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เมื่อการประชันศาสตร์รอบเช้าเสร็จส้ิน หลี่ไท่แลมองเบื้องล่างด ู

อี๋อว้ีเดินหนีไปต่อหน้าต่อตา พลางฟังอว๋ีซ่ือหนานกับเหล่าอาจารย์ 

ทัง้หลายสนทนากัน แม้นลอบไม่สบอารมณ์อยู่สกัหน่อย ทว่ามไิด้ตามไป

จับตัวนางไว้

เขารูม้าโดยตลอดว่าบางแง่บางมมุในใจหญิงสาวผูน้ี้ กระท่ังมารดา

ก็มีน�้าหนักไม่มากเท่าพ่ีชาย ทั้งไม่มีอันใดน่าคิดเล็กคิดน้อยกับคนตาย 

คนหน่ึง กระนั้นพอมาเห็นท่าทางที่นางเอ่ยถึงหลูจื้ออย่างภาคภูมิใจ 

ปานนั้นยังคงสร้างความระคายใจให้ ถึงชายหนุ่มจะคิดว่าตนส�าคัญ 

ต่อนางไม่น้อยหน้าหลูจื้อแล้วก็ตาม แต่เขามิได้ต้องการเพียงเท่านี้

"ฮ ่าๆ เช่นน้ันก็ยินดีกับท่านอว๋ีท่ีได้ลูกศิษย์ดี คุณหนูจ่างซุน 

มีคุณสมบัติเป็นเลิศ..."

หลี่ไท่หมุนกายมา พวกเขาก็เงียบเสียงพูดคุยลง เหตุการณ์วุ่นวาย

533
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เล็กๆ ข้างล่างเมื่อครู่มิได้ดึงดูดความสนใจคนเหล่านี้ เมื่อเห็นหลี่ไท่ 

จะกลบั ทกุคนลกุขึน้ยนืส่ง อวีซ๋ือ่หนานโบกมอืให้คนอืน่ก่อนตามหลงัเขา

ลงบันไดไปติดๆ เหลือจิ้นฉี่เต๋อกับฉาจี้เหวินอยู่ร้ังท้าย ท้ังสองสบตากัน

แล้วต่างคนต่างลูบเครายิ้มๆ

การประชันศาสตร์เขียนพู่กันในวันพรุ่งน้ีน้ันน่าดูน่าชมย่ิง เพราะ 

จะเป็นการดวลกันระหว่างส�านักไท่เสวียกับส�านักซูเสวีย ฝ่ายหนึ่งเป็น

บุตรสาวทายาทสายตรงของสกุลจ่างซนุและศษิย์คนใหม่ของปรมาจารย์

ห้าด้านเป็นเลศิ ฝ่ายหนึง่คอืสตรมีากความสามารถหน้าใหม่ของเมอืงฉางอัน 

และเป็นว่าที่ชายาเว่ยอ๋อง หน�าซ�้าอว๋ีซื่อหนานกับหล่ีไท่จะมาอยู่ในงาน

ทั้งคู่ ฉะนั้นใครแพ้ใครชนะจึงยากจะบอกได้ชัดจริงๆ

หลีไ่ท่ออกจากส�านักศกึษาหลวงแล้วกลบัไปยังเหยียนคงัฟางทนัที 

ราตรีก่อนโจรลักลอบเข้าวังเว่ยอ๋อง แม้ว่าไม่มีของใดสูญหาย และหลี่ไท่

ก็มิได้ลงโทษใคร แต่กลอนประตูทิศตะวันตกของเรือนคลังถูกงัดแงะ  

เป็นเหตุให้พวกองครักษ์ซึ่งมีหน้าท่ีเฝ้ายามพากันร้อนอกร้อนใจ สองวัน

มานี้พวกเขาดูตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เดินลาดตระเวนทั่วบริเวณวัง

ทั้งวันทั้งคืน และผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างขันแข็งมากขึ้น

เมื่อวานหลี่ไท่มอบหมายให้อาเซิงไปลั่วหยางเพ่ือรับอิ๋นเซียวท่ีถูก

พาไปเลี้ยงที่นั่นหนึ่งปีกว่า และส่งตัวผิงถงผิงฮุ่ยไปต�าบลหลงเฉวียน  

ดงันัน้ภายในหอซหูลวิจงึว่างโหรงเหรงไม่เห็นบ่าวไพร่สักคน หากเปล่ียนเป็น 

วังอ่ืนมีหรือจะปล่อยให้ตกอยู่ในสภาพนี้ แต่หล่ีไท่ก้าวผ่านเข้าประต ู

คนเดียวแล้วขึ้นไปข้างบนตามล�าพัง
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เขาเข้าสูห้่องโอสถท่ีอีอ๋วีม้กัขลกุตวัอยูบ่่อยๆ สาวเท้าไปยังข้างตูย้า

สูงใหญ่ กดจุดหนึ่งบนผนงัว่างเปล่าหลายท ีก่อนจะได้ยนิเสียงเอี๊ยดอ๊าด

ดงัขึน้ จากนัน้บานประตเูลก็ๆ บานหนึง่กพ็ลกิเปิดออกบนผนังขาวเกลีย้ง 

กว้างพอให้คนหนึ่งผ่านเข้าไปได้พอดี...น่ีเป็นห้องลับห้องหนึ่งอย่าง 

ไร้ข้อสงสัย

อาศัยแสงไฟจากด้านนอกจะเหน็ว่าข้างในปราศจากเพชรนลิจนิดา

ใดๆ มีชั้นไม้สลักลายชิดข้างผนังสองตัว วางกล่องต่างๆ ไว้อย่างระเกะ

ระกะ บนพรมลายริ้วที่มีรอยเท้าสีเทาๆ หลายรอยตั้งโต๊ะขาเตี้ยไว ้

ตรงกลาง และวางเชงิเทียนไม่ได้จดุไฟไว้ ผนงัปไูม้สลบัลายว่างโหรงเหรง

ไม่เห็นภาพเขียนพู่กันแขวนไว้แม้แต่ภาพเดียว

หลี่ไท่ยืนอยู ่ในห้องครู ่หนึ่ง ตอนมองดูผนังโล่งเตียนสองฝั ่ง  

โดยเฉพาะด้านหนึ่งในนั้น สีหน้าเขาบูดบึ้งเล็กน้อย

"องค์ชาย" 

เงาร่างสายหนึ่งพลันปรากฏขึ้นเบื้องหลัง เขาพูดโดยไม่หันหน้าไป 

"จับตัวได้แล้วหรือ"

"กระหม่อมไร้ความสามารถ ดูเหมือนเสิ่นเจี้ยนถังออกนอกเมือง 

ไปแล้ว ต้องส่งคนไปดักที่จุ้ยเจียงหนานหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่จ�าเป็น คนยังอยู่ในเมืองหลวง ตามหาต่อไป"

"พ่ะย่ะค่ะ"

อาเซงิซึง่อยู่ไกลถึงลัว่หยางก�าลงัล่อหลอกท่านจ้าววิหคทีเ่จ้าอารมณ์ 

มากขึ้นกลับเมืองหลวง ยังไม่รู้เรื่องที่เสิ่นเจี้ยนถังโดนหล่ีไท่ขับไล่ไสส่ง 

เมื่อหลายวันที่แล้วย้อนกลับมาตลบหลังในคืนก่อน ท้ังยังใจกล้าบ้าบิ่น

Page ��������� 10.indd   9 2/4/2563 BE   10:08



10

นวลหยกงาม 10

งัดแงะเรือนคลังของวังเว่ยอ๋องจนท่ัว สุดท้ายหยิบ 'ของหวง' ของหล่ีไท่

ติดมือไปหลายชิ้น เขาไม่อาจรุดกลับมาได้ทันท่วงที เลยไม่มีคนช่วยพูด

ปรามหลี่ไท่อยู่ข้างๆ ส่งผลให้คนบางคนที่ถูกจับตัวได้ในภายหลัง 

เกือบโดนแล่เนื้อเอาเกลือทาเลยทีเดียว 

ตอนอีอ๋วีก้ลบัถึงต�าบลหลงเฉวยีน เวลาอาหารกลางวันเพ่ิงผ่านพ้นไป 

ไม่นาน 

พวกหลูซื่อกินข้าวกันแล้ว นางกับโจวฮูหยินและหานลี่สามคน 

นั่งรับแดดอยู่ในลานเล็กของเรือนใหญ่ ส่วนหานสืออวี้ไปที่ใดอีกก็สุดรู้

"กลับมาเร็วปานนี้ กินอาหารแล้วหรือยัง" 

เมื่อวานหลูซื่อได้ยินเรื่องหลี่ไท่เป็นผู ้ตัดสินการประชันศาสตร ์

ห้าส�านักจากบุตรสาว ตอนแรกนึกว่าอย่างไรนางก็ต้องกลับมาตอนบ่าย

"ยังเจ้าค่ะ" อีอ๋ว้ีรบัม้านัง่ทรงจนัทร์เสีย้วหุ้มผ้าสนี�า้เงนิทีผ่งิฮุย่ย่ืนให้

แล้วนัง่ลงข้างโต๊ะหิน โจวฮหูยินกับหานลีอ่ยู่คนละด้านของโต๊ะเดนิหมาก

กันอยู่ ฝีมือของทั้งสองสูสีคู่คี่กัน ด้านหลูซื่อนั่งเย็บเครื่องรางจากผ้าไหม

สีแดงอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้ยินว่าบุตรสาวยังไม่ได้กินข้าว จึงเอาเข็มเสียบกับ

จอนผมแล้วเรียกให้เฉินชวีไปเรือนครัวยกของกินออกมา ผิงถงซึ่งเป็น

ลูกมือของหลูซื่ออยู่ได้ยินค�านี้ก็วางของในมือลงแล้วติดตามไป

"แม่มีข่าวดีจะบอก" หลูซื่อแย้มย้ิมจนรอยตีนกาขึ้น "พวกท่านป้า

ของเจ้าขนเครือ่งเรอืนจากเจยีงหนานมาถึงกลางทางแล้ว อกีราวสบิวันเศษ 

ก็จะมาถึง" 

คนของหานลี่เดินทางได้ว่องไว เขาพบกับคนที่มาจากหยางโจว 
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บนถนนหลวงสู่ทิศใต้และส่งข่าวกลับมา ประหน่ึงดั่งโอสถบ�ารุงใจให ้

หลูซื่อที่เป็นห่วงว่าสินเจ้าสาวของบุตรสาวจะไม่อาจเชิดหน้าชูตาได้

ทีแรกอี๋อวี้ดีอกดีใจ ต่อมาก็ท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด 

หานลี่วางเม็ดหมากด�าแล้วรอโจวฮูหยินเดินหมากอยู่ ได้ยินหลูซื่อ

ถามว่านางเป็นอะไรก็ชายตาไปเหน็อีอ๋ว้ีส่ายหน้าไม่พูดจา เขาเข่ียเมด็หมาก 

ในโถเล่นๆ พลางกล่าว "นี่คงเสียดายเงินมัดจ�าหนึ่งพันต�าลึงนั่นน่ะสิ"

อี๋อวี้ถูกเขาพูดแทงใจด�า จึงท�าเสียงในล�าคอเป็นเชิงยอมรับ 

หลูซื่อกลับพูดอย่างไม่ใส่ใจ "เงินก้อนโตกว่านี้ก็ทุ่มลงไปแล้ว แค่นี้

จะสักเท่าไรเชียว ถึงอย่างไรกันไว้ดีกว่าแก้"

หานลี่หยิบหมากตายออกพร้อมกับใคร่ครวญสถานการณ์บน

กระดานหมาก "คิดละเอียดถ้วนถ่ีมใิช่เรือ่งผิด แต่เจ้าจะแต่งเข้าวังเว่ยอ๋อง  

อย่าให้ความส�าคัญกับพวกเงินเล็กๆ น้อยๆ จนเกินไป หาไม่แล้ววันหน้า

เจ้าจะโดนข่มเหงรังแกเอาได้นะ" 

โจวฮูหยินวางเม็ดหมากก่อนย่ืนมือไปตรงมวยผมของอี๋อวี้จับ 

ปิ ่นไม้ไผ่เขียวท่ีเอียงอยู่ให้เข้าท่ี สายตาของหญิงชรายังคงทนเห็น 

ข้อบกพร่องไม่ได้สักนิด "มีเวลาก็รับฟังค�าผู้อาวุโสให้มากๆ ไม่ผิดแน่" 

ครั้งหน่ึงหานลี่เคยเป็นคุณชายตระกูลใหญ่โตมีหน้ามีตาเช่นกัน 

ขณะที่หลูซื่อน้ันอย่างน้อยๆ ก็เคยดูแลงานบ้านงานเรือนของสกุลฝาง  

ทั้งคู่จึงแจ่มแจ้งความเป็นไปและเรื่องซุกใต้พรมในครอบครัวสูงศักดิ ์

เหล่าน้ีดี บางครั้งก็ต้องท�าเป็นหลับตาข้างหน่ึงลืมตาข้างหนึ่ง อี๋อวี้ซึ่ง 

เคยได้ยินได้ฟังมารดาเอ่ยถึงบ้างพยักหน้ากับโจวฮูหยินเป็นเชิงบอกว่า

ตนเองฟังเข้าหูแล้ว
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ยามน้ันเองเฉินชวีกลับมาพร้อมกับบ่าวสองคน ตั้งโต๊ะเต้ียส่ีขา 

ซ้อนบนโต๊ะหิน และวางกับข้าวร้อนกรุ่นสองอย่างกับข้าวสวยชามหนึ่ง 

ยามเที่ยงร้อนอบอ้าว อี๋อว้ีกินไม่ค่อยลง พุ้ยข้าวเข้าปากเพียง 

สองค�าก็วางชามลง พอดีผิงถงยกไหดินเผาใบเล็กๆ เข้ามา นางรับมา 

เปิดออกดูข้างในแล้วประหลาดใจเล็กน้อย จากนั้นก็กลั้นย้ิมไม่อยู่ด้วย

ความชอบอกชอบใจ ก่อนจะหันไปกล่าว "ส่งมาเมื่อเช้าหรือ"

สิ่งที่ใส่อยู่ในไหใบนี้มิใช่อื่นใด เป็นผลอิงเถาแดงลูกอวบๆ ผิวเรียบ

เต่งตึง ปลิดก้านท้ิงแล้วแช่ในน�้าผึ้งชุ่มฉ�่าเป็นมันวาวชวนให้น�้าลายสอ

ทันใด ส่วนว่าผู้ใดเป็นคนส่งมาให้ อี๋อว้ีไม่ต้องคิดไปถึงใครที่ไหนอีก  

ในการแข่งตีคลีวันนั้นก็พูดว่าหยางเฟยมอบส่วนที่เหลืออยู่สุดท้ายให้ 

เฉิงหยางไปแล้ว ไม่รู้ว่าหลี่ไท่ไปเอาอิงเถาสดใหม่นี้มาจากที่ใด

"เช้าวันนี้ตอนท่านเพ่ิงออกไปเจ้าค่ะ" ผิงถงแย้มย้ิมดุจเดียวกัน  

นางเอาช้อนเงินด้ามยาวตักให้อีกฝ่ายกิน "บ่าวเห็นว่าอากาศร้อนอย่างนี้ 

คณุหนคูงไม่อยากอาหาร เลยเอามนัแช่เย็นในบ่อน�า้ ยงัใส่น�า้ผึง้แบบเดยีว 

กับที่ท่านเชื่อมผลเฉ่าเหมยด้วย จะได้กินให้ชุ่มคอชื่นใจเจ้าค่ะ"

อี๋อวี้เห็นของโปรดแล้วจะไม่อารมณ์ดีได้เช่นไร นางกินผลไม้สีแดง

ลูกเล็กๆ อย่างเอร็ดอร่อย ความขุ่นมัวในจิตใจจากการถูกจ่างซุนซีราวี 

ที่หอจวินจื่อตอนเช้าก็สลายหายวับไป มาตรว่าหนน้ีต้นเหตุจะมาจาก

ความเจ้าเสน่ห์ของหลี่ไท่ แต่นางอดพึงพอใจในตัวเขาเพิ่มขึ้นไม่ได้

"ไม่เลว ยังเป็นเจ้าที่ช่างเอาใจใส่นัก" พอในใจหญิงสาวเบิกบาน 

ปากก็กล่าวชมผิงถงสองค�าโดยไม่รีรอ นางมิได้สังเกตเห็นว่าเฉินชวีซ่ึง 

อยู่ด้านข้างเก็บอาหารที่นางกินเหลือถึงครึ่งชามด้วยหน้าตาซีดเผือดลง
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"ท่านยาย ข้าป้อนให้ท่านชิมนะเจ้าคะ" อี๋อวี้บอกให้ผิงถงหยิบช้อน

คันใหม่มาให้ ก่อนจะตักลูกหนึ่งยื่นไปจ่อริมฝีปากโจวฮูหยิน

"เอาเถอะ ผลโคมแดงนี้ให้พวกเจ้าเด็กสาวกินกันก็พอ รสมันหวาน

เหลอืใจ ยายเฒ่าอย่างข้าฟันฟางไม่ด ีไม่ตะกละล่ะ" โจวฮหูยินชมิค�าหนึง่

แล้วไม่ยอมกินอีก

อี๋อวี้เคยชินกับความรอบรู้ของโจวฮูหยิน จึงไม่แปลกใจท่ีอีกฝ่าย 

รู้จักผลไม้บรรณาการจากแดนสู่จงนี้ นางถือไหไปคะย้ันคะยอป้อนให้

มารดากิน หลูซื่อรู้ว่ามันเป็นของท่ีหลี่ไท่ให้คนส่งมา เห็นบุตรสาวดีใจ 

ก็กินสองค�าพอเป็นพิธีแล้วไต่ถามเรื่องการแข่งขันในรอบเช้าครู่หนึ่ง  

ก่อนจะอ้างว่าแดดแรง ไล่ให้นางกลับไปช�าระกายนอนพักก่อน

วันท่ีสิบสามเดือนสามเป็นการแข่งขันแขนงที่สามของการ 

ประชันศาสตร์ห้าส�านัก...ศาสตร์การเขียนอักษร เมื่อวานอากาศร้อน

อบอ้าว วันนี้ก็ฟ้าครึ้มอีก อ๋ีอว้ีคิดว่าต้องน่ังอยู่ในสนามเป็นเวลานาน  

เลยสวมเสื้อผ้าบางชั้นเดียวไว้ด้านในชุดประจ�าส�านักเพ่ิมอีกตัว ยาม 

ออกจากเรือน หลูซื่อยังไม่ลืมให้ผิงถงน�าร่มกันฝนติดตัวเผื่อไว้

ตอนถึงส�านกัศึกษา กลุม่เมฆด�าปกคลมุผนืนภาไว้คร่ึงซกีดสูลัวราง 

ดวงอาทิตย์ถูกบดบังไว้อย่างน่าสงสาร อี๋อว้ีลงจากรถม้า แหงนคอมอง

ด้านบนพลางลอบตรกึตรองว่าถ้าเกิดแข่งไปกลางคนัแล้วฝนตกคงไม่เป็น

เช่นที่หวัง ด้วยนางหมายใจจะพิชิตศึกอย่างรวดเร็ว คว้าป้ายสลักป้ายนี้

มาครอบครองเพื่อให้ความปรารถนาลุล่วงโดยไว

อี๋อว้ีรอคอยอยู่ชั่วครู่เดียวก็เห็นเฉิงเสี่ยวเฟิ่งควบอาชาสีแดงตัวน้ัน
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วิ่งกุบกับๆ มาทางหัวถนน นางพลิกกายลงพื้น จูงม้าไปผูกกับต้นไม้หน้า

ประตูเรือนพักศิษย์ และบอกก�าชับยามหน้าประตูให้เฝ้าดูไว้อย่าง

รอบคอบ จากนั้นกระชับคอเสื้อให้เข้าที่ พร้อมหันมาพูดกับอี๋อวี้

"อากาศแปรปรวนเสียจริง ราวกับฝนก�าลังจะตก น่ีข้าเพ่ิงอาบน�้า 

ให้ม้าเมื่อวานนี้เองนะ"

อันว่าพูดดีไม่สมพรปาก พูดร้ายกลับเป็นจริง ท้ังสองยังเดินไป 

ไม่ถึงด้านหน้าหอจวินจือ่ พระพิรณุก็โปรยปรายลงมา อีอ๋วีก้างร่มย่ืนส่งให้ 

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งที่ตัวสูงกว่าถือบังศีรษะไว้ ไม่นานนักฝนก็หนาเม็ดขึ้น

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งคิดถึงม้าท่ียังโยงไว้ข้างนอกแล้วสบถเบาๆ ค�าหนึ่ง 

พอได้ยินเสยีงองึคะนึงจากทีใ่กล้ๆ นางหันไปเห็นพวกลกูศษิย์ตรงอกีฟากหนึง่ 

ของสนามหญ้ายกถุงสะพายไหล่ข้ึนเหนือหัว ก้มหน้าก้มตาว่ิงหลบฝนกัน

จ้าละหวัน่แล้วหลดุหัวเราะออกมาดังพรดื คิดค�านึงว่าเทียบกับคนอืน่แล้ว 

ดีชั่วพวกนางยังมีร่มคันหนึ่ง

เมื่อวานเฉิงเสี่ยวเฟิ ่งเอาสุราดีงูท่ีอี๋อวี้ก�านัลให้กลับไปและพูด 

ตามค�าบอกของอีอ๋ว้ี มารดาถึงมไิด้ต�าหนติิเตียนนาง ข้างฝ่ายเฉิงเหย่าจนิ 

ยังเปิดไหสรุาอย่างถูกอกถูกใจ กระนัน้สรุาน้ีรสไม่แรงเท่าไร เขาด่ืมสองจอก 

แล้วก็พอ ส่วนเฉิงฮูหยินเก็บสุราที่เหลืออยู่เป็นอย่างดี

"ดูท่าว่าฝนคงไม่หยุดตกในชั่วครู่ชั่วยาม เช้าน้ียังจะแข่งขันกัน 

หรือเปล่า" พวกนางก้าวเข้าเรือนไผ่ เฉิงเสี่ยวเฟิ่งรินน�้าชาร้อนส่งให ้

อี๋อวี้ถือไว้และเอ่ยถามขึ้น "หรือไม่ไปถามที่เรือนเหมยไหม"

อี๋อว้ีจิบน�้าชาส่งควันกรุ่นๆ นางใคร่ครวญว่าอาจต้องเจอกับหลี่ไท่

ก็สองจติสองใจนดิหน่ึงพลางกล่าวว่า "ไม่แน่อกีประเดีย๋วก็จะแจ้งให้รู้แล้ว 
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รอดูต่อไปอีกสักครู่เถอะเจ้าค่ะ"

ผ่านไปอีกหน่ึงถ้วยชา มีคนเข้าไปในเรือนเหมย ทว่าไม่มีท้ังเสียง 

ตีระฆังและไม่มีคนออกมาบอกอะไร ลูกศิษย์ชั้นล่างเริ่มพูดคุยซุบซิบกัน

เสียงดังอ้ืออึง หลังถูกเฉิงเสี่ยวเฟิ่งกล่าวเร่งหลายครั้งหลายครา อี๋อวี ้

ไม่อาจไม่วางถ้วยชาลงแล้วกางร่มเดินไปทางเรือนเหมย นางรู ้นิสัย 

อีกฝ่ายดีว่ากลัวพบกับพวกอาจารย์ จึงไม่ฝืนใจให้ตามมาด้วย

พ้ืนดินตรงเชิงบันไดยุบเป็นแอ่งแอ่งหน่ึงมีน�้าฝนขังจนเต็มในเวลา

อันสั้น อี๋อว้ียกชายกระโปรงลองยกเท้าหลายหน คะเนได้ว่าอาศัย 

ความยาวของช่วงขาตนข้ามไป อย่างไรรองเท้าก็ต้องเปียก นางหันซ้าย

หันขวามองหาทางอ่ืนอ้อมไปไม่ได้ จึงท�าใจเด็ดตั้งท่าจะเดินข้ามแอ่ง  

แต่เพิ่งก้าวขาออกไปข้างเดียวก็ถูกคนจับคอเสื้อด้านหลังหิ้วตัวกลับมา

"ตามีไว้ดู มองไม่เห็นแอ่งน�้ารึ"

ได้ยินเสียงทุ้มต�่าเอื่อยเฉื่อยแกมประชดนี้ อี๋อว้ีปรับสีหน้าให้เป็น

ปกติแล้วคลี่ยิ้มพร้อมหันศีรษะไป แต่พอเห็นจ่างซุนซีถือร่มหนังสีเขียว

ลายดอกอมย้ิมพยักหน้าให้นางอยู่ข้างหลังหลี่ไท่ ความยินดีในอก 

ก็อนัตรธานหายไป นางฝืนย้ิมมมุปากทีหนึง่ เอีย้วคอให้ตวัหลดุจากฝ่ามอื

บนคอเสื้อและค้อมศีรษะคารวะ

"ท่านอ๋องเพคะ"

"ฝนตกอยู่ยังเดินเพ่นพ่านท�าไม" หลีไ่ท่คลายมอืจากคอเสือ้หญิงสาว  

สายตามองกวาดร่างนางแวบหนึ่งก่อนหยุดอยู่ที่รอยเปียกวงเล็กๆ บน 

หัวไหล่

"เอ่อ...หม่อมฉันจะมาถามอาจารย์ว่าตอนเช้าฝนตกแบบนี้ยังจะ
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แข่งขันกันหรือไม่เพคะ" อี๋อว้ีถอยหลังก้าวส้ันๆ หนึ่งก้าว ไม่ให้น�้าจาก 

ขอบร่มกระเซน็โดนตวัหลีไ่ท่ ข้างกายเขามผีูด้แูลคนหน่ึงยืนชแูขนข้ึนสงูๆ 

กางร่มให้

วันน้ีเว่ยอ๋องผู้สูงศักดิ์สวมเสื้อคลุมคอกลมสีฟ้าอ่อนสะอาดตา  

ตามสาบเสื้อและชายแขนเสื้อขลิบริมด้วยด้ายเงิน สายคาดเอวหนัง 

สเีหลอืงอมเขยีวขับเน้นเรอืนกายเพรยีวกระชบัแขง็แรง ล�าพังดวงหน้าน่ัน

ก็ท�าให้คนละสายตาไม่ได้แล้ว ย่ิงแต่งกายอย่างน้ียืนอยู่กลางสายฝน

ขมุกขมัว สรรพสิ่งรอบด้านล้วนกลายเป็นฉากหลัง บันดาลให้เบื้องหน้า

สายตามองเห็นแต่คนผู้นี้ แม้แต่จ่างซุนซีผู้โฉมงามล�า้เหลือด้านข้างนั่น

ยังถูกข่มให้รัศมีหมองลงไปทันตา

"กลับไปรอก่อน" หลี่ไท่กลับไม่ใส่ใจว่าแขนเสื้อจะเปียกฝน ย่ืนมือ

ผ่านม่านฝนส่งผ้าเช็ดหน้าแห้งสะอาดผืนหน่ึงให้หญิงสาว หากมิใช่รู้ว่า

นางหน้าบาง เขาไม่ถือสาที่จะช่วยเช็ดให้ด้วยซ�้า

"เพคะ" อ๋ีอว้ีอาจท�าท่าทางว่าง่ายรบัผ้าไว้ และถึงนางรู้ว่าเขาไม่อยาก 

เห็นตนตากฝน ทว่าขณะมองดูเขาสาวเท้าก้าวเดียวก็ข้ามแอ่งน�้าขังนั่น

ไปได้ และจ่างซุนซีถือร่มเดินย�่าน�้าก้าวสั้นๆ ตามไป พลางเอียงคอพูดคุย

กับเขาด้วยรอยยิ้มละไมแล้ว นางยังคงขมวดคิ้วทีหนึ่ง เหตุการณ์พรรค์นี้

มใิช่แค่ครัง้สองครัง้ ต่อให้นางใจกว้างปานใด ในใจย่อมต้องไม่สบอารมณ์

จนเริ่มทนไม่ไหวแล้ว

สตรล้ีวนมคีวามรูส้กึเฉยีบไว อีอ๋วีรู้เ้ท่าทันลกูไม้ของจ่างซนุซทีีท่�าที

วางตวัคล้ายใกล้ชดิคล้ายห่างเหนิมานานแล้ว อกีทัง้ยังมไิด้นึกสนุกอยาก

เป็นผู้ชมจริงๆ แต่หลี่ไท่มัวท�าอะไรอยู่ ถึงปล่อยให้นางท�าตามชอบใจนะ
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อี๋อว้ีเช็ดน�้าฝนบนหัวไหล่ มองตามแผ่นหลังท่ีหายลับไปตรงบันได

แล้วพยายามข่มไฟโทสะไว้ ใบหูของนางกระดิกทีหนึ่ง เมื่อได้ยินเสียง

หัวร่อประหลาดๆ ลอยแว่วมาทางท้ายทอยพร้อมด้วยลมหายใจเย็น 

ยะเยือก นางหันหน้าขวับอย่างตกใจ กลับไม่เห็นเงาร่างใดๆ กลางฝน

นางเหลียวมองด้านหลังที่ว่างโหรงเหรงซ�้าๆ แล้วสะกดความงุนงง

สงสยัไว้ แต่พอหนัศรีษะกลบัมาก็ปะทะเข้ากบัดวงหน้าเป้ือนย้ิมขยายใหญ่ 

เบื้องหน้าในระยะประชิด ม่านตาของนางหดแคบลง ปากอ้าออกแล้ว 

หุบลงขบกรามแน่นกลืนเสียงร้องอุทานกลับลงล�าคอไป

ทัง้สองประจนัหน้ากันใต้ร่มคันเดียวกัน ไม่มคีนใดเปล่งเสียงจวบจน 

เสียงฟ้าค�ารามครืนๆ บนท้องฟ้าดังขึ้นท�าลายความเงียบชอบกลนี้ลง

"เฮ้อ...นี่เจอข้าแล้วตะลึงไปด้วยความดีใจหรือไร"

ฝ่ามือเปียกชื้นข้างหน่ึงโบกไปโบกมาตรงหน้านางแล้วจะวางแตะ

ข้างแก้ม ทว่าข้อมือถูกยึดไว้ก่อนจึงสัมผัสไม่โดนผิวกายนางแม้แต่น้อย

อี๋อว้ีดึงมือข้างน้ันออก หันหลังเดินกางร่มกลับไปทางเรือนไผ่ 

ด้วยหน้าตาเรียบเฉย ประหนึ่งไม่เคยพบเห็นใครสักคน 

"จุๆ เสียแรงที่ข้าอุตส่าห์ดั้นด้นนับพันลี้มาหาเจ้าถึงเมืองหลวง  

เจ้ากลับเย็นชาเพียงนี้ ช่างน่าน้อยใจนัก แล้วสตรีที่อยู่กับเจ้าสี่เมื่อครู่นี้

เป็นใครหรอื ข้าเห็นเขากับนางไปด้วยกัน ไยทิง้เจ้ายืนตามล�าพังกลางสายฝน  

จริงๆ เลย เห็นตอนอยู่ต่างเมืองเขาแสนจะทะนุถนอมปกป้องเจ้า... 

ที่แท้กลับถึงเมืองหลวงแล้วเป็นแบบนี้น่ีเอง รู้แต่แรกข้าจะมาหาเจ้า 

ตัง้นานแล้ว...นี ่เจ้าตวัเลก็ เหตใุดเจ้าไม่เหลยีวแลข้า ให้ข้าพูดเองเออเอง 

น่าเบื่อเหลือหลาย..."
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อีอ๋ว้ีถูกยุดแขนเสือ้ไว้จนไม่อาจไม่ชะงกัเท้าอยู่หน้าเรือนไผ่ สดุท้าย

นางยอมหันไปมองลูกสุนัขตกน�้าข้างกายแวบหนึ่ง

"เหยาอีตี๋ ไฉนเจ้าพูดพล่ามน่าร�าคาญอย่างนี้"
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ฝนตกหนักมากขึ้น ถึงไม่มีลมพัดทว่ายืนอยู ่ด ้านนอกก็รู ้ สึก 

หนาวเหน็บ 

อีอ๋ว้ีถือร่มกวาดตามอง 'เดก็หนุ่ม' เบือ้งหน้าจากหวัจรดเท้า วงหน้า

อ่อนใสแจ่มกระจ่างชวนพิศยามคลี่ยิ้ม ผู้ใดเล่าจะคาดเดาออกว่าคนผู้นี้ 

จะสูงวัยกว่าหลี่ไท่เสียอีก

"เหยาอีตี๋ ไฉนเจ้าพูดพล่ามน่าร�าคาญอย่างนี้"

นางกล่าววาจาอย่างไร้ความเกรงใจ ภายใต้สีหน้าสงบน่ิงเก็บง�า

ความตืน่ตกใจไว้ เพียงเพราะไม่อยากให้อกีฝ่ายมองเห็นความหวาดหว่ัน

ของตน การเดินทางสูเ่ขาต้าหมัง่ยังชดัเจนในความทรงจ�า นางต้องประสบ

กับความล�าบากเพราะเขาไม่น้อย โดนเขากลั่นแกล้งตลอดทาง จนถึง

เมืองผู่ซาหลัวคนผู้น้ีถึงหายไปโดยไร้ร่องรอย ใครจะรู้ว่าผ่านไปเน่ินนาน

ปานนี้ จู่ๆ จะโผล่มาอีก

534
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ไม่พบกันมานานหน่ึงปี เขาอ้าปากพูดก็เป็นท่ีรังเกียจรังงอนของ

หญิงสาว แต่เหยาอีตี๋หาได้โกรธาไม่ เขาขยี้ตาไล่เม็ดฝนที่เกาะบนขนตา

ออกแล้วเขยิบตัวเข้าไปใกล้ ก้มหน้าเบิ่งตากว้างๆ มองอ๋ีอว้ี เพ่ือให้นาง

เห็นแววตาเห็นอกเห็นใจในนั้นได้ถนัดถนี่

เห็นอกเห็นใจ? 

อีอ๋วีก้ะพรบิตาปรบิๆ จนแน่ใจว่ามองไม่ผดิ นางบงัเกิดความตืน่ตัว

ระวังภัยขึน้ทนัท ีรบีถอยหลงัออกห่างครึง่ก้าวโดยไม่ส่อพิรธุพร้อมเอ่ยถาม 

"เจ้ามาเมืองหลวงท�าอะไร"

"ก็บอกแล้วว่ามาหาเจ้า ไม่เชื่อข้าหรือ" พอสุ้มเสียงนุ่มนิ่มดังอยู่

ใกล้ๆ ก็มีกระไอเย็นแผ่ซ่านมา

เชื่อเจ้าก็โง่แล้ว 

อี๋อวี้เบะปาก นางถอยหลังอีกก้าว มองหาบันไดด้านข้างทาง 

หางตา ก�ามอืข้างทีถื่อผ้าเชด็หน้าซกุเข้าใต้แขนเสือ้ และพูดอย่างขอไปที 

"เจ้ามาหาข้าท�าไม"

"มาดูว่าเจ้าอยู่ดีมีสุขหรือไม่" เหยาอีตี๋เช็ดหยดน�้าบนหน้าออกอีก

ค�ารบหนึ่ง จากนั้นก้มหัวจะมุดเข้าใต้ร่มของอี๋อว้ี แต่นางเบี่ยงกายหนี  

เขายกมือจับปลายแหลมของร่มไว้พลางกล่าวยิ้มๆ "นี่ ดีชั่วพวกเราก็เคย

ร่วมเป็นร่วมตายกนัมาก่อน มหิน�าซ�า้ข้ายังเป็นผูม้พีระคณุช่วยชวิีตเจ้าไว้ 

ไม่จ�าเป็นต้องตีตัวออกหากขนาดนี้กระมัง"

อี๋อวี้ไม่อยากโดนฝนเลยไม่โต้เถียงกับเขาอีก ยอมให้เขาเบียดกาย

ครึง่ซกีเข้ามาอยู่ใต้ร่ม นางเงยหน้ามองชายหนุม่ทีส่งูกว่าตนไปครึง่ศรีษะ

และเลิกคิ้วกล่าว "ผู้มีพระคุณช่วยชีวิต?"
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"เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าตอนน้ันหลี่ไท่ทอดทิ้งเจ้าไว้ในป่าหมอกพิษ 

ไม่ดดู�าดดีู เป็นใครช่วยชวิีตเจ้า แล้วตอนอยู่ในหุบเขา เจ้าหนุ่มหลวิกวนนัน่ 

เกือบคร่าชีวิตเจ้า เป็นใครอีกเล่าท่ีช่วยเจ้าไว้" เหยาอีตี๋ชูนิ้วโป้งชี้ตนเอง 

"ก็ข้าอย่างไรเล่า"

เขาไม่พูดก็แล้วกันไป พอพูดขึน้มากลบัย�า้เตอืนอีอ๋วีว่้าการเดินทาง

เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปเขาต้าหมั่งอันน่าระทึกขวัญหนนั้น แท้จริงแล้ว 

หลี่ไท่ 'ตั้งใจ' จัดเตรียมขึ้นเพื่อนางเป็นพิเศษ แม้จะผ่านมานานแล้ว แต่

เรือ่งนียั้งเป็นปมฝังแน่นในใจทีค่ลายไม่ออก คราใดทีน่กึถึงว่าหล่ีไท่ฝึกฝน

เคี่ยวกร�านางประหน่ึงเป็นสหายเคียงบ่าเคียงไหล่ นางก็จะรู้สึกคับข้อง

ขัดเคืองใจทุกคราไป 

อี๋อว้ีแค่นหัวเราะแล้วย้อนถาม "แล้วเป็นใครกันที่เรียกงูพิษ 

เป็นร้อยๆ ตัวเลือ้ยมากัดข้า ดึงฝงูหมาป่านอกบงึน�า้มาไล่ล่าข้า เป็นต้นเหตุ 

ให้ข้าโดนพิษงู ยังเกือบจบชีวิตใต้คมเขี้ยวหมาป่า"

ครัน้เหน็หน้าอ๋ีอว้ีเริม่บดูบึง้ เหยาอตีีก๋ลอกตาไปมาแล้วหวัเราะฝืดๆ 

ไม่เอ่ยถึงเรื่องช่วยชีวิตน่ันต่อ เขาเปลี่ยนเร่ืองพูด "ได้ยินว่าพวกเจ้าจะ

แต่งงานกันเดือนหน้าหรือ"

"เจ้าสืบข่าวได้ละเอียดดีนี่"

"ข้าบอกแล้วว่ามาหาเจ้า ก็ต้องสืบเร่ืองเก่ียวกับเจ้าอย่างแจ่มแจ้ง

บ้าง"

"เหยาอีต๋ี" อี๋อว้ีสูดอากาศชื้นๆ เข้าปอดเฮือกหนึ่ง เสียงฝนซู่ซ่า 

ดังข้างหู แผ่นหลังของจ่างซุนซีที่ตามหลี่ไท่ขึ้นไปชั้นบนยังวนเวียนอยู่ใน

ห้วงความคิด นางไม่มแีก่ใจต่อความยาวสาวความยืดกับเขาจริงๆ "ไม่ว่า
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เจ้ามาเมืองหลวงท�าอะไรกันแน่ ทางท่ีดีอยู่ห่างๆ ข้าไว้สักหน่อยเป็นดี

ที่สุด"

"ถ้าข้าไม่ท�าล่ะ" เหยาอตีีจ้๋องมองดวงหน้าขาวลออของสตรีตวัน้อย

เบื้องหน้าที่เริ่มกรุ่นด้วยไฟโทสะ หวนประหวัดอีกคราถึงความบ้าดีเดือด

ยามนางปกป้องคนผูน้ัน้อย่างปราศจากความพร่ันพรึงแล้วปากคอแห้งผาก 

โดยไร้สาเหตุ แต่เขามักห้ามใจไม่เข้าไปใกล้นางไม่ได้เป็นนิจ

อี๋อวี้ไม่พูดกับเขาให้มากความ มือข้างที่ถือผ้าเช็ดหน้าไว้ปัดนิ้วมือ

ที่ก�าด้ามร่มของเขาออก จากน้ันเดินไปทางเชิงบันได ผงยาพิษมีพร้อม 

อยู่ในอุ้งมือ ขอแค่เขามุดเข้ามาอีกที นางจะตกรางวัลให้เขาอย่างจุใจ  

ได้นอนหลับกลางฝนชะล้างหัวสมองให้สะอาดสักที

เหยาอีตี๋ไม่ตามเซ้าซี้ ยืนอยู่ที่เดิมตะโกนไล่หลังนาง

"เจ้าตรองดดีูแล้วหรอืว่าจะออกเรอืนกับเขา อย่าโทษว่าข้าไม่เตอืน

เจ้านะ เจ้าสี่มิใช่คนดิบดีอะไรจริงๆ ส่วนที่เจ้าเห็นจากตัวเขาน้อยกว่า 

ส่วนท่ีเจ้ามองไม่เห็นเสมอ รอวันใดเจ้าหมดประโยชน์ส�าหรับเขา เจ้าจะ 

รู ้เองว่าเขาเป็นคนใจด�าเพียงใด ถึงเวลาค่อยมาน่ังนึกเสียใจทีหลังก็ 

สายเกินการณ์แล้ว"

ได้ยินเสยีงร้องเรยีกทางข้างหลงั อ๋ีอว้ีไม่รู้ว่าสมควรโมโหหรือขบขันดี  

นี่มันอะไรกัน คนแล้วคนเล่าล้วนตั้งข้อกังขากับการแต่งงานของนางกับ

หลีไ่ท่ ไม่มคีนเห็นดด้ีวยทีเ่ขากับนางจะครองคู่กันขนาดนีเ้ชยีวหรือ ตกลงว่า 

มันไปขัดนัยน์ตาใครกันแน่

อี๋อว้ีคิดไปถึงค�าท�านายอย่างมั่นใจของนักพรตที่วัดเทียนเฮ่ออีก 

นางส่ายหัวสลัดค�ากล่าวเหลวไหลที่ว่า 'เป็นภัยต่อราษฎร' ท้ิงไปแล้วจะ
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ก้าวเท้าขึ้นบันได เสียงทอดถอนใจด้านหลังก็ดังมาเข้าหู ค�าพูดที่ดังขึ้น

หนนี้หยุดฝีเท้านางได้เป็นผลส�าเร็จ

"เจ้าดูแม่นางสกุลตงฟางคนน้ันสิ มีจุดจบอย่างน่าอนาถปานใด 

เวลาไม่ใช้ประโยชน์แล้ว ก็ได้แต่ต้องล้มป่วยลาลบัจากไปเป็นบทลงเอย"

"เจ้าว่าอะไรนะ"

"เอ๊ะ? เจ้าไม่รู้เรื่องหรือนี่" เหยาอีตี๋อยู่ใต้สายฝนเปียกโชกไปทั้งร่าง 

อาภรณ์บางๆ แนบติดเรือนกายผอมเพรียว เขาตวัดตามองมา รูปโฉม 

ที่ธรรมดาสามัญแต่เดิมกลับแฝงความงามก่ึงหญิงก่ึงชายไว้ บนหน้าที ่

ดูอ่อนกว่าวัยนั่นเผยรอยยิ้มพิกล

"ก็ชายารองที่ยังไม่เข้าพิธีของเจ้าสี่ผู้นั้นอย่างไรเล่า นามว่าตงฟาง

อะไรจูๆ นัน่น่ะ มอดม้วยมรณาไปตอนต้นเดอืนแล้ว บอกว่าป่วยตาย แต่

ข้าขอบอกเจ้าชัดๆ ว่ามีคนไปถอนหมั้นถึงจวน บีบคั้นแม่นางน้อยท่ี 

รอคอยอย่างทรมานใจนานสามปีต้องขาดใจตาย"

อี๋อว้ีคิดว่านางต้องเลอะเลือนไปแล้วเป็นแน่ พอได้ยินข่าวแบบนี้ 

ปฏิกิรยิาแรกของตนคอืมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่ารอบตวัไม่มคีนได้ยิน 

ถึงเริ่มขบคิดความหมายของค�าพูดตั้งแต่ต้นจนจบของเขา

ตงฟางหมิงจูตายไปแล้ว?!

เหยาอีตี๋เอียงคอหรี่ดวงตาฉ�่าน�้าฝนลง เฝ้ารอสีหน้าเปี่ยมสีสันแห่ง

อารมณ์ของอี๋อว้ี ไหนเลยจะคาดถึงว่าอึดใจต่อมานางจะสะบัดหน้า

กระแทกเท้าขึ้นไปข้างบน เพียงปล่อยให้เขามองตามแผ่นหลังเร่งรีบ 

ของตน

ชายหนุม่ยกมอืปาดหยดน�า้บนหน้าออก แขนเส้ือเปียกแฉะร่นลงมา 
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ถึงข้อศอกเผยให้เห็นแผลเป็นน่าเกลียดรอยหนึ่ง ยามหางตาเหลือบเห็น

ผิวตะปุ่มตะป�่าบนท่อนแขน นัยน์ตาของเขาเต็มไปด้วยแววนึกสนุก

"เฮอะ ท้ังท่ีเป็นพวกใจด�า โหดเหี้ยมอ�ามหิต ท้ังชอบตัดไมตร ี

ไม่รักษาน�้าใจใคร ต่อหน้าเจ้ากลับเสแสร้งเสียเป็นจริงเป็นจังปานน้ัน  

เจ้าตัวเล็ก ข้าน่ะหวังดีต่อเจ้านะ อย่าไม่รับน�้าใจสิ"

การประชันศาสตร์เขียนอักษรตอนเช้าถูกเปลี่ยนเป็นตอนบ่าย  

อี๋อวี้ ไม ่หลบฝนอยู ่ ในหอจวินจื่อกับคนอื่นๆ นางหนีหน ้าหลี่ ไท ่  

ชวนเฉิงเสี่ยวเฟิ่งไปน่ังในร้านน�้าชาแห่งหน่ึงบนถนนฉางเหลียงด้านหลัง

เรือนพักศิษย์

พออี๋อว้ีไต่ถามเรื่องตงฟางหมิงจู เฉิงเสี่ยวเฟิ่งอึกๆ อักๆ ครู่ใหญ่  

ถึงเล่าเรื่องที่ตนรู้ทั้งหมดโดยไม่ตกหล่น

นางพูดจบยังวางมือทาบหลังฝ่ามืออี๋อว้ี "เจ้าอย่าคิดมากเลยนะ 

ร่างกายของคุณหนูหมิงจูไม่ใคร่แข็งแรงมาแต่ไหนแต่ไร โดยเฉพาะ 

สองปีมานี้ที่พวกเจ้าไปจากเมืองหลวง ย่ิงมิได้พบเห็นนางออกจากเรือน 

ได้ยินว่าต้องต้มยากินต่อลมหายใจเรื่อยมา นางเพ่ิงจากไปพักก่อนก็ 

ไม่นับว่ากะทันหัน"

เฉงิเสีย่วเฟ่ิงคบหาสหายกว้างขวาง อนัทีจ่รงิสองวันน้ีนางได้ยินข่าว

แต่แรกแล้วว่าตงฟางหมงิจสูิน้ชพีก่อนงานเสกสมรสของเว่ยอ๋อง มนัมใิช่

ลางดอีนัใดจรงิๆ ซ�า้ร้ายมคีนขดุคุย้เรือ่งอดตีของอีอ๋วีข้ึน้มาพูดทัง้ในทีล่บั

ที่แจ้ง กระทั่งสกุลหลูตกอับก็ล้วนโยนความผิดไปที่ตัวนางผู้เดียว มีทีท่า

ว่าจะมองนางเป็นตัวกาลกิณี
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เมื่อคิดถึงว่าใกล้ถึงงานมงคลของอี๋อว้ีรอมร่อ ไม่เหมาะท่ีนางจะ 

รบัฟังเรือ่งเหล่าน้ีจรงิๆ อีกท้ังเฉงิฮหูยินส�าทบัไว้ เฉงิเสีย่วเฟ่ิงจงึไม่พูดอะไร

กับนางมาก ด้วยหวั่นเกรงว่านางจะคิดฟุ้งซ่าน

หลงัพร�า่กล่าววาจาปลกุปลอบอยู่คนเดยีว เฉงิเสีย่วเฟ่ิงเหน็ใบหน้า

อ๋ีอว้ีฉายอารมณ์ปรวนแปรเลยเงียบเสียงลง นางตบมืออีกฝ่ายเบาๆ  

พร้อมเอ่ยอย่างเป็นห่วง "เสี่ยวอวี้ เจ้าไม่เป็นไรกระมัง"

"ข้าไม่เป็นไรเจ้าค่ะ" อี๋อว้ีสั่นศีรษะ สีหน้ากลับเป็นปกติดังเดิม  

"พี่เสี่ยวเฟิ่ง ท่านกลับเรือนก่อนเถอะ หากตอนบ่ายฝนตกอีกก็ไม่ต้องมา

แล้ว พรุ่งนี้พวกเราค่อยพบกันที่เรือนพักศิษย์ตามเดิมนะเจ้าคะ"

"แล้วเจ้าจะไปที่ใด ข้าไปเป็นเพื่อนเจ้า"

"ไม่ต้องเจ้าค่ะ ท่านวางใจได้ เวลานี้ฝนตกอยู่ ข้าจะเถลไถลไปไหน

ได้เล่า ยามบ่ายยังต้องแข่งขันอีก"

"...เช่นนัน้ก็ได้" เฉงิเสีย่วเฟ่ิงเหน็หน้าอกีฝ่ายไม่ผดิปกต ิทัง้นึกขึน้ได้

ว่ายังท้ิงม้าตัวโปรดไว้ท่ีเรือนพักศิษย์ จึงล้วงก้อนเงินเล็กๆ ก้อนหน่ึง 

วางบนโต๊ะ จากนั้นยืมร่มจากผู้ดูแลร้านแล้วกลับไป

อี๋อว้ีนั่งอยู่ในร้านน�้าชาต่ออีกเกือบครึ่งชั่วยาม นางดื่มน�้าชาที่ 

เหลืออยู่ครึ่งกาจนหมดถึงลุกขึ้นออกจากร้านไป

กลบัถึงเรอืนพักศิษย์ นางพบรถม้าอยู่ตรงหัวถนน อว๋ีทงสวมเสือ้ฟาง 

กันฝนรออยู่ทีน่ั่น พอเขาเห็นนางเดนิเข้ามาก็รีบเลิกม่านข้ึน "คุณหนูรบีข้ึนมา 

ขอรับ อย่าตากฝน ฮัดเช้ย!"

อี๋อว้ีเห็นชุดใต้เสื้อฟางของเขาเปียกแฉะจึงพูดเอ็ดเสียงเบา "ข้ายัง

ไม่มา ไยเจ้าไม่เข้าไปหลบฝนในรถม้า"

Page ��������� 10.indd   25 2/4/2563 BE   10:08



26

นวลหยกงาม 10

"ท�าแบบนัน้ไม่ได้ขอรบั" อว๋ีทงเกาท้ายทอยอย่างกระดากใจ เขามอง

นางก้าวขึน้รถม้าแล้ว ปิดม่านให้มดิชดิไปถามไป "คณุหนูจะไปไหนขอรับ"

"ไปส�านักอักษรก่อน"

เพลานี้ยังจะไปที่ใดได้อีก เจอหลี่ไท่ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที

ทีแรกอี๋อว้ีคิดว่าตอนเช้าไม่ต้องแข่งขัน หลี่ไท่อาจจะกลับส�านัก

อกัษรสะสางงาน แต่คาดไม่ถึงว่าไปถึงท่ีนัน่จะไม่พบเขา นางกับเฉงิเส่ียวเฟ่ิง 

สนทนากันในร้านน�า้ชาเป็นเวลาไม่สัน้ นีจ่วนจะเทีย่งตรงแล้ว นางวกกลับ

ไปทีวั่งเว่ยอ๋องก็ไม่เจอตัวคนดจุเดมิ ท้ายท่ีสดุนางตามไปหาถึงหอเทียนอ่าย

ชั้นล่างมีลูกค้าไม่มาก อี๋อว้ีก้าวเข้าประตูแล้วหุบร่ม ปัดหยดน�้า 

บนไหล่ออก นางเงยหน้ามองเห็นหลงจู๊หลิวท�าหน้าประหลาดใจอยู ่

หลังโต๊ะยาวก็เดาได้ว่าหลี่ไท่ต้องอยู่ที่นี่

นางมิได้พูดอะไรกับเขามากท่ีโถงด้านหน้า เดินไปถึงเชิงบันได 

ชั้นสองรอคอยครู่เดียว หลงจู๊หลิวก็วิ่งเหยาะๆ ขึ้นมา

"คุณหนู ท่านมาแล้วหรือขอรับ"

"ท่านอ๋องประทับอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่"

"ทะ...ท่านอ๋อง..." นานทีปีหนหลงจูห๊ลวิจะพูดจาตะกุกตะกักกับนาง

สักหน "ท่านอ๋องประทับอยู่ที่นี่ขอรับ"

ในหัวอี๋อว้ีคิดแต่เรื่องของตงฟางหมิงจู ไม่ได้สังเกตท่าทางแปลก

พิกลของเขา "ข้างบน?"

"เอ่อ...วันน้ีฝนตกหนัก อาภรณ์ของท่านเปียกหมดแล้ว หรือไม่ข้า

เรียกสาวใช้มาพาท่านไปห้องด้านในผลัดเปลี่ยนเส้ือคลุมตัวนอกก่อน  
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จะได้ไม่โดนความเย็นนะขอรับ" ยังนับว่าหลงจู๊หลิวกล่าวอย่างหัวไว

"อกีประเด๋ียวค่อยว่ากันอกีทีเถอะ" อีอ๋ว้ีหยบิผ้าเชด็รอยเปียกตรงบ่า

อีก ตวันางสัน่สะท้านน้อยๆ จงึกระชบัสาบเสือ้สองที ก่อนจะก้าวขาขึน้ไป

ทางชั้นบน ด้านหลงจู๊หลิวเดินหน้าม่อยตามอยู่ด้านหลัง

ชั้นสามมีห้องส่วนตัวหกห้องและห้องประจ�าตัวหล่ีไท่ ปกติอี๋อว้ี 

มาท่ีน่ี จะนั่งกับเขาในห้องรับรองแขกห้องที่มองเห็นทิวทัศน์ทะเลสาบ 

นางไม่จ�าเป็นต้องให้หลงจู๊น�าทาง เดินตรงไปยังหน้าห้องท่ีแขวนป้าย 

'ต้นไม้หยก' เคาะประตูสองทีพอเป็นพิธี เมื่อได้ยินเสียงขานตอบต�่าๆ  

ถึงผลักประตูเปิด

ปราดเดียวก็แลเห็นหลี่ไท่น่ังหันหลังให้ เดิมทีหญิงสาวมีค�าพูด 

อัดแน่นในใจ แต่พอมองเห็นร่างเขาสวมแค่เสื้อตัวในบางๆ ตัวเดียว  

ส่วนเสื้อคลุมยาวสีฟ้าอ่อนเมื่อเช้าหายไปไม่เห็นร่องรอย นางก็มุ่นหัวค้ิว

สาวเท้าไปด้านในพลางเอ็ดเบาๆ อย่างอดใจไม่อยู่

"อากาศแบบนี้ไม่กลัวจับไข้หรือเจ้าคะ ไฉนแม้แต่เสื้อคลุมตัวนอก

ก็ไม่..."

เสียงพูดจากปากขาดหายไปกลางคัน เมื่ออ๋ีอว้ีเดินเข้าไปใกล้แล้ว

เห็นร่างร่างหนึ่งที่ถูกแผ่นหลังหลี่ไท่บังไว้ นางนิ่งงันไปทันที

ตรงโต๊ะเต้ียตัวหนึ่ง ฝั่งน้ีเป็นหลี่ไท่ท่ีปลายผมชื้นเล็กน้อยก�าลัง

เหลียวหน้ามามองนาง ฝั่งโน้นเป็นจ่างซุนซีท่ีปล่อยผมเปียกสยายลง 

ในสภาพไม่เรียบร้อยอยู่บ้าง ทว่ายังคงงดงามชวนให้ละสายตาไม่ได ้

ดังเก่า นางกุมถ้วยชาร้อนส่งควันฉุยใบหนึ่งไว้รับไออุ่น พลางเงยหน้าขึ้น

มองอี๋อวี้เช่นกัน นางยกมือเล็กๆ นุ่มนิ่มราวกับไร้กระดูกขึ้นดึงๆ เสื้อคลุม
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สีฟ้าอ่อนที่คลุมหัวไหล่ และห่อไหล่เข้าหากันด้วยท่าทางคล้ายไม่ต้ังใจ 

นัยน์ตาเรียวยาวเปล่งประกายวาวระยับละม้ายตาแมว

"มาได้อย่างไรกัน"

อี๋อวี้รู้ว่าถ้อยค�าน้ีของหลี่ไท่มิได้มีความหมายอื่นใด แต่ประโยค 

ต่อมาของจ่างซุนซีท�าให้มันแฝงนัยอื่น

"พ่ีสี่ แค่กๆ อากาศหนาวอย่างนี้ ให้คุณหนูหลูนั่งลงดื่มชาร้อน 

สักถ้วยให้อุ ่นกายก่อนค่อยว่ากันเถอะเจ้าค่ะ" สุ ้มเสียงของจ่างซุนซ ี

อ่อนระโหย ดูท่าว่าจะโดนความเย็นแล้ว

หลีไ่ท่ย่อมสงัเกตเหน็อีอ๋วีห้นาวจนรมิฝีปากเป็นสีม่วงอยู่บ้าง สีหน้า

ที่ไม่ดีแต่แรกย่ิงบูดบึ้งลง เขาทอดสายตาข้ามตัวอี๋อวี้มองไปยังร่างบุรุษ

ข้างหลังที่พยายามไม่ให้ตนเด่นสะดุดตาอย่างเต็มที่ พร้อมเอ่ยเสียงเย็น

"มัวยืนทื่ออยู่ท�าไม"

ยามอารมณ์ไม่ดี เสียงพูดก็ต้องดังเป็นธรรมดา หลงจู๊หลิวตกใจ 

จนยกตัวข้ึนเหยียดหลังตรงแหน็ว ปากก็ขานรับ "พ่ะย่ะค่ะ" จากน้ันหัน

หลังว่ิงลงไปตระเตรียมเครื่องใช้ขับไล่ความหนาว ด้วยศักดิ์ฐานะของ 

หลีไ่ท่ จ่างซนุซจีงึไม่แปลกใจกับอากัปกิรยิานีข้องหลงจูห๊ลวิ เพียงเอามอื

ปิดปากไออยู่ด้านหลังแล้วกล่าวเสียงเบา

"แค่กๆ ท่านท�าเช่นน้ี คุณหนูหลูตกอกตกใจหมด แค่ก...มีอะไรก็ 

พูดกันดีๆ สิเจ้าคะ"

อี๋อว้ียังก�าผ้าเช็ดหน้าผืนที่หลี่ไท่ยัดเยียดให้นางตอนเช้าไว้ในมือ 

นางขย�ามันไว้กลางอุ้งมือ ตรงกลางอกเริ่มปั่นป่วน นางมองสีฟ้าอ่อน

บาดตาบนหวัไหล่จ่างซนุซซี�า้อกีครา ก่อนหนัไปทางหลีไ่ท่ ท่าทางของนาง
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กลับสงบนิ่งขณะอ้าปากพูด

"หม่อมฉันมีธุระมาพบท่านอ๋อง จะขอพูดคุยเป็นการส่วนพระองค์

ได้หรือไม่เพคะ"

"แค่กๆ ดขู้าส ิอยู่ในน้ีเป็นก้างขวางคอเสียแล้ว" จ่างซนุซวีางถ้วยน�า้ชา 

ลงแล้วลกุขึน้ยืน ผมเปียกท้ังศรีษะท�าให้นางดูเปราะบางน่าสงสาร "พวกท่าน 

สนทนากันเถอะ แค่กๆ ข้า...ข้าไปอยู่ข้างนอกก่อนแล้วกันเจ้าค่ะ"

อี๋อว้ีมองดูนางเดินโผเผไปทางหน้าประตูอย่างเฉยเมย ครุ่นคิดอยู่

ว่าจะแสร้งเอ่ยปากห้ามเป็นการผสมโรงไปด้วยหรอืไม่ ไหนเลยจะคาดถึงว่า 

เบื้องหน้าสายตาพลันพร่าลายวูบหน่ึง จ่างซุนซีซึ่งเดินมาใกล้ๆ ยกมือ 

กุมหน้าผาก เข่าอ่อนตัวเซมาหาตนเอง

ตึง!

อีอ๋ว้ีเหยียดมอืไปรบัจ่างซนุซไีว้ตามสญัชาตญาณ แต่นางผอมแห้ง

แรงน้อย รับน�้าหนักอีกฝ่ายไม่ไหวจนต้องถอยหลังสองก้าว ไหล่กระแทก

เข้ากับกรอบประตูเต็มแรง นางส่งเสียงครางในล�าคอพร้อมกับคลายมือ

ออก จ่างซนุซก็ีลืน่ไถลล้มลงบนขานาง ขณะทีต่วันางพิงขอบประตูอยู่เลย

แค่ทรุดลงนั่งกับพื้น

แทบจะในเวลาเดียวกับที่จ่างซุนซีล้มลง หลี่ไท่ก็พลิ้วกายเข้ามา 

ฉุดแขนนาง ดึงตัวข้ึนจากขาของอี๋อว้ี อีกมือหนึ่งจะย่ืนไปพยุงอี๋อว้ี แต่ 

คนทีพิ่งร่างเขาอยู่กลบัตวัอ่อนระทดระทวยจะรดูลงไปกองกับพ้ืนเหมอืน

ไร้กระดูก เขาจ�าต้องประคองหลังนางไว้ มิให้ล้มลงไปทับอี๋อวี้ข้างหลัง

"ลุกขึ้น" หลี่ไท่เปลี่ยนเป็นใช้มือเดียวจับบั้นเอวของจ่างซุนซี เขา 

ก้มตัวลงไม่ได้ ท�าได้แค่ย่ืนมืออีกข้างหน่ึงไปหาอี๋อว้ี เห็นนางมองเขา 
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แวบหนึ่งแล้วก้มหน้าลง หัวคิ้วของชายหนุ่มก็ย่นเข้าหากัน เขาหนีบตัว

จ่างซนุซีในวงแขน หมนุตัวสาวเท้าก้าวใหญ่ไปวางลงบนพ้ืนข้างพรม ทว่า

หันศีรษะกลับไปอีกที ตรงหน้าประตูยังเหลือวี่แววใครสักคนที่ไหนกัน

"แค่กๆ เจ็บเหลือเกิน"

มอืข้างหน่ึงยกขึน้คว้าชายเสือ้ของหลีไ่ท่ไว้อย่างถูกจงัหวะ เป็นเหตุ

ให้เขาไล่ตามอี๋อวี้ไปไม่ได้ เขาก้มหน้าลงมองตามแรงดึง เห็นจ่างซุนซ ี

บนพื้นกุมท้องขดตัวเป็นก้อนกลม ร่างสั่นเทาไม่หยุด

"พี่...พี่สี่ ซีเอ๋อร์ ซีเอ๋อร์เจ็บเหลือเกิน..."

หลี่ไท่กวาดสายตาไป เห็นรอยเลือดร�าไรบนกระโปรงส่วนข้างเอว

ของนาง เขาเม้มริมฝีปาก แววหงุดหงิดจุดวาบข้ึนในดวงตา เขามอง 

หน้าประตูท่ีว่างเปล่าอีกครั้ง เก็บเสื้อคลุมที่หล่นอยู่บนพ้ืนข้ึนคลุมเอว 

ของนางด้วยสายตาขรึมลง สุดท้ายก็มิได้ตามออกไป
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สายฝนย่อมมีเวลาหยุดตก พระอาทิตย์ซึ่งถูกกักไว้หลังผืนเมฆ 

ทั้งเช้าได้รับการปล่อยตัวออกมาก็แผ่ไอร้อนสุดก�าลัง บันดาลให้อากาศ

หลงเหลือแต่ความเย็นสบาย ไม่หนาวเหน็บหม่นมัวอย่างตอนฝนตก

เฉงิเสีย่วเฟ่ิงมอืหน่ึงหอบอาภรณ์ทีผ่ึง่แห้ง มอืหน่ึงถือถาด เดนิเลีย้ว

เข้าห้องแล้ววางของลง จากนั้นนั่งตรงข้างเตียงมองดูอี๋อว้ีที่นอนน่ิงอยู ่

บนนั้น ย่ืนมือไปอังหน้าผากอีกฝ่าย พอเห็นนางค่อยๆ ลืมตาขึ้น ถึงยก

ชามน�้าขิงขึ้นเป่าลมสองทีพลางกล่าว 

"ลุกขึ้นมาดื่มก่อนแล้วค่อยนอนต่อนะ"

อี๋อว้ีขย้ีตาอ้าปากหาว ก่อนจะชันกายข้ึนนั่งแล้วรับชามมาด่ืม 

ค�าเล็กๆ เสียงพูดติดจะแหบแห้ง "ยามใดแล้วเจ้าคะ" 

"ยังเช้าอยู่" เฉิงเสี่ยวเฟิ่งรับชามเปล่าคืน "เจ้านอนต่ออีกครู่หน่ึง 

ประเดี๋ยวข้าปลุกเจ้าเอง ไม่ไปสายแน่"

535
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"นอนมาตลอดเท่ียงแล้วเจ้าค่ะ" อี๋อว้ีหยิบหมอนนุ่มๆ มารองหลัง

เพราะเจ็บหนึบๆ ท่ีไหล่ขวา ตอนเช้าออกจากหอเทียนอ่าย นางตรงดิ่ง

มายังจวนสกุลเฉิง เฉิงฮูหยินเห็นนางเปียกฝนม่อล่อกม่อแล่กก็ตกใจ

ยกใหญ่ หลังช�าระกายผลัดอาภรณ์ นางกินอาหารแล้วเอนกายลง 

นอนบนเตียงของเฉิงเสี่ยวเฟิ่ง สะลึมสะลือหลับไปด้วยจิตใจที่สับสน

ยุ่งเหยิง พอตื่นขึ้นอีกทีสติถึงแจ่มใสขึ้นมาก

นางหวนนกึถึงตอนเหน็หลีไ่ท่กับจ่างซนุซอียู่ด้วยกันโดยไม่กริง่เกรง

ค�าครหาใดแล้วสะบัดหน้าจากมาโดยปราศจากความลังเล ภายนอก 

ดูเด็ดขาด หากแท้ที่จริงเป็นเต่าหดหัวต่างหาก นางรู้สึกว่าตนเองแสนจะ

ไม่เอาไหน

นางมั่นใจเต็มอกว่าหลี่ไท่ไม่คิดเป็นอื่นกับจ่างซุนซี ทว่าพอได้ 

ตรึกตรองดีๆ นับแต่กลับเมืองหลวง ภายใต้ 'กลยุทธ์' ที่เปลี่ยนแปลงไป

ของจ่างซนุซ ีเขาล้วนรกัษาท่าทีไม่รบัไม่ปฏิเสธอยู่จนแล้วจนรอดมใิช่หรือ 

สองสามครั้งแรกนางไม่เห็นเป็นเรื่องส�าคัญ แต่บ่อยครั้งเข้า ต่อให้นาง 

ใจกว้างแค่ไหนก็ไม่อาจท�าเป็นมองไม่เหน็ อย่างเช่นวันน้ีนางก็หลงเล่ห์กล 

ของจ่างซนุซ ีเดินหนหีลีไ่ท่มาด้วยความโกรธ หากนางไม่เข้าใจจนทะเลาะ

กับเขาอีกครั้งก็จะเข้าแผนของจ่างซุนซี ค่อยๆ กินแหนงแคลงใจกับเขา 

ทีละน้อย 

บัดนีค้วามรูส้กึของอีอ๋ว้ีต่อจ่างซนุซ ีจากวางเฉยในกาลก่อนกลายเป็น 

รงัเกียจแล้ว หากทีท่�าให้นางโมโหย่ิงกว่ากลบัเป็นท่าทีไม่รบัไม่ปฏิเสธของ

หลี่ไท่นั่น

"ถ้าเจ้าไม่ง่วง พวกเราก็คุยกัน...เสี่ยวอวี้?"
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"อือ้ ข้าฟังอยู่เจ้าค่ะ" อีอ๋วีย้กมอืนวดไหล่พลางเงยหน้ามองเฉงิเส่ียวเฟ่ิง  

นางฉุกคิดขึ้นได้จึงเอ่ยปากถาม "พ่ีเสี่ยวเฟิ่ง ท่านรู้จักกับจ่างซุนเสียน 

มานานเท่าใดแล้วเจ้าคะ"

รอยย้ิมตรงมุมปากของเฉิงเสี่ยวเฟิ่งเจื่อนลง นางกล่าวตอบอย่าง

ไม่สู้เต็มใจ "หลายปีแล้ว ข้ารู้จักนางตั้งแต่เล็กๆ"

"แล้วจ่างซุนซีล่ะเจ้าคะ"

"ก็นานแล้วกระมัง" เฉิงเสี่ยวเฟิ่งถอดรองเท้า อี๋อวี้ขยับที่ว่างให้นาง

ซกุเข้าใต้ผ้าห่ม นัง่พูดคุยข้างๆ กัน "เจ้าก็รูว่้าเมอืงหลวงจดังานเลีย้งบ่อยๆ 

กลุ่มผู้เยาว์รุ่นหลังอย่างพวกข้าเลยได้เจอหน้าค่าตากันเป็นประจ�า"

อี๋อว้ีพยักหน้าแล้วถามต่อ "แต่ก่อนสองพ่ีน้องสกุลจ่างซุนกับ 

พวกเกาหยาง อู๋อ๋องแล้วก็เว่ยอ๋องสนิทสนมกันมากหรือเจ้าคะ"

หนนีเ้ฉงิเสีย่วเฟ่ิงนิง่คิดก่อนถึงตอบ "สนิทกันจริงๆ เมือ่ก่อนพวกเขา

จะไปลานขี่ม้าและล่าสัตว์ด้วยกัน หรือไม่ก็จัดงานเลี้ยงสุราเสมอๆ  

เพิ่งหลายปีมานี้ที่เริ่มห่างเหินกันไป"

อี๋อว้ีพลันประจักษ์ว่าตนรู้อดีตของหลี่ไท่ไม่มากนัก นางมักรู้สึกว่า

เขาเป็นคนรักสันโดษไม่ชอบสุงสิงกับใคร แต่ก็พอรู ้เลาๆ ว่าเขาเคย 

ผูกไมตรีกับพวกจ่างซุนเสียนไม่น้อย อีกอย่างฝีมือหมากล้อมอันลึกล�้า

ของจ่างซุนซี มิใช่เป็นหลี่ไท่สอนให้หรอกหรือ พินิจจากอุปนิสัยของเขา 

ถ้าไม่มีเหตุผลจริงๆ มีหรือที่เขาจะอดทนอดกลั้นสอนเด็กสาวผู้หน่ึง 

เดินหมากในช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนางหลูอี๋อวี้แล้ว ยังมีจ่างซุนซีอีกคน

ในสายตาของนาง จ่างซุนซีเป็นฝ่ายที่สรรหาทุกวิธีตามเกาะแกะ 

แต่ในสายตาของจ่างซุนซี นางน่าจะเป็นฝ่ายท�าลายความสัมพันธ์ของ 
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คนทั้งคู่

เฉงิเสีย่วเฟ่ิงเห็นอ๋ีอว้ีย้ิมเยาะตนเองแล้วชกัรูส้กึไม่เข้าที นางครุน่คดิ

นานขึ้นก็กระจ่างแจ้ง เอื้อมมือโอบไหล่อีกฝ่าย ก่อนจะกล่าวเป็นเชิงถาม 

"เจ้าคงจะมิได้หึงหวงแล้วกระมัง"

"อื้อ" อี๋อวี้ท�าเสียงตอบในล�าคอโดยมิได้ปฏิเสธ อึดใจต่อมาก็ได้ยิน

นางพูดกลั้วเสียงหัวเราะดังกังวาน

"ข้าเดาไม่ผิด จ่างซุนซีคนนั้นชอบตามหลังหลี่ไท่ต้อยๆ มาต้ังนาน

แล้ว ไม่ต่างจากสุนัขตามก้นตัวหน่ึงโดยแท้ แค่ก...นี่มิใช่ข้าพูดเองนะ  

คนช่างสังเกตล้วนมองออกกันท้ังน้ัน ยามน้ันทุกคนอายุยังน้อย ทั้งเป็น

ญาตผิกูดองกันผ่านทางฮองเฮา และมพีวกเกาหยางเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

เลยไม่มคีนถือสาจดุนี ้ต่อมาพอเจรญิวัยกันแล้วถึงส�ารวมระวังตวัข้ึนมาก 

หลงัพวกเจ้าจากเมอืงหลวงไปสองปีกลบัมา ข้าเหน็นางตอนน้ีแก้นิสยัเก่า

นี้แล้ว วางตัวสุภาพมีมารยาทกับเว่ยอ๋องมาก ไฉนเจ้ายังฟื ้นฝอย 

หาตะเข็บอีกเล่า ฮ่าๆ"

สุภาพมีมารยาท? 

นัน่มนัต่อหน้าผูค้น เวลาปลอดคนก็เรยีก 'พ่ีสี่ๆ ' อย่างมนียัลกึซึง้ได้

มากเท่าไรก็มากเท่านั้น หลี่ไท่เบาปัญญาจนมองไม่ออกกระน้ันหรือ  

ถึงเขาคร้านจะสนใจ ก็ปล่อยให้คนเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้กระมัง

"อย่าคิดมากเลย" เฉงิเสีย่วเฟ่ิงหยุดหวัเราะ กล่าวปลอบใจ "เจ้ากลวั

นางแย่งชิงกับเจ้าหรือไร ดีชั่วนางเป็นถึงบุตรีภรรยาเอกของสกุลจ่างซุน 

เว้นแต่เว่ยอ๋องไม่แต่งเจ้าเป็นชายาเอก หาไม่แล้วเป็นไปได้อย่างไรท่ีนาง

จะเป็นอนุของใคร"
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อ๋ีอว้ีถอนใจเบาๆ เฮอืกหนึง่ นางเบือนหน้ามองเฉิงเสีย่วเฟ่ิง เอ่ยอย่าง 

จริงจัง "นั่นสิ ข้าจะกลัวท�าไมนะ"

กระทัง่เฉงิเสีย่วเฟ่ิงยังเข้าใจเหตุผลน้ี ไม่มทีางท่ีจ่างซนุซีจะไม่เข้าใจ 

แล้วนางพุ่งเป้าไปที่หลี่ไท่แบบนั้นมุ่งหวังอะไรเล่า

"ก่อนแต่งงาน สตรีล้วนคิดมากกันอย่างนี้ท้ังสิ้น" เฉิงเสี่ยวเฟิ่ง 

คิดค�านึงแล้วยีหัวนาง "ก่อนหยาถิงออกเรือนมักมาคุยอะไรต่อมิอะไร 

กับข้า ไม่รู ้ว่านางพูดบ่นอะไรอยู่ ไม่เป็นเรื่องเป็นราว เจ้าดีกว่านาง 

มากแล้ว"

"คิกๆ หากเป็นตามท่านว่า ข้ายังดีกว่าหรือน่ี" อี๋อว้ีเออออตาม 

เฉิงเสี่ยวเฟิ่ง เมื่อสัมผัสถึงไออุ่นที่ถ่ายทอดมาจากกายนาง ความอึดอัด

คับในอกอาจไม่ลดน้อยลง แต่ใจกลับเยือกเย็นลง สามารถขบคิดให้ดีๆ 

ว่าสมควรจัดการเรื่องนี้เช่นไรดี

การประชนัศาสตร์เขยีนอกัษรผดัเวลามาเป็นตอนบ่าย กลางลานกว้าง 

จัดที่นั่งไว้ห้าสิบที่นั่งเต็มพื้นที่ดังเคย อี๋อวี้เจตนามาช้าเพื่อหลบเลี่ยงการ

ประจนัหน้ากับหลีไ่ท่ นางย่างเท้าเข้าหอจวินจือ่พร้อมเสยีงตรีะฆงั มองหา 

โต๊ะทีว่่างอยู่แล้วนัง่ลงก้มหน้าก้มตาตรวจดกูระดาษกับพู่กนัโดยไม่เหลยีวซ้าย 

แลขวา และไม่เงยหน้ามองชั้นบนเลย

หลี่ไท่ยืนมองลงมาจากชั้นสอง เห็นอี๋อวี้เข้าสู่สนามแล้วถึงกลับไป

นั่ง ประจวบเหมาะกับมีศิษย์ส�านักซื่อเหมินเสวียคนหนึ่งตั้งใจจะถอนชื่อ

จากการแข่งขันกับอาจารย์ประจ�าส�านักตน เห็นท่านอ๋องเดินมาก็

ตะกุกตะกักเป็นนานครู่ใหญ่กว่าจะพูดจากันรู้เรื่อง 
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เหยียนเหิงถลึงตาใส่เขาซ�้าๆ อย่างไม่สบอารมณ์ ก่อนยกพู่กัน 

ขีดฆ่าชื่อเขาออก ลูกศิษย์ผู้นี้ถึงออกไปอย่างพินอบพิเทา

หลีไ่ท่ชายตาเหน็เหตกุารณ์น้ีแล้วหันศรีษะไปอ้าปากพูดกับฉาจีเ้หวิน 

ที่กระเซ้าเหยียนเหิงอยู่

"ตัดชื่อของจ่างซุนซีออกเถอะ นางก็ไม่มาเหมือนกัน"

คราน้ีเหล่าผูต้ดัสนิตะลงึงนัไปตามๆ กัน หลังมองหน้ากันไปมาแล้ว

ยังคงเป็นฉาจี้เหวินส่งเสียงเอะอะก่อนใคร "ฉะ...ไฉนนางไม่มาพ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่สบาย"

"ไม่สบาย ป่วยเป็นอะไร จู่ๆ ก็ไม่สบายหรือพ่ะย่ะค่ะ" ฉาจี้เหวิน 

ยังโวยวายต่อ เลยถูกจิ้นฉี่เต๋อสะกิดเตือน คร้ันเหลือบเห็นหล่ีไท่ท�าหน้า

ปึ่งชาก็รู้ตัวว่าเสียกิริยา เขากระแอมไอสองเสียงอย่างกระดากๆ แล้ว 

นั่งลงดังเดิม 

ข้างฝ่ายอว๋ีซือ่หนานท่ีเพ่ิงรบัศิษย์คนใหม่ดสูงบนิง่กว่าฉาป๋อซือ่ของ

ส�านักไท่เสวียเป็นอันมากอย่างเห็นได้ชัด ชายชราซึ่งดวงตาฝ้าฟางแล้ว

ช�าเลืองมองหลี่ไท่ปราดหน่ึงก่อนก้มหน้าด่ืมชาต่อ ไม่เอื้อนเอ่ยแม้สัก 

ครึ่งค�า ขณะที่คนอื่นๆ ต่างคนต่างคิดค�านึงในใจ...จ่างซุนซีล้มป่วย ไฉน

เป็นเว่ยอ๋องช่วยถอนชื่อแทน

คิดถึงจุดนี้ ตรงที่น่ังผู้ตัดสินย่ิงเงียบเชียบข้ึน ฉาจี้เหวินขีดฆ่าชื่อ 

จ่างซนุซอีอกอย่างคบัข้องเจบ็ใจ เมือ่นกึไปถึงอีอ๋วีท่ี้นัง่อยู่เบือ้งล่าง เขาก็

หมายจะพูดเหน็บแนมจิ้นฉี่เต๋อสักสองค�า แต่รู้ว่าบรรยากาศชอบกล  

จะเอ่ยปากก็ไม่ถนัดจึงจ�าต้องล้มเลิกความตั้งใจไป
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การประชนัศาสตร์เขียนอกัษรวันนีใ้ช้วิธีแปลกใหม่ ไม่มม้ีวนผ้ายักษ์

สีขาวแสดงหัวข้อ กลับแจกม้วนกระดาษให้ศิษย์ทุกคนหน่ึงแผ่น บนนั้น

เป็นลายมือหกแบบซึ่งตัดจากผลงานฉบับพิมพ์ของยอดนักเขียนพู่กัน 

ในอดีตต่างๆ มาท่อนหนึ่งโดยไม่ระบุชื่อเสียงเรียงนามไว้ เพื่อให้ลูกศิษย์

ที่ลงแข่งบ่งบอกชื่อของท่านเหล่านี้ แล้วค่อยเขียนเติมเนื้อความท่อนนั้น

ให้สมบรูณ์ จดุส�าคญัของการประชนันีค้อืความเข้าใจในศาสตร์เขยีนอกัษร 

อย่างกว้างขวาง

คนส่วนหนึง่ท�าหน้าน่ิวคิว้ขมวด ด้านอีอ๋วีต้วัดตามองม้วนกระดาษ

แวบเดียวก็ก้มหน้าเขียนค�าตอบ วันน้ีนางเคราะห์ร้าย ตอนเช้าหัวไหล่

กระแทกกับประตู เวลาเขียนหนังสือจะปวดเมื่อยเป็นพิเศษ ทว่านางยัง

จับพู่กันอย่างมั่นคงและเหยียดแผ่นหลังตรง มองเห็นความผิดปกติ 

ออกสักเศษเสี้ยวที่ไหนกัน

นางมีข้อดีเช่นนี้นี่เอง ไม่ว่าชั่วขณะก่อนหน้ามีเรื่องค้างคาอยู่ในหัว

มากเท่าไร ทว่าทันทีท่ีเริ่มลงมือท�างานอย่างจริงจังก็จะทุ่มเทจิตใจลงไป

ทัง้หมดโดยไม่รามอืจนกว่าจะส�าเรจ็ อาจมคีนมากมายฉลาดกว่านาง แต่

คนทีจ่ะท�างานอย่างเอาจรงิเอาจงักว่านาง ในแผ่นดนิกว้างใหญ่ไพศาลน้ี 

หาได้ยากยิ่งดุจขนหงส์เขากิเลน

ไม่ถึงครึง่ชัว่โมงก็มคีนลกุข้ึนส่งกระดาษค�าตอบ คนท่ียังท�าไม่เสร็จ

ย่อมร้อนรนอย่างช่วยไม่ได้ อี๋อว้ีนั้นนอกจากเงยหัวข้ึนผ่อนคลายสายตา

สองครั้งแล้วแทบไม่เคยหยุดพู่กันจวบจนเขียนเต็มหน้ากระดาษสี่แผ่น 

ตรวจทานซ�้ารอบหนึ่งก่อนประทับตราประจ�าตัวศิษย์ทีละแผ่นแล้ว 

ถอนหายใจอย่างโล่งอก นางหลับตาพักผ่อนครู่หนึ่งระหว่างรอหมึกแห้ง
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ลูกศิษย์ที่น่ังอยู่ซ้ายมือข้างหน้าหยุดเขียนไปนานแล้วเอี้ยวคอ 

ลอบมองอ๋ีอวีห้ลายหน พลนัเห็นนางลมืตาขึน้ก็นิง่งนัไป จากน้ันแย้มปาก

ยิ้มอย่างเต็มที่

อีอ๋ว้ีเห็นเด็กสาวท่ีส่งย้ิมให้ตนแล้วจ�าได้ว่าเป็นคนทีช่่วยพูดแทนนาง 

เม่ือวาน จึงพยักหน้าย้ิมตอบ ไหนเลยจะรู้ว่าอีกฝ่ายจะหน้าแดงแจ๋จน 

รีบหันศีรษะกลับไปอย่างรวดเร็ว

อี๋อวี้เหลียวมองข้างหลังจนแน่ใจว่าเมื่อครู่เด็กสาวคนนั้นย้ิมกับ

ตนเอง นางจับติ่งหูอย่างงุนงงแล้วถือกระดาษค�าตอบลุกออกไปส่ง

เวลาครึ่งชั่วยามหมดลงแล้ว เสียงตีระฆังดังแก๊งๆ อี๋อว้ีเก็บโต๊ะ

เรียบร้อย อาศัยจังหวะล้างพู่กันปล่อยความคิดลอยไปตามความเคยชิน 

นางห้ามใจไว้ไม่มองขึน้ไปชัน้บน ด้วยหว่ันใจว่าพอเหน็คนไร้หวัจติหัวใจนัน่ 

แล้วจะเดือดพล่านไปทั้งอก ตอนบ่ายจ่างซุนซีไม่มา คงมิใช่ยังไม่ฟื้นสติ

กระมัง

"คุณหนูหลู"

อี๋อวี้เงยหน้ามองลูกศิษย์หญิงที่ขยับมาตรงหน้า เห็นสีแดงยังไม ่

จางหายจากดวงหน้ากลมๆ ที่ดูเรียบร้อยน่ารักนั่น นางทอดน�้าเสียง 

อ่อนลงกล่าวว่า "คุณหนูท่านนี้คือ?"

"ข้า...ข้าเป็นศิษย์ส�านักซูเสวีย" กล่าวจบนางก็อยากตีปากตนเอง 

ชุดบนตัวก็บอกชัดอยู่แล้วมิใช่รึ!

อีอ๋วีเ้หน็แววขดัเคอืงตนเองฉายบนหน้าอกีฝ่ายอย่างปิดไม่มดิแล้ว

อดขบขันไม่ได้ นางยิ่งรู้สึกว่าเด็กสาวที่เป็นเดือดเป็นแค้นแทนตนคนน้ี 

น่าสนใจดี จึงวางกระบอกไม้ไผ่ลงแล้วลุกขึ้นยืนมองในระดับสายตา
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เดียวกัน พูดด้วยท่าทางเคร่งขรึม "บังเอิญดีแท้ ข้าเป็นคนส�านักซูเสวีย 

เช่นเดียวกัน"

จิ้นลู่อันหลุดหัวเราะดังพรืด ความเก้อกระดากก็หมดสิ้นไป นาง

เพียงรู้สึกว่าอี๋อวี้เป็นกันเองกว่าที่ตนนึกเอาไว้ ยามน้ีนางยังไม่รู้ว่าอี๋อว้ี 

เป็นคนจ�าพวกที่ถือคติว่า 'เจ้านับถือข้าหนึ่งฉื่อ ข้านับถือเจ้าหนึ่งจั้ง' 

"ข้ารูเ้จ้าค่ะ ข้าเคย...เคยได้ยินเรือ่งของท่าน ข้า...ข้าเป็น..." จิน้ลูอ่นั

พยายามจะพูดให้คล่องแคล่วขึ้น แต่พออยู่เบื้องหน้านางจริงๆ ค�าพูด 

ที่ซักซ้อมซ�้าๆ หลายรอบเมื่อคืนก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว

ดวงตาของอี๋อว้ีไหววูบหนึ่งอย่างคาดไม่ถึง เพราะอีกฝ่ายถึงกับใช้

ค�ายกย่อง หากสัญชาตญาณบอกว่านางไม่มีเจตนาร้ายจึงรอคอยนาง

กล่าวต่อไป กระนั้นไม่ว่าไปถึงที่ไหนก็มักพบคนไร้กาลเทศะที่นั่น

"ต้องแสดงความยินดีกับคุณหนูรองสกุลหลูแล้วจริงๆ"

อี๋อว้ีหันหน้าไป สายตาก็ปะทะกับปิ่นทองเต็มศีรษะอย่างไม่เหนือ

ความคาดหมาย นางแสร้งท�าท่าไม่เข้าใจ "คุณหนูฉู่ นี่มีอันใดน่ายินด ี

กันหรือ"

ฉู ่เสี่ยวซือเม้มปากย้ิม หันซ้ายแลขวามองคนท่ีมาด้วยกันแล้ว 

เอ่ยตอบ "ตอนบ่ายซีเอ๋อร์มิได้มาเข้าร่วมประชัน ป้ายไม้สลักศาสตร ์

เขยีนอักษรนี ้เห็นทีว่าคงตกเป็นของคณุหนูหลโูดยไม่ต้องเปลอืงแรงแล้ว 

หรือว่าอย่างนี้ยังไม่คู่ควรแสดงความยินดี" 

Page ��������� 10.indd   39 2/4/2563 BE   10:08



40

นวลหยกงาม 10

"ตอนบ่ายซีเอ๋อร์มิได้มาเข้าร่วมประชัน ป้ายไม้สลักศาสตร ์

เขยีนอกัษรนี ้เห็นทีว่าคงตกเป็นของคณุหนูหลโูดยไม่ต้องเปลอืงแรงแล้ว 

หรือว่าอย่างนี้ยังไม่คู่ควรแสดงความยินดี"

ฉู่เสี่ยวซือเป็นบุตรสาวสายเลือดภรรยาเอกของตระกูล ก่อนหน้านี้

บิดาของนางเป็นอาจารย์ต�าแหน่งป๋อซื่อของส�านักลว่ีเสวีย สองปีที่แล้ว

ถูกโยกย้ายไปส�านักราชมนตรีฝ่ายอักษรสาร จู่ๆ ก็ได้ดิบได้ดี จากขั้นห้า

เลื่อนยศรวดเดียวสามขั้นเป็นขุนนางล�าดับหลักขั้นสี่ รั้งต�าแหน่งรอง 

ราชมนตรีฝ่ายอักษรสารขึ้นตรงต่อฝางเฉียว ทั้งได้รับความไว้วางใจพอดู 

ต�าแหน่งรองราชมนตรีฝ่ายอักษรสารนี้เป็นที่จับจ้องตาเป็นมัน 

โดยเหล่าขุนนางเสมอมา มักถูกมองว่าเป็นผู้ที่จะได้สืบทอดต�าแหน่ง 

ราชมนตรีคนต่อไป ขุนนางชั้นยศเดียวกันยังต้องให้เกียรติสามส่วน นี่จึง

เป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรฉู่เสี่ยวซือซึ่งเคยโดนอาจารย์ใหญ่ของส�านัก

536
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ศึกษาหลวงลงโทษกักบริเวณ และถูกจ่างซุนเสียนถีบหัวส่งไปเป็น 

แพะรับบาป ถึงกลับมาผยองพองขนได้

ตอนเทีย่งอีอ๋ว้ีเพ่ิงสอบถามจากเฉงิเสีย่วเฟ่ิง ขณะเดยีวกับทีแ่จ่มแจ้ง 

ในบัดดล นางยังรู้สึกจนปัญญา ราวกับว่าขอแค่เป็นอะไรท่ีเก่ียวข้องกับ

ฝางเฉียว ล้วนมิใช่เรื่องดีของนาง ฉู่เสี่ยวซือกล่าวค�านี้จะชี้เป็นนัยๆ ว่า 

ในการประชันศาสตร์เขียนอักษรคราวน้ี ถึงนางเป็นผู้ชนะ น่ันก็เพราะ 

จ่างซุนซีมิได้มาร่วมแข่งขัน

ลูกศิษย์ท้ังสี่ทิศบ้างนั่งบ้างยืน แต่จริงๆ แล้วก�าลังชมเรื่องสนุกน้ี 

กันอย่างเพลิดเพลิน อี๋อวี้ลอบคับใจ นางไม่ชอบให้ใครมองดูเหมือนเป็น

ละครลิงเป็นท่ีสุด เผอิญว่ามีคนชมชอบก่อความวุ่นวายขึ้นเองแล้วยัง 

ดึงนางเข้าไปร่วมด้วย

"ค�ากล่าวของคุณหนูฉู่ไร้เหตุผลเหลือเกิน คุณหนูจ่างซุนไม่มา 

ลงแข่งเกี่ยวอะไรกับใคร ใช่ว่าคุณหนูหลูไม่ให้นางมาเสียหน่อย" จิ้นลู่อัน

จะพูดตะกุกตะกักก็แต่กับอีอ๋ว้ีเท่านัน้ ยามโต้คารมกับคนอืน่ไม่เคยตดิขดั

ฉู่เสี่ยวซือไม่คาดว่าจะมีคนนอกพูดแทรกขึ้น นางผินหน้าไปเห็น 

จิ้นลู่อัน จ�าได้ว่าเป็นหลานสาวของอาจารย์ในส�านักตน แววดูแคลน 

จุดวาบในดวงตา นางแค่นเสียงฮึแล้วกล่าว

"ข้าพูดกับคุณหนูหลู เจ้ามีสิทธิ์ใดสอดปากขึ้น"

บดิาของนางเป็นแค่รองราชมนตรจีริงๆ หรือ นีแ่ทบจะวางท่าเทยีบเคยีง 

กับองค์หญิงแล้ว อี๋อว้ีลอบนึกขัน ปรายตามองฉู่เส่ียวซือท่ีท�าหน้าเชิด 

แวบหนึ่ง ก่อนจะหันไปพูดกับเด็กสาวหน้ากลม

"ยังมิได้ถามเลยว่าคุณหนูท่านนี้แซ่ว่าอะไร"
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จิ้นลู่อันก�าลังครุ่นคิดว่าจะพูดโต้ฉู่เสี่ยวซือกลับเช่นใด พอถูกอี๋อวี้

ถาม นางเบือนศีรษะไปแล้วหน้าแดงเป็นค�ารบท่ีสอง ก่อนจะยกมือข้ึน

จับๆ สาบเสื้อพลางกล่าว "ขะ...ข้าแซ่จิ้น นามลู่อัน...ลู่เขียนแบบนี้... 

ส่วนอันเขียนแบบนี้เจ้าค่ะ"

อีอ๋ว้ีมองดูนางวาดไม้วาดมอืเขยีนตัวอกัษรกลางอากาศด้วยท่าทาง

ซือ่ๆ บอกกระท่ังชือ่เสยีงเรยีงนามเสรจ็สรรพ นางดงึพู่กันเปียกในกระบอก

ไม้ไผ่พร้อมกับหยิบกระดาษขาวมาแผ่นหน่ึงแล้วก้มตัวเขียนอักษร 

สามตัวด้วยน�้า

"เขียนอย่างนี้ใช่ไหม"

น�้าผสมหมึกเจือจางซึมผ่านกระดาษปรากฏรอยเป็นชื่อของนาง

พอดี จิ้นลู่อันจ้องมองอักษรสามตัวบนน้ันตาเขม็ง นางอึ้งไปชั่วครู่แล้ว 

เบิ่งตาโตอย่างประหลาดใจแกมยินดี ยื่นมือชี้กระดาษด้วยความตื่นเต้น

จนพูดไม่ออก

ฉู่เสี่ยวซือถูกปล่อยให้ยืนเก้ออยู่ด้านข้าง รู ้สึกกระอักกระอ่วน 

เหลือหลาย ทว่านางมิได้โง่เขลาถึงขั้นงัดข้อกับอี๋อว้ีซึ่งๆ หน้า เมื่อเห็น 

ทั้งคู่ไม่สนใจตน นางจึงเบือนหน้าไปเอ่ยกับคนอื่นๆ อย่างเสียดาย

"ตอนแรกซเีอ๋อร์มาดหมายว่าจะดวลฝีมอืกับคณุหนหูลวัูนน้ี สดุท้าย

กลับไม่สามารถแข่งขันได้ เฮ้อ...ดูทีว่าจะคว้าป้ายไม้สลักในการประชัน

ศาสตร์ ยังต้องอาศัยโชคดวงด้วย"

ทุกคนมิได้หูหนวก แล้วคนท่ีน่ังอยู่ที่น่ีเข้าร่วมการประชันศาสตร ์

ห้าส�านักได้ก็ต้องเป็นผู้มีสติปัญญาล�าดับต้นๆ ของที่นี่ ใครเล่าจะจับ 

ความนัยในค�าพูดซ�้าแล้วซ�้าอีกของนางไม่ได้ อีกท้ังบารมีของจ่างซุนซี 
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ในส�านกัศกึษาหลวงมใิช่แค่มากธรรมดาๆ ในห้าสิบคนทีน่ัง่อยู่กลางสนามน้ี  

มคีรึง่หนึง่ล้วนเป็นผูช้ืน่ชอบนาง ได้ยินวาจานีก็้พยักหน้าเหน็ด้วยยกใหญ่ 

มีบางคนถึงกับเบ้ปากใส่อี๋อว้ีอย่างโจ่งแจ้ง แน่นอนว่ามีอีกส่วนหน่ึง 

เพียงเหยียดยิ้มแล้วไม่เปล่งเสียง

เดิมทีการแสดงละครฉากน้ีควรจบลงตรงนี้ก็พอ แต่ฉู่เส่ียวซือ 

กล่าวจบแล้วยังต้องหมนุกายไปถามอีอ๋ว้ีอกีค�าหนึง่ "คณุหนูหล ูเจ้าว่าข้า

พูดถูกหรือไม่"

หนนี้อ๋ีอว้ีชิงตัดหน้าก่อนจิ้นลู่อันจะอ้าปากพูด นางเงยหน้ามอง 

ฉู่เสี่ยวซือพร้อมเอ่ยด้วยรอยย้ิม "ถ้าข้าฟังไม่ผิด น่ีท่านจะร้องทุกข์แทน 

คุณหนูจ่างซุนหรือ"

"เอ๊ะ?"

"โชคดวงเป็นสิง่เลือ่นลอยเกินไป ตอนน้ีพวกเราอย่าเพ่ิงพูดถึงมนั..." 

อ๋ีอว้ีกวาดตามองผู้คน ใบหน้านางเผยรอยเคร่งขรึม "ข้ารู ้แค่ว่าหาก 

คณุหนูจ่างซนุให้ความส�าคัญต่อการประชนัศาสตร์ครัง้นีจ้ริงๆ เช่นนัน้นาง

ก็จะไม่พลาดการแข่ง มิไยว่านางล้มป่วยก็ดี หรือมีเรื่องเร่งด่วนก็ช่าง 

ความเป็นจริงมิใช่ใครแพ้ใครชนะ หากแต่ข้ามาแข่งขัน ส่วนนางมิได้มา"

วาจาสั้นๆ ไม่ก่ีค�าก็ท�าให้ใครๆ เร่ิมต้นขบคิด เปรียบกับถ้อยค�า

เสียดสีเยาะหยันทั้งทางตรงทางอ้อมของฉู่เส่ียวซือ อ๋ีอว้ีชี้ให้เห็นชัดๆ ว่า

จ่างซุนซีไม่ได้มาปรากฏตัว ทว่าไม่มีค�าใดพูดถึงจ่างซุนซีในทางเสียหาย 

เฉกเช่นที่นางบอกว่านางเพียงพูดถึง 'ความเป็นจริง' เท่านั้น

"นั่นน่ะสิ ท้ังท่ีไม่มาเข้าร่วมการแข่งขัน ยังมีหน้าพูดราวกับว่า 

เปิดทางให้คนอื่นก็ไม่ปาน..."
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บนท่ีน่ังผู้ชมมีเสียงพึมพ�าดังขึ้น แต่ถูกเพ่ือนพ้องปรามไว้ทันใด  

แต่ภาพคุณหนูจ่างซุนผู้เพียบพร้อมไร้ท่ีติในใจคนส่วนใหญ่เริ่มปริแตก

เป็นรอยร้าวเล็กๆ

ถึงที่สุดฉู่เสี่ยวซือยังพอมีหัวคิดอยู่ นางเหลียวมองรอบด้าน อีกทั้ง

หไูวได้ยินเสยีงซบุซบินินทา ก็รูว่้าขโมยไก่ไม่ส�าเรจ็ยังเสยีข้าวสารล่อแล้ว 

นางฉุกใจได้ก็แสร้งกล่าวยิ้มๆ กับอี๋อวี้อย่างเป็นกันเอง

"เอาล่ะ ถือว่าข้าปากมาก แต่ว่ากันตามสัตย์จริง แม้นคุณหนูหลู

เขียนอักษรแบบใหม่ได้ดี แต่ซีเอ๋อร์ได้ร�่าเรียนวิชาจากยอดฝีมือมา

มากกว่า คุณหนูหลูก็อย่าติติงว่าข้าพูดจาตรงไปตรงมาเลยนะ ตัวข้าเอง

เห็นว่าอักษรของเจ้าขาดความลุ่มลึกไปสักหน่อย เลยด้อยกว่าชั้นหนึ่ง" 

เมื่อด่าว่าทางอ้อมไม่ส�าเร็จก็เปลี่ยนเป็นปรามาสตรงๆ

สิ้นเสียงนางไม่ทันไร ทุกคนเห็นอี๋อว้ีใช้นิ้วสองน้ิวคีบกระดาษขาว 

ที่เขียนอักษรด้วยน�้าแผ่นนั้นย่ืนไปตรงหน้าฉู่เส่ียวซือ นางโคลงศีรษะ 

กล่าววาจาแฝงนัยลึกล�้า

"เมื่อใดที่คุณหนูฉู่ท�าได้ถึงขั้นนี้ ค่อยมาตัดสินตัวอักษรของผู้อื่น

เถอะ"

ฉู่เสี่ยวซือรับกระดาษขาวแผ่นน้ันไว้อย่างอิดเอื้อน นางเห็นว่า 

รอยคราบน�้าสีเทาเป็นอักษรสามตัวนั้นนอกจากสวยงามอยู่บ้างแล้ว

ปราศจากจุดพิเศษอ่ืนจริงๆ กระนั้นดีชั่วนางก็อยู่ส�านักซูเสวียมานาน 

สามปีกลับดูอะไรไม่ออก ครั้นจะเอ่ยปากถามคงไม่เป็นการดี นางได้แต่

ล้มเลิกความคิด พูดตอบอี๋อวี้สองค�าแล้วถือกระดาษกลับที่นั่ง

ทุกคนเห็นว่าเรื่องสนุกจบแล้วต่างแยกย้ายกันไปเอง เด็กสาว 

Page ��������� 10.indd   44 2/4/2563 BE   10:08



45

ซานเยวี่ยกัั่ว

หลายคนทีคุ้่นเคยกับจิน้ลูอ่นัเข้ามาห้อมล้อมอีอ๋วีไ้ว้อย่างว่องไว ตอนแรก

พวกนางยังเคอะๆ เขนิๆ อยู่สกัหน่อย จวบจนพบว่านางเป็นคนอธัยาศยัด ี

ก็พากันพูดคุยจ้อกแจ้กไม่หยุดปาก อี๋อวี้ท�าความรู้จักไปทีละคน ถึงรู้ว่า 

เดก็สาวเหล่านีม้ไิด้อยู่ส�านักเดียวกัน ซ�า้เป็นศษิย์ท่ีเข้ามาใหม่เมือ่ปีกลาย

จิน้ลูอ่นัถูกสหายเบยีดออกไปด้านข้างก็ไม่โมโหโกรธา นางย้ิมหน้าบาน  

เหลยีวไปมองฉูเ่สีย่วซอืทียั่งดูกระดาษท่ีถือในมอืแล้วแสดงสีหน้าดูแคลน

กระดาษท�าด้วยกรรมวิธีพิเศษของส�านักศึกษาหลวง มิใช่ว่าใคร 

คนใดก็สามารถใช้น�้าเปล่าเขียนแล้วตัวอักษรไม่เลอะเลือน ผู้ที่ท�าได้

สบายๆ จะต้องลงน�้าหนักได้ช�่าชองและแม่นย�าสักเพียงไหน อย่าว่าแต่ 

ฉู่เสี่ยวซือเลย ต่อให้เป็นคุณหนูจ่างซุนซีผู้น้ัน ณ ขณะนี้ก็ใช่ว่าจะท�าได้

เสมอไป

"ผลการประชนัศาสตร์เขยีนอักษร ผูไ้ด้ท่ีหน่ึง...ส�านักซเูสวีย หลูอีอ๋ว้ี"

"เฮ! ชนะแล้วๆ ส�านักเราชนะแล้ว"

"ฮ่าๆ มีป้ายไม้สลักป้ายหนึ่งก็ไม่ต้องรั้งท้ายแล้ว..."

ยามได้ยินตงฟางโย่วยืนประกาศผลอยู่ชั้นบน อ๋ีอวี้พูดได้โดย 

ไม่กระดากปากว่านางไม่ประหลาดใจสักกระผีก มิใช่เพราะทะนงตน 

จนไม่เห็นผู้ใดในสายตา หากแต่เทียบกับลูกศิษย์กลุ่มน้ีแล้ว การเข้าถึง

แก่นแห่งศาสตร์การเขียนอักษรของนางล�้าหน้าไปไกลหลายขุมจึงไม่มี

อะไรน่าแข่งขันกัน กลับรู้สึกคล้ายผู้ใหญ่รังแกเด็กเสียด้วยซ�้า

ด้วยเหตุน้ีในใจอี๋อว้ีซึ่งเดินไปทางเรือนเหมยท่ามกลางเสียงโห่ร้อง

ดีใจอื้ออึงของศิษย์ส�านักซูเสวียน้ันหาได้ยินดีเท่าใดนัก ใบหน้าก็
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ปราศจากรอยย้ิม เพราะว่ามีคนสองคนตรงที่น่ังผู้ตัดสินที่นางไม่อยาก

เผชิญหน้าตอนนี้ คนหนึ่งคือหลี่ไท่อย่างไร้ข้อกังขา ส่วนอีกคนคือ 

ตงฟางโย่ว

ตงฟางหมงิจตูายไปแล้ว เมือ่แรกได้ยินข่าวนีจ้ากปากเหยาอตีี ๋นาง

เช่ือครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ถึงขั้นมองมันเป็นเรื่องล้อเล่นด้วยเจตนาร้าย แต ่

หลังได้รับการยืนยัน นางยังรู้สึกลึกๆ ว่ามันมิใช่ความจริง นับดูแล้วนาง

กับตงฟางหมงิจเูคยพบกันแค่สองสามครัง้ ในฐานะสตรท่ีีเกือบต้องมสีามี

คนเดียวกัน เดิมทีอี๋อว้ีสมควรจดจ�าอีกฝ่ายได้ฝังใจ แต่ในความเป็นจริง

นางกลับจ�าแม้แต่รูปร่างหน้าตาของตงฟางหมิงจูไม่ได้แล้ว

อี๋อว้ีย�่าเท้าขึ้นบันไดข้ันสุดท้ายแล้วหยุดยืนอยู่ท่ีหัวบันไดรอทุกคน

หนัหน้ามา ค่อยแสดงคารวะง่ายๆ ในคราเดียว เมือ่เสียงชมเชยดงัระงมข้ึน  

จิ้นฉี่เต๋อพยักหน้ากับนางอย่างดีใจเป็นอันมาก ก่อนจะหันตัวกลับไป 

คุยจ้อกับอาจารย์ส�านักลวี่เสวียข้างกายต่อ

หญิงสาวสบสายตาท่ีมองมาของหลี่ไท่โดยไม่หลบหลีก ดวงตา 

สองคูล้่วนสงบนิง่ นางค้อมกายค�านบัเขาทีหน่ึงแล้วเดนิไปหาตงฟางโย่ว

ที่อมยิ้มอยู่ตรงข้างราวระเบียง

"ตอบค�าถามได้ดีมาก ตัวอักษรก็งดงาม"

อี๋อวี้รับป้ายไม้สลักเคลือบทองป้ายนี้จากมือเขาเป็นครั้งที่สาม 

พยายามไม่คิดไปถึงเรื่องของตงฟางหมิงจู หลังกล่าวขอบคุณเขาอย่าง

ถ่อมตน นางยืนเป็น 'เป้าสายตา' อยู่ชั้นบนตามธรรมเนียม แลมองศีรษะ

คนเรียงรายเป็นพืดท่ีเบื้องล่าง พลางฟังเสียงพูดเอ็ดอึงสับสนวุ่นวาย  

ต่อให้มีคนด่าทอสองค�า ดูทีว่าคงแยกแยะไม่ออก ขณะอี๋อว้ีคิดอย่าง
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ใจลอย จู่ๆ  ได้ยินเสยีงตะโกนดงัลัน่ นางมองไปทางต้นเสยีงเห็นเฉงิเสีย่วเฟ่ิง 

โบกไม้โบกมือให้นางเป็นพัลวันบนชั้นสองของเรือนไผ่แล้ว บนหน้า 

อดคลายย้ิมไม่ได้ ครั้นมองป้ายไม้ในมือซ�้าอีกครา เพลานี้ถึงบังเกิด 

ความยินดี...

นางรวบรวมได้สามป้ายแล้ว!

อี๋อว้ีชูป้ายไม้สีทองวิบวับไปทางท่ีพวกจิ้นลู ่อันยืนอยู่ข้างล่าง 

พร้อมรอยย้ิมละไม จากนัน้กล่าวลากับเหล่าผูตั้ดสนิ นางต้ังท่าจะเก็บป้ายข้ึน 

แล้วจากไป กลับถูกเรียกเอาไว้

"คณุหนหูล"ู อว๋ีซือ่หนานยังถือม้วนกระดาษสีแ่ผ่นนัน้ของอีอ๋ว้ีไว้ใน

มือพร้อมกับลูบเครา เขานั่งอยู่ที่เดิม เงยหน้ามองนางด้วยท่าทางใจด ี

มีเมตตา "ฝีพู่กันกลมกลืนอ่อนช้อย ตัวอักษรสละสลวยรูปทรงสมบูรณ์  

ข้าสนใจในแบบอักษรน้ีของเจ้าอย่างมาก หากไม่ติดขัด ประเด๋ียวไปน่ัง

ในร้านน�้าชากับข้าสิ"

คนอ่ืนๆ ด้านข้างต่างประหลาดใจ จิน้ฉีเ่ต๋อเป็นคนแรกท่ีคิดตามทนั 

ไม่ว่าด้วยศักด์ิฐานะในอดีตหรือบัดนี้ของอว๋ีซื่อหนาน การบอกว่าสนใจ

ตัวอักษรของอี๋อวี้ มีค�าอธิบายหน่ึงเดียวไม่มีสอง เขาก็เลยขยิบตา 

ส่งสญัญาณให้อีอ๋ว้ีรบีพยักหน้ารบั ไหนเลยจะรูว่้าแม่เดก็น้อยจะเม้มปาก

ยิ้มกับเขาแล้วกล่าวอย่างขอลุแก่โทษท่ามกลางความตกตะลึงรอบด้าน

"อาจารย์อว๋ีชมเกินไปแล้ว ข้ายังมีจุดบกพร่องอีกมาก จ�าเป็นต้อง

พากเพียรฝึกปรอืเพ่ิมข้ึนจงึจะได้ เรือ่งดืม่น�า้ชากับท่าน ข้ามบิงัอาจจริงๆ"

หลีไ่ท่เหน็นางบอกปัดค�าชวนของอว๋ีซือ่หนานแล้วขมวดคิว้ในทีแรก 

นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีครั้งหน่ึง นางปล่อยให้หลุดมือไปแบบนี้ออกจะ 
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น่าเสียดายเกินไป แต่เมื่อแลเห็นแววยืนกรานในดวงตานางได้ร�าไร  

หัวคิ้วของเขาก็คลายออก

"ฮ่าๆ ไม่เลว เด็กคนนี้ไม่เลวเลย" อว๋ีซื่อหนานโดนอี๋อว้ีปฏิเสธ 

ทางอ้อมกลับส่งเสียงหัวร่อ เขาโบกมือเป็นเชิงบอกให้นางลงไปได้ แล้วก็

ก้มหน้าดตูวัอกัษรหลายแผ่นนัน่อีก คล้ายว่าในดวงตาฝ้าฟางของชายชรา

ซุกซ่อนแววเสียดายไว้จางๆ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะใคร 

อี๋อวี้เพิ่งลงบันไดมา ขันทีผู้ติดตามของหลี่ไท่ก็ร้องเรียกไว้

"คุณหนูหลู ท่านอ๋องทรงให้ท่านไปนั่งบนรถม้าท่ีประตูหน้าก่อน  

รอกลับกับพระองค์ขอรับ"

"กงกงท่านน้ี ฝากท่านช่วยทูลท่านอ๋องให้ข้าทีว่า..." อี๋อว้ีสอด 

ป้ายไม้เข้าแขนเสื้ออย่างระมัดระวังแล้วปัดเบาๆ "หลายวันนี้ข้ามีเรื่อง 

ต้องคิดให้กระจ่าง เลยจะกลับต�าบลหลงเฉวียนก่อน รบกวนท่านอ๋อง 

ทรงคิดวิธีถอนชื่อข้าจากการประชันศาสตร์ต่างๆ หลังจากน้ีด้วย  

ขอบคุณมากเจ้าค่ะ"
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ต่อจากนั้นยังประกาศผลผู้ที่ได้สุดท้าย หลังการประชันศาสตร ์

เสรจ็สิน้ หลีไ่ท่ลงบนัไดพร้อมกบัอว๋ีซือ่หนาน เมือ่ผูเ้ฒ่าสงูวัยนัง่เก้ียวหาม

กลับไปก่อน ขันทีผู้ติดตามหลี่ไท่ถึงบอกความตามค�าพูดเดิมของอี๋อว้ี 

ทุกประการ

หลี่ไท่ฟังแล้วไม่ถามอะไรมาก เขาแหวกชายเสื้อคลุมไปด้านข้าง

ก้าวขึ้นรถม้าแล้วค่อยเริ่มตรึกตรอง เมื่อวานอี๋อวี้ยังปกติดี นี่นางแง่งอน

อะไรอีก ตอนเช้าท่ีหอเทียนอ่ายเขาก็รู้สึกว่านางแปลกไป ตอนหลังยัง 

หนีกลับไปโดยไม่บอกกล่าว ตอนนี้ยังเริ่มหลบหน้าเขาอีก นางบอกว่า 

มีเรื่องต้องคิดให้กระจ่าง เห็นชัดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขา ชายหนุ่มขบคิด

เล็กน้อยก็คาดเดาได้ว่านางอาจจะได้ยินข่าวการตายของตงฟางหมิงจู

แล้ว

นางตามไปถึงหอเทยีนอ่ายบอกว่ามเีรือ่งคุยกับเขาก็น่าจะเป็นเรือ่งนี้  

537
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หลี่ไท่คิดถึงจุดน้ีแล้วไม่ประหลาดใจสักเท่าไร เขารู้ว่าช่วงน้ีหญิงสาว 

เก็บตวัอยู่ทีต่�าบลหลงเฉวยีนรอออกเรอืน นางมสีหายในเมอืงหลวงคนเดยีว 

คือเฉิงเสี่ยวเฟิ่ง ซึ่งแม้จะไม่ฉลาดมากนัก แต่คงไม่เป็นฝ่ายแล่นไปบอก

ข่าวการตายของตงฟางหมิงจูเองในเวลาน้ี ตอนแรกเขาต้ังใจว่าหาเวลา

เหมาะๆ ได้แล้วค่อยบอกนางอีกที เพราะเรื่องนี้มีบางอย่างเปิดเผย 

ให้คนนอกรู้ไม่ได้ ใครจะคาดว่านางจะตัดสินใจมาเข้าร่วมการประชัน

ศาสตร์ทั้งห้าโดยพลการ ดังนั้นได้ยินข่าวนี้ก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้

เมือ่เป็นเช่นนี ้เว่ยอ๋องผูม้ไิด้ใคร่ครวญให้ลึกลงไปว่าต้นเหตุมาจากตน  

ก็สรุปว่าความผิดปกติของนางในวันน้ีมาจากเร่ืองของตงฟางหมิงจู เขา

เห็นว่าให้เวลานางคิดเรื่องน้ีสักหน่อยก็เป็นการดี แต่หากคิดไม่ได้จริง 

ตอนหลังเขาค่อยช่วยให้นาง 'คิดได้' เป็นอันสิ้นเรื่อง

หลีไ่ท่ไม่ชมชอบเก็บเรือ่งต่างๆ ไว้ในใจ ท้ังไม่เอามาปะปนกัน เขาจงึ 

พักเรื่องนี้ไว้ก่อน แล้วก็ไม่ร้อนใจไปตามตัวนาง เพราะอีกสักครู่ไปถึง

ส�านักอักษรยังมีอะไรต่อมิอะไรให้อ่านอีกมาก เขาเลยเอนพิงผนังรถม้า

หลับตาท�าสมาธิ

อีกด้านหนึ่ง อี๋อวี้อยู่ในภวังค์ความคิดตลอดทางกลับสู่สวนผูเจิน 

ทว่าทันทีท่ีก้าวเท้าเข้าลานเรือน แววขุ่นข้องบนหน้าก็เลือนหายไป  

นางเดินไปเรือนหลังหาพวกหลูซื่อ เล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นวันนี้คร่าวๆ และ 

หยิบป้ายไม้ป้ายนั้นออกมาให้ทุกคนดู

ตอนแรกหลูซื่อกังวลใจว่าฝนท่ีตกลงมาเมื่อเช้าจะท�าให้เสียเรื่อง 

แต่พอเห็นป้ายไม้สลักก็ดีใจจนออกนอกหน้า หานลี่ท่ีอยู่ด้านข้างกล่าว
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ชมอี๋อว้ีอย่างรู้กาลเทศะ ค�าเยินยอของเขาเกือบเป็นเหตุให้นางหน้าแดง 

ทว่าหลูซื่อฟังอย่างอิ่มเอมเปรมใจ นานทีปีหนนางจะมองหานลี่พูดด้วย

สีหน้าย้ิมแย้มเบิกบาน ด้านโจวฮูหยินถือป้ายไม้สลักมองอย่างพินิจ 

ครู่หนึ่ง หานสืออว้ีก็ขอไปดูบ้าง ก่อนจะเอ่ยเหน็บแนมหลายค�าแล้ว 

โยนมันคืนให้

อีอ๋วีบ้อกเรือ่งทีไ่ม่ลงแข่งในศาสตร์ทีเ่หลอือยู่ให้รู้ หลซูือ่กลวัว่านาง

ไม่ไปไม่ได้ แต่ฉุกคิดได้ว่ายังมีหลี่ไท่อยู่ทั้งคน ก็ปล่อยให้บุตรสาวอยู่กับ

เรือนอย่างสงบเสงี่ยมด้วยความชอบอกชอบใจ

เมื่อกินอาหารเย็นแล้ว อยู่ต่อหน้ามารดาอ๋ีอว้ีรับค�าว่าจะกลับห้อง

พักผ่อน แต่คล้อยหลังก็เลี้ยวเข้าห้องหนังสือ บอกให้เฉินชวีคอยฝนหมึก

อยู่ข้างๆ ส่วนตนเองวางกระดาษจับพู่กันคัดต�าราต่อ

ในการแข่งตีคลีที่วังหลวงตอนวันที่สาม หลี่ไท่โดนท�าโทษ นางคิด

ค�านึงว่าเขาก�าลังยุ่งอยู่กับงานของส�านักอักษร ไม่มีเวลาคัดต�าราก็เลย

เลียนแบบลายมือเขาลอบช่วยคัดต�าราคุณธรรมให้เงียบๆ ถึงอย่างไร 

ต้องลอกเลียนให้เหมือนจึงเขียนเร็วไม่ได้ ตลอดเจ็ดแปดวันมานี้นางท�า

โดยไม่หยุดพักสักวัน นี่ก็เหลืออีกบทเดียวยังคัดไม่จบ

บางคราอี๋อวี้หมกมุ่นกับงานสุดจะกล่าว ถึงขั้นไม่เสร็จสิ้นไม่เลิกรา 

ทั้งท่ีตอนเช้าหัวไหล่โดนกระแทก นางยังดึงดันจะคัดบทสุดท้ายจนจบ 

จึงจะหยุดมือ แม้ว่ายามน้ีนางโกรธเคืองหลี่ไท่อยู่ แต่ถ้าช่วยงานเขาได้ 

นางก็รู้สึกทั้งเป็นสุขทั้งขัดแย้งอยู่ในใจ

รอเมือ่กลบัถึงห้องนอน นางเอนกายลงบนเตยีงอย่างกะปลกกะเปล้ีย  

และหลับใหลไปพร้อมกับสมองที่มึนงง แม้แต่เส้ือผ้าอาภรณ์ก็เป็นพวก
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สาวใช้ช่วยผลัดเปลี่ยนให้ ตอนตื่นขึ้นมาอีกทีเป็นกลางดึกแล้ว

ผิงถงอ้าปากหาวอยู่ ได้ยินเสียงเรียกเบาๆ ข้างหลัง หันไปเห็นอี๋อวี้

ลกุขึน้นัง่ตาลอย ก็รบีลกุไปเอาเสือ้ตัวนอกคลมุตวัให้ ยังรนิน�า้อุน่ถ้วยหน่ึง

ยื่นส่งให้ถึงมือนาง

"ยามอะไรแล้ว"

"ยามสามแล้วเจ้าค่ะ เมื่อครู่ท่านฝันร้ายกระมัง"

"...อื้อ"

ตรงข้างเตียงจุดโคมผ้าโปร่งไว้ แสงอาจไม่ค่อยสว่าง แต่ผิงถง 

มองเห็นเหงื่อเม็ดเล็กๆ บนหน้าผากอี๋อวี้ได้ ชะรอยว่าเพิ่งตื่นนอน อีกทั้ง

ตื่นจากความฝัน แววตานางเลื่อนลอย พวงแก้มขาวนุ่มซับสีแดงเรื่อๆ  

ริมฝีปากยื่นออก ดูคล้ายเด็กน้อยอย่างท่ีปกติพบได้ไม่บ่อยนัก ส่งผลให้

ผงิถงทีเ่ห็นท่าทางเป็นผูใ้หญ่และรูค้วามของนางจนชนิตาบังเกิดความรักใคร่ 

เอ็นดูในอกอย่างห้ามไม่อยู่ จึงพูดกล่อมขึ้น

"เจ้าความฝันกลัวคนเห็นเป็นที่สุด บ่าวจะเฝ้าอยู่ตรงนี้จนกว่าท่าน

หลับสนิทแล้วค่อยไป ท่านนอนอย่างวางใจเถอะเจ้าค่ะ"

"อือ้ๆ" อีอ๋ว้ีส่งเสยีงรบัในล�าคอ ยอมให้นางประคองลงนอนใต้ผ้าห่ม

ตามเดิม เมื่อหลับตาลง ในห้วงความคิดกลับมีแต่ภาพฝันร้ายเมื่อครู่นี้...

ในฝันเป็นวันทีน่างกับหลีไ่ท่แต่งงานกัน เกีย้วเจ้าสาวเคลือ่นออกจาก 

ต�าบลหลงเฉวยีนจนมาถึงนอกประตเูมอืงฉางอนัก็ถูกขวางไว้ นางแหวกม่าน 

ประตูออกดู มีกลุ่มคนยืนอยู่ด้านนอกมากมายนับไม่ถ้วน แต่ละใบหน้า

เป็นคนรูจ้ักทัง้อดีตและปัจจุบนั ตั้งแต่ท่านปู่จา้ว ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้าน

เค่าซาน แม่ลูกแซ่หวังก่อนจะหลบหนีซัดเซพเนจร อาเซิงฟันขาวทั้งปาก 
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หลูจวิ้นที่หายสาบสูญไป จนกระทั่งคุณหนูจิ้นที่เพิ่งพบหน้ากันเมื่อวานก็

ปรากฏตัวด้วย แต่ละคนขยับเข้ามาหานางถามค�าถามเดียวกัน 

'เจ้าคิดดีแล้วหรือจะออกเรือนไปกับเขา...เจ้าคิดดีแล้วหรือจะ 

ออกเรือนไปกับเขา...เจ้าคิดดีแล้วหรือ...'

เสียงถามหนแล้วหนเล่าโดยไม่เปิดโอกาสให้ตอบ ท�าให้นางหวัหมนุ

ตาลาย มใิช่ง่ายดายกว่าจะเปล่งเสยีงตะโกนออกมาได้ค�าหนึง่ว่า 'หบุปาก!'  

นางก็ตกใจตื่นขึ้น

ไม่รู ้ผ่านไปนานแค่ไหน จวบจนได้ยินเสียงฝีเท้าของผิงถงห่าง 

ออกไป อี๋อว้ีลืมตาขึ้นอีกครั้ง ดวงตาที่จับจ้องม่านผ้าโปร่งเหนือศีรษะ 

เตม็ไปด้วยรอยหงุดหงิดแกมกระวนกระวาย ภาพจ่างซนุซีคลมุเสือ้ตวันอก

ของหลีไ่ท่ส่งย้ิมให้นางตอนกลางวนั ภาพนางเปิดประตเูห็นหลีไ่ท่กับสตรี

ก่ึงเปลือยอิงแอบแนบชิดในหอคณิการาตรีน้ันผุดขึ้นในหัวซ�้าไปซ�้ามา  

ไร้ค�าอธิบายใดๆ มีเพียงเสียงทุ้มห้าวของหลี่ไท่ดังวนเวียนอยู่ริมหู

'เหตุอนัใดถึงไม่เชือ่ใจข้าอยูร่�า่ไป เรือ่งท่ีข้าให้สญัญากับเจ้า มอีะไร

ที่ท�าไม่ได้บ้าง' 

"มีสิ...เคยมี"

วันท่ีสิบสี่เดือนสาม เมื่อวานอี๋อว้ีโดนฝนตอนเช้า ก่อนนอนยังดีๆ 

อยู่ แต่ต่ืนข้ึนมาก็ไม่สบาย ทั้งมิใช่โดนความเย็นธรรมดา ตอนผิงฮุ่ย 

ว่ิงหน้าตาต่ืนมาตามหลูซื่อไปดู ร่างกายนางสั่นเท้ิมขดงออยู่ใต้ผ้าห่ม 

สองผนื ปากก็พูดเพ้อไม่ได้สต ิเรยีกชือ่ก็ไม่ตอบ หลซูือ่เอามอืองัหน้าผาก

นาง สัมผัสได้ถึงไอร้อนจัดลวกมือก็ตระหนกตกใจจนรีบส่งคนไปเชิญ 
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ท่านหมอในเมือง

หมอในตัวต�าบลมฝีีมอืเป็นทีก่ล่าวขวัญปากต่อปากพอดู หลังตรวจ

อาการแล้วเขียนใบสัง่ยาให้ เขายังไม่ลมืกล่าวปลอบพวกหลูซือ่ว่าคุณหนูหลู 

ร่างกายแข็งแรง มิได้เป็นอะไรมาก แค่เป็นไข้และไม่มีวี่แววของโรคธาตุ

ร้อนก�าเริบแต่อย่างใด

แม้นเขากล่าวอย่างน้ี ทว่าต้มยาให้ดื่มแล้วจนตกบ่าย หญิงสาว 

ยังนอนซมบนเตยีง ไม่ว่าผูใ้ดเรยีกอย่างไรก็ไม่ได้ยิน อาการไข้ไม่ทเุลาลง

สักนิดเดียว ซ�้าร้ายยังเริ่มไอ หลูซื่อเรียกคนไปตามหมอมาอีก คราวนี้ 

ตรวจแล้วกลบับอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร นางบันดาลโทสะยกหนึง่ก่อนไล่หมอ 

กลบัไป ครัน้ร้อนใจถึงขดีสดุ นางคิดขึน้ได้ว่าบตุรสาวของตนก็มคีวามเป็น

หมออยู่ครึ่งตัว เลยบอกให้ผิงถงผิงฮุ่ยไปรื้อเอาขวดต่างๆ ของอี๋อวี้ใน 

ห้องหนังสือออกมา ยาน่ะหาเจอแล้ว มีทั้งยาเม็ดลูกกลอน ยาผง สีเขียว

สีแดงมากมายก่ายกอง แต่ไม่รู้ว่าอันไหนรักษาโรคอะไร หลูซื่อร้อนรุ่มใจ

จนขว้างปาขวดยาที่อี๋อวี้ปรุงขึ้นอย่างยากล�าบาก

ด้วยเหตุนี้จนฟ้ามืดลงทีละน้อย หลูซื่อยังเฝ้าอยู่ข้างเตียงไม่ห่าง 

คอยเช็ดเหง่ือป้อนน�า้ให้อีอ๋ว้ีด้วยสองตาแดงก�า่ โจวฮหูยินยืนอยู่ด้านข้าง 

มุ่นคิ้วเอ่ยขึ้น

"ปล่อยไปแบบน้ีเรื่อยๆ มิใช่ทางออกที่ดี เจ้าส่งคนเข้าเมืองหลวง 

ไปหาคนที่วังเว่ยอ๋อง ตามหมอหลวงมาให้ได้เป็นดีที่สุด"

"ใช่...จริงด้วย..." หลูซื่อพยักหน้าถี่รัว นางฝืนแข็งใจร้องเรียกอวี๋ทง

เข้ามาสั่งก�าชับเขาหลายค�าสั้นๆ จากนั้นให้เขาข่ีม้าเข้าเมืองฉางอันเชิญ

หมอโดยไว
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เพราะเป็นสารถีของอีอ๋วี ้และอีอ๋ว้ีเคยไปวงัอ๋องหลายหน ด้านพวก

หลซูือ่ก็มไิด้คิดให้เขาน�าสิง่ของอะไรเป็นสญัลกัษณ์แทนตวัไปด้วย ในช่วง

หวัเลีย้วหัวต่อนี ้ใครจะจดจ�าได้ว่าทกุครัง้ทีอ่ีอ๋ว้ีไปวังอ๋องจะเข้าทางประตู

ข้างหรอืประตหูลงัเสมอเพ่ือหลกีเลีย่งค�าครหา กลบัไม่นึกว่าจะเกิดความ

พลั้งพลาดใหญ่หลวงเพราะเหตุนี้

ตอนอว๋ีทงควบม้าเร็วไปถึงเมืองฉางอันเป็นยามพลบค�่าแล้ว เขา

พลิกกายลงม้าแล้วไม่เสียเวลาผูกโยง โยนสายบังเหียนทิ้งสาวเท้า 

ก้าวยาวๆ วิ่งไปทางหน้าประตูใหญ่

"หยุดนะ!"

ด้านนอกประตูวังอ๋องมทีหารสวมเกราะเบาถือทวนอยู่ในมอืยืนเฝ้า

อยู่สีน่าย พวกเขาเหน็บรุษุผูห้นึง่ทะเล่อทะล่าจะบกุเข้ามา ทวนยาวสองด้าม 

ก็ยื่นมาไขว้กันขวางหน้าไว้บังเกิดเสียงกระทบกันดังเช้ง

วันก่อนมีหัวขโมยลักลอบเข้าวังอ๋อง เรือนคลังถูกงัดแงะ มาตรว่า

พวกองครกัษ์ไม่โดนลงโทษ แต่กลบัอกสัน่ขวัญแขวนย่ิงข้ึน พากันขมขีมนั

ตรวจตราอย่างเข้มงวดสุดก�าลัง กระทั่งมุสิกจากเรือนอื่นก็ไม่ปล่อยให้

เล็ดลอดเข้าวัง ด้วยหวั่นกลัวว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันซ�้าอีก สิ่งที่รอคอย

พวกตนอยู่จะเป็นโทษทัณฑ์สองเท่า

อวีท๋งเกอืบชนเข้ากบัปลายแหลมของทวน บีบให้เขาต้องถอยกลบั

สองก้าว แต่เขาก็ถลันเข้าไปอีกด้วยสีหน้าลุกลน "พี่ชายทั้งหลาย รบกวน

ช่วยรายงานด้านในทีว่า ข้าน้อยมีเรื่องส�าคัญต้องเข้าเฝ้าท่านอ๋องขอรับ"

เขาสวมอาภรณ์ผ้าหยาบ พูดติดส�าเนียงแปร่งๆ ไม่เหมือนเป็น 
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ชาวเมืองฉางอัน แล้วองครักษ์จะปล่อยให้เขาผ่านเข้าประตูได้อย่างไร 

พวกเขาปั้นหน้าบึ้งยืนขวางหน้าประตูไม่ยอมให้เข้าไป

คุณหนูของเขานอนป่วยไม่รู้สึกตัวอยู่บนเตียง อว๋ีทงร้อนใจแกม 

ขุน่เคอืงจนกล่าววาจาผดิๆ ถูกๆ "ข้าน้อยเป็นบ่าวสกุลหล ูฮหูยินของพวกข้า 

ส่งข้ามาหาท่านอ๋อง คุณหนูล้มป่วย อยากให้ท่านอ๋องเชิญหมอไปดู"

องครักษ์ชายตามองเขาอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อคร่ึง "จวนสกุลหลู? 

อย่างนั้นเจ้าถือป้ายมาด้วยหรือไม่"

"ป้าย?" อวี๋ทงคล�าหาบนตัวอย่างงุนงงแล้วส่ายหน้า 

องครักษ์ผู้น้ีไม่รู้ว่าจวนสกุลหลูท่ีเขาว่าน้ีมิใช่จวนสกุลหลูเดิมน่ัน 

สวนผูเจินไม่ใหญ่โตปานนั้น ถึงจะได้มีป้ายประจ�าจวนเฉกเดียวกับ 

จวนสกุลหลูในเมืองหลวง

"มะ...ไม่มี ข้ารีบร้อนออกมา ไม่ได้เอามา..." อวี๋ทงนิ่วหน้าท�าอะไร

ไม่ถูก เขาเห็นพวกองครักษ์ท�าหน้าขมึงทึงอีกคราจึงรีบกล่าวว่า "ชะ... 

เช่นน้ันรบกวนท่านเรียกผู้ดูแลหลี่ให้ด้วย ข้าน้อยนามว่าอว๋ีทง ผู้ดูแล 

หลี่รู้จักข้า"

เขาขอพบไม่ผดิคน แต่บงัเอญิว่าตอนนีอ้าเซงิอยู่ลัว่หยางยังไม่กลบัมา  

แล้วองครกัษ์จะไปเรยีกคนให้เขาจากท่ีไหน อวีท๋งนัน้ร้อนรนจนทนไม่ไหว

แล้ว เริ่มฉุดกระชากลากถูกับพวกเขาโดยไม่น�าพาอะไรท้ังส้ิน ทางหน่ึง

ร้องโวยวายว่า "ข้าจะพบท่านอ๋อง" ทางหน่ึงจะบกุเข้าข้างใน เหยียนคงัฟาง 

อาจเงียบสงบ แต่มิใช่ไร้ผู้คน รถม้าที่ผ่านไปผ่านมาบางครั้งก็หยุดชมดู

เรื่องสนุก

พวกองครักษ์แลเห็นคนมุงล้อมมากข้ึน มีองครักษ์คนหนึ่งก็ลงมือ
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อย่างหนักหน่วงด้วยอารมณ์ชั่ววูบ เอาด้ามทวนหวดท้ายทอยอว๋ีทงเต็ม

แรง เขามไิด้ระวังตวัสกันดิ ภาพเบือ้งหน้าพลนัดบัวบูก่อนสิน้สตสิมประดี

เขาสลบไปไม่นานนัก ตอนฟ้ืนขึน้อกีทก็ีถูกขงัทีห้่องเก็บฟืนของเรอืน

หลังเล็กในซอกมุมหนึ่งของวังเว่ยอ๋องแล้ว

การประชันศาสตร์ขี่ม้าช่วงเช้ามีคนไปชมเป็นจ�านวนมาก เพราะ

สองฝ่ายเสมอกันจงึต้องแข่งต่ออีกรอบหน่ึงตอนบ่าย เม่ือการแข่งขันจบลง 

หลี่ไท่ก็กลับส�านักอักษร

ยามอาหารเย็น ภายในหอต�าราใหญ่เงียบเชยีบ ช้ันล่างทีพ่ลุกพล่าน

วุ่นวายตอนกลางวันเหลือคนประปรายบางตาที่ยังก้มหน้าก้มตาท�างาน

อยู ่คนอืน่ๆ ล้วนไปกินข้าวทีห่อสรุา จ่างซนุซหีิว้กล่องอาหารก้าวเท้าสัน้ๆ 

ขึ้นบันไดไปห้องใต้หลังคา นางหอบหายใจน้อยๆ เงยหน้าขึ้นเห็นเงาร่าง

ตะคุ่มๆ ใต้แสงตะเกียงไม่ไกลนัก นัยน์ตาคู่งามก็เปล่งประกายวาววับ

แล้วกลับเป็นปกติ นางหยักยิ้มมุมปากเดินเข้าไปหา 

"ว่าแล้วเชียวว่าท่านต้องยังไม่กินข้าว"

หลี่ไท่ได้ยินเสียงฝีเท้าแต่แรก เขาเหลือบเปลือกตาขึ้น หยุดเขียน

แล้วย้ายพู่กันในมือซ้ายไปมือขวา จากนั้นขีดๆ เขียนๆ บนม้วนบันทึกต่อ

หน่ึงถ้วยชาให้หลัง ต�ารับต�าราฝั ่งหนึ่งของโต๊ะยาวถูกยกออก 

แล้วเปลี่ยนเป็นการจัดวางอาหารจานเล็กจานน้อยหลายอย่าง หลี่ไท ่

มอืหน่ึงถือหนงัสอือ่าน มอืหน่ึงกุมจอกสรุา ส่วนจ่างซนุซถืีอกาสรุานัง่ขดัสมาธิ 

ฝั่งตรงกันข้ามกับเขา พอเห็นจอกว่างเปล่าก็จะยกมือรินเติมให้

ทั้งคู ่นิ่งเงียบไร้วาจา กลับไม่มีเรื่องราวใดเกิดขึ้น หากแต่ตรง 
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มุมหน้าต่างมีชายเสื้อท่อนหนึ่งโผล่ออกมา มันถูกลมพัดปลิวไหวๆ  

ก่อนหายไปไม่เห็นวี่แวว
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ดึกสงัด บนถนนในต�าบลหลงเฉวียนที่ยามกลางวันยังนับว่า

ครึกครื้น เวลานี้ว่างโหรงเหรงมีแต่นกฮูกบินโฉบผ่านสันก�าแพงมุมถนน

เป็นครั้งคราว ขณะที่สวนผูเจินตรงเชิงเขาทิศใต้กลับไม่มีผู้ใดข่มตาหลับ

หลังพลิกตัวกระสับกระส่ายมาท้ังวัน อี๋อว้ีก็หลับใหลไม่ได้สติ 

ไปตอนหัวค�่า ไม่พูดเพ้องึมง�าด้วยสุ้มเสียงแหบพร่าอีก แต่ก็ปลุกไม่ต่ืน 

ตลอดวันนีน้างถูกกรอกยาต้มไปแล้วสองชาม แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มใีคร

มาจากเมืองหลวง สุดท้ายหมอในตัวต�าบลโดน 'กักตัว' ไว้ในคฤหาสน์  

ถึงอย่างไรมีก็ดีกว่าไม่มีเลย

"ท่านหมอซ่ง ไหนท่านบอกว่าไม่มีอาการของโรคธาตุร้อนก�าเริบ 

มิใช่หรือ นี่ก็วันหนึ่งแล้วเพราะอะไรนางยังตัวร้อนเหมือนไฟเผาเล่า"  

หลูซื่อก้มตัวเกาะขอบเตียงมาหนึ่งวันเต็ม คนในห้องนี้นอกจากอี๋อวี้ท่ี 

นอนบนเตียง ผู้ท่ีสีหน้าบึ้งตึงที่สุดต้องยกให้นางแล้ว สองตาบวมเป่ง 

538
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ใบหน้าซีดเผือดจนน่าตกใจ ทุกๆ ชั่วครู่ก็ต้องหันศีรษะถามหมอครั้งหนึ่ง

"เอ่อ...หลูฮูหยินอย่าเพ่ิงใจร้อน" ผู้เป็นหมอยืนจับเจ่าอยู่ด้านข้าง 

หวนนึกถึงค�าก�าชับก�าชาเมื่อครู่ของบุรุษด้านนอกคนนั้น เขาแสร้งท�า 

เยือกเยน็กล่าวตอบ "อาการของคณุหนูเกิดจากธาตไุฟก�าเริบ ถึงจบัไข้สงู

ไม่ยอมสร่าง เจ้าไข้น้ีนึกจะมาก็มา แต่พอลดลงก็ไม่เป็นอะไรแล้ว" เขา 

นิ่งคิดแล้วพูดต่อท้ายอีกค�า "ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต" 

ถึงปากเขาบอกอย่างนี ้ในใจกลบัไม่ใคร่มัน่ใจนกั เมือ่ตอนกลางวนั

เขาเขยีนใบสัง่ยาอย่างมัน่อกมัน่ใจ ไหนเลยจะคดิถงึว่าอาการป่วยของนาง 

กลับทรุดลง เป็นหานลี่อาศัยจังหวะหลูซื่อเช็ดเหง่ือตามตัวให้อี๋อว้ี 

เรยีกเขาไปพูดก�าชบัอย่างรอบคอบ เขาถึงกล่าวถ้อยค�าปลกุปลอบทกุครัง้

ทีห่ลซูือ่ไต่ถาม แต่พอเขาตวัดตามองร่างบนเตยีงก็ลอบคดิอย่างจนใจว่า

หากไข้ไม่ลด ปล่อยให้ตวัร้อนไปเรือ่ยๆ เช่นนี ้ต่อให้คณุหนูท่านนีท้นผ่าน

ไปได้ เกรงว่าก็ต้องเป็นโรคเรื้อรังติดตัว

หานลีเ่ดนิวนไปวนมาอยู่ในโถงด้านนอกทีก่ว้างขวาง คราใดได้ยินเสียง 

สนทนาในห้องก็จะหยุดฝีเท้าครูห่นึง่ ใบหน้าเขาเดีย๋วตงึเครยีดเดีย๋วผ่อนคลาย  

บุรุษซึ่งแต่ไรมานอกจากตนเองกับหลูซื่อแล้วไม่เห็นคนที่สามอยู่ใน

สายตา นึกพิศวงเมื่อพบว่าพอแม่นางน้อยผู้นั้นล้มป่วยแบบนี้ เขาถึงกับ

ทรมานใจไปด้วย อย่าลมืว่านางคอืบตุรสาวของฝางเฉยีว ถึงเกิดอะไรขึน้

กับนางจริงๆ เขาสมควรส�าราญใจต่างหาก จะทรมานใจได้อย่างไร

หานลีอ่ยู่มาจนอายุปนูนีแ้น่ใจเป็นอนัมากว่าน่ีมใิช่เป็นดัง่ค�ากล่าวว่า  

'เมื่อรักเรือนย่อมรักอีกาบนหลังคาเรือน'* ถ้าจะ 'เผื่อแผ่' เขาคง 'เผื่อแผ่' 

* เมื่อรักเรือนย่อมรักอีกาบนหลังคาเรือน เป็นส�านวน หมายถึงเมื่อรักใครสักคนย่อมรักไปถึงคนหรือสิ่งของที่
เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นด้วย
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ไปนานแล้ว หนึ่งปีก่อนเขายังปฏิบัติต่อพวกลูกๆ ของหลูซื่อกับฝางเฉียว

ด้วยท่าทีที่ไม่แยแสความเป็นความตายของพวกเขาได้ แต่ความรู้สึก

ใจคอไม่ดีตอนนี้มันคืออะไรกัน

หานลี่กดหน้าอกที่แน่นอึดอัดอยู่บ้าง เขาเงยหน้ามองสาวใช้

ประคองถาดอาหารมื้อดึกเข้ามา ก่อนจะเบือนหน้าไปเรียกหานสืออว้ี 

ให้ยกเข้าไปในห้อง ยังกระซิบสอนนางให้พูดกล่อมหลูซื่อให้กินอะไรบ้าง

เช่นไร แต่ไม่คิดว่าตนเองก็ท้องว่างมาทั้งวัน

หลูซื่อหิวจนหายหิวแต่แรก จิตใจของนางจดจ่ออยู่ท่ีตัวบุตรสาว 

จนหมดสิน้ ไหนเลยจะมคีวามอยากอาหาร ทว่านางยังคงถูกคะย้ันคะยอ

ให้ฝืนใจกินไปหลายค�า ครั้นเห็นผิงถงยกยาต้มมาอีก นางก็วางชามกับ

ตะเกียบลง พยุงอี๋อวี้ลุกขึ้น หยิบช้อนคันเล็ก ให้ผิงฮุ่ยงัดปากอี๋อว้ีแล้ว 

ป้อนทีละค�า

นางมองบุตรสาวพิงอกตนโดยไม่รู ้สึกตัวสักนิด ยาต้มสีเหลือง 

อมน�า้ตาลไหลลงมาตามมมุปาก ในทีส่ดุนางก็อดกล้ันไม่อยู่อกี ถือชามยา 

กอดอี๋อวี้ไว้แล้วเริ่มร�่าไห้เสียงเบาๆ

"อวีเ้อ๋อร์...น่ีเจ้าเป็นอะไรไป ในใจเจ้าคับแค้นด้วยเร่ืองใด บอกกับแม่สิ  

ใครให้เจ้าเก็บไว้คนเดียวอยู่ร�่าไป ทนตรอมใจจนกลายเป็นอย่างนี้ ถ้า 

เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าจะให้แม่ท�าอย่างไร อว้ีเอ๋อร์...แม่ไม่ดีเอง หลายวันน้ี

แม่งานยุ่งจนเลอะเลือน มัวแต่จัดเตรียมสินเจ้าสาวให้เจ้า ทั้งที่รู้ว่าเจ้า 

มีความในใจกลับไม่เอาใจใส่..."

หานลี่ด้านนอกคอยสังเกตความเคลื่อนไหวข้างในอยู่ ได้ยินหลูซื่อ

ร้องไห้เสียใจ เขาแหวกม่านก้าวเข้าไป มองดูคนทั้งห้องท�าหน้าตาระทม

Page ��������� 10.indd   61 2/4/2563 BE   10:08



62

นวลหยกงาม 10

หม่นหมอง ดวงหน้าสภุาพนุม่นวลเป็นนจิฉายแววขึงขังดดุนัเป็นคราแรก 

เขาไม่ปลอบใจหลูซื่อกลับย่นหัวค้ิวเข้าหากัน พูดแทรกเสียงร้องไห้ 

ของนางด้วยน�้าเสียงเคร่งเครียด

"เลิกร้องไห้ได้แล้ว คนยังไม่เป็นอะไรก็ต้องเป็นอะไรไปเพราะเจ้า

ร้องไห้นี่ล่ะ"

ดูทีว่านี่เป็นคราแรกในรอบย่ีสิบกว่าปีที่หลูซื่อได้ยินเขาพูดอย่าง

ดุร้าย นางอึ้งงันไปชั่วครู่ เสียงร้องไห้ก็หยุดลง 

หานสอือว้ีรบีเร่งเข้าไปพูดเกลีย้กล่อม "น่ันสิ ท่านแม่ ท่านหยุดร้องไห้ 

ก่อน พวกเราคดิหาวิธีกันด ูอมื...ส่งคนไปเชญิหมอหลวงทีว่งัเว่ยอ๋องแล้ว

ไม่ใช่หรือ คะเนว่าคงอยู่ระหว่างทางจวนมาถึงแล้ว พวกเรารออีกสักครู่

นะเจ้าคะ"

"ฮึ!" เสียงแค่นเยาะนี้มิใช่ของหลูซื่อ หานลี่เดินเอามือไพล่หลัง 

ไปตรงหน้าเตยีง เอ่ยด้วยใบหน้าขรมึ "ผ่านพ้นยามสาม ประตเูมอืงปิดไป

ตัง้นานแล้ว ถ้าจะมาก็สมควรมาถึงแล้ว ตอนนีไ้ม่มา ยังจะรออะไร นีเ่ป็น

เพราะนางเข้าเมืองหลวงถึงล้มป่วย ไม่แน่ว่าอาจถูกใครบางคนรังแกมา

จนกลายเป็นเช่นนี้"

หานลีไ่ม่อยากยอมรบัว่ายามเขากล่าวค�านี ้ไม่สามารถข่มไฟโทสะ

ในอกได้ อารมณ์โกรธนีม้อี�านาจเหนอืสต ิเขาย�า่เท้าไปมาอยู่ท่ีเดิมหลายก้าว  

ก่อนจะเหลียวไปมองหลูซื่อท่ีหน้าตาซีดเซียวน่ิงๆ แล้วถอนใจเฮือก 

อย่างจนใจ จากน้ันตกลงปลงใจท�าบางอย่างที่เขาจะนึกเสียใจทีหลัง 

ก็ไม่ทันการณ์แล้ว

"เจ้ารีบจัดสัมภาระซะ สวมอาภรณ์ให้อว้ีเอ๋อร์หลายๆ ชั้น และให้
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คนเตรียมรถม้า ข้าจะพาพวกเจ้าไปหาคนผู้หนึ่ง"

พระพิรุณเทกระหน�่าลงมาเมื่อวาน บันดาลให้วันรุ่งข้ึนเย็นสบาย

มาก ความร้อนอบอ้าวหลายวันก่อนอันตรธานไปสิ้น อากาศยามเช้า 

แสนสดชื่นจนชวนให้สูดลมหายใจบ่อยครั้งขึ้น

ราตรีก่อนหลี่ไท่อยู่ที่ส�านักอักษรกับบัณฑิตทั้งหลายจนดึกด่ืน 

จงึค้างคนือยู่ท่ีน่ันไม่กลบัวัง ตอนเช้าเขาผลดัอาภรณ์เป็นชดุประจ�าต�าแหน่ง 

ตัวใหม่ในหอเฟิงจู้ ล้างหน้าสางผมแล้วนั่งรถม้าไปส�านักศึกษาหลวง  

วันนี้วันที่สิบห้าเป็นการประชันศาสตร์ดนตรี

ตอนเขาไปถึงลานแข่งขัน ด้านในหอจวินจื่อมีคนนั่งอยู่เต็มแล้ว  

บนท่ีน่ังผู้ตัดสินนอกจากอว๋ีซื่อหนานท่ียังไม่มา คนอื่นๆ ก�าลังสนทนา 

กันอยู่ เห็นเขาขึ้นมาก็แสดงคารวะ บรรยากาศรอบด้านเปลี่ยนเป็น

เงียบเชียบขึ้น

เมือ่วานหลีไ่ท่ช่วยถอนชือ่จากการประชนัศาสตร์ท่ีเหลือให้อีอ๋วีแ้ล้ว 

ค�าพูดค�าจาแฝงน�้าเสียงไม่ชอบใจนักทั้งทางตรงทางอ้อม ประหนึ่งว่า 

ไม่อยากให้อีอ๋ว้ี 'ปรากฏตัวต่อหน้าธารก�านลั' อกีก่อนงานเสกสมรส ท�าให้

อาจารย์หลายคนซึ่งไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของอ๋ีอว้ีท่ีได้ป้ายไม้สลัก

แล้วหายหน้าหายตาไป ล้มเลิกความคิดที่จะไล่เลียงต�าหนิ

จ่างซุนซีไม่เข้าร่วมการแข่งขันอีกสองศาสตร์เช่นเดียวกัน วันน้ี 

นางมาถึงแล้วต้ังใจขึน้ไปบนเรอืนเหมยโดยเฉพาะ พวกอาจารย์เห็นสหีน้า

อิดโรยของนาง กลับเป็นฝ่ายพูดปลอบหลายค�า หากแต่ในใจลอบยินดี 

เพราะศาสตร์ดนตรนีีเ้ป็นความถนดัของจ่างซนุซ ีหากนางแสดงฝีมอืไม่ดี
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ส�านักอื่นๆ ก็มีโอกาส ทว่าพวกเขาคิดไปในทางดีเกินไป ท้ายที่สุด 

ผลปรากฏว่าป้ายไม้ของศาสตร์ดนตรีนี้ยังคงถูกจ่างซุนซีคว้าไปได้ 

เมื่อวานนางไม่ได้มา แต่ได้ยินเรื่องอี๋อว้ีถอนตัวจากคนอื่นแล้ว  

เมื่อการแข่งขันยุติ ผู้คนในสนามแยกย้ายกันกลับ นางพบกับหล่ีไท่ที่ 

ด้านนอกหอจวินจือ่โดยบังเอิญแล้วตามเขาไปเช่นเคย นางไม่ขยับไปใกล้ๆ  

แต่รักษาระยะห่างสามก้าวอย่างพอเหมาะพองาม นางรู้นิสัยไม่ชมชอบ

ให้ใครเข้าใกล้ของหลีไ่ท่ดี ทัง้ยังแจ่มแจ้งอีกว่าตราบเท่าท่ีไม่เกินขอบเขตน้ี  

ส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้าง 'ผ่อนปรนให้'

"วันนี้คุณหนูหลูไม่มา เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเจ้าคะ"

เขากับนางออกจากสนามก่อนใครๆ แล้วสาวเท้าอยู่เบื้องหน้า 

ลูกศิษย์กลุ่มหนึ่ง ตามทางเดินมีคนบางตา นางถามจบไปครู่ใหญ่ถึงเห็น

หลี่ไท่สั่นศีรษะนับเป็นค�าตอบ

"ไม่เป็นไรก็ดเีจ้าค่ะ" สุม้เสยีงของจ่างซนุซฟัีงดูคล้ายโล่งอก ต่อจากนัน้ 

นางอ้าปากพูดอย่างรู้สึกผิดน้อยๆ "ข้าได้ยินได้ฟังมาว่าเพราะวันก่อนข้า

ไม่มาร่วมประชันศาสตร์เขียนพู่กัน คุณหนูหลูจึงมีปากเสียงกับคนอื่น 

ตอนแข่งขัน เรื่องเกิดข้ึนจากข้า ข้าไม่สบายใจเลย หรือไม่สองวันนี้พ่ีส่ี 

หาเวลาช่วยเชญินางออกมาแทนข้า ข้าจะจดัโต๊ะเลีย้งสรุาขอขมาต่อนาง

ดีหรือไม่"

สิ้นเสียงนางผ่านไปครู่ใหญ่ หลี่ไท่ถึงสั่นศีรษะดังเก่า จ่างซุนซีกลับ

เปล่งเสียงพูดอย่างเศร้าสร้อยอยู่บ้าง

"ข้าอยากขอขมานางจริงๆ นะเจ้าคะ ข้ารู้ว่าเพราะ...เพราะเรื่อง 

พ่ีชายคนรองของข้าท�าให้คุณหนูหลูขุ ่นข้องหมองใจต่อครอบครัวข้า  
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เดือนท่ีแล้วพ่ีใหญ่ข้ายังพาคนไปก่อกวนในพิธีปักปิ่นของนางอีก ถ้าข้า 

รู้แต่แรกว่านางจะท�าอย่างน้ัน ต้องทัดทานไม่ให้นางไปแน่ พูดตามตรง

คนก็จากไปแล้วยังจะถือสากันไปอีกท�าไม ข้าชืน่ชมในความสามารถและ

อุปนิสัยของคุณหนูหลูอย่างย่ิง อยากผูกมิตรกับนางเสมอมา อันว่า 

ความอาฆาตแค้นพึงสลายไม่พึงสานต่อ ยิ่งกว่านั้นนางจวนจะแต่งงาน

กับท่านแล้ว จะมึนตึงกับสกุลจ่างซุนไปเรื่อยๆ ก็มิใช่ทางออกที่ดี"

นางกัดริมฝีปากนุ่มดุจกลีบดอกไม้ พูดเสียงแกมวิงวอน "ก็ถือ... 

ถือเสียว่าข้าขอโทษนางแทนพี่ใหญ่แล้วกัน พี่สี่ช่วยเชิญคุณหนูหลูมาได้

หรือไม่เจ้าคะ"

"ไม่จ�าเป็น" หลี่ไท่ปริปากในที่สุด เขาทอดสายตามองพวกลูกศิษย์

ทีเ่ดนิห่างไปไกลถึงทางแยกข้างหน้าโน้นแล้ว "นางไม่ใช่คนใจคอคบัแคบ"

จ่างซนุซกัีดรมิฝีปากอีกค�ารบหนึง่ ก้มหน้าเก็บง�าแววตาผดิแปลกไป  

ก่อนจะเอ่ยเสียงเบา "ข้ารู้ว่านางไม่ใช่ ถึงคิดจะพูดคุยกับนาง"

หลี่ไท่เหมือนไม่ได้ยินเสียงนาง สืบเท้าเดินไปข้างหน้าต่อโดย 

ไม่สนใจ และไม่ส่งเสียงพูดตลอดทางจนถึงหน้าประตู ส่วนจ่างซุนซ ี

ก็ติดตามไปอย่างเงียบๆ ไม่เอ่ยว่าอะไรอีก

หลังจากมีโจรขึ้นวังเว่ยอ๋อง การเฝ้ายามระวังภัยรัดกุมแน่นหนา 

เพ่ิมขึน้อกีมาก ผูค้นในวงัน้ีมใิช่แค่หลายร้อย เร่ืองราวก็มากมายสลบัซับซ้อน  

เหตุการณ์ที่มีคนบุกรุกโดนโยนเข้าห้องเก็บฟืนเมื่อวานก็ถูกลืมเลือน 

สนิทใจในชั่วข้ามราตรี ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีคนเอ่ยต่อหน้าหลี่ไท่

ด้วยเหตุน้ีหลังอี๋อว้ีล้มป่วยในเช้าวันน้ันผ่านไปสามวันเต็ม หลี่ไท ่
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ก็อดรนทนไม่ไหว ส่งผูด้แูลอกีคนนามซนุเสวียไปตามตวัทีต่�าบลหลงเฉวียน  

ยามเที่ยงวันเดียวกันซุนเสวียเดินทางกลับมาคนเดียว หลี่ไท่ถึงเพิ่งรู้ข่าว

อย่างล่าช้าในเพลานี้

"กระหม่อมไปรบัคนทีส่วนผเูจนิ แต่ฮหูยินกับคณุหนลู้วนไม่อยู่เรอืน 

ได้ยินบ่าวทีน่ั่นพูดว่าวันก่อนพวกนางออกไปแล้วยงัไม่กลบัมาอกีพ่ะย่ะค่ะ"

ออกจากเรือนไปวันก่อนจนบัดน้ียังไม่กลับมา พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ

หายตัวไปแล้ว

ความ 'น่าประหลาดใจ' น้ีมากจนเกินไป หล่ีไท่สัมผัสได้ถึงความ 

ไม่ชอบมาพากลทันที เขาอ่านหนังสือในมือไม่รู้เรื่องอีกจึงวางมันลงแล้ว

เอ่ยถาม "แล้วไปไหน"

ซุนเสวียหวนประหวัดถึงสายตาบ่าวไพร่ที่มองเขาตอนอยู่ใน 

สวนผเูจนิเมือ่เช้า ช�าเลอืงมองสหีน้าหลีไ่ท่อย่างระมดัระวังก่อนกล่าวเสียง

นอบน้อม "ทูลท่านอ๋อง กระหม่อมสอบถามดูแล้ว พวกคนรับใช ้

ในคฤหาสน์ดูเหมือนจะได้รับค�าสั่งจากเจ้านาย เพียงอ�้าๆ อึ้งๆ บอกว่า

พวกเขาออกไปสะสางธุระข้างนอก ไม่มีสักคนบอกได้แน่ชัดว่าไปที่ใด 

พ่ะย่ะค่ะ" 

หลีไ่ท่เริม่กระวนกระวายใจอยู่ลกึๆ เขาลกุขึน้ยนืจนเก้าอีข้ยบัเลือ่น

เกิดเสียงครืดคราด ซุนเสวียถอยหลังครึ่งก้าว เขากลั้นใจพูดต่อ

"แต่ว่ากระหม่อมพาแม่นางผิงถงกลับมาด้วย นางรออยู่ในลาน 

ด้านนอก องค์ชายจะทรงให้เข้าพบหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

"ให้นางเข้ามา" หลี่ไท่เห็นเขาถอยออกไปเรียกคนก็นั่งกลับลงบน

เก้าอี้ มือซ้ายบีบม้วนต�ารา ในดวงตาเผยรอยกังขา
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อีกครึ่งเดือนก็จะถึงงานเสกสมรสแล้ว ไม่มีเหตุผลที่ครอบครัวนาง

จะออกจากเรือนสองสามวันแล้วไม่กลับมาโดยไร้สาเหตุ จะไม่บอกเล่า

เก้าสบิบ่าวไพร่ก็ช่าง แต่กลบัท�าเหมอืนกับเจตนาก�าชบัไม่ให้แพร่งพราย

เบาะแสของพวกนาง

"ถวายค�านับท่านอ๋องเพคะ" 

หลี่ไท่ได้ยินเสียงก็เงยหน้ามองสาวใช้ที่ก้มกายคารวะเบื้องหน้า

ตรงๆ ครั้นจับความผิดปกติในน�้าเสียงนางไม่ได้ เขาก็เอ่ยเสียงเย็น

"พูด เกิดเรื่องใดขึ้น"
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"พูด เกิดเรื่องใดขึ้น"

"ทลูท่านอ๋อง..." ผงิถงก้มศรีษะประสานน้ิวมอืทัง้สบิไว้ตรงหน้าท้อง 

นางท้ิงตวัลงคกุเข่าท่ามกลางความแคลงใจของหล่ีไท่ "หม่อมฉันสมควรตาย  

ไม่ได้ดูแลคุณหนูให้ดี ท่านอ๋องโปรดทรงลงทัณฑ์ด้วยเพคะ"

เขาใจกระตุกวูบ สายตาที่จับจ้องตัวสาวใช้เริ่มเปล่งประกาย 

เหี้ยมเกรียมอย่างสุดระงับ ข่มขวัญนางจนต้องก้มตัวลงต�่าอีกหลายส่วน

"หือ?" 

ได้ยินเขาท�าเสียงขึ้นจมูกเบาๆ ผิงถงก็บังเกิดความพรั่นพรึง 

จนหมอบตัวลงกับพ้ืน นางนึกถึงวิธีการของผู ้เป็นนายเก่าคนนี้แล้ว 

เพียงรู้สึกขนอ่อนตรงท้ายทอยตั้งชัน แต่เมื่อภาพอี๋อว้ีลมหายใจรวยริน

ตอนถูกพาตวัไปในคนืก่อนผดุขึน้ในห้วงสมอง ก็ไม่รู้ว่านางไปเอาความกล้า 

มาจากที่ใด กล่าวตอบเสียงแข็ง

539
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"หม่อมฉนัมบิงัอาจปกปิด ยามบ่ายวันทีส่บิสามคณุหนูกลบัมาจาก

เมืองหลวง ถือป้ายไม้สลักอย่างดีอกดีใจ พูดคุยและกินอาหารเย็นกับ 

ฮูหยิน ตกดึกยังเขียนหนังสืออยู่เป็นนาน แต่พอหัวถึงหมอนก็หลับไป  

ตอนกลางดึกนางตกใจตื่นจากฝันครั้งหน่ึง หม่อมฉันยังไม่รับรู้ถึงความ

ผิดปกติ ทว่าเช้าวันถัดมานางก็เริ่มจับไข้พูดเพ้อไม่หยุด เรียกอย่างไรก็ 

ไม่ตอบ ฮหูยินรบีเร่งให้คนไปตามหมอในเมอืงมาดูอาการแล้วต้มยาสมนุไพร  

ไหนเลยจะรู้ว่านางด่ืมไปสองเทียบ พอตกบ่ายกลับตัวร้อนมากข้ึนอีก  

จวบจนหัวค�่า นางไม่พูดเพ้อแล้ว ตะ...แต่ไข้สูงจนหมดสติ ท่านหมอ 

บอกว่าเพราะคุณหนูตากฝน ประกอบกับธาตุไฟก�าเริบ ถ้าไข้ไม่ลด..."

เสียงข้อน้ิวลั่นเปาะๆ ตัดบทเสียงพูดร�าพันแกมสะอื้นของผิงถง  

นางเกร็งคอเงยหน้ามองแวบหน่ึง เห็นใบหน้าเย็นชาเป็นนิจของหลี่ไท่

ปรากฏแววอ�ามหิตโดยไม่ปิดบังสักนิด มือหนึ่งก�าเป็นหมัดแน่นวางราบ

กับโต๊ะ เกร็งแรงราวกับก�าลังข่มความโกรธอยู่ แค่ปราดเดียวน้ีก็ท�าให้

ความสะพรึงกลัวที่นางสะกดไว้เมื่อครู่นี้ย้อนกลับมาเกาะกุมกะทันหัน

"เกิดเรื่องพรรค์นี้กลับไม่รู้จักมาหาคนในเมืองหลวง พวกเจ้าเป็น 

คนตายใช่ไหม"

ถ้อยค�านี้ของเขาถามตรงจุดพอดี ผิงถงท�าใจดีสู้เสืออ้าปากพูด

ตะกุกตะกัก พร้อมกับน�้าตาไหลพรากอย่างกลั้นไม่อยู่

"สะ...ส่งคนมาหาแล้วเพคะ บ่ายวันน้ันก็ส่งคนเข้าเมืองหลวง 

หาท่านอ๋อง ตั้งใจจะเชิญหมอหลวงไปดูอาการ แต่รอจนกลางดึกไม่เห็น

คนกลบัมา คุณหนตัูวร้อนเหมอืนไฟเผา กระท่ังยาต้มก็ต้องงดัปากป้อน...

ป้อนลงไปครู่เดียวก็อาเจียน นายท่านหานทนดูไม่ได้ เลยบอกฮูหยิน 
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ไม่ให้รอคอยพระองค์อกี เอาผ้าห่มห่อตวัคณุหน ูเตรยีมรถม้าแล้วพานางไป  

บะ...บอกว่าจะไปหาใครบางคน นะ...นี่ผ่านไปสองวันแล้วมิได้ส่งข่าว

กลับมา ไม่รู ้ว่าคุณหนูปลอดภัยดีหรือไม่ มะ...หม่อมฉันสมควรตาย  

หลายวันก่อนก็สังเกตเห็นว่าอารมณ์ของคุณหนูไม่ปกติ ถ้าคืนน้ันดูออก

แต่แรกว่านางผิดแปลกไป..."

ตอนท้ายเป็นเสียงพร�่าพรรณนาสะอึกสะอื้นของผิงถง เห็นชัดว่า

นางตกใจเสียขวัญไปแล้วจริงๆ นางกับผิงฮุ่ยสองพ่ีน้องเป็นเพราะอี๋อวี้ 

ถึงไม่ต้องเป็นอย่างบริวารในคฤหาสน์ลับท่ีลงท้ายต้องเอาชีวิตชดใช ้

บุญคุณในอดีตของหลี่ไท่ ก่อนพบกับอ๋ีอว้ี แม้นไม่ต้องเดือดร้อนเร่ือง 

การกินการอยู่ แต่วันทั้งวันต้องอยู่อย่างอกสั่นขวัญแขวน นับแต่หลี่ไท ่

ยกพวกนางให้อี๋อวี้ จึงหัวเราะร้องไห้ได้เฉกคนปกติที่มีเลือดเนื้อจิตใจ

อี๋อว้ีดีต่อพวกนางโดยมิได้เสแสร้งแกล้งท�า ไม่เคยฝืนใจพวกนาง 

ไม่เคยเห็นพวกนางเป็นที่ระบายอารมณ์ หรือจะพูดว่าเห็นพวกนางเป็น

มนุษย์เหมอืนตน ผงิถงมองอะไรๆ ได้ปรโุปร่งและประจกัษ์ชดัแก่ใจ มหีรอื

จะไม่รู้ว่าเจ้านายอย่างนี้ถือโคมไฟส่องหาก็ไม่พบอีกแล้วในปฐพี นางจึง

ทุ ่มเทจิตใจปรนนิบัติรับใช้ อีกทั้งรู ้เรื่องที่อี๋อวี้เหลือตัวคนเดียวหลัง

พลดัพรากกับมารดาและพ่ีชายตายจากไปอย่างกระจ่างแจ้ง นานวันเข้า 

นางก็ลอบนับอี๋อว้ีเป็นคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งบนโลกน้ีนอกจาก 

ผิงฮุ่ยอยู่ลับหลังไปแล้ว

หลี่ไท่ได้ยินเสียงร�่าไห้ของผิงถง สีหน้าย่ิงเครียดขรึมลง นัยน์ตา 

ชายหนุ่มไหวระริกอย่างสับสนว้าวุ่นใจ เขาเม้มปากไม่เอื้อนเอ่ยวาจา  

ถึงเพียรอดทนอดกลั้นไว้แล้วก็ไม่อาจฟังนางพูดจนจบ ลุกพรวดขึ้นยืน
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เปล่งเสียงตัดบทเป็นค�ารบที่สอง

"พวกเขาไปไหน"

"...หม่อมฉันไม่ทราบเพคะ"

หลี่ไท่โน้มตัวไปข้างหน้า สุ้มเสียงเย็นเยียบ "ไม่รู้หรือว่าไม่บอก"

"หม่อมฉันจะกล้าปิดบังได้อย่างไรเพคะ ราตรีน้ันพวกเขาจากไป

อย่างเร่งร้อน นายท่านหานก็มไิด้บอกอะไรฮหูยิน หม่อมฉนัไม่ทราบจรงิๆ" 

ผิงถงเงยหัวขึ้น นางร้องไห้จนน�้าตานองหน้า

หลี่ไท่รู ้แก่ใจดีว่านางไม่กล้าปกปิดหลอกลวง กอปรกับหานล่ี 

เป็นคนพาตัวหญิงสาวไปก็ล่วงรู้ว่าจะตามหาคนเป็นเร่ืองยากเสียแล้ว 

ใบหน้าเขาฉายอารมณ์แปรปรวนระลอกหน่ึงก่อนทุบก�าปั ้นลงกับ 

โต๊ะหนังสือดังปัง แท่นฝนหมึกกับท่ีวางพู่กันล้มระเนระนาดตามแรง

สะเทือน น�า้หมกึกระเด็นโดนกองม้วนบนัทึกมดัด้วยด้ายแดง ไม่รูว่้าท�าให้

ของส�าคัญอะไรเสียหายไปบ้าง

"กลับไปรอ ทันทีท่ีได้ข่าวก็รีบมารายงาน หากเกิดข้อผิดพลาดอีก 

พวกเจ้าสองคนก็ตรงกลบัไปลัว่หยางซะ" หลีไ่ท่พูดกับผงิถงเสยีงกระด้าง

แล้วไม่สนใจไยดีอีก ยกมือดันเก้าอี้ออกแล้วเดินฉับๆ ออกไปข้างนอก

ผิงถงมองดูเก้าอี้ไม้แดงตัวเตี้ยสลักลายที่โงนเงนไปมาแล้วล้ม

กระแทกพ้ืนดังตึง นางยกมือขึ้นปาดหยดเหงื่อกับน�้าตาที่ปนเปกันบน

ใบหน้าออกพลางถอนหายใจยาวเหยียดเฮือกหนึ่ง

ยังไม่เอ่ยต่อว่าทางวังเว่ยอ๋องเป็นอย่างไร ทางด้านอีอ๋ว้ีซึง่สลบไสล

อยู่ถูกหานลีพ่าตวัไปจากสวนผเูจนิในคนืวันทีส่บิสีเ่ดอืนสามแล้วผ่านไป
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อีกวันหนึ่ง นางถึงฟื้นสติขึ้นในเช้าวันที่สามวันเดียวกับท่ีหลี่ไท่เพ่ิงได้ยิน

ค�าบอกเล่าจากปากผิงถง

รอบห้องอบอวลไปด้วยกลิน่สมนุไพรแปลกประหลาด อีอ๋วีพ้ยายาม

ยกหนังตาหลายทีถึงฝืนปรือตาขึ้นได้ ด้านนอกแสงแดดก�าลังงาม แต่ 

ถูกม่านโปร่งก้ันไว้จนภายในห้องมดืสลวัๆ มองเห็นไม่ชัดถนดัตา นอกจาก

รู้สึกว่าพ้ืนเตียงใต้ตัวอ่อนนุ่มเกินไป นางยังไม่รู้ว่าขณะนี้ตนเองไม่ได้ 

อยู่ในสวนผูเจินแล้ว

พอรู้สึกตัวต่ืนขึ้น อาการวิงเวียนอ่อนเปลี้ยตามเน้ือตัวก็กลับมา  

ห้วงความคิดสับสนยุ่งเหยิง ไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน นางหรี่ตาลงมองเพดาน

อย่างงุนงงเลื่อนลอยเป็นเวลานานเกือบหนึ่งถ้วยชาถึงขยับปากส่งเสียง

เบาหวิวที่แม้แต่นางเองก็ไม่ได้ยิน

"ท่านแม่..."

สญัชาตญาณของคนเป็นเช่นนีเ้อง ในเวลาท่ีทุกข์ทรมานและจติใจ

ไม่มั่นคงที่สุด ถึงแม้ไม่รู้สถานการณ์ตรงหน้า คนท่ีเรียกหาจะเป็นผู้ที ่

ตนเชื่อใจมากท่ีสุดเท่าน้ัน ใต้หล้านี้เกรงว่าคงมีแต่มารดาที่ทนเห็นนาง 

ทนทุกข์ล�าบากไม่ได้สักน้อยนิด และทุ่มเทกายใจท�าเพ่ือนางโดยไม่หวัง

ผลตอบแทนใดๆ

เมื่อไม่มีใครขานตอบ อี๋อวี้เรียก 'ท่านแม่' อีกที ได้ยินเสียงประตู 

ถูกผลักเปิดดังเอี๊ยดอ๊าด แต่นางไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะหันหน้าไป ได้แต่

ฟังเสยีงฝีเท้าเดินมาใกล้ มคีนวางของบางอย่างลงด้านข้าง จากน้ันก้มตัว

อยู่ข้างเตยีง เงาด�าบดบงัสายตาของนาง ฝ่ามอืนุม่น่ิมแห้งสะอาดข้างหนึง่

อังบนหน้าผาก กลิ่นยาขมๆ ที่ไม่คุ้นเคยลอยมาปะทะใบหน้า
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"ท่านแม่..." นีเ่ป็นครัง้ท่ีสามก็สบูพลงัทีเ่หลอือยู่ในตวัอีอ๋ว้ีไปจนหมด 

อึดใจต่อมานางได้ยินเสียงอุทานเบาๆ คล้ายตกใจคล้ายยินดีเสียงหนึ่ง 

ต่อจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าคนวิ่งตึงๆ ออกไปทันใด

"ฟื้นแล้วๆ ท่านพ่อ แม่นางหลูฟื้นแล้ว!"

ผ่านไปไม่นานนัก เสียงฝีเท้าเร่งรีบปะปนเสียงกระซิบก็ดังลอยมา

จากข้างนอก อี๋อวี้ลองหันหน้าไปมองทว่าไม่ส�าเร็จ แต่เสียงเรียกเบาๆ  

คุ้นหูเสียงหนึ่งท�าให้จิตใจนางสงบลง

"อว้ีเอ๋อร์" หลูซื่อน่ังลงข้างเตียงอย่างต่ืนเต้นน้อยๆ ก่อนจะโน้มตัว

ไปมองหน้าบุตรสาว แม้นไม่ได้ยินเสียงตอบ แต่เห็นเปลือกตาท่ีเปิดข้ึน

เป็นช่องเล็กๆ นางก็ตาแดงด้วยความยินดีทันควัน รีบย่ืนมือไปเข่ีย 

ปอยผมข้างแก้มอี๋อวี้ออกเบาๆ พลางกล่าวเสียงเครือ

"ฟ้ืนแล้ว ฟ้ืนจนได้ ลกูรกั เจ้าท�าเอาแม่ตกใจแทบแย่ เป็นอย่างไรบ้าง  

ยังไม่สบายตรงไหนหรือไม่"

อีอ๋ว้ีเห็นประกายน�า้ตาในดวงตามารดารางๆ ก็อ้าปากอยากพูดปลอบ 

แต่เปล่งเสียงไม่ออก นางมุ่นหัวคิ้วอย่างร้อนใจ ด้านข้างก็มีคนเอ่ยข้ึน 

แทนนาง

"ฮ่าๆ ฮูหยินอย่าเพ่ิงใจร้อน นางเพ่ิงฟื้นสติ ไม่ได้กินน�้ากินข้าว 

หลายวัน ก�าลังอ่อนเปลี้ยเพลียแรงยังพูดคุยไม่รู้เรื่อง"

ได้ยินเสียงบุรุษแปลกหู อี๋อว้ีอยากหันหน้าไปดูมากข้ึน แต่นางจะ

ขยับน้ิวก็ยังไม่ไหวอย่างท่ีเขาบอกจริงๆ นับประสาอะไรกับดูว่าคนผู้นี ้

เป็นใคร

"ดีๆ " หลซูือ่ขานรบั เบอืนหน้าไปอกีทางปาดน�า้ตาออกค่อยยืน่หน้า
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ไปพูดกับอี๋อว้ีพลางลูบผมหน้าม้าของนางให้เป็นระเบียบ "อวี้เอ๋อร์ เจ้า

นอนอยู่ตรงนีน้ะ แม่จะไปต้มโจ๊กให้กิน ถ้าเจ้ารูส้กึไม่สบายก็หลบัตานอน 

ไม่ต้องกลัวนะ เจ้าไม่เป็นอะไรแล้ว ไม่ว่าเรื่องใดก็มีแม่อยู่ทั้งคน"

หลูซื่อเหน็บชายผ้าห่มให้นางแล้วลุกขึ้นว่ิงเหยาะๆ ออกจากห้อง 

ในหัวอ๋ีอว้ีเรียกความทรงจ�ากลับมาได้ทีละน้อย นางจ�าได้รางๆ ว่านาง 

ล้มป่วย ต่อมาก็ฝันร้ายตลอด แล้วหลังจากนั้นล่ะ นางเปิดเปลือกตาขึ้น

มองเพดานเตียงท่ีไร้ม่านคลุม ก็แน่ใจว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องไหนๆ ในเรือนตน 

นางจะคดิต่อก็มใีบหน้าคนผูห้นึง่ปรากฏข้ึนเบือ้งหน้าสายตา หนวดหยิกๆ 

สีด�ารุงรังรอบปากเกือบท�าให้นางตกใจจนสลบไปอีกรอบ

"ฮ่าๆ เพ่ิงฟื้นขึ้นมา อย่าเพ่ิงคิดอะไรมาก เจ้าก็ปล่อยให้สมอง 

ผ่อนคลายสบายๆ บ้าง จะได้ไม่เกิดไฟสุมอกอีก ให้ข้าช่วยเจ้าอีกคร้ัง  

ต้องเอาอีกคนหนึ่งมาแลกนะ" 

เขาหันหลังให้แสงมองเห็นรูปโฉมไม่ชัด แต่อี๋อว้ีรู ้สึกว่าบุรุษผู้นี้ 

คลับคล้ายคลับคลาเคยรู้จัก ดวงตาของนางทอแววฉงนก็ได้ยินเสียง

หัวเราะร่วน

"ฮ่าๆ แม่นางน้อยเป็นคนใหญ่คนโตช่างลืมเสียแล้ว ดีชั่วพวกเรา

เคยเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกันมาก่อน นี่จ�าข้าไม่ได้แล้วหรือ"

เพื่อนบ้าน?

"เอาล่ะ เจ้านอนต่ออีกสักครู่เถอะ"

ขวดยาใบหนึ่งถูกเปิดออกแล้วย่ืนมาจ่อตรงหน้าอี๋อว้ี ขณะเดียว 

กับที่ได้กล่ินหอมสดชื่นรวยรินระลอกหนึ่ง อาการไม่สบายตามเน้ือตัว

ค่อยๆ จางหายไป ก่อนสิ้นสติก็ฉุกคิดขึ้นได้ เพียงทันนึกถึงชื่อคนผู้หน่ึง 
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ผุดขึ้นในหัว

เหยาปู้จื้อ...

การประชันศาสตร์ห้าส�านักก�าลังดุเดือดเข้มข้น แค่ว่าภายหลัง 

อี๋อว้ีมิได้โผล่หน้ามาอีกเลย เป็นเหตุให้ผู้ไม่รู้เร่ืองราวพากันเคลือบแคลง 

ในบรรดานั้นมีคนไม่น้อยตั้งใจไปสืบถามอย่างเช่นจิ้นลู ่อัน สุดท้าย 

ได้รับค�าตอบว่าเว่ยอ๋องไม่พอใจที่ชายาซึ่งใกล้จะแต่งเข้าวังปรากฏตัว 

ต่อหน้าธารก�านัลมากเกินไปก่อนแต่งงาน นี่กลับเป็นการลือกันไปผิดๆ

ไม่มีว่าที่ชายาอ๋องผู้น้ีเป็นคู่แข่ง จ่างซุนซีย่อมกลายเป็นจุดสนใจ

เพียงหนึ่งเดียวในการประชันศาสตร์เช่นเคย ตอนนางชิงป้ายไม้สลัก

ศาสตร์ค�านวณมาได้เป็นป้ายที่สองและมีคนเจตนาแพร่ข่าวออกไป  

เสยีงเล่าลอืเรือ่งจ่างซนุเสยีนอับอายขายหน้าในพิธีปักป่ินของอีอ๋ว้ีพักก่อน

ถึงกับถูกกลบหายไป ยามผูค้นกล่าวถึงคณุหนสูกุลจ่างซนุ จะพูดแต่ความ

ดงีามของคุณหนสูามผูน้ี้ น้อยคนนักจะกล่าวถึงเร่ืองไม่ดขีองคุณหนูใหญ่

ขณะที่ชื่อเสียงของจ่างซุนซีหย่ังรากมั่นคงและเพ่ิมมากขึ้น 

สถานการณ์ของจ่างซุนเสียนกลับท�าให้คนสะทกสะท้อนใจ มาตรว่า 

สองตระกูลสนิทแน่นแฟ้นกัน ทว่านางกระท�าเร่ืองสร้างความเส่ือมเสีย 

ให้วงศ์ตระกูลชัน้น้ันมหีรอืจะไม่ได้รบับทเรยีน ในเดอืนสามน่ันเอง สกุลเกา 

รับอนุให้เกาจื่อเจี้ยนอีกสองคน จ่างซุนเสียนได้ข่าวก็กลับไปฟ้องทาง 

สกุลเดิม แต่จ่างซุนอู๋จี้ผิดหวังในตัวบุตรสาวคนโตอย่างรุนแรง ทั้งพินิจ

จากเรือ่งทีน่างก่อไว้ เขาจะไปไล่เลยีงกับสกุลเกาได้เช่นไร จงึตกัเตอืนนาง

ยกหน่ึงแล้วให้คนพานางส่งกลับไป ถึงอย่างไรเป็นการรับแค่อนุสองคน 
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มไิด้ยกขึน้เป็นภรรยาทัดเทยีมกันก็ต้องนบัว่าเหน็แก่หน้าสกุลจ่างซนุแล้ว

ในเวลาเดยีวกัน ทางราชส�านกัมเีหตกุารณ์หนึง่เปิดฉากขึน้ ปีรชัศก

เจินกวนที่หก มีการมอบหมายหน้าท่ีให้พวกเกาซื่อเหลียนและฝางเฉียว

เริ่มต้นเรียบเรียง 'บันทึกล�าดับวงศ์สกุล' ให้ส�าเร็จเสร็จสิ้นภายในปี 

รัชศกนี้ อันดับห้าแซ่เจ็ดตระกูลในอดีตต้องจัดเรียงล�าดับกันใหม่ ก็ไม่รู ้

ว่าจะก่อคลื่นลมปั่นป่วนเพียงใด 
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หานลี่พาหลูซื่อกับบุตรสาวออกจากสวนผูเจินไปที่ใดก็สุดรู้ พอ 

หลีไ่ท่รูเ้รือ่งจากปากผงิถงก็ส่งก�าลงัคนเร่ิมต้นออกตามหาไปท่ัวอย่างลับๆ 

แต่ไม่ได้ข่าวคราวใดเลย ราวกับว่าสองแม่ลูกสกุลหลูนั่งรถม้าไปจาก

ต�าบลหลงเฉวยีนวันน้ันแล้วหายวบัไปในอากาศก็ไม่ปาน แม้หลีไ่ท่ยังส่ง

นักแกะรอยมือฉมังไปเสาะหาไม่หยุดก็ไม่พบร่องรอยใดสักกระผีกอยู่ดี

ไม่อาจไม่พูดว่ามคีนร้อยเล่ห์พันเหลีย่มอย่างหานล่ีอยู่ หากไม่ต้องการ 

ให้คนหาตัวเจอจริงๆ ต่อให้เป็นหลี่ไท่ก็สุดปัญญาไปชั่วขณะ

เกิดเรือ่งอย่างน้ีข้ึน หลีไ่ท่หวัเสยีปานใดมจิ�าเป็นต้องพูดให้มากความ  

สองวันสุดท้ายของการประชันศาสตร์ห้าส�านัก ตกบ่ายเขายังคงไป 

ส�านกัอกัษรดจุเก่า แต่เหล่าผูร่้วมแต่งต�าราในหอต�าราคนใดบ้างมองไม่ออก 

ว่าหลายวันนี้ท่านอ๋องผิดปกติ ใบหน้าหล่อเหลาท่ีแต่เดิมก็เฉยเมย 

ไร้อารมณ์เหลือแสนอยู่แล้ว พอบึ้งตึงไปก็ย่ิงน่ากลัว คนขี้ขลาดล้วน 

540
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ไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยกลัวจะโดนลงดาบ

"ทะ...ท่านอ๋อง" ฉีเจิ้งถือม้วนบันทึกเล่มหน่ึงด้วยสองมือแข็งใจ 

ย่ืนส่งให้ "ส่วนของมณฑลเฮ่อโจวบทนี้เขียนผิดไปจากความเป็นจริง 

อยู่บ้างใช่หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจ�าได้ว่าใน 'ประมวลกิจส�าคัญ'  

เล่มหนึ่ง บอกว่า..."

ดวงตาสมีรกตคูน่ัน้มองมา แววตาท่ียากจะแยกแยะอารมณ์ทีแ่ท้จรงิ 

นั่นแอบแฝงประกายน่าพรั่นพรึง ประหน่ึงว่าขืนพูดต่ออีกค�าเดียว เขาก็

จะเอาดาบแทงร่างอกีฝ่ายเป็นแผลรอยหน่ึง ท้ังสองสบตากันชัว่หนึง่ลมหายใจ  

ฉเีจิง้ก็หดมอืกลบั กลนืค�าถามในปากกลบัลงไปอย่างยากเย็น เขาท�าหน้าสลด 

ลุกขึ้นเดินลงไปชั้นล่างค้นต�าราเอง ขณะเดินถึงหัวบันไดยังลอบก่นด่า

ตนเองว่าไม่เอาไหน ปกติถ้อยค�าเดียวก็ขอค�าตอบจากหล่ีไท่ได้แต่เขา

กลับใจเสาะเสียได้ ทีนี้จะท�าอย่างไรดี ในหอต�าราใหญ่น้ีมีหนังสือ 

เป็นหมื่นเล่ม เขาจะหาเล่มนั้นเจอเมื่อใดเล่า

ฉีเจิ้งบ่นไปลงบันไดไปก็ชายตาเห็นเงาสีแดงสายหนึ่งว่ิงมา เขา

ไม่ทันอ้าปากเรียกไว้ คนผู้นั้นก็สวนผ่านข้างตัวเขาขึ้นไปชั้นบนอย่าง 

เร่งร้อน คล้ายมองไม่เห็นตัวเขาสักนิดกระนั้น

"คุณหนูสกุลเฉิงผู้น้ีกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อยเอาเสียเลย" เขา 

ลูบจมูกอย่างเก้อกระดาก ครั้นคิดข้ึนได้ว่าเฉิงเสี่ยวเฟิ่งเพ่ิงมาก่อกวน 

เมือ่วานซนืก็ใจกล้าขึน้ฉบัพลนั เขากลอกตาทีหน่ึง ก้มตวัต�า่เกาะราวบนัได 

ลอบกลบัขึน้ไป ก่อนจะหยุดยืนตอนใกล้จะถึงห้องใต้เพดานแล้วเง่ียหฟัูง

"ไม่ทราบว่าท่านอ๋องรู้หรือไม่ว่าเสี่ยวอว้ีไม่อยู่ในต�าบลหลงเฉวียน 

เพราะหลายวันก่อนอาการป่วยทรดุหนักเลยถูกส่งตวัไปทีอ่ืน่" เฉิงเส่ียวเฟ่ิง 
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ก�าหมัด ดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยโทสะ นางเป็นคน 'กล้า' มาแต่ก�าเนิด  

จึงไม่รู้สึกรู้สาว่าท่าทางตอนนี้ของหลี่ไท่น่ากลัวขนาดไหน

อีอ๋ว้ีถอนตวักลางคัน นางก็ไม่ไปชมการแข่งขันทีส่�านกัศกึษาหลวง

อีก วันก่อนเฉิงฮูหยินได้แพรพรรณเนื้อดีมาสองพับ บอกให้นางเอาไปให้ 

นางก็รีบแล่นไปสวนผูเจินหาเพื่อนเล่น ผลลัพธ์เป็นอย่างไรไม่ต้องพูดถึง 

คนไม่ได้พบ พวกบ่าวยังไม่ยอมบอกอะไรแม้แต่คร่ึงค�า นางเลยไปหา 

หลี่ไท่ที่ส�านักอักษร แต่หลี่ไท่มีนิสัยเช่นใด มีหรือจะพูดกับนางยืดยาว 

เพียงบอกค�าเดียวว่า 'ไม่รู้' เป็นการไล่แขก

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งรออีกสองวันถึงค่อยไปหาท่ีสวนผูเจินอีกครั้ง อว๋ีทง 

ซึ่งถูกขังอยู่ในวังอ๋องก่อนหน้าน้ีถูกปล่อยตัวกลับมาแล้วเล่าเร่ืองให้ฟัง

อย่างละเอียดลออรอบหนึ่ง เมื่อเทียบเวลาดูแล้วคิดได้ว่านางป่วย 

ตอนกลับไปหลังฝนตกหนักวันนั้นนั่นเอง ยังตรึกตรองสิ่งที่นางพูดกับตน

ทัง้ก่อนและหลงั จงึได้ว่ิงโร่มาไล่เลยีงเอาผดิกับหลีไ่ท่โดยไม่ค�านึงถึงอะไร

ทั้งนั้น

"รู้แล้วมีอันใด" หลี่ไท่จ้องมองนางแวบเดียวก็ก้มหน้าขีดๆ เขียนๆ 

บนกระดาษ หากมีคนดูอยู่ด้านข้าง จะเห็นชัดเจนว่าต้นร่างดีๆ เล่มหนึ่ง

โดนเขาเอาหมกึป้ายเละเทะจนไม่เหลอืสภาพเดมิ กระน้ันท่าทางภายนอก

ของเขาในสายตาหญิงสาวเป็นความไม่สนใจไยดโีดยสิน้เชงิ มนัไม่ต่างจาก 

สาดน�้าใส่หน้านาง

"ท่าน...ท่าน..." เฉิงเสี่ยวเฟิ่งข่มใจจนหน้าแดง สองปีที่แล้วนางเคย

ประสบผ่านเหตุการณ์เช่นนีม้าหนหน่ึง หลจูือ้ตาย อ๋ีอว้ีหายสาบสญู ไม่มใีคร 

ล่วงรู้ว่าช่วงเวลาน้ันนางเที่ยวออกตามหาคนอย่างบ้าคล่ัง หวาดหว่ัน
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สุดใจว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับอี๋อว้ี นางดีต่ออี๋อวี้ด้วยน�้าใสใจจริง  

ไม่ล�าพังเพราะพวกนางเป็นสหายรูใ้จ ยังเพราะอีอ๋ว้ีเป็นทีป่ลอบประโลมใจ 

เพียงหนึง่เดยีวของนางหลงัจากหลจูือ้จบชวิีต ตราบใดท่ีอีอ๋ว้ียังอยู่ นางก็

รูส้กึอยู่เสมอว่าเขายงัไม่จากไปไหน น้องสาวคนเล็กท่ีเขารักใคร่เอน็ดูทีส่ดุ

ยังอยู่บนโลกนี้ เขาจะตายไปโดยที่แปดเปื้อนมีมลทินเช่นนั้นได้อย่างไร

"ล้วนเป็นเพราะท่านคนเดียว! เช้าวันน้ันข้าก็รู้สึกว่านางแปลกไป 

ฝนตกหนักขนาดนั้น ท้ังท่ีนางบอกว่าตอนบ่ายข้าไม่ต้องไปส�านักศึกษา

แล้ว แต่ตอนเทีย่งจู่ๆ  ก็มาหาข้าด้วยเนือ้ตวัเปียกปอน ตรงหวัไหล่บวมช�า้

เป็นปื้นใหญ่ ท้ังยังใจคอไม่อยู่กับเน้ือกับตัว พูดจาชอบกลๆ ท่านว่ามา 

ท่านรังแกนางใช่หรือไม่"

ปลายพู่กันกดลงบนกระดาษหนักๆ หลี่ไท่เงยหน้าข้ึนอีกครา 

นยัน์ตาสเีขียวขุ่นๆ มองกวาดไป ก่อนจะเอ่ยข้ึนเสียงเนิบ "นางพูดว่าอะไร"

"นางง่วงงุนหลับไปตื่นหนึ่ง พอตื่นขึ้นอยู่ดีๆ ก็เริ่มถามข้าเก่ียวกับ

ท่านบ้าง อู๋อ๋องบ้าง แล้วก็เรื่องของพวกท่านกับสองพ่ีน้องสกุลจ่างซุน  

ถามว่าเมื่อก่อนพวกท่านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากใช่หรือไม่..."  

เฉงิเสีย่วเฟ่ิงพูดไปๆ แล้วชะงักนิง่ จากนัน้นางก็ตบหน้าผากอย่างขุ่นเคอืง

ตนเอง "ข้าก็ช่างกระไร รู้ทั้งรู้ว่านางชอบคิดมาก เหตุใดต้องตอบนางด้วย 

ยังพูดเรื่องท่านกับจ่างซุนซี ทีน้ีจะท�าอย่างไร นางคงโมโหจนไม่สบาย

เพราะอย่างน้ีเป็นแน่ เป็นความผิดของข้าเอง เป็นข้าไม่ดี...ไม่สิ ไม่ถูก 

ล้วนเป็นความผิดของท่านต่างหาก"

นางเพ่ิงตตีนเองไปสองทก็ีท�าคอแขง็ ถามซกัไซ้ชายหนุม่ "ท่านบอกมา  

เช้าวันนั้นท่านรังแกนางใช่ไหม ใช่หรือไม่ว่าพูดอะไรกับนาง ใช่หรือไม่...
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ใช่หรือไม่ว่าให้นางเห็นอะไรที่ท�าให้ไม่พอใจ"

ไม่อาจไม่พูดว่าคนตรงไปตรงมาก็มข้ีอดขีองตนเอง สุม่เดาไปทลีะเรือ่ง  

อย่างไรก็ต้องบงัเอญิเดาถูกสกัเรือ่ง ล�าพังดจูากหลีไ่ท่เม้มปากไม่กล่าวตอบ  

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งก็ปักใจว่าเขาต้องท�าเรื่องบางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับจ่างซุนซี

และเป็นต้นเหตใุห้อีอ๋วีเ้สยีใจ เมือ่ย้อนนกึถึงวันน้ันทีเ่ห็นหัวไหล่บวมแดง

ของอี๋อวี้ตอนผลัดอาภรณ์ นางก็โกรธจนหน้ามืด ก�าหมัดสืบเท้าสองก้าว

ปรี่เข้าไปอย่างกระฟัดกระเฟียด โน้มตัวพูดเสียงต�่าๆ ด้วยความคับแค้น

"ตกลงท่านรู้หรือไม่ว่าเสี่ยวอวี้กับสกุลจ่างซุนมีเรื่องอะไรกันอยู่  

อาจือ้...อาจือ้ก็ถูกพวกคนตระกูลน้ันให้ร้ายจนตาย พอเจ้าลกูเต่าจ่างซนุฮ่วน 

ตาย จ่างซุนเสียนแทบจะกินเลือดกินเน้ือเส่ียวอวี้ ตามราวีอย่างเอาเป็น

เอาตายทั้งโจ่งแจ้งและลับหลัง ท่านไม่ปกป้องนางก็ช่างเถิด เพราะอะไร

ยังจะสร้างความเสยีใจให้นางอกี ท่านไม่เป็นห่วงนางเลยสกันิดใช่หรือไม่ 

กระทั่งนางคิดอะไรกลัวอะไร ท่านล้วนไม่ล่วงรู้กระมัง!"

ในหัวหลี่ไท่คล้ายมีบางอย่างขาดดังผึง เขาหรี่ตาลงหันไปมอง

ดวงตะวันที่เริ่มตกดินทางนอกหน้าต่าง ค�าพูดของเฉิงเส่ียวเฟิ่งอาจจะ 

พาลพาโล แต่ประโยคสุดท้ายกลับกระแทกเข้ากลางใจเขาอย่างแท้จริง 

ตั้งแต่แยกจากกันที่เมืองผู่ซาหลัวผ่านไปหน่ึงปี ถึงเขาไม่อยากยอมรับ 

ก็กลบเกลื่อนความจริงข้อน้ีไม่ได้...บ่อยคร้ังมากที่เขาไม่รู้จริงๆ ว่านาง 

คิดอะไรอยู่

ทั้งท่ีงานเสกสมรสใกล้เข้ามาแล้ว เขาก�าลังจะได้ประทับตรา 

เป็นเจ้าข้าวเจ้าของนางในท่ีสุด แต่นางกลับมุ่งไปในทิศทางท่ีห่างไกล 

จากเขามากขึ้น ครั้นคิดจะดึงนางมาใกล้ๆ กลับบังเกิดความรู้สึกเหมือน
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อับจนหนทาง

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งได้ระบายอารมณ์ยกหน่ึงแล้วหอบหายใจแฮกๆ นาง 

ดูออกว่าหลี่ไท่ถึงกับใจลอยในเวลานี้ ดวงตาทั้งคู่เปล่งประกายวาวโรจน์ 

ปากก็ยั้งไม่อยู่แต่แรกด้วยอารมณ์ร้อนชั่วแล่น

"ในเม่ือท่านไม่ใส่ใจนาง จะแต่งนางเป็นภรรยาไปไย ข้าว่านาง 

ไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกให้สิ้นเรื่องไป"

ด้ามพู่กันหักสะบั้นคามือชายหนุ่มเสียงดังป๊อก รัศมีพิฆาตแผ ่

รอบกายหลี่ไท่ เขาเบือนหน้ามองไปทางเฉิงเสี่ยวเฟิ่ง สีของดวงตาจาก 

ใสกระจ่างแปรเปลี่ยนเป็นขุ่นมัว ละม้ายห้วงน�้าหมุนวนอยู่ในน้ันดึงดูด

ความกล้าหาญของคนเข้าไปบดขย้ีจนไม่เหลอืแม้เศษเดน เขาอาจมนิีสยั

เย็นชา แต่ความทะนงที่ฝังแน่นในแก่นแท้ไม่ยอมให้ใครคนใดก็ตาม 

ที่อ่อนแอกว่าแสดงความก�าเริบเสิบสานเบื้องหน้าตน เขาปล่อยให้ 

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งเอะอะโวยวายอยู่ตรงนี้ครู่ใหญ่นับเป็นข้อยกเว้นมากแล้ว

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งโดนเขาจ้องมองอยู่นานหลายอึดใจ ใบหน้าที่แดงก�่า

เริ่มซีดเผือดลง นางอ้าปากออกทว่าแม้แต่จะเปล่งเสียงก็รู้สึกจุกแน่น 

ในล�าคอ "ท่าน...ท่าน...เสี่ยวอวี้นาง..."

สหีน้าของหลีไ่ท่เปลีย่นไปเลก็น้อย เมือ่นกึถึงมติรภาพระหว่างนาง

กับอี๋อวี้ เขาเบือนหน้าไปอีกทาง เอ่ยด้วยน�้าเสียงแข็งกระด้าง "ออกไป"

บอกว่าเขาไม่ใส่ใจรึ หากแผ่นดินนี้มีใครคนหน่ึงที่เขาท�าดีด้วย 

โดยไม่เห็นแก่ผลได้ผลเสีย เช่นนั้นก็มีเพียงนางผู้เดียวแล้ว กระนั้น 

ความรู้สึกอันลึกซึ้งน้ี ตัวเขาเองแจ่มแจ้งก็พอ ไม่จ�าเป็นต้องบอกกล่าว 

คนที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ พวกเขาอยากเข้าใจผิดนักก็ปล่อยให้เข้าใจผิดไป
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เฉิงเสี่ยวเฟิ่งหายใจคล่องขึ้นก็จะเอ่ยปากอีก แต่ถูกเสียงเรียก 

ข้างหลังขัดจังหวะ

"อะ หาเจอแล้วๆ เล่มน้ีน่ีเอง ท่านอ๋องทอดพระเนตรดสู ิใน 'ประมวล

กิจส�าคัญ' เล่มนี้เขียนว่า...เอ๊ะ คุณหนูเฉิงอยู่ที่น่ีเหมือนกันหรือ บังเอิญ

ยิ่งนัก ข้าว่าจะไปคุยกับท่านพอดี ตอนพวกท่านไปหลูโจว เสาะหาต�ารา

พวกน้ันมา บางเล่ม...ช่างเถิด ท่านอ๋องทรงงานยุ่งอยู่ พวกเราลงไป

สนทนากันข้างล่างดีกว่า ไปๆ คุยกันข้างล่าง"

ฉเีจิง้ถือม้วนบนัทกึสขีาวเล่มหน่ึงในมอื เขาเข้าไปดงึตวัเฉงิเส่ียวเฟ่ิง

ไว้โดยไม่เปิดช่องให้คัดค้าน แต่นางดิ้นขัดขืน เขาฝืนต้านทานสายตา 

เย็นเยียบของหลี่ไท่ ฉุดลากหญิงสาวก้าวพรวดๆ ลงบันไดจนถึงชั้นสอง

ค่อยหยุดฝีเท้า

"ปล่อย...ปล่อยข้านะ เจ้าจะท�าอะไร ข้ายังพูดไม่จบ" เฉิงเสี่ยวเฟิ่ง

ผลักฉีเจิ้งออกแล้วจะขึ้นไปข้างบนอีก

"น่ีๆ..." ฉเีจิง้ลกุลนดึงนางไว้ เขากล่าวหน้าละห้อย "ยังจะพูดอะไรเล่า  

ไม่เห็นพระองค์ชกัสพีระพักตร์แล้วหรอื ยังจะกล้าพูดอกี คุณหนเูฉงิขอรบั 

ต่อให้ท่านใจกล้าปานใด แต่มองไม่ออกหรือว่าท่านอ๋องจวนกร้ิวเต็มที

แล้ว"

"กริ้ว? เขามีสิทธิ์โกรธเคืองด้วยหรือ อี๋อวี้ล้มป่วยไปเพราะโมโหเขา 

หายตัวไปก็เพราะเขา เขา...อุบๆๆ..."

ไหนเลยฉีเจิ้งจะให้นางกล่าวสืบไป เขาหวาดหว่ันแต่ว่าถ้าหลี่ไท ่

อยู่ข้างบนได้ยินแม้เศษเสีย้ว ประเด๋ียวตนเองจะพลอยเคราะห์ร้ายไปด้วย 

เขายกมืออุดปากเฉิงเสี่ยวเฟิ ่งก็ถูกนางตีศอกเข้ากลางอก เจ็บจน 
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หน้าเหยเกก็ไม่คลายมอื กลบัใช้อกีมอืหนึง่ยึดข้อมอืนางและกระชบัแขน

โอบกอดนางไว้

ผ่านไปครู่ใหญ่ เขาพบว่านางหยุดเคลื่อนไหว ก้มหัวลงดู เห็น 

หญิงสาวที่เตี้ยกว่าเขาเพียงครึ่งศีรษะแหงนหน้าขึ้น ดวงตาเรียวยาว 

ถลึงมองอย่างเห้ียมเกรียม สองแก้มแดงซ่าน จอนผมรุ่ยร่ายเล็กน้อย  

เหงือ่เมด็เลก็ๆ ผดุพราย กลบัเป็นลกัษณาการของหญิงงามดดุนัทรงเสน่ห์

อย่างย่ิง ชายหนุ ่มมองจนตาลอย ใจเต้นโครมครามไม่เป็นจังหวะ 

ระลอกหนึ่ง เขากลืนน�้าลายเหนียวๆ ลงคอ สัมผัสนุ่มมือของผิวกายสตรี

ซึมซาบสู่สมอง มือที่โอบเอวนางไว้อดรัดแน่นขึ้นไม่ได้ กลิ่นหอมจาก 

กายสาวก�าจายเข้าโพรงจมูก เขายังไม่ทันได้ละเลียดล้ิมรสของมัน  

ความอ่อนนุ่มในฝ่ามือก็กลายเป็นความเจ็บปวด

"โอ๊ย!" ฉีเจิ้งปล่อยหญิงสาวในอ้อมอกทันที กุมมือที่ถูกกัดเต็มแรง

คราหนึ่งผงะถอยก้าวหน่ึงไปชนผนัง เขายังยืนทรงตัวไม่มั่น เท้าก็ 

เจ็บแปลบตามมาด้วยเสียงร้องโอดโอยอีกเสียงก่อนก้มตัวลงกุมเท้าซ้าย

"ฮึ! เจ้าคนมากตัณหาสมควรตาย กระท่ังข้าก็ยังกล้าลวนลาม!"  

เฉงิเสีย่วเฟ่ิงจ�าไม่ได้เลยว่าบรุษุทีป่ล่อยเนือ้ปล่อยตวัหนวดเคราเขยีวครึม้ 

ทัง้ยังท�าสายตาเจ้าชูค้นน้ีเป็นบณัฑิตประจ�าส�านกัอกัษร นางคว้าคอเสือ้เขา 

ดงึกระชากตัวชายหนุ่มท่ีสงูใหญ่กว่าตนเองขึน้มา ลากไปตรงมมุชัน้หนงัสอื 

ทีเ่รียงรายเป็นแถวๆ ของชั้นสอง พูดเสียงต�่าลอดไรฟัน

"เจ้าเคราะห์ร้ายเองนะ ช่วยไม่ได้ วันนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีถึงขีดสุด  

ใช้เจ้าเป็นที่ระบายอารมณ์ได้พอดี"

ครูห่นึง่ให้หลงั เหล่าบณัฑิตทีเ่ร่งเขยีนต้นร่างอยู่ชัน้ล่างก็ได้ยินเสียง
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โครมครามลอยแว่วมาจากชั้นบน พวกเขามองหน้ากันไปมา ถึงมีใจ 

อยากขึ้นไปดูว่าเกิดเรื่องใดขึ้น แต่คิดถึงเว่ยอ๋องหน้าดุซึ่งนั่งประจ�าการ 

อยู่ในห้องใต้เพดานแล้ว แต่ละคนก็พากันล้มเลิกความคิดโฉดเขลานี ้

ในพริบตาแล้วต่างคนต่างท�างานของตนอย่างขะมักเขม้น
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นับรวมสองวันนั้นท่ีสลบไสลไป อี๋อว้ีนอนอยู่บนเตียงห้าวันเต็ม 

ถึงได้รับอนุญาตให้ลงมาเดินเหินได้ ตามค�ากล่าวของหมอท่านหน่ึงคือ 

นางจับไข้หนนี้เกือบท�าให้สมองกระทบกระเทือน หากไม่พักรักษาตัว 

อย่างระมัดระวังสามารถกลายเป็นคนปัญญาอ่อนได้ดุจเดียวกัน

ไม่มีผู้ใดสะเทือนใจกับค�าว่า 'ปัญญาอ่อน' เกินหน้าหลูซื่ออีกแล้ว 

ตอนอี๋อวี้ออกจากท้องมารดาก็เป็นคนปัญญาอ่อนส่ีปีถึงหายดี หลูซ่ือ 

จึงคอยดูแลนางไม่ห่าง ทุกวันนอกจากป้อนอาหารอ่อนๆ ให้นางกิน 

แล้วยังกล่อมนางนอน ถ้านอนไม่หลับก็หยิบขวดเล็กๆ ใบหน่ึงออกมา 

ให้ดมทีเดียว นางก็จะหลับเป็นตาย ตื่นอีกทีเป็นเช้าวันที่สองแล้ว

เรือนไม่ใหญ่โตหลังนี้ตั้งอยู่เชิงเขา ภายในรอบรัศมีสิบลี้มีเรือนนี ้

อยู่หลังเดียวโดดเดี่ยว ตกดึกยังได้ยินเสียงเห่าหอนของหมาป่าชวนให้

ขนลกุขนพองอย่างย่ิง แต่กลางวันกลบัเป็นทศันยีภาพแสนงาม ฟ้าสคีราม

541
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เมฆสขีาวอยู่ใกล้แค่เอ้ือม รัว้ก�าแพงเต็มไปด้วยรอยด่างๆ ดวงๆ สีเหลืองซีด 

อมเขียว บนชั้นวางไม้วางหนังสัตว์ผึ่งไว้หลายผืน ใต้ต้นหม่อนเก่าแก่ 

มโีต๊ะหินเก่าโทรมตวัหน่ึงตัง้อยู่ กระดานหมากบนนัน้เก่าคร�า่คร่าเหน็รอย

สึกหรอตามมุม ทว่าคนท่ีนั่งอยู่คนละฝั่งของกระดานกลับดวลฝีมือกัน

อย่างสนุกสนาน

"ไม่...ไม่...อย่าเพ่ิงรบี ข้าเดินผดิไป ท่านอย่าเพ่ิงรีบ" บรุุษวัยกลางคน 

หนวดเครารอบปากคว้าข้อมือบุรุษฝั่งตรงข้ามไว้ไม่ให้วางเม็ดหมาก  

ทั้งยังเก็บเม็ดที่ตนเองเพิ่งวางลงเมื่อครู่ขึ้นและเลือกหาต�าแหน่งใหม่

บุรุษวัยกลางคนหน้าตาสุภาพสง่างามท�าไม่รู้ไม่ชี้กับความเฉโก 

ของอกีฝ่าย รอเขาเดนิหมากใหม่ค่อยวางเมด็หมาก แต่ปากไม่ละเว้นคน

"ฝีมืออ่อนด้อย อุปนิสัยก็ย�่าแย่ ตัวท่านมีข้อดีบ้างหรือไม่"

"ปากเสีย จิตใจก็ชั่วร้าย ท่านดีกว่าข้าสักแค่ไหนกัน" บุรุษห่ามห้าว

กระดิกหนวดด้วยรอยยิ้มพราย

"ค่อยๆ เดิน ระวังธรณีประตู"

เมื่อได้ยินเสียงน้ี ทั้งคู่หันหน้าไปพร้อมกัน เห็นหลูซื่อประคองอี๋อว้ี

ก้าวผ่านประตูห้องอย่างเชื่องช้า คนหนึ่งทิ้งเม็ดหมากทันที ลุกขึ้นวิ่งไป 

ยกเก้าอี้เต้ียสองตัวตรงข้างก�าแพงมาวางรอท่า ก่อนจะกล่าวกับหลูซื่อ

อย่างยิ้มแย้ม

"มาๆ น้องหลัน พวกเจ้านั่งตรงนี้นะ"

หลซูือ่ยังไม่ปรปิาก หานลีก็่ส่งเสยีงหวัเราะก่อน "เรยีกส่งเดชอกีแล้ว 

อายุซวีซุ่ยของหลันเหนียงยังมากกว่าท่านปีหนึ่งด้วยซ�้า"

"อย่างน้ันหรือ" บุรุษห่ามห้าวเบิ่งตาโตพลางชี้หลูซื่อ "นี่ดูไม่ออก 
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เลยนะ ข้านึกมาโดยตลอดว่านางเพิ่งย่างสามสิบต้นๆ"

หลซูือ่ได้รบัค�าชมจากเขาทางอ้อมย่อมต้องดีใจ แต่ไร้ความสะเทิน้อาย 

เฉกสาวน้อย นางประคองบุตรสาวน่ังลงบนเก้าอี้ ชี้ที่หมากกระดาน 

ด้วยท่าทางปกติ "เป็นอย่างไร เดินหมากกันแต่เช้า ใครชนะหรือ"

"เล่นกันสนุกๆ ชนะฉิวเฉียดไปสองกระดานเท่านั้นเอง" บุรุษ 

ห่ามห้าวกล่าวตอบได้เต็มปากหน้าตาเฉย 

หานลี่ผินหน้าดูสถานการณ์บนกระดานหมากท่ีเห็นผลแพ้ชนะได้

อย่างง่ายดายปราดหนึ่ง ยามมองไปทางบุรุษห่ามห้าวอีกครา รอยย้ิม 

ในหน้ากว้างย่ิงขึ้นอย่างขบขัน เขาหันไปเอ่ยกับอี๋อว้ี "ยังเวียนศีรษะ 

หรือไม่"

"ดีขึ้นมากแล้ว แค่เนื้อตัวอ่อนเปลี้ยเพลียแรง" อี๋อวี้บอกเสียงอ่อนๆ 

มีแต่คนใกล้ชิดจึงฟังออกว่านี่เป็นน�้าเสียงเวลานางพูดกับคนกันเอง

นี่ก็ไม่น่าแปลกแต่อย่างใด ถ้าคราวนี้ไม่มีหานล่ีสักคน นางอาจ

จับไข้สูงจนกลายเป็นคนปัญญาอ่อนจริงๆ หากยังไม่เห็นน�้าใจของเขา 

นางก็อยู่มาสองชาติอย่างเสียเปล่าแล้ว 

อีอ๋วีช้ายตามองบรุษุวยักลางคนทีกุ่ลกุีจอยกถ้วยน�า้ชาส่งให้หลซูือ่

แล้วลอบสะท้อนใจอย่างสุดระงับ ไม่ว่าอย่างไรนางก็คิดไม่ถึงว่าจะ 

พบบุรุษซึ่งหายตัวไปเนิ่นนานผู้นี้อีกครั้งในสถานการณ์เช่นนี้... เหยาฮ่วง 

มิใช่นางคนเดียวท่ีคิดไม่ถึง เกรงว่าทุกๆ คนท่ีตามหาตัวเหยาฮ่วง

เพ่ือรักษาโรคและถอนพิษท้ังในอดีตและตอนน้ีอย่างล�าบากแสนเข็ญ 

คงล้วนคิดไม่ถึงว่า 'หมอเทวดาเหยาปู้จื้อ' ผู้มีกิตติศัพท์ฉาวโฉ่คนนี้จะ 

ลงหลักปักฐานอยู่ในละแวกหมู่บ้านกลางเขาเล็กๆ ใกล้กับเมืองหลวง 
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จ�าแลงแปลงกายเป็นพรานล่าสัตว์ท่าทางป่าเถ่ือนหยาบกระด้างไปแล้ว 

ทั้งยังมีหนังสัตว์วางผึ่งบนชั้นวางน่ันที่ผ่านการช�าแหละขัดล้างอย่าง

สมจริง

"เพ่ิงหายป่วยหนักแรกๆ ร่างกายอ่อนแรงเป็นเร่ืองปกติ" หานล่ี 

เบือนหน้ามองเหยาฮ่วงที่เย้าหยอกหลูซื่อให้หัวเราะไม่หยุดก่อนกล่าว 

"วางใจได้ วชิาแพทย์ของท่านอาเหยาเจ้าล�า้เลศิ ไม่ปล่อยให้เจ้ามอีาการ

เรื้อรังเหลืออยู่สักน้อยนิดแน่นอน นี่พี่เหยา?"

"รักษาโรคช่วยชีวิตคนเป็นหน้าที่ของผู้เป็นหมอ เหนืออื่นใดข้ากับ

พวกนางแม่ลูกมีวาสนาต่อกันไม่น้อย พ่ีหานไม่จ�าเป็นต้องบอก ข้าก็ 

ท�าอยู่แล้ว"

"อย่างนั้นก็รบกวนด้วย"

"มิต้องเกรงใจ"

ใช่ว่าอี๋อวี้จะไม่สังเกตเห็นพวกเขาสองคนต่อสู้ฟาดฟันกันท้ังใน 

ที่ลับที่แจ้ง แต่นางมีข้อกังขาต่อเหยาฮ่วงอีกมากเหลือเกิน เช่นว่า 

กล่องไม้สีด�าที่เขาทิ้งไว้ให้ในครั้งนั้น เช่นว่าเพราะเหตุใดต้องสอนวิชา 

ปรุงพิษให้นาง แต่สองสามวันนี้นางไม่อาจขบคิดหนักเกินไป หาไม่แล้ว

จะเกิดอาการปวดหัวข้างเดียว นางได้แต่เอนพิงพนักเก้าอี้แหงนศีรษะ 

มองท้องฟ้า ปล่อยสมองให้ว่างเปล่าด่ังท้องนภาใสสะอาดผืนนี ้สดูอากาศ

เย็นสบายบนเขาลกูน้ีเฮอืกหนึง่จนเต็มปอด พาให้จติใจปลอดโปร่งไปหมด 

นับแต่ออกจากเมืองผู่ซาหลัวกลับถึงเมืองหลวง นางรู ้สึกผ่อนคลาย 

แบบนีเ้ป็นหนแรก คลบัคล้ายทกุสิง่ทกุอย่างทีส่ร้างความกลดักลุม้ให้นาง

ก่อนหน้าล้วนไม่คงอยู่
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แน่นอนว่าน่ีเป็นเพียง 'คลบัคล้าย' เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีนางจะจดจ�า

สาเหตุที่นางป่วยหนักครานี้ไม่ได้ ความร้อนดุจไฟแผดเผาตัวตลอดเวลา

หนึ่งวันเต็มน่ันท�าให้นางฟื้นขึ้นแล้วยังหวาดผวาไม่หาย ทว่าในเวลา 

อย่างนี ้คนผูน้ั้นกลบัไม่อยู่ข้างกาย แม้รูท้ัง้รูว่้าเป็นการยากท่ีเขาจะค้นหา

ที่นี่พบ นางก็ยังคงซุกซ่อนความผิดหวังขมขื่นในใจไม่อยู่

"ปวดศีรษะอีกแล้วใช่หรือไม่" หลูซื่อเห็นนางขมวดคิ้วจึงเอ่ยขึ้น

ทันใด "หรือไม่กลับไปนอนบนเตียงดีกว่า เจ้าลูกคนนี้ ตื่นข้ึนมาก็ชอบ 

คิดฟุ้งซ่าน ไม่กลัวจะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนจริงๆ หรือไร"

เสียงหัวเราะแผ่วๆ ดังมาจากด้านข้าง อี๋อว้ีเหลียวหน้าไปเห็น 

หญิงสาวนางหนึ่งโผล่จากห้องครัวเล็กๆ ทางทิศตะวันออก นางสวม

กระโปรงผ้าลายทางแซมดอกไม้สีฟ้า ประคองชามกระเบื้องใบหน่ึง 

เดินมาหา ใบหน้างามหมดจดประดับรอยย้ิมบางๆ คนผู้นี้คือเหยาจื่อชี 

บุตรสาวโทนของเหยาฮ่วง

"ฮูหยินไม่ต้องเป็นห่วงเกินไป แม่นางหลูเอาแต่นอนอยู่บนเตียง 

ก็ไม่เหมาะ ออกมาสูดอากาศบริสุทธ์ิข้างนอกจึงจะหายป่วยได้เร็ว"  

เหยาจือ่ชหียุดยืนข้างๆ อ๋ีอว้ี หลซูือ่คิดจะรบัชามยามา แต่เหยาฮ่วงโบกมอื

ห้ามแล้วหยิบช้อนคนยาต้มในชามหลายท ีจากน้ันโน้มตวัมาจะป้อนนาง

อีอ๋วีก้ระดากใจอยู่บ้าง แต่นางไม่มแีม้แต่แรงยกมอืแล้วจะดืม่ยาเอง 

ได้อย่างไร นางอ้าปากกินทลีะค�าๆ ระหว่างนัน้ยังอ้างค�าพูดของเหยาฮ่วง 

บอกกับเหยาจื่อชีเสียงเอื่อยๆ

"ดีชั่วพวกเราเคยเป็นเพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน เจ้าเรียกข้าว่า 

แม่นางๆ ไม่ขาด ข้าจะเรียกเจ้าว่าจื่อชีก็ไม่ถนัดแล้ว"
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เหยาจื่อชียังขี้อายดุจเดียวกับสามปีก่อน นางหน้าแดงเรื่อๆ  

เอ่ยเสยีงอ่อย "ข้านึกว่าตอนนัน้ท่านพ่อข้าท�าแบบนัน้กบัพวกเจ้า แล้วเจ้า... 

เจ้า..."

นางกล่าววาจาครึ่งๆ กลางๆ แล้วเอ่ยปากต่อไม่ออก แต่อี๋อว้ีรู้ว่า

นางหมายถึงเรื่องที่หลี่ไท่ส่งคนมาต�าบลหลงเฉวียนจะจับตัวเหยาปู้จื้อ 

ไปช่วยถอนพิษให้ เขาอาศัยลานด้านหลังของเรือนพวกนางหลบหนี  

ซ�้าวางยาสลบพวกนางทั้งครอบครัวจนต้องรับเคราะห์แทน

อี๋อวี้ช�าเลืองมองเหยาฮ่วงท่ียังย้ิมอย่างไม่รู ้สึกรู ้สาแล้ว ลอบ 

ทอดถอนใจที่ไยบิดาพรรค์น้ีให้ก�าเนิดบุตรสาวแบบนี้ได้ ก่อนจะกล่าว

เสยีงเบา "น่ีเป็นเรือ่งอดีตไปแล้ว อย่าเอ่ยถึงอกีเลย ก็ให้เป็นอย่างเมือ่ก่อน 

ข้าเรียกเจ้าว่าจื่อชี เจ้าเรียกข้าว่าเสี่ยวอวี้ดีหรือไม่"

"ดี" เหยาจื่อชีตอบค�าหนึ่งเสียงค่อยๆ หากความดีใจฉายชัด 

ในดวงตา นางอยู่ในป้อมปราสาทแดงแต่วัยเยาว์ เพราะเป็นธิดาเผ่า  

นางก็เลยไม่มีเพื่อนเล่น ภายหลังร่อนเร่พเนจรอยู่ในยุทธภพกับเหยาฮ่วง 

ไร้ท่ีพ�านักเป็นหลักแหล่ง อย่าว่าแต่สหาย กระทั่งคนรุ่นราวคราวเดียว 

ที่พูดคุยกันได้ก็ยังไม่มี เมื่อเห็นอี๋อว้ีไม่ถือสาความผิดในหนหลัง นางจะ

ไม่ยินดีได้เช่นไร 

อี๋อว้ีด่ืมยาแล้วน่ังอยู่ในลานไม่ถึงครึ่งเค่อ พอยาออกฤทธ์ิก็เริ่ม

ง่วงงุน หลูซื่อประคองนางกลับห้องไปนอน เห็นเหงื่อเม็ดเล็กๆ ผุดขึ้น 

บนหน้าผากบุตรสาว หมุนกายไปจะบิดผ้ามาเช็ดให้ กลับถูกนางกระตุก

ชายเสื้อเบาๆ

"ท่านแม่"
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"มีอะไรหรือ" หลูซื่อก้มตัวไปใกล้ๆ

"พวกเราออกมาหลายวันน้ี ได้...ได้ส่งข่าวคราวกลับไปบอกทาง 

สวนผูเจินไหมเจ้าคะ" 

พวกนางจากมาโดยไม่บอกไม่กล่าว ถ้าเกิดหลีไ่ท่มาหาแล้วไม่เจอใคร 

จะท�าอย่างไร แม้นางโกรธเคอืงเขา ในอกสมุแน่นไปด้วยความคบัข้องใจ 

แต่ก็ไม่อยากให้เขาเป็นห่วง

ไหนเลยหลูซื่อจะไม่รู้ความหมายในถ้อยค�าบุตรสาว สีหน้านาง 

นิง่ขงึไปก่อนนัง่ลงข้างเตยีง เอือ้มมอืลบูกระหม่อมอีอ๋วี ้พลางกล่าวอย่าง

จนปัญญา "ข้าได้ยินลุงหานของเจ้าพูดว่ามีคนข้างนอกมากมายก�าลัง

ตามล้างแค้นท่านหมอเหยาอยู่ เรื่องที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่จะให้คนอื่นล่วงรู้

ไม่ได้ ถ้าพวกเราบุ่มบ่ามส่งสารออกไปจนแพร่งพรายร่องรอยของเขา 

อย่างนี้จะไม่เป็นการให้ร้ายพวกเขาสองพ่อลูกหรือ เป็นเด็กดีนะ เจ้า 

พักรักษาตัวอย่างสบายใจ พอหายสนิทแล้วพวกเราค่อยกลับ"

ยามดึกวันนั้นตอนออกจากสวนผูเจิน หานลี่เป็นสารถีควบรถม้า 

พาพวกนางแม่ลกูสองคนมุง่หน้ามาทีป่่าเขาไม่ไกลจากเมอืงหลวงแห่งนี้

อย่างลบัๆ ยังไม่เอ่ยถึงว่าเขารูว่้าเหยาฮ่วงอยู่ทีน่ี่ได้อย่างไร ด้านเหยาฮ่วงนัน้ 

ขโมยม้วนคมัภีร์ยาพิษของป้อมปราสาทแดงมาแล้วหลบหนีซ่อนตวันาน

สามปี ทันทีท่ีถูกคนพบตัว ผลลัพธ์คงเลวร้ายจนไม่กล้าจะนึกภาพ 

เป็นแน่แท้

อี๋อว้ีครุ่นคิดลึกลงไปถึงชั้นน้ีแล้วจ�าต้องหยุดความคิดไว้ ตั้งหน้า 

ตัง้ตาพักฟ้ืนอยากรบีหายโดยไวจงึจะกลบัไปได้ นางหาได้รู้ไม่ว่าเพราะตน 

ป่วยหนักในครั้งน้ี พวกหลูซื่อกับหานลี่น้ันต่างคนต่างคิดอ่านบางอย่าง 
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ในใจไว้

"เฮ้อ..." หลูซื่อเห็นบุตรสาวหลับตาลงไม่นานก็หลับไป นางถอนใจ

เบาๆ เฮือกหนึ่งแล้วนั่งอยู่ตรงหัวเตียงเป็นเวลานานถึงลุกขึ้นไปบิดผ้า 

การประชันศาสตร์ห้าส�านักด�าเนินมาถึงวันสุดท้ายก็ตกอยู่ใน

สถานการณ์ตื่นเต้นดุเดือดเต็มที่ ป้ายไม้ในการแข่งขันศาสตร์แปดแขนง

ก่อนหน้า ส�านักไท่เสวียคว้าไปสามป้าย ส�านักซื่อเหมินเสวียสองป้าย  

สามส�านกัท่ีเหลอืได้ไปคนละป้าย เหลอืป้ายสุดท้ายนีอ้กีป้ายเดยีว บรรดา

ลูกศิษย์ท่ีลงแข่งย่อมหมายมั่นปั้นมือจะชิงมาให้ได้เป็นธรรมดา อย่าลืม

ว่าในการแข่งขันนี้มีค�ากล่าวหนึ่งเป็นที่รับรู้กันเองว่าป้ายไม้ศาสตร์จารีต

คือรางวัลใหญ่ที่สุดในศาสตร์ทั้งเก้า ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ใครก็ตามเคย

ได้รับป้ายไม้ป้ายนี้ ไม่มีคนใดไม่อยู่ในเส้นทางการเป็นขุนนางได้อย่าง

ราบรื่นเสมือนมัจฉาได้น�้า

เพียงทว่าพอหัวข้อการประชันศาสตร์จารีตของวันน้ีเผยออกมา 

ท�าให้ลูกศิษย์ทุกคนตกตะลึงตาค้างไปตามๆ กันอย่างช่วยไม่ได้... 

'เสาะหาสุราเลิศรสกาหนึ่ง สุราชั้นดีทั้งไม่ซ�้าใครถือเป็นชั้นยอด'

ลูกศิษย์ท้ังกลุ่มเดินถือแผ่นกระดาษบอกหัวข้อออกไปอย่างงุนงง 

ตรงท่ีน่ังผู้ตัดสินเริ่มพูดถกกันจากสุรารสเลิศไปถึงอาหารชั้นดี สุดท้าย 

ยังเอ่ยถึงสุราดีงูในงานเลี้ยงต้อนรับหลี่ไท่ท่ีโจษขานกันว่าช่วยบ�ารุง

สายตา
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อว๋ีซื่อหนานกับตงฟางโย่วล้วนไปร่วมงานวันน้ัน พอเอ่ยถึงสุรานี้ 

พวกเขาต่างร�าลึกรสชาติ และยืนยันในสรรพคุณดังกล่าวของมัน

ท่ามกลางสายตากังขาของคนอ่ืนๆ คราน้ีฉาจี้เหวินน่ังไม่ติดแล้ว เขา

โปรดปรานสุราเป็นท่ีหน่ึง หัวข้อการประชันวันน้ีก็เป็นเขาเสนอข้ึนเป็น

พิเศษ ตงฟางโย่วถึงพยักหน้าตกลงเห็นชอบโดยไม่ติติงว่าเป็นการ 

อ้างงานบังหน้าเพื่อประโยชน์ส่วนตน

"น่าเสียดายๆ ไฉนวันน้ันข้าต้องปวดข้อเข่าจนไปไม่ไหวด้วยนะ  

น่าเสยีดายสรุาดีๆ นัน่ ดูทว่ีาพลาดจากหนน้ันไปคงหมดโอกาสลิม้รสแล้ว"

ใครๆ ก็ฟังออกว่าเขาตั้งใจขอสุราจากหล่ีไท่แต่จะพูดตรงๆ ก็ไม่ดี 

หลายวันนีห้ลีไ่ท่ท�าหน้าเคร่งเครยีดตลอด เขานัง่อยู่ท้ังเช้ายอมกล่าววาจา

สกัค�าก็นับว่ามากแล้ว เลยไม่มคีนช่วยพูดต่อความให้โดยไม่ดตูาม้าตาเรือ  

ด้านเหยียนเหิงยังปรายตามองฉาจี้เหวินพร้อมแค่นหัวเราะเสียงหนึ่ง  

กระนั้นยังคงเป็นจิ้นฉี่เต๋อเอ่ยปากขึ้นอย่างปรารถนาดี

"ได้ยินว่าพักก่อนหอขุยซิงขายไปแล้วสองไห ไม่รู้ว่ายังมีเหลืออีก

หรือไม่"

"เอ๊ะ? จริงหรือ"

"ถึงมีแล้วเจ้าหักใจซื้อได้หรือ" เหยียนเหิงยกมือข้างหนึ่งชูนิ้ว 

บอกราคา "ไหละหกร้อยต�าลึงเงิน"

"แค่กๆ" ฉาจี้เหวินส�าลักน�้าชาในปากจนพ่นเศษใบชาออกมา  

เขากลอกตาไปมา แม้จะฉงนใจว่าสรุาในงานเล้ียงเว่ยอ๋องมขีายในหอขุยซงิ 

ได้เช่นไร แต่เขารูเ้ช่นกันว่าค�านีถ้ามออกจากปากไม่ได้ ทว่าเขาไม่พูด มไิด้

หมายถึงว่าจะไม่มีคนเอ่ยขึ้น
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"การค้าของหอขยุซงินับวันย่ิงใหญ่โต ขอแค่บอกชือ่ได้ ดเูหมอืนไม่มี

อะไรที่คนกลุ่มนั้นหามาไม่ได้" อวี๋ซื่อหนานสูงวัยมากแล้ว พูดเสียงเนิบๆ 

นาบๆ แต่ไม่มีใครไม่ตั้งใจฟัง "คุยกันถึงเร่ืองนี้ หลายวันก่อนข้าส่ังจอง

กระดาษจากต�าบลปี้ซีสองชุดกับที่น่ัน เมื่อวานไปรับของ ได้รับค�าบอก

กล่าวว่าคนืน้ีมงีานประมลู หากทุกท่านสนใจลองไปดก็ูไม่เสยีหาย ไม่แน่

ว่าอาจได้ของดีๆ มาก็ได้" 

คนยุคนี้นิยมบทกวี สุรา และหญิงงาม ถ้าไม่รู้จักส�าเริงส�าราญ 

เสพความสุนทรีย์ กลับถูกมองเป็นคนชั้นต�่า อีกท้ังหอขุยซิงมิใช่สถาน 

เรงิรมย์ชัน้สามญั อว๋ีซือ่หนานออกปากพูดถึงจงึมใิช่เร่ืองแปลกประหลาด 

แต่พวกเขาเหล่าน้ีจะมีก่ีคนเล่ามีเงินทองเหลือเฟือไปหว่านเป็นเบี้ยท่ีน่ัน 

ฟังเขาพูดแล้วได้แต่ยิ้มรับและเออออสองสามค�า

การแข่งขันจะสิ้นสุดตอนพลบค�่าเช่นเคย หลี่ไท่ไม่สนใจจะอยู่ที่นี่

นานนัก น่ังอยู่ครึ่งเค่อก็อ�าลากลับไปส�านักอักษรรอคอยผู้อยู่ใต้อาณัต ิ

ทีส่่งไปตามหาคนกลุม่นัน้กลบัมารายงาน ไหนเลยจะรู้ว่าพอเขาย้อนกลับไป 

ยามหัวค�่า ตอนเปิดเผยผลแพ้ชนะจะได้ยินเรื่องอย่างนี้

หลังจากออกไปเมื่อเช้า ลูกศิษย์อวดฉลาดกลุ่มหน่ึงตัดสินใจไป 

หอขุยซิง ครั้นได้ยินว่าตอนค�่ามีงานประมูล ถามไถ่ได้ความว่าหนึ่งใน 

ของประมลูเป็นสรุาชัน้เลศิของซอีว้ี จนใจท่ีเถ้าแก่หอไม่อยู่ ผูด้แูลไม่กล้า

ตอบตกลงขายให้พวกเขาล่วงหน้า ลูกศิษย์กลุ่มนั้นจึงรออยู่ที่น่ันถึง 

บ่ายแก่ คิดว่าจะท�าให้เถ้าแก่หอเห็นแก่หน้าพวกตน ค่อยประมูลสู้ด้วย

ราคาสูง ไม่คาดว่าใกล้จะพลบค�่ายังไม่เห็นสุรา กลับมองเห็นคนล้อมวง

มองชมภาพวาดสองภาพแขวนไว้ใต้แสงโคมสว่างไสวเด่นสะดุดตาใน 
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โถงใหญ่ที่ประดับประดาอย่างหรูหรา

หนึ่งคือภาพคืนจันทราบุปผาธาราวสันต์ พ้ืนนทีบรรจบผืนนภา  

แสงจนัทราฉายส่องคน อกีหน่ึงคือภาพหญิงงามใต้แสงจนัทร์เหนอืล�าน�า้ 

เป็นเงาร่างเลือนรางกลางงานเลี้ยงราตรี สิ่งท่ีสองภาพซึ่งแตกต่างกันนี้

ท�าให้ผู ้คนอัศจรรย์ใจมิใช่เพราะฝีมือวาดภาพอันยอดเย่ียมล�้าเลิศ 

ดุจเดียวกัน หรือตะลึงลานจากตราประทับท้ายภาพเท่าน้ัน แต่เป็น 

ค�ากลอนเคียงภาพเขียนด้วยตัวอักษรบรรจงเล็กสละสลวยแปลกตา 

สองบทนั่น หนึ่งค�ากลอนหนึ่งค�าร้อง ถึงกับเป็นลายมือคนคนเดียวกัน!

จนใจที่บนภาพวาดทั้งสองล้วนไม่มีชื่อเสียงเรียงนามของผู้เขียน 

ค�ากลอนบอกไว้ ส่งผลให้ไร้ร่องรอยให้สืบเสาะได้ แต่นี่เป็นแค่เริ่มต้น  

จวบจนคนล้อมวงชมดูมากขึน้ทกุท ีจงึมผีูรู้เ้หตกุารณ์ช่วยไขความกระจ่าง

ให้ทุกคนด้วยเสียงตกใจ

ภาพแสงจนัทร์กลางสายน�า้ยามค�า่คืนนัน้คอืภาพ 'คนืจนัทราบปุผา

ธาราวสันต์' ผลงานสร้างชื่อชั่วข้ามคืนในหมู่จิตรกรเอกท่ีงานเลี้ยง 

มหาบัณฑิตเมือ่สองปีก่อนของตู้รัว่จิน่หรอืไหลก๋ัวกงคนปัจจบุนั ส่วนภาพ

หญิงงามใต้แสงจนัทร์เหนือล�าน�า้อีกภาพหนึง่ ดจูากค�าร้อง 'กุมหวัใจท่าน' 

ที่สัมผัสคล้องจองบทน้ัน กลับเป็นภาพวาดที่ไม่มีใครได้ยลเป็นบุญตา 

ในงานเลี้ยงต้อนรับเว่ยอ๋องกลับเมืองหลวง!

เมือ่เป็นเช่นนี ้ค�าร้องสองบทด้วยลายมอืสละสลวยแปลกตานัน่ก็มี

เจ้าของแล้ว...เป็นว่าท่ีชายาเว่ยอ๋อง คุณหนูรองสกุลหลู...หลูอี๋อว้ีอย่าง 

มิต้องสงสัย

"นะ...นี่เป็นจริงหรือเท็จ คงมิใช่พวกเจ้าตาฝาดกระมัง"

Page ��������� 10.indd   96 2/4/2563 BE   10:08



97

ซานเยวี่ยกัั่ว

ได้ฟังลูกศิษย์หลายคนตรงหน้าท่ีซื้อสุรารสเลิศจากหอขุยซิงแล้ว 

ถูกเรยีกตัวขึน้มาซกัถามท่ีมาของสรุาผลดักนับอกเล่าเก้าสบิ เหล่าผูต้ดัสนิ

ก็หันไปมองหลี่ไท่โดยไม่รู้ตัว จึงไม่พลาดได้เห็นแววประหลาดใจวาบ 

ผ่านหน้าเขาไป ต่างรู ้สึกว่าใบหน้าท่ีบูดบึ้งมาหลายวันของเว่ยอ๋อง 

เผยรอยถมึงทึงเพิ่มมากขึ้น 

พวกเขาลอบฉงนใจ ภาพวาดสองภาพท่ีวางแสดงอยู่ในหอขุยซงินัน่ 

เตรียมจะขายออกแน่นอน ภาพของตู้รั่วจิ่นยังพอท�าเนา แต่ภาพของ 

หลี่ไท่ซึ่งไม่เคยให้คนในงานเลี้ยงได้ชมสักแวบ มีหรือจะหักใจน�าออกมา

ขายได้!

เสี้ยวเวลาน้ีหลี่ไท่หมดแก่ใจอยู่ที่น่ีให้คนมองอย่างแคลงใจ เลือก 

สรุาซอีว้ีกาหนึง่บนโต๊ะตามใจชอบถือเป็นค�าตดัสนิของเขา จากน้ันกล่าว

อ�าลาคนอื่นสั้นๆ แล้วเดินอาดๆ ออกไปโดยไม่รอให้การแข่งขันสิ้นสุด  

ทิ้งให้ผู้คนมองหน้ากันไปมาอยู่ที่เดิม

จ่างซุนซียืนอยู่กลางหมู่ลูกศิษย์มองตามแผ่นหลังชายหนุ่มแล้ว 

ก้มหัวลง บนหน้านางค่อยๆ ปรากฏแววครุ่นคิด

Page ��������� 10.indd   97 2/4/2563 BE   10:08



98

นวลหยกงาม 10

"แขกทุกท่าน ภาพวาดสองภาพน้ีเป็นหอขุยซิงของเราได้มา 

โดยบงัเอญิ ดทีูว่าผูม้สีายตาเฉยีบแหลมต้องรูค้วามเป็นมาของพวกมนัแล้ว  

ข้าผู้แซ่หลิวก็จะไม่สาธยายให้มากความ เพียงเป็นตัวแทนหอขุยซิง 

เรากล่าวรบัรองกับทกุท่านอย่างแจ่มชดัค�าเดยีวว่าสองภาพน้ีเป็นของแท้

แน่นอน"

ยามค�่าคืนแห่งการดื่มสังสรรค์เคล้าเสียงร้องร�าท�าเพลง หอขุยซิง

คอืท่ีท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจทีส่ดุของตงตูฮุย่น้ี ในโถงกว้างใหญ่มผีูค้นเนืองแน่น

ไร้ที่น่ังว่าง พอสิ้นเสียงช่างวาดภาพวัยชราบนแท่นยกสูงก็ได้ยินเสียง

วิพากษ์วิจารณ์เซง็แซ่ดงัระงมขึน้ จะกล่าวโทษท่ีผูเ้หน็แก้วแหวนเงนิทอง

จนชินตากลุ่มนี้มองว่าพวกมันเป็นของหายากไม่ได้ อย่างไรสองภาพน้ี 

หนึ่งเป็นภาพท่ีทุ่มเงินพันชั่งก็ยากจะซื้อหาได้ อีกหน่ึงเป็นภาพที่ทุ่มเงิน

พันชัง่ก็ยากจะซือ้หาได้ย่ิงกว่า หากได้ภาพใดภาพหนึง่เป็นของสะสม นัน่

542
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เป็นเรือ่งเชดิหน้าชตูามากกว่าสร้างสวนดอกไม้ใหญ่โตแห่งหนึง่ ย่ิงไม่ต้อง

เอ่ยถึงว่าตอนนี้ยังมีค�ากลอนสองบทชวนให้ขบคิดตีความจากลายมือ 

คนคนเดียวกัน

คนท่ีสามารถมาหาความส�าราญบานใจท่ีหอขุยซิงนี้ได้ ส่วนใหญ่

เป็นพวกไม่กลวัความเดือดร้อน ไม่ว่าหอขุยซงิได้สองภาพน้ีมาทางใดมใิช่

เรื่องส�าคัญ บัดน้ีพวกมันปรากฏอยู่ท่ีนี่ ท้ังยังมีหอขุยซิงรับประกันว่า 

เป็นของจริง จะไม่ท�าให้จิตใจคนสั่นคลอนได้อย่างไร นี่ก็มีคนตะโกนพูด

อย่างอดใจไม่อยู่แล้ว

"ภาพวาดสองภาพนี้เป็นของปิดท้ายการประมูลคืนนี้หรือ"

"มิใช่ ของปิดท้ายการประมูลคืนนี้เป็นอย่างอื่นขอรับ"

"ตาเฒ่าหลิว น่ีเจ้าหมายความว่าอะไร มาล่อหลอกให้พวกข้า 

อยากได้แล้วก็ไม่ขาย"

"ใต้เท้าเฮ่ออย่าเพิ่งใจร้อนขอรับ ที่น�าออกมาให้ดูล่วงหน้าก็เพื่อให้

ทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจ สามวันให้หลัง หอขุยซิงจะจัดงานประมูล

เป็นพิเศษเพ่ือภาพวาดสองภาพนี ้ถงึเวลาขอเชญิแขกทกุท่านมาอดุหนนุ

ด้วยนะขอรับ"

ช่างวาดภาพวัยชรากล่าวจบก็โบกมือส่งสัญญาณให้พวกสาวใช้

ปลดภาพวาดท้ังสองถือประคองลงไปอย่างระมดัระวัง ส่วนตนเองอยู่บน

แท่นยกพ้ืนปลอบอารมณ์แขกทั้งหลายที่ร้องเอะอะอย่างไม่พอใจเพราะ

เอาภาพวาดไปเก็บ

เทยีบกับความคึกคักเบือ้งล่าง บนชัน้สามเงยีบเหงาผดิสามญัอย่าง

เห็นได้ชัด สตรีชุดสีส้มนางหนึ่งนั่งเกาะราวรั้วใต้โคมไฟสลักลาย 
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ทรงตะกร ้าห้ิวดวงเดียวอย่างโดดเดี่ยว มือหนึ่งหยิบผลเล็บแดง 

ผิวมันวาววับในถาดเงินส่งเข้าปาก มือหน่ึงชี้ไปข้างล่างพลางหัวเราะ 

ชอบใจ 

"คกิๆ ภาพทีซ่ือ้มาในราคาสองร้อยต�าลึง รอให้เว่ยอ๋องกับคณุชายตู้ 

ได้ข่าว วันมะรืนมีพวกเขามาร่วมครึกครื้นด้วย จะไม่ก�าไรเป็นร้อยเท่า 

หรือไร อืม...นับรวมกับยาลูกกลอนโฉมน�้าค้างเม็ดละสามสิบก้วน น้อง

เสี่ยวอวี้เป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภของข้าจริงๆ หนนี้ให้ข้าได้ช่วยนางบ้าง 

คนบางคนจะได้ไม่เห็นนางเป็นเช่นหมอนปักลาย"

ใต้เฉลียงสลัวรางคล้ายมีนางผู้เดียว นางกล่าวแบบน้ีให้ใครฟังก็ 

สุดรู ้  มีเพียงบานประตูเปิดแง้มไว้ข้างหลังขยับดังเอี๊ยดอ๊าดเบาๆ  

เป็นเสมือนเสียงขานตอบ

หลีไ่ท่เหน็ภาพบนแท่นยกพ้ืนถูกเก็บไปก็ลกุข้ึนเดนิออกจากหอขุยซงิ  

เขาไม่ไปทวงของตรงๆ กับเถ้าแก่หอนี ้ในเมือ่อกีฝ่ายเอาภาพวาดออกมา 

แสดงว่าตั้งใจล่อให้เขามาประมูลแข่งวันมะรืนน้ี เพลานี้พูดมากไปก็ 

เปล่าประโยชน์

รถม้าแล่นจากตงตูฮุ่ยแล้วว่ิงวนด้านนอกเหยียนคังฟางครึ่งรอบ

ก่อนจะหยุดจอดในตรอกเล็กสายหน่ึงบนถนนใกล้กับวังเว่ยอ๋อง เงาด�า

สายหน่ึงก้าวมาที่ข้างรถม้า เลิกม่านประตูขึ้นมุมหน่ึง กล่าวรายงานกับ

หลี่ไท่ด้านใน

"องค์ชาย พบคนแล้วพ่ะย่ะค่ะ พักอยู่ในโรงเตี๊ยมท่ีชื่อว่าโจวไหล 

บนถนนสายตะวันออกทางทิศใต้ของย่านนี้"
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หลี่ไท่แจ่มแจ้งดีว่าเสิ่นเจี้ยนถังจะไม่ไปจากเมืองหลวงตอนนี้  

อย่างน้อยๆ ก็ไม่จากไปก่อนงานเสกสมรสของเขา หากไม่ได้ชมเรือ่งสนุกนี้  

คนผู้นั้นกลัวจะนอนตายตาไม่หลับ

เขาหันไปมองผู้อยู่ใต้อาณัติที่สืบหาเบาะแสของเส่ินเจี้ยนถังได้

ล่าช้าข้างนอก เห็นเขาถอยออกไปด้วยสหีน้าตงึเครยีดอย่างรูต้วัว่าปฏิบตัิ

หน้าท่ีบกพร่อง ถึงงอนิว้เคาะผนงัรถม้าทีก่ลวงในสองท ีส่งสญัญาณบอก

ให้จื่อหรานซึ่งซ่อนตัวอยู่ในท่ีลับรุดไปจับคน เสิ่นเจี้ยนถังมิใช่พวก 

ชั้นสามัญ คนท่ีสามารถเอาตัวรอดจากวังหลวงที่ชุกชุมไปด้วยยอดฝีมือ

โดยไม่บุบสลายอย่างนั้น ขืนส่งพวกมือกระบี่ประจ�าวังอ๋องไปจับตัว 

ปลาไหลตวันี ้เป็นไปได้มากว่าจะปล่อยให้เขาหลุดมอืไปได้ หมายตามหาตัว 

อีกทีก็ยากแล้ว

รถม้าเลี้ยวกลับไปวังเว่ยอ๋อง หลี่ไท่ก้าวเข้าสู่หอซูหลิวแล้วตรงเข้า

ห้องนอน พออยู่คนเดียวในห้อง ใบหน้าชายหนุ่มถึงเผยแววอ่อนล้า  

เขาเปลือ้งอาภรณ์ตวันอกโยนท้ิงไว้ด้านข้างแล้วนอนราบบนเตียง ยกมอืหนึง่ 

บีบหว่างคิ้ว 

เขาไม่ได้หลบัสนิทมาหลายวันตดิต่อกันแล้ว แม้ปกตเิขาจะนอนน้อย  

โดยเฉพาะช่วงก่อนพิษฝันร้ายก�าเริบ ไม่นอนหลับตลอดสองสามวันก็ 

ไม่รูส้กึกลดักลุม้ใจ ทว่าชัว่ขณะนี ้เขาบงัเกิดความปรารถนาอยากพักผ่อน

จากส่วนลึกในใจ และอยากตามนางกลับมาอยู่ข้างกายอย่างอดรน 

ทนไม่ไหวแล้ว ต่อให้ได้แค่ดมกลิ่นสมุนไพรบนตัวนางโดยไม่ท�าอะไร 

ทั้งสิ้น เช่นน้ันอย่างน้อยเขาก็รู้สึกสบาย ไม่ใช่ถูกอารมณ์เหนื่อยหน่าย 

เกาะกุมไปทั่วสรรพางค์กายเฉกเช่นยามนี้

Page ��������� 10.indd   101 2/4/2563 BE   10:08



102

นวลหยกงาม 10

มีแต่ในสถานการณ์อย่างน้ี เขาถึงประจักษ์ว่ามิใช่อารมณ์ใดๆ 

ก็ตามทีเ่ขาแทบไม่เคยม ีจะเป็นสิง่ท่ีเขาชอบสมัผสัรบัรูใ้นเวลาน้ี เป็นต้นว่า 

กังวลใจ กลัดกลุ้ม หรือต�าหนิตนเอง

หลี่ไท่พลิกกายบนเตียงแล้วลุกขึ้นคลายสาบเส้ือออกบรรเทา 

ความอดึอดัตรงกลางอก เขาน่ังอยู่ตรงหัวเตียงหลบุตาลงตรกึตรอง ตกลง

ว่าระหว่างเขากับนางเกิดปัญหาข้ึนตรงใด สิง่ท่ีนางต้องการ ไม่ว่าต�าแหน่ง 

ชายาอ๋อง หรือว่าป้ายเล็กๆ ป้ายหน่ึงในการประชันศาสตร์ห้าส�านักน่ัน 

เขาท�าให้นางสมหวังได้หมด เหตุใดนางยังตรอมใจจนล้มป่วยเพราะ 

คนไม่สลักส�าคัญผู้หนึ่ง หรือว่าการเชื่อใจเขามันยากเย็นปานนั้น

"...เจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่"

วันท่ีย่ีสบิเดอืนสาม การประชนัศาสตร์ห้าส�านักจบลงแล้ว แต่เหล่า

ลูกศิษย์ในส�านักศึกษาหลวงกลับไม่พูดคุยถึงการแข่งขันเช่นท่ีผ่านมา 

เพราะว่าในตอนท้ายของการประชันศาสตร์จารีต เรื่องภาพวาดของ 

ไหลก๋ัวกงกับเว่ยอ๋องปรากฏอยู่ในหอขุยซิงพร้อมกัน รวมถึงบทกลอน 

เคยีงภาพสองบทของคุณหนูรองสกุลหล ูซึง่ลูกศษิย์หลายคนได้ยินได้เหน็

มาถูกแพร่สะพัดออกไป ข่าวเล่าลือพรรค์นี้เป็นอาหารปากอันโอชะพอดี 

ใครเล่ายังจะจดจ�าการประชันศาสตร์ที่ผ่านไปแล้วได้

อี๋อว้ีไม่รู้เรื่องทางเมืองหลวงแม้แต่น้อย นางลงจากเตียงได้ตั้งแต่

วานซืน ทว่าร่างกายฟื้นฟูได้ช้าผิดปกติ กินข้าวต้องให้คนป้อน เดินเหิน

ต้องให้คนประคอง ปัญหาข้อใหญ่คอืไร้เรีย่วแรง พอตระหนักถึงความผดิ

ปกติทางร่างกาย นางชักร้อนรนกังวลใจอย่างช่วยไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อ
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หลูซื่อกับหานลี่มีท่าทีจะให้นางพักฟื้นอย่างสบายใจที่นี่

"ท่านแม่ ข้าว่าพวกเรามิสู้กลับต�าบลหลงเฉวียนพรุ่งนี้เถอะ อยู่ที่นี่

รบกวนอาเหยาไปเรือ่ยๆ ไม่เหมาะ ตวัข้าเองกเ็ป็นหมอยา ในเมือ่ฟ้ืนแล้ว 

กลับไปบ�ารุงรักษาร่างกายเองก็ได้เช่นกัน"

สองแม่ลกูน่ังคุยกันอยู่ตรงหวัเตียง หลซูือ่ยังไม่ทนัเอ่ยปาก เหยาฮ่วง 

เดินมาถึงหน้าประตูก็ส่งเสียงหัวเราะ "แม่เด็กน้อยไม่ถ่อมตนเอาซะเลย 

เจ้ารู้หรือว่าอันใดคือหมอยา ยังกล้าเรียกขานตนเองอย่างนี้"

เหยาฮ่วงนั้นไม่ล่วงรู้ถึงสิ่งที่อี๋อว้ีประสบผ่านมาในสองปีนี้ ตัวเขา

เป็นหมอเทวดาจอมพิสดารผู้ 'กระเดื่องนามไปทั่วหล้า' เป็นธรรมดาที่

ทะนงในฝีมือเชิงนี้ของตน จะว่าเขาไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตาก็สมควรอยู่ 

อีอ๋ว้ีจบัน�า้เสยีงทีเ่ตม็ไปด้วยร่องรอยล้อเลยีนของเขาได้ก็ไม่เก้อกระดาก  

นางหนัศีรษะไปเหน็เขาเดินมาพร้อมกับหานลีจ่งึเอ่ยข้ึนเสยีงเบา "ก่ึงหมอ

ก่ึงนกัปรงุพิษ ไม่ท�าลายชวิีต ไม่รกัษาคน ร่างร้อยต�ารบัปรงุยาหนึง่ขนาน 

นี้คือนามแห่งหมอยา"

ดวงตาทั้งคู่ของเหยาฮ่วงเปล่งประกายวาบ เขาสืบเท้าสองก้าว 

ไปหน้าเตียง ถ้าไม่มีหลูซื่อจับจ้องมองอยู่ด้านข้าง เกรงว่าจะตรงเข้าไป

จับหัวไหล่ของอี๋อวี้แล้ว

"ประโยคน้ีเป็นใครบอกเจ้า ไม่...ไม่ส ิเจ้าเคยอ่านจากต�าราเล่มหน่ึง

ใช่หรือไม่ เล่มที่...เล่มที่..."

หานลี่เห็นอากัปกิริยานี้ของเขาแล้วนัยน์ตาไหววูบ เอ่ยข้ึนว่า  

"พี่เหยาอย่าใจร้อน อวี้เอ๋อร์ ถ้อยความสองสามประโยคที่เจ้าบอกเมื่อครู่ 

เห็นจากต�าราหรือได้ยินคนพูดมา"
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อี๋อว้ีหยุดคิดนิดหนึ่งก่อนเอ่ยตามสัตย์จริง "ดูจากต�าราเล่มหน่ึง

เจ้าค่ะ"

วังเว่ยอ๋องทรงอ�านาจบารมี นับแต่นางเร่ิมสนใจศาสตร์แห่งโอสถ

เมื่อสองปีก่อน หลี่ไท่ก็หาทางเสาะแสวงหาต�ารับต�าราทางศาสตร์น้ี 

ทุกประเภทจากทั่วทุกสารทิศให้ แล้วก็เป็นต�าราโบราณเล่มนั้นเป็น 

แรงบนัดาลใจแรกให้นางก้าวเข้าสูเ่ส้นทางสายนี ้หากว่ากันถึงประสบการณ์  

นางไม่อาจทัดเทียมเหยาฮ่วงได้ แต่ในเชิงศาสตร์วิชา นางคิดว่าตนเอง 

ไม่อ่อนด้อยแล้ว

"ต�าราเล่มนั้น...ต�าราเล่มนั้น...แค่กๆ..." ชะรอยเหยาฮ่วงท่ีโน้มตัว

ลงไปเกือบถึงขอบเตียงจะรู้ตัวว่าออกอาการตื่นเต้นเกินไป เขารีบยืด 

แผ่นหลงัขึน้ ชะงักปากป้ันหน้าขรมึ เสถามอ๋ีอว้ีว่า "ไหนเจ้าบอกมาส ิต�ารา

เล่มนี้หน้าตาเป็นอย่างไร"

"เป็นม้วนผ้าเจ้าค่ะ" อี๋อว้ีเงยหน้าทบทวนความทรงจ�าพลางกล่าว 

"มีแค่ยี่สิบหน้าเศษ เก่าคร�่าคร่า ดูเหมือนในนั้นยังมีต�ารับยาสองหน้า"

อีอ๋ว้ีลอบสงัเกตสงักาสหีน้าของเหยาฮ่วงทางหางตา เหน็ดวงตาเขา

ยิ่งฉายแววตื่นเต้นอย่างสุดระงับ นางสะดุดใจวูบ ถึงรู้ว่าตอนนี้ไม่เหมาะ

จะใช้สมองมากเกินไป แต่ในสถานการณ์อย่างนีค้วามคดิในหวัก็แล่นไป

มาสิบกว่าตลบแล้ว

"ต�ารับยาอะไรหรือ" หานลี่เอ่ยปากถามแทนเหยาฮ่วง ก่อนจะเห็น

อี๋อวี้กล่าวตอบโดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ 

"อันน้ีข้าก็ไม่รู้แล้ว ม้วนหนังสือผ้าเล่มน้ันเก่าแก่มาก ช่ือต�ารับยา

เลือนรางไปหมด สมุนไพรหลายชนิดในนั้นข้าก็ยังไม่รู้จักในตอนนั้น 
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เลยไม่ได้จดจ�าไว้เจ้าค่ะ"

"แล้วต�าราอยู่ที่ใด" เหยาฮ่วงถามต่อทันที

"ไม่รู้เจ้าค่ะ"

"ไม่รู้?" เหยาฮ่วงท�าเสียงหลง ยื่นหน้าไปใกล้อ๋ีอว้ี หนวดเครารอบ

ริมฝีปากชักดูน่ากลัว "ไฉนไม่รู้เล่า เจ้า..."

"ท่านแม่..." อี๋อวี้ท�าคอย่น ซุกเข้าซอกไหล่มารดา 

หลูซื่อน้ันหงุดหงิดแต่แรกท่ีพวกเขาถามโน่นถามน่ีอี๋อว้ี นางจึง 

ท�าหน้าตึงยกมือกันเหยาฮ่วงออกไป กล่าวข้ึนพร้อมขมวดคิ้ว "น่ีท่าน 

ท�าอะไร นางตกใจแล้วนะ"

หานลีอ่ยู่ด้านหลงัมองดศูรีษะเลก็ๆ สัน่ระรกิทีซ่บบ่าหลซูือ่ มมุปาก

กระตกุทีหน่ึง แววย้ิมๆ จดุวาบขึน้ในดวงตา เขาย่ืนมอืจบัข้อศอกเหยาฮ่วง 

ดึงตัวกลับ และพูดปรามด้วยวาจานุ่มนวล

"ถ้าพ่ีเหยาร้อนใจอยากได้ต�าราเล่มนั้น ไว้ค่อยๆ ลองถามนางดีๆ 

อายุปูนนี้แล้ว ยังจะข่มขู่เด็กอีกท�าไม"

เหยาฮ่วงก็ลืมตัวไปชั่วขณะ เขาตั้งสติได้อย่างรวดเร็ว มองหลูซื่อ

ด้วยสายตาขอลุแก่โทษแล้วท�าหน้าดังเก่า จากน้ันเอี้ยวคอปรายตา 

มองหานลีพ่ลางกล่าว "ใครบอกว่าข้าร้อนใจอยากได้ต�าราเล่มนัน้ ข้าเพียง

สนใจใคร่รู้...ไม่ได้รึ เอาล่ะๆ ข้าไปต้มยาที่ห้องครัวแล้ว" 

จากน้ันเหยาฮ่วงก็เอือ้มมอืไปลบูศรีษะอีอ๋ว้ีอย่างขอไปท ีก่อนหมุนกาย 

เดินออกนอกประตู "ไม่รู้ว่าเจ้าจื่อชีกลับมาหรือยัง ออกไปท้ังเช้าแล้ว  

ก็แค่ซื้อเกลือต้องนานขนาดน้ีด้วยหรือ มิใช่ไปเที่ยวเถลไถลที่ไหนอีกนะ 

เฮ้อ...เจ้าลูกคนนี้ ยิ่งโตยิ่งไม่เชื่อฟัง"
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ได้ยินเสียงบ่นของเขาห่างไปไกล อี๋อว้ีค่อยผงกหัวข้ึนจากอ้อมอก

มารดา อ้าปากหาวแล้วพูดอย่างอ่อนเพลีย "ท่านแม่ ข้าง่วงแล้วเจ้าค่ะ"

"อย่างน้ันก็นอนลงนะ" หลูซื่อนึกถึงค�าพูดของบุตรสาวก่อนหานลี่

กับเหยาฮ่วงสองคนจะเข้าห้องมา นางกล่าวเสริมข้ึนอีกค�า "มีเร่ืองอะไร

รอประเดี๋ยวดื่มยาแล้วค่อยว่ากันนะ"

"อื้อ" อี๋อวี้ถูกประคองลงนอน ศีรษะถึงหมอนก็หลับตาลง

"ท่านอยู่ในน้ีเฝ้านางสกัครู ่ข้าจะไปดทูีห้่องครัว" หลซูือ่ก�าชบัหานลี่

เสียงเบาแล้วยกชายกระโปรงสาวเท้าฉับๆ ตามไป เมื่อวานนางไปตักน�้า

ริมล�าธารกับหานลี่ ได้ฟัง 'วีรกรรม' ของท่านหมอเหยาผู้นี้ไม่น้อย ถึงได ้

รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ท่านหมอแสนดีมีจิตใจเมตตากรุณาอันใด หากแต่เป็น

บุคคลชื่อเหม็นฉาวโฉ่ล�าดับต้นๆ ของยุทธภพ เดิมทีนางเห็นว่าไม่ส�าคัญ 

ครั้นนึกย้อนไปตอนนั้นเขาวางยาสลบครอบครัวนางเพ่ือหนีเอาตัวรอด 

ประกอบกับท่าทางน่ากลวัเมือ่ครูน่ี.้..ก็ขอให้นางหลซูือ่เป็นคนถ่อยสกัหน

เถอะ

"ฮ่าๆ" หานลี่เห็นชายเสื้อของหลูซื่อหายลับไปตรงข้างประตูถึง 

นัง่ลงตรงหัวเตียง ก่อนจะพูดขึน้ขนัๆ "ท่ีแท้แม่เดก็น้อยยังไม่ได้เลอะเลอืน

เพราะพิษไข้" เห็นอี๋อวี้หลับตาหายใจเป็นจังหวะยาวเหยียด ถ้าไม่รู้เร่ือง

ยังนึกว่านางหลับอยู่จริงๆ เขาเอื้อมมือไปดีดหน้าผากนางเบาๆ ทีหน่ึง 

พร้อมกับอ้าปากพูดต่อ "ยังรู้จักเรียกคนไปส่งข่าว น่ีกลัวว่าเสียเวลาไป 

เจ้าหนุ่มนั่นจะไม่แต่งเจ้าเป็นภรรยาหรือไร"

เปลอืกตาของอีอ๋วีก้ระตกุรกิก่อนเปิดข้ึนช้าๆ นางมองดวงหน้าเป้ือนย้ิม 

เหนอืศรีษะด้วยสหีน้าขดัเคอืง เหน็หานลีช่น้ิูวมอืทีด่แูลอย่างสะอาดสะอ้าน 
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ขึ้นนิ้วหนึ่ง และขยิบตากับนาง

"พวกเรามาเดิมพันกันดีหรือไม่เล่า"
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ตอนเหยาจื่อชีขี่ลาลงเขาซื้อเกลือกลับมาถึงก็เกือบเป็นเวลา 

อาหารกลางวันแล้ว เหยาฮ่วงบ่นว่านางสองค�าแล้วให้ไปช่วยหลูซื่อ 

ท�ากับข้าวในห้องครัว ส่วนตนเองยกยาต้มไปที่ห้องเล็กทางปีกตะวันตก 

หานลีน่ั่งบนม้านัง่ข้างเตียงเหน็เขาเข้ามาก็หันไปเรียกอีอ๋ว้ีท่ีหลับตางบีอยู่

"อวี้เอ๋อร์ตื่นเถอะ ดื่มยาก่อนแล้วนอนครู่หนึ่งค่อยกินอาหาร"

อี๋อวี้ไม่ได้นอนหลับ นางท�าเสียงตอบรับในล�าคอแล้วลืมตา หานลี่

พยุงนางลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียงไว้

"เฮ้อ...ดูข้าสิ หลงๆ ลืมๆ ถึงกับลืมหยิบกระสายยามา พี่หาน ท่าน

ไปหาต้นหม่อนข้างนอกเด็ดใบหนึ่งล้างให้สะอาดเอามาให้ด้วย"

ดืม่ยามาสองสามวนัไม่เหน็เหยาฮ่วงเอาใบหม่อนมาเป็นกระสายยา  

หานลี่รู้ว่าอีกฝ่ายจงใจให้ตนปลีกตัวออกไปแต่ไม่เปิดโปงอีกฝ่าย แค่ว่า

ตอนก้าวเท้าถึงหน้าประตู เขาหันขวับกลับไปชูนิ้วน้ิวหนึ่งโบกไปมากับ 

543

Page ��������� 10.indd   108 2/4/2563 BE   10:08



109

ซานเยวี่ยกัั่ว

อี๋อวี้แล้วเดินไปยิ้มๆ ราวกับจะบอกเตือนอะไรนาง

"ลมแรง ปิดประตูด้วย" เหยาฮ่วงไม่ใส่ใจท่าทางมีลับลมคมใน 

ของเขา พอเหน็ประตูปิดลงแล้วก็วางชามยาร้อนจนควันฉยุลงบนโต๊ะเตีย้

ด้านข้าง ดึงม้านั่งมานั่งติดชิดริมเตียง

"เสี่ยวอวี้เอ๊ย"

"อาเหยา" อี๋อว้ีขานตอบเสียงเบาๆ กระถดตัวเข้าด้านในเตียง 

โดยไม่ส่อพิรุธ

"อื้อ..." ถึงแม้เหยาฮ่วงพยายามให้สีหน้าตนอ่อนโยนใจดีข้ึน แต่

หนวดเครารงุรงัทัง้หน้าน่ันไม่มส่ีวนช่วยใดๆ ดอูย่างไรล้วนไม่แฝงเจตนาดี  

"เสี่ยวอว้ีเอ๊ย ตอนนั้นอาเหยาเคยสอนอะไรๆ เจ้าไปไม่น้อย ต่อให้ไม่ได้

ยกน�้าชาโขกศีรษะ เจ้าก็นับเป็นลูกศิษย์ข้าคร่ึงตัว หลังจากวันนั้นข้า 

รบีร้อนจากไปก็แยกกนัหลายปี พรบิตาเดียวเจ้าจะออกเรอืนแล้ว วนัเวลา

ช่างผ่านไปรวดเร็วนัก" เขาเริ่มอารัมภบทอย่างสะทกสะท้อนใจก่อนแล้ว

เปลี่ยนเรื่องพูด

"จริงสิ ข้าได้ยินท่านแม่เจ้าบอกว่าตอนน้ีเจ้าเก่งกาจมากความ

สามารถแล้ว ไม่เพียงปั้นยาลูกกลอน ยังจับชีพจรตรวจโรคเป็น น่ีคือ 

เจ้าร�า่เรยีนจากอาจารย์ในภายหลงัหรอื" โทษมไิด้ทีเ่ขาจะคาดเดาแบบนี้ 

ด้วยความเป็นไปในใต้หล้า ไม่ว่าเป็นผู้ช�่าชองจัดเจนในสายบุ๋นหรือบู๊  

ถ้าไม่ฝากตัวเป็นศิษย์ อาจารย์คนใดจะสอนวิชาให้อย่างจริงใจ

"สองปีทีข้่าออกท่องส�ารวจกับเว่ยอ๋อง ประสบพบเจอเร่ืองแปลกคน

พิสดารไม่น้อย ข้าเรียนรู้มาจากคนอื่นบ้าง แต่ไม่ได้คารวะเป็นอาจารย์

เจ้าค่ะ" 
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หากพูดว่าเหยาฮ่วงเป็นผู้ชักน�านางก้าวผ่านประตูของศาสตร์แห่ง

การปรุงยาตอนเป็นเพ่ือนบ้านกันหนึ่งเดือน แต่ต่อมาภายหลังช่วงเวลา

ครึ่งปีในเขาต้าหมั่งล้วนเป็นเซียวถิงถ่ายทอดความรู้ให้อย่างหมดไส้

หมดพุง พูดตรงๆ แล้ว เมือ่เปรยีบกับเหยาฮ่วง เซยีวถิงเป็นเหมอืนอาจารย์

มากกว่า ทว่าไม่ได้ยกน�้าชาโขกศีรษะดังเหยาฮ่วงพูด พวกนางจึงไม่ใช่

ศิษย์อาจารย์กัน

"อ้อ? เป็นคนจ�าพวกใดบ้าง เจ้าเล่ามาสิ ดูว่าข้าเคยได้ยินหรือไม่"

มีหรืออี๋อว้ีจะไม่รู้ว่าเป้าหมายท่ีเขาถามนั่นถามนี่อยู่ท่ีม้วนหนังสือ

ผ้าซึ่งมีวลีนิยามค�าว่า 'หมอยา' ไว้เล่มน้ัน ใช่ว่านางไม่อยากบอก 

ตามความจริง แต่นางเป็นเช่นคนถูกงูกัดจนเข็ดขยาด ครั้งนั้นเหยาฮ่วง

ทิ้งกล่องไม้สีด�าใบน้ันคล้ายเจตนาแต่ไม่เจตนาตอนหลบหนีไปทางลาน

ด้านหลงัเรอืนนาง เป็นเหตใุห้หลงัจากน้ันนางโดนป้อมปราสาทแดงลกัพาตวั 

หลายหน ท้ังประจกัษ์ชดัแล้วว่าต�าราผ้าไหมเล่มนัน้มใิช่ของสามญั คนอย่าง 

เหยาฮ่วงก็จัดอยู่ในจ�าพวกก่ึงธรรมะก่ึงอธรรมเช่นเดียวกับหานลี่ ตอนนี้

เขาไม่เอ่ยถึงเรื่องกล่องใบน้ันสักค�า ใครจะรับรองได้เล่าว่าม้วนหนังสือ 

ผ้าน่ันจะไม่น�าความเดือดร้อนมาสู่พวกนางแม่ลูกและหล่ีไท่ ดังน้ันนาง

ตกลงปลงใจแล้วว่าจะไม่เปิดปากเป็นอันขาด

"หลายคนนั้นไม่เหมือนกับท่าน พวกเขาหาได้มีชื่อเสียงเรียงนาม

โด่งดัง ดูทีว่าบอกแล้วท่านก็ไม่รู้จัก"

"เช่นน้ันเจ้าเล่าให้ข้าฟังส ิวันน้ีไม่รูจ้กัไม่ได้หมายความว่าวนัหลงัจะ 

ไม่มีโอกาสรู้จัก หากภายภาคหน้าได้พบเจอกันที่อื่น ข้าจะได้ผูกมิตรกับ 

พวกเขา"
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"อือ้ มคีนหนึง่แซ่หวง คนหนึง่แซ่ห ูแล้วก็อกีคนแซ่โอวหยางเจ้าค่ะ"

เหยาฮ่วงไม่พอใจกับค�าตอบอย่างเห็นได้ชัด เขาแทบจะปักใจเชื่อ

ว่าม้วนหนงัสอืผ้าท่ีอีอ๋ว้ีพูดถึงต้องอยู่ทีค่นเหล่าน้ี "เจ้าพูดให้ชดัเจนกว่านี้ 

พวกเขามีความสามารถด้านใดหรือลักษณะพิเศษอะไร"

"อมื..." อีอ๋ว้ีมองหน้าประต ูดวงตาแฝงรอยร�าลกึความหลงั "ท่านหมอ 

แซ่หวงมีฝีมือในการท�ายาลูกกลอน โดยเฉพาะต�ารับหน่ึงท่ีเรียกว่า 

ยาน�า้ค้างหยกเก้าบปุผาอะไรสกัอย่าง บ�ารุงลมปราณได้ดมีาก เขาแขวน

ขลุย่หยกเลาหนึง่ไว้ตรงเอวเป็นประจ�า ส่วนหมอพเนจรแซ่หูมฝีีมอืฝังเข็ม 

ทะลวงชีพจรได้ เขามีวิชาแพทย์สูง รูปโฉมก็นับว่าหล่อเหลาหมดจด 

ส�าหรับอาจารย์แซ่โอวหยางถนัดการใช้พิษเฉกเดียวกับอาเหยา..."

เหยาฮ่วงฟังนางเล่าเป็นคุ้งเป็นแคว แต่คนที่คล้ายเป็นยอดฝีมือ

เหล่านี้ เขาทบทวนไปมาก็คิดไม่ออกว่าเคยได้ยินเก่ียวกับพวกเขา 

จากที่ไหน เลยโบกมือพลางพูดเนือยๆ อยู่บ้าง

"เอาล่ะ ข้ารู้แล้ว หากมีวาสนาได้พบกัน ข้าจะขอค�าชี้แนะจาก 

พวกเขา"

อีอ๋ว้ีลอบช�าเลอืงมองเขา นึกในใจว่าเกรงว่าชาตนิีเ้ขาคงไม่มโีอกาส

ขอค�าชี้แนะจากคนเหล่านี้ แต่เห็นเขาท�าหน้าผิดหวังก็ชักไม่สบายใจ  

นางเรียกขานเขาแล้วกล่าว

"ข้าออกเดินทางไปกับท่านอ๋องครั้งนี้ ระหว่างทางได้สมุนไพรดีๆ  

หายากมาหลายอย่าง รอกลับเรือนไปค่อยจัดแบ่งส่วนหนึ่งมอบให้ท่าน

นะเจ้าคะ"

เหยาฮ่วงสงบสตลิง เขากวาดตามองหน้านางรอบหน่ึง ก่อนเหยียดมอื 
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ยีผมท่ีแผ่สยายลงของนางกะทันหัน ฝ่ามือนุ่มนวล แววตาก็อ่อนแสงลง 

ก่อนจะหวัเราะร่วน หนวดกระดิกไปมายามกล่าวเสียงแปร่งๆ "แม่เดก็น้อย 

จะมีของดีอะไรได้ สมุนไพรในใต้หล้าน้ีที่ข้าต้องการแต่หาไม่ได้ เกรงว่า

เจ้าล้วนไม่เคยได้ยินมาก่อน"

ว่ากันว่าป้อมปราสาทแดงมีดินวิเศษชนิดหนึ่งสามารถปลูกพืช 

ได้สารพัด อี๋อวี้รู้ว่าเหยาฮ่วงไม่ได้พูดโอ้อวด ทว่านางก็ไม่ได้คุยโวเช่นกัน 

สมุนไพรในหุบเขาเล็กบนเขาต้าหมั่งส่วนใหญ่เสาะหาได้ยากในแผ่นดิน 

เวลานี้ให้คนของหลี่ไท่ขนกลับมาเก็บในวังเว่ยอ๋อง ต่อมาหลี่ไท่กลับ 

เมืองหลวงก็แบ่งบางส่วนส่งไปที่สวนผูเจิน นางคิดว่าจะกลับไปคัดเลือก

ของชั้นยอดก�านัลให้เหยาฮ่วงจึงเพียงย้ิมๆ ไม่อธิบายต่อ ปล่อยให้เขา 

ยีผมนางที่เริ่มยุ่งไม่เป็นระเบียบตามสบาย จากนั้นล้วงขวดใบเล็กจ่อ 

ใต้จมูกนางถึงลุกขึ้นยืน

"เจ้าพักผ่อนเถอะ ข้าไปดูสักหน่อย ยาใกล้จะเย็นชืดแล้ว ใบไม ้

ใบเดียวไปเด็ดบนยอดเขาหรืออย่างไร"

เหยาฮ่วงออกนอกห้องไปแล้วปิดประตูสนิท อี๋อว้ีเอนกายกลับเข้า

ผ้าห่มอย่างงุ่มง่าม เมื่อครู่กล่าววาจามากไปหลายค�าก็วิงเวียนศีรษะ 

ความง่วงงนุก็จูโ่จมมา นางได้ยินเสยีงความเคลือ่นไหวบางอย่างดงัแว่วๆ 

มาจากลานด้านนอก แต่ยังคงสะลมึสะลอืหลบัไป หาได้รูไ้ม่ว่าอกีประเดีย๋ว 

ตื่นขึ้นมา จะมี 'ความประหลาดใจแกมยินดี' ครั้งใหญ่รอคอยนางอยู่

ดงต้นหม่อนป่าห่างจากเรือนหลังเล็กไปหลายร้อยก้าว ตอนแรก

หานลี่เด็ดใบของมันอย่างเชื่องช้า แต่พอได้ยินเสียงฝีเท้าม้ากุบกับ 
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ลอยมาจากทีไ่ม่ไกลก็หักก่ิงหนึง่อย่างว่องไวแล้วใช้วิชาตวัเบาทะยานกาย

ว่ิงย้อนกลบัไป เขาเห็นอาชาสงูใหญ่หลายตัวยืนอยู่นอกร้ัวไม้ไผ่ได้แต่ไกล 

บนหลังม้าเป็นมือกระบี่สวมชุดด�า ยังมีร่างร่างหน่ึงในอาภรณ์สีเขียว 

อมม่วงเข้มทีถู่กล้อมอยู่ตรงกลาง ใบหน้าหานลีเ่ผยแววแปลกใจ มใิช่เพราะ 

คิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะมา แต่ไม่คาดว่าจะมาถึงรวดเร็วปานนี้ 

เขาไม่รูว่้าหลีไ่ท่ไม่พบว่ีแววของอีอ๋วีม้าหลายวันตดิกัน ก็เพ่ิมก�าลงั

คนเฝ้าตอรอกระต่ายอยู่นอกสวนผเูจนิ พอเหยาจือ่ชซีึง่ถูกขอให้ไปส่งข่าว

ที่ต�าบลหลงเฉวียนปรากฏตัว คนของหลี่ไท่ก็ตามประกบทันที กลุ่มหน่ึง

ควบม้าเร็วรุดกลับเมืองหลวงแจ้งข่าว อีกกลุ่มสะกดรอยตามลาของ 

เหยาจือ่ชทีีเ่ดินอุ้ยอ้ายข้ึนเขา และทิง้เครือ่งหมายไว้ตามทาง แค่กลางทาง 

หลี่ไท่ก็เร่งฝีเท้าม้าไล่ตามมาทันแล้ว 

อีกด้านหนึ่ง เหยาฮ่วงก้าวออกจากห้องอี๋อวี้ สังเกตเห็นอาคันตุกะ

จากภายนอกข้ึนเขามา เขาผลุบเข้าห้องครัว ฉุดตัวเหยาจ่ือชีท่ีหั่นผักอยู่

แล้วกระโดดออกไปทางลานด้านหลัง หลูซื่อมองสองพ่อลูกกระโดดหนี

ไปทางหน้าต่างตาปริบๆ อึดใจต่อมาได้ยินเสียงฝีเท้าม้าจากนอกเรือน 

นางเดินไปชะเง้อมองตรงหน้าประตู บนหน้าฉายอารมณ์สับสนระลอก

หนึง่ทันควัน จวบจนบรุษุหนุม่หัวหน้ากลุม่คนนัน้ผงกศรีษะให้ด้วยหน้าตา

เฉยเมย จากน้ันพลิกกายลงม้า สาวเท้าก้าวใหญ่เข้ามาในลาน นางถึง 

รีบเร่งเดินเข้าไปต้อนรับ

"ถวายค�านับเว่ยอ๋อง"

หลี่ไท่ยกมือเป็นเชิงบอกให้หลูซื่อไม่ต้องมากพิธี สายตาเขาตวัด

ผ่านร่างนางแวบเดียว เมื่อครู่อยู่บนหลังม้าชายหนุ่มก็มองส�ารวจเรือน
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หลงัน้ีรอบหน่ึง เพลานีเ้ขามองตรงไปยังประตหู้องซึง่ปิดสนทิทางปีกตะวนัตก  

หมุนกายออกเดินดุ่มๆ ไปที่นั่น

หลูซื่อเร็วกว่าเขาหลายก้าว กางมือขวางทางตรงหน้าประตู พลาง

ลดสุม้เสยีงลงกล่าว "อว้ีเอ๋อร์ยังนอนอยู่ข้างใน หากท่านอ๋องทรงไม่รังเกียจ 

จะเสด็จไปทางนั้นฟังหม่อมฉันพูดสักสองสามค�าได้หรือไม่เพคะ"

ดวงตาของหลี่ไท่มองหลูซื่อกับประตูห้องสลับไปมารอบหนึ่ง หลัง

ชัง่น�า้หนกัแล้วเหน็ว่าคนอยู่ในนัน้ไม่หนไีปไหนก็คลายใจลง เขาพยักหน้า

กับหลซูือ่แล้วเดินไปหยุดใต้ต้นไม้รมิรัว้ พอชายตาเหน็หานล่ียืนอยู่ในลาน

ไม่ใกล้ไม่ไกล ชายหนุ่มยกมือส่งสัญญาณกับพวกมือกระบี่ข้างนอก  

คนทั้งกลุ่มก็ข่ีม้ากระจายก�าลังกันปิดล้อมเรือนหลังไม่ใหญ่โตนี้ไว้เอง 

โดยไม่ต้องสั่ง

"ก่อนอืน่ท่านอ๋องโปรดทรงประทานอภัยให้ด้วย" หลซูือ่แสดงคารวะ 

"เรือ่งฉกุละหกุ ราตรนีัน้หม่อมฉนัพาบตุรสาวออกมาเสาะหาหมอรักษาตวั 

เลยไม่ได้ฝากบอกไว้ เห็นทีว่าคงท�าให้ท่านอ๋องต้องทรงตามหาอยู่นาน

หลายวัน"

สหีน้าของหลีไ่ท่ไม่เปลีย่นแปลง เขาเอ่ยปากพูดอย่างหาได้ยากย่ิง 

"เป็นข้าสะเพร่าเองถึงพลาดข่าวคราวจากทางน้ัน จึงมิได้เร่งรุดไปให้ 

ไวที่สุด เป็นเหตุให้พวกท่านตกใจเสียขวัญ"

หลูซื่อบีบมือท่ีวางประสานกันบนกระโปรงทีหน่ึงพลางเอ่ยกล่าว

เสยีงขืน่ "ไม่กลวัท่านอ๋องทรงหวัเราะเยาะ เหตกุารณ์น้ันน่าตกใจขวัญเสยี

จริงๆ วันนั้นอว้ีเอ๋อร์จับไข้ตลอดวันต้ังแต่เช้าจรดเย็น พูดเพ้อไม่หยุด 

จนสลบไปในที่สุด ถ้าพาตัวนางมาที่นี่ช ้าไปนิดเดียว ไม่แน่ว ่าจะ 
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กระทบกระเทือนถึงสมองกลายเป็นคนปัญญาอ่อนอีกครั้งก็เป็นไป  

อ้อ...อาจไม่ทรงทราบว่าหลังลูกของหม่อมฉันคนน้ีคลอดออกมาก็ 

สติไม่สมประกอบจนอายุสี่ขวบ..."

เพราะอ๋ีอวีป่้วยกะทนัหัน หลีไ่ท่รดุมาไม่ทันเวลาก็ขุน่เคอืงใจอยู่แล้ว 

พอได้ยินหลซูือ่พูดเช่นนี ้เขาท�าหน้าขรมึเม้มปากมองประตหู้องทีปิ่ดสนทิ

นั่น กลับไม่ใคร่ใส่ใจค�าพูดประโยคหลังของหลูซ่ือ ด้วยรู ้เร่ืองที่นาง

ปัญญาอ่อนตอนเด็กมานานแล้ว

หลซูือ่พูดยืดยาวเป็นชดุก่อนเหลอืบตาข้ึนมองก็พบว่าหลีไ่ท่ใจลอย 

นางหน้าเปลี่ยนสี ถอนใจเฮือกอย่างอัดอั้น "จะอย่างไรหม่อมฉันก็พูดจา

อ้อมค้อมไม่เป็นสกัเท่าไร เช่นน้ีก็ขอทลูท่านอ๋องตรงๆ เถอะ คราวน้ีอวีเ้อ๋อร์ 

ป่วยจนกลายเป็นแบบน้ี พักฟ้ืนจนถึงบดันีก็้ยังไม่ทเุลา หม่อมฉนัรู้แก่ใจดี

ว่าต้องเก่ียวข้องกับพระองค์อย่างหนีไม่พ้น ส่วนว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น 

กันแน่น้ัน หม่อมฉนัจะไม่ซกัถามอกี ทว่าหม่อมฉันเป็นมารดาคน มบีางถ้อย 

บางค�าไม่ได้ระบายออกมาก็ไม่สบายใจ..."

นางหยุดเว้นจังหวะ นิ้วมือขยุ้มกระโปรงจนยับย่น ขอบตาเริ่ม 

แดงเรื่อโดยไม่รู้ตัว

"ลกูของหม่อมฉนัคนน้ีอาภัพต้ังแต่เลก็ พระองค์ก็ทรงทราบเรือ่งราว

ในครอบครวัหม่อมฉนัอยู่แล้ว พ่ีชายสองคนของนางน้ัน ดชีัว่สมยัวัยเยาว์

เคยสุขสบาย มีแต่นางคนเดียวยังอยู่ในท้องแม่ก็ต้องระเหเร่ร่อนหลบหนี

ตามหม่อมฉนั พอลมืตาดูโลกก็สติไม่สมประกอบส่ีปี เดชะบญุทีน่างหายดี  

แต่เพราะเกิดมาไม่สมบรูณ์เลยตัวผอมๆ เลก็ๆ ตลอด พวกหม่อมฉนัอาศยั

อยู่ในชนบท แม้ไม่เรียกให้นางท�าไร่ไถนา แต่ตอนนางตัวสูงไม่ถึงเอว

Page ��������� 10.indd   115 2/4/2563 BE   10:08



116

นวลหยกงาม 10

หม่อมฉนัก็เริม่ให้นางจบัเขม็กับด้ายฝึกเย็บปักถักร้อยกับหม่อมฉนัเพ่ือหาเงนิ 

จนุเจอืครอบครวั ชะรอยสวรรค์เวทนา พอนางผ่านช่วงสตไิม่สมประกอบไป  

กลบัเฉลยีวฉลาดกว่าเดก็ทัว่ไปอย่างมาก ซ�า้ยังรูค้วามและเอาใจใส่ผูอ้ืน่ 

ไม่ว่าเป็นอาหารเสือ้ผ้า แต่ไรมานางไม่เคยเอ่ยปากขอ ทกุคราท่ีหม่อมฉนั

ให้เศษเงนิเหลอืๆ นางจะเก็บหอมรอมรบิไว้ซือ้หนงัสือให้พ่ีใหญ่ของนางอ่าน  

ตอนเด็กนางฝึกคัดลายมือ จะกอบทรายมารวมกันแล้วใช้ก่ิงไม้ขีดเขียน 

หรือไม่ก็เก็บกระดาษที่พ่ีใหญ่นางใช้แล้ว ใช้พู่กันแตะน�้าเปล่าเขียน 

ด้านหลัง ในปีที่ผลเก็บเก่ียวดี หม่อมฉันซื้อกระดาษสาให้ นางดีอกดีใจ

นานอยู่พักหน่ึง เป็นเด็กรู้จักพอจนชวนให้ปวดใจ...หม่อมฉันรู้สึกเสมอ 

ว่าเด็กดีปานนี้ คง...คงลงมาเกิดผิดที่ ถึงต้องมาตกทุกข์ได้ยากไปกับ

หม่อมฉันด้วย..."

หลูซื่อยกมือปิดปาก น�้าตาไหลรินลงมาเป็นสาย นางเบือนหน้า 

ไปอีกทางร้องไห้กระซิกๆ หลี่ไท่ได้ยินแล้วรู้สึกหน่วงๆ ในอกเป็นระลอก 

มือที่ไพล่หลังอยู่ก�าเป็นหมัด ด้านหานล่ีซึ่งอยู่ไกลออกไปตรึกตรอง 

ความหมายในถ้อยค�าของนางด้วยท่าทางครุ่นคิด นี่เป็นคราแรกท่ีเขา 

ได้ยินหลูซื่อเล่าเรื่องตอนเด็กของลูกๆ

นางปาดน�า้ตาออกลวกๆ ไม่สนใจว่าหน้าตาจะเปรอะเป้ือน ก่อนจะ 

สูดลมหายใจและกล่าวต่อ "เรื่องในภายหลัง พระองค์ทรงทราบดีอยู่แล้ว 

ครอบครวัของหม่อมฉนัลงหลกัปักฐานในต�าบลหลงเฉวียน เริม่แรกอาศยั

การค้าเล็กๆ เลี้ยงชีพ พ่ีรองของนางตามไปอยู่กับพ่ีใหญ่ท่ีเล่าเรียน 

ในส�านักศึกษาหลวง นางก็อยู่กับหม่อมฉันสองคน ตื่นแต่เช้ามืดท�า 

ผลเลบ็แดงเชือ่มไปขายในเมอืงหลวง ครัน้ความเป็นอยู่ดขีึน้ ส�านักศกึษาหลวง 
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รบันางเข้าไปเป็นศิษย์ ต่อมาพวกหม่อมฉนัแม่ลกูได้กลบัเข้าสกุลหล ูชวิีต

ทีท่กุข์ทนล�าบากใกล้จะผ่านพ้นไปสกัท ีใครจะคดิว่าสวรรค์จะกลัน่แกล้ง

นางซ�้าอีกหน เริ่มต้นจากหม่อมฉันถูกลักพาตัว ท่านปู่ของนางล้มป่วย 

จากไป จวิน้เอ๋อร์หายสาบสญู จือ้เอ๋อร์ยงัต้องคดจีนจบชวิีตในทีส่ดุอกี..." 

เสียงของหลูซื่อสั่นเครืออย่างยากจะควบคุมตนเองได้ 

"หม่อมฉันแจ่มแจ้งดีว่าลูกคนนี้เห็นแก่สายใยสัมพันธ์มากที่สุด  

นางเห็นหม่อมฉันกับพวกพ่ีชายส�าคัญเท่าชีวิต ทุ่มเทจิตใจอยู่ท่ีตัว 

พวกหม่อมฉันสามคนท้ังหมด นางแยกจากท่านแม่ไม่ได้ย่ิงกว่าใครๆ  

หม่อมฉนัเพียงคิดว่าตอนตนเองกินดีอยู่ดีในหนานจ้าว อว้ีเอ๋อร์ต้องอยู ่

คนเดียวในเมืองฉางอัน นางขาดมารดา และไม่มีพ่ีชายที่ดูแลพ่ึงพา 

กันและกัน ยังต้องมองดูพ่ีใหญ่ของนางตายอย่างไม่เป็นธรรมในคุก 

ตอน...ตอนนั้นนางเพ่ิงวัยย่างสิบสอง ยังโตไม่เต็มท่ีเลย ถึงเป็นผู้ใหญ่

อย่างหม่อมฉันก็ยังทนรับไม่ไหว นางเป็นเด็กคนหนึ่งผ่านมาได้เช่นไร  

ถ้าท�าให้นางเจบ็ปวดน้อยลงส่วนหน่ึงได้ หม่อมฉนัอยากเอามดีเฉอืนตวัเอง 

แบกรับไว้แทนนางแทบใจจะขาด..."

ร่างของหานลีส่ัน่สะท้านน้อยๆ พอได้ยินหลูซ่ือพูดถึงเร่ืองร้าวรานใจ  

เขาถึงกับคิดเรื่องบางเรื่องได้ปรุโปร่งในบัดดล

"แต่ตอนพบกันอีกครั้งที่หนานจ้าว นางกลับปิดบังเรื่องต่างๆ ไว้ 

ไม่ให้หม่อมฉันรู้ ไม่แม้แต่จะร้องทุกข์ต่อมารดา เอาแต่คิดเป็นอย่างแรก

ว่าไม่ให้หม่อมฉันโศกเศร้าเสียใจจึงจะดี ทรงเห็นว่าในใต้หล้ายังมีเด็กโง่

เช่นน้ีอยู่ท่ีไหน นางประคับประคองหวัใจคนอืน่อย่างทะนุถนอม ส่วนหัวใจ

ของตัวเองมิใช่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งหรือ!"
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หลซูือ่ตะเบง็เสยีงตะโกนพูดประโยคสุดท้ายแล้วก้มหน้าร�า่ไห้อย่าง

ไร้สุ้มเสียง 

หลี่ไท่รออยู่ด้านข้างเงียบๆ หากตรงหน้าอกเดี๋ยวจุกแน่นเดี๋ยว

สะท้านสะเทือนดุจมีใครรัวกลองอยู่ใกล้ๆ มันอึดอัดทรมานย่ิงกว่า 

บาดเจบ็เลอืดไหล ความรูส้กึน้ีกระตุน้ให้เขาอยากเห็นหน้านางจนทนไม่ไหว 

ยิ่งขึ้น ต้องพันธนาการนางไว้ข้างกายจึงจะสงบใจลงได้

บรรยากาศในลานเรือนตึงเครียดอย่างมาก ผ่านไปนานเท่าไรก็ 

สดุรู ้เสยีงร้องไห้แผ่วเบาของหลซูือ่ค่อยๆ เงยีบลง นางเอาแขนเส้ือซบัหางตา 

แล้วเงยหน้าขึ้น มองชายหนุ่มตรงหน้าในฐานะมารดาคนหนึ่ง...มารดา 

ผู้ดื้อดึง นางจ้องมองนัยน์ตาสีผิดแผกจากคนทั่วไปนิ่งๆ ไม่นึกหวาดกลัว 

กลบับังเกิดความกล้าทีห่าผูใ้ดเทยีบเคียงได้ ต่อให้ยามนีเ้ป็นฮ่องเต้ยืนอยู่

เบื้องหน้าก็อย่าได้หมายว่านางจะยอมถอยให้แม้สักครึ่งก้าว

หลี่ไท่รู้สึกได้ว่าสิ่งที่นางก�าลังจะพูดเป็นเร่ืองส�าคัญมาก เขาปรับ

สีหน้าเป็นเคร่งขรึมจริงจัง มองตอบสตรีวัยกลางคนผู้นี้ ก็ได้ยินสุ้มเสียง

แหบทุ้มอู้ๆ อี้ๆ ที่ดังมากระทบหูแล้วชัดเจนเป็นพิเศษ

"อว้ีเอ๋อร์เป็นเดก็ช่างระแวง มเีรือ่งอะไรล้วนเก็บไว้ในใจ กลวัคนอืน่

เป็นห่วง ไม่ว่าใครนางก็ไม่ยอมบอกจนกลายเป็นนิสัยติดตัว แก้อย่างไร

ก็แก้ไม่หาย ส่วนท่านอ๋องทรงเป็นคนเงียบขรึมไม่ช่างพูด นานวันเข้า

พระองค์กับนางจะกินแหนงแคลงใจกันอย่างเลี่ยงได้ยาก จากคู่สร้าง 

คู่สมจะแปรเปลี่ยนเป็นคู่เวรคู่กรรม ขืนให้นางล้มป่วยแบบนี้ซ�้าๆ ช้าเร็ว 

ก็คงสิ้นชีวิต ตามความเห็นของหม่อมฉัน พระองค์กับนางมิใช่คู่ครอง 

ที่เหมาะสมกันแน่นอน หม่อมฉันรู้ว่าอว้ีเอ๋อร์ยังฝังใจกับเรื่องพ่ีใหญ่นาง
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จนไม่ยอมวางมือ หม่อมฉันจะเกลี้ยกล่อมนางเอง หากท่านอ๋องทรงมี

ความรักต่อนางจริงๆ แม้สักเศษเสี้ยว โปรดเสด็จกลับไปตอนนี้เถอะ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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