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ขวงซั่งจยาขวง

27

นับจากชั่วขณะแรกที่คุณหนูรองของนางกลับจวนมา นางก็ไม่เห็น

สีหน้าเคร่งขรึมของซือหม่าดีขึ้นแม้แต่น้อย

หนานกงอวิน๋เป็นคนบ้าตัณหาเช่นใด แม้แต่ไทเฮาเป็นหญิงทีอ่ยู่มา 

ครึง่ชวีติแล้วก็ยังคลายเชอืกกางเกงได้ คณุหนรูองท่ีมรีปูโฉมงดงามเช่นน้ี 

เขาจะยอมปล่อยไปได้อย่างไร

นางปรนนบิติัข้างกายคณุหนมูานาน ย่อมรูเ้รือ่งราวในอดตีระหว่าง

หนานกงอว๋ินกับคุณหนู พูดไปแล้วก็เป็นความผิดของคุณหนูตัวเอง  

มีจิตใจเป็นจอมยุทธ์เกินไป ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมากเกินไป!

เพราะคุณหนูไปเยี่ยมเยือนอาจารย์มือภูต รู้จักกับศิษย์น้องหญิง

หลายคนในส�านักมือภูต บังเอิญหนึ่งในนั้นถูกหนานกงอวิ๋นหยอกเย้า

อย่างใจร้ายแล้วทอดทิง้ไม่สนใจ เรือ่งนีม้ผีลถึงชือ่เสยีงของตวัเอง ไม่อาจ

โวยวายได้ คิดไม่ตกจนจะไปกระโดดแม่น�้าฆ่าตัวตาย ก่อนจะถูกคุณหนู
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ช่วยเอาไว้ทัน หลังจากพูดปลอบใจได้แล้ว คุณหนูก็ช่วยนางหาข้ออ้าง

ออกจากส�านักมือภูตกลับบ้านไปแต่งงาน

และด้วยเรื่องนี้ คุณหนูจึงมีอคติต่อหนานกงอวิ๋นอย่างยิ่ง หลังจาก

หนานกงอวิน๋เห็นคุณหนูก็มใีจให้ ซึง่คุณหนก็ูไม่ได้ปฏิเสธ แต่หยอกเย้าเขา 

ด้วยค�าพูด เดิมทีคิดจะหาโอกาสสั่งสอนเขา ใครจะคิดว่าหนานกงอว๋ิน 

จะเกิดหว่ันไหวจริงจัง คิดว่าหนังสือถอนหมั้นคุณชายรองสกุลเสิ่นที ่

คุณหนูเขียนขึ้นเพ่ือหยอกล้อเขาเป็นเรื่องจริง จึงกลับไปแจ้งท่านพ่อ 

ท่านแม่ เตรียมของหมั้นหมายเพื่อไปขอหมั้น

คณุหนเูหน็เขาคดิจรงิจงัเช่นนีก็้กลวัว่าจะหุนหนัก่อเร่ืองใหญ่ จงึเอ่ยปาก 

ปฏเิสธหนานกงอว๋ินอย่างไม่ไว้หน้า แต่ใครจะคดิว่านิสยัของหนานกงอว๋ิน 

จะดื้อรั้นเพียงน้ัน เขาเห็นคุณหนูปฏิเสธกลับคิดใช้ก�าลังบีบบังคับให้ 

คุณหนูเปลี่ยนใจ

คณุหนูคาดไม่ถึงว่าเขาจะท�าแบบนี ้ ด้วยความลนลานจงึดึงป่ินปักผม 

บนหัวที่หนานกงอว๋ินให้นางออกมาแล้วแทงไป คิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญ 

โดนปุม่ทีท่�าให้ใบมดีดีดตัวออกมา เกือบจะเอาชวิีตหนานกงอวิน๋ไปเลย...

คิดถึงตรงน้ี หล่งเซียงรู้สึกว่าตัวเองแทบจะร้องไห้จนหมดสติแล้ว 

บดันีเ้รือ่งยุง่เหยิงในอดตีระหว่างหนุม่สาวตกตะกอนทับถมจนกลายเป็น

สภาพในวันนี้ เป็นใครก็คงคาดไม่ถึงจริงๆ 

แต่มีสิ่งหน่ึงก็คือหนานกงอวิ๋นจับตัวคุณหนูไป ไม่มีทางปล่อย 

คุณหนูให้บริสุทธ์ิอยู่อย่างแน่นอน ตอนนี้คุณหนูก็มีสติไม่สมบูรณ์ หาก

ซือหม่าสอบถามรายละเอียดเรื่องหลายวันนี้ เกรงว่าคงไม่ปิดบังอะไร  

เล่าเรื่องน่าอับอายนี้ออกมาอย่างซื่อเซ่อจนหมดกระมัง
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ไม่เช่นนั้นท้ังท่ีภรรยารอดพ้นอันตรายแล้ว เหตุใดสีหน้าซือหม่า 

ถึงยังคงเคร่งเครียดอยู่ ต่อให้เป็นชายหนุ่มบ้านป่าก็ยังทนให้ภรรยา 

สวมหมวกเขียวตวัเองไม่ได้ นับประสาอะไรกับผูบ้ญัชาการประจ�าโม่เป่ย 

คดิถึงโจรกบฏหยวนซูท่ี่มาก่อกบฏ กเ็พราะอนท่ีุรกัของตวัเองถูกท่านอ๋อง

ต้าฉูร่่วมหลบันอนด้วยจนเกิดความโมโหเลอืดขึน้หน้าไม่ใช่หรอื เหน็ได้ว่า 

ชายที่มีฐานะสูงส่งเช่นนี้ บนหัวไม่อาจย้อมด้วยสีเขียวได้เลย...

หล่งเซียงย่ิงคิดย่ิงร้อนรนใจ รู้สึกกังวลถึงอนาคตของคุณหนู จึง 

ออกจากเรือนพักไปพบหลี่รั่วฮุ่ยเพื่อปรึกษา

หลีร่ัว่ฮุย่หลายวันนีก็้รูส้กึไม่สบายใจ หล่งเซยีงยังคิดได้ นางอยู่ในบ้าน 

ผ่านประสบการณ์มาแล้วจะคิดไม่ได้ได้อย่างไร รอจนหล่งเซยีงเล่าถึงอดตี

ของน้องรองกับหนานกงอวิน๋ผูน้ัน้ หลีร่ัว่ฮุย่ก็โกรธจนแทบจะย่ืนมอืไปตบ

หน้าหล่งเซียง "เรื่องความเป็นความตายแบบนี้ เหตุใดเจ้าไม่รีบบอก!"

หล่งเซียงตอนนี้คิดอะไรไม่ออก ร้องไห้แล้วพูดว่า "ตอนนั้นคุณหนู

ก�าชับสัง่ข้าครัง้แล้วครัง้เล่า ห้ามเล่าเรือ่งน้ีให้ใครฟัง เร่ืองเก่ียวกับชือ่เสียง

ของคุณหนู บ่าวจึงไม่กล้าพูดส่งเดช"

หลี่รั่วฮุ ่ยโกรธจนตบโต๊ะ "น่ันมันตอนที่นางยังเป็นคุณหนูรอง 

สกุลหลี่อยู่ ตอนน้ันนางมีความสามารถมาก! แทงฟ้าทะลุก็สามารถ 

แบกรับเองได้ เป็นเหมือนลาด้ือที่ไม่ยอมให้ใครมาควบคุม แต่ตอนนี ้

นางตกม้าสมองเสือ่มไปแล้ว แต่ฟ้านีก็้ยังมีช่องให้น�า้สาดลงมาได้! เหตุใด 

เจ้าจึงท�าเหมือนไม่สนใจแบบนี้ตามไปด้วย!"

หล่งเซยีงถูกด่าจนร้องไห้โฮ พูดปนสะอืน้ว่า "คณุหนใูหญ่ เป็นความผดิ 

ของหล่งเซียงเอง แต่ตอนนี้เห็นซือหม่ามีปมในใจ ถ้าเขารังเกียจคุณหนู
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จะท�าอย่างไรดีเจ้าคะ"

หลี่รั่วฮุ่ยหยิบปลอกน้ิวเย็บปักในกระจาดเข็มด้ายข้ึนมานวดขมับ

ของตัวเอง ผ่านไปครู่ใหญ่จึงพูดขึ้น "เจ้าบอกว่าครั้งนี้แม่ทัพกวนตาม 

ซือหม่าไปรับรั่วอวี๋ด้วยใช่หรือไม่"

หล่งเซียงเช็ดน�้าตาพลางพยักหน้า 

หลี่รั่วฮุ่ยคิดสักครู่ก็หยิบกระดาษจดหมายแผ่นหนึ่งออกมาจาก 

ทีทั่บกระดาษบนโต๊ะหนังสอื แล้วยกพู่กันเขยีนอกัษรหลายบรรทัด จากน้ัน 

ใช้ไขเทยีนปิดผนกึ ก่อนจะพูดว่า "ไปเรยีกบ่าวว่ิงเรือ่งส่งไปให้แม่ทพักวน 

บอกว่าข้าต้องการคืนม้า นัดเขามาพบที่สนามฝึกม้าสักครั้ง"

ความคิดเดิมของหลีร่ัว่ฮุย่คือไปพบคนสนทิของซอืหม่าผูน้ี้ นางเป็น

สตรีตัวคนเดียวย่อมไม่อาจไปพบหน้าน้องเขยถามความรู ้สึกของ 

เมฆเขยีวท่ีปกคลมุเขาอยู่ได้ แต่กวนป้าต้องรูแ้ผนการแท้จรงิของซอืหม่า

อย่างแน่นอน

หากเป็นเพราะน้องสาวเสียตัว เขาเกิดความรังเกียจ ก็รีบเขียน

หนังสือหย่า พวกนางพี่น้องจะได้กลับเจียงหนานไป

ทว่าเมื่อความคิดของหลี่รั่วฮุ่ยไปถึงกวนป้า มันก็เปล่ียนไปจนส้ิน  

เขาคิดว่าจดหมายมีกลิ่นหอมฉบับน้ีกลายเป็นการนัดส่วนตัว สถานที ่

ที่เลือกก็ดีเลิศ เป็นสนามฝึกม้าชานเมือง

เขากับหลี่รั่วฮุ่ยล้วนผ่านการแต่งงานมาแล้ว การนัดพบส่วนตัว 

ย่อมไม่ค่อยมพิีธีเหมอืนบัณฑิตกับคุณหนูท่ัวไป ย่ิงไปกว่าน้ันเขตทางเหนอื 

ผู้คนห้าวหาญ เรื่องสตรีนัดหมายบุรุษไปกลิ้งตัวบนทุ่งหญ้า นับเป็นเรื่อง

Page_�����������3.indd   10 22/8/2562 BE   17:08



11

ขวงซั่งจยาขวง

ธรรมดา!

กวนป้าคดิว่าบนเตยีงนอนของคณุหนใูหญ่สกุลหลีว่่างมานานแล้ว  

การเชื้อเชิญอย่างกล้าหาญเช่นนี้ ความหมายนั้นก็ชัดเจนโดยไม่ต้องพูด

อยู่แล้ว! 

เมื่อคิดเช่นนี้ เขาจะท�าให้เสียความตั้งใจของสตรีไม่ได้จริงๆ ในวัน

ต่อมา ตอนบ่ายกวนป้าก็เตรียมออกจากค่ายทันที

แท้จริงแล้วการออกจากค่ายครั้งนี้ไม่ง่าย แม้จะช่วยฮูหยินมา 

ได้ส�าเรจ็ และท�าลายความคดิท่ีจะร่วมมอืกับกบฏขายชาตขิองหนานกงอว๋ิน  

แต่เรื่องมากมายที่เหลือ มันมีรายละเอียดอีกมากนัก

ครั้งนี้หลักฐานที่หนานกงอว๋ินสมคบคิดกับแคว้นตงไห่ถูกจับได ้

คาหนังคาเขา

แม้ไทเฮามีใจคิดจะช่วยแก้ต่างให้แก่ชายหนุ่มรูปงามของตัวเอง 

ที่ตายไป ก็ต้องค�านึงถึงค�าวิพากษ์วิจารณ์ของทั้งราชส�านัก

แคว้นตงไห่เป็นภัยร้ายในใจสกุลไป๋เช่นกัน จะปล่อยไปแบบน้ี 

ได้อย่างไร

แต่เมื่อเป็นเช่นน้ี เรื่องฉู่จิ้งเฟิงใช้ทหารเหนือขอบเขตก็มีข้ออ้าง 

ทีเ่หมาะสม รอดพ้นจากการถูกส�านกัราชบณัฑิตกล่าวหาว่าละเลยหน้าที่

ไปได้

แต่ทหารกบฏหยวนซู ่ได้รับการช่วยเหลือด้านปืนใหญ่ ก็เกิด 

ความคิดร้ายเช่นกัน ตอนนี้เข้าฤดูหนาวเป็นเวลาของการเคลื่อนพล  

จะซ่อมแซมค่าย เช็ดก้นสกปรกที่หนานกงอวิ๋นท�าทิ้งเอาไว้อย่างไรก็เป็น

สิ่งส�าคัญตรงหน้า
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ตอนกวนป้าบอกซือหม่าว่าจะออกจากค่ายสักหน่อย ซือหม่า 

ทีอ่ารมณ์ไม่ค่อยดก็ีเงยหน้าขึน้มองเขาอยู่หลายครัง้ เห็นกวนป้าท่ีหางตา

ดูมีความสุขก็แค่นเสียงสบถเย็นชา "รีบไปรีบกลับ อย่าขุดดินเสียเปล่า 

ต้องทิ้งเมล็ดพันธุ์ไว้บ้าง ใกล้จะท�าสงครามแล้ว ทิ้งเลือดเน้ือเชื้อไข 

ไว้ให้ตัวเองบ้างเถอะ!"

คนท่ีอยู่ในสนามรบมาจนชินล้วนพูดคุยหัวเราะกับเรื่องความเป็น

ความตาย ไม่ได้ถืออะไรมากนัก กวนป้าจึงพูดด้วยรอยย้ิมสดใส "ข้าจะ

ท�าตามท่ีนายท่านสั่งแน่นอน ไถนาสักสองสามหมู่ให้ดี!" พูดจบเขาก็ 

เดินออกจากค่ายไปอย่างสบายอารมณ์ 

ก่อนจะออกจากค่ายทหาร เขายังสั่งให้บ่าวของตัวเองตักน�้าร้อน 

เข้ามาในกระโจมชั่วคราวของตัวเอง อาบน�้าร้อนๆ แล้วเอาผ้าอุ่นประกบ

หน้า และยังเรยีกฉูโ่ม่บ่าวมอืดขีองซอืหม่ามาช่วยโกนขนบนหน้า โกนหนวด 

รูปกระจับท่ีเป็นที่นิยมในเมืองหลวง ต้องให้ปลายสองด้านกระดกขึ้น 

จึงจะดูสูงศักดิ์ 

ฉูโ่ม่เป็นคนท่ีปรนนิบตัข้ิางกายซอืหม่า ฉลาดเฉลยีวมาก! เห็นวันนี้

แม่ทัพกวนทัง้เปลีย่นเสือ้ผ้าและโกนหนวด ต้องมนัีดกับหญิงงามแน่นอน 

จึงเอาน�้าดอกมะลิปอซือท่ีซือหม่ามอบให้เป็นรางวัลมาตบแตะหน้า 

ให้แม่ทัพกวน คราวน้ีลบกลิ่นเหม็นเต็มตัวของท่านแม่ทัพไปหมดจริงๆ 

เมื่อใส่เสื้อคลุมตัวยาวน้ีแล้ว ดูเหมือนนายท่านจากนอกด่านจะไปเที่ยว

หาความส�าราญ

กวนป้าดมกลิ่นดู รู้สึกว่าฉู่โม่สายตาดีมาก จึงให้ทองหนึ่งก้อนเล็ก

เป็นรางวัล 
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ฉู ่โม่รู ้แต่แรกว่าตระกูลของแม่ทัพกวนร�่ารวยมาก เดิมทีเป็น 

นายน้อยใหญ่ของส�านักคุ้มภัยนอกด่าน ไม่เหมือนกับพวกทหารที่มา 

ใช้ชวีติล�าบากอยู่ในค่ายทหาร ตอนนีดู้ไปเเล้วไม่ผดิจรงิๆ ได้ยินว่าหลงัจาก 

ภรรยาของอีกฝ่ายตายไป แม้จะไม่ได้แต่งงานใหม่ แต่ก็เล้ียงสตรีคู่ใจ 

ไว้ทีห่มูบ้่านละแวกค่ายทหารเช่นกัน ผ่านไปสามวนัห้าวนัก็ไประบายอารมณ์ 

สักครั้ง แต่ไม่เคยเห็นว่าจะแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนในวันนี้นี่นา

คงจะได้เจอของล�้ำค่ำเข้ำแล้ว จึงได้ตั้งใจแบบนี้ 

ฉู ่โม่ลับๆ ล่อๆ หยิบกล่องเล็กแปดเหลี่ยมออกมาแล้วพูดว่า  

"แม่ทัพกวน ข้าน้อยยังมขีองดีอยู่อีกหน่ึงอย่าง แค่เมด็เดยีวโดนหอกแหลม

ก็ไม่ล้ม รบัรองได้ว่าหญิงคนนัน้ต้องถูกบดเป็นเต้าหู ้ตวัอ่อนนุม่ไม่อาจอยู่

ห่างท่านแม่ทัพได้อีกเลย..." 

น่าเสียดายที่ค�าพูดประจบน้ีออกมา กวนป้าก็ถลึงตาใส่ "นับจาก

เจ้าชั่วหนานกงอวิ๋นมา ข้าก็อดกลั้นมาเดือนกว่าแล้ว ตอนเดินยังได้ยิน

เสยีงไข่เต่ากระทบกัน จะต้องใช้ยาเมด็บ้าบออะไรอกี เจ้านีม่ขีองมากมาย

อย่างนี้ เหตุใดไม่เห็นเอาให้นายเจ้าใช้บ้างล่ะ"

ชายหนุ่มที่ตัวอยู ่ในค่ายทหารล้วนอดกล้ันจึงเลือดลมทะลัก 

ออกมา พูดจาสองแง่สองง่ามมาจนชิน ฉู่โม่ถูกด่าก็ไม่ได้โกรธ เพียงแค่

ปั้นหน้าเศร้าขมวดค้ิว "แม่ทัพกวน ข้าน้อยจะกล้ามอบส่ิงน้ีให้ซือหม่า 

ได้อย่างไรกัน ตอนเขายังไม่แต่งภรรยาก็ยังรักษาจิตใจให้สงบได้ราวกับ

พระพุทธองค์กลับชาติมาเกิด หลังจากแต่งฮูหยินแล้วจึงพอมีความรู้สึก

แบบมนุษย์บ้าง"
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ตอนมาถึงสนามฝึกม้า เพราะมาเรว็ คุณหนูใหญ่สกุลหล่ียังมาไม่ถึง  

กวนป้าจึงเดินรอบสนามฝึกม้าหลายรอบ แล้วสั่งให้บ่าวตั้งเตียงไม้ 

ในเรือนไม้พักผ่อนข้างสนามฝึกม้า จากนั้นปูฟูกนอนที่ตัวเองเอามาด้วย

เดมิทใีนใจเขาแอบคดิว่าหญิงสาวเจยีงหนานต้องชอบความสบาย 

ครัง้แรกควรจะหาบ้านแล้วจดุก�ายานหอม วางดอกไม้หอมแล้วค่อยว่ากัน  

คาดไม่ถึงว่าคณุหนใูหญ่สกลุหลีจ่ะเข้าเมอืงตาหลิว่ ร้อนแรงย่ิงกว่าหญงิสาว 

ทางเหนือเสียอีก ถึงกับเลือกสนามฝึกม้าแห่งนี้มาท�ากิจกรรมอย่างว่า

ระหว่างทีเ่ขาก�าลงัคิดอยู่น้ันก็เหน็รถม้าคนัหนึง่เคลือ่นมาจากท่ีไกล 

ตอนกวนป้าเดินไปถึงหน้ารถม้าก็เห็นหญิงสาวงดงามก�าลังถูก 

สาวใช้ประคองลงจากรถม้า เห็นผมด�าขลับนั้นถูกเกล้าเป็นมวยผม 

ทรงโหนอาชาไว้ข้างหัว ร่างทีด่อูวบอิม่ถูกห่อหุ้มด้วยเส้ือส้ันปักลายสีแดงเข้ม  

แม้จะมีสีหน้ากลัดกลุ้มอยู่บ้าง แต่ก็ดูงดงามดึงดูดใจคน 

หลี่รั่วฮุ่ยเป็นพ่ีสาวของหลี่รั่วอว๋ี หน้าตาย่อมไม่อ่อนด้อย กวนป้า

เคยเหน็ความสง่างามบนหลงัม้าของนาง จงึเกิดความหว่ันไหวในพริบตา 

รูส้กึว่าหญิงคนน้ีไม่มจีดุใดทีไ่ม่ตรงใจเขาเลย ตอนนีน้างนัดเขามาด้วยตัวเอง  

คิดว่าคงมีใจให้เขาเช่นกัน จึงรู้สึกดีใจยากจะทนไหว

หลี่รั่วฮุ่ยไม่รู้ว่าในสมองกวนป้าตอนน้ีบรรจุเร่ืองอะไรเอาไว้บ้าง  

จึงคารวะแล้วพูดว่า "แม่ทัพกวน ข้าขอคารวะ" 

หลังจากทักทายแล้ว นางก็พูดขอบคุณกวนป้า ขอบคุณน�้าใจที ่

ให้ยืมม้าในการแข่งขันวันน้ัน หลงัจากพูดคุยพอเป็นมารยาทแล้ว หลีร่ัว่ฮุย่ 

ใจรู้ว่าวันน้ีต่อให้ยากจะเอ่ยปาก แต่เพ่ือน้องสาวคงต้องยอมเสียหน้า  

จึงพูดขึ้นเสียงเบาว่า "แม่ทัพกวน ข้ามีเรื่องส่วนตัวอยากถาม ไม่รู้ว่า 
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มีสถานที่เงียบๆ หรือไม่ เรื่องไม่น่าฟังเหล่านี้จะได้ไม่ไปเข้าหูคนอื่น"

ค�าพูดน้ีมาเข้าหูกวนป้า เขาย่อม 'เข้าใจได้' จงึพูดข้ึนทันทีว่า "หาทีท่าง 

ไว้เรยีบร้อยแล้ว ขอแม่นางวางใจได้ ไม่มคีนมารบกวนเด็ดขาด" พูดพลาง

ส่งสายตาให้บ่าวของตัวเอง ความหมายก็คือให้คนท่ีไม่เก่ียวข้องไปอยู่ 

ให้ห่างๆ อกีครูจ่ะได้ไม่มใีครได้ยินเสยีงอะไร คณุหนใูหญ่สกุลหลีห่น้าบาง  

จะมองหน้าคนอื่นไม่ติด 

ดังนั้นเขาจึงเดินน�าทาง หลี่รั่วฮุ่ยเดินตามหลังเขาไป

ที่วันน้ีหลี่รั่วฮุ ่ยเลือกสนามฝึกม้านี้ก็คิดเผ่ือตัวเองด้วยเช่นกัน 

อย่างไรเสียสนามฝึกม้าน้ีก็โล่งกว้าง นอกจากห้องเก็บของกับเรือนไม้ที่ 

ใช้พักผ่อนหลังหน่ึงแล้ว ไม่มีท่ีก�าบังอะไรอีก แม้ว่านางจะเคยผ่านการ

แต่งงานมาแล้ว และเป็นหญิงที่มีลูกชายหนึ่งคน ไม่จ�าเป็นต้องระวัง 

ระยะห่างกับบุรุษมากเท่าหญิงสาวแรกรุ่น แต่การนัดพบส่วนตัวกับบุรุษ

ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าฟัง ดังนั้นจึงเลือกสถานที่ที่ไม่มีอะไรปิดบังนี้พูดคุย 

กับเขาไม่กี่ประโยค

คิดไม่ถึงว่ากวนป้ากลบัเดินน�านางมาทีห่น้าเรือนไม้ทีใ่ช้พักผ่อนนัน้ 

หลี่รั่วฮุ่ยลังเลใจ ไม่ยอมขยับเท้าเข้าไปข้างใน

กวนป้าคิดว่านางเขินอาย จึงพูดเสียงเบาว่า "ถ้าแม่นางไม่ยินด ี

เข้าห้อง หลังห้องเก็บของยังมีสนามหญ้าอีกแห่ง เพิ่งปูหญ้าใหม่ ก็เงียบ

สงบดีเช่นกัน แต่เกรงว่าจะปิดเสียงไม่มิด หากถูกคนอื่นได้ยินเข้าคงจะ

ไม่ค่อยดี..."

ค�าพูดนี้พูดสะกิดส่วนที่หลี่รั่วฮุ่ยกังวลใจอยู่พอดี คิดว่าเร่ืองของ 

น้องสาวจะแพร่งพรายออกไปไม่ได้จริงๆ จึงไม่ลังเลใจอีก ตามกวนป้า
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เข้าไปในเรือนไม้ทันที

แต่พอเข้าไปในเรือนแล้ว หลี่รั่วฮุ่ยก็ตกตะลึง เห็นภายในเรือนไม้ 

โต๊ะเก้าอี้ที่ควรมีตามปกติหายไป แต่จัดวางเตียงชั่วคราวเอาไว้ชุดหน่ึง 

บนนั้นปูด้วยฟูกที่เพิ่งท�าใหม่

กวนป้ารบีพูดเชือ้เชญิ "เชญิน่ัง" ในห้องนีไ้ม่มท่ีีพอให้นัง่ได้ หล่ีรัว่ฮุ่ย 

จึงนั่งลงที่ขอบเตียง เพ่ิงน่ังลงก็รู้สึกถึงความอ่อนยวบใต้ร่าง เห็นได้ว่า 

ฟูกนี้เพิ่งยัดนุ่นใหม่ มีความหนาดีมาก

แต่ควรจะเอ่ยปากพูดกับกวนป้าอย่างไรเป็นปัญหายาก ค�าพูด 

วนอยู่ท่ีปลายลิน้สามรอบ ในท่ีสดุนางก็ค่อยๆ เอ่ยปากพูดออกมา "แม่ทัพกวน  

ค�าพูดนี้เดิมทีข้าไม่สมควรถาม แต่ตอนนี้ในเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว และ

ไม่ใช่เรือ่งท่ีสตรอีย่างพวกเราสามารถแก้ไขได้ 'ชือ่เสยีง' ค�านี ้ไม่ว่าจะเป็น

อดตีปัจจบุนั เหนอืหรอืใต้ ล้วนให้ความส�าคญัอย่างมาก ไม่รู้ว่าในใจท่าน

มีความคิดเช่นใด"

น่าเสียดายสิ่งท่ีวนอยู่ในสมองแม่ทัพกวนไม่มีเรื่องในครอบครัว 

ของซือหม่าเลย เพราะในสมองเอาแต่คิดว่าหลี่ร่ัวฮุ ่ยกังวลว่าตัวเอง 

เป็นหญิงทีถู่กสามขีอหย่า และไม่ใช่หญิงสาวทียั่งไม่แต่งงาน นางทีเ่ป็นหญิง 

ถูกสามีขอหย่านี้ไม่คู่ควรกับแม่ทัพใหญ่บนหลังม้าเช่นเขา

เขารูส้กึอบอุน่หวัใจ พูดเสยีงเข้มขึน้ว่า "เรือ่งระหว่างหญิงชาย ก็แค่

ถูกชะตาหรือไม่เท่านั้น ทหารในค่ายของพวกเราไหนเลยจะเย่อหย่ิง

เหมือนพวกขุนนางบุ๋นเหล่านั้น คุณหนูวางใจได้ วันนี้ในเมื่อเจ้ากับข้า

ตัดสินใจจะร่วมชีวิตกัน จะไม่ใช่การแต่งงานท่ีเป็นน�้าค้างชั่วข้ามคืน 

อย่างแน่นอน..." เขาพูดพลางน่ังลงข้างกายหลี่รั่วฮุ่ย ในใจรู้สึกตื่นเต้น  
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ดึงตัวหญิงสาวเข้ามาในอ้อมกอดทันที 

กวนป้าก้มหน้าลง ประกบปิดปากของหลี่ร่ัวฮุ่ย ก่อนจะกดนาง 

ลงบนเตียงแล้วจูบอย่างดุเดือดข้ึนมา แม้หลี่รั่วฮุ่ยจะสวมเสื้อผ้าหนา 

พอสมควร แต่จะทนรับแรงกระชากของมือใหญ่ราวพัดใบลานนั้น 

ได้อย่างไร เพียงพริบตาก็ไม่มีเสื้อผ้าปิดบังร่างกาย หลี่รั่วฮุ่ยไหนเลยจะ

คิดว่าขณะพูดคุยเป็นงานเป็นการ จู่ๆ แม่ทัพกวนก็กระโจนกดนางลง 

บนเตียง การกระท�าอุกอาจอย่างมาก คิดจะตะโกนร้อง แต่เสียงที่ก�าลัง

จะส่งออกมาถูกลิ้นตรงหน้าก่อกวนจนสลายหายไป...

นับจากหลิวจ้งอดีตสามีรับอนุเข้ามา เพราะสองคนมักจะมี 

ปากเสยีงกัน หลวิจ้งจงึเข้าใกล้นางน้อยมาก หลีร่ั่วฮุย่แต่งงานมาหลายปี

เข้าใจความสุขหลังม่านมุ้งน้ีได้ดี หากจะบอกว่าไม่รู้สึกเป็นทุกข์ก็คง 

หลอกลวงเกินไป เมื่อลมหายใจแรงน้ันกรอกเข้ามาในปาก แม้ในใจจะ 

ไม่ยินดี แต่ร่างกายกลับถูกแขนเหล็กคู่น้ันรัดจนอ่อนระทวย เพียงช่ัวครู่ 

ก็ถูกกวนป้าล่วงเกินไปมากมายเท่าใดก็ไม่อาจบอกได้

กวนป้านั้นเป็นผู้ช�านาญการ รอจนเขาคลายริมฝีปากนางอย่าง 

ไม่ง่ายดาย หลี่รั่วฮุ่ยก็ได้แต่ทุกข์ใจ รู้ว่าไม่อาจเรียกคนเข้ามาได้อีกแล้ว

สภาพการณ์ในเรือนไม้นี้จะดูอย่างไรก็เป็นเรื่องน่าอาย หากจู่ๆ 

ตะโกนเรียกคนเข้ามา น้องสาวถูกรังแกก่อนหน้า พ่ีสาวก็ถูกล่วงเกิน 

ตามมา ไม่กลายเป็นเรือ่งน่าข�าของคนท้ังโลกหรือ นางจงึกัดริมฝีปากล่าง

ไว้แน่น สองมอืบดิฟูกนอนใต้ร่าง ปล่อยให้ชายหนุ่มบนร่างท่ีราวกับววัถึก

ทรมานนางต่อไป...

กวนป้ารูส้กึว่าคณุหนูใหญ่สกุลหลีใ่ต้ร่างในตอนแรกยงัขดัขืนอยู่บ้าง  
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คดิว่าคงเขนิอายอยู่ ผ่านไปครูห่นึง่ก็ไม่ขดัขืนอกี จงึคดิว่าหญิงผูน้ีย้อมรับ

ความแข็งแกร่งของตัวเองแล้ว แต่ท่าทางกัดริมฝีปากนั้นช่างดูน่าสงสาร 

บรรดาหญิงสาวที่ผ ่านมาก่อนหน้าเหล่าน้ันกลับมีรสชาติเหมือน 

เคี้ยวเทียนไปเลย แต่งหญิงผู้นี้เป็นภรรยาได้ จึงจะไม่เสียชาติเกิด 

หลังความทรมานพักใหญ่ ลมฝนจึงได้สงบลง กวนป้าได้รับ 

ความส�าราญ สดุท้ายก็หยุดพัก กลวัว่าจะทบัตวัหญิงสาวเกนิไปจงึพลกิตวั 

นอนลงด้านข้าง ก้มลงมองหน้าหลีร่ัว่ฮุย่ แล้วพูดอย่างได้ใจว่า "เป็นอย่างไร 

บ้าง คุณหนูหลี่สบายตัวหรือไม่"

หลี่รั่วฮุ่ยในตอนนี้เพิ่งจะปรับลมหายใจได้ จึงรวบรวมก�าลัง ตบไป

ที่หน้ากวนป้าอย่างแรง "คนไร้ยางอาย ท�าเรื่องต�่าช้าแบบน้ียังมีหน้า 

มาถามอกี ท่านเป็นทหารมคีวามสามารถของซอืหม่า กลบัท�าเร่ืองน่าอาย

ข่มเหงรังแกสตรีแบบนี้หรือ"

ฝ่ามอืนีแ้รงมาก ตบจนหวัหอกใจร้อนของต้าฉูค่ดิอะไรไม่ทัน ในใจ

คิดว่า... น่ีเดิมทีเป็นกำรสมยอมทั้งสองฝ่ำย คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ผู ้นี้ 

แสดงละครอะไรอีกหรือ

เพราะถกูตบอยา่งไร้สาเหตุ กวนป้าจึงลุกขึ้นอย่างโมโห เผยให้เห็น

แผ่นอกแกร่งยืนอยู่หน้าเตียงราวเจดีย์เหล็ก แล้วพูดว่า "คุณหนูหลี่  

เจ้าเป็นคนเขียนจดหมายนัดข้ามาแอบพบท่ีนี่เอง เพ่ิงได้ชิมความหวาน 

ยังไม่ทันลงจากเตียงก็ชักสีหน้าไม่ยอมรับกัน หรือข้าสู้อดีตสามีของเจ้า

ไม่ได้"

หลี่รั่วฮุ ่ยเดิมทีก็โมโหและอับอายมากพอแล้ว ได้ยินเขาพูดถึง 

อดีตสามีตัวเองขึ้นมา ก็คิดว่าเขาดูหมิ่นที่นางเป็นหญิงที่ถูกสามีขอหย่า 
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ใครก็มาเป็นสามไีด้ จงึโมโหจนปาหมอนออกไป กระทบบนตวักวนป้าเข้า

พอดี

หลี่รั่วฮุ่ยทนไม่ไหวชี้หน้ากวนป้า ตะโกนด่าว่า "ท่าน... ท่านมัน 

คนบ้าตัณหา ยังมีหน้าไปเปรียบกับหลิวจ้งอีก ต่อให้เขาไร้ยางอายก็แค่

ไปรกัชอบหญิงคณิกา แต่ท่าน... ท่าน..." ท่ำนกลบัเห็นข้ำเป็นคณิกำหรือ!

นางโกรธจนพูดอะไรไม่ออกอีก สะกดกลั้นอารมณ์จนหน้าแดงก�่า

ชายหนุ่มเพ่ิงจะผ่านการร่วมรักก็ถูกคนงามชักสีหน้าใส่ ล้วนต้อง

เกิดความขุ่นข้องหมองใจ กลายเป็นไม่ค่อยมั่นใจ

อย่าเห็นว่ากวนป้าเป็นคนพูดจาร้ายกาจ ในใจนั้นรู้สึกเสียใจมาก 

และเพราะถือดีมากเกินไป รูแ้บบนีกิ้นยาดขีองฉู่โม่แต่แรกก็ดแีล้ว หรือว่า 

ตัวเองไม่ได้ใช้การมานาน สู้หลิวจ้งนั่นไม่ได้จริงๆ แม้หลิวจ้งจะอยู่ใน 

ค่ายทหาร เป็นทหารต�าแหน่งเล็กๆ เท่าน้ัน แต่ไม่แน่ว่าอาจจะมีวิชา 

ส่วนตัวอะไรท่ีดีที่ตัวเองตามไม่ทันก็ได้ ไม่อย่างน้ันคุณหนูใหญ่สกุลหล่ี 

คงไม่มองด้วยความโกรธหลังจากเพ่ิงร่วมรักกัน และท�าท่าเหมือน 

ไม่ยอมรับกันเลยเช่นนี้

ความโมโหและเศร้าซมึในใจท�าลายศกัดิศ์รีของชายหนุ่มอย่างมาก 

กวนป้าจงึผลกัเปิดประตูคิดจะเดินออกไป แต่เดนิออกไปไม่ก่ีก้าวก็หมุนตวั 

กลับมา สะกดไฟโกรธพูดว่า "ท้องฟ้ามืดแล้ว ข้าส่งเจ้ากลับจวนไปก่อน

แล้วค่อยกลับค่ายทหารก็แล้วกัน"

หลีร่ัว่ฮุย่จะต้องการใช้เขาได้อย่างไร นางย่อมไม่ยอมตาม แต่กวนป้า 

กลับพูดอย่างหนักแน่นต่อว่า "เวลานี้เมืองโม่เหอไม่ค่อยสงบ ตอนนี้ก็อยู่

ชานเมือง เจ้าออกมาตามล�าพังเช่นนี้ ไม่ได้พาองครักษ์มาด้วย ไม่ค่อย
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เหมาะนัก ให้ข้าคุ้มกันส่งเจ้ากลับจวนดีกว่า... วางใจได้ วันหน้าจะไม่มา

ปรากฏตัวตรงหน้าเจ้าอีกแล้ว!"

หลี่รั่วฮุ่ยในใจโมโห แต่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ที่กวนป้าพูดใช่ว่าจะ 

ไร้เหตุผล จึงลุกขึ้นแต่งตัวด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจเต็มอก แต่งตัวจน

เรียบร้อยไม่เห็นความผิดปกติ และใช้ความรู้สึกหวีผมที่ยุ่งเหยิงเสียใหม่ 

จากน้ันจึงเดินตามกวนป้าออกนอกเรือนไปทางรถม้า ตลอดทาง 

เบิกตากลมโต จ้องแผ่นหลังกวนป้าด้วยแววตาน่ากลัว

กวนป้ารู้สึกเพียงว่าแผ่นหลังร้อนผ่าวก็เดินไม่หันหน้ากลับไปมอง 

พาหลี่รั่วฮุ่ยกลับไปที่รถม้า

กับสายตาประหลาดใจของสาวใช้ หลี่รั่วฮุ ่ยพยายามสะกด 

ความไม่สบายใจภายใน พยายามท�าทุกอย่างเป็นปกติจนกลับถึงจวน

แต่หลังกลับถึงจวน หลี่รั่วฮุ ่ยก็ทนต่อไปอีกไม่ไหว หลบอยู่ใน 

ห้องตัวเองร้องไห้โฮขึ้นมา

วันน้ีซอืหม่าไม่ได้กลบัจวน หลีร่ัว่อว๋ีได้นอนจนกลบัมาสดชืน่ดงัเดมิ 

จึงมาหาพ่ีสาว จะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าห้องมาก็ได้ยินเสียงพ่ีสาวสะอื้นไห้  

จึงพูดอย่างตกใจ 

"พี่รั่วฮุ่ย พี่เป็นอะไร!"

หลีร่ัว่ฮุย่คดิไม่ถึงว่าหลีร่ัว่อว๋ีจะเข้าห้องมาในเวลานี ้จงึรบีใช้ผ้าห่ม

เชด็หน้า พยายามพูดสะกดเสยีงสะอืน้ "ไม่มอีะไร แค่คดิถึงบ้านเท่าน้ัน..."

หากเป็นหลีร่ัว่อว๋ีเมือ่หน่ึงปีก่อนได้ยินค�าพูดน้ีคงจะเชือ่ แต่หลีร่ั่วอว๋ี 

ในตอนนี้ฉลาดกว่าตอนน้ันมาก ตอนพ่ีสาวตัดสินใจแยกทางก็ไม่เสียใจ

เท่านี้เลย วันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ 
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ทว่าไม่ว่านางจะถามอย่างไร หลี่รั่วฮุ่ยก็ไม่ยอมเปิดปาก เพียงแค่

พูดเปลี่ยนประเด็นไป 

"หลังจากเจ้ากลับมา ซือหม่าเคยท�าให้เจ้าล�าบากใจหรือไม่"

หลี่รั่วอวี๋คิดสักครู่ นึกอยากจะพูดว่าซือหม่ารังแกนางบนเตียง แต่

รู้ความขึ้นมาบ้างแล้ว จึงส่ายหน้าแล้วพูดว่า "ไม่เคย พี่ฉู่ให้ข้านอนหลับ

กินข้าวอย่างดี"

หลี่รั่วฮุ่ยคิดในใจว่า ซือหม่าไม่ใช่คนท่ีท�าร้ายสตรี แม้ในใจจะ 

ไม่ยินดีก็คงไม่ถึงกับทรมานคนเขลาน้อยคนนี้ นางรู้ว่าน้องสาวไม่เข้าใจ

เหตุผลท่ีนางถาม จึงถอนหายใจอย่างเศร้าสลดแล้วเอ่ยขึ้น "หลังจาก 

กลับมา ซือหม่าเคยยิ้มให้เจ้าหรือไม่"

หลี่รั่วอว๋ีย้อนคิดอย่างละเอียดสักครู่ก็เหมือนเกิดความคิดอะไร 

บางอย่างขึน้มาจงึพูดว่า "เรือ่งน้ัน...ก็ไม่ม ีพ่ีร่ัวฮุย่ เหตใุดพ่ีฉูต้่องไม่พอใจ

ด้วย"

หลี่รั่วฮุ่ยมองหน้าน้องสาวผู้ไร้เดียงสา น�้าตาในดวงตามารวมกัน 

อีกครั้ง พยายามกลั้นไว้แล้วพูดว่า "เขาไม่พอใจ ก็มีเหตุผลท่ีเข้าใจได้  

เจ้าจ�าไว้ว่าจะก่อเรือ่งวุน่วายเหมอืนก่อนหน้านีไ้ม่ได้อกีนะ อย่าเอาแต่ใจ

ท�าอะไรส่งเดช ท�าให้ซือหม่าไม่พอใจ เรื่องทุกอย่างต้องทนเอาไว้ ผ่านไป

อีกระยะหนึ่ง ถ้าซือหม่าไม่ถือสาเป็นดีที่สุด... ชีวิตหลังจากแยกทาง  

ไม่ได้ดีเหมือนท่ีคิดเอาไว้..." นางพูดพลางนึกถึงเรื่องท่ีประสบในบ่าย 

วันนี้ขึ้นมาก็รู้สึกเสียใจอย่างมากในทันที

แต่หลีร่ัว่อว๋ีกลบัต้องการถามให้ได้ค�าตอบ "แต่ร่ัวอว๋ีท�าผิดอะไรหรือ 

เหตุใดพี่จึงไม่ยอมพูดให้ชัดเจน"
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คณุหนใูหญ่สกุลหลีรู่ว่้าหากตวัเองไม่พูดให้ชดัเจน คนเขลาน้อยคนน้ี 

ต้องคิดไม่ตกแน่นอน จึงพูดเสียงเบาว่า "เดิมทีไม่ใช่ความผิดของรั่วอว๋ี 

แต่เจ้าเคยถูกหนานกงอว๋ินคนนัน้...แตะต้อง เป็นบรุษุล้วนต้องมปีมในใจ..."

หลีร่ัว่อว๋ีฟังแล้วก็งุนงง เอียงคอคิดสกัครูจ่งึพูดข้ึน "หนานกงอว๋ินนัน่

แค่จูบแก้มกับเท้าของรั่วอว๋ีเท่าน้ัน แบบน้ีเขาก็คิดไม่ตกด้วยหรือ  

เขาใจแคบอย่างน้ันเชียวหรือ หรือต้องเป็นเหมือนในเร่ืองเลวร้ายอย่าง 

'ต�านานอิสตรีกล้าแกร่ง' ตัดแขนขาของตัวเองเพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิ? 

อาจารย์โจวเคยพูดไว้ ในหนังสือน่ันมีแต่ค�าเลวทราม เขียนด้วยคนท่ีมี

ความคิดสกปรกที่สุดในใต้หล้านี้..."

หลี่รั่วฮุ ่ยจับประเด็นส�าคัญในค�าพูดแสดงความโมโหนี้ "เจ้า

หมายความว่าหนานกงอว๋ินน่ันไม่ได้แตะต้องเจ้าหรือ เขา...ไม่ได้ท�า 

เรื่องที่สามีภรรยาท�ากันหรือ"

ได ้ ยินค�าพูดของพ่ีสาว หลี่ รั่ วอวี๋ ก็สะอิดสะเอียนจนขนลุก  

"มีที่ไหนล่ะ! รั่วอวี๋ไม่ท�าเรื่องน่าอายกับเขาเด็ดขาด!"

หลี่รั่วฮุ่ยได้ฟังค�าพูดนี้แล้ว รู ้สึกเหมือนกระดูกท่ัวร่างหลุดออก 

จากกัน ตัวอ่อนพับลงบนเตียง วุ่นวายอยู่นาน กลายเป็นกระต่ายตื่นตูม 

กังวลใจเสียเปล่า หากรู้แต่แรก เหตุใดจะต้องเขียนจดหมายนัดพบ 

กวนป้า เหตุใดจะต้องตกอยู่ในสภาพที่ถูกหมิ่นเกียรติเช่นนี้ด้วย... 

แต่นางยังคงไม่วางใจ จึงถามต่อไปว่า "แล้วเหตุใดซือหม่าจึง 

ไม่มีความสุขแบบนี้ เจ้าไม่ได้บอกเขา หรือว่าเขาเข้าใจ"

หลีร่ัว่อว๋ีถูกหลีร่ัว่ฮุย่เตอืนสตแิบบนีก็้ค่อยๆ ครุน่คดิอะไรออกมาได้

แต่ในใจนางกลับคิดไปอีกอย่าง... นี่เขาไม่เชื่อค�าพูดของนางหรือ! 
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ถ้าถูกชายอื่นแตะต้อง นางก็จะไม่ใช่ของล�้าค่าในใจเขาแล้วหรือ!

สาวน้อยเพ่ิงมีความรักน้ีมักจะชอบคิดอะไรส่งเดชเป็นที่สุด  

หลี่รั่วอว๋ีก็ไม่ต่างกัน เมื่อคิดว่าฉู่จิ้งเฟิงไม่ย้ิมกับตัวเองเพราะเหตุผลนี้  

ในใจก็รู ้สึกเจ็บปวดอย่างมาก! เพียงชั่วครู ่ก็เหม่อลอย ขดตัวอยู่ใน 

อ้อมกอดหลี่รั่วฮุ่ยไม่พูดจา ผ่านไปครู่ใหญ่จึงถามต่ออย่างอ่อนล้า 

"พี่ทาน�้าหอมอะไร กลิ่นหอมยิ่งนัก..."

หลี่รั่วฮุ่ยตัวสั่นเล็กน้อย นางทาน�้าหอมเสียท่ีไหน เป็นกล่ินหอม 

บนตัวคนแซ่กวนต่างหาก... ในใจว้าวุ่น จึงหาข้ออ้างให้น้องสาวกลับไป 

ส่วนตัวเองสั่งให้สาวใช้ต้มน�้า แล้วอาบน�้าขัดตัวอย่างแรง

ฝ่ายหลี่รั่วอวี๋เพราะค�าพูดของพ่ีสาวท�าให้มีเร่ืองในใจ คิดจะรอ 

ให้ฉู ่จิ้งเฟิงกลับมาแล้วถามอย่างละเอียด แต่รออยู่สักครู ่ก็มีบ่าว 

หน้าประตจูวนมารายงานว่าซอืหม่ามงีานยุ่ง คนืนีก้ลบัมาไม่ได้ ให้ฮหูยิน

นอนพักผ่อนก่อนเลย

หลี่รั่วอว๋ีฟังค�าพูดนี้แล้วกลับยังพูดว่า "ในเมื่อไม่กลับมา เช่นนั้น 

ข้าจะเอาอาหารไปให้พี่ฉู่ที่ค่ายทหาร สั่งคนให้เตรียมรถม้าเถอะ!"

บ่าวคนนั้นฟังแล้วก็พูดด้วยสีหน้าล�าบากใจ "เรื่องนี้... เรียนฮูหยิน 

ใต้เท้าไม่อยู่ในค่ายขอรับ..."

หลี่รั่วอวี๋สะกดกลั้นอารมณ์ไว้ได้ ปั้นหน้าน่ิงถามว่า "แล้วไปท่ีใด 

กันแน่"

"เรียนฮูหยิน... คือ... ไปดื่มสุราที่หอสุรากับรัชทายาทขอรับ"
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28

ฉู่จิ้งเฟิงนานทีจะไม่กลับบ้าน วันนี้จึงตั้งใจจะไม่เมาไม่กลับ

องค์รัชทายาทเดิมทีไม่อยากกลับเมืองหลวงอยู่แล้ว อ้างว่าจะอยู่

เพ่ือท�าคดีของหนานกงอว๋ินอีกสองสามวัน เสียดายท่ีตอนน้ีอาจารย์โจว 

อยู่ในจวนซือหม่า ไม่สะดวกเหมือนตอนอยู่ที่ส�านักเรียน หลังจาก 

ได้กินน�้าแกงปิดประตูแล้วก็รู้สึกกลัดกลุ้มใจ นัดฉู่จิ้งเฟิงกับแม่ทัพกวน 

มาดื่มสุราที่หอผิ่นเซียงในเมืองโม่เหอ

เถ้าแก่ท�าการค้าเก่งมาก กินอาหารกลางวนัมอบดอกเบญจมาศให้ 

ตกกลางคืนมีนางร้องนางร�ารูปโฉมงดงามให้ชื่นชมได้

ห้องส่วนตัวชัน้สองถูกดึงฉากก้ันออกหมด สามารถชืน่ชมความงาม

ของนางร้องนางร�าโฉมงามบนลานแสดงที่เถ้าแก่เชิญมาในราคาสูงได้ 

น่าเสียดายเสียงเพลงอันนุ่มนวลนั้น แขกทรงเกียรติทั้งสามคน 

ล้วนใจไม่อยู่กับตัว แต่ละคนถือจอกสุราชิมความกลัดกลุ้มของตัวเอง 

Page_�����������3.indd   24 22/8/2562 BE   17:08



25

ขวงซั่งจยาขวง

แม้แต่กวนป้าท่ีปกตดิืม่สรุาจะพูดจาโวยวายก็ไม่รูว่้าก�าลงัคดิอะไรอยู่  

ปั้นหน้าเครียดดื่มสุราจอกแล้วจอกเล่า

ทว่านางร�าบนเวทีกลับไม่ยอมแพ้ นางไม่รู ้ว่าผู้ท่ีน่ังอยู่ที่น่ันคือ 

องค์รัชทายาทราชวงศ์นี้ แต่ซือหม่าจ�าได้ง่ายมาก คงเพราะวันนี้ด่ืมสุรา

ไปมาก ดวงตาที่ปกติท�าให้คนไม่กล้ามองตรงคู่น้ันกลับดูเลื่อนลอย 

ไปหลายส่วน

แม้จะมีผมสีขาวเงินเต็มหัว แต่หน้าตานั้นยังคงหล่อเหลาย่ิง  

โดยเฉพาะเมือ่ครูต่อนทีตั่วเองแสดงการร้องเพลงร่ายร�า เขาก็จ้องมองนาง 

ไม่วางตา มองจนนางหน้าแดงใจเต้นแรง จึงคิดว่าได้รับความรัก 

จากใต้เท้า หลังร่ายร�าจบหนึ่งเพลง นางจึงเดินนวยนาดลงจากเวที 

มาคารวะขอบคุณ สองมือถือจอกสุรามาตรงหน้าซือหม่า ก่อนตั้งใจ 

ก้มต�า่ให้เห็นเนินอก และค่อยๆ ขยับเข้าใกล้เขา ย่ืนจอกสรุาไปทีริ่มฝีปาก

ของเขาแล้วพูดเสียงเย้ายวนว่า "ใต้เท้า ดื่มสุราจอกนี้ของข้าได้หรือไม่"

ฉู่จิ้งเฟิงวันนี้อาศัยสุราคลายความกลัดกลุ้มจริงๆ ดื่มจนสายตา 

มองตรงนิง่ เขารูส้กึว่าท่ีหลีร่ัว่อว๋ีได้รบัการทรมานแบบนี ้สาเหตเุกิดเพราะ

ตัวเอง วันน้ันหากไม่อนุญาตให้นางไปที่จวนซือหม่าหลังใหม่ก็ดีแล้ว  

หรือฆ่าเจ้าหนานกงอว๋ินท้ิง... คงไม่ท�าให้... แต่คิดไปคิดมาก็ไม่มียา 

แก้ความเสียใจให้กินลงท้องได้ ท�าได้เพียงขบกรามดื่มสุราแรงลงท้อง 

จอกแล้วจอกเล่าด้วยความโมโหเสียใจ

ดังนั้นตอนที่นางร�ามาถึงตรงหน้า ฉู่จิ้งเฟิงยังไม่รู ้สึกตัวด้วยซ�้า  

ปล่อยให้งูน�้าตัวนี้เลื้อยเข้าใกล้ตัวเอง พอได้สติคิดจะผลักนางออก  

ก็สายไปเสียแล้ว
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ตรงบันไดทางเข้าพลันมีเสียงแม่เสือสาวตะคอกดังลอยมา  

"หญิงคนนั้น! เจ้ากล้าอิงแอบคนของข้าหรือ!"

เสียงดังกังวานนี้ท�าให้แขกทั้งสามบนหอตกใจมาก 

ตอนนี้ดึกมากแล้ว มีคนเคาะกรับไปแล้วหลายรอบ หอผิ่นเซียง 

นับจากเปิดกิจการมา เป็นครั้งแรกที่มีแขกสตรีมาในเวลานี้

เหน็เพียงสตรผีูน้ั้นสวมเสือ้คลมุขนสตัว์สีขาว บนหวัเกล้าผมมวยใหญ่ 

อย่างเรียบง่าย ปลายคางงดงามจมอยู่ในขนอ่อนนุ่ม ท�าให้ใบหน้าน้ัน 

ย่ิงดูงามแช่มช้อย ใบหน้าเล็กน้ันย่ิงดูน่ารัก นางเหมือนจะไม่รู้ตัวเลยว่า

ตัวเองมาปรากฏตัวท่ีนี่เวลาน้ีไม่เหมาะสม เพียงแค่ถลึงดวงตาโต 

ด�าขลับจ้องนางร�าคนนั้นด้วยดวงตาราวกับมีไฟลุกโชน

เดิมทีหลี่รั่วอว๋ีได้ยินว่าพ่ีฉู่ไปดื่มสุราก็ตัดใจไม่ตามแล้ว แต่นอน 

อยู่บนเตียงกลับได้แต่พลิกตัวไปมา นางโมโหเสียใจกับความเลินเล่อ 

ของตัวเอง หากไม่ใช่พ่ีสาวเตือนสติ ก็คงไม่รู้ถึงความกลัดกลุ้มไม่ม ี

ความสุขของสามีเลย

เมื่อคิดอย่างละเอียด เช้าวันน้ีตอนออกจากจวนเขาก็ไม่ได้มา 

จบูนางทีเ่ตียงเหมอืนอย่างเคย และไม่ได้ย่ืนมอืเข้ามาใต้ผ้าห่มบบีก้นนาง

แล้วเรียกนางว่า 'เด็กขี้เกียจ'...

หรือว่าเพราะถูกชายหนุ่มคนอื่นแตะต้องตัว นางก็จะไม่ใช่ภรรยา 

ที่เขารักที่สุดอีกแล้ว 

คิดอย่างละเอียดแล้ววันน้ีขาดความหวานไปจริงๆ เมื่อคิดดังน้ี  

ก็รู้สึกว่าในปากมีรสขม นางท�าอย่างไรก็นอนไม่หลับ

คิดซ้ายคิดขวา ในท่ีสุดก็หาข้ออ้างที่เหมาะสมได้ว่าตัวเองหิวแล้ว 
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จะไปกินปูแช่สุราสักจานที่หอผิ่นเซียง

เมื่อหาข้ออ้างนี้ได้แล้ว จึงรีบเรียกซูซิ่วมาแต่งตัวให้ตนเอง 

ซูซิ่วเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่อยู่ ครั้นคิดว่าหอผิ่นเซียงอยู่ไม่ไกล 

อย่างไรเสียซือหม่าก็อยู่ที่หอสุรา มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคงต้องขอให้

ซือหม่าช่วยจัดการให้เหมาะสม จึงยอมปล่อยนางไป

หลี่รั่วอวี๋ไปถึงหอสุรา เงยหน้าขึ้นมอง พบว่าหอผิ่นเซียงยามค�่าคืน

แตกต่างจากตอนกลางวันอย่างสิน้เชงิ หน้าประตแูขวนโคมแดงไว้สงูกว่า

หนึ่งช่วงตัวคน พอเข้าประตูก็ได้ยินเสียงดนตรีนุ่มนวลไพเราะดังลอยมา

จากชั้นสอง องครักษ์ท่ีอยู่ชั้นล่างรู้จักฮูหยิน จึงปล่อยให้นางเดินขึ้นไป 

ชั้นสอง แต่นางคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่ได้เห็นคือฟ้าผ่าตอนกลางวัน

เห็นเพียงหญิงสาวงดงามคนหน่ึงบิดตัวอ่อน เนินอกอวบอิ่มที่ถูก 

ผ้าบางห่อหุม้ถูไถไปมาบนแขนของพ่ีฉู ่สวมเสือ้ผ้าน้อยชิน้แบบนีไ้ม่หนาว

หรือ ที่คล้องอยู่นั่นเป็นแขนของนางนะ วันนี้นางไม่ได้ลูบ แต่ถูกหญิง 

ที่โบกแป้งหนาบนหน้าผู้นี้ชิงไปหรือ!

นางเกิดความโกรธขึ้นในใจ จึงส่งเสียงตะคอกราวจางเฟยตัวน้อย 

เสียงน้ีทรงอ�านาจจริงดังคาด ท�าให้ชายหนุ ่มท่ีก่ึงเมาสามคน 

เงยหน้ามองขวับมาที่นางพร้อมกัน

องค์รัชทายาทย้ิมเบิกบานออกมาก่อน เขาย่อมรู้ถึงความทุกข์ 

ในใจซือหม่าข้างกายตัวเอง ตอนนี้อยู่ในหน้าที่จนดึก ที่บ้านมีภรรยางาม 

แต่ไม่ยอมกลับบ้าน คงเพราะในใจมีความขุ่นเคืองยากจะสะกดได้ แต ่

ฮหูยินซอืหม่าผูน้ี้ก็เหนือความคาดหมาย เพราะสามไีม่กลบับ้าน จงึมาตามหา 

ที่หอสุรานี้ แบบนี้จะให้ซือหม่าเอาศักดิ์ศรีลูกผู้ชายไปวางไว้ที่ใดกัน
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องค์รชัทายาทเป็นคนทีช่อบดคูวามสนกุสนานอยู่แล้ว ย่อมเตรยีมจะ 

ดูเรื่องสนุกอย่างสบายอารมณ์

หลี่รั่วอวี๋ไม่สนใจเรื่องน้ี ก้าวฉับๆๆๆ มาตรงหน้าซือหม่าราวกับ 

สุนัขตัวเมียท่ีต่อสู้อยู่ เข้าไปผลักนางร�าท่ีท�าอะไรไม่ถูกคนน้ันออกไป  

จากน้ันน่ังลงบนม้านั่งกลมที่นางร�าคนนั้นนั่งเมื่อครู ่ คล้องแขนพ่ีฉู ่

ด้วยแขนข้างเดียว แล้วยื่นจอกสุรานั้นไปที่ริมฝีปากของซือหม่า 

เสียงจอกสุรากระทบฟันของซือหม่า แม้แต่กวนป้าที่อยู่ข้างๆ  

ได้ยินแล้วยังทนไม่ไหวยกมือขึ้นปิดปาก รู้สึกปวดฟันอย่างมาก

ฉูจ่ิง้เฟิงถูกกระแทกปากและฟันเช่นนัน้ก็เอีย้วหลบเล็กน้อย ขมวดคิว้ 

แล้วถามว่า "เจ้ามาท่ีนี่ท�าไม" พูดจบก็หันไปถลึงตามองดูเหล่าสาวใช้ 

และองครักษ์ท่ีส่งหลี่รั่วอว๋ีมาพลางตะคอกเสียงเย็นชา "พวกเจ้าเป็น 

คนตายหรือ! ตอนน้ีเวลาใดแล้ว ยังปล่อยให้ฮูหยินมาที่นี่อีก! อีกครู ่

กลับจวนไปรับโทษให้หมด!"

นางร�าทีถู่กผลกัออกงนุงงท�าอะไรไม่ถูก ได้ยินค�าพูดของซอืหม่าแล้ว  

จึงได้รู้ว่าหญิงสาวท่าทางสูงศักดิ์ที่มาผู้นี้คือฮูหยินซือหม่า

ได้ยินว่าฮหูยินผูน้ีส้มองไม่ค่อยสมบรูณ์ วันนีไ้ด้เห็นเป็นจริงอย่างทีว่่า  

คนทีม่อี�านาจวาสนาสงูอย่างซอืหม่า กินดืม่นอกบ้านจนดกึด่ืนไม่ใช่เรือ่ง

ปกติหรอกหรือไร ในฐานะภรรยาเอกของขุนนางใหญ่ในราชส�านัก  

กลบัท�าเรือ่งใจแคบเช่นนี ้ไม่สนใจฐานะตวัเองและความส�ารวม ข้ึนมาตาม 

ถึงหอสุราด้วยตัวเอง

ในเวลานี้ดูไปแล้ว ซือหม่าโมโหโกรธเกรี้ยวเหมือนที่คาดไว้ นางจึง

อดใจไม่ไหวก้มหน้าลงยิ้มเยาะ ในใจมีความมั่นใจขึ้นมาทันที
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ตอนน้ีมีกวนป้ากับองค์รัชทายาทมองอยู่ แม้ฉู่จิ้งเฟิงคิดจะดึงตัว 

หลี่รั่วอว๋ีกลับจวนก็ยังรู ้สึกเสียหน้า ชายหนุ ่มในค่ายทหารไม่มีใคร 

กลัวภรรยา หากตัวเองกลับไปในตอนนี้ ไม่กลายเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องนี ้

ไปหรือ อีกอย่างหญิงสาวผู้น้ีนับวันจะย่ิงท�าอะไรไม่รู้กฎเกณฑ์แล้ว...  

เขาจงึพูดกับนางเสยีงเย็นชาว่า "ดกึมากแล้ว ยังไม่รบีกลบัไปอกี" จากน้ัน

จึงพูดกับเหล่าสาวใช้องครักษ์ข้างหลังหลี่ร่ัวอว๋ี "ยังไม่รีบส่งฮูหยินกลับ

จวนอีก!"

เห็นพ่ีฉู่โมโหแบบนี้ หลี่รั่วอว๋ีก็รู ้สึกปวดใจและขมข่ืนเมื่อคิดว่า 

สรุาท่ีตวัเองย่ืนให้พ่ีฉูยั่งไม่มองเลย หรอืต้องให้หญิงคนน้ันยกมาให้เท่าน้ัน

จึงจะด่ืมได้ พอคิดถึงตรงนี้ นางก็วางจอกสุราลงอย่างแรงแล้วลุกยืน 

พูดเสียงดังว่า "อย่าด่าคนส่งเดช คนท่ีอยากมาคือข้า เก่ียวอะไรกับ 

พวกเขา ถ้าพ่ีไม่กลบัไป ข้าก็ไม่กลบั ข้าอยากจะดวู่าในหอสรุานีม้อีะไรด"ี

ฉูจ่ิง้เฟิงได้ฟังค�าพูดน้ีแล้ว สหีน้าย่ิงตงึเครียดมากข้ึน แต่ในตอนน้ีเอง  

นางร�าคนนัน้กลบัไม่รูก้าลเทศะ ใช้วิธีรบัมอืตอนภรรยาเอกของชายชาวบ้าน 

มาตามสามีเหมือนท่ีผ่านมา พูดปนเสียงหัวเราะว่า "ที่น่ีเป็นสถานที ่

ดื่มสุราคลายกลุ้มของบรรดานายท่านใต้เท้าทั้งหลาย และทุกท่านท่ีน่ี 

ล้วนเป็นขนุนางใหญ่ของราชส�านกั ท�างานหนักมาท้ังวนั เหนือ่ยล้าอ่อนแรง  

มาพักผ่อนท่ีนีบ้่างก็เป็นเรือ่งปกติ อีกอย่าง ทีน่ี่ก็ไม่ใช่หอคณิกา แค่ดืม่สุรา 

ชมการร่ายร�าเท่าน้ัน เหตุใดฮูหยินจึงต้องใจแคบเช่นน้ีด้วย รีบกลับไป 

พักผ่อนดีกว่า ถ้านอนดึกเกินไป ท�าลายผิวพรรณไปคงจะแย่"

ค�าพูดน้ีจบลง แม้แต่ซูซิ่วท่ียืนอยู่ด้านหลังหลี่รั่วอว๋ีก็ยังมีสีหน้า

เปลีย่นไป หอสรุาน้ีไปเชญินางร�ามาจากท่ีใด ดวงตาช่างไม่มแีววเสยีเลย 
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ตอนนี้เป็นเวลาที่นางจะพูดแทรกได้เสียที่ไหน! ทว่าไม่ต้องรอให้ซูซิ่ว 

เอ่ยปากต�าหนิหญิงคนน้ัน ไฟโกรธของฮูหยินท่ีเก็บกดอยู่นานกลับ 

ถูกจุดชนวนขึ้นด้วยค�าพูดหาเรื่องของอีกฝ่าย จึงยกน�้าร้อนอ่างหนึ่ง 

สาดไปทีน่างร�าคนน้ันท�าให้นางร�าร้อนจนตะโกนโวยวาย จากน้ันฮหูยินน้อย 

ก็โยนอ่างนั้นลงพื้น ริมฝีปากแดงพ่นค�าออกมาว่า "ไสหัวไป!"

สหีน้าเคร่งขรมึน้ันท่าทางเหมอืนซอืหม่าอยู่หลายส่วน ต่างแค่เพียง

หางตาที่แดงก�่า ราวกับถูกน�้ามันร้อนราดหน้ามา

ฉู่จิ้งเฟิงถูกสีหน้าของหลี่รั่วอวี๋ท�าให้ตกใจเช่นกัน สร่างเมาไป 

กว่าครึง่ ตอนนีม้คีวามรูส้กึเหมอืนได้เหน็คณุหนูรองสกุลหลีท่ี่มคีวามเย็นชา 

หยิ่งทะนงในอดีตขึ้นมารางๆ ใบหน้าหล่อเหลานั้นจึงดูเย็นชายิ่งขึ้น

กวนป้านับว่ายังฉลาด เขาถลึงตาใส่นางร�าคนน้ันแล้วตะคอกว่า 

"มาจากคณะสังคีตใดกัน ไม่รู้มารยาทเสียเลย ใครเข้ามาที ลากออกไป

ตบปาก!" 

นางร�าคนน้ันร้องไห้โวยวายถูกดึงตัวลงไปชั้นล่างของหอสุรา  

เหลือเพียงสามีภรรยาคู่รักคู่แค้นนี้อยู่จ้องตากัน

ความน้อยใจของหลี่รั่วอว๋ีในตอนนี้กลายเป็นไฟโกรธท่วมฟ้า 

จนหมดสิ้น ในดวงตาเต็มไปด้วยความปวดใจ ตัวเองเพียงแค่ถูก 

หนานกงอว๋ินแตะต้องแขนขาเท่าน้ัน แต่เขาช่างร้ายจริง ขุ่นเคืองจน 

หมางเมนินางเพราะเรือ่งน้ี ตามสหายเลวมาโอบกอดกับหญิงสาวเน้ือตัว

หอมนุ่ม ในใจนางเกิดความกลัดกลุ้มอย่างไม่เคยมีมาก่อน รู ้สึกว่า 

หากตัวเองไม่ระบายออกเสียบ้างคงจะช�้าใจจนตาย เพียงชั่วครู่นางก็ 

นึกข้ึนได้ว่าเคยเห็นเหตุการณ์ที่ท่านแม่ของจ้าวชิงเอ๋อร์ด่าสามีข้ีเมา 

Page_�����������3.indd   30 22/8/2562 BE   17:08



31

ขวงซั่งจยาขวง

ของตนอยู่ในบ้าน

นางจึงย่ืนน้ิวขาวออกไปหน่ึงนิ้ว ชี้ไปมาตรงปลายจมูกฉู่จิ้งเฟิง  

ค�าด่าของชาวบ้านร้านตลาดก็ลืน่ไหลออกมาราวสายน�า้ "น�า้เมาเข้าท้อง 

ก็จ�าไม่ได้แล้วหรือว่าใครเป็นภรรยาท่าน ด่ืมให้มากหน่อยนะ นอนตาย

บนหอสุราไปเลย จะได้นอนในโลงไป เสียเงินน้อยลงหน่อย! ไม่ต้อง 

กลับบ้านแล้ว ถึงจะกลับไปก็ไม่เปิดประตูให้ท่าน!" นางพูดพลางหันไป

ถลงึตาใส่องค์รชัทายาทแล้วพูดด้วยความโมโหว่า "ต้องเป็นท่านแน่นอน

ทีพ่าสามข้ีาเสยีคน วนัๆ รูจ้กัแต่ดืม่สรุามดุกระโปรงสตร ีถ้าไม่มตี�าแหน่ง

เป็นองค์รัชทายาท ต่อให้ยืนอยู่หัวถนน แม้แต่สุนัขขี้เรื้อนก็คงขี้เกียจ

ชายตามองท่าน ยังคดิแต่จะเกาะแกะอาจารย์ข้าอกี อาจารย์ข้ารูจ้กัท่าน 

ก็เหมือนถูกบีบให้เหยียบขี้หมากลิ่นเหม็น ไยไม่ลองฉ่ีออกมาส่องดู

พฤติกรรมตัวเองเสียบ้าง!"

หลงัจากก่นด่าคล่องราวสายน�า้ไหลจนจบ ฮหูยินซอืหม่าได้ระบาย

ความกลัดกลุ้มออกมาจนหมดแล้วก็ไม่ได้สนใจเหล่าบ่าวไพร่ด้านหลัง 

ที่มีท่าทางตกใจเหมือนถูกฟ้าผ่า หมุนตัวเร็วปานลมเดินอาดๆ ลงชั้นล่าง

แล้วขึ้นรถม้าไป

กวนป้ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่แก้มเกร็งตัวจนเต้นกระตุก วันนี้ไม่ได้ 

ดูวันเลยจริงๆ พกเอา 'ลางร้าย' ครั้งใหญ่ออกจากบ้านมาหาเรื่องตาย!

ชว่งกลางวนัถกูหญงิสาวรงัเกยีจในความสามารถเชิงชายนัน้ไม่ว่า 

แต่กลับต้องมาเห็นซือหม่ากับองค์รัชทายาทถูกสตรีหมิ่นเกียรติจน 

ไม่เหลือซากเช่นนี้นั้น...

เรื่องเก่ียวพันถึงบารมีแผ่นดิน นายท่านน้ันคงจะเห็นแก่ความ
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สัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ใจร้ายฆ่าเขาปิดปากกระมัง แต่องค์รัชทายาทเล่า  

จะมอบสุราพิษให้เขาดื่มจนตายหรือไม่

องค์รัชทายาทถูกหลี่รั่วอวี๋ด่าถูกส่วนที่เจ็บ โจวเฉียนอวี่เป็นความ

เจ็บปวดที่พูดไม่ออกในใจเขา ใบหน้าย้ิมสบายใจแต่เดิมนั้นเปลี่ยนเป็น

ด�าคล�้าในทันที เขาได้รับแต่งต้ังเป็นองค์รัชทายาทแต่เด็ก แม้จะเคย 

ถูกต�าหนิจากไทเฮาและฮองเฮา แต่ค�าพูดก็มีขอบเขต ค�าด่าหยาบคาย

ว่าเทียบไม่ได้แม้แต่สุนัขข้ีเรื้อนเช่นนี้ นับเป็นคร้ังแรกขององค์รัชทายาท

ผู้นี้จริงๆ!

เขาดื่มอย่างเงียบๆ ไปหนึ่งจอก จึงช้อนตาขึ้นมองซือหม่าแห่งต้าฉู่ 

เหน็สหีน้าอกีฝ่ายแล้วดเูหมอืนจะยังไม่หายตืน่ตระหนก คดิว่าคงเพ่ิงเคย

ถูกด่าจนเลือดสาดแบบนี้เป็นครั้งแรกเช่นกัน...

คนท้ังสามต่างไม่พูดจา มองอาหารตรงหน้าอย่างเงียบๆ ถูกหญิงสาว 

ตัวน้อยไล่บีบไปยืนอยู่บนแท่นสูงพันฉื่อจนหาที่เดินลงไม่ได้แล้ว

สุดท้ายเป็นซือหม่าท่ีเป็นคนเอ่ยปาก ค�านับองค์รัชทายาทแล้ว 

พูดว่า "ขอรัชทายาททรงคลายโทสะด้วย ภรรยากระหม่อมยังเป็นคน 

โง่เขลาที่ตกม้าสมองเสื่อม สมองไม่ค่อยดีพูดจาไม่เหมาะสม หวังว่า

พระองค์จะทรงให้อภัย..."

บันไดนี้พอลงได้แล้ว องค์รัชทายาทจึงโบกมือ พูดเสียงเรียบว่า  

"ข้าย่อมไม่ถือสาฮูหยินของท่านอยู่แล้ว แต่ว่า... ป่วยแล้วก็ต้องรักษา 

ให้ทันการ ดื่มยาให้มาก... อาการจะได้ไม่หนักขึ้น..."

ซอืหม่าประกบหมดัหน้าเครยีด กล่าวลาขอตวักลบัไปดแูลภรรยาที่  

'ป่วยหนัก' ผู้นั้นก่อน
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'ไม่ได้ด่ืมจนนอนในโลงก็กลับจวน' เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตาม 

ความปรารถนาของภรรยาตัวเอง แต่คนเข้าประตูจวนซือหม่าจะกล้า 

ไม่ให้ซือหม่ากลับจวนเหมือนที่ฮูหยินสั่งไว้ได้อย่างไร

ทว่าประตูจวนเข้าง่าย แต่ประตูห้องนอนเข้ายาก ตอนเขามาถึง 

หน้าห้องนอน พบว่าดึกดื่นค่อนคืนแล้ว ซูซิ่วกับหล่งเซียงสาวใช้คนสนิท

น�าสาวใช้บ่าวไพร่หลายคนคอยอยู่ตรงน้ันยังไม่เข้านอน เฝ้าอยู่ตรง 

ลานบ้านอย่างไม่ค่อยสบายใจ

ซือหม่าโบกมือ เป็นสัญญาณให้พวกนางแยกย้ายกันไป จากนั้น

เดินไปหน้าประตูที่ปิดสนิทเตรียมจะผลักเปิด แต่ใครจะคิดว่าประตูนี้ 

เหมือนถูกอะไรขวางไว้ ผลักเปิดไม่ได้

ซือหม่าอดกลั้นความหุนหันท่ีอยากยกเท้าขึ้นเตะประตูเอาไว้ 

พยายามพูดค�าอ่อนโยน "รั่วอวี๋ เปิดประตูหน่อย"

น่าเสยีดายทีเ่สยีงเรยีกนีเ้หมอืนววัดนิป้ันตกน�า้ ไม่มเีสียงใดตอบกลับ 

แม้แต่น้อย ไฟโกรธที่ฉู่จิ้งเฟิงสะกดเอาไว้พุ่งข้ึนหัวในทันที จึงอ้อมไปที่

หน้าต่างด้านข้าง เตรียมจะเข้าไปทางหน้าต่าง

ฉู่จิ้งเฟิงทะลวงกระดาษไขสามชั้นที่ติดหน้าต่างนั้นในหมัดเดียว 

จากนั้นย่ืนมือไปแกะสลักหน้าต่างออก และพลิกชายเส้ือมาเหน็บไว ้

ที่แถบรัดเอวก่อนจะปีนเข้าไป แต่คิดไม่ถึงว่าคนเลวตัวน้อยจะคาดไว ้

แต่แรกว่าเขาจะปีนหน้าต่าง จึงได้วางกลไกไว้ พอย่ืนมือวางลงบนโต๊ะ 

ตดิหน้าต่างก็ถูกหนไูขลานหนีบน้ิวเข้าอย่างจงั ซอืหม่าไม่ทนัระวงั เจบ็จน

สบถออกมา

รอจนดงึตัวหนบีไม้นัน้ออกมาได้ ไฟโกรธของฉูจ่ิง้เฟิงทีส่ะกดเอาไว้
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ก็ลุกขึ้นมาจนหมด เขาแตะปลายเท้า กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างทันที

หลังจากเท้าลงพ้ืนแล้ว ซือหม่าก็ไม่ได้รีบร้อนเดินหน้า เพียงแค่ 

มองห้องท่ีมืดมิด บนเตียงมีห่อผ้านูนสูง เสียงสะอื้นท่ีดูเหมือนพยายาม

กดเอาไว้ค่อยๆ ลอดออกมาจากใต้ผ้าห่มที่คลุมไว้อย่างแน่นหนา

ฉู ่จิ้งเฟิงเดินเข้าไปนั่งลงตรงขอบเตียง มองดูผ้าห่มที่คลุมมิด 

ไม่มทีางระบายอากาศบนเตยีงน้ันแล้ว ค�าพูดต�าหนิทีก่ลัน่กรองมาตลอด

ทางก็เลือนหายไปกว่าครึ่ง ท�าได้เพียงย่ืนมือไปพลิกเปิดผ้าห่ม ดึงคน 

ตัวน้อยที่ร้องไห้น�้าตาท่วมเข้ามาในอ้อมกอด

"ท่ีหอสุรายังด่าอย่างหน�าใจเหมือนหญิงในตลาดอยู่เลยไม่ใช่หรือ 

เหตุใดพอกลับมาถึงมาแอบร้องไห้อยู่ใต้ผ้าห่มเองเสียล่ะ" 

หลีร่ัว่อว๋ีถูกชายหนุม่กอดเอาไว้ ความน้อยเนือ้ต�า่ใจในคนืน้ีถูกกลัน่

เป็นน�้าตาหลายไห ไม่พูดอะไร ได้แต่ปล่อยให้น�้าตาไหลไปเช่นนั้น

คนเขลาตัวน ้อยรู ้ว ่าที่แท ้บนโลกน้ีความรักเชื่อไม ่ได ้ที่สุด  

มนัสามารถจางหายไปได้ตามกาลเวลา ก็เหมอืนทีห่ลวิจ้งนัน้ไม่รกัพ่ีสาว

แล้ว ท่านแม่ของจ้าวชิงเอ๋อร์อยากให้สามีดื่มสุราจนตายอยู่นอกบ้าน 

เหมือนครั้งน้ีหลังจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้แล้ว พ่ีฉู่ก็ไม่รักนางเหมือน 

เมือ่ก่อนอีก

ความเปิดเผยยอมรับที่มีแต่เดิมเหมือนมีขาวิ่งหายไปไร้ร่องรอย 

ที่หอสุราแม้จะด่าอย่างหน�าใจ แต่พอเดินลงมาขึ้นรถม้า หลี่รั่วอวี๋

ก็นึกเสียใจขึ้นมา ตัวเองเป็นคนไม่รู้กาลเทศะ ท�าให้พ่ีฉู่เสียหน้าต่อหน้า

ทุกคน เช่นนี้ฉู่จิ้งเฟิงจะยิ่งไม่อยากกลับจวนหรือไม่

นางรูส้กึไม่สบายใจ แต่พอได้ยินเสยีงฝีเท้าทีคุ่น้เคยดงัขึน้นอกประตู 
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ความกังวลใจว่าอกีฝ่ายจะไม่ยอมกลบัจวนก็ลดลงไปบ้าง แต่ความโมโห

ที่เขารังเกียจนางกลับพองตัวขึ้นมาอีกครั้ง จึงซุกหน้าร้องไห้ขึ้นมาทันใด

"อยู่ท่ีหอสุราเก่งมากไม่ใช่หรือ แม้แต่สามีกับองค์รัชทายาทก็ยัง 

ด่าพร้อมกัน ยังมีอะไรน้อยเนื้อต�่าใจอีก" ฉู่จิ้งเฟิงทนไม่ไหวพูดเสียงแข็ง 

แต่ที่ได้กลับมากลับเป็นเสียงสะอื้นไห้ที่ดังขึ้น

ซือหม่าที่เป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดจัดการคนตัวน้อยในอ้อมกอด 

ไม่ไหวมาแต่ไหนแต่ไร จึงอุ้มภรรยาที่โอบคอตัวเองไว้แน่นไปจุดตะเกียง

ที่วางอยู่ข้างเตียง จากนั้นอุ้มนางกลับมานั่งบนเตียงอีกครั้ง ยื่นมือตัวเอง

ที่ถูกหนีบจนแดงออกมาแล้วพูดว่า "กล้าใจร้ายแบบน้ี จะฆ่าสาม ี

อย่างนั้นหรือ"

หลี่รั่วอว๋ีร้องไห้หนักมาก พูดด้วยเสียงข้ึนจมูกว่า "ร่ัวอว๋ีไม่ได้ร้าย

อย่างนั้น พี่โง่เอง ไปถูกการบ้านที่รั่วอวี๋จะส่งให้อาจารย์เมิ่ง..."

ฉู่จิ้งเฟิงช้อนตาขึ้นดู เห็นบนโต๊ะหนังสือนั้นมีส่วนประกอบกลไก 

วางระเกะระกะมากมาย ก็รู้สึกผิดต่อหญิงสาวคนนี้จริงๆ

"พ่ีฉู่ เพราะหนานกงอวิ๋นแตะต้องตัวข้า พ่ีเลยไม่ชอบข้าอีกแล้ว 

ใช่หรือไม่" หลี่รั่วอวี๋สะอื้นแต่ก็พูดข้อสงสัยในใจออกมา

นางรับรู้ได้ว่าแขนที่กอดตัวเองเกร็งไปอย่างชัดเจน ผ่านไปครู่หนึ่ง

จึงได้ยินเสียงเขาพูดผ่อนเสียงลงว่า "เขาตายไปแล้ว ไม่มาปรากฏตัว 

ข้างกายรั่วอวี๋อีกแล้ว ต่อไปรั่วอวี๋ไม่ต้องคิดถึงเขาแล้ว..."

หลีร่ัว่อว๋ีขนืตวัจะออกจากอ้อมกอดของเขา แต่ฉูจ่ิง้เฟิงแขนมแีรงมาก 

จะปล่อยให้นางหลุดออกได้อย่างไร

"พ่ีฉู ่คนเลว ไม่ยอมให้ชายอื่นแตะต้องรั่วอว๋ี แต่ตัวเองกลับให ้
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หญิงอื่นโอบกอด เมื่อเป็นเช่นนี้ เหตุใดยังช่วยข้ากลับมาอีก สู้ปล่อยให้

กลับเมืองหลวงไปกับหนานกงอวิ๋น มีลูกเลี้ยงลูกให้เขาไปเลยดีกว่า..." 

"หลี่รั่วอวี๋!" 

มีเสียงขบฟันกรอดๆ ดังขึ้นเหนือหัว หลี่รั่วอวี๋ช้อนตาขึ้นมอง สีหน้า

ชายหนุ่มเขียวคล�้า ในดวงตาแดงเป็นสีเลือดไม่ยอมจาง...

ชั่วขณะต่อมานางถูกพลิกตัวตรึงไว้บนเตียง ฉู่จิ้งเฟิงขบกราม 

พูดว่า "ยังคิดถึงเขาอีกหรือ โกรธที่ข้าฆ่าเจ้าคนผู้นั้นหรือ ท�าไมล่ะ คิดถึง

เรื่องในอดีตที่อยู่กับเขา อยากจะคืนดีเหมือนวันเก่าหรือ น่าเสียดาย 

ทุกอย่างสายไปแล้ว เจ้าอยากมีลูกเลี้ยงลูกให้เขาหรือ จ�าไว้นะ! เจ้าเป็น

ภรรยาของข้าฉู่จิ้งเฟิง แม้ตายก็ยังเป็นอยู่! ถ้าจะมีลูก ก็มีลูกให้ข้า 

ได้เท่านั้น!" พูดพลางขยับมือไปคลายเสื้อของหลี่รั่วอวี๋

หลี่รั่วอวี๋ในตอนนี้จะมีแก่ใจมาท�าเรื่องนี้กับเขาได้อย่างไร อารมณ์

ของหญิงสาวยากจะสงบได้ จึงใช้ทั้งมือและเท้ากันฉู่จิ้งเฟิงเอาไว้

น่าเสียดายท่ีการต่อสู้บนเตียงน้ีนางไม่ใช่คู ่ต่อสู้ของเขา ไม่ช้า 

ก็ตกเป็นรองและถูกจัดการทั้งในนอกจนหมดสิ้น

"ฉู่จิ้งเฟิง ท่านเป็นคนเลวตัวใหญ่!" 

ตอนท่ีนางตัวอ่อนยวบแนบบนแผ่นอกแกร่งของชายหนุ่ม ค�าด่า

ด้วยความโมโหนี้ก็ขาดความน่ากลัวไปหลายส่วน

ฉู่จิ้งเฟิงก้มลงจูบริมฝีปากแดงของนาง "ก็เหมาะกับคนเลวตัวน้อย

อย่างเจ้าไม่ใช่หรือ หาเรื่องทั้งวัน ข้าสงสัยจริงว่าท่านแม่ยายเอาเด็กซน

มาแปลงเป็นหญิงสาวแต่งมาที่นี่ใช่หรือไม่"
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หลี่รั่วอว๋ีที่ถูกทรมานมาค่อนคืนง่วงนอนมากอยู่แล้ว จึงพลิกตัว

เตรียมจะนอนหลับ ในตอนท่ีฉู่จิ้งเฟิงกอดนางที่ใกล้จะนอนหลับก็ได้ยิน

คนเลวตัวน้อยคนนี้พูดเสียงเบาหวิว "ลืมบอกพ่ีไป หนานกงอว๋ินไม่ได ้

ท�าเรื่องน่าอายกับข้า แค่งับปากและเท้าของรั่วอวี๋เท่านั้น..."

ท่ามกลางความมืด ฉู่จิ้งเฟิงเบิกตาโตในทันที เพียงชั่วครู่ก็ได้ยิน

เสยีงกรนเบาๆ ของหลีร่ัว่อว๋ีดังลอยมา ก็นกึอยากจะเขย่าตวันางให้ตืน่มา

จัดการยกใหญ่อีกสักที

แท้จริงแล้วความจริงนี้ตรวจสอบได้ง่ายมาก ที่จริงแล้วคนที่ทรยศ

ร่วมกับเสิน่หรปู๋อยังมซีัว่ต่ัวศิษย์ของหนานกงอว๋ินอกีคน ไม่รูว่้าเสิน่หรปู๋อ 

ไปท�าความตกลงส่วนตวักบัซัว่ตัว่อย่างไร ซัว่ตัว่ทีช่�านาญเรือ่งการใช้พิษ

จึงรับปากร่วมมือกับเขา และช่วยเสิ่นหรูป๋อควบคุมพิษในร่าง ท�าให้ 

หลงัจากท่ีหนานกงอวิน๋ตายไป เขาจงึไม่ถูกพิษร้ายในร่างกายก�าเรบิจนตาย

ตอนที่รู้ว่าท่ีแท้หนานกงอว๋ินเพราะใช้มนตร์ดูดจิตจึงไม่สามารถ

แตะต้องหลี่รั่วอว๋ีได้ ฉู ่จิ้งเฟิงไม่อาจไม่ยอมรับว่าหินก้อนใหญ่ในใจ 

หล่นลงพ้ืนแล้ว แม้จะคิดว่าหากหลี่รั่วอวี๋เสียตัวไปจริง เขาก็คงไม่เป็น

เหมือนท่ีนางพูดว่าจะไม่รักนางอีก แต่ความกลัดกลุ้มในใจเป็นสิ่งที ่

ชายหนุ่มทุกคนล้วนเข้าใจได้

แต่คิดไม่ถึงว่าหญิงสาวเวลาน้อยใจข้ึนมาจะน่ากลัวกว่าบุรุษ 

เสียอีก หากนางไม่ถูกหนานกงอวิ๋นแตะต้องแบบนั้น เหตุใดจึงไม่รีบพูด

ออกมา ยังมาชีห้วัและเท้าท�าให้เขาเข้าใจผดิ จนแบกน�า้ส้ม* ไว้ถึงสามไห 

ท�าให้เขากลัดกลุ้มจนอยากจะท�าลายฟ้าดิน! ช่างเป็นคนเลวตัวน้อย 

* มาจากส�านวน 'กินน�้าส้ม' หมายถึงอาการหึงหวง
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ตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียว!

ซือหม่าคลายปมในใจลงได้แล้วก็อารมณ์ดีอย่างมาก น่าเสียดาย 

ที่อารมณ์ของฮูหยินกลับปรับได้ไม่ง่ายอย่างนั้น 

หลงัจากนัน้หลายวันนางก็ยังไม่ค่อยสนใจสาม ีฉูจ่ิง้เฟิงไม่มเีหตผุล

เข้าสู้ ย่อมต้องอดทนเอาไว้ แต่มีหลายครั้งท่ีถูกฝีปากคมของคนเลว 

ตัวน้อยท�าให้ไฟโกรธพุ่งขึ้นหัว แม้จะกลับถึงค่ายทหารก็จะแสดงอยู ่

บนสีหน้าไว้หลายส่วน

นึกถึงคุณหนูรองสกุลหลี่ท่ีพูดจาไม่ชัดผู้น้ันเสียจริง ตอนท่ีนางได้

แต่เรียก 'พี่ฉู่' เสียงหวานนั้นสงบดีเหลือเกิน...

ความไม่สบอารมณ์ของซือหม่าอยู่ในสายตาของคนที่คิดร้าย

เสิน่หรปู๋อในตอนน้ีไปอยู่ใต้อาณัติขององค์รชัทายาท ก้าวน้ีของเขา

เป็นการเดินหมากอันตราย หากไม่ใช่เพราะหนานกงอว๋ินบีบบังคับคน 

รังแกคนมากเกินไป เขาอาจจะไม่ตัดสินใจเด็ดขาดแบบนี้

ใต้เท้าหนานกงผู ้นั้นแม้จะเป็นมิตรกับสกุลไป๋ แต่ก็มีความ

ทะเยอทะยานมาก เพราะได้รับการปกป้องจากไทเฮา การได้รับแต่งตั้ง 

เป็นข้าหลวงก็อยู่ท่ีเรือ่งของเวลาเท่านัน้ แท้จริงแล้วพระมาตลุาไป๋ก็กังวล

เกี่ยวกับคนสนิทของไทเฮาผู้นี้อยู่มาก เสิ่นหรูป๋อประเมินสถานการณ์เก่ง 

ย่อมรู้ชัดในจุดน้ี ตอนน้ีพระวรกายฮ่องเต้ไม่เหมือนในอดีตแล้ว เพราะ 

ในมือไม่มีอ�านาจแท้จริง ถูกสกุลไป๋ที่เป็นพระญาติห่างๆ ควบคุม ความ

กลัดกลุ้มของฮ่องเต้ท�าได้เพียงแปรเปลี่ยนไปเป็นการหาความส�าราญ 

จากสรุาเนือ้ จมอยู่กับความงามของอสิตร ีพระวรกายจงึทรุดโทรมลงไปมาก
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หากเขาคาดไม่ผิด ครั้งน้ีหลังจากองค์รัชทายาทกลับเมืองหลวง 

ไม่นาน คงเป็นเวลาเปลี่ยนรัชศกแล้ว เสิ่นหรูป๋อมองการณ์ได้แม่นย�า 

สายตาทีฝึ่กฝนในสนามการค้าพอมาในสนามขนุนางก็ไม่อ่อนด้อยลงเลย 

ตามความคิดของเขา องค์รัชทายาทต้าฉู่ผู้นี้แม้จะมีท่าทางขี้เมา แต่สิ่งที่

แสดงบนใบหน้าเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งมาก ความปรารถนาในชีวิต

ของเสิ่นหรูป๋อนอกจากการฟื้นฟูสกุลเส่ินแล้ว ก็หวังว่าตัวเองในฐานะ 

ลูกผู้ชายจะมีความมั่นคงในราชส�านักได้

แม้ว่าเขาใกล้จะเป็นลกูเขยสกุลไป๋แล้ว แต่ในสายตาพระมาตลุาไป๋ 

ก็เป็นเหมือนหลงจู๊ที่คอยวิ่งงานดูแลการค้าแทนเท่าน้ัน ต้องมีสักวัน  

เขาจะหลุดพ้นพันธนาการของสกุลไป๋ได้ ดังนั้นครั้งน้ีเขาจึงเอาทุกอย่าง

เดิมพันไว้กับตัวองค์รัชทายาท 

กลยุทธ์ถอนฟืนใต้กระทะนี้ยอดเยี่ยมจริง หนานกงอวิ๋นตายไร้ที่ฝัง

เพราะการทรยศของเขา และเขาก็ได้รับค�าชื่นชมจากฮ่องเต้เพราะ 

การเปิดโปงแผนร้ายในการเป็นกบฏขายแผ่นดินของหนานกงอว๋ิน  

หลังจากกลับเมืองหลวงจะได้รับต�าแหน่งรองเสนาบดีกรมอากร ส่วน 

องค์รัชทายาทเป็นคนท่ียอมรับความคิดเห็นอันดี เข้าใจความคิดในการ

มาสวามิภักดิ์ของเขา จึงรับเขาเอาไว้อย่างยินดี

แน่นอนว่าหมากอนัตรายของเขาในตอนแรกยังมคีวามคดิท่ีไม่อาจ

บอกใครได้อยู่อีกชั้นหนึ่ง เขาจงใจเลือกเวลาหลังจากหนานกงอว๋ิน 

จับตัวฮูหยินซือหม่าไปหลายวันแล้วจึงไปแจ้งข่าว ก็เพราะอยากให้ 

หลี่รั่วอวี๋เสียตัว

คิดแล้วว่าซือหม่าเป็นคนระดับใด แม้ว่าจะชอบหล่ีร่ัวอว๋ีเพียงใด  
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แต่จะยอมรับภรรยาที่เสียตัวให้ชายอื่นได้อย่างไร

แม้จะไม่เขียนหนังสือหย่าทันที แต่รอเวลานานเข้า ปมในใจน้ี 

เกรงว่าจะใหญ่มากขึ้น และเมื่อคนงามถูกหมางเมิน จะยินดีได้อย่างไร 

คดิถึงว่าสามารถท�าให้พวกเขาสองสามภีรรยาผดิใจกันได้ แม้ต้องทนเจบ็

ให้หลี่รั่วอวี๋ถูกหนานกงอวิ๋นบังคับยึดตัวไปหลายวันจะมีปัญหาใดเล่า

ไม่ว่านางจะผ่านบุรุษมาเท่าใด สุดท้ายก็ต้องกลับมาสู่อ้อมอก 

ของเขา!

เสิ่นหรูป๋อเห็นใบหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดของฉู่จิ้งเฟิงตอนเดิน 

เข้ามาในค่ายก็ก้มหน้าลง ปิดบังแผนการในดวงตา...

เพราะน้องสาวกับน้องเขยงอนกนั หลีร่ัว่ฮุย่จงึพบว่าน้องสาวตวัเอง

ที่ดูโง่ๆ เซ่อๆ แต่พอหึงขึ้นมาก็ไม่แพ้นางเลย ฉวยโอกาสตอนท่ีซือหม่า 

ไม่อยู่ในจวน นางจึงไปเล่นไพ่กับน้องสาวที่ห้องอุ่น แล้วพูดกล่อมไป 

หลายประโยค "ก็แค่ดื่มสุราด้วยกันเท่านั้น หน้าของเจ้าแตกตกพ้ืน 

จนเก็บไม่ไหวแล้ว ถ้าซือหม่าใช้เรื่องนี้มาแยกห่างจากเจ้า ไปหาใคร 

อีกคนนอกบ้าน ถึงตอนนั้นเจ้ามาร้องไห้ก็ไม่ทันการณ์แล้ว"

ซอืหม่ามชีาตกิ�าเนิดไม่เลว เป็นตระกูลมช่ืีอ ด้วยฐานะจะมาเปรียบกบั 

หลิวจ้งท่ีเป็นทหารตัวเล็กๆ ได้อย่างไร ตอนน้ีเพ่ิงแต่งงานกับน้องสาว 

ความรักระหว่างสามีภรรยาก�าลังลึกซึ้ง วันหน้าหากรับอนุเข้าบ้าน 

อีกหลายคน ใครจะกล้าพูดว่าผิด

หลีร่ัว่อว๋ีได้ฟังค�าพูดของพ่ีสาว กลบัเงยหน้าข้ึนอย่างค่อนข้างงนุงง 

"พี่ไม่มีความสุขเพราะหลิวจ้งรับอนุแบบนั้นเข้ามา แต่บอกให้ข้าต้องทน
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กับการเล่นสนุกของพี่ฉู่ นี่มันเหตุผลอะไร"

หลี่รั่วฮุ่ยถูกถามจนไม่รู้จะตอบอย่างไร เพียงแค่ถอนใจแล้วพูดว่า 

"ดังน้ันตอนแรกพ่ีจึงเลือกแค่ทหารเล็กๆ ไม่กล้าแต่งเข้าตระกูลโหวอ๋อง 

แต่เจ้าไม่เหมือนกับพ่ี ในเมื่อก้าวข้ามประตู ก็ต้องรับกฎของตระกูล 

โหวอ๋องให้ได้ นอกจากต้องเห็นซือหม่าเป็นสามีเจ้าแล้ว ก็ต้องคิดว่า 

เขาเป็นชายท่ีมตี�าแหน่งสงูอ�านาจบารมมีาก จะเป็นเหมอืนพ่ีไม่ได้ ทีคิ่ดว่า 

ค�าสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันชั่วชีวิตตอนท่ียังมีความรักลึกซึ้งนั้นเป็นจริง 

ท�าให้ต้องเสียใจ สกุลหลี่ของพวกเราจะมีลูกสาวที่หย่าร้างอีกไม่ได้  

ไม่อย่างนั้นท่านแม่รู้เข้าไม่ท�าให้นางโกรธจนตายหรือ"

หลี่รั่วฮุ่ยยังไม่กล้าบอกเรื่องที่นางกับหลิวจ้งหย่าร้างกันให้ท่านแม่

ทีอ่ยู่ทางใต้ได้รบัรู ้ดงัน้ันจงึต้องเตอืนสตน้ิองรองคนเขลาน้อยผูน้ีใ้ห้มากหน่อย  

ไม่อย่างน้ันหากมเีรือ่งกับซอืหม่าต่อไปคงต้องเอาชีวิตของผู้เฒ่าจริงๆ แล้ว

หลี่รั่วอว๋ีกลับไม่ชอบพูดเรื่องเหล่านี้กับพ่ีสาว นางโผเข้าสู่อ้อมอก 

พี่สาว เอ่ยพูดออดอ้อน "เขาไม่ต้องการข้าแล้ว ข้าก็อยู่กับพี่ จะต้องไปง้อ

ท�าไม! ถึงตอนนั้นรั่วอว๋ีสร้างเรือเร็วแข็งแรงสักล�า พ่ีกับข้า ยังมีท่านแม่

กับน้องเสียนเอ๋อร์ เดินทางท่องเที่ยวไปทั่ว เป็นอิสระดีไม่ใช่หรือ เหตุใด 

จะต้องทนรับเรื่องน่าโมโหจากหญิงที่ไม่รู้จักเหล่านั้นด้วย"

หลีร่ัว่ฮุย่เห็นน้องสาวออดอ้อนข้ึนมาทัง้ดไูร้เดียงสาท้ังดดูือ้ร้ันก็ไม่รู้

จะจัดการนางอย่างไรเลย 

ยามน้ันเองหลีร่ัว่อวีท่ี๋ก�าลงัออดอ้อนในอ้อมกอดของนางก็เงยหน้าข้ึน 

ถามว่า "พี่ เหตุใดหลายวันมานี้ไม่ได้กลิ่นหอมบนตัวพี่เลย รั่วอวี๋ยังอยาก

จะขอไปใช้รมกลิ่นบ้างสักหน่อย"

Page_�����������3.indd   41 22/8/2562 BE   17:08



42

วาสนาคนเขลา 3

เริม่แรกหลีร่ัว่ฮุย่ไม่เข้าใจว่าหลีร่ัว่อวีพู๋ดถึงอะไร จนกระท่ังน้องสาว 

พูดถึงวันที่ไปก่อกวนงานเลี้ยงสุราขององค์รัชทายาท พบว่าบนตัว 

กวนป้ามีกลิ่นหอมคล้ายคลึงกัน หลี่รั่วอว๋ีคิดว่าเขาเป็นชายแต่ชอบรม 

กลิ่นหอม ช่างเสียของจริงๆ 

หลี่รั่วฮุ่ยฟังถึงตรงน้ีจึงได้เข้าใจว่ากล่ินหอมที่น้องสาวพูดถึงท่ีแท้

คอืกลิน่ทีต่ดิมาตอนถูกกวนป้าล่วงเกิน หน้าก็แดงขึน้มา แล้วเปลีย่นเป็น

ซีดขาวในพริบตา รีบเปลี่ยนเรื่องพูดไปทันที

ทางฝ่ายหยวนซู่ซุ ่มซ่อนตัวอยู่นาน เริ่มจะเตรียมโจมตีอีกครั้ง  

หนานกงอว๋ินให้คนส่งดินปืนและกรดฤทธ์ิแรงมาให้เขา และบอกเขา 

ถึงจุดอ่อนของก�าแพงที่ทางเขตปกครองโม่เป่ยเพ่ิงสร้างใหม่ มีวิธีการ 

บกุทะลวงเมอืงขัน้นีแ้ล้ว กอปรกับมหีนานกงอวิน๋เป็นตวัประสานภายใน 

หยวนซู่ย่อมต้องเกิดความคาดหวัง เตรียมจะบุกโจมตีเมืองหลายเมือง

พร้อมกัน คาดไม่ถึงว่าเขายังไม่ทันลงมือก็เกิดเรื่องข้ึนกับหนานกงอวิ๋น 

ร่างจมลงในทะเลไปเสียก่อน แม้แต่ร่างที่สมบูรณ์ก็ยังไม่มีเหลือทิ้งไว้

หยวนซูเ่ห็นชวีติตวัเองเป็นของล�า้ค่ามาแต่ไหนแต่ไร กลัวว่าฉู่ซอืหม่า 

จะรู้ข่าวตัวเอง จัดคนซุ่มโจมตี กองทัพใหญ่ที่เพิ่งออกเดินทางจึงรีบหยุด

ไม่เดินหน้าต่อ หันหลังกลับไปทันที

สงัเกตการณ์อยู่ระยะหน่ึง เห็นฉูจ่ิง้เฟิงไม่ได้คดิยกทพัมาต้านข้าศกึเลย  

ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเหมือนที่หนานกงอว๋ินพูดเอาไว้ ภายในว่างเปล่า  

การตัง้รบัไร้ก�าลงั อานุภาพของปืนใหญ่น่ัน หยวนซูเ่คยเหน็ด้วยตาตวัเอง

แล้วเช่นกัน ได้อาวุธดีเช่นนี้มาไม่ใช่ไม่น่าเสียดายหรือ ความคิดร้าย 
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ไม่ยอมตายไปคิดจะยึดเมืองขึ้นมาอีกครั้ง ส่งสายสืบออกไปสืบข่าว

จ�านวนมาก เตรียมจะเคลื่อนกองทัพ 

ฉูจ่ิง้เฟิงถือรายงานไว้ในมอื ขมวดคิว้เลก็น้อย หลายวันน้ีนอกเมอืง

มีสายสืบไม่ขาด ฉู่จิ้งเฟิงก็รู้แล้วว่าหยวนซู่คิดจะโจมตีเข้าเมือง

นบัจากฉูจ่ิง้เฟิงรูว่้าหยวนซูไ่ด้รบัดนิปืนและกรดฤทธ์ิแรงแล้ว เขาก็

ครุ่นคิดว่าควรจะรับมือหยวนซู่อย่างไร ทหารข้าศึกแม้จะมีคนมาก แต่

ไม่มีทหารที่มีความสามารถยอดเย่ียม ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา แต่หยวนซู่ 

ได้อาวุธดีอย่างดินปืนและกรดฤทธ์ิแรง รับรองได้ยากว่าจะไม่ท�าให้ 

การสร้างก�าแพงเมืองในครึ่งปีนี้ต้องล่ม เจ้าโจรชั่วหนานกงเดิมทีก็ 

สร้างเรื่องว่าเขาแอบยักยอกเงินตัดทอนวัตถุดิบ ท�าให้ก�าแพงเมืองม ี

ช่องโหว่ หากเป็นเช่นนี้ก็ไม่สามารถรักษาก�าแพงเมือง แม้เขาจะเอาชนะ

หยวนซู่ก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน!

ก�าแพงเมืองน่ันในตอนน้ีกลายเป็นส่วนส�าคัญในการยึดเหน่ียว

จิตใจของชาวเมือง... คิดถึงเรื่องเหล่าน้ีแล้ว เขาก็ย่ิงแค้นหนานกงอว๋ิน 

เสียใจที่ไม่ได้จับเป็น ปล่อยให้รอดพ้นโทษประหารตัดแขนตัดขาไปได้

ช่วงหลายวันท่ีผ่านมานี้เขาเอาแต่คิดว่าจะรับมือกับดินปืนและ 

กรดฤทธ์ิแรงอย่างไร ส่วนหลี่รั่วอวี๋ที่หลายวันน้ีมีท่าทีต่อเขาอ่อนลง 

เห็นแล้วก็ลูบหัวคิ้วของพี่ฉู่ ก่อนจะถามว่า "พี่ฉู่มีเรื่องในใจอะไรหรือ"

ฉู่จิ้งเฟิงเดิมทีไม่อยากจะพูดถึง แต่เมื่อคิดว่าหญิงสาวตรงหน้า

แท้จริงแล้วเป็นปรมาจารย์ทางกลไกท่ีมีความอัจฉริยะท่ีสุดในตอนนี้  

จงึเอ่ยถามอย่างสองจติสองใจว่า "ถ้าให้รัว่อว๋ีคดิหาวธีิ จะใช้วิธีทีป่ระหยัดเวลา 
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ประหยัดแรงวิธีใดเพิ่มความแข็งแรงให้ก�าแพงเมือง"

หลี่รั่วอว๋ีตอบออกมาเหมือนไม่ต้องใช้ความคิด "ใช้ดินเหนียว 

ของอ�าเภอทงเซี่ยนฉาบไว้บนผิวก�าแพงอีกชั้นก็เสร็จแล้ว"

ฉู่จิ้งเฟิงตกตะลึง "แบบน้ีได้หรือ แค่ฉาบบางๆ หน่ึงชั้นถูกโจมต ี

จะไม่พังหรือ" 

หลี่รั่วอวี๋พูดว่า "ได้แน่นอน ปืนใหญ่ไม่เหมือนธนู ท�าได้เพียงยิงมา

จากทศิทางคร่าวๆ ควบคุมจดุตกท่ีแม่นย�าไม่ได้ ปืนใหญ่จ�านวนน้อยมาก 

เป็นไปไม่ได้ที่จะยิงต�าแหน่งเดียวกันสองลูก ดังน้ันก�าแพงเมืองขวางได้

เพียงหนึ่งลูกก็พอแล้ว ดินเหนียวอ�าเภอทงเซี่ยนเหนียวแน่นกว่าดิน 

ในพ้ืนที ่ฉาบดินเหนยีวแล้วฝังหินละเอยีดลงไป แม้จะยงิกรดฤทธ์ิแรงและ

ดินปืนมาก กรดฤทธ์ิแรงก็ทะลุผ่านชั้นดินเหนียวของอ�าเภอทงเซี่ยน 

ไปไม่ได้ เนื้อก�าแพงชั้นในก็รักษาไว้ได้แล้ว"

พูดจบนางก็ว่ิงกระโดดโลดเต้นไปหยิบตัวอย่างที่ตัวเองท�าข้ึนมา

จากในห้องหนังสือเล็ก แสดงให้ฉู่จิ้งเฟิงดูก�าแพงเมืองเล็กที่ฉาบด้วย 

ดินเหนียว ฉู่จิ้งเฟิงก็เลื่อนสายตาไปมองหลี่รั่วอวี๋อย่างตกใจ นาง...ไปท�า

ของเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อใด

"ในเมื่อเจ้าคิดวิธีได้แล้ว เหตุใดไม่รีบบอกข้าล่ะ"

"หืม?" เห็นได้ชัดว่าหลี่รั่วอวี๋คิดไม่ถึงว่าเขาจะถามแบบนี้ จึงพูดว่า 

"ทีแ่ท้พ่ียังคดิวธีิไม่ออกหรอกหรอื พ่ีรัว่ฮุย่บอกว่าห้ามอวดฉลาดต่อหน้าสามี  

รัว่อว๋ียังคดิว่าพ่ีคิดวธีินีอ้อกนานแล้วเสยีอกี อนันีข้้าท�าไว้เล่นเท่านัน้เอง..."

ในชัว่ขณะน้ีฉูจ่ิง้เฟิงเข้าใจความรูส้กึของเมิง่เชยีนจขีึน้มาได้มากขึน้ 

แล้วจริงๆ หญิงคนนี้มีพรสวรรค์ของตัวเอง จนบางครั้งท�าให้คนโมโห 
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จนจิตวิญญาณแตกซ่านได้เลย...

แต่วิธีนี้ลงมือท�าได้ สามารถแก้ปัญหายากที่ติดอยู่ในใจเขาได้จริง 

อย่างไรเสียการฉาบดนิเชน่นี ้ดนิเหนยีวทีข่นมาในภายหลงันัน้กเ็พยีงพอ

ต่อการใช้งานแล้ว

ฉู่จิ้งเฟิงย่อมต้องออกหน้าเลี้ยงขอบคุณท่ีเหล่าชนช้ันสูงในพ้ืนที ่

ช่วยเหลือ อย่างไรเสียสงครามก็ใกล้จะมาถึงแล้ว ภายหน้าหากมี 

สงครามขึ้นอีก สิ่งท่ีต้องการให้ชนชั้นสูงในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีช่วยเหลือต้องมี 

ไม่น้อยแน่นอน

หลี่รั่วอวี๋ในฐานะฮูหยินซือหม่าย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นนาง

จึงขอให้พี่สาวไปร่วมงานด้วย

หลี่รั่วฮุ่ยกลับไม่ค่อยอยากไป อย่างไรเสียในค่ายทหารนั้นมีทั้ง 

คนเก่า และมี...คนใหม่ด้วย ไม่ว่าคนใดนางล้วนไม่อยากเห็นหน้า

ในเมือ่ด้านหน้ามหีมาป่า ด้านหลงัมเีสอื หลีร่ัว่ฮุย่หากหลบเลีย่งได้

ก็หลบ แต่หลี่รั่วอว๋ีกลับคิดว่าพ่ีสาวไม่อยากพบหลิวจ้งจึงได้บ่ายเบี่ยง

แบบน้ี จึงอยากให้พ่ีสาวดูสดใส ฉายความงดงามต่อหน้าอดีตพ่ีเขย 

คนน้ัน จงึตามซซูิว่และหล่งเซยีงสองสาวใช้คนสนิทมา เตรยีมเสือ้ผ้าและ

เครื่องประดับผมที่ต้องใช้ในการร่วมงานเลี้ยงนั้นอย่างดี

นางสวมชุดกระโปรงท�าจากขนเตียว* ท�าให้รูปร่างย่ิงดูระหง  

หลังจากแต่งตัวเสร็จแล้วก็เร่งให้พ่ีสาวหวีเกล้าผม สวมเครื่องประดับ  

บอกเพียงว่าจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่คฤหาสน์ตากอากาศที่ชานเมือง  

แล้วดึงตัวนางออกจากบ้านไป หลังจากเดินทางไปได้ระยะทางหน่ึง  

* เตียว เป็นค�าเรียกสัตว์ตระกูลมิงก์ เออร์มิน เซเบิ้ล และมาร์เทิน ขนหนานุ่มมีค่ามาก มักใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
กันหนาว
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หลี่รั่วฮุ่ยรู้สึกว่าเส้นทางนี้ไม่ถูกต้อง รอจนมองเห็นกระโจมตั้งใหม่ของ 

ค่ายใหญ่จากทีไ่กล จงึรูว่้าตวัเองถูกน้องสาวโง่ซือ่หลอกเข้าแล้ว แต่หาก 

ลงจากรถม้ากลับไปตอนนี้ก็ดูเอาแต่ใจเกินไป ด้วยนิสัยของหล่ีร่ัวอว๋ี 

ต้องถามจนถึงท่ีสุดแน่นอน หลี่รั่วฮุ ่ยร้องทุกข์ในใจไม่หยุด คิดถึง

สถานการณ์อีกครู่หนึ่งก็รู้สึกว่าหัวแทบจะระเบิดออกมาแล้ว 

ตอนท่ีจะลงจากรถม้าจึงพบว่าท่ีหน้าค่ายใหญ่นี้มีรถม้าจากจวน

ต่างๆ เบียดเสียดเยียดยัด หลี่รั่วฮุ่ยตาคม เพียงแค่เหลือบมองก็เห็น 

กวนป้ายืนอยู่หน้าค่าย ต้อนรับใต้เท้าและชนชั้นสูงทุกคน

หลี่รั่วฮุ่ยรีบก้มหน้าลง ท�าเป็นมองไม่เห็น

วันนั้นท่ีแอบพบกับหลี่รั่วฮุ่ย หลังจากกันอย่างไม่มีความสุขแล้ว 

กวนป้ากลับถึงบ้านก็ครุ ่นคิดทั้งคืน ย้อนคิดอย่างละเอียดถึงตอนท่ี 

หญิงสาวอิงแอบแนบชิดกับตัวเอง รู้สึกว่าหญิงคนน้ันต้องจากไปอย่าง 

มีความสุขเต็มเปี่ยมแน่นอน แต่พอลุกขึ้นกลับชักสีหน้าไม่ยอมรับกัน  

เป็นไปได้ว่าเห็นเขาเป็นของคั่นเวลา หลังจากคลายความอยากแล้ว  

ก็ทิ้งขว้างเหมือนรองเท้าเก่า

อย่างไรเสยีคณุหนูใหญ่สกุลหลีน่ีก้เ็ป็นพ่ีภรรยาของซอืหม่า รปูร่าง

หน้าตางดงาม สกุลหลี่เองก็เป็นตระกูลพ่อค้าร�่ารวย เงินทองสินสมรส 

ย่อมมีไม่ขาด หากอยากจะแต่งงานใหม่ หาชายหนุ่มอายุน้อยยากจน 

ทีต่ระกูลใสสะอาดได้ง่ายราวพลกิฝ่ามอื คดิว่าหญงิคนนีมี้ความคาดหวังสูง  

ไม่รู้ว่าต้องการหาสามีแบบใด ตอนนี้คงยังหาคนที่ถูกใจไม่เจอ รู้สึกเบื่อ

สุดขีดจึงใช้เขามาเติมช่องว่าง

เมือ่คดิวิเคราะห์แบบนีก็้ไม่มช่ีองโหว่อะไร ทกุอย่างสมเหตสุมผลย่ิง  
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ท�าให้หัวใจของแม่ทัพกวนโกรธจนแทบระเบิด หลายปีมาน้ีตัวเองจิตใจ

หว่ันไหวแบบนีเ้ป็นครัง้แรก แต่ไม่เคยคิดว่าจะถกูหญิงสาวคนน้ันเห็นเป็น

สามีค่ันเวลา ยกกระโปรงแล้วไม่ยอมรับ คิดว่าเขากวนป้าจะยอมรับ 

โดยง่ายอย่างนั้นหรือ

ด้วยความโมโหเช่นนี้จึงเก็บสัญญาท่ีบอกกับหลี่รั่วฮุ ่ยว่าจะไม ่

ข้องเก่ียวกับนางในตอนน้ันทันที ในใจคิดเพียงว่าเอ็นเน้ือท่ัวร่างของเขา

จะให้คณุหนูใหญ่สกุลหลีเ่ล่นเสยีเปล่าไม่ได้ จึงปรบัความฮกึเหิม ตดัสินใจ 

จะสู้จนถึงที่สุด

พอเขาเห็นหลี่รั่วอวี๋สองพี่น้องเดินมาจึงเข้าไปต้อนรับ ได้ยินฮูหยิน

ซือหม่าพูดถึงเรื่องกลิ่นหอม เขาจึงมองหลี่รั่วฮุ ่ยที่ก ้มหน้าก้มตา 

ด้วยสายตาลึกซึ้งแล้วพูดว่า "อ๋อ บังเอิญเหลือเกิน เห็นทีข้ากับพ่ีสาว 

ฮูหยินจะมีวาสนาต่อกันอยู่บ้าง" 

หลี่รั่วฮุ่ยเดิมทีก้มหน้าอยู่ ได้ยินกวนป้าพูดเช่นนี้จึงเหลือบมองเขา

ด้วยสายตาดุดันแวบหนึ่ง

แต่การเหลือบมองนั้นกวนป้าเห็นแล้วใจสั่น อยากจะให้นางมองดุ

เขาอีกหลายๆ ที

ยามน้ันเองก็มีเสียงตะโกนขึ้นว่า "คุณหนูสามสกุลไป๋มาถึงแล้ว!" 

ก่อนจะเห็นรถม้าหรูหราคันหนึ่งค่อยๆ เคลื่อนมาหยุดตรงหน้าประตูค่าย 

หลังจากวางแท่นเหยียบตรงประตูรถแล้ว หญิงสาวแต่งตัวงดงาม 

ก็ยกชายกระโปรงเดินลงจากรถม้า แต่สีหน้าตอนที่เดินออกมาอย่าง 

สบายอารมณ์เปลีย่นไปทันใดหลงัจากทีม่องเหน็หลีร่ัว่อว๋ี ทีแ่ท้ชดุท่ีนางสวม 

คือชุดกระโปรงท�าจากขนเตียวสีขาว รูปแบบชุดแตกต่างจากของ 
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หลี่รั่วอวี๋ไม่เท่าใด

ในพิธีการส�าคัญแบบน้ี คุณหนูสามสกุลไป๋ที่เย่อหย่ิงในตัวเอง 

มาตลอดกลับสวมชุดเช่นเดียวกับคนอื่น และยังเป็นหลี่รั่วอว๋ีท่ีนางเห็น

เป็นศตัรคูวามรกั มคีวามรูส้กึเหมอืนฟ้าจะถล่มดนิจะทลาย ทีน่่าแค้นทีส่ดุ

คือหลังจากเสื้อชุดนี้อยู่บนตัว หลี่รั่วอวี๋ดูเด่นกว่าเล็กน้อย 

ตอนนี้แขกเหรื่อทั้งหลายมาถึงเกือบครบแล้ว หญิงช้ันสูงในเมือง 

มารวมตวักัน อย่างน้อยก็ต้องมหีญิงทีช่่างพูดอยู่แล้ว แต่ละคนเบกิตาโต 

รู้สึกว่าวันนี้คงมีละครดีให้ดูแน่นอน

ประเด็นหลักท่ีพวกนางพูดคุยกันย่อมเป็นเร่ืองของหลี่รั่วอว๋ีและ 

พี่สาวที่เพิ่งหย่าร้างของนาง

เพราะหลิวจ้งอดีตสามีของหลี่รั่วฮุ่ยก็พาอนุหงเฉียวมาด้วย ทุกคน

พากันหันขวับมองไปเหมือนไม่ต้ังใจ แต่พอมองไปล้วนรู้สึกไม่เข้าใจ  

ทัง้ท่ีราศแีละท่าทางของภรรยาเอกเหนือกว่าอนท่ีุแต่งหน้าจดัและแต่งตวั

ธรรมดาไม่รู้มากเท่าใด ชายคนนั้นกลับทอดท้ิงอดีตภรรยา เลือกหญิง 

ชั้นต�่ามาปฏิบัติด้วยเหมือนของล�้าค่า

ได้ยินว่าชายหนุ่มเจียงหนานนิยมเท่ียวหญิงคณิกา แต่ในงาน 

รวมตัวหญิงชั้นสูงในคฤหาสน์เช่นน้ี พาหญิงสาวท่ีมีชาติก�าเนิดแบบน้ี 

มาร่วมงานเลี้ยง มันเกินไปสักหน่อยกระมัง

แต่หงเฉียวไม่คิดว่าตัวเองออกงานไม่ได้ เบี้ยหวัดท�างานของ 

หลิวจ้งในตอนน้ีไม่น้อย เพ่ืองานเลี้ยงน้ีแล้ว หงเฉียวจึงเพ่ิมปิ่นทอง 

เครื่องประดับอีกไม่น้อย แต่นางเคยชินกับการแต่งตัวจัดจ้านมาตลอด  

ดังนั้นเครื่องประดับนั้นจึงดูเกินพอดีไปมาก 
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หากอยู่ที่เจียงหนานยังพอว่า อย่างไรเสียท่ีน่ันก็นิยมเกล้าผมสูง 

ปักปิ่นปักผม แต่ตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวของทางเหนือ เหล่าฮูหยิน 

ตอนออกจากบ้านยังต้องสวมเสือ้คลมุทีม่หีมวกคลมุหวัเพ่ือให้ความอบอุน่  

ดงันัน้ทาน�า้มนัผมหวผีมให้เรยีบแล้วเกล้าผมต�า่ แบบนีแ้ม้จะถอดหมวก

ออกผมก็จะไม่ยุ่งเหยิง ภายในงานเลี้ยงนี้มีเพียงหงเฉียวคนเดียวท่ี 

หวีผมราวกับนกยูงร�าแพน ไม่อาจสวมหมวกได้ ตอนที่เข้ามาในกระโจม

หูสองข้างที่สวมต่างหูทองจึงแดงก�่าเพราะความหนาวเย็น

เดิมทีในใจนางยังแอบเยาะหยันหญิงสาวทางเหนือว่าแต่งตัว 

ไม่เป็น แอบภมูใิจกับการแต่งตวัของตนเอง แต่พอเห็นสองพ่ีน้องสกุลหลี่

ที่มาจากเจียงหนานเช่นเดียวกัน ในใจก็ยิ้มไม่ค่อยออกแล้ว

สกุลหลี่อยู่ที่เจียงหนานเป็นเศรษฐีมีช่ือเสียง สองพ่ีน้องสกุลหล่ี 

แม้ก่อนหน้าน้ีจะไม่ชอบแต่งตัวหรูหรา แต่การแต่งกายก็ไม่เหมือนกับ 

ตระกูลเล็กๆ ท่ัวไป หงเฉียวนึกอยากจะกดหัวหลี่รั่วฮุ่ย จึงได้เลียนแบบ 

ทั้งการกินการสวมใส่การใช้สอยทุกอย่าง

แต่วันนี้พอได้เห็น สองพี่น้องนั้นก็ไม่ได้ท�าตัวสูงส่ง แต่ละคนเกล้า

ผมเรียบง่ายไว้บนหัว เครื่องประดับผมก็ท�ามาจากขนเตียว บนกาย 

ไม่มีเครื่องประดับอะไรอื่น ท�าให้ขับความงามตามธรรมชาติของพ่ีน้อง 

คู่นี้ออกมาเด่นชัดยิ่งขึ้น ไม่มีความรู้สึกของการตั้งใจแต่งแต้มเลย

เมื่อเทียบกันแล้ว ตัวเองดูแต่งตัวไม่เหมาะสมมาก ท�าให้รู้สึกว่า 

ปิ่นทองบนหัวหนักขึ้นหลายส่วนในทันใด

แต่ตอนน้ีหลีซ่ือ่ได้หย่าร้างกับหลวิจ้งสามขีองนางแล้ว ผูท่ี้ถูกกวาด

ออกจากประตคืูอคณุหนใูหญ่สกุลหลีท่ี่มชีาตกิ�าเนดิร�า่รวยน่ัน เมือ่คดิได้
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ดงัน้ีในใจหงเฉยีวกร็ูส้กึภูมใิจขึน้มาก จงึเหลอืบตามองไปทางหลีร่ัว่ฮุย่อยู่ 

บ่อยครั้ง แต่หลี่รั่วฮุ่ยไม่ได้มองมาทางหงเฉียว แค่หลบแมลงวันตัวใหญ่

ข้างกายตัวนี้ก็ท�าได้ยากอยู่แล้ว ไม่มีแก่ใจอะไรไปมองอดีตสามีกับอน ุ

ตรงหน้าคู่นั้น

ครั้งน้ีเป็นการร่วมสนุกของทหารและชาวเมือง ตัวอยู่ชายแดน  

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ไม่จ�าเป็นต้องแบ่งที่นั่งชายหญิง และ 

ไม่ได้แบ่งตามฐานะสูงต�่า สามารถน่ังร่วมดื่มหาความส�าราญกับ 

คนคุ้นเคยได้เลย

ตอนจัดที่นั่ง หลี่รั่วอวี๋ย่อมต้องนั่งติดกับซือหม่า ส่วนพี่สาวก็นั่งอยู่

ข้างกายนาง หลังจากกวนป้ามาชนจอกสุรากับซือหม่าแล้วก็น่ังลง 

บนที่น่ังด้านข้าง นั่งติดกับคุณหนูใหญ่สกุลหล่ีมาก ตอนบ่าวจัดอาหาร 

ยกขาแกะย่างจานหนึ่งมา กวนป้าก็รีบใช้ส้อมเหล็กยึดขาแกะไว้  

จากนั้นใช้มีดเล็กเฉือนเป็นแผ่นบางอย่างรวดเร็วแล้วส่งให้หลี่ร่ัวฮุ่ยที่ 

อยู่ข้างๆ

อยู่ต่อหน้าทุกคนหลีร่ัว่ฮุย่ไม่อาจหักหน้าใครได้ จงึรับมาอย่างเงยีบๆ  

แต่ไม่แตะต้องเนื้อแกะที่ถูกย่างจนหอมนุ่มนั้นเลย

กวนป้าเพียงแค่คิดว่านางไม่ชอบกล่ินคาวแพะ ดังน้ันจึงแกะ 

ปลาย่างเอาก้างออกแล้วรีบส่งให้หลี่รั่วฮุ่ย

ในตอนนี้ภายในกระโจมมีโต๊ะเลี้ยงหลายสิบโต๊ะ มีคนเดินไปมา 

ชนจอกสุรากัน การกระท�าเล็กน้อยระหว่างพวกเขาสองคนจึงไม่เป็นที่

สะดุดตา หลี่รั่วฮุ่ยกลัวแม่ทัพผู้นี้มาก กลัวว่าจะท�าอะไรเกินขอบเขตอีก 

จงึฉวยโอกาสพูดด้วยเสยีงเบาว่า "ท่านจะท�าอะไร อยากให้คนอืน่พูดนินทา 
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ข้าอย่างนั้นหรือ"

กวนป้าคิดในใจ กล้ำท�ำไม่กล้ำรบั! ในเมือ่กลวัคนพูดนินทำ เหตใุด

ยังมำล้อเล่นกับข้ำอีก

ต้องฉวยโอกาสวันน้ีที่มีคนมากแสดงท่าทีออกมา ให้ทุกคนได้รู้ว่า 

หญิงคนนี้ถูกเขาหมายตาไว้แล้ว หากคิดจะให้คนมาทาบทามสู่ขอนาง 

ต้องคิดถึงคอของตัวเองไว้บ้างว่าจะรับดาบของเขากวนป้าได้กี่ที!

แต่เขากลบัพูดเสยีงเบา "คณุหนูใหญ่ เป็นสามภีรรยากันต้องรักกัน

ไปนานๆ เหตุใดเพียงพริบตาก็ไม่ยอมรับกันเสียแล้ว ถ้าไม่ใช่เจ้าท้ิง 

บังทรงเอาไว้ ยังคิดว่าช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นเป็นเพียงความฝันจริงๆ"

วันน้ันหลี่รั่วฮุ่ยถูกเขาถอดเสื้อผ้าจนหมด หลังจากเสร็จกิจลุกขึ้น  

รบีสวมเสือ้ผ้า ไม่รูว่้าบงัทรงถูกชายฉกรรจ์โยนท้ิงไปไว้ทีใ่ด รบีสวมเสือ้ผ้า

แล้วเดินออกไป คิดไม่ถึงว่าของประจ�ากายจะตกไปอยู่ในมือของเขา  

ในตอนนี้ถูกเขาจับชนักได้ หน้าก็แดงก�่าขึ้นมาทันที...

คนอื่นอาจจะไม่สังเกตเห็นคนทั้งสอง แต่มีสายตาคู่หนึ่งกลับมอง

เหตกุารณ์ทุกอย่างอยูใ่นสายตา คนทีใ่ห้ความส�าคัญกับคุณหนูใหญ่สกุลหล่ี 

เป็นพิเศษย่อมเป็นหลิวจ้งอดีตสามีของนาง 

แท้จริงแล้วนับจากหลี่รั่วฮุ ่ยเข้ากระโจมมา สายตาของหลิวจ้ง 

ก็เหลือบมองนางอยู่บ่อยครั้ง

ก่อนหน้านี้เขามักจะมีปากเสียงในเรื่องชีวิตประจ�าวันกับหลี่รั่วฮุ่ย 

ก็เพราะนางคุมเรื่องเงินขัดขวางเขา ต่อให้มีความรักมากเพียงใดก็ 

สูญสลายไปกับเรื่องเงินกินอยู่นี้

แต่นับจากหลี่รั่วฮุ่ยออกจากคฤหาสน์ ไม่มีใครควบคุมเร่ืองเงิน  
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เงินทองท่ีเดิมทีมีมากมายในบัญชี ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ถึงสองเดือน 

ก็หมดแล้ว หลิวจ้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่สนใจดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว จนกระทั่ง

พ่อบ้านมาบอกว่าไม่มีเงินซื้อถ่านไม้ฟางหญ้าใช้ในฤดูหนาว จึงได้งง 

เป็นไก่ตาแตก อนุหงเฉียวคนนั้นก็เอาแต่ใช้เงิน ไม่สนใจเร่ืองหาเงิน  

ดังนั้นสองคนที่รักกันกลมเกลียวมาตลอดก็ค่อยๆ มีปากเสียงกันขึ้นมา

ช่วงท่ีผ่านมานี้หลิวจ้งได้วิธีหาเงินเข้าบ้านมาอย่างไม่ง่ายนัก  

ทั้งสองจึงกลับมามีความหวานเหมือนท่ีผ่านมา จึงได้มาร่วมงานเล้ียง

พร้อมกันได้

แต่พอมาถึงที่นี่ หลิวจ้งเองก็ได้ลิ้มรสอะไรบางอย่าง ทหารขุนนาง

รอบข้างท่ีเคยตดิต่อกับเขาไม่รูเ้พราะเหตใุดล้วนหลบหลีกไม่ยอมทักทายกัน  

หงเฉยีวตัง้ใจไปตีสนทิกับเหล่าหญิงชัน้สงูก็ได้กินน�า้แกงปิดประตจูนหมด

เห็นได้ว่าชาติก�าเนิดต�่าต้อยเกินไป ตอนนี้เส้นทางขุนนางของเขา

ก�าลังก้าวหน้า มีหญิงเช่นนี้อยู่ข้างกายรังแต่จะถูกคนหัวเราะเยาะ

ระยะน้ีหงเฉียวมักจะมาขอให้เขายกนางขึ้นเป็นภรรยาเอก แต่ใน

ใจเขาตัดสินใจไว้แล้ว หากยกนางขึ้นเป็นภรรยาเอก เกรงว่าจะถูกคน

คฤหาสน์อืน่หัวเราะจนฟันร่วง คงต้องแต่งงานกับหญิงในสกุลขาวสะอาด

อีกสักคน

ในใจตัดสินใจแบบน้ี จึงแอบหาแม่ส่ือไปพูดทาบทามหญิงสาว

หลายบ้าน แต่คนดีท่ัวไปพอได้ยินว่าหลิวจ้งจะแต่งภรรยา ทุกคนก็ 

ส่ายหน้าเป็นกลองป๋องแป๋ง พ่ีภรรยาซอืหม่าเป็นหญิงมคีวามงามเพียงใด  

ในการแข่งขันขี่ม้าครั้งนั้นท�าให้ชายหนุ่มจ�านวนมากมองกันจนตาค้าง 

หญิงสาวที่โดดเด่นเช่นน้ียังถูกเขาหลิวจ้งทอดท้ิง ชายหนุ่มท่ีรักอน ุ
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ทอดทิ้งภรรยาเอกเช่นนี้จะเป็นคู่ครองที่ดีได้อย่างไรกัน

แต่มีครอบครัวยากจนหลายครอบครัวเกิดใจหวั่นไหว ทว่าหลิวจ้ง 

ให้แม่สื่อพาไปดูที่หน้าบ้าน บ้านเล็กอย่างนั้นก็ไม่เข้าตาหลิวจ้งอีก

ผ่านความยากล�าบากเช่นน้ีหลายรอบ หลิวจ้งก็ย่ิงคิดถึงหล่ีร่ัวฮุ่ย 

พูดไปแล้ว ภรรยาเก่าของเขาออกงานได้ลงครัวก็ได้ ตอนแรกเขา 

เหมือนหลงมัวเมา ตอบตกลงหย่าร้างไปได้อย่างไร

ในใจรู้สึกเสียใจ เกิดความคิดขึ้นมารางๆ อยากจะสานสัมพันธ์ 

กับหลี่รั่วฮุ่ยอีกครั้ง ในใจเขามีความคิดนี้จึงเตรียมจะหาโอกาสไปพูดคุย

กับหลี่รั่วฮุ่ย ย่อมต้องสังเกตการกระท�าทุกอย่างของนาง

แต่สิ่งท่ีท�าให้เขาคิดไม่ถึงก็คือหญิงท่ีหย่าร้างกลับดูสนิทสนม 

กับแม่ทัพกวนเป็นพิเศษ!

แม่ทพักวนท่ีปกตนิ�ากองทหาร ถูกเรียกว่าพญายมผูเ้ครียดขรึม ตอนนี ้

กลบัหัน่เนือ้ตักกับข้าวให้หลีซ่ือ่ด้วยความย้ิมแย้ม ส่วนหลีซ่ือ่ก็ฉวยโอกาส

ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปาก โน้มตัวเหมือนก�าลังกระซิบกระซาบอะไรกับ 

กวนป้า ไม่รู้ว่ากวนป้าพูดหยอกเย้าอะไร ฮูหยินท่ีอารมณ์ร้ายมาตลอด

กลับมีสองแก้มแดงก�่าขึ้นทันใด 

ความหงึหวงท่ีไม่เคยมมีาก่อนกลบัพุ่งข้ึนในใจเขาทันที หญิงไม่รู้จกั 

ส�ารวม เพ่ิงจะออกจากสกุลหลวิก็รบีร้อนคบหาชายอืน่แล้วหรอื ไม่ดสูภาพ

ตัวเองเสียบ้าง หญิงหย่าร้างมีลูกติดหน่ึงคนยังคิดจะย่ัวยวนแม่ทัพกวน

อีกหรือ ในค่ายทหารใครบ้างไม่รู้ว่ากวนป้ามีคู่ขานับไม่ถ้วน หาความ

ส�าราญแต่ไม่เคยเห็นจะแต่งหญิงสาวเข้าบ้าน คงเห็นนางได้มาง่าย  

คิดจะลองคบหาดูเท่านั้นเอง!
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ด้านหลีร่ัว่ฮุย่ในใจก�าลงัร้อนใจกับของใช้ส่วนตัวของตวัเอง น่ันเป็น

ของที่นางลงมือเย็บเอง ตรงมุมด้านล่างบังทรงยังมีตัวอักษร 'ฮุ่ย' ที่นาง

ปักเองอีกด้วย หากถูกกวนป้าเอาไปโพนทะนาให้สหายในวงสุราฟัง  

ชื่อเสียงของนางไม่เสียหายจนสิ้นหรือ

นางจึงขบกรามพูดว่า "ท่านคิดจะเอาอย่างไรจึงจะยอมคืนให้ข้า"

กวนป้าตกตะลงึ วันนีท้ีย่กขึน้มาพูดกเ็พ่ือหยอกเย้าหลีร่ัว่ฮุย่เท่าน้ัน 

คิดไม่ถึงว่านางจะต่ืนตระหนกเช่นน้ี เหมือนเป็นเร่ืองที่น่าอาย จึงเกิด 

ความคดิหนึ่งขึ้นในใจ พูดหยั่งเชิงว่า "ก็อยากจะมีความสุขกับเจ้าอีกครั้ง

อย่างไรล่ะ..."

หลีร่ัว่ฮุย่ได้ฟังก็ตัวสัน่เลก็น้อย นางรูว่้ากวนป้าคนน้ีเป็นแม่ทพัฝีมอืดี 

ข้างกายฉูจ่ิง้เฟิง คนทีส่ามารถตามซอืหม่าไปดืม่สรุากับองค์รชัทายาทได้ 

จะเป็นต�าแหน่งธรรมดาในค่ายทหารน้ีได้อย่างไร ซือหม่าปกติที่พูดคุย 

กับกวนป้าจะฉายมิตรภาพอันดีต่างจากคนทั่วไปในค่าย เกรงว่าแม้นาง

จะบอกเรื่องนี้กับซือหม่า เขาก็คงล�าบากใจท้ังสองด้าน คงไม่ลงโทษ

แม่ทัพที่รักเพ่ือนางอย่างแน่นอน ส่วนน้องสาวเกรงว่าคงจะทะเลาะกับ 

ซือหม่าอีกครั้งเพราะเรื่องของนาง ท�าให้เกิดปัญหาใหญ่...

นางเองไม่ใช่หญิงบรสิทุธ์ิยังไม่แต่งงานอะไร และถูกกวนป้าล่วงเกิน 

ไปแล้วเช่นกัน คดิว่าชายหนุ่มคนนีค้งเหน็นางเป็นของใหม่ อยากจะลิม้ลอง 

อกีครัง้ จงึหลบัตาลงสะกดอารมณ์ไว้ จะตัดความคดิของเขา ไม่ให้ตดิค้าง

อะไรกันอีกต่อไป... เมื่อคิดเช่นนี้นางอดกลั้นอยู่นานจึงขบกรามพูดว่า  

"แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว ต้องคืนให้ข้า แล้วอย่าได้มาเกาะแกะอีก..."

กวนป้าเพียงแค่ลองหย่ังเชงิ คิดไม่ถึงว่านางจะตอบตกลงก็ดใีจมาก 
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ทันที ไม่รู้สึกเลยว่านี่เป็นการข่มขู่ ใจคิดเพียงว่าครั้งน้ีต้องกินยาสูตรลับ 

ทีฉู่โ่ม่น่ันเอามาให้ แล้วแสดงฝีมอืบนเตยีงให้ด ีจะให้ถูกหญิงสาวรงัเกยีจ

ทิ้งไปอีกไม่ได้เด็ดขาด

หลีร่ัว่อว๋ีอยู่ข้างๆ เหน็พ่ีสาวพูดคุยกับแม่ทพักวน เพราะไม่รูเ้รือ่งราว 

จงึรูส้กึดใีจแทนพ่ีสาว ต้องคบหากับชายหนุ่มให้มากสกัหน่อยจงึจะเลอืก

คนดีออกมาได้

เมื่อคิดดังน้ีนางก็รู ้สึกอิจฉา แม้แต่พ่ีสาวที่หย่าร้างยังสามารถ 

ลิม้ลองของใหม่ได้ เลอืกได้อย่างอสิระ เหตใุดตวัเองจงึต้องแต่งงานอย่าง

งุนงง

นางคิดพลางถอนหายใจออกมา ท�าให้ชายผมสีขาวเงินที่อยู่ข้างๆ 

หลุบตาลง มองดูท่าทางเศร้าสลดของนางแวบหนึ่ง 

ฉู่จิ้งเฟิงเหลือบมองคนใต้บัญชาท่ีย้ิมจนปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้ว  

จึงคิดว่าหลี่รั่วอวี๋อิจฉาในความขยันเอาใจของกวนป้า จึงย่ืนมือไปหั่น 

เน้ือแพะนุ่มให้หลี่รั่วอว๋ีชิ้นหนึ่ง จิ้มน�้าจิ้มกระเทียมแล้ววางไว้ในชาม 

ของนาง

หลี่รั่วอวี๋ถามเสียงเบาว่า "แม่ทัพกวนชอบพี่รั่วฮุ่ยใช่หรือไม่"

ฉู่จิ้งเฟิงพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉย "นั่นเป็นเรื่องของพวกเขา เจ้าเป็น

น้องสาวอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย..."

หลีร่ัว่อว๋ีถอนใจเบาๆ "อิจฉาพ่ีเหลอืเกินท่ีมคีนรักใหม่ได้ ชวิีตคงจะม ี

ความสุข รั่วอวี๋ไม่เคยถูกคนรักแบบนี้มาก่อนเลย..."

มอืฉูจ่ิง้เฟิงท่ีคีบอาหารชะงกัลง ถลงึตามองไป หลีร่ัว่อวีห๋ดคออย่าง

พอรู้ตัว คีบขาหมูหนังกรอบไปวางในชามของฉู่จิ้งเฟิงแล้วพูดเสียงหวาน
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ว่า "พี่ฉู่รีบกินสิ..."

งานเลี้ยงน้ีด�าเนินไปได้ครึ่งทางแล้ว คุณหนูสามสกุลไป๋ไม่อยู่ว่าง

เลย ครั้งนี้เสิ่นหรูป๋อสร้างความชอบ และช่วยท่านพ่อก�าจัดหนานกงอวิ๋น 

ทีเ่ป็นศตัรใูนสนามขนุนาง ไม่เป็นการหักหน้าไทเฮามากเกินไป สร้างหน้าตา 

ได้อย่างดี แบบน้ีย่ิงท�าให้นางรู้สึกว่าสามีของตัวเองเลือกได้ดีอย่างย่ิง  

เส้นทางขุนนางข้างหน้าต้องเดินได้อย่างราบร่ืนมาก ความรักที่มีต่อ 

เสิ่นหรูป๋อจึงมีความลึกซึ้งมากขึ้น

อีกไม่นานนางก็จะจัดงานแต่งงานกับเส่ินหรูป๋อท่ีเขตโม่เป่ย วันนี้

จึงฉวยโอกาสใช้งานเลี้ยงน้ีแจ้งข่าวการแต่งงาน รอให้ข่าวการศึกน้ี 

ผ่านไปก็จะแจกเทียบมงคลอย่างเป็นทางการ

ทว่าเพราะต้องใช้ชีวิตท่ีเขตโม่เป่ยนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเลือก

คฤหาสน์ท่ีพักก็ท�าให้คุณหนูสามสกุลไป๋เหนื่อยใจมาก รู้สึกว่าคฤหาสน์

ที่พักท่ีโม่เป่ยน้ีไม่หรูหรากว้างขวางพักได้อย่างสบายใจเหมือนใน 

เมืองหลวง

แต่นางได้ยินว่าพอเข้าต้นฤดูใบไม้ผลิคนในจวนซือหม่าจะย้ายไป

ทีจ่วนใหม่ทีส่ร้างข้ึน นางจงึอยากให้เสิน่หรปู๋อปรกึษาฉูซ่อืหม่าสกัหน่อย 

ให้นางยืมใช้จวนเก่า ซ่อมแซมสักนิดก็พอจะสามารถพักได้

ดงัน้ันคุณหนสูามสกุลไป๋จงึออกโรงด้วยตวัเอง ใช้การไปชนจอกสุรา 

ยกเรื่องนี้ ขึ้นมาพูด นางอยู ่ที่ เมืองหลวงถูกเหล่าสตรีของขุนนาง 

ประจบประแจงจนเคยชินแล้ว ความสามารถในการเห็นส่ิงท่ีตรงใจก็ 

อ้าปากพูดนับเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสกุลไป๋

น่าเสียดายท่ีซือหม่าไม่ไว้หน้า เอ่ยปากก็พูดประชดอย่างไม่รักษา
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น�้าใจ คุณหนูสามสกุลไป๋รู ้สึกเสียหน้าอย่างมาก โกรธจนตัวสั่นเทา 

เล็กน้อย

เดิมคิดว่าฮูหยินของฉู่ซือหม่าสมองไม่ค่อยดี นางเป็นคนใจกว้าง 

ไม่ไปถือสาคนโง่อย่างนั้น แต่คิดไม่ถึงว่าซือหม่าผู ้ น้ีกลับกักขฬะ 

ไร้มารยาทอย่างมากเหมือนฮูหยินของเขา ไม่รักษาน�้าใจกันแม้แต่น้อย 

เสียทีที่สามีของนางช่วยฮูหยินของเขาเอาไว้ เพียงพริบตาอีกฝ่ายกลับ 

ลืมบุญคุณไปจนสิ้น...

เสิน่หรปู๋อเพราะก�าลงัทกัทายขนุนางคนอืน่ พอหันหน้ามาจงึพบว่า

คูห่มัน้หมายของตัวเองไปพูดเรือ่งทีพั่กกับซอืหม่าก็ขมวดคิว้ รีบเดนิเข้าไป

หา กล่าวขออภยัซอืหม่า พูดจบก็กระตกุชายเสือ้คณุหนสูามสกุลไป๋เบาๆ 

น�านางออกจากกระโจมไป 

คณุหนสูามสกุลไป๋ออกจากกระโจมแล้ว ถูกลมท่ีปะทะหน้าเข้ามา

พัดจนขนลกุ พูดอย่างเจบ็แค้นว่า "คูส่ามภีรรยาเลว! ฉูจ่ิง้เฟิงคนนีไ้ม่เห็นใคร 

ในสายตาจริงๆ ไม่รู้ว่าเคยเห็นท่านพ่อข้าอยู่ในสายตาหรือไม่"

เสิ่นหรูป๋อซ่อนสายตารังเกียจเอาไว้อย่างระวังตัว พูดเพียงว่า  

"เป็นเพราะข้าไร้สามารถ ไม่อาจหาที่พักให้คุณหนูได้ทันที..."

รปูร่างหน้าตาของเสิน่หรปู๋อท่ีมคีวามสง่างามและอ่อนโยน แม้หน้าตา 

จะไม่งดงามราวปีศาจเหมอืนหนานกงอว๋ิน แต่ท�าให้คนเหน็เกิดความรูส้กึ

สบายใจได้ง่ายย่ิงกว่า ไม่เช่นนั้นในตอนแรกหลี่ร่ัวอวี๋ที่เลือกมากคง 

ไม่เลือกเขามาเป็นว่าที่สามีหรอก

ไป๋เซยีงหานแม้จะมนีสิยัเอาแต่ใจ แต่กลับมอบหัวใจรักไว้ทีเ่ส่ินหรูป๋อ 

จนหมดสิ้น เขาดูเหมือนอ่อนโยน แต่อยู่บนเตียงกลับ...รุนแรงอย่างมาก 
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คุณหนูสามสกุลไป๋แม้จะยังไม่ได้แต่งงานกับเขา แต่เป็นสามีภรรยา 

โดยพฤตินัยไปนานแล้ว ถูกเขาก�าราบจนยอมศิโรราบ เมื่อเห็นเสิ่นหรูป๋อ

กล่าวโทษตัวเองเช่นนี้ก็รู้สึกปวดใจอย่างมาก รีบหยุดพูดทันที เชื่อฟัง 

ค�าของเสิ่นหรูป๋อขึ้นรถม้ากลับไปก่อน

เสิ่นหรูป๋อส่งไป๋เซียงหานกลับไปแล้ว มองดูด้านหลังรถม้านั้น 

สายตาก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเย็นชา

หญิงสาวท่ีโง่เขลาถึงขีดสุด! อยู่ดีๆ ก็ไปให้ถูกดูหมิ่น ลูกของเขา 

หากได้คนโง่เช่นนี้เป็นคนคลอด จะสืบทอดสกุลเสิ่นได้อย่างไร หากไม่ใช่

เพราะท่านพ่อของนางคือพระมาตุลาไป๋ ก็ไม่มีค่าที่จะให้แต่งงาน 

ด้วยเลย!

คิดถึงเวลาสั้นๆ ไม่ก่ีวันน้ี เขากับองค์รัชทายาทใกล้ชิดกันเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อย จึงตัดสินใจวางเดิมพันไว้กับอนาคตเจ้าแผ่นดินต้าฉู่ผู้นี้ เกรงว่า

ตอนท่ีเจ้าแผ่นดินผู้น้ีได้ครองอ�านาจ คงจะเป็นวันล่มสลายของสกุลไป๋ 

สิ่งที่เขาต้องท�าก็คือค่อยๆ วางแผน สร้างความสมดุลระหว่างฝักฝ่าย 

ทั้งหลายในตอนนี้อย่างระมัดระวัง... แต่ไป๋เซียงหานคนนี้ เขาไม่มีทาง 

ให้นางคลอดลูกของเขาเด็ดขาด ความผิดพลาดที่เกิดกับหลี่เสวียนเอ๋อร์ 

ท�าผิดครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว!

หลงัจากงานเลีย้งจบลง หลีร่ัว่อว๋ีเพราะด่ืมสุราไปจึงรู้สกึมึนเล็กน้อย  

กลบัถงึจวนถูกซอืหม่าอุม้ขึน้เตยีงเชด็มอืเท้าและใบหน้าแล้วก็นอนหลบัไป

ตอนต่ืนมาในวันรุง่ข้ึน ตายังไม่ทันเปิด หล่ีร่ัวอว๋ีก็ได้กลิน่ดอกไม้หอม 

อ่อนๆ พอนางลืมตาขึ้นดู หมอนด้านข้างไม่มีคน แต่กลับมีจดหมาย 
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ฉบับหนึ่งวางไว้บนหมอน

หลีร่ัว่อว๋ีกะพรบิตา ย่ืนมอืไปหยิบจดหมายนัน้มา ตอนเปิดจดหมาย  

ก็ได้กลิ่นน�้าหอมดอกไม้ที่พ่นไว้บนกระดาษ

พอคลี่กระดาษออก ตัวอักษรทรงพลังแถวหนึ่งก็ปรากฏแก่ดวงตา

' วันนี้ หิมะตกใหม่ ขอเชิญคุณหนูรั่วอว๋ีไปกินอำหำรดื่มสุรำ 

ชมทิวทัศน์หิมะบนทะเลสำบได้หรือไม่'

หลี่รั่วอว๋ีรู้ว่านั่นคือตัวอักษรของพ่ีฉู่ แม้จะเป็นประโยคส้ันๆ เพียง

หนึ่งบรรทัด แต่ความหมายในค�าพูดน้ันกลับเหมือนคุณชายที่ยังไม่ได้

แต่งงานนัดพบคุณหนูในดวงใจ...

สิง่นีท้�าให้หลีร่ัว่อว๋ีสดชืน่ขึน้มาทันที นางเป็นคนทีม่คีวามคิดไร้เดียงสา 

อยู่แล้ว จงึเข้าสูค่วามรูส้กึของนางเอกละครร้องร�าทีม่คีวามรกัหวานชืน่นี้

ได้รวดเร็วกว่าคนทั่วไป นางตื่นเต้นจนแก้มแดงเร่ือ รู้สึกว่าส่ิงที่ตัวเอง 

ขาดไปนั้น ในที่สุดก็ได้ชดเชยกลับมาหมดแล้ว 

หลี่รั่วอว๋ีลุกพรวดจากเตียง แล้วเรียกซูซิ่วมาแต่งตัวให้ เพ่ือไม่ให้

เสียบรรยากาศงดงามในวันนี้จึงตั้งใจแต่งตัวเหมือนสาวน้อย เกล้าผม

เอยีงไปข้างหน่ึง แล้วถักเปียหนายาวเหนบ็ข้างห ูเสือ้ตวัในเป็นชดุกระโปรง 

ผ้าไหมสชีมพู ข้างนอกคลมุด้วยเสือ้คลมุขนจิง้จอกขาว พอคลมุหมวกใหญ่ 

แล้ว โผล่เพียงใบหน้าเล็กงดงามให้เห็น ปากเล็กทาสีแดงอ่อน ดูแล้ว

เหมือนเด็กสาวเพิ่งอายุสิบห้าปีจริงๆ

เมื่อออกจากประตูจวนแล้ว ไม่ต้องให้ฮูหยินน้อยส่ัง คนบังคับรถ 
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ในจวนย่อมรู้ว่าต้องส่งฮูหยินไปที่ใด

ตอนไปถึงทะเลสาบเสีย่วลูท่ี่อยู่ทางใต้ของเมอืงโม่เหอ หมิะตกหนกัมาก  

ในศาลาริมทะเลสาบมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่ก่อนแล้ว

แต่ตอนหลี่รั่วอว๋ีลงจากรถม้า มองไปยังชายหนุ่มผมด�าคิ้วเรียว 

สง่างามเป็นพิเศษที่อยู่ในศาลานั้นแล้วก็ตกตะลึงไป

เห็นเพียงชายหนุ่มผู้น้ีสวมเสื้อคลุมยาวสีด�า ตรงคอเสื้อพันขน 

เตียวที่หนานุ่ม ท่าทางสง่างาม แววตาลึกล�้า ผมด�าขลับท้ังหัวรวบแน่น

รดัด้วยทีค่รอบผมตาข่ายทองฝังหยกเขยีวเมด็ใหญ่ ร่างสงูใหญ่ยืนตรงนิง่

อยู่ในศาลา หิมะขาวเตม็ภูเขานัน้จงึกลายเป็นส่ิงท�าให้เขาดโูดดเด่นข้ึนมา...

ซูเสี่ยวเหลียงเคยพูดว่าหนานกงอว๋ินเป็นชายงามที่หาได้ยาก แต่

หลี่รั่วอว๋ีในตอนน้ีกลับคิดว่าซูเสี่ยวเหลียงคงยังไม่เคยเห็นชายหนุ่ม 

ตรงหน้าผู้นี้ หนานกงอวิ๋นเทียบกับชายหนุ่มในศาลานี้แล้ว มีเพียงความ

นุ่มนิ่ม ไม่มีความงามอันแข็งแกร่งของชายหนุ่มแม้แต่น้อย...

หลีร่ัว่อวีรู๋ส้กึเหมอืนน�า้ลายล้นปาก ไม่รู้เหตุใดจึงเอาแต่กลืนน�า้ลาย 

หวาดหว่ันไม่กล้าเดินข้ึนหน้าอยู่บ้าง รูส้กึเหมอืนได้รู้จกัชายหนุ่มตรงหน้า

เป็นครั้งแรก...

"พี่...พี่ฉู่ ผมของพี่เหตุใดเป็นสีด�าแล้วล่ะ"

ฉู ่จิ้งเฟิงย่ืนมือไปประคองคนงามแล้วพูดเสียงเรียบว่า "พรุ ่งนี ้

มีภารกิจการทหารต้องออกไปนอกเมือง ผมขาวจะสะดุดตาเกินไป จึงได้

หาวิธีย้อมด�า"

ค�าพูดของเขานี้เป็นความจริง การรับมือหยวนซู่คร้ังน้ีเป็นแบบ 

รบีรบรบีจบ ฉูจ่ิง้เฟิงไม่อยากเก็บเจ้าคนนีไ้ว้เกินปีใหม่ เตรยีมจะเปล่ียนรับ 
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เป็นรุก โจมตีค่ายศัตรูก่อนที่หยวนซู่จะเคลื่อนทัพ แบบนี้ค�านวณดูแล้ว 

คงไม่อาจอยู่ในเมืองได้ราวหนึ่งเดือนเต็ม

เพราะต้องกระจายตัว แยกกันไปโอบล้อม ฉู่จิ้งเฟิงจึงใช้ของเหลว

พิเศษย้อมผมด�า เตรยีมจะปลอมตวัออกนอกเมอืง แต่ก่อนออกจากเมอืง 

ก็พอมีเวลามาเติมเต็มความปรารถนาในการนัดพบของภรรยาได้

ตอนนีดู้ไปแล้วนบัว่าท�าถูกต้อง แค่เพียงย้อมผมด�าเท่าน้ัน ดวงตาโต 

ของภรรยาก็ถกูตรงึไม่อาจเลือ่นหนีได้ นางมองเขาอยู่ตลอด แต่การมอง 

นั้นไม่มองตรงอย่างใจกล้าเหมือนปกติ แต่จะเอียงหน้า แอบช�าเลืองเขา

ด้วยหางตาอยู่บ่อยครั้ง ท่าทางน้ันให้ความรู้สึกเหมือนหญิงสาวแรกรัก

อยู่หลายส่วนจริงๆ

ถูกหางตาคนงามปลุกเร้าจนซือหม่าที่เพ่ิงจะคืนความเยาว์วัยมี 

แววตาลึกซึ้ง ได้สัมผัสกับความหวานในหัวใจตอนท่ีหนุ่มสาวจิตใจ 

หวั่นไหวกับการนัดพบครั้งแรกขึ้นมาบ้าง... 

อย่ำงไรเสีย...ก็น่ำดูมำก! 

หลี่รั่วอว๋ีเกิดความรู้สึกของดีถูกท�าลายขึ้นมาทันใด หากรู้อย่างน้ี 

แต่แรก เหตุใดพ่ีฉู่จึงไม่รีบย้อมผมเล่า ผมขาวโพลนท�าลายความงาม 

ไปหลายส่วน! ท�าให้ตัวเองต้องพลาดอาหารตาไปมากมายเท่าใด  

ความแปลกใหม่เช่นนีท้�าให้นางสมัผสัความรูส้กึในการนดัพบกันครัง้แรก

ได้บ้าง

ฉู่จิ้งเฟิงย่อมไม่รู้ว่าในสมองเล็กๆ ของคนเขลาข้างกายคิดอะไรอยู่ 

อยากจะจงูมอืนางเข้าไปในห้องอุ่นข้างศาลาท่ีสร้างข้ึนชัว่คราว แต่มอืใหญ่ 

ยังไม่ทันได้กุมมืองามก็ถูกนางเบี่ยงหลบอย่างรวดเร็ว จากน้ันถอยหลัง
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ไปหลายก้าว กระตุกผ้าเช็ดหน้าปักลายในมือ พูดด้วยใบหน้าแดงไปถึง

ใบหู "คุณชายฉู่ ท่านกับข้าเพ่ิงพบกันครั้งแรก จะใกล้ชิดกันแบบนี้ 

ได้อย่างไร"

รมิฝีปากบางของฉูจ่ิง้เฟิงยกย้ิม เหน็ภรรยาเข้าถึงบทละคร เขาก็เล่น

ไปตามน�้าดึงมือกลับไปอย่างช้าๆ ถอยหลังไปหน่ึงก้าวแล้วพูดว่า  

"เพราะข้าเห็นโฉมหน้างามเลิศของคุณหนูหลี่เป็นครั้งแรก ตกใจคิดว่า

นางฟ้า ค�าพูดการกระท�าใดไม่เหมาะสม หวังว่าคณุหนูจะให้อภยั" พูดจบ

เขาก็ไม่ได้ย่ืนมือไปจูงนาง แต่ผายมือเชิญแล้วเดินไปข้างหน้าน�าทาง 

นางไป

เพราะเขาเดินน�าหน้า คราวนี้หลี่รั่วอวี๋จึงสามารถช้อนตาข้ึนมอง

ส�ารวจชายที่เดินอยู่ข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ เห็นเพียงเขามีรูปร่างสูงใหญ่ 

แผ่นหลงัตรงดิง่ แผ่นหลงักว้างค่อยๆ สอบลงอยู่ในแถบรดัเอวฝังอญัมณี 

ท�าให้เกิดความอยากจะโผเข้าไปซบแผ่นหลังนั้นเสียเหลือเกิน

หากเป็นเวลาปกต ิหลีร่ัว่อว๋ีคงจะท�าเช่นน้ีไปแล้ว หมิะทีก่องบนพ้ืน

ถูกเหยียบเกิดเสียงสวบสาบ หากมีคนแบกขึ้นหลังจะสบายเพียงใด แต่

วันนี้นางสะกดความคิดหุนหันนั้นเอาไว้ ฉวยโอกาสตอนที่ชายหนุ่ม 

ข้างหน้าหันหน้า แอบส�ารวจใบหน้าหล่อเหลาด้านข้างของเขา หัวใจเต้น

โครมคราม

ตอนเข้าไปในห้องอุ่น หลีร่ัว่อวีก็๋ถอดรองเท้าขนกระต่ายออกจากเท้า  

แล้วถอดเสือ้คลมุ น่ังเอยีงเท้าบนพ้ืนทีฝั่งท่อทองแดงให้ความอบอุน่อย่าง

เรียบร้อย มองดูชายหนุ่มชงชาบ๊วยอย่างคล่องแคล่ว

เขาไม่พูดจา นางก็ไม่พูดอะไรเช่นกัน มีความส�ารวมและเก้อเขิน
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เหมือนหนุ่มสาวที่นัดพบกันครั้งแรกอยู่บ้าง

รอน่ังจนก้นร้อนแล้ว หลี่รั่วอว๋ีทนไม่ไหวอีกต่อไป ในใจคิดอย่าง 

ตื่นเต้นว่าอีกครู่ควรจะแสดงอย่างไร ดังนั้นจึงเอ่ยปากถามว่า "เมื่อครู่

คุณชายบอกว่าชื่นชมข้า เป็นความจริงหรือ"

ฉู่จิ้งเฟิงแท้จริงแล้วคิดว่าพอมีเวลาว่างจะมาอยู่เป็นเพื่อนภรรยา 

จะได้ไม่ท�าให้นางว่างจนคิดจะเป็นดอกซิ่งแดงโผล่พ้นก�าแพง* จะคิด 

ได้อย่างไรว่านางผูน้ี้จะเข้าถึงละครมาก คดิว่าเล่นละครครอบครวัสขุสนัต์

อยู่อย่างนั้นหรือ

เขาจึงพยักหน้าเอื่อยๆ ตอบอย่างไม่ใส่ใจนัก "แน่นอนอยู่แล้ว..."

หลี่รั่วอว๋ีได้ฟัง เลือดอุ่นทั่วกายก็คุกรุ่น ดูแล้วข้างกายก็มีเส้นทาง

ความรักของสหายรักจ้าวชิงเอ๋อร์ท่ีล�าบากสักหน่อย ทั้งที่หนุ่มสาวท้ังคู่ 

มใีจให้กัน แต่ตอนแรกท่านแม่ของจ้าวชงิเอ๋อร์กลบัคดิจะปีนขึน้ยอดไม้สงู 

เกือบจะท�าลายคู่รัก จึงกระแอมกลั้วคอแล้วเอ่ยปากพูดว่า "ความคิด 

ของคุณชาย ข้าน้อยย่อมรู้ดี น่าเสียดายที่ทางบ้านข้าได้ก�าหนดการ 

หมั้นหมายให้ข้าไว้ เกรงว่าคงไม่อาจรับน�้าใจงามจากคุณชายได้..." 

คุณชายตรงหน้าเบือนหน้าไปเล็กน้อย ไม่รู้เพราะเหตุใด ความ

สบายอารมณ์เมื่อครู่จึงหายไปจนสิ้น ท่าทางเย็นเยือกอย่างบอกไม่ถูก

คนเขลาตัวน้อยคนน้ีย่อมไม่รู้ว่าค�าพูดเช่นนี้ เขาไม่ใช่เพ่ิงได้ยิน 

เป็นครัง้แรก ในอดตีหลงัจากเปิดเผยความในใจแล้ว หญิงสาวทีม่ใีบหน้า

เช่นเดียวกันตรงหน้าก็ปฏิเสธเขาด้วยค�าพูดแบบนี้เช่นกัน...

ตอนน้ันเขาเพียงแค่ปั้นหน้าเย็นชาสะบัดแขนเส้ือจากไป อึดอัด

* ดอกซิ่งแดงโผล่พ้นก�าแพง หมายถึงคบชู้สู่ชาย
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กลัดกลุ้มทุกวันยากจะคลายได้...

หลี่รั่วอว๋ีเดิมทีแสดงละครอย่างสนุกสนาน แต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดพ่ีฉู่ 

จึงปั้นหน้าเย็นชา... ประหลาดจริง ตอนนี้มองไป รู้สึกว่าเขาท�าหน้านิ่ง

แบบน้ีก็ดสูง่างามอย่างประหลาดเช่นกัน สนัจมกูท่ีโด่งสงูเห็นแล้วอยากจะ 

ยื่นปลายลิ้นไปเลีย...

นางก�าลังเกิดความหว่ันไหว ชายหนุ่มท่ีถูกปฏิเสธตรงหน้าก็ 

เอ่ยปากพูดว่า "เป็นอย่างนี้นี่เอง... คุณหนูยังไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไร ข้าก็

แค่อยากจะหาความสขุกับคุณหนูสกัหน่อย ฉวยโอกาสตอนเก้ียวเจ้าสาว

ยังมาไม่ถึง ขอให้คุณหนูรีบถอดเสื้อผ้าออกดีหรือไม่" เขาพูดพลางยื่นมือ

มาดึงนางเข้าสู่อ้อมกอด

ภายในห้องอุ่นปิดอย่างมิดชิด แต่ก็ไม่ใช่สถานที่ในการร่วมรักกัน! 

อีกอย่าง ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอืว่าเป็นการนัดพบของหนุ่มสาวท่ียังไม่ได้

แต่งงานกัน คนบ้าตัณหามาจากที่ใดกัน ถูกปฏิเสธก็ร้อนใจถึงเพียงนี้...

หลี่รั่วอวี๋ร้อนใจ ออกแรงผลักแผ่นอกของเขาแล้วพูดว่า "ไม่ได้นะ

คุณชาย! ข้าเป็นหญิงในตระกูลดี จะท�ากับท่านแบบนี้ได้อย่างไร  

อีกอย่าง... ถ้าถูกว่าที่สามีของข้ารู้เข้าจะท�าอย่างไร"

คุณชายเสเพลผู้นี้ได้ฟังค�าพูดนี้แล้วก็เผยรอยย้ิมบางๆ ออกมา  

แต่สิ่งท่ีออกมาจากปากกลับอาบด้วยพิษร้ายที่ตกตะกอนมาจากการ 

ถูกปฏเิสธในตอนแรก "รูแ้ล้วจะเป็นอย่างไร ก็ให้เขารู้ไป คนไร้ความสามารถ 

แบบนั้นเหมาะจะแต่งงานกับเจ้าหรือ เจ้าบอกกับเขาสิว่าข้ามีฝีมือ 

เพียงใด เขาเทียบได้ถึงครึ่งหน่ึงหรือ ท�าให้เขารู้สึกละอาย รีบยกเจ้า 

ให้ข้า..."
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คณุหนูรัว่อว๋ีรูส้กึสบัสนว้าวุ่น รบัมอืลกูไม้แปลกประหลาดน้ีไม่ทัน...

ตอนท่ีจ้าวชิงเอ๋อร์ปฏิเสธพ่ีจ้าวอู่ เจ้าคนโง่นั่นก็แค่อยากจะบังคับ

จูบนาง กลับถูกท่านแม่นางตีจนกระดูกแทบหัก ท�าให้แยกจากจน 

สองฝ่ายต้องกลัดกลุ้ม กลายเป็นความรักทุกข์ทนที่ท�าให้เจ็บปวดใจ...

หลี่รั่วอว๋ีเดิมทีอยากจะแสดงบทความหวานปนทุกข์เช่นนี้ แต่ 

คิดไม่ถึงเลยว่าชายหนุ่มตรงหน้าผู้นี้กลับกระโดดข้ามบท จากชายหนุ่ม 

ผู้เรียบร้อย กระโดดไปเป็นอันธพาลเลวร้ายรังแกคนอื่น 

ตอนท่ีชดุหญิงสาวนุ่มน่ิมของนางถูกคลายแถบรัดเอวออก หล่ีร่ัวอว๋ี 

ก็แทบจะร้องไห้ออกมา พยายามรักษาบรรยากาศงดงามที่เหลืออยู ่

น้อยนิดน้ีเอาไว้ "คุณ...คุณชายอย่าใจร้อนเช่นนี้ ถ้าคนอื่นรู้เข้า ข้าจะ

มีหน้าเป็นคนต่อไปได้อย่างไร"

ตอนน้ีชายหนุ่มเสเพลผมด�ากดนางไว้ใต้ร่างแล้ว ต้นขาแกร่ง 
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หนีบเอวบางของนางเอาไว้ แล้วย่ืนมือไปคลายแถบรัดเอวและกระดุม

ของตัวเอง ถอดเสื้อผ้าออกมาก�าเป็นก้อนแล้วออกแรงโยนไปด้านข้าง 

จากนั้นก้มหน้าลงมองหญิงสาวที่ร้องไห้น�้าตาไหล พูดช้าๆ ให้เหตุผลว่า 

"วางใจได้ อีกครูข้่าจะออกแรงมากหน่อย ท�าให้คณุหนทู้องโต แล้วตามข้า 

ไปบ�ารุงครรภ์ท่ีจวน ไม่ต้องแต่งกับคนอื่นให้ขายหน้า..." พูดพลาง 

ท�าเหมอืนเสอืท่ีหวิโหย กระโจนเข้าใส่คนใต้ร่างแล้วหาความสขุอย่างเตม็ที ่

กว่าปกติที่ผ่านมา

สุดท้าย หลี่รั่วอว๋ีไม่รู ้สึกสนุกเหมือนตอนท่ีมาถึงแล้ว เพียงนึก 

อยากจะแจ้งทางการมาจบัคนบ้าตณัหาท่ีกินอิม่ดืม่เตม็ทีค่นนีไ้ปในทนัที

ผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วยาม ซือหม่าที่กินอย่างอิ่มหน�าจึงหยิบเสื้อคลุม

หนังจิ้งจอกขึ้นมา ห่อตัวปลาน้อยท่ีตัวเปียกชื้นแล้วพลิกเปิดม่านไม้ไผ ่

ที่อยู่ติดแม่น�้า ชื่นชมเกล็ดหิมะสีขาวที่ยังคงปลิวพลิ้วนอกหน้าต่าง 

ด้วยกัน

ซือหม่ารู้สึกสบายทั้งกายใจ ความแค้นในอดีตดูแล้วไม่จ�าเป็นเลย 

หากท�าแบบน้ีเช่นกัน ท้ิงศกัดิศ์รลีกูผูช้ายและคุณธรรมคนดี ไม่แน่ว่าตอนนี ้

ลูกของเขากับนางอาจจะก�าลังหัดเดิน พูดอ้อแอ้เรียก 'ท่านพ่อท่านแม่' 

แล้วก็ได้

เขาจูบแก้มของหลี่รั่วอวี๋ท่ียังแดงเรื่อไม่จางไปแล้วพูดว่า "เจ้าเล่น

ละครเก่งจรงิ วันหน้าพ่ีฉูแ่สดงละครแบบนีเ้ล่นเป็นเพ่ือนเจ้าบ่อยๆ ดีหรือไม่"

หลี่รั่วอวี๋น�้าตาแทบจะทะลักอยู่แล้ว "ใคร... ใครจะเล่นแบบนี้กับพี่ 

ที่แท้พ่ีฉู่หน้าไม่อายแบบนี้เอง พ่ีกับคุณหนูสกุลอื่นนัดพบกันก็พบหน้า
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แล้วถอดเสื้อแบบนี้เช่นกันหรือ"

ฉู่จิ้งเฟิงฉีกย้ิมพูดว่า "ไม่อย่างน้ันเจ้าคิดว่าชายหญิงนัดพบกันมา

ท�าอะไร คิดว่าเป็นเหมอืนในบทละคร พบกันเป็นมารยาทแอบมองหน้ากัน 

อย่างนัน้หรอื ดังนัน้จงึให้บทเรยีนน้ีแก่เจ้า ดซูว่ิาวันหน้ายังกล้าเขียนกลอน 

เชิญชายหนุ่มคนอื่นส่งเดชหรือไม่!"

หลีร่ัว่อว๋ีไม่มปีระสบการณ์ ถูกซอืหม่าขูแ่บบนีก็้เชือ่ว่าเป็นเรือ่งจรงิ 

รู ้สึกว่าวันหน้าตอนดูการแสดงง้ิวเก่ียวกับหนุ่มหล่อสาวงามเหล่าน้ัน 

อกีครัง้ ต้องเพ่ิมบทถอดเสือ้ผ้านีเ้ข้าไปในสมองเพ่ิมอกีหนึง่บท... บนโลกน้ี 

ไม่มีความรักที่สะอาดบริสุทธ์ิเหมือนหิมะที่ปลิวพล้ิวนอกหน้าต่างนั้น 

จริงหรือ

ในความคิดของหลี่รั่วอว๋ี การนัดพบครั้งนี้เริ่มจากตื่นเต้นจบอย่าง

หดหู่ มีเพียงซือหม่าที่เล่นสนุกเต็มที่ จบอย่างเศร้าสลดมาก ไม่อยากไป

คิดถึงเรื่องนัดพบกันอีก

ไม่เสียทีที่กวนป้าเป็นแม่ทัพคนสนิทท่ีรู ้ใจของซือหม่า รู้ล�าดับ 

การนดัพบส่วนตัวของชายหญิงเป็นอย่างด!ี หลังจากคณุหนูใหญ่สกุลหล่ี

พยักหน้า วันรุ่งข้ึนฉวยโอกาสท่ีหิมะตกหนักไม่หยุด บนถนนหนทาง 

มคีนเดนิไปมาน้อย ส่งจดหมายปิดผนกึส่วนตวัไปให้คณุหนใูหญ่สกุลหลี่ 

นัดนางออกมาพบหน้า 

หลี่รั่วฮุ่ยในวันนั้นด้วยความจนใจจึงพยักหน้ารับปาก แต่หลังจาก

ได้รับจดหมายของกวนป้าแล้วก็ลังเลใจขึ้นมา ไม่ยอมเขียนจดหมาย 

ตอบตกลง
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กวนป้ารอแล้วไม่ได้จดหมายตอบก็ร้อนใจ ตวัเองใกล้จะต้องตดิตาม 

ซอืหม่าออกนอกเมอืงไปท�าสงครามแล้ว หากตอนกลบัมานางเปลีย่นใจไป 

จะท�าอย่างไร สุดท้ายก็ขี่ม้าไปเฝ้าที่ประตูจวนซือหม่าด้วยตัวเอง สาวใช้

ประจ�ากายหลี่รั่วฮุ่ยออกไปซื้อเกาลัดผัดน�้าตาล ช้อนตาขึ้นเห็นเขาอยู ่

บนม้าใหญ่ยืนอยู่หน้าประตูก็ตกใจ หลังจากกวนป้าให้นางไปเรียน 

คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ก็รีบหมุนตัวไปแจ้งหลี่รั่วฮุ่ยทันที

หลี่รั่วฮุ่ยก�าลังเย็บหมวกหัวเสือให้ลูกชาย ได้ยินว่ากวนป้ามาหา 

ถึงบ้านก็ร้อนใจจนท�าเขม็ปักมอื รบีเอาน้ิวเข้าไปดดูในปาก แต่ในใจกลบั

ทุกข์ใจ เป็นบาปกรรมในชาติก่อนจริงๆ ท�าให้สลัดจากอีกฝ่ายไม่หลุด!

หลี่รั่วฮุ่ยอยากจะคลุมผ้าห่มนอนหลับให้สบายสักตื่น แต่เจ้าหนี้ 

คนนั้นยืนอยู่ที่ลานหลังบ้าน หากไม่ออกไป เกรงว่าคงไม่ยอมจากไป

คุณหนูใหญ่สกุลหลี่คิดไปคิดมาก็ขบกราม เปล่ียนเส้ือผ้า ไม่ได ้

แต่งหน้าอะไร คลุมเสื้อคลุม ใช้หมวกใหญ่ปิดบังใบหน้า จากนั้นเดินน�า

สาวใช้ประจ�าตัวออกไปทางประตูด้านหลัง 

เมื่อกวนป้าเห็นหลี่รั่วฮุ่ยออกมาแล้วก็รีบพลิกตัวลงจากม้า พานาง

ไปขึ้นรถม้าที่ตัวเองเอามาด้วย จากน้ันท้ิงม้าไว้ เดินตามข้ึนรถม้าไป  

กวนป้าคดิว่าหลีร่ัว่ฮุย่มาขอพักในจวนซอืหม่า การใช้รถม้าไม่ค่อยสะดวก 

ดังนั้นเขาจึงเตรียมรถม้าเดินทางมารับนาง

หลังจากหลี่รั่วฮุ่ยขึ้นรถม้าแล้วจึงพบว่าบนรถนี้มีโต๊ะเล็กวางผลไม้

ไว้พร้อม หลังจากกวนป้าขึ้นรถม้าแล้วก็หยิบห่อผ้าใหญ่ห่อหน่ึงกับ 

กล่องไม้หน่ึงกล่องออกมาจากมุมรถแล้วพูดว่า "น้องชายคนรองของข้า

ตอนนี้ดูแลส�านักคุ้มภัยของทางบ้าน หลายวันก่อนคุ้มกันส่งของผ่านมา
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เอาของเล่นแปลกใหม่จากในเมืองหลวงมาให้จ�านวนหน่ึง ในนี้ยังมี 

ผ้างามจ�านวนหนึ่งและเครื่องปักจ�านวนหนึ่ง ยังมีของเล่นชิ้นเล็กอีกด้วย 

ไม่รูว่้าซุน่เอ๋อร์จะชอบเล่นหรอืไม่ รบัไว้ก่อนเถอะ รอปีใหม่ข้าจะเพ่ิมของใหม่ 

ให้เขาอีก เจ้าฉลองปีใหม่ท่ีบ้านคนอื่นก็ไม่ต้องประหยัดอะไรมาก ที่น่ี 

มีตั๋วเงินหนึ่งพันต�าลึง เจ้ารับเอาไว้ มีอะไรต้องการเพิ่มเจ้าก็ซื้อไปเถอะ"

หลี่รั่วฮุ่ยคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะเตรียมของเหล่าน้ีมาให้ตัวเอง ผ้า 

และของเล่นน่ันยังพอว่า แต่ต๋ัวเงินนี้มันคืออะไร เขาท�าเช่นนี้เป็นการ

ชดเชยการเสียมารยาทต่อนางก่อนหน้าน้ีหรือ นางหลี่รั่วฮุ ่ยเป็นคน 

ไร้ความคดิ เอาเงินมาให้หน่อยก็ท�าให้หวัน่ไหวได้หรอืไร เขาเหน็นางเป็น

หญิงที่เห็นเงินแล้วตาโตอย่างนั้นหรือ!

คิดถึงตรงนี้ หลี่รั่วฮุ่ยก็รู้สึกโมโห สะบัดมือโยนตั๋วเงินหนึ่งพันต�าลึง

ใส่หน้าเขา "เก็บเงินเลวๆ ของท่านไป ข้าหลี่รั่วฮุ่ยไม่ได้ตกต�่าจนต้อง 

เอาเงินท่านมาเลี้ยงชีวิต" 

หลี่รั่วฮุ่ยจู่ๆ ก็ระเบิดออกมา กวนป้ารู้สึกตกใจในตอนแรก จากนั้น

ก็รู้สึกโมโห หญิงคนน้ีเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกแล้ว น่ีคือน�้าใจอันดีของเขา 

ไม่อยากให้เงินขาดมือนาง เขาได้ยินซือหม่าพูดว่าเรื่องการหย่าร้าง 

ของคุณหนูใหญ่สกุลหลี่นี้ไม่ได้แจ้งให้ท่านแม่ที่เจียงหนานรับรู้ นางย่อม 

ไม่ได้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจากทางบ้าน ฮหูยินซอืหม่าก็เป็นคนที ่

สมองไม่สมบูรณ์ คงคิดไม่ถึงรายละเอียดเรื่องเงินนี้

ในเมื่อเป็นพ่ีสาวของฮูหยินจวนซือหม่า ตอนปีใหม่ก็ต้องม ี

เงนิรางวัลให้สาวใช้บ่าวไพร่ในจวนบ้าง ไม่เช่นนัน้คงไม่น่าดูนกั พวกบ่าวไพร่ 

พูดไม่ว่า แต่การปรนนิบัติภายหลังก็อาจจะช้าลงได้ กวนป้าเดิมคิดว่า 
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ตัวเองคิดได้อย่างเหมาะสม มีหรือจะคิดว่าประจบได้ไม่ถูกทาง

นางท�าเช่นนี้มีจุดประสงค์อะไร รังเกียจว่าน้อยไปหรือ

กวนป้ารูส้กึไม่พอใจ เก็บตัว๋เงนิขึน้มา สะกดอารมณ์พูดว่า "รังเกียจ

ว่าน้อยไปหรือ ข้ากลับไปแล้ว พรุ่งนี้จะส่งมาให้เจ้ามากกว่านี้..."

พูดถึงตรงน้ี เขาก็ใช้แขนแกร่งดึงคุณหนใูหญ่สกุลหลีท่ีส่หีน้าเย็นชา 

เข้ามาในอ้อมกอด ถามข้างหขูองนางว่า "หลายวนันี ้คดิถึงข้าบ้างหรอืไม่ 

ข้าคิดถึงเจ้ามากเหลือเกิน..." แล้วเล่าความคิดถึงของตัวเองหลายคืนนี้

ให้หญิงในอ้อมกอดฟังอย่างละเอียด

ถ้าพูดถึงเรือ่งหน้าไม่อายแล้ว หากน�ากวนป้ามาเทยีบกับฉูซ่อืหม่า 

เขาหน้าไม่อายยิ่งกว่าร้อยเท่า

ว่ากันว่าหญิงที่รักษาขนบธรรมเนียมกลัวชายตามติด แม้หลี่รั่วฮุ่ย

จะเป็นเหล็กกล้า แต่ถูกเขาหลอมเช่นนี้ ไม่เชื่อว่าจะแต่งหญิงคนนี้ 

กลับบ้านไปไม่ได้!

หลี่รั่วฮุ ่ยถูกแขนเหล็กคู ่นี้รัดจนไม่อาจด้ินหลุดได้ ท�าได้เพียง 

ปล่อยให้เขาล่วงเกินไปท่ัวตัว เมื่อรถม้าไปถึงที่ กวนป้าก็อดทนไม่ไหว 

อีกต่อไป ช้อนอุ้มหลี่รั่วฮุ่ยที่ก�าลังจัดเสื้อผ้าขึ้นมาแล้วก้าวเข้าบ้านไป

สถานที่นี้เป็นเรือนพักในเมืองของกวนป้า จะเรียกคู ่ขามาคน 

สองคนมาค้างคืนด้วยเป็นบางครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะมาพักเองคนเดียว

หลังจากเข้าห้องแล้ว กวนป้าก็โยนตัวนางลงบนเตียง แล้วทนรอ 

ไม่ไหว พุ่งตรงเข้ามาหาเหมอืนเดก็หนุม่เพ่ิงเคยลิม้รสการร่วมรัก หลีร่ั่วฮุย่

ร้อนใจท�าได้เพียงตะโกนว่า "ประตู... ประตูยังไม่ได้ปิด..."

หลังจากกวนป้าไปปิดประตู หลี่รั่วฮุ่ยจึงดึงสติคืนมาอย่างโมโห  
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เหตใุดต้องบอกให้เขาปิดประตดู้วย คดิไว้ว่าจะพูดเจรจากับเขาสกัหน่อย

ไม่ใช่หรือ

ตอนกวนป้าอยู่ทีป่ระตหูลงัจวนซอืหม่าก็กินยาสตูรลบัทีฉู่โ่ม่ให้มานัน้ 

ลงท้องไปแล้ว เป็นของดีจริงอย่างท่ีคิดไว้ เดินระยะส้ันๆ เท่านี้ ฤทธ์ิก็

กระจายไปท่ัว รู้สึกว่าจุดตันเถียนราวกับมีเตาไฟสุมอยู่ รอการทะยาน 

ขึ้นสู่ฟ้า!

คณุหนูใหญ่สกุลหลีแ่ม้จะไม่ยินด ีแต่หนึง่คอืการนัดพบนีน้างเป็นคน 

รับปากเอง สองคือวันนั้นได้ลิ้มรสความส�าราญท่ีน้อยนักจะมีในหลายปี

มาน้ี ร่างกายจงึไม่เป็นไปตามประสงค์ของตนเอง ถูกกวนป้ากดเอาไว้มัน่ 

ใต้ร่างอย่างง่ายดาย 

แต่นางคิดไม่ถึงเลยว่าชายหนุ่มทีแ่ขง็แกร่งกว่าคนท่ัวไปเป็นทนุเดมิ 

วันนีไ้ม่รูว่้าเป็นอะไร จงึอดึเหมอืนลาไม่ยอมหยุดพักเลย หลงัจากผ่านไป

หลายรอบก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด จนนางรู้สึกรับไม่ไหวอยู่บ้าง

และด้วยเหตุน้ี ตะวันคล้อยไปทางตะวันตกแล้ว แต่การร่วมรัก 

ในห้องนี้ก็ยังคงไม่จางหายไป

วันน้ีกวนป้าเรยีกได้ว่าปลดปล่อยไปท้ังร่าง ริมฝีปากและนิว้มอืไม่มี

จดุใดอยู่นิง่เลย บกุตะลยุเต็มทีจ่นกว่าจะตาย หญิงคนน้ันเมือ่ครู่ก็ตัวอ่อน

ยวบจนทนไม่ไหว แต่เวลาเพียงพริบตาก็จะถลกกระโปรงไม่ยอมรับกัน

อีกแล้ว พี่น้องสกุลหลี่นี้ใช้ได้ดีจริง ล้วนบอกว่าหญิงเจียงหนานอ่อนโยน

ช่างเอาใจไม่ใช่หรือ เหตุใดหญิงที่เขากับซือหม่าไปแตะต้องกลับเป็น 

ก้อนกรวดในซาลาเปานิ่ม ทุบอย่างไรก็ไม่แตก

ตอนน้ีซือหม่านับว่าพ้นทุกข์ได้รับความสุขแล้ว จึงได้อุ้มสาวงาม
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กลับมาอย่างมีความสุข แต่หญิงตรงหน้าเขากลับเป็นคนด้ือรั้น จะยอม

ปล่อยนางไปเช่นนี้ได้อย่างไร! แต่เขาก็ไม่กล้าโมโหใส่นาง จึงถามสิ่งท่ี 

เดาเอาไว้ออกมา "เจ้ากลัวว่าข้าจะไม่ดีต่อซุ่นเอ๋อร์หรือ จุดนี้เจ้าวางใจได้ 

ท่านพ่อข้าในอดีตเคยรับลูกบุญธรรมสามคน รักเหมือนลูกในไส้ตัวเอง 

ทุกคน ยิ่งไปกว่านั้น ซุ่นเอ๋อร์เป็นลูกในไส้ของเจ้า ข้ายิ่งต้องเห็นเขาเป็น

ลูกในไส้ตัวเองอยู่แล้ว ถึงตอนนั้นแม้เจ้ากับข้าจะมีลูกใหม่อีก ข้าก็จะไม่

ทอดทิ้งเขา"

หลี่รั่วฮุ่ยเห็นท้องฟ้านอกหน้าต่างค่อยๆ มืดลงแล้ว รู้สึกร้อนใจ 

ยิ่งขึ้น จะมีแก่ใจมาฟังเรื่องที่กวนป้าพูดได้อย่างไร จึงพูดอย่างร้อนใจว่า 

"รบีคนืของของข้ามา แล้วส่งข้ากลบัไป" ท่าทางเคอืงขุ่นนัน้ท�าให้ดวงตาโต 

ย่ิงดูสุกใส เพราะมีความโกรธอยู่ในใจ เนินอกที่อยู่ใต้ผ้าห่มผืนบาง 

จึงกระเพ่ือมขึ้นลงอย่างเร็ว กวนป้าเห็นแล้วก็ใจสั่น เอ่ยปากพูดว่า  

"คืนเจ้าก็ได้ แต่เจ้าต้องรับปากข้า ช่วงท่ีข้าไม่อยู่น้ี ห้ามไปถูกใจบุรุษ 

คนอื่น ไม่เช่นนั้นข้าไม่สนใจว่าจะเป็นคุณชายบ้านใด ถ้ากลับมาแล้ว  

จะไปลากมาตรงหน้าเจ้า แล้วตัดหัวเจ้านั่นทิ้ง"

หลี่รั่วฮุ่ยรู้สึกว่ากวนป้ายิ่งพูดยิ่งประหลาด จึงรีบพูดว่า "ท่านคิดว่า

ข้าเป็นหญิงหลายใจหรือ แค่ท่านคนเดียว ข้ายังจะมีแก่ใจไปหาชายอื่น 

อีกหรือ"

ได้ยินหลีร่ัว่ฮุย่พูดอย่างจรงิจงั กวนป้าก็ดใีจ รีบพูดว่า "เมือ่เป็นเช่นน้ี  

ข้าก็วางใจแล้ว ช่วงที่ข้าไม่อยู่น้ี เจ้าต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ถ้ามี 

เรื่องล�าบากอะไรก็มาหาพ่อบ้านท่ีเรือนพักของข้าได้ทุกเมื่อ กุญแจคลัง

เก็บของส่วนตวัและเงนิของข้าล้วนอยู่ท่ีเขา เจ้าอย่ากดดันตัวเองมากเกินไป"
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หลีร่ัว่ฮุย่ร้อนใจอยากรบีจากไป ไม่อยากเสียเวลาพูดกับเขามากกว่านี้  

จงึพูดเออออรบัค�าไป ตอนท่ีนางรวบผมเสร็จ จดัความเรียบร้อยของเสือ้ผ้า

จงึพบว่ากระโปรงของตัวเองถูกกวนป้าเมือ่ครูใ่จร้อนกระชากขาด กวนป้า

เหน็ดงันีจ้งึลกุขึน้ไปหาเสือ้ผ้ามาให้นาง หาเจอชดุหนึง่ทีคู่ข่าเขาทิง้เอาไว้  

ทว่าสีสดใสอย่างนั้น ต่อให้หลับตาก็ไม่กล้าใส่ หลี่รั่วฮุ ่ยจะกล้าใส่ 

ชุดท่ีมีที่มาไม่ชัดเจนน้ีได้อย่างไร จึงถลึงตาใส่กวนป้า กวนป้าเองก็ 

รู้สึกผิด รีบพูดว่า "หลังจากรู้จักกับเจ้า ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นอีกเลย 

เจ้ารอก่อนสักครู่ ข้าจะไปตลาดซื้อตัวใหม่มาให้เจ้า" 

หลี่รั่วฮุ่ยจะให้เสียเวลาอีกไม่ได้ ท�าได้เพียงสวมชุดกระโปรงที่ขาด 

และสวมเสื้อคลุมยาวของตัวเองแล้วติดกระดุมซ่อนในก็ดูไม่ออกว่า 

มีความผิดปกติอะไรแล้ว จากน้ันจึงออกจากห้อง รีบกลับข้ึนรถม้า แต่

นางเดินเร็วเกิน ไม่ทันเห็นว่าตรงมุมหัวถนนมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่นานแล้ว 

สอดส่องหน้าประตูบ้านอยู่ตลอดเวลา

ผมท่ีเพ่ิงหวีใหม่ของหญิงสาว รอยหวียังไม่จางไป เมื่อครู่มีลมพัด

มา กระโปรงใต้เสื้อคลุมนั้นชายกระโปรงฉีกขาด เห็นบนใบหน้าคุ้นเคย

ของหญิงสาวขึ้นสีแดงเรื่อหลังเสร็จกิจ เขาท่ีเป็นอดีตสามีจะเดาไม่ออก

ได้อย่างไรว่าภรรยาทีห่ย่าร้างกันไปกับชายหนุ่มสงูใหญ่ข้างรถม้าท�าเร่ือง

น่าอายอะไรกันมา

การคาดเดาในงานเลี้ยงได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นความจริง สิ่งนี้

ท�าให้หลิวจ้งโกรธจนตัวสั่นเทา ลืมเรื่องเลวร้ายที่ตนเคยท�าไว้กับนาง 

ก่อนหน้านี้จนสิ้น ใจคิดเพียงว่าหญิงคนนี้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ 

กวนป้าก่อนแล้วใช่หรือไม่ จึงได้หาข้ออ้างจะหย่าร้างกับตัวเอง
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เพราะใกล้จะเกิดสงครามแล้ว เขาจึงคุมสัมภาระการทหารส�าคัญ

ชุดหนึ่งมาที่เมืองโม่เหอ หลังจากมอบงานเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นในเมือง

โม่เหอ เหยียบย่างไปบนหิมะมาถึงจวนซือหม่า ค�านวณดูแล้วไม่ได้ 

พบลูกชายมาหลายวันแล้ว เขาจึงตั้งใจไปท่ีร้านในตลาดซื้อผลไม้เชื่อม

และหุ่นกระบอกไม้ตัวหนึ่ง เตรียมจะไปเยี่ยมลูกชาย

แต่ไปทางประตูหน้าคงไม่เหมาะ เขาไม่อยากให้รู้ไปถึงหล่ีร่ัวอวี๋ 

จอมยุ่งนั่น จึงเตรียมจะไปที่ประตูด้านหลังให้คนไปแจ้งหลี่รั่วฮุ่ย

เป็นสามภีรรยามาหลายปี หลีร่ัว่ฮุย่ท่ีปากคมเป็นมดีใจอ่อนเหมอืน

เต้าหู้เขารู้ได้อย่างชัดเจน แม้ว่านางจะตัดขาดกับเขาแล้ว แต่เห็นแก่

ลกูชาย ต้องให้เขาได้พบหน้าสกัครัง้ พอได้พบหน้าแล้ว พูดจาอบอุน่หัวใจ

สักหน่อย คลายความเหินห่างที่ไม่ได้เจอกันมาหลายวัน แล้วค่อยๆ 

ปรึกษากัน...

แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน แม้จะหักกระดูกก็ยังมีเอ็นเชื่อม เขา 

ไม่เชื่อว่านางจะไม่อยากคืนดีด้วย! อย่างมากก็ให้หงเฉียวย้ายออกจาก

คฤหาสน์ อนุคนน้ีตอนน้ีท�าให้เขารู้สึกขวางหูขวางตาข้ึนทุกที เขาจึงย่ิง 

คิดถึงหลี่รั่วฮุ่ยขึ้นมา

แต่ตอนท่ีเดินไปถึงประตูหลัง แผนการท่ีเตรียมไว้ทั้งหมดกลับร่วง

โครมทบัหน้าเท้าเขา เห็นเพียงนางถูกกวนป้าประคองขึน้รถม้าคนัหนึง่ไป

อย่างรวดเร็วแล้วเคลื่อนออกไป เขาไม่ยอมตัดใจ แม้การเดินเท้า 

จะตามรถม้าไม่ทัน แต่ดูทิศทางแล้วน่าจะไปทางบ้านพักในเมืองของ 

กวนป้า จึงเดินตามไป รถม้าไปหยุดลงตรงประตูบ้านนั้นจริงดังคาด 

หลิวจ้งเกิดความรู้สึกปวดใจท่ีพูดไม่ออกอยู่พักใหญ่ คิดไม่ถึงเลย
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ว่าหลี่รั่วฮุ่ยท่ีเป็นคนเรียบร้อยอยู่ในกรอบจะไปยุ่งกับชายเสเพลอย่าง 

กวนป้าได้...

ชายโฉดหญิงชั่วคู่น้ีเข้าไปนานมาก กว่าจะออกมาได้ หลิวจ้งมอง

ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันจนแทบแหลก เขาเป็นคนใจแคบและเจ้าคิดเจ้าแค้น  

ครั้งนี้จึงอิจฉาและแค้นกวนป้าขึ้นมา 

แต่อย่างไรเสียเขากับนางก็หย่าร้างกันแล้ว กวนป้าไม่ใช่คนที่เขา

จะสั่งสอนได้ ไม่อาจเข้าไปสั่งสอนชายโฉดหญิงชั่วคู่นั้นอย่างเปิดเผยได้ 

แต่ก็ตัดความคิดท่ีจะคืนดีกับนางไปในทันที รู้สึกว่าต้องสวมหมวกเขียว 

ในใจก็เกิดความโกรธเกลียดที่ยากจะพูดออกมาได้

ยังไม่ต้องพูดถึงความปวดแสบในใจหลวิจ้งอดตีสาม ีตอนหลีร่ัว่ฮุย่ 

กลบัเข้าจวนทางประตูด้านหลงัก็เป็นเวลาต้องจดุตะเกียงแล้ว พอเข้าบ้าน

ยังไม่ทันจะเดินเลี้ยวตรงระเบียงทางเดิน ไม่ทันระวังเกือบจะพุ่งเข้าใส่

อ้อมอกของน้องสาว

หลี่รั่วฮุ ่ยตกใจ เอามือทาบอกพูดว่า "เหตุใดมาหลบตรงนี้ล่ะ  

ตกใจหมด" 

หลีร่ัว่อว๋ีกับซอืหม่ามนัีดออกไปนอกจวน กลบัจวนมาแล้วนอนหลับ

สนิทดีหน่ึงต่ืน เพราะฉู่จิ้งเฟิงไปที่ค่ายทหารตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว ดังน้ัน 

พอนางตื่นจึงอยากไปกินข้าวกับพ่ีสาว แต่พบว่าพ่ีสาวไม่อยู่ในจวน  

ตามไปถามว่าไปที่ใด สาวใช้ก็ปิดปากเงียบไม่พูด สุดท้ายซูซ่ิวเห็น 

หลีร่ัว่อว๋ีร้อนใจ หลงัจากดสุาวใช้คนนัน้อย่างรนุแรงแล้ว อกีฝ่ายจงึได้บอกว่า 

ออกไปข้างนอกกับแม่ทัพกวน
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มีกวนป้าคอยคุ้มกัน พี่สาวย่อมปลอดภัยไร้กังวล แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ 

หลี่รั่วอวี๋กลับเกิดความสงสัย อยากรู้ว่าสองคนนี้ท�าอะไรกัน

ดังนั้นหลังกินอาหารเสร็จจึงมารออยู่ที่ประตูนี้อย่างอดทน ในที่สุด

ก็ดักเจอพี่สาวได้แล้ว

เมื่อครู่นางมองผ่านร่องประตูเห็นได้อย่างชัดเจน ตอนกวนป้า

ประคองพ่ีสาวลงจากรถดูสนิทสนมมาก! จึงเบิกตาโตสดใสมองดูพ่ีสาว 

หวังว่าจะสอบถามได้ความอะไรน่าสนใจบ้าง ดังน้ันจึงยักค้ิวหลิ่วตา 

ถามว่า "พี่รั่วฮุ่ย พี่กับแม่ทัพกวนไปท�าอะไรกันมาหรือ"

หลีร่ัว่ฮุย่ถูกจบัได้คาหนังคาเขาก็มสีหีน้าตืน่ตระหนก แอบคดิในใจ

ว่าโชคดีที่น้องสาวคิดอะไรไม่สมบูรณ์นัก พอจะปกปิดไปได้ จึงพยายาม

สงบใจพูดว่า "พี่คิดว่าอยู่ที่บ้านเจ้าไม่เหมาะจะอยู่ระยะยาว จึงอยากจะ

ซื้อบ้านดีสักหลังข้างนอก จึงรบกวนให้แม่ทัพกวนช่วยพี่เลือกสักหลัง..."

น่าเสียดายที่น้องสาวคนโง่น้ีใช่จะหลอกได้ง่ายๆ วันนี้ได้สาม ี

เปิดแก่นแท้การนัดพบส่วนตัวของชายหญิงเช่นน้ีอย่างเต็มที่ จึงมอง

ส�ารวจพ่ีสาวทั้งตัวอยู่นาน เห็นผมของนางยังเปียกน�้าอยู่ เห็นได้ว่าเพ่ิง

รวบผมใหม่ บนใบหน้าก็ไม่แต่งแต้มสีสันอะไร แบบเดียวกับนางที่ถูก

คุณชายนิสัยเลวล่วงเกินในห้องอุ่นจนเครื่องประทินโฉมบนใบหน้าหลุด

จนหมด จึงพูดอย่างมีเลศนัยว่า "พี่รั่วฮุ่ย พี่นัดพบส่วนตัวกับแม่ทัพกวน

กระมัง"

หลี่รั่วฮุ่ยเหมือนถูกเหยียบหาง ตัวแทบจะระเบิดออก แต่ไม่กล้า

ต�าหนิเสียงดัง ท�าได้เพียงถลึงตาพูดเสียงเบาว่า "พูดจาน่าเกลียดอะไร

อย่างนี้ พี่กับเขาไม่มีแม่สื่อแนะน�า จะนัดพบอะไรกันได้"
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น้องสาวเห็นพี่สาวตื่นเต้นแบบนี้ก็ยิ่งมั่นใจในค�าพูดของพี่ฉู่ นับว่า

เป็นแก่นแท้ของมนุษย์ท่ีผ่านประสบการณ์หลากหลาย จึงเลียนแบบ 

การพูดของซือหม่า พูดโดยไม่เขินอายแม้แต่น้อย "พ่ีคิดว่าข้าโง่หรือ  

ไม่อย่างน้ันชายหญิงนัดพบกันมาท�าอะไร จะเป็นเหมือนในบทละคร  

พบกันเป็นมารยาทแอบมองหน้ากันอย่างน้ันหรือ คิดว่าคงไม่พ้น 

เรื่องอย่างว่าบนเตียงเท่านั้นเอง"

หลี่รั่วฮุ่ยเผยอปากริมฝีปากสั่น รู้สึกสับสนว้าวุ่น มือเท้าเย็นเฉียบ 

ฟังค�าพูดหยาบโลนของน้องสาวแล้ว ท�าได้เพียงมองไปท่ีลานบ้าน ใจคดิว่า 

มีบ่อน�้าลึกสักบ่อให้นางกระโดดลงไปไม่ขึ้นมาอีกหรือไม่

หลี่รั่วอว๋ีกลับไม่เห็นถึงความขัดเขินของพ่ีสาว ยังคิดจะถามอีก  

กลบัเห็นพ่ีสาวมนี�า้ตาทะลกัออกมา ตกใจจนนางไม่กล้าพูดอะไรมากอกี 

ท�าได้เพียงดึงตัวพ่ีสาวกลับห้อง ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน�้าตาพ่ีสาวอย่าง

เงอะงะแล้วพูดว่า "รัว่อว๋ีพูดผดิไปหรอื พ่ีอย่าร้องไห้เลย ถ้ายังไม่หายโกรธ 

ตีรั่วอวี๋สองสามทีดีหรือไม่"

หลีร่ัว่ฮุย่มองดูลกูน้อยท่ียงัคงนอนหลบัสนทิอยู่บนเตยีง สะอืน้เบาๆ 

พูดว่า "เจ้าพูดผดิเสยีทีไ่หน เดิมทีพ่ีเป็นคนท�าผดิ ผดิหนึง่ก้าว ก็ผดิไปหมด

ทุกก้าว... แต่เจ้าจะดูถูกพ่ีด้วยเรื่องน้ีแล้วพูดโพนทะนาไปท่ัวไม่ได้นะ... 

แบบนั้นพี่คงมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้ว..."

หลี่รั่วอวี๋ตกใจจนไม่กล้าพูดจาส่งเดชอีก เพียงพูดพึมพ�าว่า "รั่วอวี๋

ไม่พูดอีกแล้ว แต่เหตุใดพี่จึงเป็นเช่นนี้ แม่ทัพกวนเทียบหลิวจ้งไม่ได้หรือ 

เหตุใดพี่จึงไม่อยากให้คนอื่นรู้"

ฟังค�าพูดของนางแล้ว หลีร่ัว่ฮุย่ก็เชด็น�า้ตาเบาๆ แล้วพูดว่า "ก็เพราะ
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ดีไปหมดทุกอย่าง จึงไม่ใช่คู่ที่ดีของพี่ บุรุษอย่างเขาเสเพลมาจนชินแล้ว 

ถ้าเจ้าชู้ขึ้นมาจะย่ิงหนักข้อกว่าหลิวจ้งร้อยเท่า อย่าว่าแต่พ่ีไม่อยาก

แต่งงานใหม่เลย แม้จะแต่งงานใหม่ก็ไม่หาคนแบบเขาเดด็ขาด ตอนมใีจ

ให้เจ้าก็ป้อนค�าหวานทุกอย่าง ถ้าหลงเชื่อเขาจริง ตอนที่ความรักจืดจาง

ไม่ทุกข์จนอยากจบชีวิตหรือ"

หลี่รั่วฮุ่ยพูดจบก็ช้อนตาขึ้นมองน้องสาวท่ีฟังอย่างงุนงง ถอนใจ

เฮือกหนึ่งแล้วพูดว่า "เมื่อก่อนเจ้าเคยพูดว่าต่อให้รักก็ต้องรักตัวเอง 

ให้มากกว่า จะให้ใจแก่ฝ่ายชายไปจนหมดไม่ได้ ตอนนัน้พ่ียังหวัเราะเยาะ

ว่าเจ้ายังไม่ได้เป็นภรรยาใคร พูดออกมาล้วนเป็นค�าเพ้อฝัน ตอนนีค้ดิดแูล้ว  

เจ้าก็เคยทุกข์เพราะรัก จึงได้มีความคิดเช่นนี้ ตอนนี้ย่ิงพิสูจน์แล้วว่า 

ค�าพูดของเจ้าถูกต้อง..."

พูดถึงตรงนี้ นางก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ จึงพูดว่า "น้องสามก ็

ใช้ความรกัผดิทาง รกัคนผดิ จงึได้เดนิผดิหนึง่ก้าว ก็ผดิไปทกุก้าว... เพราะนาง 

ร่างกายไม่ค่อยดี จึงพักอยู่ท่ีชานเมือง ตอนน้ีทางเหนือค่อยๆ เย็นลง 

จนทนไม่ไหว จะกลับเมืองเหลียวเฉิงแล้ว อีกสองวันพ่ีจะไปส่งนาง...  

เจ้าจะไปด้วยหรือไม่" 

แท้จรงิแล้วหลีร่ัว่ฮุย่ยังมอีกีประโยคหนึง่ท่ียังไม่ได้พูดออกไป น่ันก็คอื 

หลีเ่สวยีนเอ๋อร์แท้งลกูก่อให้เกิดโรค ตามค�าพูดของท่านหมอ นางมเีลือดไหล 

จากช่องคลอดไม่หยุด พลังชีวิตถูกดึงไปจนหมดสิ้น อายุขัยสั้นลงมาก  

คนทางบ้านต้องรีบเตรียมใจไว้

ดังน้ันหลี่รั่วฮุ่ยจึงได้เตรียมให้หลี่เสวียนเอ๋อร์กลับบ้าน หนึ่งเพราะ

ที่นั่นอากาศดี และมีโจวอี๋เหนียงคอยดูแล ข้อสอง แม้จะเป็นน้องสาว 
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ที่เกิดจากอนุท่านพ่อ แต่เห็นนางตายอยู่ต่างบ้านเช่นน้ีก็ท�าใจร้ายไม่ลง 

จึงจัดเตรียมคนบังคับรถบ่าวไพร่ที่วางใจได้จะส่งนางกลับบ้านเกิด 

ค�านวณดูแล้ว หลังจากหลี่รั่วอวี๋ออกเรือนมาก็ไม่ได้พบหน้า 

น้องสามอกีเลย ก่อนหน้าน้ีหลีเ่สวียนเอ๋อร์แอบมสีมัพันธ์ลบักับเสิน่หรูป๋อ

นัน้น่าแค้นใจ และคิดจะขโมยเคลด็วิชามหศัจรรย์สกลุหลีไ่ปย่ิงไม่สมควร

ให้อภยั แต่คดิไปแล้ว หากไม่ได้นาง เกรงว่าน้องรองคงต้องแต่งเข้าสกุลเส่ิน  

ทนรับการรังแกจากคุณหนูสามสกุลไป๋

อย่างไรเสียก็เป็นพ่ีน้องพ่อเดียวกันท่ีเติบโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก 

ตอนเด็กก็เคยเล่นสนุกด้วยกัน ผ่านช่วงเวลาอันงดงามมาด้วยกัน แต ่

หลงัจากเตบิโต จติใจของแต่ละคนก็มเีรือ่งมากมาย ท�าให้ค่อยๆ ห่างเหนิกัน  

บางคร้ังคิดไปแล้วก็รู ้สึกเสียดาย จึงฉวยโอกาสนี้ลองถามหลี่รั่วอว๋ีดู  

ถือเป็นการสลายความขัดแย้งระหว่างสองพี่น้องนี้ด้วย

หลีร่ัว่อว๋ีกลบัไม่ได้คดิอะไรมาก พูดอย่างน่ารกัว่า "เอาสิ ข้าก็อยากจะ 

เจอน้องสามเช่นกัน ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมส่วนที่โล้นไปเพราะถูกข้าดึงมีผมขึ้น

มาบ้างแล้วหรือยัง"

หลีร่ัว่ฮุย่ได้ยินก็ย้ิมเศร้า หลงัจากหลีร่ัว่อวีก๋ลบัไปแล้ว นางจงึสัง่ให้

สาวใช้ต้มน�้าเตรียมจะท�าความสะอาดร่างกาย พอถอดเสื้อผ้าออกก็ 

ทนไม่ไหวแอบด่าอยู่ในใจ 

เจ้ำคนเลว! ดูดแรงแบบน้ี รอยจ�้ำแดงท่ัวร่ำงน้ีจะจำงหมดเมื่อใด 

ไปสนำมรบแล้วไม่ต้องกลับมำอีกเลยนะ!

วันรุง่ขึน้ฉูจ่ิง้เฟิงจะน�าทัพออกเดินทางแล้ว เพราะเป็นการเคล่ือนทพั 
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อย่างลับๆ จึงแบ่งกลุ่มออกจากเมืองแต่เช้าโดยแต่งชุดล�าลอง ฉู่จิ้งเฟิง

แต่งเป็นพ่อค้าจากเขตทางเหนือ หมวกใบใหญ่ปิดบังใบหน้าของตัวเอง 

มองพิรุธอะไรไม่ออก

แต่ตอนจะจากภรรยานั้นยากล�าบากสักหน่อย หลี่รั่วอวี๋ในตอนน้ี

เพ่ิงจะนกึออกว่าจะไม่ได้เจอพ่ีฉูอ่กีนาน น�า้มกูน�า้ตาไหลพราก ท�าราวกับ

ลูกหมีด�าจะดื่มนมกอดขี่อยู่บนตัวเขา ไม่ยอมลงจากตัว

"ลงมาดีๆ รอข้ากลับมาแล้วจะพาเจ้าไปท่องภูเขาล�าน�้าดีหรือไม่"

น่าเสยีดายท่ีหลีร่ัว่อวีป๋ลอบได้ยาก "ไม่! ถ้าพ่ีไม่กลับมาจะท�าอย่างไร"

ฟังค�าพูดนีแ้ล้วสาวใช้บ่าวไพร่ข้างๆ ล้วนฉกีปากตกใจ มอีย่างท่ีไหน

สามีจะไปสนามรบ ยังไม่ทันไปก็พูดแช่งเสียแล้ว

แต่ฉูจ่ิง้เฟิงคุน้เคยกับการท�าอะไรไร้เหตผุลของภรรยาแล้ว รู้สึกเพียงว่า 

นางอยู่ห่างจากเขาไม่ได้ก็อบอุ่นหัวใจ จึงพูดว่า "จะไม่กลับได้อย่างไร  

กลัวแค่ว่าไปนาน รั่วอวี๋อยู่บ้านเล่นเพลิน จ�าข้าไม่ได้แล้วจะท�าอย่างไร"

หลี่รั่วอว๋ีกะพริบตาท่ีมีน�้าตา ชี้ที่หน้าอกตัวเองแล้วพูดว่า "เก็บพ่ีฉู่

อยู่อย่างดีในนี้ ทุกคืนต้องฝึกฝนจดจ�า จะลืมพี่ได้อย่างไร" 

ชีห้น้าอกตวัเองแบบนีน่้ารกัเหลอืเกิน! ท�าให้ซือหม่าไม่อยากปล่อยมอื  

ย่ืนมือไปกุมหลังหัวกลมมนของนาง แล้วจุมพิตอย่างแนบแน่นดูดดื่ม 

อยู่นานกว่าจะออกจากจวน

หลี่รั่วอว๋ีไปส่งไม่ได้ จึงขึ้นไปบนหอท่ีสูงที่สุดในจวนซือหม่า  

มองออกไปทางหน้าต่าง ดูเงาร่างสูงใหญ่ขี่บนหลังม้าลับหายไปอย่าง

รวดเร็วท่ามกลางหมอกหนาช่วงเช้าตรู่ในฤดูหนาวที่ยังไม่จางไป...

ครั้งนี้เป็นการจากกันที่นานท่ีสุดหลังจากหล่ีร่ัวอว๋ีกับฉู่ซือหม่า
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แต่งงานกันมา อาจเพราะรู้ว่าเขาคงไม่กลับมาเร็วนัก แต่ไม่ถึงครึ่งวัน  

หลี่รั่วอวี๋ก็รู้สึกคิดถึงขึ้นมาอย่างมาก

โชคดีท่ีพ่ีสาวเข้าใจจดัการ จดัตารางในวันน้ีจนเตม็เหยียด เร่ิมจาก

การพานางไปซื้อของแห้งอย่างเห็ดโคน เห็ดหัวลิงที่มีเฉพาะทางเหนือ 

จากร้านในเมืองโม่เหอ เมล็ดสนท่ีค่ัวสุกแล้วก็ใช้กล่องไม้กันชื้นบรรจุ 

จนเต็มห้ากล่องใหญ่ 

เถ้าแก่ร้านยาได้รบัแจ้งจากคณุหนใูหญ่สกุลหลีแ่ล้ว ดงัน้ันจงึคดัเก็บ 

โสมเก่าและเขากวางอ่อนไว้ เก็บใส่กล่องบุผ้าเอามาให้หล่ีร่ัวฮุ่ยดูอย่าง

ละเอียด

เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีจ่ะมอบให้ท่านแม่และญาตผิูใ้หญ่ในบ้าน อาศยัรถ

ทีส่่งหลีเ่สวียนเอ๋อร์ขนกลบัไปท่ีเมอืงเหลยีวเฉิงได้หมดพอด ีหล่ีรัว่ฮุ่ยไม่ได้ 

ขอเงินจากพ่อบ้านในจวน แต่เอาตัว๋เงนิทีก่วนป้าให้นางมาใช้จ่ายตามใจ 

อย่างไรเสียเขาก็ให้มาแล้ว หากตัวเองไม่ใช้ก็ดูหาเรื่องไร้เหตุผลเกินไป

ห่อของขวัญเหล่าน้ีแล้วก็ซื้อของบ�ารุง เออเจียวบ�ารุงเลือดส�าหรับ

สตรีอีกด้วย จากนั้นกลับขึ้นรถม้า ตรงไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่ชานเมือง

หลี่รั่วอว๋ียังไม่ได้เข้าบ้านก็รับรู้ได้ถึงกล่ินยารุนแรงลอยมาปะทะ

จมูก พอนางได้เจอหลี่เสวียนเอ๋อร์ก็ต้องตกใจ

นีเ่ป็นน้องสามทีน่างเคยเห็นก่อนหน้านีเ้สยีทีไ่หน เหน็เพียงใบหน้า

เหลอืงซดี รปูร่างสงูระหงแต่เดมิกลบัผอมแห้งเป็นแท่งไม้ ตอนช้อนตาข้ึน

เห็นหลี่รั่วอวี๋เข้ามา ริมฝีปากแห้งผากน้ันก็สั่นเทา ฝืนลุกข้ึนพูดว่า  

"พี่รอง..." จากนั้นก็พูดอะไรไม่ออกอีกเลย

ช่วงเวลาน้ีป่วยหนักขึ้นมา นางจึงนอนอยู ่บนเตียงคิดอะไร 
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เรื่อยเปื่อยทั้งวัน หากสวรรค์ให้โอกาสนางอีกคร้ัง นางจะไม่หลงมัวเมา 

ไปรักเสิ่นหรูป๋อ ปล่อยให้ตัวเองหลงใหลอยากได้จนไปท�าร้ายพ่ีรอง 

ของตัวเอง

แม้นางจะโอดครวญกับท่านแม่ว่าท่านพ่อดถููกพวกนาง แต่ฮหูยินใหญ่ 

และพี่สาวสองคนของสกุลหลี่กลับไม่เคยอยุติธรรมต่อพวกนางเลย

แต่หลงัจากแต่งเข้าสกุลเสิน่ ฮหูยินผูเ้ฒ่าเสิน่กลบัใจร้ายจนเป็นนิสยั  

เสิ่นหรูป๋อไม่คิดจะปกป้องนางที่ก�าลังต้ังครรภ์อยู่เลย สุดท้ายยังเกิด 

ความคิดจะแต่งงานใหม่อีกครั้ง...

ตอนนี้นางตั้งครรภ์อีกไม่ได้ และไม่รู้ร่างที่แห้งเห่ียวน้ียังจะอยู่ได้ 

อีกนานเท่าใด ก่อนจากโลกนี้ไปนางหวังว่าจะได้รับการอภัยจากพ่ีรอง 

อภัยให้กับความหลงใหลมัวเมาของนางในอดีต อภัยที่นางกล้าคิดขโมย

วิชามหัศจรรย์ของสกุลหลี่ไปให้เสิ่นหรูป๋อ... พอหล่ีร่ัวอว๋ีเดินเข้ามา  

กุมมือนางด้วยสีหน้าเศร้าสลดใจ น�้าตาของหล่ีเสวียนเอ๋อร์ก็ไหลพราก 

ลงมา 

หลี่รั่วอว๋ีเช็ดน�้าตาให้นางแล้วพูดว่า "ในเมื่อป่วยแล้ว เหตุใดยัง

ร้องไห้อีก ไม่ดีต่อร่างกายไม่ใช่หรือ พี่ใหญ่เขียนจดหมายถึงท่านแม่แล้ว 

ให้นางรับเจ้ากับแม่เจ้ากลับคฤหาสน์สกุลหลี่ กลับไปแล้วค่อยหา 

ชายหนุ่มดีๆ อีกสักคน เจ้าอายุยังน้อย ต้องมีชีวิตต่อไปให้ดี..."

เมือ่ก่อนนางมกัจะแอบหัวเราะเยาะพ่ีรองทีส่มองเสือ่มว่าไม่โดดเด่น 

เหมือนในอดีตอีกแล้ว แต่ตอนนี้พ่ีรองคนโง่คนน้ีกลับใจกว้างกับนาง 

ราวกับว่าสองพ่ีน้องไม่เคยมเีรือ่งขดัแย้งกันมาก่อน พ่ีรองย่ืนมอืมาหวีผม

ให้นาง เช็ดน�้าตาบนแก้มของนาง
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ในเวลานีค้วามรูส้กึในใจนางเก็บกดไม่ไหวอกีต่อไป นางท�าเหมอืน

ตอนเดก็ทีไ่ด้รบัความน้อยเนือ้ต�า่ใจ พ่ีรองจะช่วยระบายแค้นให้ นางโอบคอ 

พี่รองร้องไห้โฮอย่างไม่ปิดบัง

คุณหนูใหญ่สกุลหลียื่นอยู่ข้างๆ เห็นแล้วก็ลอบถอนใจ หลงัจากน้อง

รองตกม้าความจ�าเสื่อม พูดง่ายกว่าก่อนหน้าน้ีมากนัก ตามท่ีนางดู ท่ี 

หลี่เสวียนเอ๋อร์ล้มป่วยอยู่นานไม่ยอมหายต้องเก่ียวกันอย่างมากกับปม

ความกลัดกลุ้มในใจ หวังว่าหลังจากนี้น้องสามจะปลงตกได้บ้าง พักฟื้น

ร่างกายให้ดี ตอนนี้ตัวเองกับสามีหย่าร้างกัน ในใจเกิดความรู้สึกสงสาร

น้องสาวที่ได้รับความเจ็บปวดเช่นเดียวกัน

รอถึงวันรุง่ขึน้ หลงัจากบรรจขุองใส่หบีหมดแล้ว พวกนางสองพ่ีน้อง

ก็ส่งหลี่เสวียนเอ๋อร์ขึ้นรถ พอไปถึงเมืองวั่นโจวแล้วก็จะลงเรือกลับไป 

ที่เมืองเหลียวเฉิง 

ตอนทีส่องพ่ีน้องส่งคนเสรจ็จะกลบัไปท่ีประตเูมอืง ก็บงัเอญิพบกับ

เสิ่นหรูป๋อที่เตรียมขี่ม้าออกจากเมือง คนที่อยู่ข้างหลังเขาก็คือหลิวจ้ง

เสิ่นหรูป ๋อเห็นหลี่รั่วอว๋ีก็ลงจากม้าไปทักทายฮูหยินซือหม่า 

อย่างเปิดเผยและพูดว่า "นายกองหลิวเตรียมจะขนเสบียงหญ้าแห้ง 

ไปแนวหน้า แต่รถม้าไม่พอ อยากจะขอยืมใช้รถม้าจ�านวนหนึ่งจากค่าย

ท�างานก่อสร้าง จงึได้มาพร้อมกับข้า ไม่รูว่้าฮหูยินท้ังสองเตรยีมจะไปทีใ่ดหรอื"

หลี่รั่วอวี๋เห็นท่าทางน่าอนาถของน้องสาม ในใจเกิดความรู้สึก

รังเกียจคุณชายรองสกุลเสิ่นเพ่ิมมากข้ึน เห็นเขากับหลิวจ้งอยู่ด้วยกัน  

ก็เหมอืนปลาเน่าอยู่กับกุ้งเน่า เหมน็จนดมไม่ได้ จงึหมนุตัวจะเดนิจากไป
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แต่หลิวจ้งพอได้เผชิญหน้ากับหลี่รั่วฮุ ่ยในตอนนี้จะยอมเลิกรา 

ได้อย่างไร เขามองส�ารวจท่ัวตวัหลีร่ัว่ฮุย่แล้วพูดเสยีงเย็นชาว่า "เป็นหญิง

ทีเ่พ่ิงหย่าร้าง ไม่อยู่สงบในบ้านสัง่สอนลกูน้อย กลบัสวมชดุสดใสออกมา

เดินลอยหน้า หรือเพราะชู้จากไปแล้ว จึงออกมาหาคนใหม่ข้างนอก"

ค�าพูดนี้จะใช้เพียงค�าว่า 'ใจด�าโหดร้าย' มาพรรณนาได้อย่างไร  

มันร้ายกาจจนถึงขีดสุดเลยทีเดียว

หลี่รั่วฮุ่ยเดิมคิดว่าจะแสร้งท�าเป็นมองไม่เห็นเขา ต่างฝ่ายต่าง 

หลบเลี่ยงกันก็พอ แต่คิดไม่ถึงว่าหลิวจ้งจะมาแบบไม่ให้ลางล่วงหน้า  

ใส่ร้ายนางต่อหน้าคนอื่นเช่นนี้ ท�าให้โกรธจนอกแทบระเบิด! 

"ท่าน... ท่าน..." หลี่รั่วฮุ่ยปากไม่คมเหมือนน้องรอง ปกติยังพอว่า 

แต่พอโมโหขึ้นมา สมองมักจะว่างเปล่า ต้องสักพักจึงจะคิดได้ว่าควรจะ

รับมืออย่างไร

ในตอนนี้เองหลี่รั่วอวี๋บรรจุระเบิดเล็กอยู่เต็มอกแล้ว จึงถลึงตาโต 

ทั้งคู่แล้วเตรียมยิงระเบิด "แล้วท่านล่ะ! ทอดท้ิงภรรยาที่แต่งงานกันมา 

เดนิลอยไปลอยมาท้ังวันเตรยีมจะหาหญิงทีก่�าเนิดจากหอคณกิาแต่งกลับไป 

เป็นภรรยาท่ีบ้านหรอื น่าเสยีดายท่ีเมอืงโม่เหอของพวกเรามชีวิีตเรยีบง่าย 

ไม่มีหอคณิกาอะไรมาก ท่านเลยท�าอะไรมากไม่ได้!"

"เจ้า!" ครั้งนี้ถึงตาหลิวจ้งที่สะอึกไป โกรธจนหน้าแดงก�่า

หลีร่ัว่ฮุย่ไม่อยากขายหน้ากลางถนนพร้อมกับเขา จงึดงึตวัน้องสาว

ขึ้นรถกลับจวน ไม่สนใจสองคนนั้นอีก

ความโกรธของหลวิจ้งเห็นได้ชดัว่ายังไม่จางลง ยังอยากจะอ้าปากพูด  

แต่ถูกเสิ่นหรูป๋อถลึงตาใส่จึงเงียบไป
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หลังสองพ่ีน้องจากไปแล้ว อดีตคู ่เขยทั้งสองก็ออกจากเมือง  

ในตอนที่รอบข้างไม่มีใคร เสิ่นหรูป๋อก็เอ่ยปากพูดอย่างช้าๆ "พี่หลิว เรื่อง

เล็กน้อยทนไม่ได้จะเสียการใหญ่"

หลวิจ้งถูกจีจ้ดุจนรูส้กึละอาย จงึพูดว่า "ใต้เท้าเสิน่ เมือ่ครู่เพราะข้า

โกรธมาก ท่านคงไม่รู้ว่านาง..."

เสิ่นหรูป๋อไม่อยากฟังเรื่องเหลวแหลกของพวกเขาสามีภรรยา  

เอ่ยปากพูดเพียงว่า "เมือ่ครูท่ีข้่าชีแ้จงไป พ่ีหลวิจ�าได้แม่นย�าแล้วหรอืยัง"

หลิวจ้งหน้านิ่งไป พยักหน้าในทันที เพียงแค่พูดอย่างลังเลว่า  

"กลัวก็แต่ว่าถ้าฉู่จิ้งเฟิงน่ันบุกฝ่าวงล้อมแล้วกลับมาท่ีเมืองโม่เหอได้  

จะท�าอย่างไร"

เสิน่หรปู๋อฉกีย้ิมพูดว่า "ครัง้น้ีถ้าแผนล้มเหลว ท่านก็กลบัเมอืงหลวง

พร้อมข้า ฉูจ่ิง้เฟิงแม้จะมสีามเศียรหกกร มอืก็ย่ืนมาไม่ถึงเมอืงหลวง พ่ีหลิว 

สบายใจได้... ถ้าข้าเป็นท่าน ตอนน้ีจะคิดให้มากได้ว่าหลังจากเร่ืองน้ี

ส�าเร็จแล้วจะย่ิงใหญ่เพียงใด ท่านช่วยก�าจัดภัยร้ายในใจพระมาตุลา  

ย่อมต้องได้ลาภยศบารมอีย่างมาก สองพ่ีน้องสกุลหลีห่มดทีพ่ึ่ง ท่านก็บบีได้ 

ตามใจคิด ยังกลัวว่าจะไม่ได้ระบายความเจ็บแค้นในใจอีกหรือ"

หลิวจ้งฟังแล้วก็หวั่นไหว ความลังเลท่ีมีแต่เดิมตอนนี้จางหาย 

ไปจนหมด อยากจะรบีให้งานส�าเรจ็ทันที แล้วดงึสองพ่ีน้องสกุลหลีน่ัน่มา

ตรงหน้าแล้วดูหมิ่นถากถางให้สะใจสักตั้ง!

เสิ่นหรูป๋อรู้ว่าหลิวจ้งตัดสินใจแน่วแน่แล้ว จึงปิดบังสายตาตัวเอง

เอาไว้ หลิวจ้งจะออกเดินทางแล้ว โดยไม่รู ้ว่าแท้จริงแล้วอีกสามวัน 

เขาจะไปจากเมืองโม่เหอแล้ว
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ฮ่องเต้ในวังหลวงประชวรหนัก องค์รัชทายาทออกเดินทางกลับ 

เมืองหลวงไปเมื่อวานนี้แล้ว หากไม่ผิดไปตามที่คาดหมาย อีกไม่กี่วัน  

ราชบัลลังก์ต้าฉู่ก็ต้องเปลี่ยนผู้ครอบครองแล้ว และสิ่งที่เขาต้องท�าคือ

รบีรดุกลบัไปวัน่โจวก่อนทีฉู่จ่ิง้เฟิงจะพ่ายศึก ปัดความเก่ียวข้องกับตวัเอง

อย่างสิ้นเชิง เขาได้ติดต่อกับแม่ทัพประจ�าว่ันโจวไว้แล้ว ถึงตอนนั้น 

ให้เคลื่อนก�าลังไปช่วยเหลือ จากนั้นก็ขอพระราชทานอ�านาจทางทหาร

เขตโม่เป่ยจากฮ่องเต้พระองค์ใหม่ 

องค์รัชทายาทเสียฉู่ซือหม่าไป ต้องร้อนใจกับการสร้างอ�านาจใหม่

แน่นอน คนท่ีสามารถให้องค์รัชทายาทใช้งานได้โดยไม่ถูกสกุลไป๋สงสัย 

ไม่มีใครดีไปกว่าเขาแล้ว

เป็นขุนนางฝ่ายบุ๋นต่อให้ต�าแหน่งสูงแล้วอย่างไร ต้องถูกสกุลไป๋

กดข่ีไปตลอดชวิีตอยู่ดี มเีพียงกุมอ�านาจทหารไว้ในมอืจงึจะกู้สถานการณ์ 

มีอ�านาจให้ยืนอยู่ได้...

เสิ่นหรูป๋ออยู่ในราชส�านักยิ่งนานย่ิงรู ้สึกว่าแท้จริงแล้วตัวเอง

สามารถเดินไปได้ไกลกว่าน้ี เพ่ือช่วงเวลานี้เขาได้วางแผนมานานมาก 

ต้องแล่นเรือไปตามลมจึงจะไม่อยู่ในจุดที่พ่ายแพ้

เมืองโม่เหอใกล้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้ว!

เพราะทหารสกุลฉูเ่ร่งเดนิทาง จงึไม่อาจส่งจดหมายไปมาได้ หลีร่ั่วอว๋ี 

จงึหยิบกระดาษเขยีนจดหมายออกมา หยดน�า้หอมลงในน�า้หมกึ จากนัน้

เขียนจดหมายวันละฉบับ เล่าเรื่องอาหารการกินของตัวเองในวันนั้น 

อย่างละเอียดและความคิดถึงอันประมาณไม่ได้ท่ีมีต่อพ่ีฉู่ ทุกคร้ังที่ 
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เขยีนเสรจ็ทกุฉบบัก็จะให้ซซูิว่เอาสผีึง้มาทาบนรมิฝีปากตวัเองเป็นชัน้หนา 

ท�าเป็นตราประทบั กดอย่างแรงลงบนท้ายข้อความในจดหมาย รอยรมิฝีปาก 

แดงสดนั้นเหมือนดอกเหมยสามกลีบเบ่งบานอยู่บนกระดาษจดหมาย

เวลาเพียงชั่วพริบตาบนโต๊ะก็มีจดหมายตั้งเป็นกองหนา!

แต่ความร้อนรุ่มในใจหลี่รั่วอว๋ีก็เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกับจดหมาย 

ถึงสดุท้ายเนือ้หาบนจดหมายไม่มอีะไรแปลกใหม่แล้ว มีแค่เพียงพร�า่บอก 

ว่า 'รีบกลับมา รั่วอวี๋คิดถึงพี่...' ท้ายจดหมายล้วนเป็นรอยหมึกเป็นดวง 

ที่ย้อมจากหยดน�้าตา

ผ่านไปเดือนกว่าแล้ว เหตุใดจึงไม่มีข่าวคราวของพี่ฉู่แม้แต่น้อย

ไม่เพียงแต่หลีร่ัว่อว๋ีทีร้่อนใจ แม้แต่พ่ีใหญ่ก็มกัจะเหม่อลอย จะเหน็นาง 

เหม่อมองผ้าเนื้อดีพับหนึ่งเป็นประจ�า ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่

ตอนทีพ่่อบ้านรบีร้อนกลบัมาจากค่ายทหาร สหีน้ากลบัเต็มไปด้วย

ความร้อนใจ ท่ีน�ากลบัมาคือข่าวกองทัพใหญ่ของซอืหม่าถูกศตัรูโอบล้อม

ไว้หลายวันแล้ว

ในตอนน้ีนอกเมืองโม่เหอก็มีศัตรูมารวมตัว แม้เหล่าทหารคิดจะ 

ไปช่วยเหลือซือหม่าก็อ้อมหลบศัตรูออกจากเมืองไม่ได้เช่นกัน และจาก

ค�าพูดของนายกองหลิวท่ีขนส่งเสบียงหญ้าแห้ง เพราะเจอศัตรูซุ่มโจมตี

ระหว่างทาง สมัภาระเสบียงหญ้าแห้งล้วนถูกท�าลายจนสิน้ หมายความว่า 

ฉูซ่อืหม่าถูกซุม่โจมตีแต่ไม่มเีสบียงอาหารหญ้าแห้ง อนัตรายเช่นนีจ้ะไม่ให้ 

เหล่าแม่ทัพทหารกังวลได้อย่างไร

พ่ีใหญ่หลี่รั่วฮุ่ยแม้จะไม่เข้าใจวิชาการทหารก็ฟังออกถึงประเด็น

ส�าคญัในเรือ่งนี ้เมอืงชายแดนนีเ้ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ หลายวันก่อน
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สถานท่ีท่ีคึกคักรุ่งเรือง เวลาเพียงไม่ก่ีวันตามท้องถนนกลับเงียบสงบ  

ร้านแต่ละร้านพากันปิดตัว แม้แต่ครอบครัวเศรษฐีก็ยังพาภรรยา 

และลูกแอบหนีออกทางท้ายเมืองไปยังเมืองวั่นโจว 

ในวันนั้นเสิ่นหรูป๋อก็รีบเดินทางจากวั่นโจวมารับคนที่จวนซือหม่า

"ฮูหยินซือหม่า ตอนน้ีสงครามที่เมืองโม่เหอใกล้จะเกิดแล้ว ข้าจะ

คุ้มกันขนเครื่องมือการก่อสร้างชุดหน่ึงไปวั่นโจว สู้ท่านพาพ่ีสาวกับ 

หญิงสาวในจวนไปด้วยกันดีกว่า ไม่เช่นนั้นหากสงครามเริ่มต้น ดินปืน 

ไร้หัวใจ หากได้รับความสะเทือนขวัญด้วยเหตุน้ีคงไม่ดี หากซือหม่า 

กลับมากล่าวโทษ ข้าคงรับไม่ไหว"

หลี่รั่วอว๋ีได้ยินเช่นนั้นกลับไม่มองเขาเลย ปั้นหน้านิ่งแล้วพูดว่า  

"ข้าตกลงกับพ่ีฉูไ่ว้แล้วว่าจะอยู่ทีบ้่านรอเขากลับมาก็จะไม่ไปท่ีใดทัง้นัน้!"

ข่าวการทหารที่เสิ่นหรูป๋อรู ้ละเอียดมากกว่าสตรีอย่างหลี่ร่ัวอวี๋  

จากรายงานจากสายท่ีเชือ่ถือได้ ฉูจ่ิง้เฟิงถูกโอบล้อมอยู่ท่ีเขาเย่าหล ูไม่มี

เสบียงอาหารไปช่วยแม้แต่น้อย เพราะเร่งรีบเดินทาง อาหารแห้งท่ี 

น�าตดิตัวไปจงึมไีม่มาก ตอนนีก้ารโอบล้อมของหยวนซูก็่ตวีงแคบลงทุกที 

การถูกจับเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้น

ปืนใหญ่ระยะไกลชุดหนึ่งท่ีหนานกงอวิ๋นผลิตไว้ตอนยังมีชีวิต  

ล้วนอยู่ในเมอืงวัน่โจว กลไกโจมตีเมอืงทีซ่ัว่ตัว่ค้นคว้าผลติขึน้ก็มอีานุภาพ

มาก รอเพียงให้สงครามในเมืองโม่เหอเกิดข้ึนก็จะเป็นเวลาสร้างผลงาน

ของเขาเสิ่นหรูป๋อ

แต่ก่อนจะถึงวันนัน้ต้องดงึหญิงสาวคนนีม้าอยู่ใต้ปีกของเขาเสยีก่อน  

ถึงตอนนั้นฮูหยินซือหม่าเป็นม่าย จะได้ไม่ถูกคนเลวคนใดมาชุบมอืเปิบ 
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ในเมอืงวัน่เฉงิได้เตรยีมบ้านพักพร้อมสรรพแล้ว รับ 'หญิงม่าย' งดงามคนน้ี

เข้าไป ถึงตอนนั้นไปเยี่ยมเยือนตอนกลางคืนต้องสนุกมากแน่นอน...

ตอนน้ีเขาจึงหันไปพูดกับหลี่รั่วฮุ่ยว่า "คุณหนูใหญ่ ฮูหยินซือหม่า

คิดอะไรไม่รอบคอบ ไม่เข้าใจความดีร้ายในเรื่องนี้ หวังว่าท่านจะช่วย 

เกลี้ยกล่อมฮูหยิน สถานที่น้ีไม่เหมาะจะอยู่นาน... และลูกชายตัวน้อย 

ของท่านก็รับความหวาดกลัวนี้ไม่ไหวเช่นกัน"

เขาถนดัเรือ่งการโจมตีจติใจ พอพูดเรือ่งนีส้ะกิดจดุส�าคญัในใจของ

หลี่รั่วฮุ่ยได้จริง เห็นนางลังเลสักครู่จึงพูดว่า "ใต้เท้าเส่ินพูดได้ถูกต้อง 

อย่างยิ่ง ดังนั้นข้าจึงอยากจะรบกวนใต้เท้าสักหน่อย..."

เสิ่นหรูป๋อได้ยินค�าพูดนี้แล้วก็เกิดความมั่นใจข้ึนมาบ้าง สีหน้า 

ผ่อนคลายตามไปด้วย

แต่คิดไม่ถึงว่าหลี่รั่วฮุ ่ยจะพูดต่อไปว่า "ขอให้ใต้เท้าพาแม่นม 

กับลกูชายของข้าออกจากเมอืงไปพร้อมกันด้วย... ส�าหรับข้าจะอยู่เป็นเพ่ือน 

น้องสาวในเมอืงน้ี ข้าโง่เขลา ไม่รูง้านใหญ่ของแผ่นดนิ แต่รู้เพียงอย่างเดยีว  

นัน่คอืสามนี�าภรรยาตาม ฉูซ่อืหม่าเป็นเสาหลกัท่ีนับถือของชาวเมอืงโม่เหอ  

ถ้าเขายังอยู่ ต้องร่วมเป็นร่วมตายกับชาวเมืองแน่นอน คนท่ีน้องสาวข้า

แต่งงานด้วยคือแม่ทัพแห่งต้าฉู่ จะเป็นเหมือนชาวเมืองทั่วไปที่คิดถึงแต่

ความปลอดภัยของตัวเองไม่ได้ มีอย่างที่ไหนสามีมีอันตราย ภรรยากลับ

หนีเอาชีวิตรอด สมองของนางอาจจะไม่พอใช้ แต่ถึงตอนนั้นในเมือง

วุ่นวายไม่มีเวลามาสนใจ ถึงข้าตายก็จะปกป้องความปลอดภัยของ 

น้องสาวอย่างดี!"

หลี่รั่วฮุ ่ยฝึกวรยุทธ์แต่เด็ก ที่ชื่นชมนับถือก็คือความกล้าหาญ 
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ของจอมยุทธ์ ตอนแรกที่นางแต่งงานกับขุนนางบู๊อย่างหลิวจ้ง ตอนอายุ

ยังน้อยมีพลังก็เคยฝันอยากเคียงคู ่กับสามีไปรบกับศัตรู เฝ้ารักษา 

เมืองชายแดน

ไม่เคยคิดเลยว่าจนิตนาการท่ีน่าต�าหนิในวยัหนุ่มสาวจะกลบักลาย

เป็นความจรงิราวกับฝันร้ายนีข้ึน้มาจรงิๆ น้องสาวกับน้องเขยรกักันลกึซึง้

เพียงใด นางย่อมเห็นประจักษ์แก่ตา แม้น้องสาวบางคร้ังจะท�าอะไร 

โง่เขลาไปบ้าง แต่หัวใจกลับไม่เลอะเลือน ตอนนี้ซือหม่าอยู่ในความเป็น

ความตาย นางจะพาน้องสาวหนีเอาชวีติรอดโดยไม่สนใจต�าแหน่งหน้าที่

ของน้องเขยได้อย่างไร

เป็นถงึฮูหยนิซือหมา่ยงัหนีออกจากเมอืง เชน่นัน้ทหารทีเ่ฝา้เมืองนี้

จะคิดอย่างไร ถึงตอนนั้นความห้าวหาญลดลง ไม่ต้องพ่ายแพ้ราบคาบ

เลยหรือ

ได้ยินค�าพูดของพี่สาวแล้ว หลี่รั่วอวี๋ก็เช็ดน�้าตาที่ไหลพรากออกมา 

แล้วพูดอย่างหนักแน่นว่า "ข้าไม่ไปที่ใดทั้งนั้น! จะอยู่ที่นี่ รอสามีของข้า

กลับมา!"

เสิ่นหรูป๋อคาดไม่ถึงว่าสองพ่ีน้องจะปฏิเสธอย่างไม่ลังเลใจเลย  

บนใบหน้าสง่างามจึงเย็นชาลงแล้วพูดว่า "ฮูหยินทั้งสองกล้าหาญไม่แพ้

บุรุษ ช่างน่าเลื่อมใส แต่เรื่องการเฝ้าระวังเมืองเป็นของทหาร พวกท่าน

สองคนอยู่ในเมืองก็ช่วยอะไรไม่ได้ เพ่ือไม่ให้ถูกซือหม่าต�าหนิ หวังว่า 

ทั้งสองท่านอย่าถือโทษที่ข้าต้องเสียมารยาท" พูดจบก็โบกมือ ด้านหลัง 

ก็มอีงครกัษ์ร่างสงูใหญ่กลุม่หนึง่กรเูข้ามา คิดจะคมุตวัทัง้สองคนออกจาก

จวน
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ทว่าในตอนนีเ้องบ่าวไพร่องครกัษ์หลายคนในโถงรบัแขกก็ชกักระบี่

เหน็บเอวออกมาทันที หนึ่งในนั้นวางกระบี่พาดบนคอของเสิ่นหรูป๋อ  

พูดเสียงเย็นชาว่า "ฮูหยินของพวกเราบอกแล้วว่าจะไม่ไปจากจวน 

เด็ดขาด ใต้เท้าเสิ่นฟังภาษาคนไม่เข้าใจหรือ"

ความเด็ดขาดในการชักกระบี่นั้นไม่ใช่บ่าวไพร่ดูแลบ้านทั่วไป 

อย่างแน่นอน

ในตอนที่พวกเขาชักกระบี่นี้เอง นอกโถงรับแขกก็มีทหารชุดเกราะ

กลุ่มหนึ่งกรูกันเข้ามา แขวนป้ายทหารติดตัวที่มีอักษร 'ฉู่' อย่างเด่นชัด

คนท่ีเป็นผู้น�าคือแม่ทัพนายหนึ่ง เขาพูดกับเสิ่นหรูป๋อท่ีถูกกระบี ่

จ่อคอหอย "ซอืหม่าก่อนออกเดนิทางมคี�าสัง่ไว้ ให้ข้าคอยเฝ้าระวังในจวน 

ต้องคุ ้มครองฮูหยินให้ปลอดภัย ถ้าใต้เท้าเสิ่นคิดจะท�าอะไรส่งเดช  

อย่าหาว่าข้าไม่ไว้หน้า ตัดคอของใต้เท้าก่อน หลังสงครามแล้วค่อย 

ใช้ความตายชดเชย"

ผู้ที่น�าทหารสู้รบที่ชายแดน บนมือย้อมไปด้วยเลือดสด อย่าว่าแต่

ขุนนางราชส�านักเลย ขอเพียงซือหม่ามีค�าสั่ง แม้จะเป็นฮ่องเต้ก็กล้า 

ลากตัวลงจากหลังม้า

เสิ่นหรูป๋อรู้สึกว่าคมกระบี่บาดลงไปในผิวของตัวเองแล้ว เลือดอุ่น

ในกายก�าลงัไหลออกมา เขารูแ้ก่ใจว่าวนันีค้งพาหล่ีร่ัวอว๋ีไปด้วยไม่ได้แล้ว 

จึงพูดว่า "ข้าก็แค่หวังดี ในเมื่อซือหม่าเตรียมการไว้แล้ว ข้าก็ไม่ต้อง 

เป็นห่วงแล้ว ขอลาก่อน!" พูดจบก็ย่ืนมือไปปัดคมกระบี่ น้ันออก  

ขณะเดยีวกนัก็ขออภัยสองพี่น้อง

หลีร่ัว่ฮุย่ไม่อยากฉกีหน้าเขา วันนัน้นางเห็นหลวิจ้งกับเขาเหมือนจะ 
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สนิทกันดี หากตัวนางเป็นอะไรไป คิดว่าหลิวจ้งคงไม่ใจร้ายกับลูกน้อย

ของนาง หลงัจากรอให้แม่นมเก็บของใช้ของซุน่เอ๋อร์แล้ว จงึให้เสิน่หรูป๋อ

พาลูกน้อยหมุนตัวเดินจากไป 

ตอนที่เขาคุมเครื่องมือก่อสร้างออกจากเมืองก็โบกมือเรียกคน 

ใต้บัญชาของตัวเองมาแล้วพูดว่า "สั่งสายลับที่แทรกซึมอยู่ในค่ายทหาร

โม่เป่ยให้หาทางลงมือ เปลี่ยนรายงานการทหารที่ส่งมาจากแนวหน้า... 

เขียนลงไปให้ชัดว่าฉู่จิ้งเฟิงถูกธนูลับตายไปแล้ว!"

มือลูบแผลบนคอท่ีมีเลือดไหล ใบหน้าเสิ่นหรูป๋อท่ีอ่อนโยนมา 

โดยตลอดกลบัดนู่ากลวัขึน้เลก็น้อย สามภีรรยามคีวามรักลกึซึง้ไม่ใช่หรือ 

เขาจะรอดูว่าหากฉู ่จิ้งเฟิงตายในสนามรบ หลี่ ร่ัวอว๋ีจะรักษาตัวไม ่

แต่งงานใหม่ได้อย่างไร

แผนของเสิ่นหรูป๋อร้ายกาจมาก เขาท�าเช่นน้ีนอกจากเพ่ือแก้แค้น

สองพ่ีน้องสกุลหลี่แล้ว ก็ท�าเพ่ือสร้างความว้าวุ่นใจให้ทหารรักษาเมือง 

หากโม่เป่ยไม่วุ่นวายเสยีรปูขบวน จะแสดงความเก่งกาจของเขาเส่ินหรูป๋อ 

ให้เด่นชัดได้อย่างไร

คิดถึงตรงน้ี เขาก็ค่อยๆ ปรับสีหน้าดุร้ายให้ลดลง ลอบคิดถึง

ทางออกขั้นต่อไปอย่างเงียบๆ...

ตอนที่รายงานการทหารปลอมแผ่นน้ันส่งมาถึงค่าย เหล่าทหาร 

ที่เห็นรายงานการทหารก็แตกฮือ แต่ละคนโศกเศร้าอย่างมาก ทุกคน

อยากจะตะลุยออกนอกเมืองเพื่อแก้แค้นให้ซือหม่า
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30

หลีร่ัว่ฮุย่ได้รบัจดหมายแล้วก็ทรดุน่ังลงบนเตยีงทันท ีเสียใจจนแทบ

จะหายใจไม่ออก รูส้กึโกรธและทุกข์ใจ พวกเราพ่ีน้องมชีะตาชวิีตอะไรกันหนอ  

ตอนน้ีหลี่รั่วอว๋ีไม่อาจห่างจากน้องเขยได้ แต่ต้องมารับข่าวร้ายแบบนี้ 

หากน้องสาวรู้เข้าจะเศร้าเสียใจเพียงใด

หลังจากปรับอารมณ์ได้แล้ว ก็ท�าได้เพียงสั่งให้พ่อบ้านอย่าพูด

แพร่งพรายออกไป อยู่ต่อหน้าฮูหยินห้ามพูดแม้แต่ค�าเดียว แต่หาก 

ฉู่จิ้งเฟิงประสบเหตุร้ายจริง เกรงว่าเมืองโม่เหอนี้คงจะรักษาไว้ไม่ได้แล้ว

หลี่รั่วฮุ ่ยรวบรวมสติ ทันใดนั้นก็คิดถึงบ้านพักเล็กของกวนป้า 

หลงันัน้ขึน้มาได้ ไม่ว่าเรือ่งใดต้องคดิในทางเลวร้ายทีส่ดุไว้ก่อน ได้ยินว่า

หลายวันมานี้ทหารกบฏล้อมเมืองโม่เหอเอาไว้แล้ว แม้คิดจะออกจาก

เมืองก็ยาก หากทหารกบฏเข้าเมืองมาจริง จวนซือหม่าต้องเป็นที่แรก 

ที่จะบุกเข้ามา ถูกโจมตีจากทหารท่ีก่อความวุ่นวาย น้องสาวหน้าตา
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งดงาม หากตกไปอยู่ในมือทหารโจรต้องถูกรังแกแสนสาหัสแน่นอน... 

ได้ยินกวนป้าเคยพูดว่าในบ้านพักมีห้องใต้ดินท่ีใช้หลบความวุ่นวาย 

จากสงคราม สามารถพาน้องสาวไปหลบที่นั่นได้ชั่วคราว

หลายวันมานี้หลี่รั่วอว๋ีกินอาหารได้ไม่มาก กลางคืนนอนหลับก็ 

มักจะฝันร้าย พ่ีฉู่ในความฝันมักจะปิดตาท่ีลึกล�้าคู่นั้นเอาไว้แน่น นอน 

จมในกองเลือด เรียกอย่างไรก็ไม่ยอมตื่น...

ทุกครั้งตื่นขึ้นจากฝันเช่นน้ี หลี่รั่วอว๋ีมักจะรู้สึกปวดหัวแทบระเบิด 

สู้ไม่นอนเลยยังสบายกว่า!

เพราะไม่สดชืน่ นางเหน็พ่ีสาวเหมอืนก�าลงัวุ่นทัง้วันกับการขนย้าย

อะไรบางอย่างไปนอกจวน จึงขี้เกียจจะเอ่ยปากถาม 

ทว่าคืนนี้นางพลิกตัวไปมา อย่างไรก็นอนไม่หลับ จึงลุกขึ้นและ 

ไม่ได้เรยีกให้พวกซซูิว่จดุตะเกยีง ผลกัเปิดหน้าต่างบานเลก็ระบายอากาศ

อย่างเงียบๆ

เพราะเปิดหน้าต่าง ภายใต้ลมหนาวยามค�่าคืนจึงได้ยินเสียง 

ซูซิ่วกับหล่งเซียงสองสาวใช้พูดคุยกันอยู่ในห้องด้านข้างได้แว่วๆ

"เครือ่งประดับผมเหล่านัน้ไม่ต้องเก็บใส่ห่อแล้ว พวกเรามแีค่ไม่ก่ีคน  

ถึงตอนนั้นเอาไปด้วยไม่ได้จะท�าอย่างไร" คนที่พูดคือซูซิ่ว

"แต่เหล่านีล้้วนเป็นเครือ่งประดับทีฮ่หูยนิผูเ้ฒ่าส่งทอดมาให้ แม้แต่

คุณหนูใหญ่ก็ยังไม่ยอมให้ เอาให้เป็นสินสมรสติดตัวฮูหยินของพวกเรา

ทัง้หมด ถ้าไม่เอาไปด้วย ไม่ปล่อยให้ทหารเลวพวกน้ันชบุมอืเปิบไปหรอื" 

หล่งเซียงตัดใจไม่ลงจึงพูดออกมา

ได้ยินเพียงเสียงถอนใจยาวของซูซิ่วดังลอยไปในค�่าคืนมืดมิด
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"ชีวิตก็แทบรักษาไว้ไม่ได้แล้ว แม้จะเป็นของล�้าค่าพระราชทาน 

ก็กลายเป็นภาระถึงชีวิต ตอนนี้ต้องเอาเสื้อผ้ากันหนาวไป ยังมีใบไม้

ทองค�ากับก้อนเงินเล็กที่พกง่าย หลังจากคุ้มกนัฮูหยินหนีไปได้ เจ้ากับข้า

ก็ท�างานเสร็จสมบูรณ์แล้ว..."

ค�าพูดของซูซิ่วนี้ท�าให้หล่งเซียงพูดอะไรไม่ออก จึงเงียบเสียงไป  

เก็บของเงียบๆ อยู่ครู่หน่ึง ได้ยินเสียงพวกนางค้นหีบและฉีกผ้าห่อของ 

แว่วๆ

ผ่านไปครู่ใหญ่ก็รับรู้ได้ว่าหล่งเซียงลดเสียงพูดลงอย่างเห็นได้ชัด 

"ในรายงานการทหารน้ีบอกว่าซอืหม่าประสบเหตรุ้าย แต่เหตใุดข้าจงึรู้สึก

เหมือนนี่เป็นแค่ฝันร้าย ไม่รู้สึกว่ามันเป็นจริงแม้แต่น้อย"

เสยีงพูดของหล่งเซยีงนบัว่าเบามากแล้ว แต่พวกนางสองคนเพราะ

เก็บของอยู่นาน ร้อนจนเหงื่อท่วมหัวจึงแง้มหน้าต่างออกเล็กน้อย  

ค�่าคืนเงียบสงบมาก เสียงอันน้อยนิดน้ีจึงลอยเอื่อยไปเข้าหูหล่ีร่ัวอวี๋ที่ 

พาดตัวอยู่ข้างหน้าต่าง

นางฟังแล้วก็เกร็งไปทั้งตัว ยื่นมือไปหยิกแขนตัวเองอย่างช้าๆ

หลายวันมานี้นางมักจะฝันร้าย พ่ีสาวสอนนางวิธีหน่ึง หากในฝัน

น่าตกใจเกินไปต้องหยกิแขนทหีน่ึง หากเป็นเร่ืองไม่จรงิ หยิกแขนอย่างไร

ก็จะไม่เจ็บ...

ครั้งนี้นางหยิกแรงมาก แขนท่ีมีเพียงเสื้อบางคลุมไว้จึงขึ้นเป็น 

รอยเขียวช�้าทันที

ได้ยินเสยีงเหมอืนซซูิว่ยืน่มอืไปปิดปากหล่งเซยีงเอาไว้ ได้ยินเพียง

เสียงรับค�าอืมเบาๆ ลอยมา "คุณหนูใหญ่บอกไม่ให้พูดเร่ืองน้ีไม่ใช่หรือ 
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เหตุใดเจ้ายังยกขึ้นมาพูดอีก ระวังวันไหนจะพลั้งปากไป"

หล่งเซียงหดคอ "ข้าก็แค่รู ้สึกเศร้าใจ เจ้าบอกฮูหยินไม่รู้เร่ืองน้ี  

ยังฝันร้ายทุกคืน ถ้ารู้แล้ว..."

นางพูดต่อไปไม่ได้ เพราะนางเห็นคนคนหน่ึงยืนน่ิงอยู่ตรงหน้าประตู  

สีหน้าขาวซีดเหมือนชุดนอนท่ีสวมอยู่ เอ่ยถามเสียงแข็งว่า "เมื่อครู่เจ้า

บอกว่าพี่ฉู่ประสบเหตุร้าย หมายความว่าเขา... ตายแล้วหรือ" 

หล่งเซียงตกใจจนพูดอะไรไม่ออกอีก รีบคุกเข่าบนพื้น มองไปทาง

ซูซิ่วอย่างจนหนทาง 

ซูซ่ิวถลึงตามองนางแล้วรีบพูดอย่างอ่อนโยนว่า "พูดอะไรเจ้าคะ  

ฮูหยินนอนฝันร้าย ฟังผิดไปแล้ว..."

"เจ้าจะหลอกข้าต่อไปอีกหรือ!" หลี่รั่วอวีท๋นฟังต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว 

พูดเสียงดุดัน สองตาโตเบิกกว้าง ร่างนั้นสั่นเทา "ถ้าไม่พูดความจริง  

ไม่ต้องรอทหารกบฏ ข้าจะขายพวกเจ้าสองคนทันที!"

ท่าทางน่ากลัวแบบน้ี อย่าว่าแต่ซูซิ่วเลย แม้แต่หล่งเซียงก็ไม่เคย

เห็นจากตัวคุณหนูของนาง

ซูซิ่วรู้ว่าปิดบังต่อไปไม่ได้ จึงขบกรามแล้วพูดเสียงเบาว่า "ฮูหยิน

ท่านรีบนั่งลงก่อน บ่าวจะไปเทชาถ้วยหนึ่งมาช่วยผ่อนคลาย..."

แต่ไม่รอให้นางลกุข้ึน หลีร่ัว่อว๋ีก็พูดเสยีงดวุ่า "คกุเข่าลง! ตอบข้ามา  

พี่ฉู่... ตายแล้วหรือ"

ค�าถามนี้ออกมา ท�าให้สาวใช้ทั้งสองอดทนต่อไปไม่ไหว ส่งเสียง

ร้องไห้ออกมา หล่งเซียงพูดเสียงเบาว่า "หลายวันก่อนในค่ายทหารได้รับ

รายงาน บอกว่าฉู่ซือหม่าเขา... เขาถูกธนูยิงตายในการต่อสู้ชุลมุน..."
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ต้องโทษทีต่วัเองไม่ทนัรูต้วั พลัง้ปากพูดออกไป หล่งเซยีงนกึต�าหน ิ

ตัวเอง ช้อนดวงตาเปื้อนน�้าตาขึ้น ฮูหยินน้อยรู้เรื่องราวแล้ว คิดว่าคงจะ

ร้องไห้โฮ ย่ิงไม่อยากกินด่ืมอะไรกระมงั อกีครูต้่องรบีเชญิคณุหนูใหญ่มา 

พูดปลอบคุณหนูรองสักหน่อย...

ในสายตาของนาง นิสัยของคุณหนูรองอย่างไรก็ยังเหมือนเด็ก 

ปฏิกิริยาของเด็กที่เจ็บปวดจากการเสียคนสนิทก็คือการร้องไห้โวยวาย 

ไม่ยอมรับความจริง แต่รอเวลาผ่านไปนานเข้าก็จะสงบจิตใจลงได้...

แต่พอหล่งเซยีงช้อนตาขึน้กลบัต้องตกใจอกีคร้ัง เห็นเพียงฮหูยินน้อย 

หน้าซดีขาว ร่างโงนเงนใกล้ล้มลง ในขณะทีพ่วกนางสองคนลกุข้ึนเตรียมจะ 

ไปประคองฮูหยิน ก็เห็นเลือดสีคล�้าพุ่งพรวดออกมาจากปากหลี่รั่วอว๋ี 

ตัวนางก็อ่อนพับเอนไปทางด้านหลัง ท้ายทอยโขกลงบนพื้นอย่างแรง...

คราวนี้ซูซิ่วกับหล่งเซียงตกใจจนขวัญแทบกระเจิง คนหนึ่ง 

ประคองฮูหยินกดที่จุดเหรินจง* อีกคนรีบสั่งให้บ่าวไปตามท่านหมอ 

หลี่รั่วฮุ่ยได้ยินข่าวก็รีบรุดมาเช่นกัน ลูบท้ายทอยของน้องสาวที ่

บวมปูดแล้วก็โกรธด่าสาวใช้ทั้งสองว่าท�างานไม่ได้ความ บอกข่าวร้ายนี้

ออกมาตามตรงได้อย่างไร

รอจนท่านหมอรุดมา ตรวจชีพจรให้หลี่รั่วอว๋ีและเปิดเปลือกตาด ู

รูม่านตาแล้วก็บอกเพียงว่าฮูหยินโศกเศร้าเกินไป ทนรับไม่ไหว เลือดลม

จึงตีย้อนขึ้นมาจนกระอักเลือด ดูเหมือนจะท�าให้เลือดลมไหลเวียน 

สะดวกขึ้น จากนั้นก็ฝังเข็มเงินให้หลี่รั่วอว๋ี เขียนใบยาบ�ารุงประสาท  

สั่งว่าเคี่ยวเสร็จก็ให้ฮูหยินดื่ม แล้วเอากากยาที่เหลือผสมกับข้ีผึ้งยา

* จดุเหรินจง เป็นจดุชพีจรบรเิวณร่องรมิฝีปากบน สามารถใช้น้ิวโป้งกดจดุน้ีเพ่ือแก้อาการเป็นลมหมดสติอย่าง
เร่งด่วนได้
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ส�าเร็จรูปทาที่ฝ่าเท้าของฮูหยิน 

หลังจากจัดการเรื่องเหล่านี้เสร็จ ฟ้าก็สว่างแล้ว แต่หลี่รั่วอว๋ียังคง

ไม่มีทีท่าจะฟื้นขึ้นมา

หลี่รั่วฮุ่ยคิดว่าหากมีการโจมตีเมืองในขณะที่น้องสาวยังเป็นเช่นนี้  

เกิดความโกลาหลวุ่นวายควรจะท�าอย่างไรดี จึงแอบต�าหนิตัวเองในใจ

ว่า... ถ้ารูว่้าจะเป็นแบบนี ้สูต้อบตกลงเสิน่หรปู๋อ รบีส่งน้องออกจากเมอืง

ไปดีกว่า ถ้าน้องเป็นอะไรไป นางที่เป็นพี่สาวก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว...

การเฝ้าอยู่ข้างเตียงเช่นนี้ผ่านไปอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆ ถึงรุ่งสาง

วันที่สาม มือของหลี่รั่วอวี๋ก็ขยับเล็กน้อย

หล่งเซยีงทีเ่ฝ้าอยู่ข้างๆ เตรยีมจะกรอกยาให้ฮหูยิน เหน็ว่าน้ิวมีการขยับ

แล้ว จงึตะโกนออกมาด้วยความยินด ี"ฮหูยิน! ฮหูยินได้ยินทีบ่่าวพูดหรอืไม่"

ในตอนนีเ้องหลีร่ัว่ฮุย่ท่ีไม่ได้เปลีย่นชดุนอนหลบัอยู่ข้างๆ ก็รีบลุกข้ึน  

เดินมาที่ข้างเตียงน้องสาว ดีใจที่พบว่า... นางลืมตาขึ้นแล้ว!

ขอบคุณฟ้ำดิน! ในที่สุดก็ฟื้นแล้ว!

เห็นเพียงหลี่รั่วอว๋ีกะพริบตางุนงง มองไปรอบข้าง พอกวาดตา 

เห็นหลี่รั่วฮุ่ยก็พูดด้วยเสียงแหบแห้งว่า "พี่รั่วฮุ่ย พี่มาท�าไมหรือ"

หลีร่ัว่ฮุย่เคยชนิกับการพูดจาวกวนไปมาไม่เป็นล�าดบัของหลีร่ัว่อว๋ี

แล้ว "พ่ีมานานแล้วอย่างไรเล่า ครั้งน้ีเจ้าล้มแรงไม่เบา ตอนนี้เจ้ารู้สึก

อย่างไรบ้าง"

หลีร่ัว่อว๋ีได้นางช่วยประคองลกุขึน้อย่างยากล�าบาก มองไปโดยรอบ

อย่างสงสัยแล้วพูดว่า "ข้า...อยู่ที่ไหนหรือ"
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หล่งเซียงรีบตอบว่า "ก็ต้องอยู่ในบ้านสิเจ้าคะ ฮูหยิน ดื่มน�้าข้าวต้ม

บ�ารุงเลือดลมสักนิดเถิดเจ้าค่ะ"

เห็นเพียงคนงามหน้าขาวซีดนั่งอยู่บนเตียง ไม่ได้รับถ้วยนั้นไป แต่

พูดอย่างสงสัยว่า "ฮูหยินหรือ..." จากนั้นแววตาก็เย็นเยือก "เกิดอะไรขึ้น 

ท่านแม่ไม่ได้ส่งหนังสือถอนหมั้นไปให้สกุลเสิ่นอีกหรือ"

ค�าพูดประโยคน้ีถามจนหล่งเซียงกับหลี่รั่วฮุ่ยหุบปากแทบไม่ลง  

ต่างรู้สึกตกใจ ซูซิ่วที่เข้ามาทีหลังไม่รู้เรื่องราว จึงเอ่ยปากพูดว่า "ฮูหยิน 

ท่านนอนหลับจนเลอะเลือนแล้วหรือเจ้าคะ ถ้าฮูหยินผู้เฒ่าไม่ส่งหนังสือ

ถอนหมัน้ไปให้สกุลเสิน่ ท่านจะแต่งงานกับซอืหม่าของพวกเราได้อย่างไร

เจ้าคะ"

ใบหน้าเล็กของหลี่รั่วอวี๋เคร่งเครียด ล�าคอท่ีไม่ได้เอ่ยปากพูด 

มาหลายวันยังคงแหบแห้ง ถามเสียงดังว่า "ซือหม่า? เจ้าหมายถึง...  

ฉู่จิ้งเฟิงหรือ"

คราวนีแ้ม้แต่ซซูิว่กร็ูส้กึถึงความผดิปกต ิฮหูยินปกตจิะเรยีกซอืหม่า

ว่า 'พ่ีฉู่' บางครั้งตอนที่โกรธจัดก็มีบ้างท่ีจะเรียกเขาว่า 'คนเลวตัวใหญ่' 

ต่อหน้าบ่าวไพร่ แต่ตอนนี้กลับเรียกชื่อแซ่เต็มยศของซือหม่าแบบน้ี 

เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

ซซูิว่กลวัว่าตวัเองจะพูดผดิ จงึมองหลีร่ัว่ฮุย่อย่างลงัเล พบว่าอกีฝ่ายเอง 

ก็มีท่าทางตื่นตกใจอยู่บ้างเช่นกัน จึงได้พูดอย่างหวาดหวั่นว่า "ใช่เจ้าค่ะ 

ฮูหยินท่านแต่งกับซือหม่ามาเกือบหนึ่งปีแล้วเจ้าค่ะ..."

หลี่รั่วอว๋ีขมวดคิ้วหลับตาลง ยกมือข้ึนข้างหนึ่งเหมือนอยากจะ 

หยิกแขนตัวเอง แต่ยกมือได้ครึ่งทางก็รู ้สึกว่าท�าแบบนี้โง่งมเกินไป 
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จึงวางมือลง จากนั้นลืมตาขึ้นหันไปทางหลี่ร่ัวฮุ่ย "พ่ี เกิดอะไรข้ึนกันแน่ 

เหตุใดข้าจึงแต่งงานกับฉู่จิ้งเฟิงได้"

ในตอนนี้เองหลี่รั่วฮุ่ยก็ดึงสติคืนมาได้แล้วเช่นกัน เข้าไปกุมมือ 

หลี่รั่วอวี๋ขึ้นมาอย่างยินดี "น้องรอง ในที่สุดเจ้าก็กลับเป็นปกติแล้ว!"

ในชั่วขณะหนึ่งหลี่รั่วฮุ ่ยรู ้สึกดีใจเสียใจปนเปกัน ตอนที่เห็น 

ดวงตากระจ่างใสของหลี่รั่วอว๋ีมองมาที่ตัวเอง ความตึงเครียดหลายวัน 

ที่ผ่านมาก็ผ่อนคลายลง นี่เป็นท่าทีของคุณหนูรองสกุลหลี่ นางเพียงแค่

นั่งอยู่ตรงนั้นเงียบๆ ก็ท�าให้คนรู้สึกสบายใจได้อย่างน่าประหลาด

แต่ว่า... สิง่ทีน้่องรองถามจะเริม่เล่าจากตรงไหนด ีเร่ืองราววุ่นวายนี้  

หลี่รั่วฮุ่ยก็เลือกจุดเริ่มต้นไม่ถูกเช่นกัน จึงประคองนางให้พิงข้างเตียง  

ดื่มน�้าข้าวต้มเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยเล่าเรื่องอย่างละเอียดโดยเร่ิมจาก

ที่นางเกิดอุบัติเหตุตกม้าได้รับบาดเจ็บเมื่อหนึ่งปีก่อน 

หลีร่ัว่ฮุย่เล่าไป หลีร่ัว่อว๋ีก็กุมขมบัรบัฟังอย่างเงยีบๆ แต่จะพูดแทรก

เป็นบางครั้ง

อย่างเช่น ตอนที่หลี่รั่วฮุ่ยเล่าถึงตอนที่ซือหม่ามาสู่ขอและท่านแม่

ตอบตกลง นางก็เอ่ยปากถามว่า "เขาเสนอเงือ่นไขอะไร ท่านแม่จงึได้ยอม

ตกลง"

หลี่รั่วฮุ่ยใจคิดว่า... มาถึงตอนน้ีคงบอกไม่ได้ว่าซือหม่าข่มขู่ว่าจะ

จับตัวน้องเข้าคุกเนรเทศไปทางเหนือกระมัง จึงพูดผ่านการใคร่ครวญว่า 

"ท่านแม่เห็นเขารักเจ้าด้วยความจริงใจ จึงเห็นด้วยกับการแต่งงานนี้"

หลี่รั่วอวี๋ฟังค�าพูดนี้แล้วก็กะพริบตาด้วยสีหน้าเรียบเฉย แค่นเสียง

สบถเย็นชาเบาๆ เหมือนไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อย
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จากน้ันหลีร่ัว่ฮุย่ก็เล่าเรือ่งเสิน่หรปู๋อแต่งงานกับหลีเ่สวยีนเอ๋อร์และ

ความวุ่นวายตอนต้นการทอดทิ้งตบท้าย หลี่ร่ัวอว๋ีก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย  

ถามว่าตอนน้ีหลี่เสวียนเอ๋อร์อยู่ท่ีใด พอได้ยินว่ากลับบ้านเกิดไปแล้ว  

มอบให้ท่านแม่ดูแล จึงคลายปมที่หัวคิ้วลงได้บ้าง

จนกระท่ังหลีร่ัว่ฮุย่เล่าเรือ่งความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของสกุลหลี่

หลังจากนางสมองเสื่อม รวมถึงเรื่องราวคร่าวๆ หลังจากมาที่เขตโม่เป่ย

จบแล้ว หลี่รั่วอว๋ีก็นิ่งเงียบไปนาน ก่อนจะเอ่ยถามข้ึนอย่างช้าๆ "ตอนนี้

ซือหม่าอยู่ที่ใด"

หลีร่ัว่ฮุย่เดิมทีไม่อยากบอก แต่พอคดิดแูล้ว หลงัจากน้องสาวได้สติ

คืนมาดังเดิม กลับลืมเลือนเรื่องที่ผ่านมาปีกว่าน้ี ที่แท้ก็ไม่ได้มีความรัก

อะไรกับซือหม่ามากนัก เช่นนี้ก็ดี นับว่ามีบุญในความโชคร้าย จะได้ 

โศกเศร้าเจ็บปวดน้อยลงบ้าง

ดงันัน้ลงัเลอยู่ครูห่นึง่นางจงึพูดว่า "ทหารกบฏของหยวนซูม่าโจมตี

เมืองโม่เหอ ซือหม่าเดินทางไปก�าราบ ถูกทหารกบฏโอบล้อม... ถูกธนูยิง 

เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินแล้ว..."

หลีร่ัว่อว๋ีฟังถึงตรงนี ้ตัวก็สะดุ้ง มอืงามบบีมมุผ้าห่มไว้แน่น พูดเสียง

เข้มว่า "เคยได้เห็น... ศพหรือไม่"

หลี่รั่วฮุ่ยส่ายหน้า "เรื่องนั้นยังไม่มี แต่แนวหน้ามีพิราบส่ือสาร 

มาถึง..."

หลี่รั่วอว๋ีถามอีกว่า "แล้วทหารกบฏของหยวนซู่เริ่มบุกโจมตีเมือง

แล้วหรือยัง"

หลี่รั่วฮุ่ยส่ายหน้าอีกครั้งพลางพูดว่า "หลายวันนี้เพียงแค่โอบล้อม
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แน่นหนา แต่ไม่เคยบุกโจมตีเมือง"

หลีร่ัว่อว๋ีกัดรมิฝีปาก ก้มหน้าคิดสกัครูจ่งึพูดต่อว่า "เร่ืองนีไ้ม่ชอบมา 

พากล ถ้าซือหม่าตายจริง ต้องเป็นเวลาที่ทหารกบฏจะฮึกเหิม ควรจะบุก

เข้าโจมตีเมืองเลย เหตุใดตอนนี้จึงอยู่นิ่งไม่ยอมขยับอีก"

ฟังนางพูดเช่นนี้ พวกหลี่รั่วฮุ่ยก็คิดว่ามีเหตุผลอย่างย่ิง จึงสงสัย

อย่างมาก... หากเป็นจริงตามค�าพูดของหลี่รั่วอว๋ี ใครกันบังอาจเช่นน้ี  

ถึงกับกล้าสร้างข่าวซือหม่าตาย!

หลี่รั่วอว๋ีสูดลมหายใจเข้าลึก ลุกขึ้นน่ังจะลงจากเตียง หลี่รั่วฮุ่ย 

รีบห้ามเอาไว้ "น้องสาว เจ้าเพ่ิงบาดเจ็บร่างกายอ่อนแอ จะลุกข้ึน 

ได้อย่างไร นอนพักฟื้นบนเตียงอีกสักครู่ดีกว่า"

หลีร่ัว่อวีพ่๋นลมหายใจเบาๆ มองดูสองขาของตวัเองทีข่าวเนียนกว่า

ในความทรงจ�าแล้วพูดว่า "... พักฟ้ืนมานานพอแล้ว จะต้องพักผ่อนอะไร

อีก"

หล่งเซียงเห็นคุณหนูกลับมามีสติดังเดิมย่อมเชื่อฟังตามค�าสั่ง 

ส�าหรับซูซิ่วก็มองออกว่าหลังจากฮูหยินฟื ้นขึ้นมาก็ไม่เหมือน 

ช่วงก่อนหน้านี้แล้ว ท่าทางบอบบางน่ารักไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ราศีท่ัวตัว

เปลี่ยนไปในทันใด โดยเฉพาะดวงตาโตคู่นั้นราวกับบ่อน�้าลึกล�้า มองไป

ไม่เห็นก้นบึ้ง

ตอนทีซ่ซูิว่หอบเสือ้นอกมาเปลีย่นให้ฮหูยิน หลีร่ัว่อวีจ้๋องมองไปยัง

เสือ้ผ้าสสีนัสดใสทีอ่ยูต่รงหน้า ถลงึตามองอย่างรงัเกียจแล้วพูดเสยีงเข้ม

ว่า "นี่... เป็นเสื้อผ้าที่ฉู่ซือหม่าเลือกให้ฮูหยินของเขาหรือ"

หล่งเซยีงอยู่ด้านข้างพูดอย่างระวังตัวว่า "ฮหูยิน นีเ่ป็นเสือ้ผ้าท่ีท่าน
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เลอืกเอง ตอนแรกยังไม่มลีวดลายสสีนัมากอย่างน้ี แต่ท่านเห็นว่าไม่สดใส

มากพอ จึงเติมเข้าไปอีก"

ค�าพูดของหล่งเซียงนี้เป็นความจริง หลี่รั่วอว๋ีช่วงนี้ชอบความสวย

ความงามมาก นบัจากพบอนุชือ่หงเฉยีวของอดีตพ่ีเขยก็ย่ิงรู้สึกว่าในใจบรุุษ 

ชอบสสีนัทีส่ดใส ดงันัน้เสือ้ผ้าการแต่งกายก็ต้องเอยีงไปทางสดใส โชคดี

ที่ตอนน้ันการแต่งหน้าเข้มจัดของตัวเองน่ากลัวมาก ซือหม่าพูดออกมา

ตามตรง ใบหน้าที่วาดราวกับก้นลิงนั้นไม่งดงามแม้แต่น้อย ฮูหยินจึงได้

หยุดการแต่งหน้านั้น

คุณหนูรองที่มีสติชัดเจนในตอนน้ี ราวกับพ่ายแพ้ให้กับมุมมอง

ความงามของตัวเองก่อนหน้านี ้จงึขมวดคิว้มองดเูสือ้ผ้าเหล่านัน้แล้วพูด

ว่า "เปลี่ยนชุดที่สีเรียบหน่อยเถอะ" 

ซซูิว่รบีกลบัไปท่ีหน้าตู้เสือ้ผ้า สดุท้ายกเ็ลือกเส้ือผ้าท่ีสีสันไม่ฉูดฉาด

มาได้ชุดหนึ่ง แล้วช่วยเปลี่ยนให้ฮูหยิน 

หลีร่ัว่อวีม๋องดูฝีมอืการปักลายแต่ละช่อท่ีชายกระโปรงอย่างเงยีบๆ 

สุดท้ายก็สะกดความหุนหันในการกระชากชุดนั้นออกมาลงได้

จากนั้นหลี่รั่วอวี๋จึงสั่งให้หล่งเซียงเตรียมรถม้ารุดไปที่ค่ายทหาร

ตอนนางออกจากจวน หัวหน้าองครกัษ์ท่ีคอยคุม้กันก็ออกมาขวางไว้ 

แล้วพูดว่า "ฮูหยิน ตอนนี้ในเมืองไม่ค่อยสงบ ขอฮูหยินโปรดหยุดด้วย  

ซือหม่าสั่งเอาไว้ ถ้าสงครามมีอะไรเปลี่ยนแปลง ห้ามให้ฮูหยินออกจวน

ไปเดินส่งเดชขอรับ"

หลี่รั่วอวี๋จ้องหน้าเขานิ่ง เห็นเขาแม้น�้าเสียงจะนอบน้อม แต่ไม่คิด

จะถอยแม้แต่น้อย จึงถามเสียงเข้มว่า "ซือหม่าเคยบอกหรือไม่ว่าถ้า 
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ในจวนเกิดไฟไหม้ ข้าจะต้องหมกตัวอยู่ในบ้านให้ไฟเผาตายทั้งเป็น"

หวัหน้าองครกัษ์คนนัน้ถูกถามจนตะลงึไป ก่อนจะเอ่ยปากพูดอย่าง

ลังเลใจว่า "ย่อมต้องไม่ให้ฮูหยินตกอยู่ในอันตรายแน่นอน..."

หลี่รั่วอวี๋พยักหน้าพลางเอ่ย "เช่นน้ันก็ดี ตอนน้ีซือหม่าตกอยู่ 

ในอันตราย ถ้าเจ้าขัดขวางข้า ก็เท่ากับเอาซือหม่าไปย่างบนไฟ ถ้าไม่

วางใจความปลอดภัยของข้า เจ้าก็พาคนตามข้าไปที่ค่ายทหารก็ได้"

หัวหน้าองครักษ์คนนั้นกลับไม่ยอม ยังคงไม่ยอมแพ้ท่ีจะเอาค�า 

ของซอืหม่ามาพูดติดปาก หลีร่ัว่อว๋ีไม่ได้พูดอะไรอกี หมนุตวัไปพูดกับบ่าว

ข้างหลังว่า "ไป! เทน�้ามันที่ก�าแพงโถงชั้นหน้าให้มากหน่อย!"

บ่าวได้ฟังก็ตกใจ ท�าอะไรไม่ถูก คิดว่าฮูหยินน้อยขี้เล่นจะท�าอะไร

พิเรนทร์อีก

แต่หลีร่ัว่อวีก๋ลบัมองไปด้วยสายตาเย็นชา เอ่ยถามว่า "เจ้าเป็นบ่าว

ของใคร ไม่รู้กฎเกณฑ์แม้แต่น้อย หรือสิ่งที่ข้าพูดเจ้าไม่เข้าใจ"

บ่าวจงึรบีหมนุตัวเดินไปทีห้่องครวั หอบเอาน�า้มนัท�าอาหารไหหน่ึง

ไปราดจริงๆ หลังจากราดแล้ว หลี่รั่วอวี๋ก็สั่งให้บ่าวไปจุดกลักไฟ

น�้าตาของบ่าวคนน้ันมากระจุกอยู่ท่ีหางตา มือท่ีถือกลักจุดไฟ 

สั่นเทา 

หวัหน้าองครกัษ์ตกใจจนเบิกตาโตอ้าปากค้าง ย่อมไม่อาจปล่อยให้ 

ฮูหยินเผาจวนตระกูลข้าหลวงที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นได้ จึงเอ่ยปาก

ตะโกนทันที "หยุดนะ!"

ในตอนนี้เองหลี่รั่วอว๋ีก็หมุนตัวไปพูดกับหัวหน้าองครักษ์ด้วย 

น�้าเสียงสงบนิ่งว่า "ตอนนี้ข้าออกไปได้แล้วกระมัง"
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หวัหน้าองครกัษ์อยากจะสัง่สอนหญิงสาวนสิยัเสยีแทนซอืหม่า แต่

ก็ไม่สามารถท�าอะไรกักขฬะกับฮหูยินทีไ่ร้เหตผุลนีไ้ด้ ท�าได้เพียงอดกลัน้

จนหน้าแดงคอโป่ง สุดท้ายเห็นหลี่รั่วอว๋ีจ้องหน้านิ่ง จึงตะโกนสั่งคน 

ใต้บัญชาตัวเอง ให้น�าบ่าวไพร่คุ้มกันส่งฮูหยินไปที่ค่ายทหาร

หล่งเซียงที่อยู่ข้างๆ ยังพอว่า เหมือนจะเคยชินกับวิธีการแข็งกร้าว

แบบนี้ของคุณหนูตัวเองแล้ว 

แต่ซูซิ่วหันไปมองน�้ามันท�าอาหารท่ีถูกราดไว้บนพ้ืนโถงชั้นหน้าก็

ตาค้างลิ้นแข็ง คิดในใจว่า... น่ีมีสติกลับคืนมาดังเดิมแล้วหรือ เหตุใด 

ตามที่นางเห็น ยังโหดเหี้ยมยิ่งกว่ามารน้อยที่เลอะเลือนเสียอีก

ในตอนน้ี เพราะความวุ่นวายจากสงคราม ร้านรวงแต่ละร้านล้วน

ปิดประตู บนถนนเงียบสงบ กอปรกับหิมะเมื่อหลายวันก่อนยังไม่ละลาย 

มีเพียงลมเหนืออันเย็นเยือกพัดวนไปมาตลอดทางเท่านั้น

ส่วนหลีร่ัว่อวีนั๋ง่อยู่ในรถม้ามองส�ารวจไปโดยรอบ ในรถม้ากว้างขวาง  

บนชั้นวางด้านข้างมีของเล่นประเภทกลเก้าห่วงวางไว้มากมาย ตรงที่ติด

ด้านหลังยังมีตุ๊กตาเสือตัวใหญ่อยู่ตัวหน่ึง ในรถม้าหุ้มด้วยผ้าไหมนุ่ม สี

นั้นเหมือนเสื้อผ้าบนตัวนาง สดใสอย่างมาก... ส่วนในกล่องด้านข้างไม่รู้

ว่าใส่อะไรเอาไว้

หล่งเซยีงสงัเกตเหน็สายตาของนาง จงึเปิดกล่องไม้ออกแล้วพูดว่า 

"ฮูหยิน ในกล่องน้ีล้วนเป็นของกินเล่นที่ท่านชอบกินเป็นประจ�า จะกิน 

สักหน่อยหรือไม่เจ้าคะ"

ดวงตาคู่โตของหลีร่ัว่อว๋ีกวาดมองลกูบ๊วย เมลด็แตง และผลไม้เชือ่ม 
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ในกล่องใหญ่หลายชัน้น้ัน เหมอืนจะสดูหายใจเข้าเบาๆ จากนัน้ก็เลือ่นสายตา 

หนี พูดเสียงเรียบว่า "เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่เคยอยากกินของกินเล่นเหล่านี้"

หล่งเซียงไม่กล้าพูดอะไร เพียงแค่พูดในใจว่า... เมื่อหลำยวันก่อน 

ฮูหยินยังโวยวำยว่ำของกินเล่นในกล่องน้ีไม่อุดมสมบูรณ์พอ จะให้เพ่ิม 

อีกสักหน่อยอยู่เลย!

พอรถม้ามาถึงหน้าค่ายทหาร หลี่รั่วอว๋ีก็พลิกเปิดม่านเล็กน้อย  

ในความทรงจ�าของนาง ครั้งสุดท้ายที่นางมาที่น่ีคือครั้งที่เข้าไปขอขมา 

ซือหม่าในค่ายใหญ่...

หลี่รั่วอวี๋สูดหายใจเข้าลึกอย่างเงียบๆ หลังจากลงรถก็ยืดอก  

เดินเข้าไปในค่ายทหาร

ขุนพลเอกที่ดูแลงานในค่ายใหญ่ตอนนี้คือแม่ทัพเจิ้งคนใต้บัญชา

เก่าแก่ของซอืหม่า ได้ยินว่าฮหูยินซอืหม่ามาก็ขมวดคิว้เบาๆ คดิว่าฮหูยิน

สมองเสื่อมคนน้ันได้ยินข่าวร้ายของซือหม่าแล้วจะมาร้องไห้โวยวาย 

ที่ค่าย ตอนนี้งานการทหารยุ่งมาก จะมีเวลาไปปรนนิบัติหญิงคนน้ัน 

ได้อย่างไร จงึขมวดคิว้เตรยีมจะให้รองแม่ทพัไปรบัรองหญิงสาวท่ีร้องไห้

น�้าตาเป็นเผาเต่านั้นแทน

แต่ว่ารองแม่ทพัคนน้ันออกไปเพียงชัว่ครูก่พ็าฮหูยินน้อยเดนิเข้ามา 

ด้วยสีหน้าแปลกประหลาด

แม่ทัพเจิ้งที่คอยดูแลงานขมวดคิ้ว ในใจแอบด่ารองแม่ทัพว่า 

ไม่ได้ความ จากนัน้ช้อนตามองไปยังหญิงสาวทีค่ลมุเสือ้คลมุหนงัจิง้จอก

สีด�าท่ีอยู่ด้านหลังตัวเขา กลับพบว่าใบหน้างดงามของนางเต็มไปด้วย

ความสงบนิ่ง ไม่มีความเศร้าเสียใจแม้แต่น้อย
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ในเมือ่รองแม่ทัพพาตัวเข้ามาแล้ว แม่ทัพเจิง้จะไม่ต้อนรับสักหน่อย

คงไม่ได้ จึงเข้าไปประกบหมัดพูดว่า "ไม่รู้ว่าฮูหยินมาที่นี่ด้วยเหตุใด"

หลี่รั่วอว๋ีเข้ามาในค่ายแล้วก็มองไปโดยรอบ ทหารในค่ายใหญ ่

ต่างสวมชุดไว้ทุกข์ เห็นได้ว่าก�าลังไว้ทุกข์ให้กับฉู่ซือหม่า สุดท้ายสายตา

ของนางก็มาหยุดอยู่ทีตั่วแม่ทัพเจิง้ผูน้ี้ อาจจะเพราะเพ่ิงกินอาหาร แม่ทพัเจิง้ 

รีบกินเกินไป คอเสื้อชุดไว้ทุกข์จึงมีคราบน�้ามัน และมีเหง่ือออกท่วมหัว 

ดังนั้นจึงถอดออกแล้วโยนชุดไว้ทุกข์ไปด้านข้างไม่ได้สนใจ 

หลี่รั่วอว๋ีตอนที่ขนเสบียงทหารก่อนหน้าน้ีเคยติดต่อกับแม่ทัพเจิ้ง 

แม่ทัพเก่าแก่ผู้นี้ท�างานรอบคอบ เป็นคนทื่อๆ ดื้อดึง เป็นแม่ทัพมือดี 

ของฉู่ซือหม่า...

หลี่รั่วอว๋ีเลื่อนสายตากลับมาอย่างใช้ความคิด เพียงแค่พยักหน้า

ให้แม่ทัพเจิ้งเบาๆ แล้วพูดว่า "ไม่รู ้ว ่าจะขอคุยกับแม่ทัพเจิ้งเป็น 

การส่วนตัวสักนิดได้หรือไม่"

ก่อนหน้านีห้ลีร่ัว่อว๋ีเคยมาส่งอาหารทีค่่ายทหาร ท่าทางไร้เดยีงสานัน้ 

เหมอืนเด็กท่ียงัไม่หย่านม อยากจะพาดอยู่บนตวัซอืหม่า แม้ว่าแม่ทัพเจิง้

จะไม่แค้นเคืองคุณหนูรองสกุลหลี่ท่ีส่งสัมภาระล่าช้าเหมือนก่อนหน้าน้ี

แล้ว แต่ก็ไม่เคยให้ความส�าคัญกับฮูหยินซือหม่าผู้นี้เลย

นีเ่ป็นหญิงทีน่ายท่านของพวกเขาชอบ เลีย้งไว้คลายเครยีดข้างกาย

เท่าน้ัน แม้ว่าสมองป่วยแต่ก็ไม่เป็นปัญหากับการคลอดลูก แต่ตอนนี้ 

ในค่ายมงีานยุ่งมากมาย ไม่มเีวลาว่างมาต้อนรบัฮหูยินผูน้ี้จรงิๆ พอได้ยิน

หญิงสมองเสื่อมพูดค�าเป็นงานเป็นการเชิญเขาไปพูดคุยเป็นการส่วนตัว 

ในใจก็ย่ิงหัวเราะเยาะ เพียงแค่ประกบหมัดแล้วพูดอย่างไม่จริงใจว่า 
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"ตอนนี้ข้ามีงานการทหารยุ่งมาก ถ้าฮูหยินมีธุระอะไรก็เชิญกลับจวน 

ไปก่อน รอข้ามีเวลาว่างแล้วจะไปพบฮูหยินที่จวน..." พูดจบก็เตรียมจะ

โบกมือให้คนส่งนางออกไป

ทว่าหลี่รั่วอว๋ีท่ีจู ่ๆ นั่งลงเขียนอะไรบางอย่างก็วางพู่กันลงแล้ว 

ขย�ากระดาษที่เพ่ิงเขียนเสร็จ ก่อนจะโยนเข้าไปในตะกร้าไม้ไผ่ด้านข้าง 

เตรียมจะเขียนแผ่นต่อไปโดยไม่เงยหน้าขึ้นมา

ซูซิ่วเห็นท่าทางเกลี้ยกล่อมได้ยากของฮูหยิน ในใจก็รู้สึกร้อนใจ  

เห็นเพียงเผชิญหน้ากับการไล่แขกอย่างชัดเจนน้ี หลี่รั่วอวี๋ไม่ขยับแม้แต่

น้อย เพียงแค่มองแม่ทัพเจิ้งแล้วพูดว่า "สามีจากไป ข้าเสียใจอย่างมาก 

อยากจะตามสามไีปปรโลก ถ้าท่านแม่ทพัไม่อธิบายให้ชดัเจน ข้าก็จะไป

ล่ะ"

แม่ทัพเจิ้งฟังแล้วก็ตกตะลึง ช้อนตามองไป เห็นบนใบหน้าฮูหยิน 

มีความเศร้าโศกเสียเมื่อใด ใบหน้านั้นเรียบเฉย เอาการฆ่าตัวตายมาพูด

เหมือนจะไปล่องเรือเล่น...

น่ีเป็นเรื่องใหญ่ หากตอนนี้ไม่จัดการ ฮูหยินผู้น้ีไปหาที่ตายจริง  

เขาคงรับความผิดฐานบีบให้ภรรยาที่เหลืออยู่ของนายท่านไปตายนี้ไว ้

ไม่ไหว

เขาจึงเชิญฮูหยินไปพูดคุยในกระโจมข้างๆ ตรงหน้า แต่หล่ีร่ัวอว๋ี

กลับพูดว่า "อยู่ในกระโจมอึดอัด ข้างหน้าไม่ไกลเป็นริมแม่น�้า ขอเชิญ 

ท่านแม่ทัพไปพูดคุยกันที่นั่นเถอะ..."

เมื่อไปถึงริมฝั่งน�้า รอบข้างไม่มีใคร พ้ืนที่โล่งกว้าง ไม่ต้องกลัว 

ว่าจะมีใครมาคอยแอบฟังแล้ว
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ฟังเสียงน�้าไหลดังมาจากใต้ผิวน�้าท่ีก่อตัวเป็นน�้าแข็ง ใบหน้าเล็ก

ของหลีร่ัว่อว๋ีท่ีซ่อนอยู่ใต้เสือ้คลมุหนงัจิง้จอกสดี�าถูกความเย็นกัดจนแดง 

นางเหลือบมองสาวใช้กับองครักษ์ที่ยืนอยู่ไกลออกไปแวบหนึ่ง จึงพูด 

ด้วยเสยีงอันเบาว่า "ทีม่าในครัง้น้ีไม่ใช่เพราะเร่ืองอืน่ แค่อยากรู้ว่าซอืหม่า

ยังดีอยู่หรือไม่" 

แม่ทัพเจิ้งถูกหลี่รั่วอว๋ีถามเช่นนี้ก็ตกตะลึงไป มองไปที่นางอย่าง

รวดเร็วแล้วพูดว่า "ศพของซือหม่ายังมาไม่ถึง แต่มีทหารคนสนิทคุ้มกัน

อยู่ คิดว่าคงยังดีอยู่กระมัง..."

หลี่รั่วอว๋ีพ่นควันขาวออกมา ลูบเตาพกที่อยู ่ในมือแล้วพูดว่า  

"เมื่อครู่ตลอดทางที่ข้าเดินมา ทหารนอกค่ายใหญ่ล้วนมีสีหน้าเศร้าโศก 

แต่ละคนตาบวมปูด แต่หลังจากเข้ามาในค่ายใหญ่กลับเห็นแม่ทัพเจิ้ง 

กับแม่ทัพท้ังหลายแม้จะท�างานยุ่งจนเหนื่อยล้าแต่ไม่มีความเศร้าโศก

แม้แต่น้อย ขาหมูท่ีกินไปตอนกลางวันก็เหลือแต่กระดูก แม่ทัพเจิ้ง 

กินอย่างเบกิบานใจ แม้แต่ชดุไว้ทุกข์ยังท�าสกปรกได้ เจรญิอาหารดจีรงิ... 

แต่การเจริญอาหารแบบน้ี เพราะซือหม่าตายไป เว้นต�าแหน่งจะให ้

พวกท่านก้าวหน้าได้ ดังนั้นแม่ทัพทุกท่านจึงดีใจจนเจริญอาหารมาก 

อย่างนัน้หรือ หรือว่ามีเรื่องประหลาดอะไรที่ยากจะพูดได้ ตอนนีไ้ม่มีใคร 

หวังว่าแม่ทพัเจิง้รูอ้ะไรจะพูดออกมา ให้ข้าคนทียั่งไม่ตายได้รูอ้ะไรบ้าง..."

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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