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"มีคิดถึงข้าหรือเปล่า หือ?"

เว่ยเซ่าเอ่ยตัดบทเสี่ยวเฉียวแล้วเพ่ิมแรงบีบมือนุ ่มอย่างหนักหน่วง เรี่ยวแรงน้ันมาก 

จนท�าให้นางรู ้สึกเจ็บนิดๆ ใบหน้าอันหล่อเหลากดลงมาชิดใกล้ยิ่งขึ้น สองแก้มของหนุ่มสาว 

จวนจะเสียดสีกันอยู่รอมร่อ กระทั่งนางสัมผัสได้ว่าไรหนวดบนแก้มของเขาทิ่มต�าให้คันยุบยิบ

เสี่ยวเฉียวข่มกลั้นความรู้สึกอยากจะหดคอหนี นางรีบเบือนหน้าหลบไปด้านข้างแทน

เว่ยเซ่ายกมอือกีข้างขึน้มา ใช้นิว้หัวแม่มอืเชยดวงหน้าของนางให้หนัตรง บงัคับให้นางมองเขา

สีหน้าของชายหนุ่มดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจแล้ว

"คิดถึงสิ..." เสี่ยวเฉียวค้อนเขาอยู่ในใจ เอ่ยด้วยน�้าเสียงคลุมเครือ

เว่ยเซ่าย้ิมกริม่ก่อนจะคลายมอืจากนาง กระตกุมอืเพียงสองสามหนก็ปลดชดุเกราะบนร่างออก 

ถอดทิ้งลงพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน
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มาถงึ 'ปรปักษ์จ�านน' เล่ม 2 กนัแล้วนะคะ ชีวติของสตรีในห้องหอเช่นเสีย่วเฉยีว

ทีแ่ม้ไม่อาจจบัดาบออกไปสูร้บกบัใครเขาได้ แต่นางก็ใช้มนัสมองคอยช่วยเหลอืครอบครัว

ทีอ่ยูไ่กลให้พ้นภยัได้จากหลงับ้านนีล่่ะค่ะ ทัง้ยงัต้องแบกความแค้นทีเ่ว่ยเซ่ามต่ีอสกุลเฉยีว

เอาไว้ด้วย

ในเล่มน้ีหลังจากเว่ยเซ่ากับเสี่ยวเฉียวมีความสัมพันธ์แนบแน่นกันมากข้ึน  

บุรุษผู้แสนจะมีความคิด 'อยู่เหนือสตรี' แบบคนยุคเก่าน้ันต้องมาจิตใจหวั่นไหว 

หลับตาฝันถึงใบหน้าภรรยาคนงามตลอดเวลา แต่เขาก็ยังรักษามาดท�าเสียงแข็ง  

ทั้งยังเป็นบุรุษขี้หึงโมโหร้าย แล้วเขาจะรังแกเสี่ยวเฉียวได้จริงหรือ

เม่ือความลบัไม่มใีนโลก ชาตกิ�าเนิดของเว่ยเหยีย่น รวมถึงเร่ืองทีเ่ขาแอบหลงรัก

ภรรยาของน้องชายก�าลังจะถูกเปิดเผย เร่ืองที่สวีฮูหยินจะถูกคนวางแผนร้าย 

จนอาจเกิดเร่ืองถึงแก่ชีวิต ไหนจะซูเอ๋อหวงที่เคยสนิทสนมกับเว่ยเซ่าในสมัย 

เขาเป็นหนุ่มน้อยท�าท่าจะกลับมาอีกหน

เร่ืองราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน้ัน หากพร้อมกันแล้วเชิญท่านนักอ่าน 

พลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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เสี่ยวเฉียวเห็นสวีฮูหยินบอกข่าวชนะศึกของเว่ยเซ่าจบก็มองมา 

ที่นางพร้อมเผยรอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้ม

"วิเศษเหลือเกินเจ้าค่ะ หวังว่าท่านพ่ีจะกลับจวนมาในเร็ววัน"  

เสี่ยวเฉียวเอ่ยตอบ

สวีฮูหยินอมยิ้มผงกศีรษะ

จูซื่อมองดูเสี่ยวเฉียว รอยย้ิมท่ีเปื้อนใบหน้าค่อยๆ แปรเปลี่ยน 

เป็นแข็งทื่อ

ถ้อยค�าที่แสนจะเรียบง่ายประโยคน้ีของนางกลับสะกิดถูกปม 

ในก้นบึ้งหัวใจของจูซื่ออีกครา

ยามท่ีหญิงสกุลเฉียวเพ่ิงมาถึงจวนสกุลเว่ยใหม่ๆ จูซ่ือนึกว่า 

บุตรชายจะเคียดแค้นชิงชังนางเช่นเดียวกับตนเสียอีก ไม่คิดเลยว่า 

บุตรชายไม่เพียงอยู่ร่วมห้องกับนาง มิหน�าซ�้ายังปกป้องนางมากทีเดียว

13
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ตนเป็นมารดาของเขา ทัง้เป็นผูใ้ห้ก�าเนดิและเลีย้งดบูตุรชายผูน้ีม้า 

แม้ในตัวเขามีหลายสิ่งที่ตนมองไม่กระจ่างและขบไม่แตก ทว่าบุตรชาย

ชมชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ มารดาผู้นี้ยังสามารถมองออก

บตุรชายยึดครองเมอืงจิน้หยางได้อย่างราบร่ืน ไม่ช้าก็จะกลบัจวน 

มาแล้ว นี่ย่อมเป็นเรื่องท่ีดีใหญ่หลวง แต่พอนึกว่าเขากลับมาเมื่อไร 

คงถูกหญิงสกุลเฉยีวนัน่สบช่องสอดแทรกเข้ามาอกี แม้บตุรชายเพียงถูก

เนือ้หนังมงัสาของนางมอมเมาท�าให้ลุม่หลง เห็นนางเป็นเพียงของเล่นชิน้หนึง่

เท่านัน้ กระน้ันในหวัใจของตนก็ยังคล้ายถูกเหลก็แหลมเจาะทะลวงเข้ามา

ไม่หยุดยั้ง

อันที่จริงแล้วส�าหรับจูซื่อ นอกจากเจิ้งซูผู้เป็นหลานสาว ใต้หล้าน้ี 

ก็ไม่มีสตรีอื่นใดที่ควรค่าพอจะเป็นภรรยาของบุตรชายตนอีก

นอกจากเจิ้งซูแล้ว สตรีอื่นไม่ว่าคนใดล้วนเป็นพวกท่ีคิดหมายจะ

ฉกชิงบุตรชายไปจากตนทั้งสิ้น

นบัประสาอะไรกับหญิงสกุลเฉยีวนางน้ีท่ีมาจากตระกูลศตัรูด้วยซ�า้

จูซื่อใช้แววตาคมกริบจดจ้องดวงหน้าเปื ้อนย้ิมของเส่ียวเฉียว 

จนเหม่อลอยไปเล็กน้อย

"ย่ายังได้รับข่าวอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะ" สวีฮูหยินยิ้มกล่าวต่อ "อีก 

ไม่ก่ีวันจะมีคนในจวนสกุลเฉียวของเจ้ามาที่น่ี หนึ่งในนั้นก็คือน้องชาย

ของเจ้าเอง"

เซวียไท่ถอนทัพกลางสมรภูมิ มณฑลเหย่ียนโจวโชคดีรอดพ้น 

คราวเคราะห์ไปอีกหน พวกจางผู่จึงเสนอแผนต่อเฉียวเยว่ีย ให้เขา 

ฉวยโอกาสน้ีส่งทูตไปยังเมืองอวี๋หยาง ประการแรกเพ่ือแสดงความ
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ขอบคุณ ประการท่ีสองเพ่ือถือโอกาสกระชับความสัมพันธ์ของสองสกุล

ไปในตัว เฉียวเยวี่ยเห็นพ้องอย่างยิ่งจึงรีบคัดเลือกทูตโดยไม่รอช้า

เฉียวฉือพอได้ยินข่าวก็ขอเดินทางไปด้วย เฉียวผิงรู้ว่าบุตรชาย 

คงคิดถึงเสี่ยวเฉียว ตัวเขาเองก็คิดว่าในเมื่อบุตรสาวแต่งเข้าสกุลเว่ย 

ไปแล้ว ไม่ว่าเมื่อก่อนตนจะไม่เต็มใจเพียงใด ถึงอย่างไรเร่ืองราว 

ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้ว ย่ิงไปกว่าน้ันปัญหาร้ายแรงของเหย่ียนโจว

ในครั้งนี้เว่ยเซ่าก็ออกแรงช่วยมหาศาล หากสามารถใช้โอกาสน้ีฟื้นฟู

ความสัมพันธ์ได้จริงก็นับว่าโชคเข้าข้าง ได้ลาภจากคราวเคราะห์  

ดังนั้นเฉียวผิงจึงมิได้ยับย้ัง เพียงก�าชับบุตรชายหลายประโยคเมื่อใกล้

ออกเดินทาง

เฉียวฉือรับปากหนักแน่น เมื่อถึงวันเดินทางก็ติดตามคณะทูต 

น�าของก�านัลล�้าค่าเคลื่อนขบวนออกไป ยามนี้อยู่ระหว่างทางท่ีมุ่งหน้า 

สู่เมืองอวี๋หยางแล้ว

น้องชายก�าลังจะมาเยี่ยมเยียนนางถึงที่นี่?!

ข่าวนี้ท�าให้เสี่ยวเฉียวเบิกบานใจเป็นล้นพ้น

มาอยู่โยวโจวได้เกือบครึง่ปีแล้ว ในใจเสีย่วเฉยีวจงึคดิถึงคนทางบ้าน

ย่ิงนัก อีกทั้งยังห่วงพะวงถึงต้าเฉียวกับปี่จ้ือที่บัดน้ีไม่รู้ไปอยู่แห่งหนใด 

เมือ่แรกตอนท่ีส่งพวกเขาจากไป ต้าเฉียวเคยรับปากว่าวันหน้าหากปักหลกั

มั่นคงแล้ว ถ้ามีโอกาสจะส่งจดหมายมาหานาง เสี่ยวเฉียวจึงตั้งตารอ

จดหมายของพวกเขามาตลอด

ย่ิงไปกว่านัน้ ยามนีน้างยังมวีาจาอืน่ใคร่จะบอกกล่าวต่อบดิาด้วย 

เดมิทีตัง้ใจจะเขียนจดหมายส่งไปอยู่แล้ว ในเมือ่น้องชายก�าลงัจะมาเยอืน
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ก็ให้เขาน�าจดหมายกลับไปได้พอดี

เงามดืแต้มเลก็ๆ ท่ีฝากไว้ในใจนางระหว่างการไปเยือนแคว้นจงซาน

ถูกข่าวดีท่ีไม่คาดฝันนี้ขับไล่ไปหมดสิ้น ทุกวันสาวน้อยมุ่งหวังให้เวลา 

ผ่านไปโดยไว นางจะได้พบหน้าเฉียวฉือผู้เป็นน้องชายเร็วขึ้น

ครึ่งเดือนต่อมายามที่กลุ ่มของเฉียวฉือยังมาไม่ถึงน้ัน เว่ยเซ่า 

ก็เดินทางกลับมาถึงก่อน

ชัยชนะท่ีเมืองจิ้นหยางท�าให้ขุมก�าลังทางทหารของเว่ยเซ่าเพ่ิมข้ึน

มาอย่างรวดเร็ว กองทัพขยายตัวถึงสามแสนนาย นอกจากพลทหาร 

หน่ึงแสนที่รั้งอยู่รักษาการณ์ที่เมืองจิ้นหยาง กับส่วนที่เหลือซึ่งแบ่งไป

ประจ�าการยงัเมอืงฟ่ันหยางและเมอืงซิน่ตูแล้ว ก็ยังมไีพร่พลอกีหน่ึงแสน

นายที่ติดตามเขากลับมาถึงเมืองอวี๋หยาง

วันน้ันในเมืองอวี๋หยางไม่ต่างจากช่วงเวลาฉลองเทศกาล ประตู

เมืองเปิดอ้ากว้าง ราษฎรเรยีงรายสองข้างทางเพ่ือต้อนรบัการกลับมาของ

ท่านโหว

ก�าลังหลักของกองทัพรั้งอยู่ในค่ายนอกประตูเมืองทั้งสี่ทิศ เว่ยเซ่า

น�าพาองครักษ์สองพันคนเพียงหน่วยเดียวเข้าเมืองมา เกราะนักรบ 

ของเหล่าองครักษ์ล้วนวาววับจับตาย่ิง ยามที่ล่วงผ่านเข้าประตูเมืองมา

ด้วยก้าวย่างอันพร้อมเพรียงน้ัน ราษฎรซึ่งฮึกเหิมตื่นเต้นอย่างมาก 

ก็พากันเปล่งเสยีงโห่ร้องว่า 'ท่านโหวกลบัมาแล้ว' และ 'รบชนะ' ดงักระห่ึม

ต่อเนื่องเป็นระลอก กระท่ังเสี่ยวเฉียวท่ีอยู่ด้านในก�าแพงสูงของจวน 

สกุลเว่ยยังได้ยินถนัดชัดเจน
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สวีฮูหยินและจูซื่อมารอต้อนรับที่ประตูใหญ่นานแล้ว

เสี่ยวเฉียวยืนอยู่เบ้ืองหลังของจูซื่อเงียบๆ สายตาทอดไปยัง 

ถนนกว้างที่อยู่นอกประตูใหญ่สายนั้น

เวลาผ่านไป ในที่สุดนางก็เห็นเงาร่างของคนบนหลังม้าหน่วยหนึ่ง

ปรากฏอยู่ไกลๆ

เงาร่างนั้นชัดเจนขึ้นทุกขณะ

ผู้ที่อยู่ด้านหน้าสุด...ก็คือเว่ยเซ่าที่ไปออกศึกนานนับสี่เดือน

ในที่สุดสวีฮูหยินก็กดข่มอารมณ์ปล้ืมปีติของตนไม่ไหว สาวเท้า 

มุ่งไปเบื้องหน้า ก้าวลงบันไดอย่างไม่อาจยับยั้งใจ

เมือ่มองเหน็ผูเ้ป็นย่า เว่ยเซ่าก็รบีเร่งม้าตรงมา ยังไม่ทนัจะประชดิใกล้

นักก็พลิกร่างลงจากหลังม้า ย่างเท้าปราดใหญ่เข้ามาใกล้ในไม่ก่ีก้าว  

ก่อนจะคกุเข่าข้างหน่ึงลงเบือ้งหน้าสวีฮหูยินแล้วกล่าว "เคราะห์ดทีีห่ลาน

มิได้ท�าให้ท่านย่าผิดหวัง กว่าจะชนะศึกกลับมาในวันนี้ได้ไม่ง่ายเลย  

คงท�าให้ท่านย่าต้องเป็นกังวลเสียแล้ว!"

สวีฮูหยินรีบประคองเขาขึ้นจากพื้น

พวกหลี่เต่ียนและเว่ยเหลียงที่กลับอวี๋หยางมาพร้อมเว่ยเซ่า 

ก็ตามมาถึงแล้วเช่นกัน พวกเขาพากันลงจากม้าเดินขึ้นหน้ามาคารวะ

ขอบคุณสวีฮูหยิน

สวีฮูหยินย้ิมแล้วเอ่ยด้วยเสียงกังวาน "ข้าต่างหากท่ีเป็นฝ่าย 

ต้องกล่าวขอบคุณต่อเหล่ายอดแม่ทัพและขุนนางผู้ภักดีเช่นพวกเจ้า 

แทนสามผีูล่้วงลบั! หากมใิช่ทุกคนคอยช่วยเหลือ อาศยัเพียงคนสกุลเว่ย

ของข้า มีหรือที่มณฑลโยวโจวจะย่ิงใหญ่เกรียงไกรเช่นในวันนี้ได้  
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ข้าได้จัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะให้แก่ชายชาตินักรบทุกคนแล้ว วันน้ี 

จงปลดปล่อยอารมณ์ให้เต็มที่ ไม่เมาไม่เลิกรา!"

คนท้ังหมดโห่ร้องว่า 'ยอดเย่ียม' เสียงกึกก้อง หน้าประตูจวน 

สกุลเว่ยเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความปีติยินดี

เว่ยเซ่าถูกจูซื่อดึงตัวไปสอบถาม เขาขานตอบสองสามประโยค 

ขณะที่สายตาทอดผ่านเหนือศีรษะของมารดามองไปยังเส่ียวเฉียว 

ที่ยืนอยู่เบื้องหลัง

เสี่ยวเฉียวเห็นเขาพิศมองนางจึงคลี่ยิ้มน้อยๆ ให้

เว่ยเซ่ายังคงสวมเกราะนักรบ เนื่องจากอยู่เบื้องนอกต้องรบทัพ 

จับศึก วันๆ ขลุกอยู่ในกลุ่มบุรุษกว่าสี่เดือนย่อมไม่แคล้วขาดการดูแล

ตนเอง เรื่องแรกหลังกลับเข้าจวนจึงต้องล้างหน้าผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน

หญิงรบัใช้ทัง้รุน่สาวรุน่ป้าของเรอืนประจมิต่างยืนเรยีงแถวต้อนรบั

อยู่ท่ีหน้าประตู ครั้นเว่ยเซ่าเข้าไปด้านในแล้ว คนทั้งหมดก็ตามเข้ามา 

รับใช้

เมื่อครู่อยู่ต่อหน้าสวีฮูหยินกับจูซื่อจึงไม่ได้มองนางอย่างไม่วางตา 

แต่ทันทีท่ีเข้ามาในห้อง สายตาของเว่ยเซ่าก็เพ่งตรงมาที่ดวงหน้าของ 

เสี่ยวเฉียวทันที

ถูกเขาจับจ้องอยู่เช่นนี้ สาวน้อยอดไม่ได้ท่ีจะรู้สึกขัดเขินอยู่บ้าง  

ทั้งสองเพ่ิงแต่งงานกันได้ครึ่งปีเศษ เวลาท่ีอยู่ร่วมกันแทบจะน้อยกว่า 

ครึ่งหนึ่งของเวลาที่แยกจากด้วยซ�้า เพ่ิงจะเร่ิมคุ้นเคยกันข้ึนมา จู ่ๆ  

ช่วงเวลาระหว่างนางกับเขาก็หายไปรวดเดียวตั้งหลายเดือน ซ�้ายามนี ้
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เขาพลันมายืนอยู่เบื้องหน้านางพร้อมไรหนวดท่ีเขียวคร้ึม จึงท�าให้นาง

บังเกิดความรู้สึกแปลกหน้าขึ้นมานิดๆ อีกครา

เพียงแต่เขาพิศมองนางอยู่เช่นน้ีก็ไม่เหมาะที่นางจะบอกเขาว่า 

ห้ามมอง สาวน้อยจงึได้แต่ก้มหน้าลงเลก็น้อย ดวงตาจบัจ้องท่ีแผงอกแกร่ง

ซึ่งอยู่ในระดับสายตาพลางยกมือช่วยเขาปลดชุดเกราะ

"พวกเจ้าออกไปให้หมด" เว่ยเซ่าเอ่ยขึ้น

ชนุเหนยีงสบตากับเหล่าหญิงรบัใช้ท่ีอยู่ในห้องให้รบีวางงานในมอื

แล้วเรียงแถวถอยออกไป

ชุนเหนียงถอยออกไปเป็นคนสุดท้าย ตอนปิดประตูยังเหลือบมอง

เสี่ยวเฉียวปราดหนึ่ง

ความนัยในสายตาของชุนเหนียง เสี่ยวเฉียวย่อมมองออก อีกฝ่าย

ก�าลังบอกให้นางพยายามเอาใจนายท่านท่ีเพ่ิงกลับจวนมา ท�าให้เขา

อารมณ์ดี

เส่ียวเฉียวเริ่มลนลาน ทว่าก็ไม่เหมาะที่จะเอ่ยปากรั้งชุนเหนียง  

นางจึงได้แต่เบิกตามองอีกฝ่ายหายลับไปหลังประตู และประตูบานนั้น 

ก็ถูกปิดลงตามหลัง

สีหน้าของสาวน้อยเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดโดยไม่รู ้ตัว มือปลด 

ชุดเกราะให้เว่ยเซ่าต่อไปอย่างแข็งทื่อ

ทว่าหมดุตวัหนึง่ตรงช่วงเอวเขาดเูหมอืนจะตดิเลก็น้อย ท�าอย่างไร 

ก็แกะไม่ออกเสียที

เสี่ยวเฉียวอับจนปัญญา ขณะหมดหนทางก�าลังจะเอ่ยปากขอ 

ความช่วยเหลือจากเว่ยเซ่า หลังมือก็พลันหนักวูบ มือข้างหน่ึงของเขา 
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ทาบทับลงมากอบกุมมือนางไว้ทั้งหมดแล้ว

"ช่วงก่อนหน้านี้ มีคิดถึงข้าบ้างหรือไม่"

ข้างหูของเสี่ยวเฉียวร้อนวูบวาบ

เว่ยเซ่าก้มหน้าประชิดเข้ามาถามนางดุจเสียงกระซิบพลางบีบมือ

ของนางเบาๆ

เน่ืองจากจับดาบกระบี่มานานปี ฝ่ามือของชายหนุ่มจึงค่อนข้าง

หยาบกร้านและมไีตแข็งชัน้บางๆ เมือ่ได้บีบคลงึมอือนัน่ิมนุม่ราวไร้กระดูก

ของเสีย่วเฉยีว บรรยากาศอนัวาบหวามคลมุเครอืจงึบังเกิดขึน้ตามธรรมชาติ

เสี่ยวเฉียวรู้สึกได้ว่าดวงหน้านางก็เริ่มร้อนผะผ่าวตามไปด้วยแล้ว

เว่ยเซ่าก�าลังหยอกเอินนาง กระทั่งคนความรู้สึกช้าเช่นนางก็ยัง

สัมผัสได้

เสีย่วเฉยีวลงัเลเลก็น้อย ในทีส่ดุก็เงยหน้าข้ึนมองเขาพร้อมเอ่ยเสียง

แผ่วเบา "ด้านนอกมีหลายคนรอคอยท่านอยู่ ให้พวกชุนเหนียงรีบเข้ามา

ช่วยกันปรนนิบัติท่านล้างหน้าแต่งตัวจะดีกว่า..."

"มีคิดถึงข้าหรือเปล่า หือ?"

เว่ยเซ่าเอ่ยตัดบทเสีย่วเฉยีวแล้วเพ่ิมแรงบบีมอืนุม่อย่างหนักหน่วง 

เรีย่วแรงนัน้มากจนท�าให้นางรูส้กึเจบ็นิดๆ ใบหน้าอนัหล่อเหลากดลงมา 

ชิดใกล้ย่ิงขึ้น สองแก้มของหนุ่มสาวจวนจะเสียดสีกันอยู่รอมร่อ กระท่ัง

นางสัมผัสได้ว่าไรหนวดบนแก้มของเขาทิ่มต�าให้คันยุบยิบ

เสี่ยวเฉียวข่มกลั้นความรู้สึกอยากจะหดคอหนี นางรีบเบือนหน้า

หลบไปด้านข้างแทน

เว่ยเซ่ายกมืออีกข้างขึ้นมา ใช้นิ้วหัวแม่มือเชยดวงหน้าของนาง 
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ให้หันตรง บังคับให้นางมองเขา

สีหน้าของชายหนุ่มดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจแล้ว

"คิดถึงสิ..." เสี่ยวเฉียวค้อนเขาอยู่ในใจ เอ่ยด้วยน�้าเสียงคลุมเครือ

เว่ยเซ่ายิม้กริม่ก่อนจะคลายมอืจากนาง กระตกุมอืเพียงสองสามหน

ก็ปลดชุดเกราะบนร่างออก ถอดทิ้งลงพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ด้วยสภาพอากาศท่ีร้อนอ้าว และชุดเกราะก็ท้ังหนักอ้ึงทั้งหนาทึบ 

ทันทีที่เขาถอดออก เสี่ยวเฉียวก็สูดได้กลิ่นข้าวบูดค้างคืนจากบนร่าง 

ของเขา เสื้อตัวในที่สวมอยู่ข้างใต้ก็ชุ่มโชกด้วยเหงื่อทั้งด้านหน้าและ 

ด้านหลังจนแนบสนิทกับเรือนกาย

เสี่ยวเฉียวไม่กล้าเผยสีหน้ารังเกียจออกมา นางท�าเพียงแอบกลั้น

ลมหายใจแล้วเบือนหน้าไปอีกทาง "น�้าเตรียมไว้พร้อมแล้ว ท่านพี่ไป..."

เว่ยเซ่าย่ืนมือมาฉุดดึงนางเข้าสู่อ้อมอก โอบรัดร่างอ้อนแอ้นด้วย

สองแขนที่ก�าย�าแล้วก้มหน้าจุมพิตริมฝีปากจิ้มลิ้มอย่างเอาแต่ใจ

ท้ังกลิ่นเหงื่อไคลและกลิ่นดินโคลน คละเคล้าเข้ากับกลิ่นอื่นท่ี 

ไม่อาจบอกได้ชดัเจนล้วนประดังมาปะทะจมกูของเส่ียวเฉยีวในคราวเดยีว

นางด้ินรนสองหนก็เลกิรา เพียงพริม้ตาปล่อยให้เขาขบเม้มเสียให้พอ

ชายหนุ่มขบเม้มอยู่ครูห่น่ึงกล็ะเว้นปากท่ีอ่อนนุ่ม โอบเอวยกร่างบาง

ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะที่อยู่เบื้องหลัง

"ท่านพี่!"

สาวน้อยตระหนกวูบ รีบร้อนจะลงไป ทว่ากลับถูกเขาวางนอน 

แล้วกดตรึงไว้บนโต๊ะ

โต๊ะตวันีไ้ม่สงูนกั เมือ่น่ังลงไปสองขาของเสีย่วเฉยีวจงึสมัผสัพ้ืนได้
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พอดี ใกล้เคียงกับยามที่นั่งบนม้านั่งเตี้ย

ครั้นเว่ยเซ่าวางนางนอนลงก็ไม่พูดพร�่าท�าเพลง คุกเข่าข้างหนึ่ง 

ตามลงมาเบื้องหน้าโต๊ะ ก้มหน้าขบเม้มล�าคอระหงต่อโดยไม่รอช้า  

พลางดึงตัวเสื้อของนางจนเลื่อนหล่นลงจากไหล่ เปิดเปลือยกระดูก

ไหปลาร้าอันประณีตข้างหนึ่งกับทรวงอกอิ่มอีกครึ่งแถบ

ความสนใจของชายหนุ่มเอนเอียงไปทันตา

ช่างน่าสงสารเนือ้นุม่ส่วนนัน้ของเสีย่วเฉยีวย่ิงนกัทีต้่องถูกไรหนวด

บนแก้มของเขาเสียดสีจนทั้งเจ็บทั้งคัน ไม่ทันไรก็แดงเรื่อไปหมดแล้ว

เว่ยเซ่าเพ่ิงจะกลบัมาตอนกลางวันแสกๆ เบือ้งนอกยังมคีนรอให้เขา

ออกไปอีกตั้งไม่รู้เท่าไร สวีฮูหยินก็น่าจะก�าลังรอคอยอยู่เช่นกัน

อีกทั้งบุรุษท่ีคิดปลดปล่อยตนเองพร้อมกลิ่นข้าวบูดคลุ้งร่างเช่นนี้ 

เสีย่วเฉยีวก็กินไม่ลงจรงิๆ ย่ิงไปกว่าน้ันวิธีใกล้ชิดสนิทสนมพรรค์น้ีของเขา

ก็ไม่ได้ปลุกเร้านางเลยสักนิด ตรงข้ามกลับเป็นความทรมานชนิดหนึ่ง 

ด้วยซ�้า สาวน้อยฝืนใจอดทนอยู่ชั่วครู่ก็รู้สึกได้ว่าเขาขบกัดนางค�าหน่ึง 

นางร้องอ๊ะด้วยความเจ็บ ทนข่มต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆ จึงยกมือผลักไส

ใบหน้าที่บดเบียดอยู่บนทรวงอกให้ออกไปในคราวเดียว ใครจะรู ้  

นางยังไม่ทันได้หยุดพักหายใจ มือข้างหนึ่งของเขาก็เลิกชายกระโปรง 

ของนางแล้วลูบคล�าเข้ามาด้านในแล้ว

"อย่า..."

เสีย่วเฉยีวรบีลกุขึน้น่ัง ทว่ากลบัถูกมอือกีข้างของเขากดไหล่จนต้อง

นอนลงไปอีกครา

"ท่านพี่!"
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เสี่ยวเฉียวฝืนยันกายขึ้นมาน่ังอีกคร้ังแต่ก็ถูกเขากดร่างลงไป 

เช่นเดิม

สาวน้อยจึงเป็นดังเช่นปลาท่ีถูกตรึงอยู่บนเขียง บิดร่างดิ้นรน 

จนเรือนผมรุ่ยร่าย พวงแก้มแดงซ่าน หายใจหอบกระชั้น

"เดี๋ยวมีคนมาเห็นนะ!"

สองตาของเว่ยเซ่าเพ่งตรงมาที่นางพร้อมลมหายใจท่ีทวีความ 

หนักหน่วง ฉับพลันนั้นเขาก็ช้อนร่างนางแล้วยืนขึ้น พอสาวเท้าเร็วมาถึง

หน้าเตียงก็ทิ้งนางไว้บนน้ันแล้วก้มหน้าคลายสายรัดกางเกงของตนเอง

โดยไม่รั้งรอ

เสีย่วเฉยีวหน้าน่ิว "ถ้าเช่นน้ันท่านก็ไปล้างเนือ้ล้างตวัก่อนสกัหน่อย

เถอะ!"

ในท่ีสดุเว่ยเซ่าก็เงยหน้ามองนางปราดหน่ึง จากนัน้จงึค่อยยกแขน

สูดดมเล็กน้อย คาดว่าเขาคงสูดได้กลิ่นหมักหมมนั้นแล้วเช่นกันจึง 

หมุนกายเร่งฝีเท้าไปยังห้องอาบน�้าทันที เสี่ยวเฉียวได้ยินเสียงสาดน�้า 

โครมๆ หลายครั้งดังออกมาจากด้านใน ทว่านางยังไม่ทันจะหายใจ 

ได้ท่ัวท้องก็เห็นเขากลับออกมาแล้ว เรือนกายก�าย�านั้นเปล้ืองอาภรณ ์

ออกจนหมดสิ้น บนแผงอกกับบ่ายังคงมีน�้าหยดลงมาไม่ขาดสาย

ตอนน้ีเองทีห่น้าประตูพลนัมเีสยีงหนึง่ดงัเข้ามา "นายท่าน โถงหน้า 

มีคนมาขอพบเจ้าค่ะ"

"ให้รอไป!" เว่ยเซ่าค�ารามตอบโดยไม่แม้แต่จะเหลียวหลัง คุกเข่า

ข้างหนึ่งลงบนขอบเตียงก่อนจะคลานข้ึนมาทันใด มือของเขาย่ืนมา 

เฉกเช่นก�าลังคว้าจับลูกเจี๊ยบ ดึงตัวสาวน้อยที่อยู่มุมเตียงเข้าหาตัว 

Page_����������� 2.indd   17 25/4/2562 BE   15:42



18

ปรปักษ์จ�ำนน 2

แล้วทาบทับไว้ใต้ร่างอันก�าย�า

เสีย่วเฉยีวได้ยินเสยีงระบายลมหายใจยาวทีเ่ปล่งออกมาจากล�าคอ

ของเขา

"ท่านกงซุนมาขอพบนายท่านเจ้าค่ะ บอกว่ามีเรื่องส�าคัญมาแจ้ง"

"ท่านพี่รีบไปเถิด!" เสี่ยวเฉียวเอ่ยเร่งเขาทันที

เว่ยเซ่ามีสีหน้าไม่สบอารมณ์เล็กน้อย จับจ้องนางอยู่ชั่วครู่ ในที่สุด

ก็พลิกกายผละจากร่างนางแล้วก้าวลงจากเตียงไป

"มาช่วยข้าสวมเสื้อสิ!"

เสี่ยวเฉียวรีบจัดแต่งอาภรณ์บนร่างตนเองซึ่งเมื่อครู ่ถูกเขาท�า 

จนหลุดลุ่ยก่อนจะลงจากเตียงไปหยิบชุดสะอาดท่ีตระเตรียมไว้แต่แรก 

สาวน้อยคอยหลบหลีกมือซุกซนที่ย่ืนมาลูบคล�าเรือนร่างของนางส่งเดช

จนกระทั่งช่วยจัดเสื้อนอกกับสายคาดเอวให้เขาเสร็จในที่สุด

ครัน้เปลีย่นมาสวมอาภรณ์เป็นระเบยีบเรยีบร้อยแล้ว เขาก็กลบัมา

องอาจหล่อเหลาหมดจดกระจ่างตาอีกครา

"รอประเดี๋ยวข้ากลับมา ห้ามเจ้าบ่ายเบี่ยงอีกเชียว!"

ก่อนจากเว่ยเซ่าหยิกแก้มนุ่มหนหน่ึงเป็นเชงิลงโทษ แม้จะลงมอืหนัก

เล็กน้อย ทว่าสุ้มเสียงกลับนุ่มนวลยิ่งนัก

เว่ยเซ่าเร่งรดุมาจนถึงโถงด้านหน้า เขาเลกิชายอาภรณ์นัง่ประจ�าที่

แล้วเอ่ยถาม "ท่านกงซุนต้องการพบข้าเร่งด่วนหรือ"

กงซุนหยางซึ่งรอคอยเขาได้สักครู่แล้วรีบย่ืนส่งผ้าไหมสีเหลือง 

ม้วนหนึ่งให้
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เว่ยเซ่ากล่าว "หนังสือจากลั่วหยางหรือ เกิดเรื่องอันใดขึ้น"

"ฮ่องเต้น้อยประชวรหนักอย่างเฉยีบพลันและเสดจ็สวรรคตแล้วขอรับ 

ซิ่งซว่ินยกบุตรชายวัยเพียงเจ็ดปีของเหวินสี่อ๋องข้ึนเป็นฮ่องเต้องค์ใหม่ 

และประกาศเปลี่ยนรัชศกจากต้ิงคังเป็นไท่อัน บัดนี้ซิ่งซว่ินได้ข้ึนเป็น 

ผู้ส�าเร็จราชการแล้ว จึงส่งหนังสือมาบัญชาให้เจ้าศักดินาจากท่ัวหล้า 

เดินทางไปลั่วหยางเพื่อถวายบังคมต่อฮ่องเต้องค์ใหม่"

เว่ยเซ่าเลิกคิ้ว คลี่ม้วนผ้าไหมสีเหลืองออกอ่าน

เมือ่ครึง่เดอืนก่อนเน่ืองจากราชบณัฑิตกัวซงิและใต้เท้าชยุจิน้ท้ังสอง

ไม่พอใจที่ซิ่งซว่ินวางอ�านาจบาตรใหญ่ในราชส�านัก จึงวางแผนลับ 

ร่วมกับโจวจุยผู้บัญชาการราชองครักษ์วังทักษิณ อาศัยพระนามของ

ฮ่องเต้น้อยเบิกตัวซิ่งซวิ่นเข้าวังโดยแอบซุ่มมือสังหารไว้หลังม่าน รอเมื่อ

ได้สัญญาณก็จะออกมาฆ่าซิ่งซวิ่นทันที ยามน้ีฮ่องเต้น้อยทรงเติบใหญ่

ครบสิบสองพรรษาแล้ว เน่ืองจากที่ผ่านมาถูกซิ่งซวิ่นบังคับควบคุม 

ในทุกเรื่อง พระองค์โกรธกริ้วอยู่ในพระทัยทว่าไม่กล้ารับสั่งออกมา  

จึงทรงฟังค�าโน้มน้าวนั้นและตอบรับเข้าร่วมแผนการในครั้งนี้

ตามแผนทีก่�าหนดไว้ พวกเขาจะอ้างการหารอืเรือ่งเลือ่นยศซิง่ซว่ิน

ขึ้นเป็นพระบิดาเพ่ือหลอกล่อให้อีกฝ่ายเข้าวัง แม้แผนการได้วางไว ้

แน่ชดัแล้ว แต่ถึงอย่างไรพระองค์ก็ถูกซ่ิงซวิน่ควบคุมมาต้ังแต่ทรงพระเยาว์ 

เมื่อถึงเวลาจริงจึงทรงครั่นคร้ามต่ออ�านาจที่ล ้นเหลือของอีกฝ่าย  

พระพักตร์เผยแววประหว่ันลนลานจนซิ่งซวิ่นจับพิรุธได้ เขาจึงกลับหลัง

ว่ิงหนีทันใด ว่ิงไปพลางก็ร้องตะโกนก้องไปพลาง มอืสังหารทีอ่ยู่หลังม่าน

แม้จะไล่ตามออกไปทันทีท่ีได้ยินเสียง ทว่ากลับถูกองครักษ์ของซ่ิงซว่ิน 
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ที่บุกเข้ามาสังหารจนสิ้น ซิ่งซว่ินซึ่งรอดพ้นคราวเคราะห์นี้ไปได้มีหรือ 

จะยอมละเว้นเรื่องนี้

วันน้ันเขาสัง่ให้คนจบักุมตวัพวกกัวซงิ ชยุจิน้ รวมทัง้บตุรและภรรยา

ไปตัดศีรษะกลางตลาด ไม่ถึงสองวันฮ่องเต้น้อยก็ประชวรจนสวรรคต  

จากนั้นซิ่งซว่ินก็ยกหลิวทงบุตรชายวัยเจ็ดขวบของเหวินส่ีอ๋องข้ึนเป็น

ฮ่องเต้องค์ใหม่

"ท่านกงซุนมีความเห็นเช่นไร"

"แน่นอนว่านายท่านย่อมจะไม่ไปท่ีลั่วหยาง สามารถใช้การป่วย

เป็นข้ออ้างบอกปัดค�าสัง่ของซิง่ซวิน่ได้ แม้ยึดครองจิน้หยางแล้วจะท�าให้

พวกเรามีก�าลังพลเพ่ิมข้ึนมาในพริบตา ทว่าทหารดีเลวยังปะปนกัน 

จ�าเป็นต้องอาศัยเวลาในการขัดเกลา อีกท้ังเพ่ิงผ่านศึกใหญ่ก็สมควร 

จะพักบ�ารุงก�าลังสักระยะอยู่แล้ว ข้าได้ยินมาว่าหยวนเจ่อแห่งมณฑล 

ชิงโจวกับหลิวข่ายแห่งเมืองก่วงผิงสองคนได้จับมือกันระดมพลออกทัพ

ร่วมกันแล้ว ขณะน้ีก�าลังมุ่งหน้าไปปราบซิ่งซว่ินที่ลั่วหยางโดยใช้การ 

ถวายอารักขาฮ่องเต้เป็นข้ออ้างในการเคลื่อนพล นายท่านสามารถ 

ฉวยโอกาสนี้นั่งพักชมอินทรีกับสุนัขปะทะกันก็พอแล้วขอรับ"

เว่ยเซ่ายึดได้เมอืงจิน้หยาง ผนวกแดนเหนือเป็นปึกแผ่น แน่นอนว่า

ซิ่งซวิ่นคงไม่ยอมนั่งเฉย เดิมทีจะต้องสอดมือเข้ามาก้าวก่ายเป็นแน่  

ทว่ายามนี้ฝ่ายนั้นก�าลังวุ ่นอยู่กับการรับมือหยวนเจ่อและหลิวข่าย 

ประจวบเหมาะให้เว่ยเซ่าได้ปรับปรุงงานในกองทัพและรับช่วงงาน

ปกครองท้องถิ่นพอดี

"ท่านกงซุนกล่าวมีเหตุผล ข้าจะค่อยๆ พักฟื้นสักระยะ รอให้ 
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หาย 'ป่วย' แล้วค่อยหารือกันในภายหลัง"

เว่ยเซ่าโยนผ้าไหมสีเหลืองในมือลงบนโต๊ะก่อนจะเอ่ยกล้ัวหัวเราะ

เสียงกังวาน

ภายหลังเว่ยเซ่าออกจากห้อง ธุระนั่นน่ีก็ประดังเข้ามาต่อเนื่อง 

เรือ่งแล้วเรือ่งเล่าจนไม่อาจปลีกตวัได้สักนดิ รอจนตกเย็น ในจวนสกุลเว่ย 

กับค่ายทหารเหนอืใต้ออกตกท่ีอยู่นอกเมอืงทัง้สีท่ศิล้วนจดังานเลีย้งฉลอง

ชัยชนะอย่างใหญ่โต เว่ยเซ่าจึงต้องดื่มสังสรรค์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง 

สดุท้ายกว่าจะสลดัผูค้นกลบัมาถึงเรอืนประจมิได้เสยีที ท้องฟ้าในยามนี ้

ก็มืดสนิทลงแล้ว

เสี่ยวเฉียวเพ่ิงอาบน�้าเสร็จไม่นานนัก นางสวมชุดล�าลองผ้าไหม 

เนือ้นุม่สแีดงสดน่ังอยู่หน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง ก�าลงัรวบเรอืนผมสลวยไปรวมกัน

บนบ่าข้างหนึ่ง เอียงศีรษะนิดๆ เช็ดเส้นผมเปียกชื้นที่เพิ่งสระมาหมาดๆ

ชุดยาวตัวนี้ท้ังหลวมโพรกและปกปิดมิดชิดย่ิง ยามนี้เรือนผม

ทัง้หมดไปรวมอยู่ข้างเดยีวถึงได้เผยให้เห็นหลงัคอเสีย้วหนึง่ดจุดงัเสีย้วจนัทร์ 

ย่ิงเมือ่อยู่ภายใต้แสงเทยีนด้านข้างท่ีฉายส่อง ท้ังร่างจงึย่ิงแลดสูะโอดสะอง

ชื่นตา ชวนให้ผู้พบเห็นคิดฟุ้งซ่านอย่างไม่อาจยั้งใจ

เมื่อผลักประตูเดินเข้ามา เว่ยเซ่าก็ได้ยลภาพเช่นน้ี ฝีเท้าจึงชะงัก 

อยู่ด้านในของธรณีประตูโดยไม่รู้ตัว นิ่งมองท่าทางของเส่ียวเฉียวยามที่

เพิ่งช�าระกายออกมาโดยไม่เคลื่อนไหว

ชุนเหนียงเหลียวหน้ามาเห็นว่าเว่ยเซ่ากลับมาแล้ว ในใจรู ้ว่า 

เมือ่ช่วงกลางวันนายท่านน่าจะถูกขดัจงัหวะ ยามน้ีเหน็เขาเพ่งพิศนายหญงิ
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เช่นน้ีอีกจึงรีบลุกข้ึนจากด้านหลังของนาง น�าพาสาวใช้สองคนออกจาก

ห้องไปพร้อมกัน

เว่ยเซ่าเดินมาถึงเบื้องหลังของเสี่ยวเฉียวแล้วย่อกายลงไป สอด 

สองแขนลอดใต้วงแขนของนางจากทางด้านหลัง จากน้ันซุกไซ้ใบหน้า

ของตนกับซอกคอระหงพร้อมสดูหายใจอย่างลึกล�า้ ดอมดมกล่ินหอมจรุง

ที่ฟุ้งออกจากผิวกายและเรือนผมหลังการอาบน�้า ชายหนุ่มพลันอดใจ 

ไม่ไหว อุ้มร่างอันอ้อนแอ้นขึ้นในคราวเดียวแล้วส่งนางวางบนเตียง 

เฉกเช่นเมื่อกลางวัน

เสีย่วเฉยีวรูแ้ก่ใจ ไม่ว่าอย่างไรคราครัง้นีต้นก็ไม่อาจหลกีหนพ้ีนแล้ว 

นางทอดร่างอยู่ภายใต้สายตาของเขา มองเหน็ดวงตาคูน้ั่นยังคงจบัจ้องตน

อยู่เช่นเดิม ก่อนท่ีเขาจะยกมือก�าจัดสายคาดเอวแล้วกระตุกดึงสาบเส้ือ

ออกอย่างรวดเร็ว สาวน้อยพลันตื่นเต้นเคร่งเครียดอย่างไม่อาจควบคุม

ขณะนอนอยู่บนหมอนเบิกตาโตมองเขา

ทว่าเพ่ิงจะดึงเปิดตัวเสื้อเท่านั้น เว่ยเซ่าก็คล้ายฉุกคิดอะไรข้ึนได้ 

เขาหันหลังเดินปราดไปเปิดประตูแล้วเอ่ยสั่งหญิงรับใช้อาวุโสท่ีอยู่ 

ด้านนอกหนึ่งประโยค "หากไม่ใช่ท่านย่าเรียกหา ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่พบ!"  

จบค�าเขาก็ปิดประตดูงัปึง ลงกลอนก่อนจะสาวเท้าเร็วรีมุ่ง่กลบัมาหานาง

เสี่ยวเฉียวถูกเขาทาบทับไว้ใต้ร่างแล้วรัดรึงแนบแน่น

หลายเดือนที่เว่ยเซ่าอยู่เบื้องนอก บางครั้งในยามราตรีก็อดไม่ได ้

ที่จะคะนึงหาบุตรีสกุลเฉียวในเรือนของตน คราวก่อนแม้เรื่องบนเตียง 

ของท้ังสองจะแสนสั้น ทว่ารสชาติที่แฝงอยู่ในยามนั้นยังคงชวนให้ 

หวนระลึกถึงยิ่งนัก สิ่งเดียวที่ขัดเคืองใจก็คือตนควบคุมไม่อยู่ไปชั่วขณะ
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จนถูกนางหัวเราะเยาะเข้าเสียได้ นึกขึ้นมาคราใด ในใจก็คล้ายดั่งถูก 

แมวข่วนเกา วันน้ีเขาได้กลับมาเสียที ไฟอันเร่าร้อนที่ติดกายออกไป 

ในยามกลางวันยังคงไม่สลาย ส่ังสมมาถงึยามนีแ้รงปรารถนาจงึยิง่ทบทวี 

แม้ไม่อยากให้นางต้องเจ็บกายมากนัก ทว่าก็ยากที่เขาจะกดข่มอารมณ์

หวามไหวได้อีก ใจเพียงหมายมุ่งจะรุดเข้าสู่กายนางโดยเร็ว แต่สาวน้อย

กลับกลัวเจ็บยิ่ง นางบีบไหล่ของเขาพลางอ้อนวอนข้างหูไม่หยุด ร้องขอ

ให้เขาโปรดชะลอยับย้ังไว้บ้าง ชายหนุ่มก็ไม่อาจหักใจท�าให้นางเจ็บ 

เช่นกัน หนแรกยามล่วงผ่านเข้าไปจึงต้องทนทรมานมิใช่ช่วงเวลาสั้นๆ 

เป็นเหตุให้ต้องหลั่งเหงื่อโซมกายกันทั้งสองคนเลยทีเดียว

ด้วยสะกดกลั้นมานานเกินจะทานทนแล้ว อารมณ์ในยามนี้ 

จึงเฉกเช่นกระแสน�้าที่หลากออกมาเมื่อเปิดประตูระบาย เพียงรับฟัง 

เสี่ยวเฉียวเปล่งเสียงครางหวานดุจสายลมร�าเพยอยู่ข้างหูไม่ขาดสาย  

แล้วบิดกายอยู่ใต้ร่างเขาเพียงไม่ก่ีหน หลังเอวของชายหนุ่มก็เสียววาบ 

สยิวกายหนึ่งครั้งก่อนที่จะทะลักทลายอย่างควบคุมไว้ไม่อยู่อีกครา

เสีย่วเฉยีวได้รบับทเรยีนมาจากคราวก่อน ครัง้น้ีจงึไม่กล้าหัวเราะอกี 

ทั้งนางก็ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะหัวเราะด้วย

เพราะสีหน้าของเว่ยเซ่าราวกับจวนเจียนจะฆ่าคนแล้วจริงๆ

เขาฟุบอยู่บนร่างนาง ซุกหน้าอยู่ในเรือนผมสลวยที่ยังชื้นนิดๆ  

โดยไม่ยอมลงไปเสียที

เสี่ยวเฉียวรอคอยอยู่ชั่วครู่ มิใช่เพราะอยากจะย่ัวยุเขาแน่นอน  

ทว่าเพราะเขาตัวหนักเหลือเกิน เมื่อทาบทับท้ังตัวอยู่บนร่างนานเข้า 

ก็สุดที่นางจะแบกรับได้ไหว
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ในทีส่ดุสาวน้อยจงึกระแอมเบาๆ พลางย่ืนนิว้มอืหน่ึงนิว้จิม้ไปท่ีไหล่

ของเขาแล้วเอ่ยปลอบโยน "หมานหมานรูว่้าท่านพ่ีเป็นชายชาตรผีูย่ิ้งใหญ่ 

เมื่อครู ่ข ้าเป็นสุขย่ิงนัก วันนี้ท ่านพ่ีตรากตร�าเดินทางมา คิดว่าคง

เหน็ดเหนื่อยแล้ว ท่านก็พักผ่อนเร็วหน่อยเถิด"

เว่ยเซ่าค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมาจับจ้องนางชั่วครู่

เสี่ยวเฉียวชะงักไปเล็กน้อย

"พักผ่อนหรือ ยังเร็วไป!" เว่ยเซ่ายิงฟันให้นางก่อนจะก้มหน้า 

โผเข้าใส่ทรวงอกนุ่มอีกครั้งหนึ่ง

เปลวเทยีนบนโต๊ะเผาไหม้ไม่หยุดย้ัง ล�าเทยีนแปรเปลีย่นเป็นสัน้ลง

ทีละน้อย จากเทียนใหม่ยาวเจ็ดชุ ่น เผาไหม้มาถึงตอนท้ายก็เหลือ 

ความยาวไม่ถึงหนึ่งข้อนิ้วหัวแม่มือ

ไม่รู้ผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดจวบจนมาถึงครึ่งคืนหลัง

ในที่สุดยามน้ีเสี่ยวเฉียวถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเว่ยเซ่าเป็นสุนัขป่า 

เลวทรามท่ีแสนดุร้าย หลับใหลเพียงครู ่เดียวก็ต้องการนางอีกครา  

ครัน้รงัแกเสรจ็แล้วกอดนางพริม้ตาลงชัว่ครู่ก็ลมืตาข้ึนมาครอบครองนาง

ต่ออีกครั้ง ตั้งแต่ต้นจนจบเขารังแกนางไปแล้วสามหน น่ียังไม่นับรวม 

หนแรกด้วยซ�้า

ขณะนีค้อืครัง้ท่ีสีแ่ล้ว เขาจดัให้นางนอนฟุบกับขอบเตยีง ท่วงท่าใหม่

ท่ีเขาคดิค้นได้น้ีดเูหมอืนจะท�าให้เขาตืน่เต้นถึงขดีสดุ ครัง้นีไ้ม่ว่าเสีย่วเฉยีว

จะร้องไห้อย่างไร เขาก็ไม่ยอมละเว้นนางเสียที

สุ้มเสียงของสาวน้อยแหบแห้งไปหมดแล้ว ร�่าไห้จนลมหายใจ 
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เจียนขาดห้วงไปทีเดียว

หนที่สองยังนับได้ว่ารู้สึกสบาย

หนที่สามเริ่มเจ็บแปลบอีกครา

มาถึงหนนี้นางก�าลังรับทัณฑ์ทารุณอยู่ชัดๆ

"ท่านพี่เสร็จแล้วหรือไม่"

สองมอืของนางขยุ้มผ้าห่มท่ีอยู่เบือ้งหน้าไว้แน่นขณะหนัไปถามเขา

อีกครั้ง บนพวงแก้มยังแต้มด้วยหยาดน�้าตาที่เพิ่งร่วงเผาะลงมาใหม่

เว่ยเซ่าโน้มกายประชิดลงมา ยกมือประคองดวงหน้านางแล้วเลีย

ซับน�้าตาที่แต้มอยู่บนนั้น

"ไหนบอกซิ ข้าคือชายชาตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงใช่หรือไม่"

"ใช่...ท่านพี่ใช่..." เสี่ยวเฉียวสะอื้นตอบ

"ยังจะกล้าหัวเราะข้าอีกหรือไม่"

"ไม่กล้าแล้ว...วิงวอนท่านพี่ได้โปรดรีบหน่อยเถิด"

เขาขยับเพียงหนึ่งครั้ง น�้าตาของเสี่ยวเฉียวก็ร่วงรินลงมาอีกครา

ในท่ีสดุเว่ยเซ่าก็เผยสหีน้าสมหวังดงัใจ เขารวบเอวอ้อนแอ้นไว้แล้ว

ออกแรงอีกเพียงไม่ก่ีครัง้ก็เปล่งเสยีงระบายลมหายใจอนัแสนปลอดโปร่ง

โล่งสบาย

เสี่ยวเฉียวคล้ายดั่งถูกเราะกระดูกออก ทันทีที่เขาคลายมือ นางก็

อ่อนระทวยลงไปบนพื้น กระทั่งคืบคลานก็ยังไม่อาจท�าได้ไหว

เว่ยเซ่าอุ ้มเสี่ยวเฉียวที่หลั่งเหงื่อโซมกายข้ึนจากทางด้านหลัง 

จากนั้นทั้งสองจึงเข้าสู่ห้องอาบน�้าไปพร้อมกัน
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เสีย่วเฉยีวนอนสลบไสลไม่ได้สต ิจวบจนเช้าวนัรุง่ขึน้ก็ยังคงง่วงงนุ

อย่างย่ิง ท่ามกลางสติอันรางเลือนนางรู้สึกได้ว่าเท้าของตนเกิดความ 

ผดิปกตขิึน้เลก็น้อย คล้ายมใีครก�าลงัลบูสมัผสัอยู่ สาวน้อยท่ียังอยู่ในห้วงฝัน

จึงงอนิ้วเท้าแล้วกระถดตัวขึ้นนิดๆ

ผ่านไปครู่หนึ่งความรู้สึกนั้นก็หวนกลับมาอีก

ทั้งที่นางง่วงเหลือเกินก็ยังถูกกวนจนตื่น จ�าต้องปรือตาข้ึนอย่าง

งัวเงีย

ภายในม่านมุ้งมืดยิ่งนัก น่าจะยังเช้าอยู่มาก

พอตื่นขึ้นมาเสี่ยวเฉียวก็รู้สึกว่าทั้งร่างคล้ายดั่งถูกล้อรถบดผ่าน  

โคนขาบริเวณนั้นเพียงขยับก็เจ็บแปลบ

เว่ยเซ่ายังคงอยู่บนเตียง เพียงใช้เสือ้ตัวในสีขาวคลมุบนร่างโดยมไิด้

รัดเชือกผูกเสื้อ แขนข้างหนึ่งยันไหล่ขึ้น กึ่งนั่งกึ่งเอนอยู่เคียงกายนาง

เหล่านี้ล้วนไม่มีอันใด ทว่าสิ่งท่ีน่าพร่ันพรึงคือ...เขาถึงกับก�าลัง

ลูบคล�าเท้าของนางอยู่

นางถูกเขาลูบคล�าอยู่เช่นนี้จนกระทั่งรู้สึกตัวตื่นมานี่เอง

นีม่นัเรยีกว่าอันใดกนั ความเพลดิเพลนิบนเตยีงแบบวิตถารเช่นน้ัน

หรือ!

เสีย่วเฉยีวพลนัขนลกุซูไ่ปทัง้ร่าง นางหดเท้าออกจากก�ามอืของเขา

แล้วซุกซ่อนไว้ใต้ผ้าห่มอย่างรวดเร็วราวกับถูกเข็มทิ่มใส่

เว่ยเซ่าชะงักกึก เงยหน้าขึ้นมาก็เห็นนางก�าลังจ้องเขาตาเขม็ง  

สบตากับนางเพียงครูเ่ดยีว สายตาของเขาก็เคลือ่นลงสูเ่บือ้งล่างไปทีละนดิ

เสี่ยวเฉียวหดศีรษะแล้วรีบดึงขอบผ้าห่มขึ้นสูงในทันที
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เว่ยเซ่ากระแอมแก้เก้อก่อนจะถอนสายตาคืนมา กระโดดลงจาก

เตียงแล้วหันแผ่นหลังให้เสี่ยวเฉียว สวมเสื้อพลางกล่าว "หากเจ้าเพลีย 

ก็นอนต่อเถิด เรือนท่านย่ากับท่านแม่ไม่ต้องไปหรอก วันนี้ข้ามีงาน 

จะออกไปก่อน"

คนผู้นี้พอลงจากเตียงแล้วถึงค่อยเปลี่ยนเป็นดูปกติขึ้นมาหน่อย

เสี่ยวเฉียวระบายลมหายใจนิดๆ

เว่ยเซ่าสวมเสือ้ผ้าเสรจ็ก็เหลยีวมามองนาง จากน้ันก็ประชดิเข้ามา

ใกล้อีกครั้ง

"พักใหญ่ต่อจากนี้ข้าคงไม่ต้องออกไปข้างนอก ข้าจะเจียดเวลา 

มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าให้ได้มากที่สุดแล้วกัน"

เขาส่งยิ้มน้อยๆ ให้นาง

น�้าค�าอันนุ่มนวลกับรอยยิ้มอันชวนมองนั้น...

จวบจนตวัเขาจากไปครูใ่หญ่แล้ว ค�าพูดนัน้ก็ยังคงเป็นเช่นสายลม

วสนัต์ท่ีโชยฝนพร�า ตราตรงึอยู่ในห้วงความคดิของเสีย่วเฉยีวอย่างลกึล�า้

จนไม่อาจสลัดออกไปได้

นางนึกอยากจะหลั่งน�้าตาอีกคราแล้ว

เพราะเหตุใดเขาถึงไม่ต้องเดินทางไกล

ไม่ก็พูดจาให้ฟังดูน่าหมั่นไส้สักประโยคจะดีกว่า

ยามน้ีนางอดไม่ได้ท่ีจะโหยหาวันวานตอนทีเ่ขาเหน็การคงอยู่ของนาง

เป็นเช่นอากาศ วันหน้าจะเป็นเช่นไรยังไม่รู้ ทว่าคืนนี้...ถ้าหากยังให้นาง

ต้องประสบเหตุการณ์เช่นเดียวกับเมื่อคืนอีกรอบล่ะก็...

เว่ยเซ่าห่วงแต่ตัวเขาเองสมใจเป็นพอ ยังจะนกึห่วงร่างกายของนาง
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บ้างหรือไม่เล่า

ด้วยเบือ้งล่างปวดระบมไปหมดแล้ว ยามทีช่นุเหนยีงเข้ามาปรนนิบตัิ

เสี่ยวเฉียวลุกจากเตียง นางจึงไม่อาจมามัวขวยเขิน เพียงอ้อมแอ้มบอก

ชุนเหนียงไปครึ่งประโยคก็ท�าให้อีกฝ่ายปวดใจแทบแย่ทีเดียว

ดูจากท่าทางยามท่ีนายท่านกลับมาเมื่อคืนนี้ ชุนเหนียงก็รู้แล้วว่า

นายหญิงคงต้องเหนื่อยหนัก เนื่องจากวางใจไม่ลง ยามครึ่งคืนหลังนาง

จึงลุกจากเตียงย่องออกมาดูสองหน เห็นเทียนในห้องจุดสว่างอยู่ตลอด 

จวบจนยามอิ๋นเศษๆ ถึงค่อยดับไป

เดิมทีร่างกายนายหญิงก็เปราะบางอยู่แล้ว ทั้งเพ่ิงถึงวัยสิบห้า 

ไม่นานนัก หากได้พบเจอสามีที่เอาใจใส่ย่อมไม่มีอันใดน่าเป็นห่วง ทว่า

ดูจากรูปกายของนายท่านแล้วก็พอจินตนาการถึงกิจในห้องนอนได้ว่า 

จะเป็นเช่นไร มหิน�าซ�า้เมือ่คนืไฟยังจดุสว่างอยู่ตัง้ครึง่ค่อนราตร ีชนุเหนยีง

ไม่วางใจแต่แรกแล้ว เพียงแต่นกึไม่ถึงว่านายหญิงจะดอู่อนล้าถึงเพียงนี้ 

พอเข้ามาก็เห็นนางกะปลกกะเปลี้ย มีรอยคล�้าจางๆ รอบขอบตาสองวง 

เห็นแล้วชุนเหนียงให้ปวดใจย่ิงนัก ต่อมายังได้ยินนางบอกตนว่าเจ็บ 

จงึย่ิงร้อนใจหมายตรวจด ูทว่านางกลบัไม่ยินยอม ชนุเหนียงจนใจจงึได้แต่

ไปหยิบยาขี้ผึ้งเข้ามา

ชนุเหนยีงคดิอ่านรอบคอบตัง้แต่ก่อนทีเ่สีย่วเฉยีวจะออกเรอืนแล้ว 

กระท่ังยาขี้ผึ้งแก้ปวดลดบวมจ�าพวกนี้ก็ไม่ลืมที่จะตระเตรียมมา ยามนี้

ตลบัยายังไม่ได้เปิดผนึกออกเลย พอเส่ียวเฉยีวรับมาแล้วก็หนัหลงัแต้มทา

ด้วยตนเอง ในทีส่ดุถึงค่อยรูส้กึเย็นสบายขึน้บ้างจงึผ่อนลมหายใจออกมา

ชุนเหนียงทางหนึ่งช่วยเสี่ยวเฉียวสวมอาภรณ์ ทางหนึ่งก็พูดอบรม
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เสียงเบา "เดิมทีบ่าวคิดว่าเมื่อวานตอนที่นายท่านเพ่ิงกลับเข้าเรือนมา 

คงไม่แคล้วรุม่ร้อน หากนายหญงิคล้อยตามได้ควรพึงคล้อยตาม เพียงแต่

ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจปล่อยให้ตนเองต้องทนทุกข์เช่นนี้นะเจ้าคะ! ใช่จะ

ไม่มีวิธีอื่นเสียหน่อย เมื่อก่อนมิใช่บ่าวไม่เคยสอนท่าน แต่ดูท่านสิ  

ท่านช่างเป็นเด็กน้อยแสนซื่อเกินไปแล้ว!"

แม้เสี่ยวเฉียวจะเข้าใจสิ่งท่ีชุนเหนียงแนะน�า ทว่านางก็รู้สึกอัดอั้น

ตันใจอยู่บ้างจริงๆ

สาวน้อยจะบอกชุนเหนียงได้อย่างไรว่าเมื่อคืนเว่ยเซ่ามิได้แยแส 

ค�าปฏิเสธของนางเลยสักนิด ซ�้าไม่สนใจไยดีลูกเล่นอื่นใดทั้งสิ้นด้วย  

ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะครอบครองนางท่าเดียว นึกอยากรังแกเมื่อไรก็รังแก 

นางสู้ก็สู้ไม่ไหว ร้องไห้อ้อนวอนยิ่งไร้ประโยชน์ ยิ่งนางร้องไห้หนักเท่าไร 

เขาก็เรียกร้องนางหนักขึ้นเท่านั้น ทั้งยังคึกคักตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีก

เผชญิหน้ากับสตัว์ป่าสองเท้าเย่ียงน้ี นางจะสามารถท�าอนัใดได้เล่า

แม้เว่ยเซ่าออกปากว่าเช้านี้นางไม่ต้องไปเผยโฉมที่เรือนท่านย่า 

กับท่านแม่ของเขา ทว่าหนังหน้าของเส่ียวเฉียวยังไม่หนาถึงปานนั้น  

เมือ่คนืบรุษุของนางเพ่ิงกลบัเข้าเรอืน ในห้องนอนยังจะท�าอืน่ใดไปได้เล่า 

แม้ทุกคนต่างรู้แก่ใจดี แต่หากนางท�าตามค�าของเว่ยเซ่าจริง วันเวลา 

ต่อจากนี้นางก็ไม่มีหน้าจะอยู่แล้ว รอจนอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวบรรเทา

ลงเล็กน้อย นางจึงรีบล้างหน้าแต่งตัวไปเยือนเรือนอุดรก่อนเฉกเช่นปกติ

เว่ยเซ่าแวะมาที่เรือนอุดรเช้ากว่าเสี่ยวเฉียว เอ่ยถึงประโยคหนึ่งว่า

วันน้ีนางจะต่ืนสาย ครั้นเห็นนางมาเยือนในเวลาท่ีใกล้เคียงกับทุกวัน  
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สวีฮหูยินก็แสดงท่าทีเป็นปกติ มไิด้ถามอนัใดให้ผูฟั้งต้องกระอกักระอ่วน 

เพียงสนทนาสัพเพเหระกับเสี่ยวเฉียวหลายประโยค สุดท้ายก็เอ่ยถึง 

เรื่องของเฉียวฉือ บอกว่าตนได้สั่งการบ่าวไพร่ด้วยตนเองให้เก็บกวาด

เรือนที่พักเรียบร้อยแล้ว รอแค่น้องชายของนางมาเยือนในเร็ววันเท่านั้น

ท่าทีของสวีฮูหยินท�าให้เสี่ยวเฉียวหมดห่วงได้อย่างสนิทใจแล้ว

อย่างไรเสียสกุลเว่ยและสกุลเฉียวก็มีเร่ืองบาดหมางแต่เก่าก่อน  

แม้หลังจากแต่งเข้าสกุลเว่ยจนถึงบัดนี้ท่านย่าจะดีต่อนางเสมอมา  

ทัง้ความสมัพันธ์กับเว่ยเซ่าในระยะน้ีก็เริม่ทลายน�า้แข็งลงบ้างแล้ว กระทัง่

สถานการณ์มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายลง แต่อย่างไรนางก็คือบุตรีสกุลเฉียว

ทีอ่อกเรอืนมา หากยึดตามมมุมองของผูค้นในยุคนี ้ ท้ังเนือ้ท้ังตวัของนาง 

ก็ล้วนเป็นของสกุลเว่ย การท่ีสกุลเว่ยยอมรับสะใภ้คนนี้กับการยอมรับ

คนในครอบครัวของนางจึงเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง

เมื่อค�านวณจากเวลาท่ีคณะทูตออกเดินทางก็น่าจะใกล้ถึงมณฑล

โยวโจวแล้ว สองวันน้ีเสี่ยวเฉียวยังคิดอยู่เลยว่าหากทางสกุลเว่ยไม่เป็น

ฝ่ายเอ่ยปากรั้งน้องชายให้พ�านักในจวน นางก็ควรท่ีจะหย่ังเจตนาของ 

อีกฝ่ายโดยอ้อมดูสักหน่อยหรือไม่

ทูตที่ร่วมทางมากับน้องชายน้ันไม่เป็นปัญหา ย่อมจัดให้พักที ่

เรอืนรบัรองในจดุพักเปลีย่นม้าอยู่แล้ว ทว่าการจดัให้น้องชายท่ีรอนแรม 

มาไกลไปพ�านักทีน่ั่นด้วย หากเป็นเมือ่ก่อนยามทีน่างเพ่ิงมาถึงก็แล้วไปเถิด 

แต่ยามนีถ้้ายังจดัการเช่นนัน้อกี ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าสกุลเว่ยกระท�าน่าเกลยีด

หรือไม่ เพียงแค่ความรู้สึกของนางนี้ก็ตะขิดตะขวงใจแล้ว

เมื่อยามนี้สวีฮูหยินเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนว่าจริงๆ ได้จัดการเรื่องนี้
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เรยีบร้อยต้ังแต่แรก เสีย่วเฉยีวจงึซาบซึง้ใจย่ิงนัก รบีกล่าวขอบคณุอกีฝ่าย

โดยไม่รอช้า

"น้องชายเจ้าก็คือน้องชายของจ้งหลินเช่นกัน เป็นคนในครอบครัว

เดียวกันทั้งนั้น มีอันใดต้องขอบคุณเล่า" สวีฮูหยินคลี่ยิ้มกล่าว

เสี่ยวเฉียวออกมาจากเรือนอุดรด้วยอารมณ์ท่ีเบิกบานแช่มชื่นย่ิง 

และยังคงเป็นเช่นน้ันขณะที่นางเลี้ยวมุ่งสู่เรือนบูรพา กระทั่งความรู้สึก 

ไม่สบายเนื้อตัวยังคล้ายสลายไปกว่าครึ่งค่อน

ปกติยามที่เสี่ยวเฉียวมาเยือนเรือนบูรพา จูซื่อก็มีสีหน้าพิลึกคน 

อยู่แล้ว ทว่าวันนี้กลับยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปอีก

กลิ่นอายแห่งความชิงชังอันท่วมท้นเทียมฟ้าท่ีจูซื่อมีต่อตนนั้น  

เสี่ยวเฉียวยังไม่ทันจะเข้าไปก็สามารถสัมผัสได้แล้ว

แต่เป็นเพราะยามน้ีจซูือ่รูว่้าสวีฮหูยินปกป้องนางอยู่ ดงันัน้นอกจาก

ชกัสหีน้าให้นางดแูล้วก็ไม่มเีรือ่งอนัใด อกีทัง้เสีย่วเฉยีวเองก็เคยชนิแล้วด้วย

สิ่งเดียวที่เหนือความคาดหมายเล็กน้อยในวันน้ี...ก็คือนางต้อง 

พบหน้าเจียงเอ่าอีกแล้ว

นับแต่ขาหักคราวนั้นเจียงเอ่าก็หายหน้าไปนาน วันนี้เป็นครั้งแรก

ที่อีกฝ่ายเพิ่งกลับมาเผยโฉม

ไม่รูเ้พราะเหตใุด เหน็เจยีงเอ่าทีไรเสีย่วเฉยีวก็มกัจะนกึถึงหรงหมวัมวั* 

ในละคร จูซื่อคนเดียวไม่พอ ยังจะมี 'หรงหมัวมัว' มาด้วยอีกคน คิดดู 

* หรงหมัวมัว หรือแม่นมหรง ตัวละครในเรื่ององค์หญิงก�ามะลอ เป็นนางก�านัลอาวุโสคนสนิทของฮองเฮา  
คอยท�าเรือ่งชัว่ร้ายแทนผู้เป็นนาย วีรกรรมทีอ่ยู่ในใจผู้ชมคอืการใช้เขม็ท�าทารณุซย่าจือ่เวยองค์หญิงตวัจรงิท่ี
เข้าวังมาในฐานะนางก�านัล
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ก็รู้ได้ว่าเสี่ยวเฉียวไม่อยากจะมาเยือนเรือนบูรพามากเพียงใด

ทว่าจซูือ่คล้ายเป็นโรคเสพติดการถูกทรมานเสยีแล้ว ทัง้ทีเ่ห็นอยู่ว่า

เกลยีดทีจ่ะต้องเห็นหน้าเสีย่วเฉยีวถึงเพียงน้ัน แต่ไม่หดัเอาอย่างสวีฮหูยิน

ผู้เป็นแมส่ามเีสยีบา้งทีเ่ปน็ฝ่ายเอย่ปากงดเว้นธรรมเนยีมคารวะยามเชา้

ของลูกสะใภ้ กลับดึงดันจะให้นางมาปรากฏตัวเบื้องหน้า ให้มาสร้าง

ความอึดอัดใจอยู่ทุกวัน

ครัน้เสีย่วเฉยีวคารวะแม่สามเีสรจ็ สายตาทีเ่มือ่ครู่หรงหมวัมวัผู้นัน้

จ้องนางเขม็งตอนเดินออกมาก็ถูกโยนทิ้งไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อกลับมาถึงห้องของตน เวลาช่วงกลางวันที่เหลือกว่าครึ่งค่อนนี้

เสี่ยวเฉียวก็สามารถจัดสรรได้ตามแต่ใจแล้ว

คัมภีร์ท่ีมอบให้สวีฮูหยินในงานฉลองวันเกิดคราวก่อน เส่ียวเฉียว

สังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายมักจะคลี่อ่านเพ่ือท่องสวดเป็นประจ�า ถึงอย่างไร 

นั่นก็เป็นคัมภีร์ท่ีนางคัดลอกขณะยังอยู่ท่ีจวนสกุลเฉียว ขนาดตัวอักษร

ส�าหรบัสายตาของสวีฮหูยินจงึไม่แคล้วเลก็ไปสกัหน่อย ตัง้แต่ก่อนหน้านี้

นางจึงตั้งใจจะคัดคัมภีร์ฉบับใหม่ด้วยขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ข้ึนเพ่ือมอบ

ให้สวีฮูหยิน และนางก็เริ่มคัดไปส่วนหน่ึงแล้ว ยามน้ีพอกลับมานางจึง

ไม่มีแก่ใจจะพักผ่อนต่อ ด้วยความซาบซึ้งใจท่ีมีต่อสวีฮูหยิน นางจึง 

ม้วนแขนเสื้อขึ้นแล้วนั่งลงฝนหมึกคัดลอกอักษรต่อจากที่เริ่มต้นไว้

ยามเท่ียงเว่ยเซ่าไม่ได้กลบัเข้ามา เสีย่วเฉียวกินอาหารคนเดยีวเสร็จ

ก็งีบหลับครู่สั้นๆ จากนั้นจึงตื่นมาคัดคัมภีร์ต่อ จนเมื่อคัดจบไปหนึ่งช่วง

แล้วนางก็ต้องเปลี่ยนมาใช้พู่กันท่ีใหญ่ขึ้นเพ่ือเขียนกรอบค�าอ้างอิง  
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นางรูส้กึว่าพู่กันด้ามท่ีมอียู่ขนหรอ็มแหรม็ไปสกัหน่อยจนใช้ไม่เหมาะมอืแล้ว

ห้องหนงัสอืของเว่ยเซ่าอยู่ห่างจากห้องนอนไปไม่ไกลนีเ่อง คัน่กลาง

ด้วยระเบียงทางเดินเท่านั้น

ในห้องหนังสือของเขาจะต้องมีพู่กันที่ใช้ได้พอเหมาะเป็นแน่

หากเป็นเช่นเมือ่ก่อนตอนทีเ่ขายังถือกระบีช่ีใ้ส่จมกูตนอยู่ เสีย่วเฉยีว

ย่อมจะไม่เข้าไปในห้องหนังสือของเขาแน่

ทว่ายามนี้แตกต่างไปจากเดิมบ้างแล้ว ระหว่างบุรุษสตรีขอเพียง

เคยมีความสนิทสนมทางกายกันมา หรือเคยผ่านความบ้าบิ่นเฉกเช่น 

เมื่อราตรีก่อน ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ ในจิตใจย่อมบังเกิดความรู้สึก 

สนิทชิดเชื้อกับอีกฝ่ายไม่มากก็น้อย

อีกอย่าง...นางก็เพียงไปหยิบพู่กันด้ามหนึ่งเท่านั้น

เสี่ยวเฉียวลุกขึ้นออกจากห้องนอน มุ่งหน้าไปตามระเบียงทางเดิน 

ผ่านข้างกายหญิงรับใช้ท�างานหนักสองคนที่ก�าลังกวาดลาน เมื่อมาถึง

หน้าห้องหนังสือของเว่ยเซ่าก็ผลักประตูเข้าไปหยิบพู่กันท่ีเหมาะสม 

ด้ามหนึ่งแล้วกลับออกมาทันที

ตกดึกปลายยามซวี เว่ยเซ่าจึงกลับมาถึงเรือน

ยามที่เพิ่งเข้ามาในห้อง ดูเหมือนเขายังคงห่มหนัง 'ท่านโหว' ที่อยู่

ชั้นนอกผืนนั้นเอาไว้ แลดูเคร่งขรึมไม่น้อยทีเดียว

หากมใิช่จนป่านนีเ้บือ้งล่างของเสีย่วเฉยีวยามเดนิเหนิเมือ่ถูกเสยีดสี

ยังรู ้สึกไม่สบายอยู่เล็กน้อย เพียงดูแค่ใบหน้าที่เคร่งขรึมตรงหน้านี้  

นางยังเกือบนึกไปว่าเมื่อคืนตนเองต่างหากที่เป็นฝ่ายทรมานเขา
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ทว่า...ไม่นานเขาก็ถลกหนังท่านโหวผืนนั้นออก

เข้าห้องอาบน�้าไปไม่ทันไร เสี่ยวเฉียวก็ได้ยินเขาเรียกให้นาง 

ตามเข้าไป หลงัจากไปถึงอย่างไม่ค่อยเต็มใจนกั เขาก็ให้นางช่วยถูหลังให้

ถูหลงัก็ส่วนถูหลงัส ิ ไฉนถูไปถมูากลบักลายเป็นเขาทีช่่วยนวดเฟ้น 

ให้นางท่ัวทั้งเรือนร่างไปได้เล่า เพียงคลึงเคล้นไม่เท่าไรเขาก็ออกอาการ

คึกคักฮึกเหิมอีกครา สุดท้ายก็อุ้มนางข้ึนเตียงต้ังท่าจะท�ากิจกรรมใช้

แรงงานเช่นเมื่อคืนรอบสอง

บทเรียนอันแสนเจ็บปวดในราตรีก่อนยังคงชัดเจนราวกับเพ่ิง

ปรากฏขึ้นตรงหน้า อาการร้าวระบมที่ช่วงล่างจนบัดนี้ยังคงไม่ทุเลาดี  

มอืของเขาเพ่ิงจะย่ืนตรงมา เสีย่วเฉยีวก็รบีกอดหมอนแน่นเป็นตายก็ไม่ยอม

ปล่อย หน้าละห้อยวอนขอความเมตตา พลางชี้แจงต่อเขาว่านางเจ็บ  

ท้ังยังเจ็บย่ิงนัก ตกค�่ายามช�าระกายแล้วสัมผัสถูกน�้าก็ยังเจ็บ เพ่ิงจะ 

ทายามาเมื่อครู่นี้เอง

ครัน้อารมณ์คกึคกัของเว่ยเซ่าถูกขัดจังหวะ ดเูหมอืนเขาจะเสยีอารมณ์

อย่างยิ่ง ถึงกับพูดอย่างหน้าไม่อายว่าต้องขอดูก่อนถึงจะเชื่อ

ดวงหน้าของเสีย่วเฉยีวพลนัแดงก�า่ แรกเริม่นางยังไม่ยินยอม กระทัง่

ถูกเขาข่มขู่หลายหน สุดท้ายจึงยอมให้เขาดูจนได้

สสีนัของผวิเนือ้บรเิวณน้ันเป็นสชีมพูระเร่ือ ขอบท่ีอ่อนนุม่ถูกเสยีดสี

จนผวิถลอกจรงิๆ เพียงชัว่กลางวนัเดียวย่อมไม่หายด ี เมือ่ทาเคลอืบด้วย 

ยาขี้ผึ้งช้ันบาง ภายใต้แสงเทียนจึงแลคล้ายบุปผาที่ฉ�่าวาวดอกหนึ่ง  

งามชวนมองเป็นที่สุด

เว่ยเซ่าเพ่งพิศตาไม่กะพริบ ลูกกระเดือกขยับขึ้นลงอีกครา
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เดิมทีเสี่ยวเฉียวใช้หมอนป้องหน้าเอาไว้ ทว่าผ่านไปชั่วครู่ก็รู้สึก 

ได้ว่าเว่ยเซ่ายังคงไม่มคีวามเคลือ่นไหว สาวน้อยจงึเลือ่นหมอนออกเลก็น้อย

แล้วมองตรงไป เห็นว่าเขายังคงจับจ้องไม่เลิกราคล้ายว่าใจลอยอยู่บ้าง 

นางจึงรีบลดขาลง ดึงชายกระโปรงปิดคลุมเช่นเดิมแล้วลุกขึ้นนั่งในทันที

"ข้าไม่ได้หลอกท่านกระมัง"

พวงแก้มของนางยังคงแดงปลั่ง

ชายหนุ่มทอดถอนใจ "ละเว้นเจ้าไปก่อนก็แล้วกัน"

เส่ียวเฉียวยังไม่ทันจะระบายลมหายใจจนสุดก็ต้องตื่นตระหนก 

ที่เห็นเว่ยเซ่าคว้ากุมเท้าข้างหนึ่งของนางขึ้นไปวางบนหน้าท้องของเขา 

นวดคลึงไม่กี่หนก็คว้าจับเท้าของนางไปอีกข้าง

เสี่ยวเฉียวกลัวคันอยู่บ้าง ใจกลางฝ่าเท้าย่ิงไวต่อความรู้สึก เมื่อ 

ถูกเขานวดคลึงเพียงสองสามครั้งจึงหลุดหัวเราะอย่างกล้ันไม่อยู่ นาง

หัวเราะกระท่อนกระแท่นพลางพยายามชักเท้าคืนมาด้วย

ทว่าเขากลับกุมเท้านางไว้แน่นย่ิงนัก ชักเท้าอย่างไรก็ไม่ขยับเลย

สักนิด

เว่ยเซ่ายึดกุมเท้างามด่ังหยกไว้มือละข้าง นวดคลึงซ�้าไปมาอยู ่

พักใหญ่

เท้าทัง้คู่ของบุตรสีกุลเฉยีวงดงามดงัท่ีเจ้าเฉินรุ่ยนัน่ว่าไว้จริงเสียด้วย 

ขาวเนียนประดุจหน่อไม้หยกก็ไม่ปาน บบีแล้วสัมผสัได้ถึงเน้ือท่ีอิม่น่ิมนุ่ม 

เพียงนวดคลึงไปมาเขาก็ถูกปลุกเร้าจนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาอีกคราแล้ว

วันนั้นถ้อยค�าโสมมจากปากของเจ้าเฉินรุ่ยท่ีบอกว่าเคยเด็ดดอม 

จนนางเคลิบเคลิ้มใหลหลงนั้นเขาย่อมไม่เชื่อถือแม้เพียงน้อยนิด
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ด้วยราตรีก่อนไปศึกเขาเพ่ิงจะพรากพรหมจรรย์ของนางไป แล้ว

ก่อนหน้านั้นที่เมืองสืออี้จะไปมีเรื่องเยี่ยงนั้นได้อย่างไรกันเล่า

แต่ในเมื่อเจ้าเฉินรุ่ยน่ันบรรยายเป็นตุเป็นตะโดยเจาะจงถึงเท้า 

ของนางเป็นพิเศษ เขาก็พอจะคาดเดาได้ว่าอย่างน้อยเท้าคู่งามน้ีก็เคย

ผ่านสายตาของเจ้านัน่มาแล้ว ในใจเว่ยเซ่าพลนัผดุความขุน่เคอืง ราวกับ

ของส่วนตัวถูกผู้อื่นจ้องตะครุบตาเป็นมัน ทันใดนั้นเขาจึงงอขาข้างหนึ่ง

ของนางแล้วจับยกขึ้น ก้มหน้าอ้าปากกัดลงไปบนเท้านุ่มนั้นโดยแรง

เดมิเท้าถูกเขาคลงึเล่น เสีย่วเฉยีวก็เกรง็จนหนังศรีษะตงึชาไปหมด

แล้ว จู่ๆ  ยังเหน็เขาขบกัดเท้าตนอกี นางเจบ็จีด๊จนต้องอทุานออกมาเบาๆ 

"นี่ท่านพี่ท�าอะไรของท่าน!"

เว่ยเซ่าคลายมือจากเท้างามดุจหยก พิศมองเส่ียวเฉียวพลางเอ่ย

เนิบช้า "วันที่อยู่เมืองสืออี้เจ้าเฉินรุ่ยนั่นเคยกัดเจ้าเช่นนี้หรือไม่"

เสี่ยวเฉียวจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู ้เหตุใดเขาจึงพูดถึงเฉินรุ่ย 

ซึ่งนางเกือบจะลืมไปแล้วผู้นั้น ซ�้ายังเอ่ยค�าถามที่ไร้ที่มาที่ไปเช่นนี้อีก  

นางสั่นศีรษะตอบในทันที "เปล่า ท่านเอ่ยถึงเขาเพื่ออะไร"

ในใจเว่ยเซ่าโล่งสบายทันตา จับจ้องสองเท้าของนางครู่เดียวก็ผุด

ความคิดประการหนึ่งขึ้น

ชายหนุ่มตรึงร่างอ้อนแอ้นไว้ พลางกดฝ่าเท้าที่นิ่มนุ่มกับหน้าท้อง

ของตนแล้วพาเคลื่อนลงสู่เบื้องล่าง

การกระท�าของเขาท�าให้สาวน้อยตะลึงลาน ดวงตาเบิกกว้างข้ึน 

ทุกขณะ...
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เสี่ยวเฉียวมิได้เหน่ือยแรงสักเท่าใด เพียงจ่ายค่าตอบแทนด้วย 

เท้าเนียนที่สูญเสียความบริสุทธ์ิผุดผ่องไปเท่าน้ัน ในที่สุดนางก็รอด 

ผ่านด่านในราตรีนี้ไปได้แล้ว

หลังทั้งสองช�าระกายเสร็จแล้ว เขาก็อุ้มนางวางนอนลงบนเตียง  

ให้นางหนุนบนแขนของเขาก่อนจะโอบกอดร่างบางด้วยวงแขนเดียว

ท่านอนอันสนิทชิดใกล้...นี่กลับเป็นคร้ังแรกที่ท้ังสองนอนเคียงกัน

ในท่วงท่านี้

แสงไฟยังคงไม่ดับลง

เสี่ยวเฉียวพริ้มตาแสร้งหลับอยู่ชั่วครู ่ จากนั้นจึงแอบปรือตา 

เหลือบขึ้นด้านบนเพื่อมองเขา

เขาหลับตาอยู่ สีหน้านิ่งสงบคล้ายกับเข้าสู่ห้วงนิทราไปแล้ว

แต่เสี่ยวเฉียวรู้ว่าเขาน่าจะยังไม่หลับใหล

นางลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงเบา "อีกไม่ก่ีวันทูตที่ท่านลุง 

ของข้าส่งมาก็จะถึงอว๋ีหยางแล้ว น้องชายข้าก็มาด้วย ท่านคงรูแ้ล้วกระมงั"

เว่ยเซ่าเปล่งเสียงดังอืมเรียบๆ

"เมือ่เช้าท่านย่าบอกให้น้องชายข้าพักในจวน ข้าซาบซึง้ในการจดัการ

ของท่านย่ายิ่งนัก" เอ่ยจบเสี่ยวเฉียวก็สังเกตสีหน้าของเขา

เว่ยเซ่ายังคงหลับตา สีหน้าปราศจากอารมณ์ใดๆ

ผ่านไปครู่ใหญ่ ในที่สุดเขาก็เอ่ยตอบ "ในเมื่อท่านย่าจัดการแล้วก็

ท�าตามนั้นเป็นใช้ได้"

ใบหน้าของเขายังคงมองไม่ออกถึงความรู้สึกอื่น

เสี่ยวเฉียวเงียบงันไปชั่วครู่ก่อนกล่าว "เมื่อกลางวันข้าเข้าไปหยิบ
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พู่กันด้ามหนึ่งในห้องหนังสือของท่านด้วย นึกขึ้นได้จึงบอกกล่าวกับท่าน

สักค�า"

คราวน้ีเว่ยเซ่าตอบกลับอย่างรวดเร็ว "ไม่เป็นไร หากต้องใช้เจ้า 

ก็เข้าไปได้เลย"

เสี่ยวเฉียวขานเสียงเบา "ขอบคุณท่านพี่ยิ่งนัก"

เว่ยเซ่าลืมตาขึ้นช้าๆ หันหน้ามามองนาง

เสี่ยวเฉียวส่งยิ้มน้อยๆ ให้เขา

ช่วงไม่ก่ีวันถัดจากน้ัน ยามกลางวันเว่ยเซ่าล้วนมีงานรัดตัวย่ิง  

ส่วนใหญ่เขาต้องออกเช้ากลบัดึกทุกวัน วนัน้ีเขากลับมาเร็วหน่อยแต่ก็ยัง

สะสางงานราชการในห้องหนังสอืตามล�าพัง ต่อมาค่อนข้างค�า่แล้วเหน็เขา

ยังไม่กลบัห้อง เสีย่วเฉยีวจงึน�าของว่างชามหนึง่ไปให้เขา ทว่าเขากินไปได้

ไม่ก่ีค�าก็เห็นนางเป็นของว่างแทนเสียนี่ เขาโอบรั้งให้นางนั่งอยู่บนตัก  

หลังจากหนุ่มสาวใกล้ชิดสนิทสนมกันครู่หนึ่ง เว่ยเซ่าถึงค่อยเอ่ยปาก 

"เมืองจัวมีเรื่องกะทันหันนิดหน่อย ข้าต้องเดินทางไปพรุ่งน้ี อีกสามสี่วัน 

ก็กลับแล้ว"

เสี่ยวเฉียวชะงักไปเล็กน้อย

มีข่าวส่งกลับมาว่ากลุ่มของเฉียวฉืออยู่ใกล้มากแล้ว และจะมาถึง

ภายในวันสองวันนี้ เว่ยเซ่าเองก็รู้

"ท่านพ่ีมธุีระก็ไปจดัการเถิด" เสีย่วเฉยีวลงัเลชัว่อดึใจก่อนจะคลีย้ิ่ม

กล่าว

เว่ยเซ่าเหลอืบมองนางแล้วโน้มใบหน้าเข้ามาหอมแก้มนุม่หนึง่ฟอด 
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เขาอุ้มนางยืนขึ้นแล้วกล่าว "ค�่าแล้ว กลับห้องกันดีกว่า"

เช้าวันรุ่งข้ึนเมื่อส่งเว่ยเซ่าจากไปแล้ว เส่ียวเฉียวก็กลับมาคัดลอก

คัมภีร์อยู่ในห้องตามปกติ ทว่าครู่ต่อมาเว่ยเซ่ากลับส่งองครักษ์คนหนึ่ง

ย้อนมาหยิบของที่จวนสกุลเว่ย องครักษ์ผู้นั้นแจ้งว่าท่านโหวลืมหนังสือ

ไม้ไผ่ม้วนหนึ่งท่ีวางอยู่ในตู้ของห้องหนังสือ รบกวนนายหญิงโปรดหยิบ

มาให้ตนน�ากลับไป

เสีย่วเฉยีวเดาว่าเว่ยเซ่าน่าจะลมืไว้ตัง้แต่เมือ่คนื ขณะน้ีเขาคงก�าลงั

รอหนังสือไม้ไผ่ม้วนนี้อยู่ถึงค่อยออกเดินทาง นางจึงรีบไปท่ีห้องหนังสือ

ค้นหาม้วนไม้ไผ่ที่เขาต้องการในลิ้นชักตู้ที่บอกไว้

ทว่าขณะหมุนกายเตรียมจะออกจากห้องหนังสือนั้น นางกลับ 

ลังเลใจเล็กน้อยและหยุดฝีเท้าลงในที่สุด

เพราะนางมองเห็นกล่องใบหนึ่งที่วางอยู่ในลิ้นชักหนึ่งของตู้ใบนั้น

ก่อนหน้านีย้ามทีน่างเพ่ิงมาถึงจวนสกุลเว่ยและเข้าพักในเรอืนประจมิ

แห่งนี้เป็นวันแรก เน่ืองจากเคยขยับกล่องใบนี้โดยไม่ตั้งใจ ตอนน้ัน 

เว่ยเซ่ายังเคยซักถามนางเรื่องกล่องนี้แล้วย้ายไปเก็บท่ีอื่นในวันถัดมา 

ฉะน้ันนางจงึคาดเดาต้ังแต่ครัง้น้ันแล้วว่าส่ิงทีบ่รรจอุยู่ในกล่องใบนีจ้ะต้อง

มีความหมายพิเศษส�าหรับเขาเป็นแน่ เขาถึงได้สั่งห้ามแตะต้องกล่อง

สายตาของเสี่ยวเฉียวจรดลงบนกล่องใบนั้น นิ่งมองอยู่ชั่วครู่

ท้ังท่ีนางรูว่้าไม่ควรแตะต้อง ทว่าสุดท้ายการอบรมก็ยังคงไม่เพียงพอ 

นางยับยั้งชั่งใจไว้ไม่อยู่หยิบกล่องออกจากลิ้นชักมาจนได้

กล่องถูกลงสลักไว้ อีกทั้งมิใช่สลักกุญแจท่ัวไป หากแต่เป็นสลัก 
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ในรูปแบบของตารางเก้าช่องจ�าพวกกุญแจรหัส

กล่องมนี�า้หนกัไม่มากนัก ตัวไม้น่าจะกินน�า้หนักเกินครึง่แล้วด้วยซ�า้ 

สาวน้อยอุ้มกล่องเข้ามาใกล้หูแล้วเขย่าเบาๆ รู้สึกได้ว่าส่ิงท่ีบรรจุอยู่ 

ด้านในน่าจะเป็นจ�าพวกจดหมายหรือแผ่นกระดาษ

สญัชาตญาณสะกิดให้ภาพของธิดาสกุลซซูึง่เคยพบทีแ่คว้นจงซาน

ผุดขึ้นเบื้องหน้าเสี่ยวเฉียว

ชาตก่ิอนเว่ยเซ่าโปรดปรานธิดาสกุลซอูยู่หลายปี ภายหลงัต้าเฉยีว

ตายจากไปไม่นานยังแต่งตั้งนางเป็นฮองเฮาอีกด้วย

สตรีท่ีเคยเคียงข้างเว่ยเซ่าจนเติบใหญ่และโตกว่าเขาสองปีผู้นี้  

การคงอยู่ของนางส�าหรับเว่ยเซ่าแล้วน่าจะมีสถานะที่พิเศษอย่างยิ่ง

ก็น่าอยู่หรอก สตรีท่ีเป็นเลิศทั้งความอวบอิ่มและงามยวนใจ  

ทรงเสน่ห์ไปถึงแก่นกระดูกเช่นนั้น กระท่ังเสี่ยวเฉียวมองปราดแรก 

ยังถึงกับใจลอยไปเล็กน้อย

เดิมทีสาวน้อยนับว่าพึงใจในรูปโฉมของตนอยู่ ทว่าเมื่อเปรียบกับ

สตรีผู้นั้นแล้ว ดูเหมือนรูปโฉมของนางจะกลายเป็นแค่ไม้ประดับไปทันที 

รูปร่างย่ิงไม่อาจเทียบได้ ส�าหรับเรื่องของเสน่ห์นั้น คาดว่าชั่วชีวิตน้ี 

นางก็คงฝึกปรือออกมาไม่ส�าเร็จ

เสี่ยวเฉียววางกล่องคืนในลักษณะเดิมก่อนจะรีบหมุนกายเดิน 

ออกจากห้อง มอบหนังสือไม้ไผ่ที่หยิบมาให้องครักษ์น�าไป

วันต่อมาสกุลเว่ยก็ได้รับสารรายงานว่ากลุ ่มของเฉียวฉือกับ 

หยางเฟ่ิงทูตทีเ่ฉยีวเยว่ียส่งมาใกล้จะถึงเมอืงอว๋ีหยางแล้ว ขบวนซ่ึงโบกธง
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ของผู้ว่าการมณฑลเหยี่ยนโจวนี้มีผู้ติดตามกว่ายี่สิบสามสิบคนทีเดียว

สวฮีหูยินให้ความส�าคญัย่ิงยวดจงึระบใุห้เว่ยเหย่ียนเป็นผูอ้อกจาก

เมืองไปต้อนรับ และอนุญาตให้เสี่ยวเฉียวเดินทางไปพร้อมกันด้วย

จวนจะได้พบหน้าน้องชายแล้ว เสี่ยวเฉียวจึงทั้งเฝ้ารอและทั้งดีใจ 

เมื่อผลัดเปลี่ยนชุดที่เป็นทางการเดินมาทางประตูใหญ่ ยังไม่ทันพ้น 

ประตูใหญ่นางก็เห็นเว่ยเหยี่ยนนั่งอยู่บนหลังม้ารออยู่ก่อนแล้ว ด้านข้าง

มีรถคันใหญ่เทียมแอกคู่ส�าหรับใช้เดินทางในฤดูคิมหันต์หนึ่งคัน หลังคา

ของตวัรถคลมุด้วยผ้าใบ ด้านหลงัและด้านซ้ายขวาทัง้สามด้านล้อมด้วย

ผ้าม่านเนื้อโปร่งเบา ทั้งสามารถกันลมบังแดด ท้ังสามารถหลีกเล่ียง

สายตาจดจ้องอย่างขาดมารยาทของผู้คนบนท้องถนน

รถม้าตกแต่งวิจิตรหรูหราอย่างยิ่งตลอดคัน กระทั่งม้าสีแดงพุทรา

ซึง่เทยีมอยู่เบ้ืองหน้ารถก็เป็นยอดอาชาทีก่�าย�าพ่วงพี ท่าทางคกึคกัฮึกเหมิ 

สขีนมนัเงาเป็นระเบยีบปราศจากสอีืน่แทรกแซมแม้แต่น้อย หน้าผากม้า 

ตดิด้วยเครือ่งประดับทองค�า ล�าคอคล้องสร้อยท่ีห้อยกระพรวนเล็กเก้าลูก 

จะคอยส่งเสียงกระทบแผ่วเบาระรื่นหูยามเมื่อม้าโยกขยับศีรษะ

ตัวรถหรูหรากับยอดอาชาเช่นน้ีก็มีเพียงสตรีฐานะระดับภรรยา 

ท่านโหวเช่นเสี่ยวเฉียวเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติพอได้นั่ง

ดูเหมอืนเว่ยเหย่ียนจะรอคอยมาได้สักพักแล้ว ทว่ากลบัไม่เหน็ท่าที

หงดุหงดิจากเขาแม้แต่น้อย เขานัง่อยู่บนหลงัม้าด้วยสหีน้าสงบแสนสบายใจ 

ครัน้มองเห็นเงาร่างของเส่ียวเฉยีวก้าวพ้นประตูใหญ่ออกมา เขาก็พลกิกาย

ลงจากม้าเดินมารับ ย้ิมละไมเชิญนางข้ึนรถม้าพลางกล่าว "เมื่อครู ่

ข่าวรายงานมาว่าเหลือระยะทางไม่ถึงย่ีสิบลี้แล้ว น้องสะใภ้ตามข้า 
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ออกไปรับที่นอกประตูเมือง คาดว่าน้องชายเจ้าก็คงมาถึงพอดี"

"ล�าบากพี่ชายแล้ว"

เสี่ยวเฉียวคลี่ยิ้มให้เขานิดๆ หันกายยกชายกระโปรงก้าวขึ้นรถม้า

เว่ยเหย่ียนสั่งให้ผู้ติดตามคุ้มกันไปประจ�าท่ีด้านหน้าและด้านหลัง

ขบวน ส่วนตนเองขึ้นม้าติดตามอยู่ข้างตัวรถของเส่ียวเฉียวเย้ืองไปทาง

ด้านหลังเล็กน้อย จากนั้นก็สั่งเคลื่อนขบวนออกเดินทางไปยังประตูเมือง

ทิศใต้

ภายหลงัเสีย่วเฉยีวออกเรอืนกับเว่ยเซ่า แม้ระยะเวลาทีม่าอยู่เมอืง 

อว๋ีหยางไม่นับว่าสั้น ทว่าส่วนใหญ่ล้วนอยู่แต่ในจวนไม่ค่อยได้ออกมา

ข้างนอก คราวก่อนไปเขียนอักษรท่ีวิหารเจ้าแม่หวังหมู่ ท้ังขาไปและ 

ขากลบักล้็วนนัง่อยู่ในตวัรถม้าแบบมผีนงัปิดทัง้สีด้่าน ชาวเมอืงอวีห๋ยาง 

จึงมีโอกาสได้เห็นภรรยาท่านโหวน้อยนัก

ยามท่ีรถม้างามหรคัูนน้ีเพ่ิงแล่นออกจากหน้าประตูใหญ่จวนสกุลเว่ย 

มาไม่ทันไรก็ดึงดูดสายตาของคนทีเ่ดินไปมาจ�านวนไม่น้อยได้แล้ว บนรถ

แม้มีผ้าม่านล้อมอยู่สามด้าน ทว่าด้านหน้านั้นเปิดโล่ง อีกทั้งเมื่อรถม้า

เคลื่อนตัว ผ้าม่านก็ยังถูกสายลมหอบม้วนขึ้นมาอีก

ท่ามกลางผ้าม่านเนื้อโปร่งเบา แลเห็นได้แต่ไกลว่าบนรถม้ามี 

โฉมสะคราญแห่งยุคในอาภรณ์หรูหรางดงามน่ังอยู่นางหนึ่ง ข่าวน้ี 

พลนัแพร่สะพัดออกไปทนัท ีเมือ่รูว่้า 'นาง' ก็คอืนายหญิงแห่งจวนสกุลเว่ย 

คนเดินเท้าต่างพากันช�าเลืองมอง มีคนไม่น้อยถึงข้ันไล่ตามไปยัง 

ประตูเมืองทิศใต้ ภาพเหตุการณ์ยามท่ีเสี่ยวเฉียวออกจากเมืองซิ่นตู 

ในครั้งนั้นคล้ายก�าลังจะฉายซ�้าอีกครา
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เว่ยเหย่ียนเหน็ราษฎรสองข้างทางเพ่ิมจ�านวนข้ึนทกุท ีเกรงแต่จะมี

คนล่วงเกินเสี่ยวเฉียวจึงบัญชาให้ผู้ติดตามคุ้มกันอย่างเข้มงวด ตนเอง 

ก็กระตุน้ม้าเข้าไปใกล้ตัวรถย่ิงขึน้เช่นกัน สายตาทอดมองเงาร่างพริม้เพรา

ที่ปรากฏให้เห็นร�าไรท่ามกลางผ้าม่านเนื้อโปร่งบางเบาไปตลอดทาง 

สุดท้ายเมื่อออกจากเมืองแล้วจึงสั่งการให้หยุดขบวนท่ีข้างศาลาหินซ่ึง 

อยู่ไกลออกมาหลายลี้ สามด้านของศาลาหินขึงล้อมด้วยผ้าม่านและ 

จดัวางม้านัง่ไว้ทีด้่านในต้ังแต่แรก เว่ยเหย่ียนเชญิเสีย่วเฉยีวลงจากรถม้า

เข้าไปพักผ่อนในศาลาหินชั่วคราวระหว่างรอคอยการมาถึงของคณะทูต

จากมณฑลเหยี่ยนโจว

เว่ยเหย่ียนคิดอ่านละเอียดรอบคอบทีเดียว ในศาลาหินยังจัดวาง

ผลไม้สดใหม่ที่ล้างแล้วสองจาน ขนมท่ีประณีตพิถีพิถันอีกสองอย่าง 

พร้อมด้วยน�้าชา เสี่ยวเฉียวเพียงปรารถนาจะพบหน้าน้องชายโดยเร็ว

เท่านั้นจึงไม่มีแก่ใจจะกินสิ่งใด เพียงรู้สึกคอแห้งเล็กน้อย นางเห็นว่า 

มนี�า้ชาอยู่พอดีจงึจบิช้าๆ ไปหนึง่ถ้วย ขณะทีด่ื่มต่อถ้วยท่ีสองได้คร่ึงหนึง่ 

ก็แลเห็นแต่ไกลว่าปลายสุดของถนนหลวงปรากฏเงาร่างของก�าลังคน

กลุ่มหนึ่ง

เสี่ยวเฉียวพลันตื่นเต้น รีบวางถ้วยชาแล้วออกจากศาลาพักร้อน 

หลังนั้นมายืนอยู่ริมทาง มือยึดจับเสาศาลาชะเง้อคอเฝ้ามอง กลุ่มคน 

ที่อยู่ไกลตาเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนนางสามารถเห็นธงของมณฑล 

เหย่ียนโจวทีก่�าลงัโบกสะบดั รอจนใกล้มากข้ึนอกีหน่อยกเ็หน็ชดัถนัดตา 

ว่าด้านหน้ามีอาชาสีแดงอยู่ตัวหนึ่ง เฉียวฉือน้องชายของนางน่ังอยู่บน

หลังม้าตัวนั้น ก�าลังมุ่งมายังทิศทางที่นางยืนอยู่
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เมื่ออยู่ห่างกันในระยะยิงธนู เฉียวฉือก็มองเห็นเสี่ยวเฉียวที่ก�าลัง

โบกมอืให้เขาอยู่รมิทาง ในใจหนุ่มน้อยยินดปีรดีา รบีเร่งม้าออกจากขบวน 

ควบตะบึงมาหาพ่ีสาวราวกับเหินบิน ครั้นใกล้ถึงเบื้องหน้าก็พลิกกาย 

ลงจากม้า วิ่งฉิวมาจนถึงตรงหน้านาง

"พี่สาว!"

"น้องพี่!"

สองมือของเสี่ยวเฉียวคว้ากุมแขนของน้องชายไว้แน่น หน้าอก 

พลนัร้อนวูบวาบ ขอบตาแดงระเรือ่ขณะพิจารณาน้องชายทีพ่รากจากกัน

ไปครึ่งปีเศษ

ร่างกายของเขาสงูขึน้ไม่น้อย จ�าได้ว่าก่อนนางออกเรอืนเขาสงูกว่า

นางเพียงแค่เกือบครึ่งศีรษะเท่านั้น ครึ่งปีเศษมานี้นางเองก็สูงขึ้นเช่นกัน 

ทว่าเขากลับสูงเร็วย่ิงกว่า ตอนนี้เฉียวฉือเตี้ยกว่าเว่ยเซ่าเพียงนิดเดียว

เท่าน้ัน นางต้องแหงนหน้ามองเขาแล้ว ไม่เพียงแค่นี้ กระทั่งช่วงไหล่ 

ก็ผายกว้างขึ้นด้วย ยามที่เขายืนอยู่ต่อหน้านางมีท่าทางเหมือนผู้ใหญ่ 

ไม่น้อยทีเดียว

เฉียวฉือคิดถึงพ่ีสาวของตนมากเช่นกัน นับแต่นางแต่งออกไป  

เขาก็รู้สึกอยู่ตลอดว่าสกุลเว่ยแต่งบุตรีสกุลเฉียวต้องไม่ประสงค์ดีแน ่ 

วิตกอยู่ทุกวันว่าพ่ีสาวมาอยู่ทางนี้แล้วจะถูกทรมานใจกาย ดังนั้นเมื่อ

เฉียวเยว่ียผู้เป็นลุงจะส่งทูตขึ้นเหนือมาคราน้ี เขาถึงต้องตามมาให้ได้  

และขณะนี้จึงก�าลังส�ารวจนางอย่างละเอียดอยู่เช่นกัน

เสี่ยวเฉียวมีรูปร่างสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย อาภรณ์บนร่างงาม

หรูหรา ดวงหน้าเปล่งปลั่งมีน�้ามีนวล ก่อนออกเรือนงามพิสุทธิ์ไร้เดียงสา

Page_����������� 2.indd   44 25/4/2562 BE   15:42



45

เผิงไหลเค่อ

เช่นดรุณีน้อยในหอห้อง ทว่ายามนี้คิ้วตาเปรียบกับกาลก่อนแล้วกลับมี

เสน่ห์อันหยาดเย้ิมของสาวน้อยแรกแต่งงานเพ่ิมข้ึนอีกไม่น้อย เฉียวฉือ 

รูส้กึเพียงว่าพ่ีสาวคล้ายชวนมองย่ิงกว่าปีทีแ่ล้ว แต่ชวนมองข้ึนตรงท่ีใดนัน้

เขากลับพูดไม่ถูก สรุปคือเห็นนางแล้วดูจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่เลวเลย 

หัวใจซึ่งแขวนลอยมาตลอดทางจึงค่อยวางลงได้เสียที จู่ๆ เห็นพ่ีสาว 

ขอบตาแดงเรื่อ หนุ่มน้อยก็พลันมือไม้ปั่นป่วน เอ่ยถามอย่างลนลาน  

"พี่สาว ท่านร้องไห้ด้วยเหตุใดกัน"

"เพราะพ่ีสาวของเจ้าเห็นเจ้าองอาจห้าวหาญกว่าแต่ก่อนน่ะสิ  

อายุเพียงเท่านีก็้สามารถอยู่หน้าแนวรบเดด็ชพีได้หน่ึงต้านรับได้สองแล้ว 

ในใจของนางปลาบปลื้มถึงได้หลั่งน�้าตาแห่งความปีติออกมา"

เสีย่วเฉยีวยังไม่ทนัจะได้ตอบ เว่ยเหย่ียนท่ีเข้ามาใกล้ก็ย้ิมกล่าวกับ

เฉียวฉือก่อนแล้ว

เฉียวฉือเหลือบมองเว่ยเหย่ียนแล้วตะลึงไปเล็กน้อยด้วยนึกว่า 

บุรษุผูน้ีคื้อเว่ยเซ่า ครัน้มองซ�า้อกีหนถึงค่อยรู้สึกว่าไม่ถูกอยู่บ้าง เขาได้ยิน

มาว่าเว่ยเซ่าเพ่ิงอายุย่ีสิบต้นๆ เท่านั้น ทว่าบุรุษที่ยืนสูงสง่าผู้น้ีแม้จะ 

โดดเด่นเช่นกัน แต่อายุดูเหมือนจะโตกว่าที่รู้มาไปสักหน่อย เขาจึงมอง

ไปทางเสี่ยวเฉียวอย่างช่วยไม่ได้

เสี่ยวเฉียวปาดน�้าตาก่อนจะเอ่ยปนย้ิม "เขาคือญาติของพ่ีเขยเจ้า  

เจ้าเมอืงเว่ยผูค้รองเมอืงไต้ ควบต�าแหน่งแม่ทัพรถศกึขัน้สามของราชส�านัก 

เขารับค�าสั่งจากผู้เป็นยายให้ออกจากเมืองมาต้อนรับคณะทูตของเจ้า 

โดยเฉพาะ"

เฉียวฉือพลันเข้าใจกระจ่าง เขามองพิจารณาเว่ยเหย่ียนเล็กน้อย 

Page_����������� 2.indd   45 25/4/2562 BE   15:42



46

ปรปักษ์จ�ำนน 2

เห็นชายหนุม่ผูนี้ล้กัษณะท่าทางไม่ธรรมดา อกีฝ่ายดเูก่งกาจเฉยีบแหลม 

มีท่าทีเป็นกันเอง ทั้งใบหน้ายังประดับด้วยรอยยิ้ม

ตอนขามาเฉียวฉือเตรียมใจไว้แล้วที่จะถูกคนสกุลเว่ยปฏิบัติอย่าง

เย็นชา ทว่ายามนี้กลับผิดคาด ย่ิงนึกถึงที่เมื่อครู่อีกฝ่ายเอ่ยถึงเร่ืองที่ตน

ปะทะกับข้าศึกหน้าแนวรบนอกเมืองจว้ีเหย่ียด้วยน�้าเสียงเจือแววชื่นชม 

เฉียวฉือจึงรู้สึกละอายอยู่บ้าง ขณะเดียวกันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีใจ และ

มคีวามประทบัใจทีดี่เย่ียมต่อเว่ยเหย่ียนในทนัท ีเมือ่ฟังเสีย่วเฉยีวแนะน�า

จบจึงเกิดความเคารพเลื่อมใส รีบคารวะอีกฝ่ายพร้อมเรียกขานว่า  

"ท่านเจ้าเมือง"

เว่ยเหย่ียนย้ิมกล่าว "เจ้าคือน้องชายแท้ๆ ของน้องสะใภ้ก็เหมอืนเป็น

ครอบครัวเดียวกับข้า ไม่ต้องเห็นเป็นคนอื่นไกลเช่นน้ีหรอก เรียกข้าว่า 

พี่ชายก็ได้"

ถึงอย่างไรเฉียวฉือก็ยังอายุไม่ถึงสิบหกปี ร่างกายแม้สูงใหญ่ทว่า

จติใจยังคงเป็นเพียงเดก็ตวัโตคนหน่ึงเท่าน้ัน เมือ่เหน็เว่ยเหย่ียนเป็นมติร

เช่นนี้เขาจึงไม่มัวเกรงใจ เรียกอีกฝ่ายว่า 'พ่ีเว่ย' ทันที ทั้งสองเรียกพ่ี 

เรียกน้องกัน มองปราดแรกดูคล้ายสหายต่างวัยก็ไม่ปาน

น้องชายยังไม่ทันจะเข้าเมือง เพิ่งพบหน้าครั้งแรกก็สนิทชิดเชื้อกับ

เว่ยเหย่ียนถึงเพียงนี้แล้ว เสี่ยวเฉียวรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมนัก อีกทั้ง

ความรังเกียจที่นางมีต่อเว่ยเหยี่ยนผู้นี้แม้ไม่รุนแรงเท่าตอนแรกเริ่ม แต่ก็

รู้สึกอยู่ตลอดว่าคนผู้นี้น�้าน่ิงไหลลึกทีเดียว จิตใต้ส�านึกจึงไม่อยากให ้

น้องชายใกล้ชดิกับเขาถึงเพียงน้ี แน่นอนว่าภายใต้สถานการณ์เช่นยามน้ี

นางย่อมไม่อาจพูดอันใด
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ชั่วครู่ต่อมาหยางเฟิ่งทูตจากมณฑลเหย่ียนโจวท่ีถูกเฉียวฉือท้ิงไว้

เบื้องหลังก็มาถึงพร้อมกับผู้ติดตามทั้งกลุ่ม

เสี่ยวเฉียวเคยพบหยางเฟิ่งมาก่อน เขาเป็นเสนาธิการของท่านลุง

ซึ่งแตกฉานในเรื่องหลักคิดของส�านักหรูจยา นับเป็นปราชญ์เลื่องชื่อ 

ผู้หนึ่งของมณฑลเหย่ียนโจว เว่ยเหย่ียนเดินตรงไปต้อนรับหยางเฟิ่ง 

ลงจากม้า หลงัจากทีส่องฝ่ายคารวะและพูดคยุสนทนากันแล้ว เสีย่วเฉยีว

ก็ก้าวขึ้นรถม้าไปอีกครั้ง จากนั้นคนทั้งหมดจึงค่อยๆ เคลื่อนขบวนอัน 

ยาวเหยียดย่างสู่เส้นทางกลับเข้าเมืองภายใต้การน�าของเว่ยเหยี่ยน

หยางเฟ่ิงเดินทางมาคราวนีน้อกจากสารไม้ไผ่ท่ีเฉียวเยว่ียเขียนด้วย

ตนเองแล้ว ยังน�าของก�านลัล�า้ค่ามาเพ่ือแสดงความขอบคณุ ไม่เพียงแค่

อาภรณ์ทอลายปักด้ินกับเครื่องประดับทองท่ีจะมอบแด่สวีฮูหยินและ 

จูซื่อเท่านั้น ยังมีผ้าไหม ผ้าแพร ผ้าดิ้น ผ้าต่วน และผ้าทอลายอย่างละ

สองร้อยพับรวมทัง้สิน้หนึง่พันพับ กับของพ้ืนเมอืงจากมณฑลเหย่ียนโจว 

อีกสิบคันรถเต็มๆ

ขบวนรถและม้าเคลื่อนผ่านท้องถนนไปท่ามกลางสายตาจับจ้อง

และเสียงถกความเห็นอันเซ็งแซ่ของชาวเมืองอวี๋หยาง

หลังจัดให้หยางเฟิ่งพ�านักท่ีเรือนรับรองในจุดพักเปล่ียนม้าแล้ว  

เว่ยเหย่ียนก็เอ่ยชีแ้จงว่าเมือ่วานเว่ยเซ่ามธุีระด่วนต้องไปจากเมืองอว๋ีหยาง 

อีกไม่ก่ีวันก็จะกลับมา เชิญหยางเฟิ่งวางใจพักผ่อนรอก่อน จากนั้น 

จึงพาเฉียวฉือไปยังจวนสกุลเว่ย

เร่ืองแรกหลังเฉียวฉือมาถึงย่อมต้องไปเย่ียมคารวะท่านย่าและ 
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ท่านแม่ของเว่ยเซ่า

ทว่าก่อนหน้านัน้เขาจะต้องช�าระเนือ้ตวัผลดัเปลีย่นเคร่ืองแต่งกาย

ที่เป็นทางการนี้เสียก่อนถึงจะไปเยี่ยมคารวะผู้อาวุโสได้

เสี่ยวเฉียวคอยอยู่นอกห้องของเฉียวฉือ ครั้นเห็นน้องชายออกมา

พร้อมสีหน้าอิ่มเอิบเปี่ยมราศี อาภรณ์ชุดใหม่แขนกว้างสีด�าท่ีอยู่บนร่าง

ย่ิงขับเน้นให้ดวงหน้าของเขาแลดูหมดจดดุจหยกประดับหมวก ในใจ 

ของนางก็แสนจะปลื้มปริ่ม มีความรู้สึกภาคภูมิใจ

น้องชายข้าเริ่มเติบใหญ่แล้ว

เสีย่วเฉยีวพาเฉยีวฉอืมุง่หน้าไปยังเรอืนอดุรด้วยตนเอง ระหว่างทาง

สาวใช้วัยแรกรุน่ของจวนสกุลเว่ยหลายคนพอแลเหน็น้องชายของนายหญงิ

ต่างก็พากันส่งสายตามองมา

สวีฮูหยินกับจูซื่อล้วนนั่งประจ�าที่แล้ว เว่ยเหยี่ยนก็อยู่ด้านข้างด้วย 

ภายหลังเฉียวฉือได้พี่สาวพาเข้ามาก็คารวะสวีฮูหยินกับจูซื่อตามล�าดับ

แม้เฉียวฉือจะยังไม่ครบสิบหกปี และยามน้ีสกุลเฉียวจะเป็นเช่น

ตะวนัรอนจวนลบัทิวเขาไปแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็เป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่

เช่นกัน เรื่องมารยาทในการพบปะผู้ใหญ่ย่อมถูกอบรมอย่างเข้มงวด 

มาตั้งแต่เล็ก มีหรือท่ีจะบกพร่องผิดพลาดได้ พอคารวะเสร็จเฉียวฉือก็ 

ลุกข้ึน สวีฮูหยินดูเหมือนจะพอใจอย่างย่ิง เอ่ยชมว่าเขารูปโฉมโดดเด่น

ประดจุอนิทรหีนุ่มผงาดฟ้า จากน้ันจงึสัง่ให้จงเอ่ามามอบของก�านลัแรกพบ 

เป็นมีดสั้นเล่มหนึ่งซึ่งตัวฝักฝังประดับด้วยพลอยตาแมวอันงามวิจิตร

ครั้นแลเห็นเฉียวฉือองอาจเปี่ยมราศีประหน่ึงเขาหยกตระหง่าน 

อยู่เบ้ืองหน้า จูซื่อก็นึกถึงสามีกับบุตรชายคนโตของตนท่ีด่วนจากไป 
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ในปีนัน้ บดันีบ้ตุรชายของครอบครวัศตัรไูม่เพียงเตบิโตเป็นผูใ้หญ่เท่านัน้ 

เขายังได้รบัการต้อนรบัเข้าประตูจวนมาเสมอืนเป็นแขกผู้สูงศักดิ ์ อารมณ์

ชิงชังรังเกียจในใจนางนั้นสุดท่ีจะใช้น�้าหมึกบรรยายออกมาได้ ทว่าชั่วดี

อย่างไรจูซื่อก็เป็นนายหญิงใหญ่แห่งจวนโหวมาหลายสิบปี ในโอกาส 

เช่นน้ี ซ�้ายังอยู่ต่อหน้าสวีฮูหยิน ไหนเลยจะกล้าแสดงท่าทีผิดมารยาท

ออกไป นางจึงฝืนใจกดข่มความเคียดแค้นชิงชังลงไป ก่อนจะสั่งให้บ่าว

มอบของก�านัลแก่เฉียวฉือเช่นกัน

เฉยีวฉอืประคองรบัมาด้วยสองมอื กล่าวขอบคณุแล้วลกุข้ึนอกีคร้ัง

สวีฮูหยินเรียกให้เขาเข้ามาใกล้ๆ แล้วไถ่ถามความเป็นอยู่หลาย

ประโยคอย่างสนิทสนม ทั้งเอ่ยรั้งเขาให้พ�านักอยู่ที่นี่สักระยะ จากนั้น 

จึงกล่าวกับเว่ยเหย่ียน "บังเอิญน้องรองของเจ้ามีธุระไม่อยู่ในเมืองพอดี 

สองวันนีย้ายจงึต้องมอบหมายงานให้เจ้าอกีอย่าง ช่วยพาเขาไปเทีย่วชม

ข้างนอกแทนน้องรองของเจ้าที แดนเหนือของพวกเราแม้ทิวทัศน์ไม่งาม

เพรศิแพร้วเท่าแดนใต้ แต่ก็มทีศันียภาพอนัตระการตาเป่ียมพลังมใิช่น้อย"

เว่ยเหย่ียนยิ้มกล่าว "ไม่ต้องให้ท่านยายสั่งก�าชับหลานก็ตั้งใจท�า

เช่นนั้นอยู่แล้วขอรับ"
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เมือ่เฉยีวฉอืเย่ียมคารวะสวีฮหูยินกับจซ่ืูอเสร็จส้ิน เส่ียวเฉียวก็กล่าว

ขอบคุณต่อพวกนางทั้งสองและเว่ยเหย่ียน จากนั้นจึงพาน้องชายมายัง

เรือนประจิมของตน

ชุนเหนียงชะเง้อมองอยู่กลางทางแต่แรกแล้ว พอเห็นแต่ไกลว่า

เฉียวฉือเดินเคียงไหล่มากับเสี่ยวเฉียวก็รีบเดินตรงไปต้อนรับ ย้ิมตาหยี

สอบถามอย่างจงใจ "คุณชาย ยังจ�าบ่าวได้หรือไม่เจ้าคะ"

เมื่อก่อนตอนอยู่ท่ีเมืองตง หากเอ่ยถึงระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันมา 

แท้จรงิแล้วเสีย่วเฉยีวเพ่ิงจะอยู่กับชนุเหนียงมาเพียงสองปีเท่าน้ัน ผดิกับ

เฉียวฉือท่ีได้ชุนเหนียงดูแลมาแต่เล็กอย่างแท้จริง นายของสกุลเฉียว 

แม้ด้อยสามารถและขาดความมุ่งมาดปรารถนา ทว่ากลับมีจุดหนึ่ง 

ซึง่ตระกูลขนุนางอืน่ยากจะเทียบได้ตดิ น่ันคอืการปกครองราษฎรระดบัล่าง

กับข้ารับใช้ในจวนอย่างเอื้ออารีเสมอมา เฉียวฉือก็เป็นเช่นเดียวกัน  

14
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ให้ความสนิทสนมและผูกพันกับชุนเหนียงอย่างยิ่ง พอมองเห็นนางเขาก็

รีบเดินข้ึนหน้าไปเอ่ยเย้า "ชุนเหนียงสาวข้ึนกว่าแต่ก่อนมากจนข้าเกือบ

จ�าไม่ได้ทีเดียว"

แม้รูว่้าคุณชายน้อยก�าลงัหยอกให้ตนดใีจ ทว่าชนุเหนยีงก็ถูกหยอก

จนหน้าบานแล้วจริงๆ นางต้อนรับเขาด้วยความยินดีปรีดา สนทนา

สัพเพเหระจนกลับถึงเรือนประจิม

เมือ่เสีย่วเฉยีวไถ่ถามถึงสขุภาพของบดิากับท่านลุงท่านป้า เฉียวฉือ 

ก็ตอบว่า "ท่านพ่อสุขภาพแข็งแรงดี ก่อนเดินทางมายังก�าชับเป็นพิเศษ

ให้ข้าน�าค�าพูดมาบอกพ่ีสาวว่าไม่ต้องเป็นกังวล พ่ีสาวอยู่ทางนีสุ้ขสบายดี

เป็นพอ ทว่าพักก่อนเซวียไท่มาโจมตี ท่านลุงจึงกลัดกลุ้มจนล้มป่วย  

ต่อมาพอเซวียไท่ถอนทัพกลับไป ท่านลุงก็พักฟื้นจนหายดีในเวลาแค ่

ไม่กี่วัน ส่วนท่านป้าก็สบายดีมาตลอด"

เสี่ยวเฉียวได้ยินว่าบิดาแข็งแรงปลอดภัยก็เบาใจ

ชุนเหนียงพูดคุยเป็นเพ่ือนอยู่ด้านข้างเพียงชั่วครู่ นางรู้ว่าทั้งสอง

ย่อมมีวาจาอื่นจะสนทนากันจึงถอยออกไปก่อน ปล่อยให้เส่ียวเฉียวกับ

เฉียวฉือสองพี่น้องได้อยู่กันตามล�าพัง

คนสกุลเว่ย...ไม่ว่าผู้เป็นย่าหรือแม่สามีของพ่ีสาวล้วนแต่มีท่าที

เกรงใจผิดจากที่เขาคาดไว้ถึงเพียงนี้ ย่ิงการต้อนรับด้วยไมตรีเปี่ยมล้น

ของพ่ีเว่ยผู้น้ันก็ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึง เรียกได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียด เห็นท ี

ที่พ่ีสาวจับพลัดจับผลูแต่งมาท่ีนี่จะนับว่าได้โชคจากคราวเคราะห์แล้ว  

มีความเป็นอยู่ที่ไม่เลวทีเดียว เห็นพี่สาวอยู่ดีมีสุขยังส�าคัญยิ่งกว่าตัวเขา

อยู่ดีมีสุขเสียอีก
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เฉียวฉือได้รับรู้เรื่องที่น่ายินดีเหนือความคาดหมายนี้จึงอารมณ์ดี

เป็นพิเศษ สอบถามด้วยอาการคึกคักตื่นเต้น "พี่สาว พี่เขยข้าจะกลับมา

วันไหนหรือ ข้าจะได้ออกนอกเมืองไปต้อนรับเขา!"

เสี่ยวเฉียวนึกถึงบทสนทนาในคืนก่อนที่เว่ยเซ่าจะออกเดินทาง  

ตอนที่เขาเอ่ยกับนางว่าวันรุ่งขึ้นต้องไปเมืองจัว

อันท่ีจริงนางไม่รู้สึกเลยสักนิดว่าที่เว่ยเซ่าไปเมืองจัวเช่นนี้เพราะมี

เจตนาทีจ่ะเลีย่งการต้อนรบัน้องชายของนางกับคนจากมณฑลเหยีย่นโจว

แม้ถงึบดันียั้งไม่อาจนบัว่านางรูจ้กัเขาลกึซึง้สกัเท่าใดนัก แต่นางก็

รู ้สึกอยู่ตลอดว่าด้วยฐานะและความทะนงตนของเว่ยเซ่า ต่อให้เขา 

ไม่อยากจะรับรองแขกจริงๆ แค่เพียงน่ิงเฉยไม่ไยดีเสียก็สิ้นเรื่องแล้ว  

ใช่ว่าเขาจะไม่กล้าท�า เขาไม่จ�าเป็นต้องเลือกใช้วิธีหลบเลี่ยงเช่นนี้สักนิด

บางทีเขาอาจต้องไปที่นั่นในเวลานี้จริงๆ ก็เท่านั้น

แต่จะว่าไปต่อให้เป็นเหตปุระจวบเหมาะอย่างไร หลายวันนีท่้าทขีอง

เว่ยเซ่าต่อการมาเยือนของเฉยีวฉอืก็ท�าให้นางรู้สกึได้ถึงความเฉยชาและ

ไม่กระตือรือร้นจากเขาอยู่ดี ราวกับว่า 'ท่านย่าว่าอย่างไรก็ให้ท่านท�า 

ของท่านไป เกี่ยวอันใดกับข้าด้วยเล่า'

หากท่าทท่ีีเขามต่ีอนางยังคงเฉยเมยรงัเกียจเช่นเดยีวกับเมือ่แรกเริม่ 

นางย่อมจะไม่ว่าอันใด ทว่าบัดนี้ทั้งสองสนิทชิดใกล้จนเคยร่วมท�าอะไร

ต่อมิอะไรมาหมดสิ้นแล้ว อีกท้ังท่าทางของเขายังคล้ายหลงใหลนาง 

มใิช่น้อย ชัว่อดึใจก่อนท่ีเขาจะเอ่ยเรือ่งไปเมอืงจวัในห้องหนงัสอืเมือ่วันก่อน 

เขายังรั้งให้นางนั่งบนตักแล้วจุมพิตลูบไล้นางอย่างเอาแต่ใจอยู่เลย

เม่ือรู ้ว ่าเว่ยเซ่าจะจากไปในช่วงเวลานี้ ท้ังยังมีท่าทีไม่สนใจ 
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โดยสิ้นเชิง กระทั่งค�าชี้แจงหรือปลอบโยนนางสักนิดก็ไม่มี ต่อให้นาง 

ใจกว้างสักเพียงใด หรือปล่อยวางได้เพียงไหน ในใจก็ไม่แคล้วอึดอัด 

คับข้องเล็กน้อยอยู่นั่นเอง

เสี่ยวเฉียวย่อมไม่เพ้อฝันว่าเว่ยเซ่าจะญาติดีกับคนในครอบครัว 

ของนางเพียงเพราะว่าเขารูส้กึดีกับนางแล้ว ถึงอย่างไรความแค้นของบดิา

กับพี่ชายเขาก็ท�าให้สองสกุลไม่อาจอยู่ร่วมแผ่นดินได้

ทว่าจนแล้วจนรอดจิตใจนางก็ยังยากจะสงบลงได้อยู่ดี

พูดให้ชดัเจนคือยามนีน้างรูส้กึว่าตนเองเป็นเพียงของเล่นทีไ่ด้ชือ่ว่า 

'ภรรยา' ไม่ต่างจากการใช้รูปโฉมซื้อใจบุรุษ ยามน้ีเขาแสวงหาความ 

แปลกใหม่จงึมสีหีน้าท่ีนบัว่าดีต่อนางไม่น้อย แต่วันหน้าใครเล่าจะรู้ได้ว่า

เป็นเช่นไร

ยามน้ีเหน็น้องชายเพ่ิงมาถึงก็มสีหีน้าระร่ืนจนออกนอกหน้า เกรงว่า

คงจะวาดภาพเว่ยเซ่าไว้ใกล้เคียงกับเว่ยเหย่ียน หากถึงเวลาได้พบตวัจริง 

ความต่างท่ีเขาพบเจออาจใหญ่หลวงเกินกว่าจะรับไหว เสี่ยวเฉียว 

จึงเอ่ยเตือนเขาทันที "พ่ีเขยเจ้าสุขุมเยือกเย็น แต่ไรมามักจะเคร่งขรึม 

เข้มงวด ไม่เหมือนเจ้าเมืองเว่ยหรอก ท้ังยังแปลกแยกเก็บตัว ปกต ิ

ก็ไม่ชอบสุงสิงกับใคร หากเจ้าพบเขาแล้วต้องรักษาพิธีรีตองอันจ�าเป็น 

อย่าได้ตสีนทิเกินงาม ประเด๋ียวเขาจะมคีวามทรงจ�าท่ีไม่ดีเก่ียวกับเจ้าได้"

เฉยีวฉอืตะลงึงัน เห็นพ่ีสาวมสีหีน้าจรงิจงัไม่คล้ายก�าลงัเอ่ยล้อเล่น 

เขาลังเลเพียงชั่วอึดใจก็ผงกศีรษะรับ "ข้าจดจ�าไว้แล้ว"

ตอนน้ีเสีย่วเฉียวถึงค่อยเผยรอยย้ิม จงูเขานัง่ลง ไถ่ถามความเป็นอยู่

ของเขา
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เฉียวฉือตอบไปทีละเรื่องก่อนจะโพล่งถาม "พ่ีสาว ท่านได้ข่าว 

ของพี่ต้าเฉียวบ้างหรือไม่"

เสี่ยวเฉียวสั่นศีรษะ

"ก่อนหน้านี้ข้าได้พบปี่จื้อบ่าวเลี้ยงม้านัยน์ตาสีมรกตนั่นด้วยนะ"

เสี่ยวเฉียวตะลึงงัน

เฉียวฉือจึงเล่าเรื่องตอนที่อยู่นอกเมืองจวี้เหย่ียให้นางฟังรอบหนึ่ง 

บอกว่าขณะท่ีทัพสกุลเฉียวคุมเชิงเตรียมแลกชีวิตเพ่ือสู้ศึกกับทัพของ 

เซวียไท่ท่ีมารกุราน เขาออกจากแนวทหารไปเดด็ชพีบตุรชายของเซวียไท่

ก่อนจะประมือกับแม่ทัพสองคนของอีกฝ่าย ในห้วงคอขาดบาดตายนั้น

เขาได้ชายแปลกหน้าที่ปรากฏตัวขึ้นกะทันหันผู้หนึ่งช่วยชีวิตเอาไว้

"พ่ีสาว ตอนน้ันเขาพาข้าส่งกลับมาถึงข้างกายท่านพ่อ ข้าได้เห็น

โฉมหน้าของเขาชัดเจน เขาก็คือปี่จื้อบ่าวเลี้ยงม้าในจวนที่หายตัวไป 

พร้อมกับพ่ีต้าเฉียวคนนั้น พอการศึกยุติ ข้าจึงจับตามองเขาไว้และ 

ไล่ตามไปสดุชวิีตจนกระท่ังตามทัน เขาบอกว่าเป็นสามภีรรยากับพ่ีต้าเฉยีว

แล้ว ฟังจากน�้าเสียงของเขาราวกับพ่ีต้าเฉียวเต็มใจไปพร้อมกับเขาเอง 

ตัง้แต่แรก พ่ีสาว ท่านกับพ่ีต้าเฉยีวสนิทกันมาแต่ไหนแต่ไร ท่านจะไม่รูส้กันิด

เชียวหรือ"

ก่อนหน้านีเ้สีย่วเฉยีวรูเ้พียงว่าบดิาน�าทัพหยุดเซวยีไท่ไว้ท่ีนอกเมอืง

จว้ีเหย่ีย ต่อมาเซวียไท่ได้ข่าวว่าฐานที่มั่นใหญ่ของตนถูกหยางซิ่นจู่โจม 

จึงถูกบีบให้ต้องถอนทัพกลับไปช่วยเหลือเมืองตนเอง นางไม่รู้สักนิดว่า

ระหว่างเรื่องราวยังมีเหตุการณ์เช่นนี้ด้วย ฟังจบจึงทั้งตระหนกทั้งยินดี

ที่ผ่านมานางไม่ได้ข่าวคราวของปี่จื้อกับต้าเฉียวเลย ดังค�ากล่าว 
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ที่ว่า 'เป็นคนในกลียุคมิสู้เป็นสุนัขยามสันติ' แม้รู้ว่าปี่จื้อน่าจะปกป้อง 

ต้าเฉียวได้เป็นอย่างดี ทว่านางยังคงวางใจไม่ลงอยู่นั่นเอง มักนึกถึง 

พวกเขาอยู่บ่อยครัง้ ยามน้ีได้รูข่้าวจากปากของน้องชาย อย่างน้อยก็ชีแ้จง

ได้ประเด็นหนึ่งว่าพวกเขาสองคนน่าจะลงหลักปักฐานมั่นคงแล้ว เมื่อ 

ป่ีจือ้รูว่้ามณฑลเหยีย่นโจวมภัียจงึได้แฝงตวักลบัมาลอบให้การช่วยเหลอื

เสี่ยวเฉียวสบสายตากังขาของน้องชายพลางเอ่ยตอบ "ข้าย่อมรู้

แน่นอน ไม่เพียงแต่รู้เท่านั้น ตอนแรกข้ายังเป็นคนช่วยพวกเขาสองคน

หลบหนีไปด้วย"

เฉียวฉือตกตะลึงพรึงเพริด พูดไม่ออกสักประโยคเดียว

เสี่ยวเฉียวเอ่ยต่อ "ข้ารู้ว่าเจ้าไม่เข้าใจ แต่วันหน้าเจ้าก็จะเข้าใจ

กระจ่างเอง พ่ีสาวอยากให้เจ้าจ�าไว้ว่าป่ีจือ้ไม่ได้เป็นเพียงอดตีบ่าวเลีย้งม้า

ทัว่ไปในจวนของพวกเราเช่นนัน้เด็ดขาด เขามคีวามสามารถสูง เกิดมาใน

กลยุีค หากว่าเขาสบโอกาส วันหน้าไม่แน่อาจได้เป็นใหญ่ในดนิแดนหนึง่ 

พ่ีต้าเฉียวแต่งงานกับเขาเพราะมีใจตรงกัน ทั้งสองเป็นคู่สวรรค์สร้าง  

นีเ่ป็นเพราะข้าเชือ่ใจเจ้าถึงได้บอกเรือ่งนีกั้บเจ้า ไม่แน่วันหน้าเหย่ียนโจว 

รวมไปถึงชีวิตคนสกุลเฉียวของพวกเราท้ังเบื้องบนเบื้องล่างก็อาจต้อง

อาศัยความช่วยเหลือจากเขา เจ้าจงจ�าใส่ใจไว้ให้มั่น ทว่ากลับไปแล้ว 

อย่าเพิ่งให้พวกท่านลุงรู้ เข้าใจหรือไม่"

เฉียวฉือเชื่อฟังท�าตามเสี่ยวเฉียวมาแต่ไหนแต่ไร แม้ยังตกตะลึง 

อยู่มาก ทว่าเมื่อเห็นสีหน้าอันเคร่งขรึมของพ่ีสาวยามพูดถ้อยค�าเหล่าน้ี

แล้ว หนุ่มน้อยจึงรีบผงกศีรษะ พึมพ�าขานรับทันที "ข้าจ�าไว้แล้ว"

เสี่ยวเฉียวกล่าว "ครานี้เซวียไท่โจมตีเหย่ียนโจว เหย่ียนโจวรักษา 
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ไว้ได้ก็ด้วยพ่ึงพาความเมตตาของผูอ้ืน่ หากสกุลเฉยีวของพวกเรายังเป็น

เช่นนี้ต่อไป วันนี้เซวียไท่ไปแล้ว แต่พรุ่งน้ีก็จะมีหวังไท่ หลี่ไท่มาอีก  

หากสกุลเฉียวไม่ลุกขึ้นมาสู้ด้วยตนเอง คอยแต่ฝากความหวังไว้กับผู้อื่น

เช่นนี้ ไหนเลยจะคงอยู่ต่อไปได้"

เฉยีวฉอืเผยสหีน้าละอายแก่ใจ "พ่ีสาวกล่าวได้ถูกต้องแล้ว เมือ่แรก

ที่โจวฉวินแห่งเมืองเหรินเฉิงมาโจมตีก็เพราะบุรุษบ้านเราไร้สามารถ  

ถึงต้องให้ท่านออกเรือนมาไกลถึงท่ีน่ี เพ่ิงจะผ่านไปเพียงคร่ึงปีเศษ 

พวกเราก็ถูกเซวียไท่รุกรานอีก ต้องอกสั่นขวัญแขวนไม่ได้อยู่สุขสงบ 

กันเลย หากสกุลเฉียวของพวกเรายังไม่ยืนข้ึนมาอีก ช้าเร็วเหย่ียนโจว 

ก็ต้องตกอยู่ในก�ามือของผู้อื่นเป็นแน่"

เสียมณฑลเหย่ียนโจวไปก็ช่างเถิด เกรงก็แต่สุดท้ายกระท่ังชีวิต 

ก็จะไม่เหลือเลยสักคนเดียว

เสีย่วเฉยีวเพ่งมองน้องชาย เอ่ยด้วยน�า้เสยีงทีแ่ปรเปลีย่นเป็นนุ่มนวล 

"พ่ีสาวรูว่้าเจ้ามใีจกอบกู้งานของวงศ์ตระกูลให้รุ่งเรือง แต่ตอนนีเ้จ้าเพ่ิงจะ

อายุสิบห้า ต่อให้มีใจก็ไร้ก�าลังจะสู้เพียงล�าพัง ด้านท่านลุงไม่ต้องไป 

คาดหวังอันใดแล้ว ยามน้ีก็ได้แต่ฝากความหวังว่าท่านพ่อจะลุกข้ึนสู้

เท่านั้น หากท่านพ่อสามารถเป็นเสาหลักของสกุลเฉียวได้ อีกสองปีก็มี

เจ้ามาช่วยหนุน ร่วมกันปลุกให้ชาวเหย่ียนโจวมีศรัทธาต่อสกุลเฉียว 

ของพวกเรา เมื่อทั้งสามฝ่ายเดินหน้าไปพร้อมกันเช่นนี้ ไยต้องกังวลว่า 

จะไม่อาจกอบกู้งานของวงศ์ตระกูลได้"

เฉียวฉือถูกค�าบรรยายของเสี่ยวเฉียวปลุกเร้าจนเลือดอุ ่นระอ ุ

พลุง่พล่าน สองแก้มแดงปลัง่ "พ่ีสาววางใจได้ ข้ากลับไปแล้วจะทุม่ก�าลัง
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โน้มน้าวท่านพ่อไม่ให้เชื่อฟังท่านลุงอย่างมืดบอดอีกต่อไป! หากยังฟัง

ท่านลุงอยู่อีก ช้าเร็วสกุลเฉียวของพวกเราคงได้ถึงคราวจบสิ้นแน่!"

เสีย่วเฉยีวเอ่ยปนย้ิม "หากเจ้าใจกล้าบ้าบิน่เย่ียงน้ี ท่านพ่อไม่เพียงจะ

ไม่ฟังเจ้า ท้ังจะตีเจ้าอีกด้วย ไม่ต้องให้เจ้าโน้มน้าวหรอก ก่อนกลับไป 

ข้าจะมอบจดหมายให้หน่ึงฉบบั เจ้าช่วยส่งต่อให้ท่านพ่อกพ็อ เหย่ียนโจว

ประสบเคราะห์ภัยซ�า้แล้วซ�า้เล่าเช่นนี ้ ข้าคาดว่าท่านพ่อเองก็คงไม่ถึงกับ

เต็มใจที่จะอาศัยจมูกของผู้อื่นหายใจแล้วนั่งเฉยรอความตายหรอก"

เฉียวฉือถูกเสี่ยวเฉียวติติงจนเก้อเขิน เขาเกาศีรษะพลางขานรับ 

สองพ่ีน้องสนทนาต่ออีกสักครู่ เฉียวฉือก็นึกอะไรขึ้นได้ พูดขออนุญาต

อย่างร่าเริง "พ่ีสาว พ่ีเว่ยผู้น้ันบอกว่าอีกครู่หนึ่งจะพาข้าออกไปข่ีม้า  

ข้าจะไปได้หรือไม่"

อนัท่ีจรงิเสีย่วเฉยีวไม่อยากให้เฉยีวฉอืสนิทกับเว่ยเหย่ียนเกินไปนัก 

ทว่าเมื่อครู ่ที่เรือนอุดร สวีฮูหยินเป็นผู ้ออกปากเองว่าให้เว่ยเหย่ียน 

คอยอยู่เป็นเพ่ือนแขก หากเสี่ยวเฉียวไม่อนุญาตย่อมไม่แคล้วฟังไม่ข้ึน 

ครั้นเห็นน้องชายมองมาด้วยแววตาอันมุ ่งหวัง นางก็ลังเลเล็กน้อย 

ก่อนจ�าใจผงกศีรษะรับ

เฉียวฉือดีใจทันตาเห็น

"ทว่า...ทุกเรื่องต้องมีขอบเขตนะ ที่เขามีท่าทีเป็นกันเองเช่นนี ้

ล้วนเกิดจากไมตรีของผู้เป็นเจ้าบ้าน พวกเขาถึงได้เกรงอกเกรงใจต่อเจ้า 

แต่ส�าหรับมารยาทและกฎเกณฑ์ท่ีพึงมีเจ้ายังคงต้องรักษาไว้ ไม่อาจ

ตีสนิทผู้อื่นจนเกินงาม เข้าใจหรือไม่"

เฉียวฉือขานรับเต็มปากเต็มค�า
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เสี่ยวเฉียวมองดูท่าทางระรื่นดีใจของน้องชาย เห็นชัดว่าเขายังคง

เป็นเด็กคนหนึ่ง นางจึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะพลางส่ายหน้า

มือ้เท่ียงเฉยีวฉอืกินอาหารทีเ่รอืนของเสีย่วเฉยีว สวีฮหูยินสัง่ให้คน 

ส่งอาหารมาหนึง่กล่อง เมือ่สองพ่ีน้องกินอาหารเสรจ็จงึพักผ่อนกัน ชัว่ครู่ 

ข้ารับใช้ก็มาแจ้งว่าเว่ยเหยี่ยนมาถึงแล้ว

เสี่ยวเฉียวมาส่งเฉียวฉือถึงหน้าประตูใหญ่

เว่ยเหย่ียนเปลี่ยนมาสวมเครื่องแต่งกายส�าหรับออกไปล่าสัตว์ 

น�าพาผู้ติดตามอีกสบิกว่าคนในชดุทะมดัทะแมงแบบเดยีวกันมาคอยอยู่แล้ว 

คนทั้งกลุ่มสวมอาภรณ์งามหรูขี่อาชาพ่วงพี แลดูสูงศักด์ิมั่งมีเหนือผู้ใด 

ครั้นเห็นเสี่ยวเฉียวพาเฉียวฉือออกมา เว่ยเหย่ียนก็เดินตรงมาต้อนรับ  

รบีสาวเท้าขึน้บนัไดมากล่าวกับเสีย่วเฉยีว "น้องสะใภ้วางใจได้ ข้ารบัรองว่า

จะคุ้มกันน้องชายเป็นอย่างดี และจะพาเขากลับมาก่อนฟ้ามืด"

เสี่ยวเฉียวกล่าวขอบคุณอีกฝ่าย มองส่งเฉียวฉือขึ้นหลังม้า ก่อนที่

เขาจะควบม้าเคียงข้างเว่ยเหยี่ยนมุ่งหน้าสู่นอกเมือง

ก่อนฟ้ามืดเฉียวฉือกลับมาจริงดังค�าของเว่ยเหย่ียน วันรุ่งข้ึนเขาก็

ตดิตามเว่ยเหย่ียนไปล่าสตัว์อกี คนทัง้กลุม่มาทีล่านล่าสัตว์บนเขาอว๋ีซาน 

ได้สัตว์มามากมายทีเดียว นอกจากล่าได้กวางขนาดกลางสองตัว ยังมี 

ไก่ภูเขากับกระต่ายป่าอีกนับไม่ถ้วน พริบตาช่วงกลางวันก็ผ่านพ้น 

ดวงตะวันคล้อยสู่ทิศประจิมทีละน้อย ขณะจะเรียกรวมพลกลับเข้าเมือง 

เว่ยเหย่ียนพลันมองเห็นกวางโตเต็มวัยท่ีตื่นตระหนกตัวหน่ึงว่ิงเตลิด 
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ออกมาจากป่าทึบเบื้องหน้า รูปร่างของมันล�่าสัน ส่วนท้องนูนเด่น ดูท่า 

จะเป็นแม่กวางที่ก�าลังอุ้มท้อง เขารีบพาดเกาทัณฑ์น้าวคันศร ยิงลูกธนู

ออกไปหนึง่ดอกถูกขาหลงัข้างหนึง่ของแม่กวางทีก่�าลงัว่ิงตะบงึอย่างแม่นย�า 

แม่กวางร้องโหยหวน ล้มกลิ้งไปกับพ้ืนก่อนจะตะเกียกตะกายยืนข้ึน  

ลากขาทีบ่าดเจบ็หลัง่เลอืดว่ิงกะโผลกกะเผลกต่อไปหมายจะหนเีอาชวิีตรอด

อย่างสุดก�าลัง ผู้ติดตามจึงพากันรุดตามไปจับตัวแม่กวางไว้

เว่ยเหย่ียนพลกิกายลงจากม้า หยิบถุงหนงัมาใบหนึง่แล้วชกัมดีสัน้

เล่มหนึ่งจากรองเท้าหุ้มข้อ ขณะเตรียมจะปาดคอแม่กวางแล้วรองเลือด

ใส่ถุงหนัง เฉียวฉือที่อยู่ด้านข้างเห็นแม่กวางร้องครวญครางจึงเอ่ยข้ึน

อย่างไม่อาจหักใจ "พี่เว่ย ปล่อยมันไปได้หรือไม่"

เว่ยเหยี่ยนหันหน้ามามองเขา

เหน็เหล่าผูติ้ดตามมองตนด้วยแววตาประหลาดใจเช่นกัน เฉยีวฉอื 

ก็อึดอัดจนใบหน้าแดงก�่า พูดจาอ้อมแอ้ม "เมื่อก่อนพี่สาวเคยสอนข้าว่า

ตอนล่าสตัว์หากพบแม่สตัว์ท่ีก�าลงัอุม้ท้องจงอย่าได้ท�าร้าย ข้าเหน็แม่กวาง

ตัวนี้ท้องโตดั่งกลอง คิดว่าคงใกล้ถึงก�าหนดคลอดแล้ว..."

บุรุษตัวโตเช่นเขาเมื่อต้องเอ่ยวาจาเย่ียงน้ีก็รู้สึกกระดากปากจริงๆ 

เขาพูดมาได้ครึ่งหนึ่งจึงชะงักไป

เว่ยเหย่ียนตะลึงชั่วอึดใจก่อนจะหัวเราะร่วน รีบเก็บมีดสั้นโยน 

ถุงหนังทิ้งไป สั่งให้ผู้ติดตามดึงลูกธนูออกจากขาของกวางแล้วหยิบยา

สมานแผลใส่ให้ หลงัจากปล่อยกวางไปแล้วเขาจงึตบบ่าเฉยีวฉอืท่ีหน้าแดง

จรดใบหูพลางเอ่ยปนยิ้ม "พี่สาวเจ้าพูดถูกยิ่งนัก ต่อไปข้าจะจดจ�าไว้"

เดมิทีเฉยีวฉอืกังวลใจอยู่ว่าเว่ยเหย่ียนจะหัวเราะเยาะตน ไม่นกึว่า 
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เขาจะเป็นคนตรงไปตรงมาถึงเพียงน้ี หนุ่มน้อยพลันโล่งอก รู้สึกใกล้ชิด

กับเขามากขึ้นอีกส่วน

คนท้ังกลุ่มขี่ม้ากลับจากเขาอว๋ีซานมุ่งสู่ทิศทางของก�าแพงเมือง  

เมือ่ใกล้จะไปถึงก็เหน็บนถนนหลวงสายหน่ึงทางทศิประจมิมกีลุม่คนขีม้่า

สิบกว่าตัวอาบแสงตะวันรอนควบใกล้เข้ามาเรื่อยๆ คนกลุ่มน้ันมุ่งหน้า 

ไปยังก�าแพงเมืองเช่นเดียวกัน สองฝ่ายก�าลังจะพบกันตรงปากทางแยก

ผูต้ดิตามท่ีมากับเว่ยเหย่ียนต่างมองออกแล้วว่ากลุม่คนทีค่วบใกล้

เข้ามาท่ามกลางอาทติย์อสัดงก็คอืกลุม่ของท่านโหวเว่ยเซ่าท่ีจากไปเมอืงจวั

เมื่อสองวันก่อน

ผู้ติดตามจึงพากันหยุดม้าที่ริมทาง ลงจากม้ามาคุกเข่าค�านับ

เว่ยเหย่ียนรัง้ม้าทว่าไม่ได้ลงมา เพียงลดเชือกบงัเหียนแล้วนัง่อยู่บน

หลังม้า มองพวกเว่ยเซ่าเคลื่อนจากไกลเข้ามาใกล้

เฉยีวฉอืไม่รูจ้กัเว่ยเซ่าจงึไม่ได้ลงจากม้ามารอต้อนรบั ทว่ากลบัเอา

อย่างเว่ยเหย่ียนหยุดม้าอยู่ริมทาง เพ่งมองกลุ่มคนที่อยู่ไม่ไกลนักและ

ก�าลงัควบตะบงึมาทางพวกตน เฉยีวฉอืเห็นบรุุษทีเ่ป็นผู้น�ายังคงหนุม่แน่น

ย่ิงนกั รปูโฉมองอาจหล่อเหลา สหีน้าเด็ดเดีย่วแน่วแน่ สองตามองตรงมา

เบื้องหน้า สายลมยามเย็นโชยไล้แขนเสื้อของเขาพัดพาให้ชายผ้าสะบัด

พลิ้วไหว แลดูสง่างามยิ่งนัก

เว่ยเซ่าควบม้าตรงมา รอจนระยะทางห่างจากจุดน้ีเพียงครึ่งหนึ่ง

ของระยะยิงธนู เว่ยเหย่ียนถึงค่อยกระตุ้นม้าข้ึนหน้าไปต้อนรับพร้อม 

เปล่งเสียงทักทาย "น้องรอง ช่างบังเอิญเสียจริง ข้าเพิ่งไปล่าสัตว์กลับมา

ก็พบเจ้าที่นี่พอดี!"
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เว่ยเซ่ามองเห็นกลุ่มของเว่ยเหย่ียนแต่แรกแล้ว ใบหน้าจึงประดับ

ด้วยรอยยิ้ม "วันนี้ล่าสัตว์เป็นอย่างไรเล่า"

"น้องรองดูเองสิ!"

เว่ยเหย่ียนหันไปด้านหลัง ชี้มือไปยังเหย่ือที่ห้อยอยู่ข้างตัวม้าของ

เหล่าผู้ติดตาม

เว่ยเซ่ามองปราดหนึ่งก่อนจะเอ่ยชื่นชม "ได้มามากมายดังคาด!"

เว่ยเหย่ียนย้ิมกล่าว "หากน้องรองว่างก็แวะมาที่เรือนข้าอีกสิ  

คราวก่อนพวกเราพ่ีน้องดื่มสุราหน�าใจย่ิงนัก หนนี้เอาของป่ามาเป็น

กับแกล้ม คงดื่มสุราเพลิดเพลินยิ่งกว่าเดิม!"

เว่ยเซ่าตอบรับ "ตรงใจข้าพอดีเลย!" ขณะเอ่ยวาจา สายตาของเขา

ก็เลื่อนไปยังเฉียวฉือที่อยู่เบื้องหลังเว่ยเหยี่ยนแล้ว

แรกเริ่มเฉียวฉือยังนั่งทึ่มทื่ออยู่บนหลังม้า ทว่าหลังจากรับฟังค�า

สนทนาระหว่างเว่ยเหย่ียนกับชายหนุม่ผูน้ี้ไปเพียงไม่ก่ีประโยค ต่อให้เขา

โง่งมเพียงใดก็เดาออกแล้วว่าผู้ท่ีมาน่าจะเป็นเยียนโหวเว่ยเซ่า...พ่ีเขย 

ที่เขาจับพลัดจับผลูได้มานั่นเอง ครั้นเห็นอีกฝ่ายมองมาที่ตน บนใบหน้า

แม้ยังประดับย้ิมจากการสนทนากับเว่ยเหย่ียน ทว่าแววตาที่มองมา 

กลับสัมผัสไม่ได้ถึงรอยย้ิมแม้แต่น้อย เฉียวฉือจึงรีบพลิกกายลงจากม้า

มายืนบนพื้นในทันที

เว่ยเหย่ียนหันหน้าไปตามสายตาของเว่ยเซ่าก่อนจะเอ่ยปนย้ิม  

"เขาก็คือน้องชายของน้องสะใภ้ คุณชายสกุลเฉียวแห่งเหย่ียนโจว น้อง

ภรรยาของเจ้าอย่างไรเล่า พอดีสองวันก่อนเจ้าไม่อยู่ในเมือง ข้าจึง 

รับค�าสั่งจากท่านยายให้แสดงไมตรีของผู้เป็นเจ้าบ้านเล็กน้อย พวกเรา
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เพิ่งล่าสัตว์กลับจากเขาอวี๋ซานเมื่อครู่นี้เอง"

ขณะทีเ่ว่ยเหย่ียนเอ่ยวาจา เฉยีวฉอืก็เห็นว่าพ่ีเขยยังมองตนอยู่ตลอด 

ท่าทีดูเฉยชาอยู่บ้าง หนุ่มน้อยจึงอดนึกถึงค�าก�าชับของพี่สาวไม่ได้ที่เคย

บอกเขาว่าพ่ีเขยแปลกแยกเก็บตัว ยามนี้ได้พบกันแล้วก็เห็นว่าเป็นจริง

เสียด้วย เขาจึงเปลี่ยนท่าทีมาเป็นระมัดระวังตัว เดินข้ึนหน้าไปสองก้าว

แล้วประสานมือคารวะเว่ยเซ่าพร้อมเรียกว่า "พี่เขย" จากนั้นก็ไม่มีค�าพูด

อื่นใดอีก ท�าเพียงยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงนั้น

เว่ยเซ่าเริ่มหัดน้าวคันศรยิงธนูตามบิดาตั้งแต่สี่ขวบ ฝีมือยิงธนู

แม่นย�าล�า้เลศิ ทัง้ฝึกฝนจนได้สายตาเหย่ียวท่ีเฉยีบคมเหนอืผู้ใด อนัทีจ่ริง

เมื่อครู่เขามองเห็นหนุ่มน้อยท่ีขี่ม้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับเว่ยเหย่ียนตั้งแต่

ไกลแล้ว เห็นรูปโฉมและเค้าโครงของท้ังค้ิวและตาที่คล้ายคลึงกับ 

เสี่ยวเฉียวก็เดาได้ทันทีว่าน่าจะเป็นเฉียวฉือน้องชายภรรยาของตน

ในความคิดของเว่ยเซ่า ส�าหรับการเดินทางขึ้นเหนือของคณะทูต

จากมณฑลเหย่ียนโจวครานี ้นอกจากเขาจะไม่เฝ้ารอเลยสกันิด ตรงกันข้าม

ยังรู้สึกเอือมระอาอยู่บ้างเสียด้วยซ�้า

เว้นก็แต่เสี่ยวเฉียวคนเดียว ในจิตใต้ส�านึกของเขาไม่ปรารถนา 

จะมีความเก่ียวพันอันใดแม้แต่น้อยกับคนสกุลเฉียวไม่ว่าจะใครทั้งสิ้น 

ทว่านีก็่เป็นเพียงความคิดเท่านัน้ ถึงอย่างไรแรกเร่ิมไม่ว่าจะเกิดจากค�าส่ัง

ของท่านย่าหรือเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากเขตแดนของเหย่ียนโจว 

เขาก็ได้แต่งกับบุตรีสกุลเฉียวแล้ว อีกท้ังพิธีมงคลในวันนั้นก็ไม่มีใคร 

ถืออาวุธมาพาดบนคอของเขาด้วย เวลาเพ่ิงจะผ่านไปไม่เท่าไร อย่างน้อย

ในตอนนี้ก็ยังไม่มีทางที่เขาจะขีดเส้นแบ่งกับสกุลเฉียวได้อย่างเด็ดขาด

Page_����������� 2.indd   62 25/4/2562 BE   15:42



63

เผิงไหลเค่อ

ดงัน้ันเมือ่หลายวันก่อนตอนท่ีคณะทตูจากเหย่ียนโจวใกล้จะถึงเมอืง 

อว๋ีหยาง ประจวบกับที่เมืองจัวส่งข่าวมาว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเล็กน้อย  

จ�าต้องให้เขาไปจัดการด้วยตนเอง เขาจึงจากไปท�าธุระที่รู้สึกว่าส�าคัญ 

ย่ิงกว่าได้อย่างสมเหตุสมผลและปราศจากแรงกดดันทางจิตใจใดๆ ท้ังส้ิน

คืนก่อนเดินทางยามที่เขาบอกข่าวนี้กับเส่ียวเฉียวในห้องหนังสือ 

อันท่ีจรงิใช่ว่าเขาจะไม่สงัเกตเห็นแววผดิหวังท่ีฉายวาบผ่านดวงตากระจ่าง

คู่งามของนาง

ทีจ่รงิในยามนัน้เขาเองก็ลงัเลใจ คดิอยู่ว่าจะชีแ้จงกับนางสกัสองสาม

ประโยคดีหรือไม่ ทว่าความลังเลนี้เพียงผุดขึ้นมาก็ผ่านเลยไปแล้ว

เขาไม่สนใจ และรู้สึกว่าไม่มีความจ�าเป็นเลยสักนิดที่จะต้องชี้แจง

อันใดต่อเสี่ยวเฉียวส�าหรับเหตุบังเอิญเช่นนี้

จากนั้นเขาก็เดินทางไปเมืองจัว ช่วงกลางวันของวันแรกทุกสิ่ง 

ยังคงเป็นปกติดี ทว่าไม่รู ้เพราะเหตุใดเมื่อหลับตาลงในยามราตรี  

ความผิดหวังซึ่งเผยออกมายามท่ีนางมองเขา กับท่าทางที่นางคลี่ย้ิม 

ให้เขาในตอนสุดท้าย ถึงได้เอาแต่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิด

ในหัวใจของเขาคล้ายว่างโหวงอยู่บ้าง ซ�้ายังนอนเดียวดายจน 

ยากจะหลับใหล

คนืต่อมาซึง่ก็คอืเมือ่คนืนี ้ในช่วงท่ียากจะข่มตาให้หลบัลงได้เขาจงึ

ลุกจากเตียงออกไปขี่ม้าที่ด้านนอกรอบหนึ่งตามล�าพัง รอจนกลับมา 

ในเวลาเทีย่งคืน ผลกัประตูเข้ามาก็เหน็ว่าบนเตยีงมหีญิงงามเพ่ิมมาอกีคน 

ทีแ่ท้เจ้าเมอืงจวัคนใหม่ซึง่เพ่ิงจะเล่ือนข้ึนรับต�าแหน่งได้ไม่ก่ีเดือน 'รู้ความ' 

ส่งนางเข้ามาในห้องด้วยตนเองหลังจากที่เว่ยเซ่าออกไปแล้ว
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เหตุที่เว่ยเซ่าในอดีตได้รับสมญานามว่า 'จอมอหังการน้อย' 

นอกจากพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมเฉียบขาดไม่อ่อนข้อให้ใครแล้ว ฝีมือ 

ในการพลิกสีหน้าได้เร็วย่ิงกว่าพลิกหน้าหนังสือก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง  

พอเข้าห้องมาชายหนุ่มก็จดจ้องหญิงงามที่ทอดร่างอยู่บนเตียงของตน 

ตาเขม็ง ไม่รู้ว่าหลอดลมถูกทิ่มต�าให้ระคายเคืองตรงที่ใด โทสะจึงระเบิด

ออกมาทนัตาเห็น เขาชกักระบีป่ระจ�ากายฟันฉบัสะบัน้เสาเตยีงในคราวเดยีว 

ส่งผลให้หลงัคาเตยีงพังครนืลงมาครึง่แถบ และท�าให้หญิงงามขวัญกระเจงิ

กรีดร้องเสียงลั่น ล้มลุกคลุกคลานหนีเตลิดออกไปโดยไม่รอช้า

วันน้ีพอเช้าตรูเ่ว่ยเซ่าก็สัง่ปลดเจ้าเมอืงทีป่ระจบผดิทีผ่ดิทางคนน้ัน

ทันที เร่งท�าธุระจนเสร็จแล้วก็ออกเดินทางรุดกลับเมืองอวี๋หยางทันที  

จวบจนอาทิตย์อัสดงในยามนี้จึงเพ่ิงมาถึง ไม่นึกว่าจะพบเจอน้องชาย 

ของภรรยาทีน่ีไ่ด้ เมือ่ครูเ่หน็แต่ไกลว่าเฉยีวฉอืขีม้่าเคยีงบ่าเคยีงไหล่มากับ

เว่ยเหย่ียน ท่าทางดูสนิทสนม สองคนสนทนาพาที ทว่ารอจนอีกฝ่าย 

มองเห็นเขา ท่าทีพลันกลับกลายเป็นห่างเหินทันตาเห็น

หลอดลมคล้ายถูกทิม่แทงให้ระคายเคืองอกีคร้ังโดยไร้สาเหต ุสีหน้า

เว่ยเซ่าจึงไม่อาจปั้นให้ชวนมองได้ เขาไม่ได้ลงจากม้า เพียงผงกศีรษะ 

ให้เฉียวฉือเล็กน้อยก่อนเอ่ยถาม "มาถึงเมื่อไรหรือ"

"เที่ยงเมื่อวานขอรับ" เฉียวฉือขานตอบ ในใจคิดว่าพี่สาวพูดไม่ผิด

จริงเสียด้วย พ่ีเขยผู้นี้วางตัวสูงส่ง เย่อหย่ิงแปลกแยกพิลึกคน ต่างจาก 

พ่ีเว่ยโดยสิน้เชงิ โชคดีท่ีได้พ่ีสาวก�าชบัไว้ก่อน ไม่เช่นน้ันหากตนไม่รู้ความ 

ยามนี้คงยั่วให้อีกฝ่ายไม่พอใจไปแล้ว

นกึถึงพ่ีสาวท่ีต้องใช้ชวีติร่วมกับบรุษุเช่นนีทุ้กวัน คาดว่าคงไม่ง่ายดาย
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เลยจริงๆ

ถึงอย่างไรเฉียวฉือก็ยังอายุน้อย ใบหน้าจึงเก็บง�าความคิดในใจ 

ไว้ไม่อยู่ ขณะมองดูเว่ยเซ่า สีหน้าเขาก็ยิ่งฉายความห่างเหิน

พ่ีเขยกับน้องภรรยาสองคนต่างไม่มีถ้อยค�าอื่นใดอีก เว่ยเซ่า 

หยุดชั่วอึดใจก็หันหน้าไปกล่าวกับเว่ยเหย่ียน "ฟ้าเย็นย�่าแล้ว พวกเราก็

เข้าเมืองพร้อมกันเถิด ค�า่น้ีข้าจะจดัเลีย้งต้อนรับเขา พ่ีชายก็มาด้วยกันส"ิ

เว่ยเหยี่ยนคลี่ยิ้มตอบรับ

เว่ยเซ่าช�าเลืองมองเฉียวฉือก่อนจะดึงเชือกบังเหียนกระตุ้นให้ม้า

ควบต่อไปเบ้ืองหน้า เว่ยเหย่ียนก็ควบตามไปด้วย เหล่าผู้ตดิตามจึงพากัน

ลกุจากพ้ืนขึน้ม้าควบตามหลงัไปเช่นกัน เฉยีวฉอืเห็นเช่นน้ีย่อมจะพลกิกาย

ขึ้นม้าควบตามไป เช่นนี้ผู้คนท้ังหมดจึงยกขบวนอันย่ิงใหญ่เกรียงไกร 

ตรงเข้าประตูเมืองมุ่งหน้าไปยังจวนสกุลเว่ย

ครั้นกลับถึงจวนและเข้าประตูมา เว่ยเซ่าก็ส่ังการให้จัดงานเล้ียง

รับรองแขก จากนั้นจึงเดินตรงไปยังเรือนประจิม

แรกเริม่ฝีเท้าของเขาเร่งรบีอย่างเห็นได้ชดั ทว่าพอเข้าสูล่านด้านใน

แล้วถึงค่อยกลับสู่จังหวะก้าวที่เป็นปกติ ทว่าสุดท้ายพอผลักประตูห้อง

ข้ามธรณีประตูแล้วก็ช้อนตามองไปเบื้องหน้า กลับไม่พบเห็นเส่ียวเฉียว

ออกมาต้อนรับเฉกเช่นทุกครั้ง ชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปอีกหลายก้าว  

รอจนเลิกม่านมุ้งออกก็ไม่พบตัวนางบนเตียงเช่นกัน

เขาหันหลังกลับก็เห็นหญิงรับใช้อาวุโสตามเข้ามาจึงซักถามทันที 

"เหตุใดนายหญิงถึงไม่อยู่"

หญิงรับใช้อาวุโสค้อมกายตอบ "วันนี้ที่วัดจินหลงมีงานบุญ ฮูหยิน
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ผู้เฒ่าพาฮูหยินกับนายหญิงออกไปตั้งแต่เช้ายังไม่กลับจวนเลยเจ้าค่ะ"

ฟ้าเพ่ิงจะมดื ในโถงข้างของจวนสกุลเว่ยก็สว่างไสวด้วยแสงไฟแล้ว 

สีม่มุจดุคบไฟโชติช่วง กลางโถงวางโต๊ะจดัเล้ียงทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าหนึง่ตวั 

ท่านโหวเว่ยเซ่าท่ีกลับจากเมืองจัวมาในยามเย็นก�าลังจัดเล้ียงรับรอง 

เฉียวฉือน้องภรรยากับหยางเฟิ่งทูตท่ีเดินทางมาจากแดนไกล นอกจาก

เว่ยเหย่ียนทีม่าร่วมรบัรองแขกด้วยก็ยังมพีวกของหลีเ่ตีย่นและเว่ยเหลียง

อีกจ�านวนหนึ่ง

เว่ยเซ่านั่งสง่าตรงต�าแหน่งประธาน ซ้ายมือคือเฉียวฉือ ถัดไปคือ

หยางเฟ่ิง เว่ยเหย่ียนอยู่ในต�าแหน่งขวามอืของเว่ยเซ่า ตรงข้ามกับเฉียวฉือ 

พวกหลีเ่ตีย่นและเว่ยเหลยีงทีม่าร่วมรบัรองแขกต่างน่ังประจ�าท่ีตามล�าดบั

อาวุโส แขกเหรื่อและเจ้าภาพต่างมาร่วมงานพร้อมหน้า อาหารบนโต๊ะ

มากมายหลายหลาก เนื้อสัตว์ทั้งวัว แพะ หมู และกวางล้วนมีครบครัน 

สาวใช้โฉมงามประคองสุรารสเลิศรินเติมให้แขกเหรื่ออย่างต่อเน่ือง  

เพ่ือเสรมิบรรยากาศในการด่ืมสรุายังมนัีกรบเปลอืยร่างท่อนบนอนัล�า่สนั

ใส่หน้ากากปีศาจร่ายร�าตามจังหวะกลอง โถงจัดเลี้ยงมิอาจบอกว่า 

ไม่หรูหราตระการตา สุราอาหารมิอาจบอกว่าไม่อิ่มหมีพีมัน

ทว่าบรรยากาศงานเลีย้งอนัพร้อมด้วยทุกสิง่อย่างน้ีกลบัชวนอดึอดั

อยู่บ้าง

ตอนเปิดงานหยางเฟ่ิงทตูจากมณฑลเหย่ียนโจวใช้สองมอืชจูอกสรุา

ขึ้นสูง ถ่ายทอดค�าขอบคุณที่เฉียวเยว่ียมีต่อเว่ยเซ่าอย่างพินอบพิเทา  

บอกว่าคราก่อนท่ีเว่ยเซ่าย่ืนมือเข้าช่วยเหลือราวกับเป็นผู้ช่วยชีวิตคน 

Page_����������� 2.indd   66 25/4/2562 BE   15:42



67

เผิงไหลเค่อ

ทีก่�าลงัถูกแขวนห้อยหัวให้รอดพ้นจากกองเพลงิ จงึขอคารวะในคณุธรรม

อันสูงส่งเทียมเมฆและขอส�านึกในบุญคุณมิเสื่อมคลาย ถ้อยค�าเช่น

เดียวกันนี้ถูกพูดออกมาไม่หยุดประดุจสายน�้าหลาก

อันที่จริงหากว่ากันตามเนื้อผ้าแล้ว เว่ยเซ่าจับมือกับหยางซิ่นบุกตี

สวีโจวช่วยคลายวงล้อมให้เหย่ียนโจวครานี้ เปรียบกับการช่วยชีวิตคน 

ที่ก�าลังถูกแขวนห้อยหัวให้รอดพ้นจากกองเพลิงก็ไม่นับว่าเกินจริง ทว่า

ถูกหยางเฟ่ิงพูดออกมาด้วยน�า้เสยีงเช่นน้ี ฟังแล้วกลบัคล้ายก�าลงัยกย่อง

เกินจริงเสียมากกว่า กลิ่นอายของการประจบสอพลอยิ่งเข้มข้นรุนแรง

เฉยีวฉอืรบัฟังจนหน้าแดงจรดใบหู เห็นเหล่าขนุนางบุน๋บูใ๊นปกครอง

ของเว่ยเซ่าล้วนมองมาที่เขากับหยางเฟิ่งเป็นตาเดียว รอบทิศเงียบกริบ

ไร้สรรพเสียง มีเพียงหยางเฟิ่งท่ีพร�่าพรรณนาไม่หยุดปาก เขาสังเกตว่า

ตอนที่หยางเฟิ่งเริ่มพูดถ้อยค�าเหล่าน้ี แววเอือมระอาก็ฉายชัดเจนอยู่ใน

ดวงตาของเว่ยเซ่าแล้ว เห็นชัดว่าอีกฝ่ายก�าลังอดทนข่มกลั้นอยู่ ขอร้อง 

ผู้อื่นมิสู้พ่ึงพาตนเอง...เฉียวฉืออดไม่ได้ท่ีจะนึกถึงค�าพูดของพ่ีสาวท่ีเอ่ย

กับเขายามพบหน้ากัน ความอับอายในใจของหนุ่มน้อยย่ิงเพ่ิมมากขึ้น 

เบื้องหน้าแม้เรียงรายด้วยสุราอาหารชั้นเลิศ แต่เขาไหนเลยยังจะมี

อารมณ์กินเลี้ยงได้อีก

กว่าจะรอจนหยางเฟิ่งกล่าวค�าขอบคุณจบได้นั้นมิใช่ง่ายๆ ทว่า 

เว่ยเซ่าเพียงชจูอกแค่พอเป็นพิธี ขานตอบเรยีบๆ ค�าเดยีวเท่าน้ัน บรรยากาศ

จงึพลนัประดักประเดิด เคราะห์ดีทีเ่ว่ยเหย่ียนออกหน้าพูดแก้สถานการณ์

จนผ่านไปด้วยดี งานเลี้ยงถึงด�าเนินต่อไปได้

ตั้งแต่ต้นจนจบนอกจากขานตอบค�าถามที่จ�าเป็นเพียงไม่ก่ีค�า  
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เฉียวฉือก็ไม่มีวาจาอื่นใดสักประโยค

เว่ยเซ่าเองก็รักษาสีหน้าเช่นเดิมโดยตลอด กล่าววาจาไม่มาก 

แต่อย่างใด

พ่ีเขยกับน้องภรรยาท�าตวัราวกับเป็นขวดน�า้เต้าสองใบซึง่ปิดปากสนทิ

เช่นเดียวกันโดยมิได้นัดแนะ ผู้อื่นท่ีมาร่วมรับรองแขกย่อมหมดอารมณ์

ครื้นเครงเป็นธรรมดา ทั้งหมดล้วนอาศัยเว่ยเหยี่ยนที่อยู่ด้านข้างคอยพูด

แสดงความเห็นสารพัดเรื่อง โดยมีพวกหลี่เต่ียนกับเว่ยเหลียงพูดเออออ

ตาม บรรยากาศของงานจึงยังไม่ถึงขั้นหมดสนุก

ทว่า...งานเลี้ยงยังคงเลิกราในไม่ช้าอยู่ดี

เว่ยเซ่ากลับมาถึงเรือนประจิมอีกคร้ัง เทียนไขในห้องนอนถูก 

ข้ารบัใช้จดุสว่างแต่แรกแล้ว ทว่าท่านย่ายังไม่ได้พาเสีย่วเฉยีวกลบัมาเลย

เว่ยเซ่าจึงเปลี่ยนทิศทางไปยังห้องหนังสือ นั่งลงหน้าโต๊ะหยิบ

หนังสือไม้ไผ่ม้วนที่ตนไม่ทันอ่านจบก่อนจะเดินทางไปเมืองจัววันน้ัน 

ขึ้นมากุมในฝ่ามือ อ่านจดจ่อได้เพียงครู่หนึ่งชายหนุ่มก็หันหน้ามองไป

นอกหน้าต่าง แล้ววางหนังสือไม้ไผ่ลงดังแปะ ลุกขึ้นสาวเท้าเดินฉิว 

มุ่งออกไป

ไหนๆ ไม่มีธุระอื่น อีกท้ังก็มืดค�่าแล้ว เขาจึงตัดสินใจจะไปรับ 

ท่านย่ากลับด้วยตนเอง

ทว่าเพ่ิงจะก้าวข้ามธรณีประตูห้องหนังสือเท่านั้น เขาก็ได้ยินเสียง

สนทนาของสตรแีว่วรางๆ มาจากปลายสดุของระเบยีงทางเดนิเบือ้งหน้า

ซึ่งทอดสู่ห้องนอน ในกลุ่มคนเหล่านั้นมีเสียงของชุนเหนียงแทรกปน 
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อยู่ด้วย

เว่ยเซ่าจึงถอยกลับมานั่งลงเช่นเดิมทันที รอจนพลิกอ่านหนังสือ

ไม้ไผ่ม้วนน้ันจนจบ แล้วม้วนเก็บเป็นระเบียบอีกคร้ังก่อนวางคืนที่เดิม 

ยามนี้ถึงค่อยลุกขึ้นเดินกลับไปที่ห้องนอน

เสี่ยวเฉียวติดตามสวีฮูหยินมาถึงวัดจินหลงทางเหนือของเมือง

ตั้งแต่เช้า

เกิดมาในกลียุค ทั้งศาสนาพุทธและเต๋า ตลอดจนความเชื่อเรื่อง 

คณุไสยและเทพเซยีนกลบัเจรญิเฟ่ืองฟูอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน งานบญุ

ของวดัจนิหลงด�าเนนิมาต้ังแต่เช้าจรดเย็น ผูศ้รทัธาท้ังชายหญิงต่างรบัฟัง

ธรรมเทศนาด้วยความเคารพเลือ่มใส ตลอดท้ังวันได้พักเท่ียงเพียงช่วงสัน้ๆ 

มาถึงยามน้ีอย่าว่าแต่จูซื่อท่ีใจไม่อยู่ท่ีน่ีต้ังแต่แรกเลย กระทั่งเส่ียวเฉียว

ก็ยังรู้สึกยากจะทนต่อไปได้แล้ว

สาวน้อยลอบมองสวีฮูหยินที่อยู ่ข ้างกาย พบว่าอีกฝ่ายยังคง 

ใจจดจ่อ อย่างน้อยสีหน้าก็มองไม่ออกถึงแววเหนื่อยล้าอันใดสักนิด

รอจนงานบุญยุติลง สวีฮูหยินถวายน�้ามันหอมเสร็จแล้ว และได ้

ไต้ซือน้อมส่งออกมา พวกนางหลายคนถึงค่อยออกเดินทางกลับมายัง 

จวนสกุลเว่ย

อยู่เบื้องนอกมาตลอดทั้งวัน เสี่ยวเฉียวเพ่ิงจะถอดเสื้อนอกออก  

นั่งล้างหน้าลบเครื่องประทินโฉมที่โต๊ะเครื่องแป้งเสร็จ ขณะก�าลัง 

คลายมวยผมอยู่นั้น ประตูที่อยู่เบื้องหลังก็ถูกผลักเปิด นางหันหน้าไป 

ก็เห็นเว่ยเซ่าเดินเข้ามาแล้ว
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สาวน้อยไม่ได้เผยสหีน้าอืน่ใด และเนือ่งจากมวยผมเพ่ิงคลายออก

ได้เพียงครึ่งเดียวนางจึงไม่ได้ลุกขึ้น ท�าเพียงคล่ีย้ิมให้เขาเล็กน้อย  

ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสียงเช่นในยามปกติ "ท่านพ่ีกลับมาแล้วหรือ  

รอประเดี๋ยวข้าค่อยไปปรนนิบัติท่านผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า"

เว่ยเซ่าเดินตรงมาหยุดยืนเบื้องหลังนางห่างออกไปเพียงไม่ก่ีก้าว 

สายตาทอดมองดวงหน้างามซึ่งสะท้อนอยู่ในคันฉ่องส�าริด ก่อนจะ 

โบกมือสั่ง สาวใช้หลายคนที่รายล้อมอยู่รอบเสี่ยวเฉียวต่างรีบยืนตรง  

หันมาค้อมกายให้เว่ยเซ่าแล้วออกจากประตูห้องไป

เว่ยเซ่าเดินมาน่ังคุกเข่าเบื้องหลังเสี่ยวเฉียว เขาช่วยดึงปิ่นทอง 

ทีเ่สยีบตรงึอยู่ในมวยผมของนางออก เรอืนผมด�าเงาทัง้ศรีษะก็พลนัท้ิงตวั

ลงมาดุจธารน�้าตก ฝ่ามืออีกข้างของเขาแบออกรองรับ กุมเส้นผมที ่

ลื่นเย็นปอยหนึ่งไว้ในฝ่ามือแล้วค่อยๆ นวดคลึงไปมา

เว่ยเซ่ารูปร่างสูงใหญ่ แม้ผู้หน่ึงน่ังหน้าผู้หน่ึงน่ังหลังอยู่ด้วยกัน 

ในลักษณะเช่นนี้แล้ว เขาก็ยังสูงกว่านางเกินครึ่งศีรษะ

เสี่ยวเฉียวไม่ได้หันกายและไม่ได้ขยับตัว เพียงมองดูเงาสะท้อน 

ของชายหนุ่มในคันฉ่องส�าริดซึ่งนั่งอยู่ที่เบื้องหลังนาง

ผิวคันฉ่องส�าริดขัดจนเรียบใสประดุจน�้า สะท้อนใบหน้าสองดวง 

ทีซ้่อนกันหนึง่หน้าหนึง่หลงัอย่างชดัเจน กระทัง่ขนคิว้แต่ละเส้นบนคิว้คม

ของเขาก็ยังเห็นชัดถนัดตา

เว่ยเซ่าส่งเส้นผมในฝ่ามือปอยนั้นมาถึงใต้ปลายจมูกแล้วสูดดม

อย่างลึกล�้า จากนั้นจึงแนบริมฝีปากข้างหูนางพร้อมเอ่ยกระซิบ "เมื่อเย็น

ข้าเพิ่งจะกลับมาถึงก็จัดงานเลี้ยงในจวนต้อนรับน้องชายของเจ้าทันที"
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เสี่ยวเฉียวหลุบตาลง ขานดังอืมเบาๆ "ข้ารู้ตั้งแต่กลับมาแล้ว"

เว่ยเซ่าย่ืนมอืจบัสองข้างของเอวท่ีอ้อนแอ้นไว้แล้วยกนางข้ึนทัง้ร่าง

เฉกเช่นอุ้มเด็กน้อยให้หันเปลี่ยนทิศทางมาเผชิญหน้ากับเขา ชายหนุ่ม 

ก้มหน้าลงจรดริมฝีปากบนหน้าผากที่ขาวพิสุทธ์ิดุจแสงจันทร์ จากน้ัน

เคลื่อนไล้ลงมาอย่างแช่มช้า

รมิฝีปากของเขาแห้งนดิๆ เมือ่แตะสมัผสัถูกพวงแก้มเนยีนนุ่มท่ีเพ่ิง

ชโลมด้วยน�้าของเสี่ยวเฉียวจึงท�าให้นางรู้สึกได้ถึงความหยาบเล็กน้อย

ดุจดังเม็ดทราย

ภายหลังก็กุมสองแขนเรียวมาวางพาดบนบ่ากว้างของตน เว่ยเซ่า

เพ่งพิศดวงตาของสาวน้อยพลางสั่งให้นางโอบรั้งล�าคอของเขาไว้แน่นๆ

แพขนตาของเสี่ยวเฉียวสะท้านไหว อดไม่ได้ที่จะพริ้มตาลง

และแล้วร่างของนางก็เบาโหวงเมื่อถูกเขาอุ้มลอยขึ้นกลางอากาศ

อันท่ีจรงิท้ังสองเพ่ิงแยกจากกันเพียงสองราตรเีท่าน้ัน ทว่าเสีย่วเฉยีว

กลบัสมัผสัได้ถึงความเร่าร้อนของเขาราวกบัมไิด้แตะต้องนางเนิน่นานแล้ว

เพียงแต่มีสิ่งท่ีผิดแผกไปเมื่อเปรียบกับวิธีการอันรวบรัดชัดเจน 

เช่นทีเ่มือ่ก่อนเขาเคยชนิ ราวกับว่าค�า่คืนน้ีเขามเีจตนาคล้ายเอาอกเอาใจ

นางอยู่บ้าง แม้สาวน้อยยังคงสมัผสัได้ถึงความร้อนรุม่ของเขา ทว่าเขากลบั

มไิด้หกัหาญจะเป็นหน่ึงเดียวกับนางอย่างเอาแต่ใจทนัทีทีเ่ริม่ต้น หากแต่

รอคอยแล้วค่อยๆ เล้าโลมจนกระทั่งนางดวงหน้าแดงซ่าน ลมหายใจ 

ปนเสียงหอบรัญจวนแล้วถึงค่อยครอบครองนาง

ตลอดขั้นตอนเหล่าน้ีเส่ียวเฉียวหลับตาพริ้มเป็นส่วนใหญ่ ห้วง 

ความคดิแม้จะมึนงงอยู่บ้าง ทว่าท้ังสรรพางค์กายรู้สึกสบายผ่อนคลาย
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ยิ่งนัก

ถึงกับกล่าวได้ว่านับแต่มสีมัพันธ์เป็นสามภีรรยากับเขาอย่างแท้จรงิ 

นี่จึงเป็นครั้งที่นางรู้สึกดีที่สุด

"เมื่อครู่สุขใจหรือไม่"

หลังเมฆเพ่ิงหยุดเคลื่อน พิรุณเพ่ิงหยุดพร่างพรม เว่ยเซ่ายังคง 

โอบกอดเสี่ยวเฉียวเอาไว้ แล้วกระซิบถามชิดริมหูพลางคลอเคลียนาง 

ที่อยู่บนหมอน

สาวน้อยเหนื่อยหน่ายไม่ค่อยอยากขยับเขย้ือนกายนักจึงหลับตา

โดยมิได้แยแสเขา ทว่าถัดจากนั้นนางกลับรู้สึกเจ็บแปลบตรงเน้ืออิ่ม 

ที่สะโพก ที่แท้ก็ถูกฝ่ามือใหญ่ของเว่ยเซ่าบีบแรงๆ ตรงนั้นเข้าทีหนึ่ง

นางเบิกตาขึ้นทันใด เห็นเขาก�าลังจับจ้องนางอยู่จึงอดไม่ได้ท่ีจะ 

ขบริมฝีปาก อ้อมแอ้มขานรับอืมๆ สองค�าอย่างคลุมเครือ

เว่ยเซ่าพลันคลี่ย้ิมกริ่มทันตา เผยสีหน้ากระหย่ิมได้ใจนิดๆ แล้ว 

โอบกระชับร่างนุ่มไว้ในอ้อมอกครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยข้ึนด้วยน�้าเสียงอัน 

เรียบเฉย "น้องชายเจ้าดูเหมือนจะมีอคติกับข้า"

เสี่ยวเฉียวชะงักกึกพลางสังเกตสีหน้าของเว่ยเซ่า

สหีน้าของเขาสงบราบเรยีบย่ิง ราวกับเพ่ิงนกึข้ึนได้จงึเปรยประโยคน้ี

กับนางเท่าน้ัน มองไม่ออกถึงอารมณ์อ่ืนใด อีกท้ังค�าพูดอันเรียบง่าย 

เช่นนี้เพียงประโยคเดียวก็ท�าให้นางคิดไม่ตกจริงๆ ถึงจุดประสงค์ที่เขา 

เอ่ยขึ้นมา นางจึงได้แต่เอ่ยถาม "น้องชายข้าบกพร่องมารยาท ล่วงเกิน

ท่านพี่เข้าใช่หรือไม่"

เว่ยเซ่านิ่งชั่วอึดใจก่อนตอบ "เปล่า"
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เสี่ยวเฉียวโล่งใจขึ้นเล็กน้อย "ในเมื่อไม่ได้ล่วงเกิน ไยท่านพ่ีจึง 

กล่าวว่าเขามีอคติต่อท่านเล่า"

เว่ยเซ่าไม่พูดจา

เสี่ยวเฉียวไม่ค่อยเข้าใจว่าเว่ยเซ่าหมายความเช่นไรกันแน่ นางจึง

พยายามขบคดิก่อนจะลองชีแ้จงด ู "น้องชายข้าจะมอีคตต่ิอท่านได้อย่างไร

กัน นี่เป็นเพราะปกติเขาซุกซนทั้งยังทึ่มทื่อ ข้ากลัวว่าเขาอยู่ที่นี่จะท�าตัว

ไม่เหมาะสมจนเป็นท่ีขบขนัของผูอ้ืน่ จงึก�าชบัเขาเป็นพิเศษว่าต้องเคร่งครดั

มารยาทในทกุเรือ่ง ย่ิงไม่อาจพูดเพ้อเจ้ออย่างไม่ยัง้ปากเช่นยามท่ีอยู่บ้าน 

ต้องมีท่าทางเป็นผู้ใหญ่อยู่ทุกเมื่อ เขาเชื่อฟังค�าก�าชับของข้า อยู่ต่อหน้า

ท่านคงระมัดระวังตัวขึ้นหลายส่วน ถึงได้ท�าให้ท่านเข้าใจผิดกระมัง"

ฟังจบเว่ยเซ่ามองนางแล้วท�าเพียงคล่ีย้ิม ดูเหมือนจะปล่อยผ่าน

หัวข้อสนทนาน้ีไปแล้ว เขาเปลี่ยนมายกมือม้วนพันเส้นผมยาวของนาง

กับนิ้วมือ ม้วนเล่นอยู่ชั่วครู่ก็คล้ายนึกอะไรได้อีกจึงเอ่ยข้ึน "เกาป๋อไห ่

ผู้นั้นจากไปหรือยัง"

แก้มข้างหน่ึงของเสีย่วเฉยีวซบแนบอยูกั่บแผงอกแกร่งขณะพร้ิมตา

ตอบ "จากไปตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนแล้ว ตอนนั้นเคยมากล่าวอ�าลาถึงที ่

จวน ท่านย่ายังให้เขาเข้าพบด้วย"

เว่ยเซ่าแค่นเสยีงดงัฮ ึ"แล้วเจ้าตอบรบัให้เขาเป็นผูน้�าทางพาไปชม

อักษรสลักบนผาที่เมืองฮั่นจงในวันหลังด้วยหรือไม่"

เสี่ยวเฉียวถูกวาจาอันไร้ที่มาของเขาท�าตะลึงงัน นึกอยู่ครู่ใหญ่ 

กว่าจะนึกท่ีมาออก ดูเหมือนวันนั้นเกาเหิงจะเคยพูดประโยคหน่ึง 

ขณะสนทนาสัพเพเหระกับนางในวิหารเจ้าแม่หวังหมู่ ยามนั้นเว่ยเซ่า 
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มาถึงพอดี คงจะถูกเขาได้ยินเข้า ผ่านไปเน่ินนานแล้วเขายังอุตส่าห์ 

จดจ�าได้อกี สาวน้อยอดไม่ได้ท่ีจะรูส้กึขบขนัอยู่บ้าง "วันน้ันเพียงแต่พูดไป

เรื่อยเปื่อย ท่านยังจริงจังอีกหรือ"

ชายหนุ่มไล้ฝ่ามือช้าๆ ไปบนเรือนร่างอันเรียบลื่นดุจต่วนไหม 

ของภรรยาซึ่งยังคงมิได้สวมอาภรณ์กลับคืน พลางประชิดใบหน้ามาเอ่ย

ที่ข้างหูนาง "อักษรสลักบนผาที่อวิ๋นเหมินเมืองฮั่นจงน้ันเขียนข้ึนใน

ราชวงศ์ก่อน ไม่ธรรมดาเลยจรงิๆ ทว่าน่าเสยีดายท่ีบดันีเ้มอืงฮัน่จงยังอยู่ 

ในมือของเยวี่ยเจิ้งกง หากเจ้าอยากชื่นชมจริงๆ รอไว้วันหน้าข้ายึดฮั่นจง

ได้เมือ่ไรจะสกัดอกัษรทีอ่ยูบ่นผาทัง้แถบแล้วขนย้ายกลบัจวนมาให้เจ้าดู

จนกว่าจะพอใจ"

เสี่ยวเฉียวหลุดเสียงหัวเราะพรืด ย่ืนมือหยิกแขนเขาทีหนึ่ง "ผู้ใด

ต้องการให้ท่านเผาพิณต้มกระเรยีน* ท�าเรือ่งบ่อนท�าลายสิง่ดงีามเย่ียงน้ัน

กันเล่า! หากข้าอยากดูจริงๆ วันหน้าก็จะไปดูด้วยตนเอง!"

เว่ยเซ่าเลกิคิว้ "เจ้านกึว่าข้าเป็นแค่นักรบทีรู่จ้กัแต่ฆ่าแกงหรอือย่างไร 

ข้าเริม่เล่าเรียนต้ังแต่ห้าขวบ พอเจด็ขวบก็หดัวาดภาพแล้ว ตอนน้ันข้ากับ

พ่ีเว่ยเหย่ียนกราบท่านเมิ่งผู้เคยเป็นบัณฑิตเอกแห่งไท่เสวียถึงยี่สิบปี 

เป็นอาจารย์ 'เมิ่งแดนเหนือช�านาญภาพวาด จางแดนใต้สันทัดอักษร' 

ชนชั้นเช่นเกาเหิงไหนเลยจะเทียบเทียมกับท่านเมิ่งและท่านจางได้  

เจ้าน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงของเมิ่งแดนเหนือบ้างกระมัง"

เสีย่วเฉยีวกลัน้หวัเราะ เอ่ยด้วยสหีน้าจริงจงั "เป็นข้าเองทีเ่สยีมารยาท 

ที่แท้ท่านก็เป็นคนประเภทคมในฝัก หากรู้เช่นนี้แต่แรก ภาพฝาผนัง 

* เผาพิณต้มกระเรียน เป็นส�านวนเปรียบถึงการท�าลายสิ่งของสวยงาม ท�าให้เสียของ เหมือนกับการน�าพิณ
ไปเผาเป็นฟืนเพื่อต้มนกกระเรียนน�ามากิน
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ที่วิหารเจ้าแม่หวังหมู่ก็น่าจะรบกวนท่านโหวให้ไปวาดด้วยตนเองแล้ว  

ไม่แน่อาจเป็นท่ีเลื่องลือไปจนถึงชนรุ่นหลัง สร้างช่ือให้กับนักวาดภาพ 

ก็เป็นได้!"

เว่ยเซ่าเอ่ยปนย้ิม "เจ้านึกว่าข้าก�าลังหลอกเจ้ากระมัง ข้าหัดอยู่ 

สองสามปี รู้สึกไม่ค่อยน่าสนใจจึงหยุดเรียนไปก่อน พ่ีเว่ยเหย่ียนเรียน 

นานกว่าข้า วาดภาพคนได้ยอดเย่ียมเชียวล่ะ เพียงแต่ยามน้ีมีน้อยคน 

ที่จะรู้เท่านั้นเอง ในห้องหนังสือของข้ายังเก็บผลงานหลายภาพท่ีข้า 

ฝึกวาดในตอนนั้นอยู่ หากเจ้าไม่เชื่อ ข้าจะหยิบมาให้เจ้าดู"

เส่ียวเฉียวผลักไสเขาไม่หยุดมือ "ดีสิ ท่านไปหยิบมาเลย ให้ข้า 

ได้ยลฝีมือวาดภาพอันล�้าเลิศในอดีตของท่านโหวดูสักหน่อย" นาง 

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เอ่ยเร่งรัดไม่ขาดปาก

นี่เป็นครั้งแรกที่เว่ยเซ่าเห็นนางเผยอาการร่าเริงเช่นน้ีต่อหน้าเขา 

ความงามสดใสในคิ้วตายากจะใช้น�้าหมึกวาดออกมาได้ คร้ันถูกนาง 

ผลักหัวไหล่ กระดูกก็คล้ายด่ังเบาลงสองต�าลึง ไหนเลยยังจะอดกล้ัน 

ต่อการย่ัวยุได้ไหว เว่ยเซ่ารีบพลิกกายกระโดดจากเตียงลงพ้ืน สวมเสื้อ

พลางกล่าว "รอประเดีย๋ว ข้าจะไปหยิบมาให้เจ้าด!ู ไม่ใช่ข้ายกยอตนเองนะ 

ตอนน้ันท่านเมิ่งยังชมว่าข้ามีพรสวรรค์ แต่ข้าไม่อดทนเรียนเองถึงได ้

เลิกล้มไปก่อน! แม้ตอนนี้ข้าไม่อาจจับพู่กันวาดภาพได้ แต่เรื่องดูอักษร

หรือภาพวาดว่าดีหรือแย่ยังสามารถจ�าแนกได้อยู่!"

เสีย่วเฉยีวฟุบร่างบนหมอน สองมอืกุมเป็นหมดัหนนุรองปลายคาง 

ย้ิมละไมมองดูเขาคลมุเสือ้ตัวในอย่างลวกๆ รบีร้อนออกจากประตหู้องไป 

สาวน้อยอยู่บนเตียงตามล�าพัง นึกถึงสีหน้าของเว่ยเซ่าท่ีเมื่อครู่ยกหาง
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ตนเองว่ารู ้จักอักษรภาพวาดก็ย่ิงรู ้สึกขบขัน นางพลิกตัวหนึ่งตลบ  

ดึงผ้าห่มขึ้นปิดหน้า หัวเราะคิกคักอยู่คนเดียว

เสี่ยวเฉียวรออยู่ครู่หน่ึง คิดว่าเว่ยเซ่าน่าจะหยิบภาพกลับมาแล้ว 

ทว่ายังไม่เห็นเขากลบัมาเสยีทีจงึชกัเริม่สงสยั ขณะคดิจะไปดเูองสกัหน่อย

ว่าเขาท�าอนัใดอยู่กันแน่ นางก็ได้ยินเสยีงฝีเท้าดงัข้ึนท่ีหน้าประต ู เม่ือแรก

นึกว่าเป็นเว่ยเซ่า ครั้นฟังดูอีกครั้งกลับไม่ใช่ จากน้ันประตูก็ถูกผลักเปิด 

เห็นหญิงรบัใช้อาวุโสผูห้น่ึงเดินเข้ามาค้อมกายแจ้งว่านายท่านให้มาเชญิ

นางไปที่ห้องหนังสือด้วยตนเอง

เมื่อเสี่ยวเฉียวสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็หันหน้าเข้าหาคันฉ่อง  

สางเรือนผมท่ีแผ่สยายด้วยน้ิวมือเพียงลวกๆ ก่อนจะใช้แถบผ้าผูกไว้

หลวมๆ ให้ผมทิ้งตัวอยู่หลังศีรษะ

เสี่ยวเฉียวเดินออกมาแล้วมุ่งหน้าไปยังห้องหนังสือทันที พอมา 

ถึงหน้าประตูที่งับไว้ก็ผลักเปิดเข้าไป เห็นเว่ยเซ่ายืนหันหลังให้นาง 

อยู่หน้าชั้นวางของตรงผนังทิศตะวันตกจึงย้ิมกล่าว "มิใช่ท่านบอกว่า 

จะหยิบภาพมาให้ข้าดูหรอกหรือ ไยกลายเป็นให้ข้า..."

เว่ยเซ่าหันหน้ามาช้าๆ เสี่ยวเฉียวตะลึงงันเล็กน้อย รอยย้ิมบน 

ดวงหน้าแข็งค้าง

นางมองเห็นใบหน้าอันเย็นชาของเขา สายตาทั้งคู่ที่ทอดมามอง 

ไม่ออกแม้เพียงเศษเสีย้วของความละมนุละไม ต่างจากท่าทีในห้องนอน

เมื่อครู่ก่อนราวกับคนละคน เหมือนจู่ๆ ถูกสับเปลี่ยนใบหน้าก็ไม่ปาน

เสี่ยวเฉียวลังเลเล็กน้อย เก็บซ่อนรอยย้ิมบนใบหน้า สุดท้ายยังคง

ก้าวข้ามธรณีประตูห้องหนังสือเข้าไป เดินไปหาเขาหลายก้าวแล้วถาม
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หยั่งเชิง "เมื่อครู่ท่านพี่เรียกข้ามาหรือ"

เว่ยเซ่ามองนางอยู่ชัว่ครูก่่อนจะเอ่ยเสยีงเยียบเย็น "เจ้าเคยแตะต้อง

กล่องใบนี้ของข้าหรือไม่"

เสี่ยวเฉียวช�าเลืองมองไปที่ช่องลิ้นชัก

เขาก�าลงัหมายถึงเรือ่งเมือ่หลายวันก่อนตอนทีจ่ะไปเมอืงจวัแล้วลมื

น�าหนังสือไม้ไผ่ม้วนหนึ่งไปด้วยจึงส่งคนย้อนมาเอากระมัง ตอนนั้นนาง

เข้ามาในห้องหนังสือแล้วยั้งใจไม่อยู่เคยหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมาดูจริงๆ

นางจ�าได้ว่าตนเองวางคืนเช่นเดิมแล้ว กลับไม่นึกเลยว่าเช่นนี้เขา 

ก็ยังมองร่องรอยออกว่ากล่องเคยถูกขยับ ในใจสาวน้อยพลนัส�านึกเสียใจ

สุดแสน เสียใจที่วันนั้นตนไม่น่าเพิกเฉยต่อค�าเตือนตั้งแต่แรกของเขา  

ผลสุดท้ายตอนนี้จึงกลายเป็นการหาเรื่องใส่ตัว

เสี่ยวเฉียวหลุบตาลง กล่าวเสียงแผ่ว "เป็นความผิดของข้าจริงๆ  

วันที่ท่านส่งคนกลับมาเอาหนังสือไม้ไผ่ ตอนข้าเข้ามามองเห็นกล่อง 

โดยบังเอิญ ด้วยความใคร่รู้ชั่วขณะจึงหยิบขึ้นมาหนหนึ่ง..."

นางรู้สึกละอายใจต่อการกระท�าของตนยิ่งนัก ดวงหน้าจึงร้อนผ่าว 

นิดๆ

"แต่...ท่านวางใจได้ ข้าไม่เคยเปิดกล่องแม้แต่น้อย..." นางสดูหายใจ

เข้าก่อนจะเอ่ยเสริม

"เกรงว่าเจ้าคงเปิดไม่ออกมากกว่ากระมัง" เว่ยเซ่าตัดบทนางอย่าง

เย็นชา

เสีย่วเฉียวตะลงึงันก่อนจะเงยหน้าขึน้มองเขา เหน็แววตาของอีกฝ่าย

เย็นเฉียบดุจน�้าแข็ง คล้ายซ่อนแววรังเกียจอยู่ในนั้นด้วยรางๆ

Page_����������� 2.indd   77 25/4/2562 BE   15:42



78

ปรปักษ์จ�ำนน 2

เสี่ยวเฉียวไม่ได้เห็นเขาเผยแววตาเช่นนี้กับนางมาพักใหญ่แล้ว  

ย่ิงไปกว่านั้นชั่วครู่ก่อนทั้งสองยังพูดคุยหวานชื่นกันอยู่ด้วยซ�้า จู่ๆ ท่าที

ของเขาก็กลบักลายเป็นเช่นในอดตี นางไม่ได้เตรยีมใจไว้สกันดิจงึตะลงึงนั

อย่างไม่อาจควบคุม ได้แต่นิง่มองเขาอยู่เช่นน้ัน ชัว่ครู่หลังจากครองสตไิด้ 

สายตาของนางก็ทอดมองไปยังกล่องใบน้ันถึงค่อยพบว่าบนสลักท่ีเป็น

ตารางเก้าช่องเกิดรอยขูดขีดเด่นชัดเพ่ิมขึ้นมาหลายเส้น คล้ายถูกใคร 

ใช้เครื่องมือจ�าพวกใบมีดฝืนงัดเปิดด้วยก�าลัง ทว่าเพราะเปิดไม่ออก 

ถึงได้เลิกล้มไป

เสี่ยวเฉียวตระหนกวูบ รีบเอ่ยชี้แจงในทันที "ข้ายอมรับว่าตอนนั้น

ขยับกล่องใบนี้จริง แต่ไม่ทันไรก็วางคืนท่ีเดิมแล้ว ข้าไม่เคยแตะต้อง 

สลักตารางเก้าช่องนี้แน่นอน ยิ่งไม่เคยคิดอยากท�าลายสลัก!"

เว่ยเซ่าเอ่ยเสียงเย็นยะเยียบ "ในห้องหนังสือของข้านอกจากเจ้า 

ยังจะมีผู้ใดเข้าออกได้ตามใจอีก ข้าจ�าได้ว่าวันแรกที่เจ้ามาถึงจวน ข้าก็

เคยบอกเจ้าแล้วว่าอย่าได้แตะต้องของสิง่นี!้ เหตใุดเจ้ายังท�าอกี เหน็ทข้ีา

จะใจดีกับเจ้ามากเกินไปแล้ว!"

เสี่ยวเฉียวกล่าวพร้อมสีหน้าที่เริ่มเปล่ียนเป็นซีดขาว "ข้าไม่ดีเอง  

ไม่ควรเพิกเฉยต่อค�าเตือนของท่านไปแตะต้องกล่อง ข้ารู้ตัวว่าผิด แต่ข้า

ยังยืนยันประโยคเดิม ตอนนัน้ข้าแค่หยิบขึน้มาแล้วก็รีบวางคนื ส่วนสลัก 

ถูกใครท�าจนอยู่ในสภาพเช่นนี้ข้าไม่รู้จริงๆ"

เว่ยเซ่าจับจ้องนางพร้อมหัวคิ้วที่ขมวดแน่น จากนั้นก็เดินผ่าน 

ข้างกายนางไปผลกัประตเูปิดแล้วก้าวออกจากห้องหนังสอืโดยไม่เหลยีวหลงั

รอจนเสียงฝีเท้าของเขาค่อยๆ เคลื่อนไกลจนเงียบหายจากการ
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ได้ยินแล้ว เสีย่วเฉยีวถึงหนัหลงัไปช้าๆ เหน็ประตสูองบานของห้องหนังสือ

เปิดอ้ากว้าง สแีห่งรตัติกาลเบ้ืองนอกมดืวังเวง หน้าประตูเวิง้ว้างว่างเปล่า 

บนพื้นมีเพียงเงาอันมืดหม่นที่แสงเทียนทาบทอออกมา

หัวใจของเสี่ยวเฉียวเต้นรัวไม่น้อย แผ่นหลังหลั่งเหงื่อเย็นชั้นบางๆ 

สองขาราวกับอ่อนปวกเปียกสิน้แรงจะยืนอยู่บ้าง สดุท้ายนางจงึพยุงกาย

กับชั้นวางของ ค่อยๆ น่ังลงบนตั่งตัวหน่ึงท่ีอยู่ใกล้เคียง เหม่อลอย 

อยู่เพียงล�าพัง

ผ่านไปสกัพักเสยีงฝีเท้าระลอกหน่ึงก็ดงัข้ึน มคีนก้าวข้ามธรณีประตู

เข้ามาอย่างรวดเร็ว

เสี่ยวเฉียวหันหน้าไปก็เห็นชุนเหนียงเดินเข้ามาแล้ว

ชนุเหนียงเดินตรงมาถึงเบือ้งหน้าเสีย่วเฉยีวแล้วนัง่ยองลง ประคอง

สองแขนของสาวน้อยพร้อมเผยสหีน้าเป็นกังวล "เกิดเรือ่งอนัใดข้ึนเจ้าคะ 

เดิมทียังดีอยู่แท้ๆ เมื่อครู่นายท่านกลับไปที่ห้อง บ่าวเห็นสีหน้าของเขา

ไม่สู้ดี สวมเสื้อผ้าเสร็จก็เดินออกไปไม่พูดสักครึ่งประโยค นายหญิงก็นั่ง

อยู่ที่นี่คนเดียว ที่แท้เกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่"

นางกุมมือเสี่ยวเฉียวแล้วอุทานด้วยความตระหนก

"ไยมอืของท่านเย็นเฉยีบเพียงนีเ้ล่า รบีตามบ่าวกลบัห้องเรว็เจ้าค่ะ!"

เส่ียวเฉยีวสงบใจได้แล้วจงึชกัมอืตนเองออก ยืนข้ึนกล่าวด้วยสีหน้า

เป็นปกติ "ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอก แค่เข้าใจผิดเล็กน้อยเท่านั้น"

ชุนเหนียงเป็นคนสนิทของตน เสี่ยวเฉียวย่อมไม่ปิดบังอีกฝ่าย  

บอกเล่าสาเหตุที่ไปยั่วโทสะเว่ยเซ่าให้อีกฝ่ายฟังรอบหนึ่ง

ชุนเหนียงตื่นตระหนก "นายหญิงบอกว่าไม่เคยเปิดสลักก็ย่อมจะ
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ไม่เคย! แล้วท่ีนายท่านไม่เชื่อจนออกไปอย่างโกรธเกรี้ยวเช่นน้ีนี่จะท�า

อย่างไรดีเจ้าคะ!"

"หลายวันนี้เรือนประจิมของพวกเรามีคนนอกเข้าออกหรือไม่"

"หลายวันก่อนบ่าวอยู่ท่ีน่ีตลอด ไม่พบเหน็คนนอกเข้าออกแต่อย่างใด 

มีก็แต่วันนี้ที่บ่าวตามนายหญิงไปวัดจินหลงเป็นเพ่ือนฮูหยินผู ้เฒ่า"  

ชุนเหนียงขมวดคิ้ว "นายหญิงกลับห้องก่อนนะเจ้าคะ ไม่ต้องเป็นกังวล 

บ่าวจะไปสอบถามคนอ่ืนประเด๋ียวน้ี นายหญิงรอฟังข่าวจากบ่าวเป็นพอ"

เสี่ยวเฉียวผงกศีรษะ นางกลับห้องนอนด้วยตนเองโดยไม่ต้องให ้

ชุนเหนียงประคอง

เว่ยเซ่าเดินออกจากเรอืนประจมิไปนอกจวน จากนัน้ส่ังคนจงูม้ามา 

ตนเองพลิกกายขึ้นม้าเพื่อจะไปยังจวนว่าการ

สายลมยามราตรีโชยปะทะใบหน้า หน้าผากซึ่งเดิมทีร้อนผ่าวด้วย

ความโมโหถึงค่อยทุเลาลง ท่าทางของบุตรีสกุลเฉียวขณะชี้แจงต่อเขา 

ในห้องหนังสือเมื่อครู่ผุดขึ้นเบื้องหน้าสายตาไม่หยุดหย่อน

ปกติยามที่นางสนทนากับเขามักหลุบดวงตา ท�าให้เขาไม่อาจเห็น

ชัดนักว่าที่แท้ในแววตาของนางเก็บซ่อนสิ่งใดอยู่ ทว่าเมื่อครู่ขณะที่นาง

แก้ต่างให้ตนเอง ดวงตาทัง้คู่กลบัสบดวงตาเขาตัง้แต่ต้นจนจบ ไม่มลีงัเล 

หลบหลีก หรือปกปิดความกระสับกระส่ายแม้แต่น้อย

พูดอีกอย่างคือเขามองไม่เห็นว่าในแววตาของนางมีแววลังเล  

หลบหลีก หรือปกปิด

ถ้าเช่นน้ันก็มีความเป็นไปได้เพียงสองอย่าง หนึ่งคือนางช�่าชอง 
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การโป้ปดถึงขั้นที่ตัวเขายังไม่อาจจับพิรุธในแววตาของนางได้สักนิด  

สองก็คือนางไม่เคยงัดท�าลายสลักตารางเก้าช่องจริงๆ

หากว่าเป็นประการแรก บตุรสีกุลเฉียวผูน้ั้นก็ลุม่ลกึเกินไป เจ้าแผนการ

น่ากลัวนัก

ทว่าหากเป็นประการที่สอง...

จติใจของเว่ยเซ่าพลนัสบัสนว้าวุ่น รู้สึกท้ังรุ่มร้อนทัง้อดึอดัอย่างท่ีสดุ

เมื่อใกล้ถึงหน้าประตูจวนว่าการ ชายหนุ่มก็หยุดม้าแล้วหันหัวม้า

ย้อนกลับมาท่ีจวนสกุลเว่ย ทว่าเมื่อเดินเข้าประตูมุ่งสู่ด้านในมาจนถึง 

ปากทางแยกก็ชะงักฝีเท้า ทอดตามองไปยังทิศทางของเรือนบูรพา 

ปราดหนึ่งแล้วหมุนกายก้าวยาวๆ ตรงไป

จูซื่อหันแผ่นหลังออกด้านนอกขณะนอนตะแคงอยู่บนตั่ง เจียงเอ่า

ก�าลังทุบหลังเอวให้นาง ยังมีสาวใช้อีกคนคุกเข่าบีบนวดขาอยู่ด้านข้าง

"ฮหูยินรูส้กึผ่อนคลายสบายตวัขึน้หรอืไม่เจ้าคะ" เจยีงเอ่าสอบถาม

เสียงนุ่มนวลแผ่วเบา

จซูือ่หลบัตาบ่นกระปอดกระแปด "นางนบัถือพุทธก็พาหลานสะใภ้

ทีแ่สนดขีองนางไปคนเดยีวส ิไยต้องให้ข้าล�าบากตามไปให้ได้ เมือ่ครัง้ก่อน

ไปแคว้นจงซาน ไยไม่เห็นนางเรียกข้าไปด้วย ข้าว่าหญิงสกุลเฉียวนั่น 

ต้องนินทาว่าร้ายข้าต่อหน้านางไม่น้อยแน่"

เจียงเอ่าช�าเลืองมองสาวใช้ที่อยู่ด้านข้างเป็นความหมายให้นาง

ออกไป จากนัน้ค่อยกระเถิบมาใกล้หูผูเ้ป็นนาย เอ่ยหลายประโยคเสยีงเบา

จูซื่อลุกนั่งพรวดขึ้นมาทันตา "จริงหรือ!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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