ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ค�ำน�ำ
อ่าน 'หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอัน' เล่ม 1 จบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
อย่างที่บอกในค�ำน�ำเล่มก่อนว่าพระเอกของเราจะว่าร้ายก็ไม่ร้าย จะว่าดีก็ไม่ดี
จนขาวบริสุทธิ์ เป็นคนที่มีความเทาแบบมนุษย์ทั่วไป ส�ำคัญสุดคือที่ท�ำไปเพราะ
รักนางเอกนั่นแหละ แหม ช่างปากแข็งและรู้ตัวช้ากันจริงๆ พระ-นางของเรา
แต่ในเล่ม 2 นี้เรื่องความหวานของเสิ่นเจินกับลู่เยี่ยนมีให้เห็นเยอะขึ้นมากๆ
เพราะต่างก็มั่นใจในความรู้สึกของตนเองแล้ว ที่เราต้องมาลุ้นกันอีกคู่คือคู่ของ
เสิน่ หร่านกับหญ้าเหนือก�ำแพงอย่างหลีต่ ว้ี า่ ทัง้ สองคนนีจ้ ะหย่าร้างกันได้สำ� เร็จหรือไม่
รวมไปถึงโจวซูอ่ นั ทีด่ จู ะเข้ามามีบทบาทในชีวติ เสิน่ หร่านมากขึน้ ด้วย ส่วนสิง่ เลวร้ายที่
สวีฮ่ องเฮากับพวกขององค์ชายหกร่วมกันท�ำก็ยงิ่ มีมากขึน้ อย่างไม่ลดละ เมือ่ ไหร่หนา
ที่แผนการเหล่านี้จะถึงจุดจบเสียที แต่อย่างไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงลู่เยี่ยนของเรา
มากเกินไปนะคะ เพราะในเมื่อเขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจากภาพฝันในอดีตชาติแล้ว
เขาย่อมไม่ยินยอมจะเดินซ�้ำรอยเดิมแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องของเสิ่นเจิน ครานี้
เขาไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาพรากนางไปเด็ดขาด เขาจะต่อสู้เพื่อนางในทุกทาง
ทว่าก็มเี รือ่ งหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เขาต้องขบกรามแน่นและความมัน่ ใจลดลงไปไม่นอ้ ย นัน่ ก็คอื
การพบกันของเสิ่นเจินกับบุรุษผู้ซึ่งควรจะเป็นคู่หมั้นคู่หมายของนางในยามนี้แล้ว
หากไม่เพราะสงคราม ทั้งสองคงแต่งงานอยู่กินกันไปแล้วด้วยซ�้ำ เช่นนี้ลู่เยี่ยน
จะจัดการอย่างไรต่อไป เมื่อเสิ่นเจินกับบุรุษผู้นั้นได้พบกันแล้วความสัมพันธ์ของ
พระ-นางเราจะเปลี่ยนไปหรือไม่ ติดตามได้พร้อมกันค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

"เจินเจิน" ชายหนุ่มจุมพิตต้นคอของนางทีหนึ่ง พูดเสียงแหบแห้งว่า "ในใจข้ามีใคร เจ้ายัง
ไม่รู้ชัดเจนอีกหรือ"
ค�ำพูดนี้ออกมา ลู่เยี่ยนคนที่ไม่เคยหน้าแดงมาเกือบยี่สิบปี ไม่เพียงแค่หน้าแดง แม้แต่ขน
ก็ยังลุกเป็นแผงอีกด้วย
เพื่อปลอบใจสตรีคนหนึ่ง วันนี้เขาถือได้ว่าทุ่มสุดตัวแล้วจริงๆ
แต่ว่าคนล้วนเป็นเช่นนี้ ทุกเรื่องล้วนมีการเริ่มต้น ขอเพียงเดินก้าวแรกได้ ก้าวต่อไปก็
ง่ายขึ้นมาก
เสิ่นเจินตกใจจนขมับเต้นตุบ นางไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะพูดค�ำเช่นนี้ออกมาได้จริงๆ
จมูกที่โด่งเป็นสันของชายหนุ่มซุกเข้ามาที่ซอกคอของนาง พูดเสียงเข้มว่า "ข้ายังคิดว่า
ข้าแสดงให้เห็นชัดเจนพอแล้วเสียอีก"
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เสิ่นเจิน	หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอัน งดงามราวเทพธิดา
ลัว่ เสินบนโลกมนุษย์ เพราะบิดากลายเป็นขุนนางต้องโทษ
จึงต้องกลายมาเป็น 'ภรรยาลับ' ของลู่เยี่ยน
ลู่เยี่ยน 	ซือ่ จือ่ แห่งจวนเจิน้ กัว๋ กง รองผูว้ า่ การนครหลวง ภายใต้
หน้ากากบุรษุ ผูส้ ง่าผ่าเผยนี้ เขาเป็นคนทีด่ ดุ นั แข็งกร้าวยิง่
มีเพียงเสิ่นเจินที่ได้พบทุกด้านของเขาจนหมดสิ้นแล้ว
เสิ่นหร่าน 	บุตรสาวคนโตของเสิ่นเหวินฉี งดงามเป็นที่กล่าวขาน
ในฉางอัน ดั่งดอกไม้สูงศักดิ์ของสกุล ทั้งยังเป็น
หญิงงามที่เฉลียวฉลาดยิ่ง แต่งเข้าจวนสกุลหลี่ด้วย
ความไม่เต็มใจ
โจวซู่อัน	ตุลาการใหญ่ศาลต้าหลีค่ นปัจจุบนั เป็นขุนนางใกล้ชดิ
ฮ่องเต้ ทั้งยังเป็นคนหัวรั้นอย่างมากอีกด้วย
หลี่ตี้ 	สามีของเสิ่นหร่าน ชายหนุ่มที่ดูภายนอกราวกับเป็น
ผู้ลุ่มหลงในความรัก สอบได้จิ้นซื่ออย่างไม่โปร่งใส
เหอหวั่นหรู	ภรรยาคนแรกของหลี่ตี้ อาศัยอยู่ที่จิงโจว เพราะเคย
ช่วยเหลือเหวินซื่อไว้นางจึงรักใคร่ลูกสะใภ้ผู้นี้มาก
องค์ชายหก	พระโอรสของสวีฮ่ องเฮา อยากปีนขึน้ สูต่ ำ� แหน่งฮ่องเต้
จึงต้องหาวิธีก�ำจัดองค์รัชทายาทให้พ้นทาง

ฟาต๋ า เตอะเล่ ย เซี่ ย น

53
หลีต่ โี้ ยนมีดสัน้ ลงบนพืน้ พลางพูดอย่างดุดนั "หร่านราน ข้าไม่มที าง
หย่าขาดจากเจ้า เจ้ารีบหยุดความคิดนี้เถอะ"
เสิน่ หร่านยกมุมปากยิม้ เอ่ยว่า "ความคิดเช่นนี้ ท่านแม่ของใต้เท้าหลี่
รู้หรือไม่ ยังมีบุตรสาวสกุลเหอที่รอคอยอย่างทุกข์ใจ นางรู้หรือไม่"
"ข้ารู้ว่าเจ้าเกลียดข้า" หลี่ตี้ก�ำหมัดแน่น "หร่านราน ตอนที่เจ้า
เกลียดข้า ก็คดิ ให้มากว่าเจ้ากับข้าเป็นสามีภรรยากันมาสีป่ ี วันคืนนับพัน
วันนี้จะเป็นเรื่องโกหกได้อย่างไร"
สีหน้าท่าทางของเสิน่ หร่านเต็มไปด้วยการเยาะหยัน "น้อยๆ หน่อย
เถอะ"
หลี่ตี้ยกมุมปากยิ้ม โยนมีดสั้นลงบนพื้นเสียงดังเคร้งแล้วหมุนตัว
เดินจากไป
หลี่ตี้เดินไปถึงศาลาพักร้อน นั่งลงเงยหน้ามองแสงจันทร์กระจ่าง
I
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บนท้องฟ้าแล้วหัวเราะออกมาทีหนึ่ง
ทุกคนล้วนคิดว่าเขารอให้งานใหญ่สำ� เร็จและรอให้มตี ำ� แหน่งสูงแล้ว
จากนั้นเขาต้องหย่ากับเสิ่นหร่าน ไปแต่งกับเหอหวั่นหรูแน่นอน แม้แต่
ตัวเขาเองในตอนแรกก็มีความคิดอย่างนี้เช่นกัน
ความรู้สึกที่เขามีต่อเหอหวั่นหรู มีความละอายใจ มีความสงสาร
และมีความผูกพันของสามีภรรยา แต่ขาดไปเพียงอย่างเดียวคือความรูส้ กึ
ตื่นเต้นที่ไม่อาจสะกดกลั้นได้เหมือนตอนที่เขาอยู่ต่อหน้าเสิ่นหร่าน
ก็เหมือนกับที่เขาพูดไว้เมื่อครู่ สี่ปีจะเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดได้อย่างไร
ปีทแี่ ล้วสกุลเสิน่ ถูกค้นจวนยึดทรัพย์ อวิน๋ หยางโหวเข้าคุก แท้จริงแล้ว
เขาไม่อยากหมางใจกับเสิ่นหร่านเลย แต่เขาเข้าไปอยู่ท่ามกลางเรื่องนั้น
ด้วยความฉลาดของเสิ่นหร่าน ย่อมไม่มีทางปิดบังนางได้เลย
หากต้องถูกนางเค้นถาม สู้เขาท�ำเรื่องนี้ให้เด็ดขาดไปเลยดีกว่า
ภรรยาคนงามที่กอดอยู่ในอ้อมกอดมาสี่ปีจู่ๆ ก็เห็นเขาเป็นศัตรู
นั่นท�ำให้เขารู้สึกแย่อยู่บ้างจริงๆ
หลี่ตี้ก้มลงมองผิวหนังด้านบนมือตนเอง เขาไม่เคยเสียใจเลย
ที่เดินทางนี้
ย้อนคิดถึงในปีที่เขาแต่งงานกับเสิ่นหร่าน ทั่วฉางอันไม่รู้ว่ามีคน
มากมายเท่าใดหัวเราะเยาะความไม่ประมาณตนของเขา หัวเราะเยาะเขา
ที่กล้าไปยุ่งกับดอกไม้สูงศักดิ์ของสกุลเสิ่น ด้วยเหตุนี้เขายังเคยถูก
พวกลูกคหบดีในเมืองหลวงล้อม
ตอนที่เขาถูกตีจนหัวแตกเลือดไหล ตอนนั้นก็สาบานว่ารอเขามี
ต�ำแหน่งสูงแล้ว คนเหล่านีไ้ ม่วา่ จะเป็นคนสกุลใดไม่มที างรอดพ้นแม้แต่
J
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ผู้เดียว และคุณหนูใหญ่สกุลเสิ่นผู้นั้นสักวันต้องมานอนอยู่ใต้ร่างเขา
มีบุตรให้สกุลหลี่ของเขา
นับจากวันนั้นเขาก็ไปเฝ้าที่จวนอวิ๋นหยางโหวทุกวัน กลายเป็น
ชายหนุ่มที่ลุ่มหลงในความรักซึ่งหาได้ยากในโลกนี้
ทุกคนล้วนพูดว่าเขาหลี่ตี้สามารถมีพ่อตาอย่างอวิ๋นหยางโหวได้
นับว่ามีควันลอยออกจากสุสานบรรพชน* แล้ว แต่ใครจะรู้ว่าตอนที่
อวิน๋ หยางโหวเห็นเขาครัง้ แรก ในดวงตาเต็มไปด้วยความรังเกียจแรงกล้า
อย่างเห็นได้ชัด!
ค�ำว่า 'รังเกียจ' นี้เป็นค�ำที่เขาเกลาจนสละสลวยแล้ว
แต่เขาไม่สนใจ
สนามขุนนางของฉางอันล้วนดุเดือดอย่างมาก เป็นคน เป็นสุนัข
ล้วนไม่มีทางรอด
คนที่ทนรับความทุกข์ได้จึงจะเป็นยอดคน
นับจากตอนที่เข้าเมืองหลวงมา เขาก็สะกดความปรารถนาต่อ
อ�ำนาจบารมีเอาไว้ไม่อยู่
เดินมาถึงวันนี้ เขาหันกลับไปไม่ได้นานแล้ว
องค์ชายหก...เรือล�ำนี้เขาขึ้นมาแล้วก็ลงไม่ได้อีก
หลี่ ตี้ ค รุ ่ น คิ ด ครู ่ ห นึ่ ง ก็ ลุ ก ขึ้ น สั่ ง ให้ ค นเตรี ย มรถม้ า ก่ อ นจะพู ด
เสียงเข้มว่า "ไปที่ต�ำหนักเว่ยอ๋องสักหน่อย"
องค์ชายหกเป็นบุตรของสวีฮ่ องเฮา เติบโตข้างกายฮ่องเต้ตงั้ แต่เด็ก
อาศัยอยูใ่ นเขตพระราชฐานชัน้ ใน ได้รบั ความรักมากมาย จนกระทัง่ ต้นปีนี้
* ในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อว่าการเกิดควันพวยพุ่งขึ้นเหนือสุสานบรรพชนเป็นลางมหามงคล หมายถึงจะเกิด
เรื่องดีใหญ่หลวง หรือมีคนได้เป็นขุนนางใหญ่โต
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ฮ่องเต้จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เขาเป็นเว่ยอ๋อง และพระราชทาน
ต�ำหนักให้
ค�ำ่ คืนมืดมิดค่อยๆ มาเยือน วงล้อรถม้าหมุนดังเอียดอาดมาหยุดที่
ประตูด้านหลังต�ำหนักเว่ยอ๋อง องค์รักษ์ที่เฝ้าประตูสองคนเห็นรถม้า
ก็เข้าไปขวางเอาไว้และพูดขึ้นพร้อมกันว่า "ใครกัน"
หลีต่ สี้ วมชุดคลุมสีดำ� หยิบป้ายหยกอันหนึง่ ออกมาจากใต้แขนเสือ้
ยกให้องครักษ์เฝ้าประตูดู
องครักษ์เฝ้าประตูมองหน้ากัน ก่อนจะโค้งค�ำนับแล้วปล่อยคน
เข้าไป
สวีฮ่ องเฮาได้รบั ความโปรดปราน องค์ชายหกย่อมได้รบั พระเมตตา
ไปด้วย บารมีของต�ำหนักเว่ยอ๋อง องค์ชายทัว่ ไปจะเทียบได้อย่างไร แม้แต่
เตาก�ำยานในห้องหนังสือนี้ยังล้วนท�ำจากทองค�ำบริสุทธิ์ ควันลอยเอื่อย
เต็มห้อง
องค์ชายหกเหล่มองเขาแวบหนึ่ง พูดเสียงเข้มว่า "ดึกดื่นมาที่นี่
มีอะไรหรือ"
หลีต่ โี้ น้มตัวพูดว่า "องค์ชายหก ภรรยาคิดจะหย่าขาดจากกระหม่อม
ถึงขั้นไม่รู้จักยางอาย น�ำเรื่องของบุตรสาวสกุลเหอฟ้องไปถึงที่ว่าการ
นครหลวงแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
องค์ชายหกคลี่หุบพัดในมือไม่หยุด "อ๋อ ฟ้องไปถึงผู้ว่าการเจิ้ง
หรือที่รองผู้ว่าการซุนเล่า"
หลี่ตี้ส่ายหน้าพูดว่า "เป็นรองผู้ว่าการลู่"
สิ้นเสียงพูดของอีกฝ่าย พัดในมือขององค์ชายหกก็หุบดังพรึบ
L
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เขาเลิกคิ้วเอ่ย "ไปหาลู่เยี่ยนหรือ"
หลี่ตี้พยักหน้าตอบกลับ "พ่ะย่ะค่ะ"
องค์ชายหกนั่งตัวตรง สบสายตาเขา พูดอย่างโกรธเกรี้ยวว่า "สตรี
ผู้เดียวเจ้ายังเฝ้าไม่ได้! หลี่ตี้ ข้าประเมินเจ้าสูงเกินไปใช่หรือไม่"
"กระหม่อมผิดไปแล้ว"
องค์ชายหกนิง่ เงียบไปครูใ่ หญ่กอ่ นจะเอ่ย "เจ้าส่งบุตรสาวสกุลเหอ
ออกไปเถอะ วันหน้าหลังจากท�ำการส�ำเร็จแล้วเจ้าอยากจะรับกลับมา
ข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยว แต่ตอนนี้ต้องควบคุมเสิ่นหร่านไว้ก่อน"
องค์ชายหกเคาะด้ามพัดไม่หยุดพลางครุ่นคิด "สกุลลู่กับสกุลเสิ่น
ไม่ได้ติดต่อคบหากัน เจ้าจัดการเรื่องทะเบียนเรือนให้สะอาดสักหน่อย
คิดว่าลู่เยี่ยนผู้นั้นคงจะไม่ท�ำให้เจ้าล�ำบากใจ"
"พรุ่งนี้กระหม่อมจะส่งบุตรสาวสกุลเหอออกไป แต่ว่า...กระหม่อม
ได้ยินว่าทางรัชทายาทระยะนี้ติดต่อใกล้ชิดกับรองผู้ว่าการลู่มากขึ้น"
หลี่ตี้เม้มริมฝีปากแล้วพูด
องค์ชายหกหัวเราะเยาะ เขาโยนพัดจีบในมือลงบนโต๊ะและพูด
ออกมาทีละค�ำ "หลี่ตี้ ข้าสอนเจ้าอย่างไร เจ้าท�ำตามก็พอ อย่ายั่วโมโห
ลูเ่ ยีย่ น แม้จะเป็นขุนนางขัน้ สีเ่ ช่นเดียวกัน แต่เขากับเจ้าไม่เหมือนกัน หาก
เจ้ายั่วให้เขาไม่พอใจ ข้าก็ปกป้องเจ้าไม่ได้แล้ว"
"กระหม่อมเข้าใจแล้ว" หลี่ตี้ก�ำหมัดเอ่ย
หลังจากหลี่ตี้กลับไปแล้วองค์ชายหกก็ขมวดคิ้ว
เดิมทีตามแผนของพวกเขา องค์รัชทายาทป่วยหนักมากถึงขั้น
ไม่สามารถช่วยได้แล้ว แต่ตอนนี้...ท่านหมอไป๋ผู้นั้นท�ำให้องค์รัชทายาท
M
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ที่เต็มไปด้วยไอความตายกลับมามีอ�ำนาจในการขัดขืนขึ้นมาหลายส่วน
ทั้งยังดึงจวนเจิ้นกั๋วกงเข้ามาเป็นพวกอีกด้วยหรือ
เหอะ ช่างกล้าเสียจริง
เขาก้มหน้าเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง จากนั้นพูดกับขันทีว่า "เอา
จดหมายฉบับนี้ส่งไปที่ต�ำหนักเสด็จแม่ข้า"
เช้าวันต่อมา ภายในวังหลวง ต�ำหนักอันหวา
สวี่ฮองเฮาสองนิ้วคีบจดหมายฉบับหนึ่งจ่อไปบนแท่นตะเกียง
บนใบหน้างดงามสดใสนั้นมีความกลัดกลุ้มเพิ่มขึ้นมาหลายส่วน
หลังจากเผาหมดแล้ว นางนวดขมับพูดเสียงเบาว่า "จวงหมัวมัว
เรื่องที่ข้าคาดหวังมาทุกวันทุกคืนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่"
จวงหมัวมัวโน้มตัวเอ่ย "ฮองเฮาคิดมากไปแล้วเพคะ หมอเทวดาที่
ต�ำหนักบูรพาฝ่าบาทเป็นคนส่งไป ไม่ใช่ซื่อจื่อสกุลลู่มอบไปให้นี่เพคะ
นิสัยขององค์หญิงใหญ่พระองค์ก็รู้ดี เรื่องที่หลายปีมานี้ไม่ได้เข้ามา
เกี่ยวข้อง ไม่มีเหตุผลว่ามาถึงตอนนี้จะไปสนับสนุนรัชทายาท"
สวี่ฮองเฮาคลึงหัวคิ้ว ถอนหายใจกล่าว "มีเพียงดึงจวนเจิ้นกั๋วกง
เข้ามาเป็นพวกได้ ใจข้าจึงจะสงบลงได้ เข้าทางองค์หญิงใหญ่ไม่ได้
ก็ยังมีลู่ซานหลางอยู่ไม่ใช่หรือ"
ในมือเจิ้นกั๋วกงมีทหาร องค์หญิงใหญ่มีความโปรดปรานจาก
ฝ่าบาท ส่วนลู่ซานหลาง ช้าเร็วต้องกุมอ�ำนาจส�ำคัญแน่นอน
จวงหมัวมัวพูดว่า "ความหมายของฮองเฮาคือ?"
สวี่ฮองเฮาพยักหน้า "พรุ่งนี้เจ้าส่งคนไปตามหลานสาวของข้าผู้นั้น
N
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เข้าวังมาเถอะ บอกว่าข้าต้องการพบนาง"
จวงหมัวมัวถาม "ฮองเฮาหมายถึงหลานคนใดเพคะ"
สวี่ฮองเฮาเอ่ยตอบ "ตามชีเหนียง* มา แม้นางจะอายุเพียงสิบห้าปี
แต่ ห น้ า ตาน่ า รั ก ที่ สุ ด คนก็ เ ฉลี ย วฉลาด ข้ า ชอบนางที่ สุ ด ถ้ า ไม่ มี
ความสามารถอะไรเลย ลู่ซานหลางผู้นั้นจะถูกใจได้หรือ แต่อย่าเป็น
เหมือนคนที่ยืนอยู่นอกประตูที่สร้างเรื่องตลกก็แล้วกัน"
คนที่ยืนอยู่นอกประตูก็คือเมิ่งไฉเหริน** ที่เพิ่งเข้ามาในวัง ชื่อเดิม
คือเมิ่งซู่ซี เพิ่งเข้าวังมาไม่ถึงครึ่งเดือน เรื่องความผิดหวังที่นางไปเจรจา
การแต่งงานที่จวนเจิ้นกั๋วกงก็ถูกลือกันอย่างดุเดือดไปทั่ววังหลวงแล้ว
พอฟังถึงตรงนี้จวงหมัวมัวก็หัวเราะออกมา "จะว่าไป เมิ่งไฉเหริน
ผูน้ กี้ เ็ ป็นคนทีม่ ปี ณิธานมากผูห้ นึง่ ฮองเฮาไม่สนใจนางมาหลายวันเช่นนี้
ยังยืนคอยอยู่หน้าประตูทุกวัน"
"นางอยากแต่งกับลูซ่ านหลางแต่ไม่สำ� เร็จจึงเกิดความคิดอยากจะ
เข้าวัง ฝ่าบาทเพียงทรงเห็นแก่ทบี่ ดิ านางยังใช้ประโยชน์ได้จงึ ให้ตำ� แหน่ง
คิดจะได้รบั ความโปรดปรานหรือ ยังเร็วเกินไปกระมัง" สวีฮ่ องเฮาแย้มยิม้
เอ่ย "เจ้าก็ให้นางยืนอยู่นอกประตูเถอะ ข้าจะลองดูว่านางจะยืนได้กี่วัน"
ต้ น หลิ ว ในคฤหาสน์ เ ฉิ ง ย่ ว นแตกหน่ อ ใหม่ แ ล้ ว กิ่ ง หลิ ว เขี ย ว
อ่ อ นพลิ้ ว ไหวไปตามแรงลม บั น ไดหิ น หน้ า เรื อ นหลั น เยวี่ ย ถู ก กวาด
จนไม่เห็นฝุ่นเลยแม้แต่น้อย
ตกกลางคืน โคมไฟตรงมุมหลังคาชานเรือนถูกจุดสว่างขึ้น
* ชีเหนียง หมายถึงบุตรสาวล�ำดับที่เจ็ดของสกุล บางครั้งอาจเพิ่มแซ่น�ำหน้าเพื่อระบุให้ชัดขึ้น
** ไฉเหริน ต�ำแหน่งของสตรีฝา่ ยใน ล�ำดับศักดิร์ องจากชัน้ สนม ในทีน่ อี้ าจเทียบได้กบั ต�ำแหน่งนางก�ำนัลชัน้ สูง
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เสิ่ น เจิ น กิ น อาหารเย็ น เสร็ จ ก็ ลุ ก เดิ น ไปห้ อ งอาบน�้ ำ นางถอด
ชุดกระโปรงลายดอกเบญจมาศขาวปักดิ้นทอง ค่อยๆ ก้าวเข้าไปใน
ถังอาบน�้ำ หลังจากลงไปในน�้ำจึงถอดบังทรงออก
โม่เยวี่ยพูดอยู่ด้านข้างว่า "คุณหนู ฝักเจ้าเจี่ยววางไว้ให้ท่านตรงนี้
แล้วเจ้าค่ะ"
เสิ่นเจินพูดขอบคุณเสียงอ่อนหวาน นางตักน�้ำหนึ่งขัน ค่อยๆ
ราดลงมา มองดูรอยแดงคล�ำ้ ตรงเนินอกทีย่ งั ไม่จางหายไปแล้วสูดหายใจ
เข้าลึก
คนผู้นั้นไม่ได้มาห้าวันแล้ว รอยนี้ยังไม่หายไป แค่คิดก็รู้ได้ว่าเขา
ใช้แรงมากเพียงใด...
เมือ่ คิดถึงตรงนี้ ภาพทีเ่ สิน่ เจินไม่เคยกล้าคิดอย่างละเอียดเหล่านัน้
ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าทีละภาพ
เสิ่นเจินหน้าแดง รีบอาบน�้ำอย่างรวดเร็ว ไม่นานก็ลุกขึ้น
เสิน่ เจินสวมเสือ้ ผ้าเสร็จแล้วค่อยๆ เดินไปทีป่ ระตู พอได้ยนิ เสียงพูด
จากข้างนอก มือที่แตะลงบนประตูก็ชะงักไป
เนื่องจากที่ผ่านมานางจะอาบน�้ำค่อนข้างพิถีพิถัน โม่เยวี่ยกับ
ถังเยวี่ยจึงคิดว่าอย่างน้อยต้องครึ่งชั่วยามนางจึงจะออกมา
โม่เยวี่ยพูด "เจ้าว่าวันหน้าพวกเราจะได้ตามเข้าจวนไปปรนนิบัติ
คุณหนูเสิ่นหรือไม่"
ถังเยวีย่ เอ่ยตอบ "น่าจะได้ ตามความคิดข้า ซือ่ จือ่ คงไม่ให้คณ
ุ หนูเสิน่
พักอยู่ที่นี่ตลอดไปหรอก"
"สามารถปรนนิบัติคุณหนูเสิ่นไปตลอดได้เป็นเรื่องดี นายที่นิสัยดี
P
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เช่นนี้ จุดโคมหาก็หาไม่เจอ*" โม่เยวีย่ ถอนหายใจ "แต่ไม่รวู้ า่ ...ว่าทีฮ่ หู ยิน
ซื่อจื่อจะยอมรับนางได้หรือไม่"
ทั้งสองคนคิดถึงท่าทีที่ซื่อจื่อมีต่อเสิ่นเจินแล้วต่างก็นิ่งเงียบไป
อี๋เหนียงที่งดงามเพียงนั้นใครจะยอมรับได้บ้างเล่า
การต่อสูร้ ะหว่างผูเ้ ป็นฮูหยินกับอีเ๋ หนียงเรียกได้วา่ ไม่เคยหยุดมาก่อน
แย่งชิงความรักของสามี แย่งชิงอ�ำนาจในการเลี้ยงดูลูก แต่ด้วยสภาพ
ครอบครัวของสกุลลูค่ งไม่ยอมให้ผเู้ ป็นภรรยาเอกได้รบั ความเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ
เด็ดขาด
หากอี๋เหนียงข้ามหน้า องค์หญิงใหญ่ต้องออกโรงลงมือแน่นอน
"คุณหนูได้รบั การขนานนามว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึง่ แห่งฉางอัน
ซื่อจื่อรักนางก็เป็นเรื่องปกติมาก อันที่จริงไม่เข้าจวนก็เป็นเรื่องดีเช่นกัน"
โม่เยวี่ยถอนใจเอ่ยบ้าง "เป็นอี๋เหนียงก็มีความล�ำบากของการเป็น
อีเ๋ หนียง แต่อยูน่ อกจวนก็มคี วามล�ำบากของการอยูน่ อกจวนเช่นเดียวกัน
เจ้าลองคิดดูสิ วันหน้าถ้าคุณหนูเสิ่นมีลูก อยู่นอกจวนเช่นนี้จะถูกคน
เรียกว่าเป็นลูกนอกสมรส อีกทั้งโลกนี้ไม่มีกระดาษที่สามารถห่อไฟได้**
ถ้าองค์หญิงใหญ่รู้เข้าจะท�ำอย่างไร"
ผ่ า นไปครู ่ ห นึ่ ง ถั ง เยวี่ ย มองดู โ คมไฟตรงมุ ม หลั ง คาชานเรื อ น
"ไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่ ข้าคิดว่าซื่อจื่อคงไม่ปล่อยให้คุณหนูเสิ่นได้รับ
ความเจ็บช�้ำน�้ำใจแน่นอน"
โม่เยวี่ยถาม "เพราะเหตุใดหรือ"
"เจ้าไม่ได้ติดตามไปหยางโจวด้วยย่อมไม่รู้ ข้าจะบอกความลับ
* จุดโคมหาก็หาไม่เจอ เป็นส�ำนวน หมายถึงหายาก มีจ�ำนวนน้อย
** มาจากส�ำนวน 'กระดาษไม่อาจห่อไฟได้' หมายถึงไม่สามารถปกปิดความจริงได้
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เจ้าเรื่องหนึ่ง แต่เจ้าห้ามบอกใครนะ"
"ในเรือนนี้มีแค่เราสองคนกับฝางหมัวมัวอีกคน ข้าจะบอกใครได้
อีกอย่างเรื่องของซื่อจื่อ ข้าจะกล้าพูดหรือ"
ถังเยวี่ยกระซิบพูดข้างหูอยู่พักหนึ่ง
โม่เยวี่ยเอ่ยอย่างตกใจ "เจ้าบอกว่าตอนที่หนีตายไปเมืองฮู่ ซื่อจื่อ
ส่งองครักษ์หยางไปอยู่ข้างกายคุณหนูหรือ"
ถังเยวี่ยพยักหน้า "วรยุทธ์ขององครักษ์หยางเจ้าก็รู้ดี นั่นเป็นคนที่
กั๋วกงของพวกเราเลือกมา ถ้ามีเขาอยู่ ซื่อจื่ออาจจะไม่ถูกกระบี่ฟันสองที
เช่นนั้นก็ได้"
ไมตรีจิตในเรื่องนี้ ไม่พูดก็เข้าใจได้แล้ว
โม่เยวี่ยพูดเสียงเบาว่า "หลายเดือนมานี้ข้างกายซื่อจื่อดูเหมือนจะ
มีคุณหนูเสิ่นเพียงผู้เดียว"
ถังเยวี่ยสองมือเท้าคาง หน้าแดง เสียงพูดเบาลงอย่างไม่รู้ตัว
"เจ้าจ�ำได้หรือไม่ ตอนที่ซื่อจื่อกับคุณหนูเสิ่นเพิ่งมีเรื่องอย่างว่ากัน ซื่อจื่อ
ยังมาก�ำชับพวกเรา บอกว่าคุณหนูอายุยังน้อย ห้ามพูดล้อเลียน"
"จะจ�ำไม่ได้ได้อย่างไร เดือนนั้นเงินรายเดือนของข้าเพิ่มขึ้นด้วย"
ถังเยวี่ยกดตัวนางไว้ "เจ้าได้เงินเพิ่มเช่นกันหรือ รีบบอกข้ามา
ของเจ้าเพิ่มขึ้นเท่าใด..."
ค�ำพูดเช่นนีเ้ พียงพอจะท�ำให้เสิน่ เจินทีอ่ ยูห่ ลังประตูสหี น้าเปลีย่ นจาก
เขียวเป็นขาว ขาวเป็นแดง เปลี่ยนไปมาหลายตลบ
มิน่าเล่า ตอนที่นางเพิ่งเข้ามาอยู่คฤหาสน์เฉิงย่วน โม่เยวี่ยกับ
ถังเยวี่ยจึงไม่ค่อยพูดอะไรกับนาง แม้แต่ตอนเปลี่ยนเครื่องนอนให้นาง
R
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หัวก็ก้มกันจนต�่ำ...ที่แท้เขาเคยก�ำชับเอาไว้นี่เอง
ท้องฟ้าค่อยๆ มืดลง เสิ่นเจินกลับมาที่เตียง นางเหม่อมองถุงหอม
ป้องกันการตั้งครรภ์ที่อยู่ข้างหมอน
ทันใดนั้นก็นึกถึงเมื่อหลายเดือนก่อน
พูดตามจริงแล้ว นางในตอนนัน้ ขอเพียงเห็นหน้าของเขาก็อดไม่ได้
ที่จะกลัว
ภาพแต่ละฉากปรากฏขึ้นตรงหน้า
เขาสวมชุดขุนนาง บุกเข้ามาในร้านไป่เซียงอย่างไร้สาเหตุ ตอนแรก
บอกว่าเครื่องหอมของนางมีปัญหา จากนั้นก็ค้นตัวนางอย่างไม่ยอมให้
ปฏิเสธ
ผ่านไปสองสามวันเขาก็มาปรากฏตัวตรงหน้านางอีกครัง้ ท่ามกลาง
พายุหิมะยามค�่ำคืน จับตัวนางที่ก�ำลังจะหนีออกจากฉางอันเอาไว้
ลู ่ เ ยี่ ย นตอนนั้ น ในสายตาของเสิ่ น เจิ น ก็ เ หมื อ นยมทู ต ตนหนึ่ ง
เหมือนว่าเขาไปยืนอยูท่ ใี่ ดก็ไม่มที างเกิดเรือ่ งดีขนึ้ ได้ ชนักของนางถูกเขา
กุมไว้ในมือ ไม่ช้านางก็กลายเป็นภรรยาลับของเขา กฎระเบียบของเขา
มีมากมาย ทัง้ ห้ามร้องไห้ ห้ามเลือกกิน ห้ามโต้แย้งเขา แม้แต่เรือ่ งอย่างว่า
ก็ต้องเป็นเขาที่บอกว่าหยุดเมื่อใดก็หยุดได้เมื่อนั้น...
บางครั้งหากไม่พอใจก็จะเอ่ยปากพูดค�ำที่แสลงหู
แต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด เขาเปลี่ยนเป็นคนละคน นางเอง
ก็ไม่กลัวเขามากอย่างนั้นเช่นกัน
เสิ่นเจินใช้สองมือปิดหน้า บดคลึงแก้ม กล่อมให้ตนเองรีบหยุด
ความคิดที่ไม่ควรมีนั้นไว้ แต่เพียงพริบตานางก็เห็นผลไม้เชื่อมที่เขาสั่ง
S
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ให้คนส่งมาให้วันนี้
ห้าวันห้าถุง เขาไม่สนใจว่านางจะกินหมดหรือไม่
และไม่รู้เพราะเหตุใด เสิ่นเจินมองดูผลไม้เชื่อมนั้น มองไปมองมา
ขอบตาก็แดงขึ้นมากระนั้น
บางครั้งนางหวังจริงๆ ว่าเขาอย่าดีต่อนางเช่นนี้ อย่าเลยจริงๆ
หลังดับเทียนแล้ว เสิน่ เจินนอนลงพลางใช้มอื จับมุมผ้าห่ม ทันใดนัน้
ก็รู้สึกว่าทั้งห้องล้วนมีกลิ่นกายของเขา
กลิ่นจันทน์หอมที่นางคุ้นเคยเป็นอย่างดีกลิ่นนั้น
ไม่รวู้ า่ ค�ำ่ คืนทีม่ ดื มิด แสงจันทร์สกุ สกาว เทียนทีด่ บั ลง หรือชายหนุม่
ที่ไม่ได้เห็นหน้ามาห้าวัน สิ่งใดกันที่ท�ำให้หญิงสาวเสียใจ และท�ำให้นาง
ฉวยโอกาสตอนที่รอบข้างไม่มีใครร้องไห้อย่างเงียบๆ ยกใหญ่
อีกฟากหนึ่ง ณ จวนเจิ้นกั๋วกง ในห้องหนังสือ
ลู่เยี่ยนเอานิ้วโป้งแตะที่ขมับ อ่านเอกสารที่อยู่ในมือและก�ำลัง
จมอยู่ในความคิด ทันใดนั้นเขาก็ขมวดคิ้ว ยกมือขึ้นทาบทรวงอก เขา
วางพูก่ นั ขนหมาป่าในมือลง สะบัดข้อมือทีร่ สู้ กึ ปวดและแค่นเสียงหัวเราะ
ออกจมูก
ไหน ให้ข้าเดาซิว่าวันนี้ร้องไห้เพราะเหตุใดอีก
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54
ณ จวนเจิ้นกั๋วกง ในห้องหนังสือ
แสงเทียนบนโต๊ะไหวเอน มีเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้น
ทันใด
"เข้ามา" ลู่เยี่ยนพูด
หยางจงผลักเปิดประตู ก้าวยาวมาหา ยืน่ จดหมายปึกหนึง่ ให้ลเู่ ยีย่ น
"นี่คือเหตุผลที่ใต้เท้าหลู่ลาออกจากราชการ เพราะเป็นโรคปอดขอรับ
ส่วนนี่เป็นผลการสืบของสายลับในร้านยาแต่ละแห่งของฉางอัน"
ลู่เยี่ยนฉีกจดหมายออกดู หลุบตาลงอ่านเงียบๆ ผ่านไปนานจึง
ช้อนตาขึน้ พูดว่า "ท่านหมอทีไ่ ปรักษาในจวนสกุลหลูต่ อนนัน้ ยังหาตัวเจอ
ได้หรือไม่"
หยางจงส่ายหน้า "เดือนสิบปีที่แล้วกลับบ้านเกิดที่สวีโจวไปแล้ว
ขอรับ"
U
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สิ้นค�ำพูดนี้ ลางสังหรณ์ไม่ดีก็พุ่งขึ้นมาในใจเขาทันที
บนโลกนีไ้ ม่มเี รือ่ งบังเอิญเช่นนี้ พออวิน๋ หยางโหวล้มก็มคี นเกษียณ
ตนเองกลับบ้านเกิดไปทีละคนหรือ
เกรงว่าการลาออกจากราชการก็เพือ่ ป้องกันตนเองมากกว่ากระมัง
ผ่านไปครูใ่ หญ่ลเู่ ยีย่ นจึงพูดพึมพ�ำกับตนเองว่า "ด้วยความสามารถ
ของหลี่ตี้ สามารถสอบได้จิ้นซื่อจริงหรือ"
ตอนที่เขาพูดประโยคนี้ออกมา อันที่จริงก็มีค�ำตอบอยู่แล้ว หาก
หลีต่ มี้ คี วามสามารถได้ครึง่ หนึง่ ของอวิน๋ หยางโหวคงไม่ทำ� ให้งานส�ำคัญ
หลายงานของกรมโยธาในปีนี้ย�่ำแย่ไม่เข้าตาเช่นนั้น
ฮ่องเต้ไม่ได้เอาผิด คิดว่าคงเป็นเพราะองค์ชายหกคอยหนุนหลัง
ให้เขา
หลี่ตี้ผู้นี้ หากพูดถึงความคิดอ่าน การวางแผน และวิธีการล้วนเป็น
มือดีอันดับต้นๆ แต่ขาดเพียงความรู้จริง
ความซือ่ สัตย์เถรตรงของอวิน๋ หยางโหวเขาเคยได้ยนิ มาก่อนหน้านี้
แล้ว ท�ำให้ในตอนแรกเขาไม่เคยสงสัยในผลการสอบขุนนางของหลีต่ เี้ ลย
อย่างไรเสียขุนนางทีส่ อบได้จนิ้ ซือ่ แต่ไม่สามารถท�ำผลงานอะไรได้กใ็ ช่วา่
จะไม่มี
ลู่เยี่ยนใช้นิ้วชี้เคาะโต๊ะ ลองร่างภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในหัว
อวิ๋นหยางโหวรักบุตรสาวมาก ยอมใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับหลู่ซือ
'สนั บ สนุ น ' หลี่ ตี้ จากนั้ น อวิ๋ น หยางโหวถู ก ค้ น จวนยึ ด ทรั พ ย์ หลู ่ ซื อ
เห็นท่าไม่ดีจึงลาออกจากราชการ เสิ่นหร่านถูกหลี่ตี้ข่มขู่ จึงไม่กล้าไป
ขอหย่ายังที่ว่าการ...
V
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ถึงแม้ลเู่ ยีย่ นจะไม่อยากคิดเช่นนี้ แต่ในตอนนีม้ ีเพียงผลลัพธ์เช่นนี้
จึงจะอธิบายเรื่องทั้งหมดได้
ลู่เยี่ยนฉีกเปิดจดหมายฉบับสุดท้าย หัวคิ้วขมวดปม
หลี่ตี้ก่อนจะแต่งงานกับเสิ่นหร่านยังเคยแต่งภรรยาแล้วหรือ
ถึงแม้เขาจะเคยคิดว่าคุณหนูใหญ่สกุลเสิน่ อยูใ่ นจวนสกุลหลีค่ งมีชวี ติ
ไม่สู้ดีนัก แต่กลับไม่เคยคิดว่าสกุลหลี่จะท�ำถึงขั้นนี้ได้
ในตอนนี้เองหัวใจของลู่เยี่ยนก็เจ็บยิ่งขึ้น จึงขย�ำจดหมายในมือ
หยางจงพูดอย่างเป็นห่วง "โรคเจ็บหัวใจของซื่อจื่อก�ำเริบอีกแล้ว
หรือขอรับ ต้องตามท่านหมอมาหรือไม่"
ลู่เยี่ยนยกมือขึ้น "เตรียมรถม้าให้ข้า"
หมออยู่ที่ใด เขารู้กระจ่างดีที่สุด
รถม้าเคลื่อนไปบนทางขรุขระไม่เรียบ โคลงเคลงเล็กน้อย หัวใจ
ของลู่เยี่ยนเจ็บมากขึ้น ตรงหน้าผากมีเหงื่อผุดออกมาบ้างแล้ว...
จะว่าไปโรคเจ็บหัวใจของเขาเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใดกันหนอ
ค�ำนวณดูแล้ว เริ่มจากวันที่จวนอวิ๋นหยางโหวถูกค้นจวนยึดทรัพย์
ไม่ใช่หรือ
ตอนที่เจ็บรุนแรงแม้จะยืนก็ยังยืนไม่อยู่ อย่างเบาก็คือเจ็บแปลบๆ
อยูต่ ลอด เขายังเคยหาหมอ เขียนใบสัง่ ยาระงับความเจ็บปวดหลายเทียบ
ตอนนี้คิดดูแล้วล้วนเป็นการดื่มเสียเปล่าจริงๆ
ลูเ่ ยีย่ นหัวเราะเย็นชา ทีแ่ ท้ความเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจทีบ่ ตุ รสาวสกุลเสิน่ อย่าง
นางได้รับ เขาเองก็พลอยได้รับตามไปด้วยนี่เอง
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ณ คฤหาสน์เฉิงย่วน
เสิ่นเจินพอร้องไห้ก็หยุดไม่ได้ นางเอาผ้าห่มคลุมหน้า สะอื้นไห้อยู่
เป็นนาน ตอนที่นางค่อยๆ สงบลงก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากข้างนอก
ก๊อกๆๆ
เสิ่นเจินช่วงไหล่แข็งเกร็ง ใบหน้าเล็กยื่นออกมาจากใต้ผ้าห่ม
ในเวลานี้ คนที่เคาะประตูจะเป็นใครได้
หากเป็ น โม่ เ ยวี่ ย หรื อ ถั ง เยวี่ ย ย่ อ มต้ อ งเอ่ ย ปากเรี ย ก 'คุ ณ หนู
คุณหนูเสิ่น' หากเป็นคนผู้นั้นก็คงเดินเข้ามาแล้ว
เสิ่นเจินนั่งตัวตรง ใช้หลังมือเช็ดน�้ำตา จ้องไปที่ประตูอย่างสงสัย
เสียงเหล็กกระทบของห่วงประตูดังขึ้นอีกพักหนึ่ง ดูร้อนรนขึ้นทุกที
แสงจันทร์ส่องสว่าง เสิ่นเจินมองดูเงาร่างสูงโปร่งตรงประตู รู้สึก
หวาดกลัวขึ้นมาเล็กน้อย ประตูไม่ได้ลงกลอน หากผู้มาเยือนไม่ได้มาดี
ต่อให้นางหลบเข้าไปในตู้ก็ไร้ประโยชน์
หลังจากครุน่ คิดครูห่ นึง่ แล้วนางก็พดู ขึน้ ทันที "ถังเยวีย่ !" น่าเสียดาย
ใครบางคนตอนทีก่ ำ� ลังจะเข้าประตูมาก็ไล่ถงั เยวีย่ กับโม่เยวีย่ ออกไปแล้ว
ในตอนนี้ เ องคนข้ า งนอกก็ ใ ช้ นิ้ ว ชี้ ผ ลั ก เปิ ด ประตู เ สี ย งดั ง แอด
แต่ตัวคนกลับไม่ได้เดินเข้ามา
เสิ่นเจินตกใจจนพลิกเปิดผ้าห่ม กระโดดลงพื้นและหยิบแจกัน
ดอกไม้ด้านข้างขึ้นมา
ตอนนีเ้ ป็นปลายเดือนสาม บนพืน้ ยังเย็นอยู่ ลูเ่ ยีย่ นพอเข้ามาในห้อง
สิ่งที่เห็นก็คือภาพเหตุการณ์นี้ นางยืนเท้าเปล่า ในมือถือแจกันดอกไม้
กระเบื้องเคลือบใบใหญ่ใบหนึ่ง สีหน้าค่อนข้างซีดขาว
X
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ในตอนที่สี่ตาประสานกันนางก็คลายมือ แจกันดอกไม้ตกลงพื้น
แตกดังเพล้ง
ลู่เยี่ยนขมวดหัวคิ้ว เดินก้าวยาวเข้ามาโอบเอวอุ้มนางขึ้นมา
มื อ ของเขาตี ไ ปที่ ก ้ น ของนางที ห นึ่ ง แขนสองข้ า งของเสิ่ น เจิ น
คล้องอยู่ที่คอของเขา
"ลงพื้นไม่รู้จักสวมรองเท้าหรือ" ลู่เยี่ยนพูดเสียงเข้ม
"ใต้เท้าจงใจใช่หรือไม่ หือ?" เสิน่ เจินเพิง่ ร้องไห้ไป เสียงพูดปนร้องไห้
ยังไม่จางหาย
ลู่เยี่ยนยืดตัวตรง จ้องตรงไปยังคนตัวเล็กที่ห้อยอยู่บนตัวของเขา
ริมฝีปากบางเม้มเล็กน้อย
ถูกเขาอุ้มไว้เช่นนี้ เสิ่นเจินรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนัก นางขยับตัว
จะลงพื้น แต่กลับถูกคนผู้นี้วางตัวลงบนโต๊ะ
บนโต๊ะ ท่านี้อีกแล้ว...
เสิ่นเจินกัดริมฝีปากล่าง หันหน้าไปทางอื่น นิ้วเท้าทั้งสิบที่งาม
เหมือนกลีบดอกไม้งอเข้าหากัน
ลูเ่ ยีย่ นสองมือยึดขอบโต๊ะ โน้มตัวลงมา มองดูลำ� คอระหงขาวเนียน
ของนางแล้วพูดว่า "หันหน้ามา ให้ข้าดูหน้าเจ้าหน่อย"
เสิ่นเจินไม่ยอม ลู่เยี่ยนจึงใช้มือจับปลายคางนางให้หันกลับมา
เขาหยิ บ แท่ น ตะเกี ย งบนโต๊ ะ มาจุ ด ไฟสว่ า ง จากนั้ น ยกไปที่
ข้างใบหน้าของหญิงสาว
"ร้องไห้หรือ" ลู่เยี่ยนพูดเสียงเบา
สี่ตาประสานกัน เสิ่นเจินอาศัยแสงเทียนมองไปที่ดวงตาของเขา
Y
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รู ป โฉมของลู ่ เ ยี่ ย นเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น หน้ า ตาที่ ห ญิ ง สาวบนโลกนี้
ชอบที่สุด มุมปากที่ได้รูปฉายความร้ายกาจเอาไว้ สองตาที่เย็นชาลึกล�้ำ
แฝงความอ่อนโยนที่ยากจะสังเกตได้เอาไว้
มองไปมองมา หัวใจของเสิ่นเจินก็เต้นผิดไปหนึ่งจังหวะ
ความคิดของสตรีก็เหมือนเปลวไฟ พอจุดขึ้นสามารถลามทุ่งไปได้
"เจ้ามองข้าเช่นนี้ด้วยเหตุใด" ลู่เยี่ยนหัวเราะเบาๆ
สายตาของนางเต็ม ไปด้วยความว้าวุ่น มองไปทางอื่นราวกับ
กลัวว่าจะถูกคนมองทะลุปรุโปร่ง
ลู่เยี่ยนกอดตัวนางไว้ จุมพิตดวงตาของนางอย่างอ่อนโยน "ร้องไห้
จนตาบวมแล้ว"
เสิ่นเจินตัวแข็งเกร็ง นิ้วเท้าที่เดิมทีงอเข้าหากันดูเหมือนจะเริ่ม
คลายตัวออกแล้ว
ไม่รเู้ พราะเหตุใด วันนีน้ างได้กลิน่ จันทน์หอมนีจ้ ากตัวเขาแล้วในใจ
รู้สึกปวดขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ พอปวดมากขึ้น ขอบตาก็แดงขึ้นอีก
ทรวงอกของลู่เยี่ยนเจ็บแปลบๆ
นี่จะร้องทั้งคืนหรือ จะทรมานข้าทั้งคืนหรือไร
ลู่เยี่ยนยืดตัวขึ้น ขมวดหัวคิ้วมองนางพลางเอ่ยด้วยน�้ำเสียงเย็นชา
"เสิ่นเจิน เก่งแล้วสินะ กลางดึกอย่างนี้ ไม่มีใครสักคนก็ร้องไห้จนเป็น
เช่นนี้ได้"
ถูกเขาต�ำหนิเช่นนี้ เสิน่ เจินกลับรูส้ กึ สบายตัวขึน้ มาทันใด ในดวงตา
ฉายความสบายใจออกมาบ้าง
นางยกสองมือเล็กขาวขึ้นมาจับคอเสื้อของเขาแล้วพูดว่า "ใต้เท้า
Z
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ท่านดุข้าอีกสักหน่อยเถอะ ท่านดุข้าอีกหน่อยข้าก็ดีขึ้นแล้ว"
สิ้นเสียงพูด สีหน้าของชายหนุ่มก็เปลี่ยนไปทันที คิ้วเหมือนขมวด
แต่ก็เหมือนเลิกขึ้น แววตาเหมือนตกใจแต่ก็เหมือนโมโห
ผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงพูดว่า "เอาจริงหรือ"
เสิ่นเจินพยักหน้า "เอาจริง"
ลูเ่ ยีย่ นยิม้ กว้าง ฝ่ามือใหญ่คนู่ นั้ จับเอวของนาง งับไปทีต่ งิ่ หูของนาง
"เสิ่นเจิน เจ้ายังมีความชอบประหลาดอย่างนี้ด้วยหรือ..."
ฝ่ามือของชายหนุ่มร้อนขึ้นทุกที สองมือดึงตัวนางขึ้น อุ้มกลับไป
บนเตียง เขาออกแรงกดนิ้วเรียวของนางไว้ สิบนิ้วประสานกัน...
จนกระทั่งครึ่งคืนหลัง เสิ่นเจินทนฟังต่อไปไม่ได้จึงเอามือปิดหู
ของตนเอง
ใครอยากจะฟังท่านพูดเช่นนี้กัน!
เช้าวันต่อมา ลู่เยี่ยนตื่นมา ในอ้อมกอดคือเสิ่นเจินที่นอนหลับ
อย่างสบายใจ
เขาใช้นิ้วชี้คลึงหว่างคิ้ว ถอนหายใจทีหนึ่ง เมื่อคืนทรมานอย่างนั้น
เขากลับลืมถามไปว่าเหตุใดนางจึงร้องไห้
แต่ไม่ถาม เขาก็พอเดาได้เจ็ดแปดส่วน คงไม่พ้นเรื่องคนไม่กี่คน
เหล่านั้น
คงจะคิดถึงท่านพ่อท่านแม่ของนาง หรือไม่กค็ ดิ ถึงพีส่ าวทัง้ สองคน
ของนาง ไม่อย่างนั้นก็คงจะคิดถึงเสิ่นหงที่อยู่หยางโจว
ลู่เยี่ยนนึกได้ว่าวันนี้ยังมีการประชุมเช้า จึงลุกจากเตียงก่อนนาง
AA
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และเดินเข้าไปในห้องอาบน�้ำ
พอข้างกายว่างเปล่า เสิ่นเจินก็ลืมตาขึ้นเช่นกัน เศษแจกันดอกไม้
บนพื้นถูกเก็บกวาดจนสะอาดแล้ว
ผ่านไปครูห่ นึง่ ลูเ่ ยีย่ นก็เดินเข้ามาและพูดเสียงเรียบว่า "ตืน่ แล้วหรือ"
นางลุกนัง่ มองเห็นเขาทีม่ ที า่ ทางสดชืน่ สดใส เหมือนนึกอะไรขึน้ ได้
จึงหลับตาลงอย่างเสียใจ
ลู่เยี่ยนไม่ได้ให้โอกาสนางได้คิดทบทวน ยื่นมือมาลูบผมของนาง
"มาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ข้า วันนี้มีประชุมเช้า"
พอได้ยินค�ำว่า 'ประชุมเช้า' เสิ่นเจินจะกล้าชักช้าได้อย่างไร
นางพลิกเปิดผ้าห่มลงจากเตียง หยิบชุดขุนนางทีอ่ ยูด่ า้ นข้างขึน้ มา
ช่วยเปลี่ยนให้เขา ตอนที่กลัดแถบคาดเอว มือของนางก็ชะงักไป ถาม
เสียงเบาว่า "บาดแผลที่แผ่นหลังของใต้เท้ายังเจ็บอยู่หรือไม่"
ลู่เยี่ยนแค่นเสียงหัวเราะเย็นชาออกทางจมูก ในที่สุดก็คิดถึงข้า
ขึ้นมาได้แล้วหรือ
เหตุใดเล่า ในวันฝนตกเช่นเดียวกัน บาดแผลเก่าของอวิน๋ หยางโหว
ยังเจ็บได้ บาดแผลใหม่ของข้าจะเจ็บไม่ได้หรือไร
ลู่เยี่ยนสีหน้าเรียบเฉยดังเดิม พูดเสียงเรียบว่า "เจ้าไม่พูดถึงข้าก็
เกือบลืมไปแล้ว"
"ลืมอะไรหรือ" เสิ่นเจินเงยหน้าขึ้นมองเขา
"วันนี้ยังไม่ได้ทายา"
เสิ่นเจินพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่า "ทายาตอนนี้ยังทันหรือไม่"
"เช่นนั้นเจ้าท�ำเร็วหน่อยได้หรือไม่เล่า" ลู่เยี่ยนถาม
AB
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เสิ่นเจินพยักหน้า หมุนตัวไปหยิบขวดยาออกมาจากในลิ้นชัก
เปิดเสื้อของเขาออกอย่างระวัง พอมองไปก็ได้แต่ส่งเสียงสูดปากออกมา
อั น ที่ จ ริ ง บาดแผลหายดี พ อสมควรแล้ ว แต่ ต อนนี้ เป็น ช่ ว งที่
สร้างเนื้อใหม่ จึงดูแล้วรุนแรงกว่าช่วงหลายวันก่อนอยู่บ้าง...
นิ้วชี้เรียวขาวของเสิ่นเจินยื่นเข้าไปในขวดยา ควักตักยาขนาด
เท่าเม็ดถั่วเหลืองออกมาและทาเบาๆ ไปบนผิวบาดแผลของเขา
ลู่เยี่ยนสวมชุดขุนนางเสร็จแล้วหมุนตัวจะเดินจากไป เสิ่นเจิน
กลับคว้าแขนเสื้อของเขาเอาไว้เหมือนถูกผีผลัก
ลู่เยี่ยนชะงักฝีเท้าพร้อมหันมามองนาง "มีอะไรหรือ"
เสิ่นเจินใจเต้นแรงไม่หยุด นิ้วโป้งบดนิ้วชี้ พูดเสียงอ่อนหวาน
"ใต้เท้า วันนี้จะกลับมาอีกหรือไม่"
นางรู้ดีว่านางที่เป็นภรรยาลับไม่ควรจะถามเช่นนี้ ไม่ควรถาม...
ลู่เยี่ยนหมุนตัวกลับมา จ้องไปในดวงตาของนาง นี่เป็นครั้งแรก
ที่นางพูดค�ำเช่นนี้ออกมา
"เจ้ามีเรื่องอะไรหรือ" ลู่เยี่ยนพูดเสียงเข้ม
เสิน่ เจินถูกสายตาสืบค้นของเขาท�ำให้รอ้ นรนใจ ไม่ชา้ ก็พดู เหมือนกับ
ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ว่า "ถ้าใต้เท้างานยุง่ ก็อย่าลืมเอายาไปด้วย" พูดจบนางก็
ยัดขวดยาในมือใส่มือของเขา
ลู่เยี่ยนก้มลงมองขวดยาในมือแล้วมองนางอีกครั้ง
ยานี้ ไ ป๋ เ ต้ า เหนี ย นให้ เ ขาไว้ ห กขวดเต็ ม ๆ ต่ อ หน้ า นาง ที่ น าง
มีสองขวด ที่จวนเจิ้นกั๋วกงสองขวด ที่หยางจงสองขวด
เขาไม่ขาดยานี้ นางน่าจะจ�ำได้
AC
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ชายหนุม่ ลูบไล้ขวดยาแล้วพูดแฝงความหมายลึกซึง้ "ข้าจะกลับมา
ให้เร็วสักหน่อย"
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55
ในการประชุมเช้า รอบข้างเงียบสนิทไร้เสียง
สวีกงกง* ยื่นฎีกาฉบับหนึ่งขึ้นไป เวลาแค่เพียงไม่นานฮ่องเต้
เฉิงหยวนก็ยกมือขว้างฎีกานี้ลงบนพื้น
เสียงดังปึกนี้ท�ำให้รองเสนาบดีกรมอาญาที่คุกเข่าอยู่บนพื้นต้อง
หมอบลงเอาหน้าผากแตะพื้น
"เดิมทีเจ้าเป็นรองเสนาบดีกรมอาญาอยูแ่ ล้ว แต่กลับท�ำผิดกฎหมาย
เสียเอง รับสินบน หาประโยชน์ส่วนตัว" ฮ่องเต้เฉิงหยวนชะงักไปครู่หนึ่ง
จากนั้นพูดด้วยเสียงดุดัน "ใครท�ำให้เจ้ากล้าเช่นนี้!"
"ฝ่าบาทโปรดอภัยด้วย กระหม่อมสมควรตาย ความผิดไม่ควรให้อภัย
แต่วันนั้นกระหม่อมเพียงแค่ดื่มมากเกินไป ไม่ได้ตั้งใจจะรับเงินของ
สกุลหลี่! ฟ้าดินเป็นพยานได้พ่ะย่ะค่ะ!"
* กงกง เป็นค�ำเรียกขันที
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คนที่ตะโกนร้องแซ่จู ชื่อเม่า เดิมทีเป็นปี่ปู้หลางจงล�ำดับรองขั้นห้า
ดูแลจัดการเกี่ยวกับการเก็บภาษี งบประมาณ เงินรายเดือน บ�ำเหน็จ
รวมถึงเงินอุดหนุนทางทหารและอาวุธเป็นต้น สองปีมานี้ท�ำงานให้กับ
องค์ชายหกไว้ไม่น้อย
เหวินหยวนรองเสนาบดีกรมอาญาคนก่อนเพราะเลี้ยงภรรยาลับ
จนเกิดเป็นคดีอื้อฉาว ถูกลดต�ำแหน่งและให้ออกจากเมืองหลวงไป
องค์ชายหกจึงฉวยโอกาสสนับสนุนจูเม่าขึ้นมาในต�ำแหน่งรองเสนาบดี
กรมอาญา
ไหนเลยจะรู้ว่าจูเม่าผู้นี้ไม่ซื่อตรงไร้เล่ห์เหลี่ยมเหมือนรูปลักษณ์
ภายนอก เพิ่ ง ขึ้ น นั่ ง ต� ำ แหน่ ง เพี ย งไม่ กี่ วั น ก็ รั บ สิ น บนอย่างเปิด เผย
องค์ชายหกเพิ่งได้ยินข่าว ยังไม่ทันลงมือก็ถูกส�ำนักตรวจการจับได้
เสียก่อน
"เรื่องนี้เว่ยอ๋องมีความคิดเช่นใด" สายตาของฮ่องเต้เฉิงหยวน
เหล่มองไปทางองค์ชายหก
องค์ ช ายหกเอ่ ย ตอบ "จู เ ม่ า ละโมบรั บ สิ น บน ตั ว คนหลั ก ฐาน
พร้อม สมควรจะริบต�ำแหน่ง ค้นจวนยึดทรัพย์ ลงโทษอย่างหนัก ถลกหนัง
ออกมา เป็นการเตือนใจคนที่คิดจะท�ำผิด"
เพียงชั่วขณะ อุณหภูมิรอบข้างราวกับเข้าสู่ฤดูหนาวเดือนสิบสอง
จะเหลือความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ฤดูใบไม้ผลิอยู่ได้อย่างไร
ฮ่องเต้เฉิงหยวนรับค�ำสัน้ ๆ ว่า "อืม" ในดวงตามองความรูส้ กึ ไม่ออก
ก่อนจะหันไปพูดกับองค์รัชทายาท "รัชทายาท"
"กระหม่อมอยู่ที่นี่พ่ะย่ะค่ะ"
AF
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"คดีนี้ เจ้าสอบสวนเองเถอะ"
สิ้นเสียงพูด ทุกคนก็ลอบช�ำเลืองมององค์ชายหกที่ได้รับความ
โปรดปรานมาตลอดโดยไม่ได้นดั หมาย ไม่กล้าหายใจเสียงดังแม้แต่นอ้ ย
เมื่อครู่ฮ่องเต้ถามความเห็นขององค์ชายหกแล้วแท้ๆ แต่เพียง
พริบตากลับมอบคดีนี้ให้องค์รัชทายาทเป็นคนท�ำ นี่ไม่ต่างอะไรกับ
การตบหน้าองค์ชายหก
ทว่าวิธีการสร้างความสมดุลของฮ่องเต้เฉิงหยวนที่ผ่านมาล้วน
เดินในทางผู้เฒ่าหาปลาได้ประโยชน์* ขยับริมฝีปากก็สามารถกวนน�้ำ
ในราชส�ำนักให้ขุ่นได้แล้ว
ราชส�ำนักต้าจิ้น ตอนนี้เกินครึ่งล้วนกลายเป็นของในกระเป๋า**
ขององค์ชายหกแล้ว ใครจะคิดว่าในตอนทีท่ กุ คนคิดว่าองค์ชายหกช้าเร็ว
ต้องได้เป็นองค์รชั ทายาทคนถัดไปแน่นอน ฮ่องเต้กลับช่วยเชิญหมอเทวดา
ผู้หนึ่งมาที่ต�ำหนักบูรพา
อ�ำนาจขององค์รัชทายาทแม้จะด้อยกว่าองค์ชายหกอยู่บ้าง แต่ก็
เป็นตัวจริงแต่เดิม เมือ่ นัง่ มัน่ ในต�ำแหน่งรัชทายาท คนทีป่ กป้องเขาก็ใช่วา่
จะมีน้อย
การประชุมด�ำเนินต่อไป
ต้าจิ้นระยะนี้มีภัยพิบัติต่อเนื่อง ปีที่แล้วคลองเฉิงซีพังทลายท�ำให้
การขนส่งทางน�ำ้ ติดขัด สูญเงินเปล่าไปจ�ำนวนมาก ตามมาด้วยฉางผิงโหว
* มาจากส�ำนวน 'นกปากซ่อมกับหอยกาบยือ้ แย่งกัน ผูเ้ ฒ่าหาปลาได้ประโยชน์’ เป็นค�ำเปรียบเปรย หมายถึง
สองฝ่ายมัวแต่ตอ่ สูไ้ ม่ยอมลงให้กนั จนฝ่ายทีส่ ามฉกฉวยผลประโยชน์โดยไม่ตอ้ งลงแรง มีเรือ่ งเล่าว่าหอยกาบ
อ้าเปลือกออกผึ่งแดด นกปากซ่อมเข้ามาหวังจิกกินเป็นอาหาร หอยจึงงับเปลือกเข้ามาหนีบปากนกเอาไว้
ทั้งสองต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน ชาวประมงผ่านมาเห็นจึงจับไปเป็นอาหารทั้งคู่
** ของในกระเป๋า เป็นค�ำเปรียบเปรย หมายถึงสิ่งที่ได้มาโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมากมาย
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สู้ศึกจนตัวตายในสนามรบ ท�ำศึกแพ้ติดต่อกันสองครั้ง
ทุกคนต่างรู้ดี ต้าจิ้นหากยังสู้กับเกาโกวหลีและแคว้นเหลียงต่อไป
ท้องพระคลังหลวงคงจะสูญสิ้น ไม่เช่นนั้นฮ่องเต้เฉิงหยวนคงไม่สืบหา
การทุจริตทั้งวัน เห็นได้ชัดว่านี่ท�ำเพราะขาดเงินแล้ว
ยิ่งฟังสีหน้าของฮ่องเต้เฉิงหยวนก็ยิ่งเคร่งเครียด
ในตอนนี้เองทหารสายสืบผู้หนึ่งยกรายงานการศึกขึ้นเหนือหัว
เคาะเปิดประตูต�ำหนักใหญ่
ฮ่องเต้เฉิงหยวนมองดูเขา เดาว่าแนวหน้าคงจะส่งข่าวมา "รีบ
รายงานมา!"
ทุกคนหันมองไป เกรงว่าจะเป็นข่าวที่เหมือนกับหลายครั้งก่อน
ทหารสายสืบคุกเข่าลงบนพืน้ พูดทัง้ น�ำ้ ตาว่า "ทูลฝ่าบาท ชนะแล้ว
พ่ะย่ะค่ะ! ฉางผิงโหวซื่อจื่อต้อนแคว้นเหลียงและเกาโกวหลีถอยร่น
กลับเข้าเขตแดนตนเองได้ทดี่ า่ นจยาซู่ ยังตัดคอของแม่ทพั อูห่ ลิงลงมาได้
อีกด้วย ตอนนี้ก�ำลังรอบัญชากลับเมืองหลวงพ่ะย่ะค่ะ!"
พูดถึงตอนท้าย เสียงของเขาก็สูงขึ้นอย่างตื่นเต้น
ทหารสายสืบพูดจบ ทุกคนก็มีสีหน้าแตกต่างกันไป
บางคนมีสีหน้ายินดี แอบชื่นชมในใจว่า ซื่อจื่อสกุลซูผู้นี้เก่งมาก
เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถแก้แค้นแทนบิดาได้แล้ว วันหน้าต้องเป็น
เสาหลักของแผ่นดินแน่นอน
บางคนมีสหี น้าเคร่งขรึม อย่างเช่นองค์ชายหก สกุลซูกบั องค์รชั ทายาท
มีความสัมพันธ์กันไม่น้อย...
ตอนนี้ ซู เ หิ ง น� ำ ทหารมี ค วามชอบกลั บ มา ส� ำ หรั บ เขาแล้ ว ไม่ มี
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ประโยชน์อะไรแม้แต่น้อย
และมีบางคนมีสีหน้าเคร่งเครียดทันที อย่างเช่นลู่เยี่ยน ชั่วขณะที่
ได้ยินค�ำว่า 'ฉางผิงโหวซื่อจื่อ' และ 'กลับเมืองหลวง' นี้แล้ว...หนังตา
ข้างขวาของเขาก็เต้นกระตุกขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุ
หลังเลิกการประชุม ลูเ่ ยีย่ นกับสุยอวีเ้ ซวียนผิงโหวซือ่ จือ่ เดินเคียงกัน
ออกมาจากวังต้าหมิง เพิ่งเดินมาถึงข้างรถม้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าร้อนใจ
ดังมาจากข้างหลัง
"ใต้เท้าลู่"
ลู่เยี่ยนหันหน้ากลับไปตั้งใจมอง
ผู้มาคือหลี่ตี้นั่นเอง
หลี่ตี้เดินเข้าไปหาแล้วเอ่ย "ใต้เท้าลู่สะดวกพูดคุยสักครู่หรือไม่"
สุยอวี้ยิ้มแล้วตบไหล่ของลู่เยี่ยนหนึ่งที "ภรรยาข้าเมื่อวานป่วย
เพราะได้รับไอเย็น สือเยี่ยน ข้ากลับก่อนล่ะ"
ลู่เยี่ยนพยักหน้า จากนั้นหันหน้ามาพูดว่า "ใต้เท้าหลี่มาพบข้า
มีธุระอะไรหรือ"
"เมือ่ หลายวันก่อนภรรยาของข้าไปทีท่ วี่ า่ การนครหลวงมาใช่หรือไม่"
หลี่ตี้พูดหยั่งเชิง
พูดตามความจริง ทีเ่ สิน่ หร่านบอกว่าไปฟ้องหย่าทีท่ วี่ า่ การนครหลวง
หลี่ตี้ไม่เชื่อค�ำพูดนั้น เขารู้สึกว่า เสิ่นหร่านยังมีเรื่องปิดบังเขาอยู่
แต่การพูดหยั่งเชิงเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรต่อลู่เยี่ยนเลย
ลู่เยี่ยนย้อนถามว่า "เรื่องของหลี่ฮูหยิน ใต้เท้าหลี่ควรจะรู้กระจ่าง
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ที่สุดไม่ใช่หรือ"
พอได้ยินน�้ำเสียงนี้ หัวใจของหลี่ตี้ก็รู้สึกเคร่งเครียดตามไปด้วย
หรือเสิ่นหร่านไปที่ที่ว่าการนครหลวงมาจริงๆ!
ลู่เยี่ยนขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางกล่าว "ใต้เท้าหลี่ยังมีธุระอื่นหรือไม่"
น�้ำเสียงที่ดูหงุดหงิดของอีกฝ่ายตัดทอนเวลาในการครุ่นคิดของ
หลี่ตี้ลงมาก
หลี่ตี้ใช้นิ้วชี้คลึงหว่างคิ้ว ยิ้มอย่างจนใจแล้วพูดว่า "หลายวันก่อน
ข้ากับภรรยาทะเลาะกัน เกิดความเข้าใจผิดขึ้นเล็กน้อย คิดไม่ถึงว่า
นางจะโวยวายไปถึงที่ว่าการนครหลวง ท�ำให้เป็นเรื่องตลกขึ้นจริงๆ"
ดูสิ น�้ำเสียงเช่นนี้ของหลี่ตี้เหมือนสามีที่มีความรักอย่างเต็มเปี่ยม
ต่อฮูหยินของตนเอง บนใบหน้านั้น ความเท็จแม้เพียงน้อยนิดก็ยัง
มองไม่ออก
ลูเ่ ยีย่ นครุน่ คิดถึงค�ำพูดของหลีต่ ี้ ในใจเกิดความเข้าใจขึน้ สามส่วน
ค�ำพูดของหลี่ต้ีฟังคล้ายก�ำลังอธิบาย แต่แท้จริงแล้วเขาเองก็ยัง
ไม่รู้แน่ชัด เขาก�ำลังหยั่งเชิงอยู่
นีห่ มายความว่าหลีต่ ไี้ ม่รเู้ ลยว่าเสิน่ หร่านไปท�ำอะไรทีท่ วี่ า่ การนครหลวง
ความรู้สึกของลู่เยี่ยนบอกเขาว่าเสิ่นหร่านใช้เขาเป็นโล่ก�ำบัง
ลู่เยี่ยนสายตาเคร่งเครียดพูดต่อค�ำของเขาว่า "ที่ว่าการนครหลวง
รับหน้าที่รักษาความสงบและงานของทางการยี่สิบสองอ�ำเภอในฉางอัน
ไม่มีเวลามาจัดการ 'ความเข้าใจผิด' เหล่านี้ วันหน้ารบกวนให้หลี่ฮูหยิน
คิดให้ดีก่อนแล้วค่อยมาที่ที่ว่าการ"
ได้ยินค�ำพูดไม่เกรงใจเช่นนี้ ในใจหลี่ตี้ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจ
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นับตั้งแต่เขาได้เป็นรองเสนาบดีกรมโยธา จะเคยได้รับการปฏิบัติ
อย่างหมางเมินเช่นนี้ได้อย่างไร
ทว่าคนตรงหน้า เขาไม่อาจล่วงเกินได้ จ�ำต้องยิ้มแล้วพูดส�ำทับไป
หลายค�ำ
ลู่เยี่ยนขึ้นรถม้าด้วยลมหายใจหนักอึ้ง ในหัวเต็มไปด้วยชื่อของ
ซูเหิง...
หลังจากลูเ่ ยีย่ นจากไป เสิน่ เจินก็หน้าแดงเรือ่ นัง่ เหม่ออยูห่ น้ากระจก
เป็นเวลาเต็มหนึ่งชั่วยามไม่ขยับแม้แต่น้อย
ผ่านไปครู่ใหญ่นางจึงหยิบผลไม้เชื่อมชิ้นหนึ่งเข้าปาก ด้วยถูก
ความว้าวุ่นภายในใจรุมเร้าจึงชิมรสหวานอะไรไม่ได้เลย
ผ่านไปอีกครู่หนึ่งก็มองไปที่ประตู
ยามนี้ผลไม้เชื่อมหนึ่งถุงกินหมดแล้ว เสิ่นเจินเหลือบมองท้องฟ้า
อาทิ ต ย์ ส ดใสข้ า งนอกแล้ ว หมุ น ตั ว กลั บ ไปบนเตี ย ง คว้ า ผ้ า ห่ ม มา
หลับตาลงแล้วนอนหลับไป
อาจเพราะมีเรื่องให้คิดมากไป เสิ่นเจินจึงฝันถึงเรื่องมากมาย
นางในตอนนั้นอายุเพียงเก้าขวบ...
เสิ่นเจินเกิดมาก็ไม่ถูกกับพวกขนแมวขนสุนัข พอสัมผัสแล้วจะ
ไอจามไม่หยุด เป็นผื่นทั่วตัว ดังนั้นฮูหยินอวิ๋นหยางโหวจึงมีค�ำสั่งไว้ว่า
ภายในจวนห้ามเลี้ยงสัตว์เหล่านี้
ดังนั้นแมวของเสิ่นเจินก็ถูกบังคับให้เอาออกไป
ส่วนใหญ่ตอนอายุน้อย ความรู้สึกชอบที่มีต่อแมวสุนัขจะมากกว่า
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ตอนโตแล้วสักหน่อย เพราะเสิน่ เจินตัดใจไม่ลงจริงๆ จึงแอบออกจากจวน
ไปเอาแมวสองตัวนั้นกลับมา
หากนางจริงจังต่อสิ่งใดแล้ว ในดวงตาก็จะมีความดื้อรั้นมากขึ้น
หากไม่ใช่เพราะป่วยก็ยังคิดจะปิดบังทุกคนเลี้ยงพวกมันต่อไป
ฮูหยินท่านโหวฟังเสียงแหบแห้งของนาง มองดูผนื่ แดงทีข่ นึ้ เต็มคอ
ของนางก็โมโหมาก เอานางไปขังไว้ในศาลบรรพชน
หนึ่งวันหนึ่งคืนผ่านไป ฮูหยินท่านโหวยังไม่ใจอ่อน ท�ำให้เสิ่นเจิน
ล้มป่วย
เสิ่นเจินนอนอยู่ อวิ๋นหยางโหวพูดทอดถอนใจว่า "เรื่องเล็กน้อย
เท่านี้ เจ้าต้องลงโทษให้นางไปคุกเข่าในศาลบรรพชนเลยหรือ ลูกบ้านอืน่
เข้าศาลบรรพชนนั่นต้องท�ำผิดใหญ่โต เข้าไปคุกเข่าเพราะแมวเช่นนี้
พูดออกไปคงเป็นเรื่องแปลกใหม่มากเลยทีเดียว"
ฮูหยินท่านโหวนิ่งเงียบ
อวิ๋นหยางโหวพูดต่ออีกว่า "วันนี้ถ้านางไม่เห็นผู้ใหญ่อยู่ในสายตา
เจ้าจะลงโทษนางอย่างไรก็ได้ ข้าจะไม่พูดแทนนางเลย แต่ด้วยนิสัย
ของนาง..."
ฮูหยินท่านโหวตาแดง เอ่ยตัดบทค�ำพูดของเขา "นางแค่ดแู ล้วเชือ่ ฟัง
แท้จริงแล้วดื้อรั้นเหมือนท่านโหว ไม่ฉลาดเหมือนพี่สาวสองคนของนาง
แม้แต่นอ้ ย ข้าโกรธทีน่ างเลีย้ งแมวเหล่านีเ้ สียทีไ่ หน ทีข่ า้ โกรธคือนิสยั นาง
ทั้งที่รู้ว่าท�ำไม่ได้ แต่กลับจะท�ำ!"
"ไม่ชนก�ำแพงทิศใต้ไม่หันกลับ* ช้าเร็วต้องก่อเรื่องแน่นอน"
* ไม่ชนก�ำแพงทิศใต้ไม่หันกลับ เป็นส�ำนวน หมายถึงดื้อดึงไม่ฟังความคิดเห็นผู้อื่น

AL

ฟาต๋ า เตอะเล่ ย เซี่ ย น

เสิน่ เจินนอนราบอยูบ่ นเตียง สิน้ เสียงพูดนีก้ ร็ สู้ กึ ว่าทุกอย่างรอบข้าง
เหมือนกลายเป็นรางเลือนไม่ชัดเจน
นางมองไปทางแสงเทียน มองไปยังที่ไม่ไกลออกไป เหมือนเห็น
ท่านแม่ของนางเดินมาช้าๆ
ป้ า ยเหนื อ ประตู จ วนอวิ๋ น หยางโหวสั่ น คลอนแทบจะตกลงมา
กลายเป็นตัวอักษรว่าคฤหาสน์เฉิงย่วน
เสิ่นเจินตอนเก้าขวบก็เป็นเด็กหญิงที่สง่างามแล้ว
ฮูหยินท่านโหวตรงหน้าผากมีผมขาวหลายเส้น เดินมาทางนาง
พลางพูดเสียงอ่อนหวาน "เจินเอ๋อร์ บอกแม่มา ที่นี่คือที่ใด เหตุใด
เจ้าจึงมาอยู่ที่นี่"
เสิ่นเจินหลบสายตา เผยอปากแต่ไม่ได้ส่งเสียงออกมา
ทันใดนั้นเงาร่างของลู่เยี่ยนก็ปรากฏขึ้นตรงประตูในทันใด ฮูหยิน
ท่านโหวพูดอีกว่า "เจินเอ๋อร์ เขาเป็นใคร"
เสิ่นเจินส่ายหน้าท�ำอะไรไม่ถูก พูดว่า "ไม่รู้"
ข้างกายลูเ่ ยีย่ นปรากฏหญิงสาวท้องโตขึน้ ผูห้ นึง่ นางร้องไห้เค้นถาม
เขาว่า "นางเป็นใคร!"
ในตอนนี้เององค์หญิงใหญ่จิ้งอันก็เดินเข้ามาเช่นกัน พูดกับนาง
ทีละค�ำ "หญิงสาวที่สือเยี่ยนเลี้ยงไว้นอกจวนใช่เจ้าหรือไม่"
ทุกค�ำพูดล้วนเหมือนเสียงฟ้าผ่าอยู่ในหัวของนางดังครืนๆ
เสิ่นเจินลืมตาขึ้นก่อนจะลุกพรวดขึ้นนั่ง หอบลมหายใจเข้าปาก
หลายที
ยามนี้นางตื่นจากฝันแล้ว
AM
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ทีน่ คี่ อื คฤหาสน์เฉิงย่วน ในเรือนหลันเยวีย่ นอกจากนางแล้วไม่มใี คร
อื่นอยู่เลย
นางมองออกไปนอกหน้าต่าง ข้างนอกมืดครึม้ ฝนตกลงมาหนักมาก
ฝนที่สามารถท�ำให้นางตื่นได้
ลู่เยี่ยนเดินมาถึงหน้าประตู เก็บร่ม ช้อนตาขึ้นก็เห็นใบหน้าขาวซีด
ของเสิ่นเจิน สองตาที่แดงก�่ำ และท่าทางเหมือนหัวใจสลายนั้น
เขารีบเดินเข้าไป พูดอย่างตื่นตระหนกว่า "นี่เป็นอะไรไปหรือ"
เสิ่นเจินยังสั่นเทาไปทั้งตัว ตรงล�ำคอเหมือนมีหินก้อนหนึ่งติดอยู่
ท�ำให้นางพูดอะไรไม่ออก
ลู ่ เ ยี่ ย นไม่ เ คยเห็ น นางเป็ น เช่ น นี้ ม าก่ อ นจึ ง รี บ โอบตั ว นางไว้
ลูบแผ่นหลังของนางแล้วพูดว่า "เจ้าฝันร้ายใช่หรือไม่"
นางเหมือนสูญเสียแรงทั้งหมดไป
นี่ไม่ใช่ฝันร้าย แต่หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปทุกอย่างจะกลาย
เป็นฝันร้าย
ลู่เยี่ยนบีบฝ่ามือของนาง "มีข้าอยู่ เจ้าไม่ต้องกลัว"

AN
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56
เสิ่นเจินตื่นตระหนกท�ำอะไรไม่ถูกอยู่นานไม่หายเสียที ลู่เยี่ยน
ยื่นมือไปอุ้มนางมาไว้บนตักของตนเอง
"เสิ่นเจิน" เขาลูบแผ่นหลังของนางแล้วเอ่ย "เจ้าฝันเห็นอะไรหรือ"
แท้จริงแล้วตอนที่เขาเอ่ยปากถามประโยคนี้ เขากลัวมากว่านาง
จะฝันเช่นเดียวกับเขา
"ไม่ต้องกลัว ค่อยๆ พูด"
นางขอบตาแดงเรื่อ หายใจหอบใหญ่และเอ่ย "ข้าฝันเห็นท่านแม่"
"อืม จากนั้นเล่า" ลู่เยี่ยนพูดปลอบต่อไป
"นางอยู่ในห้องนี้"
ค�ำพูดนี้ออกมา ลู่เยี่ยนก็มองเสิ่นเจินด้วยสีหน้าซับซ้อน อยู่กับเขา
แล้วมีความกดดันมากเช่นนี้จริงหรือ
"ยังมีอะไรอีก"
AO
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เสิ่นเจินส่ายหน้า ค�ำพูดที่เหลือ นางพูดออกมาไม่ได้อีกแล้ว
"ไม่เคยได้ยินหรือ ความฝันมักจะตรงข้ามกับความจริง" ลู่เยี่ยน
พูดด้วยรอยยิ้ม
เสิ่นเจินช้อนตาขึ้นมองเขา
ลูเ่ ยีย่ นจับมือเล็กของนางแล้วพูดว่า "ข้าซือ้ ของว่างของร้านหลิวฟาง
มาให้เจ้า" พูดจบลู่เยี่ยนก็ยื่นมือไปหยิบกล่องของว่างบนม้านั่งกลมมา
เสิ่นเจินรับมาอย่างว่าง่าย
"ลุกขึ้นมากินเถอะ"
คืนนีน้ างมีเรือ่ งในใจมากมาย ลูเ่ ยีย่ นมองออก หากเพียงแค่ฝนั เห็น
มารดาคงไม่ตกใจจนมีสภาพเช่นนี้
บางทีเสิ่นเจินเองอาจจะไม่รู้ว่าเดิมทีนางมีความเคยชินในการ
นอนละเมอ ลู่เยี่ยนใช่ว่าจะไม่เคยได้ยินนางตะโกนเรียกคนยามค�่ำคืน
แต่ว่าเทียบกับในครั้งนี้ คิดว่าคงจะไม่เหมือนกัน
หลังจากล้างหน้าแล้ว ลูเ่ ยีย่ นก็กอดตัวนาง วางปลายคางไว้บนไหล่
ของนางและงับใบหูของนาง "มีเรื่องอะไรก็พูดกับข้า อย่าคิดส่งเดช
คนเดียว"
"ข้ารู้แล้ว" เสิ่นเจินพูด
ดวงตาของเสิ่ น เจิ น งดงามมาก ราวกั บ โปรยเกล็ ด ทองไปบน
ผิวทะเลสาบ ถึงแม้บางครั้งลู่เยี่ยนจะคิดในทางไม่ดีว่าเวลานางร้องไห้
ขึ้นมาท�ำให้คนสงสารได้มากกว่า แต่หากร้องไห้ขึ้นมาจริงๆ เขากลับ
ท�ำใจไม่ได้
ก่ อ นจะดั บ ไฟ ลู ่ เ ยี่ ย นบี บ ปลายจมู ก ของนางที ห นึ่ ง ไม่ เ บาไป
AP
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ไม่แรงไป เหมือนเป็นการถามอย่างอ่อนโยน
เสิ่นเจินไม่ได้หลบเลี่ยง ปล่อยให้เขาท�ำตามใจ
เขาหยุดมือ นางก้มหน้าจัดผ้าห่มของพวกเขาสองคน
นางไม่อยากพูด เขาก็ไม่ได้บังคับนาง อย่างไรเสียมีเรื่องมากมาย
ระหว่างพวกเขา เวลาไม่ถกู ต้อง หากพูดออกมาจะท�ำให้เรือ่ งราวซับซ้อน
ยิ่งขึ้น...
ภายในห้องมืดสนิท เสิน่ เจินพลิกตัวไปมา ลูเ่ ยีย่ นเอามือโอบตัวนาง
เอาไว้ พูดอย่างจนใจว่า "นอนเถอะ"
ผ่านไปพักใหญ่ รอจนลมหายใจของนางสม�่ำเสมอแล้วเขาจึง
ถอนหายใจเฮือกหนึ่งและพึมพ�ำว่า "รออีกนิดนะ..."
ท้องฟ้ามืดมิด ค�่ำคืนยาวนาน
ในคืนนั้นลู่เยี่ยนก็ฝันเช่นกัน...
รอบข้างมีเสียงจักจั่นในฤดูร้อน มองไปตามช่องว่างระหว่างกิ่งไม้
เขามองเห็นเสิ่นเจินยืนอยู่ในป่าทึบกับชายหนุ่มชุดขาวผู้หนึ่ง
คนผู้นั้นสูงกว่านางมาก และไม่รู้ว่าก้มหน้าพูดอะไรท�ำให้นาง
มีใบหน้ายิ้มสดใสออกมา
ภาพทั้ ง หมดตรงหน้ า เลื อ นรางแต่ ชั ด เจน เขาก� ำ สองมื อ แน่ น
ก้าวเดินอย่างยากล�ำบาก
ไม่ช้า เขาเห็นมือของชายหนุ่มผู้นั้นแตะลงบนใบหูของนาง...
ลู ่ เ ยี่ ย นลืม ตาขึ้นทันที หันหน้าไป ย้อ นคิดถึงภาพในความฝัน
อย่างไม่อยากจะเชื่อแล้วมองไปที่ใบหูของนางแวบหนึ่ง
"เหอะ" เขาหัวเราะใส่คานห้อง ความฝันของนางต่อให้น่าตกใจ
AQ
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เพียงใดล้วนเป็นเรือ่ งไม่จริง แต่ในความฝันของเขาทัง้ หมดเป็นความจริง
ท้องฟ้ายังไม่สว่างลู่เยี่ยนก็ลุกขึ้นมาแล้ว
หยางจงโค้ ง ตั ว เอ่ ย "ซื่ อ จื่ อ สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า เยี่ ย มอวิ๋ น หยางโหว
มาถึงแล้วขอรับ"
ลู่เยี่ยนเลิกคิ้ว "รัชทายาทท�ำอะไรล้วนท�ำได้เร็วมากจริงๆ"
ข่าวเช่นนี้ย่อมไปถึงจวนสกุลหลี่
เดิมทีท้องฟ้ายังปลอดโปร่งอยู่ จู่ๆ กลับมีฝนตกอย่างหนักขึ้นมา
ทันใด ฝนเม็ดโตตกลงบนหลังคาเรือน ฟังแล้วให้ความรู้สึกว่างเปล่า
และเศร้าสลด
"หร่านราน อีกครู่ได้พบท่านพ่อตา รู้ว่าควรจะพูดอะไรสินะ"
เสิ่นหร่านเม้มริมฝีปาก ไม่อยากจะเสแสร้งแกล้งท�ำอะไรกับเขา
รถม้าเคลื่อนไปดังเอียดอาด หลี่ตี้นั่งอยู่กับเสิ่นหร่าน มองดูใบหน้า
ด้านข้างของนาง ทันใดนั้นก็พูดท�ำลายความเงียบขึ้นมา
"สกุลเสิ่นคงไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่รัชทายาทผู้เดียวกระมัง"
เสิน่ หร่านสบสายตากับเขา "ใต้เท้าหลี่ ตอนนีก้ ล้าพูดขึน้ ทุกทีแล้วนะ"
หลี่ตี้หัวเราะออกมา
รถม้าเลีย้ วผ่านถนนทีม่ คี นเบียดเสียด เคลือ่ นผ่านถนนจูเชวีย่ ค่อยๆ
เคลื่อนไปทางคุกศาลต้าหลี่
หน้าประตูมีผู้คุมยืนอยู่สองคน
เสิ่นหร่านยกชายกระโปรงลงจากรถอย่างช้าๆ หลังจากลงถึงพื้น
ก็ถอดหมวกม่านแพรออก
AR
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ผู้คุมหยิบพู่กันขึ้นมาเตรียมเขียนบันทึกและเอ่ยถามว่า "ผู้ที่มา
คือใคร"
"บุตรสาวเสิ่นเหวินฉี เสิ่นหร่าน"
"บุตรเขยเสิ่นเหวินฉี หลี่ตี้"
เพิ่งสิ้นเสียงพูด เสิ่นหร่านก็เหล่มองเขาแวบหนึ่ง รู้สึกเพียงว่า
เหตุการณ์นี้ช่างน่าเยาะหยันเหลือเกิน
ผู้คุมน�ำทาง พวกเขาค่อยๆ เดินเข้าไปข้างใน
ศาลต้าหลี่มีการแบ่งการควบคุมนักโทษ คนที่มียศและต�ำแหน่ง
สูงกว่าขั้นเจ็ดอย่างอวิ๋นหยางโหวล้วนต้องคุมขังเดี่ยว
พวกเขามาหยุดยืนหน้าประตูไม้บานหนึ่ง ผู้คุมพูดว่า "ครั้งหนึ่ง
เข้าได้เพียงคนเดียว และมีเวลาเพียงหนึ่งเค่อ ใครจะเข้าก่อน"
หลี่ตี้ขมวดหัวคิ้ว หยิบถุงเงินออกมาจากอกเสื้อยัดใส่มือของผู้คุม
"ข้าจะเข้าไปพร้อมนาง"
ผู้คุมปัดกลับไป ถุงเงินตกลงพื้นเสียงดังตุ้บ
ในตอนนี้เองโจวซู่อันเดินออกมาจากห้องขังอีกห้องหนึ่งพอดีจึง
เดินมาหาอย่างเป็นธรรมชาติ ก่อนที่จะยืนตัวตรงด้วยท่าทางสง่างามยิ่ง
เหมือนที่พูดว่า 'ต�ำแหน่งใหญ่กว่าหนึ่งขั้นกดคนตายได้' พบกับ
ขุ น นางอย่ า งโจวซู ่ อั น ที่ ใ นมื อ กุ ม อ� ำ นาจแท้ จ ริ ง ซึ่ ง ฮ่ อ งเต้ เ ป็ น ผู ้ ม อบ
ต�ำแหน่งให้โดยตรง เขาหลี่ตี้จะใช้ต�ำแหน่งวางอ�ำนาจที่นี่ไม่ได้จริงๆ
"ใต้เท้าโจว" หลี่ตี้ประสานมือพูด
โจวซู่อันก้มลงเก็บถุงเงินขึ้นมาวางลงบนมือของหลี่ตี้ และไม่ได้
พูดประชดเขา แต่พูดตามตรงว่า "รองเสนาบดีหลี่ นี่เป็นพระบัญชา
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ของฝ่าบาท"
เสิน่ หร่านหันหน้าไปเอ่ย "ใต้เท้าโจว เช่นนัน้ ข้าเข้าไปก่อนได้หรือไม่"
โจวซู่อันพยักหน้า หมุนตัวหยิบกุญแจไปไขเปิดกลอนด้วยตนเอง
ภายในห้องขังทีพ่ เิ ศษนีม้ อี วิน๋ หยางโหวเพียงผูเ้ ดียว เขานัง่ อยูบ่ นเตียง
ผมขาวบนหัวยุง่ เหยิงเล็กน้อย แม้จะดูยำ�่ แย่ แต่ยากจะปกปิดความอ่อนโยน
สง่างามบนตัวของเขาได้
"ท่านพ่อ" เสิ่นหร่านเดินเข้าไปหา ดวงตาแดงขึ้นมาทันที "สุขภาพ
ท่านดีอยู่หรือไม่"
พูดตามจริงแล้ว สภาพในนี้ดีกว่าที่นางคาดไว้มากอย่างเห็นได้ชัด
หลังสบตากันอยูน่ าน นิว้ มือของอวิน๋ หยางโหวขยับเล็กน้อย พูดด้วย
เสียงแหบแห้ง "หร่านราน"
เขาอยู่ในคุก บุตรชายหญิงของเขาอยู่นอกคุก ความเป็นห่วงและ
คิดถึงในใจเพิม่ มากขึ้นทุกวัน แต่พอได้พบหน้าจริงๆ เขากลับไม่อยากให้
ลูกของตนเองได้เห็นเขาในสภาพเช่นนี้
อวิ๋นหยางโหวยกมือขึ้นรวบผมของตนเอง ก่อนจะชี้นิ้วไปทาง
ขวดยาบนโต๊ะให้นางดูแล้วพูดกับเสิน่ หร่านว่า "ช่วงก่อนมีคนส่งท่านหมอ
เข้ามาที่นี่"
เสิ่นหร่านตกใจอย่างมาก
ช่วงก่อนฮ่องเต้ยังไม่อนุญาตให้มีคนมาเยี่ยมคุก การเข้ามาเยี่ยม
โดยพลการหรือส่งท่านหมอเข้ามาในคุกย่อมไม่ใช่ความผิดเล็กๆ เลย
อวิ๋นหยางโหวเห็นนางตะลึงไป ในใจรู้สึกเคร่งเครียด จึงเอ่ยปาก
อย่างยากล�ำบากว่า "เจินเอ๋อร์ล่ะ นางอยู่ที่ใด"
AT
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"นางสบายดี ท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าค่ะ" เสิ่นหร่านสะกดกลั้น
น�้ำตาที่ถาโถมอยู่ในทรวงอก พูดเสียงอ่อนโยนว่า "อาการป่วยของ
รัชทายาทดีขึ้นแล้ว ท่านพ่อ ทุกอย่างต้องผ่านพ้นไปได้"
สี่ตาประสานกัน อวิ๋นหยางโหวริมฝีปากล่างสั่นเทา "ล้วนเป็น
ความผิดของพ่อเอง"
เวลากระชั้น เสิ่นหร่านจึงเอ่ยถามทันทีว่า "ภาพร่างแบบคลอง
ฉบับแรกของท่านอยู่ที่ใด"
"หร่านราน พรุ่งนี้รัชทายาทจะมา เรื่องเหล่านี้เจ้าไม่ต้องยุ่งหรอก"
อวิ๋นหยางโหวชะงักไปแล้วพูดอีกว่า "เจ้าใช้ชีวิตของเจ้าให้ดีเถอะ"
ผู้คุมพูดเตือนอยู่ด้านข้าง "หมดเวลาหนึ่งเค่อแล้ว"
เสิ่ น หร่ า นก� ำ หมั ด แน่ น ขยั บ ไปแนบข้ า งหู ข องบิ ด าแล้ ว พู ด ว่ า
"ค�ำพูดของหลี่ตี้ ท่านอย่าเชื่ออะไรเลย"
หลังเสิ่นหร่านออกมาแล้ว หลี่ตี้ก็เข้าไป
โจวซู่อันพลิกอ่านหลายคดีที่รอการพิจารณาของศาลต้าหลี่อยู่
ด้านข้าง เสิน่ หร่านก็เอ่ยปากพูดขึน้ ทันใด "ขอถามใต้เท้าโจว หลายวันก่อน
ท่านหมอเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร"
โจวซู่อันหลุบตาพลิกเปิดเอกสารหนึ่งหน้า "ข้าแซ่โจวเคยติดค้าง
น�้ำใจคนผู้หนึ่ง ต้องใช้คืน ดังนั้นจึงปล่อยคนเข้ามา" สามารถพูดถึง
การท�ำผิดด้วยเรือ่ งส่วนตัวออกมาตามตรงเช่นนีก้ ส็ ามารถคิดได้วา่ คนผูน้ ี้
มีความมั่นใจในตนเองมากเพียงใด
ทั้งราชส�ำนักต้าจิ้น คนที่สามารถท�ำให้โจวซู่อันติดค้างน�้ำใจได้
เสิ่นหร่านลองนับนิ้วดูก็สามารถนับไปถึงตัวลู่เยี่ยนได้แล้ว
AU
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"ขอบคุณใต้เท้าโจวที่บอก" เสิ่นหร่านพูด
รอบด้านจมอยู่ในความเงียบงัน
ไม่รู้เพราะเหตุใด เมื่อครู่ตอนที่อยู่ในนั้น เวลาหนึ่งเค่อสั้นมาก แต่
ตอนนี้อยู่ข้างนอก เวลาหนึ่งเค่อช่างยาวนานเหลือเกิน
เวลาค่อยๆ ผ่านไป โจวซู่อันปิดเอกสารในมือลงทันใดแล้วมองไป
ที่เสิ่นหร่าน "หลี่ฮูหยินก็ติดค้างน�้ำใจข้าครั้งหนึ่งไม่ใช่หรือ"
เสิ่นหร่านขมวดคิ้ว "เมื่อใด"
โจวซู่อันเดินช้าๆ มาข้างกายนาง แววตาค่อยๆ เคร่งขรึมพลางพูด
เสียงเข้มว่า "ร้านยา"
พอพูดถึงเรื่องนี้ เสิ่นหร่านก็รู้สึกจุกที่อก ดูท่าวันนั้นคนที่แจ้งฟ้อง
นางกับทางที่ว่าการนครหลวงเป็นเขาจริงดังคาด
อันที่จริงเสิ่นหร่านก็เข้าใจดี หากนางวางยาพิษฆ่าหลี่ตี้จริง ถึงแม้
จะปิดบังไปได้ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ก็ปิดบังไม่ได้ชั่วชีวิต หากองค์ชายหก
ตามสืบต่อ ช้าเร็วชีวิตนางคงต้องจบลง
นางถอยไปครึ่งก้าว พูดเสียงราบเรียบ "เรื่องในวันนั้นเป็นเพียง
ความเข้าใจผิด"
โจวซูอ่ นั ก็ไม่ได้เปิดโปงนาง พูดอย่างไม่รบี ไม่รอ้ นว่า "อย่างนัน้ หรือ"
หมดเวลาหนึ่งเค่อ หลี่ตี้ออกมาแล้ว เขากวาดตามอง เห็นโจวซู่อัน
ก�ำลังก้มลงมองเสิน่ หร่านพอดี เป็นชายเช่นเดียวกัน หลีต่ รี้ วู้ า่ ด้วยความงาม
เหมือนเช่นเสิ่นหร่านนี้ ต่อให้เป็นภรรยาของผู้อื่นแล้วก็ไม่ท�ำให้คน
ลดความสนใจลงได้แม้แต่น้อย
เขาเดินไปข้างกายเสิน่ หร่าน เอามือโอบเอวของนางเอาไว้ พูดเสียง
AV
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อ่อนโยนว่า "หร่านราน ไปได้แล้ว"
เสิน่ หร่านตัวแข็งเกร็ง ถลึงตาจ้องเขา แต่มอื ของหลีต่ กี้ ลับกุมแน่นขึน้
หลังจากทั้งสองเดินออกจากศาลต้าหลี่แล้ว โจวซู่อันก็พูดกับฉู่อี
ที่อยู่ข้างกายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น "หลักฐานการฉ้อโกงของจูเม่า
เตรียมพร้อมหรือยัง พรุ่งนี้รัชทายาทจะมาสอบสวนด้วยตนเอง"
"เรียนใต้เท้า เตรียมพร้อมแล้วขอรับ" ฉู่อีติดตามข้างกายโจวซู่อัน
มาหลายปีแล้ว เห็นใต้เท้าของตนเองเป็นฝ่ายเข้าไปพูดคุยกับผู้อื่นก่อน
น้อยมาก คิดถึงเหตุการณ์เมื่อครู่นี้แล้วรู้สึกค่อนข้างสงสัยจริงๆ จึงพูดว่า
"ใต้เท้ารู้จักฮูหยินรองเสนาบดีหลี่เป็นการส่วนตัวมาก่อนหรือขอรับ"
โจวซู่อันพยักหน้าอย่างเปิดเผย "แค่เคยพบไม่กี่ครั้ง"
ปีแรกทีพ่ บนาง บังเอิญเจอการแพร่ระบาดของโรคนอกเมืองฉางอัน
เขาเร่งเดินทางมาสอบในเมืองหลวง ระหว่างทางได้พบกับเสิ่นหร่าน
ที่ก�ำลังเดินทางเข้าเมือง
รถม้าที่ติดผ้าไหมดิ้นทองไว้รอบคันคันหนึ่งเคลื่อนผ่านหน้าเขาไป
แล้วค่อยๆ หยุดลง คนข้างในพลิกเปิดม่านแล้วเดินลงมา
'ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้น' นั่นเป็นเสียงที่มีความอ่อนโยนอย่างมาก
'คุณหนู โรคระบาดมาถึงฉางอันแล้วเจ้าค่ะ วันนีป้ ดิ ประตูกอ่ นเวลา
แล้ว ถ้าจะเข้าเมือง อย่างไรก็ต้องรอถึงพรุ่งนี้เจ้าค่ะ'
นางมองไปไกลแวบหนึ่ง 'เช่นนั้นรีบหาโรงเตี๊ยมสักแห่งพักเถอะ'
ผูต้ ดิ ตามทีเ่ สิน่ หร่านพามาด้วยมีไม่นอ้ ย กลุม่ คนจ�ำนวนมากเข้าพัก
ในโรงเตี๊ยมพร้อมกัน
ขอทานนอกเมืองมีไปทัว่ ผูม้ เี งินทองมากมายอย่างบุตรสาวสกุลเสิน่
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ไปที่ใดก็เป็นจุดสนใจได้จริงๆ
ผูต้ ดิ ตามของนางมีมาก พวกอันธพาลท้องทีเ่ หล่านัน้ ไม่กล้าเข้ามา
แย่งชิงอย่างเปิดเผย ดังนั้นพวกเขาจึงยุให้เด็กที่น่าสงสารซึ่งขาไม่ดี
หลายคนเข้าไปขอเงิน
'ผู้สูงศักดิ์ ผู้สูงศักดิ์ขอรับ ข้าไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้ว แทบจะ
เดินไม่ไหวแล้ว...' เด็กหนุ่มเสื้อผ้ารองเท้าไม่เรียบร้อย ใบหน้าเล็กตอบ
ดวงตาโตเหมือนกระพรวนทองแดง
'ข้าไม่ได้กนิ ไม่เป็นไร แต่ขา้ ยังมีนอ้ งสาวอีกหนึง่ คน นางเพิง่ สามขวบ
ผู้สูงศักดิ์ช่วยด้วย'
พอเห็นภาพนี้แล้วชิงลี่ก็รีบควักถุงเงินออกมาทันที รอเพียงให้
เสิ่นหร่านพูดอนุญาตเท่านั้น
ไหนเลยจะรู้ว่าเสิ่นหร่านท�ำเหมือนมองไม่เห็นและเดินอ้อมหนีไป
นางสวมกระโปรงยาวถึ ง พื้ น สี เ หลื อ งขนห่ า นลายดอกไห่ ถั ง
ช่วงบนสวมเสือ้ คลุมสีขาวดิน้ ทอง บนหัวปักปิน่ ทองฝังมุก บนข้อมือเนียน
สวมก�ำไลหยกสีเลือด ขับสีผิวให้ยิ่งดูขาวเนียน
บนใบหน้าฉายความหยิ่งทะนงและงดงาม เป็นท่าทีของหญิงสาว
ชั้นสูงที่มีอ�ำนาจจริงๆ
ใบหน้างดงามราวดอกไม้ หัวใจเย็นชา
โจวซู่อันมีรอยยิ้มเยาะหยันที่มุมปาก
เช้าวันต่อมา เสิ่นหร่านลงมาชั้นล่าง นางพูดเสียงเบาว่า 'พวกเรา
เข้าเมืองได้หรือยัง'
'ได้แล้วเจ้าค่ะ ยืน่ ทะเบียนเรือนไปแล้ว ทหารเฝ้าประตูพอได้ยนิ ว่า
AX
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พวกเราเป็นคนของจวนอวิน๋ หยางโหวก็พยักหน้าไม่ได้พดู อะไรอีกเจ้าค่ะ'
'เช่นนั้นก่อนพวกเราไป เอาของกินและผ้าไหมที่เหลือบนรถม้าไป
แบ่งให้เด็กเหล่านั้นเถอะ'
ชิงลีพ่ ดู อย่างสงสัยว่า 'ในเมือ่ คุณหนูอยากจะให้อาหารแก่เด็กเหล่านัน้
เหตุใดเมื่อวานจึงไม่ให้เล่าเจ้าคะ'
'ดั่ ง ค� ำ ที่ บ อกว่ า คนไม่ ก ลั ว ความจน แต่ ก ลั ว จะได้ รั บ การแบ่ ง
ไม่เท่าเทียม ถ้าเมื่อวานให้ไป วันนี้ไม่รู้ว่าจะมากันอีกกี่คน พวกเรา
อาจจะออกประตูใหญ่ของโรงเตี๊ยมไม่ได้ก็ได้'
ชิงลี่เข้าใจในทันที
'เอาล่ะ รีบไปกันเถอะ' เสิ่นหร่านกระตุกแขนเสื้อของชิงลี่
ได้ยินดังนั้นโจวซู่อันที่อยู่ในมุมมืดก็ยกมุมปากยิ้มอีกครั้ง ไม่รู้ว่า
หัวเราะนางหรือหัวเราะตนเองกันแน่
ทว่ารอจนเขาได้ยินชื่อของนางครั้งต่อมาจากปากของผู้เข้าสอบ
เหล่านั้น
'นี่ ได้ยินเรื่องนี้หรือยัง คุณหนูใหญ่จวนอวิ๋นหยางโหวกับหลี่ตี้...
หลีต่ ที้ ชี่ ว่ งก่อนหน้านีเ้ คยดืม่ สุรากับพวกเรา ทัง้ สองแลกเปลีย่ นเทียบชะตา
กันแล้ว'
ตอนนั้นนางกลายเป็นภรรยาผู้อื่นไปแล้ว
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57
วันที่สิบสองเดือนสี่ ดูแล้วเป็นวันที่ลมเย็นแดดงาม สวี่ฮองเฮา
จึ ง จั ด งานชมดอกไม้ ขึ้ น ที่ ห อจิ่ น หลั น ในต� ำ หนั ก ประจิ ม ดวงอาทิ ต ย์
ลอยสูงอยู่เหนือฟ้า แต่จู่ๆ กลับถูกเมฆด�ำบดบัง ลมวูบหนึ่งพัดผ่าน
นกน้อยบนกิ่งไม้พากันกระพือปีกพึ่บพั่บ
ขณะที่เหล่าสนมชายาก�ำลังท่องกลอนชมดอกจื่อเวย* แมวใน
อ้อมกอดของหลิ่วเจาอี๋** ไม่รู้เป็นอะไร จู่ๆ ก็กระโจนใส่ตัวไทเฮาราวกับ
คลุ้มคลั่ง
ไทเฮาอายุมากแล้วจะทนรับความตกใจเช่นนีไ้ ด้อย่างไร พอเจ้าแมว
กางกรงเล็บก็หงายหลังล้มลงพื้นไปทันที
ตามหลักแล้วหอจิน่ หลันในต�ำหนักประจิมไม่มกี อ้ นหินขรุขระเหล่านัน้
ต่อให้ไทเฮาล้มลงบนพื้น อย่างมากก็แค่ขาเท้ากระแทก เป็นแผลถลอก
* ดอกจื่อเวย หมายถึงดอกยี่เข่ง
** เจาอี๋ เป็นต�ำแหน่งสตรีฝ่ายในรองจากชั้นสนมเอก จัดเป็นขั้นสูงสุดของต�ำแหน่งนางสนมทั้งเก้า
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เล็กน้อย แต่เรื่องต่างๆ บนโลกนี้ใช่ว่าจะกะเกณฑ์ได้เสมอไป
ใครก็คาดไม่ถึงว่าตรงจุดที่ไทเฮาหงายหลังล้มลง บังเอิญมีหิน
ปลายแหลมอยูก่ อ้ นหนึง่ ส่วนหลังหัวของไทเฮาก็กระแทกลงบนหินนีพ้ อดี
แมวตัวนั้นพองขนตวัดกรงเล็บ ขณะที่เหล่าสนมชายาก�ำลังตกใจ
หลานสาวที่อยู่ข้างกายฮองเฮา คุณหนูเจ็ดสกุลสวี่...สวี่อี้ชิงตะโกน
เสียงดังขึ้นในทันที "อย่าขยับตัวของไทเฮา! อย่าขยับแม้แต่น้อย รีบตาม
หมอหลวงมา!"
จากนั้นนางก็เดินไปย่อตัวนั่งลงและใช้มือประคองหลังหัวของ
ไทเฮาเอาไว้
หมัวมัวสูงวัยทีอ่ ยูข่ า้ งกายไทเฮาพูดเสียงเบาว่า "บ่าวขอถามสักนิด
คุณหนูเจ็ดรู้วิชาแพทย์หรือ"
สวี่อี้ชิงพยักหน้า "พอรู้มาบ้าง"
สวี่ฮองเฮามองนางอย่างตื่นตระหนกแวบหนึ่ง "ชิงเอ๋อร์"
หากไทเฮาเป็นอะไรไป ฮ่องเต้ต้องทรงโกรธมากแน่นอน หากจะ
ลงโทษใครจริง หลิ่วเจาอี๋ผู้นั้นหนีไม่รอด สวี่อี้ชิงที่ยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้อง
ก็หนีไม่รอดเช่นกัน
สวีอ่ ชี้ งิ ส่งสายตาให้สวีฮ่ องเฮาแวบหนึง่ เป็นสัญญาณให้นางวางใจ
ผ่านไปครู่ใหญ่ หัวหน้าส�ำนักแพทย์หลวงน�ำหมอหลวงสองคน
รี บ รุ ด มา ก่ อ นจะยกตั ว ไทเฮาไปในต� ำ หนั ก อวี้ ซู ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ที่ สุ ด อย่ า ง
ระมัดระวัง
ตอนที่ ฮ ่ อ งเต้ เ ฉิ ง หยวนรุ ด มาถึ ง สี ห น้ า อึ ม ครึ ม ยิ่ ง กว่ า ท้ อ งฟ้ า
ข้างนอกเสียอีก เดินอย่างรีบร้อนหลายก้าวมาตรงหน้าไทเฮาแล้วเอ่ยปาก
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"ไทเฮาเป็นอย่างไรบ้าง"
หัวหน้าส�ำนักแพทย์หลวงกลืนน�้ำลายก่อนจะพูดว่า "ทูลฝ่าบาท
พระชนม์ชีพตอนนี้แม้จะรักษาไว้ได้ แต่ไทเฮาทรงอายุมากแล้ว ปกติ
ชนนิดชนหน่อยก็ยังทนไม่ไหว ยิ่งไม่ต้องพูดถึงวันนี้ที่..." ค�ำพูดที่เหลือ
หัวหน้าส�ำนักแพทย์หลวงไม่กล้าพูดต่อไปแล้ว
"พูดเฉพาะที่ส�ำคัญ" ฮ่องเต้เฉิงหยวนกล่าว
หัวหน้าหมอหลวงโน้มตัวพูดว่า "ที่ส�ำคัญคือคืนนี้จะทรงฟื้นขึ้นมา
ได้หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"
สวี่ฮองเฮารีบเอ่ยขึ้น "เรื่องวันนี้หม่อมฉันมีความผิดยากจะหนีได้
ขอฝ่าบาททรงลงพระอาญาด้วยเพคะ"
"โทษของเจ้าวันหน้าค่อยว่ากัน" ฮ่องเต้เฉิงหยวนสูดหายใจลึกหนึง่ ที
ชี้ไปข้างนอกแล้วพูดว่า "กักบริเวณหลิ่วเจาอี๋ไว้ในต�ำหนักหวาชิงก่อน
อดอาหารสามวัน หลังจากสามวันเราจะสอบสวนนางเอง ไม่ต้องคุกเข่า
อยู่ข้างนอกให้ขัดตา"
คนตาดีล้วนรู้ว่ายามนี้ฮ่องเต้โกรธมากแล้ว
สวี่ฮองเฮารีบส่งสายตาให้จวงหมัวมัว ให้นางไปแจ้งข้างนอก
ผ่านไปครูห่ นึง่ ฮ่องเต้เฉิงหยวนก็กระแอมกลัว้ คอและบอกให้ทกุ คน
ลุกขึ้น
ฮ่องเต้นั่งอยู่บนขอบเตียง มองไปโดยรอบ สายตาเลื่อนไปยัง
หญิงสาวผู้หนึ่งที่หน้าตาสดใสงดงามราวกับดอกบัวที่โผล่พ้นน�้ำ
"เจ้าคือชีเหนียงสกุลสวี่หรือ"
สวี่อี้ชิงย่อค�ำนับตอบรับ "เพคะ"
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"รู้วิชาแพทย์ด้วยหรือ"
"หม่อมฉันเคยเรียนจากท่านแม่มาบ้างตั้งแต่เด็กเพคะ"
ฮ่องเต้เฉิงหยวนเม้มปาก หรี่ตาลง ท่านแม่ของนาง? คนที่บุตรชาย
คนรองสกุลสวี่แต่งงานด้วยดูเหมือนจะเป็นบุตรสาวของหัวหน้าส�ำนัก
แพทย์หลวงคนก่อนกระมัง
พอคิดถึงตรงนีฮ้ อ่ งเต้เฉิงหยวนก็เหล่มองหัวหน้าส�ำนักแพทย์หลวง
แวบหนึ่ง
หัวหน้าส�ำนักแพทย์หลวงรีบพูดว่า "เมื่อครู่โชคดีที่คุณหนูสวี่ไม่ได้
ให้คนขยับพระวรกายของไทเฮา การจัดการแผลก็ทันเวลา ไม่เช่นนั้น
สถานการณ์เกรงว่าคงจะร้ายแรงกว่านี้พ่ะย่ะค่ะ"
ฮ่องเต้เฉิงหยวนส่งเสียง "อืม" หันไปมองไทเฮาที่ยังหมดสติอยู่
แล้วพูดกับขันทีว่า "ไปจวนเจิ้นกั๋วกง ตามองค์หญิงใหญ่มาที่นี่"
หลังจากองค์หญิงใหญ่จงิ้ อันได้รบั ข่าวก็รบี น�ำลูเ่ ยีย่ นเข้าวังมาทันที
พอเข้าประตูมาขอบตาก็แดงเรือ่ นางรูว้ า่ หากไม่ใช่เสด็จแม่อาการ
บาดเจ็บรุนแรง พี่ชายคงไม่รีบร้อนเรียกตัวนางมาเช่นนี้
ฮ่องเต้เฉิงหยวนมีความรักลึกซึง้ ต่อน้องสาวตนเองมาก พอเห็นนาง
มาแล้วเรื่องราวในอดีตนานหลายปีก็ทะลักขึ้นมาในใจ ในล�ำคอรู้สึก
แข็งเกร็งอยู่บ้าง เอ่ยพูดว่า "จิ้งอัน เสด็จแม่โปรดเจ้ามาตลอด คืนนี้
เจ้าก็เฝ้าอยู่ที่นี่เถอะ"
"เพคะ" องค์หญิงใหญ่จิ้งอันพูดเสียงสะอื้น
สวี่ฮองเฮาแตะข้อศอกของสวี่อี้ชิงเป็นสัญญาณให้นางมองลู่เยี่ยน
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แวบหนึ่ง
เป็นจริงดังคาด หญิงสาวมีสีหน้าเขินอายอย่างมาก
ฮ่องเต้เฉิงหยวนแตะไหล่ของลู่เยี่ยนแล้วพูดว่า "วันนี้ไม่ต้องมี
พิธีรีตอง ไปดูเสด็จยายของเจ้าสิ"
ดูทา่ ทีของฮ่องเต้เฉิงหยวนทีม่ ตี อ่ ลูเ่ ยีย่ นและองค์หญิงใหญ่จงิ้ อันแล้ว
สวี่ฮองเฮาก็จิกปลายนิ้ว ตนเองเสียสละไปกว่าครึ่งชีวิต แต่ถึงที่สุดแล้ว
ยังสู้น้องสาวของเขาที่แต่งออกไปไม่ได้เลย
ฮ่องเต้เฉิงหยวนหันหน้ามาทันใด มองไปทางข้างหลังสวี่ฮองเฮา
และพูดเสียงเบาว่า "ใครยืนอยู่ที่นั่น บนพื้นเหตุใดยังมีเลือดอีก"
ทุกคนหันมองไปตามสายตาของฮ่องเต้เฉิงหยวน
ในตอนนี้เองเมิ่งซู่ซีก็ยกชายกระโปรงเดินออกมา
"ทูลฝ่าบาท หม่อมฉันโง่ทึ่ม เมื่อครู่เพื่อจับแมวตัวนั้น ไม่ระวัง
จึงหกล้มเพคะ" ขณะที่พูด เมิ่งซู่ซีก็คว้าชายเสื้อที่มีเลือดออกเอาไว้
ฮ่องเต้เฉิงหยวนสบตานางครู่หนึ่ง จากนั้นจึงพูดกับรองหัวหน้า
ส�ำนักแพทย์หลวงว่า "ท�ำแผลให้นางสักหน่อย"
เมิ่งซู่ซีโน้มตัวพูดว่า "หม่อมฉันขอบพระทัยฝ่าบาทเพคะ"
อาจเป็ น เพราะเสี ย งคุ ้ น หู เ กิ น ไปท� ำ ให้ อ งค์ ห ญิ ง ใหญ่ จิ้ ง อั น
ต้องหันไปมองแวบหนึ่ง
การมองครั้งนี้ท�ำให้สายตาของนางชะงักงัน ที่แท้เป็นหลานสาว
ของเวินซื่อ เมิ่งซู่ซีนั่นเอง
หญิงสาวที่หลายวันก่อนเพิ่งจะมาพูดเรื่องแต่งงานกับบุตรชาย
ของนาง เพียงพริบตาก็กลายมาเป็นสตรีในวังแล้ว พูดไปแล้วก็ท�ำให้
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รู้สึกเสียดาย
องค์หญิงใหญ่มองแล้วก็คิดถึงข่าวลือที่ออกมาจากในวังช่วงก่อน
ตอนนี้ไทเฮายังไม่ฟื้น ไม่มีใครกล้าแสดงรอยยิ้ม แต่ว่าในใจนี้
กลับส่งเสียงหัวเราะเยาะหลายที
ตกกลางคืน สวี่ฮองเฮากลับไปต�ำหนักอันหวา
ขันทีพูดว่า "ฮองเฮา เว่ยอ๋องมาพ่ะย่ะค่ะ"
สวี่ฮองเฮาพยักหน้า พูดกับสวี่อี้ชิงว่า "วันนี้ออกจากวังไม่ได้แล้ว
เจ้าพักผ่อนก่อนเถอะ ข้ายังมีเรื่องจะพูดคุยกับพี่ชายของเจ้า"
"ชิงเอ๋อร์ทราบแล้วเพคะ"
สวีฮ่ องเฮาก้าวเข้าประตู องค์ชายหกก็ลกุ ขึน้ เลิกคิว้ เอ่ย "ลูกได้ยนิ ว่า
วันนี้น้องสาวสร้างความชอบเอาไว้หรือพ่ะย่ะค่ะ"
สวี่ฮองเฮานั่งลง ดื่มน�้ำหนึ่งอึก นวดขาไปพลางพูดว่า "วันนี้โชคดี
ที่มีชีเหนียง ไม่เช่นนั้นพระวรกายของไทเฮาก็พูดยากจริงๆ"
"แมวของหลิ่วเจาอี๋เหตุใดจู่ๆ จึงคลุ้มคลั่งได้"
สวี่ฮองเฮาคิดถึงเมิ่งซู่ซี หัวเราะเยาะหยันแล้วพูดว่า "ใครจะรู้เล่า
ในวังหลวงนี้ภัยธรรมชาติภัยคนสร้าง ที่ผ่านมาล้วนคาดเดาได้ยาก"
"จูเม่าถูกค้นเรือนยึดทรัพย์ ทางรัชทายาทส่งคนของตนเองเข้าไปที่
กรมอาญา เสด็จพ่อทรงอนุญาตแล้ว" องค์ชายหกก�ำหมัดแล้วเอ่ยต่อ
"ใครจะคิดว่าหมอเทวดาผู้นั้นจะร้ายกาจเช่นนี้"
"ฟังค�ำแม่ เจ้าปล่อยให้รชั ทายาทวุน่ วายไปเถอะ" สวีฮ่ องเฮาจัดแขนเสือ้
ให้องค์ชายหก "คนที่ขวางทางเจ้าไม่ใช่เจ้าสาม และไม่ใช่รัชทายาท"
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องค์ชายหกพูดว่า "เสด็จแม่จะทรงประมาทศัตรูไม่ได้ เวลาเพียง
ไม่ กี่ วั น นี้ รั ช ทายาทก็ มี ค นในราชส� ำ นั ก คอยปกป้ อ งเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น ้ อ ย
เสด็จแม่ นั่นคือกรมอาญานะ ลูกเท่ากับเสียตาไปหนึ่งข้างเลย!"
"แล้วอย่างไรเล่า" สวี่ฮองเฮาหัวเราะ "สู้กับเจ้าสามเสร็จแล้ว เจ้า
จะสู้กับรัชทายาทอีกหรือ ถ้ารัชทายาทล้มแล้วเล่า คนต่อไปจะเป็นใคร"
องค์ชายหกชะงักไป "โอรสของเสด็จพ่อแม้จะมีมาก แต่คนที่
อายุเข้าขั้นผู้ใหญ่ นอกจากรัชทายาทแล้วก็เหลือเพียงเจ้าเจ็ดเท่านั้น
แต่มารดาของเจ้าเจ็ดเป็นเพียงบุตรสาวขุนนางต้องโทษ หรือว่าแม้แต่
คนผู้นี้...ลูกก็ต้องให้ความส�ำคัญด้วย"
"เยี่ ย เอ๋ อ ร์ " สวี่ ฮ องเฮาสี ห น้ า เคร่ ง ขรึ ม "แม่ คิ ด ไม่ ต กมาตลอด
ฮ่องเต้ทมี่ แี ผนการใหญ่ในใจอย่างเสด็จพ่อของเจ้า เหตุใดหลังจากแต่งตัง้
รัชทายาทแล้วยังให้ความหวังแก่บตุ รชายแต่ละคนอีก สร้างความสัน่ คลอน
ให้แคว้นเช่นนี้ ราชส�ำนักของต้าจิ้นไม่อาจสงบสุขได้เลย ดูมาหลายปี
เช่นนี้ สุดท้ายแม่ก็เข้าใจแล้ว"
"เสด็จแม่คิดจะพูดอะไรหรือ"
"ทุกคนล้วนคิดว่าฝ่าบาทไม่โปรดรัชทายาท แต่โปรดเจ้า แท้จริงแล้ว
ไม่ใช่อย่างนัน้ " สวีฮ่ องเฮาสองมือประสานกันวางลงบนตัก ยกมุมปากยิม้
แล้วพูดว่า "เสด็จพ่อของเจ้าน่ะ เขาไม่เคยคิดจะวางอ�ำนาจ ต่อให้เจ้า
แย่ ง ชิ ง อย่างไร จะสู ้ อ ย่างไร ล้ ว นไร้ ป ระโยชน์ ก็ เป็น ได้ แ ค่ ห มากที่
คานอ�ำนาจคนอื่นตัวหนึ่งในมือของเขาเท่านั้น ก็เหมือนตัวแม่ที่อยู่
ต�ำหนักใน"
สิ่งที่สวี่ฮองเฮาพูด องค์ชายหกจะไม่เข้าใจแม้สักนิดได้อย่างไร
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"เช่นนั้นความหมายของเสด็จแม่คือจะไม่แย่งชิงแล้วหรือ จะยก
ทุกอย่างให้รัชทายาทหรือไร"
สวี่ ฮ องเฮามองหน้ า ต่ า งแวบหนึ่ ง แล้ ว เปลี่ ย นหั ว ข้ อ สนทนา
พูดอย่างช้าๆ ว่า "ในเมื่อเสด็จพ่อของเจ้าอยากจะมีชีวิตเป็นอมตะ
เช่นนั้นพวกเราก็ควรจะช่วยเหลืออีกแรงจึงจะถูก"
องค์ชายหกส่ายหน้าพูดด้วยรอยยิ้ม "เสด็จแม่เชื่อเรื่องการมีชีวิต
เป็นอมตะด้วยหรือ"
"แม่เชือ่ หรือไม่ไม่สำ� คัญ มีคนท�ำให้เสด็จพ่อเจ้าเชือ่ ได้จงึ จะเป็นสิง่
ส�ำคัญที่สุด"
องค์ชายหกสีหน้ากระด้างไป พูดอย่างเคร่งเครียดว่า "ความหมาย
ของเสด็จแม่คือ..."
"อีกไม่กวี่ นั เก่อเทียนซือ* จะเข้าเมืองหลวงแล้ว เจ้าส่งคนมากหน่อย
ไปกระจายข่าวทัว่ ฉางอันถึงวิชาการมีชวี ติ เป็นอมตะของเขา ตอนนีไ้ ทเฮา
แทบจะเอาชีวิตไม่รอด เป็นโอกาสดี ฝ่าบาทเพื่อ 'แสดงความกตัญญู'
ต้องไปหาเขาอย่างแน่นอน เยี่ยเอ๋อร์ คิดจะท�ำการใหญ่ จะลังเลใจไม่ได้"
องค์ชายหกพยักหน้า "ลูกเข้าใจแล้ว"
"ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง" สวี่ฮองเฮาพูดอีกว่า "วันนี้ลู่ซานหลางเข้าวังแล้ว
แม่เห็นว่าเขากับชีเหนียงเหมาะสมกันดี จึงถามความเห็นของชีเหนียง"
"แล้วน้องสาวว่าอย่างไร" องค์ชายหกถาม
สวี่ฮองเฮาดวงตายกโค้ง พูดเสียงอ่อนโยนว่า "นางพยักหน้าแล้ว"
องค์ชายหกก็ยิ้มตามไปด้วย "ถ้าสามารถดึงจวนเจิ้นกั๋วกงมาได้
* เทียนซือ แปลตรงตัวว่าเทพาจารย์หรือคุรุเทพ หมายถึงปรมาจารย์ผู้ล่วงรู้หลักแห่งธรรมชาติ ใช้เป็นค�ำเรียก
ยกย่องนักพรตเต๋า
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อย่ า ว่ า แต่ ก รมอาญาเลย ลู ก เสี ย ดวงตาไปหนึ่ ง ข้ า งก็ ไ ด้ แต่ ว ่ า ...
การแต่งงานของลู่เยี่ยน มีองค์หญิงใหญ่อยู่ ฝ่าบาทจะทรงอนุญาต
ให้เสด็จแม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งหรือ"
สวี่ฮองเฮาพูดอย่างแฝงความหมายลึกซึ้ง "มีบางเรื่อง ตอนนี้
ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ รอเก่อเทียนซือเข้าเมืองหลวงแล้ว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรยังไม่อาจรู้ได้"
ภายในวังมีลมแรงเมฆครึ้ม ทว่าคฤหาสน์เฉิงย่วนกลับสงบเงียบดี
เช้าตรู่ ถังเยวี่ยกับโม่เยวี่ยหอบพับผ้าสองกองเดินเข้ามา
อวิ๋นหู สู่จิ่น เค่อซือ* เสิ่นเจินเพียงมองก็รู้ว่าเหล่านี้ล้วนมีเนื้อผ้า
ชั้นเลิศ
"นี่ล้วนเป็นสิ่งที่ซื่อจื่อให้คนส่งมาให้เจ้าค่ะ" ถังเยวี่ยวางผ้าลง
แล้วก็หยิบสายวัดออกมา เดินไปข้างกายของเสิ่นเจิน "บ่าวจะวัดตัว
ให้คุณหนูนะเจ้าคะ"
"เสื้อผ้าในตู้นี้ก็มี ไม่ต้องตัดใหม่แล้ว" เสิ่นเจินหยุดไปครู่หนึ่ง
พูดอย่างจริงใจว่า "ข้าไม่ได้ออกนอกเรือน ไม่จ�ำเป็นต้องตัดมากมาย
อย่างนี้..."
โม่เยวี่ยพูดเสียงอ่อนโยน "ในเมื่อซื่อจื่อสั่งเอาไว้ อย่างไรบ่าวก็ต้อง
ท�ำตาม คุณหนูอย่าท�ำให้บ่าวล�ำบากใจเลย พวกเราวัดตัวกันได้หรือไม่
เจ้าคะ"
เสิน่ เจินสะอึกไป รูว้ า่ ตนเองพูดมากไปก็ไร้ประโยชน์จงึ จ�ำต้องลุกยืน
* อวิ๋นหู สู่จิ่น เค่อซือ เป็นชื่อผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของจีน
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และกางแขนขึ้นมา
ถังเยวี่ยขยับสายวัดไปพลางพูดว่า "คุณหนูสูงขึ้นเล็กน้อยจริงๆ"
"ใช่หรือ" เสิ่นเจินถาม
ถังเยวี่ยพยักหน้า พูดด้วยรอยยิ้ม "ใช่เจ้าค่ะ คุณหนูถอดเสื้อ
ออกเถอะเจ้าค่ะ ยังต้องวัดรอบอกและรอบเอวอีก"
ตั้งแต่เด็กจนโต เสิ่นเจินล้วนวัดสัดส่วนเช่นนี้ จึงพยักหน้าแล้ว
ถอดชุดกระโปรงบนตัวออก
ถังเยวี่ยวัดรอบเอวก่อน หันไปบอกตัวเลข แล้วพูดทอดถอนใจว่า
"เอวของคุณหนูเล็กจริง"
เสิ่นเจินมองหน้าถังเยวี่ยแล้วเอ่ย "กลางคืนเจ้ากินน้อยหน่อย
ก็จะผอมลงได้เช่นกัน"
โม่เยวี่ยอยู่ข้างๆ พูดด้วยรอยยิ้มว่า "ดูสิ คุณหนูยังดูออกว่าระยะนี้
เจ้าอ้วนแล้ว"
ถังเยวี่ยหน้าแดง ขยับสายวัดขึ้นด้านบน วัดรอบอกของเสิ่นเจิน
พอวัดแล้วใบหน้าของถังเยวี่ยก็แดงก�่ำ
นางแจ้งตัวเลขออกมา
โม่เยวี่ยฟังไม่ชัดเจนจึงพูดอีกว่า "เท่าใดนะ"
ถังเยวี่ยพูดอีกรอบ
โม่เยวี่ยมองดูตัวเลขก่อนหน้านี้ ขมวดคิ้วแล้วพูดว่า "เจ้ามั่นใจ
หรือว่าไม่ได้วัดผิด"
"วัดสองครั้งแล้ว!"
โม่เยวี่ยมองดูหน้าอกของเสิ่นเจิน สูดหายใจเข้าอย่างตกใจแล้ว
BI
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พูดว่า "เทียบกับเมื่อก่อน ใหญ่ขึ้นมากเช่นนี้เลยหรือ"
"หน้าอกเดิมของคุณหนูกไ็ ม่เล็กอยูแ่ ล้ว" ถังเยวีย่ พูดอย่างเป็นธรรมชาติ
"อีกอย่าง ซื่อจื่อเองก็รักคุณหนูมาก"
ค�ำว่า 'รัก' ท�ำให้อุณหภูมิในห้องนี้เพิ่มสูงขึ้นทันที ราวกับฟืนแห้ง
เป็นกองถูกคนจุดไฟเผา
ล�ำคอของเสิ่นเจินแดงไปถึงโคน
เสิ่นเจินเห็นถังเยวี่ยจะเอ่ยปากพูดอีกจึงยกมืออุดปากของนาง
เอาไว้ ถลึงตาใส่แล้วพูดว่า "หยุด ไม่ต้องพูดแล้ว"
ถังเยวี่ยกะพริบตาถี่ ส่งเสียงอู้อี้ออกมาไม่หยุด
"เจ้ายังอยากจะพูดอยู่ใช่หรือไม่" เสิ่นเจินถลึงตามองต่อไป
ถังเยวี่ยกะพริบตาต่อ
เสิ่นเจินขมวดคิ้ว ก�ำลังคิดว่าเหตุใดวันนี้ถังเยวี่ยจึงดื้อรั้นเช่นนี้
ก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ ของชายหนุ่มดังมาจากข้างหลัง
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58
ร่างกายของเสิ่นเจินแข็งเกร็ง ใบหน้าฉายความเก้อเขิน ส่งเสียง
เรียกเบาๆ "ใต้เท้า"
ลู่เยี่ยนพูดว่า "วัดเสร็จหรือยัง" เสียงของเขาเย็นชามาก แต่กลับ
ท�ำให้เสิ่นเจินหูแดงก�่ำ
ถังเยวี่ยพยักหน้าเอ่ยตอบ "เรียนซื่อจื่อ ขาดสะโพกยังไม่ได้วัด
เจ้าค่ะ"
ลู่เยี่ยนพยักหน้า "เช่นนั้นก็เร็วสักนิดเถอะ"
ถังเยวี่ยรีบยกสายวัดขึ้นพันรอบสะโพกของเสิ่นเจิน พอวัดเสร็จ
ก็แจ้งตัวเลขแก่โม่เยวี่ยอีกครั้ง
หลังเสียงแจ้งตัวเลขจบลงแล้ว ภายในห้องก็จมอยู่ในความอึดอัด
ทั้งสองคนถอยออกไปอย่างรู้กาลเทศะ
ลู่เยี่ยนเดินมาข้างโต๊ะแล้วนั่งลง
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เสิ่นเจินยื่นมือไปหยิบเสื้อผ้าบนเตียงขึ้นมาแล้วรีบสวมใส่บนตัว
ของตนเอง
แม้จะหันหลังให้เขา แต่นางยังคงรับรู้ถึงรสชาติการถูกสายตา
คมกริบทิ่มแทงแผ่นหลังได้ สวมเสื้อเสร็จแล้วจึงหมุนตัวกลับมา
เสิ่นเจินเกล้าผมอย่างง่ายๆ บนผมปักปิ่นหยกขาวเอียงข้างไว้
หนึ่ ง อั น ดู แ ล้ ว เรี ย บง่ า ยสง่ า งามเป็ น พิ เ ศษ "ใต้ เ ท้ า วั น นี้ เ หตุ ใ ดจึ ง
มีเวลาว่างมาที่นี่ได้"
เหตุใดเสิ่นเจินจึงพูดประโยคนี้ออกมา...
ไม่ มี เ หตุ ผ ลอื่ น ใด เป็ น เพราะหลายวั น นี้ ลู ่ เ ยี่ ย นมี ข ้ อ อ้ า งว่ า มี
งานราชการมาก หายตัวไปหลายวัน
แท้จริงแล้วนับจากลู่เยี่ยนมารับต�ำแหน่งรองผู้ว่าการนครหลวง
ก็ไม่เคยมีเวลาว่างเลย แต่ไม่ถึงขั้นคืนชนวันไม่หลับไม่นอน...หากจะ
ถามเขาว่าเหตุใดจู่ๆ จึงมีงานยุ่งจนไม่มีเวลาว่างมาหานาง ก็ต้องพูดถึง
ฝันร้ายของเสิ่นเจินในครั้งนั้น
หลังจากฝันร้ายครั้งนั้นเสิ่นเจินมักจะมีสีหน้ากลัดกลุ้มยากจะ
ปิดบังได้ ถึงแม้ท่าทีที่มีต่อเขายังคงเหมือนที่ผ่านมา ยอมตามโอนอ่อน
แต่นางคิดอย่างไรกันแน่ ลู่เยี่ยนใช่ว่าจะไม่รู้
ความหวาดกลัวของนางก็คอื เกรงว่าวันหนึง่ จะถูกคนพบว่านางมา
เป็นภรรยาลับของเขา
แต่เรื่องนี้ก็ด�ำเนินมาถึงจุดที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้ว
เขาไม่อาจปล่อยนางไปได้ และไม่สามารถเอ่ยปากสัญญาใน
บางเรื่องที่เป็นไปได้มากว่าจะกลายเป็นความว่างเปล่า
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ในมุมมองของลู่เยี่ยน หากจะเสียเวลามาปลอบใจนาง สู้ท�ำอะไร
บางอย่างให้เห็นจริงดีกว่า อย่างไรเสียตามความเข้าใจทีเ่ ขามีตอ่ เสิน่ เจิน
ปล่อยนางไว้สักระยะ นางก็จะดีขึ้นเอง
เมื่อครู่เสิ่นเจินสวมเสื้อเร็วเกินไป คอเสื้อยังมีส่วนหนึ่งพลิกอยู่
ลู่เยี่ยนจึงส่งสัญญาณให้นางนั่งลงแล้วยกมือจัดคอเสื้อให้นาง
ชายหนุม่ ยกมุมปากยิม้ "ต้องถึงขัน้ นีเ้ ลยหรือ เจ้ามีอะไรทีข่ า้ ไม่เคย
เห็นบ้าง"
เสิน่ เจินถูกเขาพูดจนขัดเขินไปหมด ท�ำได้เพียงหาทางแก้เขินให้แก่
ตนเอง
นางยกมือขาวราวท่อนรากบัวไปยกกาน�ำ้ ชาบนโต๊ะขึน้ มาเทให้เขา
หนึ่งถ้วยแล้วพูดว่า "ใต้เท้าดื่มน�้ำชาสักค�ำเถอะ"
ลู่เยี่ยนรับมาจิบหนึ่งอึก จากนั้นหยิบกล่องอาหารมากล่องหนึ่ง
วางไว้ตรงหน้านาง
เสิ่นเจินเปิดออก ข้างในมีเห็ดหูหนูขาวต้มเม็ดบัวอยู่ถ้วยหนึ่ง
อี ก ช่ อ งหนึ่ ง วางขนมถั่ ว แดงกวนที่ หั่ น ไว้ ส ามชิ้ น ตั ว ขนมยั ง ห่ อ ด้ ว ย
แผ่นแป้งสีรากบัวอีกชั้นหนึ่ง ดูแล้วน่าจะท�ำจากเผือก
เขารู้ว่าปกตินางชอบกินอาหารหวานเหล่านี้ "ในฉางอันมีหอสุรา
เปิดใหม่ร้านหนึ่ง ท�ำอาหารหวานเหล่านี้โดยเฉพาะ"
เสิ่ น เจิ น พู ด ขอบคุ ณ ก� ำ ลั ง จะหยิ บ ช้ อ นขึ้ น ชิ ม หนึ่ ง ค� ำ ลู ่ เ ยี่ ย น
ก็ยื่นมือมาแตะไปที่ขอบถ้วย "วางไว้นานจนเย็นแล้ว ให้ห้องครัวเล็ก
เอาไปอุ่นให้เจ้าสักนิด"
"เห็ดหูหนูขาวต้มเม็ดบัวนี้ เย็นแล้วจะยิง่ อร่อย" เสิน่ เจินพูดเสียงเบา
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"เหอะ" ลู่เยี่ยนส่งสายตาแหลมคมให้นาง "เจ้านี่แผลเป็นหายแล้ว
ลืมความเจ็บหรือ เดือนก่อนตอนทีเ่ จ็บ ยังบอกข้าว่าจะไม่กนิ ของเย็นแล้ว"
พอเห็นว่าไม่สามารถต่อรองได้ เสิ่นเจินจึงรีบปิดฝาถ้วยต้มเม็ดบัว
ในมือแล้ววางไว้ในกล่องอาหาร
เขาเรียกถังเยวี่ยให้เข้ามาเอาไป
ลู่เยี่ยนลุกขึ้นพูดช้าๆ ว่า "ข้ายังมีธุระต้องออกไปสักนิด ดึกหน่อย
จะกลับมาอยู่กับเจ้า"
"อืม" เสิ่นเจินพูด
ผ่านไปครูใ่ หญ่ถงั เยวีย่ ก็ยกต้มเม็ดบัวทีอ่ นุ่ ร้อนแล้วเข้ามา "คุณหนู
กินตอนร้อนเถอะเจ้าค่ะ ร้อนก�ำลังดี"
เสิ่นเจินหยิบช้อนขึ้นมาตักหนึ่งช้อน ทันใดนั้นก็ย้อนนึกถึงครั้งแรก
ที่กินอาหารกับเขาในวันนั้น
วันนั้นฝางหมัวมัวในห้องครัวลางาน อาหารบนโต๊ะเป็นอาหารที่
โม่เยวี่ยท�ำ มันค่อนข้างไม่อร่อยจริงๆ และนางก็ไม่อยากอาหารจึง
วางตะเกียบลง
เดิมทีนางไม่คิดอะไรมากนัก ใครจะรู้ว่าเขากลับเอ่ยพูดเสียงเข้ม
อยู่ด้านข้าง...
'ปกติเจ้าเลือกกินอาหารแบบนี้หรือ'
'ต่อให้ไม่ชอบกิน อย่างน้อยตอนนี้มันยังร้อนอยู่ อย่ารอให้มึนหัว
ตาลายแล้วมากินอาหารตอนเย็นชืด'
การประชดในค�ำพูด นางยังจ�ำได้จนถึงวันนี้
เสิ่นเจินก้มหน้ามองดูต้มเม็ดบัวที่ยังมีไอร้อนลอยขึ้นมาแล้วอด
BN
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ถอนหายใจออกมาไม่ได้
ไม่ อ าจไม่ พู ด ว่ า ลู ่ เ ยี่ ย นอยู ่ ใ นเส้ น ทางการเติ บ โตของเสิ่ น เจิ น
รับบทบาทที่ส�ำคัญมาก ขณะเดียวกันก็สอนนางไม่น้อย
อย่างเช่นในช่วงตกอับ คนจะเอาแต่ใจไม่ได้
อย่างเช่นการเป็นภรรยาลับของเขา ก็ต้องรู้ถึงฐานะของตนเอง
อย่างดีตลอดเวลา
หรื อ อย่ า งเช่ น บุ รุ ษ ผู ้ นี้ ป ฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี ไ ม่ ว ่ า จะมี ใ จหรื อ ไม่ มี ใ จ
คิดร้ายหรือคิดดี ล้วนเป็นความคิดเพียงชั่วขณะนั้นของเขาเท่านั้น
เสิน่ เจินเคยเห็นความเย็นชาทีส่ ดุ ของเขา คนผูน้ นั้ กดนางลงบนเตียง
ไม่ยอมให้นางร้องไห้ ไม่ยอมให้นางหลบ และเคยเห็นความอ่อนโยนทีส่ ดุ
ของเขา เดือนที่แล้วเขายังช่วยนวดท้องให้นางอยู่ครึ่งคืน
แม้จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่นั่นล้วนเป็นเขา
ตกกลางคืน ท้องฟ้าค่อนข้างอึมครึม ในอากาศเริ่มมีความชื้น
และไม่ผิดไปจากที่คาด เวลาผ่านไปไม่นานข้างนอกก็เริ่มมีฝนพร�ำลงมา
น�้ำฝนตกกระทบแผ่นกระเบื้องบนหลังคาแล้วกระเด็นขึ้นมา หยดแล้ว
หยดเล่า เกิดระลอกน�้ำเป็นวงกว้าง
ลู่เยี่ยนถือตะเกียงเดินเข้ามา ปิดประตูลง บนใบหน้าเต็มไปด้วย
ความอ่อนล้า มองหน้านางแล้วพูดว่า "ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ข้า"
เสิ่นเจินลุกขึ้น เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาพลางเอ่ย "น�้ำในห้องอาบน�้ำ
เตรียมให้ท่านเสร็จแล้ว"
"อืม" ลู่เยี่ยนจับผมที่ยังไม่แห้งปอยหนึ่งขึ้นมาพูดว่า "เจ้าอาบน�้ำ
BO
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ก่อนแล้วหรือ"
เสิ่นเจินพยักหน้าตอบ
ลู่เยี่ยนแตะเอวของนาง "รอข้าสักครู่"
ลู่เยี่ยนกลับมาจากห้องอาบน�้ำ เสิ่นเจินก�ำลังนั่งนิ่งรอเขาอยู่ตรง
ขอบเตียง รู้สึกเบื่ออย่างมาก นางง่วงจนหนังตาแทบปิดแล้ว
ลู่เยี่ยนนั่งลงข้างกายนาง โอบเอวของนางเอาไว้
เสิ่นเจินลืมตาขึ้น "ใต้เท้าอาบเสร็จแล้วหรือ"
"อืม"
สายตาของชายหนุ่มเลื่อนจากล�ำคอของเสิ่นเจิน กวาดมองมาถึง
ช่วงอกของนาง
ตรงหน้าปรากฏภาพนางวัดช่วงอกช่วงเอวตอนกลางวัน ข้างหูได้ยนิ
เสียงตัวเลขสามชุดนั้นดังขึ้น หัวใจก็เต้นแรง แววตาร้อนแรงขึ้นทุกที
เขายื่นนิ้วยาวออกไปกระตุกเชือกรัดที่บอบบางตรงหน้า ถอด
เสื้ อ ตัวกลางออก ข้างในเป็นชิ้นผ้าสีเขียวหยกชิ้นหนึ่ง สีเช่นนี้ขับให้
ผิวขาวเนียนของนางเย้ายวนใจยิ่งขึ้น ท�ำให้คนไม่อาจเลื่อนสายตาหนีได้
พอเห็นเนินอกนั้นแล้วเขาก็พูดเสียงเรียบว่า "ใหญ่ขึ้นบ้างจริงๆ"
เสิ่ น เจิ น หน้ า แดงก�่ ำ พู ด ขอร้ อ งเสี ย งเบา "ท่ า นอย่ า พู ด เลย
ได้หรือไม่..."
ชายหนุม่ หัวเราะ พูดอย่างไม่เปลีย่ นสีหน้าว่า "เจ้าชอบฟังไม่ใช่หรือ"
คิดถึงเรื่องครั้งก่อน เสิ่นเจินก็ถลึงตาใส่เขา ทว่าสองตาที่แฝง
ความปรารถนานี้ ต่อให้ถลึงตาดุเพียงใดก็เป็นเพียงการเพิ่มความสนุก
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ให้เขาเท่านั้น
"เสิน่ เจิน" เสียงของเขาทุม้ ต�ำ่ ราวกับก�ำลังละเมอ "เจ้าอยากหรือไม่"
ลมหายใจของลูเ่ ยีย่ นรดอยูท่ ขี่ า้ งหูของนาง จากนัน้ งับติง่ หูของนาง
เอาไว้
ค�ำว่า 'อยากหรือไม่' ลู่เยี่ยนไม่ได้หวังให้นางตอบ อย่างไรเสียเขา
สามารถใช้วิธีอื่นมาดูว่านางอยากหรือไม่ได้
ม่านเตียงถูกปล่อยลง เขากุมหน้าเท้าของนางแล้วยกขึ้นเบาๆ
ท�ำเรื่องเช่นนี้ ปกติลู่เยี่ยนจะพูดน้อยมาก แต่วันนี้กลับถามนาง
ตอนอารมณ์ถึงขีดสุด "ปลายเดือนนี้ก็จะถึงวันเกิดครบสิบเจ็ดปีของเจ้า
อยากได้อะไร"
เสิ่นเจินตัวกระตุก ประสานสายตากับเขา "ใต้เท้ารู้ได้อย่างไร"
"ข้าตรวจดูทะเบียนเรือนของเจ้า" เขาคลึงติ่งหูของนาง "ข้าพาเจ้า
ออกจากเรือนดีหรือไม่"
"ได้จริงหรือ"
"ข้าเคยโกหกเจ้าเมื่อใด" ลู่เยี่ยนพูด
ดูช่วงเวลาในการพูดของคนผู้นี้ก็รู้แล้วว่าเขามีแผนในใจลึกซึ้ง
เพียงใด
ผ่านไปครู่ใหญ่ เขากอดเสิ่นเจินที่เหนื่อยจนหมดแรงแล้วพูดว่า
"เจินเจิน เจ้าหมุนตัวไป"
ยังไม่ต้องพูดถึงแรงของเสิ่นเจินที่เดิมทีก็ไม่อาจต่อต้านเขาได้แล้ว
แค่พูดถึงวิธีแข็งผสมอ่อนที่เขาใช้นี้ จะยอมให้นางส่ายหน้าได้อย่างไร
ชายหนุ่มทั้งกล่อมและหลอก รังแกนางไปสามรอบเต็มๆ
BQ
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พอเห็นในขอบตาของเสิน่ เจินมีนำ�้ ตารืน้ เขาก็โน้มตัวจุมพิตเปลือกตา
ของนางทันทีแล้วหยุดลง "เอาล่ะ ข้าไม่ทรมานเจ้าแล้ว"
เทียนดับแล้ว ภายในห้องจมอยู่ในความมืดอีกครั้ง
ลู ่ เ ยี่ ย นกอดนาง มือ ที่วางอยู่บนแผ่นหลัง ของนางลูบไล้ไปมา
เหมือนอยากจะเอาใจอยู่หลายส่วน
"เสิ่นเจิน" เขาเรียกนางเสียงเบา
คนในอ้อมกอดไม่ได้สนใจเขา
"คุณหนูสาม"
เสิ่นเจินแม้จะไม่ใช่หญิงสาวที่ขี้โวยวาย แต่เมื่อครู่ถูกเขาหยอก
จนรู้สึกโกรธบ้างแล้ว ดั่งที่ว่าไว้ว่ากระต่ายตกใจแล้วยังรู้จักกัดคน
นางโกรธมากจนยกมือขึ้นหยิกแขนของเขา
ด้วยสัญชาตญาณ พอนางหยิกเขาก็เบี่ยงแขนหลบโดยไม่ตั้งใจ
ท�ำให้นางหยิกได้ไม่ถนัด...
เสิ่นเจินขมวดหัวคิ้วเล็กน้อย รู้สึกน้อยใจอยู่บ้าง
ชายหนุ่มผู้นี้หัวใจแข็ง แม้แต่เนื้อก็ยังแข็งอีกด้วย
พอเห็นเช่นนีล้ เู่ ยีย่ นจึงเอามือเล็กของนางวางไว้บนแขนของตนเอง
อีกครั้งแล้วพูดด้วยสายตาจริงใจว่า "ครั้งนี้ข้าไม่หลบแล้ว"
โอกาสเช่นนี้มีเพียงครั้งเดียว อาจจะไม่มีครั้งที่สอง ในเมื่อเขา
พูดเอง เช่นนั้นจะมาโทษนางไม่ได้
เสิ่นเจินบิดไปหนึ่งที ใช้แรงหนักมาก
"เจ้าร้ายมาก"
เสิ่นเจินสบตากับเขา "ใต้เท้าเป็นคนพูดเองนะ"
BR
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สองคนสี่ตาประสานกัน
ชายหนุ่มจับหน้าของนางด้วยมือข้างเดียว แค่นเสียงหัวเราะเบาๆ
ทางจมูก แล้วก้มลงจุมพิตนาง
"นอนเถอะ" เขากอดนางจากทางด้านหลัง
เสิ่นเจินใช้ข้อศอกกระทุ้งแผ่นอกของเขา
"ถ้าเจ้าคิดจะสะบัดให้หลุดจากข้า อย่างไรก็ควรจะใช้แรงเหมือน
เมื่อครู่ออกมาจึงจะได้" พูดจบลู่เยี่ยนก็พบเป็นครั้งแรกว่าตนเองไม่ควร
พูดเช่นนั้น เมื่อครู่ยั่วโมโหนางไปแล้ว ไม่ควรจะยั่วอีก
"เอาล่ะ เจ้ากระทุ้งเถอะ ข้าไม่ว่าแล้ว"
เสิ่นเจินหน้างอลงทันใด...
ลู่เยี่ยนหลับตา เข้าสู่ภาพความฝันอีกครั้ง...
รัชศกหยวนชิ่งปีที่สิบหก เดือนห้า
ถึงฤดูรอ้ นของทุกปีสวีฮ่ องเฮาจะจัดการแข่งขันขีม่ า้ ตีคลี ตระกูลใหญ่
ในเมืองหลวงรวมถึงหญิงในตระกูลล้วนได้รับค�ำเชิญมาร่วมงาน งานจัด
ยิ่งใหญ่อย่างมาก
ลูเ่ ยีย่ นติดตามองค์หญิงใหญ่นงั่ อยูใ่ นต�ำแหน่งเบือ้ งสูง องค์ชายหก
ก็อยู่เช่นกัน
สวี่ฮองเฮามองดูเบื้องล่างแท่นนั่งแล้วพูดว่า "ฉางผิงโหวร้ายกาจ
จริงๆ แม่ทัพอายุน้อยนี้เวลาขี่ม้าตีคลี ท�ำให้คนอื่นรับมือไม่ได้จริงๆ"
ซู เ หิ ง ในตอนนี้ ไ ด้ รั บ บรรดาศั ก ดิ์ เปลี่ ย นจากฉางผิ ง โหวซื่ อ จื่ อ
เป็นฉางผิงโหวแล้ว
BS
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องค์หญิงใหญ่จิ้งอันพยักหน้าเช่นกัน "คิดถึงตอนที่เขาออกจาก
เมืองหลวง ยังเป็นเพียงหนุ่มน้อยวัยสวมหมวก ผ่านไปไม่กี่ปีรูปร่าง
หน้าตาเปลี่ยนไปหมดแล้ว"
"ทหารของต้าจิน้ ผลงานทางการทหารล้วนหามาด้วยตนเอง ในเมือ่
เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการฆ่าฟันในสนามรบ ความอ่อนโยนงามสง่า
บนตัวนั้นจะมีเหลืออยู่ได้อย่างไร" สวี่ฮองเฮาพูดทอดถอนใจ
ซีเฟย* ทีอ่ ยูด่ า้ นข้างพูดต่อไปว่า "ฉางผิงโหวมีคหู่ มายหรือยังเพคะ"
"ยังไม่มี" อันเจาอี๋ยกถ้วยชาตรงหน้าขึ้นมา พูดเสียงเบาว่า "แต่
ได้ยินว่าเขาได้สอบถามฝ่าบาทถึงร่องรอยของคุณหนูสกุลเสิ่นผู้นั้นแล้ว"
"หม่ อ มฉั น เกื อ บลื ม ไปเลยเพคะ ฉางผิ ง โหวผู ้ เ ฒ่ า กั บ สกุ ล เสิ่ น
เป็นสหายกัน มีความผูกพันกันไม่น้อย" ซีเฟยพูดเสียงเบา
เอาผลงานการรบที่ยิ่งใหญ่มาปกป้องชีวิตคนผู้หนึ่งก็สามารถ
ปกป้องได้เช่นกัน
ลู่เยี่ยนลูกกระเดือกขยับเล็กน้อย ตัวแข็งเกร็ง
ผ่านไปครู่หนึ่ง หญิงสาวผู้หนึ่งก็มาปรากฏตัวด้านหลังผ้าม่าน
"ฮองเฮาเพคะ"
"เข้ามาสิ" สวี่ฮองเฮาช้อนตาขึ้น "ชิงเอ๋อร์ มีอะไรหรือ"
"ฮองเฮา พี่ชายข้าข้อเท้าพลิกกะทันหัน ไม่สามารถลงสนามขี่ม้า
ตีคลีกับข้าได้แล้ว ข้าอยากจะถามองค์ชายว่าจะช่วยข้าสักนิดได้หรือไม่"
สวี่อี้ชิงพูดพลางหันมองไปทางองค์ชายหก
องค์ชายหกผายมือแล้วพูดว่า "ไม่ใช่พชี่ ายไม่ชว่ ยเจ้า ช่วงก่อนหน้านี้
* เฟย แปลว่าชายา คือภรรยาเจ้า ในต�ำหนักในของจีนมีศักดิ์รองจากฮองเฮา (อัครมเหสี) และกุ้ยเฟย
(อัครชายา)
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พี่บาดเจ็บที่แขนขวา หมอหลวงเคยก�ำชับเป็นพิเศษ ห้ามพี่แตะต้องการ
ขีม่ า้ ตีคลีหรือเตะลูกหนัง เฮ้อ...แต่เจ้าลองถามสือเยีย่ นดูได้ การขีม่ า้ ตีคลี
ของเขาท�ำได้ดีมากเช่นกัน"
เจิ้นกั๋วกงมีฝีมือด้านการทหาร วิชาการขี่ม้าของลู่เยี่ยนนี้เขาเป็น
คนสอนเอง
ดังนั้นหากจะพูดถึงวิชาการขี่ม้าตีคลีนี้ ทั่วเมืองหลวงมีไม่กี่คน
ที่แกร่งกว่าลู่เยี่ยน นอกจากคนที่อยู่ในสนามผู้นั้น
ลู ่ เ ยี่ ย นก� ำ ลั ง ปฏิ เ สธ องค์ ช ายหกพู ด ด้ ว ยรอยยิ้ ม ว่ า "สื อ เยี่ ย น
อีกครู่เจ้าก็ต้องลงสนาม ลงเล่นกับน้องสาวข้าสักนัด ถือเป็นการช่วยข้า
ได้หรือไม่"
สวี่ฮองเฮาพูดด้วยรอยยิ้ม "หลานสาวของข้าผู้นี้แม้อายุจะน้อย
แต่ความสามารถดูถูกไม่ได้เลย ไม่มีทางเป็นตัวถ่วงเจ้าแน่นอน"
สวี่ อี้ ชิ ง มองไปทางองค์ ห ญิ ง ใหญ่ แ ล้ ว พู ด ด้ ว ยเสี ย งอ่ อ นหวาน
"ถ้าซื่อจื่อไม่สะดวกก็ช่างเถอะเพคะ"
วันนี้หากเป็นผู้อื่น ลู่เยีย่ นคงปฏิเสธไปนานแล้ว แต่คนตรงหน้าเขา
คนหนึ่งคือฮองเฮาองค์ปัจจุบัน คนหนึ่งคือเว่ยอ๋อง สองคนนี้เอ่ยปาก
พร้อมกัน เขาจะปฏิเสธได้อย่างไร
ลู่เยี่ยนพูดเสียงเบาว่า "ในเมื่อฮองเฮาและเว่ยอ๋องทรงเอ่ยปาก
สือเยี่ยนจะมีเหตุผลปฏิเสธได้หรือ" พูดจบเขาก็ลุกขึ้น
สวี่ฮองเฮาหางตาเต็มไปด้วยรอยยิ้ม "เช่นนั้นพวกเจ้าระวังตัวด้วย"
จบการแข่งขันขี่ม้าตีคลีหนึ่งนัด ลู่เยี่ยนพลิกตัวลงจากม้า สวี่อี้ชิง
โบกรางวัลแห่งชัยชนะในมือ พูดกับลูเ่ ยีย่ นด้วยรอยยิม้ "วันนีข้ อบคุณมาก
BU
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ที่ซื่อจื่อช่วยเหลือ"
"คุณหนูเจ็ดเกรงใจไปแล้ว"
คนสองคนที่ดูเหมาะสมกันยืนอยู่ด้วยกัน ย่อมดึงดูดสายตาคนมา
ได้ไม่น้อย
ฮู ห ยิ น ซู ่ ห นิ ง ป๋ อ ที่ อ ยู ่ ไ ม่ ไ กลออกไปพู ด กั บ สวี่ ฮู ห ยิ น ว่ า "นั่ น คื อ
เจิ้นกั๋วกงซื่อจื่อกับซื่อเหนียง* บ้านท่านหรือ"
"ไม่ใช่ซื่อเหนียง นั่นคืออี้ชิง ชีเหนียงของพวกเรา"
คุณหนูเจ็ดสกุลสวี่...สวี่อี้ชิง
สวี่อี้ชิง
สวี่อี้ชิงหรือ
ลู่เยี่ยนก็ไม่รู้ว่าเหตุใดพอตนเองได้ยินชื่อนี้ก็อยากจะไปให้ไกล
ถึงขั้นเกิดความรังเกียจที่ไร้สาเหตุเพิ่มขึ้นมา
ชั่ ว ขณะนั้ น ภาพตรงหน้ า เริ่ ม รางเลื อ น เขาปวดหั ว แทบระเบิ ด
ทรวงอกเจ็บแปลบ และตื่นขึ้นมาจากความฝัน
ลู่เยี่ยนลืมตาขึ้น เห็นเสิ่นเจินลุกนั่ง มองเขาขอบตาแดง ราวกับว่า
ได้รับความเจ็บช�้ำน�้ำใจอย่างรุนแรง
ลู่เยี่ยนคลึงขมับ ผ่อนหายใจยาวหนึ่งที สุดท้ายก็แยกความฝันกับ
ความจริงได้ชัดเจน
เขาไปกุมมือของเสิน่ เจิน พูดด้วยเสียงแหบแห้ง "นีเ่ จ้าเป็นอะไรไป"
เสิ่นเจินกัดริมฝีปาก คราวนี้นางได้รับรู้รสชาติของการที่ศักดิ์ศรีถูก
* ซื่อเหนียง หมายถึงบุตรสาวล�ำดับที่สี่ของสกุล บางครั้งอาจเพิ่มแซ่น�ำหน้าเพื่อระบุให้ชัดขึ้น
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เหยียบย�่ำแล้วจริงๆ
คนผูน้ ี้ บุรษุ ผูน้ ี้ เพิง่ ท�ำเรือ่ งอย่างนัน้ กับนางเสร็จก็เข้าสูค่ วามฝันไป
เรียกชื่อของสตรีอีกคนหนึ่งแล้ว และคนผู้นั้นยังเป็นสวี่อี้ชิง นางไม่เพียง
เคยพบ ยังคุ้นเคยมากอีกด้วย
น�้ำตาของเสิ่นเจินไหลพรากลงมา ท่าทางร้องไห้ของนางครานี้
ท�ำให้ลู่เยี่ยนลนลานไปหมด
เขากุมทรวงอก เจ็บจนแทบจะขาดใจ พูดเสียงแหบแห้งว่า "เสิน่ เจิน
เจ้าอย่าเพิ่งร้องไห้ บอกข้าก่อน เกิดอะไรขึ้นกันแน่"
เสิน่ เจินรูว้ า่ ตนเองเป็นเพียงภรรยาลับผูห้ นึง่ ของเขา ไม่วา่ ในใจเขา
จะมีใคร นางก็ไม่มีสิทธิ์จะร้องไห้
แต่ว่า...
ถูกเขากอดอยู่ในอ้อมกอด แต่กลับได้ยินเขาเรียกชื่อของสตรีอื่น
ความรู้สึกนี้มันยากจะรับไหวเกินไปแล้ว
ลู ่ เ ยี่ ย นใช้ นิ้ ว โป้ ง เช็ ด หางตาของนาง "เจ้ า ร้ อ งไห้ จ นหั ว ใจข้ า
แทบสลายแล้ว"
แทบจะสลายแล้วจริงๆ...
เสิ่นเจินกลั้นแล้วกลั้นอีก ทว่าค�ำพูดที่นางอยากถามท�ำลายสติ
ของนางจนสิ้น
"คนที่อยู่ในใจใต้เท้าคือสวี่อี้ชิงหรือ" ในที่สุดเสิ่นเจินก็เอ่ยถาม
ออกมาจนได้
ลู่เยี่ยนแววตาเคร่งเครียด
"สวี่อี้ชิง เป็นนางหรือ"
BW
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ลูเ่ ยีย่ นเพิง่ ตืน่ หัวยังรูส้ กึ ปวดอยูบ่ า้ ง ได้ยนิ ค�ำพูดนีก้ ข็ มวดคิว้ พูดว่า
"เจ้ารู้ได้อย่างไร"
สิ้นเสียงพูด น�้ำตาของเสิ่นเจินก็หยุดลงทันที ตอนนี้ต่อให้นาง
อยากร้องไห้ นางก็ร้องไม่ออกแล้ว
ปลายนิว้ ขาวเนียนจิกลงกลางฝ่ามือ ความเจ็บท�ำให้ความรูส้ กึ ว้าวุน่
ในใจของนางค่อยๆ สงบลง
เป็นความผิดของนาง นางไม่ควรคิดมาก
เสิ่นเจินพยักหน้า พูดออกมาทีละค�ำ "ข้าเข้าใจแล้ว"
"เสิ่นเจิน เจ้าฟังข้าอธิบาย ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิด" หัวใจลู่เยี่ยน
บี บ รั ด ตั ว ได้ ส ติ คื น มาโดยสิ้ น เชิ ง เขาคว้ า ข้ อ มื อ ของเสิ่ น เจิ น เอาไว้
พลางเอ่ย

BX

ฟาต๋ า เตอะเล่ ย เซี่ ย น

59
"เสิ่นเจิน เจ้าฟังข้าอธิบาย ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิด"
รอบข้างสงบเงียบ เวลาราวกับหยุดเดิน
เสิ่ น เจิ น ดวงตาแดงเรื่ อ ไม่ รู ้ ว ่ า ไปเอาแรงมาจากที่ ใ ดจึ ง สลั ด
หลุดจากมือของเขา
ไม่ได้เป็นอย่างที่นางคิดหรือ อย่างไรเล่า
ลู่เยี่ยนขมวดคิ้ว สีหน้าเคร่งเครียดขึ้น ดวงตาที่ปกติมีความลึกล�้ำ
ราวทะเลลึกคู่นั้น ในที่สุดก็ฉายความว้าวุ่นขึ้นมาชั้นแล้วชั้นเล่า
ทัง้ สองคนไม่ยอมอ่อนข้อให้กนั เช่นนี้ ไม่รวู้ า่ เวลาผ่านไปนานเท่าใด
เสิ่นเจินช้อนตาขึ้นช้าๆ ขยับริมฝีปากพูดว่า "ใต้เท้า พรุ่งนี้ยังต้องเข้างาน
อีกไม่ใช่หรือ รีบพักผ่อนเถอะ"
แสงจันทร์เยือกเย็นสาดส่องเข้ามาราวกับเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้ง
รอบข้างราวกับมีลมหนาวพัดผ่าน พัดจนนางทั้งเหน็บหนาวและ
BY
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เจ็บปวด
แม้จะเสียใจ แต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือนางได้สติรู้ตัวขึ้นมาไม่น้อย
อย่างฉับพลัน
ลูเ่ ยีย่ นลูกกระเดือกขยับ ลุกขึน้ จุดไฟ แสงเทียนทีเ่ ดีย๋ วสว่างเดีย๋ วมืด
ส่องแสงตรงหน้าพวกเขา ชายหนุ่มใช้มือบีบขมับและสูดหายใจเข้าลึก
ตอนที่ขยับมือออก สีหน้าก็กลับมาสงบดังเดิม
"นี่เป็นความเข้าใจผิด สองวันก่อนเกิดเรื่องขึ้นกับไทเฮาในวัง
ตอนนี้ยังคงหมดสติไม่ฟื้น ตอนนั้นสวี่ชีเหนียงก็อยู่ด้วย" ลู่เยี่ยนกุมมือ
ของเสิ่นเจินอีกครั้ง "ที่ละเมอเรียกชื่อของนางก็เพราะสงสัยว่านางจะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดเลย"
แววตาของชายหนุ่มเปล่งประกายไม่ได้หลบเลี่ยงแม้แต่น้อย
นี่เป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือข้อเดียวที่ลู่เยี่ยนคิดได้จากการครุ่นคิด
อย่างหนักเมื่อครู่
อย่างไรเสียไทเฮาก็หมดสติไม่ฟื้นจริงๆ สวี่ชีเหนียงระยะนี้มา
ปรากฏตัวในวังก็ดูน่าสงสัยมาก...
เสิ่นเจินจ้องหน้าเขา มองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างละเอียด
นางรู ้ น านแล้ ว ว่ า ไม่ มี ฐ านะคุ ณ หนู ส ามจวนอวิ๋ น หยางโหว
ระหว่างนางกับเขาไม่มคี ำ� ว่าเท่าเทียมกัน ก็เหมือนในตอนนี้ เขาพูดอะไร
ก็เป็นอย่างนั้น เขาบอกว่าไทเฮาประชวรก็คือประชวร
หากเขาบอกว่าฟ้าข้างนอกถล่มแล้ว เช่นนัน้ ฟ้าข้างนอกก็ถล่มแล้ว
นางไม่อาจไปสงสัยเขาได้
เสิ่ น เจิ น เคยเห็นท่าทางเขาตอนไปสืบ คดีที่หยางโจว ใช้ฐานะ
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บุตรชายพ่อค้าและใช้ภาษาจิงโจวได้อย่างชัดเจนเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย
กับขุนนางในเมืองหยางโจวด้วย
และเคยเห็นเขาแกล้งท�ำเป็นรักฝูมั่น เรื่องโกหกทุกอย่างล้วน
เหมือนจริงมาก
หากเขาคิดจะโกหกนางมันท�ำได้ง่ายดายมาก
จริงๆ เท็จๆ เท็จๆ จริงๆ นางสับสนกับเรือ่ งนีไ้ ปก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร
ขนตาของเสิ่นเจินขยับ ผ่านไปครู่ใหญ่นางจึงเงยหน้าขึ้น พลิกมือ
ไปกุมฝ่ามือของเขา "ข้ารู้แล้ว ข้าคิดมากไปเอง"
น�้ำเสียงของนางราบเรียบ ฟังไม่ออกว่ารู้สึกโกรธแม้แต่น้อย
ลูเ่ ยีย่ นมองดวงตาของนาง เกลียดทีต่ นเองไม่สามารถทะลวงเข้าไป
ในใจของนาง ไปดูสิ่งที่นางคิดอยู่ในใจได้
สี่ตาประสานกัน ลู่เยี่ยนจัดผมให้นางแล้วพูดเสียงเบาว่า "เช่นนั้น
อย่าร้องไห้อีก"
"อืม" นางพยักหน้า
ลู่เยี่ยนดับเทียน ดึงนางเข้ามาในอ้อมกอดและจุมพิตหน้าผาก
ของนางเบาๆ ทว่ามือที่วางลงบนเอวของนางรัดแน่นกว่าปกติเล็กน้อย...
วันต่อมา ณ ที่ว่าการนครหลวง ห้องเอกสาร
ลู่เยี่ยนเหม่อมองเอกสารในมือ เอกสารก็เขียนไปหยุดไป เช่นนี้
เห็นได้ชัดว่าใจไม่อยู่กับตัว คนที่อยู่ข้างกายย่อมมองเห็น
ซุนซวี่ยื่นคอไปดูเอกสารในมือของลู่เยี่ยน หลังจากเห็นชัดเจนแล้ว
ก็ได้แต่ขมวดคิ้ว
CA
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คดีลักขโมยที่ชัดเจนคดีหนึ่ง เหตุใดจึงท�ำให้ใต้เท้าลู่เหม่อลอย
ได้ตลอดเช้า...
สายตาของซุนซวีค่ อ่ ยๆ เลือ่ นขึน้ บน พบว่าใต้ตาของเขายังมีรอยช�ำ้
อยู่ด้วยจึงพูดว่า "ใต้เท้าลู่ เมื่อวานไม่ได้พักผ่อนดีหรือ"
ลู่เยี่ยนยังคงเหม่อลอย สิ่งที่อยู่ในหัวล้วนเป็นท่าทางของเสิ่นเจิน
เช้าวันนี้
กินอาหาร เปลีย่ นเสือ้ ผ้า น�ำ้ เสียงการพูดจาของนาง ล้วนไม่แตกต่าง
ไปจากที่ผ่านมา แต่มีบางอย่างผิดปกติ
ลู่เยี่ยนสูดหายใจยาวหนึ่งเฮือก ครั้งนี้เขารู้สึกว่าตนเองราวกับ
ถูกใส่ร้ายจริงๆ ฝันไปก็ช่างเถอะ แต่กลับยังละเมอพูดอีก ช่างไม่ยุติธรรม
กับเขาเลย
พอคิดถึงตรงนีล้ เู่ ยีย่ นก็โยนพูก่ นั ขนหมาป่าในมือลงอย่างร�ำคาญใจ
ในตอนนี้เองซุนซวี่ก็พูดขึ้น "ใต้เท้าลู่?"
ในที่สุดเสียงนี้ก็ลอยเข้าหู ลู่เยี่ยนหันมามองเขา "มีอะไรหรือ"
ซุนซวี่ยิ้มพลางพูดหยอกเย้าว่า "ท่าทางใต้เท้าลู่วันนี้ดูเหมือน
กลัดกลุ้มเพราะความรักอยู่หลายส่วน"
มุมปากของลู่เยี่ยนค่อยๆ ราบเป็นเส้นตรง จมอยู่ในความเงียบงัน
มีหลายครั้งที่ลู่เยี่ยนอยากจะอุดปากของเขาเสีย
"หรือว่า..." ซุนซวี่สองคิ้วยกสูง "แม่นางอวิ๋นจือโกรธท่านแล้ว?"
ลู่เยี่ยนขยับลูกกระเดือกไม่ได้พูดจา เอาแต่คิดถึงค�ำว่า 'โกรธ'
ซ�้ำไปมา
การหยอกล้อทีห่ างตาของซุนซวีป่ ดิ ไม่มดิ นานแล้ว เดิมทีเขาก็ไม่เชือ่
CB
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อยู่แล้วว่าลู่เยี่ยนจะไม่ถูกความรักหญิงชายท�ำให้ลุ่มหลงแม้แต่น้อย
ทุกคนล้วนมีเลือดเนื้อเช่นกัน อีกฝ่ายจะเป็นข้อยกเว้นได้อย่างไร
เรื่องทางด้านลู่เยี่ยนเขายังถามไม่ได้ความก็ได้ยินที่ปรึกษาหลู่
ที่อยู่ด้านข้างถอนหายใจเฮือกหนึ่ง
โอ้ ถอนหายใจแบบมีเรื่องอีกคนหนึ่งแล้ว
"ที่ปรึกษาหลู่เพิ่งแต่งงาน นี่เป็นอะไรไปหรือ"
ที่ ป รึ ก ษากงเฉาแซ่ ห ลู ่ เ พิ่ ง แต่ ง ภรรยาตอนอายุ เ ลยสามสิ บ
หลายวันก่อนลู่เยี่ยนกับซุนซวี่เพิ่งไปดื่มสุรามงคลที่จวนสกุลหลู่มา
ทีป่ รึกษาหลูถ่ อนหายใจอีกหนึง่ เฮือก "ฮูหยินข้ากลับบ้านเกิดไปแล้ว
อีกครู่เลิกงานยังต้องไปรับคนที่จวนพ่อตา"
"ร้ายแรงอย่างนี้เชียวหรือ" ซุนซวี่เอ่ยถาม
ลู ่ เ ยี่ ย นฟั ง พวกเขาพู ด คุ ย กั น ทั น ใดนั้ น ก็ รู ้ สึ ก ว่ า ภาพตรงหน้ า
ให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด
เขาใช้มือขวาเคาะที่รองถ้วยชาหลายที ความเร็วค่อยๆ เพิ่มขึ้น
ในดวงตาฉายความไม่สบายใจและหมดความอดทนออกมาหลายส่วน
พอพูดถึงฮูหยินของตนเอง ที่ปรึกษาหลู่เป็นชายหนุ่มร่างก�ำย�ำ
หว่างคิ้วกลับขมวดเป็นอักษรตัว 'ชวน'* แล้ว
"ที่นี่มีเพียงพวกเราสามคน ที่ปรึกษาหลู่ลองเล่ามาดีหรือไม่"
ที่ปรึกษาหลู่ในใจกลัดกลุ้ม ไม่มีใครให้พูดคุยด้วยได้ เห็นซุนซวี่
เอ่ยปากแล้วจึงพูดตามตรง "ข้างกายข้ามีสาวใช้ที่ปรนนิบัติมาตั้งแต่เด็ก
ติดตามข้ามาหลายปี เช้าวันนี้ข้าเรียกชื่อเล่นของนางแล้วถูกฮูหยิน
* อักษร 'ชวน' แปลว่าสายน�้ำ ลักษณะคล้ายรอยย่นตรงหว่างคิ้ว
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ได้ยินเข้า"
ซุนซวี่เข้าใจทันทีจึงพูดปลอบว่า "ภรรยาท่านอายุยังน้อย ท่าน
อายุสามสิบกว่าแล้ว พูดปลอบสักนิดก็แล้วกัน"
ที่ปรึกษาหลู่พยักหน้า "เรื่องนี้ข้าก็รู้ แต่ว่าเรื่องนี้..."
ซุนซวี่พลิกมือแตะไหล่ของเขาพลางเอ่ย "เรื่องของท่านยังดี โชคดี
ที่ไม่ได้เรียกชื่อเล่นของนางในฝัน"
ที่ปรึกษาหลู่ขมวดคิ้วพูดว่า "ใต้เท้าซุน! เช่นนั้นท�ำร้ายจิตใจคน
เกินไปสักหน่อยแล้ว แค่คิดข้ายังไม่กล้าคิดเลย!"
สิ้นเสียงพูด สีหน้าของลู่เยี่ยนก็มืดด�ำราวก้นหม้อ เขาที่ไม่เคยเชื่อ
เรื่องดวงชะตามาก่อนรู้สึกที่ว่าการนครหลวงคงจะไม่เป็นมงคลกับชะตา
ของเขานักกระมัง
ลู่เยี่ยนลุกขึ้นทันใด เขาขยับเอกสารในมือ "ใต้เท้าซุน ข้ามีธุระ
ต้องไปที่กรมอาญาสักนิด พวกท่านท�ำงานต่อไปเถอะ"
ซุนซวี่กะพริบตาปริบๆ มองอีกฝ่าย
เวลาพลบค�่ำ ลู่เยี่ยนกลับมาจากกรมอาญาแล้วก็เลิกงานทันที
เขายังคงไม่กลับจวนเจิ้นกั๋วกง
ก่อนเข้าประตูคฤหาสน์เฉิงย่วน ลู่เยี่ยนชะงักฝีเท้าไป หันมาพูดกับ
หยางจงว่า "จริงสิ เรือนที่ให้หาไปเป็นอย่างไรบ้างแล้ว"
"ที่เป่าหนิงฟางมีเรือนคั่นสาม* อยู่หลังหนึ่งขายอยู่ขอรับ ดูแล้ว
* เรือนคั่นสาม เป็นรูปแบบหนึ่งของเรือนผสานสี่ด้าน (ซื่อเหอย่วน) เป็นการจัดเรียงหมู่เรือนของชาวจีนที่มี
ส่วนลานกว้างตรงกลาง ล้อมรอบด้วยอาคารทีห่ นั หน้าเข้าหาลานทัง้ สีด่ า้ น โดยมีเรือนอีกสองหลังคัน่ ลานกว้าง
ตรงกลางออกเป็นสามลาน
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เหมาะสมดี นอกจากนั้น...ที่หย่งอันฟางก็มีหนึ่งหลัง แต่เล็กกว่าที่ซื่อจื่อ
ต้องการนิดหน่อย ยังมีอีกหลังอยู่แถวแม่น�้ำฉวี่เจียง"
ลู ่ เ ยี่ ย นหน้ า นิ่ ง ไป คิ ด ว่ า อี ก ไม่ กี่ เ ดื อ นเสิ่ น หงก็ ต ้ อ งกลั บ มาที่
เมืองหลวงแล้ว ก่อนจะพูดว่า "เช่นนั้นก็เอาที่เป่าหนิงฟาง"
"ขอรับ" หยางจงตอบ
ตอนนีช้ ว่ งกลางวันค่อนข้างยาว กินอาหารเย็นแล้ว ท้องฟ้าข้างนอก
ยังสว่างอยู่
หลังวางตะเกียบลงแล้ว ลู่เยี่ยนก็กระแอมเบาๆ ทีหนึ่งแล้วพูดกับ
เสิ่นเจินว่า "เดินหมากเป็นหรือไม่"
เสิ่นเจินพยักหน้า "เป็นเล็กน้อย"
"เช่นนั้นเดินหมากกับข้าสักกระดานได้หรือไม่" ลู่เยี่ยนถาม
เสิ่นเจินมีสีหน้าล�ำบากใจ พูดกับเขาว่า "ใต้เท้า...วันนี้ข้าร่างภาพ
งานเลี้ยงกลางคืน ตอนนี้ยังวาดไม่เสร็จเลย"
"ภาพงานเลี้ยงกลางคืน?" ลู่เยี่ยนกระแอมอีกหนึ่งที "ให้ข้าดูสักนิด
ได้หรือไม่"
เสิ่นเจินพยักหน้า "อยู่ในห้องหนังสือ"
ทั้งสองเดินเข้าห้องหนังสือพร้อมกัน เสิ่นเจินหยิบภาพวาดมา
ให้เขาดู นางวาดภาพได้ครึ่งหนึ่งพอดี
"เช่นนั้นเจ้าวาดต่อเถอะ" ลู่เยี่ยนพูด
เสิ่นเจินไม่มีความคิดใดอื่น ตั้งใจวาดภาพต่อ
ลู่เยี่ยนนั่งอยู่ไม่ไกลออกไป มือถือเอกสาร แอบช�ำเลืองมองนาง
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อยู่บ่อยครั้ง
ตะวันคล้อยไปทางตะวันตก ลู่เยี่ยนลุกขึ้นจุดตะเกียง เดินมาที่
ข้ า งกายนาง ก� ำ ลั ง เตรี ย มจะวางตะเกี ย งสองดวงไว้ ต รงที่ น างนั่ ง
กลับพบว่านางมีสีหน้าค่อนข้างซีดขาว มือซ้ายกุมท้องน้อย
ลู่เยี่ยนพูดเสียงเบาว่า "ระดูของเจ้ามาเร็วหรือ"
เสิ่นเจินพยักหน้าพลางส่งเสียงอืมตอบรับ
"แล้วยังมานั่งอยู่ตรงนี้อีกหรือ" ลู่เยี่ยนดึงตัวนางขึ้นมา อุ้มนาง
กลับไปที่ห้องชั้นใน
เสิ่นเจินเดือนนี้ทั้งที่ไม่ได้กินของเย็น แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงรู้สึก
เจ็บท้องกว่าเดือนที่แล้ว ยามนี้นางจึงมีเหงื่อผุดออกมามากทีเดียว
ลู่เยี่ยนไม่นับว่าเชี่ยวชาญอาการนี้นัก จึงฉวยโอกาสตอนยังไม่ถึง
เวลาห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาลพูดกับหยางจงว่า "ไปทีร่ า้ นไต้เสียน
เชิญแม่นางไป๋มาที่นี่"
ร้านไต้เสียนอยูไ่ ม่ไกลจากคฤหาสน์เฉิงย่วน ผ่านไปราวครึง่ ชัว่ ยาม
ฝูมั่นก็เดินเร็วๆ เข้ามาในเรือน
ฝูมั่นย่อตัวค�ำนับ "คารวะใต้เท้า"
ลูเ่ ยีย่ นขยับออกจากข้างกายเสิน่ เจิน พูดเสียงเข้มว่า "เจ้าช่วยตรวจ
ชีพจรให้นางเถอะ"
ฝูมั่นพยักหน้า วางมือไว้บนข้อมือของเสิ่นเจิน ผ่านไปครู่หนึ่งจึง
ลูบท้องน้อยของนาง จากนั้นพูดว่า "คุณหนูเสิ่นทุกครั้งจะเจ็บรุนแรง
อย่างนี้หรือ"
เสิน่ เจินส่ายหน้า "มีวนั นีร้ นุ แรงเป็นพิเศษ เป็นเพราะมาเร็วกว่าปกติ
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หรือไม่"
ฝูมั่นครุ่นคิด "มาเร็วไปกี่วัน"
"สิบวัน"
ฝู มั่ น พู ด เสี ย งอ่ อ นโยน "ในตั ว คุ ณ หนู เ สิ่ น แม้ จ ะมี ไ อเย็ น แต่ ก็
ไม่หนักหนาอะไร จู่ๆ เจ็บอย่างนี้อาจเป็นเพราะเหน็ดเหนื่อยเกินไป
หรืออาจเกิดจากมีความกลัดกลุ้ม"
'เกิ ด จากมี ค วามกลั ด กลุ ้ ม ' ค� ำ พู ด นี้ ล อยมาเข้ า หู ข องลู ่ เ ยี่ ย น
เขาก็ตีความหมายทันทีว่านางโกรธจนระดูมาเร็วกว่าปกติ...
ฝูมั่นมองสีหน้าของลู่เยี่ยนไม่เข้าใจจึงพูดกับเสิ่นเจินต่อไปว่า
"คุ ณ หนู เ สิ่ น ไม่ ต ้ อ งกั ง วล ใช้ ย าปรั บ สภาพสั ก ครึ่ ง เดื อ นก็ ห ายแล้ ว "
ฝูมั่นพูดพลางเขียนใบสั่งยามอบให้แก่ลู่เยี่ยน
"ขอบคุณมาก" ลู่เยี่ยนเอ่ย
"เรื่องเล็กน้อย ไม่กล้ารับค�ำขอบคุณหรอกเจ้าค่ะ" ฝูมั่นพูด
หลังจากฝูมั่นกลับไป ลู่เยี่ยนก็วางหมอนนิ่มรองหลังให้เสิ่นเจิน
มองดูใบหน้าเล็กของนางแล้วก็ยกมุมปากยิ้มยอมรับชะตาในทันใด
เขาใช้ช้อนตักยาเบาๆ เป่าลมแล้วยื่นไปที่ข้างริมฝีปากของนาง
เสิ่นเจินยื่นมือออกมา "ใต้เท้า ข้ากินเองได้"
นิ้วโป้งของลู่เยี่ยนจับถ้วยยาไว้แน่นแล้วยื่นให้นาง "เช่นนั้นเจ้า
ดื่มช้าหน่อย"
กว่าจะวุ่นวายกันเสร็จก็เป็นยามไฮ่แล้ว
หลังดับตะเกียงแล้วลู่เยี่ยนก็ขึ้นเตียง มองดูแผ่นหลังงอของนาง
แล้วก็ถอนหายใจเบาๆ
CG
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เดิมทีเขาคิดว่าเรือ่ งเมือ่ วาน หลังจากอธิบายแล้วนางคงจะดีขนึ้ บ้าง
เสียทีที่เขาคิดว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่น สุดท้ายแล้วคนเดียวที่เขารัก
กลับไม่เชื่อใจเขาเลย
เขาใช้นิ้วชี้พันปลายผมของนาง
พูดกันว่าคนทีผ่ มนิม่ จะใจอ่อน เหตุใดเจ้าจึงเป็นคนชอบทรมานคน
เช่นนี้นะ
ในความฝันเขามีชีวิตถึงอายุยี่สิบเจ็ดปีเท่านั้น พิษเหยานั่นก็ดี
บาดแผลบนทรวงอกที่เกิดจากธนูนั้นก็ช่าง หากไม่เกิดอะไรผิดคาด
คงจะเป็นในรัชศกหยวนชิ่งปีที่สิบหกซึ่งก็คือปีนี้ มันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
เขาจะหลบพ้นมันไปได้หรือไม่ ทุกอย่างยังไม่อาจรู้ได้
ลู่เยี่ยนนอนลงแนบติดตัวนาง กอดเอวนางเอาไว้ ลูกกระเดือก
ขยับขึ้นลงไม่รู้กี่รอบก่อนจะเอ่ยปาก หนังหัวรู้สึกชาวาบ ภาพตรงหน้า
ขาวโพลนราวกับป่วยรุนแรง
"เจินเจิน" ชายหนุม่ จุมพิตต้นคอของนางทีหนึง่ พูดเสียงแหบแห้งว่า
"ในใจข้ามีใคร เจ้ายังไม่รู้ชัดเจนอีกหรือ"
ค� ำ พู ด นี้ อ อกมา ลู ่ เ ยี่ ย นคนที่ ไ ม่ เ คยหน้ า แดงมาเกื อ บยี่ สิ บ ปี
ไม่เพียงแค่หน้าแดง แม้แต่ขนก็ยังลุกเป็นแผงอีกด้วย
เพื่อปลอบใจสตรีคนหนึ่ง วันนี้เขาถือได้ว่าทุ่มสุดตัวแล้วจริงๆ
แต่ ว ่ า คนล้ ว นเป็ น เช่ น นี้ ทุ ก เรื่ อ งล้ ว นมี ก ารเริ่ ม ต้ น ขอเพี ย ง
เดินก้าวแรกได้ ก้าวต่อไปก็ง่ายขึ้นมาก
เสิ่นเจินตกใจจนขมับเต้นตุบ นางไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะพูดค�ำ
เช่นนี้ออกมาได้จริงๆ
CH
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จมูกที่โด่งเป็นสันของชายหนุ่มซุกเข้ามาที่ซอกคอของนาง พูด
เสียงเข้มว่า "ข้ายังคิดว่าข้าแสดงให้เห็นชัดเจนพอแล้วเสียอีก"
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60
แสงจันทร์ลอดกระดาษบางของหน้าต่างเข้ามา บนผนังข้างเตียง
สะท้อนเงาร่างคนสองคนที่นอนแนบชิดกัน
น�้ำเสียงของชายหนุ่มแฝงการหลอกให้ลุ่มหลง นางไม่อยากจะฟัง
เขาพูดอะไรเลย
สวรรค์รู้ว่าเมื่อวานตอนที่นางถูกค�ำว่า 'สวี่อี้ชิง' จากปากของเขา
ท�ำให้ตกใจตื่น รู้สึกเจ็บช�้ำน�้ำใจเพียงใด จะพูดว่าหัวใจสลายก็ไม่เกินไป
ลู่เยี่ยนมองดูหลังหัวของนางไม่ยอมหันมาเสียที ก็รู้ว่าในใจนาง
ยังโกรธอยู่
พูดไปแล้ว นางยังไม่เคยแสดงอาการงอนเขาเช่นนี้มาก่อน
ความจริงแล้วเขาก็ใช่ว่าจะไม่เข้าใจ...
เขาลองคิ ด ดู แ ล้ ว หากเสิ่ น เจิ น กล้ า เรี ย กชื่ อ ชายอื่ น ยามค�่ ำ คื น
เขาคงไม่ปล่อยนางไปง่ายดายอย่างนั้น
CJ
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ลู่เยี่ยนหลับตาลงราวกับท�ำการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่
"เจินเจิน" ลมหายใจของชายหนุ่มแรงขึ้นทุกที "ยังโกรธอีกหรือ"
สิ้นเสียงพูด นิ้วเท้าราวกลีบดอกไม้ของเสิ่นเจินก็งอเข้าหากันทันที
ปลายจมูกแดงเล็กน้อย
ความไม่กล้าพูดและไม่กล้าโมโหมากมายล้วนระเบิดออกมาใน
ชั่วครู่นี้
ไม่อาจไม่พดู ว่าด้วยหน้าตาของลูเ่ ยีย่ นคิดจะปลอบหญิงสาวสักคน
เป็นเรื่องง่ายดายมาก แค่เพียงสายตาทีไ่ ม่ได้ตงั้ ใจก็สามารถสะกิดใจคน
ให้ว้าวุ่นได้แล้ว
นับประสาอะไรกับการกระซิบอย่างอ่อนโยนด้วยความรักลึกซึ้ง
เช่นนี้
หัวใจของเสิ่นเจินจึงสั่นสะท้านอยู่บ้าง
"หือ?" ลมหายใจของเขาไล่จากหลังหูของนาง ค่อยๆ เลื่อนลงไป
ตามเรือนร่างที่งดงาม
จุมพิตกระดูกปีกสะบักที่ขยับไม่หยุด
นับตั้งแต่เสิ่นเจินได้พบกับลู่เยี่ยน เขาล้วนมีท่าทางวางอ�ำนาจ
และเย็นชามาตลอด จะเคยปลอบนางเช่นนี้เสียเมื่อใด
"ไม่อย่างนั้นเจ้าหยิกข้าอีกสองสามทีดีหรือไม่" ลู่เยี่ยนพูด
เสิ่นเจินกัดริมฝีปาก พึมพ�ำเสียงเบาว่า "ข้าจะกล้าได้อย่างไร"
เสียงแฝงความเจ็บช�้ำใจนี้นับว่าได้เผยความในใจออกมาแล้ว
ลู่เยี่ยนหัวเราะเบาๆ พลิกตัวนางกลับมา ประสานสายตากับนาง
แล้วทาบฝ่ามือลงไปบนท้องน้อยของนาง "ยังเจ็บหรือไม่"
CK
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เสิ่นเจินลังเลอยู่ครู่ใหญ่ สุดท้ายจึงขยับเข้าใกล้ตัวเขาพลางเอ่ย
"เจ็บ"
ลู่เยี่ยนมองท่าทางออดอ้อนของนาง ดมกลิ่นหอมบนผมของนาง
เส้นเลือดบนหลังมือนูนสูง ขณะที่มือเริ่มสั่นเทายามลูบไล้
แย่แล้ว
เขาพ่ายแพ้แก่ใจตนเองในที่สุด
แสงแดดอ่อนๆ ล�ำหนึง่ สาดส่องเข้ามาในห้องชัน้ ใน ผ่านไปครูห่ นึง่
เมฆด�ำเคลื่อนมา ข้างนอกมืดครึ้มไปทั่วอีกครั้ง
เสิ่นเจินค่อยๆ รู้สึกตัวตื่นลืมตาขึ้น
ชายหนุ่มที่อยู่ข้างเตียงแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว หน้าตาเคร่งขรึม
"ตืน่ แล้วหรือ" น�ำ้ เสียงของเขาราบเรียบ ราวกับว่าคนเมือ่ คืนไม่ใช่เขา
คนในวันนี้จึงจะเป็นเขา
"อืม" เสิ่นเจินยันตัวลุกขึ้นนั่ง ความเจ็บตรงท้องน้อยลดลงไปแล้ว
ลู่เยี่ยนเห็นนางตื่นแล้วจึงเอ่ยปากสั่งให้ถังเยวี่ยไปต้มยา "ล้างหน้า
แล้วดืม่ ยาก่อน ตอนนีเ้ ข้าฤดูรอ้ น พยายามรักษาร่างกายภายในให้สมดุล
ดีก่อน"
เสิ่นเจินพยักหน้ารับค�ำ
เขากระแอมเบาๆ หนึ่ ง ที ทิ้ ง ค� ำ พู ด ว่ า "เช่ น นั้ น ข้ า ไปก่ อ นล่ ะ "
แล้วหมุนตัวเดินจากไป
หลังปิดประตูแล้ว ฝ่ามือที่แข็งเกร็งของลู่เยี่ยนก็ค่อยๆ คลายออก
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ลู่เยี่ยนค้างแรมที่คฤหาสน์เฉิงย่วนต่อกันหลายวัน
ดั ง นั้ น ข่ า วที่ เ ขาไปค้ า งแรมที่ ผิ ง คั ง ฟางจึ ง ลอยไปเข้ า หู ข อง
องค์หญิงใหญ่อีกครั้ง
ตอนที่ลู่เยี่ยนกลับจวน เจอกับเจิ้นกั๋วกงที่ก�ำลังจะออกนอกจวน
พอดี ลู่จวินเหล่มองเขาแวบหนึ่งแล้วชะงักฝีเท้าพูดว่า "พ่อได้ยินว่า
ระยะนี้เจ้าค่อนข้างใกล้ชิดกับรัชทายาทหรือ"
ลู่เยี่ยนตอบว่า "ลูกรู้ความเหมาะสมดีขอรับ"
เขาแตะไหล่ของลู่เยี่ยน ถึงแม้บุตรชายของตนเองผู้นี้จะเหลวไหล
ในเรื่องของชายหญิงอยู่บ้าง แต่ในการรับราชการเป็นขุนนางแล้วท�ำให้
คนวางใจได้มาก
ลู่จวินพูดด้วยรอยยิ้ม "แม่เจ้ารอเจ้าอยู่ข้างใน อย่าท�ำให้นางโกรธ
ล่ะ"
ไม่อาจไม่พูดว่าใจคนเปลี่ยนได้ง่าย คนอื่นเป็น ตัวเขาเองก็เป็น
ลู่เยี่ยนคนก่อนหน้านี้หลายเดือนมองตนเองในตอนนี้ต้องคิดว่าตนเอง
เป็นบ้าไปแล้ว ก็เหมือนในตอนนั้นที่เขาด่าสุยอวี้
'เพื่อสตรีเพียงคนเดียว เจ้าต้องท�ำถึงเพียงนี้เชียวหรือ'
'สตรีใต้หล้านี้คนใดบ้างไม่มีสองตาหนึ่งจมูกหนึ่งปาก ถ้าลืมไม่ได้
จริงๆ ก็หาคนที่หน้าตาคล้ายกันสักคนก็ได้แล้วไม่ใช่หรือ'
แต่พอมาถึงตาเขาเล่า ทั้งที่รู้ว่าทางข้างหน้าไม่ราบเรียบ กลับยัง
คิดจะเดินหน้าต่อไป หันหลังกลับไม่ได้
ลูเ่ ยีย่ นค่อยๆ เดินเข้าไปทีห่ อ้ งชัน้ ใน องค์หญิงใหญ่ในมือถือพัดใบผู
ไว้หนึ่งเล่ม พัดๆ หยุดๆ หางตายกขึ้นเล็กน้อย ด้วยความเข้าใจที่เขา
CM
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มีต่อมารดา นี่เป็นสัญญาณว่า 'หมดความอดทนแล้ว'
ลู่เยี่ยนเดินไปข้างโต๊ะหมากล้อม ยกมือขึ้นลูบจมูกแล้วพูดว่า "ลูก
ยังค้างเดินหมากกับท่านหนึ่งกระดาน ไม่รู้ว่าวันนี้ท่านแม่สนใจหรือไม่
ขอรับ"
องค์หญิงใหญ่เดินมาตรงหน้าเขา นั่งลงและยกมุมปากยิ้มเย็นชา
"ขอบใจที่เจ้ายังจ�ำได้"
ลู่เยี่ยนนั่งลง หยิบหมากด�ำขึ้นมาแล้ววางลงเสียงดังตึก
องค์ ห ญิ ง ใหญ่ ว างหมากบี บ ทุ ก ก้ า ว ลู ่ เ ยี่ ย นก็ ตั้ ง ใจอ่ อ นข้ อ ให้
ไม่นานก็ได้เปรียบทุกทาง
องค์หญิงใหญ่โยนหมากในมือใส่กลับลงในตะกร้าตัวหมากแล้ว
เงยหน้าขึ้นมองส�ำรวจลู่เยี่ยน
บุตรชายของตนเองผู้นี้มีนิสัยเช่นใด นางเข้าใจดีที่สุด เดินหมาก
กับเขา นางไม่เคยมีโอกาสชนะเลย
นี่เพิ่งไปขลุกอยู่กับสตรีในหอคณิกาเพียงไม่กี่วัน แม้แต่การเอาใจ
คนก็เรียนรู้จนเป็นแล้วหรือ
องค์หญิงใหญ่จิ้งอันพูดด้วยรอยยิ้ม "ครั้งก่อนเจ้าบอกว่าให้แม่
ให้เวลาเจ้าสักนิด ไม่รู้ว่าเป็นเวลานานเท่าใด"
ลูเ่ ยีย่ นรูว้ า่ วันนีห้ ากไม่พดู อะไร เกรงว่าองค์หญิงใหญ่คงจะไม่ยอม
ปล่อยไปเช่นนี้แล้ว เขาชะงักไปครู่หนึ่งจึงพูดตามตรงว่า "สิ้นปีก็แล้วกัน"
องค์หญิงใหญ่จิ้งอันแปลกใจอย่างมาก สองตาหรี่ลง "นี่ไม่ใช่
แผนถ่วงเวลาใช่หรือไม่"
ลู่เยี่ยนพูดด้วยรอยยิ้ม "ลูกไม่กล้า"
CN
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องค์หญิงใหญ่เหลือบมองดวงตาไร้ความรู้สึกของเขา รู้สึกว่าคนที่
ผิงคังฟางผู้นั้นเป็นเพียงคนที่น่าสงสารผู้หนึ่ง จึงไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อไป
หลังจากจบการเดินหมากหนึ่งกระดาน องค์หญิงใหญ่จึงพูดอีกว่า
"จริงสิ วันที่เจ็ดเดือนหน้า สวี่ฮองเฮาจะจัดการแข่งขันขี่ม้าตีคลีนัดหนึ่ง"
ลู่เยี่ยนสายตาจ้องเขม็ง
เดือนหน้า การแข่งขันขี่ม้าตีคลี...
เขาย้อนนึกถึงชื่อ 'สวี่อี้ชิง' นี้ขึ้นมาทันใด
เขาในความฝันเดิมทีกไ็ ม่มคี วามรูส้ กึ อันดีตอ่ ชือ่ นี้ หลังจากปลอบใจ
เสิ่นเจินอยู่หลายวันแล้วยิ่งไม่อยากแม้แต่จะได้ยินเลย
หลังจากครุ่นคิดแล้วลู่เยี่ยนก็พูดตามตรงว่า "การแข่งขี่ม้าตีคลีนั้น
ลูกเกรงว่าคงจะไปไม่ได้แล้ว"
"นี่เพราะเหตุใด" คิ้วเรียวขององค์หญิงใหญ่จ้ิงอันขมวดเล็กน้อย
"ฮองเฮายังทรงเจาะจงใส่ชื่อของเจ้าไว้ในใบรายชื่อการแข่งขันขี่ม้าตีคลี
อีกด้วย"
"เช่นนั้นยิ่งไปไม่ได้" ลู่เยี่ยนชี้ไปที่หลังเอวของตนเอง "ท่านแม่
ลืมแล้วหรือว่าลูกได้รับบาดเจ็บที่หยางโจว"
องค์หญิงใหญ่ปรบมือหนึ่งที "เป็นความผิดของแม่เอง อีกครู่แม่จะ
ส่งคนไปให้ค�ำตอบในวัง"
เม็ดฝนเล็กๆ ตกลงมาจากฟ้า ค่อยๆ ขยายเป็นวงกว้าง ฝนเพิ่ม
ความแรงขึ้น วังหลวงที่ใหญ่โตจมอยู่ท่ามกลางม่านหมอกสายฝน
ณ ต�ำหนักอันหวา
CO
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สวี่ฮองเฮาถอดก�ำไลหยกงามบนข้อมือตนเองออกมาใส่ไว้บน
ข้ อ มื อ ของสวี่ อี้ ชิ ง และพู ด เสี ย งเบาว่ า "เที ย บเชิ ญ ร่ ว มแข่ ง ขี่ ม ้ า ตี ค ลี
เดือนหน้า ข้าส่งไปทุกบ้านแล้ว ถึงตอนนั้นพี่ชายเจ้าจะช่วยเจ้าเอง
เจ้าฟังค�ำของข้าก็พอ"
สวี่อี้ชิงสองแก้มแดงเรื่อ แม้จะรู้ว่าท่านอาเตรียมการเช่นนี้ก็เพื่อ
ใช้ประโยชน์จากนางให้ดึงจวนเจิ้นกั๋วกงเข้ามาเป็นพวก แต่สิ่งที่ไม่อาจ
ปฏิเสธได้กค็ อื หากสามารถแลกกับการแต่งงานทีด่ เี ลิศนีไ้ ด้ นางเองก็ยนิ ดี
อี ก อย่ า งหากวั น หน้ า องค์ ช ายหกท� ำ การส� ำ เร็ จ ฐานะคุ ณ หนู
ทุกคนในสกุลสวี่ล้วนต้องสูงขึ้นตามไปด้วย สกุลสวี่กับองค์ชายหกเดิมที
ก็อยู่บนเรือล�ำเดียวกันอยู่แล้ว
"วางใจได้เพคะ ชิงเอ๋อร์ไม่ว่าอะไรก็จะเชื่อฟังท่านอา วันหน้า
ก็เช่นกันเพคะ" สวี่อี้ชิงพูด
'วันหน้าก็เช่นกัน' ค�ำพูดนี้ท�ำให้สวี่ฮองเฮาหรี่ตาลง นางรู้ดีว่า
สวี่อี้ชิงเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจ�ำนวนคุณหนูสกุลสวี่ทั้งหมด
ในตอนนี้เองเสียงเคาะประตูของขันทีก็ดังขึ้นข้างนอก
สวี่ฮองเฮานั่งตัวตรง ยิ้มมองไปทางข้างนอกแวบหนึ่งแล้วพูดเสียง
อ่อนโยนว่า "เข้ามาได้"
ขันทีค่อยๆ เดินเข้ามา "เทียบตอบกลับขององค์หญิงใหญ่ให้คน
ส่งมาแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
สวี่ฮองเฮารับมา ค่อยๆ เปิดเทียบตอบกลับออก รอยยิ้มพลัน
กระด้างไป
"เกิดอะไรขึ้นหรือเพคะ" สวี่อี้ชิงรีบถาม
CP
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สวีฮ่ องเฮาคิดไม่ถงึ เลยว่าเบ็ดตกปลาทีน่ างจัดวางไว้อย่างไม่งา่ ยนัก
วางเหยื่อล่อไว้แล้ว แม้แต่คนตกปลาก็หาไว้พร้อมสรรพ แต่ปลากลับ
ไม่ยอมมา
วันที่ยี่สิบหกเดือนสี่ วันเกิดของเสิ่นเจิน
ตอนเช้าตรู่ถังเยวี่ยก็ดึงตัวนางขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวแล้ว
เสิ่นเจินหรี่ตา อ้าปากหาวและพูดว่า "ใต้เท้าจะพาข้าไปที่ใดหรือ"
ถังเยวี่ยพูดเสียงเบาว่า "เรื่องนี้...บ่าวก็ไม่รู้เช่นกันเจ้าค่ะ"
เสิ่นเจินสวมหมวกม่านแพร ขึ้นรถม้า เดินทางล่องใต้มาถึงหอสุรา
ที่มีชื่อเสียงมากร้านหนึ่งของตลาดตะวันออก หอหม่านอี๋
แต่ฐานะของนางไม่เหมาะที่จะมาปรากฏตัวในตลาดตะวันออก
ของฉางอันที่มีผู้คนแออัดในตอนนี้
เสิน่ เจินขยับหมวกตรงหน้าแล้วกระซิบพูดข้างหูถงั เยวีย่ ว่า "พวกเรา
จะเข้าไปเช่นนี้หรือ"
ถังเยวี่ยพูดว่า "คุณหนูวางใจได้ นี่เป็นหอสุราภายใต้ชื่อของซื่อจื่อ
ในนั้นไม่มีใคร"
เสิ่นเจินเบ้ปาก ดูสิ นางรู้อยู่แล้วว่าถังเยวี่ยต้องรู้เรื่องนี้
เสิ่นเจินเดินเข้าประตู ถูกเดินน�ำไปยังห้องส่วนตัวห้องหนึ่งบน
ชั้นสาม ข้างในมีเงาร่างคนผู้หนึ่ง นางมองเพียงแวบเดียวก็จ�ำได้แล้ว
"พี่ใหญ่" เสิ่นเจินถอดหมวกม่านแพรออก เข้าไปกอดเสิ่นหร่าน
เอาไว้
นี่เป็นสิ่งที่ลู่เยี่ยนรู้ตัวดี เขารู้ว่าคนที่เสิ่นเจินให้ความส�ำคัญที่สุด
CQ
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ก็คือคนไม่กี่คนในสกุลเสิ่น ตอนแรกที่นางยอมลดฐานะตนเองอย่าง
รวดเร็วมาเอาใจเขาก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่เขากุมหลักฐาน
ความผิดของเสิ่นหร่านเอาไว้
สภาพการณ์ในตอนนัน้ อย่าว่าแต่เขาต้องการตัวเสิน่ เจินเลย ต่อให้
เป็นชีวิตของนาง คิดว่านางคงจะไม่ลังเลใจเช่นกัน
ก็เหมือนตอนทีพ่ วกเขาพบกันครัง้ แรกในชาติกอ่ น เขาบีบถามนางว่า
ทะเบียนเรือนที่ออกนอกเมืองนางเอามาจากที่ใด นางยินยอมจะถูกโบย
แต่ไม่ยอมพูดแม้แต่ค�ำเดียว
เด็กสาวทีต่ ระกูลใหญ่เลีย้ งดูมา ไม่วา่ จะไร้เดียงสาหรือไม่ ล้วนรูถ้ งึ
หลักการทีว่ า่ ประโยชน์ของตระกูลส�ำคัญกว่าทุกอย่าง ความรูส้ กึ ทีเ่ สิน่ เจิน
มีต่อเขา บอกว่าชื่นชมเลื่อมใสเขาก็ดี บอกว่าเป็นการพึ่งพาเขาก็ช่าง
ล้วนเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่เขาไม่เคยท�ำร้ายคนสกุลเสิ่นมาก่อน
เขาไม่ได้คิดว่าตนเองยอดเยี่ยมอะไรอย่างนั้น และไม่ได้คิดว่า
ตนเองส�ำคัญกว่าเสิ่นหร่าน
เสิ่ น หร่ า นโอบไหล่ ข องนางไว้ มองส� ำ รวจเสิ่ น เจิ น ในดวงตา
ฉายความเป็นห่วงออกมา เหตุผลไม่ใช่อนื่ ใด เป็นเพราะน้องสามของนาง
ถูกชายหนุ่มผู้นั้นเลี้ยงดูดีเกินไปแล้ว...
เสิน่ หร่านมองดูเสิน่ เจินกินบะหมีแ่ ล้วก็ดงึ ตัวนางอยูพ่ ดู คุยกันครูใ่ หญ่
จากนั้นจึงถามนางว่า "บอกพี่มาตามความจริง เขารังแกเจ้าหรือไม่"
เสิ่นเจินส่ายหน้า ความจริงใจนี้ดวงตะวันจันทราเป็นพยานได้
"เจ้าชอบเขาเพียงนั้นเชียวหรือ" เสิ่นหร่านใช้นิ้วลูบปลายจมูก
ของนาง
CR
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เสิ่นเจินตกตะลึง ปากเล็กเผยอเล็กน้อย ลืมว่าจะตอบอย่างไรไป
ชั่วขณะ ในดวงตาเต็มไปด้วยความละอายใจ
นางกะพริบตาอย่างรู้สึกเศร้าใจก่อนจะพูดเสียงเบาว่า "ข้าท�ำเรื่อง
ผิดแล้ว พี่ใหญ่โกรธข้าหรือไม่"
ในความคิดของเสิ่นเจิน ชอบก็คือชอบ ไม่มีอะไรยอมรับไม่ได้
แต่นางไม่ควรชอบเขา นางก็รู้เช่นกัน
"นี่จะเป็นเรื่องผิดได้อย่างไร" เสิ่นหร่านบีบใบหน้าเล็กของเสิ่นเจิน
"แต่ว่าเสิ่นเจิน เจ้าเคยคิดหรือไม่ วันหน้าถ้าเขาท�ำร้ายเจ้าเล่า เขาเป็น
ซื่อจื่อสกุลลู่ เป็นหลานชายสายเลือดใกล้ชิดของฮ่องเต้ มีเรื่องมากมาย
ใช่ว่าเขาผู้เดียวจะตัดสินใจได้"
เสิ่นหร่านเพราะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดี จึงไม่อาจเชื่อค�ำพูดที่ลู่เยี่ยน
พูดกับนางได้
เสิ่นเจินก�ำมือ อยากจะเอ่ยปากพูด แต่ไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไร
เพียงแค่พดู เสียงเบาว่า "พีใ่ หญ่ สิง่ ทีไ่ ม่ควรท�ำข้าจะไม่ทำ� สิง่ ทีไ่ ม่ควรพูด
ข้าก็จะไม่พูดเช่นกัน"
เสิน่ หร่านเห็นท่าทางระวังตัวของเสิน่ เจินแล้วก็หวั เราะขึน้ มาทันใด
กลืนค�ำพูดที่ตนเองอยากจะเกลี้ยกล่อมนางกลับลงไปทั้งหมด
ความรักของชายหญิง ในความคิดของเสิ่นหร่านตอนนี้เป็นสิ่งที่
ไม่ควรค่าในการพูดถึงที่สุดในโลกนี้จริงๆ
เสิ่นเจินอายุสิบหกปีได้พบกับลู่เยี่ยน ซึ่งเป็นช่วงที่ชีวิตนางตกอับ
ที่สุด เป็นธรรมดาที่นางจะเกิดความรักในตัวลู่เยี่ยน ก็เหมือนคนตกลง
กลางทะเลลึกแล้วคว้าขอนไม้ที่ลอยน�้ำมาเอาไว้ตามสัญชาตญาณ
CS

หญิ ง งามอั น ดั บ หนึ่ ง แห่ ง ฉางอั น 2

แต่ใครจะรู้ว่าหลังจากขึ้นฝั่งแล้ว ยังจะกอดขอนไม้ท่อนนั้นไว้
ไม่ยอมปล่อยอยู่หรือไม่
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61
ระหว่างการพูดคุย สายตาของเสิน่ เจินจะเหลือบมองไปยังทีไ่ ม่ไกล
ออกไปเป็นครั้งคราว
เสิ่นหร่านรู้ว่าอีกฝ่ายก�ำลังมองหาใครอยู่ นางมองผ่านสายตาของ
เสิ่นเจิน มองเห็นความบริสุทธิ์ใจและความกล้าหาญที่หญิงสาวเกิด
ความหวั่นไหวในตอนแรก
ก็เหมือนตัวนางเองเมื่อหลายปีก่อน
หลีต่ ที้ ำ� งานยุง่ ทัง้ วันทัง้ คืน ตอนกลับจวนมาเหนือ่ ยจนหัวถึงหมอน
ก็นอนหลับไป ระหว่างสะลึมสะลือ กลับยังไม่ลืมที่จะเรียกข้างหูนางว่า
'หร่านราน' แล้วสอดมุมผ้าห่มให้นาง
นางในตอนนั้นคิดว่าตนเองได้พบสามีที่ดีในโลกนี้ ได้เจอสามีที่รัก
นางที่สุดแล้วจริงๆ
ในสี่ปีนี้เสื้อตัวกลางเสื้อชั้นในของหลี่ตี้ล้วนมาจากฝีเข็มของนาง
CU
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เพราะค�ำพูดประโยคเดียวของเขาว่า 'น�ำ้ แกงของฮูหยินรสเลิศทีส่ ดุ
ในใต้หล้า' นางถึงขั้นตั้งใจหาแม่ครัวแต่ละท้องที่เพื่อไปเรียนรู้ด้วย...
ใครบ้างไม่เคยโง่มาก่อน
ดังนั้นหลังจากที่นางหมางใจกับหลี่ตี้ มีหลายช่วงเวลามากที่นาง
ล้วนไม่กล้าเชือ่ ว่าค�ำพูดสกปรกทีล่ อยมาเข้าหูเหล่านัน้ ล้วนเป็นความจริง
แต่สิ่งที่นางกุมอยู่ในมือกลับเป็นเรื่องโกหก
มาถึงวันนี้ ยากมากที่นางจะไปเชื่อใจใครได้อีก
ทว่านางไม่อยากใช้ความคิดของตนเองไปส่งผลกระทบต่อเสิน่ เจิน
เพราะชะตาชีวิตของแต่ละคนล้วนไม่เหมือนกัน บางทีความรักที่ลู่เยี่ยน
มีต่อเสิ่นเจินอาจจะไม่ใช่บุปผาในคันฉ่อง จันทราในผืนน�้ำ* ก็ได้
สิง่ ทีน่ างท�ำได้กค็ อื หาหลักฐานการท�ำความผิดของหลีต่ มี้ าอยูใ่ นมือ
ให้ได้เร็วที่สุด อย่าให้เรื่องของสกุลหลี่มีโอกาสเป็นเรื่องเดือดร้อนของ
เสิ่นเจินได้
"พี่ใหญ่?" เสิ่นเจินเรียกนางอีกครั้ง
เสิ่นหร่านดึงสติกลับมา แย้มยิ้มแล้วกุมมือของนาง ทันใดนั้น
ก็นึกถึงค�ำพูดประโยคหนึ่งที่ลู่เยี่ยนฝากนางมาบอกเสิ่นเจิน
"เจินเอ๋อร์ เจ้าสืบเรื่องไทเฮาด้วยเหตุใดหรือ" เสิ่นหร่านถาม
"ไทเฮาหรือ" เสิ่นเจินกะพริบตาและพูดว่า "ข้าไม่ได้สอบถามเรื่อง
ไทเฮา..."
เสิ่นหร่านขมวดคิ้วพูดว่า "แล้วเหตุใดเขาจึงอยากให้พี่บอกเจ้าว่า
ไทเฮาตอนนี้ยังคงหมดสติยังไม่ฟื้น"
* บุปผาในคันฉ่อง จันทราในผืนน�้ำ ค�ำเปรียบเปรยถึงสิ่งที่เป็นภาพมายา ไม่เที่ยงแท้
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สิ้นเสียงพูด เสิ่นเจินก็เข้าใจถึงความหมายของคนผู้นั้นในทันที
ใบหน้าเล็กขึ้นสีแดงเรื่อ พูดเสียงเบาว่า "ยังไม่ฟื้นหรือ"
เสิ่นหร่านพยักหน้า "ไทเฮาอายุมากแล้ว ครั้งนี้บาดเจ็บที่ส่วนหัว
จะไม่เป็นไรได้อย่างไร ได้ยนิ ว่าถ้าไม่มสี วีช่ เี หนียงของสกุลสวีอ่ ยู่ เกรงว่า
คง..." ค�ำพูดด้านหลังไม่ต้องพูด เสิ่นเจินก็รู้แล้ว
หลังครุ่นคิดสักครู่เสิ่นเจินก็ยกมือปิดหน้าตนเอง
ที่แท้สิ่งที่เขาพูดล้วนเป็นความจริง นางไม่ควรโกรธเขาเลย
เสิน่ หร่านเห็นท่าทางของเสิน่ เจินก็รวู้ า่ ตนเองคงจะเป็นสะพานเชือ่ ม
ให้ลู่เยี่ยนอีกแล้ว
เวลาไม่เช้าแล้ว สองพี่น้องแยกกัน เสิ่นหร่านออกไปทางประตู
ด้านหลัง ส่วนเสิ่นเจินนั่งบนรถม้า เคลื่อนไปทางภูเขาหลีซาน
ท้องฟ้าค่อยๆ มืดลง เสิ่นเจินพลิกเปิดม่านรถม้าอย่างไม่ค่อย
สบายใจ นางมองออกไปข้างนอก
ถังเยวีย่ รีบกระซิบพูดว่า "คุณหนูไม่ตอ้ งกังวลเจ้าค่ะ อีกไม่ชา้ ใต้เท้า
ก็จะตามมา"
ค�ำพูดของถังเยวีย่ ออกมา เสิน่ เจินจึงรูต้ วั ว่าสิง่ ทีท่ ำ� ชัดเจนมากเกินไป
นางถึงได้รีบหดคอเข้ามา
เสิ่นเจินหลับตาลง พักผ่อนสักครู่ ตอนที่ลืมตาขึ้นก็มาถึงหมู่บ้าน
น�้ำพุร้อนแล้ว
ในเวลานี้เองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าดังลอยมาจากข้างหลัง
เสิ่นเจินหันหน้าไป เห็นลู่เยี่ยนดึงเชือกบังคับม้าพลิกตัวลงจาก
หลังม้าพอดี
CW
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นางยืนตะลึงนิ่งอยู่กับที่ เขาเดินเข้าไปหาและเขกหัวนางทีหนึ่ง
"โตขึ้นหนึ่งปี แม้แต่ค�ำทักทายก็ไม่มีแล้วหรือ"
เสิ่นเจินรีบเรียกเขาว่า "ใต้เท้า"
ลู่เยี่ยนกุมมือของนางแล้วพูดเสียงเบา "วันนี้พวกเราค้างแรมที่นี่
พรุ่งนี้ค่อยกลับไป"
"พรุ่งนี้ใต้เท้าไม่เข้างานหรือ"
"ข้าได้วันหยุดพักผ่อนเจ็ดวันพอดี" ลู่เยี่ยนพานางเดินเข้าไปข้างใน
หมู่บ้านน�้ำพุร้อนแห่งนี้เห็นได้ว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของลู่เยี่ยน
พอช้อนตามองไป ศาลาหอสูง ต้นหลิวเป็นแนว ทิวทัศน์งดงามมาก
หลังกินอาหารเย็น พวกเขาก็ผลักเปิดประตูบานหนึ่ง น�้ำพุร้อน
ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้า
สระน�ำ้ พุรอ้ นแบ่งเป็นสองชัน้ ยาวสิบเชียะ ลึกสีเ่ ชียะ บันไดรอบข้าง
ล้วนก่อด้วยหินสีด�ำ เมื่อสังเกตจะพบว่าบนหินแต่ละก้อนล้วนมีลวดลาย
ดอกบัวรูปแบบแตกต่างกันไป
หมอกควันกระจายรอบข้าง ไอร้อนพวยพุ่ง แม้จะดูงดงาม แต่
ชายหนึ่งหญิงหนึ่งอยู่ด้วยกันในที่นี้ท�ำให้ดูงดงามยวนตาเพิ่มขึ้น
เสิ่นเจินเงยหน้ามองเขา ลังเลอยู่นานจึงพูดว่า "ข้าเข้าใจผิดเอง"
ลูเ่ ยีย่ นจับหัวของเสิน่ เจินเอาไว้ กดเข้ามาในอ้อมอก "ฟังพีใ่ หญ่เจ้า
พูดแล้วหรือ"
เสียงของชายหนุ่มแหบพร่า ในน�้ำเสียงแฝงความจนใจของการ
ไม่ได้รับความเชื่อใจเอาไว้
ไม่อาจไม่พูดว่าแผนการในใจของลู่เยี่ยนลึกกว่าสระน�้ำพุร้อน
CX
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ตรงหน้านี้มาก
เขารูว้ า่ เสิน่ เจินติดใจเรือ่ งในคืนวันนัน้ มาก ต่อให้ปลอบใจไปแล้วก็
ยังคงมีหนามที่ไร้รูปลักษณ์อันหนึ่งปักอยู่ หากเขาเดาไม่ผิด ก่อนหน้านี้
เสิน่ เจินกับสวีช่ เี หนียงคงจะไม่คอ่ ยถูกกัน หนามนีห้ ากไม่ถอนให้หมดสิน้
ไม่แน่ว่าวันใดอาจจะถูกสะกิดขึ้นมาก็เป็นได้
ทางนี้ เ สิ่นเจินก็ย้อ นคิด ว่าคนผู้นี้ร ะยะนี้พูดปลอบนางอย่างไร
ก็มีเหงื่อผุดออกมา
นางยืน่ มือไปโอบเอวของเขาและเขย่งปลายเท้า จุมพิตลูกกระเดือก
ของเขา ตอนแรกชายหนุ่มไม่ยอมก้มหน้าให้ความร่วมมือ นางจ�ำต้อง
จับสาบคอเสื้อของเขาแล้วมองหน้าเขา
ลูเ่ ยีย่ นหลุบตามองกลับ เพียงแวบเดียวก็รสู้ กึ ราวกับนางเหยียบเข้ามา
ในหัวใจของเขา หัวใจบีบรัดตัว จึงก้มลงจุมพิตนาง
เพื่อรักษาสติให้ยังอยู่ หลังจากลู่เยี่ยนถอดชุดกระโปรงให้นางแล้ว
ตั้งใจเหลือเสื้อตัวกลางให้นาง อยากจะให้นางแช่น�้ำนานสักหน่อยเพื่อ
ไล่ความเย็นในร่าง
ทว่าหลังจากลงไปในน�ำ้ เขาจึงได้รวู้ า่ เขาคิดผิดไป เสือ้ ผ้าทีเ่ ปียกชุม่
แนบติดเรือนร่างที่งดงามรังแต่จะท�ำให้คนสติแตกยิ่งขึ้น
ไข่มุกสีชมพูสองเม็ดนั้นไม่ยอมปล่อยเขาไปเลย...
อีกฟากหนึ่งเสิ่นหร่านกลับถึงจวนสกุลหลี่ พอเข้าไปที่ห้องชั้นใน
ก็เห็นหลี่ตี้นั่งอยู่บนเตียง ในมือถือกล่องอาหารไว้กล่องหนึ่ง
"ท่านมาท�ำอะไร" เสิ่นหร่านมองหน้าเขาแล้วพูด
CY
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"นี่เป็นขนมเปี๊ยะกรอบที่เจ้าชอบกิน ข้าตั้งใจไปซื้อมาให้" หลี่ตี้เอ่ย
บนใบหน้าของเสิน่ หร่านไม่แสดงความรูส้ กึ ใด รูส้ กึ เพียงว่าชายหนุม่
ตรงหน้าน่าขันเสียจริง ข่าวฉางผิงโหวพรุง่ นีจ้ ะน�ำกองทหารเข้าเมืองหลวง
เพิ่งกระจายออกมา เขาก็รีบมาปูทางให้ตนเองแล้วหรือ
"หร่านราน" หลีต่ เี้ รียกนางอีกครัง้ "ไม่เกีย่ วข้องกับสิง่ ทีเ่ จ้าคิดเหล่านัน้
ข้าเพียงแค่ไม่อยากจะงัดข้อกับเจ้าอย่างนีต้ อ่ ไป ในเมือ่ ต้องอยูก่ นั ไปทัง้ ชีวติ
ต้องมีคนหนึ่งยอมก้มหัวก่อน ใช่หรือไม่เล่า"
เสิ่นหร่านไม่ได้พูดอะไร เพียงแค่มองเขาด้วยสายตาเย็นชา
ในความคิดของหลี่ตี้ ด้วยนิสัยของเสิ่นหร่านควรจะไล่เขาออกไป
นานแล้ว ตอนนี้กลับมองเขาเช่นนี้ ไม่แน่ว่าอาจจะเห็นภาพเก่าอะไร
เมื่อวันวานจากบนตัวของเขาก็ได้
ความอ่อนโยนและใจอ่อนของเสิ่นหร่าน เขาเคยเห็นมามากแล้ว
หลี่ตี้รู้ว่าบีบนางมากไปก็ไม่ดี จึงพูดเสียงปนสะอื้นว่า "ได้ๆ ข้าจะ
ออกไปก่อน"
หลังจากหลีต่ จี้ ากไป เสิน่ หร่านกัดริมฝีปากล่าง หัวเราะเยาะออกมา
แล้วพึมพ�ำว่า "มิน่าเล่า เขาจึงยินดีส่งเหอหวั่นหรูจากไป แต่ไม่ยอมหย่า"
ชิงลี่ขมวดคิ้วพูดว่า "คุณหนู นี่หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ..."
"ฉางผิงโหว ซูเหิง พรุ่งนี้ก็จะเข้าเมืองหลวงแล้ว"
หากซูเหิงยังยอมเห็นแก่ความผูกพันในอดีต ยืนอยูข่ า้ งองค์รชั ทายาท
เช่นนั้นสภาพการณ์ของฉางอันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
ถึงตอนนั้นอ�ำนาจขององค์รัชทายาทไม่พูดว่าสามารถเทียบเคียง
เป็นศัตรูกับองค์ชายหกได้ แต่ก็เพียงพอจะท�ำให้องค์ชายหกแค้นจน
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คันรากฟันได้เลยทีเดียว
บางครั้งเมื่อความรู้สึกจางหายไป สติก็จะกลับมา
เสิ่นหร่านมองดูกล่องอาหารข้างมือ ทันใดนั้นก็คิดว่าในเมื่อหลี่ตี้
อยากจะแสดงละครกับนาง แล้วเหตุใดนางจะไม่ยอมให้ความร่วมมือ
กับเขาเล่า
เหวินซื่อก็คือมารดาของหลี่ตี้ ในเวลานี้ก�ำลังตบโต๊ะลุกยืนต่อหน้า
หลี่ตี้
"ทั้งที่เจ้ารู้ว่าขาของหรูเอ๋อร์ไม่ดี ยังบีบให้นางออกเดินทางอีกหรือ
หลี่ตี้! เจ้าลืมแล้วหรือว่าเจ้าเคยรับปากอะไรกับแม่ไว้"
หลี่ ตี้ พ ยั ก หน้ า ยกนิ้ ว โป้ ง ขึ้ น แตะขมั บ และออกแรงนวดคลึ ง
"ท่านแม่ สภาพการณ์ตอนนีข้ า้ เองก็จนปัญญาจะให้นางอยูใ่ นเมืองหลวง
ถ้าคนอื่นรู้เข้า ต�ำแหน่งขุนนางของบุตรชายท่านจะเป็นต่อได้หรือไม่"
เหวินซื่อถลึงตาจ้องเขาแล้วพูดว่า "เจ้าไม่ได้ท�ำเพื่อหญิงบาปผู้นั้น
จริงหรือ"
"เสิ่นหร่านไม่ใช่หญิงบาป นั่นคือลูกสะใภ้ของท่าน" หลี่ตี้ตอบ
เหวินซื่อโกรธจนขว้างถ้วยชาลงบนพื้น "ลูกสะใภ้หรือ เจ้าเห็น
หรือไม่ว่านางท�ำให้ยายแก่อย่างแม่โกรธเพียงใด ถ้าไม่ใช่เพราะยายแก่
อย่างแม่ดวงแข็ง เจ้าคงได้ใส่ชุดไว้ทุกข์ไปแล้ว!"
"ท่านแม่ รอให้เรื่องราวสงบลง ข้าจะรับหรูเอ๋อร์กลับมาเอง ทุกคน
ในครอบครัวสกุลเหอ ข้าจะดูแลทั้งหมด ไม่ยอมให้ท่านแม่ผิดค�ำสาบาน
ที่ให้ไว้กับพระโพธิสัตว์"
DA
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หลีต่ รี้ วู้ า่ มารดาของตนเองสนใจเรือ่ งอะไร เหอหวัน่ หรูเคยช่วยชีวติ
นางเอาไว้ นางเคยสาบานต่อหน้าพระโพธิสัตว์ บอกว่านับจากนี้ต่อไป
จะดีต่อเหอหวั่นหรูราวกับบุตรสาวในไส้ของตนเอง
เหวินซื่อยกมือขึ้นเช็ดน�้ำตา "จ�ำสิ่งที่เจ้าพูดเอาไว้ ออกไปเถอะ"
"เช่นนั้นลูกออกไปก่อน ท่านแม่พักผ่อนดีๆ"
น่าเสียดาย ละครการกลับเนื้อกลับตัวของหลี่ตี้เพิ่งแสดงผ่านไป
คืนเดียวก็ถูกคนถอนเวทีละครเสียแล้ว
ท้องฟ้าเพิ่งเริ่มสว่าง ชิงลี่ก็พรวดเข้ามาในห้องชั้นในเพื่อปลุก
เสิ่นหร่าน "คุณหนู แย่แล้ว เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะ"
เสิ่นหร่านลืมตาขึ้น
'เกิดเรื่องแล้ว เกิดเรื่องใหญ่แล้ว' ค�ำไม่กี่ค�ำนี้ได้ฟังตั้งแต่ปีที่แล้ว
ถึงตอนนี้ มันเหมือนถูกน�้ำเย็นเยียบอย่างหนึ่งราดชุ่มไปทั้งตัวจนรู้สึก
แข็งชาแล้ว
"พูดมาเถอะ" เสิ่นหร่านพูด
"แม่นางสกุลเหอผู้นั้นมาหาถึงที่นี่แล้วเจ้าค่ะ" ชิงลี่เอ่ย
เสิ่นหร่านเลิกคิ้ว "เหอหวั่นหรูน่ะหรือ"
"เจ้าค่ะ" ชิงลี่พยักหน้าอย่างแรง มองนางแวบหนึ่งเหมือนอยากจะ
พูดแต่ก็เงียบไป
"ชิงลี่ มีอะไรพูดมาตามตรงได้เลย" หากในมือเหอหวั่นหรูไม่มี
หมากอะไรเลยจะกลับมาที่นี่ด้วยเหตุใด
"นางตั้ ง ครรภ์ เ จ้ า ค่ ะ ..." ตอนที่ พู ด ค� ำ นี้ เ สี ย งของชิ ง ลี่ สั่ น เครื อ
DB
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นายของตนเองอยากจะคลอดลูกสักคนให้ท่านเขย แต่ผ่านไปสี่ปียังไม่มี
ความเคลื่อนไหวใดเลย
เสิ่นหร่านบากหน้าไปหาท่านหมอและยอมเสียเกียรติไปขอบุตร
จากเจ้าแม่กวนอิน แต่สุดท้ายได้ค�ำพูดจากหลี่ตี้เพียงหนึ่งประโยคว่า
'วาสนายังมาไม่ถึง'
ใครจะคิดว่านางในวันนี้จะรู้สึกโชคดีเช่นนี้ที่วาสนาของพวกเขา
ยังมาไม่ถึง
ชิงลี่ยืนขอบตาแดงอยู่ด้านข้าง
เสิน่ หร่านขยีห้ วั ของนาง "โง่ไปแล้วหรือ มีอะไรน่าร้องไห้กนั ลูกของ
เหอหวั่นหรูนี่มาได้จังหวะพอดี ไป พวกเราไปดูกัน"
เสิ่นหร่านเดินเข้าไปที่โถงลู่อัน
เหวินซื่อ เหอฮูหยิน เหอหวั่นหรู หลี่ตี้ ทั้งสี่คนบนใบหน้ามีสีหน้า
สี่แบบ
หลี่ตี้ตะลึงอยู่ที่ไกลออกไป มือสองข้างสั่นเทาไปเล็กน้อย
เหอหวั่นหรูรู้ว่าฮูหยินของหลี่ตี้เป็นสาวงาม แต่ไม่รู้ว่าจะงดงาม
ได้ถึงเพียงนี้ นางก้มลงมองขาของตนเอง น�้ำตาไหลพรากลงมา
เหอฮูหยินตบหน้าตักร้องไห้อย่างขมขื่นใจ
ในตอนนี้เองเหวินซื่อก็ลุกขึ้น กระแอมกลั้วคอแล้วพูดว่า "เสิ่นซื่อ
เจ้ามาพอดีเลย ข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้า ในเมื่อหรูเอ๋อร์ตั้งครรภ์แล้ว นางก็
คือลูกสะใภ้ที่แท้จริงของสกุลหลี่ของข้า จากไปไม่ได้แล้ว"
พูดจบเหวินซื่อก็กุมมือของเหอหวั่นหรู "หรูเอ๋อร์ เจ้าอยู่ที่นี่ ให้คนที่
ควรไปไปเสีย!"
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"ท่านแม่!" หลี่ตี้พูดอย่างเคืองโกรธ
เหอหวั่นหรูร้องไห้ปานจะขาดใจ เสิ่นหร่านคิดภาพได้ว่าหากหลี่ตี้
กล้าพูดว่าไม่เอานาง ตอนนี้นางก็สามารถจะพุ่งใส่เสาเอาหัวชนจนตาย
ได้เลย
เหอฮูหยินมองหลี่ตี้แวบหนึ่งแล้วร้องไห้ตามไปด้วย "หรูเอ๋อร์
ของพวกเราชีวิตรันทด ไม่มีชะตาจะเข้าท�ำเนียบตระกูลของสกุลหลี่ได้"
นางอ้ า งถึ ง ท� ำเนี ย บตระกู ล นี่ แ สดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า ไม่ ส นใจ
ต�ำแหน่งอนุภรรยา
สีหน้าของหลี่ตี้เปลี่ยนจากขาวเป็นเขียว ทุกคนล้วนบีบบังคับเขา
จริงๆ
เหวินซือ่ รูว้ า่ จะให้หย่าเลยทันทีเป็นไปไม่ได้ นางก็ไม่สามารถจะบีบ
บุตรชายตนเองให้เดินไปสู่ทางตายได้ จึงยอมถอยให้หนึ่งก้าวแล้วพูดว่า
"เจ้าไม่ยอมหย่า เช่นนั้นก็ยกหรูเอ๋อร์ขึ้นเป็นภรรยารองก็แล้วกัน"
เสิ่นหร่านรู้ว่าขอเพียงตอนนี้นางก้าวขึ้นมาแสดงอ�ำนาจในฐานะ
นายหญิง ในสีค่ นนีไ้ ม่วา่ ใครก็ตอ้ งอึดอัดใจกันไปหมด ต�ำแหน่งภรรยารอง
ก็จะเป็นของเหอหวั่นหรูในทันที
แต่ตอนนี้นางมีแผนการอื่นแล้ว
เสิ่ น หร่ า นหั น ไปมองหลี่ ตี้ บั ง คั บ ตนเองให้ บี บ น�้ ำ ตาสองหยด
พูดเสียงเบาว่า "นี่ก็คือสิ่งที่ท่านพูดว่า 'ก้มหัว' หรือ" พูดจบก็หมุนตัว
เดินจากไปทันที
"หร่านราน" หลี่ตี้ส่งเสียงเรียก
ภายในจวนสกุลหลี่วุ่นวายไปทั่ว
DD
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62
หลังจากนิ่งเงียบไปพักหนึ่ง หลี่ตี้ขมวดคิ้วพูดกับเหอฮูหยินว่า
"ท่านแม่ยาย ฐานะที่ข้าติดค้างหรูเอ๋อร์ วันหน้าต้องชดเชยให้แน่นอน"
หึ ไม่เช่นนั้นจะพูดว่าบุรุษไร้หัวใจหรือ เวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่วันเขาก็
เปลี่ยนความคิดเสียแล้ว
ให้ฐานะภรรยาเอกแก่เหอหวั่นหรูไม่ได้ นี่ก็คือผลลัพธ์
เหวินซือ่ โกรธจนมือสัน่ "หรูเอ๋อร์จงึ จะเป็นภรรยาคนแรกของเจ้านะ!
เหตุใดเจ้าจึง..."
"ท่านแม่! ในเมืองหลวงมีสายตามากเท่าใดก�ำลังจับจ้องข้า ข้าเลือก
ได้หรือ หากถูกข้าหลวงสืบสวนตรวจการร้องเรียนเรื่องความประพฤติ
ไปยั่วโมโหคนที่ไม่ควรยั่ว ชีวิตที่เป็นสุขนี้ใครก็ไม่ต้องมีกันแล้ว"
เหอฮู ห ยิ น ไม่ เ คยผ่ า นประสบการณ์ เ ช่ น นี้ นางไม่ รู ้ ว ่ า หลี่ ตี้
อยู่ภายนอกยากล�ำบากเพียงใด นางรู้เพียงว่าภรรยาอนุภรรยามีความ
DE
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แตกต่างกัน หากหรูเอ๋อร์เป็นอนุภรรยา วันหน้าจะต�่ำกว่าผู้อื่นหนึ่งระดับ
เหอฮูหยินถอนหายใจยาวหนึ่งเฮือก "หรูเอ๋อร์ ตามแม่ไปเถอะ ที่นี่
ไม่มีที่ว่างให้เจ้า"
น�้ำตาของเหอหวั่นหรูเปียกชุ่มผ้าเช็ดหน้าทั้งผืน
แต่เทียบกับน�ำ้ ตาของเสิน่ หร่านแล้ว น�ำ้ ตาของเหอหวัน่ หรูดไู ม่คอ่ ย
มีค่านักอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรเสียนางก็น�้ำตาอาบหน้าทั้งวันอยู่แล้ว
ต่อให้หลี่ตี้มีความรักต่อนางอยู่หลายส่วนจริงๆ ก็ทนการกัดกร่อนจิตใจ
เช่นนี้ไม่ไหวเช่นกัน
เหอหวั่นหรูมองออกถึงความร�ำคาญใจในดวงตาของหลี่ตี้ ในใจ
ค่อนข้างหวาดหวั่น
นางรู้ว่าเขาชอบความเชื่อฟังของนางมาตลอด อย่างไรเสียค�ำพูด
ประโยคหนึง่ ทีห่ ลีต่ ชี้ อบพูดทีส่ ดุ ก็คอื 'เจ้าเชือ่ ฟัง ข้าก็จะดีกบั เจ้าสักหน่อย'
เหอหวั่นหรูค่อยๆ หยุดเสียงสะอื้นไห้ พูดอย่างถอยให้หนึ่งก้าว
"เด็กผู้นี้ ท่านยังต้องการหรือไม่"
สี่ตาประสานกัน สายตาของหลี่ตี้ค่อยๆ เลื่อนลงไปหยุดที่ส่วนท้อง
ของนาง หัวใจพลันอ่อนลง "หรูเอ๋อร์ เจ้าดูแลร่างกายให้ดี คลอดลูก
ออกมา นี่เป็นลูกคนแรกของข้า ข้าไม่มีทางท�ำไม่ดีต่อเจ้าแน่นอน"
"ได้ ข้าฟังท่านทุกอย่าง" เหอหวั่นหรูกุมมือของเขาเอาไว้
"หรูเอ๋อร์!" เหอฮูหยินขบเขี้ยวเคี้ยวฟันพูด
เหอหวั่นหรูส่ายหน้าให้มารดา
เหอฮูหยินสีหน้าเคืองขุน่ ทีบ่ ตุ รสาวไม่ได้ดงั่ ใจ ชีห้ น้าของเหอหวัน่ หรู
และตะโกนว่า "เจ้ามาในฐานะภรรยาเอกแท้จริงของเขา ตอนนี้กลับยอม
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เป็นเล็กกว่าหรือ"
สีหน้าของหลี่ตี้ด�ำมืดขึ้นทุกที พูดตามความจริงแล้วเขาไม่ชอบ
ความรู้สึกที่คนทั้งเรือนล้วนมาต�ำหนิเขา
ผ่านไปครูใ่ หญ่เขาก็หมุนตัวเดินออกมาแล้วไปทีห่ อ้ งของเสิน่ หร่าน
เสิ่นหร่านกอดเข่านั่งก้มหน้าซุกระหว่างสองเข่า มองดูแล้วนางยัง
คงเป็นฮูหยินสกุลหลี่ที่ท�ำอะไรเพื่อเขาจนหมดใจผู้นั้น
สิ่งนี้ท�ำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจตามไปด้วย
พูดถึงหลีต่ เี้ หตุใดจึงได้แตะต้องเหอหวัน่ หรู ยังปล่อยให้นางตัง้ ครรภ์
อีกด้วย?
เรื่องชาติก�ำเนิดของเหอหวั่นหรูนั้นนางเป็นเพียงบุตรสาวพ่อค้า
ต่อให้พยายามเสแสร้งเพียงใด แต่บนตัวยังคงลบกลิน่ อายของคนตระกูลเล็ก
ที่มีไม่ได้ พูดถึงรูปร่างหน้าตา เหอหวั่นหรูแม้จะดูหมดจดงดงาม แต่
เทียบกับความงามทีห่ ยาดเยิม้ บีบหัวใจคนของเสิน่ หร่านแล้วต่างกันไม่ใช่
แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ทีห่ ลีต่ สี้ ามารถรับเหอหวัน่ หรูกลับมาฉางอันได้ พูดอย่างชัดเจนแล้ว
ก็เพราะเขาแสดงการเป็นบุตรเขยสกุลเสิ่นที่ต�่ำต้อยมาพอแล้ว
หลายปีมานีท้ งั้ ทีเ่ ขาได้เป็นขุนนางของฉางอันแล้ว ได้รบั การชืน่ ชม
จากฮ่องเต้ แต่อยู่ต่อหน้าเสิ่นหร่าน กลับยังคงดูเหมือนเป็นลูกหลาน
ตระกูลต�่ำต้อยที่มีชาติก�ำเนิดไม่โดดเด่นผู้นั้น เทียบกับเหอหวั่นหรูแล้ว
ไม่เหมือนกัน ตอนหลี่ตี้อยู่กับนาง ยังไม่ต้องพูดถึงร่างกายมีความสุข
หรือไม่ แต่ในใจได้รับความพอใจอย่างมากจริงๆ
หลังจากสกุลเสิน่ ล่ม เขาเห็นเสิน่ หร่านสติแตก เห็นนางโมโหรุนแรง
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ขณะเดียวกับที่เขาข่มขู่นาง ก็แอบหวังเล็กๆ ว่านางจะเป็นเหมือนเช่น
ตอนนี้
น่าสงสารเล็กน้อย อ่อนแอเล็กน้อย ขอร้องเขา ร้องไห้สักนิด บางที
เขาอาจจะใจอ่อนลงบ้าง
อย่างไรเสียกับเสิ่นหร่าน เขาก็ใช่ว่าจะไม่ชอบ
หลีต่ เี้ ดินเข้าไป วางมือลงบนแผ่นหลังของนางแล้วพูดเสียงอ่อนโยน
"หร่านราน"
เสิน่ หร่านเงยหน้าขึน้ มา ดวงตาแดง พูดเสียงสะอืน้ ว่า "ท่านกับนาง
แม้แต่ลูกก็มีด้วยกันแล้วหรือ"
หัวใจหลี่ตี้บีบตัวแน่น เอ่ยเสียงแหบแห้ง "หร่านราน พวกเราก็จะ
มีลูกเช่นกัน นั่นจะเป็นบุตรชายภรรยาเอกของข้า"
เสิ่ น หร่ า นบี บ ฝ่ามื อ ให้ ต นเองอดทนเอาไว้ ฉวยโอกาสพู ด ว่ า
"มิน่าเล่า เวลาข้าออกนอกเรือน ท่านต้องส่งคนไปจับตาดูข้า ท่านกลัวว่า
ข้าจะไปหาเรื่องนางใช่หรือไม่"
ทัง้ ทีเ่ ป็นคนร้องไห้เหมือนกัน แต่มเี พียงน�ำ้ ตาของเสิน่ หร่านทีท่ ำ� ให้
หัวใจของหลี่ตี้ร้อนขึ้นได้ เขาโอบไหล่ของเสิ่นหร่านเอาไว้
เสิ่นหร่านผลักเขาออก "หลี่ตี้ ท่านเอาเรื่องของท่านพ่อมาข่มขู่ข้า
ข้าจะไปที่ใดได้! เรื่องของท่าน ข้าจะไปพูดให้ใครฟังได้ ท่านยังคอยระวัง
ข้าอีก!"
หลี่ตี้หันไปมองสภาพของนาง รู้สึกร้อนรนใจจึงรีบพูดว่า "ได้ๆ
ข้าจะไม่ส่งคนคอยตามเจ้าอีก พอใจหรือไม่"
เงียบไปพักหนึง่ หลีต่ จี้ งึ พูดอีกว่า "ให้นางพักทีเ่ รือนอีห๋ ลันได้หรือไม่"
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ค�ำว่า 'นาง' นี้หมายถึงเหอหวั่นหรู
แต่ไม่รู้เพราะเหตุใด หลี่ตี้อยู่ต่อหน้าเสิ่นหร่านกลับเรียกชื่อของ
เหอหวั่นหรูไม่ค่อยออก
เสิ่นหร่านไม่พูดตอบอะไร
"นางตัง้ ครรภ์ ข้าให้นางจากไปไม่ได้ แต่เจ้าวางใจได้ ข้าไม่ได้คดิ ถึง
เรื่องภรรยารอง ข้ากับนางหย่ากันแล้ว เข้าจวนมาอีกครั้งก็ไม่มีทาง
อยู่เหนือกว่าเจ้า"
เสิน่ หร่านมองดูดวงตาทีม่ คี วามรักลึกซึง้ ของเขาแล้วจูๆ่ ก็รสู้ กึ เศร้า
สลดแทนบุตรสาวสกุลเหอขึ้นมา
ยอมเดินผ่านประตูยมโลกเพื่อคลอดลูกให้กับคนอย่างนี้ มันคุ้มค่า
จริงหรือ
"ข้ามีเงื่อนไขข้อหนึ่ง" เสิ่นหร่านพูด
"เจ้าว่ามา" หลี่ตี้มีสีหน้าระแวดระวังอีกครั้ง
"นับตั้งแต่ตอนนี้ เหอซื่อห้ามก้าวเข้ามาในเรือนของข้าแม้เพียง
ครึ่งก้าว"
หลี่ตี้โล่งอก "นี่เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้ว"
เวลาพลบค�่ำหลี่ตี้ก็จากไป เสิ่นหร่านค�ำนวณเวลาดู นางควรจะไป
ที่ศาลต้าหลี่อีกครั้งแล้ว
วันต่อมา ฟ้ายังไม่สว่าง หลี่ตี้รีบร้อนออกจากเรือนไป ระยะนี้
กรมโยธาสร้างประตูเมือง เขาในฐานะรองเสนาบดีกรมโยธาไม่มีเวลา
เอาสมาธิมาไว้ที่เรือนชั้นในของตนเองมากนัก
DI
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เสิ่นหร่านกุมมือของชิงลี่ "ตอนนี้พวกเราไปคุกศาลต้าหลี่กันเถอะ"
ชิงลี่พยักหน้า "บ่าวจะไปบอกให้คนเตรียมรถม้าเจ้าค่ะ"
ข้างนอกมีฝนตกมาทั้งคืน เสิ่นหร่านก้าวออกจากประตูบ้าน ก�ำลัง
จะกางร่ม ฝนก็หยุดตก เมฆด�ำครึม้ ถูกลมพัดกระจายตัวไป ความมืดครึม้
หายไป เผยให้เห็นท้องฟ้าสดใส
ล้ อ รถม้ า ค่ อ ยๆ หมุ น ไป เคลื่ อ นผ่ า นถนนหลายสายมาจนถึ ง
คุกศาลต้าหลี่
หลังจากแจ้งชื่อแซ่กับผู้คุมแล้ว นางก็เดินตามผู้คุมมาถึงสถานที่
เหมือนในครั้งก่อน
"กุญแจของห้องขังนี้มีเพียงดอกเดียว อยู่ที่ใต้เท้าโจวของพวกเรา
ขอหลี่ฮูหยินรอสักครู่" ผู้คุมเอ่ย
เสิน่ หร่านขมวดคิว้ เล็กน้อย ค่อนข้างไม่เข้าใจ ในเมือ่ องค์รชั ทายาท
ขอสิทธิใ์ นการเข้าเยีย่ มท่านพ่อได้แล้ว เหตุใดในมือผูค้ มุ จึงยังไม่มกี ญ
ุ แจ
อีก
ผ่านไปครูใ่ หญ่ เงาร่างสูงสง่าร่างหนึง่ ก็มาปรากฏต่อหน้าเสิน่ หร่าน
โจวซู่อันเอ่ยปากพูดว่า "ที่เจ้าถืออยู่ในมือคืออะไร"
"ข้าเอารองเท้ามาให้ท่านพ่อ" พูดจบเสิ่นหร่านก็ยื่นของในมือไปให้
ของทีจ่ ะเข้าไปในห้องขังล้วนต้องผ่านมือของผูค้ มุ นีเ่ ป็นกฎระเบียบ
โจวซู่อันก้มลงกวาดตามองแวบหนึ่งแล้วพูดเสียงเข้ม "ไม่ต้อง
ตรวจแล้ว เอาเข้าไปเลยก็แล้วกัน"
ผู้คุมที่อยู่ด้านข้างได้ยินน�้ำเสียงเช่นนี้ก็เข้าใจในทันทีจึงโน้มตัว
เดินถอยออกไป
DJ
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เสิ่นหร่านมองตาค้าง นางมีความสัมพันธ์กับใต้เท้าโจวผู้นี้ถึงขั้น
ไม่ต้องตรวจค้นของตั้งแต่เมื่อใด
โจวซู่อันหลบสายตาของนางแล้วหยิบกุญแจออกมา
ในตอนนี้ เ สิ่ น หร่ า นยื น อยู ่ ห น้ า ประตู พ อดี โจวซู ่ อั น เปิ ด กลอน
แขนบังเอิญแนบลงบนเอวของนาง
สองคนสัมผัสกัน เสิ่นหร่านรีบถอยหลังไปหนึ่งก้าวทันที ก่อนจะ
มองเขาอย่างระวังตัวแวบหนึ่ง
แต่ในดวงตาของโจวซู่อันมองไม่เห็นอะไรเลย ทั้งยังเย็นชามาก
ราวกับว่าการกระท�ำเมื่อครู่เป็นเรื่องปกติ เพียงแค่ต�ำแหน่งที่นางยืนอยู่
ใกล้กับกลอนประตูเกินไปเท่านั้น
ทุกอย่างล้วนเป็นนางที่คิดมากเกินไป
เสิ่นหร่านเดินเข้าไปพูดคุยกับอวิ๋นหยางโหวอยู่นาน ระหว่างนั้น
นางเหล่มองออกไปข้างนอกอยู่บ่อยครั้ง
ผู้คุมไปแล้ว และไม่มีใครเตือนนางว่าถึงเวลาหนึ่งเค่อหรือยัง
"ท่านพ่อ ท่านว่าข้าเข้ามาครบหนึ่งเค่อหรือยัง"

DK

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3FVGhef

