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รชัสมยัหยางหยนุเทยีนปีที่ 25

อาณาจกัรซนิหยางที่รุ่งโรจน์มากว่าร้อยปีเป็นปึกแผ่นมั่นคงในที่สุด

ศึกแคว้นซิ่นสิ้นสุดลงไปแล้วด้วยชัยชนะของต้าซินหยาง ชาวซิ่นลู่บอบช�้า

อย่างหนกั คงไม่บงัอาจเผยอหน้ามาต่อกรกบัต้าซนิหยางอกีหลายปี

ส่วนการภายในล้วนมีแต่เรื่องมงคล นับตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อน ฮ่องเต้ทรงรับ

องค์หญิงชุนหลันกลับเข้าวัง หลังจากองค์หญิงต้องระหกระเหินล�าบากอยู่นอกวัง

หลายปี องค์หญิงผู้งดงามช่วยชโลมจิตใจของฮ่องเต้ให้เข้มแข็ง คลายทุกข์จาก

ปัญหาของวงัหลงั

จากนั้นสองปีก่อน...องค์ชายที่ไม่เคยมใีครรู้วา่มตีวัตนกป็รากฏกายขึ้นเพื่อ

มาเป็นเสาหลกัให้แก่ต้าซนิหยาง บดันี้องค์ชายผู้นั้นได้ก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งรชัทายาท

แล้ว บลัลงัก์ที่เคยคลอนแคลนเพราะฐานอ�านาจขุนนางชั่ววนันี้มั่นคง สถาพร และ

ต้องยั่งยนืเยี่ยงนี้ตราบเท่าที่ยงัมพียคัฆ์ทั้งสี่คอยค�้าจุน

ธูปเบื้องหน้าของชายชุดด�านั่งคุกเข่าอยู่หน้าสุสานตระกูลเหลียนเป็นเวลา

นานเกอืบดบัมอดลง เถ้าของก้านธูปขดตวดัเป็นทรงร ี รูปร่างคล้ายสตัว์ชนดิหนึ่ง 

‘นั่นคอืลางด’ี

ร่างสูงใหญ่ของเหลยีนหย่งฝู ทายาทคนสุดท้ายของตระกูลเหลยีน ตระกูล
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ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นขุนศึกคู่บัลลังก์หยัดกายขึ้น ดวงตายาวเรียวนิ่งสงบ

ประดจุน�้าแขง็ ใบหน้ามหีนวดเครารกครึ้มมองป้ายวญิญาณเบื้องหน้านิ่ง คงมเีพยีง

วิญญาณบิดา มารดา ฮูหยิน และ...ลูกเฟยเท่านั้นกระมังที่ล่วงรู้ถึงความรู้สึก 

ลกึซึ้งภายในใจของแม่ทพัใหญ่ผู้ก�าราบแคว้นซิ่นลงได้

เหลยีนหย่งฝูเกดิและเตบิโตในตระกูลนกัรบ ความฝันในวยัเดก็คอืการต่อสู้

ปกปักรกัษาแผ่นดนิ และตายในสนามรบเหมอืนท่านทวด ท่านปู ่ และบรรพบุรุษ 

อีกหลายรุ่น ใจเขามีชาติบ้านเมืองมาก่อนสิ่งอื่นเสมอ กระทั่งตอนนี้ เพื่อสืบสาย

เลอืดตระกูลเหลยีน...เขาจ�าเป็นต้องแต่งงานใหม่ทั้งที่ไม่เคยต้องการเลย

จงจวิ้นอ๋องเพิ่งส่งจดหมายมาบอกกล่าว จดหมายซึ่งมีอยู่สามหน้านั้น  

หน้ากระดาษแผ่นแรกเต็มไปด้วยข้อความแสดงความยินดีที่เขาไม่ต้องการอ่าน

เกริ่นน�ามายดืยาว ยิ่งอ่านยิ่งพาให้รู้สกึงุนงง สมกบัเป็นจดหมายจากจงจวิ้นอ๋อง1 

บุรุษผู้เดยีวที่สามารถละลายน�้าแขง็เช่นเขาให้หงุดหงดิร้อนรนได้

เมื่อจงจวิ้นอ๋องสนุกสนานกับการปั่นอารมณ์เขาให้ร้อนขึ้นจนพอใจแล้ว 

จงึเข้าสู่เรื่องที่ควรพูดมาตั้งแต่หวัจดหมาย ใจความส�าคญัอยู่ที่กระดาษแผ่นที่สอง

ซึ่งกล่าวว่า เนื่องจากเขามุ่งมั่นอยู่กับการรบพุ่ง ปกป้องต้าซินหยางจนไม่มีเวลา

สนกุสนานรื่นเรงิดงัเช่นบรุษุอื่น ฮ่องเต้ผู้เป่ียมไปด้วยความเมตตาจงึคดิพระราชทาน 

หญงิสาวผู้งามพร้อมมาดูแลเขาแทนฮูหยนิที่จากไปหลายปีแล้ว

สตรทีี่ฮ่องเต้หมายตาจะยกให้เขานั้น จงจวิ้นอ๋องระบุมาว่าคอืซอีวี้จนั สาว

งามผู้มรีูปโฉมลอืลั่นไปทั่วเมอืงหลวงว่างดงามดั่งภาพเขยีนนั่นเอง

อันว่าสตรีมักมาพร้อมกับความยุ่งยากเสมอ หากนางเป็นคนงามดังที่ 

ลือเลื่องไปทั่ว วันทั้งวันคงไม่เป็นอันท�าอะไร นอกจากคอยประดับประดาตกแต่ง

1 ‘จวิ้นอ๋อง’ เป็นต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�าดับที่สองรองจากชินอ๋อง สามารถครองแคว้น

ต่างๆ ในแว่นแคว้นได้ เป็นต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�าดบัที่สาม

ตามท้องเรื่อง จวิ้นอ๋องมชีื่อต�าแหน่งเตม็ๆ ว่า จงจวิ้นอ๋องเลี่ยงซื่อ นามคอืฝานเลี่ยง-

ซื่อ เพราะมศีกัดิ์เป็นพระภาตยิะของฮ่องเต้หยางหยุนเทยีน ฝานเลี่ยงซื่อจงึเคยเป็นผู้ได้รบั

การคาดหมายว่าจะได้ครองบลัลงัก์ มฐีานะเป็นกึ่งๆ พระโอรสบุญธรรมในองค์ฮ่องเต้
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ตนเองให้ยิ่งงาม ยิ่งเป็นลูกหลานของซีจิ้น คหบดีอันดับหนึ่งของเมืองหลวงผู้ที่ 

ได้ชื่อว่าร�่ารวยเป็นอนัดบัสองรองจากฮ่องเต้เพยีงผูเ้ดยีวเท่านั้น กส็งสยัว่านอกจาก

ทั้งวันนางจะเอาแต่ประดับประดาตนเองให้ยิ่งงามแล้ว นางยังจะต้องเอาแต่ใจ 

ตามแบบคุณหนูที่ถูกพะนอจนเสยีคนอกีด้วย

แล้วยิ่งเป็นคนตระกูลซี...เหลียนหย่งฝูอดส่ายหน้าน้อยๆ เพราะความ 

ไม่พงึใจไม่ได้

ใช่ว่าเขาจะอคติกับพวกพ่อค้าวานิช เพียงแต่ตระกูลซีขึ้นชื่อเรื่องตระหนี่ 

ถี่เหนยีว ร�่ารวยล้นฟ้า แต่ไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ใคร เบื้องหน้าชาวเมอืงหนงิอนั

อาจต้อนรบัคนตระกูลซดี้วยความยนิด ีทว่าลบัหลงัแล้ว ทุกคนต่างรงัเกยีจความ

เหน็แก่ตวั ความเอาแต่ได้ของตระกูลซทีั้งสิ้น บดันี้เขาที่เคยวางเฉยกบัตระกูลซมีา

ตลอดกลบัต้องมาเกี่ยวพนักนัด้วยพระบรมราชโองการของฮ่องเต้

“ข้าไม่มีทางเลือก ในเมื่อฮ่องเต้พระราชทาน ก็จ�าต้องรับความยุ่งยากนี้ไว้

แต่โดยด”ี หนุ่มใหญ่วยัสามสบิสามเปรยออกมาเบาๆ ให้บรรดาวญิญาณที่อาจยงั

สถติอยู่ ณ ที่นี้ฟังเป็นการปรบัทุกข์

ยิ่งอยู่สูงกย็ิ่งโดดเดี่ยว เหลยีนหย่งฝูเป็นแม่ทพัฝีมอืลอืเลื่อง ไปหนใดมแีต่

คนกลัวเกรงรีบหลบเร้นหนี หรือไม่...ก็พุ่งเข้าใส่ด้วยต้องการประจบเอาใจหา 

ผลประโยชน์ เช่นนั้นเองเขาจงึหามติรแท้ได้ยากยิ่ง

แม้เขาจะมีน้องร่วมสาบานถึงสามคน แต่ระยะหลังก็แทบไม่ได้พบหน้า 

เนื่องจากตอนนี้ทุกคนล้วนแต่มีฐานะสูงส่ง คนหนึ่งเป็นราชบุตรเขย คนหนึ่งคือ 

ท่านอ๋อง ส่วนอกีคนนั้นเล่า...บดันี้มศีกัดิ์เป็นถงึองค์รชัทายาท ใครกนัจะว่างมาร�่า

สุราฟังเขาบ่นเรื่องภรรยาที่ไม่เคยต้องการเลยสกันดิคนนี้



จนัทร์ที่ลอยเด่นฟ้าในคนืนี้สกุสกาวเตม็ดวง แสงสนีวลกระจ่างกลางท้องฟ้า

สเีข้มดงูดงามละมนุตา เสยีงประทดัดงัสนั่นหวั่นไหวสร้างความครกึครื้นสนกุสนาน 

บ่าวไพร่ที่มีอยู่ไม่ถึงห้าคนในจวนแม่ทัพเหลียนหัวเราะต่อกระซิก ก่อนเดินเร็วๆ 

เพื่อพากันออกไปสนุกสนานกับเทศกาลหยวนเซียว2 ตามค�าอนุญาตของเหลียน- 

หย่งฝูผู้เป็นนาย

เสียงประทัดที่ดังต่อเนื่องอาจสร้างความคึกคักให้แก่ผู้อื่น ทว่ามิอาจขับไล่

ความรูส้กึเดยีวดายออกไปจากใจของแม่ทพัหนุม่ได้ เหลยีนหย่งฝนูั่งร�่าสรุาอยูเ่พยีง

ล�าพงัภายในเรอืนนอนที่เงยีบสงดัร้างผู้คน

จวนแม่ทพัในวนันี้ช่างแตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อน นอกจากจะเก่าแก่และ

ทรุดโทรมเพราะไม่มผีู้ใดพ�านกัมานานปี ยงัร้างผู้คน ไร้เสยีงแพรส่ายของสาวใช้ที่

มักเดินไปมาท�าตามค�าสั่งนาย ไร้สรรพเสียงของมารดาและฮูหยินที่สนทนากัน

ถูกคอ ไร้เสียงหัวเราะของเด็กน้อยวัยก�าลังน่ารัก...ลูกชายสุดที่รักเพียงคนเดียว

หนึ่ง

2 เทศกาลหยวนเซียวจัดขึ้นในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งแรกของปี (วันตรุษจีนคือ 

วันปีใหม่ของจีน) ตามประเพณีจะมีการแขวนประดับโคมไฟ ดังนั้นเทศกาลหยวนเซียวจึง 

มอีกีชื่อหนึ่งว่า เทศกาลโคมไฟ



เสี่ยวจี้ (ลิซ)    
11

ของเขา

เมื่อหวนคิดถึงความผาสุกในอดีต สุรายิ่งล่วงผ่านล�าคอเร็วขึ้น ทว่าหนุ่ม

ใหญ่กลับไม่รู ้สึกถึงรสชาติล�้าเลิศของสุราชั้นดีซึ่งองค์รัชทายาทประทานมาให้  

ไม่รูส้กึอยากลิ้มลองขนมหยวนเซยีว3 ที่เหวนิซื่อไห่น้องเลก็ของเขาน�ามามอบให้ เขา

นั่งมองจนัทราผ่านบานประตูที่เปิดกว้างอย่างใจลอย

“นายท่านขอรบั” เสยีงเรยีกจากพ่อบ้านฟางดงึสายตาที่จบัจ้องจนัทรเ์ด่นฟา้

ให้ลดลงมามองผู้ก้าวเข้ามาขบัไล่ความเงยีบงนัออกไปจากห้อง

ฟางจวิซิ่ง เป็นบุรุษอายุราวห้าสบิปี รูปร่างนบัว่าเลก็กว่าบุรุษทั่วไป ใบหน้า

เรียว มีเครื่องหน้าไม่ดึงดูด ทุกอย่างที่รวมเป็นเขาดูธรรมดาอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่ 

ไม่ธรรมดาคอืความซื่อสตัย์และภกัดตี่อตระกูลเหลยีนนั่นเอง

เหลียนหย่งฝูยังจ�าได้ถึงวันที่เขากลับจวนแล้วเห็นโลงศพสี่โลงวางเรียงกัน

อยู่ภายในห้องโถงได้ พ่อบ้านฟางคุกเข่าอยู่หน้าโลงศพหันมามองเขาด้วยดวงตา 

แดงก�่า ก่อนคลานเข้ามาโขกศีรษะให้เขาจนแตกเลือดโชก แล้วพร�่าโทษตนเองที่ 

ไร้ความสามารถ ไม่อาจหาหมอมารกัษาอาการป่วยไข้ให้ครอบครวัของเขาได้

วันนั้นเหลียนหย่งฝูได้แต่พูดซ�้าๆ ว่าไม่ใช่ความผิดของใคร โรคระบาด 

ร้ายแรงที่คร่าชีวิตครอบครัวเขาและคนกว่าหนึ่งในสี่ของเมืองหลวงไปนั้นเป็นสิ่งที่ 

ไม่มผีู้ใดคาดคดิและยากจะป้องกนั

จากวันนั้น พ่อบ้านฟางที่ถือว่าเขาเป็นนายเพียงคนเดียวก็ปิดจวนแม่ทัพ 

แห่งนี้ ขึ้นเขาเพื่อไปเฝ้าหลุมศพ ดูแลรับใช้เขาถึงสามปี จากนั้นเมื่อเขาต้องไป 

รับศึกแคว้นซิ่น พ่อบ้านฟางก็ตามติด ยามทุกข์พ่อบ้านฟางพร้อมทุกข์กว่า  

ยามล�าบากพ่อบ้านฟางพร้อมรบัเอาไว้ พร้อมอยู่พร้อมตายไปด้วยกนั จนเรยีกได้

3 ขนมพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่นิยมกินในเทศกาลหยวนเซียว ขนมชนิดนี้มีร่างรูปกลม ท�าด้วย

แป้งข้าวเหนียว ข้างในมีไส้หวาน ภาคเหนือของจีนเรียกขนมชนิดนี้ว่า หยวนเซียว ส่วน 

ภาคใต้เรยีกว่า ทงัหยวน หรอื ทงัถวน ขนมชนดินี้เป็นสญัลกัษณ์ของการอยู่ร่วมกนัอย่าง

กลมเกลียวของคนในครอบครัว เชื่อกันว่าการกินขนมหยวนเซียวจะน�าความสุขและโชคด ี

มาให้แก่ครอบครวั
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ว่าเป็นผู้รู้ใจคนหนึ่ง ดงันั้นเมื่อเหน็พ่อบ้านฟางเดนิเข้ามาหา ใบหน้าเหลยีนหย่งฝู

จงึคลายความหมองเศร้าลง

ในมือพ่อบ้านฟางมีโคมไฟรูปเต่าสีแดงอันหนึ่ง โคมไฟนี้จงใจล้อเลียน

กองทพัอุดรซึ่งมสีญัลกัษณ์เป็นรูปเต่าสดี�าอยู่บนพื้นธง ทนัททีี่เหน็โคมไฟ รอยยิ้ม

น้อยๆ กผ็ุดขึ้นมาประดบัใบหน้าที่มกัเรยีบเฉยอยู่เป็นนจิ

“ของน้องรองสินะ” น้องรองที่ว่าคือจงจวิ้นอ๋อง บุรุษซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งใน 

ผูโ้ด่งดงัที่สุดของเมอืงหลวง เนื่องจากจงจวิ้นอ๋องนั้นมฐีานะสงูส่ง หน้าตาหล่อเหลา 

และที่ส�าคญั แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชนแล้ว จงจวิ้นอ๋องยงัคงหวง

ความโสดอย่างเหนียวแน่น มิเคยปล่อยใจให้หญิงงามผู้ใดครอบครอง สาวน้อย

สาวใหญ่จงึมเีขาอยู่ในฝันทุกค�่าคนื

พ่อบ้านฟางยิ้มประจบพร้อมน�าก้านโคมไฟมาส่งให้ถงึมอืนาย จากนั้นกว็าง

จดหมายที่ไม่ได้ปิดผนึกเอาไว้บนโต๊ะ “คนของท่านอ๋องเพิ่งน�ามาให้บ่าวเมื่อสักครู่

ขอรบั”

เหลยีนหย่งฝูยื่นโคมไฟส่งคนืพ่อบ้าน เนื่องจากสนใจจดหมายที่เพิ่งส่งมาถงึ

มากกว่า เขาดึงจดหมายสีขาวออกมาจากซองแล้วยิ้มเมื่อได้กลิ่นหอมของดอกไม้

ก�าจายออกมา ทุกสิ่งที่เป็นของจงจวิ้นอ๋องล้วนแล้วแต่งดงามสูงส่งเปี่ยมไปด้วย

รสนยิม

‘ห่างเกนิไป เจ้าจะสูญเสยีมนั

ใกล้เกนิไป เจ้าจะมองไม่เหน็มนั

หากไม่ใส่ใจ เจ้าจะสูญเสยีมนัไป

ทว่าใส่ใจมนัจนเกนิไป เจ้ากจ็ะสูญเสยีมนัไปเช่นกนั’

สิ่งที่น้องรองเขียนมาคล้ายไชเติงหม4ี อ่านแล้วเหลียนหย่งฝูก็ถอนหายใจ 

ก่อนปล่อยให้กระดาษแผ่นนั้นล่วงลงสู่พื้น

4 ปรศินาโคมไฟ
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ปริศนาของน้องรองนั้นเขาไขได้ในทันทีที่อ่านจบ...ความรัก นี่ใช่หรือไม ่

ที่น้องรองต้องการให้เขาแสวงหา

ความรัก...ถ้าเป็นรักฉันหนุ่มสาว เขาไม่รู้ว่าเคยได้ครอบครองมันหรือไม่ 

ตอนแต่งงานกับเพ่ยจี ทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงเพราะค�าว่า ‘เหมาะสม’ เขาใน 

ตอนนั้นอายุยี่สิบปี อยู่ในวัยที่ควรมีครอบครัวแล้ว เพ่ยจีก็เป็นหญิงสาวหน้าตา

หมดจด มาจากตระกูลนกัรบเช่นเดยีวกบัเขา นางจงึถกูเลี้ยงดมูาเพื่อใหเ้ปน็ภรรยา

ของนกัรบโดยแท้

นางเข้าใจเขาเป็นอย่างดี ปรนนิบัติเขาและบิดามารดาของเขาอย่างไม่มี 

ข้อบกพรอ่ง เป็นช้างเท้าหลงัที่ท�าให้เขาอุน่ใจยามจากบา้นไปศกึเมอืงไกล ใหก้�าเนดิ

บุตรชายที่แขง็แรง ฉลาดเฉลยีว

เมื่อคดิถงึลูกชายที่เขาไม่มวีนัได้โอบกอดอกี สุราในปากกพ็ลนัขมปร่า เขา

อาจไม่ได้รักเมีย ไม่ได้ผูกพันกับนางดังคู่ผัวตัวเมียคู่อื่นๆ แต่ส�าหรับลูกนั้นเป็น 

อกีเรื่อง นี่คอืรกั เพราะรกัเขาจงึเจบ็ปวดทุกครั้งที่คดิถงึ...ลูกเฟย

“บ่าวของท่านอ๋องยงัให้เรยีนนายท่านอกีว่า หากนายท่านมริงัเกยีจ ท่านอ๋อง

ได้จองที่นั่งบนหอเถียนจิ่วเอาไว้ให้นายท่านแล้ว วันนี้หอ...” ยังไม่ทันบรรยายว่า 

วนันี้หอเถยีนจิ่วได้จ้างนางร�าจากหวัเมอืงต่างๆ มาร่ายร�าเพื่อให้แขกทกุคนสนุกสนาน 

กนั เหลยีนหย่งฝูกพ็ลนัลุกขึ้นก่อน เหน็ดงันั้นพ่อบ้านฟางจงึหยุดพูดและค้อมตวั

ลงอย่างนอบน้อม

“ฟังดูน่าสนุก ออกไปร่วมสนุกกบัชาวบ้านบ้างกด็เีหมอืนกนั หรอืเจ้าเหน็ว่า

อย่างไร”

“ขอรบั ขอรบั” พ่อบ้านฟางโค้งจนตวัแทบพบัตดิกนั ยิ้มจนปากแทบฉกีถงึ

ใบหูเมื่อนายท่านอยากออกไปสนุก

ตั้งแต่นายท่านสูญเสียครอบครัวไปเพราะโรคร้าย ฟางจิวซิ่งก็ไม่ค่อยเห็น

นายของเขายิ้มหรือมีอารมณ์อยากสนุกสนานอีกเลย ชาวบ้านมักพูดกันว่านาย 

ของเขาคือเทพแห่งสงคราม เป็นปีศาจในสนามรบ แต่ไม่มีใครรู้ ก่อนนี้นายท่าน

เป็นคนรักสนุก ชมชอบการกลั่นแกล้งบ่าวไพร่ในจวน จนนายท่านกับนายหญิง 

คนก่อนต้องปวดเศยีรเวยีนเกล้าเพราะนายน้อยไปตามๆ กนั
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อ่า...วันคืนแสนสุขเหล่านั้นดูเหมือนจะผ่านมานาน นานเสียจนใครต่อใคร

กจ็�าความสุขยามนั้นไม่ได้เสยีแล้ว

สองฟากข้างของถนนในเมอืงหลวงคนืนี้คกึคกั สว่างไสว เตม็ไปด้วยผูค้น

ที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงาม ต่างคนต่างพากันมาชมโคมไฟที่ท�าจากกระดาษส ี 

โคมไฟแต่ละอันต่างสรรค์สร้างให้วิจิตรพิสดารงดงามแตกต่างกันออกไป ยิ่งถ้า

บ้านไหนมโีคมโจ่วหม่าเตงิ5 บ้านนั้นจะมเีดก็ๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากผู้คนจะพากนัมาชมโคมไฟที่แขวนเอาไว้แล้ว ระหว่างทางยงัมกีาร

ละเล่นให้ชมอกีมากมาย ทั้งระบ�าไม้ต่อขา ร�าพดั เชดิสงิโต ชาวประชาจงึเพลดิเพลนิ 

มองไปทางไหนมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ครั้นเห็นไพร่ฟ้าหน้าใสมีความสุข 

เหลียนหย่งฝูก็พลันยิ้มออก แต่เมื่อมีหนวดเคราปกคลุมใบหน้าอยู่จึงไม่มีผู้ใด 

มโีอกาสเหน็รอยยิ้มจากใจจรงินั้น

ชายร่างสูงใหญ่ก้าวเดินอย่างมั่นคงตรงไปข้างหน้า โดยมีพ่อบ้านฟางเดิน 

ถอืโคมไฟรูปเต่าตามมาด้านหลงั ด้วยผู้คนมากมายซึ่งยนืชมโคมไฟและการแสดง

อยู่ตามทาง ท�าให้บางครั้งเหลยีนหย่งฝูต้องหยุดชะงกับ้าง แต่ไม่นานนกัฝูงชนกจ็ะ

พากันแหวกทางให้ผู้ที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ เต็มไปด้วยความสง่าน่าเกรงขาม  

ข่มผู้คนให้เกรงกลวัได้ด้วยการตวดัสายตามองเพยีงครั้งเดยีว

ทนัททีี่เหลยีนหย่งฝูก้าวเข้าไปในหอเถยีนจิ่ว เสยีงพูดคุยสรวลเสเฮฮาดูจะ

เงียบลงเมื่อเหล่าชายที่นั่งร�่าสุราอยู่ก่อนเห็นเขา ชายบางคนรีบลุกขึ้นมาคารวะ 

ด้วยความเคารพสูงสุด ในขณะที่บางคนมองแล้วรีบหลบตาแสร้งท�าเป็นไม่เห็น  

และอกีหลายคนหวาดกลวัถงึขั้นรบีลุกหนอีอกไปทางหลงัร้านเลยทเีดยีว

ชื่อเสียงเทพแห่งสงครามขจรขจายไปไกลแค่ไหน เหลียนหย่งฝูก็ดูจะ 

5 โคมเวยีน ‘โจ่วหม่าเตงิ’ เป็นของเล่นชนดิหนึ่ง มปีระวตักิว่าพนัปีแล้ว ภายในโคมไฟตดิตั้ง

กงล้อ พอจุดเทียนในโคม กระแสอากาศที่ได้รับความร้อนจากเปลวเทียนจะดันกงล้อที่ติด

กระดาษรูปคนขี่ม้าในอิริยาบถต่างๆ หมุนไปตามกงล้อ เงาของรูปคนขี่ม้าจะสะท้อนอยู่บน

กระดาษชั้นนอกของโคมไฟ มองแล้วเสมอืนม้าก�าลงัวิ่งตะบงึ
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โดดเดี่ยวมากขึ้นแค่นั้น

เถ้าแก่ของหอเถยีนจิ่วรบีวิ่งออกมาจากหลงัโต๊ะเกบ็เงนิเพื่อโค้งค�านบัแม่ทพั

ที่รบไม่เคยพ่าย ข่าวจากแดนไกลมักน�าเอาวีรกรรมของเทพแห่งสงครามมาเล่าสู่

กนัฟังเสมอ เรื่องที่เล่าปากต่อปากล้วนแล้วแต่เอ่ยถงึความห้าวหาญ เหี้ยมเกรยีม 

ไม่เคยละเวน้ศตัรู ถงึขนาดมคีนกล้าสาบานว่า เทพแหง่สงครามผู้นี้สรา้งทะเลสาบ-

เลอืดมาแล้วไม่ต�่ากว่าห้าแห่ง

“หอเถียนจิ่วยินดีต้อนรับแม่ทัพเหลียนขอรับ เป็นเกียรติเหลือเกิน เป็น

เกียรติของผู้น้อยที่ได้รับรองท่านแม่ทัพ เชิญทางนี้ขอรับ จวิ้นอ๋องได้สั่งให้ผู้น้อย

จดัโต๊ะพเิศษเตรยีมเอาไว้รบัรองท่านแม่ทพัแล้ว”

ผู้ถูกเสกสรรปั้นแต่งด้วยปากของผู้คนจนกลายเป็นเทพผู้กระหายเลือด 

พยักหน้าเล็กน้อย ก่อนเดินตามเถ้าแก่มุ่งสู่ชั้นสองของร้าน สองฟากข้างของทาง

เดนิบนชั้นสองเตม็ไปด้วยโต๊ะและผูค้นคุน้ตาทั้งนั้น ผูท้ี่สามารถขึ้นมานั่งบนชั้นสอง

ของหอเถยีนจิ่วได้ ถ้าไม่ใช่ขุนนาง กเ็ป็นคหบดคีนดงัของเมอืงหลวง

เหลียนหย่งฝูพยักหน้าให้ผู้ที่ลุกขึ้นค�านับทักทายเขา แต่ไม่หยุดอยู่นาน  

เขาไม่ใช่คนช่างพูด อีกทั้งยังถือตัว ไม่คบค้าสมาคมใครง่ายๆ ซึ่งนิสัยของเทพ 

แห่งสงครามนี้ผู้คนในต้าซนิหยางต่างกร็ู้ดี

โต๊ะที่จงจวิ้นอ๋องจองเอาไว้ให้เขานั้นอยูใ่นจดุที่สามารถเหน็เวทกีารแสดงได้

อย่างชัดเจน นางร�าหน้าตาหมดจดก�าลังร่ายร�าด้วยท่วงท่าอ่อนช้อย เอวองค์

อ้อนแอ้นไหวเอนประดุจกิ่งหลวิต้องลม และทนัททีี่เขานั่งลงบนตั่งเตี้ย นางร�าผู้นั้น

กส็่งรอยยิ้มชม้อยชม้ายขึ้นมาให้เขาเพื่อหมายจะสานไมตรี

ผูไ้ด้รบัรอยยิ้มทอดไมตรจีากสาวงามมองตอบด้วยใบหน้าเฉยชา ดวงตาคม 

จ้องมองการร่ายร�า มองนางร�าผู้นั้นเขม็ง จนสมาธิของนางแตกกระจาย ร่ายร�า

ผดิๆ ถูกๆ เป็นที่น่าขบขนัส�าหรบัผู้ชมยิ่งนกั

พอเหน็นางร�าผู้กล้าเชญิชวนเขาอย่างเปิดเผยเสยีหน้าแล้ว มุมปากเหลยีน-

หย่งฝูจงึกระตุกขึ้นเป็นรอยยิ้ม

“นายท่านขอรบั นายท่านจะเขยีนไชเตงิหมลีงในโคมไฟให้ผู้คนได้ทายเล่น

กันหรือไม่ขอรับ” เนื่องจากวันนี้พ่อบ้านฟางเห็นนายอารมณ์ดีจึงกล้าเดินเข้ามา 
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ค้อมกายเอ่ยชกัชวน

ในคืนเทศกาลหยวนเซียว รอบหอเถียนจิ่วจะแขวนโคมไฟจากข้าราชการ

ระดับน้อยใหญ่เอาไว้ ภายในโคมไฟจะมีไชเติงหมีทั้งยากและง่ายสลับกันไปให้

บณัฑติ ชาวบ้านร้านตลาด หรอืเด็กน้อยได้ขบคดิ ใครคดิออกสามารถน�าโคมไฟ

และค�าตอบมารับรางวัลน้อยใหญ่ตามแต่ความยากง่ายของไชเติงหมีได้ นับเป็น

ความสนุกอีกประการให้ผู้คนได้ลับสมองประลองปัญญา แถมยังได้รางวัลติดไม้

ตดิมอืกลบับ้านไปด้วย

คิ้วเข้มเลกิขึ้นเลก็น้อย ก่อนเหลยีนหย่งฝูจะถาม “ข้าต้องเล่นด้วยหรอื”

พ่อบ้านโค้งต�่าลงอกีแล้วส่ายหน้า “สุดแท้แต่นายท่านขอรบั”

แม่ทัพผู้น่าเกรงขามนั่งนิ่ง มองลงไปยังชั้นล่างซึ่งการแสดงชุดใหม่เพิ่งเริ่ม

ขึ้น นางร�าในชุดนี้ไม่ได้งดงามเท่าชุดที่แล้ว ไม่ได้มทีที่ายวนยั่วเท่าด้วย ดูสบายตา

ขึ้นมาก พวกนางสวมใส่ชุดสชีมพู กระพอืพดัสขีาวและแดงในมอือย่างน่าชม

“ไปเอาพู่กนัและแท่นหมกึมา”

ฟางจวิซิ่งรบัค�า แล้วรบีเดนิเรว็ๆ ไปจดัหาสิ่งที่นายปรารถนามาให้ในทนัที

“เยน็ ลมหนาวโชย

เดยีวดาย กลางลานกว้าง

เหนบ็หนาว ไร้คู่ อยู่เคยีง

โหยหา ผู้รู้ใจ”

ซีอวี้จันอ่านโคลงในตัวเต่าสีแดงแล้วท�าหน้าเหม็นเบื่อ “นี่มันไชเติงหม ี

แบบไหนกัน ให้เปลี่ยนตัวอักษรได้สี่ตัวเพื่อท�าให้โคลงบทนี้รื่นเริงขึ้น ฮึ! ให้แต่ง

ใหม่ยังจะง่ายกว่า” บ่นจบสาวงามที่มาชมโคมไฟพร้อมสาวใช้อีกเป็นสิบก็ละมือ 

จากโคมไฟเต่าแปลกตานั้นไปดูโคมไฟอนัอื่น

ระดับลูกสาวของคหบดีอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวง ไม่จ�าเป็นต้องมาแก้

ปริศนาไชเติงหมีเพื่อรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น เพราะนางมีทุกอย่างที่ต้องการอยู่พร้อม

สรรพแล้ว ทว่าซีอวี้จันมั่นใจในสติปัญญาของตน จึงเดินมาแก้ปริศนาเล่นๆ ให้
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บรรดาสาวใช้น�าไปตอบเพื่อรบัรางวลัเล็กๆ น้อยๆ จากเจ้าของโคมไฟ

โคลงที่ซีอวี้จันเพิ่งอ่านกระทบจิตใจสาวใช้ที่เดินก้มหน้าตามหลังคุณหน ู

ของตนอยู่เสมอ นามของนางผู้นั้นคอื หลงิเซยีว น้อยครั้งนกัที่ผู้ต�่าต้อยแบบนาง

จะกล้าเงยหน้าขึ้นมาโดยไม่ได้รบัค�าสั่ง แต่ทนัททีี่ได้ยนิค�ากลอน นางกเ็ผลอเงยหน้า

มองโคมไฟรูปเต่าอนันั้น

เมื่อเหน็ตวัอกัษรสี่แถวซึ่งประกอบไปด้วยถ้อยค�าเรยีบง่าย หากแฝงไปด้วย

ความเดียวดายอยู่เต็มเปี่ยม นางก็เกือบจะกลั้นน�้าตาเอาไว้ไม่อยู่ นางไม่ทราบว่า

โคมไฟรูปเต่านี้เป็นของผู้ใด แต่ที่รู้แน่คอื เจ้าของโคมไฟคงเป็นคนอมทุกข์ เหงา 

เศร้า และเดยีวดายเป็นอย่างมาก…เฉกเช่นเดยีวกบันาง

ใบหน้าอัปลักษณ์เพราะมีปานแดงขนาดใหญ่อยู่บนใบหน้าซีกซ้ายก้มต�่าลง

อกีครั้งเมื่อคุณหนูของตนเริ่มออกเดนิ 

ต่อหน้านางมิบังอาจแก้ปริศนาที่คุณหนูไม่อาจแก้ได้ จึงได้แต่มองและ 

มาดหมายเอาไว้ในใจ หากยงัไม่มผีู้ใดแก้ไขความเหงานี้ได้ นางจะคดิและลองกลบั

มาตอบดู

อันที่จริงแล้วเหลียนหย่งฝูไม่คิดจะกลับมายังหอเถียนจิ่วเพื่อดูการแสดง

อกี ทว่าดูจากสหีน้าของพ่อบ้านฟางแล้ว หากเขาไม่มา พ่อบ้านที่ร้างเมยีมานานคง

หงุดหงดิงุ่นง่านเป็นแน่

เอาเถิด หากพ่อบ้านผู้ซื่อสัตย์เกิดถูกใจนางร�าคนใดขึ้นมา เขาจะซื้อนาง 

เพื่อให้มาปรนนบิตัพิ่อบ้านฟางยามเฒ่าชราเอง

เทศกาลหยวนเซยีวคนืที่สองยงัคงคกึคกัดจุเดมิ แต่เหลยีนหย่งฝไูม่ได้รูส้กึ

ตื่นตาตื่นใจกับโคมไฟและการแสดงข้างทางอีกแล้ว เขารีบเดินผ่านทุกสิ่งไปโดย 

ไม่ช�าเลอืงแล ทว่ายงัไม่ทนัได้ก้าวเท้าสูห่อเถยีนจิ่ว หางตาพลนัเหน็หญงิสาวคนหนึ่ง

ก�าลงังว่นอยูก่บัโคมไฟรูปเต่าของเขา ในมอืนางมพู่ีกนั นางคงคดิจะแกโ้คลงรนัทด

ของเขากระมงั

หนุ่มใหญ่เดินเข้าไปใกล้ มิได้ตั้งใจจะเข้าไปแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของโคมไฟ 

แต่อย่างใด เขาไม่ชอบผู้หญงินกั ไม่อยากพูดคุยกบัพวกนางเท่าใด ทว่าเมื่อสงัเกต
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เห็นลักษณะการแต่งกายของคนที่ก�าลังเขย่งเท้าเพื่อน�าโคมไฟไปแขวนเอาไว้ที่เดิม

แล้วเหลยีนหย่งฝูกต็้องขมวดคิ้ว

เหลียนหย่งฝูอาจแค่สงสัยว่าสตรีต�่าต้อยเช่นนางมาท�าอะไรกับโคมไฟของ

เขา แต่พ่อบ้านฟางที่เดินตามหลังมาและเห็นภาพเดียวกับที่เขาเห็นเช่นกันถึงกับ 

สาวเท้าเรว็ๆ ล�้าหน้าไปเพื่อดงึโคมไฟออกมาจากมอืนางผู้นั้น

“เอ๊ะ!”

หลิงเซียวที่ก�าลังแขวนโคมไฟเข้าที่เดิมร้องตกใจในทีแรก ก่อนหันมามอง 

ผู้ที่แย่งโคมไฟไปจากมอื ฉบัพลนัที่เหน็บุรุษสูงวยัในชุดผ้าเนื้อด ีดูอย่างไรกไ็ม่ใช่

ชาวบ้านธรรมดา หญิงสาวก็รีบก้มหน้างุด ย่อตัวลงคารวะพร้อมเอ่ยขอโทษทันท ี

“ขออภยัเจ้าค่ะนายท่าน”

ปกตแิล้วฟางจวิซิ่งมใิช่คนใจร้ายใจด�า แต่วนันี้นางผูม้ปีานแดงอยูบ่นใบหน้า

ท�าให้เขาโกรธอย่างมาก ดูจากลกัษณะการแต่งกาย นางคงมใิช่คุณหนูของตระกูล

ใดตระกูลหนึ่ง ฟังจากค�าพูด นางน่าจะมศีกัดิ์ต�่าต้อยและเป็นบุคคลต�่าชั้น เช่นนี้

จะเอาปัญญาที่ไหนมาแก้โคลงของนายเขา นางผู้นี้กล้าดอีย่างไรมาแตะต้องโคมไฟ 

ที่จงจวิ้นอ๋องประทานมาให้ 

ไม่รู้ว่าเขยีนอะไรสกปรกลงไปแล้วบ้าง!

“เจ้ารู้หรือไม่ว่านี่เป็นโคมไฟของผู้ใด!” เสียงของฟางจิวซิ่งค่อนข้างห้วนด ุ

ในแบบที่ท�าให้บ่าวในบ้านเกรงกลวัจนตวัสั่นมาแล้ว และเสยีงของเขากม็ผีลกบันาง

ที่เป็นหญงิต�่าต้อยเช่นเดยีวกนั ไหล่บางเริ่มสั่นเทา น�้าเสยีงนางตดิขดัและเบาหววิ

“มะ...ไม่ บะ...บ่าวไม่ทราบเจ้าค่ะ”

“โคมไฟนี้เป็นของแม่ทัพเหลียนหย่งฝู เป็นโคมไฟที่จวิ้นอ๋องประทานมา  

เจ้ากล้าดอีย่างไรเอามาเขยีนเล่นส่งเดช!”

พอรู้ว่าโคมไฟนั้นเป็นของผู้ใด ส�าคัญเพียงไร หลิงเซียวก็รีบคุกเข่าลงกับ

พื้น โขกศีรษะค�านับจนหน้าผากแนบกับพื้นสกปรกหลายครั้งพร้อมเอ่ย “บ่าว

ขออภยัเจ้าค่ะ บ่าวผดิไปแล้ว ได้โปรดยกโทษให้บ่าวด้วยเจ้าค่ะ”

ฟางจวิซิ่งเหน็ท่าทงีกๆ เงิ่นๆ ของหญงิผู้นั้นแล้วกถ็อนหายใจ เขาก�าลงัจะ

โบกมอืไล่นางไปอยูแ่ล้ว หากนายของเขาไม่เดนิเข้ามาดงึโคมไฟเจ้าปัญหาไปดเูสยีก่อน
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“เยน็ฉ�่า ลมหนาวโชย

เดยีวดาย กลางลานกว้าง

เหนบ็หนาว หากไร้คู่ อยู่เคยีง

ตามหา ผู้รู้ใจ”

เสียงขับโคลงออกมาทั้งต�่าทั้งลึกจนผู้ฟังที่หมอบอยู่กับพื้นรู้สึกว่าหัวใจเต้น

แรง มใิช่เพราะหวาดกลวั แต่เพราะ...เพราะอะไรบางอยา่งที่หลงิเซยีวเองกไ็ม่เข้าใจ

เช่นกนั

ร่างที่คู้อยู่กบัพื้นสะดุ้งน้อยๆ เมื่อได้ยนิเสยีงทรงอ�านาจถาม

“เจ้าเป็นผู้แก้โคลงนี้อย่างนั้นหรอื”

“บ่าวช่างบงัอาจ บ่าวสมควรตาย ขอนายท่าน...ท่านแม่ทพัโปรดอภยั” เสียง

ของนางอูอ้ี้เพราะหมอบอยูก่บัพื้น ทว่าเมื่อได้ยนินางแก้ไขค�าเรยีกขานตวัเขา เหลยีน- 

หย่งฝูกเ็หน็ว่านางดูจะมสีตปิัญญาเกนิสาวใช้ชั้นต�่าทั่วไป

“ลุกขึ้น”

แม้จะได้รับอนุญาต แต่หลิงเซียวที่หมอบอยู่กับพื้นยังไม่ยอมลุก นาง 

เหลอืบมองปลายเท้าของบุรุษซึ่งยนือยู่ตรงหน้าโดยไม่กล้ามองสูงขึ้นไปมากกว่านี้

แม่ทัพเหลียนหย่งฝูผู้ได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งสงคราม รบคราใดไม่เคยพ่าย 

ตดัหวัศตัรูมาแล้วเป็นพนัเป็นหมื่นหวั บดันี้ยนือยู่ตรงหน้านาง

ครั้งแรกที่หลงิเซยีวได้ยนิเรื่องราวของเขา นางกบัคณุหนูซอีวี้จนัคดิพ้องกนั

ว่า เขาคงเป็นคนป่าเถื่อน หยาบกระด้าง ดดุนั กระหายเลอืดเหมอืนทหารเลวที่เคย

พบมา แต่เมื่อคุณหนูสั่งให้นางลอบมาดูหน้าเขาพร้อมกับบ่าวคนอื่น หญิงสาว 

กลับต้องประหลาดใจ เพราะนอกจากรูปร่างที่ใหญ่โตและใบหน้าเคร่งขรึมไม่ยิ้ม

หวัแล้ว เขากไ็ม่มอีะไรผดิแผกแตกต่างจากบุรุษอื่น

นางสงัเกตนิ้วมอื อวยัวะบนใบหน้าตามที่คุณหนูสั่ง ทุกสิ่งยงัอยู่ครบ มไิด้

มสีิ่งใดหลุดหายไปอย่างที่ข่าวว่ามา

ที่จรงิ...พนิจิดใูห้ดแีล้วหลงิเซยีวยงัพบว่า เหลยีนหย่งฝแูม้จะมใีบหน้าดุดนั

แต่กค็มเข้ม จดัได้ว่าเป็นบุรุษรูปงามคนหนึ่งเลยทเีดยีว
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แม้รูปร่างหน้าตาเขาจะผิดไปจากที่ปากคนว่ามา ผิดจากที่คิด แต่นิสัยเล่า 

จะผดิแผกไปเช่นเดยีวกนัหรอืไม่

เล่าลอืกนัว่าเทพแห่งสงครามผูน้ี้ฆ่าคนได้ไม่กะพรบิตา โหดเหี้ยมจนตดัแขน 

ตดัขา ตดัหวัคนได้ง่ายๆ หากคนผู้นั้นท�าสิ่งใดขดัใจท่านแม่ทพั

นางยงัไม่อยากตาย ไม่ส ิจะพูดให้ถูกกค็อื นางยงัตายไม่ได้ต่างหาก ดงันั้น

ต้องระวงัให้มาก ต้องเอาตวัรอดจากสถานการณ์คบัขนันี้ให้ได้



“ลกุ!” เมื่อหญงินางนี้ยงัไม่ยอมลกุจากพื้น เหลยีนหย่งฝกูส็ั่งด้วยน�้าเสยีง

หนกัแน่นขึ้น

ร่างที่หมอบอยู่กบัพื้นสั่นเทาด้วยความหวาดกลวั ทว่าแม้จะสั่น ร่างบอบบาง

ที่ถูกสีทึบทึมของเสื้อผ้าข่มให้ตัวยิ่งเล็กยังคงพยายามท�าตามค�าสั่ง ในที่สุดนางก็ 

ลุกขึ้นยนืได้โดยใช้ก�าแพงของหอเถยีนจิ่วเป็นหลกัพยุงตวั

ร่างเล็กตรงหน้าสูงเพียงปลายคางของเหลียนหย่งฝู ดูจากการแต่งกาย 

กริยิาท่าทาง ไม่น่าใช่หญงิสาวที่ได้รบัการศกึษามา ถ้าเช่นนั้นคงต้องเป็น...

“ใครใช้ให้เจ้ามาแก้โคลง”

“บ่าว...บ่าวแก้เองเจ้าค่ะ บ่าวขออภัย...ไม่มีใครใช้บ่าวเจ้าค่ะ บ่าวท�าเอง  

บ่าวผดิเอง”

“ข้าไม่ได้ต�าหนเิจ้า ตรงข้าม...” เหลยีนหย่งฝูกดน�้าเสยีงให้ฟังรื่นหูขึ้น แต่

ส�าหรับหลิงเซียวแล้ว...เสียงทรงอ�านาจของเขายังสั่นหัวใจนางได้ดุจเดิม “พ่อบ้าน

ฟาง ให้เงนินางสบิต�าลงึ”

ฟางจวิซิ่งมองนายท่านก่อนรบีดงึถุงเงนิออกมามอบให้หญงิสาวโดยไม่ถาม

หรอืคดัค้าน ค�าสั่งของนายท่านถอืเป็นประกาศติเดด็ขาดที่บ่าวทุกคนต้องท�าตาม

“เจ้าแก้โคลงได้ดมีาก นี่คอืรางวลัของเจ้า”

สอง
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หลิงเซียวไม่กล้ายื่นมือออกไปรับเงิน นางเหลือบมองผู้ที่ถือโคมไฟ และ 

ตวดัสายตากลบัมามองบุรุษผู้ยนือยู่เคยีงกนั

เมื่อดวงตานางประสานกบัสายตาที่มองตรงมาราวกบัตอ้งการมองลกึเข้าไป

ถงึหวัใจ หลงิเซยีวกส็ะดุ้งรบีก้มหน้าและร้องลั่น

“บ่าวไม่กล้า บ่าวไม่บังอาจ บ่าวขอ...ขอตัว” พูดจบร่างเล็กๆ ก็วิ่งจากไป 

โดยไม่สนใจเสยีงร้องเรยีกให้หยุดจากบ่าวของท่านแม่ทพั

“ตามไป ข้าอยากรู้ว่านางเป็นบ่าวบ้านไหน” เหลยีนหย่งฝสูั่งเสรจ็กเ็ดนิเข้าไป

ในหอเถยีนจิ่ว และรออกีไม่นานพ่อบ้านฟางกก็ระหดืกระหอบกลบัมากระซบิบอก

เขา

“นางเป็นบ่าวตระกูลซขีอรบั”

“สบืได้ไหมว่าเป็นบ่าวของใคร”

แม้พ่อบ้านฟางจะยงัหอบอยู ่แต่กย็ิ้มกว้างออกมา เนื่องจากเขาสบืมาจนสิ้น

แล้วตามประสาคนรอบคอบ “นางอปัลกัษณ์ผู้นั้นเป็นบ่าวประจ�าตวัคุณหนูซอีวี้จนั

ขอรบั”

คิ้วข้างซ้ายของเหลียนหย่งฝูยกขึ้นเพราะประหลาดใจ ก่อนริมฝีปากจะ 

หยกัยิ้ม “เหน็ทสีมรสพระราชทานคงไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คดิกระมงั”

พ่อบ้านฟางยิ้มแป้น โค้งให้นายของตน แล้วกุลีกุจอรินสุราชั้นดีลงจอก 

ให้นายอย่างรู้ใจ

ก�าหนดวันแต่งงานใกล้เข้ามาทุกที ทว่าเหลียนหย่งฝูยังไม่เคยย่างเข้าไป

เหยยีบตระกูลซเีลยสกัครั้ง

เขาส่งขนม ผ้าแพรพรรณ เครื่องประดับส�าหรับเจ้าสาวซึ่งเสมือนเป็นของ

หมั้นหมายไปให้ แต่ไม่นานก็มีขนมนมเนย ผ้าแพรพรรณ และเครื่องประดับที่ 

ทุกอย่างสูงค่า มรีาคามากกว่าที่เขาส่งไปถูกส่งกลบัมาพร้อมค�าขอบคุณ

นี่หมายความว่าอย่างไร ตระกูลซีก็มิได้พอใจที่ได้เขาไปเป็นเขยขวัญใช ่

หรอืไม่

เหลียนหย่งฝูรู้สึกเหมือนถูกตบหน้า โดนดูถูก และไม่เข้าใจว่าเขาเคยท�า 
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สิ่งใดให้ตระกูลซไีม่พอใจมาบ้างหรอืไม่

อาจมีเพียงครั้งหรือสองครั้งที่เขาแสดงความเห็นไม่คล้อยตามซีหมิงลู ่  

บุตรชายคนโตของตระกูลซีซึ่งเป็นเสนาบดีการคลังในเรื่องการตัดงบทหาร แต ่

ทุกครั้งที่เขาท�าเช่นนั้นเหตุเพราะจ�าเป็น มิได้ต้องการหักหน้าซีหมิงลู่กลางท้อง 

พระโรงแต่อย่างใด

เมื่อดูจากการส่งของตอบแทนกลบัมาให้เช่นนี้ เหลยีนหย่งฝูจงึเพิ่งส�านกึว่า 

แม้เขาจะไม่ได้ตั้งตวัเป็นปรปักษ์ แต่เหน็ทฝี่ายนั้นคงมไิด้คดิเช่นเดยีวกบัเขา

จิตใจคนยากแท้หยั่งถึง โดยเฉพาะจิตใจของคนตระกูลซี ซึ่งจัดได้ว่าเค็ม 

ยิ่งกว่าเกลอื ด�ายิ่งกว่าถ่าน

‘แล้วเช่นนี้ซอีวี้จนัจะเป็นเช่นไร’

เมื่อคิดถึงว่าที่เจ้าสาวที่ไม่เคยพบพานแล้วเหลียนหย่งฝูพลันทอดถอนใจ  

ร่างในชุดสีด�าเดินอยู่ในสวนซึ่งหาความสวยงามอะไรไม่ได้เนื่องจากไม่มีใครคอย

ดแูลเอาใจใส่หยดุชะงกั ดวงตาจบัจ้องไปยงัโคมไฟรปูเตา่ที่พอ่บา้นฟางแขวนเอาไว้

หน้าประตูห้องเขยีนหนงัสอื

บทกลอนแก้แม้จะไม่ได้ท�าให้กลอนแสนเศร้าของเขารื่นเริงขึ้นมาได้ แต่...

มนักช็่วยสร้างความหวงัเสมอืนจุดเทยีนเล่มน้อยขึ้นภายในหวัใจอนัมดืด�าของเขา

มไีหมลูกไม้ที่หล่นไกลต้น...มสี ิต้องม!ี

เหลียนหย่งฝูตัดสินใจในฉับพลันทันใด เขาพลิกกายกระโดดขึ้นไปบน

หลงัคาแล้วทะยานหายไปในความมดืของคนืไร้แสงจนัทร์

ปลายเท้าของผู้ฝึกยุทธ์ว่องไวและแผ่วเบาประดุจขนนก กระโดดลอยตัว

อยู่ไม่กี่ครั้งเหลยีนหย่งฝูกม็าถงึคฤหาสน์ตระกูลซี

ร่างสูงทรุดกายลงแนบกระเบื้องหลังคาเพื่อมิให้ผู้ใดสังเกตเห็นได้โดยง่าย 

ดวงตาคมราวกับเหยี่ยวกวาดมองไปทั่วบริเวณเพื่อเดาว่าเรือนของว่าที่เจ้าสาวเขา 

น่าจะตั้งอยู่ ณ ที่ใด

เรือนนอนนั้นน่าจะหาไม่ยากนัก เพราะเท่าที่ฟังจากคนภายนอก ซีจิ้น... 

ว่าที่พ่อตาเขานั้นรกัลูกสาวซึ่งเป็นลูกหลงคนนี้มาก ทุ่มเทให้ทุกอย่าง เรอืนพกัของ
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นางจงึต้องตั้งอยู่ในส่วนที่งดงามที่สุดของคฤหาสน์เป็นแน่

ปลายเท้าไต่ไปตามหลงัคา จนในที่สดุกถ็งึบรเิวณที่สามารถดงึดดูสายตาเขา

เอาไว้ได้

เบื้องหน้าเขาปรากฏภาพเรือนหลังงามราวกับตั้งอยู่บนเกาะ สระน�้าที่ขุด 

โอบล้อมเรอืนนั้นเอาไว้กระเพื่อมเลก็น้อยเมื่อปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายเริงรื่น ความ

มืดมิดในคืนเดือนดับมิได้จ�ากัดการมองเห็นของดวงตาเหลียนหย่งฝู เขามองเห็น

ภาพตรงหน้าได้อย่างชดัเจน 

ต้นหลวิที่ปลกูไว้หน้าเรอืนดูน่าประทบัใจ ยามลมโชยพดักิ่งหลวิจะไหวลูล่ม 

แสงจากโคมไฟประดับอยู่ปลายหลังคาส่องแสงกระทบพื้นน�้า ท�าให้เรือนไม้ตรง

หน้างดงามประดุจภาพฝัน เรือนหลังนี้บ่งชัดว่าความรักที่ซีจิ้นมีต่อบุตรสาวผู้นี้ 

คนนอกมไิด้กล่าวเกนิเลยไป ซอีวี้จนัดจูะเป็นแก้วตาดวงใจของซจีิ้น หาไม่ผูต้ระหนี่

ถี่เหนียวแบบนั้นจะยอมเสียเงินทองสร้างเรือนวิจิตรราวกับต�าหนักในเวียงวังให ้

บุตรสาวท�าไม

หนุม่ใหญ่โบยบนิไปแตะหลงัคาเรอืนหลงันั้นและก้มลง เปิดกระเบื้องหลงัคา

ออกเพื่อมองดูด้านใน

ภายในเรือนไม้อันงดงาม หญิงสาวนางหนึ่งนั่งอยู่หน้าคันฉ่อง แม้นางจะ 

สวมเสื้อตวัในเนื้อหนา อกีทั้งยงัมเีสื้อคลุมสแีดงสดคลุมบ่าเอาไว้ ข้างกายนางยงัมี

เตาผงิขนาดเลก็วางให้ความอบอุ่นทั้งสองมุม

ดูเหมือนว่าที่เจ้าสาวของเขาจะเป็นคนขี้หนาว เหลียนหย่งฝูกระตุกยิ้มเมื่อ

คดิถงึเมอืงเสี่ยไป๋ เมอืงหน้าด่านที่เขาก�าลงัจะกลบัไป หากนางไปอยูท่ี่นั่นซึ่งมอีากาศ

หนาวเยน็เกอืบตลอดปี ไม่รู้ว่าต้องเกบ็ไม้มาท�าฟืนให้นางมากมายเพยีงไร

สาวใช้นางหนึ่งก�าลังสางผมให้นาง ดวงตาเหยี่ยวหรี่มองเรือนผมที่ดกด�า

เป็นเงางามประหนึ่งขนนกกาน�้า ใบหน้าของนางสะท้อนอยู่ในคนัฉ่องอนัเลก็ เขาจงึ

เห็นไม่ชัดเจนนัก ทว่าเหลียนหย่งฝูเชื่อว่าผู้ที่ก�าลังจะเป็นเจ้าสาวของเขานั้นน่าจะ

งดงามอย่างมาก งามสมค�าเลื่องลอื

“โอ๊ย!” เสยีงร้องของใครคนหนึ่งดงัขึ้นพร้อมกบัเสยีง ‘เผยีะ’ เหมอืนเนื้อ

กระทบเนื้อ
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หวัคิ้วเหลยีนหย่งฝขูมวดมุน่เมื่อเหน็ว่าที่เจ้าสาวของเขาร้องอทุาน ก่อนสะบดั

หน้ากลบัมา แล้วตวดัฝ่ามอืตบไปที่ใบหน้าของสาวใช้ซึ่งก�าลงัหวผีมให้นางอยู่

ใบหน้ารูปไข่แสนงดงามของซีอวี้จันกระจ่างอยู่กลางแสงเทียน เห็นแล้ว 

เหลยีนหย่งฝูยงัอดชื่นชมไม่ได้ ทว่าความงามอาจตรงึตราเอาไว้ได้ชั่วครู่ แต่มอิาจ

รั้งใจเขาเอาไว้ได้ ทันทีที่นางตวัดมือตบสาวใช้อีกครั้ง ความงามก็ถูกอารมณ์แสน

ร้ายกาจบดบงัจนสิ้น

“นี่เจ้าหวีผมประสาอะไรกัน ดูสิ!” สาวงามอารมณ์ร้อนยกมือขึ้นสางผม

ตนเอง แล้วหวดีร้องเมื่อมเีส้นผมหลายเส้นหลุดตดิมอืมา

สาวใช้ผู้นั้นรีบทรุดกายลงกับพื้นแล้วค�านับหลายครั้งพร้อมพร�่าพูด “บ่าว

ขออภยัเจ้าค่ะคุณหนู บ่าวผดิไปแล้ว”

เสียงของหญิงรับใช้ฟังดูคุ้นหูไม่น้อย เหลียนหย่งฝูพยายามมองลงไปเพื่อ

ดูว่าสาวใช้ผู้นั้นใช่คนที่เขาคดิหรอืไม่ จนไม่ได้สนใจมองว่าที่เจ้าสาวของตน

ซีอวี้จันขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน มองหลิงเซียวที่เอะอะก็หมอบกราบอย่างไม่รู้สึก

สงสาร คุณหนูผู้ได้รับการตามใจตวัดสายตามองไปยังเตาผิงซึ่งอยู่ข้างกายแล้ว 

กระชากเหลก็อนัเลก็ที่ใช้เขี่ยถ่านออกมา

ดวงตานางเป็นประกายเหี้ยมโหด “ยื่นมอืของเจ้าออกมา มอืเลวๆ ที่บงัอาจ

รงัแกผมของข้า”

ร่างที่หมอบอยู่กับพื้นสั่นเทาอย่างหวาดกลัวเสียจนเหลียนหย่งฝูเห็นได้ชัด 

ตอนนี้เขารู้แล้วว่าท�าไมสาวใช้ผู้นั้นถึงได้มีท่าทางระแวงภัยตลอดเวลาราวกับกวาง

น้อยที่เคยบาดเจบ็เพราะฝีมอืมนุษย์ แท้จรงิแล้ว ที่นางดตูื่นกลวัเพราะนางมเีจ้านาย 

อารมณ์ร้ายแบบนี้นี่เอง

เหลยีนหย่งฝูเป็นคนเข้มงวด แต่ไม่ใช่คนโหดร้าย กบับ่าวไพร่เขามพี่อบ้าน

ฟางดูแลคอยควบคุมจงึไม่เคยสั่งลงโทษผู้ใดเลย แต่ส�าหรบัทหารในกองทพั หาก

ผู้ใดท�าผดิเขากล็งโทษไปตามกฎ หากต้องตดัมอืกต็ดัมอื ตดัหวั...กต็ดัหวั!

ไม่มเีสยีงกรดีร้องอย่างเจบ็ปวดเมื่อเหลก็เรยีวเสน้เลก็แนบไปกบัฝ่ามอืของ

สาวใช้นางนั้น มเีพยีงร่างที่สะดุง้ขึ้นสดุตวัเท่านั้นที่บอกให้ผู้มองทราบว่านางเจบ็ปวด

เพยีงใด
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เมื่อนาบเหลก็ร้อนลงไปบนฝ่ามอืของนางโง่หลงิเซยีวแล้ว ซอีวี้จนักป็าเหลก็

ในมอืทิ้ง ตวาดเสยีงดงั “ไปได้แล้ว ไม่ต้องมาให้ข้าเหน็หน้าอกี นงัคนโง่เง่า!”

ร่างสั่นเทารบีโค้งค�านบัเจ้านายอกีครั้ง ก่อนคลานออกจากห้องไป และแทนที่

เหลียนหย่งฝูจะมองวงหน้างดงามแต่จิตใจมิได้งามเหมือนใบหน้าของซีอวี้จันต่อ  

เขากลับปิดหลังคาเอาไว้ดุจเดิม แล้วพลิกตัวนอนเอนหลังลงแนบกระเบื้อง ซ่อน 

ตวัเองจากสายตาผู้คน มองท้องฟ้าไร้ดาว...มนัหม่นหมองเหมอืนจติใจเขาทเีดยีว

เหตุใดว่าที่เจ้าสาวของเขาจงึมไิด้อ่อนโยนเหมอืนในกลอนบทนั้นเลย

หลงิเซยีวปิดประตหู้องนอนของคณุหนอูย่างแผ่วเบา แล้วจดปลายเท้าให้

เบาที่สุดเดนิออกมา เมื่อเดนิมาจนถงึสะพานข้ามไปฝั่งตรงข้าม ฝีเท้าที่ข่มให้เบาก็

เปลี่ยนเป็นซอยถี่ ใจมุง่หวงัอยากจะไปจากที่นี่ ไปให้เรว็ที่สุดเท่าที่จะเรว็ได้ ร่างบาง

พุ่งไปเบื้องหน้าราวกบัจะปลวิไปกบัสายลม มอืข้างที่ไม่เจบ็กุมมอืมแีผลไหม้เอาไว้

อย่างถนอม ดวงตาคู่งามขังน�้าเอาไว้เต็มขอบตา ทว่าไม่มีหยาดน�้าหยดลงมาเลย 

สกัหยด

สบิสามปีที่ต้องทนรองรบัอารมณ์ของคณุหนซูอีวี้จนัท�าให้หลงิเซยีวรูว่้าน�้าตา

ไม่มปีระโยชน์อนัใด ร้องไปกไ็ม่มใีครสงสารเหน็ใจ ทางที่ดทีี่สุดคอืต้องไม่ท�าอะไร

ผดิ ต้องไม่ท�าให้คุณหนูโกรธต่างหากจงึจะรอดพ้นภยั

คนืนี้นางใจลอยไปหน่อยเพราะอยากรู้ว่ายาใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนให้แม่จะได้ผล

หรอืไม่ พอจติใจนางไม่จดจ่อกบังานที่ท�า คดิอยากหวผีมให้เสรจ็ๆ ไปเพื่อจะได้

กลบัไปดูแม่ เมื่อไม่ระมดัระวงั ไม่รอบคอบเอง ได้รบัโทษเช่นนี้กส็มควรแล้ว

แม่...คนเดยีวในโลกที่รกัและห่วงใยนางเจบ็ออดๆ แอดๆ มาหลายปีแล้ว 

อาการมีแต่ทรงกับทรุด แม่เคยบอกหลิงเซียวตอนที่ท่านยังพูดได้ว่า ที่แม่เป็น 

เช่นนี้เพราะบาปกรรม แม่ส�านึกในบาปที่ตนเองเคยกระท�า ยอมรับผลกรรมแต่

โดยด ีและสิ่งที่แม่ห่วงมเีพยีงอย่างเดยีว แม่ห่วงนาง แม่อยากให้นางออกไปให้พ้น

บ่วงกรรมนี้ ซึ่งหลิงเซียวเห็นด้วยอย่างยิ่งและก�าลังพยายามดิ้นรนพาตนเอง 

กบัแม่ไปให้รอดจากบ้านนี้ ตระกูลนี้!

หลงิเซยีวมเีงนิไม่มากนกัซ่อนเอาไว้ในไหยา มนัยงัไม่มากพอที่จะพาแม่ไป
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จากที่นี่ ทว่า...แม้จะมเีงนิมากพอแล้ว การหนไีปจากตระกูลซกีไ็ม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ด ี

ล�าพงัตวันางเองนั้นหนไีม่ยากเพราะมโีอกาสออกไปนอกบ้านบ่อยอยู่แล้ว แต่แม่...

แม่ที่ขยบัตวัไม่ได้นี่สิ

หญงิสาวขบคดิทกุวนั คดิจนบางคนืไม่ได้หลบัไม่ได้นอน วธิดีทีี่สดุเท่าที่คดิ

ได้ตอนนี้คอื ฉวยโอกาสในงานแต่งงานของคุณหนู อาศยัยามที่ทุกคนก�าลงัวุ่นวาย

เพื่อหลบหน ีหนไีปตายเอาดาบหน้า แต่จะหนไีปเช่นไรนั้น นางต้องหาวธิใีห้รอบคอบ

อกีครั้งหนึ่ง เพราะหากหนไีม่รอด ผลที่ได้รบัคงมเีพยีงประการเดยีว...ตาย!

หลิงเซียวยืนหอบอยู่หน้าประตูห้องนอนตน ภายในห้องนางได้ยินเสียง 

ไอแหบแห้งของมารดา ทว่ายังไม่ทันได้เปิดประตูก็มีเสียงเรียกดังมาจากด้านหลัง

เสยีก่อน

“หลงิเซยีว นั่นเจ้ากลบัมาแล้วร”ึ ผู้ที่ยื่นหน้าออกมาจากห้องข้างเคยีงเป็นป้า

หวัง แม่ครัวมือหนึ่งของตระกูลซี อายุอานามราวห้าสิบกว่า รอบเอวเท่าไห 

ขนาดใหญ่สุดในบ้าน แต่ฝีมอืการหุงต้มนบัว่าไม่เป็นรองพ่อครวัในวงัเลย

“มอีะไรหรอืป้าหวงั”

“พ่อบ้านซีเพิ่งมาสั่งเอาไว้เมื่อครู่นี้เอง นายท่านเรียกหาเจ้า” สีหน้าป้าหวัง 

ดูอยากรู้อยากเหน็พอควร แต่กไ็ม่กล้าถามอะไรมากไปกว่านี้ คนบ้านนี้หากท�างาน

ของตนไปโดยไม่มปีากไม่มเีสยีงจะอยูไ่ด้นาน แต่ถ้าสอดรูส้อดเหน็เรื่องของเจ้านาย

แล้ว อาจถูกลงโทษสถานหนกัและหายไปจากคฤหาสน์โดยไม่มใีครพบเหน็อกีเลย

“ขอบใจป้าหวงัมาก” หลงิเซยีวเอ่ยขอบใจเบาๆ ก่อนมองประตตูรงหน้าแล้ว

ถอนหายใจ เมื่อนายท่านเรยีกหานั่นคอืสิ่งที่ส�าคญัที่สดุ ส�าคญักว่าชวีติตน ส�าคญั

กว่าแม่

หลงิเซยีวกดัรมิฝีปาก ก�ามอืแน่น ก่อนบ่ายหน้าไปยงัเรอืนของนายท่านซี

เรอืนของประมขุตระกลูซเีป็นเรอืนไม้ไผ่ขนาดย่อม ตกแต่งอย่างเรยีบง่าย

ไม่ได้ประดับประดาของมีค่ามีราคา ใครที่มาเห็นหากชมชอบนายท่านซีก็จะชื่นชม

วา่ท่านอยูอ่ยา่งสมถะ ถ้าคนที่ไม่ชอบมาเหน็กจ็ะถากถางวา่ทา่นนั้นตระหนี่ถี่เหนยีว 

แม้มเีงนิทองมากมายกย็งัเลอืกที่จะอยู่อย่างซอมซ่อ
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หลงิเซยีวเคาะประตูเบาๆ ยนืรอจนได้ยนิเสยีงอนุญาตจงึเปิดประตูเข้าไป

ใบหน้าของหลงิเซยีวมกัก้มต�่าอยู่เสมอ หนึ่งเพราะนางไม่ต้องการให้ใครเหน็

แววตาเฉลยีวฉลาด และสอง...เพราะนางมปีานแดงอยูบ่นใบหน้าข้างซ้าย ปานนั้นนนู 

ใหญ่เท่าก�าปั้นของบุรุษ ลักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัวนั้นท�าให้นางสามารถครองตัว

เป็นโสดมาได้จนถงึบดันี้

หญิงสาวเคยได้ยินคนงานชายในคฤหาสน์พูดกันด้วยความคะนองปากว่า 

หากต้องรับนางเป็นภรรยาแล้วละก็ แทนที่จะต้องให้สินสอดทองหมั้นแก่เจ้าสาว 

ควรเป็นฝ่ายเจ้าสาวต่างหากที่ให้สนิสอดแก่ชายที่ยอมรบันางไปเป็นภรรยา

นางไม่ได้โกรธคนที่พูดจาเยี่ยงนั้น ไม่ได้น้อยใจที่นางมปีานใหญ่น่าเกลยีด

อยู่บนใบหน้า เพราะส�าหรบันางแล้ว...การไม่ได้แต่งงานคอืลาภที่แม่มอบให้

ผู้ชายทุกคน ล้วนแล้วแต่ไม่มดี!ี

“หลงิเซยีวเจ้าค่ะนายท่าน” นางย่อตวัค�านบันายท่านซซีึ่งนั่งดื่มชาอยูต่รงหน้า

แล้วขานชื่อตนเอง

“ลุกขึ้น”

เมื่อได้รบัค�าสั่งนางกย็ดืตวัขึ้นตรง แต่ใบหน้ายงัคงก้มต�่าราวกบัเจยีมตน

“อวี้จนัก�าลงัจะแต่งงานไปอยู่แดนไกล เจ้ารู้แล้วใช่หรอืไม่”

“เจ้าค่ะ”

“ข้าจะให้เจ้าตามไปรบัใช้นางด้วย”

ค�าสั่งของนายไม่ควรที่บ่าวจะปฏิเสธ ทว่าหลิงเซียวมีแม่ที่ป่วยหนัก หาก 

ให้นางทิ้งแม่ไป ใครจะรกัษา ใครจะดูแลแม่

ลกูกตญัญรูบีทรุดตวัลงคกุเข่าขอร้องนายทนัท ี“นายทา่นเจ้าคะ แตท่า่นแม่

บ่าวป่วยมาก บ่าวทิ้งท่านแม่ไปไม่ได้เจ้าค่ะ บ่าวขอความกรุณา โปรดเมตตาบ่าว

และท่านแม่...”

ซจีิ้นวางถ้วยน�้าชาในมอืลงบนโต๊ะแรงจนหลงิเซยีวรบีก้มหน้าต�่าลง โค้งตวั

จดหน้าผากลงกบัพื้นเยน็เฉยีบ ก่อนความหวาดกลวัของนางจะจางไปเนื่องจากเสยีง

หวัเราะเบาๆ ของนายท่าน

“หลงิเซยีวเอ๋ยหลงิเซยีว นี่เจ้าเหน็ข้าใจร้ายใจด�าขนาดนี้เชยีวหรอื” พูดจบ 



เสี่ยวจี้ (ลิซ)    
29

ซีจิ้นก็ลุกเดินเข้ามาจับแขนขวาของนาง ดึงร่างบอบบางให้ลุกขึ้นมาจากพื้น  

ก่อนใช้มอืซ้ายเชยคางนางขึ้นแล้วส่ายหน้าเมื่อเหน็ความหวาดกลวัอยูใ่นดวงตาคูน่ั้น 

“จะอย่างไรแม่เจ้ากเ็คยเป็นเมยีข้า เจ้า...กล็ูกข้า ข้าไม่ใจไม้ไส้ระก�าขนาดนั้นหรอก”

ยิ่งได้ยนิค�าปลอบโยน ค�าเรยีกขานเมยีๆ ลูกๆ หลงิเซยีวกลบัยิ่งหวาดหวั่น 

ทุกครั้งที่นายท่านสั่งให้นางท�าอะไรยากๆ กม็กัจะพูดจาหวานหูแบบนี้เสมอ

พ่อหรือ...ผัวหรือ คนเป็นพ่อเป็นผัว ไม่ท�ากับลูกกับเมียเช่นนี้หรอก ที่ 

นายท่านเรยีกให้นางมาที่นี่ ให้ไปกบัคุณหนู ย่อมต้องมแีผนอะไรสกัอย่างอยู่ในใจ

เป็นแน่

“ข้าให้เจ้าตดิตามอวี้จนัไปกห็วงัให้ช่วยดูแลน้อง ท�าให้น้องมบุีตรชายสบืทอด

ตระกูลเหลยีนในเรว็วนั ส่วนแม่ของเจ้านั้นมติ้องเป็นห่วงไป เจ้ารู้จกัโรงหมอของ

ท่านหมอเทวดาซุนหรอืไม่ ข้าจะน�าแม่เจ้าไปรกัษาตวัที่นั่น”

สายตาที่มองกลับมาเต็มไปด้วยความสงสัย ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดออกมา

นั้นเชื่อได้หรอืไม่ เหน็แบบนั้นแล้วซจีิ้นกพ็ูดต่อ

“เจ้าคงไม่ไว้ใจข้า ไม่เป็นไร พรุ่งนี้ข้าจะให้เจ้าพาแม่เจ้าไปส่งที่โรงหมอด้วย

ตวัของเจ้าเองเลย ดหีรอืไม่”

นี่คือโอกาสในการหนีไปจากที่นี่ใช่หรือไม่ หลิงเซียวคิดเพียงครู่ก็ตอบรับ 

“เจ้าค่ะ”

“เจ้าตกลงแล้วนะหลงิเซยีว”

“เจ้าค่ะ”

ซีจิ้นยิ้มกว้าง ก่อนปล่อยมือออกจากแขนของลูกสาวที่ไม่ได้รับการเชิดชู  

เอาเข้าจริง แทบไม่มีใครรู้เสียด้วยซ�้าว่านางขี้เหร่ที่ติดตามสาวงามอย่างซีอวี้จันไป

ไหนต่อไหนในฐานะสาวใช้คนสนทิ แท้จรงิมศีกัดิ์เป็นพี่สาวต่างมารดาของนางนั่นเอง

“ข้าให้เวลาเจ้าสามเดอืน หลงัจากสามเดอืน ต้องมขี่าวดขีองอวี้จนัส่งมาถงึ

ข้า หากเจ้าท�าส�าเร็จ...ข้าจะตอบแทนเจ้าด้วยการส่งแม่ของเจ้าไปอยู่กับเจ้าที่เมือง

เสี่ยไป๋ แบบนี้ดหีรอืไม่”

ใบหน้าที่ก้มต�่าเงยขึ้นมามองบดิาของตน ดวงตานางกระจ่างใส เตม็ไปด้วย

ความหวงัถงึชวีติที่เป็นอสิระในเมอืงอนัห่างไกล หากนางกบัแม่ไปอยู่ที่เมอืงเสี่ยไป๋ 
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หนทางหลบหนีจากตระกูลซีจะยิ่งง่ายดาย ความหวัง ความฝันของนางดูใกล้แค่

ปลายมอืเอื้อม

“คงต้องไหว้วานให้เจ้าคิดหาสูตรยาบ�ารุง” ซีจิ้นเดินกลับไปนั่งที่ตั่งตัวเดิม 

ยกชาขึ้นจบิอยา่งอารมณ์ด ี“และยาที่จะท�าให้ข้าได้หลานชายสมประสงค์ คงไม่ยาก

เกนิไปส�าหรบัเจ้าใช่หรอืไม่”

หลิงเซียวรีบตอบรับทันที “เจ้าค่ะ” แม้ว่าสิ่งที่ท�าจะยากเย็นกว่านี้นาง 

ก็ต้องท�าให้ส�าเร็จ ชีวิตของนางกับแม่ขึ้นอยู่กับบุตรที่จะอุบัติในอุทรของคุณหนู  

นางต้องท�าให้ส�าเรจ็

“ด ีด ีถ้าเช่นนั้นเจ้ากไ็ปได้แล้ว เตรยีมตวัคดิค้นยาและเตรยีมตวัไปเสี่ยไป๋

กบัคุณหนูของเจ้า”

“เจ้าค่ะ” หลงิเซยีวย่อตวัอกีหน ก่อนหนัหลงัเดนิจากมา

ใบหน้าของนางอัปลักษณ์ดูขี้ริ้วมากขึ้นยามยิ้ม เพราะรอบปานแดงจะ 

บงัเกดิรอยย่น ท�าให้ใบหน้านางบดิเบี้ยวน่ากลวัเหมอืนภตูผ ีทว่าในเวลาอนัน่ายนิดี

เช่นนี้ หลงิเซยีวมอิาจซ่อนความดใีจเอาไว้ได้ นางอยากหวัเราะให้ก้องไปทั่วคฤหาสน์

เสยีด้วยซ�้า

จู่ๆ นางกบัแม่กจ็ะได้ไปจากนรกนี่ และหากนางท�าภารกจิส�าเรจ็ นางกบัแม่

กจ็ะได้อยู่ด้วยกนัตลอดไป เป็นอสิระจากตระกูลซตีลอดกาล

เหตุการณ์เช่นนี้สมควรเรยีกว่า สวรรค์ไม่ทอดทิ้งคนดจีรงิๆ



โรงหมอของหมอซนุอยูน่อกเมอืงออกไปค่อนข้างไกล ที่ท่านหมอเลอืกท�าเล

เช่นนี้เพราะวันๆ มีคนไข้มาหาท่านเป็นจ�านวนมาก บางคนเป็นโรคติดต่อซึ่งเสี่ยง

ต่อการแพร่กระจาย ท่านจึงเลือกสร้างโรงหมอไกลจากชุมชนเพราะไม่ต้องการ 

ให้มผีู้โชคร้ายตดิโรคภยัจากคนป่วย

หลิงเซียวซึ่งนานครั้งจะเดินเงยหน้า วันนี้กลับเดินหน้าชื่นน�าชายสองคนที่

หามแคร่ตามหลังเข้ามายังโรงหมอ หัวใจนางเปี่ยมไปด้วยความหวังและความสุข  

เพราะนายท่านตดิต่อหมอซนุไว้เรยีบร้อยแล้ว เมื่อมาถงึจงึมคีนน�าทางพาหลงิเซยีว

กบัแม่เข้าไปพกัยงัห้องที่มอีากาศถ่ายเทดหี้องหนึ่ง

หญิงสาวเปิดหน้าต่างออกทุกบาน สูดลมหายใจเอาอากาศสดชื่นเข้าไป  

ก่อนหนัมายิ้มให้ร่างแห้งกรงัราวกบัศพค้างปีบนเตยีงนอน

“น่าสบายใช่หรอืไม่ท่านแม่”

ร่างแข็งด�าเสมือนไม้ที่ถูกไฟลนกระตุกยิ้มบางๆ เพียงนางได้ออกมาจาก

คฤหาสน์หลงันั้น ความเจบ็ปวดที่รุมเร้าจนปวดไปถงึกระดกูอยูท่กุคนืวนักด็เูหมอืน

จะดขีึ้น

หลงิเซยีวมองผู้ช่วยหามแม่ซึ่งยนืจงัก้าคุมอยู่หน้าประตูห้อง ท่าทางเช่นนั้น

บอกให้นางรู้ว่า การหามแม่นางมาส่งที่นี่เป็นเพียงเรื่องรอง เรื่องส�าคัญที่ชายสอง

สำม
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คนนั้นรบัค�าสั่งมาเหน็จะไม่พ้นการจบัตาดูนางมใิห้หนไีปไหนได้

นางจะหนไีปที่แห่งใดได้หากไม่มแีม่ นายท่านกร็ะวงัจนเกนิไป การระแวด-

ระวังไม่เชื่อใจนางของนายท่านท�าให้หลิงเซียวยิ่งระมัดระวังท่าทีของตนเองยิ่งขึ้น 

ปลาจะกระโดดหนจีากบ่อต้องไม่หดักระโดดให้เจ้าของบ่อเหน็ มเิช่นนั้นหากเจ้าของ

บ่อขงึตาข่าย นางคงต้องตายที่บ่อเน่าแห่งนั้นแน่

หญิงสาวเดินเข้ามานั่งบนเตียง จับมือแข็งและเย็นเฉียบของแม่เอาไว้ก่อน

อทุาน “ตายจรงิ มอืท่านแม่เยน็เหลอืเกนิ หนาวหรอืเจ้าคะ ข้าจะไปปิดประตหูน้าต่าง

แล้วขอเตาผงิมาให้ท่านเดี๋ยวนี้”

พูดจบนางกล็ุกขึ้น ทว่ายงัเดนิออกไปไม่พ้นประตู ชายวยักลางคนหน้าตา

ท่าทางใจดกีก็้าวเข้ามาในห้อง

หลงิเซยีวจดจ�าท่านหมอเทวดาซุนได้จงึรบีโค้งค�านบัเขาก่อน “ท่านหมอ”

“แม่นาง” หมอซุนอยู่ในชุดสีขาว สวมหมวกสีเดียวกับเสื้อดูเป็นสุภาพชน 

ก้มหน้านดิๆ ตอบ ก่อนมองหญงิอปัลกัษณ์ตรงหน้าแล้วหรี่ตาลงอย่างประหลาดใจ

เหน็เช่นนั้นหลงิเซยีวกร็บีก้มหน้าลงทนัท ีนางไม่คดิหรอกว่าหมอเทวดาจะ

ไม่รู้ถึงฤทธิ์เดชของต้นเพลิงตะวัน แต่รู้แล้วอย่าไปบอกใครก็แล้วกันว่าที่นางมี 

ปานแดงบนหน้ากเ็พราะฤทธิ์ของต้นเพลงิตะวนัซึ่งสามารถกดัผวิผูส้มัผสัให้เป็นผื่น

บวมแดงได้

“ข้ามาดูคนป่วย” หมอซุนไม่ปริปากถามดังที่นางภาวนา หนุ่มใหญ่ร่างสูง

ชะลดูเดนิเข้ามาในห้องและตรงไปนั่งที่ตั่งซึ่งวางไว้ข้างเตยีง ทนัททีี่เหน็ผูป่้วย หวัคิ้ว 

ของท่านหมอก็ขมวดเข้าหากัน เนื่องจากคนป่วยมีลักษณะเช่นนี้เขาไม่เคยพบเห็น

มาก่อนเลย ท่านหมอพมึพ�าขออภยัเบาๆ ก่อนยื่นมอืไปแตะชพีจรของผู้ป่วย

หัวคิ้วหมอซุนยิ่งขมวดเข้าหากัน หันมามองหน้าลูกสาวคนป่วย ก่อนพูด 

ตรงไปตรงมา “แม่ของเจ้ามไิด้ป่วยไข้ แต่โดนยาพษิ”

ร่างบางที่ยืนอยู่ปลายเท้าผู้ป่วยสั่นเล็กน้อย ใบหน้าก้มต�่ายังคงไม่เงยขึ้น  

หมอซุนเหลือบมองแม่นางซึ่งมีใบหน้าไม่ชวนมองแล้วถอนหายใจ ดูเหมือนเขาจะ

เจอคนป่วยที่มปีัญหาเสยีแล้ว

ลงว่านางรู้จกัวธิใีช้ต้นเพลงิตะวนั คงมใิช่หญงิรบัใช้ธรรมดาๆ ในคฤหาสน์
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ตระกลูซแีน่ นางน่าจะเป็นผู้รู้ผู้หนึ่ง ไม่แน่ว่า...นางอาจจะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องพษิ

อย่างหาตวัจบัได้ยากเสยีด้วยซ�้า

หมอซุนเพ่งสมาธิไปที่การจับชีพจร ปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงกระแสประหลาด

ที่อยู่ภายในร่างกายคนป่วย พิษชนิดใดกันหนอที่ก่อให้เกิดกระแสชีพจรไหลทวน

กลบัอย่างเชื่องช้าเช่นนี้

“เจ้ารู้หรอืไม่ว่าแม่ของเจ้าได้รบัพษิอะไร ตั้งแต่เมื่อไหร่”

หลงิเซยีวยงัคงก้มหน้า ไม่กล้าเอ่ยความ จนหมอซุนถอนหายใจและถามนาง

ตรงๆ “พวกเจ้าเป็นใครกนัแน่ พษิที่แม่เจ้าได้รบัมาข้าไม่เคยพบมาก่อนเลยในชวีติ 

หากเดาไม่ผดิ...คงเป็นพษิของพวกนอกด่าน”

สมกับที่เป็นหมอเทวดา เพียงจับชีพจรก็รู้แล้วว่าที่แม่นางมีอาการเช่นนี้

เพราะถูกพษิ อกีทั้งยงัเก่งกาจถงึขั้นคาดเดาที่มาของพษิได้อย่างถูกต้องอกีด้วย

หลงิเซยีวรูส้กึมคีวามหวงั นางรบีคกุเข่าลงกบัพื้น โขกศรีษะค�านบัท่านหมอ

พร้อมขอร้อง “ข้าน้อยขอร้อง วงิวอนท่านหมอโปรดช่วยท่านแม่ของข้าด้วย”

“ในเมื่อแม่เจ้ามาอยู่ในมือของข้า ข้าย่อมช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ 

เพยีงแต่...ข้าต้องถามถงึสาเหตุก่อน หากไม่รู้จกัพษิ คงหาวธิรีบัมอืได้ยาก หรอืไม่ 

กว่าจะรู้วธิแีก้คงสายเกนิไปเสยีแล้ว”

ใบหน้าก้มต�่าเหลือบมองไปทางประตูที่มีผู้คุมยืนอยู่ นางไม่รู้ว่าจะพูดได้ 

แค่ไหน หากพูดมากไป อาจเกดิอนัตรายแก่หมอซุนกเ็ป็นได้

“ท่านแม่ข้า...รู้วิชาแพทย์เล็กน้อยจากท่านตา เมื่อมาอยู่ในบ้านตระกูลซ ี 

กช่็วยดแูลบ่าวไพร่ทั่วไปให้หายเจบ็ไข้” เพราะไม่ต้องการให้ใครเดอืดร้อน หลงิเซยีว

จงึจ�าต้องโกหก “ท่านแม่ข้าชอบเสาะแสวงหา ทดลองตวัยาต่างๆ วนัหนึ่งท่านพบ

ไม้ประหลาดที่มเีจด็สใีนกิ่งเดยีว”

ดวงตาหมอซุนหรี่ลง มองผู้ที่ก�าลังเล่าเรื่องโกหกอย่างไม่พอใจ แม้จะ 

ไม่พอใจก็ยังไม่พูดอะไรออกมา เนื่องจากในค�าโกหกนั้นแฝงความจริงอยู่กึ่งหนึ่ง 

อย่างน้อยนางก็พูดถึงไม้ประหลาดที่มีเจ็ดสีในกิ่งเดียวซึ่งยากนักที่จะพบเจอ  

ในต�ารายาพษิที่เขาเคยอ่านผ่านตามานั้น เรยีกไม้ชนดินี้ว่าไม้เจด็เซยีน

ที่เรียกขานเช่นนี้เพราะผู้คนเกรงกลัวในพิษของไม้เจ็ดเซียนมาก กล่าวกัน



34
บุปผาวารี

ว่า เมื่อใครได้รับพิษจะทุรนทุรายอยู่เจ็ดวันก่อนสิ้นใจ และหากใครได้รับพิษ  

ไม่ว่าจะอญัเชญิเซยีนมาถงึเจด็ท่านกไ็ม่สามารถรกัษาให้รอดตายได้

แล้วนี่...ดูจากอาการ นางผู้นี้น่าจะได้รบัพษิมาเกนิเจด็วนัแล้ว ท�าไมนางยงั

อยู่รอด สิ่งนี้ท�าให้หมอซุนมองข้ามเรื่องโกหกเลก็ๆ น้อยๆ ของบุตรสาวคนไข้ไป

ผู้เป็นหมอก็เช่นนี้ เมื่อพบเจอโรคภัยแปลกประหลาด พิษที่ไม่เคยมีใคร

รักษาได้ เลือดในกายก็คล้ายจะพลุ่งพล่าน อยากรู้อยากเห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้เพื่อประโยชน์ของผู้คนในวนัข้างหน้า

“ท่านแม่ข้าอยากรู้อยากเหน็จงึได้ศกึษาไม้กิ่งนั้นอย่างละเอยีด และ...ได้รบั

พษิ”

“แม่ของเจ้าคงเป็นหมอที่เก่งเสียยิ่งกว่าข้า” หมอซุนยกย่องพร้อมปรายตา 

มองไปยังคนป่วยซึ่งนอนลืมตามองเขาอยู่ สภาพของหญิงที่นอนอยู่บนเตียงนี้ด ู

น่าอนาถยิ่งนกั เนื้อตวันางเป็นสคีล�้าราวกบัเนื้อที่ถกูตากแดดจนแห้งเกรยีม มเีพยีง

ดวงตากบัฟันเท่านั้นที่ยงัคงเป็นสขีาว เลบ็มอืหลุดจนหมด และถ้าเดาไม่ผดิ เลบ็

เท้าก็คงหลุดไปด้วยเช่นกัน เส้นผมบนศีรษะเหลือหร็อมแหร็ม สภาพเหมือนคน

ตายมากกว่าคนเป็น

ทว่า...นางผู้นี้เป็นเพียงผู้เดียวที่ถูกพิษของไม้เจ็ดเซียนแล้วอยู่รอดมาจน 

ถงึตอนนี้

สิ่งที่ได้รับรู้ท�าให้หมอซุนกระหายใคร่รู้เหลือเกินว่านางรอดมาได้อย่างไร 

เขาเหลือบมองร่างที่คุกเข่าอยู่กับพื้นและเอื้อมมือไปพยุงร่างนางขึ้นมา นางถูกพิษ

มานานเพยีงไร”

“หกปีเจ้าค่ะ”

หมอซนุเบกิตากว้าง มองร่างบนเตยีงที่ได้แต่กลอกตาไปมาแล้วจ�าต้องเกบ็ง�า

ความอยากรู้อยากเหน็เอาไว้ “นาง...กนิยาอะไรอยู่หรอืไม่”

ร่างที่ยืนประสานมืออย่างส�ารวมและก้มหน้าลงมองพื้นอยู่ตลอด เงยหน้า

ขึ้นมองหมอซุนตรงๆ เป็นครั้งแรก ดวงตาของนางช่างงดงาม เต็มไปด้วยความ 

เดด็เดี่ยว ต่างจากท่าทางบอบบาง ขลาดกลวัภายนอกจนผู้มองประหลาดใจ

“เจ้าค่ะ ท่านแม่ข้ายงักนิไม้เจด็เซยีนอยู่เจ้าค่ะ”
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สิ่งที่เพิ่งได้ยินท�าให้หมอซุนถึงกับตกใจจนผงะไปด้านหลัง เขาลุกขึ้นยืน 

ทันควัน มิอาจห้ามความอยากรู้ของตนเองได้อีกต่อไป “เจ้าว่าอย่างไรนะ แม่เจ้า 

ยงักนิไม้เจด็เซยีนเพิ่มเข้าไปอกีอย่างนั้นหรอื”

หลิงเซียวยังคงจ้องมองหมอซุน ค�าพูดนางแม้เบา ทว่าฉาดฉานอย่างคน 

รู้จรงิ “ท่านหมอคงเคยได้ยนิเรื่องพษิต้านพษิ”

ล�าคอหมอซุนแห้งผากไปหมด ไม่คดิเลยว่าจะมใีครคดิเรื่องบ้าๆ เช่นนี้ขึ้น

มา พษิต้านพษิ เรื่องนี้เคยมใีนต�าราจรงิอยู่ แต่ไม่เคยมตี�าราใดกล่าวเอาไว้เลยว่า 

หากถูกพษิใดให้กนิพษินั้นเพิ่มเข้าไปแล้วจะรอด

“ท่านแม่ใช้พิษเจ็ดชนิดที่ร้ายแรงพอๆ กับพิษไม้เจ็ดเซียนมาผสมรวมกับ 

ไม้เจ็ดเซียนกินเข้าไปเพื่อต้านพิษเจ้าค่ะ” หลิงเซียวใช้ความรวดเร็วดึงกระดาษ 

ชิ้นเลก็ๆ ออกมาจากปลายแขนเสื้อ นางทรุดตวันั่งลงบนเตยีงราวกบัคนหมดแรง  

ทว่าคนหมดแรงกลบัสอดกระดาษแผ่นนั้นเอาไว้ใต้ผ้าห่มอย่างแนบเนยีน จนผู้คุม

ทั้งสองที่มองเข้ามาเป็นระยะไม่ทนัสงัเกตเหน็ แต่หมอซุนเหน็ชดัเจน และพอมอง

เข้าไปในดวงตาของนางก็รู้ว่าเรื่องนี้ซับซ้อนยิ่งนัก คงยากที่จะพูดออกมาให้เขา 

เข้าใจ หรือไม่ก็...มิอาจพูดออกมาได้ นางจึงได้เตรียมเขียนเรื่องราวทุกอย่างไว้ 

ในจดหมายที่สอดเอาไว้ใต้ผ้าห่มนั่น

หมอซนุเริ่มมองหญงิสาวที่แต่งเรื่องโกหกเขาด้วยความรูส้กึดขีึ้นมาเลก็น้อย 

เขาเข้าใจแล้วว่านางพูดโกหกออกมาด้วยความจ�าใจ จงึพยกัหน้าให้นาง ไม่ไถ่ถาม

อาการต่อ เพราะถงึถามต่อไป สิ่งที่ได้ฟังอาจเป็นเพยีงเรื่องโกหกเท่านั้น

“ข้าเข้าใจแล้ว” หมอซุนเอ่ย ก่อนชะโงกไปดูคนป่วยที่กลอกตามองเขาด้วย

แววตาแสนเศร้า ริมฝีปากที่แตกระแหงจนมีเลือดออกซิบๆ นั้นขยับเบาๆ คล้าย

นางต้องการจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เขาไม่ได้ยิน และอ่านปากไม่ออกด้วย ร่าง 

ของหลิงเซียวที่นั่งอยู่ช่วยบังสายตาคนนอกให้ ท�าให้มือหมอซุนสอดเข้าไปหยิบ

กระดาษแผ่นเลก็มาซ่อนไว้ในอกเสื้อได้

ตั้งแต่เกดิมาจนกระทั่งตอนนี้ หมอซุนไม่เคยท�าเรื่องลบัลมคมในใดๆ เขา 

มชีวีติอยูอ่ย่างเปิดเผยและองอาจเสมอ ดงันั้นเมื่อจ�าต้องกระท�าเรื่องซ่อนเร้น หวัใจ

จงึเต้นแรงขึ้นมาหนึ่งจงัหวะอย่างไม่รู้ตวั ส่วนเหงื่อกไ็หลซมึออกมาตามไรผม
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เรื่องราวซับซ้อนของสองแม่ลูกคู่นี้คงเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาจะน�าไปเล่าให ้

ลูกศษิย์ฟังอย่างแน่นอน

“ข้าจะรกัษาดูแลแม่เจ้าเป็นอย่างด ีส่วนเจ้า...” ดวงตาคนเป็นหมอจ้องมอง

ไปยงัรอยแผลจากพษิของต้นเพลงิตะวนัที่อยู่บนใบหน้าของนางแล้วส่ายหน้า “เจ้า

คงมคีวามสามารถไม่แพ้แม่ของเจ้า แต่ข้าอยากเตอืน หมองูตายเพราะงู เก่งเพยีง

ไหนสักวันย่อมมีผิดพลาด” พูดจบเขาก็เหลือบมองไปยังหมองูผู้ก�าลังทนทรมาน

เพราะสิ่งที่ตนเชี่ยวชาญ

หลงิเซยีวยิ้มออกมาเลก็น้อย ก่อนจะคกุเข่าค�านบัหมอซนุด้วยความเลื่อมใส 

“ขอบพระคุณท่านหมอที่ตกัเตอืน”

หมอซุนยืนมองคนสามคนเดินออกไปจากโรงหมอของเขา “ตระกูลซี...

ตระกูลซเีลี้ยงผู้เชี่ยวชาญพษิเอาไว้เพื่ออะไร หรอืมคีวามลบัใดแอบแฝง”

จรงิๆ แล้วนี่มใิช่หน้าที่ของเขาที่จะค้นหาค�าตอบ หน้าที่เขาคอืรกัษา เยยีวยา 

แต่...ถ้าเพยีงคนป่วยในครานี้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านพษิ เขาจะไม่สงสยัอนัใดเลย

คนแม่ถูกพิษเจ็ดเซียนมาหกปีแต่ยังมีชีวิตอยู่ คนลูกน�าพิษจากต้นเพลิง-

ตะวันมาทาใบหน้าแต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่เช่นกัน นับว่าไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาเลย

จรงิๆ

“ท่านหมอซุน”

เสียงเรียกจากคนคุ้นเคยท�าให้หมอซุนที่ก�าลังยืนมองหลิงเซียวหันกลับมา

ยิ้มให้สหายต่างวยั แล้วยกมอืประสานค�านบัตอบ “แม่ทพัเหลยีน ลมใดหอบท่าน

มาที่นี่ได้ หรอืว่า...ใกล้จะถงึวนัมงคลแล้วจงึมาให้ข้าน้อยจดัยาบ�ารุงร่างกายให้”

เหลียนหย่งฝูยืนกอดอกอยู่ด้านหลังท�าสีหน้าประหลาด เห็นแล้วน่าขบขัน

จนหมอซุนหวัเราะเสยีงดงั จากนั้นกย็ื่นมอืออกไปตบบ่าสหายรุ่นน้อง “ข้าเย้าท่าน

เล่นเท่านั้น มาๆ เข้ามาคุยกนัที่ห้องข้าก่อน เราไม่ได้พบกนันาน ข้ามเีรื่องแปลก

ประหลาดเกี่ยวกบัตระกูลซจีะเล่าให้ท่านฟังพอด”ี

“เรื่องประหลาดของตระกูลซ”ี เหลยีนหย่งฝูทวนประโยค คิ้วข้างซ้ายเลกิขึ้น

นดิๆ ทว่าไม่ถามแต่เดนิตามหมอซุนไปยงัห้องรบัรองที่อยู่บรเิวณปีกตกึด้านซ้าย
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ห้องรบัรองของโรงหมอเป็นห้องเลก็ๆ มโีต๊ะน�า้ชาทรงกลมตั้งไว้กลางห้อง

เพื่อรับแขก รอบข้างนอกจากประตูหน้าต่างแล้วก็เต็มไปด้วยชั้นวางต�ารับต�ารายา 

ข้างหน้าต่างบานหนึ่งมตีั่งเอนได้วางอยู่ ข้างตั่งมเีตาผงิและแท่นวางโคมไฟ บ่งบอก

ว่าหมอซุนคงใช้ที่นี่เป็นที่อ่านต�าราแพทย์

เหลียนหย่งฝูนั่งลงบนตั่งเตี้ยกลางห้องรับรองอย่างคุ้นเคย แล้วยกถ้วย 

น�้าชาสมุนไพรกลิ่นหอมหวนซึ่งหมอซุนเพิ่งรนิให้ขึ้นดม ก่อนจบิ

“เป็นอย่างไรบ้าง ชาสมุนไพรกานี้ของข้า”

“หอม ขมนดิๆ แต่ดื่มแล้วชุ่มคอ”

หมอซุนยิ้มอย่างพอใจ “หากท่านชมชอบข้าจะปันให้ ดื่มก่อนเข้านอน ท่าน

จะหลบัง่ายและหลบัสนทิขึ้น”

“ขอบคุณท่านหมอ” เหลียนหย่งฝูตอบรับอย่างไม่เกรงใจ ก่อนจะถามถึง

เรื่องที่หมอซุนเกริ่นค้างเอาไว้เมื่อครู่ “เมื่อครู่ท่านพูดถึงเรื่องประหลาดตระกูลซ ี 

มอีะไรหรอื”

“อ้อ” หมอซุนยกน�้าชาขึ้นจิบพร้อมดึงกระดาษใบน้อยออกมาจากอกเสื้อ  

เขาไล่สายตาดขู้อความที่ลูกสาวคนไข้เขยีนเอาไว้แล้วตาลกุ แทบจะทิ้งถ้วยชาในมอื

เหลยีนหย่งฝูมองอากปักริยิาของสหายอย่างสงสยั สิ่งใดกนัที่ท�าใหห้มอซนุ

ตื่นเต้นจนดวงตาเป็นประกายขนาดนี้

“ข้าต้องรกัษานางให้ได้ หลงัจากที่นางหาย ข้าจะกราบนางเป็นอาจารย์”

ได้ยนิสิ่งที่หมอซุนประกาศแล้วเหลยีนหย่งฝูกย็ิ่งสงสยั สหายเขาเป็นอะไร

ไปแล้ว หรอืว่าจะรกัษาคนมากจนสตวิปิลาส

“เกดิอะไรขึ้น”

หมอซนุส่งกระดาษในมอืมาให้ผู้ถามได้ด ูหวัคิ้วเหลยีนหยง่ฝยูิ่งขมวด เมื่อ

อ่านแล้วไม่เข้าใจ ดเูหมอืนในกระดาษจะเป็นตวัยาเจด็ชนดิ เขยีนเปน็กลุม่ๆ แตล่ะ

กลุ่มมปีรมิาณยาแตกต่างกนัออกไป มองไม่ออกว่ามนัส�าคญัตรงไหน

“อะไร” ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการฆ่าถามหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการรกัษา

หมอซนุรบียดึกระดาษล�้าค่าคนืมาแล้วพบัเกบ็ไวใ้นอกเสื้อตามเดมิ จากนั้น

จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สหายฟัง “เมื่อครู่มีคนจากบ้านตระกูลซีพาคนป่วยมาหา
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ข้าคนหนึ่ง นางถูกพษิเจด็เซยีน ท่านรู้จกัพษิเจด็เซยีนหรอืไม่”

เหน็สหีน้าเรยีบเฉยของเหลยีนหย่งฝแูล้วหมอซนุกส่็ายหน้าอย่างขดัใจ “พษิ

จากไม้เจด็เซยีนเป็นพษิร้ายแรง ในต�ารากล่าวไว้ว่า แม้มเีซยีนถงึเจด็คนมาอยู่ตรง

หน้า กย็งัมสิามารถช่วยผู้ได้รบัพษิเข้าไปได้ เมื่อถงึทวิาที่เจด็ผู้ได้รบัพษิจะต้องสิ้นใจ

ตายทุกราย แต่สตรีจากบ้านตระกูลซีผู้นั้นได้รับพิษชนิดนี้มาตั้งแต่หกปีที่แล้ว  

และยงัมชีวีติอยู่จนถงึตอนนี้ เรยีกว่าน่าประหลาดใจยงัน้อยเกนิไปใช่หรอืไม่”

ใบหน้าเหลยีนหย่งฝูยงันิ่ง แววตาออกจะเบื่อหน่ายเสยีด้วยซ�้า หมอซุนจงึ

ส่ายหน้า “ท่านยงัไม่เข้าใจถงึความน่าประหลาดใจของเรื่องนี้ ข้าได้พบผู้ที่ได้รบัพษิ

เจด็เซยีนแล้วยงัไม่ตาย นางมคีวามรู้ทางการแพทย์ เชี่ยวชาญเรื่องพษิเป็นอย่างด ี

หากคาดไม่ผดิ พวกนางน่าจะเป็นผู้ชาญพษิทั้งแม่และลูก ดงัจะเหน็ได้จากลูกสาว

ของนาง มใีครบ้างที่กล้าเอาต้นเพลงิตะวนัทาใบหน้าตนเอง ใบของต้นเพลงิตะวนั

มพีษิร้ายนกั เพยีงแต่เฉยีดผ่านกท็�าให้ผวิหนงัผู้ได้สมัผสัแดงเห่อเหมอืนถูกไฟเผา 

ยิ่งถ้าสมัผสัตรงๆ เป็นวงกว้าง” หมอซุนยกนิ้วขึ้นมาวนที่แก้มของเขาเป็นวง สิ่งที่ 

หมอซุนเพิ่งท�านี้สะดุดใจเหลยีนหย่งฝูจนเขาให้ความสนใจ “พษิของมนัน่าจะท�าให้

นางผู้นั้นตายไปแล้ว แต่นี่นางยังอยู่ดี มิหน�าซ�้ายังไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด 

ผลที่ได้รบัจากต้นเพลงิตะวนัดูเหมอืนจะมเีพยีงแผลที่ดูเผนิๆ แล้วคล้ายปานแดง

บนใบหน้าเท่านั้น หากนางไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพษิโดยแท้แล้วนางจะท�าได้อย่างไร”

ภายใต้ท่าทางไม่สนใจ ไม่เข้าใจ เหลยีนหย่งฝูกลบัคดิตามค�าบอกเล่าของ

หมอซุนอย่างรอบคอบ เขาไม่รู้จักพิษของต้นเพลิงตะวันอะไรนั่นดีนัก แต่พอรู้ว่า

มันสามารถท�าให้ผิวหนังแดงเห่อแสบร้อนเหมือนถูกไฟเผา และมีสตรีผู ้หนึ่ง 

หาญกล้าถงึขนาดน�ามนัมาทาหน้าโดยไม่เกรงกลวัพษิร้ายหรอืความตาย…ทนัใดนั้น

เขากฉ็ุกคดิถงึใบหน้าของหญงิรบัใช้ตระกูลซซีึ่งเป็นผู้แก้กลอนของเขาขึ้นมา

แม้ใบหน้านางจะก้มต�่าอยู่ตลอดเวลา ทว่ารอยแดงบนแก้มฝั่งซ้ายยังเห็น 

ได้ชดัเจน ท่าทางนางเหมอืนกวางน้อยระวงัภยั แต่ผู้ที่กล้าใช้พษิทาหน้าตนเองให้

เสียโฉมนั่นหรือจักหวาดกลัวอะไรง่ายๆ หรือกิริยาเช่นนั้นเป็นการหลอกลวง ถ้า

เช่นนั้นนางลวงตาผู้คนท�าไมกนั ช่างไม่ธรรมดา...ไม่ธรรมดาจรงิๆ

หมอซุนเริ่มร่ายถึงวิธีแก้พิษเจ็ดเซียนที่อยู่ในกระดาษ แต่เหลียนหย่งฝ ู
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ไม่ได้ให้ความสนใจอกีต่อไป ใจเขาคดิถงึแต่นางผูน้ั้น ความสามารถของผูท้ี่เป็นแม่

ของนางและความสามารถของนาง

เชี่ยวชาญด้านพษิกระนั้นหรอื เหตุใดตระกูลซตี้องเลี้ยงคนพวกนี้เอาไว้!

งานสมรสพระราชทานจัดขึ้นอย่างใหญ่โต แต่ส�าหรับเหลียนหย่งฝูแล้ว 

ทกุอย่างดวู่างเปล่า เขาแค่ท�าตามที่แม่สื่อบอก และเมื่อจบวนั เขากไ็ด้เมยีมาคนหนึ่ง

ซีอวี้จันนั่งรอเขาอยู่บนเตียง ศีรษะนางยังมีผ้าแพรสีแดงคลุมเอาไว้ตาม

ประเพณี เหลียนหย่งฝูนั่งอยู่บนโต๊ะซึ่งมีอาหารมงคลหลายชนิดวางอยู่ ในมือถือ

จอกสุราชั้นเลศิที่ราชบุตรเขยเหวนิซื่อไห่น�ามาอวยพร

กลิ่นสุราที่หมักเอาไว้หลายสิบปีหอมรัญจวนจิต เมื่อล่วงผ่านล�าคอเข้าไป

แล้วท�าให้มนึเมาได้ง่ายเป็นพเิศษ นี่ส ิถงึเรยีกว่าเป็นยอดสุรา

เจ้าสาวที่มีผ้าคลุมหน้าบดบังสายตานั่งกระสับกระส่ายอยู่บนเตียง ตาม

ประเพณแีล้วนางต้องรอให้เจ้าบ่าวมาเปิดผ้าคลมุหน้าให้ แต่...เจ้าบ่าวเข้ามาในห้อง

นานแล้วแต่ไม่ยอมเปิดผ้าคลุมหน้าให้นาง แบบนี้หมายความว่าอย่างไร

ซีอวี้จันไม่คิดเลยว่าจะมีใครบังอาจดูถูกนางถึงขนาดนี้ คิดหรือว่านาง

ต้องการแต่งงานกับบุรุษแก่เฒ่า แถมยังเคยมีลูกมีเมียมาก่อนเยี่ยงเขา นางเคย

รอ้งไห้จนน�้าตาแทบเป็นสายเลอืดด้วยซ�้าเมื่อบดิาสั่งใหแ้ตง่กบัแม่ทพัแก่ๆ  ที่ไม่รูว้า่

จะมีชีวิตอยู่กับนางเนิ่นนานเพียงไร มิหน�าซ�้าแม่ทัพแก่ผู้นี้ยังมีฉายาน่าหวาดกลัว 

เป็นถงึเทพสงครามบ้าบออะไรนั่นอกีด้วย

ฟังจากเรื่องที่คนรบัใช้เล่าลอื สามทีี่นางต้องนบัถอื ต้องเชื่อฟังไปตลอดชวีติ

อาจเป็นชายแก่ที่มอีวยัวะไม่ครบสามสบิสอง มบีาดแผลจากการต่อสู้ทั่วตวั จติใจ

หยาบช้า เหี้ยมโหด ไร้หวัใจ เช่นนี้จะรู้จกัรกัหยกถนอมบุบผาได้อย่างไร

โธ่ หญงิงามล่มเมอืงเช่นนาง เหตุใดจงึมชีวีติรนัทดเยี่ยงนี้

เมื่อความอดทนมาถึงที่สุด ซีอวี้จันก็เป็นผู้ดึงผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวออกด้วย

ตวัเอง ดวงตาเตม็ไปด้วยความไม่พอใจมองสามซีึ่งนั่งอยูบ่นตั่ง ก�าลงัมวัเมากบัสรุา

ที่ส่งกลิ่นหอมหวนไปทั้งห้อง

ชายแก่ผู้นี้สนใจสุราชั้นด ีแต่ไม่สนนารชีั้นยอด ตาต�่าอะไรเยี่ยงนี้
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ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวและเครื่องประดับเรือนผมถูกโยนลงบนโต๊ะโดยไม่สน

ว่าผ้าจะเปรอะ หรือเครื่องประดับจะเปื้อนอาหาร กิริยาหาเรื่องเช่นนี้เรียกให้ผู้ที่ 

ร�่าสุราอย่างเพลดิเพลนิในรสชาตหินักลบัมามองเจ้าสาวของตนเอง

ชั่วขณะที่ซอีวี้จนัได้เหน็หน้าสาม ีนางจงึเพิ่งรู้ว่านางเข้าใจผดิทั้งหมด เรื่อง

ที่นางได้ยนิได้ฟังมาล้วนแล้วแต่มดเทจ็

ใครกนัที่ว่าสามนีางเป็นชายชราวยัสามสบิสามที่แก่เจยีนจะเข้าโลง ใครกนั

ที่ว่าเขามีอวัยวะไม่ครบ ไม่สมประกอบ พิกลพิการเพราะกร�าศึกจนน่าหวาดกลัว 

แท้จรงิแล้ว...เหลยีนหย่งฝู สามขีองนางไม่ได้แก่เฒ่าหรอืพกิลพกิารเลยสกันดิ

เรอืนร่างเขาสูงใหญ่ ผวิกายค่อนข้างคล�้า รูปหน้าคมสนัซ่อนอยู่ภายใต้เครา

ดกด�าจนนางมองไม่เห็นคางและริมฝีปากชัดนัก แต่เมื่อเลื่อนสายตาไปมองจมูก  

กพ็บจมูกโด่งเป็นสนั ไม่ได้หกัคดน่าเกลยีด คิ้วหนาดกด�า และมดีวงตาที่...

ทนัททีี่นางมองดวงตาคมปลาบจ้องนางเขมง็เช่นกนั ซอีวี้จนัถงึกบัหนาวเยอืก 

แววตาของเขาเย็นชาเหลือเกิน เย็นจนท�าให้หญิงสาวสะท้านเมื่อคิดได้ว่า แม้ 

รูปร่างหน้าตาเขาจะมิได้เป็นดังที่นางจินตนาการ ทว่านิสัยหยาบช้าของเขาล่ะ  

จะเป็นดงัที่ทุกคนเล่าลอืหรอืไม่

บุรุษที่กร�าสงครามมาทั้งชวีติ มหีรอืจะทะนุถนอมอสิตรี

เนื้อตวันางสั่นเทา หวาดกลวัคนืววิาห์ยิ่งขึ้นจนไม่รู้จะท�าเยี่ยงไรด ี ที่นี่เป็น

จวนแม่ทัพเหลียน มิใช่คฤหาสน์ตระกูลซี หากนางร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ใด 

จะมาช่วย หากนางหนอีอกไป จะไปหลบซ่อนตวัอยู่ที่ใดจงึจะพ้นภยัร้าย

หยาดน�้าใสเริ่มคลอเอ่อเพราะจินตนาการของสาวน้อยซึ่งคืนนี้เพิ่งออกจาก

บ้านตนมานอนบ้านผู้อื่นเป็นครั้งแรก



นิ้วที่จบัแต่ทวนแต่ดาบคบีเครื่องประดบัผมและผ้าคลมุหน้าออกจากกบัข้าว

บนโต๊ะ เหลียนหย่งฝูมองฮูหยินซึ่งเพิ่งค�านับฟ้าดินกับเขาโดยไม่พูดอะไรแม้แต ่

ค�าเดยีว ภายใต้กริยิาเรยีบเฉยมกีระแสความไม่พงึใจพดัโหมอยู่ภายในชดัแจ้ง

เขาไม่เคยต้องการภรรยา และยิ่งไม่ปรารถนาภรรยาเจ้าอารมณ์เช่นนี้

“ท่าน...ท่านควรจะเปิดผ้าคลุมหน้าข้า” เมื่อเห็นสีหน้าไม่พอใจของสาม ี 

ซอีวี้จนักพ็ยายามบอกเขาให้เข้าใจว่านางมไิด้เป็นคนผดิ เขาต่างหากที่ผดิ

“เจ้ากเ็ปิดเองแล้วนี่”

ถ้อยค�าไม่รกัษาน�้าใจนั้นยิ่งฟังยิ่งน่าโมโห ซอีวี้จนัเป็นลูกหลง อายุห่างจาก

พี่ชายทั้งสองมาก หน�าซ�้ายังเกิดมารูปร่างหน้าตางดงาม พ่อ แม่ พี่ๆ จึงรักใคร่ 

ตามใจอย่างยิ่ง ไม่เคยมสีกัครั้งที่จะพูดจาหกัหาญน�้าใจเยี่ยงนี้

ความไม่พอใจถูกปรับเปลี่ยนเป็นความโมโหทันที และเมื่อนางโมโห สิ่งที่ 

มกัจะท�าเป็นประจ�ากค็อื...อาละวาด

จานอาหารบนโต๊ะเบื้องหน้าคือสิ่งที่นางเลือกทุบท�าลายเป็นสิ่งแรก อาหาร

เลศิรสกลายเป็นอาหารหมูเมื่อนางปัดจานลงพื้นจานแล้วจานเล่า

เหลยีนหย่งฝูมองการอาละวาดของฮูหยนิด้วยสายตาเฉยชา ตดิจะร�าคาญ

เสยีด้วยซ�้า เหน็ดงันั้นแล้วซอีวี้จนักเ็ลอืดขึ้นหน้า นางเอื้อมมอืไปคว้าป้านสุราที่ท�า

สี่
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จากหยกขาวขึ้นมา หมายจะขว้างทิ้งระบายอารมณ์เหมอืนจานอาหารทั้งหลาย

ผดิคาด คราวนี้สามนีางไม่ยนิยอม มอืใหญ่ตะปบมอืนางเอาไว้ ความร้อน

จากไอมอืเขาท�าให้ร่างในชุดแดงสะดุ้งสุดตวัรบีชกัมอืออก

แม้นางจะร้ายกาจเพยีงไร ซอีวี้จนักย็งัคงเป็นหญงิสาวที่ไม่เคยต้องมอืชาย 

อายุเพิ่งจะสบิห้าปีเท่านั้น เมื่อถูกชายแปลกหน้าสมัผสัมอืเป็นครั้งแรกในชวีติ นาง

กส็ะท้านสะเทิ้นไม่รู้จะท�าหน้าแบบไหน ใจสั่นไหวไปหมด ทว่า...ชายผู้ที่สมัผสันาง

กลบัมองนางด้วยสายตาว่างเปล่า เขายงัคงรนิสุราลงจอกแล้วดื่ม ดูเหมอืนจะมไิด้

รู้สกึอะไรเช่นนางเลย

หน้าร้อนอยู่เมื่อครู่พลันเย็นวาบ ชาไปหมดทั้งร่าง ซีอวี้จันรู้สึกเหมือนถูก

ลบหลู่อย่างรุนแรง นางได้รบัการยกย่องว่าเป็นสาวงามของเมอืงหลวง มชีายหนุ่ม

มากมายมาดักรอ ลอบมอง เพียงนางปรายหางตาก็ส่งผลให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่

ต่างเกบ็เอาไปฝันหวาน

แต่ท�าไม...ท�าไมสามนีางถงึได้มองนางอย่างเฉยชา มองเหมอืนนางเป็นเพยีง

ตวัอะไรสกัอย่างที่ไม่มคีวามส�าคญัอนัใดเลย

นางทนอับอายไม่ได้อีกต่อไป รีบเดินไปที่ประตูหมายจะเปิดออก แต่ไหล่

บางกลบัถูกจบัเอาไว้ก่อน

“ออกไปไม่ได้”

คดิหรอืว่านางจะสนใจ มอืนุ่มนิ่มพยายามแกะมอืแกร่งที่กุมอยู่บนไหล่ตน

ออก ทว่าผูเ้ป็นสามไีม่ยอมปล่อย มหิน�าซ�้ายงัใช้แรงลากนางออกมาให้ห่างจากประตู

อกี

ซอีวี้จนัเป็นคนดื้อ ยิ่งห้ามกเ็หมอืนยิ่งยุ นางดงึดนัจะออกไปให้ได้จนถงึขั้น

หนัมาตบหน้าผู้เป็นสามฉีาดใหญ่ เสยีงเนื้อกระทบเนื้อดงัลั่น แม้กระทั่งฝ่ายลงมือ

ยงัตกใจ 

เจ้าสาวเบิกตากว้างเมื่อมองเห็นความโกรธเกรี้ยวฉายชัดอยู่ในดวงตาของ

สามี

แม่ของนางเคยสอนว่า อยู่บ้านต้องเชื่อฟังพ่อแม่ ออกเรือนไปต้องเชื่อฟัง

สาม ีเมื่อสิ้นสามตี้องเชื่อฟังบุตรชาย
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แต่วนันี้ ในคนืแรกของการแต่งงาน นางกต็บสามเีข้าฉาดใหญ่เสยีแล้ว

ซีอวี้จันพยายามแกะมือที่บีบบ่านางจนเจ็บ ความหวาดกลัวเข้ามาเกาะกุม

จติใจ หากเขาคดิลงไม้ลงมอืกบันาง นางที่กลายเป็นภรรยาของเขาแล้วจะท�าเช่นไร 

หญิงสาวเคยได้ยินพี่ชายทั้งสองพูดคุยถึงเรื่องภายในบ้าน พี่รองเคยตบตีภรรยา

เมื่อนางห้ามมใิห้เขารบัอน ุส่วนพี่ใหญ่กย็อมรบัว่าเคยพลั้งมอืตภีรรยาเช่นเดยีวกนั 

ดูเหมอืนเป็นเรื่องปกตทิี่สามจีะทุบตภีรรยาที่ไม่เชื่อฟัง

แล้วนางล่ะ เมื่อพลั้งมอืท�าร้ายสามไีปแล้วแบบนี้ เขาจะตบตนีางไหม

“โอ๊ย!” ซอีวี้จนัร้องเสยีงดงัเมื่อมอืใหญ่บบีบ่านางแรงขึ้น นี่เขาคดิจะหกับ่า

นางใช่หรือไม่ หญิงสาวคิดอย่างหวาดกลัว ดวงตามีความหวาดหวั่นขึ้นปกคลุม 

ขบัไล่ความถอืดชีอบเอาชนะไปเสยีสิ้น

ทนัททีี่เหน็ดวงตางามฉายความหวาดกลวัออกมา เหลยีนหยง่ฝูที่ไม่เคยถกู

อิสตรีนางใดท�าร้ายมาก่อนก็ผลักนางเบาๆ จนร่างในชุดเจ้าสาวสีแดงเสียหลักไป 

ชนกบัประตูปังใหญ่

เขามองร่างนั้นทรุดลงไปกองกับพื้น มือเรียวงามอย่างคนไม่เคยหยิบจับ

อะไรหนกักวา่ตะเกยีบยกขึ้นจบับ่าของตนเอง พร้อมช้อนสายตาขึ้นมองเขา ดวงตา

งดงามคู่นั้นมหียาดน�้าเอ่อคลอ

หนุ่มใหญ่ก�ามือและเตือนตนเอง จะอย่างไรนางก็เป็นสตรี แม้จะมีนิสัย 

ไม่ดี น่าร�าคาญ แต่บุรุษก็มิควรใช้ก�าลังต่ออิสตรี โดยเฉพาะบุรุษที่มีพละก�าลัง

มากมายเช่นเขา นี่หากเขาเกรง็ลมปราณอกีนดิ นางอาจถงึขั้นบาดเจบ็สาหสักไ็ด้

เหลียนหย่งฝูชี้นิ้วไปยังเตียงของบ่าวสาวก่อนสั่งเสียงแข็ง “ขึ้นไปนอนบน

นั้น”

“ไม่!”

มอืที่จบับ่าของตนอยู่เลื่อนขึ้นมาปิดสาบเสื้อเอาไว้ น�้าตาที่คลอเอ่อถงึคราว

รนิไหลออกมา

นางกลวั กลวัเหลอืเกนิ กลวัในสิ่งที่ผู้หญงิต้องเผชญิ มารดาเคยบอกนาง

แล้วว่าคืนเข้าหอลูกผู้หญิงทุกคนต้องอดทนต่อความเจ็บ อย่าร้องเสียงดัง อย่า 

ดิ้นหน ีให้อดทนต่อสิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้น แล้วมนักจ็ะผ่านไป
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แต่...แต่นางจะท�าใจรบัได้อย่างไร สามโีกรธนางแบบนี้ เขาอาจหนกัมอืจน

ท�าให้นางแหลกเป็นชิ้นๆ ก่อนถงึพรุ่งนี้เช้ากไ็ด้ ซอีวี้จนัเคยแอบฟังพวกสาวใช้คุย

กันเรื่องพวกนี้ ทั้งเจ็บ ทั้งมีเลือด ทั้งน่าอับอายเมื่อต้องเปลือยเปล่าต่อหน้าชาย 

ที่เพิ่งพบหน้าเป็นครั้งแรก

โอ๊ย! นางอยากตาย

เหลียนหย่งฝูมองท่าทางฮึดสู้ราวกับสุนัขที่ถูกไล่จนตรอกของภรรยาแล้ว

ขมวดคิ้วมุ่น เขาไม่รู้ว่านางคดิอะไรไปถงึไหน และเขากห็งุดหงดิร�าคาญใจเกนิกว่า

จะปลอบโยนหรอือธบิาย

“จะขึ้นไปดีๆ  หรอืให้ข้าโยนเจ้าขึ้นไป”

“ฮอืๆๆ ท่านพ่อ ท่านแม่ พี่ใหญ่ พี่รอง ช่วยข้าด้วย” เสยีงร้องไห้ดงัลั่นห้อง 

ดูเหมอืนความกลวัจะอยู่เหนอืความอบัอาย นางจงึร้องลั่นออกมาเช่นนั้น

เหลียนหย่งฝูไม่มีทางเลือก เขาหันไปคว้าผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวที่กองอยู่บน 

พื้นมา แล้วตรงเข้าไปหาภรรยาซึ่งกรดีร้องลั่นขึ้นมาอกีเมื่อเหน็เขาก้าวเข้าไปใกล้

ทว่านางร้องได้อกีไม่กี่ค�ากถ็ูกผ้าคลุมหน้าอุดปากเอาไว้ จากนั้นร่างกถ็ูกอุ้ม

ขึ้นราวกับนางเป็นของไม่มีน�้าหนัก มือน้อยทุบไปตามอกและบ่าของสามี ซีอวี้จัน

พยายามดิ้นรนจนสุดชีวิต แต่การขัดขืนของนางมิได้ท�าให้ฝีเท้าของเหลียนหย่งฝ ู

ช้าลงเลยสกันดิ

ก้าวไม่กี่ก้าวเหลียนหย่งฝูก็ไปถึงเตียง โยนเจ้าสาวลงไปแล้วมองร่างเล็ก 

ในชุดแดงกระถดตวัหนไีปซุกอยู่มุมในสุดของเตยีงอย่างหวาดกลวั

“ข้าไม่ชอบให้ผูใ้ดมาขดัความสขุเวลาดื่มสรุา หากเจ้าไม่นอนเงยีบๆ จะตอ้ง

เสียใจแน่” พูดจบเขาก็กระตุกม่านคลุมเตียงทั้งสองมุมให้ปิดบังสิ่งที่เขาคิดว่า 

น่าร�าคาญให้พ้นสายตา ก่อนเดนิไปนั่งยงัตั่ง ดื่มด�่ากบัสุรารสเลศิต่อ

ท้องพระโรงของวังมังกรตั้งอยู่ใจกลางพระราชวังพอดี ถือเป็นต�าแหน่ง

ส�าคัญเนื่องจากข้าราชการน้อยใหญ่จะมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ที่นี่ พระต�าหนักจึงสร้าง 

เอาไว้ใหญโ่ตเป็นพเิศษ โดยตั้งอยู่บนฐานแท่นสี่เหลี่ยมไล่ระดบัสามชั้น แทน่แตล่ะ

ชั้นประกอบไปด้วยรั้วหนิอ่อนแกะสลกัเป็นรูปเมฆ มงักร และหงส์
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ตัวพระต�าหนักสร้างจากไม้หนานมู่ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งชั้นดี เพดานตกแต่ง

ด้วยภาพเขยีนสงีดงาม เตม็ไปด้วยลวดลายรูปมงักรอนัเป็นสญัลกัษณ์ของฮ่องเต้

เหลียนหย่งฝูถูกเบิกตัวเข้าเฝ้าเพื่อรับตราแม่ทัพประจ�าด่านอุดร เขาเดิน 

ขึ้นบนัไดที่เป็นทางเดนิของเหล่าข้าราชบรพิารทั้งหลายด้วยฝีเท้ามั่นคง ใบหน้ามุง่มั่น 

ท่าทางผึ่งผายองอาจในชุดเกราะเหล็กสีด�าของแม่ทัพท�าให้เขาเป็นที่จับตามองของ

บรรดาข้าราชบรพิารทั้งฝ่ายบู๊และฝ่ายบุ๋น

บนบลัลงัก์มงักรตั้งอยูก่ลางท้องพระโรง ผูป้ระทบัอยูค่อืฮ่องเต้หยางหยนุ- 

เทยีน เป็นฮ่องเต้องค์ที่สี่ของราชวงศ์หยาง สพีระพกัตร์ดูอิ่มเอบิ ดวงตาแฝงแวว

เมตตาอยู่หลายส่วน ผู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างพระองค์คือองค์รัชทายาทซึ่งเป็นน้องร่วม

สาบานของเหลยีนหย่งฝู บุรุษผู้เคยต�่าตดิดนิ แต่บดันี้ตดิปีกพยคัฆ์โบยบนิอยู่ข้าง

บลัลงัก์มงักร

เหลยีนหย่งฝูคุกเข่าค�านบัฮ่องเต้ตามธรรมเนยีม ก่อนยกมอืทั้งสองขึ้นเพื่อ

น้อมรับตราแม่ทัพประจ�าด่านอุดรซึ่งแต่เดิมเคยเป็นของเขา ทว่าจ�าต้องส่งคืนเพื่อ

ท�าหน้าที่ลูกที่ดีด้วยการไว้ทุกข์ให้พ่อกับแม่ ห้าปีเลยทีเดียวที่เขาไม่ได้สัมผัสตรา

ประจ�าต�าแหน่งอนันี้

ทนัททีี่ตราประจ�าตวัแม่ทพัอดุรกลบัคนืสูอุ่ง้มอือกีครั้ง เลอืดในกายเหลยีน-

หย่งฝูพลันเดือดพล่าน เหตุที่เขาได้รับตราประจ�าต�าแหน่งคืนเป็นเพราะข่าวการ

รวมเป็นหนึ่งเดยีวอกีครั้งของแคว้นหาน

ทางเหนือของซินหยางมีชนเผ่าเร่ร่อนเข้ามาปล้นสะดมอยู่บ่อยครั้ง แต่

เป็นการเข้ามาปล้นแล้วจากไป มิได้คิดจะยึดครองแก่งแย่งพื้นที่แต่อย่างใด แต่

คราวนี้เมื่อแคว้นหานที่เคยแตกแยกออกเป็นสองส่วนไม่เกี่ยวข้องกันมานานป ี

จับมือผนึกรวมเป็นแผ่นดินเดียว เหตุผลในการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นอะไรไป 

ไม่ได้นอกจากต้องการยดึครองพื้นที่ทางตอนเหนอืของต้าซนิหยาง

แม้แคว้นหานจะยังอยู่ในระยะรวมพล มิได้เคลื่อนพลบุกมาประชิด ทว่า

แผนการรบที่ดีมิใช่การตีโต้เมื่อถูกบุก ส�าหรับเหลียนหย่งฝูแล้ว การรุกตีให้ศัตรู

พ่ายไปก่อนจะทนัได้ตั้งตวัเป็นสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญ และการกลบัไปยงัเมอืงเสี่ยไป๋ เมอืง

หน้าด่านทางเหนอืคราวนี้ เป้าหมายคอืการก�าราบเผ่าเร่ร่อนต่างๆ ให้ขยาดและกลวั



46
บุปผาวารี

เกรงจนไม่กล้าเหยยีบเข้ามาในแผ่นดนิต้าซนิหยางอกีแม้เพยีงครึ่งฝ่าเท้า

“ท่านแม่ทพัอดุร ท่านแม่ทพัอดุรโปรดหยดุก่อน”

เหลยีนหย่งฝูชะงกัฝีเท้าที่ก�าลงัเดนิแล้วหนัไปมองขนัทน้ีอยซึ่งเขาจ�าเสยีงได้

ว่าเป็นขนัทคีนสนทิขององค์รชัทายาท

ขนัทนี้อยอายุยงัไม่ถงึยี่สบิด ีเพราะใบหน้าอ่อนกว่าอายุ หน�าซ�้ายงัมรีูปร่าง

เลก็จงึมกัถูกรงัแกอยู่เสมอ หากมใิช่เพราะรชัทายาทช่วยเอาไว้ มแิน่ขนัทนี้อยนาม

เฉนิเหวนิคงจบชวีติด้วยการกระโดดสระน�้าตายไปแล้ว

เมื่อรอดตายมาได้ขนัทนี้อยกภ็กัดตี่อหลนิฟ่งมาก ตามรบัใช้สบืข่าวให้โดย

ไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง ต่อมาหลังจากหลินฟ่งได้กลับคืนสู่ฐานะตน 

เฉนิเหวนิจงึกลายมาเป็นคนสนทิที่ได้รบัการไว้วางใจ มผีูค้นมากมายคอยมาเลยีแข้ง

เลยีขา ทว่าเฉนิเหวนิไม่เคยหลงใหลในอ�านาจ เคยเป็นเช่นไรกย็งัคงเป็นเช่นนั้น

ขันทีเฉินโค้งค�านับเหลียนหย่งฝู ก่อนพูดด้วยน�้าเสียงติดจะหอบอยู่นิดๆ 

“องค์รัชทายาทให้บ่าวมาดักรอท่านแม่ทัพอุดรที่นี่เพื่อส่งข้อความ รัชทายาทและ

ราชบุตรเขยรอท่านอยู่ที่ต�าหนกัตงเปียนขอรบั”

“ขอบใจ” เหลยีนหย่งฝูพยกัหน้าให้ขนัทเีฉนิ ก่อนเดนิตามขนัทผีู้นั้นไปยงั

จุดนดัพบโดยไม่รอช้า

ต�าหนกัตงเปียนเป็นต�าหนกัเลก็ๆ ที่ล้อมรอบด้วยสระน�า้ บรรยากาศเยน็

สดชื่นและเงยีบสงบ เหมาะส�าหรบัการมานั่งรบัลม

ขนัทเีฉนิเดนิเรว็ๆ น�าเหลยีนหย่งฝูเข้ามายงัต�าหนกัแปดเหลี่ยมที่เปดิประตู

ออกทั้งแปดทศิรบัลม เสยีงหวัเราะห้าวๆ ของน้องร่วมสาบานทั้งสองดงัมาทายทกั

ก่อนเหลยีนหย่งฝจูะทนัได้เหน็ตวั รมิฝีปากเขาเหยยีดออกเป็นรอยยิ้มน้อยๆ เหน็ที

ถ้าวนันี้ไม่เมา ผู้สูงศกัดิ์ทั้งสองคงไม่ยอมปล่อยเขากลบัจวนเป็นแน่

“แม่ทัพอุดรคารวะรัชทายาท คารวะราชบุตรเขย” เหลียนหย่งฝูจงใจใช้ 

ค�าว่าคารวะ และย่อขาคุกเข่าให้ผู้สูงศักดิ์ทั้งสอง ก่อนโค้งตัวลงมาจนศีรษะแทบ 

จดพื้น ทั้งหมดที่ท�ากเ็พื่อให้น้องสามและน้องเลก็ของเขาไม่สบายใจ
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รัชทายาทรีบโบกมือไล่ขันทีเฉินให้ออกไปจากต�าหนักโดยเร็ว ทันทีที่ขันที

น้อยหนัหลงัไม่ได้มอง ราชบตุรเขยเหวนิซื่อไห่กร็บีลกุขึ้นจากตั่งมาประคองเหลยีน-

หย่งฝูผู้เป็นพี่ใหญ่ให้ลุกขึ้น

“ลุกขึ้นเถิดพี่ใหญ่ ท่านมาคุกเข่าให้ข้าแบบนี้ข้ารับไม่ไหว” เหวินซื่อไห่

พยายามดงึเหลยีนหย่งฝูให้ลกุขึ้นจากพื้น แต่ผู้ถูกเรยีกขานว่าเป็นพี่ใหญ่ไม่ยอมลกุ 

เกรง็ลมปราณเอาไว้จนรชัทายาทฝานเต๋อหมงิ6 ต้องลกุขึ้นมาช่วยน้องเลก็ดงึพี่ใหญ่

ให้ลุกขึ้นอกีแรง

สายตาของคนภายนอกอาจมองเหลยีนหย่งฝูเป็นแม่ทพัผู้เงยีบขรมึ น่านบั 

ถอื น่าย�าเกรง ไปจนถงึขั้นน่าหวาดกลวั แต่ส�าหรบัน้องร่วมสาบาน พี่ใหญ่เป็นเพยีง

ผู้นยิมชมชอบการกลั่นแกล้งผู้อื่น...โดยเฉพาะผู้มศีกัดิ์เป็นน้องอย่างพวกตน

“ใครใช้ให้ตอนนี้พวกเจ้าคนหนึ่งเป็นรัชทายาท อีกคนเป็นราชบุตรเขยล่ะ 

ข้าเพยีงท�าตามธรรมเนยีมปฏบิตั”ิ

พอมองเห็นดวงตาเป็นประกายสุกใสสนุกสนานของพี่ใหญ่ น้องทั้งสองก็รู้

แล้วว่าถูกพี่ร่วมสาบานเย้าเล่น ส�าหรบัหลนิฟ่งผู้ไม่มปีากไม่มเีสยีงมาแต่ไหนแต่ไร 

...เขาทนได้ แต่เหวินซื่อไห่มิได้เป็นคนยอมคนเหมือนพี่สามหรอกนะ เมื่อพี่ใหญ่ 

เล่นมา เขากเ็ล่นกลบั ไม่ยอมกนั 

“อ้อ ที่แท้พี่ใหญ่ท�าตามธรรมเนยีมปฏบิตักิระนั้นหรอื ข้าหลงคดิว่าขาท่าน

อ่อนเป็นเพราะเพิ่งแต่งงานเสยีอกี”

หลนิฟ่งอมยิ้มกบัค�ากระเซ้าของน้องเลก็ จากนั้นไม่นานต้องหวัเราะออกมา

เมื่อเหลยีนหย่งฝูตบไหล่เหวนิซื่อไห่แรงจนเข่าน้องเลก็แทบทรุดลงกบัพื้น

“ช่างพูดเหมอืนเคยนะน้องเลก็ ดูเหมอืนบางทเีจ้ากไ็ม่รู้เสยีเลยว่าเวลาไหน

ควรพูดเวลาไหนควรหยุด”

เสยีงสูดปากของเหวนิซื่อไห่ดงัขึ้นอย่างจงใจ เขารบีเบี่ยงตวัให้พ้นรศัมกีาร 

กลั่นแกล้งของพี่ใหญ่ มอืข้างหนึ่งบบีนวดไหล่ข้างที่ถูกตบจนแทบทรุด บ่นพมึพ�า

6 ชื่อเดมิคอืหลนิฟ่ง พระเอกในเรื่อง ภูผามงักร เมื่อได้รบัการสถาปนาให้เป็นองค์รชัทายาท 

จงึกลบัมาใช้สกุลฝาน และได้รบัพระราชทานชื่อใหม่ว่า เต๋อหมงิ
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กบัตนเอง “ต่อไปข้าไม่กล้าล่วงเกนิอาซ้อแล้ว ขอพี่ใหญ่โปรดอภยัด้วย”

คร้านที่จะพูดถึงฮูหยินของตนให้น้องๆ เข้าใจถึงสถานะนางภายในใจเขา

อย่างถูกต้อง เหลียนหย่งฝูจึงปล่อยให้น้องทั้งสองเข้าใจว่าเขารักใคร่ฮูหยินจน 

ไม่ต้องการให้ชายใดล่วงเกนินางแม้เพยีงค�าพูดคะนองปาก

หนุ่มใหญ่นั่งลงบนตั่งโดยมหีลนิฟ่งนั่งตาม ส่วนเหวนิซื่อไห่รนิสุราให้พี่ชาย

ร่วมสาบานทั้งสอง

“วนันี้พวกเรามารอพี่ใหญ่ที่นี่เพื่อยนิดกีบัต�าแหน่งแม่ทพัอุดรซึ่งกลบัคนืมา

สู่มอืพี่ใหญ่อกีครา ยนิดกีบัการแต่งงานของท่าน และยนิดกีบัด่านอุดร ที่ได้แม่ทพั

ฝีมอืเอกอุไปต้านศกึซึ่งอกีไม่ช้าไม่นานต้องปะทุ”

ฟังรชัทายาทยกจอกสรุาขึ้นแล้วกล่าวอวยพรอย่างจรงิใจจบ ทั้งสามที่สาบาน 

เป็นพี่น้องกนัมาตั้งแต่ยงัฝึกวชิาอยูบ่นภหูมื่นตะวนักย็กจอกสรุาขึ้นดื่มพร้อมๆ กนั 

ทว่าใบหน้าของทั้งสามมไิด้มรีอยยิ้มอกีต่อไป

“พูดถึงเรื่องนี้ พวกเจ้าทั้งสองคงได้อ่านจดหมายที่น้องรองส่งมาให้ข้าแล้ว

ใช่หรอืไม่”

หลินฟ่งกับเหวินซื่อไห่พยักหน้าตอบรับอย่างพร้อมเพรียง ก่อนหลินฟ่ง 

จะเป็นผู้เอ่ยขึ้น “ข้าได้แปลรหสัลบัในจดหมายให้เสดจ็พ่อทรงทราบแล้ว เสดจ็พ่อ

ทรงวติกกงัวลในความเคลื่อนไหวของแคว้นหานเป็นอย่างมาก”

แท้จริงแล้วจดหมายที่น้องรองฝานเลี่ยงซื่อหรือจงจวิ้นอ๋องส่งมาหยอกเย้า

เหลียนหย่งฝูในเทศกาลหยวนเซียวนั้น ข้อความในกระดาษแผ่นที่สามได้เอ่ยถึง

แคว้นหานซึ่งบดันี้ได้รวมแผ่นดนิกลบัมาเป็นปฐพเีดยีวกนัแล้วอย่างลบัๆ

ข้อความเร้นลบันั้นหากมใิช่ผู้ที่เป็นพี่น้องกนั เล่าเรยีนมาด้วยกนั กนิอยูด้่วย

กันมาเป็นสิบปีย่อมอ่านไม่ออก ไม่เข้าใจในข้อความที่ฝานเลี่ยงซื่อเป็นผู้ประดิษฐ์

คดิค้นค�าธรรมดาแต่ละค�าให้มคีวามหมายพลกิแพลงไปอกีทาง ความฉลาดเฉลยีว

เจ้าเล่ห์ของน้องรองนั้นเป็นที่รู้กันในหมู่พี่น้องอยู่แล้ว แต่ไม่คิดว่ารหัสลับซึ่งเคย

เขยีนเล่นเพื่อหลบสายตาอาจารย์จะกลายเป็นประโยชน์ในภายหลงัเช่นนี้

ข้อความลบัในกระดาษแผ่นที่สามนั้นสั้นนกั แต่กลบัท�าให้ผูอ่้านรู้สกึหนกัอึ้ง 

‘หานรวมแผ่นดนิ ท�าศกึต้าซนิหยางระวงั’
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แคว้นหานกระนั้นหรือ ใครเลยจะคิดว่าวันหนึ่งแคว้นนี้จะเผยอหน้าขึ้นมา

รุกรานต้าซนิหยาง แม้แคว้นหานจะเป็นเผ่าใหญ่ แต่กแ็ยกออกจากกนัเป็นสองเผ่า 

หานตะวนัตกกบัหานตะวนัออกไม่ถูกกนัมาชั่วนาตาปี เอาแต่รบพุ่งชงิพื้นที่กนัและ

กนัจนต้าซนิหยางมองอย่างกระหยิ่ม ลงว่าเผ่าเดยีวกนั คนพดูภาษาเดยีวกนัหนัมา

ท�าสงครามกนัเองเช่นนี้ กค็งไม่มกี�าลงัมารบพุ่งชงิแผ่นดนิของผู้อื่น

อาจเป็นเพราะกระหยิ่มมากจนเกินไป หลายสิบปีมานี้สายลับที่ส่งออกไป 

จงึไม่ได้ส่งไปถงึแคว้นหาน หากฝานเลี่ยงซื่อไม่ออกเดนิทางท่องเที่ยวและไปถงึแคว้น

หานด้วยตนเอง เกรงว่ากว่าจะถึงวันที่ต้าซินหยางรู้ว่าแคว้นหานแข็งแกร่งเพียงใด 

เราอาจเสยีเสบยีง เสยีผู้คน เสยีแผ่นดนิ 

แต่เมื่อรู้แล้วเช่นนี้ เรื่องราวจกัต้องพลกิผนัไปอกีทาง

ค�าว่า ‘ระวงั’ ของฝานเลี่ยงซื่อนี้ไม่ได้ล่วงออกมาจากปากเขาโดยง่าย ลงว่า

เขาพูดออกมาแสดงว่าแคว้นหานน่ากลัวจริง และความน่ากลัวของแคว้นหานได้

ปรากฏให้เหน็เมื่อสายลบักองก�าลงัหงส์เหนิที่ส่งออกไปเพื่อสบืข่าวหายเข้ากลบีเมฆ

ไร้ร่องรอยทุกคน

ทางนั้นสร้างก�าแพงสูงปกป้องตนเองเช่นนี้ ชี้ให้เหน็ว่ามจีติคดิไม่ซื่อจรงิดงั

ที่ฝานเลี่ยงซื่อเขยีนแจ้งมา

“สายที่ส่งออกไปหาข่าวเป็นครั้งที่สามยงัไม่กลบัมาใช่หรอืไม่”

เหวนิซื่อไห่หวัหน้ากองก�าลงัหงส์เหนินิ่งไปครูก่่อนพยกัหน้า “ดเูหมอืนแคว้น

หานจะแกร่งกว่าที่เราคาดคิด ระมัดระวังตัวกว่าที่เราคาด พี่ใหญ่ไปหน้าด่านแล้ว

ต้องรกัษาตวัด้วย หากเกดิอะไรขึ้น ขอเพยีงท่านส่งข่าวกลบัมา ข้ากบัพี่สามพร้อม

จะตดิปีกไปอยู่เคยีงข้างท่าน ช่วยท่านกเ็หมอืนช่วยต้าซนิหยางเรา”

เหลียนหย่งฝูยิ้มก่อนยกมือตบไหล่เหวินซื่อไห่ดังเช่นเมื่อครั้งที่พวกเขา 

ยงัเป็นศษิย์พี่ศษิย์น้องร�่าเรยีนวชิากนัอยู่ เมื่ออยู่ด้วยกนัเพยีงล�าพงั ยศศกัดิ์ใดๆ 

กห็าได้กดีกนัพวกเขาออกจากกนัไม่ “หากเจ้าไม่เชื่อมอืพี่ใหญ่คนนี้เสยีแล้วกไ็ม่ควร

เสนอชื่อข้าขึ้นไปรกัษาหน้าด่าน”

“พี่ใหญ่!” เหวินซื่อไห่อุทานพร้อมมองศิษย์พี่อย่างร้อนใจ ก่อนผ่อนลม

หายใจออกมาเมื่อมองเข้าไปในดวงตาของเหลยีนหย่งฝแูล้วไม่เหน็แววเคอืงโกรธหรอื
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น้อยใจใดๆ และพอหันไปมองพี่สาม ก็เห็นเพียงใบหน้าที่ระบายไปด้วยรอยยิ้ม 

นดิๆ ท�าให้เขาทราบว่า เขาหลงกลพี่ใหญ่อกีแล้ว

“จะกี่ปีๆ เจ้ากย็งัใจร้อน ยงัถูกข้าหลอกได้ง่ายดายเช่นเคย” เหลยีนหย่งฝู

กระเซ้าพลางหวัเราะเบาๆ

เหวนิซื่อไห่หวัเราะดงัๆ แบบคนเปิดเผย เขาลุกขึ้นจากตั่งพร้อมรนิสุราให้

พี่ใหญ่ พี่สาม และตนเองอีกจอก “หากได้พบกันคราวหน้าข้าจะสุขุมกว่านี้ จะ 

ไม่เชื่อพี่ใหญ่ง่ายๆ เช่นนี้อกี”

“อย่าเลย” เหลยีนหย่งฝูรบีค้าน “หากเจ้าเกดิเป็นอย่างพี่สามเจ้า ข้าคงไม่รู้

จะหาความสนุกได้จากที่ไหนอกี”

น้องเลก็เหลอืบมองรชัทายาทหลนิฟ่งที่นั่งท�าหน้าเฉยราวกบัไม่รูร้้อนรูห้นาว 

พี่สามก็เป็นเช่นนี้ รู้จักเก็บซ่อนอารมณ์ไว้ล�้าลึกนัก มองไม่ออกว่าพี่สามเคย 

ตกหลุมพรางที่พี่ใหญ่ขุดหลอกเอาไว้บ้างหรอืไม่ ส่วนพี่รอง...ฉลาดเฉลยีวปานนั้น

คงไม่มวีนัตกหลุมพรางของพี่ใหญ่เป็นแน่ คงมเีพยีงเขาคนเดยีวเท่านั้นที่โง่เง่ากว่า

เพื่อน 

ทว่า...หากความโง่เง่านี้ท�าให้พี่ใหญ่ซึ่งไม่ใคร่ยิ้มหวั หวัเราะออกมาเตม็เสยีง

เช่นนี้ เขากย็นิยอม

“ที่น้องเลก็พดูเป็นเรื่องจรงิ ศกึกบัแคว้นหานในครั้งนี้นบัว่าต้องระวงัให้มาก 

เสียดายก็แต่ข้าต้องรั้งอยู่ในเมืองหลวง มิเช่นนั้นคงไม่ลังเลเลยที่จะไปเป็นแขน 

เป็นขาให้พี่ใหญ่ หากวนัใดศกึนี้เหลอืมอืท่าน ได้โปรดส่งข่าวกลบัมา จะมมิผีูใ้ดกล้า

เอาผดิท่านเป็นอนัขาด” หลนิฟ่งเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงจรงิใจบ้าง

“พวกเจ้าสองคนเห็นข้าอ่อนด้อยด้วยเชิงยุทธ์หรือมิเชี่ยวชาญด้านการศึก

ขนาดนี้เชยีวหรอื”

“มิได้” หลินฟ่งยกมือประสานขอขมา “แต่ศึกครั้งนี้เราไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับ

ศตัรูเลย นบัว่ายากนกัที่จะคาดเดา”

เหลยีนหย่งฝูยิ้มแต่ปาก ส่วนนยัน์ตาแขง็กร้าว “ยิ่งคาดเดาไม่ได้ยิ่งท้าทาย 

พี่ใหญ่คนนี้จะไม่มีวันท�าให้น้องๆ ต้องผิดหวัง และไม่มีวันท�าให้ราษฎรต้อง 

เดอืดร้อน ขอให้พวกเจ้าเชื่อมั่นในตวัข้า ต้าซนิหยางจะไม่มวีนัเสยีแผ่นดนิของเรา



เสี่ยวจี้ (ลิซ)    
51

แม้แต่ฉื่อ7 เดยีว”

จอกสุราถูกยกขึ้นอีกครั้ง เหลียนหย่งฝูยื่นแขนออกไปและรอจนจอก 

ทั้งสามชนกัน บังเกิดเสียงก้องกังวานคล้ายสัญญาณจากกลองออกศึก จากนั้น 

จงึดื่มสุราฉลองชยัล่วงหน้าจนหมดจอก

7 ฉื่อ (尺) เป็นหน่วยวดัความยาวของชาวจนีโบราณ โดยที่ 1 ฉื่อ ยาวประมาณ 1 ฟุต



เสยีงกรดีร้อง ของแตก ท�าให้หลงิเซยีวรบีผละจากกล่องไม้ที่ภายในมยีา

ทั้งสดและแห้งซึ่งน�ามาจากตระกูลซไีปยงัต้นเสยีง

คนรับใช้ในเรือนของฮูหยินล้วนเป็นสาวใช้ที่มาจากตระกูลซีทั้งสิ้น ทุกคน

จึงคุ้นเคยกับอารมณ์เริงร้อนของคุณหนูซีอวี้จันดี เมื่อของตกแตกจึงพากันคุกเข่า

ก้มหน้างุด เมื่อนายหญิงลงไม้ลงมือ ก็ก้มหน้าอดทนยอมถูกตบตีโดยไม่ร้อง 

ขอความเหน็ใจ

ทันทีที่หลิงเซียวก้าวเข้าไปภายในห้อง นางกวาดตาทีเดียวเพื่อไล่สาวใช้ที่

มีอายุน้อยกว่าตนเองทุกคนให้ออกไปจากห้อง เด็กพวกนี้แม้จะรู้รสมือคุณหนูมา

บ้างแล้ว ทว่านางยังเห็นใจไม่อยากให้ต้องเจ็บตัวมาก ส่วนตัวเองนั้นชินรสมือ 

คุณหนูมานานแล้ว แค่นี้ไม่สะดุ้งสะเทอืนอะไรหรอก

“เจ้าจงไปบอกพ่อบ้านนั่นว่าข้าไม่ไป!” ซีอวี้จันตวาดลั่นไม่เกรงใจใคร มือ

นางกระชากเสื้อคลมุตวันอกออกจากกาย ทิ้งลงพื้นแล้วย�่าอกีหลายครั้งเพื่อระบาย

อารมณ์

“คุณหนู...” ยังไม่ทันได้อธิบาย ตลับแป้งบนโต๊ะก็ลอยมากระทบหน้าผาก 

ผู้ที่ก้มหน้าต�่า ความเจบ็ท�าเอาหลงิเซยีวเข่าอ่อน เซไปด้านหลงัเลก็น้อย ก่อนเรยีก

สตกิลบัคนืมาได้

ห้ำ
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“บอกให้ไปบอกมันก็ไปสิ ข้าจะไม่ไปไหนตอนมืดค�่าเช่นนี้ ที่จริง ข้าจะ 

ไม่ออกจากเมอืงหลวงไปยงัที่กนัดารเช่นนั้น ข้าไม่อยากไป ไม่ไป!” เท้าของนางย�่า

ลงบนเสื้อคลุมตวันอกอกีหลายหน น�้าตาเริ่มรนิลงมาจากขอบตา ก่อนเสยีงสะอื้น

จะท�าให้หลงิเซยีวที่ก้มหน้าต�่าเงยหน้าขึ้นมามองคณุหนูของตนเอง ที่บดันี้ยนืร้องไห้

เหมอืนเดก็ๆ มใิช่ฮูหยนิของแม่ทพัใหญ่

“คุณหนู...” หลงิเซยีวรู้สกึสงสารและเหน็ใจคุณหนูไม่น้อย ล�าพงัต้องออก

เรือนมาอยู่กับคนที่ไม่รู้จักก็หนักหนาพอแล้ว นี่ยังจะต้องพรากจากครอบครัวไป

อยู่แดนไกล อกีนานเพยีงไรกว่าจะได้กลบัมาพบเหน็หน้ากนัอกีครั้งกม็ริู้ได้

อันที่จริงสภาพของคุณหนูตอนนี้ก็มิได้ต่างจากนางเท่าใดนัก คุณหนูออก

เรือนมา ตัวนางเองก็เช่นเดียวกัน คุณหนูต้องแยกจากครอบครัวอันเป็นที่รัก  

นางเองก็ต้องแยกจากแม่ ทว่าส�าหรับหลิงเซียวแล้ว การแยกจากมาคราวนี้เปี่ยม

ไปด้วยความหวังที่จะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ในขณะที่คุณหนูไม่มีวันได้กลับไป

อยู่กบัครอบครวัอกี เพราะบดันี้นางได้กลายเป็นคนสกุลเหลยีนไปแล้ว

หากคุณหนูจะอาละวาดมากไปนดิ อารมณ์ร้ายไปหน่อย หลงิเซยีวกเ็ข้าใจ

และไม่คดิถอืโทษโกรธนาง

หลิงเซียวแตะมือลงบนข้อศอกคุณหนูอย่างระวัง เมื่อซีอวี้จันไม่สะบัดหน ี

สาวใช้ผู้ใจเยน็กป็ระคองคุณหนูไปนั่งบนเตยีงแล้วพูดให้นางใจเยน็ลง

“ภาษติกล่าวเอาไว้ว่า กุลสตรอียู่บ้านนบัถอืพ่อ แต่งงานแล้วนบัถอืสาม.ี..”

ซีอวี้จันยกมือขึ้นปิดหูทันที นางเงยหน้านองน�้าตามองสาวใช้ที่ติดตามมา

ตั้งแต่ยังจ�าความไม่ได้ นางเกลียด...เกลียดเหลือเกิน โดยเฉพาะเวลาที่หลิงเซียว

กล้าเผยอปากมาสั่งสอนนาง มนักล้าดอีย่างไร

“อย่าได้บงัอาจมาสั่งสอนข้า เจ้าเป็นใคร แล้วข้าเป็นใคร!”

เมื่อถูกตวาดใส่ หลิงเซียวยิ่งก้มหน้าต�่าเจียมตัวเจียมตน “บ่าวเป็นเพียง 

สาวใช้ต�่าต้อย มบิงัอาจสั่งสอนเจ้านาย บ่าวเพยีงอยากเตอืนคณุหนวูา่ บดันี้คณุหนู

แต่งงานแล้ว ต้องเชื่อฟังสามจีงึจะเป็นภรรยาที่ดไีด้”

มีเพียงหมอนเท่านั้นที่อยู่ใกล้มือในขณะนี้ ซีอวี้จันจึงใช้หมอนตีหลิงเซียว

แรงๆ หลายทเีพื่อระบายอารมณ์ ทว่ายงัระบายโทสะออกไม่หมด ประตูห้องนอน
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พลนัเปิดออกโดยไม่ได้เคาะ ผู้ที่เดนิเข้ามาในห้องคอืบรุุษผูไ้ด้ชื่อว่าเป็นสามขีองนาง

นั่นเอง

สามกีระนั้นหรอื ฮ!ึ สามอีะไรกนัที่โยนภรรยาไว้บนเตยีงแล้วเอาแต่ร�่าสุรา

ในคนืแต่งงาน สามอีะไรที่ทิ้งภรรยาให้โดดเดี่ยวถงึสามวนัจงึจะโผล่หน้ามา

เพราะความเดอืดดาล ซอีวี้จนัจงึปาหมอนใส่เหลยีนหย่งฝูทนัที

หมอนหนุนอันนั้นไม่ได้ท�าอันตรายใดๆ แก่แม่ทัพอุดร เนื่องจากแรงของ 

ซอีวี้จนันั้นน้อยนดิ ขว้างหมอนไปได้ไม่ไกลกต็ก

เหลียนหย่งฝูมองหมอนตกอยู่บนพื้นห่างจากจุดที่เขายืนสองก้าว ไม่ต้อง

สงสัยว่าภรรยาขว้างหมอนมาทางนี้ด้วยเหตุใด สิ่งที่เขาสงสัยคือ เขาไปท�าอะไร 

ให้นางโกรธ หรือนางเป็นคนเช่นนี้เอง เที่ยวอาละวาดไปทั่ว ไร้เหตุผล ไร้สาระ  

น่าร�าคาญ

แม่ทัพอุดรยืนกอดอกมองภรรยาแล้วตักเตือน “เสียงของเจ้าดังออกไปถึง

นอกเรอืน หากเจ้าอยู่ที่ตระกูลซ ีจะท�าตวัอย่างไรกเ็รื่องของเจ้า แต่ตอนนี้เจ้ามาอยู่

ที่นี่ในฐานะฮูหยนิแม่ทพัอุดร ควรท�าตวัให้สมฐานะ อย่าให้ใครดูถูกเอาได้”

หากเป็นหญิงอื่นถูกแม่ทัพใหญ่ตักเตือนด้วยน�้าเสียงเข้มขนาดนี้อาจกลัว 

และรีบปรับเปลี่ยนท่าที ทว่าซีอวี้จันไม่ได้เป็นดังหญิงคนอื่น นางลุกขึ้นจากเตียง

เดนิเรว็ๆ มาเผชญิหน้ากบัสาม ีแล้วประกาศเสยีงดงั

“ข้าไม่ไปกบัท่าน ไม่มวีนัไปสถานที่กนัดารเสี่ยงภยัสงครามเช่นนั้นเป็นอนัขาด 

เข้าใจหรอืไม่!”

ไม่ต้องเอ่ยเสยีงดงัลั่นเรอืนเหลยีนหย่งฝูกเ็ข้าใจ แต่เข้าใจแล้วใช่ว่าต้องท�า

ตามใจ หนุ่มใหญ่ตวดัสายตามองสาวใช้ที่คุ้นหน้าคุ้นตาเขาดี

“เกบ็ของให้นายเจ้าซะ อกีครึ่งชั่วยามต้องออกเดนิทาง”

“ข้าบอกว่าข้าไม่ไป เจ้าหแูตกหรอือย่างไร ไม่ไป ไม่!” ซอีวี้จนักรดีร้องพร้อม

วิ่งมาผลักอกเหลียนหย่งฝู เมื่อผลักแล้วเขาไม่สะดุ้งสะเทือนก็ทุบแรงๆ ตามอีก

หลายท ีแต่ทบุจนเจบ็มอืกไ็ม่เกดิอะไรขึ้น นางยิ่งทวคีวามโมโหจนหวดีรอ้งเสยีงดงั

ขึ้น ดงัขึ้น ในที่สดุเหลยีนหย่งฝูที่ยนืนิ่งฟังเสยีงกรดีร้องมานานกต็ดัสนิใจใช้สนัมอื

ฟาดต้นคอนาง
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หลงิเซยีวมองไม่ทนั ไม่รูว่้าเหตใุดจู่ๆ  คณุหนกูต็วัพบัตวัอ่อนลงแอบองิท่าน

แม่ทพั นางรบีสาวเท้าเข้ามาใกล้อย่างเป็นกงัวล แต่ก่อนจะถงึตวัคณุหนู ท่านแม่ทพั

กช็้อนร่างคุณหนูขึ้นมาในอ้อมแขนแล้วสั่ง

“เสื้อคลุม”

หลิงเซียวลนลานมองหาเสื้อคลุม และพบว่ามันตกลงมาจากตั่งใกล้เตียง

นอน นางคว้าเสื้อคลุมบนพื้นขึ้นมา น�ามาคลุมร่างให้คุณหนูที่สวมแต่เสื้อตัวใน 

เนื้อผ้าค่อนข้างบางเบา

“เกบ็ของ อกีครึ่งชั่วยามออกเดนิทาง”

ขาเล็กๆ ของหลิงเซียวย่อลงค�านับนายใหม่ของตนเอง ปากรับค�าทันท ี

“เจ้าค่ะท่านแม่ทพั”

ตลอดระยะเวลาหลายวันหลายคืนของการเดินทางไปยังเมืองหน้าด่าน 

เสี่ยไป๋ สองสามภีรรยาที่ยงัถอืว่าอยู่ในระยะข้าวใหม่ปลามนัแยกรถกนันั่ง ไม่เคย

แม้แต่จะร่วมกนิข้าวหรอืสนทนาใดๆ กนั

รถม้าที่ซอีวี้จนันั่งนั้นกว้างขวาง ประดบัตกแต่งอย่างด ี มเีบาะรองนั่ง ฟูก

รองนอน หมอน ผ้านวม ไม่ขาดแม้กระทั่งเตาผงิเลก็เพื่อให้ความอบอุ่น เนื่องจาก

ทางเหนือของต้าซินหยางมีอากาศหนาวกว่าเมืองหลวงอย่างหนิงอันมาก เหลียน- 

หย่งฝูที่รู ้มาโดยบังเอิญว่าภรรยาขี้หนาวจึงสั่งให้พ่อบ้านฟางจัดเตรียมให้อย่าง 

เพยีบพร้อม

หากเป็นสตรีอื่นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสามีเยี่ยงนี้แล้วคงเต็มตื้น ปาก

พร�่าแต่ค�าขอบคุณออกมา ทว่าส�าหรบัซอีวี้จนั การต้องเดนิทางไกล อยู่ในรถม้าซึ่ง

สั่นไหวตลอดเวลาท�าให้นางยิ่งทวคีวามไม่พอใจ และพร�่าบ่นพ่นค�าด่าออกมาไม่ขาด

สาย จนทุกคนที่อยู่ใกล้ต่างเออืมระอา พยายามเลี่ยงหนคีุณหนูของตนเอง แม้ว่า

การเลี่ยงนั้นหมายถงึการต้องลงไปเดนิอยู่ข้างๆ รถม้าจนเหนด็เหนื่อยทุกวนักย็อม

มเีพยีงหลงิเซยีวคนเดยีวกระมงัที่แม้จะพยายามเลี่ยงคณุหน ูแต่กย็งัจ�าต้อง

คอยรบัใช้ ถงึซอีวี้จนัจะแสดงท่าทรีงัเกยีจ

สาวใช้คนอื่นๆ ยังได้ผลัดเวรขึ้นไปนั่งบนรถม้าคอยรับใช้คุณหนู มีเพียง
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หลงิเซยีวคนเดยีวที่ต้องเดนิอยู่ข้างรถม้าตลอด จะได้พกัขาบ้างเฉพาะตอนกนิข้าว

และหลบันอนเท่านั้น

หนทางยิ่งยาวไกลยิ่งล�าบาก เมื่อเข้าเขตภาคเหนืออากาศยิ่งแห้งแล้งและ

หนาวเย็น หลิงเซียวรู้สึกเป็นห่วงคุณหนูและบรรดาสาวใช้ที่มาด้วยกันจึงแอบใส่ 

ยาบ�ารุงลงในส�ารับอาหารอย่างลับๆ สุขภาพของผู้มาจากสกุลซีทุกคนจึงแข็งแรง 

ผดิกบัสาวใช้ที่มาจากจวนแม่ทพั การเดนิทางไกล หนทางทุรกนัดาร และอากาศ 

ที่เปลี่ยนแปลงฉบัพลนัท�าให้พวกนางเริ่มล้มป่วยไปทลีะคนสองคน

หลงิเซยีวมองอาการป่วยของพวกนางอย่างเหน็ใจ และแอบช่วยเหลอืด้วย

การแบ่งปันผ้าห่มให้บ้าง ท�างานแทนบ้าง สดุท้ายกต็ดัสนิใจแอบผสมยาให้พวกนาง

กนิ

ความมนี�้าใจของสาวอปัลกัษณ์ท�าให้สาวใช้จากจวนแม่ทพัเปิดใจให้หลงิเซยีว 

ดังนั้นหลังจากเดินทางร่วมกันมาได้ค่อนทาง หลิงเซียวก็สามารถพูดคุยสนิทสนม

เชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างสาวใช้จากจวนแม่ทพักบัสาวใช้ของตระกลูซจีนเรยีกขาน

กนัว่าพี่และน้องได้

“คุณหนูของเจ้านี่ถือตัวจริงนะ เดินทางรอนแรมมาไกลขนาดนี้ยังไม่เคย 

ก้าวลงจากรถม้าเลยแม้แต่ก้าวเดียว นางไม่รู้สึกอุดอู้บ้างหรืออย่างไร” ผู้พูดคือ 

จนิเอ๋อร์ สาวใช้ที่มหีน้าที่คอยดูแลภายในห้องหบัของแม่ทพัอุดร นางถอืตนว่าเป็น

หญงิสาวหน้าตาหมดจด ทั้งยงัใกล้ชดิกบัท่านแม่ทพัที่สดุ จงึมกัคดิว่าตนเองนั้นอยู่

เหนือสาวใช้คนอื่นขั้นหนึ่ง เอ่ยอะไรไม่ค่อยมองสีหน้าใคร การเอ่ยปากกระทบ

กระแทกซอีวี้จนัในคนืนี้กม็ไิด้พูดให้คนรบัใช้จากจวนแม่ทพัฟังเท่านั้น แต่หลงิเซยีว

และคนรบัใช้ที่ตดิตามซอีวี้จนัมากน็ั่งล้อมวงผงิไฟอยู่ด้วย

คนรบัใช้ของสกุลซเีหลอืบตามองกนั ทุกคนต่างรู้ดวี่าคุณหนูของตนเองนั้น

เป็นเช่นไร แม้เหน็ด้วย แต่ไม่กล้าผสมโรง คงมเีพยีงหลงิเซยีวเท่านั้นที่เงยหน้าขึ้น 

ยิ้มบาง

“ขอพี่จนิเอ๋อร์อย่าได้เข้าใจฮูหยนิผดิ” หลงิเซยีวจงใจเรยีกคณุหนขูองตนว่า

ฮูหยนิ เพื่อย�้าถงึฐานะในปัจจุบนัของนาง “ฮูหยนิของเรานั้นร่างกายอ่อนแอจงึตดิ

นสิยัรกัสนัโดษเช่นนี้มาตั้งแต่เดก็ มไิด้ถอืตวัแต่อย่างใด ที่จรงิฮูหยนิเป็นผู้มนี�้าใจ
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งดงามผู้หนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปพี่จนิเอ๋อร์จะได้รู้เอง”

จนิเอ๋อร์เหยยีดรมิฝีปากแล้วร้อง “เฮอะ” ออกมาสั้นๆ แต่กไ็ม่พูดอะไรต่อ 

เนื่องจากเรื่องเช่นนี้พูดมากไปสิ่งที่พูดอาจย้อนกลบัมาท�าลายตนเองในภายหลงักไ็ด้ 

แต่ถึงจะไม่พูดแล้ว จินเอ๋อร์เชื่อหลิงเซียวหรือไม่...ย่อมต้องไม่เชื่ออยู่แล้ว นาง

อปัลกัษณ์ผู้นี้เยนิยอคุณหนูของตนเองเสยียิ่งกว่าเทพธดิา 

เทพธดิาที่ไหนจะหวดีร้อง ด่าทอ ขว้างปาข้าวของเหมอืนคนเสยีสตเิช่นนั้น

เสยีงอาละวาดนั้นมไิด้ดงัอยูภ่ายในรถม้าเท่านั้น บางวนับางคนืยงัมเีสยีงร้อง

ด้วยความไม่พอใจลอดออกมา บางทขี้าวของกถ็ูกโยนออกมา จนิเอ๋อร์คดิอยากให้

ม้าตกใจจนเตลดิดูสกัหน อยากรู้นกัว่าคุณหนูเอาแต่ใจแบบซอีวี้จนัจะท�าเช่นไร

ดวงตาของสาวใช้ผู้มีความฝันลึกลับซ่อนอยู่ในใจหลุบลง ริมฝีปากแย้ม 

ออกเป็นรอยยิ้มไม่น่าดูนกั

เมื่อถงึยามสี่8 บ่าวไพร่ทกุคนต่างตื่นขึ้นมาท�าหน้าที่ของตนเอง บ้างหงุหา

อาหาร ดูแลนาย ดูแลม้า บ้างเกบ็ข้าวของเตรยีมเดนิทางต่อ

จินเอ๋อร์ใช้จังหวะที่คนคุมม้าเดินไปน�าม้าอีกตัวมาเทียมรถจิ้มปิ่นปักผม 

ของตนเองเข้าบรเิวณก้นม้า ม้าโชคร้ายตวันั้นร้องลั่น สองขาหน้ายกขึ้นตะกยุอากาศ

ก่อนวิ่งเตลดิไปข้างหน้าทนัที

เหล่าคนรบัใช้หวดีร้อง คนคุ้มกนัขบวนรบีวิ่งตามรถม้าไป เพราะม้าที่เตลดิ

ไปนั้นลากรถซึ่งภายในมฮีูหยนิแม่ทพัตดิไปด้วย

จู่ๆ  รถที่จอดนิ่งอยูท่ั้งคนืกก็ระชากไปข้างหน้าพร้อมโคลงไปเคลงมา กระเด้ง

กระดอนเหมือนม้าวิ่งเต็มฝีเท้าโดยไม่สนใจคนที่อยู่ในรถเลยว่าจะหัวสั่นหัวคลอน

แค่ไหน ซีอวี้จันที่ยังล้างหน้าไม่เสร็จหวีดร้อง มือทั้งสองข้างยึดหน้าต่างที่อยู่ข้าง

กายเอาไว้เป็นหลกัเพื่อไม่ให้ถูกเหวี่ยงไปชนอะไรเข้า

ถาดรองน�้าหลุดกระเด็นออกจากมือของหลิงเซียว น�้าอุ่นกระเซ็นไปทั่ว 

8 การนบัเวลาแบบจนี 1 วนัจะแบ่งออกเป็น 12 ชั่วยาม แต่ละชั่วยามม ี2 ชั่วโมง ยาม 4 

เทยีบได้กบัเวลา 05.00 - 07.00 น.
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รถม้า เสยีงหวดีรอ้งของคณุหนดูงัขึ้นอกีครา ใบหน้านางเตม็ไปด้วยความโมโหเมื่อ 

สั่งการ “ไปบอกให้มันหยุดรถเดี๋ยวนี้ ใครที่บังคับม้าอยู่ข้าจะไล่มันออก โอ๊ย!”  

ซอีวี้จนัแผดเสยีงดงัลั่นแข่งกบัเสยีงหวดีหววิของลมที่พดัอยูด้่านนอก เสยีงฝีเท้าม้า 

และเสยีงล้อรถบดกบัถนนขรุขระ

หลงิเซยีวที่กลิ้งไปจนเกอืบชนคณุหนรูบีทิ้งถาดน�้าแล้วยดึหน้าต่างบานเดยีว

กบัคุณหนูเอาไว้เป็นหลกั นางเหลอืบมองสาวใช้อกีสองคนที่ยงัจบัยดึอะไรไว้ไม่ได้

จงึถูกเหวี่ยงกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ภายในรถ เสยีงหวดีร้องด้วยความหวาดกลวัดงัระงม 

เกรงว่าหากม้ายงัไม่หยุด สาวใช้ทั้งสองไม่ช�้าไปทั้งตวักอ็าจร้ายแรงถึงขั้นหวัหูแตก

เอาได้

เพราะความเป็นห่วงผู้อื่น หลิงเซียวจึงมองไปยังประตูทางเข้าออกรถม้า 

ก่อนตะโกนสั่งให้คนขบัหยดุรถ แต่ตะโกนจนเสยีงแหบรถม้ากไ็ม่ชะลอฝีเท้าลงเลย 

ต้องมอีะไรไม่ชอบมาพากลแน่

หลงิเซยีวจ�าต้องคลานเข้าไปหาประตูซึ่งอยู่ด้านหน้า ร่างบางโดนแรงเหวี่ยง

ไปปะทะผนังหลายครา ทว่านางไม่ยอมแพ้ สุดท้ายจึงคลานไปถึงประตูแล้วผลัก

มนัออกโดยแรง

ทิวทัศน์สองข้างทางพร่ามัวเพราะความเร็วของฝีเท้าม้าซึ่งควบเต็มก�าลัง  

หลงิเซยีวเบกิตากว้างอย่างตกใจเมื่อเหน็ที่นั่งส�าหรบัคนขบัรถม้าว่างเปล่า ไม่มใีคร

กุมบงัเหยีนสั่งการม้าแบบนี้นี่เองม้าถงึได้วิ่งเตม็ฝีเท้าอย่างไม่รู้ทศิทาง

หากปล่อยให้ม้าเตลดิไปแบบนี้จะเป็นเช่นไร ความคดิในแง่ร้ายผดุขึ้นมาจน

หลิงเซียวหน้าซีด อันตรายจากเหตุร้ายต่างๆ วิ่งเข้ามาในหัวเต็มไปหมด หากม้า 

ยงัวิ่งเตม็ฝีเท้าแบบนี้เกดิล้อรถหลดุรถพลกิคว�่า ผูท้ี่อยู่ในรถม้าไม่เจบ็กอ็าจถงึตาย 

หรอืถ้าม้าวิ่งลงน�้า หรอืลงเหวล่ะ พวกนางกค็งต้องตาย หรอืถ้าให้วิ่งต่อไปเรื่อยๆ 

แม้ไม่เจออนัตรายใดๆ ทว่าเมื่อพวกนางแยกออกมาจากขบวน หญงิสี่คนอยู่เพยีง

ล�าพงั ปกป้องตวัเองไม่ได้ หากไม่ถูกรงัแกจนตายกค็งอดตาย

ยิ่งคิดหลิงเซียวก็ยิ่งกลัว การตายแบบต่างๆ เกาะกุมจิตใจนาง นางตาย 

ไม่เป็นอะไรหรอก แต่แม่ล่ะ แม่ที่มนีางเป็นที่พึ่งเพยีงหนึ่งเดยีวจะเป็นเช่นไร

เมื่อหลงิเซยีวคดิถงึแม่ นางกเ็ริ่มฮดึสู้ มอืเกาะกรอบประตูเอาไว้แน่น รู้ดี
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ว่าสิ่งที่ต้องท�าคือหยุดคิดเรื่องร้ายแล้วบังคับม้าให้หยุด ทว่า...ตั้งแต่เกิดมานาง 

ไม่เคยขี่หรอืบงัคบัม้ามาก่อนเลย

ร่างเลก็มะงุมมะงาหราออกมาจากรถม้า หลงิเซยีวนั่งยองๆ มอืเกาะโครงไม้ 

ด้านหน้าแน่นเพื่อทรงตวัแล้วมองหาสายบงัเหยีนควบคุมม้า

แม้จะไม่เคยขี่ม้าเองหรอืบงัคบัรถม้าด้วยตนเอง แต่นางกข็ึ้นรถม้ามาหลาย

ครั้ง เวลาคุณหนูไม่พอใจ คุณหนูเคยไล่ให้นางออกมานั่งอยู่กบัคนขบัรถม้า หลงิ-

เซยีวจงึเหน็คนขบัรถม้าใช้บงัเหยีนในการบงัคบัม้า

“บงัเหยีนๆ มนัเป็นเชอืกเส้นยาวๆ ที่อยู่ตดิกบัปากม้า” หลงิเซยีวพูดซ�้าไป

ซ�้ามา ดวงตามองหาสิ่งที่ต้องการและพบมันแทบจะในทันที สายบังเหียนผูกไว้ 

ตรงหน้า โชคดอีะไรเช่นนี้

อารามดีใจ หลิงเซียวจึงปล่อยมือทั้งสองจากกรอบประตูเพื่อคว้าสาย

บงัเหยีน ทว่ายงัไม่ทนัถงึเป้าหมาย รถกเ็อยีงวูบ นางร้องออกมาด้วยความตกใจ

สดุเสยีง รา่งที่ไม่มหีลกัให้ยดึถูกเหวี่ยงกลิ้งไปทางซ้ายจนกระเดน็ออกไปจากรถม้า

คนใกล้ตายทุกคนเป็นเช่นนางหรือไม่ หลิงเซียวมองเห็นภาพของตนเอง 

กบัแม่ตั้งแต่ตอนที่นางยงัเดก็จนถงึวนัที่ส่งแม่ไปโรงหมอ ใจนางมแีต่แม่ คดิถงึแม่ 

และหวงัว่าหากวญิญาณนางออกจากร่าง นางจะมโีอกาสกลบัไปร�่าลาแม่สกัครั้ง

‘เจบ็!’

นั่นคือสิ่งแรกที่หลิงเซียวรู้สึก ต่อมาคือหายใจไม่ค่อยถนัด หลังนางแนบ 

อยู่กบัอะไรบางอย่าง และมบีางสิ่งรดัเอวเอาไว้แน่น

นี่นางยงัไม่ตายใช่หรอืไม่ คนตายมหีรอืจะรู้สกึเจบ็หรอือดึอดั

เมื่อรับรู้แล้วว่าตนเองยังมีชีวิต หลิงเซียวจึงเงยหน้าขึ้น ทันทีที่ท�าเช่นนั้น

ใบหน้านางพลันสัมผัสได้ถึงลมที่พัดเข้ามาปะทะและเสียงร้อง “ย่า ย่า” ที่ดังอยู ่

ข้างหู

หลงิเซยีวที่หลบัตาป๋ีค่อยๆ ลมืตาขึ้น ดวงตาเตม็ไปด้วยความยนิดแีปรเปลี่ยน 

เป็นตกใจอย่างยิ่ง เมื่อสิ่งแรกที่เหน็ทนัททีี่ลมืตาคอื...ท่านแม่ทพัอุดร!

ใบหน้าเฉยชาไร้อารมณ์มองรถม้าที่ยังพุ่งตรงไปข้างหน้าไม่หยุด พร้อมรั้ง
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ม้าสดี�าที่ขี่อยูใ่ห้วิ่งขนาบข้าง หางตาเขาเหลอืบมองคนนั่งอยูบ่นตกั กระชบัอ้อมแขน

ที่รัดเอวนางแน่นขึ้น ปล่อยบังเหียนในมือและกระโดดเบาๆ พาร่างตนเองและ 

สาวใช้คนสนทิของซอีวี้จนัเหนิขึ้นไปนั่งบนส่วนหน้าของรถม้า

สาวใช้ผู้นั้นยงัคงนั่งอยูบ่นตกัของเขา ทว่าร่างเลก็ๆ ไม่มผีลท�าให้เขาเคลื่อน 

ไหวไม่สะดวกแต่อย่างใด มอืที่รดัเอวนางไว้จงึยงัไม่ปล่อย เหลยีนหย่งฝูใช้มอือกี

ข้างปลดบงัเหยีนที่ผูกเอาไว้ตรงหน้าออกแล้วค่อยๆ รั้งม้าให้หยุดวิ่งอย่างใจเยน็

หลังรถม้าหยุดนิ่ง หลิงเซียวที่เพิ่งหยุดสั่นได้ก็รีบผละออกห่างจากท่าน

แม่ทพั ร่างเลก็ลนลานคลานเข้าไปในรถม้าเพื่อถามคุณหนูว่าเป็นอะไรหรอืไม่

ซอีวี้จนัเหน็เหตุการณ์ทุกอย่าง เหน็ว่าสาวใช้ของตนแอบองิอยู่กบัสามนีาน

จนเกินไป ใกล้ชิดเกินไป ดังนั้นเมื่อหลิงเซียวคลานเข้ามาถาม ฝ่ามือของนางจึง 

สะบดัเข้ากระทบซกีหน้าข้างหนึ่งของหลงิเซยีวอย่างแรง

แกม้ขวาแดงขึ้นทนัท ีในปากนางได้รสของเลอืด ใบหน้าอปัลกัษณ์รบีกม้ลง

แนบหน้าผากตดิพื้นรถ “ให้อภยับ่าวด้วย บ่าวผดิไปแล้ว” ค�าพูดนี้เป็นค�าพูดตดิปาก

นาง ไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าท�าผิดอันใด แต่การยอมรับผิดและขออภัยเอาไว้ก่อนดูจะ 

ดทีี่สุด

กิริยานอบน้อมของสาวใช้อาจท�าให้ซีอวี้จันพออกพอใจ ทว่ามันกลับท�าให้ 

เหลยีนหย่งฝูที่มองทุกอย่างอยู่นอกรถม้าไม่พอใจเลย

เขาไม่เข้าใจว่าสาวใช้คนนั้นท�าผดิอนัใด ไม่รู้ว่าเหตใุดฮูหยนิของเขาจงึอารมณ์ 

ร้ายเยี่ยงนี้ และไม่เข้าใจ ท�าไมเป็นเขาที่จ�าต้องทนอยู่กบันางไปตลอดชวีติ

เมื่อเสยีงฝีเท้าม้าของผู้ตดิตามดงัขึ้น เหลยีนหย่งฝูจงึกระโดดลงจากรถม้า 

ผิวปากเสียงยาวเหยียดเพื่อให้สัญญาณว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี จากนั้นอีกไม่นาน 

รถม้าของฮหูยนิแม่ทพัอุดรกถู็กบงัคบัให้กลบัเข้าขบวน โดยไม่มใีครพดูถงึรอยแผล

ที่ก้นม้าเลยแม้แต่ค�าเดยีว

จวนแม่ทพัอดุร ณ เมอืงเสี่ยไป๋มขีนาดเลก็เสยีจนเหน็ทแีรกซอีวี้จันก็อด

เบ้ปากใส่ไม่ได้ คิ้วนางขมวดเมื่อมองซ้ายขวาตรวจตราดูความเรียบร้อย ใบหน้า
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งดงามแม้งอง�้าก็ยังงาม ทว่าคนงามกลับไม่มีผู้ใดอยากอยู่ใกล้ มีเพียงสาวใช้

อปัลกัษณ์เท่านั้นที่ดูจะทานอารมณ์เรงิร้อนของนางได้

ซีอวี้จันติแทบจะทุกอย่างที่อยู่ภายในจวนเล็กๆ แห่งนี้ ตั้งแต่เล็ก เก่า 

สกปรก อุดอู้ หนาวเยน็ และอกีมากมายหลายประการ ทว่าหลงิเซยีวไม่เหน็ด้วย

กบัคุณหนูเลยสกันดิ

ส�าหรบัหลงิเซยีวแล้ว แค่ได้ออกมาจากคฤหาสน์ตระกูลซ ีทุกที่คอืสวรรค์

ส�าหรบันาง เหลอืหน้าที่ที่ต้องท�าอกีแค่ประการเดยีว หลงัท�าส�าเรจ็นางกจ็ะเป็นอสิระ 

สามารถโบยบนิไปไหนกไ็ด้พร้อมกบัแม่ดงัฝัน

เรอืนพกัส�าหรบัฮูหยนิอยู่ด้านหลงัเรอืนใหญ่ซึ่งเป็นเรอืนแม่ทพั สภาพออก

จะเลก็จรงิๆ แม้มองด้วยสายตาของหลงิเซยีว แต่กไ็ม่ได้เก่า สกปรก หนาวเยน็  

ไม่เจรญิหเูจรญิตา เสื่อมเกยีรตจินทนอยูไ่ม่ได้ดงัเช่นคณุหนูกล่าว แม้จะไม่เหน็ด้วย

กบัค�าตขิองคุณหนู หลงิเซยีวกท็�าได้เพยีงก้มหน้า และแอบเหลอืบตาส�ารวจเรอืน

ใหม่ของตนเองโดยไม่ให้ใครผดิสงัเกต

ฟางจวิซิ่งพอจะรูถ้งึความเอาแต่ใจของฮหูยนิคนใหม่อยูบ้่าง จากการสงัเกต

เองและจากการแอบฟังสาวใช้พูดคุยกัน แต่มาวันนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับฮูหยิน 

ด้วยตนเอง จึงเพิ่งรับรู้ว่าเรื่องที่สาวใช้น�าไปพูดลับหลังดูจะไม่ใช่เรื่องพูดเกินจริง

เลย ฮูหยนิใหม่ช่างเอาใจได้ยากยิ่ง



ชายที่สงูไล่เลี่ยกบัอสิตรแีละมเีรอืนร่างผอมบางโค้งศรีษะลงเป็นการขออภยั

ฮูหยนิของตนเอง “ขออภยัฮูหยนิที่เรอืนของท่านอาจเลก็ไม่สมฐานะ แต่นี่คอืเรอืน

ที่ดทีี่สุดแล้ว ขอให้ฮูหยนิได้โปรดอดทนต่อความล�าบากสกันดิ”

“ท�าไมข้าต้องทน” ซอีวี้จนัสะบดัเสียงถามพร้อมหนัไปหาหลงิเซยีว “เอาเงนิ

ให้พ่อบ้านสบิต�าลงึทอง”

หลิงเซียวเบิกตาขึ้นก่อนล้วงมือลงไปในห่อผ้า หยิบเงินยื่นให้พ่อบ้านฟาง 

ทว่าเขาไม่ยอมรบัเอาไว้

“ข้าน้อยมอิาจรบัเงนิเอาไว้ได้”

“เจ้าต้องรบั”

“สบิต�าลงึทองดูจะมากเกนิไปส�าหรบัข้าน้อย”

ซอีวี้จนัเลกิคิ้วขึ้นก่อนยิ้มเยาะออกมา “ดูเหมอืนเจ้าจะส�าคญัตวัผดิไปมาก 

เงนิสบิต�าลงึทองข้าให้เจ้าเพื่อไปหาคนมาสร้างเรอืนหลงัใหม่ให้ข้าต่างหาก โกโรโกโส

เช่นนี้ข้าอยู่ไม่ได้”

ฟางจิวซิ่งชะงักไปกับค�าต�าหนิของฮูหยิน ก่อนโค้งค�านับแล้วอธิบายซ�้า 

อีกครั้ง “ข้าน้อยรับเงินเอาไว้ไม่ได้จริงๆ ฮูหยิน เรือนนี้เป็นเรือนที่ดีที่สุดเท่าที่จะ

จดัเตรยีมได้แล้วขอรบั ขอให้ฮูหยนิโปรดอดทน”

หก
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“ท�าไมข้าต้องทน!” ซอีวี้จนัตวาดลั่นอกีครั้งเมื่อพอ่บา้นปฏเิสธค�าสั่งของนาง 

นี่ขนาดให้เงนิไปมากมายยงักล้าขดัใจนางอกีหรอื ไม่เคารพย�าเกรงกนัเลยใช่หรอืไม่ 

ต้องการท้าทายอ�านาจของนางสนิะ

ยังไม่ทันที่ซีอวี้จันจะส�าแดงเดชให้พ่อบ้านกลัวเกรง เสียงทรงอ�านาจเสียง

หนึ่งกด็งัขดัขึ้นมาเสยีก่อน

“เจ้าต้องทน เพราะเจ้าเป็นฮูหยนิของแม่ทพัอดุร” ผูท้ี่ตอบค�าถามของซอีวี้จนั 

มิใช่พ่อบ้านฟาง ทว่าเป็นเหลียนหย่งฝูที่เดินมาดูความเรียบร้อยของเรือนฮูหยิน  

แม้เขาจะไม่ชอบนางแต่จ�าต้องใส่ใจ เพราะอย่างไรนางก็คือฮูหยินของเขา...ฮูหยิน 

ที่ฮ่องเต้พระราชทานเสยีด้วย

ร่างสูงใหญ่เดินตรงเข้ามาหาซีอวี้จันที่ยืนอยู่หน้าเรือน ไม่ยอมเดินเข้าไป 

พกัผ่อนในนั้น สหีน้านางดูดื้อรั้น ไม่ยอมจ�านนโดยง่าย

“เรียนฮูหยิน” พ่อบ้านฟางไม่อยากให้สามีภรรยาปะทะกันตั้งแต่วันแรกที่

เข้ามายังจวนจึงหาทางไกล่เกลี่ย “มิใช่ข้าน้อยไม่อยากปรับปรุงเรือนน้อยหลังนี้ให้

ดขีึ้น แต่เมอืงเสี่ยไป๋ยามปกตกิห็าช่างมฝีีมอืได้ยากยิ่งอยู่แล้ว ยิ่งเป็นยามนี้ที่ท่าน

แม่ทพัเรยีกระดมช่างมฝีีมอืไว้ใช้สอยในกองทพั จงึไม่มใีครว่างพอมาปรบัปรงุเรอืน

ของท่านจรงิๆ ขอรบั”

“หากเมืองนี้ไม่มีช่างฝีมือก็ไปหาที่เมืองอื่นสิ หรือเจ้าอยากให้ข้าเขียน

จดหมายไปเรียนท่านพ่อแล้วขอร้องให้ท่านพ่อข้าส่งช่างฝีมือมาที่นี่ ถ้าเป็นเช่นนั้น 

เหน็ทเีรื่องเลก็คงถูกขยายให้กลายเป็นเรื่องใหญ่แน่”

หลงิเซยีวก้มหน้าลงต�่าจงึไม่ได้เหน็ทั้งสหีน้าของคุณหนูและท่านแม่ทพั แต่

เพราะอยู่ใกล้ชิดคุณหนูมาตลอดชีวิตนางจึงพอเดาได้ว่าตอนนี้คุณหนูคงมีสีหน้า 

เย่อหยิ่งจองหองดุจเคย ส่วนแม่ทัพอุดรนั้นเล่า...มีชายใดชมชอบการถูกข่มขู่  

ยิ่งชายผู้นั้นมีอ�านาจอยู่เหนือคนนับพันนับหมื่น ยิ่งต้องไม่ชมชอบการถูกขู่เข็ญ

แน่นอน

‘คุณหนู เหน็ทที่านเลอืกใช้วธิผีดิเสยีแล้ว’

ผู้เป็นสาวใช้อาจรู้ว่าซอีวี้จนัเลอืกใช้วธิกีารผดิ ทว่าตวัซอีวี้จนัเองนั้นไม่รู้ตวั

เลย แต่ไหนแต่ไรมานางกท็�าเช่นนี้โดยตลอด ไม่มคีรั้งใดที่นางหยบิยกเอาบดิาขึ้น
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มาอ้าง แล้วบรรดาคนรบัใช้ พี่ๆ  หรอืแม้กระทั่งมารดาจะไม่ยนิยอมท�าตามใจนาง

“เจ้าอาจลืมไปกระมังว่าที่นี่มิใช่ตระกูลซี และเจ้าก็มิได้เป็นคนตระกูลซีอีก

ต่อไปแล้ว” เหลยีนหย่งฝูขยบัปากจะต�าหนนิางต่อ ทว่าเมื่อเหลอืบเหน็ทั้งพ่อบ้าน

ฟางและสาวใช้ประจ�าตัวของซีอวี้จันขยับตัวอย่างอึดอัด เขาจึงรู้ว่าเรื่องสามีต�าหนิ

ภรรยามคิวรให้คนนอกรบัรู้ ไม่เช่นนั้นฮูหยนิของเขาจะอบัอาย

ดูเอาเถิด ขนาดพ่อบ้านกับสาวใช้ยังรู้การควรไม่ควร แต่ฮูหยินของจวน 

ที่ยนืท�าหน้าเย่อหยิ่งใส่เขากลบัไม่รู้

เหลยีนหย่งฝูถอนหายใจ ก่อนเดนิเข้าไปหาซอีวี้จนัแล้วลากนางเข้าไปในเรอืน

ซึ่งจดัไว้เป็นที่พกัของนาง

ซีอวี้จันดูจะไม่รู้ว่าเขาก�าลังรักษาชื่อเสียงและหน้าตาให้นางอยู่จึงปัดป้อง

ขดัขนื รวมทั้งตวาดลั่น “อย่ามาแตะต้องข้า!”

แต่ถงึนางจะตะโกนเช่นไรเหลยีนหย่งฝูกไ็ม่ฟัง เขาลากนางเข้าห้องและปิด

ประตูตามหลงัลงอย่างง่ายดาย

พ่อบ้านฟางกับหลิงเซียวยืนอยู่กลางลานหน้าเรือน มองประตูที่ปิดลงก่อน

เงยหน้ามองกนัและกนั จากนั้นเป็นหลงิเซยีวที่ย่อตวัค�านบัพ่อบ้านก่อนขอตวัไปดแูล

คนรับใช้ที่ก�าลังล�าเลียงข้าวของของคุณหนูลงจากรถม้า ส่วนพ่อบ้านฟางก็แยกไป

อกีทางเพื่อดแูลเรอืนใหญ่ ต่างคนต่างท�าเหมอืนเมื่อครู่ไม่ได้อยูใ่นเหตกุารณ์ทะเลาะ

เบาะแว้งของนายตนเองเลย

ทันทีที่ประตูห้องปิดลง ซีอวี้จันก็บิดข้อมือจนหลุดจากการจับกุมของสามี

ได้ หวัใจนางไหวหวั่น มองเหลยีนหย่งฝูอย่างตื่นกลวัระคนรอคอย

เหลยีนหย่งฝมูองท่าทางของนางอย่างอ่อนใจ นี่นางเหน็เขาเป็นอะไร เสอืสาง 

กระนั้นหรอื จงึได้หวาดผวาท�าเหมอืนเขาจะฉกีเนื้อนางกนิทกุครั้งที่อยูด้่วยกนัตาม

ล�าพงั

อิสตรีที่เพิ่งเข้าสู่ประตูวิวาห์เป็นเช่นนี้กันหมดทุกคนหรือ ไม่สิ อย่างน้อย 

ฮูหยินคนก่อนของเขาก็ไม่เป็น เพ่ยจีสุภาพ เรียบร้อย อ่อนหวาน ไม่เคยขัดใจ  

ไม่เคยขึ้นเสยีงใส่เขา หรอืกระทั่งชกัสหีน้าใส่กย็งัไม่เคย แม้เขาจะไม่ได้ผูกพนักบั
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เพ่ยจีแน่นแฟ้นเพราะต้องอยู่ห่างไกลกันเสียเป็นส่วนใหญ่ ทว่าเขายังยอมรับว่า 

นางเป็นฮูหยนิที่ด ีดูแลบ้านช่อง พ่อแม่ และลูกน้อยอย่างไม่มขี้อบกพร่อง ผู้หญงิ

เช่นนั้นต่างหากที่เขาอยากแต่งด้วย ไม่ใช่คุณหนูที่วันๆ เอาแต่ท�าหน้าบึ้ง ตะบึง 

ตะบอน ขดัใจนดิกอ็าละวาดตบตสีาวใช้ ไม่ได้ดั่งใจหน่อยกข็ู่ว่าจะฟ้องบดิา

“เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วอวี้จนั”

นี่เป็นครั้งแรกที่สามเีรยีกนางด้วยชื่อจรงิ ซอีวี้จนัพลนัรู้สกึร้อนผ่าวไปหมด 

เพราะความโกรธ กลวั หรอืเพราะอะไรไม่แน่ชดั นางยงัสบัสนเกนิกว่าจะแจกแจง 

“เพิ่งเตม็สบิห้า”

เหลยีนหย่งฝูหลุบตาต�่า จ�าได้ว่าตอนเขาแต่งเพ่ยจเีข้าบ้าน นางอายุสบิหก 

ส่วนตัวเขานั้นยี่สิบ จะว่าซีอวี้จันยังอายุยังน้อยเลยเป็นเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่  

เพราะฮูหยินคนเก่าตอนแต่งเข้าก็อายุมากกว่านางเพียงหนึ่งปี กระนั้นเพ่ยจีกลับ

รู้จกัหน้าที่ของภรรยาและวางตวัดี

ไม่น่าเชื่อ เป็นหญงิเหมอืนกนั แค่คนหนึ่งเกดิและโตมาในครอบครวัทหาร 

อีกคนโตมากับครอบครัวที่ท�าการค้า การเลี้ยงดูท�าให้คนสองคนแตกต่างกัน 

ถงึเพยีงนี้เชยีวหรอื

เขาพอเข้าใจเหตผุลที่ฮ่องเต้พระราชทานซอีวี้จนัให้แก่เขา กองทพัต้องใช้เงนิ

ตรามากมายเพื่อมาบ�ารุงทพั ทั้งอาหาร อาวุธ คน ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงนิมหาศาล

ในการซื้อหา ซหีมงิลู่เสนาบดคีลงัไม่ชอบเขา มกัชกัแม่น�้าทั้งห้าเพื่อเจยีดเงนิบ�ารุง

ให้กองทพัเพยีงน้อยนดิ แต่บดันี้เขาเป็นน้องเขยซหีมงิลู่แล้ว อกีทั้งยงัน�าน้องสาว

สุดที่รักของตระกูลมาอยู่ข้างกาย หากมีเรื่องพิพาทคงได้ซีอวี้จันเป็นกาวใจให้ 

เหตุผลนั้นประเสรฐินกั แต่ผู้จ�าต้องท�าตามความหวงัดมีใิคร่ยนิดี

‘จะดแีค่ไหนหากนางไม่น่าร�าคาญเช่นนี้’ คดิแล้วเหลยีนหย่งฝูกถ็อนหายใจ 

ก่อนนั่งลงบนตั่งไม้ยาวซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าต่าง

หากเปิดหน้าต่างบานนั้นออกไปจะเหน็เรอืนใหญ่ด้านหน้าในจวนแม่ทพัเลก็ๆ 

แห่งนี้ ไม่มีสระน�้า ไม่มีสวนดอกไม้ ไม่มีความรื่นตารื่นใจใดๆ ที่จะสร้างความ 

เบกิบานให้จติใจของหญงิสาวได้เลย

จากคณุหนตูระกลูคหบด ีอยู่บ้านหลงัโต มสีาวใช้เป็นสบิคอยรองมอืรองเท้า 
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อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ กลับต้องมาทนอยู่ในเรือนหลังเล็ก แคบ ไร้ความ

สะดวกสบายที่นางพื้นเสียก็พอเข้าใจได้อยู่ ทว่า...นี่แหละชีวิตของผู้ที่อยู่ชายแดน 

เมื่อนางแต่งให้เขาแล้วกจ็�าต้องทนอยู่ ทนใช้ชวีติเยี่ยงเมยีทหารคนหนึ่งให้ได้

ซีอวี้จันลอบมองสามีของตนเอง พยายามข่มใจมิให้ไหวสั่น นางกลัวคน 

ที่ไม่รู้จักผู้นี้ แต่นอกเหนือจากความกลัว ยังมี...ยังมี...ใบหน้าร้อนวูบจนต้องรีบ 

ดึงสายตากลับ มิกล้าจ้องมองบุรุษชาติอาชาไนยซึ่งมีบุคลิกข่มบุรุษอื่นที่นางเคย 

เหน็มาทั้งหมด

บ้านนางเป็นคหบด ีท�ากจิการค้าหลายอย่าง ผู้คนที่พบปะมกัจะเป็นพ่อค้า

วาณิชเช่นเดียวกัน ไม่มีใครสักคนที่แกร่งด้วยรูปลักษณ์ เลอเลิศด้วยพละก�าลัง 

สูงส่งด้วยพลงัยุทธ์เช่นสามขีองนาง

หัวใจนางเต้นถี่รัวขึ้นมาอีกเมื่อคิดถึงวันที่ม้าเตลิด วันนั้นนางเห็นเหลียน- 

หย่งฝูประคองหลงิเซยีวเอาไว้ด้วยแขนข้างหนึ่ง มอือกีข้างจบัสายบงัเหยีนบงัคบัม้า

ให้หยุด ท่าทเีขาองอาจ เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่นางไม่เคยพบเจอจากบุรุษอื่น จากนั้น

หลายคนืต่อมานางมกัฝันว่าเป็นนาง มใิช่หลงิเซยีวที่อยู่ในอ้อมแขนของเขา

แน่นอน ความคดิน่าอบัอายเช่นนี้มหีรอืนางจะปล่อยให้ผู้ใดล่วงรู้ ต่อหน้า

ทุกคนนางยังคงปั้นปึ่งกับสามีเพื่อกลบความรู้สึกที่เริ่มหยั่งรากลึกลงในหัวใจของ

ตนเอง

“ก่อนเจ้าออกเรือน มารดาเจ้ามิได้สอนเรื่องการบ้านการเรือน หรือวิธี

ปรนนบิตัสิามใีห้บ้างร”ึ

ซอีวี้จนัรูส้กึเหมอืนมลีกูไฟสองกองใหญ่วางนาบแนบแก้มนาง เขา...เขากล้า

ถามเรื่องวธิปีรนนบิตัสิามกีบันางอย่างนั้นร ึ หรอืว่า...ในที่สุด...เขาก็จะเรยีกร้องให้

นางเป็นภรรยาเขา

ความรู้สึกสับสนทั้งหวาดกลัวทั้งเขินอายนี้ช่างทรมานเหลือเกิน ซีอวี้จัน 

ไม่สามารถมองหน้าสามีได้ จ�าต้องใช้พลังเสียงตวาดกลับไปเพื่อกลบความรู้สึกที่ 

แท้จรงิ

“นี่ท่านก�าลงักล่าวหาว่ามารดาข้ามไิด้สอนสั่งข้าเช่นนั้นร”ึ

เพราะนางหันข้างให้สามีจึงมองเห็นหน้าเขาไม่ชัดนัก นางรู้แต่ว่าเขานั่งนิ่ง  
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ใช้เพยีงดวงตาคมคู่นั้นจ้องมาที่นาง 

เขาก�าลังคิดอะไรอยู่หนอ จะใช้ก�าลังเข้าครอบครองท�าให้นางเป็นของเขา 

เพื่อก�าราบนางหรอืไม่ และ...และถ้าเป็นเช่นนั้น นางควรท�าเช่นไร

ตบเขา ดิ้นรนขดัขนื หรอื...ยนิยอม

แม้จะขบคิดอย่างหนัก เตรียมตัวเตรียมใจพรักพร้อม ทว่าสิ่งที่นางคิด 

ไม่ได้เกดิขึ้น สามยีงัคงมองนางนิ่ง ไม่เอ่ยค�าใด ไม่ได้ลกุขึ้นกระโจนขย�้านาง แค่มอง 

...แต่การมองนิ่งๆ เช่นนั้นท�าให้ซอีวี้จนัอดึอดัขึ้นเรื่อยๆ อย่างบอกไม่ถูก

ในที่สดุนางกส็ะบดัหน้าหนัไปมองสามเีสยีเอง ก่อนถามด้วยน�้าเสยีงหาเรื่อง 

“ท่านมองอะไร!”

“เจ้า” เหลียนหย่งฝูตอบสั้นๆ และมองจนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวงแก้ม 

ซีอวี้จันมีสีจัดขึ้น ทันทีที่เห็นว่านางรู้สึกเอียงอาย เขาอดยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย 

ไม่ได้ “รปูร่างหน้าตาเจ้างดงามนกั จะดเีพยีงไรหากอปุนสิยัใจคอเจ้างดงามได้สกัครึ่ง 

ของหน้าตา”

“นี่เจ้า!” ซอีวี้จนัยกมอืขึ้นมาชี้หน้าสาม ี“เจ้าก�าลงัด่าว่าข้า”

“ถกูต้อง” แทนที่จะปฏเิสธ เหลยีนหย่งฝกูลบัยอมรบั “เจ้าท�าตวัไม่ด ีสมควร

แล้วที่จะถูกต�าหนิ หรือเจ้าคิดว่าเจ้าท�าตัวดี ตั้งแต่แต่งกับข้า มีสักครั้งไหมที่เจ้า 

ดูแลข้าเยี่ยงภรรยาดูแลสาม ีดูแลบ้านช่องตามหน้าที่ของนายหญงิ”

ซีอวี้จันกัดริมฝีปาก นางรู้ว่าท�าตัวไม่ดี แล้วอย่างไร ไม่เคยมีใครต�าหน ิ

ตเิตยีนนางตรงๆ เช่นนี้เลย

เมื่อเห็นซีอวี้จันขึงตาใส่เขาก็ไม่เถียงอีก เหลียนหย่งฝูคิดว่าตนเองนั้นยัง 

พอมีโชคอยู่บ้าง แม้นางจะดื้อดึงเอาแต่ใจ หากยังมีสติพอรู้จักผิดชอบ คงน่าจะ

สอนสั่งได้กระมงั

“เจ้าควรรู้ตัวได้แล้ว เมื่อเจ้าแต่งให้ข้าซึ่งเป็นแม่ทัพอุดร เจ้าก็มิใช่คุณหนู

ของตระกูลซีอีก แต่เป็นฮูหยินแม่ทัพที่มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ต�าแหน่งนี้ 

มใิช่นั่งได้ง่ายๆ อย่าท�าให้ฮ่องเต้ทรงผดิหวงั ท�าให้ตระกลูของเจ้าต้องเสื่อมเสยี และ

ท�าให้ตนเองต้องอบัอาย ข้ารู้ เรื่องบางอย่างอาจเหลอืมอืเจ้าไปบ้าง ขอให้เจ้าอดทน 

พ่อบ้านฟางจะช่วยเหลือเจ้า หากเจ้าค่อยๆ ปรับตัว เรียนรู้ทุกอย่างไป วันหนึ่ง 
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เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นฮูหยินของแม่ทัพอุดรอย่างเต็มภาคภูมิ เรือนหลังนี้อาจคับแคบ 

อยู่บ้าง แต่ก็ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนี้ เมืองเสี่ยไป๋มิใช่เมืองหลวง เจ้าควรรู ้

เอาไว้ จะหาอาหารการกนิ เครื่องประดบัตกแต่ง ช่างฝีมอื หรอืเครื่องเรอืนหรูหรา

นั้นคงไม่มี และหากต้องสั่งสิ่งที่เจ้าต้องการมาจากเมืองหลวงก็ไม่เหมาะไม่ควร  

ขณะที่ชาวบ้านท�ามาหากนิอย่างยากล�าบาก ข้าวสกัมื้อ เสื้อผ้าสกัชุด กว่าจะได้มา

ล้วนล�าบากยากเข็ญ จะให้ข้าปล่อยเจ้าซึ่งเป็นฮูหยินท�าตัวฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ย่อม 

เป็นไปไม่ได้”

“แต่ข้าไม่เคยอยูใ่นที่กนัดารแบบนี้ เรอืนหลงันี้เลก็ยิ่งกว่าเรอืนคนรบัใช้บ้าน

ข้าเสยีอกี” ซอีวี้จนัลดเสยีง เพลาอาการเอาแต่ใจลงเพราะเหน็สามค่ีอยพดูค่อยจา 

ค่อยอธบิายความจ�าเป็นให้นางฟัง อนัที่จรงินางกม็ใิช่คนขลาดเขลา ดงึดนัจะเอาชนะ

เอาแต่ใจฝ่ายเดยีว หากอธบิาย พูดจากบันางดีๆ  บางเรื่องนางกย็อมลด ยอมลง 

ให้ได้

“เจ้าต้องอดทน จวนแม่ทัพอุดรยังดีกว่าบ้านชาวบ้านทั่วไปมากนัก ยังมี 

ฟูกให้นอน มผี้านวมให้ห่ม มฟีืนให้ใช้ มขี้าวให้กนิครบสามมื้อ อาจล�าบากกว่าเดมิ

มากข้าเห็นใจ แต่เจ้าก็ต้องรับรู้ว่าบัดนี้ฐานะของเจ้าเปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้เจ้าเป็น 

ฮูหยนิของข้า เจ้าจะอดทนได้หรอืไม่”

หญงิสาวค้อนสาม ี“ข้ามทีางเลอืกอย่างอื่นหรอื”

“ไม่มี” เหลียนหย่งฝูตอบตามตรง ก่อนลุกขึ้นแล้วเดินออกจากเรือนไป 

เมื่อพูดจากบัภรรยาเรยีบร้อย

ท่าทีเย็นชาจนไม่แม้แต่จะเอ่ยลาเช่นนี้ท�าซีอวี้จันกระทืบเท้าตามหลังอย่าง

ขดัเคอืง ทว่าขดัเคอืงแล้วอย่างไร นางจะท�าอะไรได้

ออกจากเรือนพักของภรรยาแล้วเหลียนหย่งฝูก็เร่งฝีเท้ามายังเรือนพัก 

ของตนซึ่งเป็นเรอืนใหญ่กว่า นอกจากจะเป็นสถานที่ส�าหรบัหลบันอนแล้ว ยงัมห้ีอง

หนงัสอื ห้องประชุม และห้องพกัรบัรองขุนศกึคนอื่นๆ ด้วย

เมื่อก้าวเข้าไปภายในห้องโถง หนุ่มใหญ่เหน็ขุนศกึส�าคญัทุกนายนั่งรอ ยนื

รอเขาอยู่แล้ว
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ขุนศกึทั้งหลายล้วนเป็นคนคุน้หน้า จากไปห้าปีเตม็ แม่ทพันายกองที่เคยอยู่

ในสังกัดของเขายังคงอยู่กันพร้อมหน้า เหลียนหย่งฝูยิ้มกว้าง ตบไหล่ตบหลัง

ทกัทายผู้ใต้บงัคบับญัชาทกุคนอย่างเป็นกนัเอง เสยีงพดูคยุสรวลเสเฮฮาดงัออกมา

ถงึนอกลานที่พ่อบ้านฟางเดนิน�าบุรุษรูปร่างสูงโปร่งผู้หนึ่งเข้ามา

สหายร่วมรบหลายคนหันไปยังผู้ที่เพิ่งก้าวเข้ามาใหม่ ก่อนประสานมือโค้ง

กายค�านบัแสดงความเลื่อมใส

“กุนซอืเลี่ยง”

เหลยีนหย่งฝูเลกิคิ้วแล้วหนักลบัไปมองผู้ที่ถูกเรยีกว่า ‘กุนซอืเลี่ยง’

บุรุษที่ก้มศรีษะค�านบัเขานั้นสวมชุดสขีาวทั้งชุด ในมอืถอืพดัด้ามหนึ่ง บน

ศรีษะสวมหมวกสเีดยีวกบัชุด มองแวบเดยีวกร็ู้ว่าเป็นพวกคงแก่เรยีน 

‘เขาเป็นใครกนั กนุซอืของแม่ทพัหวงัที่เคยดแูลด่านอดุรแทนเขากระนั้นหรอื 

ท�าไมเขาถึงไม่เคยได้ยินชื่อเสียงกุนซือผู ้นี้มาก่อน’ เหลียนหย่งฝูขมวดคิ้ว 

เลก็น้อยด้วยความสงสยั

“ข้าน้อยกุนซอืเลี่ยงคารวะท่านแม่ทพัอุดร”

เหลยีนหย่งฝูยกมอืประสานค�านบัตอบ ดวงตาคมจ้องบรุษุในชุดขาวที่ค่อยๆ 

เลื่อนมอืลงไปข้างกาย ยดืตวัตรง และ...เงยหน้าขึ้นสบตาเขาด้วยสายตาเจ้าเล่ห์

“เจ้า!” เหลยีนหย่งฝูยกมอืขึ้นมาชี้หน้ากุนซอืเลี่ยง ก่อนจะพูดอะไรมากไป

กว่านี้ บุรุษในชุดขาวกป็ราดเข้ามาอยู่ข้างกายเขาแล้วรายงานเสยีงใส

“ข้าน้อยท�าตามค�าสั่งของท่านแม่ทพัเรยีบร้อยแลว้ สามวนักอ่นเกณฑ์ทหาร

ไปตดัต้นไม้ที่อยู่นอกเมอืงออก ไม้ที่ได้น�ามาสร้างก�าแพงและป้อมปราการให้แน่น

หนายิ่งขึ้น ทหารทุกนายฝึกยุทธวิธีตามกระบวนการจัดทัพแปรทัพทุกวัน อาวุธ 

เกราะทุกชิ้นก�าลงัซ่อมแซม อาวุธลบัคม เสบยีงอาหารเริ่มกกัตุน ไม่เกนิสามเดอืน

จะพร้อมรบัค�าสั่งจากท่านแม่ทพัแน่นอน”

‘นี่หรอืคอืค�าสั่งของเขา’ เหลยีนหย่งฝูหรี่ตามองกุนซอืเลี่ยงที่ยนือยู่ข้างกาย

อย่างนอบน้อม ก่อนพยักหน้าแล้ว ‘เล่น’ ไปตามบทที่ถูกบังคับให้ต้องแสดง “ดี

มาก”

กุนซอืเลี่ยงยิ้มกว้างก่อนโค้งตวัค�านบัแม่ทพัอุดรอกีครา จากนั้นจงึผายมอื
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เชื้อเชญิทุกคนเข้าไปยงัห้องด้านในเพื่อปรกึษาหารอืเรื่องการศกึกนัทนัที

กว่าการประชุมครั้งแรกจะจบสิ้น อาทิตย์ก็ลาลับ จันทรายาตราขึ้นครอง

ท้องนภาไปกว่าค่อนคนืแล้ว

ขนุพลผูห้้าวหาญชกัเท้าเดนิออกมาจากห้องประชมุ สหีน้าแต่ละคนล้วนแล้ว

แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น กระหายในชัยชนะจากศึกใหญ่ที่ท่านแม่ทัพอุดรก�าลัง

จะเคลื่อนทพัในเรว็วนันี้

ไม่มีใครพูดจากันเนื่องจากกุนซือเลี่ยงได้สั่งเอาไว้ว่าห้ามน�าเรื่องในห้อง

ประชมุไปพูดจาปรกึษากนัภายนอกเดด็ขาด ค�าห้ามนี้มนียั แสดงว่าท่านกนุซอืก�าลงั

สงสยัว่าอาจมหีนอนบ่อนไส้อยู่ภายในเมอืงเสี่ยไป๋ 

เจ้าเมืองเสี่ยไป๋ผู้ดูแลความสงบภายในเมืองจึงเป็นผู้เดียวที่ออกจากห้อง

ประชุมด้วยสหีน้าไม่สู้ดนีกั หากมสีายอยู่ในเมอืงจรงิ เท่ากบัว่าเขาท�างานผดิพลาด 

บกพร่อง เขาตั้งใจว่าเมื่อกลับถึงที่ท�าการจะสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจตราดู 

ความสงบเรยีบร้อยภายในเมอืงให้เข้มงวดขึ้น

สายสบืจากแคว้นหานกระนั้นหรอื...หากมอียู่จรงิเขาต้องจบัมนัให้ได้

ประตหู้องงบัปิดด้วยฝีมอืของกนุซอืเลี่ยง เขาทอดเวลาที่จะหนัหน้ากลบัมา

เลก็น้อยเพื่อตั้งหลกั มคิาด เมื่อหนัหน้ามากลบัพบว่าแม่ทพัอุดรคุกเข่าอยู่กบัพื้น

เพื่อแสดงความเคารพเขาแล้ว

“ข้าน้อยเหลยีนหย่งฝูคารวะจงจวิ้นอ๋อง”

จงจวิ้นอ๋องซึ่งขณะนี้อยูใ่นคราบของกนุซอืเลี่ยงเดาะลิ้นในปากอย่างไม่พอใจ 

เขายนืกอดอก ไม่ปรี่เข้าไปช่วยพยุงเหลยีนหย่งฝูให้ลุกขึ้นจากพื้น แต่กลบัเดนิไป

ยังโต๊ะของแม่ทัพ ยกน�้าชาขึ้นมาจิบแก้กระหาย เนื่องจากวันนี้เขาพูดมากมาย 

เหลอืเกนิ

เมื่อจงจวิ้นอ๋องไม่เอ่ยอนุญาตให้ลุกขึ้น เหลยีนหย่งฝูกน็ั่งคุกเข่าอยู่เช่นนั้น

พร้อมถาม “ไม่ทราบว่าท่านอ๋องก�าลงัเล่นสนุกอะไรอยู่”

“เล่นสนุก นี่แม่ทพัอุดรคดิว่าการศกึเป็นเรื่องสนุกตั้งแต่เมื่อไหร่กนั”
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เหลยีนหย่งฝลูกุขึ้นยนืก่อนกลบัหลงัหนัไปมองท่านอ๋องผู้สงูศกัดิ์ ดวงตาคม

จ้องมองใบหน้าหล่อเหลาคมคายของจงจวิ้นอ๋องซึ่งวนันี้ไม่ได้สวมชุดท�าจากผ้าไหม

เนื้อด ีแต่กลบัสวมชุดผ้าฝ้ายธรรมดาสมฐานะกุนซอืของแม่ทพั อกีทั้งยงัไว้หนวด

ไว้เคราปกปิดใบหน้าไปกว่าครึ่ง หนวดเครานั้นส่งให้จงจวิ้นอ๋องดูมีอายุมากกว่า 

อายุจริง ทว่า...แม้จะปิดบังโครงหน้าไว้ได้ส่วนหนึ่ง กลับมิมีสิ่งใดสามารถปิดบัง

ดวงตาของฝานเลี่ยงซื่อได้ แววตาที่เฉียบขาด เฉียบคม มองอะไรทะลุปรุโปร่ง 

คู่นั้นใครเหน็เป็นต้องสะดุดตา

เหตุนี้สนิะกุนซอืเลี่ยงจงึจ�าต้องหลุบตาต�่าอย่างส�ารวมตลอด มเิช่นนั้นหาก

ใครเห็นดวงตาเจ้าเล่ห์นั้นอาจสะดุดตาขึ้นมาก็ได้ว่า กุนซือผู้นี้มิได้เป็นเพียงแค ่

หนอนหนงัสอืธรรมดา

“ข้ายังไม่ได้อนุญาตให้เจ้าลุกขึ้น” ฝานเลี่ยงซื่อที่ยืนจิบน�้าชาปรายตามอง

แม่ทพัอุดรพร้อมใช้น�้าเสยีงข่ม แต่เหลยีนหย่งฝูไม่เกรงกลวั กลบัเลกิคิ้วข้างเดยีว

แล้วถามด้วยน�้าเสยีงไม่ยนิดยีนิร้าย

“เช่นนั้นร”ึ

จงจวิ้นอ๋องยกมุมปากขึ้นก่อนกระโดดเข้าหาเจ้าของจวน วาดขาออกไป 

โดยมเีป้าหมายอยู่ที่ท่อนขาของเหลยีนหย่งฝู

หากจะนบัเรื่องกลยทุธ์การศกึ เหลยีนหย่งฝจู�าต้องยอมรบัว่าเขานั้นอ่อนด้อย 

กว่าฝานเลี่ยงซื่อ หากเป็นเรื่องฝีมือ ความกล้าแกร่งของพลังยุทธ์แล้วละก็...ท่าน

อ๋องผู้หล่อเหลายงัมใิช่คู่มอืของเขา



เท้าสองคู่ สี่ข้าง ตวดั ปัด เตะ ทั้งรกุรบัจนมองแทบไม่ทนั พรบิตาเดยีว

เท้าสองคู่นั้นปะทะกนัไม่น้อยกว่าสี่สบิครั้ง

ฝานเลี่ยงซื่อหมุนตัวไปยังประตูห้อง ใบหน้าไม่มีวี่แววตระหนก ทว่ามือ 

ข้างหนึ่งกลบัจบัประตูเอาไว้ พร้อมที่จะเปิดออกไปเสมอ ส่วนมอือกีข้างถอืถ้วยชา

ยื่นตรงไปยงัเหลยีนหย่งฝูที่ยนืปักหลกัเอามอืไพล่หลงัอยู่กลางห้องกว้าง

“พี่ใหญ่” เมื่อรู้ตนเองตกเป็นรอง หากยดืเยื้อ อกีสี่สบิกระบวนท่าตนต้อง

พ่ายแพ้แน่ คนฉลาดแบบฝานเลี่ยงซื่อกเ็รยีกขานพี่ร่วมสาบานด้วยเสยีงอ่อนทนัท ี

“ผู้ใหญ่ย่อมไม่ถอืสาผู้น้อย ข้าเพยีงแค่ล้อท่านเล่นเท่านั้น”

“งั้นรึ” เหลียนหย่งฝูเดินเข้ามาหาน้องรองของตนเองด้วยท่าทีเรียบเฉย  

ไม่คุกคาม

มอืที่จบัประตูห้องเลื่อนมาประสานกบัมอือกีข้างทนัท ีฝานเลี่ยงซื่อค้อมตวั

นดิๆ มอบถ้วยชาให้เพื่อเป็นการขอขมาพี่ใหญ่

เหลยีนหยง่ฝยูื่นมอืออกไปเหมอืนจะรบัถ้วยชา ทวา่พรบิตาเดยีวมอืข้างนั้น

กลบัพุง่ผ่านถว้ยชามาจบัเคราที่ปลายคางของฝานเลี่ยงซื่อเอาไวแ้ลว้ดงึเข้ามาหาตวั

“โอ๊ย! พี่ใหญ่” จงจวิ้นอ๋องผู้สง่างามยามนี้ร้องลั่น ใบหน้าหล่อเหลาขยับ 

ตามมอืของเหลยีนหย่งฝูที่ดงึขึ้นดงึลง โยกไปซ้ายและโยกมาทางขวาเพื่อไม่ให้เนื้อ

เจ็ด
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บรเิวณปลายคางต้องเจบ็มากไปกว่านี้

“หนวดเครานี้ของจรงินี่” หลงัจากจบัเขย่าจนหน�าใจแล้ว เหลยีนหยง่ฝูกพ็ดู

ขึ้นอย่างประหลาดใจ

มอืเรยีวสวยราวกบัมอือสิตรจีบัมอืหนาหยาบกร้านที่กระตกุเคราของตนเอง

เอาไว้แล้วพยายามยิ้มเอาใจ “กข็องจรงิน่ะส”ิ

“คนส�าอางเช่นเจ้าไม่เคยไว้หนวดเครา”

“มนับดบงัความหล่อเหลาของข้า ท�าให้ผู้คนจดจ�าข้าไม่ได้”

“แล้วท�าไมเจ้าต้องท�าเช่นนี้”

“ทุกอย่างกเ็พื่อช่วยพี่ใหญ่อย่างไรเล่า”

ในที่สุดหลังจากเขย่าเคราน้องรองจนพอใจแล้วเหลียนหย่งฝูก็ยอมปล่อย 

มองฝานเลี่ยงซื่อยกมือขึ้นถูปลายคางอย่างแรงเพื่อคลายความเจ็บอย่างขบขัน  

“ช่วยกระนั้นหรอื ถูกต้อง คราวนี้เจ้าช่วยข้ามากมายหลายอย่างทเีดยีว นบัตั้งแต่

ส่งข่าวของแคว้นหานมาให้ข้า ต�าแหน่งของข้านั้น...คงเป็นเจ้าที่กราบทลูชี้แนะฮ่องเต้

ให้แต่งตั้ง จากนั้นเจ้ายังช่วยจัดทัพ ซักซ้อมทหาร ปรับปรุงชัยภูมิ สร้างก�าแพง

เมอืงให้แขง็แกรง่ขึ้น เจ้าท�าทุกอย่างได้ดเีช่นนี้ แล้วจะใหแ้ม่ทพัอดุรแบบข้าท�าอะไร 

เหตุใดไม่บุกแคว้นหานด้วยตนเองไปเสยีเลยเล่า รั้งรออยู่ไย”

ดวงตาเจ้าเล่ห์เหลอืบมองใบหน้าพี่ร่วมสาบานก่อนยิ้มออกมา

ทนัททีี่เหน็รอยยิ้มของปีศาจตรงหน้า ขาของเหลยีนหยง่ฝกูก็า้วถอยหลงัไป

หนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตวั

“พี่ใหญ่พูดเหมอืนท่านก�าลงัน้อยใจ คนอย่างแม่ทพัเหลยีนน้อยใจ” พูดจบ

ฝานเลี่ยงซื่อกร็ะเบดิหวัเราะงอหาย ขบขนัเสยีจนน�้าตาไหล “เอ หรอืว่าเป็นเพราะ

เพิ่งแต่งหญงิงามเข้าจวน เลยตดินสิยัแง่งอนคดิเลก็คดิน้อยของนางมา”

“น้องรอง” เสยีงเหลยีนหย่งฝูเข้มขึ้นจนฝานเลี่ยงซื่อหยุดพูด แต่ยงัไม่หยุด

ยิ้ม “อย่าบอกนะว่าเรื่องซอีวี้จนักฝ็ีมอืของเจ้า”

ฝานเลี่ยงซื่อเบกิตาขึ้น แววตาที่โตขึ้นมคีวามซุกซนฉายชดั ทั้งที่ตวัเขาเอง

นั้นก็อายุมิใช่น้อยแล้ว “หากท่านพอใจนาง จะถือว่านางเป็นผลงานอีกชิ้นของข้า 

ที่มอบให้พี่ใหญ่กไ็ด้”
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เหลยีนหย่งฝูขบกรามเข้าหากนั ดวงตาคมหรี่ลง ท่าทางเช่นนั้นท�าให้ฝาน-

เลี่ยงซื่อระวงัตวั เขาก�าลงัจะถอยห่างจากพี่ใหญ่แต่ไม่ทนั การเคลื่อนไหวของพี่ใหญ่

ช่างรวดเรว็อะไรเช่นนี้ พลกิตวัทเีดยีวคอของเขากถ็ูกรดัอยู่ในท่อนแขนของพี่ใหญ่

แล้ว

เหลยีนหย่งฝูซึ่งตอนนี้ยนือยูด้่านหลงัของฝานเลี่ยงซื่อยกล�าแขนของตนเอง

ขึ้น รั้งคอน้องรองขึ้นไปจนฝานเลี่ยงซื่อต้องเขย่งเท้าตามเพื่อจะได้หายใจสะดวก

“ขอบใจผลงานชิ้นนี้ของเจ้ามาก ข้าพอใจมากจนแทบอยากส่งเจ้าไปสวรรค์

เลยทเีดยีว”

“เกดิอะไรขึ้น” ฝานเลี่ยงซื่อพยายามหนัหน้ามามองพี่ใหญ่ “ทา่นไม่ชอบนาง

กระนั้นร ึนางเป็นถงึสาวงามคนหนึ่งเลยทเีดยีว ข้าเคยเหน็อยู่ครั้งสองครั้งกระมงั”

ท่อนแขนที่รั้งคอฝานเลี่ยงซื่อเพื่อลงโทษคลายออกในที่สุด “เรื่องงามนั้น 

งามอยู่ แต่เรื่องอื่น...” ใบหน้าแม่ทพัใหญ่ไม่เคยระย่อต่อศกึใดมคีวามหนกัใจอยู่

หลายส่วน ก่อนจะส่ายหน้า “ไม่ไหว”

“ถ้าเช่นนั้นเรื่องพี่ใหญ่กับนาง ข้ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย เรื่องนี้เป็น

พระราชประสงค์ของฮ่องเต้โดยแท้ ข้าไม่อาจทดัทานได้ โอ๊ย!” สิ้นสดุประโยคแก้ตวั

ฝานเลี่ยงซื่อก็ถลันไปข้างหน้าเพราะแรงถีบของพี่ร่วมสาบาน อันที่จริงเขาก็ไม่ได้

เจบ็ปวดอะไร ทว่ายงัเอามอืจบัสะโพกตนเอง ทั้งยงัลูบคล�าราวกบัเจบ็ปวดนกัหนา

อกีด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ถูกซ�้า

“ลูกผู้ชายกล้าท�ากต็้องกล้ารบั”

“ข้าลูกผู้ชาย ไม่ได้ท�าไม่กล้ารับ” ฝานเลี่ยงซื่อเถียงทันทีก่อนขยายความ 

“ฮ่องเต้ปรกึษาข้าเรื่องนี้จรงิ แต่เรื่องเกี่ยวกบัความสขุชั่วชวีติของพี่ใหญ่ ข้าเป็นน้อง

จะกล้ายื่นมอืเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้อย่างไร เพราะเหน็ว่าไม่เหมาะสม เมื่อฮ่องเต้ไถ่ถาม 

ข้าจงึเลอืกที่จะไม่ส่งจดหมายตอบ”

“ไม่คดัค้านกค็อืสนบัสนุน”

คราวนี้ฝานเลี่ยงซื่อถงึกบัยกแขนขึ้นมาประสานยื่นถ้วยชาเพื่อขออภยัพี่ใหญ่

อีกหน “พี่ใหญ่อย่าได้ให้ร้ายข้าเช่นนี้เลย พระราชประสงค์ของฮ่องเต้ใครเลยจะ 

ขดัได้ เอาน่าๆ แม้สตรทีี่ได้อาจไม่ตรงใจท่านนกั แต่กค็งพอระงบัศกึระหว่างพี่ใหญ่
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กบัซหีมงิลู่ได้”

เหลยีนหย่งฝูขมวดคิ้ว “ข้ากบัซหีมงิลู่ไม่มเีรื่องอะไรกนั”

รมิฝีปากฝานเลี่ยงซื่อคว�่าลงอย่างไม่พอใจ ก่อนวางถ้วยชาที่พี่ชายไม่ยอมรบั

ลงกบัโต๊ะท�างานตวัใหญ่ “พี่ใหญ่อาจไม่มเีรื่องกบัซหีมงิลู่ แต่เจ้าซหีมงิลู่คดิหาเรื่อง

พี่ใหญ่ตลอดเวลา เบี้ยเลี้ยงกองทพัที่พี่ใหญ่สงักดัไม่เคยได้เตม็เมด็เตม็หน่วย มกั

จะมีเหตุใดเหตุหนึ่งท�าให้ต้องตัดเงินอยู่เสมอ การใดที่พี่ใหญ่คิดท�ามันต้องหาทาง

ขัดขวาง จงใจหาเรื่องทั้งทางตรงทางอ้อมหลายหนใครๆ ก็รู้ เพียงแต่...ตระกูลซ ี

คุมอ�านาจทางการเงนิ เราปล่อยให้พวกมนัควบคุมหลายกจิการจนเกนิไป กว่าจะ

ไหวตวัทนั ตระกูลซกีเ็ป็นผู้ควบคุมสทิธิ์ขาดทางการค้าและการเงนิไปแล้ว”

ใช่ว่าฝานเลี่ยงซื่อจะไม่เคยเตอืนฮ่องเต้เรื่องนี้ แต่เพราะใครๆ ต่างกค็ดิว่า

แค่พ่อค้าตระกูลหนึ่ง จะต้องระวงัอะไรนกัหนา มนัจะลุกขึ้นมาก่อกบฏหรอื...เป็น

ไปไม่ได้อย่างเดด็ขาดเพราะมนัไม่มกี�าลงัพล แล้วเป็นอย่างไร ตระกลูซใีช้เวลาเพยีง

หนึ่งชั่วคนกส็ามารถควบคุมกจิการค้าในต้าซนิหยางได้หมดทกุมณฑล เพยีงพวกมนั 

ขึ้นราคาสินค้าจ�าเป็นทุกอย่าง หรือกักตุนสินค้าบางชนิดไม่เอาออกมาขาย เรื่อง 

แค่นี้จะสะเทือนถึงชาวบ้าน และเมื่อชาวบ้านเดือดร้อน ข้าราชบริพารก็อยู่นิ่งเฉย

ไม่ได้ หากแก้ไขไม่ได้ ระบบการค้าภายในล่มสลาย ต้าซนิหยางกม็อิาจหยดัยนื

หลายปีมานี้ ฉากหน้าฝานเลี่ยงซื่อออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ตาม

ประสาชายหนุม่รกัสนกุ แต่ที่จรงิเขาไปตามหวัเมอืงใหญ่ตรวจดอูทิธพิลของตระกลู

ซี หาหลักฐานในการกระท�าผิดของพวกตระกูลซีเพื่อหาเรื่องลิดรอนอ�านาจทาง 

การค้า รวมไปถึงสนับสนุนกลุ่มการค้าอื่นๆ ให้ลุกขึ้นมาต่อกรกับตระกูลซี แบ่ง

ฐานอ�านาจกนัไปเพื่อให้คานกนัเอง

แต่เรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็ท�าได้ส�าเร็จ ดังนั้นตระกูลซีจึง

จ�าเป็นต้องได้รบัการควบคุมอย่างใกล้ชดิ

แล้วใครกันที่จะเข้ามาควบคุมตระกูลซีได้...เหลียนหย่งฝู แม่ทัพผู้ภักดีจึง

ถูกดงึเข้ามาเกี่ยวข้องกบัเรื่องนี้ทนัที

ซจีิ้นรกัและเอน็ดบูตุรสาวเพยีงคนเดยีวยิ่งนกั หากน�านางมาเป็นตวัประกนั

อยู่ข้างกายแม่ทัพใหญ่ ผู้เป็นพ่อคงไม่คิดท�าอะไรให้ลูกสุดที่รักต้องเสี่ยงอันตราย 
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วันหนึ่งเมื่อซีอวี้จันให้ก�าเนิดบุตร นั่นก็เท่ากับมีทายาทสายรองของตระกูลซี เมื่อ 

ถงึวนันั้น แผนโหดที่ฝานเลี่ยงซื่อตระเตรยีมไว้กค็งได้น�ามาใช้

อย่าหาว่าเขาโหดร้ายเลยนะ แต่อ�านาจ ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจทางการทหาร 

หรือทางการเงิน ล้วนแล้วแต่ไปอยู่ในมือคนผิดไม่ได้ หวังก็เพียงแต่พี่ใหญ่จะนึก

เอน็ดูซอีวี้จนัขึ้นมาบ้าง ให้ก�าเนดิบุตรชายที่น่ารกัสกัสองคน คนหนึ่งให้เป็นแม่ทพั

เหมอืนพ่อ ส่วนอกีคน...ต้องเข้าไปดูแลกจิการค้าของตระกูลซี

“เจ้าคดิอะไรอยู่”

เมื่อพี่ร่วมสาบานเอ่ยถามเสยีงกงัขา ฝานเลี่ยงซื่อที่ใช้พี่ร่วมสาบานเป็นหมาก

เพื่อท�าให้ต้าซินหยางมั่นคงก็ยิ้มเจื่อน เขามองเหลียนหย่งฝูอย่างส�านึกผิด ทว่า 

พริบตาเดียว แววตานั้นก็ลบเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว มีแววตาเจ้าเล่ห์แสนกล 

เข้ามาแทนที่

ฝานเลี่ยงซื่อหวัเราะข�าขนั “คดิว่าต่อแต่นี้ไป ซหีมงิลูค่งไม่กล้าท้าทายหาเรื่อง

พี่ใหญ่อกีแล้ว เพราะน้องสาวของมนัอยู่บนเตยีงของพี่ใหญ่ มนัคงหงุดหงดิน่าดู”

จรงิหรอืที่ฝานเลี่ยงซื่อคดิเช่นนั้น เหลยีนหย่งฝูไม่ใช่คนโง่ แม้จะไม่ฉลาด

เท่าน้องรอง แต่เขากพ็อจบัสหีน้าและอารมณ์ของผู้คนได้ โดยเฉพาะคนที่คุ้นเคย

กนัประดุจพี่น้อง

‘น้องรองก�าลงัคดิอะไร’ แม้เหลยีนหย่งฝูจะมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ในใจฝานเลี่ยง-

ซื่อนั้นคงไม่ใช่แผนร้ายคดิท�าลายเขา แต่...มอีะไรบางอย่างในแววตานั้นสะดดุใจเขา

อย่างแรง เหน็ทเีขาคงต้องลองตรองดูเสยีแล้วว่าอะไรกนัแน่ที่อยู่ในใจของน้องรอง

“หยุดพูดเรื่องนี้เถอะ เรื่องส่วนตัวของข้ามิได้ส�าคัญเท่าการศึกที่ก�าลังจะ 

เกดิขึ้น”

ฝานเลี่ยงซื่อเหน็พ้องต้องกนักบัพี่ชาย เขาไม่อยากพูดเรื่องเมื่อครู่นี้อกีแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือตอนไหนๆ ทว่า...แม้ไม่อยากจะพูดถึง แต่แผนที่ได้วาง 

เอาไว้เพื่อสร้างรากฐานให้ต้าซนิหยางยงัคงต้องด�าเนนิต่อไป

ตลอดทั้งคนืเหลยีนหย่งฝกูบัฝานเลี่ยงซื่อพดูคยุเรื่องแคว้นหานโดยไม่หลบั

ไม่นอน การศึกนั้น เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอันดับต้นๆ คือการรู้จักคู่ต่อสู้ ยิ่งรู้จักมาก 
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ยิ่งได้เปรียบ เรื่องนี้ฝานเลี่ยงซื่อรู้ดี แม้จะเจ็บคอไปหมด เขาก็ยังคงเล่าทุกอย่าง 

ที่ตนเองรู้ให้พี่ใหญ่ฟังโดยไม่ปิดบงัสกัเรื่องเดยีว

“เจ้าสบืข่าวมาได้มากมายถงึเพยีงนี้เชยีวหรอืน้องรอง เจ้าท�าได้อย่างไร ขนาด

กองก�าลงัหงส์เหนิที่เก่งกาจส่งสายสบืเข้าไปยงัไม่เคยมผีูใ้ดรอดชวีติกลบัมาสกัราย”

“เพราะข้ามีความสามารถมากกว่าทุกคนในกองก�าลังหงส์เหินอย่างไรเล่า 

เอ่อ นี่มันก็ดึกดื่นแล้ว พี่ใหญ่เดินทางมาเหนื่อยๆ คงอยากพักผ่อน ข้าขอลา...” 

ฝานเลี่ยงซื่อลุกขึ้นจากตั่ง ดูก็รู้ว่ารีบร้อนอย่างประหลาดจนเหลียนหย่งฝูลุกตาม

แล้ววางมอืลงบนไหล่น้องรอง กดให้ผู้เป็นน้องนั่งลงตามเดมิก่อนจี้ถาม

“เจ้าแทรกซมึเข้าไปหาข่าวได้อย่างไร”

มือที่กดหัวไหล่เพิ่มแรงบีบจนฝานเลี่ยงซื่อยิ้ม แววตาเจ้าเล่ห์เป็นประกาย

ระยบั เพิ่มความอยากรู้อยากเหน็ให้มากขึ้นเป็นทวคีูณ “ข้ากแ็ฝงตวัเข้าไป”

“อื้ม” เหลียนหย่งฝูพยักหน้า “เป็นใคร เจ้าบอกมาให้ละเอียดสิ ข้าจะได ้

บอกน้องเลก็ให้กองก�าลงัหงส์เหนิเลยีนแบบเจ้า แฝงตวัไปเพื่อหาข่าว”

แววตาเจ้าเล่ห์ตวดัมองพี่ชายก่อนยิ้มหวาน ทว่ามองแล้วเหลยีนหย่งฝหูนาว

สนัหลงัอย่างประหลาด เพราะยิ้มเช่นนี้มนัยิ้มซ่อนดาบชดัๆ

“คงไม่ต้องรบกวนพี่ใหญ่กบัน้องเลก็ขนาดนั้น ตอนนี้คนของข้ายงัคงรั้งอยู่

ที่นั่น หากมขี่าวส�าคญัใด ข้าจะน�ามาบอกท่านและน้องเลก็เอง”

“คงอยูใ่นสถานะที่บอกใครไม่ได้สนิะ” เหลยีนหย่งฝเูริ่มเดา และได้รบัเพยีง

รอยยิ้มหวานตอบกลบัมา “น้องรอง นี่เจ้าคดิจะบอกข้าหรอืไม่”

ฝานเลี่ยงซื่อยกถ้วยชาขึ้นจิบทั้งที่ไม่กระหาย มุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม 

ที่ท�าให้ผู้มองรู้สึกอยากยกขาขึ้นถีบเต็มก�าลัง “เรื่องนี้มิใช่เรื่องส�าคัญอะไร ไว้วัน

หน้าข้าค่อยบอกต่อท่านกไ็ด้ เวลานี้ดกึแล้ว พี่ใหญ่สมควรพกัผ่อน อกีทั้ง...ป่านนี้

ฮูหยนิคงชะเง้อรอคอยท่านอย่างคะนงึหาแล้ว”

“น้องรอง” เหลยีนหย่งฝูพูดเสยีงต�่า

“พี่ใหญ่” ฝานเลี่ยงซื่อตอบกลบัอย่างร่าเรงิ

“อย่าให้ข้าต้องใช้ก�าลงับบีบงัคบั”

ทนัททีี่ได้รบัค�าขู่เหมอืนเช่นที่เคยได้รบัในสมยัยงัเดก็ ฝานเลี่ยงซื่อกร็ะเบดิ
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หวัเราะดงัลั่นอย่างพอใจ ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด กวนใจใครกไ็ม่สนุกเท่ากวนพี่ใหญ่

“โอ๊ย!” หวัเราะได้ไม่นานฝานเลี่ยงซื่อกร็้องออกมาเพราะบ่าถูกบบีอย่างแรง 

เขาสูดปากก่อนจะเล่าวีรกรรมอันโลดโผนของตนเอง “เอาละ ข้าบอก ข้าบอก  

ว่าแต่...ท่านเกบ็มอืเกบ็ไม้ไปให้พ้นไหล่ของข้าก่อนได้หรอืไม่”

นอกจากไม่เก็บมือกลับแล้วเหลียนหย่งฝูยังบีบไหล่น้องร่วมสาบานอีกครา

จนฝานเลี่ยงซื่อเลกิโยกโย้

“ข้าแฝงตัวไปในฐานะชายงาม ใช้เวลาไม่นานก็ได้เป็นชายงามอันดับหนึ่ง 

ของแคว้นหาน” เหน็ดวงตาที่เบกิกว้างอย่างคาดไม่ถงึของเหลยีนหย่งฝแูล้วฝานเลี่ยง- 

ซื่อกห็วัเราะรว่น “อาศยัฐานะชายงามอนัดบัหนึ่งเข้าพวัพนับรรดาหญงิสาวที่ผูกพนั

ใกล้ชดิแม่ทพัและราชส�านกักพ็อหาข่าวมาได้”

“เจ้า...เจ้า...”

ฝานเลี่ยงซื่อแสร้งถอนหายใจ “ข้าหรอือตุส่าห์เสยีสละตนเองเพื่อต้าซนิหยาง 

ทนอัปยศอดสูเป็นชายบ�าเรอ แต่กลับต้องมาถูกพี่ใหญ่สอบสวน บีบบังคับให้พูด

เรื่องน่าอบัอาย เฮ้อ”

“ข้า...ข้า...” เหลียนหย่งฝูอึกอัก พูดอะไรไม่ออก ไม่รู้จะตีสีหน้าเช่นไรด ี 

เห็นแล้วฝานเลี่ยงซื่อก็อดรนทนไม่ได้ จ�าต้องระเบิดหัวเราะออกมาอีก คราวนี้ 

เขาขนัถงึขนาดหวัเราะไปก�ามอืทุบโต๊ะไปด้วย

“โอ๊ยพี่ใหญ่ ข้าไม่เคยขันอะไรเช่นนี้มานานมากแล้ว สีหน้าของท่านล�้าค่า 

ยิ่งกว่าทองพนัต�าลงึเสยีอกี”

“นี่เจ้าหลอกข้าใช่หรอืไม่” เหลยีนหย่งฝูชี้หน้ากล่าวหา “ชายดีๆ  ที่ไหนจะไป

เป็น...ชายบ�าเรอ”

“ข้าท�าจริง” ฝานเลี่ยงซื่อย�้า ก่อนพูดต่อโดยไม่มีความละอายใดๆ “หาก 

ไม่ท�าเช่นนี้ก็คงไม่ได้ข่าว แต่พี่ใหญ่อย่าได้เป็นห่วงไป ในช่วงเวลาที่...น่าอึดอัด  

ข้าส่งผู้อื่นไปกระท�าหน้าที่แทน”

เหลยีนหยง่ฝปูล่อยลมหายใจแสนอดึอดัออกมาจากอก เขามองจงจวิ้นอ๋อง 

ชายผู้เป็นพระญาติพระราชวงศ์ใกล้ชิด แต่กลับต้องลดตัวลงไปเป็น...เฮ้อ เขา 

ไม่อยากคิดเลยว่าหากฮ่องเต้ทรงทราบเรื่องนี้ หรือหากมีผู้ใดรับรู้เรื่องนี้ ชื่อเสียง
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ของฝานเลี่ยงซื่อจะย่อยยบัขนาดไหน

“พี่ใหญ่ไม่รู้อะไร ข่าวสารที่ออกจากปากอิสตรีตอนก�าลังไต่ถึงสวรรค์นั้น

เป็นเรื่องจรงิแปดจากสบิส่วน”

“นี่เจ้า!” เหลียนหย่งฝูตาลุกขึ้นมาอีกครั้ง ไม่คาดว่าเรื่องลับในห้องหอ 

แบบนี้เจ้าตวัแสบจะพูดออกมาอย่างไม่ละอายปาก

ฝานเลี่ยงซื่อยิ้มเจ้าเล่ห์ “แม้ข้าจะไม่ต้องทอดตัวให้พวกนาง แต่ก็จ�าต้อง 

แอบฟังทุกสิ่งที่ออกมาจากปากนางเหล่านั้นเพื่อคดักรองความจรงิความเทจ็”

“พอๆ ข้าไม่อยากรับรู้เรื่องแบบนี้อีกต่อไปแล้ว และจะไม่บอกใครด้วยว่า

เจ้าหาข่าวมาได้อย่างไร เรื่องเช่นนี้จะไม่มวีนัออกจากปากของข้าเดด็ขาด”

ต้าซินหยางกับแคว้นหานนั้นแตกต่างกันในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี

อย่างมาก ชาวต้าซนิหยางจะรกันวลสงวนตวั ส�านกันางโลม หอชายงามนั้นมบี้าง 

แต่กม็เีพยีงคนอบัจนหนทางแล้วเท่านั้นจงึจะเข้าไปท�างาน ทว่าชาวหานนั้นแตกต่าง

ไป หญิงชายชาวหานแสนเปิดเผย สามารถหาความสุขได้ตามความพอใจของตน 

อาจเป็นเพราะชาวหานเคยเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายมาก่อน จงึรูส้กึวา่ชวีตินั้น

ไม่แน่นอน เมื่อมคีวามสุขอยู่ตรงหน้ากเ็ร่งไขว่คว้าเอาไว้ 

ความกล้าได้กล้าเสียของชาวหานที่เคยได้พบมาสร้างความหนักใจให้ฝาน-

เลี่ยงซื่อไม่น้อย เพราะหากชาวบ้านธรรมดายงัมนีสิยัเช่นนั้น พวกขุนศกึจะห้าวหาญ

เพยีงไร

“ข้ามิได้อับอายในเรื่องที่กระท�าลงไปแต่อย่างใด อย่างที่บอกพี่ใหญ่เอาไว้

แล้วว่า ในยามคับขันข้าจะมีตัวตายตัวแทนไปท�าหน้าที่แทน หากจะเห็นใจ ควร

เหน็ใจคนผู้นั้นซึ่งตอนนี้ยงัคงอยู่ที่แคว้นหานมากกว่า” จู่ๆ รอยยิ้มและเสยีงหวัเราะ

ของฝานเลี่ยงซื่อก็หายวับไป ดวงตาที่สบตาเหลียนหย่งฝูที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับตนมี

ความเดด็เดี่ยว มั่นคง “จากที่แอบแฝงอยู่แคว้นหานมานานวนั ข้าพอคาดเดาได้ว่า

ศึกกับแคว้นหานครั้งนี้คงพิชิตได้ยากเย็น แต่จะยากเพียงไร หากข้ากับพี่ใหญ่ 

ร่วมมอืกนั เราจะไม่มวีนัพ่ายแพ้!”

“เพราะเหตุนี้เจ้าจงึเลอืกข้า เตรยีมการรอข้า”

ฝานเลี่ยงซื่อพยักหน้า “ข้ารู้นิสัยท่านเป็นอย่างดี ท่านคงคิดชิงบุกก่อนที่
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แคว้นหานจะพร้อมรบกบัเราใช่หรอืไม่”

รอยยิ้มเคร่งเครยีดที่ปรากฏบนใบหน้าเหลยีนหย่งฝูบ่งบอกว่าฝานเลี่ยงซื่อ

รู้ใจพี่ร่วมสาบานจรงิๆ

“ความคดิพี่ใหญ่ตรงใจข้านกั และเป็นสิ่งที่ควรกระท�า หากเรารั้งรอไม่ยอม

ชิงความได้เปรียบ อาจต้องย้อนกลับมาเสียใจในภายหลัง” ฝานเลี่ยงซื่อยืนขึ้น 

ประสานมือค�านับเหลียนหย่งฝูแล้วรายงาน “สองเดือนหลังจากนี้ ทัพอุดรพร้อม

เคลื่อนทพั”

ฝานเลี่ยงซื่อยังคงเป็นฝานเลี่ยงซื่อ เขาไม่เคยไว้ใจผู้ใด ขนาดข้อเท็จจริง

เรื่องการเตรยีมศกึ การเคลื่อนทพั เขายงัไม่บอกแก่พวกแม่ทพันายกองที่มาชุมนุม

กนั แต่กลบัน�าเวลาที่แท้จรงิแจ้งแก่เหลยีนหย่งฝูเพยีงผู้เดยีว หนุม่ใหญ่ตบไหล่น้อง

ร่วมสาบานก่อนชม

“ดีๆ  กุนซือเลี่ยง เรื่องแผนการเดินทัพข้าวางใจให้ท่านดูแล ส่วนเรื่องฝึก

ทหารและเรื่องอื่นๆ ต่อแต่นี้ข้าจะรบัหน้าที่เอง ท่านจงไปศกึษาการศกึและยุทธวธิี

ให้จงด ีข้าจ�าเป็นต้องพึ่งท่านในเรื่องนั้น”

ฝานเลี่ยงซื่อที่อยู่ในคราบของกุนซือเลี่ยงโค้งค�านับแม่ทัพอุดรอีกครั้งก่อน

เดนิออกจากห้องไป

ซีอวี้จันกระแทกตัวลงนั่งบนตั่งภายในห้องรับรองของเรือนเล็ก ความ 

หนาวเย็นท�าให้ต้องปิดประตูหน้าต่างมิดชิด อีกทั้งยังต้องติดเตาผิงขนาดเล็กไว ้

ข้างกายตลอดเวลา เพราะเหตุนี้ผิวของนางจึงเริ่มแห้ง ตึง สตรีที่เคยงามตั้งแต ่

หวัจดเท้ารู้สกึว่าตนไม่งามพร้อมอกีต่อไปจนอารมณ์เสยี เหน็อะไรกข็วางหูขวางตา

ไปหมด

นี่หากฐานะฮหูยนิแม่ทพัอดุรไม่ค�้าคออยู่ นางคงขว้างปาข้าวของเพื่อระบาย

อารมณ์ไปแล้ว

เสียงเคาะประตูเบาๆ พร้อมค�าขออนุญาตดังอยู่นอกห้อง ซีอวี้จันจ�าได้ว่า 

ผู้พูดเป็นใครจงึรบีอนุญาตให้หลงิเซยีวเข้ามา

สาวใช้ประจ�าตวัของนางเดนิน�าเข้ามา ในมอืถอือะไรบางอย่าง ไม่ต้องถาม
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ซอีวี้จนักร็ู้ว่าของสิ่งนั้นคอืสิ่งที่นางสั่งให้หลงิเซยีวหาปรุงขึ้นเพื่อนางนั่นเอง

“ช้าเหลอืเกนิ น�้าจะเยน็หมดแล้ว”

“ขออภัยเจ้าค่ะ” หลิงเซียวย่อตัวลงเพื่อขออภัยนายของตน ก่อนก้าวตาม 

ซอีวี้จนัเข้าไปด้านในห้องนอนซึ่งบดันี้มบีงัตาอนัใหญ่ตั้งเอาไว้

ห้องนอนส่วนในของเรือนหลังเล็กไม่กว้างขวางเท่าใดนัก เมื่อมีถังน�้าร้อน

วางตั้งอยู่กลางห้อง ไอจากน�้าก็ท�าให้ห้องที่เคยหนาวเย็นอบอุ่นขึ้น และท�าให้ 

หลงิเซยีวที่ได้รบัค�าสั่งให้ไปปรงุยานั้นทราบว่า นางมไิด้จากไปนานดงัที่คุณหนูต�าหนิ

เลย

หลงิเซยีวเปิดจกุขวดกระเบื้องสขีาวออกแล้วเทผงสเีหลอืงเข้มลงไปผสมกบั

น�้าร้อน หูนางแว่วเสยีงสาบผ้าขยบัไหว ปรายหางตาไปดูกพ็บว่าเสื้อผ้าของคุณหนู

ถูกถอดกองเอาไว้กบัพื้นแล้ว หลงิเซยีวรบีใช้ไม้ที่วางอยู่ข้างถงัน�้าคนให้ยาผสมกบั

น�้าร้อน

คุณหนูอวี้จันชื่นชอบการอาบน�้าผสมน�้าปรุงมากที่สุด ตอนอยู่ตระกูลซ ี 

คุณหนูจะอาบน�้าเช้าครั้งเย็นครั้ง แต่พอมาอยู่ ณ เมืองเสี่ยไป๋ เมืองที่มีอากาศ 

หนาวเย็นเกือบตลอดปี ก็จ�าต้องลดการอาบน�้าลงเป็นสองหรือสามวันครั้ง ที่ต้อง

ลดการอาบน�้าลงมิใช่เพราะคุณหนูเห็นใจหรือเกรงใจบรรดาบ่าวไพร่ที่ต้องต้มน�้า 

ยกน�้ามารองให้นางแต่อย่างใด เป็นเพราะการอาบน�้าท�าให้ผวิของคณุหนแูตกระแหง

จนนางรบัสภาพไม่ได้ต่างหากเล่า

และเมื่อผวิพรรณคณุหนไูม่นุ่มนวล ทั้งยงัแตกจนน่าเกลยีดเช่นนี้ หลงิเซยีว

ก็เดือดร้อน ต้องคิดค้นหาวิธีอาบน�้าที่จะท�าให้ผิวคุณหนูไม่แห้ง แต่ยิ่งอาบผิว 

ยิ่งกลบันุ่มและหอมน่าสมัผสัดงัเดมิ


