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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



กลับมาพบกันอีกครั้งในเล่ม 2 กับเรื่อง 'หวนคืนอีกครา สู่ห้วงเวลา 

แสนงาม' คงจะไม่ถามไม่ได้จริงๆ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สนุกสนาน  

น่าตดิตาม และสร้างความประทับใจจรงิอย่างทีบ่อกเอาไว้ในเล่ม 1 หรอืเปล่า 

หากอ่านจนจบเล่ม 1 นักอ่านก็คงจะได้เห็นแล้วว่าการด�าเนินเรื่องราวของ 

นิยายเรื่องน้ีน่าสนใจมากเพียงใด ทั้งท้ิงปริศนาใหม่และคล่ีคลายปริศนาเดิม

ไปทีละนิด รวมทั้งยังค่อยๆ สร้างความผูกพันระหว่างนักอ่านกับตัวละครขึ้น 

ทีละเส้นใย เชื่อมโยงกันอย่างช้าๆ กว่าจะรู้ตัวว่าหยุดอ่านไม่ได้และต้องการ 

อ่านต่อในเล่มถัดไปก็อ่านมาจนใกล้จบเล่มเสียแล้วค่ะ

ในเล่มน้ีความน่าติดตามก็ไม่ได้น้อยลงเลย เพราะเมื่อหมอเทวดาหลี ่

ได้พบกับหลานชายของสหายเก่าจากการชักพาของฉือชั่นและเซ่าหมิงยวน  

ถึงแม้เขาจะเต็มใจอยากช่วยเฉียวโม่อยู่แล้วก็ยังคงต้องเล่นตัวสักหน่อย  

ให้เซ่าหมงิยวนท�าตามค�าเรยีกร้องของเขาสกัหลายข้อเป็นสิง่ตอบแทน ไหนเลย 

จะรู้ว่าข้อเรียกร้องเหล่านั้นกลับกลายเป็นท�าให้เฉียวเจาในร่างของหลีเจา 

ได้พบเจอกับเซ่าหมิงยวนมากข้ึน พระเอกนางเอกของเราไม่ควรพบกันกลับ 

ได้พบ ส่วนเฉียวโม่คนที่เฉียวเจาอยากพบนักพบหนากลับพบพานได้ยาก 

เหลือแสน ท้ายที่สุดแล้วเฉียวเจาจะท�าอย่างไรให้ได้พบและช่วยเหลือพ่ีชาย  

รวมไปถึงหมอเทวดาหลี่จะได้รู้เสียทีหรือไม่ว่าหลีเจาผู้นี้มิใช่แค่คล้ายแต่คือ 

เฉียวเจาจริงๆ ที่ส�าคัญเรื่องราวความสัมพนัธ์ของพระนางที่ใกล้ชดิกันมากขึน้ 

ทุกทีเล่าจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรกันแน่ มาติดตามความน่าประทับใจนี้ไป

พร้อมกันอีกครายามนี้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ด้วยสายตาของนางจบัจ้องอยู่ทีค่นผูเ้ดียวอย่างไม่คลาดคลาตลอด

คนผู้นั้นมีเรือนกายสูงเพรียวดุจต้นสนดั่งต้นไผ่ ยามมองจากไกลๆ 

เพียงรูส้กึว่าสง่าผ่าเผยไม่เป็นสองรองใคร แต่เมือ่เขาเดนิมาใกล้กจ็ะเห็นว่า 

ดวงหน้าหล่อเหลาท่ีพึงแจ่มกระจ่างปานแสงจนัทร์นัน้ถูกท�าลายไปซกีหนึง่ 

อย่างไร้ความปรานี

ฝั่งท่ีเฉียวเจายืนอยู่มองเห็นใบหน้าซีกที่เสียโฉมไปของเฉียวโม่ได้

ชัดเจนแจ่มแจ้งพอดี

ตอนถูกชาวต๋าจื่อผู้โหดเห้ียมชั่วช้าลักพาตัวไป แม่นางเฉียวมิได้

ร�่าไห้

ตอนถูกสามีซึ่งตนจับเจ่าเฝ้ารอนานนับสองปีปลิดชีพด้วยธนู 

ดอกเดียว แม่นางเฉียวก็มิได้ร�่าไห้

ตอนลืมตาฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ต้องเผชิญกับเสียงหัวเราะเยาะและ 

ค�าประณามว่ากล่าวของบรรดาคนนานาประเภท แม่นางเฉยีวย่ิงมไิด้ร�า่ไห้

แต่เสี้ยวเวลานี้ เฉียวเจายกมือขึ้นปิดตากะทันหัน

น�้าตาไหลรินลงมา



 เฉียวเจา  ดวงจติท่ีอยู่ในร่างหลเีจา จากสตรีในวัยย่ีสิบกว่า

กลายมาเป็นเด็กสาวอายุสิบสามสิบสี่ปีผู้หนึ่ง 

นางพยายามใช้ชวิีตในร่างใหม่น้ีให้ดี เป็นบตุรทีดี่ 

ของหลีกวงเหวินและเหอซื่อ ทั้งยังหาทางช่วย 

พี่ชายของตนเอง

 เซ่าหมิงยวน  กวนจวินโหวผูม้เีรอืนกายสงูใหญ่ ท่อนขาเรยีวยาว  

อกผายไหล่ผึ่งเพราะผลจากการรบทัพจับศึก 

มานาน ตัง้ใจว่าจะไม่แต่งสตรีใดมาแทนเฉยีวซือ่ 

ภรรยาผู้ล่วงลับ

 เฉียวโม่  บรุษุหน้าหยกสกุลเฉยีวแห่งจยาเฟิง พ่ีชายแท้ๆ 

ของเฉยีวเจา เพราะสญูเสยีครอบครวัทีส่กุลเฉยีว 

จงึต้องมาอยู่กับครอบครวัฝ่ังมารดาท่ีเมอืงหลวง

 หยางโฮ่วเฉิง  สหายของเซ่าหมงิยวน ซือ่จือ่ของจวนหลวิซิง่โหว  

มรีปูร่างก�าย�าล�า่สนัและมรีปูโฉมหล่อเหลาคมคาย  

อุปนิสัยเปิดเผยใจกว้าง พาให้รอยย้ิมสดใส 

กระจ่างดุจแสงจันทร์ดั่งสายน�้า

 จูเยี่ยน  สหายของเซ่าหมงิยวน ซือ่จือ่ของจวนไท่หนงิโหว  

มีทักษะการเดินหมากสูงส่งในระดับท่ีหาตัว 

จับยากผู้หนึ่ง แต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับเฉียวเจา 

เสียได้
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"นีท่่านหมอเทวดาจะท�าอะไร" รุย่อ๋องเห็นหมอเทวดาหิว้ห่อสัมภาระ

ใบเล็กไว้ก็ตะลึงตาค้างทันใด

เขารู้เพียงว่าหมอเทวดาหลี่มีวิชาแพทย์ล�้าเลิศ ไม่เคยได้ยินว่า 

ยังหยั่งรู้อนาคตด้วย

หมอเทวดาหาได้ตอบค�าถามของรุย่อ๋อง ดวงตาซึง่ไม่โตนกัของเขา

ทอประกายวูบหนึ่งยามเขม้นมองไปที่ฉือชั่นซึ่งอยู่ข้างกายอีกฝ่าย

รุย่อ๋องรบีแนะน�า "ท่านหมอเทวดา คนผูน้ี้คอืญาตผิูน้้องของข้าเอง"

"คิดไม่ถึงว่าจะมีความเป็นมาไม่ธรรมดาเลยนะนี่..." หมอเทวดา

กล่าวเป็นนัยๆ

ชายหนุ่มเห็นเขาแล้วความโกรธก็แล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆ 

ตอนนั้นตาเฒ่าหง�าเหงือกผู้นี้แย่งเอาผักกาดขาวที่เขาเก็บได้ไป

อย่างไม่เกรงใจสักนิด

83
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รุย่อ๋องฉวยจงัหวะทีไ่ม่มคีนมองอยู่ ลอบเตะฉอืชัน่ทหีนึง่พลางร�าพึง

ในใจ 

ญาติผู้น้องเกิดเสียสติอะไรขึ้นมาอีก นี่เป็นท่าทีขอร้องคนหรือไม่

ฉือชั่นมีเรื่องขอร้องอีกฝ่ายจึงสะกดไฟโทสะไว้ แสดงคารวะแล้ว 

เอ่ยขึ้นว่า "ท่านหมอเทวดา..."

"ประเดี๋ยวก่อน!" หมอเทวดาหลี่ตะโกนขึ้นมาค�าหนึ่ง

ฉือชั่นกับรุ่ยอ๋องพากันมองไปที่เขา

หมอเทวดาหลี่ชูห่อสัมภาระใบเล็กในมือข้ึน "ท่านอ๋อง ร่างกาย 

ท่านได้รบัการบ�ารงุฟ้ืนฟูเตรยีมไว้ล่วงหน้าเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว หลงัจากนี้ 

แค่ท�าตามใบสั่งยาของข้าก็พอ ข้าอาศัยอยู่ในวังอ๋องมานานถึงเพียงนี้ 

สมควรอ�าลาเสียที"

กล่าวจบเขาชายหางตามองฉือชั่นที่สีหน้าบูดบึ้งอย่างกระหย่ิม 

ย้ิมย่องปราดหนึง่ หมนุกายออกเดนิไปพร้อมกับนึกในใจว่า ท่าทางอย่างนี้  

เห็นทีเจ้าหนุ่มโมโหร้ายผู้นี้จะมีเรื่องขอร้องข้า

หึๆ มิใช่ง่ายดายกว่าจะหลุดพ้นจากตัวปัญหาน่าปวดหัวนี้ ข้า 

ไม่เบาปัญญาจนกระโดดเข้าไปพัวพันอีกหรอก

"ท่านหมอเทวดา โปรดหยุดฝีเท้าด้วย" รุ่ยอ๋องไล่กวดตามไปขวาง

หน้าเขา "ร่างกายข้ายังฟื้นฟูไม่เป็นปกติสมบูรณ์เลย จะขาดท่านไม่ได้

จริงๆ"

บอกว่าห้ามแตะต้องสตรภีายในหนึง่ปีก็จะฟ้ืนฟูร่างกายได้อะไรกัน 

ขนืปล่อยตัวหมอเทวดาผูน้ีไ้ปตอนนี ้ ถ้าเกิดหน่ึงปีให้หลงัยังไม่เป็นปกตแิล้ว 

เขาจะไปร้องไห้กับผู้ใดเล่า

"สิง่ทีท่่านอ๋องขาดมไิด้คอือาบน�า้สมนุไพรต่างหาก มใิช่ข้า" หมอเทวดา 
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มีสีหน้าไม่พอใจ

สมดังค�ากล่าวว่าไม่เห็นกระต่ายอย่าได้ปล่อยเหย่ียว* จริงๆ หรือ 

จะพูดว่าพวกเชื้อพระวงศ์หาดีไม่ได้สักคนนะ

เขามองฉือชั่นแวบหนึ่งก่อนเอ่ยต่อท้ายในใจว่า รวมถึงเจ้าหนุ่มนี่!

"ขาดมิได้ท้ังนั้นๆ" เพ่ือทายาทสืบสกุลแล้ว รุ่ยอ๋องไม่มีน�้าโหกับ 

หมอเทวดาหลี่แม้แต่น้อยนิด

ฉือชั่นเห็นแล้วประหลาดใจ ลอบคิดค�านึงว่ารุ่ยอ๋องป่วยเป็นอะไร

กันแน่ ถึงก้มศีรษะโอนอ่อนต่อตาเฒ่าผู้นี้ถึงเพียงนี้

"ท่านหมอเทวดา พวกเราได้พบกันอีกแล้วนะ" ฉือชั่นดูออกว่าเขา

ไม่อยากแยแสตนก็เลยเป็นฝ่ายรุกก่อน

หมอเทวดาเลิกคิ้วขึ้น

เจ้าหนุ่มน่ีหมายความว่าอะไร หรือคิดจะเปิดโปงเรื่องที่เกิดขึ้น 

ทางแดนใต้ต่อหน้ารุ่ยอ๋อง

ฉือชั่นเห็นหมอเทวดาหลี่หน้าเปลี่ยนสีก็ยกมุมปากโค้งข้ึน กล่าว

ถ้อยค�าแฝงความหมายลกึล�า้ "จะว่าไปแล้วคงเป็นชะตาต้องกนั ตอนนัน้

ท่านหมอเทวดาพาคนของ..."

"ประเดี๋ยวก่อน" หมอเทวดาหลี่ตัดบทเขาฉับพลัน มองสบสายตา

คล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มของอีกฝ่ายแล้วเกือบหลุดปากสบถด่าออกมา

เจ้าหนุ่มนี่ช่างบัดซบนัก ถึงกับเอาชื่อเสียงของแม่นางน้อยผู้นั้นมา

ข่มขู่ข้า!

หมอเทวดาหลี่สูดลมหายใจเข้าเฮือกหนึ่งเต็มแรง

น่าโมโหจรงิๆ ท้ังทีแ่รกเริม่เดมิทีแม่นางน้อยอยู่กับเจ้าหนุม่บดัซบผู้นี้  

* ไม่เห็นกระต่ายอย่าได้ปล่อยเหยี่ยว เป็นส�านวนจีน หมายถึงยังไม่เห็นเป้าหมายก็อย่าเพิ่งลงมือ
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ตอนนี้กลับใช้นางขู่ข้าเสียแล้ว

ฮึ ข้าเป็นคนที่ยอมให้ใครข่มขู่รึ!

"ท่านหมอเทวดาคงลืมไปแล้วว่าตอนนั้นเด็กสาว..."

"เจ้ามาหาข้ามเีรือ่งอะไร" หมอเทวดาทีย่อมจ�านนต่อค�าขู่โดยสิน้เชงิ

ไต่ถามขึ้นอย่างรวดเร็ว

รอยยิ้มตรงมุมปากฉือชั่นขยายกว้างขึ้น

ชนะเดิมพันแล้ว!

เขานึกไว้แล้วเชยีวว่าตาเฒ่าหง�าเหงอืกนสิยัน่าชงัผู้นีย้อมรับเดก็สาว 

ผูน้ั้นเป็นหลานสาวบญุธรรม ก็บ่งชดัแล้วว่าน�า้หนกัของนางในใจตาเฒ่าน้ัน 

ต้องไม่สามัญเลยทีเดียว

รุย่อ๋องท่ีฟังอยู่ด้วยความฉงนฉงายอดถามข้ึนไม่ได้ "ท่านหมอเทวดา 

กับญาติผู้น้องรู้จักกันจริงๆ หรือ"

"ไม่รู้จัก" ทั้งคู่ตอบเป็นเสียงเดียวกัน

รุ่ยอ๋อง "..." เห็นข้าเป็นคนโง่หรือไร!

"แค่มีโอกาสได้พบหน้าท่านหมอเทวดาคราหน่ึงเท่านั้น ท่าน 

หมอเทวดา พวกเรามิสู้ไปสนทนากันข้างนอกเถอะ"

หมอเทวดาหลี่ขบเขี้ยวเค้ียวฟันอย่างแค้นใจ เขาข่มความโกรธไว้

แล้วพยักหน้า

ถ้ามใิช่เพราะรูส้กึว่าแม่หนหูลคีล้ายกับแม่หนูเฉยีว เขาไม่วุ่นวายใจ 

กับเรื่องนี้แน่

เจ้าหนุ่มผู้นี้ช่างไร้ยางอาย ต�่าช้า และหน้าหนาสิ้นดี!

"จะไปท่ีใดก็รบีไปส!ิ" หมอเทวดากลอกตาขึน้ สะบดัแขนเสือ้สาวเท้า 

ออกไปก่อนก้าวหนึ่ง
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"ท่านหมอเทวดาโปรดหยุดฝีเท้าด้วย" รุย่อ๋องไล่ตามไป ฉวยจงัหวะ

ทเีผลอเอ้ือมมอืไปชงิห่อสมัภาระในมอืหมอเทวดามา ฉกีย้ิมจนตายิบหยี

แล้วกล่าวขึ้นว่า "ห่อสัมภาระนี้หนักพิกล ข้าช่วยหิ้วให้ท่านเถอะ"

ฉือชั่นแอบเบ้ปาก ไม่พบกันหลายวัน รุ่ยอ๋องหน้าด้านหน้าทนข้ึน

อีกแล้ว

หมอเทวดาหลี่มีไฟโทสะสุมอกอยู่เพราะฉือชั่น คร้านจะถือสา

หาความกับรุย่อ๋อง เขาโบกมอืไปมาพลางบอก "ข้าจะออกไปคุยกับคุณชาย 

ท่านนี้ก่อน"

ฉือชั่นกับหมอเทวดาเดินออกจากห้อง เห็นองครักษ์สิบกว่าคนยืน

เรยีงรายกนัเป็นแถวๆ จนเตม็พรดือยู่ในลานกว้าง จ้องมองพวกเขาตาเขมง็ 

อย่างเงียบเชียบไร้สุ้มเสียง

ฉือชั่นหมุนกายไปถาม "ท่านอ๋อง นี่หมายความว่าอันใดหรือ"

หมอเทวดาแค่นเสียงฮึ

รุ่ยอ๋องเอ่ยอธิบาย "ญาติผู้น้องไม่รู้อะไร พักก่อนมีหนหนึ่งท่าน 

หมอเทวดาออกไปข้างนอกแล้วพบกับเรื่องไม่คาดฝันหลายเรื่องมาก 

ฉะนัน้เวลาท่านจะไปท่ีใด พาคนติดตามไปด้วยเพ่ิมขึน้เป็นการระมดัระวัง 

ไว้จะดีกว่า"

หากมิใช่คนท่ีอยากพบหมอเทวดาคือกวนจวินโหว เขาไม่มีทาง

ปล่อยให้หมอเทวดาออกนอกวังเป็นอันขาด

"เป็นเช่นน้ีน่ีเอง" ฉอืชัน่ได้ยินแล้วไม่อยากถามอะไรต่ออกี ปล่อยให้

องครักษ์เหล่านั้นติดตามไปด้วยตามสบาย

ข้างนอกฝนตกหนกัข้ึนทุกทปีระหนึง่ผนืม่านลกูปัดแก้วใสแขวนประดบั 

กลางฟ้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ได้ยินแต่เพียงเสียงน�้าไหลลงมาตาม 
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กระเบื้องหลังคาผสานกับเสียงเม็ดฝนหล่นกระทบพื้นดังเปาะแปะๆ

พอหมอเทวดาพลั้งย�่าเท้าลงแอ่งน�้าขังก็ด่าทอค�าหน่ึง "อากาศ

บัดซบนัก! นี่จะไปคุยกันที่ใด" เขาเหลียวหน้าถาม

ฉือช่ันชี้ไปทางรถม้าที่จอดอยู่ตรงหัวมุม "หอชุนเฟิงท่ีถนนสาย 

ตะวันตก ท่านหมอเทวดาขึ้นรถม้าก่อนเถอะ"

การเดินกลางสายฝนนั้นเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดใจจริงๆ หมอเทวดา

หลีไ่ม่พูดพร�า่ท�าเพลง ปีนเข้ารถม้าแล้วสะบดัรองเท้าท่ีเปียกแฉะคราหน่ึง

ฉือชั่นขมวดคิ้วก่อนจะลอดตัวตามเข้าไป

ภายในตวัรถม้ายังนบัว่ากว้างขวาง ทว่าคนสองคนทีน่ัง่อยู่ต่างฝ่าย

ต่างขวางหูขวางตากัน บันดาลให้รู้สึกอึดอัดคับแคบเป็นพิเศษ

หมอเทวดาหลี่เขยิบบั้นท้ายถอยออกพลางคิดค�านึงในใจ ตอนน่ัง

บนรถม้ากับแม่หนูหลีตั้งนานปานนั้นก็ไม่เห็นรู้สึกว่าเบียดนี่นา

เขาตวัดสายตามองฉือชั่นแล้วย้ิมเยาะ ดูไปแล้วเจ้าหนุ่มน่ียังคง 

น่ารังเกียจเหลือเกินจริงๆ

"เจ้าหนุ่ม เจ้าเป็นคุณชายตระกูลสูงศักด์ิ เอาชื่อเสียงของเด็กสาว 

ผูห้นึง่มาบบีคัน้ข้า ไม่รูส้กึละอายแก่ใจบ้างหรอื โดยเฉพาะแม่นางน้อยผูน้ัน้ 

มีไมตรีกับเจ้าอยู่หลายส่วนด้วย"

ฉือชั่นโบกไม้โบกมือเป็นพัลวัน "ท่านหมอเทวดาอย่าได้เข้าใจผิด 

ข้ากับแม่นางน้อยผู้นั้นไม่ได้มีไมตรีต่อกันสักน้อยนิด"

เขากวาดตามองหมอเทวดาหลี่แวบหน่ึงแล้วเหยียดย้ิมมุมปาก  

"ต่อให้เป็นเช่นนัน้ ก็เป็นนางทีม่ไีมตรต่ีอข้า หาใช่ข้ามไีมตรต่ีอนางเดด็ขาด"

ผูใ้ดใส่ใจก่อนผูน้ัน้เป็นฝ่ายแพ้ เขาไม่มทีางปล่อยให้ตาเฒ่าหง�าเหงือก 

ผู้นี้ชิงความได้เปรียบไปได้
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หมอเทวดาโมโหจนตัวสั่น เขาถามด้วยน�้าเสียงฉุนเฉียว "ตกลงว่า 

ที่มาหาข้านี่เป็นเรื่องไร้สาระใดกัน"

"ท่านหมอเทวดาอย่าได้ร้อนใจ รอเมื่อพวกเราไปถึงหอชุนเฟิงแล้ว

ค่อยๆ คุยกัน ดูทีว่าท่านอยู่ในวังรุ่ยอ๋องคงจะอับเฉาน่าดู สิ่งใดไหนเลย 

จะส�าราญใจเท่ากับดื่มสุราในหอสุราเล่า"

"พูดมานานสองนาน ข้าเพ่ิงได้ยินถ้อยค�าเดียวที่เป็นภาษาคน"  

หมอเทวดาหลี่พูดอย่างปราศจากความเกรงใจใดๆ

ฉือชั่นเบ้มุมปาก ไม่แยแสอีกฝ่าย

แต่ไรมาเขาใจกว้างกับผู้พ่ายแพ้อย่างมาก

ถนนหนทางกลางสายพิรณุมผีูค้นบางตาดูว่างโหรงเหรง ได้ยินเพียง

เสียงฝีเท้าม้าดังกุบกับ

ป้ายธงสีเขียวขาวหน้าหอชุนเฟิงโดนสายฝนซัดสาดจนเปียกแฉะ 

ลู่ลง เสี่ยวเอ้อร์ยืนอยู่หน้าประตูด้วยท่าทางเกียจคร้านเฉื่อยชา

ครั้นรถม้าคันหน่ึงพร้อมองครักษ์หลายสิบคนหยุดอยู่หน้าร้าน  

เสีย่วเอ้อร์สองคนก็กระฉบักระเฉงขึน้ทนัควนั ออกไปต้อนรับเชือ้เชญิลกูค้า 

เข้าร้าน

ฉอืช่ันท้ิงพวกองครกัษ์ไว้ด้านนอก พาหมอเทวดาหลีเ่ข้าสูห้่องส่วนตวั 

ห้องหนึ่งแล้วถึงเปิดเผยจุดประสงค์ที่มาหาเขา
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"เจ้าบอกว่าใครอยากพบข้านะ" หมอเทวดาหลี่ท�าท่าแคะหู

"กวนจวินโหว" พอเห็นสีหน้าหมอเทวดาหลี่เปลี่ยนไป ฉือชั่นก็ชัก

หนักใจ

ตาเฒ่าผู้นี้คงจะไม่ใช่นิสัยเก่าก�าเริบอีกกระมัง ดีที่เขาส่งสารไปให้

เซ่าหมิงยวนแล้ว อีกไม่นานอีกฝ่ายก็จะมาถึง

เมือ่คดิไปเช่นน้ี ฉอืชัน่จงึผ่อนคลายข้ึนทนัท ีเขายกสองแขนกอดอก 

เอ่ยถามด้วยรอยยิ้มพรายว่า "ท่านหมอเทวดาไม่อยากพบใช่หรือไม่"

ไม่อยากพบก็เปล่าประโยชน์ ด้วยวรยุทธ์เขาจะหน่วงเหนีย่วชายชรา 

ผู้นี้ไว้ได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด

หมอเทวดามสีหีน้าแปลกพิกลมาก เขาตบโต๊ะแล้วกล่าวว่า "อยากสิ  

อยากพบเหลือเกิน เจ้าหนุ่มนั่นอยู่ที่ใด"

ยามได้ยินว่าคนท่ีอยากพบเขาคอืกวนจวินโหว หมอเทวดาก็หมดสิน้ 

84
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ความสนใจต่อค�าขู่และยั่วยุของคนเบื้องหน้าโดยพลัน

กวนจวินโหว? มิใช่เจ้าคนบัดซบที่ปลิดชีพแม่หนูเฉียวหรือ

เขาก�าลังกลุ้มใจว่าไม่มีโอกาสสั่งสอนเจ้าคนบัดซบน่ันอยู่พอดี  

คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะรนมาหาถึงที่เอง

"น่าจะใกล้ถึงแล้ว"

หมอเทวดาหลีห่วัเราะหึๆ ท�าหน้าขรมึรนิน�า้ชาให้ตนเอง เขาจบิค�าหน่ึง 

แล้วหลับตาพักเอาแรง

ฉือชั่นเอานิ้วมือเคาะกับพื้นโต๊ะเบาๆ อย่างเบื่อหน่ายเหลือแสน

ขณะทีห่มอเทวดาสะลมึสะลอืใกล้หลบัไป ก็มเีสยีงฝีเท้าดงัข้ึนจาก

ระเบยีงทางเดนิ เขาลมืตาพรบึ เหน็ชายหนุม่เรอืนกายสงูชะลดูผูห้น่ึงก้าว

เข้ามา

บุรษุหนุม่ร่างสงูใหญ่ถอดเสือ้กันฝนออกส่งให้องครกัษ์ทีต่ามตดิมา

ทางด้านหลัง จากนั้นองครักษ์ก็ถอยออกไปอย่างไร้สุ้มเสียงแล้วยืนเฝ้า

หน้าประตู

ถึงแม้จะสวมชดุกนัฝนแล้ว ชายเสือ้คลมุของเซ่าหมงิยวนยังคงโดน 

น�า้ฝนสาดกระเซน็จนเปียก เส้นผมชืน้แฉะจบักันเป็นก้อนๆ มนี�า้หยดลงมา 

ตามข้างแก้ม

ฉือชั่นลุกขึ้นยืน "ขี่ม้ามาหรือ"

"อื้อ" เซ่าหมิงยวนทอดสายตาข้ามตัวสหายรักมองไปท่ีผู้เฒ่าซึ่ง 

นั่งวางมาดนิ่งขรึมอยู่ข้างใน เขาก้าวเท้าปราดๆ ไปตรงหน้า ประสานมือ

คารวะทักทาย "เซ่าหมิงยวนขอคารวะท่านหมอเทวดาขอรับ"

หมอเทวดาหลี่เหลือบเปลือกตาข้ึน ท�าสีหน้ารังเกียจเดียดฉันท์  

"น�้าบนตัวเจ้ากระเด็นโดนหน้าข้าหมดแล้ว" 
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เซ่าหมงิยวนอึง้งนัไป หมอเทวดาทีไ่ม่เคยพบเจอกันมาก่อนเบือ้งหน้า 

ผู้นี้ไม่พึงใจข้า?

เซ่าหมิงยวนเป็นแม่ทัพผู้กุมอ�านาจทหารครองความเป็นใหญ่ใน 

ดินแดนหน่ึงมานานปี เป็นธรรมดาท่ีจะไม่ใช่คนที่ยอมให้ใครบีบเค้น

อย่างไรก็ได้ เขาแย้มยิ้มกล่าวเสียงนุ่มว่า "ท่านหมอเทวดากล่าวล้อเล่น

แล้ว เรือ่งอ่ืนๆ ข้าล้วนท�าได้ไม่ดีสกัอย่าง มเีพียงพละก�าลังในตวัท่ีควบคมุ

ได้ไม่เลว ไม่มีทางท�าให้น�้าฝนกระเด็นโดนหน้าท่านเป็นอันขาด ท่านนั่ง

สบายๆ ได้เต็มที่ขอรับ"

"อย่ามาคยุโอ่" หมอเทวดาหลีท่�าทีเอามอืลบูปากแล้วสบช่องถ่มน�า้ลาย 

ป้ายไว้บนมือ แบมอืออกโบกไปโบกมาตรงหน้าชายหนุม่ "ไม่กระเดน็โดน

หน้าข้าแล้วจะเปียกเช่นนี้รึ"

ฉือชั่นที่อยู่ด้านข้างกลอกตาขึ้น พูดเสียงเยาะๆ "น�้าฝนตกจาก 

เมฆก้อนใดกันถึงมีฟองขาวๆ ด้วย"

สีหน้าของหมอเทวดาหลี่บึ้งตึง เขายกมือชี้หน้าฉือชั่นและพูดกับ

เซ่าหมิงยวน "มีเรื่องจะขอร้องให้ข้าช่วยใช่หรือไม่ จะให้ข้าช่วยก็ได้ แต่

เจ้าต้องบอกให้เจ้าหนุ่มนี่ออกไปก่อน"

เจ้าคนบัดซบสองคนนี้นิสัยเสียเหมือนกันจริงๆ

เซ่าหมงิยวนดูออกว่าหมอเทวดาหลีเ่ป็นพวกคนประหลาดคดิอะไร

ผิดแผกจากผู้อื่น เขามองไปทางฉือชั่นโดยไม่ลังเลใจ "สือซี..."

"ได้ ไม่ทนัถึงฝ่ัง เจ้าก็ถบีหวัเรอืส่ง" ฉอืชัน่ย่ืนมอืตบไหล่สหายทหีนึง่

ก่อนจะสาวเท้าก้าวใหญ่เดินฉับๆ ออกไป

พอเขาออกนอกประตก็ูเหน็องครกัษ์ท่ีเซ่าหมงิยวนพามาเหลอืบตามอง 

จงึบนัดาลโทสะอย่างสดุระงบั พูดตะคอกใส่ "ขนืมองอกี ข้าจะควักลกูตาเจ้า 
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ออกมาเสีย"

องครกัษ์หลบุตาลงเงยีบๆ หากลอบนึกในใจ ท่านสูข้้าไม่ได้สกัหน่อย

ฉอืช่ันเดนิหลายก้าวไปพิงราวระเบยีงด้านนอกมองดถูนนเบือ้งล่าง

ดูเหมือนฝนตกหนักขึ้นอีก เม็ดฝนท่ีโปรยปรายลงมาไม่ขาดสาย

กลายเป็นม่านน�้า มองไกลๆ ละม้ายกระแสน�้าตกท่ีไหลกระโจนลงสู่พ้ืน 

บนถนนแทบมองไม่เห็นวี่แววผู้คน

เขาทอดถอนใจระคนอยากรู้

ไม่รูว่้าถิงเฉวยีนอยากพบหมอเทวดาเพราะเหตุใด ขนาดฝนตกหนัก

อย่างนี้ก็ยังขี่ม้ามา 

เฮ้อ...อย่าให้แผลตรงหัวไหล่ทีโ่ดนชกจนปรอิอกเมือ่วานนีก้ลดัหนอง 

จึงจะดี

ภายในห้องส่วนตัว

พอเห็นฉือชั่นออกไปแล้ว หมอเทวดาหลี่ปล่อยตัวตามสบายยิ่งขึ้น 

เขาเอนกายพิงพนักเก้าอี้พูดอย่างไม่เร็วไม่ช้า "ว่ามา อยากให้ข้าตรวจ

อาการให้เจ้าใช่หรือไม่"

เขามองส�ารวจชายหนุ่มตรงหน้าข้ึนๆ ลงๆ แล้วแค่นเสียงเยาะ  

"ก็โทษมิได้ โรคในตัวเจ้าน่ะ ถ้าไม่รักษาให้หายล่ะก็ เกรงว่าคงได้ตาย 

ตั้งแต่ยังหนุ่มแล้ว"

เซ่าหมงิยวนหลบุตาลง สหีน้าเขาไม่แปรเปลีย่นสกันิดขณะเผยเรือ่งที่ 

จะขอความช่วยเหลอือย่างสภุาพเกรงใจ "ข้าอยากขอร้องให้ท่านหมอเทวดา 

ช่วยตรวจให้พี่ชายของภรรยาข้าขอรับ"

หมอเทวดาหลี่ตัดบทเขาทันควัน "จะช่วยญาติโกโหติกาก็มาหาข้า 
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พี่ชายของภรรยาเจ้าเป็นใครกัน ไม่ตรวจ!"

ถ้าเป็นเจ้าหนุ่มนี่ขอให้รักษาโรคให้ เขาจะได้กลั่นแกล้งให้หน�าใจ

ระบายความแค้นแทนแม่หนเูฉยีว แต่ส�าหรบัคนอืน่ๆ หรือจะอาหมาอาแมว 

ที่ใดก็ช่าง เขาไม่มีเวลาว่าง

"ขอเพียงท่านหมอเทวดารบัปากตรวจอาการให้พ่ีชายของภรรยาข้า 

ท่านต้องการสิ่งใดล้วนเอ่ยปากมาได้ทุกอย่างเลยขอรับ"

"ข้าก็บอกแล้วว่าพ่ีชายภรรยาเจ้าเป็นใครมาจาก...ประเด๋ียวนะ!" 

หมอเทวดาชะงกัปากกะทันหนั เขาท�าหน้าตาชอบกล "พ่ีชายของภรรยาเจ้า  

คนใดหรือ"

"ข้ามพ่ีีชายภรรยาแค่ผูเ้ดียวขอรบั เขาเป็นบตุรชายของใต้เท้าเฉยีว 

อดีตข้าหลวงตรวจการฝ่ายซ้ายที่ล่วงลับไปแล้ว นามว่าเฉียวโม่"

"ล่วงลับไปแล้ว? ล่วงลับไปแล้วอะไรกัน เจ้าหนุ่มรีบบอกข้ามา 

ให้รู้เรื่องนะ" หมอเทวดาใจหล่นดังตุ้บ ใช้สองมือเท้ากับพ้ืนโต๊ะยันตัว 

ลุกขึ้นยืนทันที

สีหน้าของชายหนุ่มเคร่งขรึมลง เขากล่าวไขความกระจ่าง "เรือน

ของท่านพ่อตาข้าประสบเหตุไฟไหม้ คนทั้งครอบครัวมีเพียงพ่ีชายกับ 

น้องสาวคนเล็กของภรรยาข้าที่หนีรอดออกมาได้ บัดนี้ทั้งสองพ�านักอยู่ที่

จวนเสนาบดีโค่วขอรับ"

ลมหายใจของหมอเทวดาหลี่สะดุดขาดห้วง เขาล้มลงนั่งบนเก้าอ้ี 

ไม่อาจดึงสติคืนได้เป็นนาน

เซ่าหมิงยวนนิ่งเงียบไปดุจเดียวกัน

ฝนเทกระหน�่าดังจั้กๆ จากนอกห้อง เสียงเม็ดฝนสาดกระทบ 

กรอบหน้าต่างไม่หยุดหย่อนชวนให้หงุดหงิดว้าวุ่นใจ
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ในที่สุดหมอเทวดาหลี่ก็คุมสติได้ เขามองเซ่าหมิงยวนอย่างพินิจ

ก่อนเอ่ยถาม "เฉียวโม่เป็นอะไรไป ได้รับบาดเจ็บหรือ"

ชายหนุ่มพยักหน้า "ขอรับ พี่เฉียวโม่บาดเจ็บที่ใบหน้า"

บาดเจ็บที่ใบหน้า?

สีหน้าของหมอเทวดาเปลี่ยนไปเล็กน้อย

เขาเป็นหมอ อกีทัง้เป็นหมอท่ีเคยเหน็คนได้รบับาดเจบ็มานบัไม่ถ้วน  

จึงแจ่มแจ้งดีเหลือเกินว่าคนที่เป็นแผลไฟไหม้นั้นน่ากลัวปานใด

"ตั้งแต่เมื่อไร"

"สองเดอืนเศษขอรบั แต่เพ่ิงมข่ีาวมาถึงเมอืงหลวงก่อนหน้านีไ้ม่นาน  

ยามนี้รู้กันไปทั่วแล้ว"

สองเดอืนเศษ? เวลาน้ันข้าอยู่ทางทศิใต้พอด ีแต่กลับไม่เคยเอาใจใส่!

เจ้ารุย่อ๋องสมควรตาย ปกปิดเรือ่งข้างนอกเสยีมดิชิด เขาก็ว่าแล้วเชยีว 

เข้าไปอยู่ในวังอ๋องไม่ต่างอันใดกับติดคุก!

หมอเทวดากล่าวโทษรุย่อ๋องทนัททีนัใด ลมืเลอืนไปสนิทใจว่าอกีฝ่าย 

ไม่รูถึ้งความหลังระหว่างเขากับตระกูลเฉยีวเลยสกันดิ แล้วจะรบีน�าเรือ่งน้ี 

มาบอกเขาโดยเฉพาะได้เช่นไร

"พูดเช่นนี ้เจ้าอยากขอให้ข้ารกัษาแผลไฟไหม้ท่ีใบหน้าของเฉยีวโม่หรอื"  

หมอเทวดาหลีป่รายตามองเขาพลางนกึในใจว่า คดิไม่ถงึว่าเจ้าหนุ่มนียั่งมี 

มโนธรรมอยู่เล็กน้อย แต่ไม่รู้ว่าเต็มใจทุ่มเทมากเท่าใดเพื่อแลกกับมัน

เขาอยากทดสอบความจริงใจของอีกฝ่าย จึงเอ่ยถามด้วยน�้าเสียง

เนิบนาบว่า "เอาอย่างน้ีเถอะ อยากให้ข้าช่วยรักษาเขาก็ใช่ว่าจะไม่ได้  

แต่เจ้าต้องตอบตกลงเงื่อนไขของข้าสักสองสามข้อ" 

นัยน์ตาของเซ่าหมิงยวนทอแววลึกล�้า เขากล่าวตอบอย่างนุ่มนวล 
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"เชิญท่านหมอเทวดาบอกได้เลยขอรับ"

ชายหนุ่มดอูอกว่าหมอเทวดาผูน้ี้ดทูว่ีาจะเคยมไีมตรีแต่หนหลงักับ

ตระกูลท่านพ่อตา บางทีถึงเขาไม่ตอบรับเงื่อนไขใดๆ หมอเทวดาก็ต้อง

ช่วยรักษาเฉียวโม่อยู่ดี

แต่เขาไม่อยากเสี่ยง เพราะนี่เป็นน�้าใจอันน้อยนิดหนึ่งเดียวท่ีเขา

ท�าให้แก่พี่ชายของภรรยาได้

"ข้อแรก เจ้าไปบอกรุ่ยอ๋องว่าข้าไม่อยากพักอยู่ที่วังเขาแล้ว ข้าจะ 

ไปที่ใดมาท่ีใด รุ่ยอ๋องห้ามก้าวก่าย ข้อสอง ช่วงที่ข้าอยู่ในเมืองหลวงน้ี  

เจ้าต้องรับผิดชอบคุ้มครองความปลอดภัยของข้า ส�าหรับข้อสาม ตอนนี้ 

ยังคิดไม่ออก วันหน้าค่อยบอกอีกที ว่าอย่างไร ทั้งหมดน้ีเจ้าตกลง 

หรือไม่เล่า"
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"ได้ขอรับ" เซ่าหมิงยวนตอบรับทันใด เรื่องง่ายดายถึงเพียงนี้?

หมอเทวดายกเท้าขึน้อย่างไม่รกัษากิรยิาใดๆ เขากล่าวเสยีงเอือ่ยเฉือ่ย 

ว่า "เช่นนี้เถอะ ตอนนี้ข้าอยากไปหาคนผู้หนึ่ง เจ้าแต่งกายเป็นองครักษ์

ไปพร้อมกับข้าแล้วกัน"

เมือ่แรกทีพ่าแม่หนหูลไีปส่งถึงเรอืน เขารบัปากเป็นมัน่เป็นเหมาะว่า 

พอสะสางธุระเรียบร้อยแล้วจะไปเย่ียมนาง อันว่าฤกษ์ดีมิสู้ฤกษ์สะดวก 

ก็เอาวันนี้เลยเถอะ มีกวนจวินโหวอยู่ด้วย องครักษ์น่าร�าคาญพวกนั้นก็

ไม่ต้องตามไปเป็นพรวนพอดี

เซ่าหมงิยวนประหลาดใจพอดทูว่าไม่ได้พูดอะไรมาก เขาตะเบง็เสยีง 

เรียก "เยี่ยลั่ว เข้ามา"

องครักษ์ที่ยืนอยู่หน้าห้องเปิดประตูเข้ามา "ท่านแม่ทัพ"

"มานี่"

85
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องครักษ์ผู้จงรักภักดีเดินเข้าไปหา "ท่านแม่ทัพมีสิ่งใดจะบัญชา

ขอรับ"

ในใจของพวกเขาเหล่านี้ ท่านแม่ทัพคือแม่ทัพเสมอ หาใช่ท่านโหว

อันใดไม่

"ถอดเสื้อผ้าออก"

"หา?" เย่ียลั่วตะลึงงัน เขามองไปท่ีหมอเทวดาหล่ีด้านข้างอย่าง

ละล้าละลัง "ท่านแม่ทัพ เช่น...เช่นนี้ไม่ดีกระมัง..."

แม่ทัพของเขามีความชอบแปลกๆ เฉกนี้ตั้งแต่เมื่อใดกัน

แม้นจะพูดว่าเป็นเพราะรบทัพจับศึกอยู่ต่างเมืองเป็นเวลานาน  

ในค่ายทหารก็มีพวกบุรุษกับบุรุษบางคนมั่วสุมกัน ถึงขั้นที่มีอยู่คืนหน่ึง 

เขาออกไปถ่ายเบายังเคยเห็นบุรุษเปลือยบั้นท้ายสองคน แต่น่ีมิได้

หมายความว่าเขาจะเป็นตามไปด้วยนะ

เย่ียลัว่ชายตามองท่านแม่ทพัผูห้ล่อเหลาคมคายไม่เป็นสองรองใคร

แวบหนึ่งแล้วปลงใจเด็ดเดี่ยว

ช่างเถิด ถ้าเป็นความต้องการของท่านแม่ทพัผูน่้าเทดิทนูดุจเทพเซยีน  

ข้าก็จะฝืนใจเสียสละสักหน

แต่ว่า...ตาเฒ่าที่อยู่ด้านข้างเล่า มันเรื่องอะไรกัน

เซ่าหมิงยวนไม่คิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปกติเงียบขรึมไม่ช่างพูด 

จะคิดเตลิดไปไกลเช่นนี้ คิ้วหนาพาดเฉียงย่นเข้าหากันน้อยๆ "ยืดยาด 

อะไรอยู่ ยังไม่ถอดอีก"

"เอ่อ...ข้าจะถอดเดี๋ยวนี้เลยขอรับ" ผู้ที่เคยชินกับชีวิตเสี่ยงตายดุจ

เลยีเลอืดบนคมดาบมากับเซ่าหมงิยวนล้วนคล่องแคล่วว่องไว เย่ียลัว่เร่งรบี 

ปลดกระบี่พกเอวแล้วถอดเสื้อคลุมตัวนอกมือเป็นระวิง เขาช�าเลืองมอง
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หมอเทวดาไปพลางให้ก�าลงัใจตนเองไปพลาง จากนัน้กัดฟันดึงกางเกงตัวใน

เซ่าหมงิยวนเห็นสถานการณ์ชกัพิกลๆ ถ้วยชาในมอืก็พุ่งตรงออกไป 

กระแทกมือเยี่ยลั่วอย่างแม่นย�า

เย่ียลัว่รูส้กึเจบ็จงึคลายมอืจากกางเกงตวัในท่ีตกอยู่ในสภาพล่อแหลม 

เต็มที มองท่านแม่ทัพด้วยสีหน้าเหลอหลา

"เจ้าถอดกางเกงด้วยเหตุใด" ชายหนุ่มก้มลงเก็บเสื้อคลุมตัวนอกที่

องครักษ์โยนลงบนพื้น บอกกับหมอเทวดาหลี่ว่า "ท่านโปรดรอสักครู่"

เขาถือเสือ้เดนิเลีย้วเข้าไปหลงัฉากก้ันซึง่ตัง้อยู่มมุห้อง เปล้ืองเสือ้คลมุ 

สขีาวออกแล้วสวมชดุทหารองครกัษ์ธรรมดาแทน ผ่านไปครู่หน่ึงก็ก้าวเท้า 

ออกมา

เซ่าหมิงยวนตัวสูงกว่าเย่ียลั่ว ส่งผลให้ชุดไม่พอดีตัว ดีที่สอดชาย

ขากางเกงเก็บไว้ในรองเท้าหุม้ข้อพ้ืนบางแล้วดูไม่ออก แค่ว่าตวัเสือ้สัน้เต่อ 

ไปเลก็น้อย เผยข้อมอืทีเ่ห็นปุม่กระดูกชดัเจนรวมถึงลกูกระเดอืกบนล�าคอ

หมอเทวดาหลี่มองชายหนุ่มแล้วร�าพึงในใจ คนประเภทนี้สวมชุด

องครักษ์ก็ไม่เหมือนองครักษ์อยู่ดี

"ท่านหมอเทวดา พวกเราไปกันได้แล้วใช่หรือไม่ขอรับ" เซ่าหมงิยวน

หยิบกระบีพ่กทีเ่ยีย่ลัว่วางบนโต๊ะเลก็ด้านข้างมาห้อยไว้ข้างเอวพลางไต่ถาม

"ได้แล้ว"

"ท่านแม่ทัพ..." เย่ียลั่วที่สวมแต่เสื้อตัวในส่งเสียงเรียกอย่างห้าม 

ไม่อยู่

เซ่าหมิงยวนที่เดินอยู่ข้างๆ หมอเทวดาหลี่หันหน้าไป "อีกประเดี๋ยว

ให้เสี่ยวเอ้อร์ในร้านนี้ซื้อเสื้อผ้าให้เจ้าใส่"

เย่ียลัว่อ้าปากออก เขาไม่ได้หมายความอย่างนัน้ ท่านแม่ทัพแต่งกาย 
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เช่นนีจ้ะไปทีใ่ดกับหมอเทวดา ต้องบอกท่านแม่ทัพหรอืไม่ว่าอาภรณ์ชดุนี ้

ของเขาไม่ได้ซักมาสามวันแล้ว

แต่ครั้นคิดไปถึงภาพท่ีท่านแม่ทัพลงโทษให้พวกเขาเปลือยกาย 

ท่อนบนว่ิงบนพ้ืนหมิะอย่างเลอืดเย็นไร้หัวใจตอนอยู่แดนเหนอืแล้ว เย่ียลัว่ 

ก็ตัดสินใจไม่พูดจะดีกว่า

ฉือชั่นได้ยินเสียงเคลื่อนไหวก็หมุนกายมา เขาเห็นเคร่ืองแต่งกาย

ของเซ่าหมิงยวนแล้วเลิกคิ้วขึ้น "ถิงเฉวียน นี่เจ้าใส่ชุดอะไรของเจ้า"

เขากลอกตาไปมองหมอเทวดาหลี ่สาวเท้าเดนิไปถามไปว่า "จะไป

ที่ใดกันหรือ"

เซ่าหมิงยวนซาบซึ้งใจที่สหายรักช่วยเชิญหมอเทวดามาพบตน  

แต่จนใจที่เพลาน้ีมิใช่จังหวะเหมาะจะพูดคุยกัน จึงกล่าวข้ึนว่า "ไว้ค่อย 

คุยกันอีกที ข้าไปพบคนผู้หนึ่งเป็นเพื่อนท่านหมอเทวดาก่อน"

"พบใครร"ึ ฉือชั่นรูว่้าเซา่หมิงยวนอาจไมล่่วงรู้กเ็ปน็ได ้เขาจึงหนัไป

ถามจากหมอเทวดาหลี่โดยตรง

หมอเทวดาหลี่เหยียดมุมปาก "เจ้าหนุ่ม กงการอะไรของเจ้าด้วย"

เมื่อครู่นี้ยังเอาชื่อเสียงของแม่หนูหลีมาข่มขู่เขาอยู่เลยนะ วันหน้า

คนผู้นี้อยู่ห่างๆ จากแม่หนูหลีได้ยิ่งไกลเท่าไรก็ยิ่งดี

ฉือชั่นเริ่มเฉลียวใจ เขาคิดถึงอะไรบางอย่างข้ึนได้ฉับพลัน จึง 

หลุดปากถามขึ้น "พวกท่านจะไปจวนสกุลหลี?"

ทอดสายตามองไปท่ัวเมืองหลวง ถ้าจะมีสถานท่ีสักแห่งที่ตาเฒ่า

หง�าเหงือกผู้นี้อยากไป เห็นทีว่าต้องเป็นเรือนของหลีซานอย่างแน่นอน

ฉือชั่นเลื่อนสายตาไปหยุดที่ใบหน้าเซ่าหมิงยวน

เขาได้ยินสาวใช้ทีช่ือ่ปิงลว่ีผูน้ั้นบอกว่าวนันัน้หลซีานยังโผไปซบอก
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ถิงเฉวียนด้วย

เป็นไปไม่ได้ เซ่าหมิงยวนไม่หล่อเหลาเท่าข้า!

จู่ๆ ฉือชั่นก็รู้สึกไม่อยากให้เซ่าหมิงยวนเข้าใกล้จวนสกุลหลีอย่าง

ปราศจากเหตุผล เขายืนขวางหน้าหมอเทวดาหล่ีพลางพูด "ข้าไปเป็น

เพ่ือนท่านก็สิน้เรือ่งไม่ใช่หรอื ท่านให้กวนจวินโหวแต่งกายในสารรปูเช่นน้ี 

ถูกใครเห็นเข้าจะไม่เข้าท่าสักปานใด"

"เจ้าไม่ได้" หมอเทวดามองฉอืชัน่อย่างพินจิแล้วโคลงศรีษะ ย้ิมเยาะ

ในใจว่า หึๆ อยากไปเจอหน้าแม่หนูหลีล่ะสิ ไม่มีทาง

ฉือชั่นฟังแล้วท�าหน้าบึ้ง "ไฉนถึงเป็นข้าไม่ได้"

หมอเทวดาหลี่บอกตามตรงอย่างไม่ไว้หน้า "วรยุทธ์เจ้าไม่ได้  

หากข้าออกไปแล้วถูกคนลักพาตัวหรือฆ่าทิ้งจะท�าประการใด"

เจ้าหนุม่นียั่งเอาชนะพวกทีรุ่ย่อ๋องส่งไปตามหาข้าทางทศิใต้ตอนนัน้ 

ไม่ได้เลยนะ แล้วจะเป็นองครักษ์ได้อย่างไร

ถึงฉือชั่นได้ยินแล้วโมโหแทบตาย แต่จนใจที่มันเป็นความจริง  

เขาข่มใจกล่าวขึ้น "ถ้าอย่างนั้นข้าไปพร้อมกับพวกท่านด้วย"

"ไม่ได้ๆ" หมอเทวดาหลี่ส่ายหน้าถี่รัว

"เหตุใดเช่นนี้ก็ไม่ได้อีกเล่า" ฉือชั่นถามอย่างอดกลั้น

หมอเทวดาหลี่แค่นหัวร่อเสียงหนึ่ง "เขาปลอมเป็นองครักษ์ไป 

จวนสกุลหลเีป็นเพ่ือนข้ายังพอท�าเนา แต่นกยูงร�าแพนหางเย่ียงเจ้าอยาก 

ตามข้าไปจวนผู้อื่นคิดจะท�าอะไร"

ฉอืชัน่หน้าแดงจรดใบหใูนพรบิตา เขาอบัอายจนพาลโกรธจงึกล่าวข้ึน  

"ข้าแค่กลัวว่าสหายข้าเป็นคนซื่อเกินไป จะเสียเปรียบ"

"สอืซี..." เซ่าหมงิยวนทียื่นมองอยู่ด้านข้างเฉยๆ มาตลอดเอ่ยปากขึน้ 
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อย่างอดใจไม่อยู่ในที่สุด "ข้าไม่เสียเปรียบหรอก"

คนที่คิดจะเอาเปรียบเขาได้ มีแต่เพราะเขาเต็มใจเองเท่านั้น

ดังเช่นหมอเทวดาตรงหน้า เขามีเรื่องขอความช่วยเหลืออีกฝ่าย  

เช่นน้ันถึงให้บกุน�า้ลยุไฟเขาก็ยอม นบัประสาอะไรกับไปพบคนผู้หนึง่เท่าน้ัน

"ถ้าอย่างนั้นก็สุดแท้แต่พวกเจ้า!" 

ถีบหัวเรอืส่ง นกสิน้ซ่อนเกาทัณฑ์ วันหน้าเขาจะไม่สนใจเซ่าหมงิยวน 

อีกแล้ว

คุณชายฉือเดินกระแทกเท้าลงบันไดไปด้วยสีหน้าบูดบึ้ง

เซ่าหมิงยวนจนปัญญาอยู่มาก ไม่พบกันหลายปี สือซียังนิสัยเดิม

ไม่เปลี่ยน ดีที่ระหว่างพวกเขาสองคนไม่ได้ถือสาหาความกันจริงๆ

"ท่านหมอเทวดา พวกเราไปกันเถอะขอรับ"

พวกองครกัษ์วังรุย่อ๋องท่ีรออยู่ในโถงใหญ่ของหอสรุาเหน็หมอเทวดาหลี่ 

ลงมาก็พากันลุกขึ้น

"ข้ามีธุระจะออกไปข้างนอกสักหน่อย พวกเจ้าไม่ต้องตามไป"

"นายท่าน นี่เกรงจะไม่เหมาะขอรับ ความปลอดภัยของท่านเป็น 

สิ่งส�าคัญที่สุด พวกข้าไม่กล้าไม่ติดตาม" หัวหน้าองครักษ์กล่าว

หมอเทวดาหลี่เบี่ยงกายชี้ไปที่องครักษ์ซึ่งยืนหลุบตาอย่างส�ารวม

อยู่ข้างกายพลางพูด "มีเขาอยู่ด้วย"

"เขาคนเดียว..."

เซ่าหมิงยวนเงยหน้าขึ้นมององครักษ์ที่กล่าววาจา

ดวงตาเฉยเมยเย็นเยียบแผ่รงัสเีห้ียมเกรยีมคุกคามออกมา คนผูน้ัน้

เงียบเสียงไปทันใด

เป็นกวนจวินโหวหรือนี่!
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"ข้าจะออกไปกับท่านหมอเทวดา หากมีเรื่องอะไร ข้าย่อมขอขมา

ต่อท่านอ๋องเอง" เซ่าหมิงยวนพูดจบก็ย่างเท้าไปทางด้านนอก

ท่านแม่ทัพย่างก้าวด้วยจงัหวะฝีเท้าไม่เรว็ไม่ช้าไปทางหัวหน้าองครกัษ์  

บารมทีีเ่ปล่งออกมารอบกายประหน่ึงภผูาถล่มคลืน่น�า้ถ่ังโถมท�าให้เขารูส้กึ 

แข้งขาไร้เรีย่วแรง เข่าอ่อนโดยไม่รูต้วัจนต้องลกุลนหลบออกด้านข้างก่อนจะ 

เสียกิริยา

คนทั้งกลุ่มท�าตาปริบๆ มองดูหมอเทวดาหล่ีข้ึนรถม้าไปพร้อมกับ

กวนจวินโหวแล้วแล่นเข้าสู่ม่านฝนไปอย่างรวดเร็ว
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สายฝนยังไม่ขาดเม็ด มาตรว่าเป็นพื้นถนนหินศิลาเขียว แต่เพราะ

มแีอ่งน�า้ขงัเพ่ิมข้ึนนบัไม่ถ้วน รถม้าจงึวิง่แล่นไปได้อย่างไม่สะดวกคล่องตวั 

เท่าไรนกั ดทีีจ่วนสกุลหลอียู่บนถนนสายตะวันตกน่ีเอง จงึใช้เวลาไม่นานนัก 

ก็มาถึงแล้ว

ประตใูหญ่ของจวนปิดสนทิ ยามเฝ้าประตทูีอ่ยู่ด้านในแทะเมลด็แตง 

อย่างสุดแสนเบื่อหน่าย เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูก็ลุกขึ้นอย่างไม่พึงใจ  

ตบๆ ฝุ่นตรงบั้นท้ายเดินออกไปแง้มประตูเป็นช่องเล็กๆ

"เจ้าเป็นใคร"

สารถีเอ่ยถามเสียงขรึม "ไม่ทราบว่าที่นี่คือจวนสกุลหลีใช่หรือไม่"

"ใช่แล้วขอรบั" ยามเฝ้าประตเูห็นเสือ้บนตวัสารถีท�าจากแพรพรรณ

ไม่เลว มองปราดเดยีวก็รูว่้าเป็นสารถีของตระกูลผูส้งูศกัดิ ์น�า้เสียงของเขา 

ก็สุภาพขึ้นมากในบัดดล

86
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สารถีได้ยินว่ามาถูกที่แล้ว หยักย้ิมเอ่ยว่า "รบกวนพ่ีชายไปเรียน

นายท่านของจวนให้ทราบว่าท่านหมอเทวดาหลี่มาเยี่ยมคารวะ"

"หมอเทวดาหลี่?" ยามหน้าประตูชะเง้อคอมองรถม้าที่จอดนิ่งอยู่

หน้าจวนแล้วพยักหน้ากล่าวอย่างกุลีกุจอ "โปรดรอสักครู่ขอรับ ข้าจะ

เข้าไปรายงานเดี๋ยวนี้เลย"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงน่ังเอนกายอยู่บนต่ังคนงาม ก�าลังให้ต่งมามา 

ที่รู้วิชาแพทย์งูๆ ปลาๆ นวดดวงตาให้นางอยู่

ต่งมามานวดคลึงให้ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงอย่างเงียบๆ นางระบาย 

ลมหายใจยาวเหยียด "ดวงตาข้านับวันย่ิงไม่ไหวแล้ว เคราะห์ดีมีเจ้าอยู่  

ยังพอช่วยบรรเทาอาการได้เล็กๆ น้อยๆ"

ต่งมามาพูดปลอบใจด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลอ่อนเบา "ยาต�ารับใหม่ที่

ท่านเซยีงจวินไหว้วานให้ท่านหมอหลวงเปลีย่นให้เมือ่พักก่อนได้ผลไม่เลว 

นะเจ้าคะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงส่ายหน้าไปมา "คงได้เท่าน้ีกระมัง ตอนน้ีตาขวา

ของข้ามองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงแล้ว บัดนี้ก็อาศัยตาซ้ายมองสิ่งของ รอเมื่อ

ตาซ้ายบอดไปอีก ชีวิตนี้คงหมดความหมายแล้ว"

"ท่านเซียงจวินอย่าคิดเช่นนี้สิเจ้าคะ ตาซ้ายของท่านไม่มีปัญหา 

อันใด"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงมองต่งมามาแล้วคลายยิ้ม "เจ้าอย่าหลอกข้าเลย 

ตาของข้าเองข้าย่อมรูด้ ีนบัแต่เปลีย่นต�ารบัยาเป็นของหมอหลวง อย่างมาก 

อาการของตาข้างซ้ายน้ีก็ทรดุช้าลง เกรงว่าผ่านไปอกีปีสองปีคงใช้การไม่ได้ 

แล้วจริงๆ"

ต่งมามานิ่งเงียบไป
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ครู่ใหญ่ต่อมา ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงขยับกายเปลี่ยนท่านอนแล้วกล่าว

เสียงเอื่อยเฉื่อย "เป็นอะไรไปไม่พูดไม่จา"

ต่งมามาใคร่ครวญเล็กน้อยก่อนปริปาก "อันที่จริง..."

"อันที่จริงอะไร" ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงเริ่มง่วงงุน นางหลับตาลงแล้ว 

เอ่ยถาม

"อันที่จริงในกาลก่อนข้าเคยได้ยินอาจารย์บอกว่าโรคตาเช่นท่าน 

เซียงจวินมีวิธีรักษาได้เจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงลืมตาพรึบลุกขึ้นนั่งตัวตรง ตาซ้ายที่ยังมองเห็น

ข้างเดียวทอประกายวาววับ นางจ้องหน้าต่งมามา "วิธีอะไรรึ"

"อาจารย์เคยบอกว่าใช้วิชาเข็มทองเบกิม่านสามารถรกัษาอาการนี้

ได้เจ้าค่ะ"

"วิชาเข็มทองเบิกม่าน?"

"เป็นการฝังเขม็เพ่ือเปิดม่านสขีาวทีบ่ดบงัลกูตาไว้ออก สายตาก็จะ

กลับคืนเป็นปกติเจ้าค่ะ" ต่งมามากล่าวอธิบาย

"ในเมื่อมีวิธีเช่นนี้อยู่ เหตุใดเจ้าไม่บอกแต่แรก" ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง

ได้ยินว่าใช้เขม็ทองฝังดวงตาก็ลอบขนลกุพองอยู่สกัหน่อย แต่การมองเหน็ 

ได้อีกครั้งก็ล่อใจนางให้โอนเอนเหลือเกิน

ต่งมามากล่าวอย่างลกุลน "มใิช่ข้ามเีจตนาปิดบงันะเจ้าคะ ความจริง 

ข้าได้ยินอาจารย์บอกว่าวิชาเข็มทองเบิกม่านน้ีหายสาบสูญไปนานแล้ว  

บัดนี้ในใต้หล้าเหลือคนผู้เดียวที่ใช้วิชานี้ได้"

"เป็นผู้ใดกัน"

"หมอเทวดาหลีท่ีอ่ยู่ไม่เป็นหลกัแหล่งท่านน้ันเจ้าค่ะ ข้าได้ยินข่าวว่า 

เขามาเมอืงหลวงแล้วถึงเห็นว่าสมควรเอ่ยกับท่าน หากเชญิหมอเทวดาผูน้ั้น 
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มารักษาท่านได้ โรคตาของท่านเซียงจวินต้องหายดีแน่นอนเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงหรี่ตาลง

กระนั้นนางสืบข่าวได้ความว่าหมอเทวดาอยู่ในวังรุ่ยอ๋อง เห็นทีว่า

คิดจะเชิญเขามาหาใช่เรื่องง่ายไม่

ในเวลานี้เองสาวใช้เข้ามารายงาน "ท่านเซียงจวิน มีแขกมาเย่ียม

คารวะเจ้าค่ะ"

"เป็นใครกัน แขกบรุษุหรอืแขกสตร"ี ขณะน้ีจิตใจของหญิงชราต่ืนเต้น 

พลุ่งพล่าน ได้ยินว่ามีอาคันตุกะมาเยือนก็ไม่ใคร่สนอกสนใจเท่าใดนัก

นางไม่ได้รบัเทยีบขอเย่ียมคารวะล่วงหน้า ถ้าเป็นแขกสตรจีะเห็นได้ว่า 

เป็นคนท่ีไม่รู้จักธรรมเนียมมารยาท แต่ถ้าเป็นแขกบุรุษ ตอนนี้บุตรชาย 

ไปที่ว่าการไม่อยู่จวน ก่อนหน้านี้ไม่นานนายท่านผู้เฒ่าก็เดินทางกลับ 

บ้านเดิมยังไม่กลับมา ในวันฝนตกเฉกนี้ นางคร้านจะออกไปพบแขกให้ 

วุ่นวายเช่นกัน

"บอกว่าเป็นหมอเทวดาหลี่มาเยี่ยมคารวะเจ้าค่ะ"

"ผู้ใดนะ!"

ท่านเซยีงจวนิผูไ้ว้ตวัและสขุมุเป็นนจิถึงกับถามเสยีงหลง ส่งผลให้

สาวใช้ท่ีน�าความมาบอกสะดุ ้งตกใจ นางพูดตะกุกตะกัก "หมอ... 

หมอเทวดาหลี่เจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงลงจากตั่งคนงาม เดินออกไปข้างนอกพร้อมกับ

กล่าวว่า "รบีไปจดัน�า้ชากับขนมให้พร้อมโดยไว อย่าลมืบอกทางเรอืนครวั

ให้เตรียมอาหารกลางวันเลี้ยงแขกแบบชั้นหนึ่งด้วย"

หญิงชราออกจากเรือนอย่างรีบร้อน สาวเท้าเร็วรี่ไปตามระเบียงท่ี

ทอดตัวยาวล้อมรอบเรือน
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ฝนต้นฤดรู้อนยังเจอืกระไอเย็นๆ ละอองฝนทีพุ่่งกระเซน็เข้ามาทาง

ด้านข้างท�าให้นางสะท้านเยือกอย่างสุดระงับ

สาวใช้อาวุโสท่ีดูแลการกินการอยู่ประจ�าวันของฮูหยินผู้เฒ่าเจียง

รีบไล่ตามออกมา เอาเสื้อคลุมตัวนอกห่มให้นาง "ฮูหยินผู้เฒ่า ระวังถูก 

ไอเย็นเจ้าค่ะ"

สาวใช้มองดเูสือ้ผ้าอาภรณ์บนตวัผูเ้ป็นนายแล้วมใีจอยากเตอืนว่า

นีม่ใิช่เครือ่งแต่งกายไปพบแขก แต่เห็นท่าทางร้อนใจของนางแล้วก็กลนื

ค�าพูดกลับลงคออย่างมีไหวพริบ

"ท่านหมอเทวดาเล่า" ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเร่งฝีเท้ามาตลอดทางจนถงึ

หน้าประตูใหญ่แล้วเอ่ยถามยามเฝ้าประตู

"รออยู่บนรถม้าด้านนอกขอรับ"

"บัดซบ ไฉนไม่เชญิเข้ามา!" ใบหน้าของฮหูยนิผูเ้ฒ่าเจยีงเครยีดขรึม

ไปทันใด นางออกค�าสั่ง "เปิดประตูใหญ่โดยไว"

เปิดประตูใหญ่?!

ยามเฝ้าประตูอึง้งนัไป ตามปกติน้อยครัง้นกัทีจ่ะได้เปิดประตบูานนี้  

ตอนนี้กลับจะเปิดประตูใหญ่ต้อนรับแขก หมอเทวดาผู้นั้นสูงศักดิ์อะไร 

ถึงเพียงนี้

ยามเฝ้าประตลูอบฉงนใจ หากไม่กล้าชกัช้าเชอืนแช กระวีกระวาด

เปิดประตูใหญ่ออกด้วยมือไม้ว่องไว

ประตใูหญ่ทาสแีดงเข้มเปิดอ้าออกจนบงัเกิดเสยีงเอีย๊ดอ๊าด ฮหูยิน

ผู้เฒ่าเจียงย่างเท้าออกไป เดินซอยเท้าสองสามก้าวแล้วกล่าวเสียงดัง  

"ไม่ทราบว่าท่านหมอเทวดาให้เกียรตมิาเยือน ถึงเสยีมารยาทมไิด้รีบออกมา 

ต้อนรับ ท่านโปรดอย่าได้ต�าหนิโทษ"
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สาวใช้อาวุโสที่อยู่ด้านหลังเร่งรีบตามไปกางร่มให้ฮูหยินผู้เฒ่า

ม่านประตรูถม้าถูกเลกิขึน้ องครกัษ์เรอืนกายสงูชะลดูผูห้นึง่ก้าวลงมา  

เขาหมุนกายแล้วยื่นมือไป ทว่าผู้เฒ่าข้างในไม่แยแส กระโดดลงมาเอง

อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียว

หมอเทวดาหลีเ่หยียบฝ่าเท้ายืนบนพ้ืนอย่างมัน่คงแล้วเงยหน้ามอง

ไปทางประตูจวนสกุลหลี จากน้ันเบนสายตาไปหยุดท่ีใบหน้าของฮูหยิน

ผู้เฒ่าเจียง ดวงตาที่ไม่โตนักทั้งคู่ก็หรี่ลง

แปลกนกั ยายเฒ่าผูน้ี้กับคนเมือ่คราวท่ีแล้วดจูะหน้าตาไม่เหมอืนกัน

เขาย่ิงมองย่ิงรู้สึกว่าไม่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรเคยพบหน้าเพียง

ครั้งเดียว อีกทั้งผ่านไปนานปานนี้ เขาก็ไม่แน่ใจอยู่บ้าง ด้วยเหตุน้ีจึง 

ถามเพื่อให้แน่ใจอีกครา "ที่นี่คือจวนสกุลหลี?"

ค�าถามนี้สร้างความงุนงงให้ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง แต่นางยังตอบด้วย

รอยย้ิมสภุาพมมีารยาท "เป็นจวนอนัต�า่ต้อยของข้าเอง ด้านนอกฝนตกอยู่  

เชิญท่านหมอเทวดารีบเข้าไปเถอะ"

"สถานท่ีดูคุ้นตาอยู่หรอก แต่ไฉนเจ้าของมิใช่คนเดิม ข้าจ�าได้ว่า

หน้าตาของยายเฒ่าทีพ่บกันวันน้ันดูสบายตากว่าน้ี" หมอเทวดาหล่ีพึมพ�า

กับตนเอง

แม้เสียงพูดของเขาจะเบามาก ซ�้ายังถูกกลบด้วยเสียงฝน แต ่

ช่วยไม่ได้ทีห่ลงัจากฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเป็นโรคทางตา ประสาทหูกลบัดขีึน้ 

อย่างน่าประหลาด นางได้ยินเสียงงึมง�าของเขาอย่างชัดเจนก็โกรธจน 

เนื้อเต้นริกๆ

"ไม่ถูก ฮูหยินผู้เฒ่าที่ข้าพบวันน้ันไม่ใช่ท่าน นางไม่ได้เป็นโรคตา" 

หมอเทวดาอาศยัความรูค้วามเชีย่วชาญอนัล้นเหลอืของตนลงความเหน็
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ในที่สุด

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงได้ยินแล้วก็เข้าใจว่าเรื่องราวเป็นเช่นไรทันที นาง

ข่มใจพูดอธิบายอย่างพิพักพิพ่วน "ท่านหมอเทวดาคงไม่ทราบว่าจวนสกุลหลี 

ของพวกข้าแบ่งเป็นจวนตะวันตกและจวนตะวันออก ครัง้ก่อนท่านคงจะ

ไปทางจวนตะวันตกทีห่่างจากจวนตะวันออกไปแค่ตรอกสายเดยีวเท่าน้ัน"

ไม่ทันสิ้นเสียงฮูหยินผู้เฒ่าเจียง หมอเทวดาหลี่ก็หมุนกายกระโดด

กลบัขึน้ไปบนรถม้า ท้ังยังไม่ลมืดึงตัวเซ่าหมงิยวนทีแ่ต่งกายเป็นองครกัษ์

ขึ้นมาด้วย "ที่แท้มาผิดที่ เจ้าสารถีโง่เง่าสิ้นดีจริงๆ ยังไม่รีบไปอีก"

เขาพูดถึงตรงนี้แล้วยังร�าพึงอีกค�าหน่ึง "โชคดีที่ห่างออกไปเพียง 

ตรอกสายเดียว"

รถม้าเลีย้วหัวกลบัแล้วแล่นเอือ่ยๆ จากไปโดยไม่รรีอลงัเล ทิง้ฮหูยิน

ผู้เฒ่าเจียงไว้ที่เดิมกลางม่านฝนด้วยจิตใจที่สับสนว้าวุ่นเป็นพิเศษ
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หมอเทวดาหลีน่ัง่อยู่บนรถม้าเรยีบร้อยแล้วยังไม่สบอารมณ์อยู่มาก 

พูดต�าหนิเซ่าหมิงยวนไม่หยุดปาก "ข้าว่านะเจ้าหนุ่ม เจ้าท�าอะไรได้บ้าง 

มาผิดที่แล้วก็ไม่รู้จักปริปากบอกสักค�า"

ชายหนุม่ถูกด่าอย่างไร้ความผดิ เขาพูดแก้ต่างด้วยน�า้เสยีงนุม่นวล 

"ข้าไม่คุ้นเคยกับที่นี่ขอรับ"

มใิช่แค่ถนนสายตะวันตกน้ี ถึงเป็นท่ีทีเ่ขาไปบ่อยๆ เมือ่ครัง้วัยแรกรุ่น  

บัดนี้ล้วนแปลกตาไปมาก

อ้อ...บนถนนสายตะวันตกมีสถานท่ีหนึ่งซึ่งเขาคุ้นเคยมากใน 

ความทรงจ�า นั่นก็คือหอชุนเฟิง

เขาเคยเป็นเด็กหนุ่มคึกคะนองมาก่อน เคยห้อม้าตะโกนร้องเพลง

กับเหล่าสหายรักเฉกเดียวกับพวกคุณชายมากมายในเมอืงหลวง เพียงแต่ 

ในปีที่เขาอายุสิบสี่ปี บิดาซึ่งเป็นดั่งเสาหลักล้มป่วยที่แดนเหนือ คนทั้ง

87
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วงศ์ตระกลูเจียนล่มจมอับปาง ในเวลานั้นเขาสวมชุดนักรบเพื่อท่านและ

ตัดสินใจลาจากความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของเมืองหลวงไปอย่างแน่วแน่

ก่อนออกเดนิทาง สหายรกัซึง่ยังเป็นเด็กหนุม่ใกล้เติบโตเป็นผูใ้หญ่

เลี้ยงส่งอ�าลาเขาที่หอชุนเฟิง

เพลาน้ันพวกเขาอายุยังน้อย ยามอยู่ในเรอืนไม่ได้รับอนุญาตให้ด่ืมสุรา  

ทว่าวันน้ันทุกคนดืม่จนเมาหวัทิม่หวัต�าทีน่ั่น หยางเอ้อร์ยังกอดขาเขาร�า่ร้อง 

เสยีงสะอึกสะอ้ืนจะตามเขาไปแดนเหนือด้วยกัน สดุท้ายเขาหมดความอดทน 

กับเจ้าส่วนเกินที่เกาะติดขาตนเองในที่สุด ตีท้ายทอยหยางเอ้อร์จนสลบ

ให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไป

ก่อนไปจากเมืองหลวง เขานึกแต่เพียงว่าจะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน

เฉพาะหน้าให้ท่านพ่อชัว่คราวเพ่ือคุ้มครองชาวตระกูลทุกคน แต่เมือ่ไปถึง 

แดนเหนือจรงิๆ ได้เห็นชาวเป่ยฉที�าร้ายราษฎรต้าเหลยีงอย่างไร้ความเมตตา 

พวกนั้นกับตา เขาชักดาบสู้แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เก็บกลับเข้าฝักอีกเลย

พวกชาวต๋าจื่อเป็นเดรัจฉานท่ีสามารถลักพาตัวชาวต้าเหลียงตาม

ชายแดนไปแล่เน้ือหมักเกลือท�าเป็นเสบียงแห้งในฤดูหนาวที่ขาดแคลน

พืชพันธ์ุธัญญาหาร เป็นคนโฉดชัว่ทีผ่ลดักันย�า่ยีสตรต้ีาเหลยีงต่อหน้าผูค้น  

จากนัน้ก็เฉอืนเต้านมของพวกนางมาย่างไฟจนสกุกินแกล้มสรุาฤทธ์ิแรง

พลางหัวเราะกันเสียงดัง

คราใดที่คิดถึงเรื่องพวกนี้ เมืองหลวงท่ีหรูหรางดงามเมื่อครั้งเป็น

เดก็หนุ่มก็จะไร้ซึง่สสีนั กลายเป็นภาพฝันเลอืนรางในความทรงจ�าของเขา

ส�าหรับเขาแล้ว ค�ากล่าวท่ีว่า 'ไม่ก�าจัดผู้รุกรานแผ่นดิน จะม ี

เหย้าเรือนไปเพื่ออันใด' มิใช่ถ้อยค�าองอาจห้าวหาญอันใด มันเป็นเพียง

ทางเลือกเดียวของบุรุษที่มีมโนส�านึกผู้หนึ่ง
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ชั่วเวลาที่คนทั้งสองพูดคุยกันไปได้สองค�า รถม้าก็หยุดจอด สารถี

ตะโกนบอกจากข้างนอก "ท่านหมอเทวดา ถึงแล้วขอรับ"

หมอเทวดาหลีไ่ม่ขยับกาย เอือ้มมอืไปแหวกม่านประตอูอกไต่ถาม

สารถีที่กระโดดลงรถม้าไปแล้ว "หนนี้ไม่ผิดอีกใช่หรือไม่"

"ไม่ผดิแล้วๆ เมือ่ครูข้่าว่ิงไปถามยามเฝ้าประต ูท่ีนีค่อืจวนตะวันตก

ของสกุลหลีอย่างแน่นอนขอรับ" สารถีกล่าวเสียงปนหอบ

"เอาล่ะ ถ้าผดิอีกล่ะก็ ข้าจะวางยาเบือ่หนเูจ้าสกัห่อให้ตายๆ ไปเสยี"

ภายในเรือนชิงซง คุณหนูใหญ่หลีเจี่ยวก�าลังพูดคุยย้ิมหัวกับ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งอย่างสนุกสนาน

ในบรรดาคุณหนูทั้งสี่คนของจวนตะวันตก หลีเจี่ยวก�าพร้ามารดา

ตั้งแต่เล็ก จึงได้รับความเมตตาสงสารจากฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งมากที่สุด  

ย่ิงได้อยู่ร่วมกันมานานหลายปี ในใจหญิงชราแล้วนางย่อมต่างจากผูอ้ืน่

ขณะที่หญิงชราก�าลังเปล่งเสียงหัวร่อไม่หยุดกับวาจาชวนหัวของ

หลานสาวคนโตนั้นเอง สาวใช้อาวุโสนามชิงอวิ๋นก็เข้ามารายงาน

"ฮหูยินผูเ้ฒ่า ยามเฝ้าประตมูารายงานอยู่ด้านนอกว่าหมอเทวดาหลี่ 

มาเยี่ยมคารวะเจ้าค่ะ" 

"หมอเทวดาหลี่?" หญิงชราประหลาดใจอยู่บ้าง "ฟังไม่ผิดแน่นะ? 

เป็นท่านหมอเทวดาหลี่จริงๆ หรือ"

"ไม่ผิดเจ้าค่ะ ข้าซักถามสาวใช้ที่มาบอกความซ�้าหลายหน"

ชิงอวิ๋นเป็นคนหนักแน่นรอบคอบมาแต่ไหนแต่ไร ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง

ไม่กังขาอกี ตบหลงัมอืหลเีจีย่วเบาๆ แล้วกล่าวว่า "เจีย่วเอ๋อร์ เจ้ารออยู่ในน้ี 

อย่าออกไปนะ"
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แม้จะพูดว่าด้วยอายุอานามของหมอเทวดาแล้ว สตรีในเรือน 

ไม่จ�าเป็นต้องหลบเลี่ยงกันเสียงครหา แต่เขามาเยือนถึงเรือนเช่นนี ้

เป็นคราแรก ยังไม่รู้ว่านิสัยใจคอของหมอเทวดาผู้น้ีเป็นอย่างไร ฮูหยิน 

ผู้เฒ่าเติ้งถึงสั่งให้หลานสาวหลบหน้าหลบตาด้วยความสุขุมรอบคอบ 

ไว้ก่อน

"เจ้าค่ะ" หลีเจี่ยวพยักหน้าอย่างเชื่อฟัง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ให้ชงิอวิน๋ประคองเดนิไปทีน่อกประตใูหญ่ด้วยตนเอง

พอหมอเทวดาเห็นนางก็ผงกศีรษะหงึกหงัก "คราวนี้ถูกต้องแล้ว"

เขามองเห็นสายตาแฝงรอยฉงนจางๆ ของฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งแล้ว 

มิได้พูดอธิบายอะไรต่อ เพียงบอกจุดประสงค์ที่มาตามตรงทันทีว่า "วันนี้ 

ข้ามาที่นี่เพราะอยากพบหลานสาวบุญธรรมของข้าผู้นั้น"

"เชิญท่านหมอเทวดาเข้าไปนั่งในจวนก่อน"

หมอเทวดาพยักหน้าแล้วก้าวขาเดินเข้าไป

เซ่าหมงิยวนรบัปากไว้ว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยให้เขาก็ไม่กล้า

ชะล่าใจ เดินตามไปด้วยอย่างเงียบๆ

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งกวาดสายตามองไปที่ตัวชายหนุ่มรอบหนึ่ง รู้สึกได้

รางๆ ว่าองครกัษ์คนน้ีผดิจากสามญัอยู่สกัหน่อย แต่มไิด้ขบคดิให้ลึกลงไป 

นางเดินย้อนกลับไปยังเรือนชิงซงพร้อมกับหมอเทวดาหลี่

เมือ่ทัง้คูเ่ข้าไปน่ังในโถงเรอืนแล้ว ชงิอว๋ินยกชาร้อนสองถ้วยมาวางให้ 

ทันที

"ไม่คิดว่าเจ้าหลานอกตัญญูน่ันยังท�าให้ท่านหมอเทวดาต้องเป็น

ห่วงพะวงอีก ข้าละอายแก่ใจจริงๆ"

แต่ไรมาหมอเทวดาหลี่ไม่ชอบถ้อยค�าแสดงมารยาทเหล่านี้ เขา
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โบกมอืไปมาพลางกล่าว "ท่านฮหูยินผูเ้ฒ่าไม่จ�าเป็นต้องพูดจาตามมารยาท 

อีกแล้ว ตอนนี้หลานสาวบุญธรรมข้าอยู่ที่ใด เชิญนางออกมาให้ข้าได ้

เห็นหน้าเถอะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งบอกย้ิมๆ "ช่างบังเอิญนัก เพราะวันน้ีฝนตก พวก

หลานสาวล้วนไม่ได้ไปส�านักศึกษาหญิง ท่านหมอเทวดากรุณารอสักครู่ 

ข้าจะสั่งให้คนไปตามหลานเจามาเดี๋ยวนี้เลย"

นางกล่าวจบก็เอ่ยสั่งชิงอว๋ิน "ไปท่ีเรือนหยาเหอเชิญคุณหนูสาม 

มาที่นี่"

"เจ้าค่ะ" ชิงอวิ๋นขานรับแล้วออกไปท�าตามค�าสั่ง

หลเีจีย่วซึง่ซ่อนตวัอยูห้่องด้านในได้ยินเสยีงสนทนาดังลอยมาจาก

โถงเรือนแล้วลอบกัดฟันกรอดๆ

ไม่รูว่้าเพราะเหตใุดหลซีานถึงได้บงัเอญิโชคดอีะไรนกัหนา หลงัถูก

ลักพาตัวไปแล้วไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากสักน้อยนิดไม่ว่า ยังได้รู้จักกับ 

หมอเทวดาอีก

ไม่รู้ว่ารูปโฉมโนมพรรณของหมอเทวดาเป็นอย่างไร

หลีเจี่ยวบังเกิดความสนใจใคร่รู้จึงแอบเคลื่อนกายมาที่หน้าประตู 

แหวกม่านแล้วมองลอดออกไปข้างนอกอย่างระมัดระวัง

เป็นเพราะต�าแหน่งทีเ่ด็กสาวยืนอยู่ท�าให้คนทีน่างมองเหน็ในแวบแรก 

มิใช่หมอเทวดาหลี่ แต่เป็นเซ่าหมิงยวนที่ยืนอยู่ข้างกายเขา

ยังพาองครักษ์มาด้วยหรือนี่

หลีเจี่ยวขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัว จากนั้นก็คลายออก

จริงสิ ได้ยินว่าตอนนี้หมอเทวดาท่านนี้พักอยู่ในวังรุ่ยอ๋อง ออกมา

ข้างนอกมีองครักษ์ของวังอ๋องคอยคุ้มครองก็เป็นเรื่องปกติ
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นางไม่สนใจองครกัษ์เท่าไร เลือ่นสายตาไปหยุดท่ีตวัหมอเทวดาหลี่

หลังพินิจดูอยู่ชั่วอึดใจ หลีเจี่ยวยกมุมปากโค้งขึ้นเงียบๆ

หมอเทวดาที่เรียกขานกัน ดูไปแล้วเป็นชายชราธรรมดาๆ ผู้หนึ่ง

เท่านั้น ยังไม่ชวนมองเทียบเท่าองครักษ์ผู้นั้นเลยนะ

เมื่อคิดไปเช่นนี้ นางก็เบนสายตากลับไปที่ตัวองครักษ์หนุ่มอีกครา

เขามองมาทางนี้แวบหนึ่งราวกับรับรู้ได้ แล้วดึงสายตากลับด้วย

สีหน้าเรียบเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์ใด

แต่ชั่วพริบตาน้ัน หลีเจี่ยวรู้สึกเพียงว่าในหัวสมองอื้ออึงไป นาง

ลนลานถอยกลับไปซ่อนตัวหลังม่านประตู หัวใจเต้นโครมครามจนแทบ

กระดอนออกมานอกอก

องครักษ์ผู้นั้น องครักษ์ผู้นั้น...

นางยกมอืกุมอกจวบจนอารมณ์สงบลงทลีะน้อยๆ ถึงย่ืนนิว้เรยีวงาม 

กลมกลึงไปแหวกม่านออกเป็นรอยแยกเล็กๆ อีกที เพ่งพิศชายหนุ่มท่ี 

ยืนหลุบตาอยู่ด้านข้างหมอเทวดาอย่างนอบน้อมผู้นั้น

นางดไูม่ผดิ น่ันมใิช่องครกัษ์ทีใ่ดเลย แต่เป็นกวนจวนิโหวทีน่างเห็น

ตรงริมถนนในวันประสูติของพุทธองค์

หรือจะมีคนหน้าตาคล้ายกัน

ไม่ๆ 

วันนั้นเพราะหลีซานพูดคุยกับกวนจวินโหวต่อหน้าธารก�านัล นาง

ยืนอยู่ริมถนนจึงจดจ�าลักษณะของกวนจวินโหวได้อย่างแม่นย�า

คนท่ีแต่งกายเป็นองครกัษ์ในโถงเรอืนคอืกวนจวินโหวอย่างปราศจาก 

ข้อสงสัย

เหตใุดเขาต้องแต่งกายเป็นองครกัษ์ หากท่ีส�าคญักว่าคอืเพราะอะไร 
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กวนจวินโหวถึงติดตามหมอเทวดามาที่จวนสกุลหลี

ปัญหาเหล่านีว้นเวียนอยู่ในใจหลเีจีย่ว ท�าให้ห้วงความคดิของนาง

ยุ่งเหยิงไปหมด

ในเวลานีเ้องเสยีงรายงานของสาวใช้ดงัมาจากข้างนอก "คณุหนสูาม 

มาแล้วเจ้าค่ะ"

หลเีจีย่วสะดุง้โหยง นางหยุดความคดิทีส่บัสนอลหม่านไว้ แล้วมองไป 

ทางหน้าประตู

ม่านประตทู�าจากผ้าเน้ือละเอยีดสเีขยีวแกมด�าถูกเลกิขึน้ เฉยีวเจา

เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มพริ้มพรายประดับมุมปาก
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"ท่านย่า" เฉยีวเจาเย้ืองย่างเข้ามาด้วยกิรยิาแช่มช้อย นางเรียกขาน

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้แล้วยอบกายคารวะหมอเทวดาหลี ่"ท่านปูห่ล่ี ท่านมาแล้ว

หรือเจ้าคะ"

"แม่นางน้อย มาน่ี มาให้ท่านปู่ดูหน่อยสิ" หมอเทวดาหลี่กวักมือ

เรียกนาง

เฉียวเจาสาวเท้าเข้าไปหาโดยไม่กระมิดกระเมี้ยน นางกล่าวอย่าง

ยิ้มแย้ม "ท่านปู่ดูสิ พักนี้ข้ากินจนอ้วนขึ้นไม่น้อยเลยเจ้าค่ะ"

นางช�าเลอืงหางตาไปทางองครกัษ์ทียื่นอยู่ข้างกายหมอเทวดาแล้ว

ชะงักกึก อดมองซ�้าอีกคราไม่ได้

เซ่าหมิงยวน?!

เหตุใดท่านปู่หลี่ถึงอยู่กับเซ่าหมิงยวน ตอนเดินทางข้ึนเหนือ นาง

จ�าได้แม่นว่าเวลาท่านปู่เอ่ยถึงเขาจะต�าหนิอย่างไม่พอใจอยู่มาก

88
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ทว่าเซ่าหมงิยวนเป็นถงึกวนจวินโหวผูท้รงเกียรต ิแต่งกายในสภาพนี ้

มาปรากฏตัวที่จวนสกุลหลีพร้อมกับท่านปู่หลี่...

เดก็สาวมคีวามคดิอ่านหลกัแหลม นางนิง่ตรึกตรองครู่เดียวก็คาดเดา 

ว่าต้องเป็นเซ่าหมงิยวนมเีรือ่งขอร้องท่านปูห่ลี ่แล้วท่านปูห่ลีใ่ห้เขาปลอมตัว 

เป็นองครักษ์เพื่อกลั่นแกล้งเขาเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

ท่านปู่หลี่เป็นหมอเทวดาท่ีคนทั่วหล้ารู้จัก ผู้ท่ีมาขอร้องเขาไม่มี 

เรือ่งอืน่ใดนอกจากรกัษาโรค หรอืเซ่าหมงิยวนอยากขอให้ท่านปูห่ลีต่รวจ

อาการให้ใคร

เมือ่คดิไปเช่นน้ี เฉยีวเจามองชายหนุม่อกีแวบหน่ึงอย่างอดใจไม่อยู่ 

สีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย

บุรุษหนุ่มท่ีอยู่ใกล้แค่เอื้อมมีเรียวค้ิวเป็นระเบียบ นัยน์ตาสุกใส  

จมูกโด่งเป็นสัน ใบหน้าขาวเกลี้ยงดุจหยกน�้าแข็ง พาให้สีของริมฝีปาก

บางซีดจางจนไร้สีสัน

ทีแ่ท้เขาโดนพิษเย็นแทรกซมึเข้าร่างจนอาการสาหัสถึงเพียงนีแ้ล้ว

หรือนี่

เขาเป็นแม่ทัพทีก่ร�าศึกมานานหลายปีเช่นน้ี อกีท้ังอยู่ในแดนเหนือ

อันหนาวเหน็บ เมื่อพิษเย็นออกฤทธิ์ก�าเริบขึ้น เกรงว่าอาการบาดเจ็บทั้ง

เก่าและใหม่ทีเ่รือ้รงัมานานคงท�าให้เขาต้องเจบ็ปวดทรมานแทบไม่อยาก

มีชีวิตอยู่

แต่เหน็สหีน้าแววตาสงบน่ิงของชายหนุม่แล้ว เฉยีวเจาคดิค�านงึว่า 

ช่างเข้มแข็งเสียจริงๆ

ด้านเซ่าหมงิยวนได้ยินว่าคุณหนขูองจวนสกุลหลีก�าลังจะมาทีน่ีก็่รู้ว่า 

ตนไม่พึงจับจ้องมองไป เขาหลุบตาลงต�่าอยู่ตลอด กระนั้นประสาทหูกับ
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สายตาของผู้ฝึกยุทธ์ล้วนเฉียบไวกว่าคนท่ัวไป มาตรว่าตั้งแต่เด็กสาว 

คนน้ันเข้ามาจะพูดจาปราศรัยกับหมอเทวดาด้วยรอยย้ิมละไม แต่นาง 

ยังชายตามองมาทางเขาอย่างน้อยสามครั้งแล้ว

เซ่าหมิงยวนเหลือบตามองนางปราดหนึ่งอย่างว่องไวแล้วนิ่งขึงไป

เป็นเด็กสาวที่ขว้างต้นกระบองเพชรใส่ข้าผู้นั้นเองหรือนี่

อ้อ...แล้วหนก่อนที่เจอกัน นางยังยืนขวางหน้าข้ากลางถนนถาม

เรื่องการเก็บรักษาศพ

เซ่าหมิงยวนอดมองไปที่หมอเทวดาหลี่ไม่ได้

ยามนีส้ายตาของชายชราซึง่ท�าหน้าน่ิวคิว้ขมวดตลอดเวลาอ่อนละมนุ  

แม้แต่สองคิว้ทีย่่นเข้าหากัน บนใบหน้ายังแฝงความเมตตาปรานีไว้หลายส่วน  

ท่าทางไม่เหมือนกับที่เขาเห็นโดยสิ้นเชิง จากจุดนี้ก็รู้ได้ว่าอีกฝ่ายรักใคร่

เอ็นดูเด็กสาวผู้นี้เป็นอันมาก

เซ่าหมงิยวนมองเฉยีวเจาซ�า้อีกคราอย่างห้ามไม่อยู่พลางร�าพึงในใจ

ฉะน้ันน่ีคงเป็นดังค�ากล่าวทีว่่ากาเข้าฝงูกา หงส์เข้าฝงูหงส์สินะ ทัง้คู่ 

ต่างเป็นคนที่มีพฤติกรรมผิดแผกจากคนทั่วไป

อากัปกิริยาระหว่างเฉียวเจากับเซ่าหมิงยวนตกอยู่ในสายตาของ 

หลีเจี่ยวที่แอบอยู่หลังม่านประตู นางลอบขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

อะไรกัน กวนจวินโหวท่านนั้นถึงกับจดจ�าหลีซานได้ ก็เพราะว่า 

นางทะเล่อทะล่าเข้าไปชวนเขาคุยต่อหน้าธารก�านัลน่ะหรือ

หลซีานช่างไร้ยางอายดแีท้ ก่อนหน้าน้ียังตามตือ๊ญาตผู้ิน้องของนาง 

อย่างไม่ลดละ ครั้นเห็นน้องเฟยหยางไม่เหลียวแลสักนิดก็หมายตาไปที่

กวนจวินโหวอีกแล้วหรือ

กวนจวินโหวอยู่ในระดับใดกัน คนที่สูญสิ้นชื่อเสียงไปแล้วคนหนึ่ง



45ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

เช่นหลีซานก็กล้าฝันเฟื่อง ทว่าดูท่าทางกวนจวินโหวกลับจดจ�าหลีซาน 

ได้จริงๆ 

หลเีจีย่วยิง่รษิยาและเจบ็ใจมากขึน้ นางครุ่นคดิครูห่นึง่แล้วจรดฝีเท้า 

ย่องกลับไปที่ตั่ง ก่อนปัดหมอนอิงตกลงพื้น

เสียงดังในห้องดึงดูดความสนใจของคนในโถงเรือน

หมอเทวดาหลี่ตวัดสายตามองไปทางห้องด้านใน

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งแปลกใจพอดู นางเอ่ยถามขึ้น "มีอะไรกัน"

ชั่วอึดใจต่อมา เสียงหยกพกกระทบกันดังข้ึนแผ่วเบา สาวน้อย 

ในชุดกระโปรงผ้าสเีขยีวใบไม้ลายนางฟ้าโปรยดอกไม้สฟ้ีาน�า้ทะเลผูห้นึง่ 

เลิกม่านประตูขึ้นเดินนวยนาดออกมา

ดวงตาของเด็กสาวฉ�า่ปรอืน้อยๆ ท่าทางละม้ายเพ่ิงตืน่นอน พอเห็น

คนในโถงเรือนก็ค่อยๆ หน้าแดงขึ้น นางเอ่ยกับฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง "หลาน 

งีบหลับไปชั่วครู่ ไม่ทันระวังท�าหมอนอิงตกพื้นเจ้าค่ะ"

นางพูดพลางย่อกายค�านับหมอเทวดาหล่ี กล่าวด้วยสีหน้าขัดเขิน 

"คงท�าให้แขกผู้ทรงเกียรติต้องหัวเราะเยาะแล้วเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งเห็นเช่นนี้แล้วจะต�าหนิอีกก็ไม่เป็นการดี นางจึง 

พูดแนะน�ากับหมอเทวดา "น่ีคือหลานสาวคนโตของข้าเอง หลานเจ่ียว  

ท่านผู้นี้คือหมอเทวดาหลี่ ท่านปู่บุญธรรมของน้องเจาของเจ้า"

หลีเจี่ยวย่อกายค�านับหมอเทวดาอีกครา นางแย้มยิ้มพริ้มพราย 

"คารวะท่านปู่หลี่เจ้าค่ะ"

หมอเทวดาหลีมุ่น่ค้ิวทันใด เขากล่าวอย่างตรงไปตรงมา "เรียกข้าว่า 

หมอหลี่ก็พอ"

"อย่างนัน้จะเสยีมารยาทเกินไปเจ้าค่ะ ในเมือ่ท่านเป็นท่านปูบ่ญุธรรม 
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ของน้องเจา ข้าสมควรเรียกขานท่านว่าท่านปู่เช่นกัน" หลีเจี่ยวพูดพร้อม

รอยยิ้มนุ่มนวล

หมอเทวดาหลีห่ยักย้ิม "ข้อส�าคญัคอืข้าไม่คดิจะรบัหลานสาวหลายคน 

น่ะสิ"

เขาไม่น�าพาหลเีจีย่วทีห่น้าแดงก�า่ในพรบิตา หนัไปตบศรีษะเฉยีวเจา 

เบาๆ "มีแม่หนูหลีผู้เดียวก็พอแล้ว"

แต่คล้ายว่าเขานึกอะไรขึ้นได้ จึงยิ้มตาหยีเอ่ยต่อขึ้น "ไม่ถูกสิ  

ในจวนมคีนท่ีเรยีกว่าแม่หนหูลไีด้ตัง้หลายคน วันหน้าเรยีกเจ้าว่าแม่หนเูจา 

ก็แล้วกัน"

เฉียวเจาดีใจมาก เทียบกับ 'แม่หนูหลี' แล้ว 'แม่หนูเจา' ท�าให้นาง

รู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองมากกว่าแน่นอน

"ท่านจะเรียกข้าว่าเจาเจาก็ได้เจ้าค่ะ"

เซ่าหมิงยวนเหลือบตาขึ้นมองกะทันหัน

เจาเจา?

สตรีที่ใช้ชื่อว่า 'เจา' มีอยู่ไม่มาก เขากลับไม่รู้ว่าชื่อของนางเป็น 

ค�าว่า 'เจา' ตัวใด...

เมื่อรับรู้ได้ว่าแม่นางน้อยผู้นั้นช�าเลืองหางตามา ชายหนุ่มหลุบตา

ลงต�่าทันที เขาคิดค�านึงอย่างกระดากใจพอสมควร ดูทีว่าเพราะเด็กสาว

ที่ชื่อว่าเจาเจาผู้น้ีมักท�าให้ผู้อื่นจดจ�าได้แม่นย�าทุกคร้ังท่ีพบกัน เป็นเหตุ

ให้เขาจับตาดูนางมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว 

เช่นนี้หาได้เหมาะสมไม่ วันหน้าสมควรระวังจึงจะถูก

เซ่าหมิงยวนคิดได้อย่างนีแ้ล้วก็มไิด้เหลอืบตาข้ึนอกี ยืนสงบเสงีย่ม

อยู่ด้านข้างหมอเทวดาหลี่เฉกเดียวกับองครักษ์ทั่วไป
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ฝ่ายเฉียวเจากลับใจกระตุกวูบหนึ่ง

เซ่าหมิงยวนได้ยินชื่อของนางแล้วมีท่าทีตอบสนอง

เขากับนางแต่งงานกันตามทีผู่อ้าวุโสของสองตระกูลจดัการให้ ทัง้คู ่

ไม่เคยมีโอกาสพบหน้ากันมาก่อน

นางดูแลคนป่วยอยู่ทางทิศใต้ ส่วนเขาออกรบอยู่ทางทิศเหนือ

นางรีรอไม่ออกเรือนเพ่ือฟื้นฟูสุขภาพของท่านปู ่ ส่วนเขารีรอไม่

ตบแต่งภรรยาเพื่อขับไล่ชาวต๋าจื่อ

จนกระทัง่ผูอ้าวุโสทัง้สองฝ่ายอดรนทนไม่ไหว ท่านปูโ่มโหนางและ

จิง้อนัโหวไปทูลขอพระราชโองการถึงได้มพิีธีมงคลงานน้ัน น่าขันทีห่ลงัจบ 

พิธีกราบไหว้ฟ้าดินเท่านั้น เซ่าหมิงยวนยังไม่ทันได้เข้าห้องหอก็ต้องสวม

ชุดนักรบกลับไปแดนเหนือแล้ว

นางไม่คิดว่าเขาจะรู้ชื่อของนาง ความคิดในหัวเฉียวเจาแล่นไปมา

เป็นร้อยตลบก่อนจะได้ข้อสรุปว่าต้องเป็นพี่ใหญ่บอกเขาแน่

เซ่าหมิงยวนเคยพบพี่ชายของนาง พวกเขาคุยอะไรกันบ้าง ตอนนี้

พ่ีใหญ่เป็นอย่างไรกันแน่ แล้วเหตุเพลงิไหม้จวนสกุลเฉียวมเีงือ่นง�าหรือไม่

เฉียวเจามีค�าถามอยากถามคนตรงหน้ามากมายเหลือเกิน แต่

เผอิญว่าฐานะและจังหวะเวลาล้วนไม่เหมาะไม่ควร

หมอเทวดาหลี่นิ่งขึงไปเช่นกัน นานครู่ใหญ่ถึงเอ่ยขึ้น "ใช่ ยังเรียก

เจ้าว่าเจาเจาได้"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงย้ิมกว้างจนตายิบหยี "ท่านหมอเทวดาจะเรยีกเช่นไร 

ก็ได้ทั้งนั้น มีท่านปู่อย่างท่านเป็นวาสนาของหลานเจาแล้ว"

หญิงชรามองหลเีจีย่วแวบหนึง่แล้วพูดแก้สถานการณ์ให้หลานสาว

คนโต "ท่านโปรดอย่าได้ต�าหนิโทษท่ีหลานข้าผู้น้ีละลาบละล้วง ท่านปู่ 
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ของนางจากไปนานแล้ว นบัแต่พวกนางลมืตาดโูลกก็ไม่มโีอกาสเรยีกค�าว่า  

'ท่านปู่' เลย"

"อ้อ" หมอเทวดาเปล่งเสียงตอบค�าหนึ่งอย่างเฉยชายิ่ง

ตลอดหลายปีทีผ่่านมาเขาเหน็คนทีใ่ช้ลกูไม้นานาสารพัดเพ่ือเข้ามา 

ใกล้ชิดตนจนชาชิน หากมิใช่เห็นแก่หน้าหลานสาวบุญธรรม เขาจะพูด

อย่างไม่เกรงใจยิ่งกว่านี้

เวลานีชิ้งอว๋ินเดนิเข้ามากระซบิบอกทีข้่างหฮูหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ "ฮหูยิน

ผู้เฒ่า ท่านเซียงจวินทางจวนตะวันออกมาที่นี่เจ้าค่ะ"

ท่านเซียงจวินมาที่นี่? ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งคาดไม่ถึงอย่างมาก

ในกาลก่อนพ่ีสะใภ้ของนางผู้น้ีไม่เคยเหยียบย่างเข้าประตูจวน

ตะวันตก ถ้ามีเรื่องอะไรก็แค่ส่งสาวใช้คนหนึ่งมาบอกความ

สายตาของฮูหยินผู้เฒ่าจับไปท่ีตัวหมอเทวดาหลี่ นางคาดเดาว่า

เป็นเรื่องใดได้รางๆ แล้วจึงเอ่ยสั่งชิงอวิ๋นเสียงเบา "บอกว่าข้าพบแขกอยู่

ไม่ใคร่สะดวก เชิญท่านเซียงจวินไปรอที่โถงรับรองก่อน"
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"ท่านฮหูยินผูเ้ฒ่ากล่าวเช่นนีห้รอื" ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจียงซึง่รีบเร่งฝ่าสายฝน 

มาที่นี่ได้ยินค�ารายงานของชิงอวิ๋นแล้วหน้าบึ้งไปทันใด

ชงิอว๋ินเป็นสาวใช้อาวุโสข้างกายฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ได้ย่อมต้องมหีตูา 

เฉยีบไว นางได้ยินวาจาน้ีแล้วรบีกล่าวย้ิมๆ ว่า "ท่านหมอเทวดาผูน้ีเ้จ้าอารมณ์ 

อยู่บ้าง ท่านฮูหยินผู้เฒ่าเกรงว่าท่านจะเสียเกียรติเจ้าค่ะ"

"ดูออกได้เช่นไรว่าหมอเทวดาผู้นั้นเจ้าอารมณ์" ได้ยินถ้อยค�าของ 

ชิงอว๋ิน ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงคลายโทสะลงบ้าง นางส่งสายตาบอกสาวใช ้

ที่มาพร้อมกับตน 

อนัว่าฟังค�าพูดต้องจบัน�า้เสยีง หมอเทวดาผูน้ัน้ต้องก่อเรือ่งอะไรข้ึน 

เป็นแน่ ถึงได้มีค�าวิจารณ์เฉกนี้

สาวใช้สืบเท้าข้ึนหน้าหน่ึงก้าว เอาถุงผ้าปักใบหนึ่งยัดเยียดใส่มือ 

ชิงอวิ๋น

89
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ชิงอวิ๋นปฏิเสธไม่รับ นางคลี่ยิ้มกล่าว "ท่านเซียงจวินคงไม่ทราบว่า

ตอนคณุหนูใหญ่อยู่ในนัน้ แค่เรยีกขานตามคณุหนสูามว่าท่านปูค่�าเดยีว 

ก็ถูกท่านหมอเทวดาตอกกลบัทนัที ท�าเอาคณุหนใูหญ่วางหน้าไม่ถูกยกใหญ่  

แต่คณุหนูใหญ่ของพวกเรามนีสิยัใจคอดถึีงไม่เสยีกิรยิามารยาท หาไม่แล้ว 

ถ้าเปลี่ยนเป็นคนใจแคบ ตอนนั้นคงอดกลั้นไม่อยู่แล้วเจ้าค่ะ"

ดังน้ันฮูหยินผู้เฒ่าของพวกข้าไม่ให้ท่านเข้าไปเพราะค�านึงถึงท่าน

แต่ประการเดียว

ค�าพูดของชิงอว๋ินแฝงความหมายน้ีไว้เป็นนัยๆ ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม พาให้สีหน้าของฮูหยินผู้เฒ่าเจียงอ่อนละมุนลงมาก นางดื่มชา 

ช้าๆ พลางกล่าว "คนมีความสามารถมักเจ้าอารมณ์อยู่บ้างอย่างช่วย 

ไม่ได้"

พอพูดถึงตรงน้ี นางนกึถึงอาจารย์สอนเขยีนพู่กนัในส�านักศกึษาหญิง 

ขึ้นมาได้

ทั้งที่มิใช่ปรมาจารย์ด้านอักษรวิจิตรชื่อดังอันใด พอได้ยินค�ายุแยง

ของหลีซานไม่ก่ีค�าก็ปักใจว่าเจียวเจียวมีความประพฤติด่างพร้อยจนขอ

ลาออก แปลกคนจริงๆ

ฮูหยินผู ้เฒ่าเจียงคิดไปถึงถ้อยค�าอันเต็มไปด้วยหลักการและ

เหตุผลท่ีอาจารย์ผู้น้ันพูดจนน�้าลายแตกฟองตอนขอลาออกแล้วโกรธ 

จนควันออกห ูแต่นางหวัน่ใจว่าตาเฒ่าคร�า่ครผึูน้ัน้จะออกไปพูดจาส่งเดช 

จนหลีเจียวเสื่อมเสียชื่อเสียง เลยได้แต่ย้ิมแย้มรับฟังอยู่ตลอด ซ�้ายัง 

มอบเงินค่าเดินทางให้อีกก้อนโต ส่วนความคับแค้นในใจนั้นมิต้องไป 

เอ่ยถึงแล้ว

นางน่ังรออยู่ในโถงรบัรองนานสองนาน จงึส่งสาวใช้ออกไปไถ่ถาม
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สาวใช้ได้ข่าวแล้วก็กลบัมารายงาน "ฮหูยินผูเ้ฒ่าจวนตะวันตกก�าลงั

กินอาหารอยู่กับหมอเทวดาเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงโมโหแทบลมจับ นางดื่มน�้าชาในถ้วยรวดเดียว 

จนหมดแล้วนั่งนิ่งไม่ขยับด้วยสีหน้าบูดบึ้ง

อีกด้านหนึ่ง ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งจัดโต๊ะเลี้ยงแขก นางเชิญหมอเทวดา

ไปนั่งหัวโต๊ะแล้วให้เฉียวเจาอยู่ร่วมกินอาหารด้วย

หญิงชรามองเซ่าหมิงยวนท่ียืนอยู่ข้างหลังหมอเทวดาปราดหนึ่ง 

แล้วเอ่ยสั่ง "ชิงอวิ๋น พาพี่ชายท่านนี้ไปกินอาหารด้านหน้า"

ตามหลักแล้วเมื่อแขกมาเย่ียมเยือน บ่าวไพร่ที่ติดตามมาด้วยจะ

ไม่เข้ามาในโถงต้อนรบั ซึง่ทางจวนจะจดัท่ีทางไว้ให้ เพียงแต่หมอเทวดาหลี่ 

มีฐานะผิดจากสามัญ ท้ังยังพ�านักอยู่ในสถานที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 

อย่างวังของรุ่ยอ๋อง ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งจึงไม่อยากเรื่องมากถึงมิได้จัดแจง 

โดยพลการ แค่ว่าตอนน้ีทกุคนกินอาหารอยู่ ปล่อยให้องครักษ์ท่ีแขกพามา 

ยืนอยู่อย่างนี้จะเป็นการต้อนรับอย่างไม่ทั่วถึงแล้ว

"ไม่ต้อง เขาไม่หวิ" หมอเทวดาหลีค่บีเนือ้กวางแผ่นทอดพร้อมกบัพูด 

โดยไม่เหลือบตาขึ้น

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งลอบส่งสายตาบอกเฉียวเจา

นางหลุบตาลงแสร้งท�าไม่เห็น

ธนูดอกนั้น...ไม่ท�าให้นางชิงชังเซ่าหมิงยวน และถึงขั้นไม่มีแม้แต่

ค�าตดัพ้อต่อว่า ชัว่ขณะทีต่กอยู่ในเง้ือมมอืของชาวต๋าจือ่ นางก็ล่วงรูจ้ดุจบ

ของตนเองแล้ว ยามน้ันชาวต๋าจื่อผลักนางขึ้นไปบนก�าแพงเมือง นาง 

ไม่เหลือกระท่ังโอกาสจะฆ่าตัวตาย หากปราศจากธนูดอกน้ันของเขา  
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บทลงเอยของนางคงจะน่าอนาถยิ่งกว่านี้

กระนั้นไม่ว่าอย่างไร บุรุษที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมผู้นี้เคยยิงธนูเสียบทะลุ

อกนางกับมือ นางไม่ได้ใจกว้างถึงขนาดจะเชิญเขากินข้าวหรอก

ฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงลอบขมวดค้ิว ในใจคิดค�านึงว่า หมู่น้ีหลานผู้น้ี 

มิใช่หัวไวดีหรอกรึ วันนี้เป็นอะไรไป

"ท่านย่า ไม่เช่นนั้นก็ตั้งโต๊ะอีกตัวหนึ่งในโถงข้าง จัดส�ารับให้พี่ชาย

องครักษ์กินอาหารเถอะเจ้าค่ะ เรื่องความปลอดภัยของท่านหมอเทวดา

จะให้เกิดข้อผดิพลาดมไิด้ พ่ีชายองครกัษ์คงไม่สะดวกออกไปจริงๆ" เพลานี ้

หลีเจี่ยวอ้าปากกล่าวขึ้นอย่างเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งมองไปทางหมอเทวดา

หมอเทวดาหลีป่รายตามองชายหนุ่มทียื่นหลบุตาอยู่พลางนกึในใจว่า  

เจ้าหนุ่มนี่อดข้าวสักมื้อไม่ถึงตายกระมัง ดูสีหน้าเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่

เซ่าหมงิยวนก้มศรีษะลงเลก็น้อย แสดงท่าทางไม่ต่างจากองครักษ์

ทั่วไป เขากล่าวอย่างอ่อนน้อม "ท่านฮูหยินผู้เฒ่าไม่จ�าเป็นต้องวุ่นวาย

ขอรับ ข้าไม่หิวจริงๆ"

"ตกลง จดัโต๊ะให้เขาเถอะ" หมอเทวดาหลีเ่อ่ยปากแล้วช�าเลืองมองเขา  

เจ้าบอกว่าไม่เอา แต่ข้าจะให้เจ้าเสียอย่าง

ชั่วประเดี๋ยวเดียวก็มีสาวใช้เข้ามา ชิงอวิ๋นเป็นคนบัญชาการให้จัด

โต๊ะเล็กที่มุมหนึ่งของโถงแล้วยกข้าวปลาอาหารมาวาง

เซ่าหมงิยวนเห็นหมอเทวดากล่าวเช่นนีก็้เดินไปนัง่ลงอย่างโอนอ่อน

คล้อยตาม เขาล้างมือเสร็จก็กวาดตามองอาหารบนโต๊ะแล้วต้องลอบ

ประหลาดใจ

อาหารที่จวนสกุลหลีเตรียมให้บ่าวไพร่ไม่ด้อยไปกว่าต้อนรับแขก
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ผู้ทรงเกียรติเลย

ผูท้ีน่�าทพัออกศกึมานานและแทบจะไม่เคยพ่ายแพ้ย่อมต้องมใิช่นักรบ 

เช่นที่คนธรรมดานึกภาพกันเป็นอันขาด ทั้งยังต้องเฉียบไวกับสิ่งผิดปกติ

เล็กๆ น้อยๆ เป็นพิเศษ หลังเซ่าหมิงยวนหายประหลาดใจก็รู้สึกได้ว่า 

ไม่ค่อยชอบมาพากลแล้ว

มีคนรู้ฐานะของข้า!

เขาตวัดสายตามองเฉียวเจาแล้วดึงสายตากลับอย่างว่องไวทันที

โดยไม่ส่อพิรุธ

ถึงแม้เมื่อครู่แม่นางหลีผู้น้ีจะไม่แสดงสีหน้าใดๆ มาโดยตลอด  

แต่นางน่าจะจดจ�าได้ว่าเขาเป็นใครแต่แรก

เซ่าหมิงยวนยกตะเกียบคีบซานเย่า* ที่มีรสชาตินุ่มนวลคล่องคอ 

กินค�าหนึ่งแล้วร�าพึงในใจ

คิดไม่ถึงว่าแม่นางน้อยท่ีขว้างต้นกระบองเพชรใส่ข้า จริงๆ แล้วก็

เป็นมิตรดี

หลีเจี่ยวนั่งถัดจากฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง แต่จิตใจไม่ได้อยู ่ที่อาหาร 

เบื้องหน้าเลย

นางสบช่องท่ีไม่มีใครสังเกตเห็น ชายตามองไปทางมุมโถงข้าง

หลายครา แต่กลบัไม่เหน็กวนจวนิโหวทีแ่ต่งกายเป็นองครักษ์มองมาทาง

ตนเองเลย

หลเีจีย่วยากจะสะกดความผดิหวังในใจไว้ได้ อกีท้ังรู้สกึจนปัญญา

เหลือจะกล่าว

จะอย่างไรนางคงไปบอกเขาเองกับปากไม่ได้ว่าอาหารท่ีเขากินอยู่

* ซานเย่า เป็นพืชหัว ใช้ในการประกอบอาหาร อีกทั้งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร
และบ�ารุงม้ามได้
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เป็นนางที่แอบสั่งให้เรือนครัวจัดเตรียมให้กระมัง

หลังมื้ออาหาร หมอเทวดาหลี่ดื่มน�้าชารสอ่อนพลางพูดก�าชับกับ

เฉียวเจา "ประเดี๋ยวท่านปู่ยังมีธุระ คงต้องกลับก่อน แต่ระยะนี้ข้าจะอยู่ที่

เมืองหลวงตลอด ถ้าเจ้ามีเรื่องอยากพบก็ฝากให้เจ้าหนุ่มนี่มาบอกข้า"

เขาพูดพร้อมกับยกมือชี้ไปที่ชายหนุ่ม

เซ่าหมิงยวนกับเฉียวเจาอึ้งงันไปพร้อมกัน

"เจ้าบอกที่ที่ส่งข่าวถึงเจ้าได้ให้แม่หนูเจารู้ไว้ ธรณีประตูวังอ๋องนั้น

สูงยิ่งนัก เข้าไปไม่ง่าย"

เซ่าหมิงยวนยิ้มฝืดๆ ในใจ

ธรณีประตูวังอ๋องสูงเข้าไปไม่ง่าย แต่ท่ีพ�านักของข้าก็บอกกับใคร

ไม่สะดวกเช่นกัน หาไม่แล้วเมื่อฐานะของข้าเปิดเผยออกมาในภายหลัง 

ผู้อาวุโสของนางจะคิดเห็นเช่นไร

เขาประจักษ์แก่ใจดีว่าหมอเทวดาท่านนี้กระท�าอะไรไม่กริ่งเกรง 

ใครหน้าไหนอยู่บ้าง ก�าลังจะบอกปัดอย่างละมุนละม่อม เฉียวเจาก็ 

อ้าปากพูด "ไม่ต้องหรอกเจ้าค่ะ ถ้าท่านปู่หลี่คิดถึงข้าก็มาเยี่ยมข้าสิ"

ครั้นเห็นนางปฏิเสธ หมอเทวดาหลี่ก็ได้ค�าตอบในใจ เขาย้ิมกริ่ม 

เอ่ยขึ้น "ก็ดี เอาเป็นว่าวันหน้าถ้าเจ้ามีเรื่องอยากพบข้า ไปหาเจ้าหนุ่มนี่

ก่อนก็แล้วกันนะ"

"เจ้าค่ะ" เฉียวเจาพยักหน้า

หมอเทวดาหลี่หัวเราะขลุกขลัก เขาหย่ังเชิงแม่นางน้อยได้แล้ว  

นางจ�าหน้าเจ้าหนุ่มบัดซบผู้นี้ได้แต่แรกตามคาด

เขาก็ว่าแล้วเชียว วันนั้นแม่หนูเจายังขว้างต้นกระบองเพชรใส ่

เจ้าหนุ่มนี่อยู่เลย ไฉนจะจ�าหน้าไม่ได้เล่า
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รอเมื่อส่งพวกหมอเทวดากลับไปแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งถึงบอกให้ 

หลีเจี่ยวออกไป จากน้ันจับจูงมือเฉียวเจาไว้พร้อมพูด "หลานเจา ข้า 

มองออกนะว่าองครักษ์ที่ท่านหมอเทวดาพามาด้วยผู้นั้นมิใช่ชั้นสามัญ  

เจ้าบอกกับท่านย่าทีว่าเขาเป็นใครกันแน่"

หากท่ีเหนือความคาดหมายของฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงคือเฉียวเจาได้ยิน

ค�าพูดของตนแล้วมไิด้บ่ายเบีย่งเฉไฉใดๆ สกันดิ นางตอบอย่างตรงไปตรงมา  

"เขาคือกวนจวินโหวเจ้าค่ะ"

"ใครนะ" ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งสงสัยว่าตนเองหูฝาดไป

"กวนจวินโหว แม่ทัพที่กลับมาจากแดนเหนือท่านน้ันอย่างไรเล่า 

เจ้าคะ"

หญิงชราอ้าปากค้าง พูดอีกนัยหนึ่งก็คือเมื่อครู ่นี้ตอนนางกับ 

หลานสาวสองคนร่วมกินอาหารกับหมอเทวดา กวนจวินโหวผู้เลื่องลือ

ระบือนามนั่งหลบมุมเงียบๆ เฝ้ามองอยู่ด้านข้างอย่างนั้นหรือ
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หญิงชราหุบปากไม่ลงครูใ่หญ่ นางกลัน้ใจเป็นนานถึงเอ่ยถามออกมา 

ค�าหนึ่ง "เจ้ารู้จักได้อย่างไร"

เฉียวเจาหยิบไม้ทุบคลายปวดมาทุบขาให้ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งตาม

ความเคยชิน นางทุบไปเอ่ยแก้ไป "ไม่ใช่รู้จักเจ้าค่ะ แต่จ�าหน้าได้ ท่านย่า

ลืมไปแล้วหรือ กวนจวินโหวเข้าเมืองมาในวันประสูติของพุทธองค์  

ข้าถูกเบียดจนไปอยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่หรือ"

น�้าหนักมือของเฉียวเจาพอเหมาะพอดี ทั้งยังรู้หลักการรักษาโรค  

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งได้นางช่วยทุบขาให้ก็รู้สึกผ่อนคลายสบายมาก แต่พอ 

ได้ยินถ้อยค�านี้กลับแข็งตึงไปทั้งเนื้อทั้งตัวอีก นางลอบตกใจ

กวนจวินโหวปลอมตวัเป็นองครกัษ์ตดิตามหมอเทวดามาเยือนท่ีจวน  

คงจะไม่ได้มาดูตัวหลานสาวนางกระมัง

ฮูหยินผู้เฒ่ามองเฉียวเจาอย่างพินิจ

90
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เด็กสาววัยสิบสามยังหลงเหลือเค้าความอ่อนเยาว์อยู่ เพิ่งเริ่มฉาย

รัศมีความงามชวนให้ตะลึงเพียงน้อยนิด

จะว่าไปแล้ว หลานสาวผู ้น้ีของนางมีรูปโฉมโนมพรรณดีเลิศ  

เพียงแต่ว่าออกจะเด็กเกินไปสักหน่อย

หญิงชราปล่อยใจลอยไปไกลชั่วขณะ ชิงอวิ๋นจึงเอ่ยเตือนขึ้นอย่าง

ระมัดระวัง "ฮูหยินผู้เฒ่า ท่านเซียงจวินยังอยู่ในโถงรับรองนะเจ้าคะ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงดึงความคิดคืนมาทันใด แย่แล้ว ลืมเร่ืองนีไ้ปเสียได้!

"เจ้ากลบัเรอืนหยาเหอก่อนนะ ท่านย่าจะไปพบท่านย่าใหญ่ของเจ้า"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้เกาะแขนชงิอวิน๋เดนิไปอย่างเร่งร้อน ขณะทีเ่ฉียวเจา 

นั่งอยู่บนม้านั่งขาเตี้ยมิได้ลุกขึ้น

สาวใช้อาวุโสอีกคนนามว่าหงซงกล่าวอย่างยิ้มแย้ม "ตอนนี้ฝนตก 

หนักขึ้น ข้าหยิบเสื้อกันฝนมาให้ท่านนะเจ้าคะ"

"ไม่ต้องหรอก" เฉียวเจาบอกเสียงเรียบ

พอมองสบสายตางนุงงของหงซง นางมองไปทางโถงรับรองก่อนกล่าว  

"ประเดี๋ยวท่านฮูหยินผู้เฒ่าคงเรียกตัวข้าไป รบกวนพ่ีหงซงช่วยชงน�้าผ้ึง

มาให้ข้าสักถ้วยเถอะ"

หงซงสะกดความแปลกใจไว้ รีบหมุนกายเข้าไปในห้องชงชาเพ่ือ

หยิบน�้าผึ้ง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงรอคอยอยู่ในโถงรบัรองด้วยความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ  

ทันทีที่เห็นฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงเข้ามาก็บันดาลโทสะ "วิธีต้อนรับแขกของ 

น้องสะใภ้นับวันยิ่งทั่วถึงไม่มีบกพร่องแล้ว"

ฮูหยินผู ้เฒ่าเติ้งท�าไขสือกล่าวย้ิมๆ "ท่านเซียงจวินชมเกินไป  
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ท่านหมอเทวดาไม่เหมอืนแขกท่ัวไป ข้าก็ต้องตัง้อกตัง้ใจรบัรองให้รอบคอบ 

ท่ีสุด ดีที่ไม่มีอะไรตกหล่น ไม่เช่นนั้นถ้าท�าให้จวนสกุลหลีของเราต้อง 

ขายหน้า ข้าคงสู้หน้าท่านไม่ได้"

แต่น่าจะตกหล่นเพียงเรื่องเดียวก็คือลืมท่านเซียงจวินไว้ที่นี่

"เรือ่งต้อนรบัท่านหมอเทวดา น้องสะใภ้กลบัทุม่เทใจนัก แต่ไม่รูสึ้กว่า 

ปล่อยให้ข้าคอยนานไปสักหน่อยหรือ" ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงเห็นอีกฝ่ายท�า 

ไม่รู้ไม่ชี้ก็บอกตรงๆ เสียเลย

ตลอดเวลาท่ีผ่านมานางเคยไม่ได้รบัการเหลยีวแลเย่ียงน้ีเมือ่ใดกัน 

พักนี้จวนตะวันตกไม่ให้เกียรติจวนตะวันออกมากขึ้นทุกที

ฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงพูดกลั้วเสียงหัวเราะร่า "ท่านเซียงจวินพูดเช่นนี ้

เหน็เป็นคนอืน่คนไกลแล้ว พวกเราเป็นครอบครวัเดยีวกัน จะนบัเป็นแขก 

อะไรกัน"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง "..." ยายเฒ่าคู่สะใภ้ไปหัดลูกไม้นี้มาจากผู้ใดกัน

ในเมือ่จะประชนักันว่าใครหน้าหนากว่า เช่นนัน้นางก็ไม่เกรงใจแล้ว

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงกระแอมกระไอให้คอโล่งถึงพูดอย่างตรงไปตรงมา 

"น้องสะใภ้ วันนี้หมอเทวดามาที่นี่เพื่อเยี่ยมหลานเจากระมัง"

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งได้ยินค�านี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้าที แต่เรื่องที่เห็นกัน

ทนโท่เช่นน้ีจะปฏิเสธก็ไม่ได้ นางจ�าต้องพยักหน้าพลางตอบ "ตอน 

ท่านหมอเทวดาพาหลานเจาส่งกลับมาก็บอกว่าจะมาเย่ียมนาง เดิมท ี

ข้านึกว่าเป็นค�าพูดตามมารยาท คิดไม่ถึงว่าวันนี้จะมาแล้ว"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงเห็นด้วยอย่างเตม็ท่ี ใครจะไม่คดิว่าเป็นเพียงค�าพูด 

ตามมารยาทเล่า คนผู้น้ันเป็นถึงหมอเทวดาที่ราชส�านักชักชวนมาเป็น 

ขุนนางก็ยังปฏิเสธไม่ไป แต่กลับถูกชะตากับหลานเจา
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"นั่นสิ วันนี้ฝนตกหนักถึงเพียงนี้ ท่านหมอเทวดาก็ยังมา เห็นได้ว่า

ใส่ใจหลานเจาจรงิๆ จรงิส ิข้าได้ยินว่าเขารบัหลานเจาเป็นหลานสาวบุญธรรม 

ด้วย มีเรื่องเช่นนี้หรือไม่"

"มีเรื่องเช่นนี้จริงๆ" ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งรู้สึกไม่เข้าทีมากขึ้น

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงยกมือนวดค้ิวท่ีขนบางหร็อมแหร็มพลางกล่าว

ทอดถอนใจว่า "น้องสะใภ้ก็รูว่้าตาข้างขวาข้าบอดไปแล้ว ส่วนตาข้างซ้าย

พอมองเห็นได้อย่างถูๆ ไถๆ ทีแรกคิดว่าวันใดที่มองไม่เห็นโดยสิ้นเชิง  

รอถงึลมหายใจเฮอืกสดุท้ายก็หมดเคราะห์หมดกรรมไป แต่สวรรค์มเีมตตา  

หมอเทวดามาเมอืงหลวง ซ�า้ยังบงัเอญิว่าเขากับหลานเจามวีาสนาได้เป็น

ปู่หลานกัน ชะรอยว่าน่ีจะเป็นฟ้าลิขิตให้ข้ากลับมามองเห็นแสงสว่าง 

อีกครั้ง"

"ท่านหมอเทวดารักษาโรคตาชนิดนี้ได้หรือ" ปากเอ่ยถาม แต่ในใจ

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งกลับยิ้มเยาะ

ท่านเซียงจวินผู้น้ีตาบอดไปข้างหนึ่งยังชอบเอาชนะคะคานเพียงน้ี 

ถ้ารักษาโรคตาจนหายดีจริงๆ จะแผลงฤทธิ์ถึงเพียงใดก็ยังไม่แน่

"ขนาดคนที่ย่างเท้าข้างหน่ึงเข้าประตูผีไปแล้ว ท่านหมอเทวดายัง

ดงึกลบัมาได้ นบัประสาอะไรกับโรคตาเลก็ๆ น้องสะใภ้ เจ้าส่งคนไปเรียก

หลานเจามาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเถอะ ข้ามีเรื่องจะพูดกับนาง"

"ท่านเซียงจวินมีเรื่องอะไรพูดกับข้าก็เหมือนกันมิใช่หรือ ประเดี๋ยว

ข้าไปสั่งก�าชับเด็กผู้นั้นก็สิ้นเรื่อง"

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงท�าหน้าขรึมลงน้อยๆ "มีอันใดรึ ข้าอยากพบหน้า

หลานสาวสกัหน่อย น้องสะใภ้ยังจะกีดกันด้วยหรอื หรอืน้องสะใภ้สงสาร

ที่หลานเจาต้องแสดงความกตัญญูต่อยายเฒ่าตาบอดอย่างข้า"
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เมื่ออ้างถึงหน้าที่กตัญญูต่อผู้อาวุโสขึ้นมา ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งก็ได้แต่ 

สั่งให้ชิงอวิ๋นไปเชิญคุณหนูสาม

ชิงอว๋ินออกจากโถงรับรองเดินย้อนไปทางเดิมก็สวนกันกับหงซง  

นางเอ่ยถามว่า "คุณหนูสามกลับไปแล้วใช่หรือไม่"

หงซงส่ายหน้า "ยังเลย คุณหนูรออยู่ที่ห้องเล็กปีกตะวันออกตลอด 

บอกว่าอีกสักครู่ท่านฮูหยินผู้เฒ่าจะเรียกตัวไป"

นางพูดถึงตรงนี้แล้วชะงักนิ่ง มองชิงอวิ๋นพร้อมกับไต่ถาม "หรือว่า

ฮูหยินผู้เฒ่าให้เจ้ามาเชิญคุณหนูสามจริงๆ"

"ใช่น่ะส"ิ ชิงอว๋ินพูดพลางเดนิไปข้างในอย่างรบีเร่ง คดิค�านงึในใจว่า 

นับวันจะอ่านใจคุณหนูสามไม่ออกมากขึ้นเรื่อยๆ

เมือ่ได้ยินจดุประสงค์ทีม่าของชงิอวิน๋ เฉยีวเจาก็ลกุขึน้เดนิตามนาง

ออกไปข้างนอก

ดอกไห่ถังในลานเรอืนก�าลงับานสะพรัง่ เมือ่วานตอนมาท่ีเรือนชิงซง 

คารวะยามเช้ายังเห็นดกดื่นเต็มต้นดุจผืนเมฆสีแดง แต่หลังฝนตกหนัก

วันนี้ดอกร่วงหล่นเกลื่อนพื้น เหลือติดต้นกระจัดกระจายบางตา

ชงิอว๋ินเห็นเฉยีวเจามองต้นไห่ถังท่ีโยกไหวกลางสายฝนด้วยสหีน้า

สงบนิ่ง ย่ิงรู้สึกว่าคุณหนูสามนั้นหย่ังใจได้ยาก จึงเอ่ยบอกเสียงเบาๆ 

เป็นการย่ืนไมตรีว่า "เป็นท่านเซียงจวินอยากพบท่านเจ้าค่ะ ดูเหมือน 

จะเป็นเรื่องหมอเทวดาท่านนั้น"

เฉยีวเจาผงกศีรษะเบาๆ เป็นเชงิว่ารูแ้ล้ว นางร้ังอยู่ทีน่ี่ไม่กลบัเรือน

เพราะคาดการณ์ได้แต่แรกว่าพวกท่ีไม่มีผลประโยชน์ไม่ต่ืนเช้าเฉกท่าน

เซียงจวินผู้นั้นมาเยือนทั้งที่ฝนตกหนักด้วยเหตุใด

จะว่าไปแล้ว อาการทีต่าข้างซ้ายของท่านเซยีงจวินคงประคับประคอง 
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ต่อไปได้อีกไม่นาน ถึงคิดจะให้นางขอร้องให้ท่านปู่หล่ีใช้วิชาเข็มทอง 

เบิกม่านสินะ

เฉียวเจาคิดแล้วก็เหยียดมุมปากข้ึนยามก้าวเข้าสู่โถงรับรอง  

"ท่านย่าใหญ่ ท่านย่า"

"หลานเจามานั่งน่ีสิ" ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงอ้าปากบอกด้วยน�้าเสียง 

อ่อนโยนอย่างหาได้ยาก

เฉียวเจาสาวเท้าเข้าไปนั่งลง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงใช้ตาข้างซ้ายมองส�ารวจเดก็สาวอย่างละเอยีดแล้ว 

กล่าวด้วยรอยยิ้มเอื่อยๆ "วันนั้นที่วัดต้าฝู หลานเจาก็ท�าให้ท่านย่าใหญ่

มองเจ้าด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป บัดนี้ได้ดูดีๆ เจ้าโตเป็นสาวแล้วจริงๆ  

เจาเจาเอ๊ย ท่านย่าใหญ่เห็นเจ้ามาตัง้แต่เลก็จนเตบิใหญ่ ในฐานะผูอ้าวุโส

ของเจ้า ข้าจะไม่พูดจาตามมารยาทแล้ว วันน้ีท่านย่าใหญ่มาที่นี่เพราะ

อยากขอให้เจ้าช่วยเหลือ"

"ไม่ทราบว่าข้าสามารถช่วยอะไรท่านย่าใหญ่ได้เจ้าคะ" เฉียวเจา

ถามอย่างเยือกเย็น

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงยื่นมือไปตบหลังมือนางเบาๆ

ผวิมือทีถ่นอมบ�ารงุอย่างดียังคงเนยีนละเอยีด หากสัมผัสท่ีเรียบล่ืน

กลับท�าให้เฉียวเจาบังเกิดความรู้สึกพะอืดพะอม

นางชักมือออกด้วยสีหน้าน่ิงสนิท จากนั้นยกมือขึ้นจับปอยผม 

ที่รุ่ยลงมาไปเหน็บหลังใบหูอย่างแนบเนียนเป็นธรรมชาติ

"ท่านย่าใหญ่ได้ยินว่าหมอเทวดาหลี่มีวิชาแพทย์ล�้าเลิศ สามารถ

รักษาโรคของข้าชนิดนี้ได้ ดังน้ันเลยอยากขอให้เจาเจาช่วยเชิญท่าน 

หมอเทวดามารักษาตาให้ข้า" ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงจ้องมองเฉียวเจานิ่งๆ  
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พูดแฝงความนยัลกึล�า้ "เจาเจาเอ๊ย หมอเทวดาหลีเ่ป็นปูบ่ญุธรรมของเจ้า 

จะว่าไปก็นับเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา เจ้าต้องช่วยท่านย่าใหญ่

แน่นอนกระมัง"
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงมองเฉยีวเจาอย่างมัน่อกมัน่ใจ นางไม่คดิว่าเดก็สาว 

ตรงหน้าจะกล้าพูดค�าว่า 'ไม่' ออกมา

ไม่ว่าขนบธรรมเนียมต่างๆ ในยุคนี้จะหย่อนยานกว่าแต่ก่อนมาก

สักเท่าไร แต่ค�าว่า 'กตัญญู' ยังสามารถพันธนาการผู้เยาว์ไว้ได้อย่าง 

แน่นหนา เหนือสิ่งอื่นใดนางมิใช่ผู้อาวุโสในตระกูลเดียวกันธรรมดาๆ

จวนตะวันตกและจวนตะวันออกแห่งสกุลหลีเดิมก็เป็นสองพ่ีน้อง

สายเลือดภรรยาหลวงที่แยกกันตั้งเรือนออกเป็นสองจวน

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ท่ีอยู่ด้านข้างเริม่หายใจไม่ทัว่ท้อง แต่ไรมาความรู้สึก 

ของหลานเจาต่อท่านเซยีงจวินมเีพียงความหวาดกลวัทว่าไร้ความเคารพ

นับถือ แต่ผู้อาวุโสพูดถึงขั้นนี้แล้ว ถ้าหลานเจาปฏิเสธ เช่นนั้นคงยากจะ

จบลงด้วยดี

เฉียวเจายืดแผ่นหลังตรงแหน็ว กล่าวพร้อมรอยยิ้มจางๆ "แน่นอน

91
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เจ้าค่ะ"

สมยัวัยเยาว์ ท่านแม่อบรมสัง่สอนนางอย่างเข้มงวดกวดขัน ยามนาง 

ฝึกธรรมเนียมมารยาทมักรู้สึกทุกข์ทรมานแทบเป็นแทบตาย ซ�้าร้าย 

ท่านย่ายังเห็นดีเห็นงามกับความเข้มงวดของท่านแม่เสมอ เผอิญว่า 

นิสัยของนางกลับสืบทอดมาจากท่านปู่ ซึ่งมีหัวใจที่ไม่อาจทนต่อการถูก 

บังคับได้แม้แต่น้อยนิดจริงๆ

จนกระทั่งวันหนึ่ง ท่านย่าโอบไหล่นางที่เงียบขรึมลงทุกวันพลาง

บอกว่า 'ธรรมเนียมมารยาทนั้น ฝึกฝนได้ดีก็เพ่ืออุดปากคนอื่น หาใช่ 

ผูกมัดตัวเจ้าเองนะ'

ขณะทีท่่านปูต่รงไปตรงมาย่ิงกว่า 'หลานรกัของปูเ่ข้าใจมนัให้ถ่องแท้  

ควบคุมมันให้อยู่มือ วันหน้าถึงจะใช้ช่องโหว่ของมันได้อย่างเชี่ยวชาญ

ช�านาญและเย้ยหยันมันได้'

หลังจากนั้นนางไม่เคยโอดครวญอีกเลย

ครัน้เฉยีวเจาตอบตกลงทันททีนัใดเช่นน้ี บนัดาลให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง 

พลนัรูส้กึเหมอืนเหว่ียงหมดัชกใส่ความว่างเปล่ากไ็ม่ปาน นางอึง้ไปเลก็น้อย 

ถึงพูดยิ้มๆ "ท่านย่าใหญ่รู้อยู่แล้วว่าเจาเจาของเราเป็นเด็กกตัญญู"

นางย่ืนมือไปตบหลงัมอืเดก็สาวเบาๆ "ก็ตกลงกันตามนี ้ ท่านย่าใหญ่ 

จะรอข่าวดีจากเจ้านะ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงมาทีจ่วนตะวนัตกแทบนับครัง้ได้ ด้วยในสายตานาง  

น�า้ชารบัรองแขกของท่ีนียั่งไม่ดเีท่าของท่ีจวนตะวันออกตกรางวัลให้พวก

สาวใช้อาวุโสเลย บัดน้ีเป้าหมายลุล่วงแล้วมีหรือจะอยากร้ังอยู่ต่อไป  

นางคุยสัพเพเหระกับฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งต่ออีกไม่กี่ค�าก็ลุกขึ้นอ�าลา

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ออกไปส่งคูส่ะใภ้แล้ว จากน้ันสัง่ให้บ่าวไพร่ออกไป
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ถึงถอนใจเฮือกแล้วเอ่ยกับเฉียวเจา "เจาเจาเอ๊ย เจ้าตกปากรับค�าทันที 

ได้อย่างไรกัน"

นางกล่าวถ้อยค�าน้ีแล้วรู้สึกอีกว่าไม่เหมาะไม่ควร จึงถอนหายใจ

ยาวเหยียดก่อนกล่าว "เจ้าก็คงล�าบากใจเช่นกัน"

เมื่อผู้อาวุโสมาขอร้องด้วยตนเอง ไหนเลยเด็กสาววัยแค่สิบสามปี

จะรูว้ธีิรบัหน้าอย่างแยบยลมชีัน้เชงิ แต่หมอเทวดาผูน้ัน้มนิีสยัประหลาด

ผิดแผกจากผู้อื่นจนขึ้นชื่อลือชา อย่าเห็นว่าเขารับเจาเจาเป็นหลานสาว

บุญธรรมแล้ว ถ้าเจาเจาอาศัยจุดน้ีมาซื้อน�้าใจผู้อื่น ดีไม่ดีอาจสร้าง 

ความขุ่นเคืองใจให้เขาก็เป็นได้

แพขนตาที่หลุบลงของเฉียวเจากระพือขึ้นลงเบาๆ ก่อนนางจะยก

เปลือกตาข้ึนเผยให้เห็นแววย้ิมๆ ในดวงตาท่ีไร้รอยกระเพ่ือมไหวใดๆ 

"ท่านย่า ท่านอยากให้ท่านย่าใหญ่หายดีหรือไม่เจ้าคะ"

หญิงชราถูกถามแล้วน่ิงงนัไป นางมองเฉยีวเจาด้วยสหีน้าเคร่งขรมึข้ึน  

ค�าถามนี้ของหลานสาวมีความนัยน่าขบคิดยิ่งนัก

เฉียวเจาประสานสายตากับฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงตรงๆ นางต้องการให้ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งแสดงท่าทีที่ชัดเจนสักอย่าง เพราะถึงที่สุดแล้วฮูหยิน 

ผู้เฒ่าเติ้งต่างหากที่เป็นท่านย่าของหลีเจา

หากฮูหยินผู ้ เฒ่าเต้ิงเห็นแก่ไมตรีระหว่างจวนตะวันออกกับ 

จวนตะวันตกตลอดเวลาท่ีผ่านมา อยากรกัษาโรคตาของฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง

ให้หายด ีอย่างนัน้นางก็จะถือท่ีตนยึดครองร่างกายของแม่นางน้อยหลเีจา 

ไว้ ขอร้องให้ท่านปู่หลี่ช่วยเหลือ

อย่างไรก็ดต่ีอให้ท่านปูห่ลีไ่ม่ช่วย เรือ่งวชิาเข็มทองเบกิม่านน่ะหรอื 

นางก็เป็นเหมือนกัน
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กระนัน้ถ้าลกึๆ ในใจฮหูยนิผูเ้ฒ่าเติง้ไม่ต้องการ แต่ตดิขดัทีส่ายตา

คนภายนอกจึงพูดตามตรงไม่ถนัดปาก แล้วนางจะกระท�าเร่ืองท่ีไม่เป็น 

ที่พึงใจของทั้งสองฝ่ายไปไย

อย่างน้อยๆ ในใจนางมิได้มีความรู้สึกที่ดีต่อฮูหยินผู้เฒ่าของจวน

ตะวันออกท่านนั้นแต่อย่างใด

เพียงพินจิจากพฤตกิรรมของนางในวัดต้าฝก็ูพอจะบ่งบอกได้ว่าน่ีคอื 

คนทีเ่หน็ว่าเมือ่มผีลประโยชน์มากพอ ก็พร้อมจะเดิมพันอย่างขาดสตทัินที

ผูห้น่ึง ในบางแง่บางมมุไม่รกัษาโรคตาให้กบัคนพรรค์อย่างนีอ้าจเป็นการ

ท�าบุญกุศลก็ไม่แน่

"เจาเจาเอ๊ย ท่านย่าไม่ค่อยเข้าใจความหมายของเจ้า" หลังสบตากัน  

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งกล่าวค�านี้ออกมาด้วยความรู้สึกชอบกล

เฉยีวเจาย่ืนมอืไปคล้องแขนกับหญิงชราประหนึง่สาวน้อยใสบริสุทธ์ิ 

ไร้มารยาทั่วไป นางอมยิ้มแล้วเอ่ยขึ้น "ถ้าท่านย่าเต็มใจ ข้าจะไปขอร้อง

ท่านปู่หลี่ ถ้าท่านย่าไม่เต็มใจ ข้าก็ไม่สนใจแล้วเจ้าค่ะ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงอ้าปากค้าง ตอนนีเ้จ้าเด็กผูนี้ก้ลบับ่ายเบีย่งเฉไฉเก่ง 

เช่นนี้ เมื่อครู่มัวท�าอะไรอยู่นะ

ถามนางว่าเต็มใจหรือไม่ นางไม่เต็มใจอย่างแน่นอน

นางมีบุตรชายสองคน คนโตเขียนต�าราพงศาวดารอยู่ในส�านัก 

ราชบัณฑิต คนรองเป็นขนุนางต่างเมอืง ยามปกตแิม้ว่าลูกสะใภ้กับหลานๆ  

จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้าง ฐานะก็มิได้มั่งคั่งมีเงินทองเหลือเฟือ แต่

ดีที่ชีวิตสุขสงบ

ขณะทีท่่านเซยีงจวนิของจวนตะวันออกนัน้อยากให้บตุรชายทีเ่ป็น

รองเสนาบดีของนางก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นใจจะขาด



67ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

เสนาบดีโค่วของกรมอาญาผู้น้ันสูงวัยมากแล้ว อีกไม่นานก็จะ 

ปลดเกษียณอายุราชการ ต�าแหน่งของเขาจึงเป็นดั่งซาลาเปาไส้หมูสับ

หอมฉุยใบหนึ่ง มีพวกสุนัขหิวโหยจ้องตาเป็นมันตั้งไม่รู้เท่าไร

นางเป็นสตรท่ีีไม่ใคร่เข้าใจเรือ่งงานบ้านงานเมอืงภายนอก แต่จาก

ที่บุตรชายคนโตพูดบ่นคร�่าครวญเป็นบางครั้ง นางก็รู้ถึงความอันตราย

ของราชส�านักในเพลานี้

สมหุราชเลขาธิการหลนัซานครองความเป็นใหญ่ในราชส�านกัมานาน 

หลายปี ด้านรองสมุหราชเลขาธิการสว่ีหมิงต๋าก็สยายปีกอ�านาจออกไป

กว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ รุ่ยอ๋องกับมู่อ๋องก็ชิงดีชิงเด่นกันทุกเร่ือง ส่วน

ฮ่องเต้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องบ�าเพ็ญตบะก็รีๆ รอๆ ไม่แต่งตั้งรัชทายาทเสียที

นางเคยได้ยินบุตรชายคนโตด่าทอว่า 'ฝ่ายสมุหราชเลขาธิการ  

ฝ่ายรองสมุหราชเลขาธิการ รุ่ยอ๋องกับมู่อ๋องต่างก็แบ่งพรรคแบ่งพวก  

รวมกับกลุ่มที่วางตัวเป็นกลางกับไส้ศึก ท�าเอาราชส�านักอันทรงเกียรต ิ

ตกอยู่ในสภาพฟอนเฟะวุ่นวาย ข้อก�าหนดกฎหมายท่ีประกาศออกมา 

กห็าใช่เพื่อแผ่นดินอาณาประชาราษฎร์ไม่ แต่เปน็ผลจากการดวลหมาก

ชิงอ�านาจของฝ่ายต่างๆ ก็โทษมิได้ที่แม้แต่ชาววอโค่วท่ีชาวต้าเหลียง 

เห็นเป็นเศษสวะในอดีตยังกลายเป็นภัยร้ายของต้าเหลียงไปด้วยแล้ว'

บตุรชายคนโตกล่าวว่าเสนาบดโีค่วอยู่ในกลุม่วางตวัเป็นกลาง ดงัน้ัน 

ตอนนีญ้าตผิูพ่ี้แห่งจวนตะวันออกซึง่ขึน้กับเสนาบดโีค่วนับเป็นฝ่ายวางตวั

เป็นกลางชั่วคราว

แต่ทันทีท่ีหลีกวงเย่ียนหมายจะก้าวหน้าไปอีกขั้น แม้แต่สตรีใน

เรอืนหลงัท่ีไม่เข้าใจเรือ่งราชการแผ่นดินยังกระจ่างแจ้งว่าเขาจะต้องเลือก 

ยืนอยู่ข้างใดข้างหน่ึง ถ้าท่านเซียงจวินรักษาโรคตาหายดี มีก�าลังวังชา
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เปี่ยมล้น ถึงเวลาจะไม่วิ่งเต้นให้บุตรชายอย่างสุดก�าลังหรือ

ถึงอย่างไรจวนตะวันตกกับจวนตะวันออกก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาด 

หากจวนตะวันออกเลือกข้างถูก จะได้พ่ึงบารมีไปด้วยหรือไม่ก็ยังไม่รู้  

แต่ถ้าเลือกข้างผิด ต้องเคราะห์ร้ายตามไปด้วยเป็นแน่แท้ แล้วจะให้

ครอบครัวของนางละทิ้งชีวิตที่สุขสงบไปเดิมพันกับจวนตะวันออกด้วย 

เช่นนั้นมิใช่เสียสติหรือไร

ไม่เต็มใจ...ไม่เต็มใจ...ฮูหยินผู้เฒ่าสุดแสนจะไม่เต็มใจ!

ทว่าถ้อยค�านี้จะพูดกับหลานสาวก็ไม่เหมาะเอาเสียเลย

หากนางพูดว่าไม่เต็มใจให้คู่สะใภ้ของจวนตะวันออกได้ตรวจ 

อาการป่วย วันหน้าหลานสาวจะมองนางด้วยสายตาเช่นไร จะต้องเห็น 

นางเป็นยายเฒ่าชั่วร้ายใจคอคับแคบเห็นใครดีไม่ได้เป็นแน่

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้แลมองหลานสาววยัเยาว์ทีอ่มย้ิมน้อยๆ มองตนอยู่

แล้วระบายลมหายใจยาวเหยียดเฮือกหนึ่ง

ไฉนเจ้าเด็กผู้นี้ถามค�าถามที่น่าอึดอัดใจอย่างนี้กับนางนะ

"เจาเจาเอ๊ย เจ้าบอกกับท่านย่าจากใจจรงิท ีแล้วเจ้าเต็มใจหรอืไม่เล่า"

เฉียวเจาไม่ลังเล ดวงตาคู่โตและหวานซึ้งฉายแววสงบนิ่งชัดเจน 

"ไม่เต็มใจเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งอึ้งงัน เด็กผู้น้ี เหตุใดถึงตรงไปตรงมาได้น่ารัก 

เพียงนี้นะ

"ข้าเหน็ว่าเม่ือท่านเซยีงจวินทุ่มความสนใจไปทีโ่รคตาแล้ว จะออกไป 

พบปะสงัสรรค์กับผูค้นไม่สะดวกนัก พวกเราจวนตะวันตกก็จะอยู่กันอย่าง

สุขสงบขึ้นเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงหน้าเปลี่ยนสีฉับพลัน นางมองหลานสาวอย่าง 
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ตะลงึลาน วาจานีข้องหลานเจาหมายความว่าอะไร ไม่น่าจะเป็นความคดิ 

เดียวกันกับนางกระมัง

ไม่ๆๆ หลานเจาเพิ่งอายุเท่าไรเอง จะคิดไปถึงขั้นนี้ได้อย่างไรกัน

ทว่าเดก็สาวตรงหน้ามสีหีน้าเรยีบเฉย น�า้เสียงหนกัแน่น ไม่ว่าอย่างไร 

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งก็มองไม่ออกว่านางลงความเห็นตามปากพาไปเท่านั้น

หรอืว่าหลานสามท่ีมกัจะเข้ากับพวกพ่ีน้องสตรีทีอ่ยู่ด้วยกันในเรือนหลงั 

ไม่ได้ในกาลก่อนจะมสีายตาท่ีมองสถานการณ์โดยรวมได้เฉยีบคมอย่าง

หาได้ยาก

"เจ้าเดก็ผูน้ีพู้ดจนท่านย่าสบัสนงุนงงไปหมดแล้ว สขุสงบไม่สขุสงบ

อะไรของเจ้า"

เฉียวเจาเขย่าแขนของหญิงชราเบาๆ ละม้ายหลานสาวตัวน้อย 

ทัว่ๆ ไปทีต่ดิท่านย่าแจพลางพูดตาปรบิๆ "ท่านลงุใหญ่ของจวนตะวันออก 

ถูกส่งไปสืบคดี ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไรนะเจ้าคะ"

สายตาของฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งทอประกายลึกล�้าทันควัน

เอ่ยถึงหลีกวงเยี่ยนในเวลานี้ แสดงว่าเด็กผู้นี้เข้าใจอะไรๆ ได้จริง!
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"นั่นสิ ท่านย่าก็เห็นว่าอยู่อย่างสุขสงบดีกว่า"

เรื่องบางเรื่องท้ังสองฝ่ายต่างรู้แก่ใจดีเท่านั้นเป็นพอ ไม่จ�าเป็น 

ต้องเอื้อนเอ่ยออกมา ทว่าในใจฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งกลับวางเฉียวเจาอยู่ใน 

ต�าแหน่งใหม่แล้ว

สตรีท่ีไม่เลอะเลือนในเรื่องส�าคัญผู ้หนึ่งถึงดูแลเรือนหลังไม่ดี  

อย่างมากก็น่าหนักใจเล็กน้อย แต่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงมองหลานสาวด้วยสายตาอ่อนโยน นางลอบถอนใจ 

ยาวเหยียด 

หลานสาวของนางเป็นหยกดิบชิน้หนึง่แท้ๆ น่าเสยีดายทีค่นใต้หล้า

มีตาหามีแววไม่ ไม่รู้ว่าได้ตบแต่งภรรยาเช่นนี้ถึงมีวาสนาอย่างแท้จริง

ช่างเถิด ชือ่เสยีงของหลานเจาแปดเป้ือนมลทิน ถ้าอยู่ในตระกูลของ

ตนเองจนแก่เฒ่า ไม่แน่อาจเป็นความโชคดีของลกูหลานสกุลหลก็ีเป็นได้

92
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ครั้นฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งบังเกิดความคิดนี้ขึ้น ย่อมจะไม่เห็นเฉียวเจา

เป็นหลานสาวธรรมดาๆ อกีต่อไป นางตบหลงัมอืของเดก็สาวเบาๆ พลาง

กล่าว "ถ้าเป็นอย่างนี้ เจ้าจะให้ค�าตอบท่านเซียงจวินเช่นไร"

เฉยีวเจากะพรบิตาปรบิๆ "ไว้วันพรุง่น้ีข้าจะส่งคนไปขอพบท่านหมอ

เทวดาที่วังรุ่ยอ๋องเจ้าค่ะ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้อึง้งนัไป "ท่านย่าเหน็ท่านหมอเทวดาใส่ใจเจ้าอยู่มาก  

หากเจ้าส่งคนไปเชิญ ท่านคงจะตอบตกลงกระมัง"

เฉียวเจาเปล่งเสียงหัวเราะ "ไปเชิญคนท่ีวังรุ่ยอ๋องก่อนค่อยว่ากัน

อีกทีนะเจ้าคะ"

รอถึงวันพรุ่งน้ีค่อยไปที่วังรุ่ยอ๋อง เกรงว่าจะเชิญท่านหมอเทวดา 

ไม่ได้แล้ว

ท่านปูห่ลีพู่ดว่าธรณีประตูวังอ๋องสงูเข้าได้ยาก บอกนางว่ามเีรือ่งใด 

ให้ส่งข่าวถึงเซ่าหมงิยวนเพ่ือหย่ังเชงิว่านางรูจ้กัเขาหรอืไม่ แต่ในความคดิ 

ของนาง ท่านยังแย้มพรายเป็นนัยๆ อีกชั้นหน่ึงว่าหลังจากน้ีท่านปูห่ล่ี 

ไม่อยู่ที่วังรุ่ยอ๋องแล้ว

นางรู้จักท่านปู่หลี่มาสิบกว่าปีจึงรู้นิสัยของเขาดี

สถานทีอ่ย่างวังของรุย่อ๋องน้ันเป็นทีท่ีท่่านปูห่ลีรั่งเกียจชงิชงัเป็นพิเศษ  

บัดน้ีมีเซ่าหมิงยวนมาขอความช่วยเหลือด้วยตนเองอย่างไม่ง่ายดาย  

ถ้าไม่รีบอาศัยบารมีของเขาช่วยให้หลุดพ้นจากที่นั่นต่างหากถึงเป็น 

เรื่องแปลก

มไิยว่ารุย่อ๋องจะป่วยเป็นโรคอะไรก็คงไม่พึงใจทีเ่ห็นท่านปูห่ลีจ่ากไป  

พรุง่น้ีนางส่งคนไปเชญิหมอเทวดาก็จะเท่ากับไปสะกิดความไม่พอใจของ

เขาอีก ถ้าผลลัพธ์ออกมาดีสิถึงแปลก
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ในส่วนของนางได้พยายามอย่างเต็มที่ในเร่ืองนี้แล้ว ต่อให้ท่าน 

เซียงจวินของจวนตะวันออกผู้น้ันยกฐานะผู้อาวุโสขึ้นข่มอีก นางก็ไม่มี 

หนทางใดๆ เหมือนกัน ถึงอย่างไรหมอเทวดาหลี่ไม่อยู่ที่วังอ๋องมิใช่เรื่อง 

ทีผู่ใ้ดจะควบคุมได้ แล้วคงจะบีบค้ันหลานสาวเช่นนางถึงตายไม่ได้กระมงั

กิตติศัพท์ไร้ความเมตตาอย่างนั้น ท่านเซียงจวินผู้น้ันคงไม่อยาก

แบกรับไว้

เพียงทว่า...

เฉียวเจานึกไปถึงเซ่าหมิงยวนอีก

เขาพาท่านปูห่ลีอ่อกจากวังรุย่อ๋องอย่างน้ันก็ต้องตดิค้างน�า้ใจรุย่อ๋อง 

ไม่น้อย

แม่ทัพซึ่งอยู่ในต�าแหน่งส�าคัญเช่นเขาติดค้างน�้าใจองค์ชาย

พระองค์หนึ่งไม่ใช่เรื่องดีอะไร

เฉยีวเจาคดิไปถึงอาการพิษเยน็ของเซ่าหมงิยวนก็เข้าใจการกระท�า

ของเขาได้

ตดิค้างน�า้ใจก็แค่สร้างปัญหายุ่งยาก แต่ไม่ขับพิษเย็นอาจถึงตายได้  

ถึงเขาไม่แจ่มแจ้งถึงอันตรายของมัน ความเจ็บปวดทรมานที่เกิดจาก 

การได้รับพิษเย็นนั้นมิใช่คนธรรมดาจะทานทนไหว

"คิดอะไรอยู่หรือ" ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งยีผมของหลานสาวแผ่วเบา

เมือ่ครูห่ลานเจายังดเูป็นคนฉลาดเจนจดัอยู่เลย ตอนน้ีท�าตาลอยๆ 

จนคนเป็นท่านย่าอย่างนางอดหยอกล้อไม่ได้

หญิงชราคิดไปเช่นนี้ก็เพ่ิมน�้าหนักมือมากขึ้น ส่งผลให้มวยแกละ

สองข้างบนศีรษะนางหลุดลุ่ยทันใด

ปอยผมปรกลงบังหน้าผากเรียบเนียนของเด็กสาว นางยกมือกุม
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หน้าผาก พูดอย่างตกใจแกมจนปัญญา "ท่านย่า ท่านท�าผมข้ายุ่งหมดแล้ว 

เจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู ้เฒ่าเติ้งหัวร่อเสียงดัง ความแตกต่างกันสุดโต่งเช่นน้ี 

ช่างน่าเอ็นดูจริงๆ "หรงมามา เข้ามาสางผมให้หลานเจาที"

หรงมามาท่ีรออยู่ด้านนอกได้ยินเสียงเรียกก็เข้ามา เห็นเฉียวเจาท่ี

ผมเผ้ายุ่งเหยิงแล้วไม่ได้แสดงสหีน้าผดิปกติแม้แต่น้อย นางคล่ีย้ิมเอ่ยชม  

"คุณหนูสามดูแลเส้นผมได้สวยงามมากเจ้าค่ะ"

ถ้อยค�านี้ของหรงมามาไม่ใช่การเยินยอ

เรือนผมของแม่นางน้อยหลีเจาดกหนาอยู่แต่เดิม มาตรว่าตั้งแต่

กลับถึงจวนสกุลหลี เฉียวเจาไม่มีแก่ใจจะแต่งกายประทินโฉมตนเอง  

การกินอยู่นอนหลับประจ�าวันก็ท�าไปตามนิสัยเดิมในอดีต

นางไม่เคยชินกับการใช้น�้ามันใส่ผมที่ซื้อมาจากร้านขายเคร่ือง

ประทินโฉม เลยเขียนต�ารับหนึ่งมอบให้อาจูไปซื้อสมุนไพรกับดอกไม้สด

มาท�าเป็นน�้าปรุงใส่ผมง่ายๆ

เส้นผมยาวเฟื้อยทั้งศีรษะจึงนุ่มสลวยเงางามดุจเส้นไหมก็ไม่ปาน

โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

หรงมามาสยายผมของเฉียวเจาลงแล้วใช้หวีนอแรดสางจากโคน

ไปถึงปลายรวดเดียวไม่ติดขัด นางกล่าวอย่างอัศจรรย์ใจ "ฮูหยินผู้เฒ่า 

ท่านดูสิ ข้าพูดไม่ผิดกระมังเจ้าคะ คุณหนูสามวางใจได้ ข้าจะท�าผม 

ทรงที่งามเป็นพิเศษให้ท่านแน่นอน"

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งพูดย้ิมๆ อยู่ด้านข้าง "ข้าว่าเจ้าคงเบื่อหน่ายท่ีต้อง

สางผมหงอกขาวเหมอืนฟางข้าวของยายเฒ่าอย่างข้ามานานแล้วกระมงั"

บรรยากาศภายในห้องชื่นมื่นกลมเกลียวขึ้นมาทันใด ไม่ตึงเครียด
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เฉกเช่นก่อนหน้านี้

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งคิดค�านึงในใจว่านี่ต่างหากคือชีวิตที่นางปรารถนา 

เพียงหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ได้ตลอด

นางไม่ถามเฉียวเจาต่อว่าจะเอาตัวรอดจากค�าขอร้องของฮูหยิน 

ผู้เฒ่าเจียงด้วยวิธีการใด

เมือ่ประจกัษ์ได้ว่าเฉยีวเจาผดิแผกไปจากหลานสาวคนอืน่ๆ ฮหูยิน

ผู้เฒ่าเติ้งก็รู้สึกได้รางๆ ว่าในเมื่อหลานเจาไม่อยากให้โรคตาของท่าน 

เซียงจวินหายดี เช่นนั้นก็ต้องท�าได้แน่นอน

หญิงชราเลื่อนสายตาไปเล็กน้อย ในคันฉ่องสลักเสลาลวดลาย

สะท้อนเงาของดวงหน้างามพริ้มเพรากับเรือนผมนุ่มสลวยเงางามของ 

สาวน้อย หากสิ่งท่ีดึงดูดใจจนละสายตาไม่ได้เป็นท่วงท่ากิริยาของนาง 

ที่ท�าให้ทุกสิ่งรอบตัวสงบนิ่งลงได้

เหอซือ่เลีย้งดบูตุรสาวให้เป็นเช่นนีไ้ม่ได้ จู่ๆ  ความคดินีก็้ผดุขึน้ในหวั 

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง

นางตรกึตรองเป็นนานจนกระทัง่หรงมามาสางผมให้เฉยีวเจาเสรจ็

แล้วถึงลงความเห็นว่า น่าจะสืบทอดมาจากข้า...

เฉียวเจาท่ีมุ่นผมใหม่เรียบร้อยกล่าวอ�าลาท่านย่าแล้วเดินกลับไป 

ระหว่างทางได้พบกับหลีกวงเหวินที่อาภรณ์เปียกฝนไปมากกว่าครึ่ง

"ท่านพ่อเลิกงานแต่หัววันอย่างนี้เลยหรือเจ้าคะ"

เขากล่าวเสียงฮึดฮัด "ทะเลาะกับสหายขุนนางผู้หนึ่ง อยู่ที่นั่นแล้ว

ไม่สบอารมณ์!"

"..." เฉียวเจาอึ้งงัน ทุกคราในเวลาเช่นนี้ นางมักไม่รู้ว่าสมควรท�า

อย่างไรดีอยู่ร�่าไป จะปลอบใจท่านพ่อที่หนีงานกลับเรือนก็ฝืนมโนธรรม
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ในใจอยู่บ้างไม่มากก็น้อย

หลกีวงเหวินรออยู่นานสองนานก็ไม่เหน็บตุรสาวกล่าวค�าปลอบใจ 

เขาจึงเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงแฝงความน้อยอกน้อยใจอย่างท่ีตัวเขาเองก็

ไม่ทันสังเกต "เจ้าไม่รู้ว่าสหายขุนนางผู้นั้นน่าโมโหเพียงใด ข้าเดินหมาก

กับเขา ชนะเขาได้ไม่กี่แต้ม แต่เขากลับไม่ยอมจ�านน"

"หลังจากนั้นเล่าเจ้าคะ"

"หลังจากนั้นข้าก็พูดว่านี่จะมีอะไรให้ไม่ยอมจ�านน ถ้าเปลี่ยนเป็น

บุตรสาวข้าคงชนะท่านไปเมื่อครึ่งชั่วยามก่อนแล้ว" หลีกวงเหวินย่ิงพูด 

ย่ิงหัวเสีย "เจ้าว่าคนผู้นั้นใจแคบปานใด เขาท�าหน้าบึ้งพูดค�าเดียวว่า 

ครึ่งชั่วยามก่อนเพิ่งเริ่มเดินหมาก แล้วก็คว�่ากระดานหมากเลย"

เฉียวเจานิ่งเงียบสนิท ด้วยเหตุฉะนี้ท่านพ่อที่เคารพถึงหนีงานด้วย

ความโกรธเคอืงเพราะเดนิหมากกับคนในส�านกัราชบณัฑิตแล้วทะเลาะกัน

"เสื้อผ้าของท่านพ่อเปียกแล้ว รีบไปเปลี่ยนชุดเถอะ ข้ากลับห้อง 

ก่อนนะเจ้าคะ" เฉียวเจาย่อเข่ากล่าวขอตัวกับบิดา

หลีกวงเหวินยืนนิ่งอยู่ที่เดิม เขาหัวเราะแหะๆ "เจาเจาเอ๊ย ท่านพ่อ

ยังมีเรื่องที่ไม่ได้บอก"

"ท่านพ่อยังมีเรื่องใดเจ้าคะ" ในใจเฉียวเจาบังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดี

สายฝนท่ีสาดมาทางด้านข้างกระเซ็นเข้าตาของหลีกวงเหวิน เขา

ขยับตัวไปทางด้านในของระเบียงยาวแล้วขย้ีตาพลางพูด "เขาคว�่า

กระดานหมากเพราะไม่เชื่อมิใช่รึ ข้าเลยบอกว่าข้าไม่ได้คุยโอ่ ถ้าไม่เชื่อ

รอวันใดลองดวลหมากกับบุตรสาวคนรองของข้าสักยกเป็นอันสิ้นเรื่อง"

เขามองเฉียวเจาปราดหนึ่งอย่างระมัดระวังแล้วพูดย้ิมๆ "จากน้ัน

พวกข้าก็ตบมือสัญญานัดหมายกันวันพรุ่งนี้ เจาเจา เจ้าคงช่วยท่านพ่อ
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กระมัง"

เฉียวเจาตอบค�าไม่ถูกอยู่บ้าง "เอ่อ..."

พอเหน็บตุรสาวไม่สนใจไยด ีหลกีวงเหวินก็ถอนใจเฮอืกก่อนกล่าว 

"เขาบอกแล้วว่าถ้าข้าไม่สามารถพิสูจน์ว่าไม่ได้พูดโอ้อวด ก็ให้ข้าไสหัว 

ออกจากส�านักราชบัณฑิตไปเสีย"

"เขาเป็นสหายขนุนางของท่านไม่ใช่หรอืเจ้าคะ" สหายขนุนางไม่น่า

จะมีอ�านาจท�าเช่นนี้กระมัง

"เอ่อ...แม้จะเป็นสหายขนุนางในส�านกัราชบัณฑิต แต่ค�าพูดของเขา 

มีน�้าหนัก"

"เขาสนิทสนมกับผู้บังคับบัญชาของท่านพ่อหรือเจ้าคะ"

"นั่นกลับมิใช่ เขาเป็นมหาบัณฑิตหัวหน้าส�านัก"

"หา?" 

เข้าใจแล้ว สหายขุนนางตามท่ีท่านพ่อเรียก ท่ีแท้เป็นเสนาบด ี

กรมพิธีการควบต�าแหน่งหัวหน้าส�านักราชบัณฑิตนั่นเอง
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ตามธรรมเนยีมแบบแผน หัวหน้าส�านกัราชบณัฑิตทีส่บืทอดกันมา

ทกุยุคของราชวงศ์ต้าเหลยีงจะให้เสนาบดกีรมพิธีการรัง้ต�าแหน่งนีค้วบคู่กัน  

เป็นการให้เสนาบดีกรมพิธีการได้สั่งสมรากฐานในราชส�านักเพ่ือไต่เต้า 

เข้าสู่คณะขุนนางผู้บริหารแผ่นดิน

หลีกวงเหวินเห็นบุตรสาวไม่พูดไม่จากลับมีท่าทางไม่ใคร่ใส่ใจนัก 

เขาโบกมือไปมาพลางกล่าวว่า "ถ้าเจาเจาไม่อยากตอบรับ ท่านพ่อ

บอกปัดไปก็ได้ ไม่มีอะไรน่าล�าบากใจ ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์

ของข้า ออกจากส�านักราชบัณฑิตไปเป็นเสมียนในกรมทั้งหกยังคง 

ไม่เป็นปัญหา"

นี่คือค�าขู่อย่างชัดเจน เฉียวเจาผู้เยือกเย็นเป็นนิจเอ่ยถามด้วย 

สีหน้าง�้างอ "ท่านพ่อนัดหมายแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านหัวหน้าส�านัก

ราชบัณฑิตที่ใดเจ้าคะ"

93
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หลีกวงเหวินตอบอย่างกระดากใจน้อยๆ "ในเวลางานราชการจะ

ออกไปเดินหมากกันคงจะไม่ค่อยดี ดังนั้นสถานที่นัดหมายอยู่ไม่ไกลนัก 

เป็นร้านน�้าชาอู่เว่ยที่อยู่ด้านนอกส�านักราชบัณฑิตนี่เอง"

เขากลวัเฉยีวเจาจะเป็นห่วงจงึพูดอธิบายต่อ "ปกตคินท่ีไปร้านน�า้ชา 

อู่เว่ยล้วนเป็นปัญญาชน ไม่มีพวกเกะกะเกเรท่ีใด พรุ่งนี้ท่านพ่อไม่ไป 

ที่ว่าการแล้ว รอถึงเวลาก็ไปที่นั่นเป็นเพื่อนเจ้าเลย"

เฉียวเจาได้ยินแล้วรีบปฏิเสธ "ท่านพ่อไปท่ีว่าการตามเวลาเถอะ

เจ้าค่ะ พอดีสองวันนี้ส�านักศึกษาหญิงหยุดพัก พรุ่งนี้ข้าบอกกับท่านแม่

ว่าจะไปซื้อผงชาดแป้งผัดหน้าเอง"

ถ้าท่านพ่อหนีงานไปข้างนอกเป็นเพ่ือนนาง คะเนว่าเร่ืองน้ีต้องรู ้

ไปถึงจวนตะวันออกแน่

หลีกวงเหวินฟังแล้วไม่วางใจ

บุตรสาวโฉมงามน่ารักเช่นน้ีไม่มีใครไปเป็นเพ่ือน ถูกคนล่อลวง 

ไปอีกจะท�าฉันใด

ภายในใจเขาขัดแย้งกันอยู่นานถึงกล่าวขึ้นอย่างอะลุ ้มอล่วย  

"เช่นน้ันให้ท่านแม่ออกไปเป็นเพ่ือนเจ้าเถอะ ถึงตอนน้ันนางไปซือ้ผงชาด 

แป้งผัดหน้า ส่วนเจ้ามาหาท่านพ่อ"

เฉียวเจาใคร่ครวญว่าท�าอย่างนี้เหมาะสมที่สุดจึงพยักหน้าตกลง

ที่ว่าการกององครักษ์จินหลิน

เจยีงหย่วนเฉาได้ยินเสยีงขออนญุาตจากนอกประตู เขาวางม้วนต�ารา 

ในมือลงแล้วเอ่ยเสียงเรียบ "เข้ามา"

เจียงเฮ่อเปิดประตูเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นเต้น
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เจียงหย่วนเฉาช�าเลืองดูเขาแวบหนึ่ง "มีเรื่องใด"

เจยีงเฮ่อสาวเท้าก้าวใหญ่เดินมาเบ้ืองหน้าเขา ป้ันหน้าเคร่งกล่าวข้ึน  

"ใต้เท้า ข้าพบว่ากวนจวินโหวมีความเคลื่อนไหวแปลกชอบกลอย่างมาก

ขอรับ"

เจยีงหย่วนเฉาเหลอืบตาขึน้ "กบ็อกเจ้าว่าไม่ต้องติดตามดูกวนจวนิโหว 

แล้วมิใช่รึ"

"ข้าไม่ได้ตดิตามดกูวนจวินโหวแล้ว แต่พบโดยบงัเอญิตอนป้วนเป้ียน 

อยู่แถวจวนสกุลหลีขอรับ"

"หือ?"

"ข้าเห็นกวนจวนิโหวแต่งกายเป็นองครกัษ์ไปท่ีจวนสกุลหลีพร้อมกับ 

หมอเทวดา"

เจียงหย่วนเฉาได้ยินแล้วแววตาขรึมลงน้อยๆ เซ่าหมิงยวนไปท่ี 

จวนสกุลหลี?

เขาดึงความคิดคืนมา เห็นผู้ใต้บังคับบัญชาท�าสีหน้าเป็นเชิงรอรับ

ความดีความชอบแล้วเอ่ยเสียงเรียบ "ในเมื่อเป็นอย่างนี้ สองสามวันนี้ 

เจ้าจับตาดูสกุลหลีต่อไป มีอะไรผิดปกติก็กลับมารายงานทันที"

กล่าวจบเขาชายตามองเจียงเฮ่อ "เหตุไฉนเจ้าถึงไปป้วนเปี้ยนที ่

จวนสกุลหลี"

หลงัจากกลบัถึงเมอืงหลวงแล้วได้รูเ้รือ่งราวเก่ียวกับแม่นางน้อยผูน้ัน้  

เขาก็ไม่ได้ส่งคนจับตาดูอีกเพราะไม่มีความจ�าเป็น

เจียงเฮ่อหัวเราะแหะๆ ไม่หยุด "ใต้เท้าสนใจคุณหนหูลท่ีานนัน้มาก

ไม่ใช่หรือขอรับ"

เจยีงหย่วนเฉายกมอืชีไ้ปทีห่น้าประตู เปล่งค�าพูดหนึง่ว่า "ไสหวัไป!"
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เจียงเฮ่อเดินออกไปอย่างคับข้องหมองใจเต็มที เขานึกในใจว่า 

ใต้เท้าปากไม่ตรงกับใจจริงๆ

อีกด้านหน่ึง เซ่าหมงิยวนออกจากจวนสกุลหลแีล้ว ก็พาหมอเทวดา

ฝ่าสายฝนกลับไปยังหอชุนเฟิงที่ถนนสายตะวันตกอีกที

องครกัษ์นามเย่ียลัว่เห็นเขากลบัมาก็รบีออกมาต้อนรับ "ท่านแม่ทพั..."

เขาดึงเสื้อคลุมรุ่มร่ามแบบบัณฑิตบนตัวอย่างอึดอัด

เซ่าหมงิยวนเห็นแล้วเผยรอยย้ิมจางๆ "ไม่เลว วนัหน้าแต่งกายอย่างนี ้

ก็ดีนี่"

เย่ียลั่วท�าหน้าม่อยกล่าวขึ้น "อย่าเลยขอรับ ท่านแม่ทัพ ท่าน 

ถอดเสื้อคืนให้ข้าเถอะ ข้าสวมชุดองครักษ์สบายกว่า"

"เคยชินกับกลิ่นเหม็นของชุดนี้รึ"

เยี่ยลั่วอึ้งไป ท่านแม่ทัพได้กลิ่นแล้วหรือนี่!

ท่านแม่ทัพจมูกไวจริงๆ เขาแค่ไม่ได้ช�าระกายมาสามวันเท่านั้น

เมื่อกลับถึงห้องส่วนตัว เซ่าหมิงยวนสาวเท้าเข้าไปผลัดอาภรณ์ 

เป็นชุดเดิมของตนเองหลังฉากก้ัน เขาเดินออกมาแล้วโยนเสื้อในมือ 

ไปให้เย่ียลัว่และออกค�าสัง่ "ไปทีว่งัองค์หญิงใหญ่ เชญิคณุชายฉือมาที่น่ี 

อีกครั้ง"

"ขอรับ" จากนั้นเยี่ยลั่วก็ออกไปปฏิบัติตามค�าสั่ง 

ชายหนุ่มเอ่ยถามหมอเทวดาหลี่อย่างสุภาพ "ท่านหมอเทวดาจะ 

ดื่มสุราหรือไม่ขอรับ"

"มวัพล่ามอะไร มาหอสรุาไม่ด่ืมสรุาแล้วจะท�าอะไร" หมอเทวดาหลี่

กลอกตาขึ้น
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เซ่าหมิงยวนไม่ถือสาอันใด บอกให้เสี่ยวเอ้อร์ยกสุราจุ้ยชุนเฟิง 

มาให้สองไห เขาเปิดผนึกด้วยตนเอง ทว่าทิ้งจอกสุราไว้ไม่ใช้ รินน�้าเมรัย 

สเีขียวใสลงถ้วยชาไปเลย จากน้ันยกย้ิมกล่าวขึน้ "สรุานีม้ชีือ่ว่า 'จุย้ชนุเฟิง'  

ยามล่วงเข้าปากได้รสเข้มหอมฉุน ออกฤทธิ์ช้าทว่าแรงถึงใจ ไม่ทราบว่า

ท่านเคยลิ้มลองมาก่อนหรือไม่"

"พูดเสียเป็นคุ้งเป็นแคว" หมอเทวดาหลี่ยกถ้วยชาข้ึนดื่มรวดเดียว

ครึ่งถ้วย ดื่มด�่ากับรสชาติครู่หนึ่งถึงเอ่ยชม "ยังพอใช้ได้"

เขาเหลอืบตาข้ึนมองชายหนุม่ท่ีนัง่ฝ่ังตรงข้ามซึง่มรีอยย้ิมน้อยประดบั 

มมุปากแลดนูุม่นวลแกมเยือกเย็น มองไม่เหน็ความดดุนัเหีย้มเกรยีมของ

ผู้ผาดโผนกลางสมรภูมิสักน้อยนิด กลับละม้ายคุณชายตระกูลใหญ่ที ่

สูงศักดิ์รูปงามดุจหยก ชายชราถอนใจเฮือกก่อนไต่ถาม "อากาศเช่นนี้  

รู้สึกอย่างไรบ้าง"

ค�าถามนี้ท�าให้เซ่าหมิงยวนนิ่งงันไป ที่แท้ท่านหมอเทวดาดูอาการ

ของร่างกายเขาออกแล้ว

เขาแน่ใจว่าตนไม่ได้แสดงท่าทางผิดปกติอันใด เห็นได้ชัดว่า 

หมอเทวดาท่านนี้มีฝีมืออย่างแท้จริง

เม่ือคิดได้เช่นน้ี เซ่าหมิงยวนก็โล่งอก มีฝีมือจริงๆ ก็ดี หวังว่า 

จะรักษาใบหน้าของพี่เฉียวโม่ให้หายดีได้

"ยังพอทนไหวขอรับ" เซ่าหมิงยวนกล่าวตอบ

"เจ้าเป็นคนใจแข็งดี"

ทแีรกเขาคิดจะวางยาเบือ่หนเูจ้าหนุม่นีส่กัห่อเพ่ือระบายความโกรธ

แทนแม่หนูเฉียว แต่เห็นสภาพเขาในยามนี้แล้วก็ช่างเถิด

"เจ้าไม่คิดจะขอให้ข้ารักษาอาการของเจ้ารึ"
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"ท่านหมอเทวดายินดีรักษาให้ข้าหรือขอรับ" ชายหนุ่มอมยิ้มถาม

เขามิใช่พวกวิปริตชอบทรมานตนเองสักหน่อย หากไม่ต้องทรมาน

จากอาการเรื้อรังของพิษเย็นได้ เขาก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง

"อ้อ เจ้ากับพ่ีชายภรรยา ข้ารับรักษาแค่คนเดียว" หมอเทวดาหลี่

กล่าวอย่างใจร้าย

เขาชมชอบมองดทู่าทางยุ่งยากใจของเจ้าหนุม่บดัซบทีต่นชงิชงันกั

เซ่าหมิงยวนกลับเอ่ยตอบอย่างไม่ลังเลใดๆ "ย่อมต้องให้รักษา 

พี่ชายภรรยาข้าขอรับ"

หมอเทวดาหลี่มองชายหนุ่มน่ิงๆ วางถ้วยชาลงบนโต๊ะ แล้วพูด 

เสียงเนิบนาบว่า "เจ้าคิดดีแล้วนะ ไม่ขับพิษเย็นในตัวเจ้าออก จะมิใช่ทน 

เจ็บปวดทรมานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น มันยังส่งผลต่ออายุขัยด้วย"

"ไม่ต้องคิดขอรับ ข้าเชิญท่านหมอเทวดามาก็เพ่ือรักษาให้พ่ีชาย 

ภรรยา"

มือเขาเปื้อนเลือดคนมานับไม่ถ้วน จึงไม่เคยละเมอเพ้อพกว่าตน 

จะมจุีดจบทีดี่ บางทีห่อศพด้วยหนงัม้าอาจเป็นบทลงเอยทีดี่ทีส่ดุของเขา

เซ่าหมิงยวนหลุบตาต�่าดื่มสุรา

หมอเทวดาหลี่คับใจอยู่บ้าง

เจ้าหนุ่มบัดซบ ไม่รู้จักพูดขอร้องหรือไร ถ้าลองเอ่ยปาก ข้าจะ

ใคร่ครวญดูเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ 

ช่างเถอะ ตอนน้ีท�าเป็นปากแข็งดีนัก ข้าจะรอดูซิว่าเจ้าหนุ่มนี ่

จะตายอย่างไร!

อืม ตายเสียได้ก็ดี จะได้ตามไปอยู่เป็นเพื่อนแม่หนูเฉียว

ถุยๆ...อยู่เป็นเพ่ือนแม่หนเูฉยีวอะไรกัน แม่หนูเฉียวไม่ต้องการหรอก  
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น่าจะแบกกิ่งต้นจิงขอขมา* นางต่างหากจึงจะถูก

หมอเทวดาหลีก่ระดกถ้วยชาดืม่สรุาพรวดๆ ลงคอแล้ววางลงบนโต๊ะ  

"ข้าอยากกินเนื้อ"

เขาชี้ของแกล้มสุราพวกถั่วลิสงกับถั่วปากอ้าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ กล่าว

เยาะๆ ว่า "จะให้ข้ากินของพวกนี้หรืออย่างไร"

คนท่ัวหล้าล้วนล่วงรูว่้าแม้ขนุนางฝ่ายบูไ๊ม่สขุสบายเท่าขุนนางฝ่ายบุน๋  

ต้องใช้ชีวิตเสี่ยงตายดุจเลียเลือดบนคมดาบ กระนั้นถุงเงินก็ใบใหญ่กว่า 

ขุนนางฝ่ายบุ๋นมาก ดังเช่นเจ้าหนุ่มตรงหน้าผู้น้ี ไปรบทัพจับศึกตั้งนาน

หลายปี เห็นทีว่าเงินทองที่สะสมไว้ยังมากมายกว่าของจวนจิ้งอันโหว 

ด้วยซ�้าไป

"เสี่ยวเอ้อร์ ยกเนื้อรมควันมาสองชั่ง** ไก่ย่างหนึ่งตัว"

ครัน้เหน็เซ่าหมงิยวนท�าสหีน้าน่ิงเฉยอยู่จนแล้วจนรอด หมอเทวดาหล่ี 

ผู้พร้อมตอบรับค�าขอก็เบะปากพูดประชด "ข้าว่านะเจ้าหนุ่ม เจ้าออกรบ 

อยู่ทุกวี่ทุกวัน ไฉนนิสัยถึงอ่อนแอเหยาะแหยะเยี่ยงนี้"

เซ่าหมงิยวนฟังแล้วคลายย้ิม "ท่านหมอเทวดาคิดว่าหากข้าไม่ถูกหใูคร 

ค�าเดียวก็ชักดาบฆ่าคนหรือขอรับ"

ผูเ้ป็นแม่ทัพนัน้ ยามทีพึ่งเดด็ขาดฉบัไวก็ต้องลงมอืรวดเรว็ดจุสายลม  

ยามที่พึงอดกลั้นก็ต้องทนในสิ่งที่คนทั่วไปทนไม่ได้

มอียู่ครัง้หน่ึงเพ่ือเอาชวีติหัวหน้าชาวต๋าจือ่ทีช่อบจบัเดก็ของต้าเหลยีง 

ไปต้มกินเป็นพิเศษ เขานอนกลางพ้ืนหิมะดกัซุม่อยู่หน่ึงวันหนึง่คืนรอโอกาส 

* ต้นจิง (Chaste Tree) คือพืชสมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง ดอกมีสีม่วง กิ่งก้านมีหนามแหลม 'แบกกิ่งต้นจิงขอขมา' 
มีที่มาจากสมัยจั้นก๋ัว เหลียนพัวแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นจ้าวตั้งแง่อิจฉาลิ่นเซี่ยงหรูขุนนางฝ่ายบุ๋น แต่อีกฝ่าย
คอยแต่หลบฉาก ยอมลงให้อย่างให้เกียรตแิละเพือ่ความมัน่คงของแผ่นดนิ ภายหลงัเหลยีนพัวรูค้วามจรงิจงึ
ส�านึกผิดถอดเสื้อพันตัวด้วยกิ่งต้นจิงมาขอขมาเพื่อชดใช้ความผิด
** ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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เหมาะท่ีสุดแล้วยิงธนูปลิดชีพเจ้าเดรัจฉานตนน้ันในดอกเดียว ตอนนี้ 

เพ่ือขอความช่วยเหลอืจากหมอเทวดา เพียงโดนกลัน่แกล้งบ้างจะมอีะไร 

ทนไม่ไหวเล่า

"ตอนเจ้ายิงภรรยาตนเองตายก็คล่องแคล่วว่องไวดีมิใช่หรือ"  

หมอเทวดาหลี่พลั้งปากพูดออกมา

รอยยิ้มบนริมฝีปากชายหนุ่มนิ่งค้างไปในพริบตา

เขาเม้มปากหลบุตาแล้วดืม่สรุาในถ้วยชารวดเดยีวหมดก่อนพูดเรียบๆ  

"ขอรับ"

รอบด้านตกอยู่ในบรรยากาศน่าอึดอัดกะทันหัน

ความรู้สึกในใจหมอเทวดาสับสนปนเปอยู่บ้าง

ท้ังทีค่ดิไว้ดบิดีว่าจะเล่นงานเจ้าหนุ่มผูน้ี้ แต่พอเขาถามเรือ่งท่ีตดิคา 

อยู่ในใจลึกๆ ออกมาแล้ว ไฉนยังไม่ปลอดโปร่งใจขึ้นเลยสักนิด

เวลานี้เองเสี่ยวเอ้อร์ยกเนื้อรมควันกับไก่ย่างเข้ามา หมอเทวดาหลี่

ย่ืนมอืฉกีน่องไก่ออกมากัดค�าหนึง่เตม็แรง เขามองเซ่าหมงิยวนทางหางตา 

พลางเอ่ยถาม "เจ้าไม่กินหรือ"

รอยย้ิมมมุปากของชายหนุม่ฝ่ังตรงข้ามจดืจางกว่าก่อนหน้าน้ี หาก

น�้าเสียงยังนุ่มนวลดุจเก่า "ท่านหมอเทวดากินเถอะขอรับ ข้าไม่หิว"

ชายชรากินเน้ือไก่สองสามค�าแล้วโยนลงไปในจาน พูดบ่นพึมพ�าว่า  

"เหตุใดเจ้าหนุ่มแซ่ฉือยังไม่มาอีกนะ"
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พูดถึงเฉาเชา เฉาเชาก็มา*

ฉือชั่นหุบร่มสาวเท้าก้าวใหญ่เดินฉับๆ เข้ามา เขากวาดตามอง 

เนื้อรมควันกับไก่ย่างบนโต๊ะแล้วสาแก่ใจ "อะไรกัน จวนสกุลหลีไม่เลี้ยง

อาหารหรืออย่างไร"

ว่าแล้วเชียว ไม่มีข้าไปด้วยน่ะไม่ได้หรอก

หมอเทวดาหลี่ก�าลังขัดเคืองใจอยู่หลายส่วนพอดี ได้ยินค�านี้แล้ว 

ก็กลอกตาข้ึนกล่าวว่า "ใครบอกว่าไม่เลี้ยงอาหาร จวนสกุลหลีไม่เพียง

เลี้ยงอาหาร ตัวฮูหยินผู้เฒ่ายังพาหลานสาวมานั่งกินเป็นเพื่อนอีกด้วย"

ในแคว้นต้าเหลียง น้อยครั้งนักที่ประมุขหญิงของเรือนจะออกหน้า

รับรองแขกบุรุษ ยกเว้นว่าเป็นแขกผู้ทรงเกียรติหรือผู้อาวุโสในตระกูล 

หมอเทวดาน้ันเป็นท้ังแขกผูท้รงเกียรตแิละผูอ้าวุโส ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเติง้ถงึให้

94

* พูดถึงเฉาเชา (โจโฉ) เฉาเชาก็มา เป็นส�านวน มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องสามก๊ก หมายถึงจู่ๆ คนที่ถูกพูดถึง 
ก็โผล่มา
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หลานสาวออกมาต้อนรับด้วยกัน

ฉือชั่นฟังแล้วชายตามองเซ่าหมิงยวน ย้ิมพรายกล่าวขึ้น "เช่นน้ัน 

ถิงเฉวียนแต่งกายเป็นองครักษ์คงไม่ได้กินอาหารสินะ"

เซ่าหมิงยวนไม่ปริปาก เป็นหมอเทวดาหลี่เอ่ยตอบ "ใครบอก  

ตอนน้ันเขาก็น่ังกินอยู่ในโถงเดียวกัน ซ�้ายังได้นั่งตามล�าพัง กินอาหาร 

ได้ตามสบายกว่า"

ฉือชั่นหน้าบึ้งไปในพริบตา ตาแก่หง�าเหงือกผู้น้ีไม่สอดปากพูด 

จะตายหรือไม่

คณุชายฉอืคบัอกคับใจอยู่นานแล้ว กล่าวระบายออกมาค�าหน่ึงว่า 

"จวนสกุลหลีนี่ช่างไม่รู้จักธรรมเนียมจริงๆ" ทั้งที่มีชายหนุ่มอยู่ด้วย ถึงกับ

เรียกหลีซานออกมาต้อนรับ เสื่อมเสียเกียรติสิ้นดี!

ฉอืชัน่ค่อนแคะจบแล้วเอ่ยถามเซ่าหมงิยวน "ฝนตกอยู่ยังให้ข้ามาที่ 

หอชุนเฟิงสองครั้งสองคราในวันเดียว หนนี้เป็นเรื่องอะไรอีกเล่า"

น�้าเสียงไม่สบอารมณ์ของสหายรักท�าให้เซ่าหมิงยวนงุนงงชอบกล

อยู่สักหน่อย แต่เรื่องที่รับปากหมอเทวดาหลี่ไว้จ�าเป็นต้องให้เขาเป็น

คนกลางให้ จงึพูดอย่างตรงไปตรงมา "สอืซ ีข้าอยากไหว้วานเจ้าน�าความ 

ไปบอกต่อรุ่ยอ๋อง..."

"เรื่องอะไร" ฉือชั่นไม่โง่เขลา ได้ยินวาจานี้แล้วตรึกตรองชั่วอึดใจก็

ตวดัสายตามองไปทางหมอเทวดาหลีทั่นใด เขากล่าวคาดเดา "อยากขอให้ 

หมอเทวดาพักอยู่ในจวนเจ้าสองสามวัน?"

"ไม่ใช่ ท่านหมอเทวดาไม่อยากรัง้อยูใ่นวังรุย่อ๋อง ข้าเลยอยากขอให้ 

เจ้าบอกกับรุย่อ๋องว่าจะเหน็แก่หน้าข้า ปล่อยให้ท่านหมอเทวดาออกจาก 

ที่นั่นอย่างอิสระได้หรือไม่"
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ฉือชั่นอึ้งงันไป ก่อนจะกล่าวด้วยน�้าเสียงแปลกๆ "ไม่คืนแล้ว?"

'ยืมคน' ไม่คนื น่ีจะไร้เหตผุลไปสกัหน่อย ตอนแรกมไิด้พูดกันเช่นน้ีนะ

เซ่าหมิงยวนรู้ว่าฉือชั่นล�าบากใจ จึงยกมือตบไหล่เขาเบาๆ พลาง

กล่าว "ฉะนั้นถึงฝากเจ้าช่วยไปบอกรุ่ยอ๋องว่าถือเสียว่าเห็นแก่หน้าข้า 

เซ่าหมิงยวน..."

ฉือชั่นหน้าเปลี่ยนสีไปถนัดตา เขาโวยวายขึ้นทันใด "เจ้าเสียสติ 

ไปแล้วรึ"

เขามองหมอเทวดาหลีแ่ล้วค่อยมองเซ่าหมงิยวนท่ีท�าหน้าเรยีบเฉย

อีกที จากนั้นฉุดสหายรักเดินออกนอกห้องพลางบอกกับหมอเทวดา  

"ท่านหมอเทวดารอสักครู่ พวกข้าพี่น้องขอคุยกันสองค�าก่อน"

ฉือชั่นดึงตัวเซ่าหมิงยวนออกไปแล้วยกเท้าข้างหน่ึงถีบประต ู

ห้องส่วนตวัด้านข้างให้เปิดออก สัง่ก�าชบัเย่ียลัว่กับเถาเซิงทียื่นอยู่ข้างนอก  

"พวกเจ้าเฝ้าประตูให้ดี" ว่าแล้วก็ปิดประตูดังปัง

เยี่ยลั่วกับเถาเซิงสบตากันแล้วต่างฝ่ายต่างเบนสายตาออก

ภายในห้องเซ่าหมิงยวนตบๆ ตรงมือของฉือชั่นท่ีจับเขาไว้ด้วย

สีหน้านิ่งสนิท "สือซี มีอะไรก็พูด ปล่อยมือ"

"ผายลมน่ะส"ิ ฉอืชัน่คลายมอืออก ท�าหน้าบึง้ถลึงตามองเซ่าหมงิยวน 

ซึ่งมีสีหน้าสงบนิ่งอย่างโกรธเกรี้ยว ขาดเพียงผรุสวาทด่าทอเสียงดัง  

"เซ่าหมงิยวน เจ้าไปจากเมอืงหลวงนานเกินไปใช่หรือไม่ สมองกลายเป็น 

ขี้เลื่อยไปหมดแล้วรึ"

"หือ?"

ฉอืช่ันผลกัเขาไปน่ังบนเก้าอี ้ ส่วนตนเองนัง่อกีตวัหนึง่ ลดสุม้เสยีงลง 

จนเบามาก "อนัใดเรยีกว่าเหน็แก่หน้าเจ้า เจ้านึกว่าเจ้ายังเป็นเดก็หนุ่มเกเร 



88 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 2

ทีไ่ม่มใีครอยากเหลยีวแลเหมอืนเมือ่ตอนอายุสบิกว่าขวบอกีหรอือย่างไร"

เขาโมโหสดุจะทน ย่ืนมอืไปชกเซ่าหมงิยวนทหีน่ึงแล้วพูดกัดฟันกรอดๆ  

"เจ้าเป็นกวนจวนิโหว เป็นแม่ทพัเป่ยเจงิผูม้เิคยพ่ายศกึ น่ีเจ้าจะขายตนเอง

ให้รุ่ยอ๋องใช่หรือไม่"

เขาย่ิงพูดย่ิงเดือดดาล "ถึงข้าจะวันๆ ไม่ท�าอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน  

ก็ยังรูว่้าจะยุ่งเก่ียวกับเรือ่งชงิต�าแหน่งรชัทายาทไม่ได้เป็นอนัขาด ตอนแรก 

ข้านึกว่าเจ้ากระจ่างแจ้งดี มีเรื่องขอร้องรุ่ยอ๋องยังรู้ว่าต้องผ่านทางข้า  

ใครจะรูว่้าข้าคดิผดิเสยีแล้ว เจ้าท�าเช่นนีจ้ะพุ่งกายกระโจนลงบ่อโคลนเอง 

ชัดๆ"

รอฉอืชัน่พูดจนจบโดยไม่พักหายใจแล้ว เซ่าหมงิยวนถึงอ้าปากกล่าว 

เสียงราบเรียบ "ไม่ร้ายแรงถึงเพียงนั้นหรอก ถือว่าข้าติดค้างน�้าใจรุ่ยอ๋อง

คราหนึ่งเท่านั้น"

ความห่วงใยของสหายรกัท�าให้ในใจชายหนุม่อบอุน่น้อยๆ เขาบอก

ตามสัตย์จริง "นี่เป็นเงื่อนไขที่หมอเทวดาเอ่ยปาก ข้าไม่รับปากไม่ได้"

ฉือชั่นกะพริบตาปริบๆ เขาถามอย่างเพ่ิงนึกข้ึนได้ตอนนี้ "เจ้า 

บอกข้ามาตามตรง เจ้าไปหาตาเฒ่าผู้นั้นด้วยเรื่องใดกันแน่"

"ขอให้รักษาโรค"

"ข้ารู ้ว ่าขอให้รักษาโรค หากตาเฒ่าผู ้ น้ันไม่มีฝีมือด้านน้ีอยู ่  

คนประหลาดอย่างนั้นคงโดนคนตีตายโยนลงหลุมฝังไปนานแล้ว ข้าจะ

ถามว่าขอให้รักษาใคร อย่าบอกข้านะว่าเป็นตัวเจ้าเอง" เขารู้นิสัยสหาย

รักดี ถ้าท�าเพื่อตนเอง ไม่มีทางไปข้องแวะกับเรื่องพรรค์นั้นอย่างเด็ดขาด

เซ่าหมิงยวนนิ่งเงียบอึดใจหน่ึงก่อนตอบ "ข้าอยากขอให้ท่านหมอ

เทวดารักษาใบหน้าให้พี่ชายภรรยาข้า"
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ฉือชั่นอึ้งงัน เขาท�าหน้าตกตะลึง "เฉียวโม่?"

เซ่าหมิงยวนผงกศีรษะ "ใช่ ข้าพบกับพ่ีเฉียวโม่แล้ว บาดแผล 

ที่ใบหน้าเขาสาหัสมาก นอกจากหมอเทวดาหลี่แล้ว เกรงว่าคงไม่มีใคร

รักษาให้หายดีดังเดิมได้"

ฉอืชัน่น่ิงเงยีบ จนผ่านไปนานพักใหญ่ เขาถึงเอ่ยถามขึน้ว่า "คุม้ค่า

หรือไม่" ยอมเอาตนเองเข้าไปพัวพันกับปัญหายุ่งยากอย่างนั้นเพื่อรักษา

ใบหน้าของเฉียวโม่?

เซ่าหมิงยวนคลายย้ิม "คุ้มค่าแน่นอน เจ้าสมควรรู้ว่าคนที่รูปโฉม

บกพร่องเป็นขุนนางไม่ได้ พ่ีชายภรรยาข้าไม่เหลือใครให้พ่ึงพาได้แล้ว 

ความรุ่งเรืองของสกุลเฉียวในวันหน้าล้วนขึ้นอยู่กับเขาเพียงผู้เดียว"

เขาเห็นฉือชั่นไม่กล่าววาจาดุจเก่าก็ย่ืนมือไปตบไหล่อีกฝ่ายเบาๆ 

"เจ้าก็พูดแล้วว่าข้ามิใช่เด็กหนุ่มเกเรที่ไม่มีใครเหลียวแลเหมือนเมื่อตอน

อายุสิบกว่าขวบ ข้ารู้ขอบเขตดี ไม่ปล่อยให้ตนเองติดร่างแห ส่วนทาง 

รุ่ยอ๋องนั่นก็ไหว้วานเจ้าด้วย"

"ตกลง อย่าให้มซี�า้สอง วันหน้าเกิดปัญหาขึน้อย่าบอกว่าข้ารู้จกัเจ้า" 

ฉือชั่นรับค�าอย่างปลงตก

เซ่าหมิงยวนเปล่งเสียงหัวร่อเบาๆ

พวกเขาหมุนกายจะออกจากห้อง ฉือชั่นเดินไปคร่ึงทางก็โพล่งข้ึน

ค�าหนึ่ง "น่ี...เจ้าร่วมกินอาหารกับสตรีในจวนนั้นพร้อมกับหมอเทวดา 

จริงๆ หรือ"

"ใช่สิ" เซ่าหมิงยวนตอบอย่างซื่อสัตย์ ทั้งที่เป็นการเลี้ยงอาหารเขา

ในฐานะองครกัษ์ ไฉนพอพูดออกจากปากสหายรกัถึงฟังดทูะแม่งๆ พิกล 

อะไรคือ 'ร่วมกินอาหารกับสตรีในจวนนั้น'
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"เจ้ารู้สึกอย่างไร"

เซ่าหมิงยวนถูกถามก็จับต้นชนปลายไม่ถูก แต่คิดค�านึงว่าเม่ือครู่

สหายรักเพ่ิงรับปากช่วยเหลือตนครั้งใหญ่ จะตอบอย่างขอไปทีก็ไม่เป็น 

การดี เขาตรึกตรองอย่างละเอียดแล้วเอ่ยขึ้น "อาหารของจวนสกุลหลี

รสชาติไม่เลว"

ฉือชั่น "..." ให้องครักษ์ผู้หนึ่งกินเนื้ออะไรล่ะนี่ จวนสกุลหลีไม่รู้จัก

ธรรมเนียมตามคาด!

"อาหารรสชาติไม่เลว? หรือว่ายังมีเนื้อกวางแผ่นทอดให้กินด้วย" 

เขาถามค�าหนึ่งอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

เซ่าหมิงยวนงงงัน "เจ้ารู้ได้อย่างไร"

ตอนนั้นเขาก็แปลกใจกับเน้ือกวางแผ่นทอดบนโต๊ะจานนั้นถึงรู้สึก

ได้ว่าไม่ชอบมาพากล

สีหน้าของฉือชั่นบึ้งตึงถึงขีดสุด เขาไม่พูดไม่จาสักค�า เดินแซงหน้า

ออกไปก่อนก้าวหนึ่ง

แม่นางน้อยตัวดีผู ้นั้นช่างน่าโมโหนัก ทีแรกเขาจะให้นางท�า 

เนื้อกวางแผ่นทอดเป็นดอกเบี้ย แต่นางกลับท�าให้เซ่าหมิงยวนก่อน 

เสียแล้ว

ถ้าเป็นเช่นนี้ ที่สาวใช้ชื่อปิงลวี่พูดตอนนั้นก็เป็นความจริง

เขาพลนัหยุดฝีเท้าแล้วเหลยีวไปมองส�ารวจสหายรกั อกีฝ่ายมอีะไร

ดีเลิศกัน ก็แค่มีอ�านาจบารมีมากกว่าเขาเพียงนิด วรยุทธ์สูงกว่าเขา 

เพียงนิด อารมณ์เย็นกว่าเขาเพียงนิด แม่นางน้อยตัวดีเป็นพวกเห็นแก่

อ�านาจยศศักดิ์จริงๆ

เซ่าหมิงยวนไม่รู้ว่าจู่ๆ ฉือชั่นโกรธอะไรข้ึนมา เขาขบคิดว่าจะเป็น
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เพราะวันน้ีมัวแต่ยุ่งกับเรื่องของเขาจนไม่ได้กินอิ่มท้องจึงได้หงุดหงิด

ฉุนเฉียวถึงเพียงน้ีใช่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้เพ่ือให้อีกฝ่ายรู้สึกดีข้ึนสักนิด  

เขารีบพูดแก้สถานการณ์ "แต่ข้าไม่ได้กินนะ กินแต่ซานเย่าไปไม่ก่ีค�า

เท่านั้น"

ฉือชั่นฟังแล้วย่ิงโมโหมากข้ึน ที่แท้ดอกเบี้ยท่ีเขาต้องอ้างบุญคุณ

ช่วยชีวิตเพื่อทวงจากนาง คนผู้นี้ได้กินก่อนแล้วยังไม่ต้องการ

คณุชายฉอืเปิดประตเูดนิออกไปแล้วเหว่ียงปิดดงัปัง ทิง้กวนจวินโหว 

ที่งงเป็นไก่ตาแตกไว้ข้างใน
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ฉือชั่นไม่สบอารมณ์อยู่ในใจ เขาเดินดุ่มๆ กลับไปทันที

เถาเซงิก�าลงัชวนเย่ียลัว่คุยเรือ่ยเป่ือย เห็นดงัน้ันก็รีบไล่กวดตามไป 

"คุณชาย กางร่มขอรับ"

เรอืนกายเขาไม่สงูเท่าฉอืชัน่ จ�าต้องเขย่งส้นเท้าถือร่มให้ผูเ้ป็นนาย

ฉอืชัน่หนัหน้าไปมององครกัษ์นามเย่ียลัว่ทีส่หีน้าปราศจากอารมณ์

ใดๆ เอ่ยเสียงเยาะหยัน "คุยเรื่องไร้สาระอะไรกันรึ"

เถาเซงิท�าหน้าม่อยอย่างคบัข้องหมองใจพอด ู"จะคุยอะไรได้เล่าขอรบั  

คุณชายไม่รูห้รอกว่าคนผูน้ั้นน่ิงเงยีบเป็นเป่าสาก เอาแต่จ้องมองหน้าประต ู

ตลอดอย่างกับหวั่นกลัวว่าท่านจะจับท่านแม่ทัพของเขากินกระนั้น"

"ใครจะเคี้ยวเจ้านั่นลง" ฉือชั่นคิดถึงว่าต้องไปบอกรุ่ยอ๋องว่าจะ 

ไม่คืนตัวหมอเทวดาที่ 'ยืมไป' แล้วก็ปวดเศียรเวียนเกล้าอยู่บ้าง

ถึงเจ้าคนบัดซบเซ่าหมงิยวนจะไม่ว่ากระไร แต่เขายังต้องไปต่อรอง

95
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กับรุ่ยอ๋องดู อย่างไรก็ปล่อยให้เจ้าคนบัดซบขายตนเองไม่ได้จริงๆ

นายบ่าวสองคนก้าวเข้าสูม่่านฝนไปแล้ว เซ่าหมงิยวนท่ีตามออกมา 

เห็นเช่นนั้นก็ส่ายหน้ายิ้มๆ ย้อนกลับไปที่ห้องส่วนตัว

หมอเทวดาหลีถื่อเนือ้รมควันชิน้หนึง่กินอย่างละเลียด เหน็เขาเข้ามา 

ก็ถามไถ่ "เจ้าหนุ่มนั่นไปแล้วหรือ"

"ขอรับ" เซ่าหมิงยวนเดินเข้าไปนั่งลง

"เขาเป็นอะไรไป เมื่อครู่นี้ท�าท่าท�าทางอย่างกับอยากจะกินเลือด 

กินเนื้อข้า"

เซ่าหมงิยวนกล่าวด้วยรอยยิม้จางๆ "ท่านหมอเทวดาอย่าเก็บมาใส่ใจ  

เขาเป็นคนใจร้อนเช่นน้ันเอง หาได้มีความหมายอื่นใดไม่ ข้าขอให้สือซี

ช่วยไปเจรจากับรุ่ยอ๋องแล้วขอรับ"

"รุ ่ยอ๋องจะตอบตกลงจริงหรือ" ผู้มีเรื่องขอร้องล้วนไม่ออกหน้า  

คนพวกนี้ซับซ้อนยอกย้อนจนเขาท�าความเข้าใจไม่ได้จริงๆ

"เขาต้องตอบตกลงขอรับ"

เห็นสหีน้าของหมอเทวดาแฝงรอยสงสยั เซ่าหมงิยวนอมย้ิมบอกให้

เขาสบายใจ "เพราะข้าคือกวนจวินโหว"

เขาคอืแม่ทพัเป่ยเจงิทีกุ่มอ�านาจทหารไว้ในมอื ถึงจะขอพักราชการอยู่ 

กับเรอืน บารมีในกองทพัยังหาผูใ้ดเทียบเคยีงมไิด้ดจุเก่า เขาถึงข้ันมัน่ใจว่า 

ต่อให้สงครามจะจบลงไปเปลาะหนึ่ง แล้วโอรสสวรรค์ยึดตราพยัคฆ์ท่ี 

โยกย้ายก�าลงัพลได้กลบั ขอเพียงเขาต้องการก็ยังสามารถบญัชาการทหาร 

กล้าแกร่งดุจเหล็กที่ตนสร้างขึ้นกับมือได้อยู่ดี

หมอเทวดาหลีม่องชายหนุม่ทีแ่ย้มย้ิมนุม่นวลแล้วเลิกล้อเล่นฉับพลนั  

เอ่ยถามเขาว่า "จะไปรักษาบาดแผลให้เฉียวโม่เมื่อไร"
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เขาลมืไปว่าชายหนุ่มซึง่อย่างมากก็นบัเป็นเดก็รุน่หลานของตนผูน้ี้คอื 

บคุคลท่ีเพียงกระทืบเท้าก็สร้างแรงสัน่สะเทือนไปทัง้แปดทศิของแดนเหนอืได้  

และแม้จะอยู่ในเมืองหลวงเวลาน้ี เขาก็เป็นตัวแปรส�าคัญท่ีมีผลกระทบ

ต่อสถานการณ์โดยรวม

มเีจ้าหนุ่มผูน้ีอ้ยู่ ไม่แน่ว่าอาจท�าให้เลอืดเนือ้เชือ้ไขทีเ่หลืออยู่น้อยนดิ 

ของสหายรักก้าวต่อไปได้อย่างราบรื่นขึ้นในภายภาคหน้า

เช่นนัน้รอปีใดเขาอารมณ์ดีๆ  ค่อยขบัพิษเย็นให้เจ้าหนุม่น่ีก็แล้วกนั 

ส่วนตอนนี้ให้อีกฝ่ายทนไปก่อนเถอะ ถือเสียว่าช่วยระบายความแค้นให้

แม่หนูเฉียว

"พ่ีเฉยีวโม่อาจจะไม่อยากตดิค้างน�า้ใจข้า ท่านหมอเทวดาโปรดรอถึง 

ตอนแห่ศพภรรยาข้าไปฝังเถอะขอรบั วันนัน้พ่ีเฉยีวโม่ต้องมาแน่ ถึงเวลา 

ท่านไปบอกกับเขาโดยตรงเลย"

หมอเทวดาหลี่มองเซ่าหมิงยวนแวบหนึ่งด้วยความรู้สึกชอบกล  

เขาพูดเสียงงึมง�าว่า "ท่านโหวกลับเข้าใจจิตใจผู้อื่น"

เซ่าหมิงยวนหัวเราะแล้วถามต่อ "ท่านออกจากวังรุ ่ยอ๋องแล้ว  

ไม่ทราบว่าเต็มใจไปพักที่จวนจิ้งอันโหวหรือว่ามีแผนการอื่นขอรับ"

"พักที่จวนจิ้งอันโหวกับอยู่ในวังรุ่ยอ๋องมีอันใดแตกต่างกัน เจ้าจัด 

ที่พ�านักธรรมดาๆ ให้ข้าสักแห่ง ไม่ต้องมีคนคอยติดตามเป็นโขยง ปกติ 

ข้าอยากไปที่ใดก็ไปได้ ว่าอย่างไร ท�าได้หรือไม่เล่า"

ความต้องการนี้ของหมอเทวดาหลี่ฟังดูง่าย แต่แท้จริงแล้วยุ่งยาก

พอสมควร

ประการแรก หมอเทวดาหลี่รักษาโรคให้รุ ่ยอ๋องย่อมกระทบกับ 

ผลประโยชน์ของคนบางคน แล้วคนพวกน้ันก็รอจงัหวะเอาชวีติเขาอยู่ตลอด  
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ดังกลยุทธ์ถอนฟืนใต้กระทะ

ประการท่ีสอง ท่ัวท้ังเมอืงหลวงมคีนต้ังมากมายเท่าไรก็สุดรู้จบัตาด ู

หมอเทวดาผู้นี้อยู่ รอว่าเขาออกจากวังรุ่ยอ๋องแล้วจะรีบเชิญไปรักษาโรค 

ช่วยชีวิตคน

แค่สองข้อนี้ หมอเทวดาหลี่อยากไปท่ีใดมาที่ใดอย่างอิสระก็เป็น

เรื่องยากเหลือเกิน

กระน้ันเซ่าหมิงยวนพยักหน้าโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย "ได้ขอรับ  

ข้าจะไปจัดเตรียมที่ทางให้ท่านเดี๋ยวนี้เลย"

เขาตะโกนเรียก "เยี่ยลั่ว!"

องครักษ์ที่เฝ้าอยู่ข้างนอกผลักประตูเข้ามา "ท่านแม่ทัพมีเรื่องใด 

สั่งการขอรับ"

"นบัจากวันนี ้เจ้าติดตามคุ้มครองความปลอดภยัให้ท่านหมอเทวดา

อย่างใกล้ชิด"

เยี่ยลั่วตวัดสายตามองใบหน้าขุ ่นมัวที่เต็มไปด้วยร้ิวรอยของ 

หมอเทวดาหลี่แล้ว ค่อยมองท่านแม่ทัพของตนท่ีหล่อเหลาไม่เป็นสอง 

รองใครซ�้าอีกที ถึงแม้เขาสุดแสนจะไม่เต็มใจ แต่ยังคงขานตอบอย่าง

ว่องไว "น้อมรับค�าสั่งขอรับ"

หมอเทวดาหลี่มององครักษ์หน้าตาดาษดื่นแล้วขมวดคิ้วเอ่ยขึ้น 

"เขาไหวรึ"

เย่ียลั่วซ่ึงไม่ช่างพูดมาแต่ไหนแต่ไรหลุบตาลงไม่แสดงสีหน้าใด 

หากในใจแค่นเสียงเยาะว่า พูดอะไรกัน ข้าจะไม่ไหวได้หรือ

เซ่าหมิงยวนตอบย้ิมๆ "ท่านหมอเทวดาวางใจได้ เย่ียลั่วเป็น 

ผู้ชนะเลิศการประลองยุทธ์ในกองทัพ น้อยคนนักจะสู้เขาได้"
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หมอเทวดาหลี่มองส�ารวจเยี่ยลั่วขึ้นๆ ลงๆ "จุๆ มองไม่ออกจริงๆ"

"เยี่ยลั่ว" เซ่าหมิงยวนพยักหน้ากับเขา

เย่ียลัว่เข้าใจความหมาย เง้ือมอืฟาดโต๊ะตัวเลก็ด้านข้างหกัเป็นชิน้ๆ

"อื้อ..." หมอเทวดาหลี่ตาเป็นประกาย ถ้าวันหน้าเจ้าหนุ่มนี่ช่วยข้า

บดยาล่ะก็...อนาคตไกลแน่

เซ่าหมิงยวนมองโต๊ะที่พังเป็นเศษเล็กเศษน้อยแล้วก�าชับค�าหนึ่ง 

"อย่าลืมชดใช้ด้วยนะ"

"ขอรับ"

"ใช้เบี้ยหวัดของเจ้าเอง"

เยี่ยลั่ว "..." ท�ากันเยี่ยงนี้มิได้นะ นี่ข้าท�างานในหน้าที่ มันเป็นงาน

ในหน้าที่! ข้ายังอยากสะสมเบี้ยหวัดไว้ตบแต่งภรรยา

ส�าหรับรายละเอียดปลีกย่อยในการจัดเตรียมเร่ืองต่างๆ ให้ 

หมอเทวดาน้ันไม่ต้องเอ่ยถึงอกี กว่าเซ่าหมงิยวนจะกลบัถึงจวนจิง้อนัโหว

ก็ฟ้ามืดแล้ว

เพลาน้ีโคมไฟทีแ่ขวนอยู่ด้านบนประตใูหญ่ของจวนท่านโหวจดุไฟแล้ว  

ส่องแสงสว่างกระทบพ้ืนถนนหนิศิลาเขยีวละม้ายปกคลมุด้วยน�า้ค้างแขง็ 

สีขาวชั้นหนึ่งทอดตัวยาวเหยียดไปถึงด้านใน

"คุณชายรองกลับมาแล้วหรือขอรับ" บ่าวรับใช้สวมชุดสีขาวรีบ 

เปิดประตูให้ชายหนุ่ม

เพราะมีจิ้งอันโหวอยู่ในจวน มาตรว่าเซ่าหมิงยวนจะได้รับแต่งต้ัง

เป็นกวนจวินโหว คนในจวนแห่งนี้ยังคงเรียกขานเขาว่า 'คุณชายรอง'

เซ่าหมิงยวนพยักหน้ารับแล้วก้าวขาเข้าไปข้างใน
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เขาย�า่เท้าไปตามทางเดนิท่ีทาทาบด้วยแสงสขีาวประหนึง่น�า้ค้างแขง็  

โคมไฟสีขาวแขวนเรียงรายตามระเบียงยาวแกว่งไกวไปมาไม่หยุดตาม

แรงลมฝน ทั้งที่สว่างไสวดุจยามกลางวัน กลับให้ความรู้สึกสงัดวังเวง

อย่างปราศจากเหตุผล

ทว่าเซ่าหมิงยวนไม่ใส่ใจสักนิด เขาเดินตรงไปจนถึงหน้าแท่นบูชา

ที่ตั้งหีบศพของเฉียวซื่อ คุกเข่าลงข้างหน่ึง รับกระดาษเงินกระดาษทอง 

ที่เด็กรับใช้ยื่นส่งให้มาเผาเงียบๆ

กระดาษสเีหลอืงถูกเปลวไฟลามเลยี ไม่นานนกัก็มอดไหม้กลายเป็น 

เศษเถ้าธุลีสีด�าร่วงหล่นลงสู่อ่างไฟ

สาวใช้ซึ่งท�าหน้าที่เฝ้าหน้าหีบศพสองสามคนจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน 

พวกนางต่างไม่กล้าเปล่งเสียง เพียงลอบส่งสายตาให้กันและกัน

คุณชายรองเผากระดาษเงินกระดาษทองให้ฮูหยินรองด้วยความ

เอาใจใส่ดี ไม่รู้ว่าไฉนตอนน้ันถึงใจคอเห้ียมเกรียมปานนั้น ลงมือยิงธนู 

ใส่นางจนตายได้ลงคอ

เซ่าหมิงยวนไม่ใส่ใจต่อสายตากล่าวหาของสาวใช้พวกนั้น เขา 

เผากระดาษเงินกระดาษทองอย่างตั้งอกตั้งใจจนกระทั่งเซ่าจือรุดมาถึง

อย่างเร่งรบีแล้วกระซบิบอก "ท่านแม่ทัพ เรือ่งทีท่่านให้ข้าไปสบืก่อนหน้านี้ 

ไม่นานได้เบาะแสบ้างแล้วขอรับ"

"ไปพูดท่ีห้องหนังสือ" เซ่าหมิงยวนเผากระดาษเงินกระดาษทอง 

ปึกหนึ่งในมือจนหมด ถึงลุกขึ้นออกจากโถงตั้งหีบศพ

ทันทีที่เขาออกไป พวกสาวใช้ก็เริ่มพูดคุยซุบซิบกัน

"จุๆ ฮูหยินรองที่นอนอยู่ข้างในน้ีถูกคุณชายรองสังหารกับมือ  

พวกเจ้าว่าคุณชายรองคุกเข่าอยู่ตรงนี้ไม่กลัวเลยหรือ"
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"กลัวอะไรเล่า คุณชายรองออกรบมานานหลายปีปานน้ี ไม่รู้ว่า 

มีคนจบชีวิตในมือเขาตั้งมากเท่าไร เกรงว่าจิตใจคงแข็งกระด้างย่ิงกว่า 

หินแล้ว"

เหล่าสาวใช้ผลดักันพูดวพิากษ์วจิารณ์ชายหนุ่มทีเ่พ่ิงออกไปยกใหญ่  

ท�าให้องครกัษ์ทีเ่ซ่าหมงิยวนจดัให้เฝ้าหบีศพอยู่ในทีล่บักัดฟันกรอดๆ ด้วย

ความกรุ่นโกรธ เขากระซิบพูดกับสหายองครักษ์ 

"อยากเอาถุงเท้าเหม็นๆ ยัดใส่ปากเน่าๆ ของสาวใช้พวกน้ันจริงๆ 

พูดถึงท่านแม่ทัพของพวกเราอย่างน้ีได้เช่นไรกัน ไม่มท่ีานแม่ทัพ พวกนาง

จะได้อยู่ว่างๆ จนปากอยู่ไม่สุขพ่นแต่อาจมหรือ"

องครกัษ์อกีคนตบไหล่เขา "เบาเสยีงหน่อย เกิดให้คนพวกนัน้จบัได้

จะไม่ดี อดทนเถอะ รอเมื่อย้ายเข้าจวนกวนจวินโหวก็ไม่ได้ยินค�าพูด 

น่าหงุดหงิดใจพวกนี้แล้ว"

หากไม่มเีจ้านายให้ท้ายลบัหลงั ภายในจวนจะปล่อยให้เสยีงวิพากษ์ 

วิจารณ์พรรค์นี้แพร่กระจายไปทั่วได้เช่นไร

ถึงท่ีสุดแล้วเป็นเพราะท่านแม่ทัพของพวกเขาไม่เป็นท่ีรักใคร่ของ 

ฮูหยินท่านโหวเท่านั้นเอง
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ในห้องหนังสอืจดุโคมแล้ว แต่เพราะมแีค่ดวงเดยีว แสงไฟจงึสลวัๆ

เซ่าหมิงยวนนั่งอยู่บนเก้าอี้ ท�าไม้ท�ามือบอกให้เซ่าจือเริ่มพูดได้

เซ่าจอืสบืเท้าข้ึนหน้าก้าวหน่ึง กล่าวด้วยสุม้เสียงเบาลงว่า "ท่านแม่ทัพ  

หลายวันก่อนข้าได้พบปะพูดคุยกับองครักษ์ในจวนที่อารักขาฮูหยินไป

แดนเหนือ ทหารหน่วยอว่ีหลิน ทั้งยังมีคนของส�านักคุ้มภัยหย่วนเวย  

พบคนผู้หนึ่งที่น่าสนใจขอรับ"

"ผู้ใด" เซ่าหมิงยวนน่ังหันหลังให้แสง ยากจะอ่านความรู้สึกบน

ใบหน้าได้ ใต้แสงไฟเลือนรางสุ้มเสียงของเขาห้าวทุ้มนุ่มลึกยิ่งขึ้น

"รองหวัหน้าผูคุ้้มภัยของส�านักคุ้มภัยหย่วนเวยนามว่าหลินคนุขอรับ 

หลินคุนเป็นผู้น�าขบวนคุ้มภัยที่พาฮูหยินไปส่งทางแดนเหนือหนนี้ ข้าสืบ

ได้ความว่าตอนนั้นซูลั่วเฟิงเปลี่ยนเส้นทางของขบวนอารักขาฮูหยิน  

หลินคุนเคยคัดค้านต่อหน้าคนอื่น อีกทั้งใช้วาจารุนแรงจนเกือบจะวิวาท

96
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กับองครักษ์ประจ�าตัวของซูลั่วเฟิงด้วย"

"เขาอยู่ที่ใด"

"หลงัจากผูคุ้ม้ภยักลุม่นีก้ลบัมา หวัหน้าส�านกัคุม้ภยัหย่วนเวยก็ให้

พวกเขาหยุดพัก ส่วนหลนิคนุกลบับ้านเดมิไป ข้าสบืถามได้แล้วว่าบ้านเดมิ 

ของเขาอยู่ที่ใด จึงตั้งใจมารายงานให้ท่านรับทราบสักค�า จะได้รีบรุดไป 

หาเขาทันทีเลยขอรับ"

เซ่าหมงิยวนพยักหน้าเลก็น้อย "ไปเถอะ พาคนไปด้วยสกัสองสามคน  

ระหว่างทางระวังความปลอดภัยด้วย"

"น้อมรับค�าสั่งขอรับ" เซ่าจือถอยออกไป

ยามท่ีประตหู้องเปิดแล้วปิด มสีายลมลอดผ่านเข้ามาพัดเปลวเทียน 

ไหววูบวาบ พาให้แสงไฟในห้องประเดีย๋วสว่างประเดีย๋วมดืคละเคล้าไปกับ 

เสียงฝนซู่ซ่าๆ จากนอกห้อง

เซ่าหมิงยวนมิได้กลับห้องนอน เขาเดินเข้าห้องช�าระกายล้างเน้ือ

ล้างตัวแล้วสวมเสื้อตัวในสีขาวสะอาด จากนั้นย้อนกลับไปที่ห้องหนังสือ 

เอนกายลงบนตั่งแล้วหลับใหลไป

หลงัฝนตกลมพัดแรงตลอดคนื เช้าวันรุง่ข้ึน ท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่ง 

แล้ว

กอกล้วยนอกหน้าต่างถูกสายฝนซดัสาด แลดเูขียวชอุม่เป็นมนัวาว 

ย่ิงขึน้ ดอกทับทมิร่วงจากต้นตรงรมิก�าแพงเกลือ่นทัว่พืน้ แต่ปลายยอดก่ิง 

ยังออกดอกพราวเป็นสีแดงเพลิง

เฉียวเจาตื่นนอนแต่เช้าตรู่ นางผลักหน้าต่างเปิดออก ปล่อยให้

อากาศสดชื่นเย็นเฉียบไหลกรูเข้ามาขับไล่ความง่วงเหงาเฉื่อยชาของ 
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ยามราตรี

"วันนีไ้ม่ต้องไปส�านกัศกึษาหญิงไม่ใช่หรอืเจ้าคะ เหตใุดท่านตืน่เช้าจรงิ"  

ปิงลว่ีเดนิเข้ามายืนขย้ีตาอยู่ข้างกายนาง มองไปนอกหน้าต่างแล้วอดอทุาน 

เบาๆ ไม่ได้ "โธ่ ดอกทับทิมร่วงไปตั้งเยอะ น่าเสียดายแท้ๆ"

เฉยีวเจากล่าวย้ิมๆ "ไม่น่าเสยีดายหรอก ดอกทับทิมทีร่่วงไปพวกนี้

ส่วนใหญ่จะไม่ติดผล ถ้าเป็นในเรอืนคนทัว่ไปก็ต้องเดด็ทิง้อยู่แล้ว เช่นนัน้

ถึงจะได้ผลทับทิมลูกใหญ่รสหวาน"

"เป็นอย่างนี้นี่เอง" ปิงลวี่สองตาเป็นประกาย "คุณหนู ท่านรู้อะไรๆ 

มากมายจริงๆ"

เฉียวเจาเบือนหน้ามองนาง ยื่นมือไปหยิกแก้มแดงเรื่อๆ ของ 

สาวใช้น้อย "อ่านหนงัสอืมากก็รูม้ากไปเอง คนฉลาดได้จากหนงัสือต�ารานะ"

"เจ้าค่ะ" ปิงลวี่พยักหน้าอย่างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง

เฉียวเจาหัวเราะนาง

อันที่จริงเป็นเช่นปิงลว่ีน้ีก็ดีไม่น้อย ร่าเริงแจ่มใส ไร้ทุกข์ไร้โศก  

ใช้ชีวิตตามประสาสาวใช้ผู้หนึ่งอย่างมีรสชาติสีสัน

"คุณหนู โจ๊กกลีบหัวไป่เหอเสร็จแล้ว ท่านกินสักนิดก่อนนะเจ้าคะ" 

เวลานีเ้องอาจยูกชามใบเลก็สเีขยีวครามเข้ามา โจ๊กข้นๆ เน้ือเนียนละเอยีด 

ในนั้นส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว

กินโจ๊กกลีบหัวไป่เหอช่วยกล่อมอารมณ์ให้สงบ แก้อาการนอน 

ไม่หลับได้

ใช่แล้ว เมื่อคืนเฉียวเจานอนไม่หลับ

นางช�าระกายบ้วนปากเสร็จแล้วขึ้นเตียงเข้านอนแต่หัวค�่า เดิมที 

ก็สะลมึสะลอืหลบัไปแล้ว ใครจะรูว่้ากลบัฝันถึงเหตกุารณ์ทหารบกุประชดิ
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เมืองวันนั้น

นางยืนอยู่บนก�าแพงเมอืง เสยีงหวัเราะชัว่ร้ายของพวกต๋าจือ่ดงัก้อง

อยู่รมิห ูบนนัน้ลมพัดแรงกว่าพ้ืนเบือ้งล่างมากจนผมหน้าม้าของนางปลิวลู่ 

ไปข้างหลังอวดหน้าผากเนียนเกลี้ยง

เซ่าหมิงยวนขี่ม้าหยุดยืนตรงเชิงก�าแพง ด้านหลังเขาเป็นทหาร 

ต้าเหลียงเรียงเป็นแผงเต็มพืดกับริ้วธงชูสูงกางสะบัดตามแรงลม

ชั่วพริบตานั้น นางรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจอยู่บ้าง น้อยใจที่โชคชะตา 

ผลักนางเข้าสู่กองเพลิง พาให้วัยสาวอันงดงามถูกเผาผลาญกลายเป็น 

เถ้าถ่านในอึดใจเดียว

นางอยากบอกเขาว่าถ้าวนัหน้ามโีอกาสได้พบท่านพ่อ ท่านแม่ และ

พ่ีใหญ่ของนาง บอกพวกเขาว่านางไม่เสยีใจและขอให้พวกเขาอย่าเสยีใจ

จนเกินไป

น่าเสยีดายท่ีลกูธนขูองคนผูน้ัน้พุ่งมารวดเรว็เหลอืเกินจนนางไม่ทนั

ได้กล่าวอะไรทั้งสิ้น...

เฉียวเจาสะดุ้งต่ืนกลางดึก ราวกับนางยังรู้สึกถึงความเจ็บปวด

รนุแรงตรงกลางอกได้ ถึงขนาดทีข่ณะแหงนมองตะขอเงนิรปูนกกระจอก 

ท่ีแขวนผ้าม่านโปร่งบางไว้ แววตาขอลแุก่โทษของเซ่าหมิงยวนยังผดุวาบข้ึน 

เบื้องหน้าสายตาอย่างเลือนราง

ที่แท้ในวันนั้นเขารู้สึกผิดหรือนี่...

เฉียวเจานอนราบอยู่บนเตียงหลัวฮั่นแย้มปากยิ้มอย่างกลั้นไม่อยู่

ตอนน้ันนางไม่ทนัสงัเกตเลย ดทีูว่าเพราะได้พบหน้ากนัตอนกลางวนั 

ท�าให้จิตใจของนางสั่นคลอนโอนเอน

หญิงสาวคิดค�านึงว่ามันอาจเป็นลิขิตสวรรค์กระมัง นางไม่ได้บอก
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ความระลกึถึงต่อพ่อแม่ญาติพ่ีน้องออกมา ผลปรากฏว่าเมือ่ฟ้ืนข้ึนอกีครา 

บิดามารดาของนางล้วนไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว เหลือแค่พ่ีชายคนโตกับ 

น้องสาวคนเล็ก

ยามดึกสงัดเงียบเชียบ ได้ยินแต่เสียงฝนตกหนักเหมือนฟ้าร่ัวจาก

นอกห้อง สาดซัดกระทบหน้าต่างดังเปาะแปะๆ

เด็กสาวตื่นจากฝันร้ายแล้วนอนไม่หลับอีก ความคิดถึงต่อพ่ีชาย

ของนางยิ่งท่วมท้นทบทวีมากขึ้น

ไม่รูว่้าบาดแผลท่ีใบหน้าของพ่ีใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง รอเมือ่ได้พบเขา  

นางต้องหาทางขอให้หมอเทวดาหลี่รักษาให้เขาแน่

เฉียวเจาพลิกตัวกระสับกระส่ายตลอดครึ่งราตรีหลัง แสงอรุโณทัย

เพิ่งสว่างเรื่อๆ ก็ลุกลงจากเตียงอย่างทนรอไม่ไหว

"คณุหนู ท่านกนิตอนยังร้อนๆ เถอะเจ้าค่ะ" อาจวูางโจ๊กกลีบหัวไป่เหอ 

บนโต๊ะ

เฉยีวเจาผละจากรมิหน้าต่าง เดนิไปนัง่ลงหยิบช้อนกระเบือ้งสขีาว

ตักกินหนึ่งค�า

ปิงลว่ีพูดบ่นกระปอดกระแปด "ใส่น�้าตาลกรวดแล้วใช่หรือไม่  

โจ๊กกลีบหัวไป่เหอไม่ใส่น�้าตาลกรวดจะไม่อร่อยนะ"

"ใส่แล้ว" อาจูตอบด้วยสุ้มเสียงนุ่มนวล

การเตรียมอาหารให้คุณหนูเป็นงานที่ปิงลวี่รับอาสาท�า แต่วันนี ้

นางตื่นสายเล็กน้อยเลยโดนอาจูชิงตัดหน้า ส่งผลให้สาวใช้น้อยผู้น้ี 

ขุน่เคอืงสดุจะกล่าว นางกล่าวอย่างหาเรือ่ง "กินโจ๊กกลบีหัวไป่เหออะไรกัน  

โจ๊กหมูไข่เย่ียวม้าถึงจะอร่อย เจ้ามาใหม่เลยยังไม่รู้ว่าโจ๊กหมูไข่เย่ียวม้า

ฝีมือป้าหลิวของเรือนครัวใหญ่ชั้นหน่ึงเลย แต่โจ๊กกลีบหัวไป่เหอน่ะแค ่
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ธรรมดาๆ"

น�้าเสียงของอาจูสงบน่ิง "ไว้คราวหน้าค่อยขอให้ป้าหลิวท�าโจ๊กหมู

ไข่เยี่ยวม้าให้คุณหนู ส่วนโจ๊กกลีบหัวไป่เหอนี่ข้าเป็นคนท�า"

ปิงลวีน่ิ่งไปเลก็น้อย ท�าโจ๊กกลบีหัวไป่เหอเป็นแล้วเก่งนักหรอืไร

เฉียวเจากินโจ๊กเงียบๆ จนหมดแล้ววางช้อนลง เพลานี้นางถึงมอง

อาจูอย่างพินิจพลางเอ่ยถามขึ้น "อาจูเข้าใจหลักการใช้ยาหรือไม่"

เมือ่คนือาจเูป็นคนนอนเฝ้าผลดัดึกอยู่นอกห้องถึงรูว่้านางนอนหลบั

ไม่สนิท อีกทั้งยังรู้จักต้มโจ๊กกลีบหัวไป่เหอให้นางกิน ความละเอียดอ่อน

ชั้นนี้นับว่าหาได้ยากแล้ว

อาจูได้ยินค�านี้แล้วอึ้งงันไปเล็กน้อย นางมองสบสายตาเรียบเฉย

ของคณุหนู ตอบอย่างนอบน้อมว่า "ไม่เข้าใจเจ้าค่ะ แค่เคยอ่านจากในต�ารา 

เล็กๆ น้อยๆ อย่างผิวเผิน"

เฉียวเจายิ้มออกแล้ว

สาวใช้ท่ีพ่ีจูมอบให้นางผู้น้ีเป็นสมบัติล�้าค่าชิ้นหนึ่งแท้ๆ รู้หนังสือ 

เดนิหมากเป็น ท้ังยังเข้าใจหลกัการใช้ยาเลก็น้อย หากทีห่าได้ยากย่ิงกว่าคือ 

ขยันใฝ่รู ้ เพ่ิงสอนไม่ก่ีวัน ทกัษะการเดินหมากของอีกฝ่ายก็รดุหน้าข้ามขัน้ 

อย่างว่องไว

แต่ไรมาเฉียวเจาไม่คิดว่าสตรีในใต้หล้ามีเพียงตนท่ีฉลาด เมื่อมี

สาวใช้มากพรสวรรค์ผูห้นึง่อยู่ข้างกาย ขอเพียงอกีฝ่ายเตม็ใจเรยีน นางก็

เต็มใจสอน

"ถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้ข้าสอนเจ้าดีหรือไม่"

อาจนูิง่อ้ึงไปเป็นค�ารบทีส่อง ผ่านไปนานสองนานจนแน่ใจว่าคณุหนู 

ไม่ได้กล่าวล้อเล่น นางจงึแสดงค�านบัและกล่าวว่า "ขอบคณุคุณหนเูจ้าค่ะ"
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ผูค้นบนแผ่นดนินีเ้กิดมาก็แบ่งเป็นชนชัน้สงูกลางต�า่ บางคนแต่งกาย 

หรหูรา บางคนเป็นข้าทาสบรวิาร แล้วก็มบีางคนทีเ่คยชีน้ิว้ใช้งานบ่าวไพร่ 

ทว่าอยู่มาวันหนึ่งพลัดตกจากสวรรค์กลายเป็นบ่าวรับใช้

ไม่ว่าอย่างไร คนทีอ่ยูช่ัน้ล่างสดุหมายปีนป่ายขึน้มาน้ันช่างยากเย็น

เหลือแสน ถึงได้เป็นสาวใช้อาวุโสประจ�าตัวผู้เป็นนาย แต่วันใดท่ีสร้าง

ความไม่พอใจให้กับเจ้านาย เจ้านายพูดค�าเดียวก็ขับไล่ไสส่งกลับไป

จมปลักในโคลนตมดังเดิมได้แล้ว

แต่คนประเภทหน่ึงต่างออกไป น่ันคือบ่าวไพร่ โดยเฉพาะสาวใช้ 

ที่รู้วิชาแพทย์ ขอเพียงมีความสามารถอย่างแท้จริง แม้แต่ประมุขหญิง 

ของเรือนยังเห็นว่าเป็นคนส�าคัญและให้ความเกรงอกเกรงใจ ดังเช่น 

กุ้ยมามาของจวนตะวันตก รวมถึงต่งมามาของจวนตะวันออก

ปิงลวี่ได้ยินแล้วแตกต่ืน คุณหนูสอนอาจูเดินหมากแล้วยังสอน 

หลักการใช้ยาให้ นางตัวดีอาจูยังท�าโจ๊กกลีบหัวไป่เหอเป็น แล้วนาง 

จะท�าฉันใดดีเล่า

"คุณหนู ข้าก็อยากเรียนเหมือนกันเจ้าค่ะ"
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เมื่อเห็นท่าทางร้อนใจดุจไฟลนของปิงลว่ี เฉียวเจาก็ย้ิมขันๆ "เจ้า

อยากเรียนอะไรเล่า"

ปิงลว่ีท�าท่านับน้ิวมอื "เรยีนเดนิหมาก หลกัการใช้ยา แล้วกเ็รยีน..."

นางชายตามองอาจูก่อนพูด" ยังต้องหัดต้มโจ๊กด้วยเจ้าค่ะ"

เฉียวเจาหลุดหัวเราะพรืด "ข้าจ�าได้ว่าหนก่อนสอนเจ้าเดินหมาก 

เพิ่งเดินได้ไม่กี่ก้าวเจ้าก็หลับไปแล้ว"

ปิงลวี่ฟังแล้วหน้าแดงก�่า "ครั้งนั้นเป็นเหตุบังเอิญ เป็นเหตุบังเอิญ

จริงๆ เจ้าค่ะ วันหน้าข้าไม่หลับอีกแล้ว คุณหนูสอนข้าต่อเถอะนะเจ้าคะ"

นางจะแพ้ให้กับอาจูที่เพิ่งมาทีหลังไม่ได้เด็ดขาด

เฉียวเจาอมยิ้มมองปิงลวี่

สาวใช้น้อยผูนี้แ้ม้แต่ยามหน้าแดงก็ยังดมูชีวิีตชวีา ใครก็ตามท่ีเหน็

ล้วนต้องรู้สึกว่าวันเวลาสนุกสนานมีสีสัน

97



107ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

"ปิงลวี่ คนทุกคนต่างมีเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญ เจ้าไม่จ�าเป็นต้องเรียน

ตามอย่างอาจู ลองคิดสิว่าเจ้าถนัดอะไร"

ถนัดอะไรหรือ...

ปิงลว่ีกะพรบิตาปรบิๆ นางคดิค�านึงในใจว่านางถนดัเรือ่งทะเลาะวิวาท  

ถนัดเรื่องแต่งกายสวยงาม ถนัดเรื่องกินอาหารอร่อยๆ...

นางย่ิงคดิย่ิงแตกตืน่เลยโพล่งออกมาว่า "ถนดัเรือ่งทบุแผ่นหนิใหญ่ๆ  

จนละเอียด..."

ครั้นสายตาปะทะเข้ากับสีหน้าชอบกลของคุณหนูตน สาวใช้น้อย

พูดอธิบายเป็นพัลวัน "ไม่ใช่เจ้าค่ะ ข้าหมายความว่าข้าเรี่ยวแรงดีกว่า 

คนทั่วไป"

ตอนเด็กๆ นางมักยกตัวญาติผู้พ่ีข้ึนมาชก อาสามจึงอยากสอน 

วิชาหมัดมวยให้นางมาโดยตลอด แต่นางเคยได้ยินพ่ีสาวคนงามพูดว่า 

ฝึกวรยุทธ์แล้วมอืเท้าจะหยาบกร้าน ดังนัน้เป็นตายร้ายดอีย่างไรก็ไม่ตอบ

ตกลงอาสาม

"เรี่ยวแรงดีหรือ..." เฉียวเจาใช้ความคิด

ปิงลว่ีอับอายมากพอดู นางเอ่ยกระดากๆ "คงเป็นเพราะข้ากิน 

เยอะกว่าคนอื่นเจ้าค่ะ"

เฉยีวเจาฟังแล้วยกมมุปากโค้งขึน้ ตรกึตรองครู่หนึง่ถึงเอ่ยข้ึน "ปิงลวี่ 

อยากฝึกวิชายุทธ์ป้องกันตัวหรือไม่"

"วิชายุทธ์ป้องกันตัว?" ปิงลวี่รู้สึกเหนือคาดเป็นอันมาก

"ใช่แล้ว เช่นนี้วันหน้าข้าพบกับอันตราย เจ้าก็คุ้มครองข้าได้แล้ว"

ปิงลวี่ได้ยินแล้วกระฉับกระเฉงข้ึน พยักหน้าถ่ีรัวแล้วเอ่ย "เรียน 

เจ้าค่ะๆ"
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ทว่านางพูดจบแล้วกท็�าหน้าสลดลง "แต่ว่าจะเรยีนกับใครเล่าเจ้าคะ"

นางเป็นสาวใช้ประจ�าตัวคุณหนู ส่วนอาสามเป็นผู้คุม้กันในสกุลเดมิ 

ของฮูหยิน ปกติคิดจะพบหน้ากันก็ยังไม่ง่ายดาย ไหนเลยจะเรียนวิชา 

กับเขาได้

"ข้าสอนเจ้าเอง" เฉียวเจาบอกยิ้มๆ

ปิงลวี่ตกใจยกใหญ่ "คุณหนูเป็นวิชาหมัดมวย?"

เฉียวเจาส่ายหน้า "ไม่เป็น"

"ไม่เป็นแล้วท่านจะสอนข้าอย่างไรเจ้าคะ"

"ข้าเคยเห็น"

ปิงลวี่มองตะลึง เวลาคุณหนูคุยโวก็ยังงามเพียงนี้!

เฉยีวเจารบัรูว่้าได้ว่าสาวใช้น้อยกังขาสงสยัก็ไม่ใส่ใจ ก้าวขาออกเดนิ 

พลางพูด "ตามข้าไปที่ห้องหนังสือ"

สาวใช้สองนางเดินตามหลังเฉียวเจาต้อยๆ เข้าไปในห้องหนังสือ 

เห็นนางฝนหมึกแล้วหยิบพู่กันมาลากปราดๆ วาดภาพลงบนกระดาษ

อย่างคล่องแคล่วพลิ้วไหว

ปิงลวี่ยืนอยู่ข้างๆ เฉียวเจา เห็นภาพคนสมจริงดุจมีชีวิตปรากฏขึ้น

จากปลายพู่กันของผูเ้ป็นนายคนแล้วคนเล่า นางยกมอืปิดปากอย่างห้าม

ไม่อยู่

คุณหนูวาดภาพเก่งจริงๆ!

เฉียวเจาไม่สนใจสิ่งรอบข้างโดยสิ้นเชิง จดจ่อสมาธิท้ังหมดอยู่ที่ 

การวาดภาพ จวบจนอาจูเอ่ยเตือนขึ้นเบาๆ "คุณหนู ถึงเวลาไปคารวะ 

ยามเช้าแล้วเจ้าค่ะ"

นางหลดุจากภวงัค์ วางพู่กันลงด้านข้าง ชีภ้าพทีว่าดเสร็จไปครึง่เดียว  
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"รูปแรกๆ เป็นกระบวนท่าพ้ืนฐานสองสามท่าของการฝึกวิชาหมัดมวย  

ถัดมาเป็นวิชาหมดัชดุหนึง่ ถ้าเจ้าอยากเรยีนก็เริม่ฝึกไปตามนีต้ัง้แต่วันน้ี 

หากมีจุดใดวางท่าไม่ถูกต้อง ข้าจะชี้แนะแก้ไขให้"

"คุณ...คุณหนู ท�าอย่างนี้ก็ได้หรือเจ้าคะ" ปิงลวี่อ้าปากค้าง

คณุหนนึูกว่าน่ีเป็นคมัภีร์ลบัหรอืไร ฝึกฝนตามก็กลายเป็นยอดฝีมอืได้?

ราวกับเดาความคิดของปิงลวี่ได้ เฉียวเจากล่าวเรียบๆ "ฝึกให้เป็น

ผู้เยี่ยมยุทธ์ไม่ได้ แต่เจอกับคนทั่วไปก็พอรับมือได้แล้ว"

"คุณหนู ท่านเคยเห็นมาก่อนจริงๆ หรือเจ้าคะ" ปิงลว่ีเพียงรู้สึก 

เหลือเชื่อ

นางกับคุณหนูเติบโตมาด้วยกัน ไฉนนางถึงไม่รู้มาก่อน

ปิงลว่ีเห็นเฉยีวเจากวาดสายตาผ่านหนงัสอืต�ารากองสงูเป็นตัง้แล้ว

แจ่มแจ้งในบัดดล "ที่แท้คุณหนูเห็นจากในหนังสือนั่นเอง"

มิน่าคุณหนูพูดบ่อยๆ ว่าอ่านต�าราท�าให้ฉลาดขึ้น คนท่ีรู้หนังสือ 

โชคดีจริงๆ น่าเสียดายนางอ่านได้ไม่กี่ตัวก็อยากจะหลับแล้ว

เฉยีวเจาคลีย้ิ่มเมือ่ท�าให้สาวใช้น้อยเข้าใจไปอกีทางได้เป็นผลส�าเรจ็

กระนั้นนางเคยอ่านเจอจริงๆ

ช่วงสองปีที่อยู่ในจวนจิ้งอันโหว เพราะท่านปูต่ายจากไป นางเป็น 

หลานสาวที่ออกเรือนแล้วไม่อาจไว้ทุกข์ให้ได้ ก็ไม่มีแก่ใจออกไปท่ีใด  

ด้วยเหตน้ีุนางได้แต่ใช้วนัเวลาทีเ่ชือ่งช้ายืดยาวอยู่ตามซอกมุมต่างๆ ในจวน

น้องสามของเซ่าหมงิยวนหรอืน้องชายสามขีองนางนามว่าเซ่าซยีวน  

จะฝึกตั้งท่าขี่ม้าและซ้อมหมัดมวยอยู่ในมุมหนึ่งของสวนที่แบ่งออกมา 

ท�าเป็นลานฝึกทุกวัน

แม้ว่าน้องสามีจะหย่ิงทะนงถือใจตนเป็นใหญ่อยู่บ้าง แต่เป็นคน
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จิตใจดีและใสบริสุทธ์ิ ตลอดสองปีนั้นเขากับนางเข้ากันได้ดี เด็กผู้นั้น 

ยังสอนวิชายิงธนูประจ�าสกุลเซ่าให้นางด้วย

น่าเสยีดายท่ีนางไม่มพีรสวรรค์ในการฝึกยุทธ์จรงิๆ ถึงจะมคีวามจ�า 

เป็นเลิศ จดจ�าสิ่งที่น้องชายสามีสอนได้ขึ้นใจ แต่ก็ใช้ฆ่าเวลาเท่านั้น  

มีแต่วิชาธนูซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีสายตากับสมาธิมากกว่าท่ียังนับว่าร�่าเรียนได้

ไม่เลว

เฉียวเจาหลุบตามองสองมือที่เรียวเล็กนุ่มนิ่ม

ร่างกายนีบ้อบบางอ่อนแอกว่าร่างเดิมของนางมาก อนัทีจ่ริงสมควร

ฝึกกระบวนท่าเพลงหมดัให้ร่างกายแข็งแรงพวกน้ัน อย่างน้อยยามพบกับ 

อันตรายอีก จะได้ไม่ตกอยู่ในสภาพที่แม้แต่จะวิ่งก็ยังวิ่งไม่ไหว

เฉยีวเจาไปท่ีเรอืนของเหอซือ่ก่อน จากนัน้ไปคารวะฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้

ที่เรือนชิงซงพร้อมกัน

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งไต่ถามนาง "เรื่องของหมอเทวดาเป็นอย่างไรบ้าง"

ดวงตาของนายหญิงรองหลิวซื่อทอประกายวูบหนึ่ง

เมือ่วานนางก็ได้ข่าวแล้วว่าหมอเทวดานามกระเดือ่งท่านนัน้มาเย่ียม 

คุณหนูสามจริงๆ นางสืบถามได้ความว่าตอนนั้นคุณหนูใหญ่อยู่ในเรือน

ชิงซงด้วย ถึงขั้นได้ร่วมกินอาหารกับหมอเทวดาแล้วลอบขุ่นเคืองใจ 

มากเท่าใดก็สุดรู้ เพียงนึกชังที่บุตรสาวสองคนไม่เอาไหน ปกติไม่รู้จักไป

ปรนนบัิตพัิดวีฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิง ถึงได้พลาดโอกาสทองเช่นน้ีไปเปล่าๆ ปล้ีๆ

จริงสิ เมื่อวานท่านเซียงจวินของจวนตะวันออกก็ฝ่าสายฝนมาที่น่ี 

ดังค�ากล่าวที่ว่าไม่มีเรื่องไม่ย่างเท้าเข้าอุโบสถ ถ้าจับจากน�้าเสียงของ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง แสดงว่าเกี่ยวกับหมอเทวดากระมัง

หลีเจี่ยวได้ยินค�าพูดของฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งแล้วฉุกใจได้เช่นเดียวกัน 
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นางมองไปทางเฉียวเจา

อะไรกัน หรอืว่าหลงัจากนีห้ลซีานจะไปมาหาสู่กับหมอเทวดาบ่อยๆ 

ไม่รูว่้าหมอเทวดาหลีกั่บกวนจวนิโหวเก่ียวข้องอะไรกัน หากเป็นเช่นนี้  

หลีซานก็มีโอกาสได้พบปะกับกวนจวินโหวมากขึ้นมิใช่หรือ

หลีเจี่ยวคิดถึงตรงนี้แล้วลอบคับอกคับใจ

ด้านเฉียวเจาผลิย้ิมเอ่ยข้ึนต่อหน้าทุกคน "เร่ืองที่ท่านเซียงจวิน 

ไหว้วาน ข้าเขียนลงบนเทียบแล้ว อยากขอให้ท่านย่าส่งคนที่ไว้วางใจได ้

น�าไปส่งที่วังรุ่ยอ๋อง แต่ว่าท่านปู่หลี่เห็นเทียบแล้วจะมาหรือไม่ หลาน 

ไม่กล้ารับรองเจ้าค่ะ"

เฉียวเจาพูดพลางยื่นเทียบใบหนึ่งส่งให้

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้มองนางด้วยสายตาปนเปไปด้วยอารมณ์หลายหลาก 

แวบหนึ่ง

เฉียวเจาขยิบตาให้นางอย่างซุกซน

หญิงชราคลายยิ้ม "พวกเจ้าคงไม่รู้ว่ายังไม่ฟ้าสาง จวนตะวันออก

ก็ส่งคนมาที่นี่แล้ว"

เฉียวเจากลอกตาทีหนึ่งแล้วกล่าวย้ิมๆ "ในเมื่อเป็นเช่นน้ี ท่านย่า 

มิสู้ให้คนของจวนตะวันออกไปด้วยกันเถอะ จะได้ท�าให้ท่านเซียงจวิน

สบายใจเจ้าค่ะ"

"อือ้ ก็ด"ี ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้หนัไปสัง่ชงิอวิน๋ "น�าเทยีบไปมอบให้ผูดู้แลหลี  

บอกให้เขาไปพร้อมกับคนของจวนตะวันออก"

"เจ้าค่ะ"

ชงิอวิน๋ถือเทยีบออกไปมอบให้ผูดู้แลหลแีล้ว เขากับโจวมามาท่ีท่าน

เซียงจวินส่งตัวมาก็ออกจากเรือนไปพร้อมกัน
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เพ่ิงออกนอกประตูใหญ่ โจวมามาก็แอบเอาถุงผ้าปักตุงๆ ใบหนึ่ง

ยัดเยียดให้ผู้ดูแลหลี กล่าวด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าว่า "ผู้ดูแลหลี ก่อนไป

ที่วังอ๋อง ท่านเซียงจวินอยากก�าชับก�าชาสักสามค�า ตามข้าไปท่ีจวน 

ตะวันออกเถอะ"

ทั้งได้เงินเข้าพกเข้าห่อ ทั้งเป็นค�าสั่งเรียกตัวของท่านเซียงจวินของ

จวนตะวันออก ผู้ดูแลหลีขานรับโดยไม่ลังเลใดๆ

ทั้งคู่มาถึงจวนตะวันออกอย่างว่องไว โจวมามาย่ืนหน้าไปใกล้ๆ  

ริมหูฮูหยินผู้เฒ่าเจียงกระซิบเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วเบนสายตาไปที่ตัว 

ผูด้แูลหล ีนางกล่าวเสยีงเรยีบ "เอาเทยีบของคณุหนสูามมาให้ข้าดหูน่อยส"ิ
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"คอืว่า..." ผูด้แูลหลตีกตะลงึไปชัว่ประเดีย๋วหนึง่ ฮหูยินผูเ้ฒ่าท่านนี้

ตรงไปตรงมายิ่งนัก

โจวมามาซึง่ยืนอยู่ด้านข้างพูดเร่ง "ผูด้แูลหลรีีรออะไรอยู่ เทียบของ

คณุหนูสามเป็นเทียบเชญิท่านหมอเทวดา มใิช่เรือ่งท่ีบอกใครมไิด้สกัหน่อย  

ท่านเซยีงจวินของข้าเพียงหวัน่เกรงว่าคณุหนสูามยังเยาว์วยั อาจมถ้ีอยค�าใด 

ไม่เหมาะไม่ควรจนเสียมารยาทต่อท่านหมอเทวดา ถึงได้จะอ่านผ่านตา 

ด้วยตนเอง"

ผู้ดูแลหลีลอบโคลงศีรษะในใจไม่หยุด ถึงมิใช่เรื่องที่บอกใครไม่ได้ 

แต่จะอ่านเทียบของผู้อื่นได้หรือ

"มีอันใดรึ" ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงมองเขาด้วยนัยน์ตาข้างเดียว สายตา

ทอแววเครียดขรึม

ผู้ดูแลหลีดึงความคิดคืนมาแล้วถือเทียบด้วยสองมือส่งให้อย่าง 

98
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จนปัญญา

โจวมามาก้าวเข้าไปรับมามอบให้ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง

นางเปิดเทียบแล้วไล่สายตาอ่านรอบหนึ่ง สีหน้าก็ผ่อนคลายลง

นับว่าแม่นางน้อยผู้นั้นยังรู้ความ!

"เอาล่ะ รีบๆ ไปเถอะ" ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงย่ืนเทียบท่ีอ่านแล้วให ้

โจวมามาและสัง่ก�าชบั "พวกเจ้าต้องจดัการเรือ่งนีใ้ห้เรียบร้อย อย่าให้เกิด 

ข้อผิดพลาดอะไร"

โจวมามากล่าวขึ้นทันที "ท่านเซียงจวินวางใจได้ ข้าจะระวังให้ดี

อย่างแน่นอนเจ้าค่ะ"

ผูด้แูลหลกัีบโจวมามาออกจากจวนตะวันออกแล้วมุง่หน้าตรงไปที่

วังรุ่ยอ๋อง

ท้องฟ้าเริม่ปลอดโปร่งหลงัฝนตก ประตสูแีดงเข้มของวังรุย่อ๋องแลดู 

ใหม่เอีย่มอ่อง กระเบือ้งแก้วสบีนยอดหลงัคาส่องประกายแวววาวลานตา  

สิงโตหินสูงใหญ่หน้าประตูมีสง่าราศีน่าเกรงขาม

คนท้ังสองลงจากรถม้า เห็นภาพเบือ้งหน้าทัง้หมดนีแ้ล้วเริม่ส�ารวมตน 

อย่างช่วยไม่ได้ ผูด้แูลหลเีป็นคนไปเคาะประตแูละแจ้งจดุประสงค์ทีม่าเยือน

"ส่งเทียบให้หมอเทวดา?" ยามเฝ้าประตูวังอ๋องฟังแล้วหน้าถอดสี

ฉับพลัน เขาโบกมือไปมาพลางพูด "รีบๆ กลับไปเสีย"

เขาตัง้ท่าจะปิดประต ูโจวมามาอารามร้อนใจก็ย่ืนมอืไปกันไว้ "พ่ีชาย 

โปรดรอสักครู่"

ยามเฝ้าประตูเริ่มชักสีหน้า "จะท�าอะไร"

โจวมามาคลี่ยิ้มพร้อมยัดเยียดถุงผ้าปักใบหนึ่งให้ "พวกข้าเป็นคน
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จากจวนรองเสนาบดหีล ีวันนีน้�าเทยีบของคณุหนสูามของจวนข้ามาเชญิ

ท่านหมอเทวดา ท่านอาจจะไม่รู้ว่าท่านหมอเทวดารับคุณหนูสามของ 

พวกข้าเป็นหลานสาวบุญธรรม..."

ไม่รอให้นางพูดจบ ยามเฝ้าประตูก็พูดเยาะๆ "หลานสาวแท้ๆ ก็

เปล่าประโยชน์ หมอเทวดาไม่อยู่ที่วังอ๋องแล้ว พวกเจ้ารีบกลับไปเสีย"

"พี่ชายรอประเดี๋ยว ท่านพูดเช่นนี้หมายความว่าอะไร"

ยามเฝ้าประตูถลึงตามองโจวมามาพลางสบถด่า "เจ้าฟังภาษาคน

ไม่เข้าใจหรืออย่างไร หมอเทวดาไม่อยู่ท่ีวังอ๋องแล้ว และอย่าเอ่ยถึงว่า

เป็นหลานสาวบุญธรรมมาเชิญเลย ต่อให้เป็นเทวดามาก็ไม่มีประโยชน์! 

พวกเจ้ารีบๆ ไปเสียเถอะ ท่านอ๋องของพวกข้าก�าลังอารมณ์ไม่ดี ถ้าเกิด

ท่านอ๋องมาพบเข้า พวกเจ้าได้โดนดีแน่"

ยามเฝ้าประตพููดจบก็ปิดประตดูงัปัง ทิง้โจวมามากับผูด้แูลหลยืีนอึง้ 

เป็นนานครู่ใหญ่อยู่ท่ีเดิม ครั้นคิดจะเคาะประตูอีกคร้ังเพ่ือถามให้รู้เร่ือง 

แต่พอกวาดสายตาไปท่ีเสาลายมงักรขดทาสแีดงเข้มหน้าวังอ๋องแล้วต่างก็ 

หมดความกล้า

ทีน่ี่เป็นท่ีประทบัขององค์ชายผูห้น่ึง ขืนย่ัวโทสะเขาขึน้มาจรงิๆ แล้ว

โดนโบยกระบองจนตายจะไปร้องทุกข์ที่ใด มิสู้กลับไปบอกตามสัตย์จริง

จะดีกว่า

โจวมามาหนักอกหนักใจตลอดทาง พอกลับถึงจวนตะวันออก  

นางรายงานเหตุการณ์ตอนไปวังอ๋องต่อฮูหยินผู้เฒ่าเจียงที่วาดหวังไว้

เต็มอก 

หญิงชราคล้ายโดนน�้าเย็นจัดถังหนึ่งราดศีรษะ ประกายไฟแห่ง

ความหวังในใจดับมอดลงทันควัน ถามด้วยสีหน้าขุ่นมัวว่า "หมอเทวดา
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ไม่อยู่ที่วังอ๋องแล้วหรือ"

"เจ้าค่ะ ยามเฝ้าประตูบอกเช่นนี้ ทั้งยังพูดว่าท่านอ๋องของพวกเขา

ไม่พอใจอย่างมากด้วย"

"ได้บอกหรือไม่ว่าหมอเทวดาไปที่ใด"

โจวมามากล่าวตอบอย่างอกสั่นขวัญแขวนมากขึ้นตามล�าดับ  

"ไม่ได้บอกเจ้าค่ะ ข้าอยากถาม แต่ยามเฝ้าประตูปิดประตใูส่หน้าพวกข้า

โดยไม่ไว้หน้าสักนิด"

ดวงตาข้างทียั่งมองเหน็ของฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงหม่นแสงลง นางโบกมือ 

ไปมาพลางพูด "รู้แล้ว เจ้าออกไปก่อนเถอะ"

รอเมื่อโจวมามาถอยออกไป เหลือนางอยู่ในห้องผู้เดียวถึงหยิบ 

ถ้วยน�้าชาใบหนึ่งขว้างลงพื้นสุดแรง

สวรรค์จะกลั่นแกล้งนางหรืออย่างไร จุดความหวังแล้วก็ดับมันท้ิง

เช่นนี้

แม้นนางมีศักด์ิฐานะเป็นเซียงจวิน ทว่าสกุลเดิมของนางอยู่ใน 

ชั้นปลายแถวของหมู่เชื้อพระวงศ์แล้ว นางไม่มีบารมีมากพอจะเข้าเฝ้า

ชายาอ๋องได้ อย่างมากก็ได้แค่ไหว้วานคนอื่นต่อๆ กันหลายทอดเพ่ือ 

สืบถามเบาะแสของหมอเทวดาหลี่ 

หมอเทวดาหลี่ไปอยู่ที่ใดกันแน่นะ

ด้านจวนตะวันตก ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ฟังรายงานจากผูด้แูลหลแีล้วนกึ

เฉลียวใจ สั่งคนไปเชิญเฉียวเจามาหาทันที

"เจาเจาเอ๊ย เมื่อวานเจ้าคาดเดาได้ล่วงหน้าแล้วใช่หรือไม่"

เด็กสาวยิ้มอย่างอ่อนโยนเยือกเย็น "คาดเดาอะไรเจ้าคะ"
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ย่าหลานสองคนสบตากันครู่หนึ่ง ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งก็หัวร่อเสียงดัง 

"ไม่มีอะไร คาดเดาได้ว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสอย่างไรเล่า"

นางหยุดหัวเราะได้แล้วเอ่ยถามเฉยีวเจา "ได้ยินว่าวันนีเ้จ้าจะออกไป 

ข้างนอกหรือ"

"เจ้าค่ะ ท่านแม่จะพาข้าไปเดนิเทีย่ว ได้ยนิว่าร้านผ้าไหมหลายร้าน

มสีนิค้าใหม่วางขาย หากพบท่ีงามๆ ข้าจะซือ้กลบัมาตดัชดุฤดรู้อนให้ท่าน

หลายๆ ชุดนะเจ้าคะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงฟังแล้วยินดียกใหญ่ จับมือหลานสาวไม่ปล่อย  

นางจปุากแล้วกล่าวขึน้ว่า "หลานเจาของข้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆ เช่นน้ัน 

ท่านย่าจะรอเจ้าตดัชดุฤดรู้อนสวยๆ ให้นะ ไม่ต้องตดัหลายชดุ เอาชดุเดยีว 

ก็พอแล้ว"

เฉียวเจาถึงกับพูดอะไรไม่ออก 

นางไม่ได้หมายความเช่นน้ีจริงๆ ตัดชุดฤดูร้อนเองกับมือ? อย่า 

ล้อเล่น ถุงผ้าปักของนางน่ะกระทั่งปิงลวี่ยังรังเกียจ

นางรีบเร่งกู้สถานการณ์ "ได้ยินว่าร้านอาภรณ์ส�าเร็จที่เปิดใหม่

หลายร้านก็ไม่เลวเหมือนกัน..."

"เดีย๋วนีใ้นร้านอาภรณ์ส�าเรจ็พวกนัน้มแีบบต่างๆ ไม่น้อย แต่ถึงอย่างไร 

อาภรณ์ที่ตัดเย็บเองก็ถูกใจกว่านะ" ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งกล่าวทอดถอนใจ

หลายปีมานี้หลานสาวสี่คนในจวน มีแค่หลานสาวคนโตที่เคยเย็บ

อาภรณ์ให้นางเองกับมือ หลานเยียนเคยท�าสายคาดหน้าผากมาแสดง

ความกตัญญูต่อนางเส้นหนึ่ง หลานฉานอายุยังน้อยไม่เอ่ยถึงตอนนี้  

ว่าไปแล้วเหลอืแค่หลานเจาท่ีไม่เคยท�างานเย็บปักถักร้อยมอบให้นางเลย 

หญิงชราคิดๆ แล้วก็รู้สึกตั้งตารอคอยอยู่สักหน่อย



118 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 2

เมือ่ใกล้ถึงเวลาท่ีนดัหมายไว้กับหลกีวงเหวิน เฉยีวเจาออกจากเรือน 

พร้อมกับเหอซือ่จนกระทัง่ขึน้ไปบนรถม้าผลดัเปลีย่นอาภรณ์เป็นชดุบรุษุ

แล้ว ในใจของแม่นางเฉียวยังหนักอึ้ง

ปากพาจนจรงิๆ เพราะอะไรนางต้องบอกว่าจะไปเดนิดรู้านผ้าไหม

ด้วยนะ บอกว่าไปร้านขายเครือ่งประทินโฉมเป็นอนัสิน้เรือ่ง ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ 

อยากได้สอีะไร นางซือ้ให้ได้หมด ถุงผ้าปักใบนัน้เมือ่คราวก่อนเป็นเพราะ

ชัน้ในของมนัมีความพิเศษซ่อนอยู่ นางถึงได้ลงมอืท�าเอง ตอนนีจ้ะให้นาง

ตัดชุดฤดูร้อนสักชุดล่ะก็ ไม่เหลือทางรอดให้นางโดยสิ้นเชิง

เหอซือ่เห็นบตุรสาวมสีหีน้าหม่นหมองจงึถามไถ่อย่างสงสาร "เจาเจา 

เป็นอะไรไป"

"ท่านแม่ ดเูหมอืนท่านจะไม่เคยจ้างอาจารย์สอนงานเย็บปักถักร้อย

ให้ข้า"

เหอซื่อฟังแล้วดีอกดีใจ "เจาเจาอยากฝึกเย็บปักถักร้อยหรือ"

"แค่สนใจใคร่รู้อยู่บ้างเจ้าค่ะ"

เหอซื่อยกมือจับเส้นผมที่รุ่ยร่ายเล็กน้อยของบุตรสาวให้เข้าที่ นาง

พูดอย่างไม่เอาใจใส่นัก "จะฝึกของพวกนั้นไปด้วยเหตุใด เสียสุขภาพตา 

ซ�้าน้ิวมือยังต้องโดนเข็มแทงเอาบ่อยๆ แม่เห็นแล้วสงสาร อีกอย่างหนึ่ง 

สตรีท่ัวไปฝึกฝนได้ดีปานใดก็เทียบหญิงปักผ้าไม่ได้อยู่ดี ถ้าจ�าเป็น 

ก็เสียเงินจ้างหญิงปักผ้าเก่งๆ มาสักคนก็สิ้นเรื่อง"

เฉียวเจาพยักหน้าหงึกหงัก พูดได้มีเหตุผลจริงๆ

รถม้าแล่นไปได้พักหน่ึง เฉยีวเจามองออกไปด้านนอกแล้วบอกกับ

เหอซื่อ "ท่านแม่ จอดให้ข้าลงตรงนี้เถอะ"

เหอซื่อรู้เหตุผลท่ีเฉียวเจาออกจากเรือน นางได้ยินแล้วส่ายหน้า  
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"ที่นี่ไม่ได้ เจ้าอยู่ตัวคนเดียว แม่ไม่วางใจ"

ถึงแม้บุตรสาวจะปลอมตัวเป็นหนุ่มน้อย แต่ยังเยาว์วัยเกินไปบ้าง 

อีกทั้งเคยโดนล่อลวงไปแล้วครั้งหน่ึง นางจะวางใจปล่อยให้บุตรสาวไป

ร้านน�้าชาตามล�าพังได้เช่นไร

"รอให้ถึงหน้าประตูร้านน�้าชาอู่เว่ย เห็นท่านพ่อเจ้ารับเจ้าไปแล้ว  

แม่ค่อยกลับ"

เฉียวเจาได้ยินแล้วไม่ดึงดันต่อ นางพยักหน้าตกลง จนกระทั่ง 

รถม้าหยดุจอดหน้าร้านน�า้ชา นางมองปราดเดียวก็เหน็หลกีวงเหวินรออยู่

หน้าประตู ถึงกล่าวลาเหอซื่อลงจากรถม้าไป

องครักษ์จินหลินนามเจียงเฮ่อซึ่งสะกดรอยตามเฉียวเจาอยู่ลับๆ 

เห็นเด็กหนุ่มผู้หนึ่งกระโดดลงจากรถม้า เขาเบิกตากว้างทันใด



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3N6dXcc

https://bit.ly/3N6dXcc

