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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



เผลอแป๊บเดียว 'ดุจรกัด่ังห้วงดาราพร่างพราย' ก็ด�าเนินมาถึงเล่ม 4 

กันแล้วนะคะ ถึงครึ่งทางแล้วค่ะ หลังจากเล่มที่แล้ว 'เฉิงเซ่าซาง' เพ่ิง 

ถอนหมั้นไปด้วยเหตุผลของบ้านเมือง นางก็มีบุรุษชั้นยอดมาออกตัว 

ขอรับผิดชอบแต่งงานกับนางแทน น่ันก็คือ 'หลิงปู้อี๋' คุณชายสิบเอ็ด 

ผูโ้ด่งดงัท่ีสาวๆ ต่างฝันละเมอถึงน่ันเองค่ะ

จากเดิมท่ีเฉิงเซ่าซางวาดหวังให้ชีวิตเรียบง่าย ปรองดองกับสามี  

มาบดันีก้ลบัมว่ีาทีส่ามทีีเ่ป็นดาวข่มของนาง นางไม่อาจชีน้�าความคดิคูห่มัน้

ได้อกี ทัง้ยังต้องคอยถูกเขาส่งคนมาติดตาม ห่วงพะวงนางในทุกเร่ือง เมือ่

มีคนที่นางคุมไม่ได้มาบงการชีวิตเช่นนี้ เฉิงเซ่าซางจะไปสุขใจเต็มที่ 

ได้อย่างไร

สดุท้ายแล้วคู่หมัน้หมาดๆ คู่น้ีจะปรบัความคดิความรู้สึกกันอย่างไร 

และจะมีอุปสรรคใดมาท�าให้ท้ังคู่ย่ิงหมางเมิน หรือกลายเป็นย่ิงรักกัน 

มากข้ึน คิดว่าทุกคนคงอยากรู้เรื่องราวต่อกันแล้ว ไปร่วมติดตามต่อกัน 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เฉิงเซ่าซางถูกกอดเต็มรัก ขณะผลักไสกลับกลายเป็นกระตุกเปิด 

สาบเสือ้ของหลงิปูอ๋ี้เสยีอย่างน้ัน แผงอกแน่นมดักล้ามชัดดจุลายหินอ่อน 

ของชายหนุม่พลนัปรากฏสูส่ายตา หลงิปูอ้ีโ๋น้มใบหน้าลง พร้อมกับโปรยย้ิม

น้อยๆ "เจ้าอยากจะท�าสิง่ใด ล้วนสดุแท้แต่เจ้า!"

"สุดแท้แต่ศีรษะท่านน่ะสิ!" ใบหน้าเฉิงเซ่าซางแดงก�่าไปท้ังดวง  

นางร้องบอกเสียงแผ่ว "รีบปล่อยข้านะ! คนบ้าราคะ! ข้าอุตส่าห์หวังดี 

เจตนาดีมาส่งผ้าห่มให้ท่าน ท่านยังจะมาลวนลามข้า?!"

หลิงปู้อี๋กางสองแขนออก เผยแผงอกท่ีเปิดเปลือยอยู่ ปากก็เอ่ย 

กลัว้หวัเราะเบาๆ "มสิูเ้รยีกคนมาตัดสนิดีกว่า ทีแ่ท้ใครลวนลามใครกันแน่"

"เรยีกก็เรยีกส"ิ เฉงิเซ่าซางออกแรงผลกัไสเขา



 เฉงิเซ่าซาง  คุณหนูสี่สกุลเฉิง ร่างกายอ่อนแอ ถูกพ่อแม ่

ทิง้ไว้ในเมอืงหลวงสบิปี อาสะใภ้รองต้ังใจเลีย้งมา 

ให้เสยีคน มวิีญญาณจากยุคปัจจบุนัมาเข้าร่าง

 หลิงปู้อี ๋  หรือจื่อเซิ่ง เป็นบุตรบุญธรรมของฮ่องเต้ เป็น 

ผู้บัญชาการของทัพเกราะด�า ข้ึนชื่อเร่ืองความ

โหดเหี้ยมดุดัน มารดาเป็นคนสกุลฮั่ว

 ฮั่วจวินหวา  มารดาของหลิงปู้อี๋ ภรรยาคนแรกของหลิงอี้  

น้องสาวของฮั่วชง มีนิสัยเอาแต่ใจ เคยแอบรัก

ฮ่องเต้อยู่ข้างเดียว

 องค์ชายห้า  เป็นองค์ชายท่ีเกิดจากเล่ห์กลของสวเีหม่ยเหรนิ 

จึงไม่เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ มีนิสัยชอบ

เที่ยวเล่นสนุก 

 องค์หญิงห้า  เป็นองค์หญิงที่เกิดจากเซวียนฮองเฮา ยังไม่ได้

แต่งงาน ชอบเลี้ยงชายบ�าเรอ และชอบหลิงปู้อี๋

 เหลียงชิวเฟย  องครักษ์หนุ ่มน้อยคางเหลี่ยม คนสนิทของ 

หลิงปู้อี๋ โตกว่าเฉิงเซ่าซางแค่ไม่กี่เดือน
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เฉิงเซ่าซางเป็นนักปฏิบัติผู้บอกท�าเป็นท�า ในเมื่อตกลงใจแน่วแน่

ว่าจะเอาใจใส่ห่วงใยหลิงปู้อ๋ี นางก็แทบอยากกลายเป็นคู่สามีภรรยา 

ทีค่รองรกักับเขามาช้านานในชัว่ข้ามคนืเดยีว ทว่า...เฉกเช่นชาตก่ิอนตอนที ่

นางตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะขยันเล่าเรียน นับจากตั้งปณิธานจนกระทั่ง 

ผลการเรยีนรดุหน้ายกระดบัส�าเรจ็นัน้ ยังคัน่กลางด้วยการสอบย่อยสีห่น 

สอบกลางภาคสองหน สอบปลายภาคหนึ่งหน กับข้อสอบเข้าเสมือนจริง

ที่สอบพร้อมกันทั้งโรงเรียนอีกหนึ่งหน

ดังน้ัน...ภาพการเอาใจใส่คู่หมั้นหนแรกของนางจึงออกมาเป็น 

เช่นนี้...

"เดิมทอียากเชิญท่านกลับไปกนิเห็ดเยือ่ไผ่ทีบ่้านข้า แต่สิบวันมานี้

ท่านไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เลย ข้าส่งท่านกลับจวนก่อนดีกว่า จะได้แวะรับ

การชี้แนะจากฝีมือพ่อครัวในจวนท่านด้วย!"

84
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"เช่นนัน้ชือ่เสยีงของเจ้าเล่า ขนบประเพณีเล่า" หลิงปูอ้ีอ๋มย้ิมทีมุ่มปาก

"ให้พวกมนัสลายไปกับสายลมเถิด" อย่างไรเสยีก็ไม่มทีางถอนหมัน้นาง 

อยู่แล้ว ชื่อเสียงอันใดนั่นให้ปลิวเข้าโรงไฟฟ้าพลังงานลมไปแล้วกัน

เฉงิเซ่าซางจงูหลงิปูอ้ีเ๋ดนิกลบัไปถงึข้างรถเลก็ของนาง เชือ้เชญิเขา

นั่งรถด้วยไมตรีอันเร่าร้อนล้นใจ ส่วนตนเองเป็นฝ่ายขึ้นขี่ม้า

หลงิปูอ้ีถ๋ามพร้อมความฉงนเกลือ่นใบหน้า "แล้วเหตใุดเจ้าไม่นัง่รถ

ด้วยกันกับข้าเล่า" นี่เป็นรถขนาดสองที่นั่งไม่ใช่หรือ

"โอ๊ะ ท่านยังไม่รู้สินะ ต้องบอกว่าอาจารย์ที่ก�านัลรถมาท่านน้ัน 

ไม่ประสงค์ดี ที่นั่งดูคล้ายโอ่โถง แท้จริงรองรับได้แค่ขนาดล�าตัวของสตรี

สองคน คราวก่อนข้ากับอาเหยานั่งด้วยกัน แออัดจนเข็มยังสอดเข้ามา 

ไม่ได้ รูปร่างท่านใหญ่กว่าอาเหยาตั้งหนึ่งวงรอบ มีหรือจะนั่งได้สองคน" 

เด็กสาวตอบอย่างกระตือรือร้นจริงใจยิ่ง

สายลมเย็นวาบระลอกหนึ่งโชยพลิ้วเข้ามาในตรอก บ่าวสกุลเฉิง

ต่างถอยห่างไปอีกหน่อยอย่างเป็นระเบียบและเงียบเชียบยิ่งนัก

หลงิปูอ๋ี้เพ่งพิศเด็กสาวครูห่นึง่ ค่อยช้อนประคองนางกลบัเข้ารถเลก็

ไปเงียบๆ ตนเองปีนขึ้นหลังอาชาพ่วงพีตัวนั้นโดยไม่พูดอันใดทั้งสิ้น

เหล่าบ่าวสกุลเฉงิคดิ...ใต้เท้าหลงิช่างมกีารอบรมด ีท่วงทีเป็นสภุาพบรุุษ 

โดยแท้!

การเริ่มต้นที่ดีคือครึ่งหนึ่งของความส�าเร็จ เฉิงเซ่าซางเชื่อมั่นเช่นนี้ 

คนเราเกิดมาบนโลก นอกจากความรูสู้เ่ส้นทางการเป็นขุนนางทีน่างไม่มี

ปัญญาจะสอดมือแล้ว ที่เหลือก็ไม่พ้นแค่เรื่องของปัจจัยสี่

จวนของหลิงปู้อี๋เป็นฮ่องเต้พระราชทานให้ สง่างามแบบโบราณ 

โอ่อ่าตระการตา หลงัอาหารเย็นวนันีเ้ฉงิเซ่าซางเดนิชมดทูัง้ในนอกรอบหนึง่  



9กวนซินเจ๋อล่วน

รูส้กึว่าความรูอั้นต้ืนเขนิของตนไม่มสีิง่ใดจะเพ่ิมลดให้แก่จวนนีไ้ด้ สดุท้าย

จงึตัง้ใจจะย้ายเพียงดอกหงหลงิ* ท่ีปลกูอยู่ในเรอืนของตนส่วนหน่ึงมาไว้

ยังเรือนชั้นในของเขา

หลิงปู้อี๋เลิกคิ้วอมย้ิม "ข้าเป็นบุรุษอยู่ตัวคนเดียว จะเล้ียงดอกไม้ 

อันใดเล่า"

"อืม วรีบรุษุคิดอ่านตรงกันจรงิๆ" เฉงิเซ่าซางตืน่เต้นยินด ี"ความจรงิ

ข้าก็ไม่ชอบปลูกดอกไม้หรอก เพียงแต่ท่านแม่บอกว่ารอบเรือนข้ามีแต่

ต้นไผ่เขียวกับไม้เลื้อยเขียว ตัดกับทุ่งบุปผาสีสดใสผืนหนึ่งจึงจะงามตา 

ข้าเลยเลือกดอกหงหลิงท่ีเลี้ยงง่ายทนทานเป็นท่ีสุดมาปลูกให้ หากท่าน

ไม่ชอบ ข้าจะย้ายก้านดอกกระเทียมที่ข ้าเพาะใหม่มาให้ท่านสัก 

หลายกระถาง ไม่เพียงพร้อมตดัพร้อมกิน ยังไล่แมลงได้...ท่านว่าอย่างไรเล่า"

หลิงปู้อี๋ตอบ "...ยังคงปลูกดอกหงหลิงก็แล้วกัน"

เปรียบกับการตกแต่งในจวน เรื่องที่ส�าคัญย่ิงกว่าคือพฤติกรรม 

มารับมาส่งที่เพ่ิงถูกฮ่องเต้ต�าหนิเป็นการภายในก่อนหน้าวันหยุดวันนี้  

เฉิงเซ่าซางจึงประกาศต่อหลิงปู้อี๋อย่างเคร่งขรึม ห้ามเขานอนดึกต่ืนเช้า

มารับส่งนางอีก

"เช่นนัน้ข้าจะพบหน้าเจ้านานขึน้หน่อยได้อย่างไร" หลงิปูอ้ีห๋ลบุตาลง

เฉงิเซ่าซางขบคิดมาแต่แรก "ข้าจะไม่ใช้ทางลัดไปวงัอดุรแล้ว ยังคง 

เข้าไปทางก�าแพงวังทิศใต้ดีกว่า ท่านรอข้าที่หน้าประตูวังแล้วเข้าไป 

ด้วยกันนะ หากเป็นวันที่เหล่าขุนนางประชุมใหญ่ พวกเราไปถึงต�าหนัก

ท้องพระโรงของวังทักษิณแล้วท่านก็รั้งอยู่ที่นั่น ข้าจะมุ่งต่อไปวังอุดรเอง 

หากเป็นวันท่ีเหล่าขุนนางประชุมเล็กหรือเป็นวันท่ีฝ่าบาททรงไม่ออก 

* ดอกหงหลิง (红菱) หมายถึงดอกของต้นกระจับแดง พืชน�้าซึ่งออกดอกสีขาวหรือสีแดง ออกผลเป็นรูปทรง

คล้ายเขาควายสีแดงม่วง
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ว่าราชการ พวกเราก็มุ่งไปวังอุดรด้วยกัน...เป็นอย่างไร"

"เช่นนั้นเจ้าไม่ต้องตื่นเช้าขึ้นเกือบครึ่งชั่วยามหรือ"

เฉิงเซ่าซางโบกมืออย่างใจถึงยิ่ง "ไม่เป็นปัญหา อยู่เบื้องพระพักตร์

ฮองเฮาข้าสัปหงกได้ ตอนกลางวันยังสามารถนอนเต็มที่อีกหนึ่งตื่น"

ในใจหลิงปู้อี๋ผุดรสชาติอันหวานชื่น ปากกลับกล่าวว่า "เจ้าอยู่

ต�าหนักฉางชิวเพื่อเรียนรู้จากฮองเฮา หากเสียการเพื่อข้า ไยมิใช่..."

เฉงิเซ่าซางดุอยู่ในใจว่าเขาได้ก�าไรแล้วยังท�าใสซือ่ นางป้ันหน้าขรมึ

ก่อนเอ่ย "หน่ึงใจมิอาจกระท�าสองสิ่ง ข้าจะทุ่มหน่ึงใจไปท่ีฮองเฮากับ 

งานในต�าหนกั หรอืไม่ก็จะทุม่หน่ึงใจมาท่ีตัวท่าน ท่านเลอืกเอาหนึง่อย่าง

เถิด"

"เช่นนัน้เจ้ายังคงทุ่มมาท่ีตัวข้าดีกว่า" หลงิปู้อีต๋อบเสยีงเบา ดวงหน้า

ซึง่แต่ไรมาผนึกแขง็ปานหยกเย็นถึงกับค่อยๆ ระบายสชีมพูอ่อนๆ ริว้หนึง่

เฉิงเซ่าซางย่นจมูกจิ้มลิ้มใส่เขา ท่าทางน่ารักซุกซนยิ่ง

"ส่วนยามเย็นก็ดวู่าท่านงานยุง่หรอืไม่ หากท่านงานยุ่ง ข้าจะกลบับ้าน 

ช้าหน่อย อาหารค�่าพวกเราขอกินท่ีต�าหนักฉางชิวเอาแล้วกัน กินเสร็จ 

ก็ค่อยๆ กลับบ้าน ถือเป็นการย่อยอาหารออกก�าลังกายไปในตัว แต่หาก

ท่านงานไม่ยุ่งก็ไปกินที่บ้านข้า" เช่นน้ีฮ่องเต้น่าจะพึงพอใจแล้วกระมัง 

เพื่อแสดงออกซึ่งความจริงใจ นางทุ่มแบบจัดเต็มเลยนะ

"ขอกนิกบัฝ่าบาทกไ็ด้ ในต�าหนกัของฝ่าบาทมีพ่อครัวสองคน ฝีมือ

เป็นเลิศ" หลิงปู้อี๋ 'เกาะบิดากิน' ชนิดไม่เกรงใจเลย

เอ่ยถึงเรื่องกิน ในใจเฉิงเซ่าซางให้สว่างสดใส

ตกค�่ากลับถึงจวนสกุลเฉิง นางรีบให้อาจู้ค้นโถตุ๋นดินเผาด�าใบเล็ก

ที่นางหาช่างฝีมือในอ�าเภอหวาท�าข้ึนเป็นพิเศษใบน้ัน ขัดล้างจนสะอาด 
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ผึ่งไว้ใต้แสงจันทร์ แล้วอบแห้งเตรียมไว้ใช้งาน ตามที่นางสังเกต ทักษะ

การปรงุอาหารในยุคน้ียังไม่หลากหลายเท่ายุคหลัง ผู้คนส่วนใหญ่นับการ

ป้ิงย่างและทอดด้วยน�า้มนัน้อยเป็นอาหารเลศิรส นับเนือ้สตัว์อาหารคาว

เป็นสิ่งมีค่า ทว่าเช่นนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่อย่างใด

ข้อเทจ็จริงพิสจูน์ชดั อาหารยังคงเป็นประเภทต้มนึง่จะดต่ีอสขุภาพ

มากกว่า ดงันัน้ภายใต้การแทรกแซงของนาง ต่อให้แบกรับความไม่พอใจ

อย่างรนุแรงของฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ อาหารการกินประจ�าวันของจวนสกุลเฉิง 

ก็ได้เพิ่มเติมพืชผัก น�้าแกง กับอาหารประเภทต้มเข้ามาจ�านวนมากแล้ว

คนทางใต้ท�าน�้าแกงมีลูกเล่นสารพัดอย่าง แตกฉานโดยไม่ต้อง 

มีอาจารย์ ไม่ว่าสิ่งใดในภูเขาในทุ่งนา ในแม่น�้าในล�าธาร เฉิงเซ่าซาง 

ล้วนจับใส่น�้าแกงได้ทั้งสิ้น

นับจากน้ันมาเฉิงเซ่าซางพยายามใช้ถุงนวมห่อหุ้มน�้าแกงหนึ่งโถ

มาให้หลิงปู้อี๋ที่หน้าประตูวังในยามเช้าของทุกวัน บางคราน�้าแกงกินแรง

สิ้นเปลืองเวลามากเกินไป นางได้แต่ใช้ตะกร้าไม้ไผ่ใบเล็กห้ิววัตถุดิบ 

ที่จัดการเสร็จแล้วเข้าวังมา ขอเตาดินแดงใบย่อมจากไจ๋เอ่า ตั้งวาง 

โถดินเผาด�าอันเล็กประณีตเงาวับของตนไว้บนนั้น แล้วเร่ิมตุ๋นน�้าแกง 

ดังกลุกๆ...เคราะห์ดีน่ีเป็นวังหลวงท่ีไร้การแก่งแย่งชิงดี ทั้งฮองเฮายังมี

อ�านาจควบคมุต�าหนักฉางชวิอย่างเบด็เสรจ็ หาไม่ถึงตเีฉงิเซ่าซางให้ตาย

นางก็ไม่กล้าตุ๋นน�้าแกงที่นี่หรอก

บ้างเป็นยามเที่ยงวัน บ้างเป็นยามเย็น เมื่อหลิงปู้อี๋มาถึงต�าหนัก

ฉางชิว จะแลเห็นเด็กสาวตัวน้อยที่นั่งเฝ้าโถตุ๋นน�้าแกงอยู่ใต้ทางระเบียง 

ถูกไฟจากเตาฉายสะท้อนจนพวงแก้มแดงเรือ่ ผดุเมด็เหงือ่ทีเ่ลก็ละเอยีด

ดุจใช้ผงมุกเติมลายบุปผาประดับบนดวงหน้า จากนั้นส่งย้ิมมาให้เขา
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ตั้งแต่ไกล

ชัว่พรบิตาเดยีวเขาก็พลนัเข้าใจกระจ่างแล้ว ค�าว่า 'กลิน่อายควันไฟ'*  

ที่บิดาบุญธรรมเอ่ยถึงบ่อยครั้งนั้นหมายความเช่นไร

เฉกเช่นวัยเดก็ทีค่รสูงูวัยท่านนัน้เคยกล่าวไว้ เฉงิเซ่าซางเป็นคนท่ีมี

ทั้งความใจเด็ดและแน่วแน่ เดิมทีนางระอางานครัวอันพิร้ีพิไรชนิดนี ้

เป็นท่ีสดุ ทว่าบัดน้ีเมือ่ต้ังใจจะบกุตะลยุภารกิจอนัท้าทายน้ี กลบัสามารถ

ทุ่มเทพลังใจกับสติปัญญาอย่างไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว ไม่ว่าจะสรรพคุณ 

ล้างปอด ชุ่มคอ บ�ารุงสายตา แก้ร้อนใน หรือเสริมพลัง ตลอดจนหัวใจ 

ตับม้ามของหลิงปู้อี๋ล้วนถูกนางบ�ารุงจนถ้วนทั่วหนึ่งรอบ เว้นก็แต่ไม่กล้า

บ�ารุงไตเสริมธาตุหยางให้เท่านั้น

ไม่นานนกันางก็ค้นพบว่าตอนน้ีสิง่ทีห่ลงิปูอ้ีช๋ืน่ชอบท่ีสดุคอืน�า้แกง

ขิงซอยลูกชิ้นปลา...กระบวนการเริ่มจากขูดเน้ือปลาสด ถอนก�าจัดก้าง 

สบัเนือ้ให้ละเอยีดแล้วป้ันเป็นลกูชิน้ปลาลกูเลก็ๆ ต้มในน�า้แกงใส ตกแต่ง

ด้วยขิงซอยสีเหลืองกับผักซอยสีมรกต ให้รสอ่อนอร่อยกลมกล่อม

เหน็พักนีเ้ดก็สาวขยันขนัแขง็ ฮองเฮาถึงกับบงัเกิดความอจิฉาเลก็ๆ 

อย่างหาได้ยาก จึงเอ่ยหยอกเย้า "สงสัยว่างานข้าจะส�าเร็จจนถอนตัว 

ได้แล้วกระมงั บดัน้ีทัว่วังล้วนกล่าวขวญัถึงชือ่เสยีงความเป็นกุลสตรีของเจ้า"

"จรงิหรอืเพคะ ทกุคนล้วนพูดว่าหม่อมฉนัเป็น 'กุลสตรี'?" เฉิงเซ่าซาง 

ตื่นเต้นยินดีอย่างบอกไม่ถูก นึกไม่ถึงเลย นึกไม่ถึงจริงๆ

ฮองเฮาแสร้งขึงตากล่าว "กับว่าท่ีสามีนั้นเป็นกุลสตรีแล้ว ทว่า 

ชื่อเสียงด้านกตัญญูยังคงไม่ปรากฏ!"

เฉิงเซ่าซางกังขา "หม่อมฉัน...ไม่กตัญญูท่ีใดกัน บิดามารดาของ

* กลิ่นอายควันไฟ หมายถึงควันไฟประกอบอาหาร และยังใช้สื่อถึงชีวิตปุถุชน
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หม่อมฉันมาฟ้องร้องกับฮองเฮาหรือเพคะ"

"หมายถึงข้ากับฝ่าบาท ใจกตัญญูของเจ้าเล่า!" ฮองเฮาปั้นหน้า 

บึ้งตึง

เฉิงเซ่าซางเข้าใจเสียที ก็คือ 'พบเจอใคร แบ่งให้ครึ่งหนึ่ง'* กฎของ

ผู้ร่วมเส้นทาง ทุกคนล้วนเข้าใจ ท�าตามกฎเป็นใช้ได้

เมื่อก่อนเพ่ือให้กระท�าการได้รอบคอบ ภาชนะท้ังหมดเฉิงเซ่าซาง

ล้วนจดัเก็บอย่างถ่ีถ้วน ปรมิาณวัตถุดบิก็จดัมาแม่นย�าชนิดหลงิปูอ้ีกิ๋นได้หมด 

ในครั้งเดียว ให้อิ่มท้องสามสี่ส่วนเป็นพอ ทว่ายามน้ีจะต้องปรับเปล่ียน

เสียแล้ว

ไม่เหมือนกับหลิงปู้อี๋ ฮองเฮาชอบรสสัมผัสที่ออกหวานหนึบนุ่ม  

เฉงิเซ่าซางจงึจ�าต้องหนัมาค้นคว้าเรือ่งของหวานเพ่ิม น่าแค้นทีย่คุนีไ้ม่มี

น�้าตาลทรายขาวหรือน�้าตาลกรวดที่มีความเข้มข้นสูง นางเคยใช้น�้าตาล

จากต้นอ่อนข้าวสาลใีส่ลงน�า้แกง น่าเสยีดายทียั่งถูกแทรกแซมด้วยรสอืน่ 

อีกทั้งระดับความหวานก็ไม่เพียงพอ

เมอืงในมณฑลโดยรอบพอจะมต้ีนอ้อยปลกูกระจายตวัอยู่ สามารถ

คั้นเป็นน�้าอ้อยให้ผู้คนดื่มได้ ในตลาดก็มีขายสือมี่** ที่แพร่หลายมาจาก

แดนซีอว้ี*** เพียงแต่สิ่งแรกไม่อาจใช้ปรุงอาหาร ส่ิงหลังเฉิงเซ่าซาง 

เหน็ว่าทัง้มรีาคาสงู ทัง้มกีลิน่เจอืปนท่ีฉนุแรง ประกอบกับนีเ่ป็นยุคทีไ่ม่มี

* พบเจอใคร แบ่งให้ครึ่งหนึ่ง หมายถึงแบ่งผลประโยชน์ครึ่งหนึ่งของตนให้ผู้ที่ผ่านทางมาพบเห็น มีที่มาจาก

ธรรมเนยีมการล่าสตัว์ของชาวเอ้อหลุนชนุ โดยขณะท่ีล่าได้สัตว์มา หากบงัเอญิมอีกีคนมาพบเห็น จะต้องแบ่ง

ให้อีกฝ่ายไปครึ่งหน่ึง นอกจากเป็นการซื้อน�้าใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้ว ยังป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายคิดร้าย  

ใช้ก�าลังแย่งชิง

** สือมี่ (น�้าผึ้งหิน) คือน�้าอ้อยที่ตากแดดจนแข็งตัวเป็นก้อน

*** ซีอว้ี (แดนตะวันตก) คือดินแดนทางตะวันตกของด่านอว้ีเหมินและด่านหยางกวนในสมัยราชวงศ์ฮั่น 

ปัจจุบันคือบริเวณเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางใต้ของเทือกเขาเทียนซาน (เทียนซานหนานลู่)  

เรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกของที่ราบสูงปามีร์ รวมถึงแถบเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก และอินเดีย
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น�้ากรดเข้มข้นสูงส�าหรับแยกส่วนประกอบของน�้าตาล นางจึงได้แต่ 

ซือ้อ้อยหรอืน�า้อ้อยมาเอง จากนัน้เคีย่วครัง้แล้วครัง้เล่าเพ่ือสกัดผลกึน�า้ตาล 

ออกมา ด้วยมพ้ืีนฐานความรูท้างเคมอียู่ กระบวนการย่อมจะเลีย่งข้อผดิพลาด 

ได้มากมาย เพียงแต่สิ้นเปลืองฟืนยิ่งยวดและเคี่ยวกร�าคนเหลือเกิน

จวบจนหีบเงินส�าหรับใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดใกล้จะเห็นก้นหีบ ควันฟืน 

ในจวนสกุลเฉิงค่อยเบาบางลง เฉิงเซ ่าซางได้รับกากน�้าตาลท่ีม ี

ความหวานเพียงพอเสียที นอกจากสามารถท�าของกินเล่นประเภทท่ีใช้

ก่ัวถังกับหรู ่ถัง* ซึ่งส่งผลให้เฉิงจู ้น้อยกับเฉิงโอวน้อยดวงตาวิบวับ 

ดั่งดวงดาว และสามารถท�าย�าผักผลไม้ ซึ่งส่งผลให้ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

มองนางรื่นตาแล้ว ยังสามารถท�าของว่างรสหวานแบบน�้าใสน�้าข้นได้

หลากชนิด

ทว่ากากน�้าตาลชนิดนี้เก็บรักษาไม่ง่าย เฉิงเซ่าซางจึงฉวยช่วง 

ฤดูคิมหันต์น้ีระดมใช้เสียเลย ประเดี๋ยวใช้ท�านมตุ๋น ประเดี๋ยวใช้ท�า 

วุ้นนมหวาน ประเดี๋ยวใช้ท�าขนมน�้าตาลขาว** ซึ่งฉบับของเฉิงเซ่าซาง 

ไม่ขาวแต่อย่างใด นางจงึได้แต่แบมอือย่างจนใจ ไม่เพียงเท่านีน้างยังท�า

ขนมอบหน่ึงหนในครัวท้ายต�าหนักฉางชิวด้วย กลิ่นนมอันหอมหวาน

ละมนุละไมจนหลอมละลายจติวญิญาณได้ชนดินัน้ฟุ้งก�าจายออกไปไกล

หลายหลี่ แทบจะชักน�าให้ขุนนางหลายท่านที่ตอนนั้นประชุมอยู่ใน 

ส�านักราชเลขาธิการตามกลิ่นมาทีเดียว

เดมิฮองเฮามอีาการไอเลก็น้อยช่วงฤดคูมิหนัต์ ครัน้ได้รบัการบ�ารงุ

ดูแลครบครันเช่นน้ี นอกจากจะหายจากอาการไอแล้ว ใบหน้ายังแดง

* กั่วถัง คือน�้าตาลฟรักโทส หรู่ถัง คือน�้าตาลแล็กโทส

** ขนมน�า้ตาลขาว คอืขนมท่ีนึง่จากแป้งข้าวเจ้ากับน�า้ตาลทรายขาว เน้ือขนมเป็นสขีาวมรีพูรนุ ในทีน่ีน้�า้ตาล

ของเฉิงเซ่าซางยังไม่บริสุทธิ์พอ ขนมจึงไม่ออกมาเป็นสีขาว
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เปล่งปลั่งขึ้นมากโข ไจ๋เอ่าเห็นแล้วปีติเป็นล้นพ้น จึงให้ความสนิทสนม

กับเฉิงเซ่าซางย่ิงกว่าเดิม เรื่องส่วนตัวบางอย่างที่ไม่เคยมอบหมาย 

กระทั่งกับลั่วจี้ทง กลับยินดีจะก�าชับฝากฝังเฉิงเซ่าซาง

สถานที่ท่ีมีผู ้คนอยู่ย่อมจะมีสังคม และย่อมจะมีคนจุ้นจ้านไป

กระซบิกระซาบถึงข้างตวัลัว่จีท้ง "พีส่าว แต่เลก็มาท่านอยู่ต�าหนกัฉางชวิ

ปรนนบัิตฮิองเฮา นางเพ่ิงจะมาได้ก่ีวนั ก็ข้ามหน้าไปอยู่บนศรีษะของท่าน

แล้ว"

ลัว่จีท้งกลบัประคองเต้าทึงข้าวโพดถัว่แดงพร้อมกับคลีย้ิ่มจนตาหยี 

"ก่อนย่างเข้าฤดูเหมนัต์ ข้าก็ต้องเดินทางไปแต่งงานทีแ่ดนพายัพแล้ว ทว่า

ส�าหรับนาง วังหลวงกลับเป็นบ้านสามีของนางครึ่งหนึ่ง ยามนี้แค่แสดง

ความกตัญญูต่อแม่สามีที่อยู่ในวังล่วงหน้า ข้ากับนางไม่เหมือนกัน 

แต่อย่างใด"

ต่อมาเรือ่งน้ีถ่ายทอดมาถึงหขูองเฉงิเซ่าซาง พาให้นางอทุานอย่าง

อดไม่ได้ "พ่ีจีท้งมหัีวใจกระจ่างดวงตาสว่างโดยแท้" ดสิู กระทัง่แม่นางน้อย 

เบื้องล่างยังตีกันไม่ส�าเร็จ วังหลวงแห่งนี้ช่างสงบสันติ ไร้ลมไร้คลื่น 

จริงเสียด้วย

ฮองเฮาย้ิมกล่าว "หากนางถูกย่ัวยุง่ายดายเพียงนี้ จะอยู่ในวัง 

นานเท่านี้ได้อย่างไร"

"คนช่างยุเหล่านัน้ ฮองเฮาทรงไม่คดิจะเอาความหรือเพคะ" เฉงิเซ่าซาง 

ขมวดคิ้ว

ฮองเฮาสั่นศีรษะ "น�้าใสไร้มัจฉา* วังหลวงนี้เงียบเหงา ย่อมไม่อาจ

ถึงขั้นห้ามพวกนางพูดจากระมัง"

* น�้าใสไร้มัจฉา เปรียบเปรยว่าเข้มงวดกับผู้อื่นเกินไป จะไม่มีใครคบหาด้วย เหมือนน�้าท่ีใสเกินไป ปลาก็ 

ไม่อาจอยู่รอด
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เฉิงเซ่าซางลอบส่ายหน้า

มบีางเรือ่งเฉงิเซ่าซางส่ายหน้าปล่อยผ่านไปได้ ทว่ามบีางเรือ่งนาง

ไม่แคล้วต้องพูดมากสักประโยค

นับแต่ครั้งแรกที่นางถวายอาหารแด่ฮองเฮา ต่อให้ฮองเฮาไม่เก็บ

ส่วนของฮ่องเต้ไว้ ก็ต้องส่งส่วนหน่ึงไปทีต่�าหนกัเยว่ียเฟย ในใจเฉิงเซ่าซาง 

ให้วิตกยิ่ง แต่ไรมาอาหารเกิดการใช้เล่ห์สกปรกได้ง่ายที่สุด วันหน้าหาก

เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจะท�าเช่นไรกันเล่า

ฮองเฮาตอบเรยีบๆ "นางไม่ท�าหรอก และนางก็รูด้้วยว่าข้าจะไม่ท�าแน่"

เฉงิเซ่าซางเพ่งมองสหีน้ามัน่อกมัน่ใจของฮองเฮา จากน้ันไม่เอ่ยถึงอกี

เมือ่ล่วงถงึปลายฤดคูมิหนัต์ เฉงิเซ่าซางใช้กากน�า้ตาลส่วนสดุท้าย

ท�าข้าวเหนียวเปียกถ่ัวเปลือกแข็งที่ให้รสสัมผัสอันละมุนลิ้นถวายฮ่องเต้

หน่ึงโถ ฮ่องเต้กินแล้วผงกศีรษะติดๆ กัน ก่อนถอนใจกล่าว "เซ่าซาง  

เจ้าช่างมีจิตใจละเอียดอ่อนฝีมือประณีต น่าเสียดาย วิธีท�าน�้าตาลนี้ 

ไม่เหมาะจะให้คนทั่วแคว้นเรียนรู ้เอาอย่าง อย่าให้เผยแพร่ออกไป 

จะเป็นการดกีว่า ของเลศิรสไม่ว่าผูใ้ดล้วนชืน่ชอบ ทว่าใต้หล้ามกี�าลงัคน

กับทรพัยากรอยู่เพียงเท่าน้ี หากของหวานจ�าพวกนีเ้ป็นทีน่ยิมของตระกูลใหญ่ 

ในวงกว้าง ทุกบ้านทุกช่องก็จะแห่กันไปปลูกอ้อย เลิกปลูกธัญพืช ทั้งที่

ข้างนอกยังคงมีผู้ที่อดอยากเจียนตายอยู่"

เฉงิเซ่าซางย่อมรูว่้าน่ีหมายความเช่นไร นางจงึขานรบัอย่างนอบน้อม  

"ฝ่าบาทเพคะ หม่อมฉนัเข้าใจความหมายของพระองค์ ขุมก�าลงัของแคว้น

มีอยู่เพียงเท่านี้ ย่อมต้องใช้กับจุดที่เหมาะควร"

"เช่นนัน้จุดใดคือจดุท่ีเหมาะควรเล่า" ฮ่องเต้จงใจย่ัวเย้าแม่นางน้อย 
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ส่งผลให้ฮองเฮาขึงตาใส่หนึ่งที

เฉิงเซ่าซางตอบเสียงกังวาน "ย่อมเป็นธัญพืช ม้า และเครื่องเหล็ก" 

นางอดไม่ได้ต้องท�าปากยู่ "ฝ่าบาทเพคะ ฮองเฮาทรงสอนหม่อมฉัน 

อ่านต�ารา 'อภิปรายว่าด้วยเกลือและเหล็ก' แล้ว ยังมีอันใดสักอย่างของ

ใต้เท้าจย่าอี้ผู ้นั้นด้วย เอ่อ ดูเหมือนหม่อมฉันจะลืมชื่อต�าราม้วนน้ัน 

ไปแล้ว แต่ว่าหม่อมฉันเคยอ่านมาจริงแท้แน่นอนนะเพคะ"

ฮ่องเต้ไม่รู้สึกว่าเป็นการล่วงเกินเบื้องสูงแต่อย่างใด ตรงข้ามยัง 

ลูบเคราหัวเราะร่วนดังฮ่าๆ

ใบหน้าเฉิงเซ่าซางแม้แสร้งป้ันป่ึง ทว่าในใจเคารพยกย่องฮ่องเต้กับ

ฮองเฮาคูนี่ย่ิ้งยวด ในฐานะผูม้ศีกัด์ิสงูสดุแห่งแคว้น มหีรอือยากกินสิง่ใด

จะไม่อาจได้กนิสิง่นัน้ เพียงแต่สองพระองค์ท�าตนเป็นแบบอย่าง ใช้ความ

มัธยัสถ์มาควบคุมผลักดันตระกูลขุนนางผู้มีอ�านาจทั้งหลายก็เท่านั้นเอง

ความจริงในยุคหลังมีอยู่ราชวงศ์หนึ่งซึ่งขึ้นชื่อด้านความมั่งคั่ง 

สามารถท�าเครื่องเคลือบ 'สีฟ้าหลังฝน' อันวิจิตรหาใดเปรียบ มีวิธีปรุง

ผสมกลิ่นก�ายานเป็นเอกเหนือทุกราชวงศ์ รวมถึงมีการเตะลูกหนังกับ 

การละเล่นต่างๆ หลากหลายครบครัน...ทว่าน่าเสียดาย เจ้าเหนือหัวกับ

ขนุนางในราชวงศ์นัน้ไม่ได้ใช้ขุมก�าลงัของแคว้นไปกับปัจจยัสู่ความเจริญ

ของบ้านเมืองอย่างเกลือ เหล็ก เสบียง และม้า ท�าผิดต่อราษฎรผู้ขยัน

หมั่นเพียรมากความสามารถ และท�าผิดต่อแม่ทัพพลทหารผู้เปี่ยมด้วย

เลือดอันหาญกล้าร้อนแรง

ตามความเห็นอันตื้นเขินของนาง ท่วงท�านองหลักในการปกครอง

ของราชวงศ์น้ันก็คือการติดสินบน ใช้ทรัพย์สินกับเกียรติยศติดสินบน 

ทั้งบนล่างในนอก ติดสินบนข้าศึก ท�าให้ราชส�านักได้รับสันติสุขชั่วครั้ง
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ชั่วคราว ติดสินบนขุนนาง เพื่อแลกมาซึ่งการยกย่องของกลุ่มขุนนางบุ๋น

ที่มีต่อเจ้าเหนือหัวกับราชวงศ์

เมื่อถึงห้วงคับขันท่ีข้าศึกบุกประชิดก�าแพงเมือง เจ้าเหนือหัวกับ

ขุนนางกลุ่มน้ีถึงกับติดสินบนครั้งใหญ่ โดยปล้นชิงบุตรสาวชาวบ้าน 

ผู ้บริสุทธ์ิ ใช้น�้าตาเลือดกับเรือนร่างของพวกนางไปติดสินบนข้าศึก 

ต่างเผ่าอันป่าเถ่ือนด้อยอารยะ ที่ตลกร้ายคือสุดท้ายภรรยากับบุตรสาว

ของเจ้าเหนือหัวกับขุนนางกลุ่มนี้แม้เดินไปบนอีกเส้นทางหนึ่ง ทว่ากลับ

ลงเอยไม่ต่างกันเลย*

ไม่รูใ้ครเป็นผูก้ล่าวไว้...ความพยายามกับหยาดเหงือ่จะไม่พูดโป้ปด

เฉิงเซ่าซางทุ่มเทแรงใจแรงกาย ขยับท้ังมือท้ังสมองเช่นนี้แล้ว  

มิเพียงชื่อเสียงอันดีงามค่อยๆ กลบลบชื่อเสียงความพยศหยาบคาย 

เมือ่แรกเริม่ ฮ่องเต้เห็นอยู่ในสายตาก็พึงพอใจ สะบัดมือก�านัลเหรียญห้าจ ู

ท่ีหลอมขึน้ใหม่จ�านวนห้าหมืน่เหรยีญให้นางไว้ใช้จ่ายเบด็เตลด็ ยงัรบัสัง่

ชมเชยด้วยว่านาง 'กตัญญูประเปรียว จัดการได้เข้าที' ทั้งถือโอกาสนี้

ก�านัลศักดินาสองร้อยครัวเรือนให้หลิงปู้อี๋ด้วย

เฉงิเซ่าซางไม่ชอบใจแล้ว นางอดกลัน้อยู่ครึง่ค่อนวัน หลังอาหารค�า่ 

ขณะนัง่ใต้ทางระเบยีงร่วมกับฮองเฮาและคอยหลงิปูอ้ีไ๋ปด้วยนัน้ ในทีส่ดุ

นางก็อดไม่ได้ต้องงมึง�าออกมา "ชมหม่อมฉนัก็ชมหม่อมฉนัส ิเก่ียวอนัใด

กับใต้เท้าหลิงเล่า"

ฮองเฮาหลุดย้ิม ก่อนเอ่ยด้วยเสียงท่ีนุ่มเบา "ของเขามิใช่ของเจ้า

ด้วยหรอืไร เจ้าน่ะ แค่น้ีกต้็องคดิเลก็คดิน้อย ไม่แน่ว่าสองร้อยครวัเรอืนนี้

* ในที่นี้ผู้เขียนกล่าวถึงเหตุการณ์ในราชวงศ์ซ่งเหนือรัชศกจิ้งคัง ซึ่งเป็นปีแรกและปีสุดท้ายในรัชสมัยของ 

ซ่งชนิจง และเป็นปีสิน้สดุของราชวงศ์ซ่งเหนอื เมือ่ทัพจนิ (กมิก๊ก) ตไีคเฟิงเมอืงหลวงของราชวงศ์ซ่งเหนือแตก 

ซ่งฮุยจงกับซ่งชินจงฮ่องเต้สององค์สุดท้ายล้วนถูกทัพจินจับเป็นเชลย
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อาจเป็นค่าเคี่ยวน�้าตาลที่ฝ่าบาททรงมอบให้เจ้าก็เป็นได้"

เฉิงเซ่าซางหัวเราะคิกออกมา แล้วพลันกล่าวเสียงห่อเหี่ยว "เฮ้อ  

เมื่อก่อนนะเพคะ ไม่ว่าจะได้รับค�าชมหรือก่อเรื่องแล้วถูกต�าหนิ นั่นล้วน

เป็นเรือ่งของตวัหม่อมฉนัเอง ทว่าเด๋ียวน้ี...หม่อมฉันพูดได้ด ีท�าได้ด ีนัน่คอื 

หน้าตาของใต้เท้าหลิง หากหม่อมฉันประพฤติไม่เหมาะสม นั่นคือท�าให้

ใต้เท้าหลิงขายหน้า เช่นนั้นตัวหม่อมฉันเองเล่า ตัวหม่อมฉันเองไปอยู ่

ที่ใดแล้วเพคะ" เด็กสาวตัวน้อยท�าสีหน้าแบบผู้ใหญ่ พูดน�้าเสียงสะทก

สะท้อนใจ

ฮองเฮาหุบย้ิม นิ่งมองเฉิงเซ่าซางครู่หน่ึงค่อยเอ่ยตอบ "น่ีเรียกว่า

เจ้าดันทุรัง หากยึดตามที่เจ้าว่ามา เหล่าแม่ทัพกับขุนนางท่ีปรึกษา 

ใต้อาณัติของฝ่าบาทต่างก็ไม่มีที่ทางของตนเองแล้วน่ะสิ วางแผนได้ดี  

รบชนะศึกแล้ว น่ันคือการขยายดินแดนเพ่ือฝ่าบาท หาได้เก่ียวข้องกับ

พวกเขาไม่ กลับกันหากวางแผนพลาดพ่ายศึก นั่นล้วนเป็นความผิดของ

ฝ่าบาทหรอือย่างไร นับแต่โบราณมาใต้ผนืฟ้าประดบัดาวอนัไร้ขอบเขตนี้  

แม่ทัพท่ีปรึกษาผู ้วางกลยุทธ์อันลือลั่นก้มมองใต้หล้าอย่างทระนง 

เหล่านัน้ นามของพวกเขาก็พร่างพรายอยู่ท่ามกลางห้วงดาราอนัสุกสกาวนี ้

เช่นกัน"

เฉิงเซ่าซางเงยหน้าขึ้นช้าๆ เบิกตาโตทอดมองไปเบื้องนอกชายคา

"เมื่อก่อนเจ้าโดดเดี่ยวเกินไป คิดแต่ว่าเกิดเองดับเอง มีเกียรติเอง

อัปยศเอง ทว่าท�าเช่นนี้ไม่ได้ เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะไกล่เกลี่ย เรียนรู้ว่าภูเขา

ลกูนีท้างไม่เปิด ก็ไปเปิดทางบนภูเขาลกูอ่ืน แม้ภายหน้าเจ้าไม่อาจท�าตาม 

ความตัง้ใจเดมิ ติดตามคุณชายสกุลโหลวผูน้ัน้ไปยังขุนเขาล�าน�า้ทีอ่ยู่ไกล 

ทว่า ณ เมอืงรมิแม่น�า้ลัว่เหอซึง่เป็นเมอืงหลวงแห่งใต้หล้าน้ี เจ้าจะไม่อาจ
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เป็นตัวของเจ้าเองแล้วหรือ"

เฉิงเซ่าซางประดุจได้รับการเปิดหน้าต่างแห่งความสว่างออก 

บานหน่ึง บนท้องนภาสีครามซึ่งหม่นเข้มขึ้นตามล�าดับนั้นคลับคล้าย

ปรากฏแต้มดาวเพ่ิมขึ้นหลายดวง แม้แสงจะอ่อนจางย่ิง แต่ถึงอย่างไร

พวกมันก็ด�ารงคงอยู่

"ฮองเฮาเพคะ พระองค์ตรัสได้ดีจริงเชียว" นางหันกลับมาผลิย้ิม 

อันงดงาม เฉกสายลมเย็นสบายโชยไล้เนินเขา

ฮองเฮาแลเห็นรอยยิ้มนี้แล้ว จิตใจก็ปลอดโปร่งตาม

เฉิงเซ่าซางแหงนมองขอบฟ้า คิดในใจว่าพฤติกรรมของหญิงช่าง

คับแค้นหน้าบูดง่ายขี้บ่นคนเดิมนั้นน่าขันถึงเพียงใด ว่ากันถึงที่สุดแล้ว

นางก็แค่เปลีย่นสาขาวิชาใหม่ ต่อให้เป็นชาติก่อน รบัรองได้หรือว่าวนัหน้า

นางจะหางานตรงกับสาขาที่เรียนมาอย่างแน่นอน

ตอนนี้นางเพียงแต่เปลี่ยนจากขอบเขตงานวิจัยสายวิทย์ไปอยู่ 

คณะโภชนาการพ่วงบรหิารงานเรอืนเท่าน้ันเอง น�า้พักน�า้แรงไม่แบ่งแยก

ถูกแพง อาชีพไม่มีสูงต�่า ที่ใดต้องการก็ใส่ความมุมานะไปที่นั่น นางก็คือ

นาง แค่เปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ นางก็จะไม่ใช่นางแล้วหรือ นั่นช่างน่าขัน

เสียเหลือเกิน
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หวัหน้าของเหล่าผูร้บัใช้ใกล้ชดิฮองเฮาเป็นขนัทใีบหน้าซบูผอมอ่อนโยน 

ผู้หน่ึง นามว่าเฉาเฉิง รับผิดชอบจัดการงานต่างๆ ในต�าหนัก ถ่ายทอด

พระบัญชา ตลอดจนดูแลเรื่องส่วนตัวและน�าทางหน้ารถพระที่นั่งของ

ฮองเฮา ด�ารงต�าแหน่งผูดู้แลต�าหนักฉางชวิซึง่มยีศขุนนางสงูถึงสองพันตัน้ 

ทีเดียว ผู ้ใต้บังคับบัญชาของเขานอกจากเหล่านางก�านัล ยังมีขันท ี

ทั้งระดับล่างระดับกลางในส�านักราชวังอีกจ�านวนมาก เพียงแต่อุปนิสัย

ของฮองเฮารักความสงบเงียบจริงจัง ไม่ชอบก้าวก่ายงานราชส�านัก  

ทั้งไม่ชอบหมั่นเรียกตัวนายหญิงตราตั้งเข้าวังมาซักถามเร่ืองซุบซิบ  

ด้วยเหตน้ีุงานของผูด้แูลเฉาจงึสบายยิง่ยวด นอกจากด�าเนนิงานประจ�าวัน 

ในต�าหนักฉางชิวอันใหญ่โต แต่ละปีก็แค่ช่วยฮองเฮาจัดงานเลี้ยงท่ี 

ยิ่งใหญ่อลังการไม่กี่หน

แม้ฮองเฮาไม่มสีิง่ใดไม่พอใจเฉาเฉงิ แต่ด้วยถือคตว่ิามเีรือ่งเพ่ิมขึน้

85
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มิสู้มีเรื่องน้อยลง งานหยุมหยิมของต�าหนักชั้นในนางจึงมักให้คนข้างตัว

จัดการ ทว่าบัดนี้ไจ๋เอ่าสูงวัยขึ้นทุกวัน ก�าลังกายไม่เพียงพอ ส่วนลั่วจี้ทง 

ก็ใกล้ถึงก�าหนดออกเรือนแล้ว เวลาที่จะรั้งอยู่ในต�าหนักลดน้อยลงทุกที 

ประกอบกับฮองเฮามปีระสงค์จะให้เฉงิเซ่าซางได้ฝึกตดัสนิใจและเลอืกใช้คน  

ภายใต้จงัหวะ สถานที ่และบคุคลแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยเช่นนีเ้อง เฉิงเซ่าซาง 

จึงได้เริ่มเข้าไปทดแทน

แรกเริ่มอยู่ในวังเฉิงเซ่าซางใจเต้นไม่เป็นส�่า เพราะผู้คนกับสถานที่

ล้วนไม่คุน้เคย หน�าซ�า้บรุษุสตรซีึง่เป็นคนใหญ่คนโตท่ีน่ีต่างมฐีานะทางสงัคม 

สูงส่งเหลือเกิน ชาติก่อนตนอยู่กับเจ้ใหญ่หัวหน้ากลุ่ม หากกระท�าผิด 

อย่างมากก็ถูกสั่งสอนหนึ่งยกหรือถูกขับออกจากห้องบิลเลียด อยู่กับ

คุณครู หากกระท�าผิดก็แค่ถูกเทศนา ถูกสั่งเขียนหนังสือต�าหนิตนเอง 

หนึ่งฉบับ หรืออย่างมากก็ถูกติดประกาศประจานทั่วโรงเรียน ทว่าฮ่องเต้

กับฮองเฮาคือบรุษุสตรผีูม้ศัีกด์ิสงูสดุในใต้หล้าเชยีวนะ เป็นบคุคลจ�าพวก

ที่ถูกยั่วโทสะเข้าจริง มีแต่จะสั่งฆ่าแล้วปล่อยไปตามยถากรรม

ตอนน้ีความพยายามของตนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งสอง

แล้ว ใจกลัวเกรงระแวดระวังย่อมคลายลงตามล�าดับ เฉิงเซ่าซางเริ่ม 

เผยตัวตนออกมาตามธรรมชาติ แม้มิได้เจตนาเผย ทว่าอยู่ร่วมกัน 

เป็นประจ�าย่อมไม่แคล้วปรากฏร่องรอยให้เห็น นานวันเข้าทุกคนใน

ต�าหนักฉางชิวจึงรู้กันทั่วว่าแม่นางเฉิงท่ีดูคล้ายอ่อนหวานบอบบางผู้นี้

เป็นคนขี้แกล้งซ่อนเล่ห์อย่างแท้จริง

มีหนหน่ึงนางก�านัลสองคนวิวาทตบตีกัน ต่างกล่าวอ้างว่าอีกฝ่าย

เริ่มก่อน เฉิงเซ่าซางไม่มัวพูดพร�่า สั่งให้ท้ังสองตบตีกันให้นางดูอีกรอบ  

คู่กรณีสองฝ่ายหมายแสดงตัวเป็นผู้อ่อนแอ จึงแข่งกันเหยียดก�าปั้นให ้



23กวนซินเจ๋อล่วน

ช้ากว่า ลงมือให้เบากว่า จนดูคล้ายฉายภาพยนตร์ซ�้าแบบเคลื่อนไหวช้า 

ซ้อมรุกรับกระบวนท่าเพลงดาบ 'สายใยพันผูก' กับเพลงฝ่ามือ 'ฟืนแห้ง

เพลงิแรง'* กันอยู่ ท�าเอาเหล่านางก�านัลขนัทใีนต�าหนกัหัวเราะจนปวดท้อง

ตบตแีบบปลอมๆ กันจบ เฉงิเซ่าซางถามคูก่รณีสองฝ่ายว่าต้องการ

จะฟ้องร้องอีกหรือไม่ สองฝ่ายต่างยังยืนกรานขอให้เฉิงเซ่าซางทวง 

ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายตน เฉิงเซ่าซางจึงย้ิมตาหยี ส่งตัวพวกนางไปให้ 

คนของเฉาเฉิงในส�านักราชวังซึ่งมีหน้าท่ีลงทัณฑ์ อย่าล้อกันเล่นน่ะ  

นางแค่ขาดประสบการณ์ ไม่ได้โง่งมสักหน่อย ต่อให้ฮองเฮาอ่อนโยน 

สกัเพียงใด ก็ใช่ว่าคนในต�าหนักสามารถได้คบืจะเอาศอก ในสถานท่ีเช่น

วังหลวงนี ้นางก�านัลท่ีวิวาทกันด้วยเรือ่งส่วนตัว มเิพียงไม่ปกปิด ยังแย่งกัน 

จะท�าให้เรื่องบานปลาย นึกว่านางไม่เคยตะลุยยุทธภพสินะ!

อีกหนหน่ึงมีนางก�านัลซึ่งรับผิดชอบปลูกดอกไม้ในลานด้านนอก

สองคนถกเถียงแย่งชิงแมวหลีฮวา** กัน ฝ่ายหนึ่งบอกว่าเก็บมันมาจาก

มุมก�าแพงต�าหนักแล้วดูแลอย่างละเอียดลออเช่นไร อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่า

เจียดแบ่งอาหารมาเลี้ยงมันอย่างล�าบากเพียงใด เห็นสองฝ่ายตะเบ็ง 

ใส่กันสุดเสียง เฉิงเซ่าซางก็เอ่ยว่า "เรื่องนี้จัดการง่าย ที่พวกเจ้าสองคน 

พูดมาล้วนมีเหตุผลย่ิง เช่นนี้แล้วกัน ผ่าแมวหลีฮวาตัวน้ีเป็นสองซีก  

พวกเจ้าเอาไปคนละครึ่งเป็นอย่างไร"

นางพูดพลางเรียกให้ขันทีไปน�าดาบมา แรกเริ่มนางก�านัลท้ังสอง

* ฟืนแห้งเพลิงแรง เปรียบเปรยถึงอารมณ์ปรารถนาอันร้อนแรงของชายหญิง โดยเพลงดาบสายใยพันผูกกับ

เพลงฝ่ามือฟืนแห้งเพลิงแรงน้ีปรากฏในบทภาพยนตร์เรื่องมังกรหยก หยกก๊าหว่า (The Eagle Shooting 

Heroes) เป็นกระบวนท่าที่หวงเย่าซือ (อึ้งเอี๊ยะซือ) ฝึกร่วมกับซู่ชิวศิษย์น้องหญิงของเขา ในที่นี้ผู้เขียนยกมา

กล่าวถึง เพราะท่าทางของนางก�านัลสองคนนั้นดูเป็นมิตรกันมากกว่าเป็นอริ

** แมวหลีฮวา (หรือ Dragon-Li) เป็นแมวซึ่งมีต้นก�าเนิดในประเทศจีน มีขนสีด�าสลับเทาเป็นร้ิวลายคล้าย

หนังเสือ หัวกลม ตากลมสีเหลืองทองจนถึงสีเขียว
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พร้อมใจกันตะลึงค้าง ไม่ทันไรฝ่ายหนึ่งก็ร�่าไห้ทรุดเข่าลง พูดเสียงรัวว่า

แมวหลีฮวาตัวนั้นไม่ใช่ของตน เป็นของอีกฝ่ายจริงๆ ผิดกับนางก�านัล 

อีกคนที่ตั้งแต่ต้นจนจบยังคงลังเลไม่อาจกล่าววาจา

เฉิงเซ่าซางจึงเลียนอย่างท่าทางของใต้เท้าเปา เปิดศาลประกาศ

ตัดสินอย่างน่าย�าเกรง...ไม่ว่าเจ้าของเดิมเป็นผู้ใด แมวหลีฮวาตัวนั้น

สมควรอยู่กับเจ้าของท่ีรกัถนอมมนัมากกว่า ศาลจะไม่รบัอทุธรณ์คดนีีอ้กี

ฮองเฮาใช้แววตาอันเยือกเย็นมองดูอยู่ด้านข้าง อดไม่ได้ที่จะเอ่ย

แผ่วเบา "เจ้ามีไหวพริบไม่หยอกทีเดียว"

เฉงิเซ่าซางคดิ...มกิล้าๆ หม่อมฉนัเพียงต่อยอดจากหนังสอืส�าหรบั

เด็กและเยาวชนที่เคยอ่านเท่านั้น

ต่อมาด้วยเรื่องปลีกย่อยหยุมหยิม มีนางก�านัลสิบห้าสิบหกคน

หมางใจลอบประลองก�าลังกัน ซ�้าแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นสองฝักฝ่าย  

ใช้ค�าประชดถากถาง ปะทะกันด้วยวาจาไม่หยุดหย่อนติดกันหลายวัน

แล้ว เรื่องเย่ียงน้ีชวนร�าคาญใจย่ิง แม้ยังไม่เลื่อนข้ันเป็นความขัดแย้ง 

ที่จับต้องได้ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในต�าหนัก

เฉิงเซ่าซางจึงสั่งให้คนไปหาเชือกป่านท่ีหนาราวข้อมือของนางมา

หนึ่งเส้น เชือกนั้นมีความยาวถึงสิบกว่าจั้ง นางจัดกลุ่มใหม่โดยมีคน 

ทั้งสองฝักฝ่ายคละกันครึ่งต่อครึ่ง แล้วให้พวกนางชักเย่อแข่งกัน

เดิมพันครั้งแรก เฉิงเซ่าซางวางข้างกลุ่มที่ชนะคนละห้าเหรียญ

เดก็สาวเหล่านัน้มหีรอืจะยอมร่วมแรงกับ 'อร'ิ ท่ีผิดใจกันมาหลายวัน  

ต่างคนต่างออกแรงอย่างขอไปที สดุท้ายกลุม่ผูแ้ข่งขันท่ีบงัเอญิพละก�าลัง

รวมกันมากกว่าจึงเป็นฝ่ายชนะไป

เดิมพันครั้งที่สอง เฉิงเซ่าซางวางข้างกลุ่มที่ชนะคนละสิบเหรียญ
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ครั้นเห็นว่าคนท่ีชนะเมื่อครู่ได้รับเหรียญเงินดังเคร้งคร้างอยู่ในมือ 

เด็กสาวกลุ่มที่พ่ายแพ้ต่างก็เบิกตาโต เฉิงเซ่าซางจัดกลุ่มคละกันใหม ่

อีกครา ยังคงให้คู่อริสองฝักฝ่ายเมื่อแรกน้ันผสมกันกลุ่มละครึ่ง คร้ังน้ี 

ไม่ว่าผู้แข่งขันกลุ่มใดล้วนทุ่มก�าลังกันสุดแรงเกิด

เดิมพันครั้งที่สาม เฉิงเซ่าซางเพิ่มเงินโดยวางข้างกลุ่มที่ชนะคนละ

ยี่สิบเหรียญ

ดวงตาของเหล่าเด็กสาวถึงกับแดงเถือก ต่อให้อยู่ในวัง นี่ก็เป็น

จ�านวนเงินที่ไม่น้อยเลย คราวนี้เด็กสาวที่ถูกจัดอยู่กลุ่มเดียวกันจึงไม่มัว

สนใจความแค้นเก่าก่อนอีก ต่างรวมใจกันเป็นหน่ึงเดียว ไหล่ชิดไหล่  

เท้าชนเท้า รวมพลังกันอย่างสมัครสมาน

ตอนนี้เองพลันเกิดเหตุไม่คาดฝันเล็กๆ ขึ้น เฉิงเซ่าซางแม้เพ่ิงได้ 

ลาภลอยมาก้อนหน่ึง ทว่าไม่ได้พกตดิตวัมาแต่อย่างใด แรกเริม่จงึขอยืม

จากไจ๋เอ่ามาวางเป็นเงินเดิมพัน ครั้นวางถึงตาท่ีสาม ถุงเงินของไจ๋เอ่า

ว่างเปล่าเสยีแล้ว เฉงิเซ่าซางจงึได้แต่สัง่ให้คนกลบัไปน�าเงนิทีบ้่านนางมา  

ใครจะรูเ้พียงไม่นานให้หลงั พลนัมขีนัทีผูห้นึง่ย้ิมหน้าบานแฉ่ง ประคองกล่อง 

อันหนักอึง้กว้างราวครึง่แขนมาหนึง่ใบ ในน้ันถึงกับเป็นเหรียญห้าจเูกือบ

สามร้อยเหรียญ

"ใต้เท้าหลิงทราบเรื่องที่นี่ท้ังหมดแล้ว เขาบอกว่าท่านให้สัญญา

ปากเปล่าคงไม่แคล้วเสียบรรยากาศ จึงส่งเงินมาให้ท่านเล็กน้อย หาก 

ไม่เพียงพอ เขาจะสั่งคนควบม้าเร็วไปน�ามาอีกขอรับ"

เฉงิเซ่าซางประคองกล่องเงินในอาการเหม่อค้าง ดงัน้ันนีห่มายความ 

ว่า...ในที่สุดข้าก็ได้ใช้ชีวิตแบบมีเงินของคนรักให้จับจ่ายแล้ว?

ภายหลงัการแข่งชกัเย่อสามรอบ เหล่าเด็กสาวล้วนหมดส้ินเร่ียวแรง  
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ไม่มีก�าลังวังชาจะประลองทิฐิกันต่อไป ทั้งต่างได้รับเงินมาจ�านวนหนึ่ง  

ในใจแต่ละคนจงึยินดีปรดีา แม้กระท่ังเด็กสาวอบัโชคทีส่ดุสีค่นซึง่จนแล้ว

จนรอดไม่ชนะเลยสกัหนน้ัน เฉงิเซ่าซางก็ยังตกรางวัลให้ไปคนละห้าเหรยีญ  

จากน้ันป้ันหน้าขึงขงั หยิบยกข้อเท็จจรงิมาแจกแจงเหตผุล ร่ายค�าสวยหร ู

มากมาย ความว่าต้องสามคัคมีไีมตรต่ีอกัน ช่วยเหลอืให้เกียรตกัิน ส่งผล

ให้นางก�านัลส่วนใหญ่ถึงกับหลั่งน�้าตาออกมา เรียกได้ว่าเกือบสูสีกับ

สุนทรพจน์ของอดีตเลขาธิการสนันบิาตเยาวชนหน้าปลากยุอว๋ี* ผูน้ัน้เลย

ทีเดียว

เสร็จสิ้นการใช้พระคุณก็สมควรใช้พระเดชบ้างแล้ว

เฉงิเซ่าซางขานชือ่นางก�านลัสองสามคนซึง่ปกตเิป็นตวัตัง้ตวัตขีอง

ทัง้สองฝักฝ่าย จากน้ันสัง่ลงโทษพวกนางคนละสบิไม้เพ่ือมใิห้เป็นเย่ียงอย่าง

แรกเริ่มเฉิงเซ่าซางเพียงท�าไปตามแผนการที่วางไว้ ไม่คาดว่า

อารมณ์อนัร้อนแรงระหว่างการแข่งชกัเย่อเมือ่ครูถึ่งกับดงึดดูให้นางก�านัล

ขันทีโดยรอบพากันห้อมล้อมมาชมดูปนย้ิม ทั้งยังโบกมือส่งก�าลังใจให ้

ผู้แข่งขันท่ีเป็นสหายของตน แม้แต่ฮองเฮายังย้ังใจไม่ไหว มายืนอมย้ิม

ชมการแข่งขันถึงใต้ทางระเบียง ครั้นเห็นการแสดงออกท่ียอดเย่ียม  

ยังเปล่งเสียงหัวเราะอันเบิกบานอย่างห้ามไม่อยู่ รอจนเห็นเฉิงเซ่าซาง 

ใช้ท้ังพระเดชพระคุณคลี่คลายปัญหา ฮองเฮาก็ก้มหน้าบอกไจ๋เอ่าว่า 

"วางใจเถอะ วันหน้าจวนของคุณชายสิบเอ็ดไม่วุ่นวายแน่"

ยามท่ีหมุนตัวจะกลับเข้าโถงชั้นใน ฮองเฮาเห็นเฉิงเซ่าซางยังคง

ประคองกล่องเงินซึ่งพร่องไปครึ่งหนึ่งแล้วใบนั้น ยืนนิ่งอยู่ใต้ทางระเบียง

ด้วยสหีน้าอันเรยีบสงบ ฮองเฮาชะงักเลก็น้อยอย่างช่วยไม่ได้ ชัว่ขณะนัน้

* กุยอวี๋ คือปลาแซลมอน
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คล้ายพลันไม่ค่อยรู้จักอีกฝ่ายแล้ว

ความจริงยามที่เด็กสาวผู้นี้สะสางเรื่องต่างๆ ใช่ว่าจะใช้ความ 

เฉียบขาดมากแผนการเช่นนี้เสมอไป

หลายวันก่อนมีนางก�านัลน้อยผู้หนึ่งคิดถึงคนทางบ้านซึ่งล่วงลับ 

ไปแล้ว กลางค�า่กลางคนืกยั็งคงร้องไห้ไม่หยุด เฉงิเซ่าซางยับย้ังขนัทีทีจ่ะ

ลงโทษโบยอีกฝ่าย สอบถามอีกฝ่ายอย่างใจเย็นว่าภูมิล�าเนาเดิมอยู่ที่ใด 

จากนั้นวาดแผนที่แสดงเมืองกับมณฑลโดยสังเขป ชี้มือไปยังภูมิล�าเนา

เดิมของนางก�านัลน้อยพลางบอกอีกฝ่ายว่าที่น่ันภัยสงครามสงบลงแล้ว 

อาจยังมีความอดอยากอยู่บ้าง ทว่าขอเพียงต่อไปทุ่มเทเพาะปลูก ก็จะ

ไม่มีเด็กน้อยก�าพร้าบิดามารดา ต้องระเหเร่ร่อนถูกขายต่อเป็นทอดๆ อีก

แน่นอนว่าเรื่องจริงมิได้เป็นเช่นนี้ ฮองเฮาสูญเสียบิดาตั้งแต่เล็ก 

และเคยเผชิญผ่านภัยสงครามมาก่อน ย่อมรู้จักโลกภายนอกอย่างลึกซึ้ง 

ใต้หล้าจะไม่มพ่ีอค้าทาสไปได้อย่างไร กระนัน้ในวังหลวงอนัลึกล�า้อ้างว้าง

แห่งนี้ ถ้อยค�าลวงอันงดงามไม่กี่ค�ากลับเพียงพอจะมอบความกล้าหาญ

ให้นางก�านัลน้อยที่ไร้ญาติขาดมิตรผู้หนึ่งใช้ชีวิตต่อไปให้ดีแล้ว

ฮองเฮามองดูเฉิงเซ่าซางอีกครา เด็กสาวมีเรียวค้ิวอันชดช้อย 

สองสาย เขียนวาดไม่เข้มไม่อ่อนอยู่บนผิวสีขาวหิมะ แลประดุจฝาก 

ร่องรอยไว้กลางหมอกฝนอันคลุมเครือ ดวงตาทั้งคู่งามกระจ่าง ยามมอง

ผู้อื่นดั่งภายในมีระลอกน�้าไหว เพิ่งล่วงผ่านชั่วเวลาสั้นๆ ไปหนึ่งคิมหันต์ 

ความงามของเด็กสาวตัวน้อยถึงกับย่ิงทบทวี ประกอบกับอุปนิสัยอัน 

ขัดแย้งซับซ้อนเช่นน้ี ไม่แปลกเลยที่จะสะกดให้บุตรบุญธรรมของตน 

ใหลหลง
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เฉงิเซ่าซางต่ืนจากนอนพักกลางวัน นางได้รบัค�าสัง่ให้ไปรบัหนังสอื

ไม้ไผ่สองกระบอกท่ีโถงชัน้นอกของส�านกัราชเลขาธิการ รอจนนางคารวะ

อ�าลาหวงเหมินซ่ือหลาง* ผู้ดูแลหอต�าราอย่างนบนอบ ก็เดินเนิบนาบ 

มุ่งกลับต�าหนักฉางชิว ไม่คาดคิดว่าเมื่อไปถึงตรอกต�าหนัก กลับเจอ 

หยวนเซิ่นที่มิได้พบหน้าเสียหลายวัน

ความจริงตั้งแต่นางเข้าวังมา 'ศึกษาต่อ' หากนับรวมหนนี้ด้วย  

นางพบเจอหยวนเซิ่นในตรอกต�าหนักสามหนแล้ว

หนแรกนางกับหลิงปู้อี๋เดินตามกันไปช้าๆ หยวนเซิ่นเบี่ยงกาย 

หลีกทางให้ แล้วปรายมองมาด้วยแววตาอันเรียบเย็นสองสามคราโดย 

ไม่พูดจาสักค�า หนที่สองนางถูกหลิงปู้อ๋ีกุมมือไว้แน่นพาเดินเคียงกัน 

หยวนเซิ่นเดินสวนมากลางทาง เห็นมือท่ีเกาะกุมกันของคนท้ังสองก็ 

เปล่งเสียงหัวเราะเย็นชาสั้นกระชั้นหลายที ปรากฏว่าสายตาท่ีหลิงปู้อี ๋

เพ่งมองกลับไปเย็นยะเยียบยิ่งกว่าเสียงหัวเราะนั้นเสียอีก เฉิงเซ่าซางจึง

เบือนหน้าไม่อยากจะแลบุรุษทั้งสองคน

หนนี้ยามท่ีพบเจอหยวนเซิ่น เฉิงเซ่าซางเพ่ิงถูกเหลียงชิวเฟย 

ไล่หลังมาตะโกนเรียกไว้ องครักษ์หนุ่มน้อยเร่งว่ิงจนหน้าผากหลั่งเหง่ือ 

ส่งมอบกล่องไม้เคลือบเงารูปทรงแบนลายก่ิงไม้กระหวัดในมือของเขา 

ให้นาง พอเฉงิเซ่าซางรบัมาถึงมอื กลบัหวิดจะท�ากล่องหล่นกระแทกหลังเท้า 

ตนเอง ครัน้เปิดออกดูถึงกับเป็นทองห้าสบิก้อนวางเรียงซ้อนเป็นระเบยีบ 

เปล่งรศัมอัีนเย้ายวนของทองค�าแท้ แต่ละก้อนล้วนหล่อเป็นรปูทรงเกอืกม้า 

ขนาดเท่าน้ิวหวัแม่มอื เลก็ประณีต เรอืงแสงทองระยับ พาให้นางอ้าปากกว้าง 

อย่างห้ามไม่อยู่

* หวงเหมนิซือ่หลาง เป็นชือ่ต�าแหน่งขนุนางท่ีรบัใช้ใกล้ชดิฮ่องเต้ ในสมยัฮัน่หน้าท่ีหลกัคือสือ่สารงานระหว่าง

ฮ่องเต้กับราชเลขาธิการ
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เหลียงชิวเฟยย้ิมกล่าว "นายน้อยบอกว่า...บัดน้ีท่านอยู่ในต�าหนัก

ฉางชิวมีงานมาก ตกรางวัลนางก�านัลใช้เหรียญส�าริดยังพอได้ ทว่า 

ตกรางวัลขุนนางที่มีขั้นยศกลับไม่เหมาะ ทองเหล่าน้ีท่านวางในต�าหนัก

ไว้หยิบใช้ตามต้องการได้เลย ยามปกติก็ฝากฝังไจ๋เอ่าเก็บรักษาเป็นพอ"

"นี่...นี่จะดีหรือ" เฉิงเซ่าซางหายใจติดขัด หัวเราะแหะๆ หลายที  

เมื่อชายคนรักซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าให้ นางยังสามารถปฏิเสธอย่างขึงขัง

เป่ียมเหตผุล ยืนหยัดความคดิทีจ่ะแยกกระเป๋าเงนิกันก่อนแต่งงาน แต่หาก 

ชายคนรกัโอนบ้านหน่ึงหลงัมาให้โดยตรงเลยเล่า นางรู้สกึว่าตนเองชกัจะ

หักห้ามใจไม่ไหวแล้ว

เหลียงชิวเฟยมุ่นคิ้วตอบ "นายหญิงน้อยอย่าเอ่ยวาจาเป็นคนอื่น 

คนไกลเช่นน้ีอีกเลยขอรับ คราวก่อนท่านไม่ยอมรับม้าดีสองตัวนั้นไว้ 

ท�าร้ายพ่ีชายข้าให้ถูกนายน้อยต่อว่าไปหนึง่ยก คราวนีท่้านก็อย่าท�าร้ายข้า 

เลยนะขอรับ"

"วางใจเถิด ข้าไม่ท�าหรอก" เฉิงเซ่าซางถอนใจอย่างอ่อนแรง

รอจนเหลียงชิวเฟยจากไปแล้ว หยวนเซิ่นในชุดที่เบาสบายก็ 

เดินพลิ้วมาด้วยท่วงท่าอันสง่างาม ครั้นเดินเนิบช้าเข้ามาใกล้ พอดีเห็น

เด็กสาวถูกทองก้อนในกล่องส่องฉายจนท่ัวใบหน้าเคลือบประกายทอง 

เขาจึงอดไม่ได้ท่ีจะซักถาม กระทั่งฟังขันทีที่อยู่ด้านหลังเฉิงเซ่าซาง 

ตอบค�าถามแทนจบ เขาก็เยาะหยันออกมา "นึกไม่ถึงว่าเจ้ารักวัตถุ 

สีเหลืองทองขาวเงินเหล่านี้"

เฉิงเซ่าซางโต้กลับทันควัน "ในกล่องนี้ล้วนเป็นทองก้อน มีแต่วัตถุ

เหลืองทอง มีขาวเงินที่ใดกัน ท่านอย่าพูดส่งเดชสิ!"

หยวนเซิ่นถูกตอกหน้าเล็กน้อย "ดังนั้น...แค่นี้เจ้าก็ถูกซื้อตัวแล้ว? 
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วันทั้งวันแสร้งวางท่าว่ามีจรรยาดีงาม จนบัดน้ีในเมืองหลวงมีแต่เสียง

ชื่นชมเจ้า บอกว่าในที่สุดเจ้าก็ถูกฮองเฮากล่อมเกลาจนมีความประพฤติ

โดดเด่น"

"ซื้อตัวอันใด พูดระคายหูเย่ียงน้ี" เฉิงเซ่าซางส่งกล่องให้ขันทีท่ีอยู่

ข้างกาย ก่อนแสดงท่าทีให้พวกเขาถอยห่างไปหน่อย

"ไม่มีทองก้อนเหล่าน้ีข้าก็จะเรียนรู ้จรรยาท่ีดีงามไม่ได้หรือไร  

อกีอย่างนะ น่ีว่าทีส่ามขีองข้าให้มา มอัีนใดท่ีข้าไม่อาจใช้เล่า" บางค�าพูด... 

ย่ิงนางพูดย่ิงฉะฉานจริงเสียด้วย "ยังมีอีก ข้าใช่มีจรรยาดีงามหรือไม่  

ข้าใช่ถูกซื้อตัวไปหรือไม่ เป็นธุระกงการอันใดของท่าน! ข้ากินข้าวเจ้า 

ข้าวฟ่างบ้านท่านไปหรือ ข้าใช้เงินทองแพรพรรณบ้านท่านไปหรือไร!"

คราน้ีหยวนเซิ่นกลับไม่โกรธเคือง พิศมองนางพลางกล่าว "เจ้า

สังเกตบ้างหรือไม่ นับแต่เจ้ากับข้ารู้จักกันมา ค�าที่เจ้าพูดกับข้าบ่อยที่สุด

ก็คือ 'ธุระกงการอันใดของท่าน' ประโยคนี้"

เฉิงเซ่าซางชะงักกึก ดูเหมือนว่า...ใช่จริงเสียด้วย "นี่เป็นเพราะ...

ท่านชอบมายุ่มย่ามโดยใช่เหตุน่ะสิ!"

หยวนเซิ่นลูบสายคาดหยกตรงช่วงเอว ก่อนถามเสียงเบา "เจ้า...

ตอนนี้อยู่ดีหรือไม่"

"ดีแน่อยู่แล้ว!" เฉิงเซ่าซางยกย้ิมอันทระนง "แม่นางน้อยสกุลเฉิง 

ท่ีเมื่อแรกผู้คนดูแคลน แค่ออกไปร่วมงานเลี้ยงสักครั้งยังมีคนกระโดด 

ออกมาหาว่าข้าหยาบกระด้างไร้ความรู้ ป่าเถื่อนไร้มารยาท ตอนนี้ยังจะ

มีอีกหรือ ตอนนี้ข้าเข้าออกวังหลวง แม้แต่องค์ชายองค์หญิงยังเกรงอก

เกรงใจกับข้า คนเมือ่แรกเหล่าน้ันมใีครหน้าไหนยังจะกล้ามาหาเรือ่งข้าอกี!"

หยวนเซิน่ขานดังอมืค�าหนึง่ "อนัทีจ่รงิ...ข้ารูส้กึว่าเจ้าแบบเมือ่ก่อน
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ดียิ่ง"

เฉงิเซ่าซางพ่นลมขึน้จมกู "คุณชายซัน่เจีย้น พวกเราหยุดบทสนทนา

ตรงนี้จะดีกว่า ตัวท่านเองสรรหาภรรยายังต้องเลือกนั่นเลือกนี่ คุณธรรม

ของผูเ้ป็นนายหญิงใหญ่เอย ช�านาญธรรมเนยีมพิธีการเอย ถือสทิธ์ิอนัใด

มาบอกให้ข้าหยาบกระด้างเรื่อยไป!"

"ต่อหน้าผู้คนเจ้าวางท่าเล็กน้อยก็พอแล้ว ใครจะให้เจ้าหัดจน

ช�านาญธรรมเนียมพิธีการอันใดนั่นกันเล่า" หยวนเซิ่นพูดอย่างคั่งแค้น

เฉิงเซ่าซางพลันตระหนักได้ จึงเอ่ยเย้ยหยัน "อ้อ เป็นเช่นน้ีนี่เอง  

ต่อหน้าอย่าง ลบัหลงัอย่าง คณุชายซัน่เจีย้น หรอืว่าท่านเองก็ปฏิบติัเย่ียงนี?้  

เอ๋? เหตุใดข้าต้องหัดจนช�านาญธรรมเนียมพิธีการด้วยหนอ เก่ียวอันใด

กับข้ากันนะ"

หยวนเซิน่ซกัไซ้โดยไม่ไปสนใจค�าย่ัวยุของนาง "เจ้ายังไม่ได้ตอบข้า

เลย ตกลงเจ้าอยู่ดีมีสุขหรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะยามอยู่ต่อหน้าผู้คน แต ่

หมายรวมถึงเวลาที่อยู่ลับหลังผู้คนด้วย ในใจเจ้ามีความสุขหรือไม่"

เฉิงเซ่าซางช้อนตามองไปทางก�าแพงต�าหนักก่อนเอ่ยเรียบๆ "ข้ารู้

ว่าท่านคิดจะถามอันใด เพียงแต่...ข้าต้องการจะบอกท่านว่า...ไม่ว่า 

เป็นอย่างไรข้าย่อมจะท�าให้ตนเองอยู่ดีมีสุข นี่ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น ไม่เก่ียว 

กับใครผู้ใดทั้งสิ้น"

หยวนเซิ่นจับจ้องนางเน่ินนาน "สมัยนี้แม่นางน้อยท่ีข้ีคุยนับวัน 

ยิ่งมีมาก ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะตั้งตารอดูแล้วกัน"
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ท่านพ่อเฉิงวุ ่นกับงานมาหนึ่งฤดูคิมหันต์เต็มๆ ระหว่างน้ันได ้

กลับเข้าจวนแบบรีบเร่งหลายหน ทว่ารีบเสียจนไม่ทันได้เจอหน้าใคร 

ทัง้สิน้ ในทีส่ดุวันน้ีเขาก็เสรจ็สิน้ชวิีตการฝึกทหารกลางแจ้งประจ�าฤดรู้อน

อนัรนัทดเสยีท ีกร�าแดดจนมสีภาพราวอาบแช่ในหมกึด�าของปลาหมกึมา

อย่างไรอย่างน้ัน ครั้นเห็นเซียวฮูหยินก�าลังทาขี้ผึ้งรักษาผิวไหม้แดด 

บนล�าคอกับใบหน้าให้เฉงิสือ่ เฉงิเซ่าซางก็จงใจท�าทีรงัเกียจรงังอน "ท่านพ่อ  

สภาพท่านในตอนนี้ดูอายุห่างกับท่านแม่ยี่สิบปีเป็นอย่างน้อย หาก 

คนแปลกหน้ามาเห็นเข้า ต้องนึกว่าพวกท่านเป็นคู่บิดากับบุตรสาว!"

"ไปเลยนะๆๆ! แม่เจ้าไม่ต้ืนเขินถึงข้ันตัดสินคนที่หน้าตาหรอก!  

ชายชาตรน่ีะ อันดบัแรกต้องดูทีอ่ปุนิสยั ถัดไปดูท่ีความสามารถ ถัดไปอกี

ดูที่น�้าใสใจจริง...เนอะหยวนอี ใช่หรือไม่"

ท่านพ่อเฉิงทอดมองไปทางภรรยาอย่างออดอ้อน เซียวฮูหยินมิได้

86
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ตอบค�า เพียงใช้แววตาด่ังระลอกน�้าไหวค้อนใส่สามีหนึ่งวงก่ึงแง่งอน  

เท่านี้กระดูกกระเดี้ยวของเฉิงสื่อก็พลันระทดระทวยไปกว่าครึ่งแล้ว

"คราวก่อนท่านพ่อพูดเองว่าเลอืกสามใีห้ข้าจะดแูต่หน้าอย่างเดยีว 

ไฉนในกรณีสามขีองข้า ท่านพ่อถึงไม่พิจารณาอปุนสัิยชายชาตรีอนัใดนัน่

แล้ว!" เฉิงเซ่าซางพลันตระหนักได้ถึงค�าถามข้อนี้

"เหตุผลแรก...หลิงปู ้อี๋ผู ้ น้ันไม่ใช่พ่อเป็นคนเลือกมาสักหน่อย 

หน้าตาพ่อยังไม่ใหญ่โตถึงขัน้นัน้ เหตุผลท่ีสอง...แม่เจ้าเลอืกพ่อ บ่งชดัว่า

นางไม่ต้ืนเขิน ส่วนหลิงปู้อี๋เลือกเจ้า บ่งชัดว่าเขาต้ืนเขินย่ิง เก่ียวอันใด 

กับพ่อเล่า" เอ่ยถึงเรื่องปะทะฝีปาก เฉิงสื่อในอดีตก็เป็นที่หนึ่งในต�าบล 

ยากจะพบผู้ต่อกร

เฉงิเซ่าซางตรกึตรองความนัยอันลกึซึง้ในวาจานีช้ัว่ครู.่..น่ีไม่เท่ากับ

ว่านอกจากหน้า ข้าก็ไม่มดีีอย่างอืน่แล้วสนิะ! เฉิงเซ่าซางฉุนกึกจนดวงตา

แดงฉาน จากไปอย่างหัวฟัดหัวเหวี่ยง

ท่านพ่อเฉิงจิ้มนิ้วชี้ไปทางเงาหลังของบุตรสาว ก่อนหันมาเอ่ยกับ

ภรรยา "หนูน้อยท่ึมน่ีตาไม่ดีเลยสักนิด เจ้ากับข้าสองสามีภรรยาเพ่ิง 

พบกนัหลงัแยกจากไปนาน มถ้ีอยค�าจะกล่าวต่อกันไม่รูส้ิน้ พวกบตุรชาย

ล้วนรู้จักหลบเลี่ยง มีก็แต่นางยังอุตส่าห์มายืนปักหลัก!"

เซียวฮูหยินอมย้ิมกล่าว "เป็นเพราะเหนียวเหน่ียวคิดถึงท่านน่ะสิ  

จื่อเซิ่งก�านัลม้าดีให้นางสองตัว เป็นม้าดีร่างพ่วงพีที่ว่ิงได้วันละพันหล่ี

อย่างแท้จริง พ่ีชายคนใดนางล้วนไม่อนุญาตให้แตะต้อง จะเก็บไว้ให้ 

ท่านทั้งสองตัว เฮ้อ อาซ่งมองตาเป็นมันวาวอย่างกับอะไรดี"

เฉิงสื่อลูบเคราสั้นอย่างกระหย่ิม ในดวงตาเปี่ยมล้นด้วยความรัก

เอน็ด ู"เหนียวเหนีย่วด้ือรัน้แต่ปาก จติใจยังคงดีงามย่ิง รู้จกักตญัญูมนี�า้ใจ 
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เอาใจใส่บิดา หนนี้ข้าน�าของดีกลับมาให้นางหน่ึงหีบ จะเพ่ิมเข้าไปใน 

สินเจ้าสาวของนาง เอ่อ มีแบ่งให้ยางยางด้วยเล็กน้อย จริงสิ ยังมีข้ีผ้ึง

น�้ามันแกะจากซีอว้ีอีกสองกระปุกเล็ก ทีแรกแม่ทัพใหญ่หานแบ่งให้ข้า

กระปกุเดยีว ข้าใช้ผ้าใยป่านสามสบิพับแลกมาเพ่ิมอกีกระปกุให้หนนู้อยท่ึม  

ฤดูสารทอากาศแห้ง ถึงเวลาพวกเจ้าสองแม่ลูกใช้ทามือทาหน้า ดีกว่า

น�้ามันหอมในเมืองหลวงแน่นอน"

เซยีวฮหูยินคลีย้ิ่มไม่เอ่ยค�า ในใจคิดว่าชาติน้ีความขุ่นแค้นท่ีสามีตน 

มีต่อเก่อซื่อคงจะไม่มีวันสลายแล้ว ทว่าย่อมไม่อาจให้ยางยางกับ 

เหนียวเหน่ียวสองพ่ีน้องได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม นี่เป็นข้อพึงระวัง

อันส�าคัญต่อความเจริญของวงศ์ตระกูล เอาไว้ค่อยแบ่งจากส่วนของตน

ให้ยางยางไปจ�านวนหนึ่งแล้วกัน

"ใต้เท้า! แย่แล้วเจ้าค่ะใต้เท้า!" ชิงชงฮูหยินว่ิงกระหืดกระหอบ 

มาจากนอกประต ู"คุณหนเูลก็จะก�านัลม้าดีสองตัวนัน้ให้คณุชายใหญ่กับ

คุณชายรอง บอกว่าไม่มอบให้ท่านแล้ว!"

เฉิงสื่อตบโต๊ะอย่างโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ "เด็กหญิงอกตัญญูนี่!  

หยวนอ ีข้ีผึง้น�า้มนัแกะสองกระปกุนัน้ล้วนมอบให้เจ้า เจ้าทาหนึง่กระปกุ

โยนทิ้งหนึ่งกระปุกก็ได้ แสดงถึงความมั่งมีของพวกเรา!"

เซียวฮูหยินฟุบร่างกับโต๊ะในอาการไหล่สั่น กลั้นเสียงหัวเราะไว้ 

โดยตลอด

ในเมือ่เฉงิสือ่กลบัมาแล้ว งานฉลองหมัน้อนัล่าช้าก็ได้เวลาท่ีจะจดั

ชดเชย เซยีวฮหูยินรูถึ้งผลได้ผลเสยีในเรือ่งนี ้ย่อมไม่กล้าวางมือให้เฉงิยาง 

ดูแล นางไม่เพียงจัดซื้อสุราอาหารพืชผลด้วยตนเอง ยังยืมตัวคนครัว 
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มาจากสกุลวั่นด้วย ส�ารับจึงจัดการออกมาได้อุดมสมบูรณ์ยิ่งยวด ไม่ผิด

จากท่ีคาดไว้ ฮ่องเต้ราวกับส่งสุนัขลาดตระเวนตัวหนึ่งมาประจ�าอยู่ 

หน้าประตจูวนสกุลเฉงิอย่างไรอย่างนัน้ ครัน้ได้ข่าวว่าสกุลเฉงิมไิด้ละเลย

บตุรบญุธรรมของพระองค์ ฮ่องเต้ก็พระราชทานสรุาจนิเซยีงของวังหลวง

มาให้ถึงสามสิบไห

ท่านพ่อเฉงิตากแดดจนดเูหมอืนหวัหน้าเผ่ากินคนในทวีปแอฟรกิา

ใช่ว่าไม่มีข้อดี เหตุใดจึงเป็นเผ่ากินคนน่ะหรือ ก็เพราะพอท่านพ่อเฉิง 

ฉกีย้ิม แนวฟันขาววาวดุจหมิะสองแถวน้ันชวนให้สะพรึงย่ิงยวด ส่วนข้อดี

ที่ว่าก็คือขณะเขาเผชิญหน้าบรรดาผู้บังคับบัญชาเก่า บริวารเก่า และ

สหายเก่า ต่อให้ท่านพ่อเฉิงกระอักกระอ่วนจนหน้าแดงก็มองไม่ออก 

สามารถพาเขยคนใหม่ไปแนะน�าตัวกับญาติมติรรอบหนึง่ได้อย่างราบรืน่

ไม่สะทกสะท้าน

น่าเสียดายท่ีฐานะกับอ�านาจของหลิงปู้อี๋ประจักษ์ชัดอยู่ตรงน้ัน 

ประกอบกับพกพาไอหนาวเยือกแข็งของมหาสมุทรอาร์กติกติดกาย 

นอกจากแม่ทพัใหญ่หานทีย่งัสามารถรบัการคารวะสรุาจากเขาได้ แขกเหร่ือ 

ที่เหลือล้วนผุดลุกผุดนั่ง หากมิใช่รีบลุกขึ้นขอบคุณกลับก็คือรีบค้อมกาย

ท�าความเคารพ ท่านพ่อเฉิงเห็นแล้วได้แต่ลอบส่ายหัวยิ้มเจื่อน

ที่ชวนอัศจรรย์ใจอยู่บ้างคือสกุลโหลวก็ส่งคนมาร่วมงานด้วย

ตลอดมาเฉงิเซ่าซางอยู่ในวงัไม่รูช้ดัแจ้ง ท่ีแท้โหลวกับเฉงิสองสกุล

หมายแสดงให้เห็นว่าไม่เคยลอบผิดใจกันเพราะการถอนหมั้น และย่ิง

หมายจะรักษาไมตรีต่อกันไว้ ไม่ก่ีเดือนมาน้ีเซียวฮูหยินจึงพาเฉิงยาง 

ไปร่วมงานเลีย้งของสกุลโหลวโดยตลอด ท�าให้เฉงิยางได้รบัการทาบทาม

เกี่ยวดองจากหลายสกุลทีเดียว
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หนน้ีผูม้าเยือนคอืคณุชายรองโหลวซึง่ก่อนหน้านีอ้อกท่องอยู่แดนไกล  

หรือก็คือโหลวเปินพ่ีชายร่วมอุทรคนเดียวของโหลวเหยา คุณชายรอง 

โหลวเปินเก่งการคบค้า ลืน่ไหลเข้าได้กับทุกฝ่าย ท้ังอตุส่าห์ซือ้หนึง่เพ่ิมหน่ึง  

พาผูม้เีกียรตมิางานเลีย้งเป็นเพ่ือนอกีคน...ถึงกับเป็นหยวนเซิน่สหายสนิท

ร่วมส�านัก

หลิงปู้อี๋แววตาเย็นเยือก ยืนเอามือเดียวไพล่หลัง มองไปนิ่งๆ

หยวนเซิ่นค่อยๆ เดินทอดน่องมาถึงใต้ทางระเบียง สายตาไม่หลบ

ไม่หลีก

สองคนสบตากันพักหนึ่ง สุดท้ายเป็นหยวนเซิ่นเอ่ยปากก่อน "ข้า 

ตาฟางเอง เมื่อแรกในคฤหาสน์ท่ีประทับชั่วคราวก็สมควรมองออกว่า 

ท่านมีใจต่อเซ่าซางจวิน" เขารู้สึกได้ตั้งแต่ตอนน้ันว่าหลิงปู้อี๋ปฏิบัติกับ 

เฉิงเซ่าซางผิดธรรมดาอยู่บ้าง เพียงแค้นใจที่ไม่ได้ตรองให้ลึก!

"กล่าวกันว่าคุณชายซั่นเจี้ยนได้รับการอบรมบ่มเพาะจากอาจารย์

หวงฝูอ่ย่างลึกซึ้ง ทว่าอย่าเอาอย่างกระทั่งความคิดเร่ืองคู่ครองด้วยเล่า 

ไม่แต่งภรรยาให้ก�าเนิดบุตรไปโดยดี ยามว่างรู้จักแต่ห่วงหาภรรยาของ 

ผู้อืน่" หลงิปูอ้ีแ๋ม้เงยีบขรมึ แต่เมือ่ใดทีอ้่าปากก็มพิีษร้ายแรงหาใดเปรยีบ

สหีน้าหยวนเซิน่แขง็ทือ่ไปวูบเดียว ไม่ทนัไรก็คืนสูท่่วงทอีนัสง่างาม

ตามปกติ "คู่ครองเป็นสวรรค์ลิขิต ข้ามิกล้ากล่าวส่งเดชหรอก ทว่า... 

วันหน้าข้าจะไปขบัร้องล�าน�าทีน่อกก�าแพงจวนของท่านแน่นอน ท่วงท�านอง 

แคว้นเว่ยแคว้นเจิง้อันใด ข้าจะไล่ขบัร้องไปทลีะบทเพลงจนครบ" จะไม่ร้อง 

แค่หนเดียวก็ปิดฉากอย่างหม่นหมองแบบอาจารย์เป็นอันขาด!

ล�าน�าท่วงท�านองแคว้นเว่ยกับแคว้นเจิ้งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราว 

เกี่ยวกับชายหญิง ความหมายประโยคน้ีของหยวนเซ่ินก็คือ... 'ข้าไม่สบ
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อารมณ์ ก็จะไม่ให้ท่านสบายอารมณ์เด็ดขาด'

หลิงปู้อี๋ใช้สายตาบอกความนัย...นี่ท่านก�าลังท�าตัวเป็นอันธพาล

หยวนเซิ่นสนองคืนด้วยสายตา...พูดราวกับท่านไม่ใช่อาศัยความ

เป็นอันธพาล จึงสามารถหมั้นกับว่าที่ภรรยาคนนี้

หลิงปู้อี๋...ข้ากับนางเป็นคู่แท้ที่สวรรค์ลิขิตมาต่างหาก

หยวนเซิน่...สวรรค์ลขิติ? เป็นโอรสสวรรค์ลขิติมากกว่ากระมัง นึกจริงๆ  

สินะว่าข้าอ่านต�าราจนเซ่อไปแล้ว

"คุณชายซั่นเจี้ยนยังดูตัวอยู่หรือไม่" หลิงปู้อี๋พลันถาม

หยวนเซิ่นอึ้งงันไปชั่วครู่ ด้วยรู้ความหมายของอีกฝ่าย จึงตอบด้วย

สหีน้าสลด "ถึงท่ีสดุข้าก็ต้องแต่งงาน" ให้เกียรติกัน เข้าใจเห็นใจกัน เท่าน้ี 

ก็พอแล้ว สามภีรรยาทัว่ไปในใต้หล้าล้วนเป็นเช่นน้ีมใิช่หรอืไร ไม่รูภ้ายหน้า 

ยังจะไปเสาะหาเฉิงเซ่าซางคนที่สองที่เจ้าคารมชวนให้ชมชอบได้จาก 

ที่ใดอีก

หลิงปู้อี๋แย้มย้ิมแล้ว พริบตานั้นประดุจต้นไม้หิมะสลัดสีเงินยวง  

พาให้ผู้ชมมิกล้าจับจ้องในระยะใกล้ "เช่นนั้นก็ดี ข้าขออวยพรล่วงหน้า 

ให้คุณชายซั่นเจี้ยนได้พบวาสนารักที่ดี ยามที่ท่านมาขับร้องล�าน�า ข้าจะ

พาภรรยาขึน้ก�าแพงมาน้อมฟังแน่นอน" กล้ามา? คอยดเูถอะ จิง้จอกน้อย

แสนกลนางนั้นไม่ขว้างของลงจากก�าแพงไปสิแปลก หยวนซั่นเจี้ยน 

นึกว่านางอารมณ์เย็นเช่นซังฮูหยินหรือไร

ระหว่างทางกลับจวน หลิงปู้อี๋เอียงร่างพิงเสาของตัวรถ ใบหน้าอัน

หนุ่มแน่นขาวหมดจดเจือด้วยสีแดงระเรื่อ ท้ารับสายลมให้โชยสลาย

อาการมึนเมา ผ่านไปไม่นานนักรถม้าก็แล่นเข้าปากตรอก องครักษ ์
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สองแถวข้างตวัรถต่างหยุดฝีเท้า คนทัง้หมดแลเหน็บรุษุวยักลางคนเครายาว 

แต่งกายเช่นบัณฑิตผู้หนึ่งยืนอยู่หน้าประตูจวนของหลิงปู้อี๋ สองพ่ีน้อง

สกุลเหลียงชิวจึงรีบลงจากม้า พยุงนายน้อยที่เมาสุรานิดๆ ลงจากรถ

หลิงปู้อี๋ยึดจับแขนของเหลียงชิวฉี่เพ่ือทรงตัว เดินมุ่งเข้าสู่ด้านใน

พลางยิ้มกล่าว "ไฉนอาจารย์โอวหยางมายืนหน้าประตูเล่า"

โอวหยางกวนคลี่ย้ิมเดินเคียงข้างหลิงปู้อี๋ "นายน้อยแล้งน�้าใจนัก 

ตนเองไปร่วมงานฉลองหมั้น กลับทิ้งข้าผู้เฒ่าอยู่ในจวน รับมือการเซ้าซี้

ของสกุลหวัง สุราจินเซียงนั้นข้าผู้เฒ่าน�้าลายสอมาตั้งหลายวันแล้วนะ"

เหลยีงชวิเฟยเอ่ยด้วยความแปลกใจ "สกุลหวงัมาอกีแล้ว? มนัวันที ่

เท่าไรแล้วนี่"

โอวหยางกวนกล่าว "วันนีห้ากมใิช่เพราะลิน้อนัคมคายของข้าผูเ้ฒ่า 

บิดากับบุตรชายสกุลหวังเป็นได้บุกไปงานฉลองหมั้นที่สกุลเฉิงแล้ว"

เหลียงชิวเฟยเบ้ปาก เผยอารมณ์เหยียดหยามต่อสกุลหวังไม่น้อย

ในลานเงียบวังเวง สี่ทิศปลอดคน หลิงปู้อ๋ีเดินไปคิดไป ครู่หน่ึง 

ให้หลังจึงชะงักฝีเท้า "อาจารย์โอวหยางไปร่างค�าสั่งโยกย้ายได้เลย เอา

ตามท่ีหารือกันไว้ก่อนหน้าน้ี ให้จางซั่นน�าทหารม้าฝ่ายซ้ายสี่กองไป 

สนบัสนนุท่ีค่ายของหวังหลง ไม่ต้องฟังค�าของอกีฝ่ายท้ังหมด พลกิแพลง

ไปตามสถานการณ์เป็นพอ ให้หลีซ่อืเลอืกพลธนสูองกลุ่ม องครักษ์หน้าไม้ 

สองหน่วย กับทหารมอืดอีกีห้าร้อยนายไปฟังบญัชาของแม่ทัพเชอฉหีวังฉนุ  

ต้องให้ความเคารพเขาหน่อยเล่า"

โอวหยางกวนประสานมือ รับค�าสั่งจากไป

เหลยีงชวิเฟยเอ่ยด้วยความตกใจ "ข้าน้อยนกึว่านายน้อยจะไม่รับปาก 

เสียอีก"
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"อาเฟย" เหลียงชิวฉี่ต�าหนิเสียงเบา น้องชายร่วมอุทรของเขาด ู

รูปร่างสูงใหญ่ ขี่ม้ายิงธนูช�่าชอง แต่ความจริงอายุโตกว่าว่าที่ฮูหยินของ

นายน้อยไม่ก่ีเดือนเท่านั้น ประกอบกับเขาเติบใหญ่ท่ามกลางความรัก

เอ็นดูของคนทั้งจวน ในแก่นกระดูกจึงมีแต่ความไร้เดียงสา

"ทิง้ให้พวกเขาคอยเก้อมาเจด็แปดวันก็เพียงพอแล้ว" หลงิปูอ้ีย๋กมอื

ข้างหนึ่งนวดคลึงขมับตนเอง ท่าทางมิใช่ไม่อ่อนล้า

เหลยีงชวิเฟยไม่กล้าสอดปาก ได้แต่บ่นงมึง�าอย่างไม่ชอบใจ "หวังฉุน 

ผู ้น้ันเลี้ยงพวกถุงสุรากระสอบข้าว* ไว้หนึ่งโขยง ทหารท่ีฝึกออกมา 

เทียบไม่ได้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในที่ว่าการอ�าเภอ ขายขี้หน้าเสียจริง! ปราบ

โจรภเูขาแค่หยิบมอืยังหวิดจะถูกถล่มค่ายใหญ่ ซ�า้ขอให้นายน้อยช่วยเขา

กลบเกลื่อน อ้างว่านี่เป็นกลทัพปริศนา** อันใดนั่น ถึงได้ไม่ต้องอับอาย 

ต่อหน้าแม่ทพัทัง้หลาย เคราะห์ดีไม่ได้แต่งบตุรสาวของเขา หาไม่คนแซ่หวัง 

ไม่ยิ่งวางโตเป็นท่านพ่อตากับท่านพี่ชายหรอกหรือ..."

หลิงปู ้อี๋ปรายตามองอีกฝ่ายปราดหน่ึงเรียบๆ เหลียงชิวเฟยก็

หุบปากทันใด

เหลยีงชวิฉีล่อบถอนใจ สบืเท้าขึน้หน้า เอ่ยเปลีย่นประเด็นเสยีงเบา 

"นายน้อย วันนี้ท่านดื่มสุรามิใช่น้อยๆ เหตุใดไม่ค้างแรมที่สกุลเฉิงสักคืน

เล่าขอรับ ข้าน้อยเห็นวันน้ีนายหญิงน้อยไม่ได้เผยโฉมเลย ไม่แน่ก�าลัง

คอยท่านอยู่ที่เรือนหลังก็เป็นได้"

คอยข้า? หลิงปู ้อี๋ปลดกระบี่ถอดรองเท้าก้าวเข้าห้องไป ในใจ 

ลอบแค่นเสยีง ฮ ึจิง้จอกน้อยร้อยเล่ห์นางนัน้เกิดใหม่อกีสบิหนก็จะไม่ท�า

เช่นนี้หรอก "นางบอกว่าวันพรุ่งน้ีจะมีเหตุการณ์ใหญ่ ต้องพักผ่อนให ้

* ถุงสุรากระสอบข้าว ใช้เปรียบเปรยถึงผู้ที่ไร้ความสามารถและสติปัญญา เก่งแต่กรอกสุราอาหารลงท้อง

** กลทัพปริศนา หมายถึงวิธีลวงข้าศึก ท�าให้ข้าศึกวินิจฉัยผิดพลาดเพื่อคว้าชัยชนะที่มากกว่า
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เต็มที่หนึ่งวัน ให้ข้าอย่าไปรบกวนนาง"

เหลียงชิวเฟยถอนใจกล่าว "นายหญิงน้อยก็ช่าง...เหตุใดไม่อาจ 

ทุ่มความคิดจิตใจทั้งหมดมาที่ตัวนายน้อยนะ"

หลงิปู้อีห๋ลบัตาลงเน่ินนานค่อยพึมพ�า "รูจ้กัเตรยีมพร้อมด้วยตนเอง 

เช่นนี้ดียิ่ง"

เหลียงชิวฉี่เรียกบ่าวชายหญิงมารับใช้ผู้เป็นนาย ตนเองหิ้วคอเสื้อ

น้องชายพาเดินมุ่งไปเบื้องนอก ก่อนลดเสียงเอ่ย "เจ้าจะรู้อะไร เมื่อแรก

ฮั่วฮูหยินก็ทุ่มหัวใจทั้งดวงไปท่ีสกุลหลิง ปฏิบัติแบบควักหัวใจให้ แล้ว 

ผลเป็นอย่างไรเล่า อีกอย่างนะ นายน้อยนั่งต�าแหน่งสูงในราชส�านัก  

หากภรรยาไม่รู้จักเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ ต้องให้นายน้อยลงมือเอง

ทุกเรื่องหรือไรกัน"

เหลียงชิวเฟยตระหนักได้ทันใด "เป็นเช่นน้ีนี่เอง พ่ีชาย ไฉนท่าน 

รู้เยอะเพียงนี้ได้"

เหลียงชิวฉี่ปล่อยคอเสื้อน้องชายร่วมอุทร ก่อนตอบสีหน้าขึงขัง  

"พี่มีสตรีผู้รู้ใจถึงสี่นาง เรื่องเหล่านี้ย่อมจะรู้เยอะกว่าเจ้า"

ใบหน้าเหลียงชิวเฟยพลันเกลื่อนด้วยความเคารพเทิดทูน ชื่นชม 

ในฝีมืออันสูงส่ง

หลงิปูอ้ีน๋ัง่บนเก้าอีหู้ฉวง ได้ยินค�าสนทนาของสองพ่ีน้องท่ีนอกห้อง

เลาๆ ช่ัวขณะน้ันดุจจิตใจเขาลอยล่องออกไป ร่างน่ิงจดจ้องต้นส้มจ๊ีด 

สทีองหน่ึงกระถางบนกรอบหน้าต่าง ใบอ่อนสเีขียวสดขบัเน้นผลทีเ่งาวาว

ขนาดกระจุ๋มกระจิ๋ม
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เช้าวนัรุง่ข้ึนหลงิปูอ้ีเ๋ลอืกรถม้าทีม่ม่ีานล้อมงามประณีตคล่องตวัคันหน่ึง  

นัง่ออกไปรบัคู่หมัน้ท่ีจวนสกุลเฉงิด้วยตนเอง ภายหลงัรถแล่นออกจากเมอืง 

ก็มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกตลอดทาง ยามนี้ผืนฟ้าฤดูสารทแจ่มใส อากาศ

ปลอดโปร่ง ทิวทัศน์ชนบทรายทางงดงามจนชมดูไม่หวาดไม่ไหว เดิมที

เฉิงเซ่าซางอารมณ์แช่มชื่นยิ่ง แต่น่าแค้นท่ีชายหนุ่มรูปงามข้างกาย 

นิง่ขรมึเงยีบกริบ ไม่รูม้วัคดิอนัใดอยู่ เฉงิเซ่าซางจงึได้แต่พูดคยุเร่ือยเป่ือย

กับเหลียงชิวเฟยที่ขี่ม้าอยู่ข้างตัวรถ

"นายหญิงน้อย ท่านยังไม่รู ้แม่ทพัเชอฉหีวงัฉนุนัน่ข้ึนชือ่เร่ืองซือ้ใจคน 

ด้วยสมบัติคนงามน�้าสุรา ต่อให้แรกรับเข้ามาอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็น

แม่ทัพท่ีห้าวหาญผูห้น่ึง ไม่ก่ีปีก็จะถูกคนงามกับน�า้สรุาบัน่ทอนจนกระดกู

อ่อนระทวย โถๆ พ่ีชายแซ่จางกับหลี่ท้ังสองคนของข้าน้อยจะต้อง 

รับเคราะห์จริงๆ เสียแล้ว" เหลียงชิวเฟยยังค้างคาใจเรื่องโยกย้ายน้ัน 

อยู่อย่างเห็นได้ชัด

"นี่ องครักษ์เฟยกล่าวเช่นนี้ผิดแล้ว สมบัติคนงามน�้าสุรามีผู้ใดบ้าง

ไม่รกัชอบ ข้าเองก็..." เฉงิเซ่าซางเห็นสายตาของหลิงปูอ้ีก๋วาดมาจงึเอ่ยแก้ 

ทันใด "ท่านลุงว่ันของข้าเองก็รักชอบย่ิง ไม่เห็นท�าให้เขารบทัพจับศึก 

เสียการเลย แม่ทัพหวังยังต้องมีข้อบกพร่องอื่นเป็นแน่"

"มีข้ออื่นแน่อยู่แล้วขอรับ!" เหลียงชิวเฟยมีค�าบ่นอัดแน่นเต็มท้อง

หมายจะระบาย ทว่าขณะจะสาธยายต่อ กลบัเหน็สายตาไม่เห็นพ้องของ

พี่ชายแท้ๆ ปรายมา หนุ่มน้อยจึงได้แต่เปลี่ยนมาเอ่ยว่า "สรุปคือหลายปี

มานี้สกุลหวังก่อเรื่องยุ่งยากให้นายน้อยของพวกเราเยอะแยะเลยขอรับ"

เหลียงชิวฉี่รบีกระตุ้นม้าตรงมาชี้แจง "จะอย่างไรแม่ทพัเชอฉีกเ็ป็น

ญาติผู้ใหญ่ของรัชทายาท เห็นแก่หน้าต�าหนักบูรพา ย่อมไม่อาจปล่อย
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ให้สกุลหวังเสียหน้านัก"

"ง่ายออก ก็ให้แม่ทัพหวังเกษียณเร็วหน่อยสิ" เฉิงเซ่าซางกล่าว  

"ต่อจากนี้เสพสุขเงินทองไปก็พอ"

"เกษียณ? ฮ่าๆ พวกละโมบต�าแหน่งอาวรณ์อ�านาจอย่างสกุลหวัง

นั่นน่ะหรือ..." เหลียงชิวเฟยเห็นดวงตาพ่ีชายถลึงโตย่ิงกว่าเก่า "สรุปคือ

เขาไม่ยอมลาออกหรอกขอรับ"

เฉิงเซ่าซางเอ่ยปนย้ิม "เขาไม่สมัครใจลาออกเอง พวกเจ้าก็ช่วย 

ให้เขาลาออกได้นี่"

"ไม่รู ้ว่าภรรยาข้ามีแผนแยบคายอันใด" หลิงปู ้อี๋อดไม่ได้ต้อง 

เอ่ยปากในที่สุด

สองพ่ีน้องสกุลเหลียงชิวสบตาส่งย้ิมให้กัน คิดว่าเจ้านายท้ังสอง 

จะพูดคุยกันประสาว่าที่คู่ชีวิต ต่างก็รีบกระตุ้นม้าถอยห่างออกไป

เฉิงเซ่าซางหมุนตัวมาตอบพร้อมคลี่ย้ิมจนตาหยี "ข้าได้ยินว่า 

เมื่อก่อนนายหญิงเหวินซิวคุมเข้ม แต่เดี๋ยวนี้แม่ทัพเชอฉีชักจะไม่ฟัง 

ค�านางแล้ว คราวก่อนท่านส่งหญิงงามไปให้เขาสองนางไม่ใช่หรอื ข้าว่านะ  

นี่เป็นเพราะจ�านวนคนน้อยไป ฝีมือยังไม่เข้าขั้น ท่านเสาะหาหญิงงามที่

อ่อนเยาว์เรีย่วแรงดส่ีงไปให้เขาอกีสกัหลายๆ คนส ิลองให้ค�ามัน่เป็นการลบั  

บอกว่าผู้ใดสามารถพัวพันให้แม่ทัพหวังลงสนามรักสม�่าเสมอ ภายหน้า

ผู้น้ันไปจากสกุลหวังแล้วจะได้รับรางวัลอย่างงาม เม่ือมีทรัพย์สินในมือ 

ต่อไปไม่ว่าจะออกเรือนหรือต้ังตนเป็นเจ้าบ้านหญิงล้วนแต่มีทุนรอน

เหลอืเฟือ สรปุคอืขอแค่หญิงงามทุกคนร่วมแรงร่วมใจ จะต้องรัง้แม่ทพัหวัง 

อยู่บนเตียงทั้งทิวาราตรีได้แน่นอน"

สีผิวของหลิงปู้อี๋ดูคล้ายขาวขึ้นอีกหลายส่วน เส้นเลือดสีเขียวบน 
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ล�าคอโปนขึ้น สุ้มเสียงราวเค้นออกจากไรฟัน "วาจาเย่ียงนี้...ใช่สิ่งที ่

แม่นางน้อยยังไม่ออกเรือนเช่นเจ้าจะพูดได้หรือ เหตุใดเจ้าไม่แนะให้ข้า

ส่งคนไปวางยาสลอดใส่หวังฉุนเสียเลยเล่า!"

ควรให้คนแซ่หยวนได้มาฟังจริงๆ ดูซิว่าคุณชายซั่นเจี้ยนจะรับไหว

หรอืไม่ หลงิปูอ้ีพ๋ลนับงัเกิดความคดิประหลาด...หากโหลวเหยามาได้ยิน

ข้อเสนอนี้ มีหรือยังจะเห็นดีเห็นงาม ปรบมือชื่นชมเต็มที่แบบไม่ค�านึงถึง

สิ่งใดอีก เขาจะต้องท�าไม่ได้แน่ๆ

เฉงิเซ่าซางย้ิมเอ่ยแย้ง "เหตุใดไม่อาจพูดเล่า นีเ่ป็นแผนอนัสุจรติและ 

แยบคายเชยีวนะ หญิงงามวางอยู่ตรงนัน้ หากใจเขาไม่หว่ันไหวเองก็ย่อม

ปลอดภัยไร้เรื่องราว ส่วนสลอด...จะอย่างไรก็ตกเป็นขี้ปากของผู้อื่นได้ 

เฮ้อ เพียงไม่รู้ว่าความชมชอบของแม่ทัพหวังเป็นแบบใด หากเขารักสตรี

มีอายุหน่อยก็ดีน่ะสิ ดังค�าว่าวัยสามสิบดุจสุนัขป่า วัยสี่สิบดั่งพยัคฆา  

ถึงตอนน้ันเฉกพยัคฆ์สนุขัป่าเขย่าพสธุาขย่มภผูา รับรองว่าท�าให้เขาลาป่วย 

ก่อนวันขึ้นปีใหม่ได้เป็นแน่แท้"

"ถ้อยค�าเหลวไหลเหล่านี้ เจ้าไปฟังมาจากที่ใดกัน!"

"ท่านนึกว่าสตรีออกเรือนแล้วในชนบท ยามว่างอาบใต้แสงแดด 

จะพูดคุยเรื่องใดกันเล่า"

"แล้วเจ้าก็อุตส่าห์อยู่ฟังทัง้หมด?" ความจรงิวาจาสัปดนในค่ายทหาร 

ใช่ว่ามีน้อย แต่หลิงปู้อี๋ควบคุมใจตนเองให้วางเฉย เลี่ยงท่ีจะไม่ฟังมา 

โดยตลอด คราน้ีดีแท้ วิชาที่เขากระโดดข้าม คู่หมั้นของเขาล้วนเรียน

ชดเชยจนครบถ้วน

"ดังค�าว่า 'ใฝ่รู้มิหน่าย ศึกษามิย่อหย่อน' อย่างไรเล่า" เฉิงเซ่าซาง

ลูบจอนผมอย่างไม่อินังขังขอบสักนิด "ข่งจื่อยังกล่าวไว้เลย... 'บุรุษสตรี
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ครองเรือน คือเรื่องส�าคัญในชีวิตคน' "

"นี่เป็นค�ากล่าวของเมิ่งจื่อต่างหาก"

"โธ่ ก็ใกล้เคยีงกันล่ะน่า ไฉนท่านเหมอืนฝ่าบาทไม่มผีดิ แค่ค�าเดยีว

ก็จะต้องแคะออกมา เป็นคนต้องผ่อน! ปรน! ข่งจื่อว่าไว้มิใช่หรือ  

คุณธรรมอันย่ิงใหญ่ท่ีสุดของวิญญูชนคือเป็นมิตรต่อผู้อื่น ท่านไม่เคย 

ฟังมาหรือไร"

"นี่ก็เป็นค�ากล่าวของเมิ่งจื่อเช่นกัน"

เฉิงเซ่าซางขมวดคิ้วบ่น "เหตุใดอะไรๆ ก็เป็นเมิ่งจื่อกล่าว ข่งจื่อมัว

ไปท�าอันใดอยู่นะ"

มุมปากของหลิงปู้อ๋ีกระดกขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ "เขามัวแต่พูดว่า  

'มีเพียงสตรีกับคนถ่อยที่อยู่ร่วมด้วยยาก'* น่ะสิ!"

เฉิงเซ่าซางขุ่นเคืองแล้ว "ข้าไม่ดีเย่ียงน้ี ท่านยังจะแต่งข้าท�าอะไร 

รีบๆ ไปถอนหมั้นเสียสิ!"

"ไม่ถอนเด็ดขาด!" หลิงปู้อี๋มีคุณธรรมเปี่ยมล้น "มารน้อยตัวร้าย 

พูดไม่ย้ังคดิเช่นเจ้า หากข้าไม่คุมไว้ให้ดี น่ากลวัว่าจะเป็นภัยต่อสรรพชวิีต"

"ท่าน..." เฉงิเซ่าซางจนค�าพูดอย่างหาได้ยาก ส่งเสยีงดงัจบึค�าเดยีว

ก็ออกแรงตีไหล่เขาอย่างหัวเสีย

ในท่ีสุดหลิงปู้อี๋ก็ระเบิดหัวเราะเสียงก้องอย่างสุดจะข่มกล้ัน เสียง

หวัเราะอันกังวานเบกิบานน้ีถ่ายทอดตรงไปถึงหน่วยองครกัษ์ทัง้สองฟาก 

สองพีน้่องสกุลเหลยีงชวิสบตากันแวบหนึง่ ในหวัใจต่างเอ่อท้นด้วยความ

ยินดีปรีดา เหลียงชิวฉี่คิดว่า...ยังคงเป็นแม่นางน้อยสกุลเฉิงที่มีฝีมือ  

* 'มีเพียงสตรีกับคนถ่อยท่ีอยู่ร่วมด้วยยาก' เป็นค�ากล่าวของข่งจื่อที่มุ่งเตือนสติผู้เป็นเจ้าคนนายคนว่าการ 

อยู่ร่วมกับสตรข้ีางกาย (โดยหมายรวมถึงบรวิารท่ีถือตนว่าเป็นคนโปรด) และคนถ่อยน้ันจะต้องรกัษาระยะห่าง 

ทีพ่อเหมาะ หากใกล้ชดิไปก็ง่ายทีอ่กีฝ่ายจะลามปามจนเสยีกฎระเบียบ ทว่าห่างเหนิไปก็ง่ายทีอ่กีฝ่ายจะเคอืงแค้น
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อารมณ์อึมครึมของนายน้อยนับแต่ออกจากจวนมาเช้านี้สลายไปเสียที

"เจ้ามวีาจาใดจงเอ่ยกับข้า อย่าเอาแต่พูดคุยกับองครักษ์ น่ีกลางวัน 

ฟ้าแจ้งนะ" หลิงปู้อี๋จดจ้องเหลียงชิวเฟยที่ขี่ม้าอยู่เบื้องหน้า หนุ่มน้อย

คึกคัก ช่างคุยขี้เล่น หากตนกับเหลียงชิวเฟยและเฉิงเซ่าซางสามคน 

เดินไปพร้อมกันบนถนน เก้าในสิบคนจะต้องนึกว่านางกับเหลียงชิวเฟย

ต่างหากที่เป็นคู่กัน

"ได้ เช่นนั้นข้าค่อยคุยกับพวกเขาในยาม 'ค�่าคืน' แทน" เฉิงเซ่าซาง

โต้กลับอย่างไหลลื่นยิ่ง

หลงิปู้อ๋ีเม้มปากนิดๆ แล้วพลนัประชดิเข้าหา ท�าท่าหมายจะกดัคน 

เฉิงเซ่าซางก็หัวเราะคิกคัก ใช้ฝ่ามือป้องขวางปากของเขาไว้ หลิงปู้อี ๋

รู้สึกว่าท่าทางเกเรของนางนี้น่ารักย่ิงยวด จึงประทับจุมพิตบนใจกลาง

ฝ่ามอือนันุ่มละมนุของนางหนึง่หน ก่อนรกุฉกฉวยแก้มชมพรูะเรือ่ของนาง

อย่างแสนฉับไวอีกหนึ่งค�า

ดวงหน้าเฉิงเซ่าซางแดงซ่านในพริบตา สันจมูกที่โด่งชวนมองของ

ชายหนุ่มแทบจรดถูกวงหน้านางแล้ว ลมหายใจของเขาท้ังหนักหน่วง 

ทั้งร้อนผ่าว เมื่อครู่นางเพียงตีฝีปากไปอย่างนั้นเอง ยามน้ีจึงรีบดีดร่าง

ผละห่างราวกุ้งท่ีถูกลวกตัวหน่ึง ขดซุกเข้ามุมแล้วพูดตะกุกตะกัก "น่ี... 

นี่กลางวันฟ้าแจ้งอยู่นะ"

สายตาขององครักษ์ท้ังสองฟากล้วนมองตรงไปเบื้องหน้าอย่าง 

แสนจดจ่อ ไม่มีสักคนมองเข้าไปในตัวรถซึ่งล้อมม่านโปร่งทั้งสี่ด้าน

"ท่านนี่นะ เช้านี้ตั้งแต่ออกมาก็หน้าบูดอารมณ์เสีย เหมือนทวงหนี้

ไม่ส�าเร็จ ข้าจะไปกล้าพูดคุยกับท่านได้อย่างไร" เฉิงเซ่าซางรีบเบี่ยงเบน

ประเด็น
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อารมณ์หวามไหวบนดวงหน้าของหลิงปู้อ๋ียังคงไม่จางหาย ทว่า 

ที่นี่เวลานี้เขาไม่อาจกระท�าอันใดได้จริงๆ ชายหนุ่มจึงจ�าใจเก็บซี่ฟัน 

ขาวหยวก ขงึตาใส่นางหนึง่หน แล้วจบัมอืเลก็ข้างหน่ึงมาบบีคลึงในฝ่ามอื

ของตน ช่ัวครูค่่อยเอ่ยค�า "รอจนเจ้าได้พบท่านแม่ข้า หากขากลบัยังร่าเรงิ

เช่นนี้ได้อยู่ ข้าถึงจะนับถือเจ้า"

เฉิงเซ่าซางไม่ย่ีหระโดยสิ้นเชิง ก็แค่แม่สามีที่ร้ายกาจ ข้าเคยเห็น 

ในต�าบลอวี๋มาไม่รู้ตั้งเท่าไร ตบตีด่าทอเอย ทะเลาะวิวาทเอย หรือแม้แต่

ถือมีดปังตอจะเอาชีวิตกันก็ยังมี น่ันแล้วอย่างไรเล่า ข้าเองก็ไม่ใช่พวก 

กินผกัหญ้าเสยีหน่อย คิดมาถึงตรงนีน้างพลนักระเถบิเข้าใกล้ เอ่ยข้อเสนอ

กับคู่หมั้นอย่างประจบประแจง "นับถือหรือไม่นับถือมีคุณค่าอันใดเล่า 

หากขากลับข้ายังมีสีหน้าเป็นปกติ ท่านขอวันหยุดกับฮองเฮาเพ่ิมให้ข้า

อีกวันนะ"

"ยังจะขอวันหยุด? อยากนอนอีกหนึ่งวันสิท่า" หลิงปู้อ๋ีแค่นเสียงฮึ 

"อกีอย่างนะ เดมิพันนีไ้ม่ถูกต้อง เจ้าชนะ ข้าต้องขอวันหยุดให้เจ้า แต่หาก

เจ้าแพ้เล่า จะเอาสิ่งใดชดใช้ให้ข้า"

แลเห็นสีนัยน์ตาของเขาลุ่มลึกฝากแฝงแรงปรารถนา ลูกกระเดือก

บนล�าคอขาวระหงเคลื่อนขยับตามจังหวะพูดจา เฉิงเซ่าซางไม่แคล้ว 

ปากคอแห้งผาก ไม่กล้ามองเขาต่อไป...เกี้ยวพานั้นได้ พลีกายชดใช้นั้น

ไม่ขอยอม

ตอนนี้เองสายตานางช�าเลืองไปเบื้องหน้าไม่ไกลนัก แล้วรีบชี้มือ

ร้องบอกราวพบเจอกองหนุน "ท่านดูสิว่านั่นใคร"

คนทัง้หมดมองตามไป แลเห็นคนผูน้ัน้มผีมเผ้าหนวดเคราสดีอกเลา 

ใบหน้าแดงเปล่งปลัง่ แต่งกายเช่นคหบดท้ีองถ่ิน ถึงกับเป็นหรูห่ยางอ๋องผูเ้ฒ่า
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ข้างกายท่านอ๋องผู้เฒ่ามีองครักษ์ผู้ติดตามเพียงไม่ก่ีคน ก�าลัง 

ตามหลงัขบวนรบัเจ้าสาวทีดี่ดสตีเีป่าอย่างครกึครืน้ ทางหนึง่ท่านอ๋องผูเ้ฒ่า 

สนทนาสรวลเสกับผู้เฒ่าชนบท อีกทางหนึ่งเหลือบมองเจ้าสาวซึ่งนั่งอยู่

ในรถเทียมวัวนั้นไม่วางตา ออกอาการของตาเฒ่ารุ่มร่ามอย่างเต็มเม็ด

เต็มหน่วย

หลิงปู้อี๋จ�าต้องละเว้นเด็กสาวไปก่อน เขาหลับตาถอนหายใจ แล้ว

สั่งให้คนบังคับรถม้าเข้าไปใกล้

"ท่านอ๋อง ท่านหนอีอกมาจากอารามซานไฉอกีแล้ว" หลงิปูอ้ีล๋งจาก

รถม้า ก่อนช้อนประคองเฉิงเซ่าซางลงมาช้าๆ

"หนีไม่หนีอันใดกัน ข้าไม่ใช่นักโทษสักหน่อย!" หรู่หยางอ๋องผู้เฒ่า

คล้ายวางหน้าไม่สนิทอยู่บ้าง เหลียวซ้ายแลขวาพบว่ามีแต่สามีภรรยา 

ที่ยังไม่เข้าพิธีคู่น้ี เขาถึงค่อยเอ่ยอย่างวางใจ "วันน้ีชานเมืองมีงานแต่ง  

ข้าจึงมาร่วมครื้นเครงด้วย จะว่าไปการแต่งงานนี้ข้ามีคุณงามความชอบ

เป็นพ่อสื่อสนเข็มสอดด้ายเชียวนะ"

เฉงิเซ่าซางยืนมัน่คงแล้วคลีย้ิ่มคารวะ "ท่านปูเ่ซยีนเจ้าคะ ท่านชอบ

ความครื้นเครงเช่นน้ีจะออกบวชบ�าเพ็ญพรตอันใดกัน โลกแห่งปุถุชน

สนุกสนานเพียงใด ท่านตัดใจได้หรือ"

"เฮ้อ เรื่องมันยาวน่ะ เรื่องมันยาว" ท่านอ๋องผู้เฒ่าลูบเคราส่ายหัว 

มองพิจารณารูปร่างเด็กสาวขึน้ลงก่อนอมย้ิมชม "อมื แม่นางน้อยสกุลเฉงิ

รูปโฉมชวนมองยิ่งขึ้นแล้ว"

หลิงปู้อี๋เห็นเช่นนี้ก็พลันเอ่ยกับเฉิงเซ่าซาง "ภรรยาข้า เจ้ายังไม่รู้

อะไร ท่านอ๋องผู ้เฒ่าชอบความครื้นเครงเสียท่ีใด เขาชอบงานแต่ง 

ต่างหากเล่า ต้ังแต่เมื่อก่อนเขาก็ชอบดูผู้อ่ืนแต่งงาน จัดแจงให้ผู้อื่น
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แต่งงาน จากนั้น..."

"จากนั้นยังแต่งงานแทนผู้อื่นด้วย" เฉิงเซ่าซางจอมข้ีแกล้งช่วย 

ต่อประโยคนีจ้นจบ พาให้หลงิปู้อีก๋ลัน้หัวเราะไม่ไหว เปล่งเสยีงหัวเราะร่วน 

ออกมา

ท่านอ๋องผู้เฒ่าถูกท�าให้ตกใจจนหน้าถอดสี โบกมือเป็นพัลวัน  

"พูดอะไรกันน่ะ พูดอะไรกัน! พวกเจ้าสองคนไม่หัดอยู่ในร่องในรอย เป็น

สุนัขป่าโหดจับคู่พยัคฆ์เห้ียมแท้ๆ ล้วนไม่ใช่คนดี! เมื่อแรกเป็นข้านะที่ 

ไปสูข่อและส่งของหมัน้ถึงจวนสกุลเฉงิ พวกเจ้าสองคนถึงกับถีบหัวเรอืส่ง!"  

ไม่ทันขาดค�าเขาก็ฉุนกึกสะบัดแขนเสื้อหมายจากไป เฉิงเซ่าซางรีบเดิน

ขึ้นหน้าไปยุดไว้ กล่าวขออภัยเสียงรัว เขาค่อยหยุดฝีเท้าอย่างโกรธกรุ่น

"ดจูากทศิทางขบวนรถของพวกเจ้า จะไปเย่ียมฮัว่จวินหวากันกระมงั"  

ท่านอ๋องผูเ้ฒ่าพลนัหดหู ่"เฮ้อ เมือ่แรกเป็นแม่นางน้อยทีเ่ก่งกาจและชอบ

เอาชนะถึงเพียงใด บัดนี้กลับเป็นเยี่ยงนี้ไปเสียแล้ว หากฮั่วชงยังอยู่ ไม่รู้

จะปวดใจเพียงใด นางดวงไม่ดีเอาเสยีเลย บดิามารดาด่วนล่วงลับ ซ�า้ร้าย 

พี่ชายยังมาจากไปก่อนอีก เฮ้อ..."

หลงิปูอ้ีไ๋ม่หัวเราะแล้ว เฉงิเซ่าซางเองก็ไม่รูว่้าควรพูดอนัใดด ีจงึได้แต่ 

ก้มหน้าฟัง

"พวกเจ้าไปวันนีป้ระจวบเหมาะย่ิง เมือ่ครูข้่าเห็นชยุโย่วผ่านไปทาง

ถนนสายน้ีเช่นกัน บรรทุกของบ�ารุงกับต่วนแพรไปด้วยหนึ่งคันรถ เขามี

น�้าใจแท้ๆ แวะไปเย่ียมเป็นประจ�า เฮ้อ เมื่อแรกฮั่วจวินหวาแต่งให้เขา 

เสยีก็ด ีเขาชอบนางมาตัง้แต่เลก็ แต่งเข้าสกุลชยุแล้วมหีรอืจะไม่เทดิทูนนาง 

เย่ียงบรรพชน เฮ้อ ล้วนเป็นดวงชะตา เป็นดวงชะตาท้ังส้ิน..." ท่านอ๋องผูเ้ฒ่า 

สั่นศีรษะ ไม่อาจกล่าวต่อไปอีก
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ภายหลังแยกกับหรู่หยางอ๋องผู้เฒ่าแล้วออกเดินทางต่อ หลิงปู้อี ๋

ทีอ่ยู่ในรถน่ังตวัตรงเงียบขรมึ คราวนีเ้ฉงิเซ่าซางไม่กล้าหยอกเย้าเขาแล้ว 

นางลูบมือเขาอย่างระมัดระวัง กลับถูกเขาพลิกฝ่ามือมาบีบกุมมือนาง 

ไว้แน่น

เห็นหลังมือท่ีขาวหมดจดของเขาปรากฏเส้นเลือดสีเขียวโปน 

เล็กน้อย เฉิงเซ่าซางเจ็บมือนิดๆ ทว่ายังคงข่มกลั้นไว้ไม่พูดออกมา

เรอืนทีฮ่ัว่จวินหวาพักอาศัยตัง้อยู่ในป่าผนืหน่ึงซ่ึงมดีอกซิง่* โปรยปราย  

ที่นี่อิงภูเขาชิดสายน�้า เบื้องหน้ามีล�าธาร เบื้องหลังมีหว่างเขา ถัดลงมา

เป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีศักดินาของหลิงปู้อี๋ ยามน้ีหน้าประตูเรือนม ี

รถม้าขนาดมหึมาจอดอยู่คนัหนึง่ บ่าวชายหญิงเจด็แปดคนก�าลงัขนย้าย

สิ่งของบนรถ แล้วทยอยยกเข้าสู่เรือนชั้นใน

ครั้นเห็นหลิงปู้อี๋ช้อนประคองเฉิงเซ่าซางลงจากรถม้า พวกเขาต่าง

พากันค้อมเอวค�านับ กล่าวอย่างนบนอบ "คุณชายมาแล้ว"

หลิงปู้อี๋ผงกศีรษะรับ จูงพาเฉิงเซ่าซางเดินมุ่งสู่เรือนชั้นในไปเพียง

ไม่กี่สิบก้าว หญิงสูงวัยหน้าบากผู้หนึ่งก็เดินมาต้อนรับ ค้อมกายคารวะ

"อาเอ่า ชุยโหวเล่า" หลิงปู้อี๋ถาม

"เรียนคุณชาย ชุยโหวอยู่ที่โถงชั้นใน ก�าลังสนทนากับนายหญิง

เจ้าค่ะ" อาเอ่าเงยใบหน้าซึง่เกลือ่นด้วยรอยแผลน่ากลวัข้ึนมอง เฉิงเซ่าซาง 

ก็ข่มใจไว้มิให้หวาดผวา

อาเอ่ามองไปทางเฉิงเซ่าซาง ก่อนเอ่ยด้วยถ้อยค�าอ่อนโยน "น่ีคือ

เซ่าซางจวินกระมังเจ้าคะ ชวนมองจริงเชียว" เห็นยามคารวะตอบ กิริยา

ของเฉิงเซ่าซางเหมาะเจาะเข้าที รอยยิ้มของหญิงสูงวัยก็ยิ่งเข้มข้น "วันนี้

* ซิ่ง คือแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (ต้นบ๊วย) ดอกสีขาว อาจมีสีชมพูหรือสีแดงแซม  

เกสรสีเหลือง
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นายหญิงอารมณ์ดียิ่ง ตอนเช้ายังร้องบอกว่าจะไปเก็บผลซิ่งในป่า"

หลิงปู้อี๋คลี่ย้ิมน้อยๆ ก้มหน้าบอกเด็กสาว "อาเอ่าเป็นฟู่หมู่ของ 

ท่านแม่ นางไม่มแีซ่ วัยเด็กถูกท่านยายข้าเก็บมาเป็นบ่าว ประเดีย๋วเข้าไป

แล้ว ข้าพูดอันใด เจ้าก็พูดตามนั้น อย่าได้เอ่ยเกินเป็นอันขาด"

เฉิงเซ่าซางรีบพยักหน้ารับ

สามคนถอดรองเท้า ก�าลังจะก้าวเข้าสู ่โถงชั้นใน พอดีตอนนี ้

เสียงอันแสนพิกลของสตรีผู้หนึ่งดังออกมาจากด้านในเสียก่อน

"...ข้าเคยบอกท่านต้ังก่ีหนแล้วว่าไม่ต้องมาอีก ข้าจะไม่แต่งกับท่าน!  

ขืนท่านยังมา ข้าจะให้พี่ชายใช้ไม้พลองฟาดท่านออกไป!"

ฟังจากเสียงน่าจะเป็นสตรีวัยกลางคน ทว่าค�าพูดกลับเหมือนยัง

เป็นแม่นางน้อย

จากนั้นเป็นเสียงบุรุษวัยกลางคนเอ่ยปนประจบ "อย่าๆ อย่าเรียก 

พี่ชายเจ้ามาเลย! แค่กๆ ข้าไม่ได้มาตามตื๊อเจ้า แค่มาเยี่ยมเยียนเท่านั้น 

หนนี้ข้าได้ผ้าต่วนแพรสีสดสวยมาสองพับ ให้เจ้าตัดชุดได้พอดี!"

หลงิปูอ้ีช๋ะงกัฝีเท้าเลก็น้อย ฝ่ามอืท่ีเกาะกุมมอืเฉิงเซ่าซางอยู่กระชบั

เข้าหากันแน่นขึ้น ก่อนย่างฝีเท้าก้าวใหญ่จูงพานางเข้าไปอย่างแน่วแน่ 

เฉิงเซ่าซางเดินเซตามเข้าไป แล้วถูกจูงไปหมอบค�านับพร้อมกัน

"คณุหน ูผูเ้ยาว์คารวะท่านขอรบั" หลงิปูอ้ีจ๋รดหน้าผากกับพ้ืนอย่าง

นอบน้อม

เฉิงเซ่าซางท�าเลียนอย่างเขา ก่อนพูดตามว่า "คุณหนู ผู ้เยาว ์

คารวะท่านเจ้าค่ะ" เอ๋? คุณหนู? เหตุใดไม่เรียกว่า 'ท่านแม่' เล่า

เด็กสาวแอบมองผ่านวงแขนที่ยกขึ้น แลเห็นกลางโถงมีสตร ี

วัยกลางคนรูปโฉมละม้ายหลิงปู้อี๋น่ังอยู่ผู้หนึ่ง หากไม่นับรอยหงุดหงิด 
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ที่ฉาบเต็มใบหน้า ความงามของดวงหน้านี้ถึงกับไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า

ฮองเฮาและเยวี่ยเฟยเลย

ผู้ท่ีนั่งอยู่ตรงข้ามกับนางคือชุยโย่วบุรุษวัยกลางคนร่างผอมเล็ก  

รปูโฉมไม่ค่อยผ่าเผย ปากแหลมแก้มตอบ แขนขาเรยีวยาว สมกบัชือ่เล่น 

'อาหยวน' ที่มีความหมายว่า 'เจ้าลิง'

ฮั่วจวินหวานั่งวางท่าอยู่ตรงกลาง มองมาอย่างเหยียดหยามขณะ

เอ่ยเสยีงหวานใส "อาหยวน ท่านด ูเมือ่ครูอ่าเอ่าเพ่ิงเอ่ยถึงพวกเขา นีเ่ป็น

หลานชายในบ้านญาตผิูพ่ี้ของท่านพ่อข้า บ้านพวกเขาทางน้ันประสบภัย 

อยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว จึงมาขอพึ่งพิงพี่ชายข้า"

ดูเหมือนชุยโย่วมิใช่เจอเหตุการณ์นี้เป็นหนแรก จึงท�าเพียงฝืนย้ิม

ผงกศีรษะ

หลงิปูอ้ีพิ๋นิจมารดาอย่างละเอียดพลางเอ่ยเสยีงนุม่นวล "วันนีส้หีน้า

คุณหนูดูดีย่ิง หลายวันก่อนมีลมหนาวพัดมาระลอกหนึ่ง ท่านยังคงต้อง

กินเนื้อแพะน�้าข้นต่อนะขอรับ"

คิ้วใบหลิวของฮั่วจวินหวาชี้ต้ัง ตบโต๊ะกล่าว "เจ้ายุ่งเรื่องตนเอง 

ให้ดก่ีอนเถอะ พวกมากินอยู่เปล่าๆ ถึงคราวให้เจ้าชีม้อืวาดเท้าใส่ข้าตัง้แต่

เมือ่ไร! หึๆ  วันน้ียังพาภรรยาเจ้ามาช่วยกันขอเงินอกี ข้าจะบอกให้ ทุกเร่ือง 

จงหยุดแต่พองาม อย่าได้ละโมบไม่สิ้นสุด พ่ีชายข้าอารมณ์เย็น แต่ข้า 

ไม่ปล่อยปละพวกขอกินขอดื่มอย่างพวกเจ้าหรอกนะ"

น่ีเป็นข่าวพิสดารของใต้หล้าโดยแท้ นับแต่เฉิงเซ่าซางรู้จักกับ 

หลิงปู้อี๋ อย่าว่าแต่สร้างความล�าบากเลย แม้กระทั่งชักสีหน้าให้เขาดูก็

ไม่มสีกัก่ีคนท่ีกล้าท�า วันน้ีเขากลบัถูกประณามอย่างรุนแรงโดยไร้สาเหต ุ

หนึ่งยกเยี่ยงนี้
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เพียงแต่...ดเูหมอืนเขาจะคุน้ชนิแล้ว สหีน้าจงึไม่แปรเปล่ียนแม้สกันดิ

"เอาล่ะๆ นีก็่เป็นเพราะหลานชายห่วงใยเจ้านะ" ชยุโย่วรบีมาไกล่เกลีย่

ฮั่วจวินหวาหัน 'ปากกระบอกลูกดอก' ไปยิงด่ากราดเสียงดัง "ใคร

ให้ท่านมาจุ้นจ้าน หลานชายของข้า ท่านมาเรียกว่าหลานท�าอันใด พูด

เอาเปรียบข้าหรือ"

อาเอ่ามานั่งข้างกายนายหญิงของตนแล้วพูดเกล้ียกล่อม "มิใช่ๆ  

จะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าคะ คุณชายสกุลชุยเรียกขานเป็นพ่ีเป็นน้องกับ

นายท่าน หลานของพวกท่านสองพ่ีน้อง เขาย่อมเรยีกว่าหลานเช่นเดียวกัน"

ฮัว่จวนิหวาค่อยเก็บอารมณ์ร้ายไปอย่างไม่เต็มใจ เพียงแค่นเสยีงฮึๆ   

สองหน ไม่ด่าทอผู้คนอีก

ชุยโย่วฉวยจังหวะนี้รีบให้บ่าวประคองผ้าต่วนแพรสีละลานตา 

สองพับเข้ามาในโถง จากนั้นเป็นผู้คลี่กางให้เทพธิดาของเขาชมดู

ฮั่วจวินหวาใช้สายตาจับผิดกวาดมองสองสามที ค่อยท�าเป็นพูด

อย่างระอา "ยังนบัว่าไม่ขดัตา เอาเถิด อาเอ่ารบัมาแล้วกนั ข้าเห็นแก่หน้า

อาหยวนท่านหรอกนะ อย่าได้นึกว่าข้าขาดสิง่น้ีเชยีว พ่ีชายข้าไม่มสีิง่ใดบ้าง  

อาหยวน ท่านว่าคราวนี้ข้าตัดชุดแบบใดดีเล่า" นางรับผ้าต่วนแพรจาก 

มืออาเอ่า ทาบบนร่างตนเองแล้วผลิยิ้มราวเด็กสาววัยสิบกว่าปี

ชุยโย่วย้ิมปริ่มอย่างยินดีเป็นล้นพ้น "เจ้าน่ามองมาแต่เล็กแล้ว  

สวมอันใดล้วนเป็นอันดับหนึ่ง!"

ฮั่วจวินหวาถูกเยินยอจนจิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย ยิ้มหวานด้วย

ความกระหย่ิมได้ใจ "แน่นอนอยู่แล้ว ยังต้องให้ท่านพูดหรือ! ท้ังต�าบล 

ไปจนถึงทั้งอ�าเภอ หากข้าเป็นที่สอง ดูซิใครกล้าอ้างตนเป็นที่หนึ่ง!"

ครั้นอารมณ์กระหย่ิมได้ใจล่วงผ่าน สีหน้านางก็พลันหมองเศร้า  
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"แต่ว่า...ในเมื่อข้าน่ามองเช่นน้ี เหตุใดพ่ีชายสกุลเหวินไม่ชมชอบข้าเล่า 

ทั้งท่ีเขาสนิทกับพ่ีชายข้าถึงเพียงน้ัน กลับเฉยเมยต่อข้า ตอนเด็กเขายัง

ให้ข้าขี่คอขึ้นต้นไม้เลย ทว่าต่อมากลับไม่ยอมไยดีข้าอีก นี่เป็นเพราะ 

เหตุใดกันแน่"

"ฝ่า...ฝ่า..." ใบหน้าชุยโย่วฉีดซ่านไปด้วยสีแดงแล้ว ทว่ายังคง 

ไม่กล้าเรยีก 'ฝ่าบาท' ออกมาจนครบค�า เขาแอบช�าเลอืงหลงิปูอ้ีแ๋วบหน่ึง 

ค่อยเอ่ยเสยีงเบา "พวกเจ้าอายุห่างกันตัง้หลายปี เขาเหน็เจ้าเป็นน้องสาว 

น่ะสิ"

ไม่จ�าเป็นต้องมีผู้อธิบาย เฉิงเซ่าซางฟังมาถึงตรงนี้ ในใจล้วน

กระจ่างแจ้งแล้ว นางอดไม่ได้ต้องหันไปมองหลิงปู้อี๋อย่างหวั่นใจ

ชายหนุม่ข้างกายนางหลบุสองตาลงมองพ้ืนเบ้ืองหน้า ร่างนิง่ไม่ไหวติง

"ข้ารู้แล้ว!"

ฮัว่จวินหวาร้องโพล่งออกมาอย่างดดุนั ดวงหน้าบดิเบีย้วด้วยความ

โกรธเกรี้ยว สองมือดึงท้ึงผ้าต่วนแพรราวคลุ้มคล่ัง "ต้องเป็นเยว่ียเหิง 

หญิงต�่าช้าน่ัน วันทั้งวันทาแป้งแต้มชาดย่ัวยวนบุรุษ! แข่งกับข้าไป 

เสียทุกอย่าง ไม่เพียงชิงดีชิงเด่นกับข้ามาตลอด ยังท�าให้พี่ชายสกุลเหวิน

ชงิชงัข้า ห่างเหินข้าด้วย! ข้าจะไม่ละเว้นนางเด็ดขาด รอก่อนเถอะ คอยด ู

ว่าข้าจะจัดการนางอย่างไร! ข้าจะให้หญิงแพศยานั่นชื่อเสียงย่อยยับ  

ไม่มีหน้าพบเจอผู้คน..." ครั้นก่นด่าสาปแช่งมาถึงตอนท้าย เสียงของ 

สตรีวัยกลางคนถึงกับปนสะอื้นแบบเด็กน้อย

เยว่ียเฟยในปัจจุบันมิใช่บุตรีตระกูลใหญ่ท่ีอยู่อ�าเภอติดกันคนเดิม

ผูน้ั้นแล้ว แม้จะสัง่ให้บ่าวในโถงออกไปก่อน กไ็ม่อาจด่าทอลบหลูเ่ย่ียงน้ี 

ชุยโย่วร้อนรนกระวนกระวาย จึงรีบเอ่ยยับยั้ง "นี่ๆ ใต้หล้าใช่ว่ามีแต่ฝ่า...
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ฝ่า...บรุษุผูเ้ดยีวนัน้สกัหน่อย เจ้ายังออกเรอืนกับผูอ้ืน่ได้นะ!" ทนัทีทีว่าจานี ้

หลุดออกจากปาก เขาก็รู้ว่าแย่แล้ว สายตามองไปทางสตรีวัยกลางคน

อย่างเคร่งเครียด

ไม่ผิดจากที่คิดไว้ สีหน้าฮั่วจวินหวาตะลึงวูบ ก่อนเอ่ยเสียงนุ่มเบา 

"...มีอยู่ผู้หนึ่ง รูปโฉมยังนับได้ว่าเข้าตา บ้านน้ันแซ่หลิง อพยพมาจาก 

ต่างต�าบลเพ่ือลี้ภัย น่าเสียดายยากไร้ไปสักหน่อย ครอบครัวมีแต่ผู้เฒ่า 

ผู้เยาว์ อัตคัดขัดสน..."

ใบหน้านางฉาบด้วยความเอียงอาย นิ้วมือขยุ้มผ้าต่วนแพรพับนั้น

ในอาการกระมิดกระเมี้ยน ก่อนจะพลันเงยหน้าขึ้นอย่างทระนงถือดี  

"แต่ไม่เป็นไรหรอก พ่ีชายข้ามคีนและมเีงิน ให้พ่ีชายข้าช่วยสนบัสนนุเขา

ก็ได้ ขอเพียงมีข้าอยู่ สกุลหลิงย่อมจะค่อยๆ รุ่งเรืองขึ้นมา!"

รุ่งเรืองน่ะรุ่งเรืองอยู่หรอก ทว่าตอนหลังไม่เหลือความเกี่ยวข้องใด

กับท่านแล้วน่ะสิ...เฉิงเซ่าซางแอบเหน็บแนมในใจ

"แต่พ่ีชายข้ากลบัไม่ชอบเขา บอกว่าต้องดอูกีหน่อย เพราะเหตใุดกัน!  

เพราะเหตใุดกัน!" จู่ๆ  สหีน้าฮัว่จวินหวากพ็ลุง่พล่านฟ่ันเฟือน นางลกุพรวดข้ึน  

"ข้าจะไปถกเหตผุลกับพ่ีชาย เพราะเหตุใดคนทีข้่าชมชอบ เขากลับไม่ยอม

ให้ข้าแต่งด้วย ก็ข้าจะแต่ง ข้าจะแต่ง พ่ีชายๆ ท่านอยู่ที่ใด" ชุยโย่วกับ 

อาเอ่าต่างแตกตื่น รีบไปฉุดรั้งฮั่วจวินหวา

ฮั่วจวินหวาออกแรงดิ้นรน ร้องตะเบ็งเสียงล่ัน "พ่ีชายๆ ท่าน 

ออกมาสิ มีคนจับข้าไว้ ไม่ยอมให้ข้าไปหาท่าน! พ่ีชาย...พ่ีชาย..."  

นางพลันชะงักกึก ใบหน้าฉายแววพรั่นพรึงประหน่ึงพบเจอมารปีศาจ 

เสียงแหบพร่านั้นราวแผดร้องออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจ "ไม่! พ่ีชาย 

ตายแล้ว! เขาตายไปแล้ว!"
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ต่อให้เฉิงเซ่าซางใจกล้าเสมอมา ก็ยังถูกเสียงกรีดร้องชวนสะพรึง

ปานภูตผีนี้สะท้านขวัญจนตัวโยน กระถดไปชิดติดข้างกายหลิงปู้อี๋ทันที

ฮั่วจวินหวาน�้าตานองหน้า ร้องตะโกนด้วยสติอันพร่าเลือน "พี่ชาย

ตายแล้ว ตายไปแล้ว...ข้าเห็นศีรษะของเขาถูกเสียบอยู่บนด้ามธง ยังม ี

พ่ีสะใภ้ พวกหลานสาวหลานชายก็ล้วนตายกันหมด ศพแต่ละศพ 

ทอดร่างอยู่ตรงน้ัน อาซู่น้อย...นางก�าลังจะออกเรือนแล้วแท้ๆ สวรรค์  

ข้าแต่สวรรค์ ข้าจะไปหาพวกเขา ข้าจะไปหาพวกเขา..."

อาเอ่ากอดรั้งนางไว้แน่น ชุยโย่วคุกเข่าข้างกายนาง หลั่งน�้าตาโดย

ไร้เสียง

เมือ่พลนัเหลอืบไปเหน็หลงิปูอ้ีท่ี๋น่ังคกุเข่าอยู่อกีด้านหนึง่ ฮัว่จวินหวา 

ก็พึมพ�าว่า "เจ้าคือ...เจ้าคือหลิงอี้..."

นางคล้ายมองเหน็รปูโฉมอนัหล่อเหลาในวยัหนุม่ของอดตีสามจีาก

บนดวงหน้าของหลงิปูอ๋ี้ เพียงเสีย้วอึดใจสองตานางก็สมุเตม็ไปด้วยความ

อาฆาตแค้น เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันพุ่งปรี่มาทันใด "เจ้าทรยศข้า! เหตุใดไม่ไป

ตายเสีย! พ่ีชายข้าตายแล้ว เหตุใดเจ้าไม่ไปตายอีก! ไปตายเสีย เจ้า 

จงไปตายเสีย..."

ขณะเอ่ย นิ้วมืออันแหลมคมก็ย่ืนมา หมายจะตะกุยใบหน้าของ 

หลงิปูอ้ี ๋หลงิปู้อีจ๋งึลกุพรวดเหยยีดแขนขวาออก ใช้สนัมอืตใีส่หลงัคอของ

มารดาบังเกิดเกล้าเบาๆ ส่งผลให้ฮั่วจวินหวาทรุดระทวยลงไป

หลิงปู้อี๋ช้อนอุ้มนางขึ้น อาเอ่าซับน�้าตาเดินน�าทางอยู่เบื้องหน้า  

เฉงิเซ่าซางกับชยุโย่วทียั่งท่ึมทือ่เดนิตามอยู่เบือ้งหลัง หลิงปูอ๋ี้วางฮัว่จวินหวา 

บนเตียงของห้องชั้นในแล้ว เขาก็นั่งข้างเตียงน่ิงมองครู่หนึ่ง ค่อยก�าชับ 

อาเอ่าว่าดูแลมารดาของเขาให้ดี
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ชุยโย่วยังคงสะอึกสะอื้นเป็นห้วงๆ ตบแขนหลิงปู้อี๋เบาๆ พลางเอ่ย 

"เจ้ากลับไปก่อนเถิด คราวก่อนก็เป็นเช่นนี้ เห็นเจ้าทีไรนางมักนึกถึง 

บิดาเจ้า พวกเจ้าแม่ลูกยังคงพบกันให้น้อยจะดีกว่า วันหน้ามีเวลาว่าง 

ไปดื่มสุราที่จวนข้านะ พาว่าท่ีภรรยาเจ้าไปด้วย ข้าเก็บส่ิงของส�าหรับ 

ให้พวกเจ้าใช้ในพิธีแต่งงาน ข้าจะรั้งอยู่ท่ีน่ีอีกสักพัก รอจนนางฟื้นมา  

ข้าพูดกล่อมสองสามประโยค ไม่แน่นางอาจกลับมาเบิกบานอีกครา"  

จบค�าเขาเดินสองสามก้าวไปฟุบกับขอบเตียงของฮั่วจวินหวา ดวงตา 

เพ่งพิศคนบนเตียงไม่ละวาง

หลิงปู้อี๋มองดูสองคนท่ีอยู่บนเตียงกับข้างเตียงนั้นพักใหญ่ ค่อย 

จับจูงเฉิงเซ่าซางเดินออกไปอย่างเงียบเชียบ

พวกเขากินอาหารกลางวันท่ีโถงหน้าของเรือน ให้คนและม้าได้ 

พักผ่อนเลก็น้อย จากน้ันคนท้ังกลุม่ก็เร่งออกเดนิทางกันอกีครา ระหว่างทาง 

ขากลับ หนุ่มสาวสองคนนั่งนิ่งไร้ถ้อยค�า

ในใจเฉิงเซ่าซางเองก็ว้าวุ่นย่ิงนัก ผ่านไปเนิ่นนานกว่าจะเอ่ย 

เสียงค่อย "ถือว่าข้าแพ้ ท่านไม่ต้องลาหยุดกับฮองเฮาแทนข้าหรอก"

รนัทดเกินไปแล้ว แม้จะหมดปัญหาระหว่างแม่สามกัีบลกูสะใภ้ไป 

เพราะอีกฝ่ายยังคงรั้งอยู่ในห้วงความทรงจ�าของคุณหนูใหญ่สกุลฮั่ว 

ในวัยสาวอันไร้ทุกข์ไร้โศก ไหนเลยจะนับลูกสะใภ้คนนี้ ทว่าน่ีมันรันทด

หดหู่เกินไปจริงๆ สองคนแม่ลูกถึงกับไม่อาจพบกันบ่อยครั้งได้!

หลิงปู้อี๋ลูบสัมผัสพวงแก้มท่ีเย็นนิดๆ ของนาง ฉวยเส้ือคลุมจาก 

ที่นั่งของตนมาห่มบนร่างเล็ก ก่อนโอบนางมาแนบชิดอ้อมอก

"แล้ว...ชุยโหวฮูหยินเล่า" เฉิงเซ่าซางพลันฉุกคิดได้เรื่องหนึ่ง แม ้

ฮั่วจวนิหวาสตฟ่ัินเฟือนน่าเวทนายิง่ ทว่าหากสามขีองตนมีท่าทางหวัปกั



57กวนซินเจ๋อล่วน

หวัป�าเย่ียงน้ี ภรรยาคนใดกันจะทานทนไหว อย่าให้ประเดีย๋วมกีารบกุตบตี 

มือที่สามถึงเรือนดอกซิ่ง จนขึ้นพาดหัวข่าวของเมืองหลวงแล้วกัน

หลิงปู้อี๋รู ้ความคิดในใจนาง จึงตอบปนย้ิมน้อยๆ "นานหลายปี 

หลังจากท่านแม่ข้าออกเรือนไป ในที่สุดชุยโหวก็ถูกมารดาผู้เฒ่าบังคับ

แต่งงาน มีบุตรชายรวมสองคน ตอนที่ให้ก�าเนิดบุตรชายคนรองนี้เอง  

ชยุโหวฮูหยินกจ็ากไปด้วยภาวะคลอดยาก เดมิทีมารดาผูเ้ฒ่ายังต้องการ

ให้ชุยโหวแต่งภรรยาคนท่ีสอง ทว่าไม่นานให้หลังท่านแม่ข้าหย่าขาด 

กับท่านพ่อพอด ีชยุโหวจงึยืนกรานเป็นตายไม่ยอมแต่งงานใหม่ ครองตน

เป็นพ่อม่ายมาจนปัจจุบัน"

เฉิงเซ่าซางทอดถอนใจยาว "ตัดสินคนแต่เปลือกนอกไม่ถูกต้อง

จริงๆ เสียด้วย ชุยโหวแม้ด้อยรูปโฉม ทว่าความรู้สึกสัตย์ซื่อ หัวใจจริงแท้ 

น�้าใจอันลึกล�้านี้...กระทั่งทองค�าหมื่นชั่งยังยากจะแลกเปลี่ยนได้"

หลิงปู้อี๋ขานดังอืมเบาๆ หนเดียว

ความคิดของเฉงิเซ่าซางกระตุกวูบ นึกได้ว่าผู้ท่ี 'ความรู้สึกไม่สัตย์ซือ่  

หัวใจไม่จริงแท้' ก็คือบิดาบังเกิดเกล้าของหลิงปู้อี๋นั่นเอง ไม่เหมาะที่นาง

จะพูดอนัใดต่อไปแล้ว จงึท�าเพียงเอ่ยปลอบประโลมเขา "ท่านอย่ากงัวลใจ 

ไปเลย ฮ่ัวฮูหยินไม่รู้จักข้าสักหน่อย ไม่รู้จักคนทั้งบ้านข้าด้วย ไว้ข้าจะ

สวมรอยเป็นญาติไส้แห้งที่มาขอเงิน หมั่นมาเย่ียมมารดาของท่านเอง...

เอ่อ มารดาของท่านคงจะไม่ทุบตีญาติไส้แห้งกระมัง"

หลิงปู้อี๋หลุดหัวเราะ ลูบเรือนผมอันอ่อนนุ่มบนศีรษะนาง "หยุด 

ทุกสิบวัน เจ้ายังบ่นว่านอนไม่พอ จะมีเวลามาเยี่ยมมารดาข้าได้อย่างไร  

รอไว้หลังแต่งงานเถิด ถึงตอนน้ันฝ่าบาทคงไม่ทรงจับเจ้าไปเล่าเรียนท่ี

ต�าหนักฉางชวิอกีหรอก ภายหน้าวนัคืนของพวกเรา...จะมอีกียาวนานนกั"
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สุม้เสยีงของเขาค่อยๆ เคลือ่นห่าง ตามสายตาทีท่อดสูทิ่ศไกล เพียง

แลเห็นหมู่บ้านเบื้องหน้าปรากฏควันไฟหุงต้มลอยอ้อยอิ่ง หมอกขาว

ปกคลุมเหนือภูเขาสีเขียวแกมด�า ประดุจอยู่ในห้วงฝัน

เฉงิเซ่าซางเคยชนิท่ีจะนอนกลางวันนานแล้ว ประกอบกับยามนีน้าง

ท้ังเหนือ่ยทัง้ง่วง จงึงีบหลบัซบอ้อมอกของหลงิปูอ๋ี้ ข้างหูนางคอืเสยีงหวัใจ

เต้นอันหนักแน่นมีพลัง ให้ความรู้สึกอ่อนโยนปลอดภัย ดุจเดียวกับเสียง

ตีแผ่วๆ บนผ้าห่อตัวทารกยามที่คุณย่ากล่อมให้นางหลับใหล

ไม่นานนักนางก็ม่อยหลับไป
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หลงิปูอ๋ี้เห็นคูห่มัน้ไม่กระปรีก้ระเปร่า จงึส่งนางถึงจวนแล้วปลกีตวั

กลับจวนตนเอง ก่อนจากเห็นเด็กสาวคอตกเงื่องหงอย จึงก�าชับเสียง 

นุม่นวลให้นางพักผ่อนอีกวัน เขาจะเข้าวังไปลาหยุดแทนนางเอง ใครจะรู้ 

เขาเพ่ิงคล้อยหลังจากไป เฉิงเซ่าซางก็พลันว่ิงฉิวไปโถงเก้าอาชาด้วย

ท่วงท่าดุจกระต่ายเผ่น ท่ีแท้นางเพียงแต่ไม่มีอารมณ์คึกคักต่อคู่แม่ลูก 

ผู้สูญเสีย ทว่าอารมณ์อยากซุบซิบกับบิดามารดาของตนนั้นพุ่งกระฉูด 

เป็นประวัติการณ์

"หลิง...เอ่อไม่สิ ฮั่วฮูหยิน...คือว่า...ฟั่นเฟือนแล้ว?" ตลอดสองวันนี้ 

ท่านพ่อเฉิงอยู่บ้านบ�ารุงผิวไหม้แดด ครั้นฟังค�าบอกเล่านี้จบ เนื้อตาขาว

ของเขาถึงกับดูขาวยิ่งกว่าเดิม "เรื่องนี้คงจะมีคนรู้อยู่แค่ไม่กี่คนกระมัง"

เซียวฮหูยินผงกศีรษะกล่าว "อืม อย่างน้อยแม่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อน 

อย่างว่านะ ไม่ใช่เรื่องเชิดหน้าชูตาอันใดเสียหน่อย คนที่หย่ิงทะนงเช่น 

87
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จือ่เซิง่กลบัมมีารดาฟ่ันเฟือนผูห้นึง่ พูดออกไปแล้วดนู่าฟังหรือ เพียงแต่...

ตอนนี้แม่กลับเข้าใจบางอย่างเสียที"

"ท่านแม่เข้าใจอันใดหรือเจ้าคะ" เฉิงเซ่าซางถาม หัวหน้าเซียวมักมี

ความคิดเห็นที่ไม่สามัญ นางแสนจะเลื่อมใสเสมอมา

"สกุลฮัว่ท้ังตระกูลพลชีพีเพ่ือแคว้น เมือ่แรกเรือ่งฮัว่ฮหูยินจะหย่าร้าง  

ฝ่าบาทกลับทรงมิได้ช่วยจนถึงที่สุด"

สองพ่อลูกหัวหน้าเผ่าแอฟริกาพร้อมใจกันแสดงท่าน้อมรอฟัง  

เซียวฮูหยินจึงขยายความต่อ "ตั้งแต่แรกที่สืบเรื่องในอดีตของฮั่วกับหลิง

สองสกุล แม่ก็รูส้กึแล้วว่าแปลกๆ ต่อให้ชายาหรูห่ยางอ๋องผู้เฒ่าหน้าใหญ่

สักเพียงใด ถงึอย่างไรเจ้าเหนอืหัวกบัขุนนางกแ็ตกต่าง ไม่ว่านางราวเีก่ง

สักเพียงใด ภายใต้ไฟโทสะของฝ่าบาทนางยังจะต่อต้านได้แน่หรอื กระนัน้

ฝ่าบาททรงยังคงปล่อยให้ฮั่วฮูหยินกับหลิงโหวหย่าขาดกัน

ตอนนี้แม่ถึงได้เข้าใจ ฝ่าบาททรงเป็นคนตรง ไม่แน่ว่าจะโปรด

พฤติกรรมของหลิงโหวกับฉุนอวี๋ซื่อ แต่ก็รู ้สึกว่าแตงที่ฝืนปลิดย่อม 

ไม่หวาน* ต่อให้หลิงโหวจ�ายอมด้วยพระราชอ�านาจ เลิกรากับฉุนอว๋ีซื่อ

แล้วต้อนรบัฮัว่ฮหูยินกลบัมา น่ันจะมคีณุค่าความหมายใด อกีอย่างหาก

ฮั่วฮูหยินยังคงเป็นฮูหยินของหลิงโหว เช่นน้ันผลประโยชน์ท่ีมอบให ้

เพ่ือปลอบประโลมดวงวิญญาณสกุลฮั่วท้ังตระกูล คงมิแคล้วพลอยให้ 

คนแซ่หลงิได้แบ่งไปบางส่วน ด้วยเหตุน้ีฝ่าบาทจงึมพีระด�ารว่ิา...ปล่อยให้ 

ฮัว่ฮหูยินหย่าขาดไปเสยี นางค่อยแต่งงานใหม่กับสามทีีสั่ตย์ซือ่รักมัน่และ

มีคุณความชอบโดดเด่น...อย่างเช่นชุยโหว ภายหน้ามิเพียงฮั่วฮูหยินมี 

ที่พึ่ง จื่อเซิ่งก็จะได้มีพ่อเลี้ยงที่ห่วงใยเขาด้วยใจจริง ใครจะรู้ว่า..."

* แตงทีฝื่นปลิดย่อมไม่หวาน หมายถึงดนัทรุงัท�าท้ังทีเ่งือ่นไขไม่สกุงอม มกัไม่ได้ผลลพัธ์ทีน่่าพึงพอใจ เฉกเช่น

ฝืนปลิดแตงที่ยังไม่สุก ย่อมเด็ดจากขั้วได้ยาก
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"ใครจะรูว่้าฮัว่ฮหูยินหย่าร้างไม่ทนัไรก็ฟ่ันเฟือนเสยีแล้ว?" เฉงิเซ่าซาง 

พึมพ�า โธ่ๆ หนนี้ฮ่องเต้ทรงค�านวณพลาดไปแท้ๆ

เซยีวฮหูยินถอนใจกล่าว "ถูกต้อง ใครจะรูว่้าฮัว่ฮหูยินทุม่เทความรูส้กึ 

ให้หลิงโหวลึกล�้าจนถึงกับฟั่นเฟือนไป เฮ้อ นี่มิอาจโทษฝ่าบาท หย่าร้าง

มิใช่เรื่องใหญ่โตอันใด ก็แค่แต่งงานใหม่ มีอันใดผ่านไปไม่ได้เล่า ผู้ใด 

จะคาดคิดว่านางฟั่นเฟือนเสียแล้ว"

ปากท่านพ่อเฉงิขยุกขยิก อยากพูดเหลอืเกินเก่ียวกับความเหน็ทีว่่า 

'หย่าร้างมใิช่เรือ่งใหญ่โต' แต่สดุท้ายยังคงข่มกลัน้ไว้ ท�าเพียงอทุานเสียงรัว 

ว่าน่าสงสาร สะท้อนใจกับสภาพปัจจบุนัอนัชวนหดหู่ของน้องสาวขุนนาง

ผู้ภักดี

"เหนียวเหน่ียว เจ้าจงจ�าไว้ บัดนี้ผู ้ท่ีควรรู้เรื่องนี้ล้วนล่วงรู้แล้ว  

ส่วนผู้ที่ยังไม่รู้ ฝ่าบาททรงไม่ปรารถนาให้พวกเขารับรู้แต่อย่างใด ฉะนั้น

เจ้าอยู่ข้างนอกอย่าได้พูดส่งเดช จะได้ไม่ท�าให้ฮ่องเต้ ฮองเฮา กับจื่อเซิ่ง

ขุ่นเคือง" เซียวฮูหยินก�าชับทิ้งท้ายจากใจ

เฉงิเซ่าซางขานรบัอย่างจรงิจงั ความตระหนกัเท่านีน้างยังคงรู้จกัอยู่  

มิได้ไม่รู้ความถึงเพียงนั้น

ก่อนอื่นเห็นชัดว่าหรู่หยางอ๋องผู้เฒ่ารู้เร่ืองน้ี แต่ยายแก่ของเขา 

นกับ่อนท�าลายน่ันอาจไม่รู ้ถึงได้ทะเล่อทะล่ารกุถอยอย่างไม่รู้จกัขอบเขต

เยี่ยงน้ัน ฮ่องเต้กับฮองเฮาย่อมรู้เรื่อง เช่นนั้นตามแนวปฏิบัติของฮ่องเต้

ชาวดาวคันชั่งแล้ว เยวี่ยเฟยก็จะต้องล่วงรู้เช่นกัน บิดาของหลิงปู้อี๋ก ็

น่าจะรู้ด้วย หาไม่จะกลัวเกรงฮ่องเต้มากถึงเพียงนั้นหรือ ส่วนคนที่เหลือ 

เฉิงเซ่าซางคงต้องมองฟ้าท�านายเอาแล้ว
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วันรุ่งขึ้นได้นอนจนกระทั่งรู้สึกตัวต่ืนเอง เดิมทีเฉิงเซ่าซางอยาก 

น่ังแหมะอย่างเกียจคร้านอกีหนึง่วนั จดัระเบยีบความคดิ ท�าการทบทวน

ข้อบกพร่องของผู้อื่นและตนเองสักหน่อย ไม่คาดว่าเรื่องที่ได้หยุดเพ่ิม 

อีกวันจะถูกพ่ีรองเฉิงซ่งรู้เข้า เขาแจ้งว่ันชีชีอย่างว่องไวระดับฟ้าร้อง 

ยังไม่ทันป้องหู จากนั้นว่ันชีชีก็มาคว้าตัวนางอย่างว่องไวระดับฟ้าร้อง 

ยังไม่ทันป้องหูเช่นกัน

นางเล่นสนุกท่ีจวนสกุลว่ันตลอดช่วงสาย ท้ังมวยปล�้าท้ังข่ีม้า 

แน่นอนว่าหนีไม่พ้นเล่นพนันไปสองตา เฉิงเซ่าซางพ่ายอนาถ กระทั่ง 

หวิดจะเสียเสื้อผ้าไปด้วยซ�้า สุดท้ายอาหารกลางวันกรอกสุราพ่ีสาว 

ร่วมสาบานจนเมามาย เฉงิเซ่าซางค่อยโงนเงนกลบัจวนได้ ขณะนัง่อยู่บน

รถม้ารับลมฤดูสารทให้สร่างเมาอยู่นั้น ถึงกับบังเอิญเห็นโหลวเหยา 

บนท้องถนน

เฉิงเซ่าซางสติแจ่มใสทันใด สองตาเบิกกลมปานกระพรวน ยืดคอ

ชะเง้อมองไปยังมุมถนนด้านน้ัน เห็นโหลวเหยาก้มหน้าก้มตาข่ีอยู่บน 

หลังม้าอย่างอ้างว้าง หนุ่มน้อยสดใสมุทะลุคนเดิมนั้น บัดนี้กลับมีสภาพ

ซบูผอมกลดักลุม้ ชัว่พรบิตาเดียวเขากับผูติ้ดตามก็ลบัหายไปจากสายตา 

เฉิงเซ่าซางนั่งกลับเข้าไปในตัวรถอย่างทึ่มทื่อ เนิ่นนานไร้ถ้อยค�า

ดงัค�าว่าค้าขายไม่ลลุ่วง มติรภาพยังคงอยู่ แต่งงานไม่ส�าเรจ็ น�า้ใจ

ยังคงอยู่ ต่อให้น�า้ใจไม่คงอยู่แล้ว ของขวัญทีเ่มือ่แรกโหลวเหยาก�านัลมา

ก็ยังสวมใส่บนร่างฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิอยู่เลย ด้วยเหตุนีเ้ฉงิเซ่าซางจงึเป็นห่วง

ความเป็นไปในปัจจุบันของอดีตคู่หมั้นขึ้นมาอย่างชอบด้วยเหตุผลยิ่ง

ภายหลังกลับถึงเรือนของตนและช�าระล้างกลิ่นสุราท่ัวร่างแล้ว  

เฉิงเซ่าซางฟุบกับกรอบหน้าต่าง เพียรขบคิด...ควรสืบข่าวความเป็นไป
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ล่าสุดของโหลวเหยาอย่างไรดีหนอ

ให้นางเดินดุ่มๆ ไปถามที่สกุลโหลวย่อมเป็นไปไม่ได้ คนสกุลโหลว

ได้ตกใจตายกันพอดี ซ�้าหลิงปู้อี๋ยังจะกินนางท้ังเป็นด้วย ทว่าจะไปถาม

มารดาตรงๆ กข็ดักับหลกัความเป็นจรงิ หวัหน้าเซยีวกลวัท่ีสดุว่าบตุรสาว

กับโหลวเหยาจะตัดบวัเหลอืใย แทบอยากปิดตายข่าวคราวของสกุลโหลว 

ให้ได้ทุกช่องทาง ส่วนพ่ีชายสามคนของตน มีถึงสองคนคร่ึงจัดเป็น 

พวกไส้ศึกคาบข่าว หากอยู่ในโลกใบเก่า พอกระด่ิงจบคาบเรียนดังข้ึน 

นางให้พวกเขาไปสบืข้อมลู รบัรองว่ากลบัเข้าเรยีนไม่ถึงสบินาที หวัหน้าเซยีว 

เป็นต้องพาครูประจ�าชั้นบุกมาถึงแน่...เช่นนั้นควรท�าอย่างไรดีนะ

เมื่อถึงตอนนี้ชั่วขณะน้ี เฉิงเซ่าซางค่อยค้นพบว่าคนในมือที่ตนจะ

ใช้สอยได้มีน้อยกว่าหยดน�้าหมึกแห่งความรู้ในท้องของตนเสียอีก

ความจรงิตลอดมานางเป็นเด็กสาวทีม่ใีจแน่วแน่ต่องานการของตน

อย่างย่ิง เป็นอันธพาลหญิงก็เป็นอย่างรอบคอบแข็งขัน เรียนหนังสือ 

ก็เรียนอย่างอุตสาหะทุ่มเท ครั้นได้มาเกิดใหม่ในชนชั้นผู้ขูดรีด หายห่วง

เรื่องความเป็นอยู่เช่นนี้ เดิมทีนางก็อยากกระท�าส่ิงต่างๆ ให้เต็มท่ีสักต้ัง 

ไม่กล้าพูดว่ามั่งคั่งทัดเทียมแว่นแคว้นหนึ่ง แต่อย่างน้อยๆ ในขอบเขต

ความคุ้มครองของท่านพ่อเฉิง การสร้างตัวยืนบนล�าแข้งตนเองย่อมจะ

ไม่ใช่ปัญหา

ใครจะรูม้าถึงทีน่ี่ต้ังครึง่ปีกว่า แม้แต่สสุานบรรพชนสกุลเฉงิอยู่ท่ีใด

นางก็ยังไม่รู้กระจ่าง ซ�้าประสบดวงดอกท้อครั้งแล้วครั้งเล่า จวบจนบัดนี้

นอกจากก�าหนดแต่งงานหนึ่งราย คู่หมั้นสองคน รวมถึงเป็นข่าวกับ 

ชายหนุ่มสามหน นางถึงกับไม่มีงานการใดส�าเร็จเลย!

คิดมาถึงตรงนี้ เฉิงเซ่าซางก็กลอกตาวูบ ความคิดหนึ่งพลันผุดข้ึน
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ในใจ...เม่ือแรกคนปากดีนั่นบอกว่าติดค้างข้าหน่ึงหนไม่ใช่หรือ ตอนน้ี 

ข้าติดตามหลิงปู ้อี๋ ข้ึนสามารถเด็ดจันทร์บนยอดฟ้า ลงสามารถงม 

ก้นสมุทรเปิดร้านหม้อไฟ* ความจริงไม่มีสิ่งใดให้เรียกใช้หยวนเซิ่นแล้ว 

คราวน้ีให้เจ้าคนน้ันตอบแทนตามค�าสญัญาไปเสยี ไม่เหลอืสิง่ตดิค้างกัน 

ก็นับเป็นเรื่องมงคล จะได้อยู่เย็นเป็นสุข

เฉิงเซ่าซางเรียกเหลียนฝางมาทันที ย่ืนหน้าไปข้างหูอีกฝ่ายแล้ว

ก�าชับเช่นน้ีรอบหนึ่ง บัดนี้นางมิเพียงเอื้อมคว้าได้เขยเน้ือทอง ยังได้ 

เข้าออกรั้ววังทุกวัน สถานะในบ้านจึงทวีคุณค่า มีบารมีเพิ่มพูนนานแล้ว 

บ่าวไพร่ไม่มผีูใ้ดไม่เคารพนบนอบ บางคราวาจาของนางยังมนี�า้หนกักว่า

เฉิงยางผู้คุมงานเรือนด้วยซ�้า อีกอย่าง เดิมทีเหลียนฝางก็รับใช้คุณหนู 

ของตนสดุจิตสดุใจอยู่แล้ว จงึขานรบัโดยไม่มอีดิออด หันหน้าจากไปไม่มี

รอช้า

หลังจัดการเรื่องนี้เสร็จ เฉิงเซ่าซางบิดขี้เกียจเต็มท่ีหนึ่งทีดุจตุ่น 

ตวักลมเตรยีมตัวจะนอนกลางวันให้เตม็อิม่หน่ึงงบี ไม่คาดตอนนีเ้ซยีวฮหูยิน 

กลับส่งคนมาเรยีกนางไปยังโถงเก้าอาชา ความว่าหลงิโหวฮหูยินมาเยือน

แขนของเฉิงเซ่าซางท่ีเพ่ิงเหยียดออกไปได้คร่ึงทางชะงักค้าง 

กลางอากาศ

อันทีจ่รงิก่อนหน้านีฉ้นุอวีซ๋ือ่ฮหูยินของหลงิโหวเคยมาจวนสกลุเฉงิ

หลายหนแล้ว เพียงแต่เฉงิเซ่าซางกับท่านพ่อเฉงิไม่อยู่ ล้วนเป็นเซยีวฮหูยิน 

ออกหน้าต้อนรับ ฝีมือของหัวหน้าเซียวเฉิงเซ่าซางย่อมรู้ดี ถนัดที่สุดเรื่อง

ขุดหลุมพรางด้วยถ้อยค�าอันเปี่ยมเหตุผลมีพลัง แม้ไม่อาจพูดให้ดอกไม้

* งมก้นสมุทร (ไห่ตี่เลา) เป็นชื่อร้านหม้อไฟท่ีโด่งดังของจีน มีที่มาจากศัพท์เฉพาะในวงไพ่นกกระจอก  

เรียกอีกชื่อว่างมจันทร์ก้นสมุทร (ไห่ตี่เลาเยวี่ย) หมายถึงการจั่วไพ่ตัวสุดท้ายมาแล้วชนะพอดี ตอนที่เจ้าของ

ร้านหม้อไฟไห่ตีเ่ลาคดิชือ่ร้าน ประจวบกับภรรยาของเขาจัว่ได้ไพ่แบบน้ี ซึง่เกิดขึน้ได้ยากและถือว่าโชคดมีาก
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พลาสติกกลายเป็นเซียงสุ่ยไป่เหอ* แต่หลอกล่อว่าเป็นพลาสติกพีวีซ ี

เกรดสงูน้ันไม่มปัีญหา เดีย๋วน้ีภรรยาของคณุชายรองโหลวยังมองหวัหน้าเซยีว 

เป็นครูผู้แนะแนวทางชีวิตไปแล้ว

หลังจากแต่งตัวให้เข้าที เฉิงเซ่าซางก็รุดไปถึงโถงเก้าอาชา แลเห็น

ฝั่งตรงข้ามของเซียวฮูหยินมีหญิงงามวัยกลางคนในอาภรณ์งามสง่า 

นั่งตัวตรงอยู่ผู้หน่ึง ด้านหลังของอีกฝ่ายยังมีสาวใช้หน้าแฉล้มวัยสิบห้า

สิบหกปีสองนางนั่งคุกเข่าอยู่

ภายใต้การเอ่ยน�าของเซียวฮูหยิน เฉิงเซ่าซางแสดงคารวะต่อ 

ฉนุอว๋ีซือ่ด้วยพิธีการอนัครบถ้วน ยามเงยศรีษะข้ึนอกีครา นางเผชญิหน้า

กับฉุนอวี๋ซื่อตรงๆ พอดี พิจารณาดูรูปโฉมแล้ว รู้สึกว่าฉุนอวี๋ซื่อไม่ถึงขั้น

พิลาสล�้า แต่ก็มีความชดช้อยละมุนละไมอยู่ในตัว โดยเฉพาะยามที ่

หน้าผากงามได้รูปนั้นก้มต�่าเอ่ยเสียงนุ่มเบา ดูเหมือนยังอ่อนหวาน

บอบบางกว่าเฉิงเซ่าซางเสียอีก ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงหัวหน้าเซียวผู้องอาจ

เฉิงเซ่าซางอดไม่ได้ต้องแอบหัวเราะ ในชีวิตของเซียวฮูหยิน 

ชงัน�า้หน้าสตรท่ีีมรีปูโฉมหวานใสแต่เปลอืกเย่ียงนีเ้ป็นท่ีสุด...มผิิด รวมถึง 

บตุรสาวของนางเองด้วย ช่วงทีผ่่านมาเซยีวฮหูยินฝืนข่มตวัตนเพ่ือรบัมอื

ฉนุอว๋ีซือ่ คาดว่าแอ่งรองรบัภายในท้องคงจะใกล้ทะลกัล้นออกมาอยู่แล้ว

"ก่อนหน้านี้เคยมาหลายครา ได้ยินมารดาเจ้าบอกว่าเจ้าอยู่ในวัง

ทั้งวัน วันนี้ค่อยได้พบตัวจริงเสียที" ฉุนอวี๋ซื่อมีสุ้มเสียงอันทุ้มเบาไพเราะ 

พูดจาเฉยๆ ก็ยังคล้ายเสียงนกน้อยขับขาน "เจ้ามีรูปโฉมดีจริงเชียว  

ข้าเห็นแล้วยังนึกชอบ ไม่แปลกที่จื่อเซิ่งใจร้อนจะแต่งเจ้าเช่นนี้"

"ไม่นับว่าใจร้อนกระมัง ใต้เท้าหลิงอายุย่ีสิบเอ็ดแล้วนะเจ้าคะ"  

* เซียงสุ่ยไป่เหอ คือดอกลิลลี่พันธุ์ Casa Blanca เป็นราชินีแห่งดอกลิลลี่ กลีบดอกมีสีขาวบริสุทธ์ิ ผิดกับ 

ลิลลี่พันธุ์อื่นที่มักพบแต้มด่าง
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เฉงิเซ่าซางหลบุตาลง ลบูแขนเสือ้อย่างไม่รบีไม่ร้อน "ได้ยินว่าปีนีบ้ตุรชาย

คนโตของฮูหยินเพิ่งอายุสิบห้า ยังเริ่มหารือเรื่องแต่งงานแล้วเลย"

รอยย้ิมน้อยๆ ของฉนุอวีซ๋ือ่พลนัแขง็ค้าง คาดไม่ถึงว่าถ้อยค�าทัว่ไป

ประโยคเดียวนี้จะกวักเรียกค�าตอบซึ่งไม่ต่างจากคมเข็มทิ่มแทง

เฉงิเซ่าซางเอยีงหน้ามองไปทางมารดาบงัเกิดเกล้า เซยีวฮหูยินเอง

ก็มองมาโดยไม่แสดงสีหน้า ชั่วสั้นๆ ที่สายตาสบประสาน สองคนก็รับรู้

ความคิดในใจของกันและกันแล้ว แม่ลกูคู่นีแ้ม้มคีวามผูกพันธรรมดา ทว่า

ต่างประเมินคุณค่าสติปัญญาของกันและกันสูงยิ่ง

ก่อนหน้าจะรูว่้าฮัว่จวินหวาฟ่ันเฟือน เซยีวฮหูยินยังรับหน้าฉุนอว๋ีซือ่ 

อย่างไม่ร้อนไม่เย็นพอเป็นพิธี ย้ิมสนทนาประปรายเพ่ือประคองบรรยากาศ 

ได้ ทว่าตอนนี้...รูปการณ์ไม่เหมือนเดิมแล้ว



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3HzTrRl
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