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แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



นกัอ่านสายเปย์ทัง้หลายขอเชญิทางนีค่้ะ เราก�าลังจะพาทกุท่านไป

พบกับนางเอกสายเปย์อันดับหน่ึงในใต้หล้าจากเร่ือง 'แม่ทัพใหญ่ผู้นี ้

คอืสามข้ีา' นิยายมากกว่ารกัเรือ่งใหม่ 3 เล่มจบทีเ่นือ้หาแสนสนุก เข้มข้น 

และมคีวามน่าสนใจบางอย่างทีห่าไม่ได้ในเรือ่งอืน่ๆ ค่ะ

โดยเรือ่งนีบ้อกเล่าถึง 'หลีช่ฉีอื' ผูเ้ป็นถึงผูป้กครองต�าหนกักวงอ๋อง 

ทีต้่องพาซือ่จือ่น้อยเดินทางขึน้เหนอืไปหาผูเ้ป็นสาม ี เพ่ือให้อ�านาจท่ีอีกฝ่าย 

มอียู่คุม้ครองตนเองและหลานชายให้ปลอดภยัจากทกุสิง่ ซึง่นางก็ตดัสนิใจ 

ไม่ผดิจรงิๆ ค่ะ เพราะฝถิูง สามแีต่ในนามของนางผู้นีเ้ก่งกาจสามารถย่ิง  

ศึกใดมารุกรานมิเคยหวาดหว่ัน ขจัดภัยพาลให้ผองชนได้เสมอมา ทว่า 

จุดอ่อนของเขาคือเงินขาดมือ ด้วยเอาเงินส่วนตัวไปสนับสนุนการศึก 

และดูแลประชาชนจนแทบหมด ซึ่งนี่ก็เข้าทางสายเปย์อย่างหลี่ชีฉือ 

ทีล่อบท�าการค้าอย่างลบัๆ จนมเีงินเยอะ แต่ไม่รูจ้ะใช้อะไรพอดเีลยค่ะ

หลีช่ฉีอืทุ่มท้ังเงิน ท้ังสตปัิญญา ช่วยเหลือเขาท้ังในทีล่บัและในท่ีแจ้ง 

เพ่ือให้ราษฎรทางเหนือมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น แต่ส่ิงที่นางอยากได้ 

มากทีส่ดุไม่ใช่เพียงแค่น้ัน ทว่าคอื 'ความรกั' จากสาม ีนางต้องการให้เขา 

รกันางเพ่ือเป็นหลกัประกันให้นางและหลานชาย แต่แม่ทพัใหญ่ผูน้ี้ก็ใจแขง็ 

นัก ร่างบางอ่อนช้อยนุ่มละมุนดุจก่ิงหลิวเพียงน้ียังมิชายตามองอีกหรือ  

ไม่ได้การล่ะ นางจะต้องท�าอะไรสักหลายๆ อย่างเพ่ือเอาใจเขา... ทว่า 

จะมอีะไรบ้างน้ันพลกิกระดาษหน้าต่อไป ก้าวเข้าสู่แดนเหนอืทีห่นาวเหน็บไป

พร้อมกันเลยค่า

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ฝูถิงจ้องตานาง

"ท่านยังดไูม่ออกอกีหรอื" เสียงนุ่มพลนัแผ่วลง นางหลบุตาต�า่ ยกมอื 

ข้างหน่ึงข้ึนวางทาบเข็มขัดชายหนุ่ม ปลายน้ิวเก่ียวหัวเขม็ขัดเขาดงึเข้าหาตวั

เบาๆ เนตรงามช้อนมอง สะท้อนแสงตะเกียงในห้องเป็นประกายวาววาม 

ถ้อยค�าท่ีเอ่ยเอ้ือนหลังจากนั้นแผ่วหวิวจนมีเพียงเขาคนเดียวท่ีได้ยิน  

"ข้ายังอยากเอาใจท่านด้วย"

ช่วยรักษาแผล มาเปลี่ยนผ้ายาให้ทุกวัน

ท�ากระทั่งงานเล็กน้อยอย่างเปลี่ยนอานม้า

ทุ่มเงินก้อนโตให้ท่าน

ข้าคิดจะท�าอะไร ท่านยังดูไม่ออกอีกหรือ

ข้าก็แค่อยากเอาใจท่านเท่านั้น

หรือจะบอกว่า...อยากให้ท่านชอบก็ได้



 หลี่ชีฉือ ชงิหลวิเซีย่นจู่ น้องสาวของกวงอ๋อง อ�าเภอชงิหลวิ 

  เป็นเขตปกครองของนาง รปูร่างอ่อนช้อยนุ่มละมนุ 

  ดุจกิง่หลวิ ทว่าจติใจเข้มแข็งเด็ดเดีย่วมาก

 หลี่เยี่ยน กวงอ๋องซือ่จือ่ ก�าพร้าบดิามารดาต้ังแต่อายุยงัน้อย  

  ต้องอาศัยผู ้เป็นอาเลี้ยงดูมาอย่างเดียวดาย  

  รู้ธรรมเนียมมารยาทดีเย่ียม มุ่งม่ันต้ังใจเรียนรู ้

  ศาสตร์ต่างๆ เกินอายุ

 หลัวเสี่ยวอี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทของฝูถิง ท้ังยังเป็น 

  น้องชายร่วมสาบานของฝูถิงอีกด้วย ปากไว 

  แต่จิตใจดี

 ฝูถิง คู่สมรสพระราชทานของชงิหลวิเซีย่นจู ่หรอืก็คอื 

  สามีของหลี่ชีฉือนั่นเอง ฝีมือการรบเก่งกาจ  

  ดแูลจดัการงานบ้านเมอืงอย่างสดุความสามารถ  

  ไม่หว่ันเกรงศัตรแูคว้นใด

 ตู้ซินหนู ฝีมอืการเล่นพิณคงโหวเลิศล�า้ กริยิาเคารพนบนอบ 

  ผูอ้ืน่ ความคิดฉลาดเฉลยีวทนัคน





7เทียนหรูอวี้

การเดินทางไกลฝ่าความทุรกันดารในฤดูหนาวช่างทารุณเสียจริง

หลี่ชีฉือน่ังอยู่ในรถม้า กระถางไฟที่วางใกล้เท้ายังแดงฉ่า ทว่า 

สมัผสัไอร้อนไม่ได้แม้แต่นดิเดยีว แม้จะปิดม่านหน้าต่างไว้อย่างแน่นหนา  

ทว่าลมหนาวก็ยังเลด็ลอดเข้ามาได้อยู่ดี

มอืทัง้คูข่องนางจบักันไว้ใต้แขนเสือ้ ถูไปถูมาจนเริม่อุน่ขึน้บ้างถึงค่อย

ยอมย่ืนสองน้ิวออกมาเพ่ือแหวกม่านหน้าต่างมองไปข้างนอก

หมิะท่ีตกหนกัต้ังแต่เมือ่วานเพ่ิงหยุดลงหมาดๆ ยังจบัตัวไม่ละลาย 

มองไปทางใดก็เห็นเป็นสขีาวพิสทุธ์ิพร่างพราย

ต้นไม้แห้งโกร๋นตรงรมิทางย่ืนก่ิงก้านสดี�ามใีบไม้แห้งตดิหร็อมแหร็ม

ออกมา ปยุหิมะขาวเกาะเป็นเส้นคดเค้ียวอยู่ตามก่ิง โยกไหวตามแรงลมทีไร 

ก็ปลดิปลวิไปทีละนิด

ทีแ่ห่งน้ีคอือาณาเขตแดนเหนอื แตกต่างจากทุกท่ีทีน่างเคยเย่ียมเยือน

1
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โดยสิน้เชงิ เท่าท่ีจ�าได้ นางยังไม่เคยเห็นหิมะหนาถึงเพียงนีม้าก่อน

ม้าเทียมรถล้วนเป็นอาชาสูงใหญ่ก�าย�าท่ีน�าเข้าจากซีอว้ี* กระนั้น 

ทุกจงัหวะย่างย�า่เท้าของพวกมนัยังจมลงไปในหิมะถึงครึง่แข้ง การลากรถ 

เป็นไปอย่างยากล�าบากย่ิง

ม่านประตหูนาหนกัพลันกระเพื่อมไหว จากนัน้เสียงใครผู้หนึง่ก็ดงั 

เข้ามาข้างใน

ซินลู่ สาวใช้ท่ีเมื่อครู่ลงไปดูทางนั่นเอง ฝ่ายนั้นกระซิบถามเบาๆ  

อยูห่น้ารถ "นายหญิงงีบต่ืนแล้วหรอืยังเจ้าคะ"

หลี่ชีฉือมองออกไปข้างนอก "ข้าไม่ได้หลับ มีอะไรก็ว่ามา"

"ซื่อจ่ือ** เจ้าค่ะ..." สาวใช้เว้นช่วงเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อ "ซื่อจื่อ 

ฝากให้บ่าวมาเรียนนานแล้วว่าอยากนั่งรถม้าคันเดียวกับนายหญิง"

หลี่ชีฉือหันไปมองรถม้าคันท่ีตามหลังมาติดๆ ก่อนจะลดม่านลง  

ไม่เอ่ยเอื้อนค�าใด

ผูท่ี้น่ังอยู่ในรถม้าคันหลงัคอืหลานชายของนาง กวงอ๋องซือ่จือ่ หลีเ่ย่ียน

ซินลู่ที่อยู่ข้างนอกเงี่ยหูรอพักใหญ่ก็ยังไม่ได้รับค�าตอบ

สาวใช้คนสนิทเช่นนางรูต้ืน้ลกึหนาบางด ีซือ่จือ่ก�าพร้าบดิามารดา

ตัง้แต่อายุน้อยๆ ต้องอาศัยผูเ้ป็นนายของนางเลีย้งดมูาอย่างเดยีวดาย

นายหญิงทะนถุนอมและให้ความส�าคัญกับซือ่จือ่มาโดยตลอด แต่

ระหว่างรอนแรมเดินทางไกลครานี้กลับปล่อยเด็กชายไว้ในรถม้าอีกคัน  

เชือ่ว่าต้องเป็นเพราะเหตุทีเ่พ่ิงเกิดขึน้ช่วงก่อนหน้า

ไม่นานมาน้ีซือ่จือ่ได้แผลกลบัมาจากส�านกัศึกษา ท�าเอาทัง้ต�าหนกั

* ซีอว้ี (แดนตะวันตก) คือดินแดนทางตะวันตกของด่านอว้ีเหมินและด่านหยางกวนในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน  

ปัจจุบันคือบริเวณเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางใต้ของเทือกเขาเทียนซาน (เทียนซานหนานลู่)  

เรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกของที่ราบสูงปามีร์ รวมถึงแถบเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก และอินเดีย

** ซื่อจื่อ เป็นค�าเรียกทายาทผู้ที่จะสืบทอดชั้นยศ ปกติคือบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
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แตกตืน่กันยกใหญ่ เหน็ว่าไปมเีรือ่งวิวาทกับผูอ่ื้น

ต่อมาอยู่ๆ นายหญิงก็ออกค�าสั่งให้ย้ายนิวาสสถานแบบปุบปับ 

เตรียมตัวอย่างรวบรัด จัดขบวนเดินทางเรียบง่ายดั้นด้นสู่แดนเหนือ 

อันเว้ิงว้างแห่งนี้ ไม่รู้ว่าตั้งใจจะเลียนแบบมารดาเมิ่งจื่อที่ย้ายบ้านถึง 

สามครัง้* หรอืไม่

ซินลู่ก�าลังคิดมาถึงตรงน้ีก็ได้ยินเสียงหล่ีชีฉือดังออกมาจากในรถ 

อกีครัง้ "ร่างกายเขายังมแีผลไม่ใช่หรอื ให้เขาอยู่น่ิงๆ ดีกว่า อย่าล�าบากเลย"

เป็นอันว่าไม่อนุญาต

ซนิลูถ่อนหายใจรบัค�าว่า 'เจ้าค่ะ' พลางครุน่คิดว่าอกีเดีย๋วจะให้ค�าตอบ

ซือ่จือ่อย่างไรด ีตลอดทางท่ีผ่านมาเดก็ผู้น้ันรบเร้านางไม่รูก่ี้ครัง้ นางเพ่ิงจะ 

สบโอกาสเอ่ยขอให้เมือ่ครูน้ี่เอง แต่แล้วก็ไม่ส�าเร็จ

ผ่านไปครู่หนึ่ง ผู้เป็นนายก็ถามขึ้นว่า "อีกไกลเท่าไร"

สาวใช้เอ่ยตอบ "ไม่ถึงสิบลี้** เจ้าค่ะ" จากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีก

บทสนทนาเงียบหาย เหลือเพียงเสียงล้อรถบดลึกลงไปในพื้นหิมะ

ดังแซ่กๆ

หลี่ชีฉือนั่งส�ารวมตัวตรง อันที่จริงหัวใจนางก็พะวงห่วงหลานชาย

เช่นกัน

เด็กที่แสนน่าสงสารผู้น้ันเป็นทายาทเพียงหนึ่งเดียวของกวงอ๋อง  

พี่ชายนาง

แรกสดุชายากวงอ๋องเสยีชวิีตตอนคลอดเขา ต้องจากโลกนีไ้ปทัง้ที่ 

ยังไม่ทนัได้เห็นหน้าเลอืดในอก

* มารดาของเมิ่งจื่อ (เม่งจื๊อ) ย้ายบ้านถึงสามครั้ง เพ่ือเสาะแสวงหาสถานท่ีอันมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 

ในการสั่งสอนกล่อมเกลาบุตรชาย ในที่สุดเมิ่งจื่อก็กลายเป็นปราชญ์คนส�าคัญของส�านักข่งจื่อ (ขงจื๊อ)

** ลี้ (หลี่) หน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร



10 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 1

พ่ีชายนางพรวดพราดเข้ามาในห้อง อุม้ลกูน้อยคกุเข่าร�า่ไห้ต่อหน้า

ศพชายา ลัน่สตัย์สาบานว่าจะฟูมฟักเลีย้งดเูลอืดเน้ือเชือ้ไขของเขาและนาง 

เป็นอย่างดี

แม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายปี พี่ชายก็ไม่เคยแต่งงานครั้งที่สอง

จวบจนปีกลาย สองพ่อลูกไปเซ่นไหว้และท�าความสะอาดสุสาน 

ชายากวงอ๋อง ขากลับเจอน�้าป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่างฉับพลัน  

ผูต้ดิตามในขบวนไม่รอดชวิีตแม้แต่ผูเ้ดียว

พ่ีชายนางใช้ร่างปกป้องบุตรชายไว้อย่างแน่นหนา อีกฝ่ายจึง

ปลอดภยัดทีกุประการ ส่วนตนเองนัน้กว่าจะช่วยออกมาได้กอ็ยู่ในสภาพ

หมดสติ เปียกปอนด้วยดินโคลนทั้งเนื้อทั้งตัว เมื่อกลับมาถึงต�าหนัก 

ก็ไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้อีกเลย

หลังบุพการีตายจาก หลี่ชีฉือเติบโตมาได้ด้วยการดูแลของพ่ีชาย 

ผู้ซึง่ทัง้รกัทัง้ตามใจและให้อสิระนางเสมอมา แม้นางจะออกไปตะลอนๆ  

อยู่ข้างนอกตลอดเวลา เขาก็ไม่เคยยุ่มย่ามก้าวก่ายว่าไปท�าอะไรทีใ่ดบ้าง

ไม่คดิเลยจรงิๆ ว่าระหว่างทีน่างจากบ้านจากเรือนไปครานัน้ พ่ีชาย

จะประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ เมื่อนางรีบรุดกลับเรือนมา เสาหลักของ 

ต�าหนักกวงอ๋องก็ได้ล้มลง เกียรติยศความย่ิงใหญ่ท่ีเคยมส้ิีนสญู

อาการของเขาเกินเยียวยา ได้แต่ต้องรอวันตายเท่านั้น

ในวาระสุดท้ายของชีวิต พ่ีชายยังมีห่วงอยู่แค่เพียงสองเรื่องคือ... 

บตุรชายกับน้องสาวท่ียังไม่ได้ออกเรอืน

วันนัน้เขาบอกกับนางอย่างเคร่งขรมึจรงิจงัว่าได้ส่งหนงัสอืไปเร่งรดั

คนของจวนเหอลั่วโหว* แล้ว

* โหว เป็นหนึ่งในบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน
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หลีช่ฉีอืหมัน้หมายกับซือ่จือ่ของจวนเหอลัว่โหวแห่งลัว่หยางมานาน

หลายปี บุพการีนางเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่

นางเคยฟังมาว่ามีอยู่ครั้งหน่ึงเหอลั่วโหวมาเย่ียมเยือนที่ต�าหนัก  

เห็นนางเข้าก็ตกตะลึงในความงดงามของรูปโฉม ถึงกับเอ่ยปากขอนาง 

ให้บตุรชายตนเองตรงนัน้เลย

แน่นอนว่าน่ันเป็นค�ากล่าวของทางเหอล่ัวโหว ส่วนหลีช่ฉีอืจ�าอะไรไม่ได้

เพราะยังเลก็นัก นางเองก็ไม่รูเ้ช่นกันว่าเหตใุดอกีฝ่ายถึงชมตนเสยีเลศิลอย

ต�าหนักกวงอ๋องส่งหนังสือไปนานแล้ว ทางจวนเหอล่ัวโหวก็ยัง 

ไม่มาเจรจาเรื่องแต่งงานเสียที

รออยู่สามเดือน ในท่ีสุดก็มีคนมาเข้าพบ ทว่าจุดประสงค์คือ 

ขอถอนหมั้น

เหน็ว่าเหอลัว่โหวซือ่จือ่ผูน้ั้นไปผกูสมคัรรกัใคร่กับผูอ้ืน่ คนเป็นบดิา

เองก็จนปัญญา

คนจากจวนโหวพร�า่ขอขมาไม่รูก่ี้ครัง้ ซ�า้ยังน�าของท�าขวัญมาชดเชยให้

มากมาย กระน้ันพ่ีชายนางก็ยังโมโหจนกระอักเลอืด

เขาถึงกับฝืนสังขารลงจากเตยีงโดยไม่สนใจเสยีงทดัทานของคนรอบตัว 

เขยีนฎกีาน�าขึน้ทลูถวายฮ่องเต้ขอพระราชทานสมรสแก่น้องสาวมาลบล้าง

ความอปัยศคราน้ี

ฮ่องเต้คงจะเมตตา จึงก�าหนดคู่สมรสให้อย่างรวดเร็ว คนผู้น้ันคือ 

ผู้บัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดร ฝูถิง

กองบัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดรมีทหารกล้าอยู่ใต้อาณัติ ทว่า 

ฝถิูงผูนี้ถื้อก�าเนดิจากสามญัชนต�า่ต้อย มองกนัทีช่าตติระกูล ไม่ว่าอย่างไร 

ก็ไม่คูค่วรกับหลีช่ฉีอืผูม้สีายเลอืดราชวงศ์อยู่ในตวั
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เมือ่ได้รูข่้าวน้ี นางก็ตระหนกัแจ้งว่าตนไม่ได้รบัพระเมตตาจากฮ่องเต้

เท่าใดหรอก แต่กลายเป็นเครือ่งมอืท่ีโอรสสวรรค์ใช้ผกูสมัพันธ์กับขนุศกึ 

ฝ่ายเหนือต่างหาก

แต่ในเมื่อมีราชโองการลงมาแล้วก็จ�าต้องท�าตาม

บางทีก็คงมข้ีอดอียู่บ้าง อย่างน้อยๆ ผูบ้ญัชาการผูน้ั้นก็ไม่เคยสอดมอื 

เข้ามายุ่มย่ามเรือ่งงานสมรส อ้างว่าการศกึรดัตวัและไม่สนัทดั 'ธรรมเนียม

ราชวงศ์' จงึยกทกุอย่างให้เป็นธุระของต�าหนักกวงอ๋องท้ังหมด

เพราะเหตนุีง้านววิาห์จงึจดัขึน้ทีเ่มอืงกวงโจว ฤกษ์ยามก็เลอืกเอาช่วงที่

กวงอ๋องอาการกระเตือ้งขึน้ พ่ีชายจะได้เบาใจทีไ่ด้เห็นน้องสาวออกเรอืนไป 

กับตา

น่าเสยีดายท่ีงานมงคลกลับไม่น�าความแช่มชืน่มาให้ เพราะกวงอ๋อง

อาการทรดุหนกัในคนืวิวาห์นัน่เอง ท่ีสหีน้าดดูข้ึีนเป็นเพียงพลงัเฮอืกสดุท้าย

ก่อนลาลบัเท่านัน้

หลีช่ฉีอืว่ิงหน้าเรดิออกจากโถงพิธีมาท่ีห้อง พ่ีชายนอนหงายอยู่บนเตียง

ด้วยใบหน้าซดีขาวราวกับกระดาษ

'ชฉีอื...' เขาควานจบัมอืนางเอาไว้ 'ไม่รู้ว่าพ่ีจดัการเช่นนี.้..จะกลายเป็น

ท�าร้ายเจ้าแทนหรอืไม่...'

กวงอ๋องผูห้นุม่แน่นไม่เคยยอมก้มหัวให้โชคชะตามาก่อน ทว่าเวลานี้

กลบัดูร่วงโรยอย่างน่าใจหาย

'จะเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้าคะ ข้าพอใจการเลอืกคูค่รองนีม้าก' นาง

ประคองมอืเย็นเฉยีบของเขาไว้ ค่อยๆ ถมูอบไออุน่ให้อย่างระมดัระวงั

'ต่อไปต�าหนักกวงอ๋อง...ต้องพึ่งเจ้าแล้วนะ'

'ข้าทราบเจ้าค่ะ พี่ใหญ่ ข้าทราบ'
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'อาเยี่ยน...' เขาพูดได้เพียงเท่านั้นก็หมดลม

ใกล้ยามจือ่* ในคืนนัน้ ข้ารบัใช้มารายงานว่าท่านผูบ้ญัชาการได้รับ

ข่าวทางการทหาร จึงออกเดินทางกลับแดนเหนือไปแล้วโดยไม่รอให้ถึง 

วันพรุง่

ครั้นพอฟ้าสาง หลี่ชีฉือก็เปลี่ยนชุดเจ้าสาวมาสวมชุดไว้ทุกข์ เริ่ม

ปกครองต�าหนักกวงอ๋องทั้งต�าหนักมานับแต่นั้น

เสยีงโครมดงัสน่ันหว่ันไหวขึน้ปบุปับ ดงึสตหิญิงสาวให้หลดุออกจาก

ภวงัค์ความหลงั

"ซื่อจื่อ!" ซินลู่หวีดร้องอยู่ข้างนอก

ม้าร้องฮี้ คละเคล้าด้วยเสียงเอะอะมะเทิ่งของคนจ�านวนมาก

หลี่ชีฉือใช้มือแหวกม่านและชะโงกตัวออกไป

สารถีกับซินลู่วิ่งโร่ไปหารถม้าคันข้างหลังแล้ว

รอยเท้าย�า่พ้ืนหิมะสะเปะสะปะสับสนไปเป็นทาง รถเทยีมม้าสองตัว

จอดเอยีงกระเท่เร่อยู่ตรงน้ัน อาชาท้ังคู่ใช้เท้าตะกุยหิมะอย่างกระสบักระส่าย 

ล�าต้นไม้ขนาดใหญ่หนาร่วงลงมาทับหลงัคารถ

เหตุเกิดมาจากต้นไม้ใหญ่ข้างทางหักโค่น ล้มเอนลงมาทับรถเข้า 

พอดบิพอดี

ประทุนรถท่ีท�าจากไม้แตกหักไปเกือบครึ่งจากแรงกระแทก  

หวังหมัวมัว** แม่นมของซื่อจื่อท่ีน่ังข้างประตูรถในตอนแรกกระเด็นไป 

อีกทาง นางยกมอืข้างหน่ึงกุมหัว มอือกีข้างตบอกตนเองอย่างขวัญหนีดฝ่ีอ  

* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.

** หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียก 

หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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ปากก็ร้องลัน่ว่า 'สวรรค์ช่วยด้วย'

กวงอ๋องซื่อจื่อยังอยู่ในรถม้า

ระหว่างที่ใครต่อใครรีบรุดเข้าไปช่วยมือไม้เป็นระวิง หลี่ชีฉือ 

กลับตะลึงงันอยู่กับที่

ดวงหน้าใกล้สิ้นลมของพ่ีชายคืนน้ันผุดขึ้นในมโนนึก จนกระทั่ง 

วาระสดุท้ายก็ร�าพึงอย่างยังไม่หมดห่วง 'อาเย่ียน...'

นางจับมือเขาไว้แน่นพลางตอบไปว่า 'ข้าจะดูแลเขาเป็นอย่างดี 

รับรองว่าจะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีแน่นอน'

ต่อเมื่อได้ยินค�ามั่นสัญญา ดวงตาของพี่ชายถึงค่อยปิดลง

ทว่าตอนนีน้างกลบัปล่อยให้หลานคนเดยีวเป็นอนัตรายต่อหน้าต่อตา

ตนเอง

หญิงสาวเอามือรั้งชายกระโปรงเตรียมก้าวเท้าลงจากรถม้า ทว่า

เหลอืบไปเหน็ร่างของใครผูห้น่ึงมดุออกมาจากประทุนรถคันข้างหลงัเสยีก่อน

หวังหมัวมัวรีบถลาเข้าไปหาทันที "ซื่อจื่อ! บ่าวตกใจแทบตาย"

หลี่เย่ียนเอามือป้องจมูกไอสองที แล้วปัดเศษหิมะออกจากเสื้อ 

ปลอบโยนแม่นมสองสามค�าก่อนจะหันมาหาหลี่ชีฉือพร้อมร้องบอก  

"ท่านอาหญิงไม่ต้องเป็นห่วง หลานไม่เป็นไรขอรับ"

ปลายเท้าที่ก�าลังจะก้าวลงจากรถม้าหยุดชะงัก เมื่อได้เพ่งมอง 

หลานชายโดยละเอยีด หัวใจท่ีเตม็ไปด้วยความกังวลของนางก็ค่อยสงบลง 

นางปล่อยมอืจากชายกระโปรงแล้วกลบัเข้าไปในรถช้าๆ

เพ่ิงน่ังลงไม่ทันไรก็มคีนตามเข้ามา จะเป็นใครได้หากไม่ใช่หลีเ่ย่ียน

เดก็ชายเกล้าผมมวยครอบเก้ียวทองแล้วทัง้ทียั่งอยู่ในวัยเยาว์ เขา 

ท�าคอหดเข้าไปในเสื้อคลุมตัวใหญ่เน้ือหนาที่สวมอยู ่ ปลายจมูกแดงก�่า  
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ตรงมมุหน้าผากเป็นรอยแผลตกสะเก็ด เขาเข้ามานัง่ข้างๆ มองนางพลาง 

ถูมอืเข้าหากัน "ท่านอาหญิง..."

หลี่ชีฉือหลุบตานวดปลายน้ิวมือเบาๆ อาการต่ืนตระหนกถึงค่อย

คลายลงบ้าง เมือ่ครูน่างขยุ้มชายกระโปรงแน่นเกินไป

เนตรงามทอดมองกระถางไฟ สกัพัก...ก็เหลอืบมาหารองเท้าหุ้มแข้ง 

บนุวมข้างในทีห่ลานชายสวมอยู่ รองเท้าคูน่ีน้างซือ้กลบัมาฝากเขาระหว่าง 

ออกจากต�าหนกัไปเดินทางอยู่ข้างนอก

หลี่เยี่ยนเอ่ยถาม "ท่านอาหญิงหนาวหรือไม่"

จากนั้นเขาก็พูดต่อว่า "ข้าหนาวเหลือเกินขอรับ"

หลี่ชีฉือไม่ตอบค�า แต่ใช้เท้าเลื่อนกระถางไฟไปทางเขาอีกนิด

เดก็ชายเห็นดังนัน้ก็รูว่้าอกีฝ่ายสงสารตนเอง จึงรีบฉวยโอกาสท�าตวั

เป็นเดก็ดทีนัที "ท่านอาหญิง หลานผดิเองขอรบั วันนัน้ไม่น่าก่อเหตวิุวาท 

กับคนอืน่ในส�านักศึกษาเลย ท่านอย่าเมนิหลานเลยนะขอรับ"

หลี่ชีฉือเอนหลังกึ่งนั่งกึ่งนอน "แบบนั้นเรียกว่าก่อเหตุได้อย่างไร"

"หลานได้แผลกลับมาก็ถือว่าเป็นเหตุใหญ่แล้ว" หลี่เย่ียนตอบ 

อย่างส�านึกผิด

"เจ้าเป็นฝ่ายถูกต่อยแท้ๆ จะนับว่าเจ้าก่อเหตไุด้หรอื" หลีช่ฉีอืรกัษา

หน้าหลานชายด้วยการแจกแจงข้อเทจ็จรงิเบาๆ เพราะเกรงบ่าวไพร่จะได้ยิน 

"ส�านักศึกษาในจวนผู้ว่าการเมืองกวงโจวที่เจ้าไปเรียนมีสหายร่วมส�านัก 

ทั้งสิ้นเจ็ดคน ในจ�านวนนี้มีอยู่สี่คนที่รุมรังแกเจ้าโดยมียงอ๋องซื่อจื่อเป็น

หวัโจก เจ้าไม่เคยปรปิากอทุธรณ์ น่ากลวัว่าครานีห้ากไม่เพราะคนพวกนัน้

ลงไม้ลงมอืจนเจ้าได้แผล เจ้าก็คงจะปิดบงัต่อไป"

หลี่เยี่ยนก้มหน้านิ่งเงียบ
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คนเหล่านัน้มกับรภิาษเขาลบัหลงัว่าเป็นดาวหายนะ* ท�ามารดาตาย 

ต่อมายังเป็นเหตใุห้บดิาจากไป เป็นดาวหายนะแต่เกิดขนานแท้ พอเขา 

ข่มใจอดทนยอมลงให้ ฝ่ายตรงข้ามก็ย่ิงได้ใจใหญ่ จากทีแ่ต่ก่อนยังท�าแอบๆ 

กลายเป็นกล้ารงัแกเขาซึง่หน้า

หลงัเลกิเรยีนวันนัน้อกีฝ่ายขวางทางเขาไว้แล้วพูดจาเสยีดสจีนสดุท้าย

พาดพิงไปถึงอาหญิง

หาว่าถึงอย่างไรท่านอาหญิงก็เป็นเซี่ยนจู่** ท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

อย่างเป็นทางการ แต่กลับไร้ชายใดแลเหลียว ต้องให้ฮ่องเต้ออกหน้า 

จนต้องลดตัวแต่งไปกับแม่ทัพที่มีศักดิ์ต�่ากว่า นั่นเป็นเพราะดาวหายนะ

อย่างเขาน�าโชคร้ายมาให้เช่นกัน

พอเขาถลงึตาใส่คนพวกน้ันไปทีหน่ึงอย่างเหลืออด ก็ถกูผลกัจนเซล้ม 

ไปชนมมุโต๊ะจนหน้าผากแตก ตอนลกุขึน้มาเขายังหมายจะเอาคนืบ้าง แต่

สดุท้ายก็ย้ังใจเอาไว้ได้

เสียดายก็แต่รอยแผลอยู่ในท่ีเตะตาจนไม่อาจปกปิด พอกลับถึง

ต�าหนักจงึถูกเหน็เข้าจนได้

อันท่ีจริงตอนต้นไม้หักโค่นลงมาทับรถม้าเมื่อครู่ เขาคิดด้วยซ�้าว่า 

สิง่ท่ีคนเหล่าน้ันเย้ยหยันอาจเป็นจรงิ เขาคงเป็นดาวหายนะดงัค�าบรภิาษ 

เป็นตวัต้นเหตแุห่งโชคร้ายทัง้หมดท้ังปวง

ทว่าก็ได้แต่คิดเท่านัน้ หากท่านอาหญิงทราบว่าเขามคีวามคิดหดหู่

มดืมนเช่นนี ้เป็นได้ถูกเอด็เอาแน่

เดก็ชายงึมง�าในคอโดยไม่เงยหน้า "ช่างเถิดขอรับท่านอาหญิง ไม่ใช่

* ดาวหายนะ เป็นความเชื่อว่าคนที่เก่ียวข้องกับดาวหายนะไม่เพียงตัวเองท่ีโชคร้าย ยังท�าให้คนรอบข้าง 

พลอยโชคร้ายไปด้วย

** เซี่ยนจู่ เป็นบรรดาศักดิ์เชื้อพระวงศ์หญิงในยุคโบราณ ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งนี้บิดาจะต้องเป็นอ๋อง
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เรือ่งใหญ่อะไรอยู่แล้ว หลานเองก็ปลอดภัยดี"

"เจ้านี่ช่างยอมคนเสียจริง" หลี่ชีฉือกล่าว

"หลานทราบขอรบั" หล่ีเย่ียนก้มหน้าต�า่กว่าเดมิ "เวลาน้ีท่านพ่อไม่อยู่

แล้ว พวกเราไม่ย่ิงใหญ่เหมอืนแต่ก่อน หลานจะต้องไม่ท�าให้ท่านอาหญิง

เดอืดร้อน"

หญิงสาวอดไม่ได้ท่ีจะมองเขาน่ิงงัน เพ่ิงจะอายุแค่สบิเอด็ขวบเท่าน้ัน  

แต่ถูกพี่ชายนางอบรมสั่งสอนเสียจนเป็นผู้ใหญ่เกินตัว บุคลิกไม่มีความ 

เป็นเดก็แม้แต่นิดเดียว เพราะอย่างนีเ้ลยย่ิงท�าให้นางปวดใจ

ยงอ๋องมีสายเลือดใกล้ชิดกับฮ่องเต้องค์ปัจจุบันมากกว่า ขนาด 

บุตรชายมาอาศัยร�า่เรยีนวิชาในถ่ินพวกนางแท้ๆ ยังกล้าวางก้ามข่มเขือ่ง

อย่างไม่เกรงกลวั

บตุรยงอ๋องยงัพอว่า เพราะเป็นทายาทเชือ้พระวงศ์ แต่พวกลกูสมนุน่ีสิ 

ถือดอีย่างไรถึงได้กล้าข่มเหงรงัแกซือ่จือ่ของชนิอ๋อง* ผู้หน่ึงถึงเพียงนี้

แต่เพราะเขายังเป็นซื่อจื่ออยู่นี่ล่ะ

ทัง้ท่ีพ่ีชายนางจากโลกน้ีไปแล้ว บตุรควรได้สบืบรรดาศักด์ิต่อจากบิดา 

แต่จนบัดนี้ฮ่องเต้ก็ยังไม่มีราชโองการแต่งตั้ง ได้แต่ให้ขันทีเป็นตัวแทน 

มาแสดงความอาลยัและมอบทรพัย์สนิจ�านวนหนึง่ให้เป็นการปลอบโยน 

พร้อมบอกว่าเวลานี้ฮ่องเต้ป่วยซมมานานแล้ว รอให้ซ่ือจื่อเจริญวัยก่อน 

ค่อยแต่งตัง้ก็ยังไม่สาย แต่ตอนท่ีพ่ีชายนางได้รับแต่งตัง้เป็นอ๋อง เขาก็ม ี

อายุเพียงสบิสามปีเท่าน้ัน

ความอยุติธรรมที่ได้รับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าต�าหนักกวงอ๋อง 

อาจตกต�่าลงได้ทุกเมื่อ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผู้อื่นข่มเหงอย่างไรได้

* ชนิอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชือ้พระวงศ์ชายล�าดบัท่ีหนึง่ โดยมากผู้ท่ีได้รบัต�าแหน่งนีจ้ะเป็นพระโอรส พระเชษฐา  

หรอืพระอนชุาขององค์จกัรพรรดิ
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แต่ก่อนยังแค่คะนองปากถากถางด้วยวาจา ตอนน้ีถงึกับกล้าลงไม้

ลงมอื แล้วภายหน้าเล่า

หลี่ชีฉือเศร้าสะท้อนใจกับตนเอง แล้วทอดถอนใจเอ่ย "อาให้เจ้า 

น่ังรถม้าคนเดียวมาตลอดทาง จนป่านนี้เจ้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเหตุใด 

อาถึงโกรธเจ้า"

หลานชายเหลือบตามองนางแวบหนึ่ง "ท่านอาหญิงโปรดวางใจ  

ต่อไปหลานจะไม่ก่อเหตุกับคนอื่นอีกแล้ว"

เสยีง 'กึง' ดงัข้ึนเบาๆ หล่ีเย่ียนหดเท้าหนี เพราะหลีช่ฉีอืถีบกระถางไฟ 

จนสะเก็ดไฟสแีดงแตกกระเซน็ หวุดหวิดจะโดนชายเส้ือคลุมเขา

เด็กชายเบิกตากว้าง มองผู้เป็นอาอย่างฉงนงงงวย

"โง่เง่า อาโมโหท่ีเจ้าไม่เอาคนืบ้างต่างหากเล่า" นางเอ็ดเบาๆ "เจ้ายัง

อายุน้อย อยู่ในวัยคะนอง ต่อไปหากใครรงัแกมาก็รงัแกกลบัไปเสยี มอีะไรให้

พะวักพะวนนกัหนา ต่อให้เกิดอะไรขึน้มาจรงิๆ เจ้าก็ยังมอีาอยู่ท้ังคน"

หลี่เย่ียนผงะนิ่งไปนาน ปลายจมูกแดงก�่าย่ิงกว่าเก่า ไม่รู้เพราะ 

อากาศหนาวหรอืเพราะคบัแค้นใจกันแน่ "ท่านอาหญิงสงสารหลาน แต่หาก 

ท�าเช่นนัน้ได้จรงิ ท่านอายังต้องพาหลานออกจากกวงโจวมาด้วยเหตใุดกนั

ขอรบั"

จะต้องเป็นเพราะหนียงอ๋องซื่อจื่อกับลูกสมุนนั่นล่ะ

แต่เนื่องจากกลัวผู้เป็นอาจะเสียใจ เขาจึงไม่กล้าเอ่ยตรงๆ

หลี่ชีฉือยังไม่ทันได้เอ่ยอะไร ซินลู่ก็ส่งเสียงรายงานอยู่ด้านนอกว่า 

ดึงรถม้าคันข้างหลังให้ตั้งตรงได้แล้ว ส่วนข้าวของในนั้นได้ย้ายไปไว้ใน 

รถม้าคนัอืน่ รอจดัให้เรยีบร้อยอีกสกัครูก็่สามารถออกเดนิทางต่อได้

หลีช่ฉีอืมองหน้าหลานชายแล้วก็อดจะเวทนาไม่ได้ นางโบกมอืวูบ
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โดยไม่คดิจะพูดอะไรเกินความจ�าเป็นอกี "ช่างเถิด เจ้าแค่ท�าตามทีอ่าบอก

ก็พอ"

หลีเ่ยีย่นเบยีดเข้ามาน่ังสงบเสงีย่มข้างๆ โดยไม่ลมืทีจ่ะโน้มเอวไปใช้

สองมอืประคองกระถางไฟให้ตัง้ตรง ก่อนจะทิง้ตัวหนุนตักนาง แล้วสดูจมกู

อย่างน่าสงสาร "หลานย่อมท�าตามค�าท่านอาหญิงอยู่แล้วขอรับ"
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สองคนอาหลานกลับมาสมัครสมานกันดังเดิม

หลีช่ฉีอืโอบกอดหลานเอาไว้ ตอนแรกเน้ือตวัเขายังเย็นเฉยีบ มาบัดนี้

ค่อยพอจะมไีออุน่ข้ึนมาบ้าง

พอก้มหน้าลงมองอกีทีหลงัผ่านไปสกัพัก ก็พบว่าเดก็ชายผลอ็ยหลบั

ไปแล้ว

นางท้ังขนัท้ังสงสาร เดนิทางคราน้ีทัง้คนทัง้ม้าเหนือ่ยล้าไปตามๆ กัน 

เมือ่ครูเ่ขายังเจอเหตุน่าตกใจ ไม่เพลยีก็แปลกเต็มที

หลังจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางกันต่อ

ซนิลูแ่หวกม่านมองเข้ามาเห็นภาพนีเ้ข้าก็เม้มปากกลัน้ย้ิม ก่อนจะ

กลบัออกไป

นึกแล้วเชียวว่าท่านใจอ่อนไม่มีใครเกิน...

ชายแดนทางเหนอืกินอาณาเขตเว้ิงว้างกว้างใหญ่ ได้สมญานามว่า 

2
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'แดนแปดมณฑลสบิสีเ่มอืง'

ทกุคนเหน็ดเหนือ่ยเตม็ทกีว่าจะใกล้ถึงท่ีหมาย ไม่ประสงค์จะพบเจอ

เหตุขัดข้องใดๆ อีก เมื่อออกเดินทางอีกครั้งแล้วเร่งรุดจนถึงนอกเมือง  

แสงสายัณห์ก็แผ่คลมุผนืพิภพ ประตูเมอืงปิดลงไปนานแล้ว

เสียงเอะอะอึงอลนอกเมืองปลุกหลี่เย่ียนจากห้วงนิทรา เขาขย้ีตา 

ลกุขึน้มานัง่ ถามขึน้มนึๆ อย่างยังไม่รูว่้าตนเองอยู่ท่ีใด "เกิดอะไรข้ึนหรือ"

ซินลู่ที่น่ังอยู่ข้างนอกเหน็บชายม่านหน้าประตูรถให้มิดชิดกว่าเก่า

พลางตอบเบาๆ "ซือ่จือ่อย่าส่งเสยีงเจ้าค่ะ เดนิทางอยู่ข้างนอกต้องพึงระวังตวั

เข้าไว้"

หลีช่ฉีอืเลกิม่านมองออกไป คนจ�านวนมากชมุนมุกันอยูบ่นพ้ืนหมิะ

นอกประตูเมอืง ส่วนใหญ่แต่งกายซอมซ่อ มองดูคล้ายเงาลอยไปลอยมา

ใต้แสงสลวัยามพลบค�า่

"ไม่มีอะไรหรอก แค่ผู้อพยพเท่านั้น ไม่ใช่โจรร้ายที่ใด"

หลี่เยี่ยนกังขา "ผู้อพยพคืออะไรขอรับ"

"คนท่ีเดนิทางจากถ่ินอ่ืนเพ่ือมาปักหลกัทีแ่ดนแปดมณฑลสิบส่ีเมอืง

แห่งน้ี น่ันล่ะผูอ้พยพ"

เด็กชายเดาะลิ้น "ท่ีนี่อากาศหนาวเย็นแทบแข็งตาย ยังมีคน 

อยากมาอยู่อีกหรือ แสดงว่าการปกครองต้องดีสินะขอรับ"

ผู้เป็นอาตอบ "การปกครองดีหรือไม่นั้นยังไม่แจ้ง อารู้แค่ว่ามีการ

เกณฑ์ทหารใหม่ตลอดเวลา ผู้อพยพมาถึงที่นี่สามารถแผ้วถางที่ดินไว้ 

ท�าไร่ท�านา หรอืไม่ก็ไปเป็นทหารเลีย้งปากท้อง แล้วเหตใุดจะไม่มาเล่า"

หลี่เย่ียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ได้ฟังดังนั้นก็จดจ�าไว้ในใจ แล้วย่ิง 

นึกเลื่อมใสอาหญิงของตนย่ิงกว่าเก่า มิน่าเล่าตอนท่านพ่อยังมีชีวิต 
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ถึงได้ปรารภอยู่บ่อยครั้งว่าท่านอาหญิงท่องมาแล้วท่ัวสารทิศ เห็นโลก 

กว้างขวางไม่แพ้บุรุษ สิ่งเหล่าน้ีหากไม่ออกไปดูให้เห็นด้วยตาตนเอง  

มหีรอืจะเข้าใจถ่องแท้

"แดนเหนอืไม่เหมอืนกวงโจวเลยจรงิๆ" เขาทบทวนความรู้ท่ีร�า่เรียนมา

แล้วพูดข้ึน "จ�าได้ว่าท่ีน่ีน่าจะอยู่ใต้การปกครองของกองบัญชาการกองทัพ

พิทักษ์อดุรนะขอรบั"

เขาพูดไปแล้วก็ชะงักค้าง

กองบัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดร? เหตุใดถึงได้คุ้นนัก

"อ๊ะ?!" เดก็ชายผงะเมือ่นึกอะไรขึน้มาได้ ก่อนจะหนัไปมองผู้เป็นอา

แค่ได้ยินหลานชายพูดถึงกองบัญชาการกองทัพพิทักษ์อดุร หล่ีชฉืีอ 

ก็เดาได้แล้วว่าเขาจะมท่ีาทอีย่างไร นางจงึไม่แปลกใจแม้แต่น้อย

หลีเ่ย่ียนเหน็นางไม่พูดไม่จาก็เข้าใจไปอกีทาง กลบัไปสลดหดหูใ่หม่ 

"เพราะหลานเป็นตัวถ่วงแท้ๆ ท่านอาหญิงถึงต้องอยู่โยงในกวงโจวท้ังที่ 

ออกเรอืนแล้ว"

"อย่าพูดจาเหลวไหล เรื่องของผู้ใหญ่ เจ้าไม่เข้าใจหรอก"

แม้นางจะไม่รูจ้กัสามตีนเองเท่าใดนัก แต่ก็นบัว่าเขาเป็นคนใจกว้าง 

อย่างน้อยๆ แต่งงานกันมานานถึงเพียงนีก็้ไม่เคยเอ่ยปากให้นางย้ายมาอยู่ท่ี

จวนผู้บัญชาการ ขึ้นปีใหม่หรือถึงเทศกาลคราใดก็จะให้คนส่งของไปให ้

ทางกวงโจวพร้อมออกตัวอย่างสภุาพว่ามงีานติดพันจนปลีกตวัมาไม่ได้

นางเองเสียอีกท่ีแสดงไมตรีต่อเขาน้อยนิดมาตั้งแต่ต้น ความคิด 

มีเพียงหลานชายอย่างเดียว

เขาอยู่ทางเหนือ นางอยู่ทางใต้ ต่างคนต่างอยู่ ไม่ก้าวก่ายกันและกัน

สามภีรรยาเช่นนีเ้ห็นจะมเีพียงคูเ่ดยีวในโลก แล้วเดก็เช่นหลีเ่ย่ียน
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จะเข้าใจได้หรอื

บางครั้งแม้แต่ตัวนางเองยังไม่ใคร่เข้าใจเลยด้วยซ�้า

ซนิลูถ่ามอยู่ข้างนอก "นายหญิง จะให้ทหารสักนายบนก�าแพงเมอืง

น�าข่าวเข้าไปแจ้งหรอืไม่เจ้าคะ"

หลีช่ฉีอืนิง่คดิ น่ีก็ใช่ว่าจะไม่ได้ แต่ยุ่งยากเกินไป ถูกล่ะว่าเขากับนาง 

เป็นสามีภรรยากนั ทว่าไม่ได้มธุีระเร่งด่วน อาจตกเป็นทีค่รหาได้โดยง่าย  

อกีอย่างหากเปิดประตเูมอืงแล้วผู้อพยพเหล่านีฉ้วยโอกาสกรตูามเข้าไปด้วย 

เกิดอะไรขึน้มานางก็ต้องรบัผดิชอบอกี

สุดท้ายหลี่ชีฉือจึงตอบไปว่า "บ่ายหน้าไปโรงเตี๊ยมแทน"

นอกเมืองมีเรือนแรมไว้ให้นักเดินทางพักค้างคืน เป็นโรงเตี๊ยม

กว่าขบวนรถม้าจะไปถึงที่หมาย ท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้ว

ในเมือ่เจ้านายเป็นสตร ีอกีทัง้จะให้ซือ่จือ่น้อยออกหน้าก็ไม่ได้ ซนิลู ่

จงึให้สารถีเข้าไปเจรจาขอเปิดห้อง

สารถีผูห้นาวใจจะขาดแล้วเช่นกันรบีทิง้แส้ม้าว่ิงเหยาะๆ เข้าไปข้างใน 

เพียงครู่เดียวก็ว่ิงกลับออกมาแจ้งซินลู่...ทางโรงเตี๊ยมบอกว่าห้องพัก 

เตม็หมดแล้ว รองรบัจ�านวนคนมากมายในขบวนของพวกเขาไม่ได้

ซินลู่ท่ีหนาวจนตัวสั่นถูมือเข้าหากันแล้วเป่าลมใส่ ก�าลังหมายใจ 

จะเข้าไปซดน�า้แกงร้อนๆ สกัอกึ ได้ยนิดงัน้ันก็ร้อนรนยิง่นกั รบีมดุม่านรถม้า 

ไปรายงานทันที

หลี่เย่ียนที่ต่ืนเต็มตาแล้วงึมง�า "เป็นไปได้อย่างไรกัน ตลอดทาง 

ทีผ่่านมาเหน็คนไม่ก่ีมากน้อย แล้วโรงเตีย๊มนอกเมอืงจะมแีขกเข้าพักจนเตม็ 

ได้หรอื"

หลีช่ฉีอืลูบหวัหลานชาย "เจ้าพูดถูกเผงเลย" จากน้ันนางก็ส่ังสาวใช้ 
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"หยิบหมวกม่านแพรของข้ามา"

ซินลู่ชะงัก "นายหญิงจะเข้าไปจัดการด้วยตนเองหรือเจ้าคะ"

"อืม"

หมวกม่านแพรอยู่ในรถม้าคันข้างหลังท่ีไว้ขนสัมภาระโดยเฉพาะ  

ซนิลูไ่ปหยิบมาสวมให้ผูเ้ป็นนายอย่างคล่องแคล่วว่องไว ก่อนจะหนัไปผกู

เสือ้คลมุของหลีเ่ย่ียนให้กระชบัขึน้

สารถท่ีีอยูข้่างนอกแหวกม่านหน้าประตูและวางไม้รองเหยียบรอไว้

อยู่แล้ว

ตะเกียงสองดวงโผล่ขึ้นมาเหนือขอบก�าแพง หิมะทับถมกันบัง 

หน้าประต ูหยดน�า้จบัตัวเป็นน�า้แขง็ย้อยยาวลงมาจากชายคา

หลี่ชีฉือจูงหลี่เยี่ยนเดินเข้าโรงเตี๊ยม

เป็นดงัทีห่ลานชายกล่าว ข้างในมแีขกแค่ไม่ก่ีคน นางกวาดตามอง

อย่างรวดเรว็ ห้องครวัทีอ่ยู่ถัดเข้าไปจากห้องโถงก็ไม่มคีวันไฟลอยออกมา

ให้เห็นนักเช่นกัน

"กลายเป็นท�าให้ฮหูยินต้องล�าบากเข้ามาถามด้วยตนเอง ล่วงเกินแล้ว

จรงิๆ..."

หลงจูโ๊รงเตีย๊มถูกสารถีพาตวัออกมา พอเขาเหน็หลีช่ฉีอืแต่งกายด้วย

อาภรณ์ชัน้ด ีแม้สวมหมวกม่านแพรยาวยังแลเหน็ผวิขาวผ่องดจุหมิะกับ

เรือนผมด�าขลับได้ร�าไร เช่นนี้ไม่มีทางเป็นหญิงสามัญชนทั่วไปเด็ดขาด  

ย่ิงเหลอืบมองไปยังคุณชายน้อยหน้ามนสวมเก้ียวทองทียื่นอยู่ข้างนางก็ย่ิง

มัน่ใจ เขาจงึรบีประสานมอืค�านบัพร้อมขอขมาเสยีงอ่อนเสียงหวานทันที

"ได้ยินว่าห้องเต็มหรือ" หลี่ชีฉือถาม

"ก็ไม่ได้เต็มหรอกขอรบั" หลงจูอ๊กึๆ อักๆ "แต่ฤดหูนาวสภาพอากาศ
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โหดร้าย ผูอ้พยพก็มากมาย ข้าจงึไม่กล้ารบัแขกสุม่ส่ีสุ่มห้า"

เช่นนี้ก็ต�าหนิกันไม่ได้

หลี่ชีฉือสอดมือเข้าไปในแขนเสื้อ ล้วงอะไรบางอย่างมายื่นไปทาง 

สาวใช้คนสนทิ ให้นางน�าไปให้หลงจูดู๊

หลงจู๊รับของจากมือซินลู่มายกขึ้นส่องดูใกล้ๆ

สิง่น้ันคอืชิน้หยกสเีขียวเข้มแกะสลกัเป็นรปูปลา เนือ้งามเป็นมนัวาว 

ทว่านอกเหนอืจากน้ันก็ไม่มอีะไรพิเศษ

แต่หลงจู๊เห็นแล้วกลับหน้าเปลี่ยนสี รีบส่งของคืนซินลู่แทบไม่ทัน  

จากนั้นก็หันมาทางหลี่ชีฉืออย่างพินอบพิเทา "ข้าน้อยตาไร้แวว ฮูหยิน 

โปรดอย่าได้ถือโทษ ข้าน้อยจะรบีจดัการอาหารและทีพ่กัให้อย่างครบครนั

เดีย๋วน้ีขอรบั" พูดจบเขาก็รบีว่ิงไปเรยีกเด็กรบัใช้หลังร้าน

ซนิลูพ่รลูมหายใจเฮอืกอย่างโล่งอก ก่อนจะเดินออกไปเรียกคนท่ีเหลอื 

สัง่การให้ผกูม้า ยกของลงจากรถกันอลหม่านวุ่นวาย

หลี่เย่ียนแอบกระซิบถามด้วยความแปลกใจ "เม่ือครู่ท่านอาหญิง 

เอาสิง่ใดให้เขาดูหรอืขอรบั"

หลีช่ฉีอืเกบ็หยกใส่แขนเสือ้ดงัเดมิ กรดีนิว้ชีแ้ตะเรยีวปากทีหนึง่แล้ว

จึงตอบว่า "ตราสัญลักษณ์ จะว่าไปแล้วโรงเตี๊ยมแห่งนี้ถือเป็นกิจการ 

ในชือ่อา"

"อะไรนะ" หลานชายตะลึงงัน

ซนิลูเ่ดนิเข้ามาได้ยินประโยคนัน้พอดีก็ให้เบกิบานในอารมณ์ ก�าลัง

จะเอ่ยปากเรยีก 'ซือ่จือ่' แต่พลนันกึได้ว่าท่ีนีไ่ม่เหมาะ จงึเปลีย่นค�าเรยีกขาน 

"นายน้อยคดิว่าท่ีผ่านมานายหญิงท่องไปท่ัวใต้หล้าเพ่ือเทีย่วเล่นหรอืไรกัน

เจ้าคะ"
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หลี่เย่ียนเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เขามองผู้เป็นอาด้วยความทึ่งงัน  

ริมฝีปากเพ่ิงจะขยับ ก็เห็นหลงจู๊น�าเด็กรับใช้เดินกลับมาพาพวกเขาไป 

ห้องพักเสยีก่อน จงึจ�าต้องกลนืค�าพูดลงคอ

ระหว่างทีค่นอืน่สาละวนเตรยีมอาหารบ้าง ต้มน�า้ร้อนบ้าง สองคน 

อาหลานก็เข้าห้องไปพักผ่อนกันก่อน

หลีช่ฉีอืเพิง่จะเดินเข้าห้องพักแล้วถอดหมวกม่านแพร เดก็ชายก็ดงึ

แขนเสือ้นางพลางชะโงกตัวเข้ามาหา ดวงตาเบกิกว้างจนกลมดกิ ปากอ้า

พะเยิบพะยาบ กระซบิเสยีงแผ่วหวิวราวกับเสยีงหายใจ "ท่านอาหญิง มแีต่ 

พวกคนชัน้ต�า่ถึงจะท�าการค้ากันนะขอรบั"

หญิงสาวแกล้งลดเสยีงลงกระซบิกระซาบเลยีนแบบเพ่ือเย้าเขาเล่น 

"นั่นสินะ แล้วจะท�าอย่างไรดีเล่า"

หลี่เยี่ยนก้มหน้าใช้ฝ่าเท้าขยี้พื้นไปมา ไม่ตอบค�า

คราแรกหลีช่ฉีอืนกึว่าหลานก�าลงักลดักลุม้ พอเพ่งมองดีๆ ถึงได้พบว่า 

มมุปากเขาหยักขึน้เป็นรอยย้ิม คราวนีก้ลบัเป็นนางเสยีเองทีป่ระหลาดใจ 

"เจ้าย้ิมอะไร"

เด็กชายเงยหน้าขึ้นมองนาง "หลานย้ิมเพราะคิดว่าสมกับเป็น 

ท่านอาหญิงของหลานจริงๆ กล้ากระทั่งแอบท�าการค้า"

นางใช้นิ้วเขกหลังหัวเขาทีหนึ่ง

หลี่เยี่ยนเอามือกุมหัวเบี่ยงตัวหลบ

หลังจากนั้นทั้งสองก็กินอาหารเย็นด้วยกัน แต่เป็นเพราะหลี่เย่ียน 

ไม่ยอมออกจากห้องผู้เป็นอา และขอให้นางเล่าประสบการณ์ที่พบเจอ

ระหว่างเดินทางท่องเทีย่วให้ฟังด้วยความสนใจใคร่รู้

จนกินอาหารเสร็จแล้วก็ยังไม่ยอมกลับห้องตนเอง
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"ท่านพ่อทราบหรือไม่ขอรับ"

หลี่ชีฉือท่ีบ้วนปากล้างมือเรียบร้อยแล้วก�าลังยืนเข่ียไส้ตะเกียง  

เปลวไฟโชนขึน้มาสะท้อนนัยน์ตาคูง่ามเป็นประกายวับวาว "ทราบ ท่านพ่อ 

ของเจ้าก็มท่ีาทีไม่ต่างจากเจ้านักหรอก"

หลีเ่ย่ียนอดไม่ได้ทีจ่ะย้ิมออกมาอกีครัง้ แผลตกสะเก็ดบนหน้าผาก

คนันกั ย้ิมไปย้ิมมาก็ท�าท่าจะยกมอืขึน้จบั แต่ถูกผูเ้ป็นอาเหน็เข้าแล้วปัดมอื

ออก

"เงินเป็นของดี อีกไม่นานเจ้าจะอยากยิ้มยิ่งกว่านี้" นางว่า

"..." เดก็ชายท�าตาปรบิๆ ครุน่คิดว่าท่านอาหญิงหมายความว่าอย่างไร 

ทว่าไร้ค�าตอบ

แต่เขาพลนัเข้าใจอะไรบางอย่างว่าเหตใุดสมยัก่อนท่านพ่อปรารภ

เรือ่งทีท่่านอาหญิงออกไปท่องเท่ียวอยู่ข้างนอกหลายครัง้หลายครา แต่กลบั 

ไม่พูดถึงนักว่านางท�าอะไร ท่ีแท้นางก็ไปหาเงินน่ีเอง

เอาเข้าจริงหลี่เย่ียนจะไปรู ้เรื่องรู ้ราวได้อย่างไรเล่า ที่หลี่ชีฉือ 

ต้องแอบท�าเช่นนี้ลับๆ ก็เพราะมีความจ�าเป็น

ตัง้แต่สมยัท่ีบดิาของนางได้บรรดาศักด์ิกวงอ๋อง ฮ่องเต้ก็เร่ิมควบคมุ

เจ้าศกัดินาที่ปกครองดนิแดนนอกเมืองหลวงเขม้งวดขึน้ทกุที ทั้งลดิรอน

อ�านาจตระกูลใหญ่ ท้ังสนับสนุนขุนนางท่ีมีเชื้อสายจากสามัญชนไป 

พร้อมกัน มาถึงยุคพ่ีชายนางย่ิงชดัเจนกว่าเก่า สินบรรณาการท่ีต้องส่งให้ 

วังหลวงเพ่ิมขึน้กว่าเดิมหลายเท่าตัว

กวงโจวนับเป็นเมอืงท่ีรุม่รวยด้วยทรพัยากรและพลเมอืง แต่นานไป 

ก็เริ่มล�าบากเหมือนกัน พ่ีชายไม่อยากขึ้นภาษีแบบเจ้าศักดินาอื่นๆ จึง 

แก้ปัญหาด้วยการเอาทีดิ่นไปค�า้
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ทว่านัน่ย่ิงเข้าทางฮ่องเต้พอด ี เพราะเท่ากับคนืทีด่นิศกัดนิาทีไ่ด้รบั

พระราชทานไปทีละนิด เมื่อคืนจนไม่เหลือจะคืนก็ต้องไปอยู่ฉางอันหรือ 

ลัว่หยางอย่างไร้อสิระ มชีวิีตท่ีขึน้อยู่กับอารมณ์ของโอรสสวรรค์

นโยบายของฮ่องเต้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จริงอยู่ว่าปัจจุบัน 

กลับกลายมาอะลุ้มอล่วยอีกครั้ง แต่ช่วงหลายปีนั้นยากเข็ญเหลือใจ

หลี่ชีฉือได้รับการแต่งตั้งเป็นชิงหลิวเซี่ยนจู่ ตอนนั้นนางจึงอ้างว่า 

จะไปดูอ�าเภอชิงหลิวอันเป็นเขตปกครองของตนเอง เมื่อกลับต�าหนักมา 

อกีครัง้นางกน็�าเงนิก้อนหนึง่มามอบแด่พ่ีชาย ช่วยสมทบเป็นสนิบรรณาการ 

ให้เขาถวายฮ่องเต้

พอพ่ีชายถามว่าเงินก้อนนี้มาจากท่ีใด นางก็ตอบตามจริงว่า 

น�าคฤหาสน์ในชื่อตนเองไปเปลี่ยนเป็นเงินจากโรงจ�าน�าของสามัญชน

กวงอ๋องตกใจเสยีไม่มดีี โรงจ�าน�าคิดดอกเบีย้ทบต้น หากน�าเงนิไป 

ไถ่คนืไม่ได้จะท�าอย่างไร มิกลายเป็นเรือ่งน่าขันให้คนทัง้แผ่นดนิหวัเราะเยาะ

เอาหรอื

หลี่ชีฉือกัดฟันตอบไปว่า 'ไว้ค่อยหาเงินไปไถ่คืนมาให้ได้ก็พอ'

พ่ีชายท�าหน้าเครยีดอยู่นาน สดุท้ายกลบัเอามอืปิดหน้าหวัเราะลัน่ 

ยกน้ิวชีน้างพลางส่ายหัวดิก 'เจ้านีช่่างบ้าบ่ินจรงิๆ!'

หลงัจากน้ันไม่ว่านางจะออกจากต�าหนักเดนิทางไปท่ีใด เขาก็แสร้งท�า

ไม่รูไ้ม่ชี ้ไม่เคยถามไถ่

ในเมือ่ถูกบบีบงัคับจนไม่มทีางเลอืก ก็มแีต่ต้องกล้ันใจท�าไปเท่าน้ัน

ใครเลยจะคาดคดิว่าท�าไปท�ามา กิจการของนางจะใหญ่ข้ึนเรือ่ยๆ  

จนกลายเป็นหยุดไม่ได้เสยีแล้ว

ก็เงินเป็นของดีจริงๆ นี่นา
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แขกส่วนใหญ่ของโรงเตี๊ยมเป็นพ่อค้าเร่ที่น�าของไปตระเวนขาย 

ตามที่ต่างๆ เพ่ือหาเงินยังชีพ ปกติจะออกจากโรงเตี๊ยมเพ่ือเดินทางต่อ 

ตัง้แต่ฟ้ายังไม่สาง

กลุ่มเก่าออกไปก็มีกลุ่มใหม่เข้าพักแทน

แสงอรโุณทยัส่องเข้ามาทางหน้าต่าง ซนิลูก่�าลงัเกล้าผมให้ผูเ้ป็นนาย

หลีช่ฉีอืมองป่ินทองค�าท่ีถืออยู่ในมอือย่างลงัเลกับน�า้หนกัของมนั แต่

สดุท้ายก็ยังย่ืนให้สาวใช้

"นายหญิงจะปักป่ินอนัน้ีหรอืเจ้าคะ" ซนิลูถ่ามอย่างพิศวง แต่ไหนแต่ไร

เจ้านายไม่ชอบเครือ่งประดับหนักๆ เช่นน้ีไม่ใช่หรอื

เมือ่คนืเจ้าหลานชายรบเร้าให้นางเล่าเรือ่งต่างๆ ให้ฟังอยู่เป็นนาน 

จนได้นอนไม่เต็มอ่ิม หลีช่ฉีอืพยักหน้าตอบสาวใช้อย่างเกียจคร้านทัง้ท่ียัง

ไม่ลมืตา

ซินลู่ปักปิ่นให้แต่โดยดี

เพิ่งจะแต่งตัวเสร็จ เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น

อีกฝ่ายเปิดประตูเดินเข้ามาในห้องโดยไม่รอค�าอนุญาต

ซนิลูหั่นไปต้ังท่าจะเอ็ด แต่พอเหน็ผูม้าใหม่ความขุ่นใจก็เปล่ียนเป็น

อารมณ์ปรดีา "ชวิซวงตามมาถึงแล้ว"

หลี่ชีฉือลืมตาหันไปมองชิวซวง สาวใช้คนสนิทอีกคนเดินเข้ามา 

ในชุดเสือ้คลมุคอกลม อนัเป็นเครือ่งแต่งกายแบบบรุุษเพ่ือความสะดวก

ยามตะลอนๆ อยู่ข้างนอก

"คารวะนายหญงิ" ชวิซวงย่อตวัค�านบั แล้วรบีรายงานด้วยรอยยิม้ 

เต็มหน้าโดยไม่สนใจว่าตนเองจะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการเดินทาง  

"บ่าวจัดการงานที่นายหญิงมอบหมายเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ คนของ 
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ต�าหนกัยงอ๋องตามบ่าวมาถึงทีน่ี่ มุง่มัน่จะขอพบนายหญิงให้ได้"

หลี่ชีฉือลุกขึ้นยืนย้ิมๆ "ดีที่ข้าเดินทางช้า หาไม่หากเข้าเมืองก่อน 

เขาอาจตามไม่ทัน"

แม้บดัน้ีจะพักอยู่ในโรงเต๊ียม แต่หลงัตืน่นอน หลีเ่ยีย่นก็ไม่ลมืท่ีจะไป

คารวะอาหญิงของตน

ทว่าพอเดินมาถึงหน้าห้องกลับเห็นซินลู่กับชิวซวงยืนขนาบประตู

ทั้งซ้ายขวา ในห้องมีเสียงพูดคุยดังลอดออกมาแว่วๆ

เด็กชายเองก็เป็นคนไหวพริบดี จึงเดินกลับห้องโดยไม่ถามอะไร

โรงเตีย๊มแห่งนีส้ร้างเป็นรปูตัวอกัษร 'หุย'* ห้องของเขากับห้องของ

อาสาวอยู่ติดกันตรงมุมพอดี เปิดหน้าต่างออกไปจะพอมองเห็นข้างใน 

ห้องนางได้เลก็น้อย

นบัว่าโชคเข้าข้าง ห้องผูเ้ป็นอาไม่ได้ปิดหน้าต่าง เขาจงึเห็นใครคนหน่ึง

คกุเข่าอยูบ่นพ้ืนด้านหน้าฉากบงัตา ท่านอาหญิงของเขาน่าจะน่ังอยู่ด้านหลงั 

แต่ถูกฉากบงัไว้อย่างมดิชดิจนมองเหน็ตัวไม่ถนดั

ลองเพ่งมองดูอีกทีก็พบว่าคนท่ีนั่งคุกเข่าดูคุ้นตาย่ิงนัก ที่แท้ก็เป็น

บ่าวสูงวัยคนสนิทของยงอ๋องซื่อจื่อนั่นเอง

"เซีย่นจูโ่ปรดเมตตา ซือ่จือ่ของข้าผิดเอง ไม่ควรล่วงเกินกวงอ๋องซือ่จือ่  

ขอเซีย่นจูโ่ปรดอภัย...โปรดอภัยด้วยเถิดขอรบั"

บ่าวสงูวัยโขกศรีษะลงกับพ้ืนจนได้ยินเสยีงโป๊กๆ ดังกังวานอยู่ในห้อง

ด้านหลงัฉากบงัตา หลีช่ฉีอืนัง่ตัวตรงสง่าด้วยสหีน้าเรยีบเฉย ก�าลงั

รอให้กาน�า้ชาบนโต๊ะเดือด

* อักษรหุย คือ 回
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ยงอ๋องซ่ือจือ่มาขอพ�านกัในกวงโจวเพ่ือร�า่เรยีนวิชา ทว่าใช้ชวิีตฟุ้งเฟ้อ

เหลอืร้าย เหน็ว่าเงนิทีท่างบ้านให้มาไม่พอใช้ จงึแอบขโมยเครือ่งประดบั

ของมารดาตนเองไปแลกเงนิจากโรงจ�าน�า

บังเอิญเหลือเกินที่โรงจ�าน�าแห่งนั้นเป็นของหลี่ชีฉือ

แน่นอนว่านางพูดออกมาโต้งๆ ไม่ได้จงึส่ังให้หลงจูโ๊รงจ�าน�าตรวจนบั 

ข้าวของแล้วน�าออกขาย จะให้ดีท่ีสุดต้องน�าไปขายในเขตปกครองของ 

ยงอ๋องเพ่ือให้เกียรติเจ้าของทรพัย์เดิม

พอยงอ๋องซื่อจื่อรู ้ข่าวก็รีบส่งคนไปขัดขวาง แต่หลงจู๊กล่าวว่า 

กวงอ๋องซื่อจื่อมีบุญคุณต่อตน เวลานี้กลับถูกยงอ๋องซื่อจื่อข่มเหงรังแก 

หลายครั้งหลายครา ต่อให้ตัวตายตนก็จะขอระบายความคับแค้นแทน 

ผู้มีพระคุณให้ได้

ยงอ๋องซ่ือจือ่เป็นเพียงเดก็น้อยผูห้น่ึง จะเอาอะไรมาต่อกรกับสามญัชน

เข้ียวลากดนิไม่กลวัตายพรรค์น้ี มแีต่จะย่ิงร้อนรนจนท�าอะไรไม่ถูก แล้ว 

สัง่ให้บ่าวสงูวยัคนสนทิจดัเตรยีมของมค่ีาจ�านวนมากมาขอขมาทีต่�าหนัก

กวงอ๋องโดยด่วน

ทว่าชงิหลวิเซีย่นจูผู่ป้กครองต�าหนกักวงอ๋องได้พาซือ่จ่ือออกเดนิทาง

ไปแล้ว เหลอืเพียงสาวใช้ชวิซวงท่ียังอยู่ระหว่างทาง

สถานการณ์คับขัน ไม่มีเวลาให้ใคร่ครวญใดๆ ท้ังสิ้น มีแต่ต้อง 

ไล่ตามไปเท่านั้น

จวบจนน�า้ชาเดือดและบ่าวสงูวัยโขกศรีษะจนหน้าผากแตก ในท่ีสดุ 

หลี่ชีฉือก็ส่งเสียงทอดถอนใจ ก่อนจะเอ่ยว่า "ข้าเป็นหญิงอยู่แต่ในเรือน  

เข้าใจซือ่จ่ือของเจ้าก็จรงิ แต่จนใจทีไ่ม่อาจช่วยอะไรได้ โรงจ�าน�าแห่งน้ัน 

คดิดอกเบีย้ทบต้น ขูดเลือดขูดเน้ือน่ากลวัย่ิงนัก ข้าว่าเจ้ากลบัไปวงิวอนต่อ 
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ทางยงอ๋องให้เขาออกเงินช่วยไถ่ของกลบัมาให้ดีกว่า"

บ่าวสูงวัยได้ฟังดังนั้นก็นิ่งงัน

"ซินลู่ ส่งแขก"

ประตูถูกเปิดออก ซินลู่กับชิวซวงเดินเข้ามาคู่กัน

ก่อนจะถูกพาตัวออกไป บ่าวต�าหนักยงอ๋องยังไม่ล้มเลิกความคิด 

จะอ้อนวอน ขอของแทนตัวจากอีกฝ่ายสักชิ้นเพ่ือเอาไปใช้ถ่วงเวลากับ 

ทางโรงจ�าน�าสักสองสามวันก็ยังดี แต่พอเงยหน้าขึ้นเหลือบมองไป 

โดยไม่เจตนา ก็พบว่าปิ่นทองบนเรือนผมชิงหลิวเซี่ยนจู่ที่ส่องสะท้อนอยู่ 

บนฉากบงัตาช่างดคุู้นตาย่ิงนัก เหมอืนจะเป็นอนัเดยีวกับท่ีซือ่จือ่ของตน 

ให้เอาไปจ�าน�า เห็นดังนัน้ก็มอืไม้สัน่ ไม่มหีน้าจะพูดอะไรอกี

พอผู้มาเยือนจากไป ฉากบังตาก็ถูกยกออก

หลีช่ฉีอืมองไปนอกหน้าต่าง หลีเ่ย่ียนก�าลงัเหลยีวมองไปตามทาง 

ทีบ่่าวต�าหนักยงอ๋องเดินออกจากห้องพร้อมเม้มปากแน่น

ที่จริงเขาก็เป็นเด็กเข้มแข็งผู้หนึ่ง นางรู้อยู่หรอก
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ตอนนีห้ลีเ่ย่ียนเข้าใจแล้วว่าเหตุใดท่านอาหญิงถึงได้บอกว่าอีกไม่นาน

ตนจะอยากย้ิมย่ิงกว่าเดิม ทีแ่ท้ก็เป็นเพราะอย่างน้ีเอง

เขาน่าจะคิดได้แต่แรก ท่านอาหญงิทัง้รกัทัง้ใส่ใจเขา มหีรือจะยอมให้

กล�า้กลนืความคับแค้นใจเอาไว้ จะต้องหาทางเอาคนืให้เขาอย่างแน่นอน

เพราะอย่างน้ีตอนถูกรังแกเขาจึงไม่ปริปากพูด เนื่องจากไม่อยาก

ท�าให้นางเดือดร้อน

แต่ท่านอาหญิงเก่งกาจกว่าที่เขาคิดมากนัก

เสียงกระแอมเบาๆ ดังข้ึนสองที ดึงความสนใจเขาให้หันไปมอง  

ท่านอาหญิงเอนหลังพิงพนัก ชายกระโปรงยาวระพ้ืน ก�าลงัทอดตามองเขา

ผ่านบานหน้าต่าง

ที่แท้ก็ถูกจับได้ตั้งแต่ต้นว่าเมื่อครู่เขาแอบดู

เด็กชายผลุบหายเข้าไปในห้องตนเองชั่วครู่ ก่อนจะเอามือเกาะ 

3
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ขอบหน้าต่าง โผล่หน้าครึ่งเดียวมากะพริบตาปริบๆ ขยับปากพูด 

ประโยคหนึ่งโดยไม่เปล่งเสียง

ทางฟากโน้น เขาเห็นท่านอาหญิงหัวเราะ

หลี่ชีฉือถือถ้วยชาท่ียังดื่มไม่หมดอยู่ในมือ อ่านรูปปากหลานชาย 

ได้อย่างชัดเจนว่าพูดประโยคที่นางบอกไปเมื่อคืน...'เงินเป็นของดีจริงๆ 

ด้วย'

อุตส่าห์แก้แค้นให้ กลับมาล้อเลียนกันเสียได้

นางก�าลังจะค้อนขวับ เจ้าตัวดีก็ชิงปิดหน้าต่างผลุบหนีเข้าห้องไป

เสียก่อน

นางวางถ้วยชาลงย้ิมๆ พอเงยหน้าข้ึนมาอกีที ซนิลูกั่บชวิซวงก็กลบัมา

แล้ว

สาวใช้ทัง้สองไม่เพียงส่งบ่าวสูงวัยผู้น้ันจากไป ยังตรวจนับของไถ่โทษ 

ทีไ่ด้รบัจากยงอ๋องซ่ือจือ่มาเสรจ็สรรพ แล้วรายงานให้นางฟังทีละรายการ

หลี่ชีฉือไม่ถูกใจของท่ีเด็กนิสัยเสียอย่างยงอ๋องซ่ือจื่อส่งมาก�านัล 

สกัอย่าง จะหอบห้ิวไปด้วยก็มแีต่จะเป็นภาระเปล่าๆ จงึสัง่ว่า "เอาไปให้ 

หลงจูโ๊รงเตีย๊มเปลีย่นเป็นเงินเสยี นอกเมอืงมผีูอ้พยพมากมาย แจกจ่าย

เป็นทานให้พวกเขาเอาบญุดีกว่า"

ซนิลูร่บัค�าสัง่ ทว่าขัดเคืองแทนอยู่ในใจ ท�าดีได้ดมีท่ีีใด เจ้านายกับ

ซื่อจื่อของนางช่างแสนประเสริฐ แต่กลับต้องมาตกระก�าล�าบากอยู่ที่น่ี  

เจ้าเดก็ร้ายกาจมากพิษสงผูน้ั้นสมควรโดนสัง่สอนย่ิงนกั

หลีช่ฉีอืบดิคอไปมา รูส้กึหนักๆ หวัชอบกล ในทีส่ดุก็นกึถึงป่ินทองค�า 

หนกัอึง้ท่ีปักอยู่บนเรอืนผมขึน้มาได้

นางดงึป่ินย่ืนให้ซนิลู ่ "ใช้ป่ินน่ีเป็นของขวัญแรกพบ ถือเทยีบคารวะ
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จากข้าไปหาอาจารย์คนใหม่ในเมอืงมาให้ซือ่จือ่"

สาวใช้เอื้อมมือไปรับป่ิน สบตากับชิวซวงทีหน่ึง ก่อนจะออกไป 

ท�าตามค�าสัง่ ต่างรูดี้อยูใ่นใจว่าผูเ้ป็นนายท�าเช่นนีห้มายความว่าไม่คดิจะ 

ไปจากแดนเหนอืในอนาคตอันใกล้

กว่าทีใ่นห้องจะเหลอืเพียงหลีช่ฉีอืผูเ้ดียว วันน้ีก็หมดไปค่อนวันแล้ว

หิมะเริ่มตกลงมาอีกครั้ง

นางวางแผนเตรยีมการเข้าเมอืง เนตรงามทอดมองหมิะทีโ่ปรยปราย 

เป็นฝ้าขาวดจุขนห่านป่าอย่างคาดคะเนว่าเมือ่ไรถึงจะหยุดตก

ลมพัดหวีดหวิว ต้นไม้ข้างหน้าต่างสะบดัก่ิงเรียวเลก็โยกไหวไปมา

เหมอืนจะหักได้ทุกเมือ่

หลีช่ฉีอืคดิในใจ ไม่รูเ้หตใุดท่ีน่ีจงึมชีือ่ว่ามณฑลฮัน่ไห่* ทะเลผนืกว้าง

กลายเป็นน�้าแข็งหนา มองไปทางใดก็เห็นแต่หิมะปลิวว่อน ลมกระโชก 

อย่างบ้าคลัง่ ต้นไม้ใบหญ้าตายเรยีบ

ย่ิงนางนึกถึงกวงโจวที่งามตระการด้วยขุนเขาและล�าน�้า ฤดูท้ังส่ี 

มีความแตกต่างชัดเจน ลมร�าเพยอุ่นสบาย แล้วก็ให้สะท้อนใจอยู่ลึกๆ

กล่าวกันว่าภูมิประเทศหล่อหลอมคนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน  

บุรุษผู้นั้นเหมือนอยู่คนละโลกกับนางโดยแท้

ทว่าจดุหมายปลายทางในครานีข้องนางก็คอืจวนผูบ้ญัชาการกองทพั

พิทักษ์อดุร

หลีเ่ย่ียนไม่รู ้ ซนิลูกั่บชวิซวงก็ไม่รูว่้านางมาเพราะตดัสนิใจเดด็ขาด

แล้ว

* ฮั่นไห่ หมายถึงทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล
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เสยีงเป๊าะ...เป๊าะ...ดังข้ึนเบาๆ ก่ิงไม้ข้างนอกถูกลมพัดจนหักจรงิๆ

หลี่ชีฉือเอื้อมมือท�าท่าจะปิดหน้าต่าง เสียงข้างนอกพลันดังข้ึน 

ในจังหวะน้ัน ลอยแว่วมาตามลมคล้ายอะไรบางอย่างถูกครูดถาก  

พร้อมกันนัน้ยังมเีสียงอืน่ดังมาด้วยแว่วๆ

เหมือนจะเป็น...เสียงม้าวิ่ง?

นางเงีย่หฟัูงอย่างต้ังใจ เสยีงม้าร้องพลนัแหลมข้ึนมา จากนัน้ก็เป็น

เสยีงกระแทกอะไรให้เปิดออก

หากฟังไม่ผิดน่าจะเป็นประตู

พอหันกลับมาอีกทีเสียงเอะอะมะเทิ่งก็ดังขึ้นนอกห้อง แต่เพียง 

ครูเ่ดยีวก็สงบลงอกีครัง้ เหมอืนถูกระงับยับย้ังลงด้ือๆ

จากนั้นเสียงฝีเท้าเร็วรัวทว่าพร้อมเพรียงก็ดังใกล้เข้ามาทุกขณะ 

ราวกับน�้าหลากที่สาดซัดปิดล้อมที่นี่เอาไว้

สิ่งท่ีตามมาคือความเงียบสงัดอันยาวนาน ก่อนท่ีใครบางคน 

จะตะโกนว่า...

"ห้องพักชั้นนอกยี่สิบแปดห้อง ห้องพักชั้นในสิบห้อง!"

"ค้นห้องพักชั้นนอกหมดแล้วแต่ไม่พบขอรับ!"

"ไปชั้นใน!"

หลี่ชีฉือได้ยินอย่างชัดเจนว่าคนเหล่านั้นก�าลังมุ่งหน้ามาทางตน

น่ากลวัว่าจะต้องเปิดเข้ามาในห้องอย่างเลีย่งไม่พ้น นางคดิแล้วหยิบ

หมวกม่านแพรบนโต๊ะเครื่องแป้งมาสวม ใจเพ่ิงจะนึกไปถึงหลานชาย  

เสยีงถีบประตโูครมก็ดังมาจากห้องข้างๆ เสยีก่อน คนเหล่าน้ันมาถึงแล้ว

ทางด้านหลี่เย่ียนก็ได้ยินเสียงเช่นกัน ตอนแรกเด็กชายท�าท่าจะ 

เปิดประตูออกไปดูด้วยความต่ืนตกใจ แต่นึกถึงค�าสอนท่ีท่านอาหญิง 
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พร�า่บอกขึน้มาได้ว่าแม้ประสบพบเจออะไรก็ต้องรกัษาความสุขุมเยือกเย็น

เย่ียงเขาไท่ซาน* เขาจงึรัง้ฝีเท้าเอาไว้

กระนัน้หวัใจก็ร้อนรุ่มไปหมด รูอ้ย่างน้ีตอนแรกไม่กระเซ้าผูเ้ป็นอาเล่น

เสยีก็ด ีไม่เช่นนัน้ป่านนีค้งได้อยู่ข้างๆ มอีะไรยังพอช่วยเหลือกันได้

ประตูถูกผลักออกเบาๆ หวังหมัวมัวท่ีเป็นแม่นมเดินลงปลายเท้า 

ย่องเข้ามาในห้อง เหงือ่แตกเต็มหน้าทัง้ทีอ่ยู่กลางฤดหูนาว ร้ังแขนเขาไว้

พลางว่า "ซือ่จือ่อย่าได้ออกไปเป็นอนัขาดเชยีวนะเจ้าคะ คนพวกนัน้ถืออาวุธ

มาด้วย ท่าทางดุดันน่ากลวัย่ิงนัก"

"อะไรนะ" ไม่นึกเลยจริงๆ ว่าสถานการณ์จะร้ายแรงถึงเพียงนี้  

ที่แดนเหนือนี่ยังมีกองโจรที่ไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาด้วยหรือ

เสยีงถีบประตท่ีูว่าดงัขึน้ในจงัหวะนัน้พอด ี เดก็ชายสะดุง้เฮอืกอยู่ในใจ 

อาวุธไร้ตา หากเกิดอะไรข้ึนมาจะท�าอย่างไรเล่า

การเดนิทางคราน้ีไม่นับว่าราบรืน่นัก ระหว่างทางเจออปุสรรคเลก็บ้าง

ใหญ่บ้างอยู่เนอืงๆ แต่หากไม่ใช่เพราะเขาเป็นเหต ุมหีรอืท่านอาหญิงจะต้อง

ล�าบากตรากตร�าพาเขาระหกระเหินเดินทางไกลจากกวงโจว

คนพวกน้ันด่าว่าเขาเป็นดาวหายนะ ตัวเขาเองไม่ยักเจอโชคร้าย  

ดังน้ันจะให้ท่านอาหญิงที่คอยปกป้องมาโดยตลอดเดือดร้อนไม่ได้ 

เป็นอันขาด

พอคิดมาถึงตรงนี้หลี่เย่ียนก็อยู่เฉยไม่ไหว สะบัดแขนเปิดประตู 

วิ่งออกไป

ประตหู้องของหลีช่ฉีอืถูกถีบให้เปิดผาง คนกลุม่หน่ึงว่ิงกรูเข้าไปข้างใน

* เขาไท่ซาน ตั้งอยู่ในเมืองไท่อาน มณฑลซานตง เป็นหนึ่งในห้าขุนเขาส�าคัญของจีน ชาวจีนมีต�านาน 

ความเชือ่เก่ียวกับเขาไท่ซานมากมาย ทัง้เป็นแหล่งก�าเนดิของสรรพสิง่ในโลกและเป็นท่ีสถิตขององค์มหาเทพ 

ไท่ซานในลัทธิเต๋า
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ฉากบังตาตั้งอยู่ตรงมุมห้อง หลี่ชีฉือนั่งอยู่หลังฉาก

"ค้น!"

ทนัททีีส่ิน้เสยีงสัง่ คนเหล่าน้ันก็กระจายตัวไปค้นตามจดุต่างๆ ในห้อง

ทนัที

"ช้าก่อน"

เสียงเบาๆ ที่ดังขึ้นท�าให้ทุกคนหยุดชะงักโดยไม่รู้ตัว มาตระหนัก 

เอาตอนนีเ้องว่าห้องน้ีมสีตรอียูค่นหนึง่

หลี่ชีฉือเพิ่งจะเติมน�้าร้อนใส่ถ้วยชาเพื่อถือไว้ให้มืออุ่น

นางไม่ทันได้ปิดหน้าต่าง ลมหมิะพัดกรเูกรยีวเข้ามาหนาวบาดจติ  

จะต้านอย่างไรก็ต้านไม่อยู่ ไม่ผดิอะไรกับคนกลุม่นี้

"พวกเจ้าเป็นใคร"

ชายหนุม่ผูห้นึง่เอ่ยตอบ "ไม่ต้องถาม แค่ให้เราค้นห้องแต่โดยดก็ีพอ"

หลี่ชีฉือกล่าว "หากแสดงหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการ 

มาตรวจค้น ข้าย่อมไม่คดัค้าน แต่นีพ่วกเจ้ามารือ้ค้นกันด้ือๆ ห้องพักชัน้ใน 

มแีต่สตรกัีบเดก็ หากเกิดเหตุผดิพลาดใดขึน้ พวกเจ้ารับผิดชอบไม่ไหวแน่"

ฝ่ายตรงข้ามเดาะลิน้คล้ายร�าคาญเตม็แก่ "เกิดเหตุด่วน ไม่มหีลกัฐาน 

มาแสดงหรอก"

"เช่นนั้นก็ออกไป"

คนหนุ่มผูนั้น้ชะงกั เหมอืนจะอึง้งนัไปเลก็น้อย ก่อนจะงึมง�ากับตนเอง 

"เอาเถิด จะเถียงกับสตรผีูห้นึง่ให้ได้อะไรขึน้มา..."

พูดจบเขาก็สั่งเสียงดัง "ค้นๆๆ! ให้ไวด้วยล่ะ!"

หลี่ชีฉือใช้ปลายน้ิวสองน้ิวลูบไล้ขอบถ้วยชาไปมาซ�้าแล้วซ�้าเล่า  

พอเห็นว่ามีคนท�าท่าจะเดินเข้ามาหลังฉากบังตา นางก็สะบัดข้อมือโยน
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ถ้วยชาใส่

ถ้วยกระเบือ้งตกแตกดงัเพล้ง คนผูน้ัน้ชะงกัเท้า แล้วถอยกลบัออกไป

ด้วยความตกใจ

ชายหนุ่มข้างนอกอทุานออกมาด้วยความทึง่ "ห!ึ อารมณ์ร้ายเสยีด้วย"

พูดจบเขาก็ท�าท่าจะเดินเข้ามาตรวจดูด้วยตนเอง แต่ยังไม่ทันได ้

เฉยีดใกล้ฉากบงัตา เสยีงตวาดก็ดังข้ึน "โอหัง!"

นี่เป็นเสียงของหลี่เยี่ยน

เนื่องจากมีฉากบังตาขวางก้ัน หลี่ชีฉือจึงไม่ทันมองว่าร่างของ 

หลานชายเข้ามาในห้องได้อย่างไร เหน็เพียงแต่ว่าชายหนุ่มผูน้ัน้ผลกัเขา 

ให้พ้นทาง น�า้เสยีงฟังดหูงุดหงิดร�าคาญใจย่ิงกว่าเก่า "เดก็ทีใ่ดทะเล่อทะล่า

เข้ามาเน่ีย พวกเราไม่มเีวลาจะเล่นกับเจ้าหรอกนะ!"

ค�าพูดสะดุดลงเพียงเท่านัน้ พร้อมกับทีส่รรพเสยีงรอบตวัเงยีบหาย

ในทันใด

คนหนุ่มผู้นั้นร้องออกมาว่า "พี่สาม เหตุใดถึงเข้ามาเองเลยเล่า"

ใครอีกคนเดินเข้ามาในห้อง ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นสามสี่ก้าว

คนที่อยู่หน้าฉากบังตาขยับตัวเปิดทางให้ผู้มาใหม่

หลีเ่ย่ียนแผดเสยีงเกรีย้วกราดขึน้มาอกี "โอหัง! ใครอนญุาตให้เจ้า 

เข้ามาในนี"้ ทว่าน�า้เสยีงสัน่พร่าคล้ายหวาดกลวั ยังไม่ทันได้ท�าอะไรก็ถูก 

อกีฝ่ายรัง้แขนเอาไว้

"มีแต่ในนั้นที่ยังไม่ได้ค้น" คนหนุ่มผู้นั้นบอก

หลีช่ฉีอืเบอืนหน้าหนีเมือ่เหน็เงาร่างสงูใหญ่เดนิเข้ามาใกล้ได้รางๆ

นางรูแ้ต่แรกแล้วว่าอาจห้ามคนพวกน้ีไม่ได้ จงึชงิสวมหมวกม่านแพร

ปิดบงัใบหน้าไว้ก่อน
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คนผูน้ัน้เดนิวนรอบตวันางสกัพัก สดุท้ายก็หยุดยืนห่างออกไปไม่ก่ีก้าว

นางหลบุตาต�า่ มองลงไปจากชายผ้าแพรเห็นแค่เพียงรองเท้าหุม้แข้ง 

สดี�าทีเ่ย็บจากหนงั กระชบัรอบท่อนขาแขง็แรงก�าย�าของอกีฝ่าย

แสงเย็นเยียบพลนัสว่างวาบ ปลายกระบีเ่ล่มหน่ึงจ่อเข้ามาตรงหน้า 

ทน้ีีนางเข้าใจแล้วว่าเหตใุดเมือ่ครูห่ลีเ่ย่ียนถึงได้มท่ีาทางหวาดกลวั เป็นเพราะ

คนผูน้ีถื้อกระบีเ่ดนิเข้ามาในห้องน่ีเอง

ปลายกระบีเ่ลกิชายผ้าแพรคลมุหมวกขึน้ จากน้ันคางมนก็เย็นวาบ

เมือ่ถูกอาวุธโลหะช้อนขึน้ให้แหงนเงย

หลีช่ฉีอืประจนัหน้ากับฝ่ายตรงข้ามอย่างเล่ียงไม่ได้ นางหลบุตามอง

ปลายจมกูตนเองและกลัน้หายใจ

กระบี่ถูกดึงกลับไป

แต่ก็หลังจากนั้นสักอึดใจหนึ่ง

หญิงสาวยกมอืกุมปลายคาง มอือกีข้างดึงผ้าแพรคลมุหมวกลงมา

ใหม่ แล้วผนิหน้าไปด้านข้างอีกครัง้

ดีที่คนผู้นี้มือนิ่ง ปลายกระบี่จึงไม่ท�าให้นางได้แผล

ชายหนุ่มที่อยู ่ข ้างนอกรีบถามขึ้นเพราะเห็นท่าทางผิดปกติ  

"อย่าบอกนะว่าเป็นนาง"

ประโยคนั้นท�าให้คนที่เหลือแตกฮือ กรูเข้าใส่ฉากบังตาพร้อมกัน

หางตาแลเห็นไวๆ ว่าคนท่ีอยู่ตรงหน้ายกมือปราม หล่ีชีฉือจึง 

เหลือบตามอง พบว่าเขามีฝักกระบี่เปล่าๆ ห้อยอยู่ข้างเอว ทั้งเนื้อทั้งตัว 

ไร้เครือ่งประดบัอืน่

ร่างของกลุ่มคนที่อยู่ข้างนอกหยุดชะงัก ไม่ได้เข้ามาใกล้กว่านี้

คนผูน้ั้นเดนิไปเดินมาอยู่ข้างๆ สองสามก้าว แต่นางจงใจเบอืนหน้า
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หลบ จนแล้วจนรอดก็ไม่หันไปมอง

จากนั้นเขาก็เดินออกไป

เมื่อหลี่ชีฉือมองไปอีกครั้งก็เห็นว่าเขาเหมือนจะหยุดยืนตรงหน้า 

หลี่เยี่ยนครู่หนึ่ง

"ไป" เขาโพล่งขึ้น

คนหนุ่มผู้นั้นปล่อยแขนหลานชายนางแล้วเดินตามไป คนที่เหลือ 

ก็กรกัูนออกไปเช่นกัน

หลี่เย่ียนว่ิงเข้ามาด้านหลังฉากบังตาแล้วทิ้งตัวลงซบตักนาง  

"ท่านอาหญิง บาดเจ็บตรงที่ใดหรือไม่ขอรับ"

หลีช่ฉีอืจบัมอืหลานเอาไว้ ถอดหมวก ก่อนจะส่ายหน้าปฏิเสธ ยัง 

พูดอะไรไม่ออก

แม้จะแอบท�าการค้าลบัๆ มานานปี แต่นางไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์

ทีถู่กใครถือกระบ่ีเชยคางเช่นน้ีมาก่อน

ความขึงขัง เฉียบขาด รวบรัดฉับไวเมื่อครู่ดูเป็นวิสัยนายทหาร 

ทุกประการ

ทหารแดนเหนือทั้งหมดล้วนอยู่ในสังกัดกองทัพพิทักษ์อุดร

หรือจะเป็น...

หญิงสาวขมวดคิ้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าตนเองเดาถูกหรือไม่

กว่าซนิลูกั่บชวิซวงจะจดัการงานทีผู่เ้ป็นนายมอบหมายให้เรยีบร้อย

แล้วกลบัโรงเตีย๊ม ก็จวนใกล้ถึงเวลาปิดประตูเมอืงเต็มที

ระหว่างทางทัง้คูเ่หน็คนกลุม่หนึง่พกอาวุธขีม้่าออกจากเมอืง มุง่หน้า 

ไปทางท่ีพักของพวกตน
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ซนิลูผู่ซ้ึง่มคีวามคิดอ่านละเอียดถ่ีถ้วนกว่าพูดข้ึนกับชวิซวง "หวงัว่า

จะไม่ไปยุ่มย่ามกับโรงเต๊ียมนะ"

ชิวซวงหาว่านางตีตนไปก่อนไข้ หากคนกลุ่มนี้เป็นคนร้าย ตอน 

พกอาวุธขีม้่าผ่านมาคงปล้นชงิรถม้าไปแล้ว แต่น่ีไม่ชายตามองพวกนาง

สองคนด้วยซ�า้ แล้วจะบุกปล้นโรงเต๊ียมได้อย่างไร

ปรากฏว่าทัง้คู่เพ่ิงกลับมาถึงท่ีพัก ก็ได้ฟังเรือ่งท่ีเกิดขึน้จากหวังหมวัมวั 

มน่ิาเล่าอยู่ๆ แขกในโรงเตีย๊มถึงได้บางตาลงมาก คงหวาดกลวัจนหนไีป 

กันหมด

ซนิลูหั่นไปขงึตาใส่ชวิซวง ทว่าชวิซวงก็ก�าลงัขงึตามองนางอยูเ่ช่นกัน

ซนิลูห่าว่าชวิซวงชะล่าใจ ส่วนชวิซวงก็หาว่าเป็นเพราะอีกฝ่ายพูดจา 

ไม่เป็นมงคล

ในห้องพักของโรงเตี๊ยม หลี่ชีฉือกินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว

หลายชั่วยาม* มานี้ หลี่เยี่ยนคอยเฝ้าตามติดนางไม่ยอมห่าง

จนบัดน้ีหลี่ชีฉือก็ยังไม่ได้ว่ากล่าวหลานชายแม้แต่ค�าเดียว ด้วย 

เหตุกะทันหันท่ีเกิดข้ึนในวันนี้ ความจริงนางควรต้องต�าหนิติเตียนความ

มทุะลบุุม่บ่ามของเขาบ้าง แต่ลองคดิๆ ไป ยากย่ิงท่ีจะเกิดเหตกุารณ์เช่นนี้

สกัครัง้ แล้วยังต้องต�าหนิเขาไปไยเล่า

ช่างเถิด...

ซินลู่กับชิวซวงรีบร้อนเดินเข้ามาดู พอเห็นว่าผู้เป็นนายท้ังสอง

ปลอดภัยดีก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก

เพ่ิงจะยืนพักกันได้ไม่ทนัไร เสยีงม้าร้องก็พลนัดงัข้ึนข้างนอก ท�าเอา

ทกุคนตกใจกันถ้วนหน้า

* ชั่วยาม คือหน่วยเวลาของจีนโบราณ หนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง
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"เกิดอะไรขึ้น นี่ประตูเมืองก็ปิดแล้ว ยังจะมีใครมาที่นี่อีกหรือ"

ซนิลูเ่ดนิฉับๆ ออกไปดู ทีห่น้าประตูโรงเต๊ียมมกีองทหารขีม้่าเข้ามา

ตั้งแถวสองแถว ดูแตกต่างจากกลุ่มเมื่อตอนกลางวัน เพราะแต่ละคน 

แต่งชดุเครือ่งแบบถือคบไฟในมอื เห็นชดัว่าเป็นทหารในกองทัพ

ตรงกลางระหว่างแถวทหารคือรถม้าเทียมอาชาสีขาวปลอดสี่ตัว

คนหนุ่มผู้หนึ่งชักม้าออกจากแถว ตวัดตัวลงจากหลังม้าก่อนจะ 

เดินเข้ามาในโรงเตี๊ยม

ซินลู ่เห็นอีกฝ่ายเดินดุ ่มๆ มาทางน้ีก็รีบว่ิงกลับห้องไปรายงาน 

ผู้เป็นนาย

"นายหญิง เขาเดินตรงมาทางห้องพักของนายหญิงเจ้าค่ะ"

หลี่ชีฉือนิ่งคิด "ขออย่าให้เป็นคนเดิมอีกก็แล้วกัน"

หลี่เ ย่ียนได้ยินดังนั้นก็เดินออกไปดูตรงประตู เห็นชายผู ้นั้น 

เดนิอาดๆ มาทางนี ้ ท่านอาหญิงทายถูก เป็นบรุษุคนเดยีวกับท่ีบกุเข้ามา

เมือ่ตอนกลางวนัจรงิๆ

เด็กชายเบิกตากว้าง "เหตุใดถึงเป็นเจ้าอีกแล้ว!"

คนผู้นั้นเห็นเขาเข้าก็หลบตาวูบ ใช้นิ้วลูบจมูกเก้อๆ ไม่ส่งเสียง

จวบจนเดนิมาถึงหน้าประตจูงึค่อยถลกชายเสือ้คลมุทรดุตวัลงคกุเข่า

ข้างเดยีว ประสานมอืค�านบั "ข้าน้อยหลวัเสีย่วอี ้มาทีนี่เ่พ่ือน้อมส่งเซ่ียนจู่

เข้าจวนโดยเฉพาะขอรบั"

หลี่ชีฉือที่อยู่ในห้องได้ยินอย่างชัดเจน "รับค�าสั่งใครมา"

"ท่านผู้บัญชาการแห่งกองบัญชาการฮั่นไห่ขอรับ"

นางบอกไม่ถูกว่าควรรู้สึกอย่างไรดีที่ดันบังเอิญทายถูก คนเหล่านี้

เป็นทหารของกองทัพพิทกัษ์อดุรจรงิๆ
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บางทีอาจไม่เพียงเท่านั้น

"ครานี้คงมีหลักฐานยืนยันเสียทีกระมัง"

หลัวเสี่ยวอี้ชะงัก ก่อนจะหน้าม้านเมื่อนึกถึงถ้อยค�าที่นางพูด 

เมื่อตอนกลางวันขึ้นมาได้ จึงเสกระแอมแห้งๆ "คราน้ีมีแล้วขอรับ คนที ่

เดินเข้าไปด้านในฉากบังตา...คือตัวท่านผู้บัญชาการเอง"
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เมือ่ได้ยินเช่นน้ี ทุกคนในท่ีน้ันก็หันไปมองหน้ากัน ต่างจบัต้นชนปลาย

ไม่ถูก

อยู่ๆ ก็อ้างถึงท่านผู้บัญชาการเสียอย่างนั้นหรือ

หลีเ่ย่ียนแอบเหลอืบมองผูเ้ป็นอา นางน่ังตวัตรงสง่า ใบหน้าสะคราญ

ไม่มคีวามประหลาดใจฉายอยู่แม้แต่นดิเดียว

เหมือนอย่างตอนกลางวันท่ีคนกลุ่มน้ันถืออาวุธบุกเข้ามาในห้อง 

นางก็เผชิญหน้าด้วยการนั่งหลังฉากบังตาอย่างสงบเยือกเย็น

ความจริงแล้วหลี่ชีฉือแค่ก�าลังคิดว่า...ที่แท้เขาก็ยังจ�าข้าได้

วันววิาห์ได้พบกันเพียงครูเ่ดยีว เนือ่งจากมจีารีตประเพณล้ีอมกรอบ 

ไว้อยู่ นางจงึเห็นเขาแค่รางๆ

ภายหลงัพ่ีชายนางสิน้ลม ตวัเขาเองก็รบีร้อนเดินทางกลบัแดนเหนอื 

ในคนืนัน้ อกีทัง้ไม่มโีอกาสได้พบกันอกี ใครเลยจะคาดคดิว่าเมือ่ได้เจอกัน 

4
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โดยบงัเอญิ เขาจะสามารถจ�านางได้ในปราดเดียว

"ท่านผู้บัญชาการอยู่ที่ใด" นางถามหลังจากที่เงียบไปสักพัก

หลัวเสี่ยวอี้ตอบ "ยังคงน�าก�าลังพลไล่ตามจับสายลับชาวทูเจวี๋ย* 

จ�านวนหนึง่ท่ีหลบหนีไปขอรบั ท่ีเข้าค้นโรงเต๊ียมเมือ่ตอนกลางวันจนเผลอ

ล่วงเกินเซีย่นจูก็่เพราะเหตุน้ี ใช่ว่ามเีจตนาจาบจ้วง"

มเีหตผุลรองรบัหนกัแน่น หากนางน�ามาเป็นประเดน็ต่อว่าต่อขาน  

จะกลายเป็นไม่ให้ความส�าคัญกับงานหลวง

จากน้ันซนิลูก็่ถูกเรยีกให้เดินกลบัเข้ามาในห้อง รบัค�าสัง่สองสามค�า

จากนาง ก่อนจะเดนิออกไปพูดกับหลวัเสีย่วอีว่้า "ต้องรบกวนให้ท่านขนุพล 

รอสกัครู ่ขอพวกบ่าวประทินโฉมให้เซีย่นจูก่่อนค่อยออกเดนิทางกัน"

ชายหนุ่มรับค�าแล้วลุกขึ้นยืนพลางบ่นในใจ สมแล้วท่ีเป็นหญิง 

มีสายเลือดราชวงศ์ ช่างแก่พิธีรีตองเหลือเกิน

อนัท่ีจรงิหลีช่ฉืีอไม่ได้ประทินโฉมอะไร แค่แกล้งปล่อยให้หลวัเสีย่วอี้

แกร่วรอสกัพักเท่าน้ัน

พอประตูห้องปิดลงนางก็ปลอบโยนหลานชายด้วยสายตา แล้ว 

บอกให้เขาดื่มชาร้อนๆ สักถ้วย

ระหว่างช่วงเวลานีซ้นิลูกั่บชวิซวงก็ช่วยกันเก็บข้าวของเท่าทีเ่ก็บได้

ส่วนหลัวเสี่ยวอี้ถูกปล่อยให้ตากลมรออยู่ข้างนอกเป็นนาน ฟังแค ่

เสยีงฝีเท้าหน้าประตูก็รูว่้าเขาเดินกลบัไปกลบัมามากกว่าสิบรอบ

จนภายหลงัหลีช่ฉีอืชกัใจอ่อน เหน็ว่าแกล้งจนพอหอมปากหอมคอ

แล้ว นางถึงได้ยอมพยักหน้าสัง่การให้ออกเดินทาง

พอเปิดประตูเดินออกไป หลัวเสี่ยวอี้ก็รีบปรี่เข้ามาหา

* ทเูจวีย๋ หรอืเตอร์กิก ตามประวตัศิาสตร์จนีเป็นค�าเรยีกรวมชนเผ่าเร่ร่อนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณทีร่าบสงูมองโกล 

และในแถบเอเชยีกลาง
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ตอนกลางวันมีฉากบังตาขวางอยู่จึงเห็นไม่ชัด เขาเพ่ิงจะมีโอกาส 

แอบมองฮหูยินผูบั้ญชาการผูไ้ม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนก็ตอนน้ีเอง

หลี่ชีฉือสวมเสื้อคลุมกันลมแบบมีหมวก สิ่งที่มองเห็นชัดที่สุด 

ใต้แสงคบไฟคือเรือนร่างอ้อนแอ้นอรชร

หลวัเสีย่วอ้ีย้ิมยิงฟันพลางนกึในใจ สมกับเป็นสตรีทีถู่กหล่อเล้ียงมา

ด้วยลุม่น�า้แดนใต้ ช่างอ่อนช้อยนุ่มละมนุเหมอืนก่ิงหลิวไม่ผดิเพ้ียน

พอก�าลังจะน�าทาง หลี่ชีฉือก็ดึงหลี่เย่ียนท่ีจูงมืออยู่ออกมา พูด 

กับหลัวเสี่ยวอี้ว่า "ลืมบอกเจ้าไป คนท่ีถูกเจ้าผลักเมื่อตอนกลางวันคือ 

หลานชายข้า ผู้สบืทอดต�าหนักกวงอ๋อง"

นายทหารหนุ่มตัวแข็งทื่อ เหลือบมองหลี่เย่ียนทีหน่ึง ก่อนจะ 

กลอกตาไปมาสองตลบแล้วย้ิมแห้งๆ "เช่นน้ันเรยีกผลกัได้อย่างไรกันเล่า

ขอรับ ข้าตั้งใจจะประคองเขาต่างหาก"

พูดจบก็เอือ้มมอืมาจะประคองหลีเ่ย่ียนจรงิๆ แต่ถูกเดก็ชายเบีย่งตวั

หลบ

หลี่ชีฉือเอ่ย "ไปกันเถิด"

หลัวเสี่ยวอี้เหมือนยกภูเขาออกจากอก "ขอรับๆ ไปเดี๋ยวนี้"

โคมไฟส่องสว่างตามรายทาง ประตูเมืองเปิดออกในยามวิกาล 

เพียงเพื่อต้อนรับนายหญิงที่เพิ่งมาถึง

ในเ ม่ือแดนเหนือมีสมญานามว่าแปดมณฑลสิบสี่ เมื อง  

กองบัญชาการกองทัพพิทักษ์อุดรจึงมีกองก�ากับการของแปดมณฑล 

สิบสี่เมืองอยู่ใต้อาณัติ กองบัญชาการฮั่นไห่คือที่พ�านักของผู้บัญชาการ

สูงสุด เป็นจวนผู้บัญชาการ
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ฟังแค่ชือ่ก็ทรงอ�านาจเหลอืเกินแล้ว ซนิลูกั่บชวิซวงกระซบิกระซาบกัน

บนรถไม่ยอมหยุด ต่างคิดตรงกันว่าจวนแห่งน้ันต้องไม่ธรรมดา

หลี่เย่ียนเองก็เคยร�่าเรียนเรื่องเหล่าน้ีมาก่อน นั่งรถม้าไปได้สักพัก 

จึงเข้าไปร่วมวงสนทนากับพวกนางอย่างอดไม่ไหว "ย่ิงใหญ่ถึงเพียงน้ัน 

จรงิหรอื"

"แน่นอนสเิจ้าคะ ดแูค่ส่งกองทหารมารบันายหญิงอย่างวนัน้ีก็นับว่า 

ย่ิงใหญ่มากแล้ว"

เด็กชายนึกถึงการล่วงเกินเมื่อตอนกลางวัน คิดในใจว่าหากไม่ท�า 

เช่นนี ้เหน็ทท่ีานอาหญิงคงไม่ยอมขึน้รถม้ามาด้วยเป็นแน่

หลี่ชีฉือฟังทั้งสามพูดกันคนละทีสองที ทว่าหัวใจกลับกระหวัด 

นึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อบ่าย

หากรูแ้ต่แรกว่าเป็นเขา นางคงเหลอืบตาข้ึนมองอย่างเปิดเผยไปแล้ว

ผูบ้ญัชาการกองทัพพิทักษ์อดุรถือกระบีม่าพบภรรยา ช่างเหีย้มหาญ 

เสยีนีก่ระไร

นางคิดๆ ไปก็ยกยิ้มตรงมุมปากโดยไม่รู้ตัว

ซนิลูแ่อบดงึแขนเสือ้ซือ่จือ่ของตนชีช้วนให้มอง พร้อมกระซบิเบาๆ 

"เห็นหรอืไม่เจ้าคะ นายหญิงก็อารมณ์ดีเช่นกัน"

หลี่เยี่ยนงึมง�า "อย่างนั้นหรือ เช่นนั้นก็คง...เป็นเรื่องดีกระมัง"

สัญญาณค�าสั่งดังกังวาน รถม้าหยุดลง

ทหารอารักขาทั้งสองกองไม่ส่งเสียงใดๆ ท้ังสิ้นตลอดทาง พอ 

สั่งให้หยุดก็หยุดยืนเรียงแถวเรียบร้อยเป็นเส้นตรง

หลัวเสี่ยวอี้ร้องบอกอยู่ข้างนอก "ถึงแล้วขอรับ"

ม่านหน้ารถถูกแหวกออก หลี่ชีฉือก้าวลงจากรถม้า ดึงหมวกขึ้น 
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คลุมศีรษะ ทอดตามองประตูจวนตรงหน้า

ใบหูพลันแว่วเสียงหลัวเสี่ยวอี้กระซิบสั่งสารถีอยู่ข้างหลัง "อย่าลืม 

เอาม้าไปคืนท่ีกองทพัล่ะ"

นางนึกเอะใจ พอหันไปมอง นายทหารหนุม่ก็เดนิย้ิมเข้ามาผายมอื

เชือ้เชญิ น�าทางพวกนางเข้าจวนแล้ว

ตดัสนิจากแค่ประตหูน้า จวนผูบ้ญัชาการนบัว่าโอ่อ่าย่ิงใหญ่เอาการ  

ป้ายเหนือประตูเขียนด้วยลายมือหนักแน่นทรงพลัง น่าจะเป็นตัวอักษร 

สายสกุลเหยียนแห่งแคว้นหลางหยา

หลี่ชีฉือรู้รายละเอียดเก่ียวกับฝูถิงเพียงน้อยนิด เป็นต้นว่าตอน

แต่งงานกันบดิามารดาของเขาจากโลกไปแล้วท้ังคู่

ไม่ผิดจากท่ีคิดไว้ เมื่อเดินเข้าไปข้างในก็พบบรรยากาศอ้างว้าง 

เงยีบเหงาจรงิๆ

จวนทีไ่ม่มญีาตผู้ิใหญ่หรอืเจ้าบ้านคอยดแูลก็เป็นเช่นน้ี นางคุ้นเคยดี 

เพราะต�าหนักกวงอ๋องไม่ผดิจากท่ีนีนั่ก

ด้านหน้าเป็นเรือนก�ากับดูแลงานทั่วไป ไม่ได้จุดโคมไฟและ 

ไม่มีบ่าวไพร่โผล่มาให้เห็น อาศัยเพียงคบไฟที่หลัวเสี่ยวอี้ฉวยมาจาก 

มือทหารก่อนเดินเข้ามาข้างในส่องทางให้

เมือ่มาถึงเรอืนชัน้ในจงึค่อยเจอบ่าวไพร่ยืนก้มหน้าประสานมอืรออยู่

สองสามคน ในเรอืนจดุไฟสว่าง

หลวัเสีย่วอีจ้ะเข้าไปด้วยก็ไม่งาม จงึส่งคบไฟให้ข้ารบัใช้ผูห้นึง่แล้ว

เอ่ยลา

"คนืนีท่้านผูบั้ญชาการจะกลบัจวนหรอืไม่" หลีช่ฉืีอโพล่งถามออกมา

ปลายเท้าของนายทหารหนุ่มหยุดชะงัก รอยย้ิมรูท้นัคลีต่วับนใบหน้า  
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"ข้าจะรบีไปเร่งให้เด๋ียวน้ีขอรบั"

พูดจบเขาก็ประสานมือค�านับหันหลังเดินออกไปทันที

หลีช่ฉีอืขยุ้มเสือ้คลมุเม้มปากเบาๆ อนัเป็นกิรยิาบ่งบอกความประหม่า 

นางไม่ได้ถามเพราะร้อนใจอยากพบหน้าชายผู้น้ันโดยเร็ว แต่ฟังจากค�าตอบ 

อกีฝ่าย แสดงว่าตคีวามไปคนละทาง

หญิงสาวจงูมอืหลีเ่ยีย่นเดนิเข้าเรอืนชัน้ใน ซนิลูกั่บชวิซวงล่วงหน้ามา 

จดัเตรยีมห้องหับให้ก่อนแล้ว พอนางเดนิมาถึงท่ีหมาย สาวใช้ทัง้สองกเ็ดิน 

หน้าเฝ่ือนออกมาจากข้างในพอดี

"นายหญิง รีบเข้ามาดูเถิดเจ้าค่ะ"

หลี่ชีฉือเดินเข้าเรือน ถอดเสื้อคลุมกันลมออก กวาดตามองไป 

โดยรอบ "มีอะไรหรือ"

ข้างนอกลมแรง พัดกรอบหน้าต่างฉลุลายกระเทือนกึงๆ แสงไฟ 

สว่างไม่พอเพราะจดุตะเกียงไว้เพียงดวงเดยีวเท่าน้ัน บรเิวณท่ีแสงส่องไปถึง

ตกแต่งไว้อย่างเรยีบง่าย ซ�า้ยังเก่าโทรม

เตยีงนอนไร้ม่านแพรบดบงั ภาพเขยีนบนฉากบงัตาสซีดีกะด�ากะด่าง

หลีเ่ย่ียนเดนิเข้าไปลบูเก้าอีข้าไขว้แบบพับได้ตวัหน่ึงแล้วหันมามองนาง 

"ท่านอาหญิง ท่ีน่ีออกจะ..."

ซอมซ่อ

หลีช่ฉีอืต่อค�าให้ในใจเงยีบๆ แล้วหมนุตวัเดนิออกจากเรอืน ดงึคบไฟ 

ท่ีหลัวเสี่ยวอี้ทิ้งไว้ให้จากมือข้ารับใช้ ถือเดินไปยังห้องโถงด้านหน้าพลาง 

ส่องไฟดบูรเิวณโดยรอบไปด้วยตลอดทาง

หิมะหยุดตกไปในตอนเย็น แล้วตกใหม่อีกครั้งในยามวิกาล
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ท่ามกลางเกล็ดขาวโปรยปราย ม้าหลายตัวพ่นลมหายใจออกมา 

ทางจมกู ใช้เท้าตะกุยพ้ืนหมิะเบาๆ ไม่ว่ิงเตลดิไปแม้ไม่ได้ล่ามไว้

ห่างออกไปร้อยก้าว บนพื้นหินระเกะระกะ กองไฟเริ่มมอดลงช้าๆ

ฝูถิงนั่งอยู่บนก้อนหิน คิ้วและขนตามีปุยหิมะจับบางๆ

ตรงข้ามเขามทีหารน่ังเกาะกลุม่เบยีดกันผิงไฟหลายนาย ฟันกระทบ 

กันกึกๆ ด้วยความหนาว

ทั้งหมดล้วนเป็นทหารองครักษ์ส่วนตัวของเขาทั้งสิ้น

ชายหนุ่มปักกระบี่ลงกลางหิมะ ล้วงถุงสุราที่ท�าจากหนังในอกเสื้อ

มากรอกใส่ปากอึกหนึง่แล้วโยนออกไป

ใครผู้หนึ่งรับไว้ ก่อนจะประสานมือค�านับอย่างยินดี "ขอบคุณ 

ท่านผู้บัญชาการ!"

มคีนเดนิเข้ามาใกล้ ได้ยินเสียงฝีเท้าย�า่พ้ืนหมิะดังแซ่กๆ หลวัเสีย่วอี ้

ตามมาสมทบแล้วนัน่เอง

"วันนีท่้านผูบ้ญัชาการก�าลงัอารมณ์ดีท่ีฮหูยินมา เลยตกรางวลัเป็น

สรุาให้พวกเจ้าด่ืม" ฝ่ายนัน้กระเซ้าเมือ่เดินมาถึงกองไฟ แล้วโยนเนือ้แห้ง 

ห่อใหญ่ไปให้พรรคพวก

คนทีร่บัห่อเน้ือเอาไว้พูดขึน้ "ท่านเลยกลายเป็นคนแรกท่ีได้เหน็ฮหูยิน

ท่านผูบ้ญัชาการไปเสยีได้"

หลัวเสี่ยวอี้เอ็ดเบาๆ "ใช่เสียเมื่อไร หากท่านผู้บัญชาการของเรา 

ไม่เคยเห็น จะจ�าได้ตั้งแต่แวบแรกได้อย่างไรเล่า"

ฝูถิงนั่งนิ่ง เขาไม่มีท่าทีใดๆ ทั้งนั้น

ระหว่างท่ีพูดหลวัเสีย่วอีก็้เดินเข้ามาหาเขาแล้วส่งเนือ้แห้งให้ชิน้หนึง่ 

"พ่ีสามวางใจได้เลย ข้าพานางไปส่งท่ีจวนให้เรยีบร้อยแล้ว"
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ฝ่ายตรงข้ามรบัเนือ้ไปฉกีพลางเหลอืบมองเขา หลัวเส่ียวอีรี้บยกมอื

ปราม "แผลบนคอท่านยังไม่หาย พูดให้น้อยหน่อยดีกว่า ฟังข้าพูดก็พอ  

ไม่มีอะไรหรอก พ่ีสะใภ้เซี่ยนจู่ผู้น้ันไม่ได้เอาแต่ใจอย่างท่ีพวกเราคิด  

ไม่ท�าตัวเป็นปัญหา เว้นเสียแต่ปล่อยให้ข้ายืนตากลมหนาวแกร่วรออยู ่

ครูห่นึง่ คาดว่าคงเอาคืนให้หลานชายนัน่ล่ะ" 

"กวงอ๋องซื่อจื่อ" ฝูถิงโพล่งขึ้น

"ใช่ๆ ซือ่จือ่น้อยแห่งต�าหนักกวงอ๋อง เจ้าเด็กน่ันน่ะ..." หลวัเสีย่วอี ้

ย่ิงพูดย่ิงออกนอกเรือ่ง

ฝูถิงเอาเนื้อแห้งใส่ปากเคี้ยวกินพลางนึกถึงสิ่งที่ เกิดข้ึนเมื่อ 

ตอนกลางวัน

เขาจ�าหน้าหล่ีชฉืีอได้แม่นทีเดียว เพราะตอนท่ีกวงอ๋องอาการทรุดหนัก

ในคนืวิวาห์ เขาเองก็ไปดูเช่นกัน

เวลานั้นนางก็หลุบตาต�่า ไม่ต่างจากตอนที่ถูกเขาใช้กระบี่เชย 

ปลายคางวันนี้นัก ผิดกันตรงที่มีน�้าตาไหลรินลงมาสองสาย

หลงัจากนัน้เขาก็เร่งรดุเดนิทางกลบัแดนเหนือ นับดแูล้วก็ไม่ได้พบกัน

นานมากจรงิๆ

ตอนนั้นเขาถือกระบี่ใช้เวลาเพ่งพิศอยู่สักพักด้วยกลัวว่าตนเอง 

จะตาฝาด

ส่วนนาง...ไม่มองเขา ทว่าก็ไม่ได้ตระหนกลนลาน

ถุงสุราถูกเวียนไปจนครบรอบแล้วส่งกลับมาให้ฝูถิงอีกครั้ง แต ่

หลัวเสี่ยวอ้ีเอามือกดมันลงไปพร้อมเย้าเขาว่า "พ่ีสามนี่ช่างแน่จริง ข้า 

เห็นพ่ีสะใภ้แล้วล่ะ นางสมกับที่เป็นเชื้อพระวงศ์ ดูนุ่มละมุนไปหมด 

ราวกับว่าท้ังเน้ือทั้งตัวท�าจากน�้าก็มิปาน หลังแต่งงานท่านทิ้งนางไว้ใน 
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กวงโจวมานานน่ะช่างเถิด เวลานีค้นเขาพาตัวมาประเคนถึงมอื จนป่านนี้ 

ก็ยังรออยูใ่นทีท่ีม่แีต่หมิะเช่นนี ้ตามหลักต้องควรรบีกลบัไปกอดรดัฟัดเหวีย่ง

สกัยกถึงจะถูก"

คนไร้ชาติตระกูลที่เป็นทหารอยู่ในกองทัพมักพูดจาคึกคะนอง 

โดยไม่ระวังปากเช่นนี้เสมอ

หลวัเสีย่วอ้ีหวัเราะหึๆ  พลางตบปากตนเองหน่ึงที "ดปูากข้าส ิระดับ

พ่ีสามแค่ยกเดยีวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว มนัต้องหลายๆ ยกต่างหาก!"

ฝถิูงกรอกสุราใส่ปากอกึหน่ึง ลกูกระเดือกกระเพ่ือมไหว สรุาร้อนแรง 

ไหลลงท้อง ช่วยให้ร่างกายอุ่นข้ึนได้เลก็น้อย

เขาใช้นิ้วโป้งปาดคราบสุราบนริมฝีปากช้าๆ

รสชาติของสตรีผู้นั้นเป็นอย่างไร เขายังไม่ได้ลิ้มลอง

ไม่ว่ามองจากมุมใด การจับคู่วิวาห์ครั้งนี้ก็เป็นการเอื้อมของสูง 

ส�าหรบัเขา นับตัง้แต่เป็นทหาร เขาไม่เคยคดิฝันมาก่อนว่าวันหน่ึงตนเอง 

จะได้แต่งงานกับสตรสีงูศักด์ิท่ีเป็นถึงเชือ้พระวงศ์

และย่ิงไม่คาดคิดว่าวันหน่ึงนางจะด้ันด้นรอนแรมมาท่ีน่ีเอง 

อย่างปุบปับ

แดนแปดมณฑลสิบส่ีเมอืงแห่งน้ีมแีต่พ้ืนท่ีรกร้างกับอากาศหนาวเย็น

ขัน้โหดร้าย มหิน�าซ�า้จวนผูบั้ญชาการก็มสีภาพเช่นนัน้

ต่อให้หญิงเชือ้พระวงศ์ผูบ้อบบางมาถงึท่ีนี ่ ทว่าจะทนอยู่ได้สกัก่ีน�า้

กันเชยีว

"นี่น่ะหรือจวนผู ้บัญชาการอันย่ิงใหญ่ของผู ้บัญชาการกองทัพ 

พิทักษ์อุดรแห่งแดนแปดมณฑลสิบสี่เมือง?"
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ภายในจวนผูบ้ญัชาการ หลีเ่ย่ียนร้องออกมาอย่างเหลอืเชือ่ ก่อนจะ 

นกึขึน้ได้ว่าไม่ควรสร้างความขุน่ใจให้ท่านอาหญิงจะดีกว่า จงึท�าแก้มป่อง 

และไม่พูดอะไรอกี

ความจริงซินลู่และชิวซวงต่างก็รู้สึกเช่นเดียวกัน

ขามายังสู้คิดไปว่าจวนแห่งนี้จะต้องโอ่อ่าย่ิงใหญ่ไม่มีใครเทียม 

ปรากฏว่าเพ่ิงจะติดตามผู้เป็นนายเดินส�ารวจรอบจวนจนทั่ว ก็พบว่า 

ไม่ได้เป็นดงัทีค่ดิเลยสกันิด

โอ่โถงกว้างใหญ่น่ะใช่ เพียงแต่เก่าโทรมเหลอืแสนจนข้าวของเครือ่งใช้

จ�านวนมากใช้งานไม่ได้แล้ว

หลี่ชีฉือส่งคบไฟในมือไปให้ซินลู่หาอะไรมาปักไว้ ขอแค่ให้มีแสง 

ส่องสว่างภายในเรือนเป็นใช้ได้

จากนั้นก็ให้คนไปตามพ่อบ้านประจ�าจวนมาพบ

เวลานีด้กึมากแล้ว นางเพ่ิงมาถึง คงต้องยุ่งอกีนาน จงึตัง้ใจจะให้ 

หวงัหมวัมวัพาหลานชายไปหาเรอืนสกัหลงัพักผ่อนก่อน

แต่มหีรอืหลีเ่ย่ียนจะยอมไป สภาพแวดล้อมเวลาน้ีเป็นสิง่แปลกใหม่ 

ทีไ่ม่เคยพบเห็นมาก่อน ท�าให้เขาย่ิงอยากอยู่กับผู้เป็นอา ดวงตาทัง้สองข้าง 

เบกิกว้างจนกลมดิก ดูกระฉบักระเฉงต่ืนตัวอย่างย่ิง

หลี่ชีฉือเลยต้องตามใจหลาน

ไม่นานซินลู่ก็พาชายสูงวัยผู้หนึ่งเดินเข้ามา

นายหญิงท่ีเพ่ิงมาถึงนี้ผู้ชราเพ่ิงเคยได้พบเป็นครั้งแรก จึงคุกเข่า 

ค้อมค�านับกับพ้ืนเตม็รปูแบบ

หลีช่ฉีอืเองก็สัง่ให้ซนิลูม่อบเงนิจ�านวนหนึง่ให้อกีฝ่ายเป็นของพบหน้า 

พอถามไถ่ถึงได้รูว่้าทีแ่ท้ชายชราผูน้ี้ไม่ใช่พ่อบ้าน
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ชิวซวงกระซิบตรงริมหูนางว่าปกติท่านผู้บัญชาการกินนอนอยู่ใน

กองทพั ไม่ใคร่กลบัจวนสกัเท่าไร จวนแห่งน้ีจงึไม่มพ่ีอบ้าน ผู้ชราตรงหน้า

ถูกย้ายมาอยู่ทีน่ีเ่พราะอายุมากกว่าใครก็เท่าน้ัน

หลีช่ฉีอืบรรลแุจ้ง แสดงว่าทีน่ี่เป็นจวนผูบ้ญัชาการแต่ในนาม เขา

ท�าอะไรหรอืมใีครอยู่ข้างนอกย่อมไม่มผีูใ้ดรู้

อย่าว่าแต่หลีเ่ย่ียนไม่เคยพบเจอท่ีเช่นนีเ้ลย กระทัง่ตวันางเองก็ยัง 

ไมเ่คยประสบมาก่อนเช่นกัน

นางไต่ถามชายสูงวัยเก่ียวกับเรื่องภายในจวนจนพอเข้าใจคร่าวๆ 

ก่อนจะสัง่ให้ชวิซวงส่งเขาออกจากเรอืน พร้อมทัง้แวะตรวจสอบบญัชรีายชือ่

บ่าวไพร่ด้วยในคราวเดียว

จากนั้นก็สั่งให้ซินลู่เตรียมกระดาษพู่กันเพ่ือเขียนรายการข้าวของ 

เตรียมให้คนออกไปซื้อหามาในวันพรุ่ง

หลี่เย่ียนไม่แปลกใจแม้แต่นิดเดียว แต่เดิมท่านอาหญิงของเขา 

ดแูลต�าหนกักวงอ๋องได้ดีพร้อมไม่มทีีติ่อยู่แล้ว เมือ่มาถึงจวนผูบ้ญัชาการ

ซึง่เป็นดงัคฤหาสน์ร้างจงึจดัการเรือ่งต่างๆ ได้อย่างคล่องมอื

เบ้ืองหน้ามีโต๊ะไม้จันทน์หอมตัวเล็ก พ้ืนผิวมีแต่รอยขูดขีด แต่ 

อายุเก่าแก่ของมันกลับยิ่งท�าให้เนื้อไม้ส่งกลิ่นหอมรวยรื่น

หลี่ชีฉือคลี่กระดาษลงบนนั้น ถือพู่กันจุ่มน�้าหมึก คิดไปเขียนไป

หลานชายที่ยืนดูอยู่ข้างๆ ถามอย่างอดไม่ได้ "ท่านอาหญิงขอรับ  

ท่านว่าเหตใุดท่ีนีถึ่งได้ยากจนนกั"

มือเรียวที่ถือพู ่กันชะงัก นางหวนนึกถึงประโยคที่หลัวเส่ียวอี้ 

แอบกระซิบกับสารถีแล้วขมวดคิ้วอย่างห้ามไม่อยู่

กระทั่งม้าเทียมรถก็ยังต้องขอยืมมาจากกองทัพ?
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ชายคนนัน้ล่วงเกินนางเมือ่ตอนกลางวัน เลยต้องหาทางชดเชยให้นาง

อย่างนัน้หรอื

"อาจะไปทราบได้อย่างไรเล่า" นางส่ายหน้า

แต่สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัญหาที่แก้ไขด้วยเงินได้ท้ังนั้น ไม่ใช่เรื่องใหญ ่

แต่อย่างใด

ส่วนเรื่องอื่น...ไว้ค่อยว่ากันอีกที
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ห้าวันให้หลัง หิมะยังคงตกหนักเป็นพักๆ

ซนิลูพ่าผูเ้ฒ่าหนวดเคราขาวโพลนผูห้นึง่เข้ามาในจวนผูบ้ญัชาการ 

เขาก็คอือาจารย์คนใหม่ท่ีก่อนหน้านีน้างได้ไปเชญิมาสอนซือ่จือ่หลีเ่ย่ียน

นัน่เอง

ระหว่างก้าวไปตามเฉลียงทางเดินจะเห็นผู้คนท�างานมือเป็นระวิง 

อยู่ในจวน บ่าวไพร่ก�าลงัปลกูต้นไม้ดอกไม้ใหม่ในสวน ปัดกวาดห้องหบั  

ใต้ชายคาเฉลยีงทางเดนิน่ันพวกสาวใช้ก�าลังช่วยกันแขวนมูล่ีบ่งัลม ข้ารบัใช้

ล้วนเดินไปเดนิมาระหว่างท�างานในหน้าทีข่องตน ไม่มใีครอยู่เฉยแม้แต่ 

คนเดยีว

ไม่นานนกักเ็ดนิเข้ามาในเรอืนศกึษาทีจ่ดัเตรยีมไว้ทางฝ่ังตะวนัตก

ของจวน

ชายชราผู้นี้เป็นผู ้ถือสันโดษท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในมณฑลฮ่ันไห่  

5
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เป็นพหูสูตผู้มีความรู้กว้างขวาง กระน้ันเมื่อได้เห็นว่าในเรือนพรักพร้อม 

ไปด้วยกระดาษจากลั่วหยาง หมึกจากฮุยโจว ท่ีทับกระดาษซึ่งท�าจาก 

หนิไท่ห*ู ชัน้ด ี ข้าวของเครือ่งใช้ทุกอย่างล้วนคัดสรรมาอย่างประณีต ก็ยัง

อดลบูเครานกึชืน่ชมอยู่ในใจไม่ได้

สมแล้วที่เป็นจวนผู้บัญชาการของขุนศึกฝ่ายเหนือ

ผู ้สูงวัยเอ่ยถามอย่างไม่คิดอะไรมาก "ในเทียบคารวะลงนาม 

ชงิหลวิเซีย่นจู ่แต่เหตุใดถึงให้เข้ามาสอนในจวนผูบั้ญชาการแห่งน้ีกันเล่า"

ซินลู ่สังเกตเห็นประกายชื่นชมในดวงตาอีกฝ่ายได้แต่แรก จึง 

ตอบกลบัไปย้ิมๆ "เวลาน้ีจวนผูบั้ญชาการแห่งน้ีอยู่ในการดูแลของเซีย่นจู"่

หาไม่...มีหรือท่ีน่ีจะเปลี่ยนไปอย่างผิดหูผิดตาภายในชั่วเวลาสั้นๆ 

แค่ไม่กี่วัน

ต้องอย่างน้ีล่ะถึงค่อยสมศักด์ิศรจีวนผูบ้ญัชาการสูงสุดแห่งกองทัพ

พิทักษ์อุดรหน่อย

ความเก่งกาจที่เจ้านายแสดงให้ประจักษ์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

ท�าให้บ่าวไพร่ในจวนเลือ่มใสไปตามๆ กัน ซนิลูคิ่ดแล้วให้ภูมใิจอยู่นดิๆ

หลี่เยี่ยนเริ่มศึกษาวิชาแล้ว

พอไม่มหีลานชายคอยป้วนเป้ียนอยู่ใกล้ๆ หลีช่ฉีอืก็มเีวลาว่างมากข้ึน 

เป็นโอกาสเหมาะท่ีจะท�าบัญชรีายจ่ายในจวนพอดี

ส�าหรับนางแล้ว การท�าบัญชีเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว

ชิวซวงถือโถก�ายานเข้ามาให้ เห็นบัญชีที่นายหญิงจดบันทึกลงไป

อย่างคล่องแคล่วว่องไวมแีต่รายจ่ายทัง้สิน้ ไม่มรีายรับแม้แต่รายการเดียว  

* กระดาษจากลัว่หยาง หมกึจากฮยุโจว และท่ีทับกระดาษหนิไท่ห ู ติดอนัดับเคร่ืองเขียนท่ีได้รับการยกย่องว่า

คุณภาพดเีย่ียม
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ก็พูดขึน้อย่างอดไม่ได้ "ใครจะไปคดิว่าสิง่แรกท่ีนายหญิงท�าเมือ่มาถึงทีน่ี่ 

คอืจ่ายเงนิ"

หลีช่ฉีอืเองก็ไม่คาดคดิเช่นกัน เดมิทีนางนึกว่ากองบญัชาการกองทพั

พิทักษ์อุดรท่ีคุมก�าลังทหารจ�านวนมากอยู่ในมือจะมั่งคั่งมั่นคงที่สุด 

ทางเหนือ ใครเลยจะล่วงรูว่้าไส้ในเป็นเยีย่งนี ้นางเอ่ยตอบย้ิมๆ "เงนิทอง 

หามาไว้ใช้จ่าย หากไม่ใช้ข้ายังต้องหาไปไยกันเล่า"

เวลานียั้งไม่รูต้้นสายปลายเหตุ ยังเรว็เกินไปทีจ่ะด่วนสรุป อกีอย่าง 

นางก็พาคนเข้ามาอยู่ในจวนแห่งนีด้้วยมากมาย ตกแต่งให้น่าอยู่ขึน้ ตนเอง 

ก็พลอยสบายด้วยไม่ใช่หรอื

ชิวซวงกลอกตาไปมา ความคิดไพล่ไปอีกทางเมื่อได้ยินดังนั้น... 

จรงิสนิะ หากท่านผู้บญัชาการน่ันกลบัมาเห็นเข้าคงต้องซึง้ใจจนน�า้ตาไหล  

ทีน้ีก็จะปกป้องดูแลและให้เกียรตินายหญิงเป็นอย่างดี ต่อให้เสียเงินไป 

มากกว่านีก็้คุ้ม

เสรจ็งานได้ไม่ทนัไรหลีเ่ย่ียนก็กลบัมา วันนีเ้พียงแค่คารวะอาจารย์

เท่าน้ัน ยังไม่ได้เริม่ร�า่เรยีนจรงิจงั

ซินลู่เดินตามหลังเขาเข้ามาด้วย ย้ิมกว้างรายงานนายหญิง  

"ท่านอาจารย์ชมว่าซือ่จือ่หน่วยก้านด ี ไม่เหมอืนลกูหลานชนชัน้สงูเหล่าน้ัน  

เป็นเดก็มแีววทีค่วรค่าแก่การสัง่สอนขดัเกลาเจ้าค่ะ"

ดวงหน้าเล็กๆ ของหลี่เย่ียนแดงก�่าเพราะเขินอายท่ีถูกชม ขณะ 

เดินเข้าไปยืนใกล้ๆ ผู้เป็นอา

หลี่ชีฉือยกมือขึ้นลูบหัวหลานชาย "เช่นน้ันก็มิเสียแรงที่อาพาเจ้า 

มาอยู่ทีน่ี ่ ตัง้ใจศกึษาร�า่เรยีนวิชาให้ด ีภายภาคหน้าคนทีเ่คยดถูกูเจ้าจะได้ 

สูเ้จ้าไม่ได้สกัคน"
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ยงอ๋องซือ่จือ่กับสมคัรพรรคพวกลอยเข้ามาในความคดิทนัที หลีเ่ย่ียน 

กะพรบิตาปรบิๆ มองนาง "ท่ีแท้ท่านอาก็ต้ังใจไว้เช่นนีเ้องหรือขอรับ"

"แน่นอนส ิอย่าลมืเสยีล่ะว่าเจ้ายังต้องสบืทอดบรรดาศักดิก์วงอ๋อง"

บัดน้ีหลี่เย่ียนตระหนักแล้วว่าผู้เป็นอาล�าบากล�าบนทุ่มเทให้ตน 

เพียงไร พอนึกถึงบดิาผูจ้ากโลกนีไ้ปท้ังทียั่งหนุม่แน่น เดก็ชายก็แสบร้อน 

ในโพรงจมูก ผละจากอ้อมกอดนางยืดตัวยืนตรง "หลานน้อมรับโอวาท  

จะกลบัเรอืนเดีย๋วน้ีขอรบั"

"กลับไปด้วยเหตุใด"

"ทบทวนต�ารา"

หลี่ชีฉือหัวเราะขัน "อะไรของเจ้า บทจะท�าก็ท�าปุบปับเชียวนะ"

หลี่เยี่ยนเขินอายหนักกว่าเดิม ก่อนจะหมุนตัววิ่งเหยาะๆ ออกไป

รอยย้ิมบนใบหน้างามของหลีช่ฉีอืเหอืดหายไปทันท ี เมือ่นึกถึงพ่ีชาย 

ความทรงจ�าเก่าๆ ก็โถมถัง่เข้ามาในความคดิ ถึงอย่างไรนางก็อดจะปวดใจ 

ไม่ได้

ลาจากแดนละมุนอย่างกวงโจวมาอยู่ทางเหนือท่ีมีแต่ลมหนาว 

พัดกระโชกเช่นน้ี ไม่รูว่้าหากพ่ีชายท่ีอยู่ในปรโลกรูเ้ข้าจะมองว่านางท�าถูก

หรอืไม่

ซนิลูเ่ห็นผูเ้ป็นนายหน้าหมอง ใต้ตาด�าคล�า้ ก็นกึขึน้ได้ว่าหลายวนั 

ท่ีผ่านมาอีกฝ่ายวุ่นวายกับงานต่างๆ ในจวนจนพักผ่อนไม่พอ ดังนั้นจึง 

เดนิไปแหวกม่านทีเ่พ่ิงแขวนไว้หน้าตัง่พลางว่า "นายหญิงนอนพักสกังบี 

เถิดเจ้าค่ะ ตั้งแต่ออกเดินทางจนเข้ามาอยู่ในจวนแห่งนี้ ท่านยังไม่เคย 

ได้นอนเตม็อิม่เลย"

หลีช่ฉีอืพยักหน้า แต่ตอนลกุเดนิไปทีต่ั่งยังไม่วายกวักมอืเรยีกชวิซวง 
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"หยิบบัญชีเล่มท่ีเพ่ิงส่งมาถึงเมื่อครู่มาให้ทีซิ หากนอนไม่หลับข้าจะได ้

เปิดด"ู

ชวิซวงเปิดกล่องไม้หาบัญชพีลางสพัยอก "นายหญิงต้องดูว่าตนเอง

หาเงินมาใส่บญัชเีพ่ิมได้อีกเท่าไรถึงจะมคีวามสขุ"

นางเลิกคิ้ว "ถูกเผงเลย"

สาวใช้คนสนิททั้งสองหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่อยู่

เสียงหัวเราะของพวกนางท�าให้หลี่ชีฉือพลอยเบิกบานตามไปด้วย 

นางไม่ใช่คนที่จะจมปลักกับความเศร้าเสียใจอยู่แล้ว

ข้ารับใช้พากันออกไป ถ่านไฟท่ีจุดไว้เผาไหม้ลุกโชน แผ่ไอร้อน 

ให้อุ่นสบายไปทั้งห้อง

หลี่ชีฉือนอนอ่านบัญชีบนตั่งได้ค่อนเล่มก็เร่ิมง่วง จึงพลิกตัว 

นอนตะแคง เอาสมุดบัญชีซุกไว้ใต้หมอนแล้วหลับตาลง

ความคดิหน่ึงผดุวาบข้ึนมาในช่วงใกล้เคลิม้หลบั...จนป่านน้ีชายผูน้ั้น

ก็ยังไม่กลบัจวน

จากนั้นนางก็จมสู่ห้วงนิทรา

ใบหูแว่วเสียงกริ๊กแกร๊กเบาๆ คล้ายเสียงปลดตะขอโลหะ ไม่รู้ว่า 

ดังอยู่ในความฝันหรือความเป็นจริง

ตามมาด้วยเสียงหนักทึบเหมือนอะไรบางอย่างล้มลง

หลีช่ฉีอืเผยอเปลอืกตาขึน้ คิดกับตนเองอย่างงวัเงยีว่าถ้าไม่ใช่ซนิลู่ 

ก็คงเป็นชวิซวง ไม่รูว่้ามอืเท้าหนักกันถึงเพียงน้ีต้ังแต่เมือ่ไร

ทันใดนั้นนางก็เบิกตาโพลง ด้วยนึกได้ว่าข้ารับใช้รอบตัวไม่มีทาง

แสดงกิรยิาเช่นน้ีแม้แต่คนเดียว
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นางเอือ้มมอืไปแหวกม่าน ค่อยๆ หย่อนเท้าลงบนพ้ืนอย่างแช่มช้า 

พ้ืนห้องเพ่ิงปพูรมขนสตัว์จากซอีว้ีใหม่ๆ แม้เดินเปลอืยเท้าก็ไม่หนาวเย็น

นางลุกลงจากต่ังมาเยื้องย่างเบากริบ เดินไปได้สามสี่ก้าวก็เห็น 

คราบน�า้อยู่บนพ้ืน

เนตรงามไล่มองตามคราบน�้าที่เปียกเป็นหย่อมๆ จนถึงเข็มขัด 

เส้นเท่านิ้วมือที่พาดอยู่บนโต๊ะ ก่อนจะหยุดลงที่เตียงนอน

พื้นหน้าเตียงก็เปียกน�้าเป็นแอ่งเช่นกัน

หลี่ชีฉือเดินลงปลายเท้าเข้าไปใกล้ แล้วเห็นร่างท่ีนอนอยู่บนเตียง 

เป็นอนัดบัแรก รองเท้าหุม้แข้งแบบชาวห*ู ยังไม่ถูกถอดออก หิมะท่ีเกาะ

ตามรองเท้าละลายเป็นน�า้ ไหลหยดลงบนพ้ืนห้อง

เมื่อไล่สายตาขึ้นไปข้างบน นางก็เห็นหน้าเขา

ปรากฏว่าอยู่ๆ ชายหนุ่มก็ลมืตาข้ึนในจงัหวะน้ัน หลีช่ฉีอืสะดุง้วาบ 

รบีหนัหลงัเดนิออกไปโดยไม่รูตั้ว

คนข้างหลงัลุกพรวดข้ึนน่ังพร้อมเอือ้มมอืมารัง้เอวนางกลบัไป ใช้มอื 

อกีข้างปิดปากบางไว้

"อย่าร้อง" เสียงทุ้มพร่าดังขึ้นข้างหูเบาๆ "ข้าเอง"

หลี่ชีฉือเซล้มลงไปน่ังข้างหน้าเขา ปลายนิ้วแตะถูกกระบ่ีที่อีกฝ่าย 

พกตดิตวั เป็นเล่มเดียวกับทีน่างเหน็วันน้ัน

มือบุรุษท่ีปิดปากนางไว้สากกร้าน แผ่ไอเย็นท่ีได้มาจากลมหิมะ 

ข้างนอก

นางไม่ได้จะร้อง เพราะเดาได้แต่แรกแล้วว่าต้องเป็นเขา

คนทีจ่ะเข้ามาถึงเรอืนชัน้ในได้ นอกจากบรุษุผูเ้ป็นเจ้าของจวนแล้ว

* ชาวหู เป็นค�าที่คนจีนในสมัยโบราณใช้เรียกชนเผ่าต่างๆ ในแถบมองโกเลีย
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ย่อมไม่มใีครอืน่

หญิงสาวใช้นิ้วเกี่ยวหลังมือเขาเบาๆ

มือใหญ่ชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะผละออก

หลีช่ฉีอืยกมอืขึน้แตะกลบีปากทีถู่กสมัผสัเมือ่ครู่โดยไม่หนัไปมองเขา 

หัวใจยังเต้นแรงมาจนบัดน้ีจากความตกใจเมื่อครู่ นางพยายามตั้งสติ

ครุ่นคิดว่าเวลาสามีภรรยาได้พบหน้ากันอีกครั้งเช่นน้ี ควรจะพูดอะไร 

เป็นประโยคแรกดี

"นายหญิง!" ประตูพลนัถูกเปิดออกพร้อมกับซนิลูท่ี่ก้าวเข้ามา แต่พอ

เหน็ภาพทีเ่กิดขึน้ในห้องก็ชะงัก ตัง้ตวัได้อย่างว่องไว แล้วรบีก้มหน้าเดินกลบั

ออกไปทันที

ผู้เป็นนายของนางน่ังอยู่บนเตียง ถูกใครคนหน่ึงสวมกอดไว้จาก 

ข้างหลงั แม้แต่คนโง่ยังรูว่้าเป็นใคร

เสยีงของหลวัเสีย่วอ้ีดังขึน้หน้าห้อง "ข้าผดิเองๆ ต้องโทษข้าทีท่�าตวั

ทะเล่อทะล่าจนพ่ีสาวทกุท่านต่ืนตกใจ"

หลี่ชีฉือได้ยินเสียงคนอยู่ข้างนอกก็ลุกจากเตียง ยกมือลูบผมตรง 

ข้างขมบัให้เข้าท่ี แล้วร้องเรยีกซนิลู่

สาวใช้ประจ�าตัวเปิดประตูเข้ามาอีกครั้ง จากน้ันก็เดินก้มหน้าไป 

ยกเก้าอีข้าไขว้มาวาง สวมเส้ือคลมุกันลมให้แล้วประคองนางนัง่ลง ก่อนจะ 

โน้มหน้าเข้ามากระซบิอธิบายต้นสายปลายเหตุตรงริมหู

ท่ีแท้เป็นเพราะเมื่อครู่ชิวซวงเดินผ่านห้องหนึ่ง พบว่าประตูห้อง 

เปิดทิ้งไว้จึงเดินเข้าไปดู ปรากฏว่าเห็นหลัวเสี่ยวอี้นอนแผ่หลาไม่กระดุก 

กระดกิอยู่ในน้ัน ไม่รูว่้าหลบัหรอืหมดสติกันแน่ จึงแตกตืน่กันยกใหญ่

ซนิลูร่บีร้อนน�าความมารายงานหลีช่ฉืีอ ไม่นกึว่าห้องน้ีก็มคีนเช่นกัน...
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หลีช่ฉีอืเพ่ิงจะหันกลบัไปมองชายหนุม่ทีอ่ยู่บนเตียงอกีครัง้กต็อนน้ี

ฝูถิงเองก็ก�าลังมองนางอยู่ เขาสวมเครื่องแบบทหารเนื้อหนา 

สองชัน้ แบะปกเสือ้แบบชาวหู เสือ้ตัวในทีค่วรกระชบัแนบร่างทีสุ่ดเวลานี้

คลายหลวมๆ อยู่บนตัวเพราะเขม็ขดัถูกปลดออก ให้บรรยากาศปล่อยตวั

สบายๆ

ขนาดนัง่อยู่ตรงน้ัน หลีช่ฉีอืยังรบัรูถึ้งความสงูใหญ่ก�าย�าของเขาได้

นางหลุบตาลง เพียงครู่เดียวก็ช้อนตาขึ้นมาใหม่

เขายังคงจ้องมองนางเขม็ง ความอ่อนเพลียสะท้อนอยู่ในแววตา

เรื่องราวในอดีตพลันวาบเข้ามากระทบความคิดเมื่อเห็นหน้าเขา

ก่อนจะตบแต่งกนักวงอ๋องเคยแอบส่งคนมาแดนเหนอืเพือ่สบืดวู่า 

ผูบ้ญัชาการของกองทัพพิทักษ์อดุรรปูร่างหน้าตาเป็นอย่างไร

สายสบืกลบัมารายงานว่าแม้ท่านผูบ้ญัชาการจะมชีาตกิ�าเนดิต�า่ต้อย 

ทว่าหล่อเหลาองอาจกว่าพวกชนชัน้สงูมากนัก

ตอนน้ันนางถามพ่ีชายว่า 'ท่านจะต้องสืบเรื่องเช่นนี้ไปไยกัน เขา 

เป็นคู่สมรสพระราชทาน ต่อให้หน้าตาข้ีริว้ ท่านจะขอยกเลิกการแต่งงาน 

ได้หรอื'

พ่ีชายตอบว่า 'สืบให้รู ้จะได้สบายใจขึ้นมาหน่อย พวกหน้าตา

อัปลักษณ์จะคู่ควรกับรูปโฉมเจ้าได้อย่างไร'

ความคิดล่องลอยไปไกล กว่านางจะได้สติกลับมา เสียงของ 

หลัวเสี่ยวอี้ที่ได้ยินก็ดังอยู่ตรงหน้าประตูแล้ว

"รบกวนพ่ีสะใภ้เซีย่นจูแ่ล้วจรงิๆ ข้าน้อยเพ่ิงตดิตามท่านผูบ้ญัชาการ 

กลบัมาท่ีจวน ไม่ได้หลบัไม่ได้นอนมาหลายวนัจงึอ่อนเพลยีจนทนไม่ไหว 

เดนิเข้าห้องได้ก็หลบัเป็นตาย โปรดอย่าได้ถือโทษความรุ่มร่ามของข้าเลย"
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หลี่ชีฉือรู้ว่าที่ผ่านมาจวนแห่งนี้ไม่มีคนอยู่ หลัวเส่ียวอ้ีคงจะท�าตัว 

ตามสบายจนชนิ จงึไม่ได้เก็บมาใส่ใจ "ไม่เป็นไร"

"พ่ีสะใภ้คนดีช่างใจกว้างเหลือเกิน!" นายทหารหนุ่มป้อยออย่าง 

ปากหวาน ก่อนจะอทุานด้วยความตกใจเมือ่ย่ืนหน้าเข้าไปข้างในได้คร่ึงหน่ึง  

"พ่ีสาม ห้องท่านอุน่ถึงเพียงนีต้ั้งแต่เมือ่ไรกันน่ี"

ฝูถิงได้ยินคนสนิทพูดดังนั้นถึงเพิ่งรู้สึก

เขาเร่งตดิตามไล่ล่าสายลบัทูเจว๋ียอยู่หลายวันจนไปถึงชายแดน หาก 

ไม่เพราะม้าเหนื่อยตายไปตัวหนึ่งจนไล่ตามต่อไม่ไหวจริงๆ แล้วล่ะก็  

น่ากลวัว่าป่านนีก็้คงยังอยู่ข้างนอก

พอกลับเข้าห้องก็หลับสนิท เพ่ิงสังเกตเอาตอนนี้เองว่าห้องนอน 

อุ ่นสบายราวกับอยู่ในฤดูใบไม้ผลิ มิน่าเล่าเมื่อครู่ถึงได้หลับทันทีท่ี 

หวัถึงหมอน

ดวงตาคมค่อยๆ กวาดมองภายในห้องทีละนิด

ตอนตืน่นอนใหม่ๆ ยังคดิว่าห้องนีแ้ปลกไปเพียงเพราะมสีตรเีพ่ิมขึน้มา

คนหน่ึง แต่เท่าท่ีดูเห็นจะไม่ใช่แค่น้ัน

กระดาษปิดหน้าต่างเป็นของใหม่ ตามมุมห้องมีฐานโคมไฟ  

ภาพเขียนบนฉากบังตาก็ถูกวาดใหม่ มีข้าวของเครื่องใช้ขนาดต่างๆ  

เพ่ิมขึ้นมาสิบกว่าอย่าง เช่น กระถางไฟ โถก�ายาน ม่านแพรเนื้อบาง  

ล้วนแต่เป็นของที่เมื่อก่อนไม่มีทั้งสิ้น

เมือ่มองดจูนทัว่ สายตาก็ไปหยดุอยู่บนพรมปพ้ืูน แล้วไล่มองขึน้ไป

ตามร่างหญิงสาวท่ีนัง่อยู่ตรงน้ัน

ชายเสือ้คลุมกระเพือ่มนิดๆ เพราะหลีช่ฉืีอหดเท้าเปลอืยของตนเข้าไป 

ใต้อาภรณ์ เขาจงึมองเหน็เพียงความขาวผ่องแวบผ่านนยัน์ตาไปไวๆ
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"เจ้าจัดการหรือ" เขาเอ่ยถาม

หลีช่ฉีอืปรายตามองไปทางประตแูวบหน่ึง หลวัเสีย่วอ้ีย่ืนหน้าเข้ามา 

ในห้อง ท่าทางจะตดิใจสงสยัข้อน้ีมากเช่นกัน นางจงึพยักหน้าตอบ "เจ้าค่ะ"

หากไม่ใช่นางจัดการ จะยังมีคนอื่นอีกหรือไร

ฝูถิงจ้องมองนาง คิ้วดกหนาขมวดมุ่น เพียงครู่เดียวก็คลายออก

กระน้ันหลี่ชีฉือก็ยังมองเห็น แล้วคิดกับตนเองว่าหรือเขาจะ 

ไม่สบอารมณ์ที่นางถือวิสาสะวุ่นวายตามใจชอบ

เสียงทุ้มเอ่ยเรียกหลัวเสี่ยวอี้ดังเข้าหู

หลัวเสี่ยวอี้ที่ยืนอยู่ตรงประตูพูดขึ้นทันทีอย่างรู้ใจ "พ่ีสะใภ้เซี่ยนจู่ 

จ่ายไปเท่าไรให้สาวใช้มาบอกข้า ท่านผูบ้ญัชาการจะได้คืนเงนิให้ถูกขอรับ"

ความจรงิแล้วท่ีพูดน่ีเสยีดายใจแทบขาด พวกสตรสีงูศกัดิช่์างฟุ้งเฟ้อ

แท้ๆ เพ่ิงจะมาถึงก็ใช้เงินราวกับหว่านเล่น

พ่ีสามของเขายังบาดเจ็บอยู่ พูดจาไม่สะดวก เลยให้เขาพูดแทน แต่ 

ปากพูดออกไปสบายๆ อย่างน้ัน ถึงเวลาจรงิจะเอาเงนิท่ีใดมาให้กัน

แม้เขาจะคดิเช่นนี ้แต่กระถางไฟในห้องก็อุน่สบายดจีรงิๆ ไม่ได้สมัผสั 

ไออุน่ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจดัของท่ีน่ีมาหลายปีดดีกัแล้ว

หลัวเสี่ยวอี้ขยับเข้าไปข้างในอีกนิดโดยไม่รู้ตัว

จากนั้นเสียงหัวเราะแผ่วๆ ก็ดึงดูดความสนใจให้ต้องเหลือบมอง

หลี่ชีฉือนั่นเอง นางหัวเราะเบานิดเดียวเพราะกล้ันไม่อยู่จริงๆ  

ไม่คดิเลยว่าชายผูน้ีจ้ะมศีกัดิศ์รใีนตนเองสงูลิว่ "แต่ก่อนพอถึงเทศกาลทีไร 

ท่านมกัจะส่งของไปทีก่วงโจวไม่ขาด ท้ังท่ีจวนผูบั้ญชาการกอ็ยู่ในสภาพนี้ 

ถือว่าข้ามอบของตอบแทนท่านบ้างจะเป็นไรไป"

ส่วนหนึง่ของถ้อยค�าเหล่านีเ้อ่ยเอือ้นออกมาจากใจจรงิ ความขุน่เคอืง 
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ทีม่อียู่แต่เดิมพลอยสลายหายไปไม่น้อยเมือ่คิดถึงข้อน้ี

ฝูถิงไม่เอ่ยอะไร แต่กลับเหลือบตามองไปทางประตู

หลัวเสี่ยวอี้ท�าตาหลุกหลิกลุกลน

ฝูถิงจ�าไม่ได้ว่าตนเองเคยส่งของไปที่กวงโจวด้วย หากเดาไม่ผิด  

จะต้องเป็นฝีมือหลัวเสี่ยวอี้แน่

นบัตัง้แต่แต่งงานมา ผูใ้ต้บงัคบับญัชาคนสนทิมกัคะย้ันคะยอให้เขา 

ไปกวงโจวอยู่บ่อยครัง้ จะได้ไม่ต้องใช้ชวิีตเย่ียงภิกษท้ัุงทีมี่ภรรยาแล้ว

คนใกล้ชิดที่คอยใส่ใจเรื่องส่วนตัวของเขา นอกจากจอมจุ้นจ้าน 

ตรงหน้า เขาก็นกึไม่ออกว่ายังมใีครได้อกี

หลี่ชีฉือสังเกตเห็นสายตาที่ทั้งคู่มองกันก็พอจะเข้าใจได้เลาๆ

นางเหลอืบมองฝถิูงแวบหนึง่ ก่อนจะลกุขึน้ยืน "ซินลู ่ท�ากระถางไฟ

ไปวางไว้ในห้องขนุพลหลวัด้วย พวกเราออกไปกันก่อนเถิด จะได้ไม่รบกวน 

เวลาพักผ่อนของท่านผูบั้ญชาการกับท่านขุนพล"

ซนิลูร่บัค�าว่า 'เจ้าค่ะ' แล้วประคองผูเ้ป็นนายเดนิกลบัไปน่ังท่ีตัง่ยาว 

เอาตัวบงัไว้ขณะสวมรองเท้าถุงเท้าให้นางเงยีบๆ

หลัวเสี่ยวอี้ที่อยู่ตรงประตูปวดใจด้วยความเสียดายขึ้นมาอีกครั้ง 

เมือ่ได้ยิน

จุดกระถางไฟเพิ่มก็เท่ากับต้องจ่ายเงินเพิ่ม

หากไม่เพราะเวลานี้ห้องนอนของพ่ีสามมีเจ้าของเพ่ิมข้ึนอีกคน  

เขาอยากโพล่งออกไปเหลือเกินว่าขออาศัยนอนห้องน้ีด้วยก็ได้ จะต้อง

เปลืองเงินเปลืองทองโดยใช่เหตุไปไย

ส่วนฝูถิงไม่พูดอะไรทั้งสิ้น

เขาเห็นหลี่ชีฉือสวมถุงเท้ารองเท้าอยู่ได้ไม่ถนัดนักเพราะมีสาวใช้
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บงัไว้ จากน้ันนางก็ลุกเดนิออกจากห้องในสภาพแต่งกายเรยีบร้อย มเีพียง 

ปอยผมข้างหท่ีูยุ่งไปเลก็น้อยด้วยฝีมอืเขาเมือ่ครู่

ชายหนุ่มรวบนิ้วทั้งห้าเข้าหากัน ปลายน้ิวยังจดจ�าสัมผัสจาก 

ริมฝีปากนางได้ถนัดถนี่

จากนั้นค�าที่หลัวเสี่ยวอี้เคยพูดไว้ก็ดังขึ้นในมโนนึก...'ดูนุ่มละมุน 

ไปหมดราวกับว่าทัง้เน้ือทัง้ตัวท�าจากน�า้ก็มปิาน'

หลี่ชีฉือเดินออกจากห้อง

หลัวเสี่ยวอี้หลบไปยืนแอบข้างๆ เพื่อเปิดทางให้

ปลายเท้าของนางหยุดชะงักเล็กน้อยแล้วเอ่ยเบาๆ "ขอบคุณ 

ท่านขุนพลมากท่ีเมื่อก่อนยอมสิ้นเปลืองส่งของขวัญมาให้หลายครั้ง 

หลายครา"

ไหนๆ นางก็รูแ้ล้ว หลวัเสีย่วอีจ้งึตอบผ่านรอยย้ิมแห้งๆ โดยไม่ปิดบงั 

"โปรดอย่าได้เกรงใจ ข้าส่งไปให้แทนท่านผูบ้ญัชาการต่างหาก ของขวัญ

เหล่าน้ันเป็นความรู้สกึท่ีท่านผูบ้ญัชาการมต่ีอท่าน"

หลี่ชีฉือพยักหน้าย้ิมๆ แล้วออกเดินต่อ จวบจนเดินเลี้ยวไปตาม 

โค้งเฉลียง รอยยิ้มบนใบหน้าก็เลือนหาย

ตอนทีซิ่นลูเ่หลอืบมองไปอกีครัง้ก็พบว่าเรยีวปากผูเ้ป็นนายขยับเบาๆ

"ฝถิูง..." นางเอ่ยชือ่ชายผูน้ัน้พลางใช้น้ิวแตะปอยผมข้างใบห ู หัวใจ 

ขุน่หมองอย่างยากจะบรรยาย

ที่แท้ข้าก็ทึกทักไปเอง
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เมือ่เหน็ว่าหลีช่ฉีอืเดนิจากไปไกลแล้ว หลวัเสีย่วอีก็้ผลบุเข้าไปในห้อง

ทนัที

ไอร้อนทีแ่ผ่ออกมาจากกระถางไฟผงิร่างให้อุน่สบายไปท้ังตวั ทว่า 

เขาไม่มอีารมณ์จะด่ืมด�า่ รบีปรีเ่ข้าไปตรงหน้าเตยีงแล้วถามเบาๆ "พ่ีสาม 

ท่านใจป�า้ถึงเพียงนีต้ัง้แต่เมือ่ไร ข้าสงัเกตเหน็แต่แรกแล้วว่าทกุอย่างในจวน

เปลีย่นไปผดิหผูดิตา นางใช้เงนิไปเพียงน้ี เราจะจ่ายคนืให้อย่างไรไหว"

ฝูถิงไม่ตอบ กลับเป็นฝ่ายถามว่า "เจ้าเอาเงินกองทัพซื้อของขวัญ 

ส่งไปให้นางหรอื"

คนสนิทเถยีง "เงนิกองทพัท่ีใด นัน่มนัเงินภาษท่ีีท่านควรได้ต่างหาก 

แต่ท่านดนัยกให้เป็นเงนิกองทัพหมด ข้าเจยีดไว้ให้ท่านใช้จ่ายในบ้านบ้าง

จะเป็นไรเชยีว"

ค�าตอบเช่นนีเ้ลอะเทอะสิน้ดีในความคิดของฝถิูง หากกองทพัไร้งบ 

6
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ไว้ป้องกันข้าศึกภายนอก แม้แต่ชีวิตก็จะสิ้นสูญ นับประสาอะไรกับ 

เรือ่งในบ้าน

เขาน่ังเงียบอยู่พักใหญ่ ก้อนจะล้วงตราประทับในอกเสื้อออกมา 

โยนให้อีกฝ่าย

หลวัเสีย่วอีรั้บไว้ด้วยสองมอื แล้วเบกิตาโตเป็นลกูกระพรวน เพราะ

เข้าใจเจตนาเขาได้โดยไม่ต้องรอฟังค�าอธิบาย "พ่ีสามจะให้เอาเงนิส่วนตวั

แต่เดมิท่ีใส่ไว้ในกองทพัไปให้นางอย่างน้ันหรอื"

ฝูถิงย้อน "ภรรยาข้า ไม่ใช้เงินข้าจะใช้เงินใคร"

หลวัเสีย่วอีใ้ช้ความคิดอย่างหนัก พ่ีสามของเขาไม่มนีสิยัชอบสะสม

เงินทอง ท่ียังเก็บเงินก้อนนี้มาตลอดโดยไม่น�าออกมาใช้จ่ายจะต้องม ี

จดุประสงค์อะไรสกัอย่าง

เสียงของซินลู่ดังขึ้นข้างนอกในจังหวะนั้น บอกว่าจุดกระถางไฟ 

ไปวางไว้ในห้องเรยีบร้อยแล้ว ให้เขาเข้าไปพักผ่อนได้

ฝูถิงไล่ "ไปเถิด"

หลวัเสีย่วอีกั้ดฟันพลางคิดกับตนเองในใจ ถึงอย่างไรก็ต้องเสยีเงนิ 

อยู่แล้วท้ังท ีต้องเข้าไปนอนผงิไฟให้อุ่น จะได้ถอนทุนคนืได้บ้าง!

พอคิดแล้วเขาก็หมุนตัวออกไปโดยไม่รอช้า

ซินลู่ที่อยู่ข้างนอกปิดประตูห้องให้อย่างใส่ใจ

ฝถิูงโยนกระบีท่ีว่างอยู่ข้างตวัลงบนพ้ืน ถอดรองเท้าหุ้มแข้งแบบทหาร

ออกแล้วล้มตวัลงนอนบนเตียง

ฟูกนอนก็เปลี่ยนใหม่เช่นกัน สัมผัสใต้ร่างนุ่มสบายจากขนแกะ 

ที่ยัดไว้เป็นชั้นหนา

กลิ่นหอมอ่อนๆ โชยออกมาจากหมอนหนุน เขาใช้นิ้วคีบเส้นผม 
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บางยาวขึ้นมาเส้นหนึ่ง

ที่เพิ่มขึ้นมา...คือกลิ่นอายสตรี

คราวนี้ฝูถิงหลับยาวจนฟ้ามืด

ที่ตื่นก็เพราะในห้องร้อนเกินไป

ฝูถิงลืมตาลุกขึ้นมานั่ง ร้อนจนเหงื่อซึมเลยทีเดียว

เขาลงจากเตยีงเดนิไปทีโ่ต๊ะ เหน็ชดุน�า้ชาประณีตงดงามวางอยู่บนน้ัน

เพ่ิงจะยกกาน�า้บนเตาท่ีไม่ได้จดุไฟมาแหงนหน้าเทน�า้เย็นๆ กรอกปาก 

เสยีงเคาะประตก็ูดังข้ึน

สาวใช้สองคนเดินก้มหน้าเข้ามาย่อตัวค�านับ "ท่านผู้บัญชาการ 

ตืน่แล้ว พวกบ่าวเตรยีมน�า้ร้อนไว้ให้ท่านผูบ้ญัชาการอาบตามค�าสัง่ของ

นายหญิงแล้วเจ้าค่ะ"

พูดจบซินลู่ก็เดินไปหยิบโคมไฟ ส่วนชิวซวงไปกางฉากบังตา

จากน้ันโคมสบิกว่าดวงก็ถูกจดุข้ึนในห้องจนสว่างไสวราวกับกลางวนั 

เมือ่เทน�า้ร้อนใส่ถังอาบน�า้เรยีบร้อยแล้ว ทัง้คู่ก็เดนิกลับออกไป

พวกนางเข้ามาทันทีที่เขาลงจากเตียง บ่งบอกว่ายืนรออยู่แต่แรก

เขามองไปทางเก้าอีข้าไขว้พลางใช้ลิน้เลยีฟันทีถู่กน�า้เย็นชโลมเมือ่ครู่ 

ก่อนหน้าน้ีภรรยาของเขาน่ังตัวตรงสง่าอยู่บนนัน้

หญิงเชื้อพระวงศ์คงมีกิริยาไร้ที่ติเช่นนี้หมดทุกคนกระมัง

ชายหนุ่มถอดเสื้อผ้าก้าวลงน�้า ข้างถังมีถาดทองบรรจุเม็ดสบู่ 

จ�านวนหลายสบิ แต่ละลกูกลมเกลีย้ง ขาวพิสทุธ์ิราวกับหิมะ ส่งกลิน่หอม 

รวยรืน่แตะจมกู

ของเช่นน้ีพวกเชือ้พระวงศ์ในฉางอนักับลัว่หยางชอบใช้กันนักหนา 
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เขาอยู่แต่ในกองทพัมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยใช้มาก่อน

เม็ดสบู่คุณภาพดีแบบที่อยู่ตรงหน้าน้ีคิดราคาเป็นลูก แต่ละลูก 

แพงระยับราวกับยัดทองค�าไว้ข้างใน บางทีแม้แต่ในวังหลวงยังได้ใช้กัน 

แค่ไม่กี่ครั้ง

หลี่ชีฉือ...ฟุ้งเฟ้อกรีดกรายกว่าที่เขาคิดไว้

ตอนท่ีหลวัเสีย่วอีม้าหาอกีครัง้ ฝถิูงก็อาบน�า้เปล่ียนเส้ือผ้าเรียบร้อย

แล้ว พวกบ่าวไพร่เพ่ิงจดัห้องเสรจ็ใหม่ๆ

"พ่ีสาม ที่น่ีหรูหราสุขสบายราวกับอยู่บนสวรรค์อย่างนั้นล่ะ ข้า 

ชักไม่อยากไปแล้วสิ"

หลัวเสี่ยวอี้นอนหลับเต็มอ่ิมก็อาบน�้าแล้วเช่นกัน แต่ผิดกับฝูถิง 

ตรงที่เห็นได้ชัดว่าประโคมใช้เม็ดสบู่ไปไม่น้อย เพราะยังไม่ทันเห็นตัว 

ก็ได้กลิ่นหอมฉุยมาแต่ไกล

ซินลู่กับชิวซวงเดินเข้ามาพอดี ได้ยินดังนั้นก็กลั้นยิ้มไว้ในหน้า

พวกนางเข้ามาเชิญฝูถิงกินอาหาร ในเมื่อหลัวเส่ียวอี้อยู่ในห้อง 

ท่านผู้บัญชาการ จึงยกข้าวปลาอาหารเข้ามาที่นี่เลย

โต๊ะอาหารถูกยกเข้ามาตั้ง สองคนแยกกันนั่งคนละโต๊ะ

ฝถิูงสวมเสือ้คลมุ น่ังขดัสมาธิเท้าแขนกับหัวเข่า ไม่มใีครกล้ามอง 

ท่านผูบ้ญัชาการในอิรยิาบถน้ีมากนัก

อาหารทยอยข้ึนโต๊ะจานแล้วจานเล่า หลัวเสี่ยวอี้เบิกตากว้างข้ึน 

ทกุที

กล่าวกันว่าอาหารการกินนัน้สงูค่าท่ีความวจิติรเลศิรส มใิช่ทีป่รมิาณ 

ตัง้แต่เป็นทหารมาเขายังไม่เคยกินของพวกนีม้าก่อน



73เทียนหรูอวี้

บ่าวไพร่เหล่าน้ันยังยืนรออยู่ข้างนอก ดูท่าเมื่อพวกเขากินอาหาร 

บนโต๊ะหมดเมือ่ไรก็คงจะยกของใหม่มาเพ่ิมให้อีก

นึกว่าเท่าที่เห็นตอนแรกหรูหรามากแล้ว มาเจออาหารตรงหน้า 

ถึงได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงของหายากที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเท่านั้น

หลัวเสี่ยวอี้ชะโงกตัวเข้าไปหาชายหนุ่มอย่างอดรนทนไม่ไหว  

"พี่สาม ถ้าอย่างไรข้าไปเตือนให้พี่สะใภ้มัธยัสถ์หน่อยดีหรือไม่"

"อย่าพูดมาก" ฝูถิงตอบกลับพลางหยิบตะเกียบ ความหมายคือ  

'จะกินก็กิน ไม่กินก็ไสหัวไป'

หลัวเสี่ยวอ้ียกมือลูบหน้า พ่ีสามของเขาเป็นชายชาติอาชาไนย 

ผู้สมบุกสมบัน ส่วนชิงหลิวเซี่ยนจู่นั่นเป็นหญิงสูงศักด์ิผู้เคยชินกับความ

หรูหราฟุ้งเฟ้อ แล้วเช่นนี้จะร่วมชีวิตกันได้อย่างไร

อาหารมื้อนั้นผ่านไปด้วยความกลัดกลุ้ม หลัวเสี่ยวอี้เอ่ยลาเพราะ

มารบกวนเจ้าบ้านมากพอแล้ว

เพ่ิงจะเดินออกจากห้องก็ฝืนท�าเป็นย้ิมทะเล้นพูดหยอกล้อว่า "วันน้ี 

พ่ีสามเสยีเงนิไปอกัโข ต้องถอนทุนคนืจากพ่ีสะใภ้ให้มาก ข้าไม่อยู่ขดัจงัหวะ

เรือ่งดีๆ  ของพวกท่านสองสามภีรรยาแล้วล่ะ"

ฝูถิงไม่สนใจคนสนิท ในหัวมีแต่ภาพปลายน้ิวเท้าขาวผ่องที่เห็น 

แค่ไวๆ ภาพน้ัน

หลัวเสี่ยวอี้เห็นนัยน์ตาอีกฝ่ายเป็นสีเข้มลึกใต้แสงตะเกียงราวกับ

หมาป่า ก็เดินออกมาด้วยรอยยิ้มกรุ้มกริ่ม

แต่ตอนก�าลงัจะเลีย้วไปตามโค้งเฉลยีงทางเดนิ เขาก็ปะเข้ากับชวิซวง

ทีม่าแจ้งว่า "นายหญิงเชญิท่านขนุพลไปคุยกันหน่อย"

ความคิดของหลัวเสี่ยวอี้แล่นไปอีกทาง
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เห็นทจีะคยุเรือ่งเงนิกระมงั อย่าบอกนะว่านางร้อนใจอยากได้เงนิคนื 

เรว็ๆ

หลี่ชีฉืออยู่ที่เรือนหลี่เยี่ยน

นางใช้เวลาระหว่างท่ีฝูถิงนอนหลับจนถึงกินข้าวมานั่งคัดอักษร 

เป็นเพ่ือนหลานชายอยู่นาน จนได้ยินสาวใช้รายงานว่าเชญิคนท่ีต้องการพบ 

มาแล้ว ถึงค่อยหยุดมอื

หลีเ่ย่ียนน�าสมดุคัดอกัษรสองเล่มไปเก็บอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

พอเหลอืบตาขึน้มาเห็นว่าคนท่ีเดินเข้ามาในห้องเป็นใครก็เบ้ปาก แล้วเข้าไป 

ยืนข้างผูเ้ป็นอาโดยไม่ส่งเสยีง

หลวัเสีย่วอีเ้ห็นว่าซือ่จือ่ทีต่นเคยล่วงเกินอยู่ในห้องด้วยก็ย้ิมเจือ่นๆ 

ก่อนจะประสานมอืค�านับ "ไม่ทราบว่าพ่ีสะใภ้เซีย่นจูม่สีิง่ใดจะบญัชาถึงได้ 

ให้คนไปตามข้าน้อยมา"

หลีช่ฉีอืนัง่อยู่ในเงามดื มองเห็นหน้าไม่ถนดั นางเพียงแค่ยกมอืทีเดียว 

จากน้ันซนิลูท่ียื่นอยู่ข้างๆ ก็ประคองกล่องไม้ใบหน่ึงมามอบให้เขา

หลวัเสีย่วอีร้บัมาเปิดดดู้วยความสงสยั สิง่ท่ีอยูข้่างในคือมดีสัน้สองคม 

ปลอกท�าจากทองค�าแท้ หยิบข้ึนมาถือแล้วหนกัอ้ึงอยู่ในมือ

ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังขา "นี่คือ?"

หลี่ชีฉือเอ่ย "ตอบแทนท่ีเมื่อก่อนเจ้าสิ้นเปลืองส่งของขวัญไปให้

หลายครั้ง"

หลัวเสี่ยวอี้ใจหายวาบ ถ้าจะท�าตามท่ีพ่ีสามบอก พวกเขาก็ต้อง 

จ่ายค่ามดีสัน้นีด้่วย แล้วเขาจะต้องรบัของของพ่ีสามให้สิน้เปลอืงไปไย

หลัวเสี่ยวอี้ก�าลังจะหาข้ออ้างปฏิเสธก็ได้ยินนางพูดขึ้นมาเสียก่อน 



75เทียนหรูอวี้

"ข้าเรยีกเจ้ามานีก็่เพ่ือจะบอกกล่าวกันให้เข้าใจ ทีท่่านผูบ้ญัชาการ 

พูดว่าจะแบกรับค่าใช้จ่ายของข้าน้ัน เจ้าไม่ต้องท�าตามหรอก อย่างไร 

เขากับข้าก็เป็นสามีภรรยากัน ใช้เงินแค่นี้จะมาคอยคิดเล็กคิดน้อยเป็น 

คนอืน่คนไกลไปด้วยเหตุใด"

หลวัเสีย่วอีช้ะงกั ด้วยคดิไม่ถึงว่านางจะใจกว้างและเข้าอกเข้าใจผูอ้ืน่ 

ถึงเพียงนี ้ไม่ใช่ไม่รบัอย่างเดียว ยังเป็นฝ่ายให้เสยีเอง

เขาลองหยั่งเชิง "แต่เงินก้อนนี้ไม่ใช่น้อยๆ นะขอรับ"

ค�าตอบของหลี่ชีฉือกลั้วเสียงหัวเราะไว้ด้วย "วางใจเถิด สมัย 

อยู่ต�าหนักกวงอ๋องข้าก็ดูแลบ้านเรือนมาหลายปี หากใช้เงินมือเติบ 

ไม่คิดค�านวณให้ดี ป่านนี้คงไม่มีข้ากับกวงอ๋องซื่อจื่อที่เจ้าเห็นแล้ว"

หลัวเสี่ยวอี้ฟังดังนั้นก็เข้าใจ นางหมายความว่านางจ่ายไหว

สวรรค์ พ่ีสามของข้าได้สตรีแบบใดมาเป็นภรรยากันนี่ หรือว่า 

สตรีเชื้อพระวงศ์จะร�่ารวยและใจป�้าเช่นนี้กันทุกคน

เวลานีด้กึมากแล้ว หากพูดคุยกับบรุษุทีไ่ม่ใช่คนในบ้านนานเกินไป

จะไม่งาม หลีชี่ฉอืจงึปล่อยให้อีกฝ่ายมเีวลาคิดฟุ้งซ่านได้ไม่เท่าไร ก็วกเข้า 

จดุประสงค์ท่ีเรยีกเขามาพบ "ข้าเพียงแค่อยากรูว่้าท่ีนีเ่ป็นถึงจวนผูบั้ญชาการ

แห่งกองทัพพิทักษ์อดุร เหตุใดถึงอยู่ในสภาพเช่นปัจจบุนัได้"

เสียเงินนั้นเรื่องเล็ก สิ่งที่นางต้องการคือความกระจ่าง

เท่าท่ีนางรู ้กองทัพพิทักษ์ดินแดนส�าคัญๆ ไม่ต้องส่งสินบรรณาการ

แก่ราชส�านกั สามารถน�าเงินภาษท่ีีเก็บได้ไปใช้ท�านบุ�ารงุกองทัพอย่างเตม็ท่ี 

หากไม่มสีาเหตุก็ไม่ควรตกอยู่ในสภาพเช่นน้ี

หลวัเสีย่วอีถื้อกล่องไม้ใบน้ันด้วยมอืหน่ึง มอือกีข้างลบูตราประจ�าตวั 

ในอกเสือ้ท่ีได้มาจากฝถิูง คราแรกยังกลัวว่าพูดไปแล้วจะเสยีหน้า แต่คิดอกีที 
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ผ่านไปนานเข้ากระดาษย่อมห่อไฟไม่มดิ บอกนางอย่างตรงไปตรงมาตอนน้ี 

เลยดกีว่า

ดงันัน้เขาจงึเอ่ยข้ึนหลงัจากถอนหายใจเฮอืก "พ่ีสะใภ้เซีย่นจูไ่ม่รู้อะไร  

อนัท่ีจรงิแต่ก่อนไม่ได้เป็นเช่นน้ีหรอกขอรบั..."

แดนเหนือกินอาณาเขตกว้างขวาง เต็มไปด้วยชนเผ่ากลุ่มต่างๆ  

ในอดีตการเก็บภาษีไม่เคยเป็นปัญหา

น่าเสียดายที่เมื่อหลายปีก่อนเกิดโรคระบาดครั้งส�าคัญ แพะวัว 

ล้มตายไปนบัหมืน่ ไร่นาอันกว้างใหญ่ก็ไม่ได้ผลผลติเลยแม้แต่เมลด็เดยีว

เก็บภาษไีม่ได้ตดิต่อกันหลายปี ซ�า้ร้ายพวกทูเจว๋ียยังฉวยโอกาสนี้

บกุรกุชายแดน

ท�าศึกก็เหมอืนเผาเงิน ออกรบได้ศึกสองศึก เงนิในคลังก็หมดเกล้ียง

ขับไล่ข้าศึกออกไปได้แล้วยังต้องคอยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่

กองทพัเพ่ือเตรยีมรบัมอืกับศกึสงครามทุกปี เป็นเช่นน้ีนานเข้าย่อมชกัหน้า 

ไม่ถึงหลงั

หากชนชัน้สงูมาเป็นผูบ้ญัชาการอยู่ทีน่ี่ก็ยังพอมวีงศ์ตระกูลช่วยเหลอื 

แต่พ่ีสามของเขาสร้างเนือ้สร้างตัวขึน้ด้วยสองมอื ใครเล่าจะมาช่วย

หลีเ่ย่ียนก�าแขนเสือ้ผูเ้ป็นอาแน่นโดยไม่รูตั้วด้วยตกใจกับส่ิงท่ีได้ฟัง

หลีช่ฉีอืดงึมอืหลานชายมาจบัไว้พร้อมถามว่า "ราชส�านักไม่มาดูแล

บ้างหรอื"

หลวัเสีย่วอ้ีหัวเราะสองทีอย่างอ่อนใจ "ราชส�านกัเคยมาดแูลอยู่หรอก

ขอรบั แต่กแ็ค่ครัง้เดียว หลงัจากนัน้กองทพัพิทกัษ์ดนิแดนอืน่ๆ ก็แย่งกัน

โอดครวญว่าตนเองยากจนบ้าง ทัง้แผ่นดนิมกีองทพัพิทักษ์ดนิแดนส�าคญัๆ  

หกกองทัพ ช่วยไปช่วยมา ฮ่องเต้เองยังต้องส่ายหน้า มิหน�าซ�้ากองทัพ 
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พิทักษ์อดุรเรายังมกี�าลงัทหารแขง็แกร่งเสยีด้วย..."

เมื่อนึกขึ้นได้ว่าสตรีท่ีอยู่ตรงหน้าเป็นเชื้อพระวงศ์ เขาก็รีบย้ังปาก

ตนเองไว้เพียงเท่าน้ัน แล้วใช้นิว้ชีเ้การ่องใต้จมกู

หลีช่ฉีอืเข้าใจแล้ว แต่ก่อนราชส�านกัพยายามสนบัสนนุขุนนางทีม่ี

ชาตกิ�าเนดิจากสามญัชน มาบดันีเ้มือ่ขุนนางเหล่านัน้เริม่ปีกกล้าขาแขง็  

จากท่ีเคยสนบัสนนุก็กลายเป็นระแวงระวัง

ฮ่องเต้ต้องการเก็บฝูถิงไว้ใช้สอย ในขณะเดียวกันก็คอยระวังเขา  

ไม่เช่นนั้นคงไม่มีสมรสพระราชทานของเขาและนาง

"ขอบใจท่านขุนพลทีเ่ล่าให้ฟัง" นางค้อมศีรษะน้อยๆ แล้วส่ังให้ซนิลู่ 

ส่งแขก

หลวัเสีย่วอีเ้ดนิออกจากห้องแล้วก็นกึถึงมดีสัน้ทองค�าเล่มนัน้ขึน้มาได้ 

เขาพยายามจะคืนกลบัไป แต่ท�าอย่างไรซนิลูก็่ไม่รับ

กล่าวว่าเมือ่ผูเ้ป็นนายของนางยกอะไรให้ใครแล้ว ไม่มเีสยีล่ะทีจ่ะ 

เอาคนื

ความหมายแฝงคอืเงนิท่ีจ่ายไปกับพ่ีสามของเขาก็ไม่เอาคนืเหมอืนกัน

ใช่หรอืไม่

หลวัเสีย่วอีเ้ดินไปเรือ่ยๆ พลางหวนคิดถึงสิง่ท่ีตนเองพูดเมือ่ครู ่ เขา

พยายามใช้วาจาให้น่าฟังท่ีสดุแล้ว ไม่รูว่้าเซีย่นจูผู้่งามละมนุผู้นัน้ฟังแล้ว 

รูส้กึอย่างไรบ้าง

จะทอดทิ้งพี่สามแล้วหันหลังกลับกวงโจวหรือไม่นะ

"ท่านอาคิดเช่นไรขอรับ"

ภายในห้อง หลี่เย่ียนเอ่ยออกมาเป็นคนแรก ขณะท่ีใครต่อใคร 
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ยังตกตะลึงไม่หายกับสิ่งที่ได้ฟังเมื่อครู่

หลี่ชีฉือลุกเดินไปน่ังตรงจุดท่ีแสงโคมส่องสว่าง สีหน้าไม่แสดง 

อารมณ์ใดๆ นัก "จะคิดอย่างไรเล่า มาก็มาแล้ว จะสะบัดหน้าจากไป 

ทั้งอย่างนี้หรือ"

หลานชายเอ่ยด้วยท่าทางเคร่งขรมึ "ว่าไปแล้วก็เป็นเหตสุดุวิสยั หาก 

จากไปจรงิ จะกลายเป็นว่าพวกเราใจด�า"

นางกระเซ้า "อายุแค่นี้ช่างคิดจริงนะ"

เวลานี้ดึกมากแล้ว ซินลู่เดินเข้ามาเตือน

"ควรเข้านอนได้แล้วนะเจ้าคะ" สีหน้าของนางดูมีเลศนัยชอบกล 

ยามพูดประโยคนั้น

ขนตาของหลี่ชีฉือไหวระริก ทาบเงาด�าเป็นแพที่ใต้ตา

ความหมายก็คือ...ท่านผู้บัญชาการก�าลังรออยู่?

นางใช้ปลายนิ้วแตะคางเบาๆ รู้สึกราวกับไอเย็นเฉียบจากกระบี ่

ของเขายังไม่จางหายไป

หากไม่นบัเรือ่งทีจ่�านางได้ น่ากลวัว่าชายผูน้ั้นคงไม่เคยสนใจนางเลย

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาบอก "ไปเรียนท่านผู้บัญชาการให้ข้าที"

ซินลู่เอียงหูมาใกล้ๆ พอได้ฟังค�าพูดของนางเท่าน้ันก็มุ่นหัวคิ้ว  

มองผู้เป็นนายอย่างลังเล แต่สุดท้ายก็ยังไปปฏิบัติตามค�าสั่ง

ฝูถิงยืนอยู่ตรงริมหน้าต่าง

อากาศในห้องร้อนเกินไปส�าหรับเขา ครั้นจะดับกระถางไฟแล้ว 

จดุใหม่ก็ยุ่งยากเกินไป เขาจงึเลอืกทีจ่ะเปิดหน้าต่างยืนรบัลมหนาวสักครู่ 

มอืถือสรุารสร้อนแรงท่ีเหลอืครึง่ถุงจากเครือ่งแบบทหาร
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สรุาสองอกึไหลลงคอ เนือ้ตวัตากลมจนเย็นจดั ทว่าช่องท้องกลบัร้อน 

ดจุไฟแผดเผา

พอดื่มอึกที่สามก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ากลิ่นสุราอวลอยู่ในล�าคอ หาก 

นางได้กลิน่อาจจะไม่ชอบ จงึยกมอืข้ึนเชด็ปากแล้วปิดฝาจกุ

ความจรงิเขาจะไปรูไ้ด้อย่างไรเล่าว่าหญิงบอบบางเช่นนัน้ชอบหรอื

ไม่ชอบอะไรบ้าง

หากชอบชีวิตฟุ้งเฟ้อรุ่มรวย เขาในตอนนี้...ย่อมให้ไม่ได้

เสยีงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา เขาหันไปมอง แต่เห็นแค่เพียงสาวใช้ผู้หน่ึง

ซินลู่ย่อตัวค�านับ "นายหญิงให้บ่าวมาขอขมาท่านผู้บัญชาการ  

ตอนอยู่ในโรงเตี๊ยมก่อนหน้าน้ีนางเสียขวัญ รู้สึกไม่ใคร่สบาย เวลานี้จึง 

นอนพักผ่อนในเรอืนอ่ืนแล้วเจ้าค่ะ เชญิท่านผูบั้ญชาการเข้านอนได้เลย"

ฝูถิงลูบถุงสุราในมือพลางเหยียดยิ้มตรงมุมปาก

ก่อนหน้าน้ีไม่เหน็นางจะผดิปกติตรงทีใ่ด ขนาดถูกเขาร้ังไว้แนบอก 

ยังไม่ตื่นตกใจสักนิด อยู่ๆ ก็ฟื้นฝอยหาตะเข็บขุดคุ้ยเรื่องเก่า แสดงว่า 

จงใจจะเอาคนืเขาในเวลาเช่นน้ี

"นางอยู่ที่ใด"

แต่เดมิซนิลูก่อ็อกจะเกรงๆ แม่ทพัหนุ่มอยู่แล้ว พอได้ยินค�าถามนัน้ 

จงึผงะไป

ฝูถิงสั่งโดยไม่รอให้สาวใช้ตอบ "ไปเชิญนางมา"

ซินลู่รีบเดินออกไปทันที

ท่าทีเหล่าน้ีของเขาอยู่ในการคาดเดาของหลีช่ฉีอื เพียงแต่นึกไม่ถึงว่า 

เขาจะเรยีกนางไปพบ
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หรือว่าต้องการจะปะทะกันซึ่งหน้า

นางปลอบโยนหลานชายท่ีมท่ีาทางกังวล แล้วลกุเดนิไปท่ีเรือนเขา

อย่างแช่มช้า

เพิ่งจะมาถึงหน้าเรือนก็ได้ยินเสียงเบาๆ ดังออกมาจากข้างใน

นางเอามอืรัง้ชายกระโปรงก้าวเข้าไปในห้อง เห็นชายผูน้ั้นสวมรองเท้า

หุม้แข้งแบบทหาร ถือกระบีคู่่ใจ ก้าวยาวๆ มาหา

พอมาถึงตัว เขาก็ชะงักเท้า ทอดตามองนาง

หลี่ชีฉือจ�าต้องแหงนหน้ามองตอบ

ปลายคางคมสันมีเหลี่ยมมุมชัดเจนราวกับแกะขึ้นด้วยดาบ

"เจ้านอนท่ีน่ี" เขาโพล่งข้ึน หลงัจากตรงึสายตาอยู่บนร่างนางชัว่อดึใจ 

ก็เดนิออกไป

หลี่ชีฉือมองร่างสูงใหญ่ก้าวออกจากห้องโดยมีซินลู่ตามไปด้วย

ไม่นานนกัสาวใช้ประจ�าตวัก็ย้อนกลบัมาบอกนางว่า "ท่านผูบ้ญัชาการ

ไปนอนในห้องหนงัสอืแล้วเจ้าค่ะ"

"เขาเป็นใบ้หรือไรกันนะ..." หลี่ชีฉือพึมพ�า

ซนิลูก่ระซบิกระซาบอยู่ข้างหู "ดทู่าท่านผูบ้ญัชาการจะเป็นคนพูดน้อย 

ก่อนหน้าน้ีก็ให้ขนุพลหลวัพูดแทนจนเหมอืนเป็นใบ้จริงๆ"

หลี่ชีฉือบีบนิ้วตนเองเบาๆ มองค้อนไปยังทิศทางท่ีเขาเดินจากไป

พลางคดิในใจ บุรษุอะไรก็ไม่รู ้แค่พูดจาอ่อนหวานสกัค�ายังไม่ท�า
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อากาศหนาวเหน็บ พ้ืนดนิกลายเป็นน�า้แข็ง แม้แต่เสยีงไก่ขนัยังไม่มี 

ให้ได้ยิน

ฝูถิงตื่นนอนเวลาเดิมทุกวัน อันเป็นนิสัยที่ปฏิบัติประจ�ามานาน

หลายปี

เขายืนตรงริมหน้าต่าง เอามีดเล่มเล็กจุ่มน�้าเย็นถากปลายคาง

เข้าฤดูเหมันต์ทีไรลมหิมะจะพัดกระโชกไปท้ังแดนเหนือ เขาจึง 

ไม่ชอบไว้เคราเพราะเห็นว่าติดหิมะน่าร�าคาญ

ระหว่างโกนเคราพลันนึกข้ึนมาได้ว่าฮ่องเต้พระองค์ปัจจุบัน 

ไว้หนวดเคราขาวโพลน เหล่าราชบณัฑิตและขุนนางระดบัสงูในราชส�านกั 

จึงนิยมไว้หนวดเคราสั้นบ้างยาวบ้างตามไปด้วย บางทีพวกเชื้อพระวงศ์ 

อาจชอบเช่นน้ันมากกว่า

ชายหนุม่วางมดีเล่มเลก็ลง เม้มปากเยาะตนเอง จะคดิเรือ่งพวกน้ี

7
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ไปไย นางชอบแบบใด ข้าก็จะยอมปล่อยให้นางจงูจมูกอย่างน้ันหรือ

ข้ารบัใช้ส่งเสยีงรายงานอยู่หน้าห้องว่าขุนพลหลวัมารอข้างนอกแล้ว

เขาใช้ผ้าเช็ดคางลวกๆ หยิบกระบี่คู่ใจมาห้อยเอว คว้าแส้ม้าและ 

เดนิออกไป

หิมะเกล็ดเล็กละเอียดโปรยปรายอยู่ในแสงร�าไรของวันใหม่

หลัวเสี่ยวอี้น่ังอยู่บนหลังม้าในท่าโน้มตัวลงไปแนบคออาชา ท่านี้ 

ช่วยให้ไม่หนาวเกินไปนัก และน่ังนานๆ ได้ไม่เมือ่ย

พอเห็นฝถิูงเดินออกมาจากจวน เขาก็รบีนัง่ตัวตรง โยนบงัเหยีนม้า 

อกีตวัไปให้

ฝูถิงรับบังเหียน เอาเท้าเหยียบโกลนปีนขึ้นหลังม้า

หลัวเสี่ยวอี้ชะโงกหน้าเข้ามาสังเกตสังกาก็ไม่เห็นว่าอีกฝ่ายจะด ู

ผดิปกตติรงทีใ่ด แสดงว่าเรือ่งท่ีเล่าให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาเมือ่คนืไม่ได้

ท�าให้เซีย่นจูผู่น้ัน้หนไีปอย่างน้ันหรอื

ผู้บังคับบัญชาถาม "มองอะไรของเจ้า"

หลัวเสี่ยวอี้ท�าทะลึ่งทะเล้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยการจุปาก "พ่ีสาม 

ดูกระปรี้กระเปร่าดีนี่นะ กลับจวนมาครานี้เหมือนไม่ได้ใช้แรงออกเหงื่อ

แต่อย่างใด อย่าบอกนะว่าเป็นเพราะพ่ีสะใภ้ของข้าสงูส่งบอบบาง ท่าน 

เลยไม่กล้าใส่ไปเต็มที"่

ฝูถิงตวัดตามองอีกฝ่าย

หลวัเสีย่วอีร้บีโบกมอืสองข้าง "แผลท่านยังไม่หาย อย่าพูดอะไรมาก 

เลย เดีย๋วข้าพูดของข้าเอง"

อันที่จริงหลัวเสี่ยวอี้กลัวจะถูกแส้ม้าในมือเขาหวดเอามากกว่า

ฝถิูงยกมอืปาดเกลด็หมิะออกจากหน้า แล้วเหลอืบมองเข้าไปในจวน
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แววตายามนางแหงนหน้าข้ึนมองเขาตอนนัน้ผุดข้ึนในมโนนกึ นาง

ท�าเหมอืนไม่มอีะไรท้ังสิน้ แค่เดินชดช้อยมาหาตามทีเ่ขาเรยีก

ท่าทางส�ารวม รู้จักวางตัว แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สตรีท่ีจะยอม 

ถูกบงัคบัง่ายๆ

เขาแต่งงานกบันางแล้ว ย่อมไม่บงัคบัฝืนใจกัน ในเมือ่นางไม่เตม็ใจ 

เขาก็จะไม่แตะต้อง

ชายหนุม่ดงึสายตากลบัมา กระทุง้ขาเข้ากับสข้ีางม้าและควบทะยาน

ออกไปอย่างรวดเรว็

หลัวเสี่ยวอี้รีบเฆี่ยนม้าตามไปข้างหลัง "นี่! พี่สาม รอข้าด้วย!"

กระถางไฟในห้องเพิ่งจะมอด ไออุ่นยังไม่จางหาย

ระหว่างแต่งตวัให้ผูเ้ป็นนาย ซนิลูเ่ล่าให้ฟังว่าท่านผูบั้ญชาการออกไป

กองทพัแต่เช้าตรู่

หลีช่ฉีอืไม่แปลกใจแม้แต่นิดเดียว ห้องหนังสอือยู่ไม่ไกลจากห้องน้ี 

นางจงึได้ยินเสยีงรองเท้าขีม้่าของชายผูน้ัน้กระทบพ้ืนเฉลียงทางเดนิตัง้แต่

รุง่สางแล้ว

ซนิลูผ่กูผ้าคาดเอว แล้วหยิบเสือ้คลมุกันลมเนือ้หนามาสวมให้เพ่ือ

กันหนาว พอพิจารณาใบหน้าผูเ้ป็นนายอย่างถ้วนถ่ีแล้วก็ต้องเอ่ยถามด้วย

ความเป็นห่วง "ไม่สบายหรอืไม่เจ้าคะ เหตุใดปากแห้งถึงเพียงน้ี"

หลี่ชีฉือผิวขาวผ่องเนียนนุ่มไร้ต�าหนิราคี กลีบปากเป็นสีท้อชุ่มชื้น

เปล่งปลัง่ ไม่เคยแห้งแตกเช่นน้ีมาก่อน

ท่าทางเคร่งเครยีดของซนิลู่ท�าให้หล่ีชีฉือน่ังลงส่องกระจก และพบว่า 

ปากค่อนข้างแห้งจรงิๆ
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นางเม้มปากเบาๆ "ไม่มอีะไรหรอก ทางเหนอือากาศแห้งก็อย่างน้ีล่ะ"

ทว่าซนิลูไ่ม่เห็นด้วย เวลาน้ีผูเ้ป็นนายของนางอยู่กับท่านผูบ้ญัชาการ  

ต้องให้ความส�าคัญกับรูปโฉมยิ่งกว่าแต่ก่อนถึงจะถูก คิดแล้วนางก็รีบ 

เดนิออกไปหาสผีึง้ส�าหรบัช่วยเพ่ิมความชุม่ชืน้ให้อีกฝ่าย

ซนิลูเ่พ่ิงจะเดนิออกไป ชวิซวงก็เข้ามาในห้องแทน นางสวมเสือ้คลมุ

คอกลมเย่ียงบรุษุตามเคย

สาวใช้ผูน้ีค้ล่องแคล่วโผงผางกว่า หลีช่ฉีอืจงึให้คอยช่วยดูแลการค้า  

มกัจะออกไปท�างานข้างนอกอยู่เสมอ เช่นวันน้ีก็ออกไปแต่เช้าตรูเ่พ่ือส�ารวจ

ตลาดละแวกใกล้เคยีง

"นายหญิง บ่าวได้ข่าวมาเรือ่งหนึง่เจ้าค่ะ" ชวิซวงเดนิเข้ามาหาด้วย

สหีน้ามลีบัลมคมใน แล้วเล่าเรือ่งทีไ่ด้ยินมาโดยละเอยีด

เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วัน เรื่องของยงอ๋องซื่อจื่อก็กระจายไปทั่วแล้ว

เหน็ว่ายงอ๋องจ่ายเงนิก้อนใหญ่เพ่ือไถ่ของกลบัมา แล้วเฆีย่นบตุรชาย 

เสยีปางตาย

แต่กระน้ันก็ยังไม่วายถูกชาวบ้านร้านตลาดหัวเราะเยาะหยันว่า 

นอกจากจะเลีย้งลกูไม่เอาไหน ยงอ๋องยังตกต�า่ถึงขนาดต้องเอาเครือ่งประดับ

พระชายาไปจ�าน�าเลี้ยงชีพ

หลีช่ฉีอืรบัฟังเหมอืนเป็นเรือ่งขบขนัสกัเรือ่งแล้วกล่าวย้ิมๆ "หวงัว่า 

ยงอ๋องซื่อจื่อจะจ�าไว้เป็นบทเรียน ต่อไปไม่เที่ยวก่อเหตุแบบไม่คิดหน้า 

คดิหลงัอกี"

ต้องสัง่สอนให้เดก็คนนัน้ได้รูว่้าอย่าได้ล่วงเกินคนบางคนตามใจชอบ

ชวิซวงทีก่�าลังสะใจย้ิมรบั "จรงิอย่างท่ีนายหญิงกล่าว เวลานีซ้ือ่จือ่ 

มาอยู่จวนผูบ้ญัชาการกองทัพพิทักษ์อดุร ต่อไปย่อมไม่มใีครกล้าข่มเหงรังแก
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ง่ายๆ อกี"

แน่นอนส ิหลีช่ฉีอืคิดในใจ ไม่เช่นนัน้จะล�าบากล�าบนดัน้ด้นมาอยู่ทีน่ี่ 

เพ่ืออะไรเล่า

เรื่องของหลานชายน้ัน มีครั้งแรกเดี๋ยวก็มีครั้งท่ีสองตามมา นาง 

จ�าต้องมองให้ไกล

เทยีบกับกวงโจวอนัอุน่สบาย แดนเหนอืไม่ใช่ท่ีทีด่นีกัจริงๆ แต่ท่ีนี ่

มสีามนีาง อกีท้ังยังมกี�าลงัทหารในกองทัพภาคท่ีเขาควบคมุอยู่

ก็เหมือนอย่างท�าการค้านั่นล่ะ สิ่งเหล่านี้...ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น

น่าเสียดายก็แต่...สามีนางไม่สนใจไยดีนางเลยแม้แต่น้อย

พอคดิมาถึงตรงนีห้ลีช่ฉีอืก็ขุ่นมวัในอารมณ์อย่างไร้สาเหตข้ึุนมาอกี

ฝถิูง...นางส่องกระจก ใช้นิว้ลบูปอยผมตรงข้างหู นึกถึงปลายคาง

คมสนัราวกับแกะด้วยดาบของเขาพร้อมร�าพึงในใจ ท่าน...ราวกับก้อนหิน

อย่างไรอย่างน้ัน

ดวงหน้างามผินมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วบอกชิวซวงว่า  

"คอยดูเวลาให้ดี ประตูเมืองปิดเมื่อไรต้องมาบอกข้า"

สาวใช้รับค�าทั้งที่ไม่เข้าใจ

หิมะโปรยปรายลงมาบางๆ สักพักก็หยุด

กลองลั่นสามครั้ง เป็นสัญญาณปิดประตูเมือง

ยามนี้ฝูถิงกลับมาแล้ว

หลวัเสีย่วอีเ้ดนิเข้าประตูจวนตามหลงัมาด้วย หลงัส่งม้าให้บ่าวพาไป 

กินหญ้าก็ถูมอืทีห่นาวจนแข็งเข้าหากันพลางพูดย้ิมๆ "พ่ีสาม ข้ารู้อยู่หรอกว่า

ไม่ควรมารบกวนท่านกับพ่ีสะใภ้ แต่ก็อยากจะเข้ามานั่งผิงไฟที่นี่สักนิด 
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แล้วค่อยกลบั"

ถ้าถือโอกาสได้กินข้าวสักมื้อก่อนกลับด้วยก็ดี นางบอกเองน่ีว่า 

นางจ่ายไหว

เขายอมรบัว่าตนเองหน้าด้านได้อย่างไม่ตะขดิตะขวงใจ ไม่เหมอืน 

พ่ีสามของเขา

ฝูถิงไม่สนใจ เพราะหลัวเสี่ยวอี้เข้านอกออกในจวนน้ีจนชินแล้ว  

ได้แต่บอกว่า "อย่าเข้าไปถึงเรือนใหญ่อีกแล้วกัน"

เขาไม่อยากให้นางมองว่าคนสนิทของเขารุ่มร่ามไร้มารยาท

"ขอรบั ข้ารูแ้ล้วน่ีว่าพ่ีสะใภ้อยู่ทีน่ั่น จะยังเข้าไปอกีได้อย่างไรเล่า"

ว่ากันว่าแม้แต่ลูกหมาป่ายังรู้จักหวงอาหาร บัดนี้พ่ีสามของเขา 

ก็หวงอาหารเป็นแล้วเช่นกัน หลวัเสีย่วอีแ้อบเก็บค�าพูดของอกีฝ่ายมาตีความ

ไปอกีทาง

เขาเหน็ซนิลูโ่ผล่หน้าออกมาจากประตูเรอืนชัน้ในอยู่ไกลๆ พอเห็นว่า 

นางยกกระถางไฟที่ตนคิดถึงท้ังเช้าเย็นมาด้วย หลัวเส่ียวอ้ีก็ชะลอฝีเท้า  

แล้วเดนิเข้าไปหา

ซนิลูย่่อตวัค�านบัเขา จากนัน้ก็กระซบิเบาๆ "นกึแล้วเชยีวว่าท่านขนุพล

ต้องกลบัมากับท่านผูบ้ญัชาการด้วย นายหญิงเลยเตรยีมกระถางไฟไว้รอ

เจ้าค่ะ"

หลัวเสี่ยวอ้ีประหลาดใจเป็นล้นพ้น ไม่นึกเลยว่าพ่ีสะใภ้เซี่ยนจู ่

จะอ่านใจคนเก่งถึงเพียงนี้

สวรรค์ อย่าบอกนะว่านางเป็นผู้หยั่งรู้?

หลีช่ฉีอืท่ีถกูมองเป็น 'ผูห้ย่ังรู้' ไปแล้วก�าลงัยืนอยู่ตรงประตหู้องหนงัสอื
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นางสัง่ให้ชวิซวงคอยดูโมงยาม ครัน้พอถึงเวลาก็เดนิมา ลองนบัๆ ดู 

นางยืนรออยู่ตรงน้ีมาพักใหญ่แล้ว

เนือ่งจากยืนรอจนเบือ่ หลงัจดุไฟเสรจ็นางจงึละมอืข้างหนึง่ออกจาก 

เตาอุน่มอืท่ีอุม้ไว้ไปเลือ่นดาลประตู

เลื่อนไปเลื่อนมา ประตูห้องพลันเปิดออก

นางเงยหน้า เห็นฝูถิงยืนอยู่ตรงนั้นพอดี

แผงไหล่กว้างของเขาเหมือนบังนางไว้จนมิด

ชายหนุ่มหยุดยืนไม่พูดไม่จา เอาแต่หลุบตามองนาง

หลีช่ฉีอืไม่ได้คาดหวังให้เขาพูดอะไรอยูแ่ล้ว จะตัง้ตารอให้คนเงยีบขรมึ

ก่ึงๆ เป็นใบ้ช่างพูดช่างเจรจาข้ึนมาอย่างไรได้

นางวางเตาอุน่มอืไว้บนเก้าอีท้ีอ่ยู่ข้างๆ แล้วใช้นิว้สองน้ิวดึงตะขอโลหะ

ห้อยกระบีท่ีอ่ยู่ตรงเอวเขา

"ท่ีผ่านมาไม่เคยได้ปรนนบิตัท่ิานอย่างใกล้ชดิ นับแต่วันน้ีไปข้าจะ 

ท�าหน้าท่ีภรรยาชดเชยให้ดี" นางก้มหน้านุม่นวล ขณะบดิข้อมอืเบาๆ จน

ได้ยินเสยีงแกร๊ก

ฝูถิงคว้ากระบี่ที่ก�าลังจะร่วงตกพื้นเอาไว้

กระบี่เล่มนี้หนักเกินไป หากเขารับไว้ไม่ทัน นางย่อมถือไม่ไหว

ดวงตาคมตวัดผ่านสีหน้านอบน้อมของหญิงสาว ก่อนจะก้าวเท้า 

เดนิเข้าห้อง

เขาไม่เจนจัดธรรมเนียมของพวกชนชั้นสูง ทั้งยังไม่ใส่ใจนัก

ชายหนุ่มวางกระบี่ลงบนโต๊ะ แล้วหันกลับมามองฝ่ายตรงข้าม

หลี่ชีฉือรู้สึกเหมือนว่าเขาก�าลังใช้สายตาค้นหาว่าถ้อยค�าที่นาง 

เอ่ยออกไปมาจากใจจริงหรือเสแสร้ง
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ตามธรรมเนียมแล้ว เช้าวันท่ีสองหลงัแต่งงานกัน นางควรปรนนบิตัิ

ดแูลเขาลกุจากทีน่อนมาแต่งตวั พอกลบัถึงจวนก็ช่วยเปลีย่นเสือ้ผ้าให้ ทว่า 

เป็นสามภีรรยากันแต่ในนามมานาน นางเพ่ิงเคยท�าหน้าทีต่นเองก็วันน้ี

หญิงสาวก้าวช้าๆ เข้าไปอยู่ตรงหน้าเขา กวาดตามองไปท่ัวร่างสงูใหญ่ 

แล้วเอือ้มมอืไปหาแขนเสือ้

เครือ่งแบบทหารจะมสีายรดัชายแขนเส้ือไว้อย่างแน่นหนา เขาเป็นถึง 

ผู้บญัชาการ แต่กลบัรดัชายแขนเสือ้ด้วยเชอืกผ้าชนดิธรรมดาสามญัทีส่ดุ 

พันเชือกทบไปทบมาสิบกว่ารอบ นางค่อยๆ แก้ออกทีละรอบจนหมด  

จากน้ันก็จดัการกับชายแขนเสือ้อีกข้าง

ฝูถิงจ้องมองนางตลอดเวลาระหว่างนั้น

มวยผมหญิงสาวขดเกลียวซ้อนกันเหมือนก้อนเมฆ ด�าขลับ 

เป็นเลื่อมมันขับผิวหน้าผากเกลี้ยงเกลา

เขากัดฟันคิดกับตนเอง...หัวใจของนางก็เป็นเกลียวซับซ้อนวกวน 

ไม่ต่างจากเรอืนผมใช่หรอืไม่ เมือ่คืนยังปฏิเสธเขาอยู่เลยแท้ๆ ตอนนีก้ลบั

มาท�าเอาใจ

สายตาของเขาเหลือบไปเห็นกลีบปากแห้งผากคู่นั้นโดยบังเอิญ

อากาศแดนเหนือคงโหดร้ายทารุณเกินไปส�าหรับนางจริงๆ

หลี่ชีฉือคลายเชือกรัดชายแขนเสื้อทั้งสองข้างจนเสร็จ ก็เริ่มถอด

เข็มขัดเขา

เข็มขัดเส้นน้ีท�าจากหนัง แต่ไม่รู้ว่าบุอะไรไว้ข้างในถึงได้แข็งนัก  

หัวเข็มขัดกอดกันอย่างแน่นหนา ขนาดออกแรงแล้วก็ยังแกะไม่ออก

ฝถิูงเห็นหัวคิว้นางมุน่เข้าหากันน้อยๆ ตาจ้องหวัเขม็ขดัเขมง็ ก็เอาลิน้

ดนุแก้มยกย้ิมตรงมมุปากทีหน่ึง
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จากนั้นเขาก็ยกมือท้ังสองข้างข้ึนจับมือนางออกแรงกระตุก เท่านี ้

หวัเข็มขดัก็หลดุออกจากกัน

หลีช่ฉีอืช้อนตาข้ึนมอง เขาเอามอืออกแล้วถูปลายนิว้ตนเอง ก้าวเท้า 

ออกไปก้าวหน่ึง แล้วดึงเขม็ขดัออกจากเอวพลางว่า "ข้าท�าเองได้"

เครือ่งแบบทหารเช่นน้ีเป็นชดุส�าหรบัรบทพัจบัศกึ เน้นความรดักมุ

แน่นหนาเป็นส�าคัญ จะรุม่ร่ามไม่ได้ นางแกะไม่ออกก็เป็นเร่ืองธรรมดา

เขาถอดเสือ้ผ้าอย่างคล่องแคล่วเมือ่พูดจบ เปลือ้งเครือ่งแบบทหาร

สองช้ันนอกสุดไปวางไว้อีกทาง แล้วหยิบชุดล�าลองบนราวหน้าแผนท่ี 

แขวนผนังมาสวม

ถ้าพูดแล้วเอ่ยวาจาไม่น่าฟังเช่นนี้ สู้ไม่พูดเสียดีกว่า

หลีช่ฉีอืนึกค่อนอยู่ในใจ หากแต่ก็เอือ้มมอืไปอกีครัง้เพ่ือผกูผ้าคาดเอว

ให้ "ธรรมเนยีมจะละเว้นไม่ได้ ท่านไม่สนใจ แต่ข้าต้องท�าให้ครบ"

ว่าแล้วนางก็ก้มหน้าผูกเงื่อนอย่างพิถีพิถัน

ฝถิูงไม่ว่ากระไร ทว่าถูปลายน้ิวอกีสองครัง้ มอืนางนุ่มละมนุดุจหิมะ 

แดนเหนอื เพียงแต่ไม่เย็นเช่นน้ัน

ชวิซวงยกกระถางไฟเข้ามาวางให้ ตอนปิดประตูห้องก็แอบมองทีหนึง่

ท่านผู ้บัญชาการองอาจหล่อเหลา ผู ้เป็นนายของนางงดงาม 

สะคราญโฉม ยืนเคียงคู่เช่นน้ีย่ิงมองก็ย่ิงสมกัน

มเิสยีแรงทีผู่เ้ป็นนายอตุส่าห์มารอปรนนิบติัท่านผู้บญัชาการ เอาใจ

ใกล้ชดิถึงเพียงนี ้บุรษุใดเล่าจะต้านทานได้

มองอยู่ดีๆ ชิวซวงก็หน้าถอดสี หวีดร้องออกมา "นายหญิง!"

หลีชี่ฉอืผูกผ้าคาดเอว ทันใดนัน้ของเหลวอุน่ๆ พลนัหยดใส่หลงัมอื 

พอเงยหน้าขึน้ก็รูส้กึร้อนวาบตรงปลายจมกู
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นางผงะ แล้วยกมือขึ้นจับ เห็นเลือดอุ่นๆ อาบอยู่บนปลายนิ้ว

ชิวซวงวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหา

"อย่าขยับ!" ฝูถิงโพล่งขึ้น

สาวใช้ชะงัก แล้วหดมือที่จะยื่นไปประคองผู้เป็นนายกลับมา

เขาก้มลงช้อนร่างหลีช่ฉีอืขึน้มาไว้ในวงแขน ก่อนจะถีบประตูห้องให้

เปิดออก "เสีย่วอี!้"

หลวัเสีย่วอีก้�าลงัผงิไฟอยู่ในเรอืนชัน้นอก ได้ยินเสยีงพ่ีสามตะโกนเรยีก

เหมอืนเกิดเหตขุึน้ก็รบีว่ิงมาหา

ฝูถิงเดินย้อนกลับเข้ามาในห้อง อุ้มหลี่ชีฉือไปน่ังด้วยกันที่ตั่งแล้ว 

โอบนางไว้ ให้นางก้มตัวไปข้างหน้าน้อยๆ พลางใช้มอืกดหน้าผากมนและ

ร้องสัง่ว่า "ไปต้มยา!"

หลัวเสี่ยวอี้แค่กวาดตามองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรข้ึน จึง 

รีบวิ่งออกไปจัดการโดยไม่เสียเวลาตอบผู้บังคับบัญชา

อากาศแดนเหนือไม่เหมอืนท่ีอืน่ ย่ิงกลางฤดหูนาวเช่นน้ีจะย่ิงแห้งกว่า 

ทีใ่ดท้ังน้ัน

ในกองทัพมกัมทีหารใหม่จากถิน่อืน่เพ่ิงเข้ามาอยู่ในค่ายได้ไม่นาน 

ก็เลอืดก�าเดาไหลโกรก บางรายอาการหนกัถึงข้ันหน้ามดืหมดสตไิปยังมี

ดงันัน้ฝถิูงและหลวัเสีย่วอีท่ี้ท�าศกึมานานจงึคุน้เคยกับวธีิแก้ปัญหานี้

เป็นอย่างดี

หากจดัการช้าเกินไปก็จะยุ่งยากหน่อย แต่ถ้าแก้ไขทันท่วงท ีแค่ใช้

สมนุไพรท้องถ่ินรกัษาก็หายแล้ว

หลีช่ฉีอืน่ังพิงร่างฝถิูง เลอืดก�าเดายังไม่หยุด ดทู่าเหมอืนจะไหลต่อไป 

อกีสกัพัก
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ทันใดน้ันก็นึกขึ้นมาได้ เมื่อเช้าตอนที่ซินลู่ทักว่าปากแห้ง นาง 

ไม่ได้สนใจ ไม่นึกเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ นางไม่อยากให้ 

ฝถิูงเหน็ตนเองในสภาพไม่น่ามอง จงึยกมอืขึน้ผลกัเขาออกห่าง

เขาจับแขนนางไว้โดยแรง "อยู่นิ่งๆ"

ข้าเป็นทหารใต้บังคับบัญชาท่านหรือไร นางคิดฉุนๆ

ชายหนุ่มสั่ง "ไปเอาผ้าชุบน�้าเย็นมา"

ชวิซวงก�าลงัลนลานท�าอะไรไม่ถูกอยู่พอด ีได้ยินดังน้ันก็รบีว่ิงออกไป

ยาสมนุไพรต้มให้สกุสกัครึง่หนึง่ก็ใช้ได้แล้ว ดงัน้ันหลวัเสีย่วอีจ้งึยก

ชามยากลบัเข้ามาภายในเวลาไม่นาน

ซนิลูร่บีรดุมาดเูมือ่รูเ้รือ่ง แล้วก็ให้ตกใจจนหน้าซดีเมือ่เหน็ผูเ้ป็นนาย

เสือ้ผ้าเป้ือนเลอืด จมกูยังมเีลอืดไหลโกรก

ฝูถิงเอื้อมมือไปรับชามยามาจ่อปากหลี่ชีฉือ

นางขมวดค้ิว แค่ได้กลิ่นยาฉุนแสบจมูกก็รู้แล้วว่าต้องขมอย่าง 

ไร้ค�าบรรยาย

ซนิลูป่ราดเข้ามารบัชามยา "บ่าวจะเอาไปเติมหญ้าหวานให้นะเจ้าคะ"

"ห้ามเติม" ฝูถิงบอก

สาวใช้ผงะ ก่อนจะถอยหลังกลับไป

ฝูถิงหลุบตามองหญิงสาวในวงแขนพลางสั่งคนอื่นๆ "ออกไป"

หลัวเสี่ยวอี้ออกไปแต่แรกแล้วเพราะรู้ว่ามองมากจะเสียมารยาท

ซินลู่มองคนสั่งอย่างหวาดๆ ก่อนจะเบนสายตาไปทางผู้เป็นนาย 

ที่มีท่าทางขุ่นเคือง แล้วเดินออกไปช้าๆ

เมื่อในห้องไม่มีคนอื่นแล้ว เขาก็ยกชามยาจ่อปากนาง

หลี่ชีฉือจ้องอีกฝ่ายเขม็ง จมูกของเขาโด่งตรงเป็นสัน ริมฝีปาก 
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หุบเข้าหากันสนิท เห็นรอยแผลวอมแวมตรงข้างคอ

เขาเองก็ก�าลังจ้องตานางอย่างไม่ลดละเช่นกัน จากนั้นมือใหญ่ 

ข้างหนึง่ก็เอือ้มมาหาปลายคางมน บบีปากให้อ้าออก มอือีกข้างกระดกขึน้

เมื่อยาต้มเข้าไปในปาก มือข้างนั้นก็ลูบไปตามล�าคอระหง ให้ยา 

ไหลลงคอ

หลีช่ฉีอืขมวดค้ิว ยาน้ีขมจนสดุพรรณนา นางพูดอะไรไม่ออกแม้แต่

ค�าเดยีว

เนิ่นนานเสียงของชายหนุ่มก็ดังเข้าหู "ทีนี้รู ้หรือยังว่าแดนเหนือ

ร้ายกาจเพียงไร"

รูแ้ล้ว...นางน่ังตัวอ่อนระทวยซบอกเขา โต้กลบัในใจ ความร้ายกาจ

ของบรุษุเช่นท่าน ข้าก็รูแ้ล้วเช่นกัน
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หลี่เย่ียนเพ่ิงจะเลิกเรียนก็ได้ฟังจากหวังหมัวมัวว่าเกิดเหตุข้ึน 

ที่เรือนชั้นใน ดูเหมือนท่านอาหญิงของเขาจะมีเรื่อง

เด็กชายรีบวางหนังสือวิ่งมาดูด้วยความตกใจ

พอมาถึงกลางทางเขาเจอหลัวเส่ียวอียื้นอยู่ทีเ่ฉลยีง ก�าลงัมองไปทาง 

ห้องหนังสอืเช่นกัน เห็นดงัน้ันความกังวลในใจของเขาย่ิงเพ่ิมพูน จงึเร่งฝีเท้า 

ว่ิงไปให้เรว็กว่าเดิม

"ท่านอาหญิง!" เขาร้องเรียกอย่างร้อนรน แต่พอเข้าไปในห้อง 

เสียงก็พลันสะดุดหาย

ท่านอาหญิงนอนอยู่บนตัง่ ท่าทางปลอดภัยด ีมผ้ีาโปะหน้าผาก ซนิลู่ 

กับชวิซวงยืนเฝ้าอยู่อกีทางอย่างใส่ใจ ข้างต่ังมร่ีางสงูใหญ่ของชายผูห้น่ึง 

ยืนอยู่อกีคน

หลี่เย่ียนผงะไปเพียงเล็กน้อยก็จ�าได้ ตอนอยู่ในโรงเตี๊ยม ชายผู้นี้ 

8
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ถือกระบีเ่ข้าไปหาท่านอาหญิงด้านหลงัฉากบังตา ก่อนเดนิกลับออกไปยัง

หยดุสายตามองเขาโดยเฉพาะครูห่นึง่

ซื่อจื่อแห่งต�าหนักกวงอ๋องย่อมรู้ธรรมเนียมมารยาทดี เขาถลก 

ชายเสื้อคลุมทรุดตัวลงคุกเข่าค�านับ "ท่านอาเขย"

ฝถิูงอดไม่ได้ท่ีจะมองเดก็ชายนานเป็นพิเศษ ด้วยเป็นครัง้แรกทีไ่ด้ยิน 

ค�าเรยีกขานน้ี จากน้ันก็มองไปยังหลีช่ฉีอื

เขาออกจะรูสึ้กแปลกๆ อยู่บ้าง แต่เพราะสตรีท่ีอยู่บนตัง่ เด็กผู้นีจ้งึ

กลายเป็นหลานชายเขาไปด้วย

"อมื" เขาตอบรบัพลางยกมอืควานอก ตัง้ใจจะมอบของขวัญแรกพบให้

สกัชิน้ ทว่าตอนน้ีเขาเปลีย่นชดุแล้ว ในอกเสือ้ไม่มอีะไรสักอย่าง

ในเครื่องแบบทหารอาจมีบ้าง แต่ฝ่ายตรงข้ามเป็นชินอ๋องซื่อจื่อ  

ของท่ีมอีาจไม่ดพีอท่ีจะมอบให้

สุดท้ายเขาจึงดึงมือออกมาเฉยๆ อย่างนั้น

ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนถูกมอง พอหันไปก็ประสานสายตาเข้ากับ 

หลี่ชีฉือ

แววตานางวาบไหวเล็กน้อย ก่อนจะค่อยๆ พลิกตัวหันหลังให้

รสขมจัดยังติดอยู่ตรงปลายลิ้น ที่จริงหลี่ชีฉือยังรู้สึกไม่สบายตัว 

อยู่มาก แต่พอหนัหลงัให้เขารอยย้ิมกลบัผดุข้ึนตรงมมุปาก ด้วยเหน็กิริยา 

ทีช่ายหนุ่มขยับมอืควานอกต้ังแต่ต้นทเีดียว

ต่อให้บรุษุผูน้ี้เก่งกาจสามารถเพียงไร ก็มอียู่อย่างหน่ึงทีสู้่นางไม่ได้

"เรยีนถามท่านผูบ้ญัชาการ ยังมส่ิีงใดต้องคอยระวังอกีหรอืไม่เจ้าคะ"  

ชวิซวงท่ีอยู่อกีทางถามขึน้

ฝูถิงน่ิงคิด เมื่อครู่เขาให้นางปล่อยเลือดข้นไหลออกมาและกินยา
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เรยีบร้อยแล้ว ไม่น่าจะมอีะไรอีก

"นอนพักก็พอแล้ว" สายตาคมอ้อยอิง่อยู่บนแผ่นหลังหล่ีชีฉือครู่หน่ึง 

ก่อนจะหมนุตวัเดินออกจากห้อง

หลี่เยี่ยนมองตามจนชายหนุ่มลับตาไป ถึงค่อยลุกขึ้นจากพื้น

พอถามซินลู่กับชิวซวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านผู้บัญชาการ

ดแูลรกัษาอาการท่านอาหญิงแล้ว ในเม่ือท่านผู้บญัชาการบอกว่าไม่มอีะไร 

ก็แสดงว่าไม่มอีะไร เด็กชายได้ยินดังน้ันถึงค่อยโล่งอก

เขาเข้าไปเกาะขอบเตียง ท�าอึกๆ อักๆ อยู่นานกว่าจะเอ่ยออกมา  

"ท่านอาหญิง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด หลานถึงรู้สึกว่าท่านอาเขย 

ไม่อยากคุยกับหลานเอาเสียเลย เขารังเกียจท่ีหลานตามมาอยู่ที่นี่ด้วย 

หรอืไม่ขอรบั"

ตั้งแต่ต้นจนจบเอ่ยว่า 'อืม' แค่ค�าเดียว ราวกับไม่มีแรงจะพูดได ้

ยืดยาวกว่านัน้

แต่ก่อนหลี่เย่ียนถูกรังแกอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นคนอ่อนไหวง่าย  

ย่ิงเมือ่รูว่้ายามนีส้ถานการณ์แดนเหนอืไม่สูดี้ ก็ย่ิงอดไม่ได้ทีจ่ะคดิมากว่า

ตนเองอาจกลายเป็นภาระของท่ีน่ี

ผูเ้ป็นอาตอบเสยีงแผ่วเพราะยังไม่หายสนิท "เขาเป็นของเขาเช่นนี้ 

เจ้าไม่ต้องใส่ใจหรอก"

หลีเ่ย่ียนเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ "หลานแค่กังวลว่าเขาจะไม่ชอบหลานน่ะ

ขอรบั"

"ไม่ต้องคดิมาก" หลีช่ฉีอืย้ิมบางๆ พลางยกมอืข้ึนจบัผ้าบนหน้าผาก 

แล้วพูดต่อในใจ...ต่อให้ไม่ชอบแล้วอย่างไร ข้าจะท�าให้เขาชอบให้ได้
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หลัวเสี่ยวอี้ที่แกร่วรออยู่ตรงเฉลียงเห็นฝูถิงเดินมาทางน้ีได้แต่ไกล 

เสื้อผ้ายังเปื้อนหยดเลือดเล็กน้อย เห็นแล้วนึกถึงท่าทางเฉียบขาดฉับไว 

ตอนท่ีเจ้าตวัช่วยหญิงสาว

"พ่ีสามกอดเสยีแน่นเชยีวนะ ข้าว่าน่าจะไม่อยากปล่อยมอืเลยกระมงั 

สามภีรรยาร้างไกลหวานชืน่ย่ิงกว่าคูแ่ต่งงานใหม่ กอดเท่าไรก็ไม่เตม็อิม่ 

ใช่หรอืไม่" เขากระเซ้าอย่างอดปากไม่ได้

ฝถิูงรูอ้ยู่แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามจะต้องทะลึง่ทะเล้นข้ึนมาอกี เลยเงือ้เท้า 

ถีบเข้าทีน่่องไปทหีนึง่

ก็นั่นคือคนที่เขาแต่งงานด้วย กอดแล้วจะอย่างไรกัน

หลัวเสี่ยวอี้แยกเขี้ยวสูดปากเอามือกุมน่องกระโดดเหยงๆ สองที

ฝถิูงเอือ้มมอืออกไปคว้าหมบัเข้าทีด้่านหลงัคอเสือ้อกีฝ่าย มอือกีข้าง 

สอดเข้าไปในอกเสือ้ ล้วงถุงสรุาออกมา

ฤดูเหมนัต์หนาวจดั พวกเขาไม่ใช่คนข้ีสรุา แต่ต้องพกสรุาร้อนแรงไว้ 

กินให้ตวัอุน่จนเป็นนิสยั

หลวัเสีย่วอีป้ล่อยมอืจากน่องยืนเต็มสองเท้าพลางงมึง�า "ไฉนดืม่สรุา 

เสยีล่ะนี"่

ฝูถิงดึงฝาจุกถุงหนัง เทสุราใส่ปากอึกหนึ่งแล้วโยนถุงคืนให้

ฟ้ามดืนานแล้ว โคมไฟทีแ่ขวนไว้ตามเฉลยีงแกว่งไกวตามสายลมแรง 

ร่างกายถูกพัดเสยีเย็นเฉยีบจนไร้ความรูส้กึ

เขายกมือข้างหนึ่งลูบคอ ลูกกระเดือกกระเพื่อมไหวเมื่อกลืนสุรา

หลัวเสี่ยวอี้รับถุงสุรากลับมา แล้วเพ่ิงสังเกตเห็นว่าสีหน้าอีกฝ่าย 

ไม่สูดี้ พอชะโงกเข้าไปเพ่งมองใกล้ๆ ก็เบิกตากว้าง "พ่ีสาม! แผลท่าน"

ฝถิูงดงึมอืออก เหน็เลอืดตดิมาจนชุม่ เขาขมวดค้ิวแล้วเอามอืป้ายขา  
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"ไม่เป็นไร"

ปากแผลปรเิสยีแล้ว ไม่รูว่้าถูกกระเทอืนตอนอุม้หญิงสาวหรือตอน

ตะโกนเรยีกหลวัเสีย่วอ้ีกันแน่

ความจริงเขาเริ่มรู้สึกนิดๆ ตั้งแต่ตอนที่เดินออกจากห้องเมื่อครู่

หลัวเสี่ยวอ้ีท�าท่ายกมือปาดคอตนเอง "ตะขอน่ันแทบเก่ียวทะลุ

คอหอยอยู่รอมร่อ ยังจะบอกว่าไม่เป็นไร"

พูดแล้วก็นึกถึงช่วงที่ไล่ล่าพวกสายลับทูเจวี๋ยอยู่หลายวัน

กองบญัชาการฮัน่ไห่มกีารป้องกันอย่างเข้มงวดแน่นหนามาโดยตลอด 

สายลบัพวกนัน้ถูกจบัได้คาหนังคาเขาแล้วหนไีปอย่างรวดเรว็ ความจรงิ 

งานน้ีอยูใ่นความรบัผดิชอบของเขาซึง่เป็นขนุพล นกึไม่ถึงว่าพ่ีสามจะน�า

กององครกัษ์ส่วนตัวไปไล่ล่าด้วยตนเอง

ตอนแรกทุกคนนึกว่าอีกฝ่ายเป็นบุรุษท้ังหมด ระหว่างประมือกัน 

หลวัเสีย่วอีจ้งึไม่ทันระวังสตร ี ยังคดิไปว่านางเป็นหญิงชาวบ้านทีห่นเีปิดเปิง

ด้วยความเสยีขวัญ จนกระท่ังแม่เสอืชาวทเูจว๋ียผูน้ั้นกระโจนเข้าใส่ เกือบ

ใช้ตะขอเก่ียวหน้าเขาอยู่รอมร่อ

โชคดีที่ฝูถิงเข้ามาบังไว้ให้ ตะขอแหลมคมน้ันจึงเก่ียวเข้าท่ีคอ 

หวุดหวิดจะเฉือนทะลุใต้กราม ส่วนพวกมันก็สบโอกาสหนีไปได้

ตอนนีม้องแผลไม่ค่อยเหน็แล้ว ช่วงวันแรกๆ เจ้าตวัพูดไม่ได้แม้แต่

ค�าเดยีว จะกินจะด่ืมล�าบากไปหมดทุกอย่าง

หากไม่เพราะเหตุน้ี ตอนเข้าค้นโรงเตี๊ยมคงไม่บุกเข้าไปค้นถึง 

ห้องพักชั้นในที่มีแต่สตรีหรอก

หลัวเสี่ยวอี้หวนคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้น พ่ีสามเข้าไปด้านหลัง 

ฉากบังตาอยู่นานจนเขาคิดว่าจับสายลับได้จริงแล้วเสียอีก
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ถ้าพ่ีสามไม่ยกมอืปรามไว้อย่างทนัท่วงท ี ทุกคนคงชกัดาบบกุตาม

เข้าไปแล้ว

ใครเลยจะคาดคิดว่าคนที่อยู่หลังฉากบังตาไม่ใช่สายลับ แต่เป็น

ภรรยาของอกีฝ่าย

เขาชะโงกหน้าเข้าไปดูแผลเลือดอาบบนคอฝูถิงใกล้ข้ึนอีกนิดแล้ว

ขมวดคิว้ "พ่ีสาม ข้าว่าเจยีดเงินสกัก้อนไปซือ้ยาชัน้ดท่ีีว่านัน่ดีกว่า ท่าน 

เป็นถึงผูบ้ญัชาการนะ จะปล่อยให้มแีผลเรือ้รงัต่อไปได้อย่างไร"

พวกเขาหาหมอมารกัษาแต่แรกแล้ว แต่หมอบอกว่าถ้าอยากหายเรว็ 

ต้องใช้ตวัยาหายากสองสามชนดิ

ยาแพงๆ มแีค่ตามเมอืงเฟ่ืองฟู อย่าว่าแต่ค่ายาเลย แค่ค่าขนส่งมาท่ี 

แดนเหนอืก็ต้องใช้เงนิไม่น้อยแล้ว

พ่ีสามของเขามีเงินเท่าไรก็ถมใส่กองทัพหมด ไม่ย่ีหระกับอาการ 

บาดเจบ็ของตนเอง ใช้แค่ยารกัษาบาดแผลท่ัวๆ ไป ผ่านไปไม่ก่ีวันก็กลบัมา 

ดืม่สรุากินเนือ้ตามปกติ

หากเขาไม่คอยจับตาดูไม่ให้เจ้าตัวพูดหรือขยับมาก น่ากลัวว่า 

อาการคงย่ิงร้ายแรงหนัก

ทว่า...ตอนนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว

ฝถิูงใช้มอืกดแผลเอาไว้เพราะสมัผสัได้ว่าเลอืดยังไม่หยุดไหล ได้ยิน

ดงัน้ันก็ตวัดตามองฝ่ายตรงข้าม

หลัวเสี่ยวอี้ล้วงตราประทับของเขาออกจากอกเสื้อ แล้วพูดอย่าง

ตัดสินใจเด็ดขาด "พ่ีสะใภ้ไม่รับเงินจากท่าน ถ้าอย่างไรเอาเงินก้อนนี ้

ไปซือ้ยามาก่อนดกีว่า"

เขารู้นิสัยฝูถิงดี ท่ีจริงไม่อยากบอกเรื่องน้ีให้รู้เลย แต่ตอนนี้จะมัว
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พะวักพะวนไม่ได้

อีกอย่างคนเขาก็เป็นสามีภรรยากัน ไม่เห็นจะมีอะไรน่าปิดบัง 

เสียหน่อย

คิดเอาไว้ไม่ผิด พอฝ่ายตรงข้ามเห็นตราประทับเข้าก็ท�าหน้าบึ้ง  

"เจ้าไม่ได้ให้นางหรือ"

หลัวเสี่ยวอี้รีบอธิบาย "พี่สะใภ้มีเงิน ไม่คิดเล็กคิดน้อยหรอก"

"นางไม่คิดเล็กคิดน้อยก็ใช้เงินนางอย่างไร้ยางอายได้หรือ" ฝูถิง 

เอือ้มมอืไปแย่งตราประทบัมา

หลัวเสี่ยวอี้ลูบจมูก ไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่แอะเดียว

ห้องหนังสือจุดตะเกียงเพิ่มอีกสองดวง

ถึงอย่างไรหลี่เย่ียนก็เป็นเด็กหัวอ่อนว่าง่าย หลี่ชีฉือปลอบโยนอยู ่

สองสามค�าก็ยอมกลบัเรอืนตนเองไป

ซนิลูกั่บชวิซวงยังไม่กล้าให้ผู้เป็นนายเคล่ือนไหวมากนกั เลยไปหยิบ

เสือ้ผ้าชดุใหม่มาให้นางเปลีย่นในห้องน้ี

หลี่ชีฉือมองพวกนางหอบเสื้อผ้าเปื้อนเลือดออกไป ชุดนั้นยับยู่ย่ี 

จนดไูม่ได้เพราะโดนทับจนยับตอนท่ีชายผูน้ัน้กอดนางไว้ในวงแขนแน่น

นางเอนตัวพิงต่ัง ในมือถือถ้วยชาที่เพ่ิงต้มใหม่ร้อนๆ ยกข้ึนจิบ 

เป็นระยะ

ในท่ีสุดรสขมของยาที่ถูกฝูถิงจับกรอกปากก็ถูกล้างให้หมดไปได้

เสียที

นางรูส้กึว่าตนเองดขีึน้มากแล้วจงึคดิจะกลบัเรอืน แต่มคีนเดนิเข้ามา 

จากข้างนอกเสยีก่อน
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หลีช่ฉีอืเงยหน้าขึน้มอง เห็นฝถิูงก้าวเข้ามาในห้อง ท่อนขาเรยีวยาว

แขง็แรง ช่วงเอวสอบกระชบั ทอดเงาด�ายาวเหยียดใต้แสงตะเกียง

หลวัเสีย่วอีต้ามหลงัมาตดิๆ ด้วยฝีเท้าเร่งร้อน ขาข้างหนึง่ก้าวเข้ามา 

ข้างในแล้ว แต่รบีเอามอืเกาะขอบประตย้ัูงตนเองไว้ก่อน จากนัน้ก็ชะโงกหน้า

เข้ามามอง แล้วหดคอกลบัออกไปเงยีบๆ

นางเห็นเข้าอย่างจัง ก่อนจะเงยหน้าเบนสายตามามองสามี

เขายืนตระหง่านตรงหน้า เอามือควานเอวทีหนึ่งแล้วย่ืนบางอย่าง 

มาให้ ตราประทบัของเขาน่ันเอง

หลีช่ฉีอืย่ืนแขนออกไปใช้สองนิว้คบีของทีอ่ยู่บนฝ่ามอืเขาพลางถาม  

"ให้ข้าหรอื"

ฝ่ายตรงข้ามตอบ "ใช้ของสิ่งนี้ไปเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าได้"

หญิงสาวปรายตามองไปทางประตู ทีนี้นางเข้าใจแล้วว่าเหตุใด 

หลัวเสี่ยวอี้ถึงได้มีกิริยาแบบเมื่อครู่

เขาไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียวกับสตรท่ีีแต่งเข้าตระกูล พอคิดเช่นน้ีก็มองเหน็ 

ข้อดขีองเขาได้อย่างหน่ึง

นางกลั้นยิ้มตรงมุมปาก "มิเท่ากับว่าข้าใช้เงินของกองทัพหรือ"

หลัวเสี่ยวอ้ีที่อยู่ตรงหน้าประตูร้องบอกโดยไม่รอให้ฝูถิงตอบ  

"ไม่ใช่แค่เงนิท่ีพ่ีสามใส่ไว้ในกองทพัอย่างเดยีวนะขอรบั ยงัเป็นเงนิทีเ่ขา 

ไม่ยอมเอาออกมาใช้ทัง้ทีต่นเองมแีผลบาดเจบ็ด้วย!"

ฝูถิงตวาดเสียงเข้ม "ไสหัวไป!"

ไม่รู้เหตุใดหลี่ชีฉือจึงนึกถึงแผลที่เห็นบนล�าคอเขาขึ้นมาทันที

นางช้อนตามอง รอยแผลที่คอเสื้อของเขาปิดไว้พาดเฉียงจากล่าง 

ขึน้บนไปจนถึงใต้คาง ลกัษณะเหมอืนรอยแผลใหม่จรงิๆ
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ไม่รูว่้าใต้คางเขาใช้แผ่นหนงับางๆ ปิดทับไว้อยู่ต้ังแต่เมือ่ไร ตรงกลาง 

แผ่นหนงัมรีอยยาขีผ้ึง้สดี�าเป็นดวงเลก็ๆ

ชะรอยจะไปใส่ยามาเมื่อครู่กระมัง

นางถามเสียงดังว่า "แผลอะไร"

คนถูกถามคือหลัวเสี่ยวอี้

เสยีงตอบดงัมาจากข้างนอก "กลัวว่าเล่าแล้วพ่ีสะใภ้เซีย่นจูจ่ะเสยีขวญั

เอาน่ะส ิ เป็นแผลถูกตะขอเก่ียวเนือ้ฉกีขอรบั หวดุหวดิจะเก่ียวเข้าไปในคอ 

พ่ีสามอยู่แล้ว มีไม่ก่ีคนหรอกทีท่นได้!"

ฝูถิงหน้าตึง เม้มปากแน่นเป็นเส้นตรง หากไม่เพราะสตรีตรงหน้า 

อยู่ด้วย ป่านนีเ้ขาเดินออกไปถีบหลวัเสีย่วอ้ีกระเดน็แล้ว

หลี่ชีฉือยกถ้วยชาจรดริมฝีปากบังล�าคอโดยไม่รู้ตัว

เมื่อครู่เขาตรึงนางไว้ในอ้อมกอดเสียแรง หากหลัวเส่ียวอี้ไม่บอก  

ใครเล่าจะรูว่้าเขาเพ่ิงผ่านประสบการณ์เฉยีดตายเช่นนัน้ แค่ฟังนางก็เจบ็

แล้ว

หญิงสาวเหลือบมองสามี คิดในใจว่าร่างกายเขาคงท�าจากเหล็ก

กระมงัถึงทนแผลใหญ่เพียงนีไ้ด้

"เหตุใดถึงไม่ยอมรักษา"

หลวัเสีย่วอีต้อบ "เพราะถ้าอยากหายเร็วต้องใช้ตวัยาหายากราคาแพง

สองสามชนดิขอรบั!"

ฝูถิงกัดฟันกรอด หมายใจว่าอีกเดี๋ยวค่อยออกไปจัดการคนสนิท  

ก่อนจะเอ่ยเสยีงเข้ม "ข้าจะจดัการเอง ให้ของเจ้าก็รับไปเถิดน่า"

ประโยคนี้พูดกับหลี่ชีฉือ

ปลายนิ้วท่ีคีบตราประทับไว้ทั้งเรียวยาวและขาวผ่อง เขามองซ�้า 
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อยู่ครูห่นึง่ ก่อนจะหนัหลงัท�าท่าจะเดนิออกไป ทว่าแขนเสือ้พลนัรัง้แน่น 

เพราะถูกหลีช่ฉีอืดงึเอาไว้

"ท่านจะแยกบ้านกับข้าหรือ"

ฝูถิงนิ่งชะงัก

หลี่ชีฉือใช้มือดึงแขนเสื้อพลางจ้องเขาเขม็ง ดวงหน้าเนียนซีดขาว

เพราะเพ่ิงเสยีเลอืด ร่างละมนุเอนตวัพิงตัง่ของเขา ปลายนิว้ท่ีดงึแขนเสือ้ไว้ 

ก็ไม่ใคร่มแีรงนัก

เขาเหลือบมองภาพน้ันซ�้าสอง ลูกกระเดือกกระเพ่ือมทีหน่ึงอย่าง 

ไร้สาเหตุ ก่อนจะตอบไปว่า "ไม่ใช่"

หลีช่ฉีอืคาดคัน้ "ในเมือ่ไม่ได้อยากแยกบ้าน เหตใุดต้องแบ่งแยกกัน 

ถึงเพียงนีด้้วยเล่า"

ฝูถิงไม่เอ่ยตอบ

แม้ว่าชาตกิ�าเนิดจะต�า่ต้อย แต่เขามร่ีางกายเป็นทุนรอน ไม่เคยคิด

จะอาศัยเส้นสายฝ่ายภรรยาไต่เต้าเพ่ือความก้าวหน้า คู่สมรสครานี้หาก 

ไม่ใช่เพราะฮ่องเต้พระราชทานให้ เขาก็ไม่มวัีนใฝ่สงูเรียกร้อง

หลี่ชีฉือเป็นเชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์ที่เคยชินกับความสุขสบายฟุ้งเฟ้อ  

แม้ฐานะเขาจะไม่ร�่ารวย แต่ในเมื่อแต่งนางเข้าตระกูลมาแล้ว เขาก็จะ 

ไม่ปล่อยให้นางทนหิวทนหนาวเด็ดขาด

แล้วจะให้เขาใช้เงินนางได้อย่างไร

ชายหนุม่ท�าหน้าเคร่งเครยีด เดาไม่ออกว่าคดิอะไรอยู่ กระน้ันหลีช่ฉีอื 

ก็ยังดงึชายแขนเสือ้เขาแน่นข้ึนอกีนิดพลางทอดถอนใจเบาๆ "ไม่นึกเลยว่า

ข้าเป็นถึงเซีย่นจู ่ เป็นถึงฮหูยินผูบ้ญัชาการ แค่อยากจะจ่ายเงนิใช้สอยในบ้าน

ยังท�าไม่ได้"
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ฝถิูงมองนางอย่างอดไม่อยู่ แววตาของนางเปิดเผยจรงิใจ กลบักลาย 

เป็นเหมอืนเขาไร้เหตุผลไปเสยีอย่างน้ัน

นางพูดจามนี�า้หนกั เขาเม้มปากแน่น แย้งกลบัไปไม่ออกแม้เพียง 

ครึง่ค�า

หลี่ชีฉือพูดอย่างท่ีอยากพูด และคิดว่าเขาคงคัดค้านไม่ได้ จึงดึง 

แขนเสือ้เขาลกุขึน้มาน่ังตวัตรง ยัดตราประทับใส่ผ้าคาดเอวชายหนุ่มดังเดิม

อย่างไม่พูดพร�า่ท�าเพลง

แม้จะมเีนือ้ผ้าขวางก้ันอยู่สองชัน้ แต่ปลายนิว้ทีส่อดเข้าไปก็ยังสมัผสั 

ได้ถึงความแข็งแน่นของกล้ามเนือ้

นางดึงนิ้วออกเบาๆ แล้วชักมือกลับมาลูบผมข้างใบหูโดยไม่รู้ตัว

ฝถิูงจบัตราประทับในผ้าคาดเอวพลางจ้องมองนางอยู่นาน จนแล้ว

จนรอดก็ยังไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว จงึหมนุตัวเดินออกจากห้องไป

หลวัเสีย่วอีท่ี้อยู่ข้างนอกรบีชงิหลบไปก่อน ไม่ยอมเปิดโอกาสให้เขา

เล่นงาน

แต่เพียงครู่เดียวก็ย้อนกลับมาตรงหน้าประตูใหม่ เอ่ยขอบคุณ 

หลี่ชีฉืออย่างเป็นจริงเป็นจัง "ขอบคุณพ่ีสะใภ้เซี่ยนจู่มากนะขอรับ ต้อง 

พ่ีสะใภ้นีล่่ะถึงจะก�าราบพ่ีสามอยู่"

หลีชี่ฉอืต่างหากทีน่กึขอบคณุเขา ชายผูน้ั้นปากหนกัเหมอืนเป็นใบ้  

ไม่ยอมพูดอะไรท้ังสิน้ โชคดท่ีีมีคนช่างเจรจาอยู่ใกล้ตัว ท�าให้นางได้รู้อะไร 

ต่อมอิะไรไม่น้อย นางถามขึน้ "เหตใุดเจ้าถึงเรยีกเขาว่าพ่ีสามตลอดเลยเล่า"

"ข้าติดตามท่านผู้บัญชาการมาหลายปีจนร่วมสาบานกัน เลย 

เรียกขานเป็นพี่เป็นน้อง"

หลี่ชีฉือคิดในใจ มิน่าถึงได้อยู่ด้วยกันไม่ห่างราวกับเงาตามตัว
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จากนั้นก็ถามต่อ "แล้วพี่ใหญ่กับพี่รองเล่า"

หลวัเสีย่วอีหั้วเราะ "พ่ีสะใภ้เข้าใจผดิแล้ว ไม่มพ่ีีใหญ่กับพ่ีรองหรอก

ขอรบั พ่ีสามมชีือ่เล่นว่าซานหลาง* ข้าเลยเรยีกเขาว่าพ่ีสาม"

ซานหลาง หลีช่ฉีอืเอ่ยนามน้ันในใจ เกิดความรูส้กึสนิทสนมใกล้ชิด

ขึน้มาอย่างไร้สาเหตุจงึไม่คิดต่อ

นางสงบสติอารมณ์ "ตัวยาหายากที่เขาต้องใช้มีอะไรบ้าง บอกข้า 

มาให้หมด"

หลัวเสี่ยวอี้โผล่หน้าเข้ามาด้วยความประหลาดใจ "พี่สะใภ้?"

"ข้าจะรักษาเขาเอง" นางเอ่ยยิ้มๆ

* ซาน หมายถึงสาม หลางเป็นค�าเรียกชายหนุ่ม พระเอกได้ชื่อนี้เพราะเกิดในเดือนสาม
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ท้องฟ้าหลงัหมิะหยุดเป็นสคีรามอร่าม ร้านสมนุไพรในเมอืงเปิดขาย

ตัง้แต่เช้าตรู่

หลงจู๊ของร้านออกมายืนตรงหน้าประตู ชะเง้อคอมองไปข้างนอก 

เป็นระยะ ไม่นานนักเสยีงรถม้าแล่นกลกุๆ ก็ดงัข้ึนข้างนอก มคีนมาถึงแล้ว

สาวใช้สองคนทีส่วมเสือ้คลมุคอกลมเย่ียงบรุุษเดนิเข้าประตมูาก่อน 

จากนั้นก็หันไปรอรับคนที่อยู่ข้างหลังเข้ามาในร้าน

หลงจูป๊ระสานมอืค�านบัโดยไม่รอช้า "ฮหูยินมาได้จงัหวะ เตรยีมของ 

เสรจ็เรยีบร้อยพอดีเลยขอรบั"

หลี่ชีฉือที่สวมเสื้อคลุมกันลมเนื้อหนากับหมวกม่านแพรพยักหน้า

ชวิซวงกบัซนิลูเ่ดนิตามนางเข้าไปในห้องเลก็ด้านข้างทีอ่ยู่ห่างออกไป

ไม่ก่ีก้าว

นางมีกิจการใต้ชื่อตนเองมากมายก็จริง แต่การค้าสมุนไพรนั้น 

9
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ไม่ใคร่ได้ท�านกั เหตุผลทีซ่ือ้ร้านน้ีเอาไว้หมาดๆ ก็เพ่ือความสะดวกในการ

รวบรวมยาเท่านัน้

วันนีห้ลงจูส่๊งข่าวมาแจ้งแต่เช้าว่าได้ของครบแล้ว ตวัยาเหล่าน้ีสงูค่า

ย่ิงยวด ต้องเชญินางมาตรวจดูด้วยตนเอง นางถึงได้ออกจากจวนมา

ในห้องเล็ก กล่องเจ็ดชั้นเขียนสีลงลายทองใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ

ชวิซวงเดนิเข้าไปค่อยๆ เปิดกล่องออกทีละชัน้ ทุกชัน้มยีาสมนุไพร 

ทีม่ดัไว้อย่างดบีรรจุอยู่

สมนุไพรเหล่านีล้้วนแต่ราคาแพงลบิลิว่ จ�าต้องเก็บแยกกัน เพราะ

หากใส่รวมกันอาจท�าให้ฤทธ์ิยาผดิเพ้ียน

หลีช่ฉีอืถอดหมวกกับเสือ้คลมุกันลมส่งไปให้ซนิลูแ่ล้วทรดุตวัลงนัง่ 

ทีโ่ต๊ะ ตรวจดสูมนุไพรทุกชนิดอย่างเบามอื ก่อนจะเอ่ยถามว่า "มขีาดไปบ้าง 

หรอืไม่"

ชวิซวงส่ายหน้า "เสาะหาสมุนไพรตามรายชือ่ท่ีขนุพลหลวับอกมาไว้ 

ท่ีนีห่มดแล้วเจ้าค่ะ แต่หลงจูเ๊ล่าว่าสมนุไพรทีช่ือ่ 'ต�ารบัสวรรค์' น้ันหายากย่ิง 

สดุท้ายไปได้ยินมาว่าจะพบได้เฉพาะในเครือ่งราชบรรณาการท่ีอาณาจกัร

หนานเจ้า* ส่งเข้าวังหลวงเท่านัน้ พยายามกันแทบตาย ในทีส่ดุก็ได้มาเสยีที  

แต่ก็เสยีเงนิไปไม่น้อย"

นางตดิตามรบัใช้หลีช่ฉีอืมานาน เหน็โลกมามาก ซ�า้ยังไม่ใช่คนตระหนี่

ถ่ีเหนยีว ในเมือ่ออกปากว่า 'เสยีเงนิไปไม่น้อย' ก็ย่อมหมายความว่า 'ไม่น้อย' 

จรงิๆ

กระน้ันหลี่ชีฉือฟังแล้วก็ยังส่งเสียงรับรู้แค่อืมค�าเดียว แค่หามาได้ 

ก็พอแล้ว ส่วนจะใช้เงินไปเท่าไรนางไม่สนใจนกั ขอเพียงรกัษาชายผูน้ัน้ได้ 

* อาณาจักรหนานเจ้า (น่านเจ้า) คืออาณาจักรชนกลุ่มน้อยสมัยโบราณ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน 

ในปัจจุบัน
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ย่อมเป็นเรือ่งดี

ชิวซวงแอบสบตากับซินลู่ที่อยู่ข้างๆ

ล�าพังแค่เสาะหาสมนุไพรยังพอว่า แต่ยังเร่งจดัส่งท้ังกลางวันกลางคืน

มายังแดนเหนอืจนม้าเหน่ือยตายไปหลายตวั ท้ังของทัง้แรงงานคน ทุกอย่าง

ล้วนมค่ีาใช้จ่ายก้อนโตท้ังสิน้

นายหญิงช่างยอมทุ่มให้ท่านผู้บัญชาการเสียจริงๆ

เมื่อได้สมุนไพรมาครบแล้ว หลี่ชีฉือจึงสั่งให้สาวใช้ท้ังสองไปช่วย 

หลงจูบ๊ดท�าเป็นผ้ายา จะได้ปิดแผลสะดวก

ระหว่างนัง่รออยู่ในห้องปีก เสยีงม้าร้องพลนัดงัขึน้ข้างนอก จากน้ัน

ใครคนหนึง่ก็ตะโกนโหวกเหวก "เถ้าแก่ เถ้าแก่!"

เสียงนั้นคุ้นหูเป็นที่สุด

นางเดินไปที่ประตูห้อง ค่อยๆ เปิดประตูออกเป็นช่องเล็กๆ

หลัวเสี่ยวอี้ก�าลังก้าวเข้ามาในร้านพอดี

หญิงสาวมองเลยไปข้างหลงัเขาทนัที แทบจะเหมอืนถูกสัง่การด้วย

จติใต้ส�านกึอย่างไรอย่างนัน้

ไม่ผิดจากที่คิด ฝูถิงเดินเข้าร้านตามหลังมาด้วย

เขาแต่งเครือ่งแบบทหารรดักุม สวมปลอกหนงัไว้บนท่อนแขนขวา 

ลกัษณะเหมอืนเครือ่งป้องกันเวลาถืออาวธุ เหน็ก็รูว่้าจะต้องไปกองทัพมา

อกีแน่

ตอนที่นางมองไป เขาก�าลังเหน็บแส้ม้าที่ถืออยู่ไว้ตรงบั้นเอว ร่าง 

ด้านข้างทีหั่นมาทางนางสงูตระหง่านก�าย�า ท่อนขาทีอ่ยู่ในรองเท้าหุม้แข้ง

เหยียดตรงแขง็แรง



108 แม่ทัพใหญ่ผู ้นี้คือสามีข ้า 1

หลีช่ฉีอืมองเหม่อ แล้วพลนัคิดในใจว่าในบรรดาบรุษุทัง้หมดท่ีนาง

เคยเห็นมา เขาน่าจะเป็นคนท่ีองอาจหล่อเหลาท่ีสดุแล้ว

ฝถิูงถูกหลวัเสีย่วอีล้ากมาท�าแผลท่ีร้านขายยา เนือ่งจากเข้ากองทัพ

วันน้ี ปากแผลปรอีิกแล้ว

ที่จริงเขาไม่ใส่ใจ แต่ทนร�าคาญความพูดมากของคนสนิทไม่ไหว  

ฝ่ายน้ันหาว่ายารกัษาแผลทีเ่ขาใช้อยู่แต่เดมิไม่ได้ผล แล้วลากเขามาท่ีนี ่

เพ่ือเปลีย่นยาสตูรใหม่ประทงัอาการไปก่อน

หลัวเสี่ยวอี้ยังคงส่งเสียงตะโกนเอะอะเรียกหลงจู๊

ฝถิูงยืนยกมอืข้างหน่ึงลบูคอ มอือกีข้างหมายจะหยิบถุงสรุา แต่พอ 

ล้วงเข้าไปในอกเสือ้ก็ชะงกั ก่อนจะดึงกลบัออกมามอืเปล่า

สรุาร้อนแรงช่วยเบีย่งเบนความสนใจได้ก็จรงิ ทว่าเขาไม่อยากพ่ึงวธีิน้ี 

จนตดิ

ยามนี้เองหางตาพลันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างได้ไวๆ แสงกล้า 

วาบขึ้นในนัยน์ตาคม ฝูถิงเอามือกุมคอหันขวับไปมอง

ประตูห้องปีกเปิดแง้มอยู่นิดๆ ไม่มีสรรพเสียงใดดังลอดออกมา 

ทั้งสิ้น

หลี่ชีฉือแอบมองแค่นิดเดียว ไม่นึกเลยว่าคนเป็นทหารจะมี

สัญชาตญาณฉับไวถึงเพียงนี้ เกือบถูกเขาจับได้แล้ว

นางยืนขันอยู่ตรงประต ู เป็นสามภีรรยากันแท้ๆ แต่กลบัท�าลบัๆ ล่อๆ 

ราวกับหัวขโมยก็มปิาน

จังหวะที่หมุนตัว ประตูที่อยู่ข้างหลังพลันถูกเปิดออก หญิงสาว 

หันไปมอง เงาร่างสงูตระหง่านเคลือ่นเข้ามาปกคลมุนางเอาไว้ กดดนัให้ 

นางถอยหนจีนหลงัชนผนัง
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ฝถิูงชะโงกตวัเหนือร่างแบบบาง สายตาแขง็กร้าวเย็นชาค่อยนุ่มนวล 

ขึน้ ขณะดงึมอืออกจากด้ามกระบ่ีท่ีห้อยอยู่ตรงเอว "เจ้านัน่เอง"

เขาประหลาดใจเช่นกัน เพราะตอนแรกนกึว่ามสีายลบัแฝงตวัเข้ามา 

ในเมอืงอกีแล้ว

หลี่ชีฉือเหลือบตามองเขาผ่านๆ แล้วขยับตัวทีหน่ึง ก่อนจะบอก 

เสียงแผ่ว "ท่านทับข้าอยู่นะ"

ฝูถิงเพ่ิงสังเกตว่าแผ่นหลังนางเบียดชิดผนัง ดวงหน้าสะคราญ 

แทบแนบตดิอกเขา สแีดงเรือ่ฉดีซ่านอยู่ใต้ผวิหน้าขาวละเอยีด

เครือ่งแบบทหารตดัเยบ็จากผ้าเนือ้หยาบ เขานกึกังวลข้ึนมาอย่าง

จรงิจงัว่าหากเสียดสแีก้มเนยีนจะท�าให้ผวิเนียนถลอกปอกเปิกเอาได้

เขาใช้น้ิวถูปาก นกึเยาะตนเองทีร่ะมดัระวังเกินเหต ุชายหนุม่ยืนเตม็ 

สองเท้าอย่างมัน่คงแล้วเอ้ือมมอืไปเปิดประตูออกจนสุด ส่งเสียงร้องบอก

ข้างนอกว่า "ไม่มอีะไร"

เสียงข้างนอกเงียบไปนานแล้ว เพราะหลัวเสี่ยวอี้ได้รับสัญญาณ 

จากฝถิูงจงึระวงัตวัเตรยีมพร้อม พอเห็นว่าคนทีอ่ยู่ในห้องปีกเป็นใครก็ค่อย

เบาใจ "ทีแ่ท้ก็พ่ีสะใภ้น่ีเอง"

ฝูถิงนึกถึงรถม้าท่ีจอดอยู่หน้าร้านตอนเดินเข้ามาแล้วหันไปถาม 

"เจ้ามาท�าอะไรที่นี่"

นับตั้งแต่ท่ีนางเลือดก�าเดาไหลคราวก่อน เขาก็ไม่ได้ไปถามไถ ่

อีกเลยว่านางเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ิงจะฉุกคิดตอนนี้เองว่าหรือนางจะยัง 

ไม่หาย

ภาพที่หญิงสาวดึงชายแขนเสื้อเขาไว้พลางถามว่าคิดจะแยกบ้าน 

กับนางหรือไม่พลันผุดขึ้นมาในมโนนึก หากนางยังไม่ดีขึ้นเพราะเหตุนั้น 
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ก็เท่ากับเป็นความผิดของเขาแล้ว

พอคิดมาถึงตรงน้ีฝถิูงก็ยกมอืลบูคออย่างห้ามไม่อยู่พลางนกึบรภิาษ

ตนเอง...เป็นบรุษุเสยีเปล่า จะทะเลาะกับสตรด้ีวยเรือ่งเงนิเลก็ๆ น้อยๆ ไป

ด้วยเหตใุด

หลี่ชีฉือเดินออกไปมองหลัวเสี่ยวอี้ตรงประตู

ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจได้ในทนัที จงึพูดแทรกข้ึนมาว่า "พ่ีสามถามมาก 

ไปแล้ว พ่ีสะใภ้มาทีน่ีก็่ต้องมาซือ้ยาให้ท่านน่ะส"ิ

ฝูถิงหันไปมองหญิงสาว

นางสบตากบัหลวัเสีย่วอีแ้วบหน่ึง จากนัน้ก็เอ่ยขึน้ว่า "ข้าได้สตูรยา

มาต�ารบัหน่ึง เห็นว่ารกัษาบาดแผลได้ชะงดันกั แต่ไม่รู้ว่าท่านจะกล้าใช้ 

หรอืไม่"

หลวัเสีย่วอีช้งิตอบแทนให้เอง "พ่ีสามน่ะระดับใด แผ่นดนินีไ้ม่มยีา 

ท่ีเขาไม่กล้าใช้หรอกขอรบั"

ฝถิูงตวัดตามอง วันนีเ้จ้าบ้านีพู่ดมากเป็นพิเศษ ตวัเขาเอง...ไม่ได้ 

เอ่ยอะไรทัง้สิน้

ซนิลูกั่บชวิซวงอุม้กล่องใบน้ันเดนิตามกันออกมา เห็นท่านผูบั้ญชาการ

ยังนึกว่าอกีฝ่ายมารับผูเ้ป็นนายตน จงึหันไปมองหน้ากันอย่างแปลกใจ

หลวัเสีย่วอีไ้ม่อยากซือ้ยาใดๆ แล้ว "กลับกันเถิดขอรบั พ่ีสะใภ้ออกมา

อย่างนีค้งเพลยีแล้วกระมงั"

ฝถิูงเหลอืบมองหลีช่ฉีอื ก่อนจะเบนสายตาไปยังกล่องใบนัน้ แล้ว 

เดนิออกไปแก้เชอืกผกูม้าโดยไม่เอ่ยอะไรแม้แต่ค�าเดียว

หลี่ชีฉือสั่งซินลู่ให้หยิบผ้ายาในกล่องมาชุดหน่ึง พอหันไปเห็นว่า 

หลัวเสี่ยวอี้ยังมองตนเองอยู่ก็พยักหน้าให้ยิ้มๆ ความหมายคือให้เขา 
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วางใจได้

หลัวเสี่ยวอี้ประสานมือค�านับนางทันที "พ่ีสะใภ้เหมือนเป็น 

พระโพธิสตัว์มาโปรด หากรกัษาพ่ีสามให้หายได้จรงิ ท่านจะเป็นพ่ีสะใภ้แท้ๆ 

ของข้า!"

ประโยคนี้เอ่ยออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริง เพราะพ่ีสามเป็น 

ผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้

หากตะขอเหลก็ในตอนน้ันเก่ียวกะซวกใบหน้า เขาต้องตายหรอืไม่ก็

พิการ ต่อให้มตี�าแหน่งเป็นขนุพลก็ยากจะหาสตรีมาแต่งงานด้วย พ่ีสาม

ท�าให้เขารอดมาได้ เขายังรูส้กึผดิไม่หายมาจนบดันี้

วันน้ันท่ีพ่ีสะใภ้เซีย่นจูบ่อกว่าจะรกัษาพ่ีสามให้หาย เขาจงึมองเป็น

บญุคณุอนัย่ิงใหญ่

หลี่ชีฉือเดินออกไปขึ้นรถม้า พอทรุดตัวลงนั่งเรียบร้อยก็เลิก 

ม่านหน้าต่างมองออกไปข้างนอก

ฝถิูงชักม้าไปส่ังองครกัษ์ส่วนตวัให้แยกย้าย จากนัน้กก็ระตกุบงัเหยีน 

ขีย้่อนมาทางรถม้า แล้วหยุดลงตรงหน้าต่างรถ

ท�าเช่นนี้คือรอให้นางกลับไปก่อนนั่นเอง

หลี่ชีฉือชิงเอ่ย "ขึ้นมาใส่ยาก่อนแล้วค่อยเข้ากองทัพเถิด"

ฝถิูงมองหลวัเสีย่วอีท่ี้รออยู่อกีทาง เขาไม่มอีะไรต้องพูดมาก ก็แค่

ใส่ยา ไม่เห็นจะน่ากลวัตรงท่ีใด อย่างไรเสยีก็คงไม่ถึงข้ันลองยาผิดขนาน

จนมอีนัเป็นไปหรอกกระมงั

ฝูถิงตวัดตัวลงจากหลังม้า ดึงชายเสื้อคลุมมาเหน็บเอวไว้ แล้ว 

ก้าวขึ้นรถม้าไปนั่งลงตรงหน้านาง

หลีช่ฉีอืย่ืนมอืออกจากแขนเสือ้ กลางฝ่ามอืคอืยาขีผ้ึง้อ่อนนุม่ท่ีเพ่ิง
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ปรงุเสรจ็ใหม่ๆ ป้ายอยู่บนผ้าสขีาวหลายชัน้

รปูร่างท่ีสงูใหญ่กว่ามากนกัของเขาท�าให้นางปิดผ้ายาได้สะดวกข้ึน

นางโน้มตวัเข้าไปใกล้ เหน็ใต้สนักรามคมไม่มแีม้แต่แผ่นหนังท่ีใส่ยา 

ปิดไว้ก่อนหน้าก็นึกติงอยู่ในใจว่าช่างไม่ห่วงชีวิตเอาเสียเลย มิน่าเล่า 

ถึงได้ถูกหลวัเสีย่วอีล้ากมาร้านยา

ส่วนรอยแผลน้ันนางไม่กล้ามองมากนัก ได้แต่ก้มหน้าก้มตาดึงผ้ายา

ให้เรยีบตงึเสมอกัน

พอจะเอาผ้าปิดล�าคอแกร่ง มอือกีข้างก็พลันเอือ้มออกไปจบัมอืท่ีเขา

วางบนหวัเข่าเอาไว้

ฝถิูงเหลอืบตามองหญิงสาวเมือ่สมัผสัได้ถึงความนุ่มเนียนบนหลงัมอื

ตนเอง พร้อมกับท่ีล�าคอเจบ็ระบม

หลี่ชีฉือปิดผ้ายาลงไปแล้ว

ยาขนานนี้ท�าให้เจ็บปวดเหมือนถูกเจาะกระดูก

มือขาวที่วางทาบหลังมือเขาไว้ถูกดึงกลับไป

ฝถิูงขมวดคิว้มองหญงิสาวตรงหน้า มวยผมด�าขลบัทีเ่ป็นเกลยีวขด

ซ้อนกันบดบังดวงหน้างามไว้ เห็นแต่เพียงปลายคางเรียวเล็ก ทว่านาง

เอาแต่จ้องผ้ายาบนคอ ไม่ยอมมองหน้าเขา

เขาข่มความเจ็บปวด คิดในใจว่าที่แท้เมื่อครู ่ก็แค่เบี่ยงเบน 

ความสนใจข้าเท่านั้นกระมัง



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3tEdze6

https://bit.ly/3tEdze6

