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	 ปิดแผ่นฟ้า ทุบปฐพี แค่ชื่อเรื่องก็ได้กลิ่นอายที่แปลกไปจากเรื่องอื่น  ๆ  

ที่ผ่านมาของอรุณแล้ว เป็นนิยายย้อนยุคที่มีแนวเรื่องแปลกใหม่ และมีความ 

เข้มข้นน่าติดตาม จนแทบจะเรียกได้ว่าไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเรื่องราว 

จะดำเนินไปในทางไหน โดยมีองค์หญิงผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นตัวเดินเรื่องหลัก  

และราชบุตรเขยผู้มีเบื้องหลังลึกลับ กับแผนการแย่งชิงอำนาจในราชสำนัก  

จนชวนให้อยากติดตามต่อว่าพระและนางจะใช้ความฉลาดและชั้นเชิงในการ 

รับมือกับลับลวงพรางในราชสำนักและเปิดเผยโฉมหน้าศัตรูในคราบมิตร 

ได้อย่างไร

	 ขณะที่การเมืองกำลังห้ำหั่น เรื่องรักก็เต็มไปด้วยอุปสรรค แต่พระนาง 

ของเราเล่มนี้ก็มีความฮาในระดับไม่ธรรมดาเลย องค์หญิงเซียวฉีถังผู้เก่งกาจ  

ชอบวางอำนาจ และเอาแต่ใจ กับราชบุตรเขยซ่งหลางเซิงสุดฉลาดมาดนิ่ง 

ที่ชอบยั่วโมโหด้วยวาจาแดกดันเจ็บ  ๆ  คัน  ๆ รักของทั้งคู่เป็นรักที่ซึมลึก ทำให้ 

เรารู้สึกทั้งรักทั้งขำกับการต่อปากต่อคำของทั้งสอง  สุดท้ายแล้ว ท่ามกลาง 

ความจำเป็นและสถานการณ์ที่บีบบังคับ ทั้งสองจะลงเอยกันอย่างไร ยังเป็น 

เรื่องที่เราต้องเอาใจช่วย

	 สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่การเล่าเรื่องผ่านอารมณ์ขันแบบประชดประชันของ 

ตัวละคร ทำให้แม้จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตึงเครียดและเจือความสะท้อนใจ  

แต่ก็มีมุกตลกเสียดสีแทรกอยู่ตลอดเวลา จนทำให้เรายังหัวเราะได้ทั้ง  ๆ  ที่ 

อยู่ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน ถึงจะสะเทือนใจก็ไม่หน่วงจนเกินไปนัก  

ทุกตัวละครจะค่อย  ๆ  เผยโฉมหน้าของตัวเองออกมา ในที่สุดแล้ว ทุกอย่าง 

จะจบลงด้วยดีหรือเปล่า ผู้อ่านต้องลุ้นและคาดเดาไปพร้อม  ๆ  กับตัวละคร  

เพราะนี่คือจุดที่สนุกที่สุดของเรื่องนี้

สำนักพิมพ์อรุณ

มิถุนายน ๒๕๖๒

คำนำสำนักพิมพ์



“เจ้าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับใบเฟิงหรือไม่ 

เรื่องเล่านั้นบอกว่า คนที่รับใบเฟิงได้ก่อนที่มันจะร่วงลงสู่พื้นดินจะมีความสุข 

หากได้มองใบเฟิงนับร้อยพันปลิวว่อนราวเกล็ดหิมะเริงระบำพร้อมกับคนรัก 

ทั้งสองก็จะไม่มีวันแยกจากกันตลอดกาล”

[
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เหอเฟิงและซวี่ฟัง

นึ่งข้าวเสร็จ ข้าก็ยกชายกระโปรงขึ้นแล้วนั่งลงบนธรณีประตู สายตา 

จบัจอ้งไปยงัทศิทางของทางเขา้หมูบ่า้นอยา่งใจจดใจจอ่ ซวีฟ่งับอกวา่เยน็นีเ้ขาจะซือ้ 

ปลาชงิอวีต๋วัใหญส่องตวัมาตุน๋นำ้แกงใหข้า้ดืม่ ฉลองทีข่า้เพิง่หายดหีลงัจากปว่ยหนกั

จะว่าไปข้าก็รบกวนเขามาได้ระยะหนึ่งแล้ว  นับตั้งแต่ช่วงที่ดอกเถา๑  

บานสะพรั่งของปีนี้ ที่เขาได้ช่วยข้าซึ่งกำลังคิดฆ่าตัวตายตรงริมหน้าผาเอาไว้   

ช่วงเวลาเหล่านั้น ชีวิตช่างไม่เป็นดั่งใจปรารถนา

ข้าคล้ายจะป่วยด้วยโรคประหลาดอย่างหนึ่งคือ เมื่อนอนตื่นขึ้นมาก็มักจะ 

ลืมเลือนสิ้นทุกสิ่ง แม้กระทั่งชื่อแซ่ของตนเอง

ยามนัน้ซวีฟ่งัจะตืน่แตเ่ชา้ตรูท่กุวนั ดว้ยกลวัวา่หากขา้ตืน่ขึน้มากอ่นจะตกใจ 

จนทำอะไรไม่ถูกเพราะความทรงจำที่ว่างเปล่า เขามักเอ่ยคำปลอบโยนซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

ไม่รู้หน่าย แม้ว่าวันต่อมาข้าจะลืมไปจนสิ้นอีกก็ตาม 

สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินไปเป็นระยะเวลายาวนานมากช่วงหนึ่ง จนกระทั่ง 

เช้าตรู่ของวันหนึ่ง ข้าลืมตาขึ้นมาแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่า “ซวี่ฟัง ข้า 

กระหายน้ำ”

เขาอึ้งไปนานครึ่งถ้วยชา๒ กว่าจะลุกไปต้มน้ำ ชักช้าอยู่เป็นนาน มือที่ริน 

๑ ดอกท้อ
๒  วิธีประมาณเวลาคร่าว  ๆ  ของจีนในสมัยโบราณ กล่าวคือช่วงระยะเวลาตั้งแต่รินน้ำชาลงถ้วย  

แล้วค่อย ๆ จิบจนหมด โดยหนึ่งถ้วยชามักอยู่ระหว่าง ๑๐ - ๑๕ นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ทำให้ชาเย็นเร็วหรือช้า  

ดังนั้นครึ่งถ้วยชาจึงอยู่ในระยะเวลาระหว่าง ๕ - ๘ นาที
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น้ำชาก็ยังสั่นระริกไม่หยุด

จากนั้นอาการป่วยของข้าก็ค่อย ๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ แรกเริ่มยังมีหลงลืมบ้าง  

แต่ช่วงที่ผ่านมานี้แม้แต่เรื่องเล็กน้อยหยุมหยิมข้าก็จดจำได้แม่นยำ ซวี่ฟังอารมณ์ 

ดียิ่ง จึงออกจากบ้านไปทำงานหาเงินแต่เช้า

เขาตามใจข้ามากจริง ๆ

นิสัยข้าไม่นับว่าดีนัก บางครั้งก็รังเกียจรังงอนอาหารพื้น ๆ เรียบง่าย ครั้น 

เขาใช้เหรียญทองแดงซื้อเนื้อมาให้ ข้าก็เริ่มบ่นอีกว่าพี่สาวแซ่หวังที่อยู่ข้างบ้าน 

สวมเสื้อผ้าฝ้ายตัวใหม่

น้อยครั้งที่ซวี่ฟังจะรำคาญข้า ยามที่ข้าหาเรื่องทะเลาะอย่างไร้เหตุผล เขา 

มักจะรับฟังอย่างอดทน พยายามทำให้ข้าพอใจ หากทำไม่ได้จริง  ๆ เขาก็จะ 

โอบกอดข้าและหยิบเซียว๓ ไม้ไผ่ขึ้นมาเป่าเอาใจให้ข้าอารมณ์ดี

ข้าเคยถามเขาว่า “เหตุใดถึงได้ดีกับข้าถึงเพียงนี้ หลังจากช่วยข้าแล้วรู้ว่าข้า 

เป็นตัวน่ารำคาญ ทิ้งข้าไปเสียก็สิ้นเรื่อง เดิมเราก็มิได้รู้จักกันอยู่แล้ว”

เขาตอบว่า “เป็นเพราะข้าเบื่อ ๆ น่ะ”

ข้ายกเท้าขึ้นเตะเขาจนร้องโอดโอย เขาเม้มปากมองข้าที่กำลังชอบใจอยู่ 

ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่า “เหอเฟิง เป็นเพราะข้าเข้าใจความเจ็บปวดของคนที่ 

ไร้ความทรงจำดียิ่งกว่าใคร”

เหอเฟิงคือชื่อที่เขาตั้งให้ข้า อันที่จริงซวี่ฟังก็เป็นชื่อที่เขาตั้งให้ตนเองเช่นกัน  

เมื่อหนึ่งปีก่อนตอนที่ผู้ใหญ่บ้านช่วยชีวิตเขาไว้ เขาก็สูญเสียความทรงจำไปแล้ว  

หมอบอกว่าทำได้เพียงรอให้รอยบวมช้ำด้านหลังศีรษะของเขาหายดีเสียก่อน  

จึงจะย้อนนึกเรื่องราวในอดีตได้

แท้จริงแล้ว ใจข้ามิต้องการให้ความทรงจำของเขาฟื้นคืนมาเท่าใดนัก  

ข้ามักจะพูดกับเขาเสมอว่า “ไม่ว่าเจ้ามีอดีตเช่นใด ห้ามเจ้าทิ้งข้าเป็นอันขาด”  

แต่ต่อให้เขาเอ่ยคำมั่นนับร้อยครั้ง ข้าก็ไม่เคยวางใจได้เลยสักครา

...

๓ ขลุ่ยเป่าแนวตั้ง
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ขณะที่กำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อย มือข้างหนึ่งก็ยื่นมาหยิกแก้มข้า หูได้ยิน 

เสียงซวี่ฟังลอยมา “คิดอะไรอยู่ถึงได้น้ำลายไหลยืดออกมาเช่นนี้” ก่อนจะ 

จ้องเขม็งไปยังปลาชิงอวี๋ในมือเขา “เจ้าปลาน้อย แม่ของเจ้าคิดถึงเจ้าจนใจสลาย 

หมดแล้ว”

ข้าผลักเขาแรง ๆ ทีหนึ่ง “เจ้าน่ะสิที่เป็นแม่ของมัน!”

เขายิ้มตาหยี “เจ้าเป็นแม่ของมัน ข้าก็ต้องเป็นพ่อของมันน่ะสิ”

จิตใจข้าเบิกบานขึ้นมาโดยพลัน พยายามฝืนไม่ให้มุมปากขยับยกขึ้น  

แต่กลับกลั้นไว้ไม่อยู่ ซวี่ฟังขยี้หัวของข้าแรง ๆ “ล้างเขียงเอาไว้หรือยัง ข้าจะทำ 

น้ำแกงปลาชิงอวี๋บำรุงร่างกายให้เจ้า”

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝีมือเขาดีหรือเพราะเนื้อปลาสดใหม่ ข้าถึงได้กินเยอะจุใจ 

อย่างที่น้อยครั้งจะเป็นเช่นนี้ ขณะที่เขากำลังล้างจาน ข้ายัดเซียวหยกเลาหนึ่ง 

ให้เขาด้วยท่าทีลึกลับ “ให้เจ้า”

ซวี่ฟังอึ้ง ถามว่า “เอามาจากที่ใด”

“ซื้อมา”

“เจ้าเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากที่ใด”

“...เก็บสะสมเอา”

ซวี่ฟังทำท่าราวกับจะพูดว่า เจ้าหลอกข้าไม่ได้หรอก ข้าจึงเอ่ยด้วยสีหน้า 

กระอักกระอ่วน “ได้เงินมาจากที่ช่วยซักผ้าให้ฟูเหรินของผู้ใหญ่บ้าน”

ในดวงตาเขาพลันเอ่อท้นด้วยความปวดใจ “ข้า ยามนี้ข้ามิอาจมอบชีวิต 

ที่สุขสบายให้แก่เจ้าได้ แต่หาก...”

ข้าถาม “อะไรหรือ”

เขาเงียบไปครู่หนึ่งทว่ากลับไม่ยอมพูดต่อ ทำเพียงดึงมือข้านั่งลงข้างต้นไม ้ 

กล่าวว่า “เช่นนั้นข้าเป่าเซียวให้เจ้าฟังก็แล้วกัน” 

เสยีงเซยีวคอ่ย ๆ ดงัแผว่เปน็จงัหวะ ลมเยน็พดัพลิว้ เสน้ผมสนีลิปลวิสยาย  

แสงตะวันยามสนธยาขับเน้นให้เขาดูเหมือนบุคคลในภาพวาด

ข้าจ้องมองด้วยความหลงใหลอย่างมิอาจห้ามตัวเอง
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ชีวิตผ่านพ้นไปอย่างสงบและสุขใจดังที่คาดหวัง ขณะที่ข้าคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกัน 

เช่นนี้ไปจนแก่เฒ่า ข้าก็เห็นประกาศแปะไว้บนกำแพงหินกลางตลาดเข้าโดยบังเอิญ

ประกาศตามหาคน ผู้ที่ถูกตามหาคือซย่าหยางโหวซื่อจื่อ๔ เนี่ยหราน

ไม่เสียทีที่สกุลเนี่ยเป็นผู้นำของสี่สกุลใหญ่ ภาพวาดบนประกาศจึงวาดได้ 

สมจริง ใครก็ตามที่เคยพบเห็นตัวจริงของซื่อจื่อมาก่อน เกรงว่าคงไม่มีใครที่จำ 

ไม่ได้

ยิ่งไม่ต้องพูดถึงข้าที่อยู่กับเขาตลอดเวลาทั้งเช้าค่ำ

ตอนทีม่าถงึบา้น ซวีฟ่งักำลงัทำอาหารอยูใ่นครวั เสยีงเคลง้คลา้งทีด่งัมาจาก 

ในกระทะทำให้ข้ากลืนคำพูดที่ครุ่นคิดมาตลอดลงท้องไปอีกครั้ง

เขาคือซย่าหยางโหวซื่อจื่อผู้สูงศักดิ์  ต่อให้เขาไม่รังเกียจ แต่มีหรือที่ 

ครอบครัวเขาจะยอมรับหญิงบ้านป่าที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเช่นข้า

ทว่าเรื่องที่ต้องเกิดไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจหลบเลี่ยงได้ เมื่อตื่นขึ้นในเช้า 

วันต่อมา ซวี่ฟังมิได้นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงเช่นที่เคยทำเป็นประจำ

ข้าหาเขาทั่วเรือนด้วยความลนลาน กระนั้นก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของเขา

จนกระทั่งได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวมาจากลานบ้านด้านนอก

ข้าค่อย  ๆ  ย่องไปหยุดอยู่ข้างประตู มองปราดเดียวก็เห็นกลุ่มคนคุกเข่า 

อยู่ในลานบ้านด้วยสีหน้าหวั่นเกรง ซวี่ฟังยืนตระหง่านอย่างสง่างามอยู่ตรงนั้น  

น้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่ทรงอำนาจ “กลับไปให้หมด”

ผู้อาวุโสที่เป็นผู้นำกล่าวอย่างขลาดกลัว “ซื่อจื่อ โหวเยีย๕  และฟูเหริน 

ต่างก็ตามหาท่านมาตลอด ยังมีฟูเหรินน้อย นางเองก็...”

ซวี่ฟังเหลือบมองเขาด้วยสายตาเย็นชา ข้าไม่เคยเห็นสีหน้าเช่นนี้ของเขา 

มาก่อน มองจากมุมของข้าคล้ายว่าเขากำลังเดือดดาล “หากข้าไม่กลับ พวกเจ้า 

จะคุมตัวข้ากลับไปให้ได้อย่างนั้นรึ”

๔ “ซือ่จือ่” คอืคำเรยีกบตุรชายทีจ่ะสบืทอดบรรดาศกัดิต์อ่จากผูเ้ปน็บดิา ในทีน่ีค้อืบตุรชายทีจ่ะสบืทอด 

บรรดาศักดิ์โหวของผู้เป็นบิดา
๕ ๑ ใน ๖ บรรดาศกัดิส์ำคญัของจนี เรยีงลำดบัจากสงูไปตำ่คอื หวงั กง โหว ปัว๋ จือ่ หนาน คำวา่  

“เยีย” ใช้ลงท้ายเพื่อแสดงความเคารพยกย่อง
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คนเหล่านั้นพากันเงียบเป็นจักจั่นเดือนหนาว๖ ในทันใด ต่างเอาศีรษะโขก 

พื้นพลางเอ่ยวิงวอน ซวี่ฟังสะบัดแขนเสื้อด้วยท่าทีหงุดหงิดไม่น้อย “ช่างเถิด  

อีกสองสามวันข้าจะกลับไปขออภัยท่านพ่อที่สุยหยางเอง”

จนกระทั่งคนกลุ่มนั้นจากไป ซวี่ฟังจึงได้หันกลับมา ครั้นเห็นข้ายืนอยู่ 

ข้างประตู เขาก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงตกใจ “เหอเฟิง เจ้าตื่นแล้วหรือ” 

ข้าจ้องเขาเขม็ง “เจ้าฟื้นคืนความทรงจำของเนี่ยหรานได้ตั้งแต่เมื่อใด”

สีหน้าของซวี่ฟังเปลี่ยนไปเล็กน้อย “เจ้ารู้หมดแล้วหรือ เจ้า...”

ข้าตัดบทคำพูดเขา “เจ้ามีภรรยาแล้ว?”

ซวี่ฟังพูดไม่ออก

นำ้ตาของขา้ไหลรนิลงมาอยา่งกลัน้ไมอ่ยู ่ “เจา้จะกลบัไปอยูก่บันาง?” ซวีฟ่งั 

เดินเข้ามากุมมือข้า ข้าสะบัดออกทันที “อยากกลับก็กลับไปเสีย ข้าไม่ต้องการ 

ให้เจ้ามาสงสาร”

ซวี่ฟังไม่สนใจการดิ้นรนของข้า เขาออกแรงกอดรัดข้าไว้แน่น เอ่ยอย่าง 

รอ้นรน “เหอเฟงิ ขา้จะไมต่อ้งการเจา้ไดอ้ยา่งไร...นาง ขา้กบันางยงัไมไ่ดก้ราบไหว ้

ฟ้าดินกันอย่างเป็นทางการ ดังนั้นเจ้า เจ้าอย่าหาเรื่องข้าสิ”

ข้ายกมือสั่นเทาขยี้ดวงตา ซวี่ฟังจุมพิตซับน้ำตาให้ข้า “เหอเฟิง ข้าไม่ชอบ 

นาง ข้าจะกลับไปบอกท่านพ่อว่าคนที่ข้าต้องการแต่งงานด้วยคือเจ้า หากพวกเขา 

ไม่ยินยอม ข้าก็จะพาเจ้าหนีไปด้วยกัน ฟ้าดินกว้างใหญ่ มีหรือจะหาที่สร้างบ้าน 

ของเราเองไม่ได้”

ดวงตาเป็นประกายสดใสของเขามองมาที่ข้า ข้าร้องไห้อยู่พักใหญ่จึงได้ 

คลายสะอื้น “เจ้าห้ามโกหกข้านะ”

ได้ยินข้าพูดเช่นนี้ เขาจึงปลดเซียวหยกที่เหน็บเอวออกมาวางบนมือข้า  

กล่าวว่า “หากใจข้าแปรผัน เจ้าก็ใช้เซียวหยกนี้ตีหัวข้าแรง ๆ เลย ดีหรือไม่”

ข้าลูบเซียวหยก ทำปากยื่นเอ่ยว่า “เช่นนั้นก็สบายเจ้าน่ะสิ” 

๖ เป็นสำนวน หมายถึง เงียบกริบด้วยความหวาดกลัว เปรียบเสมือนจักจั่นที่จะเงียบสนิท ไม่ส่งเสียง 

ร้องระงมในฤดูหนาว
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ซวีฟ่งัถอืโอกาสอุม้ขา้ขึน้มาแลว้หมนุหลายรอบ หมนุไปหวัเราะไป ชัว่ขณะนัน้ 

ข้าเข้าใจไปจริง ๆ ว่า ไม่ว่าเขาคือซวี่ฟังหรือเนี่ยหราน เขาก็จะรักและเอ็นดูข้าเช่นนี้ 

ไปตลอดกาล

สามวันหลังจากนั้น เราก็เดินทางไปยังสุยหยาง

ซวี่ฟังเช่ารถม้าคันหนึ่ง ข้าบ่นไปตลอดทางที่เขาเสียเงินเสียทองไปมากมาย  

เขาเองก็เหมือนจะรู้ว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นไปหน่อย “หากท่านพ่อบังคับให้ข้า 

แต่งงานกับคนอื่นให้ได้  ก่อนจะหนีตามกันไป  ข้าต้องขโมยเครื่องประดับ 

ของท่านแม่มาสักหน่อย เช่นนี้ยามที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ห่างไกลจะได้สบาย”

ข้าได้ยินเขาพูดเช่นนี้กลับรู้สึกไม่ค่อยชอบใจเท่าใดนัก  “ท่านพ่อเจ้า 

ชอบแม่นางผู้นั้นมากเลยหรือ”

ซวี่ฟังส่ายหน้า “ช่วงหลายปีมานี้ พระพลานามัยของหวงตี้ไม่แข็งแรง  

องค์ไท่จื่อ๗ ก็ยังทรงพระเยาว์ องค์หญิงเซียงอี๋ทรงคอยช่วยเหลือด้านการปกครอง  

สถานการณใ์นราชสำนกัอาจเกดิการเปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่ ขา้เปน็ซือ่จือ่ของเนีย่โหว  

นางเป็นบุตรีของจ้าวโสวฝู่๘ หากตระกูลเนี่ยและตระกูลจ้าวสามารถแต่งงาน 

เชื่อมสัมพันธ์ได้ เช่นนั้น...”

ขา้ไมส่นใจเรือ่งเหลา่นี้ ถามเพยีงวา่ “พวกเจา้เปน็เหมยเขยีวมา้ไมไ้ผ่๙ หรอื”

ซวี่ฟังรีบปฏิเสธ “ข้าเห็นนางเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้น”

“ตอนที่เจ้าเพิ่งช่วยข้ากลับมา เจ้าก็บอกกับคนอื่นว่าข้าคือน้องสาวของเจ้า 

เช่นกัน”

ซวี่ฟังกล่าวหนักแน่น “บอกตามตรง ครั้งแรกที่เห็นเจ้า ข้าก็หลงใหล 

ในความงามของเจ้าทันที หาไม่แล้วหากเจ้าคิดจะกระโดดหน้าผาก็กระโดดไปสิ  

เกี่ยวอะไรกับข้าด้วย”

ข้าทุบเขาหนึ่งหมัดจนรถม้าโคลง

๗ เรียกตำแหน่งรัชทายาท
๘ “โสวฝู่” คือตำแหน่งหัวหน้าขุนนาง เทียบเท่าอัครมหาเสนาบดี
๙ เรียกหญิงชายที่รักใคร่ผูกพัน เติบโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก หวานใจวัยเด็ก เป็นต้น
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เมื่อมาถึงสุยหยาง ซวี่ฟังพาข้ามาพักในห้องหนึ่งของเรือนแรม เขาเปลี่ยน 

มาสวมชุดนักปราชญ์สะอาดสะอ้าน มอบเงินทั้งหมดไว้ที่ข้า บอกให้ข้ารอเขา 

อยู่ในเรือนแรมหนึ่งคืน จะได้อยู่หรือไป พรุ่งนี้จะกลับมาบอกให้ข้ารู้

นับตั้งแต่ที่ข้าสูญเสียความทรงจำก็ไม่เคยต้องนอนคนเดียวมาก่อน จึงคว้า 

ชายแขนเสือ้ของเขาไว ้ ไมย่อมใหเ้ขาจากไป แลว้บอกวา่มสิูใ้หข้า้ตามไปดว้ย ซวีฟ่งั 

กล่าวว่าเขาไม่มีทางยอมให้ข้าได้รับอันตรายแม้แต่เส้นผม เขาไม่อาจรับประกัน 

ได้ว่าหากจู่ ๆ บุ่มบ่ามพาข้ากลับจวนไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้น

ข้านั่งลงอย่างกล้ำกลืนฝืนใจ ซวี่ฟังรินน้ำชาให้ข้าถ้วยหนึ่ง เอ่ยด้วยรอยยิ้ม  

“หากพรุง่นีข้า้มไิดก้ลบัมา เจา้กไ็มต่อ้งกลวั ขา้อาจถกูทา่นพอ่กกัตวัไว้ อยา่งไรเสยี 

ข้าย่อมต้องหาวิธีพาเจ้าหนีไปด้วยกันให้ได้ หากเขาพบตัวเจ้า เกรงว่าจะส่งคนมา 

พูดเกลี้ยกล่อม เจ้าเพียงฟังผ่านหูก็พอ ห้ามทำเหมือนสตรีอ่อนแอในบทละคร 

ที่จากไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่บอกไม่กล่าวเล่า”

ในที่สุดข้าก็ปล่อยชายแขนเสื้อของเขา “ตกลง เช่นนั้นข้าจะตอแยเจ้า 

ให้ถึงที่สุดเลย”

เขาจุมพิตติ่งหูของข้า “ไม่ต้องกลัวนะ ข้าจะอยู่กับเจ้า เหอเฟิง”

ภายหลังทุกครั้งที่ถึงยามค่ำคืน ข้ามักหวนนึกถึงความทรงจำช่วงนั้นเป็นประจำ  

เสียใจและเสียดายนับครั้งไม่ถ้วนที่เหตุใดคืนนั้นจึงปล่อยให้เขาจากไป

ซวี่ฟังมิได้กลับมาหาข้าอีกเลย

ข้ารออยู่ที่เรือนแรมสองวัน นึกว่าเขาถูกบิดากักบริเวณจริง  ๆ  จึงแสร้งไป 

เดินผ่านหน้าจวนสกุลเนี่ยบ่อย  ๆ จนกระทั่งวันหนึ่งข้าเห็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่ง 

สวมชุดคลุมยาวสีฟ้าเดินออกมาจากในจวน

เขาเกล้าผมเป็นมวยสูงสวมกวน๑๐ สง่างามหล่อเหลาอย่างที่สุด ข้างกายเขา 

มหีญงิสาวหนา้ตางามลำ้เดนิคลอ้งแขนออกมา เขายา่งกา้วอยา่งเนบิชา้ราวกบักลวัวา่ 

๑๐  เครื่องประดับศีรษะชนิดหนึ่ง ใช้สวมครอบบนศีรษะ ทำหน้าที่เหมือนกับเกี้ยวครอบมวยผม  

มีลักษณะรูปทรงหลากหลายแบบ ใช้บอกสถานะ ยศถาบรรดาศักดิ์ และลำดับชั้นทางสังคมของผู้สวมใส่ได้
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หากเดินเร็วไปจะทำให้นางสะดุดหกล้ม

นั่นคือซวี่ฟัง

ข้ามิได้ร่ำไห ้ มิได้พุ่งเข้าไปหาพวกเขา ยามนั้นข้ายังคิดในแง่ดีว่าซวี่ฟังเพียง 

แสดงละครให้บิดาเขาดูเท่านั้น

ข้าเดินตามพวกเขาไปพักใหญ ่ จนกระทั่งหญิงผู้นั้นเข้าไปเลือกเสื้อผ้าในร้าน  

ข้าจึงหาโอกาสเดินเข้าไปขวางซวี่ฟังไว้

เขาเหน็ขา้โผลม่ากะทนัหนั สหีนา้ฉายแววฉงนสนเทห่์ ขา้ถามเขาวา่ “ซวีฟ่งั  

เหตุใดเจ้าจึงไม่มาหาข้า”

เขาทำสีหน้าคล้ายไม่เข้าใจ “เกรงว่าแม่นางคงจำคนผิดแล้ว” กล่าวจบ 

ก็หมุนกายหมายจากไป

จำคนผิดแล้ว? ข้าขวางเขาไว้ด้วยไม่เชื่อหูตนเอง “ซวี่ฟัง เจ้าว่าอะไรนะ  

เจ้าอย่าแกล้งข้าเช่นนี้สิ!”

ซวี่ฟังก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวด้วยท่าทีระแวดระวัง “ผู้น้อยมิใช่คนที่แม่นาง 

ต้องการตามหา ข้าแซ่เนี่ย” ข้าร้อนใจจนลิ้นพันกันไปหมด “ข้ารู้ว่าเจ้าแซ่เนี่ย  

เจ้าคือเนี่ยหราน แล้วก็คือซวี่ฟังอย่างไรเล่า...”

บางทีอาจเพราะข้าตื่นเต้นเกินไป จึงทำให้คนไม่น้อยที่สัญจรผ่านพากัน 

หยุดเท้าหันมามอง ซวี่ฟังสลัดมือข้าทิ้งแล้วคำรามเบา  ๆ  ว่า “แม่นางโปรดระวัง 

กิริยาด้วย”

ข้ายืนอึ้งไปทันที

ซวี่ฟังเขาไม่เคยใช้น้ำเสียงเช่นนี้พูดกับข้า

เวลานี้หญิงผู้นั้นเดินออกมาจากในร้านขายเสื้อผ้า นางหันมามองข้าอย่าง 

ไม่ใส่ใจ เอ่ยถามซวี่ฟัง “พี่หราน นางคือใครหรือ”

เขาปรายตามองข้าด้วยสายตาเย็นชาผาดหนึ่ง ก่อนจะหันไปเอ่ยกับหญิงสาว 

ผู้นั้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน “ข้าไม่รู้จัก” 

หัวใจที่สั่นไหวพลันเย็นเยียบ ความหวาดกลัวและความอ่อนแอแผ่ซ่าน 

ไปทั่วกาย

พลนันกึขึน้มาไดว้า่ กอ่นหนา้นีม้คีรัง้หนึง่ขา้แสรง้ทำเปน็ไมรู่จ้กัซวีฟ่งั ทำเอา 
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เขาร้อนใจเจียนคลั่ง ภายหลังข้ากลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ เขาจึงรู้ว่าถูกข้าหลอกเข้าแล้ว  

ทำเอาเขาเคืองจนไม่สนใจข้าเป็นครึ่งค่อนวัน

มาคราวนี้...กลับกลายเป็นเขาที่ลืมข้า

ข้าคาดหวังอย่างยิ่งยวดให้จู่  ๆ  เขาก็หัวเราะตัวงอ แล้วพูดว่า นี่ เจ้า 

ถูกหลอกแล้ว

แต่ข้ารู้ดีว่าไม่มีทางเป็นเช่นนั้น

ข้ามองสีหน้าเขา เย็นชา ห่างเหิน ทั้งยังแฝงด้วยความดูแคลน

นั่นมิใช่สีหน้าที่ซวี่ฟังใช้มองเหอเฟิง นั่นคือสีหน้าของเนี่ยหราน เนี่ยหราน 

ที่ข้าไม่รู้จัก

เขาลืมข้าไปแล้วจริง ๆ 

ขา้มองแผน่หลงัของเขา คดิเพยีงวา่ หากยอมใหท้กุอยา่งจบลงงา่ยดายเชน่นี ้ 

ข้าก็ไม่ใช่เหอเฟิงแล้ว

ซวี่ฟังไม่เคยปล่อยให้เหอเฟิงได้รับความไม่เป็นธรรม ถ้าเช่นนั้นเหอเฟิง 

ที่ไม่มีซวี่ฟังคอยปกป้องก็ย่อมไม่มีทางปล่อยให้ตนเองได้รับความไม่เป็นธรรม 

แม้สักกระผีกเด็ดขาด 

มือของข้าค่อย ๆ กำเป็นหมัดแน่น ตะโกนเรียกซวี่ฟัง “คุณชายเนี่ย”

เขาและหญิงผู้นั้นหันกลับมามองพร้อมกัน ซวี่ฟังมุ่นคิ้วแน่น “แม่นาง  

ผู้น้อยบอกแล้วว่า...”

ข้ายกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วกล่าวว่า “หนึ่งปี ความทรงจำตลอดหนึ่งปีมานี้  

คุณชายเนี่ยยังพอจำได้หรือไม่”

เขาอึ้งงันไป จากนั้นใบหน้าก็เปลี่ยนสี “แม่นางกล่าวเช่นนี้หมายความว่า 

อย่างไร”

“คุณชายเนี่ยเข้าใจความหมายของข้าดีอยู่แล้ว”

ซวี่ฟังมองข้าด้วยสีหน้าสนเท่ห์ ขณะที่กำลังจะพูดอะไรบางอย่าง หญิงสาว 

ข้างกายเขากลับเอ่ยแทรกขึ้นมาก่อน “พูดเหลวไหลอะไรของเจ้า พี่หรานได้รับ 

บาดเจ็บสาหัส หมดสติไปหนึ่งปีเต็ม จะเอาความทรงจำมาจากที่ใด”

น้ำเสียงแหลมที่แสร้งดัดให้ฟังไร้เดียงสาของนางรบกวนความคิดของข้าอยา่ง 



10

ปิดแผ่นฟ้า ทุบปฐพ ี ๑

รุนแรง ข้าจำต้องมองประเมินนางใหม่อย่างอดไม่ได้ “แม่นางคือจ้าวเยียนหราน  

บุตรีของจ้าวโสวฝู่ใช่หรือไม่”

นางจ้องข้าด้วยความแปลกใจ “เจ้าคือ...”

“เมื่อครู่เจ้าบอกว่าคุณชายเนี่ยหมดสติไปหนึ่งปี เช่นนั้นเจ้าไม่รู้หรือว่า 

คนทั่วไปหากหมดสติไม่ตื่นหนึ่งปีเต็ม เส้นลมปราณจะเคลื่อนไหวไม่สะดวก  

ใบหน้าซูบเซียว เดินเหินไม่คล่อง” ข้าจ้องนางเขม็ง “เจ้าคิดว่าด้วยสภาพของ 

คุณชายเนี่ยยามนี้เหมือนคนที่หมดสติไปหนึ่งปีเต็มหรือ”

จ้าวเยียนหรานพูดไม่ออกทันที ไม่รู้ว่าควรจะโต้เถียงเช่นไร ขณะที่ข้านึกว่า 

เรื่องราวจะดำเนินมาถึงจุดพลิกผัน ซวี่ฟังกลับตัดบทข้าด้วยน้ำเสียงทุ้มหนัก 

แฝงความโกรธเกรี้ยว “พอได้แล้ว หากมิใช่เพราะเยียนหรานดูแลข้าเป็นอย่างดี  

มีหรือที่ข้าจะฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ ความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับนาง มีหรือจะยอมให้ 

คนนอกเช่นเจ้ามายุแยง แม่นาง ไม่ว่าใครก็ตามที่ส่งเจ้ามา ไม่ว่าจะมีเจตนา 

ขัดขวางงานแต่งงานของข้าหรือมีเจตนาอื่น หากยังเอ่ยวาจาสร้างความตระหนก 

ให้ผู้อื่น ก็อย่าหาว่าข้ารังแกผู้หญิง!”

เขาทิ้งถ้อยคำนี้ไว้ก่อนจะหมุนตัวพาจ้าวเยียนหรานจากไปโดยไม่แม้แต่ 

จะเหลียวหลังกลับมามองข้า

ข้ายืนนิ่งงันอยู่บนถนนที่มีผู้คนสัญจรไปมา ปล่อยให้คนเหล่านั้นชี้มือชี้ไม้ 

วิพากษ์วิจารณ์

อันที่จริงพวกเขาพูดว่าอะไร ข้าฟังไม่เข้าหูแม้แต่น้อย

ในสมองขา้มเีพยีงถอ้ยคำสดุทา้ยของซวีฟ่งัดงัซำ้ไปมา ราวกบัมมีดีแหลมคม 

นับไม่ถ้วนทิ่มแทงลงมากลางใจข้าครั้งแล้วครั้งเล่า

ข้าคิดถึงซวี่ฟังในอดีตเหลือเกิน ข้าอยากพูดกับเขาสักคำ

ข้าอยากบอกว่า ซวี่ฟัง ข้าพยายามเต็มที่แล้วจริง  ๆ  ที่จะไม่ให้คนอื่น 

มาทำร้ายข้า

แต่น่าเสียดายที่คนผู้นั้นก็คือเจ้า

เช่นนั้นแล้ว ต่อให้เป็นเหอเฟิงที่ไม่กลัวฟ้าไม่เกรงดิน ก็ยังมีเพียงใจแต่ 

ไร้กำลัง
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ข้าใช้น้ำตาอาบหน้าต่างน้ำอยู่ในเรือนแรมสองวัน

แน่นอนว่าเมื่อร้องไห้จนเหนื่อยข้าก็หยุดพัก พอท้องหิวก็กินข้าว กินอิ่ม 

ก็นอนหลับ ส่วนที่บอกว่าใช้น้ำตาอาบหน้านั้นคือช่วงเวลาที่นอกเหนือจากการ 

ใช้ชีวิตปกติ

แต่นั่นมิได้หมายความว่าข้าเสียใจไม่มากพอ อันที่จริงคืนนั้นข้าเจ็บปวด 

รวดร้าวจนใจแทบแตกสลายจริง ๆ ครั้นคิดไม่ตกก็ปิดประตูห้อง ปลดสายคาดเอว 

โยนพาดขื่อหมายผูกคอตาย

ทว่าขื่อดันพังลงมาเสียก่อน

หลังจากนั้นต่อให้ข้าอธิบายปากเปียกปากแฉะ พยายามโทษวัสดุทำคานไม้ 

ที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงใด เจ้าของเรือนแรมก็ยังจะให้ข้าชดใช้ด้วยเงินอีกสามตำลึง 

เงิน๑๑ เห็นได้ชัดว่าเขาคิดว่าข้าตัวหนักเกินไป

ข้าร้าวรานปานจะขาดใจ คิดว่าในเมื่อโถแตกไปแล้วก็ถือโอกาสโยนให้มัน 

แตกละเอียด๑๒ ไปเลย ข้าจึงใช้เงินก้อนโตหมดไปกับการจับจ่ายค่าอาหาร

หากสุดท้ายต้องตายก็ขอตายเป็นผีที่กินอิ่มจนท้องแตก

ใครจะรู้ว่า แม้เรือนแรมแห่งนี้จะไม่ใหญ่โตแข็งแรง ทว่ากลับมีอาหาร 

เลิศรส กินไปกินมาจนลืมไปแล้วว่าตนเองอยากไปพบยมบาล รอจนคิดขึ้นได้  

ข้าก็ข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังมาแล้ว สติเริ่มกลับมาเป็นปกติ

ข้าอดทีจ่ะถามตัวเองไมไ่ด้ว่า เหตใุดเมือ่เกิดความคิดวูว่ามจะต้องฆา่ตวัตาย 

เสมอ แม้จะจำไม่ได้แล้วว่าปีก่อนข้าคิดจะกระโดดหน้าผาด้วยเหตุอันใด แต่ 

การแขวนคอตายอย่างเงียบเชียบอยู่ในเรือนแรมย่อมเป็นการกระทำที่โง่เขลา 

เป็นแน่แท้

การตายนั้นสำคัญดุจเขาไท่ซาน หากตายด้วยวิธีที่ไม่โดดเด่นพอ ชีวิต 

ก็ไร้ความหมายสิ้นดี

ข้าครุ่นคิดว่าหากจะตายก็ควรพลีชีพให้ครึกโครมกันไปทั้งบาง เป็นต้นว่า  

๑๑ ๑ ก้วนเหรียญสำริด (พวงเหรียญทองแดง) เท่ากับ ๑ ตำลึงเงิน ๑๐ ตำลึงเงินเท่ากับ ๑ ตำลึงทอง
๑๒  เป็นสำนวน อุปมาว่า เมื่อพบข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือความล้มเหลว แทนที่จะแก้ไข  

ก็ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นไป หรือทำให้มันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม
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ไปผูกคอตายในงานแต่งของเนี่ยจ้าวสองตระกูล

คิดมาถึงตรงนี้ข้าก็หลั่งน้ำตาอาบหน้าอีกครั้ง

ข้าคิดถึงซวี่ฟังขนาดนี้ คิดว่าควรจะตายเพื่อเขาเช่นไรดี แต่เขากลับกำลัง 

จะแต่งงานกับผู้หญิงอีกคน

หนึ่งปีก่อน การแต่งงานของพวกเขาเกิดเหตุไม่คาดฝัน หนึ่งปีให้หลัง  

พวกเขาจัดงานแต่งกันใหม่อีกครั้ง  หนึ่งปีที่ เว้นว่างไปบางทีเขาอาจไม่สนใจ  

แต่สำหรับข้าแล้ว ช่วงเวลาเหล่านั้นกลับเปี่ยมล้นไปด้วยความทรงจำ

ข้ารู้สึกว่าตนเองจะนั่งรอความตายอยู่เช่นนี้ไม่ได ้ ควรจะสร้างความฮึกเหิม 

เพื่อไปชิงคนรักของตนคืนมา นั่งอยู่ในเรือนแรมเฉย  ๆ  ย่อมไม่ทำให้ตายได้  

แต่อย่างน้อยหากไปชิงคนรักคืน ก็อาจได้บรรลุความมุ่งมาดเดิมที่จะได้พลีชีพ 

อย่างอาจหาญและสมศักดิ์ศรียิ่ง

ประการแรก ข้าไม่มีเทียบเชิญ ไม่สามารถเดินอาด  ๆ  เข้าไปในงานได้  

ประการที่สอง ข้าไม่มีวรยุทธ์ ไม่มีความสามารถที่จะบุกฝ่าเข้าไปอย่างราบรื่น 

ไร้สิ่งกีดขวาง สุดท้ายคือกำแพงที่โอบล้อมจวนตระกูลเนี่ยนั้นสูงนัก หากเอา 

บันไดพาดเพื่อปีนขึ้นไปแล้วค่อยกระโดดลงมา ข้าก็คงตายเสียก่อนโดยที่ยัง 

ไม่ทันคว้าความสำเร็จเสียด้วยซ้ำ

คิดไปคิดมาข้าก็ล้มเลิกความคิดที่ออกจะมุทะลุเหล่านี้ นัดซวี่ฟังออกมา 

พูดคุยกันดี ๆ น่าจะแน่นอนกว่า

แต่จะนัดเขาออกมาอย่างไร นี่คือปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง หากมีเวลามากพอ  

บางทีข้าคงคิดหาวิธีที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างตามตอแยเขาไปเรื่อย  ๆ หรือไม่ 

ก็สะกดรอยตามเขาไปทั้งวัน เสียดายก็แต่มะรืนนี้พวกเขาก็จะแต่งงานกันแล้ว

ข้าจึงเขียนจดหมายสองฉบับ

ฉวยโอกาสตอนที่จ้าวเยียนหรานออกมาเดินเล่น ใช้ถังหูหลุ๑๓  หลอกล่อ 

เด็กน้อยคนหนึ่งให้นำจดหมายฉบับหนึ่งไปส่งให้จ้าวเยียนหราน

๑๓ พุทราเคลือบน้ำตาล เป็นขนมกินเล่นชนิดหนึ่งของคนจีนทางตอนเหนือ ปัจจุบันถังหูหลุทำจากผลไม้ 

หลากหลายชนิดนำมาเคลือบน้ำตาล
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ตามหลักโดยทั่วไป ในเวลาเช่นนี้เมื่อจ้าวเยียนหรานอ่านจดหมายแล้ว 

ควรจะต้องถามว่า น้องชาย ใครเอาจดหมายนี้มาให้เจ้า และเด็กคนนั้นก็จะ 

ส่ายหน้าบอกว่าไม่รู้ก่อนจะวิ่งหายไป ใครจะรู้ว่านางเพียงเหลือบมองจดหมายนั้น 

ปราดเดียว ค่อย  ๆ  คลี่ยิ้มเบิกบาน ทั้งยังยื่นหนึ่งตำลึงเงินให้เด็กชายเป็นรางวัล  

ทำให้ข้าตกตะลึงอย่างยิ่ง

ยังดีที่หลังจากนางเปิดจดหมายออกอ่าน ใบหน้าพลันเปลี่ยนสี ก่อนจะ 

เหลียวซ้ายแลขวาด้วยความตกใจ สุดท้ายจึงยกชายกระโปรงขึ้นแล้วรีบวิ่งจากไป

นี่ต่างหากจึงจะเป็นปฏิกิริยาของคนปกติ

ข้าสะพายห่อสัมภาระไว้บนบ่า เดินออกมาจากในซอยตันแล้วเริ่มเตร็ดเตร่ 

ไปตามถนนสองรอบ  กระทั่งเดินมาถึงหน้าจวนสกุลเนี่ย  จึงส่งจดหมายอีก 

ฉบับหนึ่งให้ทหารยามที่เฝ้าประตู ทั้งยังยัดเงินก้อนที่แย่งมาจากเด็กชายคนนั้น 

ให้เขาไปด้วย ทำทุกอย่างเสร็จสิ้น จึงไปตามสถานที่นัดหมายด้วยความพึงพอใจ

สถานที่นัดหมายคือป่าไผ่แถบชานเมือง คนที่นัดมาพบคือจ้าวเยียนหราน

ที่นัดนางมาหาใช่เพราะข้าถูกซวี่ฟังทอดทิ้งจึงเปลี่ยนใจไปรักผู้อื่น เพราะ 

ต่อให้ข้าเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นจริง คนผู้นั้นก็ไม่ใช่นาง แม้จำต้องยอมรับว่า 

นางเป็นโฉมสะคราญคนหนึ่งก็ตาม

ยามนี้สาวงามเดินอยู่ท่ามกลางป่าไผ่เพียงลำพัง เรือนร่างอรชรอ้อนแอ้นนั้น 

ถูกลมพัดมาปะทะจนสั่นสะท้าน  เห็นได้ชัดว่าบอบบางจนมิอาจต้านแรงลม  

ข้าเดินเข้าไปใกล้นางอย่างเงียบงัน แล้วกล่าวอย่างสนิทชิดเชื้อ “แม่นางจ้าว 

สวมเสื้อผ้าบางเช่นนี้ ระวังจะเจ็บไข้เอาได้”

จ้าวเยียนหรานเห็นว่าคนที่มาเป็นข้าจึงถอยห่างออกไปสองก้าว “เจ้า...ไย 

จึงเพิ่งมาเอาป่านนี้”

ดูทีนางคงจะหงุดหงิดที่ข้าไม่รักษาเวลา ข้าจึงกล่าวขออภัย “ระหว่างทาง 

ประสบเหตุถ่วงเวลาให้ล่าช้า ลำบากแม่นางจ้าวให้ต้องรอนานแล้ว” 

นางเริ่มเหลียวซ้ายแลขวาด้วยท่าทีตื่นตระหนกอีกครั้ง กระทั่งแน่ใจว่า 

ที่นี่มีเพียงเราสองคนจริง  ๆ  จึงล้วงจดหมายฉบับนั้นที่ข้ามอบให้นางออกมาจาก 
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ในแขนเสื้อ เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันถาม “เหตุใดต้องเขียนจดหมายนี้ด้วยลายมือของ 

พี่หราน”

ข้าอึ้งงัน มิน่าเล่าตอนที่นางเห็นจดหมายจึงได้เผยสีหน้าเช่นนั้นออกมา  

เจ้าคงจะนึกสินะว่านี่คือจดหมายที่พี่หรานของเจ้าเป็นผู้เขียนให้ ข้ายกยิ้ม “ข้า 

กับเขาเคยสนิทแนบชิดกันจนไม่มีช่องว่าง เพียงเขียนอักษรลายมือเขา มีอันใด 

ให้ต้องแปลกใจ”

จ้าวเยียนหรานจ้องหน้าข้าด้วยสายตาเดือดดาล “ต่อให้เจ้าพูดเช่นนี้ เขา 

ก็ไม่เชื่อเจ้าอยู่ดี”

“ในเมื่อแม่นางจ้าวมาแล้ว ย่อมเพราะกังวลว่ากระดาษจะห่อไฟไม่อยู่๑๔”  

ข้าแบมืออย่างไม่แยแส “หากเจ้าไม่กลัว ไยเราจะต้องพูดคุยกันอีก”

นางลังเลชั่วครู่ก่อนจะหยิบตั๋วเงินปึกหนึ่งออกมายัดใส่มือข้า “หนึ่งพัน 

ตำลึง ไม่ขาดแม้แต่เหวิน๑๕ เดียว ของเล่า”

ข้าพลันพูดไม่ออก อดทอดถอนใจด้วยความสังเวชมิได้ คุณหนูผู้นี้ 

ไร้เดียงสาเกินไปหรือไม่ ถึงได้ไม่เข้าใจแม้แต่หลักการ  “ยื่นหมูยื่นแมว” ข้า 

ปลดห่อสัมภาระลง เหลือบมองด้านหลังนางแวบหนึ่งแล้วเอ่ยถามอย่างระมัดระวัง  

“ไม่ทราบว่าวรยุทธ์ของแม่นางจ้าวเป็นเช่นไร”

จ้าวเยียนหรานค่อย  ๆ  หันกลับมาจากที่มองตามสายตาข้า แล้วเอ่ยด้วย 

น้ำเสียงหวาดกลัวเล็กน้อย “ข้า...ข้าไม่รู้วรยุทธ์ มีอะไรหรือ”

ข้าผ่อนลมหายใจ ก่อนจะหยิบเชือกป่านออกมาจากในถุงสัมภาระด้วย 

ความสงบ “เช่นนั้นก็ดี”

จ้าวเยียนหรานจ้องเขม็งมาที่เชือกป่านเส้นนั้นด้วยอาการตกตะลึงอ้าปากค้าง  

พูดกระอึกกระอักว่า “เจ้า...เจ้าจะทำอะไร!”

“วางใจเถอะ ข้าเองก็ไม่รู้วรยุทธ์เช่นกัน...”

๑๔ เป็นสำนวน หมายถึง ความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิด ช้าเร็วย่อมมีผู้รู้ ตรงกับสำนวนไทย  

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด
๑๕ หรืออีแปะ คือหน่วยเงินเหรียญสำริด (เหรียญที่มีรู) ที่มีค่าน้อยที่สุดในสมัยโบราณ โดย ๑,๐๐๐  

เหวิน เท่ากับ ๑ ก้วนเหรียญสำริด
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นางระบายลมหายใจออกมา

เพียงแต่ข้ายังพูดไม่จบ “แต่ข้าแรงเยอะ หากสู้กันก็น่าจะเอาชนะเจ้าได้”

“...”

รอจนข้ารวบมือทั้งคู่ของนางไพล่หลังแล้วมัดจนแน่นหนาแล้ว นางจึงได้ 

ก่นด่าจนเหนื่อย “หากเส้นผมข้าขาดไปแม้เพียงเส้นเดียว พี่หรานไม่มีทางละเว้น 

เจ้าแน่”

ข้าโน้มกายลงไปดึงเส้นผมนางออกมาหนึ่งเส้น “เช่นนั้นก็เอาผมเส้นนี้ 

ไปให้พี่หรานของเจ้าดู ให้เขาปวดใจเล่นดีหรือไม่”

นางคงไม่เคยเจอโจรลักพาตัวเช่นข้ามาก่อน จึงจนคำพูดเป็นนาน ท่าที 

เปราะบางเชน่นัน้เหน็แลว้ชา่งนา่เวทนาจบัใจ ขา้ถอนหายใจเฮอืกใหญ ่ “ขา้ไมท่ำรา้ย 

เจ้าหรอก เพียงแค่มีบางเรื่องที่อยากพูดต่อหน้าเขา” หยุดไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยต่อ  

“อันที่จริงเจ้าเองก็น่าจะรู้จักข้ามิใช่หรือ และเจ้าก็น่าจะรู้ว่า…เหตุใดเขาถึงลืมข้า”

นางเบือนหน้าหนีเงียบ  ๆ มิได้ตอบรับ คล้ายกำลังเสียใจ ข้าคิดว่าตน 

เดาออกว่าเหตุใดนางจึงเสียใจ แต่ข้ากลับไม่ยินดีจะคิดต่อให้มากความ

ตอนที่ซวี่ฟังมาถึงเป็นยามที่ดวงจันทร์ลอยสูงแล้ว เมื่อเขาเห็นพวกเรา ดวงตา 

สีนิลคู่นั้นเจือด้วยความโกรธเกรี้ยว “เจ้าเป็นใครกันแน่!”

ข้าอึ้งงันไปครู่ใหญ่กว่าจะเข้าใจว่าเขากำลังพูดกับข้า เมื่อครู่เป็นเพราะ 

จ้าวเยียนหรานพูดมาก ข้าจึงใช้ผ้าอุดปากนางไปเรียบร้อยแล้ว เวลานี้จึงทำให้ 

ดูเหมือนนางถูกจับตัวจริง  ๆ  ข้าจึงถือโอกาสหยิบกริชที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อ 

ออกมาแนบข้างลำคอนาง “หากเจ้าเข้ามาใกล้อีกก้าวเดียวก็อย่าโทษว่าดาบกระบี่ 

ไม่มีตา”

เขามองข้าด้วยสายตาเย็นเยียบ ในที่สุดก็ยอมถอยออกไปหนึ่งก้าว “เจ้า 

ต้องการอะไร”

มิได้ต้องการอะไร แค่อยากพูดคุยกับเจ้าดี ๆ เท่านั้น ซวี่ฟัง

ข้าไม่ได้กล่าวออกไปเช่นนั้น แต่โยนจดหมายที่เขียนให้จ้าวเยียนหราน 

ให้เขา “เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดนางจึงมาที่นี่ เพราะข้าบอกนางว่าข้ามีหลักฐานตอนที่ 
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เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเฉินจยาเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีแผ่นประกาศที่ 

ซย่าหยางโหวใช้ตามหาเจ้าในวันนั้น  ต้องการนำสิ่งเหล่านี้มาแลกกับตั๋วเงิน 

หนึ่งพันตำลึง” ข้าสะบัดตั๋วเงินออกมาตรงหน้าเขา “เจ้าเห็นหรือไม่ นางให้ข้า 

จริง ๆ”

ซวี่ฟังมุ่นคิ้วมองจดหมายและประกาศแผ่นนั้น “เจ้า...”

“จุดประสงค์ของข้าคือบอกความจริงกับเจ้า แม้ข้าจะไม่รู้ว่าเหตุใดเพียง 

ชั่วข้ามคืน เจ้าถึงได้ลืมเรื่องราวตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่ข้า...ไม่ต้องการให้เจ้า 

ต้องถูกจับแต่งงานกับนางทั้งที่ไม่รู้ความจริงเช่นนี้”

จา้วเยยีนหรานสา่ยหนา้อยา่งหมดหนทาง ทัง้กลวัวา่จะถกูกรชิบาดจนไดแ้ผล  

จึงได้แต่ส่งสายตาที่มีน้ำตาคลอหน่วย ร้องเสียงอู้อี้ในลำคออย่างน่าสงสาร

เนิ่นนานกว่าซวี่ฟังจะวางจดหมายนั้นลง แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ฟังไม่ออก 

ว่าอยู่ในอารมณ์ใด “แม่นางต้องการบอกเรื่องใดกับข้า บอกข้าว่าหนึ่งปีมานี้ 

ข้าเปลี่ยนไปเป็นอีกคน? แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องอันใดกับการที่ข้าจะแต่งงานกับนาง 

ด้วย”

ข้าเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่อยากเชื่อ  “เจ้า...เจ้าไม่สงสัยหรือว่าหนึ่งปีมานี้ 

เกิดเรื่องอะไรขึ้น เจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อเจ้าผ่านเรื่องเหล่านั้นมาแล้ว เจ้าจะยัง... 

ยินดีแต่งงานกับนางอีกหรือไม่”

ภายใต้แสงจันทร์สลัวราง ซวี่ฟังมองข้าตาไม่กะพริบ “หรือแม่นางจะบอก 

ว่าหนึ่งปีมานี้ข้าเปลี่ยนใจไปรักคนอื่น”

หัวใจของข้าบีบรัดแน่น

“เดิมข้ากับเยียนหรานก็มีสัญญาว่าจะแต่งงานกันอยู่แล้ว หากเป็นเช่นที่ 

แม่นางพูดจริง  นั่นมิเท่ากับข้าเป็นชายใจโลเลหรือ ในเมื่อสวรรค์ให้ข้าลืม 

ความทรงจำช่วงนี้ไป เหตุใดข้ายังต้องดึงดันพยายามจะจำมันให้ได้ด้วย ในเมื่อ 

เยียนหรานคอยดูแลข้า ไม่เคยทอดทิ้งไปไหน ข้าก็ควรดีต่อนางด้วยใจจริง  

มิใช่หรือ”

มิใช่หรือ

ข้าเห็นจ้าวเยียนหรานน้ำตาไหลพราก
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ที่แท้ข้าก็ผิดมาตั้งแต่ต้น วันนั้นคู่นกยวนยาง๑๖ ชะตารันทดอย่างพวกเขา 

ถูกบีบให้ต้องพรากจากกัน ข้าต่างหากที่ฉกฉวยจังหวะเข้ามาแทรกกลาง ยามนี้ 

พวกเขาใกล้จะได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกัน กลับเป็นข้าอีกที่เข้ามาทำให้ทุกอย่าง 

วุ่นวาย

ข้าเม้มปากแน่น ข่มกลั้นไม่ให้ตนเองร้องไห้ออกมา ซวี่ฟังจ้องเขม็งมายัง 

มือข้างที่ถือกริชของข้า “ยังไม่ปล่อยนางอีก!”

ข้าไม่ได้ปล่อยมือ ข้ายังคง...ไม่ยอมแพ้ แต่ว่า...ยังจะมีหนทางใดอีกเล่า

วันนั้นซวี่ฟังกำชับข้าว่าห้ามจากไปเงียบ  ๆ โดยเด็ดขาด ยามนี้หากไม่จากไป  

แล้ว...ข้ายังจะทำอะไรได้อีก

แม้แต่เอ่ยลากับเขาดี ๆ ข้าก็ยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำ

ข้าปลดเซียวหยกที่เหน็บเอวออกมา มองหน้าเขา “เจ้าเล่นให้ข้าฟังสักเพลง 

ได้หรือไม่”

เขากล่าวอย่างเย็นชา “เจ้ายังคิดจะเล่นลูกไม้อะไรอีก”

ข้าโยนเซียวหยกไปที่ข้างเท้าเขา “เพลงนั้นชื่อว่า  สายลมอุ่น๑๗ และจันทรา  

เจ้าเป่าจบ ข้าจะปล่อยแม่นางจ้าวไป”

“ข้าไม่เคยได้ยินชื่อเพลงนี้มาก่อน”

นั่นสินะ สายลมอุ่นและจันทรา  คือเพลงที่ซวี่ฟังแต่งให้เหอเฟิง เขาลืม 

ซวี่ฟังไปแล้ว แล้วจะจำบทเพลงนี้ได้อย่างไร

เขาเคยบอกว่าหากเขามีใจเป็นอื่นก็ให้ข้าใช้เซียวหยกนี้ตีหัวเขาแรง ๆ 

ทว่าสุดท้ายข้าก็หักใจทำไม่ลง ได้แต่กล่าวว่า “เช่นนั้นข้าจะร้องหนึ่งท่อน  

เจ้าเป่าหนึ่งท่อน ดีหรือไม่”

เขามิได้ปฏิเสธ เพื่อปกป้องจ้าวเยียนหรานแล้ว มีหรือที่เขาจะกล้าปฏิเสธ

๑๖  เป็ดแมนดาริน ชาวจีนนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคู่รัก เนื่องจากธรรมชาติของเป็ดแมนดารินที่จะ 

อยู่กับคู่ของมันตลอดชีวิต หากตัวใดตัวหนึ่งตาย อีกตัวก็จะตรอมใจตาย 
๑๗  ซวี่เฟิงเหอเย่ว์  คำว่า สายลมอุ่น มาจากอักษร  “ซวี่” ที่แปลว่า อบอุ่น และ  “เฟิง”  

ที่แปลว่า สายลม ในอีกนัยหนึ่งคือ “ซวี่เฟิง” คำนี้ คือการนำชื่อของซวี่ฟังและเหอเฟิงมารวมกัน
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ป่าไผ่ภายใต้แสงจันทร์ หญิงสาวคนหนึ่งครวญเพลงในลำคอเบา  ๆ ชายหนุ่ม 

คนหนึ่งเป่าเซียวท่ามกลางผืนป่า ภาพเช่นนี้ช่างงดงามยิ่งนัก เหมือนเมื่อครั้งที่ 

เหอเฟิงกับซวี่ฟังอยู่ด้วยกันในชนบท

ท่วงทำนองและท่วงท่าในขณะเป่า ลักษณะที่สุขุมอ่อนโยน เขาคือซวี่ฟัง 

ที่ข้าชื่นชอบมากที่สุด

ทว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพลวงตา เป็นข้าที่ไปแย่งของคนอื่นมา

ข้าพลันร้องต่อไม่ออก เสียงเซียวแผ่วพลิ้วจึงหยุดชะงักไปกลางคัน ซวี่ฟัง 

ยังคงค้างอยู่ในท่าจรดเซียวเป่า สีหน้าเรียบเฉยของเขาพลันเปลี่ยนไป “แม่นาง... 

มีใจให้ข้าใช่หรือไม่”

ข้าอึ้งงัน

เขาจ้องมองข้านิ่ง ใบหน้านั้นเผยให้เห็นสีหน้าที่ข้าคุ้นเคยอย่างเลือนราง  

“เคยมีใจให้ข้าในอดีตเมื่อหนึ่งปีก่อน?”

ข้าตัวสั่นเทาอย่างคนทำอะไรไม่ถูก “เจ้า...เจ้าคิดอะไรออกแล้วหรือ”

ขณะที่ข้าก้าวออกไปครึ่งก้าว หมายจะขยับเข้าไปใกล้เขา เบื้องหน้ากลับ 

มีเงาดำวูบผ่าน ไหล่ของข้าถูกฝ่ามือหนึ่งฟาดลงมาอย่างแรง พริบตานั้นข้าคล้าย 

จะได้ยินเสียงของบางอย่างแตกหัก ส่วนซวี่ฟังก็คว้าจ้าวเยียนหรานออกห่างตัวข้า 

ไปไกลหลายก้าวแล้ว

ผืนหญ้าส่ายสะบัดตามแรงลม ข้าเซล้มพับลงไป มือกุมหน้าอกตนเอง 

ด้วยความงงงัน อดแปลกใจไม่ได้ว่าเหตุใดทั้ง  ๆ  ที่ฝ่ามือนี้ฟาดลงบนหัวไหล่  

แต่ความเจ็บปวดรวดร้าวราวถูกฉีกกระชากกลับเกิดขึ้นที่หัวใจ

ซวีฟ่งัแกเ้ชอืกทีม่ดัจา้วเยยีนหรานออก หลงัจากแนใ่จวา่นางไมไ่ดร้บับาดเจบ็  

เขาจึงหันมาเอ่ยกับข้าว่า “เจ้ารู้หรือไม่ว่าการลักพาตัวบุตรีของโสวฝู่มีโทษสถานใด”

ข้ามิได้ตอบคำ เวลานี้ไม่ว่าโทษอะไรก็ไม่สำคัญอีกแล้ว

เนิ่นนานเขาจึงกล่าวว่า “เจ้าไปซะ”

จ้าวเยียนหรานเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงตกใจ “พี่หราน ท่านจะปล่อยนางไป 

ง่าย ๆ เช่นนี้หรือ”

เขาไม่ได้ตอบนาง แต่หันมาเอ่ยกับข้าอีกครั้ง “เจ้าไปซะ”
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ข้ายังคงไม่อาจเดินจากไปได้

ชั่วขณะถัดมา เบื้องหน้าข้าปรากฏแสงสีขาวพร่าตา

เพียงเสี้ยวอึดใจ ไม่รู้ว่าเหตุใดจู่ ๆ รอบด้านจึงมีคนชุดดำถือดาบปรากฏกาย 

ขึ้นมามากมาย เป้าหมายของพวกเขาคือซวี่ฟัง คนชุดดำกลุ่มนี้ผ่านการฝึกฝน 

มาอย่างดี ดาบแคบและยาวในมือกวัดแกว่งอย่างคล่องแคล่วชำนาญ แม้ซวี่ฟัง 

จะมีฝีมือไม่ธรรมดา แต่ขณะที่เขาจู่โจมอีกฝ่ายกลับยังต้องแบ่งสมาธิมาปกป้อง 

จ้าวเยียนหรานด้วย จึงทำให้เขาเพลี่ยงพล้ำตกเป็นรอง

อาจเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเห็นว่าซวี่ฟังลงมือกับข้า จึงเข้าใจว่าจ้าว- 

เยียนหรานมีค่าพอให้คุกคาม ดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจข้าที่นั่งอยู่ที่พื้น แต่ละ 

กระบวนท่าล้วนบีบคั้นเข้าหานาง เวลาเช่นนี้หากข้าฉวยโอกาสหนีไป คงไม่มีใคร 

คิดไล่ตามข้าแน่นอน

น่าเสียดายที่ข้ากลับทำเรื่องโง่เขลาอีกครั้ง

เมื่อคนชุดดำผู้หนึ่งที่มีแผลเป็นอัปลักษณ์ที่คิ้วหันปลายลูกศรไปยังซวี่ฟัง  

ข้าก็กระโจนเอาตัวเข้าขวางโดยพลัน และข้า...ก็รับลูกธนูแทนเขาได้สำเร็จ

ในเวลาเช่นนี้ ปกติแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะต้องเป็นว่าข้าตัวอ่อนยวบทับ 

ลงไปบนแผ่นหลังของเขา ส่วนเขาก็ต้องหันกลับมาประคองข้าด้วยอาการตกตะลึง

เหตุใดเจ้าจึงทำเช่นนี้... 

เพราะว่าข้าชอบเจ้า... 

เจ้า...เจ้าทำเช่นนี้ไปเพื่ออะไรกัน... 

เจ้าไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะ จากนี้ไปจงใช้ชีวิตอยู่กับแม่นางจ้าวอย่าง 

มีความสุข อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า...

ไม่! เหอเฟิง! ข้าจำทุกอย่างได้แล้ว เจ้าอย่าตายนะ...จากนั้นข้าก็ตาย 

อยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างเป็นสุข

ทว่าละครนำมาจากชีวิตจริง แต่ชีวิตจริงมิใช่ละคร

ขณะที่ข้ารู้สึกถึงหัวธนูแหลมคมแทงทะลุเข้ามา  ร่างของซวี่ฟังที่บุกไป 

ข้างหน้าโดยไม่ห่วงความปลอดภัยของตนเองกำลังโอบประคองจ้าวเยียนหรานไว้ 

ในอ้อมแขนพร้อมกับเบี่ยงหลบคมดาบที่ฟาดฟันลงมาอย่างรวดเร็ว
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เขาไม่สังเกตเห็นแม้แต่น้อยว่าข้ารับลูกธนูแทนเขา สุดท้ายแล้วในใจเขา 

ก็มีเพียงจ้าวเยียนหรานเท่านั้น

ข้าไม่รู้ว่าลูกธนูดอกนั้นแทงทะลุแผ่นหลังข้าจนเป็นรูโบ๋ไปแล้วหรือไม่  

เพียงแต่เมื่อความปวดร้าวแสนสาหัสจากปลายลูกศรแหลมคมแผ่ซ่านไปทั่วร่าง  

ความเจ็บปวดบนกายกลับเทียบไม่ได้กับความร้าวรานในหัวใจ

น่าเสียดายจริง ๆ ที่ไม่ตายไปทันที

คนชุดดำไม่อยากจะเชื่อว่าบนโลกนี้ยังมีคนโง่ที่ยอมรับลูกธนูแทนคนอื่น 

อย่างข้าอยู่อีก ที่สำคัญคือรับลูกธนูแทนเขาแล้วยังถูกเขามองข้าม คนชุดดำเอง 

ก็คงรู้สึกว่าคนอย่างข้าตายไปก็ไม่มีอะไรให้ต้องเสียดาย จึงฟาดดาบลงมาหมาย 

จะช่วยจบชีวิตนี้แทนข้า ใครจะรู้ว่าทันทีที่เสียงเคร้งดังขึ้นครั้งหนึ่ง ดาบนั้น 

กลับถูกซวี่ฟังรับไว้ได้

เขาไม่รู้ว่าข้าถูกยิง จึงหันมาตะโกนว่า “พวกเจ้ารีบหนีไปซะ!”

ข้าเจ็บปวดจนพูดอะไรไม่ออกอยู่นาน ส่วนจ้าวเยียนหรานก็ตกใจจนแข้งขา 

อ่อน แล้วแบบนี้จะหนีไปได้อย่างไร

คนชุดดำดาหน้ากันเข้ามาราวกระแสน้ำ ซวี่ฟังตวัดดาบฟาดฟันพลางกล่าว  

“ไป!”

ข้าเห็นสีหน้าร้อนรนของเขา เรี่ยวแรงที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ใดทำให้ข้ายกมือเช็ด 

คราบเลือดที่ไหลรินออกมาตรงมุมปาก ออกแรงยันร่างตัวเองให้ลุกขึ้นแล้วลาก 

จ้าวเยียนหรานวิ่งหนีไปทางหน้าผาด้วยกัน

ข้าคิดว่าข้าคงเสียสติไปแล้วจริง  ๆ แม้แต่ตนเองยังเอาตัวไม่รอด กลับยัง 

ไปสนใจนาง แต่ก็ยังคิดอีกว่าทำเช่นนี้อาจมิได้เสียสติเท่าใดนัก เพราะอย่างน้อย 

ยังพอนึกขึ้นได้ว่าเบื้องล่างหน้าผาคือแม่น้ำกว้างใหญ่สายหนึ่ง บางทีอาจยังพอ 

มีโอกาสรอด

ความเจ็บปวดที่แผ่นหลังลุกลามไปอย่างรวดเร็ว ข้าก้าวไปข้างหน้าอย่าง 

ยากลำบาก ไม่รู้ว่าขณะถัดมาจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงจนตายไปหรือไม่ จู่  ๆ  ก็ได้ยิน 

เสียงจ้าวเยียนหรานถามขึ้นอย่างแผ่วเบาราวเส้นไหมเล็กละเอียด “ทำไมเจ้า... 

ถึงต้องรับลูกธนูแทนเขา”
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ริมฝีปากของนางขาวซีด “เห็นชัดว่าเขาจำเจ้าไม่ได้แล้ว”

ข้าหันกลับไปมองข้างหลัง เท้ายังคงไต่ขึ้นไปยังขอบผาไม่หยุด ครั้นเห็นว่า 

ซวี่ฟังกำลังถอยร่นมาทางนี้ทีละก้าว ข้าจึงตอบจ้าวเยียนหรานเสียงเบา “สักวันหนึ่ง 

เขาต้องจำข้าได้ แค่คิดเช่นนี้ ข้าก็มีความสุขมากแล้ว” ลำคอคล้ายมีก้อนแข็ง  ๆ  

จุกอยู่ “กระโดดลงไปเถิด เขาว่ายน้ำเก่งมาก ต้องช่วยเจ้าได้แน่นอน”

ชั่วขณะที่กระโดดลงจากหน้าผา ข้าได้ยินซวี่ฟังร้องเรียกชื่อจ้าวเยียนหราน 

เสียงหลง

ข้าหลับตาลง วิงวอนสวรรค์ให้ทุกอย่างจบสิ้นลงตรงนี้เถิด

ไม่รู้ว่าลอยตัวอยู่ในน้ำที่เย็นเยียบมานานเท่าไร ก่อนที่ข้าจะได้ยินเสียง 

อันคุ้นเคย “จับแน่น ๆ!”

สงสัยว่าตนเองคงหูฝาด ข้าพยายามลืมตาขึ้นอย่างยากลำบาก ไม่คิดว่า 

จะได้เห็นซวี่ฟังจริง ๆ

ข้าปลาบปลื้มใจราวกับคนบ้า คิดว่าต่อให้เวลานี้ต้องตายก็คุ้มค่าแล้ว แต่ 

ชั่วพริบตากลับมองเห็นเขากอดจ้าวเยียนหรานไว้แนบอก

จับแน่น ๆ ไม่ได้พูดกับข้า แต่พูดกับจ้าวเยียนหราน

เขาพูดอีกว่า “ไม่ต้องกลัวนะ ข้าจะอยู่กับเจ้า เยียนหราน”

ไม่ต้องกลัวนะ ข้าจะอยู่กับเจ้า เหอเฟิง

น้ำเสียงเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยน ถ้อยคำเดียวกันไม่มีแตกต่าง ดังอึงอล 

อยู่ในหู เวียนวนอยู่ในใจ

จ้าวเยียนหรานกำแขนเสื้อของข้าไว้แน่น นางเอ่ยว่า “นาง นางถูกยิง...”

“อ้อ?” ซวี่ฟังถึงเพิ่งจะหันมามองข้า ดวงตาสีนิลนั้นเย็นเยียบ “แม่นาง 

รู้ว่าจะเอาชีวิตไม่รอดเลยคิดจะดึงเยียนหรานให้ตายตามไปด้วยอย่างนั้นหรือ  

ใจคอช่างโหดเหี้ยมอำมหิตเสียจริง!”

โหดเหี้ยมอำมหิต? ซวี่ฟังเขา...เขากำลังพูดถึงอะไร

จู่  ๆ  ข้าก็รู้สึกว่าร่างกายถูกกระแสน้ำซัดสาดอย่างรุนแรง ซวี่ฟังเกาะหินผา 

เอาไว้แน่น ตะโกนบอกจ้าวเยียนหรานด้วยท่าทางที่กินแรงสุดขีด “น้ำไหลเชี่ยว 
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เกินไป หากเจ้ายังไม่ปล่อยนาง เราจะตายกันหมด...”

จ้าวเยียนหรานใกล้จะจับข้าไม่อยู่เต็มที “พี่หราน เราจะปล่อยให้นางตาย 

ไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้นะ...” 

ข้อมือข้าพลันถูกบีบแน่น ในช่วงเวลาคับขัน ซวี่ฟังเอื้อมมือมาคว้าข้าเอาไว ้ 

ก่อนจะเอ่ยอย่างโหดร้าย “ข้าช่วยเจ้าเพราะเห็นแก่เยียนหราน”

เงาภูเขาทับซ้อนกันจนมองเห็นไม่ชัด ในดวงตาเต็มไปด้วยม่านน้ำพร่ามัว  

ข้าเดาว่าหากเขาหันมาเห็นคงนึกว่าข้าซาบซึ้งใจจนน้ำหูน้ำตาไหล

เรื่องมาถึงตอนนี้ ในที่สุดข้าก็ได้รู้ว่าเหตุใดสวรรค์ถึงมัวลีลาไม่ให้ข้าขาดใจ 

ตายไปเสียที นั่นเพราะต้องการให้ข้าเข้าใจทุกอย่างจนแจ่มแจ้ง ต้องการทุบทำลาย 

ความฝันของข้าให้แหลกละเอียด

พลังชีวิตหดหายไปทีละน้อยอย่างมิอาจควบคุม เรื่องราวในอดีตดั่งโคม 

ม้าวิ่ง๑๘ ที่หมุนวนไม่หยุด เดี๋ยวผลุบเดี๋ยวโผล่

ขา้รูส้กึเหมอืนตนเองเปน็ปลาทีถ่กูเบด็เกีย่วเอาไวแ้นน่ ไดแ้ตอ่า้ปากพะงาบ ๆ   

เจียนตาย ต่อให้พยายามเงยหน้าขึ้นเพียงใด พยายามฝืนลืมตามากเท่าใด ไม่ว่า 

อย่างไรก็มิอาจเอาคนสองคนมาทับซ้อนกันได้

ข้าค่อย  ๆ  ยกมือข้างที่ว่างขึ้นมา ไม่ได้ยื่นไปหาเขา แต่เอื้อมไปจับลูกธนู 

ที่ปักคาแผ่นหลัง เลือดไหลทะลักลงมาตามง่ามนิ้ว ข้ากระชับลูกธนูแน่นขึ้น 

เรื่อย  ๆ  ก่อนจะใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีกระชากมันออกมา บางทีอาจเป็นเพราะข้า 

เคลื่อนไหวรุนแรงเกินไป หรืออาจเป็นเพราะการกระทำนี้ทำให้เลือดพุ่งทะลัก  

ซวี่ฟังจึงยืนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้น “เจ้า...”

สุดท้ายข้าก็ไม่กล้าบอกเขาว่าลูกธนูดอกนี้ข้าเป็นคนรับมันแทนเขา ข้ากลัว 

เขาจะเอ่ยเหยียดหยันที่หญิงใจดำอำมหิตเช่นข้าพูดจาเพ้อเจ้อเหลวไหล  วาจา 

ทำนองนี้ เพียงประโยคเดียวก็มากพอจะทำให้ข้าแหลกสลายเป็นเถ้าธุลี

๑๘  โคมที่มีแกนหมุนตรงกลาง  บนตัวแกนติดภาพกระดาษซึ่งมักเป็นรูปคนขี่ม้า  ด้านบนแกน 

มีลักษณะเป็นกังหัน เมื่อจุดเทียน ความร้อนจะทำให้กังหันหมุน ทำให้ภาพที่ติดแกนกระดาษหมุนไปด้วย  

มักนำมาใช้เปรียบเทียบถึงสิ่งที่เปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ขาดสาย
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นำ้ตาทีเ่ออ่คลอทำใหส้ายตาขา้พรา่มวั สายลมพดัพาเสยีงของจา้วเยยีนหราน 

ดังลอยมา ข้าได้ยินไม่ชัดแม้แต่คำเดียว อันที่จริงข้ากลัวตายยิ่งนัก แม้ว่า 

ข้ามักจะเอาแต่ใจจนไม่สนว่าตนเองจะเป็นหรือตาย แต่นั่นเป็นเพราะข้าคิดว่า 

ซวี่ฟังจะอยู่ข้างกายข้าตลอดไป

ข้าได้ยินเสียงตนเองพูดเบา  ๆ  ว่า “คุณชายเนี่ย  เมื่อครู่ เจ้าถามข้าว่า  

ข้ามีใจให้เจ้าใช่หรือไม่ ตอนนี้ข้าจะบอกเจ้า

“เปล่าเลย...

“คนผู้นั้นที่ข้าชอบ ชื่อว่าซวี่ฟัง”

ชั่วขณะที่ปลายแหลมของลูกธนูแทงลงไปยังแขนของเขาข้างที่จับข้าเอาไว้  

ประจวบเหมาะกับที่คลื่นใหญ่กระแทกเข้ามาพอดี ทุกสิ่งที่หนักอึ้งถ่วงอยู่ในใจ 

ราวกับสลายหายไปในพริบตานั้น

การฆ่าตัวตายครั้งนี้คงจะไม่ล้มเหลวอีกกระมัง

ดียิ่ง เช่นนี้ข้าก็จะได้ไปหาซวี่ฟังแล้ว

ซวี่ฟังคนที่เจ็บปวดราวใจจะขาดเพียงเห็นเหอเฟิงถูกเข็มทิ่ม ซวี่ฟังคนที่ดี 

กับเหอเฟิงที่สุดบนโลกนี้

ผืนป่าเขียวขจีกรุ่นกลิ่นหอมสะอาด กิ่งหลิ่วเรียวยาวห้อยระย้า

ได้เห็นทิวทัศน์งดงามเช่นนี้ก็หมายความว่าข้ายังไม่ตาย

สวรรค์เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็กลั่นแกล้งข้า ทรมานให้ข้าจะเป็นจะตาย สุดท้าย 

ก็มอบความเมตตาครั้งใหญ่โดยเหลือชีวิตให้แก่ข้า

ข้าลอยตามน้ำมาชนกับเรือไม้ของหมอคนหนึ่งที่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำ  

หลงัจากทีเ่ขาชว่ยใหข้า้ฟืน้ขึน้มากอ็ธบิายใหข้า้ฟงัวา่ “เจา้มนีำ้ทว่มปอด ขา้ตอ้งใชว้ธิ ี

ฝังเข็มเก้าวัฏจักรมาขับน้ำออก เลือดของเจ้าไหลพุ่งราวกับน้ำพุ โชคดีที่ข้าได้รับ 

สืบทอดวิชาลับการห้ามโลหิตมาจากตระกูล...” อันที่จริงแล้วคำพูดของเขามีแต่ 

วาจาไร้สาระ พูดให้ง่าย ๆ คือวิชาแพทย์ของเขาเหนือชั้น มีใจเมตตากรุณาสมกับ 

ที่เป็นหมอ

หมอผูม้ฝีมีอืลำ้เลศิจติใจดงีามผูน้ีแ้ซโ่จว สว่นชือ่นัน้ใหต้ายอยา่งไรกไ็มย่อม 
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บอก ข้าเห็นว่าเขาเองก็อายุมากแล้วคงมีเรื่องลำบากใจที่พูดไม่ได้จึงคร้านจะ 

ซักไซ้ไล่เลียง เขาบอกว่าเขาล่องเรือเล็กนี้ขึ้นเหนือเดินทางไปยังเมืองหลวง เพื่อไป 

ให้ทันสอบเข้าสำนักแพทย์หลวง

เดิมนี่เป็นเรื่องที่ดีมากแท้  ๆ แต่เขาดันพร่ำบ่นถึงความเสียอกเสียใจใน 

ความผิดพลาดของตนเองมาตลอดทาง ข้าเพียงถามไปสองคำเพราะปากว่าง  

เขากลับพูดจ้อว่าเสียแรงที่ตนมีพรสวรรค์ด้านการแพทย์โดดเด่นเป็นหนึ่งเดียว 

ในใต้หล้า แต่กลับถูกบีบให้ต้องตกอยู่ท่ามกลางการช่วงชิงชื่อเสียงจอมปลอม 

ตามกระแสแห่งโลกีย์ ละอายใจต่อวิชาความรู้ที่ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทยิ่งนัก

เดิมข้าไม่อยากเอ่ยวาจาโจมตีเขา แต่ครั้นเห็นว่าเขาเอาแต่ยกยอตนเอง  

จึงอดไม่ได้ที่จะค้านกลับไป “หากท่านผู้เฒ่ามีความสามารถจริง สำนักแพทย์หลวง 

ย่อมต้องเป็นฝ่ายมาอ้อนวอนท่านเองมิใช่หรือ”

เขาหนวดกระดิก ถลึงตาใส่ ปากก็ด่าโฉงเฉง “ต่อให้วิชาแพทย์ของข้า 

ผู้เฒ่าสูงส่งเพียงใด แต่ไม่เคยได้รักษาบุคคลยิ่งใหญ่ แล้วจะเอาชื่อเสียงมาจาก 

ที่ไหน อุตส่าห์ช่วยเด็กน้อยเช่นเจ้าให้กลับมาจากประตูผีได้ก็ดันไม่มีใครรู้เห็น  

สุดท้ายแล้วที่ช่วยไปก็เสียเปล่า”

ท่านช่วยข้าเสียเปล่าจริง ๆ นั่นแหละ

ข้ามิใช่บุคคลยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วสี่สมุทร และเขาเองก็มิใช่คนใจดี 

มีเมตตาที่เปิดสถานพักพิงให้คนยากไร้ เมื่อเรือเทียบท่า เราจึงแยกย้ายกันไป 

ทางใครทางมัน

ก่อนหน้านี้เขาพึมพำมาตลอดทางว่าตนเองไม่มีค่าเดินทาง กระทั่งได้รับ 

เงินจากข้าเป็นค่ารักษาแล้ว เขาก็กำชับให้ข้ารีบกลับบ้านด้วยท่าทีกระปรี้กระเปร่า  

ส่วนตัวเองก็รีบเดินทางไปร่วมสอบแพทย์

ข้าไม่รู้จริง ๆ ว่าจะหาบ้านของตนเองเจอได้ที่ใด ข้าเคยยกคนผู้หนึ่งเป็นโลก 

ทั้งโลกของข้า ทว่าจนกระทั่งยามที่เขาหลงลืมข้าไปนั้น ข้าจึงค้นพบว่า แท้แล้ว 

ฟ้าดินกว้างใหญ่ กลับไม่มีสถานที่ใดที่เป็นของข้า 

ข้าเร่ร่อนไปตลอดทางด้วยเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง ไม่กินไม่ดื่ม ครุ่นคิดด้วย 

สีหน้าเลื่อนลอย ที่แท้จุดจบของชีวิตข้าคือต้องนอนตายข้างถนน
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ความเป็นจริงได้พิสูจน์ให้เห็น ข้าไม่ตายด้วยการกระโดดหน้าผา ไม่ตายด้วยการ 

แขวนคอ ไม่ตายด้วยการถูกลูกธนูปักหลัง ไม่ตายด้วยกระแสน้ำเชี่ยวกราก  

แน่นอนว่าข้าย่อมไม่ตายด้วยความหิวโหยและความหนาวเหน็บ

ขณะที่ข้าเดินตัวลอยครึ่งผีครึ่งคนผ่านแผงวางเข่งนึ่งขายเปาจึ๑๙ และหัน 

ไปจ้องลุงเจ้าของแผงพร้อมกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ ภาพที่ข้าคิดไว้ในใจก็คือ 

เมื่อเขาเห็นว่าข้าคือคนตัวเปล่าเล่าเปลือยจะต้องโบกมือไล่ข้าไปไกล  ๆ  แน่นอน  

คาดไม่ถึงว่าลุงคนขายกลับยัดเปาจึสองลูกใส่มือข้า  “แม่นางน้อยหนีออกมา 

เที่ยวนอกบ้านละสิ รีบกลับไปเถิด ประเดี๋ยวคนที่บ้านจะเป็นห่วงเอานะ”

เมื่อข้านั่งกอดเข่าตัวสั่นสะท้านท่ามกลางสายลมหนาวเหน็บด้วยความ 

ระทมทกุขแ์ละคดิวา่คงไมไ่ดเ้หน็แสงตะวนัในวนัพรุง่อกีแลว้ กลบับงัเอญิมหีญงิชรา 

คนหนึ่งที่ผ่านมาตักน้ำลากข้าเข้าไปผิงไฟในบ้านนาง ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ไม่ยอม 

ให้ข้านอนหนาวอยู่ข้างนอก

ทุกครั้งที่ประสบช่วงเวลาเช่นนี้ จมูกของข้าจะแสบร้อนขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได ้ 

แล้วก็ต้องบ่นพึมพำในใจว่า ชาวบ้านที่นี่ซื่อตรงมีน้ำใจเกินไปหน่อยหรือไม ่ ที่นี่คือ 

ชานเมืองมิใช่หรือ ห่างจากเมืองหลวงที่รุ่งเรืองโอ่อ่านั่นไปแค่ไม่กี่ก้าวเอง

ขณะทีข่า้ปลอ่ยตวัไปตามยถากรรม แตไ่มว่า่อยา่งไรกไ็มต่ายสกัทนีัน้ เผอญิ 

ได้ไปเห็นละครกระจอกฉากทหารข่มเหงรังแกประชาชน

จะว่าไปแล้วก็ให้บังเอิญนัก ชาวบ้านที่ถูกรังแกคนนั้นก็คือท่านลุงที่ให้เปาจึ 

แก่ข้าอย่างใจกว้างเมื่อไม่กี่วันก่อน

พวกทหารที่เหน็บดาบไว้ที่เอวกำลังทุบทำลายแผงร้านของเขา บุกเข้าไป 

รื้อค้นข้าวของในบ้านพักใหญ ่ พอได้ยินคนเป็นหัวหน้าตวาดอะไรบางอย่าง ท่านลุง 

ขายเปาจึที่นั่งคุกเข่าอ้อนวอนก็คร่ำครวญว่าถูกใส่ร้าย ทว่ากลับถูกเมินเฉยไม่มีใคร 

สนใจ

ข้าขยับเข้าไปใกล้อีกนิด แทะกินหมานโถวพลางจับตามองสถานการณ์ 

ไปด้วย เห็นเพียงในบ้านมีท่านป้าคนหนึ่งที่หน้าท้องนูนเล็กน้อยวิ่งออกมาตะโกน 

๑๙ ซาลาเปา
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เรียก  “ท่านพี่” เป็นภรรยาของท่านลุงจริง  ๆ  ด้วย พวกทหารเห็นนางเกะกะลูกตา 

จึงทั้งผลักทั้งดันนางออกห่าง นั่นทำให้ข้าตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์  

จึงรีบเข้าไปประคองท่านป้าที่เกือบจะหกล้ม

พวกทหารที่ไร้อุปสรรคกีดขวางจึงหิ้วตัวท่านลุงไปได้อย่างราบรื่น

เดินไปได้ไม่ไกลเท่าใดนักก็เห็นว่ามีทหารอีกกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาปิดถนน 

ที่คึกคักสายนั้นเอาไว้ ทั้งยังออกทำสั่งให้ชาวบ้านสองข้างทางคุกเข่า บอกว่า 

องค์หญิงเซียงอี๋เสด็จออกตรวจการเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน

พวกทหารที่เดิมวางอำนาจบาตรใหญ่ครั้นได้ยินชื่อองค์หญิงก็รีบหลีกทาง 

ให้ด้วยท่าทีเคารพนบนอบ ส่งยิ้มประจบ ข้ากลับรู้สึกว่าองค์หญิงผู้นี้กินอิ่มแล้ว 

ไม่มีอะไรทำ หากเมตตาห่วงใยราษฎรจริง มิสู้ปลอมตัวมาสัมผัสกับชาวบ้านด้วย 

ตนเอง จะไม่ดูน่าเชื่อถือกว่าหรือ นั่งเกี้ยวมาเช่นนี้ ต้องการอวดอ้างบารมีชัด ๆ

เกี้ยวสีทองอร่ามถูกแบกตามหลังกลุ่มคนที่เดินออกหน้ามาอย่างเอิกเกริก  

ความสง่างามน่าเกรงขามนั้นไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดใดมาบรรยาย องค์หญิง 

นั่งอยู่ในเกี้ยวทรงสี่ เหลี่ยม  ไม่มีใครมองเห็นรูปโฉมของนาง  คิดถึงภาพที่ 

นางมองลอดผ้าม่านหลุบตามองลงมายังกลุ่มคนที่นั่ งคุกเข่าอยู่กับพื้นโดย 

พร้อมเพรียงกัน อารมณ์คงเบิกบานยิ่งนัก

น่าเสียดายที่สวรรค์ไม่ปล่อยให้นางได้แช่มชื่นสมใจ

ท่านป้าที่อยู่ในอ้อมแขนข้าคงถูกกระตุ้นอารมณ์มากเกินไปจนสติคลุ้มคลั่ง  

ถลันไปหยุดอยู่หน้าเกี้ยว ก่อนจะแผดเสียงร้องร้าวรานใจพร้อมน้ำตาอาบหน้า  

“องค์หญิง...ขอองค์หญิงโปรดทรงให้ความเป็นธรรมด้วย...”

ขา้อดทีจ่ะเอามอืกมุหนา้ผากตวัเองไมไ่ด้ บอกแลว้ปะไรวา่ปลอมตวัมาพบปะ 

ราษฎรนั้นสะดวกกว่ามาก มานั่งเกี้ยววนรอบเมืองเช่นนี้ ไม่รู้ว่าจะเรียกให้ชาวบ้าน 

มาตะโกนร้องขอความเป็นธรรมกันอีกสักกี่ราย

องค์หญิงไม่เสียแรงที่ เป็นองค์หญิง ไม่ว่าเสียงคร่ำครวญของท่านป้า 

จะแผดแหลมโหยหวนเพียงใด นางก็ไม่สะทกสะท้าน ปล่อยให้พวกทหารลาก 

ท่านป้าหลีกทางไป กระทั่งเกี้ยวถูกหามจากไปไกลแล้วก็ยังไม่ได้ยินเสียงใด  ๆ  

หลุดจากปากนาง
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เมื่อเกี้ยวจากไปคนก็แยกย้าย ที่เหลืออยู่ตรงนั้นจึงมีเพียงท่านป้าที่ร่ำไห้ 

ด้วยความสิ้นหวัง ตัวอ่อนเปลี้ยอยู่บนพื้น

ข้าคิดไปคิดมาก็ประคองนางเข้าไปในบ้านแล้วเอ่ยปลอบ “ท่านป้าอย่าเพิ่ง 

ร้อนใจ ลองเล่าให้ข้าฟังดูเถิดว่าเรื่องเป็นอย่างไร ดูซิว่าข้าจะช่วยอะไรท่านได้ 

หรือไม่”

นางมองข้าด้วยความสงสัย ข้าจึงอธิบาย “ข้าเคยได้รับความช่วยเหลือ 

จากสามีของท่าน” เปาจึสองลูกไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้

นางมองประเมินข้าอยู่ครู่ใหญ ่ สุดท้ายก็ส่ายหน้า “น้ำใจแม่นางข้ารับไว้แล้ว  

แต่ว่าเรื่องนี้...”

เรือ่งนีจ้ดัการไดย้ากจรงิ ๆ แมค้วามสามารถในการอธบิายของนางจะมจีำกดั  

แต่ก็ไม่ถึงกับทำความเข้าใจได้ยากนัก

สามีของท่านป้าซึ่งก็คือท่านลุงมีนามว่าหวังฉี่ เดิมทั้งสองมีบุตรชายเป็น 

คนรบัใชข้องตระกลูหลงิทีอ่ยูใ่นเมอืงหลวง สองปกีอ่นไดข้า่ววา่ตายดว้ยโรคปจัจบุนั  

ตอนที่พ่อบ้านของที่นั่นขนศพเขากลับมา ศพก็เน่าเละจนไม่เหลือสภาพดีแล้ว  

ความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียบุตรชายแทบทำให้สองสามีภรรยาตายตามไปด้วย  

ช่างน่าเวทนายิ่งนัก

เรื่องนี้ผ่านไปนานมากแล้ว แต่ไม่รู้หวังฉี่ไปได้ข่าวมาจากที่ใดว่าแท้จริงแล้ว 

บุตรชายของตนถูกนายน้อยตระกูลหลิงทุบตีจนตาย และวันที่เกิดเรื่องก็มีคน 

เห็นเหตุการณ์พอดี ด้วยความเจ็บแค้น เขาจึงไปฟ้องร้องนายน้อยตระกูลหลิง 

ที่จวนว่าการเมืองหลวง จะว่าไปแล้วตระกูลหลิงเป็นตระกูลใหญ่ในเมืองหลวง  

ผู้ว่าการคนใหม่ของจวนว่าการเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่ง จึงไม่อยากล่วงเกินพวกเขา  

ประกอบกับที่แม้หวังฉี่จะมีพยานแต่ไม่มีหลักฐาน คดีนี้จึงจบลงแค่นั้น

ทว่านายน้อยตระกูลหลิงหาใช่คนใจกว้างไม่ มาหาเรื่องทุกสองสามวัน 

ยังพอว่า แต่ครั้งนี้กลับใช้ข้ออ้างว่าเงินในห้องคลังของจวนหายไปร้อยตำลึง  

ตามจับโจรจนมาถึงบ้านของหวังฉี่ ครั้นทหารกลุ่มนั้นมาค้นบ้านก็พบกุญแจของ 

ห้องคลังในบ้านเขาจริง  ๆ จึงลากตัวเขาไปขังคุกใหญ่ อีกสองวันหากขึ้นศาลแล้ว 

ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง เกรงว่าคงหนีไม่พ้นต้องถูกจองจำไปอีกหลายสิบปี
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ข้ากล่าวว่า “เห็นชัดว่านายน้อยตระกูลหลิงคิดกำจัดเสี้ยนหนามตำใจ 

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นภัยถึงตัวในภายหลัง แม้คดีนี้จะมีช่องโหว่ ทว่าพวกเขา 

ทั้งขุนนางทั้งพ่อค้ายืนกรานเป็นเสียงเดียวกันเช่นนี้ เกรงว่าท่านลุงคงต้องโทษนี้ 

แน่แล้ว”

ได้ยินข้าพูดเช่นนี้ ท่านป้าก็ยิ่งน้ำหูน้ำตาไหลพราก

ข้าพูดอีกว่า “เดิมท่านยังพอจะไปขอให้กรมยุติธรรมตรวจสอบได้ ทว่า 

เมื่อครู่ท่านขอร้องอ้อนวอนขนาดนั้น องค์หญิงก็ยังไม่สนพระทัย พวกขุนนางเอง 

ย่อมต้องได้ยินเรื่องนี้ผ่านหูกันบ้างแล้ว นางเป็นถึงองค์หญิงผู้ตรวจการแผ่นดิน๒๐  

ขนาดองค์ไท่จื่อยังต้องยอมลงให้ถึงสามส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้ คดีนี้ใครยังจะกล้า 

สืบสาวให้มากความอีกเล่า”

คราวนี้กลับเป็นข้าเองที่ตกตะลึงไปกับแนวคิดอันเฉียบคมจนน่าแปลกใจ 

ของตนเอง แต่กลับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด

ท่านป้าร่ำไห้จนสติแทบไม่สมประดี ข้ามาย้อนนึกดูก็รู้สึกว่าบางทีคำพูด 

ของตนอาจไม่เหมาะไม่ควร ขณะที่คิดจะปิดปากเงียบกลับได้ยินนางพูดเสียง 

สะอื้น “หากเขาไม่กลับมา ข้าก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เพียงลำพังอีกต่อไป”

ถ้อยคำนี้ทำให้หัวใจของข้ากระเด้งกระดอน  ข้าผุดลุกขึ้นแล้วเดินดิ่ง 

ออกนอกประตู ทว่าความคิดที่ถูกสะกดไว้ในใจกลับไม่สลายหายไป สุดท้าย 

จำต้องชะงักฝีเท้า

ท่านป้าเห็นว่าข้าเดินออกไปแล้วแต่กลับเข้ามาใหม่จึงยิ่งงุนงงอย่างเห็นได้ชัด  

ข้าฝืนเค้นรอยยิ้มให้นาง ไหน  ๆ  ข้าก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้ว ลองช่วยพวกเขา 

ดูสักหน่อยจะเป็นอะไรไป

สองวันต่อมาคือวันที่สี่เดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคติ เจ็ดสี่...เจ็ดสี่ พ้องกับคำว่า 

ไปตาย...ไปตาย๒๑ ความหมายไม่เป็นมงคลเอาเสียเลย ข้าอยากจะถอนตัว 

๒๐ “เจี้ยนกั๋ว” เป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจเทียบเท่าผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์
๒๑ “เจ็ดสี่” ในภาษาจีนอ่านว่า “ชีซื่อ” ฟังคล้าย “ชวี่สื่อ” ที่แปลว่า ไปตาย
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ให้รู้แล้วรู้รอด แต่ก่อนหน้านี้รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะไปแล้ว จึงจำต้องแข็งใจ 

เดินหน้าต่อ บทเรียนครั้งนี้ทำให้ข้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของการคิดอ่าน 

ให้รอบคอบก่อนลงมือทำสิ่งใด คำที่ว่าผิดเป็นครูนี้ไม่รู้ว่าจะยังมีโอกาสหน้าให้ข้า 

ได้แก้ตัวหรือไม่ ได้แต่ปลอบใจตนเองว่าเช้าได้ฟังสัจธรรม เย็นย่อมตายตาหลับ

จวนว่าการแห่งเมืองหลวงไม่ธรรมดาสมคำร่ำลือโดยแท้ มีขุนนางครบ 

ทุกระดับชั้นมารวมตัวกัน แม้แต่ผู้ว่าการยังมีบารมีน่าเกรงขาม ขณะที่ตวาด 

ไต่สวนความก็แทบจะทำให้ท่านลุงท่านป้าตัวสั่นงันงก เป็นลมล้มพับ ข้าซึ่งยืนอยู่ 

กลางโถงใหญ่รู้สึกเหมือนร่างกายและความคิดล่องลอยไร้เรี่ยวแรง สายตาคอย 

เหลือบมองไปทางนายน้อยหลิงเป็นระยะ 

อันที่จริงข้าเพียงแค่กำลังสลดใจว่าเหตุใดนายน้อยหลิงผู้มีรูปโฉมหล่อเหลา 

ผู้นี้ถึงได้ทำเรื่องเหี้ยมโหดไร้คุณธรรมเช่นนั้นได้ ทว่าเมื่อเห็นเขายักคิ้วหลิ่วตา 

เป็นนัยกับใต้เท้าผู้น่าเคารพเลื่อมใสที่กำลังไต่สวนคดี ข้าพลันเข้าใจในบัดดล

จะว่าไปแล้วที่ข้าสามารถใช้ตัวตนหลานสาวห่าง  ๆ  ของหวังฉี่มาแอบอ้างว่า 

อาศัยอยู่ในบ้านของพวกเขาในคืนวันเกิดเหต ุ จนได้เดินอาด ๆ เข้ามารอเป็นพยาน 

รู้เห็นอยู่ในโถงสืบสวนคดีแห่งนี้ก็เพราะได้นายน้อยหลิงผู้นี้โดยแท้ ข้าไปหลอก 

เขาว่าเงินขาดมืออยากจะร่วมมือกับเขาใส่ความท่านลุง ครั้นเขาได้ยินเช่นนั้น 

ก็ส่งเงินหนึ่งตำลึงเงินให้ข้าด้วยความยินดี ทั้งยังรับปากด้วยว่า เสร็จเรื่องแล้ว 

จะให้ข้าอีกหนึ่งตำลึง

ใช้เงินสองตำลึงเงินซื้อตัวคนมาเป็นพยานเท็จ ข้าแอบคิดกับตนเองว่าด้วย 

สติปัญญาเท่านี้ของเขา หากถูกข้าเล่นงานได้จริง  ๆ  ก็คงไม่นับว่าน่าแปลกใจอะไร

ใต้เท้าผู้ว่าการสืบความมั่วซั่วไปเรื่อย แต่ประเด็นคือเขากลับดึงเรื่องโน้น 

มาผสมเรื่องนี้ได้ราวกับเป็นความจริง ไม่ว่าจะเป็นตาแก่คนเก็บอุจจาระตอน 

กลางคืน๒๒ หรือน้องสาวที่ขายโหยวเถียว๒๓ ก็ล้วนเอามาเป็นพยานได้หมด สุดท้าย 

๒๒ “เยี่ยเซียง” อาชีพหนึ่งในสมัยโบราณของจีน เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีห้องน้ำ คนจึงถ่ายไว้ในถังไม้  

เมื่อเต็มถังจึงต้องมีการนำไปเททิ้งและทำความสะอาด  ตอนกลางคืนจะมีคนที่ทำอาชีพนี้มาเก็บถังบรรจุ 

อุจจาระของแต่ละบ้านไปเททิ้ง
๒๓ ปาท่องโก๋
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เป็นข้าที่แสดงได้ค่อนข้างสมจริง ข้าเล่าว่าตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเห็นท่านลุง 

แบกหีบใบหนึ่ง ท่าทางลับ  ๆ  ล่อ  ๆ  เข้ามาทางหลังบ้าน พอเปิดหีบออกมา โอ้โฮ!  

ในนั้นเต็มไปด้วยแท่งเงินเป็นประกาย กล่าวมาถึงตรงนี้ บนใบหน้าของผู้ว่าการ 

และนายน้อยหลิงต่างก็เผยรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจ

ตามหลักแล้วคดีนี้มีครบทั้งพยานและหลักฐาน ก็สมควรแก่การสรุปคดี 

ได้แล้ว

ทว่าเรื่องราวมักจะเกิดจุดพลิกผันในยามคับขันเสมอ เวลานี้เองในกลุ่ม 

ชาวบา้นทีล่อ้มฟงัการไตส่วนคดอียูน่อกหอ้งโถงกม็คีนกลา่วขึน้มาดว้ยความแคลงใจ  

“แม่นาง เจ้าบอกว่าเห็นเงินในหีบกลางลานบ้านตอนดึก แต่วันขึ้นหนึ่งค่ำของ 

เดือนเจ็ดไม่มีแสงจันทร์เสียหน่อย แล้วเจ้ามองเห็นได้อย่างไร”

ขา้อึง้งนั นายนอ้ยหลงิกต็ะลงึ สว่นใตเ้ทา้ผูว้า่การตวาดดว้ยความเดอืดดาล  

“พวกไพร่สามหาว  บังอาจส่งเสียงโหวกเหวกต่อหน้าศาลอันทรงเกียรติ . . . 

เจ้าหน้าที่!”

คนพูดไม่อยู่แล้ว

ข้าพรูลมหายใจออกจากปาก การจ่ายเงินสิบตำลึงเงินเพื่อให้ขอทานคนหนึ่ง 

ตะเบ็งเสียงถาม แล้วอาศัยจังหวะที่ทุกคนหันไปให้ความสนใจในศาลดอดหนีไป  

สำหรับเขาแล้วนับว่าคุ้มค่ายิ่ง ดังนั้นเป็นคนควรใจกว้าง อย่าไร้เดียงสาจนคิดว่า 

เงินเพียงสองตำลึงจะซื้อใจคนได้จริง ๆ 

เล่นละครแล้วก็ต้องเล่นให้ถึงที่สุด ข้าแสร้งทำเป็นพูดกระอึกกระอัก  

“ข้า...คือท่านลุงเขา เขาจุดคบไฟ...”

ในกลุ่มคนมีคนเอ่ยสวนมาทันที “คืนนั้นฝนตกหนักมิใช่หรือ จะจุดไฟ 

ได้อย่างไร” “นั่นสิ หัวขโมยที่ไหนจะกล้าเจอแสงสว่าง...” คราวนี้คำโต้แย้ง 

เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ

ข้อกังขาที่มีน้ำหนักทำให้ทุกคน ณ ที่นั้นพากันวิพากษ์วิจารณ์เสียงขรม  

ข้าเอื้อมมือไปกระตุกแขนเสื้อของนายน้อยหลิงยิก  ๆ “นายน้อย ข้าพูดตาม 

ที่ท่านบอกหมดแล้ว เหตุใดพวกเขาถึงไม่เชื่อเล่า...” 

รอบด้านพลันเงียบสงัดในบัดดล
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นายน้อยหลิงหน้าถอดสี ชี้นิ้วสั่น  ๆ  มาที่ข้า “ที่แท้พวกเจ้าก็สมคบคิดกัน 

มาแล้ว นี่เจ้าคิดจะใส่ร้ายข้า!”

ใส่ร้ายแล้วอย่างไร! ข้ายังคงตีสีหน้าบูดบึ้ง “แล้วเงินหนึ่งตำลึงนั่นท่าน 

จะยังให้ข้าอยู่อีกหรือไม่...”

เหตุการณ์ปั่นป่วนโกลาหลขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัย

สุดท้ายยังคงเป็นใต้เท้าผู้ว่าการที่ใช้จิงถังมู่๒๔ สยบความวุ่นวายเอาไว้ เขา 

หนัมาพดูกบัขา้ดว้ยนำ้เสยีงเกรีย้วกราด “ขา้เขา้ใจแลว้ ทีแ่ทน้างไพรอ่ยา่งเจา้กจ็งใจ 

มาก่อกวนในศาล!”

ในที่สุดท่านผู้อาวุโสก็มองต้นสายปลายเหตุออกเสียทีนะ

ข้าเห็นว่าละครเรื่องนี้ดำเนินมาถึงจุดจบแล้ว จึงคลายใบหน้าที่ขึงจน 

ตึงเปรี๊ยะลงแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า “เดิมพวกเขาก็ไม่มีความผิดอยู่แล้ว  

ใต้เท้า”

ผู้ว่าการจ้องมองความสามารถในการเปลี่ยนสีหน้าที่รวดเร็วยิ่งกว่าการ 

พลิกหน้าหนังสือของข้าด้วยอาการตาค้าง ผ่านไปครู่ใหญ่กว่าจะหัวเราะเสียงเย็น  

“เจ้าหน้าที่ของข้าค้นเจอกุญแจห้องคลังของตระกูลหลิงในบ้านของหวังฉี่  เจ้า 

พูดเช่นนี้ต้องการจะบอกว่าข้าจงใจใส่ร้ายหวังฉี่อย่างนั้นรึ”

คำพูดนี้ร้ายแรงยิ่งนัก ในสถานการณ์ทั่วไปข้าควรจะปฏิเสธอย่างไม่ต้องคิด 

ทำนองว่า มิกล้า ๆ ใต้เท้าทั้งปราดเปรื่อง ทั้งซื่อสัตย์เที่ยงธรรม จะทำเยี่ยงนี้ได้ 

อย่างไร ทว่าในเมื่อตั้งใจแล้วว่าจะช่วยท่านลุง ข้าย่อมต้องตอบว่า “ข้าหมายความ 

เช่นนั้นแหละ”

รอบด้านพลันมีเสียงสูดลมหายใจดังเฮือกขึ้นเป็นทอด ๆ 

ผู้ว่าการโกรธจนจมูกบิดเบี้ยว “นางไพร่สามหาว บังอาจใส่ร้ายขุนนาง 

แห่งราชสำนัก เจ้าหน้าที่ โบยห้าสิบไม้!”

ข้าลุกขึ้นยืนอย่างไม่สะทกสะท้าน กวาดตามองรอบด้าน กล่าวด้วยน้ำเสียง 

เอาเรื่อง “ใครกล้า!”

๒๔ ไม้เคาะโต๊ะของผู้ไต่สวนคดีในศาล
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คำว่า  “ใครกล้า”  นี้ ต้องทั้งน่าเกรงขามนิด  ๆ และทั้งมีมาดที่ผ่อนคลาย 

เหมือนไม่ใส่ใจ สีหน้าท่าทีต้องได้ระดับพอเหมาะ แม้ว่าสองวันมานี้ข้าจะฝึกซ้อม 

อย่างไม่ได้เรื่องได้ราว ทว่าเวลานี้ ชั่วขณะนี้ กลับสามารถแสดงออกมาได้อย่าง 

ราบรื่นดังใจนึก จนทำให้ข้าอดนับถือตนเองอยู่หลายส่วนไม่ได้

เห็นชัดว่าบรรดาเจ้าพนักงานในจวนว่าการถูกสยบด้วยความน่าเกรงขาม 

ของข้า จึงมิได้พุ่งเข้ามาจับตัวข้าในทันที ผู้ว่าการเลยยิ่งมึนงงเข้าไปใหญ่ “ทำไม 

ข้าจะไม่กล้า...เจ้า เจ้าเป็นใคร”

ข้ายกมุมปากขึ้น หยิบหยกประดับชิ้นหนึ่งออกมาจากอกเสื้อแล้วโบก 

เบื้องหน้าเขา ก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่อนาทรร้อนใจ “ใต้เท้าจำเปิ่นกง๒๕ ไม่ได้  

หรือแม้แต่สิ่งนี้ก็จำไม่ได้ด้วยอย่างนั้นรึ”

เมื่อผู้ว่าการที่มีสีหน้างงงันมองเห็นตัวอักษรบนหยกประดับอย่างชัดเจน  

ก็พลันชะงักค้าง ก่อนที่จะสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง “พระองค์ พระองค์คือองค์หญิง 

เซียงอี๋...”

ข้าเก็บหยกชิ้นนั้น แล้วสะบัดแขนเสื้อ ยิ้มเยาะ “ก็ยังไม่ถึงขั้นมีตา 

แต่ไร้แวว”

นี่ถือเป็นทีเด็ดของละครฉากนี้แล้ว เขาอึ้งงันด้วยใบหน้าเดี๋ยวซีดเดี๋ยวเขียว 

อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะรีบคุกเข่าคำนับ “กระหม่อม...กระหม่อมถวายบังคมองค์หญิง  

กระหม่อมมีตาแต่หามีแววไม่ ขอองค์หญิงโปรดทรงอภัย”

มองคนรอบด้านที่คุกเข่ากราบกราน ข้าเอามือลูบคลำหยกที่อยู่ในอกเสื้อ  

ลอบคิดว่าทุกอย่างดูราบรื่นเกินไปหน่อยหรือไม่ ไยจึงไม่เหมือนกับที่คิดเอาไว้ 

ก่อนหน้านี้เลย

ความจริงแล้วหยกชิ้นนี้ข้าไปซื้อมาจากร้านหยก อักษร “เซียง” ที่อยู่บนนั้น 

ข้าก็เป็นคนสลักเอง ร่องรอยการสลักยังมีอยู่เลย ย่อมแตกต่างจากของจริง 

ราวฟ้ากับเหว ผู้ว่าการคนนี้ คงมิใช่ว่าน้ำเข้าสมองไปแล้วหรอกนะ เหตุใดเรื่อง 

๒๕  แปลว่า ตัวข้าผู้เป็นเจ้าของวังนี้ เป็นคำเรียกแทนตัวของเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง เช่น หวงโฮ่ว  

กุ้ยเฟย องค์หญิง เป็นต้น คำว่า “เปิ่น” หมายถึง ตัวข้า มักวางไว้หน้าคำบอกตำแหน่งหรือสถานะ
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ง่าย ๆ เพียงนี้เขายังแยกแยะไม่ออก

เขาเห็นว่าข้าไม่ตอบรับจึงเอ่ยด้วยท่าทีกริ่งเกรง “ไม่ทราบว่าเหตุใดองค์หญิง 

จึงทรงฉลองพระองค์เช่นนี้ แล้วเหตุใด...”

“หลายวันก่อนสตรีผู้นี้มาขวางหน้าเกี้ยวหงส์ของเปิ่นกง ร้องโหวกเหวก 

ขอความเป็นธรรม ไม่รู้ว่าใต้เท้าได้ยินเรื่องนี้บ้างหรือไม่”

“พอ...พอจะได้ยินมาบ้างพ่ะย่ะค่ะ”

“เดิมเปิ่นกงก็คร้านจะสนใจ ภายหลังคิดขึ้นได้ว่าสตรีผู้นี้ตั้งครรภ์แต่ก็ยัง 

กล้าบุกมาขวางขบวนเดินทางของเปิ่นกง คงจะได้รับความไม่เป็นธรรมจริง อีกทั้ง 

ใต้เท้าก็เพิ่งมาประจำการที่นี่ องค์ไท่จื่อจึงทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง” ข้าคลี่ยิ้ม  

พยายามหัวเราะให้ฟังดูน่าขนลุก  “เปิ่นกงแฝงกายปิดบังตัวตน  หนึ่งเพื่อ 

ตรวจสอบคดีนี้ให้รู้แน่ชัด สองเพราะต้องการดูว่าตำแหน่งผู้ว่าการนี้ เจ้านั่งได้ 

มั่นคงดีหรือไม่ คิดไม่ถึงว่า...”

ข้าจงใจลากเสียงยาว มิได้พูดให้จบ ผู้ว่าการกลืนน้ำลายลงคอ ก่อนจะ 

เอาศีรษะโขกพื้นไม่หยุด “กระหม่อมบกพร่องในหน้าที่...”

ข้าเห็นว่านายน้อยหลิงตกใจจนกระทั่งคุกเข่าร่างก็ยังโงนเงน จึงหันไป 

เอ่ยกับท่านลุงท่านป้าด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน “เปิ่นกงขอเป็นพยานในความบริสุทธิ์ 

ของหวังฉี่ พวกเจ้าลุกขึ้นได้แล้ว”

ท่านลุงท่านป้ามองข้าด้วยความอึ้งงัน ก่อนจะโขกศีรษะขอบคุณ ภายนอก 

ข้ามีสีหน้านิ่งเฉย ทว่าในใจกลับทุกข์ตรมกลัดกลุ้ม พวกท่านสองคนเลิกคำนับ 

เสียทีได้หรือไม่ มัวโอ้เอ้รอพวกเขาตั้งสติได้เดี๋ยวก็โดนเปิดโปงหรอก ถึงเวลานั้น 

คงไม่พ้นถูกโบยจนกลายเป็นศพแน่

เวลานี้พลันมีคนพูดขึ้นมาว่า “นางไม่ใช่องค์หญิง”

ทุกคนหันขวับไปมองยังทิศทางของต้นเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน  กลับ 

เห็นว่าเป็นหญิงชราแก่หง่อมคนหนึ่ง ข้าจำได้ว่านางคือยายเฒ่าที่ไปตักน้ำและ 

พาข้าไปค้างแรมในบ้านนางคืนนั้น นางเดินงก  ๆ  เงิ่น  ๆ  เข้ามาพูดกับข้า “แม่นาง  

คืนนั้นเจ้าหนาวจนตัวสั่นไปทั้งร่าง  ข้าเป็นคนช่วยเจ้าเอาไว้ เจ้าจำได้หรือไม่  

โธ่เอ๋ย แอบอ้างเป็นองค์หญิงมีโทษถึงตายเชียวนะ เจ้าอย่าได้ทำตัวเหลวไหล 
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เด็ดขาด”

เหลวไหลไปแล้วละ! เดิมไม่แน่ว่าอาจผ่านหายนะครั้งนี้ไปได้ พอท่าน 

โหวกเหวกเช่นนี้ โดนโบยตายคือเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เป็นแน่แล้ว ท่านยาย

ผู้ว่าการมองออกถึงความไม่ชอบมาพากล

เขาลังเลอยู่ชั่วครู่ก็ลุกขึ้น สั่งให้คนนำตัวหญิงชรามาขึ้นศาลแล้วไต่สวน 

อย่างละเอียด อย่าเห็นว่านางแก่หง่อม เดินเชื่องช้าเงอะงะ ทว่าความจำกลับ 

ไม่ย่ำแย่ตามไปด้วย ต่อให้เรื่องราวยุ่งยากซับซ้อนเพียงใด นางก็พูดออกมาได้ 

ไม่มีตกหล่น

เฮ้อ! คราวนี้ละเรื่องจริง

ครั้นผู้ว่าการฟังจบสีหน้าก็เริ่มอึมครึม  ทว่าก็คล้ายจะยังไม่ค่อยกล้า 

ยืนยันนัก  ด้วยกลัวว่าหากองค์หญิงกินอิ่มไม่มีอะไรทำจนต้องออกมาหา 

ประสบการณ์ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปจริง ๆ แล้วเกิดเรื่องขึ้นมา เขาจะรับผิดชอบ 

ไม่ไหว ดังนั้นเขาจึงหันไปถามนายน้อยหลิง “เจ้าเคยติดตามบิดาไปร่วมงานเลี้ยง 

ในวัง จำได้หรือไม่ว่านางใช่องค์หญิงหรือไม่”

นายน้อยหลิงเกาหัวหันมามองข้า “ตอนแรกมองแล้วก็มีหลายส่วนที่ดู 

ละม้าย แต่ตอนนี้ดูแล้วก็เหมือนจะไม่คล้ายเท่าใด...”

ข้าถอนหายใจด้วยความสังเวชใจ คำพูดนี้ของนายน้อยหลิงพูดก็เหมือน 

มิได้พูด แค่ฟังก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายไม่เคยเจอองค์หญิงตัวจริง

เห็นได้ชัดว่าผู้ว่าการก็ตระหนักถึงข้อนี้ ในที่สุดจึงเลื่อนสายตามาหยุดอยู่ 

ที่ตัวข้า “ขอข้าดูหยกชิ้นนั้นอีกครั้งได้หรือไม่”

ข้ายักไหล่แสดงท่าทีว่าตามสบาย

ผู้ว่าการรับหยกประดับไปส่องดูอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็ยกนิ้วชี้หน้าข้า “เจ้า 

ไม่ใช่องค์หญิงสักหน่อย!”

ข้าเลิกคิ้ว 

“หยกชิ้นนี้เนื้อหยกเป็นของชั้นเลว ฝีมือแกะสลักก็หยาบต่ำ ไม่มีทางเป็น 

ของในวังแน่นอน! นางไพร่สามหาว กล้าบังอาจแอบอ้างเป็นองค์หญิง!”

เมื่อเห็นว่าหมดมุกให้แสดง ไม่มีทางให้เดินต่ออีกแล้ว ข้าจึงถือโอกาส 
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ยอมมอบตัวให้จับแต่โดยดี คาดไม่ถึงว่าจู่  ๆ  จะมีเจ้าพนักงานโผล่พรวดเข้ามา 

พูดด้วยน้ำเสียงร้อนรน “ใต้เท้า! ใต้เท้าซ่งมา บอกว่าต้องการพบท่านขอรับ!”

ผู้ว่าการได้ยินเช่นนั้นก็แหงนหน้าหัวเราะร่า “รีบเชิญ! นึกไม่ถึงว่าท่าน 

ราชบุตรเขยจะมาเยือนถึงที่ ช่างมาได้ถูกเวลายิ่งนัก!”

แม้แต่ราชบุตรเขยก็มาร่วมด้วยหรือนี่

ในที่สุดข้าก็สามารถผ่อนลมหายใจได้เสียที

อันที่จริง พยานอะไร หยกปลอมอะไรก็ล้วนเป็นเพียงเมฆลอยล่อง  

ทั้งหมดที่ทำลงไปนี้ก็เพื่อให้การสวมรอยเป็นองค์หญิงเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเท่านั้น  

ยิ่งเรื่องนี้ใหญ่มากเท่าใด ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่จะแพร่ไปถึงหูองค์หญิง

ในเมื่อก่อนหน้านี้นางมองข้ามไป ถ้าเช่นนั้นก็มีเพียงทำให้นางหันมามอง 

ใหม่อีกครั้ง คดีนี้จึงจะมีโอกาสพลิกผัน

เพราะอย่างไรเสีย คดีอยุติธรรมที่เหลวไหลนี้ก็ต้องถูกนำมาพิจารณาใหม่ 

อย่างเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว 

แน่นอนว่าย่อมไม่ตัดความเป็นไปได้ที่องค์หญิงจะเดือดดาลจนสั่งให้กำจัด 

ทุกคนเพื่อระบายความโกรธแค้นในใจ ทว่าพอคิดอีกที อย่างไรเสีย หากหวังฉี่ 

ถูกตัดสินลงโทษสักวันก็ต้องถูกฆ่าปิดปากอยู่ดี จะตายช้าตายเร็วก็ล้วนหนีไม่พ้น  

เช่นนี้มิสู้ลองเดิมพันดูสักตั้งจะเป็นไร

ส่วนตัวข้า...หากต้องตายไปด้วยเหตุนี้ แม้จะพูดไม่ได้ว่าตายโดยไร้ความ 

เสียดาย แต่ก็นับว่าตายอย่างมีความหมาย

ขณะที่กำลังตกอยู่ในภวังค์ก็คล้ายจะได้ยินเสียงร้องคารวะด้วยความยำเกรง 

จากผู้ว่าการ นั่นทำให้ข้าสะดุ้งตกใจและเห็นว่าราชบุตรเขยได้เข้ามาในห้องโถงแล้ว

ผู้ว่าการ “ใต้เท้าซ่ง ท่านมาได้จังหวะพอดี ที่นี่มีหญิงสามหาวนางหนึ่ง 

แอบอ้างเป็นองค์หญิง หมายจะสร้างความวุ่นวายในศาล...”

“อ้อ?” น้ำเสียงนั้นแผ่วเบาและนิ่งสงบ “ใครกันที่หาญกล้าถึงเพียงนี้”

ก็ตัวข้าแม่นางตัวเล็ก ๆ ไร้ความสามารถผู้นี้อย่างไรเล่า

ข้าหมุนตัวกลับไปมองให้คลายสงสัย

นั่นคือร่างที่ตั้งตรงตระหง่าน ชุดคลุมขุนนางสีดำขับเน้นให้ราศีของความ 
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สุภาพสูงส่งแผ่ซ่านออกมา  ประหนึ่งคลื่นสีเขียวขจีในฤดูวสันต์  รูปลักษณ์ 

ช่างสง่างามยิ่งนัก

ที่แท้นี่ก็คือราชบุตรเขยอันดับหนึ่งผู้เลื่องชื่อลือนามแห่งต้าชิ่ง!

คนบางคนเกิดมาก็มีผิวพรรณดี ส่วนบางคนก็คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด  

คนทีม่ขีอ้แรกกไ็มแ่นเ่สมอไปวา่ตอ้งมขีอ้หลงั และคนทีม่ขีอ้หลงักใ็ชว่า่จะมขีอ้แรกได้

คนที่ได้ครอบครองทั้งสองสิ่งจะต้องถูกสวรรค์ลงโทษแน่นอน ข้าคิดเช่นนี้

พอเขาเห็นข้า ร่างก็แข็งทื่อ ก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเหลือเชื่ออย่างที่สุด  

“เจ้า...”

ขา้ทำไม กแ็คส่วมรอยเปน็ภรรยาเจา้เทา่นัน้ มอีนัใดใหต้อ้งตกตะลงึนกัหนา

เขายังคงจ้องมองข้านิ่งงัน สายตาใสกระจ่างมองตรงเข้ามาในดวงตาข้า  

ข้าถูกสายตาเช่นนี้จับจ้องจนเริ่มหวั่นใจ จึงถอยห่างออกไปหนึ่งก้าวอย่างเงียบงัน  

คาดไม่ถึงว่าจู่  ๆ  เขากลับเดินเข้ามา ไม่ให้โอกาสข้าได้ตั้งตัวแม้แต่น้อยก็ดึงข้า 

เข้าไปกอดรัดแนบแน่น

คนโบราณมีคำกล่าวว่า รอดพ้นจากเคราะห์ใหญ่ไม่ตาย วันหน้าย่อม 

ประสบโชคดี

แต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยเข้าใจเลยว่า ทั้ง  ๆ  ที่ตนเองรอดพ้นจากความตาย 

มาได้หลายต่อหลายครา เหตุใดโชคดีหลังคราวเคราะห์ยังมาไม่ถึงเสียที เวลานี้ 

ลองย้อนนึกดูก็อดทอดถอนด้วยความสะท้อนใจไม่ได้ ที่แท้โชคดีนี้ไม่ใช่ไม่มา  

แต่เป็นเพราะโชคดีนั้นใหญ่ยิ่ง จึงจำต้องทยอยกันมาช้า ๆ เพราะหากมาพร้อมกัน 

ทีเดียวจะรุนแรงเกินตั้งรับ

ราชบุตรเขยกอดข้าเนิ่นนาน ก่อนที่เขาจะเอ่ยออกมาว่า “องค์หญิง...”

ยามนั้นหัวสมองที่พร่าเลือนมาตลอดของข้าพลันมีถ้อยคำหนึ่งผุดขึ้นมา 

อย่างน่าพิศวง 

ซ่งหลางเซิง ราชบุตรเขยของราชวงศ์ปัจจุบัน สง่างามน่าชื่นชมเป็นหนึ่ง 

ในปฐพี องค์หญิงเซียงอี๋เซียวฉีถัง คนทั้งสองมีอำนาจปิดแผ่นฟ้ากุมชะตาคน 

นับหมื่นด้วยมือข้างเดียว


