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ซานเยวี่ยกัั่ว

ราตรีน้ันหลูซื่อนอนหลับสนิท ทว่าอี๋อว้ีกลับว้าวุ่นใจทั้งคืน ย่ิงคิด 

ยิ่งรู้สึกว่าในครั้งนั้นพี่ใหญ่กับมารดาของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย 

นางพยายามทบทวนค�าบอกเล่าของหลซูือ่อย่างละเอยีดหลายรอบ 

ล้วนไม่พบเงื่อนง�าอื่นใด เว้นแต่เรื่องที่หลูจื้อถูกตัดสินความผิดว่า 'ผลัก' 

อวิ๋นเหนียงตกน�้าเพียงประการเดียว

ตามท่ีหลูซื่อพูด ยามน้ันหลูจื้อยังเด็กมาก ท้ังก�าลังตกใจขวัญเสีย 

ท�าให้นึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ออกสักนิด กระนั้นเขามั่นใจว่าตนเอง

ไม่ได้ผลกัอว๋ินเหนยีงตกน�า้ ซึง่หลซูือ่ย่อมเชือ่ค�าพดูของบตุรชายแน่นอน  

อีอ๋วีเ้องก็เชือ่ใจพ่ีใหญ่ของนางเช่นกัน ต่อให้ไม่เชือ่ในนิสยัใจคอ ก็สมควร

เชือ่ถอืสตปัิญญาของเขากระมงั แม้พ่ีใหญ่จะอายุแค่ห้าขวบ แต่เดก็สามขวบ

ท�าเรือ่งไม่ดียังรูจ้กัท�าลบัหลงัผูใ้หญ่ แล้วเขาจะ 'ฆ่าคน' ต่อหน้าแขกเหร่ือ

เยอะแยะปานนัน้ได้เช่นไร

68
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จะแย่ก็แย่ตรงท่ีมคีนมากมายมองเหน็ว่าหลูจือ้ย่ืนมอืผลักคนตกน�า้

จริงๆ และภายในบริเวณ 'ที่เกิดเหตุ' ไม่มีคนนอกที่ไหน แม้แต่ลี่เหนียง 

ที่ต้องสงสัยที่สุดก็อยู่ห่างจากเขามาก มิหน�าซ�้ายังยืนยันค�าเดียวว่า 

เป็นเขาผลกัอว๋ินเหนยีงตกน�า้ ซึง่เผอญินางได้รบัความโปรดปรานอยู่ เลย

เป็นต้นเหตุให้หลจูือ้เกือบต้องถูกท่านพ่อ 'ผูช้ัว่ร้าย' ทีเ่ดอืดดาลและหูเบา

สังหารทิ้ง

แต่พูดไปพูดมา ผูท้ีน่่าเวทนาท่ีสดุเห็นจะเป็นอวิน๋เหนียง อยู่ดีๆ  ต้องมา

สิ้นชีพกลายเป็นศพสองชีวิตโดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่ กระทั่ง 'ฆาตกรตัวจริง'  

ยังหาไม่พบ

อี๋อวี้อยู่บนเตียงพลิกตัวทีหนึ่ง เลื่อนหมอนกระเบื้องออกแล้วหยิบ

เบาะพิงหลงัมาหนุนศรีษะ ในอกหนาวยะเยือกอยู่บ้าง นางอายุสบิสองปีแล้ว 

ต้องเผชญิหน้ากบัปัญหาหนกัอึง้อย่างหนึง่ของยุคสมยัน้ีอย่างเลีย่งไม่ได้

คือเรื่องสามภรรยาสี่อนุ

นอกจากฮ่องเต้แล้ว บุรุษในราชวงศ์น้ีมีภรรยาได้มากท่ีสุดเจ็ดคน 

คอืภรรยาเอกหนึง่คน ภรรยารองอกีสองคน และอนุสีค่น แต่พวกทีม่ากรกั

หลายใจบางคนก็ยังเลี้ยงดูสตรีไว้นอกเรือนโดยไร้ศักด์ิฐานะอีก เฉกเช่น

บดิาของนางท่ีเล้ียงดูสตรไีว้ข้างนอกสองคน สุดท้ายยังถึงกับรับตัวเข้าตระกูล 

แม้จะเป็นเพียงอน ุแต่ได้รบัการบ�ารงุบ�าเรอย่ิงกว่าภรรยาเอกทีถู่กละเลย

เสียอีก

ถึงจะกล่าวว่าภรรยาเอกและอนุแบ่งชั้นกันชัดเจน ท้ายที่สุดแล้ว 

ยังต้องดูว่าหัวใจของบุรุษอยู่ที่ใด มาตรว่าเทียบกับราชวงศ์หมิงและ

ราชวงศ์ชงิ กรอบประเพณท่ีีผกูมดัสตรใีนราชวงศ์น้ีนบัว่าผ่อนปรนกว่ามาก 
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หากจนแล้วจนรอดสตรล้ีวนเป็นเบีย้ล่างของบรุุษทีพ่ร้อมจะถูกชงิชงัและ

สิ้นความโปรดปรานได้ทุกเวลา

แล้วนางเล่า อกีสองสามปีให้หลงั นางจะถึงวัยสมควรแก่การออกเรอืน 

หรอืว่าต้องจ�าทนแบ่งปันสามกัีบหญิงอืน่ดจุเดียวกัน

จวบจนใกล้ย�่ารุ่ง อี๋อวี้ถึงเคลิ้มหลับไปพร้อมกับปัญหายุ่งยากใจนี้

อ๋ีอว้ีต่ืนนอนตอนท้องฟ้าสว่างจ้าแล้ว นางลืมตาข้ึนรู้สึกแสบเคอืงตา

ยากทานทน สมองพร่าเลือนมึนงง คอแห้งจนเจ็บ รอเมื่ออาการวิงเวียน

ระลอกนั้นผ่านไป นางค่อยๆ ลุกขึ้นนั่งบนเตียง ยกกาน�้าชาบนโต๊ะเล็ก 

ข้างเตยีงรินน�้าถ้วยหนึ่ง แล้วก็ต้องหลากใจที่พบว่ามันยังอุ่นอยู่

น�้าชาอุ่นจัดไหลลงสู่ล�าคอ บรรเทาความไม่สบายตัวในขณะนี้ 

ของนางได้เล็กน้อย อี๋อวี้พิงหลังกับหัวเตียง หลับตาลงหวนประหวัดถึง 

บทสนทนากับมารดาเมือ่คนืนี ้ เรยีวคิว้ขมวดมุน่แล้วคลายออก ฝ่ามอืขาวนุ่ม 

ที่กุมถ้วยน�้าชาไว้ก็ก�าแน่นแล้วคลายออก

"ตื่นแล้วหรือ" หลูซื่อแหวกม่านเดินถือถาดด้วยมือเดียวเข้ามา

อ๋ีอว้ีลืมตาขึ้น นัยน์ตาที่บวมช�้ายังแสบเคือง นางหันหน้าไป 

ส่งยิ้มละห้อยให้มารดาอย่างน่าสงสาร "ท่านแม่ ตาเจ็บ คอก็เจ็บเจ้าค่ะ"

หลซูือ่แย้มย้ิมก้าวเข้าไปหา ก่อนจะวางถาดในมอืลงบนโต๊ะข้างเตยีง 

"ก็สมควรเจ็บมิใช่หรือ เมื่อคืนตะเบ็งเสียงร้องไห้อยู่ครึ่งคืน สบายดีสิ 

ถึงแปลก" นางพูดพลางหยิบชาใบป้ัวเหอส่งควนักรุน่ๆ บนถาดมาย่ืนส่งให้ 

พออีอ๋ว้ีด่ืมหมดแล้ว นางยังไปชบุผ้าในน�า้ร้อนบดิจนหมาดแล้วเดนิกลบัมา

วางทาบบนดวงตาของบุตรสาว "หิวหรอืยัง"

อี๋อวี้ส่ายหน้าน้อยๆ
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"ถ้าอย่างนัน้นอนต่ออีกครูห่นึง่ ไว้อาหารกลางวันเสรจ็แล้ว แม่ค่อย

ปลกุเจ้าอกีท"ี เสยีงพูดของหลซูือ่นุม่นวล ขณะท่ีมอืข้างหน่ึงลบูศรีษะนาง

เบาๆ

พอเห็นรอยย้ิมผ่อนคลายบนหน้ามารดาแล้ว อี๋อว้ีก็คลายใจลงได้ 

และเข้าสู่ห้วงนิทราไปอีกครั้งด้วยสัมผัสที่อ่อนโยนของนาง

ต�าหนักฉงซวง วังไท่จี๋ 

ภายในต�าหนักข้าง เดก็สาวสวมกระโปรงผ้าปักลายทองยาวระพ้ืน 

สแีดงอมส้มนัง่เอกเขนกบนพรมปอซอื* ใช้มอืเลอืกหาผลซานจาขนาดเท่า

ก�าปั้นทารกในถาดเงินข้างกายจนได้ลูกที่บีบแล้วแข็งๆ ถึงหยิบออกมา

ตรงเบือ้งหน้าของเดก็สาวห่างออกไปหน่ึงจัง้มนีางก�านัลขนัทแีปดคน

คุกเข่าเรียงแถวหน้ากระดาน แต่ละคนเอาฝ่ามือยันพ้ืนและแหงนคอ 

เลก็น้อย ระวังไม่ให้ถาดซึง่เทนิอยู่บนศีรษะหล่นลงมา

ผัวะ! เด็กสาวขว้างผลซานจาในมือใส่คนหนึ่งในนั้น น่าเสียดาย 

ที่มันไม่ตกลงไปบนถาด กลับกระแทกใส่หน้าผากนางก�านัลตัวน้อย 

จนเปลือกปริแตกมีน�้าสีแดงสดไหลออกมาเปรอะเต็มหน้านาง

เห็นเด็กสาวยังขว้างไม่เข้าเป้า นางก�านัลขันทีท่ีคุกเข่าบนพ้ืน 

พากันตวัสัน่เทา อดึใจต่อมาใบหน้างามมเีสน่ห์ของเดก็สาวแปรเปลีย่นเป็น

ถมึงทึง สองมือคว้าผลไม้ในถาดเงินกระหน�่าขว้างปาไปท่ีตัวพวกเขา  

นางขว้างไป ปากก็ด่าทอไป

"นางแพศยา! นางแพศยาสมควรตาย! นึกว่าเลีย้งดูข้าอยู่ในต�าหนกันี้

* ปอซือ หมายถึงเปอร์เซีย
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แล้ว ข้าเกาหยางจะเป็นบตุรสาวของนางหรอืไร ฝันเฟ่ืองสิน้ด!ี ยังกล้าดี 

ดสุัง่สอนข้าต่อเบือ้งพระพักตร์เสดจ็พ่อ เมือ่ครู่นางหมิน่หยามข้าปานนัน้ 

เจ้าขีข้้าสถลุพวกนีก้ลบัไม่มใีครกล้าส่งเสยีงแม้แต่คนเดยีว แล้วข้าจะเก็บ

พวกเจ้าไว้เพื่ออันใด!"

นางแผดเสียงด่าถึงตรงน้ีก็โยนถาดเงินท่ีว่างเปล่าในมือใส่หน้า 

นางก�านัลโฉมงามหมดจดนางหน่ึงไปด้วย นางก�านัลคนน้ันไม่กล้า 

หลบหลกี ปล่อยให้ถาดกระแทกหน้าอย่างถนัดถน่ีแล้วกระเดน็ไปบงัเกิด

เสียงดังเคร้ง บนใบหน้าสะสวยมีเลือดก�าเดาสีแดงฉานสองสายไหลริน

ลงมาช้าๆ

"องค์หญิงทรงระงับโทสะด้วยเพคะ/พ่ะย่ะค่ะ" ทัง้แปดคนหมอบราบ

ลงกับพ้ืนพลางเอ่ยขึน้อย่างพร้อมเพรยีงกัน รวมถึงนางก�านลัทีเ่ลอืดไหล 

ไม่หยุดด้วย

ยามที่จ่างซุนเสียนกับไฉเทียนเวยตามนางก�านัลเข้ามา มองเห็น

ภาพองค์หญิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี้เข้าพอดี ทั้งคู่แสดงสีหน้าต่างกันไป 

ไฉเทียนเวยชงิเดินเข้าไปก่อนก้าวหน่ึง ดวงหน้าน่ารักเกล่ือนไปด้วย

รอยย้ิม "พ่ีเกาหยางเป็นอะไรไปเจ้าคะ ใครกันท�าให้ท่านโมโหได้ถึงเพียงน้ี"

เกาหยางเห็นผู ้มาเยือน ไฟโทสะในใจค่อยๆ ดับมอดลง นาง 

หอบหายใจแผ่วๆ พักหนึ่งถึงน่ังกลับลงไปบนพรมตามเดิม กล่าวอย่าง 

ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน "ยังมิใช่เพราะนางแพศยาหยางเฟยผู้นั้นหรือ"

ไฉเทียนเวยเหลียวหน้าไปสบสายตากับจ่างซุนเสียนแวบหนึ่ง 

ก่อนพูดต่อ "วนันีเ้ป็นวนัคล้ายวันเกิดของท่าน นางยังมาราวท่ีานอกีหรอื"

หลงัจากนางเอ่ยขึน้เช่นน้ี เกาหยางพลันหน้าบึง้ไปอกี "นางแพศยา
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คนนัน้จงใจเลอืกมาในเวลานีน่้ะส ินางต�าหนิข้าต่อเบือ้งพระพักตร์เสดจ็พ่อ 

เรื่องท่ีข้าจัดงานเลี้ยงใหญ่โตในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ของเสด็จแม่ 

เป็นต้นเหตุให้เสด็จพ่อตรัสด่าข้ายกใหญ่ นางยังมีหน้าเอ่ยถึงเสด็จแม่ 

ต่อหน้าข้า หากมใิช่..."

"องค์หญิง!" จ่างซุนเสียนเปล่งเสียงตัดบทเกาหยางอย่างรู้จังหวะ 

นางยังขมวดค้ิวหันไปหาไฉเทียนเวย ความลับภายในวังหลวงเหล่านี ้

หาใช่สิ่งที่พวกนางจะรับฟังได้สุ่มสี่สุ่มห้า

ไฉเทยีนเวยเข้าใจความหมายของจ่างซนุเสยีน นางรีบผลย้ิิมกว้าง  

ขยับเข้าไปน่ังลงใกล้ๆ เกาหยาง มอืหน่ึงดงึข้อศอกของอกีฝ่ายอย่างสนทิสนม 

"พ่ีเกาหยางอย่ามนี�า้โหไปเลย นีก็่ถึงยามเซนิแล้ว ไฉนท่านยังไม่ผลดัอาภรณ์

อกี ข้าเฝ้ารองานเลีย้งวันเกิดของท่านมาต้ังนานแล้วนะเจ้าคะ"

เกาหยางซึ่งหน้าตาแดงก�่าด้วยความโกรธได้ยินเรื่องงานเลี้ยง 

ก็พลนัสหีน้าดีขึน้บ้าง "ฮ ึ คืนนีพ้วกเราต้องส�าราญใจกันให้เตม็ที ่หาอะไร

สนุกๆ ท�ากันเป็นการล้างสิ่งอัปมงคลบนตัวข้า"

จ่างซุนเสียนเดินนวยนาดไปนั่งบนเก้าอี้ทรงกลมลวดลายงดงาม

ข้างกายพวกนาง ดวงหน้างามอ่อนหวานเรยีบเฉย "จะมอีะไรน่าสนกุเล่า 

แค่พวกการละเล่นแบบเดิมๆ"

เกาหยางได้ยินนางขัดคอก็ไม่โมโห กลับเป็นไฉเทียนเวยด้านข้าง 

ที่กลอกตาไปมา "พ่ีเกาหยาง คราวก่อนท่านบอกกับข้าว่าวันน้ีจะน�า 

ของสิ่งนั้นออกมาให้พวกข้าดู จริงหรือไม่เจ้าคะ" 

เกาหยางท�าเสียงฮึอย่างมีจริต "ย่อมต้องจริงสิ วางใจเถอะ ข้าให ้

คนส่งไปท่ีพระราชอุทยานฝูหรงล่วงหน้าแล้ว ราตรีนี้จะให้พวกเจ้าได้ 

Page ��������� 2.indd   12 15/10/2562 BE   17:10



13

ซานเยวี่ยกัั่ว

เปิดหูเปิดตา จริงสิ ข้ายังเชิญสามัญชนมาด้วยหลายคน ถ้าน่าเบื่อนัก 

พวกเราแกล้งพวกเขาเล่นก็ยังได้ เจ้าไม่รูอ้ะไร ตอนนีเ้จ้าทึม่คนนัน้ย่ิงมา

ยิ่งน่าสนุก มิใช่แค่กล้าโต้เถียงข้า ยังกล้าบันดาลโทสะด้วยนะ"

ไฉเทียนเวยบงัเกิดความสนใจในฉบัพลนั นางโยกแขนของเกาหยาง 

ไปมาเบาๆ "บอกข้ามาโดยไว..."

จ่างซุนเสียนนั่งถือถ้วยชาปากกว้างอยู่ใกล้ๆ แลมองคนท้ังสอง 

หวัร่อต่อกระซกิกัน จากนัน้กวาดสายตามองไปทีข้่ารบัใช้ในวังท่ียังคกุเข่า

อยู่เตม็พ้ืน ยามนางช�าเลอืงเหน็โลหิตสแีดงสะดดุตาหย่อมหนึง่ไกลออกไป 

ในดวงตาทอแววรังเกียจเดียดฉันท์ผุดขึ้นจางๆ
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69

รถม้ารูปทรงสามัญคันหน่ึงแล่นไปทางประตูฉ่ีซย่าด้านทิศใต้ของ

เมืองฉางอันอย่างเนิบนาบ สามพ่ีน้องสกุลหลูนั่งอยู่บนนั้นก�าลังรุดไป 

ร่วมงานเลี้ยงที่พระราชอุทยานฝูหรง 

หลจูือ้บอกสิง่ท่ีพึงระวังเมือ่เข้าสูง่านเลีย้งกับน้องชายและน้องสาว 

หลูจว้ินน้ันจะโพล่งแทรกข้ึนเป็นระยะ ส่วนอี๋อว้ีน่ังติดกับหลูจื้อ เขาพูด 

ค�าหนึ่ง นางก็ขานรับค�าหนึ่งอย่างว่านอนสอนง่าย

บัดน้ีความรูส้กึของอีอ๋ว้ีต่อหลจูือ้ นอกจากเคารพนับถือแล้วยังเจอื

ความสงสารอาทรเพ่ิมขึน้หลายส่วน เพียงคดิถึงเร่ืองอดีตท่ีหลซูือ่เล่าให้ฟัง  

ก็ยากมากที่นางจะสะกดความขมขื่นรางๆ ในใจไว้ได้

ขณะนีห้ลจูือ้ยังไม่ล่วงรูว่้ามารดาบอกเรือ่งทีเ่กิดข้ึนในครัง้นัน้กับอีอ๋ว้ี

อย่างหมดเปลือกแล้ว เห็นดวงตาคู่โตของน้องสาวจ้องเป๋งมาที่ตนเอง  

เขาย่ืนมอืไปหยิกแก้มเลก็ๆ ของนางอย่างฉงนใจ
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เพราะงานเล้ียงฉลองวันคล้ายวันประสตูขิององค์หญิงจะด�าเนนิไปถึง

ดกึดืน่จงึจะสิน้สดุ หลายวันก่อนนางหารอืกับหลซูือ่ไว้แล้วว่าพองานเลีย้ง

ยุติ นางจะค้างแรมในเมืองหลวงคืนหน่ึง ค่อยกลับบ้านพร้อมกับหลูจื้อ 

และหลจูว้ินในวันรุง่ขึน้ ถึงเวลาน้ันนางจะเปิดอกพูดคยุเรือ่งของบดิากับ 

พี่ชายสองคนอย่างจริงจัง

สามพ่ีน้องลงรถม้าตรงฝั ่งทิศเหนือของชวีฉือฟางแล้วก้าวข้ึน 

สะพานเย่ียนอ่ิง ระหว่างทางหลจูือ้เหน็คนคุน้หน้าคุน้ตาหลายคน ล้วนแค่

พยักหน้าทักทาย พอข้ามสะพานท่ียาวเหยียดไปแล้ว ข้ารับใช้ตรง 

เชงิสะพานน�าทางพาพวกเขาลดัเลาะผ่านสวนและเรอืนตกึงดงามหรหูรา

หลายแห่งจนมาถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงขององค์หญิง...อุทยานฟางหลิน 

ยามน้ีแสงโคมเพ่ิงเริ่มส่องสว่างแพรวพราว ทันทีท่ีอี๋อว้ีสาวเท้า

เข้าไปในสวน สภาพรอบกายพลันแปรเปลี่ยนไป สองด้านของทางเดิน

สายหน่ึงตรงหน้าแขวนโคมดอกบัวหลากสีสันนับร้อยๆ ดวงเรียงรายไป

สุดสายตา เสียงร้องร�าท�าเพลงลอยแว่วมากระทบหู เมื่อนางเดินต่อไป

ข้างหน้า ปลายจมูกค่อยๆ ได้กลิ่นก�ายานหอมยวนใจ ทั้งยังได้ยินเสียง

สรวลเสเฮฮาของชายหญิงปนเปไปกับเสียงดนตรีบรรเลง

จวบจนย่างเหยียบลงบนพรมสีแดง ก้าวขึ้นบันไดหลายสิบขั้น  

ได้ยินเสียงพูดคุยหัวเราะผสานเสียงดนตรีดังชัดถนัดหูข้ึนทุกที ภาพ 

ความหรูหราฟุม่เฟือยสุดจะเปรียบก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าสายตา

ทั่วท้ังลานโล่งแจ้งขึงผ้าโปร่งพล้ิวสีแดงเน้ือดีพาดไขว้ไปมา 

อยูด้่านบน โต๊ะงานเล้ียงสีแ่ถวแบ่งเป็นสองฝ่ังเต็มไปด้วยอาหารคาวหวาน

สารพัดอย่างวางอยู่ มเีสาเขยีนลวดลายเรยีวสงูเท่าครึง่ตวัคนประดบัด้วย

Page ��������� 2.indd   15 15/10/2562 BE   17:10



16

นวลหยกงาม 2

ไข่มุกราตรีใหญ่เท่าก�าปั ้นไว้ตรงหัวเสา ต้ังเว้นระยะทุกๆ สามโต๊ะ  

ปะร�าดนตรีตรงฝั ่งทิศตะวันตกบรรเลงท่วงท�านองระร่ืนหูเฉกดนตร ี

แห่งสรวงสวรรค์ดังลอยมา

ที่นั่งในงานเลี้ยงใกล้เต็มรอมร่อ แขกเหรื่อทั้งหลายบ้างหันหน้าไป

สนทนากับผู้ท่ีนั่งติดกัน บ้างลุกไปดื่มคารวะพูดจาปราศรัยท่ีโต๊ะอื่น  

นางก�านัลประทินโฉมงดงามถืออาหารรสเลิศนานาชนิดในมือก้มหน้า 

เดินเข้าเดินออก

อ๋ีอว้ีมองปราดเดยีวก็เหน็เดก็สาวซึง่น่ังเท้าคางอยู่ตรงท่ีนัง่เจ้าภาพ

ทางทิศเหนือ ชุดราชส�านักหรูหราสีแดงอมส้มเหลือบทองบนตัวขับเน้น 

ให้นางดงูามเฉดิฉายสดุจะเปรยีบ ข้างกายซ้ายขวามเีดก็สาวสวมอาภรณ์

งามหรดู้านละหน่ึงคน คนหนึง่น่ังตวัตรงแกว่งจอกหยกไปมาเบาๆ อกีคนหนึง่

ยื่นหน้าไปกระซิบอะไรบางอย่างอยู่ที่ข้างหูนาง

คนทีเ่กาหยางเชญิมางานเลีย้งครัง้น้ีส่วนใหญ่เป็นเดก็หนุม่เดก็สาว

วัยราวสิบห้าสิบหก ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของส�านักไท่เสวียในเวลานี้ ยังมี

อาจารย์หลายคนอยู่ในงานเลี้ยงด้วยแต่นั่งแยกออกไปมุมหนึ่ง

เมื่อเอาของขวัญท่ีน�ามาส่งให้ขันทีน้อยที่เข้ามาต้อนรับ และ 

เดนิตามเขาไปจนพบโต๊ะของคนทัง้สามตามเทียบเชญิของหลจูือ้ คิดไม่ถึงว่า

จะเป็นโต๊ะตัวที่สองทางด้านซ้ายของที่นั่งเจ้าภาพ อยู่ห่างจากเกาหยาง

แค่สิบก้าวเท่าน้ัน หลูจื้อกับอี๋อวี้ประหลาดใจอยู่บ้าง แม้แต่หลูจวิ้น 

ยังย่นหัวคิ้วเข้าหากันเล็กน้อย

เกาหยางก�าลังคุยตอบไฉเทียนเวยอย่างเนือยๆ ช�าเลืองเห็นหลูจื้อ 
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กับหลูจวิ้นเข้ามาในงานเลี้ยงทางหางตา นางตะเบ็งเสียงเรียกทันใด  

"พี่จื้อ!"

ชั่วขณะเดียวแขกเหรื่อท้ังงานพากันมองไปทางสามพ่ีน้องท่ีเพ่ิง 

ก้าวเข้ามา

จะอย่างไรก็เป็นงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระธิดา 

ผูท้รงเกียรต ิพวกเขาเป็นสามญัชนจะแต่งกายธรรมดาเกินไปนักก็ไม่เหมาะ 

ดังน้ันหลูจื้อกับหลูจว้ินต่างสวมเสื้อคลุมยาวตัดเย็บจากผ้าไหมชั้นด ี

แบบเดียวกันแต่คนละสี ลวดลายตรงสาบเส้ือและปลายแขนเสื้อเป็น 

ฝีมือการปักของหลูซื่อ แม้นเทียบไม่ได้กับชุดหรูหราเลื่อมเงินเล่ือมทอง 

ทว่าก็เสรมิส่งให้พ่ีชายน้องชายคู่น้ีท่ีคนหน่ึงรปูงามคนหน่ึงคมสนัดโูดดเด่น

เหนือใครไปอีกขั้น

ในหมู่แขกสตรีมีคนท่ีรู้จักสองหนุ่มพ่ีน้องไม่น้อย พอเห็นพวกเขา

สวมใส่อาภรณ์ต่างไปจากเดิม ข้างแก้มก็ซับสีแดงระเรื่อไปตามๆ กัน  

บางคนทีใ่จกล้าสกัหน่อยยังชีไ้ม้ชีม้อืไปทางพวกเขาพลางหัวเราะพูดคยุกับ

สหายที่นั่งโต๊ะติดกัน

ด้านอี๋อวี้นั้น เมื่อเปรียบกับบรรดาสตรีในงานท่ีแต่งกายงดงาม

หรูหราแล้วแลดูเรียบง่ายไปบ้าง เรือนผมมุ่นเป็นมวยผีเส้ือ นางเลือก 

ปิ่นสองขาอันหนึ่งจากเครื่องประดับสีน�้าเงินลายผีเสื้อชุดนั้นมาเสียบ 

บนมวยผม อวดตัวผีเสื้อที่เป็นไพลินอยู่ตรงข้างหู รับกับต่างหูมุกสีเงิน 

รูปผีเสื้อบอบบางกางปีกโผบินบนติ่งหูขาวนุ่มนิ่มของนาง

นางสวมกระโปรงยาวจับจีบไร้ลวดลายสีเหลืองนวล จับคู่กับ 

เสือ้คลมุตัวสัน้แขนสอบ มแีถบผ้าคลมุไหล่บางพล้ิวลายสนี�า้เงนิผืนยาวๆ 
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คล้องตรงข้อพับแขนสองข้าง พาให้เรอืนกายนางอ้อนแอ้นแบบบางย่ิงข้ึน

เมื่อได้ยินเสียงตะโกนเรียกของเกาหยาง อี๋อว้ีหมุนกายไปมอง 

พร้อมสายลมอ่อนๆ โชยมาระลอกหนึง่พอด ี พัดผ้าคลมุไหล่ลายสนี�า้เงนิ

ยาวเฟ้ือยปลิวขึ้นเบาๆ แสงนวลตาของไข่มุกราตรีบนหัวเสาข้างตัว 

ส่องกระทบใบหน้าน้อยๆ งามพริม้เพรา ปีกผเีสือ้มกุตรงใบหนูางล้อแสงไฟ

ทิง้ประกายสเีงนิยาวเป็นสายกลางอากาศ ชัว่พรบิตาเดยีวเงาร่างของนาง

ละม้ายผีเสื้อตัวหนึ่งที่บินโฉบผ่านกลางใจผู้คนมากมายในงานเลี้ยง

หากแต่ภาพน้ีตกอยู่สายตาของเกาหยางแล้วหาได้สร้างความประทบัใจ

เช่นนัน้ไม่ นางไม่เคยพบเจออีอ๋ว้ีมาก่อน แม้ได้ยินหลูจว้ินสรรเสริญชืน่ชม

อีกฝ่ายต่อหน้าตนเองบ่อยๆ แต่ภาพของอี๋อวี้ในความคิดนางเป็นแค ่

เดก็สาวชาวนาสามญัทีห่น้าตาหมดจดและพออ่านออกเขียนได้เท่านัน้

ก่อนหน้าน้ีตอนเชิญพ่ีชายน้องชายสกุลหลู นางนึกคร้ึมอกคร้ึมใจ

ขึ้นมาชั่วแล่นบอกให้พวกเขาพาน้องสาวมาด้วย พอหลายวันที่ผ่านมา 

ได้เล่นสนกุเต็มท่ีก็ลมืไปเสยีสนทิ ยามนีเ้ห็นสาวน้อยน่ารกัจิม้ลิม้ข้างกาย

พวกเขา นางถึงนึกเรื่องนี้ขึ้นได้

ยามมองดูรูปหน้าท่ีแฝงเค้าเยาว์วัยแต่ยากจะปกปิดเสน่ห์ 

น่าหลงใหลของอีอ๋ว้ี พลางคดิถึงค�าชมของหลจูว้ินทียั่งลอยแว่วอยู่ข้างหู 

ในใจของเด็กสาวอย่างเกาหยางบังเกิดความไม่พึงใจอย่างปราศจาก

เหตุผล โดยเฉพาะยามอี๋อว้ีหันหน้ามามองตนเอง ดวงตาสุกใสคู่นั้น 

ไร้ร่องรอยย�าเกรงแม้สักกระผีก นางอมย้ิมเล็กน้อยแค่นั้นประหนึ่งว่า 

ผูท้ีม่องเหน็อยู่ขณะนีม้ใิช่พระธิดาผูส้งูศักด์ิ กลบัคล้ายเป็นคนแปลกหน้า

ทั่วไปคนหนึ่ง
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พอรู้สึกขัดอกขัดใจ สีหน้าของเกาหยางย่อมบึ้งตึงไปเป็นธรรมดา 

หลูจว้ินกับหลูจื้อได้ยินเสียงเรียกของนางแล้วชะงักไปครู่หนึ่งก่อน 

เดนิเข้าไปหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะโค้งค�านบันาง และกล่าวค�าอวยพรคนละค�า

สองค�า

เกาหยางซึง่ท�าหน้าป่ึงชาเหลอืบตาข้ึนมองพวกเขาปราดหนึง่ ค่อย

ช�าเลอืงหางตาไปทางอีอ๋ว้ีทียื่นก้มหน้าหลบอยู่ด้านหลงัพวกเขา ครัน้เห็นว่า

นางไม่เข้ามากล่าวค�าอวยพรสกัค�า ย่ิงตดัสนิโทษนางหมิน่เบือ้งสงูอยู่ในใจ

หากอ๋ีอวีรู้ค้วามคิดในหัวเกาหยางเวลาน้ีต้องโอดครวญว่าถูกใส่ร้าย

ยกใหญ่เป็นแน่ ก่อนจะมาท่ีนีเ่พ่ือเป็นการป้องกันไว้ก่อน หลูจือ้ก�าชบันาง

เป็นพิเศษว่าไม่ต้องส่งเสยีงพูด ทกุอย่างปล่อยให้พ่ีชายสองคนรบัหน้าเอง 

ด้วยเหตุน้ี นางถึงยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาโดยไม่ปริปากสักค�า ไม่คาดว่า

กลับกลายเป็นที่ขัดนัยน์ตาของเกาหยางไปโดยง่ายดายปานนี้

หลูจื้อเงยหน้าข้ึนเห็นแววขุ่นมัวบนหน้าเกาหยาง รวมถึงทิศทาง 

ที่สายตานางมองไป เขาใจกระตุกวูบหนึ่ง ยังไม่ทันได้คิดต่อไป ก็ได้ยิน

เกาหยางแค่นเสียงพูด

"คนที่แอบอยู่หลังพวกเจ้าคงเป็นเสี่ยวอว้ีอะไรน่ันกระมัง ปกติ 

ได้ยินหลจูว้ินพูดโอ้อวดเสมอๆ ไฉนวันน้ีมาทีน่ีแ่ล้วต้องหลบหน้าหลบตา 

เป็นนางไม่กล้าสู้หน้าใคร หรือไม่อยากพบองค์หญิงอย่างข้า"

ได้ยินเกาหยางเรยีกตัวเองว่า 'องค์หญิง' กระทัง่คนหวัช้าอย่างหลจูว้ิน

ยังสมัผสัได้ว่าอกีฝ่ายอารมณ์ไม่ดแีล้ว เขาขยับไปยนืข้างๆ หลจูือ้จนบังอ๋ีอว้ี 

ไว้มดิชดิย่ิงข้ึนตามสญัชาตญาณ

ไม่คดิว่าอากัปกิรยิาน้ีจะย่ัวโทสะของเกาหยางทนัใด นางปาจอกหยกใน
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ในมือออกไปเต็มแรง มันหล่นลงตรงข้างเท้าของหลูจว้ินพอดี น�้าสุรา 

กระเด็นใส่ชายเสื้อของเขาเปียกในพริบตา

งานเลี้ยงที่ยังมีเสียงชนจอกดังครึกคร้ืนเมื่อครู่น้ีพลันเงียบกริบลง 

นักดนตรีทางฟากทิศตะวันตกหยุดดีดสีตีเป่า นางก�านัลขันทีที่ประคอง

ถาดส่งอาหารพากันคกุเข่าลงเตม็พ้ืน ความเจ้าอารมณ์ของเกาหยางน้ัน  

ผูท่ี้น่ังอยู่ในงานไม่น้อยต่างเคยประสบกับตวัเองมาก่อนทัง้สิน้ ชัว่ขณะเดียว 

มีสายตาแฝงความรู้สึกต่างๆ กันไปจับอยู่ท่ีตัวสามพ่ีน้องเบ้ืองหน้าที่น่ัง 

เจ้าภาพ บ้างเห็นอกเหน็ใจ บ้างส�าราญใจในคราวเคราะห์ผู้อืน่ บ้างรอชม

เรื่องสนุก

อ๋ีอว้ีก้มหน้าดจูอกหยกทีก่ลิง้จากข้างเท้าหลจูวิน้มาตรงหน้าตนเอง 

ปฏิกิริยาแรกคือรู้สึกว่าจอกใบนี้ช่างทนทานดีจริงๆ ปฏิกิริยาต่อมาคือ 

ฉงนสนเท่ห์ นางย่อมต้องไม่เข้าใจความคดิของเกาหยาง แม้ได้ยินได้ฟัง 

พ่ีชายสองคนเคยบอกว่าคนคนนีท้ั้งเกเรเอาแต่ใจท้ังเกรีย้วกราดโมโหร้าย 

แต่ดูจากท่ีหลูจว้ินต่อล้อต่อเถียงกับอีกฝ่ายหลายครั้งกลับปลอดภัยดี  

ส่งผลให้อีอ๋วีไ้ม่คิดว่าเกาหยางจะร้ายกาจสกัปานใดโดยไม่รู้ตวั ทว่าบดัน้ี

ได้เห็นแล้ว ใจคอนางชักหวาดหวั่น

สุม้เสยีงแหลมสงูอยู่บ้างของเกาหยางดงัแหวกความเงยีบรอบด้าน 

"ในเมือ่ไม่อยากพบคน เช่นน้ันจะเก็บใบหน้าเอาไว้เพ่ืออันใด ใครก็ได้มา..."

หลังจากเกาหยางกล่าวค�าว่า 'จะเก็บใบหน้าเอาไว้เพ่ืออันใด'  

ออกจากปาก สีหน้าของสามพ่ีน้องสกุลหลูน่ิงขึงไปตามๆ กัน ขณะ 

พวกเขาอุทานไม่ได้การอยู่ในใจ คิดไม่ถึงว่าเกาหยางพูดไม่ทันจบ กลับ 

มเีสยีงพูดของคนผูห้นึง่ดงัทะลุกลางปล้องขึน้ หยดุเสยีงออกค�าสัง่ของนางไว้
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กะทันหัน

"ยังนกึว่าข้ามาช้า ท่ีแท้มคีนมาสายสามคนถูกท�าโทษให้ยืนอยู่แล้ว"

ทุกคนหันไปทางต้นเสียง นึกในใจว่าผู้ใดกันถึงหาญกล้าตัดบท 

เกาหยางเช่นนี้ สามพี่น้องได้ยินเสียงแล้วเหลียวหลังมองไปเช่นกัน

เห็นบรุษุหน้าหยกเรอืนกายเพรยีวบาง ท่วงท่าสง่าผึง่ผายใช้มอืหน่ึง

แหวกสาบชายเสื้อคลุมไปด้านข้างก้าวขึ้นมาบนบันไดข้ันสุดท้าย และ

สาวเท้าเนิบนาบเข้าสูง่านเลีย้ง เขาสวมเสือ้คลมุผ้าไหมพ้ืนขาวเหลอืบเงนิ 

รัดสายคาดเอวสีเงินลายเมฆาประดับหยกม่วง เรือนผมมุ ่นมวย 

เสียบปิ่นหยกก้านลายปล้องไม้ไผ่ หัวปิ่นสลักรูปเห็ดหลิงจือ

ใต้แสงโคมไฟสว่างไสวรอบกาย อี๋อว้ีนิ่งมองคนผู้นั้นเดินอมย้ิม 

เข้ามาใกล้ แววตาของนางเหม่อลอยไปวูบหนึ่ง

Page ��������� 2.indd   21 15/10/2562 BE   17:10



22

นวลหยกงาม 2

70

เกาหยางท่ีก�าลังเดือดดาลเต็มทีถูกคนขัดจังหวะ นางชะงักค้าง 

ไปชั่วขณะ หน้าตาแดงก�่าด้วยความโกรธสุมอก ตั้งท่าจะแผลงฤทธิ์ แต่

หลงัจากเห็นผูท้ีม่าถึง กิรยิาอาการแปรเปลีย่นเป็นสงบเสงีย่มไปโดยพลนั

ถ้าจะพูดว่าในใต้หล้านียั้งมใีครทีพ่ระธิดาผูส้งูศกัดิอ์ย่างนางตอแย

ไม่ได้ นอกจากฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัแล้วมเีพียงสองคน คนหนึง่คอืพ่ีสีข่องนาง  

อกีคนหนึง่ก็คือคุณชายสง่างามท่ีเดินเอือ่ยๆ มาข้างหน้านางนีเ่อง พ่ีสีน่ัน้

นางไม่กล้าตอแย หากคนผู้นี้นางไม่อยากตอแย

"พี่รั่วจิ่น" เกาหยางเรียกขานผู้ที่มาถึงด้วยรอยยิ้มเจื่อนๆ

ไฉเทียนเวยที่นั่งอยู่ข้างนางตลอดลุกขึ้นว่ิงเหยาะๆ ตรงเข้าไปจับ

แขนเสือ้ข้างหน่ึงของเขาไว้ จะพาตัวเขามาตรงท่ีนัง่ของเกาหยาง "พ่ีรัว่จ่ิน 

นั่งกับพวกเราเถอะเจ้าค่ะ"

ตู้รั่วจิ่นดึงแขนเสื้อในมือนางคืนมาอย่างนุ่มนวลแนบเนียน เขา 
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ส่งย้ิมบางๆ ให้นาง จากน้ันหมนุกายไปพยักหน้าพูดกับหลูจือ้ "สหายหลู" 

ตอนน้ีใบหน้าหล่อเหลากระจ่างตาของหลจูือ้ไม่เคร่งเครียดอย่างเมือ่ครู่ 

เขาประสานมอืโค้งคารวะ "สหายตู้"

หลูจือ้เข้าไปเล่าเรยีนในส�านักศกึษาหลวงได้ด้วยการแนะน�าของตู้หรฮูุย่ 

แม้ว่าระหว่างนั้นมิได้ไปมาหาสู่กันเป็นประจ�า เขาก็รู้จักคุณชายใหญ่ 

สกุลตูที้เ่รยีนอยู่ในส�านักไท่เสวียด้วยกันผูน้ี ้ ท้ังคูม่ใิช่สหายร่วมห้องเรียน  

แต่ผลการสอบปลายปีทกุครัง้ล้วนมชีือ่ปรากฏอยู่ในล�าดบัต้นๆ เป็นธรรมดา

ทีจ่ะได้ยินเรือ่งราวของอีกฝ่ายมาก่อน

หลัง อ๋ีอ ว้ีได ้ ยินค�าว ่า ' พ่ีรั่ วจิ่น '  ถึงจดจ�าคนตรงหน ้า น้ีได ้  

ความทรงจ�าขาดตอนบางอย่างไหลผ่านเข้าในหวั เมือ่สามปีก่อน เด็กหนุม่

หน้าตาซีดเซียวกุมปากไอเบาๆ ท่ีหน้าประตูเรือนพักศิษย์ กล่าววาจา 

ไม่ก่ีค�าก็ไล่พวกคุณชายเสเพลสองสามคนไปได้ สุดท้ายโบกไม้โบกมือ

ด้วยรอยยิ้มน้อยๆ และแผ่นหลังที่ห่างไปไกล

ผ่านไปสามปี นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีนางพบคนผู้น้ี บัณฑิตชุดขาว 

ทีน่างเห็นตรงประตูหลงัเรอืนพักศิษย์ก่อนหน้าน้ีไม่นานก็คือเขาน่ีเอง มน่ิา

ตอนนั้นนางรู้สึกคุ้นตาเป็นอันมาก เพียงแต่คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก

"พ่ีรั่วจิ่น เข้ามานั่งสิ" เกาหยางเห็นไฉเทียนเวยส่งสายตามาซ�้าๆ  

นางเบะปากแล้วตะโกนเรียกตู้รั่วจิ่นที่สนทนาอยู่กับหลูจื้อ

ได้ยินเสียงเรียกของนาง ตู้รั่วจิ่นยกย้ิมอย่างจนปัญญากับหลูจื้อ 

ก่อนจะหมุนกายไปตรงท่ีนั่งของเกาหยาง เขานั่งลงไม่ทันไรก็ได้ยิน 

นางเอ่ยกลั้วเสียงหัวร่อกับหลูจื้อ "พ่ีจื้อก็รีบนั่งลงเถอะ วันนี้มีเร่ืองสนุกๆ 

ไม่น้อยเลยนะ"
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สามพ่ีน้องสกุลหลูตัวแข็งทื่อไป มุมปากของอี๋อวี้กระตุกริกๆ นาง

ลอบคิดค�านึงว่าองค์หญิงเกาหยางคนน้ีท่าจะสติไม่เต็มเต็งดังคาด 

อารมณ์ปรวนแปรคุ้มดีคุ้มร้ายเป็นพักๆ ก่อนหน้าน้ีเพ่ิงตีหน้าถมึงทึงใส่

พวกนาง ตอนนี้เรียกขานว่า 'พี่จื้อ' เสียงอ่อนเสียงหวานเสียแล้ว

เมื่อสามพ่ีน้องสกุลหลูนั่งลงประจ�าท่ี เสียงดนตรีและเสียงพูดคุย 

หวัเราะค่อยๆ ดงัข้ึน นางก�านัลสองคนท�าความสะอาดคราบสกปรกเลอะเทอะ

บนพ้ืนตอนเกาหยางขว้างจอกสรุาอย่างว่องไว งานเลีย้งกลบัมาคกึคกัครืน้เครง

อกีครา หากไม่มรีอยเปียกตรงชายเสือ้หลจูว้ิน อีอ๋ว้ีคงคดิว่าความขดัแย้ง

เมือ่ครูน้ี่ไม่เคยบังเกิดข้ึนมาก่อน

มาตรว่ายังมสีายตามองมายังทีน่ัง่ของสามพ่ีน้องด้วยความรูส้กึต่างๆ 

กันไป หากแต่ขณะน้ีพวกเขาไม่มแีก่ใจจะสนใจมัน

หลูจว้ินท�าสีหน้าไม่ดีเลย อี๋อว้ีถามเขาเสียงค่อยๆ หลายค�า กลับ 

ได้รับรอยย้ิมฝืดเฝื่อนเป็นค�าตอบ "ต้องโทษข้าคนเดียว หากมิใช่ข้าพูด

เรื่องของเจ้าต่อหน้านางบ่อยๆ นางคงไม่..."

อ๋ีอว้ีได้ยินเขาต�าหนิตนเองแล้วลอบไม่สบายใจเช่นเดยีวกัน นบัแต่

นางข้ามภพมาจนบดันีผ่้านไปแปดปีแล้ว นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีนางได้ใกล้ชดิกับ

หมูช่นชัน้สงูของราชวงศ์นี ้ เดมิทีนางนึกว่าขอแค่เจยีมเนือ้เจยีมตวัสกัหน่อย 

ก็จะปลอดภัยไร้ปัญหา ใครจะรู้ว่าอยู่เฉยๆ ไม่กล่าวอะไรสักค�ายังถูก 

คนจบัผดิได้อยู่ดี นางไม่แจ่มแจ้งว่าเพราะอะไรองค์หญิงเกาหยางจงึเหน็

ตนเองขวางหูขวางตา ทว่าไฟโทสะของอีกฝ่ายช่วยปลุกสติของนางจาก 

'ความไร้เดียงสา' ได้ไม่น้อย

ท่ีแห่งน้ีไม่ใช่หมู ่บ้านเค่าซานที่ห่างไกลจากเบื้องบาทฮ่องเต้  
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ทัง้ไม่ใช่ต�าบลหลงเฉวยีนท่ีสงบเงยีบ ทีน่ี่คอืเมอืงฉางอนั เป็นท่ีท่ีอยู่ใกล้ชดิ

โอรสสวรรค์ทีส่ดุ และเป็นทีท่ีพ่บเจอขนุนางผูส้งูศกัดิไ์ด้ทุกหนแห่ง ท่ีน่ียังมี

การแบ่งชนชัน้อย่างชดัเจน อย่างเช่นเมือ่ครูน่ี ้ ถ้าไม่ได้ตูร้ัว่จิน่ขดัจงัหวะข้ึน

กะทันหนั เกาหยางจะเล่นงานนางด้วยความโกรธชัว่แล่นเช่นไรก็ยากจะรู้ได้

อีอ๋ว้ีสัน่สะท้าน นางลอบเบนสายตาไปทางท่ีนัง่ทิศเหนอื เกาหยาง 

ซึง่แต่งองค์ทรงเครือ่งเต็มยศแย้มย้ิมตามสบาย ไม่หลงเหลือร่องรอยดรุ้าย

สักเศษเสี้ยว ทว่ากลับท�าให้นางหนาวยะเยือกถึงกลางใจ

"เสีย่วอว้ี เสีย่วอว้ี?" เสยีงเรยีกแผ่วๆ ของหลูจือ้ดงึความคิดของนาง

คนืมา นางฝืนย้ิมน้อยๆ ส่งให้พ่ีชาย หากพอมนัตกอยู่ในสายตาของเขา 

แลดูอ่อนระโหยอย่างบอกไม่ถูก

ดวงตาของหลูจื้อไหววูบ เขากุมมือเย็นเฉียบข้างที่วางอยู่บนโต๊ะ 

ของอ๋ีอว้ี ลดสุม้เสยีงลงกล่าวว่า "เสีย่วอว้ีไม่ต้องกลวันะ พ่ีใหญ่ไม่ปล่อย

ให้เกิดเรือ่งขึน้กับเจ้า สกัวันหนึง่...พ่ีใหญ่จะไม่ให้เจ้าทนคบัข้องหมองใจ

อย่างนี้อีกเด็ดขาด"

อี๋อว้ีรู ้สึกล�าคอตีบตัน นางก้มศีรษะลงกะพริบตาไล่ม่านน�้าตา 

ออกไป ก่อนจะเงยหน้าข้ึนย้ิมให้หลจูือ้อกีคร้ังแล้วหนัเหหัวข้อสนทนาไป 

"พี่ใหญ่ คนเมื่อครู่นี้เป็นใครหรือ"

หลูจื้อซ่อนแววตาเย็นกระด้างไว้ เผยรอยย้ิมอ่อนโยนในหน้า  

"นั่นคือบุตรชายคนโตของใต้เท้าตู้ แล้วก็เป็นศิษย์ของส�านักไท่เสวีย  

พี่ใหญ่มีโอกาสได้พบหน้าเขาหลายครั้ง คนผู้นี้..."

ฟังค�าบอกเล่าของหลูจื้อจบ อี๋อว้ีก็ต้องตกตะลึงไปกับราชวงศ์ 

ทีส่บัสนอลเวงนีอ้กีครา ตามประวัตศิาสตร์มารดาแท้ๆ ขององค์หญิงเกาหยาง
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ถูกบันทึกไว้ว่าไม่ทราบแน่ชัด แต่ในมิตินี้ผู้ให้ก�าเนิดนางไม่ใช่ปริศนา 

อกีต่อไป เพราะน้องสาวแท้ๆ ของตู้หรฮูุย่...หรงเฟยคอืมารดาบงัเกิดเกล้า

ของเกาหยาง แค่ว่าพระสนมคนน้ีค่อนข้างเคราะห์ร้าย นางสิน้ใจในวันเดยีว

กับท่ีคลอดเกาหยาง และอาจจะเป็นด้วยเหตน้ีุกระมงั ฮ่องเต้องค์ปัจจุบนั

ถึงเอน็ดตูามใจและให้ความปรานนีางเป็นพิเศษ

ตู้รั่วจิ่น...รั่วแปลว่าละม้าย จิ่นมีความหมายว่าหยกงาม คุณชาย 

ผู้ละม้ายหยกงาม ชื่อนี้ต้ังได้เหมาะเจาะย่ิง เพียงแต่หนแรกท่ีนางพบ 

เดก็หนุ่มผูน้ี้ เขามท่ีาทางอ่อนแออมโรคชดัๆ ไฉนบดันีน้อกจากดูผอมไปบ้าง  

ไม่คล้ายว่าสุขภาพจะมีปัญหาอะไร

ระหว่างพ่ีชายกับน้องสาวกระซิบคุยกัน หลูจว้ินด้านข้างก้มหน้า 

ดื่มสุราจอกแล้วจอกเล่าโดยไม่พูดไม่จา จวบจนร่างเขาชักโงนเงนไปมา 

หลจูือ้ถึงพบว่าไม่เข้าท ี เขาเอือ้มมอืข้ามตวัอีอ๋ว้ีไปแย่งจอกสรุาในมอืน้องชาย

มา และยกกาสุรามาวางฝั่งตนเองแล้วเขย่าเบาๆ พบว่า...ว่างเปล่า

"หลจูว้ิน" หลจูือ้มสีหีน้าไม่สูดี้ ตอนขามา เขาย�า้นกัย�า้หนาว่าคนืนี้

หากไม่จ�าเป็น ทั้งสามคนห้ามดื่มสุรา ทว่าหลูจว้ินที่คออ่อนอยู่แต่เดิม 

กลบัดืม่สรุาไปทัง้กาโดยไม่บนัยะบนัยัง เวลานีใ้บหน้าเขาเริม่เป็นสแีดงเรือ่ 

ผิดปกติ เห็นชัดว่าดื่มมากเกินไปแล้ว

อ๋ีอว้ีไม่เคยเห็นหลูจวิ้นดื่มสุรามาก่อน นางผลักตัวเขาเบาๆ ด้วย

ความเป็นห่วง "พ่ีรอง พ่ีมิได้เมาสุรากระมัง" อย่าเป็นอันขาดเชียวนะ  

คนที่ดื่มสุราจนเมามายมักแสดงนิสัยแย่ๆ ออกมาไม่มากก็น้อย นาง 

ไม่อยากให้เกาหยางทีเ่พ่ิงถูกปลอบให้อารมณ์เย็นลงแล้วอาละวาดข้ึนมา

อีกนะ
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"อื้อ...ไม่...ไม่...ไม่เมา...คิกๆ..."

อี๋อว้ีรีบรั้งตัวหลูจว้ินท่ีต้ังท่าจะลุกข้ึนยืน พลางร�าพึงในใจ ไม่เมา 

ยังเป็นขนาดนี้ ถ้าเมาแล้วจะขนาดไหน

หลจูือ้ถอนใจเฮอืกหน่ึงแผ่วๆ ยกแขนกวักมอืเรียกนางก�านัลขอสุรา

อีกกาหนึ่ง เขาบุ้ยใบ้บอกให้อี๋อวี้สลับที่นั่งกับตน

แม้อี๋อวี้ไม่กระจ่างแจ้งว่าพ่ีชายคิดจะท�าอะไร นางยังสละท่ีให ้

อย่างเชือ่ฟัง คดิไม่ถึงว่าหลจูือ้เพ่ิงน่ังลงข้างกายหลจูว้ิน ก็รนิสรุาใส่จอก

บนโต๊ะจนเต็มแล้วยัดใส่มือของเขา

"ดื่มให้หมด"

อีอ๋วีท้�าตาปรบิๆ มองดูหลจูว้ินกรอกสรุาเข้าปากไปอกีห้าจอกเตม็ๆ 

นางคว้าหมับที่แขนของหลูจื้อ "พี่ใหญ่ พี่จะท�าอะไร"

เขาหันมามองนางแวบหนึง่ และกล่าวอธิบาย "ถ้าเขาก่ึงเมาก่ึงมสีติ 

ต้องก่อเรื่องขึ้นแน่ แต่ถ้าเมาเต็มที่..."

ตึง้! เสยีงหลจูว้ินหน้าคว�า่ฟุบราบไปกับโต๊ะขาเต้ียดังข้ึน เขาปิดตาลง

แน่นิ่งไป

เห็นหลูจื้อส่งสายตาเป็นเชิงบอกว่า 'อย่างน้ีนี่ล่ะ' มาให้ อี๋อว้ี 

ก็หัวเราะฝืดๆ รู้สึกเพียงว่าความหนักอกหนักใจลดทอนลงไปเกินคร่ึง 

ทันควัน

ยามหลจูือ้จบัแขนทีพ่าดเปะปะของหลจูว้ินให้เข้าทีเ่ข้าทาง เงาด�า

สายหนึ่งทาทาบเหนือศีรษะ เขาแหงนหน้าขึ้นเห็นใบหน้าท่ีประดับด้วย

รอยยิ้มเยาะหยัน ต้องข่มใจไม่ขมวดคิ้วพร้อมเอ่ยถามเสียงเรียบๆ

"มีเรื่องใดหรือ"
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"ดูเจ้าพูดเข้าสิ ไม่มีเรื่องใดข้าจะมาดื่มคารวะเจ้าไม่ได้หรือ"

อีอ๋ว้ีมองเด็กหนุม่หน้าโต๊ะของพวกนางแค่แวบเดยีวแล้วเบนสายตา

ออก นางก้มหน้าตรึกตรอง เหตุใดคุ้นหน้าคนคนนี้เหลือเกิน

"จ่างซุนจื่อ ข้าคิดว่าพวกเราไม่ได้สนิทสนมถึงข้ันดื่มคารวะกัน

กระมัง"

สิ้นเสียงหลูจื้อไม่ทันไร ผู้ที่มาก็โน้มตัวลงย่ืนหน้าห่างจากหน้าเขา

ครึ่งฉื่อแล้วแสยะย้ิม พูดเสียงต�่า "หลูจื้อ ถึงข้าก�าราบเจ้าไม่อยู่ แต่ 

ย่อมต้องมีใครสักคนท่ีสยบเจ้าได้ เมื่อครู่องค์หญิงเดือดดาลปานน้ัน  

เจ้านึกว่านางจะแล้วกันไปเพียงเท่าน้ีหรอื ตอนน้ีมเีจ้าข้ีโรคตูร่ั้วจิน่อยู่ด้วย 

แต่อีกประเดี๋ยวงานเลี้ยงเลิก..."

พูดถึงตรงนี ้ เขายืดตัวขึน้ตามเดิมแล้วหัวเราะร่วน จากนัน้หมุนกาย

เดินไปทางโต๊ะของตนเอง

ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าใบหน้าของหลูจื้อฉายอารมณ์สับสนปรวนแปร

อย่างไร ด้านอ๋ีอว้ีก็บงัเกิดความว้าวุ่นใจอีกครา นางจดจ�าอกีฝ่ายได้ตัง้แต่ 

พี่ใหญ่ของนางเรียกชื่อคนผู้นั้นแล้ว 

จ่างซุนจื่อ...หัวโจกคุณชายเสเพลที่ประตูหลังเรือนพักศิษย์ 

เมื่อสามปีก่อนคนนั้น
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อีอ๋ว้ีรอจ่างซนุจือ่เดนิไปไกล ถึงสะกิดเรยีกหลจูือ้ท่ีไม่แสดงสหีน้าใดๆ 

แล้ว "พี่ใหญ่ คนนี้เป็นใครอีกหรือ"

หลูจื้อมุ่นหัวค้ิวเล็กน้อย "เป็นบุตรชายคนที่สามของใต้เท้าจ่างซุน 

เล่าเรียนอยู่ในส�านักศึกษาหลวงเช่นกัน แต่ปีก่อนผลการสอบปลายปี

ย�่าแย่เกินไป ถูกย้ายจากส�านักไท่เสวียไปท่ีส�านักซื่อเหมินเสวีย ส่วนข้า

ได้เลือ่นขึน้ไปอยู่ส�านกัไท่เสวยี คนท่ีข้าแทนทีก็่คอืเขา อาจจะเป็นเพราะ

จุดนี้ ยามเขาอยู่ว่างๆ ไม่มีการงานใดจะชอบมาระรานข้า"

ใต้เท้าจ่างซุน!?

อีอ๋ว้ีสะดุง้ในใจ ก่อนจะหลดุปากเอ่ยข้ึน "บตุรชายของพระมาตลุา 

ท่านนั้นหรือ" จ่างซุนอู๋จี้ พ่ีชายร่วมสายเลือดกับจ่างซุนซื่อ ฮองเฮา 

องค์ปัจจบุนั มตี�าแหน่งเป็นมขุมนตรฝ่ีายซ้าย สถานะเทียบเท่าอคัรเสนาบดี

เห็นหลูจื้อพยักหน้า อี๋อวี้ยิ่งตระหนกในใจ "ถ้าเช่นนั้นพี่ใหญ่..."

71
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หลูจื้อยกมือตัดบทนาง กล่าวปลอบเสียงเบา "ไม่เป็นไร เขาเป็น 

บุตรชายของอนุในตระกูลจ่างซุน เพราะนิสัยดื้อด้านเกเร ไม่ชมชอบ 

เล่าเรยีนเขยีนอ่านจนเป็นทีเ่ออืมระอาของบดิาเขาอยู่มาก การอบรมสัง่สอน

ในตระกูลจ่างซุนเข้มงวดอย่างย่ิง ไม่ปล่อยให้เขาก่อเร่ืองตามอ�าเภอใจ 

ท่าทางอย่างนั้นของเขา เจ้าถือเสียว่าพบคนเสียสติก็แล้วกัน"

ในความคิดของหลูจื้อ เทียบกับการเล่นพิเรนทร์ๆ แกล้งคนและ

ก่อกวนราวีในส�านักศึกษาแล้ว พฤติกรรมของจ่างซนุจือ่เมือ่ครู่นีอ้ย่างมาก

นับได้ว่าเป็นการข่มขู่และลดความโอหังลงมากแล้ว

ที่แท้เป็นบุตรชายของอนุ

อ๋ีอว้ีโล่งใจลงได้เล็กน้อย ปกติบุตรชายท่ีเกิดจากอนุมีศักดิ์ฐานะ 

ไม่สูงนัก จ่างซุนจื่อผู้น้ันเพียงอาศัยท่ีบิดาตนมีอ�านาจราชศักด์ิถึงก�าเริบ

เสบิสานปานน้ี ทว่าได้ยินเขาเอ่ยชือ่ของตูร้ัว่จิน่ ซ�า้เรยีกอกีฝ่ายเป็นคนขีโ้รค

อย่างไม่เป็นมิตร หากเป็นเด็กหนุ่มท่าทางอ่อนแอเมื่อสามปีก่อนผู้นั้น 

ยังพอจะชอบด้วยเหตผุล แต่คนท่ีดืม่สรุายิม้หวัขณะน้ี ใบหน้าปราศจาก 

เค้าอมโรคใดๆ แล้วนี่

"มองอะไรอยูห่รือ" หลจูื้อลูบหวัอีอ๋วีเ้บาๆ เขามองตามสายตานาง 

ไปแล้วกล่าวย้ิม "คุณชายตูเ้ป็นบคุคลท่ีรปูงามโดดเด่นคนหนึง่จรงิๆ กระท่ัง

น้องเลก็ของข้ายังอดเหลยีวมองเขาซ�า้ๆ ไม่ได้ น่าเสยีดาย... เฮ้อ...พูดไป 

ก็เท่าน้ัน"

อี๋อว้ีฟังถ้อยค�าครึ่งแรกของเขาแล้วรู้สึกว่าตนเองถูกใส่ร้ายเกินไป 

แต่ค�าว่า 'น่าเสียดาย' ตอนท้ายกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นข้ึนมา 

เสียก่อน นางเห็นเขาหยุดพูดแค่นี้จึงเอ่ยอย่างงุนงง "น่าเสียดายอะไร 
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ท�าไมพี่ใหญ่ไม่พูดต่อเล่า"

หลูจื้อไม่ตอบค�าถาม เอาแต่คีบอาหารกินไปเองเร่ือยๆ อี๋อว้ี 

ไม่คาดคั้นต่อ ด้วยรู้แก่ใจดีว่าเขาไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นลับหลัง

เย่ียงสตรีลิ้นยาวพรรค์น้ัน นางหยิบตะเกียบหัวเงินหนักอึ้งมาแล้วเริ่ม 

ลิ้มรสอาหารค�าเล็กๆ

กินไปได้ไม่ก่ีค�า เสียงหัวเราะเซ็งแซ่ที่ดังอยู่ข้างหูเบาลงทีละน้อย 

พอเงยหน้าข้ึนกวาดตามองไปอีกครั้ง นางเห็นเกาหยางลุกข้ึนจากท่ีนั่ง

ตอนไหนก็ไม่รู้ ชูจอกหยกในมือขึ้นพร้อมกล่าวเสียงอ่อนหวาน

"วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของข้าเกาหยาง ได้ฉลองกับทุกท่าน 

เป็นเรื่องน่าเบิกบานยินดีโดยแท้ มาๆ ทุกคนร่วมด่ืมจอกน้ีด้วยกัน"  

กล่าวจบนางก็ยกจอกสรุาจรดรมิฝีปากดืม่รวดเดยีวหมด แล้วอวดจอกเปล่า

ต่อหน้าผู้คน

แขกในงานเห็นดังนั้นพากันลุกข้ึนยืน ยกจอกสุราในมือข้ึน และ

ตะเบ็งเสียงดัง "ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุย่ิงยืนนาน!" แม้เสียง 

ไม่พร้อมเพรียงกัน แต่พอประสานกันแล้วดังก้องกังวานไกล 

อ๋ีอว้ีท�าท่าท�าทางยกจอกสุราจ่ออยู่ที่ริมฝีปาก ช้อนตาข้ึนน้อยๆ  

มองไปทางเกาหยางทีห่น้าตาแย้มย้ิมพร้ิมพราย ไม่ว่านางกระท�าส่ิงใดไว้

ก่อนหน้าน้ี แต่ ณ เสีย้วเวลาน้ีพระธิดาองค์น้ีแผ่ประกายสงูศักดิไ์ปทัง้กาย

อย่างแท้จริง

เกาหยางเหน็ทกุคนด่ืมหมดแล้ววางจอกหยกลงบนโต๊ะ นางตบมอื

สองที เสียงเพลงที่บรรเลงบนปะร�าดนตรีเปลี่ยนท่วงท�านองฉับพลัน 

นางร�าเรือนร่างอรชรย่างเท้าเข้ามาตรงที่ว่างกลางงานเล้ียงอย่างรวดเร็ว
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พลิว้ไหว และเริม่ออกลลีาร่ายร�าตามเสยีงดนตรีเสนาะโสตอย่างอ่อนช้อย

เด็กหนุ่มซึ่งอยู่ในวัยเลือดลมพลุ ่งพล่านหลายคนต่างอดมิได ้

ที่จะจับจ้องนางร�าโฉมงามเบื้องหน้ากันตาไม่กะพริบ อ๋ีอวี้เบะปาก  

ลอบช�าเลืองมองหลูจื้อที่เอียงคอไม่พูดจา เห็นเขาชมดูการร่ายร�าอยู่

เหมอืนกัน หากแต่แววตาเยือกเย็นดจุเดมิ นางร�าพึงในใจว่าพ่ีใหญ่ของตน

ช่างมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงดีแท้

การร่ายร�าชุดนี้แสดงไปครึ่งชั่วยามแล้วยังไม่จบ ผู้ท่ีตั้งใจชมดู 

ในทีแรกค่อยๆ เริ่มพูดคุยสนทนากันอีกครา อี๋อว้ีทางหน่ึงคุยเรื่อยเปื่อย

กับหลจูือ้ ทางหนึง่ลอบบ่นเหนือ่ยแทนพวกนางร�าท่ีหลัง่เหงือ่สาวท่วมตวั  

นี่เป็นการเต้นระบ�าท่ีไหนกัน ก�าลังกายที่ใช้แทบจะเทียบเคียงได้กับ 

การวิ่งแข่งทางไกลแล้ว

ไม่ใช่ง่ายกว่านางร�ากลุม่น้ีจะถอยออกไป และเปลีย่นเป็นเดก็หนุ่ม 

ในชุดฝึกยุทธ์สองคนถือกระบี่ยาวคนละหน่ึงเล่มออกมา พอเสียงดนตรี

ดังกระหึ่มขึ้น พวกเขาก็ 'สัประยุทธ์' กัน อี๋อว้ีดูอยู่นานสองนานถึงรู้ว่า 

น่ีคือการแสดงร�ากระบ่ีคู่ นางนึกในใจว่ามิน่ากระบวนท่าของพวกเขา 

ไม่ทรงพลังอะไร ที่แท้มุ่งแต่ให้ท่วงท่างดงามเข้าไว้

หลงัจากน้ันมกีารแสดงอกีหลายชดุ นอกจากกายกรรมท่ีแสดงโดย

นกัเล่นปาหีเ่ร่ร่อนในยุทธภพแล้ว ถ้ามใิช่ระบ�าหมูก็่เป็นระบ�าเดีย่ว ตอนท่ี 

อี๋อว้ีเบื่อหน่ายจนเกือบหลับ นางร�าที่หมุนตัวอยู่ก็หยุดนิ่งอยู่ในท่าจบ 

ในทีส่ดุ

ตรงท่ีน่ังเจ้าภาพ ไฉเทียนเวยโน้มตัวไปกระซิบกระซาบบางอย่าง 

ที่ข้างหูเกาหยาง องค์หญิงซึ่งด่ืมสุราไปหลายจอกจนหน้าแดงระเรื่อ 
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ชวนพิศก็ตบมืออกีสองสามที นางร�าบนแท่นยกพ้ืนถอยออกไป ไม่ถึงชัว่ครู่ 

มนีางก�านัลหลายคนถือกระบอกไม้ไผ่ไว้คนละกระบอกเดนิกระจายไปตาม

ที่นั่งแขกในงานเลี้ยง

อี๋อว้ีเห็นหลูจื้อดึงแท่งไม้จากกระบอกไม้ไผ่ท่ีนางก�านัลคนหนึ่ง 

ยอบกายย่ืนมาตรงหน้าโต๊ะของพวกนางหน่ึงแท่งด้วยสีหน้าเรียบเฉย  

นางก�านัลคนนั้นถึงก้าวเท้าไปยังโต๊ะถัดไป

หลูจื้อหันมาสบสายตาฉงนฉงายของอ๋ีอว้ี เขาย่ืนแท่งไม้ที่ 

ปลายด้านบนเป็นสเีขยีวแท่งนัน้ส่งให้ พร้อมกล่าวอธิบาย "แท่งสเีขียวนี้ 

คือไม้ติ้วรับค�าสั่ง บนนั้นสลักเลขต่างๆ เอาไว้ให้แขกสุ่มจับโดยเฉพาะ  

องค์หญงิในฐานะเจ้าภาพจะมไีม้ติว้สุม่เลขปลายสแีดงทีม่จี�านวนเท่ากัน 

แล้วก็ไม้ติ้วค�าสั่งปลายสีทองจ�านวนน้อย พวกเราจะหยิบไม้ติ้วรับค�าสั่ง

ก่อน อกีประเด๋ียวองค์หญิงค่อยหยิบไม้ติว้สุม่เลขท่ีสลกัเลขแบบเดยีวกัน

อีกท ี ใครก็ตามท่ีมไีม้ติว้เลขตรงกับท่ีถูกหยิบออกมา ต้องจบัไม้ติว้ค�าสัง่ 

อกีท ีและท�าตามค�าสัง่ทีเ่ขยีนบนนัน้ สดุท้ายเมือ่ไม้ติว้ค�าส่ังหมด เจ้าภาพ

จะเลือกคนที่ท�าตามค�าสั่งลุล่วงได้ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อมอบรางวัลให้"

อี๋อว้ีพยักหน้า พลิกดูอีกด้านของแท่งไม้ในมือที่มีลักษณะแบนๆ 

กว้างหนึ่งองคุลี เห็นตัวอักษรเล็กๆ สีด�าสองตัวว่า 'สิบเจ็ด' สลักอยู ่

ตรงปลายด้านล่างดังคาด นางเงยหน้าขึ้น แลเห็นแขกทุกคนล้วนถือ 

แท่งไม้ยาวราวหกเจ็ดชุ่นอยู่ในมือคนละหน่ึงแท่งแล้วมองต่อไปบน 

โต๊ะขาเตี้ยด้านหน้าเกาหยาง มีกระบอกแกะสลักลวดลายสองกระบอก

เพ่ิมขึ้นมาต้ังแต่เมื่อไรก็สุดรู้ กระบอกหนึ่งเสียบไม้ติ้วปลายสีแดงไว้ 

จนแน่นเต็ม อีกกระบอกหนึ่งเป็นไม้ติ้วปลายสีทองโหรงเหรง
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"นี่เรียกว่าการประชันเสี่ยงทาย ว่ากันว่าองค์หญิงเกาหยางเป็น 

ผูต้้นคดิ ตอนนีก้ลายเป็นการละเล่นท่ีพวกสตรใีนตระกูลขุนนางชัน้ผูใ้หญ่

ชมชอบเล่นฆ่าเวลายามว่างมากที่สุด ข้าก็ได้เห็นเป็นคราแรกเช่นกัน"

อี๋อว้ีถามอย่างกังวลใจอยู่บ้าง "แล้วสิ่งท่ีเขียนบนไม้ติ้วค�าสั่ง 

จะไม่ท�าให้ล�าบากใจกระมัง"

หลูจื้อโคลงศีรษะ กล่าวอย่างไม่มั่นใจ "ได้ยินว่าเป็นค�าสั่งจ�าพวก

ร่ายโคลงแต่งกลอน ไม่รูว่้าไม้ต้ิวค�าสัง่ขององค์หญิงมส่ิีงใดต่างไปหรือไม่"

อี๋อวี้ตั้งท่าจะถามต่อ กลับได้ยินเสียงพูดกลั้วหัวเราะของเกาหยาง

ลอยแว่วมา 

"ในงานเลี้ยงมีโต๊ะสี่สิบแปดตัว แต่ละโต๊ะเลือกคนหนึ่งหยิบ 

ไม้ติ้วรับค�าสั่ง รวมกับสองแท่งท่ีโต๊ะข้าแล้วทั้งหมดห้าสิบแท่ง แต่วันนี ้

ข้าเตรียมไม้ติ้วค�าสั่งไว้แค่สิบแท่ง ไม้ติ้วปลายสีเขียวอยู่ในมือพวกท่าน

หมดแล้ว ทุกท่านมองดูเลขบนน้ันให้ดีๆ อีกประเดี๋ยวถูกข้าเลือกแล้ว 

คิดจะเฉไฉไม่ได้นะ"

เกาหยางจบิสรุาค�าหนึง่แล้วผลย้ิิมหวานเย้ิม ย่ืนมอืไปหยิบๆ เลอืกๆ 

ทีก่ระบอกไม้ต้ิวสแีดงนานครูใ่หญ่ จวบจนสายตาของแขกทุกคนเล่ือนมา

จับอยู่ที่มือนาง ถึงค่อยๆ ดึงไม้ติ้วสุ่มเลขแท่งหนึ่งออกมา

"สามสิบห้า"

นยัน์ตาของเกาหยางเป็นประกายระยับขณะอ่านเลขตรงปลายไม้ติว้

เสยีงดงัฟังชดั ครัน้ไม่เหน็มคีนขยับตัว นางจะย่นหัวคิว้เข้าหากัน ก็ได้ยิน 

คนข้างกายกล่าวกลัว้เสยีงหัวเราะแผ่วๆ "บงัเอญิเสยีจรงิ คนแรกคอืข้าเอง"

ตูร้ัว่จิน่ท่ีนัง่อยู่ด้านข้างไฉเทยีนเวยลกุขึน้ช้าๆ ชไูม้ติว้ปลายสเีขยีว 
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ให้ทุกคนดู ลานด้านล่างมีคนไม่น้อยเริ่มกระซิบกระซาบกันแล้ว

ไฉเทียนเวยตบมอืเบาๆ เอ่ยกระเซ้าขึน้ "วันนีพ่ี้รัว่จิน่ห้ามบ่ายเบีย่งนะ

เจ้าคะ เร็วเข้าๆ จับไม้ติ้วค�าสั่ง!"

อีอ๋ว้ีชายตามองไป เหน็ตูร้ัว่จิน่ตรงทีน่ัง่เจ้าภาพก้มลงหยิบไม้แท่งหนึง่

จากกระบอกไม้ต้ิวปลายสีทองบนโต๊ะส่งให้เกาหยาง นางเหลือบมอง 

อกัษรบนไม้ต้ิวปราดเดียวแล้วบอกต่อทุกคน

"ไม้ต้ิวค�าสัง่ในวันน้ีของพวกเราเพ่ิมลกูเล่นขึน้อย่างหนึง่คอื จะต้อง

ร่วมมือกันท�าสองคนจึงจะได้ ไม้ติ้วของญาติผู้พ่ีของข้าแท่งน้ีสลักค�าว่า 

'ฟังพิณวาดภาพ' เห็นทีต้องรอข้าสุ่มหาคนดีดพิณก่อน"

กล่าวจบนางดงึไม้ต้ิวสุม่เลขอกีหน่ึงแท่งอย่างว่องไว และอ่านออก

เสียงดัง "เป็นเลขเจ็ด"

คนในงานเลีย้งน่ิงงนัไป เมือ่เหน็คนอกีคนหน่ึงตรงข้างกายเกาหยาง

ลุกขึ้น เป็นจ่างซุนเสียนที่มีสีหน้าไม่พึงใจเท่าไหร่

"ข้าเอง" จ่างซนุเสยีนวางไม้ติว้ปลายสเีขยีวในมอืลงบนโต๊ะ โน้มตวั

จับไม้ติ้วค�าสั่งแท่งหนึ่งออกมาส่งให้เกาหยาง

เกาหยางรบัมาดแูล้วชอบอกชอบใจทนัควัน หลงัจากตบโต๊ะสองที 

นางถึงกลั้นย้ิมพูดกับทุกคน "ช่างบังเอิญเสียน่ีกระไร ก�าลังอยากหา 

คนดีดพิณ นางก็จับได้ไม้ติ้ว 'ชมทิวทัศน์ดีดพิณ' เช่นนั้นรบกวนพ่ีเสียน

ดีดสักเพลงให้พวกเราทุกคนได้ฟังเถอะ"

สิ้นเสียงนางไม่ทันไร ขันทีตัวน้อยสองคนทางลานทิศตะวันตก 

แบกพิณโบราณคนัหน่ึงเข้ามาอย่างระมดัระวัง ยังมอีกีสองคนตัง้โต๊ะไม้แดง 

ขาสงูตัวหนึง่ไว้ใกล้ๆ พิณ จดัวางเครือ่งเขยีนทัง้สีร่วมถึงเครือ่งไม้เครือ่งมอื
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วาดภาพ

จ่างซุนเสียนลุกขึ้นเดินเย้ืองย่างไปท่ีข้างพิณ ส่วนตู้รั่วจิ่นสาวเท้า 

ก้าวยาวๆ เข้าไป ดวงตาสงบน่ิงของเขาเปล่งประกายวบูหน่ึง รอยย้ิมบนหน้า

ขยายกว้างขึ้นสองส่วน
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พระราชอุทยานฝูหรงริมแม่น�้าชวีเจียงเปล่งรัศมีความงามกลาง 

ม่านรัตติกาล ภายในมีอุทยานฟางหลินสว่างไสวไปด้วยแสงโคมไฟ  

แขกเหรือ่เตม็งานเลีย้งบนพรมแดงยาวนบัร้อยจัง้ ทว่ามไิด้ยินใครเปล่งเสยีง

พูดจา ใต้แสงเดือนมีเพียงเสียงพิณแว่วหวานไพเราะจับใจดังอ้อยอิ่ง 

อยูร่ิมหู

ณ มมุท่ีม่านผ้าโปร่งพลิว้สแีดงทิง้ชายห้อยลง หญิงงามละมนุละไม

สวมกระโปรงผ้าพ้ืนสีฟ้านวลก้มศีรษะน้อยๆ ฝ่ามือนวลเนียนปานหยก 

สองข้างก�าลงักรดีน้ิวไปตามสายพิณ จดุท่ีห่างจากนางไปห้าก้าวมคีณุชาย 

ชดุขาวเรอืนกายสงูเพรยีวผูห้น่ึงยืนอยู่ มอืหน่ึงรวบชายแขนเสือ้ไว้ มือหนึง่ 

ถือพู่กัน ก้มตัววาดภาพลงในกระดาษบนโต๊ะ

อี๋อวี้ยกมือข้างหนึ่งเท้าคาง มองดูชายหนุ่มหล่อเหลากับหญิงสาว

โฉมงามที่ห่างไปไม่ไกลนักคู่นั้นร่วมแรงร่วมใจกันท�าตามค�าสั่งในไม้ติ้ว 

72
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ค�าว่า 'บรุษุเปรือ่งปราดคู่สตรโีฉมสะคราญ' เพ่ิงผดุข้ึนกลางห้วงความคิด 

นางได้ยินผูค้นส่งเสยีงกระซบิกันคลบัคล้ายเป็นค�าชมเชยดงัระงมข้ึนเร่ือยๆ

แม้นางไม่เข้าใจเสยีงพิณ แต่ก็ฟังออกว่าจ่างซนุเสยีนบรรเลงเพลงนี ้

ได้แสนเสนาะเพราะพริง้ นบัเป็นสตรทีีเ่พียบพร้อมทัง้รปูสมบติัและคณุสมบตัิ

คนแรกทีน่างพบเจอ ไม่เสยีทีท่ีมชีาติตระกูลสูงศกัดิ ์ เทยีบกับ 'หยกเขียว

เรอืนน้อย'* อย่างนางแล้ว ดูม ี'สง่าราศี' กว่ามาก

เพียงแต่ไม่รูด้้วยเหตผุลกลใด ยามมองหนุ่มสาวท่ีเหมาะสมคูค่วรกัน

ในทุกๆ ด้านคู่น้ี ในใจนางบังเกิดความตะขิดตะขวงขึ้นมาระลอกหน่ึง 

อย่างน่าประหลาด อ๋ีอวี้ขมวดค้ิวสะกดเก็บความรู้สึกน้ีไว้ ตะแคงตัว 

ขยับเข้าไปใกล้ๆ หลูจือ้ และพูดเสียงค่อยๆ ท่ีรมิห ู"พ่ีใหญ่ คุณหนจู่างซนุคนน้ี

ดดีพิณได้ไพเราะมาก"

หลจูือ้ขานรบัแล้วพูดตอบสัน้ๆ ด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ "อือ้ ฝีมอืดดีพิณ

ของคณุหนจู่างซนุโด่งดังจรงิๆ"

อี๋อวี้อ้าปากจะไต่ถามต่อ เห็นขันทีคนหน่ึงเดินค้อมกายเข้ามาหา

ทางด้านหลังตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ ป้องปากกระซิบข้างหูพ่ีชายของนาง

สองค�า เขาก็พยักหน้าหงึกหงักด้วยสีหน้าที่แปรเปลี่ยนไป

เขาหันมาพูดก�าชับนางเบาๆ "พ่ีใหญ่มีเรื่องต้องออกจากงานเลี้ยง 

ครูห่นึง่ เจ้าเป็นเด็กดีนัง่อยู่ตรงน้ี อย่าเดินไปไหนเพ่นพ่านนะ"

อ๋ีอว้ีพยักหน้า นางรูว่้าขณะน้ีมใิช่เวลาซกัถามอะไร เพียงมองดเูขา

เดนิตามหลังขันทีคนน้ัน หลบออกไปจากงานเลีย้งอย่างเงยีบๆ ในจงัหวะที่

แขกทั่วทั้งงานเคลิบเคลิ้มอยู่กับรัศมีความสง่างามของบุรุษเปรื่องปราด

* หยกเขียวเรือนน้อย เป็นส�านวน หมายถึงเด็กสาวที่มาจากตระกูลเล็กๆ ไร้ชื่อเสียง
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คู่สตรีโฉมสะคราญ จนกระทั่งหลูจื้อในชุดสีน�้าเงินลับสายตาไป นางถึง

หันหน้ากลับมาชมดูชายหนุ่มหล่อเหลากับหญิงสาวโฉมงามต่อไป

เมือ่จ่างซนุเสียนดดีพิณจบหนึง่เพลง ตูร้ัว่จิน่ก็ลากพู่กันเป็นขดีสดุท้าย

พอด ีนางก�านัลสองคนสบืเท้าเข้าไป บรรจงหยิบภาพวาดบนโต๊ะขึน้คลีเ่ปิด

แสดงต่อเบ้ืองหน้าทุกคนอย่างเชือ่งช้า

"วาดได้ดี!"

"ทิวทัศน์งามยิ่ง!"

"ฝีมือวาดภาพของคุณชายตู้ล�้าเลิศที่สุดอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด"

เสียงกล่าวชื่นชมดังอื้ออึงขึ้นทันที อี๋อว้ีช�าเลืองตามองไป เห็น 

ทวิทศัน์สายน�า้ใต้แสงจนัทร์กระจ่างปรากฏอยู่บนม้วนภาพวาดยาวสามฉือ่ 

ลายเส้นพู่กันสมจรงิดุจมชีวิีต เรยีกได้ว่าเป็นผลงานชัน้ยอดโดยแท้

เกาหยางนั่งอยู่ตรงที่นั่งเจ้าภาพ ไม่แยแสไฉเทียนเวยที่ท�าปากยื่น

อยู่ตลอด เอ่ยเสียงดังอย่างย้ิมแย้ม "พ่ีร่ัวจิ่นกับพ่ีเสียนช่างรู้ใจกันจริงๆ  

ข้าฟังเสียงพิณแล้วคล้ายเห็นภาพอยู่ในใจ ส่วนภาพนี้ของพ่ีรั่วจิ่น 

ก็สอดคล้องต้องกันสุดจะเปรียบ พิณก็ดีดแล้ว ภาพก็วาดแล้ว ดูกันซิว่า

คนถัดไปคือใคร...สิบเจ็ด!"

เกาหยางอมย้ิมชูไม้ติ้วปลายสีแดงในมือข้ึน แต่นานครู่ใหญ่แล้ว 

ยังไม่มคีนลกุขึน้ ทกุคนเห็นว่าไม่มใีครขานตอบ พากันหนัไปมองทีน่ัง่ข้างๆ

อี๋อว้ียังชมดูภาพวาดท่ีนางก�านัลถือแสดงอยู ่ ไม่คิดว่าจะม ี

มอือกีข้างหนึง่ย่ืนมาทางด้านข้าง คว้าไม้ต้ิวปลายสีเขียวท่ีหลูจือ้วางทิง้ไว้

บนโต๊ะไปกะทันหัน

"อยู่นี่นั่นเอง"
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อี๋อว้ีมองเด็กสาวนางหนึ่งซึ่งตอนแรกยังน่ังอยู่ที่โต๊ะติดกัน ยืนข้ึน 

ชไูม้ติว้แท่งนัน้สงูๆ อยู่ในเวลานี ้ชัว่ขณะท่ีสมองของนางยังคิดตามไม่ทนั 

ก็ได้ยินเสียงหวานแหลมของเกาหยางดังขึ้น

"มาจับไม้ติ้วค�าสั่ง!"

อีอ๋ว้ีรบัไม้ติว้ท่ีเด็กสาวคนนัน้ยัดเยียดใส่มอืนางไว้อย่างงนุงง ทัง้ยัง

ถูกฉดุให้ลกุขึน้แล้วรนุหลงัออกไป นางเซไปสองสามก้าวก่อนจะยืนทรงตัวน่ิง 

บนพ้ืน ครัน้สมัผัสได้ถึงสายตาหย่ังเชงิของแขกท้ังงานเลีย้ง นางเงยหน้าข้ึน

เห็นแววตาเย็นเยียบของเกาหยางที่อยู่ไม่ไกลนัก ถึงแจ่มแจ้งในบัดดล

นางละล้าละลังชั่วครู่ จากนั้นยอบกายค�านับเกาหยาง เปล่งเสียง

กล่าวขึน้ "ทูลองค์หญงิ พ่ีชายของหม่อมฉนัออกจากงานเลีย้งไปเมือ่ครูน่ี้ 

อีกประเดี๋ยวก็คงจะกลับมาเพคะ"

เกาหยางไล้น้ิวโป้งถูไปตามขอบจอกหยก พลางหร่ีตาคล่ีย้ิมให้นาง 

"หรือยังต้องให้ข้ารอคอยเขา เจ้ามานี่สิ จับไม้ติ้วแท่งหนึ่งแทนพี่ชายเจ้า

แล้วท�าตามค�าบอกบนนั้นก็พอ"

อี๋อวี้ก้มหัวขมวดคิ้วน้อยๆ ชายตาดูหลูจว้ินที่เมามายไม่ได้สติ  

ค่อยเหลือบมองเกาหยางที่ท�าสีหน้าไม่เป็นมิตรแวบหนึ่งอีกทีแล้วลอบ

โอดครวญว่าเคราะห์ร้ายอย่างคับใจ นางเดินไปข้างหน้าด้วยฝีเท้าหนักอึง้

อยู่บ้าง หยุดยืนหน้าโต๊ะองค์หญิง ย่อตัวลงจบัไม้ติว้ปลายสทีองแท่งหนึง่ 

ส่งให้อีกฝ่าย

เกาหยางดึงไม้ติ้วแท่งนั้นในมืออี๋อว้ีไปอย่างว่องไว พอเห็นอักษร

บนน้ันแล้วสีหน้าของนางเปลี่ยนไป ส่งเสียงหัวร่อชอบอกชอบใจทันที  

"น่าสนุกจริงๆ น่าสนุกเหลือเกิน!" ว่าแล้วก็ย่ืนไม้ติ้วปลายสีทองในมือ 
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ข้ามตัวอี๋อวี้ส่งไปทางด้านหลัง

อี๋อว้ีรู ้สึกได้ว่ามีคนผู ้หนึ่งขยับมาใกล้ เพ่ิงได้กล่ินหอมสดชื่น 

ระลอกหนึ่ง ก็ได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆ ดังเหนือศีรษะ

"น่าสนุกดังว่าจรงิๆ...ถ้าอย่างน้ันรบกวนคณุหนหูลูเขียนกลอนให้ข้า

สกับทจะได้หรอืไม่"

อี๋อวี้ยืดตัวตรง จ้องเขม็งไปที่ฝ่ามือใหญ่ซึ่งก�าไม้ติ้วค�าสั่งย่ืนมา 

ตรงหน้า นางรับมาดู เห็นตัวอักษรบรรจงเล็กเท่าหัวแมลงวันสี่ค�าว่า...  

'แต่งกลอนเคียงภาพ' 

มมุปากของนางกระตกุรกิ ในใจอีอ๋วีข้ดัแย้งกันครูห่นึง่ สดุท้ายยังคง

หมุนกายไปค�านับเกาหยางแล้วกล่าวอย่างขอลุแก่โทษ "ทูลองค์หญิง  

หม่อมฉันไม่ช�่าชองเรื่องโคลงฉันท์กาพย์กลอนจริงๆ เพคะ"

ให้นางแต่งกลอนรึ แต่งดีก็ขัดหูขัดตาเกินไป แต่งไม่ดีเกาหยาง

ต้องหาเรื่องนางเป็นแน่ มิสู้อย่าท�าเสียเลย

ปัง! เกาหยางตบโต๊ะทีหน่ึง พูดด้วยน�้าเสียงชอบกล "ไม่เป็น?  

ข้าได้ยินหลูจว้ินบอกว่าเจ้าท�าอะไรเป็นตั้งมากมาย หรือเจ้าไม่คิด 

จะให้เกียรติองค์หญิงอย่างข้าสักนิดใช่หรือไม่"

อี๋อว้ีก้มหน้าลอบกัดฟันกรอด ในใจก่นด่าหลูจวิ้นว่าปากไม่มีหูรูด

หลายตลบ ไฟโทสะถึงดับมอดลง นางมิใช่ที่ระบายอารมณ์ของใครนะ  

แม้จะตระหนักถึงความโหดร้ายของระบบชนชั้นของผู้คนยุคน้ีได้ แต่ 

ถูกคนแปลกหน้าด่าทอแบบนี้ยังคงท�าให้นางไม่สบอารมณ์อย่างมาก

"ข้าขอบอกเจ้าตอนนีเ้ลยว่าเจ้าต้องแต่งกลอนให้ข้าบทหนึง่ หรือไม่

เช่นนั้น...มือสองข้างของเจ้าก็อย่าเก็บเอาไว้เลย"
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ตูร้ัว่จิน่ยืนขมวดคิว้อยู่ด้านข้างเหน็เกาหยางเดอืดดาล กล่าวปราม

เบาๆ "เกาหยาง อย่าท�าอย่างน้ี" จากน้ันหันหน้าไปพูดกับอีอ๋ว้ีเสยีงนุม่นวล 

"คุณหนูหลูแค่ร่วมสนุกด้วยกันเท่านั้นเป็นพอ ข้าวาดภาพทิวทัศน์  

แต่งกลอนได้ไม่ยาก พ่ีชายของท่านมวิีชาความรูส้งูส่ง ท่านอย่าได้ถ่อมตน 

ไปเลย"

อีอ๋ว้ียุ่งยากใจเลก็น้อย นีไ่ปเก่ียวกับหลจูือ้ได้อย่างไร ถึงเป็นพ่ีน้องกัน

ก็จรงิ พ่ีชายมวิีชาความรูดี้ ใช่จะบ่งบอกว่าน้องสาวต้องเป็นเช่นเดยีวกัน 

ด้วย เรื่องนี้มีหลูจวิ้นเป็นตัวอย่างอยู่ตรงหน้านั่นแล้วมิใช่หรือ

เกาหยางเก็บง�าสหีน้าไม่พึงใจ จ่างซนุเสียนเดนิมานัง่ลงข้างกายนาง 

มุน่คิว้ปรายตามองอ๋ีอวีแ้ล้วรนิสรุาจอกหน่ึงย่ืนให้

อ๋ีอว้ีรบัรูไ้ด้ถึงสายตาของทุกคนซึง่จบัอยู่ท่ีนางแฝงรอยคล้ายปรามาส

คล้ายถากถาง ย่ิงลอบหนกัใจ

นางแอบถอนใจเฮือก รู้ว่าคืนน้ีถ้าไม่ท�าตามความประสงค์ของ 

เกาหยาง เห็นทีว่าคงต้องลงเอยอย่างอเนจอนาถมาก หลูจวิน้เมาจนอยู่ใน

สภาพนั้น ส่วนหลูจื้อไปที่ไหนก็ไม่รู้ ขณะนี้นางจ�าต้องพึ่งตนเองแล้ว

เมื่อคิดได้เช่นน้ี อ๋ีอว้ีเชิดหน้าขึ้นน้อยๆ พยักหน้ากับตู้ร่ัวจิ่นแล้ว 

เอ่ยกับเกาหยางเสียงอ่อนน้อม "ถ้าอย่างน้ันหม่อมฉนัขอแสดงฝีมอือนัต�า่ต้อย

เพคะ"

กล่าวจบนางหมนุกายเดินไปยังโต๊ะไม้แดงขาสงู นางก�านลัสองคน

วางภาพวาดของตู้รั่วจิ่นลงบนโต๊ะดังเก่า อี๋อว้ีรวบชายแขนเสื้อขึ้น  

เผยท่อนแขนกลมกลึงขาวผ่องออกมาครึ่งหนึ่ง ยามจรดพู่กันลงไป นาง

ได้ยินเสียงปึ่งชาของเกาหยางดังลอยมา
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"ได้ยินหลูจว้ินเอ่ยถึงเจ้าเสียเลิศลอยประหน่ึงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้า

ก็ไม่ปาน ข้าต้ังความหวังกับเจ้าไว้สงูมากเชยีวนะ ถ้าท�าให้ข้าต้องผิดหวัง

ล่ะก็...ฮึ!"

อ๋ีอว้ีหันไปมองทางโต๊ะของเกาหยาง สบเข้ากับสายตาดุดันของ 

อีกฝ่ายท่ีถลงึใส่นางพอด ี ด้านตู้รัว่จิน่ซึง่เดมินัง่อยู่กับไฉเทียนเวยก็สลบัที ่

ไปน่ังข้างจ่างซุนเสียน ทั้งคู่ก้มหน้าสนทนาอะไรบางอย่างอยู่ พร้อมเผย 

รอยย้ิมบางๆ เป็นระยะ

นางยังกวาดตามองดูแขกทั้งงานเลี้ยง มีคนไม่น้อยท่ีเหยียดย้ิม 

เยาะหยัน ท�าท่าท�าทางรอชมเรื่องสนุก

อีอ๋ว้ีแหงนหน้ามองพระจนัทร์สกุสว่างตรงขอบฟ้า คิดค�านงึถึงหลซูือ่ 

ทีเ่ฝ้ารออยู่ในเรอืน ความรูส้กึขมขืน่ระคนจนปัญญาจางๆ ในอกมลายหายไป

ทนัใด

นางไม่ถนัดเรื่องโคลงฉันท์กาพย์กลอน ท้ังยามน้ีไม่อยู่ในอารมณ์

จะสวมบทกวีร่ายกลอน กระนั้นนางยังไม่ลืมเลือนว่าชาติท่ีแล้วตัวเอง

ร�่าเรียนด้านใดมา ในเมื่ออยากให้นางเขียนกลอน นางก็จะเขียนสักบท 

ให้พวกเขาดูเป็นขวัญตา!
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73

สายลมเย็นกลางราตรพัีดโชยมาแผ่วๆ จากล�าน�า้ชวีเจยีง ผ้าโปร่งบาง

พลิว้ปลวิไสวอยู่เหนอืพรมแดง แขกเหรือ่ในงานเลีย้งบ้างหวัเราะบ้างพูดคุย 

ผสมผเสไปกับเสียงจอกสุรากระทบกัน บรรยากาศคร้ืนเครงจนมิรู้ตัวว่า 

เมาสรุามากข้ึนก่ีส่วน

ดรุณีน้อยร่างเพรียวยืนอยู่หน้าโต๊ะไม้แดงราวกับไม่ได้ยินเสียง

หวัเราะเยาะรอบด้านทีล่อยแว่วมา นางตวัดข้อมอืเลือ่นไหลไปบนกระดาษ

อย่างจดจ่อแน่วแน่ ริมฝีปากแดงขมุบขมิบออกเสียงงึมง�าเนิบนาบ 

ไปเรื่อยๆ

เกาหยางก�าลงัเอยีงคอซบุซบิกับไฉเทยีนเวย พอคยุถึงเรือ่งชวนขนั

บางอย่างก็หัวร่อต่อกระซิกกัน หางตาของนางเหลือบมองไปทางอี๋อว้ี 

ซึ่งก้มหน้าเขียนพู่กันอยู่บนพรมแดงห่างออกไปไกล แววหยามหยัน 

จดุวาบขึน้บนหน้าขณะเอ่ยเสยีงเบา "นางนึกว่าตนเองเป็นใครมาจากไหน 
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อีกประเดี๋ยวถ้าท�าให้ภาพวาดของญาติผู้พ่ีเสียหาย ข้าค่อยเล่นงานนาง

ให้รู้ส�านึก"

ไฉเทียนเวยได้ยินค�ากล่าวของอีกฝ่ายแล้วผงกศีรษะไม่หยุด  

พลางชายตามองไปทางตู้รั่วจิ่นท่ียังกระซิบพูดกับจ่างซุนเสียนอยู่ นาง 

ย่นหัวคิ้วเข้าหากัน ร้องถามย้ิมๆ "พ่ีรั่วจิ่นคุยอะไรกับพ่ีเสียนหรือเจ้าคะ  

ให้ข้ากับพี่เกาหยางฟังบ้างได้หรือไม่"

จ่างซุนเสียนเพียงย้ิมไม่กล่าววาจา กลับเป็นตู้รั่วจิ่นเอ่ยข้ึนด้วย 

รอยย้ิมฝืดๆ "ยังมิใช่เรื่องโรคเก่าของข้านั่นน่ะหรือ พักก่อนน้องเสียน 

ช่วยเสาะหาพวกหนงัสอืปกณิกะให้ เลยหารอืกันอยู่ว่าพรุง่น้ีข้าจะไปเอามา"

ไฉเทียนเวยขยับปากจะถามต่อ เห็นเกาหยางลุกพรวดขึ้นยืน นาง

เหลียวหน้ามอง ท่ีแท้เป็นเด็กสาวที่ยังเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะเมื่อครู่ 

วางพู่กันลงแล้วถอยไปด้านข้าง ให้นางก�านลัสองคนยกภาพวาดภาพน้ัน

ขึ้นมาอีกครา

เกาหยางหรี่ตามองไปไกลๆ กล่าวเสียงเย็น "คุณหนูหลูเขียนเป็น

เวลานานปานนี้ ปล่อยให้ข้ารอจนร้อนใจเต็มที เจ้าจะอ่านให้พวกข้าฟัง 

ได้หรือไม่"

สายตาทกุคู่จบัอยู่ทีอ่ีอ๋วี ้แววย้ิมเยาะในดวงตาหลายๆ คนฉายชดัขึน้ 

เห็นดรุณีน้อยวัยปิ ่นทอง* ผู ้นี้ขานรับเบาๆ แล้วมิได้หันหลังไปมอง 

ม้วนภาพวาดนั้นอีก หากแต่เดินเอื่อยๆ ไปตรงข้ันบันไดท้ายงานเลี้ยง  

มองออกไปยังแม่น�้าชวีเจียงท่ีส่องประกายระยิบระยับอย่างเหม่อลอย 

อยู่บ้าง นางเอื้อนกลอนขึ้นด้วยน�้าเสียงเรียบเรื่อย

* วัยป่ินทอง เป็นค�าเรยีกช่วงวัยของเดก็ผูห้ญงิท่ีมอีายุครบสบิสองปี เมือ่ครบสบิห้าปีจึงจะเรยีกว่าวยัปักป่ิน
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"ธารวสันต์เชื่อมบรรจบผืนสมุทร 

บุหลันผุดพ้นผิวน�้าคล้ายคลื่นโถม

แสงระยับพันหมื่นลี้เฉกน�้าพรม 

แห่งหนใดล้วนได้ชมจันทร์สกาว

กระแสชลวนวกโอบไพรพฤกษ์พรรณ 

แสงบุหลันอาบย้อมดั่งหิมะหนาว

มิตระหนักหยาดน�้าค้างปลิวพร่างพราว 

ผืนทรายขาวแลกลืนกลบเร้นพรางตา

ผืนน�้าฟ้ารวมเป็นหนึ่งไร้ธุลี 

ยามราตรีเดือนเดียวดายกลางเวหา

ริมฝั่งน�้าผู้ใดเริ่มยลจันทรา 

เหนือคงคาจันทร์สะท้อนเริ่มศกใด

ชีวิตคนหมุนวนเปลี่ยนกี่ผันผ่าน 

มาสกลางธารคงดวงเดิมทุกสมัย

มิล่วงรู้จันทราหนอเจ้ารอใคร 

แลน�้าไหลรินระเรื่อยมิเว้นวาย

ปุยเมฆขาวลอยเอื่อยเฉื่อยเลื่อนลับจาก 

จ�าต้องพรากชิงเฟิงผู่แสนใจหาย 

ค�่าคืนนี้ผู้ใดจรล่องเรือพาย 

แห่งหนใดใจคะนึงหอจันทร์เพ็ญ

แสนเสียดายจันทร์เวียนส่องสู่หอห้อง 

มองคันฉ่องผู้ร้างไกลหาได้เห็น
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แสงเงินฉาบม่านประตูส่องขับเน้น 

ไม้ทุบผ้ามิวางเว้นเช่นทุกครา

เพลานี้แหงนมองเดือนไร้ส�าเนียง 

หมายตามเคียงแสงส่องท่านมุ่งเสาะหา

แม้นห่านป่าโบยบินไกลไม่พ้นฟ้า 

ฝูงมัจฉากระโจนน�้าริ้วคลื่นรวน

บุปผาโรยในห้วงฝันยามราตรี 

ถึงกาลนี้จากเหย้าเรือนมิคืนหวน

สายน�้าพัดวสันต์ผ่านมิหมุนทวน 

จันทร์เหนือบึงถึงเจียนจวนลับขอบแดน

บุหลันหลบเร้นกายากลางหมอกม่าน 

สองสายธารช่างห่างกันไกลเหลือแสน

มิล่วงรู้ผู้ใดกลับถิ่นแคว้น 

เงาเดือนแม้นห่มคลุมป่าริมวาริน"

สุ้มเสยีงของดรณุน้ีอยไพเราะจบัใจ ละมนุละไมเสยีจนกลบเกลือ่น

เค้าอ่อนเยาว์ที่แฝงอยู่หลายส่วน ขณะทุกคนรับฟังน�้าเสียงที่ใสพลิ้ว 

ของนางไป ในห้วงสมองจะมภีาพตามค�ากลอนไหลเลือ่นผ่านอย่างเนิบช้า 

ครัน้แลมองภาพวาดพู่กันท่ีคล่ีแสดงอยู่ภาพน้ัน เพียงรู้สกึราวกับว่าทวิทศัน์

บนม้วนภาพยาวครึง่จัง้ได้ปรากฏอยู่เบือ้งหน้าแล้ว สหีน้าเยาะหยันของแขก

ในงานเลีย้งค่อยๆ เลอืนหายไป ถงึขัน้มคีนอ้าปากค้างด้วยความตกตะลงึ

ไม่น้อย

อี๋อว้ีเอื้อนกลอนบทนี้จบแล้วหมุนกายกลับมา ใต้แสงจันทร์ 
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ดวงหน้าพริ้มเพราท่ีแลดูเลื่อนลอยน้อยๆ อยู่ท่ามกลางโคมดอกบัว  

ยังหลงเหลือร่องรอยมาดมั่นที่ยังไม่ลบเลือนหายไปแฝงอยู่ ภาพ 

ชายกระโปรงสเีหลอืงนวลปลวิล้อลมไหวๆ ผ้าคลมุไหล่โปร่งบางยาวเฟ้ือย

ข้างหลังสะบัดพลิ้วแผ่ประกายสีน�้าเงินเรื่อๆ ตกอยู่ในสายตาของผู้คน 

กลับดูคล้ายนางก�าลังจะเหินบินจากไปอย่างเชื่องช้ากระนั้น

ตูร้ัว่จิน่เหยียดมอืออกไปค้างอยู่กลางอากาศโดยไม่รู้สึกตวั จวบจน

เสียงหนึ่งร้องชมดังขึ้นกะทันหัน เขารีบชักมือกลับอย่างรวดเร็วแล้วเริ่ม

เหม่อลอย

"ยอดเย่ียม!" บรุษุวัยกลางคนตรงโต๊ะด้านขวาใกล้ๆ กับทีน่ัง่เจ้าภาพ 

ผูห้น่ึงลกุขึน้ยืน สบืเท้าสองก้าวเดินอ้อมโต๊ะออกมา เขาวิง่เหยาะๆ ไปหยุด

อยู่หน้าภาพวาดนัน้ เพ่งมองตัวอกัษรงดงามอ่อนช้อยบนท่ีว่างมมุบนซ้าย

ทีอ่ีอ๋ว้ีเขยีนไว้ไปทลีะตัวๆ

อ๋ีอว้ีซึง่ดืม่ด�า่อยู่กับบทกวียังไม่หลดุจากภวงัค์ นางลอบอศัจรรย์ใจ

กับค�ากลอนที่ดีเลิศอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ของจางร่ัวซวีบทนี้ หากมิใช ่

ถูกบีบเข้าตาจน นางคงไม่อยากหยิบยืมผลงานชั้นสุดยอดหนึ่งเดียว 

ที่หลงเหลืออยู่มาจนถึงยุคหลังชิ้นนี้ของเขา 

"ไม่ถูก! นี่...นี่มิใช่อักษรข่าย แม่นางน้อย น่ีเป็นตัวอักษรแบบใด

หรือ"

อี๋อว้ีสะกดอารมณ์ซาบซึ้งร่วมไปกับบทกลอนไว้ สาวเท้าเอื่อยๆ  

ไปตรงหน้าภาพวาด นางตอบค�าถามของบุรุษวัยกลางคนด้วย 

เสยีงกลัว้หัวเราะแผ่วๆ "เป็นอักษรข่ายเจ้าค่ะ แต่เป็นแบบท่ีข้าน้อยฝึกคดั

อยู่กับเรอืนยามว่าง คงท�าให้ท่านอาจารย์ต้องหวัเราะเยาะแล้ว" ก่อนหน้าน้ี
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ตอนหลจูือ้อยู่ทีโ่ต๊ะ นางกเ็หน็ผูอ้าวโุสหลายท่านบนทีน่ั่งฝ่ังตรงข้ามแล้ว 

พอไต่ถามถึงรู้ว่าเป็นเหล่าครูบาอาจารย์ของส�านักไท่เสวียทั้งสิ้น

"วิเศษ! วิเศษจริงๆ บทกลอนเช่นนี้ อักษรวิจิตรเช่นน้ี ไม่ทราบว่า 

คุณหนูเป็นศิษย์ของอาจารย์ท่านใด" บุรุษที่ตอนแรกยังเรียกอี๋อวี้ว่า 

แม่นางน้อยเปลี่ยนสรรพนามเรียกขานนางเป็นคุณหนูทันใด ใบหน้าเขา

เผยแววสนใจใคร่รู้ฉายชัด

ยามน้ีมีคนทยอยลุกจากที่น่ังเดินเข้ามา อี๋อว้ีเบี่ยงกายหลีกทาง 

ให้คนเหล่าน้ียืนมองชมอยู่หน้าภาพวาด ก่อนกล่าวตอบผู ้ซักถาม  

"ถ้าจะถามว่าเป็นศิษย์ของอาจารย์ท่านใดล่ะก็ ข้าน้อยไม่เคยเล่าเรยีนใน

ส�านักศึกษามาก่อน มีเพียงมารดากับพี่ชายชี้แนะสอนสั่งอยู่ในเรือน"

"ขออภัยที่ละลาบละล้วง พี่ชายของท่านคือ?"

อ๋ีอว้ีอ้ึงงันไป นางลอบคิดในใจว่าคนผู้น้ีคงไม่รู้จกัหลจ้ืูอ จงึเอ่ยตอบ 

"พี่ชายข้าคือหลูจื้อ เป็นลูกศิษย์ของส�านักไท่เสวียเจ้าค่ะ"

ผู้ใดจะรู้ว่าเขาจะตบมือแรงๆ ทีหน่ึง ร้องข้ึนอย่างตื่นเต้น "ที่แท ้

เป็นเขานี่เอง! มิน่าเล่า..."

อี๋อว้ีนึกฉงนใจอยู่ พวกนางพ่ีน้องนั้นเรียกได้ว่าเข้าสู่งานเล้ียง 

อย่าง 'เด่นสะดุดตา' ไฉนอาจารย์ท่านนี้มองไม่เห็นว่านางมาพร้อมกับ

หลูจื้อเล่า

เสยีงพูดหลงัจากนัน้ของบรุษุวยักลางคนกลนืหายไปกับเสยีงอทุาน

และค�าชมไม่ขาดสายรอบตัว เมือ่ได้ยินเสยีงอ่านทวนวรรคทองหลายท่อน

ของค�ากลอนบทนี้ซ�้าๆ ไม่หยุดลอยมากระทบหู ในดวงตาของอี๋อว้ี 

มีรอยขบขันตนเองจุดวาบขึ้น ผลงานกลอนชิ้นนี้ถูกขนานนามว่าเป็น  
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'บทเดียวครองความเป็นเอกแห่งยุคถัง' นางไม่เชื่อหรอกว่าอีกประเดี๋ยว 

เกาหยางยังจ้องจับผิดอะไรได้อีก 

ขณะคิดค�านึงไป นางได้ยินเสียงแค่นเยาะจากด้านหลัง กลุ่มคน 

ทีม่งุล้อมอยู่เบือ้งหน้าภาพวาดแต่เดิมพากันถอยออกเปิดทางให้เกาหยาง

ที่เดินลากกระโปรงยาวระพื้นเข้ามา

ตอนนางกวาดตามองผ่านภาพวาดนัน้แวบแรกก็มสีหีน้าไม่สูด้แีล้ว 

หลังได้ยินอี๋อว้ีท่องกลอนจบ นางก็รู้ว่าวันนี้ไม่อาจยกเรื่องนี้เป็นข้ออ้าง

บนัดาลโทสะได้อกี ครัน้ได้ไฉเทยีนเวยเตอืนสต ินางถึงคิดจะเข้ามาดูลายมอื

ของดรณีุน้อยผู้น้ี เผือ่จะมองหาข้อผิดพลาดบางอย่างจากสิง่นีเ้พ่ือเล่นงาน 

อกีฝ่าย ใครจะรูว่้าพอได้เห็นแล้วย่ิงขดัอกขัดใจมากข้ึน

นางได้รับค�าชื่นชมจากผู้คนว่าฉลาดหลักแหลมมาแต่เยาว์วัย  

มาตรว่าการดีดพิณ เดินหมาก เขียนพู่กัน และวาดภาพจะมิได้ช�่าชอง 

ทุกด้าน หากมีเพียงด้านอักษรวิจิตรท่ีฝึกปรือจนเขียนได้สวยงาม 

อย่างยิ่งยวด ทว่าเมื่อเห็นตัวอักษรขนาดเล็กที่งดงามอ่อนช้อยด้านข้าง 

ภาพวาดน้ีแล้ว ถึงแม้นางมีอคติกับอี๋อว้ีอยู่มาก ก็ยากจะปฏิเสธได้ว่า

กลอนบทนีเ้ขยีนได้ดสีดุจะกล่าว ค�ากลอนด ีลายมอืด ีแต่อารมณ์ของนาง

กลับไม่ดีเลย!

"ข้าเห็นว่าเจ้าแต่งกลอนได้ไม่เลว ตัวอกัษรท่ีเขียนก็พอกล้อมแกล้ม

นับว่าคู่ควรกับภาพวาดของญาติผู้พี่ข้าได้"

อี๋อวี้ก้มหน้ายอบกายอยู่เลยมองไม่เห็นประกายอ�ามหิตที่วาบผ่าน

นัยน์ตาของเกาหยางไป ได้ยินแต่เสียงพูดนิ่งสงบแฝงความเป็นมิตร  

นางก�าลงัจะลอบถอนใจโล่งอก ไม่คิดว่าน�า้เสยีงของอกีฝ่ายจะเปลีย่นไป 
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ฉับพลัน

เกาหยางตวาดเสียงกร้าว "ท้ังท่ีเชี่ยวชาญการแต่งกลอน เมื่อครู ่

กลับบอกปัดบ่ายเบี่ยงข้าหนแล้วหนเล่า เจ้าพูดสิ เจ้ามีโทษสถานใด!"

อ๋ีอว้ีสะดุ้งในใจ แม้มิได้ตกใจเพราะอีกฝ่าย แต่ความรู้สึกขมข่ืน 

ตรงกลางอกพลุ่งขึ้นมาอีกค�ารบหนึ่ง นางไม่โต้เถียง เอาแต่ยืนก้มหน้า

อย่างเจียมเนื้อเจียมตน ปล่อยให้ผู้คนรอบทิศมองพินิจตามแต่ใจ

"เจ้าไม่กล่าววาจา เพราะเห็นว่าตนเองมีความผิดหรือไร้ความผิด

เล่า" สุ้มเสียงเกาหยางแปร่งแปลกมากข้ึนทุกที อี๋อว้ีได้ยินแล้วขนอ่อน 

ตรงท้ายทอยลุกชัน นางข่มอารมณ์อยากขมวดคิ้วไว้ รักษาน�้าเสียง 

ให้สงบนิ่ง

"องค์หญิงตรัสอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพคะ"

ราวกับว่าเกาหยางรอคอยค�าน้ีของอ๋ีอว้ีอยู่ สีหน้าของนางกลับมา

แย้มย้ิมดุจเดิมอีกครา "เจ้ารู้ก็ดี เจ้ามีความผิด แต่ข้าจะไม่ลงโทษเจ้า

รุนแรงหรอก เจ้าจับไม้ติ้วค�าสั่งอีกแท่งหนึ่งซิ"

เกาหยางหมุนกายเดินไปยังโต๊ะของตนเอง แขกที่ยืนอยู่รอบๆ  

ก็ต่างคนต่างกลับท่ีนั่ง อี๋อว้ีสาวเท้าตามไปด้วยใบหน้าปราศจาก 

ความรู ้สึกใดๆ เห็นเกาหยางน่ังกลับลงไปบนเบาะนุ่มแล้วเอื้อมมือ 

เลือกไม้ติ้วปลายสีทองแท่งหน่ึงออกมาเอง จากน้ันโยนมันมาท่ีข้างเท้า

นาง...

"ข้าช่วยเลือกให้เจ้าแล้ว อ่าน!"

อี๋อว้ีขบกรามแน่น ลอบหมายใจว่าหลังกลับเรือนไปจะเย็บ 

ตุ๊กตาตัวหนึ่งไว้ชกแทนคนทุกวัน กระนั้นนางยังคงก้มตัวลงเก็บไม้ติ้ว 
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ตรงข้างเท้าขึน้ เลือ่นสายตาไปมองและอ่านออกเสยีงเบาๆ "ปิดตาทายของ"

ไฉเทียนเวยกลอกตาทีหนึ่งแล้วตบมือทันใด "ดีๆ อันนี้สนุก!  

เทียบกับโคลงฉันท์กาพย์กลอนแล้วสนุกกว่าตั้งเยอะเจ้าค่ะ"

เกาหยางไม่แยแสนาง กวักมือเรียกนางก�านัลคนหนึ่ง เอียงคอ 

กระซิบสั่งที่ข้างหูนางหลายค�า ก่อนจะเลิกค้ิวย้ิมกับอี๋อว้ี "อีกสักครู ่

ข้าจะหยิบของส่ิงหน่ึงออกมาให้เจ้าทาย ถ้าเจ้าทายถูก ข้าจะละเว้นโทษเจ้า 

เจ้าปิดตาก่อนเถอะ"

กล่าวจบไม่รอดปูฏกิริยิาของอีอ๋ว้ี ก็มนีางก�านัลสองคนถือแถบผ้าไหม

ผนืยาวก้าวเข้ามา เอาผ้าพันรอบดวงตาของนางหลายทบจนยากจะเห็น

กระท่ังแสงร�าไรได้ชดัเจนถึงหยุดมอื

ดวงตาทั้งคู่ถูกปิดไว้ท�าให้นางตกอยู่ในความมืดมิด เสียงกระซิบ

และเสียงหัวเราะแผ่วๆ รอบตัวที่ดังมากระทบโสตประสาทอาจไม่แฝง

ความประสงค์ร้ายอย่างเมือ่ครู ่ แต่กลบัชดัเจนผดิแผกไปจนชวนให้อดึอดั 

สายลมเย็นโบกโบยมาระลอกหนึ่ง อี๋อวี้ ส่ันสะท้าน ฝืนข่มใจไม่ให ้

ความหวาดกลัวจางๆ ตรงกลางอกทวีข้ึน นางก�าสองมือเป็นหมัดแน่น  

เอาฟันกัดลิ้นเบาๆ ให้รู ้สึกเจ็บเพ่ือเตือนสติตัวเองให้อดทนไว้ อดทน 

อีกสักนิด...

Page ��������� 2.indd   52 15/10/2562 BE   17:10



53

ซานเยวี่ยกัั่ว

ขณะมองดอูีอ๋ว้ีถูกปิดตาพาตวัไปยังทีโ่ล่งตรงกลาง แขกส่วนใหญ่

ล้วนมีสีหน้าแปลกประหลาด แรกเริ่มพวกเขานึกว่าเป็นสามัญชนทั่วไป 

คนหนึ่ง เพียงชมดูเป็นเรื่องตลกขบขันก็พอ แต่หลังจากได้ยินค�ากลอน 

เคียงภาพท่ีเข้าข้ันยอดเยี่ยมจนน่าทึ่งบทนั้นแล้ว ผู้ใดเล่าจะพูดได้ว่า 

ในใจตนไม่มีความรู้สึกตกตะลึงแกมอิจฉาเพิ่มขึ้นบ้าง

กระนัน้ทุกคนรูด้แีก่ใจว่าองค์หญิงเกาหยางต้องการหาเรือ่งอกีฝ่าย

อย่างโจ่งแจ้ง แม้บางคนมีใจอยากช่วยเหลือ แต่ใครกันจะอาจหาญ 

พูดอะไรมากในเวลานี้ ความเจ้าอารมณ์ขององค์หญิงผู้นี้มิใช่อะไรที ่

พวกเขาจะต้านทานได้ไหว

ไฉเทยีนเวยมองอีอ๋วีท้ีย่นืตัวแข็งอยู่ไม่ไกลนกัแวบหนึง่ นางหันหน้า

ไปถามเกาหยางอย่างมเีลศนยั "พ่ีเกาหยาง เป็นเจ้าสิง่นัน้หรอื" เกาหยาง

ผงกหัวเบาๆ อย่างกระหยิ่มยิ้มย่อง

74
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ตู้รั่วจิ่นน่ิงเงียบไม่พูดจามาตลอดตั้งแต่เมื่อครู่นี้ท�าท่าละล้าละลัง 

ครูห่น่ึง ก่อนอ้าปากพูดปรามเกาหยางด้วยน�า้เสยีงนุ่มนวล "อกีประเดีย๋ว 

ไม่ว่าแม่นางหลทูายถูกหรอืไม่ก็ตาม อย่าสร้างความล�าบากใจให้นางอกี 

ได้หรือไม่"

"พ่ีรั่วจิ่น ท่านเป็นอะไรของท่าน ช่วยพูดแทนเด็กชั้นต�่าคนนั้น 

อยู่ร�่าไป...เอาล่ะๆ ถ้านางทายไม่ถูก ข้าก็ไม่เอาโทษนาง เช่นนี้พอใจ 

แล้วกระมัง"

ได้ยินนางกล่าวอย่างนี ้ เขาระบายลมหายใจเฮอืกหนึง่ ญาตผิูน้้อง

ซึ่งเป็นองค์หญิงคนน้ีของเขา ปกติให้ความนับถือเขาอยู่บ้าง ทว่าบทจะ 

ดือ้รัน้ขึน้มา ใครพูดอย่างไรก็ไม่รบัฟัง เขาเป็นห่วงจรงิๆ ว่าเกิดนิสยัดนัทรุงั

ก�าเริบจนไม่ยอมรามือจากแม่นางน้อยจะกลายเป็นเรื่องยุ่ง

ผ่านไปอีกครูห่น่ึง มขีนัทสีองคนเดินแบกสิง่ของชิน้หน่ึงทีค่ลมุผ้าด�า

ปิดไว้เข้ามาในงานเลี้ยง เกาหยางชี้น้ิวบอกให้พวกเขาวางมันลงบนโต๊ะ

ตัวที่ตู้รั่วจิ่นวาดภาพ

อีกด้านหน่ึงนางก�านัลสองคนประคองอี๋อวี้ที่ยืนอยู่ตรงลานโล่ง 

ย่างเท้ามาทีห่น้าโต๊ะ และบอกกฎต่างๆ ให้นางฟังเสยีงเบา ทกุคนจงึเห็น 

อี๋อว้ีย่ืนมือคล�าหาอย่างเชื่องช้า สุดท้ายวางมือสองข้างบนโต๊ะแล้ว 

ไม่ขยับเขยื้อนอีก

แขกในงานส่วนใหญ่ต่างเคยเล่น 'ปิดตาทายของ' มาก่อน ผู้ที่ 

จบัได้ไม้ติว้ค�าสัง่น้ีจะถูกปิดตาไว้ และปล่อยให้ใช้มอืสองข้างไปสมัผสัดเูอง

แล้วทายของทีเ่จ้าภาพน�าออกมา โดยห้ามคนรอบข้างบอกใบ้อะไรทัง้ส้ิน 

หากจะกล่าวถึงความยากง่าย น่ันขึน้อยู่กับว่าเจ้าภาพน�าส่ิงของจ�าพวกใด
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ออกมาให้ทาย

ตอนน้ีสิ่งที่ตั้งอยู่บนโต๊ะมิใช่ของชิ้นเล็กๆ มีคนไม่น้อยเริ่มส่งเสียง

กระซบิกระซาบคาดเดากันไปมา ชัว่ขณะเดยีวผูค้นท้ังหมดพุ่งความสนใจ

ไปยังสิ่งของที่ถูกผ้าด�าคลุมไว้ รอคอยเกาหยางออกค�าสั่งให้เปิดออก  

พวกเขาจะได้เห็นก่อนว่าเป็นของดีหายากอะไร

"เปิดออกเถอะ"

ขนัทสีองคนทีย่นืประจ�าอยู่ด้านข้างได้ยินค�าสัง่ของเกาหยาง มคีนหนึง่

เหยียดมอืไปดึงผ้าด�าทีปิ่ดคลมุของสิง่น้ันไว้ออกอย่างคล่องแคล่ว

"ว้าย!" นางก�านัลสองคนที่ยืนอยู่ข้างกายอี๋อวี้ร้องอุทานพร้อมกับ

ถอยหลังไปหลายก้าว ถึงหยุดยืนน่ิงหน้าตาซีดขาวห่างจากโต๊ะหน่ึงจั้ง 

ไม่กล้าสืบเท้าเข้าไปอีก

พริบตาเดียวแขกทั้งหมดไม่มีคนใดไม่เบิกตาอ้าปากค้าง มองดู 

สิง่ทีเ่ดมิทีอยู่ใต้ผ้าคลมุสดี�าอย่างตะลงึงนั มนัเป็นกรงเหลก็สดี�ากรงหนึง่  

สูงราวสองฉื่อ และกว้างหนึ่งคนโอบเลยทีเดียว

ในนัน้ขงัสตัว์ป่าดรุ้ายตวัสขีาวขนาดเลก็กว่ากรงไม่เท่าไรไว้ตวัหนึง่ 

ผูท่ี้นัง่อยู่ย่อมต้องมผีูร้อบรูห้ตูากว้างขวาง กลบัไม่มใีครสกัคนบ่งบอกได้ว่า

เจ้าตัวนี้เป็นปักษาชนิดใด ขนสีขาวราวหิมะทั้งตัวของมันดูคล้ายแฝง

กระไอเย็นเยียบไว้ทุกอณู จะงอยปากสีเหลืองทองแผ่ประกายคมกริบ 

ชวนให้หนาวสะท้าน หากทีน่่าขวัญหนดีฝ่ีอทีส่ดุคอืลกูตาสแีดงดจุโลหิต 

ทีด่ดัุนแกมเห้ียมเกรยีมเตม็เป่ียมคูนั่น้เพียงมองตวัดมา หนงัศรีษะก็ชาวาบๆ 

แล้ว

"เกาหยาง!" ตู้รั่วจิ่นตะคอกใส่องค์หญิงเกาหยางด้วยสีหน้าบึ้งตึง 
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เขาไม่คาดฝันว่านางถึงกับเอาของสิ่งนี้ออกมาให้อี๋อวี้ทาย

น่ีเป็นน้อยครั้งนักท่ีเกาหยางจะไม่แยแสเขา มุมปากของนาง 

มรีอยย้ิมเลอืดเย็นผดุขึน้รางๆ ยามกล่าวเสยีงดงั "คุณหนูหลูเชิญคล�าดวู่า

สิ่งนี้คืออะไร"

อี๋อว้ีถูกปิดตาไว้ แต่สัมผัสถึงบรรยากาศตึงเครียดรอบข้างได้  

ล�าพังแค่ปฏิกิริยาของนางก�านัลสองคนก็ท�าให้นางรู้สึกว่าไม่เข้าทีแล้ว 

พอได้ยินเสยีงพูดของเกาหยาง นางไม่รูว่้าสมควรย่ืนมอืออกไปดหีรอืไม่

"ให้นางจบั!" เกาหยางไม่ให้เวลานางใคร่ครวญนาน เงือ้มอืตบโต๊ะ 

ทีหนึ่ง ขันทีสองคนซึ่งยืนอยู่อีกด้านหน่ึงของโต๊ะเดินอ้อมมาทางฝั่งอ๋ีอว้ี 

หนึ่งในนั้นจับแขนข้างหนึ่งของนางจะให้ลอดผ่านช่องซี่กรงท่ีแคบเท่า 

หนึ่งฝ่ามือเข้าไปโดยไม่น�าพาอาการแข็งขืนของนาง

สตัว์ป่าดุร้ายสขีาวปลอดในกรงตัวน้ันเอยีงคอจบัจ้องมอืเล็กๆ ทีย่ื่น

เข้ามาใกล้มนัอย่างเฉยเมย จะงอยปากใหญ่แหลมคมเปล่งประกายวบูหน่ึง 

ไม่มผีูใ้ดจะกังขาว่าเมือ่ถูกจะงอยปากของมนัจกิทหีนึง่ มอืของอีอ๋วีจ้ะยังอยู่

บนข้อมอืโดยไม่เป็นอะไรหรอืไม่

ทกุคนในงานเลีย้งไม่มใีครไม่กลัน้หายใจอย่างจดจ่อ แขกสตรีขีข้ลาด

บางคนเบือนหน้าไปอีกทางหน่ึงแล้ว บุรุษวัยกลางคนท่ีพูดคุยกับอี๋อว้ี 

สองสามค�าก่อนหน้าน้ีถูกคนด้านข้างปิดปากไว้ และกดตัวให้น่ังอยู่กับโต๊ะ 

สดุแรงจนลุกขึน้ไม่ได้

"อย่าจับ!" ตู ้รั่วจิ่นลุกพรวดขึ้นจากที่นั่ง พาให้จอกสุราบนโต๊ะ 

ล้มตะแคงลงบังเกิดเสียงดังเคร้ง เขายกเท้าออกวิ่งเข้าไปหาอี๋อวี้

อีอ๋ว้ีอยู่กลางความมดืมดิกัดรมิฝีปากล่างแรงๆ พร้อมกับสะบดัแขน
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ให้หลดุจากการเกาะกุมของขันทีทัง้สอง คร้ันได้ยินเสียงร้องห้ามดงัทีข้่างหู 

ความคดิในหัวย่ิงแรงกล้าข้ึน...จบัไม่ได้! กระท่ังขยับเข้าไปชดิก็ไม่ได้!

ความคดิน้ีเป็นแรงใจให้นางทนความเจบ็ปวดท่ีสองแขนไว้ เป็นตาย

ร้ายดก็ีไม่ยอมเหยียดมอืไปข้างหน้าอกีแม้แต่ชุน่เดียว ระหว่างทีน่างด้ินขดัขนื 

พลนัรูส้กึชาตรงข้อศอกซ้าย มอืข้างนัน้ก็ย่ืนออกไปอย่างหมดแรงต่อต้าน

"พ่ีใหญ่!" ปลายเล็บสัมผัสถูกความเย็นเฉียบกะทันหัน อี๋อวี้ร้อง 

เสยีงหลงอย่างกลัน้ไว้ไม่อยู่อีก น�า้ตาเอ่อคลอเบ้าจนเปียกซมึผ้าผูกตาสีด�า

ทัว่ทัง้บรเิวณเงียบกรบิ ตู้รัว่จิน่วิง่ทะยานมาได้ครึง่ทางหยุดฝีเท้าลง 

คนทั้งหมดชะงักนิ่งอยู่กับที่ มองภาพเบื้องหน้าอย่างงงงัน

สุดท้ายฝ่ามือขาวนุ่มข้างนั้นยังคงถูกจับให้ลอดเข้าไปในกรง 

จนห่างจากจะงอยปากแหลมคมไม่ถึงหน่ึงชุ่น ผู้คนท้ังหลายเห็นแค่ว่า 

เจ้าสัตว์ตัวนั้นพุ่งจะงอยปากเข้าไปใกล้มือข้างนั้นแล้วกลับเบี่ยงออก 

ในชั่วพริบตา ก่อนจะค่อยๆ เอาหัวสีขาวถูไถกับมือเล็กๆ แทน

มมุทีน่ัง่ของเกาหยางมองเห็นภาพนีไ้ด้ชดัถนัดตาพอด ีดวงตาคูง่าม

นิ่งค้างไปอย่างหาได้ยาก ในหัวมีเพียงความคิดหนึ่งวาบผ่านไป 

ไม่สิ ไม่สมควรเป็นอย่างนี้นี่นา!

ข้างฝ่ายอี๋อว้ีรับรู้ถึงสัมผัสอ่อนนุ่มตรงหลังมืออย่างคาดไม่ถึง นาง 

'ประหลาดใจ' จนลมืด้ินรน น�า้ตาก็พลอยหยุดไหลไปด้วย เมือ่บางอย่าง 

ทีนุ่ม่ๆ นิม่ๆ น่ันคลอเคลยีถูไถกับหลงัมอือกีหลายคร้ัง นางถึงพลกิข้อมอื 

ลูบมันตามสัญชาตญาณ ไออุ่นจัดที่ถ่ายทอดมาสู่อุ้งมือท�าให้นางรู้สึก

เหลือเชื่ออยู่บ้าง ความคิดต่างๆ นานาผุดข้ึนในห้วงสมอง นางย่ืนมือ 

อกีข้างหนึง่เข้าไปใกล้อย่างระแวดระวัง นางย่ิงลบูย่ิงใจกล้า ย่ิงลบู...ย่ิงพิศวง

Page ��������� 2.indd   57 15/10/2562 BE   17:10



58

นวลหยกงาม 2

เกาหยางหายตกตะลงึแล้วก�าจอกสรุาในมอืแน่น นางยกขึน้กระดก

ค�าหนึ่งก่อนเอ่ยเสียงกระด้าง "จับเสร็จแล้วบอกข้ามาสิว่าสิ่งนี้คืออะไร"

ตู้รั่วจิ่นสะกดความรู้สึกอัศจรรย์ใจเอาไว้ เขาขมวดคิ้วหันหน้าไป 

เอ็ดใส่ญาติผู้น้อง "เกาหยาง หยุดก่อเรื่องได้แล้ว!"

ไม่คดิว่าพอเขาหลดุถ้อยค�านีอ้อกไป เกาหยางจะเตะโต๊ะเบือ้งหน้า

จนเอียงกระเท่เร่ ใบหน้านางถมึงทึงขณะพูดเยาะๆ อย่างเดือดดาล  

"ได้! เช่นนั้นข้าจะไม่ก่อเรื่อง...ทหารจับตัวนางเด็กชั้นต�่าที่หมิ่นเบื้องสูง 

หลอกลวงเชื้อพระวงศ์คนนี้ไว้!"

ค�าสั่งนี้ดังขึ้น ทหารองครักษ์เกราะเบาคาดกระบี่ถลาออกมาจาก

มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของงานเลี้ยง วิ่งเข้าไปหาอี๋อวี้

เจ้าสัตว์ร้ายในกรงแผดเสียงยาวแล้วเร่ิมกระโดดข้ึนลง อี๋อว้ี 

ผงะถอยสองก้าวด้วยความตกใจทีจู่่ๆ  มนัก็คลุ้มคล่ังข้ึนมา แม้นางจะพ้น

จากการเกาะกุมของขันทีสองคนแล้ว แต่หาได้รู้ไม่ว่ายังมีมืออีกสองคู่

ก�าลังจู่โจมมาที่ไหล่ตนเองจากด้านหลัง

อีอ๋ว้ีรูส้กึเจบ็แปลบทีไ่หล่สองข้างพร้อมกับถูกกดตวัลงคุกเข่ากับพ้ืน

อย่างไม่ทันต้ังตัว ความเจ็บแล่นปราดมาจากหัวเข่าระลอกหนึ่ง นาง 

เพ่ิงดิ้นขลุกขลัก ก็รับรู ้ได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เย็นเฉียบแนบติดล�าคอ และ 

เสียงตวาดลั่นคุ้นหูดังขึ้นในเวลาเดียวกัน "หยุดมือ!" 

หลูจื้อวิ่งตะบึงข้ึนบันไดมา เบื้องหน้าสายตาของเขายามน้ีคือ 

ภาพทีท่�าให้หวัใจเขาเกือบหยุดเต้น น้องสาวคนเลก็ทีเ่ขารักใคร่ทะนุถนอม

ตัง้แต่เลก็จนโตอยู่ในสภาพผมเผ้าเสือ้ผ้ารุย่ร่ายคุกเข่าหมอบอยู่บนพรมแดง 

มีกระบี่คมกริบแผ่ประกายเย็นเยียบพาดคอ!
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เขาถลันเข้าไปโดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ กลับไม่รวดเร็วเท่า 

เสียงออกค�าสั่งของเกาหยาง "จับตัวไว้!"

ทหารองครักษ์คนทางขวามือของอ๋ีอว้ีชักกระบี่ยาวตรงบ้ันเอว 

มาจ่อคอหอยของหลูจื้อ

เกาหยางเอนหลังพิงเบาะนุ่มปล่อยตวัตามสบาย ถงึเสยีงหวานแหลม

ของนางไม่อาจกลบเสยีงแผดร้องของสตัว์ร้ายในกรงได้ แต่ได้ยินชดัถนดัถน่ี 

"วนันีจ้ะให้พวกเจ้าได้เปิดหูเปิดตาว่าการย่ัวโทสะองค์หญิงอย่างข้าต้องลงเอย

เช่นไร"

"ฮึ!" ทันทีที่สิ้นเสียงเกาหยาง เสียงเยาะขึ้นจมูกดังชัดเจนก็ลอยมา 

กระทบหูทุกคนในงานเลี้ยงอย่างเหนือคาด เจ้าสัตว์ร้ายที่กระโดดขึ้นลง

อยู่ในกรงหยุดร้องเสียงแหลม

"ยั่วโทสะเจ้าจะมีบทลงเอยเช่นไรรึ"

แค่ได้ยินเสียงทุ้มต�่าน้ี เกาหยางที่เพ่ิงด่ืมสุราเข้าปากค�าหนึ่ง 

ก็หน้าซดีเผอืด สหีน้าซึง่ยังไม่คลายความถมงึทึงลงปรากฏรอยแตกตืน่ข้ึน

หลายส่วน

นางฝืนกลนืน�า้สรุาลงคอแล้วลกุขึน้จากเบาะยืนตวัตรงอย่างเชือ่งช้า 

สายตาทอดข้ามสองพ่ีน้องสกุลหลทูีถู่กทหารองครกัษ์กุมตวัไว้มองไปทาง

ด้านหลงัไกลออกไป
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75

อ๋ีอวี้ใช้สองมือยันพ้ืนคุกเข่าบนพรมแดงโดยไม่ขยับเคลื่อนไหว  

ต่อให้นางโง่เขลากว่านีก็้ต้องรูว่้าสิง่ท่ีวางพาดอยู่บนล�าคอตอนนีค้อือะไร 

เมื่อดวงตามองไม่เห็น นางได้แต่เงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวในงานเลี้ยง

ก่อนหน้าน้ีนางได้ยินเสยีงของหลจูือ้ ก็คาดเดาได้ว่าขณะนีเ้ขาคงจะ

ถูกคนอืน่ใช้กระบีจ่่อตัวไว้เช่นเดียวกับตนเอง ระหว่างท่ีนางสองจติสองใจ

อยู่ว่าจะส่งเสยีงไต่ถามหรอืไม่ ได้ยินเสยีงบุรุษแปลกหดัูงข้ึนหลังเกาหยาง

กล่าววาจาข่มขวัญ จากน้ันบรรยากาศรอบตัวแปรเปล่ียนเป็นตงึเครียดไป

โดยพลนั

"พ่ี...พ่ีสี่" เสียงเรียกของเกาหยางฟังชัดถนัดหูเป็นพิเศษท่ามกลาง

ความเงียบเชยีบ อีอ๋ว้ีจบัได้ว่าเสยีงของนางสัน่เทาน้อยๆ ด้วยความรูส้กึ 

ที่ฉับไว

กระบี่ที่พาดคอนางอยู่ถูกดึงกลับไปกะทันหัน มือที่กดบนไหล ่
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ก็ผละออกอย่างว่องไว ตามมาด้วยเสียงคุกเข่าดังตุบๆ หลายที อี๋อว้ี 

เกรง็ตวัอยูช่ัว่ครูก่่อนจะน่ังคุกเข่ากับพ้ืน นางเพ่ิงจะเหยียดมอืไปจบัหวัเข่า

ที่เจ็บอยู่ ก็รับรู้ว่าฝ่ามือใหญ่คู่หนึ่งวางทาบลงบนไหล่

"พ่ีใหญ่" พอได้กลิ่นคุ้นจมูก น�้าตาของนางแทบไหลหยาดลงมา 

อีกครั้ง

"เสี่ยวอว้ีไม่ต้องกลัว หมดเรื่องแล้ว อีกประเด๋ียวพวกเรากลับบ้าน

กันนะ" ได้ยินเสียงพ่ีชายปลอบประโลมดังแผ่วๆ ท่ีริมหู อี๋อวี้พยักหน้า 

แล้วคิดจะลุกข้ึน แต่ขยับขานิดเดยีวก็ท้ังเจบ็ทัง้เมือ่ย หลจูือ้คงจะมองออกว่า

นางขยับตัวล�าบาก จึงลูบศีรษะนางแผ่วเบาพลางพูดกระซิบกับนาง 

อีกหลายค�า ค่อยยื่นมือมาแก้ผ้าผูกตานางออก

อีอ๋ว้ีสดูจมกู หูได้ยินเสยีงฝีเท้าเนิบนาบเข้ามาใกล้ ดูคล้ายมคีนยืนอยู่

ข้างกายบงัลมหนาวทีพั่ดมาจากแม่น�า้ไกลๆ ไว้พอดี

"เกาหยาง เจ้านับวันย่ิงเก่งกล้าขึ้นทุกทีจริงๆ" เสียงพูดทุ้มต�่าของ 

คนท่ียืนอยู่ข้างตวัดงัออกจากปาก อีอ๋ว้ีก็จดจ�าได้ว่าเป็นเสยีงของบรุษุผูน้ัน้

"ถวายค�านับเว่ยอ๋อง!" เสยีงทีดั่งกึกก้องขึน้ทนัใดท�าให้อ๋ีอว้ีสะดุ้งโหยง 

เทียบกับเสยีงตะโกนอวยพรเกาหยางตอนเร่ิมงานเลีย้งแล้ว เสยีงน้ีขึงขัง

และพร้อมเพรยีงกว่ามาก

"ลุกขึ้น"

"พ่ีสี่..." ปมที่มัดไว้ตรงท้ายทอยของอี๋อว้ีแน่นเกินไป หลูจื้อแก้อยู่

เป็นนานถึงคลายออก ครัน้ได้ยินเกาหยางทียั่งฮกึเหิมล�าพองอยู่เมือ่ครู่นี ้

ส่งเสียงดังกว่ากระต่ายไม่เท่าไหร่ อี๋อวี้ก็สูดจมูกแรงๆ อีกสองที 

พ่ีสี?่ เว่ยอ๋อง? น่ีก็คือหลีไ่ท่ พระโอรสองค์ทีส่ี่ตามค�าเล่าขานนัน่เอง 
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ร้ายกาจดังคาด ฟังปฏิกิริยาของเกาหยางแล้วคล้ายกับหนูเจอแมว 

เลยทีเดียว

จะกล่าวไปแล้ว หลีไ่ท่ในมตินิีต่้างไปจากเดิมเช่นกัน เสด็จแม่ของเขา

ไม่ใช่พระมารดาแห่งแผ่นดิน...จ่างซนุซือ่ กลบักลายเป็นนางสนมคนหน่ึง 

ทีล่่วงลบัไปหลายปีแล้ว เขาเหมอืนกับเกาหยาง เป็นลกู 'อาภพั' ท่ีก�าพร้า

มารดา

ผ้าปิดตาสีด�าถูกดึงออกทีละทบๆ จนหลุดออกหมดในท่ีสุด อี๋อว้ี 

เพ่ิงลืมตาท่ีเปียกชื้นขึ้น ก็ปะทะเข้ากับโคมดอกบัวสว่างไสวเต็มไปหมด 

จงึรูส้กึเจบ็เคอืงจนต้องหลบัตาลงดังเดิม มนัถูกปิดไว้นานปานน้ี ทัง้ผ่าน

การร้องไห้มา พอดวงตาเห็นแสงเล็กน้อยก็ทนไม่ไหว 

หลูจื้อเห็นท่าทางน้ีของนางเพียงน่ิงคิดครู ่ เดียวก็ปล่อยแขน 

ที่โอบน้องสาวไว้ และลุกขึ้นยืนตัวตรงบังแสงไฟให้อีกฝ่าย

สถานการณ์ในเวลาน้ีเคร่งเครยีดขึน้ทันที พอรับรู้ได้ว่าพ่ีชายลกุข้ึน  

อ๋ีอว้ีหรี่ตาขึ้นช้าๆ เห็นเงาสีน�้าเงินตรงหน้าเลือนๆ รางๆ นางคิดว่าเป็น

อาภรณ์ของหลจูือ้ ตัง้ท่าจะเอือ้มมอืไปจบั กลบัรู้สกึเย็นยะเยือกท่ีต้นคอ 

พร้อมกับหางตาเหลือบเห็นประกายสีเงินสายหนึ่งพุ่งวาบมาทางซ้าย  

นางไม่หยุดคิดใคร่ครวญ กระโจนตัวพรวดไปข้างหน้า

ความรู้สึกชาแปลบปลาบท่ีแล่นปราดมาจากหัวเข่ายังไม่รวดเร็ว

เท่าความเจ็บอย่างรุนแรงตรงไหล่ซ้ายที่แผ่ลามไปทั้งสรรพางค์กาย 

ในชั่วขณะเดียว อี๋อวี้ส่งเสียงครางในล�าคอ ร่างนางถูกคนโอบไว้หลวมๆ 

มีเสียงบางอย่างแหวกอากาศผ่านหูข้างซ้ายไป พร้อมกับได้ยินเสียงร้อง

ด้วยความตกใจของคนผู้หน่ึงข้างหลัง ตามมาด้วยของเหลวอุ ่นจัด 

Page ��������� 2.indd   62 15/10/2562 BE   17:10



63

ซานเยวี่ยกัั่ว

พ่นกระเซ็นมาโดนล�าคอด้านหลังของนาง

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชั่วเสี้ยวแล่นนี้จบลงโดยที่ทุกคนยังไม่ทัน

กะพริบตาด้วยซ�้า เมื่อขันทีซึ่งตอนแรกคุกเข่าอยู่ข้างโต๊ะลุกขึ้นชักกริช 

ลอบสังหารหลี่ไท่อย่างกะทันหัน กว่าแขกในงานเล้ียงจะต้ังตัวติด เขาก็

ถูกซัดกระเด็นไปนอนหงายหลังกับพ้ืน โลหิตไหลทะลักออกจากปาก 

ไม่ขาดสาย

อี๋อว้ีเจ็บจนแทบสิ้นสติ นางย่นหัวคิ้วเข ้าหากันแน่น มองด ู

คอเสื้อขลิบไหมทองท่ีพร่าเลือนอยู่บ้างเบื้องหน้า อาการวิงเวียนศีรษะ

รุนแรงขึ้น ก่อนที่สติสัมปชัญญะจะดับวูบลง นางยังสบถด่าอยู่ในใจ 

มารดามันเถอะ ช่วยผิดคนแล้ว!

หลจูือ้ยืนตวัแข็งท่ือมองเห็นอีอ๋ว้ีทรดุฮวบลงในอ้อมอกของคนข้างกาย 

เขาสดูลมหายใจลกึๆ เฮอืกหน่ึงสะกดเสียงอทุานในล�าคอไว้ เหยียดสองมอื 

ทีส่ัน่ระรกิไปรบัตัวนางมา

หลี่ไท่รัดร่างเล็กแบบบางท่ีสูงเท่าบ่าตนไว้ด้วยมือเดียว เบี่ยงกาย

นดิเดยีวหลบมอืของหลจูือ้ จากนัน้ใช้ปลายน้ิวสองน้ิวสกัดจดุบนแผ่นหลัง

ของคนในวงแขนหลายที โลหิตที่ไหลอาบหัวไหล่ข้างนั้นจนเป็นสีแดง

เปียกชุ่มก็หยุดลง ทว่ากริชที่ปักอยู่ท�าให้เขาขมวดคิ้วน้อยๆ

"เกาหยาง มาน่ี" เป็นสุ้มเสียงทุ้มต�่าดังเก่า แต่เกาหยางที่ตกใจ 

จนใบหน้าปราศจากสเีลอืดเพราะเหตพุลกิผนัตรงหน้าแต่แรกกลบัเดนิอ้อม

ออกมาจากโต๊ะแล้วสาวเท้าเรว็รีเ่ข้าไปอย่างสิน้ฤทธ์ิ

หลี่ไท่ส่งตัวอี๋อว้ีในอ้อมแขนให้หลูจื้ออย่างระมัดระวัง ก่อนจะ 
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หันมองเกาหยางที่เดินก้มหน้ามายืนด้านหน้าด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกใด

"พูดมา เป็นความคิดของใคร" เมื่อวานหลี่ไท่เข้ามาพ�านักใน 

พระราชอุทยานฝูหรงแห่งนี้พอดี ตกดึกได้ยินสายสืบรายงานความ

เคลื่อนไหวของทางเกาหยาง เลยส่งคนมาเรียกตัวหลูจื้อไปถามความ  

ต่อมาได้ข่าวอีกว่าอิ๋นเซียวอยู่ทางนี้ ตอนนั้นหลี่ไท่ก็รู ้เท่าทันแล้วว่า 

มีคนต้องการล่อเขามาที่อุทยานฟางหลิน จึงมาที่นี่พร้อมกับหลูจื้อ  

ไหนเลยจะคาดถึงว่าอี๋อวี้ต้องมารับเคราะห์โดยใช่เหตุ

"คอื...คือ..." เกาหยางมใิช่คนโฉดเขลา ได้ยินเช่นน้ีก็รูทั้นทว่ีาหลีไ่ท่ 

จะถามว่าใครยุยงให้นางจับอ๋ินเซียวมา แม้นางมีนิสัยใจคอโหดเหี้ยม  

แต่แยกแยะสถานการณ์ได้ชดัเจน ราตรน้ีีอยู่ดีๆ  มมีอืลอบสงัหารโผล่มา

คนหนึง่ แสดงว่าต้องดักซุม่รอลงมอือยู่ท่ีนี ่ แล้วเมือ่คดิโยงต่อไปถึงท่ีนาง 

จับเจ้าอิ๋นเซียวท่ีแสนประหลาดน่ันออกจากคฤหาสน์พักผ่อนของพ่ีสี ่

ได้อย่างราบรื่น ความจริงก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้ว

กระน้ันคนทีอ่อกความคดิเป็นนางก�านัลคนโปรดข้างกายทีน่างเชือ่ใจ

อย่างย่ิงยวด หากมอบคนให้พ่ีสี.่..นางลอบเหลอืบตาขึน้มองคนตรงหน้า 

เพียงแต่พอสายตาสบกันวูบเดียว นางก็สะท้านเยือก หลุดปากบอกชื่อ 

คนผูน้ัน้ออกมา

หลีไ่ท่ฟังนางพูดจบ สหีน้าเขาไม่แปรเปลีย่นยามยกมอืส่งสญัญาณ

ไปข้างหลงั ทุกคนเห็นมอืกระบีส่วมชดุรดักุมสดี�าเจด็แปดคนโผล่มาจากท่ีใด 

ก็สดุรู ้ยืนรอรบัค�าสัง่บนพรมแดงอย่างเป็นระเบยีบ

"พาอิ๋นเซียวกลับไป ส่งมือลอบสังหารไปที่กรมอาญา"

มอืกระบีช่ดุด�าสามคนขานตอบเสยีงเบาแล้วแยกย้ายกันไปปฏิบตัิ
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ตามค�าสั่ง หลี่ไท่หมุนกายเดินน�าหน้าหลูจื้อที่อุ ้มอี๋อว้ีไว้ออกจาก 

อุทยานฟางหลินไป พร้อมด้วยมือกระบี่ชุดด�าที่เหลือติดตามด้านหลัง

เกาหยางเห็น 'ดาวข่ม' ของตนเองไปแล้วก�าลังจะถอนใจเฮือก  

กลับเห็นคนผู้นั้นก้าวลงบันไดไปหลายข้ัน ยังหันหลังกลับมาอีกครา 

อย่างเชือ่งช้า ประกายเย็นเยียบจดุวาบข้ึนในดวงตาสเีขยีวมรกตท่ีสะท้อนกับ

แสงโคมส่งให้ดูงามน่าพิศวงยิ่งขึ้น

"เกาหยาง ข้าให้ท้ายเจ้าเกินไปใช่หรือไม่" กล่าวถ้อยค�าคล้าย 

ถามไม่ถามน้ีจบ หลี่ไท่หมุนกายจากไป ไม่ไยดีเกาหยางบนพรมแดง 

ที่ท�าหน้าตาคับข้องหมองใจขึ้นมาในพริบตา

"สาวน้อย สาวน้อย ตื่นสิ" ใครกันมาส่งเสียงพึมพ�าตรงข้างหูเธอ 

อยู่ได้ น่าร�าคาญจริงๆ ให้เธอนอนต่ออีกเดี๋ยวไม่ได้หรือไร

"มา ข้าเอง เจ้าเรยีกแบบนีไ้ม่ได้ผลหรอก...นี!่ ตืน่ๆๆๆ" โอ๊ย! ท�าไม

ต้องตะโกนด้วย ไม่นอนก็ได้ หูจะหนวกอยู่แล้ว!

อ๋ีอว้ีลมืตาต่ืนขึน้ สายตาปะทะเข้ากับใบหน้าขยายใหญ่สองใบหน้า

"ว้าย!" อีอ๋ว้ีกรดีร้องพลางยืน่มอืไปปัด กลบัเหน็สองมอืของตนเอง

ทะลุผ่านใบหน้าของอีกฝ่ายไปต่อหน้าต่อตา

"กรี๊ด! ผีหลอกๆ"

อี๋อว้ีแผดเสียงร้องโวยวายอยู่อย่างนี้ครู ่ใหญ่กว่าจะหยุดมอง 

คนสองคนทีถ่อยห่างออกไปอย่างงนุงง ก่อนจะยกน้ิวชีไ้ปทีห่นึง่ในพวกเขา

ทนัทีพร้อมพูดตะกุกตะกัก "เหล่า...เหล่า...เหล่าไป๋!"

ไป๋อู๋ฉางที่สวมชุดขาวท�าตาขวางใส่อี๋อว้ี เอ่ยพูดอย่างไม่พอใจ  
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"พวกเราไม่สนิทกัน เจ้าเรียกข้าว่าท่านไป๋อู๋ฉางจะดีกว่านะ"

ด้านเฮยอูฉ๋างทีส่วมชดุด�าอยู่ข้างเขากลบัมรีอยย้ิมทีน่บัว่าเป็นมติร

หน่อยๆ อยู่บนใบหน้า "สาวน้อย เจ้ายังจ�าพวกข้าได้ไหม"

อี๋อว้ีสะกดความคาดไม่ถึงและความหวาดกลัวรางๆ ในใจไว้แล้ว

พยักหน้าเบาๆ เธอเห็นทั้งคู่คลายย้ิมบางๆ ถึงมองส�ารวจไปรอบด้าน  

เห็นแค่รอบๆ เต็มไปด้วยผืนหมอกสีขาวพร่ามัว ด้วยเหตุน้ีจึงรวบรวม

ความกล้าหันหน้ามาถามเสียงค่อย "ขะ...ข้า....ฉันตายอีกแล้วใช่ไหม"

เธอจ�าได้แม่นย�าว่าก่อนหน้านี้เธอเอาตัวไปรับกริชแทนคนอื่น แต่

ตอนนีค้วามเจบ็ปวดน่ันหายไปไม่เหลอืร่องรอย เหมอืนกับตอนทีเ่ธอตกตกึ

แล้วเจ็บแค่แป๊บเดียว จากนั้นก็หมดความรู้สึก
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ไป๋อู ๋ฉางได้ยินค�าพูดของเธอแล้วท�าหน้าย้ิมเยาะ เขาพูดขึ้น 

อย่างไม่เกรงใจ "คิดไปถึงไหนกัน ถ้าเจ้าตายแล้วจริงๆ ก็ต้องถูก 

พวกผีกระจอกมาลากวิญญาณไปแล้ว ยังต้องให้พวกข้าสองพ่ีน้อง

ออกโรงอีกด้วยหรือ"

อี๋อวี้โล่งอก เธอนึกอยู่ในใจว่าขอแค่ไม่ตายก็ดีแล้ว

"แต่ถึงเจ้ายังไม่ตาย ก็เกือบไปแล้วเหมือนกัน"

อ๋ีอว้ีเพ่ิงโล่งอกได้ไม่ทนัไรก็ใจคอไม่ดข้ึีนมาอกี เฮยอูฉ๋างเห็นท่าทาง

ของเธอแล้วรบีถลงึตาใส่ไป๋อู๋ฉาง "เจ้าขู่นางให้ตกใจท�าไม" เขาอธิบายให้ 

อ๋ีอว้ีฟังด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "เพราะร่างกายเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส  

เลยกระทบกระเทือนไปถึงเส้นชีพจรหัวใจที่สะกดดวงวิญญาณไว้ พอ

วิญญาณหลดุลอย เจ้าถึงสลบไป ตอนน้ีวิญญาณแค่ออกจากร่างเท่านัน้เอง 

ไม่ต้องกลวันะ"

76
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"เอ๊ะ?" ใบหน้าของอ๋ีอว้ีฉายแววงงงวย เธอฟังไม่รู้เร่ืองสักนิดว่า 

ท่านเสี่ยวเฮยที่หน้าตาใจดีก�าลังพูดอะไรอยู่

เฮยอู๋ฉางเห็นท่าทางงุนงงของเธอแล้ว ถอนใจเฮือกหน่ึงเบาๆ  

ก่อนชี้แจงให้ฟัง "เรื่องราวเป็นอย่างนี้..."

เนื่องจากสมุดบันทึกเกิดตายเกิดข้อผิดพลาด ส่งผลให้มีคนที ่

ไร้วิญญาณร่างหน่ึงอยู่บนโลกมนุษย์ เฮยไป๋อู๋ฉางได้รับค�าส่ังให้เสาะหา

วิญญาณของอี๋อวี้ท่ีมีดวงชะตาสอดคล้องกัน แต่คนเบื้องบนเอาไข่มุก 

สะกดวญิญาณมอบให้พวกเขาแทนทีจ่ะเป็นลกูกลอนหล่อเลีย้งวญิญาณ 

พอเธอกินเข้าไปแล้ว ไข่มกุสะกดวิญญาณเลยไปผนึกรวมกันอยู่ทีข่ัว้หัวใจ

กลายเป็นชพีจรหวัใจสะกดวิญญาณเส้นหนึง่ แม้ว่าจะช่วยเรียกวิญญาณ

กลบัมาได้ แต่พลงัศกัด์ิสทิธ์ิทีล้่นเหลอืของมนักลบัแฝงอานุภาพอืน่ๆ ไว้ด้วย

พอฟังค�าบอกเล่าของเฮยอู๋ฉางจบ อี๋อว้ีกะพริบตาปริบๆ เอ่ยถาม

อย่างระมัดระวัง "แล้วท่ีฉันเร่งการเติบโตของพืชได้ ก็เพราะเหตุผลน้ี 

น่ะหรือ"

เห็นพวกเขาพยักหน้า อี๋อวี้มีสีหน้ากระจ่างแจ้งในบัดดล ทว่า 

ชั่วอึดใจต่อมาเธอก็หน้าเสียอีก "ฉัน...ฉันจ�าได้ว่าดูเหมือนเมื่อก้ีตัวฉัน 

จะเลือดไหลเยอะมาก..." 

ตายล่ะ ไม่รู้ว่าจะถูกคนจับได้หรือเปล่า

ไป๋อู๋ฉางกลอกตาขึ้นอย่างระอา "วางใจได้ บาดแผลของเจ้าอยู ่

ตรงหัวไหล่ ไม่ใช่เลอืดทีไ่หลมาจากเส้นชพีจรหวัใจเส้นน้ันก็ไม่มผีลอะไร" 

เขาเห็นอีอ๋ว้ีท�าหน้าเหมอืนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ จงึหยุดเว้นจงัหวะนดิหนึง่

แล้วกล่าวต่อ "พูดไปเจ้าก็ไม่รูเ้รือ่ง ถ้าอย่างน้ันเจ้าน่าจะรู้จกัค�าว่าสบิน้ิว
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เชื่อมใจนะ...เจ้าก็ท�าความเข้าใจไปตามนี้แล้วกัน"

อี๋อวี้พยักหน้ารับอย่างแกนๆ

"พวกข้าจะออกมาสกัทเีป็นเรือ่งยากเย็นอย่างย่ิง คราวก่อนสบช่อง 

ที่วิญญาณเจ้าหลุดลอย ถึงได้โอกาสตรวจร่างกายของเจ้า ตอนน้ัน

นอกจากพบว่าเจ้ามีเส้นชีพจรหัวใจเกินมาเส้นหนึ่งแล้วอย่างอื่นเป็น 

ปกติดี หลังจากนั้นถึงได้รู้ว่าเจ้าวาสนาดีขนาดนั้น คราวน้ีพวกข้าเลย 

อาศยัจงัหวะนีเ้หมอืนเดิม ต้ังใจมาก�าชบัเจ้าแล้วก็อธิบายให้เจ้าแจ่มแจ้ง

ไปด้วยเลยพร้อมกัน"

อี๋อวี้เพ่ิงเข้าใจกับสิ่งที่ไป๋อู๋ฉางพูด ก็ได้ยินเฮยอู๋ฉางเอ่ยถึงเรื่องท่ี

ตรวจร่างกายให้ตัวเองเมื่อครั้งก่อน เธอคิดในใจว่าน่าจะเป็นคืนน้ัน 

ที่หนีออกจากต�าบลจางแล้ววิญญาณล่องลอยกลับเข้าร่างเดิมในอดีต 

เห็นทีคงเป็นฝีมือของสองคนน้ี เพียงแต่ว่าตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้เรื่อง 

'พลังพิเศษ' ของเธอเลยหรือนี่ มัวไปงมโข่งอยู่ที่ไหนกันนะ

"เส้นชพีจรสะกดวิญญาณเป็นสิง่พิสดาร เบือ้งบนเห็นเจ้าเป็นคนด ี

มีศีลธรรม จึงอนุญาตให้เจ้ายืมใช้ แค่จ�าให้ขึ้นใจว่าอย่าใช้พร�่าเพรื่อ 

เกินขอบเขต ไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิต"

เฮยอูฉ๋างกล่าวประโยคน้ีจบก็พยักพเยิดกับคนด้านข้าง จากน้ันสะบดั

แขนเสือ้ใส่อ๋ีอว้ี ก่อนท่ีสายตาเธอจะพร่าเลอืนไป เขาพูดกลัว้เสยีงหัวเราะ

แผ่วๆ "รกัษาเน้ือรกัษาตัวด้วย หลงัจากน้ีพวกเราจะไม่ได้พบกันแล้ว เจ้าลมื

พวกข้าสองพ่ีน้องไปซะจะดีกว่า"

อี๋อว้ีสะดุ ้งตื่นขึ้นเพราะความเจ็บปวดรุนแรงอย่างไม่ทันต้ังตัว
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ระลอกหน่ึง แม้จะปรือตาข้ึนเล็กน้อย นางก็รับรู้ได้ว่าตนเองนอนคว�่า 

อยู่บนผ้านวมนุ่มนิ่ม ความรู้สึกเจ็บตึงตรงหัวไหล่ท�าให้นางครางออกมา

แผ่วๆ

"พี่...พี่ใหญ่..."

สาวใช้ที่รอรับใช้อยู่ในห้องได้ยินเสียงเบาหวิวของนาง จึงเร่งรีบ 

วางของในมือลงแล้ววิ่งออกไป

ชั่วอึดใจเดียวหลูจื้อพรวดพราดเข้ามาจากนอกประตู พุ่งตรงไป 

ข้างเตียงซึ่งกั้นด้วยม่านโปร่งบาง ร้องเรียกเสียงเบาๆ "เสี่ยวอวี้ๆ"

"พ่ีใหญ่..." อี๋อว้ีได้ยินเสียงของเขา ฝืนทนเจ็บเปล่งเสียงขานตอบ

ค่อยๆ

"พ่ีใหญ่อยู่ตรงนี ้บนตวัเจ้ามบีาดแผล นอนนิง่ๆ อย่าขยับนะ พักผ่อน

ให้มากๆ"

"อ้ือ..." อีอ๋วีรู้ว่้าหลจูือ้อยู่ใกล้ๆ ก็เบาใจขึน้ ใบหน้าขาวซดีของนาง 

แนบกับหมอนผ้าไหมเรียบลื่น ในหัวคิดค�านึงถึงบทสนทนาท่ีท้ังคล้าย 

ห้วงฝันทัง้คล้ายภาพลวงตาน่ัน ความเจบ็ปวดตรงหวัไหล่บรรเทาลงไม่น้อย

เมือ่ได้เบีย่งเบนความสนใจไปทางอ่ืน ไม่ถึงครู่ใหญ่นางก็หลับสนทิไป

ยามนี้เจียนย�่ารุ่งแล้ว หลูจื้อไม่ได้นอนมาทั้งราตรี เขานั่งบนม้านั่ง

ข้างเตยีงมองเห็นน้องสาวทีน่อนคว�า่หน้าบนเตยีงผ่านผ้าโปร่งบางได้รางๆ 

สีหน้าของเขาบึ้งตึงมาก เมื่อคืนตอนหมอหลวงท�าแผลให้อี๋อว้ี เว่ยอ๋อง 

เล่าเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนในงานเลีย้งหลงัจากส่งสายสบืมาเรยีกตวัเขาออกไป

อย่างละเอยีด เมือ่ฟังเรือ่งราวท้ังหมดจบ เขามไิด้แสดงท่าทีไม่พึงควรใดๆ 

ต่อหน้าเว่ยอ๋อง จวบจนเวลาน้ีรอบด้านปราศจากผูค้นแล้วถึงเผยอารมณ์
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ออกมา

เขาคิดไม่ถึงจรงิๆ ว่าเกาหยางจะท�าเกินกว่าเหตเุช่นนี ้ เป็นพระธิดา

ผูท้รงเกียรติกลบัใจคอเห้ียมเกรยีมปานน้ี เขากัดฟันกรอดด้วยความโมโห

ตนเองที่ออกไปจนเปิดโอกาสให้นาง ทั้งยังโกรธเคืองหลูจว้ินที่เมาสุรา

หลบัไป พอเขากับอีอ๋ว้ีตามเว่ยอ๋องกลบัมาทีอ่ทุยานซิง่หยวน ก็มคีนหาม

หลูจวิ้นตามมาด้วย 

หลจูือ้เอาน�า้เย็นราดใส่น้องชายท้ังอ่างให้ตืน่ขึน้แล้วโยนทิง้ไว้ทีล่าน 

เขาตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะให้บทเรียนกับหลูจว้ินสักคร้ัง ตอนนี้ยังให ้

อีกฝ่ายคุกเข่าอยู่ด้านนอก

ส�าหรบัเกาหยาง บดัน้ีมติรภาพน้อยนิดจากการคบหากันมาแต่เดิม

ขาดสะบัน้ไปแล้ว ส่วนเรือ่งนีเ้ขาย่ิงไม่ยอมให้แล้วกันไปเท่าน้ี คราครัง้น้ี

เขาพลาดท่าเสยีทีครัง้ใหญ่ ละม้ายถูกไม้ฟาดเข้าท่ีศรีษะอย่างหนักหน่วง 

หากไม่ตอบโต้กลับแล้วจะดับไฟโทสะในอกเขาได้อย่างไร

อีอ๋ว้ีตืน่ข้ึนมาตอนเท่ียงของวันถัดมา หลจูือ้ซึง่เฝ้าอยูข้่างเตียงไม่ห่าง

บอกให้นางพักรกัษาตวัอยู่ท่ีน่ี พร้อมท้ังก�าชบัเรือ่งต่างๆ จากน้ันพาหลจูว้ิน 

ทีเ่ขาไม่ยอมให้พบหน้านางสกัครัง้กลบัสูต่�าบลหลงเฉวยีน

ยังไม่เอ่ยถึงว่าหลูจื้อกลับถึงเรือนแล้วจะอธิบายกับหลูซื่อเช่นไร 

ราตรน้ัีนอ๋ีอว้ีจบัไข้สงูอีก นางนอนกระสบักระส่ายอยู่ทัง้คนืกว่าจะทเุลาลง 

แม้ตอนถูกแทงจะห้ามเลือดได้ทันการณ์ ต่อมายังได้รับการรักษาอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม ทว่ากริชเล่มนั้นเสียบทะลุไหล่ของนางเป็นแผลลึก 

ถึงกระดูก ด้วยเหตุน้ีนางต้องนอนอยู่บนเตียงสามวันเต็มๆ ถึงพอ 

มีเรี่ยวแรงบ้าง ระหว่างน้ันมีสาวใช้คอยเช็ดตัวและป้อนข้าวให้นาง 
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โดยเฉพาะ นอกจากต้องด่ืมยาที่ขมไปสักหน่อยวันละสามคร้ัง รวมถึง 

อาการเจบ็ๆ คันๆ ตรงบาดแผลบนหวัไหล่ทีเ่ร่ิมประสานตวัแล้ว ไม่มอีะไร

ให้นางต่อว่าต่อขานได้เลย

ย่างเข ้าสู ่วันท่ีสี่แล้วยังไม่เห็นหลูจื้อมาเย่ียม ตอนเช้าอี๋อว้ี 

ได้รับอนุญาตจากหมอหลวง ให้สาวใช้ช่วยผลัดอาภรณ์เป็นเสื้อคลุมสั้น

กับกระโปรงท�าจากผ้าไหมเน้ือดีสวมสบายกายอย่างเบาไม้เบามือ และ

พยุงออกจากห้องนอน

ในลานเล็กๆ มีคนเอาตั่งนุ่มมาวางไว้ใต้ต้นซิ่ง* แต่แรก อี๋อว้ี 

นัง่เอนตวัตะแคงไปทางขวา พิงหลงักับเบาะนุ่มนิม่ปักลายสวยงาม นาง

ชายตามองดอกซิ่งสีบานเย็นบนก่ิงไม้ท่ียังร่วงไม่หมดอย่างเหม่อลอย 

อยู่บ้าง

จนกระท่ังสาวใช้สองคนทีป่รนนิบติัอยู่ด้านข้างส่งเสยีงข้ึนกะทันหัน 

นางถึงหันหน้าไปมอง

"ท่านอ๋อง"

ผู้ที่มามีเรือนกายสูงชะลูด เขาสวมเสื้อแพรสีเขียวหยก มวยผมด�า

ครอบเก้ียวเงนิ ลายปักตรงชายเสือ้คลมุกับสาบเสือ้สะท้อนประกายสทีอง

ยิบยับล้อแสงแดดตามจังหวะก้าวเท้าอย่างมั่นคง รอเม่ือเขาเดินเอื่อยๆ 

เข้ามาใกล้ สองสาวใช้ท่ียืนค้อมศีรษะอยู่ข้างหลังต่ังนุ่มก็หน้าแดงเร่ือๆ  

แล้ว

อีอ๋ว้ีแลมองดวงหน้าทีช่ดัเจนข้ึนทุกทีๆ ของเขาอย่างงงงนั กาลเวลา

ราวกับย้อนกลับไปบ่ายวันนั้นที่ต้นปั้วเหอผลิใบอ่อนเมื่อสามปีก่อน  

* ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต
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ตอนได้เหน็ดวงตาสเีขยีวมรกตคูน่ัน้เป็นครัง้แรกในเรอืนหลงัน้อยทีต่�าบล

หลงเฉวียน

"ผู้...ผู้มีพระคุณ..."

มาตรว่ารูปร่างแปรเปลี่ยนไป แต่นางยังจดจ�าคนตรงหน้าผู้นี้ได้

ตั้งแต่เห็นแวบแรกว่าเป็นคุณชายฉาง หนุ่มน้อยผู้มีพระคุณซึ่งมีนัยน์ตา 

สีประหลาดในตอนน้ัน เพียงทว่ามิได้พบกันสามปี รูปโฉมของคนผู้น้ี 

ที่เดิมก็มีเสน่ห์ยวนใจอยู่แล้วยิ่งชวนให้ไม่กล้าจับจ้องมองตรงๆ มากขึ้น
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77

อี๋อว้ีเห็นชายหนุ่มรูปงามเดินมาหยุดอยู่เบื้องหน้าห่างไปสามก้าว 

หลังจากหายตะลึงลาน ในหัวมีบางอย่างสว่างวาบข้ึน บันดาลให ้

แววประหลาดใจบนใบหน้านางฉายชัดขึ้น

ทีแ่ท้คณุชายฉางกับเว่ยอ๋องเป็นคนคนเดียวกัน หนุม่น้อยผูม้พีระคุณ 

ที่ยื่นมือช่วยเหลือพวกนางแม่ลูกไว้ในครั้งนั้นคือหลี่ไท่ พระโอรสองค์ที่สี่ 

ซึง่ก�าลงัเป็นทีโ่ปรดปรานของฮ่องเต้องค์ปัจจุบนัในเวลาน้ี

นางจ�าดวงตาคูน่ีไ้ด้ไม่ผดิแน่ ย่ิงเมือ่นึกโยงไปถึงทีห่ลจูือ้ถูกเรยีกตัวไป

เมื่อคืนนี้ ภายหลังเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในงานเล้ียงของเกาหยางพร้อมกับ

เว่ยอ๋อง ดูคล้ายเรื่องบางเรื่องจะแปรเป็นแจ่มชัดข้ึนเร่ือยๆ...หลูจื้อรู้ว่า

คุณชายฉางมีดวงตาท่ีผิดแผกจากคนท่ัวไปคู่หน่ึง คนฉลาดอย่างเขา 

อยู่ในเมืองฉางอันนานสามปีเต็มๆ มีหรือจะไม่รู้เรื่องสักนิด ไปๆ มาๆ 

กลายเป็นพวกนางแม่ลูกท่ีถูกปิดหูปิดตาไว้ ซ�้ายังน�าของไปมอบให้ท่ี
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คฤหาสน์เสียนหรงเสมอๆ โดยไม่รู้ว่าหลูจื้อผูกสัมพันธ์กับ 'คุณชายฉาง' 

ได้แล้ว

อี๋อว้ีสะกดความคับข้องใจไว้ ยามท่ีมองสบดวงตาสีประหลาด 

ที่อ่านความรู ้สึกไม่ออกของคุณชายฉาง หรือเรียกขานว่า 'หลี่ไท่'  

จะถูกต้องแม่นย�ากว่า นางย้ิมฝืดๆ พยายามจะยันกายลุกข้ึนแสดงคารวะ 

เขาคอืท่านอ๋องผูส้งูศักดิอ์ย่างแท้จรงิ นางจะเสยีมารยาทนัง่เอนหลงัแล้ว

ปล่อยให้เขายืนอยู่ได้อย่างไร

คิดไม่ถึงว่าหลี่ไท่กลับกล่าวเสียงทุ้ม "เอนกายลงเถอะ"

อีอ๋ว้ีชัง่ใจครูห่นึง่แล้วนัง่เอนหลงัดังเก่า นางยังจ�านสิยัของคนผูน้ีไ้ด้ 

เขาเป็นคนพูดค�าไหนค�าน้ัน ถ้าตนเองดันทุรังจะรักษาธรรมเนียมจนไป 

ขัดแย้งกับเขาจะกลายเป็นไม่น่าดู

นางหลุบตาลงไม่มองใบหน้าท่ีท�าให้จิตใจว่อกแว่กนั่น และ 

ขานตอบอย่างเคารพนบนอบ "ขอบพระทัยเพคะ...ท่านอ๋อง" หลายวันนี้

นางดืม่น�า้แกงบ�ารงุไปมาก เสยีงพูดไม่อ่อนระโหยอย่างสองวันแรก แค่ว่า

ในนั้นแฝงรอยขื่นๆ ซึ่งมีแต่นางเท่านั้นที่เข้าใจ

"ยังเจ็บแผลอยู่หรือไม่"

"ดีข้ึนมากแล้วเพคะ" อีอ๋ว้ีก้มหน้าตอบอย่างอ่อนน้อม นางคดิค�านงึ

ในใจว่าไม่พบกันสามปี เขากลับเป็นฝ่ายพูดคุยถามไถ่ก่อน

ได้ยินนางกล่าวตอบเช่นน้ี หลี่ไท่พยักหน้านิดเดียวแทบสังเกต 

ไม่เหน็ เขาสบืเท้าข้ึนหน้าอกีหนึง่ก้าว โบกมอืเบาๆ ทีหนึง่กับสาวใช้ทียื่น

ยอบกายอยู่สองด้านของตั่งนุ่ม พวกนางก็ก้าวเท้าสั้นๆ ถอยออกไป

ครานี้ในลานกว้างเหลือเขากับนางเพียงสองคน หลี่ไท่สืบเท้า 
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ขึน้หน้าอกีก้าวมายืนอยู่ข้างต่ัง อ๋ีอว้ีสมัผสัได้ถึงบรรยากาศทีอ่ดึอดั พาให้

รู้สึกกดดันทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว

"เอาตัวบังข้าไว้ด้วยเหตุใด" หลี่ไท่หันหลังให้นาง น�้าเสียงทุ้มต�่า 

ของเขาแกมกังขาจางๆ หากมใิช่อีอ๋ว้ีเป็นคนความรูส้กึไวมาแต่ไหนแต่ไร 

เกรงว่ายังนึกว่าคนผูน้ีติ้ติงว่าตนเองยุ่งไม่เข้าเร่ือง เลยตัง้ใจมาไล่เลียงนาง

แต่ว่าจะให้นางตอบค�าถามน้ีเช่นไร หรือจะให้บอกเขาตามตรงว่า

คืนน้ันเขาสวมอาภรณ์สีคล้ายคลึงกับหลูจื้อ นางตาลายไปวูบหน่ึงถึง 

ถลันเข้าไป ไม่รู้ว่าถ้านางพูดแบบน้ีจริงๆ คงถูกคนจับตัวโยนออกจาก

อุทยานแห่งนี้ใช่หรือไม่

หลายวันมานีอ้าหารสามมือ้ล้วนเป็นของชัน้เลศิท่ีปรงุอย่างพิถีพิถัน 

ส่วนน�้าชากับขนมยามบ่าย ล�าพังแค่ดูจากหน้าตาก็รู้ว่าราคาสูงลิบล่ิว 

เสื้อผ้าท่ีนางผลัดเปลี่ยนวันละชุดมีชุดใดบ้างไม่ใช่ผ้าไหมราชส�านัก 

เน้ือบางเบาสีสันเสมอกัน...ได้รับการปรนนิบัติพัดวีขนาดนี้ คนโง่ยังรู้ว่า

เพราะอะไร

แม้ไม่อยากอาศยัเรือ่งนีท้วงความชอบ แต่นางตัง้ใจว่าจะพักรกัษาตวั 

อยู่ท่ีนีส่กัระยะหนึง่ ผ่านไปหลายวันแล้วไม่เห็นหลจูือ้มาหา เขาคงปิดบงั

หลซ่ืูอเรือ่งท่ีนางได้รบับาดเจบ็ส�าเรจ็เป็นแน่ แทนทีจ่ะถูกส่งกลบัเรือนไป

ท�าให้มารดาเป็นห่วง มิสู้รั้งอยู่ที่น่ีอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว อยู่เรือนเขา  

กินของเขา นบัเป็นการระบายความคับอกคบัใจทีน่างถูกแทงโดยใช่เหตุ

"หือ?" เห็นนางนิ่งเงียบไปนานแล้วยังไม่ตอบค�าถาม หล่ีไท่ 

หันกลับมา ก้มหน้ามองดรุณีน้อยที่นั่งเอนตัวอยู่บนตั่งนุ่ม

อีอ๋ว้ีคิดค�าพูดได้แล้วตัง้ท่าจะพูดตอบ กลบัสบเข้ากับสายตาของเขา 
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ทีม่องมาพอด ีพอเหน็แววเคลอืบแคลงรางๆ ในดวงตาคูน้ั่น นางเผยอปาก

แล้วก้มหน้าลงดังเก่า

รอยย้ิมฝืดเฝ่ือนผดุขึน้ทีม่มุปาก นางเอือ้นเอ่ยไม่ออกจากปากจรงิๆ 

ไม่รู้ด้วยเหตุใด นางไม่อยากโกหกเขา

เสยีงหวัเราะแผ่วๆ ดังขึน้ อีอ๋ว้ีเงยหน้าขวับอย่างหลากใจ หากมใิช่ 

ตาไวเหน็รมิฝีปากของเขาเหยียดยกข้ึนนิดเดียวได้ทนัพอดี นางยังนกึไปว่า 

หูฝาดไปเอง

"เห็นทีว่าหลูจื้อคงไม่กล้าสวมเสื้อสีน�้าเงินชุดนั้นอีกแล้ว"

อีอ๋ว้ีสะดุง้โหยงในใจ ความรูสึ้กคนัๆ ชาๆ บนไหล่รนุแรงขึน้กะทันหนั 

นางมองหลีไ่ท่อย่างเก้อกระดากแล้วปรบัสหีน้าเป็นปกติ

"ก็ดี ตอนน้ันท่ีช่วยเจ้าไว้เป็นเหตุบังเอิญจริงๆ ตอนนี้เจ้าชดใช้คืน

แล้ว นับว่าต่างฝ่ายต่างไม่ติดค้างกันอีก พักฟื้นตามสบายเถอะ รอเม่ือ

บาดแผลเจ้าหายดีย่อมมีคนมารับเจ้าเอง"

จวบจนหลี่ไท่หมุนกายออกจากอุทยานไปแล้ว สาวใช้สองนาง 

จงึกลบัมารอรบัใช้อยู่สองด้านของต่ังอกีครัง้ อีอ๋ว้ียังหวนคดิถึงรอยขบขนั

ตนเองที่วาบผ่านดวงตาคนผู้นั้นยามเขาหันหลังเดินจากไป

หลี่ไท่ พระโอรสองค์ท่ีสี่ของหลี่ซื่อหมิน พระมารดาของเขาคือ 

นางสนมท่ีมไิด้ถกูจารกึชือ่ไว้คนหนึง่ นางล่วงลบัไปต้ังแต่ปีรชัศกเจนิกวน 

ทีห่นึง่ ดเูหมอืนหลีซ่ือ่หมนิจะเมตตาปรานต่ีอพระโอรสพระธิดาทีก่�าพร้า

มารดาเป็นพิเศษ เกาหยางคือหน่ึงในตัวอย่างที่ถูกตามใจจนเสียคน  

ขณะที่หลี่ไท่เป็นแบบอย่างที่ดี หลังเขาได้รับแต่งต้ังเป็นอ๋องยังถูกร้ังตัว

ไว้ในเมอืงหลวงและสร้างวังของตนเอง ทัง้ได้รบัอนญุาตเป็นพิเศษให้ตัง้
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ส�านักอกัษร และรวบรวมบณัฑิตปัญญาชนมาอยู่ใต้อาณัตเิองได้ เปรยีบกับ

เกาหยางทีผ่ยองล�าพองตน ผูท้ีห่ลีซ่ือ่หมนิโปรดปรานมากกว่าใครๆ อย่างเขา

กลับนับว่าส�ารวมตนอย่างมากแล้ว

เชือ้พระวงศ์ส่วนใหญ่มใิช่ผูท่ี้ชาวบ้านท่ัวไปจะพบเจอได้ ถึงขนาดที่

ราษฎรในดินแดนห่างไกลไร้ความเจริญบางแห่งคิดว่าฮ่องเต้มีสามเศียร 

หกกรด้วยซ�า้ไป ราชวงศ์ถังยังมบีทบญัญัตข้ิอหน่ึงก�าหนดไว้ ห้ามสามญัชน

วิพากษ์วิจารณ์เชือ้พระวงศ์ในทางเสียหาย ดทูนีีค่งเป็นเหตผุลว่าเพราะอะไร

นัยน์ตาซึ่งผิดแผกจากคนทั่วไปคู่นั้นของหลี่ไท่ไม่ถูกเล่าลือจนรู้กันไปท่ัว  

ไม่อย่างนัน้นางสมควรเดาฐานะของ 'คณุชายฉาง' ได้ตัง้นานแล้ว ไหนเลย

ต้องมาตกอกตกใจวันนี้ด้วย

เมื่ออยู่ในเรือนหลังเล็กของอุทยานซิ่งหยวนเป็นวันท่ีหก บาดแผล

ของอี๋อว้ีตกสะเก็ดหมดแล้ว หมอหลวงเปลี่ยนใบสั่งยาให้นางสองครั้ง  

และบอกให้นางพักฟ้ืนให้ดต่ีออกีสกัระยะก็จะสามารถขยับหวัไหล่เบาๆ ได้ 

พอรูว่้านอกจากใช้แขนซ้ายอย่างหกัโหมไม่ได้คร่ึงปีแล้ว ไม่มอีาการเร้ือรงั

อย่างอื่นในภายหลัง อี๋อวี้ก็อาบน�้าได้อย่างสบายใจในที่สุด 

อีอ๋ว้ีห่อตวัด้วยผ้าโปร่งบางชัน้หนึง่ ให้สาวใช้ช่วยพยุงลงไปน่ังในถังไม้ 

คนที่มีอายุทางจิตใจล่วงเลยสามสิบปีไปแล้วอย่างนางย่อมไม่ถือสา 

ที่เด็กสาวสองสามคนจะเห็นร่างกายของตน กอปรกับหลายวันมาน้ี 

คุน้เคยกับการปรนนบิตัดิแูลของพวกนาง จงึปล่อยให้พวกนางช�าระกายให้

อย่างเบาไม้เบามอื

การอาบน�้าร้อนใช้เวลานานเกินครึ่งชั่วยาม ในถังน�้าลอยด้วย 
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กลีบดอกไม้ ซ�้ายังจุดก�ายานในห้อง ตอนอี๋อว้ีเจียนเคล้ิมหลับไปก็ถูก 

คนประคองออกมาสวมอาภรณ์ จากนั้นเอนกายกลับลงไปนอนบนเตียง 

อย่างสะลึมสะลือ นางก�าลังจะนอนหลับต่อ กลับมีคนส่งเสียงรายงาน 

อยู่หน้าประตูว่าหลูจื้อมาเยี่ยมนางแล้ว

ขณะน้ีจวนถึงเวลาเย็นรอมร่อ อี๋อว้ีซึ่งง่วงงุนอยู่ในทีแรกได้ยินว่า

หลูจื้อมาถึงก็รีบให้คนสวมเสื้อตัวหนึ่งให้ตนเอง และเชิญเขาเข้ามา

หลูจื้อก้าวเข้าประตูมาก็เห็นน้องสาวนั่งพิงอยู่บนตั่งนุ่มในห้อง 

อย่างเอือ่ยเฉือ่ย เหน็นางท�าตาปรอยๆ ก็รูว่้าง่วงงนุอยู่ เขามองดูใบหน้าเลก็ 

เท่าฝ่ามอืท่ีกลบัมาขาวผ่องดงัเดมิแล้วถอนหายใจโล่งอก ใบหน้ายังประดบั

รอยยิ้มจางๆ

"เป็นอย่างไรบ้าง พักอยู่ทีน่ี่สบายหรือไม่" หลจูือ้น่ังบนเก้าอีไ้ม้แดง

สลักลวดลายที่อยู่ตรงกันข้ามกับตั่ง รับถ้วยน�้าชาท่ีสาวใช้ย่ืนส่งให้แล้ว

จิบค�าหนึ่ง

อี๋อว้ีมิได้กล่าวตอบเขา นางส่งเสียงบอกให้สาวใช้สองคนในห้อง

ถอยออกไป

รอจนประตูถูกงับปิดจากข้างนอก ใบหน้าของนางถึงเผยรอยตดัพ้อ 

"พี่ใหญ่ พี่รู้ตั้งแต่เมื่อไรว่าเว่ยอ๋องก็คือคุณชายฉาง"

หลูจื้อไม่แปลกใจที่นางถามค�าถามน้ี เขาตอบตามสัตย์จริง 

"ประมาณเดือนสี่ปีที่แล้ว" 

"ตั้งนานขนาดนี้..." ที่แท้เขาปิดบังมานานปีเศษแล้ว

"ไม่นานหรอก ถ้าไม่ใช่ประจวบเหมาะ ข้าคงไม่รู้จริงๆ ว่าเว่ยอ๋อง

คือคุณชายฉางที่พวกเจ้าพูดถึงผู้นั้น"
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หลูจื้อวางถ้วยน�้าชาในมือลง กลอกตาไปทางด้านข้างพลางนิ่งคิด

ครู่หนึ่งก่อนเริ่มอธิบายให้อี๋อว้ีฟังว่าที่แท้ตอนต้นฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว  

หลงัจากหลจูือ้เข้าสูส่�านกัไท่เสวยี มอีาจารย์แนะน�าเขาไปท่ีส�านกัอกัษร

ใต้อาณัติวังเว่ยอ๋อง เขาจึงไปเยี่ยมคารวะตู้หรูฮุ่ย พอได้หารือกับอีกฝ่าย

แล้วก็มีแผนการอยู่ในหัว ต่อมาเขายื่นเทียบชื่อไป และเข้าร่วมงานเลี้ยง

น�้าชาของส�านักอักษรหลายครั้งหลายหนจนเว่ยอ๋องออกปากเรียกตัว 

เข้าพบในที่สุด พอเห็นสีดวงตาคู่นั้น เขาก็บังเกิดความสงสัย เว่ยอ๋อง 

กลับไขความกระจ่างให้ฟังอย่างตรงไปตรงมามาก เขาถึงเชื่อมโยงได้ว่า

คุณชายฉางกับเว่ยอ๋องหลี่ไท่เป็นคนเดียวกัน

อ๋ีอว้ีฟังเขาเล่าจบแล้วถามอย่างฉงนใจ "เป็นเว่ยอ๋องไม่อนุญาตให้ 

พี่ใหญ่บอกข้ากับท่านแม่หรือ"

หลจูือ้ส่ายหน้า มุน่หวัค้ิวน้อยๆ "ข้าเจตนาปิดบงัเจ้ากับท่านแม่เอง 

หลูจวิ้นก็ไม่ล่วงรู้ เสี่ยวอวี้อย่าเพิ่งถามพี่ใหญ่เลยได้หรือไม่"

อ๋ีอว้ีอาศัยแสงร�าไรนอกหน้าต่างเพ่งมองหลูจ้ือน่ิงๆ ครู่หน่ึงแล้ว

พยักหน้าขานรับ "ได้เจ้าค่ะ"
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สองพ่ีน้องคุยอยู่ในห้องต่ออีกพักหนึ่ง อี๋อว้ีเห็นหลูจื้อไม่เอ่ยถึง 

เรื่องอื่น ก็รู้ว่าหลูซื่อยังไม่ได้บอกเขาว่านางรู้เรื่องอดีตเมื่อสิบสองปีก่อน

แล้ว นางจึงไม่พูดอะไรกับเขามากเช่นกัน

ครัน้นางไต่ถามว่าเขาปิดบงัหลซูือ่เรือ่งทีน่างได้รับบาดเจบ็อย่างไร 

เขากลบัไม่ยอมบอกนางท่าเดยีว เอาแต่ตอบสัน้ๆ แล้วหันเหหัวข้อสนทนา

ไป คล้ายจงใจหลบเลี่ยงอะไรอยู่ นางก็ไม่คาดคั้น แค่ว่านางกับท่านแม่

แยกจากกันนานขนาดนี้เป็นครั้งแรก ส่งผลให้บังเกิดความคิดถึงอย่าง

ช่วยไม่ได้ พอพูดกับพี่ชายยังถูกเขากระเซ้าเย้าแหย่ยกหนึ่ง

สุดท้ายพออี๋อว้ีเอ่ยถึงหลูจว้ินอย่างระมัดระวัง ใบหน้าของหลูจื้อ 

ก็ขึงตึงไปในทันใด นางตะล่อมถามจากปากสาวใช้ได้ความว่าคืนท่ี 

นางได้รับบาดเจ็บ หลูจว้ินคุกเข่าอยู่ในลานถึงฟ้าสาง หากจะพูดถึง 

ความขุ่นเคืองต่อพี่รองที่ไม่ได้เรื่องได้ราวคนนี้นั่นก็แค่สองวันแรกเท่านั้น 
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จะอย่างไรเขาเป็นคนท่ีตามอกตามใจตนเองมาตั้งแต่เล็กจนโต เวลานี ้

ในใจนางอภัยให้เขาแล้ว ทว่าเห็นท่าทางหลูจื้อยังโกรธหลูจว้ินอย่าง 

เห็นได้ชัด นางจึงไม่เอ่ยอะไรอีก เพียงคิดว่าผ่านไประยะหน่ึงพ่ีใหญ่ 

หายโมโหแล้วคงหมดเรื่องไปเอง

หลูจื้อมิได้อยู่กินอาหารเย็น เขากลับไปตอนฟ้ายังไม่มืดสนิท

ใกล้จะล่วงเข้าสู่ฤดูร้อน กินอาหารมื้อเย็นแล้วนอกห้องไม่มีลมดึก

พัดมาสักนิด ตอนนี้อี๋อว้ีไม่ง่วงแล้ว นางเรียกให้พวกสาวใช้ไปตั้งตั่งไว ้

ใต้ต้นซิ่งในลาน

นางเอนหลงัพิงเบาะนุ่ม ห่มตวัด้วยผ้าห่มผนืบาง และกินเห็ดหูหนขูาว

ต้มเมลด็โก่วฉีที่ส่าวใช้ป้อนให้ ถ้ามองข้ามอาการคนัๆ ชาๆ เหมอืนมีมดไต่

นบัร้อยตวับนหวัไหล่ไป วันเวลาเช่นน้ีช่างสขุสบายอย่างไร้ทีส้ิ่นสดุโดยแท้

อ๋ีอว้ีเงยหน้าให้คนเชด็ปากอย่างว่าง่าย นกึในใจว่าสาวใช้สองคนนี้

เสียอย่างเดียวคือพูดน้อย เรื่องอื่นๆ ล้วนอ่อนโยนเอาใจใส่ดี อีกสองวัน

นางจะจากท่ีนีไ่ปแล้ว สิง่ทีอ่าลยัอาวรณ์อยู่สกัหน่อยก็คอืพวกนางสองคน

นี่เอง

อ๋ีอว้ีแหงนคอมองดวงจนัทร์กลางผนืฟ้าราตรีทีส่ว่างข้ึนทุกท ีพลาง

คิดค�านึงว่าต้นซานจาในไร่เริ่มต้นเก็บผลแล้วหรือยัง จู่ๆ เห็นเงาสีขาว 

สายหน่ึงโฉบผ่านกลางหาวเหนอืเรอืนหลงัเลก็ไป ท�าให้นางเกือบผดุลกุขึน้

จากตั่ง สองสาวใช้เห็นนางขยับยุกยิกนึกว่านางไม่สบายตัว ก�าลังจะ 

อ้าปากไต่ถามก็ได้ยินเสยีงร้องแหลมสงูดังกังวานเสยีงหน่ึง

พอเงยหน้าเห็นเงาสขีาวมหมึาสายหนึง่กลางฟ้าบนิพุ่งเข้ามาในเรอืน 

พวกนางตกใจจนผงะไปสองก้าวแทบล้มก้นจ�า้เบ้ากับพ้ืน
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ยามเงาสีขาวสายนั้นอยู่ห่างจากพ้ืนดินราวหนึ่งจั้ง พลันชะลอ

ความเร็วถลาตัวลงสู่พ้ืนอย่างมั่นคง อี๋อวี้เบิกตาโต เมื่อเห็นเจ้าส่ิงบินได้ 

ลึกลับตรงหน้าได้ชัดถนัดตาว่ามันคืออะไร

เป็นนกตัวหนึ่งที่ใหญ่มาก!

สาวใช้สองคนข้างหลงัเหน็ตัวทีบ่นิลงมากลางเรอืนอย่างชดัเจนแล้ว

ร้อนใจเจียนน�้าตาไหล

"พี่...พี่...อิ๋น...อิ๋นเซียวมาที่นี่ได้อย่างไร"

"มะ...ไม่รู้ ทีนี้จะท�าอย่างไร...ท�าอย่างไรดี"

ได้ยินเสียงซุบซิบของสองสาวใช้ที่หลบอยู่ด้านหลังตั่งนุ่ม อี๋อว้ี 

ซึ่งสะดุ้งตกใจดุจเดียวกันเริ่มท�าสีหน้าชอบกล

อิ๋นเซียว? นี่...มิใช่สิ่งที่วันนั้นองค์หญิงเกาหยางผู้นั้นเอามาให้ทาย

หรอกหรือ

คนืนัน้นางถูกปิดตาไว้ ตัง้แต่ต้นจนจบล้วนมองไม่เห็นว่าสตัว์ท่ีจบัคล�า

อยู่นานสองนานเป็นตัวอะไร ตอนพูดคุยกับหลูจ้ือก่อนอาหารเย็นวันนี้  

นางเพ่ิงรู้ว่าท่ีแท้เป็นนกตัวหนึ่งท่ีเว่ยอ๋องเลี้ยงไว้ ตอนน้ันยังไม่รู้สึกว่า 

มีอะไรผิดปกติ ขณะน้ีได้เห็นแล้วหัวใจแทบหยุดเต้น น่ีมันนกตัวหนึ่ง 

ทีไ่หนกัน เป็นนกท่ี 'ใหญ่มากๆ' ตัวหนึง่ชดัๆ!

นอกจากสีไม่เหมือนกัน ล�าตัว 'เล็กบาง' ไปสักหน่อย มันแทบจะ

เป็น 'เทพอินทรี' จ�าแลงได้เลยทีเดียว

นางนึกไปถึงที่ตนเองเคยลูบหัวของมันแล้วพลันรู้สึกหวาดผวา 

เคราะห์ดีที่ตอนนั้นนกตัวนี้อารมณ์ดี ไม่ได้จิกข้อมือนางขาด

แต่ว่าตอนน้ีจะท�าเช่นใด ดูคล้าย 'เทพอินทรี' ตัวน้ีไม่มีทีท่าว่า 
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จะจากไป ลูกตาสีแดงดุจโลหิตท่ีจับจ้องนางอยู่คู่น้ันยังน่าสะพรึงกลัว

อย่างมาก จบกัน...เห็นทีว่ามนัต้องจ�านางได้แล้ว นีค่งจะไม่ได้มาแก้แค้น 

ที่ถูกลูบหัวกระมัง...

ระหว่างทีอ๋ี่อว้ีคิดเพ้อเจ้อเหลวไหลอยู่ อิน๋เซยีวร้องเสียงแหลมทีหนึง่ 

ก่อนเดินโหย่งๆ เข้ามาหานางทีละก้าวๆ แล้วหยุดอยู่ตรงข้างตั่ง มัน 

ไม่สนใจสาวใช้ที่เข่าอ่อนอยู่ด้านหลัง ก้มหัวเข้าไปหามือเล็กๆ ที่วางอยู่

ตรงขอบตั่งของอี๋อวี้แล้ว...ซุกไซ้

อีอ๋ว้ีท่ีเมือ่ครูยั่งหน้าซดีเผือดอยู่กะพรบิตาปรบิๆ ขยับศรีษะทีแ่ข็งเกรง็

เลก็น้อย เล่ือนสายตาไปจบัทีหั่วนกขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ชดิตดิมอืนาง

ราวกับเวลาย้อนกลับไปคืนนั้นอีกครา ยามท่ีใจนางเป่ียมไปด้วย

ความหวาดหว่ันขวัญเสีย หลังปลายนิ้วสัมผัสความอ่อนนุ่มน้อยๆ  

กลางความมืดก็หงายมือขึ้นลูบโดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ

สมัผสัท่ีนุม่นิม่อุน่จดัของขนนกเส้นเลก็ละเอยีด พาเอาความใจกล้า

ของอีอ๋ว้ีค่อยๆ กลบัมาอีกครา นางทางหนึง่ลบูศรีษะของอิน๋เซยีวทีเ่อนพิง

กับต่ัง ทางหนึ่งอ้าปากพูดด้วยน�้าเสียงสงบมากท่ีสุด "พวกเจ้าสองคน 

รีบไปตามคนมาที่นี่"

สาวใช้สองคนย่อมมองเห็นท่าทาง 'เชื่อง' ของอิ๋นเซียว สาวใช้ 

คนท่ีใจกล้ากว่าก้าวขาท่ีสั่นเทาค่อยๆ ย่องออกมาจากต้นซิ่งทีละน้อย  

จนมาถึงประตูทางเข้าเรือนถึงสาวเท้าวิ่งออกไป

อีอ๋ว้ีผ่อนลมหายใจออกเฮอืกหนึง่เบาๆ นางเบนสายตากลบัมาเห็น

อิน๋เซยีวเอยีงคอมองตามแผ่นหลงัของสาวใช้นางน้ันแวบหน่ึง ค่อยหนัหัว

มาถูไถกับมือนางต่อ
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อ๋ีอว้ีย้ิมอย่างจนใจ นางเป็นที่ชื่นชอบของ 'นก' ขนาดน้ีเลยหรือ  

ดูท่าทางเพลิดเพลินนั่นของมันสิ...กระนั้นจะว่าไปแล้วท่าทางในขณะน้ี

ของอิ๋นเซียวท�าให้นางหวนระลึกถึงความหลังอยู่สักหน่อยจริงๆ จ�าได้ว่า

ตอนอายุสี่ห้าขวบ นางกับหลูจว้ินเก็บลูกเหย่ียวตัวหนึ่งบนเขากลับมา 

ที่เรือน ล�าตัวของมันเป็นสีขาวเช่นเดียวกัน นางยังจ�าได้จนบัดนี้ว่า 

หลังจากมันได้กินแมลงแล้ว ชอบเข้ามาออดอ้อนนางพักหนึ่งอย่างนี้...

ความคิดหน่ึงสว่างวาบขึน้ในหวัอีอ๋ว้ี นางมองดจูะงอยปากสเีหลอืง

ทองกับลูกตาสีแดงดุจโลหิตของอิ๋นเซียว พร้อมกับร�าพึงข้ึนโดยไม่รู้ตัว  

"สีไม่เหมือนกันนี่นา...ลูกตาน่าจะสีเหลืองอ�าพัน...ปากสีด�า...ฉิงคง..."

ไหนเลยจะรูว่้าเสยีงพึมพ�าว่า 'ฉงิคง' เพ่ิงดงัลอดจากปาก อิน๋เซยีว 

ซึ่งซุกหัวอยู่กับอุ้งมือนางอ้าปากแผดเสียงร้องทันใด เป็นเหตุให้อี๋อว้ี

กระตุกมือกลับฉับพลัน

อ๋ินเซยีวเห็นอากัปกิรยิาของนางแล้วชูคอข้ึน มนัยืนเกาะตรงขอบตัง่

เริม่ตปีีกพ่ึบพ่ับไปพลาง ส่งเสยีงร้องสัน้ๆ ถ่ีๆ ไปพลาง อีอ๋ว้ีเพ่ิงกระถดตวั 

ไปด้านหลัง ก็เห็นเงาร่างหลายสายพุ่งทะยานเข้ามาในลาน

คนน�าหน้าคือเว่ยอ๋องหลี่ไท่ที่ไม่ได้พบกันมาหลายวัน อี๋อว้ีนึกว่า 

เขาออกจากพระราชอทุยานฝหูรงกลบัวงัของตนเองไปนานแล้ว คิดไม่ถึงว่า

เขายังอยู่ที่นี่อีกหรือนี่

"อิ๋นเซียว!" เสียงตวาดดังข้ึน แสงโคมไฟในเรือนไม่สว่างมากนัก  

แม้เห็นสีหน้าของคนผู้นั้นไม่แจ่มชัด แต่อี๋อว้ีจับรอยดุดันที่แฝงอยู่ใน 

สุ้มเสียงของเขาได้

อิน๋เซยีวได้ยินเสยีงเรยีกของเจ้านายก็หยดุกระพือปีกอย่างอดิออด
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ทว่ายังยืนนิ่งอยู่หน้าตั่งของอี๋อวี้ไม่ขยับไปไหน จนกระทั่งหลี่ไท่ร้องเรียก

เป็นค�ารบทีส่องด้วยน�า้เสยีงแกมตกัเตอืนจางๆ มนัถึงเดนิเซือ่งๆ กลบัไป 

หาเขาแต่ยังไม่วายเหลยีวหลงัมามองซ�า้ๆ หากมใิช่ล�าตวัของมนัใหญ่โต

เหลือเกิน อีกท้ังบรรยากาศในลานตึงเครียดเกินไป อี๋อว้ีเกือบปล่อย 

เสียงหัวร่อออกมาแล้ว

พออิ๋นเซียวเดินต้วมๆ เต้ียมๆ ไปถึงข้างกายหลี่ไท่ในท่ีสุด อี๋อว้ี 

ก็หายจากความแตกตื่นและหวาดกลัวแล้ว กลับกลายเป็นชักจะรู้สึกว่า 

'เทพอินทรี' ตัวนี้น่ารักอยู่บ้าง

"รบกวนเจ้าแล้ว รีบพักผ่อนเถอะ"

หลีไ่ท่กล่าวถ้อยค�าน้ีทิง้ท้ายไว้ด้วยน�า้เสยีงเรยีบๆ จากน้ันหมนุกาย

พาคนท่ีว่ิงกรเูข้ามาในลานเมือ่ครูน้ี่กลบัไป อิน๋เซยีวก็เดนิตามหลังพวกเขา 

ไปต้อยๆ ดุจเดิมจวบจนหายลับไปจากสายตาของอี๋อวี้

พวกเขาออกไปได้ไม่นาน สาวใช้ที่ไปตามคนมานางน้ันถึง 

ว่ิงกระหดืกระหอบกลบัมา พยุงสาวใช้อกีคนหนึง่ทียั่งนัง่อยู่บนพ้ืนหน้าตัง่

ขึ้นแล้วพากันก้มหน้าคุกเข่าให้อี๋อว้ี นางลุกลนเรียกให้ท้ังคู่ลุกข้ึนพูดจา

กันด้วยความตกใจ

"คุณหนูหลู เมื่อครู่นี้จู่ๆ อิ๋นเซียวก็เข้ามาในลาน พวกข้าสองพี่น้อง

เสียขวัญจริงๆ ถึงได้หลบไป...คุณหนูโปรดให้อภัยด้วยเจ้าค่ะ"

มุมปากของอี๋อว้ีกระตุกริกๆ นางนึกอยู่ในใจว่าถ้าไม่ใช่เพราะ 

นางขยับตัวไม่ได้ ต้องหลบไปซ่อนตัวเร็วกว่าพวกนางแน่นอน หากปาก 

กลบักล่าวตอบเสยีงนุ่มนวล "ไม่เป็นไร พวกเจ้ารบีไปล้างหน้าล้างตาเถอะ"

สาวใช้สองนางประหนึ่งได้รับอภัยโทษ ท้ังคู่แสดงคารวะต่ออี๋อวี ้
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อีกครั้งก่อนจูงมือกันออกไป

ราตรีน้ีหลังจากอี๋อว้ีหลับใหลแล้วเข้าสู่ห้วงความฝัน เห็นฉิงคง 

ตัวน้อยๆ โตขึ้นๆ แล้วค่อยๆ กลายสภาพเป็นอย่างอิ๋นเซียว ขนสีขาว 

เงางามปานหิมะทั้งตัว จะงอยปากแหลมคมสีเหลืองทอง ปีกกว้างใหญ่ 

ยังมีนัยน์ตาสีแดงวาววามคู่หนึ่ง...
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อ๋ีอว้ีหลบัฝันตลอดคืนเลยต่ืนนอนสาย ดทีีน่างอยู่ในระหว่างพักฟ้ืน 

วันๆ ไม่กินก็นอน เลยไม่มคีนปลกุให้นางตืน่แต่เช้า ท้องฟ้าสว่างจ้าแล้ว

นางได้ยินเสยีงสนทนาของสาวใช้สองนางดงัแว่วๆ พอนางส่งเสยีงเรียกเบาๆ 

ทั้งคู่รีบหุบปากสนิทแล้วเดินมาหน้าเตียงปรนนิบัตินางสางผมล้างหน้า

เมื่อดื่มยาท่ีอุ่นให้ร้อนไว้ตลอดหมด อี๋อว้ีรับถ้วยน�้าชามาบ้วนปาก 

นางลองบิดหัวไหล่ทีหน่ึง ยังเจ็บๆ ชาๆ แต่นับวันอาการดีข้ึนเร่ือยๆ  

ตามล�าดับ

ข้างนอกอากาศดีมาก กินยาแล้วต้องรออกีครึง่ชัว่ยามถึงกินอาหาร

ได้ อี๋อว้ีจึงพาสาวใช้ไปนั่งรับแดดใต้ต้นไม้ในลาน ชั่วเวลาไม่กี่วัน ดอก 

บนต้นซิ่งต้นน้ีร่วงหล่นไปมาก แต่ภายในลานปัดกวาดสะอาดสะอ้าน

อย่างย่ิงยวด ไม่เห็นกลีบดอกไม้บนพ้ืนสักครึ่งกลีบ พอเอนกายอยู ่

ใต้ต้นไม้ขณะนี้ กลับขาดความรื่นรมย์ไปหลายส่วนด้วยเหตุฉะนี้
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อยู่ในเรือนหลังนี้มานานเจ็ดวันโดยมิได้ย่างเท้าออกนอกประตู  

ต่อให้เป็นอี๋อว้ีท่ีไม่ใคร่ชอบออกไปไหนก็เริ่มเบื่อหน่าย นางแลมอง 

สองสาวใช้ท่ียืนอยู่ข้างตัวอย่างอ่อนน้อมแล้วน่ิงตรึกตรอง ก่อนจะ 

เอ่ยปากถามพวกนางคนหนึ่ง

"ท่านอ๋องเคยตรัสไหมว่าข้าออกนอกเรือนนี้ได้หรือไม่"

สาวใช้นามว่า 'ผิงถง' กุลีกุจอกล่าวตอบ "คุณหนูหลูสามารถ 

ไปข้างนอกได้แน่นอนเจ้าค่ะ เพียงแต่หลายวันก่อนบาดแผลท่านยัง 

ไม่สมานกัน หมอหลวงหวังก�าชับเป็นพิเศษว่าไม่ควรเคล่ือนไหวมากไป 

ตอนนี้ถ้าท่านอยากเดินเที่ยวในสวน ย่อมท�าได้แล้วเป็นธรรมดา"

ผิงถงคือคนที่วิ่งไปตามคนมาหลังจากอิ๋นเซียวเข้ามาในเรือน ส่วน

อีกคนหน่ึงชื่อว่าผิงฮุ่ย ดูท่าทางล้วนมีวัยราวสิบส่ีสิบห้า อาจเป็นด้วย 

ท่าทีของอี๋อว้ีเมื่อวานนี้ ส่งผลให้พวกนางท�าอะไรผ่อนคลายตามสบาย

มากกว่าหลายวันก่อนบ้าง ไม่ถามค�าตอบครึ่งค�าอีกต่อไป

ยังเหลือเวลาอีกครึ่งค่อนชั่วยามกว่าจะกินอาหารได้ อีกทั้งอี๋อวี ้

ก็ไม่ค่อยหิว พอได้รับค�าตอบยืนยันจากสาวใช้ นางพยักหน้ากับผิงถง  

"เช่นน้ันพวกเราออกไปเดินรอบๆ กันเถอะ" ว่าแล้วก็ย่ืนมือให้ผิงถง

ประคองนางลุกขึ้น

นับจากสองสามวันแรกที่ร่างกายอ่อนแรงก็ผ่านมานานระยะหนึ่ง

แล้ว แม้หัวไหล่ของอี๋อว้ียังใช้งานไม่ได้ แต่แข้งขาเป็นปกติดีอยู่ แค่ว่า 

พออยากจะเดินคนเดียว สาวใช้สองคนน้ีกลับไม่ยอมตามใจนาง ฉะน้ัน

นางให้ผงิถงประคองเดนิออกจากเรอืนหลงันีเ้ป็นคราคร้ังแรกโดยมผีงิฮุย่

ถือเบาะรองนั่งตามหลัง
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ทัศนียภาพของอุทยานซิ่งหยวนงดงามอย่างมากดังคาด อี๋อว้ี 

เดินชมไปตลอดทางก็ไม่บ่นเหนื่อย กลับเป็นผิงถงท่ีประคองนางเริ่มมี

เหงื่อซึม ทั้งสามเดินไปถึงศาลารับลมแห่งหนึ่งพอดีจึงหยุดพักผ่อน

ทว่าเพ่ิงน่ังลงไม่ทันไร อี๋อว้ีชักจะนึกเสียใจทีหลัง เมื่อชายตาเห็น 

คนกลุ่มหน่ึงสาวเท้าเอื่อยๆ เข้ามาใกล้ศาลาหลังนี้ นางมองดูเด็กสาว

โฉมงามชวนพิศสวมชุดกระโปรงลายดอกโบต๋ันแขนกว้างสีแดงอมชมพู 

ที่เดินอยู่หน้าสุดพลางลอบขบกรามแน่นให้ผิงถงประคองตนเองลุกขึ้น

"องค์หญิง"

เกาหยางประหลาดใจอย่างมากท่ีเห็นอีอ๋ว้ีอยู่ท่ีน่ี นางไม่รู้ว่าอกีฝ่าย

พักรักษาตัวอยู่ในอุทยานซิ่งหยวน หลังจากถูกหลี่ไท่ขู่ขวัญในงานเลี้ยง

ครั้งที่แล้ว นางสงบเสง่ียมอยู่หลายวัน ครั้นไม่เห็นมีใครมาราวี ถึงต้ังใจ

เป็นฝ่ายมาพูดจาไกล่เกลี่ยกับพ่ีสี่ของนาง แต่พอไปถึงอุทยานซิ่งหยวน 

กลบัได้รบัค�าบอกกล่าวว่าเขายังไม่กลบัมา นางจงึพาบ่าวไพร่มาเดนิเทีย่ว

ในอุทยานจนแลเห็นร่างร่างหน่ึงเข้าไปในศาลาจากไกลๆ เลยเดินเตร ่

มาทางนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็น

เหน็คนทัง้สามทีย่อบกายคารวะตน เกาหยางท้ังไม่เปล่งเสยีงตอบ  

ทั้งไม่บอกให้พวกนางลุกข้ึน สั่งให้นางก�านัลด้านหลังเก็บกวาดศาลา 

ให้เรียบร้อยแล้วนั่งลง

อีอ๋ว้ีก้มศีรษะต�า่ เหลอืบสายตาข้ึนเหน็เกาหยางยกถ้วยน�า้ชาข้ึนด่ืม

พร้อมย่นหัวคิ้วเข้าหากันเล็กน้อย

เกาหยางดื่มน�้าให้ชุ่มคอแล้วอ้าปากเอ่ยถามขึ้น "เจ้ามาอยู่ท่ีนี ่

ได้อย่างไร"
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ก็ต้องเป็นเพราะมอืลอบสงัหารในงานเลีย้งองค์หญิงช่วยสงเคราะห์

แทงข้าทีหนึ่งน่ะสิ ถึงได้พักรักษาตัวอยู่ในอุทยานนี้ได้ 

อี๋อวี้คิดเช่นนี้อยู่ในใจ ปากกลับเอ่ยตอบอย่างนอบน้อม "เวลาน้ี

หม่อมฉันพ�านักอยู่ในอุทยานแห่งนี้ชั่วคราวเพคะ"

เกาหยางช้อนตาขึ้นช�าเลืองมองอี๋อว้ี "ถ้าอย่างนั้นก็ควรเก็บตัว 

อยู่ในห้องเฉยๆ ที่นี่เป็นที่ที่เจ้าเดินเพ่นพ่านได้หรือ"

เดิมทีเกาหยางลืมเรื่องท่ีนางข่มเหงรังแกดรุณีน้อยผู้น้ีในงานเลี้ยง

ฉลองวันเกิดไปสนิทใจแล้ว ตอนน้ีมองเห็นอี๋อว้ีถึงจดจ�าข้ึนได้ แม้มิได้

แสดงออกมาทางสีหน้า หากแต่ในใจหมายหัวอ๋ีอว้ีเอาไว้จากเร่ืองที่นาง

ต้องอบัอายขายหน้าแขกเหรือ่ทัง้งานในวันน้ัน นางกลบัไม่คดิเสยีบ้างว่า 

ถ้าไม่ใช่ตนเองดึงดันแอบดักจับอิ๋นเซียวมา ซ�้ายังหาเร่ืองอี๋อวี้ไม่เลิกรา 

ไหนเลยจะเกิดเรื่องต่างๆ ตามมา

อี๋อว้ีได้ยินวาจานี้ของเกาหยางแล้วลอบไม่สบอารมณ์ดุจเดียวกัน 

ความเจ็บตรงหัวไหล่คอยย�้าเตือนว่าอีกฝ่ายคือตัวการของเรื่องทั้งหมด 

แม้ว่านางยังคงก้มศีรษะต�่าๆ และขานตอบ "เพคะ เช่นนั้นหม่อมฉัน 

จะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยเพคะ"

"เห็นข้าก็จะไป เจ้าท�าเช่นน้ีหมายความว่าอย่างไรกัน" อ๋ีอว้ีพูดว่า

จะไป เกาหยางยังตีรวนไม่ให้นางไป

อีอ๋วีส้ดูลมหายใจเบาๆ สองท ีความต้ังใจท่ีจะเย็บตุ๊กตาไว้ชกแทนคน

หลังจากกลับเรือนไปยิ่งแรงกล้าขึ้น "หม่อมฉันหาได้มีเจตนาอื่นเพคะ"

เพล้ง! เกาหยางขว้างถ้วยเปล่าในมือไปตรงข้างเท้านางเต็มแรง 

เศษกระเบื้องหลายชิ้นกระเด็นใส่กระโปรงของนาง ด้วยมันเกิดข้ึนอย่าง
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ไม่ทันตั้งตัวท�าให้อี๋อวี้ทั้งตกใจและลอบคับอกคับใจในเวลาเดียวกัน  

นางเริม่จบัทางองค์หญิงผูน้ีไ้ด้บ้างแล้วว่ามนีสิยัเสยีชอบตบโต๊ะขว้างของ

เป็นสญัญาณบอกว่าบนัดาลโทสะแล้ว คนใดโดนขว้าง คนนัน้เคราะห์ร้าย  

รู้อย่างน้ีแต่แรก นางไม่ควรออกมาเดินเที่ยวเลย มิสู้อยู่เฉยๆ ในเรือน 

นับกิ่งไม้ยังดีเสียกว่า

"เจ้ายังท�าปากดีอีกรึ!"

อี๋อว้ีเบะมุมปาก องค์หญิงจะหาเหตุผลเสียอย่าง ย่อมมีนับพัน 

นบัหมืน่ข้อท่ีต้อนคนให้จนมมุได้ ใครใช้ให้ตนเองเป็นสามญัชน ซ�า้ยังเป็น

คนที่นางชังน�้าหน้า

ขณะที่อี๋อว้ีนึกว่าตนเองต้องเป็นกระโถนท้องพระโรงให้องค์หญิง 

อกีแล้ว หางตาก็ตวัดไปเห็นร่างคนสองคน...เป็นเว่ยอ๋องหลีไ่ท่ท่ีเพ่ิงพบกนั

เมื่อคืนก�าลังย�่าฝีเท้าหนักๆ เข้ามาพร้อมองครักษ์คนหน่ึงติดตามอยู ่

เบื้องหลัง

เกาหยางเห็นเขาแล้วเช่นกัน นางท�าปากเบ้ ร่องรอยโทสะบน 

ใบหน้าเลือนหายไปยามลุกขึ้นยืนเรียกขานเสียงอ่อนหวาน "พี่สี่"

นางก�านัลในศาลาแสดงคารวะต่อเว่ยอ๋องอย่างพร้อมเพรียงกัน  

ไม่เว้นแม้แต่พวกอี๋อวี้สามคน

หลีไ่ท่เดินผ่านตัวอีอ๋ว้ีไปนัง่ลงทีม้่าน่ังหินข้างๆ ตวัทีน่างน่ังเมือ่ครูน่ี้ 

เขาไม่มองหน้าเกาหยาง เพียงกล่าวเสยีงเบาๆ "ไม่ต้องมากพิธี นัง่เถอะ"

เกาหยางฟังเขาพูดจบก็นัง่ลงตาม ส่วนอีอ๋ว้ียังยืนอย่างสงบเสงีย่ม 

คดิไม่ถึงว่าหลีไ่ท่จะหันมามองนางแวบหนึง่และเอ่ยถาม "ไฉนยังยืนอยูอ่กี"

นางเงยหน้ามองหลี่ไท่ท่ีไม่แสดงสีหน้าใดแล้วค่อยมองเกาหยาง 
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ที่ขมวดคิ้วอีกที จากน้ันก้าวเท้าสั้นๆ ไปน่ังลง คนเราต้องรู ้จักอ่าน

สถานการณ์ตรงหน้าให้แจ่มแจ้ง ใครใหญ่ที่สุด เราก็เชื่อฟังคนนั้น

หลีไ่ท่ตวัดสายตามองเกาหยางพลางไต่ถาม "มาหาข้าด้วยเรือ่งใด"

เกาหยางลอบถลึงตาใส่อี๋อวี้อยู่ถูกถามอย่างไม่ทันตั้งตัว นาง 

รีบตั้งสติแล้วตอบหลี่ไท่ "เอ่อ ไม่...ไม่มีเรื่องใดเจ้าค่ะ"

อีอ๋วีก้้มหน้าลงอกี ไมม่เีรือ่งใดหมายถงึอะไร ไม่มเีรือ่งใดแต่เมื่อครู่

ยังหาเรื่องข้าอยู่เลย องค์หญิงคนนี้อยู่ดีไม่ว่าดีแท้ๆ

"เกาหยาง" หลีไ่ท่จ้องมองเกาหยางครู่หน่ึงด้วยสหีน้าไม่แปรเปล่ียน 

เขาจ้องจนใบหน้าอมเลือดฝาดของนางซีดจางลงคร่ึงหน่ึง ถึงกล่าวต่อ 

"ต่อแต่นี้ไปอย่ามาหาความสนุกขบขันในที่ของข้า รู้หรือไม่"

น่ีเป็นครั้งที่สองหลังจากงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่เกาหยางได้รับ 

ค�าเตอืนจากหลีไ่ท่ แล้วกเ็ป็นครัง้ทีส่ามท่ีถูกเขาตักเตอืนนบัแต่จ�าความได้ 

นางถือตนว่าแม้หลี่ไท่จะเคร่งขรึมแข็งกระด้างกับนาง ทว่าเทียบกับ 

ผู้อื่นแล้วนับว่าลดราวาศอกให้หลายส่วนอย่างหาได้ยาก วันนี้เขากลับ 

ฉีกหน้านางต่อหน้าสามัญชนคนหนึ่ง แต่ไรมาเกาหยางกลัวเสียหน้า 

เป็นที่สุด เป็นเหตุให้นางร้องตวาดอย่างสุดจะอดกลั้นไว้ได้

"นี่พี่สี่หมายความว่าอะไร!"

พอนางตวาดข้ึนเช่นน้ี นัยน์ตาสีเขียวมรกตของหล่ีไท่หร่ีลง เขา 

ย้อนถามเสียงต�่า "เจ้าหูหนวกหรือไร"

"หลี่ไท่!" เกาหยางก�าลังโกรธจัด เรียกขานนามของเว่ยอ๋องออกมา

ตรงๆ

"ไสหัวไป" หลี่ไท่พ่นค�าสบถด้วยน�้าเสียงดุจเดิม
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อีอ๋ว้ีลอบกลนืน�า้ลายอกึหน่ึง นางไม่กล้าเงยหน้าขึน้ เพียงเงีย่หฟัูง

ความเคลื่อนไหวของพวกเขาสองคน มีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู ้ว่าตอนนี ้

นางอยากเห็นเหลือเกินว่าสีหน้าของเกาหยางจะ 'น่าดู' สักแค่ไหน

เกาหยางฝืนกลั้นน�้าตาแห่งความอดสูไว้ไม่ให้เอ่อไหลลงมา นาง 

ยกชายกระโปรงข้ึนจะว่ิงออกจากศาลาไป ทว่าเพียงแต่ขยับเท้าไปสองก้าว 

ก็ถูกหลี่ไท่ร้องเรียกไว้ "เกาหยาง"

พอนางหันไป เขาเหยียดขาข้ามปลายเท ้าของอี๋อ ว้ีไปเตะ 

เศษกระเบื้องแตกชิ้นหนึ่งบนพื้นลอยไปตกข้างเท้าเกาหยางพอดี

"เก็บกวาดให้สะอาดแล้วค่อยไป"

อี๋อว้ียากจะอดใจไว้ได้อีก นางผินหน้าลอบมองอีกฝ่ายแวบหน่ึง  

เหน็ดวงหน้าเลก็ๆ ท่ีงดงามขององค์หญิงผูเ้ย่อหย่ิงถือดมีีน�า้ตาวาววับไหล

เป็นทางอาบสองแก้ม ขณะท่ีมองนาง...เอ๊ย!...มองท่านเว่ยอ๋องข้างกายนาง

ด้วยสีหน้า 'คับแค้นใจ'

ครั้นเห็นหลี่ไท่สบตากลับโดยไม่พูดจา นางก็หมุนกายว่ิงร้องไห้ 

กระซิกๆ ออกไป อ๋ีอว้ีรีบหันหน้ากลับ เพียงรู้สึกว่าองค์หญิงเกาหยาง 

ที่โหดร้ายทารุณอยู่บ้างในใจนางดูเหมือนก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้ว
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พอเกาหยางไปแล้ว อ๋ีอว้ีรู้ตนเองดีว่าไม่จ�าเป็นต้องรั้งอยู่ต่ออีก  

นางลุกขึ้นคารวะหลี่ไท่ และกล่าวเสียงเบา "ท่านอ๋อง หม่อมฉันขอตัว 

กลับเรือนก่อนเพคะ"

เมื่อรอฟังอยู่เป็นนานก็ยังคงไม่ได้ยินเสียงตอบ นางจึงชายตามอง

เห็นเว่ยอ๋องแลมองไปยังทิศทางที่เกาหยางจากไป ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่

"ค�ากลอนบทนั้นชื่ออะไร"

อ๋ีอวี้ชะงักไป ก่อนจะคิดออกว่าเขาน่าจะถามถึงค�ากลอนท่ีนาง 

เขียนตามไม้ติ้วค�าสั่งในงานเลี้ยงของเกาหยางวันนั้น "ทูลท่านอ๋อง  

ค�ากลอนบทนั้นมีชื่อเรียกว่า 'คืนจันทราบุปผาธาราวสันต์' เพคะ"

หลีไ่ท่หันมามองนางแวบหนึง่ กล่าวข้ึนเสยีงเรียบ "ตวัอกัษรเขียนได้

ไม่เลว" ว่าแล้วก็ลกุข้ึนก้าวออกจากศาลา โดยมอีงครักษ์ตดิตามไปไม่ห่าง

อีอ๋วีม้องตามแผ่นหลงัของคนท่ีเดนิเอามอืไพล่หลงัห่างไปไกลแล้ว 

80
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อารมณ์ท่ีขุ ่นมัวดุจเมฆด�าปกคลุมกลางอกเพราะพบกับเกาหยาง 

ปลอดโปร่งขึ้นไม่น้อยด้วยเหตุผลกลใดก็สุดรู้

"คุณหนูหลู พวกเราจะกลับกันเลยหรือไม่เจ้าคะ"

"อื้อ กลับเถอะ ข้าหิวแล้วเหมือนกัน"

ระหว่างทางกลับสู่เรือนหลังเล็ก อี๋อว้ีถึงเอะใจข้ึนได้ เขารู้ว่านาง 

แต่งกลอนบทหน่ึงมิใช่เรื่องแปลก แต่ว่าเห็นลายมือของนางจากที่ไหน 

กันเล่า

ยามอี๋อว้ีพักรักษาตัวอยู่ในอุทยานซิ่งหยวน อีกด้านหนึ่งหลูซื่อ 

ซึง่อยู่ทีเ่รอืนก�าลงักระวนกระวายใจมาก วนันัน้หลงัจากอีอ๋วีต้ามบตุรชาย

สองคนไปแล้ว หนังตานางกระตกุไม่หยุด เช้าตรูว่นัรุง่ข้ึนนางน่ังอยู่ในเรอืน 

รอลกูๆ กลบัมา แต่จนบ่ายคล้อยตะวันตกดินถึงได้เห็นหน้าบุตรชายสองคน 

ส่วนบุตรสาวกลับหายตัวไป

หลูจว้ินเก็บง�าสีหน้าไม่อยู่จนได้ หลูจื้อไม่ทันได้พูดค�าแก้ตัวที่คิด

เตรียมไว้ หลูซื่อก็สังเกตเห็นความผิดปกติได้ก่อน นางตีหน้าบึ้งส่ังให้ 

พวกเขาคกุเข่าลง ไม่ให้บตุรชายคนโตอ้าปากพูด และฟังบตุรชายคนเลก็

เล่าเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างสะเปะสะปะ คนืน้ันหลจูวิน้เมาสรุา ล้วนรบัฟัง

เรื่องราวทั้งหมดจากค�าบอกของหลูจื้อทั้งสิ้น ส่งผลให้เล่าเรื่องไม่ตรง 

ความจริงบ้างอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลูจื้อมองดูน้องชายกับมารดา คนหน่ึง

พูดจาสบัสน คนหนึง่ก็รบัฟังอย่างงนุงง เขาได้แต่ลอบถอนใจเฮอืก จากน้ัน

สารภาพออกมาตามสัตย์จริง

หลซูือ่ฟังเขาเล่าต้ังแต่ต้นจนจบด้วยหน้าตาบดูบึง้ จวบจนเขาพูดว่า 
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อี๋อว้ีเอาตัวรับกริชแทนเว่ยอ๋อง นางก็ยากจะระงับความโกรธไว้ได้อีก 

สะบัดฝ่ามือตบหน้าหลูจวิ้น เสี่ยวหม่านท่ีรอรับใช้อยู่ด้านข้างไม่กล้า

ปริปาก มองเห็นนางยังคว้าถ้วยน�้าชาบนโต๊ะเล็กขึ้นขว้างใส่ตัวหลูจื้อ 

กิริยาอาการนี้ของนางกลับคล้ายคลึงกับพฤติกรรมปกติของเกาหยาง 

อยู่บ้าง หากนางรู้ว่าตัวการท่ีเป็นต้นเหตุให้บุตรสาวตนเองต้องเจ็บตัว 

ก็ตบโต๊ะขว้างปาถ้วยชามหลายครั้งเช่นเดียวกันแล้ว ไม่รู้ว่ายังจะท�า 

อย่างนี้อีกหรือไม่

หลูซื่อขว้างถ้วยไปแล้วข่มอารมณ์โกรธลงได้ชั่วคราว นางซักถาม

เรื่องราวต่อมาอย่างขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เมื่อรู ้ว ่าอี๋อว้ีปลอดภัยดีและ 

พักอยู่ในอุทยานซิ่งหยวนรักษาอาการบาดเจ็บ นางบอกให้เส่ียวหม่าน 

ไปท�าอาหารท่ีเรือนหลัง ถึงเริ่มดุด่าสั่งสอนบุตรชายสองคนยาวเหยียด

ยกใหญ่ สุดท้ายดีที่ได้หลูจื้อหว่านล้อม นางจึงตัดสินใจเฝ้ารออยู่ที่เรือน 

เพราะเรื่องที่พ�านักของเว่ยอ๋องเป็นอย่างไรน้ันย่อมไม่ต้องพูดถึง ท้ังมี 

หมอหลวงคอยดูแล เทยีบกับพักฟ้ืนในเรอืนแล้วเป็นทางเลอืกท่ีดกีว่าจรงิๆ

ด้วยเหตุนีข้ณะทีอ่ีอ๋วีเ้ชือ่เต็มอกว่าพ่ีชายคนโตของนางปิดบงัมารดา

ไว้ได้ หลซูือ่ก�าลงักินไม่ได้นอนไม่หลบัอยู่ทีเ่รอืนเฝ้ารอนางหายดกีลบัมา 

กระทั่งร้านผลไม้แห้งต้าซิงมารับผลซานจา ล้วนเป็นหลูจื้อกับหลูจวิ้น 

ต้องลาหยุดรุดกลับมาที่เรือนจัดการสะสางโดยเฉพาะ

เมื่ออี๋อว้ีพ�านักอยู่ที่อุทยานซิ่งหยวนมานานครึ่งเดือน ตอนที่ 

รอบเอวนางชักหนาขึ้น หลูจื้อก็มารับนางกลับบ้านในที่สุด ก่อนเดินทาง

นางไม่ได้พบเห็นเว่ยอ๋อง แต่มีพ่อบ้านใหญ่ของอุทยานซิ่งหยวนออกมา

ส่งพวกนางขึ้นรถม้าด้วยตนเอง อีกทั้งติดตามไปตลอดทางจนถึง 
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หน้าประตูเมืองฉางอัน

ตราบจนออกจากเมืองฉางอันแล้ว อี๋อว้ีน่ังอยู่บนรถม้ายังคิดถึง 

ผงิถงกับผงิฮุย่ท่ีเจยีนร�า่ไห้ตอนลาจากกัน มาตรว่าในใจนางอาลยัอาวรณ์

อยู่บ้าง หากที่มากกว่าคือฉงนใจ นางเป็นท่ีชื่นชอบของคนอื่นปานนั้น

เชียวหรือ

"รับไปสิ"

เห็นกล่องผ้าแพรท่ีหลูจื้อย่ืนมาให้ อ๋ีอวี้รับมาอย่างงุนงง นาง 

เปิดออกดูพลางไต่ถาม "ของอะไรหรือเจ้าคะ"

นางยังไม่ได้ยินหลูจื้อกล่าวตอบ ความสนใจทั้งหมดก็ถูกดึงไปที่

สิ่งของในกล่อง ในนั้นมีแท่นฝนหมึกทรงรีเนื้อม่วงขนาดราวสองฝ่ามือ 

ชิ้นหนึ่งวางตั้งอยู่ ตรงขอบด้านบนสลักตัวอักษรเล็กๆ ไว้หลายแถว  

ต�่าลงมาเป็นส่วนพ้ืนฝนหมึกทรงโค้งกลมท่ีเว้าลาดลงเป็นแอ่งน�้าหมึก 

ตรงขอบล่าง ลักษณะละม้ายจันทร์เสี้ยว

"เป็นแท่นฝนหมึกริ้วแดงที่ท่านอ๋องประทานให้"

อี๋อวี้เลิกค้ิวขึ้น ยื่นมือไปแตะแท่นฝนหมึกน่ัน รับรู ้ถึงผิวสัมผัส 

ทีเ่นียนเรยีบลืน่และเย็นเฉยีบ นางขยับไปตรงข้างหน้าต่างรถม้าพิศดมูนั

ใต้แสงสว่างแล้วย่ิงตกใจ แท่นฝนหมกึเน้ือม่วงมเีส้นริว้สแีดงพาดทบัซ้อน

สลับไปมา เห็นเป็นภาพทิวทัศน์มีทั้งแม่น�้า ต้นไม้ ภูเขา และพระจันทร ์

ได้รางๆ ช่างน่าอัศจรรย์เหลือหลาย

อ๋ีอว้ีใช้ปลายนิ้วลูบภาพทิวทัศน์บนส่วนพ้ืนฝนหมึกพลางพูด 

อย่างกังขา "แท่นฝนหมึกริ้วแดงเน้ือม่วงน้ีมีราคาสูงลิบเชียวนะ เหตุใด

ท่านอ๋องมอบของสูงค่าแบบนี้ให้พี่ใหญ่"
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หลูจื้อท�าหน้าชอบกล เขากระแอมไอเบาๆ ทีหนึ่งก่อนตอบ "ไม่ใช่

มอบให้ข้า มอบให้เจ้า"

"เอ๊ะ?" อ๋ีอว้ีซึง่ประคองแท่นฝนหมกึไว้ในมืออึง้ไปเล็กน้อย พร้อมกับ

เหลอืบเหน็ตวัอกัษรหลายแถวตรงขอบแท่นด้านบน นางเพ่งสายตามอง

แล้วตะลึงงันไป ค�ากลอนสี่บรรทัดนี้สลักว่า 

'น�้าจรดฟ้าไร้เสี้ยวธุลีฝอย

เดือนเพ็ญลอยเดียวดายคว้างกลางเวหา

ริมตลิ่งเป็นผู้ใดแรกเห็นจันทร์

แสงบุหลัน ณ ศกใดแรกฉายฉาน'

มันเป็นสี่วรรคในบทกลอน 'คืนจันทราบุปผาธาราวสันต์' ที่นาง 

ท่องในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของเกาหยาง ตัวอักษรบนแท่นฝนหมึก 

อาจจะเลก็ไปบ้าง แต่เป็นตัวอกัษรแบบอิง่ถ่ีของนางอย่างจรงิแท้แน่นอน 

ถึงแม้ลายเส้นจะขาดเสน่ห์บางอย่างยามเขยีนด้วยพู่กันไป ทว่าทกุขดีทกุเส้น

ราวกับลอกแบบมาจากลายมอืบนภาพวาดในวันนัน้ ส่งผลให้นางต่ืนตะลงึ

จริงๆ

อีอ๋วีน้ิง่เงียบไปครูใ่หญ่ สะกดความรูส้กึแปลกประหลาดในอกรางๆ 

นางเก็บแท่นฝนหมึกลงในกล่อง ไม่สนทนาเร่ืองนี้กับหลูจื้ออีก ไพล่ไป 

เอ่ยถามว่าเขาบอกกับหลูซื่อว่านางอยู่ท่ีไหนอย่างไร ต้ังใจว่าจะนัดแนะ

กับเขาให้ตอบตรงกัน กลับไปจะได้ไม่ถูกมารดาจับได้

ไหนเลยจะคาดถึงว่าหลจูือ้จะบอกนางตามตรงว่าหลซูือ่รูเ้รือ่งแล้ว 
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ยังเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นหลังจากกลับเรือนไปในวันที่สองให้น้องสาวฟัง แค่

ข้ามตอนที่หลูซื่อตบหน้าหลูจวิ้นกับขว้างถ้วยใส่ตนเองไป

สีหน้าของอี๋อว้ีจืดเจื่อนไปทันใด นางคิดถึงว่าตนเองกินๆ นอนๆ 

อย่างสุขสบายที่อุทยานซิ่งหยวน มารดากลับวิตกกังวลทุกเช้าค�่าอยู่ใน

เรือน บันดาลให้อดรู้สึกผิดไม่ได้

ครั้นท้ังคู่มาถึงต�าบลหลงเฉวียนแล้วเดินเข้าสู่ตรอกที่ต้ังของเรือน 

เห็นหลูซื่อยืนรออยู่ด้านหลังประตูแต่ไกล อี๋อวี้ก็พลันรู้สึกแปลบปลาบ 

ตรงกลางอกจนต้องเร่งฝีเท้าเรว็ขึน้ ฝ่ายหลซูือ่เหน็นางแล้วเดนิร่ีเข้าไปหา

เช่นกัน สองแม่ลกูซึง่จากกันนานครึง่เดือนได้พบหน้ากันอกีคร้ังแทบกล้ัน

น�้าตาไม่อยู่

หลูจื้อไม่รู ้จะร�่าไห้หรือหัวเราะดียามมองดูมารดากับน้องสาว 

ทียื่นอยู่กลางตรอกเริม่ 'ระบายความคิดถงึต่อกัน' เขารีบเข้าไปพูดปราม

พวกนางให้กลับเข้าเรือนแล้วค่อยคุยกัน

ตกดึกอ๋ีอว้ีนอนอยู่บนเตียงของหลูซื่อ สูดดมกล่ินกายหอมจางๆ  

ของมารดา ยังมีมือของนางคอยลูบศีรษะ บังเกิดความสะทกสะท้อนใจ 

ดังค�ากล่าวที่ว่า 'รังเงินรังทองหรือจะสู้รังสุนัขของตน'

ตอนนางออกจากเรือนไปครึ่งเดือนก่อน ยังนึกแค่ว่าองค์หญิง 

เลีย้งอาหารมือ้หนึง่เท่านัน้ คาดไม่ถึงเลยว่าการไปในวนันัน้จะก่อให้เกดิ

เรื่องราวข้ึนมากมาย บัดน้ีนางหวนคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน 

ในงานเลี้ยง เริ่มแรกองค์หญิงเห็นนางขัดหูขัดตาอย่างปราศจากเหตุผล 

ต่อมาจับไม้ติ้วค�าสั่งของนาง ต้องแต่งกลอนเคียงภาพ ปิดตาทายของ  
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ถูกองครกัษ์จบัตวั สดุท้ายเจอมอืลอบสงัหาร นางเอาตวัรบักรชิแทนเว่ยอ๋อง

โดยไม่ดูตาม้าตาเรือ จนเป็นเหตุให้วิญญาณหลุดลอยออกไป นับได้ว่า

เป็นคืนที่น่าขวัญหนีดีฝ่อโดยแท้

ช่วงท่ีพักฟื้นอยู่ในอุทยานซิ่งหยวนน้ัน อี๋อวี้ครุ่นคิดอะไรต่อมิอะไร

มากมาย จากเรื่องเกาหยางคิดไปถึงเร่ืองชนชั้นศักดินาและอ�านาจ 

ในราชส�านกั จากเรือ่งเว่ยอ๋องคดิไปถึงเส้นทางขนุนางทีห่ลจูือ้จะเหยียบย่าง

เข้าไปในวันหน้า จากเรื่องการกินการอยู่ในอุทยานคิดไปถึงฐานะ 

ความเป็นอยู่ของครอบครัว ทว่าเรื่องที่วนเวียนอยู่ในหัวมากที่สุดยังคง

เป็นถ้อยค�าของเฮยไป๋อู๋ฉางตอนท่ีวิญญาณหลุดออกจากร่าง ส�าหรับ 

พลงัพิเศษในตวัน้ัน นางหมดข้อพิศวงสงสยัแล้ว หลงัเก็บค�าก�าชบัก�าชา

ของพวกเขามาขบคิดอย่างละเอียด และตริตรองมาหลายวัน นางก็

กระจ่างแก่ใจในที่สุด

ว่าไปแล้วก็เป็นความโชคดีโดยบังเอิญของนาง นับแต่ค้นพบ  

'ความพิเศษ' ของตนเมือ่แปดปีก่อน ทุกครัง้นางล้วนเจาะเลอืดออกจาก

ปลายนิว้อย่างสุม่สีสุ่ม่ห้า บดันีเ้มือ่รูแ้ล้วว่าเลอืดท่ีไหลจากสบินิว้เท่านัน้ 

ถึงได้ผล นางลอบถอนหายใจโล่งอก ขณะเดยีวกันยังรูส้กึขบขนัท่ีแต่ก่อน

คิดว่าตนเองเป็นเหมือน 'พระถังซานจั้ง'

นางยังจดจ�าค�าพูดท่ีว่าใช้พร�่าเพรื่อเกินขอบเขตจะเป็นอันตราย 

ต่อชีวิตนั่นได้ขึ้นใจแล้ว แม้ว่าสองคนน้ันไม่ได้บอกชัดเจนว่า 'ขอบเขต'  

ที่ว่านี้อยู่ตรงไหน แต่อี๋อว้ีคาดเดาได้เลาๆ แล้วว่าคือวันละสองหยด ซ�้า

รอยเขม็เจาะยังสมานเองอกีด้วย นางยังจ�าได้ว่าตอนเดก็ๆ มอียู่คร้ังหน่ึง 

เกิดภัยแล้งในหมู่บ้าน นางบีบเลือดออกมาจ�านวนมากในคราวเดียว 
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แล้วเจ็บมือข้างนั้นไปหลายวัน ตอนน้ีคิดขึ้นมายังหวาดผวาไม่หาย 

เคราะห์ดีที่นางไม่ใช่คนโลภมาก แปดปีท่ีผ่านมานี้เลยไม่เคยใช้เกิน 

'ขอบเขต' นั่นถึงปลอดภัยเป็นปกติดี

หลูซื่อไม่รู ้ว่าอี๋อวี้ที่ปิดตานอนนิ่งๆ ก�าลังจมในภวังค์ความคิด  

เพียงนึกว่าอีกฝ่ายหลับใหลไปแล้ว นางเหน็บชายผ้าห่มให้มิดชิด 

แล้วล้มตัวลงนอน ตะแคงหน้าไปมองใบหน้าเล็กๆ ของบุตรสาวท่ีเป็น 

เงาเลือนรางอยู่กลางความมืดครู่หนึ่ง ก่อนจะหลับตาลงค่อยๆ เข้าสู ่

ห้วงนิทราอย่างสุขสงบเป็นครั้งแรกในหลายวันที่ผ่านมา
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วันถัดมาพอกินอาหารมื้อเช้าแล้ว หลูซ่ือบอกให้เส่ียวหม่าน 

กลบับ้านไป และคยุเปิดอกกับลกูๆ สามคนอย่างหมดเปลอืกในห้องโถง

ตลอดช่วงเช้า โดยยกเรือ่งเมือ่สบิกว่าปีทีแ่ล้วมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมา 

ฝ่ายหลจูือ้นัน้จากตอนแรกทีแ่ปลกใจและวิตกกังวล ต่อมากลายเป็น

ลงัเลใจยามอีอ๋ว้ีซกัไซ้เรือ่งบดิาบงัเกิดเกล้าของทกุคน ความรู้สกึในใจของเขา

แปรเปลีย่นไปมาหลายตลบแล้วยังไม่อาจปริปากบอกได้

หลซูือ่เหน็เขามท่ีาทางแน่วแน่ก็ไม่ฝืนใจ ถึงอีอ๋ว้ีจะขุ่นข้องขัดเคอืง  

แต่มีเรื่องหน่ึงท่ีท�าให้นางรู้สึกดีขึ้นบ้างคือหลูจว้ินไม่รู้เช่นกันว่าท่านพ่อ  

'ผูช้ัว่ร้าย' มชีือ่เสยีงเรยีงนามว่ากระไร เรือ่งทีเ่ขากับนางรูส่้วนใหญ่ตรงกัน 

แค่ว่าคนหน่ึงถูกหลูจื้อพูดกรอกหูหลังเริ่มจ�าความได้ อีกคนหนึ่งเพ่ิงรู้

ความจริงเมื่อไม่นานมานี้

ตอนหลังหลูจื้อพูดทิ้งท้ายค�าเดียวว่า "รอเมื่อถึงเวลาเหมาะสม 

81
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ค่อยบอกให้เจ้ารู้" แล้วท�าท่าไม่เต็มใจพูดคุยหารือเรื่องนี้กับทุกคนต่อไป 

หลซูือ่ส่ายหน้ากับอีอ๋ว้ีอย่างจนปัญญา จากน้ันหมนุกายเดนิเข้าห้องครัว 

ท�าอาหาร หลจูือ้คงจะกลวัอีอ๋ว้ีจะถามขึน้อกี จงึรบีสาวเท้าตามหลงัมารดา

ไปที่ลานด้านหลัง ทิ้งน้องสาวกับน้องชายมองตากันปริบๆ อยู่ในเรือน

อี๋อวี้มองหลูจวิ้นที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม นางหรี่ตาลงพลางถาม "พี่รอง 

พ่ีไม่อยากรู้เลยหรือว่าท่านพ่อคนน้ันของพวกเราเป็นใคร" นางแปลกใจ

จริงๆ ตามหลักแล้วเมื่อครู่นี้ตอนตนเองซักไซ้หลูจื้อ หลูจว้ินท่ีไม่รู้เรื่อง 

เช่นเดียวกันน่าจะช่วยผสมโรงถึงจะถูก แต่เขานิ่งเฉยไม่พูดแทรกสักค�า 

มันขัดกับนิสัยของเขาอย่างมาก

ไหนเลยจะรูว่้าพอถูกนางถาม หลจูวิน้พูดพร้อมส่ายหน้าโบกไม้โบกมอื

เป็นพัลวัน "ไม่ ข้าไม่อยากรูแ้ม้แต่น้อย"

อ๋ีอว้ีย่อมไม่ล่วงรู้ว่าตอนเด็กๆ ทุกคราท่ีหลูจว้ินร�่าร้องหาท่านพ่อ 

หลจูือ้จะ 'ข่มขวัญขูเ่ขญ็' เขาเช่นไร กระท่ังหลังจากนางข้ามภพมา หลูจือ้

ยัง 'อบรม' หลจูว้ินลบัหลงัเป็นระยะ เพ่ือกันมใิห้เขาพลัง้ปากต่อหน้านาง

"จริงหรือเจ้าคะ"

"จรงิแน่นอน มท่ีานแม่ เจ้า กับพ่ีใหญ่ก็พอแล้ว ข้าจะแยแสคนอืน่ไป

ไย"

อ๋ีอว้ีจ้องหน้าหลจูว้ินเขมง็ เป็นนานก็ไม่เห็นอะไรผดิปกต ิจงึได้แต่ 

บ่นอุบอิบในใจ

"เสี่ยวอวี้" หลูจว้ินเห็นนางท�าหน้าชอบกล ใบหน้าของเขากลับ 

ฉายแววกังวล "เจ้าไม่โกรธพี่รองแล้วจริงๆ ใช่หรือไม่"

อี๋อวี้รู ้ว่าเขายังวิตกว่านางยังโมโหเรื่องงานเล้ียง จึงคล่ีย้ิมกว้าง
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พลางเอ่ย "เมื่อวานข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าข้าไม่โกรธใครแล้วทั้งนั้น  

พี่รองแค่จ�าไว้ว่าทีหลังอย่าดื่มสุราเป็นพอ"

"ไม่ดื่มแล้ว ไม่ดื่มอีกแล้ว" หลูจว้ินมีสีหน้าส�านึกเสียใจเต็มเป่ียม  

แม้จะถูกทั้งหลูจื้อและหลูซื่อสั่งสอนแล้ว แต่เมื่อคิดไปถึงคืนนั้นตอนเขา

เมาสุรา และน้องสาวเกือบถูกคนเอาชีวิต ก็พาให้บังเกิดความพรั่นพรึง

ระลอกหนึ่ง

ความรู้สึกนึกคิดของหลูจวิ้นแสดงออกมาทางสีหน้าจนหมดสิ้น  

อี๋อวี้นิ่งคิดแล้วกล่าวเตือนเขาเสียงนุ่ม "พี่รอง หลังจากเรื่องนี้ หากพี่รอง

เจอหน้ากับองค์หญิงเกาหยางอีก อย่าไปตอแยกับนางอีกเลยนะ แต่ถ้า

นางเป็นฝ่ายมาหาเอง พ่ีรองก็อย่าถืออารมณ์เป็นใหญ่ท�าไม่สนใจไยดนีาง

ได้หรือไม่เจ้าคะ"

หลูจว้ินพยักหน้าถ่ีๆ หาได้รู้สึกไม่ว่าถูกน้องสาวที่อายุน้อยกว่าส่ีปี

สอนสั่งเป็นเรื่องน่าขายหน้าแต่อย่างใด "อื้อ พี่ใหญ่กับท่านแม่ล้วนบอก

กับข้าแล้ว วนัหลงัข้าเจอหน้าเดก็สาวตวั...เอ๊ย!...องค์หญิงคนนัน้ ข้าจะ

เลี่ยงหลบไปให้ไกลๆ แน่นอน ที่ผ่านมาเป็นเพราะนางไม่เคยพบคน 

นิสัยตรงไปตรงมาอย่างข้า เลยเห็นเป็นของแปลกถึงลดราวาศอกให้ข้า

อยู่มาก แต่อย่างไรนางก็เป็นองค์หญิง ทั้งเป็นคนดุร้ายเอาแต่ใจตน  

นึกจะโมโหก็โมโห ส่วนพวกเราล่วงเกินนางไม่ได้สักนิด ข้าจะไม่งัดข้อ 

กับนางอีกแล้ว"

นานทปีีหนจะเหน็หลจูว้ินวางท่าเอาจรงิเอาจงั อีอ๋วีจ้งึย้ิมหน้าบาน 

นางคดิไม่ถึงว่าเขาจะตระหนักถึงจดุนีไ้ด้แล้ว น่ีคงโดนหลูจือ้กระหนาบมา

อย่างหนักเป็นแน่ หัวสมองถึงไม่ทื่อมะลื่อปานนั้น ดูทีว่าหนนี้ท�าให้เขา 
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ตกใจกลัวแล้วจริงๆ วันหน้าต่อให้เขายัง 'ซื่อตรง' ดังเก่า ทว่าจะพูด 

จะท�าอะไรคงต้องหยุดคิดใคร่ครวญก่อนแน่

เสีย่วหม่านกลบัมาตอนกินอาหารกลางวนัเสรจ็ หลซูือ่ก�าชบัให้นาง

ดูแลอี๋อว้ีดีๆ แล้วพาบุตรชายสองคนนั่งรถม้าไปยังต�าบลเล็กๆ ติดกับ

ต�าบลหลงเฉวียนเพื่อดูโรงนาที่เลือกไว้แล้วก่อนหน้านี้ 

ตกเย็นพวกเขากลับมา ในมือหลูซื่อมีหนังสือโฉนดเรือนกับที่ดิน 

สองฉบบั รวมถึงสญัญาขายตวัของบ่าวไพร่ในโรงนาแห่งน้ันอกีหลายใบ 

เดมิทีหลซูือ่อยากจะซือ้จากคนกลางเอง แต่เห็นพวกเขาน่าสงสาร อดมไิด้

ที่จะบังเกิดความเห็นอกเห็นใจคนตกทุกข์ได้ยาก หากนางซื้อแต่โรงนา 

ไม่ต้องการคนรับใช้เหล่าน้ี คนขายย่อมต้องขับไล่ไสส่งพวกเขาออกไป  

วันหน้าจะถูกขายไปที่ใดอีกก็สุดรู้

อี๋อว้ีถามไถ่สองสามค�า ได้ยินหลูซื่อบอกว่าคนพวกน้ันดูซื่อสัตย์ดี 

ถึงวางใจลงได้ครึ่งหน่ึง นางมัวแต่สะทกสะท้อนใจที่ครอบครัวตนเอง 

ได้ก้าวเข้าสู่ชนชั้น 'เจ้าของท่ีนา' เสียที กลับไม่รู้สึกเห็นใจคนที่ขายตัว 

เป็นบ่าวเหล่านั้น

ภูมิหลังของยุคสมัยนี้มีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจน พบเห็น

ความสัมพันธ์ฉันนายบ่าวได้ทั่วทุกหนแห่งเย่ียงนี้เอง บางทีอาจมีคน 

ถูกบีบบงัคับให้ขายตัวเป็นบ่าวด้วยความจ�าใจเฉกเดยีวกับหลิวเซยีงเซยีง

ในครั้งนั้นมากมาย แต่ท้ายท่ีสุดแล้วมีบ่าวไพร่สักก่ีคนเล่าท่ีจะประสบ

ผ่านเรื่องราวแบบเดียวกับนางได้หลบหนีข้ามเมืองข้ามถ่ิน ส่วนใหญ่

สัญญาขายตัวแผ่นหนึ่งล้วนพันธนาการคนคนหนึ่งไปชั่วชีวิต

ถึงกระนั้นความเป็นจริงไม่ได้โหดร้ายเพียงน้ัน ขอเพียงเจียมเนื้อ
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เจยีมตวั ก็ได้กินอิม่ท้องมเีสือ้ผ้าอบอุน่เป็นธรรมดา บ่าวไพร่ในตระกูลใหญ่

บางคนยังกินดีอยู่ดีกว่าครอบครัวชาวนาด้วยซ�้าไป

ในความคิดของอี๋อว้ี พวกคนรับใช้ในโรงนาท่ีซื้อมาได้พบกับ 

เจ้านายอย่างหลูซื่อ นับเป็นความโชคดีของพวกเขาแล้ว ตราบใด 

ที่ไม่ยักยอกคดโกง สกุลหลูย่อมปฏิบัติต่อพวกเขาเป็นอย่างดี

ราตรนีัน้ หลจูือ้กับหลจูวิน้ค้างแรมทีเ่รอืนคนืหนึง่ วันรุง่ขึน้ก็ออกไป

แต่เช้า

อี๋อว้ียังขยับหัวไหล่ไม่คล่อง เพราะเหตุน้ีหลูซื่อไม่ยอมให้นาง 

ท�าอะไรท้ังสิน้ หลงักลบัเรอืนมานางกินแล้วก็นอน นอนแล้วก็กิน กระท่ัง 

ฝึกคัดลายมือยังถูกจ�ากัดเวลาแค่ครึ่งชั่วยามอย่างเคร่งครัด น่าเบื่อ 

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าช่วงหลายวันที่พักอยู่ในอุทยานซิ่งหยวนเลยทีเดียว

ครัน้หลวิเซยีงเซยีงรูเ้รือ่งของนางเข้า ทกุวันต้องเอาน�า้แกงมาส่งให้

หน่ึงครัง้ เริม่แรกอีอ๋ว้ียังกินได้เอรด็อร่อย ตอนหลงัพอเหน็หลวิเซยีงเซยีง 

ก็อยากหลบอยู่บนเตียงโดยไม่รู้ตัว ของดีสักปานใดได้กินติดต่อกันมา 

ครึง่ค่อนเดอืน โทษมไิด้ทีน่างจะรูส้กึพะอดืพะอม ย่ิงกว่าน้ันหลวิเซยีงเซยีง

ต้มน�้าแกงบ�ารุงร่างกายเป็นแค่อย่างเดียวด้วย

วันนีอ้ีอ๋ว้ีฝึกคดัลายมอืสองสามหน้าโดยมมีารดาเฝ้าดอูยู่ตามปกติ 

จากน้ันถูกบังคับกลับไปนอนพักบนเตียง ชะรอยจะรู้เช่นกันว่านาง 

เบื่อหน่าย หลายวันก่อนหลูซื่อไหว้วานเถ้าแก่ร้านหนังสือในเมือง 

น�าหนังสือปกิณกะสองเล่มมาให้ อย่างน้อยก็มีอย่างอื่นให้นางท�าได ้

นอกจากกินๆ นอนๆ

อี๋อว้ีนั่งพิงหลังบนเตียงอ่านหนังสือ ด้านหลูซื่อนั่งขัดสมาธินับเงิน
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อยู่ตรงปลายเตียงทีป่ผู้าขาวผนืใหญ่ บนน้ันวางก้อนเงนิวาววบัก้อนเลก็ๆ 

ไว้ ด้านข้างเป็นถุงเงินท�าจากผ้าพ้ืนราคาสามใบหนึ่งต�าลึงท่ีซื้อมาจาก 

ในเมือง

ก่อนหน้าไม่นานนักตอนอี๋อว้ีอยู่ที่อุทยานซิ่งหยวน ไร่ซานจา 

เก็บเก่ียวผลแล้วขายได้เงินสองร้อยต�าลึงเศษ เมื่อคิดค�านวณตามนี้  

ขอแค่ซานจาออกผลปีละสามสี่ครั้ง หักลบต้นทุนออกแล้ว ครอบครัว 

ของพวกนางจะมรีายได้เกือบหน่ึงพันต�าลงึ นับเป็นเร่ืองท่ีแต่ก่อนพวกนาง

ไม่กล้าแม้แต่จะคิด พักก่อนหลซูือ่ซือ้เครือ่งประดับให้อีอ๋ว้ี ต่อมาซือ้โรงนา

ให้บุตรชายสองคน รวมกับห้าร้อยต�าลงึทีม่อบให้หลิวเซยีงเซยีง ส่งผลให้

เหลือเงินทองในมือไม่มากนัก พอได้เงินจากการขายซานจาคราวนี้ ถึง

ใช้สอยได้คล่องมือดังเดิม

เมื่อวานนางเจาะจงเข้าเมืองไปแลกเศษก้อนเงินบนเตียงน้ีมาจาก

โรงรบัจ�าน�า บอกว่าพรุง่น้ีตอนพาอีอ๋ว้ีไปโรงนา จะจ่ายค่าจ้างของเดอืนแรก 

ให้พวกบ่าวไพร่ล่วงหน้า นางใส่เงินหน่ึงต�าลึงในถุงเงินหกเจ็ดใบ และ 

ใส่สองต�าลึงในถุงอีกสองใบ อี๋อวี้ปิดหนังสือแล้วถามอย่างสงสัย

"ไฉนให้ตั้งมากขนาดนี้เจ้าคะ" น่ีนับว่ามากจริงๆ แค่ในต�าบล 

หลงเฉวียนนี ้ ชาวนาธรรมดาๆ ครอบครวัหน่ึงท�าไร่ไถนาได้เงนิตอบแทน 

ปีหน่ึงสบิกว่าต�าลึงเท่าน้ัน คนพวกน้ันเฝ้าโรงนาล้วนได้อาศยัเรอืกสวนไร่นา

ยังชีพ เมื่อส่งมอบผลเก็บเก่ียวทุกชนิดตอนส้ินปี ค�านวณบัญชีแล้ว 

พวกนางน่าจะได้ผลตอบแทนราวร้อยกว่าต�าลงึ แต่ดูทีห่ลซูือ่มอบเงนิให้ 

สบิกว่าต�าลึงในเดือนเดียว ปีหน่ึงๆ ไม่เพียงไม่ได้ก�าไรยังจะเอาเงนิสมทบ

ให้พวกเขาอีกหรือไร
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"จะอย่างไรพวกเราก็เป็นเจ้าของคนใหม่ เดือนแรกจ่ายเงินให้มาก

หน่อย วันหลังพวกเขาจะได้ตั้งอกตั้งใจท�างานมากข้ึน เดือนถัดไป 

จ่ายห้าเฉียน* ก็พอ ส่วนผู้ดูแลสองคนให้หนึ่งต�าลึง"

อ๋ีอว้ีข้ามภพมาก็เป็นชาวนา ไม่รู้กลวิธีชั้นเชิงอะไรในเรื่องน้ี แต ่

หลูซื่อเคยเป็นประมุขหญิงในตระกูลใหญ่มาก่อน พอได้ยินนางอธิบาย

อย่างนี้ อี๋อวี้ก็กางหนังสือเริ่มอ่านต่อไปโดยไม่ซักถามอีก

* เฉียน เป็นหน่วยเหรียญเงินขาว มีรูตรงกลางเหมือนเงินอีแปะ (เหรียญส�าริด) แต่ท�าจากโลหะเงินจึงมีค่า
มากกว่า โดยทั่วไป 1 เฉียนมีค่าเท่ากับ 10 เฟิน 10 เฉียนเป็น 1 ต�าลึง
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82

ระหว่างที่ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระคนสุขจากการเป็นผู้บาดเจ็บ

ของอี๋อว้ีด�าเนินไป บังเกิดข่าวครึกโครมที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว 

ในหมู่ผู้สูงศักดิ์ของเมืองฉางอัน

องค์หญิงเกาหยางผู้เป็นท่ีโปรดปรานอย่างล้นเหลือจากฮ่องเต ้

มาแต่ไหนแต่ไรถูกส่งตัวเข้าไปในเจดีย์หนีหมัวที่วัดสือจี้ตามค�าส่ังของ

พระราชโองการฉบับหนึ่ง ฮ่องเต้ยังจัดทหารรักษาพระองค์ไปอารักขา

ภายในวัดโดยเฉพาะ และออกประกาศให้รับรู้กันว่าองค์หญิงต้องการ 

ตัง้จติสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลาสามเดอืนเพ่ือขอพรให้ไพร่ฟ้าอยู่เย็นเป็นสุข

กระนั้นมีสามัญชนในเมืองฉางอันไม่น้อยล้วนแจ่มแจ้งดีว ่า 

องค์หญิงเกาหยางไปสวดมนต์ขอพรท่ีไหนกัน เห็นชัดว่านางถูกฮ่องเต ้

กักบรเิวณต่างหาก เหล่าผู้สงูศกัดิท่ี์ช่างสอดรู้สอดเหน็พากันสบืข่าว ถึงรู้ว่า

สาเหตุของเรื่องนี้ต้องเท้าความไปเมื่อหลายวันก่อนจะมีพระราชโองการ 
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ออกมา องค์หญิงเกาหยางอยู่ที่ส�านักไท่เสวียโต้เถียงกับอาจารย ์

สอนศาสตร์ทั้งหกด้วยความโกรธเกรี้ยว และตบหน้าฟางเตี่ยนเสวีย* 

อาจารย์สอนศิลปะพู่กันต่อหน้าลูกศิษย์

มาตรว่าฟางเตี่ยนเสวียผู้น้ีมียศไม่สูง หากแต่เป็นท่ีรักใคร่ของ 

ลกูศษิย์ในส�านักซเูสวียอย่างย่ิงยวด ไม่รูว่้าผูใ้ดแพร่เรือ่งนีไ้ปถึงพระกรรณ 

ฮ่องเต้น้ันได้ชือ่ว่าเคารพครบูาอาจารย์เสมอมาย่อมเดอืดดาลเป็นการใหญ่ 

ประกอบกับคนบางคนจงใจกระพือไฟให้แรงข้ึน เป็นเหตุให้พระองค ์

ออกพระราชโองการที่เอ่ยอ้างว่าไปสวดมนต์ขอพรแต่แท้จริงแล้วเป็น 

การกักบริเวณนี้

หลังจากหลูจวิ้นได้ยินบรรดาลูกศิษย์ในส�านักศึกษาซุบซิบเรื่องนี ้

ไปทัว่ ใบหน้าเขาย้ิมย่องผ่องใสอยู่นานหลายวัน ส่วนหลจูือ้กลบัมสีหีน้า

เรียบเฉยมาก ทุกคราที่พบเห็นผู ้อื่นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกาหยาง 

รกัษาเกียรติยศไว้ไม่ได้ ซ�า้ร้ายยังต้องอบัอายขายหน้าน้ี เขาล้วนไม่แสดง

ทีท่าเห็นด้วยหรือคัดค้าน

หลี่ไท่กลับถึงวังเว่ยอ๋องแล้วได้รับรายงานจากสายสืบ เพียงก�าชับ

ไม่ให้ผู้อยู่ใต้อาณัติสืบสาวเรื่องน้ีต่อไป ยามอยู่ภายนอกเขาก็วางท่า 

เพิกเฉยไม่ใส่ใจตามปกติ ท�าให้พระโอรสองค์อื่นๆ ที่เดิมนึกว่าเขา 

สนิทสนมกับเกาหยางหยั่งใจเขาไม่ถูก

วันน้ีอีอ๋ว้ีตืน่แต่เช้า ล้างหน้าบ้วนปากและแต่งตัวโดยมเีสีย่วหม่าน

คอยช่วยเหลือ นางเตรียมตัวจะไปดูโรงนาสองแห่งที่เพิ่งซื้อไว้กับหลูซื่อ 

พอเสีย่วหม่านมุน่ผมและตดิเครือ่งประดบัให้นางเรยีบร้อยแล้วถามเปรยๆ ขึน้
* เตี่ยนเสวียเป็นหนึ่งในต�าแหน่งของอาจารย์ที่สอนอยู่ในส�านักศึกษาหลวง ซึ่งแบ่งตามล�าดับชั้นยศ 
จากสูงไปต�่าคือ ป๋อซื่อ จู้เจี้ยว เตี่ยนเสวีย และจื๋อเจี่ยง
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ค�าหนึ่ง

"เอ๊ะ! ป่ินผเีสือ้สนี�า้เงินของคณุหนหูายไปไหนเจ้าคะ สองสามวันก่อน

ตอนออกไปข้างนอก มุน่ผมให้ท่านก็หาไม่เจอแล้ว"

ยามอยู่ที่อุทยานซิ่งหยวน การกินอยู่นอนหลับของอี๋อวี้ล้วนมีคน 

ของท่ีนัน่ดแูลจดัการให้ ครัน้กลับเรอืนมาแล้วได้ออกไปข้างนอกเพียงสองหน 

ด้วยเหตน้ีุพอเสีย่วหม่านไต่ถามขึน้ นางถึงนึกขึน้ได้ว่าป่ินของตนเองหายไป

หลังไปร่วมงานเลี้ยงวันนั้น

"อาจจะท�าหล่นไว้ที่ไหนสักแห่ง ปักปิ่นนกสาลิกาชุบเงินแทน 

ก็แล้วกัน"

"หา?! หายไปแล้ว?" เส่ียวหม่านเบกิตาโต นางรู้ดีว่าเครือ่งประดับศีรษะ

ชดุนัน้มรีาคานับร้อยต�าลงึ หล่นหายไปชิน้หน่ึงแบบน้ี นางรูส้กึเสยีดายเงนิ 

ขึน้มาทนัควัน

อ๋ีอว้ีนิง่คดิแล้วแน่ใจว่านับแต่พ�านกัอยู่ในอทุยานซิง่หยวนไม่เคยเห็น

ป่ินอนันัน้อกี นางก็รูว่้าน่าจะหายไปในงานเลีย้ง

"คิกๆ เสียดายเงินหรือ" แม้อี๋อวี้จะเสียใจเช่นเดียวกัน แต่เห็น 

ท่าทางปวดใจของเสี่ยวหม่านนั่นแล้วยังคงหัวร่อออกมาเบาๆ

"คุณหนู!" เสี่ยวหม่านได้ยินน�้าเสียงไม่เดือดเน้ือร้อนใจของอี๋อวี ้

แล้วท�าปากย่ืนพูดอย่างฮึดฮัดอยู่บ้าง "ข้าไม่เสียดายหรอกเจ้าค่ะ ไม่ได้

เอาเงินบ้านข้าซื้อมาสักหน่อย"

อี๋อว้ีได้ทีหยิกแก้มนางพลางเอ่ยด้วยรอยย้ิมกร่ิม "ใช่ๆ เจ้าจะ

เสยีดายกส็มควรเสยีดายเงนิทองของครอบครวัพ่ีหลี ่ จะมาเสยีดายแทน

ครอบครัวข้าท�าไมเล่า"
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"คุณ...คุณหนู" ถูกอี๋อว้ีกระเซ้าเช่นน้ี เส่ียวหม่านก็พลันหน้าแดง

ทันใด ย่ิงท�าให้อ๋ีอว้ีอดใจไม่อยู่ย่ืนมือไปหยิกแก้มนางอีก เสี่ยวหม่าน 

กลวัจะกระทบถูกบาดแผลของอกีฝ่าย จงึไม่กล้าตอบโต้ ได้แต่เอยีงหน้า

หลบไปอ้อนวอนอี๋อวี้ไป

ในช่วงหลายวันท่ีอี๋อว้ีไม่อยู่เรือน พ่อบ้านหลี่ บิดาของหลี่เล่อ 

ยอมตกปากรับค�า และไปสู่ขอเสี่ยวหม่านที่เรือนของน้าชายนางแล้ว  

น้าชายของเสี่ยวหม่านมิได้คัดค้านเรื่องของนางกับหล่ีเล่อแต่แรก ย่อม

ตอบตกลงเป็นธรรมดา สองครอบครวัหารอืว่าจะจดังานมงคลให้หนุ่มสาวคูน่ี้

ตอนปลายปี

หลซูือ่เข้ามาเหน็อีอ๋ว้ีก�าลงั 'กลัน่แกล้ง' เสีย่วหม่านพอด ีนางกลัน้ย้ิม

แสร้งท�าท่าทางโมโหโทโสพูดเร่งสองสาวน้อย

อีอ๋ว้ีถึงแลบลิน้และหยุดมอื ขณะทีเ่สีย่วหม่านรีบเร่งติดเครือ่งประดับ

ให้นาง

โรงนาสองแห่งท่ีหลูซื่อซื้อไว้ตั้งอยู่ในต�าบลเดียวกัน ตัวเรือน 

กว้างขวางกว่าท่ีที่สกุลหลูอาศัยอยู่ตอนนี้เล็กน้อย มีผู ้ดูแลหน่ึงคน 

พร้อมด้วยคนในครอบครวัสองสามคน และบ่าวไพร่ระดบัล่างอกีสามส่ีคน 

โรงนาแต่ละหลังจึงมีคนพ�านักอยู่เจ็ดแปดคน 

ภายในโถงรบัแขกทีป่ระดับประดาอย่างเรียบง่าย หลูซือ่น่ังประจ�าท่ี

เจ้าของเรือนแล้ว อี๋อว้ีค่อยนั่งลงด้านซ้ายของมารดา ส่วนเส่ียวหม่าน 

ยืนตัวตรงอยู่ด้านหลังนาง

ตรงกลางโถงมคีนเจด็คนยืนเรยีงกันอย่างเป็นระเบยีบ บรุุษคนหน้า
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วัยราวสีส่บิเป็นผูดู้แลของโรงนาแห่งนีน้ามว่า 'เฉนิตง' เขาเหน็สองแม่ลกู

นั่งลงเรียบร้อยแล้ว จึงสืบเท้าเข้ามาโค้งค�านับ "ฮูหยิน คุณหนู"

เสยีงพูดของหลซูือ่เจอืรอยเข้มงวดอย่างท่ีอีอ๋ว้ีไม่ใคร่ได้ยนิบ่อยนกั 

"ทุกคนอยู่ที่นี่กันหมดแล้วหรือ"

พอเห็นผู้ดูแลเฉินพยักหน้า นางก็กล่าวต่อ "แนะน�าตัวกับคุณหนู

ของพวกเจ้าซะ บอกชื่อและอายุ"

อ๋ีอวีไ้ม่ประหลาดใจด้วยได้รบัค�าก�าชบัก�าชาจากหลซูือ่ตัง้แต่อยู่ใน

เรอืน นางเบีย่งกายมองไปทางคนรบัใช้ทียื่นก้มหน้ากลุม่นัน้ โรงนาหลงันี้

ต่างจากหลงัท่ีพวกนางไปดูมาเมือ่ครูน้ี่ มนัเป็นของขุนนางนอกราชส�านกั

สงูวัยผูห้นึง่ในละแวกน้ีขายต่อให้ หลซูือ่กลัวคนเหล่าน้ีจะไม่ให้ความย�าเกรง 

ต่อเจ้านายใหม่ทีม่ฐีานะเป็นชาวนาอย่างพวกนาง ถึงจงใจจะกระหนาบ 

ไว้ก่อน

ผู้ดูแลเรียกพวกเขาให้ก้าวออกมาแนะน�าตัวให้อี๋อว้ีรู้จักทีละคน  

ในหกคนนี้ นอกจากภรรยาของเฉินตงกับบุตรสาวโทนท่ีเพ่ิงย่างสิบสาม

เต็มนามเฉินชวี ยังมีสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หน่ึง และบ่าวท�างานต�่าต้อย

อีกสองคน

หลังจากรู้จักหน้าค่าตากัน ผู้ดูแลเฉินได้รับค�าอนุญาตของหลูซื่อ

แล้วบอกให้ภรรยากับบุตรสาวไปตระเตรยีมน�า้ชา หลูซือ่ปล่อยให้พวกเขา

ยืนอยู่ในห้องโถง ขณะไต่ถามเรื่องต่างๆ ภายในโรงนากับผู้ดูแลเฉิน  

หากแท้ที่จริงเป็นการให้อี๋อวี้ได้รับฟังจากปากเขา

เมื่อเขารายงานท้ังเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จบ เฉินชวีประคองถาด 

ยกน�า้ชาเข้ามาวางให้ อีอ๋วีพิ้ศดนูางซ�า้ๆ เห็นว่าเดก็สาวผูน้ีรู้ปโฉมไม่เลว 
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หน้าตาน่ารักหมดจด ดูเหมือนสองข้างแก้มยังมีลักยิ้มน้อยๆ

หลูซื่อหยิบถ้วยชาขึ้น เปิดฝาออกแล้วเป่าลมเบาๆ ทีหนึ่ง ก่อนจะ

เงยหน้าขึน้มองพวกเขาพลางเอ่ย "วนันัน้ตอนซือ้โรงนานีไ้ว้ สิง่ทีส่มควรพูด

ข้าได้พูดกับพวกเจ้าไปแล้ว หวังว่าพวกเจ้ายังจดจ�าได้ ที่ข้ามาในวันน้ี

ประการแรกอยากจะพาคณุหนูของพวกเจ้ามาดู ประการท่ีสองเพ่ือจ่ายเงนิ

ค่าจ้างให้พวกเจ้าล่วงหน้า เสี่ยวหม่าน"

เสี่ยวหม่านซึ่งยืนอยู่ด้านหลังอี๋อวี้ได้ยินหลูซื่อเรียกขาน นางเปิด 

ถุงผ้าท่ีพกติดตัวไว้แล้วเดินออกไป หยิบถุงเงินผ้าพ้ืนส่งให้พวกเขา 

คนละหนึ่งใบตามที่หลูซื่อก�าชับไว้ก่อนหน้า

บ่าวคนงานสองคนต่างมีรอยย้ิมเกลื่อนหน้า หางตาของอี๋อว้ี 

ช�าเลืองเห็นผู้ดูแลเฉินคลึงถุงเงินเบาๆ ใบหน้าเขาฉายแววประหลาดใจ

วูบหนึ่ง

หลงัจดจ�าสหีน้าของพวกเขาทกุคนไว้แล้ว อีอ๋ว้ีหันไปสบตากับมารดา

"ขอบคุณฮูหยินขอรับ/เจ้าค่ะ" ทุกคนโค้งค�านับอีกที

"ผู้ดูแลเฉิน ครั้งก่อนเจ้าได้พบบุตรชายสองคนของข้าแล้ว คนท่ี 

เตร็ดเตร่เท่ียวเล่นไปวันๆ ไม่ต้องพูดถึง ส่วนอีกคนที่เล่าเรียนอยู่ใน 

ส�านักศึกษาหลวงก็ไม่กลับเรือนบ่อยๆ ฉะน้ันวันหลังข้าคงไม่ค่อยได้มา 

ทีโ่รงนาหลังน้ีนัก ถ้าท่ีน่ีมเีรือ่งอะไร พวกเจ้าไปรายงานข้าทีต่�าบลหลงเฉวยีน 

ก็แล้วกัน"

ผู้ดูแลเฉินกุลีกุจอขานรับ หลูซื่อพูดก�าชับอีกหลายค�าแล้วบอกปัด

ไม่อยู่กินอาหารที่นั่น จากนั้นพาอี๋อวี้นั่งรถม้าออกจากต�าบลนี้ไป

บนรถม้า อี๋อวี้มองส�ารวจมารดาขึ้นๆ ลงๆ รอบหน่ึง พอเห็นนาง 
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ท�าสายตาฉงน ก็เอ่ยพร้อมรอยย้ิมพราย "จุๆ  เมือ่ครู่น้ีท่านแม่สง่าน่าเกรงขาม

จรงิๆ ใช่ไหม เสีย่วหม่าน"

ตอนอยู่ในห้องโถงเสีย่วหม่านยืนตัวตรงเกินไปเลยก�าลังนวดเอวอยู่

ในเวลานี้ นางได้ยินอี๋อวี้พูดขึ้น รีบพยักหน้าตอบ "แน่นอนเจ้าค่ะ เดิมที

หน้าตาของฮหูยินกด็สูงูศกัด์ิอยู่แล้ว พอได้วางท่ากล่าววาจาจรงิๆ ย่อมต้อง

เป่ียมไปด้วยสง่าราศีมิใช่หรือเจ้าคะ"

ยามน้ีหลซูือ่ไม่เหลอืท่วงท่าเคร่งขรมึเสมอืนตอนอยู่ในโรงนาให้เหน็

อีก นางเม้มปากยิ้ม มองค้อนสาวน้อยคนละที

พวกนางคุยเล่นกันไปตลอดทางจนถึงต�าบลหลงเฉวียน พอ 

เดินไปถึงปากตรอกเห็นคนผู้หนึ่งยืนอยู่นอกประตูเรือนก็เพ่งสายตาดู  

เป็นหลวิเซยีงเซยีงทีห่น้าตาซดีเผอืดอยู่บ้าง หลซูือ่กับอีอ๋ว้ีเร่งฝีเท้าเข้าไปหา

"เซียงเซียง มีอะไรรึ"

หลิวเซียงเซียงสั่นศีรษะท�าหน้าเครียดขรึม บุ้ยใบ้บอกให้พวกนาง

เข้าเรือนแล้วค่อยคุยกัน

Page ��������� 2.indd   116 15/10/2562 BE   17:10



117

ซานเยวี่ยกัั่ว

ทันทีที่ย่างเท้าผ่านประตูเข้าไป หลิวเซียงเซียงสาวเท้าเร็วรี่ จับ 

ข้อศอกหลูซื่อพาเข้าไปในห้องนอนของนาง อี๋อวี้กับเสี่ยวหม่านยืนอยู่ใน

ห้องโถงเห็นม่านประตูห้องที่ปิดอย่างมิดชิดแล้วมองหน้ากันไปมา

"ไป พวกเราไปท�าอาหารกลางวันกัน" ยืนรอเก้ออยู่ครู่หนึง่ก็ไม่ได้ยิน

เสียงเคลื่อนไหวใดๆ จากในห้อง อี๋อวี้จูงเสี่ยวหม่านไปที่ห้องครัว

กว่าพวกนางจะท�าอาหารเสร็จ หลิวเซียงเซียงก็กลับไปแล้ว อี๋อว้ี

เลิกม่านขึ้นก้าวเข้าไปในห้อง เห็นหลูซื่อนั่งหน้าตึงอยู่บนเตียง จึงเดินไป

นั่งลงด้านข้าง

"ท่านแม่ เกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าคะ"

หลูซื่อหันหน้ามองนางครู่หนึ่ง ถึงเอ่ยด้วยสีหน้ากลัดกลุ้มเต็มที  

"วันนี้ตอนเช้าพี่เซียงเซียงของเจ้าเห็นคนสองคน"

"ใครหรอืเจ้าคะ" อ๋ีอวีไ้ล่นกึใบหน้าคนทีต่นเองรูจ้กัอยู่ในหวัรอบหนึง่

83
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แล้วยังเดาไม่ออก

หลูซื่อกัดฟันกรอดพร้อมกับจับมือเล็กๆ ของอ๋ีอว้ี "เป็นหวังซื่อกับ

บุตรสาว"

อ๋ีอวีเ้บกิตากว้างกะทนัหนั กุมมอืมารดาตอบพลางกล่าวเสยีงหลง 

"ไม่ได้จ�าคนผิด?"

หลูซื่อส่ายหน้าอย่างฝืนๆ "จ�าไม่ผิดคนแน่นอน เซียงเซียงจ�าหน้า

หวังซื่อได้ ตอนช่วงเช้านางเห็นแม่ลูกสองคนน้ันขอทานอยู่หน้าประต ู

ร้านอาหารจิ่นจี้"

ขอทาน?!

อี๋อวี้ถามซักไซ้อย่างเร่งร้อน "ท่านแม่ ท่านรีบบอกให้ข้าฟังที นี่มัน

เรื่องอะไรกัน"

หลซูือ่เรยีบเรยีงค�าพูดครูห่นึง่ก่อนจะเอ่ยออกมา "เมือ่เช้านีเ้ซยีงเซยีง

ไปท่ีร้านเย็บผ้า ตอนกลบัเรอืนผ่านร้านจ่ินจีเ้หน็คนมงุอยู่ด้านนอกมากมาย 

นางเดนิเขา้ไปใกลก้เ็หน็ขอทานสองคนคุกเข่าอยู่หน้าร้านขอแปง้ย่างกิน  

แต่หลงจู๊รังเกียจท่ีพวกนางยืนเกะกะหน้าร้าน เลยเรียกเสี่ยวเอ้อร์มาไล่  

เซยีงเซยีงจ�าส�าเนียงพูดของพวกนางได้ก่อน ตอนหลงัเสีย่วเอ้อร์ผลกัขอทาน 

คนหนึง่ล้มลงบนพ้ืน อกีคนหนึง่เข้าไปพยุงและส่งเสยีงเรยีกว่า 'เสีย่วเหมย' 

พอเซยีงเซยีงมองหน้าพวกนางดีๆ  กจ็�าได้ว่าผู้หญิงหน้าตาสงูวยัคล้ายคลงึ

หวังซื่อมาก เจ้าว่าดูจากท้ังส�าเนียงพูด รูปโฉม และช่ือของขอทานคู่นี้

ประกอบกัน ไม่ใช่พวกนางแม่ลกูแล้วจะเป็นใครได้!"

หลูซื่อพูดถึงตอนท้าย ชักจะอารมณ์พลุ่งพล่านข้ึนน้อยๆ อ๋ีอว้ี 

ตรึกตรองอีกพักหนึ่ง ใต้หล้าไม่มีเรื่องประจวบเหมาะปานน้ันจริงๆ มัน 
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เป็นไปได้ถึงแปดส่วนที่ขอทานคู่นั้นก็คือหวังซื่อกับบุตรสาว

"อี๋อว้ี พ่ีเซียงเซียงของเจ้ารู้สึกกลัวขึ้นมา หวังซื่อนั่นจ�าหน้านางได้ 

ทั้งรู้เรื่องที่นางขายตัวเป็นบ่าว ถ้าพวกนางแม่ลูกอยู่ในต�าบลนี้นานๆ  

อาจจะพบเจอกันวันใดวันหนึ่งก็เป็นได้"

หลวิเซยีงเซยีงออกเรอืนใหม่ในฐานะแม่ม่าย สกุลหวงของสามนีาง

เป็นคนเก่าคนแก่ในต�าบลนี ้ ถ้าให้พวกเขารู้ว่านางเปล่ียนทะเบยีนราษฎร์

มาจากสถานะบ่าว หวั่นใจว่าจะบังคับให้สามีหย่าร้างกับนาง!

แม้อ๋ีอว้ีเป็นห่วงว่าจะเกิดเรือ่งอย่างน้ีเช่นกัน แต่ขณะน้ีนางเยือกเย็น

กว่าหลูซื่อและหลิวเซียงเซียงมาก อย่างน้อยก็ไม่ขาดสติทันทีท่ีได้ยิน 

เรื่องของสองคนน้ี นางไตร่ตรองสถานการณ์เบื้องหน้าคร่าวๆ แล้ว 

กล่าวปลอบมารดา "ท่านแม่ เรือ่งนีไ้ม่ได้ร้ายแรงอย่างท่ีท่านกับพ่ีเซยีงเซยีง

คดิไว้ อย่าว่าแต่ต�าบลหลงเฉวยีนกว้างใหญ่ปานนี ้พวกนางยังเป็นขอทาน  

จะได้เจอหน้ากนัหรอืไม่ก็ยังไม่แน่ และต่อให้เจอกันจรงิๆ จ�าหน้าได้แล้ว 

จะมีอันใด พวกนางพูดอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือเจ้าคะ"

หลซูือ่อึง้งันไปครูห่นึง่ แววกลดักลุม้บนใบหน้าเมือ่ครูถึ่งจางหายไป 

นางตบเข่าฉาด ซ�้ายังเผยสีหน้ายินดีออกมา "นั่นน่ะสิ! วันนี้ไม่เหมือน 

วันวานแล้ว ยามน้ีพวกเราเป็นคนมีหน้ามีตาอยู่ในต�าบลนี้ พวกนาง 

พูดอย่างไรก็ได้ที่ไหนกัน"

นีเ่ป็นเพราะหลซูือ่ยังฝังใจกับเรือ่งทีถู่กปรกัปร�าตอนอยู่หมูบ้่านเค่าซาน 

ในครัง้น้ันแค่สองแม่ลกูคู่น้ีรวมหวักันก็ท�าให้คนท้ังหมูบ้่านหลงเชือ่ไปแล้ว

แปดส่วน ถึงกระนัน้ก็ตาม ท้ายทีส่ดุยังคงอาศยัหลกัฐานอปัมงคลชิน้นัน้ 

ถึง 'ยืนยัน' ความผดิทีห่วังซือ่ยัดเยียดให้นาง ขณะน้ีพวกนางอยู่ท่ีน่ีมทีัง้ 
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พวกพ้องและเงนิทอง ไหนเลยต้องเกรงกลวัขอทานทีร่ะเหเร่ร่อนมาถึงท่ีน่ี

ได้เช่นไรก็สุดรู้ด้วยเล่า

หลูซื่อคิดตกแล้วไม่ขมวดคิ้วอีก ทว่าสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นสับสน

ระคนลังเลใจรางๆ "อว้ีเอ๋อร์ ตอนนั้นแม่อยากให้พวกนางตายๆ ไปเสีย 

ให้หมดแทบใจจะขาด แต่ตอนนี้ได้ยินข่าวของพวกนางจริงๆ ในใจกลับ

ไม่มีความรู้สึกอะไรเลย เจ้าว่าเป็นเพราะอะไร"

"..." อีอ๋ว้ีไม่รูว่้าควรตอบค�าถามน้ีของหลซูือ่อย่างไรดี ในใจนางเอง 

ก็ไม่ใคร่แจ่มแจ้งดุจเดียวกัน

อนัท่ีจรงิคนเถรตรงหัวแขง็อย่างหลซูือ่ไม่มนีสิยัอาฆาตพยาบาท ซึง่

อ๋ีอว้ีค้นพบจดุนีม้านานแล้ว ล�าพังแค่สิง่ทีส่ามกีระท�ากับนางถึงขนาดนัน้

เมือ่สบิสองปีก่อน เวลาเอ่ยถึงเขา ใบหน้านางจะฉายแววร�าลกึความหลงั

มากกว่าโกรธแค้นชงิชงั ส่วนเหตกุารณ์ทีห่มูบ้่านเค่าซานนัน้ท้ิงเงามดืไว้

ในจิตใจพวกนางแม่ลูกไม่น้อย แต่ถึงที่สุดแล้วไม่ได้ถูกท�าร้ายร่างกาย

จริงๆ

ผ่านไปสามปี มาบัดนี้พวกนางมีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลเร่ืองปากท้อง 

ย่ิงเป็นไปไม่ได้ที่หลูซื่อจะเก็บความเคียดแค้นอะไรไว้ในใจ ทั้งมันยังได้

เหือดหายไปตามวันเวลาที่สมบูรณ์พูนสุขจนหลงเหลืออยู่ไม่มาก ดังนั้น

เมือ่ได้ยินเรือ่งของหวงัซือ่กับบตุรสาว ปฏิกิรยิาแรกของนางคอืเป็นห่วงว่า

แม่ลูกสองคนนั้นจะน�าความเดือดร้อนมาให้หลิวเซียงเซียง มิใช่คิด 

ฉวยโอกาสแก้แค้นยามอีกฝ่ายตกอับ

ข้างฝ่ายอี๋อว้ีน้ันเล่า นางรู ้สึกประหลาดใจแกมสงสัยมากกว่า 

ประหลาดใจท่ีผ่านมานานขนาดน้ีแล้วยังได้พบกับพวกนางอีก และ 
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สงสัยว่าพวกนางประสบพบเจอเรื่องใดมาถึงตกต�่าอยู่ในสภาพอย่าง 

ทุกวันนี้

สองแม่ลูกน่ังอยู่ด้วยกันเงียบๆ ครู่หนึ่ง แววสับสนบนใบหน้าของ

หลูซื่อค่อยๆ เลือนหายไป นางยกมือบีบๆ ปลายจมูก จากนั้นลุกข้ึนไป 

จูงอี๋อวี้ "ไปกินข้าวกันเถอะ ป่านนี้เสี่ยวหม่านรออยู่ข้างนอกจนร้อนใจ 

แย่แล้ว"

อี๋อวี้ก็หยุดความคิดลง พยักหน้าแล้วเดินออกไปพร้อมกับมารดา

ตกบ่ายหลิวเซียงเซียงมาที่เรือนอีก ตอนเช้านางหารือกับหลูซื่อ 

แล้วตัดสินใจไปสืบเรื่องแม่ลูกขอทานคู่นั้นก่อน เมื่อได้ข่าวบางอย่างมา 

นางก็รีบร้อนมาบอกหลูซื่อ

สาวน้อยสองคนถูกกันไว้ด้านนอกม่านประตูเช่นเคย ปกติเสีย่วหม่าน

ไม่ใช่คนอยากรูอ้ยากเหน็อยู่แล้ว พอบอกกล่าวให้อีอ๋ว้ีรบัรูแ้ล้วก็ออกไปหา

หลี่เล่อ ทิ้งให้นางนั่งคับอกคับใจอยู่คนเดียวในห้องโถง

อีกด้านหน่ึง 'ผู้ใหญ่' สองคนเข้าไปนั่งในห้องแล้ว หลิวเซียงเซียง

ไม่ทันได้ปรปิากกล่าววาจา หลซูือ่ชงิบอกความเห็นของอีอ๋วีใ้ห้นางฟังก่อน  

ไม่นึกว่าตอนหลวิเซยีงเซยีงกลบัเรอืนไปกินอาหารกลางวันก็คดิได้เช่นกัน 

ตอนแรกล้วนเป็นเพราะพวกนางสองคนตกใจที่หวังซื่อกับบุตรสาว 

ปรากฏตัวขึ้นกะทันหัน บันดาลให้ในหัวสมองยุ่งเหยิงวุ่นวายไปชั่วครู ่

ชั่วยาม ขณะนี้คิดได้กระจ่างแจ้งแล้ว ความตื่นกลัวก็อันตรธานหายไป

ต�าบลหลงเฉวียนเป็นต�าบลใหญ่ทีอ่ยู่ใกล้กับเมอืงหลวง ถึงพูดไม่ได้ว่า

มัง่คัง่ล้นเหลอืแต่กกิ็นดีอยู่ดี น้อยนกัทีจ่ะพบเหน็ขอทานยาจกอะไร ครัน้ 
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มคีนแปลกหูแปลกตาคู่หน่ึงโผล่มา ย่อมเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้าน

อย่างช่วยไม่ได้ จากข่าวทีห่ลวิเซยีงเซยีงสบืถามมาจากหมูส่ตรช่ีางนนิทา 

หวังซื่อกับบุตรสาวอ้างว่าถูกโจรปล้นระหว่างเดินทางไปเยี่ยมญาติ 

ที่เมืองหลวง เป็นเหตุให้ต้องซัดเซพเนจรมาถึงท่ีแห่งนี้ ค�าอธิบายน้ีฟังดู

เข้าท่าเข้าทางอยู่เหมอืนกัน ทว่าหลวิเซยีงเซยีงกับหลูซือ่ไม่เช่ือแม้แต่น้อย

อย่างไรก็อาศยัอยู่ในหมูบ้่านเดยีวกันมานานหลายปี มหีรอืท่ีพวกนาง 

จะไม่รู้ว่าครอบครวัของหวงัซือ่มญีาตพ่ีิน้องก่ีคน ด้วยนิสยัของนาง ถ้ามญีาติ

อยู่ในเมอืงหลวงสกัคน เกรงว่าคงอยากป่าวร้องให้รูกั้นท่ัวแทบใจจะขาด

"ท่านแม่บญุธรรม ได้ยินว่าดเูหมอืนสองคนนัน้มบีาดแผลตามเน้ือตัว

ไม่น้อย ปีน้ีหวังซือ่น่าจะอายุยังไม่ถึงสีส่บิกระมงั ใบหน้านางแค่มรีิว้รอย

เพ่ิมข้ึนบ้าง แต่ผมเผ้ากลับหงอกขาวไปเกินคร่ึงศีรษะ หล่ีเส่ียวเหมย 

ก็คล้ายจะมแีผลเป็นบนหน้ารอยหน่ึง ท่านว่าเหตใุดพวกนางตกต�า่ถึงข้ันนี้

ได้เจ้าคะ"

หลูซื่อส่ายหน้า นางลอบคาดคะเนความเป็นไปได้หลายอย่าง 

แต่ล้วนไม่มั่นใจ "เจ้าบอกว่าพวกนางมีกนัสองคนแล้วไม่เห็นหลี่เหล่าสือ

หรือ"

หลิวเซียงเซียงสั่นศีรษะ "ไม่เห็นเจ้าค่ะ หวังซื่อบอกว่าตนเองเป็น 

แม่ม่าย ท่านว่าสามีของนางจากไปแล้วหรือเปล่า"

ทั้งคู่คาดเดาสะเปะสะปะอยู่ข้างใน ด้านอี๋อวี้น่ังอยู่ในห้องโถง 

พลิกหนังสืออ่านอยู่ จู่ๆ ได้ยินเสียงเคาะประตูดังมาจากลานด้านนอก 

เป็นระลอก
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อี๋อว้ีมือหนึ่งปิดหนังสือ มือหน่ึงบีบนวดหัวไหล่ที่พักนี้ไม่ชาๆ คันๆ 

อีกแล้ว นางก้าวออกจากห้องก็เหน็ประตลูานเรือนแง้มออกเป็นช่องเล็กๆ 

เมือ่ครูห่ลงัเสีย่วหม่านออกไป ไม่ได้ลงดาลทางด้านใน ขณะนีไ้ด้ยินเสียง

เคาะประตู ยังแลเห็นเงาคนจากทางรอยแยกนั่นได้ร�าไร

"ใครหรอื" ยามอีอ๋วีเ้ดนิเข้าไปจะเปิดประตใูหญ่ มนัก็ถูกคนด้านนอก

ผลกัออกเบาๆ นางถอยหลงัก้าวหนึง่ มองดรูอยแยกถ่างกว้างข้ึนอย่างช้าๆ

"ท�าบญุท�าทานด้วย" เสยีงเรยีกทีด่งัขึน้กับร่างท่ีคกุเข่าลงเบือ้งหน้า

อย่างกะทันหนัท�าให้อีอ๋วีผ้งะไปสองก้าวด้วยความตกใจ นางเพ่งสายตา

มองแล้ว ในใจพลันบังเกิดความรู้สึกหลายหลากปะปนกันไป

"คุณหน ู คุณหนทู�าบญุท�าทานด้วย พวกข้าแม่ลกูจะเข้าเมอืงหลวง

เยี่ยมญาติ ถูกโจรปล้นกลางทางเลยเร่ร่อนมาถึงที่นี่..."

เห็นขอทานคุกเข่าอยู่ตรงหน้าบอกเล่าถึงความเคราะห์ร้ายน่าเวทนา

84
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ของตนด้วยส�าเนียงถ่ินอย่างคล่องปาก ยังมเีดก็สาวในอาภรณ์ขาดปุๆ ปะๆ  

ท่ีคุกเข่าอยู่ด้านข้างนางแล้ว อ๋ีอว้ีหลับตาลง ความรู้สึกขันขื่นพลุ่งขึ้น 

ตรงกลางอก

ผ่านมาสามปีแล้ว มาตรว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวันน้ันมิได้แจ่มชัด 

อยู่ในห้วงสมองอีก แต่การประณามหยามเหยียดของสตรีใจด�าคนนั้น 

และการใส่ร้ายอย่างเห็นแก่ตัวของเด็กหญิงหน้าตาไร้เดียงสาคนน้ัน  

ไม่ว่าอย่างไรนางก็ลืมเลือนไม่ลง

อี๋อว้ีราวกับมองเห็นภาพหลูซื่อท่ีถูกบีบคั้นจนคลุ้มคลั่งอีกครา...

ใบหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นสายตาดูแคลนของผู ้คน ร ่างกายสั่นเทา 

ยามเผชิญหน้ากับพวกบ่าวไพร่ท่ีมาจับกุม แต่ยังเอาตัวบังนางไว ้

อย่างมิดชิด...ประหนึ่งว่าความทรงจ�าที่เก็บกักไว้พากันไหลบ่าออกมา  

ทั้งความวิตกกังวล ความหวาดกลัว ความอับอาย ความโกรธแค้น...

ตอนได้ยินข่าวของหวังซื่อกับบุตรสาว นอกจากแปลกใจแล้ว 

นางไม่ได้ขุ่นข้องขัดเคืองมากนัก แต่ครั้นเห็นสองคนน้ีเองกับตาจริงๆ  

กลับยากนักที่นางจะสงบจิตใจลงได้

อี๋อวี้สูดลมหายใจลึกๆ เฮือกหนึ่ง ค่อยๆ ปรับอารมณ์ที่พลุ่งพล่าน

ให้เป็นปกต ิ เสยีงความเคลือ่นไหวทีล่านเกรงว่าคงได้ยินไปถึงคนในเรอืน

แล้ว นางเอี้ยวคอมองไปทางห้องนอนของมารดา เห็นปลายแขนเสื้อ 

ท่อนหนึง่ของหลซูือ่กับหลวิเซยีงเซยีงโผล่ออกมาตรงหน้าต่างกรกุระดาษ

ที่เปิดอ้าออกครึ่งหนึ่งดังคาด

นางจับจ้องฝ่ามือซึ่งสวมแหวนหยกบนนิ้วชี้ที่ก�ากรอบหน้าต่าง 

ไว้แน่นข้างนัน้ครูเ่ดยีว ก่อนจะหันหน้ามองแม่ลกูทียั่งคกุเข่า 'พูดพร�า่ร�าพัน'  

Page ��������� 2.indd   124 15/10/2562 BE   17:10



125

ซานเยวี่ยกัั่ว

บนพ้ืนคู่น้ันอย่างเย็นชา และเปล่งเสียงตัดบทพวกนาง "ใครให้พวกเจ้า

เข้ามา"

ในเวลานี้ท้ังคู ่ถึงเงยหน้าข้ึน อี๋อวี้มองเห็นดวงหน้าคุ้นตาของ 

พวกนางแล้ว ในท้องปั่นป่วนระลอกหนึ่ง ใบหน้าท่ีมอมแมมเล็กน้อย 

ของหวังซื่อมีริ้วรอยยับย่นเพ่ิมข้ึนมาก รวมถึงรอยฟกช�้าตามมุมปากกับ

ปลายคางจากการถูกกระทบกระแทก เรอืนผมด�าคร่ึงหงอกคร่ึงดมูนัเยิม้

โพกด้วยแถบผ้ายาวๆ ส่วนใบหน้าท่ีเจริญวัยข้ึนของหลี่เส่ียวเหมย 

ยังคงหลงเหลือเค้าหน้าในอดีตอยู่ แค่ว่าบนแก้มซ้ายมีแผลเป็นสีแดง

ขนาดเท่าเหรยีญส�ารดิเพ่ิมขึน้รอยหนึง่ บนัดาลให้รูปโฉมท่ีสามญัแต่เดมิ

ดูอัปลักษณ์ลงสามส่วน

"คุณหนู คุณหนูผู้ใจบุญสุนทาน โปรดเมตตาปรานีด้วย ขอข้าวให้

พวกข้าสองแม่ลูกกินแล้วช่วยท�าทานสองสามอีแปะ พวกข้าก็จะไป

เจ้าค่ะ"

อี๋อว้ีมองดูหวังซื่อท่ีตะโกนร้องไห้อยู่เป็นนานโดยไม่หลั่งน�้าตา 

สักหยด แค่นเยาะในใจ ใจบุญสุนทาน? เมตตาปรานี? คิดถึงครั้งนั้น 

พวกนางแม่ม่ายลูกก�าพร้าถูกคนจับตัวไปบังคับแต่งงานตอนกลางดึก 

แล้วมีใครคนใดที่ใจบุญสุนทาน เมตตาปรานีต่อพวกนางบ้าง!

เพลาน้ีหวังซือ่กับบตุรสาวทีค่กุเข่ากับพืน้ต่างเงยศรีษะขึน้มองอีอ๋ว้ี

พลางป้ันหน้าให้ดนู่าสงสาร ต่างจดจ�าไม่ได้ว่าดรุณีน้อยรปูโฉมพร้ิมเพรา 

ซึง่แต่งกายไม่สามญัเบือ้งหน้าผูน้ีเ้คยเป็นคนหมูบ้่านเดยีวกันกับพวกตน 

อีกทัง้อีอ๋ว้ียังพูดส�าเนียงเมอืงหลวงอย่างถูกต้องชดัเจน ท�าให้ทกุๆ อริยิาบถ 

ล้วนละม้ายผู้ที่เกิดและเติบโตในถิ่นที่ติดกับเมืองหลวง
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พวกนางมาถึงต�าบลหลงเฉวียนเมือ่เช้าน้ีแล้วขออาหารไปตามถนน 

ตอนบ่ายก็คิดวิธีไล่เคาะประตูเรอืนไปทลีะหลงัขอเงนิ ผ่านมาสิบกว่าหลัง

ถึงกบัรวบรวมได้ร้อยกว่าอแีปะ สองแม่ลกูหารอืกันแล้วตัดสนิใจเคาะประตู 

'ท�ามาหากิน' ต่อไป เมือ่ขอเงินได้มากข้ึนค่อยคิดอ่านวางแผนต่อ พวกนาง 

ไม่คดิว่าจะมาถึงเรอืนสกุลหลโูดยบังเอิญเช่นน้ี

อี๋อ ว้ีสะกดอารมณ์ชั่วแล่นอยากตะเพิดสองคนนี้ออกไปไว ้  

กวาดสายตามองหน้าพวกนางสลับไปมาหลายตลบ หากมิใช่กลัว 

พวกนางจ�าหน้าได้แล้วสร้างเรื่องวุ่นวายขึ้น อี๋อว้ีอยากจะพูดค�าหนึ่งกับ

พวกนางจริงๆ ว่า พวกเจ้าก็มีวันนี้เหมือนกันรึ!

นางมองส�ารวจสภาพสกปรกมอซอของทัง้คูจ่นพอใจ ความขุน่ข้อง

ในใจก็บรรเทาลงเล็กน้อย นางจึงเอ่ยปากขึ้น "พวกเจ้าไปเถอะ ตอนนี ้

ไม่ใช่เวลากินข้าว ในเรือนไม่มีอาหารท�าทานให้พวกเจ้า"

ได้ยินอี๋อว้ีกล่าวแบบนี้ หวังซื่อสบช่องกล่าวตอบ "ไม่มีของกิน 

ก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ คุณหนูท�าทานให้พวกข้าเป็นเงินสองสามอีแปะ 

ได้หรือไม่"

อ๋ีอว้ีมีความเห็นอกเห็นใจอยู่ แต่ต้องดูว่าอีกฝ่ายเป็นใคร จริงอยู่ 

ทีส่ภาพของหวงัซือ่กับบตุรสาวยามน้ีน่าสงสาร กระนัน้นางไม่รูส้กึเวทนา

สกักระผกี จะโทษก็ต้องโทษท่ีตอนนัน้สองคนนีท้�าเกินไป แม้นางปราศจาก

ความคดิทีจ่ะกระหน�า่ซ�า้เตมิสนุขัจนตรอก แต่จติใจไม่สงูส่งพอจะตอบแทน

ความชั่วด้วยความดีปานนั้น

"พวกเจ้าออกไปซะ!" น�้าเสียงของอี๋อว้ีเจือรอยดุดันสองส่วน  

ไหนเลยจะรู้ว่าคนที่คุกเข่ากับพื้นจะลุกพรวดขึ้น
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หวังซ่ือฉุดหลีเ่ส่ียวเหมยท่ียังคกุเข่าบนพ้ืนขึน้มา บนหน้าไม่เหลอืว่ีแวว

น่าสงสารอย่างเมื่อครู่ให้เห็น นางถอยหลังสองก้าวออกนอกประตูไป  

จากนัน้ก่อนท่ีอีอ๋วีจ้ะทันได้ต้ังตัว นางถ่มน�า้ลายเข้ามาข้างในสดุแรง

"ถุย! ไม่ก่ีอีแปะก็ยังตระหนี่ไม่ยอมให้" กล่าวค�านี้จบนางก็จูง 

หลี่เสี่ยวเหมยหมุนกายจากไป

อี๋อว้ีแลมองหย่อมน�้าลายที่นางพ่นไว้บนพ้ืนด้วยสีหน้าง�้างอ  

ชักนึกเสียใจทีหลังที่ตนเอง 'ใจดี' เกินไปเสียแล้ว

นางย่ืนมือไปลั่นดาลประตูใหญ่ให้เรียบร้อย พอย่างเท้าเข้าเรือน 

ก็เห็นหลูซื่อกับหลิวเซียงเซียงนั่งอยู่ในห้องโถงแล้ว คนหนึ่งหน้าตาบึ้งตึง 

คนหนึ่งหน้าตาโกรธเคือง

พอเห็นอี๋อว้ีเข้ามา หลิวเซียงเซียงเงยหน้ามองนางแวบหนึ่ง 

ก่อนกล่าว "เมือ่ครูนี่เ้จ้าน่าจะไล่พวกนางออกไปเลย ฟังพวกนางพูดพล่าม

อยู่ได้ท�าไมกัน"

หลิวเซียงเซียงไม่มีความแค้นกับหวังซื่อ ทว่ารู้นิสัยของสตรีผู้นั้นดี 

กอปรกับนับหลซูือ่เป็นมารดาบญุธรรมแล้ว เป็นธรรมดาทีน่างจะถืออกีฝ่าย

เป็นศัตรูคู่แค้นร่วมกัน ต่อให้ไม่ถึงกับชิงชังสองแม่ลูกคู่น้ี แต่ก็รังเกียจ 

เดียดฉันท์อย่างที่สุด

อี๋อว้ีย่อมบอกนางไม่ได้ว่าตนเองอยากดูสภาพน่าอนาถใจของ 

สองคนน้ันนานขึน้เพ่ือความสาแก่ใจ ไม่คดิว่าสดุท้ายกลบัถูกหมิน่หยาม

เสียได้

หลูซื่อรออี๋อว้ีนั่งลงข้างๆ ถึงตบโต๊ะทีหน่ึงเบาๆ พูดอย่างขบเขี้ยว

เคี้ยวฟัน "นางตกอับอยู่สภาพเช่นนี้แล้ว ยังไม่ท้ิงสันดานเดิม ช่างน่าชัง
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ยิ่งนักจริงๆ"

หลูซื่อกับหลิวเซียงเซียงล้วนมองเห็นหวังซื่อที่ 'ชักสีหน้า' ฉับพลัน

ก่อนจากไป หลิวเซียงเซียงยังไม่รู้สึกเท่าใดนัก แต่หลูซื่อนั้นอึดอัดคับใจ

เช่นเดียวกับอี๋อวี้ อารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่เดิมเพราะเห็นศัตรูมีความโกรธแค้น

เพิ่มขึ้นสามส่วน

อ๋ีอวี้ ย่ืนมือไปรินน�้าชาสองถ้วยส่งให้หลูซื่อกับหลิวเซียงเซียง  

"เอาเถอะ อย่าโมโหเลยเจ้าค่ะ พวกเรามาคุยกันเถอะว่าต่อไปจะท�า

อย่างไรกัน พ่ีเซียงเซียง พ่ีจะพูดอะไรกับท่านแม่ก็ไม่ต้องปิดบังข้าแล้ว 

ประเดี๋ยวพี่กลับไป ท่านแม่จะได้ไม่ต้องพูดให้ข้าฟังซ�้าอีกที"

หลูซื่อชายตามองอี๋อว้ีแวบหนึ่ง และเห็นหลิวเซียงเซียงท�าหน้า 

กระดากๆ นางกล่าวอย่างจนปัญญา "เจ้าก็รู้ว่าเร่ืองต่างๆ ในเรือนน้ี  

เด็กคนน้ีช่วยตัดสินใจครึ่งหน่ึง ปีนี้นางอายุสิบสองแล้ว สมควรรู้อะไรๆ  

บ้าง ต่อไปนี้ไม่จ�าเป็นต้องปิดบังนางหรอก"

หลวิเซยีงเซยีงพยักหน้า นางจบิน�า้ชาสองค�า ก่อนเล่าเร่ืองทีบ่อกกับ

หลูซื่อตอนอยู่ในห้องให้อ๋ีอว้ีฟังคร่าวๆ รอบหน่ึง หลังจากนางบอกว่า 

หวังซื่ออ้างว่าเป็นแม่ม่ายจะเข้าเมืองหลวงเยี่ยมญาติ อี๋อวี้พูดแทรกขึ้น

อย่างสงสัย

"เมื่อครู่น้ีที่หน้าประตู ข้าฟังนางพูดเพ้อเจ้ออยู่นานสองนานก็เป็น

ความหมายท�านองน้ี ยังมใีบหน้าของหลีเ่สีย่วเหมยอกี น่ีมนัเกิดเร่ืองอะไร

ขึน้ ถึงกับท�าให้พวกนางมาไกลถึงท่ีน่ี เย่ียมญาต?ิ ฟังดก็ูรู้ว่าเป็นค�าเท็จ"

ทั้งสามต่างเดาไม่ออกว่าหวังซื่อกับบุตรสาวประสบชะตากรรม 

อะไรกันแน่ หลังตั้งข้อสันนิษฐานหลายอย่างก็ล้วนไม่ชอบด้วยเหตุผล 

Page ��������� 2.indd   128 15/10/2562 BE   17:10



129

ซานเยวี่ยกัั่ว

สดุท้ายเป็นหลซูือ่ยุติบทสนทนานีล้ง "เอาล่ะๆ จะเกิดอะไรข้ึนกับพวกนาง 

ก็ช่างปะไร ข้าว่าพวกนางคงอยู่ท่ีน่ีไม่นานนัก พักนี้พวกเราอย่าออก 

นอกเรือนบ่อยๆ ชั่วคราวก็แล้วกัน"

หลิวเซียงเซียงสบตากับอี๋อวี้ มองออกว่าเวลานี้หลูซื่อดูอ่อนเพลีย

ละเหี่ยใจอยู่บ้าง จึงพากันปิดปากเงียบไม่เอ่ยถึงเรื่องสองแม่ลูกคู่นั้นต่อ

สามแม่ลูกทางนี้เปลี่ยนเรื่องพูดไปแล้ว พวกนางคงคิดไม่ถึงว่า 

หวังซือ่กับบตุรสาวซึง่เพ่ิงออกจากเรอืนสกุลหลไูปพอพบกับความผดิหวัง

ในตรอกนี้ ก็บ่ายหน้าเดินไปยังถนนอีกสายหนึ่ง
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หวังซื่อพาหลี่ เสี่ยวเหมยลัดเลาะไปตามถนนสองสายเข้าสู  ่

ตรอกสายหนึ่งทางทิศตะวันตกของต�าบล ใช ้ วิธีการเดิมท่ีท�าจน 

ช�านิช�านาญแล้วคือเคาะประตู คุกเข่าขอทานไปตามเรือนติดต่อกัน 

หลายหลัง ล้วนได้รับเงินหรือสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ

ขณะน้ีเป็นเวลาพลบค�า่แล้ว สองแม่ลกูเคาะประตเูรอืนหลงัสดุท้าย

ตรงปลายตรอกแล้วคุกเข่าลงร�่าไห้คร�่าครวญดังเช่นที่ผ่านมา หวังซื่อ 

ตั้งใจว่าออกจากเรือนหลังนี้แล้วจะพาหลี่เสี่ยวเหมยไปหาที่พัก แค ่

ช่วงบ่ายวันเดยีวพวกนางอาศยัการขอทานได้เงนิมาเกือบสองร้อยอแีปะ 

หากตระเวนไปจนท่ัวต�าบลหลงเฉวียนรอบหนึ่ง น่ันมิต้องเป็นเงิน 

หลายต�าลึงเชียวหรือ! ความคิดนี้ท�าให้หวังซื่อกระหยิ่มยิ้มย่อง ตกลงใจ

ได้ทันทีว่าจะหยุดพ�านักอยู่ที่นี่ชั่วคราว

นางเงยหน้าขึน้เหน็ในดวงตาของสตรอีอกเรือนแล้วซึง่มาเปิดประตู
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มีแววรังเกียจผุดวาบข้ึน แต่อีกฝ่ายยังคงไปท่ีห้องครัวหยิบซาลาเปา 

ที่กินเหลือเมื่อตอนกลางวันมาให้พวกนาง หวังซื่อขอทานมาท้ังบ่าย  

ในถุงสัมภาระเก่าขาดท่ีถือติดตัวเต็มไปด้วยอาหารจ�าพวกซาลาเปา 

กับแป้งย่าง ความหิวโหยก่อนหน้าน้ีของพวกนางก็หมดสิ้นไปนานแล้ว 

กระน้ันการออกปากขอเงินตรงๆ ไม่ประสบผลเท่าไร เพราะเหตุน้ี 

ตลอดทางนางต้องขออาหารก่อนค่อยขอเงิน

หวังซือ่ไม่ขุน่ใจเมือ่เหน็สตรนีางน้ันย่ืนซาลาเปาให้แล้วตัง้ท่าจะไล่คน 

ด้วยพอจะจับเคล็ดลับบางอย่างได้แล้วว่าคนที่ฟังเรื่องราวของนางด้วย

สายตาเห็นอกเหน็ใจ เช่นนัน้ก็จะให้ทัง้ของกินและเงนิ ส่วนคนท่ีฟังแล้ว 

ท�าสายตารงัเกยีจจะให้ของกิน ปกตถ้ิานางพยายามต่อ มกัขอเงนิได้อกี

หลายอีแปะ

"ฮหูยินจติใจงามจรงิๆ เจ้าค่ะ เทยีบกับเรือนหลังก่อนหน้าท่ีข้าไปมา

แล้วเป็นคนดีกว่ามากเหลอืเกิน"

สตรทีีม่าเปิดประตบูงัเกิดความสนใจดงัคาด ยืนอยู่ข้างในคยุกับนาง

ไปเรือ่ยเป่ือย "อะไรกัน ยังมคีนท่ีกระทัง่ข้าวสกัค�าก็ไม่ให้พวกเจ้าด้วยหรือ"

หวังซื่อเบะปาก "ใช่เจ้าค่ะ เห็นเรือนหลังนั้นออกใหญ่โต คุณหนู 

ในเรอืนก็แต่งกายหรหูรา หน้าตาจดัว่าพอดูได้ ไม่คิดว่าจะใจแคบปานน้ัน"

สตรผีูน้ั้นตาเป็นประกาย โน้มกายเข้าไปใกล้โดยไม่รงัเกียจกลิน่ตุๆ 

จากกายหวังซื่อ "เรือนไหนหรือ ใช่ตรอกใกล้ๆ นี้หรือเปล่า"

หวังซื่อบอกเรื่องตอนไปขอทานที่เรือนสกุลหลูกับนาง ตลอดทาง 

ทีผ่่านมาเมือ่นางพบสตรท่ีีให้แต่ของกินเช่นนี ้ ส่วนใหญ่พอเล่าเหตกุารณ์นี ้

ให้ฟัง ขอเพียงไม่ได้เป็นคนไม่รู้สึกรู้สาเกินไป ได้ยินค�าพูดของนางแล้ว 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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