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เทียนหรูอวี้

22

ครั้งนี้ซือหม่าจิ้นเดินทางไปศาลบรรพชนเพ่ือเซ่นไหว้อดีตฮ่องเต้ 

ได้ยินว่าไป๋ถานเข้าวังมาจึงตั้งใจแวะมาดูโดยเฉพาะ นึกไม่ถึงว่าข่าวน้ี 

จะออกมาอย่างประจวบเหมาะ

ช่างบังเอิญเสียจริง...เกรงว่าเหตุบังเอิญนี้จะถูกซือหม่าเสวียน

ค�านวณมาแล้วเป็นอย่างดี

ทางเดินในวังโล่งว่างไร้ผู้คน มีเพียงเงาแดดท่ีค่อยๆ เคล่ือนคล้อย

ไปทางตะวันตกทอดยาวอยู่แทบเท้า ทว่าสถานท่ีแห่งน้ีไม่เหมาะจะพูด

อันใดมากได้ เขาประคองหลังเอวของไป๋ถาน พยุงนางให้ยืนมั่นคง 

ก่อนพานางเดินไปยังประตูวัง

ไป๋ถานเป็นฝ่ายจับจูงมือของเขาก่อน ซือหม่าจิ้นอดประหลาดใจ 

อยู่บ้างไม่ได้ ในดวงตาเป้ือนยิ้ม "ตอนนี้เจ้าเป็นเด็กดีทีเดียว"

ไป๋ถานไม่เอ่ยวาจา สหีน้าของนางยังคงไม่หายจากอาการตืน่ตระหนก 
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จวบจนสลัดประตูวังทิ้งไว้เบื้องหลังไกลลิบแล้วนางถึงได้เอ่ยเสียงแผ่ว  

"หากเป็นจริงดังที่พวกท่านพูดว่าฝ่าบาทมิได้เป็นเช่นท่ีข้ารู้จัก ข้าก็ยัง 

คิดไม่ออกจริงๆ ว่ามีเหตุผลใดที่ฝ่าบาททรงท�าเช่นน้ี หากไม่ทรงยินดี 

จะมอบราชบลัลงัก์แก่ท่านก็ไม่เห็นมอีนัใดใหญ่โต มใีครไปบงัคบัให้ทรง

มอบบัลลังก์แก่ท่านเสียเมื่อไร ฝ่าบาททรงท�าเช่นนี้เพียงเพื่อจะพิสูจน์ว่า

พระองค์ทรงโอบอ้อมอารมีนี�า้พระทัยดีงามกระน้ันหรือ"

ซอืหม่าจิน้แค่นหัวเราะ เขาก้มหน้าตอบหลงัยกมอืกวักเรยีกรถม้าของ

จวนหลงิตอู๋องทีจ่อดอยู่ไกลออกไป "ไม่เพียงเท่าน้ัน เป้าหมายส�าคญัทีส่ดุ

ทีเ่ขาต้องท�าเช่นนีก็้เพ่ือรกัษาราชบัลลงัก์และปกปิดความจริงในอดตี"

ไป๋ถานพลันกังขา "ความจริง?"

รถม้าของจวนหลงิตูอ๋องแล่นมาถึงช้าๆ ขณะท่ีซอืหม่าจิน้เตรยีมจะ

พาไป๋ถานขึ้นรถ ก็มีขันทีผู้หน่ึงตามออกมาจากประตูวังที่อยู่เบื้องหลัง 

พวกเขา ปากร้องเรียกตลอดทาง "คุณหนูไป๋โปรดชะงักฝีเท้า" ไป๋ถาน 

หันหน้าไปมอง ที่แท้ก็เป็นขันทีที่รับใช้อยู่ข้างกายไป๋ฮ่วนเหมย

คาดว่าไป๋ฮ่วนเหมยเหน็ตนจากมาโดยมไิด้ล�า่ลาจงึส่งคนมาสอบถาม

โดยเฉพาะ นางจดัการอารมณ์ของตนเองเตรยีมรบัมอืกับอกีฝ่ายสองสาม

ประโยค ทว่าซอืหม่าจิน้กลบัดันร่างนางไปข้างรถม้าหาได้แยแสขันทีผู้น้ัน

ไม่

"ไปกันเถิด ข้าพาเจ้าไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเจ้าก็จะรู้ค�าตอบเอง"

ไป๋ถานได้ยินเช่นน้ีแล้วจึงค้อมกายเข้าไปในรถ ขันทีผู้นั้นเห็น 

หลงิตูอ๋องอยู่ด้วยจงึไม่กล้าไล่ตามมาอีก ค้อมกายคารวะเสร็จก็รบีกลับไป

รายงาน

Page ����������� 3.indd   8 24/7/2561 BE   17:29



9

เทียนหรูอวี้

รถม้าแล่นเร็วรี่ แต่ไม่นานก็จอดนิ่ง ยามท่ีเท้าสัมผัสพ้ืนไป๋ถาน 

จึงพบว่าถึงหน้าประตูจวนหลิงตูอ๋องแล้ว

ซอืหม่าจิน้จงูนางเดินเข้าสูด้่านใน เดมิทีบ่าวรบัใช้ชายหญิงในจวน

หลิงตูอ๋องก็มีน้อยอยู่แล้ว หลังเขาถูกถอดยศไปคร้ังหนึ่งก็ย่ิงเทียบกับ 

กาลก่อนมไิด้อกี ยังดีทีต่อนนีเ้ขาพ�านักทีเ่รอืนพักสกุลไป๋บนภเูขาตงซาน

เป็นส่วนใหญ่จึงไม่แยแสเรื่องเหล่านี้แม้แต่น้อย

หลงัตดัผ่านระเบยีงทางเดนิอนัยาวเหยียดจนพ้นสวนดอกไม้ท้ายจวน

ไปสูล่านด้านหลงั สดุท้ายทัง้สองก็หยุดยืนอยู่เบือ้งนอกปากหลมุแห่งหนึง่

ทีม่ขีนาดกว้างยาวสองจัง้

แท้จริงนั่นมิใช่ปากหลุม หากแต่เป็นทางเข้าซึ่งมีบันไดทอดยาว 

จากผิวดินลงสู่เบื้องล่าง

ซอืหม่าจิน้จงูไป๋ถานเดนิลงไปพลางก�าชบัเสยีงเบา "ตามใกล้ๆ ข้า 

ไว้นะ เดนิช้าๆ หน่อย"

อันที่จริงไป๋ถานเดาได้แต่แรกแล้วว่านี่คือสถานที่ใด น่ีต้องเป็น 

คุกลับท่ีเขาสร้างขึ้นเพ่ือใช้ทรมานคนในตอนแรกเป็นแน่ ทว่าท้ังจวน 

เคยถูกตรวจยึดมาแล้วครัง้หน่ึง คุกแห่งน้ีย่อมไม่อาจรอดพ้น แล้วมอีนัใด

ให้นางดูอีกหรือ

เบือ้งล่างมดืสลวั ซอืหม่าจิน้ปล่อยมอืไป๋ถานพลางเดนิมุง่ไปด้านใน

หลายก้าว ฉวยคบไฟจากบนผนังมาจดุให้สว่างก่อนพานางมุง่หน้าไปจน

สุดทางเดิน เขาก้มแล้วดึงแผ่นเหล็กบนพ้ืนเปิดออก เบื้องล่างน้ันถึงกับ 

มข้ัีนบนัไดลงไปอกี

"ในน้ีคมุขงัคนไว้ผูห้นึง่ ข้าย้ายมนัไปก่อนหน้าแล้ว บดันีเ้มือ่ได้คืนยศ
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ถึงค่อยย้ายมนักลบัมา"

ไป๋ถานประหลาดใจเล็กน้อย หรือว่าระยะน้ีเขากลับจวนมาเพ่ือ 

เรื่องนี้?

ซอืหม่าจิน้เดนิลงไปหลายก้าวแล้วส่งมอืให้ไป๋ถานอกีคร้ัง เส้นทาง

เบือ้งล่างน้ีคงจะเดินไม่ง่ายเท่าไรแน่

ยามท่ีไป๋ถานย่ืนมือออกไป ใจกลางฝ่ามือของตนก็เปียกชื้นด้วย

เหงื่อเย็นแล้ว คงเป็นเพราะตื่นเต้นเกินควร

เบือ้งล่างมใิช่ปราศจากแสงสว่างโดยสิน้เชงิ ท่ีด้านบนตรงสดุทางเดิน

เจาะช่องรับแสงไว้ช่องหนึ่ง แสงตะวันเบื้องนอกสาดฉายลงมา ปกคลุม 

บนพ้ืนเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัผนืหน่ึงทีไ่ม่ค่อยสว่างมากนัก

ซือหม่าจิ้นจูงไป๋ถานเดินไปถึงบริเวณที่มีแสงสว่างซ่ึงอยู่เบ้ืองหน้า

ประตูห้องขังพอดี เงาคนที่อยู่ด้านในไหววูบ ตามด้วยเสียงโซ่ตรวน 

ถูกดงึขยับและใบหน้าดวงหนึง่ทีพ่ลนัโถมมาปรากฏตรงหน้า "ซอืหม่าจิน้ 

เมื่อไรเจ้าถึงจะปล่อยข้า!"

ไป๋ถานขวัญหนีผงะถอยไปหน่ึงก้าว คนผู้นั้นผมเผ้าสยายยุ่งเหยิง  

ทั้งเนื้อตัวก็สกปรกโสโครก สุ้มเสียงแหบห้าว จู่ๆ โถมมาเบื้องหน้าเช่นนี้

ย่อมท�าให้ผูอ้ืน่สะดุ้งผวา

นางกระตุกมือซือหม่าจิ้นทีหนึ่ง "นี่ใครหรือ"

ซอืหม่าจิน้เอ่ยกบัคนผูน้ัน้ด้วยเสยีงเย็นชา "นางถามเจ้าน่ะ...ว่าเจ้า

เป็นใคร"

คนผู้นั้นพลันหดร่างน่ังกลับลงไปอย่างหมดอาลัยตายอยาก  

"ข้าเป็นใครน่ะหรือ ข้าคือตงไห่อ๋องผู้สูงศักดิ์อย่างไรเล่า..."
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สองตาของไป๋ถานเบกิโตอย่างตกตะลึงพรึงเพริด นางนึกมาตลอดว่า

ตงไห่อ๋องถูกซอืหม่าจ้ินทรมานท้ังเป็นจนถึงแก่ความตายไปแล้ว ไม่คดิเลยว่า

อกีฝ่ายจะยังคงมชีวิีตอยู่

นางยกมือข้างหนึ่งยึดจับซี่กรงประตู "ท่านคือตงไห่อ๋องจริงหรือ"

คนผูน้ัน้ถลงึตามาอย่างดรุ้าย "มตีาแต่ไร้แวว ข้าจ�าเป็นต้องหลอกเจ้า

ด้วยหรอื"

ไป๋ถานมองไปทางซือหม่าจิ้น "นี่มันเรื่องอะไรกัน"

ซือหม่าจิ้นตอบ "ข้าเก็บชีวิตมันไว้เพ่ือเป็นพยาน ยังไม่ถึงเวลา 

จะปล่อยให้มันตายได้อย่างไร"

"เป็นพยานอะไร"

ซอืหม่าจิน้หนัหน้าไปหาตงไห่อ๋องก่อนกล่าว "จงบอกนางด้วยปาก

ของเจ้าเองว่าตัวการเหตุกบฏในครัง้น้ันเป็นใคร"

ดูเหมือนจวบจนบัดน้ีตงไห่อ๋องถึงค่อยพินิจพิจารณาไป๋ถาน 

อย่างจริงจัง แน่นอนว่าเรื่องส�าคัญถึงขั้นนี้แล้วมิใช่ใครที่จะสามารถรับรู้

ได้

เขาเพ่งพิศอยู่นานสองนานก่อนเอ่ยถามอย่างระมัดระวัง "หรือว่า

ตอนนี้ถึงเวลานั้นแล้ว?"

ซือหม่าจิ้นรู ้ดีว่าตงไห่อ๋องรักตัวกลัวตายเพียงใด "ฮึ วางใจได้  

ยังไม่ถึงเวลาหรอก เจ้ายังมีชีวิตได้อีกพักใหญ่"

ตงไห่อ๋องน่ังกอดเข่าตวัส่ันงันงกอยู่กับพ้ืน "ตวัการเหตกุบฏในครัง้น้ัน

มี...อว่ีซื่อเต้า ก่วงหลิงอ๋อง สิบตระกูลขุนนางใหญ่แดนเจียงเป่ยกับ 

อีกหลายคน...แล้วก็...ฝ่าบาทองค์ปัจจุบัน"
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"..." ไป๋ถานแข็งทื่อไปทั้งร่าง เน่ินนานกว่าจะได้สติคืนมา "ท่านรู ้

หรือไม่ว่าตนเองพูดอะไรอยู่"

ตงไห่อ๋องกระตุกดึงโซ่ตรวนบนข้อมอืทีหน่ึง "ข้าตกอยู่ในสภาพนีแ้ล้ว

ยังจะปิดบงัอะไรได้!" ใบหน้าของเขาหันไปทางซอืหม่าจิน้ คาดว่าคงถลงึตา 

ใส่ ทว่าจนใจท่ีใบหน้าซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ผมเผ้าท่ียุ่งกระเซงิจงึมองไม่ออก

สกันดิ "ท่ีแท้เจ้าจะปล่อยข้าหรอืไม่"

คบไฟในมือซือหม่าจิ้นส่องไปเบื้องหน้า ฉายสะท้อนสองตา 

อันเยียบเย็นของตน "รอไปแล้วกัน"

ไป๋ถานผงะถอยสองก้าวก่อนหมุนกายเดินออกไปเบื้องนอก

ฝ่าบาทองค์ปัจจุบันเคยเข้าร่วมเหตุกบฏ...มิหน�าซ�้ายังเป็นตัวการ

ด้วย?

ไม่ เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด!

ไป๋ถานย่างเท้าขึ้นไปบนขั้นบันได ยึดจับผนังหินพลางหายใจหอบ 

นางยังคงไม่ลืมเลือนเงาหลังอันเด็ดเดี่ยวยามที่ซือหม่าเสวียนน�าทัพ 

มาถวายอารักขา ไม่ลืมเลือนดวงตาเปื้อนย้ิมยามที่เขาข่ีม้าเข้าเมืองอู ๋

มารับตระกูลขุนนางท่ีลี้ภัยกลับเมืองหลวง ไม่ลืมเลือนสีหน้าหดหู่ยามที่

เขาเคยตรากตร�ารอนแรมเพ่ือราษฎรในเมอืงอว้ีจาง

เขาโอบอ้อมอ่อนโยน ยามเป็นชินอ๋องไม่เคยหน้าแดงขึ้งโกรธผู้ใด 

คิดอ่านแทนผู้อื่นเสมอมา บางทีเขาอาจแปรเปลี่ยนไปหลังจากขึ้นเป็น

ฮ่องเต้ บางทีอาจอาวรณ์ราชบัลลังก์กระท่ังไม่ยินดีปล่อยมือ เหล่าน้ี 

นางล้วนเข้าใจได้ ทว่านางไม่กล้าเชื่อจริงๆ ว่าเขาจะเป็นตัวการของ

เหตุการณ์ในครั้งนั้น
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ซอืหม่าจิน้เดนิขึน้บันไดหนิมา มอืหน่ึงชคูบไฟ อกีมอืย่ืนมาประคอง

ดวงหน้าของนางแล้วขยับเข้ามาแนบชดิ "เจ้าเชือ่ข้าหรือเชือ่ซอืหม่าเสวียน?"

ไป๋ถานสบมองสองตาของเขา "ข้าเชือ่ท่าน แต่ข้าไม่กล้าเช่ือจริงๆ ว่า

ฝ่าบาททรงเคยท�าเรื่องเช่นน้ี ผู้ที่เข้าร่วมเหตุกบฏยังจะขึ้นเป็นฮ่องเต้ 

ได้อย่างไร"

ซอืหม่าจิน้พลนัหัวเราะก้อง เสยีงนัน้กระทบกับข้ันบนัไดและผนังหนิ 

ทิง้เสยีงสะท้อนอนัเยียบเย็น "หากต�าแหน่งฮ่องเต้ของเขาหาความชอบธรรม

ไม่ได้เลยสกันดิเล่า"

ไป๋ถานหน้าซีดเผือดลงอีกหลายส่วน "แต่ตอนน้ันก็เห็นกันอยู่ว่า 

เขามีพระราชพินัยกรรมของอดีตฮ่องเต้ ตระกูลขุนนางใหญ่ก็ยินดี

สนับสนุนเขาขึ้นครองราชย์มิใช่หรือ"

"น่ันส ิคนเช่นเขาหากในมอืมพีระราชพินัยกรรม ใครๆ ก็ต้องสนับสนุน 

แต่หากพระราชพินยักรรมเป็นของปลอมก็เป็นอกีเรือ่งหน่ึงแล้ว" ซอืหม่าจิน้ 

มองดนูาง น�า้เสยีงอ่อนโยนย่ิง ทว่าเสยีงท่ีเปล่งออกมากลบัแจ่มชดัทกุถ้อยค�า 

"เรือ่งคมุงานก่อสร้างท�านบทศิใต้ เหตุใดข้าจงึไม่สบืสาวต่อ ทหารอกีกลุม่ 

ที่ซุ่มโจมตีข้า เหตุใดพอกลับเมืองหลวงแล้วข้าถึงไม่ตามสืบ เพราะว่า

ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากน�้ามือของซือหม่าเสวียน"

"..." ไป๋ถานพูดจาไม่ออก

"นับตัง้แต่ข้าโค่นล้มตงไห่อ๋องกบัซนิอานอ๋อง ข้างกายก็ถูกโจมตด้ีวย

สารพัดวิธีท้ังในทีล่บัและทีแ่จ้ง เหล่าน้ีล้วนเป็นวิธีสกปรกท่ีซอืหม่าเสวียน

ชกัใยอยู่เบือ้งหลงั เพ่ือขดัขวางมใิห้ข้าเปิดโปงความจรงิ" ซอืหม่าจ้ินลูบไล้

ใบหน้าของนาง "ข้ารูว่้าเจ้าไม่กล้าเชือ่ ตอนเป็นเด็กหนุ่มข้าก็ไม่ต่างกับเจ้า 
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รู ้สึกว่าเขามีคุณธรรมสูงส่ง ทั้งยังใจกว้างผ่าเผย แต่ไม่ว่าอย่างไร 

ซือหม่าเสวียนก็ร้ายกาจ เล่นสนุกกับจิตใจคนแล้วยังสามารถท�าให้ 

คนทัง้หมดเห็นเขาเป็นวิญญูชนได้ แม้เจ้าจะไม่เชือ่เรือ่งนีก็้ไม่เป็นไร ขอเพียง

เจ้าเชือ่ข้าก็พอ"

อารมณ์บนใบหน้าของไป๋ถานค่อยๆ กลับมาเป็นปกติ "เมื่อก่อน 

ท่านไม่เคยพูดเรื่องเหล่านี้กับข้า ตอนน้ีท่ีบอกเพราะมีแผนอันใดแล้ว 

ใช่หรือไม่"

ซอืหม่าจิน้แย้มย้ิม กระชบันางมาข้างกายก่อนย่างเท้าเดนิสู่เบือ้งบน 

"เจ้ารูจ้กัห่วงใยผูอ้ืน่แล้ว เหน็ทีคงไม่แง่งอนกับข้าอกี จรงิส ิอาการเจบ็คนืนัน้

หายดแีล้วหรอืยัง"

ไป๋ถานสอบถามอย่างจริงจัง กลับได้รับค�าตอบที่ไม่ซื่อตรงเย่ียงนี้ 

นางดิน้ออกจากวงแขนของเขาอย่างขุ่นเคอืง เขาคงไม่อยากพูดต่อถึงได้

จงใจพูดเรือ่งนีม้าเย้าแหย่ให้นางขดัเขนิกระมงั

ซือหม่าจิ้นไม่ได้ว่าอะไร เขารั้งท้ายก้าวหนึ่งรอให้นางข้ึนไปถึง 

ด้านบนแล้วจงึค่อยอ�าพรางทกุสิง่ในคุกใต้ดินน้ีอย่างมิดชดิ ก่อนดบัคบไฟ

แล้วตดิตามออกมา

ขาเข้าเบื้องนอกไม่มีผู้ใดเฝ้าคุม ขาออกกลับมีไพร่พลหน่วยหน่ึง

ลาดตระเวนอยู่ข้างเคียง

ไป๋ถานมองดดูวงตะวัน อาทติย์อสัดงเคลือ่นคล้อยสูท่ศิตะวนัตกแล้ว 

แสงสายัณห์อันเข้มข้นพลันคลี่คลุมลงมา นางหันหน้าทอดตามองไกล 

ไปยังก�าแพงวังหลวงทางทิศเหนือ ในใจถึงกับบังเกิดความรู้สึกว่าวันน้ี

ยาวนานย่ิงกว่าทัง้ชวิีตทีผ่่านมาเสยีอีก
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นางนับถือซอืหม่าเสวียนว่าเป็นวญิญชูนผูส้ง่างามมานานปี ยามน้ี

กลบัถูกบอกว่าท้ังหมดน้ันล้วนแต่เป็นภาพลวงตา

ซอืหม่าจิน้ตามหลงันางออกมา จบัจงูนางเดนิมุง่หน้าไป "วันนีเ้จ้า

มาทีจ่วนพอดี ตามข้ามาส"ิ

ไป๋ถานถูกเขาจูงไปยังเรือนด้านหลัง ตลอดทางเห็นในจวน

เปลี่ยนแปลงไปหลายจุด กระทั่งดอกไม้ใบหญ้ายังเพ่ิมเติมข้ึนมา 

อย่างมาก

ยามท่ีเดินผ่านสวน กลับพบแปลงดอกไม้แปลงหน่ึงว่างเปล่า  

มเีพียงดนิทีชุ่ม่ชืน้ ซอืหม่าจิน้กล่าวพลางชีม้อืไปยังแปลงดอกไม้แปลงนัน้ 

"ปลูกดอกไป๋ถาน* ไว้ข้างในเป็นอย่างไร ทั้งได้ชมเพลินตา ทั้งสามารถ 

ปรุงยาได้"

จวบจนยามน้ีอารมณ์อันหนักอ้ึงของไป๋ถานถึงค่อยดีขึ้นมาบ้าง  

"มจีวนชนิอ๋องผูส้งูศกัดิท์ีใ่ดปลกูดอกไป๋ถานกันเล่า ก็แค่ดอกไม้กลางป่าดง

เท่าน้ัน ชัว่ดีอย่างไรท่านก็ต้องปลกูดอกไม้ทีล่�า้ค่าหายากสักหน่อยสิ"

นิว้มอืของซอืหม่าจิน้ลบูไล้ใจกลางฝ่ามอืของนาง "ข้ารูส้กึว่าไป๋ถาน

ล�า้ค่าหายากย่ิงนัก"

พูดชื่อดอกไม้อยู่ดีๆ ก็ยังไม่มีอันใด ทว่าพอเอ่ยเฉพาะชื่อของนาง 

ถึงได้รูส้กึว่าค�าเดียวกันนีก้ลบัแฝงไว้ถงึสองนยั ไป๋ถานงมึง�าประโยคหนึง่ 

"ท่านไม่ต้องกระเซ้าข้าไปมาไม่เลิกราเช่นน้ีหรอก แต่ละเรื่องในวันนี ้

แม้ชวนให้ข้าตกตะลงึพรงึเพรดิเพียงใด ทว่าข้าก็ยังไม่ถึงขัน้ล้มแล้วลกุไม่ขึน้

กระมัง"
* ดอกไป๋ถาน ในท่ีนี้เป็นพืชต่างชนิดกับไม้จันทน์ขาว เรียกว่า Sapphire berry หรือ Asiatic sweetleaf  
ออกดอกเป็นช่อสีขาว ให้ผลสุกเป็นเบอรี่สีน�้าเงิน
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"เช่นนั้นก็ดี" ซือหม่าจิ้นกระชับนางแนบแน่นก่อนหันหน้ามากล่าว 

"แต่ข้าก็ตั้งใจจะปลูกไป๋ถานไว้ตรงนั้นจริงๆ"

"ตามใจท่านสิ..."

ระหว่างสนทนาทัง้สองก็เดินมาถึงหน้าประตหู้องของซอืหม่าจิน้แล้ว 

เขาผลักประตูพาไป๋ถานเข้าไป เครื่องตกแต่งภายในถึงกับเปลี่ยนใหม่  

บนฉากบังลมแต่งเติมด้วยลวดลายร้อยผีเส้ือเคล้าบุปผา บนเสาคาน 

ยังแขวนห้อยผ้าม่านเนื้อโปร่งบางเบาละมุนตา ข้างเตียงก็จัดวาง 

โต๊ะเครื่องแป้งอีกหนึ่งตัว

ต�าแหน่งรมิหน้าต่างมต่ัีงไม้วางอยู่ตัวหน่ึง ด้านบนปดู้วยหนังพยัคฆ์

ลายจุดสีเหลืองเต็มผืน ดูแล้วก็พบว่าวางอยู่ในต�าแหน่งเดียวกับ 

ห้องหนังสือของไป๋ถานไม่มีผิดเพ้ียน นางเดินไปลูบคล�าก่อนนั่งลงไป 

บนตัง่พลางเหลยีวมองรอบทิศ "ผูค้นภายนอกต่างเล่าลอืกันว่าท่านก�าลงั

ตกแต่งจวนอ๋องเตรยีมแต่งชายา ข้าก็นกึว่าพวกเขาล้วนพูดไปเช่นนัน้เอง

เสียอีก"

ซือหม่าจิ้นค้อมตัวหยิบกล่องเล็กใบหนึ่งจากลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง

แล้วเดินมานั่งชิดกับนาง "ข้าไหนเลยจะเป็นคนที่ดีแต่พูดเช่นนั้นได้"

ซือหม่าเสวียนไม่รับปากงานมงคลของพวกเขาเสียหน่อย เหนื่อย

วุ่นวายเช่นนี้แล้วยังจะมีความหมายใดอีก ยามน้ีไป๋ถานไม่ปรารถนา 

จะสนทนาถึงซือหม่าเสวียนจริงๆ นางจึงเพ่งมองกล่องในมือของเขา 

พร้อมเอ่ยถาม "นี่คือสิ่งใด"

"ยาข้ีผ้ึงท่ีข้าขอจากซชีงิ" ซอืหม่าจิน้ดงึแขนของนางมาม้วนแขนเสือ้ขึน้ 

จากน้ันป้ายยาข้ีผึง้เลก็น้อยลงไปนวดคลงึเนิบช้าบนแขนของนาง

Page ����������� 3.indd   16 24/7/2561 BE   17:29



17

เทียนหรูอวี้

ยานี้วันรุ่งขึ้นเขาก็ขอจากซีชิงแล้ว ทว่าตอนนั้นในใจยังคงขัดเคือง

ไป๋ถานอยู่บ้างจึงไม่ทันได้มอบให้นาง

ไป๋ถานพอจะคาดเดาได้ไม่น้อยจึงจงใจปั้นหน้าบึ้งตึงไม่ไยดีเขา

ซือหม่าจิ้นนวดคลายรอยช�้าบนแขนให้นางเสร็จก็เลื่อนมือมานวด

ล�าคอและหวัไหล่ต่อด้วยความรูส้กึจนใจ ทัง้ท่ีเหน็อยู่ว่าอปุนิสยัของนาง

แพ้ทางไม้อ่อนไม่จ�านนต่อไม้แข็ง ทว่าร่างกายของนางกลับบอบบาง 

ถึงเพียงนี้

ไป๋ถานเพลียและล้ามาตลอดทั้งวัน อีกท้ังได้เขานวดเฟ้นจนรู้สึก

สบายตวัย่ิงนัก นางจงึเอนกายพิงบนต่ังเลก็เข้าสูห้่วงนิทราไปในลกัษณะ

เช่นน้ี

ซอืหม่าจิน้ได้แต่อุม้ร่างอนับอบบางไปวางบนเตยีง ฉวยจงัหวะทีน่าง

หลับใหลเปลื้องอาภรณ์แล้วทายาตรงรอยช�้าบนเรียวขาและแผ่นหลัง 

ของนางให้

ง่วนมาถึงตอนท้ายจึงค่อยตระหนักได้ว่า...ดูเหมือนราตรีนั้นข้าจะ

ร้อนแรงจนเลยเถิดไปสักหน่อยจริงๆ

ในวังหลวงยามนี้ยุ ่งวุ ่นวายจนมือเป็นระวิง เรื่องที่กุ ้ยเฟยทรง 

พระครรภ์นั้นถือเป็นเรื่องใหญ่เทียมฟ้าจริงๆ

สกุลไป๋ลงมืออย่างเฉียบขาดฉับไว คัดเลือกหญิงรับใช้สูงวัย 

ส่งเข้าวังมาดแูลในทันที ด้วยหว่ันใจว่าในวงัจะมคีนถ่อยกระท�าการไม่ดี

ท�าให้สายพระโลหิตที่ได้มาอย่างไม่ง่ายนี้มีอันต้องหายวับไปกับตา

ซือหม่าเสวียนเองก็ทุ่มเทแรงใจมิใช่น้อย อยู่เป็นเพ่ือนในต�าหนัก
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บรรทมของไป๋ฮ่วนเหมยจวบจนฟ้ามืดจึงค่อยจากไป

ไป๋ฮ่วนเหมยดื่มน�้าโสมหน่ึงโถก่อนเอนกายพักบ�ารุงครรภ์บนเตียง 

ในใจลอบต�าหนิตนเองท่ีสะเพร่าปล่อยให้ล่วงเลยมาตั้งสามเดือน นาง

ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์จึงไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อย เพียงนึกว่า 

ระดไูม่มาเพราะร่างกายเกิดปัญหา แต่กไ็ม่กล้าเชญิหมอหลวงมาตรวจดู

ส่งเดช

ซือหม่าเสวียนคงดีใจมากกระมัง ทว่านางนอกจากดีใจแล้วยังมี

อารมณ์อื่นร่วมด้วย วันนี้ที่เป็นลมหมดสติมิใช่เพราะตั้งครรภ์เป็นเหตุ 

ทัง้หมด เน่ืองจากนางเหน็ซอืหม่าเสวียนยืนมองไป๋ถานอยู่ตรงนอกหน้าต่าง 

ซ�า้ยังเห็นเขาเรยีกให้ไป๋ถานตามออกไป

ยามนี้ในใจไป๋ถานมีหลิงตูอ๋องอยู่แล้ว ทว่าซือหม่าเสวียนเล่า 

จะยอมปล่อยมือจากไป๋ถานหรือไม่

ไป๋ฮ ่วนเหมยลูบไล้ท ้องน้อยของตน พลันบังเกิดความรู ้สึก 

ที่ไม่แน่นอนอยู่หลากหลายอย่าง กระนั้นเรื่องนี้นางก็มิได้บอกใครทั้งสิ้น 

ได้แต่ท�าเสมือนไม่รู้ไม่เห็น

นทิราในจวนหลงิตูอ๋องครานีไ้ป๋ถานหลบัลกึยิง่ ซ�า้ยังฝันไปหน่ึงต่ืน 

ภาพทัง้หมดล้วนเป็นเหตุการณ์ในอดีตเมือ่ครัง้แรกรุ่น

นางยืนอยู่ในร้านเครือ่งหินและเครือ่งโลหะแห่งหน่ึง ก�าลงัคดัเลอืก

หนิส�าหรบัแกะตราประทบั กว่าจะเลอืกสรรหินชงิเถียน* ก้อนท่ีถูกใจได้น้ัน

* หนิชงิเถียน หน่ึงในส่ีชนดิหินเล่ืองชือ่ส�าหรบัแกะตราประทบัแบบด้ังเดิมของจนี แหล่งผลติอยู่ทีอ่�าเภอชงิเถียน 
มณฑลเจ้อเจียงในปัจจุบัน เนื้อหินละมุนตา สีสันหลากหลายโดยมากอมเขียว ลายหินแปลกโดดเด่น  
ความแข็งพอเหมาะ
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มใิช่ง่ายๆ กลบัถูกผูอ่ื้นแย่งตัดหน้าไปเสยีนี ่บรุุษผู้น้ันสวมอาภรณ์เนือ้บาง

แขนกว้างสฟ้ีา เรอืนผมรวบมดัเรยีบร้อยหมดจด หนัหน้ามาพร้อมคิว้ตา 

ที่ชวนมองอย่างเป็นมิตร "หินก้อนนี้เจ้าก็อยากได้หรือ"

ไป๋ถานหวัเสยี "อันใดเรยีกว่าข้าก็อยากได้ น่ีเป็นสิง่ทีข้่าหมายตาไว้

อยู่ก่อนแล้ว!"

อกีฝ่ายชะงักไปเลก็น้อยก่อนคลีย้ิ่มพลางยกส่ิงของให้นาง "เอาเถิด 

ข้าเป็นฝ่ายเสยีมารยาทเอง" เขากล่าวขออภัยแล้วหมนุกายออกจากร้านไป

หลังเหตุการณ์ยุติ เถ้าแก่ร้านก็เข้ามาบอกนางอย่างหวาดหว่ัน  

"นั่นคืออวี้จางอ๋องเชียวนะ"

ตอนนี้นางถึงตระหนักได้ว่าการกระท�าของตนไม่เหมาะสม นาง 

รบีตามออกไปเพ่ือจะกล่าวขอบคณุอกีฝ่าย ทว่าพอก้าวพ้นประตอูอกไป

กลับเห็นผู้คนว่ิงเตลิดอยู่บนถนนใหญ่ของเมืองอู๋ เสียงตะโกนฆ่าฟัน 

ดังมาแต่ไกลไม่ขาดสาย นางหันหน้าไปก็เห็นหนุ่มน้อยท่ีอยู่ข้างกาย 

อาภรณ์ยาวพ้ืนขาวปักลายที่สวมอยู่บนร่างของเขายับย่น ดวงหน้า 

ขาวสะอาดตานั้นไม่แสดงความรู้สึกและไม่พูดจาแม้สักค�าเดียว

"ซือหม่าจิ้น?"

"หือ?"

ไป๋ถานพลันรู้สึกตัวตื่นเพราะเสียงขานตอบน้ี แสงจันทร์ฉายส่อง 

เข้ามาจากนอกหน้าต่าง มือของซือหม่าจิ้นวางอยู่บนเอวของนาง แนบ

ใบหน้ามาจากด้านหลงั "ฝันเหน็ข้าหรอื"

ไป๋ถานรู้สึกได้ว่าเสียงถามของเขาเจืออารมณ์กระหย่ิมย้ิมย่อง 

จึงจงใจแสร้งหลับไม่เอ่ยตอบ
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ซือหม่าจิ้นก็มิได้ซักไซ้ โอบกอดนางหลับใหลไปเช่นนี้

ยามที่ไป๋ถานเข้าสู ่ห้วงนิทราอีกครั้งก็ยังฝันเห็นภาพในวันวาน 

ที่ไม่ปะติดปะต่อเหล่านั้นอีกครั้ง

ซือหม่าเสวียนในความฝันยังด�ารงยศเป็นอว้ีจางอ๋อง วางตน 

ไม่ยินดยิีนร้ายต่อลาภยศสรรเสรญิอยู่เสมอ ยามประดับย้ิมดวงตาจะหรีล่ง

นดิๆ ยามผูอ้ืน่เอ่ยวาจาจะสดบัฟังอย่างจดจ่อ ผดิกับซอืหม่าจิน้ในยามนัน้ 

ทียั่งห่างไกลกับค�าว่าสะดุดตากระทัง่เป็นทีรู่จ้กัเช่นในปัจจบุนั

เมือ่ไป๋ถานตืน่นอนในยามเช้า ซอืหม่าจิน้ก็ไม่อยู่ข้างกายนานแล้ว 

ครั้นนางคลุมเสื้อลงจากเตียงก็มีสาวใช้มาปรนนิบัติทันที คาดว่า 

ซือหม่าจิ้นคงสั่งการไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรก

ไป๋ถานอยากกลับภูเขาตงซาน ล้างหน้าบ้วนปากเสร็จจึงออกจาก

ประตไูปโดยไม่แม้แต่จะกินอาหาร ท�าเอาเหล่าสาวใช้ตวัส่ันงนังกไปตามๆ 

กัน

วันนี้ท้ังเน้ือตัวรู ้สึกค่อยยังชั่วขึ้นมากทีเดียว เห็นทีว่ายาข้ีผึ้งที ่

ซือหม่าจิ้นทาให้นางจะมีสรรพคุณใช้ได้

ไม ่ผิดจากที่นางคาดสักนิด ข ่าวเ ร่ืองฝ่าบาททรงมีทายาท 

พลันแพร่สะพัดไปรวดเร็วอย่างย่ิง กระท่ังชาวบ้านท่ัวไปในย่านฉางก้ัน 

ยังโจษจันกันทั่ว

ไป๋ถานกระชบัคอเสือ้พลางท�าปากย่ืน ไม่เลวเหมือนกัน...อย่างน้อย

ก็กลบเรือ่งของข้ากับซอืหม่าจิน้จนมดิทเีดียว
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ตอนทีก่ลบัถึงภูเขาตงซานก็พบอู๋โก้วน่ังยองอยู่ในลานก�าลังมดัฟาง

รกัษาความอบอุน่ให้รากต้นไม้ ไป๋ถานมุง่ตรงไปเรอืนด้านหลงัโดยไม่รบกวน

อีกฝ่าย กลบัเหน็ซชีงิน่ังยองอยู่บนระเบยีงทางเดนิ ทึม่ท่ือราวกับสญูเสยี

วิญญาณไปแล้ว

นางเดนิไปผลกัร่างเขาทีหนึง่ ไม่คดิว่าเขาจะเซล้มไปเฉยๆ ดวงตา

กลอกขยับทีหนึ่งก่อนลุกกลับมานั่งยองอย่างเชื่องช้า มือท่ีย่ืนออกจาก 

แขนเสือ้ยังก�าขวดสรุาหนึง่ขวด

ไป๋ถานเหน็สภาพร่อแร่ของเขาก็คาดเดาได้คร่าวๆ "เจ้าเป็นอะไรไป  

รูเ้รือ่งท่ีฝ่าบาททรงมทีายาทแล้วเสยีใจหรอื"

ซีชิงน่ังแปะบนระเบียงทางเดินเสียเลย แผ่นหลังพิงเสาระเบียง 

ใบหน้าไม่เหลอืร่องรอยย้ิมหวัในยามปกติแม้เพียงน้อยนิด "เจ้าไม่เข้าใจ

หรอก เหตุทีข้่าห่วงหาเหมยเหนียงเช่นน้ันเป็นเพราะได้รู้โฉมหน้าท่ีแท้จริง

ของฝ่าบาทแล้วนึกเสยีดายแทนนาง ตอนนีป้ระเสริฐแท้ ในทีสุ่ดนางก็ถูก 

ฝ่าบาทหลอกใช้เข้าจนได้"

ไป๋ถานนกึได้ว่าเมือ่ก่อนตนยงัเป็นฝ่ายโน้มน้าวไป๋ฮ่วนเหมยให้มอง

ซือหม่าเสวียนเป็นคู่ครองท่ีดีอยู่เลย บัดนี้เมื่อได้ยินได้เห็นสิ่งเหล่าน้ี 

จึงไม่รู ้ว่าเป็นตนท่ีท�าร้ายไป๋ฮ่วนเหมยไปหรือไม่ หากซือหม่าเสวียน 

ท�าเรื่องเหล่านั้นจริง ตนก็มีตาหามีแววไม่แล้ว!

วันนี้ซีชิงจริงจังอย่างน่าแปลกใจ ไป๋ถานพลันรู ้สึกว่าทั้งชีวิต 

ไม่เคยเห็นเขาเคร่งขรึมถึงเพียงนี้มาก่อน อารมณ์ขุ่นเคืองเล็กน้อย 

ต่อเรื่องที่เขาท�าให้ตนเข้าใจซือหม่าจิ้นผิดจึงถูกกดข่มก่อนจะหายไป 

จนสิ้นขณะนั่งลงเคียงกัน
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ซชีงิด่ืมสรุาอกึหนึง่ ดวงตาเพ่งตรงไปเบือ้งหน้า "ทแีรกในราชส�านัก

กล่าวประณามว่าท่านอ๋องฆ่าคนพร�่าเพรื่อ ฝ่าบาทจึงเสนอให้คัดเลือก

อาจารย์ดีมาชี้แนะท่านอ๋อง หึ เติบใหญ่ป่านนี้แล้วมีหรือยังต้องให ้

อาจารย์ดีอันใดมาชี้แนะ เห็นได้ชัดว่าไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจาก 

อยากวางสายไว้ข้างกายท่านอ๋องเท่านั้น พอท่านอ๋องบอกปัดอ้างว่า 

ข้างกายมีอาจารย์อยู่แล้ว ฝ่าบาทกลับฉวยจังหวะตอนที่ท่านอ๋องไม่อยู่

ในจวนส่งเกาผงิมาตรวจสอบทนัท ีฉเีฟิงอบัจนหนทางจงึขอให้ข้าช่วยเหลอื 

แล้วข้าก็นกึถึงเจ้า"

เขาหยุดเว้นวรรค ดื่มสุราอีกหนึ่งอึกก่อนหันหน้ามาตบหลังมือ 

ของนาง "วางใจเถิด ท่านอ๋องไม่ใช่ฝ่าบาท เจ้าเองก็มิใช่เหมยเหนียง  

ถึงอย่างไรข้าก็เป็นคนดึงเจ้าเข้ามาพัวพัน หากเกิดเร่ืองอันใดข้ึนจริง  

ข้าจะคอยต้านขวางอยู่เบื้องหน้าเจ้าเอง"

แม้ซชีงิจะออกอาการมนึเมาอยู่บ้าง ทว่าวาจานีเ้ขากลบักล่าวออกมา

จรงิจงัเป็นพิเศษ แน่นอนว่าไป๋ถานเชือ่ใจสหายผู้น้ี ท่าทางของเขาแม้จะดู

กะล่อนตดิเอาแต่เล่นไปบ้าง แต่แท้จรงิเขาน้ันเหน็ความผกูพันส�าคญัย่ิง 

มิตรภาพช้านานวางชัดอยู่ตรงหน้า หากมิใช่เชื่อมั่นในตัวซือหม่าจิ้น 

อย่างเต็มเป่ียมแล้ว เขาจะไม่มีวันดึงนางเข้ามาพัวพันด้วยเร่ืองนี ้

เป็นอันขาด

"ข้านึกฉงนอยากจะรู ้มาตลอด แม้เจ้าจะเกิดในตระกูลซีก็จริง  

แต่จวบจนบัดนี้ก็เป็นเพียงหมอคนหน่ึง ไร้ทั้งยศและต�าแหน่ง เหตุใด 

ต้องช่วยเหลือซือหม่าจิ้นถึงเพียงนี้ด้วย"

ซีชิงพลันคลี่ยิ้ม ดวงตาท่ีเรียวเล็กคู่นั้นยามเมามายนิดๆ อัดแน่น 
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ไปด้วยประกายน�้า ย่ิงเขาประดับย้ิมเช่นน้ีย่ิงท�าให้เขาดูน่าประทับใจ 

มากขึ้น "เจ้าอย่าถามจะดีกว่า ข้ากลัวเจ้าแบกรับมิไหว" 

ไป๋ถานหน้าเครียดขรึม "เจ้าพูดมาได้เต็มที่"

ซีชิงขย้ีใบหน้า คล้ายสติรับรู้เริ่มเลอะเลือน ปลายลิ้นก็ชักแข็งทื่อ 

"ข้าเป็นหมอ สิ่งท่ีสะกิดให้ข้าหว่ันไหวได้ย่อมมีแต่อาการป่วย โรคของ 

ท่านอ๋องก็คือสาเหตุที่ข้าช่วยเหลือเขา"

ไป๋ถานตะลึงงัน "โรคนั้นเป็นอย่างไรหรือ"

ซีชิงหัวเราะคิกคัก "ดูเหมือนข้าจะเคยบอกเจ้าว่าโรคนั้นเป็นมา 

แต่ก�าเนิด อันท่ีจริงข้าหลอกเจ้า คนผู้หน่ึงอยู่ดีๆ จะเป็นโรคเย่ียงนั้น 

ได้อย่างไรกันเล่า"

ไป๋ถานคว้าหมบัไปท่ีแขนเสือ้ของเขาพลางขยุ้มไว้ "หมายความว่า

อย่างไร โรคนีเ้กิดจากน�า้มอืคนหรอื"

ซชีงิผงกศีรษะรบั "ได้ยินว่าก่อนหน้านีท่้านอ๋องเคยฉกีถุงหอมท่ีเจ้า

มอบให้ใช่หรอืไม่"

ไป๋ถานชะงักไป ในความทรงจ�ามีเร่ืองเช่นนี้อยู่จริง ตอนนั้นนาง 

โกรธเคืองซือหม่าจิ้นไม่เบาทีเดียว

ซชีงิกล่าวต่อ "อย่ามอบของจ�าพวกนัน้อกี ในเมือ่ก�ายานเครือ่งหอม

สามารถท�าให้ผู้ที่สูดดมผ่อนคลายสบายใจได้ ก็ออกฤทธ์ิให้ผู้ท่ีสูดดม 

มอีารมณ์เกรีย้วกราดดุร้ายได้เช่นกัน ขึน้อยู่กับว่าถูกน�าไปใช้งานอย่างไร" 

เขาสลัดมือไป๋ถานก่อนลุกขึ้นยืน เดินโงนเงนมุ่งกลับห้องพักของตนเอง  

"ไม่ไหวแล้ว ข้าขอไปนอนก่อนสกังีบ"

ไป๋ถานนั่งนิ่งอยู่บนระเบียงทางเดิน อู๋โก้วเดินมาถามที่ด้านข้างว่า
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นางกินอาหารมาแล้วหรอืยัง นางก็ไม่ได้ยินสกันิด

นางจ�าได้ว่าตอนฉลองโต้รุง่ในวันส้ินปีทีแ่ล้ว พอนางจดุก�ายานในห้อง 

เตาก�ายานกลับถูกซือหม่าจิ้นขว้างออกไปนอกหน้าต่าง ซ�้ายังลอยไป

กระแทกถูกไป๋ต้งด้วย ตอนนั้นดูเหมือนเขาจะบอกว่าไม่ชอบกลิ่นของ

ก�ายาน

นางนกึมาตลอดว่าเขานัน้มอีปุนิสยัพิลกึคน หรอืว่าท่ีแท้เป็นเพราะ

สาเหตน้ีุ?

เกิดจากน�้ามือคนหรือ...ไป๋ถานไม่กล้าซักถามต่อ น่ากลัวว่า 

ผลคงยากจะคาดเดาได้

ซือหม่าจิ้นกลับมาถึงภูเขาตงซานในยามฟ้ามืด

ซชีงิยังคงหลบัอุตุ ไป๋ถานก�าลงัจดัข้าวของในห้องหนงัสือ พอหนัมา

ก็เหน็เขายนือยู่หน้าประตู บนร่างยังคงสวมชดุพิธีการของชนิอ๋อง คาดว่า

ตรงมาจากวังหลวงเลย

"เป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ในวังมีงานมากหรือ"

ซือหม่าจิ้นกล่าว "ข้อน้ันแน่นอน อัครเสนาบดีหวังดีใจแทบแย่  

ลากคนกลุม่หนึง่มาเล่นงานข้าในท้องพระโรง ยามนีฝ่้าบาทมทีายาทแล้ว 

พวกเขาก็นับว่าได้ลืมตาอ้าปากเสียที ในที่สุดก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่า

ต�าแหน่งผู้สืบราชบัลลังก์จะตกอยู่ในก�ามือของข้าอีก"

เรือ่งเหล่านีไ้ป๋ถานไม่ค่อยเต็มใจฟังนกั นางเดนิตรงไปเกาะแขนเขา

อย่างสนิทสนม "ผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าแล้วกินอาหารกันเถิด"

ซือหม ่าจิ้นเอียงศีรษะมองนาง ประหลาดใจจริงๆ ที่นาง 

Page ����������� 3.indd   24 24/7/2561 BE   17:29



25

เทียนหรูอวี้

เอาอกเอาใจตนเช่นนี้ เขาจึงแกล้งเอ่ยชิดริมหู "เช่นนั้นเจ้าปรนนิบัติข้า 

ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกัน"

ไป๋ถานขบริมฝีปากพลางขึงตาใส่ แต่ก็มิได้เมินหน้าปฏิเสธดังเช่น 

เมือ่ก่อน นางดนัร่างเขาไปด้านหลังฉากบงัลมก่อนย่ืนมอืคลายสายคาดเอว

แล้วลงมอืถอดเสือ้ผ้าให้

คราวน้ีซือหม่าจิ้นตะลึงงันไปจริงๆ เขายกมือค้างปล่อยให้นาง

เปลื้องเสื้อนอกให้ตน เพ่งพิศสีหน้าของนางโดยไม่ละสายตาไปที่ใด

ไป๋ถานหยิบชุดล�าลองมาสวมให้ ยามรัดสายคาดเอวกลับถูกเขา 

โอบรัง้เอวบางเข้ามา พร้อมใช้มอือกีข้างเชยคางนางขึน้พิจารณาโดยละเอียด 

"เป็นอะไรไป ซชีงิคงมไิด้พูดอะไรกับเจ้าอกีกระมงั"

ไป๋ถานตีมอืของเขาออก "ท�าดีกับท่าน ท่านยังไม่ชอบใจอกี เช่นน้ัน 

ก็แล้วไปเถิด สวมต่อเองแล้วกัน!"

เพ่ิงต้ังท่าจะหมนุกายจากไป มอืของซอืหม่าจ้ินก็กดกระชับหลังเอว

ของนางจนร่างกลบัมาแนบชดิอกีครัง้ "เอาล่ะ เพ่ิงขุ่นข้องหมองใจกันไป  

ก็อย่าท�าให้ข้าขัดเคืองขึน้มาอกีจะดีกว่า...นะ...ฮหูยิน"

อปุนิสยัของเขาน่ีจรงิเชยีว กระท่ังน�า้เสยีงยามง้องอนผูอ้ืน่ยังเย็นวาบ 

ไป๋ถานกดข่มความไม่ชอบใจก่อนรัดสายคาดเอวให้เขาจนเสร็จ "ผู้ใด 

เป็นฮูหยินของท่าน!"

ซือหม่าจิ้นก้มหน้าเอ่ยเสียงทุ้มแผ่ว "เช่นนั้นเรียกว่าชายารัก?  

หรือว่าอาจารย์ดี? เจ้าชอบฟังค�าใด"

ไป๋ถานรู้สึกท้ังฉิวทั้งขัน ผลักไสเขาแล้วออกเดิน "น่าร�าคาญย่ิง!  

กินอาหารไปคนเดียวแล้วกัน!"
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ซือหม่าจิ้นจัดเสื้อผ้าเล็กน้อย ทันทีที่เดินตามหลังนางจนพ้นประตู 

ก็หมุนเท้าไปยังห้องพักของซีชิง ขณะที่รายนั้นยังกรนสนั่นอยู่ก็ถูกเขา 

หิ้วคอเสื้อขึ้นมาตบหน้าหลายฉาดกว่าที่ซีชิงจะได้สติพอที่จะยกมือ 

ป้องหน้าอย่างจับต้นชนปลายไม่ถูก "ท่านอ๋อง อะไรกันนี่"

ซือหม่าจิ้นเอ่ยถาม "เจ้าพูดอะไรกับไป๋ถาน"

ซีชิงขบคิดอยู่นานสองนานกว่าจะนึกข้ึนได้ "ดูเหมือนข้าจะบอก

ความจริงเรื่องอาการป่วยของท่านกับนางไปแล้ว"

ตอนน้ีซือหม่าจิ้นถึงเข้าใจกระจ่าง เขาคลายมือปล่อยอีกฝ่าย 

แล้วเดินออกจากประตูไป

เขามุง่ไปยังโถงด้านหน้า ตัง้แต่ไกลก็เหน็เงาร่างของไป๋ถานนัง่สง่า 

รอคอยอยู่ท่ามกลางแสงไฟที่สว่างไสวทั่วห้องแล้ว ทั้งท่ีก่อนหน้านี ้

อยู ่ต่อหน้าเขายังโกรธงอนค่อนขอดทั้งรอยย้ิมอยู่แท้ๆ ทว่ายามนี้ 

ดวงหน้าหันข้างกลับดูน่ิงขรึมเป็นพิเศษ หลุบตาเม้มปาก เก็บซ่อน 

อารมณ์หมองเศร้าไว้ในใจ

เขาทอดถอนใจ กระทัง่วิธีรกัถนอมผูอ้ืน่ก็ยังแตกต่างจากผูอ้ืน่เช่นนี้ 

คงจะมีแต่นางเท่าน้ัน เห็นดังนี้เขาจึงเร่งสาวเท้าเดินเข้าไปแล้วจงใจ 

เลิกคิ้วถาม "บอกให้ข้ากินคนเดียวไม่ใช่หรือ ไฉนยังรอข้าอยู่เล่า"

ไป๋ถานแค่นเสยีงขึน้จมกู อารมณ์ท้ังปวงถูกกวาดหายไปในพรบิตา 

สีหน้ากลับมาเป็นปกติ น�้าเสียงก็เช่นเดียวกัน ราวกับมิได้รับรู้เรื่องใด 

มาทั้งสิ้น

ครึง่เดือนผ่านพ้นไป จนแล้วจนรอดซอืหม่าเสวียนก็ยังไม่แสดงท่าที
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เรือ่งงานมงคลระหว่างซอืหม่าจิน้กับไป๋ถาน

ทว่าซือหม่าจิ้นกลับถวายหนังสือกราบทูลข้ึนไปฉบับแล้วฉบับเล่า

อย่างดื้อรั้นดันทุรังยิ่ง ท่าทางมุ่งมั่นจะตบแต่งอาจารย์ของตนให้จงได้

บัดน้ีผู้คนทั่วทั้งราชส�านักต่างก็รู้สึกว่าหลิงตูอ๋องช่างไม่ได้ความ 

เอาเสียเลย กว่าจะโค่นล้มอว่ีซื่อเต้าจนได้คืนยศมาน้ันมิใช่เรื่องง่าย  

ทกุคนล้วนคิดว่าเขาน่าจะกระเหีย้นกระหือรอืกับต�าแหน่งผู้สบืราชบลัลังก์

อย่างแน่นอน สดุท้ายกระทัง่ฝ่าบาททรงมทีายาท เขาก็หาได้ทกุข์ร้อนไม่  

ทุ่มใจไปที่สตรีนางเดียวเหนือเรื่องอื่นใดทั้งหมด

ไม่รู้สึกผิดต่อราชทินนาม 'หลิงตูอ๋อง' ของตนบ้างหรือไร!

เหน็เขากระตอืรอืร้นเรือ่งงานมงคลถึงเพียงนี ้ แม้แต่ซอืหม่าเสวียน 

ก็ยังเริม่สงสยัว่าในสายตาของซอืหม่าจิน้มแีต่ความรกัหนุ่มสาวจนไม่เหลอื

สิง่อืน่ใดแล้วจรงิหรอื

ในความคิดของหวังฮ่วนจือ ครึ่งหนึ่งคือต้องการออกแรงท�างาน 

ให้ซือหม่าจิ้น อีกครึ่งหน่ึงคือชอบใจท่ีจะได้เห็นศิษย์อาจารย์ผิดจารีต  

เขาจึงทุ่มสุดตัวยุยงให้บิดาย่างเท้าเข้าร่วมกับเรื่องนี้ด้วย

หวังฟูเห็นดีเห็นงามย่ิง อย่างไรเสียเมื่อใดที่ซือหม่าจิ้นได้ชื่อว่า 

ฉกีจารตีระหว่างศิษย์อาจารย์ก็จะย่ิงห่างไกลจากต�าแหน่งผู้สืบราชบลัลังก์

ขึ้นไปอีก ดังนั้นเขาจึงพกพาหนังสือกราบทูลมาเข้าเฝ้าในวังอย่างคึกคัก

ยินดอีย่างมาก

ช่วงหนาวเหน็บท่ีสุดของฤดูเหมันต์มาเยือนโดยปราศจากเค้าลาง

ล่วงหน้า ในห้องทรงพระอักษรถ่านไฟลุกโชนโชติช่วง อัครเสนาบดีหวัง 

ยืนอยู่ข้างกระถางไฟย้ิมจนตาหยีมองไปเบื้องบน ด้านข้างของเขาคือ 
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ไป๋หย่ังถังผูเ้คร่งครดัและเคร่งขรมึ

ขันทียกกระถางไฟซึ่งปิดฝาครอบเรียบร้อยไปวางไว้ใต้เท้าของ 

ซือหม่าเสวียน เขาเหยียบสองเท้าลงไปก่อนพลิกอ่านหนังสือกราบทูล 

ที่อยู่ในมือ "น่ีอัครเสนาบดีก�าลังท�าอันใด เด็กยังไม่ทันคลอดก็รีบร้อน 

จะก�าหนดราชทินนามแล้ว"

หนังสอืกราบทลูทีห่วังฟูย่ืนถวายเขยีนเนือ้ความอยูส่องเรือ่ง หน่ึงคอื

ก�าหนดราชทินนามแด่องค์ชายท่ียังไม่ประสตู ิสองคอืเหน็ชอบงานมงคล

ของหลิงตูอ๋อง เขาตอบปนย้ิม "โอรสองค์แรกของฝ่าบาทย่อมต้องให ้

ความส�าคัญมากสกัหน่อย ก�าหนดราชทินนามแด่องค์ชายแต่เนิน่ๆ ยังคง

เป็นสิ่งจ�าเป็นพ่ะย่ะค่ะ"

ซอืหม่าเสวียนเผยย้ิม "ไม่แน่อาจจะเป็นบตุรสาวก็ได้ อคัรเสนาบดี

ใจร้อนไปแล้ว"

หวังฟูชี้แจง "ฝ่าบาทเข้าพระทัยผิดแล้วพ่ะย่ะค่ะ เพียงหารือ 

ก�าหนดราชทินนามส�ารองไว้ก่อน หากกุ้ยเฟยทรงให้ก�าเนิดองค์หญิง  

เช่นน้ันหารือก�าหนดกันใหม่ก็ย่อมได้ ทว่าหากเป็นองค์ชาย มใิช่ได้ใช้งาน

ทันทีหรอกหรือ เช่นน้ียังป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีที่จ้องตะครุบต�าแหน่ง 

ผู้สืบราชบัลลังก์มาตลอดได้อีกทางด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ซือหม่าเสวียนไหนเลยจะไม่รู ้ความนัยของเขา จึงถอนหายใจ 

เอ่ยเปลี่ยนประเด็น "เช่นนั้นมาพูดอีกเรื่องหน่ึง เหตุใดอัครเสนาบดี 

เสนอให้เราเห็นชอบงานมงคลของหลิงตูอ๋องกับไป๋ถาน เช่นน้ีมิเท่ากับ

ท�าให้นับแต่น้ีพวกเขาสองคนต้องชือ่เสยีงย่อยยับไร้หนทางกอบกู้กลับคนื

หรอกหรือ"
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หวังฟูย่ืนมืออังไฟอย่างหงุดหงิดเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงมีเจตนา 

จะปกป้องซือหม่าจิ้น "ในเมื่อหลิงตูอ๋องไม่ต้องการชื่อเสียง ฝ่าบาท 

ไยต้องปกป้องเล่าพ่ะย่ะค่ะ เขาอยากแต่งงาน ฝ่าบาทก็ทรงเห็นชอบ 

ให้เขาแต่งไปเถิด กุ้ยเฟยทรงพระครรภ์ ท่ัวหล้าพึงร่วมเฉลิมฉลอง ฝ่าบาท

ทรงถือเสียว่ามีเรื่องมงคลเพิ่มมาอีกเรื่องจะเป็นไรไปพ่ะย่ะค่ะ"

ซือหม่าเสวียนมุ่นคิ้วมองไปทางไป๋หยั่งถัง "ไท่ฟู่คิดเห็นเช่นไร"

สหีน้าของไป๋หย่ังถังย่อมไม่ดีนกั ทว่าก็จ�าต้องเอ่ยตอบ "สดุแล้วแต่

ฝ่าบาทจะทรงตดัสนิพ่ะย่ะค่ะ ไป๋ถานออกจากเรอืนไปนานปี กระหม่อม

ถือว่าไม่มบีตุรสาวคนนีแ้ล้วพ่ะย่ะค่ะ"

วาจานีพู้ดออกมาพร้อมโทสะ เขาเคยพยายามแก้ไขเหตกุารณ์น้ีแล้ว

ครั้งหน่ึง ทว่าอุปนิสัยเช่นไป๋ถานไหนเลยจะฟังค�าของเขา ในเมื่อนาง 

ไม่คิดอ่านเพ่ือเกียรติของวงศ์ตระกูล เขาไยต้องแยแสสนใจบุตรสาวผู้นี้ 

ด้วย!

ทว่าหากท่ีสดุแล้วไป๋ถานยังคงออกเรือนจรงิ เขาก็ไม่ตดัขาดความ

สัมพันธ์เช่นน้ันหรอก ถึงอย่างไรในมือซือหม่าจิ้นก็กุมทหารไว้มหาศาล  

ต่อให้อีกฝ่ายสูญสิ้นชื่อเสียงไปแล้วก็ยังเป็นอ๋องเจ้าศักดินาท่ีคนทั่วหล้า 

ไม่กล้าดูแคลน เป้าหมายที่มากยิ่งกว่าของวาจานี้คือเพือ่แสดงจุดยนืว่า

ตนยืนหยัดทีจ่ะธ�ารงไว้ซึง่จารตี ผดุงความถูกต้องอนัน่าเคารพย�าเกรง

ซือหม่าเสวียนย่ืนมือเข้าใกล้กระถางไฟแล้วพลิกไปมา หว่างคิ้ว 

จวบจนบัดนี้ก็ยังมิเคยคลายออก "หลิงตูอ๋องเป็นเสาหลักของบ้านเมือง 

ไป๋ถานเองก็เป็นยอดบุน๋ท่ีลอืนามไปทัว่หล้า เราไม่ปรารถนาให้สองคนนี้ 

ต้องมชีือ่เสยีงพังพินาศ ต่อไปยามทีเ่ดินถนนยังต้องถูกผู้อืน่ชีน้ิ้วครหาอกี"
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หวังฟูไม่แยแสถ้อยค�านีส้กันิด "ฝ่าบาททรงวิตกเกินไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ 

ล�าพังแค่ 'ชือ่เสยีง' เช่นน้ันของหลงิตูอ๋อง ยังจะมผู้ีใดกล้าชีน้ิว้ครหาอกี"

ซอืหม่าเสวียนเอ่ยอย่างจนใจ "ต่อให้เป็นเช่นนัน้ แม้ให้เราออกหน้า

พระราชทานสมรสให้ก็ไม่นับว่าเหมาะสม หลิงตูอ๋องมุ่งมั่นขอตบแต่ง 

ผู้เป็นอาจารย์โดยไม่ค�านึงถึงจารีตเช่นนี้ เราย่อมไม่อาจหลับหูหลับตา 

ส่งเสริมได้ อัครเสนาบดีจะพยายามชี้น�าคนท้ังสองให้ก้าวสู่เส้นทาง 

ทีผ่ดิพลาดมไิด้"

หวังฟูกล่าว "ฝ่าบาทมิต้องพระราชทานสมรสแต่อย่างใดพ่ะย่ะค่ะ 

ฝ่าบาททรงผงกพระเศยีรก็เพียงพอแล้ว คนเช่นหลิงตอู๋องย่อมคว้าโอกาสน้ี

เดินหน้าจัดงานมงคลเองแน่ ถึงตอนนั้นใต้หล้าจะมีผู้ใดต�าหนิฝ่าบาท 

กับกระหม่อมเล่า" เขาช�าเลอืงมองไป๋หย่ังถัง "ต่อให้เป็นไป๋ไท่ฟู่ก็ท�าอะไรมไิด้

เช่นกัน"

ไป๋หยั่งถังสีหน้าด�าทะมึน

มือซึ่งพลิกไปมาของซือหม่าเสวียนพลันหยุดชะงัก หวังฟูเป็น 

อัครเสนาบดนีานเกินไปแล้วจรงิๆ โอหังอวดดท้ัีงยงัถืออ�านาจบาตรใหญ่ 

กระทั่งเขาบอกใบ้ความต้องการอยู่ครึ่งค่อนวันก็ยังไม่ยอมคล้อยตาม 

เพื่อเอาใจ ดึงดันจะให้เขาเห็นพ้องกับงานมงคลนี้ให้ได้

"ในเม่ือเป็นเช่นน้ี เราจะไม่ก้าวก่ายเรือ่งนีอ้กี" ในท่ีสุดซอืหม่าเสวียน

ก็ออกปาก จากนัน้สุม่หยิบหนังสอืกราบทลูฉบบัหนึง่ขึน้มาอ่าน

สิง่ท่ีหวงัฟูต้องการก็คือวาจาประโยคน้ี เขาจงึทลูลาเดนิถอยออกไป

โดยไม่อยู่รบกวนอีกฝ่าย

ไป๋หย่ังถังถอยตามออกมาจนกระท่ังพ้นประตูต�าหนักแล้ว หวังฟู 
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ยังเดินไปได้ไม่ไกล เมื่อเห็นไป๋หย่ังถังออกมาเขาจึงต้ังใจผ่อนฝีเท้า 

รอเอ่ยประโยคหน่ึง "ไท่ฟู่มีหลิงตูอ๋องผู้นี้เป็นเขยขวัญ คงจะได้พุ่งผงาด 

ก็คราวนี้"

ไป๋หย่ังถังย่อมรู้ว่าอีกฝ่ายก�าลังประชดประชัน เขาโต้ตอบด้วย

ใบหน้าที่ไม่เผยอารมณ์ "คาดว่าคงจะดีกว่าบุตรชายของท่านอยู่บ้าง"

หวังฟูพลันบังเกิดโทสะ ทว่าไป๋หย่ังถังได้เดินเนิบนาบจากไปแล้ว 

เขาเป่าเคราพลางถลึงตา คนสกุลไป๋ตั้งแต่บิดาจนบุตรสาวล้วนเป็น 

พุ่มหนามใช่หรือไม่ แต่ละคนล้วนปากคอเราะรายยิ่งนัก!

เกาผงิซึง่เดินลดัเลาะมาจากทางสายเลก็หยุดฝีเท้าอยู่ไกลๆ มองส่ง

จนคนท้ังสองลับตาโดยสิ้นเชิงแล้วจึงค่อยเบี่ยงกายเข้าประตูต�าหนัก  

เดินเบาเสียงเท้าไปตลอดทางก่อนตรงข้ึนบันไดแท่นประทับ โน้มกาย 

กระซิบข้างหูซือหม่าเสวียน "ทูลฝ่าบาท พวกที่ส่งไปแจ้งมาว่าครอบครัว 

ของอว่ีซือ่เต้าหลบหนีไปแคว้นฉนิแล้ว เกรงว่าจะตามรอยได้ยาก นอกจากนี้

พวกเขายังน�าข่าวสะท้านเมอืงกลบัมาอีกเร่ืองหน่ึงพ่ะย่ะค่ะ"

ซือหม่าเสวียนอารมณ์ไม่ปลอดโปร่งนัก ปลายพู่กันยังคงขยับ 

มไิด้หยุด ดวงตาก็ไม่เคยละจากหนงัสอืกราบทลู "ข่าวสะท้านเมอืงอนัใด

กัน"

เกาผิงช�าเลืองมองใบหน้าด้านข้างของผู ้เป็นนาย "เบื้องนอก 

ล้วนพูดกันว่า...อวี่ซื่อเต้ายังไม่ตายพ่ะย่ะค่ะ"

พู่กันจุม่น�า้หมกึแดงในมอืซอืหม่าเสวยีนพลนัชะงกักึก ทิง้รอยแต้ม

เด่นชดับนหนงัสอืกราบทูล
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เกาผิงถอยหลังหนึ่งก้าวก่อนคุกเข่าลง

ซือหม่าเสวียนวางพู่กัน เขามองดูอวี่ซื่อเต้าร่วงตกจากก�าแพงวัง

ด้วยตาตนเอง ร่างก็บรรจุลงหีบศพไปแต่แรกแล้ว อีกฝ่ายจะไม่ตาย 

ได้อย่างไร เกรงว่ามคีนจงใจประโคมข่าวลือออกมาหมายสร้างความตืน่กลวั

เสยีมากกว่ากระมงั

ใกล้สิ้นปีแล้ว อู๋โก้วลงเขาไปจัดหาข้าวของส�าหรับฉลองปีใหม่ 

โดยเฉพาะ นางรู ้สึกอยู่ตลอดว่ามีคนตามหลังตนอยู่ เดินไม่ก่ีก้าว 

จึงหันกลับไปมองทีหนึ่ง ทว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ

ในใจอู๋ โก้วพลันรู ้สึกแปลกพิกลย่ิง หรือว่านางจะพบเจอภูตผ ี

กลางวันแสกๆ?

ริมถนนมีร้านตีโลหะอยู่แห่งหน่ึง หน้าประตูแขวนอ่างส�าริดท่ีตี 

เสรจ็แล้ว นางผดุความคิดขึน้ในฉบัพลนั ขณะท่ีเดนิไปทางนัน้ก็แสร้งท�าที

เลอืกเครือ่งโลหะพร้อมถือโอกาสช�าเลอืงมองบนอ่างส�ารดิ แล้วก็เหน็เงาคน

ลบัๆ ล่อๆ เคลือ่นใกล้เข้ามาดงัคาด นางหนัขวับไล่ตรงไปไม่ก่ีก้าวก็จบัตัวคน

ได้คาหนังคาเขา

"เจ้าสะกดรอยตามข้าต้องการอะไร" ถามจบนางถึงพบว่าผู้ที่อยู่ 

เบื้องหน้านั้นมีจมูกโด่งตาคม ดูคุ้นตาอยู่บ้าง หลังมองพิจารณาขึ้นลง 

หลายหนจงึค่อยจดจ�าได้ว่าคือชาวเซยีนเปยท่ีจะซือ้แท่งหมกึผูน้ั้น

ต้วนเจี้ยนย้ิมเจื่อน "ข้าเผอิญพบเห็นเจ้าในตลาด แต่ก็กลัวว่า 

เจ้าจะวิ่งหนีทันทีที่เห็นข้าเช่นครั้งก่อนอีก จึงได้แต่ลอบติดตามมา"

ในใจอู๋โก้วเตรียมพร้อมป้องกันทันที "เจ้าคิดจะท�าอะไร"
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ต้วนเจีย้นรบีตอบ "ข้าไม่มปีระสงค์ร้าย เพียงแค่อยากพบเจ้าเท่านัน้"

"ข้ากับเจ้าไม่รู้จักมักคุ้นกันสักหน่อย เจ้าต้องการพบข้าเพื่ออะไร"

ต้วนเจีย้นถูกนางถามจนตอบไม่ถูก ส่ิงท่ีเขากระท�านีน้บัว่าไร้ต้นสาย

ปลายเหต ุ ถึงอย่างไรก็ต้องหาเหตผุลมาสกัข้อ ครุน่คดิอยู่เน่ินนาน ในทีส่ดุ 

เขาก็นึกเหตผุลออกข้อหนึง่ "ข้ามข่ีาวสารเรือ่งหนึง่ อยากรบกวนแม่นาง 

ช่วยน�ากลบัไปมอบต่อคุณหนูไป๋ได้หรอืไม่"

อู๋โก้วได้ยินว่าเก่ียวข้องกบัผูเ้ป็นอาจารย์ ใจทีร่ะแวงอยู่จงึลดทอนลง

เลก็น้อย "เจ้าเป็นผูใ้ด เหตุใดจงึรูจ้กัอาจารย์ของข้า"

ต้วนเจี้ยนพลันขุ ่นเคืองตนเองหนักหนา มิน ่าเล่านางจึงได้ 

ระวังป้องกันเขาถึงเพียงน้ี ท่ีแท้เขายังมิได้แนะน�าตนเองให้ดีเลย เขา 

รีบแจ้งประวัติความเป็นมาพร้อมอวดตนว่าเป็น 'บริวารของหลิงตูอ๋อง' 

เพื่อผูกสัมพันธ์ให้ยิ่งใกล้ชิดมากขึ้น

อู๋โก้วเห็นการแต่งกายของเขามลีกัษณะเช่นนายทหารจรงิ คดิว่าเขา

คงไม่กล้าอ้างหลงิตอู๋องมาหลอกลวงตนเช่นกัน ในทีส่ดุนางจงึเลกิระแวงเขา 

"เจ้ามข่ีาวสารอนัใดจะให้ข้าน�าไปถ่ายทอดเล่า"

"เรื่องส�าคัญใหญ่หลวง เขียนออกมาดีกว่า" ต้วนเจี้ยนเหลียวซ้าย 

แลขวา เขาจ�าได้ว่าละแวกใกล้เคยีงมร้ีานขายหมกึพู่กันแห่งหนึง่จงึเชญิ 

อู๋โก้วเดนิไปสกัเทีย่ว

สองคนหน่ึงหน้าหนึ่งหลังเดินตามกันเข้าไปในร้านหมึกพู่กัน  

พอซื้อพู่กันกับกระดาษเสร็จสรรพ ต้วนเจี้ยนก็ค้อมกายอยู่เหนือตู้สินค้า

ค่อยๆ ตวัดทีละขีดเขียนเล่าเรื่องราว

อู๋โก้วปรายตามองปราดหนึง่ก่อนเอ่ย "อกัษรของเจ้าข้ีเหร่จรงิเชยีว"
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ต้วนเจีย้นรูว่้าลายมอืของตนขีเ้หร่เพียงใด หาไม่ยามอยู่ว่างจะแอบ

คัดอักษรหรือ แม้จะถูกรังเกียจเดียดฉันท์จนท�าให้อึดอัดคับใจไม่น้อย  

ทว่าเขายังคงมไีหวพรบิดีย่ิง รบีต่อบทสนทนาทนัควัน "ถึงอย่างไรข้าก็เป็น

คนต่างเผ่า อกัษรฮัน่จงึเขยีนได้ไม่ด ี ต่อไปต้องรบกวนให้แม่นางช่วยชีแ้นะ

แล้ว"

อู๋โก้วรู้สึกว่าวาจาน้ีน่าขัน "ข้าจะชี้แนะเจ้าได้อย่างไร ข้าพบเจ้า 

ไม่บ่อยเสียหน่อย"

ต้วนเจีย้นรกุคบืตามทีเ่ปิดประเดน็ไว้ "เช่นนัน้ต่อไปพวกเราพบหน้ากัน

บ่อยๆ เป็นใช้ได้"

อู๋โก้วไม่ได้สนใจสักเท่าไร หลังพับกระดาษแผ่นนั้นซุกเข้าอกเสื้อ

แล้วก็ออกเดิน

ต้วนเจีย้นรบีตดิตามมา "แม่นาง ข้าคุม้กันเจ้ากลบัไปดีกว่า ข่าวสารน้ี 

มอิาจปล่อยให้รัว่ไหล ต้องระวังรอบคอบอย่างถึงท่ีสุดจงึจะถูก"

อู๋โก้วเอ่ยถามโดยไม่แม้แต่จะเหลยีวหลัง "เช่นนัน้เจ้าให้ข้าถ่ายทอด

ค�าพูดเพ่ืออะไร เจ้าไปส่งสารเสยีเองก็สิน้เรือ่งไม่ใช่หรอื"

ต้วนเจี้ยนรีบเอ่ยแก้ทันควัน "ข้าหมายถึงคุ้มกันเจ้าออกจากเมือง 

อย่างไรเสียในเมืองก็มากคนมากตา ป้องกันเหตุไม่คาดฝันไว้ก่อน 

เป็นการดี"

อู๋โก้วจึงได้แต่ไปกับเขา

ตลอดทางตดัผ่านถนนสายยาวอนัพลกุพล่าน เมือ่พ้นเขตเมอืงทศิใต้

ที่จ้อกแจ้กจอแจแล้วก็มาถึงนอกประตูเมืองทิศตะวันออกในท่ีสุด หมด 

หนทางที่ต้วนเจี้ยนจะตามอู๋โก้วต่อไปได้อีก
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ต้วนเจีย้นอาลยัอาวรณ์ย่ิงนกั เตบิใหญ่จนป่านน้ีเขาก็เพ่ิงจะถูกตา

ต้องใจหญิงสาวนางหน่ึงเป็นครัง้แรก แม่นางชาวฮัน่ช่างพิเศษแท้ อกีทัง้ 

ยังมีความรู้กว้างขวาง น่าเสียดายไม่รู้ว่านางจะเห็นคนต่างเผ่าเช่นตน 

เข้าตาหรอืไม่ ยังดทีีเ่ขามใิช่คนคดิมากไร้ความเดด็ขาดจงึไล่ตามไปถาม 

ถึงบนสะพานชกั "แม่นางอู๋โก้ว เจ้าเหน็ว่าข้าเป็นเช่นไร"

อู๋โก้วหันมามองเขาปราดหนึ่งโดยไม่ได้หยุดเดิน "การแต่งกาย

เรียบร้อย เครื่องหน้าก็สมบูรณ์ดี"

ต้วนเจี้ยนไล่ตามไปอีก "แม่นางเข้าใจความหมายของข้าผิดแล้ว  

ข้าก�าลงัถามเจ้าว่าเหน็ข้าคนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง พอจะชอบข้าได้หรอืไม่"

ฝีเท้าของอูโ๋ก้วพลนัหยุดกกึ หันมามองเขาพักใหญ่กว่าจะเอ่ยปาก 

"ท่ีแท้เจ้าชอบพอข้านีเ่อง"

ต้วนเจี้ยนผงกศีรษะระรัว

ความคิดของอู๋ โก้วชะงักไปชั่วขณะ นางเองก็เพ่ิงถูกชายหนุ่ม 

ตามเก้ียวเป็นครั้งแรก ในใจย่อมบังเกิดความรู้สึกแปลกพิกลอยู่บ้าง  

หลงัขบคิดอยู่ครึง่ค่อนวันแล้วจงึค่อยเอ่ยตอบ "ข้ายังไม่คุน้เคยกับเจ้าเลย"

ต้วนเจี้ยนได้โอกาสยกวาจาเดิมมาพูดย�้า "เร่ืองนี้มีอันใดยากเล่า 

ขอแค่เจ้ากับข้าได้พบหน้ากันบ่อยๆ เดี๋ยวก็คุ้นเคยกันเองมิใช่หรือ"

อู๋โก้วกล่าว "นั่นต้องให้อาจารย์ของข้าเห็นพ้องถึงจะได้" จบค�า 

นางก็หมุนกายออกเดิน

ต้วนเจี้ยนนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่พบกับไป๋ถานคราวก่อน สตรีท่ี 

ยากตอแยผู้น้ันถึงกับท�าให้หลิงตูอ๋องยอมศิโรราบ แล้วเขาจะมีปัญญา 

ท�าอย่างไรได้อีก
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เขาทอดถอนใจขณะมองดูเงาหลงัของอู๋โก้วเคลือ่นไกลออกไปทุกที 

ชอบพอคนผู้หนึ่งไยจึงยากเย็นเช่นนี้เล่า

ยามทีอู่๋โก้วน�าข่าวสารขึน้มาถึงภูเขาตงซาน ไป๋ถานก�าลงันัง่อาบแดด 

อยู่บนระเบยีงทางเดนิ วันเวลาทีไ่ม่มชีัน้เรยีนให้สอนช่างน่าเบือ่หน่ายย่ิงนกั 

ด้วยเหตุน้ีเมื่ออู๋โก้วแจ้งว่าต้วนเจี้ยนส่งข่าวสารมาให้  นางจึงคึกคักขึ้น 

ทันตา

เดิมนึกว่าข่าวสารของต้วนเจี้ยนจะเก่ียวข้องกับอู๋โก้ว ใครจะรู้ว่า 

พอเปิดออกอ่านเนื้อหาข้างในแล้วจะพบว่าไม่ได้มีอันใดเก่ียวข้องกับ 

เรื่องหนุ่มสาวสักนิด ทว่ากลับไปข้องเกี่ยวกับอวี่ซื่อเต้าเสียนี่

เหน็อาจารย์มสีหีน้าเคร่งขรมึเช่นนี ้ อู๋โก้วก็รูว่้ามใิช่เรือ่งดีอนัใด เดมิ 

ยังอยากสอบถามอาจารย์เรื่องที่ต้วนเจี้ยนพูดกับตน ทว่าเม่ือเป็นเช่นน้ี 

ก็ได้แต่กล�้ากลืนเอาไว้ กลับห้องไปว้าวุ่นใจเพียงล�าพัง

จวบจนตกค�่าซือหม่าจิ้นถึงได้กลับมา หลังจากเขารับมอบไพร่พล

ของอว่ีซื่อเต้าท่ีแตกพ่ายเมื่อครั้งปิดล้อมเมืองหลวงแล้ว คนเหล่านี้ 

เมือ่เข้ามาอยู่ในค่ายก็ไม่ค่อยสงบเสง่ียมเท่าใดนกั ช่วงทีผ่่านมาฉเีฟิงกับ

กู้เฉิงจึงว่ิงวุ่นจนเท้าแทบไม่ติดพ้ืน วันน้ีซือหม่าจิ้นจึงเจียดเวลาไปด ู

สักหน่อย ผลคือต้องอยู่ในค่ายตลอดทั้งวัน

เฉกเช่นยามปกติ เมื่อกลับมาถึงซือหม่าจิ้นจะไปหาไป๋ถาน 

ทีห้่องหนังสอืก่อนเสมอ ปรากฏว่าไม่พบเงาร่างของนางสกันิด หลงัเสาะ

หาเรื่อยมาจนถึงในห้องนอนจึงค่อยพบว่านางน่ังอยู่ตรงน้ัน เหมือนจะ 

Page ����������� 3.indd   36 24/7/2561 BE   17:29



37

เทียนหรูอวี้

รอคอยเขาอยู่เนิ่นนานแล้ว

ซอืหม่าจิน้กลบัภูเขาตงซานมาอย่างเร่งรีบ ชายของชุดชาวหูสเีทาเข้ม

ที่สวมอยู่บนร่างจึงถูกเคลือบด้วยฝุน่ดินจากเกือกม้า ไป๋ถานรับแส้ม้า 

ในมือของเขาไปวางบนโต๊ะก่อนคลายกระดุมบนปกคอต้ังของชุดชาวหู  

เรื่องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขา นางในตอนน้ีมีท่าทางช�านาญข้ึนไม่น้อย 

ทเีดยีว

"วันนี้ต้วนเจี้ยนให้อู๋โก้วน�าข่าวสารมามอบให้ข้า บอกว่าภายนอก 

มีเสียงเล่าลือกันว่าอว่ีซื่อเต้ายังมีชีวิตอยู่ ข่าวสารน้ีย่อมมิใช่มอบให้ข้า 

หากแต่หวังให้ข้าบอกต่อท่านอีกทอดหนึ่งกระมัง"

ข่าวน้ีชวนประหว่ันพรั่นพรึงย่ิงนัก ตอนท่ีรับรู้ไป๋ถานยังตกใจ 

อยู่เนิ่นนาน ทว่าซือหม่าจิ้นกลับมีทีท่าเรียบเฉย กางสองแขนรอให้นาง

คลุมชุดยาวตัวหลวมบนร่างเสร็จแล้วเขาจึงน่ังลงพร้อมโอบนางมานั่ง 

บนตักของตนเอง "หากมันยังมีชีวิตอยู่ย่อมปรากฏตัวอีกแน่ พวกเรา 

แค่รอดูเป็นใช้ได้"

ไป๋ถานไม่เชือ่ข่าวนีแ้ต่อย่างใด แม้นางมไิด้เห็นศพของอว่ีซือ่เต้าเอง

กับตา ทว่าทางการได้ประกาศความผิดของเขาไปท่ัวหล้า ยืนยันชัดว่า 

ได้ส�าเรจ็โทษเขาแล้ว จนบดัน้ีก็ยังตามจบัครอบครัวของเขาอยู่ มองอย่างไร

ก็เป็นไปไม่ได้ที่คนจะตายแล้วฟื้นคืน

ในเมื่อซือหม่าจิ้นมีใจรอชมเรื่องครื้นเครง แสดงว่าเขาต้องมีแผน

รบัมอืแล้วเป็นแน่ นางรูส้กึว่ามใิช่เรือ่งของตนจงึลกุข้ึนหมายจากไป ทว่า

กลบัถูกเขายุดไว้อย่างแน่นหนา สดุท้ายยังถูกกอดรัดแนบแน่น

เขาซกุหน้าคลอเคลยีแผ่วเบากับซอกคอของนาง "ให้ข้าพักสกัครู่เถิด 
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ข้ายังรู ้สึกเพลียอยู่บ้าง" ไป๋ถานน่ังนิ่งอยู่เช่นน้ัน นับแต่รู ้ความจริง 

เรื่องอาการป่วยของเขา ไม่ว่าอย่างไรก็ใจแข็งกับเขาไม่ลง ท้ังท่ีเดิมที

สมควรเป็นคนทีไ่ด้รบัความเมตตาจากสวรรค์มากทีส่ดุ ทว่าเขากลบัต้อง 

มาตกอยู่ในสภาพน้ีเพราะความผิดจากน�้ามือคน ไม่ว่าใครที่ได้รับรู ้ 

ล้วนต้องปวดใจด้วยกันทั้งสิ้น

นางไม่อาจปลอบประโลมเขาอย่างเปิดเผย เนื่องจากซือหม่าจิ้น 

ทระนงในศักดิ์ศรีจนลึกเข้ากระดูก แต่ไรมาเรื่องเจ็บป่วยล้วนไม่ยินยอม

ให้คนนอกล่วงรู ้ แน่นอนว่านางมุง่หวังจะรกัษาหน้าตาให้เขาด้วยเช่นกัน 

จงึได้แต่ท�าเสมอืนไม่รูค้วามจรงิ ดีต่อเขาเงยีบๆ เป็นพอ

ริมฝีปากของซือหม่าจิ้นซึ่งแนบอยู่ข้างหูของนางพลันเอ่ยวาจา  

"วันน้ีข้าได้ข่าวมาว่าซอืหม่าเสวียนจะไม่สอดมอืยุ่งเกีย่วเรือ่งของพวกเรา

แล้ว"

ไป๋ถานตะลึงไปชั่วอึดใจ "จริงหรือ!"

"ผู ้ใดจะรู ้ว่าจริงหรือเท็จ" ซือหม่าจิ้นแหงนหน้าข้ึน "เพ่ือไม่ให้ 

ราตรียาวนานความฝันมากหลาย* พวกเราสมควรเลือกวันส�าหรับ 

จัดงานมงคลโดยเร็วใช่หรือไม่"

เปรยีบกับครัง้นัน้ทีเ่มอืงอูแ๋ล้ว ในทีส่ดุคราน้ีไป๋ถานถึงค่อยมคีวาม

รูส้กึเฉกเช่นสตรท่ีีก�าลงัจะออกเรอืนจรงิๆ เสยีท ีนางไม่เป็นตวัของตวัเอง 

กระทัง่สายตาก็ยังสัน่ไหว "เช่นน้ันต้องไปขอให้เฉนิหนงิค�านวณฤกษ์งาม

ยามดถึีงจะได้กระมงั"

ซือหม่าจิ้นค่อยๆ ชื่นชมสีหน้าของนางอย่างผ่อนคลายสบายใจ  
* ราตรียาวนานความฝันมากหลาย หมายถึงหากเวลาทอดยาวออกไป เรื่องราวก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่เลวร้ายได้มากมาย
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"ไยต้องยุง่ยากเช่นนัน้ด้วยเล่า มารร้ายในสายตาคนทัว่หล้าเช่นข้ามหีรอื

ต้องกังวลว่าจะขดัแย้งกับฤกษ์ยามไม่มงคลอนัใดอกี ไหนๆ ทกุสิง่ก็ล้วน

ตระเตรยีมพร้อมสรรพแล้ว ขอเพียงเจ้าพยักหน้า ต่อให้เป็นพรุง่นีก็้ยังได้"

ไป๋ถานไม่เป็นตัวของตัวเองย่ิงขึน้ไปอกี เดมิทงีานมงคลนีก็้ผดิจารตี

ในสายตาของคนทัว่หล้าอยู่แล้ว สดุท้ายกระทัง่วันพิธีพวกเขาก็ยังตดัสนิใจ

กันเอง เช่นนี้ออกจะไร้ความกระดากอายไปสักหน่อยจริงๆ กระนั้นนาง 

ก็ยังต้องแสร้งท�าเป็นเยือกเย็น

ซือหม่าจิ้นเห็นอาการของไป๋ถานชัดถนัดตาแต่กลับแสร้งท�าเป็น

มองไม่เห็น "ว่าอย่างไร ก�าหนดวันใดดี"

นี่เขาแกล้งย่ัวเย้านางอยู่ชัดๆ ไป๋ถานไหนเลยจะมองไม่ออก นาง

ผลักไสเขาแล้วยืนขึ้นทันที "ท่านก�าหนดเองสิ!"

ซือหม่าจิ้นตอบ "เช่นนั้นข้าจะก�าหนดวันพรุ่งนี้"

"..." ไป๋ถานอับจนถ้อยค�า ซือหม่าจิ้นดึงนางลงมานั่งตามเดิม  

ซุกซอกคอนางแล้วหลับตาพริ้ม

ซีชิงเดินพรวดพราดเข้ามาจากด้านนอก พอเห็นภาพฉากนี้ก็รีบ 

ยกแขนเสื้อขึ้นป้องตา "โอ๊ะ ข้าไม่เห็นอันใดทั้งสิ้น"

ไป๋ถานนัง่อยู่บนต้นขาของซอืหม่าจิน้ สองแขนยังโอบเขาไว้ในอ้อมอก 

ด้วยเหตุนีด้วงหน้าของนางจงึร้อนผะผ่าว ลนลานลกุข้ึนยืนในทันที

ซือหม่าจิ้นซึ่งเคลิ้มหลับไปแล้วพลันสะดุ้งตื่นจากภวังค์เพราะการ

เคลื่อนไหวน้ี หัวค้ิวของเขาขมวดมุ่นกวาดตามองรอบด้านปราดหน่ึง 

ก็ช�าเลืองเห็นซีชิงที่อยู่ตรงประตู "อะไรกัน มีธุระหรือ"
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ตอนนี้ซีชิงถึงได้หันกายเดินตรงมา "แหม ท่านอ๋องยังมีแก่ใจ 

ออดอ้อนกันอยู่อีก ราชโองการจากในวังมาถึงแล้ว รอคอยท่านออกไปรบั

อยู่นะขอรับ"

ซอืหม่าจิน้ไม่เต็มใจเท่าไรนัก พักใหญ่กว่าจะจดัดงึสาบเส้ือให้เข้าที่

แล้วลกุขึน้เดินออกจากประตูไป

ผู ้มามิใช่ขันที หากแต่เป็นเกาผิง สองมือของเขาถือประคอง

ราชโองการบนผืนผ้าไหมสีเหลือง ยืนตัวตรงดุจพู่กันอยู่ก่ึงกลางลาน  

แสงไฟใต้ระเบียงทางเดินมืดสลัว สีหน้าของเขาจึงดูพร่ามัวย่ิง พอเห็น 

ซอืหม่าจิน้ปรากฏตัว เกาผงิจงึสาวเท้าเดนิขึน้หน้ามาคารวะ "มณฑลอว้ีโจว

ส่งรายงานมาว่าข่าวลือเรื่องอวี่ซื่อเต้ายังไม่ตายก�าลังถูกพูดถึงกันอย่าง

ครึกโครม ไพร่พลที่เขาทิ้งไว้ในมณฑลอว้ีโจวก็กระเหี้ยนกระหือรือ 

หมายเคลือ่นไหว การสยบให้เชือ่ฟังจงึกระท�าการได้ยากโดยแท้ ฝ่าบาท 

ทรงเหน็ว่ามเีพียงท่านอ๋องท่ีสามารถก�าราบคนเหล่าน้ันได้ ดงัน้ันจงึทรงมี

ราชโองการส่งท่านอ๋องไปเยือนมณฑลอว้ีโจวสักครา รับมอบและ 

จดัระเบยีบไพร่พลท่ีเหลอืของอว่ีซือ่เต้าใหม่เสยีก่อนค่อยโยกย้ายไปรกัษา

ชายแดนเมืองอีห้ยาง"

ซอืหม่าจิน้ไม่แม้แต่จะขยับตวั "ข้าเตรยีมจะจดังานมงคลวนัพรุง่นี้ 

ทลูฝ่าบาทให้ทรงเลอืกผูอ้ืน่มุง่หน้าไปอว้ีโจวเถิด"

เกาผงิประสานมอืกล่าว "ท่านอ๋อง โปรดอภัยทีข้่าน้อยต้องพูดตรงๆ 

นีค่อืราชโองการนะขอรบั ย่ิงไปกว่านัน้เมือ่ท่านเดนิทางไปอวีโ้จว ไพร่พล 

ของอว่ีซือ่เต้าย่อมจะตกเป็นของท่าน น่ีฝ่าบาททรงคดิอ่านเพ่ือท่านแล้ว"

จริงอยู่รับมอบแล้วก็ถือว่าเป็นไพร่พลของเขา ทว่าส่งไปรักษา
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ชายแดนเมืองอี้หยางก็เท่ากับคิดจะมอบก�าลังพลส่วนนี้เข้าเสริมทัพ 

สกุลสวินที่ตั้งมั่นอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซือหม่าเสวียนไหนเลย 

จะให้เขาได้ประโยชน์

ทว่าเกาผิงก็พูดถูก อย่างน้อยในชั่วขณะน้ี ผ้าไหมสีเหลืองผืนนี้ 

ก็ยังสามารถกดข่มเขาได้

ซือหม่าจิ้นรับราชโองการผืนนั้นมาในที่สุด

เกาผิงคล้ายโล่งอก รีบประสานมือกล่าวอ�าลา

บนระเบยีงทางเดินทีอ่ยู่ไกลออกไป ซชีงิแอบจิม้แขนไป๋ถานทหีน่ึง 

"เมือ่ครูต่อนทีเ่จ้าออดอ้อนกบัท่านอ๋องน้ันก�าลงัถกเรือ่งอะไรกันอยู่หรอื"

หางตาของไป๋ถานจับจ้องไปยังราชโองการในมือของซือหม่าจิ้น 

"ไม่มีอะไร"

น่ีคงจะเป็นสิ่งที่ผู ้คนเรียกกันว่าคนค�านวณมิสู ้ฟ้าลิขิตกระมัง  

เมือ่ครูยั่งวางแผนงานมงคลไม่ขาดปากอยู่แท้ๆ สดุท้ายกลบัมรีาชโองการ

มาเสียนี่

ทั้งที่ดึกดื่นแล้วไป๋ถานกลับยังไม่เข้านอน นางขดร่างอยู่บนตั่ง 

ตัวเล็กในห้อง มือพลิกต�าราอย่างใจลอย

ซือหม่าจิ้นเดินเข้ามาน่าจะเพ่ิงอาบน�้าเสร็จ ท้ังร่างห่อหุ้มอยู่ใน 

เสือ้นอกตวัใหญ่ เขาเปลือ้งเสือ้นอกออกเหลอืแค่เพียงเสือ้เน้ือบางตัวเดียว

คลมุอยู่บนร่าง ในมอืเขายังถือราชโองการผนืน้ัน พอก้าวพ้นประตูก็สะบัดมอื

โยนมันลงกระถางไฟที่ก�าลังลุกโชนโชติช่วงทันที
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ไป๋ถานตระหนกจนต�าราในมือร่วงหล่นพลางย่นคิ้วต�าหนิ "ท่าน

ปฏิบัติต่อราชโองการเยี่ยงนี้ไม่ต้องการที่จะมีชีวิตแล้วหรือ"

ซอืหม่าจิน้พลนัวกัน�า้เย็นจากอ่างส�ารดิบนชัน้ไม้มาล้างมอื จากนัน้

เดนิตรงมากล่าว "กระทัง่เวลาวนัเดยีวซอืหม่าเสวียนก็ยังไม่ให้ข้า ช่างใจแคบ

เสียจริง"

ไป๋ถานเม้มปาก เก็บต�าราบนพ้ืนก่อนมองดเูขาด้วยท่าทีทีพู่ดไม่ออก

ซือหม่าจิ้นเหน่ือยเพลียแต่แรกแล้ว เขาเอนกายลงบนเตียง ก่อน 

ยื่นมือมาหานางอย่างเนิบช้า

ไป๋ถานวางต�าราเดนิตรงไปเกาะกุมมอืข้างนัน้ นางเอนร่างเคยีงข้างเขา

ก่อนพูดถ้อยค�าในใจออกมาในทีส่ดุ "ถ้าอย่างไรข้าไปอว้ีโจวกับท่านแล้วกัน"

สองตาของซือหม่าจิ้นปรือลงแล้ว พอได้ยินวาจานี้จึงเบิกข้ึนนิดๆ  

ทั้งที่ดวงตาคู่นั้นหรี่โค้งอย่างเคลิบเคลิ้มอิ่มเอมย่ิง ทว่าศีรษะกลับยังคง 

ส่ายปฏิเสธ "ไม่ต้องจะดีกว่า"

ตลอดเส้นทางนี้จะเกิดเรื่องใดขึ้นบ้างก็สุดที่จะรู้ได้ ย่ิงไปกว่านั้น

ไพร่พลของอว่ีซือ่เต้าก็มใิช่พวกทีจ่ะรบัมอืได้ง่ายๆ เขากลวันางเป็นกังวล 

แต่ก็ไม่เหมาะจะบอกกล่าวตามตรง

ไป๋ถานพลิกกายหันแผ่นหลังให้ มีคนเช่นนี้ที่ใดกัน ข้าอุตส่าห์

ออกปากแต่กลับถูกบอกปัดทันที ช่างอับอายขายหน้าเหลือเกิน!

ซอืหม่าจิน้สวมกอดนางจากด้านหลงั "พรุ่งนีพ้อข้าไปแล้ว เจ้าก็ไป

พักที่อื่นสักระยะเถิด ไปเมืองอู๋หรือเมืองอี้ซิงของน้าชายข้าก็ได้ อย่าได ้

รัง้อยู่ทีเ่มอืงหลวง"

ไป๋ถานถามเสียงอู้อี้ "เพราะเหตุใด"

Page ����������� 3.indd   42 24/7/2561 BE   17:29



43

เทียนหรูอวี้

ซือหม่าจิ้นแค่นหัวเราะเย็นชา "ซือหม่าเสวียนแยกข้าออกไป  

ไม่มีประสงค์ดีอันใดแน่ ข้ามิอาจไม่ซ่อนเจ้าเอาไว้"

เขาอุตส่าห์คิดออกมาได้! เส้นเลือดท่ีมุมหน้าผากของไป๋ถาน 

เต้นตุบๆ สองที ทั้งไม่พานางไป ทั้งจะให้นางไปหลบซ่อน ไฉนเขาถึงได้

เจ้าความคิดเช่นนี้เล่า!

ซือหม่าจิ้นเหนื่อยล้าแล้วจริงๆ ไม่ช้าก็หลับใหลไป

ขณะทีไ่ป๋ถานกลบักระสบักระส่ายยากท่ีจะข่มตาหลับได้ นางรับฟัง

เสียงลมหายใจอันสม�่าเสมอที่อยู่เบื้องหลังจึงหันกายไปมอง แสงเทียน 

ยังไม่ดบัมอดจงึสามารถเหน็เครือ่งหน้าของเขาได้อย่างถนดัชัดเจน

ซอืหม่าจิน้ผูน้ีย้ามหลบักับยามต่ืนช่างแตกต่างกันมากนกั ยามตืน่

สีหน้าของเขาอึมครึมอยู่เป็นนิจ กระท่ังรอยย้ิมยังเย็นเยียบ ขณะท่ี 

ยามหลับใหลดวงตาท่ีปิดสนิทเมื่อถูกแพขนตายาวบดบังนั้นกลับแลดู

อ่อนโยนน่าเข้าใกล้ขึ้นอย่างมาก

ไป๋ถานยกมือลูบไล้ใบหน้าของเขา แท้จริงที่นางอยากตามไปด้วย 

ก็เพราะเป็นห่วง มรีาชโองการลงมาในเวลาน้ี ซ�า้ยังมข่ีาวลอืว่าอว่ีซือ่เต้า

ยังไม่ตาย ถึงอย่างไรนางก็ไม่สบายใจอยู่บ้าง

ท้ังคนืจงึแทบมไิด้นอน ยามฟ้าใกล้รุง่ไป๋ถานถึงสะลมึสะลอืหลบัไปได้ 

ทว่าพอได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจึงลืมตาอีกครั้งก็เห็นซือหม่าจ้ินแต่งตัว

เรยีบร้อยแล้ว

นางลุกตามขึ้นมา ซือหม่าจิ้นเอ่ยประโยคหน่ึงเมื่อหันหน้ามาเห็น 

"นอนต่ออีกหน่อยเถิด ไม่ต้องส่งข้าหรอก"

"ช ิ ท่านจะให้ข้าไปจากเมอืงหลวงมใิช่หรอื ข้าลกุขึน้มาเก็บข้าวของ
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ไม่ได้หรอือย่างไร" ไป๋ถานต้ังหน้าสวมเสือ้ผ้าของตนจนเสรจ็

ซือหม่าจิ้นรู้ว่านางปากแข็งจึงไม่เปิดโปงนาง เพียงแค่หยิบกระบี ่

คู่กายที่อยู่บนโต๊ะมาพกไว้ข้างเอวแล้วเดินออกจากประตูไป

ไป๋ถานน่ังอยู่ข้างเตียงมองส่งเงาหลงัของเขา นึกไม่ถึงว่าเขาจะพลัน

ย้อนกลับมา นางหลุบตามองไปทางอื่นแทบไม่ทัน เขาเดินปราดมาถึง 

เบื้องหน้าพลางเชยคางของนางแล้วขบเม้มทีหนึ่งบนริมฝีปาก ดูเหมือน 

จะยังอารมณ์ค้างไม่จใุจจงึดูดแรงๆ อกีครัง้บนล�าคอของนาง

ไป๋ถานร้องครางแผ่วเบา ไม่มองดูก็รู ้ว่าตรงน้ันต้องเขียวแล้ว 

เป็นแน่ นางผลกัไสเขาอย่างขุน่เคอืง "ก่อนจากท่านยังจะท�าทารณุข้าให้ได้

ใช่หรือไม่"

ซอืหม่าจิน้ผละออกพร้อมเสยีงหวัเราะลุ่มลึก "แค่ท�าเคร่ืองหมายไว้

เท่าน้ัน" จบค�าเขาก็ดึงคอเสือ้ปกปิดให้นางแล้วค่อยหมนุกายออกจากประตู

ไปอกีครัง้

ไป๋ถานนวดคลึงล�าคอ ดึงกระชับคอเสื้อก่อนติดตามออกไป  

ในฤดูเหมันต์อันหนาวสะท้าน เกล็ดน�้าค้างสีขาวเคลือบไปทั่วทั้งลาน  

รอจนมาถึงเรือนด้านหน้าก็ไม่เห็นกระทั่งเงาหลังของเขาแล้ว

อู๋โก้วเดินมาจากเรอืนด้านหลงั มองเหน็อาจารย์สวมเส้ือผ้าเนือ้บาง

และน้อยชิน้ยืนอยู่บนระเบยีงทางเดนิของเรอืนด้านหน้า นางมองไม่ออก 

ถึงความรูส้กึชายหญิงทีผู่เ้ป็นอาจารย์มอียู่สกันดิ นึกเพียงว่าอกีฝ่ายตืน่เช้า

จึงย้อนกลับไปยกน�้าส�าหรับบ้วนปากมาให้

แน่นอนว่าไป๋ถานขดัเขินเกนิกว่าจะเผยอารมณ์ในใจ นางจงึยกน�า้ 

เทเข้าปากค�าหนึง่แล้วเริม่กลัว้คอช้าๆ
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ตอนน้ีเองขนัทีผูห้นึง่พลนัปรากฏตวัข้ึนท่ีข้างประตเูรือน ยืนสอดมอื

ในแขนเสือ้โค้งค�านับให้นาง "คารวะคุณหนู บ่าวรับพระบญัชาจากฝ่าบาท

มาเรยีกตัวคุณหนไูปเข้าเฝ้าในวังขอรบั"

พรืด! ไป๋ถานพ่นน�้าบ้วนปากออกมาเต็มค�า...มาจริงเสียด้วย!

ซือหม่าจิ้นจะให้นางไปจากเมืองหลวง ทว่าอีกฝ่ายมาถึงรวดเร็ว

เพียงนี้นางจะหลบหนีไปที่ใดได้เล่า!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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