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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



เดนิทางร่วมกันมาถึงเล่ม 9 เช่นน้ีแล้ว คงไม่ต้องพูดให้มากความอกี 

แน่นอนว่าเราจะเดนิต่อไปด้วยกันจนถึงเล่ม 10 แล้ว และแม้จะเล่าเรือ่งราว

ต่างๆ ระหว่าง 'เฉียวเจา' กับ 'เซ่าหมิงยวน' มามากมาย แต่นักเขียน 

มากฝีมืออย่าง 'ตงเทียนเตอะหลิ่วเย่ีย' ก็ไม่ท�าให้เราผิดหวังเลยจริงๆ  

เพราะในเล่ม 9 ทีเ่ป็นเล่มรองสดุท้ายนีก็้ยังคงน่าตดิตาม สนกุสนานและ 

มสีิง่ให้ตราตรงึใจได้เช่นเดิม

โดยในเล่มนีเ้ฉยีวเจารูว่้าเจยีงหย่วนเฉาก�าลงัเตอืนนางเร่ืองกงอ๋อง 

นางจงึขอเข้าไปเย่ียมเซ่าหมงิยวนทนัท ีและในตอนนีเ้องก็มีฉากประทับใจ

สัน้ๆ ในคกุ ทีถ้่าอยากทราบว่าคอือะไรนัน้ต้องรอตดิตามเลยค่ะ จากน้ัน

เซ่าหมงิยวนก็ขอให้เฉยีวเจาไปเย่ียมพวกจิง้อันโหว ให้นางได้ท�าหน้าทีว่่าท่ี

ลูกสะใภ้อย่างดีเย่ียม ด้านหลีเจี่ยวถึงออกมาจากจวนสกุลหลีแล้ว แต่ 

ความร้ายกาจยังคงไม่จบสิ้น นางเสนอให้รุ่ยอ๋องเชิญเฉียวเจามารักษา 

กงอ๋อง ด้วยคดิว่าอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่มทีางรกัษาได้ ซึง่แน่นอนว่าเฉียวเจา

ไม่มทีางปฏิเสธค�าเชญิน้ี เพราะนางเองก็ต้องการเอาคนืกงอ๋องท่ีคิดร้ายต่อ

เซ่าหมิงยวนเช่นกัน ฝ่ายหลันซานอาศัยเรื่องทางกงอ๋องนี้โหมกระพือไฟ 

ต่อหน้าฮ่องเต้ เป็นเหตใุห้ฮ่องเต้หมงิคงัตกอยู่ในภาวะขัดแย้งในใจอย่าง

หนกัหน่วง กวนจวินโหวเป็นทายาทของขนุนางกบฏ ลากตวัออกไปตดัหัว

ถึงจะสมใจเขา แต่ว่ากวนจวินโหวผูน้ี้เป็นด่ังทางรอดเดยีวของแว่นแคว้น 

เป็นก�าแพงแก้วปกป้องปวงประชาและบัลลงัก์ของเขาเอง เช่นน้ีแล้วทกุคน

จะตัดสนิใจอย่างไรกันบ้าง ติดตามได้ในห้วงเวลาน้ีเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"เจาเจา ข้าคิดถึงเจ ้า" ชายหนุ ่มเอาคางเกยเรือนผมสลวย 

กลางกระหม่อมนาง กล่าวร�าพึงเสียงต�่าๆ

เฉียวเจาสั่นสะท้านไปทั้งร่าง จากนั้นไม่ขยับเขยื้อนแล้ว

จุมพิตแผ่วเบาแตะลงบนหน้าผาก ระเรื่อยมาตามปลายคิ้วแล้ว 

ไล่ลงมาที่ข้างแก้ม สุดท้ายประกบปิดกลีบปากนุ่มนิ่มของนาง

ริมฝีปากของเขาเย็นเฉียบราวกับยังแฝงกระไอหนาวเย็นจาก 

แดนเหนือ แต่กลับท�าให้ความคิดจิตใจของนางเคลิบเคลิ้มมึนเมา

ประหนึ่งได้ดื่มเมรัยหวานล�้า



 เฉียวเจา  รักใคร่และต้องการอยู่เคียงข้างเซ่าหมิงยวน

ตลอดไป ความสามารถเป็นท่ีช่ืนชมในหมู่สตรี

วัยเดยีวกัน ทว่ากลบัมข่ีาวคราวเสยีหายให้เป็น

ที่ซุบซิบนินทาอยู่บ่อยๆ

 เซ่าหมิงยวน  บุรษุผูร้กัใคร่เฉยีวเจาหมดท้ังหวัใจ ท�าทุกวิถีทาง

เพ่ือให้ได้แต่งนางเป็นภรรยาไวขึ้น เชี่ยวชาญ

การศึก และใช้เล่ห์เหลี่ยมเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่

ปรารถนาเก่งมาก

 หลีกวงซู  นายท่านรองแห่งจวนตะวันตกของสกุลหลี  

มศัีกดิเ์ป็นอาของหลเีจา ถูกส่งตวัไปเป็นขุนนาง

ต่างเมืองนานหลายปี มีภรรยาเอกคือหลิวซื่อ 

และมีบุตรสาวกับนางสองคน

 รุ่ยอ๋อง  องค์ชายห้า เป็นพระโอรสของฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั  

เพ่ิงแต่งหลเีจีย่วเข้าวังได้ไม่นาน ร่างกายอ่อนแอ  

เรือนกายจึงผอมบางกว่ามู่อ๋องอยู่มาก

 เฉียวหว่าน  น้องสาวต่างมารดาของเฉียวเจากับเฉียวโม่ 

หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารัก ยังไม่สลัดคราบวัยเยาว์ 

หวงพี่ใหญ่กับพี่เขยมาก
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เฉียวเจาได้ยินค�ากล่าวของเจียงหย่วนเฉาแล้วสะดุดใจเล็กน้อย

เหตุผลนี้ฟังดูไม่เลวแต่ไม่หนักแน่นพอจะโน้มน้าวใจนางได้

เมื่อนึกไปถึงเรื่องท่ีได้รู ้จากปากของกงอ๋องแห่งซีเจียงในวันน้ี  

ดูเหมือนนางจะเข้าใจได้เลาๆ แล้ว

เจียงหย่วนเฉาอาจจะรู้เรื่องนางร�า เช่นนั้นเขาพูดกับนางอย่างน้ี

เป็นการเตือนนางใช่หรือไม่

"ข้ารู้แล้ว ขอบคุณใต้เท้าเจียงมาก" เฉียวเจายอบกายพร้อมกล่าว

กับเขาด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ "ข้าอยากไปพบกวนจวินโหวสักหน่อย หวังว่า 

ใต้เท้าเจียงจะเปิดทางสะดวกให้ด้วย"

เจียงหย่วนเฉาเพ่งมองเฉียวเจาในอิริยาบถย่อเข่าน้อยๆ แล้วลอบ

ทอดถอนใจเฮือกหนึ่ง

วันน้ันตอนเขาเหน็นางร�าทีป่ระพิมพ์ประพายคล้ายกับคณุหนเูฉยีว 

666
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ท้องฟ้ามืดครึ้มและไม่ได้อยู่ในระยะใกล้ๆ แต่เขาอาศัยท่าทางย่อเข่า

ค�านับของสตรีนางนั้นก็จับได้ทันทีว่านางมิใช่คุณหนูเฉียว

ขณะน้ีพอเป็นคุณหนูเฉยีวท�าท่าย่อเข่าแบบเดียวกัน กลับเผยให้เหน็ 

ถึงความไม่ยี่หระและไว้ตัวที่ฝังอยู่ในแก่นแท้อยู่หลายส่วน ไม่ว่าอย่างไร

เขาก็ไม่มีทางจ�าผิด

เขาคิดว่าต่อให้คนตรงหน้าเปลี่ยนแปลงรูปโฉมไปสักก่ีครั้ง เขาก็

จดจ�านางได้เสมอ

"ตามข้ามาสิ"

เจียงหย่วนเฉาผงกศีรษะเล็กน้อยก่อนก้าวขาออกเดินน�าหน้าไป 

ตรงทางเข้าคุก เขาหยุดที่หน้าประตูแล้วเอ่ยสั่งผู ้ใต้บังคับบัญชา  

"พาคณุหนหูลเีข้าไปและพาออกมาอย่างปลอดภัย หากเกิดข้อผิดพลาดใด  

เจ้าต้องรับผิดชอบผู้เดียว!"

เฉียวเจามองเขาปราดหนึ่ง นางพยักหน้าน้อยๆ เป็นเชิงขอบคุณ 

ถึงค่อยเดินตามองครักษ์จินหลินเข้าสู่คุก

อากาศเริม่อบอุน่ขึน้แล้ว แต่ในคุกยังเยน็เยือกชืน้แฉะดังเก่า ราวกับ

ว่าในน้ีเป็นกลางฤดูหนาวท่ีชวนให้หดหู่ซึมเซาชั่วนาตาปี ไม่เคยมีฤดู 

ใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนแต่อย่างใด

อยู่ในสถานท่ีพรรค์นี้นานๆ ถึงเป็นคนปกติก็ล้มป่วยได้ เฉียวเจา 

คิดค�านึงว่าถึงแม้พิษไอเย็นในตัวเซ่าหมิงยวนจะถูกขับออกหมดไปก่อน

หน้านีแ้ล้ว แต่ยามพบกับกระไอความเย็น ร่างกายเขาจะซมึซบัมนัไว้ได้เร็ว 

กว่าคนทั่วไปเพราะคุ้นเคยกับสภาพโดยรอบเช่นนี้ ส่งผลให้พิษไอเย็น

ภายนอกเข้าแทรกได้ง่ายขึ้น นางก็เริ่มเป็นห่วงอย่างห้ามไม่อยู่

"ท่านโหว คณุหนูหลมีาเยีย่มท่านขอรบั" องครกัษ์จนิหลนิเรยีกขาน
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ค�าหนึง่ เขานึกถึงว่าเจยีงหย่วนเฉาให้ความส�าคญักับเฉยีวเจาแล้วแสดง

ท่าทีสภุาพเกรงใจมากขึน้หลายส่วน ก่อนจะยืนรออยู่ห่างๆ อย่างรูก้าลเทศะ 

เซ่าหมงิยวนหมนุกายมามองนางจากไกลๆ อดึใจหนึง่ มไิด้เดนิไปหา 

ทันที

เฉียวเจาเห็นแล้วนึกขัน อ้าปากส่งเสียงเรียก "ถิงเฉวียน"

สุม้เสยีงของเด็กสาวนุม่นวลอ่อนหวาน เซ่าหมงิยวนรบีสาวเท้าเรว็ๆ 

หลายก้าวไปตรงหน้าลกูกรง ดวงหน้าหล่อเหลากระจ่างตาใต้แสงไฟสลัวๆ 

แลดูโดดเด่นยิ่งขึ้น "เจาเจา"

"ยื่นมือมา"

เขานิ่งขึงไป

นางย่ืนมอืผ่านลกูกรงเข้าไป พลางพูดเอด็เขา "มวัยืนท่ืออยู่ด้วยเหตุใด"

ชายหนุ่มย่ืนมือมา แต่ฉุกคิดอะไรบางอย่างข้ึนได้ก็หดมือกลับไป

เช็ดๆ กับเสื้อถึงยื่นออกไปอีกครั้ง

มือขาวเรียวเล็กของเด็กสาวกลับวางแตะลงบนข้อมือเขา

ท่านแม่ทัพเก้อกระดากไปทันใด มิใช่จะจับมือกันอย่างที่เขาคิด 

หรือนี่...

"ยังปกตดิ"ี เฉยีวเจาตรวจชพีจรเซ่าหมงิยวนแล้วคลายใจลงได้บ้าง

เขาหงายฝ่ามือกุมมือนางพลางกล่าวย้ิมๆ "ข้ากินยาตามเวลาอยู่ 

วันนี้มาเยี่ยมข้าได้อย่างไร"

ตอนทีจ่ิง้อันโหวบอกชาติก�าเนิดท่ีแท้จรงิกับเซ่าหมิงยวน เขากับนาง

ต่างคาดคะเนได้ล่วงหน้าว่าหนนี้คงถึงคราวเคราะห์ต้องโดนคุมขังใน 

คุกแล้ว อีกท้ังเพราะหย่ังเดาได้ว่าคนท่ีกระพือไฟอยู่เบื้องหลังน่าจะเป็น

เจียงหย่วนเฉา ท้ังคู ่จึงตกลงกันไว้ให้เฉียวเจาพยายามอย่ามาท่ีน่ี 
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เท่าที่จะท�าได้เพื่อมิให้เกิดปัญหามากขึ้น

"ข้ากลัวท่านเป็นห่วงน่ะสิ" เฉียวเจาบอกตามตรง

ดวงตาของชายหนุ่มทอประกายวูบหนึ่ง "เจ้ารู้แล้วหรือ"

นางพยักหน้าย้ิมๆ "รูแ้ล้ว วนันีรุ้ย่อ๋องเชญิข้าไปตรวจอาการให้กงอ๋อง"

เซ่าหมงิยวนกุมมอืนางแน่นๆ ใบหน้าฉายรอยละอายใจ "ข้าอยู่ในน้ี  

ปกป้องเจ้าไม่ได้"

"ถิงเฉวียน อย่าเห็นตนเองเป็นเทพเซยีนทีท่�าได้ทกุอย่างเลย เช่นนัน้ 

จะเหนื่อยเกินไป"

ในเมอืงหลวงแห่งน้ีเขามใิช่แม่ทัพเป่ยเจงิผูกุ้มอ�านาจใหญ่ไว้ในมอื 

การชี้เป็นชี้ตายใครสักคนล้วนสุดแท้แต่ใจของโอรสสวรรค์พระองค์น้ัน 

หากพวกหลันซาน เจียงหย่วนเฉา หรือแม้กระทั่งหัวหน้ากองตรวจสอบ

พิเศษหน่วยขวาเว่ยอู๋เสียจะหาเรื่องเขา ก็มิใช่รับมือได้ง่ายดายปานน้ัน  

จะอย่างไรแม่ทัพจะเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก็ไม่สะดวกเท่าคนพวกนี้

เซ่าหมิงยวนย้ิมเยาะตนเอง "น่ันสิ มีเทพเซียนที่ใดกันติดคุก 

ติดตะราง"

เฉียวเจานิ่งเงียบไปครู่หน่ึง นางลดสุ้มเสียงลงเอ่ยถาม "ถิงเฉวียน 

ยังต้องอีกนานเท่าไร..."

เขาบบีมอืนางเบาๆ กล่าวทอดถอนใจ "ราวครึง่เดอืน ต้องได้ข่าวแน่"

"เช่นนัน้ท่านอยู่ในน้ีต้องรกัษาตัวให้ดีๆ ไม่ต้องเป็นห่วงข้า" นางพูดถึง 

ตรงนี้แล้วคลี่ย้ิมหวานเผยให้เห็นความน่ารักไร้เดียงสาของเด็กสาวอยู่

หลายส่วน "จนถึงตอนน้ี ดูเหมอืนคนทีต่่อกรกับข้าล้วนเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ

มากกว่า"

เซ่าหมงิยวนกลัน้ย้ิมไม่อยู่ "ถ้าอย่างนัน้เจ้าต้องเป็นเช่นน้ีไปเร่ือยๆ นะ"
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"รู้แล้ว"

"เจาเจา..."

"หือ?"

"รอข้าออกจากคุก พวกเราแต่งงานกันดีหรือไม่"

เรื่องราวในใต้หล้ายากคาดเดา เกิดในยุคท่ีกษัตริย์ครองอ�านาจ

สูงสุดและกลียุคใกล้อุบัติเฉกน้ี ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร 

เรื่องไม่คาดฝันจะมาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อใด

เทียบกับสิ่งที่ไร้ความแน่นอนเหล่านั้น เขาอยากฉกฉวยวันเวลา 

ในปัจจุบันไว้

ชวิีตนีเ้ขามคีวามปรารถนาสงูสดุสองอย่าง หนึง่คอืสัง่สอนพวกต๋าจือ่ 

ให้ไม่กล้ารุกรานแผ่นดินต้าเหลียงตลอดกาล สองคือตบแต่งเจาเจาเป็น

ภรรยาอยู่ครองคู่กันจนแก่เฒ่าผมหงอกขาว

"ตกลง" เฉียวเจาตอบโดยปราศจากความลังเล

ถ้าพูดว่าเมื่อแรกนางยังไม่เต็มใจยอมรับ แต่หลังจากท้ังสอง 

ใกล้ชดิกันในช่วงทีผ่่านมานี ้ความรูส้กึขัดแย้งหวัน่หวาดในจติใจเหล่านัน้

ไม่หลงเหลืออยู่แล้ว

การออกเรอืนไปอยู่กับเขา นางมไิด้สญูเสยีอสิรภาพ แต่เพราะมเีขา

สนับสนุน นางกลับได้รับอิสรเสรีมากกว่าเดิม

ฝ่ายเซ่าหมิงยวนงงงันไปแล้ว "อะไรนะ"

เขาแอบหยิกต้นขาตนเองทีหนึ่ง

เจาเจาตอบตกลงทันทีเช่นนี้ ข้าต้องหูฝาดไปเองแน่ๆ เลยกระมัง

โอ๊ย...เจ็บ!

พอเห็นชายหนุ่มได้ยินนางตอบตกลงแล้วท�าหน้าเบ้ เฉยีวเจาก็งงงนั
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ไปเหมือนกัน

ทั้งที่เขาขอแต่งงานกับนาง อีกท้ังตอนน้ีนางตอบรับแล้ว เขาท�า

สีหน้าเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร

"ข้าอาจต้องใคร่ครวญใหม่เสียแล้ว" เฉียวเจามุ่นคิ้วกล่าว

"ไม่นะ...ไม่ต้องใคร่ครวญแล้ว!" แม่ทัพเซ่าจับมือคู่หมั้นไว้แน่นๆ  

ไม่ยอมปล่อย ใบหน้าเผยรอยย้ิมกว้าง "ข้าหยิกต้นขาจนเขียวช�้าแล้ว  

ขืนเจ้ายังใคร่ครวญอีก ข้าไม่เจ็บตัวเปล่าหรือไร"

เฉียวเจามองค้อนเขาวงหนึ่ง "เอาล่ะ ข้าสมควรกลับได้แล้ว"

เขาท�าท่าอึกๆ อักๆ

"ยังมีเรื่องใดหรือ"

"เจาเจา ท่านพ่อข้าอายุมากแล้ว ไม่รู้ว่าอยู่ในคุกร่างกายของท่าน

จะทานทนไหวหรือไม่ เจ้าช่วยไปเยี่ยมท่านแทนข้าทีเถอะ"

กับเจ้าแผ่นดินและอาณาประชาราษฎร์ เขาไม่มีสิง่ใดต้องละอายใจ 

แม้สกันดิ มเีพียงบดิาท่ีเสีย่งชวิีตปกป้องเขาต้ังแต่เยาว์วัยจนเตบิใหญ่กับ

ภรรยาท่ีเสยีไปแล้วได้คืนกลบัมา ทัง้สองคือคนทีเ่ขารูสึ้กผิดด้วยมากทีส่ดุ

เฉียวเจาพยักหน้าเงียบๆ ก่อนบอกเขาเสียงแผ่วเบาค�าหนึ่งว่า 

"ถนอมตัวด้วย" 

จากนั้นนางก็เดินตามองครักษ์จินหลินจากไป

เซ่าหมงิยวนมองตามเดก็สาวท่ีลบัร่างไปท่ีหน้าประตอูย่างเหม่อลอย 

ครูห่น่ึง ถึงกลบัไปนัง่ลงตรงข้างก�าแพงห้องขงั เขาถูๆ หน้าแล้วเริม่ย้ิมน้อย

ยิ้มใหญ่กับตนเอง

ตดิคกุครัง้เดียวก็ได้ภรรยามาหนึง่คน ข้าได้ก�าไรคร้ังใหญ่แล้วจริงๆ
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ครอบครวัของจิง้อนัโหวโดนกักตวัไว้ในห้องขงัอกีฟากหน่ึง จิง้อนัโหว 

กับเซ่าจิ่งยวนอยู่ห้องเดียวกัน

ตอนเฉยีวเจามองเหน็สองพ่อลกู พบว่าพวกเขานัง่แยกกันคนละฝ่ัง 

บรรยากาศไม่ปกติอยู่บ้างอย่างเห็นได้ชัด

พอได้ยินว่ามีคนมาเยี่ยม เซ่าจิ่งยวนตาเป็นประกาย แต่พอเห็นว่า

เป็นเฉียวเจาก็หน้าบึ้งไปทันใด เขาถามเสียงกระด้าง "เจ้ามาท�าอะไร"

นบัแต่เซ่าหมงิยวนกับสตรสีกุลหลหีมัน้หมายกัน จวนโหวก็เคราะห์ร้าย 

ติดๆ กันเรื่องแล้วเรื่องเล่า นางเป็นตัวกาลกิณีโดยแท้เลยทีเดียว!

"เจ้าลกูเนรคณุ เจ้าพูดจาอนัใดกัน" จิง้อนัโหวถลงึตาใส่บตุรชายคนโต 

อย่างดุดัน แต่เขาเพิ่งพูดจบก็เริ่มส่งเสียงไออย่างรุนแรง

ใบหน้าเซ่าจิ่งยวนกลับไร้แววเป็นห่วงเป็นใยให้เห็นสักกระผีก เขา

เหยียดมุมปากหันหลังเดินไปด้านใน

667
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ความคับแค้นใจที่เซ่าจิ่งยวนมีต่อบิดาทวีเพิ่มขึ้นถึงขีดสุด

เขาขบไม่แตกว่าบดิามยีศถาบรรดาศักดิท่ี์มัน่คงเป็นถึงท่านโหวดีๆ  

ไม่ชอบ กลับปล่อยให้คนทั้งตระกูลต้องเสี่ยงหัวหลุดจากบ่าเพ่ือเลี้ยงดู

บุตรก�าพร้าของขุนนางกบฏผู้หนึ่ง

เขาย่ิงไม่อาจเข้าใจได้ว่าท้ังทีเ่ขาเป็นซือ่จือ่ผูส้บืทอดจวนจิง้อนัโหว 

แต่ยามเภทภัยใหญ่หลวงมาเยือน คนท่ีท่านพ่อปกป้องไว้กลับเป็น 

เซ่าหมิงยวน

ในเมือ่ท่านพ่อไม่สนใจเรือ่งผูส้บืทอดของจวนโหว ไม่แยแสบตุรชาย

คนโตอย่างเขา เช่นนัน้เขายังมอีนัใดน่าไยดอีกี ถึงอย่างไรก็ต้องโดนตดัศรีษะ 

กันหมด

เสยีงไอของจิง้อนัโหวทีด่งัต่อเนือ่งไม่ขาดสายในห้องขงัทีเ่ย็นเยือก

ชื้นแฉะนี้ ได้ยินแล้วชวนให้คนรู้สึกใจคอไม่ดี

ด้วยมีลูกกรงเหล็กขวางกั้น เฉียวเจาสุดปัญญาจะท�าอะไรได้ นาง

ได้แต่หยิบขวดกระเบื้องใบเล็กในถุงผ้าปักออกมาย่ืนส่งให้ "ท่านโหว  

ท่านกินสักเม็ดเถอะเจ้าค่ะ"

องครักษ์จินหลินซึ่งยืนอยู่ห่างๆ อยากจะห้าม เขาสองจิตสองใจ 

ชั่วครู่ ท้ายที่สุดก็ไม่ปริปากพูด

จิ้งอันโหวรับขวดกระเบื้องไป เขากลั้นไอไว้กล่าวข้ึน "เจ้าเด็กผู้นี ้

มาที่นี่ท�าอะไร นี่มิใช่ที่ที่เจ้าสมควรมาเลย"

เฉียวเจาย่อเข่าค�านับ "ข้ามาเย่ียมท่าน เดิมทีควรจะมาเร็วกว่านี้

ด้วยเจ้าค่ะ"

"หมงิยวนเป็นอย่างไรบ้าง" จิง้อนัโหวย่อมรูว่้าเฉยีวเจาต้องไปเย่ียม

เซ่าหมิงยวนมาก่อนแล้ว เขาเอ่ยปากถามอย่างร้อนใจ



15ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

"เขาสบายดีทุกอย่างเจ้าค่ะ ท่านวางใจได้"

จิง้อนัโหวพิศดเูดก็สาว เหน็นางมรีอยย้ิมจางๆ สหีน้าสงบนิง่ ก็ลอบ

ถอนใจโล่งอก "ได้อย่างนั้นก็ดี ข้าเป็นห่วงท่ีสุดว่าคนพวกนั้นจะทรมาน

เขา..."

"ถิงเฉวียนก็เป็นห่วงท่านมาก ดังนั้นท่านต้องรักษาสุขภาพให้ดีๆ  

นะเจ้าคะ"

"หึ เป็นห่วงแล้วมีประโยชน์อันใด พวกเรากลายเป็นเช่นน้ีมิใช่ 

เพราะเขาเป็นตัวการรึ" เซ่าจิ่งยวนนั่งอยู่ในมุมหน่ึงกล่าวด้วยน�้าเสียง 

ขุ่นมัวแฝงความเจ็บใจไว้เต็มเปี่ยม

สายตาของเฉยีวเจาทีม่องไปทางเขาทอแววเยาะหยันระคนเวทนา

เป็นซื่อจื่อผู้สูงศักด์ิทรงเกียรติมานานยี่สิบกว่าปี ต้องตกต�่าเป็น

นกัโทษในชัว่ข้ามคนื ถึงจติใจก�าลงัอ่อนแอไม่ปกต ิแต่กลบัไร้ความอดกลัน้ 

แม้เพียงนดิ ต่อให้คนเฉกนีไ้ด้สบืทอด จวนจิง้อนัโหวก็คงไม่ยืนยาวเป็นแน่แท้

จิ้งอันโหวทั้งผิดหวังทั้งเจ็บปวดใจ แต่เขาไม่พูดอะไรทั้งนั้น

เขาอาจผิดหวังกับการกระท�าของบตุรชายผูนี้ ้แต่ในใจก็รูส้กึผดิด้วย

เขามิใช่บิดาที่ดีผู้หนึ่งจริงๆ

เฉยีวเจาย่อมไม่มเีรือ่งพูดกับเซ่าจิง่ยวนเป็นธรรมดา นางปล่อยให้เขา 

พูดถากถางสองสามค�าโดยไม่ตอบโต้ พอเขารูส้กึเบือ่หน่ายจนหุบปากแล้ว  

นางถึงพูดกล่อมจิง้อนัโหวเสยีงนุม่นวล "อนัว่าสวรรค์ไม่ตดัหนทางของคน 

ข้าเชื่อว่าถิงเฉวียนต้องไม่เป็นไรแน่ ท่านเพียงท�าใจให้สบายๆ รักษา

สุขภาพไว้ นี่คือสิ่งที่จะปลอบประโลมใจเขาได้มากที่สุดเจ้าค่ะ"

จิง้อนัโหวพยักหน้าหงกึหงกั "เจ้าบอกกับหมงิยวนว่าไม่ต้องเป็นห่วง 

ตาเฒ่าอย่างข้ายังแข็งแรงด ีไม่มทีางเป็นอะไรไป แม่หนเูจา เจ้ารีบกลบัไปเถอะ  
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ในนี้หนาวเกินไป หาใช่ที่ที่เจ้าสมควรรั้งอยู่นานๆ ไม่"

"เช่นนั้นท่านถนอมตัวด้วยนะเจ้าคะ" เฉียวเจายอบกายคารวะแล้ว

พูดก�าชับ "ทุกคืนก่อนนอนกินยาลูกกลอนในขวดกระเบื้องหนึ่งเม็ด ช่วย

ต้านพิษไอเย็นได้เจ้าค่ะ"

รอเมื่อเฉียวเจาออกไปพร้อมกับองครักษ์จินหลินแล้ว จิ้งอันโหว 

ถึงเดนิไปนัง่ลงข้างกายบตุรชายคนโต ถอนใจเฮอืกหนึง่ก่อนกล่าว "จ่ิงยวน  

เจ้าคือซื่อจื่อของจวนจิ้งอันโหว ยามอยู่ต่อหน้าผู้อื่น จงแสดงศักดิ์ศรีท่ี 

พึงมีออกมา"

ถือก�าเนดิในเรอืนหลงั เตบิใหญ่ด้วยมอืสตร ีบตุรชายคนโตกลายเป็น 

อย่างทุกวันนี้ เขาผู้เป็นบิดาสมควรรับผิดชอบมากที่สุด

นี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการออกศึกสู้รบตลอดเวลาซึ่งเขาไม่อาจ 

ไม่ยอมรับ

"ท่านพ่อ จนบัดนี้แล้วท่านยังติว่าข้าท�าให้ท่านขายหน้าอีกหรือ" 

สีหน้าของเซ่าจิ่งยวนเต็มไปด้วยความคับแค้นใจ "แล้วท่านเคยค�านึงถึง

ความรู้สึกของข้าหรือไม่ หลายปีมานี้ข้าถูกเซ่าหมิงยวนข่มรัศมีไปเสีย 

ทกุเรือ่ง ท้ังทีข้่าต่างหากทีเ่ป็นบตุรชายคนโต ทว่าคนพวกน้ันเอ่ยถึงว่าเขา

ดีเลิศอย่างนั้นอย่างน้ีต่อหน้าข้าโดยไม่หลบเลี่ยงเกรงใจ มีผู้ใดเห็นอก

เห็นใจข้าบ้าง ตอนนัน้ข้าคดิว่าเขาเป็นพ่ีน้องสายเลอืดเดยีวกัน ใครให้ข้า

มีน้องชายเก่งกล้าสามารถผู้หนึ่งเฉกน้ีเองเล่า แต่จู ่ๆ เขากลายเป็น 

บุตรชายลับของท่าน ถ้าอย่างน้ันความกดดันท่ีข้าแบกรับมาตั้งแต่เล็ก 

จนโตนั้นมันคืออะไรกัน"

เซ่าจิง่ยวนยิง่พูดย่ิงพลุง่พล่าน "แล้วต่อมายังมเีรือ่งเหลวไหลย่ิงกว่า 

เขากลายเป็นทายาทของขุนนางกบฏ ส่วนท่านท�าให้คนท้ังจวนโหวต้อง 
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ตกอยู่ในอันตรายเพ่ือเขา ท่านพ่อ ข้าอยากถามท่านสักค�าว่าในใจท่าน

เห็นข้าเป็นอะไร เป็นสิ่งของที่ทิ้งขว้างได้ตามสบายใช่หรือไม่"

จิ้งอันโหวย้ิมขื่นๆ "พ่ีน้องมีล�าดับศักดิ์ เจ้าคือซื่อจื่อของจวนโหว 

มาโดยตลอด"

"เช่นนัน้เหตใุดพอเภทภัยมาเยือน ท่านแอบส่งน้องสามไปทีอ่ืน่ แต่

ไม่แย้มพรายให้ข้ารูเ้ลยสกัครึง่ค�า" เมือ่นกึถึงว่าบดิาล�าเอยีงเพียงนี ้จติใจ

ของเซ่าจิ่งยวนก็ท้อแท้สิ้นหวังเต็มที

จิง้อันโหวมองบตุรชายเงยีบๆ เน่ินนานถึงถอนใจเฮอืกแล้วกล่าวข้ึน 

"ก็เพราะว่าเจ้าคอืซือ่จือ่ แต่ไรมาผูม้เีกียรตยิศสงูเพียงใด ก็มคีวามรับผิดชอบ 

สูงเท่านั้น"

เขากล่าวจบแล้วปิดปากเริ่มไออีก

ดวงตาของเซ่าจิง่ยวนไหวระรกิ ก่อนจะค่อยๆ จมลงสู่ภวังค์ความคดิ

ต้นพุทธรักษาทีเ่รอืนของหลเีจีย่วในวังอ๋องพุ่มนัน้แตกหน่อใหม่เป็น

สีเขียวอ่อน

รุ่ยอ๋องสะกดอารมณ์ตื่นเต้นไว้แล้วสาวเท้าเร็วรี่เดินเข้ามา

หลีเจี่ยวนั่งปักผ้าอยู่ใต้ต้นไม้ด้านนอก

"เจี่ยวเหนียงปักอะไรอยู่หรือ"

นางย่ืนสะดึงปักผ้าไปให้เขาดู "ตั้งใจจะปักผ้าซับพระพักตร์ให ้

พระองค์หลายๆ ผืนเพคะ"

รุย่อ๋องมองลายต้นไผ่เหยียดตรงบนผนืผ้าแวบหนึง่ เขาอดพยักหน้า

ไม่ได้ "คิดไม่ถึงว่าเจี่ยวเหนียงยังมีฝีมือในด้านเย็บปักถักร้อยอีกด้วย แต่

ระวังจะเสียสายตานะ ในวังก็มีกองตัดเย็บอาภรณ์อยู่แล้ว"
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หลเีจีย่วเม้มปากแล้วกล่าว "ถึงอย่างไรก็เป็นของใช้ท่ีพกตดิพระองค์

นะเพคะ"

รุย่อ๋องไม่ใคร่สนใจหัวข้อสนทนานี ้เขาแย้มย้ิมพอเป็นพิธีแล้วกล่าว

ด้วยน�้าเสียงแฝงรอยคึกคัก "เมื่อครู่กงอ๋องตื่นแล้ว"

"อ้อ กงอ๋องทรงเป็นอย่างไรบ้างเพคะ" หลีเจี่ยวลอบคับอกคับใจ  

แต่ยังเอ่ยถามตามเรื่องที่เขาชวนคุย

บุรุษคงเป็นเย่ียงน้ีสินะ ชมชอบคนผู้หนึ่ง ไม่ว่าคนผู้น้ันท�าอะไรก็ 

ดีไปหมด ทว่ากับคนท่ีมิได้ทุ่มเทใจให้ ไม่ว่าคนผู้นั้นท�าอะไรก็ไม่มีวัน

ประทับใจเขาได้

นางหลุบตามองน้ิวมือขวานุ่มที่เต็มไปด้วยรอยโดนเข็มต�าแล้ว 

แทบกระอักเลือด

เอาเขม็จิม้นิว้จนพรนุโดยเปล่าประโยชน์แท้ๆ ท่านอ๋องไม่เหลอืบแล

แม้แต่แวบเดียว!

รุ่ยอ๋องย่อมไม่ล่วงรู้ว่าในหัวใจของหลีเจี่ยวชั่วขณะนี้คล้ายมีโลหิต

ไหลหยาดหยดอยู่ เขากล่าวต่อไปเรือ่ยๆ "กงอ๋องดูท่าทางกระฉับกระเฉงข้ึน 

เป็นอันมาก ยังเป็นฝ่ายเอ่ยปากบอกให้คนยกข้าวปลาอาหารไปให้  

เจี่ยวเหนียง หนนี้ต้องขอบคุณค�าแนะน�าของเจ้าแล้ว"

เขาพูดพลางดึงมือนางมากุมเบาๆ ทีหนึ่ง

หลีเจี่ยวรีบหงายฝ่ามือขึ้นก�าน้ิวเข้าหากัน กล่าวอย่างย้ิมแย้มว่า 

"ช่วยคลายความกังวลของท่านอ๋องได้ เป็นสิง่ท่ีหม่อมฉนัพึงกระท�าเพคะ"

คราวนี้ท่านอ๋องน่าจะเห็นนิ้วมือที่มีรอยแผลจนลายพร้อยของข้า

แล้วกระมัง

รุย่อ๋องหวัร่อเสยีงดัง เขาปล่อยมอืของหลเีจีย่วแล้วตบแขนนางเบาๆ 
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"เจีย่วเหนยีงคอืบปุผาช่างจ�านรรจาขนานแท้ ข้าว่าคณุหนสูามไม่ได้มอีคติ

ต่อเจ้าอย่างที่เจ้าพูดไว้นะ พอเจ้าเชิญ นางก็มาทันทีเลยมิใช่หรือ

หลีเจี่ยวอึ้งงัน "..." ข้าต้องเอานิ้วจิ้มตาท่านอ๋องใช่หรือไม่

"วนัหน้าเจีย่วเหนียงชวนคณุหนสูามมาเท่ียววังบ่อยๆ ส ิจะอย่างไร

ก็เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน ห่างเหินกันไปจะไม่ดี"

บัดน้ีดูไปวิชาแพทย์ของคุณหนูสามสกุลหลีได้รับการถ่ายทอดมา

จากหมอเทวดาหลี่อย่างแท้จริง ตอนนี้หมอเทวดาหล่ีจากโลกน้ีไปแล้ว  

ถ้าหากร่างกายของเขามปัีญหาอะไร ไม่แน่ว่ายังฝากความหวังไว้ทีน่างได้

หลีเจี่ยวไม่ล่วงรู้ความคิดในใจรุ่ยอ๋อง ได้ยินเขากล่าวอย่างนี้ก็ 

ใจกระตุกวูบทันใด

นี่ท่านอ๋องหมายความว่าอะไร คงมิใช่ว่าถูกตาต้องใจหลีซาน?

"ยามนี้กวนจวินโหวถูกจองจ�าในคุก หม่อมฉันเห็นว่าเชิญน้องเจา

มาที่วังบ่อยๆ จะไม่ใคร่เหมาะสม หวั่นใจว่าจะก่อปัญหาให้ท่านอ๋อง..."

รุ ่ยอ๋องยกยิ้ม "พวกเจ้าเป็นพ่ีน้องแท้ๆ สนิทสนมกันจะมีอันใด 

ไม่เหมาะ แม้ว่ากวนจวินโหวจะอยู่ในคุก แต่เก่ียวข้องอะไรกับสตรี 

ที่ยังไม่แต่งเข้าตระกูลผู้หนึ่งเช่นนาง อีกประการหนึ่ง..."

อีกอย่างหน่ึง ถ้ากวนจวินโหวโดนตดัสนิโทษจริงๆ สตรอ่ีอนแอท่ียัง

ไม่แต่งเข้าตระกูลไม่ต้องรบัโทษทณัฑ์ไปด้วย และถ้าท้ายท่ีสดุกวนจวนิโหว 

ไม่เป็นไร เขาจะต้องรู้สึกว่าจวนรุ่ยอ๋องมีคุณธรรมน�้าใจเป็นแน่

หลเีจีย่วรอฟังประโยคหลงัของค�าว่า 'อกีประการหน่ึง' อย่างใจจดใจจ่อ  

ทว่ารุ่ยอ๋องกลับลุกขึ้นหันหลังเดินออกไป

ไฟโทสะทีพ่ลุง่ขึน้มาจกุติดอยู่ทีล่�าคอ พาให้นางคดิถึงเฉยีวเจาแล้ว

บังเกิดความชิงชังมากขึ้นไปอีกขั้น 
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สขุภาพของกงอ๋องนบัวันกระเต้ืองข้ึนตามล�าดบั ไม่นานนกัก็หายด ี

เป็นปกติ

หลงัล้มป่วยคราหน่ึง เขาย่ิงเชือ่มัน่ว่าต้าเหลยีงกับตนไม่ถูกโฉลกกัน 

จนอยากติดปีกบินกลับซีเจียงใจจะขาด ด้วยเหตุนี้เขารีบเร่งไล่เลียงหา

คนร้ายที่สังหารองค์หญิงซีเจียงอย่างขมีขมันมากขึ้น

หลันซานอาศัยเรื่องนี้โหมกระพือไฟต่อเบื้องพระพักตร์ เป็นเหตุให้

ฮ่องเต้หมิงคังตกอยู่ในภาวะขัดแย้งในใจอย่างหนักหน่วง

กวนจวินโหวเป็นทายาทของขุนนางกบฏ ลากตัวออกไปตัดหัว 

ถึงจะสมใจเขา แต่ว่ากวนจวินโหวผู้นี้เป็นดั่งดาบที่ใช้งานได้ดีเหลือเกิน 

พอประหารไปแล้วจะเสาะหาดาบดีๆ เล่มหนึ่งเช่นนี้จากที่ใดเล่า

หากไม่มดีาบคมกรบิเล่มน้ีแล้วเกิดความวุน่วายทางเป่ยฉจีะท�าฉนัใดดี  

หากเขาต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจไปทีเ่รือ่งปราบปรามชาวต๋าจือ่อกี อย่างนัน้ 

668
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จะถ่วงเวลาการแสวงหาวิถีแห่งความเป็นอมตะของเขาเกินไป

แต่หากเก็บไว้ไม่ก�าจดัทิง้ แล้วดาบเล่มน้ีกลบัจ่อมาท่ีเขาจะท�าฉนัใด  

จะสังหารหรือไม่สังหารดีนะ

ฮ่องเต้หมงิคังเฝ้าตรกึตรองปัญหาน้ีทุกว่ีวัน แม้แต่โอสถทิพย์ยังไม่มี

แก่ใจจะเสวย ทว่าวันน้ีเขาท�าสีหน้าเคร่งขรึมอย่างตกลงปลงใจได้แล้ว  

"เว่ยอู๋เสีย..."

"พ่ะย่ะค่ะ" เว่ยอูเ๋สยีขานตอบอย่างพินอบพิเทาพร้อมกับลอบถอนใจ 

เฮือกหนึ่ง

เห็นทีฮ่องเต้ตัดสินใจได้แล้วว่าจะจัดการกับกวนจวินโหวอย่างไร

เขาเป็นคนสนิทข้างพระวรกาย ย่อมจะเห็นความยุ่งยากใจตลอด

หลายวันนี้ของฮ่องเต้หมิงคังอยู่กับตา

"เอาเหรียญทองแดงมาให้เราเหรียญหนึ่ง"

หา?

ค�าสั่งนี้เหนือความคาดหมายเกินไป เว่ยอู๋เสียงงงันไปทันใด

"เป็นอะไร" ฮ่องเต้หมิงคังตวัดสายตามองเขาอย่างเย็นชา

เว่ยอู๋เสียไม่กล้าชักช้าอีก รีบกุลีกุจอหยิบเหรียญทองแดงมาถือ

ประคองด้วยสองมือยื่นส่งให้

ฮ่องเต้หมิงคังนั่งลงตรงหน้าโต๊ะทรงพระอักษร ร�าพึงร�าพันในใจว่า 

หากเหรยีญออกด้านทีส่ลกัปีรชัศกก็ตัดหวักวนจวินโหว แต่ถ้าออกด้านที่

สลักค�าว่า 'ร�่ารวยเงินทอง' ก็ไว้ชีวิตกวนจวินโหวชั่วคราวถึงวันตรุษ

ฮ่องเต้หมิงคังคิดค�านึงเงียบๆ จบก็โยนเหรียญทองแดงขึ้นสูงๆ

เหรียญทองแดงหมุนติ้วๆ อยู่กลางอากาศหลายตลบ 

เว่ยอู๋เสียมองจนตาค้าง นี่ฝ่าบาทจะท�าอะไร
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ในระหว่างที่ฮ่องเต้หมิงคังรู้สึกใจเต้นระทึกน้อยๆ เหรียญทองแดง

ก็ตกลงมาอยู่บนโต๊ะ ทว่าเขากับเว่ยอู๋เสียต่างเบิกตากว้างไปพร้อมกัน

เหรียญไม่ได้ออกด้านใดด้านหนึ่ง แต่อยู่ในแนวตั้งหรือนี่!

เหรียญตั้งตรงหมายถึงอะไร นี่มิใช่สร้างความล�าบากใจให้เรารึ!

ฮ่องเต้หมิงคังตบโต๊ะสุดแรงด้วยความกริ้วจัด เหรียญทองแดง

กระเด็นหวือออกไปหล่นลงบนพื้น

เจ้าแผ่นดินก้าวขาจะออกเดินไปแต่กลับชะงักเท้าแล้วออกค�าสั่ง 

"เว่ยอู๋เสีย ดูซิว่าเหรียญทองแดงบนพื้นออกด้านใด"

รอครู่หนึ่งแล้วไม่เห็นเว่ยอู๋เสียปริปากพูดสักที น�้าเสียงของฮ่องเต ้

หมิงคังไม่พึงใจมากขึ้น "เว่ยอู๋เสีย เจ้าอยู่ตรงน้ันท�าอะไรอยู่ เหตุใดถึง 

ไม่ส่งเสียงสักแอะ"

เว่ยอู ๋เสียลอบถอนใจเฮือกหน่ึงแล้วลุกลนกล่าวตอบ "ฝ่าบาท  

เหรียญทองแดงหล่นลงไปในร่องตรงบันไดแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้หมิงคังสาวเท้าก้าวใหญ่เดินมา ถีบเว่ยอู๋เสียที่ก�าลังโก้งโค้ง

หาเหรยีญอยู่ออกไป เหน็ตรงระหว่างขัน้บนัไดท่ีก่อด้วยอฐิทองมรีอยแตก

เป็นร่องอยู่จริงๆ เขาท�าหน้าบึ้งตึงอย่างสุดระงับ "บ่าวไพร่อย่างพวกเจ้า

มีหน้าที่ท�าอะไร ใช่หรือไม่ว่าต้องรอให้บัลลังก์มังกรของเราพังครืนลงมา

ถึงคิดจะซ่อมแซม"

เว่ยอู๋เสยีรูว่้าฮ่องเต้หมงิคงัสบช่องน้ีระบายโทสะจงึคกุเข่าอยู่ด้านข้าง 

โดยไม่เปล่งวาจาสักค�า

ฮ่องเต้หมงิคังจ้องเขมง็ท่ีรอยแตกเลก็ๆ จดุน้ันอย่างดงึดนัไม่ยอมแพ้  

"เว่ยอูเ๋สยี เรยีกคนมางดัตรงนีอ้อก วนันีเ้ราต้องเห็นให้ได้ว่าเหรยีญทองแดง 

ออกด้านไหนกันแน่"
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ก็แค่ร่องเล็กเท่านี้ เหรียญทองแดงกลับหล่นเข้าไปพอดิบพอดี  

นี่มิใช่สวรรค์จงใจกวนโทโสเขาหรือ

เว่ยอู ๋เสียพาคนเข้ามางัดก้อนอิฐทองออกอย่างว่องไว พลาง 

บ่นพึมพ�าในใจ เจ้าเหรียญทองแดงเอ๊ย เจ้าให้ความร่วมมือกันสักนิด 

เถอะนะ ช่วยออกด้านใดด้านหนึ่งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวได้หรือไม่

ชั่วพริบตาที่อิฐทองถูกงัดขึ้น ทุกคนรวมถึงฮ่องเต้หมิงคังล้วน 

ชะเง้อคอมองไป เห็นบนพื้นใต้ก้อนอิฐมีช่องใหญ่เท่าก�าปั้นช่องหนึ่ง

"นี่คือ..." ฮ่องเต้หมิงคังงุนงงไม่เข้าใจ

คนอื่นๆ พากันตัวสั่นงันงกไม่กล้าปริปาก

"นี่มันคืออะไรกันแน่ บอกเรามาเดี๋ยวนี้!" ฮ่องเต้หมิงคังพิโรธแล้ว

ขนัทีน้อยผูห้น่ึงต้านทานบารมขีองโอรสสวรรค์ไม่อยู่ กล่าวโพล่งข้ึน

ว่า "รูหนูพ่ะย่ะค่ะ"

"อะไรนะ" ฮ่องเต้หมิงคังนึกว่าตนเองฟังผิดไป

"กราบทูลฝ่าบาท นั่นก็คือรูหนูพ่ะย่ะค่ะ" พอหลุดปากพูดออกไป 

ขันทีน้อยก็พร้อมเอาชีวิตเข้าแลกแล้ว

"รหูน?ู" ฮ่องเต้หมงิคังเพ่งตามองรโูหว่มดืมดิพร้อมกับเปล่งเสยีงกล่าว 

ค�านี้ช้าๆ ชัดๆ เขาโมโหจนริมฝีปากขาวซีด

ห้องทรงพระอักษรของเจ้าครองแคว้นผู้ทรงเกียรติเช่นเขาถึงกับมี 

รูหนูอยู่ แล้วเหรียญทองแดงสมควรตายเหรียญนั้นยังหล่นลงไปในรูหนู

ด้วย

"ขุดพื้นลึกสามฉื่อหาเหรียญทองแดงเหรียญนั้นให้เจอ!"

เขาไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์เช่นนี้หรอก!

รออีกเกือบครึ่งชั่วยาม ห้องทรงพระอักษรท่ีงดงามก็ไม่ต่างจาก 
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ซากปรักหักพัง พ้ืนถูกขุดจนไปถึงก้นรูหนูในที่สุด ในนั้นมีพวกเศษผ้า 

ที่โดนหนูกัดขาดกับเศษขนม

สีหน้าของฮ่องเต้หมิงคังบูดบึ้ง เขากล่าวด้วยน�้าเสียงเหี้ยมเกรียม  

"ค้นหาเหรียญทองแดงเหรียญนั้นออกมา"

"พ่ะย่ะค่ะ" ทุกคนปรีเ่ข้าไปพร้อมกัน ได้ยินเสยีงร้องจีด๊ๆ หลายเสยีง 

หนูขนสีด�าตัวหนึ่งมุดลอดออกจากช่องว่างระหว่างตัวคนแล้วว่ิงหนีไป 

เร็วรี่ปานลมกรด

ฮ่องเต้หมงิคังเหน็หนูตัวนัน้วิง่คาบเหรยีญทองแดงหายลบัไปกับตา

อย่างว่องไวแล้วโมโหแทบหงายหลังตึง "ไล่จับหนูตัวนั้นมาให้เรา!"

สดุท้ายไล่จบัหนกูลบัมาไม่ได้ ฮ่องเต้หมงิคงัมองดหู้องทรงพระอกัษร 

ท่ีไม่เหลือสภาพเดิมแล้วอยากร�่าไห้แต่ไร้น�้าตา เขาขบคิดแล้วก็ไม่ได ้

ค�าตอบ

หรือว่าเจ้าหนูตัวนั้นสติไม่ปกติกระมัง ยามเภทภัยมาเยือนไม่คาบ

เศษขนมหนีไป กลับคาบเหรียญทองแดงไปท�าอะไร

เหล่าขันทีไม่กล้าแสดงสีหน้าใดๆ แต่ต่างนึกในใจ หรือว่าฮ่องเต ้

ถูกคุณไสยแล้วกระมัง ขุดพ้ืนห้องทรงพระอักษรเพ่ือหาเหรียญทองแดง

เหรียญเดียว?

เว่ยอู๋เสียลอบยิ้มเยาะ เขาร�าพึงในใจเช่นกัน เฮอะ มองหน้าก็รู้แล้ว 

คนโฉดเขลาเย่ียงพวกเจ้าจะไปรูอ้ะไร ฮ่องเต้สนใจเหรียญทองแดงท่ีใดกัน  

แต่เป็นความเป็นความตายของกวนจวินโหวต่างหาก!

เมื่อวีรกรรมโยนเหรียญเสี่ยงทายท่ีเกิดจากความคิดชั่วเสี้ยวแล่น

จบลงโดยไร้ค�าตอบ บันดาลให้ฮ่องเต้หมิงคังวุ่นวายใจมากขึ้น

ยามรู้สึกหงุดหงิด ฮ่องเต้หมิงคังก็อยากเก็บตัวจ�าศีล แต่พอคิดถึง
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ผลลัพธ์จากการจ�าศีลสองสามครั้งเมื่อเร็วๆ น้ีแล้วก็ล้มเลิกความคิดนี้ 

ไปเงียบๆ ส่งผลให้เขาอารมณ์เสียมากขึ้น

ขุนนางบุ๋นบู๊ทั้งราชส�านักล้วนรับรู้ถึงไฟโทสะของฮ่องเต้ได้ ทุกคน

หนาวๆ ร้อนๆ ไปกันหมด ต่างสังหรณ์ใจว่าพายุก�าลังจะพัดมาแล้ว

และแล้วลมพายุที่แท้จริงก็พัดมาหลังจากนั้นไม่นาน

พายุครั้งน้ีมิได้เริ่มต้นจากเมืองหลวง แต่เกิดข้ึนท่ีด่านซานไห่กวน 

มันเพิ่งตั้งเค้าก็มีทีท่าว่าจะเป็นมรสุมลูกใหญ่

ในคืนเดือนมืดลมแรง กีบเท้าม้าเหล็กของชาวต๋าจื่อแห่งเป่ยฉ ี

ย�า่ผ่านด่านซานไห่กวนอ้อมทางอ�าเภอเหออว๋ี มุง่หน้าตรงมาท่ีเมอืงหลวง

ราตรีนั้นชาวบ้านชานเมืองหลวงก�าลังนอนหลับอย่างเป็นสุข  

เสียงฝีเท้าม้ากับเสียงสุนัขเห่าดังสลับกันปลุกพวกเขาให้สะดุ้งตื่นจาก 

ห้วงนิทรา

"ท่านพ่อท่านแม่...ข้างนอกเกิดอะไรขึ้น" มีเด็กน้อยขยี้ตาลุกขึ้นนั่ง

ผู้เป็นมารดารวบตัวลูกน้อยมากอดไว้กล่อมนอน นางเอ่ยถามสามี

ข้างกาย "พ่อเจ้าหนู ข้างนอกคงไม่ได้มีโจรป่าออกอาละวาดกระมัง"

สามีของนางเป็นพลทหารที่ถอดเกราะหวนคืนสู่บ้านเกิด เขาเงี่ยหู

ฟังเสียงความเคลื่อนไหวครู่เดียวก็เอาเสื้อมาคลุมกายจะลุกจากเตียง  

"ฟังแล้วไม่คล้ายจะใช่ เสียงกีบเท้าเหล็กเป็นระเบียบเกินไป ข้าออกไปดู

สักหน่อย..."

นางรั้งตัวสามีไว้สุดแรง "พ่อเจ้าหนู อย่าออกไปเลย"

"ข้าไม่ออกจากเรือน จะไปลงกลอนประตูใหญ่ให้สนิท"

ภรรยาเขาได้ยินดังนั้นถึงยอมปล่อยมือ

น่าเสยีดายท่ีก�าลงัของคนผูเ้ดียวช่างน้อยนดิเหลอืเกินยามมหันตภัย 
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อุบัติขึ้น ประตูใหญ่ถูกถีบเปิดออกอย่างรวดเร็ว บุรุษท่ีต่อสู้โดยเอาชีวิต

เข้าแลกสิ้นชีพใต้คมดาบที่กระหน�่าฟันใส่เขาในพริบตาเดียว
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เมื่อได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสามี สตรีออกเรือนแล้วนางน้ัน 

ก็ปิดปากลูกน้อยไว้แน่นๆ และซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง

ชั่วประเดี๋ยวเดียวพวกชาวต๋าจื่อก็ถือดาบกรูเข้ามารื้อค้นไปทั่ว

นางได้ยินเสียงรื้อหีบค้นตู้และเสียงหัวเราะย่ามใจของพวกมัน  

ก็หยิบผ้าเช็ดเหงื่อยัดใส่ปากลูกน้อยแล้วสวดภาวนาอยู่ในใจ ขอให้

เทพยดาฟ้าดินคุ้มครองให้บุตรของตนพ้นภัยในครานี้

จนใจทีส่วรรค์ไม่มตีา เพียงอดึใจต่อมาชาวต๋าจือ่ซึง่มปีระสบการณ์

โชกโชนเหล่านัน้เอาดาบยาวแทงเข้าไปใต้เตียง และแทงโดนแขนของนาง

เข้าพอดี

นางส่งเสยีงร้องด้วยความเจบ็ปวดอย่างห้ามไม่อยู่ จงึถูกชาวต๋าจือ่

ลากตัวออกมา

ชั่วพริบตาท่ีถูกลากออกไป นางออกแรงดันลูกน้อยในอ้อมอกไป

669
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ด้านใน

ยามท่ีดาบยาวหลายเล่มแทงไปใต้เตียงอกี ครานีไ้ม่กระทบถูกส่ิงใด

เด็กน้อยซึ่งหลบอยู่ข้างในได้ยินเสียงร้องโหยหวนของมารดา

ประสานกับเสียงแปลกๆ ที่เขาฟังไม่เข้าใจดังลอยมา

ชาวต๋าจื่อสองสามคนที่บุกเข้ามาผลัดกันย�่ายีสตรีออกเรือนแล้ว 

ผูน้ัน้ นางเหลอืเพียงลมหายใจอ่อนรวยรนิ แต่ดวงตาทัง้คู่ยังจบัจ้องไปทาง 

ประตูลานเรือนอย่างไม่คลาดคลา

สามขีองนางอยู่ตรงน้ัน ทัง้คู่เป็นสหายวัยเยาว์ทีเ่ตบิใหญ่มาด้วยกัน 

ตอนแต่งงานต่างให้สญัญากันว่าหากใครตายก่อนให้ไปรอท่ีสะพานอนิจจงั*  

บัดนี้ดูไม่ต้องรอนานอย่างนั้นแล้ว

พ่อเจ้าหนู ท่านเดินช้าสักนิด ข้าตามไปประเดี๋ยวนี้แล้ว

"สตรต้ีาเหลยีงน่าเบือ่จรงิๆ เพียงเท่าน้ีก็ไม่ไหวแล้ว" ชาวต๋าจ่ือผูห้นึง่

แสยะยิ้ม ล้วงของลับสกปรกของตนออกมาปล่อยปัสสาวะรดใส่ร่างนาง

ส่วนชาวต๋าจือ่คนอืน่เหน็ภาพน้ีบ่อยๆ จนชนิตา เร่ิมเก็บกวาดอาหาร

และเงินทองที่ค้นเจอ

"เรือนหลังนี้ไม่เลว มีก้อนเงินเล็กๆ ซุกซ่อนไว้ด้วย" ชาวต๋าจื่อผู้หนึ่ง

หัวเราะอย่างถูกอกถูกใจ เขาเงื้อดาบแทงเข้ากลางอกสตรีผู้น้ัน "เอาล่ะ 

เห็นแก่ก้อนเงินพวกนี้ ก็ให้นางไปสบายๆ เถอะ"

พวกชาวต๋าจื่อหัวร่อเสียงดังเดินส่ายอาดๆ ออกไปทางเรือนติดกัน

สตรีออกเรือนแล้วผู ้น้ันขยับตัวไม่ไหวแล้ว ยามนี้นางถึงกล้า 

กลอกตามองไปทางใต้เตียง

* สะพานอนิจจงั (ไน่เหอ) คอืสะพานข้ามภพทีเ่ชือ่มแดนสวรรค์ มนุษย์ และนรก ตามความเชือ่ของพุทธศาสนา

ฝ่ายมหายาน เมื่อคนตายไปจะต้องข้ามสะพานนี้
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ลูกน้อยของแม่ ภายภาคหน้าเจ้าจะท�าอย่างไรดีเล่า

ลูกรักของแม่อย่าออกมานะ ห้ามออกมาเด็ดขาด วันหน้าไม่ม ี

บิดามารดาแล้ว ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะ...

นางกระอักเลือดออกมาค�าแล้วค�าเล่า ท้ายที่สุดก็แน่นิ่งไม่ไหวติง

นางมไิด้เบนสายตาออกจากทางใต้เตยีงอยู่จนแล้วจนรอด นยัน์ตา

ทั้งคู่ที่เบิกโพลงมีน�้าตาปนโลหิตไหลรินลงมาเป็นทาง

พวกต๋าจื่อปล้นฆ่าวางเพลิงไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งคืนถึงจากไปอย่าง

พึงพอใจพร้อมกับทรัพย์สินสิ่งของติดไม้ติดมือเป็นกอบเป็นก�า

ใต้เบื้องบาทโอรสสวรรค์ ในใจหมู่ราษฎรต้าเหลียงมันคือที่อาศัย 

ที่หากินเลี้ยงชีพอันสงบสุขเสมอมา ทว่ายามแสงตะวันสาดส่องพ้ืนดิน 

ผนืน้ีของชานเมอืงหลวงทางทิศเหนืออกีคราหน่ึง หมูบ้่านชาวนาซึง่เดมิที

ยังนบัว่ามผีลเก็บเก่ียวอดุมสมบรูณ์เหล่าน้ันกลบัเหน็แต่ภาพความเสยีหาย 

ย่อยยับทั่วทุกหนแห่ง

ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านชิงหนิวคุกเข่าอยู่หน้าศาลบรรพชนที่ถูก 

ชาวต๋าจื่อจุดไฟเผาจนเป็นเถ้าถ่าน เขาหมอบตัวลงเอาหน้าผากแนบพื้น

หลัง่น�า้ตานองหน้า "สวรรค์ ท่านไม่มตีาหรอืไรถึงปล่อยให้หมูบ้่านชงิหนวิ

ของข้าประสบเภทภัยอย่างคาดไม่ถึงเฉกนี้ ชาวบ้านสองร้อยกว่าชีวิต 

ต้องตายด้วยน�้ามือชาวต๋าจื่ออย่างโหดเหี้ยม..."

เมื่อคืนเจ้าคนชั่วพวกน้ันพูดภาษาต้าเหลียงได้ไม่คล่อง หน�าซ�้า 

ส่วนใหญ่ยังคุยโต้ตอบกันด้วยภาษาของเป่ยฉี ไหนเลยพวกเขาจะ 

ไม่กระจ่างแจ้งอีกว่านี่เป็นชาวต๋าจื่อบุกมาแล้ว

หญิงชรานางหน่ึงคุกเข่ากับพ้ืนเบื้องหน้าผู้ใหญ่บ้าน แผดเสียง 

ร�่าไห้คร�่าครวญ "ผู้ใหญ่บ้าน น่ีเป็นเพราะอะไรกัน ชาวต๋าจื่อพวกน้ันถูก 



30 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 9

กวนจวินโหวไล่ตะเพิดหนไีปแล้วมใิช่หรอื เพราะอะไรถึงข้ามด่านซานไห่กวน 

มาถึงหมู่บ้านเราท่ีนี่ได้ น่าเวทนานัก ครอบครัวข้าสิบหกคนเหลือข้าอยู่

คนเดียว ลูกชายลูกสะใภ้สามคู่ หลานชายห้าคน หลานสาวสามคน ยังมี

หลานสะใภ้คนโตท่ีเพ่ิงแต่งเข้าเรอืน นางยังต้ังครรภ์อยู่เลยนะ! เพราะอะไร 

คนที่ตายไม่ใช่ข้า เพราะอะไร...เพราะอะไรกัน"

นางลุกพรวดขึ้นวิ่งเอาหัวพุ่งชนหินก้อนใหญ่

หญิงชราอายุปูนน้ีแล้วกลับว่ิงได้รวดเร็วไม่แพ้คนหนุ่มสาว แต่ที ่

น่าตกใจย่ิงกว่าคือชาวบ้านที่บ้างคุกเข่าบ้างนั่งอยู่เหล่านี้กลับไม่มีคน 

ขัดขวาง

ชั่วอึดใจเดียวมีเสียงดังตึงลอยมา หญิงชราล้มลงข้างหินก้อนใหญ่ 

ศีรษะอาบเลือดสิ้นใจ

ผู้ใหญ่บ้านมองดูหญิงชราท่ีตายในสภาพน่าอนาถแล้วพูดเสียง

พึมพ�า "สิ้นเวรสิ้นกรรมแล้ว..."

หนึง่ครอบครัวสบิหกชีวติเหลอืรอดอยูค่นเดียว ได้ไปอยู่พรอ้มหน้า

กับญาติพี่น้องในยมโลกโดยเร็วอาจโชคดีกว่า

ชาวบ้านนั่งอยู่รวมกันอย่างนิ่งเฉยเลื่อนลอยราวกับไร้วิญญาณ

ผ่านไปนานสองนาน ชายหนุ่มผู้หน่ึงลุกพรวดขึ้นยืนพูดเสียงดัง  

"ข้ารู้ว่าเพราะอะไร ข้ารู้แล้วว่าเพราะอะไร!"

"เอ้อร์หวา เจ้าว่าอะไรนะ!" เมื่อชายหนุ่มตะโกนขึ้น เหล่าชาวบ้าน 

ที่เป็นเหมือนซากศพเดินได้เริ่มมีท่าทีตอบสนอง

"เพราะกวนจวินโหวถูกฮ่องเต้จับกุมเข้าคุกหลวง ชาวต๋าจื่อรู้ว่า 

เทพสงครามของพวกเราไม่อยู่ ถึงได้กล้าบุกมาปล้นสะดมถึงท่ีหมูบ้่านเรา"

"จริงหรือ เจ้าเดรัจฉานพวกน้ันมาที่น่ีเพราะฮ่องเต้ขังกวนจวินโหว
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ไว้จริงๆ หรือ!"

ชาวบ้านแถบชานเมืองหลวงไม่เหมือนกับราษฎรแดนเหนือหรือ

แดนใต้ พวกเขาอยู่อย่างสงบสขุมาหลายสบิปี ถึงในใจพวกเขาจะเห็นว่า

ทหารนักรบทีอ่อกศกึอยู่แดนไกลคูค่วรให้เลือ่มใสศรทัธาก็จรงิอยู่ กระนัน้

ความรู้สึกน้ันมิได้ลึกซึ้งถ่องแท้ทัดเทียมราษฎรที่ตกอยู่ท่ามกลางความ

วุ่นวายของศึกสงคราม

มนษุย์เราเป็นเฉกนีเ้อง ไหนเลยไฟสงครามทุกหย่อมหญ้าซึง่ห่างไกล 

ไปพันลีจ้ะท�าให้หวาดหว่ันพรัน่พรงึได้เท่ากับมนัีกเลงหวัไม้ปล้นชงิทรัพย์

อยู่ใกล้ๆ ตัวผู้หนึ่ง

หากมิใช่ภัยพิบัติในคราวน้ี ชั่วชีวิตของคนเหล่านี้คงไม่คิดว่า 

ชาวต๋าจื่อจะมาโจมตีถึงเมืองหลวงได้

"ย่อมต้องจริงแน่นอน หลายวันก่อนข้าเข้าเมืองไปยังได้ยินผู้คน 

ถกเถียงกันว่าฮ่องเต้จะตัดหวักวนจวนิโหวเมือ่ไรเลยนะ พวกท่านลองคดิดู  

หลายปีที่กวนจวินโหวประจ�าการอยู่แดนเหนือมานี้มีเร่ืองเช่นน้ีเสียท่ีใด

กัน!"

ชาวบ้านทั้งหลายไม่สงสัยอีกต่อไป ต่างปิดหน้าร�่าไห้ฟูมฟาย  

"แล้วพวกเราจะท�าอย่างไรกันดี"

ชายหนุ่มตะเบ็งเสียงพูด "ถึงอยู่ในหมู่บ้านต่อไป พอชาวต๋าจื่อมา 

ก็ต้องตายอยู่ดี ข้าจะเข้าเมืองไปวิงวอนพวกใต้เท้าเหล่านั้นให้ปล่อยตัว

กวนจวินโหว!"

"ใช่ ขอให้พวกใต้เท้าปล่อยตัวกวนจวินโหว!"

จากน้ันเหล่าชาวบ้านรวมตัวกันยกขบวนมุ่งหน้าไปที่ประตูเมือง 

ทิศเหนือ เด็กน้อยท่ีซ่อนอยู่ใต้เตียงจนพ้นภัยมาได้ว่ิงสุดฝีเท้าไล่ตามอยู่
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ข้างหลัง

ในหัวของเด็กน้อยวัยเยาว์มีความคิดอยู่อย่างเดียวว่า เขาจะไปหา

กวนจวินโหวที่พี่เอ้อร์หวาพูดถึง กวนจวินโหวน่าเกรงขามปานนั้นจะต้อง

คืนบิดามารดาให้เขาได้แน่

วันนี้มีชาวบ้านแถบชานเมืองหลวงแห่กันไปท่ีตัวเมืองมากมาย

เท่าใดก็สดุรู ้กระท่ังอาวุธในมอืทหารยามทีเ่ฝ้าประตเูมอืงอยู่ก็ไม่อาจข่มขู่

ให้พวกเขาถอยกลับไปได้

เรือ่งทีช่าวต๋าจือ่แห่งเป่ยฉปีล้นสะดมหมูบ้่านชานเมอืงหลวงประหน่ึง 

อสนีบาตฟาดเปรี้ยงลงมา สร้างแรงสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วราชส�านัก

อย่างฉับพลันทันใด

"เพราะอะไรถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ได้ ไฉนชาวต๋าจื่อบุกมาโจมตีถึง 

เมอืงหลวง" ขนุนางชัน้ผูใ้หญ่นับไม่ถ้วนกลุม้รมุกันเข้าไปถามสมหุราชเลขาธิการ 

หลันซานกับรองสมุหราชเลขาธิการสวี่หมิงต๋า

ชัว่ขณะน้ีพวกเขาไม่เหลอืความกริง่เกรงระวังและชัน้เชงิเล่ห์เหลีย่มใดๆ  

เช่นยามปกต ิต่างท�าคอแขง็ร้องเอะอะกันหมดว่า "พวกข้าจะเข้าเฝ้าฮ่องเต้!"

ฮ่องเต้หมงิคังไม่เข้าประชมุขนุนางมาเนิน่นาน โดยท่ัวไปคนท่ีได้พบ 

พระพักตร์โอรสสวรรค์มเีพียงขนุนางชัน้ผูใ้หญ่ในสภาขุนนาง กระท่ังขุนนาง 

คนส�าคัญในหกกรมเก้ากองอยากเข้าเฝ้าก็ไม่ง่ายดาย

สมหุราชเลขาธิการหลนัซานมอี�านาจล้นฟ้า ทีผ่่านมาพวกเขาไม่กล้า 

ตอแยด้วย แต่หากตอนน้ีไม่น�าข่าวน้ีกราบทูลฮ่องเต้อกี เมือ่คนืชาวต๋าจือ่

ตระเวนไปทัว่แถบชานเมอืงหลวงรอบหนึง่แล้ว ไม่แน่ว่าคนืนีอ้าจบกุเข้ามา 

ในเมอืงก็เป็นได้ ถึงตอนนัน้ต้าเหลยีงคงไม่แคล้วต้องผลดัแผ่นดิน

"ทกุท่านอย่าเพ่ิงร้อนใจ เพลาน้ีฮ่องเต้ทรงทราบเรือ่งน้ีแล้ว" หลนัซาน 
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กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึม

ชาวต๋าจื่อบุกมาถึงเมืองหลวงได้เป็นเรื่องท่ีเหนือความคาดหมาย

จรงิๆ เมือ่เป็นเช่นนีค้วามพยายามท่ีเขาทุ่มลงไปในช่วงท่ีผ่านมาคงละลาย

หายไปกับสายน�้าแล้ว

หลันซานสมกับเป็นคนท่ีเข้าใจฮ่องเต้หมิงคังมากที่สุด พอฮ่องเต้

ได้ยินค�ารายงานก็เลิกโยนเหรียญเสี่ยงทายและไม่ยุ่งยากใจอีกต่อไป  

เขามีบัญชาให้ปล่อยตัวกวนจวินโหวพร้อมทั้งสั่งให้น�าทัพออกรบทันที

ทันใด
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เซ่าหมิงยวนมองดูเสื้อเกราะเงิน หมวกเกราะเงิน รวมถึงเส้ือคลุม 

สีแดงเข้มที่วางอยู่ตรงหน้าด้วยจิตใจหนักอึ้ง

เขาคาดการณ์ได้แต่แรกแล้วว่าวันนี้ต้องมาถึง

ส�าหรบัราษฎรแดนเหนอื เดือนนีเ้ป็นฤดูกาลท่ีผลเก็บเก่ียวขาดตอน

พอดี ฉะนั้นความเป็นอยู่ของชาวเป่ยฉีที่อาศัยการปล้นสะดมราษฎร 

ต้าเหลียงแถบชายแดนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องฝืดเคืองยิ่งกว่า

ตลอดเจด็ปีท่ีเขาอยู่แดนเหนอื ทุกคราทีเ่วียนมาถงึเดอืนนีจ้ะเป็นเวลา 

ที่การสู ้รบดุเดือดท่ีสุด ในช่วงนี้ความย�าเกรงท่ีชาวเป่ยฉีมีต่อเขาจะ 

ลดน้อยลงถึงขดีสดุ ทกุๆ ครัง้ทีต่่อสูป้ะทะกันล้วนฆ่าฟันกันชนดิเลอืดเข้าตา

ฤดูใบไม้ผลิปีกลาย เขายกทัพไปยึดเมืองเยี่ยนคืน โจมตีชาวต๋าจื่อ

จนถอยร่นไปทางทิศเหนือของเขาอาหลนัด้วยความกลัวเกรงและอยู่อย่าง

สงบเสงีย่มมาเป็นเวลาหนึง่ปี ส�าหรับพวกนั้นนบัได้ว่านานเหลอืเกนิแล้ว 

670
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อีกท้ังหลายปีมานี้เขาก�าราบชาวต๋าจื่อไว้ได้อยู่หมัด ส่งผลให้ในการ 

ท�าศึกปล้นสะดมครั้งใหญ่ของแต่ละปี ชาวเป่ยฉีไม่ได้รับอะไรเป็นกอบ

เป็นก�า พูดได้ว่าต้องอยู่กันอย่างอัตคัดขัดสนเหลือหลาย

ตามที่เขาคาดคะเนไว้ล่วงหน้า ตอนนี้ชาวต๋าจื่อซึ่งกบดานมานาน

หนึ่งปีจะต้องมีความเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเม่ือเร่ืองท่ีเขา

ถูกจ�าคกุแพร่ไปถึงแดนเหนือ ชาวต๋าจือ่ท่ีไร้สตปัิญญาอนัใดพวกน้ันก็จะ

ยิ่งไม่กริ่งเกรงระวังมากขึ้น

พวกน้ันไม่มทีางคิดว่าการเคลือ่นไหวนีจ้ะท�าให้คูป่รบัของตนได้เห็น

แสงเดือนแสงตะวันอีกครา ส�าหรับพวกเขาแล้วได้กินเนื้อชิ้นโตที่อยู ่

ข้างปากถึงจะส�าคัญที่สุด

ขอเพียงในขณะน้ีได้กินอิม่ท้อง วันหน้าน�า้จะท่วมถึงแผ่นฟ้าก็ช่างปะไร

เพราะเซ่าหมิงยวนรู ้จักพวกต๋าจื่อของเป่ยฉีดี และเขาก็อาศัย 

ความเข้าใจนีน่ี้เองถึงได้มัน่ใจว่าตนเองไม่มทีางถูกจองจ�าในคกุนานเกนิไป

กระนัน้เขายังคาดค�านวณผดิไปจดุหนึง่ ชาวต๋าจือ่พวกนีโ้ลภโมโทสัน 

มากกว่าท่ีเขาคาดการณ์ไว้ ถึงกับบุกมาปล้นถึงชานเมืองหลวง ด้วยเหตนุี้ 

เขาจึงได้ออกจากคุกอย่างรวดเร็วเช่นนี้

แล้วน่ียังมนียัความหมายว่ามชีาวบ้านผูบ้รสิทุธิต้์องจบชีวิตในเภทภัย 

ครั้งนี้มากเท่าไรก็สุดรู้

เขาอาจคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเภทภัยอย่างน้ีได้ แต่ไม่อาจหลบหลีกได้

เจาเจากล่าวได้ถูกต้อง แต่ไรมาเขามใิช่เทพเซยีนทีโ่ปรดสรรพสตัว์

ให้พ้นทุกข์ หากแต่เป็นมนษุย์ท่ีมเีลอืดมเีน้ือ ในยุคสมยัทีก่ษตัริย์กุมอ�านาจ 

ไว้ในมืออย่างเด็ดขาด ตัวเขาเองยังเอาตัวไม่รอด นับประสาอะไรกับ

ปกป้องราษฎร
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เจียงหย่วนเฉาติดตามเว่ยอู๋เสียมาถ่ายทอดพระราชโองการ

"ประกาศิตจากเบื้องบน องค์จักรพรรดิมีพระบัญชา มาตรว่า 

กวนจวินโหวเซ่าหมิงยวนเดิมทีจะเป็นบุตรชายของเฮ่อเหลียนถิงขุนนาง

ต้องโทษ บดันีใ้ห้กวนจวินโหวจงถือตราแม่ทัพออกศกึทันทีเป็นการท�าคณุ

ไถ่โทษ อย่าได้ชักช้ารีรอ จบพระราชโองการ"

เว่ยอูเ๋สยีอ่านพระราชโองการอย่างเป็นจงัหวะจะโคนจบแล้วก็เหน็เขา 

คุกเข่าเงียบๆ ไม่เปล่งเสียงใดครู่หนึ่ง

"ท่านโหว รับพระราชโองการเถอะ" เว่ยอู๋เสียเอ่ยเตือนขึ้น

เซ่าหมิงยวนถึงกล่าวเสียงเรียบๆ "กระหม่อมมีความผิด มิบังอาจ

ท�าหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทัพนับหมื่นได้"

พอถ้อยค�านี้ดังขึ้น เว่ยอู๋เสียหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อย กระท่ังใบหน้า

ของเจียงหย่วนเฉายังฉายแววเหลือเชื่อ

นีก่วนจวินโหวจะขัดขนืพระราชโองการ ข่มขูฮ่่องเต้อย่างเปิดเผย?!

เขากล้าดีอย่างไร เขาท�าได้อย่างไร

มอืท่ีถือพระราชโองการไว้ของเว่ยอูเ๋สยีสัน่ระรกิ เขาจ้องตาเซ่าหมงิยวน 

นิ่งๆ

ในห้องขังที่มืดสลัว ชายหนุ่มยืดตัวตรงดุจต้นไผ่ อาการอิดโรยจาก

การโดนคุมขังในคุกไม่อาจท�าให้สง่าราศีของเขาต้องมัวหมองลง 

แม้สักเศษเสี้ยว

ดวงตาสีด�าสนิทของเซ่าหมิงยวนมองสบสายตาของเว่ยอู๋เสีย

เหตุใดเขาจะไม่กล้า เหตุใดเขาจะท�าไม่ได้

ฮ่องเต้มคีวามคดิสงัหารเขาแล้ว ไม่ว่าเขาจะยอมให้ฆ่าแกงตามใจชอบ 

หรอืขดัขนืพระราชโองการอย่างเปิดเผย ฮ่องเต้ก็จะเฝ้ารอวันท่ีกระต่ายม้วย 
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ย่างสุนัขอยู่ตลอดเวลา

เรือ่งท่ีผูอ้ยู่ในฐานะขนุนางอย่างเขาสามารถท�าได้คือจะต้องไม่มใีคร 

แทนที่เขาได้ ไม่เปิดโอกาสให้ฮ่องเต้เห็นเขาเป็นเบี้ยตัวหนึ่งที่สละทิ้งได้

ตลอดไป

นี่อาจจะน่าสังเวชใจ แต่ก็ไม่มีทางเลือก

เกิดมาเป็นขุนนาง ท้ังน่าสังเวชใจท้ังไม่มีทางเลือกเฉกเช่นนี้เอง  

เขามีเพียงทวงความเป็นธรรมให้ตนเองและคนในครอบครัวถึงจะละวาง

ความรู้สึกไม่ยอมจ�านนที่สุมแน่นเต็มอกลงได้

"ท่านโหว ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านท�าอะไรอยู่"

เซ่าหมิงยวนหลุบตาต�่า น�้าเสียงสงบน่ิงเอ่ยขึ้นว่า "เว่ยกงกง ข้า 

คิดว่าข้าพูดอย่างแจ่มแจ้งมากแล้ว"

เว่ยอู ๋เสียมองเจียงหย่วนเฉาปราดหน่ึงถึงพูดเสียงลอดไรฟัน  

"ท่านโหว ท่านรับพระราชโองการไปเสยี ข้าจะถือว่าไม่ได้ยนิค�าพูดนีก็้ได้"

เซ่าหมิงยวนเหลือบตาข้ึนก่อนหยักย้ิมน้อยๆ "ขอบคุณในความ 

หวังดีของกงกงเป็นอนัมาก แต่กงกงโปรดน�าความกลบัไปกราบทลูฝ่าบาท 

ตามนีโ้ดยไวเถอะ จะอย่างไรราษฎรกับชาวต๋าจื่อล้วนรอไม่ได้แล้ว"

"ท่าน..." เว่ยอูเ๋สยีเหน็เซ่าหมงิยวนไม่แสดงสหีน้าใดๆ ก็รูว่้าอกีฝ่าย

ตัดสินใจแน่วแน่แล้ว เขาถอนใจแรงๆ เฮือกหนึ่งก่อนถือพระราชโองการ

ตรงดิ่งไปที่วังหลวง

"อะไรนะ! กวนจวินโหวขัดขืนพระราชโองการ?" ฮ่องเต้หมิงคัง 

ลุกพรวดขึ้นยืน

เว่ยอู๋เสียก้มหน้ากล่าวตอบ "กวนจวินโหวกล่าวว่าตนเป็นบุตรชาย
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ของขุนนางต้องโทษ ละอายใจเกินกว่าจะท�าหน้าท่ีเป็นผู้บัญชาการ

กองทัพพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้หมิงคังย�่าเท้าวนไปวนมาในห้องทรงพระอักษรที่ซ่อมแซม 

เสร็จได้ไม่นานอย่างหัวเสีย เขากล่าวด้วยความเดือดดาลสุดระงับ "เจ้า 

กวนจวินโหวตวัด ีถึงกับกล้าตชีงิตามไฟมาต่อรองกับเรา นีเ่ขาจะข่มขู่เราร!ึ"

บรรดาขุนนางใหญ่ทั้งหลายเช่นหลันซานไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ 

เสียงดัง

ฮ่องเต้หมงิคังสะบดัแขนเสือ้แทบจะฟาดโดนหน้าพวกเขา "พวกเจ้า

ว่ามา คนบัดซบเช่นกวนจวินโหวนี้สมควรฆ่าใช่หรือไม่!"

ทุกคนล้วนก้มหน้าไม่กล่าววาจา

"พูดสิ ตกลงว่าสมควรฆ่าหรือไม่"

เหล่าขนุนางฟังแล้วนึกในใจ เอาเถอะ ฝ่าบาทกร้ิวถึงเพียงน้ี พวกข้า 

ยังจะพูดอะไรได้ ก็ต้องเออออคล้อยตามแน่นอน ไม่เช่นนั้นกวนจวินโหว

จะโดนตัดหัวหรือไม่ยังไม่รู้ แต่ศีรษะของพวกข้าคงหลุดจากบ่าก่อน

"สมควรฆ่าพ่ะย่ะค่ะๆ"

ได้ยินเสียงตอบของขุนนางทั้งหลาย ฮ่องเต้หมิงคังพลันชะงักกึก

"เว่ยอู๋เสีย" 

"พ่ะย่ะค่ะ"

"ถ่ายทอดบัญชาของเรา หลังจากกวนจวินโหวต้องเข้าคุก เรารู้สึก

เสียดายคนเก่งมากความสามารถ จึงสั่งให้เจียงหย่วนเฉาผู้บัญชาการ 

กององครักษ์จินหลินฟื้นคดีของเจิ้นหย่วนโหวเมื่อยี่สิบเอ็ดปีก่อน บัดน้ี 

สืบพบว่าสารทีส่่งข่าวถึงกันระหว่างเจิน้หย่วนโหวกับซูอ๋่องมไิด้เขียนด้วย

ลายมอืของเจิน้หย่วนโหว คดน้ีีตดัสนิลงโทษคนผดิจรงิๆ เรานกึถึงสหายเก่า 
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แล้วเจบ็ปวดเสยีใจสดุจะกล่าว จงึขอแต่งต้ังเจิน้หย่วนโหวผู้ล่วงลับให้เป็น

เจิ้นหย่วนกง บรรดาศักดิ์นี้ตกทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน..."

พอกล่าวถึงตรงนี้ ฮ่องเต้หมิงคังกวาดตามองหลันซานอย่างปึ่งชา 

"ในครัง้นัน้สมหุราชเลขาธิการหลนัซานถวายฎีกาฟ้องร้องผิดพลาด แม้ว่า

จะมาจากความจงรักภักดี แต่ไม่เอาโทษไม่ได้ ลงโทษให้ตัดเบี้ยหวัด 

สามปี และไปขอขมาต่อกวนจวินโหวที่คุกหลวงด้วยตนเอง..."

ขุนนางท้ังหลายต่างอึ้งงัน "..." ไหนเล่าที่บอกว่าจะตัดหัว ฝ่าบาท

ปากไม่ตรงกับใจเช่นนี้ เคยคิดถึงความรู้สึกของพวกข้าบ้างหรือไม่เล่า

หลันซานพูดไม่ออก "..." ข้าเหยียบโดนอึสุนัขแล้วจริงๆ!

ฝ่ายฮ่องเต้หมงิคงัก็คบัข้องหมองใจเตม็ทีเช่นกัน เราก็ไม่อยากเป็น

เช่นน้ีเหมือนกันนะ แต่เจ้าเดรัจฉานน้อยกวนจวินโหวน่ันเอาแผ่นดิน 

ต้าเหลียงมาข่มขู่เรา!

ส�าหรบัฮ่องเต้หมงิคงัผูใ้ฝ่ฝันความเป็นอมตะหมายน่ังบลัลงัก์มงักร

ไปชั่วนิรันดร์ใจจะขาด เมื่อเทียบกับแผ่นดินบ้านเมืองแล้ว จะขุนนาง 

คนโปรดหรือการถือทิฐิดันทุรังอันใดก็ตามล้วนต้องหลีกทางให้

สมหุราชเลขาธิการหลนัซานในวยัเกือบเจด็สบิปีจ�าต้องให้ขนัทผีูน้้อย 

สองคนช่วยประคองเดินตรงไปที่คุกหลวงทันที

ด้านเว่ยอูเ๋สยีมาถึงพร้อมกับพระราชโองการฉบบัใหม่ เขามองชายหนุ่ม 

ที่มีสีหน้าเรียบเฉยแล้วได้แต่ยอมศิโรราบหมดใจ

จิตใจกษัตริย์ยากเกินหย่ัง ความคิดเพียงชั่วแล่นของโอรสสวรรค์ 

ก็ตัดสินความเป็นความตายของขุนนางได้แล้ว แทนท่ีจะเฝ้าคิดว่า 

ภายภาคหน้าจะถูกฮ่องเต้ไล่เลียงเอาผิดวันใดก็สุดรู้ กวนจวินโหวใช้

กลยุทธ์ทุบหม้อข้าวจมเรือ ฉวยโอกาสน้ีพลิกคดีให้ตระกูลของตน เป็น 
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การกระท�าที่ถูกต้องแล้ว

พอถ่ายทอดพระราชโองการฉบบัใหม่จบ เซ่าหมงิยวนถึงกล่าวอย่าง

เยือกเย็น "กระหม่อมน้อมรับพระราชโองการพ่ะย่ะค่ะ"

เขาลกุขึน้ยืนชพูระราชโองการไว้ในมอืพร้อมกับมองหลนัซานเงยีบๆ

หลันซานประสานมือกล่าวขอขมาต่อเขาอย่างงกๆ เงิ่นๆ 

ชายหนุ่มกล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก "ท่านสมุหราชเลขาธิการ 

ไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนี้ ใต้เท้าเจียง ตอนนี้ข้าออกไปได้แล้วกระมัง"

แต่ไรมาสิ่งที่เขาต้องการมิใช่ค�าขอขมา แต่เป็นชีวิตของหลันซาน!

ความแค้นท่ีบดิาถูกสงัหาร หากไม่สะสางจะคูค่วรเรยีกตนว่าเป็นบตุร 

ได้หรือ

"ท่านโหวเชิญ ม้าศึกกับองครักษ์ของท่านรออยู่ด้านนอกแล้ว"  

เจียงหย่วนเฉาเอ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

กวนจวินโหวเข้าตาจนแล้วยังพลิกสถานการณ์กลับได้ เป็นเขาที่

ประเมินอีกฝ่ายต�่าไป

เซ่าหมิงยวนก้มลงหยิบเกราะเงินขึ้นมาสวมบนตัว คาดสายรัดเอว

และสวมหมวกเกราะเงินแท้ให้เข้าที่

เสื้อคลุมสีแดงเข้มกับพู่แดงบนหมวกเกราะสะบัดไหวอยู่ด้านหลัง

ตามจงัหวะการเดนิของเขา คนอืน่ๆ ในท่ีน้ันสาวเท้าตามไปอย่างเงียบเชยีบ
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ด้านนอกแสงตะวันแจ่มจ้า เหล่าองครกัษ์รอคอยอยู่อย่างใจจดใจจ่อ  

ยามเงาร่างสูงใหญ่ร่างนั้นปรากฏข้ึน พวกเขาพากันคุกเข่าลงข้างหน่ึง

พร้อมกัน "ท่านแม่ทัพ!"

เซ่าหมิงยวนยกมือข้ึน พวกเขาก็ลุกขึ้นยืนทันทีอย่างเป็นระเบียบ

พร้อมเพรียงกันแล้วไม่มีเสียงใดๆ ดังขึ้นอีก

เซ่าจือจูงม้าเข้ามา

เขารับสายบังเหียนไว้แล้วพลิกกายขึ้นม้า ขบวนทหารม้าก็มุ่งหน้า

ไปทางประตูเมืองอย่างองอาจเกรียงไกร

"ดูเร็วเข้า เป็นกวนจวินโหว!"

"ดีเหลือเกิน กวนจวินโหวออกมาแล้ว!"

ชาวบ้านมากมายคุกเข่าร�า่ไห้น�า้หูน�า้ตาไหล มคีนตะเบง็เสียงพูดข้ึน 

กลางฝูงชน "ท่านแม่ทัพล้างแค้นแทนพวกข้าด้วย!"

671
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ชั่วอึดใจเดียวเสียงตะโกนพูดค�านี้ก็ดังกระห่ึมกึกก้อง ผู้คนพากัน

คุกเข่าเรียงรายเต็มพืดไปทั้งบริเวณ

เซา่หมงิยวนจ�าต้องดงึสายบังเหยีนหยดุมา้แล้วประสานมือคารวะ

ทุกคน

"ท่านโหว กองทพัใหญ่รอรบัค�าสัง่อยู่นอกเมอืง โปรดอย่ามวัเสียเวลา 

อยู่เลย" เจียงหย่วนเฉาบอกเตือนเสียงเรียบ

ชายหนุ่มทอดสายตามองไกลๆ ไปทางถนนสายตะวันตกแวบหนึ่ง

ในพระราชโองการสั่งให้เขาออกเดินทางทันที อย่าได้ชักช้ารีรอ  

เขาย่อมเข้าใจว่าความรวดเร็วฉับไวเป็นหัวใจของการท�าศึก

เขาเพียงคิดไม่ถึงว่าตนเพ่ิงขอแต่งงานกับเจาเจาตอนอยู่ในคุก  

ตอนนี้กลับต้องไปออกรบโดยมิได้พบหน้านางแม้สักแวบเดียว

จากไปครานี้จะกลับมาเมื่อไรยังยากคาดเดา ใจเขาจะไม่เสียดาย

ได้เช่นไร

ในจวนสกุลหลีที่ตรอกซิ่งจื่อ

ปิงลว่ีว่ิงพรวดพราดเข้ามาในห้องของเฉยีวเจาและคว้ามอืนางหมบั 

"คณุหนู เรว็เข้า ท่านเขยจะไปออกรบประเดีย๋วนีแ้ล้ว เฉนิกวงมาพาท่านไป!"

"เร็วถึงเพียงน้ี?" เฉียวเจาไม่เสียเวลาผลัดอาภรณ์ก็วิ่งตามปิงลว่ี 

ไปข้างนอกทันที

นางรอคอยเวลานี้มาโดยตลอด แต่ไม่รู ้ว่าจะเป็นวันใดกันแน่  

ตอนแรกนางตั้งใจจะท�าอาหารเต็มโต๊ะเลี้ยงเขาเองกับมือเป็นการขับไล่

สิ่งอัปมงคล ใครจะคิดว่า...

"คุณหนู เร็วสักหน่อยเจ้าค่ะ!" ปิงลว่ีว่ิงเร็วขึ้น กลับพบว่าเฉียวเจา 
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โดนตนฉุดจนฝีเท้าซวนเซเสียหลัก จึงให้นางขี่หลังเสียเลย

เฮ้อ คุณหนูดีไปหมดทุกอย่าง มีข้อด้อยอย่างเดียวคือขาสั้นเกินไป

เฉินกวงรออยู่ที่ประตูข้าง เห็นปิงลว่ีแบกเฉียวเจามาก็รีบข้ึนไปน่ัง

บนรถม้าพร้อมกับตะโกนบอก "คุณหนูหลี รีบขึ้นรถม้าขอรับ!"

เฉียวเจากับสาวใช้ข้ึนรถม้าไปแล้ว มันก็เคลื่อนตัวแล่นออกไป 

อย่างรวดเร็ว

รถม้าวิ่งเร็วรี่ไปตามถนนศิลาเขียวอันกว้างขวางว่างโหรงเหรง แต่

ย่ิงไปทางทศิเหนอืย่ิงมผีูค้นมากขึน้ เฉนิกวงจ�าต้องจอดรถม้า "คณุหนูหลี  

รถม้าไปต่อไม่ได้แล้ว พวกเราเดินเท้ากันเถอะ ตอนนี้ท่านแม่ทัพน่าจะ

ใกล้ถึงประตูเมืองทิศเหนือแล้ว"

เฉียวเจากระโดดลงมาอย่างว่องไวแล้วว่ิงทะยานไปข้างหน้า ส่วน

เฉินกวงอยู่ด้านหน้าคอยยื่นมือดันคนที่ขวางทางออกเพื่อเปิดทางให้

"คุณหนู ดูสิ นั่นท่านเขยเจ้าค่ะ!" ปิงลวี่หายใจกระหืดกระหอบและ

ยกมือชี้ไปทางประตูเมือง

ยามนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ ทิวทัศน์งดงามละลานตา สายลมโชยอ่อน

คลอเคลียใบหน้า ท่ามกลางคลื่นฝูงชนที่แน่นขนัด นางมองปราดเดียว 

ก็เหน็แม่ทัพหนุม่ในชดุเกราะเงินนัง่ตวัตรงอยู่บนหลงัอาชาอย่างสง่างาม

ผู้นั้น เสื้อคลุมสีแดงเข้มโบกสะบัดตามแรงลมอยู่ด้านหลัง พู่แดงบน 

หมวกเกราะเงินปลิวไหวๆ

ครั้นเห็นเขาใกล้จะผ่านประตูเมืองไปแล้ว ส่ิงที่ก้ันขวางระหว่าง 

คนทั้งสองคือหมู่คนที่เบียดเสียดเนืองแน่น เฉียวเจาอ้าปากทว่ามิได้ 

เปล่งเสียงออกมา

ระยะห่างถึงเพียงนี้ คนมากมายอย่างนี้ รอบด้านยังเสียงดังอึกทึก 
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เช่นนี้ ไม่มีทางที่เขาจะได้ยิน

"แย่แล้วๆ ท่านเขยจะออกไปแล้ว!" ปิงลวี่ร้อนใจย่ิงกว่าผู้เป็นนาย 

นางเขย่าแขนของเฉียวเจายกใหญ่

เฉยีวเจาเพ่งมองแผ่นหลงัของร่างนัน้โดยไม่กะพริบตา เห็นเขาเจยีนจะ 

หายลบัไปตรงหน้าประตูเมอืงรอมร่อ ความคิดหน่ึงพลนัสว่างวาบขึน้ในหวั  

นางหยิบขลุ่ยกระดูกที่ห้อยคอไว้ออกมาเป่าสุดแรง

เสียงแหลมสูงเป็นจังหวะสั้นๆ ดังขึ้น เซ่าหมิงยวนหยุดชะงักและ 

รีบหันหน้าขวับกลับมา

เสยีงขลุย่ยังคงดังอยู่ เขามองตามทศิทางของต้นเสียงครู่เดยีวกเ็ห็น

เฉียวเจาอยู่ท่ามกลางฝูงชน

นางเห็นเขามองเห็นตนเองแล้วจึงหยุดเป่าขลุ่ย ก่อนโบกมือให้เขา

เซ่าหมิงยวนเผยรอยย้ิมอ่อนโยนพลางมองนางอย่างลึกซึ้ง เขาดึง 

พู่แดงบนหมวกเกราะเงินออกมาแขวนไว้ตรงปลายทวนยาวของทหารยาม 

หน้าประตูเมืองก่อนจะขี่ม้าจากไป

เฉียวเจายืนนิ่งอยู่กับท่ีเหม่อมองพู่แดงที่ปลิวไหวๆ ตามลม นาง

บอกความรู้สึกในใจไม่ถูกว่าเป็นความปีติยินดีหรือสลดหดหู่

คนเป็นทหารต้องประสบผ่านการพลดัพรากอย่างน้ีมาตัง้ก่ีครัง้ก่ีหน

ก็สุดรู้ ครั้งนั้นตอนได้รับพระราชโองการให้ออกรบในวันพิธีมงคล ไม่รู้ว่า

ในใจเขาคิดอะไรบ้างนะ

เฉินกวงพยายามแหวกฝ่าฝูงชนไปจนถึงประตูเมืองแล้วขอพู่แดง

จากทหารยามมามอบให้เฉียวเจา

นางลบูพู่แดงอย่างทะนถุนอมพลางกล่าวทอดถอนใจ "กลับกันเถอะ"

ตอนเดนิกลบัก็ไม่ง่ายดายเช่นกัน เหล่าชาวบ้านท่ีจะมาส่งกวนจวินโหว 
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ยังแห่แหนกันไปที่หน้าประตูเมืองไม่ขาดสาย เฉินกวงจ�าเป็นต้องเอาตัว

บงัอยู่หน้าเฉยีวเจาคอยคุ้มกันอย่างใกล้ชดิถึงท�าให้นางไม่โดนชนกระแทก 

ได้

เมือ่ผ่านถนนช่วงทีค่นเบยีดเสยีดกันมากท่ีสดุมาได้ เฉนิกวงระบาย

ลมหายใจเฮือกใหญ่เลยทีเดียว

บนพ้ืนถนนมีข้าวของตกกระจัดกระจายหลายอย่างแม้กระท่ัง

รองเท้าท่ีโดนเหยียบจนหลุดหล่น พวกขอทานเริ่มไล่เก็บ ไม่นานนักก็มี

ขอทานสองสามคนทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้

เฉินกวงมองไปทางประตูเมืองแวบหน่ึงแล้วเก็บง�าแววอิจฉา 

ในดวงตาไว้ "คุณหนู ข้าส่งท่านกลับเรือนนะขอรับ"

ท่านแม่ทัพเคยบอกว่ารอคุณหนูหลีแต่งเข้าจวนแล้วเขาก็ไม่ต้อง 

เป็นสารถี หากคนคู่นี้ไม่แต่งงานกันอีก เขาคงต้องร้อนใจตายแน่

เฉียวเจาก้าวขึ้นรถม้าที่จอดอยู่ไม่ไกล "ไปจวนกวนจวินโหว"

"ขอรับ" เฉินกวงตวัดแส้ออกไปเป็นวิถีโค้งอย่างสวยงาม รถม้าก็ 

วิ่งแล่นไปทางจวนกวนจวินโหว

ผ่านไปไม่นานนัก เจยีงหย่วนเฉากับเจยีงเฮ่อสองคนก็ปรากฏกายข้ึน 

ตรงหัวมุมถนน

"ใต้เท้า พวกเราก็กลับกันเถอะขอรับ" เจียงเฮ่อเอ่ยข้ึนอย่าง

ระมัดระวัง

ภาพกวนจวินโหวดึงพู่แดงบนหมวกเกราะก�านัลให้คู่หม้ันเมื่อครู่น้ี 

เขามองเห็นอย่างชัดเจนแล้ว 

ฮือๆๆ...น่าประทับใจเหลือเกิน หากข้าเป็นสตรีก็อยากออกเรือน 

ไปกับกวนจวินโหวทันที
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เอ่อ...แต่ความคิดเช่นนี้ต้องรีบเก็บง�าไว้ให้ดีๆ หาไม่แล้วใต้เท้า 

ต้องท�าโทษให้ข้าไปขัดถังส้วมเป็นแน่

เจยีงหย่วนเฉามองทิศทางท่ีเฉยีวเจาลบัร่างไปโดยไม่เปล่งเสยีงพูด

ที่แท้นี่คือความรู้สึกของคนที่จิตใจตรงกัน ถึงแม้การพลัดพราก

อย่างกะทันหันท�าให้ท้ังคู่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะพูดจากันสักค�า ทว่าในใจ

ของกันและกันกลับไม่เคยแยกจากกัน

ขอทานผู ้หนึ่งถูกขอทานอีกคนผลักล้มลงมากองอยู่ข ้างเท้า 

เจียงหย่วนเฉา

เจียงเฮ่อเตะเขาทีหนึ่งทันใด "ไสหัวไป ขวางทางใต้เท้าข้า เดี๋ยวจะ

หักคอเจ้าเสียเลย"

ขอทานเห็นเครือ่งแต่งกายขององครกัษ์จนิหลินบนตัวพวกเขาได้ชดั

ถนัดตาแล้วตกใจแทบสิ้นสติ 

ทว่าเจียงหย่วนเฉากลับล้วงก้อนเงินก้อนเล็กๆ ในถุงผ้าปักโยนให้

ขอทานแล้วถึงสาวเท้าก้าวใหญ่เดินไป

"ใต้เท้า..." เจียงเฮ่อลุกลนไล่กวดตามไป

ผิดปกติ ใต้เท้าผิดปกติจริงๆ

เจียงหย่วนเฉาพลันอ้าปากพูด "เมื่อก่อนข้าก็เคยมีชีวิตเช่นนี้"

เขาเคยต่อสู้ย้ือแย่งกับคนอื่นเพียงเพ่ือหมั่นโถวลูกเดียวเหมือน

ขอทานพวกนี้เฉกเดียวกัน จวบจนท่านพ่อบุญธรรมปรากฏตัวขึ้น ชีวิตที่

เปรียบดั่งฝันร้ายช่วงนั้นถึงสิ้นสุดลง

เจียงหย่วนเฉาคิดถึงท่าทางที่เจียงถังมองตนด้วยรอยย้ิมกว้างจน

ตาหยีเสมอๆ แล้วลมหายใจของเขาติดขัดอยู่สักหน่อย

ถ้าหากท่านพ่อบญุธรรมกบัน้องบุญธรรมยังไม่ตาย ต่อให้ความรูส้กึ
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ที่เขามีต่อนางเป็นความรักฉันพี่น้อง แต่อย่างน้อยเขาก็มีครอบครัว บัดนี้

นอกจากต�าแหน่งผูบ้ญัชาการกององครกัษ์จนิหลนิ เขากไ็ม่มอีะไรท้ังสิน้

เขามักสูญเสียของส�าคัญเหล่านั้นไปโดยไม่ทันตั้งตัวสักนิด บิดา

มารดาบังเกิดเกล้าจากโลกน้ีไปอย่างกะทันหัน ท่านพ่อบุญธรรมก็ตาย

อย่างฉับพลันดุจเดียวกัน
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รถม้าหยุดจอดท่ีจวนกวนจวินโหว เฉียวเจาพาปิงลว่ีเดินเข้าไป 

ข้างในก็เห็นฉือชั่นยืนอยู่ใต้ต้นไม้ในลานเรือน

"พี่ฉือ?"

ฉอืชัน่หมุนกายมา แย้มย้ิมจนตาพริม้พลางกล่าวว่า "ข้าคาดเดาว่า

เจ้าต้องมาที่นี่"

เฉียวเจาสาวเท้าเข้าไปหา "พี่ฉือรอข้าอยู่หรือเจ้าคะ"

ฉอืชัน่หบุยิม้เลก็น้อย กล่าวอย่างเอือ่ยเฉือ่ยว่า "ท�านองนัน้ หยางเอ้อร์ 

ไปแล้ว เซ่าถิงเฉวียนกไ็ปแล้ว จู่ๆ  ข้ารูส้กึว่าชวิีตน่าเบือ่พิกลจรงิๆ ดืม่สรุา

เป็นเพื่อนข้าสักจอกเถอะ"

เฉียวเจาลังเลใจเล็กน้อยแล้วตอบตกลง แต่กลับเอ่ยข้ึนว่า "ข้าไป

พูดคุยกับหว่านวานก่อนนะเจ้าคะ"

ฉือชั่นมองนางอย่างหลากใจครู่หน่ึงก่อนกล่าวอย่างขบขัน "ช่าง 

672
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เข้าต�าราท่ีว่าเมือ่รกัเรอืนย่อมรกัอกีาบนหลงัคาเรอืนดแีท้ เจ้ารบีไปปลอบ

เด็กเถอะ"

เฉียวเจาไปหาเฉียวหว่าน

พอเห็นเฉียวเจา ดรุณีน้อยที่รออยู่หน้าประตูก็เดินเข้ามาหาด้วย

ฝีเท้าเรว็รี ่สหีน้าของนางร้อนรุม่ใจ "พ่ีหล ีพ่ีเขยของข้าออกมาแล้วใช่หรอืไม่ 

เจ้าคะ"

เฉียวเจาเอ่ยตอบยิ้มๆ "ออกมาแล้ว"

"ดีเหลือเกินเจ้าค่ะ" เฉียวหว่านยกชายกระโปรงหมุนตัวรอบหน่ึง  

แต่นึกได้ว่าต้องวางตัวเป็นกุลสตรี นางจึงหยุดชะงักทันควัน ฝืนสะกด

ความดใีจไว้แล้วเขย่งส้นเท้าชะเง้อมอง "พ่ีเขยอยู่ท่ีใดเจ้าคะ ไฉนไม่กลบัมา 

พร้อมกับพี่หลีเล่า"

"พี่เขยของเจ้าไปออกรบแล้ว"

"ออกรบ?" เฉยีวหว่านกะพรบิตาปรบิๆ "ไปปราบชาวต๋าจ่ือใช่หรือไม่ 

เจ้าคะ"

เฉยีวเจาพานางไปนัง่ข้างโต๊ะหนิในลานเรอืน จากนัน้กล่าวอธิบาย

เสียงนุ่ม "ใช่แล้ว ชาวต๋าจื่อบุกมาปล้นชาวต้าเหลียงเราอีกแล้ว ฉะนั้น 

ต้องขับไล่พวกนั้นออกไป"

ทีแรกนางนึกว่าเฉียวหว่านต้องร้องไห้ คิดไม่ถึงว่าแม่นางน้อย 

กลับพยักหน้าถ่ีรัวพลางกล่าว "พ่ีเขยเก่งที่สุดเจ้าค่ะ จะต้องไล่คนชั่ว 

พวกน้ันไปได้แน่นอน พ่ีหล ีเมือ่วานข้าอ่านต�าราแล้วพบปัญหาท่ีไม่เข้าใจ 

ท่านสอนข้าได้หรือไม่เจ้าคะ"

"ได้สิ"

เฉยีวเจาอ่านต�าราเป็นเพ่ือนเฉยีวหว่านเกือบหน่ึงชัว่ยาม นางรอให้
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แม่นางน้อยวางต�าราลงแล้วนอนหลบัไปถึงกลบัไปทีโ่ถงหน้าของจวนโหว

ฉือชั่นรอคอยจนหลับไปเช่นกัน

เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ยกมือหนึ่งเท้าคาง ใบหน้าแฝงรอยอ่อนล้าจางๆ 

ผิดไปจากยามปกติท่ีมักแสดงอารมณ์ออกมาโดยไม่ปิดบัง หัวคิ้วท่ีย่น

เข้าหากันเล็กน้อยราวกับจะเผยให้รู้ว่ามีความในใจอย่างไร้ที่สิ้นสุด

เฉียวเจายืนอยู่เบ้ืองหน้าเขา ชั่วขณะนั้นนางไม่รู้ว่าควรปลุกเขา 

ให้ตื่นขึ้นดีหรือไม่

ฉือชั่นกลับคล้ายรับรู้ได้ว่ามีคนมาแล้ว ดวงตาที่เป็นประกายงาม

ระยับหามีผู้ใดเทียบเคียงได้คู่นั้นเปิดขึ้น

"ขนืเจ้าไม่กลบัมาอกี ข้าคงรอจนผมหงอกแล้ว" สุม้เสยีงเอือ่ยเฉือ่ย

ดังขึน้ ประหน่ึงว่าบรุษุท่ีมคีวามในใจหนกัอึง้ผูน้ั้นไม่เคยปรากฏตวัมาก่อน

เฉยีวเจาย่อมไม่เปิดโปงเขาเป็นธรรมดา นางคล่ีย้ิมกล่าวว่า "บอกว่า 

จะดื่มสุรามิใช่หรือเจ้าคะ"

ฉือชั่นลุกขึ้นยืน "ไปที่ศาลาในลานเรือนเถอะ ในเรือนอึดอัด"

ทั้งสองนั่งในศาลา กาสุราหยกขาวใบหนึ่งกับจอกสุราเข้าชุดกัน 

สองใบตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเขากับนาง

สรุาหมดไปหนึง่กา เฉยีวเจาไม่ได้ดืม่สกัเท่าไร ส่วนใหญ่โดนฉอืชัน่

ดื่มลงท้องไป

สองแก้มของชายหนุม่แดงเรือ่ เขาเริม่เมาน้อยๆ ขณะเอ่ยส่ังเด็กรับใช้ 

นามเถาเซิงให้ยกสุรามาให้

"พี่ฉือ อย่าดื่มอีกเลย"

ฉือชั่นเลิกค้ิวมองนางแวบหนึ่ง เอ่ยถามด้วยสีหน้าคล้ายย้ิม 

คล้ายไม่ย้ิม "อะไรกัน จะใช้อ�านาจของประมุขหญิงจวนโหวปรามมิให้
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แขกดื่มสุราตั้งแต่ตอนนี้แล้วรึ"

เฉียวเจาเม้มปากอย่างพูดไม่ออก นางย่อมไม่คิดเล็กคิดน้อยกับ 

คนเมาผู้หนึ่ง ทั้งยังเป็นคนเมาที่มีความในใจด้วย

ฉือชั่นมองดูเด็กสาวที่ท�าสีหน้าเฉยเมย เขาพลันคลายย้ิมแล้ว  

"ไม่ดื่มสุราก็ได้ พวกเราเดินหมากกันเถอะ"

เฉยีวเจารบักาสรุาจากมอืของเถาเซงิมาเลือ่นไปตรงหน้าเขา "ดืม่สรุา 

กันดีกว่าเจ้าค่ะ"

ฉือชั่นอึ้งงัน "..." ยอดฝีมือเดินหมากเช่นข้าถึงกับโดนรังเกียจหรือ

สุราล่วงลงสู่ท้องฉือชั่นจอกแล้วจอกเล่า โดยมีเฉียวเจารินสุราให้

เขาเงียบๆ ไม่กล่าวห้ามอีก

บนโต๊ะมกีาสรุาเปล่าเพ่ิมข้ึนอีกสามสีใ่บอย่างรวดเรว็ กลิน่หอมของ

สรุาในศาลาลอยฟุ้งออกไป ปลาท่ีซ่อนตวัอยู่ก้นสระดดีตวัขึน้เหนอืผวิน�า้

ราวกับว่าได้กลิ่นของมัน

ฉือชั่นเอามือเท้าคาง ดวงตาเขาเป็นประกายฉ�่าวาวงามจับตา

เขาไม่ได้มองเฉยีวเจา แต่จบัจ้องมจัฉาน้อยท่ีกระโดดตวัลอยเหนือน�า้ 

ในสระนอกศาลาอย่างใจลอย

"พี่ฉือ ท่านเจอปัญหาอะไรใช่หรือไม่" เพลานี้เฉียวเจาถึงถามไถ่ขึ้น

"เจอปัญหา?" ฉือชั่นพยายามขบคิดแล้วส่ายหน้า "ไม่มี"

เฉียวเจานึกว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ฉือชั่นกลับเบือนหน้ามา 

ดวงตาคู่งามหรี่ลงน้อยๆ "คนที่เจอปัญหาคือเซ่าถิงเฉวียนชัดๆ"

"เขาปลอดภยัแล้วมใิช่หรอืเจ้าคะ" เฉยีวเจาลอบเอะใจ แต่ยังกล่าว

ด้วยน�้าเสียงสงบนิ่ง 

ความผิดปกติของฉือชั่นเกี่ยวข้องกับเซ่าหมิงยวน?
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"ปลอดภัย?" ฉือชั่นท�าเสียงสูงเล็กน้อย "ปลอดภัยท่ีใดกัน ช้าเร็ว

เสด็จลุงก็ต้องคิดบัญชีกับเขา"

จงรกัภักดีต่อแผ่นดนิและกษตัรย์ิ กตญัญตู่อบดิามารดา ในสองด้านน้ี 

เซ่าหมิงยวนท�าได้อย่างไร้ที่ติติงมาแต่ไหนแต่ไร

ทว่าในฐานะสหายรกั เขาแจ่มแจ้งดว่ีาเซ่าหมงิยวนมใิช่คนทีจ่งรกัภักด ี

และกตัญญูโดยไม่ลืมหูลืมตา

เมื่อวันนั้นมาถึง เขามั่นใจได้ว่าสหายรักที่มีหลีซานแล้วไม่มีทาง 

นั่งรอความตายแน่

น่ากลดักลุม้เหลอืเกนิจรงิๆ ถ้าถึงตอนนัน้เขาช่วยเซ่าหมงิยวนโค่นล้ม 

เสด็จลุง ท่านแม่ต้องฆ่าเขาทิ้งเป็นแน่กระมัง

ฉือชั่นกรอกสุราเข้าปากอีกจอกหนึ่ง ก่อนฟุบลงบนโต๊ะหินหลับไป

อย่างทนไม่ไหวในที่สุด

"พยงุคณุชายของเจ้าไปท่ีห้องพักแขก ข้าจะไปต้มน�า้แกงสร่างเมาให้"

เฉียวเจาใส่สมุนไพรชนิดหนึ่งเพิ่มลงในน�้าแกงสร่างเมา 

เถาเซิงปรนนิบัติฉือชั่นดื่มเข้าไป เพียงหนึ่งชั่วยามเขาก็ตื่นขึ้น

"คุณชาย ท่านตื่นแล้วหรือขอรับ"

ฉือชั่นลุกข้ึนน่ัง เขาก้มหน้ามองแวบหนึ่งพบว่าอาภรณ์บนกายถูก

ผลดัเปลีย่นเป็นชดุใหม่ ก่อนมองเถาเซงิทีแ่ต่งกายเรยีบร้อยอย่างแคลงใจ 

"ที่นี่คือที่ใด"

"ที่นี่เป็นจวนกวนจวินโหวขอรับ ท่านดื่มสุรากับคุณหนูหลี..."

เถาเซิงยังกล่าวไม่จบ ฉือชั่นก็นึกขึ้นได้แล้ว เขาจับข้อมือของ 

เถาเซิงพลางเอ่ยถาม "หลังจากนั้นเล่า"

"หลังจากนั้น?" เถาเซิงท�าตาปริบๆ "หลังจากนั้นท่านก็เมาสุราน่ะสิ
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ขอรับ"

"แล้วข้า..."

เถาเซงิรบีโบกมอืไปมาย้ิมๆ "ไม่มีๆ  คุณชายจะเป็นคนท่ีเมาสรุาแล้ว

เกิดตัณหาหน้ามืดได้อย่างไรกันเล่าขอรับ"

"ไสหัวไป!" ฉอืชัน่ยกมอืเขกหน้าผากเด็กรบัใช้ทหีน่ึง ก่อนจะเอ่ยถาม

ด้วยสีหน้าขรึมลง "ข้าพูดอะไรที่ไม่สมควรพูดหรือไม่"

"อันนี้ไม่มีจริงๆ ขอรับ"

ฉอืชัน่โล่งอกเลก็น้อย เขานวดๆ หว่างคิว้ "หนน้ีเมาสรุากลบัไม่ปวด

ศีรษะ"

"คุณหนูหลีเป็นคนต้มน�้าแกงสร่างเมาเองกับมือขอรับ"

ฉอืชัน่น่ิงขงึไปอดึใจหน่ึงถึงพลกิกายลงจากเตยีง "แล้วคณุหนูหลเีล่า"

"คุณหนูหลีกลับจวนไปแล้วขอรับ"

"อ้อ เช่นนั้นพวกเราก็กลับเถอะ"

เมื่อฉือชั่นกับเถาเซิงสองนายบ่าวกลับถึงวังองค์หญิงใหญ่ฉางหรง

ก็มีบ่าวรับใช้เอ่ยเตือนขึ้น "คุณชาย องค์หญิงใหญ่ทรงเชิญท่านไปพบ 

หลังจากกลับมาถึงขอรับ"

"รู้แล้ว ข้าผลัดอาภรณ์แล้วค่อยไป"

ถึงแม้เขาจะผลดัอาภรณ์ไปแล้วตอนอยู่ท่ีจวนกวนจวินโหว แต่ยังคง 

ปกปิดกลิน่สรุาบนกายไม่ได้ เขาจงึเร่งรบีช�าระกายแล้วสวมชดุอยู่กับเรอืน 

จากนั้นรุดไปยังที่ประทับขององค์หญิงใหญ่ฉางหรง

ยังไม่ถึงต้นฤดูร้อน องค์หญิงใหญ่ฉางหรงแต่งกายด้วยเสื้อผ้า

บางเบา ดไูปแล้วราวกับเป็นหญิงสาววยัราวย่ีสบิปี พอเห็นฉือชัน่เดินเข้ามา  

วงหน้างามผุดผาดของนางมีรอยโทสะผุดขึ้นจางๆ "ไปที่ใดมา"
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ฉือชั่นยกย้ิม "ข้ามิใช่เด็กน้อยแล้ว จะไปที่ใดยังต้องรายงานต่อ 

ท่านแม่ทุกๆ ครั้งด้วยหรือขอรับ"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงแค่นเสียงฮึ "ไปส่งกวนจวินโหวมาสินะ"

"ในเมือ่ท่านแม่ทราบแล้วยังจะถามไปไยเล่า" ฉอืชัน่พูดด้วยน�า้เสยีง

ดั่งค�ากล่าวว่าสุกรตายไม่กลัวน�้าร้อนลวก

"ข้าเคยบอกไว้ว่าวนัหน้าอย่าใกล้ชดิกับกวนจวินโหวจนเกินไปมใิช่หรอื"

พอเหน็บตุรชายไม่พูดจา องค์หญิงใหญ่ฉางหรงมสีีหน้ามนึตึงย่ิงข้ึน  

"หรือว่าเจ้าอยากกวนโทสะเสด็จลุงของเจ้าด้วย"

ฉือชั่นนิ่งเงียบไปนานก่อนจะคลายยิ้มฉับพลัน "หากท่านแม่อยาก

ให้ข้าตัดไมตรีกับกวนจวินโหวก็ย่อมได้ขอรับ"
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องค์หญิงใหญ่ฉางหรงจ้องบุตรชายตาเขม็งคล้ายก�าลังขบคิดถึง 

จุดประสงค์ที่เขากล่าวถ้อยค�านี้ "บอกมา เจ้าตั้งใจจะท�าอะไร"

นี่คือจะตั้งเงื่อนไขกับข้า?

"ปีน้ีข้าก็อายุครบย่ีสิบปีแล้ว ไม่อยากอยู่ไปวันๆ เช่นน้ีอีกต่อไป 

อยากขอให้ท่านแม่หาต�าแหน่งขุนนางให้ข้าสักต�าแหน่งขอรับ"

"ก่อนหน้าน้ีเจ้าอยากเข้ากององครักษ์จินอู๋ ผลปรากฏว่าเป็นอยู ่

ไม่กี่เดือนก็เลิก ตอนนี้อยากท�าอะไรอีกเล่า"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงใช้น�้าเสียงเป็นเชิงว่าฉือชั่นเป็นหนุ่มเสเพล

หยิบหย่งจับจดอย่างชัดเจน

ทว่าเขากลับไม่ใส่ใจสักน้อยนิด กลับเอ่ยด้วยสุ้มเสียงไม่ทุกข์ร้อน  

"ข้าอยากลองเป็นข้าหลวงตรวจสอบหกกรม* ดูเล่นๆ ขอรับ"

673

* ข้าหลวงตรวจสอบหกกรม เป็นขนุนางทีค่อยตรวจสอบการท�างานของหกกรม ได้แก่ กรมทหาร กรมปกครอง 

กรมอากร กรมพิธีการ กรมโยธา และกรมอาญา
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องค์หญิงใหญ่ฉางหรงตกอกตกใจ นัยน์ตาคู่งามเบิกกว้างขึ้น 

หลายส่วน "ข้าหลวงตรวจสอบหกกรม? ฉือชั่น เจ้าล้อเล่นใช่หรือไม่"

ฉอืชัน่คลียิ่ม้พลางน่ังลง "ข้าจะล้อเล่นกับท่านแม่ได้อย่างไรเล่าขอรบั"

"เหลวไหลสิน้ด ีผูร้ัง้ต�าแหน่งข้าหลวงตรวจสอบหกกรมล้วนมาจาก

บัณฑิตจ้ินซื่อแท้ๆ เจ้านึกว่าเป็นกององครักษ์จินอู๋หรือไรถึงยอมให้เจ้า

เข้าๆ ออกๆ ตามใจชอบ"

ฉือชั่นหัวเราะเบาๆ "ฉะนั้นถึงได้ขอให้ท่านแม่ช่วยเหลือน่ะสิขอรับ"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงมองบุตรชายอย่างแคลงใจ

บตุรหลานผูสู้งศักด์ิทีเ่ข้าสูเ่ส้นทางขุนนางด้วยการบากบัน่พากเพียร

เล่าเรียนเพ่ือสอบชิงต�าแหน่งบัณฑิตหลวงนั้นหาได้ยากเย็นประหน่ึง 

ขนหงส์เขากิเลน ส่วนใหญ่ล้วนอาศัยอภิสิทธิ์ของวงศ์ตระกูลขอต�าแหน่ง

ขนุนางสกัต�าแหน่ง แม้ว่าบตุรชายผูน้ีข้องนางจะฉลาดเฉลยีวแต่วัยเยาว์ 

ฝีมือร่ายกลอนแต่งโคลงล้วนไม่ต้องเอ่ยถึง แต่อดทนที่จะมุมานะสอบ 

เข้าไปเป็นขุนนางไม่ได้มากที่สุด

หรือว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้ว

"ท่านแม่รู้สึกล�าบากใจหรือขอรับ" ฉือชั่นอมยิ้มขัดจังหวะความคิด

ของมารดา

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงดงึตนเองจากภวังค์มองดบูตุรชาย เหน็ท่าทาง 

ไม่อนาทรร้อนใจของเขาแล้วขมวดคิว้มุน่ "หลายปีมาน้ีล้วนไม่เคยมกีรณี

เช่นนี้ เจ้าเห็นเป็นเด็กเล่นขายของหรืออย่างไร"

หากนางจดัการให้บตุรชายไปรบัต�าแหน่งนัน้จรงิๆ คะเนว่าพวกขุนนาง 

ฝ่ายบุ๋นคงกินเลือดกินเนื้อนางทั้งเป็นก็เป็นได้

"ท่านแม่เห็นว่าท�าได้ยากก็แล้วกันไปเถอะ ข้าก็เอ่ยข้ึนมาเรือ่ยเป่ือย
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เท่านั้น" ฉือชั่นกล่าวถึงตรงนี้แล้วลุกขึ้นยืน "ถ้าท่านแม่ไม่มีสิ่งอื่นจะสั่ง

ก�าชับ ข้าจะกลับห้องแล้ว"

พอเห็นเขาเดินไปทางข้างนอก ใบหน้าขององค์หญิงใหญ่ฉางหรง

ขรึมลงน้อยๆ "หยุดเดี๋ยวนี้นะ!"

ฉือชั่นชะงักเท้า

"ได้ สองวันนี้ข้าจะไปทูลขอร้องเสด็จลุงของเจ้า อย่าลืมเร่ืองที่เจ้า

รับปากข้าไว้ก็แล้วกัน"

ฉอืชัน่หนัศีรษะมาเผยรอยย้ิมกว้างบนใบหน้า "ขอบคณุท่านแม่มาก 

ขอรับ"

เขากล่าวจบแล้วสาวเท้าปราดๆ ออกไป เจอเข้ากับตงอว๋ีนางข้าหลวง 

ข้างกายองค์หญิงใหญ่ฉางหรงซึ่งมาจากอีกด้านหนึ่งก็มิได้กล่าววาจา 

เพียงพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเดินสวนไหล่ผ่านไป

ตงอว๋ีแลมองชายหนุม่ทีห่่างไปไกลแล้ว ค่อยมองม่านลูกปัดทีแ่กว่งไกว 

ไปมาอีกที นางลอบถอนใจเฮือกหนึ่ง

เฉียวเจากลับถึงเรือนล้างมือแล้วถึงหยิบพู่แดงที่เก็บไว้ในอกเสื้อ

ออกมา

"คณุหนู น่ีเป็นพู่แดงท่ีท่านเขยทิง้ไว้ให้ท่านเชยีวนะ" ปิงลวีย่ื่นมอืไป

อย่างสนใจใคร่รู้ "ข้าขอลูบได้หรือไม่เจ้าคะ"

สาวใช้ยื่นมือมา ทว่าถูกเฉียวเจาปัดออกอย่างเฉยเมย "ไม่ได้"

ปิงลวี่กะพริบตาปริบๆ "คุณหนู ท่านมิใช่คนใจแคบเช่นนี้กระมัง"

แม่นางเฉยีวผลย้ิิมแต่สหีน้าไม่เปลีย่นแปลง "ข้าเป็นคนใจแคบเช่นน้ี 

นี่เอง"
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สาวใช้น้อยเดินหน้าม่อยคอตกออกไป

เฉียวเจาหยิบพู่แดงข้ึน นางเหลือบมองหน้าประตูก่อนแวบหนึ่ง  

จากนั้นยกมันจรดริมฝีปากจูบเบาๆ 

"คุณหนู..." ปิงลวี่ที่เพ่ิงออกไปพรวดพราดเข้ามาราวกับลมพัด

ระลอกหนึ่ง

เฉียวเจาวางพู่แดงลงอย่างฉับไว ใบหน้าร้อนวาบๆ แม้แต่น�้าเสียง

ก็ปึ่งชาขึ้น "ปิงลวี่ เข้ามาไม่รู้จักขออนุญาตหรือ"

เหน็ทว่ีานางจะให้ท้ายเด็กสาวผูน้ี้เกินไปจนไร้มารยาทมากข้ึนทุกที 

ไม่รู้ว่าแม่เด็กน้อยนี่จะเห็นท่าทางที่นางแอบจูบพู่แดงเมื่อครู่นี้หรือไม่...

หญิงสาวย่ิงคิดย่ิงหน้าแดง สองแก้มขาวนุ่มซับสีแดงระเรื่อคล้าย

ดอกท้อดอกใหญ่ผลิบาน

ปิงลว่ีมองอย่างงงงันไปชั่วขณะ นางกล่าวเสียงอ้อมแอ้ม "คุณหนู 

ท่านหน้าแดงด้วยเหตุใดกันเจ้าคะ"

เฉียวเจากระแอมเบาๆ "เจ้ามีเรื่องใดกันแน่"

"คณุหนู ท่านเขยทิง้พู่แดงบนหมวกเกราะไว้ให้ท่านมใิช่หรือ เช่นน้ัน

หมวกเกราะของเขาคงดูโล่งโจ้งไม่สวยงามแล้ว ท่านสามารถถักพู่แดง 

ชิ้นหนึ่งมอบให้ท่านเขยได้นะเจ้าคะ" ปิงลวี่กล่าวอย่างตื่นเต้นคึกคัก

แต่เฉียวเจาลอบคับอกคับใจแล้ว นางเป็นคนที่ถักพู่แดงได้หรือ

กว่าจะหาข้ออ้างให้สาวใช้น้อยออกไปอย่างไม่ง่ายดาย เฉียวเจา

เอนพิงฉากกั้นจ้องมองพู่แดงอย่างใจลอย

เขาจากไปอย่างเร่งรีบปานนั้น จะต้องมีเร่ืองอยากพูดกับนาง

มากมายกระมัง

ความจริงนางก็มีอะไรๆ อยากพูดกับเขามากมายเหมือนกัน
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ถักพู่แดงชิ้นหนึ่งเองกับมือหรือ บางทีอาจลองฝึกท�ากับอาจูได้

จากนั้นเฉียวเจาก็ให้ปิงลวี่ตามอาจูมา

"คุณหนูเรียกข้าหรือเจ้าคะ"

เฉียวเจาโบกพู่แดงในมือไปมา "อาจู สอนข้าถักพู่ไหมแดงแบบนี้

ชิ้นหนึ่งสิ"

อาจูมองพู่แดงในมือนางแล้วท�าหน้าตาชอบกลอยู ่สักหน่อย  

"คุณหนูอยากถักเช่นนี้หรือเจ้าคะ"

เฉียวเจาอดหลุบตาลงมองพู่แดงไม่ได้ นางกล่าวอย่างไม่แน่ใจ  

"เจ้านี่มีปัญหาหรือ"

"ตัวพู่แดงไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะ...แค่ว่า...สามัญเกินไปบ้าง" อาจู

เห็นผู้เป็นนายมิได้แสดงสีหน้าไม่พึงใจ นางจึงเอ่ยอธิบาย "ดูแบบของ 

พู่แดงชิ้นน้ีน่าจะเป็นของประดับเครื่องแต่งกายแบบเดียวกับในกองทัพ 

หากท่านเอาพู่แดงเช่นน้ีมอบให้ท่านแม่ทัพ ดไีม่ดท่ีานแม่ทัพจะนึกว่าซือ้

มาก็ได้เจ้าค่ะ"

ปิงลว่ียืนอยู่หน้าประตูได้ยินแล้วเม้มปากย้ิม "ท่านเขยไม่มีทาง 

จ�าผิดหรอก ขนาดข้ายังจ�าฝีมือของคุณหนูได้ไม่ผิดเลย"

เฉียวเจาเหลือบมองนาง "..." ข้าจะขายสาวใช้ผู้นี้ทิ้งไปเสีย!

"คุณหนู ข้าสอนท่านถักพู่ไหมลายห้าค้างคาวดีกว่า ไม่ยากเจ้าค่ะ" 

อาจูคลายยิ้มพูดแก้สถานการณ์ให้

สามวันต่อมา

เฉียวเจามองดูพู่ไหมลายห้าค้างคาวหน้าตาแปลกประหลาดแล้ว

ถอนใจเฮือก นางคงไม่มีพรสวรรค์ในเชิงเย็บปักถักร้อยจริงๆ



60 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 9

ปิงลว่ีกล่าวปลอบใจ "คุณหนู ท่านเก่งเหลอืเกิน ก้าวหน้าขึน้มากแล้ว 

เจ้าค่ะ"

มาตรว่าค�าชมอย่างนีจ้ะขดักับมโนธรรมในใจเกินไป แต่ใครใช้ให้นาง 

เป็นสาวใช้อาวุโสที่น่ารักเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเฉกนี้เล่า

อาจพูยักหน้ากล่าว "คุณหนูก้าวหน้าขึน้มากจรงิๆ พวกเราถกัอกีชิน้

เถอะเจ้าค่ะ"

"ไม่ต้องแล้ว เอาชิ้นนี้เถอะ" เฉียวเจาเก็บพู่แดงขึ้นอย่างทะนุถนอม

แล้วผลักประตูเดินออกไป

ในลานเรอืนเหน็หมูไ่ม้แตกยอดอ่อนแล้ว เพราะเมือ่คนืเพ่ิงฝนตกไป 

ลมเย็นสดชื่นที่ลอยมาปะทะใบหน้ายังเจือกลิ่นไอดินชื้นๆ ด้วย

เฉียวเจาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ขับไล่อาการเวียนหัวตาลายตลอด

สามวันท่ีผ่านมาออกไปจนหมดสิน้ จากน้ันออกเดินไปทางเรอืนใหญ่ของ

เรือนหยาเหอ

เหอซื่อกับหลีกวงเหวินก�าลังกล่อมทารกน้อยเป็นพัลวัน

"ท่านออกไปเลยนะ ออกไป!" เสยีงค�ารามเต็มเป่ียมไปด้วยพลงัของ

เหอซื่อดังขึ้น ตามติดมาด้วยสุ้มเสียงคับข้องหมองใจของหลีกวงเหวิน

"ทุกวันข้าเข้ามาดูได้ครู่เดียว นี่ยังไม่หมดเวลานะ"

"ฟางมามา เชิญนายท่านออกไป"

เฉียวเจาได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่แล้วลอบตกใจ

ทีผ่่านมาท่านแม่ก้มหน้าเจยีมตนกับท่านพ่อเสมอ วันนีเ้ป็นอะไรไป

"เจาเจา เจ้ามาแล้วหรอื" หลกีวงเหวินเห็นเฉยีวเจาแล้วถอนใจโล่งอก

มีบุตรสาวอยู่ ไม่ต้องกลัวโดนไล่ออกไปแล้ว

เฉียวเจาแสดงค�านับต่อบิดามารดาก่อนเอ่ยถามย้ิมๆ "ท่านแม่  
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ท่านพ่อท�าอะไรผิดหรือเจ้าคะ"

"ข้าเพียงมาดูน้องชายเจ้า แม่เจ้าก็ร�าคาญข้า"

เหอซือ่ได้ยินแล้วพลนัเบกิตากว้าง "ข้าร�าคาญท่านเพราะมาดลูกูหรอื 

เจาเจา เจ้าเป็นคนตัดสนิที ตอนเขาเข้ามา ฝเูกอเอ๋อร์ก�าลังหลับอยู่ แต่เขา

กลบัมาหยิกแก้มน้องชายเจ้า ทีนี้เป็นอย่างไรเล่า หยิกจนเด็กต่ืนข้ึนมา

ร้องไห้โยเยยกใหญ่..."

"ข้าอุม้ฝเูกอเอ๋อร์มาปลอบแล้วนะ" นายท่านใหญ่สกุลหลีพูดแทรกข้ึน 

ด้วยสีหน้าน้อยเนื้อต�่าใจ

เหอซื่อท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด "ท่านยังมีหน้ามาพูดอีก ข้าบอกแล้วว่า

ท่านปลอบลูกไม่เป็น ให้แม่นมท�าเอง ท่านก็ไม่รู้ฟัง ผลปรากฏว่าพอ 

ฝูเกอเอ๋อร์ฉี่ราด ท่านก็หันตัวลูกมาที่ข้าจึงฉี่ใส่หน้าข้าพอดี!"

"ก็...ก็ข้าเห็นลูกฉี่ออกมากะทันหันถึงท�าอะไรไม่ถูกน่ะสิ"

"ยังจะแก้ตัวอีก! เอาเป็นว่าวันหน้าห้ามอุ้มลูก"

หลีกวงเหวินส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปทางเฉียวเจา

นางเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งอย่างเงียบๆ ถ้าวันหน้าเซ่าหมิงยวน 

ท�าอย่างนี้ นางคงอยากตีเขาให้ตายเหมือนกัน

เอ๊ะ ประเดี๋ยวก่อน ข้าคิดไปถึงที่ใดกันเล่า...

แม่นางเฉียวหน้าแดงด้วยความขัดเขินอยู่ในใจ
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เซ่าหมิงยวนจากไปนานครึ่งเดือนเศษแล้ว

เหตกุารณ์ท่ีชาวต๋าจือ่ยกพลมาประชดิชานเมอืงหลวงอย่างอกุอาจ

ฉับไวส่งผลให้ทั่วทั้งเมืองหลวงปกคลุมไปด้วยเงามืด ได้ยินเสียงร�่าไห้

ทุกหนแห่งอยู่เป็นเวลานานระยะหน่ึง ถึงเป็นคนที่ไม่ได้ประสบกับราตรี

นองเลอืดน้ันก็ล้วนกลดักลุม้กังวลใจ อย่างไรชาวต๋าจือ่สามารถบกุมาถึง

ชานเมืองทางทิศเหนือก็ต้องบุกไปท่ีอื่นๆ ได้เช่นกัน เพียงคิดถึงเรื่องนี้  

ใครต่อใครพากันกินไม่ได้นอนไม่หลับ

กงอ๋องแห่งซีเจียงรับรู้ถึงบรรยากาศอึมครึมก่อนมรสุมพัดมาของ 

ต้าเหลียงแล้วไม่อยากรั้งอยู่ต่อไปสักเค่อเดียว พอสามตุลาการมอบตัว

คนร้ายให้พร้อมเอ่ยอ้างว่าเป็นการล้างแค้นเพราะโกรธท่ีบิดามารดา 

จบชวิีตเพราะชาวซเีจยีง กงอ๋องมไิด้ซกัไซ้ไล่เลยีงอย่างละเอยีดก็กลบัไป

อย่างเร่งรีบแล้ว

674
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เมือ่เวลาล่วงผ่านไป เฉยีวเจาย่ิงคิดถึงคะนึงหาเซ่าหมงิยวนมากข้ึน 

เพลานี้นางถึงกระจ่างแจ้งว่าอันใดคือห่วงใยจนฟุ้งซ่าน

ในขณะท่ีทุกคนคิดว่ากวนจวินโหวต้องปราบชาวต๋าจื่อได้อย่าง

ราบคาบเป็นแน่ นางกลับอดคิดไม่ได้ว่าเขากินอิ่มนอนหลับหรือไม่  

จะโดนข้าศึกศัตรูลอบท�าร้ายโดยไม่ทันระวังหรือไม่

"คุณหนู ท่านดูสิ ตรงน้ีมีแมงมุมตัวหน่ึงเจ้าค่ะ" ตอนปิงลว่ีเช็ด 

ชั้นวางหนังสือ นางชี้ที่มุมผนังห้องพลางกล่าวอย่างตื่นเต้น

เฉียวเจาวางหนังสือลงแล้วหันไปมอง เห็นแมงมุมลายตัวหนึ่ง 

เกาะอยู่ที่มุมห้องชักใยยาวเฟื้อยลงมาห้อยโตงเตงอยู่กลางอากาศ

ปิงลว่ีไม่ได้ลงมือตีแมงมุมให้ตาย แต่ค่อยๆ ประคองมันไว้ในมือ

เอาไปปล่อย นางพูดด้วยรอยย้ิมระรืน่ "แมงมมุหล่นลงมา จะมญีาตพ่ีิน้อง

มาหา คุณหนู ดูทีว่าท่านก�าลังจะมีแขกมาเยือนแล้ว"

เฉียวเจาคลี่ย้ิม "ในห้องน้ีนอกจากข้า ยังมีเจ้ากับอาจู แขกผู้น้ี 

จะเป็นของใครก็ยังไม่แน่นะ"

ปิงลว่ีหยิบต�าราหนาๆ เล่มหน่ึงมาเชด็ฝุน่บนหน้าปกออก "ถึงอย่างไร 

ก็มิใช่ข้า ครอบครัวข้าไม่มีแขกจากแดนไกล แล้วก็ต้องไม่ใช่อาจูแน่ๆ  

คุณหนู ข้าเดาว่าท่านเขยจะกลับมาแล้วเจ้าค่ะ"

เฉียวเจายังไม่ทันพูดขึ้น อาจูก็แย้มปากยิ้ม "ปิงลวี่ หนนี้เจ้าเดาผิด

แล้ว"

ปิงลวี่โยนผ้าขี้ริ้วไปด้านข้าง กล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ "อาศัยอะไร

มาบอกว่าข้าเดาผิดหรือ"

อาจนู่าชงั อาจโูง่งม ไม่เหน็หรอืว่าพอข้าบอกว่าท่านเขยจะกลบัมา 

คุณหนูก็ตาเป็นประกายแล้ว ไม่รู้จักท�าให้คุณหนูดีใจสักนิดเอาเสียเลย!
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อาจูสาวเท้าฉับๆ ไปท่ีส่วนโถงก้ันกลางห้องแล้วเดินย้อนกลับมา

อย่างว่องไว ในมือมีสารฉบับหนึ่ง "คุณหนู มีสารฉบับหนึ่งของท่าน  

ข้าเห็นว่าส่งมาจากจยาเฟิง เมื่อครู่ท่านพักผ่อนอยู่เลยไม่ได้หยิบมา 

ให้ท่านอ่านเจ้าค่ะ"

เฉยีวเจารบัสารไว้ พอเหน็ลายมอืคุน้ตาบนซองสารก็ยกมมุปากโค้งข้ึน 

อย่างห้ามไม่อยู่ นางเปิดออกอ่านแล้วกล่าวยิ้มๆ "พี่ชายบุญธรรมของข้า

เตรียมตัวออกเดินทางเข้าเมืองหลวงแล้ว"

ปิงลวี่ได้ยินแล้วเบะปาก "อาจู เจ้าขี้โกงนี่"

"เอาล่ะ พวกเจ้าออกไปข้างนอกกับข้าเถอะ ในเมื่อท่านพี่บุญธรรม

จะกลับมาแล้ว ข้าจะไปซื้อหาของต่างๆ เตรียมไว้"

พอได้รบัสารจากเฉยีวโม่ พาให้เฉยีวเจานึกครึม้ใจอยากไปเดนิเทีย่ว

ตลาด นายบ่าวสามคนพกเงินติดตัวไว้อย่างเพียงพอแล้วออกจากเรือนไป

มาตรว่าหลายวันมานีจ้ะตกอยู่ในบรรยากาศตงึเครียด บนถนนกลับ

มผีูค้นไม่น้อย บรรดาร้านค้ารมิถนนเหล่าน้ันยังคกึคกัพลกุพล่านดจุปกติ 

ผ่านไปไม่นานพวกนางก็ซือ้ของได้มากมาย เฉนิกวงทีเ่ดนิหิว้ของตามอยู่

ข้างหลังท�าหน้าตาหงิกงอไปหมดแล้ว

"เฉินกวง เร็วเข้าสิ" ปิงลวี่เอ่ยเร่งอย่างร�าคาญ

เขาท�าหน้าคว�่าพลางเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น ไร้มโนธรรมสิ้นดี ตอนนี้ข้า 

เป็นเพียงสารถีผูห้นึง่ เพราะอะไรยังต้องท�าหน้าท่ีแบกของอกีด้วย อกีอย่าง 

ไหนบอกกันว่าสตรีอ่อนแอเรี่ยวแรงน้อย ข้าเดินจนขาแทบหักอยู่แล้ว  

พวกนางยังเดินกันตัวปลิว!

เฉินกวงแสนเจ็บช�้าน�้าใจ แต่พอเห็นใบหน้าบึ้งตึงของปิงลว่ี เขาก็

เดินตามไปอย่างปลงตก
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"เจวียนเอ๋อร์ เป็นเจ้าใช่หรือไม่" จู่ๆ มีคนผู้หน่ึงว่ิงทะยานมาจาก 

เชิงก�าแพง

เฉินกวงที่หอบของไว้เต็มอ้อมแขนหมุนกายบังอยู่หน้าตัวเฉียวเจา

อย่างคล่องแคล่วฉบัไว พร้อมกับง้างเท้าข้างหน่ึงถีบคนผูน้ั้นออกไปไกลๆ 

ก่อนเอ่ยถามเสียงห้วน "เจ้าเป็นใคร!"

คนที่ โดนเฉินกวงถีบจนล้มลงหมอบกับพ้ืนย่ืนมือไปหาเขา  

"เจวียนเอ๋อร์ๆ..."

เฉินกวงมองส�ารวจคนผู้นั้นอย่างละเอียด ใบหน้าเขาด�ามอมแมม 

ผมเผ้ายุ่งเหยิงรุงรัง มองเห็นรูปโฉมไม่ชัดเจนสักนิด "เจ้าจ�าคนผิดแล้ว"

คนผู้นั้นกลับไม่แยแสค�าพูดของเฉินกวง ตะเกียกตะกายคลานไป

ข้างหน้า ปากยังเรียกขาน 'เจวียนเอ๋อร์' ไม่หยุด

เฉินกวงขมวดคิ้วอย่างไม่พึงใจ "เจ้าจะจ�าคนผิดก็มิเป็นไร แต่เห็น

บุรุษเป็นสตรี ข้าจะมีน�้าโหแล้วนะ!"

ถ้าเขายังอารมณ์ร้อนเช่นในกาลก่อน คงอัดส่ังสอนคนผู้นี้ยกใหญ่

แต่แรกแล้วค่อยว่ากัน

"เจวียนเอ๋อร์ๆ..."

เวลานีเ้องเสยีงพูดอย่างฉงนใจของปิงลวีด่งัข้ึน "อาจ ูเจ้าเป็นอะไรไป"

เฉินกวงเหลียวหน้าไปถึงพบว่าอาจูยืนนิ่งงันอยู่กับที่ราวกับโดน

ฟ้าผ่า

เขาอดหันไปมองเฉียวเจาไม่ได้

นางเห็นคนท่ีเดินผ่านไปผ่านมามองด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็น 

จึงเอ่ยขึ้นอย่างเฉียบไวเด็ดขาด "เฉินกวง พาคนผู้นี้ไปที่หอชุนเฟิง"

ไม่นานนักทุกคนก็มาถึงหอชุนเฟิง เฉียวเจาพาปิงลวี่กับอาจูเข้าไป
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ในห้องส่วนตัวห้องหนึ่ง

ในห้องสงบเงียบมาก เฉียวเจามองไปทางอาจู กล่าวด้วยน�้าเสียง

นุ่มนวล "อาจู คนผู้นั้นเคยเป็นอะไรกับเจ้าในอดีต พอจะเล่าได้หรือไม่"

อาจูนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะลุกขึ้นไปคุกเข่าลงตรงหน้าเฉียวเจา

โขกศีรษะให้นางทีหนึ่ง

เฉียวเจาเห็นดังนั้นก็มิได้ปริปากพูด

แม้ว่าอาจกูบัปิงลว่ีเป็นแค่สาวใช้ แต่นางชมชอบท้ังสองคนจากใจจริง  

นางคาดเดาได้แต่แรกว่าอาจมูคีวามในใจ เพียงแต่ท่ีผ่านมาอาจูไม่เอ่ยถึง  

นางก็ไม่อยากฝืนใจคนอื่น แต่ตอนนี้มีคนมาหาแล้วจึงไม่เหมือนกัน 

อย่างไรนางต้องถามให้รู้เรื่อง ค่อยดูอีกทีว่าอาจูตั้งใจจะท�าเช่นไร

"เจวียนเอ๋อร์เป็นนามของข้าในอดีต คนผู้นั้นคือพ่ีชายของข้าเอง  

ข้าไม่ใช่บ่าวไพร่แต่เกิดในเรือนของเจ้านายเดิม แต่ถูกซื้อเข้าไปตอน 

ยังเด็กเจ้าค่ะ ตอนคุณชายจูซื้อตัวข้ามา ครอบครัวของข้ายังนับว่าพออยู่

พอกิน ข้าไม่ทราบเช่นกันว่าเหตุใดพี่ชายถึงตกอับกลายเป็นเช่นนี้..."

"ถ้าอย่างนั้นเจ้าไปพูดคุยไต่ถามทุกข์สุขกับพี่ชายเถอะ"

อาจูโขกศีรษะให้นางอีกทีถึงลุกขึ้น "ขอบคุณคุณหนูมากเจ้าค่ะ"

เฉนิกวงพาพ่ีชายของอาจไูปทีห้่องส่วนตวัด้านข้าง พอเห็นนางเข้ามา  

เขาก็ถอยออกไปเงียบๆ

อาจูนิ่งเฉยมองดูพ่ีชายกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม จวบจน

เหลอืแต่เศษอาหารเกลือ่นเตม็โต๊ะถึงได้หยุดมอื "เจวียนเอ๋อร์ ตามหาเจ้า

พบได้ช่างดีเหลือเกิน!"

ปลายนิ้วมือที่สอดไว้ในแขนเสื้อหลวมกว้างของอาจูสั่นน้อยๆ แต่

ใบหน้ากลับสงบนิ่ง "พี่ใหญ่มาถึงที่นี่ได้อย่างไร คนอื่นๆ ในเรือนเล่า"
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พ่ีชายของอาจไูด้ยินแล้วเชด็ๆ หางตา "บ้านเดมิของเราเกดิอทุกภัย 

น�้าไหลทะลักกระแทกเขื่อนพังท่วมทับทั้งหมู่บ้าน มีคนจมน�้าตายไป

มากมาย ครอบครวัเรายังนบัว่าโชคดี วันน้ันพวกเราเข้าเมอืงกนัหมดพอดี

ถึงพ้นเคราะห์มาได้ แต่ไม่มีเรือนอาศัย ไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้ว เลย

คิดถึงว่าเจ้าถูกผู้สูงศักดิ์จากเมืองหลวงซื้อตัวไป ไม่แน่ว่ามาเมืองหลวง

แล้วจะตามหาเจ้าพบ พวกเราทั้งครอบครัวจึงมาที่เมืองหลวงกัน"

"พี่ใหญ่รู้ได้อย่างไรว่าข้าถูกผู้สูงศักดิ์จากเมืองหลวงซื้อตัวไป"

พ่ีชายของอาจูท�าสายตาหลุกหลิก "ข้าได้ยินคนพูดคุยซุบซิบกัน

ทีหลังว่าคนที่ซื้อเจ้าไปพูดส�าเนียงเมืองหลวง..."

อาจูหลุบตาต�่าไม่เอื้อนเอ่ยวาจา

พ่ีชายของอาจย่ืูนมอืมาจบัมอืนาง "เจวียนเอ๋อร์ เจ้าคงมใิช่ยังต�าหนิ

พ่ีใหญ่อยู่กระมัง พ่ีใหญ่ไม่ได้จะไม่ดูด�าดูดีเจ้าจริงๆ นะ วันนั้นเดิมที 

ข้าเอาเงนิไปจะไถ่ตวัเจ้า คดิไม่ถึงว่าตอนไปถึง เจ้าถูกคนซือ้ตวัไปแล้ว..."

อาจูมองพ่ีชายน่ิงๆ อึดใจหนึ่ง นี่ก็คือพ่ีชายของนาง จนบัดนี้แล้ว 

ยังพูดเท็จดุจเก่า

ตอนคณุชายจมูาซือ้ตวันาง เขาไม่พูดจาสกัค�าก็โยนเงนิสองเท่าให้

หญิงค้าทาสทันที แล้วคนอื่นจะคุยซุบซิบถึงส�าเนียงของคุณชายจูได้ 

เช่นไร

เหตผุลทีเ่ขารูว่้าคุณชายจพููดส�าเนียงเมอืงหลวง เป็นไปได้มากทีส่ดุ

คือตอนนั้นเขาหลบอยู่ในฝูงชนมองดูนางถูกซื้อตัวไป จากนั้นแอบ 

สะกดรอยตามคุณชายจูเป็นระยะทางหนึ่งถึงได้ยินมากกว่า
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พ่ีชายของอาจูชายหางตามองนาง เห็นว่าแม้นางแต่งกายเรียบๆ 

ง่ายๆ แต่ดปูราดเดยีวก็รูว่้าเป็นแพรพรรณชัน้ด ีแววตาของเขาย่ิงลกุวาวข้ึน

"เจวียนเอ๋อร์ ยามนี้เจ้าอยู่ในเรือนตระกูลใดหรือ"

อาจไูม่สนใจค�ากล่าวของพ่ีชาย นางเอ่ยถามว่า "คนอืน่ๆ ในเรอืนเล่า"

พ่ีชายของอาจูฟังแล้วรีบยกมือเช็ดน�้าตา "ซุกหัวนอนอยู่ใน 

กระต๊อบเดียวกันหมด ท่านแม่ล้มป่วยอยู่ ส่วนพ่ีสะใภ้เจ้ารับจ้างซักผ้า 

ทั้งวันหาเงินซื้อข้าวสาร เจวียนเอ๋อร์ ขณะนี้เจ้ามีชีวิตสุขสบายแล้ว จะไม่

เหลียวแลพวกข้าไม่ได้นะ"

อาจูไม่เปล่งเสียงพูดสักค�า

พ่ีชายของอาจูจับแขนเสื้อนางไว้ไม่ปล่อย "เจวียนเอ๋อร์ ตอนนี ้

ท่านแม่น่าเวทนามาก จะตามหมอมาตรวจอาการก็ไม่มเีงนิ ได้แต่ฝืนทน

ไปเรื่อยๆ สองวันน้ีกระทั่งน�้าแกงก็ด่ืมไม่ลงแล้ว เจ้าไม่มีทางทอดทิ้ง 

675
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ท่านแม่เป็นแน่ ใช่หรือไม่"

อาจดูงึแขนเสือ้คืน แพขนตาของนางสัน่ระรกิ "พ่ีใหญ่ไม่ต้องพูดแล้ว  

ข้าไปบอกกล่าวคุณหนูสักค�าก่อน"

"คณุหน?ู" พ่ีชายของอาจตูาเป็นประกาย "เจวียนเอ๋อร์ เจ้าเป็นสาวใช้ 

ประจ�าตวัคณุหนูในเรอืนตระกูลใดอกีแล้วใช่หรอืไม่ ดเีหลอืเกิน ก่อนหน้าน้ี 

พ่ีใหญ่บอกกับพวกท่านแม่แล้วว่าเจ้าเป็นคนเก่งถึงเพียงนี้ ไปถึงที่ใดก็

ต้องได้ดิบได้ดี..."

อาจูอดทนฟังเขาพูดพล่ามไม่ไหว นางกล่าวเสยีงราบเรียบ "พ่ีใหญ่

รอก่อนเถอะ"

ในห้องส่วนตัวติดกัน ปิงลวี่เอามือเท้าคางจ้องหน้าประตูอย่าง

ประหลาดใจอยู่บ้าง "คณุหน ูทีแ่ท้วันน้ีแมงมมุตวันัน้มาเพราะอาจน่ัูนเอง 

นางยังมีพี่ชายอีกด้วยหรือนี่"

ในความคิดของสาวใช้น้อย สาวใช้ที่ซื้อมาระหว่างเดินทางอย่าง 

อาจูจะต้องไม่มีโอกาสได้พบหน้าญาติพี่น้องตลอดชีวิตแล้ว

"เช้าบอกข่าวดี เย็นให้โชคลาภ แมงมุมตัวน้ันก็ขลังดีนะเจ้าคะ  

นี่เป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องหนึ่งจริงๆ" แม้ว่าปกติปิงลว่ีจะชอบต่อปากต่อค�า

กับอาจู แต่เห็นอาจูได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าครอบครัว นางดีใจแทน 

อีกฝ่ายจากใจจริง

"จะเป็นเรื่องน่ายินดีหรือไม่ยังไม่รู้" เฉียวเจากล่าวร�าพึง

อาจไูด้พบกับพ่ีชายแท้ๆ อกีครัง้อย่างคาดไม่ถึง แต่ท�าสหีน้าน่ิงเฉย

เกินไปสักหน่อย อีกท้ังเมื่อครู่อาจูเอ่ยว่าความเป็นอยู่ของครอบครัวตน 

ยังพอมีพอใช้ เช่นนี้ก็ไม่อาจไม่ขบคิดให้ลึกลงไปแล้ว

ฐานะไม่เลว แต่พอตระกูลของเจ้านายของบตุรสาวประสบเคราะห์ภัย 
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ร้ายแรงกลบัไม่มคีนออกหน้าไถ่ตัวอาจกูลบัไป เป็นเหตใุห้นางสดุปัญญา

จะนึกภาพได้ว่าอาจูกับคนในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันแน่นแฟ้น

"คุณหนู ท่านพูดอะไรนะเจ้าคะ" เสียงพูดของเฉียวเจาเบามาก  

ปิงลวี่ฟังไม่ถนัดหู นางอดถามซักไซ้ไม่ได้

ตอนนี้เองอาจูพลันย่างเท้าเข้ามา

"อาจู คนผู้นั้นเป็นพี่ชายของเจ้าจริงๆ หรือ"

อาจูคลี่ยิ้ม "พี่ชายของตนเองยังจะจ�าผิดได้หรือ"

"แล้วไฉนเขากลายเป็นเยี่ยงนี้เล่า"

อาจูมองไปทางเฉียวเจา

"คุยจบแล้วหรือ"

อาจูพยักหน้า นางกัดริมฝีปากคุกเข่าลง "คุณหนู ข้าอยากตาม 

พี่ชายไปพบมารดาเจ้าค่ะ"

"เจ้าบอกเหตุผลที่ครอบครัวตกยากมาซิ"

หลังฟังอาจูเล่าจบ เฉียวเจาให้ความสนใจไปที่เรื่องอุทกภัย

ทิศใต้เกิดอุทกภัยมีคนตายไม่น้อย แต่ดูเหมือนทางเมืองหลวง 

จะไม่ได้ยินเสียงเล่าลืออะไรเลย

แน่นอนว่าสตรใีนห้องหอผูห้น่ึงเช่นนางวันทัง้วันอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรอืน  

จะไม่ได้ยินได้ฟังก็ไม่น่าแปลกนัก

บางทีอาจจะบอกกล่าวกับพ่ีฉือสักค�าได้ ต�าแหน่งที่เขาได้รับ 

เมื่อเร็วๆ นี้น่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้

"กลับจวนก่อน จากนั้นให้เฉินกวงไปเป็นเพื่อนเจ้า"

"ขอบคุณคุณหนูมากเจ้าค่ะ"

ระหว่างทางกลับจวน ท้ังนายและบ่าวล้วนไม่คึกคักร่าเริงดังเช่น
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ตอนออกจากเรือนแล้ว แม้แต่ปิงลว่ีก็ไม่พูดไม่จา นางเลิกม่านหน้าต่าง

ขึ้นมองทิวทัศน์ข้างนอกอย่างเบื่อหน่ายเหลือแสน

"อาจู พี่ชายของเจ้าผู้นั้นยืนอยู่หน้าประตูหอสุรามองตามมาตลอด

เลยนะ คงไม่ได้นึกว่าเจ้าไปแล้วไม่กลับมาหาเขาอีกกระมัง"

อาจูเป็นคนเอ่ยปากเสนอให้พี่ชายรั้งอยู่ที่หอชุนเฟิง มาตรว่าปิงลวี่

จะเป็นคนซื่อๆ กลับรู้สึกได้อย่างเฉียบไวว่าความสัมพันธ์ของอาจูกับ 

พี่ชายไม่ดีนัก จึงพาให้น�้าเสียงของนางแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา

อาจูมิได้ย่ืนศีรษะออกไปมองดู นางก้มหน้าน่ิงๆ ดูมีความในใจ 

หนักอึ้ง

มือขาวเรียวบางข้างหนึ่งย่ืนมาตบแขนนางเบาๆ "ไม่ต้องคิดมาก  

ยังมีข้าอยู่ทั้งคน"

"คุณหนู..." อาจูเงยหน้าขวับ เมื่อสายตาปะทะเข้ากับสีหน้าแววตา

สงบน่ิงของผูเ้ป็นนาย คนท่ีสขุมุเงยีบขรมึเป็นนจิก็มนี�า้ตาไหลพรากลงมา

หลงักลบัถึงจวนสกุลหล ีเฉนิกวงพาอาจยู้อนกลบัไปท่ีหอชนุเฟิงอกีครา

พ่ีชายของอาจเูฝ้ามองอยู่ด้วยสายตาวาดหวัง ทันทท่ีีเห็นอาจลูงจาก 

รถม้า ดวงตาเขาฉายแววลิงโลดอย่างปิดไม่มิด

"ไปเถอะ" อาจูเดินมาถึงเบื้องหน้าพี่ชายแล้วกล่าวสั้นกระชับ

พ่ีชายของอาจูพานางไปทางทิศตะวันออกของเมือง บ้านเรือน 

สองฝั่งถนนค่อยๆ กลายเป็นกระท่อมบ้านดินเตี้ยๆ โกโรโกโส จนกระทั่ง

ตอนหลังรถม้าก็แล่นผ่านไม่ได้ จ�าต้องลงมาเดินเท้าต่อ

คนท่ีอาศยัอยู่ในกระต๊อบพวกน้ันตัง้เตาไฟไว้ด้านนอก ยามน้ีเริม่เตรยีม 

หุงหาอาหารกันแล้ว น�้าที่ใช้แล้วสกปรกก็สาดท้ิงตามสบาย ส่งผลให ้
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จะย�่าเท้าลงพื้นก็ต้องระมัดระวัง

พ่ีชายของอาจแูอบมองนาง เห็นนางท�าหน้าตานิง่เฉยก็ลอบระบาย

ลมหายใจ "เดินไปด้านในก็ถึงแล้ว"

อาจสูาวเท้าเข้าไปโดยไม่ปรปิากพูด จู่ๆ  มเีดก็น้อยสองคนว่ิงไล่จบักัน 

โผล่พรวดออกมา คนหนึ่งในนั้นชนเข้ากับตัวอาจูทันควัน

พ่ีชายของอาจูเงื้อมือฟาดเด็กชายผู้น้ันทีหนึ่ง "เจ้าลูกสุนัขตาบอด

หรืออย่างไร"

เด็กชายร้องไห้จ้า เขาตั้งท่าจะตีอีกแต่อาจูห้ามไว้ "เด็กไม่ได้ตั้งใจ

สักหน่อย"

"อาหญิง?" เด็กชายหยุดร้องไห้กะทันหัน เขาแหงนหน้ามองอาจู

อาจตูกอกตกใจ คนทีโ่ดนพ่ีใหญ่ตเีป็นหลานชายของนางเองหรือนี่ 

นางจ�าได้ว่าพี่ใหญ่รักใคร่หวงแหนหลานชายสองคนมากที่สุด

"ท่านเป็นอาหญิงจริงๆ ใช่หรือไม่"

อาจูเผยรอยย้ิมน้อยๆ "จิ้นเป่ายังจ�าอาหญิงได้ด้วยหรือ จิ้นเป่า 

ไม่ร้องไห้นะ อาหญิงเอาขนมมาฝากเจ้าด้วย"

นางหยิบขนมสายไหมรังนกห่อหน่ึงออกมายื่นให้จ้ินเป่า เด็กชาย 

ที่อายุมากกว่าอีกคนเบิกตากว้างแล้ว

พ่ีชายของอาจูเขกหัวเขาทีหนึ่งแล้วพูดดุ "งงไปแล้วรึ จ�าอาหญิง 

ของเจ้าไม่ได้หรือ"

สายไหมรังนกนี้มีราคาไม่ถูก เมื่อก่อนตอนในเรือนยังมีเงินทอง

คล่องมือก็น้อยคร้ังนักท่ีจะหักใจซื้อให้ลูกๆ กิน คิดไม่ถึงว่าน้องสาว 

ออกนอกเรือนไปไม่เพียงมีรถม้าพามาส่ง ยังใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

ถึงเพียงนี้ เห็นได้ว่าเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายอย่างมาก
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พ่ีชายของอาจย่ิูงคดิแววยนิดีย่ิงฉายชดับนใบหน้า เขาตะโกนเรียก

เสียงดัง "ท่านแม่ ฮูหยินข้า ข้าตามหาเจวียนเอ๋อร์พบแล้ว!"

เขาตะโกนเรยีกเช่นน้ี เป็นเหตุให้เพ่ือนบ้านใกล้เรอืนเคยีงชะเง้อคอ 

มองมาทันใด

อาจูมุ่นคิ้วพูดเสียงเบา "เข้าไปแล้วค่อยคุยกันเถอะ"

ประตขูองกระต๊อบทัง้เตีย้ท้ังแคบ เฉนิกวงจงึยนือยู่ข้างนอกไม่ตาม

เข้าไป

อาจูเข้าไปก็มีสตรีออกเรือนแล้วนางหน่ึงเดินออกมา นางมีวัยราว

ย่ีสิบเศษ ถึงแม้จะให้ก�าเนิดบุตรหลายคนแต่กลับยังไม่เสียทรวดทรง 

หน�าซ�า้ใบหน้าก็มไิด้แต่งแต้มด้วยผงชาดชัน้เลว พอนางอยู่ในท่ีเช่นนีก้ลบั

ดูไม่กลมกลืนอยู่บ้าง

พ่ีสะใภ้กวาดตามองอาจูอย่างฉับไวแวบหนึ่ง ใบหน้าประดับด้วย

รอยย้ิม "ดเีหลอืเกิน ในทีส่ดุก็ตามหาน้องเลก็เจอ ท่านแม่บ่นถึงเจ้าท้ังวนั

เลยนะ รีบเข้ามาสิ"

ในเรอืนเย็นเยือกชืน้แฉะมกีลิน่อับโชยมา หญิงชรานางหนึง่นอนอยู่

บนผ้านวมเก่าขาด สองตาของนางปิดสนิท

อาจูเดินเข้าไปมองเงียบๆ ชั่วครู่ถึงเรียกขานมารดาค�าหนึ่ง

เปลือกตาของหญิงชรากระตุกริก แต่ไม่ได้ลืมตาขึ้น

"ท่านแม่เป็นอย่างน้ีมาหลายวันแล้วแต่ไม่มเีงินเชญิหมอมา" พ่ีสะใภ้ 

ของอาจูเช็ดน�้าตาพลางพูด

อาจขูมวดคิว้ นางหยิบก้อนเงินเลก็ๆ ก้อนหนึง่ในถุงผ้าปักย่ืนส่งให้

พี่ชาย "พี่ใหญ่ไปเชิญหมอมาเถอะ"

พี่ชายของอาจูนิ่งขึงไป ก่อนจะรับก้อนเงินไว้แล้วเดินออกไปอย่าง
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ว่องไว

"อุย๊ น้องเลก็น่ังก่อนนะ ข้าจะไปบอกให้พ่ีใหญ่เจ้าซือ้อาหารกลบัมา 

สักสองสามอย่าง"

นางไล่ตามออกมา แอบช�าเลอืงมองเฉนิกวงท่ียืนอยู่ใต้ต้นไม้แวบหน่ึง 

ถึงดึงตัวสามีมากระซิบพูด "เจ้าตัวดี เจ้าจะไปเชิญหมอมาให้ท่านแม ่

จริงๆ หรือ นี่มันเงินนะ!"

พ่ีชายของอาจถูลงึตาใส่นาง เอ่ยด่าเสยีงเบาๆ "เจ้าอย่ามาคดิไม่ซือ่

ตอนนี ้ข้าไม่เพียงจะเชญิหมอมา ยังต้องเชญิหมอเก่งๆ มาให้ท่านแม่ด้วย!"
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ผ่านไปไม่นานนักพ่ีชายของอาจก็ูเชญิหมอมา ยามเหน็พ่ีชายว่ิงเข้า

วิ่งออกจนหัวหมุน อาจูท�าท่าครุ่นคิด

หรือว่าไม่พบกันหนึ่งปี พี่ใหญ่เปลี่ยนนิสัยไปแล้ว

กลิ่นหอมของอาหารลอยมา พ่ีสะใภ้ของอาจูก้มตัวเอาเน้ือใส่ลง

หม้อใบใหญ่ กลิ่นเนื้อหอมฟุ้งกระจายไปไกล ดึงดูดพวกเด็กๆ ให้เข้ามา

เมยีงมองพลางกลนืน�า้ลายเอือ๊กๆ ไม่น้อย ทัง้ยังมผีูใ้หญ่เอ่ยถามเป็นระยะ 

"พี่สะใภ้เสียง เรือนเจ้ามีแขกมาหรือ ถึงกับตุ๋นเนื้อเลยหรือนี่"

พ่ีสะใภ้อาจูท�าน�้าเสียงล�าพองใจอย่างปิดไม่มิด "ใช่แล้ว ตามหา

น้องสาวสามีของข้าเจอแล้ว"

สตรีออกเรือนแล้วท่ีเป็นคนถามชะงักไปทันที "เอ๊ะ น้องสาวสาม ี

คนที่ท�างานอยู่ในเรือนขุนนางใหญ่ที่พวกเจ้าบอกหรือ"

"ใช่ น้องสาวสามีข้าได้ดิบได้ดีแล้ว เป็นสาวใช้คนสนิทของคุณหนู

676
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ตระกูลใหญ่เชียวนะ!"

"จุๆ สุดยอดไปเลยนะน่ี บุตรสาวของเรือนเหล่าหวังด้านหน้าโน่น 

พอได้เป็นสาวใช้ประจ�าตัวของบุตรสาวผู้สูงศักดิ์ มักส่งข้าวสารเอย  

แป้งหมี่เอย เงินทองเอยมาท่ีเรือนบ่อยๆ พ่ีสะใภ้เสียง วันหน้าเรือนท่าน

จะได้อยู่อย่างสุขสบายแล้ว"

พ่ีสะใภ้ของอาจูเม้มปากย้ิม นางเห็นบุตรชายสองคนยืนมุงอยู ่

หน้าเตาไฟพลางน�า้ลายไหลยืด จงึตไีปคนละที "ไปเล่นทางอืน่ไป เกิดท�า

น�้าลายหกลงในหม้อจะท�าอย่างไร"

เจาไฉกับจิ้นเป่าวิ่งออกไปอย่างน้อยอกน้อยใจ

"อาหญิง ยังมีขนมอีกหรือไม่" จิ้นเป่าแหงนหน้าเล็กๆ ขึ้นเอ่ยถาม

"มีสิ" อาจูหยิบสายไหมรังนกออกมาแบ่งให้สองพี่น้อง

พอเหน็หน้าตานางใจดี เด็กสองคนก็วนเวียนอยู่ใกล้ๆ ไม่ไปทีใ่ดแล้ว

"เจาไฉ พ่ีสาวคนโตกับพ่ีสาวคนรองของพวกเจ้าเล่า" อาจเูหน็เดก็น้อย 

สองคนเริ่มคุ้นเคยกับนางมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เอ่ยถามด้วยหน้าตานิ่งสนิท

"พ่ีใหญ่กับพ่ีรองโดนท่านพ่อท่านแม่ขายไปแล้ว..." เจาไฉโดนปิดปาก 

ไว้กะทันหัน

อาจูมองพี่ชายด้วยสีหน้าขรึมลงน้อยๆ "พี่ใหญ่ เหตุใดไม่ให้เจาไฉ

พูดจนจบ"

พ่ีชายของอาจปูล่อยมอืออกแล้วเตะบตุรชายทหีน่ึง "พาน้องชายเจ้า 

ไปเล่นไป อย่ามาก่อกวนตรงนี้!"

รอเมื่อเด็กชายสองคนไปแล้ว อาจูมองพี่ชายเงียบๆ

เขาเกาท้ายทอยอย่างกระอกักระอ่วน กล่าวด้วยสีหน้าประจบประแจง  

"ข้ากับพ่ีสะใภ้เจ้าก็ไม่อยากท�านะ หน้ามอืหลงัมอืล้วนเป็นเน้ือ แต่เรือนเรา 
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โดนน�้าท่วมพังไป พวกข้าพาท่านแม่ออกเดินทาง ไม่มีของกินสักอย่าง  

เจวียนเอ๋อร์ เจ้าคิดดูนะ ไม่ว่าอย่างไรพวกเราท้ังครอบครัวก็ต้องใช้ชีวิต

อยู่ต่อไป ข้ากับพ่ีสะใภ้หมดหนทาง จ�าต้องเอาจีเ๋สยีงกับหรอูีไ้ปขาย แต่เจ้า 

ไม่ต้องเป็นห่วง พวกนางล้วนไปเสวยสุขในตระกูลใหญ่เหมือนกับเจ้า"

"อย่าพูดเลย" อาจูกล่าวเสียงห้วนๆ ตัดบทพี่ชาย

เสวยสุข? ตอนนี้นางอาจจะอยู่กับคุณหนูมีชีวิตท่ีเป็นสุขอย่างที ่

ในกาลก่อนไม่กล้าคิดจริงๆ แต่ก่อนหน้านี้ชีวิตของนางเป็นเช่นไรเล่า

คณุหนทูีน่างเคยปรนนบิตัริบัใช้เป็นคนเจ้าอารมณ์ ยามอยู่ต่อหน้า

คนอื่นวางท่านุ่มนวลอ่อนหวาน แต่พอคล้อยหลังก็เอาความไม่พอใจ 

ที่สะกดเก็บไว้มาระบายใส่สาวใช้ประจ�าตัว

บนแผ่นหลังนางก็โดนคุณหนูคนเก่าใช้ถ่านติดไฟจี้จนมีแผลเป็น

หลายรอย อกีทัง้เพ่ือไม่ให้ใครจบัได้ คุณหนูผูน้ั้นถึงกับห้ามไม่ให้พวกนาง

ทายา ได้แต่ต้องฝืนทนเจ็บเอาไว้

ภายหลังนายท่านของตระกูลนั้นกระท�าความผิด บ่าวไพร่อย่าง 

พวกนางถูกขายอีกครั้ง พวกสาวใช้ท�างานต�่าต้อยท่ีเคยอิจฉาริษยานาง

ยังไม่วายกล่าววาจาเหยียบย�า่ซ�า้เติม แต่พวกนัน้หาได้ล่วงรู้ถึงความยินดี

ปรีดาในใจนางไม่

ความเป็นอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยจะมีอันใด ตราบเท่าที่อยู่รอดไปได้ 

ใครเล่าไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว

ราวกับว่าถ้อยค�าที่มารดาพูดกับนางในครั้งน้ันดังขึ้นที่ข้างหูอาจ ู

อีกครา 

เจวียนเอ๋อร์ หน้ามอืหลงัมอืล้วนเป็นเนือ้ แต่ในเรือนเราอตัคดัขัดสน

เหลอืเกินจรงิๆ พ่ีชายเจ้าจะตบแต่งภรรยาก็ยังไม่ไหว เจ้าจะให้ครอบครัวเรา 
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ไม่มีทายาทสืบสกุลไม่ได้กระมัง เจ้าวางใจได้ ท่านพ่อท่านแม่จะหา 

เจ้านายดีๆ ให้นะ..."

อาจูเพียงรู้สึกแน่นอกจนหายใจไม่ออก

เพราะว่าเป็นบุตรสาวเลยต้องเป็นคนที่ถูกขายเสมอหรือ นาง 

เป็นเช่นนี้ หลานสาวของนางก็ไม่ต่างกัน นี่มันเรื่องอะไรกัน

"เจวียนเอ๋อร์ๆ..."

ได้ยินเสียงของพ่ีชาย อาจูดึงความคิดคืนมาแล้วกล่าวเสียงเรียบ  

"พี่ใหญ่เลิกเรียกข้าว่าเจวียนเอ๋อร์เสียที คุณหนูตั้งชื่อให้ข้าว่าอาจูแล้ว"

"อาจู?" พี่ชายของอาจูพยักหน้าหงึกหงัก "ชื่อว่าอาจู ไพเราะๆ"

เมือ่ท่านหมอทีเ่ชญิมาสาวเท้าออกมา อาจก็ูไม่แยแสพ่ีชายอกี นาง

เข้าไปไต่ถามอาการอย่างละเอียด

พ่ีสะใภ้ของอาจแูอบกระตกุแขนเสือ้ของสาม ีนางบุย้ปากไปทางอาจู

พี่ชายของอาจูดึงแขนเสื้อกลับอย่างร�าคาญแล้วพูดกระซิบ "รู้แล้ว 

จะร้อนใจอะไร"

"น่ีเป็นค่ารักษาล่วงหน้าเจ้าค่ะ รบกวนท่านหมอช่วยมาดูอาการ 

ให้ท่านแม่ข้าทุกวันด้วย หากมีเรื่องใด..." อาจูชั่งใจเล็กน้อย "ข้าจะมาดู 

ทกุสองสามวนั หากมเีรือ่งใดท่านหมอค่อยบอกข้าตอนนัน้ก็แล้วกันเจ้าค่ะ"

เม่ือเห็นอาจูยื่นแท่งเงินแท่งใหญ่ไปให้ท่านหมอ พ่ีสะใภ้ของนาง

พลันเบิกตาแทบถลนออกนอกเบ้า รีบจับมือสามีไว้สุดแรง

"แท่งใหญ่ถึงเพียงนั้นๆ..."

สวรรค์ ถ้าเก็บแท่งเงินนี้ไว้ก็พอให้พวกนางท้ังครอบครัวมีกินมีใช ้

ไปได้สองปีแล้ว น้องสาวสามกีลบัมอบให้หมอแก่หง�าเหงอืกผู้นัน้ไปเช่นนี้

"หุบปากเสีย" พี่ชายของอาจูตวาดเสียงต�่าๆ
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รอเมื่อท่านหมอไปแล้ว สองสามีภรรยาเข้าไปรุมล้อมอาจู

"เจวียนเอ๋อร์...เอ๊ย อาจู ตอนนี้เจ้าท�างานอยู่ในจวนตระกูลใดหรือ" 

พี่ชายของอาจูยิ้มจนตายิบหยีเอ่ยถามขึ้น

อาจูเฉไฉไม่ตอบ ไพล่ไปกล่าวอีกเรื่องหนึ่ง "เวลานี้ท่านแม่ล้มป่วย 

อยู่ที่นี่ไม่เหมาะจริงๆ ประเดี๋ยวข้าจะขอเช่าเรือนคนอื่นสักหลัง พวกท่าน

ค่อยย้ายไปเถอะ"

พ่ีสะใภ้ของอาจยิูนดียกใหญ่ "ดีเหลอืเกิน ทีน่ี่เป็นท่ีให้คนอยู่ท่ีใดกัน  

ยังเทียบไม่ได้กับคอกวัวแต่ก่อนของเรอืนเราเลย แต่กลบัโดนน�า้ท่วมหมด 

เป็นเวรเป็นกรรมจริงๆ..."

อาจูร�าคาญเสียงพูดบ่นของพี่สะใภ้ วันเดียวกันนางก็เสาะหาเรือน

ชาวบ้านเหมาะๆ ได้หลังหนึ่งทางทิศตะวันออกของเมือง

อาณาบริเวณเรือนไม่กว้างใหญ่นัก มีเพียงเรือนใหญ่หน้ากว้าง 

สามช่วงเสา เรอืนเตีย้ๆ หน้ากว้างสองช่วงเสาทางฝ่ังซ้ายท�าเป็นเรอืนครวั

กับห้องเก็บฟืน ฝั่งขวาเป็นห้องเวจกับคอกไก่ เรือนหลังเล็กๆ ถูกกั้นเป็น 

ส่วนต่างๆ จนเตม็แน่นไปหมด ผนงัสเีทากับหลงัคาสีเขียวดสูะอาดสะอ้าน

เป็นระเบียบ กลางลานเรือนยังมีต้นทับทิมต้นหนึ่งเพ่ิงแตกใบอ่อนใน

ฤดูกาลนี้

เจาไฉกับจิ้นเป่าวิ่งไปวิ่งมาในลาน ใบหน้าของเด็กชายสองคน 

เปี่ยมไปด้วยความคึกคักร่าเริง

ด้านพ่ีสะใภ้ของอาจูเผยความพึงพอใจออกทางสีหน้าแววตา  

แต่ยังแอบพูดบ่นกับสามี "ไฉนน้องสาวท่านไม่หาเรือนให้พวกเราอยู ่

ทางทิศตะวันตกของเมอืงเล่า ฟากทิศตะวันออกนีล้้วนแต่เป็นพวกยาจก..."

"เวลาไม่เช้าแล้ว ข้าสมควรกลับได้แล้ว"
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"อาจู คือว่าในเรือนไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อฟืน..." พ่ีชายของอาจูพูด

ด้วยรอยยิ้มแห้งๆ

อาจขูมวดคิว้ นางย่ืนถุงผ้าปักเลก็ๆ ใบหนึง่ให้ "มเีหลอืเพียงเท่านีแ้ล้ว  

พี่ใหญ่เก็บไว้ใช้ก่อนเถอะ พรุ่งนี้ข้าจะมาเยี่ยมท่านแม่ใหม่"

ยามอาจูกลับถึงจวนสกุลหลี นางรื้อหีบที่ใช้เก็บเงินค่าจ้างออกมา

นับจ�านวนเงียบๆ

จวนสกุลหลมีใิช่ตระกูลมัง่คัง่ร�า่รวย สาวใช้ประจ�าตัวคุณหนูอย่างนาง 

ได้เงนิค่าจ้างแค่เดือนละห้าเฉยีน* แต่นายหญิงใหญ่รกับตุรสาว อยากให้นาง 

กับปิงลว่ีตัง้อกตัง้ใจปรนนิบตัริบัใช้มากขึน้ ยังควักเงนิให้พวกนางเพ่ิมอกี

คนละสองต�าลึงเงิน รวมกับที่คุณหนูตกรางวัลให้เป็นระยะ ถึงแม้นาง 

จะอยู่กับคุณหนูราวหนึ่งปีกลับเก็บออมได้ไม่น้อย

"อาจู"

สุ้มเสียงอ่อนนุ่มดังลอยมา อาจูลุกขึ้นยืนทันที "คุณหนู..."

เฉียวเจาเดินเข้ามาช�าเลืองหางตามองหีบใบเล็กแวบหนึ่งก่อนเอ่ย

เสียงราบเรียบ "มีปัญหาอะไรก็บอกข้า"

อาจูรีบส่ายหน้า "ไม่ต้องเจ้าค่ะ คุณหนู ข้ามีเท่าน้ีพอใช้แล้ว ข้า 

คิดอยู่ว่าครอบครัวของพ่ีชายอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ มิใช่ทางออกระยะยาว 

ฉะนั้นตั้งใจว่าจะหาที่ตั้งแผงให้พวกเขาท�าการค้าเล็กๆ น้อยๆ เจ้าค่ะ"

เฉยีวเจาพยักหน้าเป็นเชงิชมเชย "อนัว่าหาปลาให้กินหรือจะสูส้อน

วิธีตกปลา เงินไม่พอก็บอกกับข้านะ"

* เฉียน เป็นหน่วยเหรียญเงินขาว มีรูตรงกลางเหมือนเงินอีแปะ (เหรียญส�าริด) แต่ท�าจากโลหะเงินจึงมีค่า

มากกว่า
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วันรุ่งข้ึน ภายในตรอกสายหนึ่งเริ่มคึกคักข้ึน เรือนของชาวบ้าน 

หลงัหนึง่ในนัน้เปิดประตอูอก สามภีรรยาคูน่ัน้ยกม้าน่ังพับได้ออกมาน่ังแทะ 

เมล็ดแตงโมอยู่หน้าประตู

"เจ้าตวัดี เมือ่วานเจ้าเอาแต่ห้ามข้าไม่ให้พูด ไฉนเจ้าไม่ถามให้รู้เร่ือง 

ว่าน้องสาวของเจ้าท�างานอยู่ในจวนตระกูลใดกันแน่ ถ้าเกิดนางไม่มาแล้ว 

พวกเราทั้งครอบครัวจะท�าฉันใด" นางยื่นมือไปหยิกสามีทีหนึ่ง

สามีปัดมือนางออก กล่าวเสียงกระด้างว่า "เลิกคิดเหลวไหลสักที 

ท่านแม่ป่วยอยู่ น้องเลก็จะไม่มาได้อย่างไร ข้าบอกเจ้าไว้นะ ตอนน้องเลก็

อยู่ที่นี่ เจ้าต้องเอาใจใส่ท่านแม่มากๆ"

"รูแ้ล้ว ไม่ต้องให้เจ้าบอกหรอก" นางถ่มเปลอืกเมลด็แตงโมออกมา

อย่างหงุดหงิด

"มาแล้ว!" สามีลุกขึ้นยืน

677
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นางรีบเก็บตะกร้าใส่เมล็ดแตงข้ึน สะบัดๆ กระโปรงแล้วเดินไป

ต้อนรับ

"น้องเล็กมาแล้วหรือ" พ่ีสะใภ้ของอาจูปั้นหน้าย้ิมแย้มเชิญนาง 

เข้าเรือน พอช�าเลืองเห็นเฉินกวงท่ียืนอยู่ข้างต้นทับทิมในลานเรือนก็ 

ยักคิ้วหลิ่วตา "คนผู้นั้นเป็น..."

ครั้นสายตาปะทะเข้ากับใบหน้าเฉยเมยของอาจู นางกลืนค�าพูด

สัพยอกกลับลงคอ หากในใจนึกอิจฉาแกมชิงชังในความโชคดีของ 

น้องสาวสามี

แม่เดก็น้อยเมือ่วานซนื ว่ากันถึงรปูโฉมยังเทยีบนางไม่ได้ อาศยัอะไร 

ได้กินดีอยู่ดีกับคุณหนูในเรือนผู้สูงศักดิ์ ยังรู้จักกับหนุ่มน้อยหล่อเหลา

อย่างนั้นอีกด้วย

โลกเรานี้ช่างไม่ยุติธรรมจริงๆ!

พ่ีสะใภ้ของอาจลูอบขุ่นเคืองใจ แต่ไม่แสดงออกทางสีหน้าแม้สกันิด  

นางเชิญอาจูเข้าเรือนอย่างสุภาพเกรงใจ

อาจูไปเย่ียมมารดาก่อน หยิบผ้าเช็ดหน้าชุบน�้าร้อนบิดหมาดๆ  

เช็ดหน้าเช็ดมือให้หญิงชราแล้วถึงไปสนทนาในโถงเรือน

"น้องเล็ก เจ้าเห็นสภาพของเรือนเราตอนนี้แล้ว ท่านแม่ล้มป่วย  

พ่ีใหญ่ของเจ้ายังไม่มีงานท�าเป็นหลักเป็นฐาน ลูกสองคนก็ก�าลังโตวัน 

โตคืนพอดี ขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปคงไม่ไหวนะ" หลังไต่ถามทุกข์สุขแล้ว  

พี่สะใภ้ของอาจูถอนหายใจยาวๆ เฮือกหนึ่ง

"ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่กับพี่สะใภ้ตั้งใจจะท�าอะไรหรือไม่"

พ่ีสะใภ้เช็ดมือกับเสื้อก่อนหยิบน�า้ชาถ้วยหนึ่งส่งให้อาจู "น้องเล็ก 

เจ้ามิสู้ช่วยขอร้องคุณหนูของเจ้าให้พ่ีสะใภ้กับพ่ีใหญ่ไปท�างานในจวน 
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ดกีว่า เช่นนีค้รอบครวัเราก็จะหาเงินเลีย้งปากเลีย้งท้องไปได้ตลอด ไม่ต้อง 

พึ่งพาเจ้าอยู่ร�่าไป"

อาจคูลีย้ิ่ม นางเห็นพ่ีชายมองด้วยสายตาวาดหวังดจุเดยีวกันก็เอ่ย

เรยีบๆ "พ่ีสะใภ้คดิได้อย่างน้ีเป็นเรือ่งด ีเพ่ือความเป็นอยู่ของคนท้ังครอบครัว 

สมควรมีงานที่ยังชีพไปได้ตลอด แต่ตระกูลของเจ้านายข้ามีคนน้อย  

ไม่ต้องการบ่าวไพร่มากถึงเพียงนี ้ข้าว่าเอาอย่างน้ีเถอะ พ่ีใหญ่กับพ่ีสะใภ้

ท�าการค้าเล็กๆ อะไรสักอย่าง ข้าจะลงขันให้"

พ่ีชายพ่ีสะใภ้ของอาจคูดิไม่ถึงว่านางจะพูดเช่นน้ี ทัง้คูอ่ดมองหน้ากัน 

ไปมาไม่ได้

เป็นนานครู่หนึ่ง พ่ีสะใภ้ถึงเอ่ยข้ึนว่า "ข้ากับพ่ีชายเจ้าไม่มีฝีมือ 

ท�าอะไรเลย คิดไม่ออกว่าจะท�าการค้าทุนน้อยๆ ทางใดดี ให้พวกข้า 

ไปท�างานในจวนของเจ้านายเจ้าเถอะ ได้เงินค่าจ้างเป็นเดอืนๆ ตามเวลา 

ไม่ต้องวุ่นวายใจใดๆ ทั้งนั้น"

"ข้าบอกแล้วว่าครอบครวัของเจ้านายข้าไม่ใช่ตระกูลเศรษฐสีงูศกัดิ์

ที่ใด ไม่ต้องใช้คนมากถึงเพียงนั้น ถ้าพ่ีใหญ่กับพ่ีสะใภ้คิดไม่ออกว่าจะ 

ท�าอะไรตอนน้ี พวกท่านก็ค่อยๆ คิดกันไป ข้าจะกลับไปท�างานรับใช ้

คุณหนูของข้าก่อน สาวใช้อย่างพวกข้าขอลาบ่อยๆ ไม่เป็นการดี" อาจ ู

ลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์

พ่ีชายของอาจรูบีรัง้ตวันางไว้ "น้องเลก็อย่าเพ่ิงไปส ิพวกข้าท�าการค้า 

เล็กๆ ตามที่เจ้าบอกก็ได้"

"พี่ใหญ่ตั้งใจจะท�าอะไร"

"เมื่อก่อนข้าเคยเชือดหมูมิใช่หรือ ก็ท�าอาชีพเดิมแล้วกัน"

ส�าหรบัชาวบ้านทัว่ไปแล้ว ขายเนือ้หมนูบัเป็นทางออกท่ีดทีางหน่ึง 
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นอกจากจะได้เงินมากกว่าท�าไร่ไถนา พวกเนื้อหมู กระดูก และเครื่องใน

ต่างๆ ที่ขายเหลือยังเอามากินให้อิ่มหน�าส�าราญได้ เสียเพียงอย่างเดียว

คือลงทุนสูงมาก แต่มีน้องเล็กอยู่ทั้งคน เท่านี้ไม่นับว่ามีอะไร

พี่ชายของอาจูยิ่งคิดยิ่งดีใจ

ด้านอาจูเห็นพี่ชายยอมท�าอาชีพเดิมก็ลอบระบายลมหายใจเฮือก

เมื่อมีเงินอยู่ในมือ พ่ีชายกับพ่ีสะใภ้ของอาจูก็ตั้งแผงขายหมูได ้

ในเวลาสั้นๆ อาการป่วยของมารดาก็เริ่มกระเตื้องข้ึน ไม่นานนักถึงกับ 

ลงจากเตียงได้แล้ว

อาจูโล่งอกไปเปลาะหนึ่ง แต่ผ่านไปไม่นานก็เกิดเรื่องข้ึน พ่ีชาย 

ของนางทะเลาะวิวาทกับแผงขายของติดกัน โดนอีกฝ่ายตีจนขาหัก

"ฮือๆๆ มิใช่ง่ายดายกว่าชีวิตจะเข้าที่เข้าทางแล้ว ไฉนต้องมาเจอ

กับเรื่องพรรค์นี้ด้วยนะ ขอให้มันไม่ได้ตายดี! น้องเล็ก เจ้าต้องเอาคืนให้

พี่ใหญ่เจ้านะ จะปล่อยให้เขาโดนคนอื่นข่มเหงรังแกเปล่าๆ ปลี้ๆ ไม่ได้"

ได้ยินเสียงร�่าไห้ของพ่ีสะใภ้ อาจูเอือมระอาสุดจะกล่าว "พ่ีสะใภ้

อย่าร้องไห้อกีเลย คนทีท่�าร้ายพ่ีใหญ่ย่อมต้องให้เจ้าหน้าท่ีทางการลงโทษ 

สิ่งส�าคัญตอนนี้คืออาการบาดเจ็บของพี่ใหญ่นะ"

พ่ีสะใภ้ของอาจูร้องไห้ฟูมฟาย "น้องเล็ก พ่ีใหญ่เจ้าขาหักแล้วคง 

ตั้งแผงขายหมูไม่ไหว ส่วนข้าเป็นสตรีผู้หน่ึงจะออกไปตากหน้าท�างาน 

ข้างนอกโดยไม่มีพี่ใหญ่เจ้าไปด้วยก็ไม่ดี แล้วคนทั้งครอบครัวนี้จะอยู่กัน

อย่างไร! เจ้าช่วยข้าด้วยนะ หาหน้าทีอ่ะไรสกัอย่างก็ได้ในจวนเจ้านายเจ้า

ให้ข้าท�าเถอะ ฮือๆๆ ถ้าข้ากับพ่ีใหญ่เจ้าไปท�างานที่นั่นแต่แรก เขาคง 

ไม่ต้องขาหักแล้ว..."

"แค่กๆ..." เสียงไอของมารดาอาจูดังลอยมา
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อาจลูบูหลงัมารดาเบาๆ แต่มารดาของนางจบัมอืนางไว้ "เจวียนเอ๋อร์  

เจ้ารับปากพ่ีสะใภ้ของเจ้าเถอะ หรือเจ้าจะดูคนท้ังครอบครัวอดตาย 

ต่อหน้าต่อตาใช่หรือไม่ แค่กๆๆ..."

อาจูหลุบเปลือกตาลง "ขอข้าตรองดูอีกทีเถอะ"

หลังจากกลับถึงจวนสกุลหลี อาจูเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง

ด้วยท่าทางมีความในใจหนักอึ้ง

ปิงลวี่ตบตัวนางทีหนึ่งจากทางข้างหลัง "อาจู มัวใจลอยอะไรอยู่"

อาจหูลดุจากภวังค์ หลบุตาลงซ่อนประกายน�า้ตาไว้ เอ่ยเสยีงเบาๆ 

"มีอะไรหรือ คุณหนูสั่งก�าชับอะไรใช่หรือไม่"

ปิงลว่ีพิศดนูางอย่างฉงนสงสยั "คุณหนูไม่มเีร่ืองอะไร เจ้าต่างหาก 

หมู่นี้เป็นอะไรถึงชอบใจลอยบ่อยๆ"

"ไม่มีอะไร"

"ไม่มีอะไรได้อย่างไร ตั้งแต่พ่ีชายเจ้ามาหา ข้าก็ไม่เคยเห็นเจ้าย้ิม

อีกเลย รอประเดี๋ยว ข้าจะไปบอกคุณหนูเอง"

"ปิงลวี่ อย่าไปนะ.."

ปิงลวี่กลับไม่สนใจอาจู รีบวิ่งออกไปราวกับลมพัด

เฉียวเจาเรียกอาจูมาพบแล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "อาจู ข้าเคย

บอกไว้ว่ามีปัญหาอะไรก็บอกข้า"

พอเห็นสาวใช้ไม่พูดไม่จา นางก็กล่าวทอดถอนใจ "ข้าได้ยินจาก 

เฉินกวงแล้วว่าพี่ชายเจ้าโดนคนตีขาหัก"

อาจหูน้าเปลีย่นสไีปเลก็น้อย เดิมทนีางขอร้องเฉนิกวงไว้ว่าไม่ให้เล่า 

ให้คุณหนูฟัง ตอนนั้นเขาไม่ปริปากพูด นางนึกว่าเขาตอบตกลงแล้ว  
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ไม่คิดว่า...

เฉนิกวงซึง่อยู่ห่างไปอกีมมุหนึง่คิด ก็ท่านแม่ทัพก�าชบัข้าไว้ว่าไม่ว่า

มีเรื่องอะไรจะปิดบังคุณหนูหลีไม่ได้น่ี ถึงได้บอกว่าเจอปัญหายุ่งยากใจ

ให้นิ่งเงียบไว้เป็นการแบ่งรับแบ่งสู้เป็นดีที่สุด อย่างไรก็ไม่ผิดแน่ 

"สองวันนี้เจ้าคิดวิธีดีๆ ออกแล้วหรือยัง"

อาจูกัดริมฝีปากก้มศีรษะลง "พอเกิดเรื่องกับพ่ีชายข้าแล้วจะ 

เปิดแผงขายของเล็กๆ ก็ท�าไม่ได้อีก พวกเขาเป็นคนต่างถ่ิน ครอบครัว

ทั่วไปไม่เต็มใจจ้างไว้ใช้งาน ข้าอยาก..."

นางลงัเลใจชัว่ประเด๋ียวก่อนตกลงปลงใจกล่าวขึน้ในท่ีสดุ "ข้าอยาก

ขอให้คุณหนูช่วยมอบหมายหน้าที่สักอย่างให้พี่สะใภ้ข้าท�า..."

พอเหน็อาจูยังพูดไม่จบก็หน้าตาแดงก�า่ไปหมด เฉยีวเจาถอนใจเฮอืก 

แล้วพูดพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยน "ข้าจะไปพูดกับท่านแม่เอง ในเรือนเพิ่งมี

เด็กทารกเพิ่มขึ้นอีกคน ต้องการคนมาช่วยงานจริงๆ"

ในจวนต้องการคนเป็นเรือ่งจรงิ แต่จะจ้างคนท่ีไม่รูป้ระวัตคิวามเป็นมา 

ก็ไม่กล้า นางเป็นคู่หมั้นของกวนจวินโหว พบเจอเร่ืองใดในช่วงเวลาที่

หมิ่นเหม่ล่อแหลมเช่นนี้ จึงไม่อาจไม่คิดมากได้

เมื่อคิดค�านึงถึงตรงนี้ เฉียวเจายกมุมปากโค้งขึ้น

หากครอบครัวของอาจแูค่มาพ่ึงพาญาตมิติรแต่เพียงประการเดยีว

ก็ถือว่าช่วยเหลืออาจูสักครั้ง แต่ถ้ามีจุดประสงค์อื่น นางให้มาอยู่ใกล้ๆ  

ก็จะคอยจับสังเกตดูได้พอดี
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เฉียวเจาเล่าเรื่องของอาจูให้เหอซื่อฟัง นางตอบตกลงทันทีและให้

บุตรสาวเป็นคนเลือกว่าจะให้พี่สะใภ้ของอาจูท�าหน้าที่ใด

"ก็ไปอยู่ห้องซักผ้าเถอะ ที่นั่นได้ค่าจ้างมาก"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้เป็นคนมนี�า้ใจกว้างขวาง ถ้าเป็นงานหนกัใช้แรงมาก 

ก็จะให้เงนิค่าจ้างมากกว่าเรอืนอืน่ๆ ไม่น้อย แม้ว่าท�างานในห้องซกัผ้าจะ

เหน็ดเหนื่อย แต่ส�าหรับบ่าวไพร่ที่ร้อนเงินและไม่กลัวล�าบากถือเป็นงาน

ที่ดีงานหนึ่ง

แน่นอนว่ายงัมจีดุท่ีส�าคัญกว่าคือกับคนทีไ่ม่รูต้ืน้ลกึหนาบางอย่างนี้  

ถึงแม้เฉียวเจาจะมีใจระแวดระวังอยู่แล้ว แต่ไม่อยากให้อยู่ที่เรือนของ 

เจ้านายในจวน

พ่ีสะใภ้ของอาจูได้เข้ามาในจวนอย่างรวดเร็ว แม้นนางจะพูดกับ 

อาจูอย่างไม่พึงพอใจอยู่สักหน่อยที่ถูกส่งไปอยู่ห้องซักผ้า แต่นางท�างาน

678
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ตามหน้าที่อย่างสงบเสงี่ยม อาจูถึงโล่งใจไปที ชีวิตจึงกลับเข้ารูปเข้ารอย

ตามเดิมอีกครา

ยามน้ีจวนสกุลหลีสงบสุขไร้คลื่นลม ทางราชส�านักกลับมีความ

เคลื่อนไหวอีกแล้ว

ก่อนหน้าน้ีเฉียวเจาเอาข่าวอุทกภัยทางทิศใต้ไปบอกกับฉือชั่น  

คุณชายฉือซึ่งเป็นขุนนางคนใหม่ถอดด้ามก็ตามติดเร่ืองน้ีอย่างไม่ลดละ 

เขาถวายฎีกาสามฉบับ ฉบับท่ีหน่ึงฟ้องร้องนายอ�าเภอไถสุ่ยที่ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยบกพร่อง ฉบับที่สองฟ้องร้องหลันซงเฉวียนรองเสนาบดีกรม 

โยธาท่ียักยอกเบยีดบงัเงนิซ่อมเขือ่น ฉบบัทีส่ามฟ้องร้องสมหุราชเลขาธิการ 

หลนัซานทียั่บย้ังฎีกาเรือ่งเกิดอทุกภัยในอ�าเภอไถสุย่ทีค่ร่าชวิีตราษฎรใน

หมู่บ้านหลายแห่งไปหลายร้อยคนไว้ไม่น�าขึ้นทูลรายงาน

หลนัซานกับบตุรชายครองอ�านาจบารมใีนราชส�านกัมาหลายสบิปี

จนไม่มีคนกล้าตอแยด้วย ทุกคนต่างคิดไม่ถึงว่าเจ้าหนุ่มซึ่งใช้อภิสิทธ์ิ 

เข้ามารบัต�าแหน่งข้าหลวงตรวจสอบหกกรมผูน้ีถึ้งกบัตัง้ตนเป็นปฏิปักษ์

กับสองพ่อลูกสกุลหลัน

หากท่ีท�าให้เหล่าขุนนางฝ่ายบุ๋นตกใจจนอ้าปากค้างคือหลังจากท่ี

ฉือชั่นถวายฎีกาต่อๆ กันไปแล้วเจ็ดแปดวัน ฮ่องเต้ก็มีพระราชโองการ

ลงอาญานายอ�าเภอไถสุ่ยจริงๆ และเรียกตัวหลันซานกับบุตรชายไปที่

ห้องทรงพระอักษรด่าทออย่างหนักยกหนึ่ง

รองสมุหราชเลขาธิการสวี่หมิงต๋ากับบรรดาขุนนางใหญ่ในหกกรม

เก้ากองทีอ่ยู่ในเหตกุารณ์ตอนนัน้มองดูฉอืชัน่ก้าวออกมายืนยันความจริง 

กับสองพ่อลูกจนลืมหุบปากไปตามๆ กัน

น่ีเข้าต�าราท่ีว่าออกหมัดสะเปะสะปะชกครูมวยตายได้* โดยแท้ 

* ออกหมดัสะเปะสะปะชกครมูวยตายได้ เป็นส�านวน หมายถึงคนทีเ่ล่นนอกกติกาหรือท�าอะไรอย่างไร้กฎเกณฑ์  

บางครั้งกลับเป็นฝ่ายชนะอย่างคาดไม่ถึง
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นอกจากคดีของสิงอู่หยางแม่ทัพคั่งวอกับคดีประหารชีวิตเจิ้นหย่วนโหว

ทั้งตระกูล หลันซานกับบุตรชายเคยโดนฮ่องเต้ด่าทออย่างรุนแรงเช่นนี้

เมื่อไรกัน

หลังเลิกประชุมขุนนาง พรรคพวกของรองสมุหราชเลขาธิการ 

สวี่หมิงต๋าไปชุมนุมตัวกันที่ห้องหนังสือในคฤหาสน์สกุลสวี่

ขุนนางผู้หนึ่งหน้าตาแดงก�่าด้วยความตื่นเต้นคึกคัก "ใต้เท้าสว่ี  

คราน้ีพวกเราคิดโค่นล้มเจ้าอ�ามาตย์โฉดหลันซานก็มีความหวังแล้ว  

ท่านต้องแย่งตัวท่านข้าหลวงฉือมาอยู่ฝั่งเดียวกับเราให้ได้นะขอรับ"

"นั่นสิ ท่านข้าหลวงฉือเป็นด่ังลูกวัวแรกเกิดไม่กลัวเสือ อีกท้ังม ี

องค์หญิงใหญ่หนุนหลังอยู่ ไม่แน่ว่ายังสามารถกัดเน้ือสองพ่อลูกนั่น 

ขาดได้สักชิ้นนะ"

สวี่หมิงต๋าฟังค�าวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้แล้วแอบกลอกตาขึ้น

ตอนท่านข้าหลวงฉือได้รับต�าแหน่งน้ี คนที่อยู่ที่น่ีเต้นผางๆ กัน

ยกใหญ่ ฎีกาฟ้องร้ององค์หญิงใหญ่ฉางหรงมากมายถูกส่งไปบนโต๊ะทรง

พระอักษรดุจเกล็ดหิมะปลิวว่อน ตอนนี้คิดจะดึงเขามาเป็นพรรคพวกอีก 

จะสงวนท่าทีนิดๆ หน่อยๆ สักสองวันไม่ได้หรือ

"รอดูต่อไปเถอะ" สวี่หมิงต๋าหรี่ตากล่าวขึ้น

ในจวนของหลันซาน สองพ่อลูกอยู่ในห้องหนังสือคุยถกกันถึง 

เรื่องนี้เช่นเดียวกัน

หลันซงเฉวียนยกเท้าเตะเก้าอี้ตัวหนึ่งล้มคว�่าไป สีหน้าเขาบึ้งตึง  

"เจ้าลกูสนุขัแซ่ฉอืผูน้ัน้เป็นคุณชายในตระกูลสงูศกัด์ิอยู่ดีๆ ไม่ชอบ จะเข้ามา 

ยุ่งเกี่ยวด้วยเหตุใด ไม่ได้ ข้าต้องหาโอกาสก�าจัดเขา!"
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หลันซานสูงวัยแล้ว ไปโดนด่าที่ห้องทรงพระอักษรมายกหนึ่งก็

อ่อนเพลยีอยู่บ้าง เขาปรอืตาขึน้ครึง่หน่ึงกล่าวว่า "จะเอาชวิีตใคร เจ้านกึว่า 

เจ้าหนุ่มแซ่ฉือเป็นขุนนางท่ีไม่มีเทือกเถาเหล่ากอใดๆ พวกนั้นรึ มารดา

ของเขาคือองค์หญิงใหญ่ฉางหรง!"

"แล้วจะมีอันใด ท่านพ่อ ท่านยังมองไม่ออกหรือ เจ้าหนุ่มน่ัน 

ก้าวเข้ามาเป็นขุนนางในราชส�านักก็ได้ต�าแหน่งข้าหลวงตรวจสอบ 

กรมโยธาทันท ี ข้าเป็นรองเสนาบดีกรมโยธา นีเ่หน็ชดัว่าเขาพุ่งเป้ามาทีข้่า 

นะขอรบั เป็นบตุรชายขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงแล้วจะมอีนัใด เขาหมาย

ก�าจัดข้า ข้าก็ต้องก�าจัดเขา!"

ต�าแหน่งข้าหลวงตรวจสอบหกกรมจัดได้ว่าเป็นขุนนางทัดทาน 

ปฏิบัติหน้าท่ีคล้ายคลึงกับข้าหลวงตรวจการ และมีอ�านาจตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของหกกรม

ฉือชั่นรับต�าแหน่งข้าหลวงตรวจสอบกรมโยธา นั่งก้นยังไม่ทันร้อน

ก็ลงดาบหลันซงเฉวียนซึ่งเป็นรองเสนาบดี ถ้าเขาไม่คลุ้มคล่ังต่างหาก 

ถึงน่าแปลก

"เหลวไหล!" หลนัซานลมืตาพรบึ ประกายคมกล้าจดุวาบขึน้ในดวงตา  

"เจ้าอย่าวู่วาม! ข้าอาจมตี�าแหน่งเป็นถึงสมหุราชเลขาธิการ แต่เจ้านึกว่า

ข้านัง่อยู่ในต�าแหน่งน้ีอย่างมัน่คงมากหรอื เช่นนัน้เจ้าก็คิดผดิแล้ว ขนุนาง

ฝ่ายบุน๋เทียบกับแม่ทพัไม่ได้ ดงัเช่นกวนจวินโหวนัน้ท้ังท่ีฮ่องเต้อยากฆ่าเขา 

ทิ้งให้สาแก่ใจ แต่กลับไม่อาจไม่พะเน้าพะนอเอาใจให้ดีๆ ถ้าเปลี่ยนเป็น

ขุนนางฝ่ายบุ๋น ไม่มีทางเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อย่างเด็ดขาด พวกเราอาศัย

ความเช่ือใจและความโปรดปรานของฮ่องเต้ ทันทีท่ีสูญเสียพวกมันไป 

โอรสสวรรค์สามารถทวงทุกสิ่งกลับไปด้วยความคิดเพียงชั่วแล่นได้  
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จะโดนปลดจากต�าแหน่งหรือริบทรัพย์สมบัติก็มิใช่เร่ืองแปลกประหลาด

แม้แต่น้อย..."

แม้นหลันซงเฉวียนรับฟังอยู่ แต่สีหน้ากลับไม่ยอมจ�านน

พวกเขาสองพ่อลูกใช้มือเดียวปิดฟ้าในราชส�านักมาหลายสิบปี 

สร้างฐานอ�านาจหย่ังรากลึก ฮ่องเต้จะแตะต้องพวกเขาตามใจชอบได้

เยี่ยงไร หรือว่าพวกเขายังเทียบกวนจวินโหวไม่ได้ ช่างน่าขันสิ้นดี!

"ฮ่องเต้เป็นท่านลุงแท้ๆ ของฉือชั่น แล้วค�าพูดขององค์หญิงใหญ่

ฉางหรงก็มนี�า้หนักกับไทเฮาและฮ่องเต้ หากเจ้าลงมือกับบตุรชายของนาง 

จริงๆ ก็เตรียมรอนางมาแลกชีวิตกับพวกเราได้เลย"

หลันซงเฉวียนขยับมุมปากเล็กน้อยทว่าไม่เปล่งวาจาใด

หลนัซานเอ่ยเตอืนอย่างไม่วางใจ "อย่าท�าเหลวไหล บตุรหลานผูส้งูศกัดิ ์

พวกน้ีล้วนท�าอะไรตามอ�าเภอใจ เขามิใช่บัณฑิตหลวงที่ผ่านการสอบ 

เข้ามาเป็นขุนนางอย่างแท้จริงเสียหน่อย ปล่อยให้เขาก่อกวนไปพักหนึ่ง

ก็จะเลิกราไปเอง"

ฉอืชัน่ผูก่้อคลืน่ลมระลอกน้ีขึน้ออกจากห้องทรงพระอกัษรแล้วมไิด้

กลับไปที่วังองค์หญิงใหญ่ แต่ไปดื่มสุราตามล�าพังในหอชุนเฟิง

ชายหนุม่เดินเข้าห้องส่วนตัวทีเ่ก็บไว้ให้กลุม่ของเขาโดยเฉพาะแล้ว

นัง่ตรงรมิหน้าต่าง ดืม่สรุาพลางมองความเป็นไปบนถนนทางนอกหน้าต่าง 

อย่างใจลอย

ด้านหลังมีเสียงฝีเท้าดังขึ้น ฉือชั่นกล่าวเสียงเนือยๆ โดยไม่ได ้

เหลียวหน้าไป "ไม่ตั้งใจเตรียมตัวสอบ มาที่นี่ท�าอะไร"

จูเยี่ยนสาวเท้าไปน่ังลงฝั่งตรงข้าม เขากล่าวย้ิมๆ ว่า "ดื่มสุรา 
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เป็นเพื่อนเจ้า"

มสีหายรกัดืม่สรุาเป็นเพ่ือน ฉอืชัน่ย่อมยินดเีป็นธรรมดา เขาย่ืนมอื

เรียวยาวไปรินสุราให้อีกฝ่ายจนเต็มจอก

จเูย่ียนยกจอกสรุาขึน้ "จอกน้ีข้าดืม่คารวะเจ้า ข้าได้ยินเรือ่งในวันน้ี

แล้ว"

ฉือชั่นหยักยิ้ม "แพร่ข่าวกันว่องไวนัก"

จเูย่ียนย้ิมฝืดๆ "ใช่น่ะส ิท่านพ่อข้ายังเรยีกข้าไปถามความโดยเฉพาะ"

ฉือชั่นเลิกคิ้วแค่นหัวร่อ "สั่งก�าชับว่าเจ้าวันหน้าให้ไปมาหาสู่กับข้า 

ให้น้อยลงกระมัง"

จูเยี่ยนโคลงศีรษะยิ้มๆ เป็นเชิงยอมรับ

พวกเขาเป็นเพ่ือนเล่นกันมาตั้งแต่เริ่มเดินเตาะแตะจนไม่ต่างกับ 

พี่น้องสายเลือดเดียวกัน เรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรน่าปิดบัง

ฉือชั่นกระดกจอกสุราดื่มรวดเดียวหมดแล้วกล่าวเยาะๆ "ช่าง 

น่าขบขันเสียจริง ท่านแม่ข้าสั่งก�าชับข้าว่าอย่าไปมาหาสู่กับถิงเฉวียน 

ส่วนท่านพ่อเจ้าสั่งก�าชับเจ้าให้ไปมาหาสู่กับข้าน้อยลง ท่ีแท้พวกท่าน 

นึกว่าพวกเราเป็นเด็กสามขวบอยู่หรือไร"

จเูย่ียนหลบุตาลงเพ่งมองจอกสรุา "ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เร่ืองในวันนี ้

เจ้าท�าได้อย่างหมดจดงดงาม"

"ไม่ใช่ข้าท�าได้อย่างหมดจดงดงาม เป็นเสด็จลุงโดนฎีกาฉบับแล้ว

ฉบับเล่าของข้ากวนใจจนทนไม่ไหวเท่านั้นเอง"

เสด็จลุงผู้นั้นของเขากลัวความวุ่นวายเป็นที่สุด ได้รับฎีกาที่เขา 

น�าไปส่งเองหลายสบิฉบบัในวนัเดียวยังทานทนอยู่ได้หลายวันถึงลงทณัฑ์

นายอ�าเภอไถสุ่ยก็มิใช่ง่ายดายแล้ว
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"เจ้าต้องระวังจะโดนหลันซานกับบุตรชายแก้แค้น"

ฉือชั่นวางจอกสุราลง นิ้วมือเรียวยาวเห็นข้อนิ้วชัดกุมประสานกัน 

เขาหรี่ตากล่าวอย่างยิ้มเยาะ "หลันซงเฉวียนอาจจะเต้นผางๆ แต่ข้า 

ไม่กลัวเขาอาละวาด ขอเพียงเขาเริ่มอาละวาดก็จะเสียกระบวนไปเอง 

ส�าหรับหลันซานนั้น เขาชราภาพมากแล้ว สติย่อมอยู่เหนืออารมณ์จึง 

ไม่ต้องกังวลใจ"

จเูย่ียนฟังแล้วนิง่เงียบไปครูห่นึง่ เขากรอกสรุาเข้าปากอัก้ๆ ถึงกล่าว

ทอดถอนใจ "เจ้าประจักษ์แจ้งแก่ใจเท่านั้นเป็นพอ"

เป็นเขาคิดมากไปเอง แม้ว่าสือซีจะอารมณ์ปรวนแปร ไม่ยึดถือ

แบบแผนธรรมเนียมใดๆ แต่จรงิๆ แล้วเป็นคนท่ีมองอะไรๆ ได้ทะลปุรโุปร่ง

ยิ่ง

"เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้า รบีเตรยีมเนือ้เตรยีมตวัตบแต่งภรรยาโดยไว

เถอะ"

"รอหลังการสอบฮุ่ยซื่อผ่านไปแล้วค่อยว่ากันเถอะ"

ฉือชั่นชักสนอกสนใจ "เจ้าจะเข้าร่วมการสอบฮุ่ยซื่อครั้งนี้แล้วหรือ"
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จเูย่ียนยกย้ิมเอ่ย "สมควรเข้าร่วมได้แล้ว การสอบคราวก่อนยังไม่ใคร่ 

มั่นใจนัก ครั้งนี้ลองดูเถอะ"

หยางเอ้อร์เดินทางไปทิศใต้ปราบปรามชาววอโค่ว ถิงเฉวียนก�าลัง

สู้รบกับชาวต๋าจื่อ บัดนี้แม้แต่สือซียังหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองพบแล้ว 

เขาย่อมจะเชือนแชต่อไปอีกไม่ได้

สองสหายรักดื่มสุราเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างกลับเรือน

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงก�าลังรอฉือชั่นอยู่

"เดมิทข้ีาไม่สนใจว่าเจ้าจะท�าอะไร ทว่าวันนีเ้จ้าก่อเรือ่งใหญ่เกินไป

สักหน่อย กระท่ังหลันซานกับบุตรชายล้วนโดนฮ่องเต้ต�าหนิติเตียน 

เพราะเจ้า"

ฉอืชัน่ขมวดคิว้อย่างหงดุหงิด "นีเ่ป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของข้า

ในฐานะข้าหลวงตรวจสอบกรมโยธา เหน็หลนัซานกับบตุรชายฉ้อราษฎร์

679
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บังหลวงแล้วจะให้แสร้งเป็นใบ้กระนั้นหรือ หากเป็นเช่นน้ี ข้าจะนั่งบน

หลุมเฉยๆ โดยไม่อุจจาระไปไย!"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเห็นบุตรชายฉุนเฉียว นางพลันย้ิมออกมา 

"ใต้หล้าน้ีมคีนท่ีนัง่บนหลมุเฉยๆ โดยไม่อจุจาระมากมายต้ังเท่าไร แต่ในเมือ่ 

เจ้าอยากท�าอย่างนี้ ข้าก็ไม่ห้ามปราม เพียงเตือนเจ้าไว้ค�าหนึ่ง อย่าให้

ตนเองเดือดร้อนไปด้วย"

"เรื่องนี้ย่อมมิต้องให้ท่านแม่ต้องกังวลใจเป็นธรรมดาขอรับ"

อืม ถึงตัวข้าต้องเดือดร้อนไปด้วย ท่านแม่ก็ต้องไปขอให้เสด็จลุง

ช่วยข้าอยู่ดี

แต่ไรมาฉือชั่นไม่เคยปฏิเสธความสะดวกสบายท่ีได้มาเพราะ 

ชาติก�าเนิด และไม่เคยแสร้งท�าตัวสูงส่งยอมอ้อมทางไกลไม่ใช้ทางลัด 

จริงๆ แล้วเขาหาได้มีปณิธานจะอุทิศตนต่อราชส�านักและอาณา

ประชาราษฎร์ที่เป็นเพียงลมปากอันใดไม่

ดงัค�ากล่าวว่า 'ไม่มใีครรูใ้จบตุรชายเกินหน้ามารดา' เมือ่เห็นฉอืชัน่ 

ท�าสหีน้าไม่เดอืดเนือ้ร้อนใจ องค์หญิงใหญ่ฉางหรงถอนใจเบาๆ เฮอืกหน่ึง 

"แล้วเจ้าเคยใคร่ครวญหรือไม่ว่าเมื่อเสด็จลุงของเจ้าถึงวาระสุดท้าย..."

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงกล่าวเลีย่งไป "ถงึตอนนัน้เจ้าจะพ่ึงบารมใีคร 

อีกเล่า"

"ข้าไม่ได้คิดมากมายขนาดนั้นขอรับ" น�้าเสียงของฉือชั่นราบเรียบ 

เขาสบตากับมารดาด้วยสายตาสงบน่ิง "หากใครๆ คดิมากมายถึงเพียงนัน้  

หยางเอ้อร์ไม่มีทางไปปราบชาววอโค่ว เซ่าถิงเฉวียนก็ไม่มีทางร้ังอยู่ท่ี 

แดนเหนือตั้งแต่อายุสิบสี่และถึงขั้นสังหารภรรยาเองกับมือ"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงอึง้งนัไปเลก็น้อย ในใจนางผสมปนเปไปด้วย 
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ความรู้สึกหลายหลาก

"ท่านแม่ ข้าดื่มสุรามารู้สึกปวดศีรษะอยู่บ้าง ถ้าไม่มีเรื่องอื่นอีก  

ข้าจะไปพักผ่อนแล้วขอรับ"

"เจ้าไปเถอะ" องค์หญิงใหญ่ฉางหรงโบกมอืบอกให้บตุรชายออกไป  

แล้วค่อยลุกขึ้นเดินไปที่ข้างหน้าต่างเหม่อมองออกไปข้างนอก

ต้นพุทธรักษานอกหน้าต่างผลิใบหนาแน่นเขียวชอุ่ม ปุยสีขาวของ

ต้นหยางลอยมาจากทางใดก็สดุรูเ้ลด็ลอดเข้ามาทางหน้าต่างทีเ่ปิดอ้าอยู่ 

มันปลิวหล่นลงบนปลายนิ้วขององค์หญิงใหญ่ฉางหรง

เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้น

"องค์หญิง..."

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเหลยีวมองนางข้าหลวงตงอว๋ีปราดหน่ึงก่อน

เอ่ยเสียงเรียบ "เจ้าออกไปเถอะ ข้าอยากอยู่คนเดียวเงียบๆ"

ตงอวี๋ถอยออกไปอย่างไร้สุ้มเสียง

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงยืนพิงหน้าต่างตรึกตรองเรื่องของฉือชั่น

กับบุตรชายผู้นี้ นางไม่รู้ว่าควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรมาโดยตลอด 

ยามเหน็ดวงหน้าท่ีคล้ายคลงึบรุษุผูน้ั้นราวกับแกะ นางกอ็ยากหยิบกรรไกร 

มาท�าลายโฉมเขาใจจะขาด แต่พอเดก็ผูน้ีเ้ติบใหญ่ข้ึนทุกวัน ถึงท่ีสดุแล้ว

เขากับบุรุษผู้นั้นก็ไม่เหมือนกัน

หลนัซานกับบตุรชายมอี�านาจล้นฟ้าได้เพราะอาศยัความโปรดปราน 

และไว้วางใจของเสด็จพ่ีของนาง แต่หลานชายสองคนคอืรุ่ยอ๋องกับมูอ๋่อง

ต่างออกไป

หลนัซงเฉวียนบตุรชายของหลนัซานเข้าไปใกล้ชดิกับมูอ๋่องอยู่ลบัๆ 

เป้าหมายของเขาก็คอืหนุนมูอ๋่องขึน้ครองราชย์เพ่ือรกัษาความมัง่คัง่และ
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อ�านาจของตนสืบต่อไป

ทีผ่่านมาด้านรุย่อ๋องซึง่เป็นคู่แข่งเพียงหนึง่เดยีวของมูอ๋่องกลบัโดน

หลนัซานกับบตุรชายกลัน่แกล้งด้วยเรือ่งไม่เป็นเรือ่ง หากเขาได้ขึน้ครองราชย์  

วันที่พ่อลูกคู่นั้นจะพินาศล่มจมก็อยู่ไม่ไกลเกินรอแล้ว

ในเมื่อชั่นเอ๋อร์รังเกียจชิงชังสองพ่อลูกสกุลหลันถึงเพียงน้ี เช่นน้ัน

บางทอีาจถึงแก่เวลาทีน่างควรจะเปลีย่นจดุยืนท่ีวางตวัเป็นกลางมาตลอด 

หลายปีนี้แล้ว

เมื่อคิดถึงหลันซานกับบุตรชาย องค์หญิงใหญ่ฉางหรงก็ยิ้มเยาะ  

บุตรชายของนาง นางจะท�ากับเขาอย่างไรก็ได้ แต่หากคนอื่นบังอาจ 

แตะต้องเขาแม้แต่ปลายเล็บ นางก็ไม่ต้องเกรงใจแล้ว

ห้องซักผ้าของจวนสกุลหลีมีหญิงคนงานชั่วคราวเพ่ิมข้ึนมาผู้หนึ่ง

เปรยีบดัง่หนิกรวดทีต่กลงไปในทะเลสาบ ไม่ท�าให้ละอองน�า้สาดกระเซน็

ขึ้นมาสักเท่าไรก็สงบนิ่งดุจเดิม

หญิงคนงานหน้าใหม่ที่เข้ามาในจวนด้วยการอาศัยบารมีของอาจ ู

สาวใช้ข้างกายคุณหนูสาม อีกทั้งมิได้ท�าหน้าที่ส�าคัญอะไร พวกบ่าวไพร่

ในจวนสกุลหลีอย่างมากก็อยากรู้อยากเห็นอยู่บ้าง แต่ความรู้สึกอื่นๆ 

อย่างอิจฉาริษยากลับไม่มี

พ่ีสะใภ้อาจูเป็นคนช่างพูด ไม่นานนักบ่าวไพร่ในจวนก็รู้เรื่องของ 

อาจูไม่น้อย

ครอบครัวยากจน พ่ีชายไม่มีปัญญาตบแต่งภรรยา อาจูขันอาสา

ขายตนเองไปเป็นสาวใช้ในตระกูลใหญ่ หลายปีน้ีนางไม่เคยลืมเลือน 

ญาตพ่ีิน้อง แม้แต่เรอืนทีบ้่านเกิดยังสร้างขึน้จากเงนิค่าจ้างทีอ่าจเูก็บหอม
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รอมริบไว้

น่าเสียดายท่ีเกิดเหตุเภทภัยอย่างคาดไม่ถึง ถ่ินเกิดประสบภัย

ธรรมชาติ คนทัง้ครอบครวัต้องเดนิทางรอนแรมจนมาถึงเมอืงหลวง แต่เพราะ 

สิ้นเนื้อประดาตัวและท�ามาหากินไม่ได้ ส่งผลให้ตกอับถึงขั้นเป็นขอทาน 

พอได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากับอาจูอีกครั้งถึงได้อยู่อย่างสุขสบาย

ใต้ชายระเบยีงเรอืนฝ่ังซ้ายของเรอืนหยาเหอ ปิงลว่ีปิดปากหวัเราะ 

ไม่หยุด "อาจ ูพ่ีสะใภ้ของเจ้าผูน้ัน้น่าขนัจรงิๆ พูดชมเจ้าประหนึง่เทพธิดา 

ครานี้คนในจวนเรารู้กันหมดแล้วว่าเจ้าเป็นลูกกตัญญู"

อาจูได้ยินแล้วหลุบเปลือกตาลง เผยรอยยิ้มอย่างฝืดเฝื่อน

ปิงลวี่กระตุกแขนเสื้อนาง "เป็นอะไรไป คนทั้งจวนชื่นชมเจ้าแล้ว 

ไม่ดีใจหรือ"

อาจูฝืนแย้มมุมปากพลางโคลงศีรษะเงียบๆ

เฉยีวเจายืนอยู่ข้างหน้าต่างฟังพวกสาวใช้คุยกันแล้วแค่นเยาะในใจ

พ่ีสะใภ้ของอาจหูวังดีต่อนางทีใ่ดกัน นีเ่ป็นการผลักอาจอูอกมาเป็น

เป้าสายตาให้บ่าวไพร่ทั่วท้ังจวนจับตาดู วันหน้าถ้าคนในครอบครัวนั้น 

มเีรือ่งขอร้องแล้วอาจคิูดปฏเิสธก็ต้องทนรบัความกดดนัอย่างหนกัหน่วง

ปิงลวีเ่ป็นคนจติใจใสซือ่จงึคิดไม่ถึงจดุน้ีเป็นธรรมดา นางเหน็เงาร่าง 

ตรงหน้าประตูลานเรือนก็เบะปาก "อาจู พี่สะใภ้ของเจ้ามาอีกแล้ว"

อาจกัูดรมิฝีปากอย่างกระดากใจแล้วก้าวขาเดนิไปหา "บอกแล้วว่า

ไม่มีอะไรก็อย่ามาหาข้าที่นี่มิใช่หรือ"

"ข้ารู้แล้วๆ เจ้าบอกว่าที่นี่เป็นเรือนพ�านักของคุณหนู หญิงคนงาน

อย่างพวกข้าไม่ควรมา แต่ข้ามีเรื่องถึงได้มาหาเจ้ามิใช่หรือ"

"พูดสิ มีเรื่องใด"
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พี่สะใภ้ของอาจูไม่กล่าวตอบ กลับกลอกตามองซ้ายมองขวา

"พี่สะใภ้มองอะไรหรือ" น�้าเสียงของอาจูปึ่งชาขึ้น

บางทีนางอาจท�าผิดตั้งแต่ต้น คิดแค่ว่าจะมองดูมารดาป่วยตาย

โดยไม่ดูด�าดูดีไม่ได้ ถึงช่วยให้พี่สะใภ้เข้ามาท�างานในจวนสกุลหลี

พ่ีสะใภ้ของนางมิใช่คนที่ขยันขันแข็งและเจียมเน้ือเจียมตัวมา 

แต่ไหนแต่ไร "คกิๆ ก็ข้าไม่เคยเหน็เรอืนพ�านักของบตุรสาวในตระกูลใหญ่ๆ  

มาก่อนน่ะสิ"

สหีน้าของอาจบูึง้ตงึเตม็ท่ี "พ่ีสะใภ้ ท่านมาหาข้าเจด็แปดครัง้แล้ว"

"เปล่านะ ข้าได้ยนิว่าคุณหนสูามเหมอืนนางฟ้านางสวรรค์ถึงได้เกิด

อยากรูอ้ยากเห็นขึน้มา น้องเลก็ ข้ามาหาเจ้าก็เพ่ือหารือว่าจะฉลองวันเกิด 

ให้ท่านแม่อย่างไร"

"ฉลองวันเกิด?"

พ่ีสะใภ้ของอาจทู�าหน้าหลากใจ "น้องเลก็ เจ้าคงไม่ได้ลมืว่าใกล้ถึง

วันครบรอบวันเกิดของท่านแม่แล้วกระมัง"

อาจฟัูงด้วยสหีน้าไร้อารมณ์ นางถูกขายตัง้แต่เยาว์วยั ต่อให้ภายหลัง 

ครอบครวัพ่ึงใบบญุของนางถึงมกิีนมใีช้ แต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าพ่ีชายพ่ีสะใภ้

เคยฉลองวันเกิดให้มารดาเมื่อไร แล้วนางจะรู้ได้ที่ใดกันว่าวันครบรอบ 

วันเกิดของมารดาคือวันใด

"วันครบรอบวันเกิดของท่านแม่เป็นเดือนหน้าน้ีแล้ว น้องเล็ก เจ้า

ตั้งใจจะฉลองให้ท่านแม่อย่างไร"

"ถึงเวลาค่อยว่ากันเถอะ พ่ีสะใภ้อย่าลืมว่าข้าเป็นสาวใช้ในเรือน 

ผูอ้ืน่ ไม่ได้เป็นคุณหนู ขอลาบ่อยๆ จนสร้างความไม่พอใจให้คณุหนู ดีไม่ดี 

อาจโดนปลดออกจากหน้าที่นี้ก็เป็นได้"
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"ได้ๆ เจ้าไปท�างานของเจ้าเถอะ ข้าไปก่อน รอใกล้ถึงวันครบรอบ 

วนัเกดิของทา่นแม่ค่อยมาหารือกบัเจา้อีกท"ี พีส่ะใภ้ของอาจูดเูหมือนจะ

ตกใจเพราะค�าขู่นี้ นางไม่พูดอะไรต่ออีกก็หันหลังเดินจากไปอย่างลุกลน

อาจูน่ิงเงียบไปเน่ินนานถึงหมุนกายกลับและพลันเห็นเฉียวเจา  

"คุณหนู..."

เฉยีวเจาทีเ่ดนิมายืนอยู่ข้างหลงัตบแขนนางเบาๆ "ท�าหน้าทีข่องเจ้า

ไปอย่างสบายใจ ไม่ต้องคิดมาก"
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เวลาผ่านไปอย่างสุขสงบไร้คลื่นลมอีกหลายวัน เช้าวันนี้เฉียวเจา

ไปที่เรือนชิงซงเพื่อคารวะฮูหยินผู้เฒ่าตามปกติ 

"ท่านย่า ข้าน�าใบชาหน่อม่วงมาให้เจ้าค่ะ ท่านลองลิ้มรสดู"

"ใบชาหน่อม่วง?" ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงได้ยินแล้วประหลาดใจอยู่สกัหน่อย  

"ไปเอาใบชาหน่อม่วงจากที่ใดหรือ ข้าเคยได้ยินท่านเซียงจวินของ 

จวนตะวันออกพูดว่าใบชาหน่อม่วงนี้เป็นชาบรรณาการก่อนเทศกาล 

ชุนเซ่อ* เป็นของล�้าค่ามาก"

เมื่อครั้งวัยสาว ฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงต้องเลี้ยงดูบุตรชายสองคนด้วย

ความล�าบากเหนื่อยยาก ต้องใช้ชีวิตอย่างกระเหม็ดกระแหม่มากว่า 

ครึ่งค่อนชีวิต นางจึงไม่มีนิสัยพิถีพีถันเรื่องการกินการอยู ่เฉกเช่น 

นายหญิงผู้เฒ่าในตระกูลเศรษฐีผู้สูงศักดิ์

680

* เทศกาลชนุเซ่อเป็นเทศกาลพ้ืนเมอืงของชาวจนี ในวันน้ีจะจัดพิธีเซ่นไหว้เจ้าท่ี โดยท่ัวไปจะเป็นช่วงก่อนและ

หลังวันวสันตวิษุวัต
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แม้กระนั้นก็ตามที เพราะท่านเซียงจวินของจวนตะวันออกเคยได้

ดื่มชาบรรณาการหน่อม่วงน้ีมาก่อนและมาโอ้อวดให้นางฟังไม่รู้ก่ีคร้ัง 

กี่หนจนหูชา จึงจดจ�าได้มานานแล้ว

"กวนจวินโหวส่งมาให้เจ้าค่ะ" เฉียวเจาบอกอย่างตรงไปตรงมา

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงฟังแล้วย่ิงแปลกใจ "ท่านโหวไปออกรบแล้วมใิช่หรอื"

เฉยีวเจาแสดงท่าทเีปิดเผย "อ้อ องครกัษ์ในจวนเขาน�ามาให้เจ้าค่ะ"

หญิงชราอดชอบอกชอบใจไม่ได้ นางจับมือหลานสาวมาตบเบาๆ 

"เห็นได้ว่าท่านโหวเอาใจใส่เจ้ามาก กระท่ังองครักษ์ยังรู้จักส่งของดีๆ  

มาให้เจ้า"

เหอซือ่ยังอยู่เดือน ลกูสะใภ้ทีม่าคารวะยามเช้าจึงเหลือเพียงหลวิซ่ือ  

นางได้ยินฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งกล่าวประโยคนี้ก็เม้มปากยิ้มก่อนเอ่ยขึ้น "หรือ

จะบอกว่าคุณหนูสามของเราเป็นคนมีบุญก็ได้เจ้าค่ะ ถึงมีว่าท่ีสามีดีๆ 

อย่างนี้ แน่นอนว่าฮูหยินผู้เฒ่าก็มีบุญเช่นกันถึงมีหลานสาวกตัญญู 

เช่นคุณหนูสาม"

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเต้ิงมองหลวิซือ่อย่างฉงนใจ เพราะอะไรหนึง่ปีมานีน้าง

มักเกิดอุปาทานอยู่ร�่าไปว่าหลานเจาต่างหากที่เป็นบุตรสาวในไส้ของ 

ลูกสะใภ้คนรอง!

"น่ันสิ หลานเจาของเราเป็นคนมีน�้าใจ ตอนน้ีข้าหวังเพียงว่า 

ท่านโหวจะกลับมาอย่างปลอดภัยยิ่งเร็วยิ่งดี"

"ฮหูยินผูเ้ฒ่าสบายใจได้เตม็ท่ีเจ้าค่ะ ท่านเขยสามดกัีบคณุหนสูาม

ของเราถึงเพียงนี้ จะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยเป็นแน่"

ฮึ ส่วนพวกที่คิดร้ายต่อคุณหนูสามถ้าไม่ตายก็พิการ แม้แต่ฮ่องเต้

เล่นงานท่านเขยสามยังโดนชาวต๋าจือ่บกุมาโจมตีถึงเมอืงหลวง เหน็ได้ว่า



103ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

ผลจากการสังเกตการณ์ของข้าถูกต้องแม่นย�ายิ่ง

และเพราะนางเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อคุณหนูสามได้ทันท่วงทีจึงยังได้

พ่ึงบารมีของคุณหนูสามไม่น้อย ยังไม่ต้องเอ่ยถึงอย่างอื่น นางมารร้าย 

อย่างปิงอี๋เหนียงนั่นก็ได้คุณหนูสามช่วยก�าจัดให้

เวลาน้ีนางแค่เฝ้ารอท่ีคุณหนูสามพูดว่านางให้ก�าเนิดบตุรได้จะเป็น

ความจริงโดยไว

น�้าเสียงของหลิวซื่อมั่นอกมั่นใจ ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งก�าลังอารมณ์ด ี

เลยไม่ทันสังเกต แต่เฉียวเจากลับมีสีหน้าชอบกลอยู่หลายส่วน

เพราะดีต่อนางก็กลับมาได้อย่างปลอดภัย นางรู ้สึกไม่วายว่า 

เหตุและผลนี้ฟังดูชอบกลตรงที่ใดกันนะ

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ได้รบัชาชัน้เลศิท่ีหลานสาวน�ามาแสดงความกตญัญู 

ก็ปลาบปลืม้อยู่ในใจ ส่งผลให้อยากพูดคุยมากกว่าปกต ินางจงึรัง้ตวัเฉยีวเจา 

กับหลิวซื่อและบุตรสาวสองคนให้ร่วมกินอาหารเช้าด้วยกันเสียเลย

"อายุมากแล้วกินพวกเนื้อสัตว์ก็ติงว่าท้ังมันทั้งเล่ียนไป ในเรือนนี้

ต้องมโีจ๊กใส่ฟักทองกับมนัเทศทกุมือ้ไม่เคยขาด แต่สงสยัว่าคนหนุ่มสาว

อย่างพวกเจ้าคงไม่เคยชิน พอดีเรือนครัวยังท�าโจ๊กสามเซียนไว้ด้วย  

น่าจะถูกปากพวกเจ้านะ"

"ดูฮูหยินผู้เฒ่าพูดเข้า พวกข้ากินอะไรก็ได้ทั้งนั้นเจ้าค่ะ" หลิวซื่อ

กล่าวเช่นนี้ แต่ก็รับโจ๊กสามเซียนมาตักกินค�าหนึ่ง

แม้นมใิช่ว่านางต้องกินอาหารทีใ่ส่เนือ้สตัว์เท่าน้ัน แต่ไม่คุน้เคยกับ

การกินโจ๊กมันเทศจริงๆ

ใครจะรู้ว่าพอโจ๊กสามเซียนที่ยามปกติรู้สึกว่าหอมอร่อยเข้าปาก 

หลิวซื่อก็เกิดอาการคลื่นไส้ระลอกหนึ่ง นางรีบหันศีรษะไปอีกทางแล้ว 
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เริ่มอาเจียนลม

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งกับเฉียวเจาอดมองหน้ากันไปมาไม่ได้

หลวิซือ่ก้มตวัอาเจยีนเสรจ็แล้วรบัถ้วยน�า้ทีส่าวใช้ย่ืนให้มาบ้วนปาก 

จากนั้นหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดมุมปากแล้วพูดอย่างกระดากอาย  

"คงเป็นเพราะเมื่อคืนกินมากไป..."

นางพูดไปครึ่งๆ กลางๆ ก็ชะงักกึก ก่อนหันขวับไปมองเฉียวเจา

เมื่อครู่นี้ข้าอาเจียนแล้ว อาเจียนแล้ว! หรือว่า...

พอนึกถึงความเป็นไปได้บางประการ หัวใจของหลิวซื่อพลันเต้น 

รัวแรงราวกับจะกระดอนออกมานอกอกในชั่วขณะ

เยือกเย็นไว้ๆ ไม่แน่ว่าอาจจะกินมากเกินไปจริงๆ

ถึงอย่างไรหลิวซื่อเป็นสตรีออกเรือนแล้วท่ีเคยให้ก�าเนิดบุตรมา 

สองคน ความคิดแรกของนางคือตนเองมีครรภ์ คร้ันเร่ืองที่คาดหวังมา 

เนิน่นานจนหมดหวังไปนานแล้วจู่ๆ  ก็มคีวามเป็นไปได้ข้ึนมา สติบอกให้นาง 

ปฏิเสธสุดก�าลังเพื่อไม่ให้ยิ่งหวังมากยิ่งผิดหวังมาก

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งกลับไม่ค�านึงถึงว่าในหัวของหลิวซื่อจะคิดอะไรไป

ร้อยแปดพันประการ นางเอ่ยแนะข้ึนทันที "หลานเจา จับชีพจรให้ 

ท่านอาสะใภ้รองทีซิ"

เฉยีวเจาผงกศรีษะ ก่อนวางมอืแตะข้อมอืของหลวิซือ่แล้วตัง้สมาธิ

ตรวจชีพจร

หลวิซือ่ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆ ได้ยินแต่เสียงหัวใจเต้นตกึตกัๆ 

ของตนเองย่ิงมาย่ิงถ่ีเร็วขึ้น สุดท้ายนางกระตุกมือกลับมากุมอกพลาง

กล่าว "ไม่ได้ๆ ขอข้าสงบอกสงบใจก่อน"

พอเห็นมารดาสามมีองนางอย่างแปลกใจ หลวิซือ่ย้ิมอย่างกระดาก
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กระเดื่องแล้วยื่นข้อมือออกไปอีกครา

เฉียวเจาคลายยิ้ม "ไม่ต้องแล้วเจ้าค่ะ"

หลิวซื่อมองนางด้วยสายตาวาดหวัง มือก�าผ้าเช็ดหน้าแน่นด้วย

ความตื่นเต้น

"ยินดีกับท่านอาสะใภ้รองด้วยเจ้าค่ะ"

ทนัททีีห่ลวิซือ่ได้ยินเช่นนีน้างก็จบัมอืเฉยีวเจาไว้หมบั "คณุหนสูาม 

ความหมายของเจ้าคือ..."

"ท่านอาสะใภ้รองมีครรภ์แล้ว แต่เวลาสั้นไป ยังตรวจด้วยการ 

จับชีพจรได้ไม่ชัดเจน"

"มคีรรภ์ก็พอ...มคีรรภ์กพ็อแล้ว ชดัเจนหรอืไม่นัน้ไม่เป็นไร" หลวิซือ่

พูดละล�่าละลัก

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งยินดีจนสุดระงับเช่นเดียวกัน "เจาเจา เจ้ายืนยันได้

ใช่หรือไม่"

เฉียวเจาพยักหน้า

"อมิตาภพุทธ สวรรค์คุ้มครอง..."

หลิวซื่อส่ายหน้า "อมิตาภพุทธอะไรกันเจ้าคะ ข้าไหว้พระอธิษฐาน

ขอพรมาเป็นร้อยเป็นพันหน จะเทพยดาฟ้าดินหรือองค์พระพุทธล้วน 

ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ข้ามีครรภ์ได้ต้องขอบคุณคุณหนูสามต่างหาก"

พอนางกล่าวถึงตรงนี้ก็ร�่าไห้สุดเสียงแล้ว

เป็นสตรผู้ีหน่ึง...สตรทีีเ่กิดในยุคสมยันี ้จะมสีกัก่ีคนท่ีเข้าใจถึงความ

ทุกข์ทรมานและขมขื่นใจจากการไร้บุตรชายมานานหลายปีน้ีของนาง 

ได้เล่า

เดมิทนีางยอมรบัชะตากรรมไปแล้ว ใช้ความปากคมปากกล้าปกปิด 
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ความอ่อนแอภายในใจ ไหนเลยจะคิดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงความคิด 

ที่มีต่อคุณหนูสามจะส่งผลบุญมาให้นางเฉกนี้

หากว่าข้ามีบุตรชายสักคนได้... หลิวซื่อยิ่งคิดยิ่งร้องไห้เสียงดังขึ้น

"เอาล่ะ อย่าร้องไห้ ตอนนี้อายุครรภ์ยังอ่อนอยู่ จะดีใจเสียใจ 

มากเกินไปไม่ได้นะ" หญิงชราเอ่ยเตือนขึ้น

หลิวซื่อหยุดร้องไห้ทันควัน นางมองเด็กสาวอย่างวาดหวัง

เฉยีวเจาเอ่ยด้วยรอยย้ิมละไม "ท่านอาสะใภ้รองไม่ต้องวติกเกินไป 

ท่านเป็นคนสุขภาพแข็งแรง เพียงระวังตัวสักหน่อยก็ไม่มีปัญหาแน่ 

ประเดี๋ยวข้าจะเขียนสิ่งท่ีพึงระวังด้านอาหารการกินแล้วส่งไปให้ท่าน 

ที่เรือนจินหรงนะเจ้าคะ"

ข่าวหลิวซื่อตั้งครรภ์แพร่กระจายไปทั่วจวนสกุลหลีอย่างรวดเร็ว

หลีกวงซูกลับถึงจวนได้ยินพวกบ่าวไพร่พูดคุยซุบซิบกันพอดี เขา

ตะลงึงนัไปอย่างช่วยไม่ได้ จงึเรยีกสาวใช้ผูห้นึง่มาไต่ถาม "นายหญิงรอง 

มีข่าวดีอะไร"

สาวใช้กลั้นย้ิมไม่อยู่ "เหตุใดนายท่านรองถามเช่นนั้นเล่าเจ้าคะ 

แน่นอนว่านายหญิงรองใกล้จะให้ก�าเนิดคุณชายน้อยน่ะสิเจ้าคะ ข้าขอ

แสดงความยินดีกับนายท่านรอง..."

นางยังพูดไม่จบ หลีกวงซูก็สาวเท้าก้าวใหญ่เดินไปข้างหน้าแล้ว

รอจนเขาเดนิห่างไปไกล สาวใช้เบะปากบ่นอบุอบิ "ข่าวดคีรัง้ใหญ่ 

ถึงเพียงนี้ นายท่านรองไม่แจกเงินขวัญถุงสักเหรียญ ต่างจากนายหญิง

รองลบิลบั ล้วนเป็นเจ้านายเหมอืนกัน ไฉนเรือ่งนิสยัมารยาทถึงได้ต่างกัน

มากเช่นนี้นะ"



107ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

หลกีวงซตูรงดิง่ไปทีเ่รอืนจนิหรงเหน็หลวิซือ่ก็ถามขึน้ทนัท ี"คนในจวน 

บอกว่าเจ้ามีครรภ์แล้ว หมายความว่าอย่างไร"

"จะหมายความว่าอย่างไรได้เล่า" หลิวซื่อท�าสีหน้าชอบกล "ก็ข้า 

ตั้งครรภ์แล้ว ข้าจะได้เป็นมารดาคนอีกแล้วน่ะสิ"

"นี่เป็นไปได้อย่างไรกัน"

หลิวซื่อฟังแล้วไม่ชอบใจ "เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้ คุณหนูสามตรวจ

ชีพจรข้าแล้ว เป็นชีพจรของคนมีครรภ์อย่างไม่ต้องสงสัย!"

ในใจหลกีวงซเูคลอืบแคลงเรือ่งทีเ่ฉยีวเจาได้รบัการถ่ายทอดวิชาแพทย์ 

จากหมอเทวดาหลี่โดยตรงมาโดยตลอด เขายังไม่เชื่อว่าเด็กสาวท่ียัง 

ไม่ปักป่ินนางหน่ึงจะเข้าใจเรือ่งการตัง้ครรภ์คลอดบตุร พอได้ยินค�ากล่าว

ของภรรยา เขาเพียงรู้สึกว่าไร้สาระ "เหลวไหล เจ้าอยากมีลูกจนเสียสติ

ไปแล้วกระมัง ได้ยินแม่เด็กน้อยผู้หน่ึงพูดจาส่งเดชก็ป่าวประกาศให้คน

รู้กันไปทั่ว ไม่กลัวขายหน้าบ้างเลย!"
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หลิวซื่อฟังหลีกวงซูกล่าวเช่นนี้ก็ไม่พึงใจ นางพูดเสียงดังข้ึนว่า  

"แม่เดก็น้อยผูห้น่ึงพูดจาส่งเดชหมายถึงอะไร คุณหนสูามเป็นแม่เดก็น้อย 

หรือ"

"ไม่ใช่แม่เดก็น้อยแล้วเป็นอะไร ข้าจ�าได้ว่านางยังไม่ปักป่ินกระมงั" 

หลีกวงซูย้อนถาม

หลิวซื่อซึ่งโมโหโทโสอยู่ได้สติในชั่วอึดใจ ใช่ ข้าลืมไปได้อย่างไรว่า

คุณหนูสามยังอายุน้อยอยู่จริงๆ

แต่หมายจะให้หลวิซือ่อ่อนข้อให้ในเรือ่งของเฉยีวเจาน้ันเป็นไปไม่ได้ 

อย่างเหน็ได้ชดั "ท่านพ่ีอย่าลมืว่าคณุหนสูามเป็นลกูศษิย์ของหมอเทวดาหลี ่

นะ!"

"ลูกศิษย์ของหมอเทวดาหลี่แล้วมีอันใด เด็กสาวที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่

เต็มตัวผู้หนึ่งอย่างนาง ต่อให้ร�่าเรียนวิชาแพทย์ตั้งแต่อยู่ในท้องมารดา 

681
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เชี่ยวชาญสักด้านใดด้านหนึ่งได้ก็ยอดเย่ียมแล้ว หรือว่ายังเทียบเคียง 

หมอเทวดาได้ นอกเหนอืจากน้ีนางยังไม่ออกเรอืน จะรูเ้รือ่งตัง้ครรภ์คลอดบตุร 

ได้อย่างไร" หลีกวงซูเข้าใจสภาพร่างกายของหลิวซื่อดีกว่าใครๆ

เมื่อครั้งที่คลอดหลีฉาน ร่างกายของหลิวซื่อได้รับความกระทบ

กระเทอืน ยามน้ันสองสามภีรรยายังรกัใคร่กันลกึซึง้ เขาเชญิหมอมาตรวจ

อาการของนางนบัไม่ถ้วน ต่างวินจิฉยัว่านางไม่อาจตัง้ครรภ์ได้อกีชัว่ชวิีต 

บัดนี้ไฉนถึงมีครรภ์อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย ซ�้ายังได้ยินจากแม่นางน้อยผู้หนึ่ง!

หลีกวงซูคิดเรื่องพวกนี้แล้วรู้สึกว่าไร้สาระน่าขันสุดจะเปรียบ

หลิวซื่อแค่นหัวเราะ "หากเป็นอย่างท่านพ่ีกล่าว พวกหมอหลวงที่

ตรวจโรคให้พวกพระสนมในวังหลวงก็มิใช่สตรี เหตุใดถึงรู้เรื่องตั้งครรภ์

คลอดบุตร"

"เจ้า..." หลกีวงซทู�าหน้าตึงต้ังท่าจะโต้เถียง แต่เปล่งเสยีงออกมาได้

ค�าเดียวก็พูดต่อไม่ออกแล้ว

เพราะอะไรเหตุผลของสตรีผู้นี้ถึงสมเหตุสมผลเฉกนี้

ไม่...ไม่...ข้าจะให้นางพาออกนอกเรื่องไม่ได้

"ข้าไม่เอาชนะคะคานกับเจ้าด้วยวาจา เจ้าลองนับวันที่พวกเรา 

ร่วมหอกันให้ดีๆ ต่อให้ตั้งครรภ์ จะเป็นไปได้อย่างไรท่ีจะตรวจออกได ้

ในตอนนี้"

หลิวซื่อนิ่งขึงไป

นบัแต่พ่ีสะใภ้ใหญ่ให้ก�าเนดิบตุรชาย นางเริม่ดืม่ยาตามท่ีคณุหนูสาม 

สัง่ก�าชบัไว้ ท้ังสองก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันฉนัสามภีรรยาเลย ต่อมาคุณหนูสาม 

บอกว่าร่างกายนางฟ้ืนฟูได้พอสมควรแล้ว แต่ความสมัพันธ์ของเขากับนาง 

ก็ย�า่แย่ถึงขัน้น้ัน หลกีวงซไูม่เป็นฝ่ายเริม่ต้น นางย่อมวางศักดิศ์รลีงไม่ได้



110 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 9

เป็นธรรมดา

นับไปนับมาสองสามีภรรยาเคยมีสัมพันธ์ทางกายกันครั้งเดียว

เท่านั้น

ในกาลก่อนหลีกวงซูดีต่อนางไม่เลว เคยเชิญกระทั่งหมอหลวงท่ี

เชีย่วชาญโรคของสตร ีท่านหมอเหล่าน้ันล้วนบอกว่านางไม่มทีางตัง้ครรภ์

ได้อกี ต่อให้วิชาแพทย์ของคุณหนูสามจะบรรลขุัน้สดุยอด แต่นางในสภาพ 

เยี่ยงนี้ได้ร่วมหอกับสามีครั้งเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเวลาสั้นๆ...

ไม่ถูก เรื่องของคุณหนูสามจะอธิบายด้วยเหตุผลทั่วไปมิได้!

หลิวซื่อตั้งสติได้ก็ปัดความหว่ันไหวน้อยนิดลึกๆ ในใจท้ิงไปอย่าง

รวดเรว็ สหีน้าของนางเริม่ฉายแววมัน่ใจ "ไม่ว่าจะพูดเช่นไรก็ตาม คณุหนสูาม 

บอกว่าข้ามีครรภ์ เช่นนั้นต้องไม่ผิดเป็นแน่แท้"

"เจ้า...เจ้าคงมิใช่โดนแม่เด็กน้อยผู้น้ันมอมเมาจนหลงผิดไปแล้ว" 

หลีกวงซูรู้สึกมากขึ้นทุกทีว่าหลิวซื่อสติไม่ดี

สตรีโฉดเขลาเย่ียงนี้ เมื่อก่อนข้าเคยมอบใจให้นางได้อย่างไร  

หากเป็นปิงเหนียง...

เมือ่คดิถึงปิงเหนยีง หลกีวงซเูจบ็แปลบกลางอก เขาย่ิงรูส้กึชงัน�า้หน้า 

สตรีเบื้องหน้ามากขึ้น

"ได้ เจ้าจะเชือ่ค�าพูดของหลานเจาก็ได้ ข้าจะเชญิหมอมาตรวจเจ้าด"ู  

หลีกวงซูท�าหน้าเย็นชากล่าวค�าหนึ่งทิ้งท้ายก่อนสะบัดแขนเสื้อออกไป

หลีกวงซูซึ่งมีไฟโทสะสุมอกอยู่เชิญท่านหมอจากโรงหมอเต๋อจี้มา

โดยไม่รอช้า

มาตรว่าหลิวซื่อจะรู้สึกว่าหลีกวงซูท�าอะไรไม่เข้าเรื่อง แต่หมอมา

ถึงที่แล้วนางไม่มีความจ�าเป็นอันใดต้องโยกโย้บ่ายเบี่ยง นางย่ืนข้อมือ 
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ไปให้ท่านหมอจับชีพจรโดยไม่กระบิดกระบวน

ท่านหมอของโรงหมอเต๋อจีเ้ป็นชายชราวัยเกือบหกสบิปี เขาลบูเครา

ขาวโพลนพลางไตร่ตรองอยู่เป็นนานถึงเอ่ยอย่างฉงนใจ "ลกัษณะการเต้น

ของชีพจรท่านหาใช่ตั้งครรภ์ไม่"

เมือ่ค�ากล่าวน้ีดังข้ึน หลกีวงซก็ูเผยสหีน้าเป็นเชงิว่า 'เหมอืนทีค่าดไว้ 

ไม่ผิด' ด้านหลิวซื่อนั้นอึ้งงันไป

"ท่านหมอตรวจผิดแล้วกระมัง" หลิวซื่อโต้แย้งโดยไม่ทันหยุดคิด

ท่านหมอชราไม่พึงใจ "ข้าเป็นหมอหลวงมาชั่วชีวิต แม้ว่ายามนี้จะ

เกษียณราชการแล้ว แต่ยังไม่ลืมวิชาแพทย์ไปจนหมดสิ้น ข้าจะตรวจ

อาการน้ีผดิได้อย่างไร สตรมีคีรรภ์ ชพีจรคล้ายเมด็ไข่มกุกลิง้บนถาดหยก 

แต่ของฮูหยินเป็นชีพจรปกติ แล้วบอกว่ามีครรภ์จากที่ใดกัน"

หลวิซือ่ฟังแล้วไม่พอใจเหมอืนกัน "ข้าให้ท่านหมอคนอืน่ตรวจดแูล้ว 

ในเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้ก็เชิญกลับไปเถอะ"

ผูเ้ป็นหมอทนฟังไม่ได้มากทีส่ดุก็คอืค�านี ้เขาพูดอย่างหวัฟัดหวัเหว่ียง  

"ตกลงว่าเป็นหมอเถ่ือนจากที่ใดกันที่หลอกลวงฮูหยินอย่างน้ี ท่านบอก 

ได้หรอืไม่ว่าเขาอยู่โรงหมอแห่งใด ชือ่เสยีงเรยีงนามว่าอะไร ข้าจะถ่มน�า้ลาย 

ใส่เขาสักค�า! คนพรรค์นี้เป็นจุดด่างพร้อยของเหล่าผู้เป็นแพทย์จริงๆ!"

ส่วนหลวิซือ่ทนฟังคนอ่ืนคลางแคลงใจในตวัเฉยีวเจาไม่ได้มากทีส่ดุ 

ทว่านางยังมสีติอยู่ มไิด้บอกนามของเฉยีวเจาออกมา แต่ตะเบง็เสยีงบอก 

"ส่งแขก!"

ท่านหมอชราถลึงตาใส่ด้วยความโกรธจนหนวดกระดิก เขาพูดกับ

หลกีวงซอูย่างโกรธเกรีย้ว "วนัหน้าใต้เท้าหลจีะเชญิหมอ โปรดไปเชญิผูม้ี

ความสามารถที่อื่น อย่าเหยียบย่างเข้าประตูโรงหมอเต๋อจี้ของข้าอีก"
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โรงหมอเต๋อจีเ้ป็นท่านหมอชราก่อตัง้ขึน้เอง เขายังมลีกูหลานในเรอืน 

เป็นหมอหลวงอกีหลายคน ตามธรรมดาตระกูลขนุนางท่ัวไปล้วนเชิญหมอ

ของโรงหมอเต๋อจี้มาตรวจอาการ หากล่วงเกินพวกเขาไปแล้ว วันหน้า 

จะเป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆ

หลีกวงซูเห็นท่านหมอชราโมโหถึงถึงเพียงนี้ก็รีบเอาน�้าเย็นเข้าลูบ 

"ท่านหมออย่าไปฟังภรรยาข้าพูด นางไม่มีบุตรมานานเลยอยากมีจน 

เสียสติไปแล้วถึงได้เสียมารยาทเฉกนี้ขอรับ"

ท่านหมอชราอารมณ์เย็นลงบ้างทว่ายังไม่เลิกรา "ข้าเข้าใจความ

รู้สึกเช่นนี้ของนางได้ แต่เจ้าหมอเถ่ือนน่ันไร้คุณธรรมเกินไป ใต้เท้าหลี 

บอกข้ามาว่าคนผู้นั้นเป็นใคร ข้าไม่อาจมองดูพวกเศษสวะเย่ียงนี้ปะปน

อยู่ในหมู่ชนผู้เป็นหมอ อีกทั้งปล่อยให้เขาต้มตุ๋นหลอกลวงต่อไป"

"เหตุใดท่านหมอถึงพูดจาระคายหูอย่างนี้" หลิวซื่อโมโหเจียนตาย

หลกีวงซรููส้กึอบัอายขายหน้า ไม่อยากให้ท่านหมอชราหัวเราะเยาะอกี  

จึงกล่าวล่อหลอกว่า "จะบอกนามของพวกไร้จรรยาของแพทย์อย่างนั้น

ออกมาให้หงดุหงดิใจไปไย ประเด๋ียวข้าสัง่สอนคนผูน้ัน้ให้เข็ดหลาบสักตัง้ 

เป็นอันสิ้นเรื่อง ท่านหมอเชิญกลับเถอะขอรับ"

"พ่ีเจามิได้ไร้จรรยาของผู้เป็นแพทย์เสียหน่อย ท่ีท่านแม่ต้ังครรภ์

ล้วนเป็นเพราะพี่เจานะ..."

คุณหนูสี่หลีเยียนกับคุณหนูหกหลีฉานจะมาอยู่เป็นเพ่ือนหลิวซื่อ 

พวกนางอยู่ท่ีหน้าประตูจงึได้ยินท้ังหมดพอดี หลฉีานแก้ต่างแทนเฉยีวเจา 

สองค�าอย่างเหลืออด ฝ่ายหลีเยียนรีบปิดปากน้องสาวทว่าไม่ทันการณ์

แล้ว

หลีกวงซูได้ยินค�าพูดของบุตรสาวคนเล็กแล้วงุนงงอยู่สักหน่อย  
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หลิวซื่อมีครรภ์ได้เพราะคุณหนูสาม? ไฉนเขาไม่รู้เรื่องนี้เลย ตกลงว่า 

เด็กผู้นี้เป็นบุตรสาวใครกันแน่

หลกีวงซคู่อนแคะในใจสองสามค�า เขาเหน็ท่าทางเป็นเดอืดเป็นแค้น 

แทนเฉียวเจาของบุตรสาวคนเล็กแล้วเริ่มปวดเศียรเวียนเกล้า

บุตรสาวสองคนถูกสตรีเบาปัญญาเฉกหลิวซื่ออบรมเลี้ยงดูจน 

ออกนอกลู่นอกทางไปแล้ว!

ท่านหมอชราท�าหน้าฉงนใจ "คุณหนสูามของจวนท่านตรวจให้ท่านหรอื"

หลิวซื่อขึงตาใส่บุตรสาวคนเล็ก

นางเคยก�าชบับตุรสาวท้ังคูแ่ต่แรกแล้วว่าอย่าเอ่ยเรือ่งของคณุหนูสาม 

กับคนภายนอกสุ่มสี่สุ่มห้า คิดไม่ถึงว่าฉานเอ๋อร์จะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่

อย่างนี้

หลีฉานรู้ตัวว่าท�าให้มารดาไม่พอใจ นางก้มหน้าลงไม่กล้าปริปาก

พูดแล้ว

"เป็นค�าพูดล้อเล่นของพวกเด็กสาว ท่านหมออย่าถือสาหาความกับ

เด็กผู้หนึ่งเลยนะขอรับ" หลีกวงซูกล่าวคลี่คลายสถานการณ์

ท่านหมอชราโคลงศีรษะไม่หยุด "ค�าพูดของเดก็ผู้หนึง่ยังถือเป็นจริง

เป็นจังอีก เรื่องเหลวไหลพรรค์นี้ข้าเพ่ิงเคยได้ยินได้ฟังเป็นครั้งแรก"  

ว่าแล้วเขาก็สะบัดแขนเสื้อออกไป

หลกีวงซแูค่นย้ิมอย่างโกรธจดั "อบัอายขายหน้าไปถึงไหนต่อไหนแล้ว  

ตอนนี้เจ้าพอใจแล้วสินะ"

หลิวซื่อไม่ลดราวาศอกแม้แต่น้อยนิด "เป็นใครท�าขายหน้ากันแน่

ยังไม่รู้หรอก!"

"เจ้ามันหน้ามืดตามัวสิ้นดี!"



114 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 9

หลวิซือ่หลบัตาลงไม่กล่าววาจาอีก ปล่อยให้หลกีวงซเูอะอะโวยวาย

ตามใจชอบ

นางยังต้องท�าใจสบายๆ ให้ก�าเนิดบตุร ไม่มเีวลาสนใจคนปัญญานิม่ 

พรรค์นี้!

กระน้ันสิง่ท่ีใครๆ คดิไม่ถึงคอืผ่านไปไม่ถึงสองวัน เร่ืองทีท่่านหมอชรา 

เปิดโปงคณุสามสกุลหลทีีห่ลอกลวงท่านอาสะใภ้ว่าตัง้ครรภ์ได้แพร่กระจาย 

ออกไปเงียบๆ ในหมู่ชาวตระกูลแวดวงเดียวกันของเมืองหลวงแล้ว
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ในศาลารับลมกลางสวนดอกไม้ของจวนฉางชุนป๋อ ขณะที่ฮูหยิน

หลายท่านลิ้มรสชากันอยู่ มีฮูหยินผู้หน่ึงเอ่ยเรื่องน้ีข้ึนมาโดยไม่ตั้งใจ  

"พูดถึงคุณหนูสามของสกุลหลีผู้น้ัน นางมีเรื่องมีราวไม่หยุดหย่อนจริงๆ 

พักก่อนในงานเลี้ยงรับรองคณะทูตซีเจียงก็แสดงฝีมือโดดเด่นเหนือใคร 

นีเ่ป็นเรือ่งดี เพราะช่วยเชดิหน้าชตูาให้ต้าเหลยีง แต่เรือ่งท่ีนางก่อข้ึนตอนน้ี 

กลับน่าขบขันเหลือเกิน"

"เรื่องอะไรหรือ"

"อะไรกัน หวงฮหูยิน เรือ่งท่ีสองวันน้ีลอืกันเซง็แซ่ถึงเพียงน้ี ท่านไม่รู้

เลยหรือ"

"ก็มารดาสามีข้าล้มป่วยอยู่มิใช่หรือ ข้าต้องท้ังดูแลเรือนทั้งเฝ้าไข้ 

ไหนเลยจะมีเวลาฟังเรื่องพวกนี้"

"มน่ิาท่านถึงไม่รู.้.." หวังซือ่ภรรยาของเสนาบดศีาลสถิตยุตธิรรมรีบ 

682
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เล่าเรื่องที่ได้ยินมาเป็นคุ้งเป็นแคว

"ไม่กระมงั คณุหนสูามสกุลหลจีะล้อเล่นเรือ่งเช่นน้ีกับอาสะใภ้ได้หรอื  

ข้ารู้เรื่องของหลิวซื่อนายหญิงรองของครอบครัวนั้น เมื่อตอนคลอดบุตร

คนท่ีสอง ร่างกายนางได้รบัความกระทบกระเทอืน ท่านหมอบอกว่าไม่มทีาง 

ตั้งครรภ์ได้แล้ว..."

"มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ" ฮูหยินที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวท�าน�้าเสียงแปลกใจ

ฮูหยินท่ีเอ่ยถึงเรื่องนี้ปิดปากพูดย้ิมๆ "ถึงอย่างไรมิใช่เรื่องดีอันใด 

เรื่องท่ีท่านไม่รู้ก็ต้องมีบ้างนะ ส่วนข้าเป็นเพราะภรรยาของท่านหมอที่

ตรวจอาการให้นายหญิงรองสกุลหลีเป็นญาติผู ้พ่ีของสาวใช้อาวุโส 

ในสกุลเดิมของข้า ถึงได้ยินได้ฟังโดยบังเอิญ..."

"ถ้าเป็นอย่างน้ี คุณหนูสามก็ออกจะไม่รูค้วามเกินไป เอาเรือ่งพรรค์น้ี 

มาพูดล้อเล่นได้ที่ใดกันเล่า"

"ที่แปลกพิกลท่ีสุดมิใช่เรื่องน้ี แต่เป็นนายหญิงรองสกุลหลีผู้นั้น  

ถึงขั้นที่ท่านหมอบอกแล้วว่าคุณหนูสามวินิจฉัยผิด แต่หัวเด็ดตีนขาด 

นางก็ยังไม่เชื่อ เก็บตัวอยู่ในเรือนบ�ารุงครรภ์แล้ว"

"หรือว่านายหญิงรองอยากมีลูกจนสติฟั่นเฟือนไปแล้วกระมัง"

"ไม่มบีตุรมาหลายปี จู่ๆ  มคีนบอกนางว่าตัง้ครรภ์แล้ว จะสตฟ่ัินเฟือน 

ก็ไม่น่าแปลก คนเรานี่นะ มักไม่อยากเชื่อเรื่องร้ายๆ ขอยอมเชื่อเรื่องดีๆ 

ที่เลื่อนลอยดีกว่า"

ฮหูยินทัง้หลายพูดวิพากษ์วจิารณ์กันอย่างออกรสออกชาตขิึน้ทกุที 

มีเพียงฮูหยินของฉางชุนป๋อที่ไม่เอื้อนเอ่ยวาจาสักค�า

หวังซือ่ภรรยาของเสนาบดีศาลสถิตยุติธรรมเอ่ยอย่างฉงนใจ "เหตใุด 

หยางฮูหยินไม่พูดไม่จาอยู่ตลอดเล่า"
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ฮหูยินของฉางชนุป๋อคลีย้ิ่ม "ข้าไม่ใคร่อยากเอ่ยถึงคนตระกูลนัน้นกั 

แต่บอกว่าคุณหนูสามสกุลหลีตรวจได้ว่าคนอื่นต้ังครรภ์ นั่นคงเป็นเรื่อง

ไร้สาระน่าขันที่สุดในใต้หล้าเลยทีเดียว"

กล่าวถึงตอนท้าย ฮูหยินของฉางชุนป๋อไม่แยแสแม้แต่จะเก็บง�า

ความเกลียดชังที่มีต่อสกุลหลีไว้แล้ว

ที่มาท่ีไปของเรื่องน้ีทุกคนต่างรู้กันดีอยู่ในใจ หวังซื่อไม่ลงรอยกับ

สกุลหลีมาแต่ไหนแต่ไร นางจงใจกล่าวขึ้น "ข้าจ�าได้ว่าคุณชายเล็กของ

จวนท่านได้คุณหนูสามสกุลหลีรักษาจนหาย..."

"พูดเหลวไหล" ฮูหยินของฉางชุนป๋อพูดเสียงหลงตัดบทหวังซื่อ  

ครัน้เหน็ทกุคนมองมาอย่างประหลาดใจ จงึรบีดืม่น�า้ชาค�าหนึง่กลบเกลือ่น 

ที่ตนเสียกิริยา

"ซเูอ๋อร์ของข้าไม่ได้ป่วยเป็นอะไรสกัหน่อย หมอหลวงเคยบอกแล้วว่า 

ศีรษะเขาโดนกระทบกระแทกเลยมีเลือดค่ัง เดิมทีรอให้เลือดที่คั่งอยู่ 

สลายไปก็จะหายสนิทเอง ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณหนูสามสกุลหลีผู้นั้น!"

ทันทีท่ีเอ่ยถึงเรื่องน้ี ฮูหยินของฉางชุนป๋อก็ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน 

ด้วยความชิงชัง

แม้ว่ายังหาตัวคนร้ายที่ท�าร้ายซูเอ๋อร์บาดเจ็บไม่ได้เรื่อยมา แต่จะ

ให้นางเชื่อว่าไม่เก่ียวข้องกับสกุลหลีนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด หากที่ 

น่าขุน่เคืองย่ิงกว่าคอืท้ังท่ีซเูอ๋อร์ไม่ได้เป็นอะไร แค่สติเลอะเลอืนไปบ้างหลงั 

ได้รบับาดเจบ็เท่าน้ัน แต่พอคณุหนสูามสกุลหลก่ีอความวุน่วายอย่างนัน้ข้ึน  

ท�าให้คนทั้งเมืองหลวงรู้กันหมดว่าซูเอ๋อร์เคยสติปัญญาบกพร่องมาก่อน 

จนบัดนี้จะตบแต่งภรรยาที่เข้าท่าเข้าทางสักคนก็ยังไม่ได้

"น่ันน่ะสิ แค่เด็กสาวผู้หน่ึงท่ีได้ค�าชี้แนะส่ังสอนจากหมอเทวดา 
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ไม่ก่ีค�าก็พูดกันแล้วว่าได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหมอเทวดาโดยตรง  

ก่อนหน้านัน้คณุหนูรองสกุลหลก็ีเคยกระท�าเรือ่งแอบอ้างชือ่สวมรอยแทน

ที่วัดต้าฝู เห็นได้ว่าการอบรมบ่มเพาะของสกุลหลีมีปัญหา มีก็แต ่

กวนจวินโหวท่ีไม่มีมารดาบังเกิดเกล้าช่วยดูแลจัดการให้ถึงได้ตกลง 

หมั้นหมายกับคุณหนูตระกูลนี้..."

บตุรสาวของอาลกัษณ์เลก็ๆ ผูห้น่ึงกลบัได้แต่งงานกับกวนจวินโหว 

เมือ่คดิถึงเรือ่งนีม้ฮีหูยินในตระกูลต่างๆ ตัง้มากเท่าไรกส็ดุรูท่ี้อจิฉารษิยา

อยู่ในใจ แม้ต่อหน้าจะแสดงท่าทางสภุาพเกรงใจต่อชาวสกุลหลเีป็นการ

ให้เกียรติกวนจวินโหว แต่ลับหลังพอมีโอกาสเหยียบย�่าพวกเขา ค�าพูด

ทับถมแดกดันที่เก็บกักไว้ในใจเหล่านี้ก็หลุดออกมาแล้ว

ในวังรุ่ยอ๋อง หลังหลีเจี่ยวได้ยินเรื่องนี้กลับนิ่งขึงไปนานครู่หนึ่ง

คนภายนอกล้วนย้ิมเยาะปรามาสหลีซานเรื่องท่ีรักษาอาการ 

เป็นหมันของท่านอาสะใภ้รองจนหายดี ซ�้ายังบอกว่าท่านอาสะใภ้รอง 

ตั้งครรภ์แล้ว แต่เหตุอันใดนางกลับรู้สึกได้รางๆ ว่าเรื่องนี้มีโอกาสเป็น

ความจริง

จริงสิ ตั้งแต่วันนั้นท่ีบังเกิดความคิดแปลกๆ น่ันโดยไม่มีปี่มีขลุ่ย 

นางไม่อาจเห็นหลีซานเป็นหลีซานคนเดิมในอดีตได้อีกต่อไป

ถ้าหลีซานเป็นพวกภูตผีปีศาจเช่นที่นางคิดจริงๆ การรักษาอาการ

เป็นหมันของท่านอาสะใภ้รองได้จะแปลกอะไรเล่า

บางที...หลีเจี่ยวลูบหน้าท้องตนเองเบาๆ

หลายวนันีห้มอประจ�าวังอ๋องล้วนมาตรวจชพีจรดแูลสขุภาพให้นาง

เป็นประจ�าทุกวัน แต่นางแจ่มแจ้งดีแก่ใจว่านี่คือท่านอ๋องร้อนใจอยากรู้
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ว่านางตั้งครรภ์หรือไม่ แต่ท่านหมอใหญ่บอกว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไป  

ไม่อาจวินิจฉัยออกได้

ความรู ้สึกของการเฝ้ารอผลลัพธ์เช่นนี้ช่างทรมานใจเหลือเกิน  

ทุกลมหายใจเข้าออกล้วนอยู่ในความทุรนทุราย 

บางทีข้าอาจจะขอให้ท่านอ๋องเชิญหลีซานมา...

ไม่ได้ ท่านอ๋องเริ่มให้ความสนใจหลีซานแล้ว ข้าจะสร้างโอกาส 

ให้ทั้งคู่ได้พบปะกันมากขึ้นไม่ได้!

หลีเจี่ยวทนข่มใจและล้มเลิกความคิดนี้

ในโรงหมอเต๋อจี ้ท่านหมอชราก�าลงัดุด่าเดก็รับใช้ผู้ตดิตามหิว้หีบยา 

ให้เขา "เรื่องของเรือนผู้อ่ืนก็เอาไปพูดส่งเดชได้หรือ เจ้าเด็กบัดซบผู้นี้ 

ไสหัวออกไปจากโรงหมอเต๋อจี้วันนี้เลย!"

เดก็รบัใช้คุกเข่ากับพ้ืนกล่าววิงวอน "นายท่านผูเ้ฒ่าอย่าขบัไล่ไสส่ง

ข้าเลยขอรับ ข้าไม่ได้ตั้งใจพูดออกไป แค่เผลอหลุดปากเท่านั้น"

"เลิกพูดได้แล้ว ไม่ว่าเจ้ามีเหตุผลอะไรก็ให้เจ้าอยู่ในโรงหมอเต๋อจี้

ไม่ได้แล้ว เจ้าไปเสีย" ท่านหมอชราโบกมือไปมา

"นายท่านผูเ้ฒ่า ข้าส�านึกผดิแล้วจรงิๆ ข้าก�าพร้าบดิามารดา อยู่ใน

โรงหมอเต๋อจี้ตั้งแต่เล็กจนโต ท่านไล่ข้าไปแล้ว หลังจากน้ีข้าจะอยู่ที่ใด

เล่าขอรับ"

ท่านหมอชราหลับตาลงซ่อนแววตาเวทนา เขาปลดถุงผ้าปักที ่

เหน็บเอวไว้โยนส่งให้ "ในนั้นมีเงินอีกสองต�าลึง รับไว้เถอะ"

"นายท่านผู้เฒ่า..."

"ไปเถอะๆ"
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เด็กรับใช้เดินเหลียวหลังเป็นระยะออกจากโรงหมอเต๋อจี้อย่าง 

อาลัยอาวรณ์ รอกระท่ังไปถึงที่ท่ีปลอดคน เขาเช็ดน�้าตาท้ิงทันทีแล้ว 

เผยรอยยิ้มออกมา



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3PGZvI6

https://bit.ly/3PGZvI6

