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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

นักอ่านสายเปย์ทงั้ หลายขอเชิญทางนีค้ ะ่ เราก�ำลังจะพาทุกท่านไป
พบกับนางเอกสายเปย์อันดับหนึ่งในใต้หล้าจากเรื่อง 'แม่ทัพใหญ่ผู้นี้
คือสามีขา้ ' นิยายมากกว่ารักเรือ่ งใหม่ 3 เล่มจบทีเ่ นือ้ หาแสนสนุก เข้มข้น
และมีความน่าสนใจบางอย่างทีห่ าไม่ได้ในเรือ่ งอืน่ ๆ ค่ะ
โดยเรือ่ งนีบ้ อกเล่าถึง 'หลีช่ ฉี อื ' ผูเ้ ป็นถึงผูป้ กครองต�ำหนักกวงอ๋อง
ทีต่ อ้ งพาซือ่ จือ่ น้อยเดินทางขึน้ เหนือไปหาผูเ้ ป็นสามี เพือ่ ให้อำ� นาจทีอ่ กี ฝ่าย
มีอยูค่ มุ้ ครองตนเองและหลานชายให้ปลอดภัยจากทุกสิง่ ซึง่ นางก็ตดั สินใจ
ไม่ผดิ จริงๆ ค่ะ เพราะฝูถงิ สามีแต่ในนามของนางผูน้ เี้ ก่งกาจสามารถยิง่
ศึกใดมารุกรานมิเคยหวาดหวั่น ขจัดภัยพาลให้ผองชนได้เสมอมา ทว่า
จุดอ่อนของเขาคือเงินขาดมือ ด้วยเอาเงินส่วนตัวไปสนับสนุนการศึก
และดูแลประชาชนจนแทบหมด ซึ่งนี่ก็เข้าทางสายเปย์อย่างหลี่ชีฉือ
ทีล่ อบท�ำการค้าอย่างลับๆ จนมีเงินเยอะ แต่ไม่รจู้ ะใช้อะไรพอดีเลยค่ะ
หลีช่ ฉี อื ทุม่ ทัง้ เงิน ทัง้ สติปญ
ั ญา ช่วยเหลือเขาทัง้ ในทีล่ บั และในทีแ่ จ้ง
เพื่อให้ราษฎรทางเหนือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่นางอยากได้
มากทีส่ ดุ ไม่ใช่เพียงแค่นนั้ ทว่าคือ 'ความรัก' จากสามี นางต้องการให้เขา
รักนางเพือ่ เป็นหลักประกันให้นางและหลานชาย แต่แม่ทพั ใหญ่ผนู้ กี้ ใ็ จแข็ง
นัก ร่างบางอ่อนช้อยนุ่มละมุนดุจกิ่งหลิวเพียงนี้ยังมิชายตามองอีกหรือ
ไม่ได้การล่ะ นางจะต้องท�ำอะไรสักหลายๆ อย่างเพื่อเอาใจเขา... ทว่า
จะมีอะไรบ้างนัน้ พลิกกระดาษหน้าต่อไป ก้าวเข้าสูแ่ ดนเหนือทีห่ นาวเหน็บไป
พร้อมกันเลยค่า
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ฝูถิงจ้องตานาง
"ท่านยังดูไม่ออกอีกหรือ" เสียงนุม่ พลันแผ่วลง นางหลุบตาต�ำ่ ยกมือ
ข้างหนึง่ ขึน้ วางทาบเข็มขัดชายหนุ่ม ปลายนิว้ เกีย่ วหัวเข็มขัดเขาดึงเข้าหาตัว
เบาๆ เนตรงามช้อนมอง สะท้อนแสงตะเกียงในห้องเป็นประกายวาววาม
ถ้อยค�ำที่เอ่ยเอื้อนหลังจากนั้นแผ่วหวิวจนมีเพียงเขาคนเดียวที่ได้ยิน
"ข้ายังอยากเอาใจท่านด้วย"
ช่วยรักษาแผล มาเปลี่ยนผ้ายาให้ทุกวัน
ท�ำกระทั่งงานเล็กน้อยอย่างเปลี่ยนอานม้า
ทุ่มเงินก้อนโตให้ท่าน
ข้าคิดจะท�ำอะไร ท่านยังดูไม่ออกอีกหรือ
ข้าก็แค่อยากเอาใจท่านเท่านั้น
หรือจะบอกว่า...อยากให้ท่านชอบก็ได้

หลี่ชีฉือ
		
		

ชิงหลิวเซีย่ นจู่ น้องสาวของกวงอ๋อง อ�ำเภอชิงหลิว
เป็นเขตปกครองของนาง รูปร่างอ่อนช้อยนุม่ ละมุน
ดุจกิง่ หลิว ทว่าจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดีย่ วมาก

หลี่เยี่ยน
		
		
		

กวงอ๋องซือ่ จือ่ ก�ำพร้าบิดามารดาตัง้ แต่อายุยงั น้อย
ต้องอาศัยผู้เป็นอาเลี้ยงดูมาอย่างเดียวดาย
รู้ธรรมเนียมมารยาทดีเยี่ยม มุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้
ศาสตร์ตา่ งๆ เกินอายุ

หลัวเสี่ยวอี้
		
		

ผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทของฝูถิง ทั้งยังเป็น
น้องชายร่วมสาบานของฝูถิงอีกด้วย ปากไว
แต่จิตใจดี

ฝูถิง
		
		
		

คูส่ มรสพระราชทานของชิงหลิวเซีย่ นจู่ หรือก็คอื
สามีของหลี่ชีฉือ นั่นเอง ฝีมือการรบเก่งกาจ
ดูแลจัดการงานบ้านเมืองอย่างสุดความสามารถ
ไม่หวัน่ เกรงศัตรูแคว้นใด

ตู้ซินหนู
		

ฝีมอื การเล่นพิณคงโหวเลิศล�ำ้ กิรยิ าเคารพนบนอบ
ผูอ้ น่ื ความคิดฉลาดเฉลียวทันคน

เที ย นหรู อ วี้

1
การเดินทางไกลฝ่าความทุรกันดารในฤดูหนาวช่างทารุณเสียจริง
หลี่ชีฉือนั่งอยู่ในรถม้า กระถางไฟที่วางใกล้เท้ายังแดงฉ่า ทว่า
สัมผัสไอร้อนไม่ได้แม้แต่นดิ เดียว แม้จะปิดม่านหน้าต่างไว้อย่างแน่นหนา
ทว่าลมหนาวก็ยงั เล็ดลอดเข้ามาได้อยูด่ ี
มือทัง้ คูข่ องนางจับกันไว้ใต้แขนเสือ้ ถูไปถูมาจนเริม่ อุน่ ขึน้ บ้างถึงค่อย
ยอมยืน่ สองนิว้ ออกมาเพือ่ แหวกม่านหน้าต่างมองไปข้างนอก
หิมะทีต่ กหนักตัง้ แต่เมือ่ วานเพิง่ หยุดลงหมาดๆ ยังจับตัวไม่ละลาย
มองไปทางใดก็เห็นเป็นสีขาวพิสทุ ธิพ์ ร่างพราย
ต้นไม้แห้งโกร๋นตรงริมทางยืน่ กิง่ ก้านสีดำ� มีใบไม้แห้งติดหร็อมแหร็ม
ออกมา ปุยหิมะขาวเกาะเป็นเส้นคดเคีย้ วอยูต่ ามกิง่ โยกไหวตามแรงลมทีไร
ก็ปลิดปลิวไปทีละนิด
ทีแ่ ห่งนีค้ อื อาณาเขตแดนเหนือ แตกต่างจากทุกทีท่ นี่ างเคยเยีย่ มเยือน
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โดยสิน้ เชิง เท่าทีจ่ ำ� ได้ นางยังไม่เคยเห็นหิมะหนาถึงเพียงนีม้ าก่อน
ม้าเทียมรถล้วนเป็นอาชาสูงใหญ่ก�ำย�ำที่น�ำเข้าจากซีอวี้* กระนั้น
ทุกจังหวะย่างย�ำ่ เท้าของพวกมันยังจมลงไปในหิมะถึงครึง่ แข้ง การลากรถ
เป็นไปอย่างยากล�ำบากยิง่
ม่านประตูหนาหนักพลันกระเพื่อมไหว จากนัน้ เสียงใครผู้หนึง่ ก็ดงั
เข้ามาข้างใน
ซินลู่ สาวใช้ที่เมื่อครู่ลงไปดูทางนั่นเอง ฝ่ายนั้นกระซิบถามเบาๆ
อยูห่ น้ารถ "นายหญิงงีบตืน่ แล้วหรือยังเจ้าคะ"
หลี่ชีฉือมองออกไปข้างนอก "ข้าไม่ได้หลับ มีอะไรก็ว่ามา"
"ซื่อจื่อ** เจ้าค่ะ..." สาวใช้เว้นช่วงเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อ "ซื่อจื่อ
ฝากให้บ่าวมาเรียนนานแล้วว่าอยากนั่งรถม้าคันเดียวกับนายหญิง"
หลี่ชีฉือหันไปมองรถม้าคันที่ตามหลังมาติดๆ ก่อนจะลดม่านลง
ไม่เอ่ยเอื้อนค�ำใด
ผูท้ นี่ งั่ อยูใ่ นรถม้าคันหลังคือหลานชายของนาง กวงอ๋องซือ่ จือ่ หลีเ่ ยีย่ น
ซินลู่ที่อยู่ข้างนอกเงี่ยหูรอพักใหญ่ก็ยังไม่ได้รับค�ำตอบ
สาวใช้คนสนิทเช่นนางรูต้ นื้ ลึกหนาบางดี ซือ่ จือ่ ก�ำพร้าบิดามารดา
ตัง้ แต่อายุนอ้ ยๆ ต้องอาศัยผูเ้ ป็นนายของนางเลีย้ งดูมาอย่างเดียวดาย
นายหญิงทะนุถนอมและให้ความส�ำคัญกับซือ่ จือ่ มาโดยตลอด แต่
ระหว่างรอนแรมเดินทางไกลครานี้กลับปล่อยเด็กชายไว้ในรถม้าอีกคัน
เชือ่ ว่าต้องเป็นเพราะเหตุทเี่ พิง่ เกิดขึน้ ช่วงก่อนหน้า
ไม่นานมานีซ้ อื่ จือ่ ได้แผลกลับมาจากส�ำนักศึกษา ท�ำเอาทัง้ ต�ำหนัก
* ซีอวี้ (แดนตะวันตก) คือดินแดนทางตะวันตกของด่านอวี้เหมินและด่านหยางกวนในสมัยราชวงศ์ฮั่น
ปัจจุบันคือบริเวณเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางใต้ของเทือกเขาเทียนซาน (เทียนซานหนานลู่)
เรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกของที่ราบสูงปามีร์ รวมถึงแถบเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก และอินเดีย
** ซื่อจื่อ เป็นค�ำเรียกทายาทผู้ที่จะสืบทอดชั้นยศ ปกติคือบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก

เที ย นหรู อ วี้

แตกตืน่ กันยกใหญ่ เห็นว่าไปมีเรือ่ งวิวาทกับผูอ้ นื่
ต่อมาอยู่ๆ นายหญิงก็ออกค�ำสั่งให้ย้ายนิวาสสถานแบบปุบปับ
เตรียมตัวอย่างรวบรัด จัดขบวนเดินทางเรียบง่ายดั้นด้นสู่แดนเหนือ
อันเวิ้งว้างแห่งนี้ ไม่รู้ว่าตั้งใจจะเลียนแบบมารดาเมิ่งจื่อที่ย้ายบ้านถึง
สามครัง้ * หรือไม่
ซินลู่ก�ำลังคิดมาถึงตรงนี้ก็ได้ยินเสียงหลี่ชีฉือดังออกมาจากในรถ
อีกครัง้ "ร่างกายเขายังมีแผลไม่ใช่หรือ ให้เขาอยูน่ งิ่ ๆ ดีกว่า อย่าล�ำบากเลย"
เป็นอันว่าไม่อนุญาต
ซินลูถ่ อนหายใจรับค�ำว่า 'เจ้าค่ะ' พลางครุน่ คิดว่าอีกเดีย๋ วจะให้คำ� ตอบ
ซือ่ จือ่ อย่างไรดี ตลอดทางทีผ่ า่ นมาเด็กผูน้ นั้ รบเร้านางไม่รกู้ คี่ รัง้ นางเพิง่ จะ
สบโอกาสเอ่ยขอให้เมือ่ ครูน่ เี้ อง แต่แล้วก็ไม่สำ� เร็จ
ผ่านไปครู่หนึ่ง ผู้เป็นนายก็ถามขึ้นว่า "อีกไกลเท่าไร"
สาวใช้เอ่ยตอบ "ไม่ถึงสิบลี้** เจ้าค่ะ" จากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีก
บทสนทนาเงียบหาย เหลือเพียงเสียงล้อรถบดลึกลงไปในพื้นหิมะ
ดังแซ่กๆ
หลี่ชีฉือนั่งส�ำรวมตัวตรง อันที่จริงหัวใจนางก็พะวงห่วงหลานชาย
เช่นกัน
เด็กที่แสนน่าสงสารผู้นั้นเป็นทายาทเพียงหนึ่งเดียวของกวงอ๋อง
พี่ชายนาง
แรกสุดชายากวงอ๋องเสียชีวติ ตอนคลอดเขา ต้องจากโลกนีไ้ ปทัง้ ที่
ยังไม่ทนั ได้เห็นหน้าเลือดในอก
* มารดาของเมิ่งจื่อ (เม่งจื๊อ) ย้ายบ้านถึงสามครั้ง เพื่อเสาะแสวงหาสถานที่อันมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ในการสั่งสอนกล่อมเกลาบุตรชาย ในที่สุดเมิ่งจื่อก็กลายเป็นปราชญ์คนส�ำคัญของส�ำนักข่งจื่อ (ขงจื๊อ)
** ลี้ (หลี่) หน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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พีช่ ายนางพรวดพราดเข้ามาในห้อง อุม้ ลูกน้อยคุกเข่าร�ำ่ ไห้ตอ่ หน้า
ศพชายา ลัน่ สัตย์สาบานว่าจะฟูมฟักเลีย้ งดูเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของเขาและนาง
เป็นอย่างดี
แม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายปี พี่ชายก็ไม่เคยแต่งงานครั้งที่สอง
จวบจนปีกลาย สองพ่อลูกไปเซ่นไหว้และท�ำความสะอาดสุสาน
ชายากวงอ๋อง ขากลับเจอน�้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่างฉับพลัน
ผูต้ ดิ ตามในขบวนไม่รอดชีวติ แม้แต่ผเู้ ดียว
พี่ ช ายนางใช้ ร ่ า งปกป้ อ งบุ ต รชายไว้ อย่างแน่นหนา อี ก ฝ่ายจึ ง
ปลอดภัยดีทกุ ประการ ส่วนตนเองนัน้ กว่าจะช่วยออกมาได้กอ็ ยูใ่ นสภาพ
หมดสติ เปียกปอนด้วยดินโคลนทั้งเนื้อทั้งตัว เมื่อกลับมาถึงต�ำหนัก
ก็ไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้อีกเลย
หลังบุพการีตายจาก หลี่ชีฉือเติบโตมาได้ด้วยการดูแลของพี่ชาย
ผูซ้ งึ่ ทัง้ รักทัง้ ตามใจและให้อสิ ระนางเสมอมา แม้นางจะออกไปตะลอนๆ
อยูข่ า้ งนอกตลอดเวลา เขาก็ไม่เคยยุม่ ย่ามก้าวก่ายว่าไปท�ำอะไรทีใ่ ดบ้าง
ไม่คดิ เลยจริงๆ ว่าระหว่างทีน่ างจากบ้านจากเรือนไปครานัน้ พีช่ าย
จะประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ เมื่อนางรีบรุดกลับเรือนมา เสาหลักของ
ต�ำหนักกวงอ๋องก็ได้ลม้ ลง เกียรติยศความยิง่ ใหญ่ทเี่ คยมีสนิ้ สูญ
อาการของเขาเกินเยียวยา ได้แต่ต้องรอวันตายเท่านั้น
ในวาระสุดท้ายของชีวิต พี่ชายยังมีห่วงอยู่แค่เพียงสองเรื่องคือ...
บุตรชายกับน้องสาวทีย่ งั ไม่ได้ออกเรือน
วันนัน้ เขาบอกกับนางอย่างเคร่งขรึมจริงจังว่าได้สง่ หนังสือไปเร่งรัด
คนของจวนเหอลั่วโหว* แล้ว
* โหว เป็นหนึ่งในบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน
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หลีช่ ฉี อื หมัน้ หมายกับซือ่ จือ่ ของจวนเหอลัว่ โหวแห่งลัว่ หยางมานาน
หลายปี บุพการีนางเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่
นางเคยฟังมาว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเหอลั่วโหวมาเยี่ยมเยือนที่ต�ำหนัก
เห็นนางเข้าก็ตกตะลึงในความงดงามของรูปโฉม ถึงกับเอ่ยปากขอนาง
ให้บตุ รชายตนเองตรงนัน้ เลย
แน่นอนว่านัน่ เป็นค�ำกล่าวของทางเหอลัว่ โหว ส่วนหลีช่ ฉี อื จ�ำอะไรไม่ได้
เพราะยังเล็กนัก นางเองก็ไม่รเู้ ช่นกันว่าเหตุใดอีกฝ่ายถึงชมตนเสียเลิศลอย
ต�ำหนักกวงอ๋องส่งหนังสือไปนานแล้ว ทางจวนเหอลั่วโหวก็ยัง
ไม่มาเจรจาเรื่องแต่งงานเสียที
รออยู่ส ามเดื อ น ในที่ สุ ด ก็ มี ค นมาเข้ า พบ ทว่ า จุ ด ประสงค์ คื อ
ขอถอนหมั้น
เห็นว่าเหอลัว่ โหวซือ่ จือ่ ผูน้ นั้ ไปผูกสมัครรักใคร่กบั ผูอ้ นื่ คนเป็นบิดา
เองก็จนปัญญา
คนจากจวนโหวพร�ำ่ ขอขมาไม่รกู้ คี่ รัง้ ซ�ำ้ ยังน�ำของท�ำขวัญมาชดเชยให้
มากมาย กระนัน้ พีช่ ายนางก็ยงั โมโหจนกระอักเลือด
เขาถึงกับฝืนสังขารลงจากเตียงโดยไม่สนใจเสียงทัดทานของคนรอบตัว
เขียนฎีกาน�ำขึน้ ทูลถวายฮ่องเต้ขอพระราชทานสมรสแก่นอ้ งสาวมาลบล้าง
ความอัปยศครานี้
ฮ่องเต้คงจะเมตตา จึงก�ำหนดคู่สมรสให้อย่างรวดเร็ว คนผู้นั้นคือ
ผู้บัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดร ฝูถิง
กองบัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดรมีทหารกล้าอยู่ใต้อาณัติ ทว่า
ฝูถงิ ผูน้ ถี้ อื ก�ำเนิดจากสามัญชนต�ำ่ ต้อย มองกันทีช่ าติตระกูล ไม่วา่ อย่างไร
ก็ไม่คคู่ วรกับหลีช่ ฉี อื ผูม้ สี ายเลือดราชวงศ์อยูใ่ นตัว
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เมือ่ ได้รขู้ า่ วนี้ นางก็ตระหนักแจ้งว่าตนไม่ได้รบั พระเมตตาจากฮ่องเต้
เท่าใดหรอก แต่กลายเป็นเครือ่ งมือทีโ่ อรสสวรรค์ใช้ผกู สัมพันธ์กบั ขุนศึก
ฝ่ายเหนือต่างหาก
แต่ในเมื่อมีราชโองการลงมาแล้วก็จ�ำต้องท�ำตาม
บางทีกค็ งมีขอ้ ดีอยูบ่ า้ ง อย่างน้อยๆ ผูบ้ ญ
ั ชาการผูน้ นั้ ก็ไม่เคยสอดมือ
เข้ามายุม่ ย่ามเรือ่ งงานสมรส อ้างว่าการศึกรัดตัวและไม่สนั ทัด 'ธรรมเนียม
ราชวงศ์' จึงยกทุกอย่างให้เป็นธุระของต�ำหนักกวงอ๋องทัง้ หมด
เพราะเหตุนงี้ านวิวาห์จงึ จัดขึน้ ทีเ่ มืองกวงโจว ฤกษ์ยามก็เลือกเอาช่วงที่
กวงอ๋องอาการกระเตือ้ งขึน้ พีช่ ายจะได้เบาใจทีไ่ ด้เห็นน้องสาวออกเรือนไป
กับตา
น่าเสียดายทีง่ านมงคลกลับไม่นำ� ความแช่มชืน่ มาให้ เพราะกวงอ๋อง
อาการทรุดหนักในคืนวิวาห์นนั่ เอง ทีส่ หี น้าดูดขี นึ้ เป็นเพียงพลังเฮือกสุดท้าย
ก่อนลาลับเท่านัน้
หลีช่ ฉี อื วิง่ หน้าเริดออกจากโถงพิธมี าทีห่ อ้ ง พีช่ ายนอนหงายอยูบ่ นเตียง
ด้วยใบหน้าซีดขาวราวกับกระดาษ
'ชีฉอื ...' เขาควานจับมือนางเอาไว้ 'ไม่รู้วา่ พีจ่ ดั การเช่นนี.้ ..จะกลายเป็น
ท�ำร้ายเจ้าแทนหรือไม่...'
กวงอ๋องผูห้ นุม่ แน่นไม่เคยยอมก้มหัวให้โชคชะตามาก่อน ทว่าเวลานี้
กลับดูรว่ งโรยอย่างน่าใจหาย
'จะเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้าคะ ข้าพอใจการเลือกคูค่ รองนีม้ าก' นาง
ประคองมือเย็นเฉียบของเขาไว้ ค่อยๆ ถูมอบไออุน่ ให้อย่างระมัดระวัง
'ต่อไปต�ำหนักกวงอ๋อง...ต้องพึ่งเจ้าแล้วนะ'
'ข้าทราบเจ้าค่ะ พี่ใหญ่ ข้าทราบ'
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'อาเยี่ยน...' เขาพูดได้เพียงเท่านั้นก็หมดลม
ใกล้ยามจือ่ * ในคืนนัน้ ข้ารับใช้มารายงานว่าท่านผูบ้ ญ
ั ชาการได้รับ
ข่าวทางการทหาร จึงออกเดินทางกลับแดนเหนือไปแล้วโดยไม่รอให้ถึง
วันพรุง่
ครั้นพอฟ้าสาง หลี่ชีฉือก็เปลี่ยนชุดเจ้าสาวมาสวมชุดไว้ทุกข์ เริ่ม
ปกครองต�ำหนักกวงอ๋องทั้งต�ำหนักมานับแต่นั้น
เสียงโครมดังสนัน่ หวัน่ ไหวขึน้ ปุบปับ ดึงสติหญิงสาวให้หลุดออกจาก
ภวังค์ความหลัง
"ซื่อจื่อ!" ซินลู่หวีดร้องอยู่ข้างนอก
ม้าร้องฮี้ คละเคล้าด้วยเสียงเอะอะมะเทิ่งของคนจ�ำนวนมาก
หลี่ชีฉือใช้มือแหวกม่านและชะโงกตัวออกไป
สารถีกับซินลู่วิ่งโร่ไปหารถม้าคันข้างหลังแล้ว
รอยเท้าย�ำ่ พืน้ หิมะสะเปะสะปะสับสนไปเป็นทาง รถเทียมม้าสองตัว
จอดเอียงกระเท่เร่อยูต่ รงนัน้ อาชาทัง้ คูใ่ ช้เท้าตะกุยหิมะอย่างกระสับกระส่าย
ล�ำต้นไม้ขนาดใหญ่หนาร่วงลงมาทับหลังคารถ
เหตุเกิดมาจากต้นไม้ใหญ่ข้างทางหักโค่น ล้มเอนลงมาทับรถเข้า
พอดิบพอดี
ประทุ น รถที่ ท� ำ จากไม้ แ ตกหั ก ไปเกื อ บครึ่ ง จากแรงกระแทก
หวังหมัวมัว** แม่นมของซื่อจื่อที่นั่งข้างประตูรถในตอนแรกกระเด็นไป
อีกทาง นางยกมือข้างหนึง่ กุมหัว มืออีกข้างตบอกตนเองอย่างขวัญหนีดฝี อ่
* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
** หมัวมัว เป็นค�ำเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�ำเรียก
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย

13

14

แม่ ทั พ ใหญ่ ผู ้ นี้ คื อ สามี ข ้ า 1

ปากก็รอ้ งลัน่ ว่า 'สวรรค์ชว่ ยด้วย'
กวงอ๋องซื่อจื่อยังอยู่ในรถม้า
ระหว่ า งที่ ใ ครต่ อ ใครรี บ รุ ด เข้ า ไปช่ ว ยมื อ ไม้ เป็นระวิ ง หลี่ ชี ฉื อ
กลับตะลึงงันอยู่กับที่
ดวงหน้าใกล้สิ้นลมของพี่ชายคืนนั้นผุดขึ้นในมโนนึก จนกระทั่ง
วาระสุดท้ายก็รำ� พึงอย่างยังไม่หมดห่วง 'อาเยีย่ น...'
นางจับมือเขาไว้แน่นพลางตอบไปว่า 'ข้าจะดูแลเขาเป็นอย่างดี
รับรองว่าจะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีแน่นอน'
ต่อเมื่อได้ยินค�ำมั่นสัญญา ดวงตาของพี่ชายถึงค่อยปิดลง
ทว่าตอนนีน้ างกลับปล่อยให้หลานคนเดียวเป็นอันตรายต่อหน้าต่อตา
ตนเอง
หญิงสาวเอามือรั้งชายกระโปรงเตรียมก้าวเท้าลงจากรถม้า ทว่า
เหลือบไปเห็นร่างของใครผูห้ นึง่ มุดออกมาจากประทุนรถคันข้างหลังเสียก่อน
หวังหมัวมัวรีบถลาเข้าไปหาทันที "ซื่อจื่อ! บ่าวตกใจแทบตาย"
หลี่เยี่ยนเอามือป้องจมูกไอสองที แล้วปัดเศษหิมะออกจากเสื้อ
ปลอบโยนแม่นมสองสามค�ำก่อนจะหันมาหาหลี่ชีฉือพร้อมร้องบอก
"ท่านอาหญิงไม่ต้องเป็นห่วง หลานไม่เป็นไรขอรับ"
ปลายเท้าที่ก�ำลังจะก้าวลงจากรถม้าหยุดชะงัก เมื่อได้เพ่งมอง
หลานชายโดยละเอียด หัวใจทีเ่ ต็มไปด้วยความกังวลของนางก็คอ่ ยสงบลง
นางปล่อยมือจากชายกระโปรงแล้วกลับเข้าไปในรถช้าๆ
เพิง่ นัง่ ลงไม่ทนั ไรก็มคี นตามเข้ามา จะเป็นใครได้หากไม่ใช่หลีเ่ ยีย่ น
เด็กชายเกล้าผมมวยครอบเกีย้ วทองแล้วทัง้ ทีย่ งั อยูใ่ นวัยเยาว์ เขา
ท�ำคอหดเข้าไปในเสื้อคลุมตัวใหญ่เนื้อหนาที่สวมอยู่ ปลายจมูกแดงก�่ำ
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ตรงมุมหน้าผากเป็นรอยแผลตกสะเก็ด เขาเข้ามานัง่ ข้างๆ มองนางพลาง
ถูมอื เข้าหากัน "ท่านอาหญิง..."
หลี่ชีฉือหลุบตานวดปลายนิ้วมือเบาๆ อาการตื่นตระหนกถึงค่อย
คลายลงบ้าง เมือ่ ครูน่ างขยุม้ ชายกระโปรงแน่นเกินไป
เนตรงามทอดมองกระถางไฟ สักพัก...ก็เหลือบมาหารองเท้าหุม้ แข้ง
บุนวมข้างในทีห่ ลานชายสวมอยู่ รองเท้าคูน่ นี้ างซือ้ กลับมาฝากเขาระหว่าง
ออกจากต�ำหนักไปเดินทางอยูข่ า้ งนอก
หลี่เยี่ยนเอ่ยถาม "ท่านอาหญิงหนาวหรือไม่"
จากนั้นเขาก็พูดต่อว่า "ข้าหนาวเหลือเกินขอรับ"
หลี่ชีฉือไม่ตอบค�ำ แต่ใช้เท้าเลื่อนกระถางไฟไปทางเขาอีกนิด
เด็กชายเห็นดังนัน้ ก็รวู้ า่ อีกฝ่ายสงสารตนเอง จึงรีบฉวยโอกาสท�ำตัว
เป็นเด็กดีทนั ที "ท่านอาหญิง หลานผิดเองขอรับ วันนัน้ ไม่นา่ ก่อเหตุววิ าท
กับคนอืน่ ในส�ำนักศึกษาเลย ท่านอย่าเมินหลานเลยนะขอรับ"
หลี่ชีฉือเอนหลังกึ่งนั่งกึ่งนอน "แบบนั้นเรียกว่าก่อเหตุได้อย่างไร"
"หลานได้แผลกลับมาก็ถือว่าเป็นเหตุใหญ่แล้ว" หลี่เยี่ยนตอบ
อย่างส�ำนึกผิด
"เจ้าเป็นฝ่ายถูกต่อยแท้ๆ จะนับว่าเจ้าก่อเหตุได้หรือ" หลีช่ ฉี อื รักษา
หน้าหลานชายด้วยการแจกแจงข้อเท็จจริงเบาๆ เพราะเกรงบ่าวไพร่จะได้ยนิ
"ส�ำนักศึกษาในจวนผู้ว่าการเมืองกวงโจวที่เจ้าไปเรียนมีสหายร่วมส�ำนัก
ทั้งสิ้นเจ็ดคน ในจ�ำนวนนี้มีอยู่สี่คนที่รุมรังแกเจ้าโดยมียงอ๋องซื่อจื่อเป็น
หัวโจก เจ้าไม่เคยปริปากอุทธรณ์ น่ากลัวว่าครานีห้ ากไม่เพราะคนพวกนัน้
ลงไม้ลงมือจนเจ้าได้แผล เจ้าก็คงจะปิดบังต่อไป"
หลี่เยี่ยนก้มหน้านิ่งเงียบ
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คนเหล่านัน้ มักบริภาษเขาลับหลังว่าเป็นดาวหายนะ* ท�ำมารดาตาย
ต่อมายังเป็นเหตุให้บดิ าจากไป เป็นดาวหายนะแต่เกิดขนานแท้ พอเขา
ข่มใจอดทนยอมลงให้ ฝ่ายตรงข้ามก็ยงิ่ ได้ใจใหญ่ จากทีแ่ ต่กอ่ นยังท�ำแอบๆ
กลายเป็นกล้ารังแกเขาซึง่ หน้า
หลังเลิกเรียนวันนัน้ อีกฝ่ายขวางทางเขาไว้แล้วพูดจาเสียดสีจนสุดท้าย
พาดพิงไปถึงอาหญิง
หาว่าถึงอย่างไรท่านอาหญิงก็เป็นเซี่ยนจู่** ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการ แต่กลับไร้ชายใดแลเหลียว ต้องให้ฮ่องเต้ออกหน้า
จนต้องลดตัวแต่งไปกับแม่ทัพที่มีศักดิ์ต�่ำกว่า นั่นเป็นเพราะดาวหายนะ
อย่างเขาน�ำโชคร้ายมาให้เช่นกัน
พอเขาถลึงตาใส่คนพวกนัน้ ไปทีหนึง่ อย่างเหลืออด ก็ถกู ผลักจนเซล้ม
ไปชนมุมโต๊ะจนหน้าผากแตก ตอนลุกขึน้ มาเขายังหมายจะเอาคืนบ้าง แต่
สุดท้ายก็ยง้ั ใจเอาไว้ได้
เสียดายก็แต่รอยแผลอยู่ในที่เตะตาจนไม่อาจปกปิด พอกลับถึง
ต�ำหนักจึงถูกเห็นเข้าจนได้
อันที่จริงตอนต้นไม้หักโค่นลงมาทับรถม้าเมื่อครู่ เขาคิดด้วยซ�้ำว่า
สิง่ ทีค่ นเหล่านัน้ เย้ยหยันอาจเป็นจริง เขาคงเป็นดาวหายนะดังค�ำบริภาษ
เป็นตัวต้นเหตุแห่งโชคร้ายทัง้ หมดทัง้ ปวง
ทว่าก็ได้แต่คดิ เท่านัน้ หากท่านอาหญิงทราบว่าเขามีความคิดหดหู่
มืดมนเช่นนี้ เป็นได้ถกู เอ็ดเอาแน่
เด็กชายงึมง�ำในคอโดยไม่เงยหน้า "ช่างเถิดขอรับท่านอาหญิง ไม่ใช่
* ดาวหายนะ เป็นความเชื่อว่าคนที่เกี่ยวข้องกับดาวหายนะไม่เพียงตัวเองที่โชคร้าย ยังท�ำให้คนรอบข้าง
พลอยโชคร้ายไปด้วย
** เซี่ยนจู่ เป็นบรรดาศักดิ์เชื้อพระวงศ์หญิงในยุคโบราณ ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งนี้บิดาจะต้องเป็นอ๋อง
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เรือ่ งใหญ่อะไรอยูแ่ ล้ว หลานเองก็ปลอดภัยดี"
"เจ้านี่ช่างยอมคนเสียจริง" หลี่ชีฉือกล่าว
"หลานทราบขอรับ" หลีเ่ ยีย่ นก้มหน้าต�ำ่ กว่าเดิม "เวลานีท้ า่ นพ่อไม่อยู่
แล้ว พวกเราไม่ยงิ่ ใหญ่เหมือนแต่กอ่ น หลานจะต้องไม่ทำ� ให้ทา่ นอาหญิง
เดือดร้อน"
หญิงสาวอดไม่ได้ทจี่ ะมองเขานิง่ งัน เพิง่ จะอายุแค่สบิ เอ็ดขวบเท่านัน้
แต่ถูกพี่ชายนางอบรมสั่งสอนเสียจนเป็นผู้ใหญ่เกินตัว บุคลิกไม่มีความ
เป็นเด็กแม้แต่นดิ เดียว เพราะอย่างนีเ้ ลยยิง่ ท�ำให้นางปวดใจ
ยงอ๋องมีสายเลือดใกล้ชิดกับฮ่องเต้องค์ปัจจุบันมากกว่า ขนาด
บุตรชายมาอาศัยร�ำ่ เรียนวิชาในถิน่ พวกนางแท้ๆ ยังกล้าวางก้ามข่มเขือ่ ง
อย่างไม่เกรงกลัว
บุตรยงอ๋องยังพอว่า เพราะเป็นทายาทเชือ้ พระวงศ์ แต่พวกลูกสมุนนีส่ ิ
ถือดีอย่างไรถึงได้กล้าข่มเหงรังแกซือ่ จือ่ ของชินอ๋อง* ผูห้ นึง่ ถึงเพียงนี้
แต่เพราะเขายังเป็นซื่อจื่ออยู่นี่ล่ะ
ทัง้ ทีพ่ ชี่ ายนางจากโลกนีไ้ ปแล้ว บุตรควรได้สบื บรรดาศักดิต์ อ่ จากบิดา
แต่จนบัดนี้ฮ่องเต้ก็ยังไม่มีราชโองการแต่งตั้ง ได้แต่ให้ขันทีเป็นตัวแทน
มาแสดงความอาลัยและมอบทรัพย์สนิ จ�ำนวนหนึง่ ให้เป็นการปลอบโยน
พร้อมบอกว่าเวลานี้ฮ่องเต้ปว่ ยซมมานานแล้ว รอให้ซื่อจื่อเจริญวัยก่อน
ค่อยแต่งตัง้ ก็ยงั ไม่สาย แต่ตอนทีพ่ ชี่ ายนางได้รบั แต่งตัง้ เป็นอ๋อง เขาก็มี
อายุเพียงสิบสามปีเท่านัน้
ความอยุติธรรมที่ได้รับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าต�ำหนักกวงอ๋อง
อาจตกต�่ำลงได้ทุกเมื่อ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผู้อื่นข่มเหงอย่างไรได้
* ชินอ๋อง เป็นต�ำแหน่งเชือ้ พระวงศ์ชายล�ำดับทีห่ นึง่ โดยมากผูท้ ไี่ ด้รบั ต�ำแหน่งนีจ้ ะเป็นพระโอรส พระเชษฐา
หรือพระอนุชาขององค์จกั รพรรดิ
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แต่กอ่ นยังแค่คะนองปากถากถางด้วยวาจา ตอนนีถ้ งึ กับกล้าลงไม้
ลงมือ แล้วภายหน้าเล่า
หลี่ชีฉือเศร้าสะท้อนใจกับตนเอง แล้วทอดถอนใจเอ่ย "อาให้เจ้า
นั่งรถม้าคนเดียวมาตลอดทาง จนป่านนี้เจ้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเหตุใด
อาถึงโกรธเจ้า"
หลานชายเหลือบตามองนางแวบหนึ่ง "ท่านอาหญิงโปรดวางใจ
ต่อไปหลานจะไม่ก่อเหตุกับคนอื่นอีกแล้ว"
เสียง 'กึง' ดังขึน้ เบาๆ หลีเ่ ยีย่ นหดเท้าหนี เพราะหลีช่ ฉี อื ถีบกระถางไฟ
จนสะเก็ดไฟสีแดงแตกกระเซ็น หวุดหวิดจะโดนชายเสือ้ คลุมเขา
เด็กชายเบิกตากว้าง มองผู้เป็นอาอย่างฉงนงงงวย
"โง่เง่า อาโมโหทีเ่ จ้าไม่เอาคืนบ้างต่างหากเล่า" นางเอ็ดเบาๆ "เจ้ายัง
อายุนอ้ ย อยูใ่ นวัยคะนอง ต่อไปหากใครรังแกมาก็รงั แกกลับไปเสีย มีอะไรให้
พะวักพะวนนักหนา ต่อให้เกิดอะไรขึน้ มาจริงๆ เจ้าก็ยงั มีอาอยูท่ งั้ คน"
หลี่เยี่ยนผงะนิ่งไปนาน ปลายจมูกแดงก�่ำยิ่งกว่าเก่า ไม่รู้เพราะ
อากาศหนาวหรือเพราะคับแค้นใจกันแน่ "ท่านอาหญิงสงสารหลาน แต่หาก
ท�ำเช่นนัน้ ได้จริง ท่านอายังต้องพาหลานออกจากกวงโจวมาด้วยเหตุใดกัน
ขอรับ"
จะต้องเป็นเพราะหนียงอ๋องซื่อจื่อกับลูกสมุนนั่นล่ะ
แต่เนื่องจากกลัวผู้เป็นอาจะเสียใจ เขาจึงไม่กล้าเอ่ยตรงๆ
หลี่ชีฉือยังไม่ทันได้เอ่ยอะไร ซินลู่ก็ส่งเสียงรายงานอยู่ด้านนอกว่า
ดึงรถม้าคันข้างหลังให้ตั้งตรงได้แล้ว ส่วนข้าวของในนั้นได้ย้ายไปไว้ใน
รถม้าคันอืน่ รอจัดให้เรียบร้อยอีกสักครูก่ ส็ ามารถออกเดินทางต่อได้
หลีช่ ฉี อื มองหน้าหลานชายแล้วก็อดจะเวทนาไม่ได้ นางโบกมือวูบ
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โดยไม่คดิ จะพูดอะไรเกินความจ�ำเป็นอีก "ช่างเถิด เจ้าแค่ทำ� ตามทีอ่ าบอก
ก็พอ"
หลีเ่ ยีย่ นเบียดเข้ามานัง่ สงบเสงีย่ มข้างๆ โดยไม่ลมื ทีจ่ ะโน้มเอวไปใช้
สองมือประคองกระถางไฟให้ตงั้ ตรง ก่อนจะทิง้ ตัวหนุนตักนาง แล้วสูดจมูก
อย่างน่าสงสาร "หลานย่อมท�ำตามค�ำท่านอาหญิงอยูแ่ ล้วขอรับ"
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2
สองคนอาหลานกลับมาสมัครสมานกันดังเดิม
หลีช่ ฉี อื โอบกอดหลานเอาไว้ ตอนแรกเนือ้ ตัวเขายังเย็นเฉียบ มาบัดนี้
ค่อยพอจะมีไออุน่ ขึน้ มาบ้าง
พอก้มหน้าลงมองอีกทีหลังผ่านไปสักพัก ก็พบว่าเด็กชายผล็อยหลับ
ไปแล้ว
นางทัง้ ขันทัง้ สงสาร เดินทางครานีท้ งั้ คนทัง้ ม้าเหนือ่ ยล้าไปตามๆ กัน
เมือ่ ครูเ่ ขายังเจอเหตุนา่ ตกใจ ไม่เพลียก็แปลกเต็มที
หลังจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางกันต่อ
ซินลูแ่ หวกม่านมองเข้ามาเห็นภาพนีเ้ ข้าก็เม้มปากกลัน้ ยิม้ ก่อนจะ
กลับออกไป
นึกแล้วเชียวว่าท่านใจอ่อนไม่มีใครเกิน...
ชายแดนทางเหนือกินอาณาเขตเวิง้ ว้างกว้างใหญ่ ได้สมญานามว่า
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'แดนแปดมณฑลสิบสีเ่ มือง'
ทุกคนเหน็ดเหนือ่ ยเต็มทีกว่าจะใกล้ถงึ ทีห่ มาย ไม่ประสงค์จะพบเจอ
เหตุขัดข้องใดๆ อีก เมื่อออกเดินทางอีกครั้งแล้วเร่งรุดจนถึงนอกเมือง
แสงสายัณห์กแ็ ผ่คลุมผืนพิภพ ประตูเมืองปิดลงไปนานแล้ว
เสียงเอะอะอึงอลนอกเมืองปลุกหลี่เยี่ยนจากห้วงนิทรา เขาขยี้ตา
ลุกขึน้ มานัง่ ถามขึน้ มึนๆ อย่างยังไม่รวู้ า่ ตนเองอยูท่ ใี่ ด "เกิดอะไรขึน้ หรือ"
ซินลู่ที่นั่งอยู่ข้างนอกเหน็บชายม่านหน้าประตูรถให้มิดชิดกว่าเก่า
พลางตอบเบาๆ "ซือ่ จือ่ อย่าส่งเสียงเจ้าค่ะ เดินทางอยูข่ า้ งนอกต้องพึงระวังตัว
เข้าไว้"
หลีช่ ฉี อื เลิกม่านมองออกไป คนจ�ำนวนมากชุมนุมกันอยูบ่ นพืน้ หิมะ
นอกประตูเมือง ส่วนใหญ่แต่งกายซอมซ่อ มองดูคล้ายเงาลอยไปลอยมา
ใต้แสงสลัวยามพลบค�ำ่
"ไม่มีอะไรหรอก แค่ผู้อพยพเท่านั้น ไม่ใช่โจรร้ายที่ใด"
หลี่เยี่ยนกังขา "ผู้อพยพคืออะไรขอรับ"
"คนทีเ่ ดินทางจากถิน่ อืน่ เพือ่ มาปักหลักทีแ่ ดนแปดมณฑลสิบสีเ่ มือง
แห่งนี้ นัน่ ล่ะผูอ้ พยพ"
เด็ ก ชายเดาะลิ้ น "ที่ นี่ อ ากาศหนาวเย็ น แทบแข็ ง ตาย ยั ง มี ค น
อยากมาอยู่อีกหรือ แสดงว่าการปกครองต้องดีสินะขอรับ"
ผู้เป็นอาตอบ "การปกครองดีหรือไม่นั้นยังไม่แจ้ง อารู้แค่ว่ามีการ
เกณฑ์ทหารใหม่ตลอดเวลา ผู้อพยพมาถึงที่นี่สามารถแผ้วถางที่ดินไว้
ท�ำไร่ทำ� นา หรือไม่กไ็ ปเป็นทหารเลีย้ งปากท้อง แล้วเหตุใดจะไม่มาเล่า"
หลี่เยี่ยนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ได้ฟังดังนั้นก็จดจ�ำไว้ในใจ แล้วยิ่ง
นึกเลื่อมใสอาหญิงของตนยิ่งกว่าเก่า มิน่าเล่าตอนท่านพ่อยังมีชีวิต
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ถึงได้ปรารภอยูบ่ อ่ ยครั้งว่าท่านอาหญิงท่องมาแล้วทั่วสารทิศ เห็นโลก
กว้างขวางไม่แพ้บุรุษ สิ่งเหล่านี้หากไม่ออกไปดูให้เห็นด้วยตาตนเอง
มีหรือจะเข้าใจถ่องแท้
"แดนเหนือไม่เหมือนกวงโจวเลยจริงๆ" เขาทบทวนความรูท้ รี่ ำ�่ เรียนมา
แล้วพูดขึน้ "จ�ำได้วา่ ทีน่ นี่ า่ จะอยูใ่ ต้การปกครองของกองบัญชาการกองทัพ
พิทกั ษ์อดุ รนะขอรับ"
เขาพูดไปแล้วก็ชะงักค้าง
กองบัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดร? เหตุใดถึงได้คุ้นนัก
"อ๊ะ?!" เด็กชายผงะเมือ่ นึกอะไรขึน้ มาได้ ก่อนจะหันไปมองผูเ้ ป็นอา
แค่ได้ยนิ หลานชายพูดถึงกองบัญชาการกองทัพพิทกั ษ์อดุ ร หลีช่ ฉี อื
ก็เดาได้แล้วว่าเขาจะมีทา่ ทีอย่างไร นางจึงไม่แปลกใจแม้แต่นอ้ ย
หลีเ่ ยีย่ นเห็นนางไม่พดู ไม่จาก็เข้าใจไปอีกทาง กลับไปสลดหดหูใ่ หม่
"เพราะหลานเป็นตัวถ่วงแท้ๆ ท่านอาหญิงถึงต้องอยู่โยงในกวงโจวทั้งที่
ออกเรือนแล้ว"
"อย่าพูดจาเหลวไหล เรื่องของผู้ใหญ่ เจ้าไม่เข้าใจหรอก"
แม้นางจะไม่รจู้ กั สามีตนเองเท่าใดนัก แต่กน็ บั ว่าเขาเป็นคนใจกว้าง
อย่างน้อยๆ แต่งงานกันมานานถึงเพียงนีก้ ไ็ ม่เคยเอ่ยปากให้นางย้ายมาอยูท่ ี่
จวนผู้บัญชาการ ขึ้นปีใหม่หรือถึงเทศกาลคราใดก็จะให้คนส่งของไปให้
ทางกวงโจวพร้อมออกตัวอย่างสุภาพว่ามีงานติดพันจนปลีกตัวมาไม่ได้
นางเองเสียอีกที่แสดงไมตรีต่อเขาน้อยนิดมาตั้งแต่ต้น ความคิด
มีเพียงหลานชายอย่างเดียว
เขาอยูท่ างเหนือ นางอยูท่ างใต้ ต่างคนต่างอยู่ ไม่กา้ วก่ายกันและกัน
สามีภรรยาเช่นนีเ้ ห็นจะมีเพียงคูเ่ ดียวในโลก แล้วเด็กเช่นหลีเ่ ยีย่ น
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จะเข้าใจได้หรือ
บางครั้งแม้แต่ตัวนางเองยังไม่ใคร่เข้าใจเลยด้วยซ�้ำ
ซินลูถ่ ามอยูข่ า้ งนอก "นายหญิง จะให้ทหารสักนายบนก�ำแพงเมือง
น�ำข่าวเข้าไปแจ้งหรือไม่เจ้าคะ"
หลีช่ ฉี อื นิง่ คิด นีก่ ใ็ ช่วา่ จะไม่ได้ แต่ยงุ่ ยากเกินไป ถูกล่ะว่าเขากับนาง
เป็นสามีภรรยากัน ทว่าไม่ได้มธี รุ ะเร่งด่วน อาจตกเป็นทีค่ รหาได้โดยง่าย
อีกอย่างหากเปิดประตูเมืองแล้วผูอ้ พยพเหล่านีฉ้ วยโอกาสกรูตามเข้าไปด้วย
เกิดอะไรขึน้ มานางก็ตอ้ งรับผิดชอบอีก
สุดท้ายหลี่ชีฉือจึงตอบไปว่า "บ่ายหน้าไปโรงเตี๊ยมแทน"
นอกเมืองมีเรือนแรมไว้ให้นักเดินทางพักค้างคืน เป็นโรงเตี๊ยม
กว่าขบวนรถม้าจะไปถึงที่หมาย ท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้ว
ในเมือ่ เจ้านายเป็นสตรี อีกทัง้ จะให้ซอื่ จือ่ น้อยออกหน้าก็ไม่ได้ ซินลู่
จึงให้สารถีเข้าไปเจรจาขอเปิดห้อง
สารถีผหู้ นาวใจจะขาดแล้วเช่นกันรีบทิง้ แส้มา้ วิง่ เหยาะๆ เข้าไปข้างใน
เพียงครู่เดียวก็วิ่งกลับออกมาแจ้งซินลู่...ทางโรงเตี๊ยมบอกว่าห้องพัก
เต็มหมดแล้ว รองรับจ�ำนวนคนมากมายในขบวนของพวกเขาไม่ได้
ซินลู่ที่หนาวจนตัวสั่นถูมือเข้าหากันแล้วเป่าลมใส่ ก�ำลังหมายใจ
จะเข้าไปซดน�ำ้ แกงร้อนๆ สักอึก ได้ยนิ ดังนัน้ ก็รอ้ นรนยิง่ นัก รีบมุดม่านรถม้า
ไปรายงานทันที
หลี่เยี่ยนที่ตื่นเต็มตาแล้วงึมง�ำ "เป็นไปได้อย่างไรกัน ตลอดทาง
ทีผ่ า่ นมาเห็นคนไม่กมี่ ากน้อย แล้วโรงเตีย๊ มนอกเมืองจะมีแขกเข้าพักจนเต็ม
ได้หรือ"
หลีช่ ฉี อื ลูบหัวหลานชาย "เจ้าพูดถูกเผงเลย" จากนัน้ นางก็สงั่ สาวใช้
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"หยิบหมวกม่านแพรของข้ามา"
ซินลู่ชะงัก "นายหญิงจะเข้าไปจัดการด้วยตนเองหรือเจ้าคะ"
"อืม"
หมวกม่านแพรอยู่ในรถม้าคันข้างหลังที่ไว้ขนสัมภาระโดยเฉพาะ
ซินลูไ่ ปหยิบมาสวมให้ผเู้ ป็นนายอย่างคล่องแคล่วว่องไว ก่อนจะหันไปผูก
เสือ้ คลุมของหลีเ่ ยีย่ นให้กระชับขึน้
สารถีทอี่ ยูข่ า้ งนอกแหวกม่านหน้าประตูและวางไม้รองเหยียบรอไว้
อยู่แล้ว
ตะเกียงสองดวงโผล่ขึ้นมาเหนือขอบก�ำแพง หิมะทับถมกันบัง
หน้าประตู หยดน�ำ้ จับตัวเป็นน�ำ้ แข็งย้อยยาวลงมาจากชายคา
หลี่ชีฉือจูงหลี่เยี่ยนเดินเข้าโรงเตี๊ยม
เป็นดังทีห่ ลานชายกล่าว ข้างในมีแขกแค่ไม่กคี่ น นางกวาดตามอง
อย่างรวดเร็ว ห้องครัวทีอ่ ยูถ่ ดั เข้าไปจากห้องโถงก็ไม่มคี วันไฟลอยออกมา
ให้เห็นนักเช่นกัน
"กลายเป็นท�ำให้ฮหู ยินต้องล�ำบากเข้ามาถามด้วยตนเอง ล่วงเกินแล้ว
จริงๆ..."
หลงจูโ๊ รงเตีย๊ มถูกสารถีพาตัวออกมา พอเขาเห็นหลีช่ ฉี อื แต่งกายด้วย
อาภรณ์ชนั้ ดี แม้สวมหมวกม่านแพรยาวยังแลเห็นผิวขาวผ่องดุจหิมะกับ
เรือนผมด�ำขลับได้ร�ำไร เช่นนี้ไม่มีทางเป็นหญิงสามัญชนทั่วไปเด็ดขาด
ยิง่ เหลือบมองไปยังคุณชายน้อยหน้ามนสวมเกีย้ วทองทีย่ นื อยูข่ า้ งนางก็ยงิ่
มัน่ ใจ เขาจึงรีบประสานมือค�ำนับพร้อมขอขมาเสียงอ่อนเสียงหวานทันที
"ได้ยินว่าห้องเต็มหรือ" หลี่ชีฉือถาม
"ก็ไม่ได้เต็มหรอกขอรับ" หลงจูอ๊ กึ ๆ อักๆ "แต่ฤดูหนาวสภาพอากาศ
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โหดร้าย ผูอ้ พยพก็มากมาย ข้าจึงไม่กล้ารับแขกสุม่ สีส่ มุ่ ห้า"
เช่นนี้ก็ต�ำหนิกันไม่ได้
หลี่ชีฉือสอดมือเข้าไปในแขนเสื้อ ล้วงอะไรบางอย่างมายื่นไปทาง
สาวใช้คนสนิท ให้นางน�ำไปให้หลงจูด๊ ู
หลงจู๊รับของจากมือซินลู่มายกขึ้นส่องดูใกล้ๆ
สิง่ นัน้ คือชิน้ หยกสีเขียวเข้มแกะสลักเป็นรูปปลา เนือ้ งามเป็นมันวาว
ทว่านอกเหนือจากนัน้ ก็ไม่มอี ะไรพิเศษ
แต่หลงจู๊เห็นแล้วกลับหน้าเปลี่ยนสี รีบส่งของคืนซินลู่แทบไม่ทัน
จากนั้นก็หันมาทางหลี่ชีฉืออย่างพินอบพิเทา "ข้าน้อยตาไร้แวว ฮูหยิน
โปรดอย่าได้ถอื โทษ ข้าน้อยจะรีบจัดการอาหารและทีพ่ กั ให้อย่างครบครัน
เดีย๋ วนีข้ อรับ" พูดจบเขาก็รบี วิง่ ไปเรียกเด็กรับใช้หลังร้าน
ซินลูพ่ รูลมหายใจเฮือกอย่างโล่งอก ก่อนจะเดินออกไปเรียกคนทีเ่ หลือ
สัง่ การให้ผกู ม้า ยกของลงจากรถกันอลหม่านวุน่ วาย
หลี่เยี่ยนแอบกระซิบถามด้วยความแปลกใจ "เมื่อครู่ท่านอาหญิง
เอาสิง่ ใดให้เขาดูหรือขอรับ"
หลีช่ ฉี อื เก็บหยกใส่แขนเสือ้ ดังเดิม กรีดนิว้ ชีแ้ ตะเรียวปากทีหนึง่ แล้ว
จึงตอบว่า "ตราสัญลักษณ์ จะว่าไปแล้วโรงเตี๊ยมแห่งนี้ถือเป็นกิจการ
ในชือ่ อา"
"อะไรนะ" หลานชายตะลึงงัน
ซินลูเ่ ดินเข้ามาได้ยนิ ประโยคนัน้ พอดีกใ็ ห้เบิกบานในอารมณ์ ก�ำลัง
จะเอ่ยปากเรียก 'ซือ่ จือ่ ' แต่พลันนึกได้วา่ ทีน่ ไี่ ม่เหมาะ จึงเปลีย่ นค�ำเรียกขาน
"นายน้อยคิดว่าทีผ่ า่ นมานายหญิงท่องไปทัว่ ใต้หล้าเพือ่ เทีย่ วเล่นหรือไรกัน
เจ้าคะ"
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หลี่เยี่ยนเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เขามองผู้เป็นอาด้วยความทึ่งงัน
ริมฝีปากเพิ่งจะขยับ ก็เห็นหลงจู๊น�ำเด็กรับใช้เดินกลับมาพาพวกเขาไป
ห้องพักเสียก่อน จึงจ�ำต้องกลืนค�ำพูดลงคอ
ระหว่างทีค่ นอืน่ สาละวนเตรียมอาหารบ้าง ต้มน�ำ้ ร้อนบ้าง สองคน
อาหลานก็เข้าห้องไปพักผ่อนกันก่อน
หลีช่ ฉี อื เพิง่ จะเดินเข้าห้องพักแล้วถอดหมวกม่านแพร เด็กชายก็ดงึ
แขนเสือ้ นางพลางชะโงกตัวเข้ามาหา ดวงตาเบิกกว้างจนกลมดิก ปากอ้า
พะเยิบพะยาบ กระซิบเสียงแผ่วหวิวราวกับเสียงหายใจ "ท่านอาหญิง มีแต่
พวกคนชัน้ ต�ำ่ ถึงจะท�ำการค้ากันนะขอรับ"
หญิงสาวแกล้งลดเสียงลงกระซิบกระซาบเลียนแบบเพือ่ เย้าเขาเล่น
"นั่นสินะ แล้วจะท�ำอย่างไรดีเล่า"
หลี่เยี่ยนก้มหน้าใช้ฝา่ เท้าขยี้พื้นไปมา ไม่ตอบค�ำ
คราแรกหลีช่ ฉี อื นึกว่าหลานก�ำลังกลัดกลุม้ พอเพ่งมองดีๆ ถึงได้พบว่า
มุมปากเขาหยักขึน้ เป็นรอยยิม้ คราวนีก้ ลับเป็นนางเสียเองทีป่ ระหลาดใจ
"เจ้ายิม้ อะไร"
เด็กชายเงยหน้าขึ้นมองนาง "หลานยิ้มเพราะคิดว่าสมกับเป็น
ท่านอาหญิงของหลานจริงๆ กล้ากระทั่งแอบท�ำการค้า"
นางใช้นิ้วเขกหลังหัวเขาทีหนึ่ง
หลี่เยี่ยนเอามือกุมหัวเบี่ยงตัวหลบ
หลังจากนั้นทั้งสองก็กินอาหารเย็นด้วยกัน แต่เป็นเพราะหลี่เยี่ยน
ไม่ยอมออกจากห้องผู้เป็นอา และขอให้นางเล่าประสบการณ์ที่พบเจอ
ระหว่างเดินทางท่องเทีย่ วให้ฟงั ด้วยความสนใจใคร่รู้
จนกินอาหารเสร็จแล้วก็ยังไม่ยอมกลับห้องตนเอง
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"ท่านพ่อทราบหรือไม่ขอรับ"
หลี่ชีฉือที่บ้วนปากล้างมือเรียบร้อยแล้วก�ำลังยืนเขี่ยไส้ตะเกียง
เปลวไฟโชนขึน้ มาสะท้อนนัยน์ตาคูง่ ามเป็นประกายวับวาว "ทราบ ท่านพ่อ
ของเจ้าก็มที า่ ทีไม่ตา่ งจากเจ้านักหรอก"
หลีเ่ ยีย่ นอดไม่ได้ทจี่ ะยิม้ ออกมาอีกครัง้ แผลตกสะเก็ดบนหน้าผาก
คันนัก ยิม้ ไปยิม้ มาก็ทำ� ท่าจะยกมือขึน้ จับ แต่ถกู ผูเ้ ป็นอาเห็นเข้าแล้วปัดมือ
ออก
"เงินเป็นของดี อีกไม่นานเจ้าจะอยากยิ้มยิ่งกว่านี้" นางว่า
"..." เด็กชายท�ำตาปริบๆ ครุน่ คิดว่าท่านอาหญิงหมายความว่าอย่างไร
ทว่าไร้คำ� ตอบ
แต่เขาพลันเข้าใจอะไรบางอย่างว่าเหตุใดสมัยก่อนท่านพ่อปรารภ
เรือ่ งทีท่ า่ นอาหญิงออกไปท่องเทีย่ วอยูข่ า้ งนอกหลายครัง้ หลายครา แต่กลับ
ไม่พดู ถึงนักว่านางท�ำอะไร ทีแ่ ท้นางก็ไปหาเงินนีเ่ อง
เอาเข้ า จริ ง หลี่ เ ยี่ ย นจะไปรู ้ เ รื่ อ งรู ้ ร าวได้ อย่างไรเล่ า ที่ ห ลี่ ชี ฉื อ
ต้องแอบท�ำเช่นนี้ลับๆ ก็เพราะมีความจ�ำเป็น
ตัง้ แต่สมัยทีบ่ ดิ าของนางได้บรรดาศักดิก์ วงอ๋อง ฮ่องเต้กเ็ ริม่ ควบคุม
เจ้าศักดินาที่ปกครองดินแดนนอกเมืองหลวงเข้มงวดขึน้ ทุกที ทั้งลิดรอน
อ�ำนาจตระกูลใหญ่ ทั้งสนับสนุนขุนนางที่มีเชื้อสายจากสามัญชนไป
พร้อมกัน มาถึงยุคพีช่ ายนางยิง่ ชัดเจนกว่าเก่า สินบรรณาการทีต่ อ้ งส่งให้
วังหลวงเพิม่ ขึน้ กว่าเดิมหลายเท่าตัว
กวงโจวนับเป็นเมืองทีร่ มุ่ รวยด้วยทรัพยากรและพลเมือง แต่นานไป
ก็เริ่มล�ำบากเหมือนกัน พี่ชายไม่อยากขึ้นภาษีแบบเจ้าศักดินาอื่นๆ จึง
แก้ปญ
ั หาด้วยการเอาทีด่ นิ ไปค�ำ้

27

28

แม่ ทั พ ใหญ่ ผู ้ นี้ คื อ สามี ข ้ า 1

ทว่านัน่ ยิง่ เข้าทางฮ่องเต้พอดี เพราะเท่ากับคืนทีด่ นิ ศักดินาทีไ่ ด้รบั
พระราชทานไปทีละนิด เมื่อคืนจนไม่เหลือจะคืนก็ต้องไปอยู่ฉางอันหรือ
ลัว่ หยางอย่างไร้อสิ ระ มีชวี ติ ทีข่ นึ้ อยูก่ บั อารมณ์ของโอรสสวรรค์
นโยบายของฮ่องเต้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จริงอยู่ว่าปัจจุบัน
กลับกลายมาอะลุ้มอล่วยอีกครั้ง แต่ช่วงหลายปีนั้นยากเข็ญเหลือใจ
หลี่ชีฉือได้รับการแต่งตั้งเป็นชิงหลิวเซี่ยนจู่ ตอนนั้นนางจึงอ้างว่า
จะไปดูอ�ำเภอชิงหลิวอันเป็นเขตปกครองของตนเอง เมื่อกลับต�ำหนักมา
อีกครัง้ นางก็นำ� เงินก้อนหนึง่ มามอบแด่พชี่ าย ช่วยสมทบเป็นสินบรรณาการ
ให้เขาถวายฮ่องเต้
พอพี่ ช ายถามว่ า เงิ น ก้ อ นนี้ ม าจากที่ ใ ด นางก็ ต อบตามจริ ง ว่ า
น�ำคฤหาสน์ในชื่อตนเองไปเปลี่ยนเป็นเงินจากโรงจ�ำน�ำของสามัญชน
กวงอ๋องตกใจเสียไม่มดี ี โรงจ�ำน�ำคิดดอกเบีย้ ทบต้น หากน�ำเงินไป
ไถ่คนื ไม่ได้จะท�ำอย่างไร มิกลายเป็นเรือ่ งน่าขันให้คนทัง้ แผ่นดินหัวเราะเยาะ
เอาหรือ
หลี่ชีฉือกัดฟันตอบไปว่า 'ไว้ค่อยหาเงินไปไถ่คืนมาให้ได้ก็พอ'
พีช่ ายท�ำหน้าเครียดอยูน่ าน สุดท้ายกลับเอามือปิดหน้าหัวเราะลัน่
ยกนิว้ ชีน้ างพลางส่ายหัวดิก 'เจ้านีช่ า่ งบ้าบิน่ จริงๆ!'
หลังจากนัน้ ไม่วา่ นางจะออกจากต�ำหนักเดินทางไปทีใ่ ด เขาก็แสร้งท�ำ
ไม่รไู้ ม่ชี้ ไม่เคยถามไถ่
ในเมือ่ ถูกบีบบังคับจนไม่มที างเลือก ก็มแี ต่ตอ้ งกลัน้ ใจท�ำไปเท่านัน้
ใครเลยจะคาดคิดว่าท�ำไปท�ำมา กิจการของนางจะใหญ่ขนึ้ เรือ่ ยๆ
จนกลายเป็นหยุดไม่ได้เสียแล้ว
ก็เงินเป็นของดีจริงๆ นี่นา
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แขกส่วนใหญ่ของโรงเตี๊ยมเป็นพ่อค้าเร่ที่น�ำของไปตระเวนขาย
ตามที่ต่างๆ เพื่อหาเงินยังชีพ ปกติจะออกจากโรงเตี๊ยมเพื่อเดินทางต่อ
ตัง้ แต่ฟา้ ยังไม่สาง
กลุ่มเก่าออกไปก็มีกลุ่มใหม่เข้าพักแทน
แสงอรุโณทัยส่องเข้ามาทางหน้าต่าง ซินลูก่ ำ� ลังเกล้าผมให้ผเู้ ป็นนาย
หลีช่ ฉี อื มองปิน่ ทองค�ำทีถ่ อื อยูใ่ นมืออย่างลังเลกับน�ำ้ หนักของมัน แต่
สุดท้ายก็ยงั ยืน่ ให้สาวใช้
"นายหญิงจะปักปิน่ อันนีห้ รือเจ้าคะ" ซินลูถ่ ามอย่างพิศวง แต่ไหนแต่ไร
เจ้านายไม่ชอบเครือ่ งประดับหนักๆ เช่นนีไ้ ม่ใช่หรือ
เมือ่ คืนเจ้าหลานชายรบเร้าให้นางเล่าเรือ่ งต่างๆ ให้ฟงั อยูเ่ ป็นนาน
จนได้นอนไม่เต็มอิม่ หลีช่ ฉี อื พยักหน้าตอบสาวใช้อย่างเกียจคร้านทัง้ ทีย่ งั
ไม่ลมื ตา
ซินลู่ปักปิ่นให้แต่โดยดี
เพิ่งจะแต่งตัวเสร็จ เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น
อีกฝ่ายเปิดประตูเดินเข้ามาในห้องโดยไม่รอค�ำอนุญาต
ซินลูห่ นั ไปตัง้ ท่าจะเอ็ด แต่พอเห็นผูม้ าใหม่ความขุน่ ใจก็เปลีย่ นเป็น
อารมณ์ปรีดา "ชิวซวงตามมาถึงแล้ว"
หลี่ชีฉือลืมตาหันไปมองชิวซวง สาวใช้คนสนิทอีกคนเดินเข้ามา
ในชุดเสือ้ คลุมคอกลม อันเป็นเครือ่ งแต่งกายแบบบุรษุ เพือ่ ความสะดวก
ยามตะลอนๆ อยูข่ า้ งนอก
"คารวะนายหญิง" ชิวซวงย่อตัวค�ำนับ แล้วรีบรายงานด้วยรอยยิม้
เต็มหน้าโดยไม่สนใจว่าตนเองจะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการเดินทาง
"บ่าวจัดการงานที่นายหญิงมอบหมายเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ คนของ
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ต�ำหนักยงอ๋องตามบ่าวมาถึงทีน่ ี่ มุง่ มัน่ จะขอพบนายหญิงให้ได้"
หลี่ชีฉือลุกขึ้นยืนยิ้มๆ "ดีที่ข้าเดินทางช้า หาไม่หากเข้าเมืองก่อน
เขาอาจตามไม่ทัน"
แม้บดั นีจ้ ะพักอยูใ่ นโรงเตีย๊ ม แต่หลังตืน่ นอน หลีเ่ ยีย่ นก็ไม่ลมื ทีจ่ ะไป
คารวะอาหญิงของตน
ทว่าพอเดินมาถึงหน้าห้องกลับเห็นซินลู่กับชิวซวงยืนขนาบประตู
ทั้งซ้ายขวา ในห้องมีเสียงพูดคุยดังลอดออกมาแว่วๆ
เด็กชายเองก็เป็นคนไหวพริบดี จึงเดินกลับห้องโดยไม่ถามอะไร
โรงเตีย๊ มแห่งนีส้ ร้างเป็นรูปตัวอักษร 'หุย'* ห้องของเขากับห้องของ
อาสาวอยู่ติดกันตรงมุมพอดี เปิดหน้าต่างออกไปจะพอมองเห็นข้างใน
ห้องนางได้เล็กน้อย
นับว่าโชคเข้าข้าง ห้องผูเ้ ป็นอาไม่ได้ปดิ หน้าต่าง เขาจึงเห็นใครคนหนึง่
คุกเข่าอยูบ่ นพืน้ ด้านหน้าฉากบังตา ท่านอาหญิงของเขาน่าจะนัง่ อยูด่ า้ นหลัง
แต่ถกู ฉากบังไว้อย่างมิดชิดจนมองเห็นตัวไม่ถนัด
ลองเพ่งมองดูอีกทีก็พบว่าคนที่นั่งคุกเข่าดูคุ้นตายิ่งนัก ที่แท้ก็เป็น
บ่าวสูงวัยคนสนิทของยงอ๋องซื่อจื่อนั่นเอง
"เซีย่ นจูโ่ ปรดเมตตา ซือ่ จือ่ ของข้าผิดเอง ไม่ควรล่วงเกินกวงอ๋องซือ่ จือ่
ขอเซีย่ นจูโ่ ปรดอภัย...โปรดอภัยด้วยเถิดขอรับ"
บ่าวสูงวัยโขกศีรษะลงกับพืน้ จนได้ยนิ เสียงโป๊กๆ ดังกังวานอยูใ่ นห้อง
ด้านหลังฉากบังตา หลีช่ ฉี อื นัง่ ตัวตรงสง่าด้วยสีหน้าเรียบเฉย ก�ำลัง
รอให้กาน�ำ้ ชาบนโต๊ะเดือด
* อักษรหุย คือ 回
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ยงอ๋องซือ่ จือ่ มาขอพ�ำนักในกวงโจวเพือ่ ร�ำ่ เรียนวิชา ทว่าใช้ชวี ติ ฟุง้ เฟ้อ
เหลือร้าย เห็นว่าเงินทีท่ างบ้านให้มาไม่พอใช้ จึงแอบขโมยเครือ่ งประดับ
ของมารดาตนเองไปแลกเงินจากโรงจ�ำน�ำ
บังเอิญเหลือเกินที่โรงจ�ำน�ำแห่งนั้นเป็นของหลี่ชีฉือ
แน่นอนว่านางพูดออกมาโต้งๆ ไม่ได้จงึ สัง่ ให้หลงจูโ๊ รงจ�ำน�ำตรวจนับ
ข้าวของแล้วน�ำออกขาย จะให้ดีที่สุดต้องน�ำไปขายในเขตปกครองของ
ยงอ๋องเพือ่ ให้เกียรติเจ้าของทรัพย์เดิม
พอยงอ๋องซื่อจื่อรู้ข่าวก็รีบส่งคนไปขัดขวาง แต่หลงจู๊กล่าวว่า
กวงอ๋องซื่อจื่อมีบุญคุณต่อตน เวลานี้กลับถูกยงอ๋องซื่อจื่อข่มเหงรังแก
หลายครั้งหลายครา ต่อให้ตัวตายตนก็จะขอระบายความคับแค้นแทน
ผู้มีพระคุณให้ได้
ยงอ๋องซือ่ จือ่ เป็นเพียงเด็กน้อยผูห้ นึง่ จะเอาอะไรมาต่อกรกับสามัญชน
เขีย้ วลากดินไม่กลัวตายพรรค์นี้ มีแต่จะยิง่ ร้อนรนจนท�ำอะไรไม่ถกู แล้ว
สัง่ ให้บา่ วสูงวัยคนสนิทจัดเตรียมของมีคา่ จ�ำนวนมากมาขอขมาทีต่ ำ� หนัก
กวงอ๋องโดยด่วน
ทว่าชิงหลิวเซีย่ นจูผ่ ปู้ กครองต�ำหนักกวงอ๋องได้พาซือ่ จือ่ ออกเดินทาง
ไปแล้ว เหลือเพียงสาวใช้ชวิ ซวงทีย่ งั อยูร่ ะหว่างทาง
สถานการณ์คับขัน ไม่มีเวลาให้ใคร่ครวญใดๆ ทั้งสิ้น มีแต่ต้อง
ไล่ตามไปเท่านั้น
จวบจนน�ำ้ ชาเดือดและบ่าวสูงวัยโขกศีรษะจนหน้าผากแตก ในทีส่ ดุ
หลี่ชีฉือก็ส่งเสียงทอดถอนใจ ก่อนจะเอ่ยว่า "ข้าเป็นหญิงอยู่แต่ในเรือน
เข้าใจซือ่ จือ่ ของเจ้าก็จริง แต่จนใจทีไ่ ม่อาจช่วยอะไรได้ โรงจ�ำน�ำแห่งนัน้
คิดดอกเบีย้ ทบต้น ขูดเลือดขูดเนือ้ น่ากลัวยิง่ นัก ข้าว่าเจ้ากลับไปวิงวอนต่อ
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ทางยงอ๋องให้เขาออกเงินช่วยไถ่ของกลับมาให้ดกี ว่า"
บ่าวสูงวัยได้ฟังดังนั้นก็นิ่งงัน
"ซินลู่ ส่งแขก"
ประตูถูกเปิดออก ซินลู่กับชิวซวงเดินเข้ามาคู่กัน
ก่อนจะถูกพาตัวออกไป บ่าวต�ำหนักยงอ๋องยังไม่ล้มเลิกความคิด
จะอ้อนวอน ขอของแทนตัวจากอีกฝ่ายสักชิ้นเพื่อเอาไปใช้ถ่วงเวลากับ
ทางโรงจ�ำน�ำสักสองสามวันก็ยังดี แต่พอเงยหน้าขึ้นเหลือบมองไป
โดยไม่เจตนา ก็พบว่าปิ่นทองบนเรือนผมชิงหลิวเซี่ยนจู่ที่ส่องสะท้อนอยู่
บนฉากบังตาช่างดูคนุ้ ตายิง่ นัก เหมือนจะเป็นอันเดียวกับทีซ่ อื่ จือ่ ของตน
ให้เอาไปจ�ำน�ำ เห็นดังนัน้ ก็มอื ไม้สนั่ ไม่มหี น้าจะพูดอะไรอีก
พอผู้มาเยือนจากไป ฉากบังตาก็ถูกยกออก
หลีช่ ฉี อื มองไปนอกหน้าต่าง หลีเ่ ยีย่ นก�ำลังเหลียวมองไปตามทาง
ทีบ่ า่ วต�ำหนักยงอ๋องเดินออกจากห้องพร้อมเม้มปากแน่น
ที่จริงเขาก็เป็นเด็กเข้มแข็งผู้หนึ่ง นางรู้อยู่หรอก
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3
ตอนนีห้ ลีเ่ ยีย่ นเข้าใจแล้วว่าเหตุใดท่านอาหญิงถึงได้บอกว่าอีกไม่นาน
ตนจะอยากยิม้ ยิง่ กว่าเดิม ทีแ่ ท้กเ็ ป็นเพราะอย่างนีเ้ อง
เขาน่าจะคิดได้แต่แรก ท่านอาหญิงทัง้ รักทัง้ ใส่ใจเขา มีหรือจะยอมให้
กล�ำ้ กลืนความคับแค้นใจเอาไว้ จะต้องหาทางเอาคืนให้เขาอย่างแน่นอน
เพราะอย่างนี้ตอนถูกรังแกเขาจึงไม่ปริปากพูด เนื่องจากไม่อยาก
ท�ำให้นางเดือดร้อน
แต่ท่านอาหญิงเก่งกาจกว่าที่เขาคิดมากนัก
เสียงกระแอมเบาๆ ดังขึ้นสองที ดึงความสนใจเขาให้หันไปมอง
ท่านอาหญิงเอนหลังพิงพนัก ชายกระโปรงยาวระพืน้ ก�ำลังทอดตามองเขา
ผ่านบานหน้าต่าง
ที่แท้ก็ถูกจับได้ตั้งแต่ต้นว่าเมื่อครู่เขาแอบดู
เด็กชายผลุบหายเข้าไปในห้องตนเองชั่วครู่ ก่อนจะเอามือเกาะ
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ขอบหน้ า ต่ า ง โผล่ห น้ า ครึ่ ง เดี ย วมากะพริ บ ตาปริ บ ๆ ขยั บ ปากพู ด
ประโยคหนึ่งโดยไม่เปล่งเสียง
ทางฟากโน้น เขาเห็นท่านอาหญิงหัวเราะ
หลี่ชีฉือถือถ้วยชาที่ยังดื่มไม่หมดอยู่ในมือ อ่านรูปปากหลานชาย
ได้อย่างชัดเจนว่าพูดประโยคที่นางบอกไปเมื่อคืน...'เงินเป็นของดีจริงๆ
ด้วย'
อุตส่าห์แก้แค้นให้ กลับมาล้อเลียนกันเสียได้
นางก�ำลังจะค้อนขวับ เจ้าตัวดีก็ชิงปิดหน้าต่างผลุบหนีเข้าห้องไป
เสียก่อน
นางวางถ้วยชาลงยิม้ ๆ พอเงยหน้าขึน้ มาอีกที ซินลูก่ บั ชิวซวงก็กลับมา
แล้ว
สาวใช้ทงั้ สองไม่เพียงส่งบ่าวสูงวัยผูน้ นั้ จากไป ยังตรวจนับของไถ่โทษ
ทีไ่ ด้รบั จากยงอ๋องซือ่ จือ่ มาเสร็จสรรพ แล้วรายงานให้นางฟังทีละรายการ
หลี่ชีฉือไม่ถูกใจของที่เด็กนิสัยเสียอย่างยงอ๋องซื่อจื่อส่งมาก�ำนัล
สักอย่าง จะหอบหิว้ ไปด้วยก็มแี ต่จะเป็นภาระเปล่าๆ จึงสัง่ ว่า "เอาไปให้
หลงจูโ๊ รงเตีย๊ มเปลีย่ นเป็นเงินเสีย นอกเมืองมีผอู้ พยพมากมาย แจกจ่าย
เป็นทานให้พวกเขาเอาบุญดีกว่า"
ซินลูร่ บั ค�ำสัง่ ทว่าขัดเคืองแทนอยูใ่ นใจ ท�ำดีได้ดมี ที ใี่ ด เจ้านายกับ
ซื่อจื่อของนางช่างแสนประเสริฐ แต่กลับต้องมาตกระก�ำล�ำบากอยู่ที่นี่
เจ้าเด็กร้ายกาจมากพิษสงผูน้ นั้ สมควรโดนสัง่ สอนยิง่ นัก
หลีช่ ฉี อื บิดคอไปมา รูส้ กึ หนักๆ หัวชอบกล ในทีส่ ดุ ก็นกึ ถึงปิน่ ทองค�ำ
หนักอึง้ ทีป่ กั อยูบ่ นเรือนผมขึน้ มาได้
นางดึงปิน่ ยืน่ ให้ซนิ ลู่ "ใช้ปน่ิ นีเ่ ป็นของขวัญแรกพบ ถือเทียบคารวะ
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จากข้าไปหาอาจารย์คนใหม่ในเมืองมาให้ซอื่ จือ่ "
สาวใช้เอื้อมมือไปรับปิน่ สบตากับชิวซวงทีหนึ่ง ก่อนจะออกไป
ท�ำตามค�ำสัง่ ต่างรูด้ อี ยูใ่ นใจว่าผูเ้ ป็นนายท�ำเช่นนีห้ มายความว่าไม่คดิ จะ
ไปจากแดนเหนือในอนาคตอันใกล้
กว่าทีใ่ นห้องจะเหลือเพียงหลีช่ ฉี อื ผูเ้ ดียว วันนีก้ ห็ มดไปค่อนวันแล้ว
หิมะเริ่มตกลงมาอีกครั้ง
นางวางแผนเตรียมการเข้าเมือง เนตรงามทอดมองหิมะทีโ่ ปรยปราย
เป็นฝ้าขาวดุจขนห่านป่าอย่างคาดคะเนว่าเมือ่ ไรถึงจะหยุดตก
ลมพัดหวีดหวิว ต้นไม้ขา้ งหน้าต่างสะบัดกิง่ เรียวเล็กโยกไหวไปมา
เหมือนจะหักได้ทกุ เมือ่
หลีช่ ฉี อื คิดในใจ ไม่รเู้ หตุใดทีน่ จี่ งึ มีชอื่ ว่ามณฑลฮัน่ ไห่* ทะเลผืนกว้าง
กลายเป็นน�้ำแข็งหนา มองไปทางใดก็เห็นแต่หิมะปลิวว่อน ลมกระโชก
อย่างบ้าคลัง่ ต้นไม้ใบหญ้าตายเรียบ
ยิ่งนางนึกถึงกวงโจวที่งามตระการด้วยขุนเขาและล�ำน�้ำ ฤดูทั้งสี่
มีความแตกต่างชัดเจน ลมร�ำเพยอุ่นสบาย แล้วก็ให้สะท้อนใจอยู่ลึกๆ
กล่าวกันว่าภูมิประเทศหล่อหลอมคนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
บุรุษผู้นั้นเหมือนอยู่คนละโลกกับนางโดยแท้
ทว่าจุดหมายปลายทางในครานีข้ องนางก็คอื จวนผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพ
พิทกั ษ์อดุ ร
หลีเ่ ยีย่ นไม่รู้ ซินลูก่ บั ชิวซวงก็ไม่รวู้ า่ นางมาเพราะตัดสินใจเด็ดขาด
แล้ว
* ฮั่นไห่ หมายถึงทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล

35

36

แม่ ทั พ ใหญ่ ผู ้ นี้ คื อ สามี ข ้ า 1

เสียงเป๊าะ...เป๊าะ...ดังขึน้ เบาๆ กิง่ ไม้ขา้ งนอกถูกลมพัดจนหักจริงๆ
หลี่ชีฉือเอื้อมมือท�ำท่าจะปิดหน้าต่าง เสียงข้างนอกพลันดังขึ้น
ในจั ง หวะนั้ น ลอยแว่ ว มาตามลมคล้ า ยอะไรบางอย่างถู ก ครู ด ถาก
พร้อมกันนัน้ ยังมีเสียงอืน่ ดังมาด้วยแว่วๆ
เหมือนจะเป็น...เสียงม้าวิ่ง?
นางเงีย่ หูฟงั อย่างตัง้ ใจ เสียงม้าร้องพลันแหลมขึน้ มา จากนัน้ ก็เป็น
เสียงกระแทกอะไรให้เปิดออก
หากฟังไม่ผิดน่าจะเป็นประตู
พอหันกลับมาอีกทีเสียงเอะอะมะเทิ่งก็ดังขึ้นนอกห้อง แต่เพียง
ครูเ่ ดียวก็สงบลงอีกครัง้ เหมือนถูกระงับยับยัง้ ลงดือ้ ๆ
จากนั้นเสียงฝีเท้าเร็วรัวทว่าพร้อมเพรียงก็ดังใกล้เข้ามาทุกขณะ
ราวกับน�้ำหลากที่สาดซัดปิดล้อมที่นี่เอาไว้
สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ ความเงี ย บสงั ด อั น ยาวนาน ก่อนที่ ใ ครบางคน
จะตะโกนว่า...
"ห้องพักชั้นนอกยี่สิบแปดห้อง ห้องพักชั้นในสิบห้อง!"
"ค้นห้องพักชั้นนอกหมดแล้วแต่ไม่พบขอรับ!"
"ไปชั้นใน!"
หลี่ชีฉือได้ยินอย่างชัดเจนว่าคนเหล่านั้นก�ำลังมุ่งหน้ามาทางตน
น่ากลัวว่าจะต้องเปิดเข้ามาในห้องอย่างเลีย่ งไม่พน้ นางคิดแล้วหยิบ
หมวกม่านแพรบนโต๊ะเครื่องแป้งมาสวม ใจเพิ่งจะนึกไปถึงหลานชาย
เสียงถีบประตูโครมก็ดงั มาจากห้องข้างๆ เสียก่อน คนเหล่านัน้ มาถึงแล้ว
ทางด้านหลี่เยี่ยนก็ได้ยินเสียงเช่นกัน ตอนแรกเด็กชายท�ำท่าจะ
เปิดประตูออกไปดูด้วยความตื่นตกใจ แต่นึกถึงค�ำสอนที่ท่านอาหญิง
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พร�ำ่ บอกขึน้ มาได้วา่ แม้ประสบพบเจออะไรก็ตอ้ งรักษาความสุขมุ เยือกเย็น
เยีย่ งเขาไท่ซาน* เขาจึงรัง้ ฝีเท้าเอาไว้
กระนัน้ หัวใจก็รอ้ นรุ่มไปหมด รูอ้ ย่างนีต้ อนแรกไม่กระเซ้าผูเ้ ป็นอาเล่น
เสียก็ดี ไม่เช่นนัน้ ป่านนีค้ งได้อยูข่ า้ งๆ มีอะไรยังพอช่วยเหลือกันได้
ประตูถูกผลักออกเบาๆ หวังหมัวมัวที่เป็นแม่นมเดินลงปลายเท้า
ย่องเข้ามาในห้อง เหงือ่ แตกเต็มหน้าทัง้ ทีอ่ ยูก่ ลางฤดูหนาว รัง้ แขนเขาไว้
พลางว่า "ซือ่ จือ่ อย่าได้ออกไปเป็นอันขาดเชียวนะเจ้าคะ คนพวกนัน้ ถืออาวุธ
มาด้วย ท่าทางดุดนั น่ากลัวยิง่ นัก"
"อะไรนะ" ไม่นึกเลยจริงๆ ว่าสถานการณ์จะร้ายแรงถึงเพียงนี้
ที่แดนเหนือนี่ยังมีกองโจรที่ไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาด้วยหรือ
เสียงถีบประตูทวี่ า่ ดังขึน้ ในจังหวะนัน้ พอดี เด็กชายสะดุง้ เฮือกอยูใ่ นใจ
อาวุธไร้ตา หากเกิดอะไรขึน้ มาจะท�ำอย่างไรเล่า
การเดินทางครานีไ้ ม่นบั ว่าราบรืน่ นัก ระหว่างทางเจออุปสรรคเล็กบ้าง
ใหญ่บา้ งอยูเ่ นืองๆ แต่หากไม่ใช่เพราะเขาเป็นเหตุ มีหรือท่านอาหญิงจะต้อง
ล�ำบากตรากตร�ำพาเขาระหกระเหินเดินทางไกลจากกวงโจว
คนพวกนั้นด่าว่าเขาเป็นดาวหายนะ ตัวเขาเองไม่ยักเจอโชคร้าย
ดั งนั้ น จะให้ ท ่ านอาหญิง ที่ค อยปกป้อ งมาโดยตลอดเดือดร้อนไม่ได้
เป็นอันขาด
พอคิดมาถึงตรงนี้หลี่เยี่ยนก็อยู่เฉยไม่ไหว สะบัดแขนเปิดประตู
วิ่งออกไป
ประตูหอ้ งของหลีช่ ฉี อื ถูกถีบให้เปิดผาง คนกลุม่ หนึง่ วิง่ กรูเข้าไปข้างใน
* เขาไท่ซาน ตั้งอยู่ในเมืองไท่อาน มณฑลซานตง เป็นหนึ่งในห้าขุนเขาส�ำคัญของจีน ชาวจีนมีต�ำนาน
ความเชือ่ เกีย่ วกับเขาไท่ซานมากมาย ทัง้ เป็นแหล่งก�ำเนิดของสรรพสิง่ ในโลกและเป็นทีส่ ถิตขององค์มหาเทพ
ไท่ซานในลัทธิเต๋า
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ฉากบังตาตั้งอยู่ตรงมุมห้อง หลี่ชีฉือนั่งอยู่หลังฉาก
"ค้น!"
ทันทีทสี่ นิ้ เสียงสัง่ คนเหล่านัน้ ก็กระจายตัวไปค้นตามจุดต่างๆ ในห้อง
ทันที
"ช้าก่อน"
เสียงเบาๆ ที่ดังขึ้นท�ำให้ทุกคนหยุดชะงักโดยไม่รู้ตัว มาตระหนัก
เอาตอนนีเ้ องว่าห้องนีม้ สี ตรีอยูค่ นหนึง่
หลี่ชีฉือเพิ่งจะเติมน�้ำร้อนใส่ถ้วยชาเพื่อถือไว้ให้มืออุ่น
นางไม่ทนั ได้ปดิ หน้าต่าง ลมหิมะพัดกรูเกรียวเข้ามาหนาวบาดจิต
จะต้านอย่างไรก็ตา้ นไม่อยู่ ไม่ผดิ อะไรกับคนกลุม่ นี้
"พวกเจ้าเป็นใคร"
ชายหนุม่ ผูห้ นึง่ เอ่ยตอบ "ไม่ตอ้ งถาม แค่ให้เราค้นห้องแต่โดยดีกพ็ อ"
หลี่ชีฉือกล่าว "หากแสดงหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการ
มาตรวจค้น ข้าย่อมไม่คดั ค้าน แต่นพี่ วกเจ้ามารือ้ ค้นกันดือ้ ๆ ห้องพักชัน้ ใน
มีแต่สตรีกบั เด็ก หากเกิดเหตุผดิ พลาดใดขึน้ พวกเจ้ารับผิดชอบไม่ไหวแน่"
ฝ่ายตรงข้ามเดาะลิน้ คล้ายร�ำคาญเต็มแก่ "เกิดเหตุดว่ น ไม่มหี ลักฐาน
มาแสดงหรอก"
"เช่นนั้นก็ออกไป"
คนหนุม่ ผูน้ นั้ ชะงัก เหมือนจะอึง้ งันไปเล็กน้อย ก่อนจะงึมง�ำกับตนเอง
"เอาเถิด จะเถียงกับสตรีผหู้ นึง่ ให้ได้อะไรขึน้ มา..."
พูดจบเขาก็สั่งเสียงดัง "ค้นๆๆ! ให้ไวด้วยล่ะ!"
หลี่ชีฉือใช้ปลายนิ้วสองนิ้วลูบไล้ขอบถ้วยชาไปมาซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
พอเห็นว่ามีคนท�ำท่าจะเดินเข้ามาหลังฉากบังตา นางก็สะบัดข้อมือโยน
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ถ้วยชาใส่
ถ้วยกระเบือ้ งตกแตกดังเพล้ง คนผูน้ นั้ ชะงักเท้า แล้วถอยกลับออกไป
ด้วยความตกใจ
ชายหนุม่ ข้างนอกอุทานออกมาด้วยความทึง่ "หึ! อารมณ์รา้ ยเสียด้วย"
พูดจบเขาก็ท�ำท่าจะเดินเข้ามาตรวจดูด้วยตนเอง แต่ยังไม่ทันได้
เฉียดใกล้ฉากบังตา เสียงตวาดก็ดงั ขึน้ "โอหัง!"
นี่เป็นเสียงของหลี่เยี่ยน
เนื่องจากมีฉากบังตาขวางกั้น หลี่ชีฉือจึงไม่ทันมองว่าร่างของ
หลานชายเข้ามาในห้องได้อย่างไร เห็นเพียงแต่วา่ ชายหนุม่ ผูน้ นั้ ผลักเขา
ให้พน้ ทาง น�ำ้ เสียงฟังดูหงุดหงิดร�ำคาญใจยิง่ กว่าเก่า "เด็กทีใ่ ดทะเล่อทะล่า
เข้ามาเนีย่ พวกเราไม่มเี วลาจะเล่นกับเจ้าหรอกนะ!"
ค�ำพูดสะดุดลงเพียงเท่านัน้ พร้อมกับทีส่ รรพเสียงรอบตัวเงียบหาย
ในทันใด
คนหนุ่มผู้นั้นร้องออกมาว่า "พี่สาม เหตุใดถึงเข้ามาเองเลยเล่า"
ใครอีกคนเดินเข้ามาในห้อง ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นสามสี่ก้าว
คนที่อยู่หน้าฉากบังตาขยับตัวเปิดทางให้ผู้มาใหม่
หลีเ่ ยีย่ นแผดเสียงเกรีย้ วกราดขึน้ มาอีก "โอหัง! ใครอนุญาตให้เจ้า
เข้ามาในนี"้ ทว่าน�ำ้ เสียงสัน่ พร่าคล้ายหวาดกลัว ยังไม่ทนั ได้ทำ� อะไรก็ถกู
อีกฝ่ายรัง้ แขนเอาไว้
"มีแต่ในนั้นที่ยังไม่ได้ค้น" คนหนุ่มผู้นั้นบอก
หลีช่ ฉี อื เบือนหน้าหนีเมือ่ เห็นเงาร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาใกล้ได้รางๆ
นางรูแ้ ต่แรกแล้วว่าอาจห้ามคนพวกนีไ้ ม่ได้ จึงชิงสวมหมวกม่านแพร
ปิดบังใบหน้าไว้กอ่ น
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คนผูน้ นั้ เดินวนรอบตัวนางสักพัก สุดท้ายก็หยุดยืนห่างออกไปไม่กกี่ า้ ว
นางหลุบตาต�ำ่ มองลงไปจากชายผ้าแพรเห็นแค่เพียงรองเท้าหุม้ แข้ง
สีดำ� ทีเ่ ย็บจากหนัง กระชับรอบท่อนขาแข็งแรงก�ำย�ำของอีกฝ่าย
แสงเย็นเยียบพลันสว่างวาบ ปลายกระบีเ่ ล่มหนึง่ จ่อเข้ามาตรงหน้า
ทีนนี้ างเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเมือ่ ครูห่ ลีเ่ ยีย่ นถึงได้มที า่ ทางหวาดกลัว เป็นเพราะ
คนผูน้ ถี้ อื กระบีเ่ ดินเข้ามาในห้องนีเ่ อง
ปลายกระบีเ่ ลิกชายผ้าแพรคลุมหมวกขึน้ จากนัน้ คางมนก็เย็นวาบ
เมือ่ ถูกอาวุธโลหะช้อนขึน้ ให้แหงนเงย
หลีช่ ฉี อื ประจันหน้ากับฝ่ายตรงข้ามอย่างเลีย่ งไม่ได้ นางหลุบตามอง
ปลายจมูกตนเองและกลัน้ หายใจ
กระบี่ถูกดึงกลับไป
แต่ก็หลังจากนั้นสักอึดใจหนึ่ง
หญิงสาวยกมือกุมปลายคาง มืออีกข้างดึงผ้าแพรคลุมหมวกลงมา
ใหม่ แล้วผินหน้าไปด้านข้างอีกครัง้
ดีที่คนผู้นี้มือนิ่ง ปลายกระบี่จึงไม่ท�ำให้นางได้แผล
ชายหนุ่มที่ อ ยู ่ ข ้ า งนอกรี บ ถามขึ้ น เพราะเห็ น ท่ าทางผิ ด ปกติ
"อย่าบอกนะว่าเป็นนาง"
ประโยคนั้นท�ำให้คนที่เหลือแตกฮือ กรูเข้าใส่ฉากบังตาพร้อมกัน
หางตาแลเห็นไวๆ ว่าคนที่อยู่ตรงหน้ายกมือปราม หลี่ชีฉือจึง
เหลือบตามอง พบว่าเขามีฝักกระบี่เปล่าๆ ห้อยอยู่ข้างเอว ทั้งเนื้อทั้งตัว
ไร้เครือ่ งประดับอืน่
ร่างของกลุ่มคนที่อยู่ข้างนอกหยุดชะงัก ไม่ได้เข้ามาใกล้กว่านี้
คนผูน้ นั้ เดินไปเดินมาอยูข่ า้ งๆ สองสามก้าว แต่นางจงใจเบือนหน้า
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หลบ จนแล้วจนรอดก็ไม่หนั ไปมอง
จากนั้นเขาก็เดินออกไป
เมื่อหลี่ชีฉือมองไปอีกครั้งก็เห็นว่าเขาเหมือนจะหยุดยืนตรงหน้า
หลี่เยี่ยนครู่หนึ่ง
"ไป" เขาโพล่งขึ้น
คนหนุ่มผู้นั้นปล่อยแขนหลานชายนางแล้วเดินตามไป คนที่เหลือ
ก็กรูกนั ออกไปเช่นกัน
หลี่ เ ยี่ ย นวิ่ ง เข้ า มาด้ า นหลั ง ฉากบั ง ตาแล้ ว ทิ้ ง ตั ว ลงซบตั ก นาง
"ท่านอาหญิง บาดเจ็บตรงที่ใดหรือไม่ขอรับ"
หลีช่ ฉี อื จับมือหลานเอาไว้ ถอดหมวก ก่อนจะส่ายหน้าปฏิเสธ ยัง
พูดอะไรไม่ออก
แม้จะแอบท�ำการค้าลับๆ มานานปี แต่นางไม่เคยตกอยูใ่ นสถานการณ์
ทีถ่ กู ใครถือกระบีเ่ ชยคางเช่นนีม้ าก่อน
ความขึงขัง เฉียบขาด รวบรัดฉับไวเมื่อครู่ดูเป็นวิสัยนายทหาร
ทุกประการ
ทหารแดนเหนือทั้งหมดล้วนอยู่ในสังกัดกองทัพพิทักษ์อุดร
หรือจะเป็น...
หญิงสาวขมวดคิ้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าตนเองเดาถูกหรือไม่
กว่าซินลูก่ บั ชิวซวงจะจัดการงานทีผ่ เู้ ป็นนายมอบหมายให้เรียบร้อย
แล้วกลับโรงเตีย๊ ม ก็จวนใกล้ถงึ เวลาปิดประตูเมืองเต็มที
ระหว่างทางทัง้ คูเ่ ห็นคนกลุม่ หนึง่ พกอาวุธขีม่ า้ ออกจากเมือง มุง่ หน้า
ไปทางทีพ่ กั ของพวกตน
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ซินลูผ่ ซู้ งึ่ มีความคิดอ่านละเอียดถีถ่ ว้ นกว่าพูดขึน้ กับชิวซวง "หวังว่า
จะไม่ไปยุม่ ย่ามกับโรงเตีย๊ มนะ"
ชิวซวงหาว่านางตีตนไปก่อนไข้ หากคนกลุ่มนี้เป็นคนร้าย ตอน
พกอาวุธขีม่ า้ ผ่านมาคงปล้นชิงรถม้าไปแล้ว แต่นไี่ ม่ชายตามองพวกนาง
สองคนด้วยซ�ำ้ แล้วจะบุกปล้นโรงเตีย๊ มได้อย่างไร
ปรากฏว่าทัง้ คูเ่ พิง่ กลับมาถึงทีพ่ กั ก็ได้ฟงั เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จากหวังหมัวมัว
มินา่ เล่าอยูๆ่ แขกในโรงเตีย๊ มถึงได้บางตาลงมาก คงหวาดกลัวจนหนีไป
กันหมด
ซินลูห่ นั ไปขึงตาใส่ชวิ ซวง ทว่าชิวซวงก็กำ� ลังขึงตามองนางอยูเ่ ช่นกัน
ซินลูห่ าว่าชิวซวงชะล่าใจ ส่วนชิวซวงก็หาว่าเป็นเพราะอีกฝ่ายพูดจา
ไม่เป็นมงคล
ในห้องพักของโรงเตี๊ยม หลี่ชีฉือกินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว
หลายชั่วยาม* มานี้ หลี่เยี่ยนคอยเฝ้าตามติดนางไม่ยอมห่าง
จนบัดนี้หลี่ชีฉือก็ยังไม่ได้ว่ากล่าวหลานชายแม้แต่ค�ำเดียว ด้วย
เหตุกะทันหันที่เกิดขึ้นในวันนี้ ความจริงนางควรต้องต�ำหนิติเตียนความ
มุทะลุบมุ่ บ่ามของเขาบ้าง แต่ลองคิดๆ ไป ยากยิง่ ทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
สักครัง้ แล้วยังต้องต�ำหนิเขาไปไยเล่า
ช่างเถิด...
ซินลู่กับชิวซวงรีบร้อนเดินเข้ามาดู พอเห็นว่าผู้เป็นนายทั้งสอง
ปลอดภัยดีก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก
เพิง่ จะยืนพักกันได้ไม่ทนั ไร เสียงม้าร้องก็พลันดังขึน้ ข้างนอก ท�ำเอา
ทุกคนตกใจกันถ้วนหน้า
* ชั่วยาม คือหน่วยเวลาของจีนโบราณ หนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง
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"เกิดอะไรขึ้น นี่ประตูเมืองก็ปิดแล้ว ยังจะมีใครมาที่นี่อีกหรือ"
ซินลูเ่ ดินฉับๆ ออกไปดู ทีห่ น้าประตูโรงเตีย๊ มมีกองทหารขีม่ า้ เข้ามา
ตั้งแถวสองแถว ดูแตกต่างจากกลุ่มเมื่อตอนกลางวัน เพราะแต่ละคน
แต่งชุดเครือ่ งแบบถือคบไฟในมือ เห็นชัดว่าเป็นทหารในกองทัพ
ตรงกลางระหว่างแถวทหารคือรถม้าเทียมอาชาสีขาวปลอดสี่ตัว
คนหนุ่มผู้หนึ่งชักม้าออกจากแถว ตวัดตัวลงจากหลังม้าก่อนจะ
เดินเข้ามาในโรงเตี๊ยม
ซินลู่เห็นอีกฝ่ายเดินดุ่มๆ มาทางนี้ก็รีบวิ่งกลับห้องไปรายงาน
ผู้เป็นนาย
"นายหญิง เขาเดินตรงมาทางห้องพักของนายหญิงเจ้าค่ะ"
หลี่ชีฉือนิ่งคิด "ขออย่าให้เป็นคนเดิมอีกก็แล้วกัน"
หลี่ เ ยี่ ย นได้ ยิ น ดั ง นั้ น ก็ เ ดิ น ออกไปดู ต รงประตู เห็ น ชายผู ้ นั้ น
เดินอาดๆ มาทางนี้ ท่านอาหญิงทายถูก เป็นบุรษุ คนเดียวกับทีบ่ กุ เข้ามา
เมือ่ ตอนกลางวันจริงๆ
เด็กชายเบิกตากว้าง "เหตุใดถึงเป็นเจ้าอีกแล้ว!"
คนผู้นั้นเห็นเขาเข้าก็หลบตาวูบ ใช้นิ้วลูบจมูกเก้อๆ ไม่ส่งเสียง
จวบจนเดินมาถึงหน้าประตูจงึ ค่อยถลกชายเสือ้ คลุมทรุดตัวลงคุกเข่า
ข้างเดียว ประสานมือค�ำนับ "ข้าน้อยหลัวเสีย่ วอี้ มาทีน่ เี่ พือ่ น้อมส่งเซีย่ นจู่
เข้าจวนโดยเฉพาะขอรับ"
หลี่ชีฉือที่อยู่ในห้องได้ยินอย่างชัดเจน "รับค�ำสั่งใครมา"
"ท่านผู้บัญชาการแห่งกองบัญชาการฮั่นไห่ขอรับ"
นางบอกไม่ถูกว่าควรรู้สึกอย่างไรดีที่ดันบังเอิญทายถูก คนเหล่านี้
เป็นทหารของกองทัพพิทกั ษ์อดุ รจริงๆ
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บางทีอาจไม่เพียงเท่านั้น
"ครานี้คงมีหลักฐานยืนยันเสียทีกระมัง"
หลั วเสี่ยวอี้ ช ะงัก ก่อ นจะหน้าม้านเมื่อ นึกถึงถ้อยค�ำที่นางพูด
เมื่อตอนกลางวันขึ้นมาได้ จึงเสกระแอมแห้งๆ "ครานี้มีแล้วขอรับ คนที่
เดินเข้าไปด้านในฉากบังตา...คือตัวท่านผู้บัญชาการเอง"
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4
เมือ่ ได้ยนิ เช่นนี้ ทุกคนในทีน่ นั้ ก็หนั ไปมองหน้ากัน ต่างจับต้นชนปลาย
ไม่ถกู
อยู่ๆ ก็อ้างถึงท่านผู้บัญชาการเสียอย่างนั้นหรือ
หลีเ่ ยีย่ นแอบเหลือบมองผูเ้ ป็นอา นางนัง่ ตัวตรงสง่า ใบหน้าสะคราญ
ไม่มคี วามประหลาดใจฉายอยูแ่ ม้แต่นดิ เดียว
เหมือนอย่างตอนกลางวันที่คนกลุ่มนั้นถืออาวุธบุกเข้ามาในห้อง
นางก็เผชิญหน้าด้วยการนั่งหลังฉากบังตาอย่างสงบเยือกเย็น
ความจริงแล้วหลี่ชีฉือแค่ก�ำลังคิดว่า...ที่แท้เขาก็ยังจ�ำข้าได้
วันวิวาห์ได้พบกันเพียงครูเ่ ดียว เนือ่ งจากมีจารีตประเพณีลอ้ มกรอบ
ไว้อยู่ นางจึงเห็นเขาแค่รางๆ
ภายหลังพีช่ ายนางสิน้ ลม ตัวเขาเองก็รบี ร้อนเดินทางกลับแดนเหนือ
ในคืนนัน้ อีกทัง้ ไม่มโี อกาสได้พบกันอีก ใครเลยจะคาดคิดว่าเมือ่ ได้เจอกัน
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โดยบังเอิญ เขาจะสามารถจ�ำนางได้ในปราดเดียว
"ท่านผู้บัญชาการอยู่ที่ใด" นางถามหลังจากที่เงียบไปสักพัก
หลัวเสี่ยวอี้ตอบ "ยังคงน�ำก�ำลังพลไล่ตามจับสายลับชาวทูเจวี๋ย*
จ�ำนวนหนึง่ ทีห่ ลบหนีไปขอรับ ทีเ่ ข้าค้นโรงเตีย๊ มเมือ่ ตอนกลางวันจนเผลอ
ล่วงเกินเซีย่ นจูก่ เ็ พราะเหตุนี้ ใช่วา่ มีเจตนาจาบจ้วง"
มีเหตุผลรองรับหนักแน่น หากนางน�ำมาเป็นประเด็นต่อว่าต่อขาน
จะกลายเป็นไม่ให้ความส�ำคัญกับงานหลวง
จากนัน้ ซินลูก่ ถ็ กู เรียกให้เดินกลับเข้ามาในห้อง รับค�ำสัง่ สองสามค�ำ
จากนาง ก่อนจะเดินออกไปพูดกับหลัวเสีย่ วอีว้ า่ "ต้องรบกวนให้ทา่ นขุนพล
รอสักครู่ ขอพวกบ่าวประทินโฉมให้เซีย่ นจูก่ อ่ นค่อยออกเดินทางกัน"
ชายหนุ่มรับค�ำแล้วลุกขึ้นยืนพลางบ่นในใจ สมแล้วที่เป็นหญิง
มีสายเลือดราชวงศ์ ช่างแก่พิธีรีตองเหลือเกิน
อันทีจ่ ริงหลีช่ ฉี อื ไม่ได้ประทินโฉมอะไร แค่แกล้งปล่อยให้หลัวเสีย่ วอี้
แกร่วรอสักพักเท่านัน้
พอประตูห้องปิดลงนางก็ปลอบโยนหลานชายด้วยสายตา แล้ว
บอกให้เขาดื่มชาร้อนๆ สักถ้วย
ระหว่างช่วงเวลานีซ้ นิ ลูก่ บั ชิวซวงก็ชว่ ยกันเก็บข้าวของเท่าทีเ่ ก็บได้
ส่วนหลัวเสี่ยวอี้ถูกปล่อยให้ตากลมรออยู่ข้างนอกเป็นนาน ฟังแค่
เสียงฝีเท้าหน้าประตูกร็ วู้ า่ เขาเดินกลับไปกลับมามากกว่าสิบรอบ
จนภายหลังหลีช่ ฉี อื ชักใจอ่อน เห็นว่าแกล้งจนพอหอมปากหอมคอ
แล้ว นางถึงได้ยอมพยักหน้าสัง่ การให้ออกเดินทาง
พอเปิดประตูเดินออกไป หลัวเสี่ยวอี้ก็รีบปรี่เข้ามาหา
* ทูเจวีย๋ หรือเตอร์กกิ ตามประวัตศิ าสตร์จนี เป็นค�ำเรียกรวมชนเผ่าเร่รอ่ นทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณทีร่ าบสูงมองโกล
และในแถบเอเชียกลาง
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ตอนกลางวันมีฉากบังตาขวางอยู่จึงเห็นไม่ชัด เขาเพิ่งจะมีโอกาส
แอบมองฮูหยินผูบ้ ญ
ั ชาการผูไ้ ม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนก็ตอนนีเ้ อง
หลี่ชีฉือสวมเสื้อคลุมกันลมแบบมีหมวก สิ่งที่มองเห็นชัดที่สุด
ใต้แสงคบไฟคือเรือนร่างอ้อนแอ้นอรชร
หลัวเสีย่ วอีย้ มิ้ ยิงฟันพลางนึกในใจ สมกับเป็นสตรีทถี่ กู หล่อเลีย้ งมา
ด้วยลุม่ น�ำ้ แดนใต้ ช่างอ่อนช้อยนุม่ ละมุนเหมือนกิง่ หลิวไม่ผดิ เพีย้ น
พอก�ำลังจะน�ำทาง หลี่ชีฉือก็ดึงหลี่เยี่ยนที่จูงมืออยู่ออกมา พูด
กับหลัวเสี่ยวอี้ว่า "ลืมบอกเจ้าไป คนที่ถูกเจ้าผลักเมื่อตอนกลางวันคือ
หลานชายข้า ผูส้ บื ทอดต�ำหนักกวงอ๋อง"
นายทหารหนุ่มตัวแข็งทื่อ เหลือบมองหลี่เยี่ยนทีหนึ่ง ก่อนจะ
กลอกตาไปมาสองตลบแล้วยิม้ แห้งๆ "เช่นนัน้ เรียกผลักได้อย่างไรกันเล่า
ขอรับ ข้าตั้งใจจะประคองเขาต่างหาก"
พูดจบก็เอือ้ มมือมาจะประคองหลีเ่ ยีย่ นจริงๆ แต่ถกู เด็กชายเบีย่ งตัว
หลบ
หลี่ชีฉือเอ่ย "ไปกันเถิด"
หลัวเสี่ยวอี้เหมือนยกภูเขาออกจากอก "ขอรับๆ ไปเดี๋ยวนี้"
โคมไฟส่องสว่างตามรายทาง ประตูเมืองเปิดออกในยามวิกาล
เพียงเพื่อต้อนรับนายหญิงที่เพิ่งมาถึง
ในเมื่ อ แดนเหนื อ มี ส มญานามว่ า แปดมณฑลสิ บ สี่ เ มื อ ง
กองบัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดรจึงมีกองก�ำกับการของแปดมณฑล
สิบสี่เมืองอยู่ใต้อาณัติ กองบัญชาการฮั่นไห่คือที่พ�ำนักของผู้บัญชาการ
สูงสุด เป็นจวนผู้บัญชาการ
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ฟังแค่ชอื่ ก็ทรงอ�ำนาจเหลือเกินแล้ว ซินลูก่ บั ชิวซวงกระซิบกระซาบกัน
บนรถไม่ยอมหยุด ต่างคิดตรงกันว่าจวนแห่งนัน้ ต้องไม่ธรรมดา
หลี่เยี่ยนเองก็เคยร�่ำเรียนเรื่องเหล่านี้มาก่อน นั่งรถม้าไปได้สักพัก
จึงเข้าไปร่วมวงสนทนากับพวกนางอย่างอดไม่ไหว "ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้น
จริงหรือ"
"แน่นอนสิเจ้าคะ ดูแค่สง่ กองทหารมารับนายหญิงอย่างวันนีก้ น็ บั ว่า
ยิง่ ใหญ่มากแล้ว"
เด็กชายนึกถึงการล่วงเกินเมื่อตอนกลางวัน คิดในใจว่าหากไม่ท�ำ
เช่นนี้ เห็นทีทา่ นอาหญิงคงไม่ยอมขึน้ รถม้ามาด้วยเป็นแน่
หลี่ชีฉือฟังทั้งสามพูดกันคนละทีสองที ทว่าหัวใจกลับกระหวัด
นึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อบ่าย
หากรูแ้ ต่แรกว่าเป็นเขา นางคงเหลือบตาขึน้ มองอย่างเปิดเผยไปแล้ว
ผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพพิทกั ษ์อดุ รถือกระบีม่ าพบภรรยา ช่างเหีย้ มหาญ
เสียนีก่ ระไร
นางคิดๆ ไปก็ยกยิ้มตรงมุมปากโดยไม่รู้ตัว
ซินลูแ่ อบดึงแขนเสือ้ ซือ่ จือ่ ของตนชีช้ วนให้มอง พร้อมกระซิบเบาๆ
"เห็นหรือไม่เจ้าคะ นายหญิงก็อารมณ์ดเี ช่นกัน"
หลี่เยี่ยนงึมง�ำ "อย่างนั้นหรือ เช่นนั้นก็คง...เป็นเรื่องดีกระมัง"
สัญญาณค�ำสั่งดังกังวาน รถม้าหยุดลง
ทหารอารักขาทั้งสองกองไม่ส่งเสียงใดๆ ทั้งสิ้นตลอดทาง พอ
สั่งให้หยุดก็หยุดยืนเรียงแถวเรียบร้อยเป็นเส้นตรง
หลัวเสี่ยวอี้ร้องบอกอยู่ข้างนอก "ถึงแล้วขอรับ"
ม่านหน้ารถถูกแหวกออก หลี่ชีฉือก้าวลงจากรถม้า ดึงหมวกขึ้น
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คลุมศีรษะ ทอดตามองประตูจวนตรงหน้า
ใบหูพลันแว่วเสียงหลัวเสี่ยวอี้กระซิบสั่งสารถีอยู่ข้างหลัง "อย่าลืม
เอาม้าไปคืนทีก่ องทัพล่ะ"
นางนึกเอะใจ พอหันไปมอง นายทหารหนุม่ ก็เดินยิม้ เข้ามาผายมือ
เชือ้ เชิญ น�ำทางพวกนางเข้าจวนแล้ว
ตัดสินจากแค่ประตูหน้า จวนผูบ้ ญ
ั ชาการนับว่าโอ่อา่ ยิง่ ใหญ่เอาการ
ป้ายเหนือประตูเขียนด้วยลายมือหนักแน่นทรงพลัง น่าจะเป็นตัวอักษร
สายสกุลเหยียนแห่งแคว้นหลางหยา
หลี่ชีฉือรู้รายละเอียดเกี่ยวกับฝูถิงเพียงน้อยนิด เป็นต้นว่าตอน
แต่งงานกันบิดามารดาของเขาจากโลกไปแล้วทัง้ คู่
ไม่ผิดจากที่คิดไว้ เมื่อเดินเข้าไปข้างในก็พบบรรยากาศอ้างว้าง
เงียบเหงาจริงๆ
จวนทีไ่ ม่มญ
ี าติผใู้ หญ่หรือเจ้าบ้านคอยดูแลก็เป็นเช่นนี้ นางคุน้ เคยดี
เพราะต�ำหนักกวงอ๋องไม่ผดิ จากทีน่ นี่ กั
ด้ า นหน้ า เป็นเรื อ นก� ำ กั บ ดู แ ลงานทั่ ว ไป ไม่ ไ ด้ จุ ด โคมไฟและ
ไม่มีบ่าวไพร่โผล่มาให้เห็น อาศัยเพียงคบไฟที่หลัวเสี่ยวอี้ฉวยมาจาก
มือทหารก่อนเดินเข้ามาข้างในส่องทางให้
เมือ่ มาถึงเรือนชัน้ ในจึงค่อยเจอบ่าวไพร่ยนื ก้มหน้าประสานมือรออยู่
สองสามคน ในเรือนจุดไฟสว่าง
หลัวเสีย่ วอีจ้ ะเข้าไปด้วยก็ไม่งาม จึงส่งคบไฟให้ขา้ รับใช้ผหู้ นึง่ แล้ว
เอ่ยลา
"คืนนีท้ า่ นผูบ้ ญ
ั ชาการจะกลับจวนหรือไม่" หลีช่ ฉี อื โพล่งถามออกมา
ปลายเท้าของนายทหารหนุ่มหยุดชะงัก รอยยิม้ รูท้ นั คลีต่ วั บนใบหน้า
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"ข้าจะรีบไปเร่งให้เดีย๋ วนีข้ อรับ"
พูดจบเขาก็ประสานมือค�ำนับหันหลังเดินออกไปทันที
หลีช่ ฉี อื ขยุม้ เสือ้ คลุมเม้มปากเบาๆ อันเป็นกิรยิ าบ่งบอกความประหม่า
นางไม่ได้ถามเพราะร้อนใจอยากพบหน้าชายผู้นนั้ โดยเร็ว แต่ฟงั จากค�ำตอบ
อีกฝ่าย แสดงว่าตีความไปคนละทาง
หญิงสาวจูงมือหลีเ่ ยีย่ นเดินเข้าเรือนชัน้ ใน ซินลูก่ บั ชิวซวงล่วงหน้ามา
จัดเตรียมห้องหับให้กอ่ นแล้ว พอนางเดินมาถึงทีห่ มาย สาวใช้ทงั้ สองก็เดิน
หน้าเฝือ่ นออกมาจากข้างในพอดี
"นายหญิง รีบเข้ามาดูเถิดเจ้าค่ะ"
หลี่ชีฉือเดินเข้าเรือน ถอดเสื้อคลุมกันลมออก กวาดตามองไป
โดยรอบ "มีอะไรหรือ"
ข้างนอกลมแรง พัดกรอบหน้าต่างฉลุลายกระเทือนกึงๆ แสงไฟ
สว่างไม่พอเพราะจุดตะเกียงไว้เพียงดวงเดียวเท่านัน้ บริเวณทีแ่ สงส่องไปถึง
ตกแต่งไว้อย่างเรียบง่าย ซ�ำ้ ยังเก่าโทรม
เตียงนอนไร้มา่ นแพรบดบัง ภาพเขียนบนฉากบังตาสีซดี กะด�ำกะด่าง
หลีเ่ ยีย่ นเดินเข้าไปลูบเก้าอีข้ าไขว้แบบพับได้ตวั หนึง่ แล้วหันมามองนาง
"ท่านอาหญิง ทีน่ อี่ อกจะ..."
ซอมซ่อ
หลีช่ ฉี อื ต่อค�ำให้ในใจเงียบๆ แล้วหมุนตัวเดินออกจากเรือน ดึงคบไฟ
ที่หลัวเสี่ยวอี้ทิ้งไว้ให้จากมือข้ารับใช้ ถือเดินไปยังห้องโถงด้านหน้าพลาง
ส่องไฟดูบริเวณโดยรอบไปด้วยตลอดทาง
หิมะหยุดตกไปในตอนเย็น แล้วตกใหม่อีกครั้งในยามวิกาล
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ท่ามกลางเกล็ดขาวโปรยปราย ม้าหลายตัวพ่นลมหายใจออกมา
ทางจมูก ใช้เท้าตะกุยพืน้ หิมะเบาๆ ไม่วงิ่ เตลิดไปแม้ไม่ได้ลา่ มไว้
ห่างออกไปร้อยก้าว บนพื้นหินระเกะระกะ กองไฟเริ่มมอดลงช้าๆ
ฝูถิงนั่งอยู่บนก้อนหิน คิ้วและขนตามีปุยหิมะจับบางๆ
ตรงข้ามเขามีทหารนัง่ เกาะกลุม่ เบียดกันผิงไฟหลายนาย ฟันกระทบ
กันกึกๆ ด้วยความหนาว
ทั้งหมดล้วนเป็นทหารองครักษ์ส่วนตัวของเขาทั้งสิ้น
ชายหนุ่มปักกระบี่ลงกลางหิมะ ล้วงถุงสุราที่ท�ำจากหนังในอกเสื้อ
มากรอกใส่ปากอึกหนึง่ แล้วโยนออกไป
ใครผู้หนึ่งรับไว้ ก่อนจะประสานมือค�ำนับอย่างยินดี "ขอบคุณ
ท่านผู้บัญชาการ!"
มีคนเดินเข้ามาใกล้ ได้ยนิ เสียงฝีเท้าย�ำ่ พืน้ หิมะดังแซ่กๆ หลัวเสีย่ วอี้
ตามมาสมทบแล้วนัน่ เอง
"วันนีท้ า่ นผูบ้ ญ
ั ชาการก�ำลังอารมณ์ดที ฮี่ หู ยินมา เลยตกรางวัลเป็น
สุราให้พวกเจ้าดืม่ " ฝ่ายนัน้ กระเซ้าเมือ่ เดินมาถึงกองไฟ แล้วโยนเนือ้ แห้ง
ห่อใหญ่ไปให้พรรคพวก
คนทีร่ บั ห่อเนือ้ เอาไว้พดู ขึน้ "ท่านเลยกลายเป็นคนแรกทีไ่ ด้เห็นฮูหยิน
ท่านผูบ้ ญ
ั ชาการไปเสียได้"
หลัวเสี่ยวอี้เอ็ดเบาๆ "ใช่เสียเมื่อไร หากท่านผู้บัญชาการของเรา
ไม่เคยเห็น จะจ�ำได้ตั้งแต่แวบแรกได้อย่างไรเล่า"
ฝูถิงนั่งนิ่ง เขาไม่มีท่าทีใดๆ ทั้งนั้น
ระหว่างทีพ่ ดู หลัวเสีย่ วอีก้ เ็ ดินเข้ามาหาเขาแล้วส่งเนือ้ แห้งให้ชนิ้ หนึง่
"พีส่ ามวางใจได้เลย ข้าพานางไปส่งทีจ่ วนให้เรียบร้อยแล้ว"
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ฝ่ายตรงข้ามรับเนือ้ ไปฉีกพลางเหลือบมองเขา หลัวเสีย่ วอีร้ บี ยกมือ
ปราม "แผลบนคอท่านยังไม่หาย พูดให้น้อยหน่อยดีกว่า ฟังข้าพูดก็พอ
ไม่มีอะไรหรอก พี่สะใภ้เซี่ยนจู่ผู้นั้นไม่ได้เอาแต่ใจอย่างที่พวกเราคิด
ไม่ท�ำตัวเป็นปัญหา เว้นเสียแต่ปล่อยให้ข้ายืนตากลมหนาวแกร่วรออยู่
ครูห่ นึง่ คาดว่าคงเอาคืนให้หลานชายนัน่ ล่ะ"
"กวงอ๋องซื่อจื่อ" ฝูถิงโพล่งขึ้น
"ใช่ๆ ซือ่ จือ่ น้อยแห่งต�ำหนักกวงอ๋อง เจ้าเด็กนัน่ น่ะ..." หลัวเสีย่ วอี้
ยิง่ พูดยิง่ ออกนอกเรือ่ ง
ฝู ถิ ง เอาเนื้ อ แห้ ง ใส่ป ากเคี้ ย วกิ น พลางนึ ก ถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ
ตอนกลางวัน
เขาจ�ำหน้าหลีช่ ฉี อื ได้แม่นทีเดียว เพราะตอนทีก่ วงอ๋องอาการทรุดหนัก
ในคืนวิวาห์ เขาเองก็ไปดูเช่นกัน
เวลานั้นนางก็หลุบตาต�่ำ ไม่ต่างจากตอนที่ถูกเขาใช้กระบี่เชย
ปลายคางวันนี้นัก ผิดกันตรงที่มีน�้ำตาไหลรินลงมาสองสาย
หลังจากนัน้ เขาก็เร่งรุดเดินทางกลับแดนเหนือ นับดูแล้วก็ไม่ได้พบกัน
นานมากจริงๆ
ตอนนั้นเขาถือกระบี่ใช้เวลาเพ่งพิศอยู่สักพักด้วยกลัวว่าตนเอง
จะตาฝาด
ส่วนนาง...ไม่มองเขา ทว่าก็ไม่ได้ตระหนกลนลาน
ถุงสุราถูกเวียนไปจนครบรอบแล้วส่งกลับมาให้ฝูถิงอีกครั้ง แต่
หลัวเสี่ยวอี้เอามือกดมันลงไปพร้อมเย้าเขาว่า "พี่สามนี่ช่างแน่จริง ข้า
เห็นพี่สะใภ้แล้วล่ะ นางสมกับที่เป็นเชื้อพระวงศ์ ดูนุ่มละมุนไปหมด
ราวกับว่าทั้งเนื้อทั้งตัวท�ำจากน�้ำก็มิปาน หลังแต่งงานท่านทิ้งนางไว้ใน
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กวงโจวมานานน่ะช่างเถิด เวลานีค้ นเขาพาตัวมาประเคนถึงมือ จนป่านนี้
ก็ยงั รออยูใ่ นทีท่ มี่ แี ต่หมิ ะเช่นนี้ ตามหลักต้องควรรีบกลับไปกอดรัดฟัดเหวีย่ ง
สักยกถึงจะถูก"
คนไร้ชาติตระกูลที่เป็นทหารอยู่ในกองทัพมักพูดจาคึกคะนอง
โดยไม่ระวังปากเช่นนี้เสมอ
หลัวเสีย่ วอีห้ วั เราะหึๆ พลางตบปากตนเองหนึง่ ที "ดูปากข้าสิ ระดับ
พีส่ ามแค่ยกเดียวเป็นไปไม่ได้อยูแ่ ล้ว มันต้องหลายๆ ยกต่างหาก!"
ฝูถงิ กรอกสุราใส่ปากอึกหนึง่ ลูกกระเดือกกระเพือ่ มไหว สุราร้อนแรง
ไหลลงท้อง ช่วยให้รา่ งกายอุน่ ขึน้ ได้เล็กน้อย
เขาใช้นิ้วโป้งปาดคราบสุราบนริมฝีปากช้าๆ
รสชาติของสตรีผู้นั้นเป็นอย่างไร เขายังไม่ได้ลิ้มลอง
ไม่ว่ามองจากมุมใด การจับคู่วิวาห์ครั้งนี้ก็เป็นการเอื้อมของสูง
ส�ำหรับเขา นับตัง้ แต่เป็นทหาร เขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าวันหนึง่ ตนเอง
จะได้แต่งงานกับสตรีสงู ศักดิท์ เี่ ป็นถึงเชือ้ พระวงศ์
และยิ่ ง ไม่ค าดคิ ด ว่ า วั น หนึ่ ง นางจะดั้ น ด้ น รอนแรมมาที่ นี่ เ อง
อย่างปุบปับ
แดนแปดมณฑลสิบสีเ่ มืองแห่งนีม้ แี ต่พนื้ ทีร่ กร้างกับอากาศหนาวเย็น
ขัน้ โหดร้าย มิหน�ำซ�ำ้ จวนผูบ้ ญ
ั ชาการก็มสี ภาพเช่นนัน้
ต่อให้หญิงเชือ้ พระวงศ์ผบู้ อบบางมาถึงทีน่ ี่ ทว่าจะทนอยูไ่ ด้สกั กีน่ ำ�้
กันเชียว
"นี่ น่ะหรื อ จวนผู ้ บั ญ ชาการอั น ยิ่ ง ใหญ่ข องผู ้ บั ญ ชาการกองทั พ
พิทักษ์อุดรแห่งแดนแปดมณฑลสิบสี่เมือง?"
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ภายในจวนผูบ้ ญ
ั ชาการ หลีเ่ ยีย่ นร้องออกมาอย่างเหลือเชือ่ ก่อนจะ
นึกขึน้ ได้วา่ ไม่ควรสร้างความขุน่ ใจให้ทา่ นอาหญิงจะดีกว่า จึงท�ำแก้มป่อง
และไม่พดู อะไรอีก
ความจริงซินลู่และชิวซวงต่างก็รู้สึกเช่นเดียวกัน
ขามายังสู้คิดไปว่าจวนแห่งนี้จะต้องโอ่อ่ายิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียม
ปรากฏว่าเพิ่งจะติดตามผู้เป็นนายเดินส�ำรวจรอบจวนจนทั่ว ก็พบว่า
ไม่ได้เป็นดังทีค่ ดิ เลยสักนิด
โอ่โถงกว้างใหญ่นะ่ ใช่ เพียงแต่เก่าโทรมเหลือแสนจนข้าวของเครือ่ งใช้
จ�ำนวนมากใช้งานไม่ได้แล้ว
หลี่ชีฉือส่งคบไฟในมือไปให้ซินลู่หาอะไรมาปักไว้ ขอแค่ให้มีแสง
ส่องสว่างภายในเรือนเป็นใช้ได้
จากนั้นก็ให้คนไปตามพ่อบ้านประจ�ำจวนมาพบ
เวลานีด้ กึ มากแล้ว นางเพิง่ มาถึง คงต้องยุง่ อีกนาน จึงตัง้ ใจจะให้
หวังหมัวมัวพาหลานชายไปหาเรือนสักหลังพักผ่อนก่อน
แต่มหี รือหลีเ่ ยีย่ นจะยอมไป สภาพแวดล้อมเวลานีเ้ ป็นสิง่ แปลกใหม่
ทีไ่ ม่เคยพบเห็นมาก่อน ท�ำให้เขายิง่ อยากอยูก่ บั ผูเ้ ป็นอา ดวงตาทัง้ สองข้าง
เบิกกว้างจนกลมดิก ดูกระฉับกระเฉงตืน่ ตัวอย่างยิง่
หลี่ชีฉือเลยต้องตามใจหลาน
ไม่นานซินลู่ก็พาชายสูงวัยผู้หนึ่งเดินเข้ามา
นายหญิงที่เพิ่งมาถึงนี้ผู้ชราเพิ่งเคยได้พบเป็นครั้งแรก จึงคุกเข่า
ค้อมค�ำนับกับพืน้ เต็มรูปแบบ
หลีช่ ฉี อื เองก็สงั่ ให้ซนิ ลูม่ อบเงินจ�ำนวนหนึง่ ให้อกี ฝ่ายเป็นของพบหน้า
พอถามไถ่ถงึ ได้รวู้ า่ ทีแ่ ท้ชายชราผูน้ ไี้ ม่ใช่พอ่ บ้าน
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ชิวซวงกระซิบตรงริมหูนางว่าปกติท่านผู้บัญชาการกินนอนอยู่ใน
กองทัพ ไม่ใคร่กลับจวนสักเท่าไร จวนแห่งนีจ้ งึ ไม่มพี อ่ บ้าน ผูช้ ราตรงหน้า
ถูกย้ายมาอยูท่ นี่ เี่ พราะอายุมากกว่าใครก็เท่านัน้
หลีช่ ฉี อื บรรลุแจ้ง แสดงว่าทีน่ เี่ ป็นจวนผูบ้ ญ
ั ชาการแต่ในนาม เขา
ท�ำอะไรหรือมีใครอยูข่ า้ งนอกย่อมไม่มผี ใู้ ดรู้
อย่าว่าแต่หลีเ่ ยีย่ นไม่เคยพบเจอทีเ่ ช่นนีเ้ ลย กระทัง่ ตัวนางเองก็ยงั
ไม่เคยประสบมาก่อนเช่นกัน
นางไต่ถามชายสูงวัยเกี่ยวกับเรื่องภายในจวนจนพอเข้าใจคร่าวๆ
ก่อนจะสัง่ ให้ชวิ ซวงส่งเขาออกจากเรือน พร้อมทัง้ แวะตรวจสอบบัญชีรายชือ่
บ่าวไพร่ดว้ ยในคราวเดียว
จากนั้นก็สั่งให้ซินลู่เตรียมกระดาษพู่กันเพื่อเขียนรายการข้าวของ
เตรียมให้คนออกไปซื้อหามาในวันพรุ่ง
หลี่เยี่ยนไม่แปลกใจแม้แต่นิดเดียว แต่เดิมท่านอาหญิงของเขา
ดูแลต�ำหนักกวงอ๋องได้ดพี ร้อมไม่มที ตี่ อิ ยูแ่ ล้ว เมือ่ มาถึงจวนผูบ้ ญ
ั ชาการ
ซึง่ เป็นดังคฤหาสน์รา้ งจึงจัดการเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างคล่องมือ
เบื้องหน้ามีโต๊ะไม้จันทน์หอมตัวเล็ก พื้นผิวมีแต่รอยขูดขีด แต่
อายุเก่าแก่ของมันกลับยิ่งท�ำให้เนื้อไม้ส่งกลิ่นหอมรวยรื่น
หลี่ชีฉือคลี่กระดาษลงบนนั้น ถือพู่กันจุ่มน�้ำหมึก คิดไปเขียนไป
หลานชายที่ยืนดูอยู่ข้างๆ ถามอย่างอดไม่ได้ "ท่านอาหญิงขอรับ
ท่านว่าเหตุใดทีน่ ถี่ งึ ได้ยากจนนัก"
มื อ เรี ย วที่ ถื อ พู ่ กั น ชะงั ก นางหวนนึ ก ถึ ง ประโยคที่ ห ลั ว เสี่ ย วอี้
แอบกระซิบกับสารถีแล้วขมวดคิ้วอย่างห้ามไม่อยู่
กระทั่งม้าเทียมรถก็ยังต้องขอยืมมาจากกองทัพ?
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ชายคนนัน้ ล่วงเกินนางเมือ่ ตอนกลางวัน เลยต้องหาทางชดเชยให้นาง
อย่างนัน้ หรือ
"อาจะไปทราบได้อย่างไรเล่า" นางส่ายหน้า
แต่สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่แก้ไขด้วยเงินได้ทั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่อย่างใด
ส่วนเรื่องอื่น...ไว้ค่อยว่ากันอีกที
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5
ห้าวันให้หลัง หิมะยังคงตกหนักเป็นพักๆ
ซินลูพ่ าผูเ้ ฒ่าหนวดเคราขาวโพลนผูห้ นึง่ เข้ามาในจวนผูบ้ ญ
ั ชาการ
เขาก็คอื อาจารย์คนใหม่ทกี่ อ่ นหน้านีน้ างได้ไปเชิญมาสอนซือ่ จือ่ หลีเ่ ยีย่ น
นัน่ เอง
ระหว่างก้าวไปตามเฉลียงทางเดินจะเห็นผู้คนท�ำงานมือเป็นระวิง
อยูใ่ นจวน บ่าวไพร่กำ� ลังปลูกต้นไม้ดอกไม้ใหม่ในสวน ปัดกวาดห้องหับ
ใต้ชายคาเฉลียงทางเดินนัน่ พวกสาวใช้กำ� ลังช่วยกันแขวนมูล่ บี่ งั ลม ข้ารับใช้
ล้วนเดินไปเดินมาระหว่างท�ำงานในหน้าทีข่ องตน ไม่มใี ครอยูเ่ ฉยแม้แต่
คนเดียว
ไม่นานนักก็เดินเข้ามาในเรือนศึกษาทีจ่ ดั เตรียมไว้ทางฝัง่ ตะวันตก
ของจวน
ชายชราผู้นี้เป็นผู้ถือสันโดษที่มีชื่อเสียงโด่งดังในมณฑลฮั่นไห่
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เป็นพหูสูตผู้มีความรู้กว้างขวาง กระนั้นเมื่อได้เห็นว่าในเรือนพรักพร้อม
ไปด้วยกระดาษจากลั่วหยาง หมึกจากฮุยโจว ที่ทับกระดาษซึ่งท�ำจาก
หินไท่ห*ู ชัน้ ดี ข้าวของเครือ่ งใช้ทกุ อย่างล้วนคัดสรรมาอย่างประณีต ก็ยงั
อดลูบเครานึกชืน่ ชมอยูใ่ นใจไม่ได้
สมแล้วที่เป็นจวนผู้บัญชาการของขุนศึกฝ่ายเหนือ
ผู ้ สู ง วั ย เอ่ยถามอย่ า งไม่คิ ด อะไรมาก "ในเที ย บคารวะลงนาม
ชิงหลิวเซีย่ นจู่ แต่เหตุใดถึงให้เข้ามาสอนในจวนผูบ้ ญ
ั ชาการแห่งนีก้ นั เล่า"
ซิ น ลู ่ สั ง เกตเห็ น ประกายชื่ น ชมในดวงตาอี ก ฝ่ายได้ แ ต่ แ รก จึ ง
ตอบกลับไปยิม้ ๆ "เวลานีจ้ วนผูบ้ ญ
ั ชาการแห่งนีอ้ ยูใ่ นการดูแลของเซีย่ นจู"่
หาไม่...มีหรือที่นี่จะเปลี่ยนไปอย่างผิดหูผิดตาภายในชั่วเวลาสั้นๆ
แค่ไม่กี่วัน
ต้องอย่างนีล้ ะ่ ถึงค่อยสมศักดิศ์ รีจวนผูบ้ ญ
ั ชาการสูงสุดแห่งกองทัพ
พิทักษ์อุดรหน่อย
ความเก่งกาจที่เจ้านายแสดงให้ประจักษ์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ท�ำให้บา่ วไพร่ในจวนเลือ่ มใสไปตามๆ กัน ซินลูค่ ดิ แล้วให้ภมู ใิ จอยูน่ ดิ ๆ
หลี่เยี่ยนเริ่มศึกษาวิชาแล้ว
พอไม่มหี ลานชายคอยป้วนเปีย้ นอยูใ่ กล้ๆ หลีช่ ฉี อื ก็มเี วลาว่างมากขึน้
เป็นโอกาสเหมาะทีจ่ ะท�ำบัญชีรายจ่ายในจวนพอดี
ส�ำหรับนางแล้ว การท�ำบัญชีเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว
ชิวซวงถือโถก�ำยานเข้ามาให้ เห็นบัญชีที่นายหญิงจดบันทึกลงไป
อย่างคล่องแคล่วว่องไวมีแต่รายจ่ายทัง้ สิน้ ไม่มรี ายรับแม้แต่รายการเดียว
* กระดาษจากลัว่ หยาง หมึกจากฮุยโจว และทีท่ บั กระดาษหินไท่หู ติดอันดับเครือ่ งเขียนทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่า
คุณภาพดีเยีย่ ม
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ก็พดู ขึน้ อย่างอดไม่ได้ "ใครจะไปคิดว่าสิง่ แรกทีน่ ายหญิงท�ำเมือ่ มาถึงทีน่ ี่
คือจ่ายเงิน"
หลีช่ ฉี อื เองก็ไม่คาดคิดเช่นกัน เดิมทีนางนึกว่ากองบัญชาการกองทัพ
พิทักษ์อุดรที่คุมก�ำลังทหารจ�ำนวนมากอยู่ในมือจะมั่งคั่งมั่นคงที่สุด
ทางเหนือ ใครเลยจะล่วงรูว้ า่ ไส้ในเป็นเยีย่ งนี้ นางเอ่ยตอบยิม้ ๆ "เงินทอง
หามาไว้ใช้จา่ ย หากไม่ใช้ขา้ ยังต้องหาไปไยกันเล่า"
เวลานีย้ งั ไม่รตู้ น้ สายปลายเหตุ ยังเร็วเกินไปทีจ่ ะด่วนสรุป อีกอย่าง
นางก็พาคนเข้ามาอยูใ่ นจวนแห่งนีด้ ว้ ยมากมาย ตกแต่งให้นา่ อยูข่ นึ้ ตนเอง
ก็พลอยสบายด้วยไม่ใช่หรือ
ชิวซวงกลอกตาไปมา ความคิดไพล่ไปอีกทางเมื่อได้ยินดังนั้น...
จริงสินะ หากท่านผูบ้ ญ
ั ชาการนัน่ กลับมาเห็นเข้าคงต้องซึง้ ใจจนน�ำ้ ตาไหล
ทีนี้ก็จะปกป้องดูแลและให้เกียรตินายหญิงเป็นอย่างดี ต่อให้เสียเงินไป
มากกว่านีก้ ค็ มุ้
เสร็จงานได้ไม่ทนั ไรหลีเ่ ยีย่ นก็กลับมา วันนีเ้ พียงแค่คารวะอาจารย์
เท่านัน้ ยังไม่ได้เริม่ ร�ำ่ เรียนจริงจัง
ซิ น ลู่เ ดิ น ตามหลั ง เขาเข้ า มาด้ ว ย ยิ้ ม กว้ า งรายงานนายหญิ ง
"ท่านอาจารย์ชมว่าซือ่ จือ่ หน่วยก้านดี ไม่เหมือนลูกหลานชนชัน้ สูงเหล่านัน้
เป็นเด็กมีแววทีค่ วรค่าแก่การสัง่ สอนขัดเกลาเจ้าค่ะ"
ดวงหน้าเล็กๆ ของหลี่เยี่ยนแดงก�่ำเพราะเขินอายที่ถูกชม ขณะ
เดินเข้าไปยืนใกล้ๆ ผู้เป็นอา
หลี่ชีฉือยกมือขึ้นลูบหัวหลานชาย "เช่นนั้นก็มิเสียแรงที่อาพาเจ้า
มาอยูท่ นี่ ี่ ตัง้ ใจศึกษาร�ำ่ เรียนวิชาให้ดี ภายภาคหน้าคนทีเ่ คยดูถกู เจ้าจะได้
สูเ้ จ้าไม่ได้สกั คน"
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ยงอ๋องซือ่ จือ่ กับสมัครพรรคพวกลอยเข้ามาในความคิดทันที หลีเ่ ยีย่ น
กะพริบตาปริบๆ มองนาง "ทีแ่ ท้ทา่ นอาก็ตงั้ ใจไว้เช่นนีเ้ องหรือขอรับ"
"แน่นอนสิ อย่าลืมเสียล่ะว่าเจ้ายังต้องสืบทอดบรรดาศักดิก์ วงอ๋อง"
บัดนี้หลี่เยี่ยนตระหนักแล้วว่าผู้เป็นอาล�ำบากล�ำบนทุ่มเทให้ตน
เพียงไร พอนึกถึงบิดาผูจ้ ากโลกนีไ้ ปทัง้ ทีย่ งั หนุม่ แน่น เด็กชายก็แสบร้อน
ในโพรงจมูก ผละจากอ้อมกอดนางยืดตัวยืนตรง "หลานน้อมรับโอวาท
จะกลับเรือนเดีย๋ วนีข้ อรับ"
"กลับไปด้วยเหตุใด"
"ทบทวนต�ำรา"
หลี่ชีฉือหัวเราะขัน "อะไรของเจ้า บทจะท�ำก็ท�ำปุบปับเชียวนะ"
หลี่เยี่ยนเขินอายหนักกว่าเดิม ก่อนจะหมุนตัววิ่งเหยาะๆ ออกไป
รอยยิม้ บนใบหน้างามของหลีช่ ฉี อื เหือดหายไปทันที เมือ่ นึกถึงพีช่ าย
ความทรงจ�ำเก่าๆ ก็โถมถัง่ เข้ามาในความคิด ถึงอย่างไรนางก็อดจะปวดใจ
ไม่ได้
ลาจากแดนละมุนอย่างกวงโจวมาอยู่ทางเหนือที่มีแต่ลมหนาว
พัดกระโชกเช่นนี้ ไม่รวู้ า่ หากพีช่ ายทีอ่ ยูใ่ นปรโลกรูเ้ ข้าจะมองว่านางท�ำถูก
หรือไม่
ซินลูเ่ ห็นผูเ้ ป็นนายหน้าหมอง ใต้ตาด�ำคล�ำ้ ก็นกึ ขึน้ ได้วา่ หลายวัน
ที่ผ่านมาอีกฝ่ายวุ่นวายกับงานต่างๆ ในจวนจนพักผ่อนไม่พอ ดังนั้นจึง
เดินไปแหวกม่านทีเ่ พิง่ แขวนไว้หน้าตัง่ พลางว่า "นายหญิงนอนพักสักงีบ
เถิดเจ้าค่ะ ตั้งแต่ออกเดินทางจนเข้ามาอยู่ในจวนแห่งนี้ ท่านยังไม่เคย
ได้นอนเต็มอิม่ เลย"
หลีช่ ฉี อื พยักหน้า แต่ตอนลุกเดินไปทีต่ งั่ ยังไม่วายกวักมือเรียกชิวซวง
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"หยิบบัญชีเล่มที่เพิ่งส่งมาถึงเมื่อครู่มาให้ทีซิ หากนอนไม่หลับข้าจะได้
เปิดดู"
ชิวซวงเปิดกล่องไม้หาบัญชีพลางสัพยอก "นายหญิงต้องดูวา่ ตนเอง
หาเงินมาใส่บญ
ั ชีเพิม่ ได้อกี เท่าไรถึงจะมีความสุข"
นางเลิกคิ้ว "ถูกเผงเลย"
สาวใช้คนสนิททั้งสองหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่อยู่
เสียงหัวเราะของพวกนางท�ำให้หลี่ชีฉือพลอยเบิกบานตามไปด้วย
นางไม่ใช่คนที่จะจมปลักกับความเศร้าเสียใจอยู่แล้ว
ข้ารับใช้พากันออกไป ถ่านไฟที่จุดไว้เผาไหม้ลุกโชน แผ่ไอร้อน
ให้อุ่นสบายไปทั้งห้อง
หลี่ ชี ฉื อ นอนอ่ า นบั ญ ชี บ นตั่ ง ได้ ค ่ อ นเล่ ม ก็ เ ริ่ ม ง่ ว ง จึ ง พลิ ก ตั ว
นอนตะแคง เอาสมุดบัญชีซุกไว้ใต้หมอนแล้วหลับตาลง
ความคิดหนึง่ ผุดวาบขึน้ มาในช่วงใกล้เคลิม้ หลับ...จนป่านนีช้ ายผูน้ นั้
ก็ยงั ไม่กลับจวน
จากนั้นนางก็จมสู่ห้วงนิทรา
ใบหูแว่วเสียงกริ๊กแกร๊กเบาๆ คล้ายเสียงปลดตะขอโลหะ ไม่รู้ว่า
ดังอยู่ในความฝันหรือความเป็นจริง
ตามมาด้วยเสียงหนักทึบเหมือนอะไรบางอย่างล้มลง
หลีช่ ฉี อื เผยอเปลือกตาขึน้ คิดกับตนเองอย่างงัวเงียว่าถ้าไม่ใช่ซนิ ลู่
ก็คงเป็นชิวซวง ไม่รวู้ า่ มือเท้าหนักกันถึงเพียงนีต้ งั้ แต่เมือ่ ไร
ทันใดนั้นนางก็เบิกตาโพลง ด้วยนึกได้ว่าข้ารับใช้รอบตัวไม่มีทาง
แสดงกิรยิ าเช่นนีแ้ ม้แต่คนเดียว
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นางเอือ้ มมือไปแหวกม่าน ค่อยๆ หย่อนเท้าลงบนพืน้ อย่างแช่มช้า
พืน้ ห้องเพิง่ ปูพรมขนสัตว์จากซีอวีใ้ หม่ๆ แม้เดินเปลือยเท้าก็ไม่หนาวเย็น
นางลุกลงจากตั่งมาเยื้องย่างเบากริบ เดินไปได้สามสี่ก้าวก็เห็น
คราบน�ำ้ อยูบ่ นพืน้
เนตรงามไล่มองตามคราบน�้ำที่เปียกเป็นหย่อมๆ จนถึงเข็มขัด
เส้นเท่านิ้วมือที่พาดอยู่บนโต๊ะ ก่อนจะหยุดลงที่เตียงนอน
พื้นหน้าเตียงก็เปียกน�้ำเป็นแอ่งเช่นกัน
หลี่ชีฉือเดินลงปลายเท้าเข้าไปใกล้ แล้วเห็นร่างที่นอนอยู่บนเตียง
เป็นอันดับแรก รองเท้าหุม้ แข้งแบบชาวหู* ยังไม่ถกู ถอดออก หิมะทีเ่ กาะ
ตามรองเท้าละลายเป็นน�ำ้ ไหลหยดลงบนพืน้ ห้อง
เมื่อไล่สายตาขึ้นไปข้างบน นางก็เห็นหน้าเขา
ปรากฏว่าอยูๆ่ ชายหนุม่ ก็ลมื ตาขึน้ ในจังหวะนัน้ หลีช่ ฉี อื สะดุง้ วาบ
รีบหันหลังเดินออกไปโดยไม่รตู้ วั
คนข้างหลังลุกพรวดขึน้ นัง่ พร้อมเอือ้ มมือมารัง้ เอวนางกลับไป ใช้มอื
อีกข้างปิดปากบางไว้
"อย่าร้อง" เสียงทุ้มพร่าดังขึ้นข้างหูเบาๆ "ข้าเอง"
หลี่ชีฉือเซล้มลงไปนั่งข้างหน้าเขา ปลายนิ้วแตะถูกกระบี่ที่อีกฝ่าย
พกติดตัว เป็นเล่มเดียวกับทีน่ างเห็นวันนัน้
มือบุรุษที่ปิดปากนางไว้สากกร้าน แผ่ไอเย็นที่ได้มาจากลมหิมะ
ข้างนอก
นางไม่ได้จะร้อง เพราะเดาได้แต่แรกแล้วว่าต้องเป็นเขา
คนทีจ่ ะเข้ามาถึงเรือนชัน้ ในได้ นอกจากบุรษุ ผูเ้ ป็นเจ้าของจวนแล้ว
* ชาวหู เป็นค�ำที่คนจีนในสมัยโบราณใช้เรียกชนเผ่าต่างๆ ในแถบมองโกเลีย
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ย่อมไม่มใี ครอืน่
หญิงสาวใช้นิ้วเกี่ยวหลังมือเขาเบาๆ
มือใหญ่ชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะผละออก
หลีช่ ฉี อื ยกมือขึน้ แตะกลีบปากทีถ่ กู สัมผัสเมือ่ ครูโ่ ดยไม่หนั ไปมองเขา
หัวใจยังเต้นแรงมาจนบัดนี้จากความตกใจเมื่อครู่ นางพยายามตั้งสติ
ครุ่นคิดว่าเวลาสามีภรรยาได้พบหน้ากันอีกครั้งเช่นนี้ ควรจะพูดอะไร
เป็นประโยคแรกดี
"นายหญิง!" ประตูพลันถูกเปิดออกพร้อมกับซินลูท่ กี่ า้ วเข้ามา แต่พอ
เห็นภาพทีเ่ กิดขึน้ ในห้องก็ชะงัก ตัง้ ตัวได้อย่างว่องไว แล้วรีบก้มหน้าเดินกลับ
ออกไปทันที
ผู้เป็นนายของนางนั่งอยู่บนเตียง ถูกใครคนหนึ่งสวมกอดไว้จาก
ข้างหลัง แม้แต่คนโง่ยงั รูว้ า่ เป็นใคร
เสียงของหลัวเสีย่ วอีด้ งั ขึน้ หน้าห้อง "ข้าผิดเองๆ ต้องโทษข้าทีท่ ำ� ตัว
ทะเล่อทะล่าจนพีส่ าวทุกท่านตืน่ ตกใจ"
หลี่ชีฉือได้ยินเสียงคนอยู่ข้างนอกก็ลุกจากเตียง ยกมือลูบผมตรง
ข้างขมับให้เข้าที่ แล้วร้องเรียกซินลู่
สาวใช้ประจ�ำตัวเปิดประตูเข้ามาอีกครั้ง จากนั้นก็เดินก้มหน้าไป
ยกเก้าอีข้ าไขว้มาวาง สวมเสือ้ คลุมกันลมให้แล้วประคองนางนัง่ ลง ก่อนจะ
โน้มหน้าเข้ามากระซิบอธิบายต้นสายปลายเหตุตรงริมหู
ที่แท้เป็นเพราะเมื่อครู่ชิวซวงเดินผ่านห้องหนึ่ง พบว่าประตูห้อง
เปิดทิ้งไว้จึงเดินเข้าไปดู ปรากฏว่าเห็นหลัวเสี่ยวอี้นอนแผ่หลาไม่กระดุก
กระดิกอยูใ่ นนัน้ ไม่รวู้ า่ หลับหรือหมดสติกนั แน่ จึงแตกตืน่ กันยกใหญ่
ซินลูร่ บี ร้อนน�ำความมารายงานหลีช่ ฉี อื ไม่นกึ ว่าห้องนีก้ ม็ คี นเช่นกัน...
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หลีช่ ฉี อื เพิง่ จะหันกลับไปมองชายหนุม่ ทีอ่ ยูบ่ นเตียงอีกครัง้ ก็ตอนนี้
ฝู ถิง เองก็ ก�ำลัง มองนางอยู่ เขาสวมเครื่อ งแบบทหารเนื้อหนา
สองชัน้ แบะปกเสือ้ แบบชาวหู เสือ้ ตัวในทีค่ วรกระชับแนบร่างทีส่ ดุ เวลานี้
คลายหลวมๆ อยูบ่ นตัวเพราะเข็มขัดถูกปลดออก ให้บรรยากาศปล่อยตัว
สบายๆ
ขนาดนัง่ อยูต่ รงนัน้ หลีช่ ฉี อื ยังรับรูถ้ งึ ความสูงใหญ่กำ� ย�ำของเขาได้
นางหลุบตาลง เพียงครู่เดียวก็ช้อนตาขึ้นมาใหม่
เขายังคงจ้องมองนางเขม็ง ความอ่อนเพลียสะท้อนอยู่ในแววตา
เรื่องราวในอดีตพลันวาบเข้ามากระทบความคิดเมื่อเห็นหน้าเขา
ก่อนจะตบแต่งกันกวงอ๋องเคยแอบส่งคนมาแดนเหนือเพือ่ สืบดูวา่
ผูบ้ ญ
ั ชาการของกองทัพพิทกั ษ์อดุ รรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
สายสืบกลับมารายงานว่าแม้ทา่ นผูบ้ ญ
ั ชาการจะมีชาติกำ� เนิดต�ำ่ ต้อย
ทว่าหล่อเหลาองอาจกว่าพวกชนชัน้ สูงมากนัก
ตอนนั้นนางถามพี่ชายว่า 'ท่านจะต้องสืบเรื่องเช่นนี้ไปไยกัน เขา
เป็นคูส่ มรสพระราชทาน ต่อให้หน้าตาขีร้ วิ้ ท่านจะขอยกเลิกการแต่งงาน
ได้หรือ'
พี่ชายตอบว่า 'สืบให้รู้จะได้สบายใจขึ้นมาหน่อย พวกหน้าตา
อัปลักษณ์จะคู่ควรกับรูปโฉมเจ้าได้อย่างไร'
ความคิ ด ล่ อ งลอยไปไกล กว่ า นางจะได้ ส ติ ก ลั บ มา เสี ย งของ
หลัวเสี่ยวอี้ที่ได้ยินก็ดังอยู่ตรงหน้าประตูแล้ว
"รบกวนพีส่ ะใภ้เซีย่ นจูแ่ ล้วจริงๆ ข้าน้อยเพิง่ ติดตามท่านผูบ้ ญ
ั ชาการ
กลับมาทีจ่ วน ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันจึงอ่อนเพลียจนทนไม่ไหว
เดินเข้าห้องได้กห็ ลับเป็นตาย โปรดอย่าได้ถอื โทษความรุม่ ร่ามของข้าเลย"
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หลี่ชีฉือรู้ว่าที่ผ่านมาจวนแห่งนี้ไม่มีคนอยู่ หลัวเสี่ยวอี้คงจะท�ำตัว
ตามสบายจนชิน จึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจ "ไม่เป็นไร"
"พี่สะใภ้คนดีช่างใจกว้างเหลือเกิน!" นายทหารหนุ่มป้อยออย่าง
ปากหวาน ก่อนจะอุทานด้วยความตกใจเมือ่ ยืน่ หน้าเข้าไปข้างในได้ครึง่ หนึง่
"พีส่ าม ห้องท่านอุน่ ถึงเพียงนีต้ งั้ แต่เมือ่ ไรกันนี"่
ฝูถิงได้ยินคนสนิทพูดดังนั้นถึงเพิ่งรู้สึก
เขาเร่งติดตามไล่ลา่ สายลับทูเจวีย๋ อยูห่ ลายวันจนไปถึงชายแดน หาก
ไม่เพราะม้าเหนื่อยตายไปตัวหนึ่งจนไล่ตามต่อไม่ไหวจริงๆ แล้วล่ะก็
น่ากลัวว่าป่านนีก้ ค็ งยังอยูข่ า้ งนอก
พอกลับเข้าห้องก็หลับสนิท เพิ่งสังเกตเอาตอนนี้เองว่าห้องนอน
อุ่นสบายราวกับอยู่ในฤดูใบไม้ผลิ มิน่าเล่าเมื่อครู่ถึงได้หลับทันทีที่
หัวถึงหมอน
ดวงตาคมค่อยๆ กวาดมองภายในห้องทีละนิด
ตอนตืน่ นอนใหม่ๆ ยังคิดว่าห้องนีแ้ ปลกไปเพียงเพราะมีสตรีเพิม่ ขึน้ มา
คนหนึง่ แต่เท่าทีด่ เู ห็นจะไม่ใช่แค่นนั้
กระดาษปิ ด หน้ า ต่างเป็นของใหม่ ตามมุ ม ห้ อ งมี ฐ านโคมไฟ
ภาพเขียนบนฉากบังตาก็ถูกวาดใหม่ มีข้าวของเครื่องใช้ขนาดต่างๆ
เพิ่มขึ้นมาสิบกว่าอย่าง เช่น กระถางไฟ โถก�ำยาน ม่านแพรเนื้อบาง
ล้วนแต่เป็นของที่เมื่อก่อนไม่มีทั้งสิ้น
เมือ่ มองดูจนทัว่ สายตาก็ไปหยุดอยูบ่ นพรมปูพนื้ แล้วไล่มองขึน้ ไป
ตามร่างหญิงสาวทีน่ งั่ อยูต่ รงนัน้
ชายเสือ้ คลุมกระเพือ่ มนิดๆ เพราะหลีช่ ฉี อื หดเท้าเปลือยของตนเข้าไป
ใต้อาภรณ์ เขาจึงมองเห็นเพียงความขาวผ่องแวบผ่านนัยน์ตาไปไวๆ
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"เจ้าจัดการหรือ" เขาเอ่ยถาม
หลีช่ ฉี อื ปรายตามองไปทางประตูแวบหนึง่ หลัวเสีย่ วอีย้ นื่ หน้าเข้ามา
ในห้อง ท่าทางจะติดใจสงสัยข้อนีม้ ากเช่นกัน นางจึงพยักหน้าตอบ "เจ้าค่ะ"
หากไม่ใช่นางจัดการ จะยังมีคนอื่นอีกหรือไร
ฝูถิงจ้องมองนาง คิ้วดกหนาขมวดมุ่น เพียงครู่เดียวก็คลายออก
กระนั้ น หลี่ ชี ฉื อ ก็ ยั ง มองเห็ น แล้ ว คิ ด กั บ ตนเองว่ า หรื อ เขาจะ
ไม่สบอารมณ์ที่นางถือวิสาสะวุ่นวายตามใจชอบ
เสียงทุ้มเอ่ยเรียกหลัวเสี่ยวอี้ดังเข้าหู
หลัวเสี่ยวอี้ที่ยืนอยู่ตรงประตูพูดขึ้นทันทีอย่างรู้ใจ "พี่สะใภ้เซี่ยนจู่
จ่ายไปเท่าไรให้สาวใช้มาบอกข้า ท่านผูบ้ ญ
ั ชาการจะได้คนื เงินให้ถกู ขอรับ"
ความจริงแล้วทีพ่ ดู นีเ่ สียดายใจแทบขาด พวกสตรีสงู ศักดิช์ า่ งฟุง้ เฟ้อ
แท้ๆ เพิง่ จะมาถึงก็ใช้เงินราวกับหว่านเล่น
พีส่ ามของเขายังบาดเจ็บอยู่ พูดจาไม่สะดวก เลยให้เขาพูดแทน แต่
ปากพูดออกไปสบายๆ อย่างนัน้ ถึงเวลาจริงจะเอาเงินทีใ่ ดมาให้กนั
แม้เขาจะคิดเช่นนี้ แต่กระถางไฟในห้องก็อนุ่ สบายดีจริงๆ ไม่ได้สมั ผัส
ไออุน่ ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัดของทีน่ มี่ าหลายปีดดี กั แล้ว
หลัวเสี่ยวอี้ขยับเข้าไปข้างในอีกนิดโดยไม่รู้ตัว
จากนั้นเสียงหัวเราะแผ่วๆ ก็ดึงดูดความสนใจให้ต้องเหลือบมอง
หลี่ชีฉือนั่นเอง นางหัวเราะเบานิดเดียวเพราะกลั้นไม่อยู่จริงๆ
ไม่คดิ เลยว่าชายผูน้ จี้ ะมีศกั ดิศ์ รีในตนเองสูงลิว่ "แต่กอ่ นพอถึงเทศกาลทีไร
ท่านมักจะส่งของไปทีก่ วงโจวไม่ขาด ทัง้ ทีจ่ วนผูบ้ ญ
ั ชาการก็อยูใ่ นสภาพนี้
ถือว่าข้ามอบของตอบแทนท่านบ้างจะเป็นไรไป"
ส่วนหนึง่ ของถ้อยค�ำเหล่านีเ้ อ่ยเอือ้ นออกมาจากใจจริง ความขุน่ เคือง
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ทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมพลอยสลายหายไปไม่นอ้ ยเมือ่ คิดถึงข้อนี้
ฝูถิงไม่เอ่ยอะไร แต่กลับเหลือบตามองไปทางประตู
หลัวเสี่ยวอี้ท�ำตาหลุกหลิกลุกลน
ฝูถิงจ�ำไม่ได้ว่าตนเองเคยส่งของไปที่กวงโจวด้วย หากเดาไม่ผิด
จะต้องเป็นฝีมือหลัวเสี่ยวอี้แน่
นับตัง้ แต่แต่งงานมา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาคนสนิทมักคะยัน้ คะยอให้เขา
ไปกวงโจวอยูบ่ อ่ ยครัง้ จะได้ไม่ตอ้ งใช้ชวี ติ เยีย่ งภิกษุทงั้ ทีม่ ภี รรยาแล้ว
คนใกล้ชิดที่คอยใส่ใจเรื่องส่วนตัวของเขา นอกจากจอมจุ้นจ้าน
ตรงหน้า เขาก็นกึ ไม่ออกว่ายังมีใครได้อกี
หลี่ชีฉือสังเกตเห็นสายตาที่ทั้งคู่มองกันก็พอจะเข้าใจได้เลาๆ
นางเหลือบมองฝูถงิ แวบหนึง่ ก่อนจะลุกขึน้ ยืน "ซินลู่ ท�ำกระถางไฟ
ไปวางไว้ในห้องขุนพลหลัวด้วย พวกเราออกไปกันก่อนเถิด จะได้ไม่รบกวน
เวลาพักผ่อนของท่านผูบ้ ญ
ั ชาการกับท่านขุนพล"
ซินลูร่ บั ค�ำว่า 'เจ้าค่ะ' แล้วประคองผูเ้ ป็นนายเดินกลับไปนัง่ ทีต่ งั่ ยาว
เอาตัวบังไว้ขณะสวมรองเท้าถุงเท้าให้นางเงียบๆ
หลัวเสี่ยวอี้ที่อยูต่ รงประตูปวดใจด้วยความเสียดายขึ้นมาอีกครั้ง
เมือ่ ได้ยนิ
จุดกระถางไฟเพิ่มก็เท่ากับต้องจ่ายเงินเพิ่ม
หากไม่เพราะเวลานี้ห้องนอนของพี่สามมีเจ้าของเพิ่มขึ้นอีกคน
เขาอยากโพล่งออกไปเหลือเกินว่าขออาศัยนอนห้องนี้ด้วยก็ได้ จะต้อง
เปลืองเงินเปลืองทองโดยใช่เหตุไปไย
ส่วนฝูถิงไม่พูดอะไรทั้งสิ้น
เขาเห็นหลี่ชีฉือสวมถุงเท้ารองเท้าอยู่ได้ไม่ถนัดนักเพราะมีสาวใช้
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บังไว้ จากนัน้ นางก็ลกุ เดินออกจากห้องในสภาพแต่งกายเรียบร้อย มีเพียง
ปอยผมข้างหูทยี่ งุ่ ไปเล็กน้อยด้วยฝีมอื เขาเมือ่ ครู่
ชายหนุ่มรวบนิ้วทั้งห้าเข้าหากัน ปลายนิ้วยังจดจ�ำสัมผัสจาก
ริมฝีปากนางได้ถนัดถนี่
จากนั้นค�ำที่หลัวเสี่ยวอี้เคยพูดไว้ก็ดังขึ้นในมโนนึก...'ดูนุ่มละมุน
ไปหมดราวกับว่าทัง้ เนือ้ ทัง้ ตัวท�ำจากน�ำ้ ก็มปิ าน'
หลี่ชีฉือเดินออกจากห้อง
หลัวเสี่ยวอี้หลบไปยืนแอบข้างๆ เพื่อเปิดทางให้
ปลายเท้ า ของนางหยุด ชะงักเล็กน้อ ยแล้วเอ่ยเบาๆ "ขอบคุณ
ท่านขุนพลมากที่เมื่อก่อนยอมสิ้นเปลืองส่งของขวัญมาให้หลายครั้ง
หลายครา"
ไหนๆ นางก็รแู้ ล้ว หลัวเสีย่ วอีจ้ งึ ตอบผ่านรอยยิม้ แห้งๆ โดยไม่ปดิ บัง
"โปรดอย่าได้เกรงใจ ข้าส่งไปให้แทนท่านผูบ้ ญ
ั ชาการต่างหาก ของขวัญ
เหล่านัน้ เป็นความรูส้ กึ ทีท่ า่ นผูบ้ ญ
ั ชาการมีตอ่ ท่าน"
หลี่ชีฉือพยักหน้ายิ้มๆ แล้วออกเดินต่อ จวบจนเดินเลี้ยวไปตาม
โค้งเฉลียง รอยยิ้มบนใบหน้าก็เลือนหาย
ตอนทีซ่ นิ ลูเ่ หลือบมองไปอีกครัง้ ก็พบว่าเรียวปากผูเ้ ป็นนายขยับเบาๆ
"ฝูถงิ ..." นางเอ่ยชือ่ ชายผูน้ นั้ พลางใช้นวิ้ แตะปอยผมข้างใบหู หัวใจ
ขุน่ หมองอย่างยากจะบรรยาย
ที่แท้ข้าก็ทึกทักไปเอง
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6
เมือ่ เห็นว่าหลีช่ ฉี อื เดินจากไปไกลแล้ว หลัวเสีย่ วอีก้ ผ็ ลุบเข้าไปในห้อง
ทันที
ไอร้อนทีแ่ ผ่ออกมาจากกระถางไฟผิงร่างให้อนุ่ สบายไปทัง้ ตัว ทว่า
เขาไม่มอี ารมณ์จะดืม่ ด�ำ่ รีบปรีเ่ ข้าไปตรงหน้าเตียงแล้วถามเบาๆ "พีส่ าม
ท่านใจป�ำ้ ถึงเพียงนีต้ งั้ แต่เมือ่ ไร ข้าสังเกตเห็นแต่แรกแล้วว่าทุกอย่างในจวน
เปลีย่ นไปผิดหูผดิ ตา นางใช้เงินไปเพียงนี้ เราจะจ่ายคืนให้อย่างไรไหว"
ฝูถิงไม่ตอบ กลับเป็นฝ่ายถามว่า "เจ้าเอาเงินกองทัพซื้อของขวัญ
ส่งไปให้นางหรือ"
คนสนิทเถียง "เงินกองทัพทีใ่ ด นัน่ มันเงินภาษีทที่ า่ นควรได้ตา่ งหาก
แต่ทา่ นดันยกให้เป็นเงินกองทัพหมด ข้าเจียดไว้ให้ทา่ นใช้จา่ ยในบ้านบ้าง
จะเป็นไรเชียว"
ค�ำตอบเช่นนีเ้ ลอะเทอะสิน้ ดีในความคิดของฝูถงิ หากกองทัพไร้งบ
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ไว้ป้องกันข้าศึกภายนอก แม้แต่ชีวิตก็จะสิ้นสูญ นับประสาอะไรกับ
เรือ่ งในบ้าน
เขานั่งเงียบอยู่พักใหญ่ ก้อนจะล้วงตราประทับในอกเสื้อออกมา
โยนให้อีกฝ่าย
หลัวเสีย่ วอีร้ บั ไว้ดว้ ยสองมือ แล้วเบิกตาโตเป็นลูกกระพรวน เพราะ
เข้าใจเจตนาเขาได้โดยไม่ตอ้ งรอฟังค�ำอธิบาย "พีส่ ามจะให้เอาเงินส่วนตัว
แต่เดิมทีใ่ ส่ไว้ในกองทัพไปให้นางอย่างนัน้ หรือ"
ฝูถิงย้อน "ภรรยาข้า ไม่ใช้เงินข้าจะใช้เงินใคร"
หลัวเสีย่ วอีใ้ ช้ความคิดอย่างหนัก พีส่ ามของเขาไม่มนี สิ ยั ชอบสะสม
เงินทอง ที่ยังเก็บเงินก้อนนี้มาตลอดโดยไม่น�ำออกมาใช้จ่ายจะต้องมี
จุดประสงค์อะไรสักอย่าง
เสียงของซินลู่ดังขึ้นข้างนอกในจังหวะนั้น บอกว่าจุดกระถางไฟ
ไปวางไว้ในห้องเรียบร้อยแล้ว ให้เขาเข้าไปพักผ่อนได้
ฝูถิงไล่ "ไปเถิด"
หลัวเสีย่ วอีก้ ดั ฟันพลางคิดกับตนเองในใจ ถึงอย่างไรก็ตอ้ งเสียเงิน
อยูแ่ ล้วทัง้ ที ต้องเข้าไปนอนผิงไฟให้อนุ่ จะได้ถอนทุนคืนได้บา้ ง!
พอคิดแล้วเขาก็หมุนตัวออกไปโดยไม่รอช้า
ซินลู่ที่อยู่ข้างนอกปิดประตูห้องให้อย่างใส่ใจ
ฝูถงิ โยนกระบีท่ วี่ างอยูข่ า้ งตัวลงบนพืน้ ถอดรองเท้าหุม้ แข้งแบบทหาร
ออกแล้วล้มตัวลงนอนบนเตียง
ฟูกนอนก็เปลี่ยนใหม่เช่นกัน สัมผัสใต้ร่างนุ่มสบายจากขนแกะ
ที่ยัดไว้เป็นชั้นหนา
กลิ่นหอมอ่อนๆ โชยออกมาจากหมอนหนุน เขาใช้นิ้วคีบเส้นผม
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บางยาวขึ้นมาเส้นหนึ่ง
ที่เพิ่มขึ้นมา...คือกลิ่นอายสตรี
คราวนี้ฝูถิงหลับยาวจนฟ้ามืด
ที่ตื่นก็เพราะในห้องร้อนเกินไป
ฝูถิงลืมตาลุกขึ้นมานั่ง ร้อนจนเหงื่อซึมเลยทีเดียว
เขาลงจากเตียงเดินไปทีโ่ ต๊ะ เห็นชุดน�ำ้ ชาประณีตงดงามวางอยูบ่ นนัน้
เพิง่ จะยกกาน�ำ้ บนเตาทีไ่ ม่ได้จดุ ไฟมาแหงนหน้าเทน�ำ้ เย็นๆ กรอกปาก
เสียงเคาะประตูกด็ งั ขึน้
สาวใช้สองคนเดินก้มหน้าเข้ามาย่อตัวค�ำนับ "ท่านผู้บัญชาการ
ตืน่ แล้ว พวกบ่าวเตรียมน�ำ้ ร้อนไว้ให้ทา่ นผูบ้ ญ
ั ชาการอาบตามค�ำสัง่ ของ
นายหญิงแล้วเจ้าค่ะ"
พูดจบซินลู่ก็เดินไปหยิบโคมไฟ ส่วนชิวซวงไปกางฉากบังตา
จากนัน้ โคมสิบกว่าดวงก็ถกู จุดขึน้ ในห้องจนสว่างไสวราวกับกลางวัน
เมือ่ เทน�ำ้ ร้อนใส่ถงั อาบน�ำ้ เรียบร้อยแล้ว ทัง้ คูก่ เ็ ดินกลับออกไป
พวกนางเข้ามาทันทีที่เขาลงจากเตียง บ่งบอกว่ายืนรออยู่แต่แรก
เขามองไปทางเก้าอีข้ าไขว้พลางใช้ลนิ้ เลียฟันทีถ่ กู น�ำ้ เย็นชโลมเมือ่ ครู่
ก่อนหน้านีภ้ รรยาของเขานัง่ ตัวตรงสง่าอยูบ่ นนัน้
หญิงเชื้อพระวงศ์คงมีกิริยาไร้ที่ติเช่นนี้หมดทุกคนกระมัง
ชายหนุ่มถอดเสื้อผ้าก้าวลงน�้ำ ข้างถังมีถาดทองบรรจุเม็ดสบู่
จ�ำนวนหลายสิบ แต่ละลูกกลมเกลีย้ ง ขาวพิสทุ ธิร์ าวกับหิมะ ส่งกลิน่ หอม
รวยรืน่ แตะจมูก
ของเช่นนีพ้ วกเชือ้ พระวงศ์ในฉางอันกับลัว่ หยางชอบใช้กนั นักหนา

71

72

แม่ ทั พ ใหญ่ ผู ้ นี้ คื อ สามี ข ้ า 1

เขาอยูแ่ ต่ในกองทัพมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยใช้มาก่อน
เม็ดสบู่คุณภาพดีแบบที่อยู่ตรงหน้านี้คิดราคาเป็นลูก แต่ละลูก
แพงระยับราวกับยัดทองค�ำไว้ข้างใน บางทีแม้แต่ในวังหลวงยังได้ใช้กัน
แค่ไม่กี่ครั้ง
หลี่ชีฉือ...ฟุ้งเฟ้อกรีดกรายกว่าที่เขาคิดไว้
ตอนทีห่ ลัวเสีย่ วอีม้ าหาอีกครัง้ ฝูถงิ ก็อาบน�ำ้ เปลีย่ นเสือ้ ผ้าเรียบร้อย
แล้ว พวกบ่าวไพร่เพิง่ จัดห้องเสร็จใหม่ๆ
"พี่สาม ที่นี่หรูหราสุขสบายราวกับอยู่บนสวรรค์อย่างนั้นล่ะ ข้า
ชักไม่อยากไปแล้วสิ"
หลัวเสี่ยวอี้นอนหลับเต็มอิ่มก็อาบน�้ำแล้วเช่นกัน แต่ผิดกับฝูถิง
ตรงที่เห็นได้ชัดว่าประโคมใช้เม็ดสบู่ไปไม่น้อย เพราะยังไม่ทันเห็นตัว
ก็ได้กลิ่นหอมฉุยมาแต่ไกล
ซินลู่กับชิวซวงเดินเข้ามาพอดี ได้ยินดังนั้นก็กลั้นยิ้มไว้ในหน้า
พวกนางเข้ามาเชิญฝูถิงกินอาหาร ในเมื่อหลัวเสี่ยวอี้อยูใ่ นห้อง
ท่านผู้บัญชาการ จึงยกข้าวปลาอาหารเข้ามาที่นี่เลย
โต๊ะอาหารถูกยกเข้ามาตั้ง สองคนแยกกันนั่งคนละโต๊ะ
ฝูถงิ สวมเสือ้ คลุม นัง่ ขัดสมาธิเท้าแขนกับหัวเข่า ไม่มใี ครกล้ามอง
ท่านผูบ้ ญ
ั ชาการในอิรยิ าบถนีม้ ากนัก
อาหารทยอยขึ้นโต๊ะจานแล้วจานเล่า หลัวเสี่ยวอี้เบิกตากว้างขึ้น
ทุกที
กล่าวกันว่าอาหารการกินนัน้ สูงค่าทีค่ วามวิจติ รเลิศรส มิใช่ทปี่ ริมาณ
ตัง้ แต่เป็นทหารมาเขายังไม่เคยกินของพวกนีม้ าก่อน
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บ่าวไพร่เหล่านั้นยังยืนรออยู่ข้างนอก ดูท่าเมื่อพวกเขากินอาหาร
บนโต๊ะหมดเมือ่ ไรก็คงจะยกของใหม่มาเพิม่ ให้อกี
นึกว่าเท่าที่เห็นตอนแรกหรูหรามากแล้ว มาเจออาหารตรงหน้า
ถึงได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงของหายากที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเท่านั้น
หลั ว เสี่ ย วอี้ ช ะโงกตั ว เข้ า ไปหาชายหนุ ่ ม อย่างอดรนทนไม่ไ หว
"พี่สาม ถ้าอย่างไรข้าไปเตือนให้พี่สะใภ้มัธยัสถ์หน่อยดีหรือไม่"
"อย่าพูดมาก" ฝูถิงตอบกลับพลางหยิบตะเกียบ ความหมายคือ
'จะกินก็กิน ไม่กินก็ไสหัวไป'
หลัวเสี่ยวอี้ยกมือลูบหน้า พี่สามของเขาเป็นชายชาติอาชาไนย
ผู้สมบุกสมบัน ส่วนชิงหลิวเซี่ยนจู่นั่นเป็นหญิงสูงศักดิ์ผู้เคยชินกับความ
หรูหราฟุ้งเฟ้อ แล้วเช่นนี้จะร่วมชีวิตกันได้อย่างไร
อาหารมื้อนั้นผ่านไปด้วยความกลัดกลุ้ม หลัวเสี่ยวอี้เอ่ยลาเพราะ
มารบกวนเจ้าบ้านมากพอแล้ว
เพิง่ จะเดินออกจากห้องก็ฝนื ท�ำเป็นยิม้ ทะเล้นพูดหยอกล้อว่า "วันนี้
พีส่ ามเสียเงินไปอักโข ต้องถอนทุนคืนจากพีส่ ะใภ้ให้มาก ข้าไม่อยูข่ ดั จังหวะ
เรือ่ งดีๆ ของพวกท่านสองสามีภรรยาแล้วล่ะ"
ฝูถิงไม่สนใจคนสนิท ในหัวมีแต่ภาพปลายนิ้วเท้าขาวผ่องที่เห็น
แค่ไวๆ ภาพนัน้
หลัวเสี่ยวอี้เห็นนัยน์ตาอีกฝ่ายเป็นสีเข้มลึกใต้แสงตะเกียงราวกับ
หมาป่า ก็เดินออกมาด้วยรอยยิ้มกรุ้มกริ่ม
แต่ตอนก�ำลังจะเลีย้ วไปตามโค้งเฉลียงทางเดิน เขาก็ปะเข้ากับชิวซวง
ทีม่ าแจ้งว่า "นายหญิงเชิญท่านขุนพลไปคุยกันหน่อย"
ความคิดของหลัวเสี่ยวอี้แล่นไปอีกทาง
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เห็นทีจะคุยเรือ่ งเงินกระมัง อย่าบอกนะว่านางร้อนใจอยากได้เงินคืน
เร็วๆ
หลี่ชีฉืออยู่ที่เรือนหลี่เยี่ยน
นางใช้เวลาระหว่างที่ฝูถิงนอนหลับจนถึงกินข้าวมานั่งคัดอักษร
เป็นเพือ่ นหลานชายอยูน่ าน จนได้ยนิ สาวใช้รายงานว่าเชิญคนทีต่ อ้ งการพบ
มาแล้ว ถึงค่อยหยุดมือ
หลีเ่ ยีย่ นน�ำสมุดคัดอักษรสองเล่มไปเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
พอเหลือบตาขึน้ มาเห็นว่าคนทีเ่ ดินเข้ามาในห้องเป็นใครก็เบ้ปาก แล้วเข้าไป
ยืนข้างผูเ้ ป็นอาโดยไม่สง่ เสียง
หลัวเสีย่ วอีเ้ ห็นว่าซือ่ จือ่ ทีต่ นเคยล่วงเกินอยูใ่ นห้องด้วยก็ยมิ้ เจือ่ นๆ
ก่อนจะประสานมือค�ำนับ "ไม่ทราบว่าพีส่ ะใภ้เซีย่ นจูม่ สี งิ่ ใดจะบัญชาถึงได้
ให้คนไปตามข้าน้อยมา"
หลีช่ ฉี อื นัง่ อยูใ่ นเงามืด มองเห็นหน้าไม่ถนัด นางเพียงแค่ยกมือทีเดียว
จากนัน้ ซินลูท่ ยี่ นื อยูข่ า้ งๆ ก็ประคองกล่องไม้ใบหนึง่ มามอบให้เขา
หลัวเสีย่ วอีร้ บั มาเปิดดูดว้ ยความสงสัย สิง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งในคือมีดสัน้ สองคม
ปลอกท�ำจากทองค�ำแท้ หยิบขึน้ มาถือแล้วหนักอึง้ อยูใ่ นมือ
ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังขา "นี่คือ?"
หลี่ชีฉือเอ่ย "ตอบแทนที่เมื่อก่อนเจ้าสิ้นเปลืองส่งของขวัญไปให้
หลายครั้ง"
หลัวเสี่ยวอี้ใจหายวาบ ถ้าจะท�ำตามที่พี่สามบอก พวกเขาก็ต้อง
จ่ายค่ามีดสัน้ นีด่ ว้ ย แล้วเขาจะต้องรับของของพีส่ ามให้สนิ้ เปลืองไปไย
หลัวเสี่ยวอี้ก�ำลังจะหาข้ออ้างปฏิเสธก็ได้ยินนางพูดขึ้นมาเสียก่อน
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"ข้าเรียกเจ้ามานีก่ เ็ พือ่ จะบอกกล่าวกันให้เข้าใจ ทีท่ า่ นผูบ้ ญ
ั ชาการ
พูดว่าจะแบกรับค่าใช้จ่ายของข้านั้น เจ้าไม่ต้องท�ำตามหรอก อย่างไร
เขากับข้าก็เป็นสามีภรรยากัน ใช้เงินแค่นี้จะมาคอยคิดเล็กคิดน้อยเป็น
คนอืน่ คนไกลไปด้วยเหตุใด"
หลัวเสีย่ วอีช้ ะงัก ด้วยคิดไม่ถงึ ว่านางจะใจกว้างและเข้าอกเข้าใจผูอ้ นื่
ถึงเพียงนี้ ไม่ใช่ไม่รบั อย่างเดียว ยังเป็นฝ่ายให้เสียเอง
เขาลองหยั่งเชิง "แต่เงินก้อนนี้ไม่ใช่น้อยๆ นะขอรับ"
ค�ำตอบของหลี่ชีฉือกลั้วเสียงหัวเราะไว้ด้วย "วางใจเถิด สมัย
อยู่ต�ำหนักกวงอ๋องข้าก็ดูแลบ้านเรือนมาหลายปี หากใช้เงินมือเติบ
ไม่คิดค�ำนวณให้ดี ป่านนี้คงไม่มีข้ากับกวงอ๋องซื่อจื่อที่เจ้าเห็นแล้ว"
หลัวเสี่ยวอี้ฟังดังนั้นก็เข้าใจ นางหมายความว่านางจ่ายไหว
สวรรค์ พี่สามของข้าได้สตรีแบบใดมาเป็นภรรยากันนี่ หรือว่า
สตรีเชื้อพระวงศ์จะร�่ำรวยและใจป�้ำเช่นนี้กันทุกคน
เวลานีด้ กึ มากแล้ว หากพูดคุยกับบุรษุ ทีไ่ ม่ใช่คนในบ้านนานเกินไป
จะไม่งาม หลีช่ ฉี อื จึงปล่อยให้อกี ฝ่ายมีเวลาคิดฟุง้ ซ่านได้ไม่เท่าไร ก็วกเข้า
จุดประสงค์ทเี่ รียกเขามาพบ "ข้าเพียงแค่อยากรูว้ า่ ทีน่ เี่ ป็นถึงจวนผูบ้ ญ
ั ชาการ
แห่งกองทัพพิทกั ษ์อดุ ร เหตุใดถึงอยูใ่ นสภาพเช่นปัจจุบนั ได้"
เสียเงินนั้นเรื่องเล็ก สิ่งที่นางต้องการคือความกระจ่าง
เท่าทีน่ างรู้ กองทัพพิทกั ษ์ดนิ แดนส�ำคัญๆ ไม่ตอ้ งส่งสินบรรณาการ
แก่ราชส�ำนัก สามารถน�ำเงินภาษีทเี่ ก็บได้ไปใช้ทำ� นุบำ� รุงกองทัพอย่างเต็มที่
หากไม่มสี าเหตุกไ็ ม่ควรตกอยูใ่ นสภาพเช่นนี้
หลัวเสีย่ วอีถ้ อื กล่องไม้ใบนัน้ ด้วยมือหนึง่ มืออีกข้างลูบตราประจ�ำตัว
ในอกเสือ้ ทีไ่ ด้มาจากฝูถงิ คราแรกยังกลัวว่าพูดไปแล้วจะเสียหน้า แต่คดิ อีกที
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ผ่านไปนานเข้ากระดาษย่อมห่อไฟไม่มดิ บอกนางอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้
เลยดีกว่า
ดังนัน้ เขาจึงเอ่ยขึน้ หลังจากถอนหายใจเฮือก "พีส่ ะใภ้เซีย่ นจูไ่ ม่รอู้ ะไร
อันทีจ่ ริงแต่กอ่ นไม่ได้เป็นเช่นนีห้ รอกขอรับ..."
แดนเหนือกินอาณาเขตกว้างขวาง เต็มไปด้วยชนเผ่ากลุ่มต่างๆ
ในอดีตการเก็บภาษีไม่เคยเป็นปัญหา
น่าเสียดายที่เมื่อหลายปีก่อนเกิดโรคระบาดครั้งส�ำคัญ แพะวัว
ล้มตายไปนับหมืน่ ไร่นาอันกว้างใหญ่กไ็ ม่ได้ผลผลิตเลยแม้แต่เมล็ดเดียว
เก็บภาษีไม่ได้ตดิ ต่อกันหลายปี ซ�ำ้ ร้ายพวกทูเจวีย๋ ยังฉวยโอกาสนี้
บุกรุกชายแดน
ท�ำศึกก็เหมือนเผาเงิน ออกรบได้ศกึ สองศึก เงินในคลังก็หมดเกลีย้ ง
ขับไล่ข้าศึกออกไปได้แล้วยังต้องคอยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่
กองทัพเพือ่ เตรียมรับมือกับศึกสงครามทุกปี เป็นเช่นนีน้ านเข้าย่อมชักหน้า
ไม่ถงึ หลัง
หากชนชัน้ สูงมาเป็นผูบ้ ญ
ั ชาการอยูท่ นี่ กี่ ย็ งั พอมีวงศ์ตระกูลช่วยเหลือ
แต่พสี่ ามของเขาสร้างเนือ้ สร้างตัวขึน้ ด้วยสองมือ ใครเล่าจะมาช่วย
หลีเ่ ยีย่ นก�ำแขนเสือ้ ผูเ้ ป็นอาแน่นโดยไม่รตู้ วั ด้วยตกใจกับสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั
หลีช่ ฉี อื ดึงมือหลานชายมาจับไว้พร้อมถามว่า "ราชส�ำนักไม่มาดูแล
บ้างหรือ"
หลัวเสีย่ วอีห้ วั เราะสองทีอย่างอ่อนใจ "ราชส�ำนักเคยมาดูแลอยูห่ รอก
ขอรับ แต่กแ็ ค่ครัง้ เดียว หลังจากนัน้ กองทัพพิทกั ษ์ดนิ แดนอืน่ ๆ ก็แย่งกัน
โอดครวญว่าตนเองยากจนบ้าง ทัง้ แผ่นดินมีกองทัพพิทกั ษ์ดนิ แดนส�ำคัญๆ
หกกองทัพ ช่วยไปช่วยมา ฮ่องเต้เองยังต้องส่ายหน้า มิหน�ำซ�้ำกองทัพ
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พิทกั ษ์อดุ รเรายังมีกำ� ลังทหารแข็งแกร่งเสียด้วย..."
เมื่อนึกขึ้นได้ว่าสตรีที่อยู่ตรงหน้าเป็นเชื้อพระวงศ์ เขาก็รีบยั้งปาก
ตนเองไว้เพียงเท่านัน้ แล้วใช้นว้ิ ชีเ้ การ่องใต้จมูก
หลีช่ ฉี อื เข้าใจแล้ว แต่กอ่ นราชส�ำนักพยายามสนับสนุนขุนนางทีม่ ี
ชาติกำ� เนิดจากสามัญชน มาบัดนีเ้ มือ่ ขุนนางเหล่านัน้ เริม่ ปีกกล้าขาแข็ง
จากทีเ่ คยสนับสนุนก็กลายเป็นระแวงระวัง
ฮ่องเต้ต้องการเก็บฝูถิงไว้ใช้สอย ในขณะเดียวกันก็คอยระวังเขา
ไม่เช่นนั้นคงไม่มีสมรสพระราชทานของเขาและนาง
"ขอบใจท่านขุนพลทีเ่ ล่าให้ฟงั " นางค้อมศีรษะน้อยๆ แล้วสัง่ ให้ซนิ ลู่
ส่งแขก
หลัวเสีย่ วอีเ้ ดินออกจากห้องแล้วก็นกึ ถึงมีดสัน้ ทองค�ำเล่มนัน้ ขึน้ มาได้
เขาพยายามจะคืนกลับไป แต่ทำ� อย่างไรซินลูก่ ไ็ ม่รบั
กล่าวว่าเมือ่ ผูเ้ ป็นนายของนางยกอะไรให้ใครแล้ว ไม่มเี สียล่ะทีจ่ ะ
เอาคืน
ความหมายแฝงคือเงินทีจ่ า่ ยไปกับพีส่ ามของเขาก็ไม่เอาคืนเหมือนกัน
ใช่หรือไม่
หลัวเสีย่ วอีเ้ ดินไปเรือ่ ยๆ พลางหวนคิดถึงสิง่ ทีต่ นเองพูดเมือ่ ครู่ เขา
พยายามใช้วาจาให้นา่ ฟังทีส่ ดุ แล้ว ไม่รวู้ า่ เซีย่ นจูผ่ งู้ ามละมุนผูน้ นั้ ฟังแล้ว
รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
จะทอดทิ้งพี่สามแล้วหันหลังกลับกวงโจวหรือไม่นะ
"ท่านอาคิดเช่นไรขอรับ"
ภายในห้อง หลี่เยี่ยนเอ่ยออกมาเป็นคนแรก ขณะที่ใครต่อใคร
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ยังตกตะลึงไม่หายกับสิ่งที่ได้ฟังเมื่อครู่
หลี่ชีฉือลุกเดินไปนั่งตรงจุดที่แสงโคมส่องสว่าง สีหน้าไม่แสดง
อารมณ์ใดๆ นัก "จะคิดอย่างไรเล่า มาก็มาแล้ว จะสะบัดหน้าจากไป
ทั้งอย่างนี้หรือ"
หลานชายเอ่ยด้วยท่าทางเคร่งขรึม "ว่าไปแล้วก็เป็นเหตุสดุ วิสยั หาก
จากไปจริง จะกลายเป็นว่าพวกเราใจด�ำ"
นางกระเซ้า "อายุแค่นี้ช่างคิดจริงนะ"
เวลานี้ดึกมากแล้ว ซินลู่เดินเข้ามาเตือน
"ควรเข้านอนได้แล้วนะเจ้าคะ" สีหน้าของนางดูมีเลศนัยชอบกล
ยามพูดประโยคนั้น
ขนตาของหลี่ชีฉือไหวระริก ทาบเงาด�ำเป็นแพที่ใต้ตา
ความหมายก็คือ...ท่านผู้บัญชาการก�ำลังรออยู่?
นางใช้ปลายนิ้วแตะคางเบาๆ รู้สึกราวกับไอเย็นเฉียบจากกระบี่
ของเขายังไม่จางหายไป
หากไม่นบั เรือ่ งทีจ่ ำ� นางได้ น่ากลัวว่าชายผูน้ นั้ คงไม่เคยสนใจนางเลย
หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาบอก "ไปเรียนท่านผู้บัญชาการให้ข้าที"
ซินลู่เอียงหูมาใกล้ๆ พอได้ฟังค�ำพูดของนางเท่านั้นก็มุ่นหัวคิ้ว
มองผู้เป็นนายอย่างลังเล แต่สุดท้ายก็ยังไปปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ฝูถิงยืนอยู่ตรงริมหน้าต่าง
อากาศในห้องร้อนเกินไปส�ำหรับเขา ครั้นจะดับกระถางไฟแล้ว
จุดใหม่กย็ งุ่ ยากเกินไป เขาจึงเลือกทีจ่ ะเปิดหน้าต่างยืนรับลมหนาวสักครู่
มือถือสุรารสร้อนแรงทีเ่ หลือครึง่ ถุงจากเครือ่ งแบบทหาร
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สุราสองอึกไหลลงคอ เนือ้ ตัวตากลมจนเย็นจัด ทว่าช่องท้องกลับร้อน
ดุจไฟแผดเผา
พอดื่มอึกที่สามก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ากลิ่นสุราอวลอยู่ในล�ำคอ หาก
นางได้กลิน่ อาจจะไม่ชอบ จึงยกมือขึน้ เช็ดปากแล้วปิดฝาจุก
ความจริงเขาจะไปรูไ้ ด้อย่างไรเล่าว่าหญิงบอบบางเช่นนัน้ ชอบหรือ
ไม่ชอบอะไรบ้าง
หากชอบชีวิตฟุ้งเฟ้อรุ่มรวย เขาในตอนนี้...ย่อมให้ไม่ได้
เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา เขาหันไปมอง แต่เห็นแค่เพียงสาวใช้ผหู้ นึง่
ซินลู่ย่อตัวค�ำนับ "นายหญิงให้บ่าวมาขอขมาท่านผู้บัญชาการ
ตอนอยู่ในโรงเตี๊ยมก่อนหน้านี้นางเสียขวัญ รู้สึกไม่ใคร่สบาย เวลานี้จึง
นอนพักผ่อนในเรือนอืน่ แล้วเจ้าค่ะ เชิญท่านผูบ้ ญ
ั ชาการเข้านอนได้เลย"
ฝูถิงลูบถุงสุราในมือพลางเหยียดยิ้มตรงมุมปาก
ก่อนหน้านีไ้ ม่เห็นนางจะผิดปกติตรงทีใ่ ด ขนาดถูกเขารัง้ ไว้แนบอก
ยังไม่ตื่นตกใจสักนิด อยู่ๆ ก็ฟื้นฝอยหาตะเข็บขุดคุ้ยเรื่องเก่า แสดงว่า
จงใจจะเอาคืนเขาในเวลาเช่นนี้
"นางอยู่ที่ใด"
แต่เดิมซินลูก่ อ็ อกจะเกรงๆ แม่ทพั หนุม่ อยูแ่ ล้ว พอได้ยนิ ค�ำถามนัน้
จึงผงะไป
ฝูถิงสั่งโดยไม่รอให้สาวใช้ตอบ "ไปเชิญนางมา"
ซินลู่รีบเดินออกไปทันที
ท่าทีเหล่านีข้ องเขาอยูใ่ นการคาดเดาของหลีช่ ฉี อื เพียงแต่นกึ ไม่ถงึ ว่า
เขาจะเรียกนางไปพบ
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หรือว่าต้องการจะปะทะกันซึ่งหน้า
นางปลอบโยนหลานชายทีม่ ที า่ ทางกังวล แล้วลุกเดินไปทีเ่ รือนเขา
อย่างแช่มช้า
เพิ่งจะมาถึงหน้าเรือนก็ได้ยินเสียงเบาๆ ดังออกมาจากข้างใน
นางเอามือรัง้ ชายกระโปรงก้าวเข้าไปในห้อง เห็นชายผูน้ นั้ สวมรองเท้า
หุม้ แข้งแบบทหาร ถือกระบีค่ ใู่ จ ก้าวยาวๆ มาหา
พอมาถึงตัว เขาก็ชะงักเท้า ทอดตามองนาง
หลี่ชีฉือจ�ำต้องแหงนหน้ามองตอบ
ปลายคางคมสันมีเหลี่ยมมุมชัดเจนราวกับแกะขึ้นด้วยดาบ
"เจ้านอนทีน่ "ี่ เขาโพล่งขึน้ หลังจากตรึงสายตาอยูบ่ นร่างนางชัว่ อึดใจ
ก็เดินออกไป
หลี่ชีฉือมองร่างสูงใหญ่ก้าวออกจากห้องโดยมีซินลู่ตามไปด้วย
ไม่นานนักสาวใช้ประจ�ำตัวก็ยอ้ นกลับมาบอกนางว่า "ท่านผูบ้ ญ
ั ชาการ
ไปนอนในห้องหนังสือแล้วเจ้าค่ะ"
"เขาเป็นใบ้หรือไรกันนะ..." หลี่ชีฉือพึมพ�ำ
ซินลูก่ ระซิบกระซาบอยูข่ า้ งหู "ดูทา่ ท่านผูบ้ ญ
ั ชาการจะเป็นคนพูดน้อย
ก่อนหน้านีก้ ใ็ ห้ขนุ พลหลัวพูดแทนจนเหมือนเป็นใบ้จริงๆ"
หลี่ชีฉือบีบนิ้วตนเองเบาๆ มองค้อนไปยังทิศทางที่เขาเดินจากไป
พลางคิดในใจ บุรษุ อะไรก็ไม่รู้ แค่พดู จาอ่อนหวานสักค�ำยังไม่ทำ�
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7
อากาศหนาวเหน็บ พืน้ ดินกลายเป็นน�ำ้ แข็ง แม้แต่เสียงไก่ขนั ยังไม่มี
ให้ได้ยนิ
ฝูถิงตื่นนอนเวลาเดิมทุกวัน อันเป็นนิสัยที่ปฏิบัติประจ�ำมานาน
หลายปี
เขายืนตรงริมหน้าต่าง เอามีดเล่มเล็กจุ่มน�้ำเย็นถากปลายคาง
เข้าฤดูเหมันต์ทีไรลมหิมะจะพัดกระโชกไปทั้งแดนเหนือ เขาจึง
ไม่ชอบไว้เคราเพราะเห็นว่าติดหิมะน่าร�ำคาญ
ระหว่ า งโกนเคราพลั น นึ ก ขึ้ น มาได้ ว ่ า ฮ่ อ งเต้ พ ระองค์ ป ั จ จุ บั น
ไว้หนวดเคราขาวโพลน เหล่าราชบัณฑิตและขุนนางระดับสูงในราชส�ำนัก
จึงนิยมไว้หนวดเคราสั้นบ้างยาวบ้างตามไปด้วย บางทีพวกเชื้อพระวงศ์
อาจชอบเช่นนัน้ มากกว่า
ชายหนุม่ วางมีดเล่มเล็กลง เม้มปากเยาะตนเอง จะคิดเรือ่ งพวกนี้
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ไปไย นางชอบแบบใด ข้าก็จะยอมปล่อยให้นางจูงจมูกอย่างนัน้ หรือ
ข้ารับใช้สง่ เสียงรายงานอยูห่ น้าห้องว่าขุนพลหลัวมารอข้างนอกแล้ว
เขาใช้ผ้าเช็ดคางลวกๆ หยิบกระบี่คู่ใจมาห้อยเอว คว้าแส้ม้าและ
เดินออกไป
หิมะเกล็ดเล็กละเอียดโปรยปรายอยู่ในแสงร�ำไรของวันใหม่
หลัวเสี่ยวอี้นั่งอยู่บนหลังม้าในท่าโน้มตัวลงไปแนบคออาชา ท่านี้
ช่วยให้ไม่หนาวเกินไปนัก และนัง่ นานๆ ได้ไม่เมือ่ ย
พอเห็นฝูถงิ เดินออกมาจากจวน เขาก็รบี นัง่ ตัวตรง โยนบังเหียนม้า
อีกตัวไปให้
ฝูถิงรับบังเหียน เอาเท้าเหยียบโกลนปีนขึ้นหลังม้า
หลัวเสี่ยวอี้ชะโงกหน้าเข้ามาสังเกตสังกาก็ไม่เห็นว่าอีกฝ่ายจะดู
ผิดปกติตรงทีใ่ ด แสดงว่าเรือ่ งทีเ่ ล่าให้ฟงั อย่างตรงไปตรงมาเมือ่ คืนไม่ได้
ท�ำให้เซีย่ นจูผ่ นู้ นั้ หนีไปอย่างนัน้ หรือ
ผู้บังคับบัญชาถาม "มองอะไรของเจ้า"
หลัวเสี่ยวอี้ท�ำทะลึ่งทะเล้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยการจุปาก "พี่สาม
ดูกระปรี้กระเปร่าดีนี่นะ กลับจวนมาครานี้เหมือนไม่ได้ใช้แรงออกเหงื่อ
แต่อย่างใด อย่าบอกนะว่าเป็นเพราะพีส่ ะใภ้ของข้าสูงส่งบอบบาง ท่าน
เลยไม่กล้าใส่ไปเต็มที"่
ฝูถิงตวัดตามองอีกฝ่าย
หลัวเสีย่ วอีร้ บี โบกมือสองข้าง "แผลท่านยังไม่หาย อย่าพูดอะไรมาก
เลย เดีย๋ วข้าพูดของข้าเอง"
อันที่จริงหลัวเสี่ยวอี้กลัวจะถูกแส้ม้าในมือเขาหวดเอามากกว่า
ฝูถงิ ยกมือปาดเกล็ดหิมะออกจากหน้า แล้วเหลือบมองเข้าไปในจวน
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แววตายามนางแหงนหน้าขึน้ มองเขาตอนนัน้ ผุดขึน้ ในมโนนึก นาง
ท�ำเหมือนไม่มอี ะไรทัง้ สิน้ แค่เดินชดช้อยมาหาตามทีเ่ ขาเรียก
ท่าทางส�ำรวม รู้จักวางตัว แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สตรีที่จะยอม
ถูกบังคับง่ายๆ
เขาแต่งงานกับนางแล้ว ย่อมไม่บงั คับฝืนใจกัน ในเมือ่ นางไม่เต็มใจ
เขาก็จะไม่แตะต้อง
ชายหนุม่ ดึงสายตากลับมา กระทุง้ ขาเข้ากับสีขา้ งม้าและควบทะยาน
ออกไปอย่างรวดเร็ว
หลัวเสี่ยวอี้รีบเฆี่ยนม้าตามไปข้างหลัง "นี่! พี่สาม รอข้าด้วย!"
กระถางไฟในห้องเพิ่งจะมอด ไออุ่นยังไม่จางหาย
ระหว่างแต่งตัวให้ผเู้ ป็นนาย ซินลูเ่ ล่าให้ฟงั ว่าท่านผูบ้ ญ
ั ชาการออกไป
กองทัพแต่เช้าตรู่
หลีช่ ฉี อื ไม่แปลกใจแม้แต่นดิ เดียว ห้องหนังสืออยูไ่ ม่ไกลจากห้องนี้
นางจึงได้ยนิ เสียงรองเท้าขีม่ า้ ของชายผูน้ นั้ กระทบพืน้ เฉลียงทางเดินตัง้ แต่
รุง่ สางแล้ว
ซินลูผ่ กู ผ้าคาดเอว แล้วหยิบเสือ้ คลุมกันลมเนือ้ หนามาสวมให้เพือ่
กันหนาว พอพิจารณาใบหน้าผูเ้ ป็นนายอย่างถ้วนถีแ่ ล้วก็ตอ้ งเอ่ยถามด้วย
ความเป็นห่วง "ไม่สบายหรือไม่เจ้าคะ เหตุใดปากแห้งถึงเพียงนี"้
หลี่ชีฉือผิวขาวผ่องเนียนนุ่มไร้ต�ำหนิราคี กลีบปากเป็นสีท้อชุ่มชื้น
เปล่งปลัง่ ไม่เคยแห้งแตกเช่นนีม้ าก่อน
ท่าทางเคร่งเครียดของซินลูท่ ำ� ให้หลีช่ ฉี อื นัง่ ลงส่องกระจก และพบว่า
ปากค่อนข้างแห้งจริงๆ
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นางเม้มปากเบาๆ "ไม่มอี ะไรหรอก ทางเหนืออากาศแห้งก็อย่างนีล้ ะ่ "
ทว่าซินลูไ่ ม่เห็นด้วย เวลานีผ้ เู้ ป็นนายของนางอยูก่ บั ท่านผูบ้ ญ
ั ชาการ
ต้องให้ความส�ำคัญกับรูปโฉมยิ่งกว่าแต่ก่อนถึงจะถูก คิดแล้วนางก็รีบ
เดินออกไปหาสีผงึ้ ส�ำหรับช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้อกี ฝ่าย
ซินลูเ่ พิง่ จะเดินออกไป ชิวซวงก็เข้ามาในห้องแทน นางสวมเสือ้ คลุม
คอกลมเยีย่ งบุรษุ ตามเคย
สาวใช้ผนู้ คี้ ล่องแคล่วโผงผางกว่า หลีช่ ฉี อื จึงให้คอยช่วยดูแลการค้า
มักจะออกไปท�ำงานข้างนอกอยูเ่ สมอ เช่นวันนีก้ อ็ อกไปแต่เช้าตรูเ่ พือ่ ส�ำรวจ
ตลาดละแวกใกล้เคียง
"นายหญิง บ่าวได้ขา่ วมาเรือ่ งหนึง่ เจ้าค่ะ" ชิวซวงเดินเข้ามาหาด้วย
สีหน้ามีลบั ลมคมใน แล้วเล่าเรือ่ งทีไ่ ด้ยนิ มาโดยละเอียด
เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วัน เรื่องของยงอ๋องซื่อจื่อก็กระจายไปทั่วแล้ว
เห็นว่ายงอ๋องจ่ายเงินก้อนใหญ่เพือ่ ไถ่ของกลับมา แล้วเฆีย่ นบุตรชาย
เสียปางตาย
แต่กระนั้นก็ยังไม่วายถูกชาวบ้านร้านตลาดหัวเราะเยาะหยันว่า
นอกจากจะเลีย้ งลูกไม่เอาไหน ยงอ๋องยังตกต�ำ่ ถึงขนาดต้องเอาเครือ่ งประดับ
พระชายาไปจ�ำน�ำเลี้ยงชีพ
หลีช่ ฉี อื รับฟังเหมือนเป็นเรือ่ งขบขันสักเรือ่ งแล้วกล่าวยิม้ ๆ "หวังว่า
ยงอ๋องซื่อจื่อจะจ�ำไว้เป็นบทเรียน ต่อไปไม่เที่ยวก่อเหตุแบบไม่คิดหน้า
คิดหลังอีก"
ต้องสัง่ สอนให้เด็กคนนัน้ ได้รวู้ า่ อย่าได้ลว่ งเกินคนบางคนตามใจชอบ
ชิวซวงทีก่ ำ� ลังสะใจยิม้ รับ "จริงอย่างทีน่ ายหญิงกล่าว เวลานีซ้ อื่ จือ่
มาอยูจ่ วนผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพพิทกั ษ์อดุ ร ต่อไปย่อมไม่มใี ครกล้าข่มเหงรังแก
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ง่ายๆ อีก"
แน่นอนสิ หลีช่ ฉี อื คิดในใจ ไม่เช่นนัน้ จะล�ำบากล�ำบนดัน้ ด้นมาอยูท่ นี่ ี่
เพือ่ อะไรเล่า
เรื่องของหลานชายนั้น มีครั้งแรกเดี๋ยวก็มีครั้งที่สองตามมา นาง
จ�ำต้องมองให้ไกล
เทียบกับกวงโจวอันอุน่ สบาย แดนเหนือไม่ใช่ทที่ ดี่ นี กั จริงๆ แต่ทนี่ ี่
มีสามีนาง อีกทัง้ ยังมีกำ� ลังทหารในกองทัพภาคทีเ่ ขาควบคุมอยู่
ก็เหมือนอย่างท�ำการค้านั่นล่ะ สิ่งเหล่านี้...ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น
น่าเสียดายก็แต่...สามีนางไม่สนใจไยดีนางเลยแม้แต่น้อย
พอคิดมาถึงตรงนีห้ ลีช่ ฉี อื ก็ขนุ่ มัวในอารมณ์อย่างไร้สาเหตุขน้ึ มาอีก
ฝูถงิ ...นางส่องกระจก ใช้นวิ้ ลูบปอยผมตรงข้างหู นึกถึงปลายคาง
คมสันราวกับแกะด้วยดาบของเขาพร้อมร�ำพึงในใจ ท่าน...ราวกับก้อนหิน
อย่างไรอย่างนัน้
ดวงหน้ า งามผิ น มองออกไปนอกหน้ า ต่างแล้ ว บอกชิ ว ซวงว่า
"คอยดูเวลาให้ดี ประตูเมืองปิดเมื่อไรต้องมาบอกข้า"
สาวใช้รับค�ำทั้งที่ไม่เข้าใจ
หิมะโปรยปรายลงมาบางๆ สักพักก็หยุด
กลองลั่นสามครั้ง เป็นสัญญาณปิดประตูเมือง
ยามนี้ฝูถิงกลับมาแล้ว
หลัวเสีย่ วอีเ้ ดินเข้าประตูจวนตามหลังมาด้วย หลังส่งม้าให้บา่ วพาไป
กินหญ้าก็ถมู อื ทีห่ นาวจนแข็งเข้าหากันพลางพูดยิม้ ๆ "พีส่ าม ข้ารูอ้ ยู่หรอกว่า
ไม่ควรมารบกวนท่านกับพี่สะใภ้ แต่ก็อยากจะเข้ามานั่งผิงไฟที่นี่สักนิด
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แล้วค่อยกลับ"
ถ้าถือโอกาสได้กินข้าวสักมื้อก่อนกลับด้วยก็ดี นางบอกเองนี่ว่า
นางจ่ายไหว
เขายอมรับว่าตนเองหน้าด้านได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ ไม่เหมือน
พีส่ ามของเขา
ฝูถิงไม่สนใจ เพราะหลัวเสี่ยวอี้เข้านอกออกในจวนนี้จนชินแล้ว
ได้แต่บอกว่า "อย่าเข้าไปถึงเรือนใหญ่อีกแล้วกัน"
เขาไม่อยากให้นางมองว่าคนสนิทของเขารุ่มร่ามไร้มารยาท
"ขอรับ ข้ารูแ้ ล้วนีว่ า่ พีส่ ะใภ้อยูท่ นี่ นั่ จะยังเข้าไปอีกได้อย่างไรเล่า"
ว่ากันว่าแม้แต่ลูกหมาป่ายังรู้จักหวงอาหาร บัดนี้พี่สามของเขา
ก็หวงอาหารเป็นแล้วเช่นกัน หลัวเสีย่ วอีแ้ อบเก็บค�ำพูดของอีกฝ่ายมาตีความ
ไปอีกทาง
เขาเห็นซินลูโ่ ผล่หน้าออกมาจากประตูเรือนชัน้ ในอยูไ่ กลๆ พอเห็นว่า
นางยกกระถางไฟที่ตนคิดถึงทั้งเช้าเย็นมาด้วย หลัวเสี่ยวอี้ก็ชะลอฝีเท้า
แล้วเดินเข้าไปหา
ซินลูย่ อ่ ตัวค�ำนับเขา จากนัน้ ก็กระซิบเบาๆ "นึกแล้วเชียวว่าท่านขุนพล
ต้องกลับมากับท่านผูบ้ ญ
ั ชาการด้วย นายหญิงเลยเตรียมกระถางไฟไว้รอ
เจ้าค่ะ"
หลัวเสี่ยวอี้ประหลาดใจเป็นล้นพ้น ไม่นึกเลยว่าพี่สะใภ้เซี่ยนจู่
จะอ่านใจคนเก่งถึงเพียงนี้
สวรรค์ อย่าบอกนะว่านางเป็นผู้หยั่งรู้?
หลีช่ ฉี อื ทีถ่ กู มองเป็น 'ผูห้ ยัง่ รู้' ไปแล้วก�ำลังยืนอยูต่ รงประตูหอ้ งหนังสือ

เที ย นหรู อ วี้

นางสัง่ ให้ชวิ ซวงคอยดูโมงยาม ครัน้ พอถึงเวลาก็เดินมา ลองนับๆ ดู
นางยืนรออยูต่ รงนีม้ าพักใหญ่แล้ว
เนือ่ งจากยืนรอจนเบือ่ หลังจุดไฟเสร็จนางจึงละมือข้างหนึง่ ออกจาก
เตาอุน่ มือทีอ่ มุ้ ไว้ไปเลือ่ นดาลประตู
เลื่อนไปเลื่อนมา ประตูห้องพลันเปิดออก
นางเงยหน้า เห็นฝูถิงยืนอยู่ตรงนั้นพอดี
แผงไหล่กว้างของเขาเหมือนบังนางไว้จนมิด
ชายหนุ่มหยุดยืนไม่พูดไม่จา เอาแต่หลุบตามองนาง
หลีช่ ฉี อื ไม่ได้คาดหวังให้เขาพูดอะไรอยูแ่ ล้ว จะตัง้ ตารอให้คนเงียบขรึม
กึง่ ๆ เป็นใบ้ชา่ งพูดช่างเจรจาขึน้ มาอย่างไรได้
นางวางเตาอุน่ มือไว้บนเก้าอีท้ อี่ ยูข่ า้ งๆ แล้วใช้นวิ้ สองนิว้ ดึงตะขอโลหะ
ห้อยกระบีท่ อ่ี ยูต่ รงเอวเขา
"ทีผ่ า่ นมาไม่เคยได้ปรนนิบตั ทิ า่ นอย่างใกล้ชดิ นับแต่วนั นีไ้ ปข้าจะ
ท�ำหน้าทีภ่ รรยาชดเชยให้ด"ี นางก้มหน้านุม่ นวล ขณะบิดข้อมือเบาๆ จน
ได้ยนิ เสียงแกร๊ก
ฝูถิงคว้ากระบี่ที่ก�ำลังจะร่วงตกพื้นเอาไว้
กระบี่เล่มนี้หนักเกินไป หากเขารับไว้ไม่ทัน นางย่อมถือไม่ไหว
ดวงตาคมตวัดผ่านสีหน้านอบน้อมของหญิงสาว ก่อนจะก้าวเท้า
เดินเข้าห้อง
เขาไม่เจนจัดธรรมเนียมของพวกชนชั้นสูง ทั้งยังไม่ใส่ใจนัก
ชายหนุ่มวางกระบี่ลงบนโต๊ะ แล้วหันกลับมามองฝ่ายตรงข้าม
หลี่ชีฉือรู้สึกเหมือนว่าเขาก�ำลังใช้สายตาค้นหาว่าถ้อยค�ำที่นาง
เอ่ยออกไปมาจากใจจริงหรือเสแสร้ง
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ตามธรรมเนียมแล้ว เช้าวันทีส่ องหลังแต่งงานกัน นางควรปรนนิบตั ิ
ดูแลเขาลุกจากทีน่ อนมาแต่งตัว พอกลับถึงจวนก็ชว่ ยเปลีย่ นเสือ้ ผ้าให้ ทว่า
เป็นสามีภรรยากันแต่ในนามมานาน นางเพิง่ เคยท�ำหน้าทีต่ นเองก็วนั นี้
หญิงสาวก้าวช้าๆ เข้าไปอยูต่ รงหน้าเขา กวาดตามองไปทัว่ ร่างสูงใหญ่
แล้วเอือ้ มมือไปหาแขนเสือ้
เครือ่ งแบบทหารจะมีสายรัดชายแขนเสือ้ ไว้อย่างแน่นหนา เขาเป็นถึง
ผูบ้ ญ
ั ชาการ แต่กลับรัดชายแขนเสือ้ ด้วยเชือกผ้าชนิดธรรมดาสามัญทีส่ ดุ
พันเชือกทบไปทบมาสิบกว่ารอบ นางค่อยๆ แก้ออกทีละรอบจนหมด
จากนัน้ ก็จดั การกับชายแขนเสือ้ อีกข้าง
ฝูถิงจ้องมองนางตลอดเวลาระหว่างนั้น
มวยผมหญิ ง สาวขดเกลี ย วซ้ อ นกั น เหมื อ นก้ อ นเมฆ ด� ำ ขลั บ
เป็นเลื่อมมันขับผิวหน้าผากเกลี้ยงเกลา
เขากัดฟันคิดกับตนเอง...หัวใจของนางก็เป็นเกลียวซับซ้อนวกวน
ไม่ตา่ งจากเรือนผมใช่หรือไม่ เมือ่ คืนยังปฏิเสธเขาอยูเ่ ลยแท้ๆ ตอนนีก้ ลับ
มาท�ำเอาใจ
สายตาของเขาเหลือบไปเห็นกลีบปากแห้งผากคู่นั้นโดยบังเอิญ
อากาศแดนเหนือคงโหดร้ายทารุณเกินไปส�ำหรับนางจริงๆ
หลี่ชีฉือคลายเชือกรัดชายแขนเสื้อทั้งสองข้างจนเสร็จ ก็เริ่มถอด
เข็มขัดเขา
เข็มขัดเส้นนี้ท�ำจากหนัง แต่ไม่รู้ว่าบุอะไรไว้ข้างในถึงได้แข็งนัก
หัวเข็มขัดกอดกันอย่างแน่นหนา ขนาดออกแรงแล้วก็ยังแกะไม่ออก
ฝูถงิ เห็นหัวคิว้ นางมุน่ เข้าหากันน้อยๆ ตาจ้องหัวเข็มขัดเขม็ง ก็เอาลิน้
ดุนแก้มยกยิม้ ตรงมุมปากทีหนึง่

เที ย นหรู อ วี้

จากนั้นเขาก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นจับมือนางออกแรงกระตุก เท่านี้
หัวเข็มขัดก็หลุดออกจากกัน
หลีช่ ฉี อื ช้อนตาขึน้ มอง เขาเอามือออกแล้วถูปลายนิว้ ตนเอง ก้าวเท้า
ออกไปก้าวหนึง่ แล้วดึงเข็มขัดออกจากเอวพลางว่า "ข้าท�ำเองได้"
เครือ่ งแบบทหารเช่นนีเ้ ป็นชุดส�ำหรับรบทัพจับศึก เน้นความรัดกุม
แน่นหนาเป็นส�ำคัญ จะรุม่ ร่ามไม่ได้ นางแกะไม่ออกก็เป็นเรือ่ งธรรมดา
เขาถอดเสือ้ ผ้าอย่างคล่องแคล่วเมือ่ พูดจบ เปลือ้ งเครือ่ งแบบทหาร
สองชั้นนอกสุดไปวางไว้อีกทาง แล้วหยิบชุดล�ำลองบนราวหน้าแผนที่
แขวนผนังมาสวม
ถ้าพูดแล้วเอ่ยวาจาไม่น่าฟังเช่นนี้ สู้ไม่พูดเสียดีกว่า
หลีช่ ฉี อื นึกค่อนอยูใ่ นใจ หากแต่กเ็ อือ้ มมือไปอีกครัง้ เพือ่ ผูกผ้าคาดเอว
ให้ "ธรรมเนียมจะละเว้นไม่ได้ ท่านไม่สนใจ แต่ขา้ ต้องท�ำให้ครบ"
ว่าแล้วนางก็ก้มหน้าผูกเงื่อนอย่างพิถีพิถัน
ฝูถงิ ไม่วา่ กระไร ทว่าถูปลายนิว้ อีกสองครัง้ มือนางนุ่มละมุนดุจหิมะ
แดนเหนือ เพียงแต่ไม่เย็นเช่นนัน้
ชิวซวงยกกระถางไฟเข้ามาวางให้ ตอนปิดประตูหอ้ งก็แอบมองทีหนึง่
ท่านผู ้ บั ญ ชาการองอาจหล่ อ เหลา ผู ้ เ ป็ น นายของนางงดงาม
สะคราญโฉม ยืนเคียงคูเ่ ช่นนีย้ งิ่ มองก็ยงิ่ สมกัน
มิเสียแรงทีผ่ เู้ ป็นนายอุตส่าห์มารอปรนนิบตั ทิ า่ นผูบ้ ญ
ั ชาการ เอาใจ
ใกล้ชดิ ถึงเพียงนี้ บุรษุ ใดเล่าจะต้านทานได้
มองอยู่ดีๆ ชิวซวงก็หน้าถอดสี หวีดร้องออกมา "นายหญิง!"
หลีช่ ฉี อื ผูกผ้าคาดเอว ทันใดนัน้ ของเหลวอุน่ ๆ พลันหยดใส่หลังมือ
พอเงยหน้าขึน้ ก็รสู้ กึ ร้อนวาบตรงปลายจมูก
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นางผงะ แล้วยกมือขึ้นจับ เห็นเลือดอุ่นๆ อาบอยู่บนปลายนิ้ว
ชิวซวงวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหา
"อย่าขยับ!" ฝูถิงโพล่งขึ้น
สาวใช้ชะงัก แล้วหดมือที่จะยื่นไปประคองผู้เป็นนายกลับมา
เขาก้มลงช้อนร่างหลีช่ ฉี อื ขึน้ มาไว้ในวงแขน ก่อนจะถีบประตูหอ้ งให้
เปิดออก "เสีย่ วอี!้ "
หลัวเสีย่ วอีก้ ำ� ลังผิงไฟอยูใ่ นเรือนชัน้ นอก ได้ยนิ เสียงพีส่ ามตะโกนเรียก
เหมือนเกิดเหตุขนึ้ ก็รบี วิง่ มาหา
ฝูถิงเดินย้อนกลับเข้ามาในห้อง อุ้มหลี่ชีฉือไปนั่งด้วยกันที่ตั่งแล้ว
โอบนางไว้ ให้นางก้มตัวไปข้างหน้าน้อยๆ พลางใช้มอื กดหน้าผากมนและ
ร้องสัง่ ว่า "ไปต้มยา!"
หลัวเสี่ยวอี้แค่กวาดตามองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น จึง
รีบวิ่งออกไปจัดการโดยไม่เสียเวลาตอบผู้บังคับบัญชา
อากาศแดนเหนือไม่เหมือนทีอ่ นื่ ยิง่ กลางฤดูหนาวเช่นนีจ้ ะยิง่ แห้งกว่า
ทีใ่ ดทัง้ นัน้
ในกองทัพมักมีทหารใหม่จากถิน่ อืน่ เพิง่ เข้ามาอยูใ่ นค่ายได้ไม่นาน
ก็เลือดก�ำเดาไหลโกรก บางรายอาการหนักถึงขัน้ หน้ามืดหมดสติไปยังมี
ดังนัน้ ฝูถงิ และหลัวเสีย่ วอีท้ ที่ ำ� ศึกมานานจึงคุน้ เคยกับวิธแี ก้ปญ
ั หานี้
เป็นอย่างดี
หากจัดการช้าเกินไปก็จะยุง่ ยากหน่อย แต่ถา้ แก้ไขทันท่วงที แค่ใช้
สมุนไพรท้องถิน่ รักษาก็หายแล้ว
หลีช่ ฉี อื นัง่ พิงร่างฝูถงิ เลือดก�ำเดายังไม่หยุด ดูทา่ เหมือนจะไหลต่อไป
อีกสักพัก
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ทันใดนั้นก็นึกขึ้นมาได้ เมื่อเช้าตอนที่ซินลู่ทักว่าปากแห้ง นาง
ไม่ได้สนใจ ไม่นึกเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ นางไม่อยากให้
ฝูถงิ เห็นตนเองในสภาพไม่นา่ มอง จึงยกมือขึน้ ผลักเขาออกห่าง
เขาจับแขนนางไว้โดยแรง "อยู่นิ่งๆ"
ข้าเป็นทหารใต้บังคับบัญชาท่านหรือไร นางคิดฉุนๆ
ชายหนุ่มสั่ง "ไปเอาผ้าชุบน�้ำเย็นมา"
ชิวซวงก�ำลังลนลานท�ำอะไรไม่ถกู อยูพ่ อดี ได้ยนิ ดังนัน้ ก็รบี วิง่ ออกไป
ยาสมุนไพรต้มให้สกุ สักครึง่ หนึง่ ก็ใช้ได้แล้ว ดังนัน้ หลัวเสีย่ วอีจ้ งึ ยก
ชามยากลับเข้ามาภายในเวลาไม่นาน
ซินลูร่ บี รุดมาดูเมือ่ รูเ้ รือ่ ง แล้วก็ให้ตกใจจนหน้าซีดเมือ่ เห็นผูเ้ ป็นนาย
เสือ้ ผ้าเปือ้ นเลือด จมูกยังมีเลือดไหลโกรก
ฝูถิงเอื้อมมือไปรับชามยามาจ่อปากหลี่ชีฉือ
นางขมวดคิ้ว แค่ได้กลิ่นยาฉุนแสบจมูกก็รู้แล้วว่าต้องขมอย่าง
ไร้ค�ำบรรยาย
ซินลูป่ ราดเข้ามารับชามยา "บ่าวจะเอาไปเติมหญ้าหวานให้นะเจ้าคะ"
"ห้ามเติม" ฝูถิงบอก
สาวใช้ผงะ ก่อนจะถอยหลังกลับไป
ฝูถิงหลุบตามองหญิงสาวในวงแขนพลางสั่งคนอื่นๆ "ออกไป"
หลัวเสี่ยวอี้ออกไปแต่แรกแล้วเพราะรู้ว่ามองมากจะเสียมารยาท
ซินลู่มองคนสั่งอย่างหวาดๆ ก่อนจะเบนสายตาไปทางผู้เป็นนาย
ที่มีท่าทางขุ่นเคือง แล้วเดินออกไปช้าๆ
เมื่อในห้องไม่มีคนอื่นแล้ว เขาก็ยกชามยาจ่อปากนาง
หลี่ชีฉือจ้องอีกฝ่ายเขม็ง จมูกของเขาโด่งตรงเป็นสัน ริมฝีปาก
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หุบเข้าหากันสนิท เห็นรอยแผลวอมแวมตรงข้างคอ
เขาเองก็ก�ำลังจ้องตานางอย่างไม่ลดละเช่นกัน จากนั้นมือใหญ่
ข้างหนึง่ ก็เอือ้ มมาหาปลายคางมน บีบปากให้อา้ ออก มืออีกข้างกระดกขึน้
เมื่อยาต้มเข้าไปในปาก มือข้างนั้นก็ลูบไปตามล�ำคอระหง ให้ยา
ไหลลงคอ
หลีช่ ฉี อื ขมวดคิว้ ยานีข้ มจนสุดพรรณนา นางพูดอะไรไม่ออกแม้แต่
ค�ำเดียว
เนิ่นนานเสียงของชายหนุ่มก็ดังเข้าหู "ทีนี้รู้หรือยังว่าแดนเหนือ
ร้ายกาจเพียงไร"
รูแ้ ล้ว...นางนัง่ ตัวอ่อนระทวยซบอกเขา โต้กลับในใจ ความร้ายกาจ
ของบุรษุ เช่นท่าน ข้าก็รแู้ ล้วเช่นกัน
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8
หลี่ เ ยี่ ย นเพิ่ง จะเลิกเรียนก็ไ ด้ฟังจากหวังหมัวมัว ว่า เกิดเหตุขึ้น
ที่เรือนชั้นใน ดูเหมือนท่านอาหญิงของเขาจะมีเรื่อง
เด็กชายรีบวางหนังสือวิ่งมาดูด้วยความตกใจ
พอมาถึงกลางทางเขาเจอหลัวเสีย่ วอีย้ นื อยูท่ เี่ ฉลียง ก�ำลังมองไปทาง
ห้องหนังสือเช่นกัน เห็นดังนัน้ ความกังวลในใจของเขายิง่ เพิม่ พูน จึงเร่งฝีเท้า
วิง่ ไปให้เร็วกว่าเดิม
"ท่านอาหญิง!" เขาร้องเรียกอย่างร้อนรน แต่พอเข้าไปในห้อง
เสียงก็พลันสะดุดหาย
ท่านอาหญิงนอนอยูบ่ นตัง่ ท่าทางปลอดภัยดี มีผา้ โปะหน้าผาก ซินลู่
กับชิวซวงยืนเฝ้าอยูอ่ กี ทางอย่างใส่ใจ ข้างตัง่ มีรา่ งสูงใหญ่ของชายผูห้ นึง่
ยืนอยูอ่ กี คน
หลี่เยี่ยนผงะไปเพียงเล็กน้อยก็จ�ำได้ ตอนอยู่ในโรงเตี๊ยม ชายผู้นี้
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ถือกระบีเ่ ข้าไปหาท่านอาหญิงด้านหลังฉากบังตา ก่อนเดินกลับออกไปยัง
หยุดสายตามองเขาโดยเฉพาะครูห่ นึง่
ซื่อจื่อแห่งต�ำหนักกวงอ๋องย่อมรู้ธรรมเนียมมารยาทดี เขาถลก
ชายเสื้อคลุมทรุดตัวลงคุกเข่าค�ำนับ "ท่านอาเขย"
ฝูถงิ อดไม่ได้ทจี่ ะมองเด็กชายนานเป็นพิเศษ ด้วยเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ยนิ
ค�ำเรียกขานนี้ จากนัน้ ก็มองไปยังหลีช่ ฉี อื
เขาออกจะรูส้ กึ แปลกๆ อยูบ่ า้ ง แต่เพราะสตรีทอี่ ยูบ่ นตัง่ เด็กผูน้ จี้ งึ
กลายเป็นหลานชายเขาไปด้วย
"อืม" เขาตอบรับพลางยกมือควานอก ตัง้ ใจจะมอบของขวัญแรกพบให้
สักชิน้ ทว่าตอนนีเ้ ขาเปลีย่ นชุดแล้ว ในอกเสือ้ ไม่มอี ะไรสักอย่าง
ในเครื่องแบบทหารอาจมีบ้าง แต่ฝา่ ยตรงข้ามเป็นชินอ๋องซื่อจื่อ
ของทีม่ อี าจไม่ดพี อทีจ่ ะมอบให้
สุดท้ายเขาจึงดึงมือออกมาเฉยๆ อย่างนั้น
ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนถูกมอง พอหันไปก็ประสานสายตาเข้ากับ
หลี่ชีฉือ
แววตานางวาบไหวเล็กน้อย ก่อนจะค่อยๆ พลิกตัวหันหลังให้
รสขมจัดยังติดอยู่ตรงปลายลิ้น ที่จริงหลี่ชีฉือยังรู้สึกไม่สบายตัว
อยูม่ าก แต่พอหันหลังให้เขารอยยิม้ กลับผุดขึน้ ตรงมุมปาก ด้วยเห็นกิรยิ า
ทีช่ ายหนุม่ ขยับมือควานอกตัง้ แต่ตน้ ทีเดียว
ต่อให้บรุ ษุ ผูน้ เี้ ก่งกาจสามารถเพียงไร ก็มอี ยูอ่ ย่างหนึง่ ทีส่ นู้ างไม่ได้
"เรียนถามท่านผูบ้ ญ
ั ชาการ ยังมีสงิ่ ใดต้องคอยระวังอีกหรือไม่เจ้าคะ"
ชิวซวงทีอ่ ยูอ่ กี ทางถามขึน้
ฝูถิงนิ่งคิด เมื่อครู่เขาให้นางปล่อยเลือดข้นไหลออกมาและกินยา
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เรียบร้อยแล้ว ไม่นา่ จะมีอะไรอีก
"นอนพักก็พอแล้ว" สายตาคมอ้อยอิง่ อยูบ่ นแผ่นหลังหลีช่ ฉี อื ครูห่ นึง่
ก่อนจะหมุนตัวเดินออกจากห้อง
หลี่เยี่ยนมองตามจนชายหนุ่มลับตาไป ถึงค่อยลุกขึ้นจากพื้น
พอถามซินลู่กับชิวซวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านผู้บัญชาการ
ดูแลรักษาอาการท่านอาหญิงแล้ว ในเมือ่ ท่านผูบ้ ญ
ั ชาการบอกว่าไม่มอี ะไร
ก็แสดงว่าไม่มอี ะไร เด็กชายได้ยนิ ดังนัน้ ถึงค่อยโล่งอก
เขาเข้าไปเกาะขอบเตียง ท�ำอึกๆ อักๆ อยู่นานกว่าจะเอ่ยออกมา
"ท่านอาหญิง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด หลานถึงรู้สึกว่าท่านอาเขย
ไม่อยากคุยกับหลานเอาเสียเลย เขารังเกียจที่หลานตามมาอยู่ที่นี่ด้วย
หรือไม่ขอรับ"
ตั้งแต่ต้นจนจบเอ่ยว่า 'อืม' แค่ค�ำเดียว ราวกับไม่มีแรงจะพูดได้
ยืดยาวกว่านัน้
แต่ก่อนหลี่เยี่ยนถูกรังแกอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นคนอ่อนไหวง่าย
ยิง่ เมือ่ รูว้ า่ ยามนีส้ ถานการณ์แดนเหนือไม่สดู้ ี ก็ยงิ่ อดไม่ได้ทจี่ ะคิดมากว่า
ตนเองอาจกลายเป็นภาระของทีน่ ี่
ผูเ้ ป็นอาตอบเสียงแผ่วเพราะยังไม่หายสนิท "เขาเป็นของเขาเช่นนี้
เจ้าไม่ตอ้ งใส่ใจหรอก"
หลีเ่ ยีย่ นเชือ่ ครึง่ ไม่เชือ่ ครึง่ "หลานแค่กงั วลว่าเขาจะไม่ชอบหลานน่ะ
ขอรับ"
"ไม่ตอ้ งคิดมาก" หลีช่ ฉี อื ยิม้ บางๆ พลางยกมือขึน้ จับผ้าบนหน้าผาก
แล้วพูดต่อในใจ...ต่อให้ไม่ชอบแล้วอย่างไร ข้าจะท�ำให้เขาชอบให้ได้
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หลัวเสี่ยวอี้ที่แกร่วรออยู่ตรงเฉลียงเห็นฝูถิงเดินมาทางนี้ได้แต่ไกล
เสื้อผ้ายังเปื้อนหยดเลือดเล็กน้อย เห็นแล้วนึกถึงท่าทางเฉียบขาดฉับไว
ตอนทีเ่ จ้าตัวช่วยหญิงสาว
"พีส่ ามกอดเสียแน่นเชียวนะ ข้าว่าน่าจะไม่อยากปล่อยมือเลยกระมัง
สามีภรรยาร้างไกลหวานชืน่ ยิง่ กว่าคูแ่ ต่งงานใหม่ กอดเท่าไรก็ไม่เต็มอิม่
ใช่หรือไม่" เขากระเซ้าอย่างอดปากไม่ได้
ฝูถงิ รูอ้ ยูแ่ ล้วว่าฝ่ายตรงข้ามจะต้องทะลึง่ ทะเล้นขึน้ มาอีก เลยเงือ้ เท้า
ถีบเข้าทีน่ อ่ งไปทีหนึง่
ก็นั่นคือคนที่เขาแต่งงานด้วย กอดแล้วจะอย่างไรกัน
หลัวเสี่ยวอี้แยกเขี้ยวสูดปากเอามือกุมน่องกระโดดเหยงๆ สองที
ฝูถงิ เอือ้ มมือออกไปคว้าหมับเข้าทีด่ า้ นหลังคอเสือ้ อีกฝ่าย มืออีกข้าง
สอดเข้าไปในอกเสือ้ ล้วงถุงสุราออกมา
ฤดูเหมันต์หนาวจัด พวกเขาไม่ใช่คนขีส้ รุ า แต่ตอ้ งพกสุราร้อนแรงไว้
กินให้ตวั อุน่ จนเป็นนิสยั
หลัวเสีย่ วอีป้ ล่อยมือจากน่องยืนเต็มสองเท้าพลางงึมง�ำ "ไฉนดืม่ สุรา
เสียล่ะนี"่
ฝูถิงดึงฝาจุกถุงหนัง เทสุราใส่ปากอึกหนึ่งแล้วโยนถุงคืนให้
ฟ้ามืดนานแล้ว โคมไฟทีแ่ ขวนไว้ตามเฉลียงแกว่งไกวตามสายลมแรง
ร่างกายถูกพัดเสียเย็นเฉียบจนไร้ความรูส้ กึ
เขายกมือข้างหนึ่งลูบคอ ลูกกระเดือกกระเพื่อมไหวเมื่อกลืนสุรา
หลัวเสี่ยวอี้รับถุงสุรากลับมา แล้วเพิ่งสังเกตเห็นว่าสีหน้าอีกฝ่าย
ไม่สดู้ ี พอชะโงกเข้าไปเพ่งมองใกล้ๆ ก็เบิกตากว้าง "พีส่ าม! แผลท่าน"
ฝูถงิ ดึงมือออก เห็นเลือดติดมาจนชุม่ เขาขมวดคิว้ แล้วเอามือป้ายขา
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"ไม่เป็นไร"
ปากแผลปริเสียแล้ว ไม่รวู้ า่ ถูกกระเทือนตอนอุม้ หญิงสาวหรือตอน
ตะโกนเรียกหลัวเสีย่ วอีก้ นั แน่
ความจริงเขาเริ่มรู้สึกนิดๆ ตั้งแต่ตอนที่เดินออกจากห้องเมื่อครู่
หลัวเสี่ยวอี้ท�ำท่ายกมือปาดคอตนเอง "ตะขอนั่นแทบเกี่ยวทะลุ
คอหอยอยู่รอมร่อ ยังจะบอกว่าไม่เป็นไร"
พูดแล้วก็นึกถึงช่วงที่ไล่ล่าพวกสายลับทูเจวี๋ยอยู่หลายวัน
กองบัญชาการฮัน่ ไห่มกี ารป้องกันอย่างเข้มงวดแน่นหนามาโดยตลอด
สายลับพวกนัน้ ถูกจับได้คาหนังคาเขาแล้วหนีไปอย่างรวดเร็ว ความจริง
งานนีอ้ ยูใ่ นความรับผิดชอบของเขาซึง่ เป็นขุนพล นึกไม่ถงึ ว่าพีส่ ามจะน�ำ
กององครักษ์สว่ นตัวไปไล่ลา่ ด้วยตนเอง
ตอนแรกทุกคนนึกว่าอีกฝ่ายเป็นบุรุษทั้งหมด ระหว่างประมือกัน
หลัวเสีย่ วอีจ้ งึ ไม่ทนั ระวังสตรี ยังคิดไปว่านางเป็นหญิงชาวบ้านทีห่ นีเปิดเปิง
ด้วยความเสียขวัญ จนกระทัง่ แม่เสือชาวทูเจวีย๋ ผูน้ นั้ กระโจนเข้าใส่ เกือบ
ใช้ตะขอเกีย่ วหน้าเขาอยูร่ อมร่อ
โชคดีที่ฝูถิงเข้ามาบังไว้ให้ ตะขอแหลมคมนั้นจึงเกี่ยวเข้าที่คอ
หวุดหวิดจะเฉือนทะลุใต้กราม ส่วนพวกมันก็สบโอกาสหนีไปได้
ตอนนีม้ องแผลไม่คอ่ ยเห็นแล้ว ช่วงวันแรกๆ เจ้าตัวพูดไม่ได้แม้แต่
ค�ำเดียว จะกินจะดืม่ ล�ำบากไปหมดทุกอย่าง
หากไม่เพราะเหตุนี้ ตอนเข้าค้นโรงเตี๊ยมคงไม่บุกเข้าไปค้นถึง
ห้องพักชั้นในที่มีแต่สตรีหรอก
หลัวเสี่ยวอี้หวนคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้น พี่สามเข้าไปด้านหลัง
ฉากบังตาอยู่นานจนเขาคิดว่าจับสายลับได้จริงแล้วเสียอีก
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ถ้าพีส่ ามไม่ยกมือปรามไว้อย่างทันท่วงที ทุกคนคงชักดาบบุกตาม
เข้าไปแล้ว
ใครเลยจะคาดคิดว่าคนที่อยู่หลังฉากบังตาไม่ใช่สายลับ แต่เป็น
ภรรยาของอีกฝ่าย
เขาชะโงกหน้าเข้าไปดูแผลเลือดอาบบนคอฝูถิงใกล้ขึ้นอีกนิดแล้ว
ขมวดคิว้ "พีส่ าม ข้าว่าเจียดเงินสักก้อนไปซือ้ ยาชัน้ ดีทวี่ า่ นัน่ ดีกว่า ท่าน
เป็นถึงผูบ้ ญ
ั ชาการนะ จะปล่อยให้มแี ผลเรือ้ รังต่อไปได้อย่างไร"
พวกเขาหาหมอมารักษาแต่แรกแล้ว แต่หมอบอกว่าถ้าอยากหายเร็ว
ต้องใช้ตวั ยาหายากสองสามชนิด
ยาแพงๆ มีแค่ตามเมืองเฟือ่ งฟู อย่าว่าแต่คา่ ยาเลย แค่คา่ ขนส่งมาที่
แดนเหนือก็ตอ้ งใช้เงินไม่นอ้ ยแล้ว
พี่สามของเขามีเงินเท่าไรก็ถมใส่กองทัพหมด ไม่ยี่หระกับอาการ
บาดเจ็บของตนเอง ใช้แค่ยารักษาบาดแผลทัว่ ๆ ไป ผ่านไปไม่กวี่ นั ก็กลับมา
ดืม่ สุรากินเนือ้ ตามปกติ
หากเขาไม่คอยจับตาดูไม่ให้เจ้าตัวพูดหรือขยับมาก น่ากลัวว่า
อาการคงยิง่ ร้ายแรงหนัก
ทว่า...ตอนนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว
ฝูถงิ ใช้มอื กดแผลเอาไว้เพราะสัมผัสได้วา่ เลือดยังไม่หยุดไหล ได้ยนิ
ดังนัน้ ก็ตวัดตามองฝ่ายตรงข้าม
หลัวเสี่ยวอี้ล้วงตราประทับของเขาออกจากอกเสื้อ แล้วพูดอย่าง
ตัดสินใจเด็ดขาด "พี่สะใภ้ไม่รับเงินจากท่าน ถ้าอย่างไรเอาเงินก้อนนี้
ไปซือ้ ยามาก่อนดีกว่า"
เขารู้นิสัยฝูถิงดี ที่จริงไม่อยากบอกเรื่องนี้ให้รู้เลย แต่ตอนนี้จะมัว
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พะวักพะวนไม่ได้
อีกอย่างคนเขาก็เป็นสามีภรรยากัน ไม่เห็นจะมีอะไรน่าปิดบัง
เสียหน่อย
คิดเอาไว้ไม่ผิด พอฝ่ายตรงข้ามเห็นตราประทับเข้าก็ท�ำหน้าบึ้ง
"เจ้าไม่ได้ให้นางหรือ"
หลัวเสี่ยวอี้รีบอธิบาย "พี่สะใภ้มีเงิน ไม่คิดเล็กคิดน้อยหรอก"
"นางไม่คิดเล็กคิดน้อยก็ใช้เงินนางอย่างไร้ยางอายได้หรือ" ฝูถิง
เอือ้ มมือไปแย่งตราประทับมา
หลัวเสี่ยวอี้ลูบจมูก ไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่แอะเดียว
ห้องหนังสือจุดตะเกียงเพิ่มอีกสองดวง
ถึงอย่างไรหลี่เยี่ยนก็เป็นเด็กหัวอ่อนว่าง่าย หลี่ชีฉือปลอบโยนอยู่
สองสามค�ำก็ยอมกลับเรือนตนเองไป
ซินลูก่ บั ชิวซวงยังไม่กล้าให้ผเู้ ป็นนายเคลือ่ นไหวมากนัก เลยไปหยิบ
เสือ้ ผ้าชุดใหม่มาให้นางเปลีย่ นในห้องนี้
หลี่ชีฉือมองพวกนางหอบเสื้อผ้าเปื้อนเลือดออกไป ชุดนั้นยับยู่ยี่
จนดูไม่ได้เพราะโดนทับจนยับตอนทีช่ ายผูน้ นั้ กอดนางไว้ในวงแขนแน่น
นางเอนตัวพิงตั่ง ในมือถือถ้วยชาที่เพิ่งต้มใหม่ร้อนๆ ยกขึ้นจิบ
เป็นระยะ
ในที่สุดรสขมของยาที่ถูกฝูถิงจับกรอกปากก็ถูกล้างให้หมดไปได้
เสียที
นางรูส้ กึ ว่าตนเองดีขนึ้ มากแล้วจึงคิดจะกลับเรือน แต่มคี นเดินเข้ามา
จากข้างนอกเสียก่อน
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หลีช่ ฉี อื เงยหน้าขึน้ มอง เห็นฝูถงิ ก้าวเข้ามาในห้อง ท่อนขาเรียวยาว
แข็งแรง ช่วงเอวสอบกระชับ ทอดเงาด�ำยาวเหยียดใต้แสงตะเกียง
หลัวเสีย่ วอีต้ ามหลังมาติดๆ ด้วยฝีเท้าเร่งร้อน ขาข้างหนึง่ ก้าวเข้ามา
ข้างในแล้ว แต่รบี เอามือเกาะขอบประตูยงั้ ตนเองไว้กอ่ น จากนัน้ ก็ชะโงกหน้า
เข้ามามอง แล้วหดคอกลับออกไปเงียบๆ
นางเห็นเข้าอย่างจัง ก่อนจะเงยหน้าเบนสายตามามองสามี
เขายืนตระหง่านตรงหน้า เอามือควานเอวทีหนึ่งแล้วยื่นบางอย่าง
มาให้ ตราประทับของเขานัน่ เอง
หลีช่ ฉี อื ยืน่ แขนออกไปใช้สองนิว้ คีบของทีอ่ ยูบ่ นฝ่ามือเขาพลางถาม
"ให้ขา้ หรือ"
ฝ่ายตรงข้ามตอบ "ใช้ของสิ่งนี้ไปเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าได้"
หญิงสาวปรายตามองไปทางประตู ทีนี้นางเข้าใจแล้วว่าเหตุใด
หลัวเสี่ยวอี้ถึงได้มีกิริยาแบบเมื่อครู่
เขาไม่ตระหนีถ่ เี่ หนียวกับสตรีทแี่ ต่งเข้าตระกูล พอคิดเช่นนีก้ ม็ องเห็น
ข้อดีของเขาได้อย่างหนึง่
นางกลั้นยิ้มตรงมุมปาก "มิเท่ากับว่าข้าใช้เงินของกองทัพหรือ"
หลั ว เสี่ ย วอี้ ที่ อยู่ต รงหน้ า ประตู ร ้ อ งบอกโดยไม่ร อให้ ฝูถิ ง ตอบ
"ไม่ใช่แค่เงินทีพ่ สี่ ามใส่ไว้ในกองทัพอย่างเดียวนะขอรับ ยังเป็นเงินทีเ่ ขา
ไม่ยอมเอาออกมาใช้ทงั้ ทีต่ นเองมีแผลบาดเจ็บด้วย!"
ฝูถิงตวาดเสียงเข้ม "ไสหัวไป!"
ไม่รู้เหตุใดหลี่ชีฉือจึงนึกถึงแผลที่เห็นบนล�ำคอเขาขึ้นมาทันที
นางช้อนตามอง รอยแผลที่คอเสื้อของเขาปิดไว้พาดเฉียงจากล่าง
ขึน้ บนไปจนถึงใต้คาง ลักษณะเหมือนรอยแผลใหม่จริงๆ
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ไม่รวู้ า่ ใต้คางเขาใช้แผ่นหนังบางๆ ปิดทับไว้อยูต่ งั้ แต่เมือ่ ไร ตรงกลาง
แผ่นหนังมีรอยยาขีผ้ งึ้ สีดำ� เป็นดวงเล็กๆ
ชะรอยจะไปใส่ยามาเมื่อครู่กระมัง
นางถามเสียงดังว่า "แผลอะไร"
คนถูกถามคือหลัวเสี่ยวอี้
เสียงตอบดังมาจากข้างนอก "กลัวว่าเล่าแล้วพีส่ ะใภ้เซีย่ นจูจ่ ะเสียขวัญ
เอาน่ะสิ เป็นแผลถูกตะขอเกีย่ วเนือ้ ฉีกขอรับ หวุดหวิดจะเกีย่ วเข้าไปในคอ
พีส่ ามอยูแ่ ล้ว มีไม่กคี่ นหรอกทีท่ นได้!"
ฝูถิงหน้าตึง เม้มปากแน่นเป็นเส้นตรง หากไม่เพราะสตรีตรงหน้า
อยูด่ ว้ ย ป่านนีเ้ ขาเดินออกไปถีบหลัวเสีย่ วอีก้ ระเด็นแล้ว
หลี่ชีฉือยกถ้วยชาจรดริมฝีปากบังล�ำคอโดยไม่รู้ตัว
เมื่อครู่เขาตรึงนางไว้ในอ้อมกอดเสียแรง หากหลัวเสี่ยวอี้ไม่บอก
ใครเล่าจะรูว้ า่ เขาเพิง่ ผ่านประสบการณ์เฉียดตายเช่นนัน้ แค่ฟงั นางก็เจ็บ
แล้ว
หญิงสาวเหลือบมองสามี คิดในใจว่าร่างกายเขาคงท�ำจากเหล็ก
กระมังถึงทนแผลใหญ่เพียงนีไ้ ด้
"เหตุใดถึงไม่ยอมรักษา"
หลัวเสีย่ วอีต้ อบ "เพราะถ้าอยากหายเร็วต้องใช้ตวั ยาหายากราคาแพง
สองสามชนิดขอรับ!"
ฝูถิงกัดฟันกรอด หมายใจว่าอีกเดี๋ยวค่อยออกไปจัดการคนสนิท
ก่อนจะเอ่ยเสียงเข้ม "ข้าจะจัดการเอง ให้ของเจ้าก็รบั ไปเถิดน่า"
ประโยคนี้พูดกับหลี่ชีฉือ
ปลายนิ้วที่คีบตราประทับไว้ทั้งเรียวยาวและขาวผ่อง เขามองซ�้ำ
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อยูค่ รูห่ นึง่ ก่อนจะหันหลังท�ำท่าจะเดินออกไป ทว่าแขนเสือ้ พลันรัง้ แน่น
เพราะถูกหลีช่ ฉี อื ดึงเอาไว้
"ท่านจะแยกบ้านกับข้าหรือ"
ฝูถิงนิ่งชะงัก
หลี่ชีฉือใช้มือดึงแขนเสื้อพลางจ้องเขาเขม็ง ดวงหน้าเนียนซีดขาว
เพราะเพิง่ เสียเลือด ร่างละมุนเอนตัวพิงตัง่ ของเขา ปลายนิว้ ทีด่ งึ แขนเสือ้ ไว้
ก็ไม่ใคร่มแี รงนัก
เขาเหลือบมองภาพนั้นซ�้ำสอง ลูกกระเดือกกระเพื่อมทีหนึ่งอย่าง
ไร้สาเหตุ ก่อนจะตอบไปว่า "ไม่ใช่"
หลีช่ ฉี อื คาดคัน้ "ในเมือ่ ไม่ได้อยากแยกบ้าน เหตุใดต้องแบ่งแยกกัน
ถึงเพียงนีด้ ว้ ยเล่า"
ฝูถิงไม่เอ่ยตอบ
แม้วา่ ชาติกำ� เนิดจะต�ำ่ ต้อย แต่เขามีรา่ งกายเป็นทุนรอน ไม่เคยคิด
จะอาศัยเส้นสายฝ่ายภรรยาไต่เต้าเพื่อความก้าวหน้า คู่สมรสครานี้หาก
ไม่ใช่เพราะฮ่องเต้พระราชทานให้ เขาก็ไม่มวี นั ใฝ่สงู เรียกร้อง
หลี่ชีฉือเป็นเชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์ที่เคยชินกับความสุขสบายฟุ้งเฟ้อ
แม้ฐานะเขาจะไม่ร�่ำรวย แต่ในเมื่อแต่งนางเข้าตระกูลมาแล้ว เขาก็จะ
ไม่ปล่อยให้นางทนหิวทนหนาวเด็ดขาด
แล้วจะให้เขาใช้เงินนางได้อย่างไร
ชายหนุม่ ท�ำหน้าเคร่งเครียด เดาไม่ออกว่าคิดอะไรอยู่ กระนัน้ หลีช่ ฉี อื
ก็ยงั ดึงชายแขนเสือ้ เขาแน่นขึน้ อีกนิดพลางทอดถอนใจเบาๆ "ไม่นกึ เลยว่า
ข้าเป็นถึงเซีย่ นจู่ เป็นถึงฮูหยินผูบ้ ญ
ั ชาการ แค่อยากจะจ่ายเงินใช้สอยในบ้าน
ยังท�ำไม่ได้"

เที ย นหรู อ วี้

ฝูถงิ มองนางอย่างอดไม่อยู่ แววตาของนางเปิดเผยจริงใจ กลับกลาย
เป็นเหมือนเขาไร้เหตุผลไปเสียอย่างนัน้
นางพูดจามีนำ�้ หนัก เขาเม้มปากแน่น แย้งกลับไปไม่ออกแม้เพียง
ครึง่ ค�ำ
หลี่ชีฉือพูดอย่างที่อยากพูด และคิดว่าเขาคงคัดค้านไม่ได้ จึงดึง
แขนเสือ้ เขาลุกขึน้ มานัง่ ตัวตรง ยัดตราประทับใส่ผา้ คาดเอวชายหนุม่ ดังเดิม
อย่างไม่พดู พร�ำ่ ท�ำเพลง
แม้จะมีเนือ้ ผ้าขวางกัน้ อยูส่ องชัน้ แต่ปลายนิว้ ทีส่ อดเข้าไปก็ยงั สัมผัส
ได้ถงึ ความแข็งแน่นของกล้ามเนือ้
นางดึงนิ้วออกเบาๆ แล้วชักมือกลับมาลูบผมข้างใบหูโดยไม่รู้ตัว
ฝูถงิ จับตราประทับในผ้าคาดเอวพลางจ้องมองนางอยูน่ าน จนแล้ว
จนรอดก็ยงั ไม่พดู อะไรแม้แต่คำ� เดียว จึงหมุนตัวเดินออกจากห้องไป
หลัวเสีย่ วอีท้ อี่ ยูข่ า้ งนอกรีบชิงหลบไปก่อน ไม่ยอมเปิดโอกาสให้เขา
เล่นงาน
แต่เพียงครู่เดียวก็ย้อนกลับมาตรงหน้าประตูใหม่ เอ่ยขอบคุณ
หลี่ชีฉืออย่างเป็นจริงเป็นจัง "ขอบคุณพี่สะใภ้เซี่ยนจู่มากนะขอรับ ต้อง
พีส่ ะใภ้นลี่ ะ่ ถึงจะก�ำราบพีส่ ามอยู"่
หลีช่ ฉี อื ต่างหากทีน่ กึ ขอบคุณเขา ชายผูน้ นั้ ปากหนักเหมือนเป็นใบ้
ไม่ยอมพูดอะไรทัง้ สิน้ โชคดีทมี่ คี นช่างเจรจาอยูใ่ กล้ตวั ท�ำให้นางได้รอู้ ะไร
ต่อมิอะไรไม่นอ้ ย นางถามขึน้ "เหตุใดเจ้าถึงเรียกเขาว่าพีส่ ามตลอดเลยเล่า"
"ข้าติดตามท่านผู้บัญชาการมาหลายปีจนร่วมสาบานกัน เลย
เรียกขานเป็นพี่เป็นน้อง"
หลี่ชีฉือคิดในใจ มิน่าถึงได้อยู่ด้วยกันไม่ห่างราวกับเงาตามตัว
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จากนั้นก็ถามต่อ "แล้วพี่ใหญ่กับพี่รองเล่า"
หลัวเสีย่ วอีห้ วั เราะ "พีส่ ะใภ้เข้าใจผิดแล้ว ไม่มพี ใี่ หญ่กบั พีร่ องหรอก
ขอรับ พีส่ ามมีชอื่ เล่นว่าซานหลาง* ข้าเลยเรียกเขาว่าพีส่ าม"
ซานหลาง หลีช่ ฉี อื เอ่ยนามนัน้ ในใจ เกิดความรูส้ กึ สนิทสนมใกล้ชดิ
ขึน้ มาอย่างไร้สาเหตุจงึ ไม่คดิ ต่อ
นางสงบสติอารมณ์ "ตัวยาหายากที่เขาต้องใช้มีอะไรบ้าง บอกข้า
มาให้หมด"
หลัวเสี่ยวอี้โผล่หน้าเข้ามาด้วยความประหลาดใจ "พี่สะใภ้?"
"ข้าจะรักษาเขาเอง" นางเอ่ยยิ้มๆ

* ซาน หมายถึงสาม หลางเป็นค�ำเรียกชายหนุ่ม พระเอกได้ชื่อนี้เพราะเกิดในเดือนสาม
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9
ท้องฟ้าหลังหิมะหยุดเป็นสีครามอร่าม ร้านสมุนไพรในเมืองเปิดขาย
ตัง้ แต่เช้าตรู่
หลงจู๊ของร้านออกมายืนตรงหน้าประตู ชะเง้อคอมองไปข้างนอก
เป็นระยะ ไม่นานนักเสียงรถม้าแล่นกลุกๆ ก็ดงั ขึน้ ข้างนอก มีคนมาถึงแล้ว
สาวใช้สองคนทีส่ วมเสือ้ คลุมคอกลมเยีย่ งบุรษุ เดินเข้าประตูมาก่อน
จากนั้นก็หันไปรอรับคนที่อยู่ข้างหลังเข้ามาในร้าน
หลงจูป๊ ระสานมือค�ำนับโดยไม่รอช้า "ฮูหยินมาได้จงั หวะ เตรียมของ
เสร็จเรียบร้อยพอดีเลยขอรับ"
หลี่ชีฉือที่สวมเสื้อคลุมกันลมเนื้อหนากับหมวกม่านแพรพยักหน้า
ชิวซวงกับซินลูเ่ ดินตามนางเข้าไปในห้องเล็กด้านข้างทีอ่ ยูห่ า่ งออกไป
ไม่กกี่ า้ ว
นางมีกิจการใต้ชื่อตนเองมากมายก็จริง แต่การค้าสมุนไพรนั้น
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ไม่ใคร่ได้ทำ� นัก เหตุผลทีซ่ อื้ ร้านนีเ้ อาไว้หมาดๆ ก็เพือ่ ความสะดวกในการ
รวบรวมยาเท่านัน้
วันนีห้ ลงจูส๊ ง่ ข่าวมาแจ้งแต่เช้าว่าได้ของครบแล้ว ตัวยาเหล่านีส้ งู ค่า
ยิง่ ยวด ต้องเชิญนางมาตรวจดูดว้ ยตนเอง นางถึงได้ออกจากจวนมา
ในห้องเล็ก กล่องเจ็ดชั้นเขียนสีลงลายทองใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ
ชิวซวงเดินเข้าไปค่อยๆ เปิดกล่องออกทีละชัน้ ทุกชัน้ มียาสมุนไพร
ทีม่ ดั ไว้อย่างดีบรรจุอยู่
สมุนไพรเหล่านีล้ ว้ นแต่ราคาแพงลิบลิว่ จ�ำต้องเก็บแยกกัน เพราะ
หากใส่รวมกันอาจท�ำให้ฤทธิย์ าผิดเพีย้ น
หลีช่ ฉี อื ถอดหมวกกับเสือ้ คลุมกันลมส่งไปให้ซนิ ลูแ่ ล้วทรุดตัวลงนัง่
ทีโ่ ต๊ะ ตรวจดูสมุนไพรทุกชนิดอย่างเบามือ ก่อนจะเอ่ยถามว่า "มีขาดไปบ้าง
หรือไม่"
ชิวซวงส่ายหน้า "เสาะหาสมุนไพรตามรายชือ่ ทีข่ นุ พลหลัวบอกมาไว้
ทีน่ หี่ มดแล้วเจ้าค่ะ แต่หลงจูเ๊ ล่าว่าสมุนไพรทีช่ อื่ 'ต�ำรับสวรรค์' นัน้ หายากยิง่
สุดท้ายไปได้ยนิ มาว่าจะพบได้เฉพาะในเครือ่ งราชบรรณาการทีอ่ าณาจักร
หนานเจ้า* ส่งเข้าวังหลวงเท่านัน้ พยายามกันแทบตาย ในทีส่ ดุ ก็ได้มาเสียที
แต่กเ็ สียเงินไปไม่นอ้ ย"
นางติดตามรับใช้หลีช่ ฉี อื มานาน เห็นโลกมามาก ซ�ำ้ ยังไม่ใช่คนตระหนี่
ถีเ่ หนียว ในเมือ่ ออกปากว่า 'เสียเงินไปไม่นอ้ ย' ก็ยอ่ มหมายความว่า 'ไม่นอ้ ย'
จริงๆ
กระนั้นหลี่ชีฉือฟังแล้วก็ยังส่งเสียงรับรู้แค่อืมค�ำเดียว แค่หามาได้
ก็พอแล้ว ส่วนจะใช้เงินไปเท่าไรนางไม่สนใจนัก ขอเพียงรักษาชายผูน้ นั้ ได้
* อาณาจักรหนานเจ้า (น่านเจ้า) คืออาณาจักรชนกลุ่มน้อยสมัยโบราณ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน
ในปัจจุบัน
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ย่อมเป็นเรือ่ งดี
ชิวซวงแอบสบตากับซินลู่ที่อยู่ข้างๆ
ล�ำพังแค่เสาะหาสมุนไพรยังพอว่า แต่ยงั เร่งจัดส่งทัง้ กลางวันกลางคืน
มายังแดนเหนือจนม้าเหนือ่ ยตายไปหลายตัว ทัง้ ของทัง้ แรงงานคน ทุกอย่าง
ล้วนมีคา่ ใช้จา่ ยก้อนโตทัง้ สิน้
นายหญิงช่างยอมทุ่มให้ท่านผู้บัญชาการเสียจริงๆ
เมื่อได้สมุนไพรมาครบแล้ว หลี่ชีฉือจึงสั่งให้สาวใช้ทั้งสองไปช่วย
หลงจูบ๊ ดท�ำเป็นผ้ายา จะได้ปดิ แผลสะดวก
ระหว่างนัง่ รออยูใ่ นห้องปีก เสียงม้าร้องพลันดังขึน้ ข้างนอก จากนัน้
ใครคนหนึง่ ก็ตะโกนโหวกเหวก "เถ้าแก่ เถ้าแก่!"
เสียงนั้นคุ้นหูเป็นที่สุด
นางเดินไปที่ประตูห้อง ค่อยๆ เปิดประตูออกเป็นช่องเล็กๆ
หลัวเสี่ยวอี้ก�ำลังก้าวเข้ามาในร้านพอดี
หญิงสาวมองเลยไปข้างหลังเขาทันที แทบจะเหมือนถูกสัง่ การด้วย
จิตใต้สำ� นึกอย่างไรอย่างนัน้
ไม่ผิดจากที่คิด ฝูถิงเดินเข้าร้านตามหลังมาด้วย
เขาแต่งเครือ่ งแบบทหารรัดกุม สวมปลอกหนังไว้บนท่อนแขนขวา
ลักษณะเหมือนเครือ่ งป้องกันเวลาถืออาวุธ เห็นก็รวู้ า่ จะต้องไปกองทัพมา
อีกแน่
ตอนที่นางมองไป เขาก�ำลังเหน็บแส้ม้าที่ถืออยู่ไว้ตรงบั้นเอว ร่าง
ด้านข้างทีห่ นั มาทางนางสูงตระหง่านก�ำย�ำ ท่อนขาทีอ่ ยูใ่ นรองเท้าหุม้ แข้ง
เหยียดตรงแข็งแรง
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หลีช่ ฉี อื มองเหม่อ แล้วพลันคิดในใจว่าในบรรดาบุรษุ ทัง้ หมดทีน่ าง
เคยเห็นมา เขาน่าจะเป็นคนทีอ่ งอาจหล่อเหลาทีส่ ดุ แล้ว
ฝูถงิ ถูกหลัวเสีย่ วอีล้ ากมาท�ำแผลทีร่ า้ นขายยา เนือ่ งจากเข้ากองทัพ
วันนี้ ปากแผลปริอกี แล้ว
ที่จริงเขาไม่ใส่ใจ แต่ทนร�ำคาญความพูดมากของคนสนิทไม่ไหว
ฝ่ายนัน้ หาว่ายารักษาแผลทีเ่ ขาใช้อยูแ่ ต่เดิมไม่ได้ผล แล้วลากเขามาทีน่ ี่
เพือ่ เปลีย่ นยาสูตรใหม่ประทังอาการไปก่อน
หลัวเสี่ยวอี้ยังคงส่งเสียงตะโกนเอะอะเรียกหลงจู๊
ฝูถงิ ยืนยกมือข้างหนึง่ ลูบคอ มืออีกข้างหมายจะหยิบถุงสุรา แต่พอ
ล้วงเข้าไปในอกเสือ้ ก็ชะงัก ก่อนจะดึงกลับออกมามือเปล่า
สุราร้อนแรงช่วยเบีย่ งเบนความสนใจได้กจ็ ริง ทว่าเขาไม่อยากพึง่ วิธนี ี้
จนติด
ยามนี้เองหางตาพลันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างได้ไวๆ แสงกล้า
วาบขึ้นในนัยน์ตาคม ฝูถิงเอามือกุมคอหันขวับไปมอง
ประตูห้องปีกเปิดแง้มอยู่นิดๆ ไม่มีสรรพเสียงใดดังลอดออกมา
ทั้งสิ้น
หลี่ ชี ฉื อ แอบมองแค่ นิ ด เดี ย ว ไม่นึ ก เลยว่ า คนเป็นทหารจะมี
สัญชาตญาณฉับไวถึงเพียงนี้ เกือบถูกเขาจับได้แล้ว
นางยืนขันอยูต่ รงประตู เป็นสามีภรรยากันแท้ๆ แต่กลับท�ำลับๆ ล่อๆ
ราวกับหัวขโมยก็มปิ าน
จังหวะที่หมุนตัว ประตูที่อยู่ข้างหลังพลันถูกเปิดออก หญิงสาว
หันไปมอง เงาร่างสูงตระหง่านเคลือ่ นเข้ามาปกคลุมนางเอาไว้ กดดันให้
นางถอยหนีจนหลังชนผนัง
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ฝูถงิ ชะโงกตัวเหนือร่างแบบบาง สายตาแข็งกร้าวเย็นชาค่อยนุ่มนวล
ขึน้ ขณะดึงมือออกจากด้ามกระบีท่ หี่ อ้ ยอยูต่ รงเอว "เจ้านัน่ เอง"
เขาประหลาดใจเช่นกัน เพราะตอนแรกนึกว่ามีสายลับแฝงตัวเข้ามา
ในเมืองอีกแล้ว
หลี่ชีฉือเหลือบตามองเขาผ่านๆ แล้วขยับตัวทีหนึ่ง ก่อนจะบอก
เสียงแผ่ว "ท่านทับข้าอยู่นะ"
ฝูถิงเพิ่งสังเกตว่าแผ่นหลังนางเบียดชิดผนัง ดวงหน้าสะคราญ
แทบแนบติดอกเขา สีแดงเรือ่ ฉีดซ่านอยูใ่ ต้ผวิ หน้าขาวละเอียด
เครือ่ งแบบทหารตัดเย็บจากผ้าเนือ้ หยาบ เขานึกกังวลขึน้ มาอย่าง
จริงจังว่าหากเสียดสีแก้มเนียนจะท�ำให้ผวิ เนียนถลอกปอกเปิกเอาได้
เขาใช้นวิ้ ถูปาก นึกเยาะตนเองทีร่ ะมัดระวังเกินเหตุ ชายหนุม่ ยืนเต็ม
สองเท้าอย่างมัน่ คงแล้วเอือ้ มมือไปเปิดประตูออกจนสุด ส่งเสียงร้องบอก
ข้างนอกว่า "ไม่มอี ะไร"
เสียงข้างนอกเงียบไปนานแล้ว เพราะหลัวเสี่ยวอี้ได้รับสัญญาณ
จากฝูถงิ จึงระวังตัวเตรียมพร้อม พอเห็นว่าคนทีอ่ ยูใ่ นห้องปีกเป็นใครก็คอ่ ย
เบาใจ "ทีแ่ ท้กพ็ สี่ ะใภ้นเี่ อง"
ฝูถิงนึกถึงรถม้าที่จอดอยู่หน้าร้านตอนเดินเข้ามาแล้วหันไปถาม
"เจ้ามาท�ำอะไรที่นี่"
นับตั้งแต่ที่นางเลือดก�ำเดาไหลคราวก่อน เขาก็ไม่ได้ไปถามไถ่
อีกเลยว่านางเป็นอย่างไรบ้าง เพิ่งจะฉุกคิดตอนนี้เองว่าหรือนางจะยัง
ไม่หาย
ภาพที่หญิงสาวดึงชายแขนเสื้อเขาไว้พลางถามว่าคิดจะแยกบ้าน
กับนางหรือไม่พลันผุดขึ้นมาในมโนนึก หากนางยังไม่ดีขึ้นเพราะเหตุนั้น
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ก็เท่ากับเป็นความผิดของเขาแล้ว
พอคิดมาถึงตรงนีฝ้ ถู งิ ก็ยกมือลูบคออย่างห้ามไม่อยูพ่ ลางนึกบริภาษ
ตนเอง...เป็นบุรษุ เสียเปล่า จะทะเลาะกับสตรีดว้ ยเรือ่ งเงินเล็กๆ น้อยๆ ไป
ด้วยเหตุใด
หลี่ชีฉือเดินออกไปมองหลัวเสี่ยวอี้ตรงประตู
ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจได้ในทันที จึงพูดแทรกขึน้ มาว่า "พีส่ ามถามมาก
ไปแล้ว พีส่ ะใภ้มาทีน่ กี่ ต็ อ้ งมาซือ้ ยาให้ทา่ นน่ะสิ"
ฝูถิงหันไปมองหญิงสาว
นางสบตากับหลัวเสีย่ วอีแ้ วบหนึง่ จากนัน้ ก็เอ่ยขึน้ ว่า "ข้าได้สตู รยา
มาต�ำรับหนึง่ เห็นว่ารักษาบาดแผลได้ชะงัดนัก แต่ไม่รวู้ า่ ท่านจะกล้าใช้
หรือไม่"
หลัวเสีย่ วอีช้ งิ ตอบแทนให้เอง "พีส่ ามน่ะระดับใด แผ่นดินนีไ้ ม่มยี า
ทีเ่ ขาไม่กล้าใช้หรอกขอรับ"
ฝูถงิ ตวัดตามอง วันนีเ้ จ้าบ้านีพ่ ดู มากเป็นพิเศษ ตัวเขาเอง...ไม่ได้
เอ่ยอะไรทัง้ สิน้
ซินลูก่ บั ชิวซวงอุม้ กล่องใบนัน้ เดินตามกันออกมา เห็นท่านผูบ้ ญ
ั ชาการ
ยังนึกว่าอีกฝ่ายมารับผูเ้ ป็นนายตน จึงหันไปมองหน้ากันอย่างแปลกใจ
หลัวเสีย่ วอีไ้ ม่อยากซือ้ ยาใดๆ แล้ว "กลับกันเถิดขอรับ พีส่ ะใภ้ออกมา
อย่างนีค้ งเพลียแล้วกระมัง"
ฝูถงิ เหลือบมองหลีช่ ฉี อื ก่อนจะเบนสายตาไปยังกล่องใบนัน้ แล้ว
เดินออกไปแก้เชือกผูกม้าโดยไม่เอ่ยอะไรแม้แต่คำ� เดียว
หลี่ชีฉือสั่งซินลู่ให้หยิบผ้ายาในกล่องมาชุดหนึ่ง พอหันไปเห็นว่า
หลัวเสี่ยวอี้ยังมองตนเองอยู่ก็พยักหน้าให้ยิ้มๆ ความหมายคือให้เขา

เที ย นหรู อ วี้

วางใจได้
หลั ว เสี่ ย วอี้ ป ระสานมื อ ค� ำ นั บ นางทั น ที "พี่ ส ะใภ้ เ หมื อ นเป็น
พระโพธิสตั ว์มาโปรด หากรักษาพีส่ ามให้หายได้จริง ท่านจะเป็นพีส่ ะใภ้แท้ๆ
ของข้า!"
ประโยคนี้เอ่ยออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริง เพราะพี่สามเป็น
ผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้
หากตะขอเหล็กในตอนนัน้ เกีย่ วกะซวกใบหน้า เขาต้องตายหรือไม่ก็
พิการ ต่อให้มตี ำ� แหน่งเป็นขุนพลก็ยากจะหาสตรีมาแต่งงานด้วย พีส่ าม
ท�ำให้เขารอดมาได้ เขายังรูส้ กึ ผิดไม่หายมาจนบัดนี้
วันนัน้ ทีพ่ สี่ ะใภ้เซีย่ นจูบ่ อกว่าจะรักษาพีส่ ามให้หาย เขาจึงมองเป็น
บุญคุณอันยิง่ ใหญ่
หลี่ ชี ฉื อ เดิ น ออกไปขึ้ น รถม้ า พอทรุ ด ตั ว ลงนั่ ง เรี ย บร้ อ ยก็ เ ลิ ก
ม่านหน้าต่างมองออกไปข้างนอก
ฝูถงิ ชักม้าไปสัง่ องครักษ์สว่ นตัวให้แยกย้าย จากนัน้ ก็กระตุกบังเหียน
ขีย่ อ้ นมาทางรถม้า แล้วหยุดลงตรงหน้าต่างรถ
ท�ำเช่นนี้คือรอให้นางกลับไปก่อนนั่นเอง
หลี่ชีฉือชิงเอ่ย "ขึ้นมาใส่ยาก่อนแล้วค่อยเข้ากองทัพเถิด"
ฝูถงิ มองหลัวเสีย่ วอีท้ รี่ ออยูอ่ กี ทาง เขาไม่มอี ะไรต้องพูดมาก ก็แค่
ใส่ยา ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงทีใ่ ด อย่างไรเสียก็คงไม่ถงึ ขัน้ ลองยาผิดขนาน
จนมีอนั เป็นไปหรอกกระมัง
ฝูถิงตวัดตัวลงจากหลังม้า ดึงชายเสื้อคลุมมาเหน็บเอวไว้ แล้ว
ก้าวขึ้นรถม้าไปนั่งลงตรงหน้านาง
หลีช่ ฉี อื ยืน่ มือออกจากแขนเสือ้ กลางฝ่ามือคือยาขีผ้ งึ้ อ่อนนุม่ ทีเ่ พิง่
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ปรุงเสร็จใหม่ๆ ป้ายอยูบ่ นผ้าสีขาวหลายชัน้
รูปร่างทีส่ งู ใหญ่กว่ามากนักของเขาท�ำให้นางปิดผ้ายาได้สะดวกขึน้
นางโน้มตัวเข้าไปใกล้ เห็นใต้สนั กรามคมไม่มแี ม้แต่แผ่นหนังทีใ่ ส่ยา
ปิดไว้ก่อนหน้าก็นึกติงอยู่ในใจว่าช่างไม่ห่วงชีวิตเอาเสียเลย มิน่าเล่า
ถึงได้ถกู หลัวเสีย่ วอีล้ ากมาร้านยา
ส่วนรอยแผลนัน้ นางไม่กล้ามองมากนัก ได้แต่กม้ หน้าก้มตาดึงผ้ายา
ให้เรียบตึงเสมอกัน
พอจะเอาผ้าปิดล�ำคอแกร่ง มืออีกข้างก็พลันเอือ้ มออกไปจับมือทีเ่ ขา
วางบนหัวเข่าเอาไว้
ฝูถงิ เหลือบตามองหญิงสาวเมือ่ สัมผัสได้ถงึ ความนุม่ เนียนบนหลังมือ
ตนเอง พร้อมกับทีล่ ำ� คอเจ็บระบม
หลี่ชีฉือปิดผ้ายาลงไปแล้ว
ยาขนานนี้ท�ำให้เจ็บปวดเหมือนถูกเจาะกระดูก
มือขาวที่วางทาบหลังมือเขาไว้ถูกดึงกลับไป
ฝูถงิ ขมวดคิว้ มองหญิงสาวตรงหน้า มวยผมด�ำขลับทีเ่ ป็นเกลียวขด
ซ้อนกันบดบังดวงหน้างามไว้ เห็นแต่เพียงปลายคางเรียวเล็ก ทว่านาง
เอาแต่จอ้ งผ้ายาบนคอ ไม่ยอมมองหน้าเขา
เขาข่มความเจ็ บ ปวด คิ ด ในใจว่ า ที่ แ ท้ เ มื่ อ ครู ่ ก็ แ ค่ เ บี่ ย งเบน
ความสนใจข้าเท่านั้นกระมัง
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