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บทน�ำ

ณ ดินแดนสู่* ท่ามกลางดินแดนแห่งขุนเขาน้ี สายฝนก�าลังจะ 

มาเยือน สายลมอนับ้าคลัง่พลนัซดัเปิดบานหน้าต่าง โหมตกีรอบหน้าต่าง

จนบังเกิดเสียงปังๆ ดังบาดหู จานฝนหมึกและท่ีทับกระดาษซึ่งวางอยู่ 

บนโต๊ะล้วนถูกกวาดร่วงลงสู่พื้น ลมกระโชกหอบเอาแผ่นกระดาษซึ่งไร้ที่

ยึดเหนีย่วปลวิว่อนไปท่ัวทศิ ใต้โต๊ะมหีนงัสอืกราบทูลทีฉ่กีขาดเป็นสองท่อน

ตกกระจายอยู่หลายเล่ม

ในอากาศคละคลุ้งด้วยกลิ่นคาวโลหิตอันเข้มข้น สตรีอ่อนเยาว์ 

ในชุดชาววังสี่ห้านางนอนล้มระเนระนาดจมกองเลือดซึ่งไหลนองอยู่

เกลื่อนพ้ืน หน่ึงในจ�านวนน้ันยังไม่ตายสนิท ดวงตาที่เคยงดงามคู่นั้น 

ก่ึงลืมก่ึงปิด ริมฝีปากอ้าหุบอย่างไร้เรี่ยวแรง มุมปากพ่นฟองน�้าลาย 

ปนเลือดออกมาหนึ่งสาย แลคล้ายปลาตัวหนึ่งซึ่งก�าลังจะแห้งตาย

* ดินแดนสู ่ปัจจบุนัคอืพ้ืนท่ีมณฑลเสฉวนทางตะวันตกของจนี
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* โฮ่วตี ้คือค�าเรยีกฮ่องเต้องค์สดุท้ายของราชวงศ์

พวกนางล้วนเป็นสนมของโฮ่วตี้* หลิวเหย่ียน เด็กสาวผู้น้ีเยาว์วัย

กว่าใคร นางเพ่ิงจะอายุเพียงสิบสามปีเท่าน้ัน บิดาของนางคือเจ้าเมือง

เทยีนสุย่ เมือ่โฮ่วตีถ้อยร่นมารกัษาเมอืงเฉนิชงัท่ีอยู่ใกล้เคยีงจงึได้รับนาง

เป็นสนมอย่างรีบร้อน ทว่ายังไม่ถึงครึ่งปีก็เสียเมืองเฉินชังเสียแล้ว  

พวกนางจึงต้องติดตามโฮ่วต้ีหลบหนีเรื่อยมาจนถึงที่น่ี...เมืองเปาเฉิง 

ในดินแดนสู่

ทว่าบัดนี้หญิงงามสะคราญโฉมท้ังยังอ่อนเยาว์เหล่านี้กลับต้อง 

จบชีวิตจนสิ้น

เมื่อชั่วครู่ก่อนหลิวเหย่ียนเรียกตัวสตรีเหล่านี้เข้ามา และมองดู 

หลิวซันขันทีคนสนิทของตนลงมือสังหารพวกนาง

"ฝ่าบาท! ฝ่าบาทเพคะ! ทรงละเว้นหม่อมฉันเถิด ละเว้นหม่อมฉัน

ด้วย! บิดาของหม่อมฉันจะน�ากองหนุนมาถวายอารักขา! ฝ่าบาท..." 

หยดเลือดเปรอะบนดวงหน้าของเด็กสาวเยาว์วัยผู้นั้น หยาดน�้าตา

ของนางร่วงพรดูจุไข่มกุทีข่าดจากสาย ไหลไม่หยุดย้ังลงมาตามดวงหน้า 

ละอ่อนที่ยังคงตื่นผวามิคลาย บริเวณหน้าอกของชุดชาววังสีเหลืองอ่อน

ถูกโลหิตที่ไหลออกมาจากข้างล�าคอย้อมจนกลายเป็นสีส้มอันฉูดฉาด

เมื่อครู่หลิวซันฟันล�าคอของนางไปแล้วหน่ึงดาบ บางทีอาจเพราะ

คมดาบสังหารคนมามากเกินไปจนทื่อด้าน นางจึงดิ้นหลุดออกไปได้ 

บาดแผลบนล�าคอสายนั้นยังคงไม่ถึงแก่ชีวิต นางทรุดฮวบลงกับพ้ืน  

ศรีษะเอยีงกระเท่เร่ เลอืดไหลพรากจากล�าคอขณะท่ีนางใช้ทัง้มอืและเท้า

คลานกระเสือกกระสนไปเบ้ืองหน้า หมายหลบหนอีอกจากห้องซึง่อดัแน่น
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ด้วยกลิ่นคาวโลหิตอันเข้มข้นและกลิ่นอายเย็นเยือกของความตาย ส่ิงที่

ทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังคือคราบเลือดคดเคี้ยวสายหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก 

ร่างของนางลากผ่าน

ดวงหน้าอันหล่อเหลาหมดจดของโฮ่วตี้หลิวเหย่ียนกลับมีสีหน้า 

ทึม่ท่ือประดุจไม้สลกัรปูป้ันดินเผาท่ีไร้ซึง่ชวิีต ดวงตาของเขามไิด้แลไปยัง

จวงเฟย* ที่ก�าลังพยายามวิงวอนขอความเมตตาจากเขาแต่อย่างใด  

หากแต่ทอดสายตาข้ามศีรษะของนาง เหม่อมองไกลไปยังทิศทางของ

ประตูเมืองซึ่งแท้จริงไม่อาจมองเห็น

ไม่อาจรักษาเมืองเปาเฉิงเอาไว้ได้ ยามนี้แตกพ่ายแล้วเช่นกัน

ข้างหูของเขาคล้ายได้ยินเสียงโห่ร้องยินดีดังสะเทือนฟ้าหลัง 

ทหารกบฏแคว้นเยียนตีก�าแพงเมืองแตก อีกไม่ช้าพวกมันก็จะบุกมาถึง 

ที่นี่แล้ว

เมือ่ครึง่ปีก่อน เว่ยเซ่าขนุศกึแห่งเยียนโยว** ซึง่ครองแดนทางเหนอื

มาหลายชั่วคนได้พิชิตหยางซิ่นซึ่งตั้งตนเป็นฮ่องเต้ที่แดนเจียงตง***  

หลังจากเจียงตงตกสู ่เ ง้ือมมือของเว่ยเซ่าแล้ว แผ่นดินอาณาจักร 

จิ่วโจว**** ก็ตกอยู่ใต้การปกครองของเขาถึงแปดเก้าส่วน สถานการณ์

โดยรวมมัน่คงแล้ว กบฏแซ่เว่ยจงึสถาปนาตนเป็นฮ่องเต้ทีม่ณฑลโยวโจว 

* เฟย แปลว่าชายา คอืภรรยาเจ้าในต�าหนักในของจนี มศีกัด์ิรองจากอคัรมเหส ี (หวงโฮ่วหรือฮองเฮา) และ
อคัรชายา (กุ้ยเฟย) บางสมยัอาจมเีฟยช้ันพิเศษส่ีต�าแหน่ง เรยีกว่าสีร่าชชายา มลี�าดับศกัดิส์งูกว่าเฟยท่ัวไป  
ซึง่ได้แก่ ซเูฟย เต๋อเฟย เสยีนเฟย และลีเ่ฟย
** เยียนโยว คือชื่อเรียกพ้ืนที่กรุงปักก่ิง มณฑลเหลียวหนิง และตอนเหนือของมณฑลเหอเป่ยในปัจจุบัน  
สมยัโบราณคอืพ้ืนท่ีของมณฑลโยวโจวหรอืแคว้นเยียนในสมยัจัน้ก๋ัว จงึเป็นทีม่าของชือ่นี้
*** เจียงตง (หรือกงัตั๋ง) คือชื่อเรียกพื้นที่ทางตะวันออกของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกยีง) ปัจจุบันคือมณฑล 
ทางตะวันออกของจนี อาทิ มณฑลเจ้อเจยีงและนครเซีย่งไฮ้
**** จิ่วโจว แปลว่าเก้ามณฑล คือชื่อเรียกประเทศจีนในสมัยโบราณ เล่าขานกันว่าเขตปกครองของชาวจีน 
ในยุคบรรพกาลแบ่งเป็นเก้ามณฑล จงึเป็นทีม่าของชือ่นี้

Page ����������� 1.indd   9 21/2/2562 BE   11:04



10

ปรปักษ์จ�ำนน 1

ตัง้ชือ่แคว้นว่าเยียน ถัดจากน้ันโฮ่วต้ีหลวิเหย่ียนก็ถูกบบีคัน้ให้เริม่ถอยหนี

สู่ทิศตะวันตกเรื่อยมา

ตลอดทางท่ีถอยร่นสู่ทิศตะวันตก ขุนนางฝ่ายบุ๋นที่อยู่ข้างกายเขา

บ้างก็หลบหนี บ้างก็แตกฉานซ่านเซ็น ขุนนางฝ่ายบู๊บ้างก็พลีชีพ บ้างก็

ยอมจ�านนกับเว่ยเซ่า รอจนเดนิทางมาถึงเมอืงเปาเฉงิแล้วก็เหลอืขุนนาง

เก่าแก่ผูภ้กัดต่ีอราชวงศ์ฮัน่* เพียงสบิกว่าคนท่ียังคงเสีย่งชวีติอารักขาเขา

บัดนี้แม้แต่ทหารสองพันนายสุดท้ายก็ไม่มีเหลือแล้ว

เขาไม่มีหนทางให้ถอยอีกต่อไป

หลิวซันมีคราบเลือดกระเซ็นเกลื่อนใบหน้า สภาพดุจดังปีศาจร้าย 

เขาขบเขี้ยวเค้ียวฟันขณะเดินคุกคามเข้าหาจวงเฟยซึ่งยังคงพยายาม

วิงวอนขอร้อง เมื่อต้อนนางไปจนถึงหน้าประตูก็ฟันลงไปหนึ่งดาบ 

จากทางด้านหลัง

สิ้นเสียงฉับอันทุ้มหนัก เด็กสาวไม่ทันเปล่งเสียงร้องสักค�า ศีรษะ 

ก็ย้ายจากต�าแหน่งเดิมท่ีเคยอยู่บนล�าคอไปห้อยร่องแร่งอยู่ด้านข้าง 

อย่างสิน้แรง ล�าตวับดิเป็นท่วงท่าท�ามมุทีแ่ปลกประหลาด จากนัน้ร่างกาย

อันอ่อนยวบดุจถุงแป้งก็ฟุบลงกับพื้นโดยไร้เสียงใดๆ

โลหิตอุ่นระอุพลันฉีดพุ่งออกจากล�าคออย่างสูญเสียการควบคุม 

สาดกระเซ็นไปกว่าครึ่งผนัง แรกเริ่มแขนขาของจวงเฟยยังคงส่ันกระตุก 

จากนั้นก็ค่อยๆ หยุดชะงัก กระทั่งไม่ขยับเขย้ือนอีก เหลือเพียงดวงตา 

ข้างหนึ่งซึ่งไร้เรือนผมอันยุ่งเหยิงบดบังท่ียังคงจับจ้องอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม  

* ราชวงศ์ฮัน่ (202 ปีก่อนครสิตกาล - ค.ศ. 220) ในท่ีน้ีคอืช่วงปลายของราชวงศ์ นักประวัตศิาสตร์เรยีกว่าตงฮัน่ 
(หรือฮั่นตะวันออก) อันเป็นปฐมบทของยุคสามก๊ก เป็นช่วงที่พระราชอ�านาจอ่อนแอ ฮ่องเต้ตกเป็นหุ่นเชิด  
ขุนนางท้องถ่ินแขง็เมอืง รบพุ่งหมายชงิแผ่นดนิ
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ก่อนพลังชีวิตในดวงตาจะเหือดหายไปอย่างรวดเร็ว ประกายตามรกต 

ที่ทอแสงเรืองกลายเป็นสีเขียวหม่นแผ่ซ่านกลิ่นอายแห่งความตาย

"ฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ ฮองเฮา..."

หลิวซันลากดาบซึ่งยามน้ีส่วนของคมดาบยังคงมีเลือดไหลลงมา 

เขาเอ่ยพลางมองไปทางเสี่ยวเฉียวที่เนื้อตัวสั่นสะท้านนิดๆ อยู่บนตั่ง

หลวิเหย่ียนหมนุกายมาอย่างเชือ่งช้า สายตาทีแ่ตกซ่านจรดลงบน 

ร่างของเสี่ยวเฉียวก่อนเพ่งพิศนาง ในที่สุดแววตาของเขาก็ไม่ท่ึมท่ือ 

เช่นเดิมอีก กลับค่อยๆ ก่อตัวเป็นอารมณ์โศกเศร้า ห้วงอารมณ์ท่ีมิอาจ

หักใจ และความระทมทุกข์อันเข้มข้น

เขาเดินไปหาเสี่ยวเฉียวทีละก้าว สุดท้ายก็หยุดยืนที่เบื้องหน้านาง 

นิ้วมือเย็นเฉียบดุจน�้าแข็งไล้แผ่วเบาบนดวงหน้าของนางอย่างอาวรณ์ 

เขาพลนัน่ังลงโอบนางไว้ในอ้อมกอดอย่างแนบแน่น พละก�าลงันัน้มากล้น 

จนคล้ายกับอยากบดร่างนางให้แหลกละเอียดแล้วผนึกเข้าสู่เลือดเนื้อ

ของตนทีละชุ่น*

"หมานหมาน! หมานหมาน! คนทางบ้านเจ้าถูกกบฏแซ่เว่ยท�าร้าย 

พ่ีสาวของเจ้าก็ไม่ถูกแต่งตั้งเป็นฮองเฮาและก็ฆ่าตัวตายจากไป เรารู้ว่า

เจ้าแค้นกบฏแซ่เว่ยนั่นเข้ากระดูก เดิมทีเราก็อยากยกทัพไปปราบกบฏ

ช�าระแค้นแทนเจ้า ทว่าจนใจที่ต้าฮั่นชะตาขาดเสียแล้ว เราไร้ก�าลัง 

จะกอบกู้อันใดได้! แต่เราก็ไม่อาจหักใจให้เจ้าตกไปสู่เง้ือมมือโจรกบฏ 

จนถูกลบหลู่เกียรติ หมานหมาน เราจะสังหารเจ้าก่อน จากน้ันเราจะ

ติดตามเจ้าไป เจ้ากับเราเป็นสามีภรรยากันอีกในชาติหน้าเถิด!"

* ชุน่ เป็นหน่วยมาตราวัดของจนีสมยัโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 น้ิว ระยะ 10 ชุน่เป็น 1 ฉือ่ (เชยีะ)
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"ฝ่าบาท หม่อมฉันออกเรือนกับพระองค์ต้ังแต่อายุสิบห้า จนบัดน้ี

เป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว! ฝ่าบาททรงปฏิบัติต่อหม่อมฉันด้วยความรัก 

และน�้าพระทัยอันล้นเหลือ หากฝ่าบาทจะทรงจากไป หม่อมฉันไหนเลย 

จะมีเหตุผลใดให้อยู่ต่อเพียงล�าพัง หม่อมฉันยินดีติดตามพระองค์ไป 

ทุกชาติภพ ไม่พรากจากชั่วนิรันดร์!"

สตรีซึ่งมีชื่อเล่นว่า 'หมานหมาน' ผู้น้ีมีผิวพรรณดุจหิมะ ดวงหน้า 

ดั่งบุปผา เกิดมาพร้อมรูปโฉมอันงามล�้าเลิศประดุจหยกที่ไร้ต�าหนิ  

ชั่วขณะน้ีดวงหน้าอันเลอโฉมแม้ไร้สีเลือดและแต้มไปด้วยคราบน�้าตา 

ทว่าแววตาที่ทอดมองโฮ่วตี้กลับเปี่ยมด้วยความแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว

นางหลับตาลงช้าๆ

หลิวเหย่ียนเปล่งเสียงร�่าไห้อย่างเจ็บปวดรวดร้าวก่อนคลายมือ 

จากนาง เขายืนพรวดขึ้นแล้วชักกระบี่ยาวออกจากฝัก พร้อมกับส่งเสียง

ค�ารามอันแหลมสูงโศกสลดถึงขีดสุด จากนั้นคมกระบี่อันเย็นเฉียบ 

ดุจน�้าแข็งก็แทงลึกเข้าสู่หัวใจอันอบอุ่นและอ่อนนุ่มของนาง
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"หมานหมาน! หมานหมาน! ตื่นเร็วเข้า!"

สุ้มเสียงอันอ่อนโยนและเจือความห่วงกังวลดังขึ้นที่ข้างหู จากนั้น

นางก็ถูกผลักร่างจนรู้สึกตัวตื่น

เสี่ยวเฉียวพลันเบิกตาขึ้นและพบว่าตนยังคงนอนอยู่บนเตียงซึ่ง 

ใช้นอนมาได้สองปีแล้ว เพียงแต่ท้ังเน้ือท้ังตวักลบัชุม่ไปด้วยเหงือ่ราวกับ

เพิ่งขึ้นมาจากน�้า

ผูท่ี้นอนอยู่ข้างกายและผลกัปลกุนางเมือ่ครูน่ีก็้คอืญาตผิูพ่ี้นามว่า 

'ต้าเฉียว' เป็นบุตรสาวของท่านลุงเฉียวเยว่ียผู้ว่าการมณฑลเหย่ียนโจว 

มีชื่อเล่นว่าอาฟั่น ปีน้ีอายุสิบเจ็ด โตกว่านางสามปี สองพ่ีน้องโตมา 

ด้วยกันแต่เลก็ รกัใคร่สนทิสนมกันอย่างย่ิง จงึนอนร่วมผ้าห่มผนืเดยีวกัน

อยู่บ่อยครั้ง

เห็นญาติผู้น้องตื่นเสียที ต้าเฉียวลูบหน้าผากของอีกฝ่ายก็พบว่า 

1
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มแีต่เหงือ่เย็น นางจงึรบีคลมุเสือ้ลงจากเตียง เดนิไปจดุตะเกียงน�า้มนัเอง

โดยไม่กวนสาวใช้ซึ่งนอนหลับอยู่ที่ห้องชั้นนอก แล้วหยิบผ้ามาบรรจง 

ซบัเหงือ่ให้ญาติผูน้้องซึง่ยังเอนกายอยู่บนเตยีง ด้วยเกรงว่าอกีฝ่ายจะถูก

ความเย็นเล่นงานจึงหยิบเสื้อชั้นในที่สะอาดสะอ้านของตนมาช่วย 

ผลัดเปลี่ยนให้ สุดท้ายยังรินน�้าส่งให้หนึ่งถ้วย

เสี่ยวเฉียวกระหายน�้าอยู่พอดีจึงรับมาด้วยความซาบซึ้ง

ต้าเฉียวนั่งบนขอบเตียง มองนางดื่มน�้าพลางถอนหายใจ "ฝันร้าย

อีกแล้วหรือ หมานหมาน ข้าจ�าได้ว่าแต่ก่อนเจ้าหลับสนิทดีย่ิง สองป ี

มาน้ีเป็นอะไรไป เห็นเจ้าฝันร้ายอยู่บ่อยคร้ัง เผลอไปถูกส่ิงอัปมงคล 

ที่ข้างนอกมาใช่หรือไม่ พรุ่งนี้ข้าบอกท่านแม่ให้เชิญแม่หมอมาดูท่ีบ้าน

สักหน่อยเป็นอย่างไร"

มารดาของเสี่ยวเฉียวถึงแก่กรรมด้วยโรคภัยตั้งแต่หลายปีก่อน  

ติงฮูหยินผู้เป็นป้าสะใภ้จึงรักใคร่เอ็นดูเสี่ยวเฉียวอย่างยิ่ง คอยไถ่ถาม 

ชีวิตความเป็นอยู่ของนางเสมอ

เสี่ยวเฉียวรีบสั่นศีรษะ "ไม่ต้องหรอกพี่สาว ข้าไม่เป็นไรจริงๆ"

ต้าเฉียวรับถ้วยมาวางคืนบนโต๊ะ นางยังรู้สึกไม่วางใจอยู่บ้าง  

"เมือ่ครูเ่จ้าฝันเหน็สิง่ใดกันแน่ ทัง้ร่างถึงได้เย็นเฉยีบเหมือนน�า้แข็งเช่นน้ี"

เมื่อสองปีก ่อนนางข้ามมิติมาอยู ่ ท่ีนี่โดยไร ้สาเหตุ ไม่เพียง 

กลายมาเป็นเสี่ยวเฉียวบุตรสาววัยสิบสองของเฉียวผิงเจ้าเมืองตง 

แห่งเหย่ียนโจวเท่าน้ัน ยังมีความฝันน้ีที่คอยปรากฏให้นางเห็นอยู่เสมอ

ด้วย

แรกเริ่มนางนึกว่าเป็นเพียงฝันร้าย ทว่าเม่ือความฝันปรากฏข้ึน 
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ซ�้าแล้วซ�้าเล่า นางก็ค่อยๆ บังเกิดความรู้สึกชนิดหนึ่งขึ้น คล้ายกับตนคือ 

สตรท่ีีถูกแทงตายเป็นคนสดุท้ายในห้วงฝัน ฉากเหตกุารณ์อนัน่าพร่ันพรึง

ในฝันนั้นอาจเป็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายก่อนที่ตนจะตายก็เป็นได้

เพราะทุกสิ่งในห้วงฝันราวกับคลุ้งไปด้วยคาวเลือดจริงๆ และดู

สมจริงอย่างมาก

ยามที่เด็กสาววัยเพียงสิบสามจบชีวิตลงภายใต้คมดาบของขันที 

แววตาแปลกใจซึ่งฉายออกมาจากดวงตาข้างน้ันท่ีจ้องมองตน กระทั่ง

ขณะนี้ที่ตื่นขึ้นจากฝันแล้ว นางก็ยังคงรู้สึกขนพองสยองเกล้า

อีกท้ังหน้าอกของตนจวบจนบัดนี้ยังคล้ายหลงเหลือไอหนาวและ

ความรวดร้าวยามที่กระบี่คมกริบเล่มนั้นแทงทะลุหัวใจเข้ามา

เสี่ยวเฉียวไม่อยากระลึกถึงมันอีก นางจึงแสร้งขดร่างเข้าไปใกล ้

ต้าเฉียวแล้วพึมพ�าเบาๆ "แค่ฝันเห็นเสือร้ายตัวหนึ่งไล่ล่าเท่านั้น..."

ต้าเฉยีวจงึย้ิมออก นางลบูเรอืนผมของญาตผิูน้้องด้วยความรกัใคร่

เอ็นดู ก่อนจะโน้มกายไปเป่าไฟตะเกียงให้ดับ คล�าหาผ้าห่มเจอแล้วก็ 

มดุร่างกลบัเข้ามาโอบกอดเสีย่วเฉยีวไว้ ลบูหลังให้อกีฝ่ายเบาๆ พลางเอ่ย

เสียงนุ่มนวล "ไม่ต้องกลัวนะ พี่สาวจะนอนอยู่เป็นเพื่อนเจ้า"

เสีย่วเฉยีวขานรบัอมืพลางซบร่างอนัอบอุน่น่ิมนุม่ของต้าเฉยีวแล้ว

ค่อยๆ หลับตาลง

แสงจันทร์ของวันเสี่ยวหาน* เดือนสิบเอ็ดในรัชศกติ้งคังท่ีเจ็ดของ

ต้าฮั่นท่ีทอเข้ามาในห้องถูกกรองอย่างละเอียดผ่านกระดาษกรุหน้าต่าง 

แล้วฉายส่องลงบนพื้นหน้าเตียงอย่างเงียบเชียบ

* ชาวจนีระบชุ่วงวันของภูมอิากาศในหนึง่ปีไว้ 24 ลกัษณะ เรยีกว่าย่ีสบิสีฤ่ดลูกัษณ์ โดย 'เสีย่วหาน' หมายถึง
อากาศหนาวเย็นเลก็น้อย ตรงกับวันท่ี 5 6 หรอื 7 มกราคม
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ขณะที่หลับตา จิตใจของเสี่ยวเฉียวก็สงบม่ันคงข้ึนตามล�าดับ  

ทว่านางกลับไม่อาจหลับใหลได้อีก

ดเูหมอืนต้าเฉยีวท่ีอยู่ข้างกายก็เป็นเช่นเดยีวกัน นางนึกว่าเสีย่วเฉยีว

หลับไปแล้ว หลังช่วยเหน็บมุมผ้าห่มให้ญาติผู้น้องเสร็จอย่างเบามือ  

นางก็พลิกร่างไปมา เนิ่นนานก็ไม่อาจข่มตาหลับลงได้

เสีย่วเฉยีวฟังเสยีงลมหายใจของญาตผู้ิพ่ีก็ล่วงรู้ความในใจของนาง

สองเฉียวแห่งเหย่ียนโจวมีรูปโฉมงดงามจนเป็นท่ีเลื่องลือ กระทั่ง

ผู้คนยุคนี้กล่าวขานว่า 'เทพธิดาแห่งแม่น�้าลั่วสุ่ยงามสิบส่วน สองเฉียว

งามแปดส่วน'

ก่อนหน้านี้ต้าเฉียวเคยมีคู่หมั้นคู่หมายอยู่คนหนึ่ง ทว่าฝ่ายชาย

เคราะห์ร้ายตายจากไปก่อน งานมงคลจึงเป็นอันเลิกล้ม บัดนี้นางอายุ 

สิบเจ็ดปีแล้ว มีผู ้มาทาบทามสู่ขอนางจากทั่วสารทิศ ย�่าธรณีประตู 

จนแทบสึก ในขณะท่ีป้าสะใภ้หวังจะหมั้นหมายคู่ครองท่ีดีให้บุตรสาว 

ในเรว็วันอกีครัง้ ท่านลงุกลบัดเูหมอืนไม่เดอืดเนือ้ร้อนใจกับเร่ืองนีส้กันิด 

จวบจนเมื่อครึ่งเดือนก่อน ท่านลุงพลันประกาศจะตบแต่งต้าเฉียว 

แก่เว่ยเซ่าซึ่งเพ่ิงชิงมณฑลจี้โจวได้เมื่อช่วงต้นปี หมายใช้การแต่งงานน้ี

และชัยภูมิที่ตั้งของมณฑลเหย่ียนโจวเป็นเคร่ืองมือผูกไมตรีกับเว่ยเซ่า 

เพ่ือจะได้คลี่คลายวิกฤตให้เหย่ียนโจวซึ่งยามน้ีก�าลังเผชิญกับการโจมตี

จากศัตรูที่กล้าแข็ง

ส�าหรบัการตดัสินใจน้ี แรกเริม่เฉยีวผิงบิดาของเสีย่วเฉยีวไม่เหน็พ้อง

แต่อย่างใด

เป็นเพราะสกุลเฉียวกับสกุลเว่ยยังมีความแค้นเก่าคั่นกลาง
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ระหว่างกันอยู่ หากจะเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตช่วงน้ีเป็นต้องนับย้อนกลับ

ไปตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อน

ยามน้ันบิดาของเว่ยเซ่าเป็นผู ้ว่าการมณฑลโยวโจว รับค�าสั่ง 

จากราชส�านกัให้ไปปราบกบฏเมอืงเฉนิร่วมกับผู้ว่าการมณฑลเหย่ียนโจว 

ซึง่ก็คอืท่านปูข่องเสีย่วเฉยีว ทพักบฏมแีสนยานภุาพเกรียงไกร กองก�าลัง

แข็งแกร่งอย่างย่ิง ทัพจากท้ังสองฝ่ายนัดหมายกันว่าจะส่งกองทัพ

กระหนาบตีเมืองเฉินพร้อมกันจากสองด้านทั้งตะวันออกและตะวันตก 

คิดไม่ถึงว่าพอเปิดศึกท่านปูข่องเสี่ยวเฉียวที่ประเมินการศึกดูแล้ว 

เลอืกจะถอยทัพกลบัไปรอดทู่าทีก่อน บดิาของเว่ยเซ่ากลบัไม่รูเ้รือ่งน้ีเลย 

สักนิด ท้ายที่สุดน�้าน้อยย่อมแพ้ไฟ เขากับบุตรชายคนโตจึงตกอยู่ใน

วงล้อมข้าศึก ต้องพลีชีพไปกลางสนามรบ

ยามนัน้เว่ยเซ่าทีเ่พ่ิงอายุได้สบิสองปีก็ตดิตามบดิากับพ่ีชายไปออก

รบด้วยเช่นกัน แต่เน่ืองจากได้ขุนนางและบริวารสละชีพเพ่ืออารักขา 

เขาเอาไว้ สุดท้ายจึงสามารถฝ่าวงล้อมอันแน่นหนาแล้วถอยหนีกลับไป

จนถึงมณฑลโยวโจวได้

หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น สกุลเฉียวได้ให้ค�าชี้แจงมากมาย 

ต่อเรื่องท่ีตนถอยทัพไปกลางคัน ยามท่ีสกุลเว่ยจัดงานศพก็ส่งบิดาของ

เสีย่วเฉยีวไปร่วมไว้อาลยัด้วย แต่เห็นได้ชดัว่าสกุลเว่ยไม่ยอมรบัค�าแก้ต่าง

ของสกุลเฉียวเลยแม้แต่น้อย

กระท่ังเมื่อสี่ป ี ท่ีแล ้ว เว ่ยเซ ่าในวัยสิบแปดซึ่งยามนั้นผู ้คน 

ขนานนามว่า 'จอมอหังการน้อย' ก็น�าทัพออกไล่ล่าข้าศึกด้วยตนเอง 

จนปลิดชีพหัวหน้าทัพกบฏเมืองเฉินผู้สังหารบิดากับพ่ีชายของตนได้ท่ี
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ชายฝั่งทะเลตงไห่ แรกสุดหัวหน้าทัพกบฏผู้น้ันถูกเฉือนเน้ือทั้งเป็นก่อน 

ต่อเมื่อลงมีดครบพันครั้งแล้วจึงถึงแก่ความตายในที่สุด จากน้ันยังถูก 

สับเนื้อจนเละป้อนลงสู่ท้องปลา สภาพอันโหดร้ายทารุณนั้นชวนให้ผู้คน

ขนพองสยองเกล้ายิ่งนัก

ไม่นานนักท่านปู่ของเสี่ยวเฉียวก็ล้มป่วยจนถึงแก่กรรม

เล่ากันว่าหลงัจากเขาตาย เว่ยเซ่าซึง่ได้ข่าวขณะบกุตเีมืองเหอเจยีน

ก็เอ่ยประโยคหนึ่งอย่างเย็นชาว่า 'โจรเฒ่าหัวหงอก ตายไปก็สมควร'

เพียงเท่านี้ก็คาดเดาได้แล้วว่าเว่ยเซ่าเคียดแค้นสกุลเฉียวลึกล�้า

เพียงใด ทว่าบัดน้ีเฉียวเยวี่ยกลับคิดอาศัยการดองญาติไปผูกไมตรีกับ 

เว่ยเซ่า แล้วเฉียวผิงจะเห็นพ้องได้อย่างไรเล่า

เขาเคยเสนออย่างแข็งขันและพูดโน้มน้าวให้เฉียวเยว่ียทุ่มก�าลัง 

รบกับข้าศึกดูสักต้ังหนึ่ง ไม่แน่ว่าจะไร้โอกาสในการเอาชัย แต่ไม่ว่าเขา

จะเพียรโน้มน้าวอย่างไร ผู ้เป็นพ่ีชายกับเหล่าขุนนางบริวารก็ยังคง 

หนุนให้เลี่ยงการศึกอย่างเต็มที่

เฉียวเยว่ียเป็นผู้น�าของสกุล และเป็นผู้มีต�าแหน่งสูงสุดในพ้ืนที่

มณฑลเหย่ียนโจว หากอกีฝ่ายไม่ยอมรบัฟังถ้อยค�าของตนเช่นน้ี เฉียวผิง 

ก็อับจนปัญญาแล้วจริงๆ

ย่ิงยามนีเ้ฉยีวเยว่ียส่งทตูไปยังมณฑลจีโ้จวอนัเป็นทีพ่�านักปัจจบุนั

ของเว่ยเซ่าแล้วด้วย เขาจึงกระวนกระวายรอคอยค�าตอบอยู่

สองปีมาน้ีเสี่ยวเฉียวแอบหวังมาตลอดว่าทุกเรื่องในฝันของตน 

จะเป็นเพียงความฝันตื่นหนึ่งเท่าน้ัน ทว่ารอจนเวลาค่อยๆ ล่วงผ่านไป 

นางก็ต้องหวาดผวาเมื่อพบว่าเรื่องเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นความจริง 
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ทัง้สิน้ ประหน่ึงเป็นค�าพยากรณ์ก็ไม่ปาน เรือ่งราวก�าลังด�าเนนิไปทลีะก้าว

ตามล�าดับเวลาที่นางล่วงรู้

หากเป็นดังที่นางเห็นในฝัน เช่นนั้นเว่ยเซ่าก็จะตอบรับงานมงคลนี้ 

ทว่าหลังจากต้าเฉียวออกเรือนไปแล้ว ชะตาของอีกฝ่ายกลับถูกลิขิต 

ให้เต็มไปด้วยวิบากกรรม บทสรุปยังน่าสังเวชใจย่ิงกว่าจุดจบของนาง 

ในฝันเสียอีก

นับตั้งแต่วันแรกท่ีต้าเฉียวแต่งเข้าสกุลเว่ย เว่ยเซ่าผู ้เป็นสามี 

ก็ไม่เคยแตะต้องนางแม้แต่ปลายก้อย หลายปีให้หลงัเมือ่เว่ยเซ่าสถาปนา

ตนเป็นฮ่องเต้แล้ว สกุลเฉยีวท้ังตระกูลบ้างก็ตาย บ้างก็พลดัพราก ต้าเฉยีว

จ�าต้องกลืนทองค�าเพ่ือจบชีวิตตนเอง เว่ยเซ่าแต่งตั้งสตรีอีกคนขึ้นเป็น

ฮองเฮา ต้าเฉียวก็เดินไปจนสุดปลายทางของชีวิตในลักษณะเช่นนี้

"หมานหมาน..." ท่ามกลางความมืดสลัว เสี่ยวเฉียวได้ยินต้าเฉียว

เอ่ยเรียกชื่อเล่นของตน "สกุลเว่ยเคียดแค้นคนสกุลเฉียวของพวกเรา  

เว่ยเซ่าผู้นั้นคงไม่ตอบรับงานมงคลนี้หรอก เจ้าว่าใช่หรือไม่"

สุ้มเสียงของนางแผ่วเบายิ่ง

สองสามวันมานี้เฉียวผิงผู้เป็นบิดาส่ังให้เส่ียวเฉียวอยู่เป็นเพ่ือน 

คอยปลอบโยนพ่ีสาวให้มาก แต่เสีย่วเฉยีวกลบัรูส้กึลกึๆ ว่าค�าปลอบโยน

ใดน้ันก็ล้วนแต่อ่อนด้วยเหตุผลและไร้ซึ่งพลัง ไม่ก่อประโยชน์อันใดเลย

สักนิด

"ใช่ น่าจะเป็นเช่นนั้น"

เสี่ยวเฉียวขานตอบพลางคล�าหามือของพ่ีสาวแล้วค่อยๆ เกาะกุม

เอาไว้
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นิ้วมือของนางสัมผัสถูกความเย็นเฉียบดุจน�้าแข็ง มือข้างนั้นไม่มี

ไออุ่นแม้แต่น้อย

เหมือนว่าต้าเฉียวจะคลี่ยิ้ม

ขณะที่เสี่ยวเฉียวรู้สึกเศร้าใจอย่างย่ิง นางก็ได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยปาก 

"หมานหมาน เจ้าเองก็ไม่ได้พบหน้าหลิวซื่อจื่อมาระยะหนึ่งแล้วสินะ"

'หลิวซื่อจื่อ' ที่ต้าเฉียวเอ่ยถึงคือคู่หมั้นของเสี่ยวเฉียวในเวลานี้  

ซึ่งก็คือ 'โฮ่วต้ีหลิวเหย่ียน' ผู้เป็นสามีของเส่ียวเฉียวในห้วงฝัน ยามน้ี 

เขายังเป็นเพียงซื่อจื่อ* แห่งหลางหยา

เสี่ยวเฉียวชะงักไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินต้าเฉียวเอ่ยถึงเขา

ช่วงที่ผ่านมานี้ ไม่ว่ายามกลางวันหรือกลางคืน ลืมตาหรือหลับตา 

สิง่ท่ีนกึถึงล้วนมแีต่เรือ่งออกเรอืนของญาตผิูพ่ี้ทัง้สิน้ จนนางเกือบลมืไป 

เสียสนิทว่าตนก็เป็นหญิงที่มีพันธะหมั้นหมายติดตัวอยู่เช่นกัน อีกท้ัง

ก�าหนดแต่งงานนั้นก็กระชั้นชิดเข้ามาแล้ว เป็นปีหน้านี่เอง

"หมานหมาน หากสกุลเว่ยตอบรับงานมงคล พี่สาวคนนี้ก็คงได้แต่

แต่งออกไปแล้ว แดนเหนอือยูไ่กลโพ้น ตอนท่ีเจ้าเข้าพิธีแต่งงานในปีหน้า 

เกรงว่าพ่ีสาวคงมิอาจกลับมาร่วมงานเจ้าได้ วันหน้าพวกเราพ่ีน้องคง 

ยากจะได้พบกันอีก ยังดีที่เจ้ากับซื่อจื่อมีใจดวงเดียวกัน หลังแต่งงาน 

ต้องรักใคร่แน่นแฟ้นเป็นแน่ พี่สาวไม่มีสิ่งใดให้ต้องเป็นกังวลเลย"

ได้ยนิอกีฝ่ายกล่าวด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนเช่นน้ี เสีย่วเฉยีวพลนัเศร้าใจ 

ขอบตาร้อนผ่าวขึ้นมา

ต้าเฉียวมิได้สังเกตเห็นความผิดปกติของน้องสาว ยังคงแย้มย้ิม 

* ซือ่จือ่ เป็นค�าเรยีกทายาทผูจ้ะสบืทอดชัน้ยศ ปกตคิอืบตุรชายคนโตท่ีเกิดจากภรรยาเอก 'ซือ่จือ่แห่งหลางหยา' 
ในท่ีนีคื้อว่าทีห่ลางหยาอ๋อง
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เอ่ยต่อ "แต่ไรมาฝีมือเย็บปักถักร้อยของเจ้าก็ไม่เท่าไร สองปีมานี้ก็ย่ิง 

ใช้ไม่ได้มากขึ้น พ่ีสาวยังไม่มีสิ่งใดมอบให้เจ้า ก่อนหน้านี้จึงคิดได้ว่า 

ปีหน้าเจ้าก็จะออกเรอืนแล้ว สกุลหลวิเป็นถึงราชนิกุล ถึงเวลาน้ันงานฝีมอื 

ที่จะมอบเพ่ือแสดงความกตัญญูต่อคนสกุลหลิวจะสะเพร่าไม่ได้ ดังน้ัน

เมื่อตอนต้นปีพ่ีสาวกับชุนเหนียงจึงฉวยโอกาสที่ว่างเว้นจากงานมาช่วย

เจ้าท�าสิง่ของไว้บ้างแล้ว ตอนน้ีเก็บอยู่ท่ีชนุเหนียง ส่ิงท่ีเตรียมไว้ก็เกือบจะ

ครบถ้วน ขาดก็แต่รองเท้าชื่อซี่* ท่ีจะมอบให้พ่อสามีของเจ้า เพราะ 

สิ้นเปลืองเวลามากจึงเก็บเอาไว้เป็นอย่างสุดท้าย พ่ีสาวเริ่มต้นไว้แล้ว  

แต่ยังจัดสีไม่ลงตัว เจ้าจะดูหรือไม่ว่าแบบใดถึงจะดี พวกเรามาหารือ 

กนัเถอะ..."

ต้าเฉียวขยับตัวหมายจะคลานออกจากผ้าห่ม ทว่าเสี่ยวเฉียว 

กลับกดร่างนางไว้ พยายามเอ่ยด้วยสุ้มเสียงท่ีมั่นคง "ขอบคุณพ่ีสาว  

แต่ยังไม่ต้องดูหรอก พ่ีสาวเองก็เหน็ดเหนื่อยมากแล้ว พวกเรานอน 

กันเถิด"

ต้าเฉียวกล่าว "ก็ข้าร้อนใจนี่ กลัวว่าท�าไม่ทันเสร็จก็ต้อง..." นาง 

ชะงกัค�าพูดไป น่ิงงนัอยู่ชัว่อดึใจแล้วค่อยเอ่ยปนย้ิม "พรุ่งนีก็้ได้ นอนก่อน

แล้วกัน"

ในห้องเงียบเชียบลง

ดูเหมือนต้าเฉียวจะหลับสนิทดี เพราะนางไม่ขยับตัวแม้แต่น้อย 

เสียงลมหายใจก็สม�่าเสมออย่างยิ่ง

เมื่อแรกเสี่ยวเฉียวยังคงนอนไม่หลับ จวบจนเลยเท่ียงคืนเข้าสู ่

* รองเท้าชื่อซี่ หมายถึงรองเท้าพื้นหนาสีแดงชาด เป็นรองเท้าที่สวมใส่เฉพาะฮ่องเต้และเจ้าศักดินาจูโหว
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ครึ่งคืนหลังไปแล้ว ในที่สุดความง่วงงุนก็เริ่มจู่โจมนาง ขณะที่สติรับรู้ 

เริ่มเลือนรางพลันรู้สึกได้ว่าต้าเฉียวซึ่งนอนอยู่ด้านนอกของตนขยับตัว 

จากนั้นคลานลงจากเตียงไปอย่างเบามือเบาเท้า ทว่าอีกฝ่ายกลับมิได้ 

จุดตะเกียง อาศัยเพียงแสงจันทร์ที่สาดลอดหน้าต่างเข้ามา แล้วสวม

อาภรณ์ในความมืด จากนั้นจึงมุ่งไปเบื้องนอกอย่างแผ่วเบา นางเปิด

ประตอูย่างช้าๆ เดนิผ่านข้างกายสาวใช้ซึง่หลบัเป็นตายอยู่ทีห้่องชัน้นอก 

แล้วออกจากห้องนอนไป

แรกเริ่มเสี่ยวเฉียวนึกว่าพ่ีสาวตื่นไปห้องปลดทุกข์จึงไม่ได้ส่งเสียง 

แต่ในใจยังคงรูส้กึสงสยัอยู่ รอจนอกีฝ่ายออกไปแล้วนางจงึค่อยฉุกคดิได้

เรือ่งหน่ึงซึง่เคยเกิดข้ึนในฝันร้ายซึง่เป็นชาติก่อนของเจ้าของร่างเดมิ หัวใจ

ของนางพลันหนาววูบ รบีลกุขึน้จากเตียงอย่างว่องไว หลังจากสวมเส้ือผ้า

อย่างรวดเร็วแล้วก็กลั้นหายใจเดินย่องตามอีกฝ่ายออกไปอย่างแผ่วเบา

ราตรีนี้แสงจันทร์เย็นกระจ่าง ฉายส่องท้ังลานจนดูวิเวกวังเวง  

ตอนที่นางย่างเท้าข้ามธรณีประตูออกมาก็เห็นเงาร่างของต้าเฉียว 

แวบผ่านข้างหน้าต่างฉลลุายไปอย่างรวดเรว็ เหมอืนว่าต้าเฉียวจะมุง่หน้า

ไปยังทิศทางของสวนดอกไม้ท้ายจวน

ณ ส่วนลกึของพุ่มพฤกษาในสวนดอกไม้ท้ายจวนสกุลเฉียว ขณะน้ี 

มีชายหนุ่มผู้หนึ่งก�าลังรอคอยอยู่ตรงนั้น

รูปโฉมของเขาองอาจคมสัน รูปกายก�าย�าปราดเปรียวประดุจ 

เลี่ยเป้า* กล้ามเนื้อทุกมัดล้วนซ่อนแฝงพละก�าลังมหาศาลท่ีพร้อมจะ

* เลี่ยเป้า คือเสือชีต้า สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
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ระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อ

เขายืนนิ่งอยู่ตรงมุมมืดซึ่งแสงจันทร์ฉายส่องไม่ถึง เงาหลังถูกสี 

แห่งรัตติกาลกลืนหาย หลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวกับค�่าคืนอัน 

ไร้ขอบเขต เขารอคอยอยู่ท่ีนีน่านแล้ว อาภรณ์ผ้าป่านเนือ้หยาบท่ีบางเบา

และเตม็ไปด้วยรอยปะชดุน้ันถูกความหนาวของราตรีในฤดูเหมนัต์แทรกซมึ

จนตลอดร่างแผ่ซ่านไปด้วยไอเย็น ทว่าเขากลับไม่รู ้สึกเหน็บหนาว 

แม้แต่น้อย

เขาไม่รู ้เลยว่านางในดวงใจของตนซ่ึงเป็นถึงคุณหนูแห่งจวน 

ผูว่้าการทีส่งูศักด์ิเหนือใครน้ันจะยอมมาพบเขาท่ีนีห่รอืไม่ ยามน้ีในหัวใจ

ของเขาราวกับมเีปลวไฟลกุไหม้อยู่ แม้เปลวไฟนีจ้ะอ่อนแรงและเลก็จ้อย

เสียจนอาจดับมอดลงเมื่อใดก็ได้ ทว่ามันกลับเพียงพอจะท�าให้ร่างกาย

ของเขาได้รับความอบอุ่นท่ามกลางค�่าคืนอันหนาวยะเยือกนี้

เขาไม่รูว่้าบดิามารดาของตนเป็นผูใ้ด รู้แต่เพียงว่าตนเกิดมาพร้อม

นัยน์ตาสีมรกตท่ีทอแสงเรืองรองยามราตรี บางทีบิดามารดาอาจนึกว่า

เขาเป็นมารปีศาจจึงทอดทิ้งเขาซึ่งเป็นเพียงทารกไว้ข้างเล้าสุกรใกล้ 

โรงเลีย้งม้าของสกุลเฉยีว ท่ามกลางหมิะทีโ่ปรยปรายปกคลมุท่ัวผนืดนินัน้ 

เขากลับไม่แข็งตาย และยังได้แม่สุกรพาเข้ามาในเล้า ดื่มกินน�้านม 

ของแม่สุกรจนอยู่รอดมาได้ หลังจากหัวหน้าโรงเลี้ยงม้ามาพบเข้าก็เห็น

เป็นเรื่องอัศจรรย์จึงรับเลี้ยงเขาเอาไว้ เมื่อเติบใหญ่เขาจึงกลายมาเป็น

บ่าวเลี้ยงม้าของสกุลเฉียว

เขาไม่มชีือ่แซ่ เนือ่งจากยามทีถื่อก�าเนิดถูกทิง้ไว้ข้างเล้าสกุร 'ป่ีจือ้' 

ซึ่งแปลว่าเฉกเช่นสุกรจึงกลายมาเป็นนามของเขา
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เมื่อติดตามมาถึงสวนดอกไม้ท้ายจวนแล้ว เส่ียวเฉียวก็แลเห็น 

แต่ไกลว่าญาติผู้พ่ีถูกชายหนุ่มที่เดินออกมาจากเงามืดนั้นโอบกอดไว ้

ในคราวเดียว จากน้ันนางก็ออกแรงจนดิ้นหลุด เหมือนว่านางก�าลัง 

พูดอะไรบางอย่างกับเขา เมื่อพูดจบแล้วก็ก้มศีรษะก�าลังจะหมุนกาย 

ออกเดิน ทว่าย่างเท้าได้เพียงสองก้าวก็ถูกชายหนุ่มโอบรั้งเอวจาก 

ด้านหลังอย่างแนบแน่น

ต้าเฉียวหยุดชะงัก แต่เพียงครู่เดียวก็ดิ้นจนหลุดและเดินจากไป 

อีกครา

ครั้งนี้ชายหนุ่มมิได้ไล่ตามนางไปอีก เพียงหยุดอยู่ตรงนั้น ทอดตา

มองเงาหลังของนางเคลื่อนห่างออกไปทีละน้อย สุดท้ายเขาจึงทรุดเข่า 

ลงช้าๆ จนสองเข่าสัมผัสกับพ้ืน เงาร่างสีด�านั้นคล้ายกับถูกผนึกจนแข็ง 

แน่นิ่งไม่ไหวติง

หัวใจของเสี่ยวเฉียวเต้นตึกตักขณะเร่งรุดกลับมาท่ีห้อง สาวใช ้

ยังคงอยู่ในห้วงนิทรา เสี่ยวเฉียวเดินผ่านข้างกายอีกฝ่ายกลับเข้าห้อง 

ชั้นใน คลานขึ้นเตียงแล้วเลิกผ้าห่มนอนลงดังเดิม เพ่ิงจะปิดตาลงก็ 

แว่วเสยีงแอ๊ดเบาๆ จากประตูห้องชัน้นอก ตามด้วยเสยีงฝีเท้าอนัแผ่วเบา 

ต้าเฉียวก็กลับมาแล้วเช่นกัน

อาจเพราะใจคอของต้าเฉียวไม่อยู่กับเน้ือกับตัว ขณะเดินผ่าน 

ข้างเตียงนอนของสาวใช้ เท้าจึงเผลอไปเกี่ยวม้านั่งตัวเล็กที่อยู่เบื้องหน้า

เตียงสาวใช้เข้า ม้านั่งตัวนั้นถูกเกี่ยวจนล้มคว�่าบังเกิดเสียงดังปัง สาวใช้

สะดุ้งตื่นจากห้วงฝัน พอเบิกตาขึ้นก็แลเห็นเงาตะคุ่มของคนผู้หน่ึงอยู่ 

ด้านข้าง ขณะตืน่ตระหนกก�าลงัจะเปล่งเสยีงร้อง นางก็มองออกว่าอกีฝ่าย
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คือต้าเฉียว

"ไม่มีอะไร เจ้านอนเถิด เมื่อครู่ข้าไปห้องปลดทุกข์มาเท่านั้น"

เสียงของต้าเฉียวที่ดังมานั้นสงบราวกับไม่มีอันใดเกิดข้ึน สาวใช ้

ไม่แคลงใจว่ามีเรื่องอันใดเกิดขึ้นจึงรีบยกม้านั่งตัวเล็กตั้งขึ้น

เสีย่วเฉยีวแว่วเสยีงถอดเสือ้นอกดงัสวบสาบอยู่นอกม่านมุง้ จากน้ัน

ม่านมุง้กถู็กแหวกเปิดเป็นช่อง ต้าเฉยีวคลานขึน้เตยีงอย่างเบามอืเบาเท้า

หันหน้าออกด้านนอก หันหลังให้เสี่ยวเฉียวแล้วก็เอนร่างลงช้าๆ แรกเริม่

นางนอนนิ่งไม่ขยับเขย้ือน ราวกับเอนกายลงแล้วหลับใหลไปทันที ทว่า 

ชั่วครู่ต่อมาหัวไหล่ก็เริ่มสะท้านนิดๆ ท่ามกลางราตรีเงียบสงัด เสียง 

สะอื้นแผ่วที่พยายามกดข่มไว้ก็แว่วเข้าหูของเสี่ยวเฉียว

ความคิดของเสี่ยวเฉียวท�าสงครามกันไปหนึ่งค�ารบ ขณะลังเลว่า

จะตัดสินอย่างไรดีนั้นก็ได้ยินต้าเฉียวท่ีอยู่ข้างหมอนสะอื้นจนลมหายใจ

ติดขัด อีกฝ่ายคงกลัวจะกวนตนจนต่ืนถึงได้กลืนเสียงลงไปเสียดื้อๆ  

ทว่าหัวไหล่กลับสั่นสะท้านรุนแรงยิ่งกว่าเดิม

เสี่ยวเฉียวลืมตาแล้วเบือนหน้าไปมองเงาหลังของอีกฝ่ายซึ่งขดตัว

แน่นจนเป็นก้อน ในที่สุดนางก็กัดฟันตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ขยับเข้าไป

ชิดญาติผู้พ่ีท่ีนอนหันหลังให้กับตน เหยียดแขนไปโอบเอวนุ่มนิ่มของ 

อีกฝ่ายเบาๆ จากด้านหลังพลางย่ืนหน้าเอ่ยกระซิบที่ข้างหู "พ่ีสาว  

อย่าร้องไห้อีกเลย เมื่อครู่ตอนท่ีท่านออกไป ข้าก็ตามท่านออกไปด้วย  

ข้าเห็นหมดทุกอย่างแล้ว"

ต้าเฉยีวตวัแขง็ทือ่ไปชัว่อดึใจก่อนพลิกกายกลับมาชีแ้จงอย่างร้อนรน 

"หมานหมาน เจ้าอย่าได้เข้าใจผิด! พี่สาวเพียงแค่..."
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เสีย่วเฉยีวย่ืนมอืไปป้องปากญาตผิูพ่ี้ แสดงท่าทใีห้อกีฝ่ายเงยีบเสยีง

ลงก่อนจะลงจากเตียงไปฟังเสียงอยู่ท่ีข้างประตูอย่างเบามือเบาเท้า  

รอกระทั่งได้ยินเสียงขบฟันเบาๆ ของสาวใช้ที่อยู่ห้องชั้นนอกแล้วจึงค่อย

กลับมาจุดตะเกียงน�้ามัน

ต้าเฉยีวลกุขึน้นัง่บนเตยีงอย่างแช่มช้า เรอืนผมเงางามดจุเส้นไหม

สีด�าทิ้งตัวเฉียงลงมาปรกคอและบ่า สองมือขยุ้มผ้าห่มท่ีกองอยู่ข้างเอว

ด้วยความเคร่งเครียด สีหน้าของนางซีดขาว เปลือกตาระบายสีชมพูเรื่อ

ดั่งเช่นผู้ท่ีเพ่ิงผ่านการร�่าไห้มา พวงแก้มยังคงมีคราบน�้าตาหลงเหลืออยู่ 

ท่าทางยามท่ีนางตะลึงมองเสี่ยวเฉียวอยู่เช่นน้ีช่างงดงามชวนให้ผู้คน

ถนอมยิ่งนัก

รอจนเห็นเสี่ยวเฉียวถือตะเกียงน�้ามันมาวางบนฐานรองตะเกียง 

ตรงหัวเตียงแล้ว ต้าเฉียวถึงได้สติคืนมา รีบคว้ามือของญาติผู้น้องมากุม 

เอ่ยเสียงเบาอย่างกระวนกระวายใจ "หมานหมาน พ่ีสาวไม่ได้คิดอื่นใด

จริงๆ เพียงแต่ดึกด่ืนค่อนคืนแล้ว เบื้องนอกเหน็บหนาวออกเพียงนั้น  

พ่ีสาวไม่อยากให้คนผู้น้ันคอยเก้ออยู่ในสวนไปเร่ือยๆ อีกอย่างหากถูก 

ผู้อื่นพบเห็นเข้าจะเกิดเรื่องโดยใช่เหตุ ถึงได้ไปบอกให้เขาจากไปเสีย..."

มือทั้งคู ่ของต้าเฉียวเย็นเฉียบดุจน�้าแข็ง และก�าลังสั่นสะท้าน 

เล็กน้อยเช่นเดียวกับสุ้มเสียงของนางในขณะนี้

เสี่ยวเฉียวพลิกมือมาเกาะกุมมือของต้าเฉียว เอ่ยพลางพิศมอง 

อีกฝ่าย "พ่ีสาว ข้าเห็นคนผู้นั้นแล้ว แต่ท่านไม่ต้องกลัวไป เพราะข้า 

ไม่บอกผู้อื่นแน่ เพียงแต่ท่านชมชอบเขา...ใช่หรือไม่"

พวงแก้มของต้าเฉียวซึ่งเดิมทียังซีดขาวค่อยๆ ผุดสีแดงระเรื่อขึ้น 
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นางลังเลอยู่ชั่วครู ่ก่อนประสานสายตากับเส่ียวเฉียว ผงกศีรษะเอ่ย 

เสียงเบา "เขามีฐานะต�่าต้อยก็จริง ทว่าเขาก็ดียิ่ง ดีอย่างยิ่งจริงๆ..."

ป่ีจือ้เติบใหญ่ท่ีโรงเลีย้งม้าสกุลเฉยีว เขาเงียบขรึมราวกับเป็นคนใบ้ 

แต่กลับมีร่างกายก�าย�าล�่าสัน เรี่ยวแรงไร้ขีดจ�ากัด วิ่งเร็วจนสามารถ

ไล่กวดสายลมได้ทีเดียว อีกทั้งยังรู้จักลักษณะม้าแต่ละตัวเป็นอย่างดี  

ไม่ว่าม้าจะพยศสกัเพียงใด เมือ่อยู่ต่อหน้าเขาล้วนแปรเปลีย่นเป็นเชือ่งเชือ่ 

ด้วยเหตุน้ีหัวหน้าโรงเลี้ยงม้าจึงย้ายเขาไปท�าหน้าท่ีเป็นบ่าวผู้ดูแลม้า 

ในยามที่เจ้านายออกเดินทาง หลังจากนั้นเขาจึงเร่ิมปรากฏตัวเข้าสู ่

สายตาของต้าเฉียวบุตรสาวของผู้ว่าการมณฑล

ทว่าในช่วงเวลาอันยาวนาน...ซึ่งยาวนานต่อเน่ืองมาหลายปีนี้ 

ความทรงจ�าเดียวที่บ่าวหนุ่มผู้มีรูปหน้าคมสันและมีนัยน์ตาแปลกพิเศษ

ผูน้ีม้อบให้แก่ต้าเฉยีวนัน้กค็อืทกุครัง้ทีเ่ขาคกุเข่าเป็นม้านัง่มนษุย์ให้นาง

ขึ้นลงรถม้า ล้วนให้ความรู้สึกมั่นคงกว่าบ่าวคนอื่นมากโข

ยามท่ีย่างขึ้นไปบนแผ่นหลังและบ่าของเขา ใต้ฝ่าเท้าของนาง 

จะนิ่งสนิท มั่นคงประหนึ่งเหยียบลงบนหินผาก้อนใหญ่

จวบจนเมื่อสามปีก่อนต้าเฉียวถึงเริ่มจดจ�าบ่าวผู ้นี้อย่างใส่ใจ  

ยามนัน้คูห่มัน้ของนางตายจากไปแล้ว แม้ท้ังสองจะไม่เคยพบหน้าค่าตากัน 

ทว่าส�าหรับนางก็ยังคงเป็นเรื่องที่ชวนเศร้าใจ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นางจะคอย

ติดตามมารดาไปจุดธูปขอพรท่ีวัดฉางเซิงที่ตั้งอยู่นอกเมืองบ่อยครั้ง  

วันหนึง่ระหว่างเดินทางกลบั จู่ๆ  ม้าก็ต่ืนจนสลดัคนบงัคบัรถร่วงจากรถม้า

แล้วว่ิงตะบงึไปพร้อมกับตัวรถ นางกับมารดาตดิอยู่ภายในตวัรถทีก่ระเด้ง

กระดอนจนอาจพลิกคว�่าหรือถึงขั้นพลิกตกถนนได้ทุกเมื่อ ขณะที่
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หวาดหวั่นพรั่นพรึงอยู่นั้น เสียงเป่าปากอันแหลมสูงเฉียบคมก็ดังมาจาก

เบือ้งหลงั จากนัน้คนผูห้นึง่ก็ไล่กวดมาถึงอย่างว่องไว เช่นนีเ้องม้าจงึค่อยๆ 

ผ่อนความเร็วลงจนหยุดฝีเท้าอยู่ข้างทางในที่สุด

เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างรถท้ังที่ยังหน้าซีดขวัญผวามิคลาย  

ต้าเฉียวก็ได้เห็นชายหนุ่มที่เพ่ิงไล่ตามมาช่วยสยบม้าตื่นผู้น้ันคุกเข่า 

อยู่บนพื้นข้างทาง ยามนั้นบ่าวเลี้ยงม้าผู้นี้ก็ช้อนตาขึ้นมาพอดี

จวบจนบัดน้ีนางก็ยังจดจ�าเขาในตอนน้ันได้...วนัน้ันท้องนภาแจ่มใส 

อากาศปลอดโปร่งสดชื่น สายลมนุ่มนวลชวนสบายใจ ภายใต้แสงตะวัน

แรงกล้า นัยน์ตาสีมรกตของเขาดูเป็นประกายดุจดังแก้วเจียระไน

นับจากวันนั้นนางก็จดจ�านามของเขาไว้...ปี่จื้อ

ต้าเฉียวแค้นใจที่ตนขาดวาทศิลป์ กระท่ังไม่รู้ว่าควรใช้ถ้อยค�า 

เช่นไรถึงจะพูดโน้มน้าวน้องสาวที่มาล่วงรู้ความลับของตนให้ยอมเชื่อว่า

ปี่จื้อดียิ่ง ดีอย่างยิ่งจริงๆ อย่างน้อย...ในสายตาของนางก็เป็นเช่นนั้น

เลอืดลมพลนัสบูฉดีขึน้ใบหน้าจนแดงซ่านไปทัง้ดวง นางเบกิตาโต

มองเสี่ยวเฉียวอย่างร้อนรนกระวนกระวาย

เสี่ยวเฉียวคลี่ย้ิมน้อยๆ พลางเอ่ยเสียงนุ่มนวล "พ่ีสาว ไม่ต้อง 

ให้ท่านบอกหรอก ข้าก็รู้ว่าเขาดีย่ิง เมื่อครู่ตอนที่เขานัดท่านออกไปพบ

เพราะอยากจะพาท่านจากไปใช่หรือไม่"

ดูเหมือนต้าเฉียวจะตื่นตระหนกมิใช่น้อย นางรีบสั่นศีรษะเป็น 

อันดับแรก ชั่วครู ่ต่อมาจึงก้มหน้าลงช้าๆ รอจนเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง  

สีหน้าของนางก็เปลี่ยนเป็นสงบน่ิงขึ้นมาก แล้วเอ่ยตอบอย่างแช่มช้า 

"หมานหมาน ข้าไม่ไปกับเขาหรอก เมื่อครู่ข้าบอกกับเขาชัดเจนแล้ว  
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เจ้าวางใจได้ วันหน้าข้าจะไม่พบเขาอีก"

"พ่ีสาว ให้เขาพาท่านจากไปเถิด ท่านอย่าได้รั้งอยู ่ที่นี่ เลย"  

เสี่ยวเฉียวกล่าว

ต้าเฉียวตะลึงงัน น่ิงมองอีกฝ่ายอยู่ชั่วครู่ค่อยคลี่ย้ิม รอยย้ิมนั้น 

ขมเฝื่อนนิดๆ "เด็กโง่ เจ้านึกว่าข้าไม่บริสุทธ์ิแล้วสินะ กลัวข้าออกเรือน 

ไปแล้วถูกจับได้ใช่หรือไม่ เจ้าวางใจเถิด ข้ากับเขาบริสุทธ์ิใจต่อกัน  

ไม่มีอันใดทั้งสิ้น"

"ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้"

เสี่ยวเฉียวยื่นหน้าไปที่ข้างหูนาง

"พ่ีสาว ท่านจ�าเป็นต้องไป สกุลเว่ยจะตอบรับงานมงคลนี้แน่นอน 

หากท่านไม่จากไปเสียตอนนี้  ท ่านก็ต้องรอออกเรือนสถานเดียว  

ออกเรือนไปเช่นน้ีชั่วชีวิตของท่านก็จบส้ินแล้ว ย่ิงไปกว่าน้ัน...ท่านก็มี 

บุรุษที่ชอบพออยู่แล้วมิใช่หรือ"

ต้าเฉียวเหม่อลอยอยู่ชั่วครู่ สุดท้ายก็สั่นศีรษะเบาๆ "เช่นนี้ข้าย่ิง 

ไม่อาจจากไป หากสกุลเว่ยตอบรบังานมงคล แต่ว่าข้ากลบัจากไปเสยีแล้ว 

ถึงตอนนั้นทางบ้านจะท�าเช่นไร จะดีก็ช่าง จะร้ายก็ช่าง ผู้ใดใช้ให้ข้าเป็น

สตรีสกุลเฉียวเล่า เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ข้าสมควรจะน้อมรับ"

ต่อให้พ่ีสาวออกเรอืนไปแล้วยอมจ่ายค่าตอบแทนด้วยชวิีตของนางเอง 

ทว่านัน่ก็แลกมาได้เพียงการเอาตัวรอดแค่ชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านัน้ วันหน้า

สกุลเฉียวทั้งตระกูลยังคงต้องถูกเว่ยเซ่าเอาชีวิตอยู่วันยังค�่า มิสู้ท�าตาม

ความคิดของท่านพ่อตน รบกับข้าศึกท่ีมารุกรานดูสักตั้ง ไม่แน่อาจมี

ทางออกอื่นก็เป็นได้ ขอเพียงพ่ีสาวจากไป ท่านลุงย่อมอับจนหนทาง  
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คาดว่าถึงตอนน้ันหากท่านพ่อเสนอความเหน็อกีคร้ังคงจะง่ายดายข้ึนมาก

แน่

ทว่าเสี่ยวเฉียวไม่อาจบอกสิ่งเหล่าน้ีต่อต้าเฉียว นางลอบระบาย 

ลมหายใจก่อนช้อนตาขึน้กล่าว "พ่ีสาว หากข้าบอกท่านว่าข้าอยากแต่งกับ 

เว่ยเซ่าแทนท่าน ท่านจะยอมส่งเสริมข้าหรือไม่"

ต้าเฉียวตะลึงงันไปอีกครั้ง นางเบิกตาโตมองญาติผู้น้องอยู่นาน 

จึงค่อยเอ่ยด้วยความฉงน "หมานหมาน...เหตุใดเจ้าจึงมีความคิดเช่นนี้ 

เจ้ากับหลวิซือ่จือ่ต่างก็ผกูสมคัรรกัใคร่กัน ทัง้ยังเตรยีมจะเข้าพิธีในปีหน้า

อยู่แล้วนี่ อีกอย่างเว่ยโหว* ผู้นั้น ข้าได้ยินมาว่าเขา...เขา..."

นางบงัเกิดความลงัเล 'อปุนิสยัอ�ามหิตโหดร้าย ทารณุไร้ซึง่คณุธรรม' 

ค�าบอกเล่าที่ได้ยินมาพวกนี้นางล้วนไม่กล้าพูดออกจากปาก

"ใช่ เว่ยเซ่าผู้นั้นไม่ใช่คนดี" เสี่ยวเฉียวกล่าวแทนนาง "แต่ว่าพี่สาว 

สตรีทุกคนเมื่อออกเรือนล้วนไม่พ้นสองจ�าพวก พวกแรกเป็นเช่นท่าน  

ได้ครองคูกั่บชายในดวงใจจวบจนแก่เฒ่า ต่อให้ต้องใช้ชวิีตอย่างเรียบง่าย

ก็ยังรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ! ทว่าข้าต่างจากท่าน ส่ิงที่ข้าปรารถนาไม่ใช่สามี 

ท่ีจะมาช่วยเขียนค้ิวที่เบื้องหน้าคันฉ่อง หากแต่เป็นฐานะและอ�านาจ 

ที่เขาน�ามาให้กับข้าได้ เมื่อก่อนข้าอาจชมชอบหลิวซ่ือจื่อจริง แต่บัดนี ้

ข้ารู้แล้วว่าเขาไม่ใช่บุรุษท่ีข้าปรารถนา อุปนิสัยของเขาค่อนข้างอ่อนแอ 

หากข้าแต่งกับเขาแล้ว ต่อให้วนัหน้าเขาได้สบืทอดต�าแหน่งหลางหยาอ๋อง

อย่างราบรืน่ แต่ด้วยสถานการณ์ของใต้หล้าในยามน้ี ล�าพังแค่ชายาอ๋อง

แห่งหลางหยาซึ่งเป็นเพียงเขตปกครองเล็กๆ ยังจะนับเป็นอะไรได้  

* โหว เป็นหนึ่งในบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน ขณะนี้เว่ยเซ่ากินบรรดาศักดิ์
ชั้นโหว ครองดินแดนเยียนโยว ผู้คนจึงเรียกขานเขาว่าเยียนโหวหรือเว่ยโหว
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ในขณะที่เว่ยเซ่านั้นกลับแตกต่าง ข้าคิดว่าต่อไปเขาต้องส�าเร็จการใหญ่

อย่างมากแน่ ในเมื่อสองสกุลอย่างไรก็จะเกี่ยวดองเชื่อมสัมพันธ์อยู่แล้ว 

ท่านเองก็ไม่ปรารถนาจะแต่งกับเขา เช่นน้ันมิสู ้ให้ข้าออกเรือนแทน 

เสียเลย"

ต้าเฉียวมองน้องสาวที่ดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนด้วยความฉงน  

นิ่งงันอยู่เนิ่นนานกว่าจะเอ่ยตะกุกตะกัก "หมานหมาน เจ้าคิดเช่นน้ี 

จริงหรือ ไม่ใช่พูดเพื่อส่งเสริมข้าจริงๆ นะ"

"พี่สาว ข้าต่างหากที่เป็นฝ่ายขอร้องท่าน ได้โปรดส่งเสริมข้าเถิด!"

ต้าเฉียวทึ่มทื่ออยู่พักใหญ่ ในท่ีสุดดวงตาก็ค่อยๆ เปล่งประกาย 

แห่งความหวังซึ่งไม่เคยปรากฏมาช้านานแล้ว แต่นางยังคงไม่แน่ใจ 

เท่าไรนักจึงมองเสี่ยวเฉียวด้วยความลังเลก่อนพึมพ�าเสียงเบา "อย่างนี้ 

จะได้จริงๆ หรือ ข้าสามารถปล่อยวางทุกสิ่งที่นี่แล้วจากไปได้จริงๆ หรือ 

ท่านพ่อจะต�าหนิข้าหรือไม่ แล้วท่านแม่เล่าจะเศร้าเสียใจหรือไม่..."

"พ่ีสาว!" เสี่ยวเฉียวออกแรงกุมมืออีกฝ่าย "หลังจากท่านไปแล้ว  

ข้าจะกตัญญูต่อท่านลุงท่านป้าแทนท่านเอง พอนานวันเข้าท่านลุง 

ท่านป้าย่อมเข้าใจและให้อภัยท่านแน่ อกีอย่างท่านลองตรองด ูหากท่าน

ออกเรือนไปเช่นนี้จริง กับคนผู้นั้นควรจะท�าประการใดดีเล่า"

ต้าเฉียวหน้าซีดขาวทว่าสองแก้มกลับแดงก�่า นางหลับตาพึมพ�า

ตอบ "ข้าขอตรองดูอีกสักหน่อย...ให้ข้าตรองดูอีกสักหน่อยเถิด..."

"พี่สาว ข้าไม่บังคับท่านหรอก ท่านค่อยๆ ตรองดูแล้วกัน"

เสี่ยวเฉียวประคองต้าเฉียวเอนกายลง ช่วยคลุมผ้าห่มให้เสร็จ 

ก็เป่าไฟตะเกียงดบั ล้มตวัลงนอนข้างกายนาง ผ่านไปชัว่ครูก็่เอ่ยเสรมิเนิบๆ
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"พ่ีสาว ก่อนหน้านีท่ี้ข้าฝันร้ายอยู่บ่อยครัง้น้ัน ข้ายังไม่ได้บอกท่านเลย

ว่าท่ีจริงข้าก็เคยฝันเก่ียวกับท่านและบ่าวเล้ียงม้าผู้นั้นด้วย ในความฝัน

ท่านออกเรือนเป็นภรรยาของผู้อ่ืนและด่วนตายจากไป เหลือไว้เพียง 

หลมุศพเดยีวดายอยู่บนโลกนี ้เขาเองก็มชีวิีตอยู่อย่างโดดเดีย่วเพียงล�าพัง

เช่นกัน ท่านรูห้รอืไม่ว่าสดุท้ายเขาท�าสิง่ใด เขาตามหาหลมุฝังศพของท่าน

จนพบ น�าร่างของท่านออกมาจากใต้ผืนดิน แล้วก็พาท่านจากไป 

ด้วยกัน..."

"อย่าพูดอีกเลย..." ต้าเฉียวพึมพ�าเสียงเบา หยาดน�้าตาอาบแก้ม 

รินร่วงก่อนไหลซึมลงบนหมอนโดยไร้เสียง

สามวันต่อมา ติงฮูหยินพาต้าเฉียวกับเส่ียวเฉียวไปจุดธูปขอพร 

ที่วัดฉางเซิงอีกครั้ง เมื่อจุดธูปเติมน�้ามันหอมเสร็จ ติงฮูหยินที่อ่อนเพลีย

จากการเดนิทางไกลจงึไปพักผ่อนชัว่ครูท่ี่ห้องด้านหลงัเช่นเคย นางรูส้กึว่า

ต้าเฉียวบุตรสาวคล้ายผิดแปลกจากยามปกติ ดูกลุ้มอกกลุ้มใจ ท่าทาง

กระอึกกระอัก ทั้งยังกุมมือนางแน่นไม่คลาย กระทั่งนางเอนนอนลงไป

แล้วก็ยังนั่งเป็นเพื่อนอยู่ด้านข้าง

ตงิฮหูยินมไิด้คดิมากอะไร นึกเพียงว่าบตุรสาวกลดักลุม้เรือ่งแต่งงาน

เชื่อมสัมพันธ์กับสกุลเว่ย นางจึงลูบมืออีกฝ่ายแล้วเอ่ยปนย้ิมน้อยๆ  

"ลูกแม่ เมื่อครู่แม่ขอพรเบื้องหน้าองค์พระแล้ว ขอเพียงวันหน้าเจ้ามี 

ชวิีตคูท่ีส่ขุสมบรูณ์ ต่อให้ต้องลดทอนอายุขัยแม่ไป แม่ก็ยินยอมพร้อมใจ 

เช่ือว่าพุทธองค์จะทรงประทานพรให้สมดังปรารถนาแน่ เจ้าอย่าได้ 

กังวลใจอีกเลย"
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ต้าเฉียวข่มกลั้นความโศกเศร้าของการจากลาไว้ เพียงเกาะกุมมือ

ของมารดาผู้การุณย์ไว้เนิ่นนานไม่ยอมคลายออก

ด้านหลังของวัดฉางเซิงมีเส้นทางบนเขาที่เงียบสงบลับตาคนอยู่

สายหนึง่ เส้นทางสายน้ีเกิดจากการเดนิย�า่ข้ึนลงเขาทกุวันของคนตดัฟืน 

ในละแวกใกล้เคียง

หลงัถอดอาภรณ์หรหูราเปลีย่นมาสวมชดุผ้าเนือ้หยาบแล้ว ต้าเฉยีว 

ก็เดินเคยีงไหล่กับชายหนุม่ผูน้ัน้จากไปตามเส้นทางบนเขาน้ี เมือ่พวกเขา

เดินไปได้ระยะหน่ึงจนเงาร่างใกล้จะถูกเงาไม้สองข้างทางกลืนหายไป

อย่างสิ้นเชิง ชายหนุ่มเจ้าของนัยน์ตาสีมรกตผู้น้ันก็พลันชะงักฝีเท้า  

ก่อนจะหมุนกายเร่งสาวเท้ากลับมาถึงเบื้องหน้าเสี่ยวเฉียว คุกเข่า 

ค�านับนางอย่างเต็มพิธีการ

"ชาติน้ีหากคุณหนมูสีิง่ใดเรยีกใช้ ข้ามเีพียงค�าตอบเดยีวคอืขอรบัใช้ 

ท่านอย่างถวายชีวิต!" เขากล่าวเน้นทีละค�า

นีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่สีย่วเฉยีวได้ยินเสยีงเขาเอ่ยปากพูด เสยีงนัน้ซือ่ตรง

และหนักแน่น ชวนให้ผู้ฟังบังเกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจโดยไม่รู้ตัว

เสีย่วเฉยีวมองส่งเงาหลงัของหนุม่สาวทัง้สองเคลือ่นห่างไปทลีะน้อย 

นางยืนนิ่งงันอย่างนั้นอยู่เนิ่นนาน

ตามเหตุการณ์ในห้วงฝันร้ายท่ีคล้ายว่าประสบมาในชาติก่อนนั้น 

หลังจากท่ีต้าเฉียวแต่งกับเว่ยเซ่าไม่นานนัก บ่าวเลี้ยงม้านามปี่จื้อผู้นี ้

ก็หายสาบสูญไป หลายปีให้หลังภัยแล้งรุนแรงในดินแดนเจียงหนาน*  

* เจยีงหนาน คอืค�าเรยีกท่ีราบลุม่แม่น�า้ฝ่ังทิศใต้ของแม่น�า้ฉางเจยีง (แยงซเีกียง) ปัจจบุนัคือทางใต้ของมณฑล
เจียงซู อันฮุย และทางเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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ก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นครั้งใหญ่ ผู้อพยพท่ีร่อนเร่ล้ีภัยไปทั่วค่อยๆ  

ผันตัวมาเป็นโจรหลายกลุ่ม ในจ�านวนน้ันมีจอมโจรนัยน์ตาสีมรกต 

ผู้หนึ่งผงาดขึ้นมา เขาผนวกกลืนขุมก�าลังฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันจนม ี

อ�านาจใหญ่โตขึน้มาเรือ่ยๆ สดุท้ายเขาก็ยึดครองอ�าเภอไหวอนิแล้วตัง้ตน

เป็นจอมทัพโดยไม่ข้ึนกับผู้ใด ต่อมาเมื่อเว่ยเซ่าช่วงชิงลั่วหยาง* ครอง

ความเป็นใหญ่ในดินแดนจงหยวน** ได้ส�าเร็จ จอมโจรนัยน์ตาสีมรกต 

ทีเ่คยค�านึงแต่ความอยู่รอดส่วนตนมาตลอดก็เปลีย่นเป็นฝ่ายไปสวามภัิกดิ์

ต่อหลิวเหยี่ยนซึ่งได้ขุนนางใหญ่ท่ีภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นกลุ่มหนึ่งหนุน 

ขึ้นเป็นฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ฮั่น ยามนั้นหลิวเหย่ียนก�าลังขาดทั้งแม่ทัพ 

และไพร่พลจึงแต่งต้ังเขาเป็นไหวอินอ๋อง จากน้ันมาเขาก็เป็นศัตรูกับ 

เว่ยเซ่าอย่างเปิดเผย

กล่าวได้ว่าหากมใิช่เพราะการสกัดขวางและการตอบโต้ของไหวอนิอ๋อง

ที่คล้ายปรากฏตัวลงมาจากฟากฟ้าอย่างกะทันหันผู้น้ีแล้ว ช่วงเวลาท่ี 

เว่ยเซ่าจะเข้ายึดครองใต้หล้านีย่้อมจะเรว็ข้ึนได้อย่างน้อยถึงสองปี ส�าหรับ

บทสรุปสุดท้ายของไหวอินอ๋องผู้นี้ก็นับว่าเป็นสีสันที่แต่งแต้มต�านานอยู่

ไม่น้อยเช่นกัน

หลังจบศึกตัดสินผู ้แพ้ชนะของใต้หล้า จู ่ๆ ไหวอินอ๋องก็หาย 

สาบสูญไปท่ามกลางทหารท่ีก�าลังสับสนอลหม่าน บางคนบอกว่าเขา 

ตายแล้ว บางคนบอกว่าเขาท�าลายโฉมตนเองแล้วหลบหนีไป เว่ยเซ่า

เคียดแค้นคนผู้นี้เข้ากระดูก มีบัญชาว่าอยู่ต้องพบตัว ตายต้องพบศพ  

* ลั่วหยาง คือเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่น (ตงฮั่น)
** จงหยวนหรือตงง้วน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณซึ่งต้ังอยู่ตอนกลางไปจนถึง 
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
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โดยตั้งรางวัลเป็นทองค�าพันต�าลึงพร้อมบรรดาศักดิ์ว่านฮู่โหว* ทว่า 

จนแล้วจนรอดก็ยังไร้ผล จนกระท่ังครึ่งปีให้หลังค่อยมีข่าวแพร่มาถึง 

เบ้ืองหน้าเว่ยเซ่า บอกว่ามีคนเคยเห็นผู้ที่มีหน้าตาคล้ายไหวอินอ๋อง

ปรากฏตัวขึ้นละแวกสุสานบรรพชนสกุลเว่ย เว่ยเซ่ารีบรุดไปทันทีทว่า 

กลับไม่พบความผิดปกติใด ต่อมาจึงพบว่าหลุมฝังศพรกร้างที่อยู่นอก

สสุานถูกคนขุดท�าลาย ในหลมุดนิเหลอืแต่ความว่างเปล่า โลงศพหายไป

อย่างไร้ร่องรอย

บุตรีสกุลเฉียว ภรรยาเอกท่ีไม่ถูกแต่งตั้งเป็นฮองเฮาของเว่ยเซ่า  

หลงัจากท่ีเสยีชวิีตแล้วก็ไม่อาจฝังร่างอยู่ในสสุานสกุลเว่ยได้ ร่างของนาง 

จึงถูกฝังอยู่ในหลุมศพอันโดดเดี่ยวนอกสุสานแห่งนี้

ในชาติน้ี...เสีย่วเฉยีวเชือ่ว่าพวกเขาจะไม่พบเจอกับบทสรุปเช่นน้ีอกี

"...เคยท่องชมในฝันชั้นดุสิต ได้พิชิตหอเอกอุเหนือแผ่นดิน..."

ขณะท่ีเสี่ยวเฉียวเดินมุ่งหน้ากลับวัดฉางเซิงอย่างเนิบช้า หูก็แว่ว

เสียงคนตัดฟืนขับร้องสองประโยคมาจากในส่วนลึกของป่า สุ้มเสียงนั้น

หนักแน่นกังวานไกล ฟังคล้ายเจือกลิ่นอายของเซียนวิเศษผู้ตัดขาดจาก

โลกภายนอก

* ว่านฮูโ่หว แปลว่าโหวหมืน่ครวัเรอืน คอืบรรดาศกัดิโ์หวชัน้สงูสดุในสมยัฮัน่ กินเบีย้หวัดเป็นอากรจากราษฎร
หมื่นครัวเรือน
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ติงฮูหยินท่ีพาต้าเฉียวกับเสี่ยวเฉียวไปจุดธูปขอพรที่วัดฉางเซิง 

ไม่คิดเลยว่าพอต่ืนจากนอนพักแค่ช่วงสั้นๆ ต้าเฉียวกลับหายตัวไป 

เสียแล้ว ท้ังไม่มีผู้ใดรู้ร่องรอย แรกเริ่มยังนึกว่าถูกโจรชั่วบุกเข้าวัดมา

ลักพาตัวไป จวบจนตกค�่าพบจดหมายท่ีบุตรสาวท้ิงไว้ในห้อง ถึงได้รู้ว่า

นางจากไปกับบ่าวเลี้ยงม้านัยน์ตาสีมรกตผู้นั้น

ตงิฮหูยินแม้จะเศร้าเสยีใจเพียงใด แต่เมือ่รูว่้าบตุรสาวไม่มอีนัตราย

ถึงชีวิตก็วางใจลงได้บ้าง ผิดกับเฉียวเยวี่ยที่โมโหยกใหญ่ ทว่าเนื่องจาก

กลัวว่าข่าวแพร่ออกไปแล้วจะส่งผลกระทบต่องานมงคลกับสกุลเว่ย  

เขาจงึไม่กล้าท�าอะไรกระโตกกระตาก เพียงแค่เรยีกท่ีปรึกษาจางผู่มาแล้ว

บอกเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายเท่านั้น

เดิมทีแผนแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ก็มาจากจางผู่ผู้น้ีเอง จางผู่ย่อม 

ตื่นตระหนกทันทีท่ีได้ฟังเรื่องราว เขาไม่กล้าเพิกเฉยรีบสั่งการลงไปใน

2
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ทันที ทางหน่ึงมีค�าสั่งห้ามผู้ติดตามแพร่งพรายข่าวท่ีต้าเฉียวหายตัวไป

ต่อภายนอกอย่างเด็ดขาด อีกทางหน่ึงก็ส่งคนจ�านวนมากลอบค้นหา 

ทกุทศิทางทีค่นทัง้สองอาจมุง่หนีไป ทว่าค้นหาอยู่หลายวันก็ยังไร้ร่องรอย 

เฉกเช่นวัวท่ีปั้นจากดิน เมื่อตกลงสู่ทะเลก็ล้วนละลายหายไปจนสิ้น  

ตอนนี้เองที่มีข่าวมาจากสกุลเว่ยว่าพวกเขาตอบรับงานมงคลนี้

แม้ทูตที่ส่งไปจะไม่ได้พบหน้าเว่ยเซ่า แต่ก็ได้พบกับสวีฮูหยิน 

ผู้เป็นย่า สวีฮูหยินเป็นผู้ตอบรับงานมงคลนี้ และยังบอกว่าหลังจาก 

เลอืกวันทีฤ่กษ์งามยามดีได้แล้วจะส่งคนมารบัเจ้าสาวทีม่ณฑลเหย่ียนโจว

สวีฮูหยิน ท่านย่าของเว่ยเซ่านั้นคือธิดาของท่านหญิงเกาหยาง

ราชนิกุลผู้ครองแคว้นจงซาน ครั้งนั้นท่านปู่ของเว่ยเซ่าต้านศึกซยงหนู* 

จนมีความชอบ สวีฮูหยินจึงลดเกียรติเพ่ือแต่งเข้าสกุลเว่ย นางเป็นสตรี 

ที่เฉียบแหลมและเก่งกาจ ในศึกปราบหลี่ซู่กบฏเมืองเฉินเมื่อสิบปีก่อน 

นางต้องสูญเสียบุตรชายคนโตและหลานชายคนโตไปพร้อมๆ กัน  

ยามนั้นเว่ยเซ่าหลานชายคนรองก็เพ่ิงอายุได้แค่สิบสองปี ขณะที่ศัตร ู

กล้าแข็งรายล้อมจ้องตะครุบหลานชายของนางอยู่น้ัน และรากฐานของ

ดินแดนเยียนโยวก�าลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ก็ได้สวีฮูหยินเป็นผู้ควบคุม

สถานการณ์ถึงได้ผ่านพ้นห้วงวิกฤตนั้นมาได้ กล่าวกันว่าเว่ยเซ่าเคารพ

ยกย่องท่านย่าอย่างย่ิง ฉะนัน้แม้งานมงคลน้ีเว่ยเซ่าจะไม่ได้ตอบตกลงเอง

กับปาก แต่ในเมื่อสวีฮูหยินเป็นผู้ตอบรับแล้ว เรื่องนี้ก็เท่ากับจบลงเป็นที่

แน่นอนแล้ว

บัดนี้ทูตที่จะมาหารือเรื่องแต่งงานก�าลังอยู่ในระหว่างการเดินทาง 

* ซยงหนู คือชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ทางเหนือของจีนโบราณ
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ไม่ช้าก็จะมาถึง ทว่าต้าเฉียวกลับหายตัวไปเสียนี่

ทันทีท่ีเฉียวผิงได้ข่าวก็รีบไปหาพ่ีชายหมายเกลี้ยกล่อมเขาอีกครั้ง 

ในเมื่อแผนแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์น้ีไม่อาจท�าได้แล้ว เช่นนั้นก็ท�าตาม

ความเห็นของตนด้วยการจับมือผู ้ อ่ืนต่อกรกับโจวฉวินที่มารุกราน 

ให้ถึงทีส่ดุ คดิไม่ถึงเลยว่าเพ่ิงจะได้พบหน้าพ่ีชายก็ได้ยินอกีฝ่ายเอ่ยปาก 

ขอร้องเสยีแล้ว เขาถึงขั้นจะให้เสี่ยวเฉียวบุตรสาวของตนแต่งไปสกุลเว่ย

แทนต้าเฉียว

เฉียวผิงตกตะลึง รีบสั่นศีรษะปฏิเสธโดยไม่แม้แต่จะหยุดคิด  

"เช่นน้ีไม่เหมาะเป็นอันขาด! หรือพ่ีชายลืมไปแล้วว่าหมานหมานกับ 

หลางหยาซื่อจื่อหมั้นหมายกันอยู่ก่อน ก�าหนดการแต่งงานก็คือปีหน้านี้

แล้ว นางจะแต่งให้เว่ยเซ่าอีกได้อย่างไร!"

เฉียวเยวี่ยกล่าว "ทางด้านหลางหยาซื่อจื่อ ข้าเห็นว่าไม่เป็นปัญหา

ใหญ่อันใดเลย ข้าจะส่งทูตท่ีมีวาทศิลป์ดีๆ ไปขอถอนหมั้นให้เรียบร้อย 

พร้อมมอบของก�านัลล�้าค่า เชื่อว่าทางแคว้นหลางหยาคงไม่ถึงกับต�าหนิ

รุนแรงนักหรอก"

เฉยีวผงิโบกมอืไม่หยุด "พ่ีชาย เช่นน้ีไม่ได้เป็นอนัขาด! หมานหมาน 

กับซือ่จือ่หมัน้หมายกันอยู่ก่อน อกีทัง้หนุม่สาวต่างมใีจให้แก่กัน การหมัน้

ไหนเลยจะบอกถอนเป็นถอนได้ ขออภัยที่ผู้น้องโง่เขลาไม่อาจรับปาก..."

"จื่อลู่!"

เฉียวเยว่ียเอ่ยเรียกชื่อรอง* ของน้องชายเสียงก้อง ลุกพรวดข้ึน 

* ชาวจีนสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานหลากหลาย โดยทั่วไปมี 'นาม (หมิง 名)' คือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แต่ก�าเนิด 
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนามหรือเพ่ิมค�าด้านหน้า 
ให้เหมือนกันในหมู่พ่ีน้องเพ่ือบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากน้ีผู้มีความรู้มีต�าแหน่งหน้าท่ีอาจต้ัง 'ฉายา 
(เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการ
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จากตั่งที่อยู่เบื้องหน้าโต๊ะในทันที

"พอชาวเมืองได้ยินว่าโจวฉวินถอยทัพแล้วมีอาการลิงโลดยินดีกัน

อย่างไรบ้างนัน้ ภาพเหตุการณ์นีน้้องรองก็น่าจะได้เหน็เองแล้ว! สกุลเฉยีว

ของพวกเราปกครองราษฎรที่นี่แทนโอรสสวรรค์มาหลายชั่วคน น้องรอง

จะหักใจปล่อยให้ทหารและราษฎรสองแสนของเหยี่ยนโจวต้องตกทุกข์

ได้ยากอย่างแสนสาหัสจริงๆ หรือ ยามนี้ขอเพียงเก่ียวดองกับสกุลเว่ย

ส�าเร็จ ภัยสงครามก็จะถูกขจัดไป! หลานสาวข้ากับชาวเหย่ียนโจว 

สองแสนคน สิง่ใดหนกัสิง่ใดเบา พ่ีชายคนน้ีคงไม่ต้องพูดให้มากความอกี

กระมัง"

เฉียวผิงชะงักงันไปชั่วขณะ

หลายปีก่อนเขาสญูเสยีภรรยาไป ทายาทจงึมเีพียงลกูแฝดหญิงชาย

หน่ึงคู่ เขาน้ันรักเสี่ยวเฉียวประหน่ึงนางเป็นสิ่งล�้าค่า เกรงก็แต่จะท�าให้

นางต้องกล�้ากลืนฝืนใจ หากต้องส่งนางแต่งไปสกุลเว่ยเช่นนี้ ในใจเขา 

ไม่อาจยนิยอมได้จรงิๆ ทว่ายามนีค้�าว่า 'ไม่' กลบัหนักราวกับสามหมืน่ชัง่

แม้จะเป็นอากาศในเดือนสิบเอ็ด หน้าผากของเฉียวผิงก็ยังคง 

หลัง่เหง่ือออกมา เขายืนน่ิงอยู่พักใหญ่ ในทีสุ่ดจงึเอ่ยด้วยความล�าบากใจ 

"พี่ชาย มิใช่ผู้น้องไม่รู้จักหนักเบา ทว่าเรื่องนี้หนักหนาเกินกว่า..."

เฉียวเยวี่ยพลันเดินมาถึงเบื้องหน้าเขา ก่อนจะคุกเข่าให้โดยไม่พูด

แม้สักค�า ทันทีที่เห็นอีกฝ่ายก�าลังจะจรดหน้าผากลงกับพ้ืน เฉียวผิง 

ก็ตื่นตระหนกจนใบหน้าถอดสี รีบก้าวพรวดขึ้นหน้าไปขวางเอาไว้

"พี่ชาย! ไยท่านจึงท�าเช่นนี้..."

"น้องรอง!" เฉียวเยว่ียน�้าตาคลอ เอ่ยด้วยน�้าเสียงและสีหน้าที่ 
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ชวนสะเทือนใจ "ข้ารู ้ว่าเจ้าไม่อาจหักใจแต่งหมานหมานไปไกลถึง 

มณฑลโยวโจว เพราะข้าเองก็มีอาฟั่นเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวเช่นกัน 

ไหนเลยจะตัดใจให้นางพรากจากบิดามารดาไปไกลได้ ทว่าเจ้าจงฟัง 

พ่ีชายสักค�าเถิด แผนรับมือในยามนี้นอกจากผูกไมตรีกับเว่ยเซ่าก็ไม่ม ี

วิธีอืน่ใดแล้ว! หากมใิช่อาฟ่ันจากไปอย่างไร้เย่ือใย ข้าจะพรากหมานหมาน 

ของเจ้าได้อย่างไรกัน พ่ีชายคนน้ีขอเป็นตวัแทนชาวเหย่ียนโจวสองแสนคน

ขอวิงวอนเจ้า!" จบค�าเขาก็ไม่สนใจการขดัขวางของเฉยีวผงิอกี เอาแต่จะ

หมอบกราบลงไปอีกครั้งให้ได้

เฉยีวผงิรูส้กึคล้ายถูกหมืน่เกาทณัฑ์ทะลวงหัวใจ มอืเท้าย่ิงเย็นเฉยีบ

ดุจน�้าแข็ง เขาออกแรงพยุงพ่ีชายพร้อมกับกัดฟันกล่าว "พ่ีชายโปรด 

ลุกขึ้นเถิด ทุกสิ่งให้ฟังค�าบัญชาของท่านก็แล้วกัน"

เห็นอีกฝ่ายใจอ่อนยอมรับปากในท่ีสุด เฉียวเยวี่ยจึงลอบผ่อน 

ลมหายใจแล้วค่อยลุกข้ึน คว้ากุมมือของน้องชายไว้แน่นพลางกล่าว 

ทั้งน�้าตา "ผู้คนในยามน้ีใครเล่าจะเทียบพ่ีน้องได้! น้องรอง เจ้าเข้าใจ 

และให้อภัยในความล�าบากของพี่ชายอย่างนี้ พี่ชายซาบซึ้งใจยิ่งนัก"

เสี่ยวเฉียวฟังชุนเหนียงแม่นมของตนเล่าว่า...พอเฉียวฉือน้องชาย

ฝาแฝดของนางรู ้ข่าวน้ีก็เต้นผาง พุ่งตรงไปคัดค้านเสียงดังต่อหน้า 

เฉียวเยวี่ยผู้เป็นลุงในทันที

ท่านลงุไม่มบีตุรชาย แต่ไรมาจงึเหน็หลานชายคนน้ีเป็นเสมอืนบตุร

แท้ๆ ของตน ยามปกติจึงให้ความส�าคัญกับเขาอย่างย่ิง ทว่าคราวน้ี 

เฉียวฉือกลับถูกท่านลุงตีและไล่ออกมา ซ�้ายังกักบริเวณให้อยู่แต่ในห้อง
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เสี่ยวเฉียวเองก็ไม่ได้หลับตาลงเลยตลอดทั้งคืน

เดิมทีนางเพียงคิดปลอบโยนญาติผู้พ่ีถึงได้บอกออกไปว่านาง 

อยากแต่งกับเว่ยเซ่าแทนอกีฝ่ายเท่าน้ัน นกึไม่ถึงเลยว่าเรือ่งราวจะกลาย

เป็นจริงเสียได้

บิดารักถนอมนางมาแต่ไหนแต่ไร นางรู้แก่ใจดี หากมิใช่จนใจ 

ถึงขีดสุดจริงๆ เขาจะไม่ตกปากรับค�าให้นางแต่งไปสกุลเว่ยเป็นอันขาด 

บัดน้ีข่าวสองสกุลดองญาติแพร่สะพัดออกไปแล้ว โจวฉวินได้ยินข่าว 

ก็ถอนทัพกลับทันที เดิมทีจิตใจของผู้คนย่อมโหยหาความสงบร่มเย็น 

อยู่แล้ว ยามนี้เมื่อไร้การศึก ราษฎรทั้งเมืองจึงล้วนยินดีปรีดากับเรื่องนี้ 

บิดาในฐานะเจ้าเมอืงจงึเสมอืนถูกจบันัง่ลงบนหลงัเสอื แบกความมุง่หวงั

ของชาวเหย่ียนโจวทั้งสองแสนคน นอกจากตกปากรับค�าแล้ว เขาก็ 

ไม่มีทางถอยอื่นใดอีกจริงๆ

หลายวนัมาน้ีขณะท่ีทุม่เทความคิดและจติใจหมายจะช่วยต้าเฉยีว

เปลี่ยนชะตากรรมนั้น เสี่ยวเฉียวก็ตั้งใจแล้วว่าตนเองจะไม่ยอมเดินไป

ตามเส้นทางในห้วงฝันร้ายสายน้ันเดด็ขาด น่าเสยีดายทีแ่ม้ความตัง้ใจน้ัน

จะดูงดงามย่ิงนัก ทว่าความเป็นจริงกลับเอาคืนนางอย่างร้ายกาจ  

นางคล้ายถูกฟาดด้วยก้อนอิฐจนมึนงงไม่รู้เหนือรู้ใต้

เสี่ยวเฉียวได้แต่ยิ้มเฝื่อนอย่างกลั้นไม่อยู่

เส้นทางเปลีย่นไปแล้วก็จรงิ แต่แค่เปลีย่นไปเป็นทางตนัอกีสายหนึง่

เท่านั้น

นางไม่อาจยุติเรื่องราวด้วยการจากไปอย่างต้าเฉียว ยิ่งไปกว่าน้ัน

ต่อให้นางอยากหลบหนีเพียงใดก็คงเป็นไปไม่ได้แล้ว ท่านลุงย่อมได้รับ
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บทเรียนจากคราวก่อน สองวันมานี้ไม่ว่านางไปท่ีใด ข้างกายก็จะมีบ่าว

รุ่นป้าเรี่ยวแรงดีสามสี่คนจากเรือนของท่านลุงคอยตามติดอยู่เสมอ

เป็นเพราะจิตใจนางว้าวุ่นจึงได้พลิกกายไปมาตลอดคืน จวบจน

ยามฟ้าสางในท่ีสดุก็เกลีย้กล่อมตนเองให้หลบัลงได้ ท้ายทีส่ดุก็มแีต่ต้อง

ยอมรับผลของการจับพลัดจับผลูในครั้งนี้

หลายวันให้หลัง ไช่ซว่ินทูตที่สกุลเว่ยส่งมาหารือเรื่องแต่งงาน 

ก็มาถึง เฉียวเยว่ียน�าเฉียวผิงพร้อมด้วยขุนนางอีกจ�านวนหนึ่งแต่งกาย

เต็มยศไปรอต้อนรับ เขารับรองแขกอย่างย่ิงใหญ่ที่โถงด้านหน้า หลัง 

นัง่ประจ�าท่ีบนต่ังแล้ว เขาก็ด่ืมสรุาไปถึงสามรอบจึงค่อยเผยสหีน้าท่ีจนใจ 

ชี้แจงว่าบุตรีซึ่งเดิมทีต้ังใจจะให้ออกเรือนนั้นโชคไม่ดีเป็นโรคร้ายเข้า  

หมอตรวจแล้วพบว่านางไม่เหมาะท่ีจะสมรส เคราะห์ยังดีที่ครอบครัว 

น้องชายมีบุตรีอยู่อีกคน ท้ังรูปโฉมและความสามารถยังเหนือกว่าบุตรี

ของเขาข้ันหน่ึงเสียอีก ด้วยเหตุนี้เขาจึงปรารถนาจะหารือขอเปลี่ยนมา 

แต่งบุตรีคนรองของสกุลเฉียวแทนเพ่ือผูกไมตรีกันระหว่างสองสกุล 

ตามเดิม

ฟังจบแล้วไช่ซว่ินก็ไม่ได้มีท่าทีขุ่นเคืองเลยแม้แต่น้อย ไม่เพียง

เจรจาตอบรับด้วยรอยย้ิมเท่าน้ัน เขายังบอกว่าจะรีบส่งจดหมายไปแจ้ง

ผู้เป็นนายโดยด่วน ให้สกุลเฉียวรอคอยนายของตนตอบกลับเป็นใช้ได้ 

เช่นนี้เองเฉียวเยวี่ยถึงวางใจลงได้บ้าง

หลงังานเลีย้งยุต ิเฉยีวเยว่ียก็ส่งไช่ซว่ินไปยังเรือนรับรองของจดุพัก

เปลี่ยนม้าด้วยตนเอง เขาสั่งการให้หัวหน้าจุดพักเปลี่ยนม้าต้อนรับขับสู้
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ดังเช่นอีกฝ่ายเป็นแขกผู้สูงศักดิ์

เฉียวเยว่ียกลับมาชะเง้อคอรออยู่สิบกว่าวัน ทางฝ่ายชายจึงส่ง 

ค�าตอบกลับมา

สกุลเว่ยตอบตกลงอีกครั้ง

เฉียวเยวี่ยยินดีเป็นล้นพ้น รีบตระเตรียมงานมงคลโดยไม่รอช้า

ธรรมเนียมการเข้าพิธีแต่งงานของที่นี่ยึดถือหกพิธี* ตามที่สืบทอด

มาแต่โบราณ การเก่ียวดองระหว่างตระกูลเก่าแก่ที่เรืองอ�านาจเช่น 

สกุลเฉียวและสกุลเว่ยน้ี ตั้งแต่ทาบทามสู่ขอจนถึงเข้าพิธีในขั้นตอน

สุดท้าย โดยท่ัวไปต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงคร่ึงปี ทว่าคร้ังน้ีทั้งสองสกุล

ล้วนคดิอ่านตรงกนัโดยไม่ต้องนัดแนะ ราวกับท้ังสองฝ่ายต่างก็มเีป้าหมาย

อยู่เพียงหน่ึงเดียว นั่นก็คือเข้าพิธีโดยเร็วที่สุด ไม่ถึงสองวันสินสอดของ

สกุลเว่ยก็ส่งมาถึง เป็นทองค�ากว่าหมื่นต�าลึงกับยอดอาชาอีกสิบสองตัว 

ซึ่งต�่ากว่าธรรมเนียมการอภิเษกสมรสของโอรสสวรรค์แค่เพียงขั้นเดียว

เท่านั้น วันน้ันขบวนสินสอดเข้าสู่ประตูทิศเหนือของเมืองตงทางอ�าเภอ 

ผหูยาง บรรเลงเครือ่งดนตรมีาตลอดทางกระท่ังถึงจวนผู้ว่าการ ชาวเมอืง

ตามรายทางทีแ่ห่มาชมอยู่เต็มสองฟากถนนต่างก็จปุากอทุานด้วยความ

อิจฉาและชื่นชม บรรยากาศครึกครื้นอย่างสุดประมาณ

ถัดจากน้ันสกุลเว่ยจงึก�าหนดวันรบัเจ้าสาวเป็นวันทีส่บิแปดเดือนหน้า 

อนัเป็นวันมหามงคลซึง่เหมาะแก่การแต่งงาน ทัง้ยังเหมาะแก่การเดนิทาง

* หกพิธี หมายถึงขัน้ตอนพิธีการตัง้แต่เริม่หารอืเรือ่งแต่งงานไปจนสิน้สดุงานแต่งงานของชาวจนีในสมยัโบราณ 
ได้แก่ ทาบทามสู่ขอ ถามนามและวันเวลาตกฟากของฝ่ายหญิง ผูกดวง มอบสินสอด หาฤกษ์แต่งงาน และ
รับเจ้าสาว
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ด้วย

ยามนี้ถึงปลายเดือนสิบเอ็ดแล้ว เหลือเวลาอีกเพียงไม่ก่ีวัน ผู้คน

สกุลเฉียวทั้งเบื้องบนเบื้องล่างล้วนยุ่งอยู่กับการเตรียมส่งตัวเจ้าสาว

ผู้คนที่นี่นิยมงานแต่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ถือความหรูหราเป็นเกียรติ

ที่ส�าคัญ เดิมทีสินเจ้าสาวของทั้งต้าเฉียวและเสี่ยวเฉียวซึ่งตระเตรียมไว้

ล่วงหน้าแต่แรกน้ันก็เพียบพร้อมสมบรูณ์อยู่แล้ว บดันีเ้มือ่ต้าเฉยีวจากไป 

สกุลเฉียวหมายแสดงออกซึ่งฐานะของวงศ์ตระกูลจึงไม่มัวตระหนี่กับ

ทรัพย์สินเพียงเท่านี้ รวมสินเจ้าสาวทั้งสองส่วนมอบให้แก่เสี่ยวเฉียวไป

ทั้งหมด วันน้ันยามที่สินเจ้าสาวถูกส่งออกจากเมือง ขบวนทอดยาว 

คดเคีย้วต่อเน่ืองกันหลายลี*้ เป็นภาพทีย่ิ่งใหญ่ตระการตาอย่างย่ิง ส�าหรบั

เงินส่วนตัวของเสี่ยวเฉียวนั้นก็ยิ่งมีมากโข ด้วยเฉียวผิงละอายใจรู้สึกผิด

ต่อบุตรสาว คิดว่าวันข้างหน้าเมื่อนางไปอยู่ที่สกุลเว่ยแล้ว หากในมือ 

มเีงนิใช้ จะท�าสิง่ใดย่อมสะดวกกว่ามาก ด้วยเหตนุีเ้ขาจงึมอบเงนิให้นาง

ไปเกือบท้ังหมด ครอบครัวพ่ีชายก็สมทบมาอีกมิใช่น้อย นับเฉพาะเงิน 

ที่มีอยู่ในมือเสี่ยวเฉียวตอนนี้ นางก็กลายเป็นเศรษฐีหญิงอายุน้อยอย่าง

เต็มตัวแล้ว

พริบตาวันมงคลก็มาถึง เว่ยเซ่าผู้นั้นมิได้เดินทางมาแต่อย่างใด 

กลับส่งแม่ทัพหน่วยพยัคฆ์เผ่นนามว่าเว่ยเหลียงเป็นผู้มารับเจ้าสาว 

แทน เขาเป็นเครือญาติของสกุลเว่ย และยังเป็นหนึ่งในสิบแม่ทัพใต้ 

ปกครองของเว่ยเซ่า ห้าวหาญชาญศึกจนเป็นทีเ่ลือ่งลอื ร่างสงูเจด็เชยีะ** 

* ลี้ (หลี่) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เท่ากับความยาว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
** เชียะ (ฉื่อ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ดวงตากลม ไว้หนวดเครา ดาบยาวประจ�ากายมนี�า้หนักกว่าเจด็สบิสองชัง่* 

เว่ยเหลียงผู้นี้มิได้แสดงสีหน้าเป็นมิตรหรือมีท่าทีสนิทสนมอย่างไช่ซว่ิน

ทตูท่ีมาหารอืเรือ่งแต่งงานก่อนหน้าน้ี ท่าทางของเขานัน้ค่อนข้างเย่อหย่ิง

ไม่เห็นผู้ใดในสายตา ทั้งปฏิบัติต่อคนสกุลเฉียวอย่างเย็นชาเฉยเมย

ในใจเฉียวเยวี่ยรู้สึกขุ่นเคืองย่ิงนัก ทว่ายามนี้ตนเป็นฝ่ายไปขอ 

ผูกไมตรีกับสกุลเว่ยเองจึงไม่กล้าเผยความไม่พอใจออกมา เบื้องหน้า 

ยังคงประจบเอาใจอีกฝ่ายอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

วันรุ่งข้ึนก็คือวันที่เสี่ยวเฉียวจะออกเรือนลาจากครอบครัวไปแล้ว 

ประตใูหญ่จวนสกุลเฉยีวเปิดอ้ากว้าง ประดบัประดาด้วยผ้าและกระดาษสี

ทั้งด้านในและด้านนอก ราษฎรที่อยู่รอบด้านต่างพร้อมใจกันแต่งกาย 

ด้วยอาภรณ์ชุดใหม่ ห้อมล้อมกันมาส่งธิดาของท่านเจ้าเมือง

รุ่งเช้าเสี่ยวเฉียวก็อาบน�้าเสร็จออกมายืนพร้อมเรือนผมที่แผ่สยาย

และร่างกายท่ียังเปลอืยเปล่า เรอืนร่างในวัยเพียงสบิสีปี่แม้จะยังไม่สมบรูณ์

เท่าสตรีท่ีเติบโตเต็มวัย ทว่านางก็มีทรวงอกอูม สะโพกอิ่ม ช่วงเอว 

คอดก่ิวเนยีนประณีตแล้ว ซึง่เข้ากับผวิกายทีง่ามละมนุละไมได้อย่างไร้ทีต่ิ 

กระจ่างจับตาประดุจหิมะที่แทบไม่อาจเพ่งพิศได้ตรงๆ

นางถูกรายล้อมด้วยหญิงรับใช้ทั้งรุ ่นสาวและรุ ่นป้า หลังสวม

อาภรณ์ห้อยหยกประดับเสร็จแล้วนางจึงค่อยคลุมเสื้อนอก สวมถุงเท้า

แพรและรองเท้าพื้นสูง เรือนผมท่ีเงางามดุจเส้นไหมสีด�ามุ่นเป็นมวย 

บนศีรษะแล้วตรึงไว้ด้วยปิ่น ก่อนแซมประดับดอกไม้มุกและปิ่นระย้า 

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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บนมวยผม เมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องจนเสร็จสิ้นแล้วก็ได้เห็นสาวน้อยผู้มี 

ดวงหน้าดุจบุปผาท่ีอ่อนช้อย เลอโฉมเฉกเช่นหยก งามเฉิดฉายทว่า 

ไม่ขาดความสุภาพเรียบร้อย สวยสง่าหาใดเปรียบ หญิงรับใช้ท่ีล้อม 

ชมอยู่ต่างพากันจุปากอุทานชื่นชม

ก่อนออกจากประตูห้อง ติงฮูหยินก็กุมมือที่นุ่มนิ่มของเสี่ยวเฉียว 

เอาไว้พลางเอ่ยก�าชับก�าชาหลายเรื่องอย่างละเอียดถ่ีถ้วน สุดท้ายนิ่ง 

มองเสี่ยวเฉียวอยู่ชั่วครู่ ติงฮูหยินจึงค่อยกล่าวพร้อมกับท่ีขอบตาค่อยๆ 

แดงเรื่อขึ้น "หมานหมาน ป้ารู้แก่ใจดีว่าการท่ีอาฟั่นใจด�าทอดทิ้งบิดา

มารดาไปนัน้ ส�าหรบันางแล้วอาจไม่รูส้กึเดือดร้อนอะไร ทว่าอาฟ่ันท�าให้

เจ้าต้องล�าบากแต่งเข้าสกุลเว่ยแทนอย่างนี ้ป้าเองก็ต้องขอกล่าวขอบคณุ

แทนพ่ีสาวของเจ้าด้วย พวกเจ้าพ่ีน้องผูกพันแน่นแฟ้น ภายภาคหน้า 

หากเจ้าล่วงรู้ร่องรอยของนาง หวังว่าเจ้าจะแจ้งป้าสักค�า ให้ป้าพอได้รู้

ความเป็นไปบ้าง ป้าจะไม่ให้ท่านลุงของเจ้ารู้แน่นอน"

เสีย่วเฉยีวรบัปากทุกอย่าง เมือ่ถึงฤกษ์มงคลก็ถูกหญิงรบัใช้อาวุโส

ห้อมล้อมส่งตัวเจ้าสาวไปยังโถงด้านหน้า

ท่านลงุเฉยีวเยว่ียและท่านพ่อเฉยีวผงิล้วนรอคอยอยู่ทีน่ัน่ เฉยีวฉอื

ผู้เป็นน้องชายยังคงไม่พอใจกับการแต่งงานครั้งนี้ จนป่านน้ีแล้วก็ยัง 

ไม่ยอมโผล่หน้า ความอาวรณ์ของผู้เป็นบิดาเผยชัดโดยมิต้องเอ้ือนเอ่ย 

กระทั่งสีหน้าของท่านลุงก็ดูเหมือนจะเผยความสะทกสะท้อนใจออกมา 

เฉียวเยว่ียเดินขึ้นหน้ามาเอ่ยกับเสี่ยวเฉียวหลายประโยค ใจความ 

ล้วนไม่พ้นก�าชบัให้ต่อไปนางต้องคอยปรนนบิตัฮิหูยนิผูเ้ฒ่าและแม่สามี

อย่างรอบคอบนอบน้อม เสี่ยวเฉียวกล่าวอ�าลาบิดาส้ันๆ ข่มกล้ันน�้าตา 
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ที่จวนจะไหลออกมาสุดก�าลังขณะคุกเข่าค�านับบิดา

ยามที่เฉียวผิงพยุงนางลุกขึ้น เบื้องนอกก็เร่ิมบรรเลงเคร่ืองดนตร ี

กันอย่างพร้อมเพรียง เร่งเร้าให้เจ้าสาวต้องออกจากประตูเรือน ทว่า 

เฉยีวผงิอาลยัอาวรณ์ต่อบตุรสาวย่ิงนัก เขายังคงกุมแขนนางไม่ยอมคลาย 

ทีป่รกึษาจางผูท่ีย่นือยู่ด้านหลงัโดยตลอดจงึเดนิมาชกัจงูพลางเอ่ยปนย้ิม 

"เว่ยโหวเก่งกาจทั้งองอาจหล่อเหลา ผู้คนทั่วหล้าต่างรู้กันทั่ว สมกับ 

ธิดาท่านเจ้าเมืองดังคู่สวรรค์สร้าง ไยท่านต้องอาวรณ์ถึงเพียงนี้เล่า"

ท่ามกลางสายตาจบัจ้องของผูค้น เฉยีวผงิจงึออกแรงกุมมอืบตุรสาว

อย่างแนบแน่นเป็นครั้งสุดท้าย แล้วค่อยคลายมือออกช้าๆ

เสี่ยวเฉียวช�าเลืองมองจางผู่ นางรู้มาว่าเขาเป็นผู้ประสานท�าให้ 

การแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ในครั้งน้ีลุล่วง ดังนั้นท่านลุงจึงได้ตกรางวัล 

แก่เขาเป็นทองค�าสองร้อยต�าลึงกับสาวใช้อีกสองคน และย่ิงไว้ใจ 

ให้ความส�าคัญต่อเขามากขึ้น หลายวันมานี้เขาจึงมีหน้าตาแช่มชื่น

กระหยิ่มได้ใจไม่น้อยเลย

แม้ว่าจางผู ่จะท�าเพ่ือช่วยงานผู ้เป็นนาย อีกท้ังการแต่งงาน

เชื่อมสัมพันธ์นี้ก็คลี่คลายวิกฤตเฉพาะหน้าของมณฑลเหย่ียนโจว 

ได้ชั่วคราวก็จริง ไม่อาจต�าหนิที่เขาออกความคิดน้ี ทว่าจนแล้วจนรอด

โทสะท่ีถูกคนวางแผนเล่นงานก็ยังไม่อาจกล�า้กลนืลงไปได้ ยามทีเ่สีย่วเฉยีว

หมนุกายจงึขยับไปใกล้จางผูเ่ลก็น้อยอย่างหน้าตาเฉย อาศยัชายกระโปรง

หลายชั้นท่ีบดบังช่วงขาไว้ยกเท้าหนึ่งข้างซึ่งสวมรองเท้าพ้ืนไม้ข้ึน เล็ง 

ไปที่นิ้วเท้าของเขาก่อนย�่าบดลงไปแรงๆ

พื้นไม้ของรองเท้านั้นแข็งดุจหิน ประกอบกับเสี่ยวเฉียวทุ่มน�้าหนัก
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ลงไปจนสุดแรง เท้าที่ย�่าลงไปน้ีจึงไม่เบาเลยจริงๆ น้ิวเท้าของจางผู ่

พลันรู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัส เขามิได้ระวังตั้งตัวสักนิดจึงหลุดเสียงโอ๊ย

ออกมาทันที ครั้นเงยหน้าขึ้นเห็นเสี่ยวเฉียวย้ิมละไมก�าลังมองเขาอยู ่

จงึพลนักระจ่างแจ้ง จางผูเ่ห็นผูค้นในโถงพากันมองมาคล้ายก�าลงัต�าหน ิ

ที่เขาเสียกิริยาต่อหน้าธารก�านัล ใบหน้าจึงเผยย้ิมเฝื่อน เขาข่มกลั้น 

ความเจ็บปวดที่นิ้วเท้าเอาไว้ ท�าทีขานรับสองค�าก่อนโค้งกายถอยหลัง

ออกไปราวกับไม่มีเรื่องอันใดเกิดขึ้น

เช่นนี้เองในใจเสี่ยวเฉียวถึงค่อยรู้สึกเหมือนดีข้ึนเล็กน้อย นาง

เหลอืบมองบดิาเป็นครัง้สุดท้าย หวนนึกถึงภาพยามอ�าลาน้องชายตามล�าพัง

เมื่อเช้านี้แล้วก็ได้แต่ลอบทอดถอนใจก่อนหมุนกายมุ่งสู่เบื้องนอก

สองฟากถนนหน้าประตใูหญ่ของจวนสกุลเฉียวมชีาวเมืองในอาภรณ์

ชุดใหม่มายืนรอกันอย่างแน่นขนัดนานแล้ว เมื่อแลเห็นเจ้าสาวผู้งาม 

ดุจเทพธิดาปรากฏตัวในที่สุด ทุกคนก็พากันคุกเข่าลงแล้วประสานเสียง

โห่ร้องอย่างกึกก้อง เสียงนั้นแทบจะสะเทือนถึงชั้นฟ้าเลยทีเดียว

เดิมทีตามธรรมเนียมแต่งงานนี้ การรับเจ้าสาวต้องให้เจ้าบ่าว 

เดินทางมาด้วยตนเอง ถึงแสดงให้เห็นว่าฝ่ายชายยกย่องให้เกียรติ  

ไม่คดิเลยว่าเว่ยเซ่าจะไม่ยอมเผยโฉม เพียงส่งเว่ยเหลยีงมารับหน้าท่ีนีแ้ทน 

ไม่แคล้วท�าให้ชาวเมืองตงรู้สึกผิดหวังอยู่บ้าง เดิมทีสกุลเฉียวก็เป็นที่

เคารพรักของราษฎรในท้องที่อยู่แล้ว กอปรกับซาบซึ้งใจที่การออกเรือน

ของเสีย่วเฉยีวท�าให้การศกึยุติ พวกเขาจงึไม่ปรารถนาให้สกุลเว่ยดแูคลน

ธิดาของท่านเจ้าเมือง รอคอยจนถึงวันนี้ทุกคนล้วนมารวมตัวกันอย่าง

พร้อมเพรยีงแล้ว หลงัจากเสีย่วเฉยีวก้าวข้ึนรถเจ้าสาวก็มรีาษฎรวางผลไม้
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ใส่ตวัรถอย่างต่อเนือ่งตลอดทาง ถึงขัน้ผลไม้เตม็รถตัง้แต่ยังไม่ออกจากเมอืง

ด้วยซ�้า จวบจนออกจากประตูเมืองไปสิบกว่าลี้แล้วก็ยังมีราษฎรคุกเข่า

ส่งขบวนอยู่เบื้องหลัง ร้องเพลงอวยพรเสียงกึกก้อง แม้แต่เว่ยเหลียง 

ที่ฉาบความเย่อหย่ิงไว้บนใบหน้ามาตลอด สุดท้ายยังอดไม่ได้ที่จะ 

ช�าเลืองมองด้วยความกริ่งเกรงในบารมีของสกุลเฉียวอยู่บ้าง

คนเราหาใช่ต้นไม้ใบหญ้า ภาพเหตุการณ์เช่นนี้ท�าให้เสี่ยวเฉียว 

ซึง่เดมิทีไม่ยินดีออกเรอืนต้องรูส้กึต้ืนตันใจ จู่ๆ  นางก็เหมอืนจะพอเข้าใจ

ความรู้สึกของต้าเฉียวว่าเหตุใดในตอนแรกถึงไม่ยอมจากไปให้ส้ินเร่ือง 

หลังออกจากเมือง มือของนางยังคงอุ้มผลผิงกั่ว* ที่เด็กน้อยวัยสามขวบ

ยื่นให้เมื่อครู่ก่อน แล้วนิ่งเงียบจมอยู่ในความคิด

"หยุดก่อน!"

ยามทีข่บวนรถเจ้าสาวของเสีย่วเฉยีวเดนิทางออกมาได้สามสบิลีเ้ศษ 

สองข้างทางเริ่มมีแต่ทุ่งร้าง เบื้องหลังพลันมีม้าเร็วตัวหนึ่งไล่ตามมา  

คนบนหลังม้าตัวนั้นร้องเรียกให้หยุดด้วยเสียงที่ดังกังวาน

เว่ยเหลยีงสัง่การให้ผูติ้ดตามชกัดาบป้องกันโดยไม่รอช้า เสีย่วเฉยีว

ฟังออกว่าเป็นเสยีงเฉยีวฉอืน้องชายของนางจงึรบีชะโงกตวัออกมาชีแ้จง 

เว่ยเหลียงหันกลับไปมองปราดหน่ึง จ�าได้ว่าเป็นคุณชายสกุลเฉียวจริง 

ถึงได้มีค�าสั่งให้เก็บดาบและหยุดขบวนรถ

เมื่อเสี่ยวเฉียวก้าวลงมาแล้ว เฉียวฉือก็พลิกร่างลงจากหลังม้า 

ว่ิงเร็วมาจนถึงเบ้ืองหน้า คว้ามือของนางพลางกล่าว "พ่ีสาว! ข้ายังม ี

ค�าพูดที่ลืมบอกท่านไป ข้าแค้นตนเองท่ีไร้ประโยชน์ วันนี้จึงท�าได้เพียง

* ผิงกั่ว คือแอปเปิ้ล
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มองดูท่านออกเรือนไปทั้งอย่างนี้ แต่พ่ีสาววางใจได้ วันนี้ผู้น้องขอให้ 

สัตย์สาบานต่อฟ้า วันหน้าจะมุมานะสร้างตนให้แข็งแกร่งและเป็นท่ีพ่ึง

ของท่านให้จงได้ หากเว่ยเซ่าผูน้ัน้ละเลยต่อท่าน ข้าจะไปรบัท่านกลบัมา 

ไม่ปล่อยให้ท่านถูกคนนอกรังแกเป็นอันขาด!"

หนุม่น้อยวยัสบิสีท่ีม่นีสิยักร้าวแกร่งผูน้ี้ ท้ังทียั่งอยู่ในช่วงเปลีย่นเสยีง 

และรอบริมฝีปากเพ่ิงจะผุดขนอ่อนจางวงหนึ่งเท่านั้น ทว่าถ้อยค�าท่ีพูด

ออกมาในยามนี้กลับกังวานเปี่ยมพลังอย่างยิ่ง

วาจาทีดั่งก้องของเฉยีวฉอืถ่ายทอดตามแรงลมเข้าสู่หูของเว่ยเหลยีง

ทุกค�าทุกประโยค เว่ยเหลียงไม่พูดจา เพียงเผยรอยยิ้มหยันบนใบหน้า

เสีย่วเฉยีวนกึไม่ถึงว่าน้องชายไล่ตามมาไกลเช่นนีเ้พียงเพ่ือจะกล่าว

ถ้อยค�าเหล่าน้ีกับตน นึกถึงเหตุการณ์ในชาติก่อนที่เขายอมสละชีวิต 

เพ่ือให้นางกับหลิวเหย่ียนหนีรอด น�้าตาท่ีนางกดข่มไว้ตลอดช่วงเช้า 

ก็ไม่อาจสะกดกลั้นได้อีกต่อไป ในที่สุดก็ไหลรินลงมา

"พ่ีสาวรูแ้ล้ว พ่ีสาวจะใช้ชวิีตให้ด ีจ�าไว้ว่าต่อไปจงกตญัญูต่อท่านพ่อ

แทนพี่สาวด้วย!"

เฉียวฉือผงกศีรษะรับ

เหน็พ่ีน้องคูน่ีอ้าลยัอาวรณ์ไม่เลกิรา ในท่ีสดุเว่ยเหลยีงก็เปล่งเสยีงเร่ง

อย่างทนไม่ไหว

เสี่ยวเฉียวคลายมือจากเฉียวฉือ เร่งให้เขากลับไป ก่อนท่ีตนเอง 

จะก้าวขึ้นรถม้าเพื่อออกเดินทางอีกครั้ง

เงาร่างของเฉยีวฉอืท่ียืนอยู่รมิทางค่อยๆ กลายเป็นจุดสีด�าแต้มหน่ึง

และหายไปจากสายตาของนางในท้ายที่สุด
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ยามทีเ่สีย่วเฉยีวหนัศรีษะกลบัมาแล้วทอดสายตามองไปทีเ่บือ้งหน้า 

นางเห็นว่าตรงขอบฟ้าสีเทาหม่นในฤดูเหมันต์น้ีมีห่านป่าหลงฝูงตัวหนึ่ง

ก�าลังบินมุ่งลงใต้อย่างเดียวดาย

หลังเสี่ยวเฉียวออกจากประตูเมืองไป จวนผู ้ว่าการซึ่งเมื่อครู ่

ได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีโหมบรรเลงดังสะเทือนฟ้าก็เงียบเชียบลง 

ตามล�าดับ แขกเหรื่อแยกย้ายไปจนสิ้น เห็นเพียงเฉียวผิงยังคงหันหน้า 

ไปทางประตูใหญ่โดยไม่ขยับเขยื้อนอยู่เป็นนานสองนาน เฉียวเยว่ีย 

จึงเดินตรงไปพูดโน้มน้าวให้เขาเข้าเรือน "น้องรอง หลานสาวจากไปไกล

แล้ว ภาพบรรยากาศอันย่ิงใหญ่ที่เกิดข้ึนในเมืองเมื่อครู่น้ีเจ้าก็ได้เห็น 

กับตาแล้วมิใช่หรือ ข้าล่ะปลาบปลื้มใจยิ่งนัก"

เฉียวผิงค่อยๆ หมุนกายมากล่าว "พ่ีชาย ข้ามีค�าพูดหน่ึงซึ่งเดิมที 

ไม่สมควรถาม แต่มนัรบกวนจติใจข้ามาเน่ินนานแล้ว ขอใช้โอกาสน้ีบงัอาจ

เรียนถามท่านสักหน่อยเถอะ เมื่อสิบปีก่อนท่านพ่อยกทัพไปปราบปราม

หลี่ซู่ พอเปิดศึกกลับรั้งรอไม่ยอมเคลื่อนไหวจนเป็นเหตุให้เว่ยจิงกับลูก

เสียชีวิต และท�าให้ต้องบาดหมางกับสกุลเว่ย ที่แท้ตอนนั้นท่านพ่อ 

เคยส่งทูตน�าสารไปแจ้งต่อเว่ยจิงหรือไม่กันแน่ ตอนนั้นพ่ีชายก็ติดตาม

ท่านพ่อไปออกรบ น่าจะรู้แจ้งในเรื่องนี้กระมัง"

เฉียวเยว่ียตะลึงงันไปชั่วอึดใจก่อนโบกมือกล่าวพร้อมสีหน้า 

ขุ่นเคือง "เรื่องก็ผ่านไปตั้งนานแล้ว จู่ๆ เจ้ามาเอ่ยถึงในตอนน้ีเพ่ืออะไร  

ไม่ว่าตอนนั้นผู้ใหญ่จะจัดการไปเช่นไรก็ย่อมมีเหตุผลของท่าน ไหนเลย

จะให้พวกเราที่เป็นบุตรชายมาออกความเห็นได้"
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เฉยีวเยว่ียตอบเช่นนี ้สิง่ท่ีเฉยีวผงิคาดเดาอยู่ในใจกไ็ด้รบัการยืนยัน

แน่ชัดแล้ว

เมือ่สิบปีก่อนสกลุเว่ยจดังานศพหลงัจบการศกึท่ีเมอืงเฉนิ เฉยีวกุย 

ผูเ้ป็นบดิาส่งเฉยีวผงิไปร่วมไว้อาลยัท่ีเมอืงอว๋ีหยาง* แม่ทพัสกุลเว่ยชกัดาบ

ใส่เฉียวผิงด้วยโทสะกลางโถงตั้งศพ ก่นด่าว่าเฉียวกุยมากเล่ห์เพทุบาย 

ตอนเกิดเหตุไม่ได้ส่งสารมาสักนิด เพียงน่ังบนภูผาชมพยัคฆ์สู้กัน** 

เท่านั้น เฉียวผิงหวาดหว่ันย่ิงนัก นึกว่าตนจะไม่อาจเดินพ้นประตูใหญ ่

จวนสกุลเว่ยนัน้ได้เสยีแล้ว นึกไม่ถึงว่าสวีฮหูยินไม่เพียงต่อว่าเหล่าแม่ทพั

ด้วยน�า้เสยีงแขง็กร้าวต่อหน้าตน ยังปลอบขวัญตนด้วยถ้อยค�าท่ีนุม่นวล 

เมือ่เฉยีวผงิพ้นภัยรอดชวีติกลบัมาถึงมณฑลเหย่ียนโจวแล้วก็เล่าเหตกุารณ์

ที่ประสบมาให้เฉียวกุยผู้เป็นบิดาฟังอย่างละเอียด

จวบจนทุกวันน้ีเขาก็ยังจ�าได้แจ่มชดั ตอนน้ันบดิามุน่ค้ิวอยู่เน่ินนาน 

สุดท้ายจึงถอนหายใจกล่าวว่า 'สกุลเว่ยมีสตรีเย่ียงนี้ เกรงว่าวันหน้า 

จะเป็นภัยต่อสกุลเฉียวของข้า!'

สบิปีมาน้ีเฉยีวผงิแคลงใจมาตลอดว่าตอนนัน้บดิาได้ส่งสารไปจริงๆ 

หรือไม่ ด้วยบิดาเป็นคนรอบคอบเจ้าแผนการและเคยตั้งปณิธานอัน

ฮึกเหิม ยามน้ันแม้อ�านาจของสกุลเว่ยยังคงอยู่ในดินแดนเยียนโยว 

ทางเหนือ ไร้ว่ีแววว่าจะรุกรานลงมายังมณฑลเหย่ียนโจว ทว่าเว่ยจิง 

ทีค่อยกวดขนัวินัยทัพอย่างเคร่งครดัสร้างความชอบจนได้รบับรรดาศกัด์ิโหว 

อีกทั้งมีชื่อเสียงบารมีด้านคุณธรรมและความสามารถ ผู้คนในใต้หล้า 

* เมืองอวี๋หยาง ปัจจุบันคือพื้นที่กรุงปักกิ่ง
** นั่งบนภูผาชมพยัคฆ์สู้กัน หมายถึงการรอคอยโอกาสเพ่ือฉกชิงประโยชน์หลังจากทั้งสองฝ่ายที่ต่อสู้กัน 
เกิดเพลี่ยงพล�้า
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ต่างไปสวามิภักดิ์รับใช้ เริ่มมีแนวโน้มจะกลายเป็นผู้ปกครองท่ีย่ิงใหญ่ 

บางทีบดิาอาจมองเห็นแล้วว่าหากภายหน้าสกุลเว่ยผงาดขึน้มาเมือ่ใดก็จะ

ส่งผลเสยีต่อการขยายอ�านาจของมณฑลเหยีย่นโจวเป็นแน่ ถึงได้พายเรอื

ตามน�้า หมายยืมมือหลี่ซู่ขจัดภัยแฝงนี้เท่านั้น

"น้องรอง สองสกุลดองญาติ ทัง้คลีค่ลายความร้าวฉาน ท้ังแก้วิกฤต

เฉพาะหน้าของเหย่ียนโจว มีอันใดไม่เหมาะสมกัน เจ้าอย่าได้คิดมาก 

อีกเลย"

เฉียวผิงย้ิมเฝื่อน "พ่ีชาย หมานหมานได้ออกเรือนไปตามความ

ปรารถนาของท่านแล้ว ปัญหาของเหย่ียนโจวก็ถือว่าคลีค่ลายลงชัว่คราว 

นับจากนี้หวังว่าท่านจะทุ่มเทใจกายน�าเหย่ียนโจวไปสู่ความเข้มแข็ง  

กอบกู้เกียรติแห่งสกุลเฉียวของพวกเรา เช่นนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์สุข

แก่ชาวเมือง หมานหมานที่ไปอยู่สกุลเว่ยก็ยังนับได้ว่ามีที่พึ่งพา"

เฉียวเยว่ียเผยสีหน้ากระดากใจก่อนเอ่ยกลั้วหัวเราะ "แน่นอนๆ  

น้องรองวางใจได้"

เว่ยเหลยีงน�าองครกัษ์สกุลเว่ยหน่ึงหน่วยคุม้กันเสีย่วเฉยีวขึน้เหนอื 

เดนิทางกลางวันพักผ่อนกลางคืน แรกเร่ิมระหว่างทางยังคงไร้เร่ืองราวใด 

จนกระทั่งใกล้จะเข้าสู่เขตแดนมณฑลจี้โจว วันหนึ่งยามที่ฟ้าเพ่ิงมืดลง 

ขบวนรถและม้ายังไม่ทันรุดไปถึงจุดพักเปล่ียนม้า ประจวบกับต้องผ่าน

เส้นทางที่คดเค้ียวเปลี่ยวร้าง เว่ยเหลียงรู้สึกว่าที่เบื้องหลังคล้ายมีคน

สะกดรอยตามมาจึงรีบสั่งการให้องครักษ์ย้อนกลับไปตรวจสอบ ก่อนที่

พวกเขาจะกลับมารายงานว่าไม่พบความผิดปกติใด

Page ����������� 1.indd   53 21/2/2562 BE   11:04



54

ปรปักษ์จ�ำนน 1

รูปโฉมภายนอกของเว่ยเหลียงแม้ดูเหมือนเป็นคนมุทะลุ แต่ 

แท้จริงแล้วกลับมีความคิดละเอียดดุจเส้นผม หลังจากรับฟังองครักษ์

รายงานแล้วเขาก็ไม่แสดงอาการใดๆ คืนน้ันหลังจากเข้าพักท่ีจุดพัก

เปลี่ยนม้า เขาก็ยืนกุมดาบเฝ้าอยู่นอกห้องของเสี่ยวเฉียวด้วยตนเอง  

วันรุ่งขึ้นก็เพ่ิมการป้องกันและรีบเร่งเดินทางมากย่ิงข้ึน ท้ายที่สุดก็ส่ง 

เสี่ยวเฉียวมาถึงเมืองซิ่นตูที่อยู่ในมณฑลจี้โจวได้ก่อนสิ้นปีโดยราบรื่น

เมืองเก่าซิ่นตูนี้มีพ้ืนท่ีไม่กว้างใหญ่เท่าใดนัก ทว่ากลับเป็นที่รู้จัก

ของทุกผู้คนในมณฑลจี้โจว

การศึกระหว่างแคว้นจ้าวและแคว้นเว่ยในสมยัจัน้ก๋ัวนัน้ แคว้นจ้าว

สูญเสียเมืองหลวงหานตานไปสามปี ระหว่างนั้นจึงยกซิ่นตูข้ึนเป็น 

เมอืงหลวงแทน ในเมอืงสร้างวังซิน่ขึน้มา ภายในวังมหีอหลงัหนึง่นามว่า

ถานไถ สร้างด้วยไม้จันทน์อายุร้อยปี มีความสูงถึงสิบกว่าจั้ง* เมื่อ 

ขึ้นไปบนหอจะสามารถมองเห็นได้ทั้งเมือง แม้ล่วงผ่านมาหลายร้อยปี

แล้วก็ยังคงด�ารงอยู่ หลังผ่านการซ่อมแซมมาหลายครั้ง 'วังซิ่น' จึงถูก 

ตัดค�าว่า 'วัง' ไปแล้วเปลี่ยนเป็น 'จวน' กระทั่งกลายมาเป็นจวนผู้ว่าการ

ในปัจจุบัน

เมือ่ต้นปีเว่ยเซ่าชงิเมอืงซิน่ตูจากมอืของเกาถังอดตีผูว่้าการมณฑล

จี้โจวได้ จากนั้นก็พ�านักอยู่ในอดีตวังซิ่นนี้เรื่อยมา

ขบวนรถเจ้าสาวของเสี่ยวเฉียวแล่นเข้าสู่ประตูเมืองช้าๆ สิ่งที ่

นางเห็นผ่านหน้าต่างรถม้าคือผิวน�้าในคูเมืองอันเรียบสงบไร้ร้ิวคลื่น  

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ถนนสายหลักในเมืองสายน้ันถูกปูด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่สีเทาอมเขียว 

ดูราบเรียบและกว้างขวาง ถึงขนาดที่ม ้าสิบตัวสามารถเดินเรียง 

หน้ากระดานได้ สองข้างทางแน่นขนัดด้วยบ้านเรือนราษฎร ภาพของ 

ตัวเมืองและท้องถนนท่ีนี่ไม่เหมือนกับเมืองตงที่นางคุ้นตาเสียทีเดียว  

อีกทั้งสิ่งท่ีโชยมาปะทะใบหน้าของนางก็ยังมีกลิ่นอายของอดีตดินแดน

เยียนจ้าว* คนเดินถนนทุกเพศทุกวัยเมื่อพบเห็นรถม้าคันใหญ่ที่นาง 

นั่งมานั้นต่างก็หยุดฝีเท้ามองดูอย่างไม่วางตา บนใบหน้าล้วนเผยแวว

สงสัยใคร่รู้ราวกับไม่รู้สักนิดว่าเว่ยเซ่าก�าลังจะแต่งภรรยา

ภายใต้สายตาจ้องมองด้วยความใคร่รู้ตลอดรายทาง ท้ายท่ีสุด 

รถม้าก็จอดที่เบื้องหน้าประตูจวนซิ่น องครักษ์สวมชุดเกราะซึ่งยืนอย่าง

น่าเกรงขามอยู่หน้าประตูย่อมรู้จักเว่ยเหลียงจึงเปิดประตูให้เข้าไป

เสีย่วเฉยีวถูกประคองลงมา ในทีส่ดุก็พ้นจากรถม้าซึง่น่ังโคลงเคลง

มาตลอดหลายวัน นางเดินเข้าสู่จวนซิ่นพร้อมกับชุนเหนียงและสาวใช้

หลายคนที่ติดตามมากับขบวนเจ้าสาว

ระหว่างการเดินทางอันน่าเบือ่หน่าย เพ่ือเป็นการฆ่าเวลาชนุเหนียง

จงึอดไม่ได้ท่ีจะจนิตนาการภาพเหตุการณ์ในวันข้างหน้าไปไม่น้อย กระท่ัง

ภายหลังถึงกับนึกภาพสถานที่จัดพิธีมงคล

ยามนีส้ิง่ท่ีได้เห็นกบัตาของตนคือ...จวนซิน่ท่ีแม้จะใหญ่โต ตวัเรอืน

โอ่อ่าภูมฐิานเพียงใด ทว่าภายในกลบัดูวิเวกวังเวง อย่าว่าแต่บรรยากาศ

ครกึครืน้รืน่เรงิของการเตรยีมงานมงคลทีอ่ยู่ในจนิตนาการของชนุเหนียงเลย 

กระท่ังผูค้นยังพบเห็นเพียงไม่เท่าไร เดนิไปครูห่น่ึงถึงจะมสีตรอีายุราวสีส่บิ

* เยียนจ้าว หมายถึงมณฑลจีโ้จวอนัเป็นพ้ืนท่ีใจกลางของแคว้นเยียนและแคว้นจ้าวในสมยัจัน้ก๋ัว มกัถูกใช้เป็น
ค�าเรียกแทนมณฑลเหอเป่ยในปัจจุบัน

Page ����������� 1.indd   55 21/2/2562 BE   11:04



56

ปรปักษ์จ�ำนน 1

ผู้หนึ่งเดินมา เครื่องแต่งกายของนางดูสุภาพเข้าที ดวงหน้าเคร่งขรึม 

เผยความเข้มงวดออกมาหลายส่วน เบื้องหลังยังน�าหญิงรับใช้อาวุโส 

มาอีกหลายคน นางบอกว่าตนเองแซ่จง รับค�าสั่งให้มาต้อนรับเจ้าสาว

สกุลเฉียวท่ีน่ี แม้น�้าเสียงไม่ขาดความนอบน้อม ทว่าแววตาที่ใช้มอง 

เสี่ยวเฉียวน้ันกลับชวนให้รู้สึกอยู่ตลอดว่าอีกฝ่ายมีความเย็นชาแผ่ซ่าน

ออกมาเล็กน้อย

เสี่ยวเฉียวคาดเดาว่าสตรีผู้นี้แม้เป็นบ่าว แต่ในสกุลเว่ยอีกฝ่าย 

ก็น่าจะมีฐานะในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงเรียกขานอีกฝ่ายตามธรรมเนียม 

ปกติว่า "จงเหนียง*"

"มกิล้า บ่าวเป็นเพียงข้ารบัใช้ รบับญัชามาให้ฟังค�าใช้สอย นายหญิง

เรียกบ่าวว่าจงเอ่า** ก็พอเจ้าค่ะ"

จงเอ่าน�าพาเสีย่วเฉยีวมาถึงเรอืนพักนามว่า 'อว่ีหยาง' ซึง่ตัง้อยู่ทาง

ทิศตะวันตกหันหน้าเรือนสู่ทางทิศใต้ ที่นี่จึงรับแสงสว่างได้ดียิ่ง

จงเอ่าทิ้งหญิงรับใช้อาวุโสสองคนไว้ให้เสี่ยวเฉียวใช้สอย บอกว่า 

มีเรื่องอันใดเรียกหาตนได้อย่างเต็มที่ พูดจบก็ค้อมกายให้เส่ียวเฉียว 

แล้วหมุนตัวจากไป

จงเอ่าจากไปเช่นนี้ ชุนเหนียงไม่แคล้วผิดหวังอย่างรุนแรง ยิ่งรู้สึก

สงสารเสี่ยวเฉียวจับใจ นางสั่งให้หญิงรับใช้อาวุโสสองคนท่ีจงเอ่าท้ิงไว้

ออกไป ส่วนตนเองก็ง่วนอยู่กับการปูตั่งจัดท่ีนั่งร่วมกับสาวใช้พลางบ่น

กระปอดกระแปดเสียงเบา สุดท้ายจึงเปรยว่า "ที่แท้ยามนี้เว่ยโหวผู้นั้น 

อยู่ในเมืองหรือไม่ แล้วก�าหนดเข้าพิธีเป็นเมื่อใดกันแน่"

* เหนียง ใช้ในหลายกรณี ในที่นี้เป็นค�าเรียกสตรีที่มีอาวุโสกว่าหรือสตรีที่ออกเรือนแล้ว
** เอ่า เป็นค�าที่ใช้เรียกหญิงสูงวัยโดยทั่วไป
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ชนุเหนยีงกงัขา เสีย่วเฉยีวเองก็งุนงงไม่รูค้�าตอบน้ีเช่นกัน สาวน้อย

ทุบน่องที่เมื่อยเกร็งเล็กน้อยจากการนั่งรถม้าเป็นเวลานาน จากนั้น 

จึงลุกเดินมายังหน้าต่าง ผลักเปิดแล้วทอดตามองออกไปเบื้องนอก

ลานนอกเรือนโล่งกว้าง ใกล้กับเรือนอว่ีหยางท่ีนางพ�านักอยู ่

มีหอทรงโบราณท่ีเรียบง่ายสูงผงาดขึ้นจากพ้ืนดิน แสงตะวันล�าหน่ึง 

ลอดผ่านร่องตรงส่วนท่ีเหินงอนของชายคาพอดิบพอดี พลันแต้มแสง 

อันสว่างไสวฉายลงมาหนึ่งวง พร่าตาผู้ชมเล็กน้อย

ทุกวันจะมีบ่าวส่งอาหารและน�้าแกงร้อนๆ มาตามเวลาที่แน่นอน 

ปรนนิบัติเลี้ยงดูอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทว่าดูเหมือนเสี่ยวเฉียวจะ 

ออกจากประตูของจวนซิ่นไม่ได้ อีกท้ังดูเหมือนว่านางจะถูกผู ้คน 

หลงลืมไปเสียแล้ว

นบัจากวันนัน้จงเอ่าก็ไม่ได้เผยหน้ามาอกี ส่วนสาม.ี..เรยีกอกีฝ่ายว่า

สามีไปก่อนแล้วกัน บุรุษนามเว่ยเซ่าผู้นั้นยิ่งไม่โผล่มาให้เห็นแม้แต่เงา

เป็นเช่นนี้กระทั่งอีกเพียงพริบตาเดียวก็จวนจะสิ้นปีแล้ว ชุนเหนียง

เริ่มกระสับกระส่าย นางคว้าตัวหญิงรับใช้อาวุโสสองคนน้ันมาสอบถาม

นับครั้งไม่ถ้วน ทว่าดูเหมือนพวกนางจะฟังแต่จงเอ่า ไม่ว่าซักถามส่ิงใด 

ก็เอาแต่ส่ายหน้า ครัน้คาดค้ันมากๆ เข้าก็คกุเข่าโขกศีรษะขอขมา ท�าเอา

ชุนเหนียงโกรธไม่เบาทีเดียว เตรียมจะไปถามจงเอ่าผู ้นั้นให้ชัดแจ้ง  

แต่ก็ถูกเสี่ยวเฉียวยับยั้งไว้เสียก่อน

ในเมือ่มาถึงแล้วก็จงท�าใจให้สบายเสยีเถอะ น่ีเพ่ิงจะเริม่ต้นเท่านัน้ 

เขาไม่รีบ...นางยิ่งไม่รีบ
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วันตรุษของรัชศกติ้งคังที่เจ็ดจวนจะมาถึงแล้ว

จนกระทั่งมาอยู่ในยุคนี้ เสี่ยวเฉียวถึงเพ่ิงรู้ว่าวันตรุษซึ่งชนรุ่นหลัง

เห็นเป็นเทศกาลมงคลอันเป็นวันรวมญาติท่ีส�าคัญท่ีสุดในรอบปีน้ัน 

แท้จริงในความคิดอันเรียบง่ายจากยุคบรรพกาลสืบทอดมาจนถึงยามนี้

นั้นกลับมิได้สื่อความหมายท่ีเป็นสิริมงคลแต่อย่างใด เฉกเช่นต้นไผ ่

อันเรียบลื่นที่มีเพียงส่วน 'ข้อ' เท่านั้นที่ขรุขระ วันซึ่งเป็นรอยต่อของเวลา

เช่นน้ีจงึเขยีนด้วยอกัษรตวัเดยีวกับ 'ข้อ' ของข้อไผ่* วันตรษุทีเ่รยีกขานกัน 

ก็คือวันท่ีขรุขระไม่เป็นมงคลที่สุดของฤดูวสันต์ ด้วยจุดมุ่งหมายเพ่ือ 

ขอพรและปัดเป่าสิง่ชัว่ร้ายนีเ้อง ผูค้นในยุคนีถึ้งได้ต้อนรบัวันตรษุด้วยการ

รวมตัวกันปัดกวาดชะล้างฝุ่นผง ระดับความครึกครื้นน้ียังอยู่ห่างชั้น 

กับวันตรุษของชนรุ่นหลังอย่างลิบลับ

เสี่ยวเฉียวไม่อาจออกไปข้างนอก แน่นอนว่านางเองก็ไม่เคยคิด

อยากจะออกไปเช่นกัน แต่อย่างน้อยก็ไม่มีใครขัดขวางหากนางจะ 

ขึ้นไปบนหอถานไถที่อยู่ใกล้ๆ หลังนั้น

หลายวันมาน้ีนางจงึมกัขึน้มาบนหอถานไถ ทอดตาชมเมอืงเก่าแก่

ที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าแห่งนี้

หอถานไถสูงยิ่งจริงๆ สูงกว่าก�าแพงเมืองเสียด้วยซ�้า ยิ่งเมื่อยืนอยู่

บนแท่นสังเกตการณ์ของชั้นบนสุดน้ี ยังสามารถมองเห็นท้องทุ่งนอก

ก�าแพงเมืองได้ไกลจนสุดสายตา

เหลืออีกเพียงไม่ก่ีวันสุดท้ายก่อนสิ้นปี หิมะก็โปรยปรายลงมา  

* อักษร 'เจี๋ย' (节) แปลว่าข้อต่อ เช่น ข้อไผ่ ข้อกระดูก และยังแปลว่าวันเทศกาล ชาวจีนเรียกวันตรุษจีนว่า 
'ชุนเจี๋ย' แปลว่าเทศกาลฤดูวสันต์
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ยามเท่ียงหมิะถึงหยุดตก ดวงตะวันท่ีเย่ียมหน้าออกมาดงูามระยับเป็นพิเศษ

เสี่ยวเฉียวซุกร่างงีบหลับอยู่ในห้องตลอดช่วงบ่าย จนกระทั่ง 

ใกล้พลบค�่าแล้วจึงค่อยขึ้นไปบนหอถานไถ

ไม่ก่ีวันมาน้ีนางจะขึน้มาบนหอ รอคอยให้อาทิตย์อสัดงในช่วงเวลา

นี้เสมอ

นอกก�าแพงเมืองคือท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตผืนหนึ่ง หาก

นางเป็นนักกวี ขณะชมตะวันรอนแล้วเห็นแสงล�าสุดท้ายตรงปลายทุ่ง 

ถูกเส้นขอบฟ้ากลืนหายไปจนสิ้นนั้น ไม่แน่นางอาจแต่ง 'ล�าน�าขึ้นหอ 

ชมตะวันรอน' สักบทที่สามารถตกทอดสู่ชนรุ่นหลังก็เป็นได้

ยามสายัณห์ของวนันีแ้ทบไม่มสีิง่ใดผดิแผกไปจากวันก่อนๆ มเีพียง

แค่บนหลงัคาท่ีถูกปกคลมุไปด้วยชัน้หมิะประดุจปยุฝ้าย บนท้องถนนแต้ม

ด้วยสขีาวสลบัด�ากระจายอยู่ตามพ้ืนราวกับดวงดาวมากมาย แต้มสขีาว

เหล่านั้นคือหิมะที่ทับถม ส่วนสีด�าคือสีเดิมของพื้นถนนที่เผยออกมาเมื่อ

ถูกคนย�า่ไปมาจนหิมะละลาย ผูค้นเป็นเช่นในยามปกต ิต่างก็ฉวยโอกาส

สดุท้ายก่อนสิน้แสงสนธยานีง่้วนอยู่กับสิง่ท่ีตนก�าลงัท�า บ้างหาบของ บ้าง

เขน็รถ บ้างก็สาวเท้าเร่งเดิน...เด็กน้อยหลายคนยังกอบหมิะมาสมุรวมอยู่

ที่มุมตรอกอย่างร่าเริงอยู่เลย เสียงหัวเราะท่ีเปล่งออกมาราวกับส่งผ่าน

มาจนถึงบนหอสูงหลังนี้

"ฟ้าจวนมดืแล้วนะเจ้าคะ! อากาศหนาวแห้งเหลอืเกิน! สายลมโชย

มาราวกับมีดกรีด! ในห้องมีกระถางไฟอยู่ นายหญิงลงไปกันเถิด!"

หลังจากหอบร่างท้วมของตนปีนข้ึนบันไดมาหลายสิบข้ันแล้ว  

ชนุเหนียงก็เอ่ยชกัจงูเสีย่วเฉยีวด้วยอาการพูดปนหอบ พลางห่มเสือ้คลมุ 
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ขนจิ้งจอกเพิ่มให้นางอีกตัว

ครึง่ชวิีตแรกของชนุเหนียงไม่เคยลาจากเมอืงตงซึง่มอีากาศอบอุน่

ชุม่ชืน้มาก่อน ยามนีเ้พ่ิงมาถึงเมอืงซิน่ตูได้ไม่นานจงึออกอาการไม่คุน้ชนิ

กับสภาพอากาศของที่นี่อยู่บ้าง หากเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่แต่ในห้อง 

ไม่ออกมาเลยตลอดเช้าจรดค�่า

สายลมบนยอดหอถานไถพัดแรงย่ิงจริงๆ เสี่ยวเฉียวรวบสองมือ 

ขึ้นมาอังใกล้ปาก ระบายลมอุ่นออกมาหลายค�า จากนั้นจึงใช้ฝ่ามือที่ยัง

หลงเหลือไออุ่นประคบแก้มที่ถูกแช่แข็งจนเย็นเฉียบ ขณะหมุนกาย 

เตรยีมจะตามชนุเหนยีงลงไป เสยีงรางๆ เสยีงหนึง่ก็พลนัแว่วไกลมาจาก

ทิศทางที่ตะวันตกดิน

เสียงนี้แรกเริ่มเลือนรางและทุ้มแผ่ว เสี่ยวเฉียวยังนึกว่าตนหูแว่ว 

ไปเสียด้วยซ�้า ทว่าไม่ช้าเสียงนั้นก็แปรเปล่ียนเป็นแจ่มชัดข้ึน รวดเร็ว 

จนท�าให้นางต้ังตัวไม่ติดอยู่บ้าง ประหนึ่งเป็นเสียงฟ้าค�ารามกระหึ่ม 

ที่ดังขึ้นบนพื้นดิน

เสี่ยวเฉียวชะงักฝีเท้าโดยไม่รู้ตัว ก่อนจะหันขวับทอดตามองไปท่ี

ไกลๆ อีกครั้ง

นอกก�าแพงเมือง ท้องทุ่งขาวโพลนซึ่งเดิมทีเงียบสงัดราวกับฟื้น 

ตืน่ข้ึนจากห้วงนิทรา ณ บรเิวณท่ีอยู่สดุสายตาน้ันเอง หมอกหิมะกลุม่หนึง่

คล้ายถูกลมกระโชกหอบม้วนขึน้มาจากพ้ืน ปกคลุมไปทัว่ท้องนภา บดบงั

ตะวนัรอนครึ่งดวงทีอ่ยู่ปลายเส้นขอบฟ้า ตรงนัน้คล้ายกบัมธีงทวิปรากฏ

ให้เห็นอยู่ร�าไร

"น่ันมันอะไรกัน!" ชุนเหนียงเบิกตาโตเมื่อมองตามสายตาของ 
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เสี่ยวเฉียวไป แล้วสุ้มเสียงของนางก็ตระหนกลนลานอย่างห้ามไม่อยู่

เสี่ยวเฉียวเพ่งพิศต่อ เสียงดั่งฟ้าค�ารามนั้นชัดเจนขึ้นทุกที ในที่สุด

นางก็เห็นได้ชัดถนัดตา น่ันคือทหารม้ากองใหญ่เรือนพันก�าลังห้อตะบึง

อย่างเร็วมุ่งมายังทิศทางของก�าแพงเมือง เมื่อพวกเขาเคลื่อนใกล้เข้ามา 

แสนยานุภาพเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากอสนีที่ฟาดลงมาจนแผ่นดินสั่นไหว 

นิดๆ

"ท่านโหวกลับมาแล้ว!"

"ท่านโหวกลับมาแล้ว!"

ชัว่ครูใ่ห้หลงัเสยีงโห่ร้องกึกก้องพลนัดงัขึน้ท่ีเชงิก�าแพงหน้าประตเูมอืง 

เสียงน้ีโหมกระพือมาตามแรงลม ย่ิงเพ่ิมความกังวานขึ้นระลอกแล้ว

ระลอกเล่า จนกระทั่งสะพัดขึ้นเหนือผืนฟ้ายามสนธยาของเมืองเก่าซิ่นตู 

และส่งมาจนถึงหูของเสี่ยวเฉียว

ผู้คนบนท้องถนนก็ได้ยินแล้วเช่นกัน พวกเขาต่างชะงักฝีเท้า หลัง

หยุดนิง่เพียงชัว่อดึใจก็พากันว่ิงฉวิไปยังทศิทางของประตเูมอืงโดยไม่ต้อง

นัดหมาย

"ท่านโหวกลับมาแล้ว! ท่านโหวกลับมาแล้ว!"

ทั่วทั้งเมืองเก่าแห่งนี้พลันปั่นป่วน ผู้คนจ�านวนมากกว่าเดิมเริ่มว่ิง

ออกจากเรือนมาส่งข่าวต่อๆ กัน

ภายหลงัทีเ่สีย่วเฉยีวเดนิทางมาถึงเมอืงซิน่ตแูละอดุอูอ้ยู่แต่ในจวนซิน่

นานถึงครึง่เดอืน ในทีส่ดุยามสายัณห์หลงัหิมะตกของวันนี ้เยียนโหวเว่ยเซ่า

ก็เดนิทางจากเมอืงป๋อหลงิทีอ่ยู่ห่างไปหลายร้อยลีก้ลบัมาถึงเมอืงซิน่ตจูนได้
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ฤดเูหมนัต์กลางวันสัน้ เมือ่ทหารกลบัค่ายและเว่ยเซ่าเข้ามาในเมอืง 

ท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้ว

คบไฟหน้าประตูใหญ่ของจวนซิ่นสั่นไหว ชายหนุ่มสวมชุดเกราะ

หนักอึ้งซึ่งยังเคลือบด้วยเกล็ดน�้าแข็งหนึ่งชั้นเดินย�่าหิมะที่อยู่ใต้ฝ่าเท้า

บังเกิดเสียงสวบสาบ รอจนก้าวยาวๆ ขึ้นไปบนขั้นบันไดแล้ว เว่ยเหลียง

ซึ่งเมื่อครู่ไปต้อนรับเขาถึงประตูเมืองและขณะน้ีเดินมาพร้อมกับเขา 

พลันนึกอะไรข้ึนได้จึงรีบสาวเท้าไล่ตามขึ้นมา โน้มกายไปรายงาน 

เสียงเบา "นายท่าน หญิงสกุลเฉียวมาถึงแล้ว! พ�านักอยู่ที่เรือนอวี่หยาง

ได้ครึ่งเดือนแล้วขอรับ"

เว่ยเหลียงเอ่ยเสริมอีกประโยค

"ตามท่ีจงเอ่าเล่า หญิงสกุลเฉียวผู้นี้นิ่งเงียบผิดธรรมดา กลางวัน 

มกัปิดประตไูม่ออกจากห้อง ยามตะวันรอนก็ข้ึนไปอยู่บนหอถานไถชัว่ครู่

3
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เป็นครั้งคราว จงเอ่าเห็นว่าไม่มีความผิดปกติใดจึงมิได้ขัดขวางขอรับ"

เว่ยเซ่าเพียงส่งเสียงดังอืมเรียบๆ ฝีเท้ามิได้หยุดย้ังเลยแม้แต่น้อย 

เขาเพียงก้าวข้ามธรณปีระตูมุง่ตรงไปยังเรอืนเซ่อหยางท่ีตนพ�านกัในยามปกติ

เว่ยเหลยีงมองส่งเงาหลงัของผูเ้ป็นนาย เห็นอกีฝ่ายเดนิไปได้ไม่ก่ีก้าว

ก็หยุดชะงกั หนัขวับมองปราดไปยงัทิศทางของเรือนอว่ีหยางทีอ่ยู่เบือ้งหลงั

จากจดุทียื่นอยู่ตรงนียั้งมปีระตอูกีหลายชัน้คัน่กลาง ไม่อาจมองเหน็

ที่นั่นแต่อย่างใด จะเห็นแค่เพียงเงาด�าขนาดมหึมาของหอถานไถที่สูง

ผงาดฟ้าอยู่ข้างเคียง ท่ามกลางสีแห่งรัตติกาล หอถานไถแลคล้ายสัตว์

ร่างยักษ์หมอบอยู่บนพื้นที่พร้อมพุ่งทะยานขึ้นไปได้ทุกเมื่อ

"สั่งการจงเอ่า พรุ่งนี้ท�าพิธีแต่งงาน" เขาถอนสายตากลับมาแล้ว 

เอ่ยปาก

"พรุ ่งน้ีหรือขอรับ!" เว่ยเหลียงตกตะลึง "เกรงว่าคงเตรียมการ

ไม่ทัน..."

"ทุกขั้นตอนให้ท�าอย่างเรียบง่าย"

เว่ยเซ่าหมุนกายเดินต่อไปเบื้องหน้าโดยไม่หยุดฝีเท้าอีก

เว่ยเหลยีงมองส่งเงาหลงัของเขาจากไป ลงัเลเลก็น้อยก่อนหันหลงั 

รุดไปหารือกับจงเอ่า

หลงัจากอยู่ร่วมกันมาครึง่เดือน หญิงรบัใช้อาวุโสสองคนท่ีถูกส่งมา

ปรนนิบัติเสี่ยวเฉียวก็คุ้นเคยกับชุนเหนียงขึ้นตามล�าดับ ชุนเหนียงจึงเริ่ม

เลียบเคียงถามข้อมูลจากพวกนางมาได้บ้างไม่มากก็น้อย

ตามค�าบอกเล่าของพวกนาง จงเอ่าคือคนสนิทข้างกายสวีฮูหยิน 
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ผู้เป็นย่าของเว่ยเซ่า เพ่ิงมาถึงเมืองซิ่นตูได้ไม่นานนัก จุดประสงค์ก็คือ 

มาเพ่ือจดัเตรยีมงานมงคลของเว่ยเซ่ากับเสีย่วเฉยีว ส่วนพักก่อนทีเ่ว่ยเซ่า

ไม่อยู่ในเมืองก็เพราะทางเมืองป๋อหลิงเกิดศึกข้ึนอีก กระท่ังบัดนี้เขา 

ก็ได้รับชัยชนะกลับมาแล้ว

เว่ยเซ่าจะไปท�าอันใดมาบ้างนัน้ แท้จรงิเสีย่วเฉยีวไม่ได้สนใจเท่าใด

นักหรอก นานถึงครึ่งเดือนแล้วท่ีนางมาอุดอู้อยู่ท่ีน่ีกว่าเขาจะปรากฏตัว

ในทีส่ดุ ในยามนีส้ิง่ท่ีนางห่วงใยเหนืออ่ืนใดก็คอืเรือ่งทีจ่ะเกิดขึน้ต่อจากน้ี

ต่างหาก

หากเป็นไปตามที่สองสกุลตกลงกันก่อนหน้านี้ ตอนน้ีก็ควรจะ 

เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายอันเป็นขั้นตอนส�าคัญ...นั่นก็คือพิธีแต่งงาน

"นายหญิงวางใจได้ ในเมื่อเว่ยโหวกลับมาแล้ว เร่ืองอื่นล้วนพูด 

ง่ายขึน้ พรุง่น้ีข้าจะไปหาจงเอ่า ถามนางว่าก�าหนดการแต่งงานเป็นเมือ่ใด

กันแน่"

ชุนเหนียงเห็นเสี่ยวเฉียวแลดูคล้ายหวาดหวั่น นึกว่านางกระวน 

กระวายใจจึงเอ่ยปลอบเสียงนุ่มนวล

"นายหญิงเปิดประตูเจ้าค่ะ!"

ตอนนี้เองเสียงของหญิงรับใช้สกุลเว่ยก็ดังมาจากหน้าประตูห้อง

ชุนเหนียงบีบมือของเสี่ยวเฉียวครั้งหนึ่งก่อนเดินไปเปิดประตู  

นึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นจงเอ่าที่ไม่เผยหน้ามานานพักใหญ่แล้วมาเยือน

จงเอ่าเดินเข้ามาคารวะเสี่ยวเฉียว ก่อนจะยืดกายตรงแล้วกล่าว 

"ท่านโหวกลับมาแล้ว ก�าหนดการแต่งงานคือวันพรุ่งน้ี บ่าวจึงมาแจ้ง 

นายหญิงเป็นการส่วนตัวเจ้าค่ะ" จบค�านางก็ค้อมกายอกีครัง้แล้วหนัหน้า
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จากไป

เว่ยเซ่าเพ่ิงกลับมาหยกๆ ตอนน้ีกลับประกาศลงมาว่าพิธีแต่งงาน

จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้!

นี่ไม่เร็วไปหน่อยหรือ!

ชั่วขณะเสี่ยวเฉียวไม่อาจแสดงอาการรับรู้ต่อเหตุการณ์น้ีได้ทัน 

ขณะที่นางยังตกตะลึงพรึงเพริดอยู่นั้น ชุนเหนียงกับสาวใช้ที่อยู่ด้านข้าง

ก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นระรื่นทันตาเห็น พากันเรียงล�าดับมาคุกเข่าค�านับ 

แสดงความยินดี

เสีย่วเฉยีวเข้าใจความคดิของพวกนางด ี ในเมือ่ตัวนางมาถึงท่ีนีแ่ล้ว 

สิ่งท่ีคอยอยู่ก็คือพิธีแต่งงานน่ีเอง มีเพียงพิธีการน้ีนางถึงจะกลายเป็น

สะใภ้สกุลเว่ย...ภรรยาของเว่ยเซ่าอย่างแท้จริง หากว่าขาดข้ันตอนนี้ไป 

ต่อให้ก่อนหน้านี้ผ่านพิธีรีตองมามากเพียงใด แต่จนแล้วจนรอดฐานะ 

ของนางก็จะยังอยู่แค่ครึ่งๆ กลางๆ ได้แต่ถูกแขวนให้ประดักประเดิด 

อยู่เช่นนี้ต่อไป

ฉะนั้นเมื่อได้ยินข่าวนี้พวกนางย่อมเบาใจ

เส่ียวเฉยีวใบหน้าเป้ือนย้ิมขณะรบัการแสดงความยินดจีากพวกนาง

ทีละคน ทั้งที่ในใจยากจะบรรยายความรู้สึกได้หมดสิ้น

พิธีแต่งงานจวนจะเกิดขึ้นอยู่รอมร่อ ไม่มีปัญหาใดเข้ามาแทรก 

อีกแล้ว เมื่อใดก็ตามที่เป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการก็หมายความว่า

นับจากนี้ไป...ชะตาของนางจะต้องผูกติดอยู่กับบุรุษนามเว่ยเซ่าผู้นี้

เขาจะเป็นเหมือนชาติก่อนท่ีนางล่วงรู ้มา ด้วยการใช้วิธีที่เคย 

กระท�ากับต้าเฉียวมากระท�ากับนางหรือไม่
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ถ้าหากใช่...นางควรท�าตัวเช่นไรดี

ค�าถามนีต้ัง้แต่วันแรกท่ีนางออกเดนิทางมาจากมณฑลเหย่ียนโจว 

นางก็เริ่มคิดกลับไปกลับมาอยู่ภายในใจแล้ว ทว่าจวบจนบัดน้ีนางก็ 

ยังคงคิดไม่ตก

ความยินดีของชุนเหนียงน้ีด�ารงอยู่ได้ไม่นานนัก เพราะไม่ช้านาง 

ก็รู้ว่าพิธีแต่งงานนี้ผิดไปจากความคาดหวังของนางอย่างส้ินเชิง พิธีนี ้

ไม่มีความรอบคอบรัดกุมและความใหญ่โตโอ่อ่าของพิธีแต่งงานที่ธิดา 

เจ้าเมืองพึงคู่ควรจะได้รับสักนิด

คิดดูอีกทีก็น่าจะเป็นเช่นน้ีอยู่หรอก เวลาเพียงชั่วข้ามคืนจะให้ไป

เตรียมการสิ่งใดออกมาได้อีก

ชุนเหนียงข่มกลั้นความปวดร้าวภายในใจ ไม่กล้าเผยความรู้สึก 

ออกมาต่อหน้าเสี่ยวเฉียว เกรงแต่จะท�าให้นางต้องเสียใจตามไปด้วย  

ชุนเหนียงปรนนิบัติเสี่ยวเฉียวช�าระร่างกาย พลางรายงานด้วยใบหน้า

เป้ือนย้ิมว่าพิธีแต่งงานจะจดัข้ึนทีโ่ถงเสาหยาง แขกทรงเกียรตจิ�านวนมาก

จะมาเข้าร่วมพิธี สิ่งส�าคัญที่สุดคือ...เว่ยโหวผู้ที่หนุ่มแน่นและหล่อเหลา 

ท้ังยังเฉียบขาดห้าวหาญ หญิงสาวในเมืองท่ีเพียงแค่เหลือบเห็นเขา 

แต่ไกลก็ตกหลุมรักในทันทีนั้นมีมากจนไม่อาจนับจ�านวนได้ ชุนเหนียง 

ยังสบืได้ข่าวมาอกีว่าดเูหมอืนข้างกายเขาจะไม่มอีนคุนโปรดแต่อย่างใด

"นายหญิงงดงามถึงเพียงนี้ เว่ยโหวจะไม่รักใคร่ได้อย่างไรกัน"

ชุนเหนียงใช้ขี้ผึ้งหอมท่ีมีกลิ่นฟุ้งจรุงทาลงบนผิวกายอันนิ่มนุ่ม 

ของสาวน้อยซ�้าแล้วซ�้าเล่า สายตาจรดบนเรือนร่างอันงดงามขณะกล่าว
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ด้วยน�้าเสียงซึ่งเปี่ยมด้วยความชื่นชมและให้ก�าลังใจ

ภายใต้การปรนนิบัติของชุนเหนียงและสาวใช้ เส่ียวเฉียวเร่ิมต้น 

ขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนจากบ้านมาในวันนั้นซ�้าใหม่อีกครั้ง

ช�าระร่างกายเสรจ็...สวมใส่อาภรณ์...หวสีางเรอืนผม...และประทินโฉม

แต่งเครื่องประดับ นางยืนดูตนเองอยู่เบื้องหน้าคันฉ่อง พิศมองเจ้าสาว 

ที่สะท้อนตรงหน้าผู้มีเรือนผมหนานุ่มดุจปุยเมฆ งามละลานตาดั่งบุปผา 

จู่ๆ นางก็รู้สึกว่าตนเองดูแปลกหน้าอยู่บ้าง

ตามจารีตโบราณสมัยราชวงศ์โจว อักษร 'ฮุน' ที่แปลว่าสมรสนั้น 

เดิมคืออักษร 'ฮุน' ที่แปลว่าสนธยา

เมือ่อาทติย์อสัดงคล้อยต�า่สูทิ่ศตะวันตก หอถานไถภายในจวนซิน่ 

ซึ่งเงียบเชียบมาช้านานก็จุดโคมสว่างไล่ระดับข้ึนจากฐานจรดยอด  

มองจากทีไ่กลๆ คล้ายด่ังเจดีย์วิเศษท่ีถูกวาดเค้าโครงข้ึนด้วยแสงประทปี 

ยิ่งแลดูสูงตระหง่าน

ผูค้นในเมอืงแหงนศรีษะมองแล้วก็พากันแย่งกระจายข่าว...งานมงคล

ของท่านโหวก็คือราตรีนี้เอง

บนระเบยีงทางเดินของโถงเสาหยางก็จดุแขวนโคมแดงขึน้ทีละดวง

แล้วเช่นกัน ภายในโถงอันใหญ่โต แสงไฟสว่างโชติช่วงดุจกลางวัน  

ตรงกลางตั้งโต๊ะยาวขนาดใหญ่ซึ่งลงรักเดินลายทองไว้หนึ่งตัว ด้านบน 

จดัวางเครือ่งเซ่นไหว้ในพิธีแต่งงานอย่างเป็นระเบยีบ อนัได้แก่ ข้าวสูแ่ละจี*้ 

เนื้อสัตว์ ผักดอง เนื้อสับ และน�้าแกงเนื้อ แขกเหรื่อผู้มาเข้าร่วมพิธีต่างก็

* ข้าวสู่และจี้ เป็นพืชตระกูลข้าวฟ่างเช่นเดียวกัน 'สู่' มีความเหนียว 'จี้' ไม่มีความเหนียว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
เกาเหลียง
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แต่งกายด้วยชดุสภุาพเรยีบร้อย น่ังคกุเข่าตามล�าดบับนตัง่เตีย้ซึง่จดัวางไว้

เบื้องหลังโต๊ะ พวกเขาสนทนาด้วยเสียงอันเบากับผู้ที่น่ังอยู่ข้างกาย  

ขณะที่ก�าลังรอคอยให้ถึงฤกษ์มงคล

ในจ�านวนคนเหล่าน้ี ส่วนใหญ่น้ันจะเป็นนายทหารและขุนนาง

บริวารที่ติดตามเว่ยเซ่ามาท่ีนี่ รวมไปถึงขุนนางท้องถ่ินของเมืองซิ่นตู  

พวกเขาเองก็เพ่ิงรู้ข่าวงานมงคลนี้เมื่อช่วงกลางวันเช่นกัน แม้บางคน 

ในกลุ่มพวกเขารับรู้มาก่อนว่าเว่ยเซ่าก�าลังจะแต่งงานกับบุตรีสกุลเฉียว

แห่งเหย่ียนโจว ทว่างานพิธีท่ีจัดขึ้นรวดเร็วปานน้ียังคงท�าให้พวกเขา 

ตกตะลงึพรงึเพรดิอยูด่ ี อย่างไรเสยีช่วงเวลานีข้องเมือ่คนืเว่ยเซ่าก็เพ่ิงจะ

ปลีกตัวกลับมาจากสนามรบที่เมืองป๋อหลิงนี้เอง

เก่ียวกับเรือ่งในอดตีระหว่างสกุลเว่ยและสกุลเฉยีวแห่งเหย่ียนโจวนัน้ 

ผู้คนในที่นี้ส่วนใหญ่ล้วนเคยได้ยินได้ฟังมาแทบทั้งสิ้น เพราะเหตุนี้เอง

การดองญาตใินอีกสบิปีต่อมาระหว่างเว่ยเซ่ากับหญิงสกุลเฉยีวถึงย่ิงชวนให้

ผู้อื่นจินตนาการเรื่องราวไปต่างๆ นานา และย่ิงบังเกิดความสนใจใคร่รู้

ในตัวหญิงสกุลเฉียวผู้นี้ ต่างตั้งตาคอยการเผยโฉมของนางในอีกชั่วครู ่

ให้หลัง

รอจนถึงฤกษ์มงคลแล้ว เสี่ยวเฉียวก็เข้าสู่โถงพิธีจากทางตะวันตก

นางวางซ้อนมือท้ังสองเสมอท้อง ปรากฏกายต่อหน้าแขกเหรื่อ

พร้อมแขนเสื้อกว้างที่พลิ้วไหว โถงพิธีซึ่งเดิมทียังมีเสียงสนทนาแผ่วเบา

ก็พลนัเงยีบลง สายตาหลายคูล้่วนมาหยุดลงบนร่างของนางโดยพร้อมเพรยีง 

บ้างเพ่งพินิจ บ้างตกตะลึงในความงาม บ้างในใจแฝงความคิดแย่ๆ ซึ่ง

ไม่อาจให้ผู้อื่นล่วงรู้
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เสี่ยวเฉียวไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่อย่างใด นางเพียงหลุบเปลือกตาลง 

เล็กน้อย ทอดสายตามองพ้ืนเบื้องหน้าเท้าของตนเอง ท่ามกลางเสียง

ประกาศอันมีจังหวะของเจ้าหน้าที่ผู ้ด�าเนินพิธีการท่ีดังมากระทบหู  

ภายใต้สายตาจับจ้องจากรอบทิศน้ี นางยังคงเดินมุ่งหน้าอย่างไม่ช้า 

ไม่เร็วโดยมีผู ้ติดตามสองคนคอยน�าทาง จวบจนเดินมาถึงกลางโถง 

ห่างจากเบื้องหน้าโต๊ะยาวตัวนั้นไม่กี่เชียะแล้วจึงหยุดฝีเท้า

ฝั่งตรงข้ามของนางมีชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่

นางสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงสายตาคู ่นั้นที่ส ่งมาจากอีกฝ่าย  

สายตานั้นต่างจากสายตาของผู้คนรอบข้างที่นางสามารถมองข้ามไปได้

อย่างสิ้นเชิง ชายหนุ่มผู้น้ีจ้องตรงมาท่ีนางโดยไม่หลีกเลี่ยงแม้แต่น้อย 

พร้อมกับแรงคุกคามชนิดหนึ่งซึ่งยากที่นางจะเอ่ยถึงได้

ผิวกายใต้อาภรณ์หลายชั้นคล้ายสัมผัสได้ถึงแรงคุกคามชนิดน้ี  

รูขุมขนทั่วร่างค่อยๆ ขยายตัว เส้นขนแต่ละเส้นคล้ายลุกชันขึ้นทั้งหมด

สาวน้อยรู้สึกได้ถึงไอเย็นบางเบา

นางช้อนตาขึ้นช้าๆ ก่อนจะสบเข้ากับสายตาของชายหนุ่มที่อยู่ 

ตรงหน้าผู้นั้น

เว่ยเซ่ายังหนุ่มแน่นย่ิง ทว่าเมื่อเปรียบกับนาง เขาก็ถือเป็นบุรุษ 

เต็มตัวอย่างแท้จริงแล้ว บ่าไหล่ผายกว้าง รูปกายสูงสง่า เมื่อทั้งสอง 

ยืนหันหน้าเข้าหากันเช่นน้ี เสี่ยวเฉียวก็ย่ิงถูกเขากดข่มให้นางดูตัวเล็ก

เปราะบางมากข้ึน จนถึงขัน้ไม่อาจแหงนศรีษะข้ึนเพียงเล็กน้อย นางต้อง

แหงนศีรษะขึ้นมากกว่าจะประสานกับสายตาของเขาที่เพ่งตรงมาได้

ดงัเช่นค�าบอกเล่าของชนุเหนียง เขาเป็นชายหนุม่รปูงามทีด่อูงอาจ
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อย่างย่ิง บนร่างยามนีส้วมชดุเหมีย่นฝ*ู ท่อนบนสดี�าเข้ม ท่อนล่างสแีสดแดง 

ปักลายมงักรภผูาเก้าภาพสญัลกัษณ์ตามแบบชดุพิธีการของเจ้าศักดนิา 

สีด�าตัดแดงน้ันแผ่กลิ่นอายความสุขุมน่าเกรงขามออกมาปะทะใบหน้า 

ท่ามกลางเสยีงประกาศของเจ้าหน้าท่ีผูด้�าเนนิพิธีการ เขามองดเูส่ียวเฉียว

ที่อยู่ห่างไปเพียงหน่ึงช่วงแขน สองตาไม่กะพริบสักนิด แววตาอึมครึม

ประดุจความมืดมิดในส่วนลึกที่สุดของรัตติกาล

สิน้เสยีงร้องประกาศของเจ้าหน้าท่ีผูด้�าเนนิพิธีการ มคีนถือประคอง

ผ้าแดงมาหนึ่งผืน วางปลายด้านหนึ่งในมือเส่ียวเฉียวและวางปลาย 

อีกด้านในมือเว่ยเซ่า บ่าวสาวจับผ้าแดงร่วมกัน เมื่อเดินมาจนถึง 

เบ้ืองหน้าโต๊ะยาวตัวน้ันแล้ว ผ้าแดงจึงค่อยถูกฉวยออกไป บ่าวสาว 

นัง่คกุเข่าตรงข้ามกันคนละด้านของโต๊ะ ก่อนจะเร่ิมท�าพิธีล้างมอื ร่วมกิน

เนื้อสัตว์ และร่วมดื่มสุราขม** เรียงล�าดับตามค�าชี้แนะของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ด�าเนินพิธีการ

หลังจบพิธีการช่วงต้นอันยาวนานและยิบย่อยน้ีแล้วก็คือพิธีผูก 

เงือ่นผมอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่แสดงว่าพิธีส�าเร็จเสร็จสิ้น

ผู้ติดตามบรรจงตัดปลายผมของบ่าวสาวคนละหนึ่งปอยมาผูกเข้า

ด้วยกัน ยามนี้ผู้คนรอบด้านล้วนย้ิมแย้มแช่มชื่น เสียงแสดงความยินด ี

ดังมาไม่ขาดหู ทว่าเสี่ยวเฉียวกลับแลเห็นมุมปากของชายหนุ่มที่อยู ่

ตรงหน้ากระตุกยกขึ้นบางๆ จนแทบไม่อาจสังเกตเห็น

* ชดุเหมีย่นฝ ูคอืชดุพิธีการส�าคญัของฮ่องเต้และขนุนางระดบัสูง ภาพสญัลกัษณ์ทีปั่กบนชดุมจี�านวนลดหลัน่
ไปตามระดับชั้น ในสมัยตงฮั่น ชุดของฮ่องเต้ปักสิบสองภาพสัญลักษณ์ ชุดของเจ้าศักดินาปักเก้าภาพ
สัญลักษณ์ เรียกว่ามังกรภูผา อันเป็นตัวแทนของสองในเก้าภาพสัญลักษณ์ที่ปักอยู่บนชุด
** พิธีล้างมือเป็นขั้นตอนส�าคัญก่อนพิธีเซ่นไหว้ในสมัยโบราณ บ่าวสาวร่วมกินเน้ือสัตว์ท่ีใช้ในการเซ่นไหว้ 
สื่อนัยถึงการเริ่มต้นชีวิตคู่ ส่วนการร่วมดื่มสุราขมนั้นสื่อนัยว่าสามีภรรยาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
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หากนางมองไม่ผิด น่ีคือรอยย้ิมซึ่งเผยความระอา ทั้งเจือไว้ด้วย

อารมณ์ไม่อินังขังขอบอีกเล็กน้อย

เมื่อวานเพ่ิงจะคว้าชัยที่เมืองป๋อหลิง พิชิตเฉินเสียงแห่งมณฑล 

ปิงโจวท่ีมารกุรานได้อย่างงดงาม คืนนียั้งได้ฉลองงานมงคลของท่านโหว 

ในค่ายทหารจึงล้มแพะฆ่าสุกร แหกกฎดื่มสุราซึ่งเป็นทั้งบ�าเหน็จศึก 

และสุรามงคลของท่านโหว

ทกุครัง้ท่ีเดินทัพ เว่ยเซ่าจะกินอาหารร่วมหม้อ พักผ่อนร่วมกระโจม

กับเหล่าทหารเสมอ หากตีเมอืงชงิดินแดนก็จะคอยอยู่เบือ้งหน้าพลทหาร 

ออกน�าก่อนในทุกศึก ทว่าเขาก็ปกครองกองทัพด้วยวินัยอย่างเข้มงวด

และค�าสั่งอันเฉียบขาดเช่นกัน เหล่าทหารจึงท้ังเคารพและย�าเกรงเขา  

ยามปกตมิโีอกาสน้อยนักท่ีจะได้ดืม่สุราอย่างเตม็ที ่ในเมือ่คนืน้ีมเีรือ่งมงคล

ซ้อนมงคลเช่นน้ี กองไฟในค่ายทหารซึ่งทอดยาวต่อเนื่องอยู่นอกเมือง 

จงึลกุโพลงเจดิจ้า ทกุแห่งหนล้วนได้ยนิเสียงเพลงกังวานก้อง เมือ่ดืม่สรุา

มาได้ครึง่ทางยังไม่ทนัอิม่หน�า เสยีงโห่ร้องยินดก็ีพลันดังมาจากเบือ้งหน้า 

เหล่าทหารต่างกรูกันไปตรวจสอบ แลเห็นเว่ยเซ่าถึงกับออกจากเมือง 

มาท่ีค่าย คารวะสรุาต่อทหารด้วยตนเองเพ่ือขอบคณุท่ีพวกเขาสู้ศกึอย่าง

ห้าวหาญจนยึดเมืองป๋อหลิงคืนมาได้

กระท่ังคืนแต่งงานท่านโหวก็ยังไม่ลืมที่จะออกจากเมืองมาบ�ารุง

ขวัญทหาร บรรยากาศทั่วท้ังค่ายซึ่งตั้งกระโจมยาวต่อเน่ืองพลันคึกคัก

ฮึกเหิมถึงขีดสุด เหล่าทหารเข้ามารุมล้อมเขาชั้นแล้วชั้นเล่า แย่งกัน 

คารวะสุราแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าว เว่ยเซ่าใบหน้าเปื้อนย้ิม อารมณ์
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ห้าวหาญพุ่งทะยานสูงถึงชั้นเมฆ เขาไม่ปฏิเสธผู้มาคารวะสุราเลยสักคน 

เว่ยเหลียงที่เดินทางมาพร้อมกันเกรงว่าเขาจะเมามายจนพลาดเรื่องการ

เข้าหอ จึงทั้งบอกปัดทั้งช่วยขวางแทนเว่ยเซ่าติดๆ กัน สุดท้ายถึงพาเขา

ปลีกตัวกลับเข้าเมืองมาได้

เพียงแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดึกดื่นมากแล้ว

สิ่งแรกหลังเสร็จสิ้นพิธีการในห้องโถงนั้นเจ้าสาวจะถูกส่งตัวมายัง

ห้องหอซึง่จดัเตรยีมไว้ในเรอืนเซ่อหยางอนัเป็นทีพ่�านกัของเว่ยเซ่าในยาม

ปกต ิหลงัรบัการปรนนิบตัลิบเครือ่งประทินโฉมและเปลือ้งอาภรณ์ชัน้นอก

ออกแล้ว เสีย่วเฉยีวก็ให้ชนุเหนยีงกับเหล่าสาวใช้ออกไป สาวใช้ทัง้หลาย

เดินเรียงแถวออกไปตามค�าสั่ง เหลือเพียงชุนเหนียงเป็นคนสุดท้าย 

ที่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้น รีรอไม่ยอมจากไป

ยามนี้เทียนมงคลในห้องหอจุดสว่าง เดิมทีก็น่าจะเป็นภาพอัน

งดงามและช่วงเวลาที่น่าประทับใจ ทว่ากลับดูคล้ายว่ายังขาดความ

สมบูรณ์อยู่ ชุนเหนียงนึกถึงเว่ยเซ่าที่ตนลอบสังเกตดูเมื่อครู่ก่อนน้ี เขามี

รูปกายสูงก�าย�า ก�าลังวังชาเปี่ยมล้น ผิดกับธิดาเจ้าเมืองผู้มีเรือนร่าง 

เปราะบาง เกรงว่าต้นขาของนางอาจยังเล็กกว่าแขนท่ีเขาย่ืนออกมา 

ด้วยซ�้า ประกอบกับเสี่ยวเฉียวเพ่ิงจะถึงวัยเข้าพิธีปักปิ่น* กลัวเหลือเกิน

ว่าเว่ยเซ่าจะเป็นคนป่าเถ่ือนโหดร้าย หากกระท�าการอย่างหยาบคาย  

เกรงจะท�าให้นางต้องทนทุกข์ ชุนเหนียงจึงยิ่งไม่อาจวางใจลงได้

แม้เป็นเพียงบ่าว แต่ชุนเหนียงก็เป็นเสมือนมารดาด้วยครึ่งหนึ่ง  

* พิธีปักป่ิน คอืพิธีเข้าสูค่วามเป็นผูใ้หญ่ของสตรวัียสบิห้าปี โดยการรวบผมปักป่ินเพ่ือแสดงว่าถึงวัยออกเรือน
แล้ว
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เมื่อเสี่ยวเฉียวเห็นอีกฝ่ายมองตนอย่างอึกอัก ความวิตกกังวลเกลื่อน

ใบหน้าแล้ว นางจึงเป็นฝ่ายเดินตรงไปปลอบโยน

ชุนเหนียงพยายามเผยสีหน้าแช่มชื่นขณะประชิดมาท่ีข้างหูของ

เสี่ยวเฉียว ก�าชับก�าชาว่าอีกประเดี๋ยวยามที่เว่ยโหวเข้าห้องหอมาปฏิบัติ

ตามพิธีการของโจวกง* อย่าได้ลืมปรนนิบัติอีกฝ่ายด้วยท่าทีที่บอบบาง

อ่อนแอ กระตุ้นให้เขารูส้กึเอ็นดู โดยท่ัวไปหากบรุษุบงัเกิดความเอน็ดแูล้ว

ย่อมจะปฏิบัติอย่างอ่อนโยน

"อย่าได้อวดเก่งเป็นอันขาด จ�าไว้นะเจ้าคะ จ�าไว้ให้มั่น!"

ได้ยินชุนเหนียงก�าชับย�้าแล้วย�้าอีกเช่นน้ี เส่ียวเฉียวจึงค่อยเข้าใจ

สาเหตุที่เมื่อครู่อีกฝ่ายรีรอไม่ยอมจากไป แม้ตนได้เกิดเป็นคนมาถึง 

สองชาติภพ แต่เป็นเพราะประสบการณ์ในด้านน้ีน้อยนิด ฟังจบแล้ว 

ผิวหน้าจึงยังคงแดงเรื่ออย่างห้ามไม่อยู่ ผงกศีรษะรับเป็นพัลวัน

ตอนน้ีชนุเหนียงถึงได้คลายมอืนาง เดนิออกจากห้องหอไปหนึง่ก้าว

ก็ยังหันกลับมามองอีกสามหน

สุดท้ายในห้องหอก็เหลือแต่เสี่ยวเฉียวที่รอคอยการมาถึงของ 

เจ้าบ่าวเว่ยเซ่าเพียงล�าพัง

นี่คือห้องนอนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ีกว้างใหญ่ห้องหนึ่ง ทางเข้า 

จัดวางฉากบังลมขนาดหกบานพับซึ่งมีความสูงเลยศีรษะ พ้ืนฉากเป็น 

สแีดงชาดเขยีนลายมงักรเมฆาลงรกัเคลอืบเงา ก้ันแบ่งห้องนอนออกเป็น

ห้องช้ันนอกและชั้นใน ด้านข้างของฉากบังลมจัดวางเตียงหลังใหญ ่ 

* กล่าวกันว่าช่วงต้นราชวงศ์โจว ราษฎรมักชิงสุกก่อนห่าม โจวกงจึงบัญญัติธรรมเนียมสมรสให้ราษฎรยึดถือ 
โดยก�าหนดให้การเข้าหอเป็นพิธีการสุดท้าย ต่อมาค�าว่า 'ปฏิบตัติามพิธีการของโจวกง' จงึกลายเป็นค�ากล่าว
อย่างอ้อมค้อมหมายถึงการร่วมอภิรมย์
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บนเตียงปูเครื่องนอนใหม่เอี่ยมสีแดง หมอนผ้าห่มวางเรียงเป็นระเบียบ

เรยีบร้อย ส่วนบนของม่านมุง้ด้านหน่ึงแขวนแผ่นหยกกลมลายเมลด็ข้าว

ไว้หน่ึงคู่ ท้ังเป็นเครื่องตกแต่งและถือเป็นเครื่องรางมงคลของห้องหอ  

บนพ้ืนฝั่งตรงข้ามวางตั่งเตี้ยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้หนึ่งตัวส�าหรับนั่งเล่น 

ด้านบนปูด้วยเบาะนุ่ม ตรงกลางวางโต๊ะหนึ่งตัว หีบใส่ของและตู้ที่เหลือ

ต่างถูกจัดวางชิดเข้าผนัง บนเชิงเทียนจุดเทียนแดงหนึ่งคู่ขนาดเท่า 

ล�าแขนเดก็ นอกจากน้ีแล้วในห้องก็ไม่มเีครือ่งตกแต่งอืน่ทีเ่กินจ�าเป็นอกี

เสี่ยวเฉียวพิจารณาห้องหอเสร็จก็ยืนอยู่กลางห้อง นางเหม่อมอง

เทียนแดงคู ่น้ัน อาจเพราะได้รับผลกระทบจากค�าก�าชับเมื่อครู่ของ 

ชุนเหนียง เหม่อลอยไปได้สักพัก เสี่ยวเฉียวซึ่งเดิมทีไม่ได้รู ้สึกอะไร

มากมายก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นมาบ้างแล้ว

หลายปีต่อจากนี้ของเสี่ยวเฉียวในชาติก่อนนั้นเคยลอบมาพบหน้า

ต้าเฉียวญาติผู้พ่ีเป็นครั้งสุดท้าย เวลานั้นเว่ยเซ่าใกล้จะสถาปนาตน 

เป็นฮ่องเต้แล้ว ข้างกายเขามสีตรอียู่อีกนางหนึง่ ได้ยินว่าเป็นทีโ่ปรดปราน

ย่ิงนัก ส่วนต้าเฉียวแม้ได้ชื่อว่าเป็นฮูหยินของเขา แต่เว่ยเซ่ากลับปฏิบัติ

ต่อนางอย่างไม่สนใจไยดี ปล่อยนางไปตามยถากรรมนานแล้ว

การพบหน้ากันในครั้งน้ันเสี่ยวเฉียวถึงได้รู้ว่า...ที่แท้นับแต่วันแรก

ทีต้่าเฉยีวแต่งงานกบัเว่ยเซ่า เขาก็ไม่เคยแตะต้องนางแม้เพียงปลายก้อย

ถึงแม้ต้าเฉยีวจะไม่เลอโฉมเท่าเส่ียวเฉียว หากก็ถือเป็นโฉมสะคราญ

ชวนถนอมที่น้อยนักจะได้พบพาน แต่นี่เว่ยเซ่าถึงกับไม่แม้แต่จะสัมผัส

หญิงงามท่ีเข้าพิธีเป็นภรรยาของเขาแล้ว เห็นได้ชัดว่าความเคียดแค้น

ชิงชังท่ีเขามีต่อสกุลเฉียวนั้นมากถึงขั้นใด ในเมื่อเคียดแค้นชิงชังถึงข้ันน้ี 
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ทว่าก็ยังตกลงที่จะเก่ียวดองแต่งงานกับหญิงสกุลเฉียว ความลุ่มลึก 

ของจิตใจและความสามารถในการอดกล้ันของเขาล้วนมิใช่ระดับท่ี 

คนทั่วไปจะสามารถกระท�าได้จริงๆ

เน่ืองจากมคีวามทรงจ�าเช่นน้ีเข้ามาในความคดิก่อนแล้ว เส่ียวเฉียว

จึงรู้สึกว่าคืนน้ีเว่ยเซ่าผู้น้ันคงจะไม่แตะต้องนางเช่นกัน ทว่าขอเพียง

เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าเรื่องใดก็มีความไม่แน่นอนทั้งสิ้น

ถ้าหากผิดคาดเล่า...

สุดท้ายเขายังคงเข้าหอกับนางตามปกติ สังเกตจากรูปร่างและ 

น�้าหนักตัวของเขาแล้ว ขืนโถมตัวลงมาแรงหน่อย ไม่แน่อาจทับนาง 

จนกระอกัเลอืดก็เป็นได้ หรอืว่าหากเขาหงุดหงดิหวัเสีย...ซ่ึงจดุน้ีเป็นไปได้

สงูมาก แล้วระเบิดสญัชาตญาณดิบออกมา ร่างกายของนางซ่ึงในสายตา

ของผูค้นยุคนีเ้หน็ว่าเหมาะควรทีจ่ะแต่งงาน ท้ังทีจ่รงิยังต้องรออกีสองวัน

ถึงจะฝืนนับซวีซุ่ย* ได้ครบสิบห้าปีนั้น เกรงว่าคงมิอาจรับไหว

กระน้ันนางเองก็ไม่อาจจินตนาการได้อีกเช่นกันว่าหากตนจะต้อง

ท�าเช่นที่ชุนเหนียงก�าชับมาด้วยการใช้อ่อนสยบแข็งอันใดนั่นอยู่ใต้ร่าง

ของเขาขณะท�าเรื่องอย่างว่านั้นจะเป็นเช่นไร แม้เสี่ยวเฉียวในชาติก่อน

จะเคยแต่งงานกับหลิวเหย่ียนมาแล้ว ทว่าส�าหรับตัวนางเอง ต่อให ้

ไม่ถึงกับไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่อย่างไรเสียก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์จริง

ที่ประสบมากับตัวสักนิด

เสี่ยวเฉียวย่ิงคิดก็ย่ิงลนลาน สุดท้ายตั้งสติได้แล้วจึงไปน่ังใจลอย

ต่อบนตั่งเตี้ยที่อยู่ตรงข้ามกับเตียงใหญ่

* ซวีซุ่ย คือการนับอายุแบบโบราณ โดยนับอายุเด็กแรกคลอดเป็นหนึ่งขวบ ต่อจากน้ันนับอายุเพ่ิมทุกๆ  
ตรุษจีน
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ยามที่เพ่ิงข้ามมิติมาอยู่ท่ีนี่ นางไม่คุ้นเคยกับท่าน่ังของผู้คนยุคน้ี 

เอาเสียเลย ในยุคนี้เก้าอี้และม้านั่งท่ีมีขาสูงยังคงปรากฏให้เห็นเฉพาะ 

ในกลุม่ชนชาวหู* ทางเหนือเท่านัน้ การน่ังห้อยขาถูกมองว่าเป็นพฤตกิรรม

อันหยาบคายไร้มารยาท ยามที่นางน่ังลงต่อหน้าผู้อื่นจึงได้แต่รักษา

อริยิาบถเพียงสองแบบ คือวางสะโพกลงบนส้นเท้าในท่านัง่คกุเข่าอนัเป็น

ท่าน่ังยามปกติท่ีนับได้ว่าค่อนข้างผ่อนคลาย หรือไม่ก็ยกสะโพกข้ึน  

ยืดล�าตัวตรงในท่าคุกเข่าท่ีเรียกอีกชื่อว่าคุกเข่าก่ึงน่ัง อิริยาบถนี้เป็น 

ท่านั่งเมื่อเตรียมตัวจะลุกยืนหรือเมื่อต้อนรับแขกเพ่ือแสดงออกว่า 

ให้เกียรติต่อผู้อื่น

แต่ไม่ว่าจะเป็นท่านั่งแบบใด เสี่ยวเฉียวล้วนไม่อาจน่ังอยู่ได้นาน 

ย่ิงไม่มีทางเป็นอย่างชุนเหนียงที่สามารถน่ังเย็บปักถักร้อยเป็นชั่วยาม** 

ได้โดยไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยนิด เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ออกเรือน ขอเพียง

รอบข้างไร้คนนอกอยู่ นางมักยอมถูกชุนเหนียงต�าหนิว่าไม่งาม เปลี่ยน

มานัง่ยืดเท้าเหยียดตรงเพ่ือผ่อนคลายสองขาอยู่เสมอ ด้วยเหตน้ีุจวบจน

บัดนี้แล้วนางก็ยังฝึกปรือฝีมือในการนั่งคุกเข่านานๆ ไม่ส�าเร็จเสียที

เสีย่วเฉยีวนัง่สงบเสง่ียมบนต่ังมาเนิน่นานก็ยังไม่เหน็เว่ยเซ่ากลับมา 

อีกท้ังเบื้องนอกก็เงียบเชียบไม่ได้ยินเสียงใดๆ นางจึงเหยียดขาตรง  

คว้าหีบจากด้านข้างมาพิงกาย ผ่อนคลายแขนขากึ่งนั่งก่ึงเอนอยู่บนต่ัง

ไปอย่างนี้

ภายในห้องผิดกับเบื้องนอกท่ีหนาวยะเยือกลิบลับ กระถางไฟ 

ในห้องยามนีก้�าลงัลกุโชตช่ิวงส่งไออุ่นพร้อมกลิน่ก�ายานอ่อนๆ ลอยละล่อง

* ชาวหู เป็นค�าเรียกชนเผ่าต่างๆ ทางเหนือและตะวันตกของจีนโบราณ
** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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มาในอากาศ เป็นเพราะเมื่อคืนหลับไม่สนิท วันนี้ก็ถูกเคี่ยวกร�ามาตลอด

ทั้งวัน ความง่วงงุนจึงเข้าจู่โจมเสี่ยวเฉียวทีละน้อย ขณะที่สะลึมสะลือ 

จวนจะหลับใหลอยู่แล้วนั้น เสียงความเคลื่อนไหวก็ดังมากระทบหู

มคีนมาแล้ว ถัดจากนัน้นางก็ได้ยินสาวใช้เบือ้งนอกขานว่า "นายท่าน 

กลับมาแล้วเจ้าค่ะ"

'นายท่าน' คือค�าที่บ่าวในเรือนใช้เรียกยกย่องเจ้านายท่ีเป็นบุรุษ  

คู่กับค�าว่า 'นายหญิง'

หนอนขี้เซาในตัวเสี่ยวเฉียวหนีหายไปทันใด นางขย้ีตาก่อนจะ

คลานพรวดข้ึนจากต่ัง เพ่ิงกลับคืนสู่ท่านั่งคุกเข่าก็ได้ยินเสียงบานประตู

ถูกผลักเปิด นางเงยหน้าข้ึนมาก็เห็นว่าเบื้องหลังฉากบังลมปรากฏเงา 

ร่างสูงใหญ่ไหววูบคล้ายทรงกายไม่มั่นคงจึงซวนเซไปหนึ่งที

เสี่ยวเฉียวตระหนกรีบยืดกายขึ้น ขณะเตรียมจะลงจากตั่งไปดูให้

แน่ชดั เงาร่างของคนผูน้ัน้ก็ทรงกายได้อย่างมัน่คง เดนิอ้อมฉากบงัลมมา

ปรากฏตัวต่อหน้านางแล้ว

มิใช่เว่ยเซ่าแล้วจะเป็นผู้ใด

ดูเหมอืนเขาจะด่ืมสรุามาไม่น้อย ดวงหน้าซึง่ประกอบด้วยลายเส้น

อันเคร่งขรึมเย็นชาน้ันผุดสีแดงระเรื่อ พอเข้าห้องมาก็มุ่งตรงสู่ด้านใน  

ปลดเก้ียวครอบมวยผมออกด้วยตนเองก ่อนขว ้างไปหน้าคันฉ ่อง 

โต๊ะเครื่องแป้งดังเคร้ง หันกายเดินมุ่งสู่เตียงขนาดใหญ่นั้นโดยไม่แม้แต่

จะช�าเลืองมองเสีย่วเฉยีวทียั่งยืดล�าตัวคุกเข่าอยู่บนต่ัง พอเขาเดนิถึงเตยีง 

ก็เลิกม่านในคราวเดียว ส่งผลให้แผ่นหยกกลมกระทบกันบังเกิดเสียง

กังวานใส
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ถัดจากนัน้ก็มเีสยีงตบุดงัข้ึนอกีสองครัง้ เมือ่รองเท้าหุม้ข้อร่วงสูพ้ื่น 

ภายในห้องก็เงียบเชียบลง

เสี่ยวเฉียวเห็นเขาเดินตรงขึ้นเตียงไป ทันทีท่ีล้มตัวลงนอนแล้วก็

คล้ายเข้าสู่ห้วงนิทราในพริบตาเดียว แผ่นหลังของนางซึ่งเดิมทีเกร็ง 

เล็กน้อยจึงผ่อนคลายลงในที่สุด

นางระบายลมหายใจ สองตาจบัจ้องเว่ยเซ่าทีอ่ยู่บนเตยีงขณะค่อยๆ 

วางสะโพกลงบนส้นเท้าตามเดิม

เขาคงหลับใหลไปแล้วจริงๆ หรือบางทีอาจเป็นอาการเมาสุรา

เนิ่นนานให้หลังเสี่ยวเฉียวจึงค่อยๆ เหยียดสองขาออกอีกครั้ง  

ก�ามือเป็นหมัดทุบขาท่ีปวดเมื่อยเบาๆ กลับคืนสู่ท่าก่ึงน่ังก่ึงเอนอย่าง 

เมื่อครู่ก่อน

เช่นน้ีเองคนหน่ึงจึงนอนอยู่บนเตียง อีกคนก็เอนอยู่บนต่ัง ต่างคน

ต่างอยู่โดยสงบ

นอกจากกลิ่นก�ายานท่ีมีอยู่แต่เดิม อากาศภายในห้องยังเริ่มเจือ

ด้วยกลิ่นสุราที่แผ่ซ่านมาจากร่างของเว่ยเซ่าด้วย เมื่อสูดดมนานเข้า 

ก็ไม่รู้สึกถึงกลิ่นนั้นแล้ว แต่นางกลับถูกกลิ่นนั้นรมจนมึนศีรษะอยู่บ้าง

ยามน้ีดกึดืน่มากแล้ว เสีย่วเฉยีวจงึก่ึงนัง่ก่ึงเอนอยู่บนตัง่ในท่าทางนี้ 

ประเดี๋ยวเคลิ้มม่อยหลับไป ประเดี๋ยวพลันสะดุ้งตื่นลืมตาโพลง ครั้นแล

เห็นว่าเว่ยเซ่ายังคงนอนอยู่บนเตียงในท่าเดิม จิตใจจึงค่อยผ่อนคลายลง

แล้วม่อยหลบัไปอกีครา สลบัไปมาเช่นน้ีอยู่หลายหน จวบจนครัง้สดุท้าย 

ที่นางสะดุ้งตื่นเพราะถูกแช่เย็นจนได้สติ

นอกหน้าต่างยังคงมดืมดิ ดจูากความยาวส่วนทีเ่หลอืของเทยีนมงคล
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ที่ยังเผาไหม้อยู่บนเชิงเทียน ยามน้ีน่าจะเกือบยามโฉ่ว* แล้ว ถ่านแดง 

ในกระถางไฟใกล้จะเหลอืแต่ข้ีเถ้าสขีาว แผ่ซ่านไออุน่ท่ียังหลงเหลอืออกมา

เพียงบางเบา เมื่อในห้องเย็นลง ไอหนาวเบื้องนอกก็แทรกซึมเข้ามา

เสี่ยวเฉียวเหน็บหนาวไปทั้งร่าง ยกสองมือข้ึนกอดอก ลูบแขน 

สองข้างทีถู่กแช่เย็นจนผวิเริม่กลายเป็นหนงัไก่ คาดว่าต้องอกีพักใหญ่กว่า

ฟ้าจะสาง นางจบัตามองเว่ยเซ่าท่ีอยู่บนเตยีง เนิน่นานเหน็เขาไม่ขยับตวั

สักนิด ลังเลอยู่ชั่วครู่นางก็ตัดสินใจลงจากตั่งในที่สุด เดินมุ่งไปใกล้เตียง

อย่างเบามือเบาเท้า

ตามธรรมเนียมในห้องนอนของชนชั้นสูงยุคน้ี ไม่ว่าสามีภรรยา 

จะนอนร่วมผ้าห่มผืนเดียวกันหรือไม่ บนเตียงจะจัดวางผ้าห่มไว้สองผืน

เสมอ

เว่ยเซ่านอนอยู่ด้านนอกของเตียงและไม่ได้ห่มผ้า ยามน้ีผ้าห่ม 

ทั้งสองผืนจึงยังวางพับเป็นระเบียบอยู่ด้านในของเตียง

เส่ียวเฉียวแทบไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงใดๆ ในที่สุดนางก็เดินไปถึง

ปลายเตียง หยุดอยู่เบื้องหน้าเท้าของเว่ยเซ่า

สาวน้อยลอบมองเขาอีกครั้ง

ชายหนุม่ยังคงนอนหงาย สแีดงเรือ่จากฤทธ์ิสรุาท่ีฉาบใบหน้ายาม

เพ่ิงเข้าห้องมาตอนครึง่คืนแรกได้เลอืนหายไปส้ินแล้ว อาจเพราะมมุเตยีง

ไฟส่องลงมาไม่ถึง แสงค่อนข้างสลัวจึงท�าให้สีหน้าของเขาแลดูสงบ 

ผิดจากยามปกติ และส่งผลให้คิ้วดกด�าท่ีคมดุจกระบี่คู่นั้นย่ิงดูสะดุดตา 

สองตาใต้คิ้วคมคู่นั้นปิดสนิทขณะที่เขายังคงหลับลึก

* ยามโฉ่ว คือช่วงเวลา 01.00 น. - 03.00 น.
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เสีย่วเฉยีวกลัน้ลมหายใจ พยายามโน้มกายไปเบือ้งหน้าให้ช้าทีส่ดุ 

รอจนร่างกายผ่านเลยขาของเขาไปแล้ว มอืข้างหนึง่ก็เหยียดเอือ้มออกไป

หมายหยิบผ้าห่มผนืทีอ่ยู่ใกล้ตนทีส่ดุออกมา จู่ๆ  เว่ยเซ่าทีอ่ยู่ใต้ร่างก็รู้สกึ

ตัวตื่น เขาลืมตาขึ้นโดยปราศจากเค้าลางใดๆ จากน้ันริมหูก็ได้ยินเสียง

กระบีถู่กดงึออกจากฝักดังเช้ง ขณะทีน่างยังไม่ทนัตอบสนองอะไร เว่ยเซ่า

ก็ได้ชกักระบีย่าวเล่มหน่ึงออกมาจากใต้หมอนอย่างรวดเรว็ พลางพลกิกาย

ลงจากเตียงพร้อมจรดปลายกระบี่แนบเข้ามาที่ข้างล�าคอของนางแล้ว

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงชั่วประกายไฟแลบเท่านั้น

เสี่ยวเฉียวตัวแข็งทื่อในทันที นางสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงกระไอ

หนาวยะเยือกที่แทรกซึมเข้ามาเมื่อคมกระบี่แนบกับผิวเน้ือบนล�าคอ 

ของตน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากไอหนาวในอากาศโดยสิ้นเชิง

นางถึงกับสูดได้กลิ่นหวานปนสนิมจางๆ

เสี่ยวเฉียวรู้ว่านี่คือกลิ่นของโลหิต

นางค่อยๆ หันหน้ามาสบกับดวงตาของเขา

ในนั้นยังคงมีเส้นเลือดสีแดงที่เล็กละเอียดกระจายตัวอยู่ ทั้งยัง 

แผ่ซ่านรังสีเข่นฆ่าอันบางเบาออกมา

"ข้ารูส้กึหนาวอยู่บ้าง เมือ่ครูเ่พียงคดิหยิบผ้าห่มมาเท่าน้ัน ไม่คาดว่า

จะรบกวนท่าน" นางกล่าวด้วยสุ้มเสียงที่ฟังดูเยือกเย็น ทั้งที่นางแน่ใจว่า

ตนไม่ได้แตะถูกเขาเลยสักนิดจริงๆ

เว่ยเซ่าเพ่งมองนางชั่วอึดใจ ก่อนเบือนหน้าเหลียวมองห้องซ่ึงถูก

ตกแต่งเป็นสแีดงไปท่ัว ชายหนุ่มคล้ายเพ่ิงตระหนกัอะไรข้ึนได้ เขาหลบัตา

ยกมืออีกข้างขึ้นนวดหน้าผาก ค่อยๆ ลดกระบี่ลงในที่สุด ก่อนท่ีสายตา
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จะย้อนกลับมาจับนิ่งบนดวงหน้าของเสี่ยวเฉียวโดยไม่ละวาง

คงเพราะแสงเทยีนด้านข้างฉายส่องมาพอด ีดวงตาของเขาจงึคล้าย

แปรเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลอมด�า ดูแวววาวโปร่งใสนิดๆ ประหนึ่งสีของ

อ�าพัน

ถูกเพ่งพิศด้วยนัยน์ตาที่มีลักษณะเช่นนี้ เสี่ยวเฉียวก็เกร็งไปทั้งร่าง 

นางไม่กล้าขยับร่างกายส่งเดช ดวงตาคู่งามเบิกกลมตามสัญชาตญาณ 

สบตากับเขาอย่างตกเป็นรอง

กระแสลมสายหนึ่งไม่รู้ว่าเล็ดลอดเข้ามาจากช่องมุมใด แสงเทียน

พลันไหวระริกแผ่วเบา ส่งผลให้เงาเทียนซึ่งทาบทอบนดวงหน้าด้านข้าง

ของเสี่ยวเฉียวพลอยสั่นไหวไปเล็กน้อย

เว่ยเซ่าพลันได้สติคืนมา เขาขยับหัวไหล่เล็กน้อยก็สามารถ 

สอดกระบีค่นืฝักเสยีงดงัฉบัได้โดยไม่ต้องก้มศรีษะมอง ก่อนจะวางกระบี่

ลงบนเตียง แล้วนัง่บนขอบเตียงก้มหน้าค้อมเอว สวมรองเท้าหุม้ข้อเสร็จ 

ก็คว้ากระบี่ลุกขึ้นก้าวยาวๆ มุ่งหน้าสู่เบื้องนอก

เส่ียวเฉยีวมองส่งเงาหลงัของเขาพลางระบายลมหายใจอย่างโล่งอก

ทว่าเว่ยเซ่าเดินไปถึงข้างฉากบังลมก็กลับชะงักฝีเท้าแล้วหันหน้า

กลับมาเสียได้

ลมหายใจทีย่งัไมท่นัระบายออกจนสดุจงึถกูนางกลั้นไว้ในอกทนัที

"เจ้าไม่เหมาะจะรั้งอยู่ท่ีนี่ รุ ่งเช้าข้าจะให้คนส่งเจ้ากลับเมือง 

อวี๋หยาง"

ชายหนุ่มเอ่ยเรียบๆ จบแล้วจึงหมุนกายเดินต่อ เงาร่างของเขา 

อ้อมผ่านฉากบังลมตามด้วยเสียงเปิดประตูดังแอ๊ด จากนั้นเสียงฝีเท้า 
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ก็เคลื่อนไกลออกไปตามล�าดับ จนสุดท้ายเงียบหายไปจากหูของนาง 

โดยสิ้นเชิง

ในที่สุดเสี่ยวเฉียวก็ได้ระบายลมหายใจนั้นจนสุด ยามที่นางยึดจับ

ขอบเตยีงนัง่ลงไปช้าๆ พบว่ามอืของตนถึงกับสัน่เทิม้น้อยๆ ขณะท่ีเหง่ือเย็น

ก็หลั่งออกมาชุ่มแผ่นหลังจนเสื้อตัวในแนบติดผิวกาย หนาวสะท้าน 

ชวนไม่สบายตัวอย่างยิ่ง

เว่ยเซ่ามุ ่งหน้าสู ่ห้องหนังสือ เมื่อใกล้ถึงกลับชะงักฝีเท้าแล้ว 

เหลียวมองรอบทิศ

จวนซิน่ในยามกลางวนัน้ันมคีนไม่มากจงึมกัให้ความรู้สึกเงียบเหงา

วังเวงอยู่บ้าง นับประสาอะไรกับตอนนี้ที่เพ่ิงถึงยามโฉ่ว เป็นช่วงเวลา 

ที่รัตติกาลลุ่มลึกกว่ายามใด รอบด้านจึงยิ่งเงียบสงัด ข้ารับใช้ในจวนซิ่น

ล้วนด�าดิ่งในห้วงฝัน

สายตาของเขากวาดไปเบือ้งหลงั จบันิง่ทีห่อถานไถซ่ึงถูกม่านราตรี

วาดเค้าโครงออกมาอย่างแจ่มชัด

ชั่วครู ่ให้หลังชายหนุ่มก็ขึ้นมาอยู่บนหอสูงตระหง่านหลังน้ีซึ่ง 

ปลูกสร้างบนดินที่อัดแน่นจนกลายเป็นฐานสูง ยามที่เขาพิงราวก้ันท้า 

รับสายลมราตรีอันหนาวเสียดกระดูก ทอดสายตามองก�าแพงเมืองและ

ท้องทุ ่งเบื้องนอกท่ีอยู่ใต้ม่านรัตติกาลอันลุ ่มลึกนั้นแล้ว ที่ด้านหลัง 

พลันแว่วเสียงฝีเท้าอันแผ่วเบา เขาหันหน้าไป อาศัยแสงดวงดาว 

เหนือศีรษะแยกแยะได้ว่าผู้มาคือกุนซือที่มีนามว่ากงซุนหยางนั่นเอง

"ราตรีเข้าหอของนายท่านแท้ๆ ไฉนจึงมายืนพิงราวก้ันอยู่ที่น่ี 
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ตามล�าพังเล่าขอรับ"

กงซุนหยางคารวะเว่ยเซ่า เขาเดินเข้ามาใกล้ก่อนยิ้มกล่าว

กงซุนหยางคือท่ีปรึกษาคนสนิทของเว่ยเซ่า เว่ยเซ่าเชื่อใจและ 

ให้ความส�าคัญต่อเขาไม่น้อย ครั้งนี้ที่สกุลเฉียวแห่งเหย่ียนโจวเป็นฝ่าย

ขอผูกไมตรีด้วยการเก่ียวดองเป็นช่วงท่ีเว่ยเซ่าบังเอิญไม่อยู่ตอนที่ทูต 

ของอีกฝ่ายมาเยือนพอดี เมื่อกลับมาได้ยินข่าวว่าสวีฮูหยินผู้เป็นย่า 

ได้ตอบรบังานมงคลแทนตนไปแล้ว เดมิทเีขายังไม่ยอมเห็นด้วย เนือ่งจาก

ทตูเพ่ิงจากไปได้ไม่นานจงึต้ังใจจะส่งคนตามไปสกัดขบวนพาทตูกลบัมา 

ทว่ากงซุนหยางเอ่ยโน้มน้าวเขาด้วยเหตุผล สุดท้ายเว่ยเซ่าจึงรับฟัง 

ค�าแนะน�าของอีกฝ่ายแล้วรับปากเรื่องการแต่งงานนี้

"ท่านกงซนุไม่ห่มผ้านอนหลบัให้สบายหน่อยหรอื ไยมาตากลมทีน่ี่

เช่นกันเล่า" เว่ยเซ่าย้อนถาม

"เดมิทข้ีาเมาสรุาจนหลบัไปแล้ว พอรูส้กึตวัตืน่ก็ไม่ง่วงงุนอกี มองเหน็

ดวงดาวส่องสว่างเตม็ฟ้าจงึมาสงัเกตปรากฏการณ์ดวงดาวยามราตรท่ีีนี่

เสียเลย ไม่คิดว่าจะพบเจอนายท่าน"

กงซุนหยางพูดจบก็หัวเราะหึๆ เดินมาถึงข้างกายเว่ยเซ่าจึงค่อย 

เอ่ยต่อ

"ข้าเคยได้ยินค�ากล่าวหนึ่งของมณฑลเหยี่ยนโจวว่าไว้ว่า 'เทพธิดา

แห่งแม่น�้าลั่วสุ่ยงามสิบส่วน สองเฉียวงามแปดส่วน' เดิมทีข้าไม่เชื่อ  

นึกว่าเพียงกล่าวเยินยอเกินจริงเท่านั้น รอจนได้ยลโฉมธิดาสกุลเฉียว 

ในพิธีมงคลเมื่อหัวค�่าแล้ว นับว่าสมกับค�ายกย่องนี้โดยแท้ ข้าดูกิริยา 

และสีหน้าของนางแล้ว ท้ังที่อยู่ท่ามกลางสายตาคนหมู่มากกลับไม่ 
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เผยแววขลาดกลวัแม้แต่น้อย นบัเป็นกุลสตรีผูผ่้าเผย นายท่านได้ฮหูยิน 

ที่งามพร้อมเช่นนี้ ช่างน่ายินดีน่าเฉลิมฉลองยิ่งนัก!"

เบื้องหน้าสายตาของเว่ยเซ่าพลันผุดภาพดวงหน้าน้อยๆ ที่เมื่อครู่

เห็นอยู่ว่าตื่นตระหนกสุดขีดจนดวงตาเบิกกลมถึงข้ันนั้น กระท่ังเขา 

เห็นได้ชัดเจนว่าขนตาของนางสั่นไหว แต่นางก็ยังพยายามแสดงสีหน้า

เยือกเย็นต่อหน้าเขาอย่างสุดก�าลัง เว่ยเซ่านิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยขึ้น

เรยีบๆ "ข้าเพียงแต่ฟังค�าแนะน�าของท่านกงซนุ พายเรอืตามน�า้ พลกิแพลง

ตามสถานการณ์เท่านั้น ไหนเลยจะเรียกว่าน่ายินดีน่าเฉลิมฉลองได้  

รุ่งเช้าข้าจะให้นางเดินทางกลับเมืองอวี๋หยางเลย"

กงซนุหยางชะงักไปเลก็น้อยก่อนช�าเลอืงมองผูเ้ป็นนาย เหน็อกีฝ่าย

มสีหีน้าไม่ไยดีจงึเอ่ยปนย้ิม "ก็ดีเหมอืนกันขอรับ พ้ืนท่ีแถบเมอืงเหอหนาน

ควรวางแผนยึดครองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่อาจใจเร็วด่วนได้ ในเมื่อ

ยามน้ีการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ลุล่วงไปแล้ว การให้นายหญิงเดินทาง 

ไปเมืองอว๋ีหยางเพ่ือปรนนิบัติญาติผู ้ใหญ่ แสดงความกตัญญูแทน 

นายท่าน ให้นายท่านสามารถวางแผนงานใหญ่ได้อย่างเบาใจนั้นก็ 

นับเป็นเรื่องดีเช่นกัน"

เว่ยเซ่าท�าเพียงคลี่ยิ้ม ไม่ได้ต่อบทสนทนา

"เมื่อครู่ข้าสังเกตปรากฏการณ์ดวงดาวในเขตจื่อเวยหยวน* ทว่า

ดาวจักรพรรดิกลับยังซ่อนอยู่ใต้หมอกขาว เกรงว่าอีกไม่ช้าใต้หล้าจะ

โกลาหลหนักแน่ ไม่พ้นที่ราษฎรทั้งหลายต้องประสบทุกข์ยากแสนเข็ญ"

* จื่อเวยหยวน แปลว่าก�าแพงวังหลวง คือกลุ่มดาวที่อยู่บริเวณขั้วฟ้าเหนือและพื้นที่โดยรอบ ชาวจีนโบราณ
เชื่อว่าการเปล่ียนแปลงของดวงดาวในเขตพ้ืนท่ีนี้จะเป็นลางบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับจักรพรรดิ โดย
ดาวจักรพรรดิคือดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็ก
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กงซนุหยางพลนัทอดถอนใจกล่าวเมือ่แหงนมองผนืฟ้าประดบัดาว

เว่ยเซ่าแหงนหน้ามองตามทิศทางที่เขาชี้มือ มองเห็นเพียงหมู่ดาว

เกลื่อนฟ้าพราวพร่างเป็นจุดแต้ม ทว่ากลับมองความนัยอันใดไม่ออก 

จึงเอ่ยเพียงว่า "ความล�้าเลิศของท่านกงซุนนี้ข้านับถือเลื่อมใสเสมอมา"

กงซุนหยางสั่นศีรษะ "นายท่านชมเกินจริงแล้ว ข้าเป็นเพียงผู ้

ถนัดอวดคารมเท่าน้ัน แต่หากเอ่ยถึงยอดคนผู้ล�้าเลิศในยุคนี้แล้วก็มีอยู่ 

ผูห้น่ึงจรงิๆ ท่านผูเ้ฒ่ามนีามว่าไป๋สอื เป็นศษิย์สายตรงรุน่ท่ีย่ีสบิของส�านัก

โม่จยา ไม่เพียงเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งการทูตและการปกครอง ยังมี 

สติปัญญาสูงเทียมฟ้า ทั้งสันทัดวิชาแพทย์ ความรู้แตกฉานอย่างลึกซึ้ง 

หากเปรียบข้ากับท่านผู้เฒ่าแล้วก็เป็นดั่งห่ิงห้อยบินทาบแสงดาวเดือน  

ไม่คู่ควรแก่การเอ่ยถึงแม้เพียงน้อยนิด"

เว่ยเซ่าเลิกคิ้ว "ยอดคนเช่นนี้ยามนี้จะไปอยู่ที่แห่งหนใดกัน"

กงซนุหยางกล่าว "วยัหนุม่ข้าสบืเสาะไปท่ัวทิศ หมายกราบอาจารย์

เข้าส�านักโม่จยา สวรรค์ไม่ตัดหนทางคน ในที่สุดข้าก็ได้พบท่านผู้เฒ่า  

แต่น่าเสยีดายท่ีข้าด้อยสตปัิญญาจงึไม่ถูกรับเข้าส�านัก ทว่าก็มโีชคได้รับ

การชี้แนะจากท่านผู ้เฒ่าอยู่สามเดือน ถือเป็นประโยชน์จนชั่วชีวิต  

เมื่อสิบปีก่อนข้าโชคดีได้พบท่านผู้เฒ่าที่ข้างทางโดยบังเอิญอีกคร้ัง  

ถึงได้รูว่้าจติใจของท่านยังห่วงใยผูค้นในใต้หล้า จงึหวนคนืสู่โลกภายนอก 

ท่องทั่วแดนไปช่วยเหลือผู้คนด้วยวิชาแพทย์ บัดนี้ผ่านไปสิบปีแล้ว  

ข้าเองก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่แห่งหนใด หากยังอยู่ดีมีสุขก็ล่วงถึงวัยเจ็ดสิบปี

แล้ว"

ลมหนาวโชยมาหอบหนึ่ง กงซุนหยางพลันไอค่อกแค่ก
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ในวัยหนุ่มระหว่างติดตามกองทัพ เขาเคยได้รับบาดเจ็บมาอย่าง 

ไม่คาดฝัน ภายหลงัแม้อาการจะหายดีแล้ว แต่ก็ยังท้ิงต้นตอของโรคภัยไว้ 

ท�าให้เขาไอบ่อยครั้ง สุขภาพก็ทรุดโทรมลงไปจากเดิมมาก

"อากาศเหนบ็หนาว ท่านกงซนุร่างกายอ่อนแอ ข้าส่งท่านกลบัห้อง 

ดีกว่า"

เว่ยเซ่ากล่าวทันใด

กงซุนหยางปฏิเสธติดกันว่ามิกล้า บอกว่าตนกลับไปเองเป็นใช้ได้

แล้ว เว่ยเซ่าจึงไม่คิดฝืนใจ เพียงปลดเสื้อคลุมของตนคลุมลงบนบ่า 

ของกงซุนหยาง มองส่งเงาหลังของอีกฝ่ายเดินลงจากหอไป

หลังกงซุนหยางจากไป เว่ยเซ่าพิงราวก้ันอยู่ตามล�าพัง สายตา 

ทอดมองตามจิตใต้ส�านึกไปยังกลุ่มดาวที่กงซุนหยางชี้ให้ตนดูเมื่อครู่นี้

นบัแต่ราชวงศ์ฉนิสญูเสยีแผ่นดิน ทัว่หล้าล้วนร่วมไล่ล่าเพ่ือช่วงชิง

ภายในใจอนัทะเยอทะยานของเว่ยเซ่าค่อยๆ วาดเค้าโครงภาพอนาคต

ซึ่งแจ่มชัดขึ้นทุกที

ตัง้แต่อายุสบิขวบเขาก็น่ังอยู่บนหลงัม้าตดิตามบดิาซึง่เป็นผูว่้าการ

มณฑลโยวโจวสู้ศึกกับชาวซยงหนูที่ข้ามพรมแดนเข้ามารุกราน บิดา 

ในสายตาของเขาไม่ต่างจากเทพเซยีน ทว่าสบิปีก่อนสกุลเฉยีวตระบดัสตัย์

ละทิ้งคุณธรรม เป็นเหตุให้เขาต้องสูญเสียบิดาผู้การุณย์กับพ่ีชายคนโต

ไปอย่างปวดร้าว เขาไม่เคยเชื่อค�าชี้แจงของสกุลเฉียวที่ว่า 'คนส่งสาร 

ถูกดกัสงัหารกลางทาง' คนท่ีเทยีบไม่ได้กระท่ังหมหูมาเย่ียงนัน้ สกัวันหน่ึง

เขาจะต้องบดขย้ีคนสกุลเฉียวให้สาสมใจ เหตทุีท่่านย่าตอบรบัการแต่งงาน

ครั้งนี้บางทีอาจเพราะเล็งเห็นประโยชน์ของพ้ืนท่ีมณฑลเหย่ียนโจว 
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ก็เป็นได้

ถึงจะแต่งหญิงสกุลเฉียว แต่ก็เป็นไปเพ่ือสนองคืนแค้นอีกฝ่าย 

ด้วยวิธีการเดียวกันเท่าน้ัน นอกจากความรังเกียจที่การแต่งงานน้ี 

น�ามาให้แก่จิตใจของตนแล้ว สิ่งอื่นเขาล้วนไม่รู้สึกว่ามีอันใดไม่เหมาะ

ส�าหรับบุตรีสกุลเฉียว...

เขาเบนสายตาก้มมองไปยังทิศทางของห้องหอในเรือนเซ่อหยาง 

ที่ตนเพิ่งเดินออกมาเมื่อครู่ก่อน

แลไปแต่ไกลยังคงเห็นหน้าต่างบานนั้นสะท้อนแสงเทียนแดงร�าไร 

ภายใต้การขับเน้นของผืนรัตติกาลสีด�าสนิทท�าให้แลดูสะดุดตาอย่างยิ่ง

ได้แต่โทษท่ีชะตาของนางอาภัพเอง...เว่ยเซ่าคิดเช่นนี้ โดยไม่รู้ตัว

ในห้วงความคิดกลับผุดภาพเมื่อแรกเห็นนางถูกพาเดินตรงมาหาตน 

ทีละก้าวในพิธีมงคล

รูปโฉมพอฝืนนับว่าเข้าตาได้กระมัง ทว่าเนื้อบนร่างนั้นตลอด 

ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างรวมกันแล้วคงหนักไม่ถึงสองต�าลึง

ชายหนุ่มกระตุกยกมุมปาก

หลังเว่ยเซ่าจากไป เสี่ยวเฉียวก็ไม่มีแก่ใจนอนต่อ นางได้แต ่

ห่อผ้าห่มนั่งรออยู่ในห้องจวบจนฟ้าสาง แต่เขาก็ไม่ได้เผยโฉมมาอีก

ยามที่พวกชุนเหนียงเข้ามาปรนนิบัตินางล้างหน้าบ้วนปาก  

ในจวนซิ่นก็มีข่าวโจษกันว่าเจ้าสาวไม่เป็นที่พึงใจของท่านโหว เข้าหอ

เพียงวันเดียว วันรุ่งขึ้นก็จะถูกส่งไปไกลตัวถึงเมืองอวี๋หยางแล้ว

เมืองอว๋ีหยางคือที่ต้ังหลักของสกุลเว่ย ยามนี้สวีฮูหยินผู้เป็นย่า 
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ของเว่ยเซ่าและจูซื่อ* มารดาม่ายของเขาล้วนแต่อยู่ที่นั่น

เดิมทีผู้เป็นสะใภ้ไปดูแลญาติผู้ใหญ่เพ่ือแสดงความกตัญญูแทน

สามีที่ภูมิล�าเนาถือเป็นจารีตอันพึงปฏิบัติ ทว่าวันรุ่งขึ้นหลังแต่งงานก็จะ

ถูกส่งไปอย่างรีบร้อนเช่นนี้...

เป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้ายิ่งนัก!

แรกเริ่มชุนเหนียงยังฝืนท�าเป็นไม่มีเรื่องอะไรต่อหน้าเส่ียวเฉียว  

ต่อมาอดกล้ันไม่ไหวแล้วจรงิๆ จงึสัง่ให้สาวใช้ออกไป ก่อนทีน่างจะกุมมอื

เสีย่วเฉยีวกล่าวท้ังน�า้ตา "นายหญิง บ่าวได้ข่าวแต่เช้าว่ามข้ีารบัใช้ตืน่มา

เข้าห้องปลดทุกข์ตอนยามโฉ่ว มองเห็นเว่ยโหวตั้งแต่ไกล ไฉนเขา 

ออกจากห้องหอท้ังที่ยังไม่ทันเช้าเช่นนั้นเล่า หรือว่าท่านลืมสิ่งที่บ่าว 

ก�าชับไว้ เผลอไปยั่วโทสะของเขาเข้า วันนี้เขาถึงจะส่งท่านไปที่อวี๋หยาง

เช่นนี้"

ความหมายของชุนเหนียงพูดให้ชัดคือตอนนี้ข้ารับใช้ในจวนซ่ิน 

ล้วนก�าลังโจษกันว่ากิจในห้องหอเมื่อคืนนี้ไม่ราบรื่น เว่ยโหวไม่พอใจ 

ในตัวเจ้าสาว ดังน้ันวันนี้จึงไล่ให้นางกลับจวนสกุลเว่ยที่เมืองอว๋ีหยาง

ทันที

ความไม่เป็นธรรมและความอัดอั้นท่ีอยู่ในใจเสี่ยวเฉียวนั้นไม่อาจ

ชี้แจงได้

ย่อมไม่เหมาะกระมังที่นางจะบอกชุนเหนียงว่าเจ้าบ่าวเว่ยเซ่า 

ดืม่สรุาจนเมามายกลบัมา เขานอนหลบัไปเพียงคนเดยีวโดยไม่แม้แต่จะ

* คนจีนสมัยโบราณแบ่งนามสกุลออกเป็นสองลักษณะ คือ ซิ่ง (姓) คือสายต้นสกุล และซื่อ (氏) เป็น 
สายสกุลย่อย โดยยุคก่อนสังคมศักดินา ซิ่งเป็นสกุลของฝั่งผู้หญิงเพื่อให้เกียรติเพศแม่ แต่เมื่อชาวจีนถือบุรุษ
เป็นใหญ่ ซื่อจึงกลายเป็นสกุลของฝั่งผู้หญิงแทน และมีธรรมเนียมเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วโดยใช้ค�าว่า 
'ซื่อ' ต่อท้ายนามสกุลเดิมของสตรี

Page ����������� 1.indd   88 21/2/2562 BE   11:04



89

เผิงไหลเค่อ

ชายตาแลนางสักนิด นางอดทนจนครึ่งคืนหลังกระทั่งถูกความหนาว 

ปลกุให้ต่ืน แค่คิดจะหยิบผ้าห่มสกัผนืมาอุน่ร่างกายเท่าน้ันกลับหวุดหวิด

จะถูกเขาฆ่าตายเพราะนึกว่าเป็นมือสังหารเสียได้

คนผู้น้ี...ที่แท้ยามปกติเคยท�าเรื่องน่าละอายใจไว้มากมายเท่าใด

กันแน่ กระทั่งในห้วงนิทราก็ยังหวาดระแวงตื่นตัวได้ถึงขั้นนั้น

"ข้าไม่ได้ล่วงเกินเขาแต่อย่างใดเลย ที่จริงเมื่อคืนเขาไม่ได้ 

แตะต้องตัวข้าด้วยซ�้า เขาแค่ไม่ชอบข้าก็เท่านั้นเอง ท่านลุงกับสกุลเว่ย

เก่ียวดองกัน เดิมทีต่างฝ่ายก็มีจุดประสงค์ของตนเอง ในเมื่อข้ายอม 

ออกเรือนมาเช่นนี้ ในใจย่อมเตรียมพร้อมแต่แรกแล้ว ไปอวี๋หยางแค่น้ี 

ไม่เห็นจะเป็นไร ช้าเร็วข้าก็ต้องไปอยู่ดี ไยต้องว้าวุ่นใจว่าจะไปก่อน 

หรือหลังด้วย ส่วนผู้อื่นเขาพูดอันใดกันบ้างก็สุดแท้แต่คนเขาพูดไปเถิด 

ข้าไม่เก็บมาใส่ใจหรอก ท่านก็อย่าได้เสียใจไปเลย"

เหตุการณ์เช่นน้ีไม่มทีางเป็นครัง้สดุท้าย วันหน้ายังต้องเกิดเหตกุารณ์

เดียวกันน้ีอีกแน่ นางไม่ปรารถนาให้ชุนเหนียงตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ 

และต้องผิดหวังซ�้าแล้วซ�้าเล่าไปเรื่อยๆ เช่นน้ี นางจึงถือโอกาสนี้พูด 

ให้ชัดเจนเสียเลย

"ชุนเหนียง แม้ท่านได้ชื่อว่าเป็นบ่าว แต่ข้าก็เห็นท่านราวกับเป็น

มารดาครึ่งหนึ่ง ข้าแต่งมาที่สกุลเว่ย ข้างกายก็มีท่านเพียงคนเดียว 

ท่ีข้าไว้เนือ้เชือ่ใจได้อย่างเตม็ที ่ข้าจงึคาดหวงัว่าจติใจของท่านจะหนกัแน่น

ไม่หว่ันไหว วันข้างหน้าเผชิญกับเรื่องใดก็สามารถช่วยเหลือข้าได้ 

อีกแรง"

ชุนเหนียงตกตะลึง มองเสี่ยวเฉียวอย่างนิ่งงัน
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แสงอรุณฉายส่องเข้ามาทางหน้าต่างทิศตะวันออก ทอดมาถึง 

ข้างโต๊ะเครื่องแป้ง แสงตะวันสีทองอร่ามฉาบสีสันอันอบอุ่นบนผิวกาย

อ่อนเยาว์ของเสี่ยวเฉียว กระทั่งขนอ่อนที่เล็กละเอียดแต่ละเส้นบนติ่งห ู

ก็ยังแลเห็นชัดถนัดตา สาวน้อยคลี่ย้ิมมองชุนเหนียงอยู่เช่นกัน นัยน์ตา

เปล่งประกายระยิบวิบวับดุจมีอัญมณีหมุนวนอยู่ภายใน

นายหญิงท่ีเป็นเช่นนี้คือผู้ท่ีชุนเหนียงคุ้นเคยทว่าก็รู้สึกแปลกหน้า 

แต่กระน้ันนายหญิงผู้น้ีก็ท�าให้ความเชื่อมั่นผุดข้ึนจากก้นบึ้งหัวใจของ 

ชุนเหนียงทีละน้อย ทั่วร่างคล้ายด่ังมีพลัง ความปรารถนาอันแรงกล้า 

ที่อยากจะปกป้องอีกฝ่ายโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง 

พลันบังเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

"นายหญิงสัง่สอนได้ถูกต้อง! บ่าวจดจ�าไว้แล้ว! บ่าวจะหวผีมแต่งตัว

ให้ท่านสุดฝีมือประเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะ"

ชนุเหนียงปาดน�า้ตาอย่างรวดเรว็ ก่อนจะคลานขึน้มายืนทีเ่บือ้งหลงั

ผู้เป็นนายแล้วเริ่มหวีผมแต่งตัวให้อีกฝ่าย

นางมีมอือันแคล่วคล่องคู่หน่ึงซึง่หวีผมแต่งตวัให้ผูอ้ืน่ได้อย่างล�า้เลิศ 

อันเป็นผลมาจากการค่อยๆ เรียนรู ้จนกระทั่งเพ่ิมพูนอย่างรวดเร็ว 

จากพรสวรรค์ เมือ่ก่อนตอนท่ีมารดาของเสีย่วเฉยีวยังมชีวิีตอยู่มกัเอ่ยชม

มือวิเศษของนางว่าสามารถแปลงรูปโฉมของสตรีจากความงามห้าส่วน

เพิ่มเป็นแปดส่วนได้

เดิมทีเมื่อคืนชุนเหนียงยังกังวลใจว่าเว่ยโหวจะไม่รู ้จักหนักเบา 

ท�าให้นายหญิงต้องทนทุกข์ นกึอย่างไรก็นกึไม่ถึงว่าเขากลบัไม่ได้แตะต้อง

นายหญิงเลยแม้แต่น้อย
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ความไม่ยินยอมและความอดัอัน้ท่ีอยู่ในใจของชนุเหนียงจงึยากจะ

บรรยายออกมาด้วยค�าพูดเช่นกัน เฉกเช่นอญัมณีท่ีตนซกุซ่อนไว้ในตลบั

ล�้าค่า ยามปกติคอยเก็บง�ามิดชิดไม่ยอมแสดงต่อผู้ใด บัดนี้เมื่อส่งมอบ

นายหญิงถึงเบื้องหน้าอีกฝ่ายแล้ว อีกฝ่ายกลับแสดงท่าทีรังเกียจไม่เห็น

อยู่ในสายตาเชียวหรือ

เดิมทีชุนเหนียงรู ้สึกเคารพย�าเกรงเว่ยเซ่าเป็นอย่างมาก ทว่า 

ผ่านเหตุการณ์เช้านี้นางพลันบังเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้ว

เว่ยโหวผูน้ีท้ีแ่ท้ดวงตามดืบอดถึงข้ันใดกันแน่ ถึงมองข้ามเสีย่วเฉยีว

ที่นางรักย่ิงไปได้ถึงขั้นน้ี กระท่ังลบหลู่เกียรติด้วยวิธีส่งนางจากไปต้ังแต่

วันรุ่งขึ้นหลังการแต่งงาน

เมื่อคืนเครื่องประทินโฉมหนาเข้มซึ่งเหมาะกับงานพิธีย่อมงามหรู

อย่างภูมิฐาน ทว่าแท้จริงได้กลบเสน่ห์ท่ีมีอยู่แต่เดิมของเสี่ยวเฉียวไป  

วันน้ีตนจะต้องแต่งตัวให้นายหญิงอย่างสุดฝีมืออีกครั้ง ต่อให้จากไป 

ก็ต้องไปอย่างงดงาม จะปล่อยให้พวกเขาเก็บไปเยาะหยันไม่ได้อีก 

เป็นอันขาด!

จากเมืองซิ่นตูขึ้นเหนือไปอวี๋หยาง ระยะการเดินทางต้องใช้เวลา

ราวครึ่งเดือน ก่อนหน้านี้สวีฮูหยินส่งจงเอ่ามาจัดเตรียมงานมงคลท่ีน่ี  

ยามนี้งานพิธีลุล่วงแล้ว นายหญิงจะเดินทางข้ึนเหนือ นางย่อมร่วมทาง

กลับไปพร้อมกัน

ผู้ที่คุ้มกันส่งนายหญิงขึ้นเหนือ...ยังคงเป็นเว่ยเหลียง

เว่ยเหลียงเดิมทีก็เจ็บแค้นชิงชังสกุลเฉียวอย่างลึกล�้าอยู่แล้ว เมื่อ
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ครั้งท่ีเฉียวผิงบิดาของเสี่ยวเฉียวมาร่วมไว้อาลัยท่ีจวนสกุลเว่ยนั้น เขา 

ก็คอืคนแรกทีช่กัดาบใส่ด้วยโทสะในโถงตัง้ศพ บดันีเ้ขาย่อมไม่มคีวามรูส้กึ 

ที่ดีต่อเสี่ยวเฉียวเช่นกัน เพียงแต่ภารกิจน้ีท่านกงซุนเป็นผู้มอบหมาย 

ให้เขา เขาจึงมิอาจบอกปัดได้ อีกทั้งในใจก็รู ้ดีว่าหญิงสกุลเฉียวผู้นี ้

แม้ในวันหน้าจะถูกลขิิตให้ไม่มใีครญาติดีด้วยแน่นอน แต่ในเมือ่นายท่าน

แต่งกับนางมาอย่างน้ีแล้วก็บ่งชดัว่านางยังพอมปีระโยชน์อยู่บ้างเล็กน้อย 

ด้วยเหตุนี้เขาจึงได้แต่ฝืนใจรับปากไป

เว่ยเหลียงเตรียมม้าและตัวรถเสร็จแล้วก็ไปคัดเลือกผู้ติดตาม  

หลังสั่งให้คนยกสัมภาระส่วนตัวของเสี่ยวเฉียวออกมาจัดเก็บเรียบร้อย 

ก็รอคอยอยู่หน้าประตูจวนซิ่น

เสีย่วเฉยีวไม่ได้ปล่อยให้ผูอ้ืน่คอยนาน เมือ่จดัการทกุอย่างเสรจ็สิน้ 

ดวงตะวันเพ่ิงจะลอยไปถึงยอดหลังคาเท่านั้น นางก็พาชุนเหนียงกับ 

เหล่าสาวใช้เดินออกมาจากเรือนเซ่อหยาง

เห็นทีว่าเมื่อเช้าชุนเหนียงจะอัดอั้นจริงๆ

หากบอกว่าอาภรณ์และเครือ่งประทนิโฉมของเสีย่วเฉยีวในงานมงคล

เมื่อคืนนี้เพ่ือให้สมกับฐานะภรรยาของท่านโหวจึงได้แต่งค่อนไปทาง

งดงามหรูหราดูภูมิฐาน และไม่แคล้วกลายเป็นข้อเสียให้นางดูอาวุโส 

เกินจริง เช่นนั้นยามนี้นอกจากให้พอเหมาะตามจ�าเป็นแล้ว สิ่งที่มาก 

ย่ิงกว่าคอืครัง้น้ีชนุเหนียงท�าให้รปูโฉมท่ีมอียู่แต่เดิมของเสีย่วเฉยีวถูกขบัเน้น

ออกมาได้อย่างชวนตะลึง ท้ังกิริยาอันน่าประทับใจก็เผยออกมาตาม

ธรรมชาติในทุกอิริยาบถ

ชนุเหนยีงเฝ้ามองและเลีย้งดเูสีย่วเฉยีวจนเติบใหญ่ อกีฝ่ายสามารถ
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งดงามได้ถึงขั้นใด ไม่มีใครรู้กระจ่างยิ่งไปกว่าชุนเหนียงอีกแล้ว

ชุนเหนียงเกล้ามวยผมทรงชมเซียนให้กับเส่ียวเฉียว เรือนผมยาว

ทัง้หมดถูกมุน่สงูอยู่บนศรีษะ ประดบัด้วยหวีเสยีบผมหยกเขยีวทีเ่สีย่วเฉยีว

โปรดปรานมากที่สุด ข้างจอนผมเสียบปิ่นระย้าอีกอันซึ่งฝังไข่มุกแดนใต้

ขนาดเท่าเล็บนิ้วมือหน่ึงเม็ด นอกจากน้ีแล้วก็ไม่มีเคร่ืองประดับอื่นที่ 

เกินควรอีก อนัท่ีจรงิดวงหน้าของสาวน้อยก็ไม่จ�าเป็นต้องผดัแป้งแต้มชาด

มากมายแต่อย่างใด หากแป้งและชาดลงหนามากไปรังแต่จะกลบ 

ความงดงามด้ังเดิมของนาง เมื่อวานที่ชุนเหนียงแต่งหน้าเข้มให้นาง 

อย่างน้ันก็เพราะค�านึงว่าหากแต่งหน้าอ่อนเกินไปก็จะถูกสีของชุดพิธี 

ข่มเอาได้ เช้าน้ีชุนเหนียงจึงเพียงวาดคิ้วโค้งงามน้ันเบาๆ แต้มชาดบน 

ริมฝีปากเล็กน้อย สองแก้มทาแป้งหอมสีเมฆยามสายัณห์ชั้นบางๆ  

ก็เพียงพอที่ดวงหน้านั้นจะงามเฉิดฉายชวนให้หวั่นไหวแล้ว

ชุนเหนียงรู ้มานานแล้วว่าชุดชวีจวี* ซึ่งเข้ารูปตลอดร่างและ 

ปล่อยชายส่วนท่ีเลยเข่าให้ระพ้ืนนั้นสามารถเผยเรือนร่างของเสี่ยวเฉียว

ซึง่ก�าลงัเปลีย่นเป็นงดงามมากขึน้ทกุวันได้ดย่ิีงกว่าชดุใดๆ นางปรนนบิตัิ

เสี่ยวเฉียวอาบน�้าอย่างใกล้ชิด ย่อมล่วงรู้การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

ของอีกฝ่ายชัดเจนท่ีสุด ปีที่แล้วหลังจากเส่ียวเฉียวเร่ิมมีระดูก็เร่ิมเห็น 

รูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทรวงอกดุจปทุมดอกตูมเริ่มนูนเด่นขึ้นมา

อย่างเงียบๆ ไม่ว่าความงามหรอืผวิสมัผสัล้วนละเอยีดอ่อนผิดแผกไปจาก

สตรท่ีีเจรญิเตม็วัยเหล่านัน้ หากมไิด้เหน็ด้วยตาตนเองก็ยากทีจ่ะพรรณนา

ได้

* ชุดชวีจวี เป็นชื่อชุดที่นิยมสวมใส่ในสมัยราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮั่น ตัวเสื้อด้านหลังถูกต่อให้ยาวเป็นทรง
สามเหลี่ยมส�าหรับพันอ้อมหลังมาทบกับตัวเสื้อด้านหน้าก่อนรัดด้วยสายคาดเอว
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เสีย่วเฉยีวผดิกับสตรท่ีีนีซ่ึง่โดยมากจะมรีปูร่างสงูใหญ่ ธิดาเจ้าเมอืง

ผู้เป็นนายของนางนั้นอาจจะมีโครงร่างที่เล็กบางไปสักหน่อย อีกทั้ง 

เพ่ิงถึงวัยเข้าพิธปัีกป่ิน ส่วนสงูจงึยงัเติบโตไม่เต็มที ่ประกอบกับเมือ่คนืนี้

เรอืนร่างจรงิๆ ซึง่อรชรสมส่วนถูกชดุพิธีท้ังในนอกรวมกันถึงหกชัน้บดบงัไป 

แท้จรงิแล้วเสีย่วเฉยีวมไิด้ผอมแห้งดจุไม้ฟืนอย่างทีส่ตรรุ่ีนป้าปากเปราะ

เหล่านั้นเยาะหยันลับหลังเมื่อเช้านี้แน่นอน

ชุนเหนียงเลือกชุดชวีจวีสีชมพูอ่อนให้เสี่ยวเฉียวสวมใส่ หลังพัน

อ้อมด้านหลังร่างมาทบกับตัวเสื้อด้านหน้าแล้วก็รัดด้วยสายคาดเอว 

ปักลาย เบื้องล่างเผยให้เห็นกระโปรงจีบบานที่ทอด้วยผ้าแพรชั้นดี 

เนื้อนุ่มเบาปักลายด้วยไหมเงิน เนื่องจากอากาศหนาวลมแรง เมื่อจัด 

แขนเสื้อเรียบร้อยจึงเพ่ิมเสื้อคลุมพร้อมหมวกสีชมพูอมม่วงขลิบขนสัตว์

ให้อีกตัว เสื้อคลุมปราศจากเครื่องตกแต่งอื่นใด มีเพียงชายด้านหนึ่ง 

ที่ปักดอกเอ้อเหมย* เบ่งบานหนึ่งก่ิง หากมีลมแรงก็สามารถตลบหมวก

ขึน้มาสวมเพ่ือเพ่ิมความอบอุน่ได้ ท้ังเรยีบสภุาพและไม่ขาดความสง่างาม

แต่อย่างใด

เครือ่งแต่งกายส�าหรบัเดนิทางซึง่เน้นตวัตนของเสีย่วเฉยีวเป็นส่วนใหญ่

ชุดนี้ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก็เหลือเพียงค�าว่าพอเหมาะเข้าทีแล้ว  

ท้ังไม่ดูฟุ้งเฟ้อ ท้ังไม่เรยีบง่ายจนถงึข้ันสมถะเกินไป ไม่ถือเป็นการบัน่ทอน

ฐานะของฮหูยนิท่านโหวทีเ่พ่ิงเข้าพิธีเลยแม้แต่น้อย ยามท่ีนางเดินเนิบช้า

ต้องลมออกมาน้ันก็เห็นเรอืนผมดจุเส้นไหมด�าประดบัด้วยหยกเขียว ตวัเสือ้

และกระโปรงพลิว้ไหวได้ สองตาของนางพราวระยับ ป่ินระย้าข้างจอนผม

* ดอกเอ้อเหมย เป็นดอกเหมยพันธุ์หนึ่ง กลีบดอกสีขาวบริสุทธิ์ ใบอ่อนที่โคนดอกเป็นสีเขียว มีกลิ่นหอมแรง
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ทอประกายงดงามจบัตา มองจากทีไ่กลๆ เส่ียวเฉียวประหน่ึงเป็นเทพธิดา

แห่งแม่น�้าลั่วสุ่ยปรากฏกายขึ้นเหนือสายน�้า งามสะคราญหาใดเปรียบ 

แม้แต่ลานหน้าเรอืนสีเ่หลีย่มทีป่กตดิอูมึครมึผดิธรรมดาเพราะอยู่ในช่วง

ฤดูเหมันต์แห่งน้ีก็ยังคล้ายถูกเติมแต่งด้วยภาพทิวทัศน์อันงามตื่นตา 

ด้วยต้นฤดูวสันต์ ตลอดทางท่ีเดินออกไป ข้ารับใช้ที่พบเจอต่างมัว 

เหลือบมองนางจนถึงกับลืมคารวะ จวบจนนางเดินไกลออกไปทุกขณะ

แล้วก็ยังคงเหม่อมองเงาหลังอันงดงามน้ัน ไม่อาจถอนสายตาคืนมาได้

เสียที

ในที่สุดชุนเหนียงก็รู้สึกว่าลมหายใจท่ีติดขัดอัดอั้นอยู่ในอกค่อย 

โล่งขึ้นเล็กน้อย

ผ่านประตูทีอ่ยู่เบือ้งหน้าไปก็จะมุง่ออกจากประตใูหญ่แล้ว ตรงน้ัน 

มีบันไดหลายขั้น เป็นเพราะเมื่อคืนอากาศหนาวจัด ชุนเหนียงก็กลัวว่า 

ขัน้บนัไดจะมเีศษน�า้แข็งตกค้างอยู่จงึย่ืนมอืประคองเสีย่วเฉยีวไว้ ขณะที่

มอืเสีย่วเฉยีวยกชายกระโปรงขึน้มาเลก็น้อยแล้วก้มหน้าลงมองขัน้บนัได 

นางก็รู้สึกได้ว่าชุนเหนียงท่ีอยู่ข้างกายพลันชะงักฝีเท้า จากน้ันแขนเสื้อ

ของนางก็ถูกอีกฝ่ายกระตุกเบาๆ

สาวน้อยช้อนตาข้ึน ก่อนจะเห็นเว่ยเซ่ายืนอยู่ริมทางเบื้องหน้า 

ไม่ไกลนัก ข้างกายของเขายังมีบุรุษวัยกลางคนอีกผู้หน่ึง รูปร่างคนผู้นี ้

ซูบผอมเล็กน้อย ไว้เคราสามกลุ่ม ใบหน้าตอบทว่าแววตากลับเจิดจ้า 

สีหน้าดูอมโรคจากการตรากตร�างานสะสมมาเป็นเวลานาน ดูเหมือน 

จะเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋นคนสนิทของเว่ยเซ่า

บุรุษทั้งสองน่าจะเพิ่งมาถึงที่นี่จึงพบเจอกับนางเข้าเช่นนี้
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เสี่ยวเฉียวเห็นสองตาของเว่ยเซ่ากวาดมาที่ตน ใบหน้าของเขา 

ไร้ซึง่ความรูส้กึ นางชะงกัฝีเท้าเพียงเลก็น้อยก่อนจะเดนิต่ออย่างหน้าตาเฉย

ไปที่เบื้องหน้าเขา รอจนเข้าไปใกล้แล้วใบหน้าจึงค่อยเผยรอยย้ิมน้อยๆ 

พลางเอ่ยเรียกเขาหนึ่งค�า "ท่านพี่"

บรุษุวัยกลางคนท่ีอยู่ข้างกายเขาค้อมกายคารวะนาง แนะน�าตนเอง

ว่าแซ่กงซุน นามหยาง เป็นกุนซือของท่านโหว

เสีย่วเฉยีวใบหน้าเป้ือนย้ิม ผงกศีรษะเลก็น้อยให้กงซนุหยางเป็นการ

ทกัทาย จากน้ันจงึหันมากล่าวกับเว่ยเซ่าต่อ "ข้าจะออกเดินทางแล้ว ต่อไป

ไม่อาจอยู่รับใช้ท่านพี่ได้ หวังว่าท่านพี่จะถนอมรักษาตัวด้วย" จบค�านาง

ก็ย่อกายลงเล็กน้อย เบือนหน้าหมุนกายจากไปโดยไม่มองเขาอีก

เว่ยเซ่าคล้ายจะตะลึงไปเล็กน้อย หัวคิ้วมุ่นนิดๆ สายตาจับจ้อง 

อยู่ที่แผ่นหลังของนาง

แม้ในใจชุนเหนียงจะขุ่นเคืองเว่ยเซ่าอยู่มาก ทว่าพบเจอกันเช่นนี้

การแสดงออกภายนอกย่อมยังไม่กล้าเพิกเฉย เห็นเสีย่วเฉยีวจากไปแล้ว

จงึรบีคารวะคนท้ังสองก่อนหมนุกายไล่ตามไป สาวใช้ท่ีเหลือต่างเอาอย่าง

ชุนเหนียงรุดตามไปเช่นกัน

"นายท่านไม่ไปส่งนายหญิงออกจากเมืองหรือขอรับ"

รอจนเงาร่างของเสี่ยวเฉียวเคลื่อนไกลออกไปทุกที กงซุนหยาง 

ก็โน้มน้าวอีกค�ารบ

"ตามความเหน็ของข้า นายท่านไปส่งนางออกจากเมอืงจะเป็นการ

ดีกว่า พิธีสมรสตามจารีตโบราณของราชวงศ์โจวถือการเก่ียวดองว่า

เป็นการผูกมิตรระหว่างแคว้น แม้บัดน้ีจารีตจะไม่ได้เข้มงวดมากถึง 
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เพียงน้ันแล้ว ทว่าการสมรสของผู้ปกครองที่เป็นไปอย่างปรองดองน้ัน 

ยังคงเป็นที่นิยมชมชอบของราษฎรย่ิงกว่า เพราะถึงอย่างไรนี่ก็คือ

คณุธรรมอนัพึงยึดถือ เมือ่วานเพ่ิงเข้าพิธี วันนีน้ายหญิงก็เดนิทางขึน้เหนอื

เสียแล้ว เรื่องนี้แม้จะยังอ้างเรื่องการศึกตึงเครียดได้ ทว่าแค่ไปส่ง 

ออกจากเมืองระยะทางเพียงไม่ก่ีก้าวเท่านี้ ต่อให้นายท่านงานรัดตัว 

เพียงใดก็ไม่เหมาะที่จะละเลยเช่นน้ี หากนายท่านไม่ไปส่ง เกรงแต่จะ

ท�าให้ชาวเมืองทั้งหลายแคลงใจได้"

เมื่อเสี่ยวเฉียวออกจากประตูใหญ่ เว่ยเหลียงกับจงเอ่าล้วนตรงมา

ต้อนรบั รอจนนางก้าวขึน้รถม้าคนัทีอ่ยู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว เว่ยเหลยีง 

จงเอ่า และคนอื่นๆ ก็แยกย้ายไปประจ�าท่ีของตน ขณะจะออกเดินทาง 

ก็เห็นเว่ยเซ่าเดินออกมาเสียก่อน พวกเขาจึงรีบไปต้อนรับ

"เตรียมม้า ข้าจะไปส่งนางออกจากเมือง"

เสี่ยวเฉียวขึ้นนั่งในรถม้าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นางพลันได้ยินเสียง

ของเว่ยเซ่าแว่วมาจากด้านหลัง ด้วยความสงสัยใคร่รู้จึงอดไม่ได้ที่จะ 

เลิกม่านมองเขาปราดหน่ึง เห็นเขายืนอยู่ตรงขั้นบันไดของประตูใหญ่

ก�าลังรอคนไปจูงม้ามาให้ เขาหันใบหน้าด้านข้างให้นาง ถึงกระนั้นนางก็

ยังมองออกว่าสีหน้าของเขาดูเจือความร�าคาญใจอยู่ ราวกับสัมผัสได้ถึง

บางสิ่ง จู่ๆ เขาก็หันขวับมาพร้อมกับสาดสายตามายังรถม้าของนาง

เสี่ยวเฉียวจึงรีบกระถดถอยแล้วปล่อยม่านลงทันควัน

ขบวนรถและม้าต่างก็ออกเดินทางไปบนถนนใหญ่
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ยามนี้ผู ้คนบนท้องถนนเพ่ิมจ�านวนข้ึนตามล�าดับ เมื่อเห็นว่า 

ขบวนรถและม้ามาจากทิศทางของจวนซิ่น รถม้าขนาดใหญ่ท่ีอยู่กลาง

ขบวนมีองครักษ์ติดตามท้ังหน้าหลัง เว่ยเซ่าเองก็คอยข่ีม้าอยู่ด้านข้าง  

คนเดินถนนจึงค่อยๆ ห้อมล้อมเข้ามาพลางร้องเรียกเขาว่าท่านโหว  

พอผ่านถนนไปหนึง่สาย ผูค้นก็มากขึน้ทกุที ไม่รู้ข่าวนีแ้พร่ออกไปอย่างไร 

ไม่นานนักผูค้นก็พูดกันว่าผูท้ีน่ัง่อยู่ในรถม้าคนัใหญ่นัน้คอืฮหูยินท่านโหว

ทีเ่พ่ิงเข้าพิธีมานัน่เอง เนือ่งจากการศึกก�าลงัตงึเครยีด ท่านโหวจงึจ�าต้อง

ส่งนางขึ้นเหนือในวันรุ่งขึ้นหลังพิธีแต่งงานผ่านไปเพียงวันเดียว แม ้

ไม่อาจหักใจพรากจากเพียงใด ทว่าไร้ซึ่งหนทางแล้วจึงได้แต่ส่งนาง 

ออกจากเมืองด้วยตนเอง อารมณ์ของชาวเมืองค่อยๆ ถูกปลุกเร้าข้ึน 

อย่างช้าๆ กระท่ังมบีางคนเริม่ตะโกนคารวะนายหญิงท่ีอยู่ในรถม้าแต่มไิด้

เผยโฉมขึ้นมา คนที่เหลือต่างพากันท�าตามทันที

เสี่ยวเฉียวนั่งอยู่ในรถม้า นางได้ยินคนเดินถนนด้านนอกเอ่ยแสดง

ความเคารพต่อนาง บ้างก็อวยพรเสียงก้องให้นางเดินทางอย่างราบรื่น

ปลอดภัย

ในยุคนีแ้ม้ชนชัน้สงูจะรเิริม่ผลกัดนัข้อปฏบิตัติามแนวคดิของส�านกั

หรูจยา อาทิ ยกย่องชายเหนือหญิง ไม่สนับสนุนให้หญิงแต่งงานใหม่  

ทว่าเมื่อเปรียบกับค่านิยมในยุคต่อมาแล้วก็ยังถือว่ายุคนี้เปิดกว้างกว่า

มากนกั ทัง้ไม่มข้ีอจ�ากัดอนัเข้มงวดทีห้่ามสตรชีัน้สงูเผยโฉมต่อธารก�านัล 

ตอนที่อยู่มณฑลเหย่ียนโจว เมื่อครั้งมารดาของเสี่ยวเฉียวยังมีชีวิตอยู ่

จะพาท้ังต้าเฉยีวและเสีย่วเฉยีวไปทีศ่าลเทพบปุผาร่วมงานเทศกาลซัง่ซ่ือ* 

* เทศกาลซั่งซื่อ ตรงกับวันที่สามเดือนสามตามจันทรคติจีน ในวันนี้ผู ้คนจะไปเซ่นไหว้ที่ริมน�้า ชะล้าง 
สิ่งอัปมงคลและขจัดโรคด้วยการอาบน�้าสมุนไพร
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อันเป็นหนึ่งในวันเทศกาลส�าคัญช่วงเดือนสามของทุกปี ช่วงน้ันเป็น 

ฤดูวสันต์ที่มีดวงตะวันอบอุ่นทอแสงงามตา ตลอดทางท่ีนั่งรถม้านั้น 

จะคอยเปิดม่านกว้างรับค�าทักทายจากชาวเมืองท่ีพบเจอตามรายทาง 

สนุกสนานกับเทศกาลร่วมกัน ยามนี้เมื่อได้ยินเสียงเซ็งแซ่จากสองข้าง

ทางดังขึ้นเรื่อยๆ เสี่ยวเฉียวจึงเรียกให้ชุนเหนียงม้วนม่านข้ึนท้ังสองด้าน 

พลางคลี่ยิ้มผงกศีรษะทักทายชาวเมืองที่อยู่ตลอดสองข้างทาง

ชาวเมอืงต่างก็ไม่มใีครรูเ้รือ่งในอดตีระหว่างเว่ยและเฉยีวสองสกุล 

และเนื่องจากเว่ยเซ่าครองใจราษฎรอย่างมาก พวกเขาย่อมมีความรู้สึก

ท่ีดีในระดับเดียวกันนี้ต่อภรรยาที่เพ่ิงเข้าพิธีแต่งงานของท่านโหวด้วย 

พวกเขาต่างมีอารมณ์ร่วมต่อสามีภรรยาที่ต้องพรากจากตั้งแต่วันรุ่งขึ้น

หลงัการแต่งงาน จงึพากันตามมาส่งตลอดทาง ในท่ีสุดก็เหน็นางเผยโฉม

ทกัทายตอบ นางน่ังสง่าอยู่กลางรถม้าในอริิยาบถอนัสภุาพงดงาม รูปโฉม

กิรยิาดจุเทพเซยีน รอยย้ิมประหนึง่สายลมอ่อนๆ พัดพากลิน่หอมบางเบา

ผ่านมายังสถานที่ซึ่งชวนให้ผู ้คนใฝ่หา นางดูเป็นกันเองน่าเข้าใกล้  

ยามที่สายตาของนางกวาดผ่าน ในใจทุกคนล้วนบังเกิดความรู้สึกคล้าย

ฮูหยินท่านโหวก�าลังทักทายตน แต่ละคนจึงพลันโห่ร้องยินดีด้วยความ 

ตื่นเต้นมิคลาย ไม่ว่าชายหรือหญิงต่างติดตามรถม้าไปตลอดทาง ผู้คน

เพ่ิมจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ ท้ังหมดล้วนห้อมล้อมอยู่บนถนนตลอดสองข้าง 

ของรถม้า เพียงหมายจะได้ยลโฉมนางอีกสักครั้ง

แรกเริ่มท่ีเสี่ยวเฉียวเผยโฉมคลี่ย้ิมทักทายราษฎรนั้นเพราะเป็น

หน้าที่อันพึงกระท�าในฐานะที่นางเป็นภรรยาท่านโหวเท่านั้น นึกไม่ถึงว่า

การกระท�านี้จะดึงดูดให้ผู้คนตามมาส่งอย่างล้นหลามตลอดทางเช่นนี้ 
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เม่ือเห็นว่าบริเวณท่ีไกลออกไปยังมีผู้คนว่ิงมาทางนี้อย่างไม่ขาดสาย 

อีก ด้วยกลวัว่าจะมคีนมาเพ่ิมจ�านวนขึน้เรือ่ยๆ แล้วจะเกิดเหตเุหยียบกนั

อย่างไม่คาดฝันข้ึน นางจงึโบกมอืให้ราษฎรท่ีอยู่ใกล้เคยีงนีเ้ป็นความหมาย

ว่าไม่ต้องส่งนางแล้ว จากนั้นเสี่ยวเฉียวจึงปล่อยม่านรถลง

ราษฎรส่งภรรยาท่านโหวออกจากเมือง เดิมทีถือเป็นเรื่องปกติ  

แรกเริม่เว่ยเหลยีงก็ไม่ได้ใส่ใจ กระทัง่เห็นผูค้นมารวมตวักันมากข้ึนทุกที 

สดุท้ายถึงขัน้แย่งกันไล่ตามรถม้า ศรีษะของฝงูชนสองข้างทางล้วนคลาคล�า่

ราวกับอยู่ในตลาดนัด หากมิใช่สองข้างของรถม้ามีทหารผู ้ติดตาม 

คอยถือหอกขวางอยู่ตลอดทางแล้วล่ะก็ เกรงว่าผู้คนคงเบยีดเสียดเข้ามา

ในขบวนเป็นแน่ เว่ยเหลยีงร้อนใจ หันหน้าไปมองเว่ยเซ่าท่ีร้ังอยู่ด้านหลัง

เลก็น้อย ก็เห็นว่าใบหน้าของอีกฝ่ายเหมอืนเจอืด้วยอารมณ์ขุ่นมวัเล็กน้อย

เห็นชดัว่าสถานการณ์เช่นนีไ้ม่ได้อยูใ่นความคาดหมายของผูเ้ป็นนาย

ในใจเว่ยเหลยีงอดไม่ได้ท่ีจะเริม่ต�าหนหิญิงสกุลเฉียวมากเรือ่งผูน้ัน้ 

ก่อนจะมองไปทางรถม้าอกีครัง้ ยังดทีีน่างปล่อยม่านลงแล้ว เขารบีกระทุง้

สะโพกม้าพลางควบเข้าไปใกล้ แล้วคุ้มกันรถม้าด้วยตนเองไปพลาง  

สัง่เสยีงก้องให้ผูค้นแยกย้ายไปพลาง ขบวนรถม้าเคล่ือนๆ หยุดๆ อยู่เช่นนี้ 

จนในท่ีสดุพอพ้นออกจากเมอืงแล้วก็ค่อยเร่งความเร็วข้ึนได้ กระทัง่เหน็ว่า

ห่างจากประตูเมืองมาหลายลี้แล้วเว่ยเหลียงจึงสั่งให้หยุดขบวนรถม้า 

ที่ริมทาง

หลังออกจากเมือง สีหน้าของเว่ยเซ่ายังคงลุ่มลึกดุจน�้านิ่ง เขาย่ิง 

ไม่ได้ลงมาจากม้า รอจนพวกเว่ยเหลยีงมาค�านับลาท่ีเบือ้งหน้า ชายหนุม่
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จงึค่อยส่ังการไปสองสามประโยค ก�าชบัให้อกีฝ่ายเดินทางอย่างระมดัระวัง 

แล้วจึงช้อนสายตาข้ึน เหลือบมองรถม้าเบื้องหน้าที่ไม่ได้เลิกม่านข้ึน 

อีกเลยนับแต่ออกจากเมือง จากนั้นก็หันหัวม้ามุ่งกลับเข้าเมืองทันที

เว่ยเหลียงยืนอยู่ริมทาง มองส่งเงาร่างบนหลังม้าของเว่ยเซ่า 

จนลับหายไปแล้วค่อยหมุนกายมาตะโกนบอกผู้ติดตามเสียงดัง "ออก 

เดินทาง! ส่งนายหญิงกลับอว๋ีหยางในเร็ววัน พวกเราก็จะได้กลับมากัน

เร็วหน่อย!"
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หลายวันแรกของปีใหม่นี้ผ่านพ้นไปกับการเดินทาง ส่ีห้าวันต่อมา

ขบวนของเสี่ยวเฉียวก็ถึงพ้ืนที่ที่เรียกว่าชิวจี๋  ซึ่งแปลว่าชุมนุมเนิน  

หากตัดผ่านเส้นทางบนเขาอันคดเคี้ยวท่ีอยู่เบื้องหน้าไปหลายลี้ก็จะ 

เข้าเขตเมอืงเหอเจยีน สท้ีองฟ้ายามใกล้พลบค�า่ขมกุขมัว สายลมทีโ่ชยมา

ราวมีดกรีดเฉือน หิมะคล้ายว่าก�าลังจะตก นึกได้ว่าเส้นทางบนเขา 

อันคดเคี้ยวนั้นยากแก่การเดินทางในเวลานี้ เว่ยเหลียงจึงให้หยุดขบวน

และค้างแรมในจุดพักเปลี่ยนม้าที่อยู่ใกล้เคียง

ในรถม้าท่ีเสีย่วเฉยีวน่ังมานัน้มท้ัีงเตาผงิและเบาะรองน่ัง แต่กระนัน้

การเดินทางท้ังวันก็ยังท�าให้น้ิวเท้าของนางถูกแช่เย็นจนเป็นเหน็บชา  

นับประสาอะไรกับจงเอ่าและพวกสาวใช้ที่น่ังเพียงรถม้าธรรมดาซึ่งไม่มี

แม้แต่เตาผงิ อย่างไรเสยีตัวรถม้าของนางก็ยังน่ังได้อกีหลายคน เบยีดเสยีด

กันสักหน่อยไม่เห็นเป็นไร

4
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เมือ่ช่วงพักเทีย่งเสีย่วเฉยีวจงึให้ชนุเหนยีงไปเรยีกจงเอ่ากับสาวใช้มา 

ให้พวกนางมานั่งอุ่นกายด้วยกันในรถม้าของตน แต่จงเอ่ากลับปฏิเสธ

ด้วยฐานะสงูต�า่น้ันมข้ีอแตกต่าง นายบ่าวไม่อาจปะปนกันได้ พวกสาวใช้

ค่อนข้างเกรงกลัวจงเอ่าอยู่แล้ว เห็นจงเอ่าไม่ขึ้นรถม้าคันใหญ่นี้จึงจ�าใจ

กัดฟันนั่งรถคันเดียวกับนางต่อไป

ยามนีไ้ด้เข้าท่ีพักเสยีท ีโรงเตีย๊มแห่งนีแ้ม้ทรดุโทรมคบัแคบอยู่บ้าง 

แต่ชั่วดีอย่างไรก็อบอุ่นกว่าเบื้องนอกมากนัก เมื่อเข้าท่ีพักแล้วทุกคน 

จึงผ่อนคลายลงอย่างมาก

เสีย่วเฉยีวออกเงนิขอให้หวัหน้าจดุพักเปลีย่นม้าส่งคนไปซือ้หาสรุา

กับเน้ือหัวหมูมาให้เว่ยเหลียงและเหล่าทหารที่คุ้มกันตนมาตลอดทาง 

ได้ดื่มสุราอุ่นกาย หัวหน้าจุดพักเปลี่ยนม้ารู้ว่านางคือภรรยาของเว่ยเซ่า 

ไหนเลยจะกล้าเรียกร้องเงิน เสี่ยวเฉียวย่อมไม่ปล่อยให้เขาต้องควักเน้ือ

เช่นกันจงึสัง่ให้ชนุเหนยีงย่ืนเงินไป หัวหน้าจดุพักเปลีย่นม้าไม่อาจปฏเิสธ

เงนิได้จงึออกไปซือ้หาและผดัเนือ้หมอุู่นสรุาข้ึนโต๊ะด้วยตนเอง เหล่าทหาร

ต่างก็นั่งล้อมวงดื่มกินกันด้วยความซาบซึ้งท่ีนายหญิงเอาใจใส่ ผิดกับ 

เว่ยเหลียงที่ยืนอยู่หน้าประตูเรือนรับรอง เขาเพียงทอดตามองฟ้าสีด�า

ทะมึนเบื้องนอก สีหน้าดูเหมือนเจือไว้ด้วยความกังวล

อากาศหนาวจดัของแดนเหนือหลงัเดอืนสบิสองไม่ใช่ค�าโอ้อวดเลย

จรงิๆ

เสี่ยวเฉียวมีเท้าที่น่ิมนุ่มอยู่คู ่หนึ่ง น้ิวเท้ากลมเกลี้ยง โคนเล็บ 

สชีมพูอ่อนรปูจนัทร์เสีย้วเลก็ๆ เรยีงตวัเป็นระเบยีบดนู่ามองย่ิงนัก เมือ่ก่อน

ตอนที่อยู่มณฑลเหย่ียนโจว สาวน้อยไม่เคยเป็นแผลเปื่อยในฤดูเหมันต์
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มาก่อน ทว่ามาที่นี่เพียงไม่กี่วันนิ้วเท้ากลับเริ่มคันยุบยิบเสียแล้ว เมื่อคืน

ย่ิงคันคะเยอไปถึงตบัและหวัใจ ท้ังถูไถท้ังขย้ีอยู่ในผ้าห่ม โชคดท่ีีชนุเหนียง

คดิอ่านรอบคอบ ก่อนเดนิทางมาน้ีจงึพกข้ีผ้ึงแก้แผลเป่ือยจากอากาศหนาว

มาด้วย อกีฝ่ายแตะขีผ้ึง้เลก็น้อยมาทาให้นางแล้วก็ช่วยนวดคลงึ วุ่นวาย

อยู่ครึ่งคืน กว่าจะหลับลงได้ก็ดึกดื่นมากแล้ว

เช้าตรู่วันต่อมาเสี่ยวเฉียวถูกชุนเหนียงปลุกจนต่ืน อีกฝ่ายบอกว่า

เบื้องนอกหิมะตก แม่ทัพเว่ยตื่นตั้งแต่รุ่งสางแล้ว ยามน้ีอยู่ที่โถงใหญ่ 

ด้านนอกคอยนางออกเดินทางอยู่ เมื่อครู่ก็เพิ่งจะส่งคนมาเร่งซ�้า

ความง่วงงนุก�าลงัจูโ่จม เสีย่วเฉยีวหาวหวอด กดข่มอารมณ์หงดุหงดิ

ที่ต้องตื่นนอนไว้ ขณะที่นางถูกดึงตัวออกมาจากผ้าห่มแสนอุ่นด้วย 

ความทุกข์ระทมแสนสาหัส ดวงตาปรือก่ึงหลับก่ึงลืม สติมึนงงขณะ 

ชุนเหนียงปรนนิบัตินางสวมเสื้อผ้า ล้างหน้าหวีผมอย่างลวกๆ นาง 

กินอาหารท่ีส่งมาเพียงไม่ก่ีค�า สาวใช้ท่ีอยู่อกีด้านพอเก็บเครือ่งนอนเสรจ็

แล้วก็ออกจากห้องไปที่โถงใหญ่พร้อมกัน

เว่ยเหลียงท่ีรอคอยมาสักพักแล้วน้ันก�าลังหัวเสีย ในท่ีสุดก็เห็น 

เสีย่วเฉยีวนวยนาดมาถึง ในใจแม้ขุ่นเคอืงเพียงใด แต่ถึงอย่างไรนางก็เป็น

นายหญิง เขาจงึไม่กล้าวู่วามจนเกินเหตุ คารวะอย่างขอไปทีก่อนเอ่ยเสยีง

กระโชกโฮกฮาก "เส้นทางบนเขาคดเคี้ยวเดินทางยากล�าบาก เกรงว่า 

จากนี้หิมะคงตกหนักขึ้นเรื่อยๆ แน่ ออกเดินทางเร็วหน่อยจะได้ข้ามเขา

ไปได้เร็วขึ้น" จบค�าเขาก็ตะเบ็งเสียงสั่งผู้ติดตามให้เตรียมออกเดินทาง

เสี่ยวเฉียวรู้ว่าเขาใจร้อนอยากส่งตนไปถึงเมืองอว๋ีหยางโดยเร็ว  
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นางเดนิไปถึงใต้ชายคาของประตูเรอืนรบัรอง เห็นหิมะโปรยลงมาจากฟ้า

ตามค�าของเว่ยเหลียงจริงดังคาด ทางระบายน�้าข้างทางล้วนมีหิมะ 

สะสมบางๆ อยู่หนึง่ชัน้ บรเิวณทีอ่ยู่ไกลล้วนขาวโพลนไปท่ัว เพียงสายลม

หอบมาหนึ่งระลอก นางก็สั่นเทิ้มไปทั้งร่างแล้ว

รถม้าจอดอยู่หน้าประตูแล้ว ขณะทีเ่สีย่วเฉยีวก�าลังจะข้ึนไปข้างใน

ตัวรถม้านั้น บนถนนฝั่งตรงข้ามพลันมีบุรุษสี่ห้าคนเร่งรุดตรงมา ดูจาก

ท่าทางคล้ายพ่อค้าท่ีออกเดินทางแต่รุ่งสาง ท้ังหมดว่ิงมาหลบหิมะที ่

หน้าประตูเรือนรับรอง ขณะท่ีพวกเขาย�่าหิมะซึ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าก็มีคนใน 

กลุ่มนี้เอ่ยปาก "ท่านแม่ทัพจะมุ่งหน้าไปเหอเจียนกระมัง เส้นทางบนเขา

ด้านหน้าถูกหิมะตกหนักปิดสกัดจนข้ามไปไม่ได้แล้ว!"

เว่ยเหลยีงซกัถามรายละเอยีด กลุม่พ่อค้าจงึแย่งกนัชีแ้จง ได้ความว่า

พวกเขาออกเดินทางแต่รุ่งสาง พอไปถึงทางด้านหน้าก็เห็นหิมะที่สุมอยู่

ด้านบนถล่มลงมา ปิดกั้นทางไปจนไม่อาจเดินทางผ่านได้โดยสิ้นเชิง

"หิมะกองสูงหลายช่วงตัวเชียวขอรับ! เคราะห์ยังดีท่ีหนีได้เร็วพอ! 

หวุดหวิดจะถูกทับอยู่ข้างใต้ด้วยซ�้า นึกว่าจะเอาชีวิตไม่รอดเสียแล้ว!" 

พ่อค้าคนหน่ึงเอ่ยพร้อมแสดงท่าทางประกอบ กระท่ังยามนี้ยังใจสั่น 

ไม่หาย

"เฮ้อ เกรงว่าต้องติดอยู่ที่นี่เสียแล้ว ไม่รู้เมื่อใดถึงจะผ่านไปได้"

พวกพ้องอีกคนของเขาพลันทอดถอนใจ

เว่ยเหลียงตะลึงงันคล้ายไม่ค่อยอยากเชื่อ ครุ่นคิดชั่วครู่ก่อนเชิญ

เสี่ยวเฉียวเข้าไปรอในรถม้าก่อน ส่วนตนเองพาผู้ติดตามสองคนขึ้นม้า 

ฝ่าลมหิมะไปดูให้แน่ชัด เมื่อกลับมาถึงหัวคิ้วของเขาก็ขมวดมุ่น บอกว่า
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เส้นทางถูกหิมะปิดตายแล้วจริงๆ วันนี้คงไม่อาจจากไปได้

เสี่ยวเฉียวฟังจบก็ป้องปากหาวหวอดแล้วก็หมุนกายกลับเข้าท่ีพัก 

รอกระทัง่สาวใช้กางเครือ่งนอนปใูหม่เสรจ็ นางก็มดุตวัเข้าไปนอนชดเชย 

ที่ถูกปลุกให้ต้องตื่นแต่เช้า

จากนั้นก็ไม่มีใครมาเร่งรัดนางอีก คราวนี้เสี่ยวเฉียวได้นอนเต็มอิ่ม

จนรูส้กึสดชืน่กระปรีก้ระเปร่าย่ิงนัก ยามต่ืนนอนสองแก้มท่ีซกุอยู่ใต้ผ้าห่ม

จึงมีสีแดงระเรื่อ เท้าซึ่งได้ทาขี้ผึ้งแก้แผลเปื่อยและสวมถุงเท้าไว้ต้ังแต่

ก่อนนอนก็อุ่นสบายย่ิงเช่นกัน นางลุกขึ้นมากินอาหาร กว่าจะเสร็จ

เรียบร้อยก็เป็นเวลาหลังเที่ยงไปแล้ว

ในโถงใหญ่ทีอ่ยู่ด้านหน้าของจดุพักเปลีย่นม้าครกึครืน้กว่าช่วงเช้า

มากนัก

ผู ้ที่ยังเร่งเดินทางอยู่ข้างนอกในสภาพอากาศท่ีเลวร้ายเย่ียงนี้ 

นอกจากคนส่วนน้อยเช่นเสีย่วเฉยีวท่ีมเีหตอุนัยากจะกล่าวแล้ว คนส่วนใหญ่

กล็ว้นเปน็พ่อคา้ที่ค้าขายอยู่ภายนอกทัง้สิ้น ในโถงใหญ่ยามนีจ้ึงมีแต่ผู้ที่

ย้อนกลับมาพักหลบหนาวท่ีน่ีชั่วคราวเพราะเส้นทางถูกปิด หัวหน้า 

จุดพักเปลี่ยนม้าไม่ได้ขับไล่ไสส่งพวกเขา ยังอนุญาตให้เหล่าพ่อค้า 

รั้งอยู่ในโถงใหญ่ด้านหน้าเป็นการชั่วคราว เพียงแต่ไม่อนุญาตให้รุกล�้า

ไปที่ห้องใหญ่ด้านหลังตามอ�าเภอใจ

ในใจเว่ยเหลียงหวังแต่จะส่งเสี่ยวเฉียวไปเมืองอวี๋หยางให้เสร็จ

ภารกิจโดยเร็ว นึกไม่ถึงว่าเพ่ิงออกมาได้ไม่ก่ีวัน เส้นทางกลับถูกหิมะ 

สกัดกัน้เสยีได้ เขากลดักลุม้รุม่ร้อนใจไม่หาย กลวัแต่ว่าคนืนีห้ากมฝีนตก

ผสมหิมะเพ่ิมมาคงผนึกรวมกันจนกลายเป็นน�้าแข็งแน่ ถึงตอนนั้น 
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ค่อยคิดจัดการกับหิมะที่ปิดทางจะย่ิงยากล�าบาก รอจนถึงยามเที่ยง 

เหน็หมิะมแีววว่าจะซาลงตามล�าดับแล้ว จงึรบีจดัก�าลงัคนเตรยีมมุง่หน้าไป

เปิดเส้นทางทันที

เหล่าพ่อค้าต่างถ่ินก็อยากรบีเดินทางต่อใจแทบขาดเช่นกัน เมือ่เห็น

แม่ทัพผู้นี้ลุกขึ้นมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจึงพากันขานรับ เว่ยเหลียงนับ

จ�านวนคนแล้วก็พกเครือ่งมอืไปกันอย่างพร้อมเพรียง และส่ังการให้ทหาร

องครกัษส์องนายรั้งอยู่ทีน่ีเ่พือ่ดแูลฮหูยนิท่านโหว สว่นตนเองกน็�าพาคน

อื่นๆ เดินทางจากไป

ภายในห้องใหญ่ด้านหลงั ถ่านแดงในกระถางไฟก�าลงัลกุโชนโชตช่ิวง 

แผ่ไออุ่นไปทั่วห้อง

ไม่ว่าอย่างไรวันน้ีก็เดินทางต่อไม่ได้แล้ว ชุนเหนียงจึงหยิบตะกร้า

งานปักออกมา นั่งล้อมกระถางไฟท�างานเย็บปักกับเหล่าสาวใช้  

เสี่ยวเฉียวเอียงกายเหม่อลอยอยู่บนตั่งด้านข้าง จู่ๆ ก็มีคนมาเคาะประตู 

ทีแ่ท้เป็นหวัหน้าจดุพักเปลีย่นม้ายกเกาลดัหนึง่จานท่ีเพ่ิงคัว่ไฟเสรจ็มาให้ 

กลิ่นหอมหวานนั้นโชยปะทะจมูก ชุนเหนียงย่ืนเงินให้หัวหน้าจุดพัก

เปลี่ยนม้าก่อนรับเกาลัดมา เสี่ยวเฉียวให้สาวใช้ห่อเกาลัดส่วนหน่ึงด้วย

ผ้าเช็ดหน้า แล้วน�าไปมอบให้กับจงเอ่าที่อยู่ห้องด้านข้าง

ครูห่น่ึงสาวใช้ก็กลบัมารายงานว่าจงเอ่าไม่รบั เพียงสัง่ให้น�าถ้อยค�า

มาแจ้งแทนว่าขอบคุณในเจตนาดีของนายหญิง

เสี่ยวเฉียวเห็นอีกฝ่ายไม่รับก็ไม่ฝืนใจ บอกให้เหล่าสาวใช้น�าไป 

แบ่งกันกิน พวกนางยินดียิ่งนัก น่ังล้อมวงข้างกระถางไฟ ปอกเกาลัด 
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ไปพลาง พูดคุยสัพเพเหระเสียงเบาไปพลาง

ชุนเหนียงไม่มัวเย็บปักถักร้อยอีก ล้างมือจนสะอาดสะอ้านแล้วก็

ย้ายมาน่ังข้างเสี่ยวเฉียว ปอกเกาลัดให้นางกิน ปากก็บ่นว่าจงเอ่าผู้นี ้

ช่างใกล้ชดิได้ยากเย็น ข้ารบัใช้คนหน่ึงยังเป็นถึงข้ันน้ี ไม่รู้ไปถึงทีน่ัน่แล้ว 

สวีฮูหยินผู้นั้นจะเป็นเช่นไร แม่สามีของนายหญิงจะเป็นเช่นไร

นางส่งเนือ้เกาลดัสเีหลอืงทองท่ีเพ่ิงปอกเสรจ็หน่ึงลกูใส่ปากจิม้ลิม้

ของเสี่ยวเฉียว ส่วนตนเองถอนหายใจหนึ่งที

เสีย่วเฉยีวเห็นชนุเหนยีงเริม่วิตกกังวลแทนตนอกีแล้วจงึปอกเกาลดั

ลูกหน่ึงบังคับใส่ปากของอีกฝ่ายก่อนย้ิมกล่าว "ทางนั้นจะมีใครจับข้า 

ถลกหนังกลืนกินท้ังเป็นหรือ ข้าไม่เชื่อหรอกว่าทุกคนจะไม่ญาติดีกับข้า

ไปเสียหมด ชุนเหนียงจะกลัดกลุ้มเพื่ออันใดเล่า กินเกาลัดกันเถิด!"

ชุนเหนียงคลี่ยิ้มเอ่ยตอบ "จริงด้วยเจ้าค่ะ อย่างเช่นท่านกงซุนผู้นั้น 

ดูอ่อนโยนเป็นมิตรทีเดียว..."

"ไฟไหม้!"

ตอนน้ีเองเสยีงอกึทกึพลนัดงัมาจากเบือ้งนอก มคีนตะโกนแจ้งเหตุ

เสียงดัง

ชุนเหนียงต่ืนตระหนก รีบลุกขึ้นผลักประตูออกไปสังเกตการณ์  

แล้วก็เหน็ห้องท่ีอยู่หวัมมุห่างจากตรงน้ีเพียงไม่ก่ีห้องเกิดเพลิงไหม้ข้ึนจรงิ 

เปลวไฟกับควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากทางประตูหน้าต่าง ดูท่า 

จะเริ่มไหม้มาจากด้านใน จงเอ่าที่อยู่ข้างห้องได้ยินเสียงก็ออกมาดูแล้ว

เช่นกัน

หัวหน้าจดุพักเปลีย่นม้าว่ิงตะลตีะลานมาถึง ทางหนึง่สัง่ให้คนดบัไฟ
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ไปพลาง แล้วก็กล่าวขออภัยต่อเสี่ยวเฉียวที่เดินตามออกมาไปพลาง  

เขาบอกว่านั่นคือห้องเก็บของท่ัวๆ ไป ไม่รู้ว่าจู่ๆ เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

อย่างไร เห็นเปลวไฟโหมแรงย่ิงขึ้น ด้วยเกรงจะลุกลามมาถึงท่ีนี่ เขาจึง 

จ�าต้องเชิญฮูหยินท่านโหวไปหลบที่โถงด้านหน้าก่อนเป็นการชั่วคราว

ชุนเหนียงพุ่งตัวกลับเข้าห้อง ฉวยเสื้อคลุมออกมาให้เสี่ยวเฉียว 

อย่างรวดเรว็ ส่วนจงเอ่าพาสาวใช้กลบัห้องพัก เก็บข้าวของมค่ีาจ�านวนหน่ึง

ก่อนตามออกมา คนทั้งหมดห้อมล้อมเสี่ยวเฉียวมาจนถึงโถงด้านหน้า

ผูค้นในเรอืนรบัรองล้วนตดิตามเว่ยเหลยีงไปเปิดเส้นทาง ก�าลงัคน

ที่จะดับไฟจึงมีไม่เพียงพอ หัวหน้าจุดพักเปล่ียนม้ารีบว่ิงกลับมาอีก 

อ้อนวอนขอยืมตัวทหารองครักษ์สองนายนั้นไปช่วยกันดับไฟ ทว่า 

กลบัถูกจงเอ่าปฏิเสธทนัควนั "แต่ละคนต้องรักษาหน้าทีข่องตน พวกเขา

สองคนมีภารกิจส�าคัญติดตัวอยู่ นั่นคือการอารักขานายหญิง..."

เพิ่งขาดค�าก็บังเกิดเสียงดังปัง ประตูใหญ่ที่อยู่หลังนางพลันถูกคน

กระแทกเปิด คนจ�านวนหน่ึงซึง่ดคูล้ายพ่อค้าทว่าในมอืกลบักมุดาบพากัน

พุ่งปราดเข้ามา ก่อนจะโถมร่างมาหาเสี่ยวเฉียวโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลง

"คุ้มกันนายหญิง!"

จงเอ่ามีอาการตอบสนองท่ีว่องไวอย่างย่ิง สั่งการเสียงก้องแล้ว 

พุ่งตัวมาเบื้องหน้าเสี่ยวเฉียว ขวางให้นางอยู่เบื้องหลังของตน

ชนุเหนยีงก็ตอบสนองโดยไวเช่นกัน นางโถมร่างตามมาถึงข้างกาย

เสี่ยวเฉียว

ทหารองครักษ์สองนายนั้นยามปกติได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวด 

แม้ต้องใช้น้อยต้านมากก็ไม่ลงัเลเลยสกันิด เหน็เช่นนีแ้ล้วต่างรบีชกัดาบ 
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เรียงหน้ากระดานขวางอยู่หน้าสุด คุมเชิงกับอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว

"พวกเจ้าเป็นผู้ใดกัน ถึงกับบังอาจล่วงเกินภรรยาเยียนโหวแห่ง 

โยวโจว!"

จงเอ่าตวาดถามเสียงกร้าว

ทันใดน้ันเสียงเกือกม้าย�่าหิมะพลันดังกระชั้นมาจากนอกประตู 

แทบจะในพริบตาเดียวม้าขาวตัวหน่ึงก็ทะยานฝ่าเข้าประตูใหญ่มา  

คนผู้หนึ่งนั่งตระหง่านอยู่บนหลังม้า ศีรษะสวมงอบ ร่างคลุมเสื้อกันหิมะ

ซึ่งถักสานจากหญ้า ปีกหมวกกดลงต�่า ไม่อาจเห็นโฉมหน้าได้ชัดเจน  

ทว่าพิจารณาจากรปูร่างแล้วน่าจะเป็นบรุษุ ทักษะการขีม้่าของเขานับว่า

เป็นเลิศ ควบบุกเข้ามาแล้วก็มิได้หยุดชะงักแม้เพียงชั่วอึดใจ ท้ังยัง 

หอบไอหนาวของลมหิมะพุ่งตรงมาหาเสี่ยวเฉียวในทันที ทหารองครักษ์

ไม่อาจต้านขวางอาชาท่ีดุดันน้ีได้ จ�าต้องเบีย่งหลบไปซ้ายขวา พริบตานัน้

ม้าขาวก็เข้าใกล้เสี่ยวเฉียว พุ่งเข้าใส่จงเอ่ากับชุนเหนียงที่อยู่เบื้องหน้า 

ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของสาวใช้ เสี่ยวเฉียวได้ถูกบุรุษบนหลังม้า 

โน้มกายรวบตัวขึ้นม้าไปแล้ว บุรุษผู้นั้นพลันรั้งบังเหียนหยุดม้ากะทันหัน 

จากน้ันม้าขาวก็กลับตัวพาคนท้ังสองทะยานออกไปจากประตูใหญ่  

กลุ่มคนที่แต่งกายเป็นพ่อค้าในตอนแรกเป่าปากส่งสัญญาณครั้งเดียว 

ก็ล่าถอยไปหมดสิ้นในพริบตา

ทั้งหมดน้ี...เกิดขึ้นกะทันหันเหลือเกิน ต้ังแต่ต้นจนจบใช้เวลาส้ันๆ 

เพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้น

ยามท่ีจงเอ่ากับชุนเหนียงถูกม้าพุ่งชน ท้ังสองต่างได้รอยฟกช�้า 

ด�าเขียวมาจ�านวนหน่ึง พวกนางไม่พะวงกับความเจ็บปวด คลานข้ึน 
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จากพ้ืนได้ก็ไล่ตามมาจนถึงหน้าประตู ทว่าม้าขาวตัวน้ันได้ห้อตะบึง 

ไปไกลกว่าครึ่งค่อนลี้แล้ว กลายเป็นแค่จุดสีขาวหนึ่งที่แต้มบนพื้นหิมะ 

พริบตาก็อันตรธานไปท่ามกลางทุ่งหิมะอันเวิ้งว้าง

สายลมที่ห่อหุ้มหิมะโหมปะทะใบหน้าเสี่ยวเฉียวอย่างดุดันจนนาง

แทบไม่อาจลมืตา อยู่บนหลงัม้าคล้ายดัง่ฟ้าดนิหมนุคว้างไม่อาจจ�าแนก

เหนือใต้ได้ เมื่อนางออกแรงดิ้นรนตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแล้ว 

เสียงหนึ่งก็ดังมากระทบหู "หมานหมาน! ข้าเอง!"

เสียงนี้คุ้นหูอยู่บ้าง

เสี่ยวเฉียวพลันหยุดดิ้น บุรุษที่อยู่เบื้องหลังจึงจัดร่างนางให้คืนสู ่

ท่าน่ังบนหลังม้าตามปกติ นางลืมตาหันไปมองโฉมหน้าอันหล่อเหลา 

สง่างามที่เผยออกมาให้เห็นภายใต้งอบ

หลางหยาซื่อจื่อ...หลิวเหยี่ยน!

ครั้งนี้นางตระหนกอย่างยิ่ง เสี่ยวเฉียวไม่นึกไม่ฝันว่าบุรุษที่โผล่มา

ลักพาตนอย่างกะทันหันผู้นี้จะเป็นหลิวเหยี่ยนไปได้!

ตอนท่ีหลิวเหย่ียนอายุได้สิบสามปี แม่เลี้ยงหมายหนุนบุตรชาย 

ของตนข้ึนแทนที่ นางจึงพูดยุแยงต่อหน้าหลางหยาอ๋องบิดาของเขา  

ใส่ความว่าเขาแทะโลมนาง เดมิหลางหยาอ๋องก็โปรดปรานบุตรชายคนเลก็

อยู่แล้วจงึหเูบาเชือ่ค�าใส่ไคล้นัน้ ปลดเขาจากต�าแหน่งซือ่จือ่และเนรเทศ

ออกจากแคว้นหลางหยาไป เน่ืองจากน้าสะใภ้ของเขาคืออาหญิงของ

เสี่ยวเฉียว เขาจึงบากหน้ามามณฑลเหยี่ยนโจวเพื่อร้องขอที่พักพิง

ยามน้ันราชส�านักฮัน่เสือ่มอ�านาจ ภายในล่ัวหยางท่ีเป็นเมอืงหลวง
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ของราชวงศ์ ฮ่องเต้หนุ่มวัยสบิสีพ่รรษาซึง่มอีคัรเสนาบดซีิง่ซวิน่หนุนขึน้นัง่

บัลลังก์เมื่อเจ็ดปีก่อนนั้นไม่ต่างอันใดกับหุ่นเชิด แท้จริงราชส�านักตกอยู่

ในการควบคุมของอคัรเสนาบดีซิง่ซว่ินแต่ผูเ้ดียว กระท่ังฮ่องเต้ยังมสีภาพ

เช่นนี้ แล้วนับประสาอะไรกับบรรดาเชื้อพระวงศ์สกุลหลิวท่ีอยู่ตาม 

เขตปกครองพระราชทาน เมือ่อยู่ต่อหน้าขุนศกึผูกุ้มทหารตัง้ตนเป็นใหญ่ 

ในดินแดนต่างๆ ย่ิงปราศจากบารมีอันใดให้เอ่ยถึง ด้วยเหตุน้ีสกุลเฉียว

จงึรบัหลวิเหย่ียนไว้โดยไม่กลวัเกรงหลางหยาอ๋องแต่อย่างใด หลวิเหยีย่น 

มีรูปโฉมโดดเด่นและมีท้ังความรู้ความสามารถ เป็นที่โปรดปรานของ 

เฉียวผิงย่ิงนักจึงได้รับการดูแลในหลายด้าน ในที่สุดเมื่อสามปีก่อน 

ยามท่ีเขาอายุได้สิบแปดปี หลางหยาอ๋องท่ีฟังขุนนางเตือนสติ รู ้ว่า 

ตนปรกัปร�าบตุรชายคนโต ส�านกึเสยีใจกับการกระท�าในอดตีจงึรบัตวัเขา

กลับไป ต่อมาไม่นานนักหลางหยาอ๋องก็ส่งทูตมามณฑลเหย่ียนโจว 

หมายสู่ขอเสี่ยวเฉียวให้แก่หลิวเหยี่ยน

เฉียวผิงมองออกนานแล้วว่าเสี่ยวเฉียวกับหลิวเหย่ียนมีใจให้กัน 

เมื่อถามความเห็นของบุตรสาว เขาเห็นนางเอียงอายไม่พูดจาก็รู ้ว่า 

นางเต็มใจ จึงตอบรับงานมงคลทันที ตกลงให้ทั้งสองหมั้นหมายกัน 

ในปีถัดไป รอจนเสี่ยวเฉียวอายุได้สิบห้าปีค่อยจัดพิธีแต่งงาน

เมือ่ครึง่ปีก่อนหลวิเหย่ียนเคยอ้างการอวยพรวันเกิดของเฉยีวเยวีย่

เดนิทางมาเยือนเมอืงตงหนหน่ึง เขาคิดถึงเสีย่วเฉียวนานแล้ว เดมิทนึีกว่า

สามารถฉวยโอกาสนี้พบหน้านางเพ่ือระบายทุกข์จากความคิดถึงน้ี  

แต่เขาหารู้ไม่ว่าฝันร้ายซึ่งคล้ายประสบการณ์ชีวิตในชาติก่อนน้ันได้ทิ้ง

เงามดือนัลกึล�า้ไว้ในใจของเสีย่วเฉยีว สลดัอย่างไรก็ไม่หลุด ย่ิงไปกว่าน้ัน 
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บดันีน้างก็มใิช่เสีย่วเฉยีวคนเดิมทีเ่ติบโตมากับหลิวเหย่ียนอกีแล้ว ส�าหรับ

ชายคู่หมั้นผู้น้ีจึงไม่นับว่ามีความผูกพันอันใด ด้วยเหตุน้ีตอนนั้นนางจึง

หลบหน้าไม่พบเขา และตอนน้ันหลวิเหย่ียนกไ็ด้แต่จากไปพร้อมอารมณ์

ขุ่นมัว

"หมานหมาน อย่าได้กลัว! รถม้าคอยอยู่ข้างหน้าแล้ว ถึงสถานที่

ปลอดภัยเมื่อใดข้าค่อยชี้แจงให้เจ้าฟัง!"

สหีน้าของหลวิเหย่ียนตึงเครยีดย่ิง เขาหันไปมองด้านหลงัเป็นระยะ 

เอ่ยปลอบขวัญเสี่ยวเฉียวหลายประโยค จากนั้นจึงออกแรงหนีบท้องม้า

แน่น หวดแส้อย่างแรงหนึ่งที ม้าก็ควบตะบึงไปเบื้องหน้าสุดฝีเท้า

เสี่ยวเฉียวได้สติคืนมา

"หลิวซื่อจื่อ! ข้าจะไม่ไปกับท่าน! ท่านต้องปล่อยข้ากลับไป!"

หลวิเหย่ียนท�าหทูวนลม ไม่เพียงไม่หยุดม้า กลับย่ิงออกแรงหวดแส้

เร่งความเร็วเพิ่มขึ้น

ลมหนาวพลันกรอกเข้ามาในปาก กลบกลืนสุ้มเสยีงของนางไปสิ้น 

เสี่ยวเฉียวส�าลักจนไอโขลกอย่างรุนแรง

ริมทางเบื้องหน้ามีรถเทียมม้าสองตัวจอดอยู่หนึ่งคัน เมื่อม้าขาว

ควบพาหนุ่มสาวท้ังสองเข้าไปใกล้ ผู้ดูแลสองคนก็ลงจากรถม้าอย่าง

รวดเรว็ หลวิเหย่ียนพลิว้กายลงจากม้า ใช้ก�าลงัอุม้เสีย่วเฉยีวทียั่งไอโขลก

เข้าไปในตวัรถ พอเขาตามเข้ามาแล้วก็ปิดประตู รถม้าเลีย้วเปลีย่นทิศทาง

ก่อนจะแล่นตะบึงสู่ทิศตะวันออก

เมือ่ขึน้มาบนรถ สหีน้าของหลวิเหย่ียนจงึค่อยผ่อนคลายลงบ้างเสยีท ี

เห็นเสี่ยวเฉียวยังคงฟุบร่างไออยู่ที่เดิม ใบหน้าของเขาก็เผยความสงสาร 
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มือหนึ่งโอบไหล่นางเบาๆ อีกมือลูบหลังให้พลางเอ่ยปลอบเสียงเบา  

"หมานหมาน ข้าท�าให้เจ้าตกใจกระมงั แต่อย่าได้กลวัไปเลย ข้าจะพาเจ้า

ไปด้วยกัน นับจากนี้พวกเราจะไม่พรากจากกันอีก!"

ในทีสุ่ดเสีย่วเฉยีวก็หยุดไอพลางยืดกายหลบมอืของเขาท่ีโอบนางไว้

"หลิวซื่อจื่อ! ท่านจะพาข้าไปเช่นนี้ไม่ได้! ข้าต้องกลับไป!"

หลวิเหย่ียนคล้ายตกอยู่ในภวังค์ น่ิงมองเสีย่วเฉยีวชัว่ครูค่่อยฝืนย้ิม

พร้อมแววตาอันขมขื่น

"หมานหมาน ไม่พบกันสองปี เจ้าก็ห่างเหนิกับข้าแล้วหรอื เมือ่ก่อน

เจ้าไม่เรียกขานข้าเช่นนี้นี่"

อดีตพลันผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเสี่ยวเฉียว

หลิวเหย่ียนมาท่ีสกุลเฉียวตอนอายุสิบสาม กลับแคว้นหลางหยา

ไปตอนอายุสิบแปด ปีถัดมาก็หมั้นหมายกับนาง บัดนี้เขาอายุได ้

ยี่สิบเอ็ดปีแล้ว

หลายปีที่เขาอาศัยอยู่กับสกุลเฉียว แม้ได้ชื่อว่ามาขอลี้ภัย ทว่า 

สกุลเฉียวยังคงปฏิบัติต่อเขาด้วยมารยาท เฉียวผิงจ้างครูฝึกขี่ม้าและ 

ยิงธนูที่ดีท่ีสุดให้กับเขา รวบรวมต�าราพิชัยสงครามมาให้เขาศึกษา  

ปฏิบัติต่อเขาเฉกเช่นแขกผู้สูงศักดิ์ เสี่ยวเฉียวกับเขาก็มีใจให้กันจริง  

การหมัน้หมายนีจ้งึเป็นไปตามธรรมชาต ิเป็นเรือ่งดีงามทีฟ้่าประทานมาให้

หากนางในยามนี้ยังเป็นเสี่ยวเฉียวคนเดิมอยู่ เสี่ยวเฉียวผู ้นั้น 

จะเผชิญหน้ากับหลิวเหยี่ยนคนรักเก่าอย่างไรก็สุดที่นางจะรู้ได้

ทว่านางมิใช่เสี่ยวเฉียวคนนั้นอีกแล้ว

ความทรงจ�าอันลึกซึ้งที่สุดที่หลิวเหย่ียนฝากไว้ให้นางกลับมิใช่
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ความสามารถของเขาหรือความรู้สึกอันลึกซึ้งท่ีมีต่อนาง หากแต่เป็น 

ภาพฝันร้ายในวาระสุดท้ายของชีวิตท่ีเฝ้าทรมานนางมาช้านาน และยัง

ติดตามนางมาจวบจนบัดนี้

หลวิเหย่ียนกับเสีย่วเฉยีวในความฝันน้ัน ในฐานะฮ่องเต้และฮองเฮา

คู่สุดท้ายของราชวงศ์ ท้ายที่สุดก็จบชีวิตพร้อมกันด้วยวิธีการเช่นนั้น  

จะยกย่องว่าเป็นผู้ใจเด็ดยึดมั่นในศักดิ์ศรีก็ไม่เกินเลยแม้แต่น้อย

ส�าหรับสนมของหลิวเหยี่ยน นางก็สามารถเข้าใจได้

ทว่าแววตาของเด็กสาวที่จับจ้องนางก่อนตายนั้น จวบจนบัดนี้ 

ทุกครั้งที่ตื่นจากฝันก็ยังท�าให้นางขนลุกทั้งที่ไม่รู้สึกหนาว

บางทีนางอาจเข้าใจในวิธีการที่หลิวเหย่ียนจัดการกับสนม เพราะ

ในยุคนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้ว แต่นางไม่อาจเห็นพ้องได้

จริงๆ

นางเองก็เห็นใจชีวิตอันน่าเศร้าในชาติก่อนของโฮ่วตี้หลิวเหย่ียน 

ทว่านางท�าไม่ได้...นางไม่อาจทุ่มเทความรู้สึกที่เท่ากันให้แก่เขาได้เช่น

เสี่ยวเฉียวคนเดิมอีกแล้ว

ยามนี้นางจะถูกหลิวเหยี่ยนจับตัวไปเช่นนี้ไม่ได้...ในใจนางมีเพียง

ความคิดเดียวนี้เท่านั้น

"ซือ่จือ่ ท่านลงุฉกีสญัญาหมัน้หมายระหว่างข้ากับท่าน และแต่งข้า

ให้แก่ผู้อ่ืนแล้ว สกุลเฉียวของพวกเราเป็นฝ่ายผิดต่อท่าน ทว่ายามน้ี 

ไม่อาจเปรียบได้กับกาลก่อน ข้าไม่ใช่เสี่ยวเฉียวคนเดิมคนนั้นอีกต่อไป 

ข้าได้ออกเรือนเป็นภรรยาของผู้อื่นไปแล้ว น�้าใจไมตรีอันลึกซึ้งที่ซื่อจื่อ 

มต่ีอข้านัน้ ข้าท�าได้เพียงจารกึไว้ในใจ อวยพรอยู่ไกลๆ ให้วันหน้าซือ่จือ่ 
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ราบรืน่สมปรารถนาทกุประการ ซือ่จือ่โปรดส่งข้ากลบัไปเถิด หรอืจะปล่อย

ให้ข้าลงแถวน้ีก็ได้ อีกไม่นานแม่ทัพเว่ยก็น่าจะตามมาพบ" เส่ียวเฉียว

กล่าว

หลิวเหย่ียนยังคงนิ่งมองเสี่ยวเฉียว จู่ๆ เขาก็ย่ืนมือออกมาอีกคร้ัง 

ออกแรงกุมมือนางแนบแน่น

"เจ้าก�าลังพูดอะไรอยู่ ข้ารู้ว่าเจ้าถูกบังคับให้แต่งกับเว่ยเซ่าน่ัน  

นี่ไม่ใช่ความตั้งใจเดิมของเจ้า! ตอนน้ีข้าพาเจ้าออกมาแล้ว เช่นน้ีก็ดีย่ิง

มิใช่หรือ"

เสี่ยวเฉียวสั่นศีรษะ "ซื่อจื่อ ข้ายังยืนยันประโยคเดิม ข้าซาบซึ้ง 

ในสิ่งดีๆ ที่ท่านท�าให้ข้า ทว่าตอนนี้ข้าไม่อาจรับไว้ได้จริงๆ ยิ่งไปกว่านั้น

ท่านพาข้าไปเช่นนี้ เว่ยเซ่าจะเลิกราแต่โดยดีหรือ นับจากนี้ท่านจะพาข้า

ไปที่ใดได้"

"ในเมือ่ข้าตดัสนิใจเช่นนีแ้ล้วก็ไม่คิดจะกลบัหลางหยาอกี ต�าแหน่ง 

ซือ่จือ่น่ันส�าหรบัข้าใช่จะต้องยึดเอาไว้ให้ได้ ผูท่ี้ตดิตามข้าออกมาล้วนเป็น

นักรบกล้าตายที่ภักดีต่อข้าทั้งสิ้น แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล ข้าจะพาเจ้า

ไปยังสถานที่ซึ่งไม่มีใครหาพบ พวกเราจะไม่พรากจากกันชั่วนิรันดร์!"

ขณะกล่าววาจา สีหน้าของเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นฮึกเหิม

เสี่ยวเฉียวค่อยๆ ชักมือของตนออกจากมือของเขา

"ขอโทษด้วย เกรงว่าข้าต้องผิดต่อเจตนาดีของท่านแล้ว ข้าจะไม่

จากไปกับท่านเช่นนี้ ท่านโปรดปล่อยข้ากลับไป"

บนดวงหน้าอันหล่อเหลาของหลิวเหย่ียน สีแดงเร่ือซึ่งระบาย 

สองแก้มเพราะความฮึกเหิมเลือนจางลงช้าๆ
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เขาเพ่งมองเสี่ยวเฉียวอยู่เช่นนั้น แน่น่ิงไม่ไหวติงและไม่เอ่ยวาจา 

ราวกับเข้าฌานไปแล้วก็ไม่ปาน

รถม้ายังคงแล่นฉิวไปบนถนน ตัวรถเขย่าโคลงเคลงอย่างรุนแรง

เนื่องจากล้อบดผ่านพื้นผิวที่ขรุขระเป็นระยะ

สายตาของหลิวเหยี่ยนในขณะน้ีท�าให้เสี่ยวเฉียวรู้สึกไม่สบายใจ 

อยู่บ้าง

"ซื่อจื่อ..." นางหยั่งเชิงเรียกเขาเบาๆ

หลิวเหยี่ยนคล้ายได้สติ เขาขานดังอ้อก่อนเอ่ยพร้อมใบหน้าท่ี 

เผยรอยย้ิมอีกครา "หมานหมาน เจ้าคงเสียขวัญถึงได้พูดเหลวไหล เจ้า 

ไม่ต้องกลวัไป ทกุอย่างล้วนฟังข้าเป็นพอ ข้าได้จดัการไว้หมดแล้ว ต่อไป

พวกเราจะมีชีวิตที่ดียิ่ง"

"หลวิซือ่จือ่! ท่านละทิง้ทกุสิง่ท่ีมอียู่ในตอนนีเ้พ่ือข้า มนัไม่คุม้ค่าเลย

จรงิๆ! ข้าเองก็จะไม่ไปกับท่าน อดตีล้วนผ่านพ้นไปแล้ว ท่านโปรดละทิง้ข้า

เสียเถิด!"

หลวิเหย่ียนจบัจ้องนาง รอยย้ิมบนใบหน้าค่อยๆ เลอืนหายไปอกีครัง้

"หมานหมาน เจ้าท�าให้ข้างนุงงย่ิงนัก แต่ทีม่ากย่ิงกว่าคือความผดิหวัง"

เขาเอ่ยทีละค�าด้วยน�้าเสียงอันเลื่อนลอย

"เจ้าก็รูหั้วใจของข้า ตะวันจนัทรายืนยันได้ สามชาตภิพไม่แปรผนั! 

สองปีท่ีไม่ได้พบหน้าเจ้า ตอนข้าอยู่ที่หลางหยาแทบไม่มีชั่วขณะใดเลย

ทีไ่ม่คะนงึหาเจ้า ปีทีแ่ล้วข้าสูอ้ตุส่าห์อ้างวนัเกิดท่านลงุของเจ้าไปเยือนถึง

เมืองตง เดิมหวังจะได้พบหน้าเจ้าสักครั้ง นึกไม่ถึงว่าเจ้ากลับหลบเลี่ยง

ไม่ให้พบ ในที่สุดข้าก็รอคอยจนใกล้ถึงก�าหนดแต่งงาน แต่จู่ๆ สกุลเฉียว
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ของเจ้ากลบัส่งข่าวมาถอนหมัน้ เจ้าจะให้ข้าท�าตวัเช่นไรเล่า ข้าหลวิเหย่ียน

แม้ไร้สามารถ แต่ก็ไม่อาจข่มกลั้นแค้นที่ถูกชิงภรรยาไปเช่นนี้ได้!

ข้าออกเดินทางตั้งแต่สองเดือนก่อนแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมายังไม่มี

โอกาส วันนี้กระทั่งสวรรค์ก็ยังช่วยข้า ท�าให้ข้าชิงเจ้าคืนมาได้อีกครั้ง  

เพียงแต่ข้ายังไม่เข้าใจ ที่แท้เจ้าเป็นอะไรไป เจ้ามีความในใจใด 

ที่ยากจะกล่าว หรือว่าใจเจ้าเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ละทิ้งค�ามั่นสัญญา 

ในอดีตของพวกเราไปหมดสิ้นแล้ว

หมานหมาน ยามนี้เจ้ามีเรื่องให้ห่วงพะวงมากมาย ข้ารู้ แต่เจ้า 

แค่ไปกับข้าเป็นใช้ได้แล้ว อย่าได้คิดมากอีก รอให้ผ่านไปสกัพัก เจ้าก็จะ

คิดตกเอง หรือเจ้าลืมไปแล้วว่าเมื่อก่อนเจ้าเคยพูดกับข้าว่าอย่างไร"

สุดท้ายน�้าเสียงของเขาก็เปลี่ยนมาอ่อนโยนดังเดิม

เสี่ยวเฉียวหลับตาสูดหายใจเข้าลึกๆ

"ซื่อจื่อ ข้า..."

นางเอ่ยปากอย่างยากล�าบากอยู่บ้าง ยังไม่ทันขาดค�า รถม้าคล้าย

ประสบเหตไุม่คาดฝันบางอย่าง จู่ๆ  ก็ลดความเรว็ลง เนือ่งจากแรงเหวีย่ง

ของตัวรถ เสี่ยวเฉียวจึงถลาไปเบื้องหน้าท้ังตัวก่อนจะได้หลิวเหย่ียน

ประคองไว้ในคราวเดียว

"เกิดเรื่องอะไรขึ้น!"

รถม้าจอดสนทิ หลวิเหย่ียนชะโงกศีรษะออกจากหน้าต่าง ตวาดถาม

เสียงกร้าว ก่อนที่เขาจะชะงักในฉับพลัน

บนพ้ืนหิมะเบื้องหน้าหลายจั้ง มีพลธนูบนหลังม้าแถวหน่ึง 

เรียงหน้ากระดานอยู่กลางทาง ขวางทางของรถม้า สายธนูถูกน้าว 
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เต็มก�าลังพร้อมโจมตีได้ทุกเมื่อ

สีหน้าของหลิวเหย่ียนแปรเปลี่ยนเล็กน้อย เขาส่ังการให้คนบังคับ

รถม้าหันหัวรถกลับ

ทว่าพริบตานั้นบนพ้ืนหิมะเบื้องหลังพลันปรากฏพลธนูบนหลังม้า

เจ็ดแปดนายรุดมาเช่นเดียวกัน จากน้ันม้าอีกตัวก็ออกมาจากด้านข้าง 

ชายหนุ่มที่นัง่อยู่บนม้าสวมชุดเกราะ มือกมุทวนวงเดือน* ท่าทางล�าพอง

ไม่ส�ารวม เขายกทวนชี้รถม้าพลางเปล่งเสียงหัวเราะร่วน "ข้าคือเฉินรุ่ย

แห่งปิงโจว! หลิวซื่อจื่อ เจ้าจงทิ้งภรรยาของเว่ยเซ่าไว้ ข้าให้เกียรติที่เจ้า

เป็นราชนิกุลฮั่น จะไม่สร้างความล�าบากแก่เจ้าเป็นอันขาด!"

เฉินรุ่ยคือบุตรชายของเฉินเสียงผู้ว่าการมณฑลปิงโจว สกุลเฉิน 

แห่งปิงโจวเป็นอริกับเว่ยเซ่ามาแต่ไหนแต่ไร ศึกที่เมืองป๋อหลิงเมื่อ 

เดือนก่อน เว่ยเซ่าพิชิตทัพสกุลเฉินได้อย่างงดงาม ตอนที่เฉินรุ่ยพ่ายศึก

จนต้องหลบหนีไปน้ันกลับถูกโจมตีจนพลัดออกจากทัพใหญ่ ดีที่ได ้

ทหารองครักษ์เสี่ยงชีวิตอารักขาไว้เขาถึงฝ่าวงล้อมออกมาได้ เห็น 

สภาพอากาศหนาวเหน็บข้ึนทุกวัน ใคร่ครวญดูแล้วเห็นว่าตนรั้งอยู่ต่อ 

ก็ไม่มีสิ่งใดให้ฉกฉวย

ขณะเตรียมกลับปิงโจวจึงได้ยินว่าเว่ยเซ่าจะส่งภรรยาที่เพิ่งเข้าพิธี

กลบัมณฑลโยวโจว เมือ่รูข่้าวนีเ้ขาจงึสะกดรอยมาตลอดทาง ด้วยเกรงต่อ

ความร้ายกาจของเว่ยเหลียง แม่ทัพกล้าที่แม้แต่ทหารหมื่นนายก็ไม่อาจ

ต้านขวาง ที่ผ่านมาเขาจึงไม่กล้าตามกระชั้นชิดนัก ย่ิงไม่กล้าผลีผลาม

ลงมือ นึกไม่ถึงว่าวันนี้เว่ยเหลียงท่ีรอบคอบเร่ือยมาจะเลินเล่อปล่อยให้

* ทวนวงเดอืน คอืทวนยาวซึง่ตใีบมดีรปูเสีย้วจนัทร์เพ่ิมไว้ท่ีข้างหวัทวน จงึใช้ได้ทัง้แทงและฟัน หากตีใบมดีไว้
ข้างเดยีวเรยีกว่าวงเดอืนเดีย่ว ตไีว้ท้ังสองข้างเรยีกว่าวงเดอืนคู่
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หลิวเหย่ียนชิงลงมือได้ส�าเร็จ โอกาสดีๆ เช่นนี้ไหนเลยจะปล่อยให ้

หลุดลอยได้ เขาจึงรีบไล่ตามมาทันใด เก็บคนที่มีค่ามหาศาลเช่นนี้ได้จะ

ไม่ให้หัวเราะร่วนเต็มอารมณ์ได้อย่างไรกัน

เฉินรุ ่ยเห็นในรถม้าไม่มีความเคลื่อนไหวเสียที สีหน้าก็ขรึมลง 

พร้อมให้สัญญาณมือ พลธนูบนหลังม้าปล่อยลูกธนูทันใด เสียงร้อง

โหยหวนดังขึ้นนอกตัวรถ ท่ามกลางเสียงลูกธนูแหวกอากาศดังขวับๆ  

ผู้ติดตามของหลิวเหยี่ยนทยอยต้องลูกธนูบาดเจ็บล้มลงกับพื้น

ตอนแรกทีร่ถม้าเพ่ิงจอดสนทิ เสีย่วเฉยีวนึกว่าเว่ยเหลยีงรดุมาถึงแล้ว 

แต่อีกใจก็สงสัยว่าเขาไม่น่าจะตามมาที่นี่ได้เร็วปานนี้ ยามนี้ได้ยินเสียง

ร้องครวญครางนอกตัวรถดังมาไม่ขาดหู สีหน้าของหลิวเหยี่ยนก็ดูย�่าแย่

ถึงขดีสดุ เขาคุม้กันนางไว้เบือ้งหลัง มอืข้างหนึง่กุมด้ามกระบ่ียาว บบีแน่น

จนหลงัมอืขึน้เส้นเลอืดเขยีว ในใจนางก็เริม่หวาดหว่ันอย่างไม่อาจควบคมุ

สกุลเฉินแห่งปิงโจวกับเว่ยเซ่าเป็นศัตรูกันมาตลอด ปลายปีที่แล้ว

เพิ่งปะทะกันที่เมืองป๋อหลิง เรื่องนี้นางก็รู้เช่นกัน

หากต้องตกอยู่ในก�ามือสกุลเฉินแห่งปิงโจว นางสู้ตามหลิวเหยี่ยน

ไปก่อนยังดีกว่า

เสยีงฝีเท้าระลอกหน่ึงประชดิเข้ามาใกล้ ประตรูถม้าถูกกระชากเปิด

ในคราวเดยีว ใบหน้าทีย่ื่นเข้ามาขาวกระจ่างชวนมอง บนศรีษะเกล้ามวย

ครอบเก้ียวทองค�า บรุษุผูน้ีอ้ายุราวย่ีสบิห้าย่ีสบิหกปี เมือ่ดวงตามองเห็น

เสี่ยวเฉียวที่อยู่เบื้องหลังของหลิวเหย่ียนก็พลันชะงักค้าง ไม่ขยับเขย้ือน

เลยสักนิดเดียว

หลิวเหย่ียนโมโหพลันชักกระบี่ทันใด ปลายกระบี่ชี้หน้าเฉินรุ ่ย 
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ขณะเอ่ยด้วยโทสะ "แม่ทัพเฉิน แต่ไรมาหลางหยาของข้ากับปิงโจว 

ของเจ้าเป็นเช่นน�้าบ่อท่ีไม่ยุ่งกับน�้าคลอง* วันนี้เจ้าใช้ก�าลังสกัดขวาง 

เช่นนี้มีเหตุผลอันใด!"

เฉนิรุย่ผูน้ีก็้เคยได้ยินว่าธิดาสกุลเฉยีวแห่งเหย่ียนโจวมรีปูโฉมงดงาม 

เพียงแต่นึกไม่ถึงว่าจะงามได้ถึงเพียงน้ี แค่แรกเห็นวิญญาณของเขา 

ก็แทบจะหลดุลอย รอจนเหน็หลวิเหย่ียนชกักระบีช่ีใ้ส่ตนอย่างโกรธเกรีย้ว

จึงค่อยได้สติคืนมา เฉินรุ่ยไม่ขุ่นเคือง เพียงใช้น้ิวมือผลักตัวกระบี่ออก 

พลางบุ้ยคางไปด้านหลังแล้วกล่าว "หลิวซื่อจื่อ จ�านวนคนเบื้องหลังข้า 

มีมากกว่าเจ้าหลายเท่านัก หากมิใช่เห็นแก่ท่ีเจ้าเป็นราชนิกุลฮั่น วันน้ี 

ข้าไหนเลยจะไว้ชีวิตเจ้า"

พลธนูบนหลังม้าของเฉินรุ ่ยโอบล้อมเข้ามา คันศรสิบกว่าคัน 

ล้วนน้าวสุดสาย เล็งคมธนูมาที่หลิวเหยี่ยนโดยพร้อมเพรียง

"ข้าขอเตือนว่าเจ้าควรรูอ้ะไรควรไม่ควรเป็นการดกีว่า โฉมสะคราญ 

ผูน้ีเ้ดมิทีหาใช่ของเจ้าไม่ ข้าพานางไปก็ไม่นบัว่าผิดต่อเจ้ากระมงั เจ้าเอง 

ก็ลงมาเสียเถิด ทิ้งรถม้าให้แก่ฮูหยินของเยียนโหว อากาศหนาวเหน็บ 

ยิ่งนัก ข้าไม่อาจหักใจให้นางต้องทนหนาวได้"

เฉนิรุย่ฉวยกระบีย่าวจากมอืหลวิเหย่ียนในฉบัพลนั พลธนหูลายนาย

ปีนขึ้นไปบนรถม้า ใช้ก�าลังกระชากตัวหลิวเหยี่ยนลงจากรถ

เฉินรุ่ยพิศมองเสี่ยวเฉียวอีกครั้งก่อนหัวเราะร่วน ปิดประตูรถม้า 

ดังปัง พลิกกายกลับมากล่าว "ที่นี่ไม่อาจรั้งอยู่นาน! ไป!"

"เฉนิรุย่! หากเจ้ากล้าแตะต้องนาง ข้าหลวิเหย่ียนไม่ขออยู่ร่วมโลก 

* น�า้บ่อไม่ยุ่งกับน�า้คลอง เป็นส�านวน หมายถึงต่างฝ่ายต่างไม่ก้าวก่ายซึง่กันและกัน
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กับเจ้า"

หลิวเหยี่ยนถลึงตาจนแทบปริแตก ไล่กวดอีกฝ่ายไป ทว่าไหนเลย

จะตามได้ทัน สุดท้ายจึงได้แต่เบิกตามองไพร่พลทั้งกลุ่มห้อมล้อมรถม้า

คันน้ันแล้วห้อตะบึงจากไปท่ามกลางพ้ืนหิมะ เขาว่ิงไปเบื้องหน้าราว

คลุ้มคลั่ง กระทั่งไล่ตามไปหลายสิบก้าว เท้าก็สะดุดถลาล้มลงกับพ้ืน 

ในที่สุด

เน่ินนานให้หลังเขาถึงคืบคลานขึ้นมาช้าๆ คุกเข่าข้างหนึ่งกับพ้ืน

หิมะ เหม่อมองทิศทางที่รถม้าหายลับไป ท้ังร่างพลันสั่นเทิ้ม สองตา 

แดงฉาน สีหน้าร�่าไห้ก็มิใช่ หัวเราะก็ไม่เชิง

ยามท่ีเว่ยเหลียงรดุตามมาถึงท่ีน่ี คราบเลอืดบนพ้ืนและรอยล้อรถม้า

ล้วนถูกหิมะหนาหนักที่ตกลงมาอีกระลอกหนึ่งกลบกลืนไปจนส้ิน เขา 

ได้แต่คาดคะเนเหตุการณ์คร่าวๆ ทีเ่กิดขึน้ก่อนหน้าน้ีจากหัวธนหูลายดอก

ซึ่งเสียบอยู่ในพื้นหิมะ

เมือ่ครูม่คีนเดินทางมาส่งข่าว บอกว่ามคีนไหว้วานให้เขามาแจ้งต่อ

อีกทอดหนึ่ง ความว่าฮูหยินของเว่ยโหวตกอยู่ในก�ามือเฉินรุ่ยแห่งปิงโจว

แล้ว เว่ยเหลยีงอยากซกัถามเหตุการณ์ให้มากกว่าน้ี แต่คนเดนิทางผูน้ัน้

กลับตอบว่าไม่รู้เรื่องอื่นอีก

เว่ยเหลียงทางหนึ่งต�าหนิตนเองไม่หาย อีกทางหนึ่งก็ทอดตามอง

ไปไกลด้วยอาการกลัดกลุ้มรุ่มร้อน

คนที่ส่งไปรวบรวมเบาะแสคณะของเฉินรุ่ยทยอยกลับมารายงาน 

พบว่ามีคนเห็นรถม้าคันนั้นมุ่งไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้
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เขาคาดคะเนด้วยประสบการณ์ว่าเฉินรุ่ยน่าจะจับตัวนายหญิง 

มุง่สูเ่มอืงสอือีท่ี้อยู่ห่างออกไปหลายร้อยลี ้ทีน่ัน่คือเมอืงชายแดนระหว่าง

เขตปกครองของเว่ยเซ่ากับเฉินเสียงที่อยู่ใกล้ท่ีสุด มีไพร่พลประจ�าการ 

กองใหญ่ สบิกว่าปีมาน้ีระดมทหารมารกัษาการณ์จ�านวนมาก แข็งแกร่ง

ประดุจป้อมปราการ

เว่ยเหลียงได้ส่งคนรุดเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดท้ังวันทั้งคืน 

กลับไปแจ้งต่อเว่ยเซ่าแล้ว ภายในหน่ึงถึงสองวันผู้เป็นนายน่าจะได้ 

รับข่าวและรุดมายังเมืองสืออี้

ขณะทีร่อคอยเขาก็ไม่รูว่้านายหญิงอยู่ในเมอืงสืออีเ้ป็นอย่างไรกันแน่ 

และไม่รู้ว่าม้าเร็วส่งข่าวถงึเมืองซิ่นตูแลว้หรือไม่ หลังครุ่นคดิชั่วครู่เขาจึง

สัง่ให้ทหารไปสบืข่าวความเคลือ่นไหวในเมอืงสอือี ้ ส่วนตนเองขึน้ม้าเรว็ 

เร่งย้อนกลับไปหาผู้เป็นนาย

เว่ยเหลียงร้อนใจดุจไฟสุมอก ประกอบกับรู้สึกละอายแก่ใจและ

ต�าหนิตนเอง จึงเร่งเดินทางโดยไม่หยุดพักแม้สักชั่วขณะเดียว ยามบ่าย

วันรุ่งข้ึนเมื่อรุดถึงเมืองชิ่งอวิ๋นซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสืออี้ราวร้อยกว่าลี้  

เขาก็เห็นแต่ไกลว่าถนนเบ้ืองหน้ามีฝุน่ฟุ ้งกลบฟ้า ธงทิวคล่ีสะบัด  

พอแยกแยะได้ว่าเป็นธงของเว่ยเซ่าก็พุ่งตรงเข้าสู่กองทัพนั้นทันที ทหาร 

รู้จักเว่ยเหลียง เห็นเขาหน้าตามอมแมม สีหน้ากระวนกระวายจึงพากัน

หลีกทางให้ เว่ยเหลียงพุ่งตรงไปถึงเบื้องหน้าเว่ยเซ่า พลิกตัวจากหลังม้า

ก่อนจะลงมายืนบนพื้น แล้วคุกเข่าโขกศีรษะกล่าว "ขอท่านโหวได้โปรด

ประทานโทษตายแก่ข้าน้อย! ท่านโหวมอบหมายภารกิจส�าคญัให้ข้าน้อย

เป็นผูคุ้้มกนันายหญิง ทว่าข้าน้อยบกพร่องในหน้าที ่ เป็นเหตใุห้นายหญิง
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ตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เดิมทีข้าน้อยไม่มีหน้ามาพบท่านโหว 

อกีแล้ว! รอให้ข้าน้อยบุกเมอืงสอือีช่้วยนายหญิงกลบัมาได้เมือ่ไร ข้าน้อย

ค่อยปลิดชีพตนเองเป็นการขอขมา!"

เว่ยเซ่าพลิกกายลงจากม้า ประคองเว่ยเหลียงลุกข้ึนมาแล้ว

สอบถาม "นางเป็นอย่างไรบ้าง"

เว่ยเหลียงเงยหน้าเหลือบมองผู้เป็นนาย เห็นสายตาของอีกฝ่าย 

จับจ้องตนอยู่ เขาลังเลชั่วครู ่ก่อนตอบเสียงเบาในที่สุด "นางถูกเจ้า 

เฉินรุ่ยนั่นชิงตัว...พาเข้าเมืองสืออี้ไปแล้วขอรับ"

อากาศรอบด้านคล้ายผนึกแข็งในฉับพลัน

เว่ยเซ่าไม่ขยับเขย้ือน หนังตาของเขากระตกุสองทก่ีอนจะชกักระบี่ 

พร้อมกับเสยีงฉับอนัดงักังวาน ต้นหลิวอายุหลายปีขนาดล�าต้นเท่าปากชาม

ที่อยู่ข้างทางต้นหนึ่งก็ถูกฟันเข้ากลางล�าต้น แล้วขาดสะบั้นในครั้งเดียว 

ต้นหลิวหักโค่น ล้มลงดังครืน

เว่ยเซ่าหันหน้ามาพร้อมสีหน้าที่อึมครึม เอ่ยเน้นทีละค�า "ถ่ายทอด

ค�าสั่งข้าลงไป เดินทัพต่อเน่ือง โจมตีเมืองสืออ้ีคืนน้ี ผู้ใดจับเป็นเฉินรุ่ย 

ได้จะตกรางวัลให้อย่างงาม!"

เฉินรุ่ยเข้าเมืองสืออี้โดยมีแม่ทัพรักษาเมืองมาต้อนรับ พอเข้าที่พัก

ในจวนเจ้าเมือง เขาก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายไป ห้ามร้ังอยู่แม้แต่คนเดียว 

เขาอุ้มเสี่ยวเฉียวลงมาจากตัวรถ ตรงเข้าห้องพักแล้วปิดประตู ดึงผ้า 

ที่อุดปากนางออก ค่อยแก้เชือกที่มัดมือมัดเท้านาง เห็นข้อมืองาม 

ท้ังสองข้างถูกรัดจนเป็นรอยช�้าสีม่วงเขียวหนึ่งวงแล้วก็รู้สึกปวดใจจน 
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สุดประมาณ ขณะที่เขากระเถิบเข้าไปหมายคว้ากุมมือนางมาเป่าและ

นวดคลึงให้ ปากก็พูดพร�่าไม่หยุด "คนงามอย่าได้ถือโทษเลยนะ เดิมที 

ข้าก็มิใช่คนหยาบคายเช่นนี้หรอก หากเจ้าไม่ด้ือ ข้าไหนเลยจะหักใจ 

ท�ารุนแรงกับเจ้าได้"

เส่ียวเฉยีวเบ่ียงตัวหลบมอืทีเ่ขาย่ืนมา เอยีงกายหนัข้างให้ ทางหน่ึง

ค่อยๆ นวดคลงึข้อมอืท่ีถูกมดัจนเป็นเหนบ็ชา อกีทางหน่ึงคอยมองส�ารวจ

เฉินรุ่ยที่อยู่ด้านข้างผู้นี้อย่างเยือกเย็น ไม่พูดจาแม้สักค�า

เฉินรุ่ยอยู่ข้างๆ ตะลึงมองเสี่ยวเฉียวด้วยสองตาที่เบิกค้าง

เมื่อคืนน่ังโคลงเคลงอยู่บนรถม้ามาตลอดราตรี ยามน้ีดวงหน้า 

ของนางจึงฉาบไปด้วยความอิดโรย ใต้ขอบตามีรอยคล�้าจางๆ หน่ึงวง 

จอนผมยุ่งเลก็น้อย ทว่าเหล่าน้ีมไิด้ท�าลายรปูโฉมของนางแม้เพียงเศษเสีย้ว 

กลับยิ่งแต่งเติมให้นางมีท่าทางที่บอบบางชวนถนอม

เฉนิรุย่เจ้าส�าราญมาแต่ไหนแต่ไร เดด็ดอมบปุผามาแล้วนับไม่ถ้วน 

ในจ�านวนนี้ย่อมไม่ขาดแคลนหญิงงาม ทว่าเขาไม่เคยพบพานสตรีใด 

ที่มีรูปโฉมล�้าเลิศเช่นเสี่ยวเฉียวมาก่อน เพียงรู ้สึกย่ิงมองก็ย่ิงนึกรัก  

มองอย่างไรล้วนไม่เพียงพอ เขาแทบอยากจะคลงึเคล้นนางเป็นก้อนแล้ว

กลนืกินเข้าสูท้่องในคราวเดียว ในใจราวกับมหีนอนนับไม่ถ้วนคอยขบกัด 

รูส้กึคนัยุบยบิยากจะทานทนไหว เขาอดใจไว้ไม่อยู่โถมเข้าไปกอดรัดนาง

หมายจุมพิตให้ชื่นใจ ปากก็อ้อนวอนด้วยวาจาอันเหลวไหล

"คนงาม ข้ารักเจ้าจริงๆ นะ เว่ยเซ่านั่นแล้งน�้าใจไร้คุณธรรมต่อเจ้า 

วันรุ ่งขึ้นหลังการแต่งงานก็ขับไล่ไสส่งเจ้าเสียแล้ว หรือว่าเบื้องล่าง 

ของเขามใิช่ชาย? ในเมือ่ไม่ใช่ชาย เจ้าไม่ต้องมเีขาก็ได้ เจ้ายอมข้าเถิดนะ 

Page ����������� 1.indd   125 21/2/2562 BE   11:04



126

ปรปักษ์จ�ำนน 1

ต่อไปข้าจะรักถนอมเจ้าเอง..."

เสีย่วเฉยีวหลบหลกีปากของเขาด้วยความตืน่ตระหนก แม้หลบพ้น

ด้านบนทว่าไม่ได้ป้องกันด้านล่าง ขณะดิ้นรนอย่างสุดก�าลัง รองเท้า 

ข้างหนึง่ก็ถูกเขารวบดึงออกไปทัง้ถุงเท้า เท้างามไร้ท่ีให้หลบซ่อนจงึเผยต่อ

สายตาของเฉนิรุย่ในฉบัพลนั เท้างามข้างน้ันขาวนวลเนยีนราวก้อนเต้าหู้

เนื้อละเอียดสีหิมะ เฉินรุ่ยมองจนตาค้างพลางกลืนน�้าลายเสียงดังเอ๊ือก 

เขาฝืนกดข่มความคิดท่ีจะกระโจนเข้าไปคว้ามาขบกัดเสียให้พอ ลังเล

เพียงชั่วอึดใจก่อนจะชักกระบี่ออกมากล่าวขู่ขวัญ

"หากเจ้าไม่ยอมข้า ข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งเสีย!"

ตกอยู่ในก�ามอืของเฉนิรุย่ผูน้ี ้ หากบอกว่าไม่กลวัย่อมเป็นค�าโป้ปด 

ทว่าจะมากหรือน้อยนางก็พอมองออกว่าคนผู้นี้ถูกความใคร่จู่โจมจิตใจ 

กระท่ังไม่กลัวที่จะแสดงสารพัดท่าทางน่ารังเกียจต่อหน้านาง ยามน้ี 

ที่ถือกระบี่ขู่เข็ญน่าจะก�าลังข่มขวัญนางเท่าน้ัน เส่ียวเฉียวสงบสติได้ 

ตามล�าดับ ด้วยเกรงว่าเขาจะใช้ก�าลังกับตนอีก นางจึงตอบโต้ด้วยโทสะ

เสยีเลย "สกุลเฉยีวของข้าปกครองราษฎรเหย่ียนโจวมาสามชัว่คน นบัเป็น

ตระกูลขุนนางใหญ่เช่นกัน ไหนเลยจะยอมให้เจ้ามาหักหาญกันเช่นนี้  

ขนืเจ้ายังไร้มารยาทอกี ข้าขอยอมตายเสยียังดกีว่าให้เจ้ามาหมิน่เกียรต!ิ"

โฉมสะคราญมโีทสะ...ก็เป็นเสน่ห์อีกประการหน่ึง เผชญิกับดวงหน้า 

ที่ชวนมองไม่ว่ายามเบิกบานหรือโกรธเกรี้ยว เฉินรุ่ยถึงกับมือไม้อ่อน  

กุมกระบีไ่ว้ไม่อยู่ร่วงกระทบพ้ืนดังเคร้ง ส่วนตนเองก็พลอยคกุเข่าลงกล่าว 

"ได้ๆ ข้าไม่บงัคับเจ้าแล้ว เจ้าอยากให้ข้าแต่งเจ้าก่อนถึงจะยอมข้ากระมงั 

เรื่องนี้มีอันใดยาก! ต�าแหน่งภรรยาเอกของข้ายังเว้นว่างอยู่ แต่งเจ้าได้
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พอดี..."

ขณะที่เขากล่าววาจาพลันได้ยินเสียงฝีเท้าประชิดมาใกล้จาก 

เบื้องนอก ตามด้วยเสียงตบประตูดังปึงปัง ลูกน้องของเขามารายงานว่า

พบเว่ยเซ่าก�าลังน�าทัพมาในระยะสามสิบลี้ และจะมาถึงในไม่ช้าแล้ว

เฉินรุ่ยตระหนกวูบ ไม่นึกว่าเว่ยเซ่าจะมาถึงเร็วปานน้ี แต่ในเมื่อ 

เข้ามาในเมืองสืออี้แล้ว เขาก็ไม่หวั่นเกรงแต่อย่างใด

ในเมืองไม่เพียงมีทหารรักษาการณ์จ�านวนมาก สภาพพ้ืนที่ซึ่ง 

ตั้งรับง่ายทว่าบุกได้ยากก็ช่วยในการป้องกันเมืองอีกแรงหนึ่ง

เขาจะคอยเว่ยเซ่าบุกมา ขอเพียงเอาชัยอีกฝ่ายในศึกน้ี ไม่เพียง

สามารถล้างความอัปยศก่อนหน้า นับแต่น้ียังจะได้เชิดหน้าชูตาต่อหน้า

โฉมสะคราญ รับรองว่านางจะไม่กล้าดูแคลนตนอีก

เฉินรุ่ยเอ่ยกับเสี่ยวเฉียว "คนงาม เว่ยเซ่ามารนหาท่ีตายเองแล้ว  

ช่างไม่รู ้จักดีชั่วเลยจริงๆ ถึงกับกล้ามาท�าลายเรื่องดีของเจ้ากับข้า  

เจ้าคอยดูเถิด ข้าจะออกจากเมืองไปฆ่ามันให้ร่วงจากหลังม้าเลย รอจน

ข้ากุมชัยกลับมาค่อยเข้าพิธีไหว้ฟ้าดินกับเจ้า เจ้ารอข้านะ" เขาพูด 

พลางหยิบเชือกออกมา พันไม่ก่ีทีก็มัดมือมัดเท้านางอีกคร้ัง สุดท้าย 

จงึอุม้นางไปวางนอนบนเตียงพร้อมเอ่ยปลอบโยน "คนงามอย่าได้ถือโทษ

ที่ข้าท�ารุนแรงเลยนะ ข้าไม่อาจวางใจเจ้าได้จริงๆ กลัวว่าตอนที่ข้า 

ไม่อยู่ใกล้ๆ เจ้าจะคิดไม่ตก หากเจ้าเป็นอะไรไป ถึงตอนน้ันข้าส�านึกเสยีใจ

ก็สายเกินแก้แล้ว! เจ้าอดทนสักหน่อยเถิด ข้าไปประเดี๋ยวเดียวก็จะ 

กลับมา" จบค�าเขาก็ปล่อยม่านลง ก�าชับหญิงรับใช้อาวุโสให้เฝ้าคุม 

หน้าประตูให้ดี จากนั้นตนเองค่อยออกไปอย่างเร่งรีบ
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