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บทนำ�

ณ หอชุนเจียง เมืองหยางโจว
หอสุราที่ต้อนรับเฉพาะแขกร�่ำรวยสูงศักดิ์ ไม่วุ่นวายแออัดเหมือน
โรงเตีย๊ มธรรมดาทัว่ ไป ทัง้ สามชัน้ ของหอชุนเจียงจัดแบ่งเป็นห้องส่วนตัว
แต่ละห้องงดงามวิจิตร เครื่องเรือนทุกชิ้นล้วนเป็นของชั้นเลิศ ทั้งชุด
เครือ่ งแก้ว ฉากบังลมหินอ่อน โต๊ะเก้าอีไ้ ม้แดงแกะสลัก รวมไปถึงแจกัน
กระเบื้องเคลือบ บนผนังแขวนลายมือของจิตรกรชื่อดัง บนโต๊ะวาง
ถ้วยชามเครือ่ งเคลือบลงยาสีชมพูดอกกุหลาบครบชุด
แขกที่มาเยือนหอชุนเจียงหากมิใช่ยศศักดิ์สูงส่งก็ร�่ำรวยมั่งคั่ง
ล�ำดับชั้นในหอสุราแห่งนี้ ยิ่งสูงเท่าไรก็ยิ่งหรูหราเท่านั้น แต่น้อยคนนัก
ทีจ่ ะรูว้ า่ เหนือชัน้ สามมีชนั้ ลับใต้หลังคาด้วย ทัง้ ชัน้ แบ่งออกเป็นสองห้อง
ซึ่งตกแต่งอย่างงามสง่า แฝงกลิ่นอายที่ลึกลับปกปิด เป็นที่พักผ่อนของ
เจ้าของหอชุนเจียงโดยเฉพาะ
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ภายในห้องใต้หลังคายามนี้ ห้องส่วนตัวทั้งสองห้องล้วนเปิดอยู่
ห้องหนึง่ ในนัน้ มีเสียงสนทนาของบุรษุ ดังออกมา แทรกด้วยเสียงหัวเราะลัน่
เป็นระยะ
ตรงกันข้าม อีกห้องหนึง่ กลับเงียบสนิท หน้าประตูมอี งครักษ์หน้าตา
ดุดันสี่คนยืนถือดาบเฝ้าอยู่ ภายในห้องก็ล้อมรอบด้วยองครักษ์อีกสี่คน
ทัง้ ยังมีสาวใช้วยั เยาว์สองคนคอยปรนนิบตั อิ ยูใ่ กล้โต๊ะกลม
ทว่าคนคนเดียวที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะกลมตัวใหญ่อันหรูหรากลับเป็น
เด็กชายอายุราวสิบขวบคนหนึ่ง
ใบหน้าเล็กขาว ตาคมคิ้วงาม ฟันสะอาด ริมฝีปากแดง ราวกับ
หลุดออกมาจากสมุดภาพก็ไม่ปาน เวลานี้เขานั่งหลังตรงอยู่บนเก้าอี้
มองดูสาวใช้คบี กับข้าวมาค�ำหนึง่ ตักน�ำ้ แกง เติมข้าวมาวางข้างหน้าเขา
"พอแล้ว เอาเท่านี้ก่อน" เขายกมือให้สาวใช้ซ้ายขวาถอยไป แล้ว
ยกถ้วยกระเบือ้ งลายครามขึน้ มาคีบกับข้าวกินเองด้วยท่วงท่างามสง่ายิง่
กินอย่างไม่รบี ไม่รอ้ น แม้กระทัง่ เสียงซดน�ำ้ แกงก็ไม่มเี ล็ดลอด ทัว่ กายเขา
ราวกับปกคลุมด้วยแสงจันทร์ โดดเด่นด้วยลักษณะสุขุมเกินกว่าอายุ
เสริมเข้ากับรูปลักษณ์ภายนอกที่งดงามหมดจด
พินิจให้ละเอียดกว่านั้น เขาใส่ชุดผ้าแพรสีฟ้าหม่นสลับสีไข่มุก
สวมรองเท้าหุ้มข้อหนังแกะสีขาว เอวคาดผ้าสีเงินลายเมฆ สวมหมวก
ล�ำลองผ้าแพรต่วนสีดำ� ฝังหยก พกกระบีส่ นั้ เล่มหนึง่ ไว้ขา้ งมือ บนฝักกระบี่
ทีท่ ำ� จากเงินประดับด้วยอัญมณีหนึง่ เม็ดทีเ่ ป็นสีแดงสุกสว่าง ส่องสะท้อน
วูบวาบบนใบหน้าอ่อนวัยนัน้
เมื่อมองจากที่ไกลๆ เปรียบประหนึ่งภาพวาดอันงดงามประณีต
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ชวนให้คนมองดูจนเพลิดเพลิน...
ปัง!
บรรยากาศอันเงียบสงัดหายวับไปกับตา เมื่อประตูห้องถูกผลัก
เข้ามาอย่างแรงโดยไม่ทันตั้งตัว ทุกคนต่างตะลึงงัน เด็กชายหยุดมือ
ที่ก�ำลังคีบอาหารแล้วเงยหน้ามองอย่างตกใจ
"ที่นี่เงียบดีจริงๆ!"
เสียงเล็กบางดังขึน้ แทบจะพร้อมกันนัน้ คนทีส่ ง่ เสียงก็วงิ่ ตือ๋ เข้ามา
ทีโ่ ต๊ะกลม มองดูเด็กชายอย่างสนอกสนใจ
"นายน้อย ขออภัยด้วยขอรับ คือว่า..." องครักษ์ท่ีอยู่นอกประตู
วิ่งตามแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาอย่างตะลีตะลาน
เด็กชายมองดูแขกไม่ได้รบั เชิญตรงหน้าซึง่ เป็นเด็กหญิงอายุประมาณ
ห้าหกขวบ ก็พบว่าอีกฝ่ายก�ำลังจ้องมองตนอยูเ่ ช่นกัน ใบหน้านัน้ ออกจะ
คล�ำ้ ไปหน่อยส�ำหรับเด็กหญิง พวงแก้มกลมตึงคล้ายก�ำลังอมอะไรอยูใ่ น
ปาก ดวงตาถูกก้อนเนื้อบนใบหน้าเบียดขึ้นไปจนเล็กหยี แต่แววตา
กลับสดใสเป็นประกายอย่างยิง่
"ข้ากินนีไ่ ด้หรือไม่" สายตาของเด็กหญิงเลือ่ นไปมองบนโต๊ะ จับจ้อง
ทีจ่ านลูกชิน้ กุง้ ทีอ่ ยูท่ า่ มกลางจานอีกหลายใบ
"นายน้อย ให้ข้าน้อยพานางกลับไปที่ห้องข้างๆ หรือไม่ขอรับ"
องครักษ์พูดเสียงอ่อย
เด็กชายโบกมือพลางส่ายหน้า "ช่างเถอะ ไม่เป็นไร เจ้าออกไปก่อน"
ถึงแม้เขาจะไม่ชินกับการถูกคนรบกวนในเวลากินอาหาร แต่บิดา
ของเด็กหญิงเป็นสหายรักที่รู้จักกับบิดาของเขามานานหลายปี ครั้น
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จะไล่นางออกไปก็คงไม่ดีนัก
"ช่วยเอาถ้วยกับตะเกียบมาเพิ่มให้คุณหนูเฟิ่งด้วย" เขาออกค�ำสั่ง
สหายของท่านพ่อผู้นี้แซ่เฟิ่ง ท่านพ่อให้เขาเรียกว่า 'ท่านลุงเฟิ่ง'
แต่กลับได้ยินท่านพ่อเรียกฝ่ายนั้นว่าจิ่นเฟิ่งหรือจิ่งเฟิ่งอะไรสักอย่าง
เขาไม่แน่ใจนัก เอาเป็นว่าในเมื่อเป็นท่านลุงเฟิ่ง ลูกสาวของเขาก็น่าจะ
เป็นคุณหนูเฟิ่งล่ะ
แม้ว่าจะท่าทางไม่เหมือน 'คุณหนู' เลยสักนิดก็เถอะ
"คุณหนูเฟิ่ง เชิญกินได้เจ้าค่ะ" สาวใช้คีบลูกชิ้นกุ้งลูกหนึ่งให้นาง
เด็กหญิงยิ้มร่า ยื่นมือไปหยิบลูกชิ้นเข้าปากโดยตรง พูดพลาง
เคี้ยวตุ้ยๆ "สวัสดีพี่ชาย ข้าชื่อเฟิ่งเป๋าเป่า ท่านพ่อบอกว่าชื่อเป๋าเป่า
มาจากค�ำว่าชือเป๋าเป่า* แล้วท่านล่ะ"
คิ้วงามของเด็กชายเลิกขึ้นเล็กน้อยอย่างไม่อยากเชื่อว่าจะมีใคร
กล้าใช้มือหยิบอาหารแบบนี้ แล้วเดี๋ยวจะล้างให้สะอาดอย่างไรกันล่ะ
เขาอึ้งไปสักพักก่อนจะเอ่ยปากตอบว่า "ข้าชื่อมู่ชิง"
"พี่มู่ ข้ากินอีกลูกหนึ่งได้หรือไม่" เด็กหญิงชี้ไปที่ลูกชิ้นกุ้ง
"ข้าไม่ได้แซ่มู่" เขามองมือกับปากที่มันหยดของอีกฝ่ายแล้วรู้สึก
ขนหัวลุก เมื่อครู่นางว่านางชื่ออะไรนะ เป๋าเป่า? เหตุใดถึงมีชื่อพรรค์นี้
ด้วย
"เช่นนั้นท่านแซ่อะไรล่ะ" นางมองเขา ดวงตากลอกไปมา
"ข้า...ช่างเถอะ เจ้าอยากกินอะไรก็คบี เอาเองเลย ไม่ตอ้ งถามหรอก"
แซ่ของเขาออกจะพิเศษอยู่สักหน่อย ท่านพ่อบอกว่าตอนกลับเป่ยจิง
* ชือเป๋าเป่า แปลว่ากินอิ่ม
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เขาจะชือ่ ว่าอ้ายซินเจวีย๋ หลัวมูช่ งิ แต่ยามปกติให้ใช้แซ่ตามมารดา ชือ่ ว่า
หลิ่วมู่ชิง ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ไม่ใช่พมี่ ู่แน่ๆ แต่เรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อน
เขาคิดว่าถึงจะอธิบายไป เป๋าเป่าอะไรนีก่ ค็ งฟังไม่เข้าใจหรอก
"ลูกชิน้ อร่อยจริง พีม่ ไู่ ม่กนิ หรือ ยังเหลืออีกลูกหนึง่ ข้าให้" นางดัน
จานมา จานส่งเสียงกระทบกันดังกริก๊
"ข้าอิ่มแล้วล่ะ" เขาวางถ้วยกับตะเกียบลง ทั้งถ้วยทั้งชามล้วน
สะอาดเกลี้ยง แต่ไหนแต่ไรท่านพ่อของเขาไม่เคยชอบให้โต๊ะอาหาร
เลอะเทอะ เขาจึงไม่เคยท�ำข้าวหรือกับข้าวหกเรี่ยราด ท่านแม่ของเขา
ก็ไม่ชอบให้คนกินทิ้งกินขว้าง เขาจึงกินข้าวที่สาวใช้ตักให้หมดเกลี้ยง
เสมอ ที่ผ่านมาเขากินแบบสะอาดสะอ้านและไม่ฟุ่มเฟือยมาตลอด
ไม่เหมือนใครบางคน...
หลิว่ มูช่ งิ มองดูคนตรงหน้าอย่างตะลึงงัน เฟิง่ เป๋าเป่าใช้ชอ้ นตักข้าว
กินจนเม็ดข้าวติดเต็มแก้มไปหมด อีกมือหนึ่งก็หยิบลูกชิ้นกุ้งลูกสุดท้าย
ในจานขึน้ มา พยายามจะกัดเข้าปากทีฟ่ นั หน้าหายไป
เขาอดไม่ได้ที่จะกระแอมกระไอแล้วบอกว่า "เจ้าท�ำข้าวหกเต็มไป
หมดเลย"
เฟิ่งเป๋าเป่าช�ำเลืองมองเขาแล้วพูดเสียงอู้อี้ "ท่านพ่อบอกว่ายิ่ง
หกเยอะก็ยิ่งแสดงว่าอร่อย"
หลิ่วมู่ชิงอึ้งไป ประโยคนี้สมกับเป็นค�ำพูดของท่านลุงเฟิ่งจริงๆ
ดูท่าทางท่านลุงเฟิ่งจะเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไร ระหว่างที่คิดเขา
ก็พูดว่า "พ่อเจ้าก็ท�ำการค้าด้วยหรือ"
"ท�ำการค้าคืออะไร" นางถามกลับ
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ถามเช่นนี้แสดงว่าคงไม่ได้ท�ำการค้าสินะ หลิ่วมู่ชิงใช้วิธีถามใหม่
"เช่นนั้นพ่อเจ้าท�ำอะไรล่ะ"
"พ่ อ ข้าก็เป็นพ่อ ข้าน่ะ สิ จะเป็นอะไรได้เ ล่า " นางตอบราวกับ
เป็นเรือ่ งทีส่ มควรเข้าใจได้อยูแ่ ล้ว แววตาฉายความสงสัยอย่างยิง่ เหมือน
รอฟังอยูว่ า่ ทีแ่ ท้แล้วพ่อของนางเป็นอะไรกันแน่
หลิว่ มูช่ งิ กลอกตาเล็กน้อย ตัดสินใจไม่ถามเรือ่ งนีต้ อ่ เพราะเขานึก
ขึ้นมาได้ว่าผู้ติดตามข้างกายท่านลุงเฟิ่งล้วนเรียกท่านลุงเฟิ่งว่าอาจารย์
หรือไม่ก็นายท่านเฟิ่ง ดูลักษณะแล้วไม่เหมือนคนเป็นพ่อค้า แต่เหมือน
นักเลงแห่งขุนเขาจ�ำพวกนัน้ มากกว่า เขาส่งสัญญาณให้สาวใช้รนิ ชาหอม
ให้ แล้วยกถ้วยชาขึ้นดื่มโดยไม่พูดไม่จา ดื่มไปได้ไม่กี่ค�ำก็สังเกตเห็นว่า
เด็กหญิงตรงหน้าจ้องตนตาแป๋ว
"หน้าข้ามีอะไรติดอยู่หรือ" เขาหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับมุมปาก ซึ่ง
ไม่มีอะไรถูกเช็ดออกมา
"พีม่ ู่ ไยท่านดืม่ ชาไม่มเี สียงเลยล่ะ" นางมองเขาอย่างฉงน "ท่านพ่อ
บอกว่าชายิง่ อร่อยก็ยงิ่ ต้องดืม่ เสียงดัง หรือว่าชาถ้วยนีข้ องท่านไม่อร่อย"
"อร่อย แต่ข้าไม่อยากส่งเสียง" ชาเบญจมาศขาวถ้วยนี้คุณสมบัติ
พอจะเป็นชาถวายฝ่าบาทได้ด้วยซ�้ำ จะไม่อร่อยได้อย่างไร
"ข้าก็อยากดื่มด้วย! พี่สาวขอชาอย่างนี้ให้ข้าด้วยได้หรือไม่" นาง
หันหน้าที่เต็มไปด้วยเม็ดข้าวไปขอชากับสาวใช้
สาวใช้คนนั้นเห็นท่าทางบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของนางก็เม้มปากยิ้ม
รินชาให้นางถ้วยหนึง่ และไม่ลมื ก�ำชับว่า "ร้อนหน่อยนะเจ้าคะ คุณหนูเฟิง่
ค่อยๆ ดืม่ ระวังลวกปาก"
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นางได้ยนิ ดังนัน้ ก็ทำ� ปากจูต๋ ง้ั หน้าตัง้ ตาเป่าอยูส่ กั พัก จากนัน้ ก็ไม่ได้
ยกถ้วยขึน้ มา แต่ยนื่ คอจนปากไปจรดขอบถ้วยแล้วสูดน�ำ้ ชาเสียงดัง "ซูด้ "
เข้าไปหลายอึก
หลิว่ มูช่ งิ ไม่เคยเห็นเด็กหญิงทีไ่ หนดืม่ ชาอย่างเปิดเผยเช่นนีม้ าก่อน
ชั่วขณะนั้นทั้งตกใจและกระอักกระอ่วน
"อร่อยมากเลย! เมื่อครู่เห็นท่านดื่มนึกว่ารสแย่เสียอีก" นางพ่นลม
เสียงดัง "ฮ้า" ออกมาอย่างสดชื่น เดิมทีจะยกแขนเสื้อขึ้นมาเช็ดปาก
แต่จู่ๆ ก็หยุด รีบหยิบผ้าเช็ดหน้าเนื้อดีที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาเช็ดปาก
อย่างเรียบร้อยเลียนแบบกิริยาของหลิ่วมู่ชิงเมื่อครู่
หลิว่ มูช่ งิ มิได้สนใจนางอีก นัง่ ดืม่ ชารสเลิศของตัวเองต่อไป มือหนึง่
ลูบกระบี่สั้นที่วางอยู่บนโต๊ะโดยไม่รู้ตัว อากัปกิริยานี้ดึงดูดสายตาของ
เฟิ่งเป๋าเป่าทันที ดวงตาของนางสว่างวาบ ร้องชมว่า "พี่มู่ มีดของท่าน
งามนัก!"
หลิ่วมู่ชิงเห็นนางท�ำท่าจะยื่นมือมันแผล็บมาจับกระบี่ก็รีบแย่งมา
ถือไว้ในมือก่อน ถึงท่านพ่อจะบอกว่าบุรษุ ควรมีนำ�้ ใจและมารยาทกับสตรี
แต่กระบีเ่ ล่มนีเ้ ป็นของขวัญวันเกิดอายุสบิ ขวบของเขา หลังจากได้มนั มา
เขาก็พกติดตัวไม่ห่างมือทุกวัน แล้วมือของเฟิ่งเป๋าเป่าก็มันเหลือเกิน
เขาทนดูนางจับไม่ได้แน่
ระหว่างทีค่ ดิ เขาก็กอดกระบีไ่ ว้ในอกด้วยสีหน้าบึง้ ตึง "นีเ่ ป็นของรัก
ของข้า ให้เจ้ายืมเล่นไม่ได้หรอก"
นางท�ำหน้าผิดหวัง แต่แล้วก็กะพริบตาปริบๆ ยืน่ ข้อเสนอ "ข้าก็จะ
เอาของรักของข้าให้ทา่ นยืมด้วย เราแลกกันเล่นดีหรือไม่"
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หลิ่วมู่ชิงมองนางอย่างระแวง แต่ด้วยความเยาว์วัยท�ำให้ไม่อาจ
ระงับความใคร่รไู้ ว้ได้ คิดสักพักก็พยักหน้าถามว่า "ของรักของเจ้าคืออะไร
เอาติดตัวมาด้วยหรือไม่"
นางพยักหน้าหงึกๆ แล้วยิ้มแป้นหยิบถุงเล็กๆ ออกมาจากข้างเอว
ประคองไว้ในอุ้งมือด้วยท่าทางลับๆ ล่อๆ หลิ่วมู่ชิงอดใจไม่ไหวยื่นหน้า
ไปดู สองตาจ้องทีม่ อื ของเฟิง่ เป๋าเป่าดูนางเปิดถุงใบนัน้ ออก ค่อยๆ ดึงถุง
ลงข้างล่าง
"จี๊ด!"
หนูขนสีน�้ำตาลตัวหนึ่งโผล่หัวออกมาจากในถุง
"นี่ล่ะของรักของข้า เจ้าหนูขนปุย!" เฟิ่งเป๋าเป่าประกาศเสียงดัง
พร้อมฉีกยิ้มด้วยปากที่ไม่มีฟันหน้า
หลิ่วมู่ชิงเบิกตากว้างอย่างตกใจ ตอนยังเล็กอยู่เขาเคยติดตาม
มารดาขึ้นเรือไปดูงาน แล้วไม่ระวังเผลอตกลงไปในห้องเก็บเสบียง
ใต้ทอ้ งเรือ โชคร้ายเจอฝูงหนูโจมตี ตัง้ แต่นนั้ มาเขาก็กลัวสัตว์ตระกูลหนู
มาตลอด โชคดีที่ปกติในบ้านไม่มีหนูให้เห็น จึงไม่มีใครล่วงรู้ความลับนี้
เขาคาดคิดไม่ถึงเลยว่าภายในห้องส่วนตัวที่แสนสบายอย่างตอนนี้
จะมีหนูอ้วนขนปุยตัวหนึ่งโผล่มา อีกทั้งยังอยู่ห่างแค่ระยะที่แทบจะกัด
ปลายจมูกเขาได้
หลิ่วมู่ชิงหน้าซีดลง ดวงตาเบิกกว้างขึ้นทุกทีๆ จนในที่สุดเมื่อหนู
ขนปุยส่งเสียงร้องจีด๊ ๆ อีกหลายครัง้ เขาก็กลัน้ ไว้ไม่ไหวอีกต่อไป ตะเบ็ง
เสียงร้องลัน่ อย่างลืมตัว "อ๊าๆๆๆๆ! เอาออกไป! เอาออกไป!"
เขาได้ยนิ ตัวเองร้องเสียงหลงแบบทีไ่ ม่เคยร้องมาก่อน แต่กค็ วบคุม
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ไม่ได้แล้ว
เสียงร้องดังสนัน่ นีพ้ ลันกระจายไปทัว่ ชัน้ ใต้หลังคา ไม่เพียงองครักษ์
ทีอ่ ยูภ่ ายในห้องจะสะดุง้ ตกใจ องครักษ์ทอี่ ยูน่ อกห้องก็ถอื ดาบถลันเข้ามา
ทันที แม้กระทัง่ ห้องข้างๆ ก็หยุดสนทนา ทุกคนรีบวิง่ เข้ามาอย่างรวดเร็ว
"นายน้อย! นายน้อย?!"
"พี่มู่เป็นอะไรไปหรือ"
เฟิง่ เป๋าเป่าก็ตกใจเช่นกัน รีบเข้าไปสอบถามใกล้ๆ พร้อมกับเจ้าหนู
ทีอ่ ยูใ่ นมือ มันบังเอิญไปโดนคางของหลิว่ มูช่ งิ เข้าพอดี
"ไม่เอา! ไม่เอา!" เขาตื่นตระหนกสุดขีด หนังศีรษะชาวาบ ขนลุก
ขนชันไปหมดทัง้ ตัว มือและเท้าปัดป่ายพัลวัน เก้าอีท้ นี่ งั่ อยูโ่ งนเงนไปมา
อย่างแรง ชัว่ พริบตาต่อจากนัน้ ภายใต้สายตาของทุกคนทีจ่ บั จ้อง ร่างของ
เด็กชายก็หงายหลังล้มลงไปพร้อมเก้าอี้ ด้านหลังศีรษะกระแทกพื้นที่
เงาวับเสียงดังชัดถนัดหู!
ตึง!
"นายน้อยระวัง!"
"แย่แล้ว!"
หลิ่วมู่ชิงเห็นดาราพร่างพราย ท่ามกลางความมึนงงนั้น จ�ำได้
เพียงว่าทุกคนเข้ามาห้อมล้อม แต่ละคนมองเขาอย่างตกใจ ไม่เว้น
แม้แต่บิดาของเขาที่สุขุมเยือกเย็นเสมอ
แต่ที่น่าโมโหที่สุดก็คือท่านลุงเฟิ่งหน้าดุคนนั้น เขากลับส่งเสียง
หัวเราะสะใจแล้วพูดขึน้ "เต๋อเจิน ไม่จริงน่า ลูกชายเจ้าขีข้ ลาดถึงเพียงนี้
เชียวรึ กลัวแม้กระทั่งหนู!"
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ใครขี้ ข ลาดกั น ! อย่ า มาพู ด จาส่ ง เดชต่ อ หน้ า ทุ ก คนเช่ น นี้ น ะ!
หลิ่วมู่ชิงต่อต้านอยู่ในใจอย่างร้อนรน ก่อนที่ภาพตรงหน้าจะดับวูบ
หมดสติไม่รู้สึกตัว
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1
เจ็บ!
หลิ่วมู่ชิงลูบคล�ำท้ายทอย รู้สึกเหมือนเจ็บแปลบขึ้นมาชั่วขณะ
บ้าจริง! ไฉนจูๆ่ ก็ฝนั เห็นเหตุการณ์วนุ่ วายเมือ่ หกปีกอ่ นขึน้ มาได้นะ
เขาส่ายหน้าพลางหัวเราะกับตัวเองแล้วคว้าเสือ้ คลุมข้างเตียงขึน้ มาคลุมตัว
ก้าวลงจากเตียงไปเปิดหน้าต่าง
ฟ้าเริ่มสว่างเรืองรอง ถึงเวลาที่เขาควรลุกไปฝึกกระบี่แล้ว
ในฐานะบุตรชายเพียงคนเดียวของหัวหน้าส�ำนักหลิว่ เยวีย่ หลิว่ มูช่ งิ
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตัวเองเสมอมา ตั้งแต่เขาจ�ำความได้ก็เริ่ม
ร�่ำเรียนวิชากับอาจารย์หลายคนทุกวัน ตื่นมาฝึกกระบี่และหมัดมวย
ช่วงรุง่ สาง กินข้าวเช้าเสร็จก็อา่ นต�ำราเขียนบทความกับอาจารย์ ตอนบ่าย
บางวันเรียนขี่ม้ายิงธนู บางวันก็พิจารณาศิลปะทั้งสี่ฉินฉีซูฮว่า* และ
* ศิลปะทั้งสี่ แบ่งออกเป็นเพลงพิณ (ฉิน) หมากล้อม (ฉี) พู่กัน (ซู) และภาพวาด (ฮว่า)
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โบราณวัตถุลำ�้ ค่าต่างๆ ช่วงเย็นก็ทบทวนบทเรียนของตอนเช้า ทัง้ วิชาบุน๋
และวิ ช าบู ๊ ล ้ ว นทบทวนหลายต่ อ หลายรอบ หากวั น ใดบิ ด าอยู ่ บ ้ า น
ก็จะร่วมฝึกกระบี่กับเขาสักพักหนึ่ง หรือไม่ก็เรียกเขาไปถามบทเรียนที่
ห้องหนังสือ
เมื่อโตขึ้นอีกหน่อย มารดาก็เริ่มสอนเขาท�ำบัญชี พาไปเข้าร่วม
ประชุมของสาขาอาชีพต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สังกัดส�ำนักหลิ่วเยวี่ย หรือไม่
เช่นนัน้ ก็ตดิ สอยห้อยตามบิดามารดาไปตรวจดูกจิ การของส�ำนักหลิว่ เยวีย่
ตามที่ต่างๆ
"นายน้อยตื่นเร็วนักขอรับ"
"วันไหนๆ นายน้อยก็ตื่นเร็วกว่าเจ้าอยู่แล้ว"
บ่าวรับใช้ชายสองคนทีอ่ ายุรนุ่ ราวคราวเดียวกับเขาเดินเข้ามาในห้อง
คนหนึง่ ยกอ่างล้างหน้า อีกคนหนึง่ ประคองชามเล็กๆ มา
หลิ่วมู่ชิงยิ้มฟังพวกเขาต่อปากต่อค�ำกัน แล้วล้างหน้าบ้วนปาก
อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ยกชามเล็กขึ้นดื่ม ในนั้นคือรังนกที่ต้มจนเปื่อย
หัวหน้าส�ำนักหลิ่วเยวี่ยสั่งเอาไว้ เขาไม่กล้าอิดออดไม่ดื่มได้
หัวหน้าส�ำนักหลิ่วเยวี่ยคือมารดาของเขาเอง บุคคลส�ำคัญผู้ดูแล
ทรัพย์สินมหาศาลทั้งหมดของครอบครัว ในส�ำนักหลิ่วเยวี่ย ไม่ว่าใคร
ก็ต้องฟังค�ำสั่งของหัวหน้าส�ำนักทั้งสิ้น
ทว่าท่านแม่กลับเชื่อฟังท่านพ่อเป็นอย่างดี
เขาดื่มรังนกชามนั้นจนหมด แล้วเปลี่ยนมาใส่เสื้อสีฟ้าแบบสบาย
ภายใต้การดูแลปรนนิบัติของบ่าวรับใช้
"ไปกันเถอะ" หลิ่วมู่ชิงเดินน�ำบ่าวรับใช้สองคนที่ชื่อว่าอู่เอ๋อร์กับ
18
Page ��������������.indd 18

21/2/2561 BE 14:22

ชั่ น เฟย

ลิ่วเอ๋อร์ออกไปทางเรือนด้านข้าง
หลิ่วมู่ชิงอายุสิบหกปี รูปหน้ายาว ผิวค่อนไปทางขาว จมูกโด่ง
เป็นสัน ริมฝีปากสีชมพู เส้นคิว้ เรียวคม พร้อมด้วยรูปร่างสูงโปร่งราวกับ
หลุดมาจากพิมพ์เดียวกับบิดามารดา น่าจะสูงกว่าเด็กหนุ่มรุ่นเดียวกัน
ประกอบกับการไปเยี่ยมเยียนผู้คนมากมายมาตั้งแต่เด็กจนชิน ท�ำให้
อากัปกิริยาการเคลื่อนไหวของเขาดูหนักแน่นและใจเย็นกว่าคนอื่น
"เหตุใดเรือนปีกทิศใต้มีคนเข้าๆ ออกๆ ตั้งแต่เช้าเลยล่ะ" หลิ่วมู่ชิง
ถามคนที่อยู่ด้านหลัง
อู่เอ๋อร์รีบตอบว่า "ได้ยินว่านายท่านเป็นคนสั่งไว้ บอกว่าจะมี
แขกส�ำคัญมาพ�ำนักหลายวันขอรับ"
หลิ่วมู่ชิงพยักหน้ารับรู้
"แขกที่ใดรู้หรือไม่" เขาถามไปตามเรื่องโดยไม่ได้หยุดฝีเท้า การ
ฝึกวรยุทธ์ในช่วงเช้าเป็นงานส�ำคัญของวัน จะล่าช้าไม่ได้แม้แต่นิดเดียว
ลิ่วเอ๋อร์ตอบทันควัน "เหมือนว่าจะเป็นแขกแซ่เฟิ่งนะขอรับ"
หลิว่ มูช่ งิ ชะงักทันที หันกลับไปมองพวกเขาแล้วทวนค�ำว่า "แซ่เฟิง่ ?"
"ขอรับ" ทั้งสองพยักหน้าพร้อมกัน
อู่เอ๋อร์พูดต่อว่า "แซ่นี้หาได้ยากยิ่ง พวกข้าฟังครั้งแรกก็จดจ�ำได้
ได้ ยิ น ว่ า นายท่ า นสกุ ล เฟิ ่ ง พาบุ ต รสาวมาด้ ว ยกั น มี อ ะไรหรื อ ขอรั บ
นายน้อย"
"ไม่มี" เขาส่ายหน้าเบาๆ แล้วหันตัวเดินต่อ
เป็นท่านลุงเฟิง่ แน่ๆ เขาเพิง่ จะฝันถึงเรือ่ งเก่าเมือ่ หกปีกอ่ นมาหยกๆ
ครอบครัวของท่านลุงเฟิ่งก็มาเยี่ยมที่บ้านเสียนี่ นี่เรียกว่าใจสื่อถึงกัน
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หรือว่ามีนมิ ติ ล่วงหน้ากันแน่นะ
พอคิดถึงการพบกับครอบครัวท่านลุงเฟิง่ เมือ่ ครัง้ ก่อน เขาก็ถอนใจ
เฮือกใหญ่
คราวที่แล้วท�ำเขาเสียหน้ามาก เรื่องที่นายน้อยส�ำนักหลิ่วเยวี่ย
กลั ว หนู ถู ก แพร่ อ อกไปจนรู ้ กั น ทั่ ว ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น เขายั ง ตกเก้ า อี้
หัวกระแทกพื้นเสียอีก ตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยขายหน้าเท่านี้มาก่อน
ไม่ใช่แค่เขาที่เสียหน้า แม้แต่ท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ใด
โกรธไม่คุยกับเขาไปหลายวัน
เฮ้อ
โชคดีที่ตอนนั้นอู่เอ๋อร์กับลิ่วเอ๋อร์ไม่ได้ตามไปด้วย จึงไม่เห็นเขา
เสียกิริยาเช่นนั้น แต่ถึงอย่างไรเรื่องก็ผ่านไปหลายปีแล้ว ความรู้สึก
อับอายก็จางลง และแน่นอนว่าเขาเลิกกลัวหนูไปนานแล้ว
"บุตรสาวของนายท่านสกุลเฟิง่ อายุใกล้เคียงกับคุณหนูใหญ่ของเรา
ไม่ใช่หรือ คราวนี้คุณหนูใหญ่จะได้มีเพื่อนแล้ว"
"ใช่ ดูท่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้บ้านเราคงคึกคักน่าดู"
หลิว่ มูช่ งิ ยิม้ น้อยๆ ฟังบ่าวสองคนคุยกัน เนือ่ งจากน้องสาวของเขา
สุขภาพอ่อนแอและเป็นโรคหอบหืด จึงให้ท่านย่าช่วยดูแลอยู่ข้างกาย
เติบโตมาทีเ่ ป่ยจิงตัง้ แต่เล็ก จนกระทัง่ เมื่อเดือนก่อนถึงย้ายกลับมาบ้าน
บุตรสาวของท่านลุงเฟิง่ อายุใกล้เคียงกับน้องสาวเขา น่าจะเป็นเพือ่ นเล่น
กันได้ เป็นเช่นนีก้ ไ็ ม่เลวเหมือนกัน
"พี่ใหญ่!" เสียงสดใสเสียงหนึ่งดังขึ้น
หลิ่วมู่ชิงชะงัก ที่แท้ลานฝึกวรยุทธ์ก็มีคนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งก็คือ
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น้องสาวของเขากับอาจารย์สอนวรยุทธ์หลายคนรวมถึงผูต้ ดิ ตามบางส่วน
หลิ่วอันเหอน้องสาวคนนี้อ่อนกว่าเขาสี่ปี เป็นพี่น้องเพียงคนเดียว
ของเขา อยู่ที่บ้านเก่าของท่านพ่อในเป่ยจิงตั้งแต่เด็ก ว่ากันว่าท่านพ่อ
ของพวกเขาเคยเป็นเชื้อพระวงศ์ต�ำแหน่งสูง แต่กลับละทิ้งยศศักดิ์เพื่อ
มาอยู่กับท่านแม่ ทว่าถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น ท่านพ่อกลับได้รับความ
เอาพระทัยใส่จากจักรพรรดิองค์ปจั จุบนั เสมอมา ไม่ตอ้ งพูดถึงเรือ่ งอืน่ ใด
แค่ตอนที่เขากับน้องสาวเกิดก็ได้รับของพระราชทานล�้ำค่าไม่ด้อยกว่า
ลูกหลานเชื้อพระวงศ์แล้ว แม้กระทั่งชื่อของพวกเขาก็ล้วนเป็นฝ่าบาท
พระราชทาน
มูช่ งิ นามของเขานัน้ มาจากบท 'จีฝ๋ ่สู รรค์ทำ� นอง เสนาะพ้องดุจลม
ชาย'* ในคัมภีรก์ าพย์กลอน ยกความหมายว่างดงามสอดคล้องกลมกลืน
แฝงนัยแห่งสันติสขุ ทัง้ ยังสามารถขยายความไปเป็น 'มู*่ * ชิง' ทีแ่ ปลว่า
เคารพราชวงศ์ชิงได้อีกด้วย เพื่อให้เขาไม่ลืมว่าตัวเองเกิดในราชวงศ์ชิง
เผ่าแมนจู ให้เขาเทิดทูนต้าชิงไว้ในใจเสมอ
ส่วนชื่อหลิ่วอันเหอของน้องสาวนั้นก็หมายถึงความสงบร่มเย็น
บ่งบอกว่าเกิดในยุครุง่ เรืองทีม่ สี นั ติสขุ นัน่ เอง แน่นอนว่าชือ่ ของทัง้ พีช่ าย
และน้องสาวแสดงนัยลึกซึง้ ของการคาดหวังสันติสขุ ระหว่างส�ำนักหลิว่ เยวีย่
กับราชส�ำนัก เรือ่ งเหล่านีเ้ ขาได้ยนิ มาจากท่านย่าและลุงป้าทัง้ สิน้ ท่านพ่อ
ของเขาไม่เคยพูดถึงเรือ่ งราชส�ำนักเลยสักครัง้
"พี่ ใ หญ่ วั น นี้ ข ้ า ตื่ น เช้ า กว่ า ท่ า นอี ก เรามาประลองกั น เถอะ!"
* 'จีฝ๋ สู่ รรค์ทำ� นอง เสนาะพ้องดุจลมชาย' (จีฝ๋ จู่ วั้ ทง มูห่ รูชงิ เฟิง) มาจากบทกวีชอื่ 'ต้าหย่า : เจิงหมิน' ประพันธ์
โดยอิ่นจี๋ฝู่ (852-775 ปีก่อนคริสตกาล) ขุนนางสมัยกษัตริย์โจวเซวียนหวังแห่งราชวงศ์โจว บทกวีดังกล่าว
รวมอยู่ในคัมภีร์กาพย์กลอน (ซือจิง) ซึ่งเป็นคัมภีร์รวมบทกวีที่เก่าแก่ที่สุดของจีน
** 'มู่ (慕)' หมายถึงเคารพย�ำเกรง พ้องเสียงกับ 'มู่ (穆)' ที่หมายถึงงดงาม ไพเราะ ในชื่อของหลิ่วมู่ชิง
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หลิ่วอันเหอพูดพลางตั้งท่า
หลิ่วมู่ชิงมองดูน้องสาวตีลังกาพุ่งมาทางเขาด้วยความรู้สึกร�่ำไห้
ไม่ได้หวั เราะไม่ออก น้องสาวเขาอาจจะเคยอ่อนแอขีโ้ รคมาก่อน แต่ดว้ ย
การดูแลเอาใจใส่ของท่านย่า ตอนนี้ไม่เพียงแต่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น
สีหน้าเปล่งปลั่งตามล�ำดับ ยังได้ยินว่าเพื่อรักษาอาการหอบหืด ถึงกับ
ต่อยมวยฝึกลมปราณทุกวันเลยทีเดียว เมื่อใส่ใจดูแลทั้งภายในและ
ภายนอกควบคู่เป็นเวลาหลายปี ในที่สุดก็เลี้ยงดูจนนางแข็งแรง 'ก�ำย�ำ'
ก�ำย�ำจริงๆ นะ! เขามองดูรูปร่างบึกบึนของน้องสาวก็ไม่แปลกใจ
ที่ท่านแม่ตั้งข้อสงสัยบ่อยๆ ว่าน้องสาวถูกจับไปฝึกมวยปล�้ำตอนอยู่ที่
เป่ยจิงหรือไม่ ลับหลังท่านแม่พดู ว่าอะไรนะ เหมือนจะพูดว่าไฉนเด็กผูห้ ญิง
ถึงได้ดูแข็งแกร่งทรงพลัง หลังพยัคฆ์เอวหมีเช่นนี้! แม้แต่ท่านพ่อก็ยัง
เคยหลุดปากพูดว่า 'บ�ำรุงมากเกินไปแล้ว'...
"อันเหอ เจ้าระวังหน่อย" เขาคว้าไหล่น้องสาวเอาไว้อย่างรวดเร็ว
เพื่อช่วยให้นางยืนมั่นคง ไม่ให้ล้มไปเพราะความตื่นเต้นเกินเหตุ
"ไม่ตอ้ งห่วง แค่ลงมือก็พอ!" ใบหน้ากลมของหลิว่ อันเหอระบายยิม้
เต็มหน้า
"ข้าก็ลงมือแล้วนี่ไง" หลิ่วมู่ชิงยิ้มน้อยๆ มือขวาพลิกกลับไปแตะ
ยอดศีรษะของนางอย่างว่องไว "มือแรกกันไหล่เจ้า ไม่ให้เจ้าโจมตี มือ
ที่สองปัดหมัดเจ้าออกไป แย่งหัวเจ้ามาได้"
หลิว่ อันเหออึง้ ไป แล้วแสดงสีหน้ารูส้ กึ ตัวในฉับพลัน จับยอดศีรษะ
ตัวเองร้องว่า "ไม่เอาๆ! เมือ่ ครูข่ า้ ไม่ได้ปอ้ งกันตัวเลย พีใ่ หญ่ขโี้ กง เมือ่ ครู่
ไม่นบั ข้าจะประลองใหม่!"
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"ศัตรูไม่ให้เวลาเจ้าเตรียมตัวหรอกนะ" หลิ่วมู่ชิงอมยิ้ม พอเห็น
น้องสาวร้องโวยวายก็ลูบศีรษะปลอบนาง "เอาล่ะๆ เรามาเริ่มใหม่ก็ได้"
ความเปลีย่ นแปลงทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ หลังจากหลิว่ อันเหอย้ายกลับมาบ้าน
ก็คือบรรยากาศของส�ำนักหลิ่วเยวี่ยที่เคยเงียบสงัดจนแทบจะเยือกเย็น
พลันถูกท�ำลายไปสิ้น ตอนนี้ที่ใดที่มีคุณหนูหลิ่วอยู่ ที่นั่นก็ดูจะอบอุ่น
คึกคักขึน้ มา นับเป็นความเปลีย่ นแปลงใหญ่หลวงอย่างทีห่ ลิว่ มูช่ งิ ไม่เคย
สัมผัส อันที่จริงเขาเป็นคนนิสัยสุขุมเยือกเย็นเกินกว่าอายุ ค่อนข้าง
ชอบบรรยากาศเงียบสงบมากกว่า จึงไม่ค่อยชินเท่าไรเมื่อจู่ๆ ในบ้าน
ก็กลับคึกคัก ทว่าเขาก็ยงั ยินดีทเี่ ห็นน้องสาวกลับมา ถึงอย่างไรนางก็เป็น
น้องสาวเพียงคนเดียวของเขา ตั้งแต่เล็กได้อยู่ด้วยกันน้อยครั้ง ไม่ว่าจะ
พูดอย่างไรก็สมควรรักใคร่เอาใจใส่มากขึน้ ด้วยซ�ำ้
"ข้าจะลงมือแล้วนะ ระวังขาของเจ้าให้ดี" หลิ่วมู่ชิงเตือนล่วงหน้า
จากนัน้ ก็กวาดเท้าไปทางน้องสาวอย่างว่องไว รอให้นางกระโดดหลบไป
แล้วจึงค่อยลองออกหมัด "ข้าจะโจมตีแขนขวาของเจ้า ใต้รักแร้สองข้าง
จากนัน้ เป็นต้นขาขวา ดูให้ดลี ะ่ !"
หลิ่วอันเหอลงมือป้องกันแต่ละหมัดๆ ตามค�ำเตือนของพี่ชาย
ประมือกันไปเช่นนี้จนสิบกว่าเพลง นางทั้งตื่นเต้นทั้งภูมิใจในตัวเอง
เต้นแร้งเต้นกาอย่างเบิกบาน ถึงแม้นางจะชอบท่านย่ามาก ท่านลุงกับ
ท่านป้าก็เห็นนางเสมือนลูกแท้ๆ แต่นางก็ยงั ดีใจทีไ่ ด้กลับมาบ้านในทีส่ ดุ
ภายในลานกว้าง เห็นเพียงสองพี่น้องประลองยุทธ์กันไปมา เสียง
ประลองหมัดของคนสองคนก็ดังขึ้นเป็นระยะ เสริมด้วยเสียงพูดคุย
สรวลเสเฮฮา...
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ส�ำนักหลิ่วเยวี่ยก่อตั้งขึ้นมาด้วยสองมือของหลิ่วเยวี่ยตาทวดของ
หลิว่ มูช่ งิ แล้วเริม่ ขยายตัวกว้างขวางในมือของหลิว่ หรูเซิงตาของหลิว่ มูช่ งิ
หลังจากนั้นเคยตกอยู่ในมือคนชั่วเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนจะโชคดีถูก
บิดามารดาของเขาร่วมมือกันชิงกลับมาได้
กิ จ การของส� ำ นั ก หลิ่ ว เยวี่ ย นั้ น กระจายไปทั่ ว ดิ น แดนเจี ย งซู
นอกจากกิจการขนส่งทั้งทางบกทางน�้ำ ยังมีโรงเตี๊ยมหอสุรา โรงสีข้าว
ร้านยา ร้านของช�ำ โรงทอผ้า โรงย้อมผ้า โรงรับจ�ำน�ำ เป็นต้น ความร�ำ่ รวย
มั่งคั่งนั้นยากจะค�ำนวณได้ รายได้ในแต่ละปีเหลือคณานับ
ทว่ า จุ ด ที่ พิ เ ศษก็ คื อ ส� ำ นั ก หลิ่ ว เยวี่ ย ยึ ด ถื อ ธรรมเนี ย มที่ ป ฏิ บั ติ
สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นตาทวดว่าร้านค้าทุกแห่งรวมไปถึงกิจการคุ้มภัยจะ
ไม่แขวนป้ายสัญลักษณ์ของส�ำนักหลิ่วเยวี่ย ทั้งยังไม่บอกกล่าวกับ
คนภายนอกว่าอยูใ่ นสังกัดของส�ำนักหลิว่ เยวีย่ ด้วย แรกเริม่ เดิมทีวธิ กี ารนี้
มีไว้เพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างร้านรวงต่างๆ ป้องกันมิให้ร้านใด
ร้านหนึ่งเกิดเรื่องแล้วจะพลอยลากร้านอื่นไปเดือดร้อน แต่กลับคาดคิด
ไม่ถงึ ว่าในกาลต่อมา เรือ่ งนีจ้ ะกลายเป็นปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้สำ� นักหลิว่ เยวีย่
แตกหน่อออกผลไปไกล
ดังเช่นที่มารดาของเขาพูดไว้ แตกก้อนใหญ่ให้เป็นเศษไม่ดึงดูด
สายตาคนคือหลักการพืน้ ฐานทีใ่ ช้ได้ยาวนาน ตลอดหลายสิบปีทผี่ า่ นมา
คนนอกก็เพียงได้ยนิ ได้ฟงั ว่าส�ำนักหลิว่ เยวีย่ มีกจิ การใหญ่โต หรืออาจจะ
พอคาดเดาได้วา่ เรือสินค้าขนาดใหญ่บางล�ำเป็นของพวกเขา แต่ไม่มผี ใู้ ด
ล่วงรูไ้ ด้แน่ชดั ว่าส�ำนักหลิว่ เยวีย่ ครอบครองร้านค้าอยูก่ แี่ ห่ง และขอบเขต
การค้าทีแ่ ท้จริงคือเท่าไรกันแน่
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"นายน้อย หลงจู๊แซ่เฉินจากโรงเตี๊ยมเม่าเหลียงรออยู่ในห้องข้าง
ที่เรือนด้านหน้าแล้วขอรับ"
อู่เอ๋อร์เดินเข้ามารายงานในห้องหนังสือ หลิ่วมู่ชิงก�ำลังยืนพินิจ
ภาพวาดหลายใบอยู่หน้าโต๊ะ พอได้ยินก็ส่งเสียงขานรับ แล้วม้วนภาพ
ในมือเก็บเรียบร้อยก่อนจะเดินออกไป
"เอาสมุดบัญชีพวกนี้ไปด้วย" หลิ่วมู่ชิงชี้ไปที่สมุดหลายเล่มข้าง
โต๊ะหนังสือ
อู่เอ๋อร์เข้าไปหยิบขึ้นมาทันทีแล้วหันตัวเตรียมออกไป กลับเห็น
ผูเ้ ป็นนายหยุดฝีเท้ากะทันหัน จ้องมองสมุดบัญชีในมือเขาคล้ายคิดอะไร
อยู่ อู่เอ๋อร์ถามอย่างงุนงง "นายน้อย ยังขาดอะไรอีกหรือขอรับ"
หลิว่ มูช่ งิ เหลือบมองหน้าเขาแล้วพูดว่า "วางสมุดบัญชีไว้กอ่ น ไปเอา
ชาอูห่ ลงขนขาวทีห่ อ้ งข้ามา แล้วไปช่วยชงทีห่ อ้ งข้าง ข้าจะเดินน�ำไปก่อน"
"ขอรับ" อู่เอ๋อร์วางสมุดบัญชีไว้แล้วเดินออกไปอย่างเร็ว
หลิ่วมู่ชิงจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วเดินตรงไปที่ห้องข้าง
ตั้ ง แต่ จ� ำ ความได้ ก็ รู ้ ม าตลอดว่ า ตนคื อ ผู ้ สื บ ทอดรุ ่ น ต่ อ ไปของ
ส�ำนักหลิ่วเยวี่ย
เมื่อหนึ่งปีก่อน มารดามอบกิจการหนึ่งให้เขาดูแล ตอนนั้นยัง
เขียนสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่ากิจการนี้มิได้ยกให้เขา เพียงแต่
ให้เขาดูแลเท่านั้น วันข้างหน้าไม่ว่าจะขาดทุนหรือก�ำไรล้วนเป็นความ
รับผิดชอบของเขาทัง้ สิน้ เมือ่ สรุปงบบัญชีปลายปีหากมีกำ� ไรเหลือ ไม่เพียง
จะยกส่วนก�ำไรให้เขา ปีถดั ไปยังจะมอบร้านอีกหนึง่ ร้านให้เขาดูแลเพิม่ ด้วย
ถ้าเขาเก่งพอจะรวบรวมเงินต�ำลึงได้มากพอก็สามารถซือ้ ร้านต่อจากมารดา
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ได้ แต่ถ้าหากขาดทุน บัญชีส่วนนี้ย่อมต้องมาคิดที่เขา เขาต้องหาวิธี
เอาเงินคืนให้ได้ ไม่อย่างนั้นหากแค่ขาดทุนเกินมูลค่าทรัพย์สินของร้าน
มารดาก็จะยึดสิทธิ์ในการดูแลร้านคืน เมื่อไรที่ร้านในมือเขาถูกยึดคืน
กลับไปทั้งหมด เขาก็จะต้องเก็บข้าวของม้วนเสื่อออกจากบ้าน และ
ห้ า มบอกใครๆ ว่ า ตนเป็ น ลู ก ชายส� ำ นั ก หลิ่ ว เยวี่ ย เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น ที่
หัวเราะเยาะของผู้คน...
เรื่องขับไล่ออกจากบ้านนั้น หลิ่วมู่ชิงเชื่อสุดใจว่ามารดาพูดจริง
ท�ำจริง
"นายน้อย" หลงจู๊แซ่เฉินยืนอยู่กลางห้องข้าง พอเห็นเขาเดินมา
ก็ประสานมือค�ำนับ
หลิว่ มูช่ งิ ยิม้ น้อยๆ ให้เขา พอนัง่ ลงแล้วก็ยงั เห็นเขายืนอยูจ่ งึ เอ่ยปาก
ว่า "หลงจู๊เฉินไม่ต้องเกร็ง เจ้าเป็นหลงจู๊เก่าแก่ของส�ำนักหลิ่วเยวี่ยมา
สามรุ่นแล้ว ไม่ต้องมากพิธีถึงเพียงนี้หรอก"
"ขอรับๆ" อีกฝ่ายพูดติดกันสองครัง้ น�ำ้ เสียงถือว่าพินอบพิเทา ทว่า
สีหน้ากลับไร้ซงึ่ รอยยิม้
"วันนี้ที่นัดหมายมาก็ไม่มีอะไรพิเศษ คือว่าโรงเตี๊ยมเม่าเหลียงอยู่
ในมือข้ามาเดือนกว่าแล้ว ยังไม่ได้ถามหลงจูเ๊ ฉินเลยว่ามีอะไรต้องการเพิม่
หรือไม่ หรือว่ามีอะไรที่อยากบอกข้าเป็นการส่วนตัว เราอาศัยโอกาสนี้
มาพู ด คุ ย กั น ได้ " หลิ่ ว มู ่ ชิ ง มองเขาด้ ว ยนั ย น์ ต าสองดวงที่ ด� ำ ปลาบ
เป็นประกาย แฝงความรูส้ กึ กระตือรือร้นทีไ่ ร้เดียงสาอยูบ่ า้ ง
เมือ่ ปีกลายเขาได้รบั หน้าทีด่ แู ลร้านยาทีม่ ปี ระวัตยิ าวนานยีส่ บิ ปีมา
ร้านหนึง่ ร้านแห่งนัน้ เดิมทีกม็ กี ำ� ไรอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ตอนท�ำงบบัญชีตวั เลข
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จึงงดงามอย่างไม่น่าแปลกใจ เดือนก่อนที่เขาอายุครบสิบหกปีเต็ม
มารดาจึงมอบโรงเตี๊ยมเม่าเหลียงให้เขาดูแล แน่นอนว่าครั้งนี้ก็เขียน
สัญญาไว้ กฎเกณฑ์ที่ระบุเหมือนครั้งก่อนหน้า
"บัญชีที่ข้าควรให้ก็ส่งขึ้นมาหมดแล้ว ตอนนี้ยังไม่มีอะไรต้องการ
เป็นพิเศษ นายน้อยเรียกข้าพบ ถือว่าให้เกียรติข้ามาก ข้าก็รู้สึกซึ้งใจ
แต่ช่วงใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์ร้านก�ำลังยุ่งมาก มิสู้ให้ข้ารีบกลับไป
ช่วยงานดีกว่านั่งอยู่ที่นี่" หลงจู๊แซ่เฉินเป็นคนรูปหน้าเหลี่ยมใบหูใหญ่
ยามพูดจามีลักษณะของชาวยุทธ์เหมือนกับผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าแก่ของ
ส�ำนักหลิ่วเยวี่ยจ�ำนวนมาก เขาพูดจบในอึดใจเดียวแล้วดื่มชาที่อู่เอ๋อร์
ยกมาหมดในรวดเดียว จากนัน้ ก็จอ้ งหน้าหลิว่ มูช่ งิ เขม็ง แววตาเชีย่ วชาญ
กร้านโลก ท่าทางบ่งบอกว่าจะคอยดูวา่ นายน้อยอย่างท่านจะท�ำอะไรข้า
ได้
อู่เอ๋อร์ยืนมองอยู่ด้านข้าง ยังอดโมโหขึ้นมาไม่ได้
นายของเขาเป็นถึงนายน้อยของส�ำนักหลิ่วเยวี่ย ไม่ว่าจะไปที่ใด
ผู้ใดพบเจอก็ล้วนแสดงมารยาทด้วย ทว่าหลงจู๊แซ่เฉินกลับไร้มารยาท
ถึงเพียงนี้ ผู้เป็นนายซักถามดีๆ เขาก็หงุดหงิด ผู้เป็นนายเอาชาชั้นเลิศ
มาให้เป็นพิเศษ เขาก็ดื่มอั้กๆ หมดรวดเดียว ช่างไม่เห็นผู้ใดในสายตา
ยโสโอหังยิ่งนัก!
หลิว่ มูช่ งิ ยิม้ บาง ไม่มรี อ่ งรอยของความโกรธเคือง แต่กไ็ ม่ปล่อยให้
หลงจูแ๊ ซ่เฉินกลับไปเช่นกัน เขาให้อเู่ อ๋อร์รนิ ชาให้พวกเขาทัง้ คูอ่ กี แล้วพูด
เรือ่ ยๆ ว่า "ในเมือ่ หลงจูเ๊ ฉินไม่มอี ะไรอยากถาม เช่นนัน้ ข้าขอถามแล้วกัน"
หลงจู๊แซ่เฉินอึ้งเล็กน้อย เดาไม่ออกว่านายน้อยหน้าอ่อนปากแดง
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ฟันขาวผูน้ คี้ ดิ จะถามอะไร เขาก็บอกแล้วว่าก�ำลังยุง่ ไฉนจึงไม่รบี ปล่อยเขา
กลับไปดูแลกิจการอีก กลับได้ยนิ หลิว่ มูช่ งิ ถามค�ำถามหลายค�ำถาม เช่นว่า
คนในส่วนยกอาหารกับส่วนห้องครัวมีกคี่ น แต่ละคนอายุเท่าไร มีภมู หิ ลัง
อย่างไร เป็นต้น เขาอดทนตอบค�ำถามไปจนครบ
"สรุปแล้วคนที่ดูแลบัญชีก็คือน้องเขยของเจ้าสินะ" ระหว่างที่
หลิ่วมู่ชิงถาม สายตาเขามองไปที่ถ้วยชา ก่อนจะยกขึ้นมาดื่มอึกหนึ่ง
อย่างไม่รีบร้อน
"ใช่ เขาดูแลบัญชีควบกับจัดซือ้ บางครัง้ ก็ชว่ ยยกอาหารหรือรินน�ำ้ ชา
อะไรท�ำนองนี"้ หลงจูแ๊ ซ่เฉินท่าทีแข็งกร้าว ตอบอย่างรวดเร็ว
หลิ่วมู่ชิงพยักหน้าแล้วถามค�ำถามทั่วไปอีกนิดหน่อย กินเวลา
ไม่นานมาก ผ่านไปประมาณหนึ่งถ้วยชา* ก็จบค�ำถาม
"วันนี้รบกวนหลงจู๊เฉินแล้ว" เขาพูดพลางลุกขึ้นยืน
"นายน้อยโปรดยัง้ เท้า ไม่กล้ารบกวนให้ทา่ นไปส่ง ข้าคุน้ เส้นทางดี
กลับออกไปเองได้" หลงจู๊แซ่เฉินบอกให้นายน้อยไม่ต้องไปส่ง สารภาพ
ตามตรง การเดินทางมาวันนี้เสียเวลาเปล่าจริงๆ คิดดูว่าเขาเป็นคนเก่า
คนแก่ทรี่ บั ใช้สำ� นักหลิว่ เยวีย่ มาสามรุน่ แล้ว แม้แต่หวั หน้าส�ำนักหรือก็คอื
มารดาของหลิว่ มูช่ งิ ก็ยงั ต้องเกรงใจเขา แต่หนุม่ น้อยหน้าอ่อนทีข่ นยังขึน้
ไม่ครบคนนีก้ ลับดึงดันให้เขาทิง้ ร้านออกมาให้ได้ ผลปรากฏว่ากลับถาม
แต่เรือ่ งไร้สาระไม่สลักส�ำคัญอะไรเลย!
"ไฉนถึงมีคนไม่รจู้ กั แยกแยะดีเลวเช่นนีด้ ว้ ย" อูเ่ อ๋อร์หงุดหงิดอย่างยิง่
* หนึ่งถ้วยชา ใช้เปรียบถึงช่วงที่เวลาสั้นมาก บางต�ำราเทียบว่าประมาณ 10-15 นาที

28
Page ��������������.indd 28

21/2/2561 BE 14:22

ชั่ น เฟย

เก็บถ้วยชาไปก็บน่ พึมพ�ำ "อุตส่าห์เอาชาดีมา เสียของจริงๆ"
หลิ่วมู่ชิงไม่พูดอะไร เพียงดื่มชาในมือตัวเองเงียบๆ จนหมด
โรงเตี๊ยมเม่าเหลียงมีมาตั้งแต่สมัยตาทวดแล้ว เขาเคยแวะไปดู
ทีโ่ รงเตีย๊ มหลายครัง้ ได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าภายในโรงเตีย๊ มคึกคักมีลกู ค้า
ไม่ขาดสาย และด้วยเหตุนี้เองเมื่อมารดามอบร้านนี้ให้ เขาก็ลอบดีใจ
อยูล่ กึ ๆ นึกว่าจะได้รา้ นมีกำ� ไรเหมือนเมือ่ ปีทแี่ ล้วอีก
ทว่าหลังจากตรวจดูบัญชีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างละเอียด
ก็ตอ้ งตกใจเมือ่ พบว่ารายรับของโรงเตีย๊ มเม่าเหลียงไม่เป็นอย่างทีค่ าดไว้
ถูกต้อง โรงเตีย๊ มกิจการดียงิ่ แต่รายจ่ายกลับน่าตกใจอย่างเหนือคาด
เทียบรายรับรายจ่ายแล้วเพียงแค่เสมอทุนเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสรุป
บัญชีปที แี่ ล้ว บัญชีอยูใ่ นสภาพขาดทุนเห็นๆ ส่วนปีนกี้ ไ็ ม่ได้ดกี ว่ากันเท่าไร
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รายจ่ายจะมากกว่ารายรับเล็กน้อยแทบทุกเดือน
หากเป็นเช่นนี้ต่อไป จนถึงตอนสรุปบัญชีปีหน้า เขากล้ายืนยันว่าจะ
ไม่เหลือก�ำไรเลยแม้แต่นิดเดียว
"อันเหอเล่นกับผู้ใดอยู่หรือ"
ขณะที่หลิ่วมู่ชิงเดินเอื่อยๆ ไปตามระเบียงทางเดินยาว พร้อมกับ
ขบคิดเรือ่ งโรงเตีย๊ มไปด้วย หูกไ็ ด้ยนิ เสียงหัวเราะอึกทึกครึกโครมดังมาจาก
เรือนด้านหลัง ท่ามกลางเสียงนั้นมีเสียงหนึ่งที่ดังที่สุด แค่ฟังก็รู้ว่าเป็น
น้องสาวเขา แต่ฟังดูแล้วเหมือนว่ารอบๆ นั้นยังมีคนอีกหลายคนพูดคุย
หัวเราะอยูด่ ว้ ย
อู่เอ๋อร์คิดนิดหนึ่งก่อนจะตอบว่า "เหมือนจะเป็นบุตรีของนายท่าน
สกุลเฟิ่งนะขอรับ ได้ยินว่าหลายวันนี้คุณหนูใหญ่สองสกุลเล่นด้วยกัน
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ทุกวัน"
หลิว่ มูช่ งิ พยักหน้าแล้วเดินไปตามทิศทางนัน้ จริงด้วย เขาเกือบลืมไป
เมื่อไม่กี่วันก่อนท่านลุงเฟิ่งพาลูกสาวมาที่นี่ พอตกกลางคืนท่านพ่อเขา
ก็ตามท่านลุงเฟิง่ ออกไปข้างนอก บอกว่าอีกสิบกว่าวันจึงจะกลับมา ส่วน
ท่านแม่เขาก็เพิ่งบอกเมื่อคืนนี้ว่าจะไปตรวจดูสินค้าชุดหนึ่ง ไปครั้งนี้
ใช้เวลาหลายวัน ก่อนไปยังก�ำชับเป็นพิเศษว่าให้เขาดูแลอันเหอกับลูกสาว
สุดทีร่ กั ของท่านลุงเฟิง่ ดีๆ
'ถ้าน้องสองคนดื้อมากๆ ก็จับแยกกันก่อน เอาไปขังคนละห้อง
อย่างไรขังเอาไว้ก็ดีกว่าให้ออกไปก่อเรื่อง'
นี่เป็นค�ำที่ท่านแม่บอกไว้ แต่นั่นเป็นสิ่งที่หัวหน้าส�ำนักหลิ่วเยวี่ย
ถึงจะท�ำได้ เขาจะไปจับเด็กผู้หญิงสองคนมาขังไว้ได้อย่างไร อีกอย่าง
แค่เด็กผู้หญิงสองคนจะไปก่อเรื่องอะไรได้
เอ่อ...
หลิ่วมู่ชิงหยุดฝีเท้า จ้องมองลานของเรือนด้านหลังอย่างตะลึง
เด็ ก หญิ ง สองคนที่ รู ป ร่ า งใกล้ เ คี ย งกั น ก� ำ ลั ง ร่ ว มแรงถื อ ไม้ ไ ผ่ ล� ำ ยาว
ร้องกรี๊ดสลับหัวเราะ พยายามจะยื่นไม้ไผ่ให้สูงถึงง่ามกิ่งไม้ บ่าวรับใช้
หลายคนพากันล้อมหน้าล้อมหลังพวกนาง คอยก้าวหน้าถอยหลังตาม
ราวกับกลัวว่าพวกนางจะล้ม
นั่นก�ำลังท�ำอะไรอยู่น่ะ หลิ่วมู่ชิงรู้สึกหางตากระตุกเบาๆ
"ไม่นึกเลยว่าจะจับยากถึงเพียงนี้"
"เราพันใยแมงมุมไว้ที่ปลายไม้ตั้งเยอะแล้ว คราวนี้ต้องติดได้แน่ๆ
เฮ้ ข้าเจอแล้ว ทางซ้ายนั่นมีตัวเบ้อเริ่มเลย!"
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เด็กหญิงทั้งสองเซไปทางขวาทีซ้ายทีอย่างหาจุดศูนย์ถ่วงไม่ได้
แต่กลับหัวเราะร่วนชอบใจ ไม้ไผ่ยาวก็เอนไปเอนมาเช่นนั้นอยู่นานกว่า
จะมั่นคง
หลิ่วมู่ชิงมองดูเงาร่างของเด็กทั้งสอง คนที่ใส่เสื้อสีเขียวนั่นคือ
น้องสาวเขา ส่วนอีกคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีม่วงอ่อนน่าจะเป็นลูกสาวของ
ท่านลุงเฟิ่งกระมัง เมื่อหลายวันก่อนตอนพวกเขามาถึง เขาก�ำลังยุ่งอยู่
หลังจากนัน้ ก็ไม่ได้เจอหน้ากันเลย พอตอนนีม้ าดูแล้วก็รสู้ กึ สนใจไม่นอ้ ย
เด็กหญิงทั้งสองคนส่วนสูงไล่เลี่ยกัน แม้กระทั่งรูปร่างก็ใกล้เคียง ล้วน
มิอาจดูแคลนได้ทั้งคู่ ล้วนดู...อวบอิ่มเปล่งปลั่ง
ดูไปแล้ว ทัง้ บ้านสกุลหลิว่ และสกุลเฟิง่ ต่างเลีย้ งดูลกู สาวได้ใช่เล่น
ทีเดียว! แน่นอนว่าคงไม่ถึงกับพูดเกินไปว่าพวกนางอ้วน แต่เอาเป็นว่า
ไม่อาจบอกว่าพวกนางผอมได้แล้วกัน
"เป๋าเป่าอย่าหัวเราะสิ เราต้องกลั้นหายใจ เบาไม้เบามือหน่อยนะ"
"ได้ เราห้ามส่งเสียง แล้วก็ห้ามขยับด้วย...ชู่ว์"
หลิ่วมู่ชิงเดินเข้าไปใกล้พวกนางอย่างเงียบเชียบ เป๋าเป่า...ชื่อนี้
เขาจ�ำได้ เด็กหญิงที่ทั้งมือและปากมันแผล็บคนนั้น นางบอกว่าตัวเอง
ชื่อเป๋าเป่าที่แปลว่ากินอิ่ม แต่ภายหลังเขาถึงรู้ว่าที่จริงไม่ใช่เป๋าเป่า
ในความหมายนัน้ แต่เป็นเป๋าเป่าทีแ่ ปลว่าทีร่ กั ต่างหาก ชือ่ เป๋าเป่าแซ่เฟิง่
รวมเป็นเฟิ่งเป๋าเป่า
"หนึ่ง สอง สาม เอาเลย!"
เด็กหญิงทัง้ สองนับเบาๆ ด้วยเสียงกระซิบแล้วร่วมแรงกันดันไม้ไผ่
ไปข้างหน้า
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"ไอ้หยา บินไปแล้ว!"
"ไฉนพลาดอีกแล้วล่ะ!"
แทบจะจังหวะเดียวกันนั้น เงาร่างสูงเพรียวก็พุ่งพรวดอย่างว่องไว
เหยี ย บไม้ไ ผ่ไ ต่ขึ้นไปอย่างแผ่วเบา ขณะที่ทุกคนยังไม่ทันแน่ใจว่า
เกิดอะไรขึน้ ก็เห็นเงาร่างนัน้ ตีลงั กากลางอากาศ ย่างกรายลงมาเหยียบพืน้
จึงค่อยเห็นว่าเป็นหลิ่วมู่ชิงที่ไม่รู้โผล่มาตั้งแต่เมื่อไรนั่นเอง
เขาหอบหายใจเล็กน้อย สองนิว้ หนีบจักจัน่ ทีเ่ มือ่ ครูบ่ นิ ออกไปแล้ว
ถามอย่างสงสัยว่า "พวกเจ้าอยากได้ตวั นีห้ รือ"
"จับได้แล้ว! จับได้แล้ว!"
"พี่ใหญ่เก่งมาก!"
หลิ่ ว อั น เหอโยนไม้ ไ ผ่ ใ ห้ พ วกบ่ า วแล้ ว แย่ ง จั ก จั่ น ในมื อ เขาไป
เฟิ่งเป๋าเป่าก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ ทั้งสองกู่ร้องดีใจพลางมองหลิ่วมู่ชิง
อย่างเลื่อมใส
พร้อมกับที่หลิ่วมู่ชิงก็มองเฟิ่งเป๋าเป่าเช่นกัน
ใบหน้ากลมแป้นไม่ตา่ งกับหลิว่ อันเหอ สองแก้มตึงนูน แต่ดวงตาโต
กว่าน้องสาวเขานิดหน่อย ผิวพรรณยังคงคล�ำ้ เหมือนเมือ่ ก่อน น้อยนักที่
เด็กหญิงจะคล�ำ้ เช่นนี้ อย่างน้อยๆ บรรดาบุตรีตระกูลใหญ่ทเี่ ขาเคยเห็นมา
ก็ไม่มใี ครตากแดดจนเป็นเช่นนี้ หลังจากนัน้ ดวงตาทีน่ บั ว่าโตคูน่ นั้ ก็กลิง้
หลุกหลิกไปมา แค่เห็นก็รู้ว่าในสมองของนางต้องก�ำลังท�ำงานลื่นไหล
อยูแ่ น่นอน
"พวกเจ้าจับจักจัน่ มาท�ำไม" หลิว่ มูช่ งิ ไม่เข้าใจความคิดของเด็กหญิง
เอาเสียเลยจริงๆ
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"จักจัน่ พวกนีเ้ สียงดังหนวกหู ท�ำให้เรานอนกลางวันไม่หลับ ข้ากับ
อั น เหอก็ เ ลยจะจั บ พวกมั น ไปปล่ อ ยที่ ภู เ ขาด้ า นหลั ง " คนที่ ต อบคื อ
เฟิ่งเป๋าเป่า นางพูดจบก็ส่งยิ้มให้หลิ่วมู่ชิงแล้วทักทายว่า "พี่มู่ชิง"
นางได้ยินชื่อของพี่ชายหลิ่วอันเหอจากปากน้องสาวมานานแล้ว
ชื่อนี้ฟังดูสง่างามแบบโบราณ ไม่เหมือนชื่อของนางที่ใช้ค�ำซ�้ำกัน นาง
รู้สึกว่าพี่มู่ชิงรูปร่างหน้าตาไม่ธรรมดา ใบหน้าขาวใส ฟันก็ขาวผ่อง
ดูสะอาดสะอ้านอย่างไม่น่าเชื่อ
นางเคยได้ยินท่านพ่อบอกว่าบุรุษหน้าขาวเชื่อไม่ได้ บุรุษฟันขาว
ก็ ท� ำ เป็นแต่เกี้ยวพาราสีเท่านั้น! ตอนนั้นนางยังสงสัยอยู่ว่า จะไปมี
บุรุษหน้าขาวฟันขาวได้อย่างไร คิดไม่ถึงว่าตอนนี้จะมีมายืนอยู่ตรงหน้า
หนึ่งคน
แต่ว่า...ฟันของท่านพ่อนางเองก็ค่อนข้างขาวเหมือนกันนะ...
ลูกตาด�ำขลับของเฟิ่งเป๋าเป่ากลอกไปมา อดไม่ได้ที่จะมองพี่มู่ชิง
คนนี้หลายครั้ง
หลิ่วมู่ชิงพยักหน้าทักทายนางอย่างสุภาพ แต่ก็ยังไม่ลืมเตือนว่า
"เมื่อครู่ที่พวกเจ้าท�ำอันตรายมากนะ ถ้าไม้ตกใส่หัวใครจะท�ำเช่นไร"
เพิ่งจะพูดเสร็จ เด็กหญิงทั้งสองก็หัวเราะพรืดพร้อมกัน แล้วยัง
ปิดปากหัวเราะอย่างเกินจ�ำเป็น พร้อมกับมองกันและกันด้วยสายตา
เจ้าเล่ห์ คล้ายได้ยินเรื่องน่าขันอะไรสักอย่าง
"ท�ำไมรึ" เขาพูดอะไรน่าข�ำถึงเพียงนั้นหรือไง
หลิ่วอันเหอหัวเราะพลางบอกเฟิ่งเป๋าเป่าว่า "เห็นหรือไม่ ข้าบอก
แล้วว่าพีข่ า้ ต้องพูดเช่นนี"้
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"จริงด้วย เมื่อครู่เจ้าเลียนแบบได้เหมือนมากเลย" เฟิ่งเป๋าเป่าก็
หัวเราะไม่หยุด
หลิ่วมู่ชิงชะงักไป เวลาเด็กหญิงสองคนอยู่ด้วยกันเป็นเช่นนี้เอง
น่ะหรือ เขาอดข�ำไม่ได้ แต่สีหน้ายังคงอบอุ่นดังเดิม น�้ำเสียงก็อ่อนโยน
"ถ้าพวกเจ้าไม่ชอบที่จักจั่นร้องเสียงดัง ก็เปลี่ยนที่นอนไม่ดีกว่าหรือ
ห้องหนังสือทางปีกตะวันออกก็สงบดีนะ"
"ให้พี่ใหญ่ช่วยเราจับจักจั่นดีกว่าเป็นไหนๆ" หลิ่วอันเหอเสนอ
อันที่จริงตอนแรกนางกับเฟิ่งเป๋าเป่าลองปีนขึ้นต้นไม้เพื่อไปจับแล้ว แต่
ถึงอย่างไรฝีมือก็คล่องแคล่วสู้พี่ใหญ่ไม่ได้ ลองกี่ครั้งๆ ก็ล้มเหลว ท�ำได้
เพียงเขย่าใบไม้ให้ร่วงเกลื่อนพื้น
"ใช่ พี่มู่ชิงต้องจับได้มือละตัวแน่ๆ" เฟิ่งเป๋าเป่าสนับสนุนทันที
หลิว่ มูช่ งิ หัวเราะเสียงปร่า เมือ่ ครูก่ แ็ ค่ลองท�ำชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวเท่านัน้
จะให้เขาเสียเวลามาจับจักจัน่ อยูท่ นี่ ที่ งั้ วันได้อย่างไร "จับไปปล่อยเดีย๋ วก็
บินกลับมาอีก ไม่มปี ระโยชน์หรอก"
เดิ ม ที เ ด็ ก สองคนก็ ไ ล่ จั บ จั ก จั่ น จนหน� ำ ใจแล้ ว พอได้ ยิ น เช่ น นี้
ก็บังเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาทันที
"เช่นนั้นเราไปจับกระรอกที่ภูเขากันก็ได้"
"ดีเลย รีบไปเถอะ"
หลิว่ มูช่ งิ เห็นท่าทางกระตือรือร้นพร้อมออกรบของพวกนางแล้วก็ขำ�
ก�ำชับว่า "ถ้าจะไปภูเขาด้านหลังต้องกลับมาก่อนฟ้ามืดนะ อู่เอ๋อร์เจ้าก็
ตามไปด้วย พาคนไปมากหน่อย"
"เจ้าค่า!" หลิว่ อันเหอกับเฟิง่ เป๋าเป่าตอบเป็นเสียงเดียวกันอย่างฮึกเหิม
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เปีย่ มพลัง พลังเสียงกลบเสียงของอูเ่ อ๋อร์ไปเสียสนิท
หลิว่ มูช่ งิ พยักหน้า หมุนตัวเตรียมจะเดินไป แต่แล้วก็หยุดหันมาสัง่
น้องสาวว่า "อันเหอ เย็นนีม้ ากินข้าวกับพีน่ ะ เป่าเปา* ก็มาด้วยนะ"
เขาพู ด ไปตามธรรมชาติ โ ดยไม่ ไ ด้ คิ ด อะไร แต่ คิ ด ไม่ ถึ ง ว่ า พอ
จบประโยคนี้กลับเรียกเสียงหัวเราะดังสนั่นจากสาวน้อยทั้งสองอีกครั้ง
แถมยังหัวเราะชนิดงอหน้างอหลัง น�้ำตาแทบจะไหลออกมาอยู่รอมร่อ
คราวนี้อะไรอีกล่ะ หลิ่วมู่ชิงมองหน้าพวกนางอย่างเอือมระอา
"เป่าเปา! น่าขันนัก เหมือนซาลาเปาเนือ้ ซาลาเปาผัก ซาลาเปาหมู
อย่างไรอย่างนั้นแน่ะ" หลิ่วอันเหอหัวเราะตัวงอ พูดไปก็ชี้เฟิ่งเป๋าเป่า
ไปด้วย
"เป่า...เปา! ฮ่าๆ ไม่เคยได้ยินใครเรียกอย่างนี้มาก่อนเลย เป่าเปา
เป่าเปา เฟิ่งเป่าเปา ฟังดูเหมือนซาลาเปาอร่อยๆ เลยนะ" เฟิ่งเป๋าเป่า
ก็เรียกตัวเองหลายครัง้ ชอบใจจนหน้ายิม้ ตาหยีไปหมด
คนทั่วไปต่างเรียกนางว่าเป๋าเป่าหรืออาเป่าตามบิดาของนาง ส่วน
ท่านแม่เรียกนางว่าเป่าเอ๋อร์ ตอนเด็กๆ นางคิดมาตลอดว่าชื่อตัวเอง
มีความหมายว่ากินอิ่มอย่างที่บิดาบอก ตอนหลังพอได้เรียนหนังสือ
แล้วถึงรู้ว่าถูกบิดาแกล้งหยอก กินอิ่มอะไรกัน ที่จริงแล้วคือเป่าจาก
จินหยวนเป่า** ต่างหากล่ะ!
หลิ่วมู่ชิงหลับตาเบาๆ ขณะที่เสียงหัวเราะลั่นของสองสาวชัดเจน
ข้างหู เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดท่านแม่ถึงบอกว่าให้จับพวกนาง
แยกออกจากกันได้ คงเป็นเพราะสาวน้อยสองคนนี้ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
* 'เปา' ในค�ำเรียก 'เป่าเปา' หมายถึงซาลาเปา
** จินหยวนเป่า หมายถึงแท่งเงินก้อนรูปร่างคล้ายเรือ
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รบกวนนางไม่หยุดเป็นแน่
"เช่นนั้นต่อไปจะเรียกเจ้าว่าเป๋าเป่าแล้วกัน" เขามองเด็กหญิง
ผิวคล�้ำตัวกลมที่ยังคงยิ้มแป้น
เฟิง่ เป๋าเป่าส่ายหัวดิก "พีม่ ชู่ งิ เรียกว่าเป่าเปาเถอะ ฟังแล้วเพราะดี"
"เป่าเปา! เป่าเปา!" หลิ่วอันเหอเรียกติดกันหลายครั้ง
คนทีถ่ กู เรียกยืน่ มือไปปิดปากนางแล้วแย้งว่า "ไม่ให้เจ้าเรียก! นีเ่ ป็น
ชือ่ ทีพ่ มี่ ชู่ งิ เรียกก่อน ให้พม่ี ชู่ งิ เรียกได้คนเดียวเท่านัน้ "
"ไม่รลู้ ะ่ ! ข้าจะเรียกซะอย่าง!" หลิว่ อันเหอดึงมือนางออกแล้วลงมือ
จักจีอ้ กี ฝ่ายอย่างรวดเร็ว
เฟิ่งเป๋าเป่ากรีดร้องเสียงแหลมสักพักก็ลงมือตอบโต้ และแล้ว
เด็กสองคนก็คว้าตัวอีกฝ่ายไว้แล้วจักจี้กันไปมา หลิ่วมู่ชิงรีบถอยห่าง
ออกมาหลายก้าวเพื่อไม่ให้โดนลูกหลง
เป่าเปา มันน่าหัวเราะขนาดนัน้ เชียวหรือ ชือ่ ทีซ่ ำ�้ กันสองเสียงก็เรียก
อย่างนีเ้ หมือนกันหมดไม่ใช่หรือไง เขาส่ายศีรษะ ไม่อยูร่ ว่ มวงกับสาวน้อย
สองคนอีก หันไปก�ำชับอูเ่ อ๋อร์สนั้ ๆ ว่าให้จบั ตาดูพวกนางไว้ แล้วเดินลิว่
ตรงไปยังห้องหนังสือ
ซาลาเปาเนื้อ ซาลาเปาผัก ซาลาเปาหมู แล้วก็ซาลาเปาเฟิ่ง
อย่างนั้นรึ
ฟังดูคล้ายซาลาเปาทีห่ อ่ ตีนไก่* ชอบกล แต่นคี่ งเป็นรายการอาหาร
ทีช่ วนให้คนงุนงงเป็นแน่ ระหว่างทีค่ ดิ มุมปากของหลิว่ มูช่ งิ ก็หยักยิม้ ขึน้
บางเบาแทบไม่สงั เกตเห็น
* 凤爪 แปลตรงตัวว่าตีนหงส์ หมายถึงตีนไก่ที่น�ำมากินเป็นอาหาร
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2
โรงเตี๊ยมเม่าเหลียงเป็นโรงเตี๊ยมเก่าแก่ที่มีผู้คนขวักไขว่ ตั้งอยู่
บนถนนใหญ่ของเมืองหยางโจว ห่างออกไปไกลระยะหนึ่งก็มีโรงเตี๊ยม
ตั้งอยู่เช่นกัน แม้หน้ากว้างของอาคารจะไม่กว้างเท่าโรงเตี๊ยมเม่าเหลียง
แต่ก็เป็นร้านที่มีสามชั้น และยังมีห้องส่วนตัวไว้รับรองแขก การจัดวาง
เครื่องเรือนต่างๆ ก็ล้วนใกล้เคียง
หลิ่วมู่ชิง นั่ง อยู่ใ นห้อ งส่วนตัวชั้นสาม จิบชาพลางมองไปทาง
โรงเตี๊ยมเม่าเหลียงที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ประมาณหนึ่งเค่อ* หลังจากนั้น
ดรุณีสองคนก็เดินหัวเราะคิกคักกันออกมาจากโรงเตี๊ยม ในมือยังถือ
ห่อกระดาษเคลือบน�้ำมันมาด้วยห่อหนึ่ง พอเดินพ้นออกมาก็สาวเท้า
มาทางโรงเตี๊ยมที่เขาอยู่อย่างรวดเร็ว
หลิว่ มูช่ งิ เห็นดังนัน้ ก็อดขันไม่ได้ ไม่นานก็ได้ยนิ เสียงฝีเท้าตึงๆ ตังๆ
* เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณสิบห้านาที
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ดังใกล้เข้ามา
"พี่ใหญ่!"
"พี่มู่ชิง!"
"พวกเรากลับมารายงานตามค�ำสั่งแล้ว!"
หลิ่ ว อั น เหอกั บ เฟิ ่ ง เป๋าเป่าแย่ ง กั น เรี ย กคนละที ส องที จนมา
จบพร้อมกันที่ประโยคสุดท้าย เสียงใสแจ๋วกังวาน
"พอๆ คนทั้งโรงเตี๊ยมได้ยินความลับของเราหมดแล้ว" หลิ่วมู่ชิง
กลัน้ ยิม้ เอาไว้ เรียกให้ทงั้ สองคนปิดประตูเข้ามานัง่ ที่ แล้วรอฟังรายงาน
ของพวกนาง
"ข้าพูดก่อน ในส่วนยกอาหารมีทงั้ หมดสิบคน นอกจากนีห้ ลงจูเ๊ ฉิน
ก็ควบหน้าทีย่ กอาหารด้วย ฮูหยินกับลูกชายของเขาก็มาช่วยต้อนรับแขก
เหมือนกัน ทุกคนวิง่ ไปวิง่ มาวิง่ ขึน้ วิง่ ลง ตะโกนไปตะโกนมา คึกคักสุดๆ
เลย" หลิว่ อันเหอพูดก่อน
เฟิ่งเป๋าเป่าพูดต่อทันที "ให้ข้าพูดบ้าง ข้ากับอันเหอแกล้งท�ำเป็น
เดินหลงเข้าไปดูในห้องครัว ข้างในมีแปดคน สามคนท�ำครัว อีกสามคน
หั่นผักล้างผัก แล้วก็อีกสองคนล้างถ้วยชาม"
"ดีมาก พวกเจ้าสังเกตได้ละเอียดดีมาก" หลิว่ มูช่ งิ พยักหน้า ถึงแม้
ข้อมูลเหล่านีเ้ ขาจะสืบรูม้ าก่อนหน้าแล้ว แต่กย็ งั ต้องมอบค�ำชมให้พวกนาง
สองสามวันมานีเ้ ขาเห็นว่าสาวน้อยทัง้ สองคนเล่นทุกอย่างทีส่ ามารถ
เล่นได้จนครบแล้ว เมือ่ วานเริม่ ร้องงอแงขอออกไปเทีย่ วเล่นข้างนอก เขา
ขบคิดดูกต็ ดั สินใจมอบหมายงานให้พวกนางท�ำ หนึง่ เพือ่ ฆ่าเวลา สองคือ
เขาจะได้จบั ตาดูให้ปลอดภัยด้วย
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"พี่ใหญ่ นี่คือขนมไหว้พระจันทร์ของโรงเตี๊ยมเม่าเหลียง เราซื้อมา
ไส้ละชิ้น เดี๋ยวตอนเย็นเรามาลองชิมกันนะ" หลิ่วอันเหอวางห่อกระดาษ
เคลือบน�้ำมันในมือลงบนโต๊ะ
"อันเหอ เจ้าแสดงความเห็นตอนเราลองกินกับข้าวหน่อยสิ เจ้า
เชี่ยวชาญเรื่องรสชาติอาหารดี ข้ากินดูแล้วก็คล้ายๆ กันหมด ไม่รู้จะ
เปรียบเทียบให้ละเอียดอย่างไร" เฟิ่งเป๋าเป่าพูดด้วยสีหน้าจริงจัง
หลิ่วมู่ชิงพยักหน้า น้องสาวของเขาคนนี้ถูกเลี้ยงดูที่เป่ยจิงอย่างดี
จนสัมผัสเรือ่ งการกินว่องไวมาก หากพ่อครัวแอบอูข้ า้ มขัน้ ตอนไปแม้แต่
ขั้นตอนเดียวนางก็ยังจับได้
"เมื่ อ ครู ่ ข ้ า กั บ เป๋าเป่าสั่ ง กั บ ข้ า วสามอย่ า งที่ เ หมื อ นกั บ ที่ เ รากิ น
ตอนเที่ยงที่นี่ หากพูดถึงฝีมือการปรุง ทั้งสองร้านก็พอสูสีกัน แต่เรื่อง
วัตถุดิบมีข้อแตกต่างเล็กน้อย"
หลิว่ อันเหอเห็นทัง้ สองคนจ้องมองตนเป็นตาเดียวก็อดตืน่ เต้นไม่ได้
ยืดตัวนัง่ ตรงขึน้ มาแล้วอธิบายอย่างละเอียด "อย่างเช่นปูนงึ่ ลอกกระดอง
ปูของโรงเตี๊ยมเม่าเหลียงคุณภาพด้อยกว่า มันปูก็อยู่ได้ไม่ทันถึงเที่ยง
ส่วนไข่แดงที่ราดนึ่งพร้อมกับปูก็น้อยกว่าที่นี่หนึ่งหรือสองฟอง จากนั้น
ก็เป็นขาหมูรมควันตุ๋น ขาหมูของโรงเตี๊ยมเม่าเหลียงถึงแม้จะใช้ขาหมู
จินหวาชั้นดีเหมือนกัน แต่ปริมาณน้อยกว่าที่นี่อย่างเห็นได้ชัด ฉะนั้น
จึงท�ำให้กลิ่นหอมไม่เพียงพอ แล้วก็ข้าวผัดจานนั้นอีก ทั้งเนื้อหอยกาบ
กับเอ็นหอยตากแห้งใส่น้อยมาก กลับเอาเต้าหู้แห้งหั่นเต๋าใส่แทน ก็เลย
กินไม่ได้รสชาติเลย"
"ราคาของอาหารสามจานนี้เท่ากันทั้งสองร้าน ก็หมายความว่า
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โรงเตีย๊ มเม่าเหลียง..." เฟิง่ เป๋าเป่ากลอกตาไปมา แล้วกลอกกลับมามอง
สองพี่น้องหลิ่วมู่ชิงและหลิ่วอันเหอ
กลับเห็นหลิ่วมู่ชิงยื่นนิ้วชี้เรียวยาวมาวางบนปาก ส่ายหัวเบาๆ
พลางพูดเสียงต�่ำว่า "ข้อสรุปต่อจากนี้อย่าพูดต่อไปอีกเลย ถือเสียว่า
เห็นแก่หน้าข้า"
เฟิง่ เป๋าเป่ากับหลิว่ อันเหอสบตากัน ทัง้ สองเป็นเด็กหญิงทีเ่ ฉลียวฉลาด
หัวไว เข้าใจในทันใดว่าถึงอย่างไรโรงเตี๊ยมเม่าเหลียงก็เป็นของส�ำนัก
หลิว่ เยวีย่ ไม่อาจโพนทะนาเสียงดังว่าโรงเตีย๊ มแห่งนี้ 'โกงวัตถุดบิ ' ต้อง
ระวังก�ำแพงมีหปู ระตูมชี อ่ ง!
พวกนางหัวเราะอย่างมีเลศนัย เฟิง่ เป๋าเป่าลดเสียงลงต�ำ่ เลียนแบบ
หลิว่ มูช่ งิ ดวงตากลอกไปมาครูห่ นึง่ ก็กระซิบว่า "ข้ารูแ้ ล้ว พูดไม่ได้"
หลิ่ ว มู ่ ชิ ง หั ว เราะออกมา อดไม่ ไ ด้ ที่ จ ะยื่ น มื อ ไปเขกหน้ า ผาก
เฟิ่งเป๋าเป่าทีหนึ่งแล้วว่าอย่างเอ็นดู "คุณหนูน้อยตัวร้าย"
"คุณหนูน้อย?" หลิ่วอันเหอปิดปากหัวเราะ
เฟิ่งเป๋าเป่าหน้าแดงหูร้อนทันที โต้อย่างโมโห "เจ้าเองก็เหมือนกัน
นัน่ แหละ!"
"เมื่อครู่พี่ใหญ่พูดถึงเจ้าคนเดียว แสดงว่าเจ้าเหมือนคุณหนูน้อย
มากกว่ า คุ ณ หนู น ้ อ ยเป็ น เด็ ก ดี น ะ เดี๋ ย วพี่ ส าวจะซื้ อ น�้ ำ ตาลให้ กิ น "
หลิ่วอันเหอพูดพลางเลียนแบบอากัปกิริยาของหลิ่วมู่ชิงเมื่อครู่ ยื่นมือ
ไปเขกหน้าผากเฟิ่งเป๋าเป่าเช่นกัน
เฟิ่งเป๋าเป่าหน้าแดงก�่ำ ทั้งอายทั้งโกรธ "เราอายุเท่ากัน เจ้ากล้า
เอาเปรียบข้า นิสัยไม่ดี!"
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หลิ่วมู่ชิงเห็นทั้งสองคนเริ่มตีกันอีกครั้ง อีกทั้งสาเหตุยังมาจาก
การที่เขาเรียกเฟิ่งเป๋าเป่าว่าคุณหนูน้อยด้วย ชั่วขณะนั้นก็เกิดความรู้สึก
กระดากใจขึ้นมา อันที่จริงเมื่อครู่นี้เขาก็แค่รู้สึกว่าท่าทางที่เฟิ่งเป๋าเป่า
กลอกตาหลุกหลิกอย่างซุกซนดูนา่ เอ็นดูจนอยากจะเขกหัวนางสักที ส่วน
ทีเ่ รียกว่าคุณหนูนอ้ ยนัน้ ก็ได้ยนิ มาจากมารดาของเขา เขาก็แค่พดู ออกไป
โดยไม่ได้คดิ อะไรมาก ไม่รเู้ ลยว่าจะท�ำให้นางอับอายถึงเพียงนี้
เด็กหญิงสองคนโต้เถียงกันเสร็จก็เริ่มจักจี้กันและกัน หลิ่วมู่ชิง
รีบสั่งให้คนรินน�้ำชายกขนมมาให้ จึงท�ำให้พวกนางทั้งสองสงบลงได้
ในที่สุด
"พี่ใหญ่ ข้าจะไปเวจ" หลิ่วอันเหอแลบลิ้นพูดอย่างอายๆ
"ให้ข้าไปด้วยหรือไม่" เฟิ่งเป๋าเป่าถาม
"ไม่ตอ้ งหรอก เจ้าอยูน่ แี่ หละ" หลิว่ อันเหอหน้าแดงเรือ่ รีบเดินออกไป
อย่างเร็ว
หลิ่วมู่ชิงสั่งให้หญิงรับใช้สูงอายุคนหนึ่งตามไปด้วย จากนั้นก็
กลับมานั่งที่ รินน�้ำชาให้เฟิ่งเป๋าเป่า
"อิจฉาอันเหอนัก มีพี่ชายนี่ดีจริงๆ" เฟิ่งเป๋าเป่าเห็นหลิ่วมู่ชิงดูแล
เอาใจใส่น้องสาวอย่างใกล้ชิดก็โพล่งออกมาอย่างยั้งไม่อยู่
หลิ่วมู่ชิงก�ำลังรินชาอยู่ พอได้ยินก็อดยิ้มไม่ได้ "เป่าเปาไม่มีพี่ชาย
พีส่ าวหรือ"
"ข้าเป็นคนโตสุด นอกนั้นยังมีน้องชายอีกสองคน เอ้อ แต่ข้ามี
ศิษย์พเี่ ยอะแยะ" ทว่าบรรดาศิษย์พที่ งั้ หลายก็ไม่มใี ครเหมือนกับหลิว่ มูช่ งิ
นางมองดูเขาเปิดฝาครอบกาน�้ำชา บรรจงเปลี่ยนใบชาแล้วเติมน�้ำร้อน
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อย่างพิถีพิถัน ที่แท้การชงชาก็งดงามน่ามองถึงเพียงนี้ มิน่าเล่าชาที่ต้ม
ออกมาถึงได้หอมเป็นพิเศษ ไม่เพียงเท่านัน้ พีม่ ชู่ งิ ยังใช้ระดับเสียงน่าฟัง
เรียกนางว่าเป่าเปาด้วย โดยเฉพาะค�ำว่าเปานั้นแผ่วเบาหางเสียงยกขึ้น
เล็กน้อย ฟังแล้วยิง่ เสนาะหูเข้าไปใหญ่
เป่าเปา! คิก ยิง่ เรียกยิง่ ฟังก็ยงิ่ สนุก เหตุใดเมือ่ ก่อนถึงไม่เคยคิดว่า
ให้ทกุ คนเรียกนางแบบนีน้ ะ
"ศิษย์พี่?" เขาเงยหน้ามองนาง
เฟิ่งเป๋าเป่ารีบเก็บความปีติยินดีในส่วนลึกของใจแล้วพยักหน้า
อย่างเคร่งขรึม "ท่านพ่อท่านแม่ขา้ รับลูกศิษย์มาอยูด่ ว้ ยหลายคน แต่ละคน
แก่กว่าข้าไม่กปี่ ี ได้ยนิ มาว่าหลังจากข้าเกิดไม่นานก็รบั เข้ามาแล้ว"
"ฉะนั้นเป่าเปาก็เลยเรียนวรยุทธ์ตามพวกเขาสินะ" เขาเคยได้ยิน
ท่านพ่อท่านแม่เล่าให้ฟังคร่าวๆ ว่าไม่รู้ท่านลุงเฟิ่งกับภรรยาคิดอะไร
ถึงชอบรับศิษย์เข้ามาถ่ายทอดวรยุทธ์ มิน่าเล่าเมื่อก่อนเขาถึงเคยได้ยิน
คนเรียกท่านลุงเฟิ่งว่าอาจารย์
"อื้อ แต่ข้าไม่สนใจวรยุทธ์หรอกนะ" นางย่นจมูก
"แล้วเป่าเปาสนใจอะไรล่ะ" เขาถามไปตามเรื่องตามราว เบน
ความสนใจไปมองที่บานประตู สงสัยว่าเหตุใดป่านนี้น้องสาวถึงยัง
ไม่กลับมาอีก
ไม่เหมือนกับหลิ่วมู่ชิงที่ใจลอยคิดเรื่องอื่น เฟิ่งเป๋าเป่านั้นกลับดีใจ
อย่างยิง่ พอนางได้ยนิ ค�ำถามนัน้ ก็ดงึ กระบีส่ นั้ เล่มหนึง่ ออกจากรองเท้ายาว
มาวางไว้บนโต๊ะแล้วพูดอย่างคึกคักว่า "ข้าชอบเล่นอันนี!้ "
หลิ่วมู่ชิงอึ้งไปเล็กน้อย จ้องมองกระบี่สั้นประดับอัญมณีที่วางอยู่
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บนโต๊ะ
"นี่เจ้าท�ำเองหรือ" หลิ่วมู่ชิงลูบคล�ำอัญมณีบนฝักกระบี่โดยไม่รู้ตัว
เห็นเฟิง่ เป๋าเป่าพยักหน้า เขาก็ถามต่ออย่างแปลกใจ "เหตุใดเจ้าถึงอยากท�ำ
ของพวกนีล้ ะ่ "
"เรือ่ งนีว้ า่ ไปก็นา่ ขัน ตอนยังเล็กข้าตามท่านพ่อมาเยีย่ มสหาย แล้ว
บังเอิญไปเห็นกระบี่สั้นที่งดงามมากของพี่ชายคนหนึ่ง บนฝักกระบี่นั้น
มีอญ
ั มณีสแี ดงหนึง่ เม็ด ตอนนัน้ ข้าเห็นแล้วชอบจริงๆ น่าเสียดายทีพ่ ช่ี าย
คนนัน้ ไม่ยอมให้ยมื เล่น พอกลับบ้านข้าก็เลยเอาสร้อยคอของท่านแม่กบั
กระบีส่ นั้ มาท�ำเล่นเองซะเลย" เฟิง่ เป๋าเป่าบอกเล่าทีม่ าอย่างกระตือรือร้น
แต่กลับสังเกตเห็นว่าหลิว่ มูช่ งิ สีหน้าเปลีย่ นไป คล้ายกระอักกระอ่วนแต่ก็
อยากหัวเราะในคราเดียว นางเองก็เป็นคนหัวไวอยูแ่ ล้ว ครูเ่ ดียวก็เข้าใจทันที
แลบลิน้ ออกมาหัวเราะแห้งๆ แล้วส่ายศีรษะ
หลิ่วมู่ชิงหัวเราะออกมาแล้วถามอย่างเย้ยๆ "พี่ชายใจแคบคนนั้น
ก็คือข้าใช่หรือไม่"
"พี่มู่ชิง ข้าไม่ได้ตั้งใจนะ ผ่านมาตั้งหลายปีแล้ว ข้าจ�ำได้แค่ว่า
ตอนนั้นเห็นกระบี่สั้นที่งดงามมาก รายละเอียดอย่างอื่นข้าลืมไปหมด
แล้วล่ะ" เฟิ่งเป๋าเป่าพูดพลางช้อนหน้าขึ้นมองเขาอย่างประเมิน
สวรรค์มาทดสอบได้เลยว่านางไม่ได้มีเจตนาจริงๆ นางจะไปรู้
ได้อย่างไรว่า 'พี่มู่' คนนั้นที่แท้ก็คือหลิ่วมู่ชิง ตอนนี้กลับมาพูดถึงเรื่อง
ไม่เป็นเรื่องอย่างการไม่ยอมให้ยืมกระบี่ต่อหน้าเจ้าตัว ช่างน่าขายหน้า
จนอยากจะขุดหลุมหลบเสียให้ได้
"นอกจากกระบีส่ นั้ เรือ่ งอืน่ เจ้าลืมไปหมดแล้วจริงๆ หรือ" หลิว่ มูช่ งิ
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ถามยิม้ ๆ ด้วยน�ำ้ เสียงหยอกล้อ
"จริงสิ!" เฟิ่งเป๋าเป่าตอบเสียงดังฟังชัด แต่แล้วครู่เดียวก็กลอกตา
ลดเสียงพูดว่า "อันทีจ่ ริงก็ไม่ได้ลมื หมดจดถึงเพียงนัน้ หรอก ข้ายังจ�ำได้วา่
หลังจากท่านเห็นหนูแล้วก็..."
หลิ่วมู่ชิงถลึงตาเล็กน้อย ยกนิ้วชี้กดริมฝีปากอย่างรวดเร็ว
เฟิ่งเป๋าเป่าเห็นดังนั้นก็ปิดปากหัวเราะ จากนั้นก็ขยับเข้าไปย�้ำ
เสียงเบาว่า "ข้ารู้แล้ว พูดไม่ได้"
"ใช่ เรือ่ งนีก้ พ็ ดู ไม่ได้" เขายกมุมปากยิม้ นิดหนึง่ ดวงตาเต็มไปด้วย
แววยิม้
"ข้ากลับมาแล้ว" หลิ่วอันเหอผลักประตูเข้ามา มองคนทั้งสอง
อย่างประหลาดใจ "คุยอะไรกันอยู่ ไฉนท่าทางลับๆ ล่อๆ"
"ไม่มีอะไร" เฟิ่งเป๋าเป่าเก็บกระบี่ส้ันใส่คืนที่ข้างรองเท้า "แค่ให้
พี่มู่ชิงดูกระบี่สั้นอัญมณีเล่มนั้นน่ะ"
"พี่ใหญ่ก็คิดว่างามใช่หรือไม่ เจ้าบอกว่าจะท�ำให้ข้าเล่มหนึ่ง
อย่าลืมนะ!" ประโยคที่สองหันไปพูดกับเฟิ่งเป๋าเป่า หลิ่วอันเหอเข้ามา
แกว่งแขนนางไปมาพลางก�ำชับให้นางไม่ลืมสัญญาอย่างออดอ้อน
"ไปเถอะ เราออกมาตลอดทัง้ บ่ายแล้ว สมควรกลับบ้านได้" หลิว่ มู่ชงิ
ลุกขึน้ ยืน
ทั้งสามคนเดินออกมานอกโรงเตี๊ยม
ก่อนขึ้นรถม้า หลิ่วมู่ชิงเหลือบมองไปทางโรงเตี๊ยมเม่าเหลียง
แวบหนึ่ง หยุดฝีเท้าแล้วหันกลับไปพึมพ�ำสั่งผู้ติดตามที่อยู่ด้านหลัง
"ขอรับ" อู่เอ๋อร์รับค�ำสั่งแล้วเดินออกไปเร็วรี่
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"พีใ่ หญ่ ท่านให้อเู่ อ๋อร์ไปท�ำอะไรหรือ เกีย่ วข้องกับโรงเตีย๊ มเม่าเหลียง
หรือไม่" ขณะอยูใ่ นรถม้า หลิว่ อันเหอก็จอ้ งมองหลิว่ มูช่ งิ อย่างสงสัย ไม่เพียง
แต่นาง แม้กระทัง่ เฟิง่ เป๋าเป่าก็ยงั แสดงสีหน้าอยากรู้
"ข้าไม่ยักรู้ว่าความอยากรู้อยากเห็นของพวกเจ้าจะมากถึงเพียงนี้"
หลิ่วมู่ชิงยิ้มให้ใบหน้าอ้วนกลมสองดวงตรงหน้า
"วันนี้ข้ากับอันเหอถือว่ามีส่วนร่วมในเรื่องนี้แล้ว ย่อมต้องใส่ใจ
ผลลัพธ์ต่อจากนี้สิ" เฟิ่งเป๋าเป่าก็ซักต่อ ได้รับมอบหมายภารกิจส�ำคัญ
อย่างการไปสืบข่าวคราวเป็นครั้งแรก ถึงอย่างไรก็ไม่อาจเมินเฉยได้
หลิ่วมู่ชิงเลิกม่านขึ้นมามองดูโรงเตี๊ยมเม่าเหลียงที่มีผู้คนเดินเข้า
เดินออกแล้วพูดต่อว่า "ให้อู่เอ๋อร์ไปสืบดูว่าโรงเตี๊ยมเม่าเหลียงติดต่อ
ซื้อวัตถุดิบอาหารกับผู้ใด เท่านั้นแหละ"
"อ๋อ " เฟิ่ง เป๋าเป่ากับหลิ่วอันเหอส่งเสียงรับพร้อมกัน เงียบไป
พักหนึ่งก็หันมามองหลิ่วมู่ชิงราวกับนึกอะไรขึ้นได้
"พี่ใหญ่สงสัยว่าจะมีคนเล่นไม่ซื่ออยู่ในนั้นรึ"
"พี่มู่ชิงสงสัยว่าการจัดซื้อมีปัญหาหรือ"
เด็กหญิงทั้งสองผลัดกันซักถามคนละประโยค
หลิ่วมู่ชิงหัวเราะนิดหนึ่ง ไม่ได้อธิบายต่อ เพียงแต่ตบตัวรถเบาๆ
ส่งสัญญาณให้คนขับออกเดินทางได้ "ไปเถอะ กลับบ้านได้แล้ว"
จะว่าไปวันนีค้ ณ
ุ หนูนอ้ ยทัง้ สองคนก็แสดงผลงานได้ดกี ว่าทีค่ าดไว้
คราวนีเ้ ขายืนยันได้แล้วว่าปัญหาของโรงเตีย๊ มเม่าเหลียงอยูท่ ไี่ หน ตอนนี้
งานด่วนที่ต้องรีบจัดการก็คือตรวจสอบที่ไปของเงินจัดซื้อก้อนโตใน
แต่ละเดือน เขาไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่าวัตถุดบิ อาหารจ่ายไปมาก แต่กลับ
45
Page ��������������.indd 45

21/2/2561 BE 14:22

ดวงใจกลางสายลม

น�ำมาท�ำอาหารน้อย มินา่ เล่าถึงขายดิบขายดีแต่ขาดทุนทุกเดือน!
ยามบ่ า ยที่ แ สนสงบ ในห้ อ งหนั ง สื อ ใหญ่ อั น โอ่ โ ถงของส� ำ นั ก
หลิ่วเยวี่ย เด็กหญิงสองคนนั่งง่วงงุนเคียงข้างกันบนเก้าอี้ยาวหลังฉาก
บังลม เพื่อไม่ให้คนข้างๆ ตกลงไป ทั้งคู่จึงใช้ขาเกี่ยวอีกฝ่ายไว้
"ห้องหนังสือนี่เงียบจริงๆ ด้วย" เฟิ่งเป๋าเป่าเล่นกระบี่สั้นอัญมณี
สุดที่รัก นิ้วคลึงไปมาบนอัญมณีที่ติดอยู่บนฝัก
"ใช่ เราจะได้นอนกลางวันสบายๆ แต่นา่ เสียดายทีพ่ รุง่ นีเ้ จ้าก็กลับ
แล้ว" หลิ่วอันเหอหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวขึ้นมาวางแปะบนหน้า ดวงตา
ยังคงปิดอยู่
"ไม่อย่างนั้นเจ้าก็ตามข้ากลับไปอยู่ด้วยกันสักพักสิ แถวบ้านข้า
มีทั้งภูเขาแม่น�้ำ มีที่ให้เล่นเยอะเลย" เฟิ่งเป๋าเป่าเองก็ไม่อยากจาก
สหายใหม่คนนีไ้ ปเช่นกัน ทีบ่ า้ นนางมีแต่บรุ ษุ นานๆ ทีจงึ จะมีสหายหญิง
เหมือนหลิ่วอันเหอ
"กว่าข้าจะได้กลับมาบ้านก็แทบแย่ เลยอยากอยูท่ บี่ า้ นนานๆ หน่อย
น่ะ" หลิ่วอันเหอดึงผ้าเช็ดหน้าบนหน้าออกแล้วถอนหายใจหนักๆ นาง
ชอบท่านพ่อท่านแม่กับพี่ชาย ถึงแม้จะชอบเฟิ่งเป๋าเป่ามากเช่นกัน
แต่นางยังไม่อยากออกไปจากบ้านตอนนี้
"ถึงอย่างไรปีหน้าข้าก็มาใหม่น่ะ ท่านพ่อบอกว่าต่อไปนี้ทุกปีที่มา
ที่นี่ก็จะพาข้ามาด้วย" เฟิ่งเป๋าเป่าพูด เด็กหญิงทั้งสองนัดหมายว่าจะ
เจอกันใหม่ปีหน้า แล้วคล้องแขนพูดคุยกันอีกพักหนึ่ง จู่ๆ เฟิ่งเป๋าเป่า
ก็ถามว่า "อันเหอ ตอนเจ้าอยู่เป่ยจิง มีคนที่ชอบหรือไม่"
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ดวงตาที่ เ ดิ ม ที ป ิ ด อยู ่ ข องหลิ่ ว อั น เหอเปิ ด ขึ้ น มาในทั น ใด มอง
เฟิ่งเป๋าเป่าด้วยสีหน้าประหลาด เอ่ยถามว่า "ไฉนจู่ๆ พูดถึงเรื่องนี้ล่ะ"
เฟิง่ เป๋าเป่ากลอกดวงตาใสกระจ่าง ท่าทางทะเล้นอย่างยิง่ จากนัน้
ก็ยนื่ ปากพูดว่า "เจ้าตอบข้ามาก่อนสิ ตกลงว่ามีหรือไม่"
หลิว่ อันเหอชะงักไป ครุน่ คิดอยูค่ รูใ่ หญ่กต็ อบตะกุกตะกักว่า "ทีจ่ ริง
ข้าเองก็ไม่รเู้ หมือนกัน"
"เช่นนั้นก็แสดงว่ามีน่ะสิ" เฟิ่งเป๋าเป่าลุกขึ้นมามองนาง
"ก็บอกว่าไม่รู้ไงเล่า!" หลิ่วอันเหอวางผ้าเช็ดหน้ากลับไปบนหน้า
แล้วพึมพ�ำว่า "ยังไม่ถึงเวลาออกเรือนสักหน่อย ก่อนหน้านั้นก็ยังมีเวลา
เลือกได้อีก!"
"อ้อ?" เฟิง่ เป๋าเป่าอุทานเสียงเกินจริงพร้อมกับหยิบผ้าเช็ดหน้าของ
นางออกแล้วซักไซ้วา่ "แสดงว่าคนทีเ่ จ้าชอบไม่ได้มแี ค่คนเดียว?"
"ไม่ใช่อย่างนั้น" หลิ่วอันเหอรีบโต้แย้ง "ที่จริงข้าไม่รู้หรอกว่าชอบ
คนคนหนึ่งเป็นความรู้สึกอย่างไร เป๋าเป่า เจ้ารู้หรือ"
เฟิ่งเป๋าเป่ามองหน้านาง เอียงคอเล็กน้อย พักใหญ่ก็ส่ายหน้า
"ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน"
"ก็ถกู แล้วไง เจ้าเองก็ไม่รู้ ตอนนีม้ าพูดเรือ่ งนีอ้ อกจะเร็วเกินไปหน่อย"
หลิว่ อันเหอรวบรัดหาข้อสรุป
"จะบอกอะไรให้" เฟิง่ เป๋าเป่าลดเสียงลง ดวงตากลอกไปมา ท่าทาง
มีลบั ลมคมใน
"อะไรหรือ" หลิว่ อันเหอยืน่ หน้าเข้าไปใกล้แล้วกระซิบถาม ใบหน้า
เปีย่ มด้วยการรอคอย
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"ศิษย์พแี่ ปดนัดหมายข้าไปท่องเทีย่ วในยุทธจักรด้วยกัน เขาบอกว่า
จะมีแต่ขา้ กับเขาสองคน"
หลิว่ อันเหอดวงตาทอประกาย น�ำ้ เสียงตืน่ เต้น "หนีไปด้วยกันหรือ"
"ไม่ใช่นะ ศิษย์พบี่ อกว่าถ้าข้าตกลงเขาจะไปขอกับท่านพ่อท่านแม่
โธ่ ข้าก็บอกไม่ถกู สรุปว่าข้ายังไม่ได้ตอบตกลง ศิษย์พบี่ อกให้ขา้ ค่อยตอบ
เขาหลังจากนีอ้ กี สีป่ "ี
"ศิษย์พี่แปดของเจ้าชอบเจ้าหรือ" หลิ่วอันเหอชี้จมูกถามนาง
เฟิง่ เป๋าเป่าส่งเสียงหัวเราะคิกคัก พยักหน้าอย่างอายๆ และเก้อเขิน
"ทุกคนก็พดู กันอย่างนัน้ ข้าก็คดิ ว่าน่าจะใช่"
"แล้วเจ้าชอบเขาหรือไม่"
"...ไม่รสู้ "ิ แม้จะรูส้ กึ ว่าเวลามีคนชอบจะเขินๆ อยูบ่ า้ ง แต่นอกจากนี้
แล้วก็เหมือนจะไม่มคี วามคิดอืน่ ใดอีก
เด็กหญิงทั้งสองมองหน้าอีกฝ่ายแล้วหัวเราะพรืดออกมาพร้อมกัน
"ไม่รู้ๆ เราสองคนต่างไม่รู้เหมือนกัน!" หลิ่วอันเหอหยิบผ้าเช็ดหน้า
มาเล่นอยู่ครู่หนึ่ง จู่ๆ ก็พูดเสียงขึงขัง "เจ้าอย่าไปชอบศิษย์พี่แปดเลย
มาแต่งกับพีช่ ายข้าดีกว่า เราจะได้เจอกันบ่อยๆ อย่างไรเล่า"
เฟิ่งเป๋าเป่าแย่งผ้าเช็ดหน้ามาแล้วถามอย่างแปลกใจ "พี่มู่ชิง
ยังไม่หมั้นหมายหรอกหรือ"
"ยังนะ ท่านพ่อบอกว่าเรื่องแต่งงานไม่อาจก�ำหนดสุ่มสี่สุ่มห้าได้
ถ้าหากตอนหลังนึกเสียใจขึ้นมาแล้วยกเลิกจะยุ่งยากมาก" หลิ่วอันเหอ
เขย่าแขนนางอย่างอารมณ์ดี ซักไซ้ตอ่ "ยังไม่บอกเลยว่าเจ้าคิดว่าพีช่ ายข้า
เป็นอย่างไรบ้าง"
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"พี่มู่ชิงน่ะหรือ..." เฟิ่งเป๋าเป่าเพ่งสมาธิครุ่นคิด ในสมองปรากฏ
ใบหน้าขาวเนียนสะอาดสะอ้านดวงหนึ่ง ข้างหูคล้ายสดับท�ำนองเสียง
แผ่วเบาสง่างาม นางคิดอยูส่ กั พักก็สา่ ยหน้าดิก "ไม่ได้ๆ! ท่านพ่อบอกว่า
ห้ามแต่งงานกับบุรษุ ทีด่ ดู เี กินไป"
"เพราะเหตุใดเล่า" หลิ่วอันเหอถามอย่างแปลกใจ
"ท่านพ่อบอกว่าบุรุษรูปงามเชื่อถือไม่ได้" ก็ค�ำพูดของบิดาไม่ควร
เป็นเหมือนลมผ่านหูใช่หรือไม่เล่า อีกอย่างตั้งแต่เล็กนางก็คิดว่าบุรุษ
ควรจะห้าวหาญก�ำย�ำเหมือนอย่างบิดาของนาง พี่มู่ชิงขาวใสบอบบาง
เกินไป ถ้าแค่มองก็ยอ่ มสะดุดตาน่ามอง แต่นางยังคงชอบแบบบิดานาง
มากกว่า
"เช่นนั้นเจ้าก็แต่งกับคนขี้เหร่แล้วกัน ต่อไปข้าเจอชายขี้เหร่ที่ใด
ก็จะบอกเขาว่าท่านรีบไปขอเฟิ่งเป๋าเป่าสิ ท่านพ่อนางเตรียมสินเจ้าสาว
สิบคันรถไว้มอบไข่มุกในอุ้งมือ* ให้ชายขี้เหร่แล้ว!" หลิ่วอันเหอสัพยอก
"ไม่เอาหรอก! อันเหอเจ้าร้ายนัก" เฟิ่งเป๋าเป่าโต้กลับ ยื่นมือไป
จี้เอวหลิ่วอันเหอ ฝ่ายหลังกรีดร้องวี้ดว้ายป้องกันไม่หยุด หัวเราะร่วนอยู่
สักพักใหญ่กว่าจะเงียบลง
"จริงสิ ข้าบอกไม่ใช่หรือว่าจะเอาใบสัง่ ยากับต�ำรับอาหารมาให้เจ้า
เล่นเพลินจนเกือบลืมแล้ว" ระหว่างทีพ่ ดู หลิว่ อันเหอก็รบี ลงจากเก้าอีเ้ อน
"เดี๋ยวข้ากลับมานะ เจ้ารออยู่นี่แหละ อีกเดี๋ยวแม่นมยกยาต้มมาแล้ว
ไม่เห็นใครก็เรียกหาไปทัว่ อีก วุน่ วาย"
"รู้แล้ว รีบไปเถอะ" เฟิ่งเป๋าเป่าดันไหล่นางบอกให้รีบไปรีบกลับ
* ไข่มุกในอุ้งมือ เป็นส�ำนวน หมายถึงบุคคลผู้เป็นที่รักดั่งสิ่งของล�้ำค่า ต่อมามักใช้แทนบุตรธิดาอันเป็นที่รัก
คล้ายกับภาษาไทยที่เปรียบลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
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บิดาของหลิ่วอันเหอให้คนสนิทจัดใบสั่งยาหลายส�ำรับ รวมทั้ง
เขียนต�ำรับอาหารไว้บอกว่าแค่ท�ำอาหารตามต�ำรับที่เขียนไว้ทุกวัน จะ
ช่วยลดไขมันในร่างกายได้
เมือ่ ก่อนเฟิง่ เป๋าเป่าไม่เคยคิดว่ารูปร่างตัวเองอวบอิม่ เกินไป เพราะ
ท่ า นพ่ อ นางมั ก จะบอกว่ า เป็ น หญิ ง มี เ นื้ อ มี ห นั ง หน่ อ ยถึ ง จะดี ทั้ ง ยั ง
ต้มน�ำ้ แกงแล้วบังคับให้นางกับท่านแม่ดมื่ ให้หมดบ่อยๆ คิดดูแล้วไขมัน
ก็น่าจะสร้างขึ้นมาด้วยเหตุนี้ แต่นางเดินทางมาหยางโจวครั้งนี้ เห็น
สาวน้อยบนถนนแต่ละคนล้วนรูปร่างสะโอดสะอง ประกอบกับหลิว่ อันเหอ
คอยแต่บน่ ให้ฟงั ว่าอยากจะผอมเพรียวเหมือนอย่างบิดามารดาของตัวเอง
ก็ชักจะท�ำให้นางอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง ดังนั้นจึงตัดสินใจเอาใบสั่งยา
กับต�ำรับอาหารกลับไปลองดู
นอกหน้ า ต่ า งลมพั ด โชย หยอกให้ กิ่ ง ไม้ ส ่ ง เสี ย งดั ง สวบสาบ
ดอกอ่อนหลายดอกเอนไหวไปตามแรง นางย่างเท้าไปยังข้างหน้าต่าง
สูดรับความเย็นสบายจากสายลม
ไม่นานนักแม่นมคนหนึ่งก็ยกน�้ำยาสีด�ำขุ่นเข้ามา กลิ่นประหลาด
เล็กน้อย เหมือนเป็นยารักษาโรคหอบหืดโดยเฉพาะ
เพียงแต่หลิ่วอันเหอบอกว่าเดี๋ยวก็กลับมาไม่ใช่หรือ ไฉนถึงยัง
ไม่มานะ
ที่ห้องข้างอันเงียบสงบห้องหนึ่งในส�ำนักหลิ่วเยวี่ย
"นายน้อย เตรียมพร้อมแล้วขอรับ"
"อืม" เสียงอบอุน่ ทุม้ ต�ำ่ ดังขึน้ ครูห่ นึง่ ก็เอ่ยปากอีกครัง้ ว่า "ใช้ได้แล้ว
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ลงไปกันก่อน"
"ขอรับ" บ่าวรับใช้หลายคนทยอยกันถอยออกไป ตามธรรมเนียม
แล้ว พวกเขาต่างรู้ดีว่าอีกประมาณครึ่งชั่วยาม* ค่อยกลับมา
ภายในห้องอันหรูหรา เงาร่างสูงโปร่งก�ำลังยืนอยู่ข้างหน้าต่าง
มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยขณะมองหมู่มวลบุปผาด้านนอก จากนั้นก็ดึง
หน้าต่างปิด
ผ่านไปหลายวสันต์แล้วสินะ
ท่านพ่อเคยพูดว่าบางครั้งก็ให้หาเวลาว่างจากการงานมาท�ำสิ่งที่
ตัวเองชอบบ้าง เป็นการบ�ำรุงจิตใจ ไม่เพียงแต่จะไม่กระทบเรื่องอะไร
มากมาย หากยังช่วยฟืน้ ฟูสภาพอารมณ์อีกด้วย
หลิ่วมู่ชิงดึงนาฬิกาพกลงยาจากข้างเอวออกมาวางบนโต๊ะเตี้ย
อย่างเรียบร้อย แล้วปลดจีห้ ยกแกะสลักรูปบุปผา จากนัน้ ก็ถอดแหวนหยก
บนนิ้ว ดึงกระบี่สั้นอัญมณีออกจากข้างรองเท้าหุ้มข้อ แล้ววางของ
แต่ละอย่างเรียงบนโต๊ะเตี้ย
พูดถึงการบ�ำรุงจิตใจ สิ่งที่ท่านพ่อชอบที่สุดก็คือการชื่นชมกระบี่
ล�้ำค่า เขาเองก็ชอบศัสตราวุธเหมือนกัน ทั้งยังสะสมของล�้ำค่าชั้นดี
บางส่วน เพียงแต่เมือ่ เทียบกันแล้ว เขาชมชอบความเพลิดเพลินอีกอย่าง
หนึ่งมากกว่า...
เขาค่อยๆ ปลดกระดุมคอเสื้อ ถอดชุดสีฟ้าสายน�้ำตัวนอกออก
จากนัน้ ก็คลายรองเท้าหนังวัวหุม้ ข้อตัดเย็บพิเศษ แล้วจึงถอดชุดชัน้ กลาง
สีขาว เสื้อชั้นใน รวมไปถึงกางเกงขายาวสีเข้ม กางเกงขาสั้น แต่ละชิ้น
* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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พับพาดไว้บนพนักเก้าอีต้ ามล�ำดับอย่างเป็นระเบียบ ท้ายสุดก็ไม่ลมื ถอด
ยันต์คมุ้ กายทีแ่ ขวนคอวางไว้ขา้ งโต๊ะ
ในที่สุดทั่วทั้งตัวก็ไม่เหลืออาภรณ์ติดกายแม้แต่ชิ้นเดียว
เรือนร่างที่สมกับเป็นเด็กหนุ่มเปลือยเปล่า
บ่าไหล่ขยายกว้าง เอวสะโพกหนัน่ แน่น เรือนร่างผอมบางแต่กลับ
มีกล้ามเนื้อที่ได้มาจากการออกก�ำลังฝึกวรยุทธ์มานานปี มิได้เติบโต
จนเกินไปนัก กลับแฝงด้วยความงดงามของวัยเยาว์ ผิวพรรณทีไ่ ร้ตำ� หนินนั้
สะอาดนวลผ่องเหมือนกับใบหน้าของเขา ทัว่ ทัง้ ตัวราวกับหยกสีขาวทีใ่ ส
บริสทุ ธิ์
จ๋อม!
เขายืน่ มือลงไปวนในถังไม้ครูห่ นึง่ ใบหน้าปรากฏรอยยิม้ โดยไม่รตู้ วั
น�ำ้ ในนีอ้ นุ่ เพียงพอทัง้ ยังใส่สมุนไพรทีเ่ ขาชอบมาแต่ไหนแต่ไร กลิน่ หอม
สดชื่นอันเป็นเอกลักษณ์นั้นท�ำให้คนผ่อนคลาย ขับไล่อารมณ์ขุ่นมัวใน
ช่วงนีท้ เี่ กิดจากเรือ่ งโรงเตีย๊ มเม่าเหลียงไปเสีย
หลิว่ มูช่ งิ เหยียบบันไดไม้ ก้าวลงไปในถังไม้อย่างคล่องแคล่ว ค่อยๆ
หย่อนตัวนัง่ ลงให้รา่ งกายช่วงใต้บา่ แช่ในน�ำ้ ร้อน
จริงๆ นะ ตั้งแต่ยอดศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้า ไม่มีส่วนใด
ในร่างกายที่ไม่สดชื่นเลย!
เขาถอนหายใจเบาๆ ครูห่ นึง่ ก็เอนหลังพิงข้างถัง สองแขนกางพาดบน
ขอบถัง สองตาทอดมองบนผิวน�ำ้ ในใจกลับครุน่ คิดเรือ่ งทีโ่ รงเตีย๊ ม
หลายวันมานีเ้ ขาด�ำเนินการต่อเนือ่ งเป็นชุด เริม่ จากสกัดกัน้ แหล่ง
จัดซือ้ วัตถุดบิ อาหารของโรงเตีย๊ มเม่าเหลียงก่อน ตรวจสอบรายละเอียด
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การจัดซื้อที่ผ่านมาให้ชัดเจน แล้วจึงเปิดโปงได้ว่าตัวการที่ยักยอกเงิน
ออกไปจ�ำนวนมากนัน้ ก็คอื น้องเขยของหลงจูเ๊ ฉินนัน่ เอง
ผลลัพธ์นั้นสร้างคลื่นกระทบใหญ่หลวง
หลงจูเ๊ ฉินพาภรรยามาขอพบหัวหน้าส�ำนักถึงที่ เดิมทีคดิ ว่าท่านแม่เขา
จะหาเหตุผลมาปฏิเสธการเข้าพบ คิดไม่ถงึ ว่าจะเรียกเขาเข้าไป รวมกับ
หลงจูเ๊ ฉินด้วยกันเป็นสามคน ปิดประตูเจรจาในห้องลับยาวนาน
หลงจูเ๊ ฉินทีต่ ลอดมาไม่เคยแยแสนายน้อยอย่างเขา กลับพินอบพิเทา
ต่อหัวหน้าส�ำนักอย่างยิง่ พูดไม่กคี่ ำ� ก็นำ�้ ตาไหลพราก
หลิ่วมู่ชิงประคองน�้ำไว้ด้วยสองมือ ล้างหน้าให้สะอาด จากนั้น
ก็พรมใส่หน้าอีกหลายที
หลงจูเ๊ ฉินคนนัน้ ซือ่ ตรงต่อหน้าหัวหน้าส�ำนักมากทีเดียว พูดไม่หยุด
ปากว่าขอให้หัวหน้าส�ำนักลดโทษให้ แล้วอ้างว่าดูบัญชีไม่เป็น จึงให้
น้องเขยจัดการเพียงผู้เดียว ท่านแม่บอกว่าบัญชีที่ขาดตกไปจ�ำต้องให้
น้องเขยเขาหรือครอบครัวพวกเขาชดเชย หลงจู๊เฉินก็พยักหน้ารัวๆ...
คิดถึงตรงนี้เขาก็อดอัดอั้นใจไม่ได้ วิธีการจัดการเหมือนกันแท้ๆ
พอให้เขาท�ำไม่ราบรื่น แต่แค่ท่านแม่เอ่ยปากค�ำเดียวก็ไม่มีใครกล้า
โต้แย้งแล้ว
มีความรู้สึกว่าคงไม่ใช่ท่านแม่รู้ปัญหาของโรงเตี๊ยมเม่าเหลียง
อยู่นานแล้ว จึงจงใจส่งมาให้เขาหรอกนะ
ความจริงเป็นอย่างไรเขาไม่อาจรู้ได้ หลังจากหลงจู๊เฉินกลับไป
ท่านแม่ก็อบรมเขายกใหญ่
'ยังไม่ทันแน่ใจสาเหตุก็รีบร้อนตัดแขนตัดขาเสียแล้ว อดใจไม่ไหว
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ขนาดนัน้ เชียว ตอนนีท้ กุ ย่างก้าวของเจ้าล้วนเป็นทีจ่ บั ตามอง มีหลายคน
เฝ้ารอให้เจ้าหกล้มจะได้เอามาหัวเราะเยาะอยู่ ก่อนท�ำอะไรเจ้าไม่คดิ ถึง
ผลลัพธ์บ้างเลยหรือ ลูกจ้างเก่าแก่วัยสามสิบคนหนึ่งจะไล่ออกไปง่ายๆ
อย่างนี้ได้รึ แม่จะบอกเจ้านะ นี่ไม่ใช่การเล่นหมากรุก คิดจะเอาคืน
ก็เอาคืน เมื่อไรที่ลงมือไปแล้วจะไม่มีทางให้วกกลับได้อีก รู้หรือไม่!'
นางยังเสริมว่านีเ่ ป็นครัง้ สุดท้ายทีน่ างจะยืน่ มือเข้ามาจัดการ ต่อไป
กิจการทีส่ ง่ ต่อให้เขา ไม่วา่ จะเกิดเพลิงไหม้หรือถูกคนยักยอกจนย่อยยับ
ก็ไม่เกีย่ วกับนางอีก
หลิ่วมู่ชิงถอนหายใจ
อันที่จริงท่านแม่พูดผิดไปอย่างหนึ่ง เล่นหมากรุกคิดจะเอาคืน
ก็เอาคืนได้เสียเมื่อไร นั่นก็ลงมือแล้วไม่มีทางวกกลับเหมือนกัน เฮ้อ
ช่างเถอะ แต่ไหนแต่ไรท่านแม่ก็ไม่เล่นหมากรุกอยู่แล้ว กับศิลปะทั้งสี่ก็
ไร้ความสนใจ ความสนใจทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของท่านแม่คอื การนับเงิน รวมไปถึง
ฟังท่านพ่อพูดคุยเรือ่ งสัพเพเหระต่างหาก
ซ่า!
เขายกมือตบผิวน�ำ้ ทีหนึง่ ละอองน�ำ้ กระเซ็นขึน้ มาผืนใหญ่ สาดทัว่
ใบหน้าและศีรษะของเขา
'ถ้าเจ้าไม่วางยาอย่างเชื่องช้าโดยไม่แสดงสีหน้า ก็ต้องวางดาบ
ปาดคอรวดเดียวโดยไม่เตือนก่อน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ห้ามเอะอะ
มะเทิ่งเข้าไปตบหน้าตบหัวอีกฝ่ายเด็ดขาด!'
ค�ำพูดนี้ไม่ผิดแม้แต่น้อย เพียงแต่เวลาลงมือจริงเขายังไม่อาจจับ
จุดส�ำคัญนั้นได้
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ทว่าอย่างน้อยโรงเตี๊ยมเม่าเหลียงก็ไม่ขาดทุนอีกต่อไปแล้ว ซึ่ง
เท่ากับลดความเสียหายของเขาไปได้อย่างแน่นอน
สวบ!
เขาค่อยๆ ลุกขึน้ ยืนพลางระบายลมหายใจเฮือกใหญ่ ยกแขนบิดตัว
ไปด้านหลังเพื่อคลายกล้ามเนื้อทั่วร่าง ท่านพ่อพูดไว้ไม่ผิด หาเวลาว่าง
มาท�ำสิง่ ทีต่ วั เองชอบบ้าง ได้บำ� รุงจิตใจ ทัง้ ยังสะอาดอีกด้วย!
บนระเบียงทางเดิน ลมเย็นพัดโชยมา
เงาร่างหนึ่งวิ่งจี๋อย่างเร็ว แม้ร่างนั้นจะกลมแน่นอวบอิ่ม แต่ฝีเท้า
กลับว่องไวปราดเปรียว
ยาประหลาดถ้วยนั้นใกล้จะเย็นแล้ว ยังไม่เห็นเงาของหลิ่วอันเหอ
เลย ไม่รู้ไปไหนกันแน่!
คุณหนูน้อยตัวกลมมองซ้ายแลขวา คล้ายกับได้กลิ่นยาสมุนไพร
ลอยมาจากห้องข้าง กลิน่ นัน้ หอมสดชืน่ เสียเหลือเกิน หรือว่าหลิว่ อันเหอ
จะมากินยาถึงที่นี่กันนะ
นางกินยากี่ชามกันแน่เนี่ย! ไฉนมีกลิ่นยาทุกหนทุกแห่งเลย
เอี๊ยด...
หลิ่ ว มู ่ ชิ ง ที่ อ ยู ่ ใ นห้ อ งข้ า งได้ ยิ น เสี ย งจากโถงด้ า นนอกก็ ลุ ก ยื น
เต็มความสูง เรียกเบาๆ ว่า "ข้าเสร็จแล้ว พวกเจ้าเข้ามาได้"
"อันเหอ เจ้ามากินยาในนี้หรือ"
เสียงน�้ำใสกระจ่างกลบเสียงถามนี้ไปสิ้น คนที่ยืนอยู่โถงด้านนอก
แสดงสีหน้าสงสัย ก้าวเข้าไปด้านในโดยไม่รู้ตัว เห็นฉากบังลมหินอ่อน
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แกะสลักรูปบุปผาสกุณาอันวิจิตร นางชะงักนิดหนึ่งแล้วจึงอ้อมข้างฉาก
เดินเข้าไป
"วันนี้พวกเจ้ามาเร็วเสียจริง" เสียงบุรุษที่ฟังดูอบอุ่นดังขึ้น
ร่างสูงโปร่งยืนอยู่ในน�้ำ ก�ำลังก้าวขาสูงเพื่อจะข้ามขอบถังออกไป
สายตาเหลือบเห็นคนคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากฉากบังลม
"พี่มู่ชิงหรือ..."
แรกสุดสิง่ ทีเ่ ข้ามากระทบสายตาเฟิง่ เป๋าเป่าคือวัตถุสขี าวก้อนใหญ่
จากนั้ น ก็ เ ป็ น หน้ า ขาวๆ ของหลิ่ ว มู ่ ชิ ง ที่ หั น ขวั บ กลั บ มา แต่ แ ทบจะ
เวลาเดียวกันนั้น นางก็พลันพบว่าวัตถุขาวๆ ผอมบางที่อยู่ตรงหน้าก็คือ
ร่างเปลือยเปล่าของหลิ่วมู่ชิง...
"วะ...เหวอออ!"
พี่มู่ชิงมะ...ไม่...ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า?!
นางยกมือกุมหน้าอก อ้าปากหวอ และอ้ากว้างขึ้น จากนั้นก็
กรีดเสียงร้อง ในสมองมีเสียงดังอื้ออึงก่อนจะว่างเปล่า
โตมาจนอายุสบิ สองปี แม้วา่ ในบ้านจะมีบรุ ษุ อยูห่ ลายคน แต่นาง
ไม่เคยเห็นบุรุษไม่ใส่เสื้อผ้าทั้งบนทั้งล่างมาก่อน ทั้งยังอยู่ในระยะใกล้
ขนาดนีด้ ว้ ย ใกล้จนกระทัง่ นางเห็นหยดน�ำ้ ใสแจ๋วทีเ่ กาะบนร่างสูงยาวนัน้
ชัดเจน บนแผงอกที่เปียกชื้นมีจุดสีชมพูสองเม็ด ยังมีเอวและสะโพกที่
เส้นโค้งชัดเจนจนน่าตะลึง รวมไปถึงขายาวๆ ข้างหนึ่งที่ก�ำลังอ้ากว้าง
แล้วก็...สิง่ ทีน่ า่ สะพรึงทีส่ ดุ ก็คอื นางเห็นตรงนัน้ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างขาทัง้ สองข้าง
ตรงนั้น...ตรงนั้นเหตุใดเป็นแบบนั้นล่ะ!
ข้าเห็นแล้ว! ข้าเห็นหมดแล้ว! ทั้งยังเป็นของพี่มู่ชิงเสียด้วย!
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"จะ...เจ้าอย่าเสียงดังสิ!"
หลิ่วมู่ชิงดึงสติกลับมาจากสถานการณ์คับขันได้ก่อน เขาทิ้งตัว
กลั บ ลงไปในถั ง น�้ ำ ดั ง ตู ม หู ส องข้ า งแดงขึ้ น ทั น ควั น พยายามห้ า ม
เฟิ่งเป๋าเป่าไม่ให้กรีดร้องอย่างลนลาน แต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว
เสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วชั้นฟ้า
"อ๊าๆๆๆ!"
เฟิ่งเป๋าเป่ายกมือขยุ้มผม นางแน่ใจว่าบนหัวตัวเองต้องมีควัน
ออกมาแน่ๆ! ไม่เพียงเท่านัน้ นางยังได้ยนิ เสียงร้องของตัวเองดังต่อเนือ่ ง
จากนั้นก็เห็นใบหน้าขาวสะอาดของหลิ่วมู่ชิงเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็ว จาก
ซีดเผือดตามด้วยแดงเรื่อ ต่อมาก็กลายเป็นแดงจัด ตื่นตระหนกจน
ขยับปากอ้าๆ หุบๆ พูดไม่ออก
"เกิดอะไรขึ้น"
"นั่นเสียงเป๋าเป่านี่!"
"มีอะไรกัน"
โถงด้านนอกมีเสียงอู่เอ๋อร์กับลิ่วเอ๋อร์พร้อมด้วยหลิ่วอันเหอกับ
บ่าวรับใช้อีกหลายคน
เฟิง่ เป๋าเป่าได้ยนิ เสียงฝีเท้าก็ได้สติขนึ้ มาทันใด หลิว่ มูช่ งิ เบิกตากว้าง
เงีย่ หูฟงั ทัง้ สองคนสบตากันชัว่ ขณะ และแล้วก็ตะโกนไปทางโถงด้านนอก
พร้อมกันทันที "อย่าเข้ามา!"
ซึ่งช้าไปเสียแล้ว
ปัง!
กลุ ่ ม คนที่ อ ยู ่ น อกห้ อ งดั น ประตู เ ข้ า มาพร้ อ มกั น พริ บ ตาเดี ย ว
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คนทัง้ หมดก็ถลันเข้ามาในห้อง เฟิง่ เป๋าเป่าตกใจหน้าถอดสี รีบหมุนตัวกลับ
เพือ่ จะหลบ แต่แล้วก็ปะทะกับฉากบังลมหินอ่อนทีง่ ดงามนัน้ เข้าอย่างจัง
จังหวะชนอย่างแรงท�ำให้ฉากบังลมสัน่ สะเทือน ฉากบังลมทัง้ บานหงายไป
ด้านหลัง
เสียงดังโครม ฉากบังลมหงายล้มต่อหน้ากลุ่มคนที่บุกเข้ามาพอดี
ทุกคนต่างมองเห็นภาพตรงหน้าแบบหมดจด
เพียงแค่เห็นก็เข้าใจได้ทุกอย่าง คุณหนูใหญ่สกุลเฟิ่งถลันเข้ามา
ในห้องอาบน�้ำสุขาวดีของนายน้อยของพวกเขา!
ทุกคนมองไปยังเฟิง่ เป๋าเป่าทีต่ นื่ ตระหนกจนเกือบจะร้องไห้ แต่แล้ว
ก็ได้ยินเสียงดังตุ๋ม คราวนี้แย่ยิ่งกว่าเก่า นายน้อยผู้สงบนิ่งสง่างามของ
พวกเขาจูๆ่ ก็จมลงไปก้นถัง...
"นายน้อย! นายน้อย?!"
"แย่แล้ว นายน้อยเป็นลมหรือไม่น่ะ?!"
อู่เอ๋อร์กับลิ่วเอ๋อร์ร้องแตกตื่น
"ฮึก!" เฟิ่งเป๋าเป่าสูดจมูก หลังจากสะอึกสะอื้นแล้วก็ส่งเสียงร้อง
หงิงๆ นางไม่ได้ต้ังใจเสียหน่อย นางไม่ได้อยากจะเห็นด้วย แต่ในเมื่อ
เห็นไปแล้ว ตอนนี้จะให้ท�ำอย่างไรล่ะ
"เป๋าเป่าเป็นอะไรไป เกิดอะไรขึ้น เหตุใดถึงร้องไห้"
เสียงเอะอะดังแทรกไปทัว่ นภา ในห้องข้างมีทงั้ เสียงวิง่ วุน่ เสียงตะโกน
เสียงร้องไห้ เสียงซักถาม
วุ่นวายโกลาหลยิ่งนัก
หลิ่วมู่ชิงหลับตาสนิท กลั้นหายใจด�ำลงไปใต้น�้ำ เขาไม่ได้หมดสติ
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แต่แค่ไม่อยากออกไป ไม่เพียงเท่านั้น เขายังอยากให้ตัวเองจมน�้ำตาย
ไปเลยด้วย!
เกิด มาสิบ หกปี ไม่เคยขายหน้า เช่นนี้มาก่อน ถูกเห็นร่างกาย
หมดเปลือกตัง้ แต่หวั จรดเท้า ทัง้ อีกฝ่ายยังเป็นบุตรีของมิตรเก่าบิดา เป็น
สหายรักของน้องสาว และเป็นคุณหนูนอ้ ยทีเ่ รียกเขาทุกวันว่าพีอ่ ย่างนัน้
พี่อย่างนี้! ถ้ารู้อย่างนี้เขาเอาผ้าเช็ดมือหรืออะไรสักอย่างมาปิดไว้หน่อย
ดีกว่า อย่างน้อยคงจะไม่ต้องถูกเห็นแม้กระทั่งตรงนั้น แต่ตอนนี้อะไร
ก็ไม่ทันแล้ว!
ตั้งแต่จ�ำความได้ นอกจากแม่นมที่คอยดูแลกับคนสนิทข้างกาย
แล้ว ไม่มีใครเคยเห็นร่างเปลือยของเขามาก่อน แม้แต่ท่านพ่อท่านแม่
ก็ไม่เคย ตอนนี้อะไรที่ควรเห็นและไม่ควรเห็นล้วนถูกเฟิ่งเป๋าเป่าคนนี้
เห็นหมดแล้ว!
หลิว่ มูช่ งิ ขมวดคิว้ มุน่ อยูใ่ นน�ำ้ กลัน้ หายใจอย่างอึดอัด ฟองอากาศ
ผุดออกมาจากปากเขาเป็นสาย ใบหน้านั้นยุ่งตลอดเวลา ในใจรู้สึก
โกรธเคืองหรืออับอายเขาก็บอกไม่ถกู แต่มเี รือ่ งหนึง่ ทีเ่ ขาแน่ใจยิง่ นัน่ ก็คอื
ในชั่วชีวิตนี้เป็นตายเขาก็จะไม่แช่น�้ำอีกแล้ว!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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