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วันนีเ้ป็นวันท่ีสบิ หลงัรบัฟังค�ำพูดของฮูหยินผู้เฒ่ำหลูแล้ว อีอ๋วีเ้ก็บตัว 

อยู่ในห้องตลอดวัน นอกจำกสิ่งที่ท�ำเป็นประจ�ำทุกวันเช่นกินอำหำรแล้ว 

นำงจะน่ังอยู่กับโต๊ะคัดลอกต�ำรำกับม้วนไม้ไผ่ท่ียืมมำจำกหอต�ำรำใหญ่

ของส�ำนักอักษร

สองวันน้ีมแีขกมำเยือนจวนไหวก๋ัวกงลดน้อยลงมำก ด้ำนเฉงิเหย่ำจนิ 

ซึ่งตัวอยู่ไกลถึงทงโจวส่งสำรมำเมื่อคืนน้ี แจ้งให้รู้ว่ำก�ำลังเร่งควบม้ำเร็ว

สุดฝีเท้ำมำถึงวันพรุ่งนี้แน่นอน ส่วนองค์หญิงผิงหยำงได้รับข่ำวหลูจงจื๋อ

ป่วยหนักใกล้สิ้นลมล่ำช้ำด้วยเหตุอันใดก็สุดรู้ นำงเพิ่งกลับจำกลั่วหยำง

เมื่อวำนน้ีแล้วมำเยือนจวนสกุลหลูเป็นกำรส่วนตัว บังเอิญอี๋อว้ีไปร่วม 

งำนเลีย้งพอดี จงึมไิด้เจอะเจอกับองค์หญิงสำมทีเ่คยมโีอกำสพบหน้ำกัน

ครำหนึ่ง

พลบค�ำ่ยำมจดุตะเกียง บนโต๊ะไม้พะยูงหอมฝ่ังหน่ึงมแีผ่นกระดำษ

369
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วำงซ้อนเป็นต้ังหนำ ผิงถงหยุดฝนหมึก รับแท่งจุดไฟที่ผิงฮุ่ยย่ืนส่งให้  

ยกฝำครอบโคมตรงข้ำงโต๊ะออกจุดไฟ ขณะที่ลังเลใจอยู่ว่ำจะพูดเตือน 

อี๋อว้ีท่ียังน่ังคัดลอกต�ำรำอยู่หลังโต๊ะให้พักผ่อนครู่หน่ึงหรือไม่ ก็เห็นนำง

หยุดพู่กัน พรูลมหำยใจเบำๆ เฮือกหนึ่งแล้วเงยหน้ำเอ่ยขึ้น

"เตรียมอำหำรเย็นเสร็จแล้วใช่ไหม"

เห็นรอยย้ิมบำงๆ ท่ีดูคล้ำยไม่เหมือนเดิมบนหน้ำผู้เป็นนำย ผิงถง

นิ่งงันไปก่อนกล่ำว "เสร็จแล้ว จะให้จัดโต๊ะเลยหรือไม่เจ้ำคะ"

"พ่ีใหญ่ข้ำยังไม่กลบัมำหรอื" สองสำมวันนีห้ลจูือ้มกัออกเช้ำกลบัดกึ  

ไม่รู้ว่ำยุ่งอยู่กับงำนอะไรบ้ำง

เอ่ยถึงเฉำเชำ เฉำเชำก็มำ* ผิงถงยังมิได้พูดตอบ อี๋อวี้ก็เห็นหลูจื้อ

เดินอ้อมฉำกกั้นเข้ำมำ 

เขำส่งเสื้อคลุมให้คนรับใช้ไปพลำง เอ่ยกับนำงไปพลำง "หิวจะแย่

อยู่แล้ว เจ้ำกินอำหำรเย็นหรือยัง"

"รอพ่ีใหญ่อยู่เจ้ำค่ะ" จำกนัน้อีอ๋ว้ีก็สัง่ก�ำชบัผงิฮุย่ไปเรยีกคนตัง้โต๊ะ

ที่โถงเล็กด้ำนนอก หลำยวันมำน้ี ทุกเรือนในจวนต่ำงคนต่ำงท�ำอำหำร 

กินกันเอง

ก่อนหน้ำน้ีหลูจื้อฟังหลูเย่ำเล่ำเรื่องที่เกิดข้ึนในงำนเล้ียงแล้ว  

พอนั่งลงในห้องพูดคุยกับนำงครู่หนึ่ง เขำก็เอ่ยถึงเหตุกำรณ์ช่วงสั้นๆ  

หลังเมำสุรำที่นำงยังไม่ได้รู้

อี๋อว้ีจัดเรียงกระดำษคัดลอกกองนั้นอยู่ ได้ยินว่ำตนเองจะโดน 

กรอกยำตอนเมำโดยเจตนำร้ำย บนหน้ำนำงไร้แววคำดไม่ถึงอะไร 
* 'เอ่ยถึงเฉำเชำ (โจโฉ) เฉำเชำก็มำ' เป็นส�ำนวนท่ีมำจำกวรรณคดีเรื่องสำมก๊ก หมำยถึงจู่ๆ คนท่ีถูกพูดถึง 
ก็โผล่มำ
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ขณะกล่ำว "คุณหนูสี่ของจวนแม่ทัพเฮ่อ? ไม่รู ้จักเจ้ำค่ะ แล้วก็ไม่ใช่ 

พวกท่ีมำดืม่คำรวะข้ำด้วย พ่ีว่ำนำงตดิสนิบนคนรับใช้ในต�ำหนกัอว้ีเย่ียน

ให้วำงยำข้ำหรือ อย่ำงนั้นคนเหล่ำนี้ก็เป็นพวกเดียวกันแล้ว"

เมื่อวำนมิใช่นำงชะล่ำใจ ถ้ำหลูจื้อไม่บอกล่วงหน้ำว่ำจะให้หลูเย่ำ

ตดิตำมไป นำงคงไม่ใจกล้ำด่ืมสรุำข้ำงนอกท้ังทีรู้่ว่ำตนเองคออ่อน อกีทัง้

ได้เหยำปู้จื้อเป็นผู้สอนวิชำให้เอง จึงนับว่ำนำงรับรู้กลิ่นของพวกยำสลบ

ต่ำงๆ ได้เฉียบไว และเคยพ้นภัยมำได้ครั้งหน่ึงที่วัดสือจี้ด้วยเหตุน้ี หำก

ในสุรำนั่นมีกลิ่นอะไร นำงคงไม่ดื่มเด็ดขำด

ทว่ำนำงไม่นกึไม่ฝันว่ำกำรเมำสรุำตอนนัน้จะเป็นเหตใุห้ต้องพัวพัน

กับหลี่ไท่อีกแล้ว ซ�้ำยังถูกเขำ...

อย่ำลมืว่ำนัน่เป็นจบูแรกในสองชำตริวมกันของนำงเชยีวนะ เวลำนี้ 

คิดไปถึงมันขึ้นมำ คลับคล้ำยสัมผัสนั้นยังติดอยู่บนริมฝีปำก นำงไม่เคย

รูม้ำก่อนว่ำกำรจมุพิตกันจะเป็นควำมรูส้กึแบบน้ัน เย็นๆ แต่แสนนุ่มนวล 

ยังมีลมหำยใจอุ่นจัดของอีกฝ่ำยเจือกลิ่นหอมอ่อนๆ นั่น...

"เมือ่เช้ำข้ำฟังหลเูย่ำเล่ำจบก็ให้คนไปสืบข่ำว ถึงรูว่้ำพักนีใ้นเมอืงหลวง 

มเีสยีงโจษจนัเก่ียวกับเจ้ำเพ่ิมขึน้หลำยอย่ำง ส่วนใหญ่เป็นไปในทำงไม่ใคร่ดี  

คณุหนูของจวนแม่ทพัเฮ่ออำจรวมหัวกับคนอืน่อยำกกล่ันแกล้งเจ้ำ เจ้ำ..." 

หลจูือ้หยุดพูดกลำงคนั เขำขมวดคิว้เอือ้มมอืไปองัหน้ำผำกนำงแล้วเอ่ยข้ึน  

"เมื่อคืนโดนควำมเย็นหรือ ไฉนตัวอุ่นๆ"

"เอ่อ...เปล่ำเจ้ำค่ะ ในห้องน้ีค่อนข้ำงร้อนต่ำงหำก ข้ำน่ังอยู่มำ 

ทั้งบ่ำย" อี๋อว้ียกมือโบกลมอยู่ข้ำงใบหู เพียรพยำยำมให้ตนดูไม่ร้อนตัว

ยำมกล่ำววำจำ "แล้วโจษจันถึงข้ำในทำงไม่ดีว่ำอะไรบ้ำงเจ้ำคะ บอกมำ
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ให้ฟังที"

หลูจื้อมองสองแก้มที่ย่ิงแดงขึ้นเรื่อยๆ ของนำงอย่ำงแปลกใจ 

แวบหนึ่งก่อนเอ่ย "พูดท�ำนองว่ำพอเจ้ำได้ป้ำยไม้สลักสองป้ำยตอน 

ประชันศำสตร์ห้ำส�ำนักแล้วก็ไม่รู้ท่ีต�่ำที่สูง ยังพูดอีกว่ำวันนั้นท่ีหอซูอว๋ิน

เจ้ำฉวยโอกำสใกล้ชิดองค์รัชทำยำทกับเว่ยอ๋อง"

"อ้อ" อี๋อว้ีเลิกคิ้วส่งเสียงตอบค�ำหน่ึง ก่อนจะเบะมุมปำกพูด  

"จ่ำงซนุเสยีนคงอยู่ว่ำงไม่มกีำรงำนใดให้ท�ำจรงิๆ ถึงตำมรำวีข้ำไม่วำงมอื"

หลูจื้อไม่รู้สึกเหนือคำดเมื่อน้องสำวบอกชื่อคนในเงำมืดที่ลอบกัด

ลับหลังได้ทันควัน เขำกล่ำว "เอำเป็นว่ำระยะนี้ถ้ำเจ้ำออกไปข้ำงนอก  

จะพูดจะท�ำอะไรให้ระวังสักหน่อย ส่วนเสียงเล่ำลือลอยลมพวกนี้ก็ 

ปล่อยมันไปเท่ำนั้นเป็นพอ หำกถูกจับจุดอ่อนอะไรได้จริงๆ ยำกจะ 

รับรองว่ำจะไม่กลำยเป็นเรื่องใหญ่"

"อื้อ ข้ำจะท�ำตำมที่เห็นควรเจ้ำค่ะ" อี๋อวี้กล่ำว 

ก่อนหลูจงจื๋อล้มป่วย เขำกับนำงเคยคุยเรื่องน้ีกันแล้ว เพ่ือ 

ไม่สร้ำงปัญหำให้หลูจื้อเพ่ิมขึ้น นำงบอกเขำว่ำไม่ต้องย่ืนมือแทรกและ

เขำก็รับปำกแล้ว แค่ว่ำตอนนี้ในจวนก�ำลังยุ่งวุ่นวำย นำงไม่มีเวลำสนใจ

จ่ำงซุนเสียนเท่ำนั้นเอง

"คุณชำย คุณหนู ต้ังโต๊ะเรียบร้อยแล้ว เชิญไปกินอำหำรในโถง 

ได้แล้วเจ้ำค่ะ"

"ได้ เสีย่วอว้ี พวกเรำไปกินข้ำวเถอะ ประเดีย๋วไปเย่ียมท่ำนปูด้่วยกัน"

ด้วยหลูจื้อมีเจตนำหลบเลี่ยง เขำมิได้บอกเร่ืองหลี่ไท่ชักชวนสตรี

แปดนำงไปอุทยำนเป่ยย่วนชมดอกไม้ตำมท่ีได้ข่ำวมำ ข้ำงฝ่ำยอีอ๋ว้ีนัน้กม็ี 

Page ��������� 7.indd   10 30/1/2563 BE   14:51



11

ซานเยวี่ยกัั่ว

เจตนำปิดบัง มิได้เล่ำเรื่องหลี่ไท่นัดหมำยนำงไปชมดอกไม้ ลงท้ำยนำง

จึงไม่รู้ว่ำวันพรุ่งนี้ที่อุทยำนเป่ยย่วน ตนหำใช่แขกสตรีเพียงผู้เดียวไม่

วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ด ฟ้ำยังไม่สำงอี๋อวี้ก็ตื่นนอนแล้ว นำงเรียก

ผงิถงไปจบัตำดูท่ีหน้ำประตู จำกนัน้หำหนงัสอืเล่มหน่ึงน่ังอ่ำนบนหวัเตยีง 

แต่ว่ำจิตใจไม่สงบนิ่งเฉกเช่นตอนคัดลำยมือเมื่อวำน

เมื่อคืนหมอหลวงหลิวมำท่ีจวน บอกว่ำอำกำรของนำยท่ำนผู้เฒ่ำ

หลถึูงพ่ึงน�ำ้โสมก็ประคับประคองไปได้อกีไม่ก่ีวัน ดงัน้ันถ้ำไม่จ�ำเป็นจริงๆ 

นำงไม่อยำกไปไหนเลย แต่หลังจำกพูดคุยกับฮูหยินผู้เฒ่ำหลู นำงก็

ตระหนักได้แล้วว่ำคงไม่อำจปกปิดซ่อนเร้นอย่ำงนี้เรื่อยไป อีกไม่นำน 

เขำจะรบัชำยำ อนัว่ำเรว็ย่อมดกีว่ำช้ำ ก็สบจงัหวะนีพู้ดกันให้รูเ้รือ่งดกีว่ำ

ต้องมำนึกเสียใจทีหลัง

นำงเป็นคนแบบนี้เอง คิดไม่ตกก็วำงลงก่อน ทว่ำทันทีที่คิดตก  

เช่นนั้นมีอะไรก็บอกไปตรงๆ หรือจะพูดค�ำหนึ่งโดยไม่กระดำกปำกก็คือ 

นำงเคยถูกเขำทั้งกอดทั้งจูบมำแล้ว เขำคิดจะไม่รับผิดชอบไม่ได้

ส�ำหรับกำรสืบทอดบัลลังก์อะไรน่ันเป็นเร่ืองท่ีนำงต้องเผชิญหน้ำ

วันหลัง ตำมรอยทำงประวัติศำสตร์ได้ลิขิตไว้แล้วว่ำเว่ยอ๋องไม่ได้เป็น

ฮ่องเต้ หำกเลือกเดินทำงสำยเดียวกับเขำ นำงจะหยุดย้ังไม่ให้เกิด

โศกนำฏกรรมขึ้น

ถึงกระนั้นเมื่อมีหลูซื่อเป็นอุทำหรณ์ และฮูหยินผู้เฒ่ำหลูเป็น 

แบบอย่ำง ถ้ำหลี่ไท่ยืนกรำนจะรับชำยำรอง เขำกับนำงก็ไม่มีอะไร 

ต้องพูดกัน เจ็บนำนมิสู ้เจ็บสั้น นำงชมชอบเขำมำกกว่ำท่ีคิดไว้ แต ่
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เพรำะรู ้ว ่ำตนยอมรับเรื่องสตรีอื่นไม่ได้เฉกเดียวกับหลูซื่อ นำงก็ 

ไม่ปรำรถนำให้ชีวิตตนเองในวันหน้ำเป็นเรื่องเศร้ำ

"คณุหนู คณุชำยใหญ่ไปแล้วเจ้ำค่ะ" ผงิถงเห็นหลจูือ้ออกจำกเรอืน

ไปแล้ววิ่งกลับห้องมำรำยงำน

"อื้อ อย่ำงน้ันก็ล้ำงหน้ำสำงผมเถอะ" อี๋อว้ีวำงหนังสือที่อ่ำนไปได้ 

ไม่กี่ตัวลงและออกค�ำสั่ง

"คุณหนู วันนี้จะไปที่ไหนหรือเจ้ำคะ" 

"อุทยำนเป่ยย่วนที่พระรำชอุทยำนฝูหรง" อี๋อว้ีบอกชื่อสถำนที่แล้ว

ไม่พูดอะไรอีก 

ผิงถงต่ำงรู้ในใจว่ำอะไรเป็นอะไรจึงไม่ไต่ถำมให้มำกควำม 

อุทยำนเป่ยย่วน

งำนเลี้ยงในคืนวันท่ีเก้ำด�ำเนินไปจนถึงฟ้ำสำงจึงยุติลง วันถัดมำ 

หลี่ไท่พ�ำนักอยู่ในอุทยำนซิ่งหยวนหนึ่งวัน รุ่งเช้ำของวันท่ีสิบเอ็ดนี้เขำก็

ตืน่เรว็มำก ตอนอำเซงิมุน่มวยผมให้เขำลอบมองทำงคนัฉ่องซ�ำ้ๆ หลำยที  

แม้จะเป็นสีหน้ำเช่นเดิมตลอดศก แต่เขำรับรู้ได้ว่ำผู้เป็นนำยอำรมณ์ 

ไม่เลว นี่กลับส่งผลให้อำเซิงซึ่งไม่รู้ว่ำเขำชักชวนอี๋อวี้มำชมดอกไม้ตกอยู่

ในควำมฉงนสนเท่ห์ยิ่ง

พอผลัดอำภรณ์เป็นชุดที่เพ่ิงผ่ำนกำรอบร�่ำมำแล้ว หล่ีไท่ก็โบกมือ

ให้อำเซิงถอยไป เขำรัดสำยคำดเอวเองพลำงพูด "เจ้ำไปรับคนที่สะพำน

เยี่ยนอิ่ง"

"เอ๊ะ?" อำเซิงสงสัย "นัดหมำยกันตอนยำมซื่อ เวลำน้ีคุณหนู 
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ทั้งหลำยคงยังมำไม่ถึงนะพ่ะย่ะค่ะ" มิใช่เขำถือตน ต่อให้คุณหนูพวกนั้น

มำ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องให้เขำไปรับเองกระมัง

หลี่ไท่มองคันฉ่องปรำดหน่ึงก่อนเอ่ย "ถ้ำคนมำถึงแล้ว พำไปที่ 

ศำลำริมน�้ำก่อน"

"พ่ะย่ะค่ะ" อำเซิงหมุนกำยออกจำกห้องไปอย่ำงจับต้นชนปลำย 

ไม่ถูก 

ครั้นมำถึงริมสะพำนเย่ียนอิ่งนอกพระรำชอุทยำนฝูหรงรอคอย 

อยู่นำนหน่ึงเค่อก็เห็นรถม้ำของจวนไหวก๋ัวกงถึงประจักษ์แจ้งในบัดดล 

มิน่ำต้องให้เขำมำต้อนรับ ถ้ำเป็นคนผู้นี้ เขำจะไม่มำด้วยตนเองได้หรือ!

"คณุหนหูล ูท่ำนมำแล้วหรอืขอรบั" ยำมกล่ำวค�ำนี ้เขำไม่ใคร่เข้ำใจ

ว่ำผูเ้ป็นนำยของตนคดิเช่นใด เวลำไหนไม่ชวน ไยต้องชวนท่ำนน้ีมำวันนี้ 

มันเป็นเรื่องอะไรกัน

อี๋อว้ีลงมำจำกรถม้ำ เห็นคนท่ียืนค้อมกำยรอรับอยู่เชิงสะพำน  

นำงก็ผงกศีรษะกล่ำว "ผู้ดูแลหลี่ อรุณสวัสด์ิเจ้ำค่ะ" ยำมอยู่ข้ำงนอก  

นำงมิได้เรียกขำนเขำว่ำ 'พี่อำเซิง' เหมือนตอนอยู่ในคฤหำสน์ลับ

"โปรดตำมข้ำมำขอรับ" อำเซิงผำยมือบอกทำง จำกนั้นเดินน�ำหน้ำ

พำอี๋อวี้กับผิงถงที่ติดตำมมำไปยังอุทยำนเป่ยย่วน

พระรำชอุทยำนฝูหรงแห่งนี้เปลี่ยนผู้ครอบครองในชั่วข้ำมคืน  

ทำงวังเว่ยอ๋องก็ลงมือจัดกำรเปลี่ยนตัวบ่ำวไพร่ที่น่ีท้ังหมดอย่ำงว่องไว 

ด้วยเหตุนี้คนรับใช้ท่ีผ่ำนไปผ่ำนมำจึงไม่แสดงปฏิกิริยำอันใดกับกำร

ปรำกฏตัวของอีอ๋ว้ีแต่เช้ำตรู ่เพียงหยุดอยู่กับทีร่อพวกเขำสวนผ่ำนไปแล้ว

โค้งกำยค�ำนับเท่ำนั้น
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อทุยำนเป่ยย่วนต้ังอยูร่มิน�ำ้ ฝ่ังหนึง่เป็นแม่น�ำ้ตืน้ๆ ล้อมรัว้สลกัเสลำ 

ฝั ่งหน่ึงเป็นสวนรุกขชำติกว้ำงใหญ่ มีพลับพลำศำลำริมน�้ำอย่ำงละ 

หน่ึงหลัง แต่ไม่มีเรือนและต�ำหนัก วันน้ีอำกำศค่อนข้ำงเย็น อี๋อว้ีถูก 

พำเข้ำไปในศำลำริมน�้ำซึ่งลมพัดผ่ำนเข้ำออกสี่ทิศทว่ำไม่รู ้สึกหนำว 

อย่ำงน่ำอัศจรรย์ใจ 

ทกุซอกมมุของอทุยำนแห่งน้ีผ่ำนกำรประดบัตกแต่งล่วงหน้ำตัง้แต่

ย�ำ่รุง่ บนพ้ืนลำดพรมหนำนุ่มหนึง่ชัน้ ยังวำงหมอนนุม่กับหมอนองิหลำยใบ 

ไว้บนนั้น และเพรำะเชิญคุณหนูมำถึงแปดท่ำน จึงจัดชุดถ้วยน�้ำชำและ

จำนชำมช้อนตะเกียบไว้มำกมำยหลำยชุด เว้นแต่บนศำลำริมน�้ำหลังนี้ 

ทีเ่ตรยีมไว้แค่สองชดุส�ำหรบัเว่ยอ๋องกับคณุหนบูำงคนทีจ่ะอยู่กันตำมล�ำพัง  

ฉะนัน้พออีอ๋วีเ้ลอืกท่ีนัง่ได้แล้วยังคงไม่ล่วงรูว่้ำวันน้ียังมผีูม้ำเยือนคนอืน่อกี

"คุณหนูหลู อีกประเดี๋ยวท่ำนอ๋องก็เสด็จมำ ท่ำนนั่งรอสักครู ่  

ดอกพุดตำนหลำยพันธุ์ในสวนนี้ก�ำลังบำนสะพร่ัง ท่ำนลองไปชมดู  

มีที่ถูกใจก็ให้บ่ำวไพร่ไปเด็ดมำได้ขอรับ"

พอล่วงเข้ำฤดูหนำวจะไม่พบเห็นดอกไม้ทั่วไป ต้นเหมยก็ยัง 

ไม่ออกดอก หำกสตรีในเมืองฉำงอันน้ีเหน็บดอกไม้สดดอกหนึ่งบน 

มวยผมได้ น่ันจะเป็นเรื่องท่ีอวดศักดิ์ฐำนะได้มำกกว่ำใส่เครื่องประดับ 

เงินทองเสยีอกี ส่วนดอกไม้ในพระรำชอทุยำนฝหูรงเหล่ำน้ีล้วนถูกบรรดำ

องค์หญิงและสนมชำยำจบัจ้องหมำยตำไว้ ดอกไม้ใดก็ตำมท่ีสวยสดงำม

ตำยังล�้ำค่ำยิ่งกว่ำทองค�ำ ถ้ำเปลี่ยนเป็นคนอื่น อำเซิงคงไม่กล้ำกล่ำวว่ำ

ถูกใจก็เด็ดได้ตำมสบำยเป็นอันขำด แต่ขณะนี้บอกกับอี๋อว้ีไปแล้วเขำ 

หำได้รู้สึกหนักอกหนักใจแต่ประกำรใด
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"ข้ำชมดูก็พอเจ้ำค่ะ" อี๋อว้ียังไม่ลืมเลือนวำ่ตนได้รับค�ำชักชวนมำ

ด้วยเหตุผลชมดอกไม้ นำงรับน�้ำชำร้อนที่ผิงถงใช้สองมือประคองส่งให้ 

จำกน้ันเอีย้วกำยไปมองชมดอกพุดตำนสำรพัดรูปทรงสีสันในแปลงดอกไม้ 

ทำงทิศใต้

อย่ำงไรก็เคยอยู่ร่วมกันในคฤหำสน์ลบัระยะหนึง่ อำเซงิเหน็ท่ำทำง

ไม่ใคร่กระตือรือร้นของนำงแล้วหยักย้ิมยืนอยู่ด้ำนข้ำง และเริ่มคำดเดำ

จุดประสงค์ที่หลี่ไท่ชักชวนเด็กสำวมำในวันนี้

สำยตำของอ๋ีอว้ีจบัอยู่ทีม่วลบปุผชำตซิึง่บ้ำงงำมอ่อนหวำนบ้ำงงำม

เฉิดฉำย หำกในหัวซักซ้อมถ้อยค�ำท่ีอีกครู่หนึ่งจะกล่ำวกับหล่ีไท่ พำให้

แววตำเลื่อนลอยไปทีละน้อย

ภำพที่หลี่ไท่เห็นตอนก้ำวเข้ำมำในศำลำริมน�้ำก็คือ อี๋อวี้เท้ำคำง 

มองกอดอกพุดตำนในแปลงขวำมอื เขำไม่ให้สุ้มให้เสียง เดินตรงไปนัง่ลง 

ฝั่งตรงข้ำมบดบังดอกไม้พวกนั้นไว้ สบตำนำงแล้วเอ่ยถำม

"คิดอะไรอยู่"

ดูเหมือนนี่เป็นค�ำถำมหนึ่งซึ่งเขำถำมนำงบ่อยครั้งที่สุด

Page ��������� 7.indd   15 30/1/2563 BE   14:51



16

นวลหยกงาม 7

มำตรว่ำก่อนหน้ำน้ีจะเตรียมตัวเตรียมใจมำบ้ำง แต่พอดวงหน้ำ

หล่อเหลำปรำกฏตรงหน้ำ ได้มองสบนัยน์ตำสปีระหลำดผดิจำกคนท่ัวไป

คู่นั้น ห้วงสมองของอ๋ีอว้ียังอึงอลว่ำงเปล่ำไปวูบหนึ่งตำมเคย นำงจิก 

ปลำยน้ิวลงบนต้นขำซึ่งอยู่ใต้โต๊ะ สะกดอำกำรหน้ำแดงไว้แล้วตั้งท่ำ 

จะลุกขึ้นคำรวะเขำ

"ไม่ต้อง" หลี่ไท่เอ่ยห้ำมนำงไว้ เขำถำมซ�้ำค�ำเดิม "เมื่อครู่เจ้ำคิด 

อะไรอยู่"

นีเ่ป็นเรือ่งท่ีเขำเพ่ิงค้นพบไม่นำนมำนี ้กำรหย่ังใจผู้อืน่จำกสีหน้ำต่ำงๆ  

เป็นควำมถนดัเชีย่วชำญของเขำมำแต่ไหนแต่ไร ทว่ำกับเด็กสำวทีห่ำญกล้ำ 

สบตำเขำเพียงผู้เดียวนำงนี้ เขำกลับอ่ำนควำมคิดนำงไม่ออก เขำจึง 

ยิ่งอยำกรู้ว่ำนำงคิดอะไรอยู่ในหัวบ้ำง

"ข้ำมเีรือ่งอยำกบอกกับท่ำนอ๋อง ก�ำลงัใคร่ครวญว่ำจะเอ่ยปำกเช่นไร 

370
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เจ้ำค่ะ" อีอ๋วีต้อบเขำตำมตรงจบก็เหน็หวัคิว้ดกหนำของชำยหนุม่กระดกขึน้ 

เล็กน้อย 

เขำเอ่ยขึ้น "ข้ำมีเรื่องพูดกับเจ้ำเช่นกัน"

เขาก็มีเรื่องจะพูด? 

อี๋อวี้สงบอกสงบใจไว้แล้วกล่ำว "เช่นนั้นท่ำนพูดก่อนเถอะ"

"อื้อ" หลี่ไท่เปล่งเสียงตอบค�ำหนึ่ง เขำยกมือบอกอำเซิงให้พำผิงถง 

กับพวกคนรบัใช้ถอยออกไป จวบจนในศำลำริมน�ำ้เหลืออยู่สองคน เขำถึง 

หยิบถ้วยน�ำ้ชำขึน้ เบนกำยหันข้ำงให้นำงมองไปทำงแปลงดอกไม้ผนืน้ัน

เขำไม่รบีพูด อีอ๋วีก็้ไม่เร่ง ในใจนำงคำดคะเนว่ำเขำจะพูดอะไรบ้ำง 

หลงัจำกท้ังคู่ได้สมัผสัใกล้ชดิกันเมือ่รำตรีก่อน เช้ำวันรุ่งข้ึนเขำยังแสร้งท�ำ

ไม่รูไ้ม่ชี ้ล�ำพังแค่ดูจำกจดุนี ้นำงก็มัน่ใจว่ำคนผูน้ี้ไม่คดิจะเปิดเผยกับนำง 

ดงันัน้เวลำนีห้วังจะได้ยินถ้อยค�ำท่ีนำงอยำกฟังเป็นต้นว่ำกำรเผยควำมในใจ 

ตำมตรงสักนิดนั้นคงเป็นไปไม่ได้

ทว่ำจำกเสี้ยวหน้ำด้ำนข้ำงของเขำ นำงก็อ่ำนควำมรู ้สึกอะไร 

ไม่ได้อยู่ดี อย่ำลืมว่ำหลี่ไท่ในยำมปกติ จะดีใจหรือโมโห แม้กระทั่ง

หงุดหงิดร�ำคำญ ล้วนท�ำสีหน้ำแบบเดียวกันหมด น่ีจึงเป็นเหตุผลหลัก 

ที่นำงมองไม่ออกว่ำเขำเริ่ม 'คิดไม่ซื่อ' กับตนทั้งที่สองคนมีโอกำสอยู ่

ด้วยกันไม่น้อย

"หลังฤดูใบไม้ผลิ อำยุซวีซุ่ยของเจ้ำก็จะย่ำงสิบสี่แล้ว?" 

"ใช่เจ้ำค่ะ" ปำกนำงขำนตอบ ในใจกลบัค่อนว่ำ แม้แต่วันเกิดของนำง 

ยังสืบอย่ำงละเอียด บอกว่ำเขำไม่คิดเกินเลยกับนำง ใครจะเชื่อ!

"เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำสตรีในตระกูลใหญ่อยู่ในวัยนี้สำมำรถออกเรือนได้
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ตำมประเพณีแล้ว" ขณะหลี่ไท่กล่ำวค�ำนี้มิได้หันหน้ำมำ เลยไม่เห็นอี๋อวี้

เบิง่ตำโตกะทนัหัน เขำไม่รอนำงพูดตอบ ก็เอ่ยต่อไปด้วยสุ้มเสียงรำบเรียบ

เรื่อยเฉื่อยต่อ "ข้ำรู้สถำนกำรณ์ของไหวก๋ัวกงหมดแล้ว หลังฤดูใบไม้ผลิ 

ปีหน้ำ ข้ำจะทูลขอให้เสด็จพ่อพระรำชทำนสมรส เป็นกำรหมั้นหมำยกัน

ไว้ก่อน"

"หือ?!" ครำนี้นำงไม่ได้แค่ท�ำตำถลน ยังอ้ำปำกหวอจนแมลงวัน

แทบบินเข้ำไปได้ทั้งฝูง

หลีไ่ท่ได้ยินเสยีงอทุำนของนำงถึงเบอืนหน้ำกลับมำมอง เขำมุ่นหวัค้ิว 

น้อยๆ พลำงพูด "ได้ยินไม่ชัดหรือ"

ข้า...ข้ามิใช่คนหูหนวกสักหน่อย! 

อี๋อว้ีหุบปำกลงเม้มริมฝีปำกแน่น กำรสนทนำท่ีเหนือควำม 

คำดหมำยน้ีท�ำให้สมองของนำงแล่นตำมไม่ทันชั่วขณะ เมื่อครู่เพ่ิง 

มั่นอกมั่นใจว่ำหลี่ไท่ไม่มีทำงตรงไปตรงมำกับนำง ไม่ทันนึกว่ำแต่ไรมำ

เขำเป็นคนเด็ดขำดเป็นทีส่ดุ ยงัไม่สำรภำพควำมรูส้กึ ยังไม่รูใ้จกันและกนั  

ไม่มีอำรัมภบทใดๆ ก็พูดเรื่องแต่งงำนออกเรือนแล้ว!

เหนืออ่ืนใดน่ีนับเป็นกำรขอแต่งงำนท่ีไหนกัน น�้ำเสียงอย่ำงนั้น 

แทบจะไม่ต่ำงกับซื้อผักกำดขำวหัวหนึ่งข้ำงถนนอย่ำงไรอย่ำงนั้น

นำงมิล่วงรู ้ว่ำหลี่ไท่กล่ำวแบบนี้เป็นควำมตั้งใจของเขำนับแต่

ประจักษ์ถึงใจตนจำกค�ำพูดของเสิ่นเจี้ยนถัง ตำมธรรมเนียมแล้วหญิง

ชำยตกลงเรื่องแต่งงำนกันเองเป็นเรื่องไม่เหมำะสม แต่พวกเขำสองคน 

คนหน่ึงท�ำอะไรตำมควำมพอใจจนเป็นนิสัย คนหน่ึงก็มีควำมคิดเป็น 

ของตนเอง หำกเป็นไปตำมที่อ๋ีอว้ีคิดไว้ล่วงหน้ำ ทั้งสองควรจะแสดง 
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ทีท่ำก่อน จำกนั้นนำงก็บอกเงื่อนไขต่ำงๆ อีกที สุดท้ำยค่อยว่ำกันเรื่อง

แต่งงำน แต่นี่หลี่ไท่กระโดดข้ำมรวดเดียวสองขั้นแล้วรุกฆำตเลย

ต้นตอท่ีหลีไ่ท่กระท�ำเช่นน้ียังต้องโทษควำมปำกเบำของเสิน่เจีย้นถัง 

ผู้หลงตนว่ำเป็นหนุ่มเจ้ำส�ำรำญ ก่อนจำกไป เขำเคยกล่ำวกับหล่ีไท่ไว้ 

ยำวเหยียดว่ำ

'...ถ้าเจ้าอยากให้นางอยู่กับเจ้าไปไหนไม่รอด ต้องท�าให้ได้สามข้อ

คือ ตระหน่ีไม่ได้ ใจร้อนไม่ได้ บอกไม่ได้ ไอ้ที่ว่าตระหนี่ไม่ได้นี่น่ะ 

หมายถึงเจ้าต้องยอมทุ่มเทเงนิทอง ทุม่เทความคดิ ทุ่มเทเวลา อย่าใจแคบ

เสยีดาย แต่จะมากเกินไปก็ไม่ได้นะ ส�าหรบัขอบเขตความพอดนีีเ้จ้าต้อง

ประมาณเอาเอง ต่อไปข้อท่ีสอง ใจร้อนไม่ได้ หมายความว่าพวกสตรนีีน่ะ  

เจ้าท�าไม่เหลยีวแลนางได้ แต่ก็ห้ามรกุคืบอย่างใจร้อนเดด็ขาด โดยเฉพาะ

พวกท่ียังอายุน้อย ทันทีที่ไม่ระวังจะตื่นตกใจหนีไป ส่วนข้อสุดท้าย  

แล้วก็เป็นข้อที่ส�าคัญท่ีสุดด้วย น่ันคือไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เจ้าต้องเก็บง�า

ความรู้สึกของตัวเองไว้ บอกไม่ได้ อย่าให้นางล่วงรู้ว่าเจ้ามีความรัก 

ต่อนางก่ีส่วนเป็นอันขาด อย่างน้ีนางถึงจะคะนึงหาเจ้าอยู ่ไม่วาย  

ใจจดใจจ่ออยู่ที่ตัวเจ้าเสมอ จงจ�าไว้ ห้ามบอกเด็ดขาด!'

ตอนหลี่ไท่ฟังจบ เขำไม่ตอบไม่ถำมสักค�ำ แต่จดจ�ำฝังหัวไว้แล้ว 

ด้วยเหตุนี้เขำถึงได้กระโดดข้ำมสองขั้นตรงเข้ำเรื่องแต่งงำนเลย

"ท่ำนอ๋อง" อีอ๋ว้ีไม่รูจ้ะหัวเรำะหรอืร�ำ่ไห้ดทีว่ำข่มใจไว้ไม่แสดงออกมำ 

ทำงสีหน้ำ นำงปั้นหน้ำเคร่งกล่ำว "น่ีท่ำนถำมควำมเห็นของข้ำอยู่หรือ

เปล่ำเจ้ำคะ"

เพลำน้ีหลี่ไท่จับควำมรู้สึกจำกใบหน้ำนำงอยู่ เห็นว่ำไม่นับเป็น
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ควำมดใีจจรงิๆ ก็หวนประหวัดถึงบนรถม้ำคนืนัน้ท่ีนำงเคยบอกกับปำกว่ำ 

ไม่อยำกพัวพันกับเขำ จึงนึกว่ำท่ำทำงน้ีของนำงคือไม่ยินยอมพร้อมใจ 

กับกำรแต่งงำนนี้ ส่วนที่อี๋อว้ีพูดว่ำไม่อยำกให้เขำรับชำยำตอนเมำสุรำ

เมือ่รำตรก่ีอน คนทีด้่อยประสบกำรณ์เรือ่งควำมรกัเช่นเขำได้ยินแล้วเพียง

รู้สึกอิ่มเอมเปรมใจ หำได้คิดไปในเชิงว่ำนำงก็มีควำมรู้สึกฉันชำยหญิง 

กับตน

ครั้นคิดไปว่ำนำงไม่เต็มใจ หลี่ไท่ตีหน้ำปึ่งชำน้อยๆ ขยับปำกจะ 

เอ่ยตอบ กลับได้ยินเสียงเอะอะโหวกเหวกระลอกหนึ่งจำกที่ไกลๆ อี๋อว้ี 

กับเขำเหลียวไปมองพร้อมกัน เห็นองค์หญิงเกำหยำงในชุดสีแดงสด 

บุกเข้ำมำด้วยท่ำทำงกระฟัดกระเฟียด มีอำเซิงกับพวกบ่ำวไพร่ไล่ตำม 

อยู่ข้ำงหลังโดยไม่กล้ำขัดขวำง

"พ่ีสี่ ข้ำได้ยินจำกเสด็จพ่อว่ำท่ำนจะรับนำงตัวดีตงฟำงหมิงจูนั่น

เป็นชำยำ เป็นควำมจริงหรือไม่"

ยำมกล่ำววำจำน้ี ตัวนำงถลันเข้ำมำในศำลำริมน�้ำแล้ว มอง 

ปรำดเดียวเห็นอี๋อว้ีนั่งอยู ่  นำงจึงถลึงตำใส่อย่ำงดุดัน ลืมเลือน 

จุดประสงค์ที่มำในพริบตำ ยกแส้ม้ำในมือชี้หน้ำเด็กสำวพร้อมกล่ำว

"เจ้ำมำอยู่ที่นี่ได้อย่ำงไร"

ไม่ว่ำสีหน้ำของหลี่ไท่เป็นเช่นไรก็ตำมที ใบหน้ำของอี๋อว้ีตอนน้ี 

ง�ำ้งอจนน่ำกลวั นำงได้ยินค�ำกล่ำวของเกำหยำงเตม็สองห ูถงึแม้เตรยีมใจ 

ไว้แล้ว แต่พอได้ยนิเรือ่งหลีไ่ท่จะรบัหญิงอืน่เป็นชำยำ ยังคงรูส้กึประหนึง่

โดนตีแสกหน้ำ ทั้งมึนงงทั้งเจ็บปวด

เดิมทีหลี่ไท่ก็เริ่มอำรมณ์เสียเพรำะสีหน้ำท่ีแทบจะใกล้เคียงกับ 
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บอกปฏิเสธของอี๋อวี้ ยำมนี้เกำหยำงพรวดพรำดเข้ำมำ ท�ำให้เขำหน้ำบึ้ง

ทันใด กล่ำวเสียงเย็น

"อำเซิง"

"พ่ะย่ะค่ะ" อำเซิงท่ีสำบเสื้อตรงกลำงอกขำดว่ินเป็นริ้วๆ เดินหน้ำ

สลดเข้ำไป ในใจลอบก่นด่ำเกำหยำงไม่ต�่ำกว่ำสิบรอบในชั่วเวลำสั้นๆ  

ถ้ำจะพูดว่ำในเมืองฉำงอันนี้ นอกจำกเจ้ำสัตว์เดรัจฉำนมีปีกตัวน้ัน เขำ

ยังมีศัตรูคู่แค้นที่ไหนอีก คงต้องเป็นองค์หญิงเกำหยำงท่ีด้ือร้ันเอำแต่ใจ

แต่กลับแตะต้องไม่ได้เป็นแน่แท้

"มัด"

"พ่ะย่ะค่ะ" อำเซิงได้รับค�ำสั่ง รีบพลิกมือล้วงเชือกเส้นหนึ่งจำก 

แขนเสื้อ ไม่รอให้เกำหยำงตั้งตัวติดก็เข้ำไปจับนำงมัดไว้อย่ำงว่องไว

"บังอำจ เจ้ำไพร่ชั้นต�่ำ!" เกำหยำงดิ้นขัดขืนจนแส้ม้ำในมือหล่นพื้น 

อำเซิงไม่เปิดช่องให้นำงเปล่งเสียงบริภำษอย่ำงกรำดเกรี้ยวจำกปำก 

เป็นค�ำที่สองก็จี้สกัดจุดใบ้ของนำง

หำกเปลีย่นเป็นเวลำอืน่ อีอ๋ว้ีอำจมองดอูงค์หญิงผูไ้ร้มำรยำทส้ินดผู้ีน้ี 

หมดท่ำอย่ำงส�ำรำญใจ แต่ขณะนี้นำงมองเสี้ยวหน้ำด้ำนข้ำงของหลี่ไท่

เงียบๆ มือซ้ำยที่วำงบนกระโปรงก�ำเข้ำหำกันเป็นหมัดแน่น 

"ได้ข่ำวว่ำท่ำนอ๋องจะรับชำยำรอง ที่แท้ทูลขอพระรำชโองกำรจำก

ฮ่องเต้แล้ว เป็นคุณหนูตงฟำงของจวนท่ำนอำจำรย์ตงฟำงหรือเจ้ำคะ" 

นำงเอ่ยถำมหย่ังเชิงโดยพยำยำมรักษำน�้ำเสียงของตนเองให้เป็นปกติ  

มีเพียงสวรรค์ที่รู้ว่ำยำมนี้ในใจนำงรู้สึกเช่นไร

หลีไ่ท่กุมถ้วยน�ำ้ชำทีเ่หลอือยู่ครึง่ถ้วย หนัมำมองนำงแล้วขมวดคิว้ 
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จำกนั้นให้ค�ำตอบนำง

"อืม"

เขำส่งเสียงตอบค�ำหน่ึงจบ เห็นรอยย้ิมแฝงไปด้วยอำรมณ์ท่ีแสน

จะหลำยหลำกปรำกฏข้ึนบนดวงหน้ำขำวกระจ่ำงของเด็กสำวฉับพลัน 

ดวงตำสุกใสคู่นั้นจับจ้องเขำตำไม่กะพริบ ละม้ำยว่ำมีบำงสิ่งที่ท�ำให้เขำ

อึดอัดตรงกลำงอกก�ำลังก่อตัวข้ึนอยู่กลำงลูกตำสีขำวด�ำนั่น เขำไม่ทัน

แยกแยะได้ว่ำมันคืออะไร นำงก็เบือนหน้ำไปอีกทำงหันท้ำยทอยให้  

กล่ำวด้วยสุ้มเสียงนุ่มใสเฉพำะตัวเด็กสำว

"ท่ำนอ๋อง เรื่องที่ท่ำนพูดกับข้ำก่อนหน้ำนี้ ข้ำไม่เต็มใจเจ้ำค่ะ"

ถ้ำบอกว่ำเมื่อครู่หลี่ไท่อำรมณ์ไม่ดี ตอนน้ีถูกนำงปฏิเสธซึ่งหน้ำ  

มันได้ทวีเพ่ิมขึ้นจนกลำยเป็นโทสะแล้ว กระน้ันนอกจำกประกำยสีเขียว

ในดวงตำคู่นั้นที่เปลี่ยนไป ใบหน้ำคมคำยยังเฉยเมยไร้ควำมรู้สึกดุจเก่ำ

ไม่ต่ำงจำกถ้อยค�ำที่เขำเปล่งออกมำ

"วันน้ีบอกกล่ำวเจ้ำให้รู้ไว้เท่ำนั้น เรื่องนี้เจ้ำจะยินยอมพร้อมใจ 

หรือไม่ ข้ำไม่สนใจ"

อี๋อว้ีฝืนเปลือกตำไว้ไม่ให้น�้ำตำไหลลงมำ นำงรู้ว่ำในสำยตำของ 

คนทั่วแผ่นดินน้ี ในวังท่ำนอ๋องคนหน่ึงมีสนมชำยำเป็นโขยงไม่นับเป็น 

เรือ่งใหญ่อนัใด นำงยังรูอ้กีว่ำถึงหลีไ่ท่ชมชอบนำง น่ันก็เป็นควำมชมชอบ

แบบเผื่อใจ เริ่มแรกอำจห่ำงจำกขั้น 'แม่น�้ำใสไหลยำวสำมพันลี้ แต่ตัวพี่

ได้ดื่มเพียงค�ำเดียว'* ไกลลิบ แต่ไม่นึกเลยว่ำจะน้อยนิดจนน่ำใจหำย 

เพียงนี้!
* แม่น�ำ้ใส (ร่ัวสุ่ย) ไหลยำวสำมพันลี ้แต่ตวัพ่ีได้ดืม่เพียงค�ำเดยีว เป็นโคลงจำกวรรณคดเีรือ่ง 'ควำมฝันในหอแดง'  
ซึ่งจย่ำเป่ำอวี้ได้ให้ค�ำมั่นต่อหลินไต้อวี้ สื่อควำมหมำยว่ำจะรักแต่นำงเพียงคนเดียวตลอดไป 
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คนผู้นี้เพ่ิงตัดสินเลือกชำยำกับฮ่องเต้ คล้อยหลังไม่ทันไรก็มำ 

ตอแยนำง อีกทั้งไม่แยแสว่ำนำงสมัครใจหรือไม่ ยังพูดจำวำงอ�ำนำจ 

อย่ำงนี้ เขำเห็นนำงเป็นตัวอะไร!

"ท่ำนไม่สนใจ แต่ข้ำสนใจ" นำงกล่ำวเสียงแข็ง เส้นเลือดข้ำงขมับ

ปูดโปน

"...ข้ำก็ไม่สนใจว่ำเจ้ำสนใจ"

ค�ำพูดอย่ำงไม่แยแสของหลีไ่ท่ส่งผลให้อีอ๋ว้ีสติขำดผงึ นำงกะพริบตำ 

ไล่หยดน�้ำตำ ลุกพรวดขึ้นยืนเต็มควำมสูง ท่ำมกลำงควำมตกตะลึงของ

บ่ำวไพร่เต็มอุทยำน นำงหันกำยยกถ้วยน�้ำชำซึ่งเหลืออยู่ครึ่งถ้วยในมือ

สำดใส่ใบหน้ำหล่อเหลำท่ีทอดสำยตำไปทัว่เมอืงหลวงก็หำไม่มอีกีแล้วน่ัน 

อย่ำงแม่นย�ำ

สรรพเสยีงรอบกำยเงยีบกรบิ สำยตำสิบกว่ำคู่หันขวับไปมองดวงหน้ำ 

ที่แดงก�่ำด้วยควำมโกรธของอี๋อวี้พร้อมกัน ได้ยินนำงพูดเสียงกร้ำวอย่ำง

ชัดถ้อยชัดค�ำ

"ท่ำนก็ลองดูสิ!" 

น�ำ้ชำอุน่จดัไหลจำกหน้ำผำกผ่ำนหว่ำงคิว้ลงมำทีป่ลำยจมกูชำยหนุม่  

เมื่อได้เห็นใบหน้ำเล็กๆ ที่เปี ่ยมไปด้วยชีวิตชีวำข้ึนเพรำะแรงโทสะ 

ในพริบตำน้ี ถ้ำบอกว่ำเมื่อครู่หลี่ไท่ยังมีน�้ำโหอยู่ มันก็ถูกประกำยไฟ 

ร้อนแรงในดวงตำนำงแผดเผำมอดไหม้ไม่หลงเหลือสักเศษเสี้ยว  

ดวงตำสีเขียวมรกตคมปลำบวำววับแฝงควำมดุร้ำยอย่ำงท่ีสัตว์ร้ำย 

จึงจะมีเท่ำนั้นจับจ้องนำงเขม็ง

ใจกล้าเกินไปแล้ว! 
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อำเซิงอยู่ด้ำนข้ำงช�ำเลืองมองลูกนัยน์ตำของหลี่ไท่ปรำดเดียว  

ก็ตวัดสำยตำขวับไปมองอี๋อว้ีที่สบตำกับผู้เป็นนำยโดยไม่อ่อนข้อ 

แม้แต่น้อย เขำหวนนึกถึงดรุณีน้อยที่คัดง้ำงกับหล่ีไท่เพ่ือหญิงคนครัว 

ขำยซำลำเปำคนหนึง่ในคฤหำสน์ลบัรำตรนีัน้แล้วลอบกลนืน�ำ้ลำยอกึหนึง่ 

บังเกิดควำมเลือ่มใสในตัวสำวน้อยท่ียังไม่เตบิโตเตม็ท่ีผู้นีอ้ย่ำงปรำศจำก

เหตุผล

เพล้ง! 

สำวใช้นำงหนึ่งท่ีมองหลี่ไท่ซ�้ำอีกทีท�ำกำน�้ำชำตกพ้ืนแตก สำยตำ

ฉำยอำรมณ์เดือดพล่ำนของทั้งคู่ถึงอ่อนแสงลง

อีอ๋ว้ีขึงตำใส่หลีไ่ท่ซึง่เปียกน�ำ้ชำไปทัง้ศรีษะแล้วย่ิงดมูเีสน่ห์มำกข้ึน

อีกแวบหนึ่ง แค่นเสียงขึ้นจมูกดังฮึแล้วกระแทกถ้วยน�้ำชำลงบนโต๊ะ  

หมุนตัวเดินไปทำงนอกอุทยำนโดยไม่เหลียวหลัง
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ดอกพุดตำนทำงฟำกหนึ่งของอุทยำนงำมสะพร่ังท้ังสีขำวสีชมพู  

เบ่งบำนเต็มที่รำวกับจะเริ่มร่วงโรยในชั่วอึดใจต่อไป

หลี่ไท่ถูกสำดน�้ำชำใส่หน้ำอยู่ในสภำพเปียกเลอะเทอะอยู่บ้ำง 

ปลำยคำงขำวเกลี้ยงยังมีน�้ำหยดหน่ึงเกำะอยู่ พอเขำหันศีรษะ มันก็ 

หยดลงซมึสำบเสือ้เปียกเป็นดวงเลก็ๆ ชำยหนุ่มจบัจ้องแผ่นหลงัทีห่่ำงไป

ไกลของอี๋อวี ้ประกำยคมกริบแรงกลำ้ในดวงตำเลอืนหำยไปสิ้นกลับเป็น

เย็นชำดังเก่ำ แต่หำกมีคนพินิจดูให้ดี จะพบร่องรอยงุนงงแกมสับสน 

อยู่ในนั้นไม่มำกก็น้อย

อำเซิงดึงสำยตำคืนจำกร่ำงเด็กสำวท่ีหำยลับไปในดงดอกพุดตำน 

เบือนหน้ำลอบชำยตำมองหลี่ไท่อย่ำงรวดเร็วแล้วรีบก้มศีรษะลง เขำ 

ไม่รู ้ว่ำทั้งสองพูดคุยอะไรกันตำมล�ำพังในศำลำริมน�้ำ แต่เห็นท่ำทำง

ฉุนเฉียวของอี๋อว้ี ก็รู้ว่ำเจ้ำนำยของตนท�ำเสียเรื่องแล้ว ตอนนี้คงหัวเสีย

371
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เป็นแน่ และเมื่อเว่ยอ๋องอำรมณ์ไม่ดีก็ต้องมีคนเครำะห์ร้ำย เป็นต้นว่ำ... 

"หลี่หลิง..." หลี่ไท่ยกมือปัดเศษใบชำบนริมฝีปำกออก เขำไม่มอง

เกำหยำง เพียงเรียกชื่อนำง องค์หญิงผู้สูงศักดิ์ท่ีตะลึงงันไปหลังเห็น 

กำรกระท�ำอันน่ำตกใจของอี๋อว้ีก็เบือนหน้ำมำช้ำๆ อ้ำปำกแต่ขำนตอบ 

ไม่ได้

"ถ้ำเจ้ำยังอยำกเจอหน้ำภิกษุของวัดสือจี้รูปน้ันอยู่ วันหลังอย่ำมำ

เพ่นพ่ำนตรงหน้ำข้ำ หัดสงบเสงี่ยมสักหน่อยรู้หรือไม่"

เกำหยำงซึ่งเพ่ิงสงบสติอำรมณ์ลงได้ยินถ้อยค�ำของเขำ อำรมณ์ 

ก็พลุ่งพล่ำนขึ้นอีกค�ำรบหนึ่ง นำงดิ้นรนให้หลุดจำกมืออำเซิงพร้อมกับ 

ส่งเสียงอู้ๆ อี้ๆ ดวงตำทั้งคู่เพ่งมองหลี่ไท่อย่ำงตกใจหวำดกลัว นำง 

ไม่นึกไม่ฝันว่ำคนรักที่พักก่อนจู่ๆ ก็หำยตัวไปตกอยู่ในมือของเขำหรือนี่

"ท่ำนอ๋อง เสด็จไปผลัดเปลี่ยนฉลองพระองค์ก่อนเถอะพ่ะย่ะค่ะ"  

อำเซิงยึดตัวเกำหยำงไว้ในมือแน่นๆ พลำงเอ่ยเตือน

หลี่ไท่ก้มหน้ำมองรอยเปียกตรงกลำงอกก่อนลุกขึ้นจำกพรมแล้ว

เดินออกไป คนรับใช้รอบทิศที่ตำมเกำหยำงเข้ำมำรีบเร่งโค้งกำยค�ำนับ

"ข้ำเหนื่อยแล้ว"

ได้ยินเขำกล่ำวท้ิงท้ำยไว้ค�ำหนึ่งตอนก้ำวผ่ำนข้ำงตัวไป อำเซิง 

รู ้นิสัยผู้เป็นนำยดีก็จับนัยบำงอย่ำงได้ นิ่วหน้ำทันควันแต่ไม่กล้ำพูด 

เกลี้ยกล่อมปล่อยให้เขำเดินหำยลับไป

อำเซงิขบคดิอยู่ในใจว่ำประเดีย๋วพอคนมำแล้ว เขำสมควรอธิบำยว่ำ 

หลี่ไท่ไม่มำร่วมชมดอกไม้อย่ำงไรดี ยังมีองค์หญิงเกำหยำงตรงนี้สมควร

ส่งตัวไปที่ใด
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อีกด้ำนหนึ่ง อี๋อวี้ออกจำกอุทยำนเป่ยย่วนแล้วสำวเท้ำไปตำมทำง

ที่เข้ำมำด้วยหน้ำตำบอกบุญไม่รับ พระรำชอุทยำนฝูหรงแห่งนี้แสนจะ

กว้ำงใหญ่ เดินมำนำนเกือบหนึ่งเค่อเพ่ิงจะเห็นสะพำนเย่ียนอ่ิงซึ่งสร้ำง

เหนือแม่น�้ำอยู่ไกลๆ ตลอดระยะทำงนี้นำงสงบอกสงบใจลงได้มำกแล้ว

เมื่อวำนหลังรับฟังค�ำพูดของท่ำนย่ำ นำงตรึกตรองอย่ำงจริงจัง 

ทั้งวัน เห็นว่ำไม่อำจละวำงควำมรักที่แม้แต่จะแสดงออกก็ยังท�ำมิได้นี้  

ถึงได้มำพบเขำในวันนี้ ถ้ำหลี่ไท่ไม่รับชำยำ เช่นนั้นนำงสำมำรถวำง

ศักดิ์ศรีลงออกปำก 'เจรจำ' กับเขำอย่ำงเปิดอกได้พอดี ดูว่ำเป็นไปได้ 

หรือไม่ที่ท้ังสองจะครองคู่กัน คำดไม่ถึงว่ำเขำไม่เพียงตั้งใจรับชำยำ  

ยังกรำบทูลฮ่องเต้เรียบร้อย ทว่ำเรื่องพวกน้ีก็ช่ำงเถิด นำงไม่มีสิทธ์ิ 

บันดำลโทสะใส่เขำ ท่ีท�ำให้นำงโกรธจัดอย่ำงแท้จริงคือท่ำทีของเขำ 

หลังนำงปฏิเสธกำรขอหมั้นหมำย 

อะไรคือไม่สนใจว่ำนำงจะตกลงหมั้นหมำยกับเขำหรือไม่ อะไรคือ

ไม่สนใจว่ำนำงสนใจหรือไม่ ช่ำงรนหำที่เจ็บตัวอย่ำงที่สุดเลยทีเดียว!

อำจเป็นเพรำะถูกย่ัวโมโห นำงจึงไม่เสียใจอย่ำงตอนเพ่ิงได้ยิน 

หลี่ไท่ยอมรับว่ำเขำจะรับชำยำ หำกสิ่งที่มำแทนที่คือควำมกลัดกลุ้ม  

ท่ำทีน่ำชงัของหลีไ่ท่บ่งบอกว่ำทีเ่ขำพูดว่ำจะหมัน้หมำยกับนำงมใิช่ล้อเล่น  

เขำพูดได้ท�ำได้แน่นอน

อันท่ีจริงมันควรเป็นเรื่องน่ำดีใจเรื่องหน่ึง แต่ส�ำหรับนำงซ่ึงท�ำใจ

ยอมรับกำรมีสำมีร่วมกับหญิงอื่นไม่ได้มำกกว่ำท่ีคิดไว้ กลับชวนให้

หงุดหงดิว้ำวุน่ใจ ตอนน้ีนำงขบคิดแล้วก็มวิีธีหลบหลีก 'กำรบงัคบัซือ้ขำย' 

ของเขำได้ไม่ต�่ำกว่ำสำมวิธี ฉะน้ันนำงถึงบอกให้เขำ 'ลองดูสิ' ได้อย่ำง
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เต็มปำกเต็มค�ำ เพียงแต่ว่ำพอเป็นเช่นน้ีเขำกับนำงก็ต้องแยกไปตำม 

ทำงของตนเองแล้วจริงๆ

อีอ๋ว้ีจมอยู่ในภวังค์ควำมคดิเดนิมำถึงสะพำนเย่ียนอิง่โดยไม่รูเ้นือ้รูต้วั  

ก่อนจะพบว่ำมร่ีำงอรชรร่ำงหนึง่ทำงหำงตำ นำงชำยตำมองไป เห็นคณุหน ู

วัยรำวสิบหกผู้หนึ่งก�ำลังเดินก้มหน้ำเข้ำมำใกล้ๆ อย่ำงเชื่องช้ำ 

ชะรอยจะรับรู้ถึงสำยตำของอี๋อว้ี นำงเงยหน้ำขึ้นมอง แววกังวล 

บนใบหน้ำขำวเกลี้ยงปรำศจำกกำรประทินโฉมลบเลือนไป เปลี่ยนเป็น

รอยยิ้มอย่ำงตื่นเต้นยินดีระคนประหลำดใจ

"คุณหนูหลู?!"

อี๋อว้ีค้อมศีรษะคำรวะ ส่งย้ิมตอบให้คนท่ีไม่รู ้จักพลำงเอ่ยข้ึน  

"ท่ำนผู้นี้คือ?" 

สหีน้ำของอีกฝ่ำยสดใสข้ึนยำมย่ำงเท้ำสองสำมก้ำวมำตรงหน้ำนำง

แล้วกล่ำว "ไม่คิดว่ำจะพบท่ำนท่ีนี่ เมื่อก่อนพวกเรำไม่เคยพูดคุยกัน  

ท่ำนไม่รู้จักข้ำก็สมควรอยู่ แต่ข้ำน่ะนะนับตนเป็นสหำยคอเดียวกับท่ำน

มำนำนแล้ว"

ไม่รู้จักมักจี่กัน จะไปนับว่าเป็นสหายคอเดียวกันตอนไหน 

อี๋อว้ีมองเด็กสำวรุ่นรำวครำวเดียวกับเฉิงเส่ียวเฟิ่งแล้วเลิกคิ้วสูง 

"คุณหนูก็เล่ำเรียนในส�ำนักศึกษำหลวงหรือ"

เดก็สำวหัวร่อเบำๆ พลำงโบกไม้โบกมอืไปมำกลำงอำกำศและเอ่ยว่ำ  

"สถำนที่น่ำเบื่อพรรค์อย่ำงนั้น ข้ำไม่ไปหรอก ข้ำขอยอมอยู่ในจวนปลูก

ดอกไม้เลี้ยงปลำไปตำมเรื่องตำมรำวดีกว่ำ"

"อย่ำงน้ันเป็นสหำยคอเดียวกันได้เช่นใด" อี๋อว้ีนึกขันกะทันหัน  
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แค่ฟังถ้อยค�ำเดียวนี้ก็รู้สึกถูกชะตำกับอีกฝ่ำยตำมสัญชำตญำณ

"อ๋อ..." เดก็สำวกล่ำวอธิบำย "ว่ำไปแล้วเร่ืองยำว นบัแต่ข้ำเหน็ท่ำน

ในงำนเลี้ยงวันคล้ำยวันเกิดของเกำหยำงองค์หญิงจอมเกเรนั่นก็รู้ว่ำ 

ท่ำนเป็นใครแล้ว ส่วนว่ำข้ำเริ่มนับตนเป็นสหำยคอเดียวกับท่ำน เอ่อ...

เป็นหลังงำนเลี้ยงฉลองวันจงชิวที่วังเว่ยอ๋อง เพรำะเร่ืองเล่ำเร่ืองน้ันของ

ท่ำนน่ำสนใจเหลอืหลำย ข้ำก็เลยสอบถำมควำมเป็นมำของท่ำน พอได้ยิน 

มำกเข้ำๆ ก็ย่ิงเห็นว่ำท่ำนเป็นคนน่ำสนใจ คิกๆ กำรประชันศำสตร์ 

ห้ำส�ำนัก ข้ำไปชมอยู่ตลอดเลยนะ"

อีอ๋ว้ีย่ิงฟังยิง่ประหลำดใจ ไฉนตนเองได้รบัควำมสนใจจำกคนผูห้นึง่

โดยไม่รู้เรื่องรู้รำว มันเป็นควำมรู้สึกแปลกใหม่อยู่บ้ำง

เด็กสำวพูดค�ำว่ำ 'น่ำสนใจ' ไม่ขำดปำก หลังเล่ำที่มำที่ไปของ 

กำรนับสหำยคอเดียวกันอยู่ข้ำงเดียวจบ นำงพลันท�ำหน้ำละห้อย  

"ข้ำยังเตรียมเชื้อเชิญท่ำนมำดื่มชำตำมธรรมเนียม แต่ทุกครำล้วน 

พลำดไป ที่หอซูอวิ๋นหนนั้น ท่ำนบอกว่ำจะไปก็ไปเลย ต่อมำในงำนเลี้ยง

คืนก่อนท่ำนก็หำยตัวไปกลำงคัน คิดไม่ถึงว่ำจะได้พบกันที่นี่ วันนี้  

ท�ำอย่ำงไรดี ข้ำไม่ได้น�ำเทียบเชิญติดตัวมำ ประเดี๋ยวก็มีธุระ ไม่รู้ว่ำ 

จะมีโอกำสอีกครำเมื่อใด"

อี๋อวี้เห็นนำงสลดไปก็หัวเรำะแผ่วๆ ก่อนเอ่ย "ไม่เป็นไร ไม่มีเทียบ

ก็เชิญไม่ได้หรือ แต่ท่ำนน่ำจะรู ้ว่ำเรือนข้ำมีเรื่องอยู่ เกรงว่ำระยะน้ี 

คงไม่ได้"

เด็กสำวได้ยินค�ำกล่ำวของอี๋อว้ี แววหดหู่บนหน้ำอันตรธำนไปสิ้น 

นำงยิ้มหน้ำบำน ยกนิ้วจิ้มคำงตนเอง กล่ำวว่ำ "ข้ำว่ำไว้ไม่ผิด ท่ำนเป็น
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คนดีมำก แต่ข้ำอยำกให้เป็นพิธีรีตองสักหน่อย เป็นครำวหน้ำเถอะ  

ครำวหน้ำข้ำจะติดเทียบเชิญไว้กับตัวแน่ ได้หรือไม่"

อี๋อว้ีพยักหน้ำพูด "ได้ ข้ำยังมีธุระต้องขอตัวก่อน เอ่อ คุยกันมำ 

ตั้งนำน ยังไม่ทรำบว่ำท่ำนเป็นผู้ใด"

"ข้ำแซ่ตงฟำง ท่ำนเรียกข้ำว่ำหมิงจูก็ได้ ข้ำเรียกท่ำนว่ำเส่ียวอว้ี 

ได้หรือไม่"

"...อือ้" อีอ๋ว้ีรกัษำสหีน้ำแย้มย้ิมไว้กล่ำวอ�ำลำ หลงัเดนิสวนผ่ำนกัน

ไปถึงหุบย้ิม เดินไปอีกสิบกว่ำก้ำว นำงทอดถอนใจเบำๆ เฮือกหน่ึง  

รอยยิ้มขมขื่นที่ดูวังเวงใจยิ่งกว่ำวังเวงใจผุดขึ้นบนหน้ำ

ตงฟำงหมิงจู หลำนสำวแท้ๆ ของอำจำรย์ตงฟำงแห่งส�ำนักศึกษำ

หลวง คุณหนูหมิงจูผู้ฉลำดซุกซนคนน้ันจำกเรื่องขอผลซิ่งตอนประชัน

ศำสตร์จำรีตปีก่อนท่ีตู้รั่วจิ่นกับหลูจื้อเคยเล่ำให้ฟัง แล้วก็เป็นสตรีท่ี 

หลี่ไท่ก�ำลังจะรับเป็นชำยำรอง 

ที่แท้คนที่ได้รับค�ำเชิญชวนมำชมดอกไม้วันนี้มิใช่นำงคนเดียว  

หลี่ไท่คงตั้งใจเอ่ยเรื่องแต่งงำนกับคุณหนูหมิงจูเองกับปำกกระมัง ทีแรก

นึกว่ำตนเป็นคนพิเศษคนนั้น สุดท้ำยนำงก็แค่หลงเข้ำข้ำงตนเองอย่ำง 

น่ำขันเท่ำนั้นเอง

ร่ำงของทั้งคู ่ห่ำงกันไกลข้ึนทุกทีๆ ตงฟำงหมิงจูเดินไปจนท้ำย

สะพำนถึงหยุดฝีเท้ำ เหลียวมองเงำร่ำงเลือนรำงที่สุดปลำยอีกฝั่งหน่ึง 

กล่ำวพึมพ�ำ "ได้พบเรื่องดีๆ สักเรื่องจนได้ ดีที่ข้ำดูเวลำผิดเลยมำถึงเร็ว 

...อุ๊ย ลืมถำมนำงไปว่ำมำที่น่ีท�ำอะไร ช่ำงเถิด ข้ำรออยู่ที่นี่ก่อนแล้วกัน 

คนมำครบแล้วค่อยไปอุทยำนเป่ยย่วน"
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อ๋ีอว้ีหำได้รูไ้ม่ว่ำหลงัจำกนำงนัง่รถม้ำออกจำกพระรำชอทุยำนฝูหรง  

มีรถม้ำรูปทรงภำยนอกสำมัญธรรมดำคันหน่ึงแล่นออกจำกถนนใกล้ๆ 

ติดตำมอยู่ข้ำงหลังไม่ใกล้ไม่ไกล

พระรำชอทุยำนฝหูรงอยู่ห่ำงจำกจวนไหวก๋ัวกงเกือบครึง่ค่อนเมอืง 

นับเป็นระยะทำงท่ีไม่ใกล้นัก ดังน้ันจึงต้องวิ่งผ่ำนถนนปลอดเปลี่ยว 

บำงสำยเพื่อใช้เป็นทำงลัด

อีอ๋ว้ีกุมเตำพกในมอืคดิค�ำนงึเรือ่งท่ีเกิดขึน้เมือ่เช้ำน้ี รูส้กึรถม้ำทีน่ั่ง

อยู่ค่อยๆ ชะลอจอด นำงมองผิงถงแวบหนึ่ง ได้ยินนำงส่งเสียงถำมสำรถี

ผ่ำนม่ำนกั้น

"มีอะไรหรือ"

"คุณหนู ข้ำงหน้ำมีคนนอนขวำงทำงอยู่กลำงถนนขอรับ" สำรถี 

ของจวนไหวกั๋วกงกล่ำวตอบ

ผิงถงได้ยินแล้วแหวกม่ำนเปิดดู อี๋อวี้มองออกไปข้ำงนอกด้วย  

เห็นร่ำงร่ำงหน่ึงนอนอยู่บนพ้ืนตรงหัวมุมถนนแคบๆ ห่ำงไปหลำยจั้ง  

ล�ำตัวที่งอค่อมสั่นเทำน้อยๆ

"บ่ำวไปดูนะเจ้ำคะ" ผิงถงบอก

"ได้"

ผ่ำนไปครู่หนึ่ง ผิงถงวิ่งเหยำะๆ กลับมำ "คุณหนู เป็นผู้เฒ่ำคนหนึ่ง 

หน้ำซีดจนน่ำกลัวเหมือนป่วยหนัก จะท�ำอย่ำงไรเจ้ำคะ"

ยังท�ำอย่ำงไรได้เล่ำ จะถือเสียว่ำไม่เห็น หันหัวรถม้ำไปอีกทำง  

หรอืแบกคนไปวำงไว้ข้ำงถนน เปิดทำงให้รถม้ำแล่นผ่ำนไป แต่ว่ำสถำนทีนี่ ้

มผีูค้นผ่ำนทำงมำไม่มำก ทัง้เป็นกลำงฤดหูนำว ถ้ำพวกอีอ๋ว้ีนิง่เฉยดดูำย 
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ผู้เฒ่ำคนนี้จะไม่หนำวตำยทั้งเป็นหรือไร

อี๋อว้ีใคร่ครวญครู่เดียว มองร่ำงท่ีนอนตัวส่ันไม่หยุดบนพ้ืนซ�้ำอีกที 

ก็เปล่งเสียงบอกให้ผิงถงเรียกให้สำรถีไปหำมผู้เฒ่ำคนนั้นมำ

หลังเห็นสำรถีหำมคนมำแล้ว อี๋อว้ีก็ขยับท่ีว่ำงภำยในรถม้ำ  

ให้พวกเขำวำงคนชิดริมเบำะน่ังด้ำนนอก เมื่ออยู่ใกล้ๆ นำงถึงเห็นได ้

ถนัดตำว่ำชำยชรำวัยรำวหกสิบท่ีนอนตะแคงอยู่เป็นดั่งเช่นผิงถงบอกไว้ 

หน้ำซีดจนน่ำกลัว ปำกสั่นฟันกระทบกันกึกๆ พูดงึมง�ำฟังไม่รู้เรื่อง

ล�ำพังแค่ดูจำกอำภรณ์บำงๆ บนตัวผู้เฒ่ำ ก็มองออกว่ำฐำนะ 

ควำมเป็นอยู่ไม่สู้ดีนัก ตรงสำบเสื้อสีซีดจำงมีรอยปะหลำยจุด กอปรกับ

ใบหน้ำเผือดขำวนั่น ไม่ว่ำเป็นผู้ใดย่อมบังเกิดควำมสงสำรเวทนำขึ้น

"ท่ำนผูเ้ฒ่ำ อดทนสกันิด พวกข้ำจะพำท่ำนไปส่งโรงหมอนะเจ้ำคะ" 

อ๋ีอว้ีนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ำม กระซิบปลอบสองสำมค�ำ นำงรวบชำยกระโปรง 

ให้เข้ำที่แล้วน่ังตัวตรง บอกให้ผิงถงปล่อยม่ำนลง จำกนั้นส่ังให้สำรถี 

ไปยังโรงหมอที่ใกล้ที่สุด

"...กลับ...กลับ...ไป..." ครั้นรถม้ำเริ่มเคลื่อนตัวช้ำๆ เสียงงึมง�ำของ

ผู้เฒ่ำพลันดังมำกขึ้นคล้ำยอยำกพูดอะไรบำงอย่ำง ผิงถงโน้มตัวไปฟัง

ใกล้ๆ หลำยรอบก็จับควำมไม่ถนัด นำงหันไปมองอี๋อวี้อย่ำงล�ำบำกใจ

เสยีงหอบหำยใจของชำยชรำเริม่ถ่ีกระชัน้ ร่ำงกำยสัน่เทิม้รุนแรงข้ึน 

อีอ๋ว้ีเม้มปำกยกชำยกระโปรง ชะโงกตัวข้ำมโต๊ะน�ำ้ชำไปมองผู้เฒ่ำหน้ำตำ

ทุรนทุรำยผู้นั้น มือท่ีเหี่ยวย่นสั่นระริกข้ำงหน่ึงเหยียดมำหำพวกนำง  

ขณะที่อ๋ีอว้ีย่ืนมือไปเช่นกันอย่ำงลังเลใจ เห็นใบหน้ำซูบตอบนั่นเผย 

แววเหี้ยมเกรียมกะทันหัน
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"อ๊ำ!"

สำรถีได้ยินเสียงร้องด้วยควำมตกใจดังจำกด้ำนใน รีบเร่งดึงรั้ง 

สำยบังเหียนไว้สุดแรงแล้วเอี้ยวกำยไปเลิกม่ำนขึ้น
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จวนไหวกั๋วกง

วันน้ีหลูจื้อออกไปข้ำงนอกแต่เช้ำ หน่ึงชั่วยำมให้หลังก็กลับมำ 

อย่ำงน่ำประหลำด เดิมทีเขำต้ังใจกลับเรือนผลัดอำภรณ์แล้วค่อยไป

รับรองแขกท่ีโถงหน้ำ ทว่ำหลังได้ยินคนรับใช้รำยงำนว่ำอี๋อว้ีออกจำก 

เรือนไปตอนเช้ำ เขำยังไม่เปลี่ยนชุดก็เรียกผิงฮุ่ยมำ

"คุณหนูของพวกเจ้ำไปที่ใด" ออกไปไม่นับเป็นเรื่องใหญ่อันใด  

แต่ออกไปโดยไม่บอกไม่กล่ำวดูไม่ชอบมำพำกลอย่ำงเห็นได้ชัด

"บ่ำวไม่ทรำบเจ้ำค่ะ" ผงิฮุย่ท�ำหน้ำยุ่งยำกใจ นำงไม่รู้ว่ำอีอ๋ว้ีไปไหน

จริงๆ เมื่อเช้ำมีแค่ผิงถงตำมไป ก่อนออกจำกเรือนก็ไม่ได้ยินว่ำจะไป 

ที่ใดกัน 

หลูจื้อเพียงเห็นสีหน้ำท่ำทำงนำงก็รู ้ว่ำนำงมิได้พูดเท็จ เขำยัง 

ซกัถำมถึงควำมเคลือ่นไหวของน้องสำวอกีหลำยค�ำแล้วย่นหวัคิว้เข้ำหำกัน 

372
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โบกมือให้คนรับใช้ออกจำกห้อง เขำชักสังหรณ์ใจไม่ดี เตรียมจะเปลี่ยน

แผนใหม่ก็พลันมีบ่ำวคนหนึ่งวิ่งถลำโซเซมำจำกด้ำนนอก

ได้ยินสิ่งที่บ่ำวรำยงำน ดวงหน้ำเกลี้ยงเกลำของชำยหนุ่มนิ่งงันไป

เล็กน้อยก่อนหน้ำเปลี่ยนสีไปถนัดตำ เขำแหวกชำยเสื้อคลุมไปด้ำนข้ำง

แล้วทะยำนกำยออกไป

อีกด้ำนหนึ่ง ระหว่ำงทำงกลับจวน สำรถีได้ยินเสียงร้องแหลมสูง

แล้วเลิกม่ำนขึ้นมองลอดเข้ำไป ปรำดแรกก็นิ่งตำค้ำงไป

"อย่ำท�ำเสียงดัง" อี๋อวี้คลำยมือที่ปิดปำกกับจมูกของผู้เฒ่ำไว้  

หนัศรีษะไปเอ่ยกับเขำ "มองหำถนนกว้ำงๆ เงยีบสงบสกัสำยแล้วจอดเข้ำ

ข้ำงทำง"

"...ขอรับๆ"

เห็นม่ำนก้ันคลี่ลงปิดดังเก่ำ อี๋อวี้ถึงก้มตัวไปรื้อค้นในหีบเก็บของ 

ใต้เบำะรอง ปำกก็เอ่ยถำม "ผิงถง มัดคนเป็นหรือไม่"

ผงิถงซึง่ถูกขำนชือ่ยังอยู่ในท่ำคกุเข่ำโน้มตวัค้ำงอยูเ่หนือโต๊ะน�ำ้ชำ 

กล่ำวตอบอย่ำงงงงวย "เป็นเจ้ำค่ะ" จวบจนอี๋อวี้โยนเชือกที่เตรียมเผื่อไว้

ใช้มำให้ นำงยังไม่เข้ำใจว่ำสถำนกำรณ์ตอนนี้คืออะไร

นำงมองเห็นสำยตำอ�ำมหิตของชำยชรำผู้นั้นได้ชัดเจน แต่มือ 

ผอมแห้งคู่น้ันยังไม่ทันเอื้อมมำใกล้พวกนำง อี๋อวี้ก็คว�่ำฝ่ำมือวำงแปะ 

ลงบนหน้ำเขำ จำกน้ัน...จำกน้ันผู้เฒ่ำท่ีป่วยร่อแร่ผู้น้ีก็ไม่หอบหำยใจ 

หรือตัวสั่นอีก สองตำเหลือกขึ้นแล้วสิ้นสติไป

อ๋ีอว้ีพรลูมหำยใจยำวเหยยีดนัง่กลบัลงบนเบำะ นำงล้วงผ้ำเชด็หน้ำ
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มำชุบน�้ำชำเช็ดฝ่ำมืออย่ำงละเอียดแล้วกล่ำวข้ึน "มัดเขำให้แน่นโดยไว 

เขำน่ำจะมวีรยุทธ์ ยำนัน่ของข้ำท�ำให้เขำสลบไปได้อย่ำงมำกหนึง่ถ้วยชำ"

"เอ๊ะ...เจ้ำค่ะ" ผิงถงตั้งสติได้ก็มัดคนอย่ำงคล่องแคล่วว่องไว  

สำยบงัเหยีนส�ำรองของจวนก๋ัวกงท้ังยำวทัง้เหนียวทนทำน มนัยำวพอให้

นำงมัดมือมัดเท้ำของชำยชรำแล้วผูกโยงไว้กับกรอบหน้ำต่ำงอย่ำง 

แน่นหนำ ต่อให้ตัวเขำลื่นเป็นปลำไหลก็ดิ้นไม่หลุด

"เจ้ำดูช�ำนำญดีน่ี" อี๋อว้ีพูดตำมปำกพำไป กลับไม่เห็นสีหน้ำ

หลุกหลิกวูบหน่ึงของผิงถงซึ่งหันหลังให้อยู่ นำงกลัวอี๋อว้ีจะซักไซ้จึง 

รีบเอ่ยขึ้น

"คุณหนู นี่มันเรื่องอะไรกันเจ้ำคะ"

อี๋อวี้ เช็ดมือจนสะอำดสะอ้ำนแล้วปลดถุงผ้ำปักตรงบั้นเอว  

ใช้ปลำยน้ิวคีบขวดกระเบื้องใส่ยำสะกดขวัญจำกในนั้นแล้วเทออกมำ 

หนึ่งเม็ดยื่นส่งให้

"กินก่อน ไม่เช่นนั้นประเดี๋ยวเจ้ำจะเวียนหัว"

ผิงถงรับยำลูกกลอนขนำดเท่ำเมล็ดข้ำวเม็ดนั้นไว้อย่ำงพิศวง  

พอได้ยินนำงบอก ตอนน้ีถึงเพ่ิงรู ้สึกวิงเวียนศีรษะอยู่สักหน่อยจริงๆ  

จึงรีบเร่งเอำเม็ดยำยัดใส่ปำก

"คุณหนู คน...คนผู้นี้คือ?"

อี๋อวี้ยิ้มหยันกับตนเอง "ข้ำรู้ที่ไหนกัน อยู่ดีๆ ก็เจอะเจอเรื่องพรรค์นี้ 

เจ้ำค้นตัวเขำดูว่ำมีของอะไรอยู่หรือไม่" ว่ำแล้วนำงก็ก้มเก็บขวดใบเล็ก 

ที่ก�ำไว้ในมือตั้งแต่เห็นคนชรำผู้นั้นจำกบนพ้ืน ในน้ันมียำผงท่ีท�ำให้เขำ

หมดสติ ตอนไปร่วมงำนเลี้ยงคืนก่อนนำงพกติดตัวไว้ เพียงแต่ไม่คิดว่ำ
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จะได้ใช้ประโยชน์ในยำมนี้

เหยำปู้จื้อสอนศำสตร์แห่งยำพิษให้นำงเกือบหนึ่งเดือน ยังมอบ 

สิง่ละอนัพันละน้อยให้อีกไม่น้อยอย่ำงเช่นผงเรอืงแสงเอย ยำไล่แมลงเอย 

ยำสลบท่ีมสีรรพคณุพิเศษน้ีก็เป็นหน่ึงในน้ัน แม้ยำออกฤทธ์ิสัน้จนน่ำแปลก  

แต่เห็นผลรวดเร็วและรุนแรง ขอแค่มีมำกพอ เมื่อปะปนกับลมหำยใจ 

ที่สูดเข้ำไปก็จะสลบทันทีทันควัน เมื่อครู่เห็นผู้เฒ่ำร้องครำง ก่อนนำง 

ย่ืนมือไป เทผงยำเกือบครึ่งขวดไว้เต็มฝ่ำมือด้วยกลัวจะไม่ได้ผลเพรำะ

เพิ่งใช้เป็นครั้งแรก

"อือ..." เสียงครำงในล�ำคอดังขึ้น คนชรำที่ถูกมัดอยู่บนเบำะนุ่ม 

ฝั่งตรงข้ำมอ๋ีอว้ีค่อยๆ ฟื้นขึ้น ผิงถงจับสิ่งของที่ค้นมำได้ไว้ในมือแน่น 

อย่ำงลุกลน กระถดตัวกลับไปอยู่ข้ำงอี๋อวี้

ชำยชรำลืมตำข้ึน ชั่วพริบตำเดียว เขำไม่แม้แต่จะมองนำยบ่ำว 

สองคนเบื้องหน้ำ เรือนกำยผ่ำยผอมนั่นก็เริ่มสั่นเทำขึ้นมำอีก ปำกก็ร้อง

ครวญครำงอย่ำงทุกข์ทรมำน

ผิงถงไม่คำดฝันว่ำเขำจะมีปฏิกิริยำนี้ หำกมิใช่บังเกิดควำมระแวง

แคลงใจแล้ว คงนึกว่ำมัดตัวผิดคน อีกทั้งสำยตำอ�ำมหิตของเขำก็เป็น 

นำงตำฝำดไปเอง

อี๋อว้ีสำดน�้ำชำไปบนผงยำท่ีหกกระจำยอยู่บนพ้ืนรถม้ำ นำง 

ปรำยตำมอง 'ชำยชรำ' คนนั้น พลำงกล่ำวเสียงเย็น

"พอที เลิกแสร้งท�ำได้แล้ว"

ร่ำงของ 'ชำยชรำ' ชะงกักึก ต่อจำกนัน้หยุดท�ำท่ำอำกำรป่วยก�ำเรบิ

ทันใด เขำหันศีรษะมำเอำแก้มแนบเบำะ จ้องมองอี๋อว้ีโดยไม่พูดจำ  
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มำตรว่ำจะถูกมัดอยู่กลับไม่เห็นวี่แววตื่นตระหนก

อี๋อว้ีไม่แยแสสำยตำน่ำสะพรึงกลัวอยู่บ้ำงของเขำ รับของสองสิ่ง

จำกผิงถงมำตรวจดู ชิ้นหนึ่งเป็นมีดเล่มเล็กขนำดแค่สองนิ้วมือของนำง 

ลบัใบมดีไว้คมกรบิอย่ำงย่ิงยวด นอกจำกด้ำมจบัเป็นรอยกระด�ำกระด่ำง 

ไม่ได้สลักลวดลำยอะไรไว้สักนิด อีกชิ้นหน่ึงเป็นป้ำยไม้จันทน์ทรงกลม 

ใหญ่กว่ำฝ่ำมอืเลก็น้อย ด้ำนหนึง่สลกัทิวทัศน์อย่ำงประณีตบรรจงละม้ำย

ป่ำเขำ อีกด้ำนหนึ่งเป็นลำยสลับซับซ้อน ไม่รู้ว่ำเป็นภำพอัปมงคลอะไร 

สิ่งของสองอย่ำงที่ดูคล้ำยมิได้เผยเบำะแสใดนี้กลับท�ำให้อ๋ีอว้ี 

ได้กลิ่นทะแม่งๆ ผิดปกติ

"ข้ำให้เจ้ำเลือกสองทำง" นำงเงยหน้ำสบสำยตำคมปลำบของ  

'ชำยชรำ' ชูนิ้วมือขึ้นพลำงพูดเป็นจังหวะจะโคน "หนึ่ง...ข้ำถำม เจ้ำตอบ 

พวกเรำคุยกัน สอง...พวกเรำหันหัวรถม้ำกลับตอนน้ีเลย เอำก้อนหิน 

ผูกกับตัวเจ้ำแล้วโยนทิ้งลงแม่น�้ำ ให้เจ้ำคุยกับฝูงปลำใต้น�้ำนั่น"

ผิงถงสะกดควำมอยำกรู้อยำกเห็นไว้ ไม่เบือนหน้ำมองดูอี๋อวี้ว่ำ

กล่ำวถ้อยค�ำออกมำได้ด้วยสีหน้ำท่ำทำงอย่ำงไร จะได้ไม่ลดทอน 

ควำมน่ำย�ำเกรงของนำงลง กระน้ันขนอ่อนตรงท้ำยทอยยังลุกเกรียว

เพรำะค�ำพูดนี้ ทว่ำ 'ชำยชรำ' คล้ำยไม่กลัวสักกระผีก อ้ำปำกเปล่งเสียง

ของคนหนุ่ม

"ข้ำเลือกสอง" เขำคำดไม่ถึงว่ำทีแรกหมำยหลอกคน กลับโดน 

คนหลอกเสียได้ ถึงต้องพลำดท่ำตกอยู่ในเงื้อมมือของแม่นำงน้อยที่ยัง 

ไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวคนนี้ แต่เขำไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีปล่อยให้เด็กคนหนึ่ง

ข่มขู่
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ผิงถงขมวดคิ้ว ขณะท่ีอี๋อว้ีหัวร่อเบำๆ เอำผ้ำเช็ดหน้ำชื้นๆ ห่อ 

ด้ำมมีดเก่ำคร�่ำคร่ำ เอ่ยว่ำ "คนของป้อมปรำสำทแดง ปำกแข็งแบบนี้กัน

หมดเลยหรือ"

'ชำยชรำ' ได้ยินสองค�ำนี้ดังออกจำกปำกนำงพลันหน้ำถอดสี  

เขำไม่ทันอ้ำปำกก็เห็นมีดซึ่งติดตำมตนมำหลำยปีจ่อตรงปลำยจมูก

กะทันหันพร้อมกับกลิ่นหอมรวยรินจำกกำยเด็กสำว เขำกลอกตำขึ้น 

ก็ปะทะกับดวงตำคล้ำยยิ้มไม่ยิ้มคู่หนึ่ง

"ยังคงเป็นสองทำงเลือก หน่ึง...พวกเรำคุยกันตรงริมถนนนี ้ 

ข้ำถำมจบก็จะปล่อยเจ้ำไป สอง...ข้ำส่งตัวเจ้ำไปให้คนอื่น ส่งให้คนที่มี

วิธีรีดเค้นควำมจริงจนหมดค่อยโยนเจ้ำทิ้งลงแม่น�้ำอีกที"

ใบหน้ำของ 'ชำยชรำ' ฉำยแววลังเล เขำกล่ำว "เจ้ำจะรับรองเช่นไร

ว่ำถำมจบแล้วจะปล่อยข้ำไป"

"รับรอง? เหตุอันใดข้ำต้องรับรองกับเจ้ำด้วย เจ้ำอยำกเชื่อก็เชื่อ  

ไม่เชื่อก็ช่ำงปะไร"

อี๋อว้ีขยับนิ้ว ปลำยมีดคมกริบก็กรีดปลำยจมูกเขำเป็นรอยหนึ่ง  

เห็นบำงอย่ำงเป็นสีขำวผิดปกติซึ่งใช้ในกำรแปลงโฉมหลุดออกแล้วเป็น

รอยเลือดซึมจำกด้ำนใน ครั้นเห็นดวงตำที่เบิกกว้ำงขึ้นน้อยๆ น่ัน นำง

หัวร่อขึ้นอีก

"ข้ำเลือกหน่ึง" พอแยกแยะสถำนกำรณ์ได้ชัด 'ชำยชรำ' บอก 

ทำงเลือกอย่ำงเสียมิได้

"ดูทีว่ำเจ้ำยังไม่โง่งมถึงขั้นสิ้นหัวคิด" อี๋อวี้ดึงมีดกลับแล้วนั่งลง 

บนเบำะตำมเดิม นำงมองคนผู้นั้นพลำงไต่ถำม
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"เจ้ำต้องกำรจับข้ำหรือ" หำกจะสังหำรนำง สำมำรถท�ำได้ง่ำยดำย

กว่ำนี้มำกกระมัง

"ใช่"

"ท�ำไมต้องวำงแผนวุ่นวำยเย่ียงน้ี" เมื่อครู่ที่น่ันก็ปลอดคน ดูจำก 

มดีของคนผูน้ี้แฝงคำวเลอืดไว้ชดั ถ้ำใช้ก�ำลงัน่ำจะมโีอกำสส�ำเร็จมำกกว่ำ

"...มียอดฝีมือคุ้มครองในที่ลับ ไม่ท�ำอย่ำงนี้ก็ไม่อำจเข้ำประชิดตัว

เจ้ำได้"

อี๋อวี้ฉงนใจ 

ยอดฝีมือ? วันนี้หลูเย่าไม่ได้ตามมานี่ คนผู้นี้คงไม่เข้าใจอะไรผิด

กระมัง เป็นไปได้มากว่า...

นำงมองคนตรงหนำ้อย่ำงเห็นอกเห็นใจ พลำงเอ่ยถำมต่อ "เพรำะ

อะไรป้อมปรำสำทแดงต้องส่งคนมำจับข้ำ พวกเจ้ำมำกันกี่คน"

"ข้ำไม่รู ้เช่นกัน" เขำท�ำหน้ำแปลกพิกลนิดหน่ึงก่อนพูดเสริมขึ้น 

อย่ำงกลัวนำงไม่เชื่อ "เรื่องนี้ด�ำเนินกำรอยู่ลับๆ น่ำจะส่งคนมำไม่มำก"

อี๋อว้ีมุ่นค้ิว ค�ำตอบน้ียังไม่น่ำพอใจนัก กำรที่นำงคำดเดำได้ว่ำ 

อีกฝ่ำยมำจำกป้อมปรำสำทแดง ข้อแรกเพรำะป้ำยนั่นที่แฝงกลิ่นอำย

พิลึกพิลั่นซึ่งพ้องกับกลุ่มคนพิลึกพิลั่นในควำมทรงจ�ำของนำง ข้อสอง

เป็นกำรหลอกลวงเขำ 

ป้อมปรำสำทแดงส่งคนมำจับนำงเดิมก็เป็นเรื่องน่ำแปลกอยู่แล้ว 

หำนลี่มำเมืองหลวงอย่ำงหลบๆ ซ่อนๆ สมควรไม่มีคนล่วงรู้ เช่นนั้นก็ 

ไม่ใช่เพรำะเขำ แล้วนำงกระท�ำเรือ่งใดท่ีดึงดดูควำมสนใจของพวกเขำจน

ต้องกำรจับตัวนำงเล่ำ
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ไม่ใช่หานลี่...อย่างนั้นก็เป็นเหยาปู้จื้อ

แทบจะเป็นไปโดยสญัชำตญำณ ในห้วงสมองของอีอ๋ว้ีปรำกฏภำพ

กล่องทรงแบนสีด�ำลึกลับใบนั้น รวมถึงม้วนคัมภีร์ยำพิษผ้ำไหมปักกับ

เมล็ดพืชมีพิษที่สร้ำงควำมพรั่นพรึงให้ผู้ได้ยินได้ฟัง

คิดค�ำนึงถึงตรงนี้ นำงนึกไปถึงที่ก่อนหน้ำหลี่ไท่เคยพูดเตือนว่ำ 

อย่ำบอกเรื่องคัมภีร์ยำพิษให้ผู้ใดรู้ เมื่อโยงสองสำมจุดน้ีเข้ำด้วยกัน  

นำงแน่ใจได้แปดส่วนว่ำที่คนของป้อมปรำสำทแดงหมำยจับตัวนำง 

ต้องเกี่ยวข้องกับของในกล่องสีด�ำนั่นอย่ำงหนีไม่พ้น!

เมื่อเป็นเช่นนี้ หรือหลี่ไท่ก็รู้ว่าข้า...

อีอ๋ว้ีแววตำฉำยอำรมณ์สบัสนแปรปรวน ทว่ำยงัคงเอ่ยถำม 'ชำยชรำ'  

อีกหลำยค�ำถำมจนมั่นใจว่ำไม่มีอะไรตกหล่น นำงถึงเอ่ยกับผิงถง

"เอำของอุดปำกเขำไว้"

"เจ้ำ...เจ้ำไม่รกัษำค�ำพูด" 'ชำยชรำ' เบิง่ตำมองอีอ๋ว้ีอย่ำงตะลงึลำน

พร้อมพูด อึดใจต่อมำก็ถูกผิงถงเอำผ้ำข้ีร้ิวบนรถม้ำยัดใส่ปำกอย่ำง 

มือไม้ว่องไว ได้แต่ท�ำเสียงอู้อี้ในล�ำคอ

"เบำปัญญำ ในเมื่อไร้สัญญำ ไยต้องรักษำค�ำพูด" อี๋อวี้ชำยตำมอง

คนผู้นั้นแวบเดียวก็ไม่สนใจเขำอีก ผิงถงลอบช�ำเลืองมองซ�้ำๆ รำวกับ 

เพ่ิงรูจ้กันำงก็ไม่ปำน สดุท้ำยปรปิำกถำมข้ึนอย่ำงยำกจะสะกดควำมใคร่รู้ 

ไว้ได้

"คุณหนู ท่ำนมองออกได้อย่ำงไรเจ้ำคะว่ำเขำแปลงโฉม"

อี๋อว้ียกนิ้วชี้อำภรณ์บำงๆ บนตัว 'ชำยชรำ' ที่มองนำงตำขุ่นเขียว

พลำงกล่ำว
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"เขำปลอมกำยเป็นคนยำกจนกระมัง สวมชุดที่ทั้งบำงท้ังเก่ำ  

บนเสื้อยังมีรอยปุปะ แต่เจ้ำดูจุดท่ีปะผ้ำสีขำวนั่นสิ มันไม่ใช่รอยเสียดสี

ตำมปกติ ข้ำจับพิรุธเขำได้จำกจุดนี้เลยซ่อนยำสลบไว้ในมือ"

"คณุหน ูท่ำนฉลำดจรงิๆ บ่ำวมองไม่ออกเลย" ผงิถงมองดผููเ้ป็นนำย

ซึ่งมีวัยน้อยกว่ำตนสำมสี่ปี นัยน์ตำแฝงแววเลื่อมใสเป็นครำแรก

อี๋อวี้ส่ำยหน้ำกล่ำว "เป็นคนผู้นี้ชะล่ำใจเอง" ยังเพรำะอำยุของนำง

ที่หลอกคน ท้ังเพรำะพิษสงของยำของเหยำปู้จื้อ หำไม่แล้วหำกวันน้ี 

ถูกคนใช้ควำมสงสำรเป็นเครื่องมือจับตัวไป ไม่รู้ว่ำนำงจะลงเอยเช่นใด

เหน็ทว่ีำต่อแต่นีน้ำงต้องระวังตวัเพ่ิมขึน้จงึจะได้ โดนป้อมปรำสำทแดง 

พิลึกพิลั่นนั่นจ้องจับอยู่ นำงสมควรขบคิดถึงควำมปลอดภัยของตน 

อย่ำงจริงจัง ยังมีกล่องสีด�ำใบนั้น แล้วก็...หลี่ไท่ที่รู้แล้วอุบเงียบไว้
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อี๋อว้ีมัดคนไว้ตั้งใจจะกลับถึงจวนแล้วมอบให้หลูจื้อจัดกำร  

ป้อมปรำสำทแดงต้องกำรจับตัวนำงเป็นเรื่องใหญ่ นำงไม่ปิดบังไว้แน่  

กำรจับกุมคนที่มำครั้งน้ีได้เป็นควำมโชคดีคร่ึงหน่ึง ยังไม่รู้ว่ำหลังจำกนี้ 

จะมีปีศำจมำรร้ำยอะไรรอคอยอยู่อีก นำงไม่โฉดเขลำถึงข้ันหลงคิดว่ำ

ตนเองจะรับมือไหว

รถม้ำหยุดจอดหน้ำประตจูวนไหวกัว๋กง ผงิถงกระโดดลงไปก่อนถึง

ประคองอี๋อวี้ลงมำ

"เจ้ำควบรถม้ำไปเข้ำทำงประตหูลงั เอำตัวคนผูน้ีขั้งในห้องเก็บฟืนก่อน  

เรื่องที่เกิดขึ้นกลำงทำงเมื่อครู่ กลับไปอย่ำพูดอะไรมำก"

ได้ยินค�ำก�ำชบัก�ำชำของอีอ๋ว้ี สำรถีผงกศรีษะรวัเรว็ "คณุหนูวำงใจได้  

ข้ำน้อยแจ่มแจ้งขอรับ"

อี๋อวี้พยักหน้ำ หมุนกำยพำผิงถงไปเคำะประตู เพื่อรับมือแขกที่มำ

373

Page ��������� 7.indd   43 30/1/2563 BE   14:51



44

นวลหยกงาม 7

เยือนไม่หยุดหย่อนหลำยวันนี้ ประตูใหญ่ของจวนมักปิดไว้

ก๊อกๆๆ ผิงถงดึงห่วงประตูเคำะหลำยที ประตูใหญ่ถึงเปิดแง้มออก

เป็นช่องเล็กๆ บ่ำวเฝ้ำยำมเห็นคนท่ียืนอยู่ด้ำนนอกชัดถนัดตำ จึงเปิด

ประตูบำนใหญ่ออกอย่ำงลุกลี้ลุกลน

อี๋อว้ีเห็นสีหน้ำเศร้ำสลดของเขำก็รู ้ว่ำมีบำงอย่ำงผิดปกติ นำง 

ข่มใจไว้ไม่ถำม รอเมือ่เข้ำสูจ่วนแล้วปิดประตตูำมหลงั นำงไม่ทันเอ่ยปำก 

บ่ำวคนนั้นก็บอกด้วยเสียงเครือเบำๆ

"คุณหนูรองรีบไปท่ีเรือนเฉำหยำงเถอะขอรับ นำยท่ำนผู้เฒ่ำใกล้

สิ้นลมแล้ว" 

อี๋อวี้ได้ยินถ้อยค�ำนี้แล้วในหูอึงอลไป นำงนิ่งงันอยู่กับที่อึดใจเดียว

ก็ยกชำยกระโปรงออกว่ิงไปทำงเรือนหลัง ผิงถงตำมอยู ่ข ้ำงหลัง  

เห็นนำงเกือบสะดุดบันไดระเบียงยำวล้มลง คิดจะร้องบอกให้ว่ิงช้ำๆ  

แต่เอื้อนเอ่ยค�ำใดไม่ออก ได้แต่ก้มตัวเก็บปิ ่นปักผมที่หล่นลงจำก 

ศีรษะนำงแล้วรีบไล่กวดตำมไป

ปกตยิำมเดนิเข้ำเดนิออกทำงสำยนีม้กัพบคนรับใช้หลำยกลุม่เสมอๆ  

ทว่ำวันนี้ยังไม่เห็นสักคน เงียบสงัดจนน่ำตกใจ จวบจนนำงว่ิงไปใกล ้

เรอืนเฉำหยำง เสยีงร้องไห้ดังระงมลอยมำเข้ำห ูนำงใจกระตกุวูบ เร่งฝีเท้ำ

เร็วขึ้นแทบจะพุ่งกระโจนเข้ำไปในเรือน 

"ฮือๆๆ..."

กลำงเหมันตฤดูหนำวเหน็บ บ่ำวไพร่ท่ัวทั้งเรือนคุกเข่ำบนพ้ืน 

เย็นเฉียบร�่ำไห้กระซิกเจือเสียงสะอื้นฮักๆ มีไม่กี่คนเหลียวหน้ำมำมองว่ำ

คนที่พรวดพรำดเข้ำมำเป็นผู้ใด
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นำงย่ำงเท้ำไปถึงหน้ำประตูห้องท่ีเปิดอ้ำกว้ำง เสียงร้องโหยหวน 

สุดเสียงแจ่มชัดสุดจะเปรียบดังกระทบโสตประสำท เป็นเหตุให้นำง 

ชะงักฝีเท้ำพร้อมกับควำมหวังว่ำจะโชคดีได้พบหน้ำท่ำนผู้เฒ่ำระหว่ำงที่

วิ่งตะบึงมำตลอดทำงดับวูบลง

"ท่ำนพ่อ ไยท่ำนจำกไปแบบนี้ ท่ำนพ่อ"

อีอ๋วีก้�ำกระโปรงในมอืเดนิตวัแข็งท่ือไปทีห่น้ำประตหู้องเลก็ด้ำนใน 

ไออุน่ระลอกหนึง่แผ่มำกระทบหน้ำ นำงแลลอดเข้ำไปข้ำงในทำงม่ำนประตู 

ที่ปลิวพะเยิบพะยำบแล้วตำแดงก�่ำโดยพลัน

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลไูม่อยู่ในห้อง นอกจำกหลจูิง่ซำนทีฟุ่บหน้ำแผดเสียง

ร้องไห้ตรงขอบเตียง คนในห้องล้วนคุกเข่ำสะอืน้ไห้อยู่ข้ำงเตยีง เสยีงร�ำ่ไห้

โศกศัลย์นั้นดังสะท้ำนสะเทือนแก้วหูเด็กสำวจนเจ็บแปลบๆ นำงแลมอง

เสี้ยวหน้ำด้ำนข้ำงซีดขำวสงบนิ่งบนเตียงแล้วกะพริบตำปริบๆ มีน�้ำตำ

หลั่งรินลงมำเป็นสำย

ท่ำนผู้เฒ่ำคนนั้นจำกไปแล้วในที่สุด

ยังจดจ�ำเมื่อแรกพบกัน เขำวำงท่ำเป็นผู้อำวุโสกับพวกนำง หำก

เก็บง�ำควำมหวำดหว่ันไว้ไม่อยู่ หวำดหว่ันว่ำพวกนำงจะไม่ยอมรับเขำ 

ดวงหน้ำเคร่งขรึมเป็นนิจต่อหน้ำผู้คนกลับเผยรอยย้ิมเมตตำให้นำง  

พอรู้ว่ำนำงชื่นชอบตัวอักษร เขำก็ก�ำนัลภำพเขียนต้นฉบับหน่ึงเดียว 

ในหล้ำหีบหนึ่งมำเอำอกเอำใจนำง 

ในพิธีเซ่นไหว้บรรพชนวันนั้น เบื้องหน้ำแขกเหร่ือของงำนเลี้ยง  

เขำสวมชดุแดงเป็นมงคล ใบหน้ำชรำประดับรอยย้ิมไว้ไม่ขำด แต่ตอนมคีน 

มำชิงตัวหลำน เขำยืนเหยียดหลังตรงบังอยู่ด้ำนหน้ำเคียงข้ำงพวกนำง 
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บันดำลโทสะและไล่ตะเพิดคนอย่ำงโมโหโกรธำ

เพ่ือเรือ่งแต่งงำนของหลจูือ้ เขำเจำะจงมำพูดคยุกับนำง พอถกูนำง

เย้ำแหย่ไม่ก่ีค�ำก็หัวเรำะเสยีงดังลัน่อย่ำงขบขันจนหนวดเครำสัน่กระเพ่ือม

ชำตทิีแ่ล้วนำงไร้วำสนำ ชำตนิีก้ลบัได้สมัผสัควำมรักใคร่เอน็ดจูำก

ผู้อำวุโสคนหนึ่งท่ีมิใช่มำรดำ มิใช่บิดำ เขำคือท่ำนปู่ ถึงแม้จะเป็นเวลำ 

ไม่นำนก็ตำมที

จ้ำวซือ่หยิบผ้ำเชด็หน้ำเชด็น�ำ้ตำ ผนิหน้ำเห็นเงำร่ำงตรงหน้ำประตู 

นำงส่งเสียงขึ้นทันใด "เสี่ยวอวี้กลับมำแล้ว"

อี๋อวี้ใช้มือข้ำงหนึ่งเกำะขอบประตู เห็นทุกคนในห้องหันมำมอง 

เป็นตำเดียวกัน สำยตำนำงมองเห็นแต่ใบหน้ำนองน�้ำตำ

"หำยไปไหนมำ!" ดวงตำฉำบม่ำนน�้ำตำท้ังคู่ของหลูหรงหย่วน 

ถลงึมอง เขำตวำดใส่นำงเสยีงกรำดเกรีย้ว "ก่อนท่ำนปูสิ่น้ใจยังเรียกหำเจ้ำ  

จนหมดลมหำยใจก็ไม่เห็นตัว ยังไม่เข้ำมำคุกเข่ำลงอีก"

สิน้เสียงนี ้เสยีงร�ำ่ไห้ในห้องพลนัเบำลงมำก จ้ำวซือ่ขยับไปข้ำงกำย

หลหูรงหย่วนปลอบอำรมณ์เขำให้บรรเทำควำมโกรธลง หลูจือ้ลกุข้ึนจำกพ้ืน  

เดินไปหน้ำประตูยกมือโอบไหล่น้องสำวพำมำยังริมเตียง เขำก้มหน้ำ

กระซิบข้ำงหูนำงบอกด้วยเสียงเบำๆ ที่อู้อี้อยู่บ้ำง

"เมื่อเช้ำท่ำนปู่ฟื้นขึ้นชั่วครู่ พูดบอกบำงอย่ำงแล้วเพ่ิงจำกไปเมื่อ

หนึ่งเค่อก่อนหน้ำนี้เอง"

อี๋อวี้ก้มหน้ำขำนรับค�ำหนึ่ง นำงคุกเข่ำลงข้ำงเตียงช้ำๆ เงยหน้ำขึ้น

ก็เห็นนัยน์ตำบวมช�้ำมีน�้ำตำคลอเบ้ำของหลูจิ่งซำนมองมำ

"เสี่ยวอวี้ๆ ท่ำนปู่ของเจ้ำจำกไปแล้ว...ท่ำนไม่อยู่แล้ว เมื่อครู ่
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ยังพูดจำอยู่เลย ท่ำนยังเรียกให้ข้ำมำ เรียกให้เจ้ำมำ...ฮือๆ..."

ยำมน้ีอีอ๋วีเ้ปล่งเสยีงใดๆ จำกล�ำคอไม่ออก เพียงหลัง่น�ำ้ตำพรำกๆ 

พยักหน้ำกับนำง จำกน้ันมองชำยชรำบนเตียง คิดถึงว่ำตนเองไม่ได ้

พบหน้ำเขำเป็นครั้งสุดท้ำยอย่ำงร้ำวรำนใจ

หลูหรงหย่วนคุกเข่ำอยู่ข้ำงเตียงตวำดใส่นำงอีกหลำยค�ำ กระน้ัน

คนในห้องน้ีล้วนแจ่มแจ้งแก่ใจดีว่ำเขำแค่ระบำยอำรมณ์เพรำะก�ำลัง 

โศกเศร้ำถึงท่ีสุด หำได้มีเจตนำกล่ำวโทษอี๋อว้ีจึงไม่มีใครทัดทำน เขำ 

ตวำดไปๆ จนหลงเหลือแต่เสียงร�่ำไห้ดังแทนที่

ด้วยเหตุนี้ บริเวณโดยรอบเรือนเฉำหยำงตกอยู่ในควำมโทมนัส 

อกีค�ำรบหนึง่ เสยีงร้องไห้ดังอยูน่ำนเกอืบครึง่ชัว่ยำม ตรำบจนดวงอำทิตย์

เที่ยงวันเคลื่อนเนิบนำบสู่กลำงฟ้ำถึงเงียบหำยไปทีละน้อย

พระรำชอุทยำนฝูหรง

เรือนพ�ำนักหลังหนึ่งในอุทยำนซิ่งหยวน หลี่ไท่ตื่นข้ึนหลังได้ 

งีบหลับไป เขำน่ังบนเก้ำอี้สลักลวดลำยตรงกลำงโถง รับฟังค�ำรำยงำน

จำกเงำร่ำงที่ยืนก้มหน้ำอยู่ข้ำงผนังด้ำนหนึ่ง

"...ตอนกระหม่อมสลัดสองคนนั้นท้ิงได้แล้วไล่ตำมคุณหนูหลูไป  

รถม้ำของนำงจอดอยู่รมิทำง...กระหม่อมก็เอำตวัคนผู้นีจ้ำกจวนไหวก๋ัวกง

พำกลับมำ ส่วนว่ำนำงพลิกเป็นฝ่ำยจับกุมเขำได้อย่ำงไร กระหม่อม 

ไม่อำจทรำบได้พ่ะย่ะค่ะ"

บุรุษเจ้ำของเสียงแกมกังขำผู้นี้ก็คือ 'จื่อหรำน' องครักษ์ประจ�ำตัว

ซึ่งหลี่ไท่ส่งไปคุ้มครองอี๋อวี้ หลังจำกในงำนเลี้ยงมหำบัณฑิตได้รับสำรที่
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เสิ่นเจี้ยนถังส่งมำบอกว่ำโจวหรุ่ยถูกลักพำตัวไป วันนี้ตอนนำงออกจำก

พระรำชอทุยำนฝหูรง เขำก็ซุม่ตวัอยู่ในละแวกใกล้ๆ ดจุเก่ำ แต่กลำงทำง

ถูกล่อไปที่อื่นครู่หนึ่ง เป็นเหตุให้คนของป้อมปรำสำทแดงเข้ำใกล้นำงได้ 

กว่ำเขำจะหลดุพ้นมำแล้วไล่ตำมไปทัน กลบัพลำดตอนทีอ่ีอ๋ว้ีจบัคนพอดี

แววตำของหลี่ไท่ไหววูบ น้ิวมือลูบพลอยหัวแหวนไปมำ เขำมอง 

'ชำยชรำ' ท่ีถูกมัดมือมัดเท้ำนอนกองอยู่บนพ้ืนมองตนอยู่ด้วยสีหน้ำ 

ระแวดระวัง พลำงเอ่ยเสียงทุ้ม "เล่ำมำสิ"

เล่าอะไร 

ย่อมต้องเล่ำว่ำเขำถูกมัดแบบนี้ได้อย่ำงไรเป็นธรรมดำ หลังจำก 

'ชำยชรำ' นึกไปถึงควำมโง่เขลำของตนที่โดนอี๋อว้ีหลอกล่อบนรถม้ำ  

ซ�ำ้เล่นลิน้บดิพลิว้ด้วยค�ำว่ำ 'ในเมือ่ไร้สญัญำ ไยต้องรกัษำค�ำพูด' บนัดำล

ให้ใบหน้ำบูดบึ้งไปกะทันหัน เขำเบือนหน้ำไปอีกทำง เอ่ยเสียงห้วน

"ไม่มีอะไรน่ำเล่ำ เสียทีให้เด็กน้อยปำกไม่สิ้นกลิ่นน�้ำนมคนหนึ่ง 

เป็นควำมอัปยศครั้งใหญ่ พวกเจ้ำรีบฆ่ำข้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นรำวไปซะ  

หำไม่แล้วล่ะก็รอเมื่อข้ำหนีไปได้ จะต้องจัดกำรนำง...โอ๊ย..."

ถ้อยค�ำหลงัขำดหำยไปฉบัพลนัเพรำะลกูปัดกระเบือ้งลอยพุ่งเข้ำไป

ติดกลำงล�ำคอจนพูดไม่ออก หน้ำเขำซีดเผือด

หลี่ไท่ดีดนิ้วแล้วกล่ำว "เอำตัวออกไป ซักถำมสิ่งท่ีเขำรู้ให้หมด 

ทุกอย่ำงแล้วสังหำรทิ้ง" แม้นหลี่ไท่อยำกรู้ว่ำอี๋อวี้ย่ัวโทสะผู้มีวรยุทธ์ 

ติดตัวและเชี่ยวชำญกำรแปลงโฉมคนนี้ขนำดนี้ได้เช่นไร แต่คร้ำนจะฟัง

เขำพูดพล่ำม

"พ่ะย่ะค่ะ" มอืกระบีช่ดุด�ำสองคนทียื่นอยู่หน้ำประตูขำนรับ ก่อนจะ
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ก้ำวเข้ำมำหำมคนออกไปแล้วไม่ลืมปิดประตูอย่ำงเรียบร้อย

"วันน้ีหวดุหวิดไปจรงิๆ หำกมใิช่คุณหนหูลมูปีฏิภำณไหวพรบิ จือ่หรำน 

ถูกคนหน่วงเหน่ียวไว้จนไปถึงล่ำช้ำหนึ่งก้ำว ไม่รู้ว่ำเกิดเรื่องร้ำยใดขึ้น" 

อำเซิงยืนอยู่ข้ำงหลี่ไท่กล่ำวแล้วถอนใจเฮือก

หลี่ไท่ไม่กล่ำววำจำ ด้ำนจื่อหรำนเอ่ยขึ้นเสียงเย็นกระด้ำง

"คนผู้นี้เป็นคนที่ป้อมปรำสำทแดงเพียงส่งมำดูลำดเลำ อีกทั้ง 

ช�ำ่ชองวชิำแปลงโฉมอยู่บ้ำงเท่ำนัน้ เขำไม่รูก้ระจ่ำงกระทัง่ว่ำจะจบัคนไป

เพ่ืออะไร เชื่อว่ำคนท่ีทำงนั้นส่งมำอีกคงต่อกรไม่ได้ง่ำยๆ ปำนนี้แล้ว"  

ว่ำแล้วก็หนัหน้ำไปพูดกับหลีไ่ท่ "องค์ชำย กระหม่อมกลบัไปจบัตำดตู่อนะ 

พ่ะย่ะค่ะ"

หลี่ไท่พยักหน้ำ ก่อนเงำร่ำงตรงข้ำงผนังจะหำยลับไป เขำกล่ำว 

ทิ้งท้ำยไว้ค�ำหนึ่ง

"ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง...ไหวกั๋วกงสิ้นชีพแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

อำเซิงอุทำนเบำๆ ด้วยควำมตกตะลึง ต่อจำกนั้นมองไปทำงหลี่ไท่

ทันที เขำเห็นอีกฝ่ำยขมวดค้ิวจึงเรียกขำนเป็นเชิงถำมอย่ำงไม่แน่ใจ  

"องค์ชำย?"

เรื่องท่ีไหวก๋ัวกงนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงเมื่อเร็วๆ นี้ ขุนนำงบุ๋นบู๊ 

ทั่วทั้งรำชส�ำนักแทบไม่มีคนใดไม่ล่วงรู ้ แต่ครั้นเขำล่วงลับไปแบบน้ี  

กลับชวนให้รู้สึกกะทันหันไปบ้ำง

"เตรียมตัว พรุ่งนี้ไปดูกัน" หลี่ไท่กล่ำว

ช่วงเช้ำของวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ด ยำมอู่หนึ่งเค่อ หลูจงจื๋อ 

Page ��������� 7.indd   49 30/1/2563 BE   14:51



50

นวลหยกงาม 7

สิ้นอำยุขัยในวัยห้ำสิบเก้ำปี 

หลังจำกนอกประตูจวนก๋ัวกงแขวนผ้ำไหมขำวไว้และปิดประต ู

ไม่รับแขกชั่วครำว ข่ำวน้ีก็แพร่สะพัดจำกถนนสำยนี้ไปท่ัวเมืองฉำงอัน

อย่ำงรวดเร็ว ไหวก๋ัวกงซึ่งเป็นหนึ่งในขุนนำงผู้มีคุณูปกำรครั้งบุกเบิก 

แผ่นดนิล่วงลบัไป ไม่อำจเรยีกได้ว่ำมใิช่เรือ่งใหญ่ เมือ่ทำงวงัหลวงได้ข่ำว 

ตอนบ่ำยก็ส่งคนของกรมพิธีกำรมำหำรือกำรจัดพิธีศพ

นี่เป็นฤดูหนำว ตำมธรรมเนียมแล้วพอบรรลุศพลงโลงวันพรุ่งนี ้

แล้วจะตั้งไว้ในเรือนระยะหนึ่ง ให้เหล่ำญำติพ่ีน้องและสหำยขุนนำงมำ

ไว้อำลัยปลอบขวัญ โดยก�ำหนดเป็นเวลำเจ็ดวันตำมค�ำสั่งเสียก่อนตำย

ของหลูจงจื๋อ ระหว่ำงนี้จะประกอบพิธีกรรมตลอดสำมวันแรก

สุสำนที่ชำนเมืองหลวงได้รับกำรซ่อมแซมไว้เรียบร้อยล่วงหน้ำ 

แม้แต่สิ่งของเครื่องใช้ท่ีฝังรวมกับศพทุกอย่ำงก็เตรียมกำรพร้อมพรัก 

เก็บอยู่ในห้องว่ำงห้องหน่ึงในเรอืนคลงัซึง่จดัไว้โดยเฉพำะ เพียงรอถึงเวลำ

แห่ศพไปฝังค่อยลงมือล�ำเลียงขนถ่ำย

พลบค�่ำ ฟ้ำมืดสลัวลง อี๋อว้ีที่ไปช่วยตรวจนับของในเรือนคลัง 

กลับถึงเรือนตนเองอย่ำงเหนื่อยล้ำไปทั้งสรรพำงค์กำย 

ผิงฮุ่ยรออยู่ในห้องเห็นนำงเข้ำมำก็กุลีกุจอไปยกข้ำวปลำอำหำร 

ทีอุ่น่อยูใ่นห้องครวัเลก็ประจ�ำเรอืน ส่วนผงิถงยกน�ำ้ร้อนมำให้นำงล้ำงมอื

"คุณหนู อำหำรกลำงวันยังไม่ได้กิน ท่ำนกินอะไรรองท้องก่อน  

ตอนดึกยังต้องอยู่เฝ้ำอีกนะเจ้ำคะ"

"อื้อ" อี๋อว้ีเช็ดมือจนแห้งก็ส่งผ้ำให้ผิงถงแล้วรับตะเกียบเงินมำ  

นำงมองอำหำรมังสวิรัติของโปรดในยำมปกติของตนสองอย่ำงบนโต๊ะ  
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ทั้งที่ปรำศจำกควำมอยำกอำหำรใดๆ ยังต้องฝืนใจกินข้ำวไปคร่ึงชำม 

กับโจ๊กชำมเล็กๆ

วันพรุ่งน้ีจะบรรจุศพลงโลง รำตรีแรกคนท้ังครอบครัวต้องอยู่เฝ้ำ 

จนเสรจ็พิธี หลงัจำกนัน้ค่อยผลดักันเฝ้ำตอนกลำงคนืจวบจนแห่ศพไปฝัง 

ตอนเทีย่งทกุคนในจวนยงัท�ำหน้ำทีท่ี่แบ่งกันไว้ก่อนหน้ำ ต่ำงคนต่ำงระงบั

ควำมเศร้ำไว้แล้วเริ่มวุ่นวำยอยู่กับงำน

หลูจื้อตำมหลูหรงหย่วนไปหำรือกับขุนนำงจำกกรมรำชพิธีอยู่ที่

เรือนหน้ำ ไม่เห็นหน้ำเห็นตำทั้งบ่ำย ส่วนจ้ำวซื่อกับโต้วซื่อคนหน่ึง

สำละวนอยู่กับกำรมอบหมำยงำนต่ำงๆ ของหลำยวันนี้ให้แก่บ่ำวไพร ่

ในจวน คนหน่ึงก็ไปจัดเตรียมสิ่งของท่ีเรือนคลัง ตอนเช้ำฮูหยินผู้เฒ่ำ 

หมดสตไิป เน่ืองจำกอำกำรผดิปกติของนำงทีห่ลับแล้วต่ืนยำก จนถึงบดันี้

ยังนอนอยู่ในห้องโดยมีหลูซูฉิงเฝ้ำอยู่ด้ำนข้ำง

เฉิงเหย่ำจินเพ่ิงมำถึงล่ำช้ำตอนบ่ำย หลังร้องไห้ยกใหญ่ เวลำนี้ 

เขำเฝ้ำอยู่ที่เรือนใหญ่กับหลูหรงเหอและหลูจิ่งซำนสองพี่น้อง เฉิงฮูหยิน

ก็มำช่วยงำนท่ีจวนด้วย ยังมีเครือญำติในเมืองไม่น้อยท่ีได้ข่ำวแล้ว 

เร่งรดุมำไม่ขำดสำย เช่นนีถึ้งตอนเย็น ภำยในจวนก๋ัวกงก็ครึกคร้ืนข้ึนกว่ำ

เมื่อกลำงวันหลำยส่วน
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ผูค้นท่ัวท้ังจวนล้วนสวมใส่อำภรณ์สขีำว และถอดเคร่ืองประดบัทอง 

บนศีรษะออกท้ังหมด เปลี่ยนเป็นเชือกรัดผมสีขำวด�ำหรือเครื่องประดับ

ท�ำจำกเงินกับไม้

อี๋อวี้กินอำหำรเย็นเสร็จ มิได้พักผ่อนอยู่ในเรือนนำนนัก นำง 

ผลดัอำภรณ์เป็นชดุขำวตวัใหม่แล้วพำผงิถงไปยังเรอืนเฉำหยำง สถำนที่

ตั้งศพในโถงหน้ำยังจัดประดับตกแต่งอยู่ ร่ำงไร้วิญญำณของหลูจงจื๋อ 

วำงไว้ในห้องชัว่ครำว จงึจ�ำเป็นต้องให้ชำวสกุลหลูทุกคนอยู่เฝ้ำในค�ำ่คนืนี้

เมือ่เดนิถึงด้ำนนอกเรอืน พบกับหลจูือ้ท่ีสำวเท้ำออกมำจำกข้ำงใน

พอดี เขำให้ผิงถงยืนเฝ้ำอยู่ใกล้ๆ แล้วพำอี๋อวี้ไปตรงข้ำงก�ำแพง

"พี่ใหญ่ มีเรื่องอะไรหรือ"

หลูจื้อเหลียวมองรอบตัวปรำดหน่ึงถึงก้มหน้ำมองนำงพลำงพูด 

"เมื่อเช้ำตอนท่ำนปู่ฟื้นขึ้นชั่วครู่นั้น สั่งก�ำชับไว้บำงเรื่อง กลำงวันคนมำก

374
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เลยพูดกับเจ้ำอย่ำงละเอยีดได้ไม่ถนัด ส่วนหลำยวนัน้ีเกรงว่ำคงไม่มโีอกำส 

คุยกัน ข้ำสบช่องว่ำงนี้บอกให้เจ้ำฟัง"

ผ่ำนมำครึ่งค่อนวัน เขำกับนำงหำจังหวะสนทนำกันไม่ได้เลย 

กระทั่งค�ำสั่งเสียของหลูจงจื๋อ อ๋ีอว้ีก็รู้แค่ค�ำสองค�ำ หน�ำซ�้ำได้ยินจำก 

เสียงร�่ำไห้ร�ำพันของหลูจิ่งซำน

"ตอนน้ัน ครอบครวัของท่ำนลงุใหญ่กับท่ำนลงุรองอยู่ทีน่ัน่กันหมด 

ท่ำนปู่บอกอย่ำงชดัเจนแล้วว่ำให้ท่ำนลงุใหญ่สบืทอดบรรดำศกัดิ ์ส�ำหรบั

เรอืนคลงัและพวกไร่นำสำโทแบ่งเป็นสีส่่วนเท่ำๆ กัน ท่ำนลุงรองได้คร่ึงหน่ึง  

ที่เหลือส่วนหน่ึงให้ครอบครัวเรำ ส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นสินเจ้ำสำวของซูฉิง 

ยังมีทรัพย์สินที่หลงเหลืออยู่ในเจียงหนำนเหล่ำนั้นเก็บไว้เป็นสินเจ้ำสำว

ของเจ้ำ ขณะน้ันท่ำนป้ำสะใภ้ท้ังสองยังมไิด้ว่ำกระไร แต่หลงัแห่ศพไปฝัง

แล้วต้องวุ่นวำยปั่นป่วนแน่..." 

อ๋ีอว้ีย่ิงฟังหัวค้ิวย่ิงขมวดแน่น ปรำศจำกควำมปีติยินดีที่ได้ลำภ 

ลอยหล่นจำกฟ้ำ กลบับงัเกิดอำรมณ์ชัว่วบูอยำกหัวร่อข่ืนๆ ถ้ำน่ีไม่วุน่วำย

ป่ันป่วนคงแปลกพิลกึแล้ว ให้บตุรชำยคนโตทีไ่ร้ทำยำทสืบทอดบรรดำศกัดิ์  

ทำงเรือนนำยท่ำนรองย่อมไม่ชอบใจ ยกมรดกของตระกูลก้อนมหำศำล

ให้บุตรชำยคนรองครึ่งหนึ่ง ทำงเรือนนำยท่ำนใหญ่ก็ต้องไม่ชอบใจ  

กำรแบ่งสนัปันส่วนทีด่เูหมอืนเท่ำเทียมกันดน้ีีกลบัสร้ำงควำมไม่พอใจให้แก่ 

ทัง้สองครอบครวัแล้ว เหตไุฉนนำยท่ำนผูเ้ฒ่ำหลซูึง่ฉลำดปรำดเปรือ่งมำ

แต่ไหนแต่ไรต้องแบ่งสมบัติเยี่ยงนี้ ช่ำงชวนให้ขบไม่แตกดีแท้

ระหว่ำงนำงฉงนใจอยู่ก็ได้ยินหลูจื้อถอนใจเบำๆ แล้วไขควำม

กระจ่ำงให้
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"ท่ำนปู่ท�ำแบบนี้ ดูผิวเผินแล้วยุติธรรม แท้ที่จริงเป็นควำมล�ำเอียง 

ท่ำนลุงใหญ่ไม่มีทำยำทสืบสกุล นี่บ่งชัดว่ำเจำะจงมำที่ข้ำ"

อี๋อว้ีฟังเขำพูดตรงเข้ำจุดส�ำคัญในถ้อยค�ำเดียว ถึงประจักษ์แจ้ง 

ในบัดดล รอให้ผ่ำนไปอีกสิบย่ีสิบปี หลูหรงหย่วนชรำภำพลง ข้ำงกำย 

ไร้บุตรชำยสืบทอดบรรดำศักดิ์ เช่นน้ันก็มีหลูจื้อให้เลือกคนเดียว มันจึง

เท่ำกับว่ำตระเตรียมลู่ทำงสำยหนึ่งไว้ให้เขำในภำยภำคหน้ำ

ส�ำหรบัมรดกหน่ึงในสีส่่วนกับทรพัย์สนิในเจยีงหนำนน่ัน อย่ำงหลงั

ยังไม่เท่ำไร ส่วนอย่ำงแรก...หลังหลูหรงหย่วนสืบทอดบรรดำศักด์ิ  

มำตรว่ำจะได้รับเบี้ยหวัดกับที่นำในฐำนะไหวก๋ัวกง ทว่ำเทียบกับทรัพย์

ศฤงคำรของสกุลหลูแล้วตรงกับค�ำกล่ำวว่ำหมอผีน้อยเจอหมอผีใหญ่* 

แล้ว ถ้ำแบ่งให้พวกเขำคนละหนึง่ในสี ่ทัง้สองเรอืนต่ำงต้องไม่ชอบใจแน่ 

แต่พอมอบสินเจ้ำสำวก้อนใหญ่ให้หลูซูฉิง ยังยกทรัพย์สินส่วนน้อย 

ในเจียงหนำนน่ันให้เป็นสินเจ้ำสำวของนำง กลับปิดปำกครอบครัวของ

นำยท่ำนใหญ่และนำยท่ำนรองได้พร้อมกัน

อีอ๋ว้ีเคยไปเรอืนคลงัมำก่อน ดจูำกสิง่ท่ีนำงเหน็พวกนัน้ก็คำดประมำณ 

สิง่ท่ีมองไม่เหน็ได้ เมือ่ตดัส่วนทีใ่ช้ไปในพิธีศพอย่ำงใหญ่โต ทรพัย์สมบตัิ

หน่ึงในสีร่วมกับสิง่ของประดำมน่ีำจะเทียบเป็นเงนิขำวได้รำวสบิหมืน่ต�ำลงึ  

จ�ำนวนน้ีแค่คิดก็พำให้สมองมนึงงแล้ว ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ ก็คอืถ้ำครอบครัว

พวกนำงค้ำขำยผลซำนจำไปเรื่อยๆ ปีหน่ึงหักค่ำใช้จ่ำยแล้วได้ก�ำไร 

อยู่หนึ่งพันต�ำลึงเงินขำว ถึงหำเงินอย่ำงเดียวโดยไม่ใช้สอย ก็ต้องเก็บ

สะสมเป็นร้อยปี

* 'หมอผีน้อยเจอหมอผีใหญ่' เป็นส�ำนวน หมำยถึงสองสิ่งที่ต่ำงชั้นกันมำกจนน�ำมำเปรียบเทียบกันไม่ได้
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"ควำมคิดแรกเริ่มของข้ำคือรอผ่ำนเจ็ดวันแรกไป พวกเรำก็ย้ำย 

ออกจำกจวน แต่ตอนนี้ดูไปคงไม่ง่ำยดำยอย่ำงนั้นแล้ว" หลูจื้อขมวดคิ้ว 

"ตอนช่วงบ่ำยนัน่ ท่ำนป้ำสะใภ้ใหญ่กับท่ำนป้ำสะใภ้รองต่ำงคนต่ำงเรยีกข้ำ 

ไปถำม พวกนำงล้วนมีควำมคิดจะให้พวกเรำอำศัยอยู่ด้วย"

หลูจื้อยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝำ น�ำสมบัติก้อนใหญ่ขนำดน้ีไปอำศัยอยู่

กับคนใด ก็ต้องให้คนผูน้ั้นดูแลมใิช่หรอื พวกนำงสองพ่ีน้องไม่ยุ่งเก่ียวกับ

กำรจับจ่ำยใช้สอยภำยในจวน ใครจะรู้ว่ำเป็นจ�ำนวนเงินเท่ำใดกันแน่  

ไปๆ มำๆ กว่ำหลูจื้อจะสร้ำงครอบครัวเป็นปึกแผ่น มรดกก้อนนั้นจึงเป็น

ผลประโยชน์ที่ฉกฉวยได้ จ้ำวซื่อกับโต้วซื่อล้วนเป็นคนฉลำด คนใดเล่ำ 

จะไม่รู้เหตุและผลในเรื่องนี้

อี๋อว้ีกล่ำวพร้อมรอยย้ิมฝืดเฝื ่อน "เช่นนี้สมบัติพัสถำนก้อนนี ้

กลับเป็นปัญหำ อย่ำรับไว้เป็นอันหมดเรื่อง"

ใครบ้ำงไม่รักเงินทอง แต่เมื่อสิ้นหลูจงจื๋อไป สกุลหลูจะไม่สุขสงบ

แล้ว พวกนำงสองพี่น้องก็ไม่อยำกข้องเกี่ยวกับสองครอบครัวนั้น ยังต้อง

รออีกครึ่งปีหลูจื้อถึงตั้งจวนได้ อำศัยอยู่กับใครล้วนยำกทำนทน

"หำกไม่รับได้ ข้ำจะบอกเรื่องพวกนี้กับเจ้ำด้วยเหตุใดกัน" หลูจื้อ

นวดหว่ำงค้ิว เขำพูดยำวเหยียดจนล�ำคอชกัแหบแห้ง "ตอนท่ำนปูพู่ดเรือ่ง

เหล่ำน้ี มีหมอหลวงอยู่ด้วยถึงสองคน ถ้ำพวกเรำไม่รับแล้วลือออกไป 

อย่ำงนั้นจะกลำยเป็นครอบครัวของนำยท่ำนท้ังสองข่มเหงรังแกพวกเรำ

ลูกก�ำพร้ำ ชื่อเสียงก็จะฉำวโฉ่ ตอนบ่ำยข้ำปฏิเสธไปแล้ว เลยคิดว่ำ 

พวกนำงต้องหันเหเป้ำหมำยมำที่เจ้ำเป็นแน่ เจ้ำจ�ำไว้ระยะน้ีไม่ว่ำ 

ท่ำนป้ำสะใภ้คนใดมำพูดคุยกับเจ้ำส่วนตวั อย่ำรบัปำกอะไรพวกนำงทัง้นัน้"
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"ข้ำรู้แล้วเจ้ำค่ะ" อี๋อวี้เห็นเขำดูอ่อนเพลียเลยกล่ำวขึ้น "ผิงฮุ่ยให ้

ห้องครัวท�ำของกินไว้ยังอุ่นอยู่ พี่กลับเรือนไปกินอำหำรเถอะเจ้ำค่ะ"

"ได้ ในนั้นมีเครือญำติมำไม่น้อย พูดจำไม่น่ำฟังอยู่บ้ำง เจ้ำไม่ต้อง

ใส่ใจ"

ก�ำชับค�ำนี้จบ เขำหมุนกำยเดินฉับๆ ไปทำงเรือนเซี่ยงหลี  

อ๋ีอว้ีเมียงมองไปรอบๆ เห็นผิงถงท่ีสมควรดูต้นทำงอยู่ด้ำนข้ำงกลับยืน 

ห่ำงไปไม่ไกลพูดคุยกับคนอื่น นำงไม่ส่งเสียงเรียก ยืนรอตรงหน้ำประตู

เรือนเฉำหยำงครู่หนึ่ง ผิงถงวิ่งมำหำด้วยสีหน้ำไม่สู้ดีแล้วยื่นหน้ำกระซิบ

บอกที่ริมหู

"คุณหนู คนที่จับตัวได้เมื่อเช้ำหำยไปแล้วเจ้ำค่ะ"

"หอื?" อ๋ีอว้ีขมวดค้ิว วันน้ีท้ังวันไม่มเีวลำว่ำงบอกกับหลูจือ้ ไม่คดิว่ำ 

คนผู้นั้นจะหนีไป นำงตรึกตรองเล็กน้อยก่อนเอ่ย "ช่ำงเถอะ เร่ืองนี้ 

อย่ำเพิ่งบอกพี่ใหญ่ข้ำ เจ้ำไปส�ำทับสำรถีว่ำอย่ำปำกมำก"

"บ่ำวส�ำทับเขำแล้วเจ้ำค่ะ"

อีอ๋ว้ีพยักหน้ำ "ไปเถอะ พวกเรำเข้ำไปดกัูนก่อนว่ำมอีะไรช่วยเหลอื

ได้บ้ำง"

นำงรู้ว่ำคนของป้อมปรำสำทแดงจ้องรอโอกำสจับนำงอยู่ พักนี้ 

นำงแค่ไม่ออกนอกจวน ไม่อยู่ตำมล�ำพังก็จะปลอดภัย รอหลังพิธีแห่ศพ

นำยท่ำนผู้เฒ่ำไปฝัง นำงค่อยหำรือวำงแผนรับมือกับพี่ชำยอีกที

ในเรือนเฉำหยำงมีคนไม่น้อยทว่ำไม่เอะอะอึกทึก มีเพียงเสียง

กระซิบกระซำบเบำๆ หลังฮูหยินผู้เฒ่ำหลูหมดสติ ก็ถูกพำไปนอนในห้อง
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ท่ีห่ำงจำกห้องใหญ่มำกท่ีสุด และใช้ห้องด้ำนข้ำงที่ว่ำงลงรับรองแขก  

ซึ่งก็คือเหล่ำวงศ์วำนว่ำนเครือกับญำติผูกดอง

พรุ่งนี้บรรจุศพลงโลง ก่อนฟ้ำสำงลูกหลำนสกุลหลูทุกคนต้องสวม

ชุดผ้ำดิบจึงจะเข้ำออกได้ ตำมธรรมเนียมเดิมของตระกูลหลู ชุดผ้ำดิบนี้

เป็นแบบเรียบง่ำย แต่จะอำศัยไหว้วำนคนนอกที่มิใช่สำยเลือดเดียวกัน

ตัดเย็บให้ไม่ได้ 

บนพรมขนสตัว์หนำนุม่หลำยผนืในโถง มคีนน่ังอยู่ไม่ต�ำ่กว่ำสำมสบิคน  

ใช้ฉำกกั้นบำนเฟี้ยมแบบหกบำนบำนหน่ึงคั่นอยู่ตรงกลำง ฝั่งด้ำนนอก

เป็นสตรทีีแ่ต่งงำนแล้วย่ีสบิกว่ำคน ฝ่ังด้ำนในเป็นหญิงสำวยังไม่ออกเรอืน

ที่เย็บผ้ำได้เจ็ดแปดคน ทั้งหมดล้วนเป็นเครือญำติที่มำช่วยงำน

อี๋อวี้นั่งอยู่หลังฉำกกั้น มือหนึ่งถือผ้ำขำว อีกมือหนึ่งแทงเข็มขึ้นลง

บนเนื้อผ้ำอย่ำงคล่องแคล่ว ข้ำงๆ มีหญิงวัยกลำงคนคอยสอนวิธีตัดเย็บ

ชุดพิธีศพแบบเรียบๆ ท่ีง่ำยดำยมำก นำงท�ำงำนเย็บปักถักร้อยบ่อยๆ  

ฟังรอบเดียวก็จดจ�ำฝีเข็มได้แล้ว นำงเย็บแค่ของตนกับหลูจื้อสองชุดจึง

ไม่ยุ่งยำกนัก

ต้ังแต่นำงเข้ำมำแล้วฟังเสยีงซบุซบิของพวกสตรฝ่ัีงด้ำนนอกมำนำน

สองเค่อ ก็รู้ว่ำที่หลูจื้อบอกว่ำพวกนำงพูดจำไม่น่ำฟังน้ันหมำยถึงอะไร 

ในที่สุด

"เฮ้อ ท่ำนอำสำมสงูวัยมำกแล้ว อยำกมหีลำนชำยสกัคนก็มเีหตผุล

เข้ำใจได้ แต่รับครอบครัวแบบน้ีเข้ำตระกูล มิสู ้ไม่รับเสียยังดีกว่ำ... 

สตรีแซ่หลูไร้ชื่อคนนั้นถูกลักพำตัวไปก็ช่ำงเถิด ไฉนบุตรชำยคนรอง 

ของนำงยังหำยตัวไปไม่เห็นเงำ"
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"บอกว่ำถูกส่งไปท่องโลกภำยนอก มิได้ส่งข่ำวครำวกลับมำเลย 

หำตัวไม่พบ เจ้ำสนใจไปไยว่ำเขำจะมำหรือไม่ ถึงเหลือแต่พ่ีชำยกับ 

น้องสำวคู่น้ีก็แบ่งสมบัติไปได้มำกมำยปำนนั้นอยู่ดี... แต่ท่ำนน้ำสำม 

ยังคงล�ำเอียงไปทำงบตุรชำยคนโตมำกทีส่ดุ ให้สบืทอดบรรดำศกัดิไ์ม่ว่ำ 

ยังกันส่วนหนึ่งเป็นสินเจ้ำสำวก้อนโตให้หลำนซูฉิงเป็นพิเศษ"

"ครอบครัวนั้นก็มีบุตรสำวคนหนึ่งได้แบ่งส่วนหนึ่งด้วยมิใช่หรือ"

"นี่จะเทียบกันได้ที่ไหน เจ้ำไม่เห็นตอนท่ำนน้ำสำมกลับเมืองหลวง 

ขนสิง่ของมำก่ีคันรถ ทำงใต้ยังหลงเหลอือะไรได้อกี อย่ำงมำกก็ไร่นำสำโท 

กับข้ำทำสบริวำร ดูทีว่ำยังไม่มำกเท่ำสินเจ้ำสำวที่ครอบครัวพวกเรำ 

มอบให้บุตรสำวเลยนะ"

"จริงของเจ้ำ ตำมควำมเห็นข้ำ ท้ำยที่สุดนำยท่ำนผู้เฒ่ำท�ำไป 

เพ่ือหำทำยำทสืบสกุลตนไว้สักคน ถึงได้กันไว้ให้ครอบครัวนั้นก้อนใหญ่ 

เด็กสำวคนนั้นเป็นตัวรอง หลูจื้อน่ันต่ำงหำกเป็นตัวหลัก นอกจำก 

ชื่อเสียงดี ดูเหมือนว่ำยังเป็นท่ีไว้วำงพระทัยของฮ่องเต้ ถ้ำได้ดิบได้ด ี

ในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรปีหน้ำล่ะก็..."

"คิกๆ พี่สะใภ้รอง ข้ำว่ำท่ำนถูกตำต้องใจเด็กคนนี้แล้ว ตระกูลเดิม

ของท่ำนมีคุณหนูยังไม่หมั้นหมำยหลำยคนกระมัง หำกตั้งใจไว้ก็ต้องรีบ

เสียแต่เนิ่นๆ นะ"

"ดูเจ้ำพูดเข้ำ จะอย่ำงไรตอนน้ีเขำเป็นคุณชำยใหญ่ของตระกูลน้ี 

ทั้งเป็นคนหนุ่มมีชื่อเสียงในเมืองหลวง หลำนสำวพวกนั้นของข้ำคู่ควร 

กับเขำหรือ"

"รองำนโศกเศร้ำน้ีจบลง เขำก็ไม่ใช่อีกต่อไป ท่ำนคิดอ่ำนโดยไว 
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ดีกว่ำ ประเดี๋ยวหลังกำรสอบขุนนำง เกิดเขำ..."

เสียงซุบซิบของสตรีสองสำมคนจำกอีกฝั่งหน่ึงของฉำกก้ันที่อยู่

ใกล้ๆ น้ีเป็นแค่หน่ึงในจ�ำนวนมำกมำยเท่ำไรไม่รู้ อี๋อว้ีเพียงรับฟังเป็น 

เรื่องตลกขบขัน พอเย็บตะเข็บส่วนเอวข้ำงหนึ่งเสร็จก�ำลังจะเปลี่ยนไป 

อีกข้ำงหนึ่ง นำงได้ยินเสียงตะโกนจำกข้ำงนอก

"เสี่ยวอวี้ เสี่ยวอวี้อยู่ในนี้หรือไม่"

"อยู่เจ้ำค่ะ" ได้ยินเสียงของหลูหรงเหอ อ๋ีอว้ีขำนตอบแล้ววำงงำน 

ในมอืลง สำวเท้ำอ้อมฉำกก้ันไปเหน็เขำยืนกวักมอืเรียกนำงอยู่หน้ำประตู 

นำงจึงออกไปสนทนำกับเขำตรงระเบียงยำว

"น่ีเป็นยันต์ที่วัดสือจี้ส่งมำเมื่อครู ่นี้ จ�ำเป็นต้องให้พวกหลำนๆ  

เผำให้ไหม้จนหมดในห้องคืนน้ีจึงจะได้" หลูหรงเหอย่ืนกระดำษพับทบ 

เป็นแผ่นเล็กๆ กับแท่งจุดไฟในมือให้นำง "ไม่รู้ซูฉิงหำยไปไหน เจ้ำเอำนี่

ไปเผำตรงริมห้องท่ำนปู่เจ้ำที่ลำนเรือนหลัง ระวังหน่อยนะ อย่ำให้ไฟ 

ลวกมือ"

"เจ้ำค่ะ" เห็นนำงรับค�ำ เขำก็เดินไปทำงนอกลำนอย่ำงเร่งร้อน 

เรือนนี้แขวนโคมไฟไว้ทั้งหน้ำหลัง อ๋ีอว้ีมิใช่คนข้ีขลำด ส่วนผิงถง

เพ่ิงถูกเรียกไปช่วยงำน นำงก็เลยถือของเดินเลี้ยวไปด้ำนหลังของ 

เรือนเฉำหยำงเอง

เพรำะเป็นฤดูหนำว นอกจำกต้นไม้แห้งโกร๋นหลำยต้นกับสวนหิน

แล้ว บริเวณรอบๆ ว่ำงโหรงเหรง ด้วยคนรับใช้คอยปัดกวำดทุกวันจึง 

ไม่มีเศษกิ่งไม้ใบไม้ตำมพื้น พอนำงเจอหน้ำต่ำงหลังของห้องเล็กด้ำนใน

ห้องใหญ่แล้ว ต้ังท่ำจะไปจุดไฟเผำกระดำษยันต์แผ่นน้ัน กลับได้ยิน 
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เสียงร้องไห้กระซิกๆ ดังลอยมำจำกหลังสวนหินด้ำนข้ำงระลอกหนึ่ง

อีอ๋วีล้งัเลเลก็น้อยก่อนจะเก็บแท่งจดุไฟขึน้ เดนิไปข้ำงหลงัสวนหนิ 

เสยีงร้องไห้ทีฟั่งดูน่ำขวัญหนอียู่บ้ำงในยำมดกึดืน่นัน่คล้ำยจะเป็นหลูซฉิูง

นับแต่เมำสุรำกลับจำกหอซูอว๋ินวันน้ัน นำงไม่ได้เป็นฝ่ำยไปหำ 

หลูซูฉิงเพ่ือพูดคุยกันเลย กระนั้นช่วงท่ีนำยท่ำนผู้เฒ่ำหลูนอนไม่ได้สติ 

อยู่บนเตียง พวกนำงพบหน้ำกันในเรือนเฉำหยำงอยู่บ่อยครั้ง ตอนแรก

นำงยังผงกศีรษะทักทำย แต่เห็นอีกฝ่ำยท�ำเป็นมองไม่เห็น นำงก็หยุด

แสดงอัธยำศัยไมตรี
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"...ท่ำนปู่...ฮือ..."

ใต้แสงจันทร์เหนือศีรษะและแสงจำกโคมหินใกล้ๆ อี๋อว้ีมองเห็น 

หลูซูฉิงนั่งร้องไห้อยู่ตรงทำงเข้ำสวนหินได้แจ่มชัด แต่ชั่วขณะน้ันนำง 

ไม่รู้ว่ำสมควรเข้ำไปพูดปลอบหรือไม่

ตอนกลำงวันไม่ใคร่ได้ยินเสียงร้องไห้ของนำง ที่แท้เก็บกลั้นเอำไว้ 

เห็นทีนำงคงเสียใจอย่ำงมำก นำยท่ำนผู้เฒ่ำหลูดูเหมือนรักและตำมใจ

หลำนสำวทีร่บัอปุกำระไว้คนน้ีเสมอมำ ควำมผูกพันระหว่ำงสองปูห่ลำนคู่นี้ 

ต้องลึกซึ้งกว่ำหลูจื้อและตนจึงจะถูก 

ชะรอยจะตั้งหน้ำตั้งตำร้องไห้เกินไป หลูซูฉิงถึงกับไม่สังเกตเห็น 

อี๋อว้ีท่ียืนห่ำงไปไม่ก่ีก้ำว เวลำผ่ำนไปเช่นน้ีอีกคร่ึงถ้วยชำ นำงยังร้องไห้

ไม่หยุด แต่ยำมรำตรีในฤดูหนำวแสนจะเย็นยะเยือกจริงๆ ลมพัดมำ 

วูบหนึ่งครำใดล้วนท�ำให้ตัวสั่นสะท้ำนได้ อี๋อวี้เห็นนำงสวมอำภรณ์บำงๆ 

375
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สุดท้ำยก็ทนดูนำงนั่งบนก้อนหินซึ่งเป็นช่องลมนี้จนโดนลมเย็นไม่ได้  

อีอ๋ว้ีเขย่งส้นเท้ำถอยหลงัหลำยก้ำวแล้วค่อยเดนิลงฝีเท้ำหนกัๆ ไปข้ำงหน้ำ 

ท�ำท่ำคล้ำยเพิ่งมำถึง ปำกก็เรียกเสียงแกมฉงน 

"พี่ซูฉิง?"

เสยีงร้องไห้เงียบลงกะทันหนั หลซูฉูงิไม่หนัหน้ำแล้วก็ไม่เปล่งเสยีง

"กลับห้องเถอะเจ้ำค่ะ" อี๋อวี้สืบเท้ำขึ้นอีกหนึ่งก้ำว ได้ยินนำงพูด 

เสียงอู้อี้ขึ้นจมูกชัดปนเสียงสะอื้นในล�ำคอ

"อย่ำเข้ำมำ เจ้ำไปซะ"

อี๋อว้ีหยุดฝีเท้ำทว่ำไม่จำกไป นำงลดสุ ้มเสียงเบำลงกล่ำวว่ำ  

"ท่ำนลุงรองให้ข้ำมำเผำยันต์ที่ด้ำนหลัง พวกเรำสองคนท�ำด้วยกันเถอะ"

"ข้ำบอกแล้วไม่ใช่หรือว่ำให้เจ้ำไปซะ!"

นำงหันขวับมำแผดเสียงตะคอกใส่ บันดำลให้อี๋อวี้อึ้งไปชั่วครู่ก่อน

เอ่ยเสียงอ่อนโยนดุจเก่ำ "เช่นน้ันพอข้ำไปแล้ว ท่ำนอย่ำน่ังอยู่ตรงนี ้

นำนเกินไปนะ พรุ่งนี้ยังมีงำนต้องท�ำ ถ้ำจับไข้ขึ้นมำจะไม่เป็นกำรดี"

กล่ำวจบอี๋อวี้หันหลังจะจำกไป คิดค�ำนึงว่ำประเดี๋ยวเผำยันต์แล้ว 

เรียกบ่ำวคนหน่ึงหยิบเสื้อคลุมมำให้นำงสวม แต่ครั้นนำงได้ยินถ้อยค�ำ 

ซึ่งเดิมเป็นกำรแสดงควำมห่วงใยอย่ำงอ้อมค้อมนี้ กลับเป็นเหตุให้ 

อำรมณ์พลุ่งพล่ำนขึ้นทันใด

"เจ้ำไม่ต้องสั่งสอนข้ำ ไสหัวไป!"

อีอ๋วีน้ิง่เงยีบครูห่นึง่แล้วลอบถอนใจเฮอืก บอกตนเองว่ำอย่ำถือสำ

หำควำมกับเด็กน้อย นำงออกเดินไปทำงริมหน้ำต่ำง แต่เพ่ิงย่ำงเท้ำ 

ได้สองก้ำวก็ถูกเรียกไว้
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"หยุดนะ!"

อีอ๋ว้ีหนัศรีษะไป เห็นหลซูฉูงิยืนขึน้แล้ว ดวงหน้ำงำมจิม้ลิม้เต็มไปด้วย 

ครำบน�้ำตำ นัยน์ตำทั้งคู่บวมช�้ำ เมื่อเห็นนำงในสภำพนี้ ต่อให้ถูกนำง

ถลึงตำใส่อย่ำงดุดัน อี๋อวี้ก็โกรธไม่ลง

"ข้ำบอกแล้วว่ำให้เจ้ำไปซะ ข้ำไม่อยำกเห็นหน้ำเจ้ำ เพรำะอะไร 

เจ้ำต้องมำตอแยข้ำด้วย ข้ำทนเจ้ำมำนำนมำกแล้ว เจ้ำรู ้หรือไม่ว่ำ 

ข้ำเกลียดชังเจ้ำมำกปำนใด" 

อี๋อวี้เม้มปำก สองจิตสองใจว่ำจะยืนอยู่ตรงนี้เป็นที่ระบำยอำรมณ์

ให้อีกฝ่ำยหรือไม่ นำงย่อมรู้ว่ำหลูซูฉิงเกลียดชังตนเป็นธรรมดำ ทว่ำ 

ดูท่ำทำงนี้แล้วน่ำจะมำกกว่ำที่นำงคิดไว้

หลซูฉูงิเหน็นำงไม่ปรปิำก จงึก�ำสองมอืเป็นหมดัแน่นเดินสองสำมก้ำว 

ไปตรงหน้ำนำง กดเสียงต�่ำลงพูดอย่ำงขบเขี้ยวเคี้ยวฟันท่ำมกลำง 

ควำมตะลึงลำนของอี๋อวี้

"ต้องโทษพวกเจ้ำทั้งหมด ล้วนเป็นเพรำะตำมหำพวกเจ้ำ เป็นห่วง

พวกเจ้ำ ท่ำนปู่ถึงได้จำกไปเร็วแบบนี้ ต้องโทษพวกเจ้ำทั้งหมด! ครั้งแรก

ที่ข้ำได้ยินเรื่องพวกเจ้ำตอนสิบขวบ เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำข้ำรู้สึกอย่ำงไร เพรำะ

พวกเจ้ำ นับแต่วัยเยำว์ในปีหนึ่งข้ำยำกจะได้พบท่ำนพ่อสักหน เพรำะ 

พวกเจ้ำ ท่ำนแม่ข้ำถึงระแวงแคลงใจเป็นนิจ และเข้มงวดกับข้ำอย่ำง

ยิ่งยวด ข้ำได้แต่ประพฤติตนเป็นเด็กว่ำง่ำยรู้ควำม แล้วเพื่อเอำอกเอำใจ

พวกผู้อำวุโส ข้ำต้องดีดพิณ เดินหมำก วำดภำพ คัดลำยมือทุกว่ีวัน 

ตัง้แต่เดก็จนโต แต่ใครเล่ำจะรูว่้ำสิง่ทีข้่ำเกลยีดมำกท่ีสดุก็คอืกำรดดีพิณ 

ในครอบครัวนี้มีแต่ท่ำนปู่คนเดียวที่ไม่เรียกร้องให้ข้ำดีดพิณวำดภำพ  
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เขำตำมใจข้ำ รักเอ็นดูข้ำ...

แต่เหตุใดพวกเจ้ำต้องมำปรำกฏตัวด้วย ท่ำนปู่ถึงข้ันส่งข้ำไป 

ส�ำนักศกึษำหลวงโดยเฉพำะ เพ่ือให้ข้ำกลบัมำเล่ำเร่ืองของพวกเจ้ำทกุวนั 

เขำไม่ไปตกปลำเป็นเพ่ือนข้ำ ไม่เล่ำเรื่องเล่ำให้ข้ำฟังอีก ตอนประชัน

ศำสตร์ห้ำส�ำนัก ข้ำอยำกแสดงควำมสำมำรถให้เขำเห็นเหลือเกินว่ำ 

ไม่ว่ำเรื่องไหนๆ ข้ำก็เก่งกว่ำพวกเจ้ำ พอพวกเรำได้ป้ำยไม้สลักสองป้ำย

เท่ำกัน ท่ำนปู่พูดแต่ชื่อของเจ้ำไม่ขำดปำก ทั้งที่เจ้ำมำจำกชนบท เดิมที

เป็นคนที่ไม่สมควรอยู่บนโลกนี้ กลับแย่งควำมสุขเพียงหนึ่งเดียวของข้ำ

ไปโดยไม่ต้องเปลืองแรง กระท่ังชื่อของข้ำยังต้องเปลี่ยนในภำยหลัง 

เพ่ือพวกเจ้ำ ซูฉิง...ที่เสียงพ้องกับ 'ไถ่โทษทั้งหมด' ข้ำชิงชังพวกเจ้ำ  

ชิงชังพวกเจ้ำ!"

เสยีงอูอ้ีข้ึน้จมกูระคนควำมจงเกลยีดจงชงัโดยไม่ปิดบงัของอกีฝ่ำย

ท�ำให้อ๋ีอว้ีตระหนกในใจ นำงเงยหน้ำมองเด็กสำวท่ีตัวสูงกว่ำตนเกือบ 

คบืหนึง่แล้วไม่รู้จะกล่ำวตอบเช่นไร นำงไม่เคยเห็นสีหน้ำและน�้ำเสียง 

แบบนีข้องหลซูฉูงิ ตลอดท่ีผ่ำนมำนำงไม่รูเ้ลยว่ำเบือ้งหลังทีท่ำห่ำงเหินน่ัน 

แอบแฝงควำมคับแค้นชิงชังลึกล�้ำเพียงนี้

บุญคุณควำมแค้นที่พัวพันกันยุ่งเหยิงในครั้งน้ันซึ่งนำงนึกว่ำ 

จบลงไปเปลำะหนึ่งแล้ว ท่ีแท้มันมิได้เก่ียวโยงกับพวกนำงเท่ำนั้น ยังมี 

คนที่ถูกท�ำร้ำยมำกกว่ำนั้น อย่ำงเช่นจ้ำวซื่อ หลูซูฉิง...

"...ขอโทษ" ถ้ำท�ำได้ล่ะก็ นำงไม่อยำกขอขมำ แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ำ 

ตนท�ำเรื่องใดผิดต่อเด็กสำวตรงหน้ำผู ้นี้ แต่หำกไม่พูดอะไรสักนิด  

นำงกลัวว่ำตนเองจะทนรับควำมเกลียดชังรุนแรงนี้ไม่ไหว และหันหลัง
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เดินหนีไปทิ้งเด็กสำวที่เพิ่งสูญเสียคนใกล้ชิดที่สุดไปไว้คนเดียว

ทั้งคู่ยืนประจันหน้ำกันตรงริมสวนหิน ลมหนำวโชยมำระลอกหน่ึง 

พำให้จิตใจท่ีพลุ่งพล่ำนของหลูซูฉิงสงบลงทีละน้อย น�้ำเสียงของนำง

กระด้ำงและแน่นหนัก

"ขอโทษแล้วมีประโยชน์อันใด ผ่ำนไปตั้งหลำยปีปำนนี้ ท่ำนปู่ 

ก็ไม่อยู่แล้ว ข้ำไม่อภัยให้พวกเจ้ำหรอก"

นำงก็ไม่จ�ำเป็นต้องให้อกีฝ่ำยอภัยให้ อีอ๋ว้ีคดิไปเช่นนี ้หำกค�ำกล่ำว

ที่ออกจำกปำกกลับเป็นว่ำ "แล้วท่ำนจะท�ำอย่ำงไร เตรียมแก้แค้น?"

หลูซูฉิงย้ิมเยำะ "เตรียม? มันเริ่มต้นตั้งนำนแล้ว เจ้ำโง่งมจนจับ 

ไม่ได้เลยหรอื ตอนกำรประชนัศำสตร์ห้ำส�ำนัก ทัง้ตืน่เต้นทัง้ระทกึใจมำก 

กระมัง แต่เจ้ำช่ำงโชคดีโดยแท้ มิใช่แค่หนีพ้นเภทภัยด้วยตัวเองได้  

ยังมีคนโง่รีบก้ำวออกมำท�ำเพื่อเจ้ำ"

"หือ?" ครำน้ีอี๋อว้ีงุนงงแล้วจริงๆ เรื่องตอนประชันศำสตร์ห้ำส�ำนัก 

เกี่ยวข้องกับนำง? มิใช่จ่ำงซุนเสียนหรือ

"ว่ำอย่ำงไร คิดไม่ออก หึ...เสียทีท่ีท่ำนปู่ชมเจ้ำเสมอว่ำฉลำด 

เกินใคร เจ้ำเทียบพี่ใหญ่ของเจ้ำไม่ได้แม้สักครึ่ง" หลูซูฉิงพูดถำกถำงนำง

ค�ำหนึ่งก่อนยกมือกอดอก กล่ำวเอื่อยๆ

"ตอนประชันศำสตร์เขียนพู่กัน เจ้ำโง่คนท่ีสำดน�้ำหมึกใส่เจ้ำน่ัน  

เพ่ิงเริ่มแข่งขันก็ลุกลี้ลุกลนเตรียมแท่นฝนหมึกจะไปหำเจ้ำ หำกมิใช่ข้ำ

จงใจขวำงทำงไว้ ไหนเลยเขำจะรอจนเจ้ำเขียนเกือบเสร็จทั้งบทแล้ว 

ค่อยท�ำลำยกระดำษคัดอักษรของเจ้ำ หวุดหวิดจะท�ำให้ควำมพยำยำม

ของเจ้ำต้องสญูเปล่ำ ยังมก่ีอนกำรประชนัศำสตร์ยิงธนู ข้ำพบเฉงิเสีย่วเฟ่ิง 
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ที่หอน�้ำชำ ขู่ว่ำจะบอกหลูจื้อพี่ใหญ่เจ้ำเรื่องที่นำงหลงรักเขำ เพื่อให้นำง

ก่อกวนเจ้ำตอนแข่ง นึกไม่ถึงสตรีโง่งมคนน้ันต่อหน้ำรับปำกข้ำ แต ่

วันถัดมำกลับแกล้งบำดเจ็บไม่มำร่วมแข่ง

ส่วนพวกไม่ได้ควำมอย่ำงจ่ำงซุนเสียน หมำยขัดแข้งขัดขำเจ้ำ 

ตอนประชันศำสตร์จำรีต ส่งคนไปดักรอรถม้ำของพวกเจ้ำท่ีตงตูฮุ ่ย  

ข้ำเลยเอำเรื่องนี้ไปบอกเฉิงเสี่ยวเฟิ่ง ตั้งใจอำศัยนิสัยรักควำมยุติธรรม

ของนำงเพ่ือให้พวกเจ้ำกับกลุ่มของจ่ำงซุนเสียนปะทะกันซ่ึงหน้ำ นำงก็

ช่ำงกระไร ตอนหลงัแอบไปคุม้ครองพวกเจ้ำอยู่ลบัๆ ในตงตฮูุย่ จนตวัเอง

เกือบต้องรั้งท้ำย แต่สุดท้ำยกลับช่วยให้เจ้ำได้สร้ำงชื่ออีกครั้ง"

อี๋อว้ีฟังหลูซูฉิงพูดไปทีละเรื่องๆ นอกจำกตกตะลึงแล้ว ยังบังเกิด

ควำมรู้สึกบำงอย่ำงที่บอกไม่ถูก มันไม่ใช่ท้ังควำมเสียใจหรือโกรธเคือง 

จะบอกเช่นใดดี...มันเป็นควำมท้อแท้ ต้ังแต่องค์หญิงเกำหยำงมำถึง 

จ่ำงซุนเสียน แล้วก็หลูซูฉิงตรงหน้ำน้ีอีก ไฉนนำงล่วงเกินคนโดยไม่รู้ 

ต้นสำยปลำยเหตุ ซ�้ำท�ำให้อีกฝ่ำยมีทีท่ำจะตำมรำวีให้ตำยไปข้ำงหนึ่ง  

อีกทั้งแต่ละคนย่ิงหนักข้อข้ึนเรื่อยๆ เป็นเพรำะนิสัยใจคอของนำงย�่ำแย่

เกินไป หรือว่ำหน้ำตำของนำงที่ดึงดูดเภทภัยกันนะ

"ท�ำไมต้องบอกเรือ่งพวกนีกั้บข้ำ" ควำมเคยีดแค้นชงิชงัของหลซูฉูงิ 

นำงรับรู้แล้วแต่ไม่อำจเข้ำใจได้จริงๆ

หลซูฉูงิมองอีอ๋วีอ้ย่ำงดแูคลนพลำงเอ่ย "ข้ำคร้ำนจะเสแสร้งกับเจ้ำ

ต่อไปแล้วน่ะสิ ตรำบใดท่ีพวกเรำอยู่ร่วมกันในฉำงอัน ข้ำไม่มีวันให ้

พวกเจ้ำอยู่อย่ำงสงบสุข เจ้ำเองก็ไม่ต้องแกล้งท�ำสนิทสนมกับข้ำด้วย  

เจ้ำเอำสิ่งที่ข้ำพูดกับเจ้ำเหล่ำนี้ไปบอกหลูจื้อได้เลย พวกเจ้ำก็ร่วมมือกัน
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ระวังป้องกันข้ำ ดูสิว่ำใครจะฉลำดกว่ำกัน"

อี๋อว้ีจ้องหน้ำหลูซูฉิงอีกครู่หนึ่งแล้วพลันแย้มปำกกว้ำง กล่ำวว่ำ 

"ท่ำนอิจฉำพวกข้ำอยู่กระมัง อิจฉำท่ีพวกข้ำมีมำรดำเอ็นดูทะนุถนอม 

อิจฉำทีพ่วกข้ำพ่ีน้องรกัใคร่กัน อจิฉำทีข้่ำมสีหำย ฉะน้ันเลยคิดจะกระท�ำ

เรื่องพวกนั้นเรียกร้องควำมสนใจจำกพวกข้ำ...หรืออำจพูดได้ว่ำริษยำ"

"เหลวไหล ข้ำเกลียดชังพวกเจ้ำต่ำงหำก" หลูซูฉิงโบกมือเป็นเชิง

ปฏิเสธโดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ นัยน์ตำก็เจือรอยโทสะละม้ำยแมว 

แสยะเขี้ยวกำงกรงเล็บตัวหนึ่ง แต่เป็นกำรยืนยันกำรคำดเดำของอี๋อวี้ได้

พอดิบพอดี

"ดีมำก อย่ำงน้ันก็เกลียดชังเถอะ อย่ำงไรข้ำก็ไม่ชมชอบท่ำน 

เหมือนกัน" ดวงตำของอี๋อวี้โค้งขึ้นขณะกล่ำว

หลูซูฉิงคำดไม่ถึงว่ำคนท่ีเมื่อครู่ยังก้มหัวยอมรับผิดอยู่จะแสดง

ท่ำทำงไม่ยี่หระตอนนี้ นำงถลึงตำ พูดไม่ออกไปกะทันหัน

"ถ้ำท่ำนอยำกจะหำเรื่องพวกข้ำล่ะก็เชิญตำมสบำย แต่ว่ำท่ำทำง 

ขีอ้จิฉำของท่ำนดูอปัลกัษณ์มำกจรงิๆ อกีอย่ำง..." อีอ๋ว้ีคลำยมอืท่ีก�ำยนัต์ไว้ 

จนยับยู่ย่ี พูดไปเดินไปที่ข้ำงหน้ำต่ำง พอได้ยินเสียงหอบหำยใจหนักๆ 

ทำงด้ำนหลัง นำงเหลียวหน้ำไปยิ้ม

"ท่ำนยังเป็นเด็กไม่รู้จักโตอย่ำงมำกด้วย"

"เจ้ำ...เจ้ำช่ำงน่ำรังเกียจจริงๆ" หลูซูฉิงขบฟันกรอด ยกมือชี้ 

หน้ำนำงอย่ำงเก้กังชั่วครู่ จำกน้ันสำวเท้ำก้ำวยำวๆ ไปทำงหน้ำเรือน 

อย่ำงกระฟัดกระเฟียด เลยไม่ได้ยินอ๋ีอว้ีท่ีมองตำมแผ่นหลังนำงไป 

พูดพึมพ�ำกับตนเองระหว่ำงจุดไฟเผำยันต์
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"แบบนี้ค่อยน่ำรักขึ้นบ้ำง ดีกว่ำสวมหน้ำกำกเข้ำหำกันอย่ำงน้ัน 

ตั้งเป็นกอง"

ถึงหลูซูฉิงกระท�ำเรื่องพวกนั้นด้วยควำมหน้ำไหว้หลังหลอก แต่

เปรยีบกับเกำหยำงและจ่ำงซนุเสยีนแล้ว นำงไม่ได้ท�ำร้ำยใครอย่ำงแท้จรงิ 

แม้ว่ำนำงข่มขู่เฉิงเสี่ยวเฟิ่ง แต่หลังแผนกำรล้มเหลวก็ไม่เผยเร่ืองที ่

อีกฝ่ำยชมชอบหลูจื้อออกมำมิใช่หรือ

อี๋อวี้สุดปัญญำจะเกลียดชังคนอย่ำงน้ี นำงเห็นเงำของหลูจื้อจำก

ตัวหลูซูฉิง เห็นเด็กท่ีจิตใจบอบช�้ำจำกควำมผิดพลำดของผู้ใหญ่ ค่อยๆ 

เจริญวัยขึ้นโดยกำรสวมหน้ำกำกเพ่ือควำมอยู่รอด แก่นแท้ของหลูซูฉิง 

ยังดงีำมอยู่ แค่ชอบกลัน่แกล้งคนอ่ืนเหมอืนเดก็ทีไ่ม่ได้ลกูกวำดเท่ำนัน้เอง

ต่อให้นำงไม่เชื่อในวิจำรณญำณของตน ก็สมควรเชื่อถือหลูจงจ๋ือ 

เด็กที่เติบโตขึ้นภำยใต้ควำมรักและเอำใจใส่ของนำยท่ำนผู้เฒ่ำคนนี้ 

ล�ำพังแค่ดูจำกหลูซื่อกับพี่น้องก็รู้ได้ว่ำไม่มีผิดพลำด เพียงทว่ำ...

"โอ๊ย ข้ำน่ีช่ำงโง่เขลำสิน้ดี" อีอ๋วีโ้ยนกระดำษยันต์ทีจ่ะไหม้หมดแผ่น

แล้วทิ้งไป มองดูมันสลำยกลำยเป็นเศษเถ้ำร่วงหล่นสู่พื้น นำงโอดครวญ

ค�ำหนึ่ง ยกมือขึ้นกุมหน้ำผำก กล่ำวงึมง�ำ "แทนที่จะให้ก�ำลังใจนำง  

กลับยุยงให้นำงมำหำเรื่องข้ำอีก โง่...โง่จริงๆ..."

"ฮ่ำๆ" เสยีงหัวร่อแผ่วเบำดงัขึน้อย่ำงไม่ทันตัง้ตวัอยู่บ้ำงนีข้ดัจงัหวะ

อี๋อว้ีที่ต่อว่ำต่อขำนตนเองอยู่ ตำมมำด้วยเสียงคุ้นหูทันที "เจำ้ไม่โง่ เจ้ำ 

น่ำรักมำก"

อีอ๋วีห้นัหน้ำมองตำมต้นเสยีงไปทำงสวนหนิทีน่ำงปะทะกบัหลซูฉูงิ

เมื่อครู่ เห็นเงำร่ำงสำยหนึ่งนั่งอยู่บนหินภูเขำท่ีสูงกว่ำตัวคนน่ันต้ังแต่
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เมื่อไรก็สุดรู ้ ชำยเสื้อคลุมสีขำวอมเหลืองลอยพลิ้วตำมแรงลม และ

หน้ำกำกสีด�ำขำวสะท้อนเข้ำคลองจักษุ
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เมื่อเห็นบุรุษสวมหน้ำกำกน่ังบนสวนหิน อี๋อว้ีหำได้แสดงควำม

ประหลำดใจอันใด ถึงอย่ำงไรตอนพ่ีใหญ่ของนำงสะสำงเรื่องของ 

ฝำงเฉียวก็ไม่หลบเลี่ยงคนผู้นี้ พวกเขำน่ำจะไม่ใช่สหำยธรรมดำ

"หำกท่ำนมำหำพ่ีใหญ่ข้ำล่ะก็ เขำอยู่ในเรอืนทิศตะวันออก จะให้ข้ำ 

น�ำทำงไหมเจ้ำคะ" นำงขยับเท้ำสองก้ำวไปใกล้ๆ สวนหินแล้วแหงนหน้ำ

ถำม 

"ไม่ต้อง ข้ำไม่ได้นัดหมำยกับเขำ" บุรุษสวมหน้ำกำกก้มหัวมอง 

ดวงหน้ำแดงเรื่อน้อยๆ เพรำะตำกลมของเด็กสำวที่เงยข้ึน สำยตำเขำ 

แฝงรอยยิ้มรำงๆ ไม่ใคร่ชัด

"อ๋อ เช่นน้ันก็มำโดยไม่ได้รับเชิญน่ันเอง" อี๋อว้ีพยักหน้ำเป็นเชิง

เข้ำใจแล้ว ด้วยเขำเคยช่วยตนมำจำกมือมู่ฉำงเฟิงท่ีนอกเมือง นำงจึง 

ไม่มีควำมคิดจะถือสำหำควำมเรื่องที่เขำซ่อนตัวแอบดูอยู่ด้ำนข้ำง

376
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"เอ่อ..." ถ้ำเขำถอดหน้ำกำกออก เวลำน้ีใบหน้ำนัน่อำจเผยรอยเก้อ

กระดำก เขำไม่ทันได้บอกจดุประสงค์ทีม่ำ กเ็ห็นอีอ๋ว้ีโค้งกำยคำรวะให้ตน 

ด้วยท่ำทำงขึงขัง

"ครำวก่อนได้ท่ำนช่วยเหลือไว้ ยังมิได้ขอบคุณท่ำนอย่ำงเป็นเรื่อง

เป็นรำวเลยเจ้ำค่ะ"

หลงับรุษุสวมหน้ำกำกหัวร่อเบำๆ เสยีงหนึง่ เขำกล่ำววำจำแปลกๆ 

"เจ้ำเกรงใจไปแล้ว นั่นเป็นสิ่งท่ีข้ำสมควรกระท�ำ อีกอย่ำงคืนน้ีข้ำมำหำ

เจ้ำโดยเฉพำะ มีเรื่องจะขอร้อง"

อี๋อวี้มิได ้ขบคิดค�ำว ่ำ 'สิ่งที่สมควรกระท�ำ' ของเขำว ่ำเป็น 

ควำมหมำยใด นำงยืดตัวตรงแล้วพูด "เรื่องใดเจ้ำคะ"

สิ้นเสียงนำง เงำร่ำงบนสวนหินสูงหนึ่งจั้งนั่นก็กระโจนลงมำจน 

ชำยเสื้อคลุมปลิวไสว ท้ิงตัวลงพ้ืนอย่ำงปรำดเปรียวแล้วเคลื่อนกำย 

พลิว้ไหวมำเบือ้งหน้ำ ท่วงท่ำของเขำน้ันสง่ำผึง่ผำยย่ิงนกั อีอ๋ว้ีมคีวำมสนใจ 

ในวิชำตัวเบำอยู่แล้ว นำงตำเป็นประกำยแต่ระงับใจไม่เอ่ยปำกถำม  

รับขวดกระเบื้องผูกเชือกแดงใบหนึ่งที่เขำยื่นให้มำเปิดออกดม

"เอ๊ะ?" น่ีมิใช่ยำแก้ร้อนในท่ีนำงให้หลูจื้อไว้ตอนประชันศำสตร ์

ห้ำส�ำนักหรือ

"เจ้ำก็เห็นแล้วว่ำข้ำออกมำข้ำงนอกยำมค�่ำคืนเสมอๆ พอไม่ระวัง 

ก็จะโดนควำมเยน็ หนก่อนได้ยำขวดน้ีจำกพ่ีใหญ่เจ้ำโดยบงัเอญิ กินแล้ว

เห็นผลเร็วกว่ำยำต้ม ทั้งสะดวกสบำย ข้ำเลยขอจำกหลูจื้อ เขำบอกว่ำ 

เจ้ำเป็นคนปรุงขึ้น เขำไม่ยุ่งด้วย..." บุรุษสวมหน้ำกำกคล้ำยจะเอ่ยปำก

อย่ำงไม่ใคร่สบำยใจ เขำหยุดเว้นจังหวะแล้วกล่ำวขึ้น
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"หำกไม่ล�ำบำก เจ้ำช่วยจดัเตรยีมยำลกูกลอนชนิดน้ีให้ข้ำได้หรอืไม่ 

ต้องใช้สมุนไพรอะไรบ้ำง เจ้ำบอกมำได้เต็มที่"

อีอ๋ว้ีพูดง่ำยมำกกว่ำทีเ่ขำคิดไว้ นำงพยักหน้ำกับเขำ และกล่ำวถำม

ทันที "ท่ำนต้องกำรเท่ำไรเจ้ำคะ" ยำน้ีท�ำได้ไม่ยำกเย็น แต่ที่หำได้ยำก 

คือต�ำรับยำกับเคล็ดลับกำรปรุงยำบำงอย่ำง

"สองร้อยเม็ด"

"..." ขวดนี้มีแค่สิบกว่ำเม็ด ซ�้ำนำงเป็นคนปั้นเองกับมือทีละเม็ดๆ 

นำนเกือบครึ่งชั่วยำม สองร้อยเม็ดต้องปั้นถึงตอนไหนนี่

"ว่ำอย่ำงไร ถ้ำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร"

อี๋อวี้ส่ำยหน้ำ "ต้องกำรเมื่อไรเจ้ำคะ"

"เรื่องน้ีไม่รีบ รอเจ้ำมีเวลำว่ำงค่อยท�ำก็ได้ แล้วต้องใช้สมุนไพร 

อะไรบ้ำง ข้ำขอจดไว้...ขัดข้องหรือไม่" บุรุษสวมหน้ำกำกถำมต่ออีกค�ำ 

อย่ำงเข้ำอกเข้ำใจ กำรปรุงยำต�ำรับลับส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผยกัน

"ไม่มีอะไรขัดข้องเจ้ำค่ะ" ถึงบอกตัวท่ีเป็นกระสำยยำกับเขำด้วย  

แต่ไม่ได้รบักำรชีแ้นะสัง่สอนจำกเหยำปูจ้ือ้ กระทัง่คนของส�ำนกัหมอหลวง 

ก็ผสมยำให้มีสรรพคุณอย่ำงนั้นไม่ได้ อี๋อวี้บอกชื่อสมุนไพรที่จ�ำเป็น 

หกชนิดกับเขำอย่ำงไม่อิดเอื้อนอย่ำงใด

"ขอบคุณมำก ประเดี๋ยวข้ำเสำะหำจนครบแล้วจะฝำกหลูจื้อน�ำมำ

ให้เจ้ำ" เขำยกมอืขึน้จบัหน้ำกำกสดี�ำขำวให้เข้ำท่ี จำกน้ันล้วงกล่องหุ้มแพร 

ทรงแบนใหญ่เท่ำฝ่ำมือใบหนึ่งจำกอกเสื้อยื่นส่งให้ "นี่เป็นเงินมัดจ�ำ"

อี๋อว้ีมองกล่องงำมวิจิตรใบนั้นแวบหนึ่ง ไม่สนอกสนใจกับสิ่งที่ใส่

อยู่ในน้ันนัก "ท่ำนเป็นสหำยของพ่ีใหญ่ ทั้งเคยช่วยข้ำไว้ ส่วนข้ำก็มิใช่ 
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ร้ำนขำยยำ ไหนเลยต้องวำงเงินมัดจ�ำอะไร"

"มนัเป็นคนละเรือ่งกัน เกิดพ่ีใหญ่เจ้ำรูว่้ำข้ำให้เจ้ำท�ำงำนเปล่ำๆ ปลี้ๆ   

ดีไม่ดีจะเอำเรื่องกับข้ำก็เป็นได้ อีกทั้งน่ีก็มิใช่ของล�้ำค่ำอันใด" บุรุษ 

สวมหน้ำกำกกลัวนำงไม่ยอมรับไว้ จึงหมุนกำยวำงกล่องบนก้อนหิน 

ด้ำนข้ำงสวนหนิแล้วเบอืนหน้ำมองเดก็สำวกล่ำวเสยีงอ่อนโยน "ข้ำไปแล้วนะ  

อำกำศหนำว เจ้ำรีบกลับห้องไปเถอะ"

"อ๊ะ! ท่ำน..." อ๋ีอวี้ยืนยกมือขึ้นอยู่ท่ีเดิม มองดูเขำดีดตัวทีเดียว 

ก็กระโจนข้ำมสวนหินหำยลับไปกลำงผืนรำตรีในอึดใจ นำงคับอกคับใจ

เล็กน้อย เดินไปเก็บกล่องหุ้มแพรใบนั้นเปิดออกดูแล้วขมวดคิ้วนิดหนึ่ง

ด้ำนในกล่องบุผ้ำไหมสีขำวมีก�ำไลหยกวงหนึ่งนอนสงบน่ิงอยู่  

ก็ไม่รู้ว่ำเป็นผลจำกแสงสะท้อนจำกโคมไฟ มันดูเป็นสีน�้ำเงินโปร่งใส

แวววำว สวยงำมเหลือหลำย

"...น่ำแปลก ไฉนดูเหมือนเคยเห็นที่ใดมำก่อน"

นำงไม่ค่อยจะใส่ใจกับเครื่องประดับ จึงคิดไม่ออกในชั่วประเดี๋ยว 

ประด๋ำวว่ำก�ำไลวงนีก็้คอืหยกลำยริว้สนี�ำ้เงนิชิน้นัน้จำกชดุเคร่ืองประดบั

ลำยผเีสือ้สนี�ำ้เงนิท่ีซือ้ในตลำดตงตฮูุย่ตอนต้นปีนี ้นำงหยิบมนัออกไม่ซือ้ไว้ 

เพรำะรำคำแพงเกินไป 

วันท่ีสบิสองเดอืนสบิเอด็ ถนนสำยยำวหน้ำจวนไหวก๋ัวกงตลอดจน

ถนนใหญ่สองสำยทีอ่ยู่ตดิกันล้วนแขวนผ้ำไหมขำวไปตลอดแนวก�ำแพง 

พำให้ทั้งย่ำนนี้ถูกปกคลุมด้วยบรรยำกำศแห่งควำมหม่นหมอง

ผูร้ดุมำร่วมไว้อำลยัจำกทุกสำรทศิของเมอืงฉำงอนัพำกันจอดรถม้ำ
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ไว้ริมทำง เดินเท้ำไปหน้ำประตูจวนย่ืนเทียบชื่อกับรำยชื่อของขวัญ 

ตรงข้ำงในประตูแล้วจะมีคนรับใช้พำเข้ำไปในจวน

พิธีศพจัดในโถงหน้ำอันกว้ำงขวำง ประตูสี่บำนเปิดออกท้ังหมด  

ตดิประดบัผ้ำไหมขำวกับผ้ำด�ำไว้ท้ังด้ำนในด้ำนนอก เสยีงร�ำ่ไห้ดงักระทบหู 

ไม่ขำดสำย ทุกครำท่ีมีคนก้ำวเข้ำสู่โถง จะมีบ่ำวตรงมุมโถงเคำะบำตร

ทองแดงทีหนึ่ง เสียงร้องไห้ก็ดังยิ่งขึ้น

กลำงโถงตั้งแท่นบูชำไว้เป็นโต๊ะตัวยำววำงส่ิงของเซ่นไหว้ไว้อย่ำง

ครบถ้วน หลังโต๊ะเป็นศพของหลูจงจื๋อซึ่งบรรจุลงโลงเมื่อย�่ำรุ่ง ด้ำนข้ำง 

มภีกิษชุัน้ผูใ้หญ่ของวดัสอืจีส้ีร่ปูก�ำลงัสวดมนต์เป็นค�ำสนัสกฤตเสียงงึมง�ำ

ปนเปไปกับเสียงร้องไห้ คละเคล้ำกลิ่นธูปเทียน

คนทีคุ่กเข่ำอยู่สองฝ่ังของโถงคือชำวสกุลหลเูจด็คนและเฉงิเหย่ำจนิ 

กับภรรยำ อี๋อวี้สวมชุดผ้ำดิบที่เย็บเสร็จเมื่อคืน ถัดไปเป็นหลูซูฉิงนั่งทำง

ขวำมือ แล้วก็เฉิงเสี่ยวเฟิ่งที่ร้องไห้น�้ำตำเป็นเผำเต่ำอยู่อีกข้ำงหน่ึง  

นำงก้มหน้ำลง พอได้ยินเสียงเคำะบำตรดังทีหนึ่งก็ก้มตัวคำรวะผู้มำถึง 

ภำยในโถงตั้งศพ นอกจำกคนของสำมครอบครัวนี้ ยังมีเครือญำติ

ในวงศ์วำนเดียวกันสวมชุดขำว และขุนนำงของกรมรำชพิธีอยู่ด้ำนหลัง

"ฮือ..."

เสียงร้องไห้อื้ออึง ผู้มำร่วมพิธีรับธูปสำมดอกจำกผู้อำวุโสของ

ตระกูลมำไหว้ศพตรงจดุทีต่ัง้โลง จำกนัน้หมนุกำยไปตรงหน้ำหลหูรงหย่วน 

กับหลูหรงเหอ

"พี่หลู หักห้ำมใจเถอะนะ"

สองพ่ีน้องตำแดงก�ำ่พยักหน้ำ หลงักล่ำวปลกุปลอบใจซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำจบ  
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มีคนรับใช้ที่รออยู่ด้ำนข้ำงเพ่ือพำท่ำนรองเสนำบดีผู้นี้ไปอีกทำงหน่ึง 

โดยเฉพำะ 

ผูม้ำร่วมพิธีวันแรกเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควรท้ังสิน้ นบัแต่รุง่เช้ำ

จนเทีย่งวนั มท้ัีงขุนนำงชัน้ผูใ้หญ่อย่ำงจ่ำงซนุอูจ้ี๋ ตูห้รูฮุย่ และเชือ้พระวงศ์ 

พวกพระโอรสหนุ่มแน่นเช่นองค์รชัทำยำท อูอ๋๋อง เว่ยอ๋อง แม้แต่ฝำงเฉยีว

ที่โดนชังน�้ำหน้ำก็ยอมปล่อยให้ผ่ำนเข้ำประตูมำ

วันน้ีอี๋อว้ีมิได้ร้องไห้น้อยกว่ำใครคนใด ถึงแม้นำงไม่ใช่คนจิตใจ 

อ่อนไหว ยังพลอยหม่นเศร้ำเป็นสองเท่ำจำกบรรยำกำศของงำนศพที่จัด

อย่ำงสมเกียรต ิในใจนำงคดิคะนึงถึงแต่ผูเ้ฒ่ำท่ำนน้ัน ฝำงเฉยีวกับหลีไ่ท่

มำถึงก็ไม่อำจหันเหควำมสนใจของนำงได้เท่ำไรนัก

ทว่ำกำรท่ีนำงไม่สนใจมิใช่แสดงวำ่คนอื่นไม่สนใจ เมื่อวำนหลี่ไท่

โดนนำงสำดน�้ำชำใส่ที่อุทยำนเป่ยย่วน ซ�้ำถูกปฏิเสธเรื่องแต่งงำน เดิมที

เขำยังโกรธเคืองคับข้อง แต่วันนี้แลเห็นดวงหน้ำน้อยๆ เต็มไปด้วย 

ควำมโศกศัลย์ เขำก็หำยโกรธเคืองแล้ว เหลือเพียงควำมคับข้องใจ

บรรยำกำศในวันแรกคึกคักถึงขีดสุดตอนใกล้ยำมเที่ยง เมื่อทำง 

วังหลวงส่งบทโคลงคู่ไว้อำลัยสิบแปดอักษรลำยพระหัตถ์ฮ่องเต้มำ  

ส่งผลให้ผูค้นมองข้ำมควำมจรงิข้อทีว่่ำฮ่องเต้มไิด้เสดจ็มำด้วยพระองค์เอง  

กระน้ันมีผู้จับตำดูอยู่จ�ำนวนหน่ึงต่ำงแจ่มแจ้งดีว่ำ ต่อแต่นี้จวนก๋ัวกง 

ไม่เหลือควำมรุ่งเรืองและเกียรติยศของผู้เป็นนำยทัพตำมเสด็จเฉกใน 

วันวำนอีกแล้ว

องค์หญิงสำมมำถึงตอนบ่ำยมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ ด้วยยัง 

ไม่รู ้เรื่องรำวท่ีเกิดข้ึนกับหลูซื่อ จึงไม่ได้มองหลูจื้อกับอี๋อว้ีสองคน 
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สักแวบเดียว ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่ำนำงจะจ�ำได้ว่ำอี๋อว้ีก็คือแม่นำงน้อยที่

ช่วยให้นำงได้ระบำยควำมแค้นกับฝำงเฉียวครำหนึ่งในร้ำนผ้ำไหม 

ตอนฤดูใบไม้ร่วง

สำมวันแรก ถนนสำยยำวหน้ำประตใูหญ่ของจวนก๋ัวกงพลกุพล่ำน

คับคั่ง มีผู้คนหลั่งไหลมำไม่ขำดสำย ทว่ำพอถึงวันที่ห้ำคนมำร่วมพิธี 

น้อยมำก ส่วนใหญ่เป็นขุนนำงขั้นห้ำขึ้นไป จนกระทั่งวันสุดท้ำยเป็น 

ญำติห่ำงๆ จำกทุกหนแห่ง รวมถึงมิตรสหำยเก่ำแก่ในหยำงโจวที่ได้ข่ำว

แล้วรุดมำ

วันที่สิบเก้ำเดือนสิบเอ็ด ฟ้ำใสลมอ่อน แสงแดดไม่แรงนัก  

กำรไว้อำลัยผ่ำนไปเจ็ดวันเต็ม ผืนนภำยังไม่สว่ำงเต็มที่ เสียงร�่ำไห้ 

ดังก้องไกล ผู้แห่ศพในชุดผ้ำดิบขำวล้วนตั้งขบวนยำวเหยียดนับสำมลี้

ปรำกฏบนถนนจูเชว่ียของเมืองฉำงอัน หีบศพใบใหญ่มหึมำยี่สิบสี่คน 

หำมอยู่ตรงกลำงกลุ่มคนสวมอำภรณ์สีขำวตุ่นๆ ห้อมล้อมรอบด้ำน  

เงินกระดำษสีขำวปลิวว่อนเต็มท้องฟ้ำประหนึ่งหิมะตกในเมืองล่วงหน้ำ

ห่ำใหญ่

ขบวนแห่ออกจำกเมืองตอนอรุณรุ ่งจนถึงตอนเที่ยงจึงกลับมำ  

ผ้ำไหมขำวกับผ้ำด�ำในจวนไหวก๋ัวกงและบนถนนถูกปลดออกหมด  

แม้แต่เงินกระดำษสีขำวตรงหน้ำประตูก็เก็บกวำดไม่เหลือสักชิ้น

ภำยในคฤหำสน์หลงัใหญ่ ตัง้โต๊ะเลีย้งสรุำอำหำรหนึง่ร้อยย่ีสิบกว่ำโต๊ะ 

อยู่ทัว่เรอืนหน้ำเรอืนหลงั เสยีงร�ำ่ไห้ร�ำพันเงยีบหำยไป แปรเปลีย่นเป็นเสยีง 

จอกสรุำกระทบกัน แขกเหรือ่ล้วนเป็นผูม้ำร่วมไว้อำลยัเมือ่หลำยวันก่อน

ในงำนเลีย้งสรุำ ทำงวังหลวงถ่ำยทอดพระรำชโองกำรลงมำฉบบัหน่ึง  
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ประกำศให้ทรำบโดยทัว่กันว่ำหลหูรงหย่วนคอืผูส้บืทอดบรรดำศกัดิก๋ั์วกง

และพระรำชทำนสิ่งของให้ พระรำชโองกำรฉบับน้ีมำถึงรวดเร็วเกินไป

ท�ำให้คนรบัรูไ้ด้ถึงควำมผดิปกตบิำงอย่ำง กระน้ันไม่มผีูใ้ดขบคดิพินิจให้

ลึกลงไป

งำนเลี้ยงสุรำทำงเรือนหน้ำยังไม่ยุติ อี๋อวี้ออกจำกเรือนเฉำหยำง 

ยืนอยู่หน้ำประตู แลมองท้องฟ้ำหม่นครึม้จนแสงแดดไม่แยงตำเลยสกันดิ 

ปรำดหนึ่ง ก่อนเดินทอดน่องไปทำงสวนดอกไม้ด้ำนหลัง

ช่วงเวลำหลำยวันนับแต่บรรจุศพลงโลงถึงแห่ศพไปฝัง เรียกได้ว่ำ

รำบรื่นไร้ปัญหำ กระท่ังฮูหยินผู้เฒ่ำหลูซึ่งคนท้ังครอบครัวเป็นห่วงมำก

ที่สุดก็มิได้สร้ำงควำมวิตกกังวลให้ นำงเพียงนั่งเหม่อลอยอยู่ในห้องที ่

สองผูเ้ฒ่ำเคยอยู่ด้วยกันหลงัตืน่นอนทุกวนั พอคนยกอำหำรมำ นำงกกิ็น 

ปรนนิบัตินำงช�ำระกำย นำงก็ไม่ปฏิเสธ ตกดึกก็ไปเข้ำนอนอย่ำงว่ำง่ำย 

นำงนิ่งสงบเสียจนชวนให้ปวดใจ

สองสำมภีรรยำรกัใคร่ผกูพันกันอย่ำงย่ิง ถ้ำบอกว่ำหลูจงจือ๋ล่วงลับไป  

คนท่ีเสยีใจท่ีสดุคอืหลซูฉูงิ เช่นน้ันคนทีน่่ำสงสำรท่ีสดุก็คอืฮหูยนิผูเ้ฒ่ำแล้ว  

อี๋อว้ีนึกอิจฉำในควำมรักที่ปรำศจำกช่องว่ำงระหว่ำงพวกเขำสองผัวเมีย 

แต่ยำมนีก้ลบับงัเกิดควำมวังเวงใจ คนสองคนท่ีอยูเ่คียงข้ำงกันเสมอเย่ียงนี้  

ถึงท้ำยที่สุดยังคงต้องเผชิญกับกำรแยกจำกเฉกเดียวกัน

นำงเดินไปถึงศำลำรับลมทรงแปดเหลี่ยมในลำนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

ถึงพบว่ำมีคนมำถึงก่อนหน้ำตนก้ำวหน่ึง ครั้นดวงตำสองคู่มองสบกัน  

อีกฝ่ำยหนึ่งก็หัวเรำะขึ้นก่อน

"ได้ยินว่ำสวนดอกไม้ในจวนก๋ัวกงมีต้นเหมยออกดอกก่อนเวลำ
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หลำยต้น พักนี้ข้ำก�ำลังวำดภำพเหมยอยู่เลยหลบออกจำกงำนเลี้ยง  

อ่ะ...ดูนั่นสิ เจ้ำมำถึงข้ำก็เจอกิ่งหนึ่งทันที"

อี๋อว้ีมองตำมน้ิวมือเขำไปท่ีต้นเหมยทำงทิศตะวันออกต้นหนึ่ง  

เห็นดอกสชีมพูงำมจบัใจช่อหน่ึงโผล่จำกก่ิงนัน้ดเูด่นสะดดุตำเหลอืหลำย 

นำงกะพริบตำปริบๆ คลี่รอยยิ้มบนหน้ำเป็นครำแรกในรอบหลำยวันนี้

"อยู่ในเรือนข้ำแท้ๆ กลับปล่อยให้พี่รั่วจิ่นชิงตัดหน้ำไปก่อน"

"ฮ่ำๆ เจ้ำเต็มใจพำข้ำเดินชมรอบๆ สวนนี้หรือไม่ หำดูสิว่ำยังมี

ออกดอกที่อื่นอีกหรือเปล่ำ"

"ได้เจ้ำค่ะ ข้ำจ�ำได้ว่ำตรงข้ำงก�ำแพงทิศใต้น่ันยังมีต้นเหมยอีก 

หลำยต้น ท่ำนตำมข้ำมำ"

ขณะอี๋อว้ีพำตู้รั่วจิ่นเสำะหำต้นเหมยในสวนดอกไม้ด้ำนหลังนี้  

หำได้ล่วงรู้ไม่ว่ำมีคนผู้หน่ึงในงำนเลี้ยงที่เรือนหน้ำยกข้ออ้ำงออกจำก 

งำนเลี้ยง มุ่งหน้ำมำทำงเรือนหลังเพื่อตำมหำนำง
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ไม่ว่ำจะเป็นเหย้ำเรอืนของกวีปัญญำชนหรือขุนนำงบุน๋บู ๊ ล้วนต้องมี 

ต้นเหมยสักสองสำมต้นในสวนดอกไม้กันทั้งนั้น ในฤดูหนำวนี้นอกจำก

ต้นสน ก็ได้แต่อำศัยสีของพวกมันมำสร้ำงควำมรื่นรมย์ให้

สวนดอกไม้ของจวนก๋ัวกงอำจมีพฤกษ์พรรณอื่นอยู่ไม่มำก หำก 

ต้นเหมยกลับเจริญเติบโตเต็มวัยพอสมควรแล้ว บำงครำจะผลิดอกตูม

ก่อนเวลำให้เห็นหลำยก่ิงก็ไม่แปลกประหลำดอันใด แค่ว่ำก่อนเข้ำ 

พ�ำนักอำศัย ที่นี่ถูกทิ้งร้ำงว่ำงเปล่ำนำนหลำยปี เป็นเหตุให้พวกมัน 

ขึ้นอยู่กันอย่ำงกระจัดกระจำย

อี๋อว้ีพำตู้รั่วจิ่นเดินอ้อมจำกทิศตะวันตกของสวนไปทำงทิศใต้  

เห็นต้นเหมยอีกไม่น้อยกว่ำย่ีสิบต้น ไม่นับก่ิงดอกสีชมพูก่ิงหนึ่งตรงข้ำม

ศำลำทรงแปดเหลี่ยมในตอนแรก ยังพบกิ่งดอกแดงอีกสองกิ่ง

เดิมทีนั้นนำงเสำะหำมันอย่ำงครึ้มอกครึ้มใจชั่วแล่น แต่พอได้เห็น

377
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สสีนัของกำรเริม่ต้นชวิีตใหม่เป็นหย่อมๆ เหล่ำน้ัน พร้อมกบัรบัฟังเรือ่งเล่ำ

ของต้นเหมยกับฤดหูนำวจำกน�ำ้เสยีงนุม่นวลของตูร้ัว่จิน่ก็บนัดำลให้นำง

อำรมณ์ดีขึ้นอย่ำงไร้สำเหตุ

"เล่ำขำนกนัว่ำเมือ่นำนแสนนำนมำแล้ว ในฤดกูำลท้ังสี ่มวลบปุผำ

มำลีทั้งหลำยนัดหมำยกันทยอยออกดอกสำมฤดูคือวสันต์ คิมหันต์ และ

สำรท พอถึงฤดูหนำวพวกมันท้ังหมดจะเข้ำสู่กำรหลับใหล เหมันต์จึง 

มักผ่ำนวันเวลำไปตำมล�ำพัง ปีแล้วปีเล่ำผ่ำนไป มีอยู่คร้ังหนึ่งบังเอิญ 

ต้นเหมยตื่นสำย ส่วนเหมันต์มำถึงเร็วกว่ำเดิม ต้นเหมยได้พบกับเหมันต์

ที่เย็นชำตำมค�ำเล่ำลือเป็นหนแรก เหมันต์ก็เห็นดอกไม้บำนสะพรั่งเป็น

หนแรก เหมันต์ผู้เดียวดำยเลยเดิมพันกับต้นเหมยเพ่ือเก็บรักษำสีสัน

หย่อมนี้ไว้ ในกำลน้ันต้นเหมยมีแต่สีแดง ขณะท่ีดอกไม้ทั้งมวลล้วนถือ

สีสันหลำกหลำยเป็นควำมภำคภูมิใจ เหมันต์บอกว่ำขอเพียงต้นเหมย 

อดทนไม่นอนจนผ่ำนฤดูหนำวนี้ไปก็จะมอบสีหน่ึงให้มัน ต้นเหมยตอบ

ตกลงแล้วก็ท�ำได้ส�ำเร็จ อดทนจนผ่ำนฤดูหนำวนี้ไป กลีบดอกของมัน 

ถูกลมหนำวของเหมันต์พัดจนสีอ่อนจำงลง จึงมีสีชมพูเพิ่มขึ้นมำ"

ทั้งสองเดินๆ หยุดๆ ไปตลอดทำง ตู้รั่วจิ่นพิศดูดรุณีน้อยด้ำนข้ำง 

ที่สดับรับฟังอย่ำงตั้งใจ เห็นใบหน้ำนำงไม่กลับไปดูหม่นหมองอย่ำง 

เมื่อแรกเห็นในศำลำและค่อยๆ ปรำกฏรอยย้ิม เขำอดทอดน�้ำเสียง 

เนบิช้ำลงไม่ได้ พยำยำมให้เรือ่งเล่ำนัน่ย่ิงจบัใจผูฟั้ง เพ่ือมใิห้นำงว่อกแว่ก

ไปคิดเรื่องเศร้ำใจพวกนั้นอีก

"กระน้ันเพรำะต้นเหมยนอนต่ืนสำยครำวนี้ มันไม่อำจตื่นข้ึนใน 

สำมฤดูอื่นอีกต่อไป ปีแล้วปีเล่ำที่มันอยู่เคียงคู่เหมันต์ แม้นเหมันต ์
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จะสุขใจ แต่ในเวลำเดียวกันควำมรู้สึกผิดนับวันก็ย่ิงรุนแรงขึ้น สุดท้ำย 

มีปีหน่ึงเหมันต์รวบรวมควำมกล้ำเปิดเผยอุบำยของตนกับต้นเหมย  

ต้นเหมยอภัยให้ แค่ให้เหมนัต์มอบสใีห้อกีสหีนึง่ มนัก็อยู่เป็นเพ่ือนเหมนัต์

ไปตลอดกำล เพรำะเหตุน้ีเหมันต์หลั่งน�้ำตำด้วยควำมปีติยินดี น�้ำตำ 

ต้องลมหนำวกลำยเป็นเกล็ดหิมะใสแวววำวกลำงอำกำศร่วงหล่นบน 

ดอกเหมย ฉำบทำมนัเป็นสขีำวใสบรสิทุธ์ิทีส่ดุ เมือ่ได้รบัสท่ีีสำม ดอกเหมย 

ก็เบ่งบำนในฤดูหนำวที่เย็นเยือกตำมล�ำพังอย่ำงทระนงชั่วนิรันดร์"

เรื่องเล่ำจบลง ท้ังสองหยุดอยู่ริมก�ำแพงทิศใต้ของสวนดอกไม้ 

แหงนศรีษะมองดอกเหมยแรกผลก่ิอนเวลำช่อหน่ึงตรงยอดก่ิง เป็นสขีำว

อ่อนจำงเหมือนกับสีที่ถูกเกล็ดหิมะห่มคลุมตำมเรื่องเล่ำ ยำมมันกระทบ

กับสำยตำ ขับไล่ควำมว้ำวุ่นกระวนกระวำยให้เลือนหำยไป ท้ิงไว้แต่ 

ควำมเยือกเย็นสบำยใจ 

"เป็นเรื่องที่สนุกจริงๆ เจ้ำค่ะ ทว่ำข้ำกลับเห็นว่ำต้นเหมยมิได้ท�ำ

เพรำะกำรเดิมพันน้ันหรือเพ่ือจะได้รับสีอื่น หำกแต่มันต้องกำรอยู่กับ

เหมันต์ที่เหงำหงอย ถึงเลือกที่จะรั้งอยู่กระมัง"

ตอนแรกตู้รั่วจิ่นมีจุดประสงค์จะปลอบใจนำง พอได้ยินถ้อยค�ำน้ี

แล้วใจสั่นไหววูบหน่ึง เขำเบือนหน้ำมองอี๋อว้ีท่ีมองดูดอกเหมยเงียบๆ 

สัมผัสถึงกลิ่นอำยสุขสงบแผ่จำกกำยนำงรำงๆ ฉับพลันนั้นชำยหนุ่ม

บังเกิดควำมปรำรถนำอยำกระบำยควำมในใจ เขำชั่งใจครู่เดียวก่อน 

เอ่ยปำกกล่ำว

"ท่ำนแม่ข้ำล่วงลับไปตอนข้ำหกขวบ เพรำะท่ำนป่วยกระเสำะ

กระแสะ ข้ำจงึเตบิโตมำกบัแม่นมตัง้แต่เลก็ ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงแม่ลกู
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ก็ไม่ใกล้ชิดกัน หลังท่ำนจำกไป ข้ำถึงขั้นไม่เสียใจเท่ำไร ทั้งไม่รู้สึกว่ำ 

ขำดสิ่งใดไป"

อี๋อว้ีได้ยินชำยหนุ่มเอ่ยถึงวัยเยำว์ของเขำแล้วหลำกใจอยู่บ้ำง  

แต่นำงไม่ขัดจังหวะ กระชับเสื้อคลุมบนตัวให้แน่นขึ้น เอียงคอมอง 

เสี้ยวหน้ำด้ำนข้ำงนุ่มนวลดุจหยกน่ัน พลำงฟังเขำกล่ำวด้วยเสียงติด 

จะขมขื่น

"รอเมื่อเจริญวัยขึ้น เห็นเด็กคนอ่ืนมีมำรดำพะเน้ำพะนอตำมใจ 

แล้วนึกอิจฉำอย่ำงมำก ข้ำเริ่มต่อว่ำต่อขำนท่ีท่ำนแม่ไม่ใกล้ชิดกับข้ำ  

จวบจนรู้ควำมจริง ถึงเข้ำใจว่ำที่แท้ท่ำนแม่ข้ำก็รักข้ำเช่นกัน ทั้งที่ท่ำน

สุขภำพไม่ดี ยังยืนกรำนให้ก�ำเนิดข้ำ และเพรำะรู้ตัวว่ำมีชีวิตไม่ยืนยำว

เลยไม่ใกล้ชิดกับข้ำ เพ่ือที่ว่ำวันใดนำงจำกไป ข้ำจะได้ไม่เสียใจ แล้ว 

ตอนนั้นข้ำก็ไม่เคยเสียใจจริงๆ จนบัดนี้กระทั่งรูปโฉมของนำง ข้ำก็ 

จ�ำไม่ได้แล้ว"

ในค�ำกล่ำวน้ี เขำมิได้เก็บง�ำควำมรู้สึกต�ำหนิตนเองและเสียดำย  

บนหน้ำฉำยรอยส�ำนึกเสยีใจแกมเยำะหยัน ภำพของตูร้ัว่จิน่ในควำมทรงจ�ำ 

ของอีอ๋วีค้อืวิญญูชนผูส้ภุำพผึง่ผำย นบัแต่เมือ่แรกเขำช่วยแก้สถำนกำรณ์

ให้พวกนำงท่ีประตูหลังของเรือนพักศิษย์ ท้ังสองรู้จักกันมำจนถึงวันนี้  

เขำมักอมย้ิมเป็นนิจละม้ำยไม่มีเรื่องใดสร้ำงควำมกลัดกลุ้มให้เขำได้  

ส่งผลให้นำงคิดไม่ถึงว่ำเขำยังมีอีกด้ำนหนึ่งที่เป็นเช่นนี้

ตู้รั่วจิ่นพูดปมในใจท่ีซุกซ่อนไว้มำหลำยปีนี้ออกมำ ไม่ได้คิดจะให้

เดก็สำวข้ำงกำยทีอ่่อนวัยกว่ำตนมำกกว่ำหกปีคนน้ีพูดปลอบใจอะไรเขำ 

เพรำะเพียงเท่ำนี้เขำก็ปลอดโปร่งใจขึ้นไม่น้อยแล้ว
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"พ่ีรั่วจิ่น" อี๋อวี้มองสบสำยตำของชำยหนุ่มท่ีผินหน้ำมำมอง นำง 

ย่นหวัคิว้เข้ำหำกัน พลำงกล่ำวว่ำ "ท่ำนเห็นว่ำโดยปกติแล้วเดก็วัยหกขวบ

คนหน่ึงจะร้องไห้เสียใจ โศกเศร้ำสิ้นหวังหมดอำลัยตำยอยำกเพรำะ 

ญำติพี่น้องที่ไม่ได้พบหน้ำบ่อยๆ คนหนึ่งตำยจำกไปไหมเจ้ำคะ"

ชำยหนุ่มอึ้งงันไป เขำส่ำยหน้ำตำมควำมรู้สึก ก่อนจะได้ยินนำง 

เอ่ยต่อ

"ท่ำนเห็นว่ำโดยปกตแิล้วเดก็วัยหกขวบคนหนึง่จะจดจ�ำคนทีไ่ม่ได้

พบหน้ำบ่อยๆ คนหนึ่งตอนเยำว์วัยว่ำรูปร่ำงหน้ำตำเป็นอย่ำงไรหรือไม่"

"..."

อี๋อว้ีเห็นตู้รั่วจิ่นที่จมอยู่ในห้วงอำรมณ์หม่นมัวท�ำหน้ำนิ่งขึงไป  

นำงยกมือชี้ดอกเหมยสีขำวที่แย้มบำนล่วงหน้ำตรงริมก�ำแพงก่ิงนั้น 

พลำงพูด

"ข้ำคิดว่ำดอกเหมยสมัครใจที่จะเบ่งบำนในฤดูหนำว ตั้งแต่แรก 

นำงก็มิได้ใส่ใจกำรเดิมพันหรือว่ำสีสันพวกน้ัน ท่ีนำงไม่พูดให้ชัดเจน 

ก็เพรำะไม่ต้องกำรให้เหมันต์ซำบซึ้งหรือเสียใจเป็นทุกข์เพื่อนำง นั่นเป็น

ทำงเลือกของนำงเอง ไม่จ�ำเป็นต้องให้ใครคนใดมำรับผิดชอบ ท้ังไม่ใช่

หน้ำท่ีของผู้ใดที่จะไปรับผิดชอบ เหมันต์ใช่ ท่ำนก็ใช่...เอ๊ะ ดูเหมือน 

หิมะตกแล้ว" 

นัน่เป็นทางเลอืกของนางเอง ไม่จ�าเป็นต้องให้ใครคนใดมารับผดิชอบ  

ทั้งไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดที่จะไปรับผิดชอบ...

หลังนิ่งงันไปพักหน่ึง ควำมเย็นเฉียบที่แตะปลำยจมูกดึงควำมคิด

ของเขำคืนมำ ตู้รั่วจิ่นก้มหน้ำลงทวนค�ำสุดท้ำยของนำงในใจ เขำเก็บง�ำ
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สีหน้ำสับสนปนเปเต็มทีไว้ส่งเสียงหัวเรำะฮึๆ ค่อยเงยหน้ำขึ้นอีกครำ 

นยัน์ตำทีอ่่อนละมนุย่ิงขึน้คู่น้ันทอประกำยแจ่มใสอย่ำงปล่อยวำงได้แล้ว

เขำมองอีอ๋วีท้ีแ่หงนหน้ำมองท้องฟ้ำแวบหน่ึง ก่อนชำยตำไปสบกับ

ดวงตำป่ึงชำของคนผูห้นึง่ด้ำนหลงันำงแล้ว นกึไปถึงค�ำเตอืนในงำนเลีย้ง

มหำบัณฑิตวันนั้น เขำอ้ำปำกกล่ำวเสียงเบำทว่ำชัดถ้อยชัดค�ำ

"เรื่องบำงเรื่องทั้งที่รู้ว่ำเหลวไหล แต่ข้ำผู้แซ่ตู้ยังอยำกกระท�ำ"

อีอ๋ว้ีก�ำลงัชมูอืไปรบัเกลด็หมิะท่ีโปรยลงมำจำกฟ้ำเป็นปยุๆ ได้ยินเขำ 

กล่ำววำจำชอบกล จงึขยับปำกจะไต่ถำม ทว่ำเสียงทุ้มต�ำ่คุน้หูก็ดงัมำจำก

ข้ำงหลังเสียก่อน

"เจ้ำคิดว่ำเจ้ำมีโอกำสหรือไม่"

อีอ๋ว้ีสองจติสองใจครูห่นึง่แล้วยังคงหมนุกำยไป นำงหลบุตำต�ำ่เลย

มองไม่เหน็ประกำยเย็นเยียบในดวงตำบรุษุสวมชดุม่วงกับเสือ้คลมุขนสตัว์ 

สีด�ำ เด็กสำวโค้งกำยคำรวะพร้อมขบคิดว่ำเขำกับตู้รั่วจิ่นพูดถึงอะไรกัน

"ท่ำนอ๋องเพคะ"

"ข้ำเห็นว่ำยังมีโอกำสอยู่พ่ะย่ะค่ะ" ตู้รั่วจิ่นแสดงค�ำนับเช่นกัน  

เขำก้มศีรษะหลบสำยตำที่แปรเปลี่ยนเป็นคุกคำมข่มขวัญกะทันหัน  

กล่ำวตอบอย่ำงเป็นจงัหวะจะโคน ส�ำหรบัควำมเคำรพส�ำรวมและห่ำงเหิน 

ที่อี๋อวี้แสดงออกมำนั้น เขำย่อมสังเกตเห็นเป็นธรรมดำ

หลี่ไท่รู้สึกได้เฉกเดียวกัน เขำออกจำกงำนเล้ียงเดินตำมหำคนจน

ถึงท่ีแห่งน้ี หลังจำกอี๋อวี้กลับไปอย่ำงโมโหโกรธำตอนชมดอกไม้ใน 

อุทยำนเป่ยย่วนวันนัน้ เขำก็หมำยใจจะมำพูดคยุกับนำงอกี แต่กำรสิน้ชพี

ของหลูจงจื๋อท�ำให้เขำต้องรอถึงเจ็ดวัน ควำมอดทนก็แทบจะหมดลง 
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แต่แรก ครั้นมีโอกำสได้อยู่ตำมล�ำพังอย่ำงหำได้ยำก กลับถูกคนชิง 

ตัดหน้ำก้ำวหนึ่ง

เมื่อครู่เห็นร่ำงคนสองคนเคียงข้ำงกันไกลๆ ตรงกลำงอกหลี่ไท ่

ก็แน่นอดึอดัไปหมดแล้ว กระน้ันค�ำพูดเป็นเชงิประกำศเป้ำหมำยของตู้รัว่จิน่ 

ยังไม่มีน�ำ้หนกัพอจะกระตุ้นโทสะเขำได้สกัเศษเสีย้ว เปรียบเทยีบกันแล้ว

สิ่งที่เป็นเหตุให้เขำไม่สบอำรมณ์ยิ่งกว่ำคือท่ำทีห่ำงเหินของอี๋อวี้

หลีไ่ท่เลือ่นสำยตำจำกร่ำงตูร้ัว่จิน่ไปหยุดทีเ่บือ้งหลงัเขำ เม้มริมฝีปำก 

เป็นเส้นตรง ดวงตำสีเขียวมรกตทอประกำยวูบขณะเอ่ยปำกพูดเสียง 

เรียบเรื่อย "มำนี่"

อี๋อว้ีรู้ว่ำเขำเรียกตนเองอยู่ นำงลอบคับอกคับใจและกลืนไม่เข้ำ 

คำยไม่ออก ทำงหน่ึงนำงไม่อยำกเข้ำไปหำตำมท่ีเขำบอก แต่ตู้รั่วจิ่น 

ยังยืนอยู่ใกล้ๆ อย่ำงไรก็ไม่เป็นกำรดีที่จะหักหน้ำหลี่ไท่

หลีไ่ท่เหน็นำงอดิออดจงึพลนัหรีต่ำลงน้อยๆ แล้วฉกุคิดบำงอย่ำงได้  

ยำมเอ่ยขึ้นอีกที เขำทอดเสียงอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับน�้ำเสียงห้วน

กระด้ำงก่อนหน้ำ

"สองสำมวันนี้ข้ำนอนหลับไม่สนิท"

"เอ๊ะ?" อี๋อว้ีได้ยินค�ำนี้ก็เงยหน้ำขวับทันใด นำงไม่ค�ำนึงถึงกำร 

โต้เถียงกันในอทุยำนเป่ยย่วนอกี ไต่ถำมอย่ำงเป็นห่วงกลำงหมิะท่ีตกปรอยๆ  

ลงมำอย่ำงเนิบช้ำ "บรรทมไม่สนิทหรือเพคะ แล้วปวดพระเศียรไหม"

"ปวด"

อี๋อว้ีขมวดคิ้ว นำงยังจ�ำได้ว่ำตอนไต่สวนคดีท่ีศำลยุติธรรม หลี่ไท่

มำหำนำงครั้งหน่ึงบอกว่ำนอนนำนๆ แล้วปวดศีรษะ ตอนน้ีบอกว่ำ 
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หลับไม่สนิทอีกแล้ว เมื่อไม่มีเหยำปู้จื้อชี้แนะ นำงได้แต่ถอนพิษไปตำม

หลักกำรปรุงยำบนผ้ำไหมผืนน้ัน ตอนออกจำกคฤหำสน์ลับก็เห็นหล่ีไท่

เป็นปกตดิ ีนำงยังนกึว่ำไม่เป็นอะไรแล้ว ขณะนีจ้งึไม่อำจบอกได้แน่ชดัว่ำ 

พิษฝันร้ำยนั่นถูกขับออกหมดจดจริงๆ หรือไม่ แต่นำงมั่นใจว่ำหำก 

ไม่ถอนพิษให้เกลี้ยง ปล่อยให้มันตกค้ำงไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งอำกำร 

จะก�ำเรบิขึน้ ถึงเวลำนัน้หลีไ่ท่ต้องทนทรมำนจำกฤทธ์ิของพิษน้ีซ�ำ้อกีรอบ

อย่ำงเลี่ยงไม่ได้

พอคิดค�ำนึงถึงตรงนี้ นำงลังเลใจนิดเดียวก่อนกล่ำว

"ตอนน้ีท่ำนอ๋องทรงมีเวลำว่ำงไหมเพคะ" นำงจ�ำเป็นต้องตรวจ 

อย่ำงละเอียดเพื่อดูอำกำรแล้วค่อยว่ำกันอีกที

"ประเดี๋ยวจะไปส�ำนักอักษร"

"แล้ววันพรุ่งนี้?"

"ไม่จ�ำเป็นต้องวันพรุ่งนี้ เจ้ำไปส�ำนักอักษรพร้อมกับข้ำ"

อีอ๋ว้ีละล้ำละลงัอดึใจหนึง่ ท้ำยทีส่ดุก็ต้ำนทำนควำมห่วงใยในใจไม่ได้  

นำงพยักหน้ำตกลง

ครำน้ีเปลีย่นเป็นตูร้ัว่จิน่ยืนฟังท้ังคู่สนทนำกันอย่ำงจบัต้นชนปลำย

ไม่ถูกบ้ำง ยังไม่เอ่ยถึงว่ำเขำฟังเข้ำใจหรอืไม่ว่ำสองคนน้ีถกเรือ่งอะไรกันอยู่  

ล�ำพังแค่หลี่ไท่ใช้วำจำไม่กี่ค�ำ 'ล่อหลอก' อี๋อวี้ซึ่งเมื่อครู่ยังดูระแวดระวัง

ตวัเตม็ทีใ่ห้ตำมไปได้ ก็ท�ำให้เขำสมัผสัได้ว่ำมบีำงอย่ำงพิกลๆ เขำไม่รูว่้ำ

อีอ๋ว้ีคดิเช่นไร แต่ในฐำนะบรุษุด้วยกัน เขำแน่ใจได้แปดส่วนว่ำเว่ยอ๋องผูนี้้ 

ก�ำลังใช้ประโยชน์จำกควำมใจอ่อนของนำงอยู่ 

"พี่รั่วจิ่น ข้ำมีเรื่องต้องหำรือกับท่ำนอ๋อง ขอตัวก่อนนะเจ้ำคะ" 
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ได้ยินถ้อยค�ำนี้ของนำง ตู้รั่วจิ่นอยำกห้ำมไว้ก็ปริปำกไม่ออก เขำ 

มีนิสัยอ่อนโยน ไหนเลยจะกล่ำววำจำให้นำงล�ำบำกใจได้ ทว่ำค�ำพูด 

ต่อไปของอี๋อวี้กลับส่งผลให้เขำแย้มยิ้มกว้ำงขวำง

"ดูท่ำทำงหิมะจะตกหนัก ท่ำนสุขภำพไม่ดี อย่ำอยู่ข้ำงนอกนำนๆ 

นะเจ้ำคะ รอไว้ดอกเหมยนี้บำนหมดแล้ว ข้ำจะเด็ดไปให้ท่ำนเอง"

"ไม่ต้องเป็นห่วง หลำยวันนี้ร ่ำงกำยข้ำแข็งแรงข้ึนพอสมควร  

เจ้ำไปท�ำธุระของเจ้ำเถอะ" ว่ำแล้วก็ผนิกำยไปก้มหวัค�ำนับหลีไ่ท่ ใบหน้ำ

ที่ไม่แสดงควำมรู้สึกใดของอีกฝ่ำยคล้ำยจะบูดบึ้งไปบ้ำง 

ตู้รั่วจิ่นกล่ำวขึ้น "ท่ำนอ๋อง น้อมส่งเสด็จพ่ะย่ะค่ะ"

หลีไ่ท่ชำยตำมองเขำแวบหนึง่แล้วหนัหลงัเดนิออกไปทำงนอกสวน 

อี๋อวี้รีบก้ำวขำติดตำมไป

ตู้รั่วจิ่นยืดตัวขึ้น ทอดสำยตำผ่ำนม่ำนหิมะบำงเบำมองแผ่นหลัง

ของร่ำงในเสื้อคลุมขนสัตว์สีด�ำหยุดนิ่งไม่ไกลนัก รอจนร่ำงแบบบำงน่ัน

ตำมมำทันแล้วจึงย่ืนมือไปดึงหมวกกันลมของเสื้อคลุมนำงขึ้นครอบ 

ศีรษะเล็กๆ ถึงสำวเท้ำต่อไปข้ำงหน้ำ ทั้งสองเดินตำมกันไปแบบเย้ืองๆ 

ทิ้งระยะห่ำงด้ำนข้ำงไม่ไกลนัก พอสำยลมหอบหิมะโชยมำระลอกหนึ่ง 

จะพัดกระทบร่ำงในเสือ้คลมุขนสตัว์พอด ีมอิำจกล�ำ้กรำยเดก็สำวข้ำงกำย

เขำสักเศษเสี้ยว

"...ไม่เข้ำทีเสียแล้ว" สุ้มเสียงนุ่มนวลของตู้รั่วจิ่นแฝงรอยหนักอก

อย่ำงหำได้ยำก 
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"ท่ำนอ๋อง ท่ำนไปส�ำนักอักษรก่อนเถอะเจ้ำค่ะ ข้ำกลับไปผลัดชุด

แล้วค่อยไปหำท่ำน"

อีอ๋ว้ีบอกกับหลีไ่ท่แบบน้ีท่ีหน้ำประตูสวนดอกไม้ด้ำนหลงั จรงิอยู่ว่ำ 

นำงเป็นห่วงเขำ แต่ไม่พำซื่อติดตำมเขำไปไหนมำไหนในเวลำที่มีผู้คน

พลุกพล่ำนนี้ เหตุผลที่นำงตกลงไปส�ำนักอักษรกับเขำ มิใช่เพียงเพื่อช่วย

ตรวจอำกำรให้ ยังมีอีกส่วนหนึ่งเพรำะคนท่ีป้อมปรำสำทแดงส่งมำ 

จะจับตัวนำงกลำงทำงในวันน้ัน เรื่องเก่ียวพันถึงควำมปลอดภัยของ

ตนเอง นำงเห็นว่ำจ�ำเป็นต้องถำมดูว่ำเขำรู้อะไรบ้ำงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ระหว่ำงพิธีศพของจวนก๋ัวกงหลำยวันนี้ได ้ รับข่ำวครำวจำก 

ภำยนอกน้อย กอปรกับมีเจตนำหลบเลี่ยง ด้วยเหตุฉะนี้ นำงไม่แจ่มแจ้ง

สักนิดว่ำภำยหลังเรื่องเว่ยอ๋องคัดเลือกชำยำคืบหน้ำไปถึงข้ันใดกันแน่  

ทั้งไม่รู ้ว่ำเรื่องกำรแต่งงำนของหลี่ไท่กับตงฟำงหมิงจูได้ตกลงเป็นท่ี

378
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แน่นอนแล้วหรือยัง

หลี่ไท่ตวัดตำมองเป็นเชิงกะประมำณควำมหนำบำงของอำภรณ์

บนตัวนำงแล้วไม่ฝืนใจนำงให้ไปพร้อมตน เขำกล่ำวขึ้น "ข้ำจะรอเจ้ำ 

อยู่ที่หอเฟิงจู้"

"เจ้ำค่ะ" อีอ๋ว้ีจบัสงัเกตได้ว่ำหลงัทะเลำะกันในอทุยำนเป่ยย่วนวันน้ัน  

เขำกลบัมำใช้น�ำ้เสยีงวำงอ�ำนำจดจุเก่ำ นำงกะพริบตำปริบๆ ก้มหน้ำขำนรับ  

ตอนเงยหน้ำขึน้อกีครำกเ็ห็นแต่แผ่นหลงัของเขำหำยลบัไปในหิมะทลีะน้อย  

ใบหน้ำนำงพลันเผยรอยยิ้มขมขื่นระคนเยำะหยันตนเองออกมำ

อี๋อวี้กลับเรือนเซี่ยงหลีไปสวมเสื้ออีกตัวหน่ึง หนนี้นำงไม่ได้ลอบ

ออกไปข้ำงนอกอีก แต่ตำมหลูจื้อมำแล้วบอกเล่ำเก้ำสิบเขำให้รับรู้ว่ำ 

จะไปส�ำนักอักษร หลูจื้อมิได้ถำมไถ่ว่ำนำงไปท�ำไม ก�ำชับแค่ว่ำอย่ำ

เถลไถลไปไหน และให้หลูเย่ำติดตำมไปเป็นสำรถี 

เรือนหน้ำมีคนเข้ำๆ ออกๆ อี๋อว้ีเลยข้ึนรถม้ำที่ประตูหลังของ 

จวนกั๋วกง เวลำสองเค่อต่อมำก็ไปถึงส�ำนักอักษร

นำงก้ำวลงจำกรถม้ำ มือหน่ึงถือร่ม อีกมือหนึ่งหอบหนังสือ 

หลำยเล่มที่ยืมมำเมื่อครึ่งเดือนก่อน เมื่อเข้ำสู่ด้ำนใน นำงเอำพวกมันไป

คืนที่หอต�ำรำก่อน ช่วงที่ผ่ำนมำน้ี ยำมกลำงวันนำงเฝ้ำอยู่ในโถงตั้งศพ 

ตกดึกจะคัดลอกต�ำรำก่อนเข้ำนอนถือเป็นกำรฝึกเขียนตัวอักษร

ชะรอยว่ำหิมะตก แม้วันนี้ไม่ใช่วันพัก แต่เห็นคนผ่ำนไปผ่ำนมำ 

ไม่ก่ีคน อีอ๋ว้ีคนืหนงัสอืแล้วเดินไปตำมระเบยีงยำว นำงหยุดแหงนหน้ำมอง 

ชมหมู่เรือนเบื้องหน้ำที่ปกคลุมด้วยหิมะเป็นสีขำวอมเทำชั่วครู่หน่ึงถึง 

ย่ำงเท้ำก้ำวต่อไป
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อำเซงิยืนรออยู่ชัน้ล่ำงมองทำงเชือ่มระเบยีงยำวอย่ำงไม่คลำดสำยตำ  

ทนัททีีเ่หน็นำงเดนิมำใกล้ เขำสบืเท้ำออกไปรับร่มมำก่อนแล้วพำคนเข้ำไป 

ก่อนที่องครักษ์สองข้ำงจะขัดขวำง

ครั้งแรกอี๋อวี้มำที่นี่กับศิษย์ส�ำนักศึกษำหลวง ได้รับค�ำก�ำชับก�ำชำ

จำกฉำป๋อซือ่ซึง่มำเป็นผูน้�ำทำงโดยเฉพำะว่ำอย่ำเพ่นพ่ำนบรเิวณหอเฟิงจู้  

เพรำะท่ีนี่เป็นที่ที่เว่ยอ๋องให้ปัญญำชนและผู้มีควำมสำมำรถเข้ำเฝ้ำเป็น

ประจ�ำ กระทั่งศิษย์ในส�ำนักอักษรก็มีน้อยคนนักเคยผ่ำนเข้ำประตูไป 

นำงมกัฝังใจว่ำสถำนทีแ่ฝงควำมลกึลบัพรรค์นีน่้ำจะมดืทบึดวูงัเวง

น่ำกลัวอยู่บ้ำง แต่พอได้เข้ำไปในหอแห่งนี้จริงๆ ถึงพบว่ำมันไม่ได้เป็น 

เช่นท่ีนึกภำพไว้ โถงใหญ่ชั้นล่ำงเปิดหน้ำต่ำงไว้สี่บำน แสงสะท้อนกับ 

หิมะสีขำวแทงลอดหน้ำต่ำงเข้ำมำส่องสว่ำงไสวเป็นอันมำก

เมื่อขึ้นไปชั้นสอง พบระเบียงยำวสำยหนึ่งที่เปิดหน้ำต่ำงไว้เช่นกัน 

ตรงทำงแยกทัง้ฝ่ังซ้ำยขวำล้วนมห้ีองพ�ำนกั อำเซงิน�ำหน้ำพำนำงก้ำวเข้ำ

ทำงแยกฝั่งซ้ำยแล้วหยุดหน้ำประตูห้องท่ีสอง เขำเคำะประตูสองทีแล้ว

ผลักประตูเปิดโดยไม่ต้องรอเสียงขำนตอบจำกด้ำนใน พลำงกล่ำวว่ำ 

"ท่ำนอ๋องรอท่ำนสักพักหนึ่งแล้ว ท่ำนเข้ำไปก่อนเถอะ" 

"อือ้" อีอ๋ว้ีเข้ำห้องไป ได้ยินเสยีงปิดประตูตำมหลังก็ไม่เหลียวหน้ำมอง  

ภำยในห้องอบอุ่นกว่ำข้ำงนอกอย่ำงชัดเจน นำงเดินไม่ก่ีก้ำวก็อ้อมผ่ำน

ฉำกกั้น แต่กลับไม่เห็นคนในห้องโถง

"ท่ำนอ๋อง?"

"เข้ำมำ"

เสียงดังลอยมำจำกข้ำงในประตูที่แง้มเปิดครึ่งเดียวทำงด้ำนข้ำง  

Page ��������� 7.indd   90 30/1/2563 BE   14:51



91

ซานเยวี่ยกัั่ว

อี๋อว้ีได้ยินแล้วเดินไปผลักประตูเปิด กวำดตำมองห้องเล็กท่ีมืดสลัวๆ 

เพรำะไม่ได้เปิดหนำ้ต่ำงปรำดหน่ึง สำยตำของนำงหยุดที่ต่ังนุ่มตัวเดียว

ซึ่งตั้งอยู่บนพรม 

หลีไ่ท่นอนตะแคงกำยอยู่บนนัน้ในอำภรณ์สม่ีวงชดุท่ีเหน็ตอนบ่ำย 

แต่เก้ียวทองบนศีรษะถูกถอดแล้วคลำยมวยออก เรือนผมสีด�ำคร่ึงหนึ่ง

ถูกทับไว้ใต้ร่ำง มีสองสำมปอยห้อยเคลียบ่ำท้ิงตัวลงบนพ้ืนต่ัง เส้นผม 

ซึง่เป็นลอนคลืน่น้อยๆ จำกกำรมุน่มวยรบักับดวงหน้ำคมคำยท่ีหนัมำมอง 

พำให้ควำมเย็นชำของเมือ่กลำงวันหำยไป ดูอ่อนละมุนละไมไปทัง้เนือ้ต้ังตัว 

อย่ำงน่ำอัศจรรย์ใจ

ชัว่พรบิตำนัน้ในสมองของอีอ๋ว้ีบงัเกิดควำมสบัสนงนุงง รูส้กึรำวกับ

เวลำย้อนกลบัไปครัง้ยังอยู่ในคฤหำสน์ลบั ทกุคนืนำงจะมำนวดยำให้เขำ 

ส่วนเขำก็เอนกำยรอนำงอย่ำงสงบเช่นน้ี พอคิดไปถึงตอนนั้น ส่วนลึก 

ของหัวใจเด็กสำวอ่อนยวบลงอย่ำงห้ำมไม่อยู่

"ท่ำนอ๋อง"

"มำนี่"

อี๋อวี้ค้นพบว่ำกำรเจอหน้ำกันสองสำมครั้งนี้ นำงได้ยินค�ำว่ำ 'มำนี่' 

ของเขำเสมอ ในใจรู้สึกผิดแผกไปบ้ำง กระนั้นนำงยังคงเดินเข้ำไปอย่ำง

สงบเสงี่ยม แต่ตำไม่มองใบหน้ำที่ชวนให้ใจเต้นนั่นอีก

ไม่รู้ว่ำใจตรงกันใช่หรือไม่ ทั้งสองต่ำงไม่อยำกเอ่ยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

ในอุทยำนเป่ยย่วน ประหน่ึงว่ำหลี่ไท่มิได้บอกว่ำจะหมั้นหมำยกับนำง

อย่ำงเผด็จกำร และอี๋อวี้ก็ไม่ได้สำดน�้ำชำใส่เขำอย่ำงเดือดดำลก็ไม่ปำน

นำงซกัถำมถึงกำรนอนหลบัพักผ่อนช่วงนีข้องเขำ เช่นว่ำต่ืนข้ึนแล้ว
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มีอำกำรปวดศีรษะหรือไม่ เขำล้วนตอบสั้นๆ ทุกค�ำถำม

อีอ๋ว้ีไม่แสดงออกอะไรทำงสหีน้ำ ท้ังท่ีย่ิงฟังย่ิงรู้สึกไม่เข้ำท ีตืน่ข้ึนมำ 

ปวดศีรษะ ก่อนนอนกระหำยน�้ำผิดปกติ นอนดึกจะฝัน อีกท้ังสัมผัส 

ได้ถึงไอร้อนและเส้นชีพจรเต้นตำมจุดต่ำงๆ หลำยแห่งหลังใบหูและ 

ล�ำคออย่ำงชัดเจน ลักษณะน้ีตรงกับอำกำรที่ส่อเค้ำว่ำพิษฝันร้ำยจะ 

ก�ำเริบทุกอย่ำง

"ไม่น่ำจะเป็นเช่นนี้..." นำงพึมพ�ำกับตนเอง ตอนถอนพิษก็ท�ำตำม

ขั้นตอนแท้ๆ กำรรักษำเห็นผลชัดเจน ต�ำรับยำพิษบนผ้ำไหมนั่นก็ 

ไม่น่ำจะผิดพลำด แล้วเกิดปัญหำท่ีตรงไหน ไฉนเป็นสำเหตุให้อำกำร

ก�ำเริบ

"ท่ำนอ๋อง ตอนอยู่คฤหำสน์ลับ ท่ำนใช้น�้ำมันยำนวดกดจุดทุกคืน

กระมัง" แรกๆ ยังมีนำงคอยตรวจสอบ ต่อมำภำยหลังเป็นอำเซิงรับ 

หน้ำที่ต่อ

"อืม"

"แล้วตอนเช้ำล่ะเจ้ำคะ ใช้น�้ำผสมตัวยำสระผมทุกวันหรือเปล่ำ"  

อันน้ีตอนแรกเป็นนำงท�ำให้เองหมด ตอนหลังกลำยเป็นหล่ีไท่ลงมือเอง 

คิดมำคิดไปก็มีสองจุดนี้ที่อำจจะเกิดข้อผิดพลำดได้

สมดังคำด หลี่ไท่นิ่งเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนเอ่ย "ขำดไปหนึ่งครั้ง"

อี๋อว้ีท�ำหน้ำตึง ข่มไฟโทสะท่ีพลุ่งขึ้นกะทันหันไว้พลำงเอ่ยถำม 

"เมื่อไรเจ้ำคะ"

"..."

"ท่ำนอ๋อง ท่ำนโปรดตอบข้ำว่ำเป็นตอนไหน ข้ำจะได้วินิจฉัยถูกว่ำ
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สมควรแก้ไขเช่นใด" มำตรว่ำถอนพิษฝันร้ำยไม่มีอันตรำยใดทว่ำ 

ยุ่งยำกมำก ถ้ำกำรรักษำไม่สม�่ำเสมอก่อนหำยสนิทจะมีโอกำสอำกำร

ก�ำเริบได้ หำกหน่ึงครั้งที่ขำดไปน้ีเป็นตอนท้ำยๆ แล้ว เช่นน้ันยังพอ 

แก้ไขได้ไม่ยำก ท่ีน่ำหวัน่ใจท่ีสดุก็คอืตัง้แต่เริม่ต้นหรอืขำดตอนช่วงกลำง

หลีไ่ท่สงัเกตได้ว่ำน�ำ้เสยีงของนำงกระด้ำงไป เขำจงึยอมตอบในท่ีสุด  

"เป็นตอนเช้ำของวันที่หนึ่งเดือนสิบ"

วันที่หนึ่งเดือนสิบ เป็นตอนเริ่มต้นรักษาพอดี! 

เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ไฉนไม่เห็นเขาพูดถึงมาก่อน

"ท่ำน..." อี๋อวี้กัดฟันกรอด ตั้งท่ำจะบันดำลโทสะ ถ้อยค�ำมำรอตรง

ปลำยลิ้นแล้วกลับหยุดชะงักกึก

วันที่หนึ่งเดือนสิบ...

นับแต่วันน้ีนั่นเองที่นำงไม่ได้สระผมให้หลี่ไท่อีก เพรำะว่ำรำตรี 

ก่อนหน้ำคฤหำสน์ถูกบุกโจมตียำมวิกำล จิตใจของนำงตึงเครียดเกินไป 

หลังหมดสติแล้วตื่นขึ้นอีกทีก็เป็นเวลำกลำงวันของวันถัดมำ หลังระบำย

อำรมณ์ใส่หลจูือ้ทีรู่เ้รือ่งแต่ไม่ยอมบอกยกใหญ่ก็ร้องห่มร้องไห้จนหลับไป 

ถึงบ่ำย ต่อมำพอได้ยินว่ำอำเซิงที่ออกไปปฏิบัติงำนข้ำงนอกเพิ่งกลับมำ

ตอนรำวเท่ียงตรง นำงถึงให้หลูจื้อไปสอบถำมหลี่ไท่ว่ำตอนเช้ำนวดยำ

แล้วหรอืยัง ตอนนัน้หลจูือ้กลบัมำบอกว่ำหลีไ่ท่สระผมแล้ว อำจเป็นเพรำะ

ประสบเหตุกำรณ์เฉกฝันร้ำยมำ บันดำลให้นำงไม่มีแก่ใจคิดอะไรมำก

"ท่ำน...ท่ำนบอกว่ำท่ำนสระผมเองแล้วไม่ใช่หรอืเจ้ำคะ" อีอ๋ว้ีถำมจบ 

ถึงพบว่ำนี่เป็นค�ำถำมเบำปัญญำปำนใด

รำตรีนองเลือดนั่นยังแจ่มชัดในควำมทรงจ�ำของนำงสุดจะเปรียบ 

Page ��������� 7.indd   93 30/1/2563 BE   14:51



94

นวลหยกงาม 7

ทว่ำไม่อำจเทียบได้กับอ้อมกอดอบอุ่นชวนให้รู ้สึกปลอดภัยนั่นและ 

ภำพเขำสกัดกระบี่ให้นำงด้วยมือเปล่ำ

วันนั้นหลังต่ืนขึ้น นำงเคยถำมเขำว่ำเหตุใดต้องช่วยสกัดกระบี ่

ให้ และจ�ำค�ำตอบว่ำ 'ไม่รู้' ของเขำค�ำนั้นได้ หำกแต่โง่งมจนลืมเลือนว่ำ

มือของเขำได้รับบำดเจ็บ แล้วจะสระผมเองได้อย่ำงไร

หลีไ่ท่หันศีรษะมำ เหลอืบตำขึน้เห็นแววต�ำหนตินเองในดวงตำนำง 

นัยน์ตำสีเขียวมรกตทอประกำยวูบ ทั้งท่ีเขำรู้ว่ำนำงคิดเรื่องใดอยู่ ทว่ำ 

พออ้ำปำกพูดอีกทีหำได้มีถ้อยค�ำปลอบใจสักคร่ึงค�ำ กลับตอบค�ำถำม 

'เบำปัญญำ' นั่น

"ตอนนั้นมีบำดแผล โดนน�้ำแล้วมือเจ็บ อำเซิงกลับมำช้ำ ข้ำ 

ไม่ชอบให้คนอื่นถูกตัว นึกว่ำขำดไปครั้งเดียวก็ไม่ต่ำงกันเลยปล่อยเลย

ตำมเลย"

กล่ำวจบใบหูของชำยหนุ่มกระดิกเบำๆ ทีหนึ่ง เขำชำยตำไปทำง

นอกหน้ำต่ำงแล้วหรี่ตำลงอย่ำงรวดเร็ว

อี๋อวี้ได้ยินเขำตอบอย่ำงไม่อนำทรร้อนใจ ควำมรู้สึกผิดคร่ึงหน่ึง

เปลี่ยนเป็นขบเขี้ยวเค้ียวฟันทันควัน สระผมเองไม่ได้ก็แล้วกันไป แต่

เหตุผลที่ไม่ชอบให้คนถูกตัวนั่นออกจะเอำแต่ใจเกินไปกระมัง

จะว่ำไปแล้วเรื่องนี้เขำกับนำงล้วนมีส่วนผิด ด้วยเหตุและผล 

สมควรคิดเช่นนี้ แต่ในใจนำงยังคงต�ำหนิตนเองมำกกว่ำ ถึงไม่อยำก 

ยุ่งเกี่ยวกับเขำอีก แต่นำงจะไม่ดูด�ำดูดีเขำก็ท�ำไม่ได้

"ท่ำนให้คนเตรียมสมุนไพรชุดหน่ึงโดยไวที่สุดเถอะ ข้ำจะปรุงยำ 

ให้ใช้อีกหนึง่เดอืน หนนีท่้ำนต้องจ�ำไว้ว่ำจะตกหล่นไม่ได้แม้แต่ครัง้เดยีว" 
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อ๋ีอว้ีบอกก�ำชบัด้วยน�ำ้เสยีงห้วนๆ เห็นเขำพยักหน้ำอย่ำง 'ว่ำนอนสอนง่ำย'  

ไฟโทสะจึงเบำบำงลง

ปริมำณยำหนึ่งเดือนอำจมำกไปบ้ำง แต่ส�ำหรับคนที่เคยโดน 

พิษฝันร้ำย ยำขนำนนี้ไม่มีฤทธ์ิเป็นพิษอันใด ใช้มำกก็ไม่ส่งผลเสียแต่

ประกำรใด

เพรำะในห้องอบอุ่น อี๋อว้ียังสวมเสื้อผ้ำหนำหลำยชั้นจนชักจะ 

ร้อนอบอ้ำว นำงเลยมีควำมคิดอยำกรีบพูดรีบกลับ พอคุยเรื่องน้ีจบ  

นำงก็ไม่ชักแม่น�้ำทั้งห้ำ ถำมเข้ำเรื่องต่อไปทันที

"ครำวก่อนท่ำนเคยกล่ำวกับข้ำท่ีด้ำนนอกศำลยุติธรรม ไม่ให ้

เอำเรื่องท่ีได้รับของจำกเหยำปู้จื้อบอกกับผู้อื่น ข้ำอยำกรู้ว่ำของสิ่งน้ัน 

ทำงป้อมปรำสำทแดงต้องกำรอย่ำงเร่งด่วนใช่หรือไม่เจ้ำคะ"

หลีไ่ท่ไม่เหนือคำดท่ีนำงถำมถึงเรือ่งม้วนคมัภร์ียำพิษผ้ำไหมปักน่ัน 

เขำปรำยตำมองหน้ำต่ำงบำนฝ่ังตรงข้ำมทีปิ่ดสนิทอยู่อกีแวบหนึง่ก่อนเอ่ย  

"ประเดี๋ยวข้ำยังมีธุระ พรุ่งนี้เป็นวันพัก ตอนบ่ำยเจ้ำไปที่หอเทียนอ่ำย"

ฝ่ำยอีอ๋ว้ีมไิด้คิดว่ำเขำจะยอมเปิดปำกไขข้อสงสยัให้โดยง่ำยอยูแ่ล้ว  

เมือ่เหน็เขำจะยอมพูดในวันพรุง่ นำงก็ไม่รบเร้ำต่อ ขำนรบัแล้วกล่ำวอ�ำลำ 

ก่อนจะเตรียมกลับ

หลี่ไท่มองดูนำงลับร่ำงไปหลังบำนประตูที่งับปิดไว้ ครู่หนึ่งต่อมำ 

วงหน้ำที่ยังอ่อนละมุนจำงๆ เมื่อครู ่ตลอดจนสุ้มเสียงพลันแปรเป็น 

แข็งกระด้ำงในพริบตำ

"ไสหัวออกมำ"
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เอี๊ยด... เสียงหน้ำต่ำงถูกผลักเปิดทำงด้ำนนอกดังข้ึน ขำกำงเกง 

สีขำวข้ำงหนึ่งก้ำวข้ำมเข้ำมำก่อน ตำมมำด้วยใบหน้ำย้ิมเผล่ปรำกฏขึ้น

หลังบำนหน้ำต่ำง

"แหะๆ ข้ำเพิ่งมำ...เพิ่งมำถึง"

เสิ่นเจี้ยนถังปีนเข้ำมำทำงหน้ำต่ำง สังเกตเห็นสำยตำเย็นชำของ 

หลี่ไท่ เขำเอี้ยวคอมองหิมะท่ีเกำะบนไหล่ชั้นหน่ึง รีบยกมือปัดมันออก

แล้วค่อยพูดอธิบำยโดยเฉพำะ

"ข้ำงนอกหิมะตกหนัก ข้ำอยู่แค่ครู่เดียวก็ถูกหิมะเกำะหนำอย่ำงนี ้

เจ้ำวำงใจได้ ข้ำไม่ได้แอบฟังพวกเจ้ำพูดคุยกันเด็ดขำด"

เขำรู้เช่นกันว่ำค�ำอธิบำยของตนไร้ควำมน่ำเชื่อถือใดๆ แต่ขืนให ้

หลีไ่ท่รูว่้ำเขำอยู่ข้ำงนอกฟังตัง้แต่ต้นจนจบ จะไม่เอำเขำไปทิง้ไว้กลำงหิมะ 

ให้ถูกฝังทั้งเป็นหรือไร

กระนั้นเป็นเขำไม่ระวังเอง พอได้ยินหลี่ไท่พูดว่ำ 'มือเจ็บ' ก็หัวเรำะ

ขลุกขลักในล�ำคออย่ำงกลั้นไม่อยู่จนควำมแตก มีเพียงสวรรค์เท่ำนั้น 

ที่รู้ว่ำชั่วชีวิตนี้ของเขำมิเคยคิดมำก่อนว่ำจะได้ยินค�ำโกหกพรรค์อย่ำงน้ี

จำกปำกหลี่ไท่ พวกเขำรู้จักกันมำนำนหลำยปีนี้ เขำย่อมประจักษ์แจ้ง 

ดกีว่ำใครๆ ว่ำคนท่ีกระดูกขำหกัแล้วยังเดินเท้ำนบัสบิลีใ้นฤดหูนำวได้เป็น

ผู้ใด กำรบอกว่ำคนผู้นั้นกลัวเจ็บ มันออกจะชวนขันเหลือเกินโดยแท้
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ยำมอี๋อวี้กลับจำกส�ำนักอักษรมำถึงจวน งำนเลี้ยงเลิกรำแล้ว  

เรือนหน้ำเหลือแต่บ่ำวไพร่ก�ำลังปัดกวำดเช็ดถู ครอบครัวของนำยท่ำน 

ทั้งสองต่ำงคนต่ำงกลับเรือนไปพักผ่อน

หิมะยังไม่หยุดตก อี๋อว้ีกลับถึงโถงใหญ่ของเรือนเซี่ยงหลี หลูจ้ือ 

ก็อยู่ด้วย นำงถอดเสื้อคลุมบนตัวออกแล้วรับผ้ำร้อนที่ผิงถงย่ืนให้มำ 

เช็ดไม้เช็ดมือ ถึงนั่งลงฝั่งตรงข้ำมของเขำ 

"ไฉนพ่ีไม่ไปนอนสักครู ่เจ้ำคะ" อี๋อวี้เอ่ยถำม วันนี้แห่ศพไปฝัง  

เมื่อวำนหลูจื้อจึงไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืน

หลจูือ้วำงม้วนไม้ไผ่ท่ีเปิดอ่ำนไปเรือ่ยๆ ระหว่ำงรอนำง หลงับอกให้

คนรับใช้ถอยออกจำกห้องไปจนหมดถึงกล่ำวขึ้น "เว่ยอ๋องมำหำเจ้ำ 

ด้วยเหตุใด"

ตอนอ๋ีอว้ีออกไปบอกแค่ว่ำไปส�ำนกัอกัษร นำงไม่ได้คดิจะปิดบงัเขำ 

379

Page ��������� 7.indd   97 30/1/2563 BE   14:51



98

นวลหยกงาม 7

เลยเล่ำเรื่องพิษฝันร้ำยของหลี่ไท่ก�ำเริบอีกคร้ังตำมสัตย์จริง พร้อมทั้ง 

ถำมค�ำหนึ่ง "พี่รู้ได้อย่ำงไรว่ำเว่ยอ๋องมำหำข้ำ"

หลูจื้อคิดเรื่องหลี่ไท่อำกำรก�ำเริบพลำงพูด "ตอนส่งแขกเจอกับ

อำจำรย์ตู้ ข้ำได้ยินจำกเขำ คงจะเป็นห่วงเจ้ำ" เห็นนำงพยักหน้ำเป็นเชิง

เข้ำใจแล้ว เขำขมวดคิ้วกล่ำวต่อ

"ข้ำบอกกับเจ้ำก่ีครั้งก่ีหนแล้ว ให้เจ้ำตีตัวออกหำกจำกเว่ยอ๋อง  

เจ้ำอย่ำท�ำเป็นเข้ำหูซ้ำยทะลุหูขวำนะ หนน้ีก็แล้วกันไป รอเมื่อผสม 

ยำถอนพิษให้เขำเสร็จ ไม่ว่ำต่อหน้ำหรือลับหลังผู้คน อย่ำเข้ำไปพัวพัน

อะไรกับเขำอีก รู้หรือไม่"

อี๋อว้ีอยำกตอบค�ำเดียวว่ำ 'รู ้แล้ว' แต่พูดไม่ออก เรื่องท่ำทีกับ 

หลี่ไท่...ไม่สิ...อำจจะพูดได้ว่ำกับองค์ชำยท้ังหลำย จุดน้ีหลูจื้อเห็นไป 

ในทำงเดียวกับหลูจงจื๋อ ต่ำงไม่อยำกให้นำงไปข้องเก่ียว แต่เรื่อง 

มันง่ำยดำยแค่พูดค�ำเดียวที่ไหนกัน ใช่ว่ำพูดได้ก็จะท�ำได้

ตอนชมดอกไม้ในอุทยำนเป่ยย่วนวันนั้น นำงยังลั่นค�ำเตือนอย่ำง

เป็นจริงเป็นจังกับหลี่ไท่ว่ำกล้ำบังคับนำงก็ลองดู แต่ผ่ำนไปไม่ก่ีวัน 

ได้เจอเขำอีกครำ นำงก็หดหู่เสียใจอย่ำงสุดระงับอยู่ดี ไม่มีกระท่ัง 

ควำมกล้ำท่ีจะถำมว่ำตอนหลังเรื่องของเขำกับตงฟำงหมิงจูเป็นเช่นไร 

นำงก็ไม่อยำกอ่อนแอเหลำะแหละเช่นนี้ ทว่ำมันควบคุมไม่ได้

นำงเคยตรึกตรองเหมือนกันว่ำอยำกเปิดเผยเรื่องน้ีกับพ่ีชำย 

อย่ำงหมดเปลือก จะได้ให้หลูจื้อผู้มีควำมคิดอ่ำนชัดเจนช่วยตนเอง 

ออกควำมเห็น แต่นำงรู้ท้ังรู ้ว่ำเป็นไปได้ถึงแปดส่วนท่ีเขำจะคัดค้ำน  

กำรจะบอกตำมควำมจรงิ นำงยังขำดควำมกล้ำนัน้อยู่ ดงัน้ันถึงปกปิดไว้
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หนแล้วหนเล่ำจนบัดน้ี หลูจื้อไม่ล่วงรู้สักนิดว่ำนำงกับหล่ีไท่ 'ลักลอบ 

กอดจูบ' กันแล้ว

พอเห็นนำงถึงกับใจลอยต่อหน้ำต่อตำ หนงัตำของหลจูือ้กระตกุรกิๆ 

อย่ำงสังหรณ์ใจไม่ค่อยดี เขำทอดเสียงอ่อนลงกล่ำวว่ำ "เสี่ยวอวี้ ระยะนี้

พ่ีใหญ่ยุ่งเกินไป ทำงหนึง่ต้องยุ่งเรือ่งพิธีศพ อกีทำงก็ต้องเสำะหำท่ำนแม่

กับพ่ีรองของเจ้ำ ไม่ใคร่ได้เอำใจใส่เจ้ำ เจ้ำมเีร่ืองล�ำบำกใจอะไรใช่หรือไม่"

"ข้ำ..." อี๋อว้ีช้อนตำข้ึนมองใบหน้ำที่ซูบลงของเขำท่ีเปี่ยมไปด้วย

ควำมห่วงใย ฉับพลันนั้นนำงได้ควำมกล้ำจำกไหนก็สุดรู้ สองมือที่วำง 

บนโต๊ะก�ำเข้ำหำกันแน่น นำงก้มหน้ำลงพรั่งพรูค�ำพูดซึ่งทีแรกตั้งใจ 

กักเก็บไว้ในใจออกมำรวดเดียว

"เช้ำวันที่ท่ำนปู่สิ้นใจ ข้ำไปพบเว่ยอ๋องที่พระรำชอุทยำนฝูหรง  

เขำบอกว่ำ..."

"หือ?" เสียงของนำงเบำเกินไป ท้ังยังพูดรัวเร็ว เป็นเหตุให้หลูจื้อ 

ไม่ได้ยินถ้อยควำมด้ำนหลัง หลังจำกนำงพูดเสียงดังขึ้นอีกรอบหนึ่ง  

ดวงหน้ำหล่อเกลี้ยงเกลำของชำยหนุ่มขึงตึงไปอย่ำงเห็นได้ชัด

"เว ่ยอ๋องบอกว่ำรอปีหน้ำผ่ำนพ้นวันเกิดของข้ำไปจะทูลขอ 

พระรำชโองกำรหมั้นหมำยจำกฮ่องเต้"

อี๋อว้ีกล่ำวค�ำนี้แล้วไม่กล้ำเงยหัวมองสีหน้ำของหลูจื้อ แม้ว่ำ 

ตอนพบกับหลีไ่ท่วันน้ี เขำจะไม่ได้เอ่ยถึงเรือ่งน้ี แต่นำงประจกัษ์แจ้งดว่ีำ

คนผูน้ั้นพูดจรงิท�ำจรงิ เขำบอกว่ำจะหมัน้หมำยกับนำง รบัรองว่ำพอวนัเกิด 

ของนำงผ่ำนไปจะต้องมีข่ำวแน่นอน

ในห้องเงยีบงันไปนำนพักใหญ่ นำงถึงได้ยินเสยีงของหลจูือ้อกีคร้ัง
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"เขำพูดกับเจ้ำแบบนี้หรือ แล้วเจ้ำล่ะ เจ้ำคิดเช่นไร เจ้ำตอบตกลง

หรือไม่"

อีอ๋ว้ีตอบทันที "เปล่ำเจ้ำค่ะ" ไม่เพียงไม่ตอบตกลง นำงยังสำดน�ำ้ชำ 

ใส่หน้ำเขำและพูดทิ้งท้ำยเสียงกร้ำวต่อหน้ำคนมำกมำยอย่ำงนั้นด้วย

อำรมณ์ชั่ววูบ

"ข้ำถำมว่ำเจ้ำคดิเช่นไร ตอบมำตำมตรง" น�ำ้เสยีงของหลจูือ้เยือกเย็น 

มำกทว่ำแฝงรอยน่ำย�ำเกรงอย่ำงที่พบได้ไม่บ่อยนัก

อี๋อว้ีเหลือบตำขึ้นลอบมองเขำ เห็นรอยย้ิมบนหน้ำเขำเลือนหำย 

ไปแล้ว เปลี่ยนท่ำทีจำกพ่ีชำยอบอุ่นใจดีกลำยเป็น 'ท่ำนพ่อผู้เข้มงวด' 

นำงท�ำคอย่นทีหนึ่งก่อนเอ่ยเสียงอ้อมแอ้ม

"เขำจะรับชำยำแล้ว ข้ำ...ข้ำไม่อยำกมีสำมีร่วมกับผู้อื่น" 

ถ้อยค�ำนี้ของนำงฟังดูไม่มีอะไรผิดปกติ หลูจื้อลอบสูดลมหำยใจ

เฮือกหนึ่ง ลดสุ้มเสียงลงก่อนจะเอ่ยไต่ถำมต่อ "เจ้ำหมำยควำมว่ำถ้ำเขำ

ไม่รับชำยำ เจ้ำก็อยำกตอบตกลงหรือ"

"ข้ำ..." อีอ๋ว้ีชำยตำเหน็เส้นเลอืดตรงขมบัของเขำปดูโปนข้ึนทลีะน้อย

แล้วอดขลำดกลัวมิได้ ทั้งยังจนใจเต็มที 

ข้าอยากตอบตกลงหรือไม่น่ะหรือ 

หลี่ไท่ก็บอกชัดเจนแล้วว่ำเขำไม่สนใจควำมคิดของนำง ควำมนัย

ของค�ำนี้คือไม่ว่ำนำงตอบตกลงหรือไม่ก็ไม่มีอันใดต่ำงกัน

"เจ้ำชมชอบเขำ?" หลูจื้อเห็นนำงอ�้ำๆ อึ้งๆ ก็ซักถำมต่อทันใด

"หำ?" อี๋อว้ีอึ้งงันไป พอถูกเขำรู้ควำมในใจ สองแก้มของนำงซับ 

สีแดงเรื่ออย่ำงรวดเร็ว
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ไม่ต้องให้น้องสำวตอบ หลจูือ้ได้รบัค�ำตอบจำกสหีน้ำของนำงแล้ว 

เมื่อเห็นลำงสังหรณ์ที่เลวร้ำยท่ีสุดกลำยเป็นจริง เขำสะกดอำรมณ์ไว้  

เอื้อมมือข้ำมโต๊ะน�้ำชำแคบๆ ไปตบไหล่นำงเบำๆ ทีหนึ่งแล้วกล่ำว 

เป็นเชิงล่อหลอก

"บุรุษอย่ำงเว่ยอ๋องนั้นท�ำให้สตรีหลงรักได้ง่ำย เจ้ำยังอำยุน้อย  

มีหรือจะแยกแยะออกว่ำอันใดคือควำมรักฉันชำยหญิง คงเป็นควำม

หลงใหลชั่วครู่ชั่วยำมเท่ำนั้น ไม่ต้องเป็นห่วง อีกหน่อยเจ้ำพบปะกับเขำ

ให้น้อยลง จะค่อยๆ ลืมเลือนไปเอง เจ้ำเชื่อพี่ใหญ่หรือไม่"

เป็นพ่ีน้องกันมำหลำยปี เขำเดำใจนำงได้ นำงก็เดำใจเขำได้เป็น

ธรรมดำ หำกสบช่องรับค�ำไปเสียก็จะพ้นตัวไปได้เท่ำนี้ แต่เป็นอย่ำงนี้ 

นำงกลัวว่ำวันหลังจะไม่มีควำมกล้ำพูดเปิดอกกับเขำอีกแล้ว

"...มันไม่เหมือนอย่ำงที่ชมชอบพ่ีใหญ่ แล้วก็ไม่ใช่แบบท่ีชมชอบ 

พี่เสี่ยวเฟิ่งหรือเสี่ยวหู่ ข้ำชอบอยู่ใกล้ๆ เขำ ต่อให้แค่อ่ำนหนังสือ ไม่ต้อง

พูดคุยกันก็ยังได้ พอข้ำรู้ว่ำเขำจะรับชำยำ ข้ำก็โกรธและเสียใจ พ่ีใหญ่  

พ่ีน่ำจะรู้ว่ำแม้นข้ำอำยุน้อย แต่จิตใจเป็นผู้ใหญ่เกินวัย ข้ำชมชอบเขำ

จริงๆ เจ้ำค่ะ" อี๋อวี้แข็งใจเอ่ยขึ้น

ถึงเป็นหลูจื้อผู้มีจิตใจแข็งกล้ำและฝึกควบคุมตนได้ดีเย่ียม ทว่ำ 

หลงัฟังค�ำกล่ำวนีจ้บ เขำก็ดึงมอืทีว่ำงบนหวัไหล่นำงกลบัไปอย่ำงเชือ่งช้ำ 

แค่นเยำะเสียงหนึ่งแล้วหรี่ตำลง พูดโดยไม่ยั้งปำกอีก

"เจ้ำเขลำไปแล้วหรือไร หลี่ไท่เป็นคนท่ีวำงแผนอะไรอยู่ เจ้ำยัง 

ไม่รู้อีกหรือ! เสียทีท่ีข้ำเล่ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้เจ้ำฟังตั้งมำกขนำดนั้น 

เจ้ำกลับแยกแยะไม่ออกในเรื่องน้ี! ดี...วันน้ีข้ำจะปลุกเจ้ำให้ตื่นสักที  
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พูดโดยไม่เกรงจะหมิ่นเบื้องสูง ถ้ำเจ้ำแต่งงำนกับเขำ มีควำมเป็นไปได้

เพยีงสองทำง หนึง่คือวันหน้ำเขำย้ือแย่งต�ำแหน่งนัน้มำได้ เจ้ำจะเสวยสขุ

กับลำภยศสรรเสริญไม่สิ้นสุดร่วมกับเขำ แต่ก็ต้องช่วงชิงบุรุษคนหนึ่งกับ

สตรีทั่วหล้ำ สองคือวันหน้ำเขำล้มเหลว หำกโชคดี ฮ่องเต้พระองค์ใหม่

พระทัยกว้ำง บำงทีพวกเจ้ำอำจรักษำชีวิตไว้ได้ กระน้ันต้องแบกรับ 

ชื่อเสียงฉำวโฉ่ไปตลอดชำติ เช่นเดียวกับพรรคพวกของอันอ๋อง"

ทุกถ้อยทุกค�ำของเขำล้วนแทงใจด�ำของนำง นำงคำดคะเนถึง 

เรื่องเหล่ำน้ีได้แต่แรก ทว่ำพอค�ำพูดออกจำกปำกของคนอีกคนหน่ึง 

กลับระคำยหูเพียงน้ัน นำงยังไม่ลืมว่ำหลี่ไท่ในประวัติศำสตร์เป็นผู้พ่ำย 

สูญสิ้นเกียรติยศคุณควำมดี และถูกเนรเทศไปยังเมืองห่ำงไกล สุดท้ำย

จบชีวิตลงในต่ำงถิ่นตอนอำยุแค่สี่สิบ

หลูจื้อกล่ำววำจำแหลมคมจบโดยลมหำยใจไม่ผิดจังหวะสักนิด 

สำยตำของเขำปนเปไปด้วยอำรมณ์หลำยหลำก หำกน�้ำเสียงย่ิงสงบนิ่ง

มำกข้ึน "ไม่ต้องพูดไปไกล เจ้ำเพ่ิงบอกว่ำไม่อยำกมีสำมีร่วมกับผู้อื่น  

แล้วเจ้ำรู้หรือไม่ว่ำในงำนเลี้ยงตอนเที่ยง ข้ำได้ยินอะไรมำ"

"อะไรเจ้ำคะ" อี๋อวี้รู้สึกได้รำงๆ ว่ำคงมิใช่เรื่องดีอะไร แต่เมื่อได้ยิน

เขำพูดออกมำจริงๆ สีแดงบนหน้ำก็เลือนหำยไปทันควัน

"ใต้เท้ำโจวจำกกรมพิธีกำรบอกว่ำเมื่อเช้ำพวกเขำไปประกำศ

รำชโองกำรท่ีจวนใต้เท้ำตงฟำง เลือกคุณหนูหมิงจูผู ้ น้ันเป็นชำยำ 

รองเว่ยอ๋อง เตรียมหำฤกษ์จัดพิธีมงคล"

หลูจื้อเห็นนำงท�ำหน้ำหมองลงก็เร่งตีเหล็กตอนยังร้อน เอ่ยถำมขึ้น 

"เว่ยอ๋องบอกว่ำจะหมั้นหมำยกับเจ้ำ ได้บอกหรือไม่ว่ำแต่งหรือรับ"
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แต่ง...คือภรรยำเอก รับ...ก็คืออนุ

"...เขำไม่ได้บอกเจ้ำค่ะ" อี๋อว้ีพูดเสียงฝืดเฝื่อน แต่ในใจมีค�ำตอบ

แล้ว

หลูจื้อถอนใจเบำๆ เฮือกก่อนกล่ำว

"เสี่ยวอว้ี มิใช่พ่ีใหญ่ดูแคลนเจ้ำ เว่ยอ๋องน่ำจะชมชอบเจ้ำจริงๆ  

อยู่หลำยส่วน ไม่เช่นน้ันคงไม่คิดหมั้นหมำยกับเจ้ำ เพียงแต่ดูจำก

สถำนกำรณ์ของสกุลหลูเรำยำมน้ี ท่ำนปู่ล่วงลับไป บรรดำศักด์ิตกทอด

ให้ท่ำนลงุใหญ่ ส่วนท่ำนลงุรองรัง้ต�ำแหน่งขนุนำงขัน้สีท่ี่ไร้อ�ำนำจบำรมใีด  

ไม่มีหน้ำมีตำพอจริงๆ นับประสำอะไรกับญำติพ่ีน้องลูกหลำนท่ีไร้บิดำ

อย่ำงพวกเรำ ต่อให้เจ้ำออกเรือนไปก็เป็นได้แค่อนุคนหนึ่ง อีกอย่ำงด้วย

นิสัยใจคออย่ำงเว่ยอ๋องนั่น ช้ำเร็วก็ต้องแต่งชำยำเอกท่ีเป็นแรงหนุน 

ได้คนหนึ่ง พูดอย่ำงไม่น่ำฟังคือชื่อต�ำแหน่งชำยำรองอำจเสนำะหู แต่

ฐำนะในวังแตกต่ำงกับอนุสักเท่ำไรกัน เจ้ำอย่ำลืมว่ำชำยำเว่ยอ๋องเป็น

ภรรยำอย่ำงถูกต้องตำมธรรมเนยีมของเว่ยอ๋อง เป็นสตรทีีจ่ะอยู่เคยีงคู่เขำ  

พวกเขำต่ำงหำกเป็นสำมีภรรยำกันอย่ำงแท้จริง"

ประโยคสุดท้ำยของเขำประหน่ึงค้อนเหล็กทุบเตือนสติอี๋อว้ี  

ควำมกลดักลุม้สมุอกมำหลำยวันก็มลำยหำยไปด้วยค�ำค�ำเดยีว เร่ืองเหน็

ประจักษ์ชัดอยู่ทนโท่ ถ้ำนำงจะออกเรือนก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวคนนั้น  

แบบนีน้ำงจงึจะมัน่ใจว่ำสำมำรถท�ำเพ่ือคนผูน้ัน้อย่ำงสดุหวัใจ แต่จดุยืน

ของหลี่ไท่ได้ลิขิตแล้วว่ำนำงไม่อำจครอบครองต�ำแหน่งหน่ึงเดียวนั่นได้ 

นำงก็ไม่อำจทุ่มเทใจให้เขำทั้งหมด แล้วจะพูดถึงกำรเปลี่ยนแปลงอะไร

ไปไย ในเมื่อเป็นหนึ่งเดียวคนนั้นไม่ได้แน่นอน นำงยังจะวุ่นวำยใจให้ได้

Page ��������� 7.indd   103 30/1/2563 BE   14:51



104

นวลหยกงาม 7

อะไรขึ้นมำ! 

"เฮ้อ ข้ำพูดได้เท่ำนี้ เจ้ำตรองดูให้ดีๆ อีกทีเถอะว่ำอยำกอยู่คู่เคียง

เรียงหมอนไปชั่วชีวิตอย่ำงท่ำนปู่ท่ำนย่ำ หรือว่ำจะ..."

"พ่ีไม่ต้องพูดแล้ว" อี๋อว้ีสูดจมูก ยกแขนเส้ือข้ึนเช็ดหน้ำ ดวงตำ 

แดงเรื่อทั้งคู่จ้องมองหลูจื้อนิ่งๆ "ข้ำมิได้เขลำสักหน่อย เรื่องอะไรจะเป็น

อนุของใคร ไม่เอำเด็ดขำด"

เมื่อพิศดูสีหน้ำนำงและเห็นนำงไม่หลบสำยตำ หลูจื้อจึงปล่อย 

ลมหำยใจดังฟู่อย่ำงโล่งอก เขำเลิกคิ้วสูง แย้มมุมปำกขึ้นกล่ำว

"อย่ำงน้ันเรื่องนี้เจ้ำไม่ต้องเป็นห่วง ทำงด้ำนเว่ยอ๋อง พ่ีใหญ่จะรับ

หน้ำเอง เขำนึกว่ำใครๆ ก็สำมำรถตบแต่งน้องสำวข้ำหลูจื้อเป็นภรรยำ 

ได้หรือ"

"อื้อ" อ๋ีอว้ีพยักหน้ำแรงๆ แล้วย้ิมทั้งน�้ำตำ เมฆด�ำที่อยู่ในใจมำ 

หลำยวันค่อยๆ สลำยไป 

หลังสลัดเรื่องนี้ทิ้งไปจำกสมอง นำงจงใจหันเหหัวข้อสนทนำ  

จึงเลิกคิ้วสูงตำมอย่ำงเขำพลำงพูด

"ข้ำบอกอะไรๆ หมดแล้ว ไม่ยุติธรรมเลย พ่ีใหญ่ล่ะ คนอื่นที่ 

อำยุเท่ำๆ กับพ่ีล้วนมีลูกมีเต้ำกันหมดแล้ว ท่ำนกลับหลบหลีกเรื่องน้ี 

ทุกครำไป ใช่หรือไม่ว่ำ...มีคนที่พึงใจแล้ว"

ได้ยินวำจำนี้ ดวงตำของหลูจื้อฉำยแววหลุกหลิกวูบหนึ่ง แต่มัน 

จำงหำยไปตอนนำงยังมไิด้สงัเกตเหน็ เขำโคลงศรีษะหัวร่อแผ่วๆ จำกนัน้

ลุกขึ้นแล้วกล่ำว

"ข้ำเหนือ่ยแล้วจะไปนอนสกัครู ่เจ้ำรบัปำกจะช่วยอะไรใครไว้กระมงั 
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เขำส่งสมนุไพรมำให้แล้วอยู่ในห้องเจ้ำ จ�ำไว้หลบหหูลบตำบ่ำวไพร่ด้วย"

อ๋ีอว้ีรูว่้ำเอ่ยเรือ่งน้ีทไีร เขำมกัหลบเล่ียงเสมอ จงึไม่คดิว่ำจะล้วงถำม

ควำมใดจำกปำกเขำได้ นำงเท้ำคำงมองเขำออกจำกห้องไปแล้วยัง 

นั่งดื่มชำครึ่งกำอยู่ท่ีเดิม พลำงครุ่นคิดเป็นเวลำเกือบครึ่งชั่วยำมถึง 

กลับเข้ำห้องด้ำนในไปเตรียมยำลูกกลอนเม็ดเล็กให้บุรุษสวมหน้ำกำก
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ริมหน้ำต่ำงทิศเหนือของห้องนอน อี๋อวี้ให้คนรับใช้ยกโต๊ะงำนเลี้ยง

แบบยำวตวัหน่ึงเข้ำมำต้ังไว้ ฝ่ังหน่ึงวำงห่อสมนุไพรนำนำชนดิท่ีเปิดอ้ำไว้  

อีกฝั่งหนึ่งเป็นเครื่องมือปรุงยำต่ำงๆ เช่นโกร่งบดยำ ก้ำนตำชั่ง ตะแกรง

ไม้ไผ่ เป็นต้น

นำงน่ังขดัสมำธิอยู่หน้ำโต๊ะตรวจนบัสมนุไพร สดุท้ำยถึงเปิดขวดใส่

น�ำ้ผึง้เข้มข้นใบหนึง่ซึง่จ�ำเป็นต่อกำรปรงุยำลกูกลอน น�ำ้ผึง้ใหม่ในขวดใบนี ้

เป็นบรุษุสวมหน้ำกำกมอบให้โดยน�ำไปกลัน่ให้บริสทุธ์ิตำมค�ำบอกของนำง  

จึงเหมำะต่อกำรใช้ปรุงยำในฤดูหนำวอย่ำงยิ่ง

นำงใส่สมุนไพรแห้งที่เตรียมไว้ล่วงหน้ำลงในโกร่งตำมสัดส่วน  

ย่ืนส่งให้ผิงถงผิงฮุ่ยที่ท�ำท่ำคันไม้คันมืออยู่ด้ำนข้ำงแล้วสอนพวกนำง 

แบ่งกันต�ำให้เละก่อนบดให้ละเอียดอีกที

ยำแก้ร้อนในทีบ่รุษุสวมหน้ำกำกต้องกำรมสีรรพคณุหลักคือระบำย

380
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ไฟและขับลมร้ำย ขนำดเท่ำเมล็ดถ่ัวเหลือง เขำต้องกำรสองร้อยเม็ด  

ถ้ำนำงท�ำคนเดียวต้องใช้เวลำนำนมำกจริงๆ ผิงถงผิงฮุ่ยล้วนรู้ว่ำนำง 

มีฝีมือด้ำนนี้อยู่ จึงไม่จ�ำเป็นต้องปิดบัง ทั้งยังสอนพวกนำงให้ช่วยท�ำได้

พอดี

เมื่อบดสมุนไพรเป็นผงใกล้เสร็จ อี๋อว้ีต้ังหม้อยำบนเตำไฟเทน�้ำผ้ึง

เข้มข้นครึ่งหน่ึงลงไปเคี่ยว รอน�้ำผึ้งร้อนได้ที่แล้วใส่ผงยำลงไป ตอนอยู่

คฤหำสน์ลับ นำงเอำเศษของเหลือมำซ้อมมือเสมอ แม้นกำรควบคุม 

ระดับไฟจะห่ำงชั้นจำกหมอตำมร้ำนขำยยำที่น่ำเชื่อถือทั่วไปไกลลิบลับ 

อย่ำงมำกก็เทียบเท่ำลูกศิษย์ที่ยังฝึกวิชำอยู่ กระนั้นดีชั่วก็พอใช้แก้ขัดได้ 

แม้ว่ำรูปลักษณ์และสรรพคุณของยำที่ท�ำออกมำจะด้อยไปบ้ำง

อีอ๋ว้ีถือตะเกียบงำช้ำงคนตัวยำข้นคล่ักในหม้อพลำงจมอยู่ในภวงัค์

ควำมคิด เดิมทีนำงร�่ำเรียนวิธีกำรใช้ยำพิษกับเหยำปู้จื้อเป็นผลมำจำก

ควำมนึกสนุกประกำรเดียว แรกๆ นำงคิดว่ำวิชำยำพิษนี้คงไม่มีโอกำส 

ได้ใช้ประโยชน์ ถึงอย่ำงไรทัว่ทัง้แผ่นดินน้ีคนป่วยมมีำก คนโดนพิษมน้ีอย 

เวลำคบัขนัให้หมอตรวจอำกำรย่อมดกีว่ำ ไหนเลยจะต้องกำรนกัปรงุพิษ 

ทว่ำย่ิงเข้ำใจมำกขึน้ ย่ิงเรยีนรูม้ำกขึน้ นำงถึงค้นพบว่ำอำกำรป่วยในใต้หล้ำ 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับยำพิษอย่ำงหนีไม่พ้น

ต้นตอก่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ล้วนมีสำเหตุจำกนอกและในร่ำงกำย

โดยไร้ข้อยกเว้น นัน่ก็คืออำรมณ์ท้ังเจด็กับปัจจยันอกท้ังหก สำเหตุภำยใน

ย่อมต้องเป็นอำรมณ์ทั้งเจ็ด ได้แก่ ดีใจ โมโห กลัดกลุ้ม วิตก โศกเศรำ้ 

หวำดกลัว และตกใจ ส่วนปัจจัยนอกคือ ลม หนำว ร้อน ชื้น แห้ง ไฟ  

ที่แทรกเข้ำสู่ร่ำงกำย
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ยำพิษน้ันเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกฤทธ์ิยำชนิดต่ำงๆ ไปกระทบ

อำรมณ์ท้ังเจ็ดกับปัจจัยนอกทั้งหก และก่อให้เกิดอำกำรพิษก�ำเริบ 

ทุกแบบในท้ำยที่สุด

หมอกับนักปรุงพิษ คนหนึ่งรักษำโรคช่วยชีวิตคน คนหนึ่งใช้พิษ

ท�ำให้คนเจบ็ป่วย แต่ในทำงกลบักัน นกัปรงุยำพิษสำมำรถใช้กำรถอนพิษ

ช่วยรักษำโรคได้ ควำมแตกต่ำงส�ำคัญของพวกเขำกบัหมอคือ กำรรักษำ

โรคของฝ่ำยแรกเน้นท่ี 'ฟ้ืนฟูร่ำงกำย' ส่วนกำรบ�ำบดัพิษของฝ่ำยหลงัเน้นที่  

'ขับออก'

ในกำลก่อนนำงไม่เคยขบคิดพินิจข้อดีของกำรมีวิชำติดตัวอย่ำง

จริงจัง แต่พอได้อำศัยยำพิษเหล่ำนี้หนีพ้นเภทภัยและช่วยเหลือผู้อื่น 

ครั้งแล้วครั้งเล่ำ นำงไม่อำจไม่ทบทวนไตร่ตรองถึงควำมหมำยของ 

พวกมันต่อตนเอง รวมไปถึงกลุ่มอ�ำนำจลึกลับที่ก�ำลังตำมจับนำงอยู ่

ขณะนี้...ป้อมปรำสำทแดง

ป้อมปรำสำทแดงคงอยูม่ำต้ังแต่สบิกว่ำปีก่อนแล้ว อกีท้ังมอีทิธิพล

มำกถึงขัน้ควบคุมท่ำนอ๋องได้ ซ�ำ้ยังเอือ้มมอืไปถึงบลัลังก์มงักร แม้กระน้ัน

มันก็ด�ำรงอยู่ดุจเงำอันไร้ตัวตน เน่ินนำนหลำยปีมำนี้ ผู ้ท่ีรู ้เก่ียวกับ 

ป้อมปรำสำทแดงมีน้อยเสียย่ิงกว่ำน้อย กระทั่งฝำงเฉียวยังต้องใช้เวลำ

กับลีเ่หนยีงนบัสบิปีกว่ำเพ่ือสบืสำวควำมเป็นมำของมนั ซ�ำ้กลบัเป็นฝ่ำย

ถูกหำนลี่หลอกปั่นหัว

เหยำปูจ้ือ้ หำนลี ่ยังมมีูฉ่ำงเฟิง คนเหล่ำน้ีมำจำกป้อมปรำสำทแดง

ทั้งสิ้น พวกเขำอำจโผล่ตัวมำสร้ำงควำมตะลึงพรึงเพริดให้ชั่วประเดี๋ยว 

ประด๋ำวแล้วหำยตวัไป แต่แสดงได้ว่ำกลุม่อ�ำนำจสำยน้ันลกึลบัยำกหย่ังถึง 
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ปำนใด สบิกว่ำปีท่ีแล้วพวกเขำยังท�ำได้ถึงข้ันนัน้ แล้วหลงัจำกปฏิบตักิำร

มำหลำยปีอย่ำงนี้ น่ำจะแข็งแกร่งไปถึงระดับใดแล้วเล่ำ 

คนกลุม่น้ีสมควรมกัใหญ่ใฝ่สงู แต่พออนัอ๋องก่อกำรล้มเหลว พวกเขำ 

ก็อดทนข่มกลั้นมำนำนขนำดน้ี เป็นเพรำะอะไร และมีจุดมุ่งหมำยใด  

เพียงคิดให้ลึกลงไปอีกนิดก็ชวนให้สันหลังเย็นวำบๆ 

รำวกับมีดวงตำล่องหนคู่หนึ่งจับจ้องเมืองฉำงอันแห่งน้ีอยู่ไกลๆ  

รอจังหวะลงมือ

จำกค�ำพูดของหำนลี่ที่นำงลอบฟังมำได้น้ัน นอกจำกบ่อน�้ำพุ

พิลึกพิลั่นนั่น ป้อมปรำสำทแดงอำศัยวิชำแพทย์และศำสตร์แห่งยำพิษ

ควบคุมคนทั้งสองทำง แต่ยำพิษที่ร้ำยแรงต้องมีสมุนไพรถึงปรุงขึ้นได้  

มันจึงไม่สำมำรถใช้พร�่ำเพรื่อ ดังนั้นป้อมปรำสำทแดงจะเจำะจงเลือก

ลงมือกับพวกคนเก่ง แล้วค่อยเชื่อมโยงเข้ำด้วยกันเฉกใยแมงมุมท่ี 

ถักทอต่อกันเป็นหนึ่งเดียวผ่ำนทำงคนเหล่ำนี้อีกที

กล่องทรงแบนสีด�ำที่เหยำปู้จื้อทิ้งไว้ให้นำงใบน้ันเป็นต�ำรับยำพิษ

หำยำกสิบชนิดอยู่บนผ้ำไหมสีขำว แต่ในกล่องมีเมล็ดพันธุ์สมุนไพร 

อยู่แค่ไม่ก่ีอย่ำง ก็เพียงพอจะบ่งบอกว่ำมันขำดแคลนหำยำกปำนใด  

หำกสิ่งน้ีตกอยู่ในมือคนอื่นคงไร้ประโยชน์ใดๆ แต่เมื่ออยู่ในมือนำง  

เช่นนั้นก็ไม่เหมือนกันแล้ว!

อย่ำลืมว่ำสมุนไพรมีพิษท่ีต้องเจริญเติบโตนำนสิบกว่ำปีถึงบังเกิด

สรรพคุณต้นหนึ่ง พอมำอยู่ในมือนำงกลับใช้เวลำชั่วพริบตำเดียว!

ทันทีที่นำงตกอยู่ในก�ำมือของป้อมปรำสำทแดง แน่ใจได้เลยว่ำ

ควำมลับเก่ียวกับโลหิตที่เก็บซ่อนไว้อย่ำงระมัดระวังน่ันคงถูกค้นพบ 
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เป็นแน่ เมื่อนั้น...

อี๋อวี้สะท้ำนเยือก นำงสูดลมหำยใจลึกๆ เฮือกหน่ึง สัญญำณ

อนัตรำยในหัวร้องเตือนขึน้ดังลัน่ว่ำ ข้าจะตกอยู่ในก�ามอืของป้อมปราสาท

แดงไม่ได้เป็นอันขาด!

"คุณหนู? แบบนี้ใช้ได้แล้วใช่หรือไม่เจ้ำคะ"

อี๋อว้ีดึงควำมคิดคืนมำ มองตัวยำข้นเหนียวในหม้อแล้วก�ำลัง 

จะสอนผิงฮุ่ยว่ำขั้นตอนต่อไปท�ำอย่ำงไร นำงก็ได้ยินเสียงไต่ถำมดัง 

มำจำกนอกห้อง

"คุณหนูรอง ท่ำนอยู่ในห้องหรือไม่เจ้ำคะ"

อี๋อว้ีจ�ำได้ว่ำเสียงคุ้นๆ หูน้ีคือสำวใช้ของจ้ำวซื่อนำมอีอวิ๋น นำง 

ส่งสำยตำบอกผิงถง ผิงถงหยิบผ้ำมำเช็ดมือ ผลุบออกจำกห้องแล้ว 

ปิดประตูให้สนิทดังเก่ำ ชั่วครู่ต่อมำก็กลับมำรำยงำน

"นำยท่ำนใหญ่เรียกท่ำนกับคุณชำยไปท่ีเรือนบอกว่ำมีเรื่องหำรือ 

ส่วนคุณชำยตื่นแล้วเจ้ำค่ะ"

"อือ้ ข้ำเปลีย่นชดุแล้วเจ้ำไปกับข้ำ ผงิฮุย่ เจ้ำอยู่ท่ีนี ่คนต่อให้เข้ำกัน

อีกสักนิด ประเดี๋ยวปำดออกมำนวดเหมือนกับนวดแป้ง เหนียวไปก็ 

เติมผงยำเพ่ิมทีละนิดๆ ไม่อย่ำงน้ันจะปั้นไม่ได้ คลึงให้เป็นเส้นยำวๆ  

ก่อนค่อยหั่นเป็นท่อนเล็กแล้วปั้นให้เป็นเม็ดกลมๆ เท่ำเมล็ดถ่ัวเหลือง 

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย"

ผงิฮุย่ผงกศรีษะด้วยสหีน้ำตัง้อกต้ังใจพลำงกล่ำวว่ำ "คณุหนูวำงใจ

ได้เจ้ำค่ะ"
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พลบค�่ำ ในโถงมีชำวสกุลหลูนั่งอยู่เจ็ดคน ฮูหยินผู ้เฒ่ำไม่อยู่ 

ครอบครัวของเฉิงเหย่ำจินกลับไปตั้งแต่ตอนบ่ำยแล้ว หลูหรงหย่วนกับ

จ้ำวซ่ือน่ังหัวโต๊ะ ซ้ำยมอืเป็นครอบครวัของหลหูรงเหอกับหลซูฉูงิ ขวำมอื

เป็นหลจูือ้กับอีอ๋วี ้ตรงกลำงโถงรบัแขก นอกจำกหัวหน้ำผูด้แูลจวนก๋ัวกง

สองคน ยังมีผู้ดูแลที่รุดมำจำกหยำงโจวคนหนึ่ง ทั้งสำมล้วนเป็นคนสนิท

ของหลูจงจื๋อเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ 

หวัหน้ำผูด้แูลเป็นลกูหลำนของบ่ำวไพร่ในสกุลหลู ติดตำมอยู่ข้ำงกำย 

หลูจงจื๋อมำอย่ำงยำวนำน ก่อนนำยท่ำนผู้เฒ่ำหลูสิ้นใจ ยังเรียกเขำไป

ก�ำชบัเรือ่งต่ำงๆ อย่ำงละเอยีดเป็นพิเศษ ถ้ำจะบอกว่ำงำนบญัชใีนจวนนี ้

มีผู้ใดรู้แจ่มแจ้งไปกว่ำจ้ำวซื่อ เช่นน้ันก็ต้องยกให้เขำแล้ว เพลำนี้เขำ 

ถือสมุดบัญชีเล่มหน่ึงในมือ แจกแจงค่ำใช้สอยของพิธีศพรอบหนึ่งแล้ว

กล่ำวตบท้ำย

"นำยท่ำนผู้เฒ่ำบอกไว้ว่ำพอพิธีศพเสร็จส้ิน ให้ท่ำนๆ ท้ังหลำย 

แบ่งส่วนทรัพย์สินในจวนกันได้เลย ไม่ต้องรอให้ครบเดือนขอรับ"

ได้ยินค�ำนี้ ใบหน้ำโต้วซื่อทอแววยินดีวูบหน่ึง แต่ก็อ่ำนควำมคิด 

ของนำงไม่ออก เพรำะช่วงที่ผ่ำนมำชำวสกุลหลูทุกคนล้วนต้องท�ำงำน

เหน็ดเหนื่อยจนผ่ำยผอมไปเป็นกองตำมๆ กัน ส�ำหรับคนอื่นๆ ส่วนใหญ่

มีสีหน้ำประหลำดใจ เดิมนึกว่ำเรื่องแยกจวนน้ียังต้องรออีกพักหน่ึง  

คิดไม่ถึงว่ำจะรวดเร็วปำนฉะนี้

คนท้ังโถงมองไปทำงหลูหรงหย่วนซึ่งบัดนี้คือประมุขของตระกูล

แล้วเป็นตำเดียวกัน รอคอยเขำปริปำก เขำก็ไม่พูดพล่ำมมำกควำม  

เล่ำถึงค�ำสั่งเสียของนำยท่ำนผู้เฒ่ำหลูทันที
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"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเรำก็มำหำรือกัน ท่ำนพ่อบอกไว้ว่ำทรัพย์สิน

ในเรือนแบ่งเป็นสี่ส่วน น้องรองได้รับครึ่งหนึ่ง ท่ีเหลือหนึ่งส่วนให้ซูฉิง 

เป็นสินเจ้ำสำว หน่ึงส่วนให้จื้อเอ๋อร์ใช้ตั้งจวน ส่วนสมบัติในเรือนคลัง  

ส่วนหนึ่งเป็นเงินแท่ง ส่วนหนึ่งเป็นข้ำวของเครื่องใช้มีค่ำ ยังมีไร่นำสำโท

กับบ้ำนช่องเรือนชำนบำงส่วน...ซู่อี๋" 

จ้ำวซือ่ถูกขำนชือ่ก็เปิดหีบเลก็ใบหนึง่ทีว่ำงบนโต๊ะใกล้มอืให้อ้ำออก

ต่อหน้ำทุกๆ คน อ๋ีอว้ีมองเห็นกระดำษปึกหน่ึงวำงอยู่ในน้ันล้วนเป็น

หนังสือสัญญำทั้งหมด

จ้ำวซื่อกล่ำว "ของที่เก็บอยู่ในนี้เป็นหนังสือโฉนดไร่นำบ้ำนช่อง  

ยังมีหนังสือสัญญำขำยตัวของข้ำทำสในเรือนบำงส่วน ท่ำนแม่มอบให้

เมือ่บ่ำย ข้ำแบ่งท่ีนำท้ังบรเิวณใกล้เมอืงหลวงและทีไ่กลออกไปเท่ำๆ กัน

สี่ส่วน พวกเจ้ำลองดูว่ำมีตรงไหนไม่พอใจหรือไม่"

ต่อจำกนั้นท้ังสำมฝ่ำยดูทรัพย์สินเหล่ำน้ันคร่ำวๆ แม้แต่โต้วซื่อ 

ก็ไม่มีข ้อข้องใจกับกำรจัดแบ่งของจ้ำวซื่อ เพรำะว่ำตอนไปจำก 

เมืองหลวงครั้งน้ัน ส่วนใหญ่ล้วนน�ำไปขำยต่อผันเป็นเงินเลยเหลืออยู ่

ไม่มำกนัก เทียบเป็นเงินแล้วแต่ละส่วนมีไม่ถึงสองหมื่นต�ำลึง สองส่วน

ของหลหูรงเหอน้ันมคีฤหำสน์หลงัหนึง่ในเมอืงหลวงใช้ในกำรตัง้จวนของ

ตนเองได้พอดี

เมื่อแบ่งไร่นำบ้ำนช่องเสร็จก็เป็นสมบัติในเรือนคลัง โต้วซื่อ 

สรุปบัญชีแล้ว พอหักเงินใช้จ่ำยในพิธีศพตำมที่ผู้ดูแลรำยงำนเมื่อครู่  

แบ่งเป็นสี่ส่วนเท่ำกัน แต่ละส่วนล้วนมีมูลค่ำรำวสิบหมื่นต�ำลึงเศษ  

พวกเงินแท่งสำมำรถแบ่งได้ทันที แต่เครื่องเรือนเครื่องตกแต่งรวมถึง 
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ภำพวำดเครื่องประดับกลับต้องคัดเลือกกันอีกที

"น้องรอง เจ้ำตั้งใจย้ำยออกไปหรืออำศัยอยู่ในจวนก่อนชั่วครำว"  

ถึงแม้กำรแยกเรือนจ�ำเป็นต้องท�ำแน่ แต่หลูหรงหย่วนก็ยังถำมไถ่สักค�ำ

โต้วซือ่ส่งสำยตำบอกหลหูรงเหอ เขำท�ำท่ำลงัเลแล้วยังคงเอ่ยข้ึนอยู่ดี  

"รอให้ผ่ำนพ้นเดือนนี้ก่อนเถอะ ข้ำจะให้คนไปจัดที่จัดทำง ต้นเดือนหน้ำ

ค่อยย้ำยขอรับ"

"ตกลง สองสำมวันนี้อยู่ว่ำงๆ พวกเจ้ำไปเลือกของในเรือนคลังกัน 

ส่วนท่ำนแม่ก็ให้อยู่กับพวกข้ำ เจ้ำเห็นเป็นเช่นไร"

หลูหรงเหอขมวดค้ิวตั้งท่ำจะพูด แต่โต้วซ่ือรีบชิงพูดตัดหน้ำ  

"ย่อมต้องดีอยู่แล้วเจ้ำค่ะ ท่ำนแม่สูงวัยมำกแล้ว ตำมไปอยู่กับพวกข้ำ 

ก็ต้องโยกย้ำยวุ่นวำยกลับไม่เหมำะ ท่ำนแม่อยู่เรือนเฉำหยำงจนเคยชิน

แล้ว อยู่กับพี่ใหญ่สบำยกว่ำเจ้ำค่ะ"

ช่วงท่ีผ่ำนมำนำงดแูลบญัชอียู่ กระจ่ำงแจ้งว่ำฮหูยินผูเ้ฒ่ำไม่มเีงนิ

สะสมส่วนตัวเท่ำไร จึงนึกว่ำพำไปด้วยก็เป็นภำระ 

หลูหรงเหอรู ้ดีว่ำภรรยำคิดอย่ำงไร เขำลอบถลึงตำใส่นำงแต ่

มิได้อ้ำปำกคัดค้ำน ด้ำนจ้ำวซื่อก้มหน้ำด่ืมชำค�ำหน่ึง ขณะที่ในดวงตำ

ของหลหูรงหย่วนฉำยอำรมณ์หลำยหลำกปนเปกันจำงๆ เขำพยักหน้ำแล้ว

หันไปพูดกับคนที่มำจำกเจียงหนำนซึ่งยืนอยู่กลำงโถงโดยตลอด

"หลูตง เจ้ำเคยพบจื้อเอ๋อร์กับเสี่ยวอว้ีแล้ว ท่ำนพ่อมอบทรัพย์สิน 

ในหยำงโจวให้หลำนสำวข้ำคนน้ีไว้เป็นสินเจ้ำสำว วันหลังเจ้ำก็ติดตำม

พวกเขำเถอะ"

ผูดู้แลนำมว่ำ 'หลตูง' ผูน้ีม้อีำยุสีส่บิเศษ หน้ำตำท่ำทำงคล่องแคล่ว

Page ��������� 7.indd   113 30/1/2563 BE   14:51



114

นวลหยกงาม 7

ทว่ำไม่คล้ำยพวกเจ้ำเล่ห์เพทุบำย พอได้ยินเขำก�ำชับก็ค�ำนับหลูจื้อกับ 

อี๋อวี้ ก้ำวขำเดินไปยืนข้ำงหลังคนทั้งสอง

นีนั่บว่ำแบ่งทรพัย์สมบติัของตระกูลตำมค�ำสัง่ก่อนตำยของหลจูงจ๋ือ 

เสร็จสิ้น แน่นอนว่ำยังยกเว้นเรื่องหนึ่ง...

"พ่ีใหญ่เจ้ำคะ" โต้วซื่อกล่ำวขึ้น "รอพวกข้ำย้ำยเรือนเดือนหน้ำ  

ก็ให้พวกจื้อเอ๋อร์ไปอยู่กับพวกข้ำเถอะ"

จ้ำวซือ่ซึง่ไม่เอ่ยปำกเลยหลงัแบ่งไร่นำบ้ำนช่องเรยีบร้อยได้ยินเรือ่งนี้  

นำงเลิกคิ้วขึ้นพลำงกล่ำวตอบ "น้องสะใภ้พูดอะไรกัน จื้อเอ๋อร์ต้องอยู่ใน

จวนนี้อย่ำงแน่นอน จะย้ำยตำมพวกเจ้ำไปได้เช่นใด มิกลำยเป็นที่ขบขัน

ของผู้คนหรือไร"

มาแล้วสินะ...

อ๋ีอว้ีพยำยำมต้ังสตใิห้ดี ก่อนหน้ำน้ีหลจูือ้พูดก�ำชบัเอำไว้เป็นพิเศษ

แล้ว นำงเลยรู้ว่ำป้ำสะใภ้สองคนก�ำลังต่อสู้แย่งชิงกันว่ำพวกนำงจะอยู่

กับใคร พอแบ่งของเสร็จก็เริ่มชิงคนดังคำด ไม่สิ...บำงทีพูดว่ำแก่งแย่ง

สมบัติหนึ่งส่วนนี้น่ำจะเหมำะกว่ำ
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อีอ๋ว้ีสอดหนงัสอืโฉนดปึกหนึง่เก็บในอกเสือ้ เดนิตำมหลจูือ้ออกจำก

ห้องย่ำงเท้ำไปตำมพ้ืนหิมะ นำงยังจบัต้นชนปลำยไม่ถูก เมือ่ครู่อยู่ในห้อง

ตอนจ้ำวซื่อกับโต้วซื่อเปิดศึกน�้ำลำยอย่ำงดุเดือดเพ่ือย้ือแย่งว่ำพวกนำง

พ่ีน้องจะอยู่กับใคร หลูจื้อกลับปฏิเสธด้วยท่ำทีแข็งกร้ำวอย่ำงท่ีไม่เคย

เป็นมำก่อน ไม่ว่ำพวกเขำจะเกลี้ยกล่อมอย่ำงไร พูดดีก็แล้วพูดขู่ก็แล้ว 

เขำยังยืนกรำนจะย้ำยไปอยู่ข้ำงนอก จวนเจยีนเป็นเหตใุห้คนเจ้ำอำรมณ์

อย่ำงหลูหรงหย่วนเดือดดำลอำละวำดประเดี๋ยวนั้น

สุดท้ำยเมื่อท้ังสำมฝ่ำยพูดคุยตกลงกันไม่ได้ หลูจื้อจึงพำนำง 

กลับเรือนทันที ก่อนออกมำผู ้อำวุโสสี่คนในห้องล้วนหน้ำตำบูดบึ้ง  

หลซูฉูงิก็ถลงึตำใส่นำงไม่หยุดไปด้วย ถึงอย่ำงไรหำกหลจูือ้ยืนกรำนจะไป 

ใครจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้ แค่ว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมครอบครัวจะ 

บังเกิดรอยร้ำวด้วยเหตุนี้

381
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ยำมนีม้ผีงิถงกับหลตูงผูด้แูลทีม่ำจำกหยำงโจวตดิตำมอยู่ข้ำงหลงั 

อี๋อว้ีจึงกระตุกแขนเสื้อหลูจื้อพลำงเอ่ยเสียงค่อย "พ่ีใหญ่ พ่ีท�ำเช่นน้ี 

เพรำะเหตุใดเจ้ำคะ" 

ถ้ำควำมรู้สึกของนำงไม่ผิด เป้ำหมำยของหลูจื้อแตกต่ำงจำกนำง 

นำงไม่อยำกเข้ำไปเก่ียวพันกับกำรเล่นเล่ห์เพทุบำย ส่วนหลูจื้อมีเจตนำ 

ตีตัวออกหำกจำกพวกนำยท่ำนใหญ่และนำยท่ำนรอง

เขำหันศีรษะมำพูด "เจ้ำไม่ชอบอยู่ที่นี่มิใช่หรือ พวกเรำเคยคุยกัน

มำก่อนแล้วว่ำช้ำเร็วก็ต้องย้ำยออกไป ท่ำนปู่จำกไปแล้ว ถึงพวกเรำ 

ไปอยู่ที่อื่นก็ไว้ทุกข์ได้เช่นเดียวกัน"

ตำมขนบธรรมเนียมของรำชวงศ์นี้ เมื่อหลูจงจื๋อล่วงลับไป หลำนๆ 

อย่ำงพวกนำงต้องไว้ทุกข์หนึ่งปี นอกจำกงำนเลี้ยงตอนพิธีแห่ศพไป 

ฝังงำนน้ัน จะจัดงำนเลี้ยงในจวนไม่ได้เป็นเวลำหน่ึงเดือน ต้องสวม 

ชุดไว้ทุกข์นำนสำมเดือน และมีพิธีแต่งงำนไม่ได้ภำยในหนึ่งปี

"อย่ำมำหลอกข้ำหน่อยเลย" อีอ๋วีก้ระชบัเสือ้คลุมบนตวั นำงก้มหน้ำ

มองรอยยุบเลก็ๆ บนหิมะทีต่นเองย�ำ่ผ่ำน เมือ่แรกทีพ่วกนำงกลบัสกุลหลู

เป็นแผนขัดตำทัพ บัดนี้เรื่องของฝำงเฉียวจบแล้ว ส�ำหรับหลูจื้อ เขำกับ

นำงไม่ต้องกำรจวนก๋ัวกงเป็นหนังหน้ำไฟให้อีก เขำคิดจะไปจำกที่น่ีก็ 

ไม่แปลก แต่กระน้ันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องท�ำให้ควำมสัมพันธ์กับนำยท่ำน

ทั้งสองตึงเครียดเช่นนี้

หลูจื้อหยักยิ้มไม่กล่ำวตอบ ครั้นยกขบวนกลับถึงเรือนเซี่ยงหลี  

เขำก็ไปห้องหนังสือ ด้ำนหลูตงตำมอี๋อวี้ไปยังเรือนกลำง 

"ผู้ดูแลหลู..." อี๋อวี้เพิ่งเอ่ยปำก เขำก็เปล่งเสียงตัดบท
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"คุณหนูเรียกข้ำน้อยว่ำหลูตงก็ได้ขอรับ" คนผู้น้ีเป็นคนสนิทของ 

หลูจงจื๋อ แต่มีสถำนะเป็นข้ำทำสบริวำรในตระกูลด้วย กระทั่งชื่อของเขำ

ก็เป็นหลูจงจื๋อเปลี่ยนให้ทีหลัง ซึ่งตอนนี้หนังสือสัญญำขำยตัวเป็นบ่ำว

ของเขำถูกส่งต่อมำอยู่ในมือนำงแล้ว

"เช่นนั้นให้ข้ำเรียกท่ำนว่ำลุงตงเถอะ อย่ำงน้ีค่อยดูใกล้ชิดกัน 

สักหน่อย"

พออี๋อวี้กล่ำวค�ำนี้ หลูตงไม่คัดค้ำน เขำพยักหน้ำกล่ำวว่ำ "คุณหนู 

ข้ำน้อยน�ำสมดุบญัชบีนัทกึทรพัย์สนิท่ีเป็นไร่นำสำโทและกำรค้ำในหยำงโจว 

ของพวกเรำมำหมดแล้ว ท่ำนจะดูตอนนี้เลยหรือไม่ขอรับ"

"ท่ำนไปกินอำหำรก่อนเถอะ พวกเรำค่อยคุยกันอีกทีวันพรุ่งนี้"

หลูตงลังเลใจครู่หนึ่งก่อนจะขำนรับ 

หลังจำกเขำไปแล้ว อี๋อวี้ให้ผิงถงไปตั้งโต๊ะอำหำรเย็น ส่วนตนเอง

เข้ำห้องไป นำงออกไปนำนพักใหญ่ ผิงฮุ่ยก็มือไม้ว่องไวปั้นยำลูกกลอน

ได้ร่วมร้อยเม็ดแล้ว รวดเร็วกว่ำที่นำงเคยท�ำเมื่อก่อนเสียอีก 

หอซูหลิว วังเว่ยอ๋อง 

ในโถงหน้ำอันโอ่อ่ำได้ยินเพียงเสียงชำมกับตะเกียบกระทบกัน  

อำเซิงยกน�้ำชำที่ต้มเสร็จแล้วด้วยสองมือให้หลี่ไท่ พลำงเบือนหน้ำมอง

เสิ่นเจี้ยนถังซึ่งถือจำนกินอำหำรมูมมำมเลอะเทอะเต็มโต๊ะแวบหนึ่ง 

ก่อนกระแอมไอเบำๆ

"เอื๊อกๆ..." เสิ่นเจี้ยนถังกลืนอำหำรค�ำสุดท้ำยแล้วเช็ดปำก เขำ 

เงยหน้ำมองหลี่ไท่กับอำเซิงพลำงเอ่ยข้ึนอย่ำงกระดำกๆ "เร่งเดินทำงมำ

Page ��������� 7.indd   117 30/1/2563 BE   14:51



118

นวลหยกงาม 7

ทั้งวัน หิวแทบตำย ยังคงเป็นอำหำรของวังอ๋องที่อร่อย"

เสิ่นเจี้ยนถังกล่ำวจบเห็นไม่มีผู ้ใดสนใจตนก็ไม่เกรงอกเกรงใจ  

เดนิไปรนิน�ำ้ชำถ้วยหนึง่ตรงข้ำงกำยหลีไ่ท่ เป่ำให้เย็นไปพูดไป "ไหนบอกว่ำ 

วันท่ีเก้ำออกจำกเมืองหลวงมิใช่หรือ ข้ำกับพวกอวิ๋นเฟิงรอต้ังหลำยวัน 

ก็ไม่เห็นเจ้ำมำ ตกลงว่ำเจ้ำจะไปหรือไม่ไปกันแน่"

หลี่ไท่จิบชำค�ำหนึ่ง ก่อนจะอ้ำปำกกล่ำว "รออีกสำมเดือน"

"สำมเดือน!" เสิ่นเจี้ยนถังอุทำนเสียงหลง แม้แต่อำเซิงก็ขมวดค้ิว

อย่ำงประหลำดใจ เห็นได้ชัดว่ำเขำเพ่ิงได้รู ้กำรตัดสินใจน้ีของหลี่ไท่ 

เช่นกัน

"องค์ชำย สำมเดือนจะนำนไปสักหน่อยหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ" อำเซิง

กล่ำว

เสิ่นเจี้ยนถังรีบผสมโรง "นั่นสิ ตอนแรกตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมำะ

แล้วน่ี อย่ำงช้ำท่ีสุดก็ปลำยปี ทำงนั้นเตรียมกำรพร้อมพรัก รอก็แต่เจ้ำ 

มำถึง ไฉนเจ้ำปล่อยให้พวกข้ำคอยเก้อ ตอนน้ีพิษของเจ้ำถอนได้แล้ว  

แต่ของข้ำกับพวกอวิ๋นเฟิงยังเลยนะ ถ้ำเสำะหำพืชพวกนั้นไม่เจอ ตัวข้ำ

ยังไม่เท่ำไหร่ ใช้สุรำต่อชีวิตไปได้ แต่พวกอว๋ินเฟิงไม่ได้ ล่ำช้ำวันหน่ึง  

พวกเขำก็ต้องถูกป้อมปรำสำทควบคุมมำกข้ึนวันหนึ่ง มิใช่ง่ำยดำยกว่ำ

จะพูดให้นำงมำรเหยำอีเซิงนั่นตอบตกลงช่วยเหลือ ทำงเจ้ำกลับเกิด

ปัญหำขึ้นอีก!" 

เสิ่นเจี้ยนถังพูดถึงตอนท้ำยแล้วชักมีน�้ำโห แต่หลี่ไท่ไม่อนำทร 

ร้อนใจสักนิด เขำกล่ำวอย่ำงไม่ยินดียินร้ำย

"ตั้งแต่แรกข้ำก็มิได้ตกปำกรับค�ำอะไรพวกเจ้ำ หำกรอไม่ไหว  
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พวกเจ้ำไปกันเองก็ย่อมได้"

"เจ้ำ!" เสิ่นเจี้ยนถังถลึงตำ ยกมือข้ึนทว่ำไม่กล้ำชี้หน้ำอีกฝ่ำย เขำ

เอ่ยอย่ำงโมโหโทโส "เจ้ำไม่ไป แล้วนำงมำรนั่นจะช่วยพวกข้ำถอนพิษ 

แต่โดยดีได้เช่นไร"

ถ้อยค�ำน้ีหลุดจำกปำก ล�ำพังดูจำกสีหน้ำแจ่มแจ้งในบัดดลของ 

อำเซิง เขำจึงรู้ตัวว่ำพลั้งปำกไปหมำยจะพูดแก้ แต่ท�ำไม่ได้เพรำะถูก 

หลี่ไท่จับจ้องมำอย่ำงปึ่งชำ

"พวกเจ้ำเอำข้ำเป็นเงื่อนไขเจรจำกับนำงรึ"

"เอ่อ...คือ...คือว่ำ..." เสิ่นเจี้ยนถังอึกๆ อักๆ แล้วยอมเป็นพวกคน

พำลไร้ยำงอำยสักหน เขำแบมือท่ีมันแผล็บท้ังสองข้ำง พูดอ้อมแอ้ม  

"เจ้ำก็รู้ว่ำจับเหยำปู้จื้อไม่ได้ พวกข้ำจ�ำต้องขอให้นำงมำรนั่นช่วยเหลือ 

นำงช่วยพวกข้ำลับหลังหงกูต้องเสี่ยงอันตรำยเป็นแน่ ไม่ให้ผลตอบแทน

เล็กๆ น้อยๆ จะได้อย่ำงไร"

"อ้อ? ดงันัน้เจ้ำก็เลยเอำข้ำเป็นสนิน�ำ้ใจให้ผู้อืน่" หล่ีไท่ดไูม่โกรธเคอืง  

แค่ว่ำเสียงเบำลงบ้ำง

"อย่ำงไรเจ้ำก็จะไปอยู่แล้ว อกีอย่ำงนะ นำงเพียงอยำกร่วมเดนิทำง

กับเจ้ำ ไม่ได้ร้องขอสิ่งอื่น" เสิ่นเจี้ยนถังท�ำคอย่นพลำงถอยหลังสองก้ำว 

และกล่ำวด้วยรอยย้ิมประจบประแจง "พวกเรำหำรือกันสักนิดดีหรือไม่ 

ข้ำรู้ว่ำไหวก๋ัวกงล่วงลับไปแล้ว แม่นำงน้อยคนนั้นต้องไว้ทุกข์ เจ้ำก็เลย

จะรอนำง แต่ว่ำสำมเดือนออกจะนำนเกินไป หรอืไม่เจ้ำไปกับพวกข้ำก่อน 

ถึงเวลำค่อยส่งคนไปรับนำงมำก็สิ้นเรื่อง"

เขำคำดเดำไม่ผดิ เหตผุลท่ีหลีไ่ท่ต้องรอเป็นเวลำสำมเดือนเป็นเพรำะ 
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อี๋อวี้จริงๆ ทำงหนึ่งจะรอนำงไว้ทุกข์ อีกทำงหนึ่งเพื่อ...

"สำมเดือน พวกเจ้ำจะรอก็ได้ หรือไม่รอก็ได้"

เสิ่นเจี้ยนถังกับอำเซิงต่ำงแจ่มแจ้งนิสัยใจคอของหลี่ไท่ดี จึงรู้ว่ำ 

เขำกล่ำววำจำเช่นนี้แสดงว่ำไม่เปลี่ยนใจแล้ว คนหน่ึงท�ำหน้ำวุ่นวำยใจ 

คนหนึ่งขมวดคิ้วโดยตลอด

"ได้! รอเจ้ำอีกสำมเดือนก็ได้ สำมเดือนให้หลัง ถ้ำเจ้ำมีปัญหำอีก 

พวกเรำก็...ก็ตัดไมตรีกัน" เสิ่นเจี้ยนถังขบกรำมกรอดๆ ยื่น 'ค�ำขำด' นี้ไว้

แล้วเดินไปทำงนอกประตู

อำเซิงเห็นเขำลับร่ำงไปทำงหลังประตูถึงลอบถอนใจเฮือกหนึ่ง  

รู้ว่ำเขำโกรธแล้วจริงๆ ไม่เช่นน้ันจะเดินออกทำงประตูได้เช่นไร คนผู้นี ้

ปีนหน้ำต่ำงจนเป็นนิสัยแล้ว

"องค์ชำย พระองค์จะไม่ทรงใคร่ครวญใหม่อีกทีหรือ ในเมืองหลวง

ก็เตรยีมแผนทกุอย่ำงไว้เรยีบร้อยแล้วมใิช่หรอืไร บนัทึกคนุหยวนเป็นเหตุ

ให้องค์รัชทำยำทกับอู๋อ๋องต่ำงเริ่มชิงดีชิงเด่นกับพระองค์แล้ว พระองค์ 

ดึงตัวออกมำเวลำนี้ ปล่อยให้พวกเขำต่อสู้กันเองสองคนได้พอดี ถ้ำต้อง

รอสำมเดือน จะไม่เป็นกำรวำงแผนอย่ำงสูญเปล่ำหรือ"

หำกมีคนนอกอยู่ตรงนี้ได้ยินค�ำพูดของอำเซิง ต้องตกใจยกใหญ ่

เป็นแน่ หลงเข้ำใจผดิอยู่เป็นนำน ทีแ่ท้หลีไ่ท่รบัหน้ำทีแ่ต่งต�ำรำไว้เพ่ือใช้

ตนเองเป็นเหยือ่ล่อให้อู๋อ๋องกบัองคร์ัชทำยำทแข่งขนัช่วงชิงกนั พรอ้มกบั

ถือโอกำสออกเดินทำงไกล นับได้ว่ำยิงธนูดอกเดียวได้นกสองตัวโดยแท้

"ข้ำย่อมรู้ว่ำควรท�ำอย่ำงไร"

"องค์ชำย" อำเซิงมีสีหน้ำสับสน "กระหม่อมทรำบดีว่ำพระองค์ 
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ไม่วำงใจให้คุณหนูหลอูยู่คนเดยีวในเมอืงหลวง อย่ำงน้ันพวกเรำสำมำรถ

หำเหตุผลสักข้อพำนำงไปด้วยกัน ไยต้องรอนำงไว้ทุกข์ด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

เขำไม่มีปัญหำอะไรกับอ๋ีอว้ี ถึงข้ันพูดได้ว่ำชื่นชมนำงด้วยซ�้ำไป  

แต่เหน็หลีไ่ท่ต้องผดิแผนเพรำะนำงหนแล้วหนเล่ำ เขำไม่อำจไม่ตรึกตรอง

ได้ว่ำกำรคงอยู่ของอี๋อวี้เป็นผลดีหรือผลร้ำยส�ำหรับผู้เป็นนำยกันแน่

"โปรดประทำนอภัยที่กระหม่อมปำกมำก ตอนปลำยเดือนเก้ำ 

ครั้งน้ันก็แล้วกันไปเถอะ จะอย่ำงไรคุณหนูหลูถอนพิษให้พระองค์  

ช่วยขจัดปัญหำยุ่งยำกให้พวกเรำได้ครั้งใหญ่ ทว่ำครำวน้ีก็...พระองค์ 

ทรงโอนอ่อนผ่อนตำมนำงเกินไปใช่หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

"โอนอ่อนผ่อนตำม?" หลี่ไท่ทวนซ�้ำค�ำนี้ หำได้รู้สึกไม่สบอำรมณ ์

ที่อำเซิงล่วงล�้ำ เขำเปิดเปลือกตำขึ้น เอ่ยด้วยหน้ำตำไร้ควำมรู ้สึก  

"ข้ำท�ำเรื่องที่ตนอยำกกระท�ำเท่ำนั้น เจ้ำออกไปได้ ให้คนเตรียมสมุนไพร

แก้พิษฝันร้ำยส�ำหรับใช้หนึ่งเดือนส่งมำ"

อำเซิงหันเหควำมสนใจไปเพรำะค�ำกล่ำวน้ีทันควัน เขำกล่ำว 

อย่ำงตื่นตระหนก "ทรงพระสุบินร้ำยอีกแล้วหรือพ่ะย่ะค่ะ"

"พอเสิ่นเจี้ยนถังมำ เจ้ำก็พูดจำไร้สำระมำกขึ้นใช่หรือไม่"

"...ทรำบแล้วพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะไปบอกให้คนเตรยีมเด๋ียวนีเ้ลย"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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