจให้นางจาก

ไปไม่ได้เชยีวหรอื” เขาหนัไปถามบุรุษชุดด�าสหีน้าเคร่งขรมึอย่างแปลกใจ ทั้ง

ยังเอ่ยต่ออย่างไม่เกรงกลัว “ไม่พบกันเพียงไม่กี่เดือน ไม่คิดว่าบุรุษผู้แกร่ง

กล้าไร้หวัใจเช่นท่านจะถูกความอ่อนหวานของสตรหีลอมละลายลงเสยีแล้ว”

“เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้า แค่บอกมาว่ามีฝีมือท�าได้หรือไม่เท่านั้น” จิน- 

หย่งเฉนิกล่าวเสยีงห้วน นยัน์ตาคมมองปรามไม่ให้อกีฝ่ายพูดมาก

“ชา่งเปน็บรุษุผู้เอาแต่ใจเหมอืนเคย” คนอายนุ้อยกวา่สา่ยหน้าบ่นเสยีง

เบา ก่อนจะเริ่มตรวจอาการของร่างที่ต้องรกัษาอย่างละเอยีดถี่ถ้วน ไม่นานก็

เงยหน้ามาสอบถาม “ดเูหมอืนนางจะได้รบัยาสงบใจในปรมิาณมาก เกดิเหตใุด

ขึ้นกนัแน่”

ยาสงบใจนั้นเป็นยาสามัญธรรมดาชนิดหนึ่งที่ใช้กับผู้ป่วยอาการหัวใจ

ตื่นตระหนก กระสบักระส่ายนอนไม่หลบั หรอืไม่กใ็ช้กบัคนบาดเจบ็ ช่วยให้

นอนหลบั แต่กม็ไีม่บ่อยครั้งที่จะใช้ในปรมิาณมาก เพื่อปลดปล่อยคนเจบ็ป่วย

ที่หมดหนทางรกัษาให้พ้นความทรมาน นบัเป็นการุณยฆาตอย่างหนึ่ง

แต่ส�าหรบัแม่นางผู้นี้... ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น

“ผู้ใดจงใจเข่นฆ่านางกนั” เขาตั้งข้อสงสยั

ใบหน้าของจนิหย่งเฉนิเรยีบนิ่งจนอ่านไม่ออก เสยีงที่กล่าวตอบออกมา

เรยีบเยน็ นยัน์ตามดืด�าลงยิ่งกว่าสขีองอาภรณ์ “เป็นนางจงใจดื่มเข้าไปเอง”

คนเอ่ยถามนิ่งงันไปชั่วอึดใจ ไม่กล้าซักไซ้เรื่องราวหรือสาเหตุที่ท�าให้

สตรแีรกแย้มนางหนึ่งถงึกบัตดัสนิใจฆ่าตวัตาย และเลอืกกล่าวในสิ่งที่คนตรง

หน้ารอฟังอยู่ “เดิมทียาชนิดนี้เพียงท�าให้หัวใจเต้นผ่อนเบาจนกระทั่งหยุดลง
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เท่านั้น ไม่ได้มีฤทธิ์ท�าร้ายหรือกัดกินอวัยวะภายในให้เสียหายบอบช�้า การ

รกัษาร่างนี้เอาไว้ให้งดงามดงัเดมิย่อมไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพยีงใช้โสมหมิะพนัปี

ผสมกบัว่านพนัหนึ่งราตร ีร่างนี้กจ็ะคงสภาพคล้ายถูกแช่แขง็ไปอกีสามปี”

“เพยีงสามปีเท่านั้นหรอื” คิ้วกระบี่เหนอืดวงตาลกึล�้าขมวดครุ่นคดิ

“หากจะยืดเวลาให้นานกว่านั้น คงต้องใช้การรักษาร่างนางไว้ในถ�้า 

น�้าแขง็ร่วมด้วย” ผงิเจี้ยนกล่าวเสรมิ

“เช่นนั้น... ใช้ถ�้าน�้าแข็งบนภูเขาหลังคฤหาสน์ยลเมฆาก็คงได้กระมัง” 

เขาเอ่ยถงึคฤหาสน์หลงัหนึ่งบนภูเขาสูงที่มอีากาศหนาวเยน็ บนยอดเขามหีมิะ

ปกคลุมตลอดปี

ผงิเจี้ยนนิ่งคดิถงึสถานที่แห่งนั้นครู่หนึ่ง ก่อนพยกัหน้า “หากเป็นที่นั่น

ย่อมใช้ได้ ทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งก�าเนิดโสมหิมะอีกด้วย หากได้รากโสม

หมิะสดใหม่กจ็ะยิ่งเสรมิพลงัให้ตวัยามากขึ้นไปอกี”

จนิหย่งเฉนิได้ยนิดงันั้นกฝ็ากฝังสั่งความ “ด!ี ฝากเจ้าด้วย แล้วข้าจะ

จดัเตรยีมคนกบัรถม้าเอาไว้ให้ ต้องการสิ่งใดเพิ่มเตมิกข็อให้บอกกล่าว”

“ต้องการสิ่งใดกไ็ด้เช่นนั้นหรอื... ตอนนี้ข้าต้องการเพยีงอาหารเลศิรส 

สุราชั้นเยี่ยม กับนารีงดงามอรชรสักนางสองนางมาปรนนิบัติให้คลายเหนื่อย

ล้าเท่านั้น” หมอหนุ่มหน้าหยกกล่าวไปยิ้มไป หาได้หวั่นเกรงแววตาคมกรบิที่

ตวดัมอง

“จดัห้องรบัรองในเรอืนร้อยบุปผาให้เจ้าสกัค�่าคนืคงพอใจกระมงั”

“ขอเป็นสองสามคนืเถดิ” ผงิเจี้ยนต่อรอง

“ท�างานให้ข้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อใด ข้าจะจัดเรือส�าราญให้เจ้าล่องธาร

บุปผาสักหนึ่งเดือน ดูซิว่าจะมีเรี่ยวแรงกลับขึ้นฝั่งหรือไม่” จินหย่งเฉินตก

รางวลัพเิศษให้กึ่งประชดกึ่งระอา

“อา... คุณชายเฉนิช่างใจกว้างมเีมตตา พรุ่งนี้เช้าข้าจะรบีออกเดนิทาง

ไปท�างานที่ท่านมอบหมายให้เรยีบร้อย และกลบัมาทวงรางวลัจากท่านโดยเรว็

ที่สุด”



28
หย่งเหิง มิมลายสิ้นสูญ

เห็นหมอหนุ่มยกมือคารวะอย่างจงใจนอบน้อม คุณชายผู้ใจกว้างก็

สะบดัชายชดุด�าหมนุตวัก้าวเดนิออกจากห้องเกบ็สรุา สหีน้าฟ้องชดัว่าคร้านจะ

ต่อค�า

หนึ่งร่างในชดุด�ากบัหนึ่งร่างในชดุขาวเดนิกลบัมายงัไม่ทนัถงึเรอืนใหญ่

ด ีเสยีงผดิปกตเิสยีงหนึ่งกเ็รยีกให้ทั้งสองหนัไปมองทางห้องนอนเลก็ด้านข้าง 

สองใบหน้าผดุความแปลกใจ เพยีงแต่คนหนึ่งแสดงออกมาก คนหนึ่งน้อยนดิ

เสยีจนสหีน้าแทบไม่เปลี่ยน

“ดูท่าว่าคนในห้องนั้นจะต้องการความช่วยเหลือนะคุณชาย” ผิงเจี้ยน 

กล่าวพร้อมกับสาวเท้าตรงไปยังห้องที่เกิดเสียงโครมครามและเสียงร้อง

โอดโอย ห้องที่ก่อนหน้านี้เขาได้กลิ่นสมุนไพรโชยมา

จินหย่งเฉินส่ายหน้าให้หมอหนุ่มผู้ชอบเผื่อแผ่ความรักความเมตตา 

หรือบางครั้งก็เรียกว่าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน เขาก�าลังจะเดินผ่านเพื่อแยกกลับ

ห้องท�างานไปอยู่แล้ว แต่ความคดิวูบหนึ่งกร็ั้งให้เขาเดนิตามอีกฝ่ายเข้าไปใน

ห้องขององครกัษ์ประจ�ากาย

ลมืตาขึ้นมาครั้งนี้ ปณุณมาสพบว่าตนเองนอนอยู่บนเตยีงไม้ประดบั

ด้วยผ้าม่าน พอหันหน้ามองออกมาก็เห็นสภาพห้องพักไม่เล็กไม่ใหญ่ กลาง

ห้องมชีดุโต๊ะกลมวางกาน�้าชา ใกล้หน้าต่างที่เปิดกว้างมตีั่งตวัใหญ่ตั้งไว้ อกีฝ่ัง

เป็นฉากไม้ฉลุลายเรยีบๆ ประตูหน้าต่างไม้ฉลุตชี่องสี่เหลี่ยมกรุกระดาษแผ่น

หนา ดูอย่างไรกเ็หมอืนห้องหบัในภาพยนตร์จนีก�าลงัภายในไม่มผีดิ

‘นี่มันโรงแรมสไตล์ย้อนยุค หรือความฝันเรายังไม่จบกันแน่...’ หญิง

สาวคิดสงสัยพลางยกมือขึ้นจะขยี้ตา กลับพบว่าแขนขาทั้งปวดระบมทั้งอ่อน

ล้า ร่างกายหนกัอึ้งอ่อนแรงจนขยบัไม่ไหว พอนอนคดิทบทวนจนสบัสนมากๆ 

เข้า คนหลงถิ่นกป็วดศรีษะอย่างรุนแรงจนต้องยกมอืขึ้นกุมศรีษะ

“โอ๊ย!” เสยีงร้องพลนัหลุดจากล�าคอแห้งผากราวกลนืผงทราย เมื่อมอื

ตวัเองแตะถูกบาดแผลใหญ่ข้างศรีษะที่ได้หมอชราลงเขม็เยบ็สมานแผลให้
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“เจบ็จนน�้าตาเลด็ เจบ็จนตาสว่างขนาดนี้... ไม่ใช่ฝันแล้วละมั้งไอ้บุญ” 

หญงิสาวบ่นงมึง�ากบัตวัเอง

ปุณณมาสพยายามตั้งสติที่ยิ่งนานก็ยิ่งกระจัดกระจาย จากนั้นก็ลอง

หยัดกายลุกขึ้นนั่ง แต่แล้วก็ต้องตระหนกจนเกินระงับ เมื่อผ้าห่มผืนบาง 

เลื่อนลงไปกองตรงเอว

“นี่มันอะไรกัน!” หญิงสาวอุทานพร้อมกับสะบัดผ้าห่มออกจากร่าง 

ปล่อยให้ร่วงลงข้างเตียงอย่างไม่สนใจ จับจ้องอยู่แต่กับร่างกายที่ไร้เสื้อผ้า 

ปิดคลุม

ร่างนี้! มองอย่างไรกเ็ป็นร่างของเดก็หญงิผอมกะหร่อง มผี้าพนัแผล

ไว้หลายจุด แถมยงัมบีางสิ่งเหนยีวๆ สเีขยีวสดพอกทาไว้ทั้งตวั

พอมองส�ารวจตัวเองสักพัก ความตกใจก็ลดลงช้าๆ และแปรเปลี่ยน

เป็นความสงสยั นกัวจิยัสาวใช้ปลายนิ้วเขี่ยไปบนแขนพลางตั้งค�าถาม “เขยีวป๋ี 

ไปทั้งตวัอย่างนี้ ก�าเนดิเชรค็เบบี้หรอืไงกนัเนี่ย เอ๊ะ!”

เสยีงพมึพ�าจู่ๆ กช็ะงกั เพิ่งรู้สกึว่าแม้แต่เสยีงและภาษาที่เปล่งออกมา

นั้นยงัไม่ใช่ของตน 

“เฮโล เฮโหล่ เทะสอื...”

ค�าว่า ‘ฮลัโหล ฮลัโหล เทสต์...’ ยงักลายเป็นการออกเสยีงอะไรกไ็ม่รู้

“เอาแล้วไง นี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนั หรอืว่า...! เจาะเวลาหาจิ๋นซ ีภาคสตรี

เดก็! โอ๊ย!”

เมื่อตนเผลอปากไวหลดุค�าตอบที่คดิออกมาเท่านั้น มอืที่ไวพอกนักต็วดั

ขึ้นตบหน้าผากลงโทษตวัเองที่มวัแต่คดิเพ้อเจ้อในเวลาไม่ควร

“หยุดเพ้อเจ้อก่อนได้ไหมไอ้บุญ คดิอะไรไร้สาระเอาตอนนี้” หญงิสาว

ดุตัวเองไปถามตัวเองไป... แล้วคนที่มาเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ควรจะคิด

อะไรถงึเรยีกว่ามสีาระหรอืมเีหตุผลพอเล่า!

หญงิสาวคดิจนหวัคิ้วผูกเป็นปมกย็งัคดิไม่ออก ได้แต่ชะโงกหน้าออก

ไปนอกเตียง ก้มลงหยิบผ้าห่มบนพื้นขึ้นมาปกปิดเรือนกายที่มองแล้ว
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อเนจอนาถจนตวัเองยงัทนไม่ได้

ไม่คาดคดิเลยว่าบนเตยีงกบัพื้นจะห่างกนักว่าที่คดิ หรอืจะเป็นเพราะ

ร่างนี้แขนสั้นเกนิไปกส็ุดรู้ คนกะระยะผดิพลาดจงึเสยีหลกัตกจากเตยีง หาก

ไม่ได้เอามอืยนัไว้ทนัคงได้หวัทิ่มจูบพื้นหน้าเละ

“โอ๊ย... ไอ้บุญหนอไอ้บุญ ตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาร้องโอ๊ยไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย ข้า

จะมชีวีติรอดถงึพรุง่นี้หรอืไม่หนอ” คนพลดัหลงห้วงเวลาทั้งบ่นทั้งโวย ส�าเนยีง

ภาษาของถิ่นที่แห่งนี้เริ่มแทรกซมึค�าพูดของนางโดยไม่รู้ตวั

แต่แล้วคนที่ยังต่อสู้กับความมึนงงสับสนและเจ็บระบมทั้งตัวก็พลัน 

เงยหน้าขวับ สองมือรีบตวัดผ้าห่มขึ้นมาปกปิดร่างตัวเองเป็นพัลวัน เมื่อจู่ๆ 

ประตูห้องกถ็ูกเปิดเข้ามาโดยพลการ

แล้วดวงตากลมโตก็มองชายหนุ่มรูปงามที่ก้าวเข้ามาตาค้าง ความ

ประณีตบนใบหน้าหล่อเหลาสะกดให้นางหลงเคลิ้มไปวูบหนึ่ง ก่อนจะต้อง

ขมวดคิ้วฉับ เม้มปากแน่น เมื่อชายหน้าหล่อผู้นั้นแผดเสียงหัวเราะออกมา 

ดงัก้อง

“ฮ่าๆๆ! เจ้าหนูตวัเขยีวนี่มนัอะไรกนั!”

เจ้าหนตูวัเขยีวในห่อผ้าถลงึตามองคนชดุขาวนั้นอย่างไม่พอใจ ก่อนจะ

ต้องชะงกันิ่งไปเมื่อเหน็บุรุษชุดด�าที่ก้าวตามเข้ามา

แปลกนักที่ความองอาจงามสง่าเหนือชั้นของเขาไม่อาจท�าให้นางต้อง

มนตร์หลงเคลิ้มได้อย่างชายคนแรก แววตาคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มของเขากลบั

ท�าให้นางรู้สึกคับแค้นใจเสียยิ่งกว่าเสียงหัวเราะราวฟ้าลั่นที่ยังดังไม่หยุด 

เสยีอกี

ความคบัแค้นไร้ที่มาที่ไปอดัอั้นสุมทรวงเกนิระงบั จนต้องปล่อยให้ปะทุ

ออกไป เสยีงหา้วหาญเท่าที่เดก็สาวผู้หนึ่งจะกระท�าได้จงึตวาดออกไปอย่างไม่

กลวัเกรง

“มองอะไรนกัหนา! ตวัข้ามอีนัใดน่าขนั...”

เสียงตวาดเอาเรื่องนั้นท�าเอาผิงเจี้ยนที่ก�าลังหัวเราะร่าอย่างไม่เกรงใจ
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ชะงักไปอึดใจหนึ่ง ก่อนจะถอนใจแล้วส่ายหน้ามองเจ้าหนูพอกสมุนไพรกึ่ง

ขบขนักึ่งเวทนา ‘ช่างกล้าถาม ราวไม่รู้สภาพตวัเอง!’

“ด!ี รู้จกัยั้งคดิเกรงใจเช่นนี้จงึเรยีกว่าคนมมีารยาท”

“ฮะ? นี่เจ้ากล้ากล่าวอบรมข้า!?” ผงิเจี้ยนชี้หน้าร้องถามเสยีงดงั ไม่ใช่

ว่าโกรธเคอืงอนัใด แต่เป็นการตั้งรบัไม่ทนัมากกว่า อย่างไรเขากเ็ป็นศษิย์เอก

ของหมอเทวดา ผู้ใดเห็นเขาก็ต่างพากันให้ความเคารพนอบน้อมอยู่เจ็ดแปด

ส่วน

“เหตุใดข้าจงึต้องไม่กล้าด้วยเล่า” เสยีงเลก็ใสตดิแหบแห้งถามกลบั

“เจ้ารู้หรอืไม่ว่าข้าเป็นใคร” หมอหนุ่มตหีน้าขรมึ ย้อนถามโต้กลบั พอ

เห็นอีกฝ่ายมองมาด้วยแววตาครุ่นคิด ก่อนจะผุดแววคล้ายระลึกบางสิ่งได้  

เขากย็ดือกพองตวัเลก็น้อย

“ท่านเป็นใครข้าไม่รู้ ข้ารู้แต่ว่าค�าถามเมื่อครูม่กัจะออกจากปากอนัธพาล

ปลายแถวอยู่เสมอ” เจ้าคนตวัเขยีวกล่าววาจาโต้ตอบตาใส

หมอหนุ่มถงึกบัอึ้งไป ก่อนจะยกนิ้วขึ้นชี้หน้าอย่างฮดึฮดั นอกจากเอ่ย

ว่า ‘เจ้า!’ ค�าเดยีวกพ็ูดสิ่งใดไม่ออก ไม่คาดคดิว่าจะถูกเจ้าเดก็น้อยสภาพดุจ

เพิ่งตกบ่อโคลนเขยีวพูดจายอกย้อนได้อย่างเจบ็แสบ

ฝ่ายบรุุษนิ่งขรมึซึ่งเฝ้ามองอยูเ่งยีบๆ กถ็งึกบักดมมุปากลกึขึ้น นกึถกูใจ

กบัแววตาใสกระจ่างฉายแววเฉลยีวฉลาด ซ�้าไม่เกรงกลวัผู้ใดของเจ้าหนูที่ตน

เกบ็มาได้ ทั้งยงัพอใจยิ่งนกักบัการได้เหน็ท่าทอีบัจนของหมอหนุ่มเจ้าส�าราญ

“พอเถอะผงิเจี้ยน” เสยีงทุ้มทรงอ�านาจเอ่ยไม่ดงันกั แต่สามารถเรยีก

ความสงบให้กลบัคนืมาได้โดยพลนั พอเหน็ผูถ้กูเอ่ยชื่อหนัมามองเขากเ็อ่ยต่อ 

“ไหนๆ เจ้าก็ตั้งใจเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเขาอยู่แล้ว ก็ช่วยพาเจ้าหนูนี่กลับขึ้น

เตยีงแล้วตรวจดูอาการให้สกัหน่อยเถดิ”

ค�าแนะน�ากึ่งสั่งที่ได้ยนิท�าเอาผูม้จีติเมตตาถงึกบัยนืทื่อพดูไม่ออก ส่วน

คนปากเก่งกถ็งึกบัหน้าตื่นขึ้นมาเลก็น้อย 

จะให้เจ้าคนหล่อเสียเปล่าผู้นี้น่ะหรือมาดูอาการนาง... คิดได้ดังนั้น 
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คนเจบ็กร็บีโวยวายร้องห้าม เมื่อเหน็ผูท้ี่เพิ่งปะทะคารมกนัเดนิตรงเข้ามาท�าท่า

จะดงึแขนนางให้ลุกขึ้นจากพื้นหน้าเตยีง

“เดี๋ยว! ช้าก่อน! ท่านอย่าได้เข้ามาคว้าจบัมั่วๆ”

คนร้องห้ามรบีขยบัมอืรวบผ้าผนืบางมาพนักายให้แน่นหนาขึ้นอกี กลวั

ว่าพอถูกฉุดให้ลุกขึ้นสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วผ้าห่มจะร่วงหล่นให้อบัอายขายหน้า

“อะไรของเจ้า” ผงิเจี้ยนมองเจ้าหนตูวัเลก็ที่ค่อยๆ ลกุขึ้นยนืด้วยตวัเอง

แล้วบ่นออกมา “เจ้านี่ช่างเรื่องมาก ร้องโวยวายเสยีงแหลม ท�ากระบดิกระบวน

ขวยอายเป็นสตรไีปได้”

ผูถู้กต่อว่าเหนบ็แนมได้ยนิดงันั้นกเ็งยมองคนพดูแล้วขมวดคิ้วนิ่วหน้า 

แม้ร่างนี้จะไม่ใช่ของตัวเอง แต่นางก็มั่นใจว่าเมื่อครู่มองไม่ผิดแน่ “ก็ข้าเป็น

สตร.ี..” 

...หรอืไม่ใช่? วูบหนึ่งที่เจ้าของร่างใหม่ชกัลงัเล อยากก้มมองใต้ผนืผ้า

เพื่อพสิูจน์ข้อสงสยัให้แน่ชดั แต่ตดิว่ายงัมสีายตาคู่หนึ่งมองมาอย่างตกตะลงึ 

อกีคู่หนึ่งจบัจ้องมองอย่างนิ่งสงบ

ได้ยนิถ้อยค�าประกาศความจรงิจากเจ้าหนูตวัเขยีว ผงิเจี้ยนกห็นัไปมอง

ผู้ที่เอ่ยเรยีกคนในห้องนี้ว่า ‘เจ้าหน’ู สายตาเขาเรยีกร้องหาค�าชี้แจงเพื่อไขความ

กระจ่าง

“ข้าเองกไ็ม่รู ้หานคนุมไิด้รายงานเรื่องนี้ต่อข้า” จนิหย่งเฉนิตอบอกีฝ่าย

ดว้ยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย หาได้เป็นเดอืดเป็นร้อนอนัใด ก่อนหน้าเป็นเขาที่ไม่ได้

สนใจถามถงึ ส่วนองครกัษ์หน้าเดยีวผู้สงวนถ้อยค�ากค็งคดิว่าไม่ใช่เรื่องส�าคญั

อนัใดจงึไม่ได้รายงาน

บรุุษเจ้าเสน่ห์ผูช้ื่นชอบหลงใหลในความอ่อนหวานนุ่มนวลของมวลหมู่

นาร ีมหีรอืจะกระท�าหยาบคายกบัสตรไีด้โดยไม่รู้สกึละอายใจ พอรู้ว่าอกีฝ่าย

ไม่ใช่เด็กชายตัวเหม็น แต่เป็นเด็กหญิงผู้หนึ่ง แม้จะห่างไกลจากค�าว่าดรุณี

น้อยผู้งดงามอ่อนหวานไปมาก แต่สีหน้าและน�้าเสียงของหมอหนุ่มหน้าหยก 

กย็งัแปรเปลี่ยน ฟังดูสุภาพอ่อนโยนขึ้นหลายส่วน



เถียนเมิ่ง
33

“เอ่อ... แม่หนูน้อย ต้องขอโทษที่เมื่อครู่คุณชายเช่นข้าเสยีกริยิากบัเจ้า

แล้ว”

การพลกิลิ้นผนัสหีน้าของเขาท�าเอาผู้ที่ถูกเรยีกว่า ‘แม่หนูน้อย’ มองตา

ปรบิๆ ก่อนเอ่ยตอบกลบัทั้งที่งุนงงไม่หาย “เอ่อ... มเิป็นไร... ข้าไม่ถอืสา”

“เช่นนั้นให้ข้าช่วยดูอาการของเจ้าเป็นการไถ่โทษเถดิ”

“ท่านเป็นหมอหรอื” ดวงตาช�้าบวมข้างหนึ่งที่ไม่รู้ว่าถูกท�าร้ายด้วยหมดั

หรอืท่อนไม้หรี่มองอย่างไม่วางใจ

ผู้ถูกแคลงใจเห็นแล้วก็รีบกล่าวแนะน�าตน น�้าเสียงเจือรอยหงุดหงิด 

ที่ไม่ได้ดั่งใจเล็กน้อย ต้องโทษเจ้าเด็กตาใสผู้นี้ที่ท�าให้เขารักษามาดคุณชาย 

ผู้อ่อนโยนได้ยากเยน็นกั

“ข้า หมอผิงเจี้ยน ศิษย์เอกของท่านหมอเทวดาซือเค่อ ผู้มีชื่อเสียง 

เลื่องลอืไปไกลกว่าเจด็แคว้น หากเจ้ายงักล่าวว่าไม่รูจ้กั ข้าคงต้องถามเจา้แลว้

ว่ามาจากรูใต้ดนิหรอืถ�้าไร้ผู้คนแห่งหนใด”

“เอ่อ... อ๋อ! ท่านหมอเทวดานั้นข้าย่อมรู้จกัด”ี ผู้ที่ไม่เคยได้ยนิชื่อและ

ไม่เคยรู้จกั พยกัหน้าหงกึๆ กล่าวปดตามน�้าหน้าตาย

เมื่อผิงเจี้ยนวางท่าจะเข้ามาช่วยรักษา ปุณณมาสในร่างเด็กหญิงวัย 

สบิเอด็สบิสองที่คนยคุสมยันี้นบัว่าเป็นวยักึ่งเดก็สาว ปีนกลบัขึ้นไปนั่งห้อยขา

ที่ข้างเตยีง ก่อนยื่นมอืข้างหนึ่งไปให้เขาตรวจชพีจร เพยีงไม่กี่พรบิตาหมอหนุ่ม

กม็สีหีน้าเครยีดเคร่งจรงิจงั

“ดูจากภายนอกแล้วไม่รู้เลยว่าอวัยวะภายในของเจ้าบอบช�้าสาหัสถึง

เพียงนี้ ผู้ลงมือกับเจ้าช่างโหดเหี้ยมนัก” ผิงเจี้ยนทั้งสงสารและนึกชื่นชมใน

ความอดทนของนางนักที่ไม่ร้องครวญครางให้ได้ยิน เขาถึงกับช่วยถ่าย

ลมปราณกระแสหนึ่งไปช่วยเยยีวยาอวยัวะภายในที่บาดเจบ็ มใิห้เดก็หญงิผู้นี้

ทรมานกบัความเจบ็ปวดเกนิไปนกั

“แล้วข้าจะจดัยาบ�ารุงให้ ส่วนบาดแผลภายนอก เฮ้อ...! ผู้ที่พอกยาให้

เจ้าชา่งไร้ศลิปะในการรกัษา” หมอหนุม่ฝีมอืดส่ีายหน้าเอ่ยวจิารณ์ผูอ้ื่นหน้าตา
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เฉย ก่อนจะเอื้อมมอืไปแกะผ้าพนัแผลบนศรีษะเลก็ออกอย่างระมดัระวงั

“ยังดีที่ฝีเข็มไม่เลวร้ายเกินไปนัก จากนี้ถ้าเจ้าไม่อยากเป็นเจ้าหนู 

ตวัเขยีวให้ผู้คนขบขนั และไม่อยากมแีผลเป็นตดิกายกใ็ช้ยาตลบันี้แทนเสยี”

มอืเลก็ผอมยื่นไปรบัตลบัยาที่เขาล้วงออกมาจากแขนเสื้อ เงยหน้ามอง

ใบหน้าหล่อเหลาที่ยามนี้ไม่ได้หน้าตาดีเสียเปล่าอีกแล้ว ดวงตากลมฉายแวว

ส�านกึบุญคุณ

“ขอบคุณท่านหมอผงิเจี้ยน” นางกล่าวอย่างมมีารยาท

ผงิเจี้ยนคลี่ยิ้มพยกัหน้ารบั ก่อนจะละจากสายตาบรสิุทธิ์เปิดเผยของ

เดก็น้อยไปยงัเส้นผมที่ขาดแหว่งแล้วนิ่วหน้า “แต่ผมของเจา้... ต่อให้เร่งบ�ารงุ

อย่างไรกต็้องใช้เวลา อดทนรอสกัหน่อยกแ็ล้วกนั”

เห็นแววตาและสีหน้ารับไม่ได้ของเขาแล้ว เจ้าของทรงผมที่ไม่เหมือน

ใครและไม่มผีู้ใดกล้าเหมอืนกอ็ยากเหน็สภาพตวัเองนกั แต่ใบหน้าเลก็ตหีน้า

ยุ่งได้ไม่นานกต็้องแหงนมองร่างสูงตระหง่านในชุดด�าทะมนึที่ก้าวมาหยุดตรง

หน้า แล้วโยนค�าถามชวนยุ่งยากใจมาให้อย่างปุบปับ

“เจ้าชื่อแซ่อะไร และเป็นใครมาจากไหน เหตใุดจงึถูกพวกเขารมุท�าร้าย”

จนิหย่งเฉนิเฝ้ามองอย่างจบัสงัเกต ‘ของเกบ็ตก’ ของตนอยูน่าน ดจูาก

ภายนอกแล้วเดก็น้อยผู้นี้ไม่ต่างจากขอทานเร่ร่อนอดอยาก ร่างกายจงึได้เลก็

แกรน็ซบูผอม ผวิพรรณแห้งลอกหยาบกร้าน แต่แววตาและค�าพดูค�าจาในยาม

โต้ตอบผูค้นแม้จะดกูร้าวกล้าไปบ้าง แต่กไ็ม่เหมอืนเดก็ที่ขาดการอบรมสั่งสอน

ค�าถามของบุรุษชุดด�าคงจะตอบง่าย หากจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างชวน

เวทนานี้ไม่ใช่หญงิสาวต่างถิ่น ที่จนป่านนี้กย็งัจบัต้นชนปลายไม่ถูก... ระหว่าง

ที่นางก�าลงัครุ่นคดิหาค�าตอบ จู่ๆ กค็ล้ายได้ยนิเสยีงกระซบิวิ่งวนในหวั ครั้น

นางมุ่งควานหาที่มาอย่างประหลาดใจ เสยีงขานตอบอนัลกึลบักพ็ลนัชะงกังนั

ลงตรงนั้น

“ข้า...ข้าชื่อไฉ่ชนุ เป็นขอทานไร้บ้าน เร่ร่อนอยู่ในตลาด” เสยีงแหบแห้ง

เอ่ยออกไปเท่าที่จบัความได้



เถียนเมิ่ง
35

“ขอทานน้อยไฉ่ชุนงั้นหรอื แล้วเจ้าไปท�าอะไรเข้า คนพวกนั้นจงึท�าร้าย

เจ้า หมายเข่นฆ่าให้ตายเช่นนั้น”

ผู้มีนามใหม่ว่าไฉ่ชุนพยายามคิดทบทวนอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่มีเสียง 

ผีพรายกระซิบดังมาให้ได้ยินอีกแล้ว คิดอยู่นานจนหน้ายุ่งก็มีแต่ความเงียบ 

จนคนรอค�าตอบต้องถามย�้าเสยีงเข้มปนข่มขู่อยู่ในที

“ว่าอย่างไร! เหตุใดจงึเงยีบไป หรอืแท้จรงิแล้วเป็นเจ้าที่กระท�าความ

ผดิอนัใดมา จงึต้องถ่วงเวลาเพื่อปั้นแต่งค�าโป้ปด”

ค�าหยั่งเชงิยดัเยยีดข้อกล่าวหาเรยีกให้คนตวัเลก็เงยหน้ามองผู้ยิ่งใหญ่

ตาขวาง ไม่เลี่ยงหลบแววตาค้นคว้าจับพิรุธที่ข่มให้ใจสั่น ครู่หนึ่งก็เอ่ยตอบ

ออกมาในที่สุด “ข้าจ�าไม่ได้”

“จ�าไม่ได้งั้นร”ึ จนิหย่งเฉนิหรี่ตาลงว่าไม่เชื่อ แววตาฉายค�าขู่ว่า ‘อย่าริ

โกหก’

“ข้าจ�าไม่ได้จริงๆ” ข้อนี้นางไม่ได้โกหก แต่เพื่อให้เขาเชื่อถือจึงต้อง 

ป้ันน�้าเป็นตวัต่อไปอกีสกัประโยคสองประโยค “อาจเป็นเพราะศรีษะถูกท�าร้าย

จนบาดเจบ็สาหสั สมองกระทบกระเทอืนจนเลอะเลอืน ความทรงจ�าบางส่วน

จงึสูญหาย”

“ฮึ! ช่างเป็นขอทานที่เก่งกาจ สามารถวินิจฉัยโรคให้ตนเองได้” จิน- 

หย่งเฉนิยงัจ้องจบัผดิไม่วางตา

“เอ่อ... ข้าเพยีงพูดไปตามที่เคยได้ยนิมา ในตลาดมผีู้คนมากมาย มี

เรื่องราวเข้าหูข้าเยอะแยะ... โรคที่ข้าพูดนี้ย่อมมีจริง ใช่หรือไม่ท่านหมอผิง-

เจี้ยนผูเ้ก่งกาจ” นางหนัไปคว้าแขนชายหน้ายิ้มพลางเขย่า เร่งถามด้วยถ้อยค�า

ประจบ

ผงิเจี้ยนมองสายตากึ่งขอร้องกึ่งบงัคบัหาพวกจากขอทานน้อยแล้วกน็กึ

ขันนัก แต่ใจหนึ่งก็เห็นใจคนเจ็บจึงยอมพยักหน้า แล้วเอ่ยปากช่วยให้นาง

รอดพ้นจากการคาดคั้นของบุรุษหน้าเคร่ง

“อาการเช่นนี้ย่อมม ีเพยีงแต่มใิคร่พบเจอบ่อยนกั”



36
หย่งเหิง มิมลายสิ้นสูญ

จนิหย่งเฉนิหรี่ตามองคนทั้งสอง แววตาฉายเจตนาไม่ดนีกั ต่อมากเ็อ่ย

ถ้อยค�าแล้งน�้าใจด้วยเสียงเรียบ “ในเมื่อข้าหวังปากค�าเกี่ยวกับคดีท�าร้ายคน

จากเจ้าไม่ได้ คนไร้ประโยชน์เช่นนี้จะช่วยเหลอืให้ที่พกัพงิต่อไปกเ็สยีเปล่า เช่น

นั้นกจ็งออกไปจากเรอืนข้า กลบัไปสู่ที่ของเจ้าเสยี”

คนไร้ประโยชน์เบกิตามองสหีน้าจรงิจงัของผู้เอ่ยขบัไล่ไสส่ง ในสมอง

น้อยๆ ที่ไม่ได้เลอะเลอืนอย่างค�าโกหกมคีวามคดิแล่นเรว็จี๋ หากนางต้องกลบั

ไปเร่ร่อนอยูด้่านนอก คงไม่ใช่แค่ตกระก�าล�าบากกบัการเป็นขอทานไร้บ้านเพยีง

เท่านั้น หากคนพวกนั้นผ่านมาเจอแล้วนึกอยากออกก�าลังไล่กวดไล่ฆ่านาง 

ขึ้นมาอกีเล่า!

ผงิเจี้ยนก�าลงัขยบัปากจะช่วยพดูให้เดก็น้อย แต่กลบัมสีายตาดุดนัตวดั

มองมา ห้ามไม่ให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยว เมื่อไม่อาจขัดบุรุษผู้นี้ได้ เขาจึงต้องยืน

มองอยู่เงยีบๆ

“นายท่านผู้สูงส่ง เปี่ยมด้วยเมตตาบารม.ี..”

เสยีงเลก็ใสเสยีงหนึ่งเริ่มต้นเจรจา เรยีกขานเยนิยอเสยีจน ‘นายท่าน 

ผู้สูงส่ง’ มุมปากกระตุก แต่เจ้าของศีรษะเล็กที่ก้มหน้านอบน้อมมีหรือจะได้

เหน็ ยงัคงเอื้อนเอ่ยวาจาต่อไป

“ไหนๆ ท่านกย็ื่นมอืเข้ามาช่วยเหลอืเดก็ตาด�าๆ เช่นข้าแล้ว ได้โปรด

ช่วยเหลือต่อไปให้ตลอดรอดฝั่งเถิดนะเจ้าคะ การให้ทานต่อชีวิตนับเป็นการ

สร้างบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่นกั และถงึแม้วนันี้ผู้น้อยจะจ�าความไม่ได้ แต่วนั

ข้างหน้ายังมีโอกาสฟื้นคืนความทรงจ�ากลับมา ถึงวันนั้นย่อมมีค�าอธิบายดีๆ 

ให้แก่นายท่านผู้ประเสรฐิเลศิล�้าแน่นอนเจ้าค่ะ”

ถ้อยค�าเพื่อเอาตวัรอดนั้นฟังแล้วช่างประจบสอพลอจนน่าชงิชงั แต่ขณะ

เดียวกันก็เป็นการเสแสร้งบีบเสียงอ่อน ท�าตัวอ่อนน้อมอย่างเปิดเผยใสซื่อ 

ไร้ซึ่งมารยา มองแล้วช่างขัดแย้งเสียจนน่าขัน ส่งผลให้แววตาของบุรุษผู้

เคร่งขรมึปรากฏร่องรอยคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มขึ้นมา

ผงิเจี้ยนมองสหีน้าแววตาของผูท้ี่ภายนอกยงันิ่งเฉยข่มขวญัเจ้าขอทาน
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น้อย เขาหยั่งรู้อนาคตโดยไม่ต้องเล่าเรียนศาสตร์การท�านายเลยว่าเด็กน้อย 

ผู้นี้ ต่อไปคงมไิด้เป็นเพยีงขอทานอกีแล้ว

ความช่างเจรจาแฝงรอยฉลาดเฉลียวรู้ความเกินวัย การหาทางเอาตัว

รอดอย่างไม่ยอมแพ้หรือยอมรับชะตากรรมง่ายๆ นั้น ได้ดึงดูดความสนใจ

จากบุรุษผู้นี้จนไม่คดิปล่อยคน

แต่คนเอาตัวรอดสุดชีวิตยังคงไม่รู้เรื่องรู้ราว จึงยกเหตุผลเอ่ยอ้าง 

ต่อไปไม่หยุด

“อกีอย่างหนึ่ง... ผู้น้อยกต็วัแค่นี้ รบัรองวา่กนิไม่มาก ไม่สิ้นเปลอืงข้าว

ปลาอาหารมากมายนกั ซ�้ายงักตญัญูรู้คุณคนเป็นที่สุด ย่อมต้องขยนัขนัแขง็

ท�างานท�าประโยชน์ให้นายท่านผู้สูงส่งได้ไม่มากกน็้อยนะเจ้าคะ”

“ด!ี”

เสียงทุ้มก้องกังวานค�าเดียวนั้นเรียกให้ไฉ่ชุนผู้เอาแต่ก้มหน้านบนอบ

เงยขึ้นมอง แววตาเปล่งประกายรอค�าพูดต่อไปของเขาอย่างใจจดจ่อ

“เจ้าพูดว่าจะท�างานให้ข้าเป็นการตอบแทนเรื่องที่พักพิงและอาหาร 

ใช่หรอืไม่” เสยีงคาดคั้นที่คาดเดาอารมณ์ไม่ได้เปล่งออกมาจากรมิฝีปากคู่บาง

อย่างเฉยีบขาด

“เจ้าค่ะ” ผูท้ี่ยงัไม่รูช้ะตาตวัเองรบีรบัค�าไปก่อน ยามนี้ขอแค่ไม่ต้องออก

ไปเสี่ยงตายข้างนอกกพ็อแล้ว

“ดมีาก! ถ้าเช่นนั้นจงมารบัใช้ข้าโดยไม่รบัค่าแรงอย่างที่ตั้งใจไว้เถดิ เจ้า

ไฉ่ชุนน้อย... เจ้าอายุเพยีงเท่านี้ แต่กลบักตญัญูรู้คุณนกั”

ค�ากล่าวนั้นท�าให้คนยอมทุกอย่างในคราแรกชะงักและรู้สึกสังหรณ์

แปลกๆ สีหน้าแววตาของเขาในยามเรียกชื่อและเอ่ยชมคล้ายเอ็นดูหนึ่งส่วน 

เยาะหยนัเก้าส่วนนั้น มองแล้วช่างไม่น่าไว้วางใจเอาเสยีเลย

เจ้าไฉ่ชุนน้อยชักนึกสงสัยนิดๆ แล้วว่าตนคิดน้อยเกินไปหรือไม่ ที่ 

ตอบรับงานไร้เงินแลกกับที่พักพิงของนายท่านผู้เดาใจยาก แถมนางยังนึก 

ไม่ถูกชะตาขึ้นมาตั้งแต่แรกพบกบัคนผู้นี้
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ในคืนนั้น หานคุนที่ยึดถือหลักจารีตชายหญิงมิอาจร่วมห้องจึงได ้

เสยีสละเตยีงนอนของตนให้เดก็หญงิได้พกัรกัษาตวั แล้วไปคอยเฝ้าผู้เป็นนาย

อยู่นอกเรอืนมาถงึสองคนื ในที่สุดเขากไ็ด้ห้องนอนของตนคนืมา ส่วนเจ้าตวั

ภาระถูกย้ายไปพกัที่ห้องนอนเลก็อกีฝั่งหนึ่งของห้องนอนใหญ่ ซึ่งมไีว้ส�าหรบั

ให้บ่าวรบัใช้ส่วนตวัของเจ้าของเรอืนพกั

“กลิ่นอะไรหอมนกั”

ไฉ่ชุนท�าจมูกฟุดฟิดไปมาพลางสูดกลิ่นหอมเย็นจางๆ เข้าไปอย่าง

ชอบใจ นางคิดว่ากลิ่นสมุนไพรบนตัวจะท�าให้จมูกสูญเสียการรับกลิ่นอื่นๆ 

รอบกายไปแล้วเสยีอกี

“กลิ่นเครื่องหอมน่ะ” ป้าเซนิตอบสั้นๆ หากให้เจ้าของห้องคนใหม่รู้ว่า

เป็นกลิ่นธปูเรยีกวญิญาณที่คณุชายเฉนิใช้เรยีกปลกุแม่นางผู้หนึ่งที่เสยีชวีติใน

ห้องนี้ เกรงว่าจะหวาดกลวัจนหลบัไม่ลงเสยีเปล่าๆ

ภรรยาหลงจู๊จดัการให้สาวใช้สองคนช่วยปูฟูก จดัเตรยีมของใช้ให้เดก็

รับใช้คนใหม่ตามค�าสั่งของคุณชายเฉิน จนเรียบร้อยแล้วก็หันไปมองผู้ที่ยืน

จดๆ จ้องๆ คล้ายอยากช่วยแต่ไม่รูจ้ะเริ่มจากจดุใด หญงิวยักลางคนยิ้มอย่าง

ใจดใีห้แล้วเอ่ยสั่งความ

“วนันี้เจ้าพกัผ่อนเสยี พรุ่งนี้ยงัต้องรบีตื่นมายกน�้า ยกส�ารบัอาหารเช้า 

และท�างานรบัใช้นายท่านอกี”

“ข้าทราบแล้ว ขอบคุณท่านป้าเซนิ” ไฉ่ชุนยิ้มกว้างตอบ ทั้งยงัเผื่อแผ่

ไปถึงหญิงสาวอายุราวสิบหกสิบเจ็ดทั้งสองที่มักมองมาแล้วยิ้มน้อยๆ ไฉ่ชุน

คดิว่าพวกนางดูท่าทางจติใจด ีน่าคบหาทเีดยีว

จนคนทั้งสามออกจากห้องไปแล้ว ไฉ่ชุนในชุดบ่าวตัวหลวมโพรกที่ 

ส่งให้ร่างที่สูงไม่ถึงหกฉื่อ1  ยิ่งดูเล็กจ้อยก็หันซ้ายหันขวา เดินหยิบจับและ

ส�ารวจข้าวของไปทั่วห้องพกั ก่อนจะมาหยุดตรงหน้าอ่างน�้าที่วางอยู่บนชั้นไม้

1 เป็นหน่วยวดัระยะของจนีโบราณ โดยที่ 1 ฉื่อ เท่ากบั 10 นิ้วจนี หรอืประมาณ 22.7 - 23.1 

เซนตเิมตร



เถียนเมิ่ง
39

ข้างปลายเตยีง ข้างๆ มผี้าขาวผนืบางหลายผนืพบัซ้อนกนัไว้

แม้เวลานี้จะอ่อนเพลยีและอยากนอนพกัอย่างยิ่ง แต่อย่างไรนางกต้็อง

ล้างหน้าล้างตาท�าความสะอาดเนื้อตวัที่เหนยีวเหนอะหนะให้เรยีบร้อยเสยีก่อน

แต่ว่าก่อนจะท�าสิ่งนั้น... นางต้องคลี่คลายสิ่งที่ค้างคาใจเป็นที่สุด 

เสียก่อน นางอยากรู้นักว่ารูปร่างหน้าตาของขอทานน้อยที่ตนจับพลัดจับผลู 

เข้ามาอาศยัในร่างนี้เป็นเช่นไร

ด้วยในห้องนี้ไม่มคีนัฉ่อง ไฉ่ชนุจงึต้องยกเก้าอี้ไม้ตวัเลก็มาวางตรงหน้า

ชั้นที่สูงราวอก แล้วก้าวขึ้นไปยนืเขย่ง ชะโงกหน้ามองเหนอือ่างไม้ใบเลก็

พรบิตาต่อมานางกต็้องผงะตกใจจนร้องลั่น ทั้งยงัสะดุดเก้าอี้ล้มหงาย

หลงักบัภาพที่เหน็

แสงสว่างวบัแวมจากตะเกยีงเพยีงดวงเดยีวในห้องสะท้อนกบัผวิน�้าเป็น

ภาพสยองขวญัเกนิเตรยีมใจรบั ทั้งใบหน้าบูดเบี้ยวเขยีวคล�้า ดวงตาข้างหนึ่ง

บวมปดูแทบไม่เหน็ลกูตา ที่ทเุรศทรุงัที่สดุคงเป็นเส้นผมที่ถูกกล้อนทิ้งจนขาด

แหว่งสั้นกุดไปครึ่งแถบ

เมื่อรวมเข้ากบัเนื้อตวัเขยีวปี๋ที่ได้เหน็ไปแล้วก่อนหน้า... สรุปว่าทั้งเนื้อ

ทั้งตวัไม่มตีรงไหนที่ดูได้!

ไฉ่ชุนนั่งกุมศีรษะส่งเสียงคร�่าครวญอย่างรับตัวเองไม่ได้ รู้สึกอับอาย

ขายหน้าเหลอืทน เพิ่งเข้าใจลกึซึ้งถงึเสยีงหวัเราะ รอยยิ้มขบขนั และแววตา

เจอืยิ้มของผู้คนที่พบเหน็ตนกต็อนนี้เอง

ทว่าไม่ทนัไร จู่ๆ ประตูห้องกถ็ูกเปิดผางเข้ามากะทนัหนั จนนางต้อง

หนัไปมองอย่างตกใจ

จนิหย่งเฉนิยกมอืห้ามหานคนุที่พุง่ตวัตดิตามมาเพราะคดิว่ามเีหตรุ้าย 

ใช้สายตาสั่งให้เขารออยูด้่านนอก ก่อนจะสะบดัชายชดุยาวยกเท้าก้าวข้ามธรณี

ประตูเข้าไปในห้องนอนเลก็ นยัน์ตาคมกรบิกวาดมองไปรอบห้อง แล้วหยุด

ลงตรงร่างที่นั่งกองอยู่บนพื้นห่างจากปลายเท้าไปไม่กี่ก้าว
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“เจ้าเป็นพวกชอบก่อกวนความสงบหรอืไร!” เขาชกัสหีน้าร�าคาญขณะ

กล่าวต�าหนเิสยีงเข้ม

หนแรกที่พบเจอก็ร้องตะโกนไฟไหม้ปลุกผู้คน หนที่สองก็กลิ้งหล่น 

จากเตยีงร้องโอดโอยให้ต้องเข้าไปด ูและหนนี้... ดทู่าเดก็รบัใช้คนใหม่ของเขา

จะนยิมชมชอบการนั่งกองอยู่กบัพื้นเสยีจรงิ

ไฉ่ชุนช้อนตาขึ้นมองเจ้าของร่างในชุดสีด�าทะมึนที่ก้าวเข้ามา สายตา

แหลมคมดุจเหยี่ยวจ้องเหยื่อจากบนฟ้าคู่นั้นได้ปลุกเร้าความรู้สึกมากมายให้

ปะทขุึ้นกลางอก หวัใจพลนัเต้นแรงด้วยความเกลยีดชงัแค้นเคอืงอย่างรนุแรง

โดยไร้ที่มาที่ไป ซ�้ายงับบีหวัใจให้เจบ็ปวดทรมานน่าแปลกนกั

ประกายตาแข็งกร้าวบนใบหน้ายับเยินนั้นพาให้คนมองแปลกใจจน 

คิ้วกระตุก ทั่วร่างแผ่กลิ่นอายอนัตรายเมื่อคดิว่าอกีฝ่ายอยากลองดี

“นั่นคือสายตาที่ใช้มองผู้มีพระคุณของเจ้ารึ ตกลงแล้วเจ้าตั้งใจจะอยู ่

ที่นี่ต่อเพื่อตอบแทนคุณข้า หรอืจ้องหาโอกาสท�าร้ายข้ากนัแน่”

ยามนี้เจ้าของสายตาจงึเพิ่งรูส้กึตวัว่าเมื่อครูจ่ติใจของตนลอยคว้าง สอง

ตาก็มองจ้องเขาเขม็งราวกับต้องการหาเรื่องใส่ตัว... ทันทีที่รู้เช่นนั้น ไฉ่ชุน 

คนใหม่ก็กะพริบตาถี่ๆ ช่วงชิงการควบคุมสีหน้าและแววตาคืนมาจากบางสิ่ง

ข้างในกาย ก่อนจะหลุบตาก้มหน้าลงพลางกล่าวแก้ตวั

“ผู้น้อยมิกล้า... นายท่านคงมองผิดไปแล้ว ต้องโทษแสงไฟในห้องที่

นอ้ยนดิเกนิไป” บอกไปแล้วนางกไ็ด้ยนิเสยีงหวัเราะขึ้นจมกู ตามมาด้วยเสยีง

เรยีบเยน็ที่เอ่ยบอกข้อสนันษิฐาน

“ฮึ! ข้าคิดว่าข้ารู้แล้ว อาจเป็นเพราะแววตาหาเรื่องใส่ตัวของเจ้านี่เอง

กระมงัที่กระตุ้นให้ผู้คนคนัไม้คนัมอื อยากลงมอืกบัเจ้าให้หนกั”

ไฉ่ชุนได้ยินแล้วก็เหลือบมองมือเรียวยาวที่อยู่ใต้แขนเสื้อของอีกฝ่าย

ทนัท ีดวู่าก�าลงัก�าเป็นหมดัและอยากจะซดันางให้หายคนัไม้คนัมอืหรอืไม่ เมื่อ

เหน็ว่ามนัยงัเหยยีดปล่อยอยู่ข้างตวัตามปกตกิโ็ล่งใจไปเปลาะหนึ่ง

“อย่าได้ก่อเรื่องใดรบกวนยามราตรีของข้าอีก และพรุ่งนี้เมื่อข้าตื่นมา
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ต้องมนี�้าร้อนไว้ล้างหน้าทนัท ีเข้าใจหรอืไม่” จนิหย่งเฉนิออกค�าสั่งกบัร่างที่นั่ง

ก้มหน้าห่อไหล่คอย่นให้คนเหน็สงสาร เสยีแต่ไม่ได้ผลกบัเขา

“เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ” ไฉ่ชนุรบีรบัค�า แต่ไม่ทนัไรกเ็งยหน้าขึ้นถามต่อ “แล้ว

ปกตนิายท่านตื่นนอนยามใดหรอืเจ้าคะ”

“ยามใดก็ยามนั้น” เขาตอบเหมือนไม่ตอบแล้วก็เตรียมจะสะบัดกาย

จากไป แต่ถูกเดก็รบัใช้เจ้าปัญหาเรยีกรั้งไว้เสยีก่อน

“เดี๋ยวส!ิ เดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะ ไม่รู้เวลาตื่นเช่นนี้ แล้วข้าจะเตรยีมน�้าร้อน

ให้ท่านถูกเวลาได้อย่างไรเล่า” ผู้ไม่เคยเป็นสาวใช้ประท้วง

“นั่นมใิช่ปัญหาของข้า” ผูท้ี่ยงัหนัหลงัให้กล่าวไม่ไยด ีซ�้ายงัทิ้งค�าขูข่วญั

ก่อนจากอกีด้วย “แต่ถ้าเจ้าชกัช้าหรอืท�าให้ข้าพอใจไม่ได้ คงไม่ต้องบอกกระมงั

ว่าคนไร้ประโยชน์สมควรมจีุดจบเช่นไร”

ไฉ่ชนุได้แต่นั่งจ้องแผ่นหลงักว้างเคลื่อนห่างไปอย่างเคอืงใจนกั เมื่อเขา

ลับตาแล้วก็ลุกขึ้นไปปิดประตูที่คนแล้งน�้าใจเปิดค้างไว้ บ่นงึมง�ากับนายท่าน 

ผู้เดาใจยาก และโชคชะตาอนัแสนประหลาดของตน

“เฮอะ! ถือว่าท่านหล่อเหลายิ่งใหญ่นักหรือ ถึงได้วางก้ามเอาแต่ใจ

ตนเองเพียงนี้ ช่างเป็นนายที่ไร้เหตุผล ไร้ความเห็นใจลูกน้องอย่างจริงแท้ 

เฮ้อ... เมอืงกป็ระหลาด ผู้คนกป็ระหลาด ข้าจะพอพูดจาปรกึษาเรื่องนี้กบัใคร

ได้บ้างหนอ” นางบ่นไปพลางขยบัมอืถอดชุดตวัโคร่งออก แต่แล้วกต็้องชะงกั 

หมุนตัวไปมองประตูห้องที่หาความแข็งแรงไม่ได้ มองซ้ายมองขวาหาอะไร 

บางอย่าง ก่อนจะออกแรงลากเก้าอี้มพีนกัตวัหนึ่งไปตั้งขวางไว้

“ห้องนอนของข้าแท้ๆ แต่ความเป็นส่วนตวัไม่มสีกันดิ ผู้ใดจะบกุเข้ามา 

สวนสนามกนักเ็ข้ามาได้ตามใจ” เสยีงเลก็ใสยงัคงบ่นไม่หยุดระหว่างที่เชด็ตวั

ช�าระคราบเขยีวเหนยีวเหนอะ พอตวัสะอาดแล้วกท็ายาขี้ผึ้งบางเบากลิ่นหอม 

อ่อนๆ ลงไปแทน ต่อมาผู้ที่เริ่มสงบใจลงก็เริ่มคิดใคร่ครวญกับชีวิตของตน

อย่างจรงิจงั

ตราบใดที่ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ ไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่าภายนอกนั้นมี 
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สิ่งใดรออยู่ อย่างไรนางกจ็ะขอเกาะชายผ้าด�าของนายท่านผู้นี้เอาไว้ให้มั่นก่อน

กแ็ล้วกนั

แล้วต้องท�าตวัเช่นไรเล่า จงึจะสร้างความพงึพอใจให้เขาได้

ผู้มาจากแดนไกลยังคงครุ่นคิด ถึงกับพกพาอาการขมวดคิ้วนิ่วหน้า 

ตามตดิไปถงึห้วงฝัน 

ในความฝันนั้น... นางก�าลงันั่งกอดขนัใบหนึ่ง เสื้อผ้าเนื้อบางปะตรงนั้น

ชุนตรงนี้ไม่ได้ช่วยบรรเทาความเหนบ็หนาวได้เลย หลายร่างในวยัใกล้เคยีงกนั

ที่นั่งอยู่ข้างก�าแพงคฤหาสน์เบยีดกายเข้าหากนัหวงัถ่ายทอดไออุ่น สองตามอง

จ้องไปยงัประตูไม้สแีดงบานใหญ่อย่างรอคอย

กระทั่งได้เวลาที่ประตูบานนั้นเปิดออก เหล่าคนผู้อดอยากหวิโหยกร็บี

ขยบัตวัลกุขึ้นกรกูนัเข้าไปหา เสยีงตะโกนสั่งจากบ่าวชายของคฤหาสน์นั้นคอย

บอกให้เข้าแถว ผู้ใดแตกแถวจะไม่ได้รบัการแจกอาหาร

เท้าเลก็ก้าวไปทลีะก้าว แถวข้างหน้ากห็ดสั้นลงเรื่อยๆ

จนในที่สุดขันในมือขอทานน้อยก็ยื่นออกไปรอรับข้าวต้มร้อนๆ แต่

ปรมิาณครึ่งขนัที่ได้น้อยนดิกว่าทกุครั้ง ท�าให้ต้องเงยหน้ามองคนตกั เสยีงเลก็

ใสถามออกไป

‘ได้เท่านี้เองหรอื... พี่สาวคนงามเล่า ท�าไมนางไม่มาแจกอาหาร’

หลายครั้งก่อนหน้านี้เป็นพี่สาวคนงามนางหนึ่งออกมาตักอาหาร นาง

มกัจะเพิ่มปรมิาณให้แล้วบอกว่า ‘เจ้าตวัเลก็ ต้องกนิเยอะๆ’ ครั้งนี้ขอทานน้อย

จงึตั้งความหวงัอย่างยิ่งว่าจะได้ข้าวต้มเตม็ขนัอย่างในครั้งก่อน

‘พี่สาวคนงามอนัใด พูดจาไม่รู้เรื่อง ได้รบัแล้วกร็บีไปเสยี อย่าให้ผู้ที่

รอด้านหลงัเสยีเวลา’ เสยีงกระด้างเอ่ยตอบพร้อมกบัโบกกระบวยไล่

ขอทานน้อยจึงได้แต่ประคองขันใส่ข้าวต้มออกมาด้วยใบหน้ายับย่น

อย่างผดิหวงัยิ่งนกั

เวลาผ่านไปเป็นสองสปัดาห์ สี่สปัดาห์ แปดสปัดาห์... ภาพเดมิๆ ก็ 
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เกดิขึ้นซ�้าๆ 

มือน้อยประคองขันยื่นออกไปแล้วรับข้าวต้มที่บางครั้งจางบางครั้งข้น

กลบัมา ทุกครั้งกย็งัเป็นข้าวต้มครึ่งขนัเช่นเดมิ

ยิ่งกนิไม่อิ่มกย็ิ่งคดิถงึผู้ที่เคยตกัข้าวให้นางเตม็ขนั

พี่สาวคนงามของนางหายไปไหนกนัแน่ เหตุใดจงึไม่ออกมาตกัข้าวอกี

เลย แม้กระทั่งในวนัหยดุประจ�าสปัดาห์ที่สาวใช้ผลดัเปลี่ยนกนัออกมาเดนิเล่น

ที่ตลาด นางกย็งัอุตส่าห์มองหา แต่กไ็ม่เหน็พี่สาวคนงามคนนั้นสกัคราเดยีว

ภาพฝันพลนัตดัวบู... กลายเป็นภาพจากสายตาของร่างที่นั่งรอความ

เมตตาจากผู้คนที่ผ่านไปมา

พอเห็นรถม้ามาจอดรอตรงหน้าประตูใหญ่ก็รู้ว่าจะต้องเป็นฮูหยินผู ้

ใจกว้างเตรียมออกไปไหว้พระสวดมนต์ที่ศาลเจ้านอกเมือง ขอทานน้อยรีบ

เข้าไปป้วนเปี้ยนใกล้ๆ หวังว่าถ้าฮูหยินออกมาเห็นนางเข้า อาจเมตตาสงสาร

ให้ทานแก่นางมาสกัอแีปะสองอแีปะ

มคิาดเลยว่าลมแรงสายหนึ่งจะพดัวูบมา หอบเอาฝุ่นฟุ้งปลวิตลบ รวม

ทั้งม่านประตูรถม้ายังถูกพัดจนเปิดแง้มออก เผยให้เห็นบางสิ่งที่อยู่ข้างใน 

รถม้า

‘เอ... หีบอันใดกัน ฮูหยนิจะไปค้างแรมหรือ’ ขอทานน้อยขบคดิเมื่อ

เหน็หบีไม้ใบใหญ่ตั้งขวางอยู่เกอืบเตม็รถม้า สายตาจดๆ จ้องๆ อย่างตดิใจ

สงสัย ยามนั้นเจ้าขอทานช่างสงสัยไม่รู ้เลยว่าความอยากรู้อยากเห็นเกิน

ขอบเขตก�าลงัจะชกัน�าภยัมาสู่ตน

จนกระทั่งหันไปสบตาเข้ากับสายตาชวนหนาวสะท้านของฮูหยินที่เดิน

ออกมาเหน็ท่าทางสอดส่องของนางเข้าพอดี

 



ก๊อกๆๆ... 

“ไฉ่ชุน... ไฉ่ชุน!”

เสยีงเคาะประตูกบัเสยีงตะโกนเรยีกปลุกให้ไฉ่ชุนรู้สกึตวัตื่น ในอกยงั

มคีวามรู้สกึตดิค้างมาจากความฝัน นางยกมอืขึ้นลูบอกปลอบใจตวัเอง รู้สกึ

คลบัคล้ายคลบัคลาว่าฝันถงึเรื่องส�าคญั แต่กลบัจดจ�าได้ไม่ปะตดิปะต่อ นาง

ก�าลงัจะนกึทบทวน แต่กต็้องรบีผุดลุกจากเตยีงเมื่อมเีสยีงเรยีกดงัขึ้นอกีครั้ง

“ไฉ่ชุน! ยงัไม่รบีตื่นอกี!”

“ตื่นแล้ว! ตื่นแล้วเจ้าค่ะ” นางรบีร้องตอบขณะเร่งฝีเท้าเดนิไปยงัประตู 

จากนั้นกร็บีขยบัเก้าอี้ที่ตั้งขวางไว้แล้วดงึบานประตูเปิดออกกว้าง

หน้าประตูนั้น หานคุนก�าลงัยนืกอดอกตสีหีน้าถมงึทงึ องครกัษ์หนุ่ม

กวาดตามองสภาพของตัวขี้เกียจที่หลับอุตุจนถึงยามเฉิน2 ด้วยแววตาต�าหน ิ

แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากบอกว่า ‘นายท่านรออยู่’ แล้วก็หมุนกาย

เดนิจากไป

ไฉ่ชุนที่ฉีกยิ้มผูกมิตรค้างเติ่งได้ยินค�านั้นก็พลันหน้าตื่น สลัดความ

ส�ม
เด็กรับใช้เจ้�ปัญห�

2 เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00 น. ถงึ 08.59 น. ว่า ยามเฉนิ
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ง่วงงุนทิ้งจนสิ้น ใบหน้าเลก็หนัซ้ายแลขวาเลิ่กลั่ก มองท้องฟ้าที่สว่างโร่แล้วก็

ร้องบอกกบัตนเองว่าแย่แล้ว! พร้อมกบัรบีออกวิ่งตามหลงับุรุษศลิาด�าอนัดบั

สองไป

ทนัททีี่ก้าวเข้าไปในส่วนหน้าของห้องนอนใหญ่ เสยีงราบเรยีบของบรุษุ

ศิลาด�าอันดับหนึ่งก็ตอกย�้าให้ไฉ่ชุนรู ้ชัดถึงความไม่ปลอดภัยของสถานะ 

เดก็รบัใช้ของตน

“แท้จรงิแล้วเจ้ามนัเป็นคนเชื่อถอืไม่ได้!” 

ไฉ่ชุนมองผู้ที่นั่งอยู่หลงัโต๊ะกลมที่มสี�ารบัอาหารเช้าจดัวางไว้เรยีบร้อย 

เพยีงแวบเดยีวกรู้็ได้ว่านายท่านของนางตื่นนอนนานแล้ว เช้านี้ร่างสงูสง่ายงัคง

อยู่ในชุดด�าเรียบหรูเช่นวันวาน ผมยาวด�าขลับรวบมัดไว้ครึ่งศีรษะ อีกครึ่ง

ปล่อยยาวสยายเตม็ไหล่กว้างและแผ่นหลงั นยัน์ตาคมกรบิแผ่รงัสกีดดนัอนั

เยน็เยยีบ

“ย่อมมใิช่เจ้าค่ะ...” ไฉ่ชุนท�ามอืคารวะนอบน้อม ก้มหน้าลงต�่า เอ่ยค�า

แก้ต่างด้วยเสียงอ่อยๆ “เพียงแต่เมื่อคืนผู้น้อยฝันถึงเรื่องส�าคัญในอดีต ไม่

แน่ว่าอาจจะได้เรื่องได้ราวมาแจ้งต่อนายท่าน จงึก�าลงัตั้งใจฝันต่อให้จบเจ้าค่ะ”

จินหย่งเฉินหรี่ตาลงทันทีที่ได้ฟังค�าแก้ตัวนั้น นางคิดว่าเขาเป็นเด็ก

อมมอืหลอกง่ายหรอืไร ข้ออ้างเช่นนี้กย็งัยกมาใช้ได้ เขาจงึซกัไซ้ต่อ อยากรู้

นกัว่านางจะลื่นไหลได้เพยีงใด 

“แล้วได้เรื่องส�าคญัอนัใดบ้างเล่า”

คนที่ยงัจบัความฝันได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวชะงกัไปเลก็น้อย บอกไม่ถกู

เหมอืนกนัว่าตรงจดุใดส�าคญั แต่สดุท้ายน�้าเสยีงลงัเลกเ็อ่ยตอบออกไป “เอ่อ... 

เป็นเรื่อง... เรื่องการแจกทานหน้าคฤหาสน์หลงัหนึ่งเจ้าค่ะ”

“แจกทานร?ึ ฮ!ึ ช่างส�าคญัจนคาดไม่ถงึเลยทเีดยีว” จนิหย่งเฉนิกล่าว

ประชดเสียงเย็น ในแววตาสะท้อนค�าว่า ‘ไม่ได้เรื่อง’ ชัดเจน “แม้แต่ในฝัน

ส�าคญัยงัมแีต่เรื่องไร้สาระเช่นนี้ เป็นเพราะท้องเจ้าเตมิไม่เตม็ หรอืว่าสมองเจ้า

ว่างเปล่าเกนิไปกนัแน่”
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ฟังแล้ว ผู้ที่สมองมไิด้ว่างเปล่าถงึกบัร้องลั่นในใจ

‘โอ๊ย! คนหล่ออะไรช่างปากร้าย กล่าวเหนบ็แนมได้เจบ็จี๊ดจนอยากร้อง

ซี้ดดงัๆ’

แต่ภายนอกที่แสดงออกกลับเป็นการฉีกยิ้มอย่างลุแก่โทษ เพิ่มระดับ

ความประจบประแจงจนถึงขั้นสูงสุด “นายท่านผู้สูงส่งคิดอ่านได้หลักแหลม

เฉียบคมยิ่งนัก อาจเป็นเพราะผู้น้อยหิวโหยเกินไปอย่างที่นายท่านกล่าวไว้ 

กเ็ป็นได้เจ้าค่ะ”

นางขอรบัไว้แค่ค�าว่าท้องกิ่วหวิโหย... แต่ไม่ขอยอมรบัว่าเป็นพวกสมอง

ว่างเปล่าแน่นอน

“หยุดพูดมากได้แล้ว รนิชาให้ข้า” จนิหย่งเฉนิมไิด้คล้อยตามค�าเยนิยอ

ของเดก็รบัใช้คนใหม่ น�้าเสยีงเฉยชาออกค�าสั่งแล้วหยบิผ้าอุ่นมาเชด็มอือย่าง

เชื่องช้า คอยมองท่าทางรนิชาอย่างเงอะงะไม่คุ้นชนิ แต่กไ็ม่ได้เก้กงัจนระคาย

สายตาถึงขนาดเกินทน ยังพอเห็นวี่แววว่าเคี่ยวเข็ญกันสักหน่อยก็คงจะพอ 

ใช้การได้... 

แม้ในใจจะคดิเช่นนั้น ทว่าเสยีงเข้มงวดดุดนักย็งัขู่ขวญัออกไป “หาก

พรุ่งนี้ยงัตื่นก่อนข้าไม่ได้ ข้าจะให้หานคุนจบัเจ้าโยนออกไปนอกเรอืนเสยี”

ผูท้ี่ก�าลงัเลื่อนจอกชาไปให้เขาชะงกัเลก็น้อย ก่อนจะค้อมศรีษะแล้วเอ่ย 

“ผู้น้อยทราบแล้ว ขอบคุณนายท่านที่เมตตา” ท่าทางของผู้พูดนั้นดูโล่งอก

มากกว่าจะเกรงกลวัในค�าขู่ จนเจ้าของเรอืนต้องถามออกไป

“ข้ารเึมตตา ใช่เจ้าเข้าใจว่าข้าเพยีงพูดขู่ แต่ไม่ลงมอืจรงิอย่างนั้นหรอื”

“มใิช่เช่นนั้นเจ้าค่ะ เพยีงแต่นายท่านกล่าวว่าพรุ่งนี้ ย่อมหมายถงึท่าน

ให้โอกาสข้าได้แก้ตัว ไม่ได้ขับไล่ไสส่งไปเสียตั้งแต่วันนี้ ข้าจึงกล่าวว่าท่านมี

เมตตา” ไฉ่ชุนน้อยมัวแต่สรรหาถ้อยค�ามาแจกแจง แต่กลับลืมแทนตัวว่า 

ผู้น้อยไปเสยีสนทิ

ทว่าจนิหย่งเฉนิหาได้ใส่ใจสรรพนามป้ันแต่งพวกนั้น การตคีวามค�าพดู

ของเจ้าขอทานน้อยผู้นี้ต่างหากที่ท�าให้เขาพยักหน้าช้าๆ จากนั้นก็เริ่มจับ
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ตะเกยีบกนิอาหารมื้อเช้า โดยมเีดก็รบัใช้ผู้ตั้งใจแก้ตวัคอยยนือยู่ข้างๆ หมั่น

รนิน�้าชาเตมิให้ตลอดจนไม่มคี�าว่าพร่อง

ไม่นานนักจินหย่งเฉินก็วางตะเกียบ ส่วนไฉ่ชุนก็กุลีกุจอส่งผ้าเช็ดมือ

อีกผืนให้ นัยน์ตาคมเหลือบมองคนที่ก้มหน้าจนเห็นแค่ศีรษะที่เส้นผมขาด

แหว่ง เขากระตุกมุมปากทหีนึ่ง ก่อนหยบิผ้าผนืนั้นมาเชด็มอืพลางออกค�าสั่ง 

“เกบ็ส�ารบัไปที่ครวั ข้าให้เวลาเจ้ากนิมื้อเช้าหนึ่งก้านธูป แล้วยกน�้าร้อนส�าหรบั

ชงชามาให้ข้าที่ห้องท�างาน อย่าได้ชกัช้าให้ข้าต้องรอ เข้าใจหรอืไม่”

“เจ้าค่ะ” ไฉ่ชุนผงกศีรษะรับอย่างรวดเร็ว ก่อนจะขมวดคิ้ว นึกอยู ่

ครู่หนึ่งจงึเงยหน้าขึ้นถาม “ผูน้้อยขอบงัอาจถาม... ก้านธูปของนายท่านสั้นยาว

เลก็ใหญ่เท่าใดหรอืเจ้าคะ”

ผู้ถูกถามถงึขนาดก้านธูปขงึตาใส่เจ้าเดก็หน้าซื่อตาใส ไม่ว่าผู้ใดกย็่อม

ต้องรู้ว่าเวลาชั่วหนึ่งก้านธูปนั้นสั้นยาวเท่าใด ไม่รู้ว่าเจ้าเด็กนี่แกล้งท�าตาใส 

เจตนายอกย้อนด้วยค�าถามก�ากวมส่อความนยัหรอืไม่

แววตาอนัแขง็กร้าวนั้นท�าเอาคนที่ยงัไม่ได้ค�าตอบแน่ชดัไม่กล้าถามเซ้าซี้

ต่อ ไฉ่ชุนก้มหน้าก้มตารีบเก็บจานชามลงบนถาดไม้อย่างท�าเวลา “ผู้น้อยจะ

รบีไปแล้วเจ้าค่ะ” 

ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าตนถามอะไรผิดไป ก็นางไม่รู้จริงๆ นี่ว่าชั่วหนึ่ง 

ก้านธูปนั้นเขาใช้ธูปยาวเท่าใดเป็นมาตรฐาน แล้วเวลาที่เขาให้นางนั้นยาวนาน

แค่ไหน แต่อย่างไรก็ควรเร่งรีบที่สุดเพื่อไม่ให้นายท่านผู้นี้หมดความอดทน 

จะดกีว่า

พอยกถาดก้าวเร็วๆ จนพ้นห้องนอนใหญ่มาแล้ว เด็กรับใช้หน้าใหม่ 

ก็ยืนหันรีหันขวาง ก่อนจะหันกลับไปขอความช่วยเหลือจากนายท่านที่ค่อยๆ 

ก้าวออกมาจากห้องอย่างสง่างาม

“ห้องครัวไปทางใดหรือเจ้าคะ” ถามออกไปแล้วนางก็คล้ายจะได้ยิน

เสยีงพ่นลมหายใจจากร่างสงู ก่อนเขาจะชี้นิ้วบอกทางนางด้วยสหีน้าร�าคาญใจ 

ไฉ่ชุนมองตามปลายนิ้วเขาก็เบิกตาโตขึ้นนิดๆ แค่คิดว่าต้องเดินผ่านสวนหิน
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กว้างขวางไปยังห้องครัวด้านหลังหอสุราที่เห็นอยู่ไกลๆ ก็กินเวลาไปไม่น้อย

แล้ว!

ไฉ่ชุนอดไม่ได้ที่จะหันมาขมวดคิ้วมองนายท่านอีกครา ก่อนจะสะบัด

หน้าจ�้าเดนิจากไปอย่างไม่ให้เสยีเวลา

เวลาผ่านไปไม่ถงึครึ่งก้านธปู ไฉ่ชนุที่รบีร้อนยดัซาลาเปาสองลกูใหญ่ๆ 

เข้าปากกนิจนพงุกางกเ็ดนิหิ้วกาน�้าร้อนใบใหญ่จนตวัเอยีงกลบัมา จนิหย่งเฉนิ

เหน็แล้วกส็ั่งด้วยสายตาให้นางน�าไปวางไว้บนโต๊ะชงชาด้านข้าง

“ชงชาเป็นหรอืไม่” เขาวางพู่กนัในมอืลงแล้วเอ่ยถาม

ไฉ่ชุนมองบรรดาอุปกรณ์ชงชาบนโต๊ะแล้วมุ่นคิ้ว แน่นอนว่านางชงชา

เป็น... แต่เป็นวธิแีบบเอาชาถุงน้อยใส่แก้ว เทน�้าร้อน พอได้เวลากห็ยบิถุงชา

ออก... ไม่ใช่การชงชาอย่างที่นายท่านต้องการแน่นอน

“เรยีนนายท่าน ผู้น้อยชงชาไม่เป็นเจ้าค่ะ” เจ้าตวัน้อยตอบตามตรง ก่อน

จะรบีส�าทบัประโยคหนึ่งตามหลงั มใิห้ตนเองดไูร้ความสามารถเกนิไปนกั “แต่

ผู้น้อยเรยีนรู้ได้ว่องไวนกันะเจ้าคะ”

จินหย่งเฉินไม่ได้ว่าอะไร เขาคิดไว้เช่นนั้นอยู่แล้ว หากขอทานน้อย 

ผู้หนึ่งชงชาเป็น นั่นจงึเป็นเรื่องแปลกพกิล ร่างสงูขยบักายลกุจากโต๊ะไม้ตวัใหญ่

แล้วเดนิมาหยดุยนืตรงหน้าโต๊ะชงชา ตั้งตนเป็นอาจารย์ผูย้โสโอหงั และสงวน

แรงสั่งสอนยิ่งนกั

“ข้าจะท�าให้ดูเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จดจ�าไว้ให้ดี และต่อไปต้องท�า 

ให้ได้”

“เจ้าค่ะ” ไฉ่ชุนพยกัหน้าแขง็ขนั เรื่องความช่างสงัเกตและขยนัเรยีนรู้

สิ่งใหม่เป็นคณุสมบตัเิด่นของผู้ท�างานทดลองวจิยัเช่นนางคนเก่าอยูแ่ล้ว เพยีง

แต่... สิ่งนี้มกัมาพร้อมกบัความสงสยัใคร่รู้เกนิธรรมดาสกัหน่อย

“ลวกกาท�าไมเจ้าคะ ชงเลยมิได้หรือ” เสียงใสเอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นมือ

เรียวสวยของนายท่านรินน�้าร้อนรดป้านชาทั้งด้านในและด้านนอก รวมทั้ง 
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จอกชาใบงาม

“หากไม่ท�าเช่นนี้ ยามชงน�้าจะไม่ร้อนพอ จนไม่อาจดงึกลิ่นกบัรสชาติ

ชั้นเลิศของใบชาออกมาได้” จินหย่งเฉินเอ่ยตอบ สองมือยังขยับเคลื่อนไหว

ราวกบัร่ายร�าอยู่เหนอืโต๊ะชงชา

“แล้วนี่เป็นชาอะไรหรอืเจ้าคะ” นางมองใบชาเลก็เรยีวสเีขยีวอมเหลอืง

ที่เขาตกัใส่ป้านดนิเผาใบน้อยอย่างสนใจ

“ยู่เย่ฉางชุน... ชาใบหยกฤดูชุนยาวนานจากเขาเหมงิซาน”

“ฤดูชุน... ฤดูใบไม้ผลเิหมอืนชื่อข้าเลยนะเจ้าคะ”

จนิหย่งเฉนิปรายตามองศรีษะเลก็ที่ขยบัตามการพยกัหน้าขึ้นลง ได้ยนิ

เด็กหญิงเอ่ยน�้าเสียงตื่นเต้นราวกับยอดชาชนิดนี้ใช้ชื่อตามตนเองแล้วก็อยาก

จะส่ายหน้า แต่ไม่ทนัไรเสยีงของคนช่างซกัถามกด็งัขึ้นอกีครา

“ต้องเทสูงถงึเพยีงนั้นเชยีวหรอืเจ้าคะ” ไฉ่ชุนแหงนหน้ามองกาน�้าร้อน

ที่ถูกยกรินสูงเหนือป้านชาเป็นฉื่อ หากให้นางท�าเองจะไม่หกออกไปเกินครึ่ง

เลยหรอื

แม้แววร�าคาญใจจะเริ่มปรากฏบนใบหน้าหล่อเหลาของผู้ชงชา แต่เขา

ยงัคงเอ่ยตอบออกไปด้วยน�้าเสยีงสุขุม “เพื่อให้มแีรงน�้ากระแทกใบชา จะได้

คลี่ใบคลายกลิ่นได้อย่างเตม็ที่”

“เช่นนี้นี่เอง... เอ๊ะ? เหตุใดท่านจงึเททิ้งเล่า!” นางร้องถามเสยีงดงักว่า

ทุกครั้งเมื่อเห็นเขาเทน�้าชาทิ้ง นายท่านของนางช่างสุรุ่ยสุร่ายถึงขนาดเทราด

ตุ๊กตาดนิปั้นประดบัโต๊ะเชยีว

“นี่เป็นเพยีงน�้าปลุกใบชาเท่านั้น ไม่มผีู้ใดดื่ม”

ไฉ่ชุนพยักหน้าส่งเสียงรับรู้ พลางสูดกลิ่นหอมของชาชั้นเลิศเข้าลึก 

‘อา... ช่างหอมตลบอบอวลชวนน�้าลายสอนกั’

“พอได้เวลากร็บีเทใส่กาพกัน�้าชา อย่าได้แช่ทิ้งไว้นานนกั” ท่านอาจารย์

ที่คงร�าคาญเสียงถามเอ่ยบอกก่อนจะถูกซัก แต่ผู้สนใจเรียนรู้ก็ยังมีข้อสงสัย

ตามมาอกีจนได้
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“เพราะเหตุใดเล่า” ไฉ่ชุนเงยหน้าถาม ก่อนจะชะงกัเมื่อเหน็ว่าใบหน้า

เยน็ชานั้นฉายรอยร�าคาญใจชดัเจน

แต่แล้วผูท้ี่ก�าลงัอยากดงึค�าถามกลบัคนืกลบัต้องแปลกใจนกั เมื่อนาย

ท่านผู้สูงส่งยงัเมตตาเอ่ยตอบให้นางได้คลายสงสยั

“หากทิ้งเอาไว้นาน น�้าชาของเจ้าจะฝาดเฝื่อนเสียรส ซ�้าดื่มแล้วยังไม่

สบายท้อง”

ค�าอธบิายนั้นยงัไม่สร้างความประหลาดใจได้เท่ากบัมอืใหญ่รนิน�้าชาไว้

ถงึสองจอก... และหนึ่งในนั้นคอืของนาง

“ดื่มชมิให้รู้รส แล้วจดจ�าเอาไว้ว่าน�้าชาที่ดเีป็นเช่นไร”

หลงัจากหายตกตะลงึแล้ว สองมอืเลก็กป็ระคองจอกชาเนื้อดวีาดลาย

ภเูขาสลบัซบัซอ้นขึ้นมา เหลอืบตามองคนร่างสงูแล้วกท็�าตามอย่างทกุขั้นตอน

เริ่มจากสูดกลิ่นอายหอมชวนผ่อนคลายเหนือปากจอกชา แล้วดื่มซด

ชาร้อนๆ อย่างระมดัระวงั ละเลยีดลิ้มรสหอมหวานอ่อนๆ รู้สกึสดชื่นราวกบั

ยืนอยู่กลางสวนร่มรื่นในยามต้นไม้ผลิใบ ดอกไม้เบ่งบาน ยามกลืนลงคอก ็

ชุม่คอแก้กระหายได้ดยีิ่งนกั ไม่ต้องบอกกรู้็ว่านี่ต้องเป็นชาชั้นเลศิที่คนธรรมดา

ไม่อาจซื้อหาได้ง่าย

‘อา... เป็นเดก็รบัใช้ของนายท่านผู้เลศิล�้ากน็บัว่าไม่เลวเลย’

ไม่จริง! ไม่จริงสักนิด! นางขอถอนค�าพูดที่คิดว่าการเป็นเด็กรับใช้

ของนายท่านผู้นี้เป็นเรื่องไม่เลว... แท้จรงิแล้วมนัเลวร้ายนกั!

บุรุษผู้นี้ช่างไม่มคี�าว่าปรานตี่อเดก็และสตร ี ร่างเลก็ๆ ของนางจงึต้อง

เดนิไปเดนิกลบั หิ้วกาน�้าร้อนจากห้องครวัมาที่ห้องท�างานของเขาถงึห้าหกรอบ 

ยงัไม่นบัตอนยกส�ารบัมื้อกลางวนัถาดใหญ่

เหตเุพราะนายท่านผู้เรื่องมากนั้นสั่งให้นางชงชา จากนั้นกท็�าหน้าบึ้งตงึ

สั่งให้เททิ้ง... ชงแล้วเททิ้ง... ชงแล้วกเ็ททิ้ง... เป็นเช่นนี้อยู่เกอืบสบิกว่ารอบ

เขาจะยอมยื่นมือมาหยิบจอกชาที่นางประคองด้วยสองมือส่งให้ ดื่มแล้ว 
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พยกัหน้าหนึ่งครั้ง เป็นอนัว่าน�้าชาของนางพอใช้ได้

แต่งานชงชานั้นไม่จบลงเพียงแค่การชงได้ส�าเร็จหนึ่งครั้ง พอน�้าชาใน

กาพกัเริ่มคลายร้อนลง นายท่านผู้เลศิล�้ากไ็ม่ดื่ม สั่งให้เททิ้งแล้วให้นางไปหิ้ว

น�้าร้อนมาชงใหม่ พอนางเอ่ยถามว่าเหตุใดจงึไม่ตั้งเตาต้มน�้าร้อนในห้องนี้เสยี

เลย เขาก็ถลึงตาใส่และบอกว่าไม่ชอบให้มีกลิ่นฟืนไฟมาท�าลายกลิ่นน�้าหมึก

กบัไม้หอมในห้องนี้จนเสยีบรรยากาศ

‘เฮอะ! อยากรู้นักว่าคุณชายท่านอื่นจะเรื่องมากดุจจักรพรรดิเช่นเขา

หรอืไม่!’

ไฉ่ชุนเหลอืบมองผู้นั่งหน้าเคร่งอ่านหนงัสอือยู่หลงัโต๊ะท�างานพลางนกึ

นนิทา ยงัดทีี่ใบชาชั้นเลศิเหล่านี้ชงซ�้าได้หลายรอบ ไม่ต้องปลุกใบชาใหม่แล้ว

เททิ้งทุกครั้ง จงึไม่สิ้นเปลอืงน�้าร้อนที่อุตส่าห์ยกหิ้วมาให้ช�้าใจมากเกนิไปนกั

ยามนั้นเองที่ประตูห้องถูกเคาะเบาๆ โดยหานคุน จินหย่งเฉินเห็น 

แววตาของผูท้ี่ก้าวเข้ามากร็ูว่้ามเีรื่องส�าคญั จงึหนัไปทางเจ้าเดก็รบัใช้ช่างสงสยั

ที่มององครกัษ์ของเขาด้วยแววตาสนอกสนใจ

“เจ้าออกไปก่อน” เจ้าของห้องออกค�าสั่ง แล้วเขากเ็หน็ตากลมๆ กลอก

กลิ้งมองเขาสลบักบัผู้มาใหม่ ก่อนปากเลก็ๆ จะเอ่ยถาม

“ต้องไปให้ไกลๆ ด้วยหรอืไม่เจ้าคะ”

จนิหย่งเฉนิใช้สายตาคมดุมองคนรู้มากถามมาก... แค่เขาบอกให้ออก

ไป เจ้าเด็กนี่ก็ช่างคิดได้ว่าไม่ควรรั้งอยู่แถวหน้าห้องให้พลอยได้ยินเสียง

สนทนา

แน่นอนว่าสิ่งที่เขาจะคุยกับหานคุนย่อมเป็นความลับ แต่นางคิดหรือ

ว่าจะมีค�าพูดส�าคัญใดเล็ดลอดออกไปให้นางได้ยิน หากถึงยามจ�าเป็น พวก

เขานั้นสามารถพดูคยุกนัได้ด้วยเสยีงที่แผ่วเบายิ่งกว่าใบไม้ปลดิจากขั้วเสยีอกี 

แต่ในเมื่อนางถามมา เขากจ็ะสนองตอบความใคร่รูข้องนางอย่างด ี“อย่า

ได้คดิหลบไปนั่งพกัอู้งานไกลๆ ระหว่างนี้เจ้าไปช่วยงานที่ห้องครวัเสยี”

เมื่อถูกสั่งเช่นนั้น ใบหน้าเลก็กเ็หลอหลาไปทนัตา ดวงตากลมส่อแวว
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อยากประท้วง แต่สดุท้ายกค้็อมกายค�านบัเขาหนึ่งครั้งแล้วจากไปท�าตามค�าสั่ง

แต่โดยดี

จนิหย่งเฉนิยกมุมปากเพยีงเลก็น้อย เดก็น้อยผู้นี้นอกในช่างดูขดัแย้ง

จนน่าขนันกั แต่พอรูส้กึถงึสายตาขององครกัษ์คูก่าย เขากด็งึสายตาและความ

สนใจกลบัมา “มเีรื่องอนัใด”

“เรยีนนายท่าน มชีาวบ้านพบศพปรศินาในป่าตะวนัตกนอกเมอืง ตอน

นี้คนของทางการก�าลงัรดุไปตรวจสอบขอรบั เบื้องต้นทราบว่าเป็นศพหญงิสาว 

สภาพน่าอนาถยิ่ง ผิวหน้าถูกลอกออก เนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลถูกกรีดแทง 

ทั่วร่าง คาดว่าคนร้ายน�ามาฝังกลบท�าลายหลกัฐาน แต่ถูกสตัว์ป่าขดุคุ้ยขึ้นมา”

หานคนุรายงานเรื่องโหดร้ายด้วยใบหน้านิ่งสงบ ไม่ต่างจากผู้ฟังที่สหีน้า

ไม่แปรเปลี่ยน

“ทางปีกราตรไีด้เรื่องคบืหน้าบ้างหรอืไม่” เขาสอบถามอย่างจรงิจงั

“พวกเขาลอบเข้าไปในคฤหาสน์ทั้งสองแห่งที่น่าสงสยัแล้ว แต่ยงัไม่พบ

ความเคลื่อนไหวผดิปกตขิอรบั”

“ให้พวกเขาจบัตาดตู่อไป มศีพปรากฏขึ้นฟ้องว่ามเีหตรุ้ายเกดิขึ้นเช่นนี้ 

ไม่แน่ว่าอาจเป็นการกระตุ้นให้คนร้ายท�าสิ่งใดสักอย่างเพื่อท�าลายหลักฐาน 

หรอืหนคีวามผดิกเ็ป็นได้” จนิหย่งเฉนิคาดคะเน ก่อนจะตดัสนิใจออกไปดูจดุ

พบร่างเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายด้วยตวัเอง

ตรงป่าฝั่งตะวันตกของเมือง คนกลุ่มใหญ่รุมล้อมกันอยู่ไม่ไกลจาก

เส้นทางเลก็ๆ ที่ใช้สญัจร มทีั้งมอืปราบผู้รบัผดิชอบคด ีและทหารจากที่ว่าการ

ประจ�าเมือง มีทั้งชาวบ้านที่ออกมาเก็บของป่า กับที่เดินทางมาตามค�าเล่าลือ

ด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ ชายหญงิพี่น้องที่เป็นผูพ้บศพยงัมใีบหน้าซดีเผอืด 

ตอบค�าถามเจ้าหน้าที่และผู้คนเสียงสั่น เสียงพูดคุยเล่าต่อดังเซ็งแซ่ ทุกคน

ล้วนไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเมืองผิงอันอันสงบสุขจะเกิดเรื่องชวนหวาดผวา 

เช่นนี้ขึ้น
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จนิหย่งเฉนิจดปลายเท้าลงเหนอืยอดไม้สูง มองลงไปกลางวงล้อมของ

ชาวบ้านที่ถูกเจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่ไว้ หมอชราก�าลังพลิกศพส�ารวจร่างที่เต็มไป

ด้วยบาดแผลอย่างละเอยีด โดยมผีู้ช่วยจดบนัทกึอยู่ข้างๆ

นัยน์ตาคมกริบกวาดมองบริเวณป่ารอบๆ คิ้วเข้มขมวด ขบคิดอย่าง

เคร่งเครยีด... คดทีี่เขาตามอยูม่หีญงิสาวหายตวัไปร่วมสบิราย หากศพปรศินา

นี้มคีวามเกี่ยวข้อง ย่อมเป็นไปได้ที่หญงิสาวนางอื่นกอ็าจเผชญิกบัชะตากรรม

โหดร้ายเช่นนี้ไม่ต่างกนั แล้วร่างของพวกนางถูกน�าไปทิ้งไว้ที่ใดกนั

จงัหวะที่จนิหย่งเฉนิก�าลงัคดิอยากให้เจ้าหน้าที่ลองขดุหาบรเิวณรอบๆ 

ให้ทั่ว ชายวยักลางคนผู้หนึ่งกต็ะโกนร้องลั่นอย่างตื่นตระหนก

“เหวอ! ขะ...ขา! ขามนุษย์ ตรงนี้ยงัมอีกีศพหนึ่ง!” เขาถอยกรูดออก

มา ก่อนแข้งขาทั้งสองข้างจะอ่อนแรงทรุดร่างลงกับพื้น สองตาเบิกค้างกับ 

ปลายเท้าข้างหนึ่งที่เขาเดนิสะดุด

จากนั้นความโกลาหลกเ็กดิขึ้นอกีครั้ง เจ้าหน้าที่รบีตรงเข้าไปตรวจสอบ

และกั้นคนออกห่างไปเป็นวงกว้างยิ่งขึ้น หวัหน้ามอืปราบสั่งให้ขดุร่างนั้นขึ้นมา 

ใบหน้าเคร่งเครียดถึงขีดสุด ก่อนจะร้องสั่งขอก�าลังเสริมจากที่ว่าการให้มา

ค้นหาดูบรเิวณนี้ให้ทั่ว

ผูท้ี่ลอบสงัเกตการณ์อยูว่งนอกนกึพอใจอยูล่กึๆ ที่ไม่ต้องออกโรงกไ็ด้

ในสิ่งที่ต้องการ คล้ายเป็นธรรมชาตขิองเหตุการณ์บางอย่าง เมื่อถงึคราวต้อง

เปิดเผย ทุกอย่างกจ็ะพร้อมใจกนัชี้น�าไปสู่ช่องทางคลี่คลาย ดุจมกีระแสคลื่น

แห่งโชคชะตาหนนุส่ง หรอืไม่กค็งเป็นแรงอาฆาตของเหยื่อผู้ถูกกระท�าที่ชกัพา

ไป

ถึงตอนนี้ชาวบ้านต่างถูกกันออกนอกพื้นที่และสั่งให้กลับเข้าเมืองไป

ทั้งหมด เหลอืเพยีงมอืปราบและทหารกองหนึ่งที่กระจายตวักนัตระเวนส�ารวจ

ไปทั่ว พร้อมทั้งลงมอืขุดค้นในจุดที่พื้นดนิดูผดิปกติ

ผ่านไปสองชั่วยาม จินหย่งเฉินพลิ้วกายกลับเรือนหลังหอสุราไปนาน

แล้ว ทิ้งไว้เพยีงปีกราตรสีองคนที่เขาเรยีกมาเฝ้าดูเพื่อกลบัไปรายงาน
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เหล่าทหารยิ่งขดุค้นกย็ิ่งพบศพอื่นๆ ตามมาอกีนบัสบิ ศพที่พบนั้นมทีั้ง

ที่ยงัใหม่และที่เก่าจนเน่าเปื่อยเหน็กระดูก ยิ่งนาน กลิ่นกย็ิ่งเหมน็คลุ้งไปทั่ว

บรเิวณ

ยามนี้ห่อผ้าขาวถกูวางเรยีงรายอยูบ่นพื้นตรงหน้า เจ้าหน้าที่ทกุคนล้วน

มสีหีน้าเหนด็เหนื่อยกบัวนัอนัแสนหนกัหน่วง ตงึเครยีดกบัเหตกุารณ์หนกัหนา

เกินจะตั้งตัวทัน หัวหน้ามือปราบสั่งให้ใช้เปลหามศพทั้งหมดกลับไปที่ว่าการ

ก่อน รอประกาศหาครอบครวัที่มคีนหาย และหาทางระบุว่าคนตายเป็นผู้ใด 

ก่อนให้น�ากลบัไปท�าพธิฝีังอย่างถูกต้อง

ด้านไฉ่ชนุที่ช่วยล้างผกัอยูใ่นครวักพ็ลอยได้ยนิเรื่องราวสยดสยองใน

ป่าตะวันตกจากปากเสี่ยวเอ้อร์ที่วิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกเล่า ทั้งลูกค้าในหอสุรา

และผูค้นในตลาดล้วนไม่มผีูใ้ดไม่พดูคยุถงึเรื่องนี้ เรยีกได้ว่าประสทิธภิาพของ

การกระจายข่าวแบบปากต่อปากในยุคนี้ช่างรวดเร็วอย่างไม่อาจดูเบา เพียง 

ไม่ถงึครึ่งชั่วยามกล็ุกลามรบัรู้กนัไปทั่วทั้งเมอืง

“รูห้รอืไม่ ผูเ้คราะห์ร้ายไม่ได้มเีพยีงคนเดยีวเท่านั้น ยงัมอีกีร่างหนึ่งถกู

ฝังอยู่ไม่ไกลกนัด้วย ท่านหวัหน้ามอืปราบจงึสั่งให้ค้นหาทั่วป่า ไม่รู้เช่นกนัว่า

สุดท้ายแล้วพวกเขาจะพบศพเพิ่มอกีหรอืไม่” เดก็หนุ่มผู้กระจายข่าวเล่าด้วย

น�้าเสยีงตื่นเต้นปนตระหนก

“แล้วยงัไม่รู้อกีหรอืว่าเป็นศพของผู้ใด” เสยีงหนึ่งเอ่ยซกัถาม

“ยงัไม่มผีูใ้ดบอกได้ ทั้งยงัเป็นเรื่องยากยิ่งนกั สองศพล้วนเป็นสตร ีไม่

ได้สวมเสื้อผ้าจงึบอกฐานะไม่ได้ หนงัหน้ากถ็ูกลอกออกจนดูไม่ได้เช่นกนั”

ทุกคนฟังแล้วก็ยิ่งหน้าเผือดซีด บางคนถึงกับรู้สึกไม่สบายท้องขึ้นมา

เมื่อนกึภาพตามค�าบอกเล่า

“ผู้ใดกนัช่างลงมอืได้โหดร้ายอ�ามหติเช่นนี้ น่าเวทนาพวกนางนกั”

“หลายคนคาดเดาไปว่าพวกนางอาจเป็นคนต่างเมือง หรือไม่ก็พวก 

ไร้บ้านไร้ครอบครัว หรืออีกทางก็อาจเป็นฝีมือคนในครอบครัวพวกนางเอง 
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ทางที่ว่าการจงึไม่เคยได้รบัเรื่องร้องเรยีนคนหายใดๆ เลย”

“หากยังจับคนร้ายไม่ได้ พวกเรามิต้องอยู่กันอย่างอกสั่นขวัญแขวน 

ไม่รู้จบหรอื”

“คงได้แต่ภาวนาให้ทางการจบักุมคนร้ายให้ได้โดยเรว็เท่านั้น”

ทุกค�ากล่าวเหล่านั้นมีศีรษะเล็กๆ ของไฉ่ชุนคอยผงกรับราวกับสับ

กระเทยีม ในหวัปรากฏความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งประกาศตวัโดดเด่น ‘ภายนอกมี

ฆาตกรโรคจติเพ่นพ่านอยูเ่ช่นนี้ ยิ่งต้องเกาะแข้งเกาะขานายท่านให้เหนยีวแน่น

ที่สุด!’ คิดได้ดังนั้น ลูกมือคนใหม่ของห้องครัวก็ขยันขันแข็งยิ่งกว่าเก่า 

ออกปากอาสาช่วยงานผูอ้ื่นเตม็ที่ เหล่าพี่ป้าน้าอาไปจนถงึพ่อครวัใหญ่จงึเอน็ดู

ชอบใจในความเอาการเอางานของนางไม่น้อย

พี่ชายเสี่ยวเอ้อร์เห็นคนมองศีรษะนางแล้วพากันยิ้มขบขันก็มอบ 

หมวกผ้าให้สวมไว้ พี่สาวปั้นขนมเห็นชุดหลวมโพรกของนางก็บอกจะปันชุด

จากน้องสาวมาให้ ยามกินอาหารเย็น ท่านป้าเซินยังให้น่องไก่ตุ๋นนางเพิ่มมา

อกีหนึ่งน่อง

‘อา... ผู้คนยุคนี้ช่างซื้อใจได้ง่ายดายนัก’ ไฉ่ชุนใช้รอยยิ้มและความ

กระตอืรอืร้นเอาการเอางานเปิดทางเปิดใจผู้คน ซ�้ายงัเรยีนรูง้านต่างๆ ได้ดเีกนิ

คาด และตอนนี้กเ็ลื่อนขั้นจากเดก็ล้างผกังกๆ มาเป็นผู้ช่วยพี่สาวห่อเกี๊ยวนึ่ง

อยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องครวั แม้เกี๊ยวห้าตวัสบิตวัแรกยงัห่อได้ไม่ดนีกั พี่สาว

ก็ให้นางกินเข้าไปเองจนอิ่มแปล้ เพลิดเพลินเสียจนไม่ได้คิดถึงนายท่านแม ้

ชั่วขณะจติเดยีว

จนกระทั่ง...

“ไฉ่ชุน...” เสียงเรียกต�่าห้าวของหานคุนดังมาจากหน้าประตูห้องครัว 

พอเจ้าของชื่อรวมทั้งคนอื่นๆ พากนัหนัขวบัไปมอง เขากเ็อ่ยต่อ “นายท่านเรยีก

หา” เอ่ยจบแล้วกห็มุนกายจากไปเช่นเดมิ...

ช่างเป็นบรุษุผูส้งวนถ้อยค�า ไร้มนษุยสมัพนัธ์ สมเป็นศลิาด�าอนัดบัสอง

โดยแท้
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“นายท่านเรยีกหาผู้น้อย ไม่ทราบว่ามอีนัใดให้รบัใช้”

จินหย่งเฉินขมวดคิ้วมองท่าทีกระตือรือร้นและรอยยิ้มประจบบน

ใบหน้าเล็กตรงหน้า บอกไม่ได้ว่ารู้สึกเช่นไรมากกว่า ระหว่างแปลกตาไม่คุ้น

ชนิกบัการที่มคีนไม่กลวัเกรงในความเยน็ชาของเขา หรอืหงุดหงดิขดัใจที่เหน็

ว่าแววตาเดก็น้อยผู้นี้ดูรื่นเรงิจนเกนิไป

“อาหารเยน็ของข้าเล่า” เขาทวงถามเพยีงสั้นๆ กเ็หน็ดวงตากลมคู่นั้น

เบกิกว้าง ปากเลก็ๆ เปิดอ้าอุทาน

“อ๊ะ! จรงิด้วย!”

จนิหย่งเฉนิรู้ได้ทนัทว่ีานางลมืหน้าที่ตวัเองไปแล้วเป็นแน่แท้... เดก็น้อย

ผูน้ี้ พอเขาสั่งให้ไปท�างานในครวักข็ลกุอยูแ่ต่ในนั้นอย่างเชื่อฟังจนน่าเหลอืเชื่อ 

ไม่แม้แต่จะใส่ใจกลับมาดูว่านายท่านอย่างเขาพูดคุยธุระเสร็จแล้วหรือยัง 

ต้องการเรยีกใช้สิ่งใดหรอืไม่ และคงไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขาออกไปข้างนอกจนกลบั

เข้ามาได้พกัใหญ่แล้ว ตอนนี้กต็้องล�าบากให้เขาส่งคนไปเรยีกหา

“นายท่านโปรดรอสกัครู ่ข้าจะรบีไปยกส�ารบัมาให้นะเจ้าคะ” ไฉ่ชนุผงก

ศรีษะขออภยัแล้วรบีร้อนหมุนตวัจากไป จนคนที่ก�าลงัจะกล่าวต�าหนสิกัหน่อย

ได้แต่หรี่ตามองตาม แต่เขากไ็ม่คดิจะรั้งตวัไว้ มุมปากกระตุกยิ้มร้ายเบาบาง 

รู้ดทีเีดยีวว่ารอบนี้เจ้าเดก็น้อยต้องเดนิไปกลบัอย่างเสยีเปล่า

ไม่นานนกั จนิหย่งเฉนิกไ็ด้ยิ้มมากขึ้น แววตาที่มกัสุขุมเยน็ชาฉายแวว

สนุกสะใจอย่างร้ายกาจ เมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้าก้าวสั้นๆ แต่ถี่รวัดงัใกล้เข้ามา

“นายท่าน! ท่าน... จะรบัอะไรเป็นมื้อเยน็หรอืเจ้าคะ!” ไฉ่ชุนเอ่ยถาม

ทั้งที่ยงัหายใจหอบแรง เมื่อครู่นางมวัแต่เร่งแก้ตวัไปน�าอาหารมาโดยไม่ให้เขา

รอนาน จนลืมไปว่าจะต้องรอให้คุณชายเรื่องมากเช่นเขาเอ่ยปากสั่งอาหารที่

อยากกนิมาเสยีก่อน

เดก็รบัใช้มอืใหม่ถามไปแล้วกต้็องรบีเตรยีมตั้งรบั แววตาจดจ้องอยู่กบั

พื้นตรงหน้า จากนั้นศรีษะเลก็ใต้หมวกใบใหญ่กผ็งกหลายครั้งอย่างตั้งใจจดจ�า

รายการอาหาร และความต้องการพิเศษที่เขาร่ายออกมายาวเหยียดกว่าตอน
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สั่งมื้อกลางวนัถงึสองสามเท่า

“เอาเท่านี้พอ”

“เจ้าค่ะ” ไฉ่ชุนตัวน้อยรับปากแข็งขันเมื่อได้ยินค�ากล่าวปิดท้าย ทั้งที่ 

ในใจร�่าร้องนนิทานาย... 

เอาเท่านี้พอร.ึ.. เท่านี้บ้านท่านยงัหมายถงึอาหารแปดอย่าง ของหวาน

อกีหนึ่งอย่าง สุราหนึ่ง ชาหนึ่ง

ช่างเป็นบุรุษผู้กนิล้างกนิผลาญ ดุจในท้องมหีลุมด�า!

ไฉ่ชนุหายไปเกอืบครึ่งชั่วยามกก็ลบัมาพร้อมส�ารบัอาหารอนัพรั่งพร้อม

หอมกรุ่น โดยมีบุตรชายของหลงจู๊เซินช่วยยกอาหารอีกถาดและกาน�้าร้อน 

มาให้ด้วย

จินหย่งเฉินลุกจากตั่งข้างหน้าต่างมานั่งหลังโต๊ะกลม นัยน์ตาคมมอง

หวัหน้าสายเทยีบวารขีองตน แปลกใจไม่น้อยที่ได้เหน็การแสดงน�้าใจจนท�างาน

เกนิหน้าที่

“เจ้าออกไปได้แล้ว” เขาสั่ง ก่อนจะคิ้วกระตุกที่ได้เห็นเจ้าเด็กน้อย 

ยิ้มกว้างกล่าวเสยีงร่าเรงิขอบคุณอกีฝ่ายอย่างสนทิสนม

“ขอบคุณมากพี่ซื่อหล่าง”

ไฉ่ชุนที่มิได้รู้เรื่องรู้ราวว่าถูกมองกึ่งสังเกตกึ่งจับผิด หันกลับมาหา 

นายท่านโดยมไิด้ผ่อนคลายรอยยิ้มลง ท�าใจดสีู้เสอืหน้านิ่งนยัน์ตาดุ กุลกีุจอ

ยกจานอาหารออกจากถาดมาเรียงบนโต๊ะกลม “นี่เจ้าค่ะนายท่าน ฟองเต้าหู้

ห่อกุ้งทั้งตวัทอดกรอบ เนื้อววัส่วนสนัในนุ่มๆ ย่างเกลอืกบัเครื่องเทศ เต้าหู้

ทอดตุ๋นปลาเคม็ เนื้อเป็ดย่างผดัพรกิไทยด�า หมูสามชั้นผดัก้านคะน้ากบัเต้าซี่ 

ผกักาดขาวผดัน�้ามนัหอย ปลากะพงแกะก้างนึ่งซอีิ๊ว แล้วกน่็องไก่ด�าตุน๋เครื่อง

ยาจนี”

เสยีงสดใสร่ายชื่อกบัข้าวแต่ละจานอย่างคล่องแคล่ว มั่นใจว่าไม่มคีวาม

ต้องการใดของผู้เป็นนายตกหล่น ภาคภูมใิจในความจ�าอนัยอดเยี่ยมของตน
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เหลอืหลายที่ไม่สบัสนสั่งปรุงอาหารมาผดิชนดิ 

ไยจนิหย่งเฉนิจะฟังน�้าเสยีงภมูอิกภมูใิจของนางไม่ออก แม้จะพอใจไม่

น้อยที่นางหวัไว ความจ�าแม่นย�าตามคาด บ่งบอกว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าสั่งสอน

สิ่งอื่นไม่รอดกย็งัให้นางเป็นเสี่ยวเอ้อร์คอยรบัรองลูกค้าได้ แต่เขากย็งัเกบ็ง�า

อาการไม่ให้นางหลงล�าพอง

“แล้วจานนั้นเล่า... ข้าไม่ได้สั่ง” เขาถามเมื่อนางวางจานเกี๊ยวห้าสลีงบน

โต๊ะ

“จานนี้... ผู้น้อยตั้งใจท�ามาให้นายท่านตรวจผลงานเจ้าค่ะ วนันี้ผู้น้อย

อยู่ในครวั ได้รบัการสั่งสอนให้ห่อเกี๊ยวเจ้าค่ะ”

จนิหย่งเฉนิมองแววตารอคอยอย่างเปิดเผยแล้วกร็ูท้นัจดุประสงค์ของ

นางทันที เจ้าเด็กนี่ไม่ได้อยากให้เขาตรวจผลงานเท่านั้นหรอก คงอยากอวด

ให้เขาเหน็ว่านางสามารถท�าประโยชน์ได้หลายอย่างเสยีมากกว่า

นยัน์ตาคมเหลอืบมองเกี๊ยวห้าตวัห้าสใีนจานกระเบื้อง แม้แป้งบางๆ จะ

จบัจบีได้ไม่ถงึกบัไร้ที่ต ิแต่กน็บัว่าเรยีบร้อยพอใช้ได้

เจ้าเด็กเก็บตกผู้นี้ นอกจากจะเป็นเสี่ยวเอ้อร์ได้ ยังพอมีแววเป็น 

แม่ครวัได้อกีอย่าง เอาเถดิ... แล้วเขาจะค่อยๆ ดไูปวา่ต�าแหน่งใดจะเหมาะสม 

ที่จะใช้ประโยชน์จากนางได้สูงสุด

มองพจิารณาจนพอใจแล้วจนิหย่งเฉนิกม็องหาตะเกยีบ จงัหวะนั้นมอื

น้อยคู่หนึ่งก็ยื่นส่งให้อย่างรวดเร็วรู้ใจ แววตาของเจ้าตัวเปล่งประกายยิ่งขึ้น

เมื่อเขาลงมอืคบีเกี๊ยวปูแป้งสุกใส เหน็ทั้งเนื้อปูและต้นหอมซอยเลก็ๆ สเีขยีว

ภายใน ทั้งยงัมองตามเขาตอนเคี้ยวช้าๆ อย่างไม่ละสายตา

“จับจ้องผู้อื่นกินข้าวตาไม่กะพริบเช่นนี้ ไร้มารยาท” เสียงเข้มกล่าว

ต�าหนิหลังจากกลืนเกี๊ยวลงคอไปค�าหนึ่ง จนเจ้าของแววตารอค�าชมต้องรีบ 

หลุบตาก้มหน้าลงต�่า

“ขออภยัเจ้าค่ะ”

ชายหนุ่มปรายตามองอีกครู่ก็ขยับตะเกียบต่อพร้อมเอ่ยสั่ง “ไปชงชา 
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มาให้ข้า”

“ได้เจ้าค่ะ ผู้น้อยจะรบีไปชงให้เดี๋ยวนี้ แต่ว่า... ‘ยวู่หลานเซยีงฉา’ อยู่

ที่ใดหรือเจ้าคะ ท่านลุงพ่อครัวบอกว่าชาชนิดนี้มีอยู่ที่ห้องนายท่านเท่านั้น”  

นางเงยหน้าขึ้นมาสอบถาม

“ในตู้นั้น” เขาตอบพร้อมกบัปรายตาไปทางหนึ่ง

ไฉ่ชุนหมุนตัวไปเปิดตู้ไม้ขนาดย่อมข้างโต๊ะชงชา ครั้นบานประตูฉลุ

ลวดลายงดงามถูกเปิดออก นางกพ็บโถเกบ็ใบชาขนาดน้อยใหญ่นบัสบิใบ จงึ

พาใบหน้ายุ่งเหยงิกลบัไปหาผู้เป็นนายอกีครั้ง

“มทิราบว่าเป็นชาในโถใดหรอืเจ้าคะ”

“ไม่ลองทายดูหน่อยหรอื”

“ผู้น้อยไม่รู้เรื่องชาจะทายถูกได้อย่างไรเล่า” นางเอ่ยประท้วง คิ้วเรยีว

บนใบหน้าที่ยังบวมช�้าขมวดเข้าหากัน นี่เขาจงใจกลั่นแกล้งให้นางท�างานไม่

ส�าเรจ็อยู่หรอืไม่...

แม้ในใจจะเริ่มระแวง แต่ฝีปากเคลือบน�้าผึ้งยังคงเจรจาเสียงอ่อน  

“นายท่านผู้สูงส่งโปรดเมตตาชี้แนะสกัหน่อยได้หรอืไม่เจ้าคะ”

ใบหน้านิ่งขรึมปรากฏรอยยิ้มเลือนรางพร้อมกับสายตาประเมิน ก่อน

เขาจะยอมเอ่ยปาก “โถดนิด�าเขยีนลายทองค�ารูปมงักรทะยาน...”

ไฉ่ชุนพยกัหน้าเรว็ๆ รบัค�า แล้วหมุนตวักลบัไปมองหาโถชาที่ว่า ทว่า

มือน้อยยังเอื้อมไปไม่ทันถึงโถชางามประณีตบนชั้นสูงสุด เสียงทุ้มต�่าก็กล่าว

ต่อ

“นั่นเป็นชากูจู้จ่ื๋อสุน่... เป็นชาล�้าค่าที่ถกูส่งเป็นชาบรรณาการเข้าวงัหลวง

ทุกปี ฝีมอืชงชาของเจ้ายงัไม่ถงึขั้น อย่าได้รไิปแตะต้องให้เสยีของ”

ไฉ่ชนุที่ถกูเขาหลอกให้ดใีจเก้อไม่พอยงัถกูหลอกด่าขมวดคิ้วฉบั เผลอ

ตวัตวดัสายตามองคนช่างแกล้งตาขวาง จนคนถูกมองเลกิคิ้วขึ้นเลก็น้อย

เจ้าเดก็นี่... แท้จรงิแล้วไม่ได้กลวัเกรงเขาเลยใช่หรอืไม่ จนิหย่งเฉนิคดิ

แล้วตหีน้าเคร่ง มุมปากผุดยิ้มเบาบาง แววตาร้ายกาจขึ้นอกีสามสว่น เสยีงทุม้
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เรยีบเยน็ร่ายชื่อใบชาในโถถดัไปอย่างไม่มหีวัไม่มหีาง ไม่อาจบอกชดัว่าต้องการ

กลั่นแกล้งก�าราบ หรอืมุ่งทดสอบเชาวน์ปัญญาเจ้าเดก็น้อยมากกว่ากนั

ฝ่ายหญงิสาวในร่างเดก็น้อยนั้น นสิยัแต่เดมิเป็นคนดื้อรั้น มุ่งมั่น ไม่

ยอมแพ้ง่ายๆ อยู่แล้ว เมื่อถูกเขากระตุ้นยั่วยุ ปากเลก็ๆ จงึเม้มเข้าหากนัแน่น 

หรี่ตามองตอบอย่างรบัค�าท้า ในเมื่อนายท่านอุตส่าห์เมตตาสั่งสอนชี้แนะ นาง

กจ็ะจดจ�าบรรดาใบชาชื่อประหลาดทั้งหมดนั่นให้ดู!

ร่างเลก็ผอมแห้งหนักลบัมามองโถเกบ็ใบชาที่เรยีงรายอยู่ในตู ้หฟัูงเสยีง

ทุ้มเนิบที่ร่ายยาวไม่หยุดพัก แววตาสุกใสแปรเปลี่ยนเป็นใคร่ครวญครุ่นคิด 

ผูกแต่งเนื้อเรื่องเตมิต่อในแต่ละรายชื่อใบชาให้จดจ�าได้ง่าย สหีน้ามุ่งมั่นแลดู

สุขุมเกนิวยัจนผู้เฝ้ามองยงัอดแปลกใจไม่ได้

แต่น่าประหลาดนกั... เขาไม่มสีกัเสี้ยวความคดิที่จะคดิดูถูกว่าเจ้าเดก็

น้อยท�าวางท่าไปอย่างนั้น แต่กลบัคาดหวงัอย่างยิ่งว่าอกีฝ่ายจะจดจ�าสิ่งที่เขา

บอกทั้งหมดได้จรงิๆ

กระทั่งมาถงึชาโถสดุท้าย... โถกลมสขีาววาดลายนกคูบ่นกิ่งยวูห่ลาน3 

สชีมพู ยามเสยีงทุ้มต�่าบอกกล่าว สองมอืเลก็กห็ยบิออกมาจากตู้พอดี

“นั่นแหละ... ใบชาที่ข้าต้องการ ชงให้ด”ี

ในที่สุดไฉ่ชุนก็ได้ฤกษ์ชงชายวู่หลานเซียงฉาให้นายท่านผู้เอาใจยาก

เสียที ขณะที่ชงก็ยังคิดท่องทบทวนชนิดชาและโถเก็บให้มั่นใจว่าไม่ตกหล่น 

แต่บางคราก็อดแปลกใจไม่ได้กับการที่เจ้าของใบชาอุตส่าห์เสียเวลามานั่ง 

สั่งสอนชี้แนะกนัถงึเพยีงนี้

“แล้วเจ้ากนิอาหารหรอืยงั” ผู้ที่นั่งกนิเงยีบๆ อยู่คนเดยีวเอ่ยถามขึ้น

มา

ไฉ่ชุนที่ก�าลงัเตมิชาให้เขาชะงกัมอื กะพรบิตาปรบิๆ แล้วตอบ “ผู้น้อย

3 ยวู่หลาน คอืดอกแมกโนเลยี
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กนิมาเรยีบร้อยแล้วเจ้าค่ะ นายท่านไม่ต้องเป็นห่วง”

“ข้าบอกหรอืว่าเป็นห่วงเจ้า ฮ!ึ ช่างเป็นเดก็รบัใช้ที่สขุสบายยิ่งนกั ตื่นนอน

ทีหลัง ทั้งยังกินอิ่มก่อนเจ้านาย” จินหย่งเฉินสวนกลับพร้อมตวัดสายตาดุ  

“ต่อไปนี้ห้ามเจ้ากนิอาหารก่อนข้า ดูซวิ่าจะยงัหลงลมืหน้าที่ของเจ้าหรอืไม่”

ค�าสั่งห้ามของเขาท�าเอาคนลืมหน้าที่ยกส�ารับอ้าปากค้าง... นี่คือบท

ลงโทษจากเขาเช่นนั้นหรือ ศีรษะเล็กๆ จึงก้มลงต�่าแล้วรับค�าเสียงอ่อย แต่

เพียงไม่นานคนหน้าสลดก็กลับมาคึกคักได้ เมื่อคิดว่าขอเพียงแค่ดูแลเขาให้

กนิข้าวตรงเวลา อย่างไรนางกย็งัได้กนิข้าวครบสามมื้ออยู่ดี

“เกบ็ส�ารบัได้แล้ว” เขาสั่งพร้อมวางตะเกยีบ

“อะไรนะเจ้าคะ ให้เก็บไปตอนนี้เลยหรือ” ไฉ่ชุนทวนถาม กวาดตา 

มองอาหารบนโต๊ะแล้วกน็กึเสยีดายนกั นายท่านสั่งอาหารมากมายหลายอย่าง 

ไม่ใช่เพราะเขากนิจุมกีระเพาะเป็นหลุมด�าอนัใด แต่เขาเพยีงแค่กนิจานละนดิ

ละหน่อยไม่กี่ค�ากเ็ลกิกนิแล้ว ของหวานในถ้วยกย็งัไม่ได้แตะช้อนเลยด้วยซ�้า 

“นายท่านอิ่มแล้วหรอืเจ้าคะ อาหารยงัเหลอืตั้งมาก”

“เหลอืมากเหลอืน้อยแล้วอย่างไร หรอืเจ้ามปีัญหา”

แค่เขาขงึตาคมกรบิใส่ คนที่ยงัเสยีดายกไ็ม่กล้าบ่นต่อ ท่องสั่งตวัเอง

ว่าเรื่องของเขา อาหารของเขา เงนิของเขา อย่าไปนกึเสยีดายแทน

เมื่อตวัปัญหาเงยีบวาจาไป เสยีงเข้มงวดกส็ั่งความต่อ “เกบ็ไปได้แล้ว 

ให้คนยกน�้าอาบเข้ามาให้ข้าด้วย”

ด้วยก�าลงัของบ่าวชายแรงดสีามสี่คน ไม่นานถงัไม้ใบใหญ่ที่ตั้งอยูห่ลงั

ฉากกั้นหอ้งกม็นี�้าร้อนก�าลงัดเีตมิเตม็ถงั ดทีี่นายท่านผูเ้รื่องมากยงัไม่โหดร้าย

เกนิไปนกั จงึไม่ได้แกล้งสั่งให้คนตวัเลก็แรงน้อยเช่นนางยกน�้าเข้ามาเพยีงล�าพงั 

ไม่เช่นนั้นกค็งต้องรอไปเถดิ... รอจนน�้าหายร้อนเขากย็งัไม่ได้อาบ

ระหว่างบ่าวชายขนน�้า ไฉ่ชุนที่ตั้งมั่นจะเป็นเด็กรับใช้ชั้นหนึ่งชนิด 

นายท่านไม่อาจตดัใจผลกัไสไล่ออกจากบ้านกว็ิ่งไปขอค�าชี้แนะจากท่านป้าเซนิ 
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ไม่นานกเ็ดนิกลบัมาพร้อมถาดผงสมนุไพรขดัตวั และวธิปีรนนบิตัเิจ้านายอาบ

น�้าที่อื้อองึอยู่ในหวั

เพยีงแค่คดิถงึ... ใบหน้ากแ็ดงก�่า จติใจสงบไม่ลง

‘ให้ตายเถดิ! บรุุษตวัโตเป็นหมดี�าขนาดนี้ เหตใุดยงัต้องให้ผูอ้ื่นอาบน�้า

แต่งตัวให้อีกเล่า!’ ไฉ่ชุนวางถาดเครื่องอาบน�้าลงบนโต๊ะข้างถังน�้าร้อนที่มีไอ 

สขีาวลอยกรุ่น สดูลมหายใจเข้าลกึแล้วก้าวออกไปเรยีนเชญิบรุษุที่นั่งเอนหลงั

ดื่มด�่ากบัสุราหลงัอาหารอยู่บนตั่งตวัใหญ่รมิหน้าต่าง

“น�้าอาบพร้อมแล้ว เชญินายท่านเจ้าค่ะ”

กล่าวเชิญแล้วไฉ่ชุนก็ก้มหน้าต�่า มองเห็นเพียงปลายรองเท้าและชาย

ชุดยาวสดี�าปัดผ่านหน้าเคลื่อนเข้าไปหลงัฉากกั้น เสยีงเสื้อผ้าสวบสาบเสยีดสี

กนัช่างดงัชดัเจนเหลอืเกนิในห้องที่มเีพยีงความเงยีบสงบ

อดตีนกัวจิยัสาวใจเต้นโครมครามจนน่ากลวัจะกระดอนจากอก แม้นาง

จะอายยุี่สบิสองย่างยี่สบิสามปีแล้ว แต่ตลอดชวีติเก่ากเ็อาแต่ทุม่เทกบัการเรยีน

ข้ามชั้นตามระดบัปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์อจัฉรยิะ วนัๆ ก้มหน้าก้มตาอยู่แต่กบั

ต�ารา ในสมองมแีต่ชื่อสารเคมแีละอนพุนัธ์ สารชวีโมเลกลุ แถมด้วยโครงสร้าง

จ�าลองสามมิติที่หากไม่ใช่พวกเดียวกันก็คงคุยกันไม่เข้าใจ ใช้ชีวิตอยู่ในห้อง

ทดลองมากกว่าจะสนใจเรื่องรักใคร่หรือเพศตรงข้าม หากนับประสบการณ ์

ชายหญงิแล้วอาจอ่อนด้อยกว่าเดก็สาวอายุสบิสี่สบิห้าในยุคนี้เสยีด้วยซ�้า

หลังจากสั่งใจตัวเองให้สวมวิญญาณบ่าวรับใช้ สะกดจิตตัวเองว่าจง 

หน้าหนาและไร้ยางอายเข้าไว้ ร่างเล็กผอมก็ปั้นหน้าขึงขัง หมุนกายเดินตาม 

ผู้เป็นนายเข้าไปหลงัฉากกั้น

ไม่ทนัคาดคดิเลยแม้แต่นดิ ว่าเพยีงแค่ก้าวเข้าไปได้ไม่ถงึครึ่งก้าว น�้า

ร้อนขนัหนึ่งกพ็ุ่งสาดเข้าเตม็ใบหน้า 

ซ่า!

ไฉ่ชนุผงะถอย ร้องอทุานตกใจ เงยหน้ามองจ้องผูล้งมอืสาดน�้าใส่อย่าง

ฉุนจดั ก่อนจะยนือึ้งตาค้าง ไม่รู้ว่าตื่นตระหนกหรอืตกตะลงึหลงใหลกบัภาพ
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ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามากกว่ากนั

จนิหย่งเฉนิยนือยูข้่างถงัไม้สงูเท่าเอว ร่างสงูใหญ่แทบเปลอืยเปล่า เหลอื

เพยีงกางเกงตวัในเนื้อบางที่เป็นสดี�าสนทิเช่นชุดที่เขาสวมทุกวนั กายท่อนบน

ถูกโลมไล้ด้วยแสงตะเกยีงวบูไหววบัแวม ปรากฏเป็นเส้นสายแสงเงาน่าชื่นชม

หลงใหล ผวิเนื้อเรยีบตงึเกลี้ยงเกลา กล้ามเนื้อก�าย�าแผ่กลิ่นอายสง่างามทรง

พลงัไปทั่วทั้งร่าง ชายหนุม่มไิด้มกีล้ามเนื้อใหญ่โตเทอะทะเช่นหมดี�าอย่างที่นาง

นึกนินทา แต่เป็นกล้ามเนื้อที่กระชับแน่น แข็งแกร่งปราดเปรียวดุจเสือด�าที่

ดุร้ายอนัตราย

ดวงตากลมโตกวาดมองไปทั่วแผ่นอกกว้าง เหนอือกซ้ายมรีอยสกัเป็น

ตัวอักษรสองตัวที่นางอ่านไม่ออก ช่วงไหล่ลาดโค้งทอดสู่ท่อนแขนแข็งแรง  

ต�่าลงไปยงัหน้าท้องเป็นลอนคลื่นงดงามไร้ส่วนเกนิ ต�่าลงอกีนดิมองเหน็ขอบ

กางเกงผูกเชอืกที่เกาะสะโพกสอบไว้อย่างหมิ่นเหม่

ผู้มาใหม่จับจ้องตาไม่กะพริบทั้งยังกลืนน�้าลายอึกใหญ่อย่างลืมตัว... 

จนเจ้าของเรอืนร่างดงึดูดสายตาต้องสาดน�้าเรยีกสตนิางอกีขนั

“อ๊ะ!” ไฉ่ชุนพลันสะดุ้งโหยง น�้าที่สาดเข้าตาท�าให้แสบระคายจนต้อง

หลบัตาลงชั่วครู่ ก่อนจะกะพรบิถี่ๆ  ในหูได้ยนิเสอืด�าผู้ดุร้ายค�ารามเสยีงเยน็

“ใครใช้ให้เจ้าเข้ามาส่งเดช! คิดจะลอบดูข้าอาบน�้าอย่างนั้นรึ เจ้าเด็ก

ลามก!”

“มะ...มไิด้! มไิด้เจ้าค่ะ!” ไฉ่ชุนเรยีกสตสิมัปชญัญะที่ถูกร่างกายบุรุษ

ล่อลวงช่วงชิงไปกลับคืนมา เอ่ยแก้ตัวเสียงตะกุกตะกัก มือเล็กปาดหยดน�้า

ออกจากตาและใบหน้าที่แดงซ่าน นบัถอืตวัเองนกัที่ไม่มนี�้าลายหรอืเลอืดก�าเดา

ตดิมอืมาด้วย

“ผูน้้อยเพยีงแต่จะเข้ามาช่วยปรนนบิตันิายท่านอย่างมขิาดตกบกพร่อง

เท่านั้น มไิด้คดิลามกอนัใดเลยนะเจ้าคะ” นางชี้แจงความบรสิุทธิ์ใจ

จนิหย่งเฉนิหรี่ตามองเจ้าเดก็ไร้เดยีงสาแต่กลบัมสีายตาซกุซนไม่อยูส่ขุ

อกีครา เสยีงต�่าเยน็ชาตวาดขบัไล่ “ออกไปได้แล้ว! หากข้าไม่เรยีกหากไ็ม่ต้อง
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เข้ามา”

เมื่อถูกเขาไล่เช่นนั้น ไฉ่ชุนก็รีบหมุนกายพาร่างเปียกปอนออกจาก 

ห้องนอนใหญ่ของเจ้าของเรอืนโดยพลนั แต่เพราะนกึถงึหนึ่งในค�าสั่งสอนจาก

ท่านป้าเซนิที่ว่า ‘เดก็รบัใช้ประจ�าตวัควรอยูใ่กล้ๆ ให้นายเรยีกหาได้เสมอ’ นาง

จงึรั้งเท้าหยุดรอรบัค�าสั่งตรงหน้าประตู ไม่กล้าหลบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอืเดนิ

ไปไหนไกล

ยนือยู่ครู่หนึ่ง ปากเลก็ๆ กเ็ป่าลมอย่างโล่งใจที่ถูกไล่ออกมา... แค่เหน็

ร่างกายท่อนบนของเขา จนถึงตอนนี้หัวใจนางยังสั่นหวิวเต้นรัวแรง ใบหน้า

ผ่าวร้อนวูบวาบไม่ลดหาย หากต้องเป็นผู้ปรนนิบัติช่วยเขาถอดเสื้อผ้าแล้ว

ลงมอืขดัถูไปทั่วร่างแกร่งและงดงามเหนอืมนุษย์นั้น ไม่แน่ว่านางอาจจะหวัใจ

วายตายคาขอบถงัอาบน�้าไปแล้วกเ็ป็นได้

สายลมยามค�่ากลางฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่านมา ร่างเล็กเปียกชื้นหนาว

สะท้านจนต้องยกมือขึ้นกอดตัวเองแล้วถูแขนขึ้นลงแรงๆ สร้างความอบอุ่น 

แต่แค่เผลอจินตนาการถึงภาพด้านหลังฉากกั้นตามที่ได้ยินเสียงน�้ากระฉอก 

ใบหน้าเลก็กพ็ลนัร้อนซู่ ผดิแผกจากอากาศรอบกาย

 


