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สือซื่อเชวี่ย

เขียน

อาจือ
แปล

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

มีวันหนึ่ง เครื่องหอมที่เซียงเซียงจุดไว้ในห้องหนังสือเกิดลุกไหม้ขึ้นมา
เหล่าคนชุดดำพุ่งออกมาทันที พวกเขาช่วยกันดับไฟจนมอด

ด้วยความเร็วชนิดฟ้าร้องไม่ทันยกมือปิดหู ตอนนั้นเซวียไฉ่นั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือ
เขาพลิกหนังสืออ่านต่อด้วยท่าทีนิ่งสงบราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

— สือซื่อเชวี่ย
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คํานําสํานักพิมพ์

มาถึงลำดับที่ 3 ของลำนำล่มแคว้น กับตอน  เล่ห์บุปผาพิษ  

สำหรับตอนนี้จะเป็นเรื่องราวที่ไขปมปริศนาสืบเนื่องจาก  ลิขิตลายหงส์   

(ลำดับที่ 2) เกี่ยวกับความลึกลับของสำนักหรูอี้ องค์กรสายสืบที่ลึกลับและ 

ทรงอิทธิพลที่สุดในสี่แคว้น โดยมีตัวละครหลักคือ  ชิวเจียง เฟิงเสียวหย่า  

และ  อี๋เฟย  สำหรับผู้อ่านที่เคยอ่านตอนอื่น  ๆ  ในนิยายชุดนี้มาก่อนแล้ว  

คงคุ้นเคยกับตัวละครเหล่านี้มาบ้าง ในตอนนี้เราจะได้เห็นบทบาทของ 

ตัวละครเหล่านี้มากขึ้น ไปร่วมลุ้นและไขปริศนากับตัวละครกันนะคะ  

รับรองสนุกแน่นอน

	 แนะนำอีกครั้งสำหรับผู้อ่านที่อาจจะหยิบเรื่องนี้มาอ่านเป็นเล่มแรก  

นิยายชุด  ลำนำล่มแคว้น  มีทั้งหมด  4 เรื่อง  เรียงลำดับดังนี้  :  มัจฉา 

พรางประกาย  (2  เล่มจบ)  ลิขิตลายหงส์  (2  เล่มจบ)  เล่ห์บุปผาพิษ  

(2 เล่มจบ) และเรื่องสุดท้าย ฮั่วกั๋ว : ไหลอี๋ (ยังไม่มีชื่อไทย) เป็นการเรียง 

ตามลำดับการแต่งของผู้เขียน เนื้อหาไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ต่อเนื่อง แต่จะ 

คาบเกี่ยวอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน แต่ละเรื่องมีโครงเรื่องของตัวเอง  

และมีเหตุการณ์บางอย่างที่เชื่อมโยงอ้างอิงกัน จบสมบูรณ์ในตัวเอง โดยมี 

โครงเรื่องใหญ่ร้อยโยงไว้ ซึ่งจะค่อย  ๆ  เผยปมไปเรื่อย  ๆ ดังนั้นก็สามารถ 

แยกอ่านได้โดยไม่ทำให้เสียอรรถรสหรือค้างคาแต่อย่างใด ไปติดตามกัน 

เลยค่ะ
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สายน้ำไหลเมฆาหวน ตามจันทราไกลหมื่นหลี่
ย่ำอาวุธซดโลหิต กำราบโจรครองบัลลังก์
แต่ครั้นข้าค่อย ๆ ก้าวไปจนถึงจุดจบ
กลับพบว่า...การหวนคืนกลับมา

ต่อสู้อย่างห้าวหาญเด็ดเดี่ยวอีกครั้ง
...หวนคืนครานี้ มิหวนคืนคน
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ปฐมบท

ภรรยาผู้ถูกทอดทิ้ง

“น่าสงสารเสียจริง”
ชิวเจียงนั่งมองหิมะด้านนอกอยู่ข้างหน้าต่าง แต่หูกลับได้ยินเสียง 

พูดคุยแว่วมาจากห้องบ่าวซึ่งอยู่ไกลออกไปถึงสามสิบจั้ง1 พวกนางกำลังคุย 

กันว่า...นางช่างน่าสงสาร

“ฟูเหรินขอร้องครั้งแล้วครั้งเล่า แต่คุณชายก็ไม่ยอมมา ลืมความรัก 

ความผูกพันในวันวานไปเสียแล้ว...” เสียงเจื้อยแจ้วของสตรีที่ได้ยินคือเสียง 

ของสาวใช้ชื่ออาซิ่ว

“ฟูเหรินที่ถูกส่งมาอยู่บนเขา ล้วนเป็นคนที่คุณชายหมดรักแล้ว”  

เสียงอ่อนแรงแก่ชรานี้เป็นของยายเย่ว์แม่บ้านประจำเรือน “ยังสาวยังแส้อยู่ 

แท้ ๆ กลับต้องมาอยู่ที่นี่ตลอดชีวิต ไม่มีลูกเต้าข้างกาย น่าสงสารเสียจริง...”

“ในเมื่อรู้แต่แรกว่าจะมีวันนี้ เหตุใดจึงยังทำเช่นนั้น ได้ยินว่านางทำให้ 

ฟูเหรินใหญ่ไม่พอใจมาก จึงถูกส่งมาสำนึกตัวที่นี่ นี่ก็อยู่มาครึ่งค่อนปี 

แล้ว...ดูท่าคงไม่มีหวังได้กลับไปแล้วละ” อาซิ่วทอดถอนใจ ยังอดบ่นไม่ได้  

“เราเองก็มิต้องอยู่รับใช้นางบนเขานี่ไปตลอดชีวิตหรอกรึ  ที่นี่หนาวจะแย่  

ซักล้างอะไรแต่ละทีแทบจะแข็งตาย”

“ไม่เช่นนั้นลองไปขอร้องแม่บ้านเรือนใหญ่อีกทีดีหรือไม่ ขอให้นาง 

 1 1 จั้ง เท่ากับประมาณ 3.3 เมตร
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ช่วยไปขอร้องคุณชายโดยตรง ขอเพียงคุณชายมาเยี่ยมฟูเหริน ไม่แน่ว่า 

ทุกอย่างอาจพลิกผันก็เป็นได้...”

ชิวเจียงนั่งฟังเงียบ ๆ

นางจำอะไรไม่ได้จริง ๆ

เมื่อต้นปีนางป่วยหนัก พอฟื้นขึ้นมาก็ปวดศีรษะจนแทบจะแตกเป็น 

เสี่ยง ๆ ทั้งยังจำอะไรไม่ได้เลย

นางไม่รู้ว่าตนเองคือใคร เคยทำอะไรมา ท้ังไม่อาจควบคุมร่างกายตนเอง

ราวกับเป็นทารกแรกเกิดที่ต้องทำความรู้จักโลกเบื้องหน้าใหม่อีกครั้ง

เคราะห์ดีที่ยังเข้าใจคำพูดของผู้อื่น ทั้งยังมีประสาทหูที่ไวเป็นพิเศษ  

แม้แต่เสียงที่อยู่ไกลมากก็ยังได้ยิน

ด้วยเหตุนี้ ช่วงหลายวันที่ผ่านมา นางจึงนั่งฟังเงียบ ๆ มาตลอด

สถานที่ที่นางอาศัยอยู่มีชื่อว่า เรือนเถาเฮ่อ เป็นเรือนพักตากอากาศ 

บนยอดเขาอวิน๋เหมงิ มหีมิะปกคลมุตลอดป ี ทัง้ยามนีย้งัเปน็ชว่งกลางเหมนัต ์ 

อากาศจึงหนาวยะเยือก

นางได้ยินอาซิ่วบ่นว่าเดือนนี้ใช้ถ่านไฟเปลืองมาก ที่ตุนไว้ก็ใช้จนหมด 

แล้ว ดังนั้นภายในเรือนจึงหนาวเหน็บดุจถ้ำน้ำแข็ง

ตอนนี้แดดออกแล้ว อากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อย ยายเย่ว์จึงอุ้มนางมา 

นั่งตากแดดข้างหน้าต่าง

นอกหน้าต่างเป็นลานเรือนรกร้าง ไร้ทิวทัศน์ชวนมอง แต่ยังมีท้องฟ้า 

สีครามไร้เมฆหมอก สดใสดุจคันฉ่อง

ได้ยินว่านางชื่อชิวเจียง  เป็นอนุภรรยาคนที่สิบเอ็ดของชายที่ชื่อ 

เฟิงเสียวหย่า เนื่องจากนางมีเรื่องขัดแย้งกับฟูเหรินใหญ่ จึงถูกส่งตัวมา 

กักบริเวณเพื่อสำนึกตัวบนเขานี้

นอกจากนางแล้ว ในเรือนเถาเฮ่อยังมีอนุที่ถูกทอดทิ้งเช่นเดียวกับนาง 

อีกหลายคน แต่ต่างคนต่างอยู่ในเรือนของตนซึ่งอยู่ไกลกันพอสมควร ทั้ง 

ไม่เคยไปมาหาสู่กัน

สองสามเดือนมานี้ นอกจากยายเย่ว์กับอาซิ่วแล้ว นางก็ไม่เคยพบ 

ผู้ใดอีก

นางเองก็อยากพบเฟิงเสียวหย่า  แต่ยายเย่ว์แจ้งไปหลายครั้งแล้ว  
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กลับไม่มีคำตอบ ทุกครั้งยายเย่ว์ให้เหตุผลกับนางไม่เหมือนกันเลยสักครั้ง... 

คุณชายอาจยังไม่หายโกรธ  ท่านรออีกหน่อยเถิดบ้างละ  ช่วงนี้คุณชาย 

ยุ่งมาก  ไม่มีเวลา  ท่านรออีกหน่อยเถิดบ้างละ  คุณชายป่วย  เดินทาง 

ไม่สะดวก ท่านรออีกหน่อยเถิดบ้างละ...

แต่ชิวเจียงได้ยินยายเย่ว์กับอาซิ่วกระซิบกระซาบกันลับหลังว่า  

เฟิงเสียวหย่าปฏิเสธไม่มาพบนาง

น่าสงสารเสียจริง

อาซิ่วกับยายเย่ว์ต่างก็เอ่ยถึงนางเช่นนี้

ชิวเจียงฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉย ไม่พูดอะไร

จากนั้น นางก็สูดหายใจลึก ลองยกแขนขึ้นช้า  ๆ ค่อย  ๆ  เอื้อมมือ 

ไปจับขอบหน้าต่าง อีกนิด อีกนิดเดียวเท่านั้น...

โครม!

ยายเย่ว์กับอาซิ่วได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งมา พอเข้ามาในห้องก็เห็นว่า 

ชิวเจียงล้มอยู่ที่พื้นอีกแล้ว

“จะหยิบจะทำอะไร เรียกเราสองคนก็ได้นี่นา ร่างกายของท่านยัง 

เคลื่อนไหวไม่คล่อง อย่าทำอวดเก่งนักเลย!” อาซิ่วบ่นอย่างหงุดหงิดพลาง 

อุ้มชิวเจียงขึ้นมา เด็กสาวอายุเพียงสิบหกสิบเจ็ด กลับมีเรี่ยวแรงเยอะนัก  

นางอุ้มชิวเจียงกลับไปที่เตียงโดยไม่เหนื่อยหอบแม้แต่น้อย

ยายเย่ว์เลิกเสื้อของชิวเจียงขึ้น ดังคาด บนตัวนางมีรอยจ้ำสีเขียว 

สองสามจุดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว

อาซิ่วทายาให้นาง พลางดุนางต่อ “แค่สามวันก็ล้มไปเจ็ดแปดครั้ง  

ยาขี้ผึ้งก็ใกล้หมดแล้ว ต้องรอถึงวันที่หนึ่ง เขาถึงเอาของมาส่งบนเขา อีกตั้ง 

สิบวัน ของอะไรก็ต้องใช้จำกัดจำเขี่ยไปหมดทุกอย่าง”

ชิวเจียงไม่พูดอะไร สีหน้าเรียบเฉย ยามที่นางนิ่งเงียบช่างเหมือน 

หุ่นไม้ไร้ชีวิต

อาซิ่วถอนใจด้วยความระอา  เหน็บผ้าห่มให้นาง  “เอาเถิด  ท่าน 

นอนลงซะ ใกล้ถึงยามมะเมีย2 แล้ว ข้าจะไปทำอาหารละ”

 2 หรือ “ยามอู่” ช่วงเวลาระหว่าง 11.00 - 13.00 นาฬิกา
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หลังจากอาซิ่วออกไปแล้ว ยายเย่ว์ก็เตรียมจะออกไปด้วยเช่นกัน แต่ 

จู่  ๆ  กลับได้ยินเสียงสะอื้นดังมาจากใต้ผ้าห่ม เสียงสะอื้นนั้นแผ่วเบามาก  

ฟังดูอัดอั้นยิ่งนัก

ยายเย่ว์หันกลับไปมองหญิงผู้น่าสงสารใต้ผ้าห่ม ก่อนจะออกจากห้อง 

ไปด้วยใจกลัดกลุ้ม

คืนนั้นชิวเจียงล้มป่วย

ไข้ขึ้นสูงไม่ยอมลด ตัวสั่นเทา แม้แต่น้ำข้าวก็กลืนไม่ลง

อาซิ่วร้อนใจ “นี่...นี่จะทำอย่างไรดี ต้องเชิญหมอมาดูอาการแล้วละ!  

แต่คุณชายไม่อนุญาตให้เราลงจากเขา จะทำอย่างไรดี ทำอย่างไรดีล่ะ”

ยายเย่ว์ลังเลอยู่นาน จากนั้นก็ไปนำนกพิราบจากห้องอุ่นมาตัวหนึ่ง  

เหน็บแผ่นข้อความกับตัวนก แล้วปล่อยมันบินลงเขาไป

อาซิ่วตกใจ “นี่ยายเลี้ยงนกพิราบไว้เพื่อการนี้หรือ”

ยายเย่ว์ถอนใจ “คุณชายสั่งไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นจริง  ๆ ห้ามส่ง 

พิราบสื่อสารไปหา แต่ข้าดูสภาพของฟูเหรินแล้ว...น่ากลัวจะทนอยู่ได้อีก 

ไม่กี่วัน...”

“คุณชายช่างไร้หัวใจจริง  ๆ” อาซิ่วเอ่ยถึงเฟิงเสียวหย่าเช่นนี้ ทั้งที่นาง 

ไม่เคยพบอีกฝ่ายมาก่อน เพียงแค่เคยได้ยินเรื่องราวของเขามามากมาย

ในที่สุดคุณชายผู้ไร้หัวใจก็มาเยือนเรือนเถาเฮ่อในคืนถัดมา

เพียงเงยหน้าขึ้นมองผาดเดียว หัวใจของอาซิ่วก็เต้นไม่เป็นส่ำ

ชะ...ช่าง...ช่างหล่อเหลานัก!

เฟิงเสียวหย่าได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “บุรุษรูปงามอันดับหนึ่งแห่ง 

แคว้นเยียน” แต่อาซิ่วคิดไม่ถึงว่าเขาจะงามกว่าที่นางคิดไว้มาก เขาก้าวลง 

จากรถม้าในชุดสีดำทั้งชุด เมื่อเขาปรากฏตัว สรรพสิ่งโดยรอบก็หายวับไป 

โดยพลัน

ลำแสงทั้งหมดจากฟากฟ้าเบื้องบนและใต้ผืนพสุธาสาดส่องมายังตัวเขา

อาซิ่วกลั้นหายใจ ไม่กล้ามองเขาอีก เอาแต่ยืนก้มหน้าอยู่ข้างประตู

ชายที่ติดตามคุณชายมาสวมชุดสีเทา รูปร่างผอม สีหน้าท่าทีเคร่งขรึม 

เช่นกัน เขาเข้าไปตรวจชีพจรให้ชิวเจียง ผ่านไปครู่หนึ่งก็หันมารายงาน  
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“เป็นไข้ชักเพราะต้องลมเย็น เกิดจากไอเย็นเข้าสู่ร่างกาย มิใช่โรคร้ายแรง”

อาซิ่วเบิกตากว้าง...อาการหนักเช่นนี้แล้วยังบอกว่าไม่ร้ายแรง?

เฟิงเสียวหย่าพยักหน้า “ปู๋ชี่ เจ้าไปต้มยากับยายเย่ว์”

ชายผู้ติดตามคนนี้จึงเดินตามยายเย่ว์ไป

ยามนี้ภายในห้องจึงเหลือเพียงเฟิงเสียวหย่ากับชิวเจียงตามลำพัง

อาซิ่วคิด เช่นนี้ก็ดี ป่วยครั้งนี้อาจเป็นโอกาสให้ฟูเหรินกับคุณชาย 

คืนดีกันก็เป็นได้ หวังว่าคุณชายจะให้อภัยฟูเหริน ยอมให้ฟูเหรินกลับบ้าน  

และพาข้าลงจากเขานี้ด้วย ที่นี่หนาวเหลือใจจริง ๆ

เฟิงเสียวหย่าเดินไปที่ตั่ง เขาเคลื่อนไหวช้ามาก ทั้งท่าเดินยังต่างจาก 

คนปกติ ราวกับกำลังลากน้ำหนักพันชั่ง3 ไปด้วย ดูกินแรงเหลือเกิน

ชิวเจียงได้ยินเสียง นางลืมตาขึ้นอย่างสะลึมสะลือ เห็นดวงตาแสน 

เย็นชาและลุ่มลึกคู่หนึ่ง

แต่สิ่งที่เย็นชายิ่งกว่าดวงตาคู่นั้น กลับเป็นถ้อยคำของเขา “เจ้าจงใจ 

ป่วยเพื่อให้ข้ามาหาเจ้า ตอนนี้เจ้าทำสำเร็จแล้ว”

ชิวเจียงอึ้งไปเล็กน้อย รู้สึกว่าศีรษะหนักอึ้ง ทั้งยังวิงเวียน ภาพของ 

เฟิงเสียวหย่าที่ปรากฏเบื้องหน้าจึงดูบิดเบี้ยวเลือนราง

“เจ้าต้องการอะไร” เฟิงเสียวหย่าถามนาง

ชิวเจียงสับสนงุนงง ข้าต้องการอะไร

“ข้าไม่มีทางรับเจ้ากลับไป”

เพราะเหตุใด เพราะเหตุใดจึงไม่ได้

“เจ้าอยู่ที่นี่ เย็บปัก ศึกษาพระธรรม บ่มสุรา...หรือทำอะไรก็ได้  

หาอะไรให้ตัวเองทำสักหน่อย”

เย็บปัก ศึกษาพระธรรมยังพอทำเนา แต่บ่มสุรานี่ไปเอามาจากไหน

“แผนการบางอย่างใช้ได้เพียงครั้งเดียว ฉะนั้น...คราวหน้าหากยัง 

แกล้งป่วยอีก ข้าย่อมไม่มา”

ชิวเจียงรู้สึกไม่พอใจอยู่ลึก ๆ นางตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่ง

ทั้งสองจ้องตากัน

 3 1 ชั่ง เท่ากับ 500 กรัม
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ชิวเจียงรู้สึกว่าเปลวไฟในใจตนกำลังลุกโชน แต่แล้วก็ดับมอดลงไป 

ทันทีเมื่อปะทะกับน้ำแข็งเย็นเยือก

นางอยากพบเฟิงเสียวหย่ามาตลอด

นางจำอะไรไม่ได้เลย แต่กลับดึงดันจะพบเขาให้ได้สักครั้ง

นางเข้าใจว่า หากได้พบเขา น่าจะทำให้ตนจำอะไรได้บ้าง และย่อม 

เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้

แต่บัดนี้นางรู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นเพียงความหวังลม ๆ แล้ง ๆ

เฟิงเสียวหย่าเป็นคนไร้หัวใจ

ส่วนนาง อาจเพราะอาการบาดเจ็บที่ได้รับนั้นเจ็บปวดทรมานเหลือเกิน  

นางจึงเลือกที่จะลืมเพื่อปกป้องตนเอง

ชิวเจียงตัวสั่นเทา เหงื่อแตกพลั่กราวกับเม็ดฝนจนผมยาวและเสื้อผ้า 

ของนางเปียกชุ่ม สภาพอิดโรยซูบเซียว จนดูราวกับว่าเพียงสัมผัส นาง 

ก็จะแตกสลายได้

เห็นนางในสภาพเช่นนี้ จู่  ๆ  แววตาของเฟิงเสียวหย่าก็เปลี่ยนไป เขา 

โน้มตัวเข้าไปใกล้ราวกับจะจุมพิตนาง

ชิวเจียงไม่ขยับ

ชั่วขณะที่กำลังจะสัมผัสกัน เขากลับสะบัดแขนเสื้อ ผลักนางออก 

อย่างแรง

ชิวเจียงหงายผลึ่งไปบนเตียงอย่างไม่ทันตั้งตัว ในใจหวาดหวั่นเกิน 

บรรยาย

สหีนา้ของเฟงิเสยีวหยา่กลบัมาเยน็ชาอกีครัง้ ถงึขัน้เครง่ขรมึยิง่กวา่เดมิ  

ทั้งยังเจือโทสะเล็กน้อย แต่ไม่รู้ว่าเขาโมโหนางหรือโมโหตนเอง

“จะทำอะไรก็แล้วแต่เจ้าเถอะ” พูดจบ เขาก็เตรียมจะจากไป

ชิวเจียงทนไม่ไหวอีกต่อไป เอ่ยอย่างฉุนเฉียว “เหตุใดต้องทำกับข้า 

เช่นนี้ ข้าทำผิดอะไร ข้าจำอะไรไม่ได้เลย! ต่อให้ท่านอยากจะลงโทษข้า  

ก็ควรบอกให้ข้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่!”

เฟิงเสียวหย่าหันขวับกลับมา ในดวงตาเหมือนมีประกายน้ำตา แต่ 

แล้วก็หายวับไปอย่างรวดเร็ว กลับมาเป็นแววตาเย็นชาเช่นเดิม “เจ้าจำไม่ได้ 

จริง ๆ หรือ”
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“ใช่!” ชิวเจียงกัดริมฝีปาก เอ่ยอย่างไม่ยินยอม “ข้าล่วงเกินอะไร 

ฟูเหรินใหญ่ เหตุใดต้องกักขังข้าไว้ในที่เช่นนี้ตลอดชีวิตด้วย!”

เฟิงเสียวหย่าจ้องนางนิ่ง  แต่กลับไม่เอ่ยอะไร  สุดท้ายผู้ติดตาม 

ชุดเทาก็กลับมาพร้อมกับยาที่ต้มเสร็จแล้ว บรรยากาศที่ตึงเครียดอยู่จึง 

ผ่อนคลายลง

“คุณชาย?” ผู้ติดตามชุดเทาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาหันไปยื่นยาให้ 

ยายเย่ว์ พยักพเยิดให้นางไปป้อนยา

ยายเย่ว์ยกยาเข้าไปหาชิวเจียง แต่ชิวเจียงกลับพลิกตัวจนตกจากเตียง

ยายเยว่ต์กใจ กำลังจะช่วงประคอง กลับเหน็ชิวเจียงจอ้งเฟงิเสียวหยา่ 

ตาเขม็ง ใช้มือยันพื้น ค่อย  ๆ  ถัดตัวไปทางเฟิงเสียวหย่าทีละน้อย “ทำไม  

ความผิดที่ข้าก่อไว้เป็นเรื่องที่เอ่ยปากยากนักหรือ เหตุใดท่านจึงไม่กล้าตอบ  

หากจะขังข้าไว้ที่นี่เช่นนี้ ข้าไม่ยอม!”

ยายเย่ว์กับอาซิ่วที่เข้ามาเพราะได้ยินเสียงต่างตกตะลึง คิดไม่ถึงว่า 

อนุภรรยาจะกล้าพูดจาเช่นนี้กับนายท่าน

เฟิงเสียวหย่าหลับตา เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้ง สรรพสิ่งดับสูญ ไร้สุข 

ไร้โศก

“เจ้า...เอ่ยวาจายั่วยุเสี่ยวฮุ่ยในคืนส่งท้ายปีที่ผ่านมา บอกว่าบิดาข้ากับ 

นางมีสัมพันธ์ชู้สาวกัน บิดาจึงกระอักเลือดสิ้นใจในที่นั้น”

เสี่ยวฮุ่ยก็คือภรรยาเอกของเฟิงเสียวหย่า

ในที่สุดชิวเจียงก็ได้รับคำตอบ

แต่พอรู้คำตอบแล้วกลับพบว่า หากไม่รู้ยังจะดีเสียกว่า

นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ท่าทีของยายเย่ว์กับอาซิ่วที่มีต่อนางก็เปลี่ยนไป 

โดยสิ้นเชิง

ก่อนหน้านี้ยามทั้งคู่พูดคุยถึงนางลับหลัง ต่างก็บอกว่านางน่าสงสาร  

แต่บัดนี้ต่างเอ่ยถึงนางอย่างจงเกลียดจงชัง

ก็สมควรแล้ว เป็นแค่อนุภรรยาต่ำต้อย แต่กลับทำให้พ่อสามีโมโห 

จนสิ้นใจ หากตัดสินโทษตามกฎหมายย่อมต้องโทษประหาร แต่เฟิงเสียวหย่า 

มิได้สังหารนาง เพียงแค่กักบริเวณนางไว้ในเรือนอีกแห่งหนึ่ง เช่นนี้นับว่า 
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ปรานีมากแล้ว

ซ้ำร้ายกว่านั้น พ่อสามีของนางมิใช่คนธรรมดาสามัญ

ยายเย่ว์ปาดน้ำตาพลางเอ่ย “ท่านอัครเสนาบดีเฟิงสิ้นบุญแล้ว...หาก 

ข่าวนี้แพร่ออกไป ชาวบ้านจะต้องเศร้าเสียใจมาก”

“เพราะเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามในบ้าน จึงปิดบังไว้กระมัง ฟูเหรินสิบเอ็ด 

ก็ดูหน้าตาซื่อ  ๆ  คิดไม่ถึงว่ าจะเป็นนางงูพิษ!  ถึงกับกล้าให้ร้ ายท่าน 

อัครเสนาบดี! ท่านอัครเสนาบดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมาทั้งชีวิต ทำเพื่อ 

ประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชน จะทำเรื่องบัดสีกับลูกสะใภ้ตัวเอง 

ได้อย่างไร น่าโมโห ช่างน่าโมโหนัก ข้าไม่อยากรับใช้คนเช่นนี้!”

อาซิว่ทำจรงิดงัทีพ่ดู นบัแตน่ัน้มา นางกไ็มเ่ขา้ไปในหอ้งชวิเจยีงอกีเลย

ยายเย่ว์ยังดีกว่าหน่อย แต่ก็ไม่ได้ดูแลใส่ใจนางเหมือนแต่ก่อนแล้ว

ชิวเจียงได้กินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้าง ทั้งต้องทนดื่มน้ำเย็นเฉียบ กินอาหาร 

เย็นชืด

ร่างกายของนางจึงผ่ายผอมและอ่อนแออย่างยิ่ง

อาซิ่วคิด นางคงใกล้ตายแล้ว คนเช่นนางอยู่ไปก็ทุกข์ทรมาน ตายไป 

ซะก็ดี

วันเวลาผันผ่าน ไม่นานหนึ่งปีก็ผ่านไป

แต่จนแล้วจนรอด ชิวเจียงก็ยังยื้อลมหายใจของตนไว้ได้ มีชีวิตอยู่ 

ในสภาพครึ่งเป็นครึ่งตายอยู่เช่นนั้น

อาซิ่วคิด หญิงคนนี้ช่างทนทายาดจริง ๆ 

เดือนสามของปีที่สอง เมื่อหิมะเริ่มละลาย ยายเย่ว์บอกว่ามีแขกมา 

เยือน ให้อาซิ่วเลี่ยงออกไป

อาซิ่วประหลาดใจ มีแขกมาเยือนที่เช่นนี้ด้วยหรือ...แม้จะอยากรู้ 

อยากเห็นยิ่งนัก แต่ก็ทำได้เพียงรออยู่ในเรือนอย่างเชื่อฟัง เมื่อแอบมอง 

ลอดช่องหน้าต่างไปก็พบว่าแขกที่มามีสองคน เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง

สองคนนั้นตรงไปยังเรือนที่ชิวเจียงอาศัยอยู่ เห็นชัดว่ามาหานาง แต่ 

กลับไม่เข้าไปข้างใน ทั้งมิได้พูดคุยกับนาง เพียงมองดูนางอยู่ครู่หนึ่งแล้ว 

ก็จากไป
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หลังจากที่แขกกลับไปแล้ว อาซิ่วถามยายเย่ว์ว่าสองคนที่มาคือใคร  

ยายเย่ว์ส่ายหน้า “คุณชายไม่ได้บอก บอกเพียงว่าเป็นแขกพิเศษ ห้ามเสีย 

มารยาทกับทั้งสองเป็นอันขาด”

อาซิ่วคิด คงจะเป็นญาติของฟูเหรินสิบเอ็ด แต่ในเมื่อมาเยี่ยมถึงที่นี่ 

แล้ว เหตุใดจึงไม่รับนางกลับไปเสียเลยเล่า

ดูท่าคุณชายคงจะกักบริเวณฟูเหรินตลอดชีวิตเพื่อเป็นการลงโทษ 

จริง ๆ 

พอคิดว่าตนจะต้องอยู่รับใช้นางในเรือนอันแสนหนาวเหน็บแห่งนี้ไป 

ชั่วชีวิต อาซิ่วก็รู้สึกสิ้นหวัง

เวลาอันเงียบสงบผ่านไปอีกหนึ่งปี หิมะบนเขาอวิ๋นเหมิงก่อตัวแล้วละลาย  

ละลายแล้วก็ก่อตัวใหม่ ต้นไม้ใบหญ้างอกงามแล้วเหี่ยวเฉา เหี่ยวเฉาแล้วก็ 

งอกงาม

พริบตาก็ล่วงเข้าสู่ปีที่สาม

อาซิ่วนับวันเวลาดู ยามนี้เป็นเดือนเจ็ดของรัชศกหฺวาเจินปีที่หกแล้ว

ชิวเจียงยังคงมีสภาพเหมือนร่างไร้วิญญาณเช่นเดิม

อากาศบนเขาอวิ๋นเหมิงช่วงเดือนเจ็ดนับว่ายังอบอุ่น แต่อาซิ่วตุนฟืน 

และถ่านเอาไว้มากมาย เพื่อเตรียมรับเหมันต์อันหนาวเหน็บที่จะมาถึง

วันนี้ชิวเจียงนั่งอยู่ข้างหน้าต่าง จ้องไปยังหินก้อนหนึ่งในลานเรือน 

ด้วยสีหน้าแปลกประหลาด

ตอนที่อาซิ่วเดินเข้ามาในลานเรือนก็เห็นนางกำลังร้องไห้

น้ำตาไหลเป็นทางอาบใบหน้านางโดยไร้เสียง  แม้สีหน้าจะยังคง 

เรียบเฉยเช่นเดิม ทว่านัยน์ตาดูพร่าเลือนคล้ายปกคลุมด้วยควันจาง ๆ

อาซิ่วแค่นเสียง  “หึ”  ในใจ อีกไม่นานก็จะถึงเทศกาลจงหยวน 4 แล้ว  

ที่เรือนใหญ่คงกำลังเซ่นไหว้ใต้เท้าเฟิง หญิงคนนี้ยังมีหน้าร้องไห้อีก!

 4 เทศกาลสารทจีน หรือเทศกาลปล่อยผี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทิน 

จันทรคติจีน ชาวจีนเชื่อว่าช่วงครึ่งเดือนนับตั้งแต่ต้นเดือนเจ็ด จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงวิญญาณของ 

บรรพบุรุษผู้ล่วงลับถูกปลดปล่อยออกมา ดังนั้นจึงมีประเพณีรับบรรพบุรุษต้นเดือนเจ็ด และ 

ส่งบรรพบุรุษในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งเป็นวันสารทจีน
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ชิวเจียงร้องไห้อยู่นาน

คืนนั้นท้องฟ้าไร้จันทร์ มีเสียงฟ้าร้องเป็นระยะ ฝนตกตลอดคืน

อาซิ่วหาวพลางยกหมั่นโถวแข็งค้างคืนมาที่หน้าห้องชิวเจียง วาง 

หมั่นโถวไว้ที่พื้น เตะประตูสองสามที “กินข้าวได้แล้ว”

จากนั้นก็หันหลังเดินจากไปทันที

อาซิ่วกลับมาอีกครั้งในยามมะเมีย ยกข้าวบดซึ่งทำอย่างลวก  ๆ  มาที่ 

ระเบียงทางเดินหน้าห้องชิวเจียง แล้วก็พบว่าหมั่นโถวยังวางอยู่ที่พื้นดังเดิม

อาซิ่วเอ่ยอย่างขุ่นเคือง “ฮึ ทำเป็นโมโหไม่ยอมกิน เช่นนั้นก็ไม่ต้อง 

กินให้ตลอดแล้วกัน!” ว่าพลางยกหมั่นโถวกับข้าวบดกลับไปเสียดื้อ ๆ

เช้าวันต่อมา ยายเย่ว์ถาม “เหตุใดยังไม่ไปส่งอาหารให้ฟูเหรินอีก”

“นางไม่ยอมกิน”

“นางไม่กินก็เรื่องของนาง หน้าที่เราควรส่งก็ต้องไปส่ง”

“ข้าไม่อยากตามใจหญิงพรรค์นั้น!” อาซิ่วยังโมโหไม่หาย

ยายเย่ว์ถอนใจ “ข้าเองก็ไม่ชอบนาง แต่ถึงอย่างไรนางก็เป็นฟูเหริน 

สิบเอ็ดที่คุณชายตบแต่งเข้ามาอย่างถูกต้องตามธรรมเนียม หากวันหนึ่ง 

คุณชายเกิดคิดถึงนางขึ้นมา แล้วรู้ว่าเราสองคนทารุณนาง ถึงตอนนั้นคนที่ 

จะถูกลงโทษก็คือเรา...”

อาซิ่วถูกเกลี้ยกล่อมจนยอม สองคนจึงยกสำรับไปที่เรือนเล็ก พบว่า 

ประตูหน้าต่างปิดสนิท ภายในเรือนเงียบเชียบ

ยายเย่ว์เคาะประตู ไม่มีเสียงตอบ จึงผลักประตูห้องเข้าไป

ภายในห้องว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่

ยายเย่ว์ตกใจยิ่งนัก รีบตามหาชิวเจียงไปทั่วทุกที่ แต่ก็ไม่พบ

ชิวเจียงหายตัวไป

นางหนีไปแล้ว

ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วยทั้งสิ้น ทั้งเงินทองของมีค่า เสื้อผ้าอาหาร 

 ยังอยู่ครบถ้วนทุกชิ้น

อาซิ่วอดคิดไม่ได้ เหตุใดนางจึงไม่นำของมีค่าติดตัวไปบ้าง ผู้หญิง 

ตัวคนเดียว ไม่มีเงินติดตัว ซ้ำร่างกายยังอ่อนแอ ป่วยกระเสาะกระแสะ  

จะหนีไปไหนได้
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จากนั้นก็คิดว่า เหตุใดนางยังมีหน้าหนีไปอีก ที่แท้ก็เป็นคนต่ำช้า 

สามานย์จริง ๆ!

ไม่กี่วันต่อมา ทางเรือนใหญ่ส่งข่าวมา ในที่สุดนางกับยายเย่ว์ก็จะได้ลงจาก 

เขาเสียที

อาซิ่วถูกส่งไปทำงานที่เรือนใหญ่ นางจึงได้รู้จากบ่าวในเรือนใหญ่ว่า  

ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ส่งตัวชิวเจียงไปอยู่บนเขา  คุณชายก็ล้มป่วย 

ลุกไม่ขึ้นมาตลอด วันที่ชิวเจียงไม่สบาย คุณชายฝืนร่างกายขึ้นเขาไปพบนาง  

เมื่อกลับมาอาการก็ยิ่งทรุดหนัก จนตอนนี้ก็ยังลุกจากเตียงไม่ไหว

พูดอีกอย่างคือ ชิวเจียงไปอยู่บนเขาสามปี คุณชายก็ล้มป่วยอยู่สามปี 

เช่นกัน

และครั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งว่าชิวเจียงหายตัวไป คุณชายก็กระอักเลือด 

ทันที

เปน็ไปไดอ้ยา่งไร อาซิว่คดิ คณุชายชอบหญงิหนา้ตาไมม่อีะไรโดดเดน่ 

คนนั้นจริงหรือ

“ก็ใช่น่ะสิ!”  สาวใช้ในเรือนใหญ่เอ่ย  “ตั้งแต่คุณชายแต่งฟูเหริน 

สิบเอ็ดเข้าบ้าน นางก็อยู่ข้างกายคุณชายตลอดราวกับเงาตามตัว ในสายตา 

คุณชายมีเพียงนาง ไม่เห็นฟูเหรินคนใดในสายตาอีกเลย หากมิใช่เพราะ 

เกิดเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ คุณชายไม่มีทางส่งนางไปอยู่บนเขาเด็ดขาด อีกอย่าง  

ที่ส่งนางไปอยู่บนเขา ก็เพื่อปกป้องนาง!”

อาซิ่วอึ้งจนพูดไม่ออก นางรับใช้ฟูเหรินสิบเอ็ดมาสามปี แต่กลับ 

ไม่รู้สึกเลยว่าฟูเหรินสิบเอ็ดมีดีอะไร

นึกย้อนกลับไปก็เห็นเพียงภาพชิวเจียงใช้ไม้เท้าค้ำยัน เดินไปทีละก้าว 

อย่างทุลักทุเล

ตอนที่ชิวเจียงถูกส่งขึ้นเขา สภาพของนางไม่ต่างจากคนพิการ ทั้งมือ 

และเท้าขยับไม่ได้

ต่อมาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใด นางก็ค่อย ๆ สวมเสื้อผ้า หวีผม และกินข้าว 

เองได้ หลังจากนั้นก็เริ่มเดินได้...

จู่ ๆ อาซิ่วก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมา
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ลองถามใจตนเอง หากตนปว่ยหนกัถงึขัน้นัน้ ตนจะยงัหนไีปไดห้รอืไม ่ 

และจะกล้าหนีหรือไม่ คำตอบที่ได้ตรงข้ามกับสิ่งที่ชิวเจียงทำโดยสิ้นเชิง

ช่างเป็นหญิงสารเลวนัก...

ทำให้คุณชายเสียใจ ทำให้นายท่านผู้เฒ่าสิ้นใจ สุดท้ายยังหนีไปอีก

ที่แท้ คนที่ไร้หัวใจคือนางต่างหาก
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ตอนที่ 1
ชาตินี้
งูจำศีล

อดีตที่ผ่านมาของข้าเป็นเช่นไรกันแน่
จึงทำให้ใจอ่อนแอถึงเพียงนี้

ไม่อาจดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ไม่อาจเอ่ยวาจาอย่างชอบธรรม
ถึงขั้นไม่อาจ...แก้ต่างให้ตนเองได้

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



14

1

สาวใช้คนใหม่

ชิวเจียง ยืนเงียบ ๆ อยู่ท้ายแถว

สาวใช้เก้าคนยืนเรียงหน้ากระดาน  พวกนางถูกเรียกไปอบรมที่ 

โถงบุปผา1

ปา้จาง หวัหนา้บา่วไลต่ำหนพิวกนางทลีะคน คอยจบัผดิเรือ่งหยมุหยมิ 

จนเห็นใครก็ขัดตาไปเสียหมด “เจ้า คอเสื้อไม่ตรงไม่รู้ตัวรึ เจ้า จะแหวก 

อกเสื้อเสียต่ำเช่นนี้ทำไม คิดจะยั่วใครรึ ที่นี่จวนอัครเสนาบดี มิใช่หอ 

นางโลม! เจ้าก็อีกคน แขนเสื้อมีรอยปะเบ้อเริ่มตั้งสองรอย  ใครไม่รู้จะ 

คิดว่าจวนอัครเสนาบดีเลี้ยงดูบ่าวไพร่ไม่ดี ไม่จ่ายเสื้อผ้าใหม่ให้!”

สาวใช้ที่ถูกตำหนิแย้งเสียงเบา “จวนเราไม่ได้จ่ายผ้าให้บ่าวนานแล้ว 

จริง  ๆ  นี่นา ครั้งก่อนที่จ่ายผ้าก็ตั้งแต่ก่อนคุณชายจะเสียชีวิต นี่ก็ผ่านมา 

ตั้งหนึ่งปีแล้ว”

“เจ้าว่าอะไรนะ” ป้าจางถลึงตา

สาวใช้รีบสงบปากสงบคำ

ป้าจางตำหนิต่อ “เจ้า หัวเข่ามีรอยเปื้อน เจ้า ผมมันเยิ้มเกินไปแล้ว  

ไปสระผมเสีย ส่วนเจ้า...” มาถึงชิวเจียงซึ่งเป็นคนสุดท้าย ป้าจางกวาดตา 

 1 “ฮวาทิง” ในสมัยโบราณใช้เรียกโถงต้อนรับแขกด้านนอกตัวเรือน  มักสร้างไว้ใน 

สวนดอกไม้หรือในลานเรือน
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มองจากบนลงล่าง...

ผมยาวดำขลับเกล้าไว้ด้านหลังศีรษะอย่างเรียบร้อย  ใช้ปิ่นไม้ไผ่ 

อันหนึ่งกลัดไว้แน่น 

ดวงหน้าน้อยขาวสะอาด

เสื้อผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในเมื่อไม่มีที่ติตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ย่อมไม่มีสิ่งใดให้ติเตียน

สุดท้ายป้าจางจึงได้แต่กระแอมแล้วเอ่ย “อย่าทำหน้าทำตาซื่อบื้อเช่นนี้  

หัดมีไหวพริบเสียบ้าง”

ชิวเจียงขานตอบ “เจ้าค่ะ”

เสียงนั้นไม่ดังไม่เบา ไม่ไพเราะแต่ก็ไม่ขัดหู เช่นเดียวกับตัวนาง  

หากนำนางไปอยูท่า่มกลางฝงูชน ยอ่มไมอ่าจหาตวัพบ เพราะนางไมม่ลีกัษณะ 

เด่นสะดุดตา ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องใดให้จับผิด

ป้าจางกวาดตามองสาวใช้ทั้งเก้าตั้งแต่หัวแถวถึงท้ายแถวอีกรอบ เอ่ย 

ด้วยท่าทีขึงขัง “งานเลี้ยงคืนนี้สำคัญมาก แขกที่เชิญมาเป็นแขกผู้ทรงเกียรต ิ 

พวกเจ้าต้องตั้งใจให้มาก หากจัดการงานทุกอย่างได้เรียบร้อยเหมาะสม  

สวยงามเป็นระเบียบ แม่บ้านชุยจะมีรางวัลให้! เข้าใจแล้วหรือไม่”

“เข้าใจเจ้าค่ะ” สาวใช้ทั้งเก้าตอบอย่างพร้อมเพรียง

ป้าจางพยักหน้า กำชับว่า “เช่นนั้นก็ไปเตรียมตัวได้” จากนั้นก็เดิน 

บิดสะโพกจากไป

สาวใช้ชุดเขียวคนหนึ่งทำท่าถ่มน้ำลายไล่หลังป้าจาง “เป็นแค่แม่ครัว  

มาทำท่าใหญ่โต หากแม่บ้านชุยไม่ได้ป่วย นางจะได้มาชี้นิ้วสั่งเช่นนี้รึ!”

“ชู่ พอเถอะน่า ประเดี๋ยวนางได้ยินเข้าจะเป็นเรื่อง!”

“ได้ยินก็ได้ยินสิ ถึงอย่างไรข้าก็ไม่อยากทำงานที่จวนนี้ต่อแล้ว ตอน 

ที่คุณชายยังอยู่ ปีหนึ่งจ่ายผ้าสองครั้ง พอถึงวันตรุษเทศกาลต่าง  ๆ  ก็ยัง 

มีซองแดง ตั้งแต่อัครเสนาบดีเซวียมารับช่วงต่อ ก็ไม่เคยจ่ายผ้าอีกเลย  

ซองแดงยิ่งไม่ต้องพูดถึง! เขาก็เคยเป็นคนรับใช้มาก่อน แต่กลับลืมความ 

ลำบากของคนชั้นล่างไปเสียแล้ว!”

สาวใช้ที่แขนเสื้อมีรอยปะรีบปิดปากนาง “ยิ่งพูดก็ยิ่งไม่เข้าท่าใหญ่ 

แล้วนะ เรามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ท่านอัครเสนาบดีหรือ คนเขาเป็นถึงหงส์ 
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บนฟ้า แม้ครั้งหนึ่งจะเคยถูกลดฐานะเป็นทาส แต่ก็มิได้เหมือนอย่างพวกเรา  

ยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ที่ผงาดกลับไปบนฟ้าอีกครั้ง”

“หากคุณชายไม่ตาย จะได้ถึงคราวเขารึ” สาวใช้ชุดเขียวยิ่งพูดยิ่ง 

ตาแดงก่ำ “เหตุใดคุณชายต้องด่วนจากไปด้วย คุณชายที่น่าสงสาร...เขาจะรู้ 

หรือไม่ พอเขาจากไป แม้แต่บ่าวไพร่ในจวนก็พลอยลำบากไปตาม ๆ กัน...”

สาวใช้ที่ถูกป้าจางตำหนิว่าผมมันกลอกตาขาว พลางเอ่ย “หากเจ้า 

ไม่เต็มใจอยู่ที่นี่ก็ไปเสียสิ ท่านอัครเสนาบดีก็เคยบอกแล้วมิใช่หรือ ใคร 

อยากไปจากที่นี่ก็ไปได้เลย  เจ้าเลือกจะทนลำบากอยู่ที่นี่ เอง  แล้วจะมา 

โทษใคร”

“นางเด็กหัวมันอย่างเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาว่าข้า นางขี้เหร่!”

จากนั้นทั้งคู่ก็ลงไม้ลงมือกัน สาวใช้ที่เหลือบ้างก็ห้ามปราม บ้างก็ดึง 

ทั้งคู่ออกจากกัน จากนั้นต่างแยกย้ายกลับเรือนพัก

เรือนหลังเล็กมีสาวใช้สี่คนใช้ร่วมกัน ในเรือนมีเตียงสี่หลัง โต๊ะหนึ่งตัว  

เก้าอี้หนึ่งตัว และตู้เสื้อผ้าหนึ่งหลัง ไม้ที่ใช้ทำเครื่องเรือนทั้งหมดเป็นไม้เนื้อด ี 

แต่เนื่องจากใช้งานมานานปี สีที่ทาไว้จึงหลุดลอกไปกว่าครึ่ง

สาวใช้ผมมันยังโมโหไม่หาย พอเข้าไปในห้องก็ทิ้งตัวลงนั่งบนเตียง  

พลางด่าต่อ “น่าโมโห น่าโมโหนัก! รอให้ข้าได้เป็นแม่บ้านประจำจวนเมื่อไร  

ข้าจะเล่นงานนางหลิ่วซวี่ให้เข็ด!” 

สาวใช้ที่แขนเสื้อมีรอยปะคุ้ยหาเสื้อผ้าพลางเอ่ย “พอเถอะตงเอ๋อร์  

เจ้ามานั่งด่าอยู่ที่นี่จะมีประโยชน์อะไร รีบไปทำงานเถอะ งานเลี้ยงคืนนี้จะจัด 

ที่ศาลาลู่หฺวา ที่นั่นไม่ได้ปัดกวาดมาปีกว่าแล้ว พื้นก็ต้องล้าง โต๊ะก็ต้อง 

เปลี่ยน ไหนยังต้องมีคนช่วยงานในครัวอีก มีงานล้นมือไปหมด รีบเข้า 

เถอะ!” หลงัจากคุย้หาอยูน่าน นางกเ็จอเสือ้ผา้ทีค่อ่นขา้งใหมช่ดุหนึง่ จงึหยบิ 

มาทาบกับตัวพลางเอ่ย “พวกเจ้าว่าชุดนี้เป็นอย่างไร พอใช้ได้หรือไม่”

สาวใชผ้มมนัทีช่ือ่ตงเออ๋รพ์ยกัหนา้ “กพ็อไดอ้ยู ่ ออ้ จรงิส ิ เซยีงเซยีง  

นี่เป็นครั้งแรกที่อัครเสนาบดีเซวียจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกในจวนใช่หรือไม่  

เป็นแขกที่ใดสำคัญถึงเพียงนี้”

“ได้ยินว่าในนั้นมีท่านหนึ่งเป็นใต้เท้าแห่งโถงร้อยวจี”
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



สือซื่อเชวี่ย

17

ตงเอ๋อร์ตกใจ “คงมิใช่ใต้เท้าฮวาจื่อ2 คนนั้นหรอกนะ” ชั่วขณะต่อมา  

สีหน้าของนางก็เปลี่ยนเป็นขยะแขยง “ฮึ เขาช่างน่ารังเกียจนัก! ข้าน่ะรำคาญ 

เขาที่สุด!”

“ทำไมเล่า เขาก็ออกจะรูปงาม”

“รูปงามอะไรเล่า กะล่อนเสเพล ท่าทางอย่างกับพวกอันธพาลสิไม่ว่า  

จงใจดัดเสียงใส่จริตเหมือนสตรี! ทั้งยังจู้จี้จุกจิกเป็นที่สุด ประเดี๋ยวก็บอกว่า 

ชาที่เรานำไปให้ดื่มรสชาติไม่ได้เรื่อง ประเดี๋ยวก็บอกว่าในห้องหนังสือมี 

กลิ่นอับ” ตงเอ๋อร์จิ๊ปากพลางถอนหายใจ “เจ้าคอยดูเถอะ งานเลี้ยงคืนนี้เขา 

จะต้องคอยจับผิดเราอีกแน่ ป้าจางในภาคบุรุษชัด ๆ”

เซียงเซียงพ่นหัวเราะออกมา “คนเขาเป็นถึงใต้เท้าแห่งโถงร้อยวจี เจ้า 

กลับไปเปรียบเขากับป้าจาง เช่นนี้ไม่เท่ากับยกย่องป้าจางเกินไปหน่อยรึ!”

เวลานี้เอง ประตูห้องก็เปิดออกอีกครั้ง สาวใช้ที่สวยที่สุด ซึ่งก็คือ 

บ่าวที่ถูกตำหนิว่าแหวกอกเสื้อเสียต่ำเดินเข้ามา “ข้าก็ว่าอยู่ว่าพวกเจ้าไปอยู่ 

ไหนกัน ที่แท้ก็กลับมาอู้งานอยู่ที่นี่จริง ๆ”

“ข้ากลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าต่างหาก!” เซียงเซียงสาบานต่อฟ้า

ตงเอ๋อร์เถียง “ข้าเพิ่งทะเลาะกับหลิ่วซวี่มา เห็นหน้านางแล้วหงุดหงิด  

เลยกลับมาสงบสติอารมณ์สักหน่อย”

สาวใช้คนงามเอ่ย “เลิกพูดถึงแม่คนนั้นเถอะ พวกเจ้ารีบช่วยข้าเลือก 

ดีกว่า จะสวมเสื้อผ้าชุดใดดี”

เซียงเซียงยกมือขึ้นปิดปาก ยิ้มพลางเอ่ย “จะต่างอะไรกันเล่า ในเมื่อ 

เสื้อผ้าทุกชุดของเหลียนเหลียนก็เปิดอกต่ำพอ ๆ กัน”

สาวใช้คนงามที่ชื่อเหลียนเหลียนค้อนใส่เซียงเซียง “เจ้าจะรู้อะไร  

เมื่อครู่ข้าเพิ่งไปสืบมา รู้แล้วว่าแขกที่จะมาคืนนี้เป็นใคร”

“ใครรึ” ทุกคนตื่นเต้น

“เฟิงเสียวหย่า”

ขนตาของชิวเจียงสั่นไหวเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัว

 2 แปลว่า  “บัณฑิตชุดลายดอก” เป็นฉายาหนึ่งในกลุ่ม  “เจ็ดบัณฑิต”  แห่งโถงร้อยวจีของ 

ราชสำนักแคว้นปี้ ที่จะตั้งฉายาตามสีชุดที่สวมใส่
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ส่วนสาวใช้ที่เหลือต่างกรีดร้องเสียงแหลมด้วยความตื่นเต้นยินดี

“เฟิงเสียวหย่า? ใช่คุณชายเฟิงเสียวหย่า บุตรชายอัครเสนาบดีแคว้น 

เยียนหรือไม่” เซียงเซียงยกมือขึ้นปิดใบหน้าแดงเรื่อ ดวงตาทั้งสองเริ่มเป็น 

ประกาย

เหลียนเหลียนเอ่ยแก้ให้ถูกต้อง “อัครเสนาบดีคนก่อนต่างหากเล่า  

โง่จริง ใต้เท้าเฟิง...เฟิงเล่อเทียนน่ะ ขอเกษียณจากราชการตั้งหลายปีแล้ว  

เวลานี้แคว้นเยียนยังไม่มีอัครเสนาบดีคนใหม่ เยียนหวังเองก็ตั้งตารอคอย 

ให้ท่านอัครเสนาบดีของเราไปช่วยงานอยู่!”

“โฮ้ย จะคนก่อนหรือคนปัจจุบันก็ช่างเถอะ ได้ยินว่าเขาเป็นบุรุษ 

รูปงามที่สุดของแคว้นเยียนเชียวนะ!  ตราประจำตัวเขาคือ  ‘นกกระเรียน 

มงกฎุแดง’ ผูค้นจงึเรยีกขานเขาวา่เฮอ่กง3 ทีจ่วนของเขาตอ้งเลีย้งนกกระเรยีน 

มงกุฎแดงไว้มากมายเป็นแน่”

ชิวเจียงหลุบตา...ที่เรือนพรรณไม้ ข้าจำไม่ได้แล้ว แต่ที่เรือนเถาเฮ่อ 

ไม่มีนกกระเรียนมงกุฎแดงสักตัว

“ได้ยินว่าเขามีเมียร้อยคน! หญิงสาวแคว้นเยียนทุกคนต่างก็อยาก 

แต่งงานกับเขา!”

ชิวเจียงมองมือตนเอง...ไม่ใช่ สิบเอ็ดคนต่างหาก และข้า...ก็คืออนุ 

คนที่สิบเอ็ดผู้โชคร้ายคนนั้น

“บุรุษเช่นนี้ มีทั้งเงิน ทั้งอำนาจ ทั้งมากรัก ทั้งไม่ยึดติดกรอบจารีต... 

ช่างสมบูรณ์แบบ...”

“แต่ข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นคนพิการ!” ตงเอ๋อร์เอ่ยในสิ่งที่ทำให้ทุกคน 

ตกใจ

“ข้าได้ยินว่าเขาได้รับการรักษาจนหายป่วยแล้วนี่นา...” สาวใช้อีกคน 

แย้ง

“พิการหรือไม่ คืนนี้ก็จะได้เห็น” พูดจบ เหลียนเหลียนก็เดินไป 

ที่หน้าคันฉ่อง รวบผมพลางเอ่ย “ข้าต้องแต่งตัวให้ดีหน่อย หากเขาเกิด 

ถูกใจข้า รับข้าเป็นอนุอีกคน ชีวิตที่เหลือของข้าก็ไม่ต้องลำบากแล้ว”

 3 “เฮ่อ” แปลว่า นกกระเรียน
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สาวใช้อีกสองคนต่างหัวเราะนาง “อย่างเจ้าน่ะรึ สตรีงามพร้อมเช่นไร 

บ้างที่คนอย่างเขาไม่เคยพบเห็น ที่ไหนจะมาถูกใจเจ้า”

“ข้ามีสิ่งนี้” เหลียนเหลียนแอ่นหน้าอก

เซียงเซียงกับตงเอ๋อร์มองไปที่เหลียนเหลียน แล้วกลับมามองตนเอง  

จากนั้นก็หุบปากพร้อมกัน

ชิวเจียงนึกเห็นด้วยอยู่ในใจ จริงด้วย หากจะเทียบกันด้วยสิ่งนี้  

สตรีส่วนใหญ่ย่อมเทียบนางไม่ได้

เวลานี้เอง ป้าจางก็ตะโกนมาจากด้านนอก “รีบออกมาทำงานกัน 

ได้แล้วนะ!”

ทุกคนสะดุ้งตกใจ รีบออกไป

“คลาดสายตาไปเค่อ4 เดียว พวกเจ้าก็แอบอู้แล้ว ตามข้ามาให้หมด  

ไปช่วยในครัว!”  ป้าจางสั่งให้ทั้งสี่คนไปที่ห้องครัว  ชิวเจียงเดินรั้งท้าย 

เช่นเคย ป้าจางจ้องตาดุอยู่ข้างหน้า เห็นเช่นนี้ ชิวเจียงจึงรู้ว่าโอกาสดีที่จะ 

ได้หลบหนีหลุดลอยไปแล้ว

จวนที่ชิวเจียงอาศัยอยู ่ เดิมเป็นทรัพย์สินของสกุลจ ี หนึ่งในสามตระกูลใหญ ่

ของแคว้นปี้...ก่อนที่ฉีอ้าวโหวจีอิงจะสิ้นใจ ได้มอบทรัพย์สินของสกุลจี 

ให้แก่เซวียไฉ่ซึ่งเป็นข้ารับใช้ของเขา หลังจากปี้หวังเจาอิ่นล้มป่วย หวงโฮ่ว 

เจียงเฉินอวี๋ออกว่าราชการแทน นางชื่นชมเซวียไฉ่ยิ่งนัก จึงปล่อยเขา 

จากการเป็นทาส และแต่งตั้งให้เป็นอัครเสนาบดี เกิดเป็นเรื่องราวเล่าขาน 

ของอัครเสนาบดีเซวียไฉ่วัยแปดขวบขึ้นในที่สุด

ถกูแลว้ นายคนปจัจบุนัของนางกค็อือคัรเสนาบดแีหง่แควน้ปี ้ ผูม้อีาย ุ

เพียงเก้าขวบในขณะนี้

นอกจากนี้ เขายังไม่ชอบสุงสิงกับใคร พูดน้อย ไร้เมตตาต่อบ่าวไพร ่ 

ทั้งตัวเขาเองก็ใช้ชีวิตอย่างอัตคัด เย่อหยิ่งทะนงตน ดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่น

นีค่อืบทสรปุอยา่งเปน็เอกฉนัทท์ีบ่า่วไพรใ่นจวนพดูถงึเซวยีไฉ่ พวกเขา 

ต่างเห็นว่า หากเทียบกับจีอิงผู้สุภาพอ่อนโยนแล้ว สองคนนี้ต่างกันราว 

 4 1 เค่อ เท่ากับ 15 นาที
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ฟ้ากับดิน ก่อนหน้านี้ตอนที่เซวียไฉ่เพิ่งรับมอบจวนสกุลจีมา เขาก็ปลดบ่าว 

จำนวนหนึ่งไปแล้ว ส่วนบ่าวอีกกลุ่มที่ยังอยู่ต่อ หากมิใช่เพราะไม่มีที่ไป  

ก็เป็นเพราะยังยึดติดกับความรู้สึกมีเกียรติที่ได้ทำงานในจวนอัครเสนาบดี  

รู้สึกว่าเป็นงานที่มีหน้ามีตา จึงทนอยู่ที่นี่ต่อ ต่อมาเมื่อพบว่าค่าตอบแทนที่ 

ได้รับต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิง คิดอยากจะไปจากจวนนี้ก็หมดหนทาง 

เสียแล้ว ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ จึงได้แต่ต้องตีอกชกหัวด้วยความเสียดาย

ยามนี้ในจวนมีบ่าวเหลืออยู่ทั้งหมดยี่สิบคน  เป็นบ่าวชายเก้าคน  

บ่าวหญิงสิบเอ็ดคน บ่าวชายเก้าคนรับผิดชอบงานหนักที่ต้องใช้แรง ปกติ 

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตเรือนชั้นใน ในจำนวนบ่าวหญิงรวมหัวหน้า 

แมบ่า้นชยุซือ่5 ไวด้ว้ย ทวา่นางอายมุากแลว้ รา่งกายไมค่อ่ยแขง็แรง เจบ็ปว่ย 

ออด  ๆ  แอด  ๆ  เสมอ ที่นางอยู่ในจวนนี้จึงเหมือนเป็นการใช้ชีวิตบั้นปลาย 

อยู่ที่นี่เสียมากกว่า ส่วนบ่าวที่มีฐานะรองลงมาก็คือแม่ครัวจาง ชอบยกตน 

ข่มท่าน จึงไม่ได้ใจบ่าวคนอื่น ๆ แต่นางจงรักภักดีกับเซวียไฉ่อย่างยิ่ง ถึงขั้น 

ติดตีนสุนัข6 ก็ว่าได้ ที่เหลือก็คือสาวใช้ทั้งเก้าคน นอกจากชิวเจียงที่มาใหม่ 

แล้ว สาวใช้คนอื่น  ๆ  ล้วนเป็นบ่าวที่อยู่มาตั้งแต่สมัยจีอิงยังมีชีวิต ทุกครั้ง 

ที่เอ่ยถึงคุณชายผู้ด่วนจากไปตั้งแต่ยังหนุ่ม ต่างก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่

ทว่านอกจากบ่าวยี่สิบคนนี้แล้ว  ยังมีกลุ่มคนแปลกประหลาดอีก 

กลุ่มหนึ่ง

คนเหล่านั้นในยามปกติไม่เคยปรากฏตัวให้เห็น แต่เมื่อใดที่เกิดเรื่อง  

พวกเขาก็จะปรากฏตัวทันที อย่างเช่น มีวันหนึ่ง เครื่องหอมที่เซียงเซียง 

จุดไว้ในห้องหนังสือเกิดลุกไหม้ขึ้นมา เหล่าคนชุดดำพุ่งออกมาทันที พวกเขา 

ช่วยกันดับไฟจนมอดด้วยความเร็วชนิดฟ้าร้องไม่ทันยกมือปิดหู ตอนนั้น 

เซวียไฉ่นั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือ เขาพลิกหนังสืออ่านต่อด้วยท่าทีนิ่งสงบราวกับ 

ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

 5 คำว่า  “ซื่อ” หมายถึง สกุล โดยทั่วไปใช้ต่อท้ายแซ่ของหญิงที่ออกเรือนแล้ว เป็น 

ธรรมเนียมการเรียกสตรีที่ออกเรือน เพื่อให้รู้ว่าเป็นสตรีที่แต่งมาจากสกุลใด และบางครั้งจะมี 

การวางแซ่ของฝ่ายสามีไว้ด้านหน้าแซ่ของฝ่ายหญิงด้วย เพื่อระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสตรีผู้นั้น 

แต่งเข้าสกุลใด

 6 หมายถึง ประจบประแจง
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มีแต่เซียงเซียงเท่านั้นที่ตกใจจนเสียขวัญ นับแต่นั้นมา ไม่ว่านาง 

จะเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำ ก็จะหวาดระแวงตลอดเวลา กลัวว่าจะมีคนชุดดำ 

แอบมองอยู่

ที่จริงแล้ว นางสำคัญตนผิดไป เพราะองครักษ์เงาเหล่านั้นจะคอย 

ติดตามเซวียไฉ่เท่านั้น เซวียไฉ่อยู่ที่ใด พวกเขาก็อยู่ที่นั่น เรือนพักของ 

สาวใช้ เซวียไฉ่ไม่เคยเข้าไป พวกเขาย่อมไม่ไปที่นั่น

ชิวเจียงมาอยู่ในจวนนี้ได้สามเดือนแล้ว เคยไปที่ห้องหนังสือเพียง 

ครัง้เดยีว เพราะครัง้นัน้เซยีงเซยีงเกดิปวดทอ้งกะทนัหนั จงึใหน้างไปฝนหมกึ 

ให้เซวียไฉ่แทน ตอนนั้นเซวียไฉ่ยังไม่กลับจวน ป้าจางให้นางเตรียมพู่กัน  

หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึกไว้ให้พร้อม บอกนางว่าท่านอัครเสนาบดี 

สั่งไว้ว่าจะกลับมาวาดภาพ งานเอาหน้าเช่นนี้ป้าจางทำได้ดีมากเสมอมา แต่ 

กลับไม่เคยไปดูแลในลานเรือนด้านหลังซึ่งเซวียไฉ่ไม่เคยย่างกรายเข้าไป 

แม้แต่น้อย ปล่อยให้รกเรื้ออยู่เช่นนั้น

ชิวเจียงถอนหายใจพลางเตรียมพู่กันกับหมึกจนเรียบร้อย ขณะจะ 

ออกจากห้องหนังสือ เซวียไฉ่ก็กลับมาพอดี

นางจึงได้แต่ก้มหน้ายืนหลบอยู่ข้าง  ๆ ทำตัวราวกับเป็นของประดับ 

เรือนชิ้นหนึ่ง

ที่จริงแล้ว สิ่งที่นางถนัดที่สุดคือการทำตัวเป็นของประดับเรือน นาง 

ไม่ต้องการเป็นจุดสนใจของผู้ใด หากเป็นคนธรรมดาทั่วไปย่อมไม่สังเกตว่า 

ในห้องนั้นมีนางอยู่ด้วย

แต่แล้ววันนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้

เพราะหมึกที่นางเตรียมไว้เป็นเหตุ

เซวียไฉ่นั่งลงที่โต๊ะ กระดาษปูไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว พู่กันหลายด้าม 

แขวนเรียงจากใหญ่ไปเล็กอย่างเป็นระเบียบบนราวแขวนแล้วเช่นกัน ใน 

จานฝนหมึกทั้งสองก็มีหมึกที่ฝนไว้แล้วเรียบร้อย ทุกอย่างตรงตามคำสั่ง 

ที่ได้รับมา

แต่เขากลับหยิบพู่กันขึ้นมา ปาดปลายพู่กันบนจานฝนหมึกจากซ้าย 

ไปขวา จากขวาไปซ้าย ท่าทีลังเลอยู่ครู่หนึ่ง

ชั่วขณะนั้น หัวใจของชิวเจียงพลันเต้นแรง ตระหนักได้ทันทีว่าตน 
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ทำบางสิ่งผิดพลาดไป

เซวียไฉ่เงยหน้าขึ้นมองนาง “เจ้าเป็นคนฝนหมึกหรือ”

“...เจ้าค่ะ”

“เพิ่งมาใหม่?”

“...เจ้าค่ะ”

เซวียไฉ่มองนาง แต่มิได้พูดอะไรอีก

ป้าจางก้าวเข้ามาในห้องด้วยใบหน้ายิ้มแป้น เดิมคิดจะมาเอาความดี 

ความชอบจากเจ้านายหลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อย แต่พอเห็นบรรยากาศ 

ในห้องแปลก  ๆ จึงอดถามไม่ได้ “เกิด...เกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะ ท่าน... 

ท่านอัครเสนาบดีมีสิ่งใดไม่พอใจหรือเจ้าคะ”

จู่ ๆ เซวียไฉ่ยกมุมปากยิ้ม

“เปล่า”

เขาก้มหน้าลง  จุ่มหมึกบนจานฝนหมึกด้านขวาแล้วเริ่มวาดภาพ  

หลังจากตวัดพู่กันไปไม่กี่ครั้งก็ดูออกว่าเป็นภาพเรือนผมของหญิงสาว

ชิวเจียงเห็นเพียงเท่านี้ ป้าจางก็บอกว่าหมดธุระของนางแล้ว ให้นาง 

กลับไปได้ ชิวเจียงค้อมกายถอยออกมา แต่นางกลับรู้สึกว่าดวงตาวาววับ 

เย็นชาของเซวียไฉ่จ้องมาที่นางตลอดเวลา จ้องจนนางเหงื่อซึมเต็มแผ่นหลัง

กลับไปถึงเรือนพัก นางจึงถามเซียงเซียง “ปกติเจ้าฝนหมึกให้ท่าน 

อัครเสนาบดีอย่างไรหรือ”

“ก็แค่ฝน ๆ ไปตามปกตินั่นแหละ” เซียงเซียงทำหน้างุนงง

ชิวเจียงจึงต้องพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  “ข้าเห็นในลิ้นชักมีหมึกหลาย 

ประเภท...”

“อ้อ หยิบอันไหนได้ก็ฝนอันนั้นนั่นแหละ”

“ไม่แยกความแตกต่างรึ”

“แยกความแตกต่างอะไร”

ชิวเจียงรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ใด

ตอนที่นางเปิดลิ้นชักและเห็นว่าข้างในมีแท่งหมึกหลายประเภท  

ทั้งเป็นแท่งหมึกคุณภาพสูง คัดสรรไว้อย่างพิถีพิถันยิ่ง ประกอบกับเซวียไฉ่ 

จะวาดภาพ แต่นางไม่รู้ว่าเขาจะวาดภาพอะไร จึงเลือกแท่งหมึกเขม่าน้ำมัน 
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และแท่งหมึกเขม่าไม้สนมาอย่างละแท่ง หมึกเขม่าน้ำมันทำมาจากเขม่าน้ำมัน 

ถง7 สีหมึกดำเงา ระดับความเข้มของหมึกที่ต่างกันจะทำให้เห็นรายละเอียด 

เล็ก ๆ อย่างชัดเจน จึงเหมาะสำหรับวาดภาพทิวทัศน์ขุนเขาสายน้ำ ส่วนหมึก 

เขม่าไม้สนมีสีดำด้าน มักใช้สำหรับวาดขนสัตว์ปีกและเส้นผมของคน

นางคิดไม่ถึงว่าสาวใช้ในตระกูลบัณฑิตจะตกต่ำถึงขั้นไม่รู้อะไรเลย!  

หากว่ากันตามเหตุผลแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ เมื่อครั้งที่คุณชายจีอิงยังมีชีวิต 

อยู่ก็ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นปราชญ์ผู้โดดเด่น ไม่เช่นนั้นลิ้นชักในห้อง 

หนังสือของเขาคงไม่มีพู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึกครบชุดเช่นนี้

ชิวเจียงอดถามเซียงเซียงไม่ได้ “เจ้าทำงานที่จวนนี้นานเท่าไรแล้ว”

“ห้าหกปีได้แล้วกระมัง”

“รับใช้ที่ห้องหนังสือมาตลอดหรือ”

เซียงเซียงส่ายหน้า “ตอนที่ฉีอ้าวโหวยังมีชีวิตอยู่ มีพี่สาวอีกคนคอย 

รับใช้อยู่ที่ห้องนั้น หลังจากที่ท่านอัครเสนาบดีรับมอบจวนแห่งนี้แล้ว พี่สาว 

คนนั้นก็ออกจากจวนไปแต่งงาน ข้าจึงทำหน้าที่แทน”

ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ “เช่นนั้นท่านอัครเสนาบดีไม่เคยตำหนิอะไรเจ้าเลย 

หรือ”

เซียงเซียงเบิกตากว้าง “จะตำหนิอะไร”

“ไม่มีอะไร ข้าก็ถามไปอย่างนั้น” ชิวเจียงยิ้มกลบเกลื่อน ทว่าในใจ 

กลับหวาดหวั่น นางรู้ดีว่าหากจะอยู่รอดปลอดภัยในฐานะสาวใช้คนหนึ่ง  

จะต้องไม่แสดงอะไรออกมาให้คนจับผิดได้ ใครจะไปคาดว่าสาวใช้แต่ละคน 

ในจวนอัครเสนาบดีผู้ทรงเกียรติจะมีดีเลวปะปน ถึงขั้นแม้แต่เรื่องแยกแยะ 

ชนิดหมึกก็ยังไม่รู้!

นับแต่นั้น นางก็ไม่กล้าย่างกรายเข้าไปในห้องหนังสืออีก อยู่ให้ห่าง 

จากเซวียไฉ่ได้เท่าใดยิ่งดี คนผู้นี้เฉลียวฉลาดดุจปีศาจ เกรงว่าเขาจะจับพิรุธ 

บางอย่างได้แล้ว เพียงแต่ไม่พูดออกมาเท่านั้น

รออีกหน่อยก็แล้วกัน ทนอีกสักปีครึ่งปี หากยังสืบข่าวอะไรไม่ได้  

 7 หรือต้นตุง (Vernicia fordii) ไม้ผลัดใบขนาดเล็กถึงกลาง น้ำมันได้จากการสกัดเมล็ด 

ที่มีลักษณะคล้ายถั่วเปลือกแข็ง
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ค่อยย้ายไปที่อื่น

ทว่าเวลานี้ ชิวเจียงซึ่งกำลังสับเป็ดโป๊ก  ๆ  อยู่ในครัวกลับพบว่า ไม่มี 

เวลาอีกแล้ว

เพราะคนผู้นั้น...มาแล้ว

เวลาเดียวกัน รถม้าสีดำปลอดคันหนึ่งค่อย ๆ เคลื่อนมาจอดที่หน้าประตูใหญ่ 

ของจวนอัครเสนาบดีเซวีย

เซวียไฉ่เดินไปต้อนรับที่หน้าประตูด้วยตนเอง

ประตูรถม้าเปิดออก เซวียไฉ่ก้าวขึ้นไปบนรถม้า

รถม้าวิ่งผ่านประตูจวนเข้าไป มุ่งหน้าไปยังศาลาลู่หฺวา

“อะไรนะ”

เซยีงเซยีงผูล้อบมองอยูข่า้งประตใูหญ่ ตัง้หนา้ตัง้ตารอแขกผูท้รงเกยีรติ  

เล่าเหตุการณ์ที่ตนเห็นให้ทุกคนฟัง พวกสาวใช้ต่างประหลาดใจ

“เขาไม่ลงจากรถม้า?”

“ไม่”

“จะเป็นไปได้อย่างไร นี่เป็นกฎที่ไม่ได้เขียนระบุไว้ แต่แขกทุกคน 

ต้องลงจากม้าหรือรถม้าที่หน้าประตูจวนฉีอ้าวโหว”

“ใช่แล้ว  ๆ ข้าจำได้ว่าเมื่อครั้งที่หวงโฮ่วเสด็จมา ก็เสด็จลงจากรถม้า 

ที่หน้าประตูจวน แม้ตอนนั้นพระองค์จะยังไม่ได้ขึ้นเป็นหวงโฮ่ว แต่ก็มีฐานะ 

สูงส่งเป็นถึงซูเฟย8!”

“เฟิงเสียวหย่านี่เป็นคนอย่างไรกัน ถึงได้วางตัวใหญ่โตเช่นนั้น!”

“เขาเป็นเพียงสามัญชน ไม่มีตำแหน่งขุนนางสักหน่อย”

“เอ๋? เยียนหวังไม่ได้มอบบรรดาศักดิ์ให้เขาเลยหรือ”

“ไม่มี ได้ยินว่าอัครเสนาบดีเฟิงไม่ยินยอม เขาบอกว่าในเมื่อตน 

เกษียณอายุจากราชการแล้ว ก็ต้องก้าวออกจากราชสำนักอย่างสะอาดหมดจด  

และไม่อนุญาตให้บุตรชายยุ่งเกี่ยวกับการเมือง”

 8 ตำแหน่งสนมขั้นสูง
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“เช่นนั้นเขาทำหยิ่งหาอะไร!”

เซียงเซียงเห็นว่าทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด จึงรีบปราม  

“พวกเจ้าอย่าพูดเช่นนี้เลย ลองคิดในทางกลับกันสิ ที่คุณชายเฟิงทำเช่นนี้ได้ 

ย่อมแสดงว่าเขามีดี! ขนาดเข้าประตูจวนอัครเสนาบดีของเรายังไม่ต้องลง 

จากรถม้าเลย”

ระหว่างที่สาวใช้กำลังวิพากษ์วิจารณ์กัน ชิวเจียงยกเป็ดที่นึ่งสุกแล้ว 

ออกจากเข่งนึ่งมาใส่จาน

ป้าจางมองอยู่ข้าง  ๆ นางกระแอมหนัก  ๆ  สองสามที ทุกคนจึงได้ 

สงบปากสงบคำ

“หากมีเวลาพูดจาไร้สาระเช่นนี้ มิสู้เอาเวลามาทำงานให้มากหน่อย!”  

ป้าจางเอ็ด

ทุกคนชินเสียแล้ว ต่างขานรับอย่างซังกะตาย แล้วแยกย้ายกันไป

ป้าจางหันไปบอกชิวเจียง “อาชิวเอ๊ย เจ้ากับหลิ่วซวี่ช่วยกันยกอาหาร 

ไปตั้งโต๊ะเถอะ”

“หือ?” ชิวเจียงอึ้งงัน

เหลียนเหลียนเอ่ยอย่างไม่พอใจ “เหตุใดจึงไม่ให้ข้ายกไป”

“เอาไว้เจ้าหัดเก็บหน้าอกหน้าใจให้เป็นเสียก่อนค่อยว่ากัน” ป้าจางเอ่ย 

เสียงเย็นชา “รีบไป อย่ามัวชักช้า”

หลิ่วซวี่สาวใช้ชุดเขียวเหลือบมองเหลียนเหลียนผาดหนึ่งด้วยความ 

สะใจ จากนั้นก็ยกตะกร้าสำรับออกไป ชิวเจียงได้แต่ตามไปอย่างจนใจ

จากห้องครัวไปยังศาลาลู่หฺวา มีระเบียงทางเดินคดเคี้ยวและทิวทัศน์งดงาม  

ชิวเจียงกวาดตามองรอบ  ๆ พลางสงสัยว่าพวกองครักษ์เงาของเซวียไฉ่ 

จะซ่อนตัวอยู่แถวนี้หรือไม่ นางยังมีโอกาสหนีไปตอนนี้หรือไม่ สุดท้าย 

ก็พบว่าหมดหนทาง ไม่ได้ หนีไปตอนนี้ไม่ได้

ระเบียงคดนี้ยาวไม่ถึงร้อยจั้ง แต่สองข้างทางกลับมีองครักษ์เงาซุ่มอยู่ 

อย่างน้อยสิบสองคน น่าแปลก ปกติต่อให้เซวียไฉ่อยู่ที่จวน ก็ไม่ได้มี 

องครักษ์ประจำอยู่มากมายถึงเพียงนี้ หรือเป็นเพราะเฟิงเสียวหย่ามาที่นี่  

จึงจัดกำลังคนเพิ่ม
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ชิวเจียงก้าวไปทีละก้าวอย่างระแวดระวัง

สุดทางเดินระเบียงนี้ ก็คือศาลาลู่หฺวา

ด้านหน้าศาลาเต็มไปด้วยมวลบุปผา

สายลมโชยอ่อน จันทร์ส่องกระจ่าง ทอแสงไปยังดอกไม้ที่กำลัง 

บานสะพรั่ง ช่างงดงามชวนมอง หลังจากปัดกวาดเช็ดถูทุกซอกทุกมุมแล้ว  

ศาลาลู่หฺวาก็สะอาดสะอ้านไร้ฝุ่น

รถม้าสีดำจอดอยู่ที่นอกศาลา

ชิวเจียงพลันหวาดหวั่น  สายตามองไปยังตราสัญลักษณ์สีขาวที่ 

ส่วนบนของล้อรถ...เป็นรูปกระเรียนมงกุฎแดงตัวหนึ่งกำลังใช้จะงอยปาก 

ไซ้ขนด้วยท่าทางเกียจคร้าน ดูสงบอ่อนโยน

บ่าวชายสองคนหอบแฮก  ๆ  ระหว่างยกโต๊ะยาวจากโถงบุปผาออกมา 

วางไว้ข้างรถม้า

หลิ่วซวี่เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจ “นี่...นี่ทำอะไรกันรึ”

บ่าวชายคนหนึ่งอธิบาย “ท่านอัครเสนาบดีบอกว่า งานเลี้ยงคืนนี้ 

จะจัดในลานนี้แหละ”

“จัดงานเลี้ยงในลานรึ”

“อืม แขกยังมาไม่ครบ อีกประเดี๋ยวเจ้าสองคนค่อยยกอาหารขึ้นโต๊ะ”  

พูดจบก็รีบกลับไปขนตั่ง

หลิ่วซวี่หันไปหาชิวเจียง ชิวเจียงก้มหน้า ผมหน้าม้ายาวปรกลงมา  

บดบังใบหน้าไปกว่าครึ่ง ท่าทางไม่อยากให้ใครมายุ่งกับตน เดิมหลิ่วซวี่ 

อยากชวนนางคุย แต่พอเห็นท่าทางหมดอาลัยตายอยากของนางแล้วก็ล้มเลิก 

ความตั้งใจ

ขณะนั้นเองก็มีเสียงหยกประดับกระทบกันดังติ๊ง ๆ ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ

หลิ่วซวี่หันไปมอง เห็นบุรุษคนหนึ่งในชุดลายดอกสะดุดตากำลัง 

โบกพัด เดินยิ้มกริ่มมาตลอดทาง ทิวทัศน์สองข้างทาง แสงจันทร์สุกสว่าง  

ก็ยังไม่ชวนมองเท่าบุรุษผู้นี้

“ใต้เท้าฮวาจื่อ!” หลิ่วซวี่ก้าวไปข้างหน้าสองก้าว ค้อมกายคารวะ  

ชิวเจียงเห็นดังนั้นจึงคารวะตามอยู่ข้างหลังนาง

บุรุษผู้นี้ก็คือบัณฑิตลำดับแปดแห่งโถงร้อยวจี
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โถงร้อยวจีคือคณะที่ปรึกษาของโอรสสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ใต้บัญชา 

หวงโฮ่ว แม้จะไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ แต่สามารถให้คำปรึกษาในการ 

ปกครองบ้านเมืองได้ ผู้คนจึงเคารพยำเกรง เดิมพวกเขามีทั้งหมดเจ็ดคน  

แต่ละคนจะมีฉายานามต่างกันไปตามสีเสื้อผ้าที่สวมใส่ หลังจากฮวาจื่อเข้ามา  

ก็กลายเป็นบัณฑิตลำดับแปดที่พิเศษสุด

เนื่องจากเขาเป็นคนที่เซวียไฉ่แนะนำให้หวงโฮ่วโดยตรง

ทั้งเขายังเป็นบัณฑิตเพียงคนเดียวในแปดคนที่พักอยู่ในวังหลวง

อีกทั้งยังเป็นบัณฑิตแห่งโถงร้อยวจีที่พวกนางคุ้นเคยที่สุด

อคัรเสนาบดเีซวยีมแีขกมาเยอืนนอ้ยมาก แตฮ่วาจือ่นบัเปน็แขกประจำ 

ที่ยากจะมีสักคน

พอฮวาจื่อเห็นหลิ่วซวี่ก็ยักคิ้วหลิ่วตา  แสดงท่าทางกรุ้มกริ่ม เอ่ย 

เสียงหวานหยดแทบทำให้คนขาดใจ “พี่หลิ่วซวี่ ไม่พบกันเสียนาน นับวัน 

ก็ยิ่งงาม”

หลิว่ซวีห่นา้แดง “ใตเ้ทา้ไดโ้ปรดอยา่เรยีกขา้เชน่นี้ บา่วกระดากยิง่นกั”

ฮวาจื่อสูดจมูกฟุดฟิด “หอมจริง ในตะกร้ามีอะไรบ้าง”

ชิวเจียงยังไม่ทันตั้งตัว ฮวาจื่อก็คว้าตะกร้าสำรับไปจากมือนางเสียแล้ว  

เขาสูดกลิ่นอาหารผ่านฝาตะกร้า หรี่ตาพลางเอ่ย “อืม ให้ข้าลองทายดู... 

ปลาหลูนึ่งน้ำใส เนื้อแพะเหมยแดง เป็ดนึ่งสุราแปดสมบัติ ยังมี ยังมี...”

หลิ่วซวี่เม้มปากยิ้มพลางเอ่ย “ยังมีอีกอย่าง หากใต้เท้าทายถูก ต้อง 

นับว่าใต้เท้าร้ายกาจมาก!”

“ดูถูกข้ารึ” ฮวาจื่อยืดตัวตรง นัยน์ตาแพรวพราวเย้ายวนอยู่ในที

...ชิวเจียงคิด คนผู้นี้ช่างเสแสร้ง

อย่างเช่น ทั้งที่เขาเป็นคนเสียงใสกังวาน แต่กลับจงใจดัดเสียง พูด 

เสียงอ่อนเสียงหวาน

อย่างเช่น ทั้งที่เขาเป็นบุรุษรูปงามแท้  ๆ แต่กลับกรีดนิ้วทำกิริยา 

หยิบหย่ง

และอย่างเช่นเวลานี้ ทั้งที่ความจริงเขาไม่ได้จริงใจเลยสักนิด แต่ 

กลับหยอกเย้าสาวใช้ตามอำเภอใจ ทำให้พวกนางคิดว่าเขามีใจให้ หลงใหล 

ได้ปลื้มในตัวเขา
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สาวใช้ที่หลงเสน่ห์ดวงตาเขาอยู่ตรงหน้านี่คนหนึ่งแล้ว

แต่...

สิ่งเหล่านี้เกี่ยวอะไรกับข้าด้วยเล่า

ชิวเจียงหลุบตา ทำตัวเหมือนเป็นของประดับเรือนต่อไป

กลับกลายเป็นว่า สายตาของฮวาจื่อเลื่อนมาที่นาง “อาหารจานสุดท้าย  

เกี่ยวข้องกับนาง”

ชิวเจียงมุ่นคิ้วโดยไม่รู้ตัว

หลิ่วซวี่ยิ้มหวานพลางถาม “เกี่ยวข้องอย่างไรเจ้าคะ”

ฮวาจื่อพลันขยับเข้าไปใกล้ชิวเจียง กระซิบข้างหูนางอย่างหยอกเอิน  

“หอมจริง”

ชิวเจียงนิ่งไม่ขยับ แต่สีหน้าของหลิ่วซวี่กลับเปลี่ยนไปเล็กน้อย

ฮวาจื่อยื่นมือไปที่หลังใบหูของชิวเจียงพลันดีดนิ้ว  ทันใดนั้นก็มี 

ดอกเบญจมาศขาวดอกหนึ่งปรากฏที่นิ้วของเขา เขาหนีบดอกไม้นั้นมาจรดที่ 

ปลายจมูก สูดดมพลางเอ่ย “กล้วยไม้วสันต์ เบญจมาศยามสารท หอมล้ำ 

หาใดเทียม”

หลิ่วซวี่ถอนหายใจ เอ่ยอย่างกระเง้ากระงอด “ใต้เท้ายังไม่ได้ทายเลย 

ว่าอาหารจานสุดท้ายคืออะไร”

“ข้าจะทายละนะ” ฮวาจื่อยิ้มตาหยีพลางเอ่ย “อาหารจานสุดท้าย  

ก็คือเบญจมาศ เป้าอวี๋น้ำปรุงเบญจมาศใช่หรือไม่”

“ใช่เจ้าค่ะ! ใช่เจ้าค่ะ! ใต้เท้าจมูกดีเหลือเกิน กลิ่นอาหารปนเปกัน 

หลายอย่าง แต่ท่านกลับแยกแยะได้อย่างแม่นยำ” หลิ่วซวี่ปรบมือ

ฮวาจื่อยื่นหน้าเข้าไปใกล้ชิวเจียง “ได้ยินว่าเจ้าชื่ออาชิวใช่หรือไม่  

แซ่ชิว หรือว่าชื่อชิวล่ะ”

เหงื่อบาง ๆ ผุดซึมบนหน้าผากของชิวเจียง มือผอมบางกำแน่น

หลิ่วซวี่แทรกตัวเข้าไประหว่างกลาง ยืนกันอยู่ตรงหน้าชิวเจียงพลาง 

เอ่ย “ใต้เท้าเลิกหยอกนางเถิดเจ้าค่ะ นางเพิ่งมาใหม่ ไม่รู้ความ ไม่เคยเห็น 

โลกกว้าง”

“อย่างนั้นรึ” ฮวาจื่อกวาดตามองชิวเจียงตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า หัวเราะ 

หึ ๆ แล้วเดินจากไป
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ทนัททีีเ่ขาจากไป ชวิเจยีงจงึคอ่ยรูส้กึวา่อากาศบรเิวณนัน้ปลอดโปรง่ขึน้

หลิ่วซวี่จ้องนาง “ยืนบื้อเข้าไป ไม่มีตาเอาซะเลย เอาตะกร้าสำรับ 

มาให้ข้า เจ้ากลับไปหิ้วมาใหม่!”

ได้ยินเช่นนี้ ชิวเจียงก็โล่งอก รีบส่งตะกร้าสำรับให้หลิ่วซวี่ ขณะ 

หันหลังเตรียมผละจากไป ก็ได้ยินเสียงฮวาจื่อดังมาแต่ไกล “ชิวเทียน9  

คนนั้นน่ะ มานี่ซิ”

แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกัน! ชิวเจียงเดินไปข้างหน้าก้าวหนึ่ง

“นี่ ข้าเรียกเจ้าอยู่นะ! ชิวจวี๋ฮวา10...”

ไม่ได้ยิน ข้าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น แล้วข้าก็ไม่ได้ชื่อชิวจวี๋ฮวาด้วย!  

ชิวเจียงรีบเดินไปข้างหน้าต่ออีกสองก้าว

ฮวาจื่อกลอกตา ตะโกนเรียก “แม่นางที่เดินลิ่ว  ๆ  คนนั้นน่ะ หยุด 

เดี๋ยวนี้”

ชิวเจียงชะงักฝีเท้า กำมืออย่างจนปัญญา แล้วคลายออก จากนั้น 

จึงหันกลับ เดินก้มหน้ากลับไป

ค่อย ๆ เดินทีละก้าวไปยังเบื้องหน้าฮวาจื่อและรถม้าแต่โดยดี

ตลอดทางที่เดินไปนั้น หัวใจนางเต้นโลดแทบจะถึงคอหอย

แต่ประตูรถม้ากลับไม่ได้เปิดออก และคนที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้ชะโงก 

หน้ามองออกมา

ฮวาจื่อโยนเหรียญทองแดงให้นางพวงหนึ่ง

“ข้าถามท่านอัครเสนาบดีของพวกเจ้าแล้ว  เขาไม่ได้เตรียมสุราไว้ 

ดังคาด งานเลี้ยงไร้สุรายังจะเรียกว่างานเลี้ยงได้หรือ เร็วเข้า ไปซื้อสุราดี 

มาให้ข้าสองเหยือก!”

ชวิเจยีงรบีรบัเหรยีญทองแดงพวงนัน้ไวใ้นออ้มแขน หนัหลงัเดนิจากไป 

อย่างรวดเร็วราวกับถูกเสือวิ่งไล่

 9 แปลว่า ฤดูสารท หรือฤดูใบไม้ร่วง

 10 “จวี๋ฮวา” แปลว่า ดอกเบญจมาศ
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ฮวาจื่อหันกลับไปยังประตูรถม้าที่ปิดสนิทอยู่ “พวกเจ้าสองคนคิดจะนั่งอยู่ 

ในรถม้าเช่นนี้ตลอดไป จะไม่ลงมาแล้วใช่หรือไม่”

“ย่อมมิใช่” เสียงเย็นชาของเซวียไฉ่ดังออกมาจากในรถม้า

สิ้นเสียงเขา สารถีสองคนก็ลงจากคานรถ เดินไปยังด้านข้างรถม้า 

คนละฝั่ง ต่างคนต่างปลดตะขอเหล็กหลายอันบนผนังรถออก จากนั้น 

ก็ออกแรงดึงผนังรถทั้งสองด้านลง

ครืด ครืด

ผนงัรถสองดา้นซึง่เดมิปดิสนทิจนอากาศไมอ่าจแทรกผา่นถกูเลือ่นลงมา

จากนั้นสารถีทั้งสองก็พับผนังรถ ทำให้ผนังรถครึ่งแผ่นหักลงจรดพื้น  

กลายเป็นขาค้ำยันชั่วคราวของผนังรถอีกครึ่งแผ่น ด้วยวิธีนี้ ผนังรถม้า 

จึงถูกแปลงเป็นโต๊ะสองข้างรถ คนในรถม้าก็สามารถกินอาหารบนโต๊ะนี้ได้ 

โดยไม่ต้องลงจากรถ

ฮวาจื่อมองดูด้วยความตื่นตาตื่นใจ พลางเอ่ยด้วยความทึ่ง “ได้ยิน 

กิตติศัพท์มานานว่าเจ้าเป็นคนเกียจคร้านอันดับหนึ่งในใต้หล้า คิดไม่ถึงว่า 

เจ้าจะเกียจคร้านได้อย่างองอาจ ห้าวหาญ ทั้งยังมีระดับถึงเพียงนี้!”

เมื่อผนังสองด้านของรถม้าถูกดึงลงมา จึงทำให้ตัวรถม้ากลายเป็น 

โครงรถที่มีเพียงหลังคา ภายในโครงรถมีคนสองคนนั่งตรงข้ามกัน หนึ่งดำ 

หนึ่งขาว หนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งเด็ก ตัดกันอย่างชัดเจน

เด็กที่สวมชุดขาวก็คือเซวียไฉ่

ตรงกลางตั่งนุ่มซึ่งปูด้วยพรมขนสัตว์สีดำล้วน วางโต๊ะเล็ก  ๆ  ตัวหนึ่ง  

บนโต๊ะมีชาเพิ่งเดือดป้านหนึ่ง เซวียไฉ่ยกป้านชาขึ้นมา รินชาใส่ถ้วยซึ่ง 

วางอยู่ข้าง ๆ

ป้านชาหัวแพะหูหิ้วสูง11 แกะจากหยกมันแพะ เมื่ออยู่ในมือเซวียไฉ่ 

ก็ทอประกายงดงาม น้ำชามีสีเขียวดุจฤดูวสันต์ เมื่อรินลงในถ้วยหยกสลัก 

ลายสามสหายแห่งเหมันต์12 ลายดอกกล้วยไม้ที่อยู่บนนั้นก็ดูราวกับกำลัง 

 11 เครื่องหยกล้ำค่าสมัยราชวงศ์ชิง เป็นกาน้ำชาที่ทำจากหยกขาว รูปทรงกลมแป้นคล้าย 

ผลฟักทอง มีปลายพวยเป็นรูปหัวแพะ และมีหูหิ้วโลหะทรงสูงสามขา

 12 หมายถึง ต้นไม้สามชนิดที่เป็นสัญลักษณ์ของฤดูหนาว ได้แก่ ต้นสน ต้นไผ่ และ 

ต้นเหมย
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ผลิบาน

ฮวาจื่อตาลุกวาว “ป้านชาดี ถ้วยชาดี! เร็ว ขอข้าชิมสักถ้วย” ขณะ 

จะก้าวเข้าไป เซวียไฉ่ก็เหลือบมองเขาด้วยสายตาเย็นชา “เจ้าจะดื่มสุรา 

มิใช่หรือ”

“สุราก็จะดื่ม  ชาก็ต้องลอง”  ฮวาจื่อยื่นมือจะไปฉวยมา  ขณะที่ 

ปลายนิ้วกำลังจะแตะถ้วย ถ้วยกลับเลื่อนไปบนโต๊ะหนึ่งฉื่อ13 เข้าไปอยู่ 

ในมือของใครอีกคนพอดิบพอดี

คนผู้นั้นเอ่ย “สุราเป็นของท่าน ชาเป็นของข้า” พูดจบก็ยิ้ม

คนผู้นั้นนั่งพับเข่าหลังตรงอยู่บนตั่งนุ่ม พรมสีดำบนตั่งกับผมยาว 

ของเขาแทบกลืนเป็นหนึ่งเดียว แต่ผิวของเขาขาวมาก ขาวเสียจนเจือสีฟ้า 

จาง ๆ บ่งบอกถึงสุขภาพที่อ่อนแอเปราะบาง

ลำตัวของเขาตั้งตรง อาจพูดได้ว่าตั้งตรงจนเกินไป แต่สีหน้าท่าที 

ของเขากลับดูผ่อนคลายสบายใจ ทั้งยังยิ้มอย่างอบอุ่นอ่อนโยน

ฮวาจื่อมองประเมินคนผู้นี้ พลางถามเซวียไฉ่ “เขาเองหรือ”

“อืม”

ฮวาจือ่จปุากดว้ยความชืน่ชม “ในชวีติขา้เคยเหน็บรุษุรปูงามมามากมาย  

เจ้าเป็นคนเดียวที่เทียบข้าได้”

“พรืด!” หลิ่วซวี่ซึ่งอยู่ด้านข้างหลุดหัวเราะออกมาอย่างผิดที่ผิดเวลา  

นางรีบปิดปาก อับอายจนหน้าแดง

คนผู้นั้นไม่ใส่ใจ เอ่ยเสียงเรียบ “ขอบคุณองค์ชายสามที่ชม”

ขณะที่หลิ่วซวี่กำลังงุนงง องค์ชายสามที่ใดกัน นั่นใต้เท้าฮวาจื่อมิใช่รึ  

เซวียไฉ่ก็หันมาสั่ง “หลิ่วซวี่ ไปดูซิว่าได้สุรามาหรือยัง”

“เจ้าค่ะ” แม้จะอยากรู้เต็มประดา แต่หลิ่วซวี่รู้ดีว่าท่านอัครเสนาบดี 

กำลังจะหารือกับแขกผู้ทรงเกียรติ จึงรีบค้อมกายถอยออกไป

รอจนนางคล้อยหลังไปแล้ว สีหน้าของฮวาจื่อก็เปลี่ยนไปทันที เขา 

เก็บรอยยิ้ม มองคนผู้นั้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึม “เกิดอะไรขึ้น ถึงกับทำให้เจ้า 

ดั้นด้นเดินทางมาเป็นพันหลี่ถึงแคว้นปี้!”

 13 1 ฉื่อ เท่ากับประมาณ 1 ฟุต
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บุรุษผู้นั้นยิ้มน้อย ๆ “ท่านเดาดู”

“เยียนหวังตายรึ”

เซวียไฉ่กระแอมทีหนึ่ง

ฮวาจื่อเหลือบมองเซวียไฉ่ “ทำไม หรือเจ้ามิได้คาดหวังเช่นนั้น”

เซวียไฉ่เอ่ยเสียงเย็นชา “ข้าเปล่า”

“น้อย ๆ หน่อยเถอะ หากเยียนหวังสวรรคตในยามนี้ หวงโฮ่วก็จะเริ่ม 

เปิดศึก ตีชิงตามไฟ หล่อเลี้ยงบ้านเมืองด้วยการทำสงคราม เช่นนี้ไม่เพียง 

แก้ปัญหาความยากจน ยังสงบความขัดแย้งภายในได้ ทำหนึ่งอย่างได้ 

ประโยชน์ถึงสอง นับเป็นเรื่องดียิ่ง!”

เฟิงเสียวหย่า  “เสียดายที่พวกท่านต้องผิดหวัง  เยียนหวังทรงมี 

พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดี ไม่เคยแม้กระทั่งไอหรือเป็นหวัด เกรงว่า 

พวกท่านคงต้องรอไปอีกเจ็ดแปดสิบปี”

ฮวาจื่อเบิกตากว้าง “หากไม่ใช่เขา เช่นนั้นคงเป็นพ่อเจ้าที่ตาย”

เซวียไฉ่ระอาจนคร้านจะกระแอม 

เฟิงเสียวหย่าเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วตอบ “บิดาสิ้นบุญแล้วจริง  ๆ  เมื่อ 

สามปีก่อน”

“เสียใจด้วย...เช่นนั้นสิ้นบุญด้วยเหตุใดหรือ” ฮวาจื่องุนงงยิ่งนัก  

“คนเชน่เจา้ หากมใิชเ่รือ่งใหญอ่ยา่งเจา้แควน้ตาย หรอืบดิาตาย จะมเีหตดุว่น 

อันใดถึงขั้นต้องเร่งเดินทางไกลมาพบเซวียไฉ่”

“อันที่จริง...” เฟิงเสียวหย่าเอ่ยช้า  ๆ  ราวกับต้องกลั่นกรองทุกถ้อยคำ 

ก่อนเอ่ยออกมา “การมาพบเซวียไฉ่เป็นเรื่องรอง ที่ข้าเดินทางมาครั้งนี้  

จุดประสงค์หลักคือเพื่อพบท่าน”

“พบข้า?” ฮวาจื่อประหลาดใจ

“อืม” เฟิงเสียวหย่าพยักหน้า มองฮวาจื่อพลางเอ่ยช้า ๆ “มีเรื่องหนึ่ง 

ที่ข้าต้องการขอความเห็นจากท่าน”

“อะไรนะ”

“ข้าต้องการแคว้นเฉิง”

สีหน้าของฮวาจื่อพลันตะลึงงัน เขาแคะหูหลายที หันไปหาเซวียไฉ่  

“ข้าฟังผิดไปหรือไม่ ดูเหมือนข้าจะได้ยินสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ”
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“เจ้าไม่ได้ฟังผิด” สีหน้าของเซวียไฉ่เรียบเฉย ดูไม่ออกว่าเขาอยู่ใน 

อารมณ์ใด “เฟิงเสียวหย่าต้องการแคว้นเฉิง”

เฟิงเสียวหย่ายิ้ม สายตาจดจ่อ เอ่ยกับฮวาจื่อ “ด้วยเหตุนี้ ข้าจึงมา 

เพื่อขอความเห็นจากท่านก่อน อดีตองค์ชายสาม...แห่งแคว้นเฉิง”

ฮวาจื่อมิใช่ฮวาจื่อ

ก่อนที่เขาจะเป็นฮวาจื่อ เขาคือองค์ชาย

อี๋เฟย...องค์ชายสามแคว้นเฉิง หนึ่งในสี่แคว้นแห่งใต้หล้า

สองปกีอ่น เขาพา่ยแพแ้กอ่ีซ๋ผููเ้ปน็นอ้งสาวในศกึชงิบลัลงัก์ นบัจากนัน้ 

เขาก็หนีออกจากแคว้นเฉิงซึ่งเป็นแผ่นดินเกิด ปิดบังชื่อแซ่หลบอยู่ในแคว้นปี ้

ในฐานะที่ปรึกษาเล็ก ๆ ในราชสำนักของหวงโฮ่วเจียงเฉินอวี๋

จวบจนบัดนี้ อี๋ซูยังคงส่งคนตามล่าเขาไปทั่ว

ด้วยเหตุนี้ ตัวตนของเขาในแคว้นปี้จึงเป็นความลับสุดยอด ทั้งยัง 

เป็นเผือกร้อนด้วย

เซวียไฉ่รับเผือกร้อนนี้ไว้ ค่อย  ๆ  ตุ๋นมัน เพื่อเตรียมไว้ใช้งานในยาม 

จำเป็นได้ทันที

อี๋เฟยเองก็รู้ดีแก่ใจว่าแคว้นปี้รับเขาไว้ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ แต่ก็ไม่มี 

หนทางอื่น ได้แต่อยู่ต่อไปวันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า

จนผ่านมาได้สองปีแล้ว

บัดนี้มีคนผู้หนึ่งมาบอกเขาว่าต้องการแคว้นเฉิง

หากคนผู้นี้เป็นคนอื่น อี๋เฟยย่อมคิดว่าเขาสติฟั่นเฟือน แต่เพราะ 

คนผู้นี้คือเฟิงเสียวหย่า ทั้งยังมีเซวียไฉ่นั่งอยู่ด้วย ชั่วขณะนั้นเขาก็ตระหนัก 

ได้ทันทีว่า การเดินหมากครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้น  ส่วนเขา ไม่รู้ว่าเป็น 

เคราะห์ดีหรือร้ายที่ต้องกลายเป็นหมากตัวหนึ่งบนกระดานนี้

อี๋เฟยจ้องเฟิงเสียวหย่าเงียบ ๆ อยู่นาน จากนั้นก็ยิ้ม ยิ้มอย่างเย้ยหยัน 

และมีเล่ห์กระเท่ห ์ “เจ้าคิดจะได้มาด้วยวิธีใด แม้ราษฎรแคว้นเฉิงจะโตแต่ตัว  

สมองไม่ดีนัก ทว่าพวกเขาไม่มีวันยอมให้คนต่างแดนมาเป็นเจ้าแคว้นของตน 

ได้ง่าย ๆ แน่ นอกเสียจากว่า...เจ้าจะแต่งงานกับอี๋ซู เป็นสวามีของเฉิงหวัง”

“อืม”

อี๋เฟยทรุดลงกับพื้น ผ่านไปครู่ใหญ่จึงลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าตื่นตกใจ  
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“เจ้าว่าอะไรนะ”

เซวียไฉ่ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้เขา

ภายในห่อแพรต่วน มีจดหมายปักลายงูสีเงินฝีมือประณีต เพียงเห็น 

ก็รู้ว่าเป็นสารที่ส่งมาจากวังหลวงแคว้นเฉิง อี๋เฟยเปิดออกอ่าน ภายในมี 

ข้อความเพียงสามประโยค...

‘เฉิงหวังทรงเจริญวัย ถึงกาลสยมพรและอภิเษกสมรส

สมบัติแห่งแคว้น จักร่วมแบ่งปันกับคู่ครอง

วันที่เก้าเดือนเก้า ขอเชิญคุณชายฉือหลี่ว์14 มาเยือนแคว้นเฉิง ร่วม 

หารือ ณ พระราชวังกุยหยวน’

อีเ๋ฟยมุน่คิว้ ผา่นไปนานกวา่จะเงยหนา้ขึน้มองเฟงิเสยีวหยา่ดว้ยสายตา 

แปลก ๆ พลางเอ่ย “พ่อน้องเขย เจ้าต้องการให้ข้าช่วยเช่นไร”

เดิมเขาจงใจหยอกเล่น แต่เฟิงเสียวหย่ากลับเอ่ยอย่างจริงจัง “ผู้ที่จะ 

เขา้รบัการคดัเลอืกมทีัง้หมดแปดคน ในจำนวนนี ้ หา้คนมาจากหา้ตระกลูใหญ ่

แคว้นเฉิง ตัวแทนจากแคว้นเยียนคือข้า ตัวแทนจากแคว้นอี๋คือหูจิ่วเซียน...”

“ช้าก่อน!” อี๋เฟยตัดบท “หูจิ่วเซียนรึ คหบดีอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า 

คนนั้นน่ะรึ”

“ถูกต้อง”

“เขาอายุเกือบห้าสิบแล้วมิใช่หรือ”

เฟิงเสียวหย่าตอบ “ข้าเองก็มีฟูเหรินสิบเอ็ดคน”

ก็...จริง...นะ!

อี๋เฟยทอดถอนใจ ข้าประเมินความสามารถในการเปิดรับคนของอี๋ซู 

ต่ำเกินไปจริง  ๆ หญิงเช่นนาง ขอเพียงได้ชายที่เป็นประโยชน์ต่อตน ไม่ว่า 

ชายผู้นั้นจะมีสถานะเช่นไร ล้วนเอามาขึ้นเตียงใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น กับแค่ 

อายุห้าสิบจะเป็นไร แค่มีฟูเหรินอยู่แล้วสิบเอ็ดคนจะเป็นไร...

แต่พอเฟิงเสียวหย่าเอ่ยถึงผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกคนสุดท้าย อี๋เฟย 

 14 หมายถึง นกกระเรียนมงกุฎแดง
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ก็ต้องตะลึงงัน

เพราะคนผู้นั้นคือ...

เซวียไฉ่เงยหน้าขึ้น เอ่ยด้วยท่าทีสงบนิ่ง “ตัวแทนจากแคว้นปี้คือข้า”

ชิวเจียงกุมพวงเหรียญทองแดงไว้แนบอกพลางสาวเท้าไปอย่างรวดเร็ว หวัง 

จะให้ตนเดินออกจากจวนไปได้อย่างราบรื่น ขอเพียงออกจากจวนนี้ไปได้  

นางก็จะปลอดภัย

อี๋เฟยมอบโอกาสที่ดีมากให้นาง

ทว่าขณะที่ประตูใหญ่ของจวนอยู่ห่างออกไปเพียงสามฉื่อ นางกำลัง 

จะก้าวพ้นประตูจวนออกไปแล้ว จู่ ๆ ป้าจางก็โผล่มา และเรียกนางไว้...

“จะไปที่ใดรึ”

ชิวเจียงจำต้องหยุด ตอบไปตามซื่อ “ไปซื้อสุราให้ใต้เท้าฮวาจื่อ 

เจ้าค่ะ...”

“ข้ารู้ว่าเขาให้เจ้าไปซื้อสุรา แต่ที่ข้าถามคือ เจ้ารู้หรือว่าจะไปซื้อที่ใด”

ชิวเจียงอึ้งไป

ป้าจางเดินเข้ามาหานาง คว้าพวงเหรียญทองแดงไปจากมือนาง คะเน 

น้ำหนักแล้วยิ้มแฉ่ง

“ข้ารู้ว่าที่ใดมีสุราขาย มากับข้า” ป้าจางหันหลังเดินนำทางไป ชิวเจียง 

มองประตูใหญ่ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงสามฉื่อ ตัดสินใจสู้ยิบตา แต่ขณะ 

กำลังรวบรวมความกล้าเตรียมพุ่งไปที่ประตู นางก็เห็นทหารสวมชุดเกราะเงิน 

กลุ่มหนึ่ง

นางรีบหันกลับไปทางเดิม เดินตามหลังป้าจางไป

ป้าจางไม่ได้สังเกตเห็นท่าทีเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ของชิวเจียง นางนำทางไป 

พลางเอ่ย “เจ้านี่โชคดีจริง  ๆ เผอิญวันนี้หลานชายข้าที่เป็นพ่อค้าเร่มาส่ง 

เครื่องหอมที่จวน ในตู้สินค้าของเขามีสุราอยู่พอดี เป็นสุราดีด้วยนะ คุ้มค่า 

อัฐใต้เท้าฮวาจื่อแน่นอน!”

ชิวเจียงขานรับอย่างส่ง  ๆ แต่ในใจเสียดายโอกาสยิ่งนัก อดหันกลับ 

ไปมองไม่ได้

ป้าจางหันมา มองตามชิวเจียงไปยังนอกประตูจวน “อ้อ เจ้าเห็นแล้ว 
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ใช่หรือไม่ ได้ยินว่าคนพวกนั้นคือกองอารักขาหญิงที่ติดตามคุณชายเฟิง  

ไม่ว่าเขาจะไปที่ใด แม่นางเกราะเงินสามสิบสามคนนี้ก็จะติดตามไปที่นั่น 

ด้วย ทุกคนงามปานหยกปานบุปผา คุณชายเฟิงท่านนี้ ช่างรู้จักเสพสุข 

เสียจริง ๆ”

ชิวเจียงยิ้มขื่น

นางย่อมรู้ดี แม่นางเหล่านี้มีชื่อเหมือนกันทั้งหมด พวกนางถูกเรียกว่า  

“เฟิงเจิง”15

ความหมายก็คือ “ว่าว” ที่ “เฟิง” เสียวหย่าคอยควบคุมอยู่

ไม่ว่าเฟิงเสียวหย่าจะอยู่ที่ใด เฟิงเจิงก็จะอยู่ที่นั่น

แม้พวกนางจะอายุยังน้อย แต่ทุกคนล้วนมีวรยุทธ์สูง ยามปกติจะ 

ทำหน้าที่คุ้มกันเฟิงเสียวหย่า

จะว่าไปเฟิงเสียวหย่าก็เป็นคนประหลาด อย่างเช่นการที่เขามีผู้ติดตาม 

เป็นแม่นางมากมาย แต่คนที่คอยดูแลรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาจริง  ๆ  

กลับเป็นสารถีสองคนของเขา...คนหนึ่งชื่อเมิ่งปู้หลี อีกคนชื่อเจียวปู๋ชี่16

พวกเขาปรนนบิตัอิาบนำ้ หวผีม สวมเสือ้ผา้ บงัคบัรถมา้...ทำทกุอยา่ง 

ที่ควรเป็นหน้าที่ของสาวใช้ให้เฟิงเสียวหย่า เรียกได้ว่าเฟิงเสียวหย่าไม่ต้อง 

ขยับนิ้วมือแม้เพียงนิ้วเดียว

ช่างเกียจคร้านไม่มีใครเกิน!

ชิวเจียงนึกเสียดสีอยู่ในใจ พลางเดินตามป้าจางไปยังลานด้านหลัง  

มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งรออยู่ที่นั่นแล้ว พอเห็นพวกนางสองคน เขาก็รีบเดินเข้า 

มาหา “ท่านอา เป็นอย่างไรบ้าง”

“สุราล่ะ”

“อยู่นี่” พ่อค้าเร่เปิดชั้นวางสินค้า ข้างในมีสุราสองเหยือกจริง  ๆ  

“ทา่นอาวางใจได้ ลว้นเปน็สรุาดทีัง้สิน้ ถา้ซือ้ขา้งนอกอยา่งนอ้ยตอ้งรอ้ยหา้สบิ 

เหวิน17 แต่ข้าคิดท่านแค่แปดสิบเหวินก็พอ” พ่อค้าเร่กุลีกุจอยื่นเหยือกสุรา 

 15 แปลว่า ว่าว

 16 ชื่อ “ปู้หลี” กับ “ปู๋ชี่” เมื่อนำมารวมกันจะมีความหมายว่า ไม่ทอดทิ้งกัน

 17 หน่วยเงินจีนโบราณ  1,000  เหวิน (อีแปะ) เท่ากับ  1 ก้วน (พวง) 1 ก้วน เท่ากับ  

1 ตำลึงเงิน
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ให้นาง ป้าจางพยักพเยิดให้เขาส่งให้ชิวเจียง แต่ชิวเจียงกลับไม่ยอมรับไว้

ป้าจางแปลกใจ “เป็นอะไรไป”

ชิวเจียงกัดริมฝีปาก “ป้าจาง สุรานี่...ใช้ไม่ได้...”

ป้าจางยังไม่ทันพูดอะไร พ่อค้าเร่ก็โวยวายทันท ี “นางหนูนี่พูดจาอะไร 

ของเจ้า เหตุใดจึงบอกว่าสุราข้าใช้ไม่ได้ สุราข้าจะใช้ไม่ได้ได้อย่างไร นี่สุรา 

ใบไผ่เขียวที่บ่มสิบปีเชียวนะ! สั่งเข้ามาเป็นพิเศษจากแคว้นอี๋ที่เลื่องชื่อเรื่อง 

สุรา!”

ชิวเจียงส่ายหน้า “ไม่...ไม่ใช่...”

สีหน้าของป้าจางเริ่มไม่พอใจ “หมายความว่าอย่างไร”

ชิวเจียงมองป้าจางอย่างขลาดกลัว  “ใต้...ใต้เท้าฮวาจื่อให้เงินมา 

หนึ่งร้อยเหวิน”

“แล้วอย่างไร”

“งานเลี้ยงที่ท่านอัครเสนาบดีจัด ไม่...ไม่ได้เตรียมสุรา หมายความว่า  

มีเพียงใต้เท้าฮวาจื่อคนเดียวที่ดื่ม”

“เจ้าจะพูดอะไรกันแน่”

“พวกตงเอ๋อร์เคยบอกข้าว่า ใต้เท้าฮวาจื่อเป็นคนจู้จี้จุกจิกมาก ในเมื่อ 

เขาให้เงินมาหนึ่งร้อยเหวิน ย่อมหมายความว่า เขาต้องการสุราชั้นดีที่มีราคา 

หนึ่งร้อยเหวิน”

พ่อค้าเร่เอ่ยอย่างไม่พอใจ “เจ้าหมายความว่าสุราสองเหยือกของข้า 

ราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยเหวินอย่างนั้นรึ ท่านอา นี่ข้าเห็นแก่ท่านหรอกนะ จึงคิด 

ราคาเพียงแปดสิบเหวิน! หากเป็นคนอื่น...”

“ข้ารู้ ข้ารู้ เจ้าใจเย็นก่อน...” ป้าจางหันไปดุชิวเจียง “มัวรีรออะไรล่ะ  

รีบเอาเงินให้เขาส ิ แล้วนำสุรากลับไปให้แขก ชักช้าประเดี๋ยวแขกจะว่าเอาได้!”

“หากข้านำสุราสองเหยือกนี้กลับไป  จะถูกตำหนิหนักยิ่งกว่า...”  

ชิวเจียงยืนกราน

ป้าจางอ้าปากค้าง เป็นครั้งแรกที่นางเห็นความดื้อรั้นของชิวเจียง  

“เจ้า...รู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังพูดอะไร”

ชิวเจียงยื่นมือไปรับสุรามาเหยือกหนึ่ง เขย่าสองสามครั้ง แล้วเปิดจุก 

ออก เห็นฟองลอยฟอดอยู่บนผิวสุราในเหยือก จากนั้นฟองก็หายไปอย่าง 
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รวดเร็ว

ชิวเจียงเทสุราลงพื้น

ของเหลวสีเหลืองอำพันไหลนองเต็มพื้นศิลาคราม

สีหน้าของพ่อค้าเร่กับป้าจางเปลี่ยนไปทันที 

ไม่รอให้ป้าจางระเบิดโทสะ ชิวเจียงก็ชิงเอ่ย “ป้าจาง ท่านดู สุรา 

ใบไผ่เขียวควรมีสีทองอมเขียวมรกต ใสไร้ตะกอน ทั้งฟองสุรายังต้องคง 

อยู่นาน จึงจะเป็นสุราคุณภาพดี แต่สุราเหยือกนี้ นอกจากฟองจะหายไป 

อย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีตะกอนอยู่เยอะมาก ข้าไม่ต้องดื่มก็รู้ว่าเป็นสุรา 

ด้อยคุณภาพ หากเอาไปให้ใต้เท้าฮวาจื่อดื่ม เขาย่อมรู้ว่าเป็นสุราเลว ลำพัง 

ข้าถูกลงโทษนั้นไม่เป็นไร แต่หากทำให้ชื่อเสียงของจวนท่านอัครเสนาบดี 

เสื่อมเสีย ย่อมเป็นเรื่องใหญ่”

ป้าจางขยับปากจะพูด ท่าทีกระอักกระอ่วนอย่างยิ่ง

ชิวเจียงถอนใจแล้วเอ่ย “มิสู้เอาเช่นนี้ รบกวนพี่ชายท่านนี้ช่วยออก 

ไปซื้อสุราชั้นดีมาสองเหยือก เงินหนึ่งร้อยเหวินนี้ให้เขาไปทั้งหมด ข้าไม่ขอไว ้

แม้แต่อัฐเดียว ซื้อสุราได้น้อยหน่อยไม่เป็นไร แต่ต้องเป็นสุราที่สมราคา”

“ก็...มีแต่ต้องทำเช่นนั้นละ! เจ้ายังไม่รีบไปอีก?” ป้าจางเตะพ่อค้าเร่ 

ทีหนึ่ง

“ได้ ๆ ๆ ข้าจะไปเดี๋ยวนี้” พ่อค้าเร่ว่าพลางรับเงินจากชิวเจียง จากนั้น 

ก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว

ป้าจางมองชิวเจียงอย่างประเมิน พลางเอ่ยช้า  ๆ “สาวใช้อย่างเจ้านี่ 

รู้เยอะจริงนะ แยกแยะสุราดีสุราเลวออกเสียด้วย”

“แม่ของบ่าวบ่มสุราเป็น ได้ซึมซับมาจากนาง จึงรู้เรื่องพวกนี้...”

“รู้มากก็ไม่มีประโยชน์ คนเป็นบ่าวน่ะ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องรู้ว่า 

อะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ...” ป้าจางหรี่ตา 

อย่างมีนัย

ชิวเจียงรีบตอบ “บ่าวทราบดีเจ้าค่ะ! วันนี้พี่ชายท่านนี้ช่วยไปซื้อสุรา 

ให้บ่าว นับเป็นบุญคุณยิ่งใหญ่ล้นฟ้า บ่าวจะจดจำไว้”

ป้าจางยิ้มน้อย ๆ “อืม นับว่าเจ้าเป็นคนฉลาด”
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“ดูเหมือนข้าจะได้ยินเรื่องที่น่ากลัวมาก...” อี๋เฟยตกตะลึง มองเซวียไฉ่ 

อย่างอึ้งงัน

เซวียไฉ่รินชาให้ตนเอง ใบหน้าขาวหมดจดมิได้แสดงอารมณ์มากนัก

เฟิงเสียวหย่ายิ้มน้อย  ๆ พลางเอ่ย “ท่านได้ยินไม่ผิด ตัวแทนที่จะ 

เข้ารับการคัดเลือกจากแคว้นปี้คือเขาจริง ๆ”

อี๋เฟยตบโต๊ะ “เดรัจฉาน! แม้แต่เด็กอายุเก้าขวบก็ยังไม่เว้น!”

ดูเหมือนเซวียไฉ่จะคิดอะไรขึ้นได้ คิ้วของเขาขมวดเล็กน้อย

อี๋เฟย “เจ้าไม่มีทางไปแน่นอน!”

“อืม” เซวียไฉ่พยักหน้า “ดังนั้นเจ้าไปแทนข้า”

“หา?” อี๋เฟยตะลึงงัน

เซวียไฉ่เอ่ยอย่างจริงจัง “เจ้าจากบ้านเกิดมาสองปี ไม่คิดจะกลับไป 

ดูหน่อยหรือ”

อี๋เฟยดวงตาเป็นประกาย พลันเข้าใจ “ไม่ต้องอ้อมค้อมแล้ว พวกเจ้า 

จะทำอะไร คิดจะให้ข้าทำอะไร ว่ามาตามตรงเถอะ”

“องค์ชายสามเป็นคนตรงไปตรงมาดังคาด” เฟิงเสียวหย่าส่งสายตา 

ให้ผู้ติดตาม เมิ่งปู้หลีผู้เงียบขรึมล้วงพัดเล่มหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ โยนให ้

อี๋เฟย

อี๋เฟยรับไว้ คลี่ออกดู ภาพบนพัดเป็นภาพแผนที่...แผนที่แคว้นเฉิง

สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย “นี่หมายความว่าอย่างไร”

“หมายความว่า หากท่านช่วยให้ข้าแต่งงานกับอี๋ซูได้ หลังจากข้าได้ 

แคว้นเฉิงแล้ว พื้นที่ส่วนสีแดงบนแผนที่จะเป็นของท่านทั้งหมด”

ภาพแผนที่เหมือนงูตัวยาว แคว้นเฉิงเดิมเป็นเกาะกลางทะเลซึ่งมี 

พื้นที่เล็กอยู่แล้ว ตอนนี้ถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยหมึกแดง โดยใช้หลูวาน  

เมืองหลวงของแคว้นเป็นเส้นแบ่ง พื้นที่ตอนล่างซึ่งครอบคลุมสามสิบหก 

เมืองสิบสองมณฑลถูกรวมอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงทั้งหมด

อี๋เฟยมองดูพื้นที่ครึ่งหนึ่งที่เป็นสีแดงสดพลางไตร่ตรอง

เฟิงเสียวหย่าเอ่ยเสียงเนิบ “ครั้งนั้นอี๋ซูใช้วิธีสกปรกจับตัวพระบิดา 

ของท่าน สังหารพี่ชายสองคนของท่าน ช่วงชิงบัลลังก์ไป ทั้งยังทำให้ท่าน 

ตอ้งระหกระเหิน ไมอ่าจกลบับา้นเกดิเมอืงนอน...ไมว่า่เปน็ใครยอ่มไมย่นิยอม 
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ทั้งสิ้น น่าเสียดาย ท่านไร้กำลัง ไร้ทรัพย์สิน อี๋และเยียนต่างแสดงท่าที 

ชัดเจนว่าจะไม่ช่วยเหลือท่าน แม้เวลานี้ท่านจะพำนักอยู่ในแคว้นปี้ แต่ก็เป็น 

เพียงการใช้ชีวิตไปวัน  ๆ หากคิดจะชิงบัลลังก์คืน ย่อมยากเหมือนทะยาน 

ขึ้นฟ้า ฉะนั้นย่อมมิใช่เรื่องเสียหายหากท่านจะลองพิจารณาข้อเสนอของข้า”

อี๋เฟยดูแผนที่ ท่าทางเคร่งขรึมอย่างยิ่งยามที่รอยยิ้มหายไปจากใบหน้า 

ซูบผอม

“แม้หูจิ่วเซียนจะร่ำรวย แต่ก็อายุมากแล้ว ห้าตระกูลใหญ่แคว้นเฉิง 

ฟอนเฟะเพียงใด ท่านย่อมรู้ดีกว่าข้า ส่วนอัครเสนาบดีเซวียก็ไม่เข้าร่วมกับ 

เรื่องนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านไม่คิดหรือว่าในบรรดาผู้เข้ารับการคัดเลือก 

ทั้งแปดคน ข้าเป็นคนที่มีโอกาสได้เป็นพระสวามีมากที่สุด” เฟิงเสียวหย่า 

ยิ้มน้อย ๆ ดวงตาสุกสกาวดุจดวงดาว ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจยามได้พูดคุย 

กับคนผู้นี้

แต่อี๋เฟยกลับยิ่งรู้สึกไม่สบายใจกว่าเดิม

เขาค่อย ๆ หุบพัด

“แล้วเมียทั้งสิบเอ็ดคนของเจ้าจะทำเช่นไร”

เฟิงเสียวหย่าตอบเหมือนเป็นเรื่องง่ายดาย “หย่าแล้ว”

อำมหิตนัก! อี๋เฟยจ้องบุรุษผู้อ่อนโยนที่ดูไม่น่ามีพิษภัยตรงหน้าตน  

แล้วก็อดสะท้อนใจไม่ได้เมื่อคิดถึงเรื่องที่เล่าลือกันเกี่ยวกับชีวิตของคนผู้นี้

เฟิงเสียวหย่า

บตุรชายคนเดยีวของเฟงิเลอ่เทยีน อคัรเสนาบดคีนกอ่นของแควน้เยยีน

เป็นที่รู้กันว่า หมัวอิ่นหวงตี้รัชกาลก่อนแห่งแคว้นเยียนสละเรือน 

ออกบวช ก่อนที่จะละทางโลก เขาได้ฝากฝังจางหฺวาบุตรชายของตนไว้กับ 

เฟิงเล่อเทียน ขุนนางที่เขาไว้วางใจมากที่สุด เฟิงเล่อเทียนก็มิได้ทำให้หมัวอิ่น 

ผดิหวงั เขาคอยชว่ยเหลอืจางหวฺาอยา่งซือ่สตัย ์ แขง็ขนั และรอบคอบ ทำให ้

แว่นแคว้นสงบสุข หลังจากวางรากฐานบ้านเมืองจนมั่นคงแล้ว เขาก็ขอ 

เกษียณจากราชการ ออกท่องทั่วหล้า

ด้วยเหตุนี้ เยียนหวังจึงสำนึกในคุณูปการของขุนนางผู้นี้เสมอมา  

คอยให้ความดูแลใส่ใจเฟิงเสียวหย่าในทุก  ๆ  ด้าน แม้เฟิงเล่อเทียนจะเคย 

กล่าวไว้แต่เนิ่น ๆ แล้วว่า เมื่อจะเกษียณจากราชการก็ต้องจากไปอย่างสะอาด 
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หมดจด จึงไม่อนุญาตให้บุตรชายรับราชการ ทว่าแม้เฟิงเสียวหย่าจะไม่มี 

ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  แต่ความโปรดปรานที่ได้รับก็ไม่น้อยไปกว่า 

บุตรหลานขุนนางคนอื่น ๆ เลย

ชาวแคว้นเยียนต่างรู้ว่า กษัตริย์ของพวกเขามีบุคคลที่โปรดปรานอยู่ 

สามคนในชีวิต...

หนึ่งคือเซวียไฉ่

สองคือคู่แฝดหรูอี้กับจี๋เสียง

สามคือเฟิงเสียวหย่า บุตรชายอดีตอัครเสนาบดี

เฟิงเสียวหย่ามีคุณสมบัติสมกับนามของเขา18 เป็นปราชญ์ผู้เปี่ยม 

คุณธรรมและความสามารถแห่งแคว้นเยียน เขาเชี่ยวชาญดนตรี ชำนาญการ 

วาดภาพแบบกงปี่19 ถ่องแท้วิถีฌาน20 รู้จักเสพสุข ทั้งยังรู้จักรักหยกถนอม 

บุปผา21 แม้จะมีภรรยาและอนุนับไม่ถ้วน แต่เขาก็รักทุกคนดุจสมบัติล้ำค่า

บุรุษทั้งหลายต่างก็อยากคบหากับเขา

สตรีทั้งหลายต่างก็อยากแต่งงานกับเขา

กลา่วโดยสรปุคอื ตามคำเลา่ขานของชาวบา้นแควน้เยยีน เฟงิเสยีวหยา่ 

เป็นคุณชายสูงศักดิ์ผู้สมบูรณ์แบบยิ่ง

ทว่าบุรุษผู้นั่งพับเข่าอยู่บนตั่งบุแพรในยามนี้ กลับเป็นบุรุษไร้หัวใจ  

เต็มไปด้วยความทะยานอยาก และเปี่ยมไปด้วยพลังคุกคาม...แม้เขาจะกำลัง 

ยิ้ม แต่รอยยิ้มมิได้แผ่ไปถึงดวงตา แม้เขาจะกำลังขอร้องอี๋เฟย แต่กลับ 

มิได้มีท่าทีอย่างผู้มาขอความช่วยเหลือแม้แต่น้อย

อี๋เฟยมองเฟิงเสียวหย่า จากนั้นก็มองเซวียไฉ่ เขาอดคิดไม่ได้... 

 18 คำว่า  “เสียวหย่า” ( ) คือชื่อหมวดหนึ่งในตำรารวมบทกวีซือจิง ตำรารวมบทกวี 

เล่มแรกของชนชาติจีน หมวด  เสียวหย่า  ประกอบด้วยบทกวีทั้งสิ้น  74 บท เนื้อหาส่วนใหญ่ 

ประพันธ์ขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์โจวตะวันตกถึงช่วงต้นราชวงศ์โจวตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นบทกว ี

สะท้อนสภาพความขัดแย้งระหว่างแว่นแคว้นต่าง ๆ ในยุคนั้น และมีบทกวีส่วนน้อยที่เป็นบทลำนำ 

สำหรับใช้ขับในงานเลี้ยงรื่นเริงของชนชั้นปกครอง

 19 เทคนิคการวาดภาพอย่างหนึ่งของจีน เน้นรายละเอียดของภาพ จึงมีลายเส้นที่ละเอียด 

มาก

 20 นิกายเซน นิกายหนึ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แพร่หลายในจีนและญี่ปุ่น

 21 หมายถึง ทะนุถนอมและอ่อนโยนต่อผู้หญิง
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วัตถุรวมกันตามประเภท คนแบ่งแยกตามกลุ่ม มิน่าเล่า สองคนนี้จึงมาอยู่ 
ด้วยกัน หนึ่งจิ้งจอกหนึ่งหมาป่าชัด ๆ คงหารือกันไว้นานแล้วว่าจะจัดการกับ 
ลูกแกะเช่นข้าอย่างไร!

อี๋เฟยเลิกคิ้ว พลันหัวเราะออกมาอย่างพึงพอใจยิ่ง “เจ้าวางแผน 
ทุกอย่างไว้อย่างรอบคอบแล้ว ดูเหมือนข้าจะไม่มีทางเลือกอื่น เช่นนั้น... 
ข้าต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย”

“องค์ชายสามตรงไปตรงมาดังคาด”
อี๋เฟยโบกแขนเสื้อด้วยท่วงท่าสง่างาม “สุราเล่า ยังไม่ได้สุรามาอีกรึ”
“มาแล้วเจ้าค่ะ มาแล้ว...” คนที่ตอบเขาคือหลิ่วซวี่ จากนั้นก็หันไปเร่ง  

“เร็วเข้าสิ อาชิว ใต้เท้าฮวาจื่อรอจนโมโหแล้ว!”
ชิวเจียงเดินก้มหน้านำสุราไปให้อย่างรวดเร็ว
อีเ๋ฟยรบัเหยอืกสรุามา เปดิฝาออกแลว้ดม สหีนา้พลนัยนิดี “สรุาด.ี..”
หลิ่วซวี่ยิ้ม “ใต้เท้าชอบก็ดีแล้วเจ้าค่ะ!”
อี๋ เฟยมองชิวเจียงอย่างประเมิน  “เงินร้อยเหวินซื้อสุราดีเช่นนี้ได้  

สาวใช้น้อยอย่างเจ้านี่เก่งไม่เบาทีเดียว”
หลิ่วซวี่ชิงตอบ “ธุระของใต้เท้า เราย่อมต้องใส่ใจ อีกทั้งหากคนของ 

จวนอัครเสนาบดีไปซื้อสุรา เหลาป่านร้านสุราย่อมต้องขายราคาพิเศษให้  
ไม่กล้าหลอกลวงแน่”

“อย่างนั้นรึ ปกติข้าไปซื้อสุรา ไม่เห็นพวกเขาจะค้าขายด้วยความ 
ซื่อตรงเลย”

หลิ่วซวี่ปิดปาก “คนธรรมดาสามัญ ไหนเลยจะมองเห็นความสูงศักดิ์ 
ของใต้เท้า”

“ช่างรู้จักพูดจริงนะ...” อี๋เฟยแหงนหน้า กรอกสุราใส่ปากรวดเดียว 
หมด หลิว่ซวีต่กตะลงึจนตาเบกิโพลง ขณะกำลงัจะหา้มปราม เซวยีไฉก่ส็ัง่วา่  
“ยกอาหารมา”

หลิ่วซวี่จึงได้แต่ไปยกอาหารมาตั้งโต๊ะ เมื่อหันกลับไปก็เห็นว่าชิวเจียง 
ยังคงยืนนิ่งเป็นท่อนไม้ นางจึงหยิกแขนชิวเจียงทีหนึ่ง

ชิวเจียงจึงต้องไปช่วยหลิ่วซวี่ยกอาหารตั้งโต๊ะ ตอนที่ปลาหลูนึ่งถูกยก 
ไปวางบนโต๊ะซึ่งประกอบขึ้นจากผนังรถม้า เฟิงเสียวหย่าก็มุ่นคิ้วครู่หนึ่ง  
สายตาจ้องตรงมาที่นาง ทำเอานางตกใจจนมือสั่น ตะเกียบสองคู่ร่วงตกพื้น 
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เสียงดังกังวาน
ชิวเจียงรีบก้มลงไปเก็บ “ข้า...ข้าจะนำตะเกียบไปล้าง!”
มือเรียวคู่หนึ่งชิงเก็บตะเกียบขึ้นจากพื้นก่อนนาง อี๋เฟยยิ้มตาหยีมอง 

นางซึ่งยังก้มตัวอยู่ เขาเคาะตะเกียบพลางเอ่ย “ตะเกียบนี่ไม่เลว...เหตุใด 
จึงไม่ใช้ตะเกียบเงินเช่นแต่ก่อนเล่า”

ชิวเจียงอึ้งไปครู่หนึ่ง เอ๋? เมื่อก่อนนี้ใช้ตะเกียบเงินหรือ ไม่มีใคร 
บอกข้าเรื่องนี้เลยนี่นา!

แม้จะไม่ได้เงยหน้า แต่นางก็รับรู้ได้ว่ามีสายตาร้อนแรงคู่หนึ่งจ้องมาที ่
ตัวนางตลอดเวลา นางไม่กล้ายืดตัวขึ้น จึงได้แต่ก้มตัวอยู่เช่นนั้นพลางตอบ 
อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว “คือว่า ปลา...ปลาหลูสดเนื้อนุ่มหอม หากใช้ 
ตะเกียบไผ่ที่เพิ่งผ่าใหม่ปีนี้ จะ...จะเหมาะสมกว่าเจ้าค่ะ”

อี๋เฟยพ่นหัวเราะออกมา หันไปเอ่ยกับเซวียไฉ่ “ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินสิ  
ไยต้องพูดให้มากความ...สาวใช้ของเจ้าคนนี้น่าสนใจนัก”

“ขอบ...ขอบคุณใต้เท้าที่ชม...” ชิวเจียงได้แต่มองหัวรองเท้าตนเอง
อี๋เฟยยื่นตะเกียบไม้ไผ่ที่สกปรกแล้วให้นาง ชิวเจียงรีบยื่นมือไปรับ  

แต่ตะเกียบนั้นกลับเบี่ยงไปแตะที่ใต้คางนาง จากนั้นค่อย  ๆ ดันขึ้น ชิวเจียง 
จึงถูกบังคับให้เงยหน้าขึ้นเช่นนี้เอง

อี๋เฟยยิ้มตาหยีพลางเอ่ย “หน้าตาสะสวยเสียด้วย”
เขาตาบอดรึ ชิวเจียงคิด หน้าตาอย่างข้านี่เรียกว่าสวยได้ด้วยรึ
หลิ่วซวี่ซึ่งยืนอยู่ด้านข้างไม่พอใจดังคาด นางพึมพำ “ใต้เท้าฮวาจื่อ 

ช่างรู้จักถนอมน้ำใจคนจริง ๆ”
ตอนทีช่วิเจยีงเงยหนา้ขึน้นัน้เอง เฟงิเสยีวหยา่กม็องมา สายตาของนาง 

สบประสานกับสายตาของเขาพอดี
มือและเท้าของชิวเจียงพลันเย็นเฉียบ
จบกัน นางคิด
สู้อุตส่าห์หลบหนีมาตั้งนาน สุดท้ายก็หนีไม่พ้นอยู่ดี
เขา...เห็นข้าแล้ว
คนที่นางเรียกว่า “ฟูจวิน” 22 เพียงในนาม เห็นนางเข้าเสียแล้ว

 22 เป็นคำที่ภรรยาใช้เรียกสามีด้วยความเคารพ
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