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ค�ำน�ำ

หลงัวนัอภิเษกสมรสขององค์รัชทายาท ภายในวังหลวงสงบเงียบไปช่ัวระยะหน่ึง  

แต่ทุกท่านเช่ือหรือไม่คะว่าความเงียบสงบแบบน้ีน่ะยิ่งน่ากลัวมากกว่าเดิมเสียอีก  

ใน 'ข้าเป็นสตัว์เลีย้งของศาลต้าหลี'่ เล่มน้ี ชิงโม่เหยยีนเร่ิมไปท�างานทีศ่าลต้าหลีเ่ช่นเดมิ 

อีกคร้ัง แน่นอนว่าเป็นเร่ืองน่ายินดี แต่ทางท่านโหวและเหล่าขุนนางในราชส�านัก 

ต้องไม่พอใจแน่ ทางด้านความรักขององค์ชายห้าอวี๋หยวนจวินกับฉางเฮ่ินก็น่าลุ้น 

เสียยิ่งกว่าอะไร เพราะคนหน่ึงยังสับสนความเป็นหญิงชาย คนหน่ึงก็ยังไม่ยอมรับ 

ความรู้สึกตนเอง ส่วนคู่พระ-นางของเราก็มิใช่ย่อย เพราะถึงความรักใคร่ปรารถนา

ในกันและกนัจะไม่มปัีญหา ทว่าหรูเสีย่วนันเติบโตข้ึนแทบทกุวนั นางโตจนชิงโม่เหยยีน 

กังวลใจ เขากลัวว่าวันหน่ึงจะเสียนางไปและกลัวว่าวันหน่ึงจะต้องแยกจากนาง 

เหลือเกิน

สุดท้ายแล้วเร่ืองราวในเล่ม 5 น้ีจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ชิงโม่เหยียนกังวลใจจะ 

เกิดขึ้นหรือไม่ ความลับเหล่านั้นของหรูเสี่ยวนันล่ะเขาจะรู้หรือเปล่า แล้วนางจะอยู่

ในยุคนี้จนแก่เฒ่าไปด้วยกนักบัเขาไหม กา้วเข้าสูป่ระตศูาลต้าหลี่ไปพร้อมกนัเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ข้าไม่หนีเด็ดขาด! หรูเสี่ยวนันกระโจนใส่จอมกู่...

“อย่า!” ถึงแม้ชงิโม่เหยียนไม่สนใจความเจบ็ปวดทีข่าอยากจะไปยับยัง้ แต่ว่าการเคลือ่นไหว

ของเขาเทียบกับความเร็วของหรูเสี่ยวนันที่กระโจนใส่จอมกู่แล้วยังคงช้าเกินไป

ระยะห่างระหว่างพวกเขาดูเหมือนจะไกลจนเขาตามไม่ทันไปชั่วชีวิตแล้ว...

ชะมดเชด็สดี�ากระโจนไปบนหวัของจอมกู่อย่างอาจหาญ ส่งเสยีงค�ารามและกัดร่างกายของ

อีกฝ่าย

ต่อให้ฟันหักไปแล้ว ข้าก็ยังมีกรงเล็บแหลม ต่อให้กรงเล็บหักแล้ว ข้าก็ยังมีร่างกาย ต่อให้

ร่างกายพุ่งชนจนแหลก ข้าก็ยังสามารถใช้สายตาของข้าถลึงมองเจ้าได้...

จอมกู่ยกปลายหางขึน้ ครัง้น้ีมนัแทงเข้าร่างของชะมดเชด็ได้อย่างแม่นย�า จากน้ันหันหน้าไป

ท่ามกลางสายตาของชิงโม่เหยียน แล้วกัดลงไป...



✱ หรูเสี่ยวนัน  ท่านหญิงหมิงเยวี่ยผู ้เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้  

แต่งให้รองตุลาการศาลต้าหลี่ ในใจมีแต่บุรุษผู ้น้ี 

เพียงคนเดียว

✱ ชิงโม่เหยียน  ดูแลคุกมืดแทนฮ่องเต้ มีเบื้องหลังที่ไม่สามัญธรรมดา

อย่างยิ่ง เพื่อหรูเสี่ยวนันแล้วเขายอมสละได้ทุกอย่าง

ในชีวิต

✱ ฉางหยวน  ตาเฒ่าจอมโกหก หลังจากพบกับหรูเสี่ยวนันก็เปลี่ยน

มาใช้แซ่หรูเป็น ‘หรูหยวน’ แทน รักและห่วงใย 

หรูเสี่ยวนันมาก

✱ อว๋ีหยวนจวิน  องค์ชายห้า ถูกองค์รัชทายาทใส่ร้าย ยังดีที่มีพวก 

ชิงโม่เหยียนคอยดูแล

✱ หลินจิ้งอี๋  พระชายาขององค์รัชทายาท บุตรสาวของผู้ตรวจการ 

ใสซื่อไม่ทันคน

แนะน�ำตัวละคร
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โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

396    

หลังวันงานอภิเษกสมรสขององค์รัชทายาท ภายในวังหลวงก็ 

สงบเงียบไปชั่วระยะหนึ่ง

เหล่าขุนนางเดิมคิดว่าฮ่องเต้จะมอบงานให้แก่องค์รัชทายาท 

มากย่ิงขึ้น แต่สิ่งที่ท�าให้พวกเขาคิดไม่ถึงก็คือทางฝั ่งฮ่องเต้ไม่มี 

ความเคลื่อนไหวอะไรแม้แต่น้อย กระท่ังฮองเฮาก็ไม่ได้เรียกพบ 

องค์รัชทายาทกับพระชายาที่เพิ่งอภิเษกสมรส

ภายในวังยังมีข่าวลือออกมาแว่วๆ ว่าฮ่องเต้กักบริเวณฮองเฮา 

เอาไว้อีกด้วย

ขุนนางทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ ในต�าหนักในเดิมทีเป็นภาพสะท้อน

ราชส�านักขนาดย่อม ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบใดล้วนกระทบกับ 

ความเปลี่ยนแปลงทางอ�านาจทุกฝ่ายด้วย

เพียงชั่วขณะหน่ึง คนจ�านวนไม่น้อยต่างสืบถามทั้งในท่ีลับและ 
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ที่แจ้ง หวังว่าจะจับแนวความคิดของฮ่องเต้ให้ชัดเจนได้

ด้านคนในตระกูลทางฝ่ายฮองเฮาก็เข้าวงัมาไม่ขาด เพือ่หาข้ออ้าง

ต่างๆ นานาขอเข้าเฝ้าฮองเฮา

เทยีบกับเรือ่งน้ีแล้ว เรือ่งทีช่งิโม่เหยียนถูกขบัออกจากท�าเนียบตระกลู 

ดเูลก็น้อยไปอย่างเห็นได้ชดั ฮ่องเต้ไม่เพียงไม่ยึดหน้าทีรั่กษาการรองตุลาการ 

ศาลต้าหลี่ของเขากลับไป แต่ยังมอบคดีให้เขาอีกสองคดีด้วย

ชงิโม่เหยียนเริม่วันเวลาในการไปท�างานท่ีศาลต้าหล่ีเช่นเดมิอกีคร้ัง

หรูเสี่ยวนันทุกวันท�าตัวเหมือนหางเล็กๆ ตามติดชิงโม่เหยียน เขา

ไปท�างาน นางก็จะสปัหงกอยู่ในห้อง เขาไปสอบสวนคดี นางก็จะเปล่ียนร่าง 

เป็นชะมดเช็ดมุดเข้าไปในเสื้อของเขาและอยู่กับเขา

แม้แต่นางเองก็ยังพบว่าระยะทีผ่่านมานีช้งิโม่เหยียนไม่ยอมปล่อยนาง 

ไปมากย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน เขามักจะวางตัวนางไว้

ในทีท่ีส่ามารถเหน็ได้ตลอดเวลา ชงิโม่เหยียนกลายเป็นคนท่ีตดิคนตัง้แต่

เมื่อใด เป็นเช่นนี้ช่างไม่มีเหตุผลเลยจริงๆ

ชิงโม่เหยียนไปสอบสวนนักโทษในคุกใหญ่ นางจึงมีเวลาว่างมา 

เสพสุขกับของว่างของนาง

คนที่ส่งของว่างเข้ามาคือสื่อต้าเทียน

หรเูสีย่วนนัคาบของว่างไว้ในปาก สายตาเลือ่นไปท่ีหวัของสือ่ต้าเทยีน  

บนหวัของเขาปดูบวมเป็นก้อนใหญ่ แม้แต่ดวงตาก็ยังเป็นวงเขยีวไปข้างหนึง่

"เอ๋? สื่อต้าเทียน หน้าของเจ้าเป็นอะไร ไปโดนอะไรมาหรือ"

สื่อต้าเทียนท�าทีร้องไห้หน้าเศร้า "ท่านจ�าไม่ได้จริงๆ หรือ"

"จ�าอะไรได้หรือ"
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"นี่...ล้วนเป็นสิ่งที่ท่านมอบให้นะขอรับ"

หรเูสีย่วนันกะพรบิดวงตาอย่างผูบ้รสิทุธ์ิ "ข้า? ข้าไม่ได้ตีเจ้าเสียหน่อย"

สื่อต้าเทียนยกแขนเสื้อขึ้นมาปิดหน้าและร้องไห้โฮในทันที "ท่าน 

ท�าเช่นนี้ไม่ได้นะ เมื่อวานแม่นางชีฮวามาหาท่าน บอกว่าถ้านางยังไม่ได้

แต่งงานกบัเสวียนอวีอ้กี การพนันของนางกับท่านอาเชยีนคงต้องแพ้แล้ว 

ตอนนั้นท่านพูดว่า...ถ้าเจ้าแต่งงานกับเสวียนอว้ี แล้วสื่อต้าเทียนจะท�า

อย่างไร..."

"หา?!" หรูเสีย่วนันงงเป็นไก่ตาแตก ตอนนัน้นางก็แค่พูดไปอย่างนัน้เอง...

"นสิยัของแม่นางชฮีวาท่านยังไม่รูอ้กีหรอื นับจากคนืน้ันถึงเช้าวันน้ี 

นางไล่ตามข้าตลอด บีบข้าให้เขียนหนังสือหย่าให้เสวียนอวี้"

"พรวด!" หรูเสี่ยวนันกลั้นไม่อยู่ พ่นอาหารในปากออกมาจนหมด

ในระหว่างท่ีคนสองคนก�าลังพูดคุยกันอยู่ ประตูก็เปิดออกทันใด  

เสวียนอวี้กับชีฮวาบุกตามกันเข้ามา

"ท่านหญิง!"/ "เสี่ยวนัน!"

"ท่านจะให้สื่อต้าเทียนเขียนหนังสือหย่าไม่ได้นะ" เสวียนอว้ี

เส้นเลือดที่ขมับปูดโปน เขาเป็นบุรุษสูงเจ็ดเชียะ* จะทนรับกับเรื่องเช่นนี้

ได้อย่างไร

"ท�าไม เจ้าเสียดายหรือ" ชีฮวากลอกตาพลางเอ่ย

"หาเรื่อง!" เสวียนอวี้โกรธจนหน้าด�าหน้าแดง

"นี่ พวกเจ้า..." สื่อต้าเทียนพูดแทรกเสียงอ่อย

เสวียนอว้ีกับชีฮวาทั้งสองคนหันหน้ามาทางเขาพร้อมกันและ

* บุรุษสูงเจ็ดเชียะ เป็นส�านวน หมายถึงผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ก�าย�า คล้ายส�านวน 'ผู้ชายอกสามศอก' ของไทย



10

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 5

ตะคอกว่า "เจ้าหุบปาก!"

สื่อต้าเทียนหุบปากอย่างสิ้นหวัง

"ฮือๆๆ...ท่านหญิง ข้าไปแหย่ไปยั่วโมโหใครหรือขอรับ"

หรูเสี่ยวนันใช้ผ้าเช็ดปากจนสะอาด แล้วหัวเราะจนไหล่โยก

"ท่านหญิงท่านยังหวัเราะอกีหรอื ข้าไม่อยูแ่ล้ว!" สือ่ต้าเทยีนร้องไห้

และตะโกนออกมาอย่างเศร้าเสียใจ

"พอเถอะๆ เมือ่วานข้าแค่ล้อเล่นเท่านัน้" หรเูสีย่วนันกระแอมกล้ัวคอ  

"ท�าให้ชฮีวาเข้าใจผดิ สือ่ต้าเทียนไม่มสีทิธ์ิจะเขยีนหนงัสือหย่าให้เสวียนอว้ี 

หรอก"

"แล้วจะให้เสวียนอวีเ้ขยีนหนงัสอืหย่า หย่าขาดจากสือ่ต้าเทียนแทน

หรือ" ชีฮวาเอ่ยถาม

หรูเสี่ยวนันกับสื่อต้าเทียนตะลึงไปตรงน้ัน หญิงสาวผู้นี้เหตุใดจึง 

ยึดมั่นความคิดในเรื่องนี้นักนะ

"ไม่ใช่..." หรูเสี่ยวนันกุมขมับ เหตุใดจึงรู้สึกว่าวุ่นวายขึ้นทุกทีแล้ว

นางพยายามจะอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจน ทว่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียง

อื้ออึงระลอกหนึ่งนอกประตู

เสวียนอวี้รีบตะโกนถามคนใต้บังคับบัญชานอกประตู "มีเรื่องอะไร 

เหตุใดจึงเสียงดังเช่นนี้"

ผู้กล้าตายคนหน่ึงมารายงานตรงหน้าประตูว่า "เป็นคุณชายรอง

จวนโหว ชงิจิน่จอืขอรบั เขารบัค�าสัง่จากท่านโหวส่งของมาให้รองตลุาการ 

บอกว่าเป็นของท่ีรองตลุาการลมืทิง้ไว้ท่ีจวนโหวก่อนหน้านี ้มหีลายหีบใหญ่  

ทว่าตอนขนของไม่รูใ้ครพลัง้มอื วางของทับขาคุณชายรอง เขาบอกว่าเจบ็
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และขยับตัวไม่ได้ ยามนีคุ้ณชายรองสัง่ให้คนแบกตวัเขาเข้ามาแล้วขอรบั"

เสวียนอว้ีขมวดคิ้ว "ศาลต้าหลี่มีหมอไม่ใช่หรือ หาสักคนไปช่วย 

ดูอาการให้เขาก็ได้แล้วกระมัง"

"ท่านหมอหลายคนล้วนติดงานออกไปข้างนอกกันหมด มีเพียง 

ท่านหมอฉางเฮิ่นที่อยู่ แต่เมื่อครู่เขาตามรองตุลาการเข้าคุกใหญ่ไปแล้ว

ขอรับ"

หรูเสี่ยวนันฟังรายงานจากข้างนอกชัดเจนแล้วก็ถามอย่างสงสัย 

"คุณชายรองส่งของอะไรมาบ้างหรือ"

"เป็นพวกผ้ากับเครือ่งกระเบือ้งท่ัวไปจ�านวนหนึง่ บอกว่าเป็นของที่

ฮ่องเต้พระราชทานให้ เก็บไว้ในคลังใหญ่ของท่านโหว"

หรเูสีย่วนนัรูส้กึแปลกใจ ท่านโหวปกติขีเ้หนียวจะตายไป จะเอาของ

มาคืนชิงโม่เหยียนง่ายๆ ได้อย่างไร

"หีบเหล่านั้นวางไว้ที่ใด" นางถามต่อ

"เพราะคุณชายรองถูกทับเท้า ดังนั้นหีบเหล่านั้นส่วนใหญ่จึงยังคง

วางทิ้งไว้บนรถม้าขอรับ" นี่ก็หมายความว่ายังวางไว้ที่ลานด้านหน้าของ

ศาลต้าหลี่

เสวียนอวี้รับรู้ได้ถึงความไม่สบายใจของนาง "ท่านหญิง จะให้ข้า

น�าคนออกไปดูสักหน่อยหรือไม่"

หรูเสี่ยวนันพยักหน้าตอบรับ

ตอนน้ีชงิโม่เหยียนไม่อยู ่นางไม่กล้าให้คุณชายรองเอาของเหล่าน้ัน

ขนเข้ามาในห้องหนังสือ

เสวียนอวี้รีบน�าคนไปตรวจดู
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ด้านหรูเสี่ยวนันพูดเกลี้ยกล่อมชีฮวา แล้วช่วยส่ือต้าเทียนอธิบาย

ค�าพูดล้อเล่นของนางก่อนหน้านี้

เวลาผ่านไปหนึง่ถ้วยชา คนรบัใช้ของศาลต้าหล่ีคนหนึง่ก็ว่ิงมาส่งข่าว

"ใต้เท้าเสวียนอว้ีน�าคนออกไปตรวจดูแล้ว คณุชายรองของจวนโหว

น�าหีบมาท้ังหมดสิบสามใบ ข้างในน้ันส่วนใหญ่ใส่ผ้าเอาไว้ ไม่มีราคา

เท่าใดนัก อีกทั้งหีบหลายใบในจ�านวนนั้นยังว่างเปล่าด้วยขอรับ"

"ว่างเปล่าหรือ" หรูเสี่ยวนันแปลกใจย่ิงขึ้น เขาจะเอาหีบเปล่ามา 

ท�าอะไร นางรู้สึกสงสัยจึงเอ่ยถามต่อ "ยามนี้คุณชายรองอยู่ที่ใด"

คนรบัใช้ตอบว่า "จดัให้อยู่ท่ีลานด้านหน้าขอรบั รอท่านหมอฉางเฮ่ิน 

กลับมาดูอาการบาดเจ็บให้ เดิมทีเขาอยากจะให้คนแบกเข้ามาที่น่ี แต ่

ถูกใต้เท้าเสวียนอวี้ขวางไว้ขอรับ"

ห้องหนังสือของชิงโม่เหยียนไม่ใช่ใครจะเข้าก็เข้ามาได้หมด เห็น 

เสวียนอวี้เตรียมการไว้ดีแล้ว หรูเสี่ยวนันจึงเบาใจลงได้

ทุกครั้งที่ชิงโม่เหยียนไปสอบสวนคดีที่คุกใหญ่ต้องใช้เวลานาน

หลายชัว่ยาม หรเูสีย่วนนัก็ไม่รบีร้อน พูดรัง้ตวัชฮีวาให้อยู่กินอาหารกลางวัน 

ด้วยกัน

อาหารส่งมาแล้วยังไม่ทันเข้าปาก คนรับใช้ก็ว่ิงมารายงานอีกว่า 

"คุณชายรองบอกว่าขาของเขาเจ็บมาก รอท่านหมอของพวกเราไม่ไหว

แล้ว เขาจะกลบัไปหาท่านหมอเอง แต่ก่อนจากไปบอกว่ามเีร่ืองอยากจะ

พบท่าน"

"พบข้า?" หรูเสี่ยวนันแปลกใจอย่างมาก

"ขอรับ บอกว่าน�าค�าพูดจากท่านโหวมา รองตุลาการไม่อยู่ เขา 
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จ�าต้องพูดให้ท่านฟังแทนขอรับ"

หรูเสี่ยวนันเบิกดวงตาโตด้วยความระแวดระวัง

"ไม่ ไม่เอา" นางส่ายหน้าโดยไม่ต้องคิด "ข้าไม่อยากพบเขา"

หากเป็นคนอื่นนางก็จะพบ แต่คุณชายรองไม่ใช่คนมีความคิดดี

อะไรแน่นอน มีหลายครั้งที่นางเกือบจะถูกเขาท�าร้าย ดังน้ันนางจึง 

เกิดความรู้สึกต่อต้านคนผู้นี้ขึ้นมาตามสัญชาตญาณ

"ข้าไม่อยากพบเขา ให้เขากลับไปเถอะ"

นางก�าลังพูดอยู่ เสียงของคุณชายรองก็ดังขึ้นนอกประตูแล้ว

"ข้าก็แค่น�าค�าพูดจากท่านโหวมา ไม่ได้คิดจะท�าอะไรท่านหญิง 

เสียหน่อย ถ้าเรื่องราวผิดพลาดพวกเจ้ารับผิดชอบไหวหรือ!"
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397   

เสียงของคุณชายรองดังมาจากนอกประตู

หรูเสี่ยวนันลุกพรวดขึ้นทันทีพลางเอ่ยกับสื่อต้าเทียนว่า "รีบไป 

ปิดประตู!"

ชฮีวาไม่สนใจ "ไม่อยากพบก็ไม่ต้องให้เขาเข้ามาก็พอ ยังต้องกลวัเขา 

อีกหรือ"

หรูเสี่ยวนันอธิบายรายละเอียดในเรื่องน้ีได้ไม่ชัดเจน คุณชายรอง 

ผู้นี้หน้าด้านมาก ไม่แน่ว่าเขาอาจจะบุกเข้ามาก็ได้ อีกอย่างหากเขาหา

ผงยาประหลาดอะไรมาอีก เป็นไปได้ว่านางอาจจะตกหลุมพราง ดังนั้น

ครั้งนี้นางจึงไม่ให้คุณชายรองเข้ามาใกล้ประตูเรือนแม้แต่น้อย

เสวียนอวี้ตรวจสอบหีบเหล่านั้นเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบรุดมา

ขวางคุณชายรองไว้นอกเรือนอีกครั้ง

คุณชายรองก่นด่า เด๋ียวโวยวายว่าเจ็บขา เดี๋ยวพูดว่าเขาได้รับ 
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ค�าสั่งจากท่านโหวมาจึงมีเรื่องจะพูดกับหรูเสี่ยวนัน ดื้อแพ่งอยู่ตรงนั้น 

ไม่ยอมไปไหน

หรูเสี่ยวนันปิดประตูหน้าต่างทั้งหมด นั่งอยู่บนเก้าอี้ดูอย่างไรก็

เหมือนสัตว์ตัวเล็กพองขนตัวหนึ่ง

ชีฮวาพูดด้วยสีหน้าเยาะหยัน "เจ้าไม่ต้องกลัว ถ้าเขากล้าเข้ามา  

ข้าจะโยนเขาออกไปเอง" เป็นหวัหน้าโจรหญิงมานานหลายปี นางไม่สนใจ

ฐานะคุณชายรองนั่นหรอก

ภายในลานเรือนค่อยๆ เงียบสงบลง ไม่ได้ยินเสียงโวยวายของ

คุณชายรองอีก

ยามน้ีเองหรเูสีย่วนนัเง่ียหูฟัง นางดเูหมอืนจะได้ยินเสยีงโวยวายดงั

ลอยมาจากที่ไกล ยังมีกลิ่นเหม็นไหม้ลอยเข้ามาทางหน้าต่างอีกด้วย

"เจ้าได้กลิ่นอะไรหรือไม่" หรูเสี่ยวนันเอ่ยถาม การรับรู้ของนาง

เหมอืนกับสตัว์ ดังนัน้ตอนท่ีชฮีวากับสือ่ต้าเทยีนยังไม่รูส้กึถึงความผดิปกติ  

นางก็รับรู้ได้แล้ว

"เหมือนมีอะไรบางอย่างถูกไฟไหม้"

ชีฮวามาที่หน้าต่างและเปิดหน้าต่างบานหนึ่งออก

หรเูสีย่วนนัมองนางอย่างตืน่กลวั เหมอืนว่าแค่เพียงเปิดออกเล็กน้อย  

คุณชายรองก็จะกลายเป็นปีศาจกระโดดเข้ามาจากข้างนอกกระนั้น

"ตรงนั้นไฟไหม้หรือ" ชีฮวาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้เช่นกัน

ยามนี้แม้แต่สื่อต้าเทียนก็ยื่นหัวออกมาด้วย

นอกก�าแพงเรือนมีควันสีด�าจางๆ ลอยมาจากทางทิศเหนือ

"มาจากทางคุกใหญ่" สื่อต้าเทียนพูด
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ไม่ช้าก็มีคนรับใช้วิ่งเข้ามาจากนอกเรือน "มีคนปล้นคุกขอรับ!"

เสวียนอว้ีรีบเรียกคนใต้บังคับบัญชาคุ้มกันทางห้องหนังสือของ 

ชิงโม่เหยียนเอาไว้ ก่อนจะเอ่ยถามคนที่มารายงานว่า "มีท้ังหมดก่ีคน  

จับพวกเขาเอาไว้ได้หรือไม่"

คนรับใช้ก็พูดได้ไม่ชัดเจนนัก

ภายในเรอืนวุ่นวายไปท่ัว หรเูสีย่วนนัอยู่ในห้องย่ิงฟังย่ิงรู้สึกว่าเร่ืองนี ้

ผิดปกติ

คุณชายรองได้ยินว่ามีคนปล้นคุกก็ตกใจตะโกนขึ้นมา "เร็วเข้า!  

พวกเจ้ารีบไปดูสิ อย่าให้พวกเขาบุกเข้ามาได้!"

เสวียนอว้ีรูว่้าชงิโม่เหยียนก�าลงัสอบสวนนกัโทษอยู่ท่ีคกุใหญ่ ดงัน้ัน 

จึงตื่นตระหนกเป็นพิเศษ

เพื่อคุ้มครองหรูเสี่ยวนัน ชิงโม่เหยียนจึงทิ้งคนข้างกายของเขาไว้ที่

ห้องหนังสือจนหมด

เสวียนอวี้เรียกคนฝีมือดีมาหลายคน ก�าลังจะส่งพวกเขาไปทาง 

คุกใหญ่ ทันใดนั้นก็เห็นหน้าต่างเปิดออก เจ้าหมาโง่สีด�าตัวหนึ่งกระโดด

ออกมา

คณุชายรองทีน่ั่งอยูก่ลางลานเหน็เจ้าหมาด�าก็ตกใจจนตะโกนเสยีงดงั  

แทบจะตกจากบนเก้าอี้

หรูเสี่ยวนันส่ังการอยู่ภายในห้อง "เจ้าหมาโง่ เจ้าจับตาดูคนผู้นี ้

เอาไว้ ถ้าเขากล้าขยับเพียงนิด เจ้าก็กัดเขาได้เลย"

คณุชายรองตกใจ พูดจาตะกกุตะกักว่า "จะ...จะท�าอะไร ข้าแค่ใจดี

เอาของมาส่งให้..."



17

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

หรเูสีย่วนนัแค่นเสยีงสบถเย็นชา "ใครจะเชือ่ว่าเจ้าใจด ีเอาหีบแย่ๆ 

หลายใบน้ันมาน่ะหรือ เจ้าคงจะแอบเอาของอะไรเข้ามาในศาลต้าหลี่

กระมัง เจ้ารอชิงโม่เหยียนกลับมาก่อนเถอะ รับรองว่าน่าดูแน่นอน!"

หรูเสี่ยวนันเดิมทีก็พูดออกไปอย่างนั้นและตั้งใจข่มขู่คุณชายรอง 

ไปด้วย

แต่ด้านคุณชายรองพอได้ยินนางพูดจบแล้วก็หน้าเปลี่ยนสีทันที

สายตาของเสวียนอว้ีเปลีย่นเป็นคมกรบิในทนัใด เขาเรยีกผูก้ล้าตาย 

ข้างกายคนหนึง่มาและก้มหน้าสัง่การพักหน่ึง คนผูน้ัน้ก็รบัค�าแล้วจากไป

ผ่านไปราวครึ่งชั่วยาม ควันสีด�าจางๆ จากทางนั้นก็หายไป

คุณชายรองเห็นดังนั้นก็นั่งไม่ติดแล้ว

"พวกเจ้าดีแต่รังแกคนอื่น ข้าจะกลับแล้ว!" เขาเพิ่งคิดจะยืนขึ้นมา 

เจ้าหมาโง่ก็กระโจนเข้าใส่อย่างไม่เกรงใจและกัดไปที่ขาของเขาทันที

"โอ๊ย! หมากัดข้า!" คุณชายรองร้องครวญครางออกมา

ข้างกายเขามอีงครกัษ์จากจวนโหวตดิตามมาด้วยหกคน พอทัง้หกคน 

เห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้าไปไล่เจ้าหมาโง่

เสวียนอว้ีจะยอมให้อีกฝ่ายเหิมเกริมได้อย่างไร เขาจึงสั่งให้คน 

ใต้บังคับบัญชาตนเองจับตัวคนข้างกายคุณชายรองเหล่าน้ันเอาไว้ 

โดยพลัน

"พวกเจ้าคิดจะท�าอะไร พวกเขาเป็นคนของจวนโหวนะ พวกเจ้าจะ

แตะต้องไม่ได้!" สีหน้าของคุณชายรองไม่น่าดูเพิ่มมากขึ้น

"เป็นคนของจวนโหวหรือไม่ไม่เก่ียวกับข้า แต่ข้าต้องรับรองความ 

ปลอดภัยของท่านหญิง ดังนัน้คงต้องล�าบากพวกท่านก่อนแล้ว" เสวียนอว้ี 
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พูดด้วยน�้าเสียงแฝงการเยาะหยัน

คนใต้บังคับบัญชาของเสวียนอวี้ล้วนมีฝีมือดีกว่าองครักษ์ของ 

จวนโหว จึงจับพวกเขาเอาไว้ได้อย่างรวดเร็ว

คุณชายรองสีหน้าโกรธเกรี้ยวยิ่ง

"คุณชายรองทางที่ดีอย่าขยับส่งเดชดีกว่า ไม่อย่างน้ันข้าคงต้อง 

ล่วงเกินก่อนแล้ว" จากนั้นเสวียนอวี้ก็สั่งให้คนเอาเชือกมา

คณุชายรองเหน็ท่าไม่ด ีจงึดดีตวัขึน้มาอย่างตกใจแล้วรบีถอยหลงั

ไปทนัท ี"เจ้าบ่าวเลว เจ้ากล้าแตะต้องข้า ไม่อยากรกัษาหวัของเจ้าไว้แล้วหรอื!"

เสวียนอว้ีสีหน้าขึงขัง "คุณชายรอง ท่านน�าหีบเหล่านั้นเข้ามาใน

ศาลต้าหลี่เพ่ือมาส่งของจริงหรือ เหตุใดจึงมีหีบเปล่าได้ หรือคนที่มา 

ปล้นคกุเหล่าน้ันจะซ่อนตวัอยู่ในหีบเหล่าน้ันของท่านแล้วถูกขนเข้ามากัน?"

"พะ...พูดเหลวไหล! เจ้านับเป็นตัวอะไร กล้าเอาความผิดน้ีมา 

โยนใส่หัวข้า!" คุณชายรองตะคอกด้วยความโกรธเกรี้ยว

"คุณชายรองเป็นคนท�าหรือไม่ถึงเวลาย่อมตัดสินอย่างเป็นธรรม"  

เสวียนอวี้เข้าไปมัดตัวคุณชายรองเอาไว้ทันที

หรูเสี่ยวนันตะลึงมองอยู่ในห้อง สถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วจน

นางตามไม่ทัน

นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ตอนทีช่งิโม่เหยียนรดุมาถึง เสวียนอว้ีน�าตวัคนข้างกายของคณุชายรอง 

ไปขังไว้ในห้องเล็กทางฟากหนึ่งหมดแล้ว

หรูเสี่ยวนันรีบร้อนวิ่งออกมาและจับจ้องไปที่ตัวของชิงโม่เหยียน
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"ท่านเป็นอะไรหรือไม่" นางเอ่ยถาม "ได้ยินว่าที่คุกใหญ่มีไฟไหม้  

ยังมีคนไปปล้นคุกด้วยหรือ"

ชงิโม่เหยยีนพอเข้าเรอืนแล้วเห็นเจ้าตวัเลก็ของเขาว่ิงออกมาก็รูส้กึ

โล่งอกในทันที

"ไม่เป็นไร ในคกุใหญ่มเีจ้าหน้าท่ีอยู่ คดิจะปล้นคกุไม่ง่ายอย่างนัน้" 

ชิงโม่เหยียนอุ้มหรูเสี่ยวนันขึ้นมาอย่างช�านิช�านาญ

หรูเสี่ยวนันสูดจมูก บนตัวของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นไหม้

"คนเหล่าน้ันพุ่งเป้าไปที่องค์ชายห้าอว๋ีหยวนจวิน มีท้ังหมดสิบคน 

ตอนนั้นถูกฆ่าตายไปหก เหลือสี่คนถูกจับเป็น แต่มีสองคนกินยาพิษ 

ฆ่าตัวตายแล้ว ตอนนี้เหลือรอดเพียงสองคน"

"เสวียนอวี้บอกว่าคนเหล่าน้ันเป็นคนที่คุณชายรองพาเข้ามา"  

หรูเสี่ยวนันชิงฟ้องขึ้นก่อน

ชิงโม่เหยียนแววตาส่องประกาย ตอนเขาอยู่ในคุกไม่อาจรู้เร่ืองที่

เกิดขึ้นภายนอกได้

เสวียนอว้ีเดินเข้ามาเล่าเรื่องที่คุณชายรองมาส่งของให้เขาฟัง  

"...อันที่จริงเรื่องนี้เป็นท่านหญิงที่สังเกตเห็นก่อน"

"ข้าหรือ ใช่ที่ไหน" หรูเสี่ยวนันสีหน้างุนงง

ชงิโม่เหยียนรูว่้าถึงแม้นางจะพูดไปโดยไม่คดิอะไร แต่กลบัสามารถ

พูดได้ถูกจุดเสมอ ดังนั้นจึงพานางไปที่ห้องเล็ก

คุณชายรองถูกมัดไว้เหมือนขนมจ้าง ตอนท่ีเห็นชิงโม่เหยียนแล้ว

น�้าตาก็ไหลลงมา "พี่ใหญ่...ท่านพ่อให้ข้าส่งของมาให้พี่ ข้าเห็นพี่งานยุ่ง 

ดังนั้นก่อนกลับจึงอยากจะฝากค�าพูดไว้กับท่านหญิง ใครจะรู้ว่านาง 
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ไม่เพียงไม่พบข้า ยังใส่ร้ายว่าข้าน�าคนเข้ามาท�าร้ายคนในศาลต้าหล่ีอกี...

ข้าถูกใส่ร้ายนะ..."

หรเูสีย่วนนัมองท่าทางร้องไห้ของคุณชายรองแล้วในใจรู้สกึร�าคาญ

ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "ใครเป็นพ่ีใหญ่ของเจ้า ชิงจิ่นจือ เจ้า 

จ�าคนผิดแล้วกระมัง"
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398   

ชิงโม่เหยียนสั่งให้คนหิ้วตัวคุณชายรองไปที่ห้องชั้นใน

คุณชายรองร้องไห้น�้าตาไหลพราก หลังจากถูกคลายเชือกแล้วก็

ร้องคร�่าครวญใหญ่โตต่อ

ชิงโม่เหยียนนั่งนิ่งเงียบอยู่บนเก้าอี้ แววตาค่อนข้างดุดัน

หรูเสี่ยวนันช่วยรินชาร้อนให้ชิงโม่เหยียนอย่างรู ้ใจแล้วส่งไป 

ตรงหน้าเขา

ชิงโม่เหยียนยกมุมปากยิ้มให้นางเหมือนในเวลาปกติ แต่นางกลับ

สังเกตเห็นว่าในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นเยือก

เสวียนอวี้น�าคนไปยกหีบไม้หลายใบนั้นเข้ามาวางลงกลางห้อง

ชงิโม่เหยียนชีไ้ปท่ีหบีแล้วถามคณุชายรอง "นีก็่คือของท่ีเจ้าน�ามาหรอื"

หรูเสี่ยวนันย่ืนหน้าไปดูแวบหนึ่ง เห็นเพียงในหีบวางผ้าพับ 

ระเกะระกะไว้จ�านวนหนึ่ง ยังมีเครื่องกระเบื้องฝีมือหยาบอีกจ�านวนหนึ่ง
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คุณชายรองหดคอส่งเสียงรับอย่างกล�้ากลืน "อืม"

"ใครให้เจ้าส่งของมา"

"ท่านพ่อ" คุณชายรองยืนยันเสียงแข็ง

ชิงโม่เหยียนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะก้มหน้าลงจิบชาร้อนช้าๆ

คณุชายรองลอบมองดูชงิโม่เหยียน หรเูสีย่วนันจบัความไม่สบายใจ

ที่แวบผ่านในท่าทางของเขาได้

ชงิโม่เหยียนค่อยๆ ด่ืมชาจนหมดแล้ววางถ้วยชาลง "ตอนรัชทายาท

ส่งเจ้ามา พูดอะไรไว้บ้าง"

คุณชายรองเงยหน้าข้ึนทันที ท่าทางตกใจเหมือนกับในปากอม 

แมลงวันตายไว้ตัวหนึ่ง

หรูเสี่ยวนันแทบจะหัวเราะเสียงดังออกมา

มคีวามคดิแค่น้ียังอยากจะมาท�าร้ายคนในศาลต้าหลีห่รอื นีเ่ท่ากับ

ท�าร้ายตนเองก่อนมากกว่า

ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "พูดมาเถอะ รัชทายาทให้ผลประโยชน์

อะไรแก่เจ้า จึงท�าให้เจ้ามาหาที่ตายได้"

"ไม่...ข้าไม่ได้..." คุณชายรองพูดตะกุกตะกัก ปอยผมข้างหูม ี

เม็ดเหงื่อเล็กๆ ผุดออกมา

ก่อนมาท่ีนี ่เขาไม่รูส้กึว่าเรือ่งน้ีมอีะไรไม่เหมาะสม มอีงค์รัชทายาท

คอยปกป้องเขา เขายังจะกลัวอะไรอีก ต่อให้เกิดเร่ืองข้ึน ชิงโม่เหยียน 

คงท�าอะไรเขาไม่ได้เช่นกัน

แต่เห็นชงิโม่เหยียนนัง่อย่างสบายอารมณ์อยู่ตรงน้ัน สายตาทีม่องเขา 

เย็นเยือกเหมือนเช่นที่ผ่านมา หัวใจของคุณชายรองกลับรู้สึกไม่มั่นใจ 
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ขึ้นมาทันใด

ชงิโมเ่หยยีนเป็นคนเช่นใดเขารูด้ยีิง่กว่าใคร ตัง้แต่เดก็จนโตพีใ่หญ่

ผู้น้ีล้วนปกป้องเขามาโดยตลอด ไม่ว่าจะมีความรู้สึกยินดียินร้ายอะไร 

ก็ไม่เคยแสดงไว้บนใบหน้า

"พ่ีใหญ่ ข้าไม่ได้..." เขายังคงเรียกอีกฝ่ายเหมือนแต่ก่อนตาม 

สัญชาตญาณ

ชิงโม่เหยียนลุกขึ้นยืน สะบัดชายเสื้อ ราวกับเปื้อนฝุ่นผงบนพ้ืน

พลางส่งเสียงเรียกขึ้น "เสวียนอวี้"

เสวียนอวี้ปรากฏตัวขึ้นตรงประตู วางมือแนบตัวยืนตรง

"หาคนสองคนเข้ามา ปรนนิบัติคุณชายผู้นี้ให้ดี" ชิงโม่เหยียนพูด 

เสียงเรียบ ขณะเดียวกันก็ยื่นมือไปจูงมือหรูเสี่ยวนันเดินออกไปข้างนอก

เสวียนอวี้มองคุณชายรองแวบหนึ่ง มุมปากฉายรอยยิ้มเยาะหยัน

ปรนนบิตัอิะไรหรอื หรเูสีย่วนันหันหน้าไปมองอย่างอยากรูอ้ยากเหน็ 

อยู่บ่อยครั้ง

"ไม่!" คณุชายรองเหน็ชงิโม่เหยียนเดนิจากไปก็รบีกระโจนเข้ามาหา 

อยากจะขวางเท้าของชิงโม่เหยียนเอาไว้

เสวยีนอว้ีย่ืนมอืไปด้วยความว่องไว ขวางหน้าเขาไว้ทนัที แล้วผลกัเขา 

กลับไปบนเก้าอี้

"คุณชายรองไม่ต้องรีบร้อน อีกครู่ข้าจะให้คนเข้ามาปรนนิบัติท่าน

อย่างดี"

"พี่ใหญ่! ท่านพ่อเป็นคนส่งข้ามาจริงๆ" คุณชายรองตะโกนไปทาง

นอกประตู
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ชิงโม่เหยียนในตอนนี้พาหรูเสี่ยวนันเข้าไปด้านในห้องหนังสือแล้ว

"ช่างเป็นคนโง่เขลาจริงๆ" ชิงโม่เหยียนด่าเสียงเบาหนึ่งประโยค

หรเูสีย่วนนัย้ิมสดใสพูดต่ออีกหนึง่ประโยค "โชคดทีีเ่ขาไม่ใช่น้องชาย 

แท้ๆ ของท่าน"

ชงิโม่เหยียนส่ายหน้าอย่างจนใจ เดนิไปข้างฉากบงัตาถอดชดุขุนนาง 

ตัวนอกออก แล้วเปลี่ยนมาสวมชุดแพร

"อวี๋หยวนจวินไม่ได้บาดเจ็บใช่หรือไม่" หรูเสี่ยวนันถามขึ้น

"ยังดีอยู่ ข้าได้เตรียมคนฝีมือดีเอาไว้ทางด้านนั้นจ�านวนหนึ่ง จึงได้

รับบาดเจ็บแค่แผลถลอก ให้ฉางเฮิ่นไปดูอาการแล้ว" ชิงโม่เหยียนนั่งลง

หยิบพู่กันกับหมึกมาแล้วเริ่มเขียนฎีกา เกิดเรื่องใหญ่เช่นน้ี ย่อมต้องให้

ฮ่องเต้ได้รับรู้

"เป็นรชัทายาททีส่่งคนมาลอบฆ่าอว๋ีหยวนจวินจรงิหรอื" หรเูสีย่วนนั

เท้าคาง นั่งอยู่ตรงโต๊ะฝั่งตรงข้าม

"ใช่หรือไม่ มีอะไรแตกต่างกันหรือ" ชิงโม่เหยียนพูดโดยไม่เงยหน้า

ขึ้นมา

"แตกต่างกันแน่นอน ถ้ารัชทายาทเป็นคนท�า นั่นเป็นการที่แขนขา

ห�้าหั่นกันเองแล้ว"

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ "เกิดในราชวงศ์ ฮ่องเต้องค์ใดบ้างไม่ใช่

หลังจากแขนขาห�้าหั่นกันแล้วจึงขึ้นครองต�าแหน่ง"

"แต่การลอบฆ่าอย่างเปิดเผยแบบน้ีก็เกินไปกระมัง" หรูเส่ียวนัน 

พูดอย่างไม่พอใจ "และอวีห๋ยวนจวนิก็ถูกคุมขงัแล้ว เหตใุดยังต้องเอาชวีติ

ของเขาอีกเล่า"
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ชิงโม่เหยียนชะงักพู่กัน "การกระท�าของรัชทายาทค่อนข้างรุนแรง

เกินไป แต่ถึงแม้ข้าจะย่ืนฎีกาข้ึนไป เขาก็ไม่มีทางยอมรับว่าเรื่องนี้เขา 

เป็นคนบงการ"

หรูเสี่ยวนันพูดอย่างไม่เข้าใจ "แล้วเหตุใดเขาต้องส่งคุณชายรอง 

มาด้วย"

ชงิโม่เหยียนแววตาเคร่งเครยีด "จะให้เขามาหาท่ีตาย ขณะเดยีวกัน

ก็เพื่อเตือนข้า คนที่เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้..."

หรูเสี่ยวนันตัวสั่นเทาไปครู่หนึ่ง

ชิงโม่เหยียนช้อนตามองไปที่นาง "กลัวหรือ"

"ไม่กลัวหรอก" หรูเสี่ยวนันฝืนพูด "อีกอย่าง...อีกอย่างต่อให้กลัว 

ก็ไม่มีประโยชน์"

ชงิโม่เหยียนหวัเราะ "ถูกต้อง ความกลวัไม่มปีระโยชน์ใดเลย แก้ปัญหา 

อะไรไม่ได้เลย"

ชิงโม่เหยียนก้มหน้าเขียนฎีกาของเขาต่อไป ทางอีกด้านหน่ึงมี 

เสียงตะโกนน่าเวทนาของคุณชายรองดังมาบ่อยครั้ง

"พี่ใหญ่! ท่านพ่อส่งข้ามาจริงๆ..."

หรเูสีย่วนนัรูส้กึสงสยัว่าการ 'ปรนนบิตั'ิ ทีช่งิโม่เหยียนพูดน้ันมนัคอื

อะไร แต่ชิงโม่เหยียนไม่ให้นางเข้าไปดู นางจึงท�าได้เพียงนั่งฟังอยู่ตรงนี้

เวลาผ่านไปราวหนึ่งก้านธูป เสียงทางด้านนั้นจึงค่อยๆ เบาลงไป

หรเูสีย่วนนับดิตวัไปมาอย่างไม่สบายใจ "ชงิโม่เหยียน คณุชายรอง

คงไม่ถูกพวกเสวียนอวี้ท�าร้ายจนตายใช่หรือไม่"

"ไม่หรอก" ชงิโม่เหยียนพูดเสยีงเรยีบ "พวกเสวยีนอว้ีรูด้แีก่ใจ ไม่มทีาง 
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ปรนนิบัติเขาจนตาย"

หรูเสี่ยวนันลอบกัดลิ้นอย่างตื่นกลัว

ภายในห้องชัน้ใน มคีนยึดแขนท้ังสองข้างของคณุชายรองจากทาง

ด้านหลัง ดึงเขาให้หงายหลังลงบนพนักพิงของเก้าอี้

"น่าเสยีดาย ไม่มโีอกาสให้คุณชายรองได้ลิม้ลองอาหารสบิสองจาน

ของศาลต้าหลี่" คนผู้หนึ่งพูด

คุณชายรองขัดขืนไม่หยุด ขณะเดียวกันก็มองพวกเขาอย่างงุนงง

คนพวกน้ีจะท�าอะไรเขากันแน่ อาหารสบิสองจานอะไร ชงิโม่เหยยีน 

บอกว่าจะให้คนพวกนีม้า 'ปรนนิบติั' เขาไม่ใช่หรอื หากความเข้าใจของเขา 

ไม่ผิด คนพวกนี้คงจะแสดงให้เขาเห็นถึงความร้ายกาจกระมัง

เสวียนอว้ีกอดอก "รูปร่างเล็กๆ อย่างคุณชายรอง เกรงว่าคงจะ 

รับอาหารสิบสองจานนี้ไม่ไหว เปลี่ยนมากินอาหารจืดชืดสักนิดดีกว่า"

ค�าพูดนีค้ณุชายรองฟังแล้วรูส้กึขนลกุซู ่ถึงตอนน้ีเขาจงึเข้าใจได้ว่า 

ท่ีแท้อาหารสิบสองจานท่ีพวกเขาพูดถึงไม่ใช่จะเลี้ยงอาหารเขา แต่

เป็นการลงทัณฑ์ทารุณในคุกใหญ่ศาลต้าหลี่

"เอาผ้าห่มฝ้ายมาสักผืน ห่อตัวเขาเอาไว้" เสวียนอวี้สั่งการ

ไม่นานก็มีคนถือผ้าห่มผืนหน่ึงเข้ามา พับทบหลายชั้น แล้วคลุม 

บนตัวของเขา

จากนั้นเสวียนอวี้ไม่รู้ว่าไปเอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาจากที่ใด "อีกครู่

ถ้าคุณชายรองรู้สึกเจ็บมากก็ร้องออกมาได้เต็มที่ ตีลงไปผ่านผ้าห่มฝ้าย

จะไม่ท้ิงร่องรอย คุณชายรองวางใจได้ ต่อให้ท่านหมอพิสูจน์อาการ 
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บาดเจ็บก็ไม่มีทางตรวจพบปัญหาใด"

เสวียนอว้ีตีลงไปบนท้องของคุณชายรองอย่างแรง เสียงดังพล่ัก

กิริยาดูไม่รุนแรงนัก แต่คุณชายรองกลับถูกตีจนลูกตาปูดโปนขึ้นมา  

แทบจะกัดลิ้นตนเองจนขาดอยู่แล้ว

เสวียนอว้ีตีไปหน่ึงทีก็หยุดมือ พูดด้วยรอยย้ิมเย็นชา "ลืมบอก

คณุชายรองล่วงหน้า ตอนทีข้่าตีจะใช้ก�าลงัภายใน แค่ตลีงไปราวสบิกว่าที  

ก็จะตีจนอวัยวะภายในแหลกได้"

คุณชายรองขนลุกซู่ไปทั้งตัว เขาขัดขืนโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น  

"พวกเจ้าแตะต้องข้าไม่ได้ ข้าเป็นคนของจวนโหว ถ้าพวกเจ้ากล้าตีข้า 

ท่านพ่อต้องไม่ปล่อยพวกเจ้าไปแน่นอน!"

เสวียนอว้ีหัวเราะเบาๆ "คุณชายรองไม่ต้องกลัว พวกเราไม่ตีท่าน

จนช�้าในที่น่ีหรอก จะย้ังมือไว้บ้าง เดิมทีท่านบาดเจ็บที่ปอดอยู่แล้ว  

หลงัจากอวัยวะภายในบอบช�า้อย่างหนกัเลอืดก็จะไหลเข้าปอด ถึงตอนน้ัน 

ท่านอาจตายได้ ต่อให้ท่านโหวตรวจสอบขึ้นมาก็จะเป็นว่าอาการเดิม 

ของท่านก�าเริบ อีกอย่างเขาก�าลังวุ่นกับการสร้างสุสานหลวง รอจนเขา

กลับมา ศพของท่านคงเย็นหมดแล้ว"
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399  

เสวียนอว้ีหยิบท่อนไม้ขึน้มาอกีครัง้และตีลงไปบนท้องของคณุชายรอง

เพราะมีผ้าห่มฝ้ายกั้น เสียงที่ตีลงไปจึงไม่ดังมากนัก

พลั่ก!

คุณชายรองรู้สึกเพียงมีกลิ่นคาวปนหวานพุ่งขึ้นมาจากทรวงอก

เสวียนอว้ีในดวงตาเต็มไปด้วยการเยาะหยันเย็นชา "คุณชายรอง 

ท่านคิดว่าไปสวามิภักด์ิรัชทายาทแล้ว เขาจะสามารถปกป้องท่านได ้

ใช่หรือไม่ ท่านรู้หรือไม่ว่าศาลต้าหลี่เป็นสถานที่อะไร ท่านอย่าลืมนะ  

ต่อให้เป็นเทพเซียนจากสวรรค์ชั้นฟ้ามาถึงที่นี่ยังต้องก้มหัวให้สามส่วน 

ต่อให้รัชทายาทจะเอาตัวท่านออกไปก็ไม่มีทางเอาตัวท่านไปได้ในทันที 

ท่านต้องอยู่ท่ีนี่ก่อนหลายวัน สู้พวกเรามาเดากันดีกว่าว่าคุณชายรอง 

จะมชีวิีตอยู่ท่ีน่ีได้ก่ีวัน" เขาพูดพลางใช้ท่อนไม้ตลีงไปบนท้องของคณุชายรอง 

อย่างแรงอีกครั้ง
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คุณชายรองส่งเสียงร้องครวญคราง เห็นเสวียนอว้ีลงมือเบาๆ มี

ผ้าห่มฝ้ายก้ัน แต่อวัยวะภายในของเขาแทบจะถูกกระเทือนจนแหลก 

หมดแล้ว "อย่า...อย่าตีอีกเลย..."

เสวียนอวี้ไม่สนใจค�าขอร้องของเขา ขับเคลื่อนก�าลังภายในอีกครั้ง

และฟาดท่อนไม้ลงบนท้องเขาอีกหน

พลั่ก!

คุณชายรองอ้าปากกว้าง พยายามสูดลมหายใจเอาอากาศเข้าไป 

ตรงหน้ามีดวงดาวระยิบระยับ เขาจะตายแล้วหรือ หรือนี่ก็คือความรู้สึก

ของคนใกล้ตาย ความตายอยู่ใกล้เขาถึงเพียงนี้ ท่ามกลางความงุนงง 

เขาได้ยินเสวียนอวี้พูดกับสองคนข้างกายดังแว่วมา

"แค่ไม่กี่ทีก็ไม่ไหวแล้วหรือ คุณชายรองไม่อดทนเอาเสียเลย..."

"ถ้าถูกตีตายไปจริงๆ นายท่านจะชี้แจ้งกับทางจวนโหวอย่างไร"

คุณชายรองได้ยินค�าพูดนี้แล้วก็รู้สึกโล่งอกในทันที ที่แท้คนเหล่านี้

ยังคงกลัวฐานะของเขา ต่อให้โบยตีเขาก็เพียงอยากจะข่มขู่เขาเท่านั้น

กระมัง

เขาเพ่ิงคิดถึงตรงนีก็้ได้ยินเสวียนอว้ีหวัเราะเย็นชา "หึๆ ตายกต็ายสิ  

วันนี้มีคนร้ายเข้ามาในศาลต้าหลี่ และยงัเกดิไฟไหม้ ต้องมีเรื่องที่ดูแลได้

ไม่ครบถ้วนบ้าง ทางท่านโหวจะมาขอแลกชีวิตกับนายท่านที่นี่หรือไร"

"พูดไปก็จริง เช่นน้ันก็รีบสักหน่อย ในเมื่อถามไม่ได้ความอะไรก็สู้ 

ตีให้ตายไปเลยหมดเรื่อง"

ท่อนไม้ตีลงมาอีกครั้ง คุณชายรองยังไม่ทันผ่อนลมหายใจนี้เลย 

ก็ถูกความเจ็บปวดรายล้อมอีกครา
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ครั้งนี้เสวียนอวี้ไม่ได้ถามอะไรเลย เอาแต่ตีอย่างเดียว

คณุชายรองเข้าใจในทนัท ีพวกเสวียนอว้ีไม่เหน็เขาเป็นคนเลยด้วยซ�า้  

ในสายตาของอีกฝ่าย มีเพียงชิงโม่เหยียนผู้เป็นนายคนเดียวเท่าน้ัน หาก

ชิงโม่เหยียนไม่พูดอะไร พวกเสวียนอว้ีคงจะตีเขาให้ตายอยู่ท่ีน่ีแน่นอน 

แต่ชิงโม่เหยียนไม่ใช่คนของจวนโหวนานแล้ว ต่อให้เห็นศพของเขาก็ 

ไม่ท�าให้เกิดความสงสารอะไรขึ้นมา

"ข้า...ข้าพูดแล้ว พวกเจ้าอย่าตีอีกเลย ข้าพูดแล้ว!" คุณชายรอง

ขัดขืนและตะโกนเสียงแหบแห้ง

เสวียนอวี้หยุดมือ

คุณชายรองปรับลมหายใจไม่ทัน กระอักเลือดออกมา...

ตอนที่เขาตื่นขึ้นมา พบว่าผ้าห่มฝ้ายที่ห่อตัวอยู่หายไปแล้ว เขานั่ง

ยืดตัวตรงอยู่ในห้องหนังสือ ชิงโม่เหยียนน่ังอยู่หลังโต๊ะท�างาน ก้มหน้า 

ยกพู่กันเขียนอะไรบางอย่างอยู่

เสวียนอว้ียืนมือแนบตัวอยู่ด้านข้าง ท่าทางนอบน้อมเหมือนเป็น

บ่าวผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ผู้หนึ่ง

คุณชายรองขนลุกขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่

หลอกลวง พวกคนหลอกลวงเหล่าน้ี แกล้งท�าเป็นคนใสซือ่...เมือ่ครู่

ตอนท่ีตีข้ายังเป็นสัตว์ป่าที่โหดร้ายตัวหนึ่งอยู่เลย ตอนนี้ยืนอยู่ข้างกาย 

ชิงโม่เหยียน กลับเป็นเหมือนบ่าวที่อยู่ในกฎระเบียบผู้หนึ่ง...

เจ้าพวกคนหลอกลวง! คุณชายรองตะโกนอยู่ในใจ สีหน้าโกรธเกร้ียว 

จนเขียวคล�้า

"ชิงโม่เหยียน ท่านหิวหรือไม่ พวกเราซื้อของว่างกลับมาแล้ว"  
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เสียงหญิงสาวผู้หนึ่งดังขึ้นหน้าประตู

คุณชายรองหันหน้าไปดู เห็นหรูเสี่ยวนันย้ิมสดใสยกของว่าง 

สองจานเดินเข้ามา

ชิงโม่เหยียนวุ ่นกับการสอบสวนคดีตลอดเท่ียง ไม่ทันได้กิน 

อาหารกลางวันเลย

หรูเสี่ยวนันหยิบของว่างมาชิ้นหนึ่งป้อนใส่ปากชิงโม่เหยียน

คุณชายรองขดตัวน่ังอยู่บนเก้าอี้จ้องมองหรูเสี่ยวนัน เดิมทีเขา 

คิดว่าชิงโม่เหยียนจะผลักนางออก แต่ชิงโม่เหยียนกลับอ้าปากรับโดย 

ไม่เงยหน้าขึ้นมา

"อร่อยหรอืไม่" ดวงตาของหรเูสีย่วนันยกโค้งขึน้พลางขยบัเข้าไปถาม 

อย่างประจบประแจง

"พอใช้ได้" ชิงโม่เหยียนกลืนของว่างไปหลายค�า จากนั้นก็กวาดตา

มองในจาน "เอาขนมเปี๊ยะงามาชิ้นหนึ่ง"

"ได้เลย" หรเูสีย่วนนัหยิบขนมเป๊ียะงาขึน้มาป้อนให้ชงิโม่เหยียนกิน 

บังเอิญหันไปเห็นคุณชายรองท่ีตัวสั่นเทาอยู่ตรงหน้าจึงเอ่ยขึ้นพลางท�า

สีหน้าไร้เดียงสา "เหตุใดคุณชายรองจึงจ้องข้าตาเขม็งเลย หรือว่า... 

อยากกินของว่าง"

คุณชายรองเย็นวูบไปทั้งตัว ฟันบนล่างกระทบกันดังกึกๆ แต่ปาก

พูดได้เพียงว่า "ไม่...ไม่ใช่..."

ชิงโม่เหยียนตั้งใจเขียนเอกสารเบื้องหน้าจนเสร็จ หลังจากเขา 

วางพู่กันแล้วก็ยกน�้าชาขึ้นมาดื่มอย่างช้าๆ

"เจ้าขยับมาน่ีสักหน่อย" เขาพูดเสียงเรียบ น�้าเสียงผ่อนคลาย 
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เหมือนตอนแรกที่เขายังเป็นซื่อจื่ออยู่ที่จวนโหว

คุณชายรองตัวสั่นเทารีบลุกขึ้นโน้มตัว คิดจะขยับเก้าอี้ไปข้างหน้า 

แต่เมื่อครู่เขาเพ่ิงถูกเสวียนอวี้ตี ร่างกายไร้เรี่ยวแรง นิ้วมือแม้แต่เก้าอี้ 

ก็ยังลากไม่ขยับ

เสวียนอวี้เดินเข้าไปอย่างนอบน้อม ขยับเก้าอี้ไปข้างหน้าให้

หากไม่รูว่้าเมือ่ครูเ่ขาอยู่ทีห้่องชัน้ในดุร้ายเพียงใด คุณชายรองแทบจะ 

คิดว่าเสวียนอวี้ในตอนนี้เป็นบ่าวที่ต�่าต้อยผู้หนึ่งเท่านั้น

เจ้าพวกคนเลวเหล่านี้ กล้าท�ากับข้าเช่นนี้หรือ!

ชงิโม่เหยียนมองหน้าคุณชายรองด้วยสหีน้าเรยีบเฉย แล้วพูดออกมา 

สองค�า "พูดมา"

คุณชายรองตัวสั่นไปพักหน่ึง "รัชทายาทแค่ให้ข้าน�ารถม้ามาที ่

ศาลต้าหลี่ เรื่องอื่น...ไม่ได้บอกอะไรข้า"

"เรื่องอื่น? เจ้าคิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น"

"ข้า...ข้าไม่ได้คิดอะไร"

ชงิโม่เหยียนหัวเราะเย็นชา "เจ้ามหัีวสมองของตนเอง เจ้าไม่เคยคดิ

เลยหรือว่าเกิดเรื่องเช่นนี้แล้วจะกลายเป็นหมากที่ถูกทิ้ง"

คณุชายรองมสีหีน้างุนงง "ข้า...ข้าเป็นนายน้อยของจวนโหว ท่านพ่อ 

ถวายฎีกายื่นขอต�าแหน่งซื่อจื่อไปในวังแล้ว"

ความหมายนอกเหนือค�าพูดก็คือวันหน้าเขาก็คอืซือ่จือ่ของจวนโหว

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเยาะ "ลอบฆ่าองค์ชายเป็นความผิดใด เห็นที

เจ้ายังคงไม่เข้าใจแจ่มชัดกระมัง"

"ข้าก็ไม่รูว่้ารชัทายาทคดิจะท�าอะไร ข้าแค่มาส่งของตามค�าสัง่ของ
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เขาเท่านั้น..." คุณชายรองยังคงอธิบาย

แม้แต่หรูเสี่ยวนันเองก็ยังอดไม่ไหวที่จะร้อนใจกับสติปัญญาของ

คุณชายรอง

คนผู้น้ีไม่โง่ไม่เซ่อ เหตุใดจึงท�าเรื่องที่ท�าลายตระกูลได้ทุกอย่าง  

เจ้าคดิว่าผูไ้ม่รูย่้อมไม่ผดิจรงิหรอื เกิดเรือ่งข้ึนรชัทายาทจะยอมรบัว่าเรือ่งนี ้

เขาเป็นคนท�าหรือ ถึงตอนนั้นก็ต้องให้เจ้ามาแบกรับความผิดอยู่ดี

หรเูสีย่วนันไม่อยากจะฟังต่อไปแล้ว คณุชายรองในชาตนิีค้งจบสิน้

เท่าน้ีแล้ว ตอนแรกถ้าเขาต้ังใจเป็นน้องชายทีดี่ ชงิโม่เหยียนคงไม่ไร้ความปรานี 

เหมือนเช่นตอนนี้

อย่ามองว่าภายนอกชิงโม่เหยียนดูเย็นชา แท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่

ยึดมั่นในคุณธรรมมาก ท่ีเชี่ยวชาญในการวางแผนร้ายก็เป็นวิธีการ 

เพื่อให้เขาอยู่รอดได้เท่านั้น

ไม่ช้าชิงโม่เหยียนก็ไม่อยากถามแล้วเช่นกัน เร่ืองน้ีจะพูดไปแล้ว 

เกรงว่าแม้แต่สิ่งที่คุณชายรองรู้คงไม่มากเท่าชิงโม่เหยียน

เสวียนอว้ีน�าค�าสารภาพมา และให้คุณชายรองประทับรอยน้ิวมือ

ลงไปบนนั้น

คุณชายรองเดิมทีไม่อยากย่ืนมือออกไป แต่เห็นรอยย้ิมเย็นชาที่ 

ไม่ประสงค์ดีของเสวียนอวี้แล้ว เขาจึงยื่นนิ้วมือออกไปอย่างว่าง่าย

ชงิโม่เหยียนเก็บค�าสารภาพไว้อย่างด ีไม่แม้แต่จะมองคุณชายรอง 

สั่งให้เสวียนอวี้เอาตัวเขาไปขังไว้ในคุกใหญ่

คุณชายรองขัดขืนพูดว่า "พ่ีใหญ่ พ่ีท�ากับข้าเช่นนี้ไม่ได้นะ ข้า 

รับสารภาพแล้ว พี่จะจับข้าเข้าคุกไม่ได้"
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ชิงโม่เหยียนไม่ได้พูดอะไร หรูเสี่ยวนันจึงพูดอย่างร�าคาญใจว่า  

"ที่จับตัวเจ้าเข้าคุกก็เพ่ือปกป้องเจ้า ถ้าชิงโม่เหยียนปล่อยเจ้าไปตอนนี้  

ยังไม่ทนัเดินออกจากประตูใหญ่เจ้าก็ถูกคนของรชัทายาทฆ่าปิดปากแล้ว 

เจ้าคิดว่าสองอย่างนี้อย่างไหนดีกว่ากันเล่า"

คุณชายรองตะลึงไปทันที ก่อนจะถูกเสวียนอว้ีลากตัวไปราวกับ 

ลากสุนัข

ในเวลาเดียวกัน ฉางเฮิ่นก็น�าล่วมยาไปที่ห้องขังเดี่ยวในคุกใหญ่

เพราะท่านหมอในศาลต้าหลี่คนอื่นล้วนออกไปท�างานข้างนอก 

เหลือนางเพียงคนเดียว ดังน้ันจ�าต้องให้นางเป็นคนมาดูแลองค์ชายห้า 

อวี๋หยวนจวิน
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400

องค์ชายห้าอวี๋หยวนจวินนั่งเหม่ออยู่ในห้องขัง หัวไหล่ขวาของเขา

บาดเจ็บถากๆ ไปแห่งหนึ่ง แม้จะไม่รุนแรงมาก แต่ก็ได้เลือด

เสียงผู้คุมคุกเปิดประตูคุกดังขึ้น ฉางเฮิ่นเดินเข้ามา

อว๋ีหยวนจวินตะลึงไป นับจากครั้งก่อนที่เขารู้ฐานะแท้จริงของ 

ฉางเฮิน่แล้ว เขาก็ไม่ได้พบหน้าฉางเฮิน่มาเป็นเวลานาน "เจ้า...มาได้อย่างไร"

ฉางเฮิน่วางล่วมยาลง พูดประชดประชนัว่า "กระหม่อมก็ไม่อยากมา  

แต่ตอนนี้หมอในศาลต้าหลี่เหลือกระหม่อมเพียงคนเดียว"

ฉางเฮ่ินพลกิเปิดผ้าพันแผลแล้วก็เข้ามาตรวจดหูวัไหล่ของอว๋ีหยวนจวิน

อวี๋หยวนจวินขยับหลบถอยหลัง

"วางใจได้ ไม่เจ็บหรอก" ฉางเฮิ่นเอ่ยปลอบตามความเคยชิน

อวี๋หยวนจวินมีท่าทางขัดเขินปรากฏบนใบหน้า

ฉางเฮ่ินท�าความสะอาดแผลให้อว๋ีหยวนจวินอย่างช�านาญ แล้ว
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ใส่ยาลงไปบนแผล

"แผลไม่ลึก แต่ในคุกอากาศชื้น ไม่ดีต่อการฟื้นฟูของบาดแผล  

จะให้ดีองค์ชายก็ทรงขยับตัวให้มากสักหน่อย" ฉางเฮิ่นพูดเสียงเบา

ในห้องขังเดี่ยวไม่ใหญ่ ปกติไม่ค่อยได้ขยับตัว ย่อมท�าให้ร่างกาย

อ่อนแอลง อวี๋หยวนจวินดูแล้วผอมลงไปไม่น้อย

อว๋ีหยวนจวนิได้ยินดงัน้ันก็แววตาเปล่งประกาย "เจ้าเป็นห่วงข้าอยู่หรอื"

ฉางเฮิน่หวัเราะ "ในฐานะหมอ ย่อมหวังว่าสขุภาพของคนป่วยจะดีข้ึน"

"อยู่ที่นี่...เจ้าคิดว่าคนป่วยจะดีขึ้นได้หรือ" อวี๋หยวนจวินยิ้มเศร้า

ที่นี่คือคุกใหญ่ศาลต้าหลี่ สถานที่ที่ต้องการชีวิตคน คนป่วยต่อให้

อาการดีขึ้นแล้วอย่างไร สุดท้ายยังคงต้องสังเวยชีวิตที่นี่อยู่ดี

ฉางเฮิ่นพูดไม่ออกไปทันใด นางเปิดล่วมยาไปชั้นล่างสุด หยิบ 

ขวดยาขวดหนึ่งออกมาจากข้างในและยื่นให้อวี๋หยวนจวิน

"นี่คืออะไร" อวี๋หยวนจวินไม่ได้รับไว้แต่มองหน้านางและเอ่ยถาม

"เป็นยาสมานแผลที่บรรพชนกระหม่อมปรุงเอง" ฉางเฮิ่นเห็นเขา 

ไม่ยอมรบั จงึวางขวดยาไว้ข้างกายเขา "ยาทีบ่รรจใุนน้ีพอให้องค์ชายใช้ได้

ระยะหนึ่ง"

นางเพ่ิงวางขวดยาลง ทันใดน้ันอว๋ีหยวนจวินก็คว้าข้อมือของนาง

เอาไว้

ฉางเฮิน่ตกใจ เดมิคดิจะสะบดัออกก็เห็นอว๋ีหยวนจวินก�าลังดหูลงัมอื 

ของนางอยู่

นั่นเป็นรอยตอนที่เขาฟาดแส้ม้าใส่ หลังจากแผลหายดีเหลือเป็น

รอยแผลเป็นจางๆ เอาไว้
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"มันไม่หายแล้วหรือ" อวี๋หยวนจวินพูดด้วยเสียงแหบแห้ง

"อกีสองสามปีจะจางลงกว่านี"้ ฉางเฮิน่พูดอย่างไม่สนใจ ขณะเดียวกัน 

ก็คิดจะชักมือกลับมา พอนางดึงมือกลับ คิดไม่ถึงว่าอว๋ีหยวนจวินกลับ 

ไม่ยอมปล่อย

ฉางเฮิ่นขมวดคิ้วมองเขา "องค์ชายห้า?"

อวี๋หยวนจวินกุมข้อมือของฉางเฮิ่นไว้แน่น นิ้วมือให้สัมผัสที่อบอุ่น 

ค่อนข้างเนียนนุ่ม และข้อมือที่เล็ก ไม่เหมือนข้อมือของชายหนุ่มทั่วไป

"องค์ชายห้า ขอทรงปล่อยมอืด้วย" ฉางเฮิน่พูดเสียงเบา นางไม่อยาก 

ให้ผู้คุมคุกข้างนอกเห็นภาพฉากนี้เข้า

อว๋ีหยวนจวินยังคงไม่คลายมือออก ความรู้สึกสับสนในหัวใจเขา

ตอนนี้ เกรงว่าคงมีเพียงเขาจึงจะเข้าใจได้

ไม่ได้พบคนตรงหน้าน้ีเป็นเวลานาน เดิมทีคิดว่าเขาจะค่อยๆ ไล่

ความรูส้กึประหลาดน้ีออกไปได้ คิดไม่ถึงว่าตอนทีไ่ด้เหน็หน้าอกีฝ่ายอกีครัง้  

เขากลับอยากจะเข้าใกล้อย่างห้ามไม่อยู่

"คนที่มาลอบฆ่าข้าในวันนี้...เป็นคนที่รัชทายาทส่งมากระมัง"  

อว๋ีหยวนจวินเปลี่ยนหัวข้อสนทนาไปอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย เขาจ�าต้องท�า 

เช่นน้ี เพราะรู้สึกว่าตนเองใกล้จะควบคุมปากไม่ได้แล้ว หากพูดค�าที่ 

น่าอึดอัดอะไรออกไป เขาคงจะเสียใจจนตายจริงๆ

"รองตุลาการก�าลังตรวจสอบอยู่" ฉางเฮิ่นพูด ขณะเดียวกันก็

ออกแรง อยากจะชักข้อมือตนเองออกจากมือของอีกฝ่าย

"ไม่มปีระโยชน์ ต่อให้ตรวจสอบได้เสดจ็พ่อก็ไม่ทรงเชือ่" อวีห๋ยวนจวนิ 

ย้ิมเศร้าส่ายหน้า "คิดไม่ถึงว่าแม้ข้าจะมาอยู่ในสภาพนี้แล้ว ยังคงมีคน 
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ไม่ยอมปล่อยข้าอีก"

ฉางเฮิ่นใจลอยไปเล็กน้อย "มีรองตุลาการอยู่ องค์ชายคงไม่ทรง 

เป็นอะไร"

"เก็บชีวิตข้าไว้ จากน้ันก็ขังไว้ท่ีนี่ตลอดชีวิตหรือ" อว๋ีหยวนจวิน 

รัดนิ้วแน่นขึ้น

ข้อมือของฉางเฮิ่นถูกเขาบีบจนเจ็บ นางถลึงตามอง "ปล่อยมือ"

"มเีรือ่งหน่ึง ข้าอยากยืนยันให้มัน่ใจสกัหน่อย" อวีห๋ยวนจวนิพูดช้าๆ

"อะไร"

"ฉางเฮิ่น" อว๋ีหยวนจวินเพ่ิมแรงที่มือ ดึงตัวฉางเฮิ่นมาตรงหน้า

ตนเอง ลมหายใจที่พ่นออกมาแทบจะกระทบบนใบหน้าของนาง "ถ้าม ี

วันหนึ่งข้าตายไป เจ้าจะเสียใจหรือไม่"

"องค์ชายห้า เรื่องล้อเล่นน้ีไม่ตลก" ฉางเฮิ่นสะบัดไม่หลุด จ�าต้อง 

ยิ้มเศร้าอย่างจนใจ

"ข้าดูเหมือนก�าลังพูดตลกเสียที่ไหน"

"พระองค์สูงศักด์ิเป็นถึงองค์ชาย จะตายได้อย่างไร คนท่ีตายก่อน

มีเพียงสามัญชนทั่วไปเช่นกระหม่อมเท่านั้น"

"ข้าแค่อยากรู้ เจ้าจะเสียใจหรือไม่" อวี๋หยวนจวินนัยน์ตาเริ่มแดง

ฉางเฮิ่นหลบเลี่ยงสายตาของเขา อย่างไรเสียพวกเขาก็นับว่าเคย

ได้รู้จักกัน โดยรวมแล้วอวี๋หยวนจวินไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร เพียงแต่ถูก

องค์รัชทายาทหลอกใช้เท่าน้ัน แต่น่าเสียดาย ความผิดพลาดบางอย่าง

หากท�าผิดแล้วก็ไม่มีทางให้ถอยได้ไปชั่วชีวิต

"น่าจะเสยีใจกระมงั" ฉางเฮิน่ตอบคลมุเครอื ขณะเดยีวกันก็ออกแรง
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ผลัก ทว่ากลับถูกบาดแผลบนหัวไหล่ของอวี๋หยวนจวินเข้าพอดี

อวีห๋ยวนจวนิรูส้กึเจบ็และคลายมอืออก มอืของนางจงึหลุดออกมาได้

หลังเก็บล่วมยาเสร็จแล้ว ฉางเฮิ่นเพียงอยากจะรีบออกไปจากท่ีน่ี 

นางมองไปทางนอกคุกแวบหนึ่ง

ผูค้มุคกุผูห้นึง่เดนิเข้ามา พูดกระซบิกับผูค้มุคกุสองคนท่ีเฝ้าอยู่นอกคกุ 

พักหนึ่ง สองคนนั้นได้ยินแล้วก็รีบเดินจากไป

อว๋ีหยวนจวินกุมหัวไหล่ที่เมื่อครู่ถูกฉางเฮิ่นสะกิดจนเจ็บ ในใจ 

พูดไม่ออกว่ารู้สึกอย่างไร เขาไม่กล้าจะเชื่อ และไม่อยากเชื่อว่าตนเอง 

จะเกิดความรู้สึกต่อบุรุษผู้หนึ่งได้ แต่ร่างกายของเขากลับทรยศตัวเขา 

หัวใจดวงนี้ผิดปกติไปแล้ว

"องค์ชายห้าทรงดูแลตนเองให้มากด้วย" ฉางเฮิน่เดนิไปถึงหน้าประตู 

แล้ว ทันใดนั้นก็หันหน้ามา "องค์ชายต้องทรงเชื่อใจรองตุลาการ มีเขาอยู่ 

องค์ชายต้องทรงมีวันที่ได้เห็นแสงตะวันอีกครั้งแน่นอน"

อวี๋หยวนจวินขยับริมฝีปากสองที

"องค์ชายทรงรกัษาตัวด้วย อย่าได้บาดเจบ็อกี" ฉางเฮิน่ฉีกย้ิมให้เขา

ในทันใด ก่อนจะประสานมือค�านับเขาอย่างนอบน้อม

ไม่รูเ้พราะเหตใุด หัวใจอวีห๋ยวนจวินจงึเกิดความไม่สบายใจขึน้มา 

ฉางเฮิ่นไม่เคยนอบน้อมกับเขาเช่นนี้มาก่อน ไม่เคยกลัวเขามาก่อน และ

ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้เขาเพราะเขาเป็นองค์ชาย เหตุใดก่อนจากไปจึงได้

พูดค�าพูดเช่นนี้ ฟังแล้วเหมือนเป็น...ค�าลาครั้งสุดท้าย

"ช้าก่อน..." อวี๋หยวนจวินโน้มตัวคิดจะยืนขึ้น

ฉางเฮิ่นกลับหมุนตัวเดินออกนอกประตูห้องขังไป
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ตอนอวี๋หยวนจวินมาถึงหน้าประตู ประตูห้องขังก็ถูกปิดแล้ว

ในตอนนี้เองมีเสียงฝีเท้าวุ่นวายระลอกหนึ่งดังมาจากบนบันได

"จับเขาไว้!"

"อย่าให้เขาหนีไปได้!"

ฉางเฮิ่นหยุดอยู่ตรงทางเดินนอกห้องขัง ด้วยซี่กรงที่ขวางอยู่  

อวี๋หยวนจวินมองเห็นเหตุการณ์ภายนอกได้เช่นกัน

ทันใดนั้นมีเงาร่างคนคนหน่ึงกระโดดลงมาจากบันได สวมชุดด�า  

มือถืออาวุธคม

ผู้คุมคุกตะโกนว่า "มีคนร้าย!" แล้วชักกระบี่ที่เอววิ่งเข้าไปหา

อวี๋หยวนจวินโผมาตรงซี่กรงในทันที "ฉางเฮิ่น! ข้างหลัง!"

ขณะเดียวกับท่ีเขาตะโกนขึ้นมา ก็เห็นชายชุดด�าผู้นั้นซัดอาวุธ 

ก�าหนึ่งออกมา

พวกผู้คุมคุกถูกอาวุธล้มลงบนพื้น

จากนั้นล่วมยาของฉางเฮิ่นก็ตกลงบนพื้นเช่นกัน

เสียงทุกเสียงราวกับหายไปจากในสมองของอวี๋หยวนจวิน

เขาเห็นฉางเฮิ่นกุมหน้าอก เลือดไหลทะลักออกมา ย้อมชุดยาว  

คอเสื้อ ชายเสื้อบนตัวนางจนแดง...ไหลออกมาไม่หยุดราวกับแม่น�้า 

สายเล็ก...

อว๋ีหยวนจวินย่ืนมือออกไปผ่านซี่กรง อยากจะคว้าอะไรบางอย่าง 

แต่มือของเขาอย่างไรก็คว้าอะไรไม่ได้เลย

"องค์ชายห้าทรงรักษาตัวด้วย อย่าได้บาดเจ็บอีก..." ท่ามกลาง 

ความสับสน เขาเหมือนได้ยินค�าพูดสุดท้ายท่ีฉางเฮิ่นพูดกับเขาก่อนจะ
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ออกประตูไปอีกครั้ง

ฉางเฮิ่นในตอนนั้น ยิ้มให้เขาอย่างนั้นหรือ...

...คนที่ตายก่อนมีเพียงสามัญชนทั่วไปเช่นข้าเท่านั้น

อว๋ีหยวนจวินกุมหน้าอกของตนเอง ท่าทางเหมือนกับฉางเฮิ่น 

ราวกับว่าคนที่ถูกอาวุธลับซัดใส่เมื่อครู ่เป็นตัวเขาเอง ทั้งที่เขาไม่ได้ 

ถูกอาวุธลับ เหตุใดตรงนี้จึงเจ็บราวกับจะตายไปอย่างนั้น
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401

เรื่องที่ศาลต้าหลี่มีคนร้ายบุกรุกไปถึงหูของฮ่องเต้อย่างรวดเร็ว

ช่วงประชุมราชส�านักเช้าวันต่อมา ชิงโม่เหยียนมาปรากฏตัวใน 

การประชุมเช้า บนตัวยังคงสวมใส่ชุดขุนนางข้ันส่ีของรองตุลาการ  

เหล่าขุนนางตื่นตกใจอย่างมาก พากันกระซิบกระซาบ

ชงิโม่เหยียนไม่สนใจค�าวิจารณ์ของเหล่าขนุนาง เล่าเรือ่งทีค่กุใหญ่

ศาลต้าหลี่ถูกคนร้ายบุกรุกต่อหน้าทุกคนหน่ึงรอบ และหยิบค�าสารภาพ

ของคุณชายรองชิงจิ่นจือออกมา

ฮ่องเต้เรียกตัวองค์รัชทายาทมาในที่ประชุมต่อหน้าทุกคนและ 

พูดเรื่องนี้กับเขาในทันที

องค์รัชทายาทปฏิเสธเสียงแข็งว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง

ถึงแม้ในเหล่าขุนนางจะมีจ�านวนไม่น้อยที่เกิดความสงสัยในตัว 

องค์รชัทายาทด้วยเรือ่งนี ้แต่องค์รชัทายาทไม่ยอมรบั ชงิโม่เหยียนอาศยัเพียง 
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ค�าสารภาพของคุณชายรองก็ยากจะท�าให้คนเชื่อถือได้ ดังนั้นสุดท้ายจึง

จ�าต้องปล่อยเลยตามเลย

ก่อนจะออกจากที่ประชุม ฮ่องเต้ประกาศคืนต�าแหน่งรองตุลาการ

ศาลต้าหลี่ให้แก่ชิงโม่เหยียนต่อหน้าทุกคน และหลังจากเลิกประชุมแล้ว

ก็เรียกองค์รัชทายาทเข้าเฝ้าตามล�าพัง

ฮ่องเต้ปิดปากไม่พูดถึงเรื่องของชิงจิ่นจือ แต่กลับพูดถึงเรื่องทั่วไป

ในครอบครัว

องค์รชัทายาทพูดอย่างลงัเลใจขึน้ว่า "หลงัจากลกูอภิเษกสมรสก็ยัง

ไม่มีโอกาสได้เข้าวังมาเยี่ยมเสด็จแม่เลย"

ฮ่องเต้มองเขาแวบหนึง่ "ก็ดี อกีสองสามวันเจ้าก็พาชายารชัทายาท

เข้าวังมาเถอะ"

ตอนที่องค์รัชทายาทขอบพระทัยแล้วเงยหน้าข้ึนมาก็บังเอิญเห็น

บนใบหน้าฮ่องเต้มีรอยย้ิมแปลกประหลาด ชั่วเวลานั้นองค์รัชทายาท 

คดิว่าตนเองมองผดิไป พอเขาคดิจะดใูห้ละเอยีด ฮ่องเต้ก็กลบัมามสีหีน้า

เป็นปกติแล้ว

ณ ศาลต้าหลี่

หรูเสี่ยวนันไปรับกล่องอาหารจากเชียนเฉิงโดยมีเสวียนอว้ีติดตาม

ไปด้วย นางลอบหลบเลี่ยงสายตาของทุกคนไปที่ฝ่ายปลงศพ

เพราะชิงโม่เหยียนก�าชับเป็นพิเศษไว้ก่อน ดังนั้นหรูเสี่ยวนัน 

จึงเข้าไปในฝ่ายปลงศพได้เลย ไม่ถูกใครขัดขวางแต่อย่างใด

เสวียนอว้ีเฝ้าอยู่ที่ประตู หรูเสี่ยวนันยกกล่องอาหารผลักประต ู
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ลอบหลบเข้าไปด้านใน

"ฉางเฮิ่น ข้าเอาซาลาเปาไส้เนื้อมาด้วย" หรูเสี่ยวนันพูดเสียงเบา

ฉางเฮิ่นที่นอนอยู่บนแผ่นกระดานยิ้มเศร้าลุกขึ้นนั่ง "แผ่นกระดาน

บ้านี่แข็งเหลือเกิน นอนมาหนึ่งคืนเอวแทบจะหักอยู่แล้ว"

หรเูสีย่วนันปิดปากหัวเราะ "มคีนเป็นท่ีไหนนอนแบบนีล่้ะ เจ้าอดทน

อกีสองวัน ชงิโม่เหยียนกลบัคืนต�าแหน่งเดิมแล้ว รอเขาจดัเตรยีมทุกอย่าง

เสร็จแล้วก็จะส่งเจ้าออกไป"

ฉางเฮิน่บดิยืดตัวดีแล้วก็มานัง่ลง ก่อนเริม่เสพสุขกับซาลาเปาไส้เนือ้ 

ที่หรูเสี่ยวนันส่งมาให้

"ในวังมีข่าวอะไรหรือไม่" ฉางเฮิ่นกินไปพลางถามไปพลาง

หรเูสีย่วนันยักไหล่ "รชัทายาทล้างตนเองจนสะอาดเอีย่ม คนทีโ่ชคร้าย 

มีเพียงคุณชายรองเท่านั้น"

"จวนโหวจบสิ้นแล้ว" ฉางเฮิ่นแค่นเสียงสบถ จะโทษใครได้เล่า  

พูดได้เพียงว่าฆ่าตัวตายเองโดยแท้

หรูเสี่ยวนันเท้าคางจ้องมองฉางเฮิ่น "เจ้าจะไปจริงหรือ"

"อืม"

"ไม่กลับมาอีกแล้วหรือ"

"อืม"

"ข้าคงจะคิดถึงเจ้ามาก"

ฉางเฮิ่นได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกว่าซาลาเปาติดคอทันที "แค่กๆ เสี่ยวนัน 

ข้าไม่ใช่รองตุลาการ อย่ามาพูดค�าน่าขนลุกเช่นนี้กับข้า"

"แต่ข้าคงคิดถึงเจ้าจริงๆ นะ คนที่ข้ารู้จักบนโลกนี้เดิมทีก็มีไม่มาก 
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นอกจากคนทีว่นัๆ อยากเอาชวิีตข้าเหล่าน้ันแล้ว ข้าก็รู้จกัเพียงแค่พวกเจ้า  

เจ้าไปแล้วข้าคงจะคิดถึงเจ้าแน่นอน"

"ใช่ว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วเสียหน่อย" ฉางเฮิ่นพูดอย่างจนใจ "ข้า 

ก็แค่ปล่อยวางฐานะในตอนนี้เท่านั้นเอง"

"เจ้าจะมาต�าบลสือฝางบ่อยๆ ใช่หรือไม่" หรูเสี่ยวนันพูดอย่าง 

มีความหวัง ฉางหยวน...อ้าไม่ใช่ ตอนนี้ควรจะเรียกว่าหรูหยวน ตาเฒ่า 

ผู้น้ันถือได้ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของฉางเฮิ่น ของเหล่านั้นที่เขาทิ้งไว้ให้ 

ฉางเฮิ่น เพียงพอจะให้ฉางเฮิ่นกินใช้ได้อย่างไร้กังวลไปชั่วชีวิตแล้ว

"ต้องไปแน่นอน" ฉางเฮิ่นหยิกแก้มของนาง "ส่วนเจ้าน่ะ ตอนไม่มี

อะไรท�าอย่าก่อเรื่อง"

หรูเสี่ยวนันยิ้มสดใส ดวงตายกเป็นรูปโค้งหรี่เป็นเส้น จากนั้น...จู่ๆ 

หน้าของนางก็คว�่าลงไปในทันใด

ฉางเฮิ่นตกใจ โยนซาลาเปาในมือทิ้งแล้วรับตัวนางไว้ "เสี่ยวนัน?"

หรูเสี่ยวนันฟุบอยู่ในอ้อมกอดของฉางเฮิ่นไม่ขยับ

ฉางเฮิ่นรีบพลิกตัวนาง อยากจะเอามือไปตรวจชีพจรของนาง

ในตอนน้ีเองร่างกายของหรูเสี่ยวนันก็มีแสงสีขาวเปล่งออกมา 

ในทันใด สว่างจ้าเป็นพิเศษในห้องที่ค่อนข้างมืด

ฉางเฮิ่นตกใจจนเกือบจะปล่อยมือ

ยามน้ีเองประตูห้องถูกผลกัเปิดจากข้างนอก ชงิโม่เหยียนเดนิเข้ามา  

สายตาของฉางเฮิ่นประสานเข้ากับสายตาของชิงโม่เหยียนในทันที

"รองตลุาการ...เสีย่วนันนาง..." ฉางเฮิน่ลงัเลใจ ไม่รูว่้าควรจะอธิบาย

อย่างไร
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ชงิโม่เหยียนก้าวยาวๆ เข้าไปรบัตวัหรเูสีย่วนนัมาจากอ้อมกอดของ 

ฉางเฮิ่น

แสงสขีาวจางๆ ยังคงเปล่งออกมาอย่างต่อเน่ือง ร่างกายของหรเูสีย่วนนั 

ราวกับห่ิงห้อยทีเ่ปล่งแสงได้ แม้แต่เส้นผมก็เปล่งแสงออกมาด้วยเช่นกัน

"ไม่เป็นไร" ชงิโม่เหยียนเอ่ยด้วยน�า้เสยีงเข้าอกเข้าใจ แต่ในแววตา 

กลับแฝงความซับซ้อนที่ยากจะอธิบายได้ "นางโตขึ้นอีกนิดแล้ว"

"ช่างเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์จริงๆ" ฉางเฮิ่นเอ่ยชม

ระหว่างทีห่รเูสีย่วนนัเติบโตขึน้หลายครัง้ก่อน นอกจากชงิโม่เหยยีน

แล้วก็ไม่มีคนอื่นอยู่ด้วย

ชิงโม่เหยียนมองคนตัวเล็กในอ้อมกอดอย่างเงียบๆ ท่ามกลาง 

แสงสีขาวจางๆ เส้นผมพลิ้วไหวขยับเองโดยไร้ลม ราวกับก่ิงก้านใน 

ฤดูใบไม้ผลิที่ค่อยๆ เติบโตขึ้น...และเติบโตขึ้น...

เส้นผมสยายลงมาจนลากถึงพ้ืน ราวกับบนแขนของชิงโม่เหยียน 

พาดผ่านด้วยน�้าตกที่ไหลลงมาอย่างงดงาม

หลงัจากแสงขาวหายไป ร่างกายของหรเูสีย่วนนัก็เปล่ียนจากท่ีเป็น

เด็กสาว กลายเป็นหญิงสาวที่งดงาม

เสื้อผ้าที่สวมอยู่บนตัวนางแต่เดิมรัดแน่นข้ึน กระโปรงคลุมขา 

ของนางไว้ไม่มิดแล้ว

ชิงโม่เหยียนถอดเสื้อคลุมตัวนอกมาห่อตัวนางเอาไว้

"รองตุลาการดูเหมือนไม่ดีใจ?" ฉางเฮิ่นรู ้สึกได้ว่าสีหน้าของ 

ชิงโม่เหยียนไม่สู้ดีนัก

ชิงโม่เหยียนจะดีใจได้อย่างไร ตอนแรกเขายังนึกอยากจะให้ผลไม้
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ของตนเองรีบสุกงอม แต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกกลัวว่าเวลาจะผ่านเร็วเกินไป

นบัจากมเีจ้าตวัเลก็อยู่ข้างกาย เขาก็เริม่เรยีนรูท้ีจ่ะให้ความส�าคญั

กับการได้มาเสียไปมากขึ้น

"ข้าเตรียมรถม้าเสร็จแล้ว พรุ ่งน้ีจะส่งเจ้าไปจากศาลต้าหลี่"  

ชิงโม่เหยียนพูดอย่างช้าๆ

"ไม่มีใครคิดจะตรวจสอบศพของข้าใช่หรือไม่" ฉางเฮิ่นถามขึ้น

ชิงโม่เหยียนส่ายหน้า "ทางในวังข้าได้จัดการดีแล้ว เรื่องน้ีแม้จะ 

ดงึรชัทายาทลงน�า้ไม่ได้ แต่ฝ่าบาททรงมคีวามคดิในใจแล้ว เขามพีระบญัชา 

ให้องค์ชายห้าเข้าวังพรุ่งนี้"

ฉางเฮิ่นตกใจไปเล็กน้อย

อวี๋หยวนจวินอยู่ในศาลต้าหลี่จึงจะมีโอกาสรอดชีวิต หากเข้าวัง...

เกรงว่าไม่ถึงสองวันคงถูกคนฆ่าตายแล้ว

"เหตุใดฝ่าบาทจึงทรงต้องการให้เขาเข้าวัง"

"เหน็ว่าฝ่าบาทจะทรงสอบถามเองและตรวจสอบเรือ่งนีอ้ย่างละเอยีด  

ระหว่างนีใ้ห้น�าตัวองค์ชายห้าไปขงัไว้ทีต่�าหนักชงิหยางก่อน" ชงิโม่เหยียน 

พูดไป แต่ดวงตากลับจับจ้องหรูเสี่ยวนันที่หลับสนิทอยู่ในอ้อมกอด

"ฝ่าบาททรงคิดจะ...ล่อคนที่อยู่เบื้องหลังออกมากระมัง" ฉางเฮิ่น

ถามต่อ

"ใช่" ชงิโม่เหยียนย้ิมเย็นชาไร้เสยีง เขากบัฮ่องเต้เป็นพ่อลกูกันจรงิๆ 

แม้แต่วิธีการนียั้งเหมอืนกับถอดแบบกันออกมา เพ่ือให้บรรลจุดุประสงค์

ของตนเองแล้วก็ถึงขั้นไม่เสียดายที่จะใช้บุตรชายในไส้ของตนเองเป็น

เหยื่อล่อ
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หากองค์รัชทายาทลงมืออีกครั้ง ฮ่องเต้ก็สามารถจับเบาะแสได้  

องค์ชายห้า...เป็นหมากตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งแล้ว

ฉางเฮิน่น่ิงเงยีบอยู่นาน ก่อนหน้านีน้างยังเคยปลอบใจอว๋ีหยวนจวนิ  

บอกว่าเขาต้องมีชีวิตต่อไปได้แน่นอน เห็นทีความเป็นความตายของเขา

จะไม่มีคนสนใจแล้ว

"องค์ชายห้ารู้เรื่องนี้หรือไม่" ฉางเฮิ่นถามอีก

"เมื่อครู่ข้าไปที่คุกใหญ่ ไปพบเขาแล้ว" ชิงโม่เหยียนตอบนาง

"เขา...คงไม่ได้คิดไม่ตกใช่หรือไม่" ฉางเฮิ่นพูดอย่างเป็นห่วง

ชิงโม่เหยียนเหลือบมองนางแวบหนึ่ง "เจ้าเป็นห่วงเขาหรือ"

"รองตุลาการ ท่าน...เหตุใดท่านจึงคิดเช่นนี้" ฉางเฮิ่นตกตะลึง  

"ในฐานะหมอ ย่อมต้องเป็นห่วงคนป่วยที่ตนเองรับผิดชอบสิ"

ชิงโม่เหยียนเหยียดมุมปาก "ดูจากตอนน้ีแล้ว อาการป่วยของเขา

คงไม่หายแล้วล่ะ"

"เกิดอะไรขึ้น"

"วันน้ันภาพที่เจ้าตายน่ากลัวเกินไป องค์ชายห้าเกรงว่าคงได้รับ

ความตกใจ ป่วยมาหลายวันไม่กินอาหารไม่ดื่มน�้า เจ้าไม่รู้หรือไร"
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402

ตอนหรูเสี่ยวนันต่ืนขึ้นมาก็พบว่าตนเองนอนอยู่ท่ีห้องชั้นในของ 

ห้องหนังสือแล้ว

เกิดอะไรขึน้ เมือ่ครูน่างพูดคุยกับฉางเฮิน่อยู่ทีฝ่่ายปลงศพไม่ใช่หรอื 

เหตุใดชั่วพริบตาก็กลับมาที่ห้องหนังสือเสียแล้ว

พอพลิกเปิดผ้าห่มบนตัวออก...ขายาวขาวนวลสองข้างก็ปรากฏ 

ตรงหน้านาง

ขะ...ขายาวงดงามเช่นนี้เป็นของใครกัน! นางโผเข้าไปลูบดู

ของข้าหรือ เป็นไปได้อย่างไร! แต่ขานี้อยู่บนตัวนางจริงๆ

นางไล่สายตาข้ึนมาท่ีร่างกายท่อนบนของตนเองทันที ร่างกาย

เติบโตเต็มส่วนสัด แขนขาเรียวยาว ร่างกายที่โตเต็มวัย...

หรเูสีย่วนันกระโดดลงจากเตียงอย่างต่ืนเต้น และโผไปทีห่น้ากระจก

ชิงโม่เหยียนส่งคนไปซื้อเสื้อผ้าท่ีพอเหมาะมาจากในเมือง เขาถือ 
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เสื้อผ้าผลักประตูเดินเข้ามา เพียงมองก็เห็นหญิงสาวร่างเปลือยเปล่า 

ยืนบิดตัวไปมาตรงหน้ากระจก

ชิงโม่เหยียนยืนตะลึงอยู่ตรงนั้น

เมื่อก่อนหรูเสี่ยวนันยังมีรูปร่างเป็นเด็กสาว ตอนที่นางท�าเช่นนี ้

เขายงัพอจะแกล้งท�าเป็นไม่รูไ้ม่เหน็ได้ แต่ตอนนีน้างโตเป็นสาวแล้ว ผิวขาว 

ราวหิมะเหมือนสะท้อนแสงได้ ต่อให้เขาอยากจะแกล้งท�าเป็นไม่เห็น 

ก็คงยาก...

หรูเสี่ยวนันส่องกระจกไป ปากก็พูดพึมพ�าไปด้วยว่า "โกหก  

ไหนบอกว่าโตแล้วตรงนี้จะใหญ่ข้ึน เหตุใดของข้ายังเล็กแบบน้ีอยู่อีก"  

นางพูดพลางใช้มือลูบตรงหน้าอกของตนเอง

ชิงโม่เหยียนรู้สึกว่าเลือดในกายพลุ่งพล่านยิ่ง

เจ้าตัวเล็กเปลือยร่างตนเองเช่นนี้ไม่รู้สึกเขินอายบ้างหรือ...

หรเูสีย่วนนัหมนุตวักลบัมาพอด ีนางส่องช่วงหลงัของตนเองผ่านกระจก  

"ตรงนีก็้เหมอืนกัน...ไม่มเีน้ือเลย หน้านนูหลงังอนอะไรกัน แบบนีช้งิโม่เหยียน 

จะไม่ชอบหรือไม่นะ..."

"ข้าจะชอบหรือไม่ชอบยังต้องใช้มือสัมผัสดูก่อนแล้วค่อยว่ากัน"  

ชิงโม่เหยียนเอ่ยตอบขึ้นทันใด ท�าให้หรูเสี่ยวนันตกใจอย่างมาก

"ท่าน! ท่านเข้ามาได้อย่างไร" หรูเสี่ยวนันรีบถอยกลับไปบนเตียง 

คว้าผ้าห่มขึ้นมาปิดร่างกายไว้

แต่นางตอนน้ีมรีปูร่างเป็นผูใ้หญ่แล้ว การปิดบงัเช่นนีจ้งึย่ิงดเูย้ายวน 

มากขึ้น

ชงิโม่เหยยีนโยนเสือ้ผ้าไว้บนเก้าอี ้"หลบอะไร รงัเกียจว่าตรงน้ันเลก็
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ไม่ใช่หรือ ข้าช่วยเจ้าได้"

"ท่าน...ท่านได้ยินหมดแล้วหรือ" หรูเสี่ยวนันซุกหน้าไว้หลังผ้าห่ม

"แน่นอน เจ้ากังวลว่าข้าจะไม่ชอบไม่ใช่หรือ มาให้ดูสักหน่อย"  

ชิงโม่เหยียนดึงนางเข้ามากอดจากทางด้านหลังตัวนาง

หรูเสี่ยวนันตัวสั่นระริก นางไม่ได้สวมอะไรเลย แบบนี้...จะดีหรือ

ลมหายใจร้อนผ่าวอยู่ตรงหลงัคอของนาง แม้แต่เสยีงเต้นของหัวใจ

ล้วนส่งมาถึงได้อย่างชัดเจน

"ปล่อยมือ" หรูเสี่ยวนันพูดเสียงเบา "ท่านกอดแน่นเกินไปแล้ว"

นางไม่พูดยังดี เสียงพูดร�าคาญเง้างอนเช่นนี้กลับเหมือนเป็นการ

เชื้อเชิญเขา ความร้อนรุ่มของชิงโม่เหยียนเพิ่มขึ้นในทันที แต่เขายังคงมี 

ความลังเลใจอยู่หลายส่วน เพราะท่ีน่ีคือศาลต้าหลี่ ข้างนอกยังมีเรื่อง 

บางอย่างยังไม่ได้จัดการ ไม่แน่ว่าอีกครู่อาจจะมีใครมารายงานอะไร  

แต่เขาก็ไม่อยากจะปล่อยนางไปเช่นนี้ ฝ่ามือค่อยๆ เลื่อนเข้าไปใต้ผ้าห่ม

ทันใด

"ชิงโม่เหยียน!" หรูเสี่ยวนันตกใจจนแทบจะดีดตัวขึ้นมา "อย่าท�า

แบบนี้..."

"ชู่ว..." ชิงโม่เหยียนพ่นลมหายใจตรงหลังคอของนาง...ลมร้อนจน

แทบจะเผาเนื้อนางไหม้ได้ "อย่าขยับ" เขาพึมพ�าเสียงเบาราวกับอยู่ใน

ความฝัน "ให้ข้ากอดสักหน่อย"

หรูเสี่ยวนันตัวแข็งเกร็งราวก้อนหิน

กอดก็กอดไปเถอะ อย่างไรเสยีตอนนางเป็นสตัว์เลีย้งเขาก็กอดไม่รู้

กี่ครั้งแล้ว แต่มือที่อยู่ไม่สุขคู่นี้มันเป็นอย่างไรกัน อยู่นิ่งๆ สักหน่อยไม่ได้
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หรือ ขึ้นๆ ลงๆ ลวนลามเอาเปรียบนางไปหมดแล้ว

"เล็กไปหน่อยจริงๆ" ชิงโม่เหยียนตระหนักว่านางตัวเกร็งเหมือน 

หินแกะสลักจึงพูดหยอกเย้านาง

หรูเสี่ยวนันสูญเสียความมั่นใจในทันที "ไหนว่าปีศาจกลายเป็นคน

แล้วจะมรีปูร่างท่ีเย้ายวน ไหนว่าจะมใีบหน้าราวเทพเซยีนท่ีงดงาม รปูร่าง

ราวปีศาจสาวไม่ใช่หรือ เหตุใดข้าไม่มีแม้แต่อย่างเดียว"

"ใครว่ากัน เจ้าก็มี" ชิงโม่เหยียนก้มลงจุมพิตหัวไหล่ของนางท่ี 

โผล่ออกมาจนนางรู้สึกจั๊กจี้

หรเูสีย่วนันจงึหดตัว ผลปรากฏว่าถูกเขากอดแน่นย่ิงขึน้ นางกะพรบิ

ดวงตาสีเขียวสุกใสอย่างรอคอย

"ข้ามีอะไรหรือ"

"เจ้ามีใบหน้าราวลูกแมว ยังมี...รูปร่างราวดอกเห็ด"

ดอกเห็ดบ้าบออะไร รองตุลาการพูดล้อเล่นแบบนี้เป็นด้วยหรือ!

ชงิโม่เหยียนใช้มอืสางผมยาวสลวยราวกับเส้นไหมของนาง รู้สกึว่า

ให้สัมผัสนุ่มมือดีเหลือเกิน

หรูเสี่ยวนันถูกค�าว่า 'ดอกเห็ด' ท�าให้สะเทือนใจอย่างยิ่ง กว่าจะโต

เป็นหญิงสาวที่งดงามได้ไม่ง่ายเลย เขากลับว่านางเหมือนดอกเห็ดอีก...

ข้าไม่อยู่แล้ว จะตายให้ท่านดูเสียเลย!

ชิงโม่เหยียนเห็นเจ้าตัวเล็กในอ้อมกอดโกรธจนจะพองขนแล้ว  

ในที่สุดก็ทนไม่ไหวหัวเราะเบาๆ ออกมา

"ตรงนีเ้ลก็ไปหน่อยไม่เป็นไร ข้ามวิีธีท�าให้มนัใหญ่ขึน้" ชงิโม่เหยียน 

พูดพลางใช้มือท�าท่าจะบีบดู
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หรูเสี่ยวนันท่ีจะพองขนก่อนหน้าน้ี เพียงช่ัวครู่ก็ถูกกิริยาของเขา

ท�าให้ตกใจจนหดตัวลง ไม่กล้าขยับส่งเดชอีก

ชิงโม่เหยียนหัวเราะออกมา ท่าทางมีความสุขอย่างยิ่ง

ใบหน้าของหรูเสี่ยวนันแดงก�่าราวกับกุ้งต้มสุกตัวหนึ่ง อยากจะ

กระโจนเข้าไปข่วนเขาสักสองสามที

หลังแกล้งเย้าสัตว์เลี้ยงของเขาจนพอแล้ว ชิงโม่เหยียนจึงได้เอา

เสื้อผ้ามาให้นาง

ระหว่างที่ก�าลังจะช่วยนางสวมใส่ เสียงของเสวียนอว้ีก็ดังมาจาก

ข้างนอก "นายท่าน กงกงจากในวังมาขอพบขอรับ"

หรเูสีย่วนนัตกใจ มคีนมาจากในวังตัง้แต่เมือ่ใดกัน นางรีบเอ่ยถาม 

"มาเรียกตัวท่านเข้าวังหรือ"

"ไม่ใช่ ฝ่าบาทมีพระบัญชาเรียกตัวองค์ชายห้าอวี๋หยวนจวินเข้าวัง

พรุ่งน้ี มีขันทีหลายคนมาจากในวัง ย้ายตัวองค์ชายห้าออกมาจากใน 

คุกใหญ่แล้ว" จะเข้าเฝ้าฮ่องเต้คงไม่อาจให้อวี๋หยวนจวินอยู่ในสภาพ

นักโทษเนื้อตัวสกปรกได้

ที่ขันทีมาก็เพ่ือปรนนิบัติเรื่องในชีวิตประจ�าวันของอว๋ีหยวนจวิน 

รวมไปถึงการเฝ้าจับตามองเขาทุกฝีก้าว เพ่ือป้องกันไม่ให้ตอนที่เขา 

เข้าวังลอบพกพาของอะไรไปด้วย

ชิงโม่เหยียนจ�าต้องลุกขึ้นออกไปข้างนอกก่อน

หรูเสี่ยวนันวุ่นวายกับตนเองอยู่เป็นเวลานาน ในที่สุดก็สวมเสื้อผ้า

ทั้งหมดได้ ตอนที่ลงยืนบนพื้นกลับพบว่าบังทรงตกอยู่ใต้เตียง

ลืมใส่เสียได้...
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หรเูสีย่วนนัขยับเสือ้ผ้าบนตวัแล้วรูส้กึว่าขาดไปชิน้หนึง่คงไม่เป็นไร 

ดังนั้นจึงหยิบบังทรงยัดไว้ใต้ผ้าห่ม

นางเพ่ิงท�าสิ่งเหล่านี้เสร็จ ชิงโม่เหยียนก็กลับเข้ามาจากด้านนอก

แล้ว

หรเูสีย่วนันสงัเกตเห็นว่าสหีน้าของเขาไม่ค่อยดนีกั "เกิดเร่ืองอะไรข้ึน"

"ขนัทีปรนนบัิติอว๋ีหยวนจวนิอาบน�า้ ปรากฏว่าอว๋ีหยวนจวินหมดสต ิ

อยู่ในถังอาบน�้า"

หรูเสี่ยวนันเบิกดวงตาโตด้วยความตกใจ

ชงิโม่เหยียนพูดต่อไปว่า "ข้าให้เสวียนอวีไ้ปตามท่านหมอแล้ว ระยะนี ้

อว๋ีหยวนจวินอารมณ์ไม่ค่อยปกติ กอปรกับฮ่องเต้ทรงเรียกตัวเขาเข้าวัง 

เขาคงมีความคิดจะคิดสั้น"

"เข้าวังสามารถได้พบฮ่องเต้เป็นเรือ่งดี ยังมโีอกาสล้างมลทนิของเขา  

เหตุใดอารมณ์ของอว๋ีหยวนจวินกลับย่ิงหดหู่ล่ะ" หรูเสี่ยวนันถามอย่าง 

ไม่เข้าใจ

"เจ้าคดิว่าเข้าวงัเป็นการเรยีกพบธรรมดาอย่างนัน้หรอื" ชงิโม่เหยียน 

พูดช้าๆ "ฝ่าบาทจะทรงกักตัวเขาไว้ในวัง สถานท่ีอย่างต�าหนักชิงหยาง

เคยขังเช้ือพระวงศ์คนสูงศักดิ์เอาไว้ไม่น้อย ไม่มีใครสักคนที่ได้แก่ตาย 

ตามอายุขัย"

หรูเสี่ยวนันลอบกัดลิ้นตนเองด้วยความกลัว

ไม่ช้าเสวยีนอว้ีก็กลบัมารายงานว่า "ตามท่านหมอไปแล้ว องค์ชายห้า 

กลับไม่ยอมพบขอรับ ตอนท่ีฟื้นแล้วก็ไม่สนใจใคร แม้แต่ขันทีท่ีมา

ปรนนิบัติจากในวังก็ไม่ยอมให้เข้าใกล้...มีกงกงผู้หนึ่งให้ข้าน�าค�าพูด 
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มาแจ้ง บอกว่าอยากให้รองตุลาการออกหน้าส่งคนไปจบัตาดอูงค์ชายห้า

สกัหน่อย เขาจะได้ไม่ท�าเรือ่งอะไรบุม่บ่าม มเิช่นน้ันพรุง่น้ีพวกเขาคงไม่มหีน้า 

ไปรายงานฮ่องเต้ได้"

นี่ก็หมายความว่าขันทีเหล่านั้นกลัวว่าอวี๋หยวนจวินจะคิดสั้น หาก

เขาตายไป พวกเขาเหล่านี้ล้วนต้องหัวขาดเช่นกันนั่นเอง
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403

ชิงโม่เหยียนน�าคนไปยังห้องพักที่คุมตัวองค์ชายห้าไว้ชั่วคราว

หรูเสี่ยวนันก็อยากตามไปเช่นกัน แต่ชิงโม่เหยียนไม่อนุญาต นาง

อยู่ในห้องคนเดียวจนรู้สึกเบื่อ จึงลอบหนีออกมา

เสวียนอวี้ไม่อยู่นอกประตู ผู้กล้าตายหลายคนที่เฝ้าประตูอยู่ไม่ใช่

ไม่เห็นหรูเสี่ยวนัน ตอนท่ีนางย่ืนหน้าออกมาสายตาของพวกเขาดูตกใจ

และสงสัยอย่างเห็นได้ชัด

หรเูสีย่วนันหัวเราะในใจ จู่ๆ  นางโตขึน้มากอย่างนี ้คนเหล่านีจ้�านาง

ไม่ได้เลย ในใจพวกเขาคงจะแปลกใจอยู่ว่าในห้องหนังสือของรองตุลาการ 

เหตุใดจู่ๆ จึงมีสาวงามโผล่ออกมาผู้หนึ่ง

สาวงาม!

วะฮ่ะฮ่า ตอนนี้ข้านับว่าเป็นสาวงามเต็มตัวแล้ว

หรูเสี่ยวนันอดกลั้นความคิดที่อยากจะหัวเราะออกมา นางเดิน 
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อวดโฉมอยู่ที่ทางเดินหน้าห้องด้วยท่าทางสง่าผ่าเผย

นางเห็นท่านหมอศาลต้าหลี่มารวมกันหน้าห้องพักได้แต่ไกล ยังมี

คนรับใช้คอยว่ิงงานจ�านวนหนึ่งอีกด้วย นางไม่เห็นชิงโม่เหยียน แต่เห็น

เสวียนอวี้

"อวี๋หยวนจวินเป็นอย่างไรบ้าง" หรูเสี่ยวนันขยับเข้าไปถาม

เสวียนอวี้เห็นนางก็เหมือนเห็นผี "เจ้าคือ..."

หรูเสี่ยวนันเม้มปากมีความสุข ทันใดนั้นก็เกิดความคิดอยากจะ

แกล้งคนขึ้นมา "เสวียนอวี้ เจ้าดูซิว่าข้าสวยหรือไม่"

เสวียนอวี้มุมปากกระตุก ถอยหลังไปสองก้าวตามจิตใต้ส�านึก

หรูเสี่ยวนันแทบจะหัวเราะออกมาอยู่แล้ว "ข้าสู้สื่อต้าเทียนไม่ได้ 

หรือสู้พี่ชีฮวาไม่ได้? เจ้าหลบอะไรกัน"

เห็นสีหน้าของเสวียนอวี้แล้ว นางก็เดาได้ว่าเขาคงจะตั้งตัวไม่ทัน

"ท่าน...ท่านคือ...ท่านหญิงหรือ" เสวียนอวี้รู ้ฐานะแท้จริงของ 

หรูเสี่ยวนัน ดังนั้นเขาจึงเดาว่านางเป็นใครได้อย่างรวดเร็ว

เชอะ หมดสนุกเร็วแบบนี้เชียว

หรูเสี่ยวนันแลบลิ้นและเอ่ยถามเรื่องส�าคัญ "อว๋ีหยวนจวินยังด ี

อยู่หรอืไม่ ชงิโม่เหยียนส่งคนไปจบัตาดเูขาหรอืยัง ถ้าตกดกึผกูคอตายไป

ฝ่าบาทจะคาดโทษเอาได้"

เสวียนอวี้ตามความคิดของนางไม่ทันเลยจริงๆ ตามที่เขาคิด บุรุษ

ไม่ว่าจะเลือกวิธีการตายอย่างไรก็ไม่มีทางเลือกการผูกคอตาย น่ีเป็น 

เรื่องที่สตรีเท่านั้นจะท�า

"นายท่านส่งท่านหมอไปแล้ว ท่านหมอบอกว่าองค์ชายห้าเพราะ
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อยู่ในคุกเป็นเวลานาน ร่างกายอ่อนแอเกินไป ตอนนี้มีไข้ขึ้นสูง พวกเขา

ก�าลังคิดหาวิธีกันอยู่ขอรับ"

หรูเสี่ยวนันหลบอยู่ข้างหลังเสวียนอว้ี ย่ืนหน้าไปดูสภาพการณ์

ภายในห้องพัก

"เสวียนอว้ี!" เสยีงของชงิโม่เหยียนดงัมาจากข้างในประตู ขณะเดียวกัน 

ก็มเีสยีงเครือ่งกระเบือ้งตกแตก หรเูสีย่วนนัยังได้ยนิเสยีงตะคอกโกรธเกร้ียว 

อู้อี้ของอวี๋หยวนจวินดังขึ้นแว่วๆ อีกด้วย

เสวียนอว้ีรับค�าเดินเข้าประตูมา ทันใดนั้นก็นึกได้ว่าหรูเส่ียวนัน 

ยังอยู่ข้างนอก เขาจึงรบีพูดกับชงิโม่เหยียน "จรงิส ิท่านหญิงก็มาเช่นกันนะ 

ขอรับ"

ชิงโม่เหยียนตกใจ เงยหน้ามองไปทางนอกประตู แต่ที่นอกประตู

กลับไม่มีเงาร่างของหรูเสี่ยวนัน

"ส่งคนสองสามคนไปตามหา" ชงิโม่เหยยีนลอบขบกราม ไม่จบัตามอง 

เพียงชั่วครู่นางก็ท�าให้คนไม่สบายใจได้จริงๆ!

ทางชงิโม่เหยียนส่งคนตามหาหรเูสีย่วนนัไปทัว่ ทางหรเูสีย่วนันกลบั

แอบเข้าไปที่ฝ่ายปลงศพ

"ฉางเฮ่ิน องค์ชายห้าจะไม่ไหวแล้ว" ตอนหรเูสีย่วนันเข้ามาฉางเฮิน่ 

ก�าลัง 'นอนเป็นศพ' อยู่บนแผ่นกระดาน

"ฉางเฮ่ิน รบีลกุขึน้มาเรว็เข้า อว๋ีหยวนจวินคงบ้าไปแล้วจรงิๆ แม้แต่

ถ้วยยาเขาก็ขว้างทิง้ ชงิโม่เหยียนเรยีกเสวียนอว้ีเข้าไป คดิว่าคงจะบงัคบั

กรอกยาแล้ว"
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ฉางเฮิ่นถูกหรูเสี่ยวนันเขย่าจนตัวแทบหลุดจากกัน "เจ้า...หยุด...

เขย่า...ก่อน..."

หรเูสีย่วนนัหยุดมอื ฉางเฮิน่ลกุขึน้นัง่ ตอนทีเ่หน็หน้าอกีฝ่ายชดัเจน

ก็นิ่งเงียบไปชั่วขณะ

"ฉางเฮิ่น?" หรูเสี่ยวนันไม่รู ้สาเหตุ จึงเอามือโบกไปมาตรงหน้า 

อีกฝ่าย "เจ้าเป็นอะไรไป"

"จู่ๆ หน้าตาเจ้าก็เปลี่ยนไป ไม่ค่อยคุ้นเคยน่ะ"

"เจ้าว่า...ข้าเปลี่ยนเป็นสาวงามเต็มตัวแล้วใช่หรือไม่" หรูเสี่ยวนัน

ยืดตวัตรงเตม็ส่วนสดั ตัง้ท่าให้ฉางเฮิน่ด ู"เจ้าหลงเสน่ห์ข้าแล้วใช่หรอืไม่"

ฉางเฮิ่นลอบกุมหน้าเงียบๆ อยากจะนอนกลับลงไปอีกครั้ง "ข้าจะ

นอนเป็นศพอีกครั้ง...ใครก็อย่าขวางข้า..."

หรูเสี่ยวนันกระโจนเข้าไปดึงเสื้อของฉางเฮิ่น "รีบลุกข้ึนมา มีเจ้า 

ผู้เดียวที่ช่วยอวี๋หยวนจวินได้ หรือเจ้าอยากเห็นเขาตายในศาลต้าหลี่กัน"

ฉางเฮิ่นมองนางอย่างประหลาดใจ "เจ้าไม่แค้นเขาสักนิดเลยหรือ"

ตอนที่นางกับชิงโม่เหยียนแต่งงานกัน อวี๋หยวนจวินเกือบจะท�าให้

นางติดกับดักขององค์รัชทายาท

"ตอนนัน้เกลยีดเขามาก แต่เรือ่งผ่านไปแล้ว ข้าไม่อยากเห็นเหตกุารณ์ 

เหมือนกับท่านอ๋องน้อยอวี๋จิ้งฉีเกิดขึ้นอีก"

อว๋ีหยวนจวินก็เหมอืนกับอวีจ๋ิง้ฉ ีล้วนตกหลมุพรางขององค์รชัทายาท

"ศัตรูของศัตรูก็คือสหายของพวกเรา ช่วยได้เท่าใดก็ช่วยเท่าน้ัน  

อีกอย่างอวี๋หยวนจวินก็ชอบเจ้านะ"

"ค�าพูดจะพูดส่งเดชไม่ได้" ฉางเฮิ่นหยิกแก้มของนาง "ในสายตา 
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องค์ชายห้า ข้าเป็นเพียงบุรุษ เขาจะชอบบุรุษผู้หนึ่งหรือไร"

"ท�าไมจะชอบไม่ได้" หรเูสีย่วนันเป็นคนในยุคปัจจบุนั ดังนัน้จงึเหน็

เรื่องความรักเช่นนี้เป็นเรื่องปกติยิ่ง

"องค์ชายห้าไม่ใช่พวกตัดแขนเสื้อแน่นอน"

"ขอเพียงชอบใครสักคน ที่ตรงก็ดัดให้งอได้*" หรูเสี่ยวนันพูดโต้

ฉางเฮิ่นตะลึงไปในทันที หรูเสี่ยวนัน...เข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างถ่องแท้

ตั้งแต่เมื่อใด

"เจ้าบอกมา สิง่เหล่าน้ีกู้เซยีนเซงิเป็นคนสอนเจ้าใช่หรือไม่" ฉางเฮิน่

ถามต่อ "อะไรตรงอะไรงอ ระวังรองตุลาการจะตีก้นเจ้า"

หรูเสี่ยวนันยู่ปากอย่างน้อยใจ "ที่ข้าพูดล้วนเป็นเรื่องจริง แววตาที่

อว๋ีหยวนจวินมองเจ้าทุกครั้งล้วนเหมือนหนูที่จ ้องจะขโมยน�้าตาล  

เปล่งประกายสว่างไสว เจ้าไม่เคยสังเกตเห็นหรือ"

ฉางเฮิ่นหมดค�าพูดจึงนิ่งเงียบไป เห็นทีหรูเสี่ยวนันจะมีเพียง 

รองตุลาการเท่าน้ันที่ควบคุมนางได้ ถ้าเป็นคนอื่นเกรงว่าคงจะถูกท�าให้

โกรธจนคลั่งไปแล้ว

"ฉางเฮิ่น เจ้าไปช่วยอวี๋หยวนจวินสักหน่อยเถอะนะ" หรูเสี่ยวนัน 

พูดเกลี้ยกล่อม

"แต่ว่าข้า...ตายไปแล้ว" ฉางเฮิน่มสีหีน้าจนใจ นางปรากฏตวัในฐานะ 

ท่านหมอไม่ได้อีกแล้ว

"เจ้าเปลี่ยนใส่ชุดสตรีได้น่ีนา พวกเขาจ�าไม่ได้หรอก" หรูเสี่ยวนัน

เสนอความเห็น "ข้าเอาเสื้อผ้าของข้าให้เจ้ายืมแล้วกัน"

* ตรงดัดให้งอ หมายถึงท�าให้คนที่มีรักต่างเพศเปลี่ยนมารักชอบเพศเดียวกัน
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หรูเสี่ยวนันตอนน้ีมีรูปร่างเป็นผู ้ใหญ่เต็มตัวแล้ว ความสูงจึง 

พอๆ กับฉางเฮิ่น

"เจ้าปลอมตวัเป็นสาวใช้ของข้ากแ็ล้วกัน" พูดว่าท�ากท็�าเลย หรเูส่ียวนนั 

ถอดเสื้อผ้าตรงนั้นทันที

ฉางเฮิน่ตกใจจนเกือบจะกระโดดออกไปทางหน้าต่าง นางแต่งเป็น

บรุษุมานานมาก แม้แต่การเห็นสตรถีอดเสือ้ผ้าก็รูส้กึไม่คุน้ชนิ แต่หรเูสีย่วนนั 

เป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ เป็นผู้หญิงเหมือนกัน มีอะไรต้องกลัว

"เจ้าเอาเสือ้ผ้าให้ข้า แล้วเจ้าจะท�าอย่างไร" ฉางเฮิน่มองดูแผ่นกระดาน 

วางศพของฝ่ายปลงศพเหล่าน้ีแล้วก็รู้สึกกลัดกลุ้ม นางจะไปหาเส้ือผ้า 

ที่ใดมาให้หรูเสี่ยวนันเปลี่ยนใส่

เสื้อผ้าบนตัวของนางตอนน้ีเพราะสัมผัสไอความโชคร้ายจาก 

ฝ่ายปลงศพ นางไม่กล้าเปลีย่นให้หรเูสีย่วนันสวมใส่แน่นอน ไม่อย่างนัน้

ชิงโม่เหยียนรู้เข้าคงจะโกรธเกรี้ยวแย่

"ข้าไม่ต้องใช้เสือ้ผ้า" หรเูสีย่วนันย้ิมสดใส "ข้าเปลีย่นเป็นชะมดเชด็

ได้"

หลังถอดเสื้อผ้าแล้ว หรูเสี่ยวนันก็ขับเคลื่อนไอร้อนในร่างกาย 

เปลี่ยนเป็นชะมดเช็ดสีด�าในทันใด

ฉางเฮิน่ถอนหายใจ จ�าต้องเก็บเสือ้ผ้าขึน้มาแล้วหันหลงัไปเปลีย่นใส่  

หลงัพลกิดเูสือ้ผ้าหลายชิน้นัน้อยู่นาน ฉางเฮิน่ก็ตกตะลงึว่าเหตใุดจงึไม่มี

บังทรง

พอหนัหน้าไปมองหรเูสีย่วนัน ชะมดเชด็สดี�าน่ังอยู่บนพ้ืนก�าลงัเลยี

กรงเล็บอย่างตั้งอกตั้งใจ
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ฉางเฮิ่นใบหน้าสิ้นหวัง หลังจากเด็กน้อยคนนี้เปลี่ยนเป็นสัตว์ นาง

ก็รู้สึกว่าไม่อาจสื่อสารกันได้แล้ว

"บังทรงล่ะ" ฉางเฮิ่นเอ่ยถาม 'ชะมดเช็ด'

หรูเสี่ยวนันยิงฟันส่งเสียงร้อง "จี๊ดๆๆ"

ฉางเฮิ่นไม่อาจฟังภาษาสัตว์ของอีกฝ่ายเข้าใจได้จริงดังคาด นาง

แอบนับถือชิงโม่เหยียนขึ้นมา

เลี้ยงเจ้าตัวเล็กนี้มาตั้งนานเพียงนี้...ล�าบากเขาแล้วจริงๆ
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404

ภายในห้องพักวุ่นวายไปหมด

ท่านหมอของศาลต้าหลี่ผู้หนึ่งเหงื่อท่วมหัวออกมาจากในห้อง

ภายในห้องตอนนีเ้งียบลงมาก ขนัทใีนวังขยับไปตรงหน้าชงิโม่เหยียน 

อย่างระมัดระวัง ฟังท่านหมอรายงาน

ตอนที่ฉางเฮิ่นอุ้มหรูเสี่ยวนันท่ีเปลี่ยนร่างเป็นชะมดเช็ดสีด�ามาถึง

ก็ได้ยินแว่วๆ อยู่บ้าง

"...อารมณ์ไม่ปกต ิทางท่ีดรีองตลุาการจบัตาดไูว้สกัหน่อยดกีว่า..."

"ตวัองค์ชายห้าไม่อยากดขีึน้มา ต่อให้บงัคบัถึงแม้จะกรอกยาเข้าไปได้... 

แต่พรุ่งน้ีเขาอาจจะลุกข้ึนไม่ได้ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงการเข้าวังไปเข้าเฝ้า 

ฝ่าบาทเลย..."

อว๋ีหยวนจวนิเดิมทมีคีวามผดิติดตัว ถูกฮ่องเต้เรยีกตัวเข้าพบอกีครัง้

เป็นเรือ่งไม่ง่ายอยู่แล้ว หากป่วยออดแอดลกุขึน้ไม่ไหว เขาคงไม่มทีางรอด 
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แม้แต่น้อยแล้วจริงๆ

ชงิโม่เหยียนสหีน้าเคร่งเครยีด ก�าลงัขมวดค้ิวครุน่คดิ ทันใดน้ันก็เห็น 

หญิงสาวผู้หน่ึงเดินเข้ามาจากข้างนอก นางก้มหน้าพูดว่า "ท่านหญิง 

ส่งสาวใช้มาดูแลองค์ชายห้าเจ้าค่ะ"

ชิงโม่เหยียนเงยหน้าขึ้น สายตาเลื่อนไปที่อ้อมกอดของหญิงผู้น้ัน 

ชะมดเชด็สดี�าตวัหนึง่ก�าลงัย่ืนหวัมามองแล้วย้ิมให้เขา ถูกต้อง เขาสามารถ 

มองออกได้ มนัก�าลงัยิม้อยู่ ยิงฟันขาว กรงเลบ็เลก็ยังโบกมาทางเขาด้วย...

โบกมาจริงๆ...

กล้ามเนื้อข้างแก้มของชิงโม่เหยียนเต้นตุบๆ

"ผู้นี้คือ..." ท่านหมอกับขันทีมองมาพร้อมกัน

ชิงโม่เหยียนเอี้ยวตัวบังหน่ึงสตรีกับหน่ึงชะมดเช็ดน้ันเอาไว้อย่าง

รวดเร็ว

"เสวียนอวี้ น�านางเข้าไป ในห้องไม่ต้องให้คนอื่นดูแลแล้ว ออกมา

ให้หมด"

"รองตลุาการ นีค่อื..." ขันทีทีม่าจากในวังเหล่านีไ้ม่สบายใจอย่างมาก  

ชวิีตครอบครวัของพวกเขาล้วนผกูตดิตวัองค์ชายห้า หากอีกฝ่ายเป็นอะไรไป  

พวกเขาเองก็ไม่ต้องมีชีวิตกลับเข้าวังแล้ว

"เรือ่งองค์ชายห้าข้าจะรบัผดิชอบเอง เกิดอะไรข้ึนข้าก็จะรบัผดิชอบเอง 

ทั้งหมด ออกไปเถอะ"

ในเมื่อรองตุลาการพูดแล้ว คนอย่างพวกเขาเหล่านี้ล้วนยินดีท่ีจะ

หลบออกไป

ชิงโม่เหยียนให้คนของเสวียนอว้ีเฝ้าประตูเอาไว้ จากน้ันก็เดิน 
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เข้าประตู ยกตัวชะมดเช็ดสีด�าจากอ้อมกอดของฉางเฮิ่นขึ้นมา

"จี๊ดๆ!" หรูเสี่ยวนันส่งเสียงร้องอย่างผู้บริสุทธิ์

ชงิโม่เหยียนแค้นจนขบกราม "เจ้าไม่ก่อเรือ่งสักวันจะรูสึ้กไม่สบายใจ 

ใช่หรือไม่"

"จี๊ดๆ?" ใช่ที่ไหน ข้าน่ะเป็นห่วงเลยคิดจะช่วย

"เจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าถ้าฉางเฮิ่นถูกพวกเขาจับได้ข้าจะได้รับโทษ

อะไรบ้าง" ชิงโม่เหยียนถามชะมดเช็ดในมือเสียงเข้ม

"จี๊ดๆๆ...จี๊ดๆ!" จะเป็นไปได้อย่างไร ตอนฉางเฮิ่นแต่งตัวเป็นสตรี

พวกเขาดูไม่ออกหรอก

ฉางเฮิ่นมองดูหน่ึงคนหนึ่งสัตว์สื่อสารกันอย่างไร้อุปสรรค...นาง 

ยืนมองตาค้างอยู่ตรงนั้น

"ยังยืนอยู่ท�าอะไร รีบเข้าไป" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเย็นชา "ถ้า 

องค์ชายห้าเป็นอะไรไป พรุ่งนี้เจ้าก็ใช้หัวตนเองมาแทนก็แล้วกัน"

หรูเสี่ยวนันคิดไม่ถึงว่าชิงโม่เหยียนจะโกรธมากเพียงน้ี จึงมอง 

ฉางเฮิ่นอย่างละอายใจแวบหนึ่งแล้วแลบลิ้น

ชิงโม่เหยียนดึงเสื้อเปิดออกเล็กน้อย แล้วยัดตัวหรูเส่ียวนันเข้าไป

ในเสื้อ

"ต้องการอะไรก็บอกเสวียนอว้ีได้เลย" ชิงโม่เหยียนทิ้งค�าพูดไว้ 

หนึ่งประโยค แล้วน�าหรูเสี่ยวนันจากไป

อว๋ีหยวนจวินลืมตาเพียงครึ่งดวง ดวงตาเหม่อลอยไร้จุดหมาย  

เป็นความรู้สึกใกล้ตายน้ีอีกแล้ว ร่างกายเบาจนเหมือนจะลอยขึ้นมา  

จริงสิ ครั้งก่อนก็มีความรู้สึกเช่นนี้ แต่ภายหลังเขาถูกใครบางคนดึง 
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กลบัมา...อว๋ีหยวนจวินกะพรบิตาช้าๆ หนึง่ท ีแต่ครัง้น้ี...คนผู้น้ันไม่อยู่แล้ว

น่าแปลกใจจรงิ เหตใุดเขาจงึสนใจอกีฝ่ายมากอย่างนี ้ตอนอกีฝ่าย

แต่งกายเป็นหญงิท้ังไม่มคีวามงดงามเหมอืนหญิงสาวทัว่ไป และไม่มนิีสยั 

โอนอ่อนผ่อนตามเลย แต่เขาก็ชอบดวงตาคู่นั้น ยังมีกล่ินยาสมุนไพรท่ี

ติดตัวอยู่ มันท�าให้คนรู้สึกสบายใจได้...

"ไม่อยากตายก็อ้าปาก"

อวีห๋ยวนจวนิได้ยินเสยีงต�าหนขิองเขาผูน้ัน้อกีแล้ว ถูกต้อง ครัง้ก่อน

เขาผูน้ัน้ก็ดุใส่เขาเช่นนี ้ไม่สนใจความรูส้กึของคนทีป่่วยหนกัอย่างเขาเลย

"ก่อนข้าจะตายพูดกับท่านไว้อย่างไร อยากตายก็ใช่ว่าจะตายได้ง่ายๆ  

หรอกนะ คิดว่าพุ่งชนผนังตอนท่ีไม่มีใครเห็นก็จะตายสมใจหรือ ท่าน 

อยากให้ผู้อื่นเห็นท่านในสภาพนี้หรือ"

อวี๋หยวนจวินมองไปตามเสียง เป็นเขาผู้น้ันจริงๆ ได้เห็นเขาผู้นั้น 

อีกแล้ว อว๋ีหยวนจวินฉีกปากย้ิมออกมา ท่ีแท้ความตายก็ไม่น่ากลัว 

อย่างนั้น อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้

"ฉางเฮิ่น..."

"หุบปาก ข้าตายไปแล้ว" ฉางเฮิน่กลวัว่าเสยีงของเขาจะถูกคนนอก

ได้ยินเข้า แต่นางคิดไม่ถึงว่าค�าพูดนี้จะท�าให้เขายิ่งเข้าใจผิด

ในสายตาคนนอก ท่านหมอฉางเฮิ่นได้ตายไปแล้ว

"ข้ารู้ ข้ารู้แล้ว..." อว๋ีหยวนจวินพูดพึมพ�ากับตนเอง "เพราะข้าก็ 

ตายแล้วเช่นกัน ดังนั้นข้าจึงได้เห็นเจ้า"

ฉางเฮิ่นกลอกตาอย่างทนไม่ไหว คนผู้นี้สมองเลอะเลือนจริงๆ 

แม้แต่ตนเองตายหรือเป็นก็ยังแยกได้ไม่ชัดเจน แต่เช่นน้ีก็ดี นางจะได ้
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ไม่ต้องอธิบาย เดิมทีนางคิดจะให้ยาสลบแก่เขาจ�านวนหน่ึง เขาจะได้สงบ

สักหน่อย ตอนนี้ดูไปแล้วคงไม่ต้องใช้กระมัง

ฉางเฮิ่นปรุงยาน�้าข้นคลั่ก ไม่ใช้แม้แต่ช้อนก็เทยาลงในกาน�้าชา

โดยตรง ก่อนจะจ่อกาไปที่ปากของเขาแล้วกรอกลงไป

อว๋ีหยวนจวินขมจนขมวดคิ้วแน่น "เหตุใดตายแล้วยังต้องด่ืม 

ของเช่นนี้อีก"

"เพราะถ้าไม่ดื่มท่านก็จะมีชีวิตกลับมา" ฉางเฮิ่นพูดกลบเกลื่อน

"อ้อ...เช่นนัน้ก็ดืม่ให้มากหน่อยดีกว่า" เขาไม่อยากมชีวิีตต่อไปอกีแล้ว  

หากน่ีคือโลกหลังความตาย เขายินดีจะดื่มของท่ีขมแทบตายแบบน้ี 

ทุกวัน ขอเพียงสามารถเห็นหน้าอีกฝ่ายได้ก็พอ

อว๋ีหยวนจวินจ้องตรงไปที่ดวงตาของฉางเฮ่ิน ในนั้นเขาสามารถ 

เห็นถึงการเติบโตที่ผ่านโลกมาอย่างโชกโชนอย่างหน่ึงได้ เหมือน 

อีกฝ่ายได้ผ่านความทุกข์และการพลัดพรากทุกอย่างที่คนในโลกรู้จัก 

มานานแล้ว

ท่ามกลางความงุนงง เขาย่ืนมือออกไปดึงแขนเสื้อของฉางเฮิ่น 

"เจ้า...แต่งกายเป็นหญิงน่าดูกว่า"

"ปล่อยมือ คนโง่เง่า" ฉางเฮิ่นดึงมือของเขาแล้วปล่อยไปด้านข้าง

อว๋ีหยวนจวินยังคงดื้อรั้นย่ืนมือมาอีกครั้ง และจับไว้ไม่ยอมปล่อย 

"ฉางเฮิ่น อยู่กับข้าได้หรือไม่"

ฉางเฮิน่ตกใจจนแทบจะกระโดดขึน้มา "อว๋ีหยวนจวิน หวัสมองท่าน

ไข้ขึ้นจนใช้การไม่ได้ไปแล้วหรือ"

"ข้ารู้ ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นบุรุษ...ข้าก็ใช่..." เน่ืองจากกินยาไป สติของ 
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อว๋ีหยวนจวินจงึไม่ค่อยแจ่มชดันกั แต่เขากลบัไม่ยอมหลบัตาลง "ข้าต้อง

พูดออกมาให้ได้ ไม่อย่างนั้นข้าจะเสียใจภายหลัง"

เดิมทีฉางเฮิ่นอยากจะสะบัดมือของเขาออกอีกครั้ง แต่นิ้วมือ 

ของเขาเหมอืนก้อนหนิท่ีเย็นเยือก น้ิวท่ีเรยีวยาวแต่เดมิผอมจนเหลอืเพียง

ผิวหนังบางๆ หุ้มอยู่หนึ่งชั้น...ราวกับจะหลุดจากกันได้ทุกเมื่อ

ฉางเฮิ่นลังเลใจเพียงชั่วครู่ ไม่ได้สะบัดเขาออกอีกครั้ง

"ฉางเฮิ่น พาข้าไปด้วยได้หรือไม่" อวี๋หยวนจวินพูดพึมพ�าเหมือน

ก�าลังอยู่ในความฝัน แววตาสะลึมสะลือนั้นว้าวุ่นอย่างเห็นได้ชัดเจน  

มองหาเงาร่างของอีกฝ่ายไม่หยุด

"พาข้าไปด้วยเถอะ ไปท่ีใดก็ได้" น้ิวมือของเขาออกแรงไม่หยุด 

เหมือนกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะสลัดหลุดจากมือของเขาอีก "ข้ารู ้ว่าเจ้า 

ตายแล้ว พาข้าไปด้วย วันหน้าเจ้าก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกแล้ว"

"พูดเหลวไหลอะไรกัน" ฉางเฮิน่ใช้มอืทีว่่างปิดปากของเขาไว้ ถงึแม้

นี่จะเป็นค�าพูดที่อวี๋หยวนจวินพูดตอนที่ไม่ได้สติ แต่ในชาตินี้นางเจอกับ

การสารภาพรักเช่นนี้เป็นครั้งแรก

"พาขา้ไปด้วย ข้าไมอ่ยากเป็นองคช์ายอะไรอีกแล้ว...และไมอ่ยาก

แย่งชิงอะไรกับรัชทายาท...ต่อให้ถูกเสด็จพ่อเห็นเป็นคนผิดฆ่าพ่ีน้อง

ตนเองก็ช่าง ไม่เป็นไรเลย ข้าต้องการเจ้า ข้าอยากให้เจ้าอยู่ข้างกายข้า

ตลอดเวลา ข้าอยากเห็นหน้าเจ้าทุกวัน..."

ฉางเฮิน่ก�าลงัตกตะลงึกับการสารภาพรกัครัง้ใหญ่นี ้ไม่ได้สงัเกตเหน็ 

ว่าอวี๋หยวนจวินขัดขืนยื่นแขนออกมาทันใด ก่อนจะคว้าเสื้อของนางแล้ว 

กระชากอย่างแรง
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ฉางเฮิ่นไม่ทันระวัง ร่างโน้มล้มไปข้างหน้า

ฝ่ามอืของอว๋ีหยวนจวินทีย่กข้ึนมาจงึได้รบัรูถึ้งสัมผสัอ่อนนุม่อย่างหน่ึง  

เขายังลองบีบตามน�้าไปอีกด้วย

"นี่อะไร...นุ่มจริง..."
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405

อว๋ีหยวนจวินพยายามลมืตาและจ้องมองไปทีม่อืของตนเอง สมัผสั

ที่อบอุ่นนุ่มนิ่มในฝ่ามือเหมือนจริงอย่างมาก

"เจ้า...เจ้าตายไปแล้วไม่ใช่หรอื เหตใุดร่างกายยังอุ่นอยู่" อว๋ีหยวนจวิน 

พูดพึมพ�า ขณะเดียวกันนิ้วมือก็ออกแรงบีบไปด้วย

ท่ามกลางความสบัสน ฉางเฮิน่หยิบกาน�า้ชาขึน้มาฟาดลงไปบนหัว

ของอวี๋หยวนจวิน

อวี๋หยวนจวินไม่ทันได้ส่งเสียงอะไรก็หมดสติไปเสียแล้ว

ฉางเฮิ่นทรุดนั่งลงข้างเตียงหายใจหอบใหญ่ หรูเสี่ยวนันแย่มาก 

เสือ้ผ้าท่ีให้นางยมืกลบัไม่มบีงัทรง หรเูสีย่วนนัรปูร่างเลก็เช่นน้ันย่อมไม่มี

ปัญหาอะไร แต่ตัวนางไม่เหมือนกัน ตอนโน้มร่างลงไปเสื้อผ้าแทบจะ 

ไม่ช่วยรับน�้าหนักอะไรเลย

ตอนที่อว๋ีหยวนจวินฟื้นข้ึนมาอีกครานั้นท้องฟ้าข้างนอกสว่างแล้ว 
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เขายกมอืขึน้ลบูหน้าผาก รูส้กึว่าเจบ็เหลอืเกิน ทัง้ยังปดูบวมเป็นก้อนใหญ่

อีกด้วย

เสียงฝนพร�าๆ ดังขึ้นนอกหน้าต่าง

ฝนตกแล้วหรือ

อว๋ีหยวนจวินยันตัวลุกนั่งอย่างสะลึมสะลือ ตรงหัวแม้จะรู้สึกเจ็บ

อยู่บ้าง แต่ร่างกายไม่ได้อ่อนแรงเหมือนตอนที่เพ่ิงถูกแบกออกมาจาก 

ในคุก

ภายในห้องว่างเปล่า มเีขาเพียงผูเ้ดยีว เหมอืนว่าอยู่ในความฝันมา

ยาวนาน เขาได้พบคนผู้นั้นอีกแล้ว...ดีจริง

หลังฟังเสียงฝนนอกหน้าต่างแล้ว อวี๋หยวนจวินก็นอนลงอีกครั้ง

อย่างไร้เรี่ยวแรง

ดีจริง...แต่ว่า...เหตุใดคนผู้นั้นจึงไม่ได้พาตนเองไปด้วยเล่า ตนเอง

ขอร้องเขาเช่นนั้นและบอกความรู้สึกของตนเองอย่างชัดเจนแล้ว แต่เขา

ยังคงทิ้งตนไว้ ความไม่สบายใจและวุ่นวายใจผสมผสานอยู่ในใจ ท�าให้

อวี๋หยวนจวินอยากจะตะโกนออกมา

เหตุใดข้ายังมีชีวิตอยู่!

ฉางเฮิ่นตากฝนที่ตกพร�าๆ ลอบกลับไปที่ฝ่ายปลงศพ

หลังจากฝนฤดูใบไม้ร่วงตกลงมา อากาศจะเย็นลง และนางก็ 

ควรจะไปจากเมืองหลวง บอกลาฐานะท่านหมอขุนนางนี้ไปตลอดกาล 

นางจะเริ่มต้นฐานะใหม่ เหมือนช่วงเวลาตอนที่ครอบครัวสกุลฉางถูก 

ฆ่าล้างตระกูล เหลอืนางเพียงผูเ้ดยีว ไม่มใีครรูว่้านางจะไปทีใ่ด และไม่มี

ใครรู้ว่านางมาจากที่ใด
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เมื่อผลักเปิดประตูเข้าไปในฝ่ายปลงศพแล้ว ภายในห้องที่มืดครึ้ม

มีดวงตาสีเขียวสุกใสคู่หนึ่งเปล่งประกายอยู่

ฉางเฮิ่นตกใจ "เสี่ยวนัน?!"

"จี๊ดๆ" เสียงที่คุ้นเคยตอบกลับนาง

"เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร" ฉางเฮิ่นถามอย่างแปลกใจ หรูเสี่ยวนัน

เป็นจอมขี้เกียจ ทุกเช้าจะตื่นสายมาก และตอนนี้ท้องฟ้าข้างนอกเพิ่งจะ

สว่าง

"จี๊ดๆ" หรูเสี่ยวนันใช้อุ้งเท้าตบไปที่ห่อผ้าใบหนึ่งข้างกาย

ฉางเฮิ่นเดินเข้าไป เปิดห่อผ้าออกดู ในนั้นใส่เสื้อผ้าผลัดเปลี่ยน 

ของสตรีเอาไว้ ยังมีเศษเงินกับตั๋วเงินอีกจ�านวนหนึ่ง

"นีค่อืของท่ีรองตุลาการให้ข้าหรอื" ครัง้น้ีฉางเฮิน่ไม่ได้เดาภาษาสัตว์

ของหรูเสี่ยวนันผิด

"จีด๊ๆ" หรเูสีย่วนนัยกอุง้เท้าขึน้ เป็นสญัญาณว่าให้ฉางเฮิน่ตามนางมา

หรเูสีย่วนันเดนิน�าฉางเฮิน่ เลีย้วออกไปทางประตูหลงัของฝ่ายปลงศพ

ไปถึงข้างนอกฉางเฮิน่จงึสงัเกตเห็นว่าบนตัวชะมดเชด็สดี�าตรงหน้า

สวมกระโปรงตัวเล็กเอาไว้ด้วย บนกระโปรงยังมีความละเอียดรอบคอบ

เหลือ 'ทางออก' ให้หางของนางอีกด้วย

ฉางเฮิ่นทนไม่ไหวหัวเราะออกมาในที่สุด "บนตัวเจ้านี่มันอะไรกัน"

ชะมดเชด็สดี�ากลอกตาหนึง่รอบ ใครจะรูว่้าชงิโม่เหยียนเป็นบ้าอะไร

ขึ้นมาอีก จู ่ๆ ก็บังคับนางว่าตอนเปลี่ยนร่างเป็นชะมดเช็ดต้องสวม

กระโปรงด้วย เข้าใจอะไรผดิหรอืไม่ ขนทัว่ตวัของนางก็เป็นเสือ้ผ้าอยู่แล้ว 

เหตใุดต้องให้นางปิดบัน้ท้ายไว้ด้วย แบบน้ีตลกมาก เหมอืนเป็นสตัว์เล้ียง
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ในบ้านของคนยุคปัจจบุนัเลย หรเูสีย่วนนัพองขนอย่างโกรธเกรีย้ว ปากก็

ค�ารามออกมาอย่างไม่พอใจ

ฉางเฮิน่คุน้เคยกบัศาลต้าหลีม่ากเช่นกัน ไม่ช้านางก็รูว่้าท่ีหรเูสีย่วนนั 

น�านางเดินไปคือประตูด้านหลังของศาลต้าหลี่

เพ่ิงเปิดประตอูอกก็เหน็สือ่ต้าเทยีนยืนอยู่ตรงประต ูพูดคยุสพัเพเหระ 

กับคนบังคับรถม้าผู้หนึ่ง

"ในที่สุดแม่นางของพวกเราก็ออกมาแล้ว" ส่ือต้าเทียนขยิบตาให้

ฉางเฮิน่ แล้วพูดกับคนบงัคบัรถม้าว่า "แม่นางผูน้ี้ปรนนบิตัใิต้เท้าพวกเรา

มานานหลายปีแล้ว ตอนน้ีได้รับความกรุณาจากใต้เท้า จะเดินทาง 

กลับบ้านเกิด ตลอดทางนี้ต้องรบกวนท่านแล้ว" เขาพูดพลางหยิบถุงเงิน

ยัดใส่มือคนบังคับรถม้า

คนบังคับรถม้าย้ิมแล้วรับไว้พลางเอ่ย "นายท่านผู้นี้วางใจได้ ข้า

บงัคบัรถม้าในเมอืงหลวงน้ีมาเป็นเวลานาน เชือ่ถือได้มากทีส่ดุแล้วขอรับ"

สื่อต้าเทียนพยักหน้า แล้วหันไปประสานมือพูดกับฉางเฮิ่นว่า  

"แม่นางค่อยๆ เดินทาง วันหน้าต้องมีโอกาสได้พบกันอีกแน่นอน"

ฉางเฮิ่นถือห่อผ้าขึ้นรถม้า ทันใดนั้นชะมดเช็ดสีด�าก็กระโดดข้ึน 

รถม้าตามนางมา ร้องฮือๆ ใช้ตัวเบียดถูไถตัวฉางเฮ่ิน ท่าทางอาวรณ์

ปรากฏออกมาเหนือค�าพูด

ฉางเฮิ่นย้ิมแล้วลูบหัวหรูเสี่ยวนัน "ไม่ต้องเสียใจ ใช่ว่าวันหน้าจะ 

ไม่ได้พบกันอีกเสียหน่อย"

หรเูสีย่วนันยังคงไม่ยอมปล่อยฉางเฮิน่ อุ้งเท้าเล็กสองข้างโถมเข้าใส่ 

ตัวนาง
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เอ๋? สัมผัสใต้อุ้งเท้าเหตุใดจึงดีแบบนี้

หรเูสีย่วนันนิง่งนัไป ใช้อุง้เท้าเก่ียวคอเสือ้ของฉางเฮ่ินต่อ และอยากจะ 

ยื่นหน้าเข้าไปดูข้างใน

ฉางเฮิน่ตกใจจนเส้นผมแทบจะต้ังขึน้มา คว้าหลงัคอของนางเอาไว้

แล้วยกตัวนางขึ้น "เจ้าตัวเล็ก เหตุใดเจ้าจึงลามกเช่นนี้"

"จี๊ดๆ!" ไม่ใช่เสียหน่อย ข้าก็แค่สงสัย เหตุใดตรงน้ันของเจ้าจึง 

ใหญ่กว่าของข้า

ฉางเฮิ่นเห็นหรูเสี่ยวนันกะพริบดวงตาไร้เดียงสา จึงวางตัวนางลง

อย่างเยาะเย้ย "เจ้าคิดว่าทุกคนมีขนาดเหมือนของเจ้าหมดหรือ..."

"จี๊ดๆ!" สวรรค์ ข้าถูกคนรังแกเสียแล้ว!

ฉวยโอกาสตอนทีส่ือ่ต้าเทียนยังพูดคุยกบัคนบงัคบัรถม้าอยู่ ฉางเฮิน่ 

ก็ดึงกระโปรงตัวเล็กบนตัวหรูเสี่ยวนันพลางเอ่ยถาม "น่ี ตอนน้ันเส้ือผ้า 

ที่เจ้าให้ข้ายืมเหตุใดจึงไม่มีบังทรง"

หรูเสี่ยวนันคิดสักครู ่ก็ยืนด้วยขาหลัง เลียนแบบการเดินของ 

ชิงโม่เหยียนสองก้าว จากนั้นก็โน้มตัวท�าท่านอนหลับ

ฉางเฮิ่นสีหน้ายุ่งเหยิง "เจ้าจะบอกว่า...ลืมบังทรงไว้บนเตียงของ

รองตุลาการหรือ"

หรูเสี่ยวนันพยักหน้าทันใด

ในตอนนี้เองคนบังคับรถม้าที่อยู่ข้างนอกก็พูดว่า "แม่นาง เวลา 

ไม่เช้าแล้ว พวกเราควรจะออกจากเมืองได้แล้ว"

ฉางเฮิน่จงึพลกิเปิดม่านรถม้า ให้หรเูสีย่วนนักระโดดออกจากรถม้าไป

คนบงัคบัรถม้าบงัคบัรถเคลือ่นออกจากประตดู้านหลงัของศาลต้าหลี่
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หรูเสี่ยวนันทรุดน่ังลงบนพ้ืน มองดูรถม้าเคลื่อนจากไป แล้วยก

อุ้งเท้าขึ้นเช็ดดวงตา

ช่างน่าเศร้าใจจริง ข้าไม่ชอบการแยกจากกันที่สุดเลย...

ช่วงเวลาทีพ่วกนางล�า่ลากันทีป่ระตูด้านหลงัศาลต้าหลี ่ชงิโม่เหยียน 

ก็ไปที่ห้องพักของอวี๋หยวนจวิน

ขนัทีหลายคนท่ีมาจากในวงัล้วนกังวลใจทัง้คนืจนนอนหลบัไม่ค่อยสนิท  

กลวัว่าจะเกิดอะไรขึน้กับอว๋ีหยวนจวิน ดงันัน้พวกเขาจงึเริม่จดัแจงรถม้า

ตั้งแต่เช้า และเตรียมจะส่งอวี๋หยวนจวินเข้าวังไป

อว๋ีหยวนจวินแม้จะมีโทษติดตัว แต่คงไม่เหมาะที่จะให้องค์ชาย 

ผู้หนึ่งน่ังรถนักโทษเข้าวังกระมัง ดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมรถม้า อีกทั้งมี 

เจ้าหน้าที่ของศาลต้าหลี่เดินคุ้มกันไปตลอดทางอีกด้วย

สภาพอารมณ์ของอว๋ีหยวนจวินยังคงแย่มาก เหล่าขันทีปรนนิบัติ

เขาให้เปลี่ยนชุดงามตัวใหม่และเกล้าผมบนหัวอีกด้วย ทว่าการแต่งตัว

เช่นนี้กลับดูไม่เข้ากับอว๋ีหยวนจวินเลย เขาหน้าซีดเกินไป ถึงข้ันที่ว่า 

เขานั่งอยู่ตรงน้ันดูเหมือนกับคนป่วยที่ใกล้ตายผู้หนึ่งก�าลังแต่งตัวเป็น 

ครั้งสุดท้าย

ชงิโม่เหยียนมองดเูหล่าขนัทจีดัการวุ่นวายท้ังหน้าหลงัอย่างเงยีบๆ 

ไม่ยอมปล่อยจุดน่าสงสัยไปแม้แต่น้อย

"ขวดยาของข้า...คืนให้ข้าได้หรอืไม่" อวีห๋ยวนจวนิเอ่ยปากข้ึนทนัใด

ขนัทผีูห้น่ึงส่ายหน้า "องค์ชายห้าอย่าท�าให้กระหม่อมล�าบากใจเลย 

ตอนเข้าวังบนตวัจะเอาอะไรน่าสงสยัตดิตวัไปไม่ได้ ขวดยาน่ันย่ิงเอาไปด้วย 
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ไม่ได้พ่ะย่ะค่ะ"

"พวกเจ้าทิ้งมันไปแล้วหรือ" ในดวงตาของอวี๋หยวนจวินฉายแวว

ความโกรธ

ขันทีไม่สนใจความโกรธเกรี้ยวของเขา "ของที่เอาออกจากคุกนี ้

เก็บไว้ไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวพ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าไม่สน ขวดยาใบนัน้พวกเจ้าต้องไปหากลบัมาให้ข้า" อวีห๋ยวนจวิน 

พูดด้วยความโกรธ

"กระหม่อมบอกแล้วว่าขวดยาเอาไปด้วยไม่ได้พ่ะย่ะค่ะ"

"พวกเจ้าสามารถเทของในนัน้ทิง้ไปหมดได้ ข้าต้องการเพียงขวดใบนัน้ 

คงจะได้แล้วกระมัง" อวี๋หยวนจวินพูดอย่างร้อนใจ

เขาย่ืนมือไปคว้าตัวขันทีผู้นั้น เหมือนพยายามสุดก�าลังอยากจะ 

ไขว่คว้าของชิ้นสุดท้ายที่เป็นของเขาเอาไว้

ขวดยาใบนั้นฉางเฮิ่นเป็นคนให้เขา หากเขาถูกก�าหนดว่าต้องตาย 

อยู่ในวัง อย่างน้อยเขาหวังว่าตอนตายข้างกายจะมีความคิดถึงสักอย่าง

คอยอยู่เป็นเพื่อนเขาได้

ชิงโม่เหยียนกอดอกยืนอยู่มุมหนึ่งอย่างเงียบๆ โดยตลอด เห็น 

อวี๋หยวนจวินไม่สนใจอะไรเพียงอยากได้ขวดยาของเขากลับคืนมาให้ได้ 

ในดวงตาชิงโม่เหยียนก็ฉายประกายความเข้าใจออกมา

"เห็นทีองค์ชายห้ายังไม่เข้าใจสภาพการณ์ของตนเองในตอนนี้"  

ชงิโม่เหยียนพูดเหน็บแนม "พวกเจ้าออกไปให้หมด ข้าอยากพูดเกล้ียกล่อม 

องค์ชายห้าสักสองสามประโยคตามล�าพัง"

เหล่าขันทถูีกอว๋ีหยวนจวินรบเร้าจนรูส้กึร�าคาญแล้ว จงึถือโอกาสน้ี 
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ถอยออกไปก่อน

ชิงโม่เหยียนเดินมาตรงหน้าอว๋ีหยวนจวิน ก้มลงมองเขาแล้ว 

เอ่ยปากพูดช้าๆ "อวี๋หยวนจวิน กล้าเชื่อใจข้าสักครั้งหรือไม่"
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406

ฉางเฮิน่นัง่รถม้าออกไปทางประตดู้านหลงัของศาลต้าหลี ่ยังไม่ทนั

เคลื่อนออกจากเมือง รถม้าก็หยุดลงในทันใด

ฉางเฮิ่นพลิกเปิดม่านรถม้ามองออกไปข้างนอก

คนบังคับรถม้าพูดว่า "แม่นาง เจ้าหน้าท่ีศาลต้าหล่ีออกมาแล้ว  

พวกเราหลีกทางให้ก่อนนะขอรับ"

เจ้าหน้าท่ีหลายสิบคนคุ้มกันรถม้าคันหน่ึงเคลื่อนผ่านหัวถนน  

ชาวบ้านริมทางกับรถทั้งหมดล้วนหยุดลงเปิดทางให้

ในรถม้าตรงหน้าไม่มีม่านรถก้ัน นางสามารถเห็นคนท่ีน่ังในรถ 

ได้อย่างชัดเจน...เป็นองค์ชายห้าอวี๋หยวนจวิน

วันนีศ้าลต้าหลีจ่ะมอบเขาให้กับวังหลวง นบัจากวันนีไ้ปความเป็น

ความตายของเขาก็แล้วแต่สวรรค์ก�าหนดแล้ว

พอคิดถึงเมื่อคืนตอนท่ีอวี๋หยวนจวินสติเลือนรางขอร้องให้นาง 
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พาเขาจากไป ฉางเฮิ่นก็รู้สึกหดหู่ใจอย่างบอกไม่ถูก แต่นางอยู่ท�างาน 

ในศาลต้าหลี่มาหลายปี รู้ว่าเรื่องเช่นนี้นางตัดสินใจเองไม่ได้

ชิงโม่เหยียนขี่ม้าคุ้มกันรถม้าไปด้วย ตอนที่ผ่านรถม้าของฉางเฮิ่น 

สายตาของชิงโม่เหยียนเหมือนจะมองมาแต่ก็เหมือนจะไม่ใช่

ฉางเฮิ่นรีบปล่อยม่านรถม้าลง จนกระทั่งเจ้าหน้าท่ีศาลต้าหลี ่

เดินผ่านไปทั้งหมด รถม้าของนางจึงได้เริ่มเคลื่อนที่อีกครั้ง และค่อยๆ 

เคลื่อนออกจากประตูเมืองไป

ชงิโม่เหยียนคุ้มกันส่งอวีห๋ยวนจวินเข้าวัง เพ่ิงผ่านประตวัูงสามบาน

ก็มคีนกลุม่หนึง่เดินมาจากข้างหลงัพวกเขา ขนัทท่ีีน�าทางเหน็ชงิโม่เหยียน 

แล้วก็โค้งตวัค�านับ ชงิโม่เหยียนหนัหน้าไปเหน็เพียงเก้ียวหน่ึงหลงั ตอนที่

เกี้ยวผ่านขบวนพวกเขาก็หยุดลง

"น้องห้า?" องค์รัชทายาทโผล่หน้าออกมาจากเกี้ยว

อวี๋หยวนจวินยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเรียบเฉย แววตาว่างเปล่า

"น้องห้าเข้าวังมาด้วยเรือ่งใด" องค์รชัทายาทลงจากเก้ียว ตอนท่ีเหน็

อว๋ีหยวนจวินก็เผยรอยย้ิมออกมา "เสดจ็พ่อทรงอยากพบเจ้าแล้วหรอื ก็ดี 

เจ้าส�านกึผดิกับเสด็จพ่อให้ดี พระองค์คงไม่ท�าให้เจ้าล�าบากใจเกินไปนัก"

อว๋ีหยวนจวินไม่ได้พูดตอบ เป็นชิงโม่เหยียนหัวเราะเย็นชาขึ้น 

เสียงเบา

"ฝ่าบาทจะทรงเรียกตัวองค์ชายห้าเข้าเฝ้าที่ต�าหนักชิงหยาง  

พวกกระหม่อมยังมีงานอยู่ ขออภัยที่ไม่อาจให้องค์ชายห้าพูดคุยกับ

รัชทายาทได้นาน"

องค์รัชทายาทพูดอย่างตกใจ "น้องห้าจะไปที่ต�าหนักชิงหยางหรือ"
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อวีห๋ยวนจวินหมนุตวัไปอย่างเงยีบๆ ไม่สนใจองค์รชัทายาท เดนิตาม 

ขันทีต่อไปข้างหน้า

"น้องห้ายังโทษข้าอยู่หรือ" องค์รัชทายาทพูดทอดถอนใจ "ข้าก็ 

ไม่อยากเห็นเจ้าเป็นเหมือนในตอนน้ี ถ้ารู้ว่ามีวันน้ีแต่แรกข้าจะไม่ยอม

ปล่อยเจ้าไปที่วังน้องสี่แน่นอน"

ได้ยินค�าพูดน้ีแล้ว อว๋ีหยวนจวนิไม่ได้หันหน้ามา แต่กลับแหงนหน้าข้ึน 

หัวเราะเสียงดัง

เขาหัวเราะไปพลางเดินหน้าต่อไป เสียงหัวเราะนั้นฟังแล้วให้ 

ความรู้สึกเสียใจมากกว่าการร้องไห้เสียอีก

ดวงตาเย็นชาของชงิโม่เหยียนส่องประกาย "รชัทายาทช่างวางแผน

ดีจริง"

"รองตุลาการพูดเช่นน้ีหมายความว่าอย่างไร" องค์รัชทายาทแสร้ง

ท�าเป็นไม่เข้าใจ

"พวกเราล้วนรู ้จักกันมานานแล้ว เหตุใดต้องทรงท�าเช่นนี้ด้วย  

องค์ชายห้าถ้าทรงได้รบัความสะเทือนใจคิดสัน้ขึน้มา รชัทายาททรงคดิว่า 

กระหม่อมจะยอมปล่อยไปอย่างนี้หรือ"

องค์รัชทายาทฉีกย้ิม "รองตุลาการพูดเกินไปแล้ว ข้าแค่รักและ 

เป็นห่วงน้องห้าเท่านั้น"

ชิงโม่เหยียนไม่ปิดบังการเยาะหยันในดวงตาแม้แต่น้อย "ฝ่าบาท

ยังทรงรออยู่ที่ต�าหนักชิงหยาง กระหม่อมไม่อยู่พูดคุยต่อแล้ว" พูดจบ 

ชิงโม่เหยียนก็หมุนตัวเดินตามพวกอวี๋หยวนจวินไป

องค์รัชทายาทยืนอยู่ตรงนั้นมองดูแผ่นหลังของพวกชิงโม่เหยียน 
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รอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆ แข็งกระด้าง

"รัชทายาท?" เสียงสตรีดังมาจากในเกี้ยวข้างหลัง

องค์รัชทายาทหมุนตัวกลับมา ชายารัชทายาทหลินจิ้งอี๋ย่ืนหน้า 

ออกมาจากในเก้ียว "เวลาไม่เช้าแล้ว รัชทายาทจะไปเข้าเฝ้าที่ต�าหนัก

ฮองเฮาไม่ใช่หรือ"

สดุท้ายองค์รชัทายาทมองชงิโม่เหยียนท่ีเดนิไกลออกไปอกีแวบหนึง่

จึงได้ขึ้นเกี้ยว แล้วให้ขันทีแบกไปที่ต�าหนักของฮองเฮา

ฮ่องเต้รออยู่ในต�าหนักชิงหยางนานแล้ว

"เหตุใดจึงมาช้าเช่นนี้" ฮ่องเต้พูดอย่างไม่พอใจ ตอนเช้าตรู่มีฝน 

ฤดูใบไม้ร่วงตกลงมาเล็กน้อย ในต�าหนักชิงหยางดูหนาวเย็นเป็นพิเศษ 

อยู่เป็นเวลานานก็ไม่แปลกที่จะรู้สึกหนาว

พวกชิงโม่เหยียนเข้าไปถวายบังคม

ขันทีผู้หนึ่งอธิบาย "เมื่อครู่อยู่ที่ประตูวังเจอกับรัชทายาทเข้า ท�าให้

เสียเวลาไปเล็กน้อยพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ขมวดคิ้วแน่นขึ้นในทันที

อว๋ีหยวนจวินคุกเข่าเงียบๆ อยู่ตรงนั้น ไม่แม้แต่จะเงยหน้าข้ึน 

ฮ่องเต้ย่ิงมองบุตรชายก็ย่ิงไม่สบายใจ อ่อนแอเช่นนี้ นิสัยไม่เหมือนเขา

แม้แต่น้อย

"หยวนจวิน เจ้าอยากพบเราไม่ใช่หรือ วันนี้เราเรียกเจ้าเข้าพบ 

ก็เพราะอยากฟังเจ้าอธิบาย"

ก่อนหน้านี้ตอนท่ีอว๋ีหยวนจวินถูกขังไว้ในศาลต้าหล่ี คิดหาทุกวิธี

อยากจะให้ฮ่องเต้เรียกตัวเข้าเฝ้า แต่ตอนน้ีเขาได้เข้าวังแล้ว กลับไม่มี 
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ค�าอธิบายแม้แต่ประโยคเดียว

อวี๋หยวนจวินโขกหัวค�านับ "ลูกมีความผิด วันนี้ได้พบหน้าเสด็จพ่อ

อีกครั้งในใจไม่เสียดายแล้ว ลูกไม่อยากอธิบายอะไรอีกแล้ว"

ได้ฟังค�าพูดนี้ ทุกคนรอบข้างก็พากันตกตะลึง กว่าจะได้เข้าเฝ้า

ฮ่องเต้ไม่ง่ายนัก นีเ่ป็นโอกาสทีจ่ะได้อธิบายขอความปรานี ขอเพียงฮ่องเต้

ใจอ่อนก็สามารถเก็บชีวิตเขาเอาไว้ได้ องค์ชายห้าเป็นอะไรไป เหตุใด 

จึงไม่มีค�าอธิบายใดเลย หรือเขาไม่กลัวตายแม้แต่น้อย

"ดี" ฮ่องเต้ซ่อนความโกรธในใจเอาไว้ "ถ้าพูดเช่นน้ี เจ้าก็ยอมรับ

ความผิดที่ฆ่าพี่ชายตนเองแล้วสิ"

อว๋ีหยวนจวินก้มหน้าผากแตะพ้ืนท่ีเย็นเฉยีบ "ลกูไม่เคยท�าร้ายพ่ีสี"่

"เจ้ามีหลักฐานหรือไม่"

"ไม่มี"

ฮ่องเต้ตบลงบนทีเ่ท้าแขนเก้าอีอ้ย่างแรง "เจ้าพูดว่าไม่ได้ท�าร้ายคน 

แต่ไม่มีหลักฐาน เจ้าจะให้เราเชื่อเจ้าได้อย่างไร!"

"ลูกไม่ขอให้เสด็จพ่ออภัยให้ ลูกหวังเพียงว่าเสด็จพ่อจะทรงเชื่อว่า

ลูกบริสุทธิ์ ต่อให้ลูกตายอยู่ที่นี่ก็จะไปสู่ปรโลกด้วยรอยยิ้ม"

"พูดจาเหลวไหล!" ฮ่องเต้ต�าหนิอว๋ีหยวนจวิน จากน้ันก็หันไปทาง 

ชิงโม่เหยียน

ชงิโม่เหยียนรูค้วามหมาย จงึรบีเอาฎีกาทีเ่ตรยีมเอาไว้ย่ืนขึน้ไป "คดี

เก่ียวกับองค์ชายห้าวางยาพิษฆ่าองค์ชายสีม่จีดุน่าสงสัยอยู่มากมายจริงๆ 

พ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ก้มลงอ่านฎีกา ไม่พูดอะไรอยู่เป็นนาน
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อวี๋หยวนจวินคุกเข่าอยู่ตรงนั้น ท่าทางเยือกเย็น เหมือนความเป็น

ความตายของเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาอย่างไรอย่างนั้น

ฮ่องเต้อ่านค�าสารภาพและเอกสารทีช่งิโม่เหยยีนย่ืนขึน้มาให้อย่าง

ละเอียด ใช้เวลาไปถึงครึ่งชั่วยาม

อว๋ีหยวนจวินคุกเข่าอยู่ตรงน้ันตลอด แม้ร่างกายจะโอนเอนแทบล้ม

ก็ไม่กล้าส่งเสียงพูดอะไร

เป็นขนัทข้ีางกายฮ่องเต้ท่ีมองเหน็ความผดิปกติ จงึกระซบิเตือนข้างหู 

ฮ่องเต้ "องค์ชายห้าเกรงว่าสุขภาพไม่ดี คงจะทนไม่ไหวแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ช้อนตาขึน้มองอวีห๋ยวนจวนิ เห็นอกีฝ่ายหน้าไร้สเีลอืดอย่างว่า  

ปอยผมข้างหูชุ่มเหงื่อแล้ว

"ประคองเขาขึ้นมาเถอะ" ฮ่องเต้พูดออกมาหนึ่งประโยค

อว๋ีหยวนจวนิมโีทษตดิตวั ย่อมไม่อาจให้ขนัทข้ีางกายฮ่องเต้เข้ามา

ประคอง เขาใช้มือยันพื้น พยายามลุกขึ้นหลายครั้ง แต่ก็ยืนไม่ขึ้น

ในตอนนี้เองมีขันทีผู้หนึ่งเข้ามาจากด้านข้าง สองมือประคองแขน 

อวี๋หยวนจวิน ดึงตัวเขาขึ้นมาจากพื้น

ฮ่องเต้เหลือบมองอว๋ีหยวนจวินแวบเดียวก็เลื่อนสายตากลับมา 

แล้วตั้งใจอ่านเอกสารในมือต่อไป

"องค์ชายห้า...นี่...น่ีมันเรื่องอะไรกัน!" ขันทีข้างหลังฮ่องเต้ตะโกน

ขึ้นมาทันใด

ฮ่องเต้เงยหน้าขึ้นอีกครั้ง เห็นเพียงอวี๋หยวนจวินเบิกตาโต สองมือ

จับตัวขันทีที่ประคองเขาขึ้นมาเมื่อครู่ไว้แน่น

"เจ้า...เจ้า..." อวี๋หยวนจวินจับตัวขันทีผู้นั้นไว้ ร่างกายสั่นเทา
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ชิงโม่เหยียนก้าวยาวเข้าไป ดึงตัวขันทีผู้นั้นออกอย่างแรง

มมุปากของขนัทีมเีลอืดด�าไหลออกมา แล้วล้มคว�า่ลงบนพ้ืน ไม่ส่งเสยีง 

อะไรอีก

เสียงสูดหายใจดังขึ้นในต�าหนัก

เมื่อมองไปที่อว๋ีหยวนจวินจะเห็นว่าตรงท้องของเขามีมีดส้ันปักอยู่

หนึ่งเล่ม เลือดไหลทะลักออกมาจากบาดแผลไม่หยุด...

"คุ้มกันฝ่าบาท!"

"จับคนร้าย!"

ภายในต�าหนักวุ่นวายไปทั่วในทันที
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407

กองก�าลังรักษาวังกรูกันเข้ามาในต�าหนักชิงหยาง

"คุ้มกันฝ่าบาท!"

"จับคนร้าย!"

ฮ่องเต้ถูกกองก�าลังรักษาวังคุ้มกันไว้ตรงกลาง เมื่อมองผ่านคนที่

ล้อมอย่างแน่นหนาออกไปก็เห็นองค์ชายห้าใบหน้าซดีขาวคกุเข่าอยู่บนพ้ืน  

ร่างโอนเอนจะล้มลง

ชิงโม่เหยียนคุกเข่าข้างเดียวอยู่ตรงหน้าอวี๋หยวนจวิน มือหนึ่ง 

กดบาดแผลของอวี๋หยวนจวิน อีกมือหนึ่งประคองหัวไหล่ของเขาเอาไว้

ภายในต�าหนักชิงหยางเต็มไปด้วยเสียงคน เสียงดังจนหูของ 

อวี๋หยวนจวินดังอื้ออึง

"นอนลง" ชิงโม่เหยียนสั่ง

อวี๋หยวนจวินล้มตัวลงบนพื้นอย่างว่าง่าย
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"รีบไปเชิญหมอหลวงมา!" ฮ่องเต้พูดเสียงดัง

เพ่ิงสิ้นเสียงพูด ชิงโม่เหยียนก็เอ่ยว่า "กระหม่อมน�าท่านหมอจาก

ศาลต้าหลี่มาด้วย รออยู่นอกต�าหนักพ่ะย่ะค่ะ"

"ยังไม่รีบเชิญมาอีก" ฮ่องเต้ไม่ลังเลแม้แต่น้อย

ไม่ช้าท่านหมอก็รีบรุดเข้ามาจากนอกต�าหนัก ตรวจสอบอาการ 

บาดเจบ็ของอวีห๋ยวนจวนิในเบือ้งต้นแล้วจงึพูดว่า "บาดแผลแม้จะไม่ลกึมาก 

แต่อาวุธมีพิษ ต้องรีบย้ายไปในที่เงียบสงบและสะดวกแก่การรักษา"

"เช่นนั้นก็น�าตัวองค์ชายห้าไปที่ต�าหนักข้างนี้" ฮ่องเต้เอ่ยปากพูด

ชงิโม่เหยียนเรยีกกองก�าลงัรกัษาวังมาหลายคน แบกตัวอวีห๋ยวนจวิน 

วิ่งเหยาะๆ ไปทางต�าหนักข้างทันที

ฮ่องเต้ให้คนไปตรวจดูขันทีที่ลอบสังหารอวี๋หยวนจวินผู้น้ัน ต่อให้

กินยาฆ่าตัวตายแล้ว ก็ต้องตรวจสอบฐานะท่ีมาของเขาสักหน่อยว่าเข้าวัง 

มาได้อย่างไร หลังจากเข้าวังแล้วจัดให้ปรนนิบัติรับใช้อยู่ที่ใด

ไม่นานหัวหน้าขันทีก็รายงานผลขึ้นมา

"คนผู้น้ีก่อนหน้านี้อยู ่ในต�าหนักรัชทายาท หลังจากรัชทายาท

อภิเษกสมรสออกจากวังแล้ว เพราะคนผู้น้ีท�างานได้คล่องแคล่ว ดังน้ัน

จงึได้อยู่ต่อทีน่ี่ หลายวันก่อนฝ่าบาทมพีระบัญชาเรยีกตวัองค์ชายห้าเข้าวัง  

คนผู้นี้จึงถูกเลือกเข้ามาปรนนิบัติที่ต�าหนักชิงหยาง..."

หวัหน้าขันทีพูดอย่างชดัเจน และไม่เน้นหนักเข้าข้างฝ่ายใด แต่ค�าพูดน้ี 

ทุกคนได้ยินแล้วกลับให้ความหมายไปอีกอย่าง

ฮ่องเต้สีหน้าเคร่งขรึม นิ่งเงียบไม่พูดจา

เวลาผ่านไปราวหน่ึงก้านธูป ชิงโม่เหยียนจึงรีบร้อนเข้ามาจาก 
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นอกต�าหนัก

ฮ่องเต้เห็นชุดของเขาเต็มไปด้วยคราบเลือด

"กระหม่อมเสยีมารยาทแล้ว" หลงัจากชงิโม่เหยียนเข้าต�าหนกัมาก็

คุกเข่าลงทันที

"ช่างเถอะ เราอภยัให้เจ้า อาการบาดเจบ็ของหยวนจวินเป็นอย่างไรบ้าง"

"บาดแผลรักษาได้ แต่พิษถอนได้ยาก อีกทั้ง...พิษนี้เป็นชนิดเดียว

กับพิษทีส่งัหารองค์ชายสีใ่นตอนน้ัน โชคดทีีท่่านหมอท่ีกระหม่อมพามาด้วย 

เตรียมการมาอย่างดี จึงน�าของจ�าพวกยาถอนพิษมาด้วยไม่น้อย ตอนนี้

ยังไม่น่าเป็นห่วงถึงชีวิต แต่หลังจากกินยาถอนพิษแล้วองค์ชายห้า 

ทรงหมดสติ จะฟื้นขึ้นมาเมื่อใดนั้นยังต้องดูอีกที"

ฮ่องเต้เม้มริมฝีปากแน่น

ชงิโม่เหยียนพูดอย่างชดัเจนมาก 'เตรยีมการมาก่อน' ก็หมายความว่า 

เป็นไปได้มากว่าองค์ชายห้าอว๋ีหยวนจวินอาจจะถูกใส่ร้าย ดังนั้นจึงได ้

มีคนต้องการให้เขาตาย

"ตอนนี้รัชทายาทอยู่ที่ใด ตามเขามาที่นี่" ฮ่องเต้สั่งขันทีข้างกาย

ในเม่ือขันทีคนทีล่อบสงัหารอว๋ีหยวนจวินเป็นคนขององค์รัชทายาท 

ฮ่องเต้ย่อมต้องสอบถามเขา

"รชัทายาททรงพาพระชายาไปพบฮองเฮา บอกว่าได้รับค�าอนญุาต

จากพระองค์แล้วพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้พยักหน้า เรื่องนี้เขาเป็นคนอนุญาตจริงๆ

หลังรออยู่เป็นเวลานาน องค์รัชทายาทจึงตามขันทีเข้ามา

ฮ่องเต้มองเขาแวบหนึ่ง "จิ้งอี๋ล่ะ"
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"พระชายาไม่ได้ติดตามมา รออยู่ท่ีต�าหนักฮองเฮาพ่ะย่ะค่ะ"  

องค์รัชทายาทเดินเข้าไป ค�านับฮ่องเต้อย่างนอบน้อม

"เจ้ามาดูซิว่ารู้จักคนผู้นี้หรือไม่" ฮ่องเต้ชี้ไปยังขันทีที่นอนอยู่บนพื้น

องค์รชัทายาทในตอนนีจ้งึพบว่าบนพ้ืนมคีนนอนอยู่คนหน่ึง บนตวั

คลุมผ้าขาวเอาไว้

กองก�าลังรักษาวังคนหน่ึงพลิกเปิดผ้าเพ่ือให้องค์รัชทายาทดูได้

สะดวก

องค์รัชทายาทมองดูอย่างละเอียดอยู่นานจึงส่ายหน้า

"เจ้าไม่รู้จักเขาหรือ"

องค์รชัทายาทลงัเลใจ "ดแูล้วคุน้ตาอยู่บ้าง แต่นึกไม่ออกพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้หวัเราะเย็นชา "ในตอนท่ีเจ้ายังอยู่ในวงั คนผูน้ี้ก็อยู่ปรนนบิตัิ

ในต�าหนักของเจ้า เจ้าจ�าไม่ได้หรือ"

"ลูกจ�าไม่ได้จริงๆ" องค์รัชทายาทพูดอย่างจริงจัง "ไม่รู้ว่าเสด็จพ่อ

ทรงถามถึงคนผู้นี้ด้วยเหตุใดพ่ะย่ะค่ะ"

ด้านข้างจงึมคีนเล่าเรือ่งทีอ่งค์ชายห้าถูกลอบสงัหารเมือ่ครู่ออกมา

องค์รัชทายาทสีหน้าเปลี่ยนไปและหันมองไปทางชิงโม่เหยียน 

ในทันที ในดวงตาฉายความดุร้ายออกมารางๆ

ชิงโม่เหยียนหลุบตาก้มหน้า ย่ืนอยู่ข้างกายฮ่องเต้ราวกับขุนนาง 

ที่อยู่ในกรอบ ไม่แม้แต่จะมองหน้าเขา

องค์รัชทายาทจนปัญญา จ�าต้องคุกเข่าลงขออภัย แต่ปากยังคง

ปฏิเสธว่าเรื่องนี้เขาไม่เกี่ยวข้อง

ฮ่องเต้อารมณ์ไม่ดี ท่ีนอกต�าหนักฝนฤดูใบไม้ร่วงก็ตกแรงมากข้ึน 
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ภายในต�าหนักมีไอเย็นไหลวนไม่จางไป

ฮ่องเต้ยังคงสอบถามองค์รัชทายาทอยู่ ทันใดนั้นชิงโม่เหยียนก็ 

เงยหน้าขึ้นมองไปยังนอกต�าหนัก

ฮ่องเต้สังเกตเห็นความผิดปกติของเขา จึงเลื่อนสายตามองไป 

ข้างนอก แต่เขามองไม่เห็นอะไร

"โม่เหยียน เจ้าดูอะไรอยู่หรือ" ฮ่องเต้ถาม

"ฝ่าบาทได้ยินเสียงอะไรหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ" ชิงโม่เหยียนถามกลับ

ทุกคนพากันกลั้นหายใจฟังอย่างเงียบๆ นอกต�าหนักมีเพียง 

เสียงฝนตกพร�าๆ

ชิงโม่เหยียนส่ายหน้า "ขอกระหม่อมออกไปตรวจดูที่นอกต�าหนัก

สักหน่อยพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้พยักหน้าอนุญาต

ชิงโม่เหยียนเรียกกองก�าลังรักษาวังสองคนตามไปด้วย ไม่นาน 

กองก�าลังรักษาวังผู้หนึ่งก็วิ่งหน้าตาตื่นกลับมา

"ฝ่า...ฝ่าบาท แย่แล้ว ต�าหนักข้างไฟไหม้ ขอเชิญฝ่าบาทรีบเสด็จ

ออกจากต�าหนักชิงหยางด้วยพ่ะย่ะค่ะ!"

อยู่ดีๆ  เกิดไฟไหม้ได้อย่างไร ค�าพูดน้ีพูดออกไปใครก็คงไม่อยากเช่ือ

ในตอนน้ีเองชงิโม่เหยียนเข้ามาจากนอกต�าหนกั ชดุขนุนางบนตวัเตม็ 

ไปด้วยเถ้าสีด�า "ไฟไหม้ต�าหนักข้างแรงมาก เกรงว่าจะควบคุมไม่ได้  

ขอเชิญฝ่าบาทรีบเสด็จออกจากต�าหนักด้วยพ่ะย่ะค่ะ!"

ทุกคนลุกขึ้นติดตามฮ่องเต้ ฝ่าสายฝนออกจากต�าหนักชิงหยาง  

มาถึงข้างนอกทุกคนจึงได้เห็นเปลวไฟทางต�าหนักข้างนั้นอย่างชัดเจน 
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เน่ืองด้วยทิศทางลม ข้างนอกยังมีฝนฤดูไม้ใบร่วงตกอีกด้วย ดังนั้น 

กลิ่นเผาไหม้ยังไม่ได้ลอยเข้ามาในต�าหนักชิงหยาง

มองจากที่ไกลแล้ว ต�าหนักข้างเหมือนตกอยู่ในทะเลไฟกระนั้น

"เกิดไฟไหม้ได้อย่างไร..."

"...องค์ชายห้าน่าจะยังอยู่ข้างใน"

"นีก็่บงัเอญิเกินไปแล้วกระมงั ตอนแรกถูกลอบสงัหารผลปรากฏว่า

ถูกรองตุลาการช่วยชีวิตกลับมาได้ ตอนนี้กลับถูกไฟคลอกตาย..."

เสียงกระซิบวิจารณ์ของทุกคนลอยมาเข้าหูของฮ่องเต้

องค์รัชทายาทยืนอยู่ข้างกายฮ่องเต้ ค�าพูดเหล่านี้เขาได้ยินโดย 

ไม่ตกหล่นแม้แต่ค�าเดียว

เรือ่งน้ีไม่ใช่การวางแผนของเขาจรงิ  ๆถึงแม้เขาคิดจะก�าจดัอวีห๋ยวนจวิน 

ก็จรงิ แต่วันนีเ้ขาพาหลนิจิง้อีเ๋ข้าวังมาก็เพ่ือไปเย่ียมทักทายฮองเฮา และ

อยากให้เสดจ็แม่ของเขาได้พูดความจรงิเรือ่งทีเ่ขาถูกพิษกู่ เขาไม่มเีวลาว่าง 

ไปสนใจอวี๋หยวนจวินเลย

ชิงโม่เหยียน...เจ้าลงมืออย่างร้ายกาจมากจริงๆ

องค์รัชทายาทจ้องมองไปทางต�าหนักข้าง สองมือใต้แขนเส้ือก�า 

เป็นหมัดแน่น

เขากับชงิโม่เหยียนไม่ได้ประมอืกันเป็นครัง้แรก แต่วิธีการท่ีไม่ค�านงึถึง 

ผลลัพธ์เช่นนี้ เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นชิงโม่เหยียนใช้

ไฟที่โหมไหม้ต�าหนักข้างนั้นลุกไหม้อยู่หนึ่งชั่วยามครึ่งจึงดับลงได้

กองก�าลงัรกัษาวงัเก็บกวาดซากต�าหนัก ก่อนจะยกศพสีศ่พออกมา

จากข้างใน ศพด�าเมีย่ม มองใบหน้าแต่เดมิไม่ออกเลย ชงิโม่เหยียนให้คน
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ไปวินิจฉัย สุดท้ายจึงยืนยันฐานะของศพทั้งสี่นั้นได้

ท่านหมอคนหนึ่งของศาลต้าหลี่ไม่ยอมทิ้งอวี๋หยวนจวินหนีไปตาม

ล�าพังจนถูกไฟคลอกตาย ยังมีอีกสองคนคือขันทีในวัง คนสุดท้าย...ก็คือ

ตัวอวี๋หยวนจวิน

ฮ่องเต้มองดรู่างไหม้ด�าเมีย่มบนพ้ืนด้วยสหีน้าโกรธเกร้ียวจนเขียวคล�า้

"ฝ่าบาท ระวังพระวรกายด้วย" ขันทีด้านข้างพูดกล่อมเสียงเบา

ฮ่องเต้เค้นค�าพูดออกมาจากไรฟัน "ท�าตามประเพณีขององค์ชาย 

ฝังศพอย่างสมเกียรติ" จากนั้นสะบัดแขนเสื้อเดินจากไปด้วยโทสะ

ก่อนจะหมุนตัวไป สายตาของเขาเลื่อนไปท่ีตัวขององค์รัชทายาท 

แฝงความดุดันอย่างไม่ปกปิด
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408

หรูเสี่ยวนันที่นั่งอยู่ในรถม้าก�าลังอ้าปากหาว

น่าเบื่อจริง การรอคนน่าเบื่อที่สุดแล้ว...

สื่อต้าเทียนแต่งตัวเหมือนพ่อบ้านยืนอยู่นอกรถม้าหันมองไปทั่ว 

ทันใดนั้นก็พูดเสียงเบาขึ้นมาว่า "มาแล้วๆ"

หรูเสี่ยวนันพลันมุดออกมาจากรถม้า ยืดคอมองไปทางประตูวัง  

เห็นเพียงรถม้าส่งผักหลายคันออกมาทางประตูข้างของวังหลวง และ

เคลื่อนไปทางตะวันออกอย่างช้าๆ

สื่อต้าเทียนกระโดดข้ึนรถม้า เร่งคนบังคับรถม้าให้เคลื่อนรถ 

ออกจากตรอกเล็ก ตามไปข้างหลังรถม้าที่ส่งผักเหล่านั้น

หลงัเลีย้วผ่านถนนสองสาย รถส่งผกัทีอ่ยู่คนัท้ายสดุก็เคลือ่นช้าลง 

มคีนยกตะกร้าใบใหญ่ใบหน่ึงบนรถโยนทิง้ข้างทาง จากนัน้รถม้าก็เคลือ่นหน้า 

ต่อไป
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สือ่ต้าเทยีนกบัคนบงัคบัรถม้ารบีเข้าไปยกตะกร้าใบนัน้ขึน้มา และ

พยายามขนขึ้นรถเหมือนพวกโจร

หรูเสี่ยวนันพลิกเปิดม่านรถม้าด้วยสองตาเปล่งประกายอย่าง 

ตื่นเต้นยินดี

"รีบดูสิ คนข้างในตายหรือยัง"

สือ่ต้าเทยีนพูดด้วยรอยย้ิมเศร้า "อกีครูค่่อยด ูพวกเรารบีไปจากท่ีนี่

กันก่อนขอรับ"

พวกเขาตืน่ตระหนกแทบตาย แต่ท่านหญิงกลบัมสีหีน้าตืน่เต้นยินดี

พวกเขาจะเข้าใจความรู้สึกของหรูเสี่ยวนันได้อย่างไร น่าตื่นเต้น

เหลือเกิน นี่เป็นการลักลอบน�าคนออกนอกวังใต้จมูกฮ่องเต้แท้ๆ ถึงแม้

จะมคีวามเสีย่งสงูมาก แต่มชีงิโม่เหยียนอยู่ท้ังคน ดงัน้ันจงึด�าเนนิการได้

รัดกุม ตลอดทางจึงมีเพียงความตื่นเต้นแต่ไร้ซึ่งอันตราย

รถม้าเคลื่อนตรงออกนอกเมืองไป

หรูเสี่ยวนันในตอนนี้จึงเปิดตะกร้าออกดู แล้วคุ้ยตัวอว๋ีหยวนจวิน

ออกมาจากกองผักเหล่านั้น

"น่ี เจ้าอย่าเพ่ิงตายนะ พวกเรากว่าจะเอาตวัเจ้าออกมาได้ไม่ง่ายนัก"  

หรูเสี่ยวนันตบแก้มของอวี๋หยวนจวิน

อวีห๋ยวนจวนิล้มตวัพบัลงภายในตวัรถม้า รอจนหรเูสีย่วนนัจัดการ

เอาตะกร้ากับใบผักออกไปหมดแล้วหันมาดูเขาอีกที พบว่าเขามีใบหน้า

ซีดเซียวยิ่ง แต่ยังคงมีสติดีอยู่

"บาดเจ็บที่ใดบ้าง" หรูเสี่ยวนันถาม "ที่ข้ามียาสมานแผลที่ฉางเฮิ่น 

ทิ้งไว้ให้ก่อนหน้า ใช้ดีมาก"
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พอได้ยนิชือ่ของฉางเฮิน่ ในดวงตาของอว๋ีหยวนจวินก็เปล่งประกาย

ขึ้นมาบ้าง แต่ก็สลดลงอีกครั้งอย่างรวดเร็ว

"เหตุใดรองตุลาการต้องช่วยข้าด้วย..."

"เพราะรู ้สึกว่าเจ้ายังไม่เลวร้าย" หรูเสี่ยวนันยิ้มสดใส "ถึงแม ้

ก่อนหน้าน้ีเจ้าเกือบจะท�าให้ข้าตาย แต่ข้าใจกว้างพอไม่ถือสาคนไม่รู้ความ  

หึ อภัยให้เจ้าแล้วกัน"

อวี๋หยวนจวินเหยียดมุมปาก ท่านหญิงผู้นี้...ไม่เหมือนใครจริงๆ

หรเูสีย่วนนัดึงผ้าผนืหนึง่ออกมาจากตูใ้นรถม้า และห่มตวัอวีห๋ยวนจวิน 

เอาไว้

"พวกเราจะไปที่ใดหรือ" อวี๋หยวนจวินเอ่ยถาม

"ไปหาท่านหมออย่างไรเล่า แม้บาดแผลจะไม่ลึก แต่ยังต้องหาคน

มาท�าแผลสักหน่อยจึงจะดี"

แท้จรงิแล้วหรเูสีย่วนนัสามารถใช้ยันต์แทนตวัย้ายบาดแผลบนตวั

อวี๋หยวนจวินไปท่ีตัวผู้อ่ืนได้ แต่ชิงโม่เหยียนก�าชับนางไว้ก่อนหน้าว่า 

ไม่ให้นางสนใจบาดแผลของอว๋ีหยวนจวิน ให้เขาทนรับความเจ็บปวด 

ไปแบบนี้

การเดนิทางนีห้ากคดิจะตามให้ทันรถม้าของฉางเฮิน่อย่างไรก็ต้อง

ใช้เวลาราวหนึ่งวัน ปล่อยให้โคลงเคลงไปแบบนี้ หลังจากไปถึงเกรงว่า 

อวี๋หยวนจวินคงจะเหลือเพียงครึ่งชีวิตแล้ว

อว๋ีหยวนจวินขดตัวอยู่ใต้ผ้านอนหมดสติ ฝนฤดใูบไม้ร่วงนอกรถม้า

ตกอย่างไม่ทิ้งช่วงเลยแต่แม้น้อย

อากาศมคีวามเย็นสบาย เทียบกับอากาศในคกุแล้วท�าให้คนสบายใจ 
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ได้มากกว่า แต่ว่าอากาศเย็นเช่นนี้เมื่อสูดเข้าร่างกายแล้วกลับท�าให้รู้สึก

หนาวเป็นพิเศษ ทุกช่วงเวลาเหมือนก�าลังเตือนสติเขาว่าเขายังมีชีวิตอยู่ 

แต่เขาได้สูญเสียทุกอย่างไปแล้ว

ฝนในฤดใูบไม้ร่วงนีเ้ย็นเหลอืเกิน เขาจ�าไม่ได้ว่ารถม้าหยุดลงก่ีครัง้ 

และไม่รู้ว่าตอนนี้ข้างนอกเป็นตอนเช้าหรือกลางคืน เขารู้สึกเพียงว่า

ร่างกายหนาวขึน้ทกุท ีทกุครัง้ท่ีขยับร่างกาย บาดแผลทีถู่กแทงตรงส่วนท้อง 

เหมือนก�าลังส่งเสียงร้องประท้วง ราวกับจะฉีกอวัยวะภายในของเขาให้

แยกออกจากกันกระนั้น

"เอ้า เจ้าหนุ่มนี่ก็มอบให้เจ้าแล้วนะ"

เขาได้ยินเสียงของหรูเสี่ยวนันดังขึ้นนอกรถม้า เสียงใสแจ๋ว มีพลัง

ถึงสิบสองส่วน

"เสี่ยวนัน...นี่เจ้า..." มีคนถอนหายใจเบาๆ

เสียงนั้นคุ้นหูจนท�าให้เขาสั่นไปทั้งตัว

ฉางเฮิ่น?!

นอกรถม้า หรเูสีย่วนนัสวมเสือ้คลมุตัวหนาใหญ่ ยืนอยู่หน้าโรงเตีย๊ม

พักม้าพูดคุยกับฉางเฮิ่น

"ข้าไม่สน เอาเป็นว่าชงิโม่เหยียนให้ข้าส่งคนมาให้เจ้า เจ้าจะเอาหรือไม่ 

ก็เป็นเรือ่งของเจ้า ท้ิงไว้ข้างทางหรอืหาทีฝั่งไปเลยก็ได้ พรุง่นีข้้าจะกลบัแล้ว  

อากาศบ้านี่หนาวเหลือเกินจริงๆ"

หรเูสีย่วนนัพ่นไอร้อนใส่มอืและหมนุตวัจะเดนิจากไป ฉางเฮิน่ร้อนใจ 

รบีคว้าไหล่นางเอาไว้ "เจ้ารอก่อนส ิเจ้าเอาภาระเช่นนีม้าโยนให้ข้า จะให้

ข้าท�าอย่างไรกันแน่"
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หรูเสี่ยวนันหัวเราะแหะๆ "ชิงโม่เหยียนบอกแล้วว่าอว๋ีหยวนจวิน

ตอนนีม้ชีวิีตอยู่เป็นคนของเจ้า ตายไปก็เป็นผขีองเจ้า เจ้าตดัสนิใจเองเถอะ"

ฉางเฮิ่นกุมขมับไร้เรี่ยวแรง รองตุลาการจะเป็นพ่อสื่อจับคู่ส่งเดช

อย่างนั้นหรือ

"ฉาง...ฉางเฮิ่น?"

ม่านรถม้าถูกคนพลิกเปิดในทันใด อว๋ีหยวนจวินใบหน้าซีดขาว  

เบิกตาโตราวกับเห็นผี

"อย่าให้เขาออกมา ระวังจะมคีนเหน็เข้า!" หรเูสีย่วนันร้อนใจ กระโจนไป 

ผลักอวี๋หยวนจวินกลับเข้าไปในตัวรถม้าทันที

ฉางเฮิ่นยับย้ังไว้ไม่ทัน จึงได้ยินเสียงกระแทกดังตุ้บออกมาจาก 

ในตัวรถม้า

"นี่เสี่ยวนัน" ฉางเฮิ่นถอนหายใจมองไปทางรถม้า "เจ้าใช้แรงเช่นนี้ 

เขาคงจะได้เป็นผีของเจ้า"

อวี๋หยวนจวินหมดสติไปแล้ว

หรูเสี่ยวนันยิ้มเก้อเขิน "ข้าลืมไปว่าตอนนี้เขาบาดเจ็บอยู่"

หลังจากฝนหยุดตก ต้นไม้ข้างทางใบไม้ร่วงกราว ลมพัดผ่าน 

เสียงดังซ่าๆ นั้นแทบจะท�าให้คนเข้าใจผิดว่าข้างนอกยังมีฝนตกอยู่

"...มา อ้าปาก"

เสยีงทีคุ่น้หูแฝงด้วยค�าสัง่ทีไ่ม่ยอมให้ขดัขืน เป็นเขาผูน้ัน้หรอื ในทีส่ดุ 

เขาผู้นั้นก็มารับข้าแล้วหรือ

น�้าปนรสชาติขมฝาดไหลเข้ามาในปาก อวี๋หยวนจวินลืมตาข้ึน

ทันใด ภาพตรงหน้าหมุนวนไปหมด
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"รูส้กึปวดหวัใช่หรอืไม่" มคีนถามอยู่ข้างกาย "รู้สึกปวดหัวก็หลับตาลง 

เสีย"

อว๋ีหยวนจวินหลับตาลง แต่มือกลับย่ืนออกมาจากใต้ผ้า จับคน 

ข้างกายเขาเอาไว้แน่น สมัผสัท่ีอบอุน่ส่งผ่านมาทางฝ่ามอืของเขา ราวกับ

ว่าร่างกายของเขาก็อบอุ่นตามไปด้วย

"ฉางเฮิ่น เป็นเจ้าใช่หรือไม่"

"อืม" น�้าเสียงในการตอบของนางดูพยายามกลบเกล่ือนและตอบ

อย่างเสียมิได้

อวี๋หยวนจวินใช้แรงท้ังหมดที่มีฉุดข้อมือของฉางเฮิ่นเอาไว้ "เจ้า 

มารับข้าแล้วใช่หรือไม่"

ฉางเฮิ่นไม่รู ้จะหัวเราะหรือร้องไห้ "ถ้าท่านจะไปกับข้า วันหน้า 

ก็ไม่ใช่องค์ชายผู้สูงศักดิ์อะไรอีกแล้วนะ"

อว๋ีหยวนจวินหลับตาส่ายหน้าเบาๆ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิ เขาปล่อยวาง 

ทุกอย่างหมดแล้ว เกิดในราชตระกูลดูเหมือนสูงศักดิ์ แต่มีใครบ้างรู้ถึง

ความจนใจในใจของเขา เขาจะเป็นหรอืตาย ส�าหรบัฮ่องเต้แล้วกแ็ค่มคีน

แย่งชิงบัลลังก์น้อยลงไปหนึ่งคนเท่านั้น เขารู้ว่าเสด็จพ่อเป็นห่วงเพียง

แคว้นเยี่ยซย่า ในใจมีเพียงแผ่นดินแห่งนี้เท่านั้น

"พาข้าไปด้วยเถอะ" อว๋ีหยวนจวินจบัข้อมอืฉางเฮิน่แน่นอย่างมุง่มัน่

"พาท่านไปด้วยก็ได้ แต่ท่านต้องเชือ่ฟังค�าพูดของข้า ตอนนีอ้้าปาก..."

อว๋ีหยวนจวนิอ้าปากตามค�าสัง่ ฉางเฮิน่จงึกรอกยาท้ังหมดลงไปได้

อย่างราบรื่น

หรเูสีย่วนนัเอาเสือ้คลมุห่อตวันัง่ย้ิมอยู่ข้างๆ มองดฉูางเฮิน่ท�าอะไร
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วุ่นหน้าวุ่นหลังอยู่ล�าพัง

เช้าวันรุง่ขึน้ ฉางเฮิน่ทิง้รถม้าคันเดมิ แล้วพาอว๋ีหยวนจวนิออกจาก

โรงเตี๊ยม

เพราะท่ีโรงเตี๊ยมไม่เหมาะแก่การพักฟื้นของอว๋ีหยวนจวิน ดังนั้น

พวกเขาจึงหาเมอืงเลก็ใกล้เคยีงแห่งหนึง่ หรเูสีย่วนันรูว่้าฉางเฮิน่คนเดียว

คงท�าไม่ไหว จงึให้สือ่ต้าเทยีนช่วยเช่าเรอืนเลก็ๆ หลงัหน่ึงในเมอืงให้นาง

หลังจากทุกอย่างเตรียมเสร็จแล้ว หรูเสี่ยวนันจึงน�าส่ือต้าเทียน 

จากมา กลับไปที่เมืองหลวง
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409

หรเูสีย่วนนัน�าสือ่ต้าเทยีนออกจากเมอืงเลก็แต่เช้า เพ่ิงออกนอกเมือง 

ได้ไม่ไกลก็เหน็ชฮีวาทีม่ารบันาง เพราะเรือ่งทีพ่าอว๋ีหยวนจวินหนเีป็นการ

ด�าเนนิการอย่างเป็นความลบั ดงันัน้ชงิโม่เหยียนจงึไม่กล้าใช้คนข้างกาย

ของเสวียนอวี้

การปล่อยหรเูสีย่วนันออกมาช่วยเขาท�างานเช่นน้ีก็เป็นคร้ังแรก ในใจ 

ชิงโม่เหยียนแท้จริงแล้วก็กังวลมาก แต่กลับไม่อาจแสดงออกมาได้

ชีฮวาเข้ามานั่งในรถม้าแล้วก็เอาแต่บ่นกับหรูเสี่ยวนัน

"เพราะองค์ชายห้าถูกเผาตายไป ฮ่องเต้จงึมพีระบญัชาให้สอบสวน

คดีน้ีใหม่อีกครั้ง แม้แต่จวนโหวก็ถูกดึงเข้าไปเก่ียวข้องด้วย หัวของ

คุณชายรองผู้นั้นเกรงว่าคงรักษาไว้ไม่ได้แล้ว"

หรเูสีย่วนนัเบ้ปากเยาะหยัน นางไม่เห็นใจคนของจวนโหวเหล่านัน้

เลยแม้แต่น้อย พวกเขารังแกชิงโม่เหยียนมานานอย่างนั้น นางให้ค�าพูด
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กับพวกเขาได้แค่ว่า "สมน�้าหน้า!"

ชีฮวาคุ้มกันส่งไปถึงนอกเมืองหลวงก็ลงจากรถ "เจ้าเข้าเมืองเถอะ 

ข้าไม่ตามเจ้ากลับไป ข้าต้องไปแล้ว"

หรูเสี่ยวนันถามอย่างแปลกใจ "เจ้าจะไปที่ใด"

"กลับไปเป็นหัวหน้าโจรหญิงอีกครั้งอย่างไรเล่า"

หรเูสีย่วนันตามความคดิของชฮีวาแทบไม่ทัน "อยู่ในเมอืงไม่ดหีรอื 

พ่อบุญธรรมเจ้าก็อยู่ เจ้าจะแต่งงานกับเสวียนอวี้อีกไม่ใช่หรือไร"

"ข้าอยากให้เสวียนอวี้ยอมตามข้าไปด้วย" ชีฮวาพูดอย่างจนใจ

"เจ้าจะให้เสวียนอว้ีตามเจ้าไปในฐานะอะไร" หรูเส่ียวนันรู้สึกว่า 

อ่านความคิดหัวหน้าโจรหญิงตรงหน้าไม่ออกมากขึ้นทุกที

"ก็ไปเป็นสามีของหัวหน้าโจรน่ะสิ" ชีฮวาหัวเราะขึ้นมาทันที

หรเูสีย่วนันกุมขมบั ท่ีแท้ต่อให้นางแต่งงานแล้ว สิง่ทีค่ดิอยู่เตม็สมอง 

ก็ยังคงเป็นการรวบรวมคนไปปล้นชิงเพื่อเลี้ยงชีพ

"เอาแต่ท�าเรือ่งแบบน้ีคงไม่ค่อยดกีระมงั" หรเูสีย่วนนัไม่รู้ควรท�าอย่างไร 

จึงจะเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายได้ "ท�าร้ายชีวิตคนโดยไร้เหตุผลไม่ถูกต้อง"

ชีฮวาลูบปลายคาง เหมือนตั้งใจครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง

"พูดไปก็ถูก แต่ถ้าไม่ฆ่าคนก็ไม่มีเรื่องที่น่าสนุกอย่างอื่นแล้ว"

หรูเสี่ยวนันโกรธจนหน้าเขียว แอบขยับออกห่างจากชีฮวา

เจ้าเป็นนางมารกระมัง!

ภายในเมืองเล็ก ในเรือนเล็กที่เช่าไว้

อว๋ีหยวนจวินลืมตาขึ้น ในสมองว่างเปล่า เร่ืองทุกอย่างเหมือน 
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เป็นเพียงภาพฝัน

เขายังมีชีวิตอยู่หรือ ถ้าอย่างนั้นฉางเฮิ่นที่เขาเห็นก่อนหน้าน้ี... 

คงไม่ใช่ความฝันแล้วกระมัง หากเขายังมีชีวิตอยู่จริง...มันคงจะดีสินะ

พอหันหน้ามา ใบหน้าที่คุ้นตาใบหน้าหน่ึงก็ปรากฏตรงหน้าเขา 

ในทันที ท�าให้เขาตกใจ

"ฉาง...ฉางเฮิ่น?"

ฉางเฮิน่ในชดุบรุษุฟุบอยู่ข้างเตยีง ก�าลงันอนหลบัสนิท เพ่ือสะดวก

ในการเดินทาง ฉางเฮิ่นตั้งใจเปลี่ยนมาใส่ชุดบุรุษ การดูแลอวี๋หยวนจวิน

ทัง้คนืเป็นเรือ่งท่ีเหนือ่ยมาก แม้แต่ตวันางเองก็ไม่รู้ว่านอนหลบัไปเมือ่ใด

อวี๋หยวนจวินกลั้นหายใจ เหมือนกลัวว่าจะท�าให้อีกฝ่ายตกใจตื่น 

ผ่านไปครู่ใหญ่จึงค่อยๆ ย่ืนมือออกมา สัมผัสใบหน้าของฉางเฮิ่นเบาๆ 

เหมือนทดสอบ

เนียนนุ่มยิ่ง เมื่อใช้นิ้วจิ้มลงไปยังให้ความรู้สึกอุ่นอยู่

เป็นเขาจริงหรือ

อว๋ีหยวนจวินไม่กล้าเชื่อสายตาของตนเอง เขาหลับตาลงใหม่  

หลังจากลืมตาขึ้นอีกครั้งก็เห็นฉางเฮิ่นยังคงฟุบนอนอยู่ตรงนั้น

เป็นตัวจริง เป็นเขาจริงๆ!

ถึงแม้เขาจะคิดไม่ออกว่าเหตุใดฉางเฮิ่นจึงมาปรากฏตัวท่ีนี่ แต ่

ในสมองของเขาได้มองข้ามปัญหาซับซ้อนเหล่าน้ีไปจนหมดสิ้นแล้ว  

เขาเพียงอยากมองคนตรงหน้าให้ชดัเจน มองให้ชดัเจนอกีหน่อย สลกัภาพ 

ของอีกฝ่ายไว้ในใจตลอดไป

เวลาผ่านไป เขาเริม่ไม่พอใจกับการมองเท่านัน้ นิว้มอืลบูไล้ใบหน้า
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ของอีกฝ่าย

ฉางเฮิน่ตกใจต่ืนขึน้ทนัใด สายตาจบัจ้องอวีห๋ยวนจวินทีอ่ยู่ตรงหน้า

อย่างระวังตัว

นิว้มอืของอว๋ีหยวนจวินชะงกัไป ใบหน้าแดงก�า่ในทนัที "ข้า...เจ้า...

ที่แท้เจ้ายังมีชีวิตอยู่"

ฉางเฮิ่นน่ังตัวตรง ฟุบนอนอยู่ข้างเตียงเป็นเวลานานท�าให้เอว 

รู้สึกปวด นางจึงยื่นมือไปนวดช่วงหลังเอว "ใช่แล้ว ยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็ยัง

มีชีวิตอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรือไร"

อวี๋หยวนจวินจับจ้องนาง เหมือนกลัวว่าหากตนเองกะพริบตา นาง 

ก็จะหายไป "เป็นรองตุลาการหรือ เขาช่วยเจ้าเช่นกันหรือ"

"อืม" ฉางเฮิ่นไม่อยากพูดเรื่องท่ีเก่ียวกับตัวนางมากนักอย่างเห็น 

ได้ชัด "ท่านหิวหรือไม่ ข้าจะไปเอาของกินมาสักหน่อย" นางพูดพลาง 

ลุกขึ้นยืน

อวี๋หยวนจวินกลับยื่นมือมาฉุดมือของนางเอาไว้ก่อน

"จะท�าอะไร" ฉางเฮิ่นหันหน้ามามองอวี๋หยวนจวินอย่างแปลกใจ

"เจ้า...เจ้าคงไม่หายตัวไปใช่หรือไม่" อวี๋หยวนจวินท่าทางไม่แน่ใจ

อยู่บ้าง "ข้ายังฝันอยู่ใช่หรือไม่"

"ฝันหรอืไม่ลองกัดดูก็รูแ้ล้ว" ฉางเฮิน่รูส้กึตลก แต่คร้ังนีอ้ว๋ีหยวนจวิน 

ได้รบัความสะเทือนใจไม่น้อย ดังน้ันฉางเฮิน่จงึไม่ได้คดิจะหวัเราะเยาะเขา 

ต่อหน้า

อว๋ีหยวนจวินดงึมอืฉางเฮิน่มา แล้วกัดลงไปบนหลงัมอืของนางหน่ึงที 

อย่างไม่ลังเล
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"โอ๊ย!" ฉางเฮิน่ไม่ทันระวัง เจบ็จนสะบดัมอืออกจากมอืของอวีห๋ยวนจวิน  

"ท่านบ้าไปแล้วหรือ กัดข้าท�าไม"

"ไม่เจ็บนี่นา" อวี๋หยวนจวินท�าหน้าจริงจัง

ฉางเฮ่ินมองดหูลงัมอืของตนเอง บนนัน้มรีอยฟันทิง้ไว้อย่างชดัเจน

"ท่านกัดมือของข้าด้วยเหตุใด กัดมือของท่านเองสิ!"

ฉางเฮิน่หมนุตวัออกนอกประตไูปอย่างโกรธเกรีย้ว ทิง้ให้อวีห๋ยวนจวนิ 

นอนอยู่ตรงนั้นผู้เดียว

อว๋ีหยวนจวนิแอบงอนิว้ย่ืนเข้าปากตนเองแล้วกัดลงไปหน่ึงที เจบ็จรงิ  

นี่ไม่ใช่ความฝันจริงๆ ด้วย

ตอนทีฉ่างเฮิน่เตรยีมอาหารเช้าเข้ามาให้ อวีห๋ยวนจวนินอนหลับไป

อีกครั้งแล้ว นางไม่ค่อยวางใจจึงมาตรวจดูชีพจรของเขา

อว๋ีหยวนจวินตื่นขึ้นมาพอดี ตาที่เพ่ิงลืมขึ้นมายังมองอะไรไม่ชัด  

แต่เขากลับเผยรอยย้ิมออกมา "ฉางเฮิ่น ข้าฝันอย่างหนึ่ง ข้าฝันเห็นเจ้า 

กลายเป็นสตรีผู้นั้น..."

ฉางเฮิ่นกระตุกมุมปาก เดิมทีข้าก็เป็นสตรีอยู่แล้ว

"กินอาหาร พูดมากอะไรนักหนา" ฉางเฮิ่นหยิบชามข้าวมาแล้วก็ 

ท�าเหมือนยัดอาหารเป็ด จับยัดใส่ปากของอวี๋หยวนจวินค�าแล้วค�าเล่า

อวีห๋ยวนจวนิไม่โกรธ ต่อให้ถูกนางยัดค�าโตเกินไป ในปากกลืนไม่ลง 

ก็ไม่โมโหนาง พยายามกลืนลงไป สุดท้ายกลับเป็นฉางเฮิ่นที่รู ้สึกผิด  

ลดความเร็วลงและป้อนอย่างตั้งใจมากขึ้น

หลังจากอว๋ีหยวนจวินฟื้นขึ้นมา ใช้เวลาอีกเพียงสามวันก็ฟื้นตัว 

มาได้อย่างแทบจะเต็มท่ีแล้ว แม้แต่ฉางเฮิน่เองยังชืน่ชมว่าความสามารถ
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ในการฟื้นตัวของอวี๋หยวนจวินรวดเร็วจนน่าตกใจมาก

นางจะรู้ได้อย่างไรว่าอารมณ์ของอว๋ีหยวนจวินตอนนี้ดีอย่างย่ิง  

ดังนั้นร่างกายของเขาจึงเริ่มฟื้นคืนพลังด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อ

อย่างไรก็ตามฉางเฮิ่นไม่กล้าอยู่ท่ีน่ีนานเกินไป ผ่านไปอีกสองวัน 

นางก็เช่ารถม้าคันหน่ึงพาอวี๋หยวนจวินออกจากเมืองเล็ก และเดินทาง 

มุ่งหน้าไปต�าบลสือฝางทันที

เดิมทีนางจะกลับขึ้นเขา แต่ตอนนี้น�าอวี๋หยวนจวินมาด้วย บนเขา

หนาวเกินไป ไม่เหมาะในการฟ้ืนสภาพร่างกายของเขา ดงันัน้นางจงึเลอืก

ที่จะไปพักที่ต�าบลสือฝางก่อน

อวี๋หยวนจวินแทบจะนอนหลับทั้งวัน ตอนที่ตื่นมาสายตาก็จะมอง

ฉางเฮิ่นตาแทบไม่กะพริบ

ตอนแรกฉางเฮิ่นยังสามารถแสร้งท�ามองข้ามเรื่องน้ีไปได้ แต่เมื่อ

ร่างกายของอว๋ีหยวนจวินค่อยๆ ดีขึ้น นางก็พบว่าสายตาท่ีเขามองนาง

ร้อนแรงขึ้นทุกที

จนกระท่ังวันหนึ่ง ตอนที่นางป้อนยาเขา อวี๋หยวนจวินก็ย่ืนมือมา 

กอดนางไว้ทันใด

ชามยาในมือของฉางเฮิ่นแทบจะลอยออกไป นางรีบต�าหนิ "ท่าน

จะท�าอะไร"

"ฉางเฮิ่น เจ้าเกลียดข้าหรือไม่"

เกลียดไม่เกลียดอะไรน่ันฉางเฮิ่นไม่เคยคิด แต่ถูกคนกอดเอาไว ้

เช่นนี้...นับเป็นครั้งแรกในชีวิต

"รีบปล่อยมือ" ฉางเฮิ่นผลักตัวเขา
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ใครจะรู้ว่าอวี๋หยวนจวินไม่เพียงไม่ปล่อยมือ กลับกอดนางแน่นขึ้น 

"เจ้ากลัวข้าหรือ หรือว่า...เรื่องที่ข้าท�าก่อนหน้านี้ท�าให้เจ้าเกลียดข้า  

ขอเพียงเจ้าพูดออกมา ข้าจะเปลีย่นตนเอง...ข้า...ข้าชอบเจ้า เจ้าอย่ากลวัข้า 

ได้หรือไม่"

อว๋ีหยวนจวินจ้องมองฉางเฮิ่นที่อยู่ในอ้อมกอด ในดวงตาแฝง 

ความเจ็บปวดเอาไว้
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410

อวี๋หยวนจวินกอดฉางเฮิ่นไว้แน่น ดวงตาเปล่งประกายสุกใส

ฉางเฮิ่นชะงักไป รู้สึกขัดเขินอยากจะขยับตัวผลักเขาออก

"เจ้ายังไม่ได้ตอบค�าถามของข้าเลย" อว๋ีหยวนจวินดื้อดึงไม่ยอม

ปล่อยมือ

"ข้าคิดว่า...พวกเราไม่เหมาะสมกัน"

ความหมายเดิมของฉางเฮิ่นคือฐานะของพวกเขาแตกต่างกัน 

ราวฟ้ากับดิน แต่อว๋ีหยวนจวินกลับเข้าใจผิด เขาคิดว่านางหมายถึง 

เรื่องที่พวกเขาล้วนเป็นบุรุษเหมือนกัน

"ข้า...ข้าคิดดีแล้ว ต่อให้เจ้าไม่ใช่สตรีจริงๆ...หัวใจของข้าก็จะ 

ไม่เปลี่ยนแปลง"

ฉางเฮิ่นแทบจะกระอักเลือดออกมา ตาข้างใดของท่านเห็นว่าข้า

ไม่ใช่สตรีจริงๆ หัวสมองของอวี๋หยวนจวินท�าด้วยอะไรกัน เขาดูไม่ออก
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แม้แต่น้อยเลยหรือ

นางโกรธจงึผลกัอว๋ีหยวนจวินออก แต่รถม้าโยกโคลงพอด ีตรงท้อง

ของอวี๋หยวนจวินมีบาดแผล ท�าให้ทรงตัวไม่อยู่จึงหงายหลังล้มลง

ฉางเฮิ่นตกใจ คิดจะดึงตัวเขาอีกครั้งก็สายไปแล้ว ทั้งสองหนึ่งบน 

หนึ่งล่างล้มลงในตัวรถม้าทันที

บาดแผลของอว๋ีหยวนจวนิถูกขาของฉางเฮิน่ทบัเอาไว้พอด ีเขาเจบ็

จนหน้าขาวซีดในทันที

"ข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆ" ฉางเฮิ่นร้อนใจอยากจะลุกข้ึน รถม้ากลับ 

โยกโคลงอกีครัง้ ฉางเฮิน่เพ่ิงลกุขึน้ได้เพียงเลก็น้อยก็ล้มลงบนตวัของเขาอกี

ตอนทีน่างยันตัวคิดจะถอยออกไปอีกครัง้ อวีห๋ยวนจวินกลบัโอบเอว 

ของนางเอาไว้ ฉางเฮิน่ได้แต่มองด้วยแววตาตกตะลงึทีเ่หน็อว๋ีหยวนจวิน

ยื่นมืออีกข้างที่ว่างออกมา กุมลงบนหน้าอกของนาง

มันนุ่มนิ่ม...ต่อให้สวมชุดบุรุษ แต่ยังคงไม่อาจปกปิดสัมผัสบนมือ

ไปได้

อวี๋หยวนจวินเบิกตาโตอย่างตกใจ

"อวี๋หยวนจวิน! เอามือออกไป!" ฉางเฮิ่นขบกรามตะคอกเสียงเข้ม

อวี๋หยวนจวินไม่เพียงไม่เอามือออก ยังลองบีบดูอีกด้วย

"นี่คืออะไร" เขาพูดอย่างตกใจ

"หมั่นโถวสองลูกที่กินเหลือเมื่อเช้า" ฉางเฮิ่นขบกรามตอบ

"เจ้าหลอกใครน่ะ ทีพ่วกเรากินกนัตอนเช้าคอืข้าวต้ม" อวีห๋ยวนจวิน

พูดไปทีละค�า

"ถ้าท่านยังไม่เอามอืออกระวังข้าจะไม่เกรงใจท่านแล้วนะ!" ฉางเฮิน่ 
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งอเข่า จ่อตรงจุดส�าคัญของอวี๋หยวนจวินพอดี

อวี๋หยวนจวินสบถอุบ แต่ไม่ได้คิดจะปล่อยมือ

"เหตุใดเจ้าต้องโกหกข้าด้วย..." เขาโอบเอวของฉางเฮิ่นไว้แน่น 

เหมือนกลัวว่าอีกฝ่ายจะวิ่งหนีไป

"ใครโกหกท่านล่ะ ท่านโง่เกินไปเองต่างหาก" ฉางเฮิ่นกลอกตาเอ่ย

"แต่...เจ้าสวมชุดบุรุษไว้ตลอดนี่นา..."

"ใครก�าหนดกันว่าใส่ชุดบุรุษล้วนต้องเป็นบุรุษ"

"พูดเช่นน้ี ข้าก็ได้ก�าไรแล้วส"ิ อวีห๋ยวนจวินหลบุตาลงเม้มรมิฝีปาก 

"ฉางเฮิ่น ข้าจะรับผิดชอบเจ้าเอง"

ฉางเฮิ่นตะลึงไป "ช้า...ช้าก่อน ท่านไม่ต้องท�าเช่นนี้"

เพียงแค่ถูกลูบคล�า เหตุใดจึงกลายเป็นจะให้เขารับผิดชอบไปได้

อว๋ีหยวนจวินแววตาสลด "ตอนนี้ข้าไม่มีอะไรแล้ว แต่ข้าชอบเจ้า

จรงิๆ ชวิีตของข้าหลายครัง้ล้วนเป็นเจ้าท่ีช่วยกลบัมา ข้ามอบให้เจ้าก็แล้วกัน"

น่ีมนัอะไรกันหนอ! เหตุใดช่วยคนยังช่วยจนมหีน้ีความรกัออกมาได้

"เจ้าไม่ยินดีบ้างเลยหรือ" อวี๋หยวนจวินถามต่อ

"ท่านปล่อยข้าก่อนได้หรือไม่"

"ไม่ได้ ปล่อยแล้วเจ้าหนีไปจะท�าอย่างไร ข้าตามมานานเพียงน้ีแล้ว 

กว่าจะจับเจ้าได้ไม่ง่ายนัก ข้าจะไม่ปล่อยมอือกีแล้ว เจ้ายังไม่ได้ตอบค�าถาม 

ของข้าเลย เจ้าเกลียดข้าหรือไม่"

ฉางเฮิ่นตะลึงไปชั่วครู่ แล้วส่ายหน้า

ไม่หรือ ดีมาก

อวี๋หยวนจวินในดวงตาฉายรอยยิ้ม "เช่นนั้นเจ้าชอบข้าหรือไม่"
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ฉางเฮิน่ตะลงึงนัอยู่ตรงนัน้ ไม่รูว่้าควรจะตอบเขาอย่างไร ชอบหรือไม่  

แม้แต่ตวันางเองกไ็ม่รู ้นางแต่งตวัเป็นชายมานานเหลอืเกิน เพ่ือบญัชเีลอืด 

ของตระกูล นางลมืความส�ารวมและกระดากอายทีส่ตรีควรมไีปนานแล้ว

อวี๋หยวนจวินสังเกตเห็นความแข็งเกร็งของร่างนางในทันที

"ตอนนี้ไม่ต้องรีบตอบข้า" อว๋ีหยวนจวินพูดอย่างขึงขัง "ข้ารอได้  

จนกระทั่งเจ้าชอบข้า"

"เหตุใดข้าต้องชอบท่าน" ฉางเฮิ่นพึมพ�าหนึ่งประโยคออกมา

"เพราะข้านอกจากเจ้าแล้ว ไม่มีอะไรเลย" อวี๋หยวนจวินพูดอย่าง

จริงจัง "ข้าติดตามเจ้าได้อย่างเดียว ไม่อย่างน้ันก็คงจะหิวตาย ข้าต้อง

ท�าให้เจ้าชอบข้า จะได้ตัดใจทิ้งข้าหนีไปคนเดียวไม่ได้"

ฉางเฮิ่นไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี คิดไม่ถึงเลยว่าคนที่เป็นถึง

องค์ชายห้าก็พูดค�าเช่นนีอ้อกมาได้ เขาไม่กลวัว่าจะถูกคนเห็นว่าเกาะสตรกิีน 

หรือ

พวกฉางเฮิ่นไปต�าบลสือฝางได้ราบรื่นตลอดทาง ทางเมืองหลวง

กลับเกิดเรื่องราวขึ้นไม่ขาด

"ฝ่าบาททรงเกิดความสงสยัในตัวรชัทายาทแล้ว แต่กลบัไม่มหีลกัฐาน"  

ชงิโม่เหยียนท�างานทัง้วันเสรจ็แล้วกถ็อนหายใจยาวก่อนจะนอนลงบนเตยีง

เขาท�างานยุ่งในศาลต้าหลี่หลายวันโดยไม่แบ่งกลางวันกลางคืน 

เพราะเขียนเอกสารมากเกินไปจนรู้สึกปวดไหล่ หรูเสี่ยวนันจึงอาสา 

จะช่วยนวดให้เขา ผลปรากฏว่าเขาติดใจ ทุกคืนจะเรียกนางมาช่วย 

บีบนวดให้ตนเอง
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ชงิโม่เหยียนฟังเสยีงหรเูสีย่วนนัเหนือ่ยจนพ่นลมหายใจอยูข้่างหลงั

ตนเองแล้วก็ยิ้มดวงตาเป็นรูปโค้ง ความสบายใจนั้นไม่ต้องพูดถึงเลย

"ฝ่าบาทจะสงสัยมาถึงท่านหรือไม่" หรูเสี่ยวนันช่วยนวดไหล่เขา

พลางเอ่ยถาม

ไฟไหม้ใหญ่ในวังวันนัน้บงัเอิญเกินไปจรงิๆ เชือ่ว่าขุนนางราชส�านัก

จ�านวนไม่น้อยล้วนเกิดความสงสัยต่อเรื่องนี้

"ฝ่าบาทย่อมต้องเกิดความสงสัย และคนจ�านวนมากคงเดาได้ว่า

น่าจะเป็นข้าที่แอบเล่นลูกไม้อะไร"

หรูเสี่ยวนันตกใจจนชะงักมือไป

"นวดต่อ" ชิงโม่เหยียนพูดเสียงเรียบ "กลัวอะไร ข้าก็อยากจะให้ 

ทุกคนคิดว่าเรื่องนี้ข้าเป็นคนท�า"

หรูเสี่ยวนันไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆ

ชิงโม่เหยียนพลิกตัวดึงตัวนางเข้ามาในอ้อมกอด "เมื่อก่อนข้า 

ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวเร่ืองในวังเหล่าน้ี ดังนัน้ข้าย่ิงน่าสงสยั ฮ่องเต้ก็ย่ิงลังเลใจ  

เพราะเขาหาเหตุผลที่ข้าท�าเช่นนี้ไม่ได้"

ถูกต้อง ทุกอย่างล้วนมีเหตุผล

ท�าเรื่องอันตรายแบบนี้ต้องจัดการให้ดีสักหน่อย

แต่ต่อให้ชิงโม่เหยียนช่วยอวี๋หยวนจวิน ส�าหรับเขาแล้วกลับไม่ได้

ประโยชน์อะไรแม้แต่น้อย ยังจะน�าความยุ่งยากไม่จบสิน้มาใส่ตวัอกีด้วย 

หากข่าวเลด็ลอดออกไป นัน่คือความผดิฐานหลอกลวงเบือ้งสงู หัวจะหลดุ

จากบ่าได้

"แต่ฐานะของท่านฝ่าบาทก็รู้แล้ว" หรูเสี่ยวนันยังคงไม่ค่อยวางใจ



111

โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

"ข้าจะไม่ยอมรับเขา" ชิงโม่เหยียนพูดช้าๆ เขาไม่สนใจจะแย่งชิง 

ราชบลัลงัก์ ของทีเ่ขาอยากได้อยู่ในมอืแล้ว หากมวัีนใดเขาถูกผลกัข้ึนไป

อยู่ต�าแหน่งนั้นจริง เช่นนั้นเขาจะสูญเสียเสียมากกว่า

"ท่านจะไม่เสียใจภายหลังจริงหรือ น่ันเป็นต�าแหน่งท่ีอยู่ใต้คน 

เพียงผูเ้ดยีว อยู่เหนอืคนมากมายเชยีวนะ" หรเูสีย่วนนัปากพูดเกล้ียกล่อม 

แต่ดวงตากลับจ้องมองชิงโม่เหยียนไม่กะพริบ

ชิงโม่เหยียนหัวเราะเบาๆ "ข้าจะเอาต�าแหน่งน้ันไปท�าอะไร คนโง่

อย่างเจ้ามาอยู่ในวัง เกรงว่าแค่สองวันคงจะจุดไฟเผาต�าหนักเฉาหยาง

แล้ว"

หรูเสี่ยวนันไม่ยอมแพ้ ยื่นกรงเล็บไปข่วนเขา แต่ชิงโม่เหยียน 

พลิกตัวมากดตัวนางให้อยู่ใต้ร่างอย่างช�านิช�านาญยิ่ง

อดกลั้นมาหลายวัน ควรจะกินของคาวได้แล้ว ดังนั้นท่ามกลาง 

เสียงร้องตกใจของหรูเสี่ยวนัน ชิงโม่เหยียนก็เริ่มใช้ท่วงท่าใหม่อีกครั้ง...

วันต่อมา ชิงโม่เหยียนยังคงออกจากหมู่บ้านไปที่ศาลต้าหลี่ตั้งแต่

ฟ้ายังไม่สาง

ระยะน้ีสถานการณ์สงบเงียบ หรูเสี่ยวนันพักอยู่ในหมู่บ้านตลอด 

ตอนที่นางตื่นนอนก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้ว

สือ่ต้าเทยีนย้ิมสดใสยกอาหารกลางวนัเข้ามา "ท่านโหวมาทีห่มูบ้่าน 

อยากจะขอพบท่านหญิง แต่ท่านหญิงยังไม่ตื่น ท่านโหวรออยู่ข้างนอก

เกือบหนึ่งชั่วยามแล้วขอรับ"
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411

หรเูสีย่วนนัยัดอาหารใส่เตม็ปาก กะพรบิตาฟังสือ่ต้าเทยีนเล่าเรือ่ง

ท่านโหวให้นางฟัง

หรเูสีย่วนันเดิมทีก็ไม่ใช่บตุรสาวตระกูลใหญ่อะไร ตอนชงิโม่เหยียน

ไม่อยู่ นางกินอาหารก็ไม่ได้ท�าตามธรรมเนียมท่ีว่ายามกินไม่สนทนา  

ยามนอนไม่พูดคุย*

สือ่ต้าเทยีนเป็นคนมองคนเก่ง อยู่ต่อหน้าใครก็จะพูดค�าทีเ่หมาะกับ

คนผู้นั้น ย่อมไม่เกลี้ยกล่อมให้นางระวังมารยาท

"พูดแบบนี้แปลว่าท่านโหวมาเพื่อบุตรชายผู้นั้นของเขาหรือ"

สือ่ต้าเทยีนหวัเราะแหะๆ "คดสีบืมานานแล้ว ฝ่าบาททรงท�าอะไรใคร 

ไม่ได้ แต่กลับระบายอารมณ์ไปที่จวนโหว คุณชายรองคิดจะรักษาหัว 

เอาไว้คงค่อนข้างยากแล้วขอรับ"

* 'ยามกินไม่สนทนา ยามนอนไม่พูดคุย' เป็นหลักการปฏิบัติตัวตามค�าสอนของข่งจื่อ (ขงจื๊อ) เวลามีอาหาร
อยู่ในปากไม่ควรพูดคุย เมื่อถึงเวลานอนก็ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
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"แล้วเขามาทีน่ี่จะเปลีย่นแปลงอะไรได้หรอื" หรเูสีย่วนนัพูดเยาะหยัน  

"ชิงโม่เหยียนไม่มีทางช่วยพูดกับฝ่าบาทให้แน่นอน"

"เขามาขอร้องท่านหญิง" สื่อต้าเทียนพูดแก้ให้ถูกต้อง "มีใครบ้าง

ไม่รู้ว่าคนที่รองตุลาการรักท่ีสุดก็คือท่าน ขอเพียงเกลี้ยกล่อมท่านได้  

ยังจะกลัวรองตุลาการไม่รับปากอีกหรือ"

หรเูสีย่วนนักลนือาหารในปากลงท้อง แล้วกวักมอืเรยีกสือ่ต้าเทยีน

สื่อต้าเทียนขยับเข้ามาใกล้

หรูเสี่ยวนันพูดเสียงเบาว่า "ข้าคิดว่าให้คุณชายรองตายไปแบบนี้

ไม่ค่อยดีกับชื่อเสียงของชิงโม่เหยียน"

สื่อต้าเทียนพยักหน้า

ถึงแม้พวกเขาจะไม่ใช่พ่ีน้องกันจริงๆ แต่ใช้ชีวิตด้วยกันมาต้ังนาน 

ตอนนี้หากชิงโม่เหยียนตัดสินโทษตายให้คุณชายรองไปเลย ต่อให้นี่เป็น

พระบญัชาจากฮ่องเต้ แต่เรือ่งลอืออกไปทกุคนก็จะถือว่ามนัเก่ียวข้องกับ

ชิงโม่เหยียน

"ข้าคิดว่าให้ท่านโหวเข้ามาดีกว่า ข้าจะพบเขาสักหน่อย"

สือ่ต้าเทียนลดเสยีงพูด "ท่านหญิง ตอนรองตุลาการออกไปก�าชบัไว้  

ให้พวกเราคุ้มกันท่านให้ดี ถ้าท่านโหวโมโหท�าให้ท่านตกใจ...พวกเราคง

รับความผิดไม่ไหว"

หรเูสีย่วนนัคิดสกัครู ่"เจ้าเรยีกองครกัษ์เข้ามาสกัสามสีค่นก็ได้ แล้ว

ข้าจะเรียกเจ้าหมาโง่ออกมาด้วย"

เชียนซางนั้นช่างเถอะ หากเขาลงมือ หัวของท่านโหวคงจะลอย

กลางอากาศแน่นอน



114

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 5

"ได้เลย" สือ่ต้าเทียนเห็นนางไม่ได้ปฏิเสธการให้คนมาคุม้กัน จงึย้ิม

แล้วออกไปสั่งการ

ท่านโหวรออยู่ข้างนอกอย่างร้อนรนใจ เขาคิดจะจากไป แต่ชงิจิน่จอื

เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของเขา เขาจะทนมองเห็นบุตรชายถูกคน 

ให้ร้ายได้อย่างไร

เขาไปที่ศาลต้าหลี่มาแล้ว แต่ชิงโม่เหยียนไม่แม้แต่จะพบหน้าเขา 

เขาจ�าต้องมาที่หมู่บ้านนี้เพื่อพบหรูเสี่ยวนัน

ในขณะทีเ่ขารออย่างร้อนใจจนทนไม่ไหวกม็ชีายผูห้น่ึงออกมาจาก

ในห้อง ดูจากการแต่งกายแล้วเหมือนจะเป็นพ่อบ้าน แต่เห็นรอยย้ิม 

บนใบหน้าของอกีฝ่ายแล้ว ท่านโหวอยากจะเข้าไปเตะแรงๆ สักสองสามที

"โอ้ ท่านโหว ให้ท่านต้องรอนานเลย" สื่อต้าเทียนย้ิมสดใส 

ขยับเข้าหา เข้ามาทักทายอย่างขอไปที

เส้นเลือดที่ขมับของท่านโหวเต้นตุบๆ

สื่อต้าเทียนผู้น้ีเป็นคนชั้นต�่าที่เชื่อไม่ได้ ท่านโหวไม่อยากพบหน้า

เอาเสียเลย แต่ชิงโม่เหยียนกลับเก็บคนแบบนี้เอาไว้ข้างกาย

"ท่านหญิงขอเชญิท่านขอรบั" สือ่ต้าเทยีนผายมอืเชญิไปทางในห้อง

ท่านโหวแสดงท่าทีเคร่งขรึม ก้าวเท้าเดินเข้าประตูไป

หรูเสี่ยวนันน่ังอยู่บนเก้าอี้ต�าแหน่งเอก สองฝั ่งข้างกายนางมี

องครักษ์ยืนอยู่หกคน ใต้โต๊ะยังมีหมาด�าตัวใหญ่นอนหมอบอยู่ มันก็คือ

ตัวที่กัดคุณชายรองนั่นเอง

ท่านโหวตัวสั่นขึ้นมาทันที ตอนท่ีเงยหน้าขึ้นมองหรูเสี่ยวนันอย่าง

ละเอียดก็ต้องตกตะลึงไป นาง...เหตุใดมีหน้าตาเปลี่ยนไป แต่ไม่ช้า 
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เขาก็ได้สติคืนมา จริงสิ เหตุใดเขาจึงลืมไปได้ ท่านหญิงผู้นี้เป็นปีศาจ 

ร่างกายเติบโตได้เร็วกว่าคนปกติทั่วไป แน่นอนว่าการตายของนางก็จะ

เร็วกว่าพวกเขาเช่นกัน

หึ พูดถึงที่สุดแล้วก็คือไม่มีวาสนา

ท่านโหวซ่อนความไม่พอใจต่างๆ ไว้ในหัว จ�าใจพยักหน้าให ้

หรูเสี่ยวนัน ถือเป็นการทักทายตามมารยาทแล้ว

ให้เขาค�านับทักทายนางปีศาจท่ีอายุน้อยกว่าเขาน่ะหรือ น่ันคง

ท�าให้เขาล�าบากใจยิ่งกว่าการเอามีดมาจ่อคอเขาเสียอีก

หรูเสี่ยวนันไม่สนใจมารยาทจอมปลอมเหล่าน้ี นางนั่งอยู่ตรงน้ัน 

รอให้สื่อต้าเทียนรินน�้าชาให้นาง

สื่อต้าเทียนยกน�้าชามาให้แล้วก�าชับเสียงเบาว่า "ท่านหญิงระวัง 

สักหน่อย มันร้อนขอรับ"

หรเูสีย่วนนัเป่าน�า้ชาในมอือย่างช้าๆ ดวงตายกเป็นรปูโค้ง "ท่านโหว

ไม่ต้องยืนหรอก นั่งสิ ท่านจะดื่มชาหรือไม่"

ท่านโหวโมโห บอกให้เขานัง่ก็ต้องมท่ีีนัง่จงึจะได้ส ิแต่นีแ่ม้แต่เก้าอี้

ก็ยังไม่เอามาให้เขา

ไม่นานนักสื่อต้าเทียนก็ยกเก้าอี้มาวางไว้ตรงหน้าหรูเสี่ยวนัน หาก

ดูไปแล้วก็เหมือนจะสอบสวนนักโทษ

ท่านโหวคิดว่าจะไม่นั่ง แต่การยืนอยู่ตรงนี้จะดูอึดอัดยิ่งกว่า

"น่ังสิ" หรูเสี่ยวนันแสร้งท�าไม่เข้าใจความเหมือนนั้น "มองท่าน 

ยืนพูดคงต้องท�าให้ข้าปวดคอเป็นแน่"

บรรยากาศแปลกไปในทันที ท่านโหวสังเกตเห็นบนใบหน้าพวก 
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สื่อต้าเทียนล้วนมีรอยย้ิมเยาะหยัน ท�าให้นึกถึงค�ากล่าวท่ีว่าพยัคฆ ์

ตกท่ีราบถูกสุนัขรังแก* ท่านโหวเต็มไปด้วยไฟโกรธแต่ระบายออกไม่ได้ 

ขบกรามอยู่นานและจ�าต้องนั่งลง

หรเูสีย่วนนัก้มหน้าดืม่น�า้ชาทีละค�า สือ่ต้าเทยีนปรนนิบตัไิด้ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ราวกับเสี่ยวเอ้อร์ในหอสุรา เดี๋ยวยกน�้าชา เดี๋ยวเติมน�้า ท้ังยัง 

สั่งให้คนข้างนอกยกผลไม้และของว่างหลังอาหารเข้ามาไม่ขาด

ท่านโหวเห็นแล้วมีไฟโกรธลุกขึ้นในใจ "เห็นทีท่านหญิงคงยุ่งมาก 

ข้ามาไม่ถูกเวลาเลยจริงๆ"

หรูเสี่ยวนันยิ้มหยีตา "แล้วท่านโหวมีงานยุ่งหรือไม่เล่า ถ้ามีงานยุ่ง

เช่นกันก็กลบัไปท�าก่อนเถอะ ทางข้ายุ่งย่ิง อกีครูยั่งต้องพบช่างเย็บปักอกี

หลายคน ชิงโม่เหยียนก็เหลือเกิน...จะให้ข้าตัดเสื้อฤดูหนาวให้ได้ วัดตัว

ไปมาร�าคาญจะแย่แล้ว"

"เสือ้ผ้าส�าเรจ็เหล่านัน้จะเหมาะกับท่านได้อย่างไร เน้ือผ้าทัง้หยาบ

และแขง็ ผวิของท่านเนียนนุ่ม เกิดถลอกไปนายท่านจะปวดใจได้นะขอรับ" 

สื่อต้าเทียนพูดส�าทับอย่างประจบประแจง

ทกุคนในห้องพากันตวัสัน่สะท้าน แม้แต่หรเูสีย่วนนัเองยังถูกค�าพูดน้ี 

ท�าให้ขนลุกซู่

ค�าพูดเช่นน้ีไม่ควรพูดส่งเดชจรงิๆ ต้องดกู่อนว่าคนฟังรบัได้แค่ไหน 

ไม่เช่นนั้นคงมีคนรู้สึกทนไม่ได้

พอมองไปทางท่านโหวอีกครั้ง เขาน่ังอยู่ตรงนั้นแผ่นอกกระเพ่ือม

ขึ้นลงเร็วแรง สีหน้าโกรธเกรี้ยวจนเขียวคล�้า หากเป็นก่อนหน้านี้ ตาเฒ่า

* มาจากส�านวน 'พยัคฆ์ตกที่ราบถูกสุนัขรังแก มังกรเกยหาดตื้นถูกกุ้งกลั่นแกล้ง' หมายถึงเมื่อยามวีรบุรุษ
หรือผู้ยิ่งใหญ่เสื่อมอ�านาจบารมีก็มักจะถูกคนพาลต�่าทรามกลั่นแกล้งรังแก
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ผู้นี้คงจะตะคอกใส่นางแล้ว แต่ตอนน้ีเขาไม่มีข้ออ้างใดมาอวดบารมี 

ใส่นาง เพราะระหว่างพวกเขาไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันนานแล้ว

หรูเสี่ยวนันปล่อยให้ท่านโหวทรมานใจอยู่พักใหญ่ จึงได้เอ่ยปาก

ถามขึ้นว่า "ท่านมีเรื่องอะไรหรือ"

ท่านโหวพยายามสะกดไฟโกรธในใจแล้วพูดตอบ "ชงิจิน่จอืจะน�าคน 

เข้าไปลอบฆ่าองค์ชายห้าในศาลต้าหลี่ได้อย่างไร คดีนั้นต้องเข้าใจผิด

แน่นอน ชงิโม่เหยียนไม่ใช่คนเลอะเลอืน เรือ่งน้ีถ้าตัดสินโทษตายให้ชงิจิน่จอื 

จริงก็ไม่เป็นผลดีต่อชิงโม่เหยียนเช่นกัน จะให้คนนอกว่าเขาไม่ได้ว่า 

เป็นคนเลือดเย็นไร้หัวใจ ไม่เห็นแก่ความผูกพันใดเลย"

"ความผูกพันหรือ" หรูเสี่ยวนันกะพริบดวงตาด้วยสีหน้าไร้เดียงสา 

"ความผูกพันที่ท่านโหวพูดถึงคืออะไรกัน"

ท่านโหวมุมปากกระตุกสองที

"ท่านโหวคงลืมไปแล้วกระมัง ชิงโม่เหยียนไม่ใช่คนของจวนโหว 

นานแล้ว จะมีความผูกพันอะไร อีกอย่าง คุณชายรองอยู่ท่ีศาลต้าหล่ี 

ได้รับสารภาพในโถงสอบสวน ว่าเขาถูกบงการโดยท่านโหว น�าคนเข้าไป

ที่ศาลต้าหลี่ เรื่องนี้เกรงว่าคงต้องมาถึงตัวท่านด้วย"

ท่านโหวตัวสั่นกระตุก แทบจะไถลจากบนเก้าอี้ลงพื้น

"จะ...เจ้า...เจ้าพูดจาเหลวไหลอะไร เรือ่งน้ีเป็นข้าบงการได้อย่างไร!"

หรเูสีย่วนันไม่คิดอย่างนัน้ "ข้าจะรูไ้ด้อย่างไร บนค�ารับสารภาพของ

คุณชายรองเขียนไว้แบบน้ี ข้าคิดว่าท่านโหวรู้เรื่องนี้เสียอีก เห็นทีข้า 

คิดผิดไป ช่างเถอะ อย่างไรเสียทุกคนล้วนมีงานยุ่ง สู ้รอให้สรุปคดี 

ถึงสุดท้ายแล้วค่อยว่ากันอีกทีดีกว่า ถึงตอนนั้นชิงโม่เหยียนก็งานไม่ยุ่ง
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แล้ว คงจะมีเวลาว่างพบท่าน"

รอให้สรุปคดีลงมา หัวคงรักษาไว้ไม่อยู่แล้ว

ท่านโหวนั่งไม่ติดอีกต่อไป เดิมทีเขาคิดจะดึงตัวบุตรชายออกมา  

คิดไม่ถึงว่าตอนนี้แม้แต่ตนเองก็ตกหลุมลงไปด้วย

บอกว่าถูกเขาบงการหรือ บุตรชายของเขา...ตอนนี้อับจนหนทาง  

ก็พูดยากว่าอาจจะหันมากัดเขาส่งเดชหรือไม่ ไม่ได้การ หากปล่อยไว ้

เช่นนี้ต่อไปแม้แต่เขาเองคงอธิบายได้ไม่ชัดเจนแล้ว

ท่านโหวพูดอะไรไม่ออก รีบขอตัวกลับไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลา

คับขันเช่นน้ี เขามีเพียงวิธีเดียว นั่นก็คือคิดวิธีตัดความสัมพันธ์กับ 

บุตรชายตนเองอย่างสิ้นเชิง
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412

ตอนที่ชิงโม่เหยียนกลับถึงหมู่บ้านในตอนเย็นก็เจอกับพ่อบ้าน 

จวนโหวที่มาส่งจดหมายพอดี

"ท่านโหวบอกว่าพรุ่งนี้จะเชิญผู้อาวุโสในตระกูลมาทั้งหมด จะเปิด

ศาลบรรพชน รบกวนรองตุลาการอนุญาตให้คุณชายรองกลบัจวนสกัคร้ัง 

ถึงตอนนั้นจะด�าเนินเรื่องให้เสร็จต่อหน้าทุกคน วันหน้าจะได้ไม่ยุ่งยาก"

ชิงโม่เหยียนอ่านจดหมายของท่านโหวด้วยสีหน้าเย็นชา เพียงแค่

พยักหน้าแล้วเดินผ่านอีกฝ่ายเข้าประตูไป

สื่อต้าเทียนวิ่งเหยาะๆ เข้ามารับ แล้วเล่าเรื่องเที่ยงวันนี้ที่ท่านโหว

มาเยือน

ชิงโม่เหยียนได้ยินก็ตกใจไปเล็กน้อย "นางพูดอะไรกับท่านโหว"

สือ่ต้าเทยีนพูดค�าพูดของหรเูสีย่วนนัออกมาหน่ึงรอบ แล้วพูดเสยีงเบา 

ว่า "ท่านหญิงบอกว่าถ้าตัดสินความผิดของคุณชายรองเลยเกรงว่าจะ
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ล�าบากมาถึงชือ่เสยีงของนายท่าน สูใ้ห้ท่านโหวจดัการกวาดล้างเองดกีว่า

ขอรับ"

ชิงโม่เหยียนนิ่งเงียบไม่พูดจาและเดินเข้าเรือนพักไป

หรูเสี่ยวนันนั่งอยู่ตรงระเบียงทางเดินก�าลังเล่นกับเจ้าหมาโง่ พอ

โยนอาหารท่ีกินออกไป เจ้าหมาโง่ก็กระโดดข้ึนไปรับ หนึ่งคนหนึ่งสุนัข 

เล่นกันอย่างมีความสุข

ชิงโม่เหยียนยืนมือไพล่หลังมองดูหรูเสี่ยวนันอยู่ตรงนั้น

ภายในลานกว้างมเีสยีงหัวเราะใสแจ๋วดงัขึน้บ่อยครัง้ ผสานกับเสยีงเห่า 

ของเจ้าหมาโง่เป็นครั้งคราว

หรูเสี่ยวนันเล่นกับเจ้าหมาโง่อยู่นานจึงเห็นว่าชิงโม่เหยียนยืนอยู ่

ไม่ไกล

"ท่านกลับมาแล้วหรือ" หรูเสี่ยวนันกระโดดลงจากระเบียงทางเดิน

วิ่งมาหาเขาทันที

"โตเป็นผูใ้หญ่แล้ว ยงัท�าตัวเป็นเดก็ๆ เช่นน้ีอกี" ชงิโม่เหยียนท�าหน้า

คล้ายรังเกียจ "ตัวเหม็นจะตายแล้ว ยังไม่รีบไปอาบน�้าอีกหรือ"

หรูเสี่ยวนันแลบลิ้น กลับห้องไปอาบน�้าท�าความสะอาดแล้วจึง 

กลับออกมาอีกครั้ง

ชิงโม่เหยียนเปลี่ยนชุดคลุมยาวล�าลองนั่งพลิกเปิดอ่านเอกสารที่ 

น�ากลับมาจากศาลต้าหลี่

หรูเสี่ยวนันเห็นจดหมายของจวนโหวถูกทิ้งไว้ตรงมุมโต๊ะเลย 

เอ่ยถาม "ท่านโหวให้คนส่งจดหมายมาหรือ"

"อมื พรุง่นีจ้วนโหวจะเปิดศาลบรรพชน คดิว่าคงจะรบีตัดความสัมพันธ์ 
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กับชิงจิ่นจือ" ชิงโม่เหยียนแค่นเสียงสบถเย็นชาทีหนึ่ง

หรูเสี่ยวนันลอบเบ้ปาก ท่านโหวช่างไร้หัวใจ แม้แต่บุตรชายในไส้

ของตนเองยังไม่ปรานี

ชิงโม่เหยียนอ่านเอกสารอยู่ครู ่หนึ่ง หรูเสี่ยวนันสังเกตเห็นเขา 

ค่อนข้างใจลอย บางครั้งอ่านอยู่นานโดยไม่ได้พลิกหน้า ดวงตาจับจ้อง 

ไปยังต�าแหน่งหนึ่ง

หรูเสี่ยวนันถอนหายใจเบาๆ แล้วโอบเอวของเขาจากด้านหลัง

"คณุชายรองถูกขงัอยู่ทีศ่าลต้าหลีไ่ม่ใช่หรอื ให้กลบัจวนโหวได้หรอืไร"  

หรูเสี่ยวนันพูดด้วยน�้าเสียงไม่ทุกข์ไม่ร้อน

"ข้าจะส่งเจ้าหน้าท่ีติดตามไป" ชงิโม่เหยียนพูด ในน�า้เสยีงแฝงความ

เหนื่อยล้าอย่างมาก

ขอเพียงคดียังไม่ได้สรุปสุดท้าย เขาก็ยังมีอ�านาจในการจัดการ 

เรื่องเหล่านี้ได้

"ข้าคิดมาตลอดว่าที่เขาไม่ชอบข้าเพราะข้าไม่ใช่บุตรชายของเขา 

ต่อให้ข้าท�าดีเท่าใด โอนอ่อนผ่อนตามเขาเท่าใด เขาก็ไม่เคยท�าหน้าตา

อ่อนโยนต่อข้าแม้แต่น้อย แต่ตอนนี้เขาปฏิบัติต่อชิงจ่ินจือเช่นนี้ ข้าไม่รู้

จริงๆ ว่าในใจเขาคิดอย่างไรกันแน่"

"ข้าไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเหล่านี้ เพราะข้าไม่เคยเจอหน้าพ่อตนเอง 

มาก่อน" หรเูสีย่วนันซกุหน้าลงบนแผ่นหลงัของชงิโม่เหยียนพลางพูดอย่าง

เศร้าใจ

นางเป็นเด็กท่ีจอมเวทเฒ่าเก็บมาเลีย้ง ไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่ตนเอง

มาก่อน ย่อมไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่
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ชงิโม่เหยียนหมนุตัวดงึนางเข้ามาในอ้อมกอดอย่างรักใคร่ "มข้ีาอยู่ 

เจ้ายังมีอะไรไม่พอใจอีกหรือ"

หรูเสี่ยวนันสูดจมูก เงยหน้าขึ้นฉีกยิ้ม "ชิงโม่เหยียน"

"หือ?"

"ข้าชอบท่านที่สุดเลย"

"อืม"

"อืมอะไร แล้วท่านล่ะ" หรูเสี่ยวนันจ้องเขาตาไม่กะพริบ หวังว่าจะ

ได้ยินค�าตอบที่นางอยากได้ยิน

ชิงโม่เหยียนหัวเราะ แนบหน้าติดแก้มของนางและพูดด้วยเสียง

อ่อนโยน "ข้างกายข้ามแีต่เจ้าเพียงคนเดียวมาตลอด เจ้าคดิว่าอย่างไรล่ะ"

หรเูสีย่วนนัภมูใิจจนแทบจะกระดกหางขึน้มาอยู่แล้ว "ข้าก็เหมอืนกัน  

นอกจากจอมเวทเฒ่าแล้ว ข้าชอบท่านที่สุดเลย"

ชงิโม่เหยียนตวัแขง็เกรง็ไป นอกจากจอมเวทเฒ่าหรือ...คิดไม่ถึงว่า

เขายังถูกจัดไว้ในล�าดับที่สองอีก

หรูเสี่ยวนันไม่รู ้ตัวเลย ยังคงเกาะติดข้างกายชิงโม่เหยียนและ

หัวเราะคิกคัก

เสยีงของสือ่ต้าเทยีนดงัลอยมาจากนอกประต ูถามว่าจะกินอาหาร

รอบดกึหรอืไม่ เงาร่างของพวกเสวียนอวีต้กกระทบบนกรอบหน้าต่าง โคมไฟ 

ที่แขวนไว้ตรงระเบียงทางเดินถูกลมพัดแกว่งไปมา ส่องแสงสีนวลตา

"พรุ่งนี้เจ้าตามข้าไปที่จวนโหวด้วยเถอะ" ชิงโม่เหยียนพูดช้าๆ

"ได้" แม้จะไม่รู้ว่าเรื่องน้ีเก่ียวข้องอะไรกับนาง แต่ขอเพียงเป็น 

ค�าขอร้องของเขา นางล้วนยินดีรับปาก
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วันต่อมา ชิงโม่เหยียนน�าเจ้าหน้าท่ีหลายร้อยคนคุมตัวชิงจิ่นจือ 

ไปที่จวนโหว

ตลอดทางมีชาวเมืองที่มาดูความคึกคักรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน  

เดินตามคนของศาลต้าหลี่มาถึงหน้าจวนโหว

"นี่จะท�าอะไรหรือ"

"ได้ยินว่าองค์ชายห้าถูกคนท�าร้ายตอนอยู่ในวัง อยู่ภายใต้สายตา

ของฮ่องเต้อกีด้วย ฮ่องเต้มพีระบญัชาให้รองตุลาการศาลต้าหล่ีตรวจสอบ

คดีนี้ ผลปรากฏว่าเกี่ยวพันไปถึงตัวคุณชายรอง"

"...เกี่ยวอะไรกับคุณชายรองหรือ"

"คุณชายรองลอบน�าคนเข้าไปที่ศาลต้าหลี่ เผาคุกใหญ่ที่นั่น"

"เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร..."

ชิงโม่เหยียนข่ีม้า ท�าเหมือนไม่ได้ยินเสียงวิจารณ์ของคนรอบข้าง 

ในอ้อมกอดของเขาอุ้มชะมดเช็ดสีด�าตัวหนึ่งเอาไว้ ขนของมันเรียบลื่น 

ด�าขลบัเป็นประกาย บนตวัของมนัยังสวมกระโปรงตัวเล็กแบบสตรีเอาไว้ด้วย  

ท่าทางน่ารักน้ันเรียกเสียงร้องแปลกใจจากหญิงสาวสองข้างทางได ้

นับไม่ถ้วน

หรูเสี่ยวนันแค้นจนขบกรามแน่น ชิงโม่เหยียนนับวันจะย่ิงแย่ขึ้น

ทุกที ตอนนี้แม้แต่สภาพตอนที่นางเปลี่ยนร่างเป็นชะมดเช็ดก็ต้องเข้ามา

ยุ่งด้วย บงัคบัให้สตัว์ตวัหนึง่สวมกระโปรง นางไม่ใช่สัตว์เล้ียงในยุคปัจจบุนั 

เสียหน่อย แบบนี้น่าขายหน้ามาก

ชิงโม่เหยียนสังเกตเห็นเจ้าตัวเล็กในอ้อมกอดบดฟันอยู่นานแล้ว  

นิ้วมือของเขาก็ลูบไล้ใต้คางของมัน ขนที่นุ่มนิ่มถูกเขาบีบเล่นเบาๆ
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สดุท้ายหรเูสีย่วนันกส็ูส้ญัชาตญาณความเป็นสตัว์ไม่ได้ หลบัตาลง

อย่างรู้สึกสบายตัว

ชิงโม่เหยียนก้มลงมองชะมดเช็ดน้อยแวบหน่ึง มุมปากมีรอยยิ้ม

บางๆ

ครัง้น้ีจวนโหวเปิดศาลบรรพชนเกรงว่าคงรบีจะตดัความสมัพันธ์กับ

คุณชายรองให้เดด็ขาด แต่ในใจชงิโม่เหยียนกลบัไม่มคีวามยินดแีม้แต่น้อย  

เขาเพียงอยากจะรบีท�าเรือ่งน้ีให้เสรจ็แล้วน�าตวัชงิจิน่จือกลับไปทีศ่าลต้าหลี่

ชิงจิ่นจือตอนน้ีเป็นนักโทษคดีส�าคัญ เขาจะปล่อยให้เกิดเรื่องกับ 

ชิงจิ่นจือข้างนอกนี้ไม่ได้

เมือ่เข้าประตูใหญ่จวนโหวแล้ว ชงิโม่เหยียนก็น่ังดืม่ชาอยู่ในโถงหลกั

คนที่มาพร้อมกับเขายังมีเจ้าหน้าท่ีจดบันทึกกู ้เซียนเซิงและ 

เสมียนศาลทังเซียนเซงิของศาลต้าหลี ่วันนีเ้รือ่งทีเ่กิดขึน้ทกุอย่างพวกเขา

ต้องบันทึกไว้ในคดี และกราบทูลให้ฮ่องเต้ทราบ

หรเูสีย่วนันรูส้กึคอแห้ง แต่นางในตอนน้ีกลบัไม่อาจดืม่ชาได้ ท�าได้เพียง 

เงยหน้าจ้องชงิโม่เหยยีนตาละห้อย คิดไม่ถึงว่าชงิโม่เหยียนมองนางเพียง

แวบเดียวก็เลื่อนถ้วยชาของเขามาตรงหน้านาง

หรเูสีย่วนันเบกิบานใจจนดวงตายกเป็นรปูโค้ง ย่ืนหน้าไปเลยีน�า้ชา

ในถ้วย โดยไม่สนใจเลยว่าน่ีเป็นถ้วยของใคร นางเลียกินน�้าชา เสียงที่

ออกมานั้นดังมาก ดึงดูดสายตาคนรอบข้างจ�านวนไม่น้อย

ชงิโม่เหยียนเอาข้อศอกเท้าโต๊ะ น่ังนิง่อยู่ตรงน้ัน ตัง้ใจช่วยนางเอยีง

ถ้วยชา เพื่อให้นางดื่มได้สะดวกขึ้น

ในตอนนี้เองพ่อบ้านในจวนก็ว่ิงมาบอกว่า "รองตุลาการ ผู้อาวุโส
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ทั้งหลายในตระกูลมาพร้อมกันแล้ว ขอเชิญพวกท่านไปที่ศาลบรรพชน"

หรูเสี่ยวนันเงยหน้าขึ้นเลียมุมปาก

ในที่สุดละครดีฉากหนึ่งก็จะเริ่มขึ้นแล้ว...



126

ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 5

413

ชิงโม่เหยียนน�าพวกกู้เซียนเซิงและทังเซียนเซิงไปที่ศาลบรรพชน

ผูอ้าวุโสทัง้หลายของจวนโหวมาถึงศาลบรรพชนก่อน ก�าลงันัง่พูดคยุ 

ทักทายท่านโหวอยู่ที่นั่น

ที่นั่งต�าแหน่งเอกว่างอยู่ ชิงโม่เหยียนอุ้มชะมดเช็ดในอ้อมกอด 

เดินไปนั่งลงอย่างไม่เกรงใจ

คนของจวนโหวเหล่านั้นเห็นแล้วล้วนมีสีหน้าอึดอัดใจ ครั้งก่อน 

ตอนพวกเขามาท่ีน่ี เพ่ือจะตัดชิงโม่เหยียนออกจากท�าเนียบตระกูล  

ตอนน้ันชิงโม่เหยียนก็น่ังลงบนต�าแหน่งน้ี วนัน้ีพวกเขาจะจดัการชงิจิน่จอื 

คิดไม่ถึงว่าคนที่สามารถนั่งในต�าแหน่งนี้ได้ก็ยังคงเป็นชิงโม่เหยียน

ทังเซียนเซิงกับกู้เซียนเซิงต่างคนต่างหาต�าแหน่งท่ีนั่งที่เหมาะสม

ของตนเองด้วยท่าทีขึงขัง

ชิงโม่เหยียนนั่งลงแล้วก็เริ่มหยอกเล่นกับหรูเสี่ยวนัน
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หรูเสี่ยวนันเดิมทีอยากจะรอดูความคึกคัก ใครจะรู้ว่าน้ิวมือของ 

ชิงโม่เหยียนเขี่ยตัวนางเล่นไม่หยุด นางร�าคาญแทบตาย จึงตวัดมือข่วน

ไปตามสัญชาตญาณ

นิ้วมือของชิงโม่เหยียนถูกข่วนเป็นรอย

พอเหน็ผลงานของตัวเองแล้ว หรเูสีย่วนนัก็ตะลงึไป ร้องจีด๊ๆ เข้าไป

เลียนิ้วของเขา

ข้าไม่ได้ตั้งใจนะ ใครให้ท่านมือไม้อยู่ไม่สุขล่ะ...หรูเสี่ยวนันรู้สึก

เสียใจ

ชิงโม่เหยียนจับอุ้งเท้าน้อยของนางขึ้นมาอย่างไม่พอใจ มองดูเนื้อ

ใต้อุ้งเท้าอย่างละเอียด และใช้นิ้วบีบเนื้อนั้นไม่หยุดอีกด้วย

เนื้อใต้อุ้งเท้านุ่มนิ่ม ให้สัมผัสมือดีเหลือเกิน

หรูเสี่ยวนันรับรู ้ถึงสายตาของคนรอบข้างที่พากันพุ่งมาราวกับ 

ลูกธนู

จริงๆ เชียว ข้าแค่อยากจะเป็นชะมดเช็ดเงียบๆ ตัวหนึ่ง เหตุใดจึง

ยากแบบนี้นะ!

พอมองเห็นชิงโม่เหยียนเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเขาอย่างมีความสุข 

ความคิดของทุกคนแต่เดิมที่อยากจะเข้าไปทักทายก็ลดน้อยลง

ท่านโหวมองหน้าทุกคนแล้วปั้นหน้านิ่งพูดว่า "วันน้ีที่เรียกทุกท่าน

ในตระกูลมาเพราะอยากจะแจ้งว่าชิงจิ่นจือนับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่

คนของจวนโหวของพวกเราอีกต่อไป วันหน้าไม่ว่าเขาจะร�่ารวยสูงศักด์ิ

หรือไม่ ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับพวกเรา"

ยังร�า่รวยสงูศักด์ิอะไรได้อกีหรอื หวัไม่หลดุจากบ่าก็นับว่าไม่เลวแล้ว  
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หรูเสี่ยวนันแอบพูดเยาะหยัน

"น�าตัวชิงจิ่นจือเข้ามา!" ท่านโหวตะโกนสั่งคนข้างนอก

ตอนท่ีชงิจิน่จอืได้รูว่้าวันน้ีตนเองจะกลบัจวนโหวก็ตืน่เต้นอย่างมาก 

ในที่สุดท่านพ่อก็จะช่วยเขาออกไปแล้ว! ตอนเขาถูกขังอยู่ที่ศาลต้าหลี ่

แทบจะเป็นบ้าตาย ในคุกชืน้แฉะ หนว่ิูงวุ่นไปทัว่ แม้แต่กลางคนืตอนนอน

ยังต้องกังวลว่าจะถูกกัด ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเรือ่งอาหารการกินว่าแย่เพียงใด 

อยู่ที่จวนโหว ต่อให้มีชีวิตที่ล�าบากสักหน่อยก็ยังได้กินอาหารดีๆ บ้าง

ยามนีเ้ขาสวมเสือ้ผ้าชดุเดยีวต่อกันหลายวัน แม้แต่ผมเผ้าก็พันกัน

ยุ่งเหยิง บ่าวในจวนแทบจะจ�าเขาไม่ได้อยู่แล้ว

พ่อบ้านในจวนลงัเลใจอยู่ครูห่นึง่ แล้วว่ิงเข้าศาลบรรพชนไปกระซบิ

บอกกับท่านโหว "ท่านโหว พาคุณชายรองไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน

แล้วค่อยเข้ามาดีกว่าขอรับ"

ท่านโหวจึงได้สติคืนมา ก่อนหน้าที่ยังไม่ถูกขับออกจากตระกูล  

ชิงจิ่นจือยังเป็นคนของจวนโหวอยู่ เขาขายหน้าก็เท่ากับทุกคนขายหน้า

คณุชายรองรอตาละห้อยอยู่นอกประตู ทนัใดน้ันก็เหน็บ่าวหลายคน 

เข้ามา พูดกับเขาว่า "คุณชายรอง ท่านตามพวกข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน 

แล้วค่อยเข้าศาลบรรพชนเถอะขอรับ"

ค�าพูดนี้ออกมาคุณชายรองก็โมโหทันที

"ท�าไมหรือ พวกเจ้ารู้สึกว่าตัวข้าสกปรกหรือไร" ชิงจิ่นจือย่ิงมอง 

พวกเขาเหล่าน้ีแล้วก็ย่ิงโกรธ ความโกรธท่ีได้รับในคุกใหญ่ศาลต้าหลี ่

ล้วนระบายออกมาจนหมด เขาเตะเท้าออกไป

บ่าวเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่คล่องแคล่วอยู่แล้ว เห็นเขาเตะเท้ามา 
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โม่ซั่งเหรินหรูอวี้

ก็พากันหลบ แต่ใบหน้ากลบัพูดด้วยรอยยิม้ว่า "คณุชายรองอย่าเพ่ิงโกรธ

เลย เหล่าผู้อาวุโสยังรออยู่ในศาลบรรพชน ท่านรีบเปล่ียนเส้ือผ้าจะได้

เข้าไปพูดคุยได้สบายตัว"

คุณชายรองบ่นด่าพลางเดินตามพวกบ่าวไปอาบน�้าในห้องเล็ก 

ที่อยู่ไม่ไกลออกไป

เสวียนอวี้น�าคนของศาลต้าหลี่เฝ้าอยู่ข้างนอกห้องเล็ก

พวกบ่าวไพร่ในจวนโหวเหล่านั้นเห็นสถานการณ์แล้วมองดูสภาพ

คณุชายรองของพวกเขา ในดวงตาแต่ละคนล้วนฉายแววเยาะหยัน ยังกล้า 

มาอวดบารมีต่อหน้าพวกเขาอีก ไม่ดูสภาพการณ์ของตนเองตอนนี้เลย  

แม้แต่พวกเขาเหล่านีล้้วนได้ยินมาว่าคุณชายรองอยู่ทีศ่าลต้าหลีพู่ดอย่าง 

หนักแน่นว่าท่านโหวส่งอีกฝ่ายไปที่ศาลต้าหลี่ เขาคิดว่าแค่เพียงท่านพ่อ

เขาไม่ยอมรับ ทุกอย่างก็จะจบกันไปอย่างน้ันหรือ ตลกแล้วกระมัง  

ศาลต้าหลีไ่ม่ใช่สถานทีท่ี่จะมาพูดเหตุผลอะไรได้ ก็ไม่แปลกใจ ก่อนหน้านี้ 

ล้วนรู้สึกว่านิสัยของซื่อจื่อกับคุณชายรองแตกต่างกัน ที่แท้เป็นเพราะ 

ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดเลยนั่นเอง

ซื่อจื่อออกจากจวนโหว แม้จะถูกตัดชื่อออกจากท�าเนียบตระกูล 

ก็ยังได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้ นั่งมั่นในต�าแหน่งรองตุลาการ แต่

คณุชายรองของพวกเขาเล่า หากถูกตัดชือ่ออกจากท�าเนยีบตระกูล เขาจะ 

ยังเหลืออะไรอีก

ชงิจิน่จอืได้บ่าวปรนนิบติัช่วยเปลีย่นเสือ้ผ้า หวีผมเผ้าใหม่ ดืม่น�า้ชา 

ไปอีกครึ่งกา แล้วให้พวกเขาเอาของว่างในจวนมาจ�านวนหน่ึง กินไป 

สองสามชิ้นแล้วจึงออกจากห้องมาอย่างดี ทุกอย่างดูเหมือนจะเปล่ียน
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ข ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของศาลต้าหลี่ 5

เป็นสบายใจขึ้น ฝันร้ายที่ศาลต้าหลี่ค่อยๆ ห่างไปจากเขา คุณชายรอง

ผ่อนหายใจยาวอย่างอารมณ์ดีมาก

พอหันหน้ามา ทันใดนัน้ก็เหน็เสวียนอว้ีน�าเจ้าหน้าทีศ่าลต้าหล่ีย่ีสบิ

กว่าคนยืนอยู่ตรงนั้น แต่ละคนตาจ้องมาที่ตัวเขา ก็เหมือน...จับจ้อง

นักโทษอยู่

ความสบายใจของคุณชายรองเมื่อครู่หายหดไปในทันที

"เจ้า...พวกเจ้ายังยืนอยู่ที่นี่ท�าอะไร"

ส�าหรับค�าถามของเขา เสวียนอวี้ท�าเป็นเหมือนไม่ได้ยิน

บ่าวพูดด้วยรอยยิ้มเพียงเปลือกนอก "คุณชายรองเชิญทางนี้ขอรับ 

อย่าให้ผู้อาวุโสทุกท่านในศาลบรรพชนรออย่างร้อนใจเลย"

คณุชายรองตามพวกเขาออกจากห้องเลก็แล้วเดินไปทางศาลบรรพชน  

ยิ่งเดินไปในใจเขาก็ยิ่งเกิดความสงสัย

"ท่านพ่อข้าล่ะ" คุณชายรองถามบ่าวที่เดินน�าทางอยู่ข้างหน้า

"ท่านโหวอยู่ที่ศาลบรรพชนขอรับ" บ่าวพูดด้วยรอยยิ้ม



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3hQcIRg

https://bit.ly/3hQcIRg

