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ค�ำอธิษฐำนของบุรุษช�ำรัก

เกี้ยวเจ้าสาวเคลื่อนผ่านท้องถนน เสยีงฆ้องแตรมงคลดงัราวสะเทอืน

ฟ้า ความโอ่อ่ายิ่งใหญ่ของขบวนท�าให้แม้ทอดมองจากสรวงสวรรค์แดนไกล 

กย็งัคงเหน็เปน็ริ้วเป็นแพ ด้านหน้ามเีจ้าบ่าวรูปงามท่วงท่าสงา่ผ่าเผยนั่งอยูบ่น

หลงัม้า แม้นใบหน้าเรยีบเฉยมไิด้แสดงความรูส้กึใด ทว่าดวงตาที่ยามปกตมิกั

เฉยชากลบัมปีระกายแสนสขุใจจนผูค้นภายนอกสมัผสัได้ พลนัเสยีงทั้งชื่นชม

ทั้งอิจฉาก็ดังขึ้นในคราวเดียวกัน ต้องวาสนาสูงส่งเพียงใดถึงได้บุรุษรูปงาม

เช่นนี้มาเป็นคู่ครอง จากข่าวเล่าขานต่อกันว่าทางฝ่ายเจ้าสาวก็งดงามมิได้ลด

น้อยกว่า หกัลบแล้วทั้งสองช่างสมเป็นกิ่งทองใบหยกที่เกดิมาคู่กนัโดยแท้

ขบวนหรูหราเคลื่อนตรงไปทางเหนือของเขตเมืองและหยุดลงที่

คฤหาสน์ของเศรษฐ ีเสยีงดนตรโีหมบรรเลงค่อยๆ หยดุลง พลนัเสยีงประทดั

มงคลก็ดังขึ้น เจ้าสาวถูกประคองลงจากเกี้ยว ทว่าดูเหมือนเชื่องช้ามิทันใจ  

เจ้าบ่าวจึงยื่นมือเข้ามาช่วยตวัดอ้อมแขนเพียงครั้งเดียวก็โอบอุ้มหญิงงาม 

เข้าสู่ประตูไปเสยีแล้ว

เสยีงซบุซบิดงัขึ้นหนาหู บ้างกก็ล่าววา่เจ้าบ่าวช่างใจร้อนยิ่งนกั มทินัจะ

ได้ค�านบัฟ้าคารวะดนิกอ็ยากจะกลนืกนิยอดบุปผา

้
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เจ้าสาวได้ยินเข้าก็ขัดเขิน ยกหน้ากระซิบกระซาบร้องเตือนเสียงแผ่ว 

เจ้าบ่าวกลบัท�าหทูวนลม ครั้นที่สดุจงึเป็นฝ่ายสตรทีี่ยอมถอย ด้วยเกรงว่าหาก

ฝืนยื่นหน้าไปชิดใกล้ สุดท้ายอาจต้องขลุกอยู่ในห้องหอแล้วเฟ้นหาฤกษ์ยาม

ใหม่ให้วุ่นวาย

พธิคี�านบัเริ่มขึ้น ถกูพาไปซ้ายทขีวาทคีรูห่นึ่งกเ็สรจ็พธิ ีเจ้าสาววาสนาดี

ถูกส่งตวัเข้าหอ

เสียงดนตรีพลันโหมบรรเลงอีกครั้งหนึ่ง ญาติเจ้าสาวรีบตรงไปรั้งตัว

เจ้าบ่าวจอมใจร้อน รนิสุรามงคลส่งมอบให้ตรงหน้า แสดงเป้าหมายชดัว่าไม่

อนุญาตให้เข้าไปหาเจ้าสาวโดยง่าย

หลิ่งเหวินสบตาเจ้าบ่าวที่มองมาทางเขาพอดี เห็นเส้นทะมึนหนึ่งพาด

ผ่านดวงตา คนเบื้องหน้าเขาผู้นี้ก�าลงัเกดิโทสะ ทว่าเขากลบัท�าเพยีงยิ้มพร้อม

ยื่นจอกสรุาส่งให้ คนผูน้ั้นรบัไปดื่มอย่างจ�าใจ มจีอกหนึ่งแล้วจอกต่อไปกต็าม

มาไม่ขาดสาย เมื่อจอกที่ห้าผ่านไปเขาจงึถอยมอื แต่แทนที่เจ้าบ่าวจะได้เข้าสู่

ห้องหอให้ชื่นมื่นหัวใจ ญาติเจ้าสาวผู้อื่นกลับพากันห้อมล้อมปิดกั้น เจ้าของ

งานมงคลตาขวาง หน้าผากรวมถงึขมบัปรากฏรอยสามรอย

ตวัช่วยสูงศกัดิ์จงึก้าวเข้ามา ผลคอืถูกรั้งเอาไว้ที่เดมิ...

หลิ่งเหวินได้ยินเสียงค�ารามยามกลืนสุราผ่านล�าคอ เขาตัดสินใจก้าว

เท้าห่างออกมา ละทิ้งความรื่นเรงิเอาไว้ด้านหลงั อาศยัความมดืยามย�่าค�่าเป็น

เครื่องมอือ�าพรางร่างกาย มุ่งหน้าสู่สถานที่ประจ�า

สถานที่แห่งนั้นกค็อืมุมสูงลบัตาคนของหอเสวี่ยนฮวา

ลับไร้ผู้คนใบหน้าแย้มยิ้มแต้มสุขก็พลันจางหาย หลงเหลือเพียงดวง

หน้าเศร้ากับดวงตาหม่นหมอง เขาพิศมองที่ปลายขอบฟ้า แสงสุดท้ายแห่ง

ทนิกรก�าลงัจะเลอืนหายไป

มองอยู่มุมนี้ยังคงเห็นคฤหาสน์ที่เขาเพิ่งผละจากมา เจ้าบ่าวยังคงถูก

ตรึงบังคับให้ดื่มสุรา คาดการณ์ว่าอีกไม่นานก็คงถูกปล่อยตัว เพราะถึงแม้ 

ขวญักล้าเทยีมฟ้ากล้าเย้าแหย่หนวดมงักร แต่กม็อิาจหาญลงมอืถอน
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อีกไม่นานคนผู้นั้นก็จะได้เข้าไปหาเจ้าสาว สตรีสวมอาภรณ์สีแดงที่ 

วนันี้เขาไม่เหน็หน้า พลนัเขากร็ู้สกึเจบ็แปลบในช่องอก...

“ทั้งที่คิดว่าตัดใจได้ แต่เหตุใดถึงยังรู้สึกเจ็บ” มือขวาวางทาบที่อก 

เบื้องซ้ายบบีเข้าหากนัจนปรากฏรอยยบัย่นสองสามรอย สิ่งที่อยูด้่านในนี้ก�าลงั

เจบ็ปวด เจบ็ปวดถงึที่สุด

“ช่างน่าสมเพชสิ้นด”ี ภายนอกเข้มแขง็แต่ภายในกลบัเปราะบางยิ่งนกั

หลิ่งเหวินเคยคิดว่าสามารถตัดใจจากลี่เหอได้สิ้นแล้ว ขอเพียงนางมี

ความสขุเขากส็ขุใจ ทว่าแท้จรงิกลบัไม่เคยเป็นเช่นนั้น อกีใจหนึ่งยงัคงซุกซ่อน

ความเศร้าตรมเอาไว้ด้านใน

จรงิๆ แล้วเขาไม่อาจตดัใจจากลี่ลี่ได้เลย ไม่เคยสกัครั้ง

“ตัดอะไรมิสู้ตัดใจ” เขาพึมพ�าพลางยกสุรามงคลที่หยิบติดมือมาจิบ 

ค�าหนึ่ง มองแสงเทยีนที่เริ่มเข้ามาแทนที่แสงตะวนัไปเรื่อยเปื่อย เงาบ้านเรอืน

พาดทบักนัเริ่มถูกความมดืกลนืกนิแล้วกห็ายไปอย่างสมบูรณ์

“อาเหวนิ เจ้าหนมีาร�่าสุราเพยีงล�าพงัอกีแล้วหรอื”

หลิ่งเหวินหันไปมองก็พบว่าเป็นสหายผู้ร่าเริง “แล้วเจ้าเห็นว่าข้างกาย

ข้ามผีู้ใด” เขาสบตาสหายแล้วกวาดมองรอบกาย

ข้างกายเขาหาได้มผีู้ใด มเีพยีงเขาแค่คนเดยีว... คนเดยีวเท่านั้น

อิ๋นเหมิงเห็นแววตาสหายเริ่มหมองเศร้าก็ยิ้มพลางเข้าไปตบไหล่ให้ 

ก�าลงัใจ “แต่ข้าว่ามอีกีคน” เขาวนปลายนิ้วเป็นวงกลม ครูห่นึ่งกเ็ฉลยให้สหาย

ที่มองเขาด้วยสายตาแปลกใจ “ความเหงาอย่างไรเล่า”

แววตาของหลิ่งเหวินเปลี่ยนไปเล็กน้อย สหายของเขาพูดได้ถูกต้อง 

มเิพี้ยนผดิไปแม้หนึ่งส่วน เขายกไหสรุาขึ้นจบิ ท�าราวกบัไม่ได้ยนิค�าพดูเมื่อครู่ 

เขารูด้ ีเขามคีวามเหงาอยูข้่างกายเสมอ จะไม่ให้เหงาได้เช่นไรกนั พลาดรกัจาก

สตรทีี่เขาปองใจมั่นมาตั้งแต่เยาว์วยั

“เอาเถดิสหาย” อิ๋นเหมงิเดนิมาตบบ่าเขา จากนั้นกท็รุดกายลงนั่งข้างๆ 

เอื้อมมอืไปคว้าไหสุรามาจบิแล้วเอ่ยชมไม่ขาดปาก
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“สุราเลศิ สุราเลศิ”

หลิ่งเหวนิได้ยนิกย็ิ้ม “ย่อมต้องเลศิรส” กล่าวจบกเ็อื้อมมอืไปยกไหสรุา

ขึ้นจบิอกีครั้ง รสร้อนแผ่ซ่านไปทั่วโพรงปาก ก่อนจะไหลผ่านล�าคอแล้วหยุด

ความวูบวาบอยู่ในช่องท้อง

สุราหวานแต่รสร้อนนกั

อิ๋นเหมงิมองสหายที่ยงัคงท�าท่าทางเป็นปกต ิจากนั้นกท็อดสายตามอง

ไปยงัทศิทางที่เป็นจุดสนใจของคนข้างกายเมื่อครู่ เหน็ผู้คนตวัไม่ต่างจากมด

ก�าลงัเดนิไปมาอยูใ่นเรอืน สถานที่จดังานแต่งงานของเจ้าหอเสวี่ยนฮวา ป่านนี้

แล้วเจ้าบ่าวยงัถูกรั้งตวั

คนเหล่านั้นคงคดิออกบวชครึ่งทาง แหย่แกมถอนหนวดมงักร

อิ๋นเหมงิเหน็สหายจ้องคฤหาสน์ไม่วางตากท็ราบถงึความรูส้กึด ี“สกัวนั

สตรทีี่เป็นเนื้อคูข่องเจ้าจะปรากฏตวั” เขาอดปลอบใจไม่ได้ รูด้ว่ีาสหายเจบ็ปวด

เพียงใด ภายนอกอาจจะดูเหมือนตัดใจได้พร้อมน้อมรับสถานะพี่ชาย ทว่า

ภายในของบุรุษผู้นี้กลบักลดัหนองทรมาน

รองเจ้าหอเสวี่ยนฮวาอดที่จะเลิกคิ้วขวาขึ้นมาไม่ได้ “สตรีที่เป็นเนื้อคู่

ของข้าเช่นนั้นหรอื” มุมปากทั้งสองข้างเหยยีดยิ้ม ยิ้มที่แยกไม่ออกว่าเป็นยิ้ม

ยนิด ีหรอืรอยยิ้มเย้ยหยนัต่อฟ้าดนิ “ข้ากห็วงัว่าจะเป็นเช่นนั้น” พลนัตาหนุ่ม

กเ็ริ่มหม่นหมองจนต้องรบีหลุบตามองไหสุราในมอื

เขากห็วงั… หวงัว่าสกัวนัจะมสีตรทีี่ท�าให้เขาลมืรกัที่ฝังลกึนี้ไปได้...

หลิ่งเหวินตัดสินใจเงยหน้าขึ้น “กลับเถิด วันพรุ่งข้าต้องเดินทางไป

แคว้นฉ”ี อิ๋นเหมงิพยกัหน้า จากนั้นกพ็ากนัแยกย้ายกลบัที่พกั

แปดปีต่อมา

หลิ่งเหวินยืนอยู่ ณ ที่แห่งเดิม ค�าพูดของสหายในวันวานเขายังไม่ 

ลมืเลอืน สกัวนัหนึ่งคงพบสตรทีี่เป็นคู่ของเขา

แต่รอมาถงึแปดปีแล้ว เนื้อคู่ของเขากย็งัไม่ปรากฏกาย
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ใบหน้าที่แหงนมองดวงดาราในยามท้องนภามดืบอดหลบุตาลงมองราว

ระเบยีงยาว ค�าขอและวาดหวงัให้มสีตรสีกันางมาอยู่เคยีงข้างกายและท�าลาย

ความอ้างว้างข้างกายเขา ไม่เป็นจรงิ...

แปดปีแล้วที่ไม่มสีตรนีางใดเข้ามาอยู่ในใจของเขา ไม่มแีม้แต่คนเดยีว 

ใจเขายงัคงมแีต่เสวี่ยนลี่เหอ มเีพยีงนางเท่านั้น...

เขาแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า อยากจะลองร้องขอดูอกีสกัครั้ง

ครั้งสุดท้ายที่เขาจะร้องขอ...

“สวรรค์! ท่านส่งสตรมีาให้ข้าสกัผู้หนึ่งได้หรอืไม่” เขาหยดุรั้งรอค�าตอบ

ท้องฟ้าไร้ปฏกิริยิาใดๆ

ใบหน้าเศร้าคลี่ยิ้มบาง พลางถอนสายตาออกจากท้องนภา ยอมจ�านน

ต่อชะตากรรม “แท้จรงิแล้ว ข้าคงเกดิมาเพื่อไร้คู่กระมงั” รองเจ้าหอหนุ่มถอน

หายใจให้ท้องฟ้าก่อนจะหมุนกายเดนิกลบัเข้าสู่หอเสวี่ยนฮวา

คล้อยหลงัชายเสื้อพลิ้วไหวหายลบัไปจากกรอบประต ูท้องฟ้าเงยีบสงบ

กพ็ลนัเกดิประกายแสงล�าหนึ่ง ดวงดาราวิ่งเป็นเส้นพาดเฉยีงไปทางทศิตะวนั

ออก...

ดาวตก... ดาวที่เชื่อว่าเมื่ออธษิฐานจะท�าให้ค�าขอนั้นเป็นจรงิ

หลิ่งเหวนิก้าวเดนิไปเรื่อยเป่ือย ใบหน้าของเขาสงบเรยีบนิ่งและเยน็ชา

ดุจน�้าแขง็

หอเสวี่ยนฮวายามรตัตกิาลไร้ผู้คนพลกุพล่านทว่าไม่ขาดเวรยาม แม้ไม่

ปรากฏกายออกมาให้พบเหน็ เขากรู้็สกึได้ว่าภายใต้เงามดื ไม่มอีงครกัษ์นายใด

ละเลยต่อหน้าที่

“ท่านหลิ่งเหวนิขอรบั” ชายหนุ่มเหลยีวมอง เหน็เป็นคนของตนกช็ะงกั

ปลายเท้า

“มอีะไร”

เฮ่ยถางโค้งกายเคารพ “ใกล้เวลาที่ทุกเผ่าต้องส่งเครื่องบรรณาการมา
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แล้ว คราวนี้ท่านจะให้หอเสวี่ยนฮวาไปสบืเหมอืนเช่นเคยหรอืไม่ขอรบั”

“สืบ” เขาย่อมต้องสืบข่าวเรื่องเครื่องบรรณาการ เพราะยามนี้หอ 

เสวี่ยนฮวาหาใช่แค่ต้องตามหาข่าวเอาไว้ค้าแต่เพยีงอย่างเดยีว ทว่าต้องหาเพื่อ

ให้คนที่อยู่ในวงัปลอดภยัด้วย

องครักษ์หนุ่มพยักหน้าคารวะครั้งหนึ่งแล้วผละจากไป หลิ่งเหวินก้าว

เท้าอกีครั้ง สามก้าวกห็ยุดลงเมื่อเหน็ทวิทศัน์นอกประตูวงเดอืน เขาออกไปที่

ระเบียงยาว ดวงตาสีเข้มทอดมองไปยังทิศทางของวังหลวง ใจก็คิดถึงสตรี 

ที่ยามนี้นอนอยู่เคยีงกายบุรุษที่ได้ครองใจนาง

นานแล้วแต่ตดัใจไม่ได้...

“พอเถอะหลิ่งเหวิน นางมีเจ้าของแล้ว และนางหาได้รักเจ้า” นางมี

เจ้าของแล้ว และไม่เคยมีเขาอยู่ในใจ มุมปากหนุ่มคลี่เป็นรอยยิ้มครั้งหนึ่ง  

แล้วเปลี่ยนไปคดิเรื่องอื่น

“เครื่องบรรณาการเช่นนั้นหรอื” เขาเท้าแขนกบัระเบยีงยาว เหตุใดถงึ 

รู้สกึแปลกๆ กบัค�านี้อย่างประหลาด สงัหรณ์ใจว่าจะมอีะไรบางอย่าง

“คงไม่มอีะไรแตกต่างจากเดมิกระมงั” เพราะรายนามเครื่องบรรณาการ

ล้วนถูกบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์ชัดเจน ทุกเผ่าก็มีความสงบดี แม้จะมี

ปัญหาเรื่องภยัตามธรรมชาตบ้ิางกห็าได้รนุแรงจนกระทั่งต่อต้านไม่ยอมท�าตาม

ข้อตกลง ผู้คนเหล่านั้นล้วนฉลาด ยอมกรีดเนื้อเพียงเล็กน้อยย่อมดีกว่าถูก

ตดัหวัถลกหนงั

เขาคงคดิมากเกนิไป...

หลิ่งเหวินโยนความกลุ้มใจออกจากศีรษะแล้วหมุนกายเดินกลับไปยัง

หอนอน คลายสายรดัเอวแล้วทอดกายลงนอน ตดัความรู้สกึประหลาดที่จู่ๆ 

กป็ราดเขามาในใจของตน ชั่วหลายอดึใจกเ็ข้าสู่นทิรา

ทว่าสิ่งที่คดิกลบัไม่ม ีสิ่งที่ไม่คดิกลบัม ีบางสิ่งก�าลงัเคลื่อนไหว นอก

เหนอืไปจากความคาดหมายของรองเจ้าหอหนุ่ม!



หนึ่ง
ค�ำขอของตัวไร้ประโยชน์

เผ่าเหยียนตันคือดินแดนแห่งขุนเขา มีเส้นทางสลับซับซ้อนยากจะ

เข้าถงึ เนื่องด้วยเผ่าตั้งลกึเข้าไปในหบุเขาฝ่ังตะวนัออกอนัได้ชื่อว่าเป็นดนิแดน

ลกึลบัแห่งห้าแคว้น

ฉานอวี๋1 หรอืผู้น�าเผ่าคนปัจจุบนัคอืซกีงเถี่ยฉานอวี๋ บุรุษผู้สบืเชื้อสาย

มาจากสกุลซกีง สกุลเก่าแก่ที่ปกครองเผ่ามาตั้งแต่ครั้งอยู่ฝั่งตะวนัตก

ภายในกระโจมหวัหน้าเผ่า ซกีงเถี่ยก�าลงัมุง่ความสนใจอยูก่บัการจดัการ

รายนามเครื่องบรรณาการที่เวลาเวยีนมาถงึอกีครั้งหนึ่ง

“ฉานอวี๋ขอรบั มู่เจยีงกู่ลี่2 ขอเข้าพบขอรบั” ทหารยามหน้ากระโจมเอ่ย

ท�าลายความเงยีบสงบ เจ้าของกระโจมใหญ่เงยหน้าขึ้นมาจากม้วนผ้าแพรที่ใช้

เขยีนตวัอกัษรอนังดงาม

“ให้เข้ามา”

1 ฉานอวี๋ เป็นค�าที่ใช้เรยีกหวัหน้าเผ่าต่างๆ ในเรื่องนี้ (เป็นค�าเรยีกของหวัหน้าเผ่าซยงหนู
และเผ่าต่างๆ)
2 กูล่ี่ มสีองต�าแหน่งคอืฝ่ังซ้ายกบัฝ่ังขวา ฝ่ังหนึ่งดแูลด้านกองทพั อกีฝ่ังดแูลด้านพลเรอืน 
คล้ายกบัสมุหกลาโหมกบัสมุหนายก
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ได้ยนิค�าอนุญาตมู่เจยีงที่ยนืรออยู่ด้านนอกกก็้าวเท้าเข้าสู่ด้านใน ชาย

เฒา่ผูเ้ปน็ที่ปรกึษาพงิไม้เท้ากบัตวัแล้วโค้งกายไปด้านหน้าพร้อมทั้งยกมอืขวา

พาดทบัจบัที่ไหล่ซ้าย “ท�าความเคารพฉานอวี๋”

“เจ้ามากด็ ีรบีมาช่วยข้าคดิ” ซกีงเถี่ยสะบดัแขนครั้งหนึ่ง ที่ปรกึษาเฒ่า

กย็ดืกายยนืตรง

“ขอรบัฉานอวี๋” ซกีงเถี่ยพบัม้วนผ้าแพรรายชื่อเครื่องบรรณาการเข้าหา

กัน จากนั้นก็ขยับกายเดินไปยังโต๊ะที่อยู่กลางกระโจมแล้วทรุดกายลงนั่งบน

ม้านั่งไม้แกะสลักงดงาม มู่เจียงถ่อไม้เท้าตามไปหยุดยืนอยู่ข้างๆ เฝ้ามอง

หวัหน้าเผ่าก�าลงัทอดสายตามองผงัจ�าลองเผ่าเหยยีนตนัที่วางบนโต๊ะด้านหน้า

“เจ้านั่งเถอะ”

มู่เจยีงกู่ลี่ตบเท้าเดนิไปยงัม้านั่ง เดมิทกีร็ู้สกึถงึความตงึเครยีดอยู่บ้าง

แล้ว บดันี้พอได้เหน็ร่องรอยยบัย่นบนหน้าผากชดัเจนกไ็ม่รอช้าที่จะออกปาก

ถามไถ่  “ไม่ทราบว่าปัญหาใดท�าให้ท่านหนกัใจหรอืฉานอวี๋”

ซกีงเถี่ยนิ่งไปชั่วครู่แล้วเอื้อมมอืไปรนิชา ที่ปรกึษาเฒ่ามองปลายควนั

สีขาวลอยอ้อยอิ่งเหนือปากถ้วย ไม่นานฉานอวี๋ก็เอ่ยออกมาด้วยน�้าเสียง

กลดักลุ้มใจ

“ข้าต้องการสทิธิ์การค้าจากทางต้าเจิ้งให้มากขึ้น” มู่เจยีงมองไอชาสลบั

กบัใบหน้าตงึเครยีด

“ตอ้งการสทิธิ์การค้าขายให้มากขึ้น” ที่ปรกึษาเฒ่าทวนค�าช้าๆ มอืเหี่ยว

ย่นยกขึ้นลูบเคราสีเทา หัวคิ้วขมวดเข้าหากัน เริ่มดิ่งเข้าสู่การค้นหาความ

ต้องการตามค�ากล่าวของฉานอวี๋

ต้าเจิ้งได้ชื่อว่าเป็นแคว้นที่เสรีทางการค้าขาย ทุกแว่นแคว้นหากกล่าว

เรื่องนี้ ย่อมไม่มแีคว้นใดเด่นเท่าต้าเจิ้ง ทว่าถงึจะได้ชื่อว่าเปิดการค้าเสร ีแต่

ถ้าได้รับการอ�านวยความสะดวกจากเจ้าของแคว้นย่อมดีกว่า ยิ่งยามนี้แพร

พรรณและงานปักจากเผ่าเหยียนตันเป็นที่สนใจของแคว้นอื่น แต่ด้วยเพราะ

อยู่ลกึจนแทบเสมอืนจะตดัขาดจากผู้คน เลยไม่เฟื่องฟูมากเท่าใดนกั
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แต่ธรรมเนยีมแห่งการร้องขอจะไปโดยปราศจากหยกงามได้อย่างไรกนั 

ยิ่งเวลานี้ใกล้ช่วงส่งเครื่องบรรณาการแล้วด้วย คงเป็นโอกาสเหมาะที่จะเจรจา

ช้าก่อน... เครื่องบรรณาการ หรอืว่า...

นยัน์ตาของที่ปรกึษาเฒ่าเปล่งประกายเมื่องทราบถงึความหมายโดยนยั

ที่แฝงมาอย่างแจ้งชดั “ฉานอวี๋หมายถงึเครื่องบรรณาการใช่หรอืไม่ขอรบั”

ซกีงเถี่ยพยกัหน้า เฒ่าผู้นี้ช่างหูตาไว เข้าใจเขาได้รวดเรว็ยิ่งนกั “ใช่ ข้า

อยากได้ความช่วยเหลอืจากต้าเจิ้ง” แต่กไ็ม่กล้าจะไปขอมอืเปล่า เลยต้องอาศยั

การส่งเครื่องบรรณาการที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้วแสดงเจตจ�านงแฝงเร้นนี้แทน  

มูเ่จยีงพยกัหน้าครุ่นคดิอย่างตั้งใจ เขาอ่านใจชายตรงหน้าได้กวา่เจด็สว่นแลว้ 

เหลืออีกสามส่วนที่ยังลังเล “จะส่งแพรพรรณเงินทอง ทางต้าเจิ้งก็ล้วนมีอยู่

มากมาย” ชายเฒ่าหยั่งเชิง เห็นใบหน้านิ่งงันทว่าดวงตากลับผันแปรเปลี่ยน 

เพยีงเท่านั้นกท็�าให้เริ่มเหน็ว่าสิ่งใดคอืความต้องการอนัแท้จรงิ

“ใช่ แพรพรรณเงนิทองต้าเจิ้งมอียู่มากมาย” ท้องพระคลงัหลวงมทีอง

กองดั่งขุนเขา ชนเผ่าเล็กๆ อย่างเหยียนตันต่อให้พลิกฟ้าแยกเผ่าก็หาสิ่งนั้น

มาเทยีบไม่ได้ นอกจากนั้นแล้วเขายงัเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมอิาจดงึดูดใจพอจะเร้า

ความต้องการของโอรสสวรรค์จนยอมช่วยเหลอืเขาโดยง่าย

“ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง” มู่เจียงพลันเข้าใจทุกอย่าง... หากไม่อยากส่ง

สิ่งของแพรพรรณ ที่เหลอืคงเป็นอสิตร!ี เขาเชื่อว่าฉานอวี๋เองกต็้องคดิเช่นเขา

เหมอืนกนั เพยีงแต่ยงัรู้สกึลงัเล เลอืกไม่ได้กเ็ท่านั้น สตรเีครื่องบรรณาการ

ย่อมต้องไม่ใช่สตรีธรรมดา ต้องเป็นหญิงสูงศักดิ์ควรค่า เพราะหากต้องใจ

จักรพรรดิ ผลประโยชน์ที่ได้กลับมาก็มากเกินวาดหวัง ในสายตาเขาหากให้

เลอืกจากหนึ่งในหกองค์หญงิ คงหนไีม่พ้นซงิเอ๋อร์กงจู่3 คดิเช่นนั้นแล้วกไ็ม่

3 ค�าว่า ‘กงจู่’ เป็นค�าที่ใช้เรยีกสตรทีี่มบีรรดาศกัดิ์เป็นองค์หญงิ (ในเรื่องจะเรยีกองค์หญงิ
จากเผ่าและแคว้นต่างๆ ว่ากงจู่เหมือนกัน แต่ศักดิ์ขององค์หญิงแห่งแคว้นจะสูงกว่า 
องค์หญงิจากเผ่า)



16
บุปผากลางใจ

รอช้าที่จะเสนอความคดิเหน็

ซีกงเถี่ยเห็นแววตาท่าทางของที่ปรึกษาเฒ่าก็รู้ว่าชายผู้นี้เข้าใจทุกสิ่ง 

ทุกอย่างแล้ว ปลายนิ้วมอืลากผ่านปากถ้วยชาหยุดลง ทั้งสองสบตากนัอย่าง

เข้าใจอยู่ในที

“ซะ...”

“มารดามนัเถดิ ช่างเอะอะหนวกห”ู ที่ปรกึษาเฒ่าชะงกั มต่ิางจากซกีงเถี่ย 

ใบหน้าที่เดิมทีแสดงความกังวลเปลี่ยนเป็นแปลกใจ ก่อนฉาบแดงด้วยฤทธิ์

ของโทสะ

ผู้ใดบงัอาจบุกรุกกระโจมใหญ่!

ดวงตามากโทสะกวาดมองโดยรอบ เฟ้นหาที่มาของต้นตอเสยีง ก่อน

จะหยุดลงที่ฐานรองชุดเกราะท�าศกึ!

“อ๋าๆ เจ้าห่านอย่าไป เจ้าอย่าไปนะ มาให้ข้ากนิก่อน ได้โปรดอย่าไป 

มาใหข้า้กนิเจ้าก่อน กลบัมาส ิกลบัมา บดัซบ!” เมื่อห่านในฝันไม่ยอมหยดุเท้า

รั้งรอตามค�าร้องขอ ถ้อยค�าสุภาพกเ็ปลี่ยนเป็นสบถต�่าช้า

ลกึเข้าไปด้านในฐานรองชดุเกราะ ใบหน้าที่ดวงตายงัไม่ลมืเบ้ปากอย่าง

ไม่พึงใจยิ่ง แล้วสบถดังลั่นอีกเมื่อยิ่งร้องขออ้อนวอนห่านที่ถูกย่างตัวน�้าตาล

ยังคงวิ่งหนีห่างออกไปเรื่อยๆ “ข้าบอกว่าอย่าหนี! ได้ อย่านึกว่าจะรอดนะ” 

เสยีงสบถยงัคงดงัต่อเนื่อง ก่อนจะตามมาด้วยเสยีง ‘พลั่ก’

ดวงตาปิดสนทิลมืขึ้นมาอย่างรวดเรว็เมื่อรู้สกึเจบ็บรเิวณหน้าผาก ครู่

หนึ่งกท็�าท่าเศร้าใจเมื่อเจ้าห่านหายไปไม่เหลอืร่องรอยเสยีแล้ว ความรูส้กึที่ตาม

มาจากความเสยีดายความฝันคอืความมดืมดิ

แล้วเหตุใดถงึมดื

เจ้าตวัที่จ�าไม่ได้ว่าท�าไมถงึมาอยู่ในที่มดืๆ ท�าท่าครุ่นคดิ ไม่นานเรื่อง

ราวก่อนหลบัใหลกค่็อยๆ หวนคนืกลบัมา เหตกุารณ์การวิ่งหน ีการด่าทอ และ

การไล่ล่า เร้าขนกายของนางให้ลุกชนัขึ้นมาทนัตา!

นางก�าลงัหนเีจ้าสองปีศาจนั่น!
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“ตายแล้ว!” นางอุทานแล้วดดีกายลุกขึ้น

ปึก!

ศรีษะกระแทกเข้ากบัเพดานไม้เตี้ยจนเสยีงดงัประหนึ่งฟ้าผ่า! ชดุเกราะ

หนังสัตว์ที่อยู่บนฐานสั่นไหวตามแรงกระแทกส่งเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด ซีกงเถี่ย 

สบตากับมู่เจียงอีกครั้ง พลางคิดเป็นเรื่องเดียวกันว่า ผู้ใดช่างบังอาจนัก  

หาญกล้าบุกรุกกระโจมใหญ่

“โอ๊ย! เจบ็” มอืสั้นๆ ยกขึ้นถบูรเิวณที่เจบ็ พอจะหนัตวักช็นอกี “มารดา

มนัเถอะ” ผู้อาศยัใต้ฐานไม้เป็นที่นอนมาตลอดคนืสบถ ใบหน้าภายใต้ความ

มดืแสดงถงึความไม่พอใจยิ่งนกั พยายามอยูส่องครากช็นอกี จนในที่สดุกต้็อง

สงบใจแล้วค่อยๆ หาทางออกจากฐานแคบๆ อย่างใจเยน็

นางดนัก้นออกมาจากฐานชุดเกราะที่เริ่มเอนเอยีงตามแรงกระทบ เมื่อ

เจ็บแล้วย่อมรู้จักจ�า ทุกการกระท�าจึงระวังมากขึ้น ด้วยเพราะกริ่งเกรงว่า 

ส่วนไหนของร่างกายจะเจบ็ร้าวขึ้นมาอกี

ที่เจ้าสองปีศาจนั่นท�ากย็งัไม่หาย ต้องไม่สร้างเพิ่ม! นางคดิอย่างมาด

มั่น แล้วดนัก้นให้โด่งๆ ส่วนศรีษะกดต�่า เมื่อหลดุลอดออกมาจากที่หลบซ่อน

กล็้มแผละก้นจ�้าเบ้าลงนั่งกบัพื้น สหีน้าเคร่งเครยีดเปลี่ยนเป็นดใีจทนัตา

“ฮ่าๆๆ ในที่สุดข้าก็ชนะเจ้า” เสียงอู้อี้เพราะมีของเหนียวหนืดอุดตัน 

ที่จมูกเยาะเย้ยกบัฐานไม้ประหนึ่งนกัรบที่ชนะสามศกึ

มู่เจียงหรี่ตาลงจนเหลือเท่าเมล็ดถั่ว เมื่อเห็นว่าผู้ท�าลายความสงบ 

ในกระโจมของฉานอวี๋นั้นเป็นสิ่งมชีวีติหนึ่งที่ตวัสูงไม่ถงึสองข้อไม้ไผ่

สิ่งมชีวีติสวมเสื้อผ้าเก่าๆ ขาดวิ่น ไม่ต่างจากผ้าขี้ริ้วเท่าใดนกั ซ�้าร่างกาย

ที่โผล่พ้นอาภรณ์ยงัมรีอยเขยีวช�้าและเกรอะกรงัของคราบโคลนดนิ

“นั่นคอื...” ชายเฒ่านิ่วหน้าพูดเสยีงอกึอกั นั่นมใิช่... บุตรสาวคนเลก็

ของท่านหัวเผ่าหรอกหรือ เขาช�าเลืองตามองไปยังบุรุษข้างกาย แววตาดุดัน

แฝงไปด้วยความเกลยีดชงัท�าให้ความรู้สกึอยากจะถามหยุดชะงกัลง

คนไม่รู้เหตุการณ์ยังคงเอียงคอไปมาขณะส�ารวจอาการบาดเจ็บตาม



18
บุปผากลางใจ

ร่างกาย “อ๋า... มารดามนัเถดิ... เจบ็” มอืคู่เลก็ลูบศรีษะตรงที่โดนกระแทก 

เมื่อครู่หลงัท�าท่าถอืชยัเหนอืเจ้าฐานไปไม่กี่อดึใจ เช่นนี้แล้วไม่เข้าเค้าหวดเขา

แต่เขากห็วดเราได้ร!ึ

“ฮ!ึ เจ้าคนชั่ว” นางคว�่าปากชี้นิ้วใส่เจ้าชุดเกราะที่ล้มลงอย่างไม่พอใจ 

ต่อมาร่างกายกช็ะงกังนัดุจถูกเกาทณัฑ์แหลมคมทะลุร่าง จมูกอดึอดัขยบัขึ้น

ลง นางได้กลิ่นหอมของอาหาร!

อาหาร!

ใบหน้าหงุดหงดิแกมมนึงงเปลี่ยนเป็นลงิโลด น�้าลายเอ่อขึ้นจนชุ่มโชก

ล�าคอแห้งผาก ท้องกิ่วไร้อาหารครวญครางอย่างรู้หน้าที่

จ๊อก!

ความหิวที่ถูกหลงลืมไปเพราะเจ้าฐานไม้สารเลวกลับมาอีกครั้ง ซ�้ายัง

ครวญครางหนกั ไม่รอรชีี้ชกัให้เสยีเวลาเริ่มกวาดตาหาที่มาของกลิ่นหอม จมกู

อดึอดัอู้อี้กร็ะบุที่หมายได้อย่างรวดเรว็

อาหารอยู่ทางด้านหลงั!

กลิ่นหอมหวนนั่นมาจากทางด้านหลัง นางคิดซ�้าสองแล้วรีบหมุนกาย

ก้าวเข้าไปหาอย่างรวดเร็ว ขนมรูปร่างประหลาดปรากฏอยู่ที่มุมห้อง เมื่อรู้ 

จุดหมายกไ็ม่รอช้า สบัขาสั้นๆ วิ่งเข้าใส่ ไม่ต่างจากววัตกมนัคลั่ง!

ร่างสกปรกวิ่งผ่านสายตา โถมเข้าใส่ของว่างเย็นชืดเพราะถูกทิ้งไว ้

ตั้งแต่หนึ่งชั่วยามก่อน ฉุดโทสะให้ทะยานขึ้นสูง “อู๋ย่ง!” ซกีงเถี่ยค�าราม

“อื้อ... อร่อย” ปากที่เคี้ยวไม่หยุดเอ่ยชม ไม่สนใจต่อเสยีงค�ารามราว

สตัว์ป่า นางหวิ... มื้อสุดท้ายกเ็มื่อสองวนัก่อน หลงัจากนั้นกไ็ด้ดื่มแค่น�้าจาก

ล�าธาร

ซกีงเถี่ยนยัน์ตากร้าว ตะโกนเรยีกทหารเสยีงดงั “ทหาร!” เสยีงฝีเท้า

หนกัๆ เคลื่อนเข้ามา ครูเ่ดยีวทหารสองนายกเ็ข้ามาในกระโจม ทั้งสองโค้งกาย

คารวะพลางเอ่ยด้วยเสียงฮึกเหิม เห็นเจ้าของกระโจมไม่พูดสิ่งใด ท�าเพียง

จดจ้องไปยงัจุดหนึ่ง ทั้งสองกเ็คลื่อนใบหน้าตามไป
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“ขอรับฉานอวี๋” เสียงสั่นๆ ตอบกลับเมื่อเห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมหนึ่ง

อยู่ในห้อง ร่างสูงหกฉื่อครึ่งก็รีบก้าวเท้าเร็วรี่ตรงไปคว้าร่างที่ก�าลังดื่มและ 

กินอย่างมูมมามโดยไม่ต้องรอค�าสั่ง จากนั้นก็ไม่รั้งรอที่จะพาออกไปนอก

กระโจม ด้วยเกรงว่าอาจจะต้องโทษเพราะเจ้าตัวไร้ประโยชน์ ทว่าเจ้าตัวไร้

ประโยชน์กไ็ม่ออกไปโดยง่าย โน้มกายหยดัเท้าจกิพรมหนานุ่ม มอืหวงแหน

กาน�้าชาและจานขนมที่ยงัเหลอือยู่อกีสองชิ้น

“อื้อ... อาหาร น�้าชาของอู๋ย่ง” ร่างสกปรกมอมแมมกรดีร้องแล้วถลา

ร่างตามกาน�้าชาที่ถกูแย่งไปจนรูส้กึถงึเลอืดเคม็ปร่าในโพรงปาก “เอาน�้าชาของ

ข้ามา น�้าชานี่ของอู๋ย่ง” อาหารและชาเลศิรสที่ยามปกตไิม่เคยได้กนิ

“รบีลากนางออกไป” ซกีงเถี่ยตวาดซ�้า ไม่อยากเหน็ตวัไร้ค่าแม้ช่วงหนึ่ง

ฟ้าแลบ เขาเกลียดเด็กคนนี้ เกลียดมัน เกลียดจนไม่อยากเห็น ยิ่งท�าตัว 

ต�่าทราม เขายิ่งเกลยีด! เกลยีดจนแทบอยากจะดบัลมหายใจให้สิ้นไป!

สองทหารหนุ่มเห็นใบหน้าฉาบโทสะจนคล้ายถ่านแดงก็ยุติการแย่งชิง

รีบจับเจ้าตัวไร้ประโยชน์ขึ้นอุ้มพาดบ่าแล้วพาออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็ว 

อู ๋ย่งที่ไม่ถูกแย่งของแล้วไม่รอช้ารีบยัดขนมที่เหลือพร้อมเทน�้าชารสเลิศ 

เข้าปากของตนอย่างรวดเรว็ ด้วยกลวัว่าจะถูกแย่งไปอกีครั้งหนึ่ง

นางส�าลกัแคก็ๆ จนต้องตบอกล้วงคอ

ซกีงเถี่ยมองการกระท�านั่นอกีอดึใจเดยีว ต่อมากห็นัหน้ามองไปทางอื่น 

เด็กคนนั้นสกปรกสิ้นดี สกปรกไม่ต่างจากมารดา สตรีชั่วช้าที่เขาสังหารไป 

กบัมอื! ยิ่งเหน็ ‘มนั’ ความแค้นยามเก่าก่อนกห็วนคนืจนต้องค�ารามออกมา

“บดัซบ!”

โต๊ะเตี้ยถูกตบจนสั่นสะเทอืน เรื่องนี้ต้องมคีนรบัผดิชอบ

นัยน์ตาสีด�าเต็มไปด้วยโทสะแข็งกร้าว ตะโกนเรียกทหารถ่ายทอด 

ค�าสั่งลงโทษสองนางก�านลัทนัท ี“สั่งโบยนางก�านลัที่ดูแลเจ้าอู๋ย่งซะ”

“ขอรับ” ทหารหนุ่มขานรับ จากนั้นก็ผละออกไปท�าตามค�าสั่ง สอง 

นางก�านลัผูท้�าหน้าที่ดูแลตวัไร้ประโยชน์ถกูลากออกมาโบยยี่สบิไม้หน้ากระโจม
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ใหญ่ ซกีงเถี่ยนั่งฟังเสยีงกรดีร้องสลบัเสยีงไม้กระทบเนื้อ โทสะที่รนุแรงเมื่อครู่

กม็อดลงไปหลายส่วน

“ฉานอวี๋ เรามาสนทนาเรื่องเมื่อครู่ต่อกนัเถดิขอรบั” มู่เจยีงเหน็ท่าทาง

สงบลงกไ็ม่รอชา้รบีเอ่ยเรื่องราวที่กล่าวค้างกนัไว้ก่อนเจา้ตวัไร้ประโยชน์จะขดั

ขวาง

ซกีงเถี่ยพยกัหน้า จากนั้นกร็บัฟังค�าของมูเ่จยีง ค�าพดูที่ท�าให้เขาอารมณ์

ดขีึ้นมาไม่น้อย

ตุ้บ!

ร่างเล็กสกปรกถูกโยนลงบนพื้นทรายราวกับสิ่งของไร้ค่าชิ้นหนึ่งหลัง

ถูกพาตวัออกห่างจากกระโจมของหวัหน้าเผ่ามากพอแล้ว

“ฮอืๆๆ เจบ็! เจบ็!” ผู้ถูกกระท�าร้องไห้จ้า สองทหารเค้นเสยีงสมเพช

ในล�าคอออกมาค�าหนึ่งแล้วส่งเท้าเตะออกไปคนละครั้ง อู๋ย่งกลิ้งคลุกฝุ่น 

จุกจนพูดแทบไม่ออก

“จ�าไว้อย่าเข้าไปก่อกวนฉานอวี๋อกี” กล่าวจบกห็มุนกายเดนิจากไป ทิ้ง

ให้เดก็ที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าสมชื่อร้องไห้อยู่เพยีงล�าพงั

อูย่๋งกดัรมิฝีปาก มอืคล�าจบัอยูท่ี่สะโพก พยายามข่มน�้าตากลั้นไว้ไม่ให้

ไหลออกมา ปลุกปล�้าอยู่พกัใหญ่กล็ุกขึ้นกอดกาน�้าชาว่างเปล่าเดนิกลบัไปยงั

กระโจมท้ายเผ่า ต่อมากเ็ปลี่ยนใจเดนิไปนั่งหลบอยูท่ี่ต้นไม้ใหญ่ในป่ารกๆ แทน 

เนื่องจากได้ยินเสียงค�ารามก่นด่าสาปแช่งดังลอดออกมาจากในกระโจม จับ

ความได้คร่าวๆ ว่านางก�านลัทั้งสองเพิ่งโดนโบยไปเมื่อครู่

ทุกถ้อยค�าด่าทอล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงอาฆาตแค้น ถ้ากลับเข้า

กระโจมไปตอนนี้ร่างนี้คงถูกถอนวญิญาณออกอย่างไม่ต้องสงสยั

ร่างที่สูงไม่ถงึเข่าของบุรุษวยัฉกรรจ์นั่งกอดเข่าตวัเอง สายตาทอดมอง

ธรรมชาตริอบตวัอย่างไร้จดุหมาย ไกลออกไปนางเหน็ผูค้นบ้างก�าลงัแบกหาม 

บ้างจูงโคเดินไปในทุ่งหญ้า แม้จะดูน่าเบื่อไปบ้างแต่คนเหล่านั้นก็ยังมีค่า 
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มหีน้าที่ หาใช่มนุษย์ที่ไม่ต่างจากฝุ่นธุลเีช่นนาง

นางคือคนไร้หน้าที่ เป็นส่วนเกินของเผ่าเหยียนตัน จ�าได้ว่าเคยไป

ร้องขอเพื่อท�าประโยชน์ ทว่าผลที่ได้กลับมาคือค�าด่าทอกับการขับไล่ คนใน

เผ่าท�าเหมอืนนางเป็นเทพเจ้าเชื้อโรค ที่เมื่อเข้าใกล้จะน�าพาความโชคร้ายมาให้

ไม่ต้องพดูถงึอาหาร สกุรที่เลี้ยงอยูท้่ายเผ่ายงักนิดกีว่านางเสยีอกี อู๋ย่ง

เผลอเม้มปาก ดวงตาทั้งสองเริ่มร้อนผ่าวจนต้องรีบเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า  

มือที่มีรอยเขียวช�้าและบาดแผลเก่าใหม่ยกขึ้นประกบกันด้วยเสียงอ้อนวอน

อย่างน่าสงสาร

“สวรรค์ช่วยอูย่๋งด้วย เหนยีง4 ช่วยปกป้องอู๋ย่งด้วย” สายลมเยน็ๆ พดั

ผ่านเส้นผมที่แห้งกรงัปลวิไหวตามกระแสลม นางหลบัตาลง หวงัเพยีงอย่าง

เดยีว หวงัให้วนันี้ไม่ถูกต ีหวงัแค่เพยีงเท่านั้น

แต่กด็ูเหมอืนสวรรค์จะไร้ตา พึ่งพาอะไรไม่ได้ เพราะไม่ถงึครึ่งชั่วยาม

ต่อมา คนที่ไม่อยากพบที่สุดกต็ามหานางจนเจอ สองปีศาจหอบโทสะแรงกล้า

เข้ามาพร้อมไม้เท่าท่อนแขน

อู๋ย่งที่เคลิ้มหลับไปชั่วครู่รีบขยับกายลุกขึ้น เมื่อหางตาหันไปเห็นสอง

สตรีอ้วนผอมเดินเข้ามาหาตนด้วยหน้าตาถมึงทึง ความตระหนกจึงเข้ามา

แทนที่ สองเท้ารีบขยับสาวหนีอย่างไม่คิดสิ่งใดอีก รู้แต่เพียงว่าวันนี้เจ้าสอง

ปีศาจน่ากลัวกว่าทุกวัน... คล้ายมีอาภรณ์สีด�ามาหุ้มห่อ หากอยู่ต่อต้องตาย

จรงิๆ แน่

“อย่าหนนีะเจ้าอู๋ย่ง” นางก�านลัร่างอ้วนพตีาไวชี้นิ้วพลางส่งเสยีงเกรี้ยว

กราดเมื่อเจ้าตวัดคีดิหนี

“ใช่ อย่าหนนีะเจ้าตวัไร้ประโยชน์” คนร่างผอมที่พาความโกรธมามาก

ไม่แพ้สหายรบีสาวเท้าเข้าหาร่างที่วิ่งหนี

อูย่๋งส่ายหน้าไม่ยอมท�าตามโดยเดด็ขาด “ข้าจะหน”ี หากไม่หนจีะโดนตี

4 เหนยีง หมายถงึ แม่
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“ด ีหนไีปส ิหนไีป ถ้าจบัได้พวกข้าจะตเีจ้าให้ตาย” ทั้งสองชี้นิ้วคาดโทษ 

จากนั้นกเ็ริ่มออกวิ่งตามร่างที่เริ่มทิ้งห่างไปไกลแล้ว ไม่ว่าอย่างไรวนันี้พวกนาง

กต็้องจบัเจ้าตวัไร้ค่ามาช�าระความให้หายแค้น ทั้งแค้นจากเมื่อคนืที่ผลกัพวก

นางตกสระน�้า และแค้นที่ท�าให้ต้องโดนโบย

“เจ้าเด็กบ้า หยุดนะ หยุด” สองนางก�านัลส่งเสียงให้หยุดหลังจาก 

ไล่ตามมาพกัใหญ่ แต่กไ็ร้วี่แววที่จะจบัได้

“หน็อยแน่! หากข้าไม่โดนโบยมีหรือเจ้าจะวิ่งหนีได้นานเพียงนี้” นาง

ก�านลัตวัผอมพูดพลางหอบไปพลาง เพราะตนโดนโบย ก�าลงัและความคล่อง

ตวัจงึลดลงหลายส่วน

“ขา้บอกให้หยดุอย่างไรเล่า หยดุ” คนตวัอ้วนสง่เสยีงบ้าง อูย่๋งไม่สนใจ 

ยงัคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอย่างไม่คดิชวีติ นางต้องไปให้ไกลที่สุดเท่านั้น

สองนางก�านัลเห็นเช่นนั้นแล้วถึงจะเจ็บเพียงใดก็ยอมขบฟันกลืนมัน

กลบัเข้าไป วิ่งไล่ตามอย่างไม่ลดละ

“ชชิะ! ตวัเลก็ปานนั้น เหตุใดถงึวิ่งเรว็นกัเจ้าอู๋ย่ง” นางก�านลัตวัอ้วน

สบถพลางยกมอืกดบรเิวณสข้ีางร้าวเกรง็ วิ่งมาพกัใหญ่กย็งัจบัเจา้เดก็สารเลว

มาตใีห้หน�าใจไม่ได้เสยีท ีทั้งสองส่งสายตาอาฆาตแล้วเริ่มวิ่งอกีครั้ง และแล้ว

สวรรค์กม็ตีา เมื่อเจ้าตวัไร้ประโยชน์วิ่งไปชนกบักลุ่มคนเข้าจนหยุดลง

ตุ้บ! เพล้ง!

“ซิงเอ๋อร์ / กงจู่” เสียงเอะอะโวยวายดังขึ้น อู๋ย่งพยายามขยับกาย 

ลุกขึ้น ยิ่งเห็นว่าสองนางก�านัลใกล้เข้ามาแล้วนางก็ยิ่งตัวสั่นลนลานคลานหน ี

แต่กถ็ูกกลุ่มคนที่นางชนเตะเข้าจนตวัลอยไปเกอืบฉื่อ5

นางก�านัลที่ถูกไฟโกรธครอบง�าได้ทีรีบเร่งฝีเท้า เมื่อคนที่หมายหัวอยู่

ใกล้มือจนคว้าได้ก็ทุบตีเร็วพลัน ไม่สนว่าเพลานี้พวกตนก�าลังแสดงความ

กกัขฬะต่อหน้าผู้ใด

5 ฉื่อ เป็นมาตราวดัระยะของจนีในยุคโบราณ โดยที่ 1 ฉื่อ เท่ากบั 10 นิ้ว
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“ฮอืๆๆ เจบ็ ปล่อยข้า ปล่อยข้า ข้าเจบ็ ฮอืๆๆ” อู๋ย่งกรดีร้องพร้อมทั้ง

พยายามสะบัดกายหนี หยาดน�้าตาไหลพรั่งพรู สองนางก�านัลใบหน้าเหี้ยม 

สาแก่ใจนกั ยิ่งเหน็น�้าตา เรี่ยวแรงที่คล้ายกบัจะหายไปจากการถกูโบยและการ

ไล่ตามกก็ลบัมา มอืกร้านระดมทุบตไีม่ยั้ง!

“ตายซะ ตาย! ตาย!”

การกระท�าอนัแสนจะโหดร้ายป่าเถื่อนอยู่ตรงหน้า อวี้จนิหลนิท�าเพยีง

แค่นิ่วหน้าเล็กน้อย ชั่วครู่ก็มองผ่านเลยการกระท�านั่นไปราวกับมองฝุ่นธุล ี

ตายกแ็ค่พาไปฝังเท่านั้น

“ซิงเอ๋อร์ เจ้าเป็นอะไรหรือไม่” นางเอื้อมมือไปแตะศอกของบุตรสาว 

ใบหน้าของดรุณนี้อยยงัคงแสดงความตกใจระคนเสยีดายอยู่ในที

สายตาที่ทอดมองข้าวของที่หล่นกระจายรีบเลื่อนกลับมา ซีกงซิงผู ้

พริ้มเพราอ่อนหวานเป็นดั่งดวงใจของนายหญงิใหญ่ส่ายหน้า

“ซงิเอ๋อร์ไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะเหนยีง แต่ว่า...” เดก็สาวหลุบตาลง ของที่

นางตั้งใจท�าหล่นเสียหายมิอาจถึงมือผู้หวังให้รับเสียแล้ว สตรีที่ถูกเรียกว่า 

‘เหนยีง’ นยัน์ตาแขง็กร้าว นางก�านลัเฒ่าคู่กายกไ็ม่รอช้ารบีก้าวเท้าออกมาจาก

ด้านหลัง ก่อนจะตวาดสองนางก�านัลที่ก�าลังเล่นงานเจ้าตัวไร้ประโยชน์อย่าง

สนุกมอื

“พวกเจ้านี่กล้าดนีกันะ!”

เสยีงตวาดดงัขดัการระบายความโกรธ นยัน์ตากร้าวของทั้งสองตวดัไป

มองต้นเสยีง เมื่อเหน็ว่าเป็นผู้ใด มอืที่ยกขึ้นสูงกห็ยุดนิ่ง จากนั้นกร็บีปล่อย

ร่างในมือลงพื้นแล้วรีบทรุดกายคุกเข่า ท่าทางเกรี้ยวกราดเมื่อครู่เหลือเพียง

ความขลาดกลวั

“นะ...นายหญงิ”

สตรทีี่ถูกเรยีกว่านายหญงิไม่สนใจต่อเสยีงเรยีก เพยีงหลุบตามองยงั

ต�าแหน่งเดยีวกบับุตรสาว

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าของพวกนี้ข้าจะน�าไปที่กระโจมฉานอวี๋” อวี้จินหลินยัง
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คงพูดด้วยน�้าเสยีงอ่อนหวานเช่นเคย ทว่าแววตากลบัเยน็เยอืกราวกบัน�้าแขง็ 

เยน็กว่าความหนาวแห้งยามเหมนัตฤดู

“บ่าวขออภัยเจ้าค่ะนายหญิง” สองนางก�านัลโขกศีรษะกับพื้นทางเดิน

หนิทราย เมื่อร่างของผู้เป็นนายยงัคงนิ่งงนั ทั้งสองกก็ลา่วประโยคเดมิออกมา

ซ�้าๆ จากนั้นก็รีบกวาดตาหาแพะที่จะมารับเคราะห์แทน “เป็นเพราะเจ้าอู๋ย่ง 

เอ่อ... กงจู่วิ่งหนเีจ้าค่ะ”

“กงจู่?” นัยน์ตาของอวี้จินหลินเย็นเยือกมากขึ้นถึงสามส่วนหลังจาก

ได้ยนิบ่าวชั้นต�่าเรยีกเจ้าตวัไร้ประโยชน์ว่าองค์หญงิ นางหลุบมองเดก็สกปรก

มอมแมม กวาดสายตาคมกรบิจ้องนางก�านลัสลบักบัเจ้าตวัไร้ประโยชน์ เดก็

ผู้นี้หรอืเป็นองค์หญงิ

กล้าดนีกั!

อู๋ย่งสั่นไปทั้งตวั แววตาของแม่ใหญ่คล้ายใบมดีคมก�าลงักรดีเนื้อ

นางก�านัลเฒ่ารับรู ้ถึงอารมณ์ของนายรีบพยักพเยิดหน้าให้เหล่า 

ผู้ตดิตาม ชั่วไม่กี่อดึใจร่างของผูบ้งัอาจกล่าววาจาไม่ถูกหกูถู็กจบัตรงึ ใบหน้าที่

บรเิวณหน้าผากมโีลหติประปรายถกูจบัแหงน รองเท้าพื้นไม้ถกูส่งให้นางก�านลั

เฒ่า สองนางก�านลัเริ่มรู้ชะตา หญงิชรายิ้มเหี้ยม ก่อนจะฟาดรองเท้าใส่หน้า

ทั้งสองไปคนละสามครั้ง

สองนางก�านลัเจบ็มากแต่ไม่กล้าร้อง

“ส�านึกเอาไว้เสียว่าเจ้าผิดอันใด” หญิงเฒ่ากล่าว แล้วเดินกลับไปยืน

ด้านหลงัห่างจากนายหญงิใหญ่ไปครึ่งก้าว

สองนางก�านลัที่ก้มหน้ามองพื้นรบีขานรบั “เจ้าค่ะ” ส่วนมอืกก็�าชายเสื้อ

ของเดก็ที่ถูกบงัคบัให้นั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆ

พวกนางจะเอาคนื!

“ไปกนัได้แล้ว” อวี้จนิหลนิหมนุกายพาบตุรสาวไปจากสถานที่รกตา ก้าว

ไปสองก้าวกห็ยุดเท้าลง

“ซงิเอ๋อร์ เจ้ารออยูท่ี่นี่ประเดี๋ยว” กายระหงทว่าคงความงามแม้จะมบีตุร
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เติบใหญ่จนหมดสิ้นแล้วเดินกลับมาหยุดหน้านางก�านัลที่มีเลือดกบปากที่ไม่

กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาสบตา

“อย่าลมืเล่าจงดูแล ‘อู๋ย่งกงจู่6’ ให้ด ีอย่าให้ออกมาเพ่นพ่านได้อกีล่ะ” 

นางคลี่ยิ้มสวยดุจจนัทร์เสี้ยวแล้วหมุนกายกลบัไปหาบุตรสาว

นางก�านัลทั้งสองได้ยินเสียงกระซิบข้างหูก็รีบโขกศีรษะ “เจ้าค่ะนาย

หญิง” เมื่อร่างของนายหญิงจากไปแล้วทั้งสองก็มองหน้ากัน ดึงชายเสื้อของ

คนที่พวกนางต้อง ‘ดูแล’ จนผ้าเก่าๆ ขาดตดิมอืมา เมื่อขบวนของผู้สูงศกัดิ์

หายลบัไปทางกระโจมหนึ่ง กใ็ช้ผ้าขาดวิ่นนั้นอุดปากเพื่อปิดกั้นเสยีงสะอื้นไห้ 

จากนั้นกจ็บัร่างคนที่พวกนางต้องดแูลพาเดนิตรงไปยงักระโจม แล้วเริ่ม ‘ลงมอื

ดูแล’ อย่างหนกัหน่วง จนร่างนั้นสะอื้นตวัโยนประหนึ่งจะขาดใจ

“นี่แน่ะ เจ้าตวัไร้ประโยชน์” มอืเท้าของคนทั้งสองระดมท�าร้ายไม่ยั้งมอื

สตรีร่างอ้วนพีออกเท้าเตะองค์หญิงไร้ประโยชน์ส่งท้ายจนกระเด็นไป

หลายชุ่น7 แรงสะเทอืนส่งผลให้เศษผ้าผนืน้อยหลุดออกจากปาก เสยีงสะอกึ

สะอื้นอู้อี้ผะแผ่วจงึกลบัคนืมาอกีครั้ง

“ฮอืๆๆ เตี่ย เหนยีง ช่วยด้วย ช่วยอู๋ย่งด้วย” สองนางก�านลัสบตากนั 

รอยยิ้มเย้ยหยนัปรากฏขึ้น ก่อนหญงิร่างอ้วนจะใช้ปลายเท้าเขี่ยร่างผ่ายผอม

เตม็แรง

“หุบปากนะเจ้าอาจม!” อู๋ย่งกลั้นสะอื้นเมื่อถูกตวาด กายที่เจ็บร้าวไป

หมดคู้งอพยายามขดเข้าหากนัจนเป็นก้อนกลม หวาดกลวัเหลอืเกนิ สายตา

พร่ามัวกวาดมองรอบกาย มองกระโจมซอมซ่อพลางร้องหาบิดามารดาไม่

ขาดปาก

“ฮอืๆๆ เตี่ย เหนยีง ช่วยข้าด้วย”

“เตี่ย? เหนยีง?” นางก�านลัร่างผอมเอ่ยเสยีงสูง ในขณะเดยีวกนักใ็ช้

6 อู๋ย่ง หมายถงึ ไร้ประโยชน์; อู๋ย่งกงจู่ หมายถงึ องค์หญงิไร้ประโยชน์
7 ชุ่น เป็นมาตราวดัความยาวของจนี โดยที่ 1 ชุ่น มคี่าเท่ากบั 1 นิ้ว
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มอืประคองรมิฝีปากที่บวมเป่ง “ถงึบดิาของเจ้าจะเป็นฉานอวี๋ แต่ฉานอวี๋กห็าได้

คดิว่าเจ้าเป็นลูก ส่วนมารดาของเจ้ากต็ายไปตั้งนานแล้ว ตายด้วยน�้ามอืของ

ฉานอวี๋ เตี่ยของเจ้าอย่างไรเล่า!” ทั้งสองก้มหน้าลงเย้ยหยนัพร้อมถ่มน�้าลาย

ใส ่ทิ้งสายตามองอาจมอยูป่ราดหนึ่งกพ็ากนัเดนิออกไปด้านนอกกระโจมด้วย

อารมณ์ที่ปลอดโปร่ง ได้ระบายแค้นแล้วคล้ายอาการเจบ็จะลดลงไปเลก็น้อย

กลบักนักบัผู้ถูกกระท�า อู๋ย่งสะอื้นฮกั เจบ็จนหาค�าใดมาเปรยีบไม่ได้ 

เกอืบหนึ่งเค่อกว่าถงึจะสามารถลุกขึ้นได้ “ฮกึ... เจบ็” นางอุทานเสยีงแผ่ว ต่อ

มาก็รีบเม้มปากเข้าหากันเมื่อรู้ว่าถึงร�่าไห้ไปก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยหรือมาดูแล 

หลงัจากรวบรวมแรงได้ระดบัหนึ่งร่างเลก็กเ็ดนิออกจากกระโจมเก่าไปเงยีบๆ

กระโจมที่เอาไว้เก็บสิ่งของที่ไม่ใช้งานแล้ว ของที่ไร้ประโยชน์เฉกเช่น

เดยีวกบัชื่ออู๋ย่ง

ไร้ประโยชน์ ไร้ค่า สิ่งมชีวีติที่ต�่าตมยิ่งกว่าอาจม...

เท้าเล็กกับรองเท้าขาดวิ่นเดินไปตามถนนดินแดง กายงองุ้มคู้เข้า 

หากันเพราะความเจ็บปวด อู๋ย่งเดินผ่านผู้คนมากมาย ทว่าคนเหล่านั้นมอง

เหน็กลบัท�าเป็นไม่เหน็ ไม่มแีม้แต่คนที่จะเดนิเข้ามาถามไถ่ว่าเจบ็หรอืไม่ หวิ

หรอืยงั ในที่สุดปลายเท้าสั้นๆ กห็ยุดลงที่ต้นไม้ใหญ่อกีครั้ง

ต้นไม้ที่มกัจะเป็นที่แอบองิยามนางเหงา เป็นที่หลบภยั และเป็นหลุม

ฝังศพของมารดา เดมิทอีู๋ย่งไม่รู้ความ เมื่อไร้มารดากร็้องหา ทุกครากถ็ูกจบั

โยนลง ณ ที่แห่งนี้ จวบจนย่างเข้าสองหนาวจงึได้เข้าใจทกุสิ่งทกุอย่าง สถานที่

แห่งนี้คอืที่อยู่ของมารดา ด้านล่างมรี่างของอาเหนยีงหลบัใหลอยู่ อกีไม่นาน

นางคงได้ไปอยู่ร่วมกบัอาเหนยีง

อู๋ย่งทรุดกายลงนอนแนบหญ้า ใช้แพรสเีขยีวนี้ต่างมารดา มารดาที่จะ

ช่วยปกป้อง คอยโอบกอดยามตนร้องไห้ “อู๋ย่งเจ็บ เหนียงช่วยอู๋ย่งด้วย  

ฮอืๆ” นางสะอื้น ครั้งนี้เจบ็เหลอืเกนิ เจบ็จนแทบจะขาดใจ “ฮกึ... อาเหนยีง” 

นางกุมหน้าพยายามอดทน ข่มตาปิดแน่นพร้อมทั้งเม้มรมิฝีปาก
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น�้าตาหยดเล็กไหลผ่านเปลือกตาที่ปิดลง ก่อนจะไหลแทรกซึมลงสู ่

ผนืดนิ

“เหนยีงมารบัอูย่๋ง ฮอืๆ มารบั หรอืไม่กใ็ห้ผูใ้ดกไ็ด้มาช่วยอูย่๋งท”ี เสยีง

แหบแห้งแฝงความปวดร้าวแกมร้องขอ ทว่าก็มีเพียงความเงียบ ไม่มีแม้แต่

ใครจะขานรับ อู๋ย่งเผลอถอนใจก่อนจะซุกหน้ากับพื้นหญ้าร้องไห้ต่อไปจนไร้

เรี่ยวแรง น�้าตาหยดแล้วหยดเล่าไหลลงสูผ่นืดนิ ร้องไห้จนสิ้นเรี่ยวแรงกเ็ผลอ

หลบัไป

วูบ...

สายลมที่นิ่งสงบจู่ๆ ก็พัดไหว ใบหญ้าลู่ตามกระแสลมแนบร่างเล็กที่

แทบจะจมจ่อมหายไปกับแพรสีเขียว คล้ายจะโอบกอดร่างน้อยและตอบรับ 

ค�าร้องขอไปในที



สอง
องค์หญิงบรรณำกำร

สามเดอืนต่อมา

ปลายเหมนัตฤดู พายุหมิะโหมกระหน�่า การหลบเข้าไปอยู่ในกระโจม 

อุ่นๆ ล้วนเป็นสวรรค์ของคนเหยียนตัน อวี้จินหลินและเหล่าบุตรสาวของ 

ฉานอวี๋เองก็เช่นกัน สตรีทั้งเจ็ดต่างเข้ามาหลบลมหนาวภายในกระโจมของ 

อวี้จิ้นหลนิ กจิกรรมยามว่างหนไีม่พ้นการปักลายผ้างามวจิติร ด้วยเพราะสิ่งนี้

เป็นเครื่องยนืยนั แม้อยู่ลกึจนแทบสุดแดนแต่อารยธรรมกลบัยงัเฟื่องฟู หา

ได้เป็นเพยีงชนเผ่าล่าสตัว์กกัขฬะไม่

“เหนยีง ท่านดูผ้าที่ข้าปักสเิจ้าคะ”

น�้าเสียงอ่อนหวานดังลอดออกมาจากด้านใน ส่งผลให้ซีกงเถี่ยหยุด

ปลายเท้าที่จะก้าวเดินเข้าสู่กระโจมลงในทันที หากคาดไม่ผิดเจ้าของเสียง 

น่าจะเป็นซีกงเซียว เขายกมือห้ามทหารไม่ให้ส่งเสียงบอกคนด้านในว่าเขามา

ถงึ จากนั้นกแ็ง้มกระโจมออกเลก็น้อย ลอบมองเหตุการณ์ด้านในอย่างตั้งใจ 

บตุรสาวของเขาหกคนก�าลงัเรยีนปักผ้าจากอวี้จนิหลนิ และคนที่ส่งเสยีงเมื่อครู่

กค็อืซกีงเซยีวอย่างที่คาดการณ์

นางเป็นบุตรสาวคนที่ห้าของเขา
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อวี้จนิหลนิเอื้อมมอืไปรบัผ้าปักสแีดง ลูบรอยปักอยู่สองสามครั้งอย่าง

พงึใจ กิ่งไผ่ลวดลายอ่อนช้อยไม่แขง็กระด้าง นกฉเีชวี่ย8 อยู่ข้างๆ กง็ดงาม

ไม่แพ้กนั บตุรสาวคนสดุท้องของนางฝีมอืปักไม่เลวเลยทเีดยีว... ถอืว่าพฒันา

ขึ้นไม่น้อย

“ไม่เลว”

ซกีงเซยีวยิ้มแก้มปร ิ“ขอบคุณเจ้าค่ะเหนยีง” นางขยบักายลุกขึ้น จาก

นั้นก็ย่อกายลงอย่างอ่อนช้อยนุ่มนวล ผู้เป็นมารดายิ้ม ต่อมาก็ส่งของขวัญ 

ให้ไปหนึ่งชิ้น เรยีกสายตานิ่งลกึจากสตรอีกีหลายคนที่เหลอื แม้ทกุคนจะแสดง

ท่าทางนิ่งสงบเหมือนไม่รู้สึก แต่อารมณ์เหล่านั้นก็หาได้รอดพ้นสายตาของ 

อวี้จนิหลนิไปได้

อวี้จินหลินเองก็หาใช่จะไม่เคยพบพานความริษยาของพี่น้อง กว่าจะ

ผ่านด่านยกตนจากบตุรสาวคนสดุท้องก้าวผงาดขึ้นเป็นภรรยาเอกของฉานอวี๋

ได้ นางเองกผ่็านมาไม่ใช่น้อย ทว่านางจะไม่มทีางให้เกดิกบับตุรสาวเป็นอนัขาด 

คดิเช่นนั้นแล้วกอ็อกปากเรยีกหาผลงานของสตรนีางอื่น

“ไหนพวกเจ้าส่งมาให้ข้าดูซ”ิ บุตรสาวเลี้ยงทั้งสี่เคลื่อนกายเข้าใกล้แล้ว

ทยอยส่งผ้าปักของตนให้มารดาใหญ่ อวี้จนิหลนิรบัมาดู แม้ฝีมอืจะเทยีบซกีง-

เซยีวไม่ได้กต็้องออกปากชมเอาไว้ก่อน

“ทุกคนท�าได้ไม่เลว” นางส่งผ้าปักคืนให้เด็กสาวทั้งสี่แล้วเรียกแม่นม

เฒ่าให้น�าหบีมาให้ อนุญาตให้เลอืกหยบิรางวลัไปได้คนละหนึ่งชิ้น ทั้งสี่ดูของ

ที่ได้เป็นรางวลั ท่าทางรษิยาภายในที่ปรากฏเมื่อครู่ราวกบัหายไป อวี้จนิหลนิ

ผละไปสนใจบุตรสาวคนโต ผู้ที่ไม่ยอมหยบิยื่นผ้าปักมาทางนาง “แล้วของเจ้า

เล่าซงิเอ๋อร์”

ซีกงซิงท�าท่าถ่อมตนเมื่อได้ยินค�าเรียกของมารดา “ซิงเอ๋อร์ฝีมืออ่อน

ด้อย อาจจะไม่ถูกใจเหนยีง และอาจจะไม่สู้กบัน้องๆ” ดรุณนี้อยหนัไปมอง

8 นกฉเีชวี่ย คอืนกกางเขน
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น้องๆ ก่อนจะก้มมองผ้าปักของตนเอง

“หากเจี่ยเจียฝีมืออ่อนด้อย พวกข้าคงเป็นแค่ฝุ่นธุลีเท่านั้นกระมัง”  

ซกีงถงั บุตรสาวคนที่สองเปรยขึ้นมาบ้าง ในใจคดิค่อนขอดว่าพี่สาว พวกนาง

กเ็ป็นได้แค่กิ่งไม้เงนิ ไยจะไปสู้พี่สาวที่เป็นกิ่งทองกิ่งหยกไปได้

“ไหน ให้เหนยีงดหูน่อย” อวี้จนิหลนิเอื้อมมอืไปหยบิผ้าปักของบตุรสาว

คนโตมาดู ก่อนจะพบว่าผ้าปักนั้นงดงามมากที่สุดจากบรรดาสตรทีั้งหก เฟิ่ง-

หวงสทีองสยายปีกเตม็ผนืผ้าสแีดง ดูงดงามวจิติรยิ่งนกั

งามจนผลงานห้าชิ้นเมื่อครู่มอิาจเทยีบเคยีง

“ใช่จริงๆ ของเจี่ยเจียงามที่สุด” ซีกงฟางบุตรสาวคนที่สี่หันไปยิ้มกับ 

ซกีงถงัและน้องสาวอกีสองคนอนัมนีามว่ากุ้ยกบัฮวา

“ดมีากซงิเอ๋อร์” อวี้จนิหลนิแทบเกบ็ความปลื้มปริ่มเอาไว้ไม่ไหว บุตร

สาวคนนี้ไม่เคยท�าให้นางผดิหวงั

ทว่าซกีงซงิยงัคงถ่อมตน “อาเหนยีงกก็ล่าวชมเกนิไป”

อวี้จินหลินส่ายหน้า นางรู้ดีว่าบุตรสาวผู้นี้เก่งกว่าสตรีทุกนาง หาก 

องค์หญงิทั้งหกเป็นหยกน�้างาม บุตรสาวของนางกต็้องเป็นหยกมนัแพะ เป็น

น�้าหนึ่งในบรรดาหยก “หากอาเตี่ยของเจ้ามาเห็นคงต้องตกรางวัลให้แน่ อีก

หน่อยเจ้าคงเก่งกว่าข้าแล้ว”

“ไม่ขนาดนั้นหรอกเจ้าค่ะเหนยีง ซงิเอ๋อร์ไม่กล้าเทยีบท่าน”

“เอาละ” เหน็บตุรสาวถ่อมตวัไม่เลกิอวี้จนิหลนิกค็ร้านจะย�้าต่อ ยิ่งแสดง

ความเอน็ดูมากล้นกจ็ะกลายเป็นสร้างรอยแผลให้บุตรสาวอกีคนเสยีเปล่าๆ

“พวกเจ้าท�าอะไรกนัอยู่หรอื” ซกีงเถี่ยตดัสนิใจก้าวเข้ามาด้านใน

นายหญิงใหญ่แห่งเผ่าขยับกายลุกขึ้นแล้วย่อกายลงท�าความเคารพ 

“ฉานอวี๋” ธดิาทั้งหกเองกร็บีท�าความเคารพบดิาอย่างพร้อมเพรยีง

“ท�าความเคารพเตี่ย”

ซกีงเถี่ยเดนิไปนั่งยงัเก้าอี้ประจ�า “ตามสบายเถอะ”

“ซงิเอ๋อร์ เจ้ารบีมารนิชาให้เตี่ยเรว็” อวี้จนิหลนิเร่งบุตรสาว
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“เจ้าค่ะ” ซีกงซิงขานรับแล้วรีบท�าตาม เจ้านายปรนนิบัติแข็งขัน บ่าว 

รับใช้เองก็มิน้อยหน้า ด้วยเพราะเห็นว่าจ�านวนคนเพิ่มขึ้น จึงเพิ่มถ่านไฟให้

แรงขึ้นอกีสองส่วน

ซีกงเถี่ยรับชามาจิบ ต่อมาก็กวาดตามองบุตรสาวทีละคน แต่ละคน

ใบหน้างดงามหมดจด คนโตเองกย่็างเข้าสู่วยัออกเรอืนพอด ีไม่ต่างจากคนรอง

และคนอื่นๆ ที่อายหุ่างกนัมากสดุกห็นึ่งหนาว9 ยกเวน้อูย่๋งที่อายแุค่สี่ขวบกวา่

กกึ!

ความคิดของซีกงเถี่ยหยุดลงเมื่อแอบเผลอคิดถึงเด็กที่อายุน้อยที่สุด

และไม่ได้อยู่ที่นี่

“เตี่ย ชาไม่ดหีรอืเจ้าคะ” ซกีงซงิเรยีกบดิาด้วยสหีน้าเป็นกงัวลเมื่อเหน็

ท่าทางชะงักงัน ส่วนนายหญิงที่นั่งอยู่ข้างสามีก็ใช้หางตามองแม่นมเฒ่าที่ยืน

อยู่ไม่ไกล

บ่าวรบัใช้ชราพยกัหน้าเตรยีมจะผละไปจดัการเจ้าคนจดัเตรยีมชาไม่ได้

เรื่อง

“ไม่” ซกีงเถี่ยส่ายหน้าแล้วยกน�้าชาขึ้นจบิต่อ บ่าวรบัใช้ที่ยนืตวัสั่นท�าท่า

โล่งอก

“เมื่อครู่ข้าได้ยินว่าพวกเจ้าก�าลังปักผ้ากัน ไหนเอามาให้ข้าดูหน่อยซิ” 

บุรุษเพยีงหนึ่งเดยีวในกระโจมใหญ่เรยีกหาผลงานของบุตรสาว

“นี่เจ้าค่ะฉานอวี๋” อวี้จินหลินส่งผ้าปักทั้งหกผืนให้สามีของตนดู หาก

เผ่าอื่นมผีู้เป็นหวัหน้ามาดูเรื่องเช่นนี้คงน่าขบขนั แต่กบัเผ่าเหยยีนตนักลบัไม่ 

เพราะงานปักผ้าถอืเป็นงานเด่นของเผ่ารองจากหนงัสตัว์ และอกีไม่นานนี้ฉาน-

อวี๋เช่นเขากจ็ะส่งผ้าปักนี้ไปท�าการค้าที่เมอืงหลวงในต้าเจิ้ง

“ผนืนี้ของผู้ใด” เขายกผ้าปักสแีดงขึ้นมาพศิมอง เฟิ่งหวงสทีองแผ่เตม็

ผนืผ้า ด้ายเกี่ยวร้อยนุ่มนวลไม่มจีุดใดแขง็กระด้างระคายตา

9 ‘หนาว’ แทนค�าว่า ‘ปี’
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“อนันี้ของซงิเอ๋อร์เจ้าค่ะ” 

เขาพยักหน้าให้ บุตรสาวคนนี้งดงามทั้งท่าทางและวาจา เก่งทุกอย่าง

รอบด้าน ช่างเป็นสตรสีูงค่าแห่งเผ่าโดยแท้

เหมาะสมยิ่งนกั...

ผูเ้ปน็หวัหน้าลบูลายปักอยูห่ลายอดึใจ ครู่ต่อมากส็ง่คนืให้ภรรยาใหญ่

ที่นั่งอยู่ใกล้ตน

“เอาละ ข้ามาเพยีงเท่านี้ พวกเจ้ากต็ามสบายเถดิ” เขาขยบักายลุกขึ้น 

สตรใีนกระโจมต่างพร้อมใจกนัท�าความเคารพผู้ที่เดนิจากไป

ซีกงเถี่ยเดินกลับกระโจม หิมะช่วงฤดูหนาวพัดโหมเป็นระยะจน 

เสื้อคลุมของเขาเตม็ไปด้วยเกลด็หมิะสขีาว

“หากเป็นสิ่งของล้วนไม่ด ีเช่นนั้นไม่สู้เราส่งคนไปดหีรอืไม่ฉานอวี๋”

เขาเข้าใจความนัยแอบแฝงของมู่เจียงดี เพราะนั่นก็ตรงกับความคิด

ของเขา ส่งคนไปดีที่สุด ยิ่งเมื่อครู่ก็ได้เห็นความสามารถของบุตรสาวทั้งหก

แล้ว หากส่งบุตรสาวสกัคนไป เขาต้องได้รบัมติรภาพอนัดงีามเป็นแน่

“ได้แล้ว ได้แล้ว ฮ่าๆๆ ได้อาหารแล้ว” น�้าเสยีงเป่ียมสขุดงัมาจากแหล่ง

น�้าที่ยามนี้แขง็ไม่ต่างจากหนิจุดประกายความสนใจขึ้นมาส่วนหนึ่ง ปลายเท้า

ของซกีงเถี่ยหยุดนิ่ง ใบหน้าภายใต้เสื้อคลมุขนเตยีว10 หนัไปมองสิ่งมชีวีติหนึ่ง

ก�าลงัยนืยนิดปีรดีาท่ามกลางลมหนาว ในมอืนางมปีลาที่ดิ้นไปมา

“อู๋ย่ง” เขาอุทาน

เจ้าของชื่อรบีหนัมอง จากนั้นกร้็องเสยีงหลงราวกบัเหน็ผแีล้วกอดปลา

แน่น “ฉานอวี๋ ไม่ๆ อย่ามาเอาปลาข้าไปนะ” เขาไม่ทนัท�าอะไรเดก็นั่นกว็ิ่งหนี

หายไปเสยีแล้ว

ซกีงเถี่ยมองตามร่างนั้นที่เลก็ลงเรื่อยๆ ก่อนจะหายลบัไปกบัผนืป่า เขา

10 เตยีว คอืเพยีงพอน
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ก้าวเท้าต่อสองก้าว เท้าเขากเ็ปลี่ยนเส้นทางไปยงัทศิทางเดยีวกนักบัที่เดก็นั่น

วิ่งไปเมื่อครู่ เดินหาอยู่ครู่ใหญ่จึงพบว่าอยู่ที่ธารน�้าสายรอง เจ้าตัวก�าลัง

พยายามก่อไฟท่ามกลางหมิะขาว ลุกก้มลุกเงยเป่ากิ่งไม้ เมื่อเหน็ประกายไฟ 

กล็ุกขึ้นตมีอืมคีวามสุข

มอืที่เตม็ไปด้วยรอยแตกระแหงราวกบัดนิแล้งเพราะพษิหนาว

ชายวัยกลางคนหมุนกายกลับไม่สนใจมองอีก ก้าวได้หนึ่งก้าวก็ปลด

เสื้อคลุมออกจากร่างแล้วตดัสนิใจสาวเท้ายาวๆ กลบักระโจม เมื่อถงึกเ็ดนิไป

นั่งยังม้านั่งดินเผาที่ภายในมีถ่านร้อน กายที่หนาวจนแทบถึงแก่นรู้สึกสบาย 

มือทั้งสองถูกันเพื่อขับไล่ความหนาวเหน็บ ท�าให้อดนึกถึงเด็กคนนั้นไม่ได้  

ตัวเขาสูงใหญ่เพียงนี้เดินผ่านหิมะไม่ถึงเค่อยังรู้สึกหนาว ไม่รู้ว่าเด็กนั่นวิ่งไป

มาทั้งวนัได้อย่างไร

ชาร้อนกรุ่นมีควันฉุยถูกยกขึ้นจิบ วนเวียนคิดถึงตัวไร้ประโยชน์อยู่ 

ครู่หนึ่ง ใบหน้าของนายหญิงสิบแปดก็ซ้อนทับขึ้นมา มือขวาก�าเข้าหากันจน

ซดีขาว

เขาปาถ้วยชาทิ้ง!

เขาเปิดลิ้นชักแล้วหยิบเทียบบรรณาการออกมาคลี่ดู ตัวอักษรรายชื่อ

แสดงสิ่งของผ่านเข้าสู่สายตา ก่อนจะจดปลายพู่กันเขียนอักษรสามตัวลงไป

บนพื้นที่ที่ว่างเว้น พรบิตาช่องว่างดงักล่าวกไ็ร้พื้นที่

เขาหยบิม้วนบรรณาการขึ้นมามองอย่างพงึใจ สิ่งสุดท้ายนี้จะท�าให้เขา

ได้สมปรารถนา

องค์หญงิบรรณาการ ซกีงซงิ...

ช่วงฤดมูรสมุผ่านพ้นไป อากาศเปลี่ยนเป็นแจ่มใส ท้องฟ้าเปิด ผู้คน

ในเผ่าเหยยีนตนักพ็ากนัยุ่ง ทุกผู้ทุกนามล้วนมหีน้าที่ชดัเจนเพราะต้องรบีเร่ง

จัดเตรียมเครื่องบรรณาการให้ทันต่อก�าหนดการเดินทาง สองบ่าวที่ท�าหน้าที่

ดูแลองค์หญิงสิบสองเองก็เช่นกัน พวกนางล้วนถูกเกณฑ์ให้ไปช่วยเตรียม
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ขบวนบรรณาการ ช่วงนี้อู๋ย่งเลยไม่โดนทุบตีเพราะสองนางก�านัลไร้เรี่ยวแรง 

กลบัถงึกระโจมหวัไม่ทนัถงึหมอนกห็ลบัไปทนัที

ยามนี้ทุกคนล้วนมีค่า แม้แต่คนให้อาหารสุกรยังถูกเกณฑ์มาช่วย 

ขนของหนกัเบา แต่ส�าหรบันางกย็งัคงเป็นตวัไร้ค่าเช่นเคย

อู๋ย่งคดิขณะทอดสายตามองไปเรื่อยเปื่อย ก่อนจะตดัสนิใจโยนความ

คดินั้นทิ้งไปแล้วหนัมาสนใจตวัเอง ท้องของนางร้องดงัมาก มากเสยีจนสวรรค์

แทบสะเทอืน นางอดยกมอืมาลูบหน้าท้องไม่ได้ เนื่องด้วยอาหารที่ได้กนิมื้อ

ก่อนกเ็ป็นมื้อกลางวนัของวนัวาน เพื่อไม่ให้เหล่าเซยีนสาปแช่งนางเลยต้องหา

อาหารมาใส่ท้องโดยพลัน และสถานที่หาอาหารก็คงจะหนีไม่พ้นกระโจม 

โรงครวั...

นางพยายามอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็สามารถเข้าสู่มุมอับของกระโจม 

โรงครวัจนได้ กลิ่นอาหารตลบอบอวลอยูใ่นอากาศเรยีกให้ท้องนางครางครวญ

เหมือนเสือ ทว่าถึงจะหิวเพียงใดก็ได้แต่แอบซ่อนตัวด้วยเพราะในโรงครัวยัง

มคีน หากนางปรากฏตวัคนเหล่านั้นคงขบัไล่ไม่ต่างจากแมลงวนัตวัหนึ่ง

ส�าหรับพวกเขา นางคือก้อนอาจมเดินได้ อาหารที่ให้กินก็ไม่ต่างจาก

สกุรในโรงเลี้ยงใกล้กระโจมของนาง จงึอดทนรออย่างใจเยน็ จนย่างเข้าสูก่ลาง

ยามเฉิน11 คนครัวเหลืออยู่ไม่มากเพราะถูกเกณฑ์ไปช่วยงานและพากันน�า

ส�ารบัไปส่งยงักระโจมเจ้านาย

กระโจมว่างเปล่าไร้ผู้คน มเีพยีงอาหารส่งกลิ่นหอมอบอวล

ตวัไร้ประโยชน์ตื่นเต้นทนัใด

เมื่อทางโล่งมีหรือที่นางจะรอช้า ร่างผอมๆ รีบออกมาจากที่ซ่อนแล้ว

ตรงไปหยิบคว้าอาหารบนโต๊ะมากินอย่างเอร็ดอร่อย ห้วงเวลาแห่งความสุข 

เวลาเหล่าเซยีนประทานพรกม็าเยอืน ใบหน้าที่ประกอบด้วยจมกูบี้แบนยิ้มอย่าง

มีความสุข ดวงตาที่มีแต่ความเศร้าหมองเปล่งประกาย ดื่มด�่ากับรสชาติอัน

11 ยามเฉนิ (เฉนิสอื) คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00 น. - 08.59 น.
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โอชะที่นานครั้งจะได้พบพาน

การกนิคอืความสุขเดยีวที่นางเหลอือยู่นอกจากการไม่ถูกตี

“สวรรค์ของอูย่๋ง” นางพดูเสยีงอูอ้ี้เพราะอาหารเตม็ปาก แต่ดเูหมอืนพร

ของนางจะได้ไม่เยอะเท่าใดนกั แค่ชั่วประเดี๋ยวเสยีงมารกด็งัขึ้นเสยีแล้ว

“เจ้าไปดซู ิในกระโจมมผู้ีใดอยูบ้่าง” อูย่๋งท�าท่าเลิ่กลั่ก ในปากยงัคงคาบ

ไก่ชิ้นโต ถ้าจ�าไม่ผดิเสยีงนี้มนั... ซกีงซงิ! นางหนัรหีนัขวางอยู่ครู่หนึ่ง ก่อน

จะรีบวิ่งตรงไปยังตะกร้ามุมห้องแล้วกระโดดลงไป แต่เป็นอันต้องลุกขึ้นมา

เมื่อจ�าได้ว่าเผลอลืมไก่ที่ฉีกน่องออกไปแล้วสองน่องเอาไว้บนโต๊ะ หากเห็น 

ร่องรอยคนพวกนั้นจะต้องมุ่งออกตามล่า เช่นนั้นก็จะโดนตีอีก ซึ่งนางยอม 

ไม่ได้เดด็ขาด ดงันั้นนางจงึรบีหยบิไก่ตวันั้นตดิมอืมา หางตาเหลอืบไปเหน็หมู

ชิ้นใหญ่กแ็อบหยบิมาด้วยอกีหนึ่งชิ้น ร่างเลก็กระโดดลงตะกร้าโดยพลนั แล้ว

รีบหยิบหม้อเก่าๆ มาครอบตัว หลังจากนั้นก็มีคนเดินเข้ามา คนผู้นั้นเดิน 

ส�ารวจทั่วห้องครวั ผ่านจุดที่นางอยู่ไปสามครั้ง อู๋ย่งใจเต้นระทกึ พอร่างนั้น

ผละไปกโ็ล่งอก ทว่าครู่ต่อมากส็ะดุ้งโหยงเมื่อได้ยนิเสยีงไม่พอใจแว่วมา

“ไม่มเีลยเจ้าค่ะกงจู่”

“อะไรนะ ปล่อยให้ครวัว่างได้อย่างไร!”

อู๋ย่งส่ายหน้าไม่เห็นด้วยทันที ว่างสิดี! ข้าจะได้มีเวลามากินเนื้อ! ว่า

แล้วกอ้็าปากงบัเนื้อไก่แล้วเคี้ยวอย่างอร่อย เสยีงไม่พอใจของซกีงซงิดงัอยูอ่กี

ครู่หนึ่งกเ็งยีบไป

นิ้วสั้นกลมข้างหนึ่งผละมาขยี้ห ูนางฟังเท่าใดกไ็ม่ชอบเสยีงพี่สาวคนโต 

ถงึจะฟังดูอ่อนหวานแต่ภายในกลบัไร้ความจรงิใจพกิล

ม่านกระโจมชั้นในของโรงครัวถูกเปิดออก ดวงตารีเล็กแอบมองลอด

ช่องว่างตะกร้าสาน เจ้าของเสยีงที่นางไม่ชอบเดนิเข้ามา อาภรณ์หนานุม่ท�าจาก

ขนเตียวพลิ้วตามจังหวะเคลื่อนไหวเสียดสีกันดังสวบสาบ ท�าเอาผู้ไม่เคยได้

สวมตาเป็นประกาย ครู่หนึ่งกไ็ด้แตส่ลดัความคดินั้นทิ้งไป สวมเสื้อผ้าดีๆ  แต่

ท้องกิ่วนางไม่เอาเสยีดกีว่า
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นัยน์ตาหวานดั่งกวางสาวของซีกงซิงกวาดมองห้องไร้ผู้คน “สั่งคนให้

ท�าโทษคนเฝ้าครวั ส่วนเจ้าไปเตรยีมของให้ข้า” ปลายเสยีงหนัไปสั่งกบัคนสนทิ

หลงัจากบอกให้ผู้ตดิตามอกีคนหนึ่งไปจดัการลงโทษผู้คุมครวัที่หายตวัไป

“เจ้าค่ะ” เมื่อสั่งการเสรจ็ องค์หญงิใหญ่กเ็ดนิไปนั่งรอบ่าว จดัเตรยีม

ส่วนประกอบครบครันก็เริ่มลงมือปรุงของว่างให้บิดาในทันที ขนมที่นางท�า 

มีเนื้อขาวนวลจากแป้งข้าวเหนียวนวดคลึงเป็นก้อนกลมแล้วต้มด้วยน�้าตาล 

เป็นของที่ท�าง่าย ทว่าถ้าไม่มฝีีมอื รสชาตทิี่ออกมากจ็ะธรรมดาทั่วไป

“ซิงเอ๋อร์ ท�าอะไรอยู่” อวี้จินหลินเรียกบุตรสาวที่หลังเสร็จจากปักผ้า

แล้วก็หนีมาอยู่ที่กระโจมโรงครัว ส่งผลให้ร่างที่แอบอยู่ในตะกร้าสะดุ้งโหยง

อีกครั้งหนึ่ง แต่ก็พยายามประคองสติแล้วท�าตัวให้นิ่ง พยายามไม่ให้ผู้ใด 

ล่วงรู้ว่าตนแอบอยู่ที่นี่ โดยเฉพาะแม่ใหญ่!

แม่ใหญ่ที่มกัจะยิ้ม แต่หลงัเจอรอยยิ้มนั้นนางกเ็จบ็ตวัหนกัทุกครั้ง

ซกีงซงิหนัไปยิ้มกบัมารดา “ท�าขนมอี๋เจ้าค่ะ เหน็เตี่ยกบัต้าเกอก�าลงัยุ่ง

วุ่นวายจดัการกบัเครื่องบรรณาการ ข้าเลยจะท�าขนมไปให้”

อวี้จนิหลนิได้ยนิกย็ิ้ม “ซงิเอ๋อร์เป็นเดก็ดยีิ่งนกั เดก็ดเียี่ยงเจ้าย่อมเป็น

ภรรยาและมารดาที่ด”ี

“เหนียง ท่านกล่าวอันใดออกมา ข้ายังไม่อยากแต่งงานหรอกเจ้าค่ะ”  

ซกีงซงิสะดุง้ ใบหน้าหวานๆ เริ่มขึ้นสรีะเรื่อ ผูเ้ป็นมารดาหรี่ตามองอย่างจบัผดิ 

สหีน้าและแววตาแสดงถงึการรู้เท่าทนั นางเป็นนายหญงิของเผ่า มหีรอืจะไม่รู้

เรื่องราวของผู้คนภายใน ยิ่งบุตรสาวตนเองด้วยแล้วนางย่อมรู้ทุกเรื่อง

“เจ้าแน่ใจหรอื อย่านกึว่าจะปิดได้ เหนยีงรูว่้าเจ้ารกัฟูเ่หลาอยู่” น�้าเสยีง

หยอกเย้าเร้าใบหน้างดงามให้แดงระเรื่อยิ่งขึ้น มผิดิจากสิ่งที่รูม้า บตุรสาวคนโต

ของนางปองใจรกัในบตุรชายของหลานเต๋อสยงกูล่ี่ ที่ปรกึษาทางการทหารของ

ฉานอวี๋

“เหนยีง!” ซกีงซงิหลบตาอย่างเขนิอาย มารดาของนางทราบได้อย่างไร

กนั
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อวี้จินหลินยื่นหน้าเข้าไปกระซิบ “เอาเถอะ หากเจ้าต้องการให้เหนียง

ช่วยกบ็อก”

เดก็สาวตกใจไม่กล้าสู้หน้า นางเป็นสตร ีไหนเลยจะกล้าออกปากก่อน 

“เหนยีง ไม่เอาแล้ว ซงิเอ๋อร์จะท�าของว่างไปให้เตี่ย” นางหนัไปสนใจแป้งที่นวด

จนได้ที่แล้วน�าไปปั้นเป็นก้อนกลมก่อนจะต้มกับน�้าตาล อวี้จินหลินมอง 

บุตรสาวที่ผละตัวออกห่าง จากนั้นก็เดินไปนั่งรอยังม้านั่งที่เตรียมเอาไว้ ซึ่ง 

ม้านั่งนั้นกห็่างจากตะกร้าเกบ็เครื่องครวัไม่ไกลนกั...

อู๋ย่งที่เดิมทีท�าตัวลีบแล้วก็ลีบยิ่งขึ้น ใบหน้าแสดงถึงความหวาดกลัว

อย่างเหน็ได้ชดั แต่ถงึจะหวาดกลวัเพยีงใดปากกย็งัไม่หยุดกดัไก่ในมอื เพยีง

แต่ท�าทุกอย่างให้เบาลง ด้วยความเชื่อที่ฝังหวัมาตลอด นางจะไม่ยอมเป็นผทีี่

อดอยาก จะตายกต็้องตายท้องอิ่ม!

นางก�านัลเฒ่าที่คอยดูแลนายหญิงยิ้มตาม “ซิงเอ๋อร์กงจู่งดงามยิ่งนัก 

แทบจะงามเป็นที่หนึ่งของเผ่า ถ้ามะ...” ปลายเสียงของนางก�านัลเฒ่าค่อยๆ 

เงียบหายเมื่อรู้ตัวว่าพูดสิ่งที่ไม่ควร เดิมทีแล้วหากไม่นับนายหญิงสิบแปด  

ซงิเอ๋อร์กงจู่งดงามที่สุด

อวี้จินหลินมีสีหน้าเปลี่ยนไป นัยน์ตาเอ็นดูเมื่อครู่เย็นเยือกขึ้นทันตา 

ใช่แล้ว... บุตรสาวของนางงดงามยิ่งนกั แทบเป็นหญงิงามเท่าที่เผ่าเหยยีนตนั

เคยมี หากไม่นับ... นายหญิงสิบแปดที่คลอดเจ้าเด็กหน้าตาอัปลักษณ์อู๋ย่ง 

ออกมาจนฉานอวี๋ก็ไม่นับเป็นลูก ด้วยเพราะไม่คล้ายตนหรือไม่คล้ายกับนาง

แพศยานั่นแม้แต่น้อย ทั้งที่ยามนั้นยงัไม่ได้เกดิเรื่องขึ้นกต็ามท ีนางทิ้งสายตา

คาดโทษ จากนั้นกห็นัไปสนใจบตุรสาวอกีครั้ง หญงิผูน้ั้นสิ้นไปแล้วจงึไม่มเีหตุ

ที่นางต้องใส่ใจ

เหลอืเพยีงบุตรที่เป็นเพยีงตวัไร้ประโยชน์

ทว่าความสนใจของนางก็ถูกดึงไปอีกครั้ง เมื่อบ่าวรับใช้วิ่งเข้ามาด้วย

ใบหน้าแตกตื่นแล้วแจ้งว่าฉานอวี๋จะส่งองค์หญงิบรรณาการ และคนที่ต้องไป

คอืบุตรสาวคนโตของนาง
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อวี้จนิหลนิพลนัลุกขึ้นยนื ส่วนซกีงซงิได้แต่ตกใจก่อนจะร้องไห้ออกมา 

ใบหน้าอ่อนหวานเปลี่ยนเป็นหวาดกลวั ปากร้องยนืกรานว่าจะไม่ไป นางได้แต่

พยกัหน้าแล้วเร่งรุดไปยงักระโจมของสามี

ส่วนอูย่๋งที่เหน็ว่าทกุคนออกไปกนัหมดแล้วกร็บีไปหยบิอาหารมาใส่ลง

ในเสื้อขาดๆ วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกนั นางมองท้องฟ้าขณะเอนกายพงิ

ต้นไม้ใหญ่ ในหวัครุ่นคดิค�าพูดของแม่ใหญ่เมื่อครู่

“ภรรยาที่ด ีแม่ที่ดคีอือะไร” มอืเท้าคางพลางถอนหายใจ “แล้วรกัคอื

อะไร… จะเหมอืนที่ข้าชอบอาหารหรอืไม่” นางก้มลงคุยกบัเนื้อในมอื จากนั้น

กก็ดักนิต่อ

ช่างเถดิ! นางไม่เข้าใจที่แม่ใหญ่พูดสกัอย่าง แต่ที่แน่ๆ นางว่าซกีงซงิ

ไม่มทีางเป็นได้ดแีน่ เพราะสตรผีู้นั้นไม่ใช่คนด!ี

“ฉานอวี๋ขอรบั นายหญงิใหญ่ขอพบ” ซกีงเถี่ยที่ก�าลงัดแูผนที่เดนิทาง

อยู่กับบุตรชายสามคนชะงัก ซีกงหยวนบุตรชายคนโตรับรู้ทันทีว่ามารดามา

เพราะเหตุใด เขาแอบลอบมองใบหน้าบดิา ยงัคงสงบอยู่...

“ให้เข้ามา” บิดาเอ่ยปาก มารดาก็เดินตรงเข้ามาในกระโจมใหญ่ด้วย

ท่าทางเร่งรบี

“ฉานอวี๋เจ้าคะ” อวี้จนิหลนิเดนิเข้ามาใกล้สามแีล้วลองหยั่งเชงิดู “เรื่อง

เครื่องบรรณาการเป็นเช่นไรบ้างเจ้าคะ ละ...แล้ว...”

ซกีงเถี่ยสะบดัแขนเสื้อยกมอืไพล่หลงั ดวงตามองแผนที่สลบักบัแท่น

จ�าลองเพื่อวางแผนเดนิทางไปเมอืงหลวง เขารูว่้านางมาเพื่อการใด “ข้าคดิดแีล้ว 

ซงิเอ๋อร์ต้องไปเมอืงหลวง”

นายหญงิใหญ่แห่งเผ่าหน้าเสยี หลงัจากถูกสามตีดับท นางจะยอมให้

บุตรสาวไปได้อย่างไร ในเมื่อหลังจากการกวาดล้างกบฏครานั้นต้าเจิ้งก็หาได้

เปิดรบันางสนมใดอกีเลย วงัหลงัทั้งหกต�าหนกัยามนี้มเีพยีงหวงโฮ่วครอบครอง 

แล้วเช่นนี้จะให้บุตรสาวของนางเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นหรอื
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ไม่! ไม่มทีางเดด็ขาด นางรู้ว่าประตูนั้นเข้าแล้วออกมาไม่ได้อกี

แต่ไม่ว่าจะพูดเช่นไร ซีกงเถี่ยก็ยืนกรานเสียงหนักแน่น องค์หญิง

บรรณาการต้องเป็นซกีงซงิเพยีงเท่านั้น

อวี้จินหลินจนใจ เมื่อพยายามพูดอีกครั้งก็ถูกมองด้วยสายตากร้าว 

ใบหน้าทึ่มทื่อไร้ความรู้สึกเปลี่ยนเป็นถมึงทึง แต่นางก็ยังฝืน สุดท้ายก็โดน

ตะเพดิจนต้องถอยออกมา

ซีกงซิงที่รอมารดาอยู่ที่กระโจมรีบวิ่งเข้าไปหา แต่หลังจากได้เห็น

ใบหน้ามารดากเ็หมอืนทราบทกุอย่าง กายของดรณุน้ีอยทรดุลงกบัพื้น จากนั้น

กร็้องไห้พลางร้องขอความเมตตาจากมารดา

“เหนยีง ข้าไม่ไป ข้าไม่... ข้าไม่ไป”

อวี้จนิหลนิพยกัหน้า “แน่นอน เจ้าไม่ต้องไป” ให้ตายนางกไ็ม่ส่งลูกไป

“เหนยีง ฮกึ... ข้ารกัฟู่เหลาเกอเกอ ข้าจะแต่งงานกบัเขา ข้าไม่ไปเมอืง

หลวง ข้าไม่ไป” ซกีงซงิเขย่าแขนมารดา นางไม่ไปเป็นอนัขาด “เหนยีง ท่าน 

กน็่าจะรู้ หากข้าไป ข้าต้องไม่มชีวีติรอดเป็นแน่แท้ หวงโฮ่วต้องไม่ไว้ชวีติข้า” 

นางกลวั กลวัจะตาย กลวัจะไม่ได้อยู่กบัคนที่รกั

“เหนยีงรู้... เหนยีงรู้” นางกอดปลอบบุตรสาว “เหนยีงต้องหาทางช่วย

เจ้าแน่ แต่ยามนี้เจ้าอย่าแสดงท่าทตี่อต้านเตี่ยของเจ้าได้หรอืไม่” หากสูญเสยี

ความโปรดปราน บุตรสาวนางจะล�าบาก แม้จะไม่มผีู้ใดรู้จกัตนเองไปมากกว่า

ตนเอง ทว่ากบัซกีงเถี่ยสามขีองนางผูน้ี้นางรูจ้กัด ีโกรธเมื่อใดจากรกัสดุดวงใจ

กไ็ร้ค่าทนัตา

“แต่เตี่ยจะเอาข้าไปเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยน ข้าไม่ใช่สิ่งของ ข้าไม่ใช่” นาง

หาใช่สิ่งของ นางเป็นคน มชีวีติมจีติใจ

“เหนยีงรู้ เจ้าเลกิร้องไห้ แล้วทุกอย่างจะดขีึ้น” นางลูบแก้มซบัน�้าตาให้

บุตรสาว

แม้ปากจะกล่าวว่าต้องหาทางช่วยให้ได้ แต่ในใจกลับหนักอึ้งราวกับ



40
บุปผากลางใจ

แบกผนืดนิ จนท้ายที่สุดแล้วซกีงซงิที่แทบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกถ็ูกส่งตวั

ขึ้นรถม้าแล้วเดนิทางสู่ต้าเจิ้งจนได้

ตะวนัขึ้นอยู่กลางศรีษะแล้ว ขบวนรถม้ายงัคงวิ่งไม่หยดุพกั ซกีงซงิ

นั่งบนรถม้าที่โยกไหว ดวงตาของนางว่างเปล่า อยากจะฆ่าตวัตายเสยีให้จบสิ้น

ไป แต่ก็ท�าไม่ได้ บิดาให้คนเฝ้าจับตามองนาง ไม่ยอมให้ได้ท�าตามความ

ต้องการ

“กงจูเ่ชญิรบัมื้อกลางวนัเจ้าค่ะ” คนของบดิาส่งห่ออาหารให้ระหว่างพกั

กองขบวน รถม้าจะหยุดพักเพียงครั้งเดียวคือยามค�่าคืนเท่านั้น เพราะการ

เคลื่อนตวัยามตะวนัดบัอาจถูกโจรภูเขาลอบโจมตไีด้ง่าย

ซกีงซงินั่งนิ่ง ท�าเหมอืนไม่ได้ยนิค�าพดูใดๆ ของนางก�านลัร่างท้วม นาง

อยากอดตาย อยากตาย...

“กงจู่เชญิรบัอาหาร” นางก�านลัร่างโตพูดค�าเดมิพร้อมส่งห่ออาหารและ

ขวดน�้าดื่มให้อกีครั้ง

เครื่องบรรณาการมชีวีติมองสิ่งตรงหน้าแล้วปัดทิ้งอย่างไม่ไยด ีผู้ดูแล

หน้านิ่ว เตรียมบังคับให้องค์หญิงกินอาหารให้จงได้ เพราะค�าสั่งของฉานอวี๋

คอื ท�าอย่างไรกไ็ด้ให้ซงิเอ๋อร์กงจู่มชีวีติรอดจนถงึวงัหลวง

“กงจู่!”

“บงัอาจ!” ซกีงซงิตวาด จากนั้นกต็บหน้านางก�านลัผู้นั้น “กล้าดอีย่างไร

มาขึ้นเสยีงกบัข้า!”

ผู้ดูแลหันกลับมา นางเอื้อมมือไปหยิบอาหารมาส่งให้แล้วพูดค�าเดิม 

“กงจูก่นิอาหารเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ” นางวางอาหารลงด้านหน้า ดวงตาที่ฉายทั้งความ

เศร้าและแขง็กร้าวหลบุมอง ก่อนจะยกของสองสิ่งปาใสห่น้านางก�านลั แต่นาง

กม็อืเรว็ปัดของนั้นจนลอยไปกระทบหบีดงัตุ้บ...

ส่งผลให้ร่างที่เอาแต่นอนซกุในหบีเริ่มรูส้กึตวั จากนั้นกเ็ริ่มหน้าเสยีเมื่อ

รู้ถงึการเคลื่อนไหวของรถม้าที่นางหนเีข้ามาแอบเจ้าสองปีศาจ อู๋ย่งรบีเปิดหบี
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แล้วกระโดดออกมา แต่เพราะรถม้าโคลงเคลง นางจงึล้มไปทบัคนทางซ้าย

กลิ่นเหม็นน่าสะอิดสะเอียนแนบใบหน้า ซีกงซิงกรีดร้องระงม ขบวน

รถม้าหยุดกกึ ซกีงเถี่ยรบีมาที่รถม้าของบุตรสาว

ร่างสูงเกอืบเจด็ฉื่อเลกิม่านขึ้น เมื่อเหน็ที่มาของเสยีงและต้นเหตุเขาก็

พูดแทบไม่ออก ได้แต่ครางชื่อออกมาค�าหนึ่ง

“อู๋ย่ง”

เจ้าของชื่อสะดุ้ง ก่อนจะรีบวิ่งหนีเช่นเคย ร่างเล็กพลัดตกจากรถม้า 

ดงัตุบ้ เหล่าทหารมองตามแล้วเผลอสูดปากหลงัเหน็เลอืดไหลออกมาจากกลุม่

ผมแห้งเกรอะกรงั

“ขะ...ข้าขอโทษ ข้าขอโทษ ข้าจะรบีไป” อู๋ย่งตวัสั่น พยายามลุกขึ้นยนื 

แต่กล้็มแผละเป็นลกูนกตั้งไข่ ล้มอยูส่องสามครั้งกย็นืได้ จากนั้นกร็บีเดนิ เมื่อ

ไม่รู้จะไปทางไหนดเีพราะไม่คุน้ทาง รอบข้างกม็แีต่ป่าเขยีว สดุท้ายกเ็ลอืกเดนิ

เข้าป่า ป่าจะท�าให้นางปลอดภยั...

ซกีงเถี่ยไม่ขยบัเขยื้อนมองเจ้าตวัไร้ประโยชน์ คดิอยู่ชั่วครู่กส็่งสายตา

ให้ทหารไปคว้าตวั แล้วสั่งให้พาไปไว้ที่รถม้าคนัเดมิ

“เตี่ย เอามนัขึ้นมาท�าไมเจ้าคะ” ซกีงซงิถาม มองสิ่งแปลกปลอมอย่าง

รงัเกยีจ

ซกีงเถี่ยไม่กล่าวสิ่งใด หนัไปสั่งให้เซวี่ยสุ่ยน�าอาหารให้ผู้ที่จู่ๆ กต็ดิมา

กับขบวน แล้วตวัดกายขึ้นม้ากระแทกล�าตัวให้มันเดินไปหน้าขบวนเช่นเดิม  

ซึ่งนั่นกท็�าให้ซกีงซงิรู้ว่า นางต้องมเีจ้าตวัไร้ประโยชน์โสโครกร่วมทางไปด้วย

“เตี่ย เหตุใดกนัท่านถงึให้เจ้าอู๋ย่งตดิขบวนไป” ซกีงหยวนถามอย่างไม่

เข้าใจ ซกีงเถี่ยไม่ได้ตอบอะไร แต่ในหวักลบัคาดการณ์ทุกอย่างได้ทั้งหมด

อู๋ย่งจะท�าให้ซกีงซงิไม่คดิฆ่าตวัตาย เช่นนั้นแล้วกถ็อืว่าพอมปีระโยชน์

อยู่บ้าง ...มใิช่หรอื

ส่วนอูย่๋งได้แต่มดุเข้าช่องว่างที่มมุรถม้า นางรูด้.ี.. นบัจากนี้ไปนางก�าลงั

เดนิสู่นรก



สำม
เจ้ำเนื้อคู่ที่ลอยมำ

วันนี้เป็นวันสิ้นปี อีกไม่กี่ชั่วยามก็จะย่างเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ด้านหน้า 

หอเสวี่ยนฮวายงัคงเป็นเช่นเดมิ ผู้คนมากหน้าหลายตาผ่านเข้าออกไม่ว่างเว้น 

สบืเนื่องด้วยเหล่าขบวนการค้าจากต่างแดนมาเยอืน ส่วนด้านหลงัเรื่องการข่าว

กห็าใช่น้อยหน้า ยุทธภพช่วงสิ้นปีนี้มบีางสิ่งผนัเปลี่ยนจนน่าจบัตา

มบีางสิ่งก�าลงัเคลื่อนไหวแผ่อ�านาจ แต่ไม่ยอมแสดงตวั...

ตอนที่หลิ่งเหวินปิดต�าราข่าวสารของวันลงก็ย่างเข้าสู่ยามซวีสองเค่อ12 

แล้ว ท้องฟ้านอกบานหน้าต่างสี่เหลี่ยมชั้นบนสุดของหอเสวี่ยนฮวามืดครึ้ม 

จนัทรากบัดวงดาราต่างพากนัออกมาอวดกายเปล่งแสง สว่นทางนอกรั้วเขาก็ 

รับรู้ถึงผู้คนที่พลุกพล่าน เพราะเสียงจอแจดังจนได้ยินแม้เขาจะอยู่ห่างไกล

ออกมาพอควร เขาขยับกายลุกจากม้านั่งเตาถ่านที่น่าจะมอดไปเสียแปดเก้า

ส่วนแล้ว เพราะความอบอุ่นเมื่อสมัผสัแรกหายไป เหลอืแต่เพยีงความเยน็ชดื

ดทีี่วนันี้อากาศไม่หนาวนกั

ท้ายฤดแูล้ว อกีไม่กี่วนักย่็างเข้าฤดูใหม่ ทั้งที่ใกล้สิ้นฤดแูล้วทว่าหมิะนุม่

12 ยามซว ีคอืช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. - 20.59 น. ส่วนยามซวี่สองเค่อ คอืเวลา 19.30 น.
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ดั่งปุยฝ้ายยงัโปรยลงมาไม่ขาดสาย

ป่านนี้นางจะท�าสิ่งใดอยู่

หลิ่งเหวินคิดเพียงล�าพังขณะยืนอยู่ที่ระเบียงยาว พลันหางตาเขาก็

เหลอืบไปเหน็พ่อบ้านและบ่าวพากนัน�าโคมไฟไปแขวนที่ศาลารมิสระปลา เสยีง

สนทนาของคนกลุ่มนั้นลอยมาตามกระแสลมหนาวแข่งกับเสียงจอแจนอกรั้ว

สูงสามช่วงตวัคน

เขาเพ่งพศิอย่างตั้งใจฟัง

“พวกเจ้ารีบไปเตรียมศาลาริมสระ ประเดี๋ยวท่านเจ้าหอจะมา” เสียง

ก�าชบัของพ่อบ้านดงัขึ้นราวจะแข่งกบัเสยีงของผู้คนด้านนอก

ลี่ลี่กบัคนผู้นั้นก�าลงัจะมาที่นี่... เขาฉุกคดิทนัใด

พ่อบ้านก�ากับบ่าว เมื่องานเสร็จก็จากไป ทว่าเขายังคงยืนอยู่ที่เดิม 

คล้อยหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วยาม ลี่ลี่กับเฟิ่งหมิงหลงหวงตี้ก็มาถึง  

ด้านหลงัของคนทั้งสองมสีามเต่าน้อยและหนึ่งจิ้งจอกตามมาตดิๆ เท้าเขาถอย

เข้าสูเ่งามดื เมื่อจกัรพรรดหินุม่ผู้ท�าตวัเป็นไหน�้าส้ม13 เดนิได้ หนัมาทางระเบยีง

สูงแล้วแผ่ไอสงัหารตรงมา

จกัรพรรดผิู้นั้นคงรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่

ช่างเป็นบรุษุหตูาไวไม่เปลี่ยนแปลง หลายปีมานี้เขาตบตาปิดบงัผูอ้ื่นได้

แนบเนียน แม้คนสนิทก็ล่วงรู้แค่ไม่กี่คนว่าแท้จริงแล้วเขายังมิอาจตัดใจจาก 

ลี่เหอได้ ผดิกบัคนผู้นี้ เจอกนัไม่กี่ครั้ง กล่าวกนันบัค�าได้ กลบัมองออกทะลุ

โดยง่าย

หลิ่งเหวินยืนมองทั้งสองอีกครู่ใหญ่ ครอบครัวของคนทั้งสองสนทนา

ท่ามกลางโคมไฟหลากส ีมองแค่ปราดเดยีวกท็ราบว่าทั้งหกล้วนสุขใจยิ่ง เต่า

ตัวน้อยๆ กับจิ้งจอกแสนร่าเริง เขาผละออกจากระเบียงของหอข่าวหลังจาก

สองเค่อผ่านไป จากนั้นกไ็ปยงัสถานที่ประจ�าร�่าสรุารมิระเบยีง มองหมู่ดาวและ

13 ไหน�้าส้ม ใช้กล่าวถงึหญงิหรอืชายที่มที่าทางหงึหวง
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ท้องฟ้าด้วยใบหน้าเหงาๆ เมื่อรูส้กึตวัอกีทพีลไุฟกถ็กูจดุกระจายขึ้นเตม็ท้องฟ้า

เสยีแล้ว ท่ามกลางหมิะโปรยปราย

ผ่านพ้นไปอกีหนึ่งปี...

มอืที่ถอืไหสุราเลศิรสวางลงแล้วจบัราวระเบยีง ไอร้อนจากฝ่ามอืท�าให้

เกลด็หมิะนุ่มละมุนดั่งปุยฝ้ายละลาย ทิ้งความเยน็ให้แผ่เป็นวงกว้าง ใบหน้า

หนุ่มแหงนขึ้นเล็กน้อย ปล่อยให้สายลมเต็มไปด้วยกลีบหิมะพัดหน้าเบาๆ 

ความเยน็เกาะผวิหนงัสะท้อนเงาจนัทราเกดิเป็นประกายแปลกตา “เฒ่าจนัทรา

ผูกด้ายแดงบนขาข้าทีเถิด อย่าให้ข้าไร้คู่เลย” จ้องอยู่ที่ดวงจันทร์ จากนั้นก ็

ยิ้มขนัตวัเอง

เขาไร้สาระเพยีงนี้เชยีวหรอื

ขอสตรีจากสวรรค์ ถ้าสวรรค์เมตตาจริงเขาคงไม่อ้างว้างมาเนิ่นนาน

เพยีงนี้หรอก เขาปัดแขนเสื้อสองสามครั้งแล้วขึ้นไปนั่งบนราวระเบยีงเอนกาย

พิงเสาต้นกลมเคลือบสีน�้าตาลแดงแล้วยกขาข้างหนึ่งขึ้น มือซ้ายซัดวรยุทธ์ 

ดงึไหสรุาใหก้ลบัเข้ามาในมอื จากนั้นกส่็งไปยงัมอืขวาที่เท้าอยูก่บัเข่า หนัไปร�่า

สุราชมจนัทร์อกีครั้งหนึ่ง

ผ่านไปพักใหญ่เขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของผู้คนตรงมา จึงเหลียวมอง  

ก่อนพบว่าเป็นเหล่าสหาย

“สุราเลศิรสหรอืไม่ อาเหวนิ” จื่อลู่ถาม

หลิ่งเหวนิได้ยนิกย็ิ้ม สายตายงัไม่ละจากพลุไฟที่ถกูประโคมจดุอกีรอบ

หนึ่ง ครู่หนึ่งเขากว็าดปลายเท้าลงจากระเบยีงยาวเดนิไปหาเหล่าสหาย

“มาหาข้ามเีรื่องอนัใดหรอื”

อิ๋นเหมงิท�าท่าช�าเลอืงตามอง ก่อนจะกล่าวด้วยน�้าเสยีงยั่วยวนดุจสตรี

ในหอแดง “แค่คดิถงึสหายรกักเ็ท่านั้น” หลิ่งเหวนิรู้สกึขนลุก อยากจะเรยีก

ฮุ่ยเฟยซนิมาดูท่าทางของสามใีนยามนี้ยิ่งนกั

“วางใจเถอะ ภรรยาข้ารู้จกัข้าด”ี อิ๋นเหมงิกล่าวราวกบัอ่านใจได้ แล้ว

เดนิตรงมายงัโต๊ะเตี้ยที่มมี้านั่งสบิตวั ใช้มอืกวาดหมิะออกแล้วทรุดกายนั่งลง
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อย่างรวดเรว็ พลไุฟยงัคงจดุขึ้นอย่างต่อเนื่องเกดิเป็นทวิทศัน์งดงาม “อ้อ ใช่ส ิ

เจ้ารูห้รอืไม่ว่าหลานสาวสดุที่รกัของเจ้าก่อเรื่องอกีแล้ว” เขาหนัหน้ากลบัมาหา 

สหาย

หลิ่งเหวนิท�าท่าแปลกใจ พลางยิ้มมมุปาก ดทู่าเฟ่ิงเหม่ยเลอ่จะก่อเรื่อง

อกีแล้ว “กไ็ม่แปลก” เขายกสุราขึ้นจบิไปพลาง เหม่ยเล่อเหมอืนลี่เหอ ย่อม

ไม่อยู่โดยสงบ เปลี่ยนปีทั้งทตี้องสร้างเรื่องเสยีหน่อย

“ไอหยา...” จู่ๆ จื่อลู่ที่ถูมอืตวัเองเพื่อขบัไล่ความหนาวกอ็ุทานออกมา 

เมื่อหลิ่งเหวนิมองไปกเ็หน็ว่าสหายท�าหน้าคล้ายอยากจะพดูบางสิ่ง พอเขาถาม

กลับปฏิเสธ จนเจ้าตัวเผลอพูดออกมาตอนที่พวกเขาร�่าสุราอีกครั้งหลังจาก

ทราบว่าเหม่ยเล่อก่อเรื่องโดยการจุดดอกไม้ไฟเผาบ้านสกุลหนึ่งวอดวายไป

แถบหนึ่ง

“...หรอืเจ้าจะเกี้ยวเหม่ยเล่อ” หลิ่งเหวนิเบกิตากว้าง ส่วนสหายที่เหลอื

กส็�าลกัสุรากนัหน้าเขยีวคล�้า แล้วมองมาทางเขาด้วยแววตาประหลาด

เจ้าพวกนี้คดิว่าเขาไม่ได้แม่แล้วจะเบนมาลูกหรอือย่างไรกนั

เขาสบตาสหายทลีะคน แม้จะไม่มใีครกล่าวอนัใด แต่หลิ่งเหวนิทราบ

ด ีเขาเดาได้ถูกทาง ว่าแล้วกน็่า...

“ไม่จรงิใช่หรอืไม่” เจ้าหมอเทวดาถามเสยีงสั่น

รองเจ้าหอหนุ่มแสร้งยกไหสุราขึ้นดื่ม ก่อนจะเอ่ยตอบหน้าตาย “ไม่รู้

ส”ิ

เทา่นั้นสตรแีละบรุษุรอบโต๊ะกท็�าท่าเป็นปลาส�าลกัน�้า จากนั้นซวงเจี้ยน 

กช็วนสนทนาเรื่องอื่น และหวัข้อนั้นกค็อืการเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่ดขีึ้น

ของท่านเจ้าหอ เนื่องจากเจ้าตวัไม่ออกไปท�าให้ยุทธภพปั่นป่วนมาหลายหนาว

แล้ว

“กเ็ป็นมารดาแล้วนี่” เจี่ยลูเ่ท้าคางพูดนยัน์ตาหวานเยิ้ม ข้างๆ กนัมสีตรี

หน้าตาเหมอืนกนัทุกส่วนก�าลงันั่งนบัถั่วเล่น สองพี่น้องโดนฤทธิ์สุราครอบง�า

เข้าเสยีแล้ว ในบรรดาผู้น�าหอเสวี่ยนฮวาทั้งแปด สองพี่น้องคออ่อนที่สุด ทว่า
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จะนับว่าใครเป็นล�าดับท้ายสุดก็คงต้องเป็นจื่อลู่ เมาแล้วโวยวาย บ้างก็วิ่งไล่

หอมแก้มน้องสาวตนเอง... นบัได้ว่าวติถารอยู่ระดบัหนึ่งเลยทเีดยีว

“ต้องขอบคุณบรรพบุรุษน้อยอย่างบรรพบุรุษเหม่ยเล่อ โอ้ร�่าสุรา ร�่า

สุรา” อิ๋นเหมิงรีบเปลี่ยนบทสนทนา หลิ่งเหวินท�าหน้ายิ้มคล้ายไม่ยิ้ม เหล่า

สหายยิ่งท�าท่าประหนึ่งเหน็ผยีามตะวนัแจ้ง

สหาย... จะเอาจรงิหรอื พวกเขาคงได้เหน็คนแกว่งกระบี่สู้กนัแน่ๆ

ทั้งหมดพลางคดิตรงกนั

“ขออนุญาตขอรับท่านผู้น�า” ในระหว่างที่ก�าลังกลั่นแกล้งเหล่าสหาย 

บุรุษท�าหน้าที่ส่งสารประจ�าหอกก็้าวเข้ามา จากนั้นกส็่งกลกักระดาษเลก็ๆ ให้

เขา

หลิ่งเหวินคลี่ออกอ่านโดยการกวาดตารอบหนึ่ง พลางเอื้อมมือไปยก 

ไหสุรามาดื่มด้วยใบหน้าอมยิ้ม “ดูเหมือนความนิ่งสงบของลี่ลี่จะหายไปใน 

ไม่ช้า”

เหล่าสหายทั้งเจด็มองหน้ากนั “ท�าไม”

รองเจ้าหอเสวี่ยนฮวายิ้มมุมปากอีกทีหนึ่ง แล้วส่งกลักกระดาษเท่า 

นิ้วก้อยให้หมอเทวดา

ชนุเฟิงได้อ่านกย็ิ้มถอดแบบหลิ่งเหวนิ เมื่อกลกักระดาษถูกเวยีนไปรอบ

โต๊ะ คนทั้งแปดกพ็ลนัหวัเราะลั่น

อา... หอเสวี่ยนฮวาคงจะมีเรื่องวุ่นวายอีกแล้ว ทั้งหมดมองกระดาษ 

ตวัอกัษรไม่กี่ตวัแต่อาจจะเรยีกลมฝนให้มาผดิฤดูได้

เหยยีนตนั... ส่งองค์หญงิบรรณาการ!

เมืองหลวงต้าเจิ้ง ทางเดินเขตพระราชวัง ขันทีและท่านหมอหมวก

เอยีงก�าลงัเข้าสู่ต�าหนกัประทบัของหวงโฮ่วเต้าเต๋อกง

“ถวายพระพรหวงโฮ่วเหนียงเหนียง” เสวี่ยนลี่เหอปรายตามองปราด

หนึ่ง เหน็เป็นหนึ่งขนัทหีนึ่งหมอหมวกเอยีงกย็กชาขึ้นจบิ
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“มานี่ด้วยเหตุอนัใด”

“เหตุอนัใดเช่นนั้นหรอื” เจ้าขนัทอีิ๋นเหมงิรบีเดนิไปที่ขอบโต๊ะแล้วทรุด

กายลงนั่ง ยกมอืเท้าคาง ปลายนิ้วเคาะแก้มพลางมองใบหน้าของท่านเจ้าหอ

ข่าวเสวี่ยนฮวาอย่างตั้งใจ “ท่านยงัไม่ได้ข่าวหรอือย่างไรกนั”

ลี่เหอเลกิคิ้ว “ข่าว? ข่าวอะไร”

ชนุเฟิงมองคนท�าหน้าตาย ปรบัหมวกบนศรีษะให้ตรง เพราะรบีมาเลย

ไม่ได้แต่งตวัให้เรยีบร้อยมากนกั “เครื่องบรรณาการ”

ชาในถ้วยไหวน้อยๆ ต่อมากถ็กูกลนืลงคอจนสิ้น “ใช่ ใกล้เวลาส่งเครื่อง

บรรณาการแล้ว พวกเจ้าอย่าลมืตรวจสอบ”

หมอเทวดาหรี่ตามองก่อนจะเดนิไปนั่งใกล้สหาย “ท่านไม่รูส้กึอนัใดเลย

หรอื ข้าว่าท่านกน่็าจะรูแ้ล้วนา...” เขาเท้าคางเอยีงหน้า ดวงตาหลบุมองกระดาษ

ใต้ต�าราที่มุมหนึ่งแลบออกมา

เจ้าหอเสวี่ยนฮวายงัมที่าทสีงบ “รู้ แล้วท�าไม”

อิ๋นเหมงิท�าเสยีงจิ๊จ๊ะพลางยื่นหน้าเข้าไปพดูใกล้ๆ  “ได้ข่าววา่นางงดงาม

ยิ่งนกั ท่านแน่ใจหรอืว่าจะไม่จดัการ” เมื่อยงัไร้ซึ่งค�าพูด เขากข็ยบักายกลบั

“ไอหยา... ผดิปกต”ิ อิ๋นเหมงิส่ายหน้าพลางท�าเสยีงแจ๊ะๆ ตามไล่อยู่

อกีพกัหนึ่งกถ็อดใจ แต่กไ็ม่วายทิ้งท้ายด้วยค�าอวยพรที่ผูกเกาทณัฑ์เอาไว้

“ขอแสดงความยนิด ีหวงโฮ่วเหนยีงเหนยีงจะได้เม่ยเมยมาร่วมวงั”

ลี่เหอจ้องสหายปากกล้า มือที่จับถ้วยชาสั่น เมื่อเจ้าสองบุรุษจากไป 

ถ้วยชากแ็หลกคามอืนาง!

อิ๋นเหมงิกบัชนุเฟิงกลบัมายงัหอเสวี่ยนฮวาแล้วไปจบักลุม่คยุกบัสหาย

ท่านอื่น

คนเจด็คนมองหน้ากนั พยายามจะสื่อความหมายบางอย่าง จากนั้นก็

กลบัมานั่งเท้าคางกนัต่อ

“ไอหยา...” จื่อลู่ตบมือกลางวงโต๊ะกลม ความน่าเบื่อหน่ายนี้หนาไม่
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อยากพบ! “มสิูเ้รามา...” นางลากเสยีงยาวพลางส่งสายตาเจา้เลห์่ เหลา่ผูน้�าหอ

เสวี่ยนฮวายดืกายขึ้นรอฟังอย่างตั้งใจ “พนนั”

“จดัการ” ค�าว่าจดัการตั้งต่อกนัหกครั้ง ตามด้วยการโยนถุงเงนิลงบน

โต๊ะ ความครื้นเครงเกดิขึ้นมาทนัตา... จื่อลู่ถงึกบันิ่งงนั มองรอยยิ้มของพวก

เจ้าเล่ห์สลบักบัถุงเงนิ เตรยีมการเอาไว้กนัแล้วหรอกหรอื

นางเสยีรู้เจ้าสหายพวกนี้เข้าแล้ว!

“เอ่อ... พวกเจ้าไม่คิดจะทายเป็นอย่างอื่นบ้างหรืออย่างไรกัน” เล่น

ท�านายกนัเช่นนี้นางกแ็ย่ส!ิ

หกผู้น�าผสานเสียงว่าไม่ จื่อลู่หน้าเสียหันไปหาพี่น้องร่วมสายเลือด 

ไม่ทันได้ถามเจ้าน้องตัวดีก็กระโดดเกาะแขนหานเฟิง เป็นการบอกว่าตนไม่

เสยีงแตกเป็นแน่

จื่อลู่ท�าหน้าเหมือนป่วยมาแรมปี ใช้นิ้วเขี่ยถุงเงินด้วยท่าทางร้องขอ

ความเหน็ใจ แต่กไ็ม่มนี�้าจากสวรรค์หล่นมาสกัหยาดหยด สุดท้ายกไ็ด้แต่เอา

คางลงเกยกับโต๊ะ ส่งสายตาจะเป็นจะตายแต่ก็ได้รับเพียงสายตาอ�ามหิต 

สุดท้ายกไ็ด้แต่ก้มหน้ารบัสิ่งที่ท�า

ปากพล่อยจนเผอืกร้อนลวกมอืตวัเองจนได้!

หางตาของอิ๋นเหมิงที่ก�าลังขันเหลือบไปเห็นสหายที่ไม่ได้อยู่ร่วมวง

สนทนา “อ้าว อาเหวนิ เจ้ามาพอด ีมาร่วมพนนัด้วยกนัหรอืไม่”

“พนนั?” หลิ่งเหวนิแปลกใจ ต่อมากเ็ข้าใจ เรื่องที่ท�าให้ต้องพนนัมแีค่

อย่างเดยีว จากนั้นกว็างถุงเงนิลงบนโต๊ะ “จดัการ”

จื่อลู่ถึงกับเอาหน้าผากโขกโต๊ะ ตัวหารเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว “ขอร้องละ

สวรรค์ ขอให้ปลูกถั่วได้งา” นางยกมือประสาน แหงนหน้าขึ้นนิดหนึ่งแล้ว

หลบัตาลงอ้อนวอน

แต่นางกร็ู้ด ีถั่วจะกลายเป็นงาได้นั้นมนัยากนกั
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และแล้วทกุอย่างกย็ิ่งเลวร้ายลงทกุท ีเมื่อไม่กี่วนัให้หลงั ข่าวหวงโฮ่ว 

หายไปจากวังหลวงถูกแจ้งไปที่หอเสวี่ยนฮวาตั้งแต่ห้ายาม14 เหล่าผู้น�าที่ถูก

ปลุกให้ตื่นได้แต่อมยิ้ม จากนั้นก็รอด้วยใบหน้าตื่นเต้น ยามแล้วยามเล่า 

ผนัผ่าน ดวงตาแปดคู่จ้องมองกาน�้าหยด15 จนย่างเข้ายามซื่อ16 มาได้ครึ่งเค่อ 

ม้าสดี�ากว็ิ่งเข้ามาในเขตด้านหลงัซึ่งเป็นเขตของหอเสวี่ยนฮวา

“ท�าความเคารพท่านเจ้าหอ” ทั้งแปดท�าความเคารพ มองคนบนหลงัม้า

อย่างตั้งใจ แต่พอมองดูให้ด ีท่านเจ้าหอของพวกเขาเอาอะไรบางอย่างมาด้วย 

และเจ้าของสิ่งนั้นแค่ประเดี๋ยวมันก็ลอยมาทางพวกเขา หลิ่งเหวินที่หูไวตาไว

รบีรบัเพราะรู้ว่านางตั้งใจโยนมาให้เขา คงเป็นของบางอย่าง

แต่พอจบัๆ ลูบๆ คล�าๆ กลบันิ่ม ซ�้ายงัมชีพีจร

มนุษย์!

อิ๋นเหมงิมองไปที่ก้อนผ้า ชี้นิ้วพลางถาม “ท่านเจ้าหอ... นี่อะไร”

หลิ่งเหวนิที่ก�าลงังงๆ อยู่กบัของในอ้อมแขนกอ็ยากรู้

ลี่เหอได้ฟังกย็ิ้ม “องค์หญงิเผ่าเหยยีนตนั” ระหว่างที่เจ้าพวกด้านหน้า

งุนงง นางก็เดินเข้าหอ นางเดินทางมาถึงช้ากว่าที่คิดไว้มาก ต้องรีบกลับวัง

หลวง มฉิะนั้นเจ้าลูกเต่าจะจบัได้

เหล่าผู้น�าหอเสวี่ยนฮวาท�าท่าเหมือนตอนส�าลัก จากนั้นก็ก้มมองเจ้า

ก้อนกลมในอ้อมแขนของสหายรกั แววตาของทกุคนเปลี่ยนไป แสดงถงึความ

พรั่นพรงึอย่างยิ่งยวด

รองเจ้าหอหนุ่มก้มมองตาม ส�ารวจดอูกีท ีนี่มนัคนหรอืก้อนผ้าขี้ริ้ว ตวั

ประมาณนี้น่าจะสองหรอืสามหนาว จากข่าวว่าเหยยีนตนัส่งองค์หญงิใหญ่ แล้ว

เดก็นี่... ใช่หรอื

14 ห้ายาม คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 03.00 น. - 05.00 น.
15 กาน�้าหยด เป็นเครื่องมอืที่ใช้บอกเวลา
16 ยามซื่อ คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 น. - 10.59 น.
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อย่าบอกนะว่านี่คอืองค์หญงิใหญ่!

อิ๋นเหมงิรบัรูถ้งึความผดิปกตเิป็นคนแรก ตะโกนถามเสยีงตดิตระหนก 

“ท่านเจ้าหอ ท่านเอาเดก็นี่มาท�าไม แล้วให้พวกข้าท�าอะไร”

“เรื่องของเจ้า จะท�าอนัใดกเ็รื่องของพวกเจ้า จะเลี้ยงหรอืจะเอาท�าเมยี

กเ็รื่องของพวกเจ้าส ิแต่ห้ามทอดทิ้งห้ามรงัแก ไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้า”

หลิ่งเหวินตะลึงเช่นเดียวกับสหายคนอื่น ตะลึงจนลืมสนใจว่าท่าน 

เจ้าหอถูกจบัอุ้มพาดบ่าโดยชายร่างสูง พาหายลบัเข้าเรอืนพกัไปแล้ว

มอืเขายกเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วในมอืขึ้นสูง “เลี้ยงหรอื!”

“ฮึกๆ ข้าหิว ข้าหิว” คนที่เขาต้องเลี้ยงเริ่มขยับเขยื้อน ซ�้ายังร้องหา

ของกนิเป็นอนัดบัแรก ดวงตาของคนทั้งแปดหนัมอง ก่อนอกีเจด็คนจะถอย

ไปคนละจั้ง17

ผู้ถอืก้อนผ้าขี้ริ้วดีๆ  ยงัไม่รู้ตวั เพราะตาเอาแต่มองของในมอื หน้าตา

มอมแมม บางส่วนบวมปูด บางจุดมีแผลเริ่มตกสะเก็ด สวมเสื้อผ้าขาดวิ่น 

ร่างกายมบีาดแผลแทบจะครบสบิส่วน

บอกเขาว่าไปเอามาจากชายแดน หรอืสนามรบเขายงัจะเชื่อเสยีกว่า

“ข้าหวิ... ข้าหวิ” อู๋ย่งขยบัตวั ดวงตามองคนรอบกาย ไม่รู้จกั ไม่รู้จกั

สกัคน แต่หวิ... นางต้องการอาหาร

มือหนายกคอเสื้อที่เขาจับอยู ่ให้สูงขึ้นอีกนิด พยายามมองให้ชัด 

อกีหน่อย

กายน้อยห้อยเป็นพวงผูเถา ท�าปากเบ้แล้วร้องไห้ออกมา

ทั้งเจบ็ทั้งหวิ... แต่หวิมากกว่า

ขี้มูกเขยีวอี๋ค่อยๆ ย้อยออกมาจากโพรงจมูก แค่ประเดี๋ยวเจ้าตวักส็ูด

เข้าไปจนส�าลกัหน้าคล�้าหน้าเขยีว

“จะเลี้ยงหรอืท�าเมยีกเ็รื่องของพวกเจ้า!”

17 จั้ง เป็นมาตราวดัระยะของจนีโบราณ โดยที่ 1 จั้ง เท่ากบั 10 ฉื่อ
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ท�าเมยี!

หลิ่งเหวินขนลุกชัน โยนเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วออกไป เผือกร้อนก้อนนี้เขา 

ไม่รบั!

ร่างสงูกว่าขอนไม้ไม่มากกระแทกพื้นดงัตุบ้ เจบ็มากแต่ร้องไม่ออก กาย

สูงหกฉื่อกว่าหนัหน ี อู๋ย่งพลนัยกมอืคว้าชายเสื้อเขาไว้ เมื่อเขายงัมทีที่าว่าจะ

จากไปนางกเ็ปลี่ยนเป็นกอดขา หลิ่งเหวนิหลุบตามอง พอเหน็ขี้มูกเดี๋ยวผลุบ

เดี๋ยวโผล่กร็บีหนัไปหาสหาย

แต่บดัซบ!

สหายของเขาหายไปจนสิ้นแล้ว

แต่ละคนช่างฝีเท้าดรีาวบนิ18

“สรุปแล้วข้าต้องเป็นคนเลี้ยงเจ้ารึ” เขาก้มกายลงใช้นิ้วเขี่ยเจ้าก้อน 

ผ้าขี้ริ้วที่กอดขาเขาแน่น

“ข้าหิว... ข้าหิว” เขาหลับตาลงฟังเสียงครวญครางแล้วท�าท่าจะกลืน 

กก็ลนืไม่ลง จะคายกค็ายไม่ได้ จนนานๆ ทเีขากอ็ยากจะสบถออกมาดงัๆ ว่า…

บดิามนัเถดิ!

18 ส�านวน ‘ฝีเท้าดรีาวบนิ’ หมายถงึ ก้าวอย่างแขง็แรง มปีระสทิธภิาพ แต่ในบทนี้หลิ่ง- 
เหวนิกล่าวแบบเย้ยหยนั ท�านองว่าสหายหนไีปเรว็นกั



สี่
รักแรกของอู๋ย่ง

ปีกไก่ปีกสุดท้ายถูกดึงตามคู่ของมันไป ก่อนจะตามด้วยส่วนตัวที่ถูก

ฉกีทึ้งด้วยเวลาเพยีงเสี้ยว หลิ่งเหวนิมองตามมอืมนัแผลบ็แล้วหยุดที่ดวงหน้า

ซึ่งไม่ต่างจากมอืเท่าใดนกั ในใจเขายามนี้กพ็ลนัเกดิค�าถามมากมาย เผ่าเหยยีน-

ตนัสอนองค์หญงิให้กนิอาหารเช่นนี้หรอื

“น�้า น�้า” เขาหยดุคดิเมื่อองค์หญงิบรรณาการท�าท่าส�าลกั จอกน�้าชาใกล้

มอืถูกยกให้ แต่เหมอืนนางจะไม่พอใจเลยคว้าเอามาดื่มทั้งกา...

หลิ่งเหวินร้อง “เฮอะ!” แล้วเบือนหน้ามองไปทางอื่น หางตาช�าเลือง 

ไปเห็นคนเจ็ดคนที่เกาะประตูมองมาทางเขา สีหน้าแสดงถึงความอยากรู ้

อยากเหน็ยิ่ง

“มอีะไร” คนทั้งเจด็สะดุ้ง มองหน้ากนัแล้วพากนัเดนิเรยีงแถว ดวงตา

จดจ้องอยู่ที่เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วข้างเขา

อ้อ! มาดู

หลิ่งเหวนิพลนัเข้าใจ กนิเช่นนี้ไม่มองนบัว่าแปลก

“อาเหวนิ นูน่ นูน่” จื่อลูช่ี้นิ้วไปยงัเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้ว แววตาแฝงรอยขบขนั 

เขาพยกัหน้าเข้าใจ เดก็ผู้นี้กนิมูมมาม แต่เจ้าตวักช็ี้ไม่เลกิ กระทั่งเข้าใจเมื่อ
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หนักลบัไปมอง

เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วหลบัคาชามอาหารไปเสยีแล้ว!

ดี... ดียิ่ง สิ่งที่อยากจะถามก็ยังไม่ได้ถาม เด็กอะไรอิ่มแล้วหลับง่าย

เช่นนี้

เขาลุกขึ้นเดินไปอุ้มเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วพาไปนอน หลังจากสั่งให้คนดูแล

แล้วหมุนกายจากมา ทั้งแปดก็พากันไปยังหอข่าว รอการมาถึงของเรื่องราว

ทั้งหมด เพราะน่าจะเร็วกว่าถามคนก่อเรื่องที่ยังไม่ออกจากห้องหอ และเจ้า

ก้อนผ้าขี้ริ้วก้อนนั้น

สองบ่าวรบัใช้ร่างต่างขนาดมองหน้ากนั หลงัจากได้รบัหน้าที่ให้ดแูลคน

ผู้หนึ่ง คนตวัเลก็ก้าวเข้าไปใกล้เตยีงก่อน จากนั้นกม็องดู คนตวัโตเลยก้าว

ตาม ทั้งสองสบตากันแล้วพยักหน้า ก่อนคนตัวโตกว่าจะอุ้มคนที่ไม่ต่างจาก

ผ้าขี้ริ้วเข้าห้องอาบน�้า

ไม่นานเกินรอข่าวที่เขาต้องการก็มาถึงมือ หลิ่งเหวินรีบดึงกระดาษ

ออกจากกลกั จากนั้นกว็างลงบนขอบโต๊ะ เขาอ่านอย่างรวดเรว็ ก่อนจะขมวด

คิ้ว สบัสนกบัสิ่งที่ได้รบัรู้ยิ่งนกั

องค์หญงิบรรณาการถูกท�าร้ายจนบาดเจบ็และก�าลงัถูกรกัษา แล้วเจ้า

ก้อนผ้าขี้ริ้วนั่นเป็นผู้ใดกนั ลี่ลี่บอกว่าเป็นองค์หญงิเผ่าเหยยีนตนั

“เรื่องใดกนั” เหมอืนอกีเจด็คนจะคดิเช่นเดยีวกบัเขา เขาส่ายหน้า

ไม่นานก็ร้องอ้อ! หลังจากข่าวถูกส่งมาถึงมืออีกชุดหนึ่ง เจ้าก้อน 

ผ้าขี้ริ้วเป็นองค์หญิงเล็กแห่งเผ่าที่แอบตามมาด้วย แต่เขาก็แปลกใจ เหตุใด

องค์หญงิถงึมอมแมมเหมอืนลูกทาสเช่นนี้กนั

ทั้งสี่ด้านแปดทิศมีแต่หมอก อู๋ย่งที่จู่ๆ ก็มาอยู่ที่นี่ท�าหน้างง ‘มีคน 

หรอืไม่’ นางตะโกนถามกลุม่หมอกที่ลอยฟุง้ จนมองฝ่าออกไปแล้วไม่เหน็ทาง

ด้านหน้า มองกลบัมากไ็ม่เหน็ด้านหลงั นางร้องเรยีกอยู่พกัใหญ่กย็งัไร้เสยีง
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ตอบ ใจดวงน้อยเริ่มเสยี หรอืนางจะตายแล้ว

อู๋ย่งทรุดกายนั่งยองเอามือกอดเข่า สายตากวาดมองรอบกายอย่าง 

หวาดกลวั

‘ไม่จรงิ ข้ายงัไม่ตาย’ ขอบตาเดก็น้อยร้อนผ่าว น�้าตาปริ่ม แม้จะถูก

ทุบตแีละอยู่อย่างอดอยาก แต่นางกย็งัไม่อยากตาย

มคีนเคยบอก ตายแล้วจะไปแต่ที่ที่มสีขีาว ไม่เจบ็ ไม่ปวด ไม่หวิ ที่นี่

กม็แีต่สขีาว ซ�้ายงัไม่รู้สกึเจบ็ ทั้งที่จ�าได้ว่าก่อนหลบัไปเจบ็มากขนาดนั้นแท้ๆ 

นอกจากนี้แล้ว ท้องนางที่มกัครวญครางอยู่เสมอกลบัแน่นตงึมาก

‘ลูกแม่’ เสยีงหนึ่งแว่วมา อู๋ย่งสะดุ้งสุดตวั รบีกอดเข่าซุกหน้า ผจีะมา

แล้วหรอื ‘ลูกแม่’ เสยีงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ครู่หนึ่งกม็าหยุดอยู่ข้างนาง ‘ลูก

แม่’ นางแอบแง้มหน้ามอง ท่ามกลางหมอกขาวปรากฏร่างของสตรผีู้หนึ่ง

สตรผีูน้ั้นมใีบหน้างดงาม แต่งกายด้วยอาภรณ์สเีขยีวอ่อน อู๋ย่งเงยหน้า

ขึ้นมองอย่างตื่นใจ นางเพิ่งเคยเหน็คนงามเช่นนี้เป็นคราแรก แต่ถงึจะงดงาม 

ไฉนดวงตากลบัเศร้านกั

‘จะ...เจ้าเป็นผหีรอื’ นางถามอย่างกล้าๆ กลวัๆ สตรผีู้นั้นท�าเพยีงแค่

ส่งยิ้มให้ แล้วเอาแต่พูดค�าเดมิ

‘ลูกแม่’

นางเอยีงหน้าแล้วทวนค�าช้าๆ ‘ลูกแม่?’ สตรนีางนั้นพยกัหน้า รอยยิ้ม

กว้างขึ้น

รอยยิ้มที่มแีต่ความอ่อนโยน...

อู๋ย่งหยุดมองอยู่ครู่หนึ่งกเ็ริ่มเข้าใจ หรอืคนตรงหน้าจะเป็นมารดาของ

นาง

‘เจ้าคอื... เหนยีง’ ปลายเสยีงตื่นเต้น นางจ�าหน้ามารดาไม่ได้ เพราะ

ท่านตายไปตั้งแต่นางได้หนึ่งหนาว ฉานอวี๋ฆ่ามารดาของนางในวนันั้น

สตรผีู้งดงามพยกัหน้า อู๋ย่งเหน็เช่นนั้นกย็ิ้มกว้าง เอื้อมมอืจะไปจบัแต่

กค็ว้าได้เพยีงหมอกควนั
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มารดาของนางอยู่ห่างออกไปสองก้าว อู๋ย่งลุกขึ้นเดินไปหา ร่างนั้นก็

ห่างออกไปอกี ‘เหนยีงอย่าไป อย่าไป’ นางตะโกนเรยีก เมื่อยิ่งเดนิตามกย็ิ่ง

ห่างออกไปเรื่อยๆ

‘อยู่กับเขา แม่ต้องไปแล้ว ลาก่อน... ลูกรัก’ เสียงสุดท้ายดังแว่วมา 

ก่อนร่างของมารดาจะหายไปกบัสายหมอก...

‘เขา’

อู๋ย่งน�้าตาคลอ ไม่เข้าใจ ‘เขา’ คอืผู้ใดกนั ฉานอวี๋หรอื คนผู้นั้นใจร้าย

ไม่รกันาง แล้ว ‘เขา’ คอืใครกนั จู่ๆ นางกน็กึถงึภาพฝันอกีภาพหนึ่ง ภาพบุรุษ

ตวัโตนั่งเคยีงนาง ซ�้ายงัสั่งให้คนเอาอาหารมาให้ หรอืจะเป็นเขา แต่นั่นมนัแค่

ฝัน จะมผีู้ใดให้อาหารนางได้กนั ต้องเป็นฝัน! เมื่อเงยหน้าขึ้นมากเ็หน็เพยีง

หมอกควนัเท่านั้น ไร้เสยีงและไร้มารดา ไม่มแีม้แต่เงา

‘เหนยีง กลบัมา เหนยีง’ นางร้องเรยีก หมุนกายมองไปรอบตวั

ไม่มผีู้ใดเลย มารดาต้องการให้นางอยู่กบัผู้ใด ผู้ใดกนั!

“เหนยีง เหนยีงกลบัมา” ปากเลก็พร�่าละเมอ สายตาของสองบ่าวรบัใช้

เหลอืบมองพลางท�าหน้าสงสาร ต่อมากช่็วยกนัท�าความสะอาดร่างของเดก็น้อย

ต่อ พวกนางจัดการเส้นผมที่เกรอะกรังเสียเรียบร้อย เหลือก็เพียงแต่พาไป 

อาบน�้ากเ็ท่านั้น

‘เหนยีง เหนยีง กลบัมา’ มอืเลก็เอื้อมไขว่คว้าม่านหมอก เท้าขยบัก้าว

เดนิ พยายามวิ่งหามารดา

วูบ…

สายลมหนาวพัดมา หมอกขาวลอยฟุ้งหายไป หลงเหลือเพียงแต่ 

ความมดื อู๋ย่งได้ยนิเสยีงแว่วๆ “หลวิไถ เจ้าไม่ได้เอาหน้าต่างลงร ึเหน็หรอืไม่ 

ลมหนาวพดัเข้ามาแล้ว”

‘นั่นผู้ใด!’

อูย่๋งตะโกนถาม แต่กลบัไม่มเีสยีงใดลอดจากปากนาง นางได้แต่ทนฟัง

อย่างอดึอดั เพราะเมื่อหมอกหายไปนางกจ็มอยู่กบัความมดื เคลื่อนขยบักาย
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ไม่ได้เลย

“ข้าผดิเอง ข้าผดิเอง จะไปปิดเดี๋ยวนี้ละ” หลวิไถวางเท้าเลก็ๆ ที่ตน

ต้องดูแลลงกบัขอบอ่าง แต่เพราะรบีไปขาข้างหนึ่งจงึตกลงไปในอ่างน�้าร้อน

อู๋ย่งรู้สกึร้อนเท้ายิ่งนกั ตาค่อยๆ ลมืขึ้น เมื่อเหน็หมอกสขีาวที่หายลบั

ไปยงัคงอยู่กร็ู้สกึดใีจ นางตั้งใจมองฝ่าหมอกควนั หวงัว่าจะได้พบมารดาครั้ง

หนึ่งกย็งัด ีแต่แล้วกต็้องตกใจยิ่ง เมื่อด้านหลงัหมอกที่ลอยอยู่มคีนผู้หนึ่งอยู่ 

สตรรี่างท้วมเหมอืนเจ้าปีศาจอ้วน!

นางรบีขยบัลุก แต่แขนกถ็ูกจบัไว้ เมื่อหนัไปดูกป็รากฏว่าเป็นเจ้าผอม 

ในมอืของคนผู้นั้นถอืบางอย่างที่เงาวาว อู๋ย่งเบกิตากว้างก่อนจะกรดีร้องออก

มา เมื่อเหน็ว่ามนัเป็นกรรไกร!

เสียงกรีดร้องดังมาจากทิศทางของฝั่งหอนอน หลิ่งเหวินที่ก�าลังอ่าน

ต�าราอยู่ท�าท่าแปลกใจ คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วรีบปิดต�าราลง พอคาดการณ์ได้ว่า

เสยีงร้องนั้นเป็นของผู้ใด

ประตูห้องอาบน�้าถูกเปิดออกอย่างกะทนัหนั เขาก้าวเท้าเข้าไปในห้องที่

มสีภาพเจด็นอนแปดตั้ง19 เหน็สองบ่าวก�าลงัช่วยกนัจบัเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วที่ทั้งดิ้น

ทั้งร้องไห้กเ็ข้าใจที่มาของสภาพ เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วก้อนนี้แรงเยอะไม่ใช่น้อย

สองบ่าวตั้งท่าจะท�าความเคารพ แต่คณุหนทูี่ต้องดแูลกอ็อกแรงดิ้นถบี

พวกนางจนรู้สกึเจบ็

“ปล่อยข้า ปล่อยข้านะ เจ้าปีศาจ ปล่อยข้า!”

“คุณหนู คุณหนูหยุดเถดิเจ้าค่ะ”

อู๋ย่งที่กลวัจนไม่มองหน้าผู้ใดอ้าปากงบัแขนที่อยู่ใกล้ปากเตม็แรง ไห่-

ถางร้องค�าหนึ่งกป็ล่อยมอื ขาสั้นๆ รบีวิ่งซมซานไปหาที่ซ่อน แต่มองจุดใดก็

ไม่คุ้น ซ�้าตาข้างขวายงัมองเหน็รางๆ ท้ายสุดจงึวิ่งไปแอบใต้โต๊ะในห้องข้างๆ

19 เจด็นอนแปดตั้ง หมายถงึ ระเกะระกะไม่เป็นระเบยีบ
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หลิ่งเหวนิก้าวตาม สองบ่าวกเ็ช่นกนั ทางเดนิด้านหน้าปรากฏรอยเท้า

เปื้อนน�้าท�าให้ตามไปไม่ยากนัก รอยนั้นสืบต่อเนื่องกัน ก่อนจะหยุดลงแล้ว

หายเข้าไปใต้โต๊ะ

เงาคนทั้งสามใกล้เข้ามา อู๋ย่งที่ไร้ทางไปร้องไห้จ้าพลางร้องขอชวีติด้วย

ท่าทางน่าสงสาร “ปล่อยอู๋ย่ง สงสารอู๋ย่งเถดิ อู๋ย่งเจบ็แล้ว อู๋ย่งกลวั อู๋ย่งจะ

อยู่เงยีบๆ” กายเลก็สั่นเทา พยายามซุกกายเข้าสู่ที่มดืมากขึ้นเรื่อยๆ

รองเจ้าหอหนุ่มหยุดเท้าลงไม่ก้าวต่อ ได้แต่คิดว่าอะไรกันที่ท�าให้เด็ก

ตวัเท่านี้ขลาดกลวัได้ถงึเพยีงนี้

หนึ่งอดึใจความคดิสายหนึ่งกเ็คลื่อนเข้ามา ใบหน้าบอบช�้าเมื่อครู่ ชุด

หลุดลุ่ยท�าให้เขาเหน็เนื้อหนงั มใิช่แค่ใบหน้าที่เขยีวช�้า ร่างกายกไ็ม่ได้ต่างกนั

เหน็กร็ู้ว่าโดนท�าร้าย

เขาย่อกายนั่งบนส้นเท้า มองลอดเข้าไปใต้โต๊ะ แล้วกล่าวด้วยเสียง 

อ่อนโยน “เดก็ดไีม่ต้องกลวั ออกมาเถดิ”

เสยีงอ่อนโยนดงัลอดออกไปนอกระเบยีงยาว เหล่าผู้น�าหอเสวี่ยนฮวา

ที่ตามเสยีงมาเช่นกนัสบตากนัครั้งหนึ่งแล้วเร่งฝีเท้า จากนั้นกเ็ดนิเข้าสูห้่องที่มา

ของเสยีง พวกเขาเหน็สหายก�าลงัเกลี้ยกล่อมกบัของขวญัจากท่านเจ้าหอ

อู๋ย่งยงัคงหลบัตาไม่ฟังเสยีงใด แขนสั่นเทาวาดกอดเข่าผ่านขาโต๊ะ ท�า

ราวกบัเป็นที่พึ่งสุดท้าย นางกลวั ยิ่งเหน็เจ้าสองปีศาจถอืกรรไกรนางยิ่งกลวั

“ข้าไม่ไป ไม่ออกไป ซกีงซงิ ข้ากลวัแล้ว ข้ากลวัแล้ว อย่าท�าอู๋ย่งเลย”

ภาพการโดนท�าร้ายระหว่างทางท�าให้นางกลวั... ไม่ว่าจะซกีงซงิหรอืสอง

ปีศาจ ล้วนแต่จะฆ่านาง

อู๋ย่ง!?

หลิ่งเหวนิท�าท่าแปลกใจ ลองเรยีกอยู่อกีพกัหนึ่ง เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วกไ็ม่

ผละจากใต้โต๊ะ เขาลุกขึ้นยนื ไม่อาจปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านเลย เพราะหากทิ้งไป 

เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วที่เขาต้องเลี้ยงคงป่วยตายไปเสยีก่อน

เขาก้าวเท้าเข้าไปหาแล้วยกโต๊ะออกด้วยมือเดียว อู๋ย่งที่จู่ๆ รู้สึกว่าที่ 
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คุม้กายห่างออกไปกร้็องออกมาค�าหนึ่ง จากนั้นกว็ิ่งหนตีวัสั่น หลิ่งเหวนิก้าวเท้า

ยาวเพยีงสองก้าวกต็ามทนั

เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วตัวเขียวช�้าหวีดร้องเสียงแหลม จากนั้นก็ดิ้นรนราวกับ

ถูกจบักดน�้า “ปล่อยข้า ปล่อยอู๋ย่ง ปล่อยอู๋ย่ง”

“อาเหวิน เกิดเรื่องอันใดขึ้น” อิ๋นเหมิงที่มาถึงแล้วแต่ไม่กล้าเข้ามา

ตะโกนถาม อูย่๋งได้ยนิเสยีงคนแปลกหน้า ผูข้ลาดกลวักย็ิ่งดิ้นและร้องไห้หนกั

ขึ้น รองเจ้าหอหนุม่ละสายตาไปมองสหายที่แอบอยูห่ลงัประต ูก่อนจะหนักลบั

มามองเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วแล้วตอบ

“ปลอบเมีย!” เหล่าผู้น�าท�าหน้าแหยแล้วสงบปากไม่กล่าวอันใด รู้ว่า

สหายก�าลงัอารมณ์ไม่ดี

อู๋ย่งได้ยนิคนรอบกายพูดกไ็ม่เข้าใจ อะไรคอืเมยี เมยีคอือนัใด นาง 

รู้แต่ว่านางเจบ็ที่คนผู้นี้ดงึ ว่าแล้วนางกแ็หกปากร้องไห้อกี “ปล่อยอู๋ย่ง ปล่อย

อู๋ย่ง ฮอืๆๆ อู๋ย่งเจบ็แล้ว เจบ็ทั้งตวั ฮอืๆๆ”

ซีกงซิงตีนางตลอดทาง ทั้งมือทั้งเท้าระบมไปหมด ไหนจะโดนกดน�้า 

นางไม่ไหวแล้ว

หลิ่งเหวินผ่อนแรงจับให้เบาลง เมื่อยังไม่คลายดิ้นเขาก็ดึงนางเข้าสู่ 

อ้อมกอด

อู๋ย่งชะงกัไปครู่หนึ่ง รบัรู้ถงึความอ่อนโยนได้ในทนัท ีนางไม่เคยได้รบั

การกอด นางเคยเหน็แต่คนอื่นกอดกนั เหน็เดก็ในเผ่ากอดบดิา กอดมารดา 

แต่นางไม่เคยมผีู้ใดกอด มอืน้อยค่อยๆ คลายอาการต่อต้านลง

กอดมนัอุ่นเช่นนี้เอง...

หลิ่งเหวนิเหน็ว่าเป็นเช่นนั้นกย็ิ้ม “เดก็ด ีไม่มใีครท�าร้ายเจ้า ดูส”ิ ดวงตา

ที่หลบัป๋ีลมืขึ้นมองหน้าเจ้าของเสยีง เมื่อเหน็ว่าเป็นคนให้อาหารกโ็ผกอดพลาง

ร้องไห้โฮ มอืที่จากขยุม้ชดุกเ็ปลี่ยนเป็นกอด ส่วนปากกฟ้็องจนฟังแทบไม่รูเ้รื่อง

ในหวัรู้แต่เพยีงว่า นางเจอเขาแล้ว คนที่ให้อาหาร เขาต้องใจดี

หลิ่งเหวนิลูบหลงั “ไม่ต้องกลวั เดก็ด ีไม่ต้องกลวั”
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อู๋ย่งยังคงหลับตา ปากก็พร�่าเล่าความหวาดกลัว รองเจ้าหอหนุ่มจับ 

ใจความได้ว่า เจ้าปีศาจอ้วนผอมถอืกรรไกรจะฆ่า

เขาครางรบัในคอค�าหนึ่งแล้วหนัไปมอง

ไห่ถางมองกรรไกรแล้วพูดขึ้นมาทันที “บ่าวแค่เอากรรไกรมาตัดชุด 

คุณหนูเจ้าค่ะ” ชุดบางจุดขมวดปมแน่นจนพวกนางแก้ไม่ออก

ชายหนุ่มพยกัหน้า ส่วนมอืกย็งัคงท�าหน้าที่ลูบแผ่นหลงัที่สะท้อนตาม

แรงสะอื้น ส่วนปากกพ็ูดค�าปลอบไม่หยุด “เดก็ด ีไม่ร้อง ไม่ร้อง”

“อาเหวนิ เกดิอนัใดขึ้น เจ้าเดก็น้อยเป็นอย่างไรบ้าง” เสยีงคุ้นเคยดงั

มาจากหน้าประตอูกีครั้ง เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วสะดุ้งโหยงกอดเขาแน่นขึ้น หลิ่งเหวนิ

หนัไปมอง คราวนี้เป็นสตรผู้ีน�าเผอืกร้อนมาให้ นางมาพร้อมกบัจกัรพรรดหินุม่ 

เขาได้ยนินางกระซบิกบัสามจีกัรพรรดแิว่วๆ

“เห็นหรือไม่ น่าสงสารออก จะให้ข้าละเลยหรือ เจ้าจะหาว่าสตรีมี

คุณธรรมเยี่ยงข้าท�าร้ายกาจไม่ได้”

เขาได้ยนิเสยีงค�ารามค�าหนึ่ง จากนั้นกต็ามด้วยเสยีงโวยวายว่าให้ปล่อย 

แล้วเสยีงของคนทั้งสองกห็ายไป

หลิ่งเหวินส่ายหน้าเบาๆ ความมีเมตตาของนางคือการไปหักแขน 

องค์หญงิบรรณาการจนบดิเบี้ยว! “พวกเจ้าออกไปก่อน” เขาเอ่ยปากไล่สหาย 

อยู่กช็่วยอะไรไม่ได้มากนกั

เหล่าผู้น�ามองสหายรกัด้วยสายตาประหลาดใจแล้วถามว่าท�าไม หลิ่ง- 

เหวนิได้แต่แยกเขี้ยวแล้วตอบทเีล่นทจีรงิ “จะอาบน�้าให้เมยี” ทั้งเจด็ฟังความ

หมายเหนบ็แนมออกในทนัท ีและไม่รอช้า รบีถอยก่อนสหายรกัจะอาละวาด

หรอืส่งเจ้าเดก็ที่ไม่ต่างจากก้อนผ้าขี้ริ้วมาให้

เรื่องนี้พวกเขาขอไปซื้อซอีิ๊ว ไม่ยุ่งไม่ข้องเกี่ยวทั้งสิ้น!

เขาหันกลับมาสนใจ ‘เมีย’ ปล่อยให้ร้องอยู่อีกพักใหญ่องค์หญิงเผ่า 

เหยียนตันก็หยุด เขายกมือลูบผมนางสองสามครั้งแล้วถาม “หายกลัวแล้ว 

ใช่หรอืไม่”
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อูย่๋งเงยหน้าขึ้นมอง นางสดูน�้ามกูเสยีงดงัลั่นห้อง เบื้องหน้านางคอืบรุษุ

ตวัโต คิ้วเหนิตาเฉยีง หน้าตางดงามยิ่งนกั งามกว่าหลานฟู่เหลาที่ใครๆ ต่าง

พูดกนัไปทั่วเผ่าว่าเป็นบุรุษที่รูปงามที่สุด

หลิ่งเหวนิยิ้มเมื่อเหน็ท่าทางคลายความกลวัลง “ดแีล้ว ต่อไปนี้จะไม่มี

ผูใ้ดท�าร้ายเจ้าอกี” เขาใช้ปลายนิ้วลบูรอยแผลที่บวมปดู แล้วขยบักายลกุขึ้นยนื

อู๋ย่งมองตาม เผลอเพียงอึดใจเดียว คนสูงเท่านางเมื่อครู่ก็สูงเป็น 

ต้นไม้ ชายผู้นั้นลูบผมนางอีกสองสามครั้ง แล้วค้อมกายลงจับไหล่หมุนร่าง

นางให้เผชญิกบัเจ้าปีศาจอ้วนผอม นางตวัสั่นขึ้นมาอกี แต่พอมองให้ด ีถงึตวั

จะคล้ายกนัแต่ใบหน้าไม่ใช่

“ใช่ปีศาจนั่นหรอืไม่” หลิ่งเหวนิถาม

อู๋ย่งส่ายหน้า... ไม่ใช่พวกปีศาจ

ชายหนุ่มคลี่ยิ้มเตรยีมดนัร่างผอมที่ขนืไว้ให้ไปข้างหน้า “เช่นนั้นเจ้าจะ

ยอมให้ทั้งสองอาบน�้าให้หรอืไม่” เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วยามนี้สมนามก้อนผ้าขี้ริ้ว

อู๋ย่งส่ายหน้าพลางก�าชายแขนเสื้อเขาแน่นในทันที นางกลัวโดนกดน�้า

เหมอืนที่ซกีงซงิท�า

หลิ่งเหวนิหบุยิ้ม มมุปากเริ่มสั่น อาการแบบนี้เหน็ทต้ีองเป็นเขาอกีแล้ว

สนิะ เขาออกแรงดนัแผ่นหลงัอกีนดิเพื่อดูท่าทาง เมื่อเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วสะบดัเขา

กก็ดัฟันร้องอ้อ!

ด.ี.. ด!ี

หลิ่งเหวนิแหงนหน้าสูง หว่างคิ้วสั่นจนเหน็ได้ชดั และเมื่อไร้ทางเลอืก

กเ็ป็นเขาที่ต้องอาบน�้าให้เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้ว

เขาสั่งให้สองบ่าวไปน�าอ่างขนาดย่อมมาอีกใบ เนื่องด้วยหลังจากมอง

ตาแล้วลองประเมนิด ูเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วกลวัน�้าเตม็อ่างอยูไ่ม่น้อย และเมื่อท่าทาง

ต่อต้านขัดขืนเงียบๆ จางลง เขาก็สอดมือเข้าใต้วงแขนของเจ้าเด็กน้อย อุ้ม

นางลงอ่างใบเตี้ย ถอดเสื้อผ้าเก่าขาดเป็นรูออกแล้วลงมอือาบน�้าให้นาง

อู๋ย่งมองชายที่เดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยตักน�้าอุ่นรดกาย ดวงตาของเด็กน้อย
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เปล่งประกายขึ้นมา

ส่วนหลิ่งเหวินที่รับเผือกร้อนมาได้แต่ร้องครางในใจอย่างตื่นอกตื่นใจ

น�้าตาแทบรนิ

สวรรค์!

จากนั้นกก็้มหน้าอาบน�้าให้ต่อ แล้วไม่ถามว่าผู้ใดจะเปลี่ยนเสื้อจะเกล้า

ผมให้นาง

กเ็ขาอกีอย่างไรเล่า!

ออ้ พออาบน�้าเสรจ็ เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วกร้็องขออาหาร แลว้ ‘โกย’ กนิอย่าง

ตั้งใจ จนเขาได้แต่แปลกใจแกมฉงนอยู่ในที

ท้องของเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วเป็นหลุมไร้ก้นหรอือย่างไรกนั!

ชายหนุ่มเอยีงคางเอามอืเท้าแก้ม จู่ๆ กน็กึถงึค�าอธษิฐาน “หรอืเจ้าจะ

เป็นเนื้อคู่ของข้า”

“ฮัก... ครืด” เจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วที่ก�าลังตั้งใจกินเหมือนกลัวผู้ใดมาแย่ง

ส�าลกัอาหารและขี้มูกในคราวเดยีวกนั

หลิ่งเหวนิยกมอืกมุหน้าผากหลบัตาลงคล้ายไวอ้าลยัให้ตนเอง จากนั้น

กย็ื่นมอืไปตบหลงัให้เบาๆ พลางร้องบอก

“เนื้อคู่เอ๋ย กนิช้าลงหน่อยเถดิ เดี๋ยวเจ้าจะอดเป็นภรรยาข้า” เขากลวั 

กลวัว่าจะมอีะไรไปตดิคอตายก่อนที่นางจะโต

อู๋ย่งกนิเสรจ็กน็ั่งลูบพุงพลางยิ้มจนตาหย ีอา... นางอิ่มเหลอืเกนิ อิ่ม

จนถงึที่สุด อิ่มเหมอืนท้องจะแตก

หลิ่งเหวินมองท่าทางมีความสุขประหนึ่งส�าเร็จขั้นเซียน มุมปากเขาก็

เกดิเป็นรอยยิ้มบางเบา แล้วกต้็องท�าท่ากลั้นใจเมื่อเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้วกระโดดกอด

เขาแล้วพูดว่ารกัเขาสามครั้ง

“ข้ารกัเจ้า ข้ารกัเจ้า ข้ารกัเจ้า” หวัใจหนุ่มคล้ายว่าวถูกฉุดด้วยลมแรง 

เขาเพิ่งโดนบุปผาดอกตูมบอกรัก! แล้วก็ต้องหลุดหัวเราะหลังจากได้ยิน

ประโยคถดัมาของเจ้าก้อนผ้าขี้ริ้ว “ต้นเงนิ20 ของข้า ข้ารกัเจ้า รกัที่สุด” นาง
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เอาหน้ามนัๆ เกลอืกสาบเสื้อหอม รกัต้นเงนิต้นนี้เหลอืเกนิ

หลิ่งเหวนิถงึบางอ้อ... แม่เนื้อคู่เหน็เขาเป็นต้นเงนิเช่นนั้นหรอื แต่พอ

เขาช�าเลอืงตาไปมองบนโต๊ะครั้งหนึ่งกพ็บเศษกระดกูไก่สองตวัวางระเกะระกะ 

ไม่รวมน�้าแกงอกีหนึ่งโถ ข้าวสองชาม น�้าชาอกีสองกา ผลไม้อกีหนึ่งถาด

เขาน่าจะเป็นต้นเขย่าอาหารเสยีมากกว่าต้นเขย่าเงนิแล้วกระมงั!

20 ‘ต้นเงนิ’ มาจากส�านวน ‘ต้นเขย่าเงนิ’ หมายถงึ คนหรอืสิ่งของที่ท�าให้ได้รบัเงนิทอง


