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อีเหมยถงเฉียน

ยามดึกสงัดในฤดูหนาว 

หมูด่าวพร่างพราวเตม็ผนืฟ้ากว้างใหญ่ สาดส่องจากเหนือหมูเ่มฆ 

ลงมายังคฤหาสน์สกุลอวิ๋น ลอดผ่านหน้าต่างไม้แกะสลักเข้าสู่ห้องนอน

ของคุณหนูอวิ๋น สะท้อนแสงสว่างไสวอยู่ตรงขอบหน้าต่าง

เด็กสาวอายุประมาณสิบสี่ปีคนหนึ่งยืนอยู่หน้าคันฉ่องท่ีสูงคร่ึง 

ผนังห้อง จ้องมองคนในคันฉ่องนั้นอย่างตะลึงงัน ประเดี๋ยวหยิกใบหน้า 

ประเดี๋ยวดึงหูตนเอง

เจ็บ

เจ็บมากเลย

ไม่ใช่ความฝัน?!

อว๋ินจ้าวขยับถอยหลงัไปสองก้าว ก่อนจะเอนร่างนอนบนเก้าอีห้วาย 

หลับตาลงแล้วพ่นลมหายใจพรืด สบถในใจออกมาประโยคหนึ่ง
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นางย้อนกลับมาเป็นตัวเองในอดีตหรือนี่! 

เรื่องการย้อนกลับมาอดีตนี้นางเคยเห็นจากในหนังสือมาก่อน  

หลังจากอยู่อย่างคับแค้นใจชาติหนึ่งก็จะได้โอกาสกลับมาแก้ไขอีกครั้ง

ที่ผ่านมานางไม่สนใจเรื่องพวกน้ี และไม่คิดว่าเรื่องที่นางไม่เคย

สนใจนี้จะมาเกิดขึ้นกับตนเองได้

ทว่า...อวิ๋นจ้าวรู้สึกว่าจะต้องมีข้อผิดพลาดตรงที่ใดสักแห่งแน่ๆ 

เพราะว่าชาติก่อน นางไม่เพียงไม่ได้อยู่อย่างคับแค้นใจ ท้ังยัง 

ใช้ชีวิตอย่างสง่างามยิ่ง!

นางเกิดในครอบครวัคหบดี ไม่เคยต้องกลดักลุม้เรือ่งอาหารการกิน 

เด็กคนอื่นเล่นดีดก้อนหิน แต่นางดีดไข่มุกทองค�า เงินยาซุ่ย* ของเด็ก 

คนอ่ืนเป็นเหรียญแค่ไม่ก่ีเหรียญ ทว่าทุกปีเงินยาซุ่ยของนางจะเป็น 

ร้านค้าท�าเลดีเยี่ยมหนึ่งแห่ง หรือไม่ก็...

ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ เพียงพูดถึงคฤหาสน์หลังใหญ่นี้  

นางก็ดูสูงส่งอย่างที่สุดแล้ว

อย่างเช่นบดิาของนางก็มแีต่มารดา ไม่มอีนภุรรยาหรอืว่าน้องชาย

น้องสาวมาก่อความวุ่นวาย นางเป็นบุตรสาวคนเดียวของครอบครัว  

ได้รบัความรกัใคร่เอน็ดเูตม็เป่ียม ท่านปูท่่านย่าไม่เคยรงัเกียจ บดิามารดา

ไม่เคยละเลย นางได้เที่ยวเล่นและลิ้มรสอาหารชั้นเลิศอย่างส�าราญใจ

เกินจะกล่าว

* เงนิยาซุย่ คอืเงนิอัง่เปา (ซองแดง) ท่ีผู้ใหญ่ให้เป็นเงินขวัญถุงแก่เดก็และผูน้้อย หรอืมอบให้ผูอ้าวุโสเพ่ือเป็น
สิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน โดยชาวจีนตีความค�าว่า 'ยาซุ่ย (压岁)' ไว้สองลักษณะ คือ 'ซุ่ย (岁)' (อายุ  
ขวบปี) พ้องเสยีงกับ 'ซุย่ (祟)' (เคราะห์ร้ายทีเ่กิดจากปีศาจมาร) เงินยาซุย่จงึหมายถึงเงินกดข่มเคราะห์มาร  
ให้เด็กเพ่ือปัดเป่าป้องกันสิ่งชั่วร้าย และแปลแบบตรงความหมายของอักษร แปลว่าเงินกดทับข่มอายุ  
สื่อถึงการอวยพรให้พ่อแม่ผู้สูงวัยมีอายุยืนยาว
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พอคิดเช่นนี้แล้ว อวิ๋นจ้าวพลันรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมา

เพราะเหตุใดสวรรค์ถึงได้ถูกใจนาง จนส่งนางย้อนกลับมาอดีต 

เช่นนี้?

นางคิดทบทวนอยู่หลายตลบ ในท่ีสุดก็ค่อยๆ ลืมตาขึ้น ดวงตา 

เจดิจ้าภายใต้แสงจนัทร์ส่องประกายดัง่แสงจนัทร์สกุสกาว นางคลายมอื

ออกอย่างช้าๆ ไข่มุกราตรีขนาดเท่าน้ิวหัวแม่มือเม็ดหนึ่งส่องสะท้อนกับ

แสงจันทร์

หรือว่า...เป็นเพราะเรื่องของลู่อู๋เซิงยังค้างคา?

เมื่อคิดถึงชื่อที่ฟ ังดูแสนห่างไกลนี้  ก็พานคิดถึงเร่ืองในอดีต 

ระหว่างตนกับเขา อวิ๋นจ้าวพลันรู้สึกว่ามีเพียงเรื่องนี้เท่านั้นที่เป็นไปได้

ลู ่อู ๋เซิงเป็นบุตรชายท่านแม่ทัพใหญ่ ซึ่งนางรู้จักและเติบโตมา 

ด้วยกันตั้งแต่เด็ก ผู ้อาวุโสทั้งสองตระกูลต่างสนับสนุนให้พวกเขา 

ครองคู่กัน สิ่งที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ...นางชอบเขา

ลู่อู๋เซิงชอบนางมากแค่ไหนนั้น อว๋ินจ้าวไม่รู้หรอก ทว่ายามนั้น 

พวกเขาสองคนต้องแยกจากกันไปเพราะความเข้าใจผิด สิบปีต่อมา 

เมื่อพบหน้ากันอีกครั้ง นางและเขาต่างก็ยังไม่ได้แต่งงานกันทั้งคู่

วันที่ได ้พบหน้ากันนั้น นางก�าลังลังเลใจว่าจะถามเขาเร่ือง 

ความเข้าใจผิดในอดีตดีหรือไม่ ว่าแท้จริงแล้วเป็นเช่นไรกันแน่ ทว่า 

เขากลับตายไปเสียก่อน และในคืนที่เขาตายไปนั้น นางก็ย้อนกลับมา 

ตอนสิบปีก่อนหน้านี้เอง

อว๋ินจ้าวคิดใคร่ครวญ พลิกตัวเอามือกุมไข่มุกราตรีเม็ดเล็กท่ีเขา

มอบให้เมื่อยังเด็ก หัวคิ้วขมวดเป็นปมแน่น ขณะที่คิดถึงบุรุษผู้นั้น  
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นางก็เริ่มรู้สึกง่วงงุนมากขึ้นทุกที

เมฆหมอกบนท้องฟ้าสลายหายไป ดวงจนัทร์เสีย้วสเีงนิทีเ่คยซ่อนตัว

อยู่หลังก้อนเมฆเผยให้เห็นลอยเด่นอยู่กลางอากาศ สะท้อนแสงคู่กับ

ดวงดาวอย่างเกียจคร้าน 

อว๋ินจ้าวที่รู ้สึกตัวขึ้นมาในยามเช้าตรู ่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพราะถูก 

ความเย็น เพราะในห้องของนางมีเตาผิงขนาดใหญ่ซึ่งเติมถ่านเอาไว ้

มากพอ ท�าให้ไออุ่นดั่งฤดูใบไม้ผลิอบอวลไปท่ัว แม้นางจะนอนอยู่บน

เก้าอ้ีหวายทัง้คนืก็ไม่รูส้กึหนาวแต่อย่างใด ทว่าพอลกุข้ึนมาแล้วช่วงเอว 

กับแผ่นหลังกลับปวดเมื่อยราวกับเมื่อคืนวานไปแบกก้อนหินหนักกว่า

ร้อยแปดสิบชั่ง* ก็ไม่ปาน

นางยืนอยู่หน้าคันฉ่อง มองดูพวกบ่าวรับใช้ช่วยแต่งตัวหวีผมให้  

ทุกสิ่งเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย นอกจากอายุท่ีลดน้อยลงไปถึง 

สิบปีเต็ม

หลังจากนางบ้วนปาก ล้างหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว ก็ไปคารวะ

ท่านย่า บิดาและมารดา จากนั้นก็กินอาหารเช้าร่วมกับพวกท่าน

สกุลอว๋ินเป็นครอบครัวคหบดี ทว่าการกินการอยู่กลับไม่หรูหรา

ฟุ่มเฟือย วันน้ีไม่เห็นส�ารับอาหารเช้าตั้งโต๊ะ รออยู่สักครู ่พวกบ่าว 

รับใช้จึงยกโจ๊กเข้ามาหลายชาม อวิ๋นจ้าวมองดูแวบหน่ึง เห็นว่าในชาม 

มีธัญพืชจ�าพวกถ่ัวลิสง เมล็ดซิ่ง** ข้าว นางจึงขมวดคิ้วแล้วถามว่า  

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้าหนักประมาณคร่ึงกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึง 
ปัจจุบัน
** เมล็ดซิ่ง หรือเมล็ดแอปปริคอต รสชาติคล้ายอัลมอนด์ มีความขมเล็กน้อย และมีกลิ่นที่ฉุนกว่า
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"โจ๊กล่าปา* หรือ เหตุใดถึงเป็นโจ๊กล่าปา"

ฮูหยินผู้เฒ่าตอบย้ิมๆ ว่า "เด็กโง่ วันนี้เป็นวันที่แปดเดือนสิบสอง

อย่างไรเล่า"

อว๋ินจ้าวเข้าใจในทันที ส่วนอว๋ินฮูหยินส่ายหน้าพลางย้ิมขบขัน  

"เจ้าน่ีนะ ขนาดวันคืนยังจ�าเลอะเลือนไปแล้ว เป็นเสียแบบนี้คุณชายลู่ 

มีหรือจะกล้าแต่ง..."

"แค่ก!"

อว๋ินฮูหยินยังกล่าวไม่ทันจบ นายท่านอวิ๋นก็ไอเสียงดังขัดจังหวะ

เสียก่อน ทันใดอว๋ินฮูหยินก็นึกขึ้นได้จึงไม่กล่าวต่อไปอีก อวิ๋นจ้าว 

ขมวดคิ้วเล็กน้อย ด้วยเพ่ิงจะนึกขึ้นได้ว่าตอนอายุสิบสี่ ในวันที่หน่ึง 

เดือนสบิสอง นางทะเลาะตัดขาดกับลูอู่เ๋ซงิ กลับมาถึงบ้านก็โยนข้าวของ 

ที่เขาเคยให้มาทิ้งไปทั้งหมด ยังบอกกับบิดามารดาว่าห้ามเอ่ยชื่อเขาอีก 

มิฉะนั้นนางจะหนีออกจากบ้าน

เมื่อก่อนนางเป็นเด็กเอาแต่ใจ ช่างไร้เดียงสาเสียจริง อว๋ินจ้าว

ใบหน้าแดงเรื่อขึ้นมา แสร้งท�าเป็นไม่ได้ยินค�าพูดของมารดา

เดมิทีทัง้สองฝ่ายตกลงกันแล้วว่ารอให้นางถึงวัยปักป่ิน** ในปีหน้า 

เขาก็จะมาสู่ขอ ทว่าสุดท้าย...

เรื่องราวบนโลกนี้ยากจะคาดเดา

ทว่าลู่อู ๋เซิงจะใช่กุญแจที่ใช้ไขปริศนาการกลับมาอดีตของนาง 

* โจ๊กล่าปา เป็นอาหารทีท่�าขึน้ในเทศกาลล่าปา ตรงกับวนัทีแ่ปดเดอืนสบิสองตามปฏิทนิจนัทรคตจินี ต�านาน
กล่าวว่าตรงกับวันตรัสรู้ของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ที่วัดจะมีการสวดมนต์ แสดงธรรม ถือเป็นวันเฉลิมฉลอง
ส�าคัญในหมู่ชาวพุทธ ชาวจีนในสมัยโบราณนิยมท�าโจ๊กล่าปาไปถวายพระ ต่อมาเน่ืองจากใส่ธัญพืชและ 
ของบ�ารุงเป็นส่วนผสมแปดอย่าง จึงเรียกว่าโจ๊กแปดทรัพย์ ถือเป็นอาหารมงคล
** ชาวจีนในสมัยโบราณถือว่าอายุ 15 ปีเป็นช่วงเวลาท่ีเด็กหญิงก้าวเข้าสู่วัยสาว เป็นวัยที่เริ่มปักปิ่นท�าผม 
และสามารถออกเรือนได้แล้ว เรียกว่า 'วัยปักปิ่น'
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หรือไม่นะ ถ้าหากใช่ เช่นนั้นนางคงต้องกลับไปเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้ง

แล้ว

"โอย..."

ฮูหยินผู้เฒ่าส่งเสียงร้องโอดครวญเบาๆ ยกมือกุมแก้มไว้ข้างหน่ึง 

ความเจ็บปวดฉายชัดในดวงตา ท้ังสามคนรีบถามด้วยความร้อนใจว่า

นางเป็นอะไร ฮหูยินผูเ้ฒ่าโบกมอืปฏิเสธ "ไม่เป็นไร เมลด็ซิง่ต้มไม่น่ิมพอ 

ก็เลยปวดฟันน่ะสิ"

อวิน๋ฮหูยินได้ยินเช่นน้ันจงึยกชามโจ๊กข้ึนด ูพบว่าเมลด็ซิง่แต่ละเมลด็

ยังแขง็อยู่มาก นางยังไม่ทันว่าอะไร อว๋ินจ้าวก็หงดุหงดิแทนนางก่อนแล้ว 

"พ่อครัวเล่า?"

พ่อบ้านรีบว่ิงไปลากตัวพ่อครัวมาสอบถาม พ่อครัวทราบเรื่องก็

คกุเข่าลงกับพ้ืนก่อนอธิบายว่า "บ่าวผดิไปแล้ว ตอนเคีย่วโจ๊กใกล้จะได้ท่ี 

ถึงเพ่ิงรู ้ว่าลืมใส่เมล็ดซิ่งลงไป ด้วยกลัวว่าฮูหยินผู้เฒ่ากับนายท่าน 

จะรอนาน บ่าวจึงเอาเมล็ดซิ่งลงหม้อเค่ียวประเดี๋ยวเดียวก็ยกมาแล้ว  

บ่าวไม่คิดว่า...มันจะยังสุกไม่ทั่ว ท�าให้ฮูหยินผู้เฒ่าต้องปวดฟันเช่นนี้

ขอรับ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่ามจีติใจเมตตา นางย่อมไม่เอ่ยปากต�าหนิ เพียงสัง่ก�าชบั

ว่าคราวหน้าให้ระวัง ก่อนจะบอกให้เขากลับออกไปได้

อว๋ินจ้าวกลับโกรธเคืองจนทนไม่ได้ "ท่านย่า บ่าวคนน้ันท�าผิด 

ก็สมควรลงโทษ ถ้าไม่ลงโทษ อีกไม่นานเขาก็คงจะสะเพร่าอีก"

นายท่านอวิ๋นกล่าวว่า "ท่านย่าเจ้าไม่เอาความแล้ว เจ้าจะก่อกวน

อะไรอีก"
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ฮูหยินผู้เฒ่าเห็นเขาต�าหนิหลานสาวก็ไม่พอใจ ต่อว่าด้วยสีหน้า 

บึ้งตึง "เจ้าจะดุอวิ๋นเอ๋อร์ท�าไมกัน"

นายท่านอวิน๋ไม่เอ่ยอะไรสกัค�า เพียงเหลอืบมองบตุรสาวแวบหน่ึง 

สายตาที่ส่งไปน้ีสามารถท�าให้อว๋ินจ้าวกินโจ๊กต่อไปอย่างสงบเสงี่ยม  

ทั้งท่ีปกติแล้วนางน่าจะหันมาท�าหน้าทะเล้นใส่ เขาจึงเกิดความสงสัย 

ขึ้นมาชั่วขณะ พอปัดความคิดน้ีท้ิงไปแล้วก็เอ่ยขึ้นว่า "เช่นน้ันก็ให ้

ท่านหมอในบ้านเรามาดูอาการหน่อยเถิด" 

อวิน๋ฮหูยินกล่าวว่า "วันนีท่้านหมอเฉงิขอลาพัก ไม่อยู่ในบ้านหรอก

เจ้าค่ะ"

อว๋ินจ้าวจงึรบัอาสา "อกีประเดีย๋วข้าจะออกไปข้างนอก จะถือโอกาส

ไปเชิญหมอหลวงซ่งที่ถนนเป่ยวั่งนะเจ้าคะ"

หมอหลวงในวังเมื่อเกษียณตัวยามชราแล้ว ส่วนมากก็จะกลับ 

บ้านเกิดไปใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข ทว่าหมอหลวงซ่งกลับยังรั้ง

อยู่ในเมืองหลวง ปรารถนาจะใช้ความรู้วิชาแพทย์ของตนเองให้เป็น

ประโยชน์กับชาวบ้าน เพ่ือไม่ให้สิ่งท่ีร�่าเรียนมาทั้งชีวิตต้องสูญเปล่า  

ฉะนั้นการจะเชิญเขามาที่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย 

พอกินอาหารเช้าเสร็จแล้ว อวิ๋นจ้าวก็ออกไปข้างนอก

เมื่อคืนนางยังไม่รู ้สึกว่าตนเองเตี้ยลงกว่าเดิมสักเท่าไร วันนี ้

พอก้าวข้ามธรณีประตูสูงใหญ่แล้วถึงได้รู้ว่าเมื่อสิบปีก่อนนางเป็นคน 

รูปร่างทั้งเล็กและเตี้ยเสียจริง มิน่าเล่าลู่อู ๋เซิงจึงเอาแต่เรียกนางว่า  

'ถ่ัวน้อย' เรียกเช่นน้ีมาตั้งแต่นางสามขวบจนอายุสิบส่ีปี นางยังคิดมา
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ตลอดว่ารอให้สูงกว่านี้เมื่อไรจะหัวเราะเยาะกลับให้สาแก่ใจ

หลังเข้าสู่วัยปักปิ่นรูปร่างนางก็เหมือนหน่อไม้ที่แทงยอดข้ึนสูง 

ไม่ใช่เด็กน้อยตัวเล็กจ้อยอีกแล้ว ทว่าน่าเสียดาย พอนางอายุสิบสี่ป ี

ก็ผิดใจกับเขาจนตัดขาดกัน ต่อให้นางจะสูงขึ้นเท่าใด แต่ก็ไม่รู ้จะ 

หันกลับไปหัวเราะเยาะใส่ใครแล้ว

ชีวิตชาติน้ีย้อนกลับมาอีกครั้ง อว๋ินจ้าวก็พบว่านางเอาแต่คิดถึง 

ลู่อู๋เซิง

คงเป็นเพราะว่าสิบปีต่อมา กว่าคนทั้งสองจะได้พบหน้ากันอีกครั้ง

ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จู่ๆ เขากลับพลัดตกหน้าผาตายไป นางย่อมมีความ

สะเทือนใจอยู่หลายส่วน

อวิน๋จ้าวสะบัดศีรษะไปมา ไม่อยากจะคดิให้มากอกี เพียงรีบเดินไป

ทางถนนเป่ยวั่งที่อยู่ห่างไปไม่ไกล เพื่อจะเชิญท่านหมอหลวงซ่ง 

หลังส่งท่านหมอผู้ชราข้ึนรถม้าด้วยตนเองแล้ว อว๋ินจ้าวถึงได ้

มุ่งหน้าไปยังจวนสกุลลู่

อว๋ินจ้าวเพ่ิงเดินพ้นบ้านหมอหลวงซ่งมาก็เห็นม้าเร็วตัวหนึ่ง 

ว่ิงห้อตะบงึพุ่งผ่านข้างกายนางไปอย่างรวดเรว็ ฝุ่นละอองลอยฟุ้งกระจาย

อยู่เต็มหน้า นางขมวดคิ้วมองตามไปทางนั้น คนบนหลังม้าสวมเสื้อผ้า

ใหม่เอี่ยมเงาวาว ข้างเอวยังห้อยกระบี่เล่มหน่ึง ดูท่าคงจะเป็นองครักษ์

ของชนชั้นสูงสักคนกระมัง แต่ควบม้ารีบร้อนปานนี้ ไม่กลัวว่าจะชนผู้คน

บ้างเลยหรือ

นางส่งเสยีงฮไึม่พอใจค�าหนึง่ ตบแขนเสือ้ทีเ่ป้ือนฝุน่แล้วเดนิต่อไป

สกุลลู่และสกุลอวิ๋นสองครอบครัวอยู่ห่างกันเพียงสามช่วงถนน  

Page_����������������� 1.indd   14 2/8/2562 BE   13:46



15

อีเหมยถงเฉียน

ในเมืองหลวงแห่งนี้ถนนแต่ละสายกว้างขวางย่ิง บอกว่าห่างกันเพียง 

สามช่วงถนน แต่ความจริงคือไกลถึงสองลี้* ใช้เวลาเดินนานครึ่งเค่อ**  

อวิ๋นจ้าวจึงเดินมาถึงประตูใหญ่จวนสกุลลู่

ประตจูวนใหญ่โตโอ่อ่า สงิโตหินหน้าประตลูกัษณะดดุนัน่าเกรงขาม

ราวกับเป็นเจ้าของจวน จวนที่ครอบครองพ้ืนที่ไปกว่าครึ่งค่อนถนนน้ี 

แท้จรงิแล้วเป็นจวนทีฝ่่าบาทพระราชทานมา หากพวกเขาจะวางอ�านาจ

บาตรใหญ่บ้างก็ไม่มใีครโต้แย้งอะไร ทว่าสกุลลู่กลับไม่เคยโอ้อวดเช่นน้ัน 

จวนใหญ่โตแห่งนี้แตกต่างไปจากการวางตัวของพวกเขาโดยสิ้นเชิง

บิดาของลูอู๋่เซงิคือแม่ทัพใหญ่ในราชวงศ์ปัจจบุนั ความดีความชอบ

ในการกร�าศึกโดดเด่นอย่างยิ่ง เป็นคนที่ย�่าเท้าเบาๆ ก็สามารถสั่นคลอน

รากฐานของราชส�านักได้

อวิ๋นจ้าวยืนอยู่ในตรอกเล็กที่อยู่ตรงข้ามจวนสกุลลู่ สังเกตอยู่นาน

สองนาน ลังเลว่าควรจะเคาะประตูบานนี้อย่างไรดี

นางยังไม่ลืมหรอก เมื่อต้นเดือนตนเองเพ่ิงจะตะโกนใส่ลู่อู๋เซิงว่า 

'ข้าจะไม่แยแสเจ้าอกีแล้ว มเีจ้าต้องไม่มข้ีา มข้ีาต้องไม่มเีจ้า เจ้าเข้าใกล้ข้า

แม้เพียงครึ่งก้าว ข้าจะฆ่าเจ้า...'

อว๋ินจ้าวเอามือกุมหน้าผาก นางปัญญาอ่อนไปแล้วหรือไร แม่ 

เด็กน้อยไร้เดียงสาเอ๊ย

กระนั้นเรื่องในอดีตท่ีผ่านไปนานขนาดน้ันก็ยังจ�าได้เช่นนี้ นับว่า 

น่าประหลาดมากทีเดียว

นางสูดลมหายใจเข้าลึกยาวๆ และค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกมา 

* ลี้ (หลี่) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
** เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ท�าให้จิตใจสงบเป็นปกติ สุดท้ายก็ย่างเท้าออกไปก้าวหนึ่ง ช่ัวขณะที ่

ปลายเท้าของนางจวนจะแตะพ้ืนดิน ก็เห็นว่าประตูบานใหญ่ส่งเสียง 

เอี๊ยดอ๊าดก่อนจะแง้มเปิด ทันใดน้ันปลายเท้าก็ราวสัมผัสกับน�้าร้อนจัด  

อวิ๋นจ้าวจึงชักเท้ากลับมาอย่างลนลาน รีบหลบเข้าตรอกไปอีกครั้ง

ประตูบานใหญ่ยาวประมาณหน่ึงจั้ง* ถูกเปิดออกอย่างช้าๆ  

มีเด็กรับใช้คนหนึ่งวิ่งออกมาจากข้างใน เขาเหลียวซ้ายแลขวาก่อนจะ 

หันกลับไปกล่าวว่า "คุณชาย รถม้ายังไม่มาเลยขอรับ ข้าจะไปเร่งที ่

คอกม้าให้เอง นับวันจะเหลวไหลขึ้นทุกทีแล้ว"

กล่าวจบเขาก็ผละจากไป หน้าประตูจวนท่ีเปิดกว้างบานนั้น 

มีชายหนุ่มอายุสิบเจ็ดสิบแปดปียืนอยู่คนหนึ่ง

เขารูปร่างสูงโปร่งสง่างาม ใบหน้าหล่อเหลาคมคาย มองดูคล้าย

คุณชายจากตระกูลบัณฑิตผู้ทรงภูมิมากกว่าทายาทตระกูลขุนนางบู๊  

เขายืนนิง่เอาสองมอืไพล่หลงั ใบหน้าสะท้อนรับแสงสลวัจากดวงอาทติย์ 

ในฤดูหนาว มองจากที่ไกลๆ แล้วเห็นเค้าความอ่อนโยนอยู่หลายส่วน

อว๋ินจ้าวยืนเกาะก�าแพงแอบจ้องมองเขา เมื่อก่อนก็รู้สึกว่าเขา 

ดดูมีากอยู่แล้ว ตอนนีไ้ด้เพ่งมองอย่างละเอยีดก็ย่ิงรู้สกึว่ารูปโฉมของเขา

หล่อเหลาเหนือธรรมดา มีเสน่ห์จนไม่อาจละสายตาได้เลย

ดเูหมอืนสายตาของอว๋ินจ้าวจะร้อนแรงเกินไป จู่ๆ  ลู่อูเ๋ซงิก็เงยหน้า

ขึน้มองตรงมาทีต่รอกฝ่ังตรงข้าม นางสะดุ้งตกใจรบีหดคอกลบั จนศรีษะ

พลาดไปกระแทกกับก�าแพง วงิเวยีนจนดวงตาสองข้างมดีาวทอประกาย

วิบวับ

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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เวลาน้ีเด็กรบัใช้ก็เร่งตามรถม้ามาได้แล้ว เหน็คุณชายของตนยืนอยู่

หน้าประตไูม่ขยับ เพ่งมองไปทางตรอกท่ีว่างเปล่าไร้ผูค้น เขาก็เอ่ยข้ึนว่า 

"คุณชาย ท่านคงไม่คิดว่าคุณหนูอวิ๋นมาแอบมองอีกหรอกนะขอรับ"

ลูอู่เ๋ซงิชะงักไปเลก็น้อย เด็กรบัใช้จงึเอ่ยเสริมว่า "คุณหนูอว๋ินเป็นคน

หย่ิงยโส ไม่มทีางปรากฏตัวทีน่ีแ่น่ อีกอย่างนางพูดจารุนแรงเกินไปจริงๆ 

ทั้งยังท�าเช่นนั้นกับท่านอีก นางนี่ช่าง..."

ลู่อู๋เซิงหันมองเขา "ปากมาก"

น�้าเสียงไม่เน้นหนัก แต่เด็กรับใช้รีบหุบปากโดยพลัน ไม่กล้า 

เอ่ยวาจามากความอีก

ขณะที่ลู ่อู ๋เซิงค้อมกายเข้าไปน่ังในรถม้า เขาก็ยังเหลียวมองที ่

ตรอกนั้นแวบหน่ึง แม้สีหน้าเรียบน่ิงไร้คลื่นอารมณ์ ทว่าภายในใจ 

กลับแปรปรวนดั่งคลื่นพลิกแม่น�้าคว�่าทะเล*

ที่ตรอกนั้นถึงจะมองไม่เห็นตัวคน ทว่ากลับมีเงาร่างส่ันไหวไปมา

บนพ้ืนดิน เงาร่างอรชรแกว่งไกวไปตามสายลมพัดพาภาพนีเ้ข้าสูส่่วนลกึ 

ในใจเขา

สาวน้อยใจร้ายปากแข็ง สุดท้ายก็มาเกาะก�าแพงแอบมองอีกแล้ว

นอกจากอว๋ินจ้าวจะไม่ได้เผชิญหน้ากับลู ่อู ๋เซิงแล้ว ศีรษะยัง

กระแทกก�าแพงแข็งเข้าเต็มๆ จนนางต้องเดินนวดคลึงหน้าผากกลับไป

ด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดถึงขีดสุด

ระหว่างทางนางไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ความจริงจะมาหาเขา 

* พลิกแม่น�้าคว�่าทะเล หมายถึงพละก�าลังหรือกระแสเสียงท่วมท้นมหาศาล
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หรือไม่ก็ไม่เห็นเป็นอะไร ตัดขาดกันไปสิบปีนางก็ยังมีชีวิตสุขสบาย 

เหมือนเดิม ไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยสักนิด ย่ิงไปกว่านั้นเมื่อไขปริศนา

การกลับมาอดีตได้ส�าเร็จ นางก็ต้องกลับไปยังค�่าคืนนั้นในอีกสิบปี 

ข้างหน้า ทว่าที่น่ันกลับเป็นค�่าคืนที่ไม่มีลู่อู๋เซิงแล้ว เพราะว่าเขาตาย 

ในช่วงกลางวันของวันนั้นเอง

พอคดิไปคดิมาฝีเท้าของนางก็ค่อยๆ เชือ่งช้าลง จติใจกระสบักระส่าย

สงบลงไปได้ประเด๋ียวเดียวก็มีเสียงต๊ิงดังข้ึน ลอยวนเวียนอยู่ในสมอง  

ใช่แล้ว...ถ้านางกลับไปได้ ลู่อู๋เซิงก็ต้องตายจริงๆ น่ะสิ!

ฝีเท้าของอว๋ินจ้าวจึงหยุดชะงักลงทันที นางยืนตะลึงงันอยู่กลาง

ถนนที่ฝูงชนเดินขวักไขว่ มีคนว่ิงแฉลบผ่านไปด้วยความรีบร้อนแล้ว 

นางก็ยังไม่รู้สึกตัว หยาดเหงื่อเย็นเยียบบนแผ่นหลังไหลรวมกันเป็นเม็ด 

ก่อนจะหยดลงพื้นอย่างเงียบงัน ให้ความรู้สึกอันตรายยิ่งนัก...

อว๋ินจ้าวนวดคลึงตรงกลางหว่างค้ิว ช่างเถิด เห็นแก่ที่เขาเคยดี 

กับนางถึงเพียงนั้น นางจะช่วยชีวิตเขาสักครั้งก็แล้วกัน ยอมเดินไป 

บนเส้นทางท่ีเคยผ่านมาแล้วสิบปีอีกรอบหนึ่ง อย่างไรเสียก็ดีกว่าการ 

กลับไปคืนนั้นแล้วต้องได้ยินข่าวร้ายของลู่อู๋เซิง

เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ จิตใจของนางก็ผ่อนคลายลง เช่นนั้นเรื่องไป 

พบหน้าเขาก็ไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อนอะไร

พอคิดได้แล้ว ในที่สุดก็เร่งฝีเท้าเร็วข้ึนเพ่ือมุ่งหน้ากลับคฤหาสน์  

แต่ก่อนจะย่างเท้าเข้าประตู นางก็ไม่ลมืทีจ่ะลบูผมให้ลงมาปรกหน้าผาก

เพื่อบดบังรอยฟกช�้า เลี่ยงไม่ให้ผู้ใหญ่ในบ้านต้องเป็นห่วง

ทว่าอวิน๋จ้าวเพ่ิงจะเดินเข้าประตูก็ได้ยินเสียงคนวิง่มาจากด้านหลัง 
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หันกลับไปมองจึงเห็นว่าเป็นบ่าวรับใช้ในเรือน นางจึงเอ่ยถามว่า "จะ 

รีบร้อนขนาดนี้ท�าไมกัน"

บ่าวผู้นี้หอบหายใจอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่า "ฮูหยินของติ้งเป่ยโหว*  

เสียชีวิตแล้วขอรับ!"

พ่อค้าทั้งหลายที่คิดลงหลักปักฐานอยู่ในเมืองหลวง ต้ังใจจะ 

ขยายกิจการให้ใหญ่โตรุ่งเรือง ยามถึงโอกาสฉลองปีใหม่จ�าต้องมอบ 

ของขวัญให้บรรดาขุนนางและชนชั้นสูง และขอเพียงมีลมพัดต้นหญ้า

ไหว** ก็อาจกระทบถึงการค้าของสกุลอว๋ินได้ ฉะนั้นนายท่านอว๋ินจึงส่ัง

ก�าชับไว้ว่าไม่ว่าในเมืองมีเรื่องอะไรเกิดข้ึน พวกบ่าวไพร่ล้วนต้องมา

รายงานให้ทราบ 

ผู้ใดสมควรมอบของขวัญก็น�าไปมอบให้ ผู้ใดสมควรหลีกเล่ียง 

ก็จงเลี่ยงไปเสีย จะได้ไม่พลาดพลั้งล่วงเกินผู้มีอ�านาจสูงส่งเข้า

ส่วนต้ิงเป่ยโหวนั้น...อว๋ินจ้าวจ�าได้ว่าเป็นคนอารมณ์ร้าย จิตใจ 

คับแคบ แต่เขามักจะอยู่ข้างพระวรกายฝ่าบาท ถือเป็นผู้มากบารม ี

คนหนึ่งในเมืองหลวง ทว่านี่ไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ เพราะ...ฮูหยินของ 

ติ้งเป่ยโหวในสิบปีข้างหน้าน้ี นางยังมีชีวิตอยู่ดีชัดๆ แล้วเหตุใดตอนนี้ 

ถึงด่วนจากไปได้เล่า

เช่นนั้นฮูหยินท่านโหวในอนาคตจะเป็นผู้ใดกัน

อว๋ินจ้าวยังไม่อาจขบคิดเรื่องน้ีให้กระจ่าง จึงซักถามเพ่ิมเติมว่า 

"เสียชีวิตได้อย่างไร"

"ได้ยินว่าอาการป่วยก�าเริบกะทันหัน ติ้งเป่ยโหวส่งองครักษ์ในจวน 

* โหว คือหนึ่งในบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋อง เรียงตามล�าดับได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน
** ลมพัดต้นหญ้าไหว หมายถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
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ไปเชญิหมอท่ีตรวจอาการให้ฮหูยินอยู่บ่อยๆ แต่ท่านหมออาวุโสกลบัไม่อยู่

บ้าน องครักษ์จึงไปเชิญหมอท่านอื่น ไหนเลยจะรู้ว่าช้าไปเพียงคร่ึงเค่อ  

ฮหูยินท่านโหวก็สิน้ใจไปก่อน ท่านหมอบอกว่าถ้าหากเร็วกว่านีอ้กีสกันิด 

อาจช่วยฮหูยินได้ทนั ตอนน้ีต้ิงเป่ยโหวก�าลงัโมโหจนแทบคล่ังเลยขอรับ"

อวิ๋นจ้าวพยักหน้ารับรู ้ แล้วโบกมือไล่ให้เขาไปรายงานบิดา  

ส่วนนางเดินตามไปทีหลัง ระหว่างที่เดินไปจู่ๆ สองเท้าพลันหยุดน่ิง  

หัวใจเต้นตึกตัก

นางนึกถึงเมื่อครู่ที่ไปเชิญหมอหลวงอาวุโสมาดูอาการท่านย่า...

นางนึกถึงม้าเร็วที่จวนเจียนจะพุ ่งชนเมื่อตอนเดินพ้นบ้าน 

หมอหลวงซ่ง...

หรือว่าฮูหยินท่านโหวต้องเสียชีวิต เพราะมีสาเหตุทางอ้อมมาจาก

นาง? 

จะเป็นไปได้อย่างไร...

เดิมทีในช่วงสิบปีข้างหน้าฮูหยินท่านโหวจะยังแข็งแรงดี ตอนนี ้

กลบัมาด่วนจากไปเพราะท่านหมอไม่อยู่บ้าน...อว๋ินจ้าวพยายามปลอบใจ

ตนเองว่าไม่มีทางเป็นเช่นนั้น แต่เมื่อรวมเบาะแสมากมายที่พบเข้า 

ด้วยกัน ทุกอย่างกลับชี้มาที่นางทั้งสิ้น หรือการเสียชีวิตของฮูหยิน 

ท่านโหวจะเกี่ยวข้องกับนางจริงๆ?

ชัว่ขณะหนึง่ความรูส้กึผดิผดุวาบในใจอว๋ินจ้าว ทว่าก็ยังมข้ีอสงสยั

ไม่คลาย หลงัเดินเข้าห้องโถงใหญ่ก็พบว่าบ่าวรบัใช้ก�าลงัเล่ารายละเอยีด

ให้บิดาฟัง นางนั่งฟังอยู่ด้านข้างด้วยกิริยาที่สงบนิ่งโดยไม่เอ่ยวาจาใด

เพราะไม่ได้พูดถึงว่าท่านหมอผู้น้ันเป็นใคร นายท่านอวิ๋นจึงไม่ได้
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เก็บมาใส่ใจนัก ตอนนี้หมอหลวงซ่งท่ีมาตรวจฟันให้ฮูหยินผู้เฒ่าก็เดิน 

ออกมา สนทนากับนายท่านอวิ๋นหลายประโยคแล้วจึงเดินจากไป

"อวิ๋นเอ๋อร์ ไปส่งท่านหมอซ่งด้วย"

นายท่านอวิ๋นเห็นบุตรสาวนั่งน่ิงบนเก้าอี้โดยไม่ขยับเขย้ือน  

ก็ส่งเสียงเรียกนางค�าหน่ึง อวิ๋นจ้าวถึงได้สติกลับมา และลุกขึ้นเดินไป 

ส่งหมอ

พอเดินพ้นประตูใหญ่ ขณะท่ีหมอหลวงซ่งก�าลังจะก้าวขึ้นรถม้า  

นางก็ก้าวออกไปข้างหน้า ขอร้องเขาว่า "ท่านหมอ ถ้าหากมคีนถามท่านว่า

วันนี้ไปตรวจโรคที่ใด ท่านบอกว่าออกไปเดินเล่นจะได้หรือไม่"

หมอหลวงซ่งถามด้วยความข้องใจ "เพราะเหตุใด"

อว๋ินจ้าวก็ไม่รู ้ว ่าเหตุใดต้องวิตกกังวลถึงเพียงน้ี แต่กันไว ้

ย่อมดีกว่าแก้ อย่างไรก็ไม่มีทางผิดพลาดแน่นอน นางเอ่ยปากไหว้วาน

ซ�้าสอง เขาถึงพยักหน้ารับปาก
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ผ่านไปอีกสองวัน ดวงอาทิตย์ร ้อนแรงท่ีลอยเด่นอยู ่บนฟ้า 

มาหลายวันก็หายลับไปไม่เหลือร่องรอย เมฆสีด�าตั้งเค้าเหนือศีรษะ  

คล้ายว่าฝนฤดูหนาวเตรียมเข้าจู่โจม ทว่าสุดท้ายกลับไม่เห็นน�้าฝนเลย

สักหยด กลายเป็นมีหิมะโปรยปรายลงมาแทน

หิมะแรกของเดือนสิบสอง เพียงแค่ถึงกลางดึกก็ท�าให้เมืองหลวง 

มอีาภรณ์สีเงนิยวงปกคลมุ หิมะตกตามฤดู พืชผลสมบรูณ์ เหน็ทีปีหน้านี้

การเก็บเกี่ยวจะต้องดีมากแน่

นายท่านอว๋ินท่ีดูแลไร่ชากว่าเจด็แห่งจงึวางใจลงได้ แม้แต่อารมณ์ 

สุนทรีย์ในการนั่งชมหิมะก็เพิ่มขึ้นหลายส่วน

ในวันทีหิ่มะตก ชงน�า้ชาร้อนๆ กาหน่ึง และนัง่ชมทิวทัศน์กับบตุรสาว

ในศาลาช่างเป็นเรื่องน่ารื่นรมย์โดยแท้ แต่เรื่องน่ารื่นรมย์คงอยู่ได้เพียง

ชั่วครู่ ข้างนอกก็มีเสียงเคาะประตูด้วยความร้อนใจดังสนั่นหวั่นไหว

2
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อว๋ินจ้าวมีนิสัยใจร้อนย่ิงกว่าบิดาของนาง ทันทีท่ีได้ยินเสียงคน 

ยกห่วงทองแดงเคาะประตูดังเอะอะก็ขมวดคิ้วร�าคาญทันที "ผู้ใดกัน 

เอะอะโวยวายถึงเพียงนี้ พ่อบ้าน รีบไปดูเร็วเข้า"

พ่อบ้านรีบไปดู ไม่นานก็กลับมา โดยมีหลงจู๊เดินตามหลังเข้ามา

เจ็ดแปดคน พอพวกเขาเข้ามาเห็นนายท่านอว๋ินก็คุกเข่าลงท่ามกลาง 

หิมะ เสียงโอดครวญดังต่อเนื่องไม่ขาดสาย

นายท่านอวิ๋นเห็นเช่นนี้ก็ลุกขึ้นถามว่า "เกิดเรื่องอะไรขึ้น"

"หอสุราฟู่กุ้ยโดนทางการตรวจสอบและสั่งปิด บอกว่าอาหารที ่

พวกเราท�ามีคนกินแล้วล้มป่วยขอรับ"

"ร้านปาเป่าไจก็โดนสั่งปิดเหมือนกัน บอกว่าของสะสมโบราณ 

ของเราเป็นของปลอม"

"ร้านน�้าชาก็โดนสั่งปิดด้วย บอกว่าดื่มแล้วพบว่าในน�้าชามีนิ้วมือ

คนตาย* ปะปน!"

"..."

ฟังหลงจูพู๊ดจนครบทุกคนแล้วอว๋ินจ้าวก็ตกใจอย่างมาก "เป็นเร่ือง

ที่เกิดวันนี้ทั้งหมดเลยหรือ ถูกทางการตรวจสอบและสั่งปิด?"

หลงจู๊ทั้งหมดพยักหน้าโดยพร้อมเพรียง "ใช่ขอรับ!"

อวิ๋นจ้าวอดรู้สึกตกใจไม่ได้ เนื่องจากทุกปีพวกเขาก็มอบทรัพย์สิน

เงนิทองเพ่ือสานสมัพันธ์กับทางการในเมอืงหลวงไปไม่น้อย ความสัมพันธ์

นับว่าไม่เลวเลย แต่เหตุใดร้านค้าสกุลอว๋ินถูกสั่งปิดติดๆ กันเช่นนี้  

พวกเขากลับไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลย

* น้ิวมือคนตาย เป็นชื่อของพืชชนิดหนึ่งที่งอกขึ้นมาจากพ้ืนดิน มีลักษณะเรียวยาวคล้ายน้ิวมือคน มีพิษ 
ร้ายแรง
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สกุลอว๋ินเป็นเช่นไรนางรู้แก่ใจดี ปัญหาจ�าพวกอาหารไม่สะอาด 

ของเก่าปลอมแปลงนี้ ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เป็นอันขาด

นอกจากนี้ร้านค้าถูกสั่งปิดพร้อมกันในวันเดียวโดยไม่มีข่าวลือ

เล็ดลอดออกมา ย่อมมีค�าอธิบายได้ชัดเจนประการหนึ่งว่ามีคนวางแผน 

จัดการสกุลอวิ๋นอย่างลับๆ และอ�านาจของผู้บงการเบื้องหลังนี้ก็ยิ่งใหญ่

กว่าพวกขุนนางของทางการ

อว๋ินจ้าวหันหน้ามองบิดาด้วยความไม่สบายใจ แม้ว่านางจะโต 

เป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่เมื่อมีบิดาอยู่ข้างกายก็มักจะหันไปมองท่านก่อน 

เป็นอันดับแรกเสมอ

ในสายตาของนางบิดามั่นคงพึ่งพาได้ดั่งขุนเขาลูกหนึ่ง

แต่เวลานี้แววตาของนายท่านอว๋ินกลับหม่นแสงลง เขายืนนิ่ง 

สองมือไพล่หลัง ไม่ว่ากล่าวอะไร เพียงเอ่ยแค่ว่า "ข้าจะไปจวนว่าการ 

สักครั้ง ท�าให้พวกเจ้าต้องตกใจเสียขวัญแล้ว ตอนนี้กลับไปก่อนเถิด"

"ท่านพ่อ ข้าจะไปด้วย"

นายท่านอวิ๋นมองสบตานาง ยิ้มบางๆ แล้วกล่าวว่า "เจ้าอยู่ที่บ้าน

นี่แหละ"

อว๋ินจ้าวยังคิดจะตามไปให้ได้ แต่พอนายท่านอว๋ินปรายตามองมา

เล็กน้อย นางก็ไม่กล้าเอ่ยปากอีก ได้แต่ส่งเขาออกจากบ้านไปอย่าง 

เงียบงัน 

รถม้าทีน่ายท่านอว๋ินนัง่ว่ิงฝ่าหิมะโปรยปราย ปะทะกระแสลมหนาว

พาให้กายสะท้าน พู่ระย้าประดับรถม้าปลิวตามแรงลม ลวงตาคน 

ให้สับสนงงงวยยิ่งนัก
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อว๋ินจ้าวกอดเตาอุน่ใบเลก็ไว้ในอ้อมแขน จนกระทัง่รถม้าเลีย้วตรง

หัวมุมถนนหายลับไปไม่เห็นเงาแล้ว นางถึงค่อยถอนสายตากลับมา  

และหันหลังเดินกลับเข้าบ้าน

"อวิ๋นอวิ๋น"

เสียงเรียกจากด้านหลังก้องกังวานและสุขุมเยือกเย็น ทั้งวิธีการ 

เรียกขานยังเป็นแบบเฉพาะท่ีไม่เหมือนใคร บนโลกมีเพียงคนเดียว 

ที่เรียกนางเช่นนี้ 

ร่างของอว๋ินจ้าวสั่นไหวตามเสียงเรียก พอกลั้นใจหันกลับไปมอง 

นางก็เห็นว่าท่ีปลายขั้นบันไดสีขาวมีชายหนุ่มคนหน่ึงยืนอยู่ ใบหน้า 

ของเขาคมคายงามสง่า แสงอาทิตย์หม่นมัวส่องสะท้อนใบหน้า ท�าให ้

มองเห็นความอ่อนโยนละมุนละไม นางเม้มริมฝีปากแน่น ชั่วขณะหนึ่ง

ไม่รู้ว่าจะเอ่ยปากเช่นไรดี

ลู่อู๋เซิงเห็นอว๋ินจ้าวไม่ขว้างปาข้าวของและด่าทอตนเอง ในใจเขา

พลนัเกิดความสบัสน ก่อนจะระลกึได้ว่าตนมาด้วยเรือ่งส�าคญั เขาย่างเท้า

ก้าวเดียวข้ามไปสองขั้นบันได ยื่นมือคว้าข้อมือนางไว้แล้วดึงตัวลงมา

มอืทีย่ื่นมาเกาะกุมนัน้เย็นเฉยีบ เย็นเสยีจนท�าให้อว๋ินจ้าวขมวดคิว้ 

นางยอมเดินตามเขาไปด้วยความไม่เต็มใจอยู่บ้าง กระน้ันนางก็มัน่ใจว่า

เขามีเรื่องจะบอกกล่าวจึงไม่แสดงท่าทีปฏิเสธหรือขัดขืน เพียงปล่อยให้

เขาดงึตัวนางจากหน้าประตคูฤหาสน์สกุลอว๋ินเดนิเข้าไปท่ีตรอกแห่งหน่ึง

ลู่อู๋เซิงเตรียมใจไว้ก่อนแล้ว ว่าตนเองต้องโดนหมัดอันไร้เร่ียวแรง

ของนางทุบตีเป็นพัลวันแน่ แต่ไม่คาดคิดว่านางจะยอมตามเขามา 

อย่างว่าง่ายโดยไม่แสดงความหงุดหงิดโกรธเคืองแต่อย่างใด ลู่อู๋เซิง 
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รู้สึกสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ เขาหันไปเผชิญหน้ากับนาง เห็นว่ามีหิมะร่วงใส่

ศีรษะนาง จึงยกมือช่วยปัดออกเบาๆ แล้วถามว่า "พวกเจ้าไปล่วงเกิน 

ติ้งเป่ยโหวตั้งแต่เมื่อใดกัน"

อวิ๋นจ้าวนิ่งงันไปชั่วครู่ ทันใดนั้นนางก็เข้าใจกระจ่างแจ้ง "สุดท้าย 

เขาก็ตรวจสอบได้จริงๆ สินะ"

นางรบีเล่าเรือ่งทีเ่กิดข้ึนวันนัน้อีกรอบหนึง่ ลูอู่เ๋ซงิฟังแล้วก็ขมวดคิว้ 

"เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้า เพียงแค่ประจวบเหมาะมากไปหน่อย  

แต่ว่า..."

"แต่ว่าต้ิงเป่ยโหวไม่คิดเช่นน้ี เขาคิดว่าสกุลอว๋ินเป็นสาเหตใุห้ฮหูยิน

ของเขาต้องตาย ก็เลยหาทางแก้แค้นพวกเรา ความจริง..." ความจริง 

ก็เพราะนางเป็นต้นเหตุ ถึงท�าให้เรื่องราวเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ ท�าให้หมอ 

ไปรกัษาฮหูยินของต้ิงเป่ยโหวไม่ทนั อว๋ินจ้าวเหลือบมองลู่อูเ๋ซงิ แต่สุดท้าย

นางก็ไม่เอ่ยอะไรออกมา

ลู่อู๋เซิงพยักหน้ารับรู้พลางกล่าวเสริมว่า "ต้ิงเป่ยโหวท่าทีแข็งกร้าว

ดดุนั เกรงว่าคงไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆ ข้าให้คนส่งจดหมายถึงท่านพ่อ

แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะทันกาลหรือไม่"

อว๋ินจ้าวรู้ว่าเขาท�าอะไรรอบคอบรัดกุมเสมอ แต่เขาเพ่ิงก้าวเข้าสู่

เส้นทางขนุนาง ในราชส�านักวาจาของเขายังไม่มนี�า้หนกัอะไร ย่ิงไปกว่านัน้

ฝ่ายตรงข้ามเป็นถึงติ้งเป่ยโหว แม้อีกฝ่ายจะเป็นคนหย่ิงผยองและ 

หุนหันพลันแล่นเพียงใด แต่คุณความดีท่ีเคยท�ามาในอดีตก็เป็นท่ี

ประจักษ์ อีกท้ังยังมีคนในตระกูลเป็นสนมชายาอยู่ในวัง สามารถคอย

กล่าววาจายุแยงข้างพระวรกายฮ่องเต้ได้ หากคิดอยากก�าจัดพ่อค้า 
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สักคนจะมีอะไรยากเย็นเล่า

ท่านแม่ทัพลูก็่อยู่ไกลถึงนอกด่าน น�า้ไกลไม่อาจดบัไฟใกล้* สดุท้าย

ก็ต้องช่วยเหลือตนเองเท่านั้น

อวิ๋นจ้าวไม่อยากรั้งอยู่ตรงนี้นานนัก นางอยากเสาะหาผู้มีอ�านาจ

สกัหลายๆ คนทีส่ามารถคุม้ครองสกุลอว๋ินได้ แม้ว่าจะต้องทุ่มทรพัย์สมบติั

ไปทั้งหมด ก็ต้องอดทนให้ผ่านพ้นเคราะห์คราวนี้ให้ได้

นางเดินไปสองสามก้าว ถึงนึกขึ้นได้ว่าเรื่องที่เขาตั้งใจมาพบนาง

เช่นนี ้หากมใีครทราบเรือ่งเข้าล่ะก็ เท่ากับล่วงเกินติง้เป่ยโหวโดยอ้อมแน่ 

นางจึงหันกลับไปกล่าวว่า "ขอบคุณ"

ค�านี้ฟังดูเหินห่างขัดหูเสียเหลือเกิน ลู่อู๋เซิงไม่ตอบรับอะไร นางยัง

ไม่พอใจเขาอยู่จริงๆ มิฉะนั้นไม่มีทางกล่าววาจาเช่นนี้แน่ หลังเฝ้ามอง

นางก้าวเข้าประตูบ้าน เขาก็เดินออกจากตรอกนั้น ตั้งใจจะไปพบ 

สหายสนิทในราชส�านักเพ่ือหาทางยับย้ังติ้งเป่ยโหวเอาไว้ ถ้าหาก 

ติ้งเป่ยโหวยังบีบค้ันไม่เลิกรา เขาคงต้องไปคารวะเย่ียมเยียนท่ีจวนโหว

โดยตรง อาศัยชือ่ของบดิาถ่วงเวลาเอาไว้ชัว่คราว แต่ท�าเช่นนีน้บัเป็นการ

สร้างศัตรูให้สกุลลู่แล้ว ย่ิงมองไกลไปถึงวันหน้า ก็ไม่เป็นประโยชน์กับ

สกุลลู่เลย

เขาเพิ่งสาวเท้าเดินจากไปก็มีข่าวส่งมาถึงสกุลอวิ๋น

ทางเดินในคฤหาสน์สกุลอวิ๋นทอดตัวยาว กระทั่งทางเดินส่วนหน้า

อวิ๋นจ้าวยังเดินไม่ทันพ้น ก็มีคนเดินโซซัดโซเซเข้าประตูมา นางหันกลับ

ไปมองก็เห็นว่าคนผู้น้ีเป็นเด็กรับใช้ข้างกายบิดา นางเห็นท่าไม่ดีจึง  

* น�้าไกลไม่อาจดับไฟใกล้ หมายถึงความช่วยเหลือที่อยู่ห่างไกลไม่อาจช่วยแก้ปัญหาที่เร่งด่วนได้ทันท่วงที
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รีบถามด้วยความร้อนใจว่า "ท่านพ่อข้าล่ะ?"

เด็กรับใช้ผู้น้ีมีท่าทางต่ืนตระหนกไม่น้อย น�้าเสียงยังคงส่ันไหว 

"นาย...นายท่านถูกคนของทางการจับตัวไว้แล้วขอรับ!"

อวิ๋นจ้าวตะลึงงัน "เหตุใดพวกเขาต้องจับพ่อข้าเอาไว้ด้วย"

เด็กรับใช้ใบหน้าซีดขาว ยังไม่ทันเรียกสติกลับมาได้ครบ "บ่าว 

ก็ไม่ทราบแน่ชัด รู้แต่ว่านายท่านจะไปเจรจาด้วยเหตุผล ใครจะคิดว่า 

เพ่ิงปรากฏตัว ใต้เท้าหลี่ผู้นั้นก็บอก 'ใครใช้ให้เจ้ามีเรื่องกับคนที่ไม่ควร 

มีเรื่อง' จากนั้นก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ในจวนเข้าจับกุมนายท่านขอรับ"

อว๋ินจ้าวขมวดคิ้วแน่นจนหน้าผากย่น ดูท่าติ้งเป่ยโหวไม่เพียง 

คิดลงมือกับกิจการของสกุลอวิ๋น แต่คิดจะลงมือกับคนในสกุลอว๋ิน 

ด้วย

ตอนนีน้างกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูก สอบถามบ่าวรบัใช้ว่า

มารดาอยู่ท่ีใด ทราบว่าท่านออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้ว นางก็เรียก 

พ่อบ้านมา สั่งให้น�าเงินก้อนหน่ึงออกไปเสาะหาว่าจะเชิญใครมา 

ช่วยเหลือได้บ้าง ทว่านางก็ยังเป็นห่วงว่าบิดาจะต้องถูกทรมานอยู่ในคุก 

จึงกลับห้องไปรวบรวมสมบัติส่วนตัวทั้งหมดที่มีมา

สี่เชว่ียสาวใช้ประจ�าตัวของนางเห็นเข้าก็ถามข้ึนว่า "คุณหนู  

ท่านจะไปที่ใดหรือเจ้าคะ"

"คุก"

สี่เชวี่ยหน้าเปลี่ยนสี "คุกเป็นสถานที่สกปรก คุณหนูเป็นสตรียังไม่

ออกเรือนจะไปที่นั่นไม่ได้เด็ดขาด"

อว๋ินจ้าวมีหรือจะคิดมากมายปานน้ัน นางไม่สนใจค�าทัดทาน  
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พอหยิบเงินได้ก็ว่ิงออกไป สี่เชว่ียมองแล้วก็ย�่าเท้าอย่างขัดใจ จ�าต้อง

ตดิตามข้างกายผูเ้ป็นนายไปไม่ห่าง ท้ังท่ีตนเองก็ตกใจและหวาดกลัวย่ิง

เมื่อมาถึงคุกของจวนว่าการ แม้แต่ผู ้คุมก็ไม่ทราบว่าเหตุใด 

ต้องคุมขังนายท่านอว๋ิน เบื้องบนสั่งเพียงว่าให้เฝ้าเอาไว้ให้ดี โดยไม่ได ้

ก�าชบัอะไรเป็นพิเศษอกี เขารบัเงินมาจากอว๋ินจ้าว จากนัน้ก็ยอมหลับตา

ข้างหนึ่งปล่อยนางเข้าไปข้างใน

ภายในคุกมืดทึบและชื้นแฉะ ย่ิงเดินลึกเข้าไปก็จะเห็นว่ามุมผนัง 

สองข้างมีตะไคร่น�้าสีเขียวจับเต็มไปหมด กล่ินเหม็นอับฟุ้งกระจาย 

ทั่วบริเวณ

อวิ๋นจ้าวรู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดหลังนางย้อนกลับมาช่างสับสน

วุ่นวายย่ิงนัก นางแค่ไปเรยีกท่านหมอมาตรวจฟันให้ท่านย่า แต่เหตกุารณ์

กลบับานปลายจนน่ากลวั ทีส่ดุแล้วนางควรท�าเช่นไรถึงจะพลกิสถานการณ์

นี้ได้

หลังจากเดินอยู่นาน ในที่สุดผู้คุมก็หยุดตรงหน้าห้องขังห้องหนึ่ง 

และกล่าวว่า "เจ้าอยู่ได้แค่ครึ่งเค่อ แล้วข้าจะมารับ"

"รบกวนท่านแล้ว"

เสียงของอว๋ินจ้าวเพ่ิงจะดังขึ้น ในห้องขังก็มีคนถามอย่าง 

ประหลาดใจแกมร้อนรนว่า "อวิ๋นเอ๋อร์ เจ้าก็โดนจับมาด้วยหรือ"

อวิ๋นจ้าวใจเต้นตึกตัก พอหันไปมองก็พบว่าเป็นบิดาของนางจริงๆ 

ที่ผ่านมานางเคยเห็นแต่ท่าทางมั่นอกมั่นใจ เผชิญส่ิงใดล้วนไม่สะทก

สะท้านของบดิาจนชนิตา เพียบพรบิตาทีบ่ดิาโดนขงัอยู่ในห้องนี ้ หน้าตา

กลับหม่นหมองไร้ประกายเสียแล้ว หัวใจนางพลันปวดหนึบ "ท่านพ่อ"
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นายท่านอว๋ินเห็นบุตรสาวดูไม่เหมือนโดนคุมตัวมา น่าจะเข้ามา

เย่ียมตนเสียมากกว่าเขาถึงได้เบาใจ กดเสียงลงต�่าถามว่า "อว๋ินเอ๋อร ์

เจ้ามาได้อย่างไร รีบกลับไปเสีย อีกไม่นานพ่อก็ออกไปแล้ว"

อว๋ินจ้าวเห็นบิดามีกิริยาสงบเยือกเย็น เดิมทียังรู้สึกวางใจ แต่

ประโยคที่บิดาเอ่ยว่าไม่นานเดี๋ยวก็ออกจากคุก ท�าให้อวิ๋นจ้าวที่คาดเดา

สาเหตุของการจับกุมได้น้ันสะดุ้งตกใจ "ท่านพ่อ ใต้เท้าหล่ีบอกกับท่าน

ด้วยตัวเองหรือ"

"ใช่แล้ว" นายท่านอว๋ินกล่าวต่อ "อว๋ินเอ๋อร์ เรื่องน้ีอย่าให้ท่านย่า 

กับท่านแม่ของเจ้ารู้เป็นอันขาด คืนนี้หาข้ออ้างหลบหน้าไปอยู่ชนบท

พร้อมกับพวกนางเสีย จ�าไว้ว่าน�าเงินติดตัวไปมากหน่อย รออีกสัก 

หลายวันค่อยกลับมาเข้าใจหรือไม่"

อวิ๋นจ้าวเข้าใจความคิดของบิดา ดวงตาสองข้างเร่ิมมีหยาดน�้า 

เอ่อคลอ "ท่านพ่อ ข้ารู้ว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของติ้งเป่ยโหว ข้ายังรู้ด้วยว่า 

เขาไม่มีทางปล่อยพวกเราไปง่ายๆ"

นายท่านอว๋ินไม่คิดว่าอว๋ินจ้าวจะรู ้ต้นสายปลายเหตุ เขาอด 

ตกตะลึงขึ้นมาไม่ได้ เห็นนางก�าลูกกรงเหล็กห้องขังไว้แน่น หลังฝ่ามือ 

มเีส้นเอน็ปดูโปน จงึเข้าใจว่านางคาดเดาทกุอย่างได้แล้ว เขาถอนหายใจ

เฮือกหนึ่ง "อวิ๋นเอ๋อร์ พวกเราท�าให้ฮูหยินท่านโหวต้องตาย เขาไม่มีทาง

ยอมจบเรื่องง่ายๆ แน่"

"ท่านก็เลยให้พวกเราไปหลบภัย แล้วท่านจะอยู่ท่ีนีแ่บกรับความผิด

ทั้งหมดคนเดียว ชดใช้ชีวิตเพื่อฮูหยินท่านโหวใช่หรือไม่"

นายท่านอว๋ินไม่คิดว่าจู่ๆ บุตรสาวจะรู้ความเช่นนี้ เขาพยายาม 
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สงบสติอารมณ์ ย้ิมแย้มแล้วตอบว่า "พ่อไม่เป็นไรหรอก กลัวแต่ว่า 

จะท�าให้ท่านย่ากับท่านแม่เจ้าตกใจ พวกนางเป็นคนข้ีกลัว เอาไว้ 

พ่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อย จะไปรับพวกเจ้ากลับมา เชื่อฟังพ่อนะ  

อวิ๋นเอ๋อร์"

อวิ๋นจ้าวมองบิดาด้วยสายตาเลื่อนลอย มองจนนายท่านอว๋ิน

ตระหนักได้ว่าวาจาของตนเป็นเรื่องโกหกท้ังเพ ติ้งเป่ยโหวเปี่ยมด้วย

อ�านาจบารม ีหากคิดจะจดัการเขาให้ถึงทีต่าย สกุลอว๋ินย่อมไร้ผู้มอี�านาจ

คอยช่วยเหลือ มีแต่จะต้องตายตกไปตามๆ กัน เช่นนั้นก็ให้เขาตาย 

คนเดียวเถอะ อย่างน้อยก็ปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัย

อว๋ินจ้าวรู ้แก่ใจดีว่ารั้งอยู่นานก็ไร้ประโยชน์ แม้ในเมืองหลวง 

ติ้งเป่ยโหวใช่ว่าจะเป็นหน่ึงเหนือผู้ใด แต่อย่างไรเขาก็เป็นถึงท่านโหว  

จะเอาชีวิตพ่อค้าคนหนึ่งยากเย็นนักหรือ

นางเชด็รอยน�า้ตา เอ่ยอย่างหนักแน่นว่า "ท่านพ่อ อว๋ินเอ๋อร์จะต้อง

ช่วยท่านออกไปให้ได้"

พอนางกล่าวจบก็ไม่รอช้า รีบหันกายเดินจากไป นายท่านอว๋ิน 

เหน็แล้วร้อนใจย่ิงนกั ร้องเรยีกชือ่บตุรสาวอยู่ตลอด ทว่านางไม่หันกลบัมา 

เงาหลงัเพียงสะท้อนความเข้มแขง็เด็ดเดีย่ว เขารูส้กึใจหายวาบ บตุรสาว

เขามนิีสัยด้ือรัน้มาแต่ไหนแต่ไร น่ีนางคิดจะสู้กับติง้เป่ยโหวอย่างนัน้หรือ

ขณะที่อว๋ินจ้าวจะก้าวออกจากคุก นางก็น�าเงินทองท่ีติดตัวมาให้ 

ผูค้มุไปทัง้หมด ไหว้วานให้เขาดูแลบดิาของนางอย่างด ีจากน้ันก็มุง่หน้า

กลบับ้าน สีเ่ชว่ียเอ่ยเตือนด้วยความเป็นห่วงว่า "คณุหน ูท่านอย่าได้วู่วาม

นะเจ้าคะ"
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วู่วามหรือ อว๋ินจ้าวไม่มีสิทธ์ิจะวู่วาม นางมีแต่ความเสียใจและ 

แค้นเคือง ทั้งยังมีเรื่องราวอันยุ่งเหยิงหลังจากย้อนกลับมา ซึ่งท�าให้นาง

ปวดเศียรเวียนเกล้าเสียเหลือเกิน

พอกลับถึงบ้านยังไม่ทันเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ นางก็เห็น 

ใครคนหนึ่งก�าลังเดินไปเดินมาอยู่กลางห้อง ท่าทางแลดูกลัดกลุ้ม  

พ่อบ้านเห็นนางกลับมาแล้วจึงรีบเดินมาหาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเท่าใดนัก 

"คณุหน ู บ่าวท�าตามค�าสัง่ของท่าน ไปขอพบใต้เท้าท้ังหลายทีป่กตไิปมา

หาสู่กับเรา ไม่คิดเลยว่าพวกเขากลับพากันปิดประตูไม่รับแขก"

ผลลพัธ์เป็นไปตามความคาดหมาย อวิน๋จ้าวไม่รูส้กึแปลกใจเลยสกันิด

แต่หากให้บิดาอยู่ในคุกนานกว่าน้ีหนึ่งเค่อก็จะมีอันตรายมากขึ้น

อีกหนึ่งส่วน นางพยายามท�าใจให้สงบลง คิดใคร่ครวญชั่วครู่ก็หันหลัง

เดินออกจากบ้านไปอีกครั้ง พ่อบ้านเห็นเข้าก็ร้องถามว่า "คุณหนูจะไป 

ที่ใดขอรับ"

"ไปช่วยพ่อข้า"

พ่อบ้านไม่รูว่้านางจะมหีนทางใดมาช่วยคนได้ แต่พอได้ยินค�าพูดนี้

ของนางแล้ว ก็รู้สึกว่ามีกลิ่นอายของการจากลาแฝงอยู่

อว๋ินจ้าวเข้าใจค�ากล่าวท่ีว่า 'ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิต' ฉะนั้นนาง

อยากไปพบติ้งเป่ยโหว ใช้ชีวิตของตนเองแลกกับชีวิตบิดา ในเมื่อ 

ตัวนางได้ย้อนกลับมาในตอนอายุสิบสี่เช่นน้ี นั่นก็หมายความว่าตัวนาง 

ในอีกสิบปีข้างหน้าอาจจะตายไปแล้ว ถึงการตายคร้ังน้ีจะดูเหมือน

เป็นการตายล่วงหน้าถึงสิบปี แต่ความจริงแล้วก็ห่างกันแค่ไม่ก่ีวัน  

ไม่มีอะไรต้องเสียดายเลย
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นางคิดอยู่แค่อย่างเดียว...อย่าตายอย่างเจ็บปวดเกินไปแล้วกัน

อวิน๋จ้าวเพ่ิงจะออกไป ฮหูยินผูเ้ฒ่าก็กลบัมาจากข้างนอก เห็นรถม้า

ของหลานสาวห้อตะบึงพ้นตรอกไปก็ส่ายหน้า แอบคิดในใจว่าเอาไว้ 

กลบัมาเมือ่ไรจะต้องต�าหนอิย่างจรงิจงัสกัรอบหนึง่ ทว่ายังเดนิไม่ถึงประตู

คฤหาสน์ก็มองเห็นสาวใช้ประจ�าตัวของหลานสาวไม่ได้ติดตามไปด้วย 

นางพลนัรูส้กึแปลกใจ ขณะจะเอ่ยปากถาม ไม่คาดคิดว่าพอสาวใช้สบตา

กับนางแวบหน่ึงแล้ว สีหน้าจะแปรเปลี่ยนในชั่วพริบตา ทั้งยังพยายาม

หลบเลี่ยงสายตาของนางด้วย

ฮูหยินผู้เฒ่าขมวดคิ้ว นิ้วมือยังคงคลึงลูกประค�า ถามด้วยน�้าเสียง

เคร่งขรึมว่า "เกิดเรื่องอะไรขึ้น"

หน้าประตูจวนต้ิงเป่ยโหวมีผ้าแพรสีขาวแขวนประดับเอาไว้  

ส่วนโคมอักษรเตี้ยน* สีขาวสะท้อนแสงรับกับหิมะขาวบริเวณพ้ืนหน้า

ประตู สีขาวซีดจางของหิมะย่ิงท�าให้โคมไฟดูโศกเศร้าวังเวงเป็นเท่าทวี  

อว๋ินจ้าวเงยหน้ามองโคมไฟสขีาวน้ัน ก่อนจะละสายตากลบัมาอย่างช้าๆ 

มองไปที่ประตูบานใหญ่อันน่าเกรงขาม เงินกระดาษเกลื่อนกลาด 

เต็มไปหมด ราวกับปูเป็นทางเล็กๆ สายหน่ึงในยมโลก แผ่กลิ่นอาย 

น่าสะพรึงกลัว 

นางก้าวไปข้างหน้า ก่อนจะยกห่วงทองแดงเคาะประตู พอมีบ่าว 

รับใช้มาเปิดประตู อว๋ินจ้าวก็เอ่ยว่า "ข้าอยากพบท่านโหวของพวกเจ้า 

รบกวนไปรายงานด้วย เจ้าบอกไปว่าข้าเป็นคนสกุลอวิ๋น"

* โคมอกัษรเตีย้น คอืโคมทีท่�าจากกระดาษสขีาว เขยีนอกัษรด้วยสดี�า '奠' อ่านว่าเตีย้น หมายถึงการไว้อาลยั
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บ่าวผู้นี้พยักหน้ารับ เขาปิดประตูแล้วกลับไปรายงาน ผละจากไป

คราวนี้นานเกือบครึ่งชั่วยาม ไม่เห็นวี่แววว่าประตูจะเปิดออกอีก

พายุหิมะเบื้องหลังแผดเสียงหวีดหวิว อว๋ินจ้าวท่ีไม่ได้พกเตาอุ่น

ตดิตัว อกีท้ังระหกระเหินอยู่ข้างนอกมาครึง่ค่อนวันพลนัรูส้กึว่าความอบอุน่

ในร่างถูกลมหนาวพัดหายไปอย่างช้าๆ อากาศเริ่มหนาวเหน็บมากขึ้น

ทุกที ยกมือลูบใบหน้าก็พบว่าพวงแก้มสองข้างเริ่มแข็งไปเล็กน้อย  

นางเป่าลมหายใจใส่ฝ่ามือ ถูมือไปมา แต่ประเด๋ียวเดียวไออุ่นท่ีเกิดข้ึน 

ก็โดนลมหนาวกลืนกินอีก

หลังจากรอต่อไปอีกครึ่งชั่วยาม ในที่สุดประตูบานใหญ่ก็เปิดออก 

บ่าวรบัใช้จวนโหวเหน็ว่านางยังอยู่ก็ประหลาดใจ และบอกให้นางเข้ามา

ข้างใน

ชั่วขณะที่เดินข้ามธรณีประตู อว๋ินจ้าวถึงรู ้ตัวว่าสองขาของตน 

ชาไปหมดแล้ว เดินอยู่หลายก้าวจึงค่อยมีอาการดีข้ึนหน่อย พอเดิน 

มาถึงห้องโถงใหญ่ นางก็เห็นว่าตรงกลางห้องมีบุรุษรูปร่างสูงใหญ่ 

สวมเสื้อขนสัตว์นั่งอยู่

บุรุษผู้นั้นได้ยินเสียงก็พลันเงยหน้าขึ้น จ้องมองนางด้วยแววตา 

เย็นเยียบ "เจ้าคือคนของสกุลอวิ๋น?"

อว๋ินจ้าวพยักหน้าตอบ เบื้องหน้ามีโลงศพตั้งวางอย่างเงียบสงบ 

ใบหนึง่ เหนือโลงศพนัน้มกีระถางธูปและธูปปักไว้ กลิน่ควนัธูปหอมกรุน่

อบอวลไปทั่วห้องโถงใหญ่ นางย่ิงรู้สึกว่าตนเองก�าลังเหยียบย่างอยู่บน

ทางน�้าพุเหลือง*

* ทางน�้าพุเหลือง (หวงเฉวียน) หมายถึงทางน�้าใต้ดิน หรืออีกนัยหนึ่งคือยมโลก

Page_����������������� 1.indd   34 2/8/2562 BE   13:46



35

อีเหมยถงเฉียน

"เจ้าอยากขอความเมตตาแทนพ่อเจ้าหรือ แต่ชีวิตแลกด้วยชีวิต 

ถือเป็นหลักการฟ้าดิน"

"ฮูหยินของท่านตายก็เพราะข้า ไม่เก่ียวกับท่านพ่อ" อว๋ินจ้าว 

เงยหน้ามองเขา ดวงตาไร้ความหวาดกลัว "ข้าเป็นคนเสนอความคิด 

ให้ไปเชิญหมอหลวงซ่งมาเอง ถ้าหากท่านไม่เชื่อ สามารถไปสอบถาม

เพ่ือนบ้านสกุลซ่ง แม้แต่คนบังคับรถม้าท่ีคอยรับส่งหมอหลวงซ่งก็เป็น

พยานให้ได้"

แววตาของติ้งเป่ยโหวยิ่งน่าขนลุก "เหตุใดเจ้าถึงพูดเรื่องนี้ออกมา"

"เพราะข้าทนดูท่านพ่อตายไปไม่ได้"

"แต่เจ้าพูดออกมา เจ้าก็ต้องตายแทนแล้ว"

"หากสามารถแลกกับชีวิตท่านพ่อ และท�าให้ท่านโหวใจเย็นลงได้ 

นั่นก็ไม่นับว่าข้าตายเปล่าแล้ว"

ต้ิงเป่ยโหวไม่คิดว่าเด็กสาวอายุสิบสี่สิบห้าจะมีความกล้าหาญ 

เดด็เดีย่วถึงเพียงน้ี จงึรูส้กึชืน่ชมอยู่ไม่น้อย แต่พอนกึถึงภรรยาท่ีต้องตาย

เพราะนาง ความเคียดแค้นก็ปะทุขึ้นในอกอีกครั้ง

"ข้ารบัปากเจ้า ถ้าหากเจ้าตายไปก็จะไม่สบืสาวความผดิของเจ้าอกี 

ข้ายอมให้เจ้าตายอย่างมีเกียรติ ส่วนเรื่องวิธีการก็ให้เจ้าเป็นผู้เลือกเอง 

แต่วันพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ข้ึนเจ้าจะต้องตาย ทันทีที่เจ้าตาย ข้าก็จะ

ปล่อยพ่อเจ้าเอง"

อว๋ินจ้าวรูว่้านางไม่มสีทิธ์ิต่อรองเง่ือนไขกับเขา แม้นางจะร้องขอให้

ปล่อยบิดาออกมาก่อน แต่หลังจากนางตายไปแล้ว หากเขาเกิดโมโห

เดอืดดาลจนยากระงับอีก ก็ยังจบับิดาของนางกลบัเข้าคกุได้ง่ายดายอยู่ดี
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"หวังว่าสัญญาของท่านโหวจะหนักแน่นน่าเชื่อถือ ไม่ผิดค�าพูด 

ที่ให้ไว้" อว๋ินจ้าวรู้ว่าตนเองไม่อาจข่มขู่เขาได้ จึงเอ่ยเพียงว่า "มิเช่นนั้น 

ต่อให้ข้าตายเป็นผี ก็ไม่ปล่อยท่านไปแน่"

ติ้งเป่ยโหวหัวเราะเบาๆ ทันใดน้ันท่ามกลางพายุหิมะข้างนอก 

ก็มีเงาร่างวูบผ่าน คนผู้หนึ่งเดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว เสื้อคลุมกันลมสีเทา

เต็มไปด้วยละอองหิมะขาว พอร่างกายนั้นยืนนิ่งอย่างมั่นคง หิมะบนบ่า

จึงร่วงลงพื้น เป็นคนหนุ่มที่มีรูปโฉมงามสง่าโดดเด่น

อวิ๋นจ้าวเห็นหน้าเขาก็ตกตะลึง เขามาได้อย่างไร

เขาต้องไมม่ีทางรูแ้น่ว่านางจะมา เช่นนัน้กห็มายความว่าเขาตั้งใจ

จะมาที่นี่อยู่แล้ว เพียงแต่เป็นการพบหน้าโดยบังเอิญ?

แววตาของอวิ๋นจ้าววูบไหว เฮ่อ ลู่อู๋เซิง...

ลู่อู ๋เซิงประสานมือคารวะโดยท่ีสายตาไม่เหลือบมองมาที่นาง 

กระนั้นร่างของเขาหันเอียงมาอยู่เบื้องหน้านาง บดบังแววตาเปี่ยม 

ความเคียดแค้นของติ้งเป่ยโหวได้พอดิบพอดี "ผู้น้อยคารวะติ้งเป่ยโหว"

ติ้งเป่ยโหวประเมินกิริยาท่าทางเขาอยู่ครู่หน่ึง "ท่ีแท้เป็นใต้เท้าลู่

นี่เอง เจ้ามาที่นี่ท�าไมกัน"

ลู่อู๋เซิงเอ่ยว่า "ข้าไปที่คุกจวนว่าการมารอบหนึ่ง ได้ยินท่านอาอวิ๋น 

บอกว่าอวิ๋นอวิ๋นมาที่นี่ ผู้น้อยก็เลยแวะมาดูสักหน่อย"

ติ้งเป่ยโหวชะงักไปเล็กน้อย "อวิ๋นอวิ๋น? เจ้ารู้จักนางด้วยหรือ"

ลู ่อู ๋เซิงพยักหน้ารับ "ไม่เพียงแค่รู ้จัก แต่จะมีการเก่ียวดองกัน 

ในปีหน้าด้วย จะว่าไปแล้วนางก็นับเป็นว่าที่ภรรยาของข้า"

อว๋ินจ้าวเบิกตากว้าง พอเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเสี้ยวหน้าองอาจ 
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ของเขามีความจริงจัง ลู่อู๋เซิงไม่หันมองมาที่นางเลย แต่ก็เข้าใจได้ว่า 

เขามาเพื่อช่วยนางและบิดาของนางด้วย

หากเขาช่วยเหลือสกุลอวิ๋นจริง ก็เท่ากับว่าสกุลลู่กับต้ิงเป่ยโหว 

ได้ผูกความแค้นต่อกันแน่นอนแล้ว เขาไม่มีทางไม่เข้าใจผลลัพธ์ของ 

เรื่องนี้ ทว่าเขาก็ยังมาที่นี่

เมื่อครู ่นางตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าจะยอมรับความตาย  

โดยไม่ได้คิดถึงลู่อู๋เซิงเสียด้วยซ�้า สิบปีมานี้นางเคยชินเสียแล้วกับการ 

ไม่พ่ึงพาเขา ยามนี้เมื่อเห็นเขามายืนอยู่ตรงหน้า สกัดก้ันภัยอันตรายท่ี 

พุ่งเข้ามาหานางเช่นน้ี ท�าให้หวัใจดวงน้อยเต้นโครมครามข้ึนมาแล้วจริงๆ

หัวใจรักใคร่ชื่นชมที่จืดจางไปนาน ในตอนน้ีจึงได้หวนกลับคืนมา

อีกครั้งแล้ว

ติ้งเป่ยโหวสีหน้าแปรเปลี่ยนจนแทบจะกัดฟันกรอด "ใต้เท้าลู่  

เจ้าจงคิดถึงผลที่จะตามมาให้ดี วันน้ีเจ้ายอมรับการแต่งงานกับนาง  

ก็ถือว่าล่วงเกินข้า ติ้งเป่ยโหว! แม้ว่าอ�านาจของข้าจะเทียบกับพ่อเจ้า 

ไม่ได้ แต่ก็ยังเป็นหนามแหลมคม เจ้าแน่ใจหรือว่าจะยอมล่วงเกินโหว 

เช่นข้าเพียงเพื่อพ่อค้าต�่าต้อยคนหนึ่ง?"

เขาแทบจะกดข่มโทสะเกรี้ยวกราดในน�้าเสียงเอาไว้ไม่ได้ กระท่ัง 

อว๋ินจ้าวยังสัมผัสได้เลย นางก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รีรอ คว้าแขนเสื้อ 

ของลู่อู๋เซิงไว้แน่น ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขา จ้องมองติ้งเป่ยโหวอย่าง

แน่วแน่

คนข้างกายเข้ามาประชิดตัว บางทีอาจเป็นเพราะนางยืนตากลม

หนาวนานเกินไป ตอนนี้แม้จะยืนอยู่ใกล้กัน ลู่อู๋เซิงก็ยังไม่รู้สึกถึงไออุ่น
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จากร่างของนาง แต่กลบัมไีอเย็นแผ่กระจายออกมา เขาเกือบจะทนไม่ไหว

นึกอยากถอดเสื้อคลุมกันลมมาห่มร่างนางให้

"เรื่องการแต่งงานท่านพ่อของข้าเห็นชอบตั้งแต่หลายปีก่อนแล้ว 

เพียงแค่รอให้ปีหน้านางถึงวัยปักป่ิน เวลาจงึล่วงเลยมาจนป่านน้ี" น�า้เสียง 

ลูอู่เ๋ซงิเตม็ไปด้วยความเกรงอกเกรงใจ แตกต่างจากติง้เป่ยโหวโดยสิน้เชงิ 

"หวงัว่าติง้เป่ยโหวจะไว้หน้าท่านพ่อข้าสกัคร้ัง ปล่อยครอบครัวว่าทีภ่รรยา

ของข้า นางพลาดพลัง้ไปโดยมไิด้มเีจตนาท�าผดิ ขอให้ติง้เป่ยโหวโปรดอภัย

ด้วย"

ติง้เป่ยโหวหัวเราะอย่างเย็นชา "เจ้าก�าลงับบีคัน้ข้าอยู่ชดัๆ" แววตา

ของเขาเปล่งประกายเจิดจ้า คิดทบทวนอยู่พักหน่ึง สุดท้ายก็ตอบอย่าง

ไม่เต็มใจยิ่งว่า "ไสหัวไป!"

"ขอบคุณท่านมาก" ลู่อู๋เซิงกุมมืออวิ๋นจ้าว เร่งพานางจากไป

อว๋ินจ้าวยังไม่อยากเชื่อว่าสกุลอวิ๋นจะพ้นเคราะห์กรรมคราวนี้ 

มาได้ จนกระทัง่เดนิออกจากจวนโหว ประตบูานใหญ่ปิดไล่หลงัอย่างดุดนั 

เสยีงกระแทกดังสน่ันหวัน่ไหวแล้ว นางถึงค่อยดงึมอืออกจากการเกาะกมุ

ของเขา เอามือตบแก้มตนเองยืนยันว่านี่คือความจริง!

"เหตุใดเจ้าไม่มาหาข้า ต่อให้ต้องตายก็ไม่ยอมมาหาข้าหรือ"

เสียงของลู่อู๋เซิงไม่เรียบนิ่งเหมือนช่วงก่อนหน้าน้ีอีก อีกทั้งยามน้ี 

ยังมีระลอกคลื่นสั่นไหว อว๋ินจ้าวน่ิงอึ้ง ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า  

"ข้าลืมไปน่ะ"

ค�าตอบนี้ท�าให้ลู ่ อู ๋ เซิงประหลาดใจ จากนั้นจิตใจจึงหดหู ่ลง  

"ลืมไป?...เจ้ากับข้าแยกกันแค่สิบวัน เจ้าก็ลืมแล้ว รู้จักกันมานานเป็น 
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สิบปี เจ้ากลับใช้เวลาอันน้อยนิดแค่สิบวันลืมข้าไปหมดแล้ว?" 

อว๋ินจ้าวไม่รูจ้ะอธิบายเรือ่งนีอ้ย่างไรดี ลู่อูเ๋ซงิย่อมไม่เข้าใจ พวกเขา

แยกจากกันนานถึงสิบปีเต็มต่างหาก 

นางก้มหน้าไม่ยอมตอบ ผ่านไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่า "ขอบคุณ"

"เจ้าไม่ต้องมาขอบคุณข้า" สีหน้าลู่อู๋เซิงไม่แสดงความรู้สึกใด เขา

ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดนางถึงต้องเหินห่างกับเขาถึงเพียงนี้ "อว๋ินอว๋ิน 

ข้าไม่เคยข้องเก่ียวกับสตรีนางไหนท้ังน้ัน เชื่อข้าสิ อย่าท�าตัวเหินห่าง 

กับข้าเช่นนี้อีก"

"อืม" อว๋ินจ้าวมองหน้าเขา เรื่องน้ีนางย่อมเชื่อใจเขาแน่ วันน้ัน 

เป็นเพราะนางไม่ให้โอกาสเขาอธิบาย ทั้งยังใช้ความตายบังคับให้เขา 

ต้องยอมกลับไปอีก วันน้ีนางไม่อาจเอาแต่ใจอย่างเก่าแล้ว "ประเดี๋ยว 

ข้าจะไปรับท่านพ่อข้าท่ีคุก ส่วนเรื่องนี้...ข้าจะไปถามท่านให้รู้เรื่องแน่  

ข้ายินดีจะฟังค�าอธิบาย"

ลู่อู๋เซิงต้องประหลาดใจอีกครั้ง นางเคยมีนิสัยดื้อรั้นเป็นที่สุด ทว่า

ครั้งน้ีกลับเหมือนเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเค้าเดิมแล้ว เขาตอบว่า "ข้าจะ 

ไปกับเจ้าด้วย"

อว๋ินจ้าวไม่ปฏิเสธ มีเขาอยู่ข้างกาย ย่อมท�าให้นางสบายใจ 

อย่างแท้จริง

บันไดหินหน้าประตูจวนโหวท้ังกว้างและยาว พวกเขาสองคน 

จงึเดนิเคียงข้างกันลงมา ต่างเงยีบงันไร้วาจา ในโลกหล้ามเีพียงพายุหมิะ

ส่งเสียงหวีดหวิวโหยหวน พัดพาจิตใจคนให้ปั่นป่วนยุ่งเหยิง

ท่ามกลางหิมะขาวพร่าเลอืน มเีดก็สาวคนหนึง่ว่ิงกะโผลกกะเผลกมา 
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ว่ิงไม่ก่ีก้าวก็ล้มลงไปครั้งหนึ่ง ดูเหมือนนางจะหาคนที่ต้องการพบแล้ว 

จึงเร่งฝีเท้าขึ้นอีกนิด เมื่อใกล้ถึงตัวอว๋ินจ้าวก็ล้มลงอย่างแรงอีกคร้ัง  

พร้อมกับร้องไห้โฮออกมา

อวิ๋นจ้าวมองนางอย่างตกตะลึง "สี่เชวี่ย!"

สีเ่ชว่ียเน้ือตัวสัน่ระรกิ ร้องไห้ไปพลางตอบว่า "คณุหน ูข้าผิดไปแล้ว 

ข้าไม่ควรบอกเรื่องในคุกกับฮูหยินผู้เฒ่า ข้าผิดไปแล้ว..."

หัวใจของอว๋ินจ้าวจมด่ิงในทันใด ได้ยินเพียงเสียงส่ีเชว่ียตะโกน 

บอกว่า "ฮูหยินผู้เฒ่าจากไปแล้ว! ทั้งยังทิ้งจดหมายสั่งเสียเอาไว้ บอกว่า

ขอตายไปพร้อมกับฮูหยินติ้งเป่ยโหว และขอร้องให้ติ้งเป่ยโหวยอม 

ปล่อยตัวนายท่านเจ้าค่ะ!"

ลู ่อู ๋เซิงตะลึงงัน พอหันมองคนข้างกายก็เห็นใบหน้าซีดเซียว 

ไร้สีเลือด ร่างทรุดฮวบลงไปกับพ้ืน เขาก้มลงประคองนางเข้าสู่อ้อมอก 

มองเห็นอวิ๋นจ้าวน�้าตาไหลพรั่งพรูดุจสายฝน น�้าเสียงส่ันเครือเอ่ยว่า  

"ท่านย่า..."
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เมือ่นายท่านอว๋ินถูกปล่อยตวัออกจากคกุ เพ่ิงจะย่างเท้าเข้าประตู

บ้านก็ได้ยินว่ามารดาผูกคอตายไปแล้ว เขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจจน 

หมดสติไป ท่านหมอเฉิงต้องกดคลึงจุดเหรินจง* ให้อยู่หลายครั้ง เขาถึง

จะฟื้นขึ้นมา พอได้สติก็ร้องไห้โฮ หลังจากทราบสาเหตุแล้วย่ิงโศกเศร้า

เกินบรรยาย คิดว่าตนเองท�าให้มารดาต้องตาย ความผิดยากจะให้อภัย

โดยแท้

อว๋ินจ้าวคุกเข่าอยู่ข้างศพท่านย่าตลอดเวลา ใครเข้าไปประคอง 

ก็ไม่ยอมลุกขึ้น อวิ๋นฮูหยินน่ังเช็ดน�้าตาอยู่ข้างบุตรสาว ไม่รู ้สาเหตุ 

มาจากอะไร นางออกไปข้างนอกแค่เพียงครึ่งวัน ในบ้านก็เกิดเหต ุ

พลิกผันใหญ่โตเช่นนี้แล้ว

สกุลอวิน๋ในอดีตมแีต่เสยีงหวัเราะพูดคยุไม่ขาด ยามนีก้ลบัมเีงามดื

3

* เหรินจง จุดชีพจรบริเวณร่องริมฝีปากบน สามารถใช้นิ้วโป้งกดจุดน้ีเพ่ือแก้อาการเป็นลมหมดสติอย่าง 
เร่งด่วนได้
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เข้ามาปกคลุม ได้ยินแต่เสียงร้องไห้ ไม่เห็นรอยยิ้มของใครเลย

อว๋ินจ้าวร ้องไห้ไม่ออกแล้ว ด้วยก่อนหน้านี้นางร ้องไห้จน 

ดวงตาสองข้างแดงก�่า ได้แต่มองตรงไปที่ร่างของท่านย่า

ท่านย่ามีศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์เสมอมา เป็นคนใจบุญที่ม ี

ชื่อเสียงเลื่องลือท้ังใกล้ไกล ทุกครั้งท่ีมีชาวบ้านผู้ประสบภัยเข้ามาใน 

เมืองหลวง นางจะต้องสั่งให้พ่อบ้านเปิดยุ้งฉาง น�าข้าวออกไปแจกจ่าย

อย่างทัว่ถึง แม้ทรพัย์สนิทีค่ฤหาสน์ในเมอืงหลวงของสกุลอว๋ินจะไม่นับว่า

มากมายมหาศาล แต่ทุกครั้งที่มีการท�าบุญสร้างกุศลก็จะเห็นเงาร่างคน

สกุลอวิ๋นเสมอ เป็นเพราะทุกคนมีจิตใจเมตตาตามท่านย่าไปด้วย

ฉะนั้นอวิ๋นจ้าวจึงไม่เข้าใจ เพราะเหตุใดนางกลับมาได้ แต่ท่านย่า

กลับต้องมาจบชีวิตลงเช่นนี้

นางร้องไห้จนไม่เหลือน�้าตาแล้ว กระทั่งตอนนี้ดวงตาบวมแดง 

ดั่งลูกเหอเถา* ได้แต่นั่งคุกเข่าอยู่เฉยๆ ขณะที่ในสมองก็มีเพียงความ

สับสนอื้ออึง

ในคฤหาสน์หลังใหญ่ของสกุลอว๋ินมีแต่เสียงร้องไห้ เมฆมืดครึ้ม

ปกคลุมท่ัวบริเวณ ความเศร้าหมองทุกข์ระทมอวลอยู่ภายใน แม้แต่ 

ลู่อู๋เซิงที่ยืนอยู่ข้างนอกก็ยังสัมผัสได้

เด็กรับใช้เห็นเขายืนอยู่ข้างประตูใหญ่มานานแล้ว ทั้งไม่ยอมเดิน

เข้าไป และไม่เดินจากไปไหน หิมะใต้ฝ่าเท้ากองทบัถมสงูมาครึง่น่องแล้ว 

จึงอดเอ่ยขึ้นมาไม่ได้ว่า "คุณชาย พวกเรากลับกันเถอะ ท่านอยู่ตรงน้ี  

คุณหนูอวิ๋นก็ไม่ทราบหรอกขอรับ"

* เหอเถา คือวอลนัท

Page_����������������� 1.indd   42 2/8/2562 BE   13:46



43

อีเหมยถงเฉียน

ลู่อู๋เซิงไม่ตอบอะไรแม้แต่ค�าเดียว คิ้วกระตุกเพียงเล็กน้อย สีหน้า

เคร่งขรึมเย็นชา เด็กรับใช้จึงไม่กล้าเอ่ยอะไรอีก

เขาอยากเข้าไปข้างใน แต่จะเข้าไปด้วยฐานะอะไรเล่า ก่อนท่ีเขา

จะคิดต่อไปว่าบางทีอว๋ินอว๋ินอาจจะออกมาเดินเล่น เช่นนั้นรอให้นาง 

ออกมาก็จะเห็นหน้าเขาอยู่ตรงนี้ อย่างน้อยคงช่วยปลอบใจนางได้บ้าง

เฮ่อ...แต่จะปลอบใจอะไรได้ เหมือนเขาจะให้ความส�าคัญกับ 

ตัวเองมากเกินไปแล้ว

กระนั้นเขาก็ยังไม่ยอมจากไปไหน

อว๋ินจ้าวไม่รู้ว่าลู่อู๋เซิงอยู่ข้างนอก หรือต่อให้รู้นางก็ไม่มีอารมณ์ 

จะออกไปพบหน้าอยู่ดี

ล่วงเข้าสู่ยามค�่าคืน อว๋ินฮูหยินฝืนท�าจิตใจให้สดชื่น ลุกขึ้นมา 

สั่งการบ่าวไพร่ให้จัดเตรียมส�ารับอาหาร ทว่าพวกเขาท้ังครอบครัว 

กลับกินไม่ลงเท่าไร อว๋ินจ้าวกินข้าวค�าหน่ึงก็น่ิงงันไม่ยอมกลืนลงไป  

รู ้สึกล�าคอแห้งผากและเจ็บแปลบ อว๋ินฮูหยินเห็นนางกลืนข้าวอย่าง

ทรมานก็แอบถอนหายใจแล้วเอ่ยว่า "อวิ๋นเอ๋อร์ เจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะ 

พรุ่งนี้เช้ายังต้อง..." 

พรุ่งนี้เช้ายังต้องจัดการเรื่องงานศพของฮูหยินผู้เฒ่าต่อ

อว๋ินฮูหยินกลืนค�าพูดท่ีเหลือลงท้อง แต่อว๋ินจ้าวฟังออกว่ามารดา

จะบอกอะไร เดมิทนีางก็มองต�าแหน่งทีน่ัง่ทีเ่คยเป็นของท่านย่าซึง่ตอนนี้ 

ว่างเปล่าอยู่เช่นกัน หยาดน�้าตาจวนเจียนจะไหลริน นางพยักหน้ารับ 

ก่อนจะลุกขึ้นเดินกลับห้อง
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เมื่อเดินผ่านลานบ้านท่ีเงียบเหงาวังเวง ลมหนาวพัดผ่านระเบียง

ทางเดินที่ไร้ก�าแพงบดบัง ความเย็นยะเยือกแทรกซึมสู่ใจจนไม่เหลือ

ความอบอุ่น

แต่ละย่างก้าวที่อวิ๋นจ้าวเดินไป เงาหลังก็สะท้อนความหม่นหมอง

อ้างว้าง บ่าวรับใช้ท่ีติดตามอยู่ข้างหลังมองแล้วก็ทุกข์ใจกันถ้วนหน้า  

สี่เชวี่ยยิ่งรู้สึกละอายใจ หากไม่ใช่เพราะนาง...เฮ่อ

อว๋ินจ้าวเดินเข้ามาในห้อง นางนอนลงบนเตียงโดยลืมว่าต้อง 

บ้วนปากล้างหน้า บ่าวรับใช้เห็นเช่นนั้นก็เติมถ่านในเตาผิงให้ร้อนแล้ว

ถอยออกไป

ผ่านไปพักใหญ่เริ่มรู้สึกไม่สบายตัว อว๋ินจ้าวจึงตื่นขึ้นมา เมื่อครู่ 

นางผล็อยหลับไปแล้ว เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอยู่บ้าง นางลุกข้ึนมาเงียบๆ 

เตรยีมจะถอดเสือ้คลมุตัวนอกออกเพราะมนัหนาอดึอดัเกินไป เหมอืนกับ

น�าผ้าห่มมาสวมทับร่างไว้อย่างไรอย่างนั้น

พอได้ยินความเคลื่อนไหวในห้อง ระหว่างที่นางลุกข้ึนมาน้ัน  

ข้างนอกก็มีเสียงบ่าวรับใช้ดังขึ้น "คุณหนู"

"มีเรื่องอะไร" น�้าเสียงของนางแหบพร่า 

อว๋ินจ้าวลงจากเตียงไปรนิน�า้ชา เพ่ิงจะด่ืมไปได้ค�าหน่ึงก็ได้ยินบ่าว

รบัใช้กดเสยีงลงต�า่กล่าวอย่างระมดัระวงัว่า "คณุชายลูม่ายืนเฝ้าอยู่นอก

ประตูใหญ่นานแล้ว พวกเราไปเชิญเขาเข้ามา เขากลับบอกว่าไม่ต้อง  

ทั้งยังสั่งให้พวกเราไม่ต้องบอกท่านด้วยเจ้าค่ะ"

ตอนนีพ้อได้ยินชือ่ของลูอู๋่เซงิ อว๋ินจ้าวกลบันกึถึงเหตกุารณ์วันทีเ่ขา

ตายจากไปขึ้นมาทันที
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วันน้ันนางก�าลงัตรวจเทียบบัญชกัีบหลงจูทั๊ง้หลายก็ได้ยินข่าวร้ายน้ี

อย่างกะทนัหัน นางไม่มท่ีาทสีะทกสะท้านแต่อย่างใด กระท่ังตรวจเทยีบ

บัญชีเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้อง นางเดินไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่าพวงแก้ม 

สองข้างเย็นเฉียบ ยกมือขึ้นลูบดูก็พบว่ามีแต่รอยน�้าตา

ที่แท้นางยังชอบลู่อู ๋เซิงอยู่มาก แม้ไม่พบหน้ากันมานานสิบปี  

นางก็ยังชอบเขาอยู่

พอคิดถึงท่านย่า คิดถึงลู่อู๋เซิงแล้ว น�้าตาที่แห้งเหือดไปเมื่อตอน

กลางวันก็ไหลพรั่งพรูออกมา นางก้มหน้าเช็ดน�้าตาและก้าวออกไป 

ข้างนอก

นางอยากเห็นหน้าเขา

ช่วงค�า่ลมหนาวพัดกระโชกมาจากทกุทศิทาง หอบเอาความอบอุน่ 

ทีห่ลงเหลอือยู่ใต้ท้องฟ้าอนัมดืมดิให้สลายหายไป ลูอู่เ๋ซงิยืนอยู่ข้างนอก 

มานานจนเริ่มรู ้สึกถึงความเย็นยะเยือกได้จากทั่วร ่างจรดฝ่าเท้า  

ในคฤหาสน์สกุลอว๋ินบรรยากาศวังเวงลงกว่าเดิม เขาปัดหมิะทีร่่วงลงไหล่ 

คิดจะกลับไปก่อน แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่

ทนัใดนัน้ก็มเีสยีงฝีเท้าแผ่วเบาดงัออกมาจากในคฤหาสน์ทีเ่งียบเหงา 

เขาเงี่ยหูฟังด้วยความตั้งใจ เสียงฝีเท้านี้ไม่มีการลงน�้าหนัก ทั้งรวดเร็ว

ฉับไว และคุ้นหูเขาย่ิงนัก เสียงดังก้องสะท้อนอยู่ในหู ทุกย่างก้าว 

ประทับลงในก้นบึ้งของหัวใจ

พอประตูบานใหญ่เปิดกว้าง เขาก็ส่งเสียงเรียก "อวิ๋นอวิ๋น"

อวิ๋นจ้าวยืนนิ่ง ไม่ยอมเดินลงบันไดมา นางคิดว่าจากเหตุการณ ์

ที่พลิกผันมาจนถึงวันนี้ อย่างไรเขาก็ต้องตายจากไปสักวัน เพราะฉะนั้น
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ทุกก้าวที่เดินเข้าไปใกล้เขา ก็มิต่างจากมีดที่ปักลงกลางใจเล่มหนึ่ง

ในเมื่อต้องจากลากันอยู่แล้วยังจะอยู่เคียงข้างไปไย

ลู่อู ๋เซิงเห็นนางยืนนิ่งไม่เอ่ยวาจา ก�าลังจะก้าวขึ้นบันไดไปหา  

ก็เห็นดวงตาสองข้างของนางจ้องเขมง็ ก่อนเปล่งเสยีงเกอืบจะเป็นตะโกน

ออกมาว่า "อย่าเข้ามานะ!"

เขาจึงหยุดชะงักด้วยความสับสน ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดนางถึง

รังเกียจเขาขึ้นมาอีก

อว๋ินจ้าวคิดว่านางคงจะบ้าไปแล้วท่ีออกมาพบเขา! จึงหันขวับ 

แล้ววิ่งกลับเข้าไปในบ้าน

นับจากวันน้ีไปจงลืมเขาให้หมดสิ้น ไม่มีความเก่ียวข้องใดกับเขา

อีก เช่นนี้แล้ววันหน้าก็คงไม่ต้องเศร้าเสียใจ

แต่ย่ิงว่ิงเรว็เท่าไร นางก็ย่ิงรูส้กึละอายแก่ใจมากเท่านัน้ แสงโคมไฟ

สลัวเลือนราง ฝีเท้าเร่งรีบร้อนรน นางเดินโซซัดโซเซ จนใต้ฝ่าเท้า 

เกิดลื่นไถล ท�าให้ล้มลงไปกับพื้นทั้งตัว จมอยู่ในกองหิมะ นางพยายาม

เอามอืประคองร่างให้ลกุขึน้ แต่จู่ๆ  ก็รูส้กึเจบ็ปวดท่ีหัวใจ ท้ังความเจบ็ปวด

นั้นยังรุนแรงมากกว่าปกติ

คล้ายนางจะนึกอะไรได้บางอย่าง จึงเอามือคว้าเชือกสีแดงท่ี 

คล้องคอเอาไว้ แล้วยกขึน้มาช้าๆ ไข่มกุราตรจีงึเผยให้เห็นรูปโฉมท่ีแท้จริง 

มันส่องประกายสว่างใสดุจหิมะ

ไข่มุกราตรีเม็ดนี้มีขนาดไม่ใหญ่นัก อีกท้ังไม่นับว่าเป็นของล�้าค่า

อะไร ตอนนั้นเห็นเขาถือเล่นในมือ นางเห็นเข้าก็ชอบใจ ลู่อู๋เซิงที่หันหลัง

อยู่มองไม่เห็น แต่ท่านลุงลู่มาเห็นเข้าจึงเอ่ยปากบอก เขาก็รีบส่งให้นาง
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ทันที แม้เขาจะชอบมากแค่ไหนก็ไม่แสดงท่าทีที่ตัดใจไม่ลงออกมาเลย

นางรู้สึกราวกับว่าได้รับสมบัติล�้าค่ามาชิ้นหนึ่ง พอหาช่างฝีมือ 

น�าไข่มุกร้อยเชือกสีแดงได้แล้ว นางก็น�ามาคล้องคอตลอดโดยไม่เคย 

ถอดวาง แม้แต่ตอนที่นางโกรธเขาที่สุด หรือกระทั่งในอีกสิบปีข้างหน้า

นางอยากจะโยนไข่มุกทิ้งไป แต่ยามนี้มันส่องประกายสุกสว่าง 

ดั่งโคมไฟ ค่อยๆ เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นขาว จนกระทั่งเจิดจ้าบาดตา 

นางมองด้วยความตกตะลึง ลืมความเจ็บปวดที่หัวเข่าไปชั่วขณะ

ดูเหมือนนางเคยเห็นแสงสีขาวเช่นนี้จากที่ใดมาก่อน

ใช่แล้ว...คืนน้ันที่นางย้อนกลับมาในอดีตนี้ คืนท่ีลู่อู๋เซิงเพ่ิงตาย 

จากไป นางก�าไข่มกุราตรเีอาไว้แน่น แล้วนอนซกุตวัอยู่ในผ้าห่ม มองดูมนั

จนผล็อยหลับไป

จากนั้น...นางก็ย้อนกลับมาสิบปีก่อน

นางใจเต้นโครมคราม ระหว่างท่ีนางก�าลังจะไขปริศนาได้น้ัน จู่ๆ 

ไข่มุกราตรีก็สาดประกายแสงแผ่ออกไปนับหมื่นจั้ง ท�าให้กลางคืน 

สว่างดุจกลางวัน

ตุ้บ...

"คุณหนู? คุณหนู? ท่านตื่นแล้วหรือเจ้าคะ จะให้ข้าเติมถ่าน 

สักหน่อยหรือไม่"

เสียงของสี่เชว่ียช่างเหมือนนกสี่เชวี่ย* เสียจริง ร้องเจื้อยแจ้ว 

ไม่หยุดปาก เสียงลอยมาเข้าหูของนางตลอดเวลา ฟังแล้วรู้สึกคันยุบยิบ

* นกสี่เชวี่ย คือนกสาลิกา
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เมื่ออว๋ินจ้าวพลิกตัวก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ย่ืนมือออกไปลูบดู 

ก็พบผ้าห่มนุ่มน่ิมสบายตัว นางส่งเสียงงึมง�าค�าหน่ึง แต่ทันใดนั้น 

กลับรู ้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง จึงรีบลุกพรวดขึ้นมาน่ัง ผ้าห่มที่ 

คลุมร่างลื่นหลุดลงพื้นไปอย่างเงียบงัน

นางเหลียวซ้ายแลขวาด้วยความประหลาดใจ นี่เป็นเตียงนอน 

ของนางชัดๆ พอเงยหน้ามองออกไป แม้แสงจันทร์จะเบาบาง แต่ก็ 

พอมองออกว่าห้องนี้คือห้องของนาง

หรือเมื่อครู่นี้นางจะฝันไป?

นางไม่ได้ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนกระมัง

อว๋ินจ้าวรู้สึกยินดีปรีดา เช่นน้ันหมายความว่าท่านย่ายังไม่ตาย! 

นางรีบก้มลงมองหารองเท้าของตนเอง แทบอยากจะวิ่งไปหาท่านย่า 

ที่ห้องเสียเดี๋ยวนี้ คุยให้ฟังว่านางเพิ่งจะฝันแปลกประหลาดแค่ไหน

น้ิวมือสัมผัสถึงบางสิ่งได้ รองเท้าอยู่ตรงน้ีนี่เอง นางหยิบขึ้นมา

เตรียมจะสวมใส่ ฉับพลันนิ้วมือก็แข็งค้างในชั่วพริบตา

นอกหน้าต่างแสงจันทร์เบาบาง แต่ดวงดาวกลับพร่างพราว

สว่างไสว ตอนน้ีนางขยับตัวลุกจากเตียง มองส�ารวจข้าวของในห้อง 

อย่างละเอียด รองเท้าในมือ...เล็กเหลือเกิน

ตุ้บ...

รองเท้าหลุดร่วงจากมือหล่นลงพ้ืน มีเสียงเคาะประตูห้องหนักๆ  

ดังข้ึนสองครั้ง อว๋ินจ้าวยกมือที่สั่นเทาลูบใบหน้าตนเอง ผิวพรรณ 

เนียนนุ่มชุ่มชื้น ไม่ใช่นางในวัยผู้ใหญ่เลยสักนิด

ที่แท้เมื่อครู่คือความฝัน
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อว๋ินจ้าวจิตใจสลดหดหู่ลง นางน่ังน่ิงอยู่ตรงขอบเตียง เหม่อมอง

รองเท้าท่ีกลิ้งไปบนพ้ืน แล้วถอนสายตากลับมา ก้มมองเท้าท่ีท้ังเนียน

ละเอียดและขาวสะอาด นี่เป็นเท้าของเด็กสาวแรกรุ่น

นางเอนหลังนอนลงไป สภาพจิตใจราวกับจมดิ่งสู่ยมโลก รู้สึก 

หมดสิ้นเรี่ยวแรง

"คุณหนู คุณหนู" อาจเป็นเพราะเนิ่นนานก็ยังไม่มีเสียงตอบกลับ 

คนนอกประตูห้องจึงพึมพ�าว่า "คงจะนอนละเมออีกเป็นแน่"

เสียงท่ีเอ่ยออกมาฟังดูแผ่วเบา แต่อวิ๋นจ้าวกลับได้ยินชัดเจน 

ทุกถ้อยค�า นางค่อยๆ ลืมตาขึ้น เมื่อตอนกลางวันสี่เชว่ียร้องไห้จน 

กลายเป็นมนุษย์น�้าตา น่าจะร้องไห้จนเสียงแหบแห้งไปหมดแล้ว ทว่า 

เมื่อครู่กลับกังวานใสเป็นปกติ

นางขยับลุกขึ้นน่ังช้าๆ กระท่ังรองเท้าก็ไม่ยอมสวม จู่ๆ นางก็

เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าชั่วอึดใจเดียวก็ถลามาถึงหน้าประตู

แล้ว พอกระชากประตูเปิดออกก็ท�าให้บ่าวไพร่ท่ีเฝ้าอยู่ข้างนอกสะดุ้ง

ตกใจ

สีเ่ชว่ียติดตามอยู่ข้างกายอว๋ินจ้าวมาตัง้แต่เล็ก จงึขาดความส�ารวม

ระวังระหว่างนายบ่าวไปหลายส่วน ตอนน้ีนางอดต่อว่าไม่ได้ "คุณหนู  

ท่านสะเพร่าเลินเล่อเช่นนี้อยู่เรื่อย ประเดี๋ยวฮูหยินก็ดุท่านอีกหรอก  

ดูสิเจ้าคะ แม้แต่รองเท้าก็ไม่ได้สวมหรือนี่!"

สี่เชว่ียหน้าเปลี่ยนสีโดยพลัน ทั้งผลัก ท้ังเกลี้ยกล่อมให้คุณหนู 

กลับเข้าห้อง ทั้งยังรีบหาผ้ามาห่อเท้าให้

อว๋ินจ้าวมองสี่เชว่ียท่ียังไม่ได้สวมชุดไว้ทุกข์ เหลือบมองระเบียง 
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ทางเดนิข้างนอกกไ็ม่เห็นว่ามผ้ีาแพรสขีาวห้อยประดบั นางน่ิงอึง้ไปชัว่ครู่ 

คว้าไหล่สี่เชวี่ยไว้แล้วเอ่ยถามว่า "ข้าอายุเท่าไร"

สีเ่ชว่ียหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก เหน็คณุหนูมท่ีาทจีริงจังจงึตอบว่า 

"ท่านอายุสิบสี่แล้วเจ้าค่ะ! เหลืออีกเดือนเดียวก็จะปักปิ่น สามารถ 

เกล้ามวยผมสวยๆ ได้แล้ว" 

อว๋ินจ้าวรู้สึกเหมือนลิ้นจุกปาก "แล้ว...แล้ววันนี้วันท่ีเท่าไร เดือน

อะไร"

สี่เชว่ียคิดว่านางควรไปเชิญท่านหมอเฉิงมาตรวจอาการคุณหนู 

สักหน่อยแล้ว ไม่สิ ท่านหมอเฉิงมีธุระออกไปข้างนอก ตอนนี้เขาไม่อยู่ 

ในคฤหาสน์ พอได้สติกลับมาก็ตอบว่า "ตอนนี้ผ่านยามจื่อ* ไปแล้ว  

วันนี้ก็เป็นวันที่แปดเดือนสิบสองแล้วเจ้าค่ะ"

พอกล่าวจบก็เห็นคุณหนูของตนมีสีหน้าตะลึงงันราวกับคน 

ไร้วิญญาณก็ไม่ปาน จึงเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดแปลกไป เตรียมลุกขึ้น

จะไปแจ้งฮูหยิน ไม่คิดว่าจะได้ยินอว๋ินจ้าวหัวเราะเสียงดังกังวาน เป็น

เสียงหัวเราะท่ีดังออกมาเต็มปอด สี่เชวี่ยไม่เคยได้ยินนางหัวเราะเช่นนี ้

จึงตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก

"คุณหนู ท่านอย่าท�าให้ข้าตกใจสิเจ้าคะ"

อว๋ินจ้าวกลับระงับความยินดีครั้งใหญ่นี้เอาไว้ไม่อยู่ เพราะนาง

เข้าใจกระจ่างเรื่องหนึ่ง 

...นางย้อนกลับมาสิบปีก่อนอีกครั้งแล้ว! วันที่แปดเดือนสิบสอง 

เมื่อสิบปีก่อน!

* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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ตอนนี้ท่านย่ายังไม่ตาย พวกเขายังไม่ล่วงเกินติ้งเป่ยโหว ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างย้อนกลับไปอยู่ที่จุดเดิมของมัน

ทีแ่ท้เรือ่งราวท่ีผ่านมาน้ันนางไม่ได้ฝันไป แต่นางย้อนเวลากลบัมา

เมื่อสิบปีก่อนจริงๆ ทั้งยังย้อนกลับมาครั้งที่สองแล้ว

เช่นน้ันตัวนางในตอนน้ีก็ราวกับมีดวงวิญญาณผู้หย่ังรู้ประทับร่าง 

รู้เรื่องราวที่คนอีกมากมายล้วนไม่รู้

สีเ่ชว่ียเนือ้ตวัสัน่ระรกิขณะมองคณุหนูของนางหัวเราะไม่ยอมหยุด 

คิดอย่างจริงจังว่าคนที่นางต้องไปหามิใช่หมอเทวดา แต่เป็นนักพรต!

"สี่เชวี่ย เจ้าไปที่ห้องครัวหน่อย"

สี่เชวี่ยตั้งสติได้ "หา อ้อๆ คุณหนูหิวแล้วสินะเจ้าคะ"

"ไม่ใช่" อว๋ินจ้าวตบไหล่ของสี่เชวี่ย ดวงตาสองข้างโค้งข้ึนเป็น 

รอยยิม้ นยัน์ตาสดใสมแีสงดาวพร่างพราวจนยากจะอ�าพราง "เจ้าไปบอก

พ่อครัวด้วย ให้เขาเคี่ยวโจ๊กให้เละกว่าเดิม โดยเฉพาะ...เมล็ดซิ่ง"

โจ๊กล่าปาเมือ่เคีย่วนานกว่าเดมิ รสชาติย่ิงหอมหวาน พอตกัเข้าปาก

แล้วก็ละลาย ฮูหยินผู้เฒ่ากินไปถึงสองชาม เอ่ยชื่นชมไม่ขาดปาก "อายุ

มากแล้ว ฟันไม่ค่อยจะดี โจ๊กวันนี้เคี่ยวเละก�าลังดี ดีมากจริงๆ"

อว๋ินฮูหยินย้ิมแล้วเอ่ยว่า "ได้ยินว่าอว๋ินเอ๋อร์สั่งก�าชับห้องครัว 

เป็นพิเศษ ให้เคี่ยวโจ๊กให้เละกว่าเดิมเจ้าค่ะ"

นายท่านอวิน๋ขมวดค้ิว "น่าแปลกนัก เหตใุดเจ้าถึงไปยุ่งเร่ืองในครัว

ได้"

อว๋ินจ้าวตืน่เต้นยินดจีนหลบัตาไม่ลงท้ังคืน จนถึงตอนน้ีก็ยังมสีหีน้า
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สดชื่นแจ่มใส นางอดยิ้มอย่างมีเลศนัยไม่ได้ "กลัวว่าพ่อครัวจะต้มโจ๊ก 

ไม่เละพอ จนกินแล้วปวดฟันน่ะสิเจ้าคะ"

นายท่านอวิ๋นเหลือบมองนางแวบหนึ่ง ไม่เข้าใจว่าเหตุใดบุตรสาว

จึงมีท่าทางลับลมคมในเช่นนี้

อว๋ินจ้าวจิตใจเบิกบานอย่างที่สุด กินโจ๊กรวดเดียวถึงสามชาม 

ติดกัน พอลุกข้ึนถึงได้รู้สึกว่าอิ่มจนแน่นท้อง นางเตรียมลุกขึ้นออกไป 

เดินเล่นข้างนอก และจะได้ไปหาลู่อู๋เซิงด้วย

ในเมื่อทุกอย่างย้อนกลับคืนมาได้ ก็ไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวแล้ว

"อวิ๋นเอ๋อร์" ฮูหยินผู้เฒ่าเรียกนางไว้แล้วกล่าวว่า "วันนี้อากาศด ี

ไม่น้อยเลย อีกประเดี๋ยวเจ้าไปไหว้พระที่วัดวั่นซานเป็นเพื่อนย่าเถอะ"

อว๋ินจ้าวชะงกัไปเลก็น้อย เมือ่คนืนางพยายามทบทวนเรือ่งทัง้หมด

ในวันท่ีแปดเดือนสิบสองที่นางเคยผ่านมาเมื่อตอนอายุสิบสี่ เลี่ยงไม่ให้

พอย้อนกลับมาแล้วท�าอะไรพังอีก แต่เวลาก็ผ่านมานานแล้ว นางจึง 

จดจ�าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้ 

นางจ�าได้แค่ว่านับจากวันที่ตนเองปรากฏตัวข้ึนจากการย้อนเวลา

เมื่อครั้งก่อน ท่านย่าของนางก็ต้องปวดฟันเพราะเมล็ดซิ่ง

แต่...แต่ตอนนี้ท่านย่าปลอดภัยดี ทั้งยังจะเปลี่ยนไปไหว้พระอีก  

คงไม่น่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกกระมัง

อว๋ินจ้าวโบกไม้โบกมือปฏิเสธอยู่ในใจ ยังจะมีเรื่องอะไรได้ ก็แค่ 

ไหว้พระมใิช่หรอื นางจงึตอบรบัด้วยความยินด ีและบอกว่าอกีคร่ึงชัว่ยาม

จะกลับมา จากนั้นก็ออกจากบ้านไปหาลู่อู๋เซิง

หากให้ไปพบเขาเมื่อ 'หลายวันก่อน' อว๋ินจ้าวคงจะยังรู้สึกอึดอัด
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ลังเลใจอยู่บ้าง ทว่าวันนี้นางไม่รู ้สึกอะไรแล้ว นางกลัวแค่ว่าการไป 

ปรากฏตัวต่อหน้าเขาอย่างตรงไปตรงมาเช่นน้ี จะท�าให้เขาคิดว่านาง 

โดนปีศาจเข้าสิงร่างหรือไม่ เพราะนอกจากจะไม่โกรธเขาแล้ว นาง 

ยังอยากจะขอคืนดีอีกด้วย

พอใกล้จะถึงจวนสกุลลู่ ฝ่ามือของอว๋ินจ้าวก็มีเม็ดเหงื่อไหลซึม 

ออกมา นางลองนับนิ้วค�านวณเวลาดูแล้ว เขาคงใกล้ออกจากบ้านเต็มที 

อีกครู่หน่ึงนางจะกระโดดไปหยุดอยู่ตรงหน้ารถม้า โดยไม่สนว่าเขาจะ 

ตกตะลงึแค่ไหน นางจะต้องลากเขาลงจากรถให้ได้ เพ่ือแสดงความจริงใจ

ให้เขาเห็น

ระหว่างที่เดินครุ่นคิดอยู่นั้น นางก�าลังเดินจากถนนใหญ่เข้าตรอก

แห่งหนึ่ง จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงคนเรียก

"แม่นางอวิ๋น"

อว๋ินจ้าวเหลียวมองตามเสียง ชายหนุ่มอายุประมาณสิบเจ็ดสิบ

แปดปียืนห่างออกไปครึง่จัง้ ใบหน้าแสดงความรู้สึกเหลือเชือ่อย่างชดัเจน 

ราวกับว่าการปรากฏตัวของนางน่าประหลาดใจเป็นที่สุด

แน่นอนนางรู้ว่าเขาประหลาดใจเรื่องอะไร

"คุณชายซ่ง"

ซ่งโหย่วเฉิงเดินมาข้างหน้าอีกหลายก้าว เอ่ยถามว่า "เหตุใดเจ้าถึง

มาที่นี่ได้เล่า หรือว่า...เจ้าอยากจะไปหาพี่ลู่?"

"ใช่ ข้าจะไปหาเขา"

น�้าเสียงของนางสงบเยือกเย็น ย่ิงท�าให้ซ่งโหย่วเฉิงรู้สึกผิดแปลก 

เขาสังเกตท่าทางของนางอยู่หลายรอบ "ไม่ก่ีวันก่อนเจ้ายังบอกเขาว่า
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ต้องการตัดขาดเย่ือใยไมตรีกับเขาอยู่เลย เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเขา 

กอดสตรีนางอื่น"

อว๋ินจ้าวไม่ได้ลืม แม้ยามนั้นนางจะโกรธลู่อู ๋เซิงจนไม่อยากจะ 

เห็นหน้าเขาอกี แต่ไม่ใช่เพราะวนันัน้เหน็เขาโอบกอดสตรท่ีาทางฉอเลาะ

นางหนึง่เดนิมาด้วยกัน ตอนนัน้นางยังคดิว่าเขาจะต้องมเีหตผุลอะไรแน่ 

พอจะไปสอบถามเขา เขากลับไม่อยู่บ้าน นางจึงส่งจดหมายไปนัดพบ

ฉบบัหนึง่ ทว่าเขากลบัตอบจดหมายมาว่าไม่อยากพบ โดยไม่มีค�าอธิบาย

อะไรเลยแม้แต่น้อย

แต่พอนางใคร่ครวญจากเหตุการณ์เมื่อ 'ตอนนั้น' ลู่อู ๋เซิงหาใช ่

คนแล้งน�้าใจ ระหว่างนางและเขาจะต้องมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันแน่  

นางจึงยินดีจะฟังเขาอธิบาย วันนี้ถึงได้มาพบเขาที่บ้าน

ไม่คิดว่าเพ่ิงจะมาถึงท่ีน่ีก็ได้พบซ่งโหย่วเฉิง สหายสนิทร่วมส�านัก

ของลู ่อู ๋เซิงโดยบังเอิญ ซึ่งเขาเป็นคนส่งจดหมาย และน�าจดหมาย 

ตอบกลับมาให้นางในวันนั้นเอง

ซ่งโหย่วเฉงิกล่าวว่า "วันนีพ่ี้ลูไ่ม่อยู่ ข้าเพ่ิงไปทีจ่วนสกุลลูม่า เขาจะ

ออกไปข้างนอกพอดี"

อว๋ินจ้าวนิ่งเงียบไป เงยหน้ามองเขา หากเป็นเมื่อก่อนนางจะต้อง

เชื่อเขาแน่นอน แต่เมื่อนางนับนิ้วค�านวณเวลาดูแล้ว เทียบกับคราวก่อน

ที่นางกลับมา ยามน้ียังเร็วกว่าเดิมถึงหนึ่งเค่อ เวลาน้ันต่างหากท่ีลู่อู๋เซิง

จะออกจากบ้าน ฉะนั้น...เพราะเหตุใดซ่งโหย่วเฉิงถึงต้องหลอกนางด้วย

"เพ่ิงจะออกไปสนิะ เช่นน้ันวนัอืน่ข้าค่อยมาใหม่" อวิน๋จ้าวเดนิไปได้

สองสามก้าวก็หยุดฝีเท้าแล้วหันกลับมา "แต่คุณชายซ่งไม่ใช่เพ่ิงเดินมา
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จากทางตะวันออกเฉียงใต้หรือ ดูเหมือนก�าลังไปที่จวนสกุลลู่เช่นกัน 

ใช่หรือไม่"

ซ่งโหย่วเฉิงหัวเราะเบาๆ "เดิมทีเดินจากไปแล้ว แต่เห็นเจ้าเดินมา

ทางนี ้ข้าก็เลยตามมาด้วย จรงิส ิวันน้ีอากาศแจ่มใสนัก ได้ยินว่าหอไป่เป่า

เพิม่รายชือ่อาหารชนดิใหม่ ไม่สูไ้ปลิม้ลองดสัูกหน่อย ข้าไม่ลืมหรอกนะว่า 

การลิ้มลองชาและอาหารเลิศรสเป็นหนึ่งในความชอบของเจ้า"

อว๋ินจ้าวรูสึ้กประหลาดใจอย่างมากทีซ่่งโหย่วเฉงิพยายาม 'ขดัขวาง' 

ไม่ให้นางกับลู่อู๋เซิงพบหน้ากันถึงเพียงนี้ จึงตัดสินใจไม่ไปหาลู่อู๋เซิงแล้ว 

วันเวลายังอีกยาวไกล นางไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อน

นางกับซ่งโหย่วเฉงิเพ่ิงจะเดนิจากไป ประตใูหญ่จวนสกุลลูส่่งเสยีง

เอี๊ยดอ๊าดก่อนจะแง้มเปิด มีชายหนุ่มอายุสิบเจ็ดสิบแปดปี ใบหน้า 

หล่อเหลาคมคายผู้หนึ่งเดินออกมา

เด็กรับใช้คนหนึ่งว่ิงตามออกมาจากข้างใน เหลียวซ้ายแลขวา 

แล้วหันกลับไปกล่าวว่า "คุณชาย รถม้ายังไม่มาเลยขอรับ ข้าจะไปเร่งที่

คอกม้าให้เอง นับวันจะเหลวไหลขึ้นทุกทีแล้ว"

ลู่อู๋เซิงยืนนิ่ง เอาสองมือไพล่หลัง สายตาจ้องมองไปท่ีตรอกฝั่ง 

ตรงข้าม

ปรากฏว่ายังไม่เห็นเงาของนางอย่างท่ีคาดไว้ สาวน้อยที่ชอบมา

เกาะก�าแพงอยู่ตรงนั้นประจ�า

ดวงอาทิตย์สว่างเจดิจ้า สายลมหนาวโชยพัดมาเบาๆ ท�าให้เงาร่าง

ที่ทอดยาวบนพ้ืนสั่นไหว ราวกับเผยให้เห็นได้ถึงความเศร้าโศกอยู่ 

หลายส่วน

Page_����������������� 1.indd   55 2/8/2562 BE   13:46



56

เบื่อนักโจ๊กล่าปา ข้าไม่ย้อนเวลาอีกได้ไหม 1

"คุณชาย รถม้ามาแล้ว"

ลู่อู๋เซิงหลุดจากภวังค์ พยักหน้ารับรู้ "ไปวัดวั่นซาน พบใต้เท้าลิ่น"

วันทีแ่ปดเดือนสบิสองน้ี แม้แต่ของหวานในหอไป่เป่าก็ยังเป็นขนม 

ทีท่�าจากธัญพืชจ�าพวกถ่ัวหลากชนิด อว๋ินจ้าวชมิไปสองชิน้ รสชาติสมกับ

เป็นร้านเก่าแก่ทีม่ชีือ่เสยีงมานับร้อยปี อาหารและขนมทีค่ดิค้นขึน้มาใหม่

ไม่เคยท�าให้ผู้คนต้องผิดหวัง

"ข้ารู ้อยู ่แล้วว่าเจ้าชอบกินขนมพวกนี้ กินให้มากหน่อยล่ะ"  

ซ่งโหย่วเฉิงยกตะเกียบคีบขนมอบให้นางอีกชิ้น แล้วกล่าวว่า "ข้าก็ไป 

ลิ้มลองอาหารร้านโน้นร้านน้ีอยู่บ่อยๆ เพ่ือดูว่ามีอาหารแปลกใหม่บ้าง

หรือไม่"

"มิน่าเล่าท่านถึงไปหาข้ากับลู่อู๋เซิงอยู่บ่อยๆ" อว๋ินจ้าวกัดขนมอบ

เตม็ค�า รสชาติหวานละมนุกระจายทัว่ปาก รอเขารนิน�า้ชาให้แล้ว นางถึง

รู้สึกสะดุดใจกับอะไรบางอย่าง

ประโยคนี้ของซ่งโหย่วเฉิงฟังแล้วผิดปกติยิ่งนัก

นางช้อนตาข้ึนมองเขา เห็นว่าบุรุษตรงหน้ามีแววตากระตือรือร้น 

แฝงด้วยความเร่าร้อนอย่างบอกไม่ถูก มองเสียจนโคมไฟในสมองนาง 

ส่งเสยีง 'ฟู่' ฉบัพลนัก็สว่างวาบ ขนมอบท่ีค้างอยู่ในล�าคอกลนืยากขึน้มา

ทันที เหตุใดนางถึงได้โง่งมเช่นนี้ ซ่งโหย่วเฉิงผู้นี้ชอบนางอยู่แน่นอน!

เขาเป็นสหายร่วมส�านักของลู่อู๋เซิง นับว่ารู้จักกับนางมานานกว่า

แปดปีแล้ว เวลาออกไปท่องเทีย่วกัน ฤดูร้อนเขาก็จะมร่ีมมาเผ่ือ ฤดหูนาว

เขามีเตาอุ่นเล็กๆ มาให้ ที่ใดมีอาหารเลิศรสก็จะรีบมาบอกนางอยู่เสมอ 
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ออกเดนิทางไปเรยีนหนงัสอืต่างเมอืงก็มกัจะน�าของเล่นท้องถิน่ท่ีน่าสนใจ

มาฝาก

นางนบัถือเขาเสมอืนเป็นพ่ีชายมาโดยตลอด และคดิว่าในสายตาเขา 

นางก็คือน้องสาวหรือไม่ก็เป็นสหายสนิทผู้หน่ึง แต่มาวันนี้นางไม่ใช่ 

สาวน้อยอกีแล้ว แววตาประเภทนีเ้พียงแวบเดยีวนางก็มองได้ทะลปุรโุปร่ง

พอคิดว่ารับน�้าใจจากเขาโดยไม่รู้ตัวมานานหลายปี ความรู้สึก 

ในใจอว๋ินจ้าวจงึผสมปนเปกันไปหมด ขนมอบค้างอยู่ท่ีล�าคอ ท�าอย่างไร 

ก็กลืนไม่ลงแล้วจริงๆ

ซ่งโหย่วเฉิงเห็นสีหน้านางไม่ค่อยดี จึงกระซิบถามว่า "เป็นอะไรไป 

แม่นางอวิ๋น"

"ไม่มอีะไร" อว๋ินจ้าวรูแ้ก่ใจดีว่าไม่อาจมคีวามเก่ียวข้องใดๆ กับเขา 

นางอยากแต่งงานกับลู ่อู ๋เซิง เช่นน้ันก็ไม่ควรสนิทกับสหายของเขา 

จนเกินพอด ีมฉิะน้ันจะไม่เหลวไหลไปกันใหญ่หรอื นางจบิน�า้ชาค�าหนึง่ 

พอให้คล่องคอก่อนจะกล่าวว่า "ข้ายังต้องไปไหว้พระท่ีวัดกับท่านย่าอีก 

ต้องขอตัวก่อนแล้ว"

ซ่งโหย่วเฉิงรีบเอ่ยว่า "แต่เจ้ายังไม่ได้ชิมอาหารเลิศรสเลย"

"ไม่กินแล้ว" อว๋ินจ้าวก�าลังจะจากไป หางตาก็เหลือบไปเห็นเขา 

มีสีหน้าเศร้าหมอง คล้ายอยากจะเอ่ยแต่ก็ไม่ยอมเอ่ยออกมา จึงคิดว่า

จากไปทั้งแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับจงใจหลบเล่ียงเขา เหมือนตัดบัวแล้ว 

ยังเหลือใย ไม่สู้ดาบเดียวขาดสะบั้น อย่าให้เขามีความคิดฟุ้งซ่านต่อไป

อีกจะดีกว่า

ซ่งโหย่วเฉงิเห็นนางยอมน่ังต่อก็รูส้กึดใีจ จติใจทีว้่าวุน่ถูกนางฉดุร้ัง
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ขึ้นลงได้อย่างง่ายดาย รูปโฉมท่ีไม่จัดว่าหล่อเหลาโดดเด่นยามนี ้

มีดวงตาเปล่งประกายระยิบระยับ อว๋ินจ้าวมองหน้าเขาและตัดสินใจ 

อย่างเด็ดขาด "คุณชายซ่ง ความจริงข้าไม่อยากไปวัดกับท่านย่าหรอก  

แต่ข้าอยากไปหาลู่อู๋เซิงมากกว่า"

ซ่งโหย่วเฉิงชะงักงัน "ข้านึกว่าแม่นางอว๋ินจะแตกต่างจากสตรี 

บ้านอื่นเสียอีก เจ้าเคยบอกเอาไว้ว่าเจ้าไม่ชอบบุรุษท่ีมีสามภรรยาส่ีอนุ 

ต้องการคนที่เป็นอย่างท่านพ่อของเจ้า แต่ไม่คิดเลย ทั้งท่ีพ่ีลู ่แอบม ี

ความสัมพันธ์กับสตรีอื่นแล้ว เจ้าก็ยังไม่ถือสา ยังคิดจะกลับไปหาเขา?" 

"เรือ่งนีจ้ะต้องมคีวามเข้าใจผดิเป็นแน่" อว๋ินจ้าวตอบ "ข้าถึงอยากไป

ถามเขาตรงๆ ให้รู้เรื่อง"

ซ่งโหย่วเฉงิแสดงสหีน้ารงัเกียจทนัท ี "แต่เขาตอบจดหมายเจ้าแล้ว

ไม่ใช่หรอื บอกว่าไม่ชอบให้เจ้าเข้ามาพัวพันวุ่นวาย ต้องการจะตดัสมัพันธ์ 

หากวันนีเ้จ้ายังจะไปหาเขาอกี คิดจะย�า่ยีศักดิศ์รขีองตวัเองไปถึงไหนกัน"

อว๋ินจ้าวรู้สึกตกใจอยู่บ้าง นางพอรู้ว่าซ่งโหย่วเฉิงมีนิสัยอย่างไร  

เขาเป็นคนขี้อาย ไม่เคยพูดจาหยาบคาย ทว่าวันนี้เขากลับแตกต่างจาก 

ซ่งโหย่วเฉิงที่นางรู ้จักโดยสิ้นเชิง นางเข้าใจอีกเรื่องแล้ว นี่คงเป็น 

ความอิจฉาและหึงหวงกระมัง

"มีบางเรื่องท่ีข้าไม่สะดวกจะพูดกับท่าน แต่ว่าข้าเชื่อใจเขา  

ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่" อว๋ินจ้าวเห็นว่าเวลาไม่คอยท่า  

นางต้องไปไหว้พระที่วัดว่ันซานกับท่านย่าแล้ว จึงลุกขึ้นขอตัวกลับ  

ก่อนจะเดินจากมาก็เห็นสีหน้าซ่งโหย่วเฉิงท้ังบึ้งตึงและจนใจ นางเองก็

รูส้กึผดิ ต้องโทษท่ีไม่เคยสงัเกตว่าเขาชอบนางมาก่อน จงึไม่ได้ตดัความคิด
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ฟุ้งซ่านของเขาตั้งแต่เนิ่นๆ

ใครใช้ให้ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ในสายตาของนางมีแต่ลู่อู๋เซิง 

คนเดียว จนมองไม่เห็นความดีของคนอื่นกันเล่า

เมื่อเดินออกมาจากหอไป่เป่า เห็นว่าใกล้ได้เวลาไปวัดกับท่านย่า

แล้ว นางคงไปหาเขาไม่ทัน ย่ิงนางไม่รู้ว่าเขาออกจากบ้านไปท่ีใดด้วย 

อย่างไรก็กลับบ้านไปก่อน ไปวัดวั่นซานกับท่านย่าดีกว่า รอให้ไหว้พระ

เสร็จแล้ว ค่อยมาหาเขาอีกครั้ง
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วัดว่ันซานตั้งอยู่บนเขาสูงอยู่ห่างจากเมืองหลวงออกไปส่ีล้ี ภูเขา 

ลกูน้ีสงูร่วมร้อยจัง้ วัดต้ังอยู่ตรงก่ึงกลาง มหีมอกสขีาวปกคลุมตลอดท้ังปี 

ประดุจมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคอยคุ้มครอง และเนื่องจากที่นี่ทุกค�าอธิษฐาน 

ล้วนเป็นจรงิสมดังหวงั ฉะนัน้ควันธูปบนกระถางสามขาจงึไม่เคยจางหาย 

ควันจากธูปเปรียบได้กับหมอกสีขาวที่โอบล้อมภูเขาเลยทีเดียว

อว๋ินจ้าวไม่ชอบเดินขึน้เขา นางมกัจะรูส้กึเหน็ดเหนือ่ยยิง่ เมือ่ก่อน

เคยเดินขึ้นเขามาครั้งหน่ึง พอเดินไปจนถึงยอดสูง ทอดสายตามอง 

แนวเทือกเขา ได้ชมอาทิตย์ยามเช้าแล้ว ในใจกลับไร้ความรู ้สึกใด  

รบัรูเ้พียงแค่ว่าแขนขาล้วนอ่อนล้า พอคิดถึงเส้นทางลงเขาก็หมดอารมณ์

จะชื่นชม มีแต่ความหงุดหงิดร�าคาญใจ

หลังจากน้ันมานางก็ไม่ไปปีนเขาสูงอีก ไม่ขัดเกลา หรือบ่มเพาะ

คุณธรรมอะไรทั้งสิ้น

4
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พอเดินมาได้แค่ครึง่ทาง นางก็ร้องบอกว่าเหนือ่ยแล้ว นึกเสยีใจนกั

ที่มาท่ีน่ี ทว่าฮูหยินผู้เฒ่ายังคงสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ด้วยคิดว่าการมา

ไหว้พระต้องมีความต้ังใจจริงจึงไม่ได้สั่งให้หยุด พอเห็นว่าหลานสาว 

ทนไม่ไหวแล้วจริงๆ ก็เอ่ยว่า "เจ้าเดินช้าหน่อยเถอะ ไม่ท�าให้เสียเรื่อง

หรอกนะ"

อวิ๋นจ้าวอยากจะกลิ้งลงเขากลับบ้านไปให้สิ้นเรื่องสิ้นราว แต่เมื่อ

ท่านย่ากล่าวเช่นน้ี นางก็ฝืนผงกศีรษะรับปาก ได้แต่พาส่ีเชว่ียแยกตัว 

ออกมา มองตาปริบๆ ดูพวกท่านย่าเดินล่วงหน้าไปก่อน ส่วนนางก็ 

เดินไปอย่างเชื่องช้าราวกับวัวตัวหนึ่ง

เดนิไปได้อกีสบิกว่าขัน้ ระหว่างทีอ่วิน๋จ้าวก�าลงัหายใจหอบก็นกึขึน้ได้

เรื่องหนึ่งจึงกล่าวว่า "สี่เชว่ีย ต่อไปนี้หากข้าไม่ได้สั่งอะไร เจ้าก็ห้าม 

เอาเรื่องของข้าไปบอกใคร ต่อให้เป็นท่านย่า ท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ได้  

ได้ยินหรือไม่"

สี่เชว่ียไม่เข้าใจว่าเหตุใดคุณหนูของตนถึงเอ่ยข้ึนมาเช่นน้ี ก่อนที่

นางจะตกใจจนยกมือมาปิดปากไว้ "คุณหนู ข้าจะไม่บอกเรื่องของท่าน

กับใคร และไม่กล้าบอกด้วย เป็นเพราะว่าใครปากพล่อยบอกว่าข้า 

น�าเรื่องของท่านไปพูดหรือ"

อว๋ินจ้าวปรายตามองสี่เชว่ีย หากไม่ใช่เพราะนางปากไวใน  

'หนก่อน' ท่านย่าของนางก็คงไม่ต้องผูกคอตาย กระทั่งบีบให้นางต้อง 

ย้อนกลับมาอยู่ในวันล่าปาซ�้าอีกรอบเช่นนี้ แม้ว่าสี่เชว่ียจะไม่ได้เจตนา 

แต่เพ่ือเลี่ยงไม่ให้วันหน้าเกิดเรื่องเช่นนี้ข้ึนอีก นางต้องเตือนเอาไว้ 

สักหน่อย
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นางไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ย้อนกลับมาอีกสักกี่ครั้ง แต่ในเมื่อเห็นว่า

คอกแพะเสยีหายจงึรบีซ่อมแซม* อย่างทันท่วงท ีจะได้ไม่เกิดเร่ืองข้ึนมา 

ได้อีก

"ไม่มีใครปากพล่อยหรอก เจ้าจ�าเอาไว้ก็พอแล้ว"

แม้ในใจสี่เชวี่ยจะมีข้อสงสัย แต่ก็ยังรับปากอย่างแข็งขัน

อว๋ินจ้าวสั่งก�าชับเรื่องน้ีแล้วค่อยรู้สึกว่าจิตใจที่ว้าวุ่นมาหลายวัน

เริ่มสงบลงได้สักที นางยกชายกระโปรงก้าวเดินต่อไป เพียงแค่ผ่อนฝีเท้า

ช้าลงเท่านั้น

"คุณหนู" สี่เชวี่ยเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบน "นั่นคุณชายลู่ใช่หรือไม่

เจ้าคะ เช่นนั้นพวกเราก็เดินช้าลงอีกหน่อย จะได้ไม่ต้องพบหน้ากัน"

สีเ่ชว่ียเอาใจใส่คิดแทนคุณหนขูองตน แต่ไม่คาดคดิว่าพออวิน๋จ้าว

เห็นลู ่อู ๋เซิง ดวงตาสองข้างจะเปล่งประกายวาววับ เดิมทีความเร็ว 

ในการเดินท่ีมิต่างจากหนอนคืบคลาน จู่ๆ ก็เปล่ียนเป็นรวดเร็วดุจนก 

โผทะยาน ก้าวพรวดขึ้นบันไดไปสองขั้นในคราวเดียว สี่เชว่ียเห็นเข้า 

ก็แทบจะเป็นลม เร่งติดตามไปด้วยความเขินอายและร้อนใจ "คุณหนู! 

คุณหนู! ช้าลงหน่อยเจ้าค่ะ! ก้าวช้าๆ หน่อย!"

อวิ๋นจ้าวมีหรือจะได้ยิน นางวิ่งหน้าตั้งขึ้นไปข้างบนแล้ว

จังหวะฝีเท้าของลู่อู๋เซิงไม่ได้เร็วนัก เขาเพ่ิงจะเอ่ยทักทายฮูหยิน 

ผูเ้ฒ่า ด้วยรูดี้ว่าอว๋ินจ้าวไม่ชอบเดินข้ึนเขา จงึไม่คิดว่านางจะตามมาด้วย 

ทว่าตอนน้ีกลับมีเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยลอยมาให้ได้ยิน หัวใจพลันสั่นไหว 

* มาจากส�านวน 'แพะหายซ่อมคอก' หมายถึงหลังจากเกิดปัญหาก็รีบคิดหาวิธีแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายซ�้าขึ้นอีก
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หันกลับไปมองจึงเห็นนางจับชายกระโปรงเดินปรี่ตรงมา การเคลื่อนไหว

รวดเร็วราวกับขี่เมฆเหาะมาอย่างไรอย่างนั้น

ไม่พบหน้ากันหลายวัน นางดูสดชื่นแจ่มใสเหมือนเช่นวันวาน  

เขาอดลูบใบหน้าตนเองไม่ได้ ก่อนจะพบว่าผอมลงเล็กน้อย

สาวน้อยใจร้ายผู้น้ี ไมตรีที่มีต่อกันเน่ินนานกว่าสิบปี เพียงแค ่

บอกว่าตัดก็ตัดได้ บอกว่าวางก็วางได้ แล้วอีกประเดี๋ยวก็ดูร่าเริงขึ้นมา 

กระทั่งความเศร้าเสียใจยังไม่หลงเหลืออยู่เลย

เขาไม่ขยับเขย้ือนไปท่ีใด ยืนขวางอยูก่ลางทางมองดนูาง หากนาง

เดนิข้ึนมาโดยไม่มองทางเป็นต้องชนเขาแน่ อย่างน้อยเขาจะได้มข้ีออ้าง 

คุยกับนางสักสองสามประโยค ทว่าขอแค่เปิดปาก เกรงว่านางคงต่อว่า

เขาก่อนแล้ว คงบอกว่าเขาผอมแห้งเกนิไป กระดกูปดูโปนชนนางจนเจ็บ

ไปหมด

นางไม่ใช่คนเอาแต่ใจไร้เหตุผลเช่นนี้หรอกหรือ

ขั้นบันไดทอดตัวยาวเหยียด ผู ้คนแน่นขนัดอยู่ท้ังสองข้างทาง  

ต่างเดินสวนกันไปมา สตรีท่ีสวมเสื้อคลุมกันลมสีแดงนางนั้นว่ิงฝ่าผู้คน

ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เสียงฝีเท้าดังชัดเจนเป็นพิเศษ เวลานี้ลู่อู๋เซิงเข้าใจ 

แล้วว่าอะไรคือ 'ท่ามกลางคนนับพันนับหมื่นมีเจ้าเพียงหนึ่งเดียวในใจ' 

มีคนมากมายขนาดนั้นแล้วแท้ๆ ทว่าเขายังคงได้ยินเสียงฝีเท้านางได้ใน

ทันที

เหลอือกีห้าก้าวนางก็จะเดนิมาชนเขาแล้ว ลูอู่เ๋ซงิก็ยังไม่ขยับไปท่ีใด 

จนกระท่ังขาดอีกแค่เพียงก้าวเดียวจู่ๆ นางก็หยุดฝีเท้า มีแต่กระแสลม 

วูบผ่าน ลู่อู ๋เซิงรู ้สึกผิดหวังเล็กน้อย ขณะก�าลังจะหลีกทางให้ นางก็ 

Page_����������������� 1.indd   63 2/8/2562 BE   13:46



64

เบื่อนักโจ๊กล่าปา ข้าไม่ย้อนเวลาอีกได้ไหม 1

เงยหน้าขึ้นอย่างฉับพลัน "ลู่อู๋เซิง"

เขาชะงักไป มองนางทีห่น้าผากมเีหงือ่ไหลซึม เกือบจะยกมอืเชด็ให้

อยู่แล้ว เขาพยักหน้า "อืม"

หลังจากใกล้ชิดกันอีกครั้งเมื่อ 'ไม่กี่วันก่อน' อว๋ินจ้าวก็ไม่มีท่าที

อึดอัดใจแล้ว น�้าเสียงจริงจังเอ่ยว่า "ข้ามีเรื่องจะพูดกับท่าน"

ลูอู่เ๋ซงิรูส้กึแปลกใจอย่างทีส่ดุ ไม่เข้าใจว่าเหตใุดนางจงึเปลีย่นนสิยั

ไปอย่างกะทันหัน "เจ้าว่ามาสิ"

"ข้า..."

"อว๋ินเอ๋อร์" เมื่อครู่นี้ฮูหยินผู้เฒ่าพบลู่อู๋เซิง ยังหวาดหวั่นเหมือน

หัวใจแขวนอยู่บนเส้นด้าย กลัวว่าหลานสาวจะเห็นหน้าเขา พอหันหน้า

กลับมามอง เห็นตอนน้ีทั้งสองคนพบหน้ากันตรงๆ จิตใจย่ิงตึงเครียด  

กลวัว่าหลานสาวจะอยู่ในสภาพกลนืไม่เข้าคายไม่ออก นางจงึรบีหันขวับ

กลับมา

นางเดินอย่างรีบร้อน กระทั่งหวุดหวิดจะล้มลง อวิ๋นจ้าวจึงตรงเข้า

ประคองฮูหยินผู้เฒ่าด้วยความตกใจพลางหันไปถลึงตาใส่พวกบ่าวไพร่ 

ที่ยืนอึ้งอยู่ "ท�าไมไม่ประคองท่านย่าไว้ หากท่านย่าล้มไปจะท�าอย่างไร"

พวกบ่าวพากันเข้ามาประคอง ฮูหยินผู้เฒ่ากลับโบกมือปฏิเสธ 

"นิสัยขี้โมโหของเจ้านี่ต้องเปลี่ยนเสียหน่อยแล้ว"

"ไม่เปลี่ยนหรอกเจ้าค่ะ มีส่วนใดต้องเปล่ียนกัน" อว๋ินจ้าวพึมพ�า 

ค�าหน่ึง แล้วก็หันไปมองลูอู๋่เซงิโดยไม่เอ่ยอะไรสกัค�า จนกระท่ังขณะทีจ่ะ

เดนิผ่านไป ถึงขยับเข้าไปใกล้พลางกระซบิบอกว่า "ไปวัดแล้วค่อยคยุกัน"

เส้นผมยาวสลวยของสาวน้อยปลิวไสวตามแรงลม ปัดผ่าน 
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ล�าคอขาวหมดจดของชายหนุ่ม ย่ัวเย้าจนเขารู ้สึกคันคอยุบยิบ เขา 

เหลยีวหน้ามองตามไปช้าๆ กลิน่หอมรวยรนิเฉพาะตวัของนางยังเจอืจาง

อยู่ในสายลมหนาว มองเห็นเพียงเงาร่างอรชร

เด็กรับใช้เห็นเขามีสีหน้าตะลึงงัน ในใจแอบคิดแทนนายว่าช่าง 

ไม่คุ้มค่าเสียเลย "คุณหนูอว๋ินเห็นคุณชายเป็นอะไร ชมชอบก็เข้าหา 

รังเกียจก็ละทิ้ง ก่อนหน้านี้เพิ่งส่งจดหมายตัดสัมพันธ์มาให้ท่านเองแท้ๆ 

ตอนนี้ยังจะมาพูดจากระซิบกระซาบกับท่านอีก..."

"อาฉาง"

น�้าเสียงเย็นเยียบดุจน�้าแข็งหิมะโปรย ท�าให้ใบหน้าอาฉางพลัน 

แข็งค้าง เขากลืนน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก เงยหน้ามองคุณชาย 

ของตนก็เห็นว่าอีกฝ่ายมีสีหน้าเรียบนิ่งเฉยชา แข้งขาจึงอ่อนปวกเปียก

อย่างห้ามไม่อยู่ เขายกมือชิงตบหน้าตนเองหนึ่งฉาด

"วันนี้เจ้าไม่ต้องติดตามข้าแล้ว ยืนรับลมภูเขาอยู่ตรงนี้ไปแล้วกัน"

อาฉางรู้สึกขมข่ืนเกินบรรยาย ได้แต่ยืนมองดูคุณชายเดินจากไป

อย่างสงบเสงีย่ม สายลมหนาวเหน็บสะท้านกาย เขากอดเสือ้คลมุตวัใหญ่

แน่นพลางครุ ่นคิดว่าคุณหนูอว๋ินสมกับเป็นนางปีศาจอย่างแท้จริง 

สามารถคว้าหัวใจคุณชายไปได้โดยสมบูรณ์แล้ว

วัดว่ันซานแห่งนี้อยู่ลึกเข้าไป ป่าไผ่ท่ีโอบล้อมโดยรอบเสียดสี 

ดังสวบสาบท่ามกลางลมหนาวที่พัดเข้ามา พอลมกระโชกแรงข้ึนใบไม ้

ที่แห้งเหี่ยวก็ปลิวว่อนไปในอากาศ

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเดนิเข้าวดัมาแล้วก็มุง่หน้าไปกราบพระ รอให้บ่าวไพร่

Page_����������������� 1.indd   65 2/8/2562 BE   13:46



66

เบื่อนักโจ๊กล่าปา ข้าไม่ย้อนเวลาอีกได้ไหม 1

วางเบาะสานทรงกลมเรียบร้อย ถึงพบว่ายามน้ีข้างกายตนเองว่างเปล่า 

หลานสาวสุดที่รักของนางหายไปแล้ว พอหันไปถามหมัวมัว* นางก็ 

ยิ้มเจื่อนตอบว่า "คุณหนูบอกว่ารู้สึกปวดท้อง ประเดี๋ยวก็กลับมาเจ้าค่ะ"

"คงไม่ใช่ว่า..." ฮูหยินผู้เฒ่าหาใช่คนโง่เขลา คาดเดาได้ว่านางคง 

ไปหาลูอู่เ๋ซงิเสยีแล้ว เมือ่ครูเ่หน็มท่ีาทางผดิแปลกไป ตอนนีน้างถึงเข้าใจ

เรื่องราว

เด็กสาวสมัยนี้หนอ...

ฮูหยินผู้เฒ่าส่ายหน้าแล้วยิ้มน้อยๆ สีหน้าแลดูผ่อนคลายไม่น้อย

อวิ๋นจ้าวไปหาลู่อู๋เซิงจริงๆ

นางยืนกอดเตาอุ่นอยู่ตรงก้อนหินข้างประตูทางเข้าวัด อาศัย 

หินก้อนใหญ่ก�าบังลมภูเขาท่ีพัดมา กระแสลมแรงมากทีเดียว เพียงแค่

นางย่ืนหน้าออกไป เส้นผมสดี�าขลบัก็ปลวิยุง่เหยิงไปหมด นางจงึไม่กล้า

โผล่หน้าแอบมองแล้ว กลัวว่าตนเองจะมีสภาพที่น่าเกลียดเข้าเสียก่อน

รออยู่นานครึ่งเค่อ นางจ้องมองผู้คนที่เดินขึ้นลงเขาอย่างต่อเนื่อง 

เบิกตากว้าง พยายามมองหาเขาแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เห็นมาสักที

ยังไม่มาอีก ยังไม่มาอีกหรือ อวิ๋นจ้าวกระทืบเท้าอย่างขัดใจ ชักช้า

จริงเชียว

เวลาผ่านไปอีกพักใหญ่ ลู่อู๋เซิงที่จงใจผ่อนฝีเท้าให้ช้าลงเพราะ 

ไม่อยากให้อว๋ินจ้าวรู้สึกอึดอัดก็ย่างเท้ามาถึงทางเข้าประตูวัดในที่สุด 

ขณะก�าลังจะเดินแฉลบผ่านหินก้อนใหญ่ไป เขาก็รับรู้ได้ว่ามีกระแสลม

* หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียกหญิง 
รับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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แรงพัดมา เขารีบหันขวับ แต่ก็รวดเร็วเกินไปจนอว๋ินจ้าวตั้งตัวไม่ทัน  

สะดุ้งตกใจอย่างแรง

นางขมวดคิ้วแล้วยกมือทุบเขาไปหลายหมัด ต่อว่าอย่างขุ่นเคือง  

"ข้ารอท่านอยู่ตั้งนาน จนจะหนาวตายอยู่แล้ว ยังมาท�าให้ข้าตกใจอีก"

หมัดนี้ของนางแผ่วเบาย่ิง ไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิด ทว่าหมัดที่

กระหน�า่ทบุตีไม่ยอมหยุดนีก้ลบัทบุลงกลางใจของลูอู่เ๋ซงิอย่างหนกัหน่วง 

เขาจดักลุม่ผมหน้าม้าทีแ่ตกกระจายเป็นส่วนๆ ของอว๋ินจ้าวให้กลบัเข้าทรง

อย่างเบามือ

อว๋ินจ้าวไม่ได้ปัดมือเขาออก นางเพียงก้มหน้าลง ปล่อยให้เขา

จดัการกบัผมม้าทียุ่่งเหยิงพวกนัน้ เมือ่ก่อนนางยังคดิว่ารอให้ถึงวยัปักป่ิน 

นางจะหวีผมท่ีปรกหน้าผากเข้ากับผมเปียไปให้หมด เท่าน้ีก็ไม่ต้องกลัว

ลมพัดแล้ว แต่ตอนน้ีนางไม่อยากท�าเช่นนัน้แล้ว เพราะจะได้มคีนช่วยจดั

ทรงผมให้นาง

ด้านหลงัก้อนหนิไม่มลีม ลูอู่เ๋ซงิจงึจดัผมให้อว๋ินจ้าวเข้าท่ีได้ดังเดมิ 

ไม่มีผมปอยใดแตกแถวออกมาอีก นางช้อนตามองเขาแล้วเอ่ยว่า "ข้ามี

เรื่องจะพูดกับท่าน"

ลูอู่เ๋ซงิมองคนทีเ่ดินผ่านไปมา ก่อนท�าท่าทางบอกให้นางเดนิไปทาง

ป่าไผ่

บรเิวณป่าไผ่มผีูค้นอยู่บางตา กระนัน้ก็ยังได้ยินเสยีงความเคลือ่นไหว

จากภายนอก ลูอู่เ๋ซงิไม่ได้เดินเข้าไปข้างในต่อ ท�าให้อว๋ินจ้าวรู้สกึสบายใจ

ขึ้นมา บุรุษที่นางชอบไม่ใช่คนฉวยโอกาสท�าเร่ืองเลวร้ายพรรค์น้ัน ทว่า

นางมีเรื่องที่อยากจะพูดมากมาย ย่อมกลัวจะมีคนเข้ามาขัดจังหวะนาง 
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คิดทบทวนดูแล้ว นางก็คว้าแขนเสื้อของเขาแล้วเดินลึกเข้าไปข้างใน

ในส่วนลึกของป่าไผ่ มีเพียงเสียงนกโผบินผ่านไปมา

ลู่อู ๋เซิงปล่อยให้นางพาเดินไป ในสายตาของเขามองเห็นภาพ 

เงาหลังของนางอย่างแจ่มชัด

กระทั่งแทบไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกแล้ว อว๋ินจ้าวถึงหยุดฝีเท้า

ลง นางสบตามองเขาอย่างจริงจัง ลู่อู๋เซิงเองก็ยืนนิ่งอยู่เช่นเดิม มองนาง 

ในดวงใจอยู่เงียบๆ 

"ลู่อู๋เซิง ข้าอยากจะถามท่านให้ชัดเจนสองเรื่อง" อวิ๋นจ้าวเสียเวลา

ไปมากถึงสิบปีแล้ว นางไม่อยากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปอีกแม้แต่ 

นิดเดียว นางจึงถามอย่างตรงไปตรงมาว่า "เมื่อเดือนก่อนท่านจูงมือสตรี

นางหนึ่งเข้าร้านวั่นเป่าไจเพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับใช่หรือไม่"

ลู่อู๋เซิงอึ้งไปเล็กน้อย "เพราะเรื่องนี้เจ้าก็เลยเข้าใจข้าผิด โกรธข้า 

จนไม่ยอมฟังค�าอธิบายน่ะหรือ"

อว๋ินจ้าวโมโหจนแทบจะกระทืบเท้า "ข้าไม่ฟังค�าอธิบายท่าน 

ที่ไหนกัน เป็นท่านที่ไม่ยอมแม้แต่จะพบข้าต่างหาก! ทั้งยังส่งจดหมาย

ตัดสัมพันธ์มาให้ข้าด้วย!"

นางเกือบจะตะโกนด่าทอเขาอยู่แล้ว ในใจโกรธเคืองจนเก็บไม่อยู่ 

แต่พอถึงเวลาซักถามต่อหน้าเช่นนี้ก็ยังรู้สึกเจ็บปวดใจยิ่งนัก

ลู่อู๋เซิงเห็นนางขอบตาแดงเรื่อ จึงอธิบายอย่างช้าๆ ว่า "ข้าไม่เคย

ส่งจดหมายตัดสัมพันธ์ ตอนนั้นข้าอยากพบเจ้าเช่นกัน นอกจาก 

จะไม่ได้พบเจ้าแล้ว ข้ายังรบัจดหมายตดัสมัพันธ์ท่ีเจ้าส่งมาให้ฉบบัหนึง่ 

ด้วย"
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ลมหนาวโชยพัดมา หัวใจของคนท้ังสองคล้ายถูกน�้าแข็งผนึกไว้ 

ดวงตาสองคู ่สบประสาน ชั่วขณะนี้ไม่ต้องมีค�าอธิบายใด เพียงแค ่

ไม่กี่ประโยค ทุกอย่างก็กระจ่างชัด

พวกเขาทั้งสองถูกคนยุแยงให้แตกหักกันนี่เอง!

อว๋ินจ้าวมีสีหน้าสับสน ทั้งยังมีท่าทีไม่เชื่อถืออยู่บ้าง "ข้าไม่ได ้

เขียนจดหมายตัดสัมพันธ์ให้ท่าน แต่ท่านเขียนให้ข้าชัดๆ ลายมือใน

จดหมายเป็นของท่าน ข้าไม่มีทางจ�าลายมือท่านผิดแน่"

"ตอนท่ีข้าได้รบัจดหมายของเจ้า ก็เคยสงสยัว่าของจริงหรือของปลอม 

แต่เจ้ายืนกรานไม่ยอมพบหน้า อีกทั้งลายมือนั้นก็เป็นของเจ้าจริงๆ"

อวิ๋นจ้าวตกตะลึง สมองปั่นป่วนวุ่นวาย ทันใดนั้นก็สังเกตเห็น 

บุรุษตรงหน้าขยับเข้ามาใกล้อีกก้าวหนึ่ง นางเงยหน้าข้ึนมอง คิดจะ 

ขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัว แต่กลับถูกเขาคว้ามือเอาไว้

เพราะยืนตากลมภูเขาอยู่นาน และไม่มีเตาอุ่นร้อนถือไว้ มือท่ี 

ย่ืนมาเกาะกุมจึงเย็นเฉียบ อว๋ินจ้าวไม่ได้สะบัดทิ้ง เพราะมือของนาง 

อุ่นมาก จึงอยากถ่ายเทไออุ่นเผื่อไปถึงเขาบ้าง

"อว๋ินอวิ๋น เจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือ ตอนนั้นใครเป็นผู้เสนอตัวเป็น

คนกลางคอยประสาน ใครเป็นคนพูดเรื่องพวกนั้นด้วยตัวเอง และใคร 

ที่คอยส่งจดหมายให้พวกเรา"

อวิ๋นจ้าวหลุดปากออกมาว่า "ซ่งโหย่วเฉิง"

ลูอู่เ๋ซงิพยักหน้ารบัอย่างจรงิจงั เขาก็ไม่อยากสงสยัสหายร่วมส�านกั

เท่าไรนัก แต่ความจริงมากองอยู่ตรงหน้า เขาไม่เชื่อไม่ได้จริงๆ

ทนัใดนัน้นางก็นกึถึงสิง่ทีซ่่งโหย่วเฉงิบอกกบันางตอนอยู่ในหอสรุา 
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น�าเบาะแสแต่ละเรือ่งมาเชือ่มโยงเข้าด้วยกัน ไม่มช่ีองโหว่เลยแม้แต่น้อย

ตอนแรกซ่งโหย่วเฉงินัดนางไปท่ีร้านหนงัสอืเปิดใหม่ บอกว่าร้านนี ้

มีหนังสือท่ีนางตามหามานานแล้ว แต่เมื่อไปถึงกลับเห็นลู่อู๋เซิงกับสตรี

นางหน่ึงเดินเข้าร้านเครื่องประดับข้างเคียง นางหงุดหงิดอารมณ์เสีย 

อยากจะเดินปรี่เข้าไปถามให้รู้เรื่อง ทว่าซ่งโหย่วเฉิงกลับรั้งนางเอาไว้  

บอกว่านางเดนิเข้าไปถามโดยตรงจะท�าให้ชือ่เสยีงมวัหมอง นางก็รูส้กึว่า

ไม่เหมาะสมเช่นกัน ตั้งใจว่ารอให้ลู ่อู ๋เซิงกลับบ้านแล้ว ค่อยนัดเขา 

ออกมาอีกครั้ง

ไหนเลยจะคิดว่าซ่งโหย่วเฉิงที่เป็นคนนัดให้ กลับมาบอกนางว่า 

ลูอู่เ๋ซงิไม่อยากพบหน้า นางโมโหอย่างมาก ทว่าในใจก็ยังคดิถึงเขาอยู่ตลอด 

ถึงขั้นวิ่งไปดักรอเขาที่หน้าประตูจวน แต่เขากลับไม่ออกมาพบ ตอนนั้น

นางยังคิดว่าจะต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ แล้วอยู่ดีๆ ก็ได้รับจดหมาย 

ตัดสัมพันธ์จากเขา ถ้อยค�าในจดหมายเย็นชาจนท�าให้รู้สึกตกตะลึง

วันนี้ได้ถามต่อหน้าจนกระจ่างแล้ว อว๋ินจ้าวจึงเข้าใจว่าเป็น 

ซ่งโหย่วเฉิงที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง หรือก็คือลู่อู ๋เซิงไม่ได้เขียนจดหมาย 

ฉบับนั้นมาให้นาง

น�้าแข็งในใจนางยังละลายไม่หมดสิ้น มีอีกเรื่องที่นางวางไม่ลง  

"ต่อให้เรื่องท้ังหมดเป็นฝีมือของซ่งโหย่วเฉิง แต่ท่านจูงมือสตรีนางน้ัน 

เข้าร้านเครื่องประดับ ข้าเห็นมากับตาตนเอง เรื่องน้ีเขาคงบงการท่าน 

ไม่ได้กระมัง"

ลู่อู๋เซิงส่ายหน้า "นางคือญาติผู้น้องของข้า อีกอย่างข้าไม่ได้จูงมือ

นางเสียหน่อย แต่ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดบาดแผลให้ต่างหาก และที่เดิน 
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เข้าร้านนั้นก็เพราะหลงจู๊ของร้านเป็นสหายสนิทของท่านพ่อข้า ละแวก

ใกล้เคียงไม่มีร้านยา จึงต้องเข้าไปหายารักษาบาดแผลให้นางก่อน"

สีหน้าอว๋ินจ้าวมีความประหลาดใจฉายชัด ทั้งยังรู้สึกไม่เชื่อถือ 

อยู ่บ้าง พอลู ่อู ๋เซิงนึกถึงสาเหตุของความเข้าใจผิดแล้ว แววตาก็ 

หม่นแสงลง "วันนั้นนางเดินทางมาจากต่างเมืองเพ่ือมาเย่ียมถึงที่บ้าน  

ข้าก็เลยต้องออกไปรบั ไม่คดิว่าจู่ๆ  จะมชีายข้ีเมาคนหน่ึงพุ่งเข้ามาท�าร้าย

นางจนบาดเจ็บ ตอนนั้นเห็นชายขี้เมาวิ่งหนีคล่องปร๋อ ข้ายังแปลกใจว่า

ดื่มจนเมามาย แต่ไฉนกลับวิ่งหนีรวดเร็วย่ิง วันนี้มาคิดดูแล้วคงมีคน

เตรยีมการเอาไว้ก่อน และตอนทีญ่าตผิูน้้องส่งจดหมายมานัน้ ซ่งโหย่วเฉงิ 

ก็บังเอิญเป็นแขกที่บ้านข้าพอดี"

"ไม่คดิเลยว่าจะมเีรือ่งเช่นนีด้้วย" อวิน๋จ้าวจมอยู่ในความคิด ตอนน้ัน

นางโมโหลู่อู๋เซิงจึงหลบเลี่ยงไม่พบหน้าเขา ทุกคร้ังที่เขามาหาก็จะให ้

บ่าวไพร่ตอบปฏิเสธไป

จนกระทั่งครึ่งปีนับจากนั้น แม่ทัพลู่ต้องยกทัพเดินทางไกล ลู่อู๋เซิง

ก็ติดตามกองทัพใหญ่จากไปด้วย คอยรักษาการณ์อยู่ชายแดนกว่า 

สบิปีเต็ม ภายหลงัสบิปีต่อมากลบัถึงเมอืงหลวง คนท้ังสองเพ่ิงจะพบหน้า

ก็มีอันต้องแยกจากกันคนละภพเสียแล้ว

พอคิดถึง 'อดีต' ตลอดสิบปีน้ัน ขอบตาอวิ๋นจ้าวก็มีหยาดน�้าใสๆ 

เอ่อคลอ

หากนางให้โอกาสลูอู่เ๋ซงิสกัครัง้ ยอมฟังค�าอธิบายจากปากของเขา 

เรื่องราวก็คงไม่เปลี่ยนเป็นเช่นนี้

อว๋ินจ้าวรู้สึกเสียใจกับความผิดพลาด และชิงชังตนเองเหลือเกิน 
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ราวกับว่านางสงัหารลูอู่เ๋ซงิกบัมอื หากนางกับเขาได้แต่งงานกัน เขาก็คง

ต้องไม่ตาย

ลู่อู๋เซิงนึกว่านางจะกระทืบเท้าด่าทอซ่งโหย่วเฉิงไม่หยุด จากน้ัน 

ก็ปรีล่งจากเขาไปสัง่สอนเขาสกัยกเสยีแล้ว ทว่านางกลบัมสีหีน้าเศร้าสลด

และเงียบงัน พอเขาจะเอ่ยถามก็เห็นร่างของนางโน้มเข้ามาหา ย่ืนแขน

มากอดเขาเอาไว้แน่น

ร่างอบอุ่นนุ่มนิ่มโผเข้าหาพร้อมสายลมหอบหนึ่ง ท�าให้ลู ่อู ๋เซิง 

ท�าอะไรไม่ถูกจริงๆ

"ขอโทษนะ" อว๋ินจ้าวเอ่ยเสียงสั่นเครือ ตั้งแต่เล็ก บิดามารดา 

ก็บอกว่านางนิสัยด้ือรั้นเกินไป ต่อไปจะต้องเสียเปรียบคนอื่น นางกลับ 

ไม่เคยจดจ�าใส่ใจ ยังคิดว่าเป็นนิสัยที่ท�าให้เสียเปรียบคนตรงไหนกัน  

บิดามารดาคงมองผิดไปแล้ว

แต่นางไม่เคยรู้เลยสักนิด ท่ีแท้นางเสียเปรียบผู้อื่นไปตั้งแต่สิบปี

ก่อนแล้ว ยังหลงใช้ชีวิตอย่างสบายใจเต็มภาคภูมิ

"ลู่อู๋เซิง...ขอโทษนะ"

อวิน๋จ้าวรูส้กึว่าดวงตาตนเองแสบร้อน เพียงกะพรบิตาเบาๆ ครัง้หนึง่ 

น�้าตาก็ไหลรินออกมา

น�้าเสียงแผ่วเบาไร้เรี่ยวแรง เต็มไปด้วยความส�านึกเสียใจ ลู่อู๋เซิง

ตะลงึงนัก่อนจะย่ืนแขนมาโอบกอดนาง "อว๋ินอวิน๋ ต่อไปพวกเราจะไม่สงสยั 

กันและกันอีก ต่อให้เกิดเรื่องใหญ่โตสักแค่ไหน พวกเราก็ต้องมาเจอกัน

สักครั้ง อธิบายกันต่อหน้าอย่างชัดเจน"

"จะไม่มีเรื่องเข้าใจผิดเช่นน้ีอีกแล้ว" อวิ๋นจ้าวเงยหน้าข้ึนมาจาก
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อ้อมอกเขา ดวงตาเป็นสีแดงระเรื่อ

คนท่ีเข้าไปช่วยนางถึงจวนโหวโดยไม่กลัวเกรงอนัตราย คนท่ีรอนาง

เป็นสิบปี นางไม่มีทางสงสัยเขาเพราะเรื่องน่าขบขันเช่นนั้นอีกแน่ ที่โดน

ยุแยงให้แตกหักเช่นน้ี ไม่ใช่เพราะผู้อื่นรู ้จักนิสัยของนางเป็นอย่างดี 

กระทั่งมองเห็นช่องโหว่ให้ใช้ประโยชน์ได้หรอกหรือ

ซ่งโหย่วเฉิง...

อวิ๋นจ้าวกัดฟันกรอด รอให้นางลงเขาไปก่อนเถอะ จะต้องสะสาง

บัญชีนี้กับเขาแน่ จะต้องฉีกกระชากร่างเขาให้ได้เลยคอยดู!

"อวิ๋นอวิ๋น เอาไว้ลงเขาแล้ว พวกเราไปหาซ่งโหย่วเฉิงกัน"

"ข้าก็คิดเช่นน้ีพอดี" อว๋ินจ้าวเช็ดรอยน�า้ตา เอาศีรษะซุกเข้าไปใน

แผงอกกว้างแข็งแกร่งของเขา

ลู่อู๋เซิงกอดนางไว้ เขาเองก็น่ิงเงียบไร้วาจาใด มีเพียงเสียงใบไผ่

กระทบเสยีดสกัีนลอยเข้าห ูกลางอ้อมกอดน้ีคอืนางในดวงใจ ความเงยีบ

สงบและความอิ่มเอมใจน้ี ตอนท่ีมีจารึกชื่อบนท�าเนียบทองก็ยังเทียบ 

ไม่ได้เลย

ทันใดนั้นท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าไผ่ จู ่ๆ ก็มีสุ ้มเสียง 

ผดิแปลกดังแทรกขึน้มา ลูอู่เ๋ซงิมท่ีาทชีะงกังนั เขามองส�ารวจทกุซอกมมุ

เท่าที่สายตาจะกวาดมองถึง สีหน้ายิ่งเคร่งขรึมขึ้นทุกขณะ

ร่างกายลู่อู๋เซิงแข็งค้างขึ้นมาเล็กน้อย แม้แต่อว๋ินจ้าวก็สัมผัสได้  

นางจึงคลายมือออกแล้วถามว่า "เกิดอะไรขึ้น"

ลู่อู๋เซิงอยากให้นางออกไปก่อน ทว่ากลับมีคนพุ่งมาจากทุกทิศ 

ทุกทาง ไม่มีช่องว่างเลยสักนิดเดียว ด้วยเหตุผลน้ีเอง เขาจึงรู้สึกถึง 
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ความไม่ชอบมาพากล หากเป็นเพียงคนที่เดินผ่านทางมา เดิมทีก็ 

ไม่จ�าเป็นต้องกรกัูนเข้ามาและระมดัระวังถงึขนาดนี ้คล้ายกับว่าไม่อยาก

ให้พวกเขารู้ตัว ทว่าเขากลับจับสังเกตได้แล้ว มือขวาเคล่ือนไปข้างเอว

คว้ากริชออกมา ดึงร่างอวิ๋นจ้าวมาไว้ข้างหลัง กดเสียงลงต�่าเอ่ยว่า  

"หาโอกาสได้เมื่อใด รีบหนีไปทันที"

อวิ๋นจ้าวล�าคอแห้งผากขึ้นมาโดยพลัน บรรยากาศเช่นน้ีมีเค้าลาง

ไม่ดีเอาเสียเลย

ดูเหมือนคนกลุ่มนั้นก็รับรู ้แล้วเช่นกันว่าคนทางน้ีอยู่ในสภาวะ 

ที่ตื่นตัวเต็มที่ ความเคลื่อนไหวจึงเปิดเผยกว่าเดิมหลายส่วน เรียกได้ว่า

ทั่วทั้งสี่ทิศมีเสียงใบไผ่โดนเหยียบย�่าดังสวบสาบพร้อมกัน พวกเขา 

ล้วนมุง่หน้าตรงมาทางนีอ้ย่างว่องไว เผยโฉมหน้าดรุ้ายออกมาจากป่าไผ่

ที่ลึกและเงียบสงัด

คนสวมชดุสดี�าสนิทแนบตวั ในมอืถือกระบ่ียาวปรากฏตัวขึน้ทีละคน 

พริบตาเดียวก็มีถึงยี่สิบกว่าคน โอบล้อมคนทั้งสองเอาไว้ตรงกลาง

เดมิทีอว๋ินจ้าวนึกว่าพวกเขาจะเป็นยอดฝีมอืจากส�านักใดส�านกัหนึง่ 

ทว่าหลังนางกวาดสายตามองอาวุธหลากหลายแบบและความยาว 

ไม่เท่ากันในมอืพวกเขาแล้วก็เกิดความสงสยัข้ึนมาในใจ ปกตแิล้วแต่ละ

ส�านักจะมีจุดเด่นและลักษณะของอาวุธที่ใช้เป็นแบบเดียวกัน แต่คน 

กลุ่มน้ีกลับใช้อาวุธไม่เหมือนกันเลย เห็นได้ชัดว่ามาจากคนละส�านัก  

และนีก่เ็ป็นบนเขาสงู เช่นนัน้ก็มคีวามเป็นไปได้มากว่าคงเป็น...โจรภูเขา!

"ข้าจะให้เงินพวกเจ้า แต่อย่าท�าร้ายพวกเราเลยนะ"

ด้วยเห็นว่าครั้งน้ีคงได้ตายกันไปข้างหนึ่งเป็นแน่ อว๋ินจ้าว 
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จึงรีบน�าถุงเงินออกมาทันที วันน้ีนางไม่ได้พกเงินติดตัวมามากนัก แต่ก็

ยังอยากฝืนลองท�าในสิง่ท่ีไม่น่าจะส�าเรจ็ โยนถุงเงนิไปทีเ่ท้าของพวกเขา 

คนผู้น้ันเพียงก้มมองดูเล็กน้อย กลิ่นอายดุร้ายที่แผ่ออกมาจางหายไป  

อว๋ินจ้าวเฝ้ามองด้วยความหวาดหวัน่ เขารังเกียจว่าน้อยเกินไปอย่างท่ีคิด

ไว้จริงๆ

นางยังคิดหาทางเจรจาต่อรองกับพวกเขาต่อ แต่คนพวกน้ันไม่มี

ความอดทนอีกแล้ว ต่างจับอาวุธพุ่งตรงมาที่นางและลู่อู๋เซิง

อวิน๋จ้าวไม่เคยเหน็อาวุธมากมายขนาดนี ้ จงึตกตะลงึท�าอะไรไม่ถูก 

กระท่ังกระบีย่าวเกือบแตะปลายจมกูอยู่แล้ว พลนัได้ยินเสยีงชิง้ ก่อนจะ

โดนกริชเล่มหนึ่งมาปัดออกไป

ลู่อู๋เซิงคอยปกป้องนางอยู่ตรงกลาง สกัดก้ันคมดาบคมกระบ่ีที่พุ่ง

เข้ามาอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสาย สายตาของนางเห็นเพียงแสงเงาวูบไหว 

ของอาวุธและร่างของลู่อู๋เซิง ยามนี้หน้าผากของอว๋ินจ้าวมีเหงื่อเย็นๆ  

ไหลซึมออกมา

ฝ่ายตรงข้ามมีคนมากกว่า นางเห็นลู่อู ๋เซิงอ่อนล้ามากข้ึนทุกที  

มือของเขารวมถึงเสื้อผ้าท่ีสวมใส่มีรอยถูกกรีดขาดนับสิบรอย ทว่า 

นางกลับไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่ปลายเส้นผม

ในท่ีสดุอว๋ินจ้าวก็สมัผสัได้ว่าเทพแห่งความตายมารออยู่เบือ้งหน้า 

อยากจะร้องเรียกให้คนที่อยู่ในวัดมาช่วย ทว่าเพียงแค่นางขยับ คนร้าย 

ก็จับสงัเกตได้ในทนัที นอกจากนางจะได้รับบาดเจบ็ทีแ่ขนแล้ว ยังท�าให้ 

ลูอู่เ๋ซงิเสยีสมาธิโดนกระบีแ่ทงเข้าหนึง่แผล อว๋ินจ้าวหวาดผวาจนไม่กล้า

ขยับตัวส่งเดชอีก ได้แต่ร้องตะโกนให้คนมาช่วย
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แต่บริเวณนี้อยู่ห่างไกลจากวัดมากนัก ยังจะมีใครที่ไหนได้ยิน  

นางตะโกนจนล�าคอเจ็บแปลบแล้วก็ยังไม่เห็นคนมา กระท่ังนางนึกว่า

ผ่านไปนานมากแล้ว แต่ความจริงกลับผ่านไปเพียงครู่หนึ่งเท่านั้น

สวบ...

เสียงกระบี่กวัดแกว่งท�าลายความเงียบสงบของป่าไผ่ คละเคล้า 

ไปกับเสียงกรีดเนื้อตัดกระดูกดังสะท้อนก้องป่า เลือดสาดกระเซ็นใส ่

พวงแก้มของอวิ๋นจ้าว นางกรีดร้อง "ลู่อู๋เซิง!"

นางกระโจนออกไปโดยไม่คิด ไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงหรือความว่องไว

มาจากไหน สามารถคว้ากระบี่ที่ร ่วงลงพ้ืนได้ในชั่วพริบตา ยกข้ึน 

กวัดแกว่งจนบบีให้โจรภูเขาถอยออกไปได้ครึง่จัง้ พอนางหนักลับมาก็เห็น

ลูอู่เ๋ซงิเอามอืกุมหวัใจเอาไว้ แต่ต่อให้น้ิวท้ังห้าจะกดแน่นเพียงใดก็ไม่อาจ

ห้ามเลือดที่ไหลทะลักออกมาตามรอยแผลได้เลย

ดวงตาของนางแดงก�า่ สองมอืจบักระบีเ่ตรียมพุ่งออกไป แต่ลู่อูเ๋ซงิ

กลับคว้ามือข้างหนึ่งเอาไว้ "อวิ๋นอวิ๋น"

หากพุ่งเข้าใส่กลุ่มคนชุดด�าเช่นนี้ จะต้องจบชีวิตในทันทีแน่นอน  

อว๋ินจ้าวเข้าใจ ลูอู๋่เซงิย่ิงเข้าใจมากกว่า แม้ปกป้องให้นางปลอดภัยได้อกี

แค่เพียงครู่เดียว เขาก็ต้องปกป้องนางเอาไว้

อวิน๋จ้าวหนัมองพวกเขาท่ีเดนิเข้ามาใกล้ทุกขณะ นางทีเ่ป็นคนโอหงั

ถือดีมาทั้งชีวิตคุกเข่าลงกับพ้ืน วิงวอนด้วยน�้าเสียงส่ันเครือ "ข้าขอร้อง 

พวกเจ้าปล่อยพวกเราไปเถอะ ข้ามีเงินให้พวกเจ้าอีกมาก ถ้าฆ่าพวกเรา

แล้ว พวกเจ้าจะไม่ได้อะไรเลย พวกเจ้าไม่ใช่โจรภเูขาหรอื โจรภูเขาไม่ใช่

ต้องการสมบัติเงินทองหรือ ข้าสามารถ..."
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"พวกมนัไม่ใช่โจรภูเขา" ลูอู่เ๋ซงิคว้าไหล่ของนางไว้แน่น ฝืนฉดุร่างนาง

ให้ลุกขึ้นมา ไม่ยอมเห็นคนที่หยิ่งทะนงเช่นนางต้องมาคุกเข่าขอร้องใคร

อว๋ินจ้าวน่ิงอ้ึงไป ชั่วพริบตาน้ันหางตาก็เหลือบไปเห็นกระบี ่

อันคมกรบิแทงทะลหุวัไหล่ของลูอู่เ๋ซงิอย่างเลอืดเย็น เสยีงกระบีแ่ทงผ่าน

เน้ือดังชัดเจนราวกับอยู่ข้างหู ทันใดน้ันเหมือนนางจะสติหลุดลอย  

หยาดน�้าตาไหลพรั่งพรูเป็นสาย นางใช้มือคว้าปลายกระบี่แหลมคม 

เล่มนั้น อาศัยก�าลังที่มีดึงกระบี่ออกไป

เสื้อผ้าของลู่อู๋เซิงชุ่มโชกไปด้วยเลือด มือของอว๋ินจ้าวเองก็มีแต่

เลือดเต็มไปหมด ทว่านางกลับไม่รู ้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อย เบื้องหน้า 

มีคมดาบคมกระบี่นับไม่ถ้วนจ้วงแทงเข้ามา ภาพชัดเจนเต็มสองตา 

อวิ๋นจ้าว ตอนนี้นางมีแต่ความตกตะลึงและส้ินหวัง แต่จู่ๆ ก็มีคนมาบัง 

คมอาวุธเย็นเยียบพวกนั้นให้นาง เสียงกรีดเนื้อตัดกระดูกดังก้องอีกครั้ง

เลือดค่อยๆ ไหลทะลักออกมา เปรอะเปื้อนสองมือและทั่วร่าง 

ของนาง นางควบคุมตนเองไม่ได้อีกแล้ว โอบกอดบุรุษท่ีรับทุกคมกระบ่ี

แทนนางไว้แน่น ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด "ลู่อู๋เซิง! ลู่อู๋เซิง!"

ลู่อู๋เซิงยังเหลือลมหายใจเบาบาง เขาลืมตาเล็กน้อย มองอวิ๋นจ้าว 

ที่ก�าลังร้องไห้เสียใจ ในดวงตามีแต่ความเสียใจและเสียดายยิ่ง

"อวิ๋นอวิ๋น..."

สวบ...

ยังเอ่ยเอ้ือนวาจาไม่ทนัจบก็มอีกีกระบีห่น่ึงพุ่งเข้ามาปลิดลมหายใจ

สุดท้ายของลู่อู๋เซิงต่อหน้าต่อตาอวิ๋นจ้าว

"ลู่อู๋เซิง!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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