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ในตอนนั้น ใต้ต้นท้อ

เด็กชายหน้าตางามสง่าคนหนึ่งก�าลังเขย่งปลายเท้า พลางยกแขน

ขึ้นไปเด็ดก่ิงท้อที่ประดับด้วยดอกตูมมาหนึ่งช่อ บนใบหน้าน่ารักและ

งดงามนั้นมีสีหน้าไม่สบอารมณ์ย่ิง ก่อนจะน�าช่อดอกท้อในมือซึ่งได้มา

อย่างยากเย็นยัดใส่อ้อมแขนของเด็กหญิงซึง่ตัง้ตาคอยอย่างกระตอืรอืร้น

อยู่ด้านข้าง

'อ่ะ เอาไป!' คิ้วของเด็กชายขมวดขึ้นมาจนเห็นเด่นชัด ทั้งยังไม่ลืม

ที่จะขู่ซ�้าอีกประโยคหนึ่ง 'รับไปแล้วก็รีบไป ต่อจากนี้ไม่อนุญาตให้ 

วิ่งตามก้นข้าอีกและไม่อนุญาตให้ฟ้องท่านพ่อท่านแม่ข้าด้วย!'

ดวงหน้าเนยีนใสของเดก็หญิงแดงข้ึนราวกับผงิก่ัว* ดวงตากลมด�า

ดั่งผลึกเบิกกว้าง ในน้ันเต็มไปด้วยความชื่นชมศรัทธาและนับถือที่มีต่อ

* ผิงกั่ว หมายถึงแอปเปิ้ล
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เดก็ชาย เมือ่ได้ฟังค�าพูดน้ันแม้จะยากท่ีต้องซ่อนความผดิหวังแต่กลบัยัง

พยักหน้าด้วยความเชื่อฟัง

'เอาล่ะ ข้าไปละ' เด็กชายโบกมือโดยไม่ได้สนใจแม้แต่นิด ก่อนจะ

ก้มลงหยิบลูกธนูและคันธนูขึ้นมา เตรียมจะก้าวออกไป

เด็กหญิงร้อนใจขึ้นมาทันที จึงเรียกออกไปด้วยน�า้เสียงแหลมเล็ก 

'ท่านพี่!'

'มีอะไรอีกหรือ' เด็กชายกลอกตา กระแทกเท้าลงอย่างหงุดหงิด 

เป็นอย่างยิ่ง

'ข้า...'

เด็กชายก�าลังจะเปิดปากต่อว่า พลันนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึง

อดไม่ได้ท่ีจะเบะปากออกมาอย่างร�าคาญใจ แล้วย่ืนมือออกไปด้วย 

ความไม่เต็มใจ 'มา จับไว้ ถ้าปล่อยมือไปแล้วหลงทางอีกข้าจะไม่สนใจ

แล้วนะ'

นยัน์ตากลมของเด็กหญิงท่ีเดิมปรากฏความหดหูพ่ลันเปล่งประกาย 

ขึ้นมาทันที มือน้อยๆ ที่อวบนุ่มรีบคว้ามือของ 'พ่ีชาย' แล้วจับไว้แน่น

ราวกับกลัวว่าหากช้าไปกว่านี้ เขาอาจเปลี่ยนใจได้ในชั่วพริบตา

สายลมเย็นพัดผ่าน ดอกท้อพลิ้วไหว ภาพเด็กชายและเด็กหญิง

จูงมือกัน คนหนึ่งก้าวยาวๆ เดินน�า อีกคนก้าวสั้นๆ เดินตาม ค่อยๆ  

หายไปท่ามกลางพื้นหญ้าเขียวชอุ่ม

ในตอนนั้น ชีวิตของพวกเขาใสซื่อบริสุทธ์ิ ร่าเริง สดใส ไร้ทุกข์  

ไร้กังวล

ในตอนนั้น หัวใจของเหลียงเฉินตัวน้อยก็ยึดติดกับท่านพี่อี้เหริน
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ในตอนนั้น ดอกไม้ก็งดงาม พระจันทร์ก็กลมโต ส่วนคนก็ยัง...

เมืองหลวง จวนเซียวกั๋วกง*

หมิะตกหนกัอย่างต่อเนือ่ง ภายในหอพล้ิวคล่ืนซึง่อยู่ทางทศิตะวันตก 

ของจวนกลับมีเหล่าสาวใช้เดินเข้าๆ ออกๆ กันอย่างวุ่นวาย

แต่ที่สะดุดตาที่สุดในบริเวณห้องโถงกลางคือหญิงสาวสวมเสื้อ

สีชมพู กระโปรงผ้าไหมสีนวล หน้าตาของนางแม้จะไม่ได้โดดเด่นมาก 

แต่กลับมีผิวพรรณขาวดุจหิมะ ท่าทางอ่อนโยน ผมด�าขลับเป็นประกาย

นุม่ลืน่ถูกมวยขึน้เป็นทรงผมของหญิงท่ีแต่งงานแล้วอย่างประณีต มเีพียง

ปิ่นหยกสีเขียวมรกตเปล่งประกายแวววาวเสียบไว้เท่านั้น

"เอาตัวซวนหน*ี* ทองแดงทีท่่านแม่ชอบท่ีสดุตวันัน้ไปวางไว้ตรงนัน้ 

อีกอย่างท่านแม่ทัพใหญ่ชอบไม้หอม เอาไม้จันทน์ใส่ไปในกระบอก 

ไม้หอมด้วย" ฟู่เหลียงเฉินสั่งงานอย่างคล่องแคล่ว ท่าทางสง่างาม 

แต่กลับปกปิดความดีใจเอาไว้ไม่มิด "ผ้าไหมทองบนท่ีนั่งก็เอาออกมา 

เปลี่ยนเป็นผืนสีน�้าเงินเข้มปักลายเมฆาเคลื่อนขอบสีทองที่อยู่ในห้อง 

เก็บของ"

เขาก�าลังจะกลับมาแล้ว

เมื่อนึกถึงสามีที่ไปเฝ้าป้องกันอยู่ดินแดนทางเหนือนานหลายปี 

จติใจของฟู่เหลยีงเฉนิก็เบกิบานขึน้มา แม้กระท่ังความเหน่ือยล้าจากการ

ดแูลจัดการงานบ้านจนหามรุง่หามค�า่เพราะใกล้จะสิน้ปีก็ราวกับหายไป
* ก๋ัวกง บรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ เป็นต�าแหน่งซึ่งกษัตริย์แต่งต้ังให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีความดีความชอบ 
บรรดาศักดิ์ทั้งห้าขั้นรองจากขั้นอ๋องคือกง โหว ป๋อ จื่อ หนาน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อย 
ต่างกัน กั๋วกงถือเป็นขั้นสูงสุดในล�าดับกง (กงเจวี๋ย)
** ซวนหนี เป็นหนึ่งในลูกมังกรทั้งเก้าตามต�านานเทพโบราณของจีน รูปลักษณ์คล้ายสิงโต
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กว่าครึ่ง

"ฮูหยินน้อยเจ้าคะ เหล่าผู้ดูแลร้านล้วนมาถึงกันหมดแล้วเจ้าค่ะ"  

ตู้เจวียนสาวใช้ข้างกายมารายงาน "บ่าวสั่งให้พวกเขารออยู่ในห้องอุ่น* 

ด้านนอกตามทีท่่านบอก แล้วเพ่ิมจ�านวนเตาถ่านเข้าไปหลายเตา ชาร้อน

ก็จัดขึ้นโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ"

"ดี ข้าจะไปเดี๋ยวนี้" ฟู่เหลียงเฉินพยักหน้า จากนั้นหันหน้ากลับไป

มองด้วยความลงัเลเลก็น้อย จนแล้วจนรอดก็ยังรูสึ้กวางใจไม่ได้ "ตูเ้จวียน 

ที่น่ีมอบหมายให้เจ้าเป็นคนดูแลให้ดี อย่าให้พวกเขาเกียจคร้านจนเกิด

ข้อผิดพลาดได้"

"บ่าวเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ ฮูหยินน้อยโปรดวางใจ" ตู้เจวียนรีบรับปาก

"หวาเหนียน เจ้าไปคอยจับตาดูในห้องครัว วันสองวันมานี้ฮูหยิน 

ท่านก๋ัวกงไอเป็นพักๆ หมอหลวงก�าชบัมาว่าอาหารเย็นหรือของแห้งเกนิไป 

ล้วนต้องงดไปก่อน" นางหันไปบอกกับสาวใช้อีกคนหนึ่ง "อีกอย่างคอยดู

น�้าแกงท่ีอยู่บนเตาว่าเคี่ยวเสร็จหรือยัง ถ้าหากเรียบร้อยแล้วก็ยกไปให้ 

ท่านก๋ัวกงท่ีห้องหนังสอื แล้วอย่าลมืว่าต้องส่งให้บ่าวรบัใช้หน้าห้องหนังสอื 

เช่นเดิม"

"เจ้าค่ะ บ่าวรับทราบแล้ว" หวาเหนียนรับค�าสั่งด้วยความเคารพ

ภายในจวนของเซยีวก๋ัวกง หากไม่นับรวมเจ้านาย เพียงแค่คนรบัใช้ 

คุ้มกันจวนก็มีห้าถึงหกร้อยคนแล้ว ในจวนปกครองด้วยกฎทหาร มีกฎที่

เข้มงวด ทุกคนล้วนรู้ว่าอยู่ภายในจวนกั๋วกงค�าพูดใดที่ไม่ควรพูด เรื่องใด

ที่ไม่ควรท�า สถานที่ใดที่ย่างกรายเข้าไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด...ซ่ึงสถานที่

* ห้องอุ่นหมายถึงห้องเล็กๆ ที่กั้นแยกไว้ส�าหรับวางเตาผิงไฟและเตียงเตาเพื่อให้ความอบอุ่น
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ต้องห้ามทีผู่บ้กุรกุเข้าไปมโีทษถึงตายมสีองที ่หนึง่คอื 'เรือนสังหารพยัคฆ์' 

ห้องหนังสือของท่านก๋ัวกง สองคือ 'เรือนไร้อักษร' ห้องหนังสือของ 

ท่านแม่ทัพใหญ่

แต่เรือนสังหารพยัคฆ์ของท่านกั๋วกง ฮูหยินของท่านก๋ัวกงยังน�า

เครือ่งดืม่ อาหารมือ้ดกึไปส่งให้บ่อยๆ สองสามภีรรยาเฒ่าดืม่กินพร้อมกับ 

พูดคุยกันโดยมีเสียงหัวเราะ ส่วนเรือนไร้อักษรของท่านแม่ทัพใหญ่ 

กลบัห้ามเข้าโดยเด็ดขาด สัง่ไว้ว่าแม้แต่ฮหูยินน้อยก็ไม่ให้ย่างกรายเข้าไป

แม้เพียงก้าวเดียว

เมื่อคิดถึงตรงนี้ หวาเหนียนซึ่งเผลอลอบจ้องมองดวงหน้านิ่งเรียบ

งดงามของฮูหยินน้อยก็แอบถอนหายใจอยู่ภายใน

แม้ฮูหยินน้อยจะมีชาติก�าเนิดไม่สูงศักดิ์ เป็นเพียงบุตรบุญธรรม 

ของรองเสนาบดีฟู่รองเสนาบดีกรมพิธีการคนก่อน แต่ได้รับความเมตตา

ให้แต่งงานเข้าจวนเซียวกั๋วกงที่มากด้วยอ�านาจและบารมี กลายมาเป็น

ภรรยาของแม่ทพัใหญ่เซยีวผูกุ้มอ�านาจทหารและสร้างความเป็นปึกแผ่น

ให้ดนิแดนทางเหนือ อกีทัง้เป็นเพราะความประจวบเหมาะของเหตกุารณ์

ในปีนั้นด้วย

ได้ยินว่าตอนนัน้ฮหูยินน้อยทีอ่ายุเพียงห้าขวบเกิดหลงทาง แล้วได้

นายน้อยเซยีวอีเ้หรนิพากลบัมาทีจ่วน หลังจากนัน้ก็ไม่รูว่้าเป็นเพราะเหตุใด 

จึงไม่ได้รับเลี้ยงไว้ท่ีจวนก๋ัวกง แต่กลับเป็นท่านก๋ัวกงที่ออกหน้าฝากฝัง

ใต้เท้าฟู่สหายรักให้รับเลี้ยงเป็นลูกด้วยตนเอง ภายหลังทั้งสองบ้านก็ได้

ไปมาหาสู่กันจึงน�ามาสู่เรื่องการแต่งงานไปโดยปริยาย

สี่ปีก่อนหน้า ก่อนท่ีรองเสนาบดีฟู่จะป่วยหนักได้ขอร้องให้ก๋ัวกง 
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กับภรรยารับปากว่าหลังจากฮูหยินน้อยอายุครบสิบห้าปีถึงวัยท่ีต้อง 

เข้าพิธีปักปิ่น* ให้นางหมั้นหมายกับนายน้อยตามความปรารถนาของ 

พ่อผู้ชราคนนี้

แต่ระยะเวลาสามปีที่ฮูหยินน้อยแต่งเข้ามาในจวนกลับพบเจอ

อุปสรรคไม่หยุดหย่อน เริ่มแรกในตอนพิธีกราบไหว้ฟ้าดินได้รู้ว่าชนเผ่า 

หรงเหนือเข้ามารุกราน นายน้อยจึงจ�าต้องรีบรุดไปยังชายแดนทางเหนือ

เพ่ือเผชิญหน้าต่อสู้กับศัตรู จนกระท่ังได้รับชัยชนะกลับมาก็เป็นเวลา 

หนึ่งปีหลังจากนั้นแล้ว

นายน้อยพักอยู่ในเมืองหลวงไม่ถึงครึ่งเดือน ฮ่องเต้มีพระประสงค์

จะประทานรางวลัไปถึงทีจ่วน แต่กลบัถูกนายน้อยปฏเิสธคร้ังแล้วคร้ังเล่า 

หลังจากน้ันได้ยินว่าฮ่องเต้มีพระประสงค์จะประทานองค์หญิงให้เป็น

ภรรยารอง นายน้อยรีบถวายฎีกากลับไปป้องกันชายแดนทันที แล้วยัง 

รีบน�าทหารคนสนิทกลับไปยังทางเหนือราวกับมังกรที่โกรธเกร้ียวจนเกิด

พายุ

ฮูหยินท่านก๋ัวกงเป็นกังวลห่วงลูกสะใภ้ที่ต้องแยกจากสามีเป็น 

เวลานานทั้งที่เพิ่งแต่งงานกัน นางเคยเสนอให้ฮูหยินน้อยติดตามไปด้วย 

แต่กลับถูกประโยคหนึ่งของนายน้อยที่ว่า 'ขุนพลประจ�าการอยู่นอกบ้าน

เพ่ือจงรักภักดีต่อชาติ ภรรยาและบุตรรออยู่ที่เมืองหลวงเพ่ือแสดง 

ความกตัญญูแทนสามี ถือเป็นหลักธรรมของฟ้าดินที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้' 

แย้งกลับไป

ไม่เพียงแต่ฮูหยินท่านก๋ัวกงที่หัวเสียเป็นอย่างมาก คนที่รู้เรื่องราว

* พิธีปักปิ่น คือพิธีแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะออกเรือนของหญิงสาวชาวจีนเมื่ออายุครบสิบห้า
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ความเป็นไปอย่างละเอียดล้วนรู้ดีว่านายน้อยถูกจับให้หมั้นหมายจาก

ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโดยพลการ

หวาเหนียนหนาวสั่นขึ้นมา ทันใดนั้นก็นึกถึงเมื่อสองปีก่อนตอนที่

บังเอิญได้ยินเสียงกราดเกรี้ยวออกมาตรงหน้าต่างโดยไม่ได้ตั้งใจว่า...

'ข้ามองนางเป็นน้องสาวมาโดยตลอด ให้เอาน้องมาเป็นภรรยา  

พวกท่านใครเคยถามความคิดเห็นข้าบ้าง!'

สองปีผ่านไป ฮหูยินน้อยสภุาพอ่อนโยน เอาใจใส่เสมอต้นเสมอปลาย  

ท�าหน้าท่ีลูกสะใภ้ท่ีดีของจวนเซียวก๋ัวกงได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง  

หวาเหนียนไม่เคยเห็นสีหน้าขุ่นเคืองใจแม้เพียงเล็กน้อยจากนางเลย

โดยเฉพาะอย่างยิง่หลังจากทีไ่ด้ทราบว่านายน้อยจะกลับมาฉลอง

ปีใหม่ที่เมืองหลวง ฮูหยินน้อยย่ิงท�างานจนหัวหมุน ประเดี๋ยวก็จัดการ 

เรื่องในชีวิตประจ�าวัน ประเด๋ียวก็เตรียมนั่นเตรียมนี่ แล้วยังคอยดูแล

เอาใจใส่สขุภาพร่างกายของพ่อแม่สาม ีอกีทัง้ดแูลท้ังนอกและในจวนก๋ัวกง  

อย่างเช่นดูแลจดัการของขวัญสิน้ปีให้แก่ญาตสินทิ ของเซ่นไหว้บรรพบรุษุ 

หมู่บ้าน ร้านค้า และที่ดิน

ก่อนลมหนาวจะพัดมา โรคเก่าของฮูหยินก๋ัวกงก็ก�าเริบข้ึนมาอีก 

กลางดึกไอและหอบอยู่บ่อยๆ นอกจากฮูหยินน้อยจะเชิญหมอหลวง 

มาตรวจรักษาโดยเร่งด่วนแล้ว ยังคอยเฝ้าไข้ข้างเตียงด้วยตนเองและ 

ผลัดเปลี่ยนกับแม่นมส่วนตัวไม่กี่คนคอยเฝ้ายามกลางคืน

บางครั้งหวาเหนียนก็คิดว่าฮูหยินน้อยดูเหมือนรูปร่างบอบบาง 

ลมพัดมาก็ท�าให้ล้มลงไปได้ทุกเมื่อเช่นนั้น อดทนแบกรับภาระหนักหนา

เหล่านี้ได้อย่างไรกัน
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"หวาเหนียน เจ้าเหม่ออะไร ฮูหยินน้อยเดินไปไกลนู่นแล้ว เจ้ายัง 

ไม่รบีไปท�างานอกี" ตู้เจวียนอดไม่ได้ท่ีจะย�า้เตือนหวาเหนียนด้วยเสยีงเบา  

"มีเรื่องที่เราต้องจัดการอีกมากมายนัก ไม่มีเวลาให้เจ้ามาชักช้าแล้ว"

"ใครชักช้ากัน ข้าเพียงแค่ก�าลังรู้สึกปลงตก..." หวาเหนียนได้สติ 

คืนมาก็กลืนน�้าลายลงไป "เอ่อ...ไม่มีอะไร ข้าจะรีบไปห้องครัวเดี๋ยวน้ี

แหละ"

หิมะตกหนักรุนแรงแต่กลับเงียบสงบไร้เสียง เป็นความงดงามที่ 

สั่นสะเทือนใจในยามค�่าคืน

ท่ามกลางหิมะในสวน ฟู่เหลียงเฉินเดินอยู่ใต้ร่มท่ีสาวใช้กางให้ 

ก�าลังจะไปพบกับเหล่าผู้ดูแลที่ห้องอุ่นด้านนอก ย่างก้าวที่เดิมทีลัดเลาะ

อย่างเร่งรีบก็กลับชะลอลงโดยไม่รู้ตัว

นางพลันนึกถึงเรื่องเมื่อสามปีก่อน ในวันที่นางและสามีแต่งงาน 

ตอนพิธีกราบไหว้ฟ้าดินหิมะก็ตกลงมาหนักเช่นนี้

หิมะท่ีตกในครั้งนั้นราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุด บุปผาแพรท่ีเดิมท ี

ห้อยอยู่ในจวนกับอักษรมงคลคู่ตัวใหญ่สีแดงติดไปทั่ว ความสุขสันต์

อึกทึกคึกคักในวันนั้นล้วนมลายไปหมดแล้ว

'หน่ึงค�านบัฟ้าดิน...สองค�านับพ่อแม่...สามสามภีรรยาค�านบัซึง่กัน

และกัน...'

เสียงกู่ร้องส่งเข้าเรือนหอยังไม่ทันดัง พระราชโองการก็ฝ่าทะลุมา 

ตีแสกหน้าอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว!

'...หรงเหนือบุกโจมตี สั่งการให้แม่ทัพใหญ่สยบอุดรเซียวอี้เหริน 

รีบกลับไปรวมพลที่ด่านชายแดนและโจมตีข้าศึก!'
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ความเอียงอายบนใบหน้าที่อยู่ใต้ผ้าคลุมหน้าสีแดงของนางพลัน

สลายไปอย่างรวดเร็ว ใบหูได้ยินน�้าเสียงทุ้มต�่าที่คุ้นเคยตอบกลับไปว่า 

'กระหม่อมรับบัญชา!'

ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและวุ่นวาย แต่นางยังคงตระหนักถึง 

ชัว่ขณะทีย่่างก้าวอันมัน่คงก�าลงัจะก้าวจากไปได้ นางทนไม่ได้จงึร้องเรยีก

ออกไปด้วยความร้อนใจ 'ท่านพี่!'

ฝีเท้าหยุดลงทันท ีความรูส้กึตงึเครยีดบบีรดัเข้ามาอย่างหนกัหน่วง

...ขอให้ท่านโปรดรักษาตัว ปลอดภัยกลับมา

ระหว่างพวกเขาทั้งคู่มีแขกเหรื่ออยู่มากมายเช่นนี้ อีกท้ังมีขันที 

จากในวังมาถ่ายทอดพระราชโองการ นางจึงท�าได้เพียงกล�้ากลืนค�าพูด

ที่แท้จริงจากก้นบึ้งของหัวใจลงไป แล้วเปลี่ยนเป็นค�าอวยพรที่ฉาบด้วย

ความเคร่งขรึมเห็นแก่เรื่องแคว้นเป็นส�าคัญ...

'ข้าขอให้ท่านท�าลายศัตรูให้สิ้น มีชัยชนะกลับมา!'

หลังจากสิ้นค�าแล้ว แขกเหรื่อรอบด้านต่างพากันชื่นชม ทว่านาง

กลับไม่ได้ยินเสียงตอบรับของเขา หัวใจยิ่งจมดิ่งลงเรื่อยๆ

นางไม่ควรเปิดปากพูดออกไปใช่หรือไม่ นางก่อปัญหาให้เขาแล้ว

ใช่หรือไม่

'อืม'

เสียงตอบรับเย็นชาเช่นน้ันบางเบาราวกับเสียงลมพัดผ่านไปใน 

ชั่วพริบตา จนถึงตอนน้ีนางยังคงสับสนอยู่บ้างว่าจริงๆ แล้วตอนน้ัน 

เขาอาจไม่ได้พูดอะไรเลย เสียงนั่นเป็นเพียงเพราะนางกระวนกระวายใจ

แล้วนึกขึ้นมาเองทั้งหมดใช่หรือไม่
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หลังจากนั้นแม่สามีก็ได้ประคองนางเข้ามาในห้องหอด้วยตนเอง 

แม่สามีที่ปฏิบัติต่อนางราวกับลูกสาวเสมอมายังปลอบโยนและอธิบาย

ให้นางฟังเสียมากมายเพราะเกรงว่านางจะโกรธและเสียใจ

แต่นางเพียงแต่เป็นห่วงเขาท่ีต้องเดินทางไกลพันลีไ้ปสู้รบโชกเลือด

ในสนามรบ

หนึง่ปีให้หลงั เขากลบัมาด้วยชยัชนะครัง้ย่ิงใหญ่ตามคาด ทัว่แคว้น

สรรเสริญยินดี นางไปต้อนรับด้วยหัวใจท่ีเต็มเปี่ยมด้วยความตื่นเต้น

ปลาบปลื้มย่ิง แต่เมื่อได้พบหน้าเขากลับมีสีหน้าเย็นชาประดับไว้บางๆ  

มิหน�าซ�้ายังไม่ปิดบังความชิงชังไว้เลย

ช่วงเวลานั้นความยินดีทุกอย่างของนางพลันมลายหายไปโดย 

ไม่เหลือร่องรอยในชั่วพริบตา

ในตอนทีเ่ขาหยุดพักอยูท่ีเ่มอืงหลวงเป็นเวลาคร่ึงเดอืนนัน้ มเีพียงแค่ 

ในวันแรกที่เขาพักค้างอยู่ที่ห้องของนาง นอนหันหลังให้นาง แผ่นหลังสูง

ใหญ่น้ันราวกับภูผาท่ีอยู่ห่างไกลหมื่นลี้ เขาไม่แม้แต่จะแตะต้องปลาย

เส้นผมของนาง เช้าตรูข่องวันถัดมาเขากจ็ากไปแล้ว จนกระท่ังถึงวันทีเ่ขา

ต้องออกเดนิทางไปจากเมอืงหลวงอกีครัง้นางก็ไม่เคยเห็นเขาที ่'ห้องหอ' 

อีกเลย

หลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเป็นเวลาสองปีเต็มๆ

อากาศหนาวเหน็บ ความมืดมิดยามราตรีเงียบสงัด ความวิเวก

วังเวงครอบคลุมไปท่ัวพ้ืนท่ี หนาวเหน็บเสียจนท�าให้คนไม่มีแรงท่ีจะทน

กับการหลอกตนเองเลยสักนิด

'ท่านพ่ี...' ฟู่เหลียงเฉินจ้องมองไปยังเส้นทางมืดมัวยามค�่าคืน  
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พลางเอ่ยออกมาด้วยเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยิน 'ท่านไม่พอใจข้าหรือ'

หลงัจากทีรู่เ้รือ่งการหมัน้หมายระหว่างพวกเขา นางก็ไม่เคยได้เหน็

รอยยิ้มจริงใจที่เขาเคยมีให้นางเช่นแต่ก่อนอีกเลย

แต่นางไม่มีทางยอมแพ้

เป็นเรื่องที่ท่านพ่อท่านแม่เป็นคนจัดการ แม่สื่อเป็นผู้ด�าเนินการ  

ย่ิงกว่าน้ันเป็นนางท่ีเคารพนบัถือและยกย่องเขามาตัง้แต่นางอายุห้าขวบ 

สิบกว่าปีผ่านไป นางไล่ตามแผ่นหลังกว้างใหญ่ของเขา เขาเป็นท้องฟ้า

ของนาง นางจะปล่อยมือได้เช่นไร

เวลาน้ีในท่ีสุดเขาก็จะกลับมาแล้ว เช่นนั้นแสดงว่าความโกรธ 

ของเขาได้หายไปแล้ว หรือว่าเขาจะไม่ได้โกรธเรื่องการตัดสินใจของ

ผู้ใหญ่ ไม่ได้ไม่พอใจที่นางโลภมาก หรือว่าเขา...เต็มใจที่จะยอมรับนาง

เป็นภรรยาแล้ว

เมื่อคิดมาถึงตรงนี้หัวใจอันว่างเปล่าเย็นเยียบของนางบังเกิด 

ความหวังประดุจเปลวไฟเล็กๆ ซึ่งผลักดันให้นางมีความกล้าหาญ 

ที่จะไปเผชิญหน้าต่อโลกที่แสนล�าบากอีกครั้ง

ฟู่เหลยีงเฉนิเพ่ิมน�า้หนกัย่างก้าวลงไปอกีเลก็น้อย เร่งฝีเท้าเหยียบย�า่ 

ไปบนพื้นที่มีหิมะ ทิ้งรอยเท้าเล็กๆ แต่กลับมั่นคงไว้เป็นทางยาว

"เหลียงเฉิน ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ" นางให้ก�าลังใจตนเอง  

เกล็ดหิมะตกกระทบผิวหน้าให้ความรู้สึกเย็น "ฤดูหนาวก�าลังจะส้ินสุด  

ฤดูใบไม้ผลิก�าลังจะมา..."

ใช่แล้ว ท่านพ่ีก�าลังจะกลับมาแล้ว พวกเราจะได้อยู่พร้อมหน้า

พร้อมตากันแล้ว
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สามวันต่อมา ช่วงเวลาท่ีหิมะตกหนักติดต่อกันยาวนานหยุดลง 

ในท่ีสดุ ตลอดทัง้เช้าจวนเซยีวก๋ัวกงขดัล้างประตเูสยีจนสะอาดใหม่เอีย่ม

เตรยีมต้อนรบันายน้อยของจวน...แม่ทพัใหญ่สยบอดุรเซยีวอีเ้หรนิผูอ้ายุ

ยังน้อยแต่มากด้วยความสามารถกลับมากันอย่างคึกคัก

เนื่องจากท่านก๋ัวกงไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ จึงให้ฟู่เหลียงเฉินกับแม่สามี

เซียวเหอซื่อ* เป็นคนน�าบรรดาบ่าวรับใช้ทุกคนภายในจวนกั๋วกงมารอ

ต้อนรับอยู่ที่หน้าประตูใหญ่กันอย่างอึกทึก

หัวใจของฟู่เหลียงเฉินเต้นรัวเร็วมาก ฝ่ามือชื้นไปด้วยเหง่ือ  

เซียวเหอซื่ออยู่ด้านข้างหันหน้ามาย้ิมและพูดคุยอย่างร่าเริง "เด็กดี  

ได้ยินว่าอี้เกอเอ๋อร์** กลับเมืองหลวงในครั้งนี้จะได้อยู่ถึงสามเดือน  

ในท่ีสุดพวกเจ้าสามีภรรยาก็จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเสียที  

อีกอย่างข้ากับพ่อสามีเจ้าก็เคยปรึกษาหารือกันว่าจะท�าอย่างไรไม่ให้ 

พวกเจ้าสามีภรรยาต้องแยกจากกันไกลเช่นนี้อีก ดังน้ันคร้ังนี้เจ้าก็ 

กลับไปทางเหนือพร้อมกับอี้เกอเอ๋อร์เถอะ"

"ท่านแม่..." นางตกตะลึง มองรอยยิ้มแสนจะเอื้อเอ็นดูของ 

แม่สามีด้วยความงุนงง ในตอนนั้นไม่รู้ว่าก�าลังรู้สึกยินดีหรือกังวลใจ 

และละอายใจกันแน่

"ข้ารูว่้าเจ้ายงัไม่วางใจเรือ่งคนแก่อย่างพวกข้าสองคน" เซยีวเหอซือ่

ลูบดวงหน้าเล็กๆ ขาวเนียนงดงามของนางพลางเอ่ยออกมาด้วย 

ความเอ็นดู "แม้เจ้าจะเป็นลูกสะใภ้พวกเข้า แต่เจ้าก็เป็นภรรยาของ 

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่า 'ซื่อ' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้น
** เกอแปลว่าพี่ชาย เกอเอ๋อร์ใช้ต่อท้ายชื่อผู้ชายเพื่อเรียกในเชิงเอ็นดู
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อ้ีเกอเอ๋อร์ด้วย ถ้าพวกเจ้าทั้งสองถ้อยทีถ้อยอาศัยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 

อย่างมคีวามสขุก็ถือว่าเป็นความสขุของคนแก่อย่างพวกข้าสองคนแล้ว"

"ขอบคุณท่านแม่เจ้าค่ะ" ขอบตาของนางเริ่มแดง หัวใจทั้งดวง 

อุ ่นวาบขึ้นมาจนอดสะอื้นเบาๆ ด้วยความต้ืนตันไม่ได้ "แต่ว่าข้าก็ 

ไม่อยากจากท่านไป"

"ใช้ชีวิตอยู่กบัอี้เกอเอ๋อร์ให้มีความสุข รีบมีหลานตัวอ้วนให้พวกข้า

เร็วๆ เช่นนี้ก็จะได้มีคนมาอยู่เป็นเพ่ือนคนแก่อย่างพวกข้าสองคน 

มใิช่หรอื" เซยีวเหอซือ่ตบหลงัมอืนางเบาๆ ในรอยย้ิมหยอกเย้านัน้แฝงไป

ด้วยความคาดหวังเต็มเปี่ยม

"...เจ้าค่ะ" ดวงหน้าฟู่เหลียงเฉินแดงขึ้นมาขณะก้มหน้ารับค�า 

เสียงเบา

"กลับมาแล้ว! นายน้อยกลับมาแล้วขอรับ!" ในตอนนั้นเอง  

พ่อบ้านใหญ่ผู้มีสายตาเฉียบคมก็ตะโกนออกมาด้วยความดีใจ

ฟู่เหลยีงเฉนิใจสัน่ระรวั เงยหน้ามองตรงไปยังถนนสายหลกัท่ีค่อยๆ 

ปรากฏขบวนคนและม้า พวกเขาชธูง 'แม่ทัพเซยีวสยบอดุร' รปูร่างสงูใหญ่

น่าเกรงขามท่ีคุ้นตาก�าลงัขีม้่าพันธ์ุดีสขีาวดจุหมิะ ท่าทางองอาจห้าวหาญ

สง่าผ่าเผยปรากฏต่อหน้าทุกคน

นางพยายามควบคุมลมหายใจ แทบไม่อาจไตร่ตรองส่ิงใดได้อีก 

ยามนีท้�าได้เพียงจ้องมองเขาอย่างเหม่อลอยราวกับเวลายาวนานทีผ่่านมา 

และระยะทางห่างไกลเหมือนชั่วชีวิตในท่ีสุดก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้านาง

แล้ว

"ท่านแม่ ลกูกลบัมาแล้ว" น�า้เสยีงทุม้ต�า่นิง่เรียบนัน้เด็ดเด่ียวทรงพลัง 
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เหมือนในความทรงจ�า

"ด ี ดีมาก กลบัมาก็ดแีล้ว" เซยีวเหอซือ่หล่ังน�า้ตาด้วยความตืน้ตนัใจ  

นางโอบบ่าของลูกชายพร้อมกับสะอึกสะอื้น "มาให้ข้าดูหน่อยว่าเจ้า 

อ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงกัน...อยู่ทางเหนือล�าบากมากใช่หรือไม่ ลูกชายข้า

ได้ดูแลตนเองให้ดีหรือเปล่า"

เซียวอี้เหรินผู้มีรูปร่างสูงใหญ่โน้มกายลงให้มารดาได้กระชับกอด

แนบแน่น ใบหน้างามสง่าของเขามีเค้าความอ่อนโยนปรากฏข้ึนมา 

เล็กน้อย

ฟู่เหลียงเฉินดวงตาพร่ามัวไปด้วยหยาดน�้าตาขณะมองพวกเขา 

แม่ลูกด้วยความปีติยินดีท่ีไม่มีอะไรมาเทียบได้ ค�าพูดเป็นพันเป็นหมื่น 

ที่ต้องการจะพูดกับเขาจุกอยู่ในล�าคอ นางท�าได้เพียงพยายามเบิกตา 

จ้องมองเพื่อจะได้เห็นเขาชัดเจนยิ่งขึ้น ชัดยิ่งขึ้นไปอีก...

"แม่มคีวามสขุแทบบ้าเลย" เซยีวเหอซือ่สดูจมกู รีบดงึลกูสะใภ้สาว

ที่อยู่ข้างกายมาตรงหน้าลูกชาย "มาๆๆๆ ภรรยาเจ้าเองก็รอเจ้ามานาน

มากแล้ว เจ้ากลับมาครั้งนี้ก็ต้องเอาใจใส่และเอ็นดูนางให้มาก"

"ทะ...ท่านพ่ี..." หัวใจนางเต้นตึกตักท้ังเร็วและรุนแรง พวงแก้ม 

ทั้งสองข้างปรากฏริ้วแดงขณะเอ่ยเรียกด้วยเสียงนุ่มนวล

ความอ่อนโยนเล็กน้อยบนใบหน้าเขาพลันหายไปอย่างไร้ร่องรอย

ในชั่วพริบตาแล้วกลับแทนที่ด้วยสีหน้าว่างเปล่าดังเช่นที่เคยเป็น "อืม"

ใจนางปวดแปลบขึน้มาทนัท ีนางพยายามสะกดกลัน้น�า้ตาไม่ให้ไหล  

ควบคมุน�า้เสยีงให้น่ิงและนุม่นวล "ท่านพ่ีเดนิทางเหนด็เหน่ือยมาตลอดทาง 

แล้ว ข้าให้คนไปเตรียมน�้าแกงร้อนๆ กับอาหารไว้เรียบร้อย..."
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"ไม่ต้องวุ่นวายไป" เซยีวอีเ้หรนิโบกมอือย่างเฉยเมยแล้วหันมาเอ่ยกับ 

เซียวเหอซื่อทันที "ท่านแม่ ลูกอยากให้ท่านได้พบกับคนคนหนึ่งก่อน"

"ใครกัน" เซียวเหอซื่องุนงงชั่วครู่จากน้ันจึงย้ิมออกมา "อี้เกอเอ๋อร ์

พาเพื่อนทหารจากทางเหนือกลับมาเที่ยวหรือ"

เขาเพียงแต่ย้ิมไม่เอ่ยค�า ก่อนจะหมุนตัวเดินกลับไปยังรถม้าคันท่ี

อยู่ท่ามกลางการคุ้มกันของเหล่าทหารเกรียงไกรของสกุลเซียว

นัน่เป็นครัง้แรกทีฟู่่เหลยีงเฉนิได้รูว่้าทีแ่ท้เขาเองก็อ่อนโยน ปกป้อง

ดูแลคนคนหนึ่งได้เช่นกัน...

เขาเปิดม่านบนรถม้าออก แล้วค่อยๆ ประคองสาวน้อยหน้าตา

งดงามซึง่สวมอาภรณ์สแีดงคนหนึง่ลงจากรถม้า สาวน้อยคนน้ันมคีิว้เข้ม 

ดวงตาโต ท่าทางกล้าหาญ ตอนที่นางเหยียบลงบนพ้ืนได้เงยหน้าขึ้น 

แย้มยิ้มงามให้เขา ท�าเอาฟู่เหลียงเฉินหัวใจแทบหยุดเต้น

ในตอนน้ันรอบด้านพลันเงียบสงัด นางไม่ได้ยินว่าพวกเขาทั้งคู ่

พูดคุยหัวเราะอะไรกัน ไม่ได้ยินค�าพูดท่ีเร่งรีบร้อนรนของเซียวเหอซ่ือซึ่ง

อยู่ข้างกายนางว่าก�าลังพูดอะไรบ้าง รู้เพียงแต่ว่าชีพจรเต้นอย่างบ้าคลั่ง

ขณะที่หัวใจค่อยๆ เต้นช้าลงและเย็นเยียบ

จนกระทั่งน�้าเสียงที่นุ่มนวล มั่นคง สุขใจ และท่าทางเอาอกเอาใจ

ที่นางไม่ได้เห็นมานานเอ่ยขึ้นมา...

"ท่านแม่ นางคือเหยาเอ๋อร์ กู่เหยาเอ๋อร์ เป็นน้องสาวของท่านรอง

แม่ทัพกู่ ในช่วงพักจากการรบได้ช่วยตีกลองศึกเพ่ิมความฮึกเหิมอยู่ตรง

ก�าแพงเมือง ช่วยให้พลทหารสกุลเซียวของข้าเอาชนะกองทัพหรงเหนือ" 

รอยย้ิมท่ีเปี่ยมด้วยความภูมิใจและชื่นชมของเขากลับมีไว้ให้หญิงสาว 
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อีกคนหนึง่ "ลกูตดัสนิใจทีจ่ะแต่งงานกับนาง ยกเป็นภรรยารอง ตดิตามลกู 

ไปป้องกันดินแดนทางเหนือด้วยกัน"

ภรรยารอง?!

สีเลือดบนดวงหน้าของฟู่เหลียงเฉินซีดลงไปในชั่วพริบตา

"เจ้า...เจ้า...นาง..." เซียวเหอซื่อตกตะลึงไป จากน้ันหันกลับมา 

ด้วยความสับสน เห็นใบหน้าขาวซีดราวกระดาษของลูกสะใภ้ "แล้ว... 

แล้วเฉินเอ๋อร์เล่า"

ฟู่เหลียงเฉินจับจ้องมองตรงไปที่ใบหน้างามสง่าที่แสนคุ้นเคย 

แต่กลบัให้ความรูส้กึเหมอืนคนแปลกหน้าย่ิงนกั ขอบตาร้อนผ่าวแต่กลบั 

ว่างเปล่ามาก

นั่นสิ แล้วข้าเล่า ท่านเอาข้าไปไว้ที่ใดกัน

เซียวอี้เหรินเงียบไปสักพัก ในช่วงเวลาสั้นๆ น้ันทุกคนที่อยู่ตรง 

ประตูใหญ่ต่างเงียบกริบ รอคอยค�าตอบของเขาด้วยความตกตะลึงและ

อกสั่นขวัญแขวน

"เหลยีงเฉนิเป็น 'ลกูสะใภ้ทีด่'ี ของท่านพ่อท่านแม่" หลงัจากเงยีบไป 

พักใหญ่ในทีส่ดุเขาก็เปิดปากพูดด้วยน�า้เสยีงมัน่คง "มนีางคอยท�าหน้าที่

กตัญญูแทนลูกอยู่ที่เมืองหลวง ลูกวางใจเป็นอย่างมาก"

ความร้อนรุ่มแสบร้อนในล�าคอได้ถูกกลืนลงไปด้วยความส่ันเทา  

ฟู่เหลียงเฉินปิดตาลง รับรู้เพียงความหนาวเหน็บที่ไม่อาจหยุดลงได ้

บนร่างกาย มือก�าเสื้อคลุมแน่นโดยสัญชาตญาณ

"ข้าไม่เหน็ด้วย!" เซยีวเหอซือ่เห็นดวงหน้าน่ิงเงยีบและเศร้าโศกของ

ลูกสะใภ้ หัวใจท้ังเจ็บและปวด อยากจะพูดและไม่อยากจะพูดออกไป 
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"เฉินเอ๋อร์แต่งเข้าสกุลเซียวของเรามาสามปี เคารพนอบน้อมกตัญญู 

ทุม่เทกายใจอย่างสดุก�าลงั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่เจ้าไปทางเหนอืสามปี

จนท�าให้นางไม่เคยได้ใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยา มีเพียงสกุลเซียวของเรา

เท่าน้ันท่ีเป็นหนี้นาง ไม่รู้จักปฏิบัติต่อนางให้ดี เหตุใดจึงได้ท�าร้ายน�้าใจ

ของนาง ท�าเรื่องขายหน้าและเอาเปรียบนาง"

"ลูกตัดสินใจแล้ว" เซียวอี้เหรินตอบอย่างเย็นชา "ลูกได้ท�าตาม 

ค�าสัง่ของท่านพ่อท่านแม่ทีใ่ห้แต่งนางเข้าบ้านเป็นภรรยา ยกฐานะให้นาง 

ลูกไม่มีอะไรติดค้างนางอีกแล้ว ทุกคนมีชีวิต ต้องการอะไรก็ได้ส่ิงนั้น  

นางต้องการเป็นสะใภ้สกุลเซียว เช่นนั้นต�าแหน่งสะใภ้เอกของสกุลเซียว

ก็เป็นของนางตลอดไป เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วยังมีอะไรไม่พอใจอีกหรือ"

"เจ้า..." เซียวเหอซื่อแทบไม่อยากเชื่อหูตนเอง ลูกชายคนน้ีเหตุใด

จึงปฏิบัติต่อลูกสะใภ้อย่างไร้หัวใจเช่นนี้กัน

หญิงสาวชดุแดงทียื่นนิง่เงยีบอยู่ข้างกายและเคยีงบ่าเขาตัง้แต่ต้น

พลันเปิดปากพูดขึ้นมา "ฮูหยิน เหยาเอ๋อร์จะไม่ขอร้องอะไรเลย เพียงได้

เคียงข้างท่านแม่ทัพใหญ่ตลอดไป ชั่วชีวิตน้ีก็พอใจแล้วเจ้าค่ะ ดังนั้น 

ท่านได้โปรดวางใจ ฐานะภรรยาเอกของพ่ีหญิงฟู่ใครก็มาแย่งไปไม่ได้" 

เซียวเหอซื่อชะงัก

เซียวอี้เหรินก้มหน้ามองหญิงสาวชุดแดงด้วยสายตาอ่อนโยน 

พลางเอ่ยด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "เหยาเอ๋อร์ ท�าเจ้าล�าบากใจแล้ว"

"ท่านแม่ทัพใหญ่ มีท่านอยู่ท้ังคน เหยาเอ๋อร์ไม่เคยล�าบากใจเลย" 

รอยยิ้มของหญิงสาวชุดแดงสดใสงดงามยิ่ง

พวกเขาเหมาะสมกันเช่นนัน้ เซยีวเหอซือ่ท้ังหวาดหว่ันและร้อนใจนกั  
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นึกถึงเพียงนิสัยด้ือรั้นดันทุรังของลูกชายตนเอง เมื่อตัดสินใจไปแล้ว 

ก็จะดื้อหัวชนฝาไม่ยอมเปลี่ยนใจ แล้วจะท�าเช่นไรกับเฉินเอ๋อร์ หาก 

ท่านก๋ัวกงกลับมาแล้วรู ้เรื่องน้ีเข้าจะท�าเช่นไร ไหนจะสกุลฟู่อีก...จะ

อธิบายกับสกุลฟู่ว่าอย่างไรกัน

เซียวเหอซื่อยิ่งคิดก็ยิ่งใจสั่น อดพูดออกไปด้วยน�้าเสียงเคร่งเครียด

ไม่ได้ "พวกเจ้า..."

"ท่านแม่" น�้าเสียงอ่อนระโหยกับแรงดึงท่ีแขนเสื้อเป็นเชิงห้ามนาง

เบาๆ

เซียวเหอซือ่หนัหน้ามอง เมือ่เห็นดวงหน้าขาวซดีมนึงงของลูกสะใภ้

ก็น�้าตาแทบหยด "เฉินเอ๋อร์ไม่ต้องกลัว แม่จะให้ความเป็นธรรมแก่เจ้า 

แม่จะไม่ยอมให้อี้เกอเอ๋อร์ก่อเรื่องวุ่นวายเช่นนี้!"

"ท่านแม่ บางทีท่านพ่ีอาจเหนื่อยมากแล้ว ควรให้ท่านพ่ี...กับ 

แม่นางผู้นี้เข้าไปพักผ่อนในจวนก่อนเถิดเจ้าค่ะ" ฟู่เหลียงเฉินเอ่ยด้วย 

เสียงแผ่วเบา "มีอะไร ไว้ตอนเย็นๆ ค่อยคุยกัน...ดีหรือไม่"

เซียวเหอซื่อถูกลูกสะใภ้เตือนสติจึงนึกข้ึนได้ว่าตอนนี้อยู่ท่ีหน้า

ประตูใหญ่ แม้จะไม่มีคนกล้าสอดรู้สอดเห็นและสืบข่าวจากจวนกั๋วกง 

แต่ก็ต้องป้องกันไม่ให้ข่าวลือแพร่งพรายออกไปโดยไม่ระมัดระวัง

"เด็กดี ยังคงเป็นเจ้าท่ีมีเหตุผล" เซียวเหอซื่อรู้สึกระทดท้อในใจ  

"แม่เชื่อเจ้า ไว้เรากลับไปค่อยคุยกัน"

เซยีวอ้ีเหรนิจ้องมองดวงหน้าขาวซดีของฟู่เหลยีงเฉนิด้วยความฉงน 

ส่วนลึกในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหงุดหงิดใจแปลกๆ

เขารูว่้าสิง่ทีต่นเองท�าโหดร้ายมาก เทยีบเท่ากับการตบนางต่อหน้า
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ผูค้น แต่ 'ความจรงิ' ทีค่นเหล่าน้ีเคยกระท�าต่อเขาน้ันน่าอบัอายเสียย่ิงกว่า  

ที่เขาท�าเช่นนี้ก็เพียงต้องการยับย้ังไม่ให้ความผิดพลาดขยายออกไป 

จนท้ายที่สุดกลายเป็นโศกนาฏกรรมไปชั่วชีวิต

ยามต้องตัดสินใจกลับลังเล จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา เขาเป็น 

ผู้น�ากองทัพ ย่อมเข้าใจเหตุผลนี้ยิ่งกว่า

ดงัน้ันเขาจงึบอกกับตนเองว่าท�าเช่นนีถู้กต้องแล้ว มเีพียงความตัง้ใจ 

หนักแน่นไม่แปรเปลี่ยน ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วเฉียบขาด

จึงจะท�าให้ทุกคนสงบสุข

เมือ่กลบัมาถึงจวน ฟู่เหลยีงเฉนิฝืนย้ิมบางๆ ขณะสัง่การให้จดัท่ีพัก

ให้แก่กู่เหยาเอ๋อร์ที่เรือนคอยจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้กับเรือนไร้อักษรที่สุด

นางคิดว่าเขา...คงจะพอใจกับการจัดการเช่นนี้

ความอดกลัน้พลนัพังทลายลง ร่างกายของฟู่เหลยีงเฉนิสัน่เทาชัว่ครู่  

นางจับเสาตรงข้างทางเดินไว้แน่น พยายามก้มลงสูดลมหายใจเข้าเพ่ือ

บรรเทาอาการวิงเวียน

"ฮูหยินน้อย!" หวาเหนียนรีบเข้ามาประคองนาง

"ข้าไม่เป็นไร แค่เดินเซเล็กน้อยเท่านั้น" นางพยายามยืดตัวตรง  

ย้ิมบางๆ ให้หวาเหนียนโดยไม่ได้รู้ตัวเลยว่าใบหน้าของตนเองขาวซีด 

เสียจนน่ากลัว "จัดการให้ทหารที่ติดตามท่านแม่ทัพใหญ่กลับมาครั้งนี ้

พักที่ใดกัน"

"พ่อบ้านล้วนจัดให้พักอยู่ท่ีหอเหย่ียวปีกคู่ซึ่งอยู่ด้านหลังลานฝึก 

การต่อสูข้องจวนเซยีวก๋ัวกงดงัเช่นปกต"ิ ดวงตาของหวาเหนยีนเตม็ไปด้วย 
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ความเป็นห่วงลึกๆ "ฮูหยินน้อย ท่านจะกลับห้องไปพักผ่อนเสียหน่อย 

หรือไม่ อีกสองชั่วยาม* กว่าจะถึงเวลางานเลี้ยง ไม่ต้องรีบร้อน"

ฟู่เหลียงเฉินส่ายหน้า "ข้าจะไปดูทหารของสกุลเซียวที่เดินทางไกล

คุม้กันท่านแม่ทพัใหญ่กลบัเมอืงหลวงเสยีหน่อย ข้าเป็นนายหญิงของบ้าน  

ควรไปดูแลรับขวัญเป็นอย่างดี"

"ท่านบอกสาวใช้ก็ได้แล้ว" นัยน์ตาของหวาเหนียนมีความร้อนรน 

มองใบหน้าขาวซีดตั้งแต่เมื่อครู่จนถึงตอนน้ีแต่กลับนิ่งสงบผิดหูผิดตา 

ของฮูหยินน้อยด้วยความกังวลอย่างปิดไม่มิด "ฮูหยินน้อย ท่าน...เห็น 

ได้ชัดว่าท่านก�าลังรู้สึกไม่ดี อย่าได้ฝืนตนเองอีกเลย"

ปลายน้ิวสั่นเทาของนางเย็นเยียบ ใจท่ีเจ็บปวดรุนแรงราวกับ 

จะระเบิดออกมานอกอก ถูกกดเก็บให้อยู่ในที่ในทางตามเดิม

"ข้าไม่เป็นไร" นางพึมพ�า ท�าได้เพียงปลอบใจผู้อื่นและตนเองซ�้าๆ 

ไม่หยุด "ข้าไม่เป็นไร เจ้าอย่าเป็นห่วงเลย พวกเราไปหอเหยี่ยวกันเถิด"

"...เจ้าค่ะ" หวาเหนียนก้มหน้าลง

หลงัจากได้ไปทีห่อเหย่ียวเพ่ือแสดงความขอบคณุและถามไถ่ทหาร

ของสกุลเซียวทุกคนที่ร่วมเดินทางมาคุ้มกันในครั้งน้ีด้วยตนเองแล้ว  

ฟู่เหลียงเฉินก็สั่งให้สาวใช้แบ่งอาหารออกเป็นสองชุดให้พวกเขา สุรา 

ก็มีให้พร้อมสรรพ แต่จ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากนายกองจึงจะดื่มได้ 

จะได้ไม่ท�าให้เสียการเสียงาน

"ผู้น้อยเข้าใจแล้ว ขอบพระคุณฮูหยินท่านแม่ทัพใหญ่มากขอรับ" 

เหล่าทหารตอบรับอย่างซาบซึ้งใจ

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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"เอาล่ะ พวกเจ้าไปล้างหน้าล้างตาพักผ่อนก่อนสกัพักเถอะ อกีไม่นาน 

งานเลีย้งก็จะเริม่แล้ว" นางย้ิมบางๆ พลางเอ่ยด้วยเสียงนุม่นวล "ท่านก๋ัวกง 

เคยกล่าวไว้ว่าพวกเราลูกหลานสกุลเซียวเมื่ออยู่ในสนามรบน้ันราวกับ

หมาป่าและพยัคฆ์ เมื่อศัตรูได้รู้ได้ยินชื่อก็หวาดกลัว เมื่อรอให้อาหาร 

และสุราจัดข้ึนโต๊ะพวกเจ้าก็ปล่อยท้องได้ตามสบายเลย กินด่ืมให้เต็มที่ 

สนุกกันเสียอย่าได้เกรงใจเลย"

"ขอรบั จะไม่ท�าให้ฮหูยินน้อยผดิหวังขอรบั!" เหล่าทหารต่างหวัเราะ

พลางกล่าวด้วยความรื่นเริง

ฟู่เหลียงเฉินยิ้มบางๆ แล้วเกาะแขนหวาเหนียนเดินจากไป

เมื่อแผ่นหลังผอมบางจากไปไกลแล้ว เหล่าทหารก็แย่งกันพูด

วิพากษ์วิจารณ์ข้ึนมาอย่างอดรนทนไม่ได้ "ฮหูยินน้อยเป็นอย่างท่ีพวกเขา

พูดกันจริงๆ เป็นสตรีที่ดีมีคุณธรรม อ่อนโยนและจิตใจกว้างขวาง"

"แต่น่าเสียดายท่ีท่านแม่ทัพใหญ่ไม่ชอบ เฮ้อ...เจ้าว่าโชคชะตา 

ของคนผู้นี้กับคนผู้นั้นเป็นอย่างไรหรือ"

"แม่นางผู้นั้นก็ดีมาก ยังเป็นภรรยาที่เป็นผู้ตามสามีอย่างท่าน 

แม่ทัพใหญ่ของพวกเราได้ แม้แต่ในสนามรบก็ยังกล้าไป..."

"กล้าไปสนามรบแล้วอย่างไรกัน ท่านแม่ทัพใหญ่ของเราน้ันท้ัง 

เก่งกล้าสามารถ ก�าจัดศัตรูได้ประหนึ่งเทพ ยิ่งไปกว่านั้นความกล้าหาญ

ชาญชัยของชายชาตรีแห่งกองทัพของสกุลเซียวมีน้อยหรือ ต้องให้สตรี 

มาคอยตะโกนให้สูใ้ห้ฆ่าตามหลงัหรอือย่างไร ถ้าให้ข้าเลือก ข้าจะเลอืกคน 

ทีค่อยอยูบ้่านดแูลทัง้ครอบครวัได้เป็นอย่างด ีภรรยาทีไ่ม่ท�าให้ข้าเป็นห่วง

เป็นกังวลตอนไปรบ"
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"ถึงอย่างนัน้ก็เถอะ ท่านแม่ทพัใหญ่ของเราช่างโชคดเีสียจริง ภรรยา

ทั้งงามและดี ได้เสพสุขอย่างชาวฉี* เช่นนี้ดีจริงๆ"

"เสพสขุอย่างชาวฉนีัน้ดหีรอื ข้าว่าภายหลงัท่านแม่ทัพใหญ่ของเรา

อาจมีเรื่องให้ปวดหัว"

"หุบปากกันให้หมด!" หลังจากที่รองแม่ทัพจ้าวซึ่งรับหน้าที่น�าทัพ

ในครั้งน้ีได้จัดการกิจทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินออกมาจากหอเหย่ียว

ได้ยินเข้าก็โมโหขึ้นมาทันที ใบหน้างามสง่าอ่อนวัยเต็มไปด้วยความ 

โกรธเกรี้ยว "เรื่องของท่านแม่ทัพใหญ่กับฮูหยินเราเอามาวิจารณ์ได้ 

ตามใจชอบหรือ ทุกคนไม่อยากมีชีวิตแล้วหรือ ระวังข้าจะไปรายงาน 

ท่านแม่ทัพใหญ่ให้ลอกหนังพวกเจ้าออกมาทีละชั้น!"

เมื่อกล่าวถึงท่านแม่ทัพใหญ่ ทหารทุกนายก็เงียบกริบไปในบัดดล 

ไม่กล้าเปล่งเสียงออกมาแม้แต่น้อย

หลังจากรองแม่ทัพจ้าวดุไปแล้วก็ขมวดคิ้วแน่น ใบหน้าหนักใจ 

มองไปยังทิศทางที่ฟู่เหลียงเฉินเดินจากไปไกลแล้ว

หลังจากนั้นเป็นเวลานาน เขาก็เผลอถอนหายใจออกมา

เพียงเพราะความขุ่นเคืองใจครั้งเดียวถึงกับละทิ้งความสัมพันธ์ 

เหมยเขียวม้าไม้ไผ่** ท่ีบ่มเพาะมานานสบิกว่าปี ท่านแม่ทัพใหญ่จะรู้หรือไม่ 

ว่าตนเองก�าลังท�าอะไรอยู่กันแน่

* เสพสุขอย่างชาวฉี เป็นส�านวนหมายถึงชายที่มีทั้งภรรยาเอกและภรรยารองคอยปรนนิบัติ
** เหมยเขียวม้าไม้ไผ่ เป็นส�านวนหมายถึงผู้ชายกับผู้หญิงที่รู้จักและเป็นเพื่อนเล่นสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
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2

ได้ยินว่างานเลี้ยงที่จวนคึกคักมาก บรรยากาศรื่นเริงเป็นอย่างย่ิง 

เสียงหัวเราะอื้ออึง แม้แต่ท่านก๋ัวกงท่ีเคร่งขรึมเสมอมาก็มีความสุขมาก 

ชนจอกสุรากับทุกคนซ�้าหลายรอบ

เหล่าสตรีในจวนล้วนไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง แต่กลับเลี้ยงฉลองกัน

อยู่ในห้องโถงอีกท่ี ญาติพ่ีน้องของสกุลเซียวคนอื่นเช่นท่านป้าสองกับ 

ท่านป้าสามและลกูสะใภ้ก็มาร่วมงานเลีย้งด้วย แต่บรรยากาศภายในห้อง 

กลบักระอกักระอ่วนเป็นอย่างมาก แทบจะทกุคนล้วนลอบมองกู่เหยาเอ๋อร์ 

ที่หน้าตางดงามเป็นธรรมชาติคนน้ันกับฟู่เหลียงเฉินท่ีคอยปรนนิบัติ  

ช่วยคีบอาหาร เติมน�้าชาให้อยู่ทางด้านหลังแม่สามี

"เฉินเอ๋อร์ วันนี้คนที่มาล้วนเป็นคนกันเองทั้งนั้น พวกเราแม่ผัว 

ลูกสะใภ้สนิทกันดั่งแม่กับลูกสาวมาตลอดก็ไม่ต้องมากพิธีเช่นน้ัน มา  

รีบมานั่งข้างแม่นี่ เจ้าก็ต้องกินให้มากเสียหน่อย"
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เซียวเหอซื่อเมื่อเห็นกู่เหยาเอ๋อร์ผู้นั้นก็โมโหขึ้นมา อดไม่ได้ที่จะดึง

ฟู่เหลียงเฉินขึ้นมาเพ่ือแสดงถึงความสนิทชิดเชื้อครอบครัวสุขสันต์ของ

แม่ผัวลูกสะใภ้ต่อหน้ากู่เหยาเอ๋อร์เพื่อให้นางยอมล่าถอยไป

"ใช่แล้ว ภรรยาอีเ้กอเอ๋อร์รบีน่ังลงเสยี ป้าก็ไม่ได้พบเจ้านานมากแล้ว  

ครั้งนี้เจ้าต้องอยู่พูดคุยกับพวกเราคนแก่ให้นานๆ เชียว" ท่านป้าสองรีบ

เอ่ยขึ้นบ้าง

"ขอบคุณท่านแม่และท่านป้าทั้งหลายที่เอ็นดู" ฟู่เหลียงเฉินจ�าต้อง

นั่งลง หางตาเหลือบไปเห็นกู่เหยาเอ๋อร์ซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามนางพอดีอย่าง

เลี่ยงไม่ได้

บนดวงหน้างดงามมาดมั่นของกู่เหยาเอ๋อร์คล้ายจะยิ้มแต่ก็ไม่ย้ิม

อยู่ในทีราวกับมองสถานการณ์ที่พวกตนจงใจแสดงออกได้อย่างทะลุ

ปรุโปร่ง ไม่ปิดบังรอยย้ิมเวทนาท่ีมุมปากเลยสักนิด เหมือนกับว่าก�าลัง

หวัเราะเยาะทีน่างก�าลงัหลอกลวงทัง้ผูอ้ืน่และตนเอง ใจของฟู่เหลยีงเฉนิ 

พลันบีบรัด ขมขื่นไปหมด

ท่านป้าสามท่ีอยู่อกีด้านกลบัชอบให้เกิดความวุน่วาย จงึถามข้ึนมา

ด้วยความลังเลใจ "พ่ีสะใภ้พูดถูกต้อง ท่ีนี่ล้วนมีแต่คนกันเองท้ังน้ัน  

ไม่รูว่้าเมือ่ไรจงึจะเชญิพวกเราให้ดืม่สรุามงคลในงานแต่งงานของอีเ้กอเอ๋อร์ 

อีกหรือ"

บรรยากาศพลันตึงเครียดขึ้นมาทันใด ใบหน้าของเซียวเหอซื่อ

เครียดเคร่งยิ่ง

"น้องสาม เจ้าอายุมากแล้ว ความจ�าคงไม่ค่อยดี สามปีก่อนไม่ใช่ 

ว่าได้ดื่มสุรามงคลในงานแต่งของอี้เกอเอ๋อร์ของข้าไปแล้วหรอกหรือ"  
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เซียวเหอซื่อเอ่ยเสียงเรียบ

ท่านป้าสามเผลอห่อตัวลง พวกนางเกรงกลัวอ�านาจเลื่องลือของ

จวนก๋ัวกงมาแต่ไหนแต่ไร แต่ว่าเรื่องในวันนี้ก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีนางกุข้ึนมา  

เป็นเรื่องจริงที่ประจักษ์ชัดเจนแจ่มแจ้ง จะไม่ยอมให้คนอื่นถามหรือ

อย่างไร

ทุกคนล้วนรู้เรื่องที่เซียวอี้เหรินพาหญิงงามกลับมาจากทางเหนือ

ด้วยกัน พร้อมทั้งบอกว่าจะแต่งนางเป็นภรรยารอง เรื่องเช่นนี้ส�าหรับ

ครอบครวัท่ีมฐีานะมัง่คัง่แล้วไม่ถือเป็นเรือ่งใหญ่ บรุุษคนใดไม่มีสามภรรยา 

สี่อนุบ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงสกุลเซียวที่ทรัพย์สินมั่งค่ังเช่นนี้ บิดาและ

บุตรชายสกุลเซยีวล้วนมอี�านาจในราชส�านกั กุมอ�านาจทหารจ�านวนมาก 

เซียวอี้เหรินจะรับอนุแปดคนสิบคนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

"พี่สะใภ้ ท่านอย่าโมโหเลย ข้าก็ไม่ได้สนใจมาก..."

"ช่างเถอะ" เซียวเหอซื่อระเบิดอารมณ์โมโหที่ไม่อาจทุ่มต่อลูกชาย

และ 'สตรีนางนั้น' ไปที่ป้าสามซึ่งปากมากพาโชคร้ายไป นางเอ่ยออกไป

ด้วยความเย็นชา "ข้ามีลูกสะใภ้ที่ดีที่สุดในใต้หล้าอยู่แล้ว อี้เกอเอ๋อร ์

ได้ภรรยาดีอย่างเฉินเอ๋อร์เช่นน้ีถือเป็นโชคดีของเขา คนเราก็ต้องรู้จัก 

รักษาโชคที่ได้มา อย่าไปหาปัญหาอ่ืนมาแทรกอีกเลย ไม่ควรนอกใจ

ภรรยา"

เมื่อพูดไปถึงท้ายประโยคเซียวเหอซื่อก็อดไม่ได้ท่ีจะกล่าวกระทบ 

กู่เหยาเอ๋อร์

กู ่เหยาเอ๋อร์หน้าเปลี่ยนสี ทั้งใจเต็มไปด้วยความน้อยใจและ 

อับอายแต่กลับขบริมฝีปากล่าง พยายามรักษารอยยิ้มบางๆ ไว้อย่าง 
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สุดความสามารถ

นางไม่กลวั นางเชือ่ใจตนเองและท่านแม่ทัพใหญ่ ความรักระหว่าง

พวกเขานั้นยอมสละชีวิตได้ เหล่าญาติสตรีในเมืองหลวงพวกน้ีจะมา

เข้าใจได้อย่างไรกัน

นางไม่ควรค่าทีจ่ะโต้เถียงกับสตรล้ีาหลงัซึง่มจีติใจคบัแคบ วันทัง้วัน 

เอาแต่ถกเถียงเรื่องงาแก่ถั่วเน่า เรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ ใจของนาง ปณิธาน

ของนางมีท่านแม่ทัพใหญ่ที่เข้าใจนางก็เพียงพอแล้ว

"ท่านผู้อาวุโส" กู่เหยาเอ๋อร์ย้ิม อากัปกิริยางดงามเปล่งประกาย 

เต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างท่ีสุด "ท่านแม่ทัพใหญ่เคารพรักท่านเป็น

อย่างสูง ชีวิตนี้ของเหยาเอ๋อร์ได้ติดตามท่านแม่ทัพใหญ่ก็จ�าเป็นต้องถือ

ท่านผู้อาวุโสเป็นดั่งแม่ผู้บังเกิดเกล้า เหยาเอ๋อร์ยืนยันความตั้งใจแต่แรก

ว่าจะไม่ทะเลาะกับพ่ีฟู่เรื่องต�าแหน่งฮูหยินน้อย หากท่านผู้อาวุโสยัง 

ไม่อาจวางใจในค�าพูดได้ เช่นนัน้เหยาเอ๋อร์จะรบัปากแก่ท่านว่าหลังจากนี้ 

จะอยู่ป้องกันดินแดนทางเหนือร่วมกับท่านแม่ทัพใหญ่ ชั่วชีวิตน้ีจะ 

ไม่มาเมืองหลวงให้พี่ฟู่ไม่สบายใจอีก"

เป็นสตรีที่เก่งกาจ ฝีปากกล้าคนหนึ่ง

"นี่เจ้าก�าลังข่มขู่ข้าหรือ"

เซยีวเหอซือ่โกรธจนขบเขีย้วเคีย้วฟัน จ้องมองนางด้วยร่างกายส่ันเท้ิม  

"ช่างเจรจาเช่นนี้ สองสามประโยคก็จะเอาน�้าเน่ามาสาดใส่เฉินเอ๋อร์  

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าลูกชายโง่ที่ใสซื่อของข้าจะต้องโดนเจ้าหลอกลวง 

ไปแล้ว เหอะ เจ้าวางใจเถอะ ขอเพียงข้ากับท่านกั๋วกงยังอยู่ เจ้าก็อย่า 

ได้คิดที่จะแต่งเข้าบ้านสกุลเซียว!"
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"เหยาเอ๋อร์ต้องการเพียงท่านแม่ทัพใหญ่คนเดียวเท่านั้น ไม่กล้า

ร้องขอผู้อื่นหรอกเจ้าค่ะ" กู่เหยาเอ๋อร์ไม่เดือดร้อน แต่กลับย้ิมกว้าง 

กว่าเดิม "พี่ฟู่ได้เป็นเจ้าของแต่ในนาม แต่ข้าได้คนมาครอบครอง เช่นนี้

แล้วยังไม่พอใจทั้งสองฝ่ายอีกหรือเจ้าคะ"

"เจ้า...เจ้า..." เซียวเหอซื่อไม่คิดไม่ฝันว่าใต้หล้านี้จะมีสตรีที่หน้า 

ไม่อายเช่นน้ี นางโกรธเสียจนหายใจหอบ หน้าอกกระเพ่ือมรุนแรง  

มือสั่นเทาชี้ไปที่อีกฝ่ายด้วยความแค้นเคือง

"แม่นางกู!่" ฟู่เหลยีงเฉนิรบีเข้าไปโอบไหล่ทีส่ัน่เทาเพราะความโกรธ 

ของแม่สามีไว้ สีหน้าที่อ่อนหวานมาโดยตลอดเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียด 

นิง่ขรมึเป็นอย่างย่ิง นางจ้องกู่เหยาเอ๋อร์เขมง็พลางเอ่ยว่า "ไม่ว่าภายภาคหน้า 

ท่านแม่ทัพใหญ่กับเจ้าจะเป็นเช่นไร แม่สามข้ีาก็ถือเป็นผูใ้หญ่ เจ้ามฐีานะ

เป็นผู้น้อยไม่ควรถกเถียงต่อหน้านาง ย่ิงไปกว่าน้ันเจ้ายังเป็นสตรีที่ยัง 

ไม่ได้แต่งงาน แต่กลับพูดเต็มปากเต็มค�าเรื่องแต่งงานของตนเอง เจ้า 

ไม่กลัวผู้คนจะหัวเราะเยาะเอาหรือ"

"ก็มีเพียงสตรีในเรือนเช่นพวกเจ้าที่อ่านข้อห้ามสตรีจนเสียสติ 

แล้วน�าชื่อเสียงจอมปลอมเหล่าน้ันมายึดถือเป็นมารยาทเป็นแนวทาง  

ช่างไร้เหตุผลสิ้นดี"

กู่เหยาเอ๋อร์แสยะย้ิมแล้วมองไปที่ญาติสตรีซึ่งตกตะลึงอยู่รอบๆ 

ด้วยจติใจท่ีฮกึเหิม "ถ้าเอาพวกเจ้าทกุคนไปท้ิงไว้บนสนามรบนองเลอืดแล้ว  

อยากจะรูนั้กว่าพวกเจ้ายังจะพูดเรือ่งมารยาทศลีธรรมอะไรนัน่กับกองทัพ

หรงเหนือหรือไม่!"

ฟู่เหลียงเฉินมองนางด้วยความไม่อยากเชื่อ
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"เจ้า..." เซียวเหอซื่อหายใจไม่ออกพลันภาพตรงหน้าดับวูบลง

"ท่านแม่!" ฟู่เหลียงเฉินประคองแม่สามีที่หมดสติไปไว้แน่น

งานเลี้ยงพลันวุ่นวายขึ้นมาทันที กู่เหยาเอ๋อร์น่ิงอึ้งไป ดวงหน้า

ปรากฏความร้อนรนใจ แต่เมื่อเห็นท่าทาง 'แสร้งเป็นคนดีมีคุณธรรม' 

น�้าตาไหลด้วยความกระวนกระวายของฟู่เหลียงเฉินซ่ึงก�าลังโอบกอด 

ฮูหยินท่านก๋ัวกงไว้นางก็อดเหยียดริมฝีปากเสียไม่ได้ สีหน้าย่ิงทวี 

ความกระด้างกระเดื่องขึ้น

สตรใีนห้องเหล่าน้ันต่างใช้อุบายตีโพยตพีายโวยวายหาอยู่บ่อยครัง้ 

ช่างน่าสงสารท่านแม่ทพัใหญ่ บรุษุผูย้ิง่ใหญ่ยอดเย่ียมผูซ้ึง่ถูกสตรเีหล่านี้ 

ก่อปัญหาให้แล้ว

เป็นโชคดีทีเ่ขามนีาง นบัจากนีไ้ปเมือ่พวกเขาอยู่ทีด่นิแดนทางเหนอื 

นางจะไม่มีทางให้เขาต้องพบเจอกับสถานการณ์น่าหงุดหงิดใจและ 

น่าอายเช่นนี้อีก

แต่เมื่อฮูหยินท่านก๋ัวกงวิงเวียนหมดสติไป ข่าวก็ถูกส่งต่อไปใน 

งานเลี้ยงในลานด้านหน้าจนบังเกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้น

"เกิดเรื่องอะไรข้ึนกันแน่!" ภายในจวน เซียวก๋ัวกงมองภรรยาตน

ที่นอนสลบไสลไม่ได้สติอยู่บนที่นอน ตะคอกด้วยน�้าเสียงเป็นกังวล 

ร้อนรนใจ "ลูกสะใภ้ เจ้าบอกมาซิ แม่สามีเจ้าเหตุใดจึงหมดสติไปได้"

"ท่านพ่อ รอให้ท่านหมอหลวงตรวจอาการท่านแม่แล้วค่อยว่า 

เถิดเจ้าค่ะ"

ใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน�้าตาของฟู่เหลียงเฉินน้ันมองไปยัง

ใบหน้าขาวซดีของแม่สามแีล้วจงึมองใบหน้าเคร่งเครียดของเซยีวอีเ้หริน
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ซึ่งอยู่ด้านข้างกับหมอหลวงและคนอื่น ฝืนทนต่อความร้อนใจที่ต้องการ

จะบอกความจริงเก่ียวกับเรื่องในงานเลี้ยง "ตอนนี้ไม่มีเรื่องใดส�าคัญ 

ไปกว่าเรื่องสุขภาพร่างกายของท่านแม่อีกแล้ว"

"ใช่ๆ หมอหลวง รีบตรวจภรรยาข้าว่าแท้จริงแล้วนางป่วยเป็นโรค

อะไรกันแน่" เซียวก๋ัวกงรีบเบนความสนใจทันทีดังคาด เร่งรีบเอ่ยถาม 

กับหมอหลวง

"ท่านก๋ัวกงโปรดวางใจ ฮูหยินท่านก๋ัวกงอารมณ์ร้อนข้ึนมาชั่วครู่ 

เลือดลมติดขัดจึงได้หมดสติไป ตอนนี้ได้ฝังเข็มให้ ไม่เป็นอันตรายแล้ว" 

หมอหลวงหยุดชะงักแล้วจึงเอ่ยต่อ "อีกสักครู่ข้าจะจัดยาสองสามอย่าง 

ต้มให้ฮูหยินดื่มเช้าเย็น เนื่องจากอายุของฮูหยินมากขึ้นแล้ว นับจากน้ี 

ต้องรกัษาสขุภาพให้มากๆ อย่าได้โมโหฉุนเฉียวมากและหลีกเล่ียงอาหาร

ที่มีรสจัด"

"อย่างน้ันก็ดแีล้ว ดแีล้ว..." ในท่ีสดุเซยีวก๋ัวกงจงึค่อยๆ ผ่อนลมหายใจ 

ออกมา "เฉินเอ๋อร์..."

"ค�าแนะน�าของท่านหมอหลวง เฉินเอ๋อร์จดจ�าไว้หมดแล้วเจ้าค่ะ 

ท่านพ่อได้โปรดวางใจ"

"ดีๆ" เซียวกั๋วกงวางใจลูกสะใภ้ที่ฉลาดและจิตใจดีผู้นี้เป็นอย่างยิ่ง

มาโดยตลอด "หมอหลวง เชิญทางนี้"

"รบกวนท่านก๋ัวกงที่มาส่ง" หมอหลวงตกตะลึงท่ีตนเองได้รับ 

การปฏิบัติอย่างดี

ฟู่เหลียงเฉินมองตามพ่อสามีออกไปส่งหมอหลวงด้วยตนเอง 

แท้จริงแล้วส่วนลึกในใจยังมีความกังวลต่ออาการป่วยของแม่สามี  
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อยากจะพูดคุยเป็นส่วนตัวกับหมอหลวงให้เข้าใจโดยละเอียดอีกมาก

ท่านก๋ัวกงและท่านแม่สามอียู่กินกันมาหลายปี มคีวามสมัพันธ์อนัดี 

มาโดยตลอด ช่างน่าอจิฉาผูอ้ืน่...ในปีน้ันมหีรือท่ีนางเองจะไม่แอบคาดหวัง 

บ้างว่านางกับเขาจะได้ครองรักกันอย่างมีความสุขเฉกเช่นท่านทั้งสอง

เมือ่คิดมาถึงตรงนีร้อยย้ิมมมุปากของนางก็เปลีย่นเป็นขมขืน่ขึน้มา

เซียวอี้เหรินไม่ได้ไปไหน รูปร่างสูงใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างกายนางนั้น 

เต็มไปด้วยความอดกลั้น ไม่จ�าเป็นต้องเงยหน้ามองนางก็รู ้สึกได้ถึง 

ความโกรธเกรี้ยวที่เขาก�าลังกักเก็บไว้อยู่ภายใน

"เหตุใดท่านแม่จึงได้หมดสติไป" ในที่สุดน�้าเสียงทุ้มลึกเจือความ

เกรี้ยวกราดของเขาก็ดังขึ้นมา

ตัวของนางสั่นเทา

"ในงานเลี้ยงเหตุใดเจ้าจึงไม่ดูแลท่านแม่ให้ดี" ค�าพูดของเขา 

ลอดไรฟันออกมาทีละค�าด้วยอารมณ์โกรธ "เสียแรงที่เจ้าเป็นคนกตัญญู 

นี่เป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้าหรือ"

ฟู่เหลยีงเฉนิหลบัตาลง ข่มหวัใจจากความเศร้าสลดไว้ด้วยเรีย่วแรง

อันน้อยนิด ไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะโกรธเคืองและแก้ตัว รู้สึกเพียงแค่ว่า 

...ช่างน่าขัน

สามีของนางร้อนอกร้อนใจเช่นนี้แล้วโยนนางเป็นเป้าหมายในการ

ยัดเยียดความผิด แม้แต่ความใส่ใจที่จะสอบถามสองสามค�าเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนไม่มีเลย หากนางบอกอย่างตรงไปตรงมาว่า 

สตรีท่ีเขาต้องการจะแต่งให้เป็น 'ภรรยารอง' เป็นผู้ที่ท�าให้ท่านแม ่

ผู้ให้ก�าเนิดเขาโมโหจนหมดสติไป...เขาจะเชื่อนางหรือ
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"ไม่ได้ดูแลท่านแม่ให้ดี เป็นความผิดของข้าเอง" นางค่อยๆ  

ช้อนตาขึ้นมอง ดวงตาใสเป็นประกายที่มักจะดูว่านอนสอนง่ายเสมอ

ปรากฏร่องรอยความเหนื่อยล้าที่เกินบรรยายออกมาได้

วันนี้ช่างยาวนานเสียเหลือเกิน ราวกับว่าจะทนไม่ไหวอีกต่อไป...

เมื่อประสานเข้ากับนัยน์ตาด�าใสสะอาดด่ังน�้าใสของนางแล้ว  

เซียวอี้เหรินชะงักไปอย่างไม่มีเหตุผล ร้อนรนเสียจนแทบจะหลบเลี่ยง 

เข้าหน้าไม่ติด ในอกพลันกระตุกวูบเล็กน้อย จากนั้นก็อดโมโหข้ึนมา 

ไม่ได้

น่ารังเกียจ! เขาจะกินปูนร้อนท้องไปไย

เซยีวอีเ้หรนิสดูลมหายใจเข้าลกึ สหีน้าย่ิงบึง้ตงึขึน้ แล้วเอ่ยออกมา

อย่างขบเข้ียวเคี้ยวฟัน "หากเจ้าท�าหน้าที่ลูกสะใภ้สกุลเซียวได้ไม่ดี  

เช่นน้ันถอนตัวให้คนที่เหมาะสมก่อนจะสายไปเสียดีกว่า ถึงอย่างไร 

เจ้ากับข้าก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเช่นสามีภรรยาร่วมกัน เดิมทีก็ไม่ได้ถือว่าเป็น 

สามีภรรยากันจริง ถ้าหากเจ้าเห็นด้วย ข้าจะหย่ากับเจ้า นอกจากจะให้

เจ้าน�าสินสอดทองหมั้นทุกอย่างติดตัวไปแล้วยังจะเพ่ิมค่าตอบแทน 

ตลอดสามปีนี้อีก..."

"ท่านพี่อี้เหริน เหตุใดจึงท�ากับข้าเช่นนี้"

เขาชะงกัไปครูใ่หญ่ ใบหน้าถอดสแีละซดีเผอืดข้ึนมาทันท ี "ข้าท�าผิด 

ต่อเจ้าอย่างนั้นหรือ"

ริมฝีปากซีดเซียวของฟู่เหลียงเฉินสั่นระริก เรี่ยวแรงทั้งหมดก่อตัว

ขึ้นมาชั่วพริบตาแล้วหายไปในอากาศ หายไปจากสายตาเหยียดหยาม

ชิงชังของเขา
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"ท่าน...หรือว่าตั้งแต่วันท่ีถูกบังคับให้แต่งกับข้าก็เร่ิมโกรธเคืองข้า" 

ล�าคอของนางตีบตันขึ้นมา เอ่ยถามออกมาทีละค�าด้วยน�้าเสียงเบาหวิว

และอ่อนแรง

เซียวอ้ีเหรินไม่พูดอะไร แต่สีหน้ากลับเย็นชาดั่งฤดูหนาวในเขต 

ว่านไจ้

"ท่านพ่ี ท่านให้โอกาสข้าสักครั้งจะได้หรือไม่ ขอเพียงครั้งเดียว 

ก็ยังดี..." นางบุ่มบ่ามย่ืนมือออกไปจับไว้ที่แขนเสื้อเขา พร้อมกับเงย 

ดวงหน้าขาวซีดวิงวอนด้วยความเศร้าสร้อย "ข้า...ข้าจะพยายามเป็น

ภรรยาที่ดี ข้าจะท�าทุกอย่างท่ีท่านขอให้ส�าเร็จ ขอเพียงท่านต้องการ 

ให้ข้าท�า ไม่ว่าอะไรข้าก็ยอมท�าท้ังนั้น ขอเพียง...ขอเพียงท่าน...อย่า 

ทอดทิ้งข้า..."

ในอกเขาพลนับบีรดัชัว่ขณะจนยากท่ีจะหายใจ รบัรูว่้าก�าลงัยกมอื

ขึน้มา อยากจะเชยแก้มนางทีส่ัน่ไปด้วยความเศร้าใจ...ไม่...ข้าจะใจอ่อน

ไม่ได้!

"น่ีเจ้าก�าลังท�าอะไรอยู่" เขาออกแรงชักแขนเสื้อกลับ ก�าหมัด 

ไว้แน่น สีหน้ายิ่งบูดบึ้ง "ท่านแม่ป่วยจนเป็นเช่นนี้แล้ว เจ้ายังมีความคิด

กับท่าทีเหลาะแหละอ้อนวอนขอความรกัต่อหน้านางท่ีนอนอยู่บนเตยีงอกี  

ดูท่าแล้วต่อหน้าท่านพ่อท่านแม่เจ้าก็คงเสแสร้งแกล้งท�าเพียงเพ่ือได้รับ

ต�าแหน่งลูกสะใภ้กตัญญูที่เป็นชื่อเสียงจอมปลอมนั่น!"

"ไม่ ไม่ใช่..." ดวงหน้าเลก็ทีง่ดงามของฟู่เหลียงเฉินพลันซดีเผือดข้ึนมา 

พร้อมกับพูดอธิบายตะกุกตะกัก "ขอ...ขออภัย เป็นข้าท่ีเสียมารยาทเอง 

ข้าเพียงแค่..."

Page ��������������������������.indd   38 21/8/2561 BE   11:07



39

ไช ่เสี่ยวเชวี่ย

"พอเถอะ!" เขาตะคอกออกไปด้วยเสียงทุ้มต�่า สายตาท่ีมองนาง 

ยิ่งเอือมระอามากขึ้น

ท่าทีแสร้งท�าโง่ แสร้งว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมเช่นน้ี สิบปีที่ผ่านมา 

ใช้ฐานะน้องสาวหลอกลวงมาเข้าใกล้เขา ได้รับความเชื่อใจจากท่านพ่อ

ท่านแม่เขา หัวเราะเยาะทุกคน ผลักให้เขาตกอยู่ในสภาพท่ีน่ารังเกียจ

และน่าอับอาย

เขา เซียวอ้ีเหริน ไม่มีวันยกโทษให้คนหลอกลวงที่ท�าราวกับเขา 

เป็นคนโง่อย่างเด็ดขาด!

"ท่านพี่" นางมองใบหน้าบึ้งตึงของเขาด้วยสายตาที่มึนงง

"ท�าเรื่องที่เจ้าควรท�า อย่าบีบบังคับให้ข้าน�าหนังสือหย่า...มา 

ปลดปล่อยเจ้า!" เขามอบสายตาเย็นชาซึง่เตม็ไปด้วยอารมณ์โกรธเกรีย้ว

ให้นาง

ฟู่เหลียงเฉินทรุดกายน่ังลงบนเตียงด้วยร่างกายที่อ่อนยวบราวกับ

โคลน ในหูอื้ออึง แขนขาค่อยๆ เย็นเฉียบ หลังจากผ่านไปสักพักรอยยิ้ม

ขมขื่นก็ปรากฏขึ้นมาพร้อมค�าพูดที่แผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบ...

"ข้าท�าผิดอะไรอย่างน้ันหรือ...น่ีล้วนเป็นเพราะท่านชอบนางมาก 

ใช่หรือไม่"

คืนนั้นฟู่เหลียงเฉินคอยเฝ้าไข้ที่ข้างเตียงแม่สามีอยู่เงียบๆ ป้อนยา

ด้วยมือตนเอง จุดยาหอมผ่อนคลายจิตใจ ให้สาวใช้ถืออ่างน�้าอุ่นกับ

ผ้าเชด็หน้า นางก็ชบุผ้าแล้วเชด็ไปทัว่ใบหน้าและแขนขาของแม่สามเีบาๆ 

ดั่งเช่นเป็นเรื่องปกติ
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ไมม่ีใครรูว่้าภายใต้ความเฉยเมยนิง่สงบในใจนาง เลอืดลมภายใน

อกได้ตีย้อนขึ้นมาที่ล�าคอซ�้าแล้วซ�้าเล่าแต่ก็ถูกนางกล�้ากลืนลงไป

"ฮหูยินน้อย ท่านกลบัไปพักสกัหน่อยเถอะ ตอนน้ีก็ใกล้จะยามโฉ่ว*  

แล้ว ท่านอดนอนมาทัง้คนื ร่างกายจะรบัไม่ไหวเอาได้นะเจ้าคะ" ตูเ้จวียน

เกลี้ยกล่อมด้วยเสียงอันเบา

"ใช่เจ้าค่ะ" ซิ่วเยวี่ย สาวใช้ข้างกายเซียวเหอซื่อถือถ้วยยาเข้ามา

พลางเอ่ยด้วยความเป็นห่วง "ถ้าฮูหยินรู้เข้าจะต้องเจ็บปวดใจอย่างยิ่ง"

"ข้าไม่เป็นไร" นางรับถ้วยยามาให้แม่สามีจิบทีละช้อนเต็มด้วย

ความระมัดระวัง โดยไม่ลืมที่จะเช็ดคราบยาที่เปื้อนตรงมุมปากด้วย  

นางป้อนยาจนกระทั่งไม่เหลือสักหยดแล้วจึงส่งถ้วยยากลับคืนไปในมือ

ซิ่วเยวี่ย "ท่านกั๋วกงยังคอยเฝ้าอยู่ข้างนอกที่ห้องทางตะวันออกหรือไม่"

"เจ้าค่ะ" นางถอนหายใจออกมาเบาๆ พลางยันกายแล้วเอ่ยข้ึน  

"เช้านีท่้านก๋ัวกงคงไม่มใีจไปเข้าท้องพระโรงเป็นแน่ อาจลาหยุดอยู่ทีจ่วน 

ตูเ้จวียน เจ้าบอกพวกสาวใช้ให้เพ่ิมเตาถ่านอกีสองเตา ในห้องจะได้อบอุน่

ขึ้นมาอีก ให้ในครัวจัดอาหารเช้าที่อุ่นร้อน เป็นอาหารอ่อนบ�ารุงร่างกาย 

ตั้งส�ารับไว้ข้างในห้อง ท่านกั๋วกงจะต้องอยากคอยอยู่กับฮูหยินที่นี่"

"ข้าน้อยรับทราบแล้ว จะรีบจัดการเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ"

"ซิ่วเยวี่ย เรื่องฮูหยินที่นี่รบกวนฝากเจ้าดูแลด้วย ข้าจะกลับห้องไป

ผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าก่อน หลงัจากทีจ่ดัการงานตอนเช้าทกุอย่างภายในจวน

เสร็จเรียบร้อยค่อยมาเฝ้าไข้" ฟู่เหลียงเฉินอธิบายอย่างนุ่มนวล ดวงหน้า

ขาวซีดไร้สีเลือดยังคงฝืนกระตุ้นเรี่ยวแรง

* ยามโฉ่ว คือช่วงเวลา 01.00 น. ถึง 03.00 น.
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"ฮหูยินน้อย ท่านโปรดวางใจได้ ข้าน้อยทกุคนท่ีอยู่ทีน่ีจ่ะดแูลฮหูยิน

เป็นอย่างดี ท่านเองก็ควรหาเวลานอนหลบัพักผ่อนเสียบ้าง ไม่เช่นนัน้แล้ว

เมื่อฮูหยินหายดีก็จะเปลี่ยนเป็นท่านที่ป่วยเสียเอง แล้วเช่นนั้นจะดีหรือ

เจ้าคะ" ซิ่วเยวี่ยเอ่ยด้วยน�้าเสียงเจือความเป็นห่วงโดยไม่ปิดบัง

นางยิ้มออกมา "ได้ ข้าจะพักผ่อน"

ฟ้าเพ่ิงจะสาง บริเวณโดยรอบยังคงหลงเหลือความมืดยามราตร ี

สบประสานกับความมืดมัวยามรุ่งอรุณ ตู้เจวียนจุดโคมไฟโปร่งแสงตาม

ทางเดนิซึง่ส่องแสงสเีหลอืงนวลอยู่ด้านบน ฟู่เหลยีงเฉนิเดนิตามหลงันาง

ออกไปจากจวนใหญ่เงียบๆ

แผ่นหลงัดูอ่อนแอไร้เรีย่วแรงของนางค่อยๆ จางหายไปจากประตโูค้ง  

บนทางเดินของจวนใหญ่มีบุรุษรูปร่างสูงใหญ่ปรากฏกายขึ้นมา สวม 

เสื้อคลุมสีด�ามีสีหน้าเคร่งขรึม ไม่รู้ว่ายืนอยู่ตรงนั้นมานานเท่าใดแล้ว

เซียวอี้เหรินมีสีหน้าว่างเปล่า สายตาลึกล�้ากลับปรากฏร่องรอย

ความสับสนอยู่ในที

หลังจากนั้นเขาจึงหมุนตัวก้าวเดินเข้าไปที่ห้องนอนในจวนใหญ่ 

ของท่านพ่อท่านแม่

ใบหน้าของท่านก๋ัวกงซึ่งเต็มไปด้วยหนวดเครา เอามือไพล่หลัง 

เดินไปเดินมาอยู่ในห้องด้วยสีหน้าร้อนใจกระวนกระวาย เมื่อเห็นเขา 

ก็เผลอตะคอกออกมาด้วยความโกรธเคือง "เจ้าคนเลว!"

รูปร่างสูงตรงราวต้นสนของเขาคุกเข่าลงด้วยความเคร่งเครียด  

"ท่านพ่อจะทุบตีลูกสักชั่วครู่ก็ได้ แต่ได้โปรดอย่าโมโหจนท�าร้ายตนเอง"
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"เจ้าคิดว่าเจ้าได้เป็นแม่ทัพใหญ่แล้ว กุมอ�านาจกองทหารของ 

สกุลเซียว พ่อจะไม่กล้าตีเจ้าจริงอย่างน้ันหรือ" ท่านก๋ัวกงโกรธเคือง 

เป็นอย่างมาก

เป็นตอนน้ันเองที่ซิ่วเยว่ียรีบรุดเข้ามารายงานด้วยความยินดีและ

ตื่นเต้น "นายท่าน นายน้อยเจ้าคะ ฮูหยินฟื้นแล้วเจ้าค่ะ!"

สีหน้าของคนท้ังสองพลันเปลี่ยนเป็นความดีใจพร้อมกันโดยไม่ได้

นัดหมาย ต่างเร่งก้าวเดินไปข้างในห้องนอนทันที

เซียวเหอซื่อซึ่งมีใบหน้าซีดเผือดก่ึงนั่งก่ึงนอนพิงหัวเตียงที่ท�าจาก

ไม้ประดู่แดงเคลือบลายเปลือกหอย ก�าลังรับน�้าชาจากสาวใช้มาจิบ 

อย่างช้าๆ แต่ยามเห็นสีหน้าดีใจและโล่งใจของพวกเขาสองพ่อลูกกลับ

ชักสีหน้าเย็นชาขึ้นมาทันใด

"พวกเจ้ามาท�าอะไรกัน"

"ฮูหยิน เจ้าดีข้ึนบ้างหรือไม่ ร่างกายเจ้ามีตรงไหนที่ไม่สบายอีก 

หรือไม่ กินยาหรือยัง" ท่านกั๋วกงรีบนั่งลงข้างกายภรรยา อดรนทนไม่ได้

แตะไปท่ีหน้าผากของนาง "ยังดีท่ีไม่มีไข้ หมอหลวงบอกว่าอาการป่วย

ของเจ้าที่น่ากลัวที่สุดคือจะมีไข้..."

"เฉินเอ๋อร์เล่า" เซียวเหอซื่อไม่ชายตามองลูกชายเลยสักนิดพลาง

เอ่ยถามด้วยเสียงแหบแห้ง

"ได้ยินพวกสาวใช้พูดกันว่าลูกสะใภ้ดูแลเจ้าตลอดท้ังคืน ป้อนยา

ป้อนชาด้วยตนเอง ไม่ยอมให้คนอื่นท�าเลยสักนิด ล�าบากจนเพ่ิงออกไป

เมื่อครู่เพ่ือไปจัดการงานต่างๆ ในจวน" ท่านก๋ัวกงเห็นภรรยามีสีหน้า

ประหลาดจงึรบีเอ่ยอย่างเอาใจ "ลกูสะใภ้เป็นคนฉลาดรอบรู้และแข็งแกร่ง  
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อดนอนมาท้ังคืนไม่แม้แต่จะปิดตา ข้าคิดว่าอากาศเย็นนิดหน่อยจึงให้

เด็กคนนั้นกลับห้องไปพักผ่อนให้มากๆ ที่นี่มีข้าอยู่ก็ได้แล้ว"

เซยีวเหอซือ่ค่อยๆ มสีหีน้าน่ิงสงบลงจนได้ ท่านก๋ัวกงลอบปลาบปลืม้ 

ตนเองอยู่เงียบๆ ที่พูดไปไม่ผิดเลยสักนิด

"ท่านแม่" เหตุใดเซียวอี้เหรินจะไม่รู้ว่าผู้เป็นแม่จงใจปฏิบัติต่อ 

ตนเองอย่างเย็นชา นิสัยหัวแข็งดั่งเช่นเขา จึงเอ่ยด้วยเสียงนุ่มนวล 

พลางลอบถอนใจอยู่ภายใน "เป็นความผิดของลูกเองท้ังหมด เป็นลูก 

ที่ท�าให้ท่านแม่โมโห"

"เจ้ารูว่้าเป็นความผดิตนเองแล้วจรงิหรอื!" นัยน์ตาของเซยีวเหอซือ่

ร้อนผ่าว จมูกแสบร้อนพร้อมกับเอ่ยด้วยน�้าเสียงแหบแห้ง "เช่นนั้นเจ้าก็

ไม่ควรจะมาขอโทษแม่ แต่ควรจะไปขอโทษ ไปส�านึกผิดต่อภรรยา 

ของเจ้าเสีย เจ้าท�าร้ายจิตใจนาง ตบหน้านาง..."

"ข้ารับผิดชอบเหลียงเฉินแล้ว" เขาไร้ค�าพูดไปชั่วครู่ อากัปกิริยา 

กลับดื้อรั้นหนักแน่นดั่งหินเหล็ก "ข้าให้สถานะ ต�าแหน่ง เกียรติยศ 

ทุกอย่างท่ีนางต้องการ แม้แต่ต�าแหน่งภรรยาของแม่ทัพน้ีก็ถือว่าเป็น 

ของนางชั่วชีวิต ส่วนเรื่องอื่นข้าให้ไม่ได้อีกต่อไป"

"เจ้า..." เซียวเหอซื่อโกรธจัด ใบหน้าขึ้นริ้วสีแดง

"อย่าโมโหๆ" ท่านก๋ัวกงรีบปลอบโยนภรรยาพลางถลึงตาจ้องมอง

ลูกชายอย่างโกรธเคืองพร้อมกับตะเบ็งเสียงไป "สารเลว! ยังไม่รีบไสหัว

ออกไป อยากจะท�าให้แม่เจ้าโมโหหรือ"

เซยีวอีเ้หรนิไม่ตอบอะไร เพียงแค่หมอบลงกับพ้ืนแล้วโขกศรีษะแรงๆ  

สามที จากนั้นจึงออกไปด้วยสีหน้าเศร้าสลด
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"นีข้่าคลอดปีศาจอะไรออกมากัน..." เซยีวเหอซือ่ทนไม่ไหวจงึร�า่ไห้

ออกมาอีก ใช้แขนเสื้อปิดปากไว้แน่น หยาดน�้าตาไหลรินดังหยาดฝน

"เอาเถิด อย่าร้องไห้เลย สุขภาพของตัวเจ้าเองก็ส�าคัญ ลูกหลาน 

ก็มีทางของเขา..." ท่านก๋ัวกงมือไม้ยุ่งกันพัลวัน รีบเช็ดน�้าตาให้ภรรยา 

แล้วยังไม่ลืมที่จะเอ่ยต�าหนิออกไปด้วย "เจ้าเด็กนิสัยไม่ดีคนนี้ ไว้รอข้า 

มีเวลาจะหาวิธีจัดการเขาแน่!"

"เช่นน้ันท่านก็ไปตอนน้ี ไปตอนนี้เลย..." เซียวเหอซื่อผลักเขาออก 

ใบหน้ามีคราบน�้าตาพลางกระชากเสียงเจือความโมโห "ท่านเป็นพ่อเขา 

ท่านไปเตอืนสว่ิาไม่อนญุาตให้รบัสตร.ี..สตรหียาบคายจอมโอหงัผูน้ัน้..."

"ได้ๆ ข้าจะไป ไปเดี๋ยวนี้ เจ้ายังป่วยอยู่ อย่าโมโหเลย!" ท่านกั๋วกง

เอ่ยปลอบกลั้วหัวเราะ

เมื่อเทียบกับความโกรธเคืองระหว่างเซียวเหอซื่อกับท่านก๋ัวกง 

เก่ียวกับเรื่องท่ีลูกชายพาสตรีนางหนึ่งกลับมา ท่านก๋ัวกงกลับไม่ได้ม ี

ท่าทีรุนแรงเทียบเท่า อาจเป็นเพราะความมีอ�านาจมากอีกท้ังเกิดใน 

สกุลขุนนางเก่าแก่กว่าร้อยปี ส�าหรับเรื่องบุรุษมีภรรยาสามสี่คนนั้น 

ถือเป็นเรื่องปกติมาแต่ไหนแต่ไร ยามตัวเขายังหนุ ่มก็มีนางบ�าเรอ 

อยู่หลายคน ภายหลังความรู้สึกต่อภรรยานับวันย่ิงลึกซึ้งจริงใจจึงได ้

เลิกมีสตรีหลังบ้าน รักเดียวใจเดียวต่อภรรยา

ดงันัน้แม้ตอนทีรู่ว่้าลกูชายบอกว่าจะให้สตรจีากดนิแดนทางเหนอื

ผู้นั้นตบแต่งเป็นภรรยารอง เมื่อได้ฟังครั้งแรกถึงเขาจะโกรธจัดแต่ก็ 

เป็นเพราะการกระท�าของลูกชายเช่นนี้ไร้เมตตาเกินไป ราวกับท�าลาย

หน้าตาของลกูสะใภ้จนหมดสิน้ ท�าให้พวกเขาผูเ้ฒ่าท้ังสองรู้สกึละอายใจ
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เป็นอย่างยิ่งต่อลูกสะใภ้ที่กตัญญูรู้คุณเช่นนี้

ทว่าภายในใจกั๋วกงกลับคิดว่าลูกชายอยู่ป้องกันดินแดนทางเหนือ

หลายปี หากมีภรรยาใส่ใจรักใคร่ดูแลเขาก็ถือเป็นเรื่องดี เพียงแต่ว่า 

การกระท�าของลกูชายนัน้หุนหนัพลนัแล่นเกินไป และไม่เคยส่งข่าวคราว

มาบอกล่วงหน้าเป็นสัญญาณก่อนเลย กระทั่งพาคนมาพบอยู่ตรงหน้า 

ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็รับไม่ได้ทั้งนั้น

เมื่อก๋ัวกงนึกมาถึงลูกสะใภ้ซึ่งว่านอนสอนง่ายแล้ว ก็ได้นึกไปถึง 

เมื่อสามปีที่ผ่านมา เด็กคนนี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจปรนนิบัติ กตัญญูรู้คุณ

คนในบ้านเป็นอย่างย่ิง ใครจะคาดคดิว่านานไปจะมเีร่ืองร้ายเช่นน้ีเข้ามา 

ในใจเขาก็อดรู้สึกหดหู่เสียใจขึ้นมาไม่ได้

"เฮ้อ...เวรกรรม เวรกรรมเสียจริง!" เขาถอนหายใจแรงๆ ออกมา 

ด้วยความเคร่งเครียด

ใครจะรู้ว่าคู่เหมยเขียวม้าไม้ไผ่ที่เห็นกันมาต้ังแต่ยังเล็กในสายตา

ของทุกคน ล้วนเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ ตั้งแต่เมื่อสามปีก่อน...

เซียวอี้เหรินกลับไปท่ีเรือนไร้อักษรด้วยสีหน้าเศร้าหมอง นั่งลงบน

เก้าอีด้้วยความเหน่ือยล้าหดหูใ่จ เคล้นหว่างคิว้ซึง่เต้นตบุตบัอย่างรนุแรง 

รู้สึกเพียงแต่ปวดสมอง ในหัววุ่นวายอย่างมาก

เขานึกว่าการตัดสินใจด้วยตนเองน้ันง่ายดายมาก ทว่าต้ังแต ่

เมื่อวานจนถึงวันนี้เรื่องราวทุกอย่างราวกับอยู่นอกเหนือการควบคุม 

ของเขา รวมไปถึงฟู่เหลยีงเฉนิทีก่ลบัไม่ได้ร้องไห้โวยวายออกมาทัง้ยังจดั

ที่พักที่นอนให้เขากับเหยาเอ๋อร์และเหล่ากองทหารสกุลเซียวให้อยู่ได้
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เหมาะสม แม้เขาตั้งใจจับผิดก็ล้วนหาข้อผิดพลาดไม่ได้เลย อีกทั้ง 

ท่านแม่หมดสติ ป่วยขึ้นมากะทันหัน นางดูแลท่านแม่ท้ังคืน ท่าท ี

ของนางที่เก็บกลั้นน�้าตายามขอร้องเขาน้ันก่อกวนแผนการที่เขาคิดไว ้

เป็นอย่างดี

เสียงโครมดังขึ้น หมัดของเขาชกลงไปบนตั่งไม้ประดู่อย่างแรง  

พละก�าลังรุนแรงเสียจนท�าให้เกิดรูโหว่เล็กๆ ขึ้นมา

"น่ารังเกียจ!"

เป็นนางท่ีติดค้างเขา ใช่ว่าเขารงัแกนางก่อนเสียทีไ่หน แล้วเหตใุด...

เหตุใดเขากลับเกิดความรู้สึกผิดเล็กๆ ในใจกัน

เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ สีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมา

ไม่! นางใช้ความใจอ่อนของเขา ใช้อิทธิพลสายสัมพันธ์ 'ไมตรีจิต

ระหว่างพ่ีชายกบัน้องสาว' เมือ่สบิกว่าปีก่อนจงึได้บบีบงัคบัเขาจนท�าอะไร

ไม่ถูกพร้อมกับถูกคนอื่นควบคุมไว้ด้วย

นางท�าให้เขาตกหลุมพรางมาแล้วคร้ังหนึ่ง เขาจะไม่โง่ให้นาง 

มีโอกาสเป็นครั้งที่สองอีกเป็นอันขาด!

"เซียวอี!" เสียงทุ้มลึกของเขาเอ่ยเรียก

ฉับพลันเงาด�าก็ปรากฏกายคุกเข่าลงตรงหน้าเขา "บ่าวมาแล้ว

ขอรับ"

"รวบรวมทุกค�าพูดทุกการกระท�าของฮูหยินน้อยตลอดสามป ี

ที่ผ่านมาทั้งในเมืองหลวงและภายในจวน ข้าต้องการจะรู้ว่านางเคย 

ท�าอะไรไว้ พูดอะไรไปบ้าง..." เขาชะงักไปชั่วครู่แล้วจึงเอ่ยต่อไปอย่าง 

แน่วแน่ "มีข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนตรงที่ใด"
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"นายท่าน" เซียวอีตกตะลึง ยังนึกว่าตนเองฟังผิดไป

"เจ็ดวัน ข้าให้เวลาเจ้าเจ็ดวัน" เขาเอ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

"ขอรบั!" เซยีวอท่ีาทีเอาจรงิเอาจงั ตอบรบัด้วยความจรงิจงั "บ่าวจะ

ท�าให้ส�าเร็จ"

เงาด�ามดืนัน้พลนัหายไปจากตรงหน้าในชัว่พริบตา สหีน้าเซยีวอีเ้หรนิ 

ราบเรยีบไม่เปลีย่น มองตรงไปยังแสงแดดทีค่่อยๆ ส่องสว่างอยู่ด้านนอก

ห้อง

ฟู่เหลียงเฉิน ถ้าเจ้าจะไม่ยอมรามือ ยังยืนกรานเช่นนั้นก็จงอย่าได้

โทษข้า เป็นเจ้าที่บังคับให้ข้ากับเจ้าต้องเป็นศัตรูกัน

แต่ก่อน เขาจะจับประคองนางไว้ในมือให้ดี รักและทะนุถนอม 

น้องสาวผู้นี้ชั่วชีวิต

เดิมทีทกุอย่างอาจจะไม่กลายมาเป็นสถานการณ์ทีต้่องยืนคนละฝ่ัง 

กันอย่างเช่นในตอนนี้

จ�าได้ว่านางในตอนเด็กหน้าตางดงามดั่งดอกไม้น้อยๆ เด็กสาว 

มักเอียงอายอยู่บ่อยๆ ราวกับยังอยู่ตรงหน้าเขา ปักมวยผมด้วยปิ่นลาย

สิงโตคู่เล่นลูกไหมปัก กอดกิ่งท้อไล่ตามหลังเขา เรียกด้วยความเริงร่าว่า 

'พี่อี้เหริน พี่อี้เหริน'

เขาใจลอยครุ่นคิดราวกับเวลานั้นได้ย้อนกลับไปเมื่อก่อน...

เหลียงเฉินน้อยยามอายุห้าขวบ ดวงตาเต็มไปด้วยน�้าตา นาง 

เงยหน้ามองเขา เต็มไปด้วยความรู้สึกพึ่งพิงทั้งใจ

เหลียงเฉินน้อยยามอายุเจ็ดขวบ รูปร่างไม่สูง ไม่รู้ว่ากินข้าวลงไป

มากน้อยเท่าไรแต่กลับไม่สูงขึ้นเลย
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ตอนทีอ่ายุสบิสองขวบ รปูร่างของนางแม้จะยงัตวัเล็กแต่กลับโตข้ึน

เป็นหญิงงามน่าเอ็นดู ถึงแม้จะไม่ได้มีดวงหน้างามจนเล่าลือไปทั่วเมือง

อะไร แต่ดวงตากลม ริมฝีปากโค้ง ยามท่ีย้ิมบางๆ มักจะให้ความรู้สึก 

นิ่งเงียบอย่างบอกไม่ถูก

ไม่รู ้ว่านางไปได้ยินมาจากท่ีใด บอกว่าเขาชอบดื่มชาเข็มเงิน 

จวินซาน* เช่นเดียวกับท่านพ่อของเขาจึงมักจะหาโอกาสชงชามาให้เขา

ดื่มอยู่บ่อยๆ ภายหลังเขาเริ่มเบื่อหน่ายจึงบอกนางออกไปตามตรง  

เมื่อเขาด่ืมชาแล้วรู้สึกง่วง เห็นชาแล้วรู้สึกเอียน หลังจากน้ันนางก็รู้ว่า

อะไรควรไม่ควรจึงไม่ได้ชงชาอะไรมาให้เขาอีกเลย

ในปีที่นางอายุสิบสี่ เขาก็ได้เข้าไปในกองทัพสกุลเซียวกลายเป็น 

ทัพหน้า น�าทหารก�าจัดโจรตามหมู่บ้านบนเขาซึ่งเป็นภัยต่อเมืองหลวง

และเมืองใกล้ๆ นางหลงใหลไปกับการเย็บรองเท้าหนังวัว ชุดเกราะ  

ท�าให้มือของนางเต็มไปด้วยบาดแผล

ตอนแรกเขารูส้กึสลดใจ และคดิว่านางเป็นคนโง่เสยีจรงิ เป็นน้องสาว 

เหตุใดต้องท�าเพื่อพี่ชายถึงเพียงนี้ นี่นับว่าคุ้มค่าแล้วหรือ

แต่หลังจากนั้นเขาจึงได้รู้ว่านางยึดมั่น 'ความคิด' อย่างไรไว้จึงได้

ท�าเรื่องเหล่านั้นให้แก่เขา

นางค่อยๆ ก้าวทีละก้าวราวกับสานตาข่ายแอบล้อมเขาไว้เข้าไป 

ในโลกของนางให้ทุกคนล้วนรู้ว่านางชมชอบเขา ต้องการจะเป็นภรรยา

ของเขา...เขาเกลียดแผนการเช่นน้ี แต่ในยามท่ีเห็นนางท่ีท�าน่ันท�านี ่

* ชาเขม็เงนิจวนิซาน เป็นชาเหลอืงชนดิหนึง่ท่ีมชีือ่เสยีงและหายาก ปลกูบรเิวณเขาจวินซานของมณฑลหเูป่ย 
แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นชาขาว โดยช่ือ 'เข็มเงิน (อิ๋นเจิน)' มาจากลักษณะเรียวแหลมของยอดใบชา 
ตูมอ่อนซึ่งมีขนสีขาวนุ่มๆ หุ้มไว้ ทั่วไปเรียกแผลงเป็นหยินเซนหรือเหยินเจิน
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แทนเขาอย่างจริงใจ ค�าพูดขุ่นเคืองใจล้วนกลืนหายลงไปจนหมดสิ้น

กระท่ังเมือ่สีปี่ก่อน นางอายุครบสบิห้าปีเหมาะแก่การออกเรือน เขา

ถูกบังคับให้หมั้นหมายกับนางต่อหน้าแขกเหร่ือและผู้มีต�าแหน่งและ

อิทธิพลสูงในเมืองหลวง

ในตอนน้ันความรู ้สึกไม่ยินยอม เกลียดชัง โกรธเคือง กระอัก 

กระอ่วนใจ และขายหน้าพลันดั่งคลื่นกระหน�่าซัดท�านบออกมา ยามเขา

จ้องดวงหน้าที่เขินอายระเรื่อแดงของนางด้วยสายตาเหี้ยมโหดน้ันเป็น

ครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึก...อยากอาเจียน

กับดวงหน้านี้ คนผู้นี้...นางท�าให้เขาอยากจะอาเจียนออกมา

แต่เพ่ือท่านพ่อท่านแม่ เพ่ือหน้าตาแล้วเขายังต้องอดกล้ันต่อไป 

สองมือก�าเป็นหมัดแน่น เล็บมือจิกฝังลงไปในฝ่ามือลึกจนกระท่ังเลือด

แทบไม่เดิน

เขาสาบานว่าน่ีจะเป็นครัง้สดุท้ายท่ีเขา เซยีวอีเ้หรินจะถูกหลอกลวง

และท�าให้ขายหน้า

"ฟู่เหลียงเฉิน ตลอดมาเจ้า..." เขาเอ่ยด้วยเสียงทุ ้มทีละค�าๆ  

"อย่าคิดว่าจะควบคุมข้าได้อีก!"
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3

หลังจากน้ันไม่ก่ีวัน เกล็ดหิมะบางๆ ก็ร ่วงหล่นลงมาตัดกับ 

ดอกเหมยแดงที่ผลิบานอยู่ในลานหิมะย่ิงดูงดงามทนต่ออากาศหนาว 

เป็นอย่างยิ่ง

ฟู่เหลียงเฉินสวมเสื้อคลุมสีม่วง ภายในอ้อมแขนโอบรายชื่อ 

ของขวัญสิ้นปีกองหนาพลางเดินไปตามระเบียงทางเดินซึ่งมุ่งไปทาง 

ห้องนอนของแม่สาม ีแต่กลบัถูกเสยีงหัวเราะใสก้องกังวานดงึความสนใจ

ไปจนหยุดก้าวเดิน

"ท่านแม่ทัพใหญ่! เรามาเล่นสงครามหิมะกันดีหรือไม่ ตอนอยู่ 

ทางเหนือข้าเป็นผู้เล่นสงครามหิมะที่มีฝีมือเป็นอันดับหนึ่ง พ่ีชายข้า 

พวกเขาเอาชนะข้าไม่ได้เลย ทุกครั้งที่ถูกข้าบุกโจมตีจะต้องหนีหัวซุก

หวัซนุแล้วยกมอืยอมแพ้เสยี" กู่เหยาเอ๋อร์สวมเส้ือขนจิง้จอกสีแดงสด งาม

ดั่งเปลวเพลิง รอยย้ิมสดใส ดวงหน้างดงามราวกับก�าลังเปล่งประกาย 
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"ท่านแม่ทัพใหญ่จะลองดูหรือไม่"

รูปร่างสูงใหญ่ที่คุ้นเคยเสียจนท�าให้นางปวดใจสวมเสื้อคลุมยาว 

ขนจิ้งจอกสีด�าที่ดูหรูหราและเป็นรูปแบบดั้งเดิม ใบหน้างามสง่าประดับ

ด้วยรอยยิ้มเอาใจท่ีไม่ปิดบังไว้เลยสักนิด จ้องมองสตรีงามบอบบาง 

น่าทะนุถนอมผู้นั้นด้วยความตั้งใจ

"คุยโวอยู่หรือไม่" คิ้วเข้มของเซียวอี้เหรินเลิกข้ึนเล็กน้อยพร้อมกับ

มุมปากท่ียกย้ิมขึ้น "อย่างนั้นก็ดี หากข้าแพ้ ข้าจะไปเท่ียวในเมือง 

กับเจ้าหนึ่งวัน จะกินจะด่ืมอะไรก็เลือกได้เลย แล้วหากเจ้าแพ้เล่า  

เจ้าจะให้อะไรข้า"

"หน้าไม่อายเสียจริง" กู่เหยาเอ๋อร์ท�าหน้าตาตลกใส่เขา หัวเราะ 

ออกมาด้วยความเบิกบานใจโดยไม่ปิดบัง "ท่านเป็นแม่ทัพที่ย่ิงใหญ ่

หากชนะก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว การเอาชนะข้าทีเ่ป็นสตรตีวัเลก็ๆ คนเดยีว

ยังมีหน้ามาเรียกร้องสิ่งของอีกเชียวหรือ"

"เจ้าเล่ห์นัก" เขาอดย้ิมออกมาไม่ได้ พลางบีบจมูกนางด้วย 

ความเอ็นดู "เจ้าพูดไปหมดแล้ว ข้าชนะก็ถือว่าแพ้ ข้าแพ้ก็ถือว่าแพ้  

ศึกครั้งนี้จะสู้กันอย่างไร"

"ข้าเจ้าเล่ห์ ข้าขี้โกง แล้วท่านจะท�าไม" กู่เหยาเอ๋อร์โอบเอวสอบ 

ด้วยสองมือพลางเงยหน้าส่งยิ้มให้เขา

"ได้เจอเจ้าแล้วจะท�าอย่างไรได้" เขาส่ายหน้าพร้อมกับย้ิมออกมา 

แสร้งท�าท่าไม่กล้าชมเชย

"ก็ดี ท่านแม่ทัพใหญ่ ท่านแพ้แก่ข้า...ข้าให้ท่านแพ้แก่ข้า..."

เงาของคนหนึ่งซึ่งรูปร่างสูงใหญ่ อีกคนหนึ่งงดงามหัวเราะเสียงดัง
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อยู่ท่ามกลางลานหิมะและดอกเหมยแดงนั้นงดงามราวกับรูปวาด ใครที่

ได้เห็นต่างก็ต้องรู้สึกว่า 'เป็นคู่กิ่งทองใบหยก'

ฟู่เหลียงเฉินกลับยืนอึ้งอยู่ตรงระเบียงทางเดิน ดวงหน้าเล็กที ่

เดิมทีน้ันขาวซีดอยู่แล้วย่ิงดูเศร้าหมอง เมื่อนึกข้ึนได้นางท�าได้เพียง 

ก้าวถอยหลัง ถอยหลังออกมา ถอยไปจนอยู่ใต้เงาของระเบียงทางเดิน

ความรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจนี่มันอะไรกัน...ใจสลายเจียนตาย...

ในตอนนี้นางอยากให้ตนเองหูหนวกตาบอดไปเสีย ท�าเหมือน 

ไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มาก่อน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่นางได้เห็นสายตาเฉยีบคมดจุสายฟ้าของเขา 

ซึง่ก�าลงัมองตรงมาทิศทางทีน่างก�าลงัซ่อนตวัอยู่อย่างชดัเจน มมุปากเขา 

ยกยิ้มเป็นเชิงเยาะเย้ยเล็กน้อย จงใจแสยะย้ิม ใจของนางส่ันระรัว 

พร้อมกับเข้าใจขึ้นมาในทันทีว่าเขารู้ว่านางอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ต้นแล้ว

เขาจงใจ!

จงใจแสดงความรักระหว่างชายหญิงกับกู่เหยาเอ๋อร์ต่อหน้านาง 

จงใจท�าให้นางรูว่้าควรยอมแพ้ไปเสยี ให้นางเห็นอย่างชดัเจน...ว่าสายตา

เขานั้นไม่มีภรรยาอย่างนางมาต้ังแต่ต้น ย่ิงไม่ต้องพูดถึงในหัวใจเขา 

เลยด้วยซ�้าไป!

ท�าร้ายความรู้สึกของนางเช่นนี้...

นางปิดเปลอืกตาลง ทัว่ร่างสัน่เท้ิมอย่างรุนแรงโดยไม่อาจควบคมุได้ 

พลางเกิดความรู้สึกหนาวเหน็บ

ท่านพ่ีอี้เหริน ท่านเกลียดข้าเช่นนี้เลยหรือ เกลียดจนทนไม่ไหว 

จึงบังคับค�าตอบจากข้าเช่นนี้...
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ได้เห็นเงารูปร่างผอมบางประดุจผีเร่ร่อนก�าลังซวนเซห่างออกไป 

เซยีวอีเ้หรนินกึว่าเขาจะบงัเกิดความรูส้กึดใีจ สะใจกับชยัชนะ แต่ไม่รู้ว่า 

เหตุใดเขารู้สึกเพียงใจที่บีบรัดแน่นมากมาย แน่นเสียจนเจ็บปวดหนึบ

"ท่านแม่ทัพใหญ่ ท่านเป็นอะไรหรือ" มือของกู่เหยาเอ๋อร์ก�าลัง 

โบกไปมาอยู่ตรงหน้าเขา "เหตุใดจึงไม่พูดอะไร"

เขาได้สติขึ้นมาก็ฝืนยิ้มบางๆ ออกไป "หิมะตกหนักแล้ว เราเข้าไป

ข้างในกันเถอะ"

"แต่ว่าข้าอยากเล่นสงครามหิมะ..." เมื่อกู่เหยาเอ๋อร์เห็นสีหน้า 

ของเขา ท่าทางกระเง้ากระงอดพลันหายไปในบัดดลแล้วรีบพยักหน้า

พลางเอ่ยออกมา "ก็ได้ รู้สึกหนาวขึ้นมานิดหน่อยแล้ว"

เขาพยักหน้ารับ ใบหน้างามสง่าเคร่งขรึมเพราะเผลอหลุดไป 

อยู่ในห้วงความคิด ฝ่ามือใหญ่ประคองข้อศอกนางเดินออกไปจาก 

สวนดอกเหมย

กู่เหยาเอ๋อร์รู้สึกถึงท่าทางแปลกประหลาดของเขา อยากจะพูด 

อะไรออกไปแต่กลับค่อยๆ กลืนค�าพูดลงไปเสีย

ท่านแม่ทัพใหญ่มักจะปฏิบัติตัวกับสตรีด้วยท่าทีเด็ดขาดตรงไป 

ตรงมาอยู่เสมอถึงแม้จะปฏิบัติต่อนางดี แต่ตัวเขามักจะมีความรู้สึก 

ไกลห่างดั่งมีก�าแพงสูงอยู่ แม้จะเป็นนางก็ไม่อาจทลายมันลงได้ทั้งหมด

และมิอาจฝ่าไปได้ กู่เหยาเอ๋อร์เคยคาดเดาด้วยความรู ้สึกอิจฉาอยู ่

เต็มเปี ่ยมว่าผู ้ที่อยู่ในส่วนลึกของก้นบึ้งหัวใจของเขานางน้ัน บางที 

อาจจะเป็นภรรยาที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งห่างไกลกับเขา

แต่หลงัจากครัง้นีท้ีไ่ด้มาเหน็ด้วยตาตนเองทกุค�าพูดทกุการกระท�า
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ที่เขามีต่อภรรยา กู่เหยาเอ๋อร์ก็สบายใจได้ในทันที ดีใจท่ีเป็นเพียงนาง 

คิดไปเรื่อยเปื่อยเอง สตรีที่ท่านแม่ทัพใหญ่ยินยอมให้ชิดใกล้แท้จริงแล้ว

มีเพียงนางเท่านั้น

มเีพียงนางผูเ้ดียวทีส่ามารถอยู่เคียงบ่าเคยีงไหล่เขาได้ มคีณุสมบตัิ

ทีจ่ะยืนอยู่ข้างกายเขา ไม่ใช่ภรรยาท่านแม่ทพัใหญ่ทีม่แีต่ในนามซึง่อยู่ใน 

จวนกั๋วกงอย่างแน่นอน

เมือ่คดิได้ดังนัน้กู่เหยาเอ๋อร์ก็อดไม่ได้ท่ีจะย้ิมออกมาด้วยความดใีจ

เซียวเหอซื่อโกรธอยู่หลายวันโดยไม่ยอมพบหน้าลูกชาย ยืนกราน

ที่จะพักรักษาตัวอยู่ในห้องนอนเพียงเท่านั้น ในทุกๆ เช้าเมื่อเซียวอี้เหริน

ไปคารวะแสดงความห่วงใยก็จะถูกขวางให้อยู่ด้านนอกกว่าคร่ึงชั่วยาม 

ท้ายที่สุดก็จากไปพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่

"ท่านแม่ ท่านยอมให้ท่านพ่ีพบหน้าเถิดเจ้าค่ะ" ฟู่เหลียงเฉินริน 

ชาพุทราแดงพร้อมกับย่ืนส่งให้แม่สามี หลังจากนั้นก็บีบนวดขาและ 

เท้าให้แม่สามีด้วยความเคยชิน "ชายังร้อนอยู่ ท่านค่อยๆ ดื่มนะเจ้าคะ"

"เจ้าเด็กคนน้ี..." นัยน์ตาของเซียวเหอซื่อแดงข้ึนมาพลางสะอื้น 

เล็กน้อย "ยังจะพูดแก้ตัวให้เจ้าเด็กนิสัยเสียนั่น เจ้าอย่ากังวลใจเลย  

ต่อให้ข้าตายก็ไม่ยอมให้เขารับสตรีนางนั้นเข้ามา"

นางจติใจว้าวุ่นอยู่ชัว่ครู ่ ราวกับได้เหน็ฉากหยอกล้อในสวนดอกเหมย 

นั้นขึ้นมาอีกครา...

ขัดขวางคนได้ แต่ขัดขวางใจได้หรือ

"ท่านแม่" นางก้มหน้าลงพลางเอ่ยออกมาด้วยน�า้เสยีงขมข่ืนแผ่วเบา  
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"ท่านท�าเพ่ือข้ามามากมายเหลือเกิน ข้าจะดูดายมองท่านกับลูกชาย 

ของท่านมีเรื่องราวยืนกันคนละฝั่งเพราะลูกสะใภ้อย่างข้าได้อย่างไรกัน"

"มีข้าอยู่ จะไม่มีทางยอมให้อี้เกอเอ๋อร์ต้องท�าให้เจ้ารู้สึกล�าบากใจ

อีก ข้าจะลองดู...เขาเห็นแก่ข้าท่ีเป็นแม่หรือว่าสตรีหน้าไม่อายผู้นั้น!" 

เซียวเหอซื่อยิ่งพูดยิ่งเดือดดาลขึ้นมา จนหายใจหอบถี่ตามไปด้วย

"ท่านแม่ ท่านดื่มชาให้ใจสงบลงเสียก่อนเถิดเจ้าค่ะ แล้วอย่าได้

อารมณ์เสียเพราะเรื่องของพวกเราท่ีเป็นเด็กอีกเลย" นางรีบลูบหลัง 

แม่สามี "เรื่องนี้เป็นข้าที่ผิดเองท�าให้ท่านและสามีต้องล�าบากใจ"

"เฉินเอ๋อร์..."

"ท่าน..." ในล�าคอนางขมฝาดไปทั่ว เพียงครู่เดียวก็เอ่ยออกมาด้วย

ความยากล�าบาก "ท่าน...ท�าตามความตั้งใจของท่านพี่เถิดเจ้าค่ะ"

"เฉินเอ๋อร์!" เซียวเหอซื่อหน้าถอดสี รีบคว้ามือของนางไว้ "เจ้า 

ก�าลังพูดอะไร ข้าไม่ได้บอกไปแล้วหรอกหรือว่าเร่ืองน้ีมีข้าคอยขัดขวาง

แทนเจ้า..."

"ท่านแม่" ดวงหน้าที่ขาวซีดของนางกลับน่ิงเรียบเสียจนผิดปกติ  

"เขาชอบนางเจ้าค่ะ"

เซียวเหอซื่อน่ิงไม่ไหวติงในชั่วพริบตา เงียบงันราวกับคนเป็นใบ้  

ท�าเพียงแค่มองนางอย่างไม่อยากเชื่อ

"ฉลองปีใหม่เสร็จแล้วก็จัดการให้ท่านแม่ทัพใหญ่กับนาง..."  

ฟู่เหลียงเฉินปิดเปลือกตาลง รู้สึกเพียงค�าพูดต่อจากนี้แต่ละค�าเป็นดั่ง 

เข็มนับหมื่นเล่มทิ่มแทงดวงใจและล�าคอ แต่รอยย้ิมระหว่างพวกเขา 

สองคนตอนอยู่ในสวนดอกเหมยและยังมีสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อกู่เหยาเอ๋อร์ 
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ความเกลียดชังรุนแรงนั้นท�าให้ทุกอย่างที่นางเฝ้าดูแลตลอดสามป ี

ทีผ่่านมากลายเป็นเรื่องตลก น่าสมเพชเวทนาอย่างยิ่ง "ตัดสินใจเถิดนะ

เจ้าคะ"

"เด็กโง่ ข้าจะท�าได้อย่างไร จะทนได้อย่างไร..." เซียวเหอซื่อกลั้น 

ไม่ไหวอีกต่อไป โอบกอดเด็กคนน้ีท่ีตนเองดูแลต้ังแต่เด็กจนโตขึ้นมา 

น�้าตาไหลดุจสายฝน "เจ้าเด็กโง่คนนี้ พวกเจ้าสามีภรรยา...เหตุใดจึงต้อง

เดินมาจนถึงจุดนี้"

"ท่านแม่..." น�้าตาแห่งความเสียใจเอ่อคลออยู่ในหน่วยตา นาง 

อดกลั้นอย่างถึงที่สุดพลางเอ่ยเสียงเบา "เขาชอบนาง ไม่ว่าข้าจะมาก่อน

นานเท่าไร รอมานานแล้วเท่าใด...คนที่เขาชอบ...คือนาง"

"เด็กเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงโง่เช่นนี้ เจ้ารอไปอีกสักหน่อย ข้าไม่เช่ือว่า

ไมตรีจิตระหว่างเจ้ากับอี้เกอเอ๋อร์หลายปีนั้นเขาจะท้ิงเจ้าลงจริงๆ..."  

เซยีวเหอซือ่ขอร้องด้วยความกังวลและเร่งรบี "เมือ่ก่อนอีเ้กอเอ๋อร์เอน็ดเูจ้า 

เป็นที่สุด ยังจ�าได้หรือไม่ที่ครั้งหน่ึงเพราะเจ้ามักจะชอบตามติดเขาแจ  

พอคลายมือท่ีเจ้าจับตอนอยู่ที่ตลาดแล้วก็เกิดพลัดหลงกัน หลังจากน้ัน 

ก็เป็นเขาเองท่ีตามหาเจ้าด้วยความกังวลใจไปท่ัวท้ังตลาด หาไปท่ัว 

ทั้งคืน สุดท้ายแล้วไปเจอเจ้าอยู่ท่ีศาลเฒ่าจันทรา* และยังเป็นเขาเอง 

ที่อุ้มเจ้ากลับมาจวนทีละก้าวๆ เจ้ายังจ�าได้หรือไม่"

"ข้าจ�าได้...จ�าได้เสมอมาเจ้าค่ะ" นางมิอาจกลั้นเสียงสะอื้นอัน 

แผ่วเบาได้
* เฒ่าจันทราหรือเทพจันทรา เป็นเทพองค์หนึ่งในลัทธิเต๋า มีหน้าท่ีผูกด้ายแดงไว้ที่ข้อเท้าของชายหญิงท่ี 
สมควรครองคู่กันตามดวงชะตา มักปรากฏตัวในรูปชายชรามีหนวดเครายาว ผมขาวโพลน สีหน้าแดงเรื่อ
คล้ายคนดืม่สุรา มอืซ้ายถือสมดุรายชือ่ทีเ่รยีกว่า 'บนัทึกบพุเพสนันิวาส' เหตทุีช่ือ่เฒ่าจนัทราเพราะในต�านาน
กล่าวว่ามีคนเห็นเทพองค์นี้เปิดบัญชีรายชื่ออยู่ใต้แสงจันทร์
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"ดังน้ันเจ้าต้องรอเขา รอจนเขาจ�าได้ถึงความดีของเจ้า เจ้าอย่า 

ได้ยอมแพ้ง่ายๆ เช่นนี้เป็นอันขาด" เซียวเหอซื่อเช็ดน�้าตาให้นางด้วย 

ความเอ็นดู "เข้าใจหรือไม่"

"ท่านแม่" หัวใจท่ีว่างเปล่าเยียบเย็นมาหลายวันของนางในท่ีสุด 

ก็เกิดความอบอุ่นแผ่ซ่านขึ้นมาเล็กน้อย เรียกความกล้าออกมา ราวกับ

คนท่ีจมน�้ามักจะตะเกียกตะกายเมื่อแลเห็นขอนไม้เพียงหน่ึงเดียว  

"ข้าท�าได้หรือเจ้าคะ ยังจะทันอีกหรือ"

"เด็กดี เจ้าท�าได้แน่นอน" เซียวเหอซ่ือย้ิมออกมาพร้อมกับน�้าตา 

คลอหน่วย "มคีวามตัง้ใจจรงิไม่ว่าอะไรก็ท�าให้ส�าเรจ็ได้ ใจคนล้วนเป็นเน้ือ  

อ้ีเกอเอ๋อร์แม้จะดื้อรั้น หน้าตาดุดันแต่ใจเขานั้นอ่อนโยนอยู่เสมอ เจ้า 

กับเขาเตบิโตมาด้วยกันตัง้แต่เดก็ย่อมเข้าใจนิสยัเขาทีส่ดุแล้ว ไม่ใช่หรอื"

ฟู่เหลียงเฉินพยักหน้าน้อยๆ ในใจเกิดความหวังขึ้นมาเล็กๆ

ใช่แล้ว นางจะยอมแพ้ไปเช่นนี้ได้อย่างไร

ไม่ใช่พูดไปแล้วว่าท้ังชวิีตนีจ้ะเป็นภรรยาท่ีดทีีอ่่อนหวานของพ่ีอีเ้หริน  

จะดูแลเขาท้ังชีวิต ปกป้องเขาไม่ว่ามีเร่ืองอะไรเกิดข้ึนก็ไม่หว่ันไหว 

อย่างเด็ดขาดไม่ใช่หรือ

"ท่านแม่ ข้ารู้แล้วว่าควรท�าอย่างไร"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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