
7

ซานเยวี่ยกัั่ว

อี๋อว้ีส่งผิงสยาไปเรือนหน้าถามหาหล่ีไท่ โจวเหรินก็ตามนาง 

มารายงานว่าหูจี้ไท่ถูกคุมขังอยู่ หลี่ไท่เลยไปซักถามท่ีกองบัญชาการ 

ของเยวี่ยอ๋องแต่เช้า

"ท่านอ๋องได้บอกหรอืไม่ว่าตอนเทีย่งจะกลบัมากินอาหารหรอืเปล่า" 

อี๋อวี้ไต่ถาม

"เรื่องนี้ท่านอ๋องมิได้ตรัสถึงพ่ะย่ะค่ะ" โจวเหรินกุลีกุจอตอบ "แต ่

ท่านนายอ�าเภอจดังานเลีย้งสรุา ส่งเทยีบมาทลูเชญิเมือ่วานน้ี ก็มทิราบว่า 

วันนี้ท่านอ๋องจะเสด็จไปหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อวี้นิ่งคิดแล้วเบือนหน้ามองไปทางมารดา

"เจ้ามองหน้าแม่ด้วยเหตุใดกัน" หลูซื่อลุกข้ึนกล่าวย้ิมๆ "ได้ยิน 

ท่านย่าเจ้าเล่าว่าคืนนี้ในเมืองครึกครื้นมาก อยากออกไปไหนก็ไปเถอะ" 

นางก้มลงมองขาของบุตรสาว "มิใช่บอกว่าตอนนี้ต้องเดินมากๆ จะได้ 

626
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หายไวๆ หรือ"

"อื้อ" อ๋ีอว้ีขานตอบอย่างก�ากวม นางจะลุกออกไปส่งหลูซื่อทว่า 

ถูกห้ามไว้

"เวลานี้ยังเช้าอยู่ เจ้าช�าระกายแต่งเนื้อแต่งตัว ย�่าค�่าพระจันทร์ขึ้น

แล้วค่อยออกไป ก่อนออกจากเรือนไปที่เรือนท่านย่าจุดธูปเซ่นไหว้และ

สนเข็มร้อยด้ายเพื่อเป็นสิริมงคลก็พอ"

หลังหลูซื่อไปแล้ว อี๋อวี้ขยับตัวไปข้างโต๊ะหนังสือและบอกให้ผิงฮุ่ย

ฝนหมกึ นางเลอืกกระดาษกลิน่ไม้จนัทน์แผ่นใหม่สะอาดหมดจดแผ่นหน่ึง 

เตรยีมไว้ เขยีนร่างถ้อยความบนกระดาษขาวซ�า้ๆ หลายรอบก่อนจะคัดลอก 

ลงไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

'ทางช้างเผือกยาวไกลสุดฟากฟ้า เพียงความคะนึงหาข้ามผ่านได ้

เชิญพี่ท่านร่วมท่องราตรีนี้ ชมนทีสีเงินจวบค�่าคืน'

หญิงสาวเขียนเสร็จแล้วถืออ่านในมือยังรู้สึกเขินอายเสียเอง นาง

หันศีรษะไปขึงตาใส่ผิงฮุ่ยท่ีชะเง้อคอแอบมอง ค่อยหยิบกระดาษกล่ิน 

ไม้จันทน์อีกแผ่นมาวางซ้อนด้านบน ใช้เชือกแดงรัดสองรอบและผูกปม

อย่างสวยงาม ไม่ให้ใครได้อ่านก่อน จากน้ันให้ผิงฮุ่ยเอาไปให้โจวเหริน 

ที่รออยู่นอกประตู

"เจ้าช่วยข้าถือสารไปส่งให้ท่านอ๋องที"

"พ่ะย่ะค่ะ"
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โจวเหรินออกไปส่งสารตอนเช้าจนเที่ยงตรงก็ยังไม่กลับมา เพลานี้

อ๋ีอว้ียังไม่ร้อนใจ นางกินอาหารกลางวันอย่างสบายอกสบายใจ ท้ังยัง 

ให้พวกสาวใช้น�ากลบีดอกมะลกัิบดอกกุ้ยสดใหม่ท่ีฮหูยินผูเ้ฒ่าหลสู่งคน

เอามาให้ผสมกันแล้วแช่กายในน�้าลอยดอกไม้

หลังจากช�าระกายออกมา ท้ังสรรพางค์กายก็อวลกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ระลอกหนึ่ง อี๋อวี้นั่งตรงหัวเตียงกินโจ๊กใส่ลูกบัวกับเห็ดหูหนู คร้ันเห็นว่า

เป็นยามบ่ายคล้อยแล้วจึงเรียกสาวใช้มาปรนนิบัติตนสวมใส่อาภรณ์

อี๋อว้ีค่อยๆ บรรจงแต่งองค์ทรงเคร่ืองอย่างเชื่องช้า จนกระทั่ง

พลบค�่าตะวันตกดินก็ยังไม่เห็นเขากลับมา นางถึงเริ่มนั่งไม่ติด

"ผู้ดูแลโจวยังไม่กลับมาหรือ"

ผงิฮุย่ก�าลงัเพ่งพิศหญงิงามเฉดิฉนัท่ีน่ังหนัข้างอยู่หน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง 

หมุนคลึงก�าไลหยกบนมือจนไม่อาจละสายตาได้ นางกล่าวตอบอย่าง

ตะกุกตะกัก 

"เอ่อ...อ้อ...ผิงสยาเพิ่งไปดูที่เรือนหน้า ยังไม่มาเพคะ"

"ป่านนี้แล้ว ไฉนยังไม่กลับมานะ" อี๋อวี้พึมพ�าพลางมุ่นคิ้วน้อยๆ

"ทูลพระชายา คุณชายรองมาเพคะ" มีสาวใช้ส่งเสียงรายงาน 

อยู่นอกห้อง

"ข้าจะออกไปเดี๋ยวนี้" อี๋อว้ีสงบจิตใจ ขยับผ้าโปร่งบางที่คล้องอยู่

ตรงข้อพับแขนให้เข้าที่แล้วสาวเท้าออกจากห้อง

"พี่รอง"

หลูจว้ินพินิจดูก่ิงดอกไม้สดใหม่ช่อหน่ึงในแจกัน หันหน้ามา 

ตามเสียงเรียกแล้วนิ่งงันไปครู่หนึ่ง สองตาเขาเป็นประกายยามกล่าวชม
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โดยไม่รอช้า "ต้ังแต่เล็กก็รู้ว่าเจ้าเป็นหญิงงาม พอประทินโฉมแบบน้ี 

ราวกับเดินออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว"

อี๋อว้ีปล่อยเสียงหัวร่อคิกคัก ก่อนจะชี้ไปท่ีเสื่อบอกให้เขาน่ังลง 

ด้วยกัน 

"วันนี้วันท่ีเจ็ดเป็นเทศกาลหญิงสาว อย่างไรก็ต้องแต่งกายสวยๆ 

งามๆ เซ่นไหว้สาวทอผ้าจึงจะถูกเจ้าค่ะ" นางเหยียดมือไปจับเสื้อผ้าไหม

ชุดใหม่บนตัวหลูจวิ้น "ถ้าเมื่อเช้ามิใช่ท่านแม่บอกว่าน�าชุดใหม่จากเรือน

มาให้ท่าน ข้าคงสงสัยว่านี่เป็นอาภรณ์ที่วัดตัวตัดเย็บเสียอีก"

หลูจวิ้นพยักหน้าพลางเอ่ยอย่างดีใจ "สองปีนี้ข้าตัวสูงขึ้น ท่านแม่

ยังเย็บชุดได้พอดีตัวไม่เล็กไม่ใหญ่"

"ยังคงเป็นท่านแม่ที่ฝีมือดี" อี๋อว้ีผินหน้าบอกให้ผิงฮุ่ยไปหยิบของ

สองสิ่งจากในห้อง พอของมาถึงมือ นางย่ืนจี้เหน็บเอวเป็นหยกสีเหลือง

สลักเสลาอย่างประณีตชิ้นหน่ึงคล้องกับเชือกถักเส้นใหม่ให้หลูจว้ินก่อน 

มันเป็นชิ้นเดียวกับที่เขาเอาไปจ�าน�าตอนช่วยเหลือสกุลซ่งที่เข้าตาจนอยู่

"อย่าเก็บเลย ห้อยเอาไว้เถอะเจ้าค่ะ รับกับอาภรณ์ของท่านพอดี 

ชุดเรียบๆ โล่งๆ ดูไม่งามเท่าไร"

แค่เครื่องประดับงามวิจิตรชิ้นเดียวก็เสริมส่งหลูจว้ินซึ่งเดิมก็ 

สง่าผ่าเผยไม่สามัญให้ย่ิงสูงศักดิ์ขึ้นหลายส่วน เขาไม่ท�าเกรงอกเกรงใจ

กับน้องสาว ก้มหน้าจบัหยกพกราคาแพงลบิล่ิวชิน้น้ันพลกิไปมาพลางพูด

สัพยอก 

"ข้ายังคิดอยู่ว่าจะยืมเงินเจ้าก่อน จะได้ไปไถ่ของชิ้นน้ีกลับมา ทีน้ี

ได้ประหยัดเงินแล้ว"
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อ๋ีอว้ีดูออกว่าเขากล่าวล้อเล่น นางตีเขาเบาๆ ทีหน่ึง "หากมิใช่ 

เจ้าสิ่งนี้ ข้ายังตามหาท่านไม่เจอเลยนะ เก็บรักษาไว้ดีๆ นะเจ้าคะ  

อย่าให้หลดุมอืไปอกี" ว่าแล้วก็ย่ืนถงุเงินผ้าแพรลายปลามงคลอกีใบหนึง่

ส่งให้

"คนืน้ีในเมอืงครกึครืน้ ท่านลองออกไปเดินดูสิเจ้าคะ เมอืงหยางโจวน้ี 

เต็มไปด้วยสาวงาม อย่ามองจนตาลายก็แล้วกัน"

"เอ่อ..." หลูจว้ินท�าหน้ากระดากใจน้อยๆ เขามิได้ปฏิเสธ เพียงถูๆ 

จมูกขณะรับถุงใส่เงินเต็มครึ่งถุงใบนั้นไว้อย่างซาบซึ้งในความเอาใจใส่

ของน้องสาว เงินที่ได้จากการจ�าน�าหยกชิ้นนั้นล้วนถูกใช้ไปกับสกุลซ่ง 

จนหมด ส่วนเงินที่เหลือติดตัวอยู่ไม่มากก็มอบให้ผู้คุมนักโทษไปแล้ว 

วันนั้น

หลูซื่อพะวักพะวนกับหานลี่จนไม่ได้ค�านึงถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี้  

เขาจะขอเงินจากฮหูยินผูเ้ฒ่าหลก็ูไม่ด ีดังนัน้สองวันมานีน้อกจากไปเยีย่ม

ซ่งซินฉือที่คุกใหญ่ทางทิศตะวันตกของเมืองแล้วก็อยู่กับเรือนตลอด

อี๋อว้ีเห็นเขาก�าถุงเงินไว้ด้วยสีหน้ากลัดกลุ้ม เรียกซ�้าๆ ก็ไม่ตอบ  

นางจึงผลักตัวเขา "พี่รอง ท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะ"

"ข้าคดิอยู่ว่า..." หลจูว้ินสบืทอดนสิยัโผงผางมาจากมารดา ส่วนใหญ่ 

มีเรื่องอะไรมักพูดตรงๆ "ข้าไม่เหมือนพ่ีใหญ่ท่ีเคยศึกษาเล่าเรียนมีวิชา

ความรู้ ทั้งยังเป็นคนสติปัญญาดี ถ้ากลับฉางอันแล้วเสาะหาการงานใด

ไม่ได้ แล้วจะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูท่านแม่เล่า"

อี๋อว้ีได้ยินวาจาน้ีแล้วชอบอกชอบใจทันใด นางรู้สึกว่าหลูจว้ิน 

โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแล้วจริงๆ ถ้าเป็นเมื่อสามปีก่อน บุตรชายคนรอง 
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สกุลหลูเคยกลัดกลุ้มด้วยเรื่องเหล่านี้หรือ กินอิ่มนอนหลับได้เท่ียวเล่น 

ก็เพียงพอแล้ว

นางโบกมือบอกให้สาวใช้ในห้องท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป ก่อนจะ 

คลี่ยิ้มละไมพลางพูดให้เขาคลายกังวล 

"พ่ีรองโง่งมไปแล้วหรือ ท่านปู่ทิ้งสมบัติไว้ให้พวกเราสามพ่ีน้อง  

ตัดส่วนของข้าออกและไม่นับทรัพย์สินท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้ ในเรือนยังมี 

เงินสามหมื่นก้วนเป็นอย่างน้อย ไม่มากพอให้ท่านใช้สอยหรือ นั่งกิน

นอนกินยังเหลือเฟือเลย"

"สะ...สามหมื่นก้วน?" หลูจว้ินเบิกตากว้าง จะโทษว่าเขาแตกตื่น

เกินกว่าเหตุไม่ได้ เมือ่ครัง้ท่ีเขาร่อนเร่พเนจร เงนิก้อนใหญ่ทีส่ดุทีเ่คยถือไว้ 

ในมือก็คือสองร้อยก้วนที่ได้จากการน�าหยกสีเหลืองไปจ�าน�าในราคาถูก 

ก่อนหน้านัน้ตอนเขาไปจากเมอืงหลวง ครอบครัวเพ่ิงเสยีเงินสร้างสวนผูเจิน  

หลูซื่อมีเงินติดตัวรวมกันทั้งสิ้นเพียงสองพันก้วนกระมัง น่ียังไม่นับ 

ส่วนที่ซื้อหาเครื่องเรือนใหม่อีก 

อี๋อวี้ผงกศีรษะยิ้มๆ "ยามนี้ท่านแม่กับท่านลุงหานพ�านักอยู่ที่เรือน

ในสวนผูเจิน รอพวกเรากลับถึงเมืองหลวง ท่านก็อยู่ที่น่ันก่อน รอให ้

ท่านอ๋องช่วยหาต�าแหน่งหน้าที่ให้ท่านได้ค่อยมองหาเรือนพ�านักใน 

เมืองหลวงอีกที" นางวางแผนไว้แต่แรก "ถึงเวลาก็สุดแท้แต่ว่าท่านแม่

อยากมาอยู่ในเมืองหลวงหรืออาศัยอยู่ที่เดิม"

หลูจว้ินดึงสติคืนจากลาภลอยก้อนน้ันได้อย่างรวดเร็ว เขากล่าว 

ด้วยท่าทีแน่วแน่ "ท่านแม่ต้องอยู่กับข้าแน่นอน"

อี๋อว้ีคิดไปในทางเดียวกัน "อย่างนั้นไว้พวกเราไปคุยกับท่านแม ่
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ด้วยกัน"

"ได้" หลูจว้ินเอาถุงเงินเก็บเข้าอกเสื้อ "เวลาไม่เช้าแล้ว ข้าออกไป

ข้างนอกสกัหน่อย พวกท่านแม่ตัง้โต๊ะเซ่นไหว้แล้ว หากเจ้าว่างก็ไปดกู่อนส"ิ

"พี่รอง" แม้นรู้ว่าเขาจะไปที่ใด อี๋อวี้ยังคงอดเรียกพี่ชายที่เดินไปถึง

หน้าประตแูล้วไม่ได้ นางเกาะแขนผงิฮุย่ลกุขึน้ยืน ใบหน้าแย้มย้ิมเป็นมติร 

เมือ่ครูแ่ปรเปลีย่นเป็นจรงิจงั "วนันีเ้ทศกาลชซี ี เป็นวันทีห่นุม่เล้ียงวัวพบกับ 

สาวทอผ้า ท่านไปเยี่ยมคุณหนูซ่งในคุกวันนี้ จะเหมาะสมหรือเจ้าคะ"

หลูจว้ินหาได้ประหลาดใจท่ีน้องสาวล่วงรู้ว่าเขาจะไปท่ีใดไม่ เขา

มองสีท้องฟ้าสลัวๆ ด้านนอกแวบหนึ่งก่อนหันมาตอบด้วยสีหน้าสงบนิ่ง

"พ่ีรองไม่เลอะเลอืนหรอกนะ แต่ก่อนทีทุ่่มเทใจให้นาง ก็แค่ไม่อยาก

พลาดอะไรไปอีก ทว่าเรื่องของความรักพรรค์นี้ ท้ายที่สุดก็แข็งขืนไม่ได้  

มีบุญแต่ไร้วาสนา ต่อให้ท�าใจยอมรับไม่ได้ปานใดแล้วจะท�าอันใดได้"

ไม่รูว่้าประโยคสดุท้ายชายหนุ่มถามอีอ๋ว้ีหรือตนเอง เขาโคลงศรีษะ

ย้ิมๆ ไม่รอนางกล่าวตอบก็หมุนกายออกไป แผ่นหลังที่เหยียดตรงนั่น 

กลับดูอ้างว้างอย่างบอกไม่ถูก

"นายหญิง?" ผิงฮุ่ยเปล่งเสียงเบาๆ เรียกอี๋อว้ีที่จับจ้องหน้าประตู 

ว่างเปล่าอย่างเหม่อลอยด้วยความเป็นห่วง

"ข้าไม่เป็นไร" อี๋อวี้ลอบทอดถอนใจ "เตรียมของแล้วไปเรือนฮูหยิน

ผู้เฒ่าพร้อมกับข้า"

ดวงเดือนลอยสูงเหนือยอดไม้ บนท้องนภาท่ียังแต่งแต้มด้วย 

แสงสว่างเรื่อๆ เริ่มปรากฏร่องรอยของหมู่ดารา
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นานทีปีหนเรือนของฮูหยินผู้เฒ่าหลูจะคึกคักไปด้วยผู้คน สาวใช้ 

กับหญิงคนงานในจวนต่างมาชุมนุมกันท่ีนี่ รวมกับอี๋อวี้กับหลูซื่อแล้วมี

ราวย่ีสบิกว่าคน ร้อยด้ายสนเขม็ กนิขนมเทศกาลชซี ีทัง้ยังกล่าวค�าอวยพร

และมอบงานฝีมือให้กันและกัน 

อี๋อว้ีได้รับแถบผ้าคาดเอวประดับพู่ห้อยถักร้อยผืนหนึ่งจาก 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าหล ูและรองเท้าผ้าปักหวัด้วยหนงัจิง้จอกเงนิท่ีท�าอย่างประณีต 

คูห่น่ึงจากหลซูือ่ ล้วนเป็นสิง่ของท่ีหาซือ้ข้างนอกไม่ได้ ท�าเอาคนท่ีชมชอบ

งานฝีมือเป็นพิเศษอย่างนางถูกอกถูกใจยกใหญ่ ส่วนของที่นางมอบ 

ตอบกลับให้ท่านย่ากับมารดาคนละหนึ่งชิ้นคือเชือกถักคล้องจี้อัญมณี

ห้อยเอวที่ท�าเองกับมือล่วงหน้าส�าหรับใช้เป็นของขวัญเทศกาลนี้

เมื่อได้รับงานฝีมือที่พวกสาวใช้มอบให้ อี๋อว้ีก�านัลเงินพวงใหญ ่

ไปหลายพวงอย่างอารมณ์ดี ส่งผลให้ทุกคนย้ิมหน้าบานไปตามๆ กัน  

สตรีท้ังกลุ่มน่ังกินขนมด่ืมชาอยู่ในลานเรือน มีคนคารมดียืนเล่าเรื่อง 

หนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าอยู่ใต้ต้นไม้ได้อย่างออกรสออกชาติ ทั้งยัง 

แสดงลลีาท่าทางมอืไม้ประกอบพร้อมสอดแทรกค�าพูดตลกชวนหัวไม่น้อย  

ท�าให้เรื่องราวระหว่างหนุ่มผู้มั่นคงในรักกับสาวอาภัพเปี่ยมไปด้วยสีสัน

สนกุสนาน สร้างความขบขนัให้กับฮหูยินผูเ้ฒ่าหลแูละหลูซือ่จนหัวเราะร่วน 

ไม่หยุด

ตอนท่ีอี๋อวี้เกือบจะลืมหลี่ไท่ไปสนิทใจ โจวเหรินก็ยืนอยู่นอกเรือน

ตะโกนแทรกขึ้นกลางเสียงหัวเราะทั่วบริเวณ ผิงสยาออกไปไต่ถามแล้ว

วิ่งเหยาะๆ เข้ามารายงาน

"นายหญิง ท่านอ๋องเสด็จกลับมาแล้ว เชิญท่านเสด็จไปหาเพคะ"
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กร๊อบ! 

อี๋อวี้กัดถั่วเจินจื่อ* เข้าปากครึ่งเม็ด นางตวัดลิ้นทีหนึ่งแล้วปิดปาก

เบือนหน้ามองไปทางท่านย่ากับมารดา

"มองอะไรเล่า" หลูซื่อถือจอกสุราในมือหนึ่ง ใช้อีกมือจิ้มแก้มขาว

นวลเนียนของบุตรสาว "ไปเที่ยวเถอะ ที่น่ีหมดเรื่องของเจ้าแล้ว" นาง 

หนัไปบอกกับฮหูยินผูเ้ฒ่าหล ู "เมือ่ครูน่ีท่้านเหน็นางอยู่ร่วมสนกุกับพวกเรา  

จริงๆ แล้วใจลอยไปที่อื่นต่างหากเล่าเจ้าคะ"

เสียงคนแอบหัวเราะเบาๆ ดังขึ้นรอบทิศ อี๋อวี้ส่งเสียงไอสองทีแล้ว

คายถั่วไว้ในผ้าเช็ดหน้า 

ฮูหยินผู้เฒ่าหลูโบกมือไปมาพร้อมพูด "ไปเถอะ อีกไม่กี่วันพวกเจ้า

ก็จะไปแล้ว ราตรีน้ีเท่ียวชมให้เต็มท่ี ไม่ต้องรีบร้อนกลับมา สองวันนี้ 

ไม่ปิดประตูเมืองห้ามเข้าออก"

อี๋อว้ีลุกขึ้นยืนแสดงคารวะต่อพวกนาง แสงโคมไฟสีแดงทั่วลาน 

ส่องกระทบดวงหน้างามดุจหยกสลักของหญิงสาว "ท่านย่า ท่านแม่  

เช่นนั้นอวี้เอ๋อร์ขอตัวก่อนนะเจ้าคะ"

ตอนเดินไปถึงหน้าประตูเรือน หญิงรับใช้ที่หลูซ่ือส่งมาก็ไล่กวด 

ตามมาทนั นางก้มหน้าเข้าไปใกล้ๆ อีอ๋วีก้ระซบิบอกความ ผงิฮุย่ด้านข้าง

ได้ยินแล้วหน้าแดง

"ฮหูยินบอกให้คณุหนูลองไปเดนิชมสะพานยวนยางดเูจ้าค่ะ แถวนัน้ 

มีดงไม้ให้ฝังเมล็ดถั่วขอพรอยู่ริมน�้า ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอบุตรมาก" 

* เจินจื่อ หมายถึงเฮเซลนัท
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ยามอีอ๋ว้ีก้าวเข้าสูเ่รอืน หลีไ่ท่ผลดัอาภรณ์อยู่ เขาถอดสายคาดเอว

วางพาดบนราวแขวน เอียงคอมองไปทางหน้าประตู สายตาหยุดนิ่ง 

ชั่วอึดใจแล้วเบนออก เขาเปลื้องเสื้อชั้นนอกออกเผยให้เห็นเสื้อตัวใน 

สีขาว 

"กลับมาแล้วหรือเจ้าคะ"

ตอนเช้าอี๋อว้ีเรียกคนถือสารเขียนถ้อยค�าหวานจนมดข้ึนไปให้เขา

ด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็นึกเสียใจทีหลังแต่แรกแล้ว เวลานี้จะขอคืนจากเขา

คงไม่ได้ นางจ�าตอ้งแสร้งท�าท่าเหมือนไม่เคยเกดิเรื่องนีข้ึ้น กล่าวทกัทาย

ด้วยรอยยิ้มประจบประแจง พอไม่ได้ยินเสียงตอบความเบิกบานใจ 

ตอนอยู่ที่เรือนฮูหยินผู้เฒ่าหลูก่อนหน้านี้ก็พลันเหือดหายไปสิ้น นาง 

เดินก้มหน้าก้มตาไปที่ข้างแท่นต้ังอ่างน�้าเอาผ้าชุบน�้าบิดหมาดๆ ส่งให้  

ทั้งยังรินน�้าอุ่นถ้วยหนึ่งรอเขาเช็ดหน้าเสร็จค่อยยื่นให้อยู่ด้านข้าง

627

Page ��������� 12.indd   16 11/5/2563 BE   10:47



17

ซานเยวี่ยกัั่ว

หลี่ไท่ดื่มน�้าสองค�าแล้วเลื่อนถ้วยห่างจากริมฝีปาก กล่าวถามขึ้น 

"อาหารเย็นจะกินอะไร"

ครั้นได้ยินเขาพูดตอบในท่ีสุด อี๋อว้ียังไม่ทันดีอกดีใจก็เบ้มุมปาก  

คิดค�านึงว่าเขาถามอย่างนี้แสดงว่าจะกินข้าวในเรือน และต้องไม่ออก 

ไปไหนแล้วเป็นแน่ อารมณ์ของนางสลดหดหู่ลงทันควัน

ยามคนสองคนทะเลาะกันแล้วใช้ความเงียบเป็นอาวธุนัน้น่าอดึอดัใจ 

ย่ิงกว่า นางอตุส่าห์เป็นฝ่ายเขียนสารขอคนืดก่ีอน ซ�า้ตัง้ใจแต่งตวัขนาดน้ี 

เพ่ือเขา ผลปรากฏว่าเขาไม่มองนางสักแวบไม่ว่า ยังแสดงท่าทาง 

เมินเฉยดุจเก่า นางเป็นสตรีคนหนึ่งยอมท�าถึงข้ันนี้แล้วจะเอาอย่างไร 

กับนางอีก

"ข้าไม่หิวเจ้าค่ะ ท่านอยากกินอะไรก็สั่งก�าชับเอาเอง" นางกระชาก

ผ้าในมือเขาไปวางแปะบนแท่นต้ังอ่างน�้าอย่างส่งเดช จากนั้นเดินลง 

ส้นเท้าตึงๆ ไปเอนกายลงนอนตะแคงเอาศีรษะหนุนแขนบนตั่งนุ่ม นาง

งอขาหลับตางีบอย่างถือคติว่ามองไม่เห็นไม่กลุ้มใจ

เมื่อครู่ยังดีๆ อยู่ พริบตาเดียวท�าแง่งอนเสียแล้ว 

หลี่ไท่ขมวดคิ้ว วางถ้วยลงย่างเท้าเข้าไปหา "เจ้าไม่สบายหรือ"

อีอ๋ว้ีมวัโกรธอยู่ฝ่ายเดยีวในใจ เลยจบัน�า้เสยีงห่วงใยท่ีแอบแฝงอยู่

ในค�าพูดของชายหนุ่มรางๆ ไม่ได้ นางแค่นเสียงฮึแล้วพลิกตัวหันหลัง 

ให้เขา

"ไม่สบายก็น่าจะอยู่ในเรือน ออกไปโน่นมาน่ีท�าไม" หลี่ไท่พูด 

เสียงเย็น โน้มตัวไปจะเอามืออังหน้าผาก แต่ยังแตะไม่ถูกตัว นางก็ 

ยกมือปัดฝ่ามือเขาออก
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แปะ!

เสียงที่ฟังดูดังกังวานเป็นพิเศษน้ีท�าให้บรรยากาศในห้องซึ่งเดิมที

ไม่ใคร่ดีอยู่แล้วตึงเครียดไปทันใด อี๋อวี้เองก็สะดุ้งตกใจ นางลุกลนลืมตา

หันศีรษะไป เห็นหลี่ไท่ย่นหัวค้ิวเข้าหากันก็รู้ว่าเขาไม่พึงใจแล้ว นาง 

ท�าคอย่นกลัวเขาจะมีน�้าโห ค�าขอโทษมารออยู่ตรงปลายลิ้น แต่พอ 

หลุดจากปากกลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่ง

"ข้าสบายดี ไม่ต้องให้ท่านมายุ่งหรอกเจ้าค่ะ"

แววตาของหลีไ่ท่ขรมึลงน้อยๆ เขามองนางปราดหนึง่แล้วหมนุกาย

เดินไปทางข้างนอก อี๋อว้ีนึกว่าเขาโกรธแล้วจริงๆ บันดาลให้ขอบตา 

ร้อนผ่าว ผุดลุกขึ้นนั่งบนตั่ง พูดใส่แผ่นหลังเขาอย่างขุ่นใจ

"ถือว่าวันน้ันข้ากล่าววาจาผดิก็ได้ แต่ท่านไม่ถึงกับต้องไม่แยแสกัน

ตั้งหลายวันกระมัง ไยท่านเอาใจยากเย็นเช่นน้ี ข้าละทิ้งแม้แต่ยางอาย

เขียนสารขอคืนดีด้วยถ้อยความชัดเจนโจ่งแจ้งแบบนั้นแล้ว ท่านยัง 

จะเอาอย่างไรอีก หรือต้องให้ข้าก้มหัวขอขมาลาโทษท่านด้วยหรือไร"

พูดไปๆ เห็นเขายืนนิ่งเฉยอยู่ตรงหน้าประตูไม่เหลียวหลังกลับมา 

ส่งผลให้นางน้อยอกน้อยใจยกใหญ่ คว้าหมอนอิงใกล้มือขว้างออกไป 

สุดแรงทว่าไม่โดนตัวเขา แค่เฉียดผ่านหัวไหล่ไปกระแทกกรอบประตู 

ดวงตานางแดงเรื่อยามกล่าวอย่างโกรธเกรี้ยว

"ท่านไปสิ หากคืนนี้ท่านก้าวออกจากห้องนี้ ต่อไปข้าจะนอนกับ 

ท่านแม่ รอเมื่อกลับถึงฉางอัน ข้าก็ย้ายกลับไปอยู่ที่ต�าบลหลงเฉวียน"

"เจ้ากล้ารึ" หลี่ไท่หมุนกายกลับโดยพลัน หร่ีตาลงมองนางด้วย

สายตาแข็งกร้าว
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ค�ากล่าวว่า 'ขว้างไหร้าวให้แตก'* ก็คือท่าทีของอี๋อวี้ในเพลานี้  

นับแต่แต่งงานกัน เขากับนางไม่เคยโกรธเคืองกันหนักปานน้ี หลี่ไท่ 

หมางเมินนางมาสองวันเต็มๆ ไม่สนใจพูดคุยกับนางสักค�าแล้วยังจะ 

อยู่ด้วยกันอีกหรือไม่

"ไฉนข้าจะไม่กล้า"

อ๋ีอว้ีลกุพรวดพราดขึน้ยืนบนต่ังสงูสองฉ่ือ มวยผมหลดุลุ่ยเอยีงเบีย้ว

ข้างหนึ่ง ชายกระโปรงยับย่น นัยน์ตาทรงเสน่ห์คุโชนด้วยไฟโทสะทั้งคู่ 

ถลึงกว้าง นางก้มลงมองพลางชูนิ้วขาวเนียนชี้ข้ามห้องไปทางชายหนุ่ม 

กล่าวเสียงเครืออย่างทะนงในศักดิ์ศรีสุดจะกล่าว

"ท่านไม่ต้องการข้าแล้ว กระทั่งมองก็ยังคร้านจะมองข้า แล้วข้าจะ

อยู่ขวางหูขวางตาท่านท�าไม ข้าดูสีหน้าคนไม่เป็นเพียงนั้นเชียวหรือ  

ท่านก็ไม่ต้องรีบร้อนไป ข้าไปเอง!" 

พูดจบนางสูดจมูกคราหนึ่ง ขณะดวงตาสีเขียวของหลี่ไท่เบิกกว้าง

จ้องมองอยู่ นางถงึกบักระโดดลงจากตัง่สงูๆ สาวเท้าเดนิตรงรีเ่ข้ามาด้วย

ท่วงท่าห้าวหาญอย่างย่ิงละม้ายลูกโคตัวน้อย ยามจะผ่านข้างตัวเขาไป 

ยังไม่วายยื่นมือผลักชายหนุ่มที่ขวางทางอยู่ หนนี้นางออกแรงสุดตัว แต่

หลี่ไท่กลับจ�าเพาะต้องมีปฏิกิริยาล่าช้าในเสี้ยวเวลานี้ เพียงตรองดูก็รู้ว่า

สตรผีอมแห้งแรงน้อยอย่างนางจะไปวัดก�าลงักับบรุุษตัวโตสงูใหญ่อย่างเขา 

ได้เช่นไร มนัไม่ต่างอนัใดกับเอาไม้ซกีงดัไม้ซงุ ผลลพัธ์คอืนางโดนดีดกลบั 

จนล้มก้นจ�้าเบ้า เสียงบั้นท้ายกระแทกกับพื้นนั้นจะบอกว่าไม่ดังมิได้เลย

พลั่ก!

* ขว้างไหร้าวให้แตก หมายถึงเมื่อมีข้อผิดพลาดแล้วไม่แก้ไข ปล่อยให้สถานการณ์เลวร้ายให้ถึงที่สุด
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คนท้ังคูต่ะลงึตาค้าง พวกคนรบัใช้ในเรอืนท่ีลอบฟังความเคล่ือนไหว 

ด้านในห้องพากันหดคอพร้อมกัน

"อู๊ย!"

อี๋อว้ีเกือบหงายหลังขาชี้ฟ้าสะโพกแทบหัก ความเจ็บกลายเป็น 

เรื่องรอง จุดส�าคัญที่สุดคือหกล้มต่อหน้าเขา จะให้นางเอาหน้าไปวางไว้

ที่ไหน เพราะยังอยู่ในท่าแหงนคอมองเขาอยู่ นางแลเห็นแววตาชอบกล

พอดูปรากฏขึ้นบนดวงหน้าสงบนิ่งที่ชวนให้ท้ังรักท้ังชังน่ันของเขาอย่าง

ง่ายดาย พาเอาความอบัอายอย่างสดุแสนถ่ังโถมเข้าใส่ นางน่ังอยู่บนพ้ืน

อ้าปากพะงาบๆ แล้วปล่อยเสียง "โฮ" ออกมา แม้นบีบน�้าตาได้ไม่กี่เม็ด 

ทว่าเสียงดังไม่น้อยจริงๆ

หลี่ไท่พลันเริ่มปวดเศียรเวียนเกล้า เขากลืนน�้าลายเหนียวๆ ทีหนึ่ง

ก่อนยอบกายลงจับแขนนางหมายจะช่วยพยุงลุกขึ้น ยังทอดน�้าเสียง 

อ่อนลงนิดหนึ่ง "ขืนเจ้าร้องไห้ต่อ คนด้านนอกอาจได้ยินนะ"

ไหนเลยจะคาดว่าวันนี้ใช้ไม้น้ีไม่ได้ผล อี๋อวี้ปัดมือเขาออกแล้ว 

ยกหลังฝ่ามือปิดตา กล่าวเสียงสะอึกสะอื้น "ได้ยินก็ได้ยินสิ ถึงอย่างไร 

ก็สู้หน้าใครไม่ได้แล้ว"

หลีไ่ท่กลวันางล้มกระแทกรนุแรง ไม่กล้าใช้ก�าลงัดงึนาง เขาย่ืนมอื

ออกไปอีกที เอ่ยถามอย่างมีน�้าอดน�้าทน "กระเทือนโดนขาหรือเปล่า"

อีอ๋ว้ีปัดมอืเขาอกีค�ารบหน่ึง "เก่ียวอะไรด้วย ท่านจะไปแล้วมใิช่หรือ 

ฮือๆ ยังยืนอยู่ตรงนี้ท�าไม"

หลี่ไท่อ่อนใจ "ข้าสวมแค่เสื้อตัวในจะไปที่ใดได้" เขานึกว่านาง 

ไม่สบาย จะให้บ่าวไปตามหมอหลวงหลี่เท่านั้นเอง
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จนใจที่ยามนี้อี๋อวี้ฟังไม่เข้าหูสักครึ่งค�า "ท่านอยากไปไหนก็ไปเลย 

มิใช่กงการใดของข้า"

บทเจ้าตัวน้อยนี้จะเจ้าแง่แสนงอนข้ึนมา ท�าให้คนไม่รู้จะหัวเราะ

หรือร�่าไห้จริง ดูท่าทางนี้ไม่คล้ายว่าจะกระทบกระเทือนถูกขา หล่ีไท่ 

ปั้นหน้าเคร่ง รวบเอวนางช้อนตัวอุ้มขึ้นจากพ้ืน หันหลังเดินกลับไปท่ีตั่ง 

โดยไม่สนใจว่านางจะทัง้เตะทัง้ต่อยอย่างไร พอเสยีงร้องโวยวายเงยีบไป 

เขาเพิ่งนั่งลงก็ถูกกัดคอ

หลี่ไท่ปล่อยให้นางกัดค้างไว้ตามสบาย เขาตบแผ่นหลังนางเบาๆ 

อ้าปากพูดอย่างเยือกเย็นมาก

"อย่าใจร้อน ประเดีย๋วให้คนหากระดูกท่อนหน่ึงให้เจ้าแทะ พวกเรา

มาคุยกันก่อน"

แทะกระดูกอะไรกัน ข้ามิใช่สุนัขสักหน่อย! 

อี๋อว้ีขุ่นเคืองมากข้ึนก็เอาฟันบดกับผิวเน้ือเขาอีก เป็นตายอย่างไร

ก็ไม่ปล่อยปากออกเพราะมันช่วยระบายโทสะได้อย่างมาก

ชะรอยว่านางชอบกินมังสวิรัติ เป็นเหตุให้ฟันไม่คมมาก กัดใคร 

ก็ไม่เจ็บ กลับเหมือนลูกสุนัขท่ีฟันน�้านมเพ่ิงขึ้นก�าลังออดอ้อน หลี่ไท ่

ไม่รูส้กึยากจะทานทนซ�า้ชอบใจเสยีอกี จงึไม่บงัคับให้นางคลายปากออก 

เขาโอบกอดนางพร้อมพูด

"เช่นนั้นข้าพูด เจ้าฟัง"

"ฮ"ึ สองวันก่อนนางเพียรพยายามเข้าหา เขาก็ไม่ไยด ี ต้องบบีให้นาง 

บันดาลโทสะถึงพอใจ คนอะไรกันนี่!

"ข้าไม่อยากให้เจ้าวิตกเรื่องการแต่งงานของหลูจว้ินอีก" ราวกับ 
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ไม่รับรู้ว่าคนในอ้อมแขนตัวแข็งท่ือไป เขากล่าวต่อ "หลูจวิ้นมิใช่สตรี 

เฉกเดยีวกับเจ้า เขาเป็นบรุษุ แล้วยังพัวพันกับเลอืดเนือ้เชือ้ไขของสกุลฝาง 

และสกุลหล ูอกีท้ังเป็นพ่ีชายแท้ๆ ของชายาข้าด้วย ยงัไม่ต้องเอ่ยถงึทางข้า  

ถ้าหากกลับเมืองหลวง เป็นไปได้แปดส่วนว่าเสด็จพ่อต้องพระราชทาน

สมรสให้เขา ส่วนจะได้ตบแต่งคนท่ีต้องใจเป็นภรรยาหรือไม่น้ัน...ได้ก็เป็น

วาสนาของเขา ไม่ได้ก็เป็นชะตากรรมของเขา มใิช่สิง่ทีเ่จ้าสามารถย่ืนมอื

แทรกได้ตามแต่ใจ"

ฟันทีข่บกัดบนล�าคอคลายออกเลก็น้อยอย่างชดัเจน หล่ีไท่ตรกึตรอง 

แล้วกลืนค�าว่า 'ผู้หมกมุ่นในรัก ยากส�าเร็จการใหญ่' กลับลงคอไปแล้ว

กล่าวขึ้นอีก

"แต่ว่าหากเจ้ากลัวเขาเสาะหาคู่ครองท่ีดีไม่ได้จริงๆ หลังกลับ 

เมืองหลวง ข้าจะให้คนร่างรายชื่อสตรีท่ีถึงวัยออกเรือนให้เจ้าคัดเลือก 

คนท่ีเหมาะสม ให้เขาแต่งภรรยาตดัหน้าก่อนเสดจ็พ่อพระราชทานสมรส

ก็หมดเรื่อง"

"..." ได้ยินค�ากล่าวของเขา ได้ยินเขาอ่อนข้อให้ อีอ๋ว้ีบอกไม่ถูกว่าในใจ 

รู้สึกเช่นไร ถึงโกรธาปานใดก็บรรเทาลงมากกว่าครึ่ง นางปล่อยปากออก

แล้วเอาหน้าผากวางบนไหล่เขา ภายในห้องเงียบงัน นางรู้ว่าเขารอ 

นางตอบอยู่ แต่นางพูดไม่ออก จะขอบคุณหรือขอโทษ ไม่ว่าอย่างไหน

นางล้วนกระดากปากเกินกว่าจะเอื้อนเอ่ย

"ข้า..." นางข่มใจนานครู่ใหญ่ถึงเอ่ยปากเสียงฝืดเฝื่อน "ข้าคิดว่า

หลังจากข้าออกเรือนกับท่านแล้วมีความสุขมาก ดังน้ันก็เลยอยาก...

อยาก...อยากให้พ่ีรองหาคนทีจ่ติใจตรงกันได้สกัคนเช่นเดยีวกับพวกเรา"
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คนพูดไม่ตัง้ใจ คนฟังเก็บใส่ใจ มาตรว่าหลีไ่ท่เพียงขานรบัในล�าคอ

เสียงหนึ่ง แต่ดวงตาท่ีเป็นประกายมากขึ้นคู่นั้นบ่งบอกชัดว่ายามนี้เขา

อารมณ์ดี 

จิตใจตรงกัน...เลือกใช้ค�าได้ไม่เลว

"ข้ายอมรับว่าเรื่องแต่งงานของพี่รอง ข้าคิดอะไรง่ายเกินไป แล้วก็

เมื่อครู่ข้าไม่สมควรหัวเสียใส่ท่าน ข้าขอโทษเจ้าค่ะ" อี๋อว้ีแสดงทีท่า 

อ่อนลงก่อน แต่นางไม่รอให้หลี่ไท่รับค�าขอขมา ก็จับสาบเสื้อเขาและ 

พูดเสียงขุ่น

"แต่ท่านจงใจไม่ไยดีข้าเพราะเหตุนี้ เป็นท่านท�าไม่ถูก ก่อนหน้าน้ี

ท่านเป็นคนพูดเองว่ามีอะไรไม่ให้ข้าเก็บไว้ในใจ พอข้าบอกกับท่านตาม

สตัย์จรงิ ท่านก็โกรธอกี คราวหน้า...คราวหน้าข้าไม่พูดอกีแล้ว" วกไปวนมา 

ยังคงเป็นความผดิของเขาอยู่ดี ค�ากล่าวด้วยอารมณ์น้ีตัง้ใจจะบอกให้ใคร

ฟังเล่า

หลีไ่ท่เลกิคิว้สงู จบัต้นคอของนางยกศีรษะทีซ่บไหล่ตนข้ึน ก้มหน้า

มองเหน็หญิงสาวหน้าแดงหลบุตาลงเบะปากอย่างน่ารัก เพียงรู้สึกรกัใคร่

เอ็นดูจนกล่าวเสียงแข็งไม่ออกสักค�า เขาเอาหน้าผากแนบหน้าผาก  

ฟังเสียงลมหายใจที่พลันถ่ีกระชั้นข้ึนของนาง แพขนตายังกระพือรัวเร็ว 

เอ่ยเสียงทุ้ม

"หากคราวหน้าข้าไม่ไยดเีจ้าอกี เจ้าจะเขยีนสารรกัถึงข้าอกีหรอืไม่"

อี๋อว้ีจากท่ีตอนแรกกระดากอายอยู่สามส่วนพุ่งพรวดเดียวเป็น 

สิบส่วน นางพูดติดๆ ขัดๆ ไม่คล่องแคล่วฉาดฉานแล้ว "ใช่...ใช่สารรัก

ที่ไหนกัน แค่ชวนท่านไปเที่ยวริมแม่น�้าเอง"
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"มใิช่สารรกัหรอกหรอื" หลีไ่ท่ขยับเข้าไปใกล้ข้ึน สองแขนโอบกระชบั

รอบเอวเล็กบางของนาง เอาปลายจมูกแตะปลายจมูกนาง กล่าวทวน 

ถ้อยความเขียนด้วยอักษรตัวเล็กหลายบรรทัดบนแผ่นกระดาษกลิ่น 

ไม้จันทน์ที่เขาพกเก็บติดตัวด้วยน�้าเสียงแผ่วเบาเนิบนาบ

"ทางช้างเผือกยาวไกลสุดฟากฟ้า เพียงความคะนึงหาข้ามผ่านได ้

เชิญพี่ท่านร่วมท่องราตรีนี้ ชมนทีสีเงินจวบค�่าคืน"

เมื่อเช้าได้รับสารแผ่นนี้ เขาแทบจะละทิ้งงานราชการตึงมือใน 

กองบัญชาการทั้งหมดแล้วย้อนกลับมาที่จวน สองวันนี้เขาเจตนา 

หมางเมนินาง มองดูท่าทางหดหู่หมดปัญญาแกมร้อนใจแต่ท�าอะไรไม่ได้

ของนาง มิใช่เป็นการทรมานตนเองหรอกหรือ

ได้ยินเสียงท่องซ�้าไปซ�้ามาอย่างไม่ลดละของเขา อี๋อว้ีนึกเสียใจ

ทีหลังจนอยากจะทวงสารคืนมาท�าลายหลักฐานให้สิ้นซาก นางตั้งท่า 

จะขอให้เขาอย่าท่องอีกเลย ริมฝีปากก็สัมผัสกับไอร้อน ค�าพูดใดๆ ล้วน

ถูกกักเก็บไว้ข้างใน

แม้นมิใช่จุมพิตดูดดื่มสักเท่าไร แต่ชวนให้เคลิบเคลิ้มจนไม่อาจ

ปฏิเสธได้ ค�าขอขมาที่เอื้อนเอ่ยไม่ออก ตลอดจนความรู้สึกลึกซึ้งในใจ 

ถูกถ่ายทอดผ่านปลายชิวหาชุ่มฉ�่าที่เคล้าคลอกันในโพรงปาก สลาย 

ความคับข้องใจและไม่สบอารมณ์ในช่วงสองวันมาน้ีให้หายไปอย่าง 

ไร้ร่องรอย จวบจนจูบนี้ยุติลง นางหอบหายใจอิงแอบในอ้อมอกเขา  

หัวสมองว่างเปล่า กระทั่งว่าโมโหเขาเรื่องอะไรก็จดจ�าไม่ค่อยได้แล้ว

"เมื่อครู่หกล้มเจ็บหรือไม่"

"อือ้" นางพูดตอบจบก็มมีอืข้างหน่ึงวางบนสะโพกทียั่งเจบ็ระบมอยู่
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แล้วบีบคลึงสองที นางถึงดึงสติคืนมาแล้วเอ่ยถามด้วยน�้าเสียงไม่พึงใจ 

"ท่านท�าอะไรเจ้าคะ"

"ก็เจ็บอยู่ไม่ใช่หรือ ข้าจะนวดให้เจ้า" หล่ีไท่ฉวยโอกาสลวนลาม 

ด้วยหน้าตาน่ิงสนิท กลบัท�าให้นางรูส้กึว่าตนเองตืน่ตระหนกเกินกว่าเหตุ

ผ่านไปอีกครู่หนึ่ง อี๋อว้ีรับรู้ได้ว่าฝ่ามือท่ีวนเวียนไปมาตรงบั้นท้าย

ข้างนั้นปราศจากทีท่าจะผละออกแม้แต่น้อย นางกดมือเขาไว้ด้วย 

หน้าตาแดงก�่า "ไม่เจ็บแล้วเจ้าค่ะ ท่านไม่ต้องนวดแล้ว"

ดวงตาของหลีไ่ท่ทอประกายวบู เขาดึงมอืคนือย่างอดิเอือ้นเชือ่งช้า 

ถามซ�้าค�าเดิมกับตอนเริ่มแรก "อาหารเย็นอยากกินอะไร"

อี๋อว้ีเบือนหน้ามองผืนรัตติกาลมืดสลัวนอกหน้าต่างแวบหน่ึงแล้ว

ไม่ชอบใจ หันศีรษะมาถลึงตาใส่หลี่ไท่

ทั้งที่รับสารรักของข้าไว้แล้ว ยังพูดพล่ามอยู่นานสองนาน สุดท้าย

ก็ไม่คิดจะพาข้าออกไปสินะ

หลี่ไท่ในตอนน้ีหัวไวมาก ฉุกคิดได้ว่าเมื่อครู ่ก็เป็นถ้อยค�าน้ีที ่

ยั่วโมโหนาง กอปรกับเห็นแววตาขุ่นเขียว เขาเปลี่ยนค�าพูดทันที

"ในเมืองหยางโจวมีของกินเล่นมากมายพอดู ถ้าเจ้าไม่อยากกิน

อาหารมื้อนี้ พวกเราหิ้วท้องรอไปกินข้างนอกก็ได้"

ที่แท้เป็นความหมายนี้หรอกหรือ 

ในเมื่อเป็นความเข้าใจผิดกัน อี๋อวี้จะตั้งแง่ก็กระไรอยู่ ท้ังนางยัง 

คิดตามทันแล้วว่าน่ีเขาจะพานางออกไปเท่ียว ใบหน้าจึงพลันมีรอยย้ิม

ทันใด นางกะพริบตาปริบๆ พลางเอ่ยถามยืนยัน

"ท่านจะไปท่องริมแม่น�้ายามราตรีกับข้าหรือเจ้าคะ"
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หลี่ไท่ประคองเอวอี๋อวี้ไว้แล้วอุ้มข้ึนจากตักให้นางยืนอยู่เบื้องหน้า 

ใช้นิว้มอืดงึผ้าคล้องไหล่ทีเ่ลือ่นหลดุให้เข้าท่ี และจบัป่ินทีเ่บีย้วไปตอนนาง 

ดิ้นขัดขืนให้ตรง

"ไปหยิบอาภรณ์มาให้ข้าผลัดเปลี่ยน"

ในใจอี๋อวี้แช่มชื่นเบิกบานขึ้นทันใด แต่นางจะแสดงออกนอกหน้า

เกินไปก็ไม่เป็นการดี จากที่ยกมุมปากน้อยๆ กับเขา พอหันหลังไปค่อย

ยิ้มกว้างจนตาโค้ง

คืนเทศกาลชีซีของเมืองหยางโจวสนุกคึกคักอย่างท่ีสุด เริ่มต้น 

จากชมงานโคมไฟของเซียงเยวี่ยฟางทางทิศใต้ของเมือง พลางลองชิม

ของกินเล่นริมถนนไปไม่น้อย ท้ังถือในมือ ทั้งเคี้ยวในปาก สองตา 

ยังเหลือบซ้ายแลขวา ผิงฮุ่ยกับโจวเหรินเดินตามหลังอี๋อว้ีกับหลี่ไท่ก็ 

พลอยได้ลาภปากยกหน่ึง อีหนิงอีหวาแต่งกายเป็นผู้ติดตามธรรมดาๆ 

หลังจากเท่ียวชมถนนมาหลายสาย ห่อเล็กห่อใหญ่ที่พวกนางหอบไว ้

ในมือล้วนเป็นของท่ีอี๋อว้ีซื้อไว้ มีท้ังงานฝีมือของคนพ้ืนเมือง ท้ังขนม 

ของว่างที่เก็บได้นาน

เพราะว่าดึกแล้ว แม้ว่าแสงโคมสว่างไสว แต่จะอย่างไรก็เทยีบตอน

กลางวันไม่ได้ ดวงตาผิดประหลาดคู่น้ันของหล่ีไท่เลยไม่เด่นสะดุดตา 

ปานน้ัน บุรุษรูปงามกับสตรีสะคราญโฉมคู่นี้เท่ียวชมเมืองหยางโจว 

ยามราตรีท่ามกลางฝูงชนพลุกพล่านขวักไขว่ที่เดินด้วยกันเป็นคู่ๆ อาจ

ดึงดูดสายตาผู้คนเป็นบางครั้ง ทว่ามิได้ก่อความชุลมุนแต่อย่างใด
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เมื่อได้กินอิ่มหมีพีมันก็นั่งรถม้าต่อไปยังสะพานยวนยาง ที่น่ี 

ไม่ครกึครืน้เท่างานโคมไฟ แต่ก็มคีนไม่น้อย ตอนอีอ๋ว้ีกับหลีไ่ท่ข้ามสะพาน  

ได้รับดอกกุ้ยคนละหนึ่งดอกดั่งค�าบอกเล่า

ยามที่เห็นผ้าเช็ดหน้าลายนกสาลิกาจ�านวนนับไม่ถ้วนแขวนห้อย

เรียงกันยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตา พอสายลมโชยพัดมาก็ละม้ายเป็น 

'แม่น�้าสาวทอผ้า' ท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพร่ัง สร้างความต่ืนตะลึง

ให้แก่อี๋อวี้ย่ิง นางมือหนึ่งถือโคมไฟดอกบัวท่ีซื้อจากเซียงเยว่ียฟาง  

มือหน่ึงคล้องแขนหลี่ไท่ไว้ เดินชมจากหัวสะพานถึงท้ายสะพาน และ 

ปักดอกไม้สองดอกในถุงหอมที่นางชื่นชอบมากที่สุดสองใบ

หญิงสาวเอียงคอแหงนหน้ามองหลี่ไท่และเอ่ยอย่างอิจฉาผู้อื่น 

"ได้ยินว่าคนท่ีชนะเลศิสามอนัดบัแรกได้รางวัลเป็นเข็มปักผ้าทองค�าชุดหนึง่ 

ด้วยนะเจ้าคะ" 

หลีไ่ท่ไม่ตอบค�า จงูนางเดินไปรมิน�า้ท่ีคนบางตา หยิบกล่องไม่ใหญ่

ไม่เล็กใบหนึ่งจากอกเสื้อยื่นส่งให้ 

อี๋อว้ีตาเป็นประกาย เปิดออกดูต่อหน้าเขา ในน้ันมีหวีไม้งาม

ประณีตขนาดกะทัดรัดวางนอนสงบอยู่เล่มหน่ึง นางใช้มือลูบดูก็สัมผัส

กับความนุ่มเนียนเรียบลื่น จากน้ันยกข้ึนจ่อใต้จมูกดอมดม ได้กลิ่น 

หอมกรุ่นละเมียดละไม มันเป็นหวีไม้จันทน์เขียวชั้นเลิศ แค่ว่าฝีมือ 

ท�าด้อยไปสักนิด

นางลบูซีห่วีท่ีไม่ใคร่ถ่ีชดิมากนกักับลายนนูเรยีบๆ ตรงส่วนหัวแล้ว 

หัวใจนางพองโตคับอกจนรู้สึกเจ็บแปลบๆ "ท่านท�าตั้งแต่เมื่อไรเจ้าคะ 

ไฉนข้าไม่รู้ว่าท่านมีฝีไม้ลายมือทางนี้ด้วย"
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พอโดนอี๋อวี้รู้ความลับ เขาไม่แน่ใจว่านางจะถูกใจหรือไม่ "ตอน 

ออกจากเมอืงหลวงไปสะสางงานท่ีอืน่เดอืนห้า" เหน็นางเก็บของเข้าอกเสือ้ 

อย่างระมัดระวัง ท�าให้เขาเก้อกระดากไปโดยพลัน คร้ันขยับปากจะพูด

อะไรบางอย่างเพ่ือคลีค่ลายบรรยากาศ ตรงเอวก็ถกูรดัแน่น เป็นหญิงสาว

โผเข้ามากอด 

"ท�าเช่นไรดี ข้าไม่มขีองขวัญมอบตอบให้ท่านเลย" อีอ๋ว้ีเสยีใจทหีลงั

แทบตาย นางท�าของประดับอาภรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้เขาไม่น้อย แต ่

เก็บไว้ที่เมืองหลวงทั้งหมด ไม่ได้หยิบติดมือมาสักอย่าง

"ก็เขียนสารแล้วมิใช่หรือ" หลี่ไท่ไม่ปล่อยโอกาสใดๆ ที่จะเอ่ยถึง 

'สารรัก' แผ่นน้ันให้หลุดรอดไป แต่อี๋อว้ีไม่ได้เต้นผางๆ เพราะเหตุนี ้ 

นางอยู่ในอ้อมแขนเขาอึกๆ อักๆ ครู่หนึ่งถึงกระซิบพูด

"ถ้า...ถ้าท่านชอบ เทศกาลชีซีทุกปีข้าจะเขียนสารให้ท่าน" นาง 

กล่าวค�านี้ด้วยหัวใจที่เต้นโครมครามอย่างปีติยินดี

ในดวงตาของหลี่ไท่เปี่ยมไปด้วยแววส�าราญใจ เขาขานตอบเบาๆ 

"ได้"

อี๋อว้ีเห็นว่ารอบข้างปลอดคนถึงใจกล้าขนาดนี้ นางกอดหลี่ไท่ 

ครู่เดียวก็ผลักเขาออกอย่างขัดเขิน กระแอมกระไอเบาๆ เสียงหน่ึงแล้ว 

ลอบดึงมือเขาไปกุมไว้

"พวกเราไปเดินเที่ยวที่อื่นนะเจ้าคะ"

ด้วยเหตนุีน้างออกเดนิน�าหน้า ทัง้คูก้่มตวัลอดผ่านแท่นวางดอกไม้ 

ตรงดิ่งไปยังดงไม้ซึ่งผูกแถบผ้าหลากสีและแขวนโคมไฟไว้ตรงริมตลิ่ง

ผู ้คนในดงไม้ซึ่งอยู ่รวมกันเป็นกลุ ่มเล็กๆ สองสามคนมิใช ่
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สามีภรรยากันทั้งหมด ยังมีคู่มารดาบุตรสาวด้วย บริเวณตรงกลางเป็น 

ที่ว่างโล่งผืนเล็กๆ ตั้งโต๊ะไว้ตัวหนึ่ง มีนักพรตชรามุ่นมวยนั่งอยู่ พอเห็น 

คนเดินมาตรงหน้าก็ขานค�าคารวะ คนที่ขอบุตรจะค�านับตอบ และเลือก

เมล็ดถัว่ในชามเล็กๆ หลายใบบนโต๊ะเมล็ดหนึ่ง ค่อยหยบิกระบวยตักน�า้

ครึ่งกระบวยแล้วมองหาที่ปลูกแถวๆ นั้น

เมือ่เห็นหลีไ่ท่ส่งสายตาฉงนสงสยัมาให้ จะอย่างไรอีอ๋วีก็้กระดากปาก 

เกินกว่าจะบอกเขาตรงๆ ว่าน่ีเป็นการท�าอะไร นางเอ่ยอย่างอ้อมค้อม 

"พวกเราแต่งงานกันมาสามเดือนแล้ว" 

ในฐานะสตรีที่ผ่านมาสองภพสองชาติผู ้หนึ่ง อีกทั้งในภพก่อน 

ยังมีชีวิตอยู่ตามล�าพังคนเดียว หลังจากแต่งงานกับหลี่ไท่ เป็นไปไม่ได้ 

ที่นางจะไม่คิดเรื่องลูก หรือจะพูดว่านางวาดหวังว่าตนจะสามารถ 

ให้ก�าเนดิและเลีย้งดบูตุรเพ่ือบรุษุทีร่กัใคร่ให้เกียรตนิางผูน้ีอ้ย่างแรงกล้า 

เลยทีเดียว

การปลกูเมลด็ถ่ัวขอบตุรอาจไร้ข้อพิสูจน์อนัใด แต่เมือ่เป็นการเสริม

สิริมงคล นางก็เต็มใจลองดู ส�าหรับสตรีที่ระดูมาไม่แน่ไม่นอนบ่อยๆ  

คนหนึ่ง เรื่องตั้งครรภ์มีบุตรพรรค์นี้บอกได้ยากยิ่งจริงๆ

หลี่ไท่จับความนัยในถ้อยค�าของอี๋อว้ีไม่ออก กระน้ันถึงสมอง 

ยังคิดตามไม่ทัน ใช่ว่าหูของเขาจะไม่ดี เสียงกระซิบกระซาบเป็น 

ค�าอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักด์ิสิทธ์ิใกล้ๆ ตัวดังมากระทบโสตประสาท 

ไม่ขาดสาย จะให้เขาไม่กระจ่างแจ้งว่าคนเหล่านี้ท�าอะไรอยู่ก็คงไม่ได้

ขอบุตร?

ชายหนุ่มไม่ให้อี๋อว้ีเห็นแววเยาะหยันท่ีจุดวาบข้ึนในดวงตาตน  
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เขาโอบหัวไหล่นางพาเดินไปด้านหน้านักพรตชราผู้นั้น หยิบเมล็ดถ่ัว 

เมล็ดหน่ึงวางในมือนาง เห็นนัยน์ตานางเปล่งประกายระยับดุจดวงดาว

ทนัใด เขามไิด้กล่าวค�าพูดทีไ่ม่ถูกกาลเทศะให้นางเสยีอารมณ์แม้สกัครึง่ค�า

ทายาทสบืสกุล...อาจเป็นผลดต่ีอการชงิอ�านาจขององค์ชายองค์อืน่ๆ  

ทว่าส�าหรับเขาแล้วกลับเป็นภาระโดยสิ้นเชิง
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อี๋อว้ีกับหลี่ไท่เดินเที่ยวในเมืองจนกลางดึกถึงกลับจวนสกุลหลู  

ทั้งสองเข้าทางประตูเรือนหน้าที่มิได้ลงดาลไว้ พอกลับเข้าห้อง หลี่ไท ่

ไปช�าระกายก่อน ส่วนอ๋ีอว้ีเรียกคนรับใช้มาถามไถ่ได้ความว่าหลูจว้ิน 

กลับมาเร็วกว่าพวกนางครึ่งชั่วยาม

เวลาน้ีดึกมากแล้ว นางตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้ค่อยให้บ่าวไปตามตัว 

ฉิวเอ้อร์มาถามความ ค�าพูดของหลูจวิ้นเมื่อตอนเย็น นางฟังเข้าใจบ้าง 

ไม่เข้าใจบ้าง เพียงรู้ว่าเขามิได้ปักใจกับซ่งซินฉือมากเท่าในกาลก่อน  

แต่หว่ันใจว่าวาจาหวานหขูองสตรนีางนีจ้ะท�าให้จติใจของพ่ีรองของนาง

หวั่นไหวอีก

พอช�าระกายเรยีบร้อย สองสามภีรรยาข้ึนเตียงตามหลงักันไป ราตรีนี ้

ฤกษ์งามยามด ีทัง้คูก็่เพ่ิงคนืดกัีน ย่อมต้องแสดงความรักต่อกันเป็นธรรมดา  

เพ่ือชดเชยท่ีห่างเหินหมางเมินกันมาสองวัน ด้านอี๋อวี้เพ่ิงปลูกเมล็ดถ่ัว 

628
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ในดงไม้ ทั้งที่แสนสะเทิ้นอายก็ยอมให้เขาตักตวงความสุขตามอ�าเภอใจ 

จนราตรีกาลล่วงผ่านและแสงขาวเริ่มจับขอบฟ้าถึงยุติลง ตอนท้ายนาง

หลับไปได้อย่างไรก็ยังจ�าไม่ได้

หลังพลอดรักสุขสมกันตลอดคืน ขณะที่ตอนเช้าอี๋อวี้ตื่นไม่ขึ้น  

หลี่ไท่กลับออกจากเรือนไปแล้วอย่างสดชื่นแจ่มใส

วันน้ีแสงแดดเจิดจ้า ยามสายอี๋อว้ีสวมเสื้อคลุมผ้าไหมโปร่งบาง

สบายตัวตัดเย็บด้วยฝีตะเข็บเรียบๆ น่ังพิงข้างหน้าต่างกินองุ่นอยู่  

องุ่นเขียวล้างสะอาดสะอ้านมีหยดน�้าเกาะพราวส่องประกายใสแวววาว

สองพวงใหญ่ในถาดน้ันเพ่ิงเด็ดจากในเรือนฮูหยินผู้เฒ่าเมื่อเช้า รสชาติ

ติดเปรี้ยวอมฝาดแต่กลบความหวานไว้ไม่ได้ อร่อยถูกปากอย่างมาก

เบือ้งหน้าหญิงสาวมฉีากก้ันลายดอกกระจบัก่ึงโปร่งแสงวางตัง้อยู่ 

อีกฝั่งหน่ึงเป็นฉิวเอ้อร์คุกเข่ากล่าวรายงานเร่ืองของหลูจว้ินกับซ่งซินฉือ

ตอนอยู่ในคุกที่เขาแอบดูอยู่เมื่อวานนี้ 

"คุณชายรองน�าอาหารไปให้คุณหนูซ่ง ทั้งสองคนพูดคุยกันข้าม 

ซี่กรงห้องขังเป็นนาน ก่อนกลับคุณหนูซ่งมอบผ้าเช็ดเหงื่อผืนหน่ึงให้

คุณชายรองพ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อว้ีท�าเสียงฮึเบาๆ "นางติดคุกหรืออยู่ในโรงปักผ้ากันแน่ ไปเอา 

เข็มกับด้ายจากไหนมาปักผ้า"

"ทูลพระชายา กระหม่อมสืบถามมาแล้ว เป็นคุณหนูซ่งใช้ปิ่นเงิน 

อันหนึ่งไหว้วานผู้คุมไปซื้อเข็มกับด้ายและสะดึงในเมือง เพราะตอนไป

เย่ียมนักโทษคราวก่อนแสดงป้ายของวังเว่ยอ๋องเรา เขาก็เลยช่วยเป็นธุระ

ให้พ่ะย่ะค่ะ"
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ฉิวเอ้อร์ผู้นี้ท�างานรอบคอบ นับเป็นผู้มีความสามารถด้านลักฟัง 

สืบข่าวโดยแท้ อี๋อวี้เอ่ยถามต่อ "แล้วเขารับไว้หรือไม่"

"ทีแรกคุณชายรองปฏิเสธก่อน ภายหลังคุณหนูซ่งพูดอะไรก็สุดรู้ 

จากนั้นคุณชายรองก็รับไว้ คุณหนูซ่งยังถามว่าเขาจะมาอีกเมื่อไร  

คุณชายรองบอกนางว่าอีกพักหน่ึงพอทางเราสะสางงานเสร็จก็จะกลับ

เมืองหลวงแล้ว คงมาเย่ียมนางอีกไม่ได้ และบอกให้นางรักษาตัวให้ดี  

คุณหนูซ่งเริ่มร้องไห้ พูดว่า...พูดว่า..."

"พูดว่าอะไร เจ้าพูดตามที่ได้ฟังมาก็พอ"

"พ่ะย่ะค่ะ คุณหนูซ่งพูดว่านางรู ้ตัวว่าผิดต่อคุณชายรองและ 

ติดค้างคุณชายรองมากมาย ทั้งยังพูดว่าพระชายาตรัสค�าหนึ่งได้ถูกต้อง 

การได้พานพบคุณชายรองเป็นบุญท่ีสั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนของนาง 

นางไม่หวงัว่าจะสานต่อวาสนากับเขาได้ เพียงขอว่าวนัหน้าหากมวีาสนา

ได้พบกันใหม่ คณุชายรองจะไม่เหน็นางเป็นคนแปลกหน้าเท่านัน้เป็นพอ 

พูดจบนางกับสาวใช้คนนั้นก็โขกศีรษะให้คุณชายรองสามครั้ง เพราะ 

ประตหู้องขังขวางก้ันอยู่ คุณชายรองจ�าต้องรับไว้โดยไม่อาจห้ามปรามได้ 

พ่ะย่ะค่ะ"

มวีาสนาได้พบกันใหม่? อีอ๋ว้ีหวัเราะเสียงหนึง่ หากสายตาไร้ร่องรอย 

พึงใจสักกระผีก

"ต่อมาคุณหนูซ่งเอ่ยอีกว่าอยากเข้าเฝ้าพระองค์สักครั้งพ่ะย่ะค่ะ" 

ฉิวเอ้อร์ลอบเดาะลิ้น ในดวงตาเผยแววดูแคลนจางๆ ก่อนจะเอ่ยอย่าง 

ใจกล้า "นางไม่รู้ธรรมเนียมจริงๆ หรือแสร้งไม่รู้ก็มิอาจทราบได้ นาง 

อยู่ในคุกออกมาไม่ได้ หรือจะให้พระชายาเสด็จไปพบนาง ผู้มีฐานันดร 
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สงูศกัดิเ์ช่นพระองค์จะเสดจ็ไปยังทีอ่ปัมงคลพรรค์นัน้ได้อย่างไร คุณชายรอง 

บอกปัดทันที แต่คุณหนูซ่งยังอ้อนวอนต่ออีกหลายค�า เห็นว่าไม่ได้ผลก็

ยอมถอยก้าวหน่ึง เปลีย่นเป็นฝากคณุชายรองน�าความมาทลูพระองค์ว่า

พระคุณใหญ่หลวงไม่อาจลืมเลือนได้ชั่วชีวิต นางจะจดจ�าให้ขึ้นใจอย่าง

แน่นอน ทัง้ยงัขอให้พระชายาทรงเมตตาไม่ถือสาความผดิของคนต�า่ต้อย

พ่ะย่ะค่ะ"

"ฮ่าๆ" ซ่งซินฉือเป็นคนเจ้าเล่ห์ผู ้หนึ่งก็จริง แต่อี๋อวี้เพียงย้ิมรับ  

เห็นชัดว่าในสายตานาง เล่ห์กลตื้นๆ นี้ยังไม่เข้าขั้น แม้ว่าสกุลซ่งปฏิบัติ

ต่อหลจูวิน้อย่างไม่เป็นธรรม แต่นัน่เป็นดงัเช่นโจวอว๋ีโบยหวงไก้* หลจูว้ิน

ยินยอมพร้อมใจเอง นางไม่ใจแคบถึงกับไปสร้างความล�าบากใจให ้

พวกเขาหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว ขอแค่พวกเขาเจียมเนื้อเจียมตน 

ไม่คิดละเมอเพ้อพก

"ตามค�ากล่าวของเจ้า เขาออกจากคุกตั้งแต่ล่วงเข้ายามซวีไปแล้ว

ครึ่งชั่วยาม เหตุใดเขาเพิ่งกลับเรือนตอนยามจื่อ"

"คุณชายรองเย่ียมนักโทษออกมาแล้วซื้อสุราสองกาจากร้านสุรา

ข้างทาง จากนั้นเดินดื่มสุรากลับมาตลอดทางโดยมิได้นั่งรถม้าพ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อว้ีลอบถอนใจ เป็นเพราะหลูจว้ินทุกข์ใจหมายด่ืมเหล้าดับทุกข์

นี่เอง สภาพการณ์ขณะนี้นางจะยุ่งมากไปกว่าน้ีก็ไม่พึงควร ได้แต่ 

รอกลับถึงเมืองหลวง ให้ขุนเขาสายน�้ากางก้ันทั้งคู่ไม่ได้พบกัน ต่อให้ 

ยังหลงเหลือเยื่อใย แต่นานวันเข้าก็จะจืดจางไปเอง

* มาจากเรือ่งสามก๊กตอนศึกผาแดง โจวอว๋ี (จวิย่ี) สัง่ให้โบยหวงไก้ (อยุกาย) เป็นอบุายให้หวงไก้ไปสวามภิกัด์ิ
ต่อเฉาเชา (โจโฉ) พอเฉาเชาหลงกล ยอมให้เรือของหวงไก้เข้าประชิด เขาก็ใช้ไฟเผากองเรือเฉาเชาจนพินาศ
อับปาง

Page ��������� 12.indd   34 11/5/2563 BE   10:47



35

ซานเยวี่ยกัั่ว

"ฉิวเอ้อร์" อี๋อว้ีตกลงปลงใจได้แล้วก็เลิกวิตกกังวลอีก เปลี่ยนเป็น

เอ่ยถามเจ้าถิน่แห่งหยางโจวผูน้ี ้"ในเรอืนเจ้ามบีดิามารดาและบตุรภรรยา

หรือไม่"

ตาซ้ายของฉิวเอ้อร์กระตุกทีหน่ึง เขารู้สึกได้รางๆ ว่าโอกาสทอง

ก�าลังลอยมาแล้ว จึงรีบกล่าวตอบ "บิดามารดาจากไปนานแล้ว แต่มี

ภรรยาหนึ่งคนกับบุตรหนึ่งคนพ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าได้ยินว่าเจ้าเป็นผูร้บัใช้ในร้านน�า้ชา ครอบครวัมฐีานะเป็นชาวนา 

ถูกหรือไม่" 

หลีไ่ท่วางก�าลงัสายสบืไว้ตามเมอืงต่างๆ ซึง่ประกอบการงานอาชพี

สารพัดอย่าง ทว่าสัญญาขายตัวเป็นบ่าวของคนเหล่านั้นส่วนใหญ ่

อยู่ในมือเขา ฉิวเอ้อร์ผู้นี้ไม่มีสัญญาขายตัวเป็นบ่าว แสดงว่าเป็นหูตา 

ชั้นสามัญธรรมดาของวังเว่ยอ๋องเท่านั้น

"พ่ะย่ะค่ะ บรรพบุรุษของกระหม่อมเป็นชาวนามาสามชั่วอายุคน 

จนมาถึงรุ่นของบิดากระหม่อม ที่นาก็ถูกคนยึดไปถึงต้องออกมารับจ้าง

ท�างานท่ัวไปหาเลีย้งชพีพ่ะย่ะค่ะ" ฉวิเอ้อร์บอกเล่าความเป็นมาของตนเอง

อย่างละเอียด ไม่กล้าปิดบังแม้แต่น้อย

"ดี แล้วเจ้าเต็มใจพาภรรยากับบุตรตามพวกข้ากลับเมืองหลวง 

หรือไม่"

ฉวิเอ้อร์ได้ยนิถ้อยค�าน้ีแล้วใจเต้นแรงไม่เป็นจงัหวะ เขาลกุลนก้มหวั 

หมอบค�านับ กล่าวเสียงรัวเร็ว "กระหม่อมเต็มใจพ่ะย่ะค่ะๆ"

"เจ้าอย่าเพ่ิงรีบตอบตกลง" อี๋อวี้หยุดเว้นจังหวะ รับน�้าชาร้อนจาก

ผงิฮุย่มาเป่าลมใส่ผวิน�า้ "เจ้าจะไปกับพวกข้าก็ต้องลงนามในสญัญาขายตวั 
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เป็นบ่าวของวงัเว่ยอ๋อง ต่อแต่นีไ้ปก็จะมฐีานะเป็นข้าทาส เจ้าตรองดูให้ด"ี

ฉวิเอ้อร์ชะงกัค้างอยู่ในท่าหมอบค�านบั ยุคสมยัทีแ่บ่งชนชัน้วรรณะ

อย่างเคร่งครัดนี้ จะให้ชาวนาสักคนยินยอมลดฐานะเป็นทาส ถึงแม ้

เป็นข้าทาสบรวิารของเชือ้พระวงศ์ก็ต้องอาศัยความกล้าเช่นกัน ก้าวต่อไป 

อาจเป็นอนาคตอันรุ่งโรจน์ แต่ก็อาจเป็นเส้นทางที่หันหลังกลับไม่ได้

"ทลูพระชายา กระหม่อมใคร่ครวญดแีล้ว กระหม่อมเตม็ใจพ่ะย่ะค่ะ"  

ฉิวเอ้อร์ตอบเสียงดังกังวานแล้วโขกศีรษะให้อี๋อวี้แรงๆ อย่างหนักแน่น 

ครานี้นับได้ว่าเขาขายตัวเองไปแล้วโดยสิ้นเชิง

"ดี" อี๋อว้ีทอดน�้าเสียงเนิบช้า นางมิได้ให้สัญญาถึงความก้าวหน้า 

ในอนาคตของเขา เอ่ยแต่เพียงว่า "เจ้ากลบัไปเก็บข้าวของสมัภาระก่อนเถอะ  

ก่อนเดินทางกลับข้าจะส่งคนไปบอกให้เจ้ารู้"

"พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมขอทูลลา"

พอเขาไปแล้ว ผิงฮุ่ยถึงนั่งคุกเข่าลงข้างกายอ๋ีอว้ีเอ่ยถามข้ึนอย่าง

ฉงนใจ "นายหญิงเพคะ คนผู้น้ีไร้ความสามารถทั้งบุ๋นบู๊ ซ�า้ชอบเล่นลิ้น

คารม หม่อมฉนัดเูขาเจ้าเล่ห์แสนกล ปกติคนแบบนีท้�างานไม่น่าไว้วางใจ 

พากลับไปจะดีหรือเพคะ"

"ใครบอกว่าคนเจ้าคารมท�างานไม่น่าไว้วางใจ" อี๋อว้ีนึกขันกับ

เหตุผลไม่เข้าท่าของอีกฝ่าย "ข้าจะบอกให้นะ ก่อนหน้านี้ข้าส่งอีหวากับ

เขาไปสะกดรอยตามแม่นางซ่งกับสาวใช้ ก็เป็นคนที่ไร้ความสามารถ 

ทัง้บุน๋บูผู๊น้ีน่ี้เองท่ีไม่หลบัไม่นอนสองวันสองคนื กระท่ังอหีวายังถูกหลูเย่า

ที่เฝ้าดูพ่ีรองอยู่ใกล้ๆ จับได้ มีเขาผู้เดียวที่เล็ดลอดสายตาไปได้ ท้ังยัง 

สืบรู้ที่ซ่อนเรือของพวกเขาได้กระจ่างชัดอย่างเหลือเชื่อ"
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คนเก่งชั้นนี้ถูกส่งมาตรงหน้า ไม่เก็บไว้ก็เบาปัญญาแล้ว

หานลี่แช่ตัวในน�้าผสมยาสมุนไพรติดต่อกันมานานครึ่งเดือน 

จนเนื้อตัวเปื่อยหมดแล้ว แต่ยังขับพิษออกไม่หมดจด อี๋อวี้กับหลี่ไท่เลย

พ�านักอยู่ในเมอืงหยางโจวต่ออกีครึง่เดือน เพราะข้ออ้างเร่ืองเสาะหาหมอ 

หลีไ่ท่ยังเจาะจงจดัเตรยีมหมอพเนจรท่ีดูเข้าท่าเข้าทางคนหน่ึงมาแสดงตวั 

ต่อหน้าผู้คนเป็นการตบตา

ผ่านไปอีกสองสามวัน มีม้าเร็วส่งสารมาจากเมืองหลวงแจ้งว่า

เสนาธิการคนใหม่ของวังเยว่ียอ๋องก�าลังเดินทางมา ส่วนฎีกาขอร้ือคดี 

สกลุซ่งได้รบัอนุมตัแิล้ว และมอบหน้าทีใ่ห้เสนาธิการผูน้ีเ้พ่ือทดสอบฝีมอื

ระหว่างนี้ นอกจากอยู่เป็นเพื่อนฮูหยินผู้เฒ่าหลูแล้ว อี๋อวี้ก็ท่องชม

ไปทัว่เมอืง ส�ารวจวถีิชวิีตของคนท้องถ่ิน หจูีไ้ท่มใิช่ขนุนางทีดี่จรงิๆ ภายใต้ 

ฉากหน้าอันบริสุทธ์ิงดงามของเมืองหยางโจวซุกซ่อนส่ิงสกปรกโสมมไว้

ไม่น้อย

ความโกรธแค้นไม่พอใจของชาวบ้านซึ่งถูกเก็บกักไว้ใต้ความสุข

สงบนับวันยิ่งทบทวีขึ้น

หลังจากอี๋อว้ีพบเห็นเหตุการณ์คนในตระกูลขุนนางใช้อ�านาจข่มขู่

ซื้อของแล้วยังทุบตีชาวบ้านจนตายเองกับตา นางก็หารือกับหลี่ไท่อย่าง

อดรนทนไม่ไหวในท่ีสุด จากนั้นร่างรายช่ืออย่างละเอียดถ่ีถ้วนฉบับหนึ่ง 

ในน้ันล้วนเป็นขุนนางทุจริตเจ้าถ่ินที่พัวพันกับหูจี้ไท่ท้ิงไว้ให้เสนาธิการ

ของวังเยวี่ยอ๋องคนใหม่

นางเชือ่ว่าเมือ่เสนาธิการคนนัน้ได้รบัรายชือ่เล่มน้ีในวันหลงัจะต้อง
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จัดการคนกลุ่มน้ีเป็นแน่ ดังค�ากล่าวว่าเสือสองตัวอยู่ถ�้าเดียวกันไม่ได้ 

ตราบเท่าที่เขายังมีหัวคิด จะไม่ปล่อยให้กลุ่มอิทธิพลเก่าท่ีหลงเหลืออยู่

ได้ก่อความวุ่นวายตามอ�าเภอใจ

ยังไม่เอ่ยถึงว่าเสนาธิการคนนัน้ต้องติดค้างน�า้ใจของหล่ีไท่คร้ังหน่ึง

เพราะเหตุน้ี เมืองหยางโจวที่จมอยู่ในความฟอนเฟะเหลวแหลกมานาน

หลายปีก็ได้รบัการช�าระล้างให้สะอาดในครานี ้การขจดัเภทภัยทีแ่อบแฝงอยู่ 

หากราษฎรลุกฮือข้ึน และช่วยชีวิตชาวบ้านไม่รู้อีโหน่อีเหน่ที่ถูกย่ัวยุ 

ปลุกปั่นนับร้อยไว้ได้โดยไม่ตั้งใจ ต้องถือเป็นคุณความชอบของหลี่ไท่ 

กับอี๋อวี้สองคน

ปลายเดือนเจ็ด หานลี่ถอนพิษได้หมดแล้ว แต่เพราะไม่เหมาะ 

จะเดินทางทันที หลูซื่อจึงรั้งอยู่ดูแลเขา ส่วนอี๋อว้ีกับหลี่ไท่มุ่งหน้ากลับ

เมอืงหลวงพร้อมกับรางวัลชิน้ใหญ่ทีส่ดุจากการเดนิทางหนน้ีของคนทัง้สอง 

...บุตรชายคนรองสกุลหลู 

ผูเ้คยออกท่องเดินทางโดยมากล้วนบังเกิดความรู้สกึเช่นน้ี ตอนกลับ

มกัรวดเรว็กว่าตอนไปอย่างมาก หลงัสญัจรทางน�า้เป็นระยะทางหน่ึงในสี ่

แล้วต่อด้วยทางบกอีกสามในสี่ กลางเดือนแปดหล่ีไท่กับอี๋อวี้ก็มาถึง 

เมืองหลวง

วันที่สิบห้าเดือนแปดของปีก่อนๆ วังเว่ยอ๋องจะจัดงานเล้ียงฉลอง

เทศกาลจงชวิ และเชญิเด็กหนุม่เด็กสาวและปัญญาชนมชีือ่ในเมอืงหลวง

เสมอ แต่สาเหตุจากการท่องส�ารวจเพ่ือบันทึกคุนหยวน ท�าให้หล่ีไท่ 

งดจดังานมาเป็นเวลาสองปีแล้ว ครัน้เทศกาลจงชวิของปีนีเ้วียนมาบรรจบ
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อีกครา ขบวนเดินทางกลับมาถึงทันเวลาพอดี

บ่ายวันที่สิบสองเดือนแปด หลูจวิ้นลงรถม้าที่หน้าประตูสวนผูเจิน

ในต�าบลหลงเฉวียน ยามเย็นรถม้าก็แล่นถึงหน้าประตูวังเว่ยอ๋อง

ไม่ได้พบกันนานสองเดือน ผงิถงซึง่อยู่เฝ้าวังอ๋องตามดแูลปรนนบิติั

ผูเ้ป็นนายช�าระกายสางผมไม่ห่าง อีอ๋ว้ีกับหล่ีไท่ล้วนเหน็ดเหนือ่ยเมือ่ยล้า 

จากการนั่งเรือกับรถม้า หลังต่างคนต่างสั่งงานหัวหน้าสาวใช้กับหัวหน้า

ผู้ดูแลสองสามค�าแล้วก็ขึ้นเตียงนอนพัก

เรือนเงินเรือนทองไหนๆ หรือจะสู้เรือนตน เมื่อกลับถึงบ้าน กลับถึง

เรอืนเฝ่ยชุย่ อีอ๋วีน้อนหลบัรวดเดยีวจนดวงตะวันลอยโด่ง ตอนนางตืน่ขึน้ 

หลีไ่ท่ออกจากวังอ๋องไปส�านักอกัษรกับตูฉู้เ่ค่อซึง่มาพบเขาทนัททีีไ่ด้ข่าว

การกลับมา

อี๋อวี้กินอาหารเช้าแล้วไม่ผลัดเปลี่ยนอาภรณ์ ปล่อยผมสยายน่ัง 

เอนหลังอยู่บนเตียงถามความกับผิงถง

"ช่วงที่ข้าไม่อยู่นี้ ในเมืองหลวงเกิดเรื่องใดขึ้นบ้าง"

ผิงถงน่ิงคิดแล้วตัดสินใจเลือกพูดเรื่องส�าคัญๆ ก่อน "ฉีอ๋องทรง 

ตั้งวังใหม่ทางทิศตะวันออกของเมือง ฮ่องเต้ทรงอนุญาตให้เขาเปิด 

หออักษรรวบรวมบัณฑิตได้เพคะ" 

อี๋อว้ีใจกระตุกวาบ วูบแรกนางนึกว่าท่านที่ประทับอยู่ในวังหลวง 

จะวางหลุมพรางดักหลี่ไท่อีกแล้ว ต่อจากนั้นก็คิดได้ทันทีว่าหลี่ไท่เป็น 

เป้าโจมตีที่ชัดเจนอย่างยิ่งยวด มีคนมาแบ่งเบา ถือว่าเป็นเรื่องดี

"ทางสกุลจ่างซุนล่ะ"

"นายหญิงเสด็จจากเมืองหลวงได้ไม่นาน สกุลจ่างซุนเชิญภิกษ ุ
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ชั้นผู้ใหญ่จากชมพูทวีปมารักษาขาของคุณหนูสาม ว่ากันว่าอาการดีข้ึน 

แต่ไม่รู้ว่ารักษาได้ขนาดไหนกันแน่เพคะ" 

ผิงถงเห็นอี๋อวี้ไม่สนใจเรื่องน้ีจึงพูดต่อว่า "ด้านชุมนุมอักษรโม่อิ๋ง 

คณุหนจ้ิูน คุณหนเูฟิง และคุณหนถัูงมกัชกัชวนกันมาถามไถ่ว่าพระชายา

เสด็จกลับวังหรือยัง หม่อมฉันจดจ�าที่ทรงก�าชับได้จึงไม่กล้าเสียมารยาท 

ทุกครั้งล้วนเชิญพวกนางดื่มชาแกล้มขนมแล้วถึงออกไปส่งเพคะ"

"เจ้าท�าได้ดีมาก" อ๋ีอว้ียังตรึกตรองเรื่องของฉีอ๋องอยู่ ได้ยิน 

ถ้อยค�าต่อมาของผิงถงแล้วตกตะลึงตาค้างไป

"นอกเหนือจากนีก็้คอื..." ผงิถงท�าสหีน้าชอบกล "ได้ยินว่ามคีนสูข่อ

คุณหนูใหญ่สกุลเฉิงแล้วเพคะ"
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หลังออกไปท่องเที่ยวนานสองเดือนกว่า การงานในวังเว่ยอ๋องที่ 

ต้องผ่านตาอ๋ีอว้ีมีมากมาย ต้ังแต่เงินจ่ายในทุกๆ ด้านจนถึงงานเล้ียง

เทศกาลจงชวิ แต่ก่อนหลีไ่ท่เป็นคนตดัสนิใจ ตอนน้ียกเว้นรายชือ่แขกทียั่ง 

ต้องให้หลี่ไท่ชี้ขาด ส่วนเรื่องอื่นๆ ให้ประมุขหญิงอย่างนางลงความเห็น

ทั้งหมด

หลีไ่ท่ได้คนมาช่วยแบ่งเบาภาระก็สบายข้ึนไม่น้อย แต่อีอ๋ว้ีมีงานยุ่ง 

แล้ว

เมื่อได้ยินเรื่องมีคนสู่ขอเฉิงเสี่ยวเฟิ่งจากปากผิงถง นางแทบอดใจ

รอไม่ไหวอยากไปหาอีกฝ่ายถึงเรือนเพ่ือถามให้รู้เร่ืองประเดี๋ยวน้ันเลย 

ทว่าด้านหน่ึงต้องสะสางงานการในวังอ๋อง อีกด้านหน่ึงยังต้องดูแลทาง

สวนผูเจิน นางได้แต่ค่อยๆ จัดการไปทีละเรื่องๆ จึงเขียนสารให้คนรับใช้

ไปส่งที่สกุลเฉิงก่อน

629
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งานเลี้ยงฉลองเทศกาลจงชิวของวังเว่ยอ๋องยกเลิกไปสองปีแล้ว 

กลับมาจัดใหม่อีกครั้ง ยังเป็นจุดสนใจไม่เสื่อมคลาย ด้วยน่ีเป็นโอกาส

น้อยครั้งนักท่ีจะได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้ ถึงไม่แน่ว่าฮ่องเต้จะมาร่วมงาน  

แต่ได้อวดฝีมือต่อหน้าหลี่ไท่ก็ยังดี ด้วยเหตุฉะนี้จึงมีคนย้ือแย่งกัน 

เป็นแขกงานนี้อยู่มากมายก่ายกอง

เวลานีข้องทุกปี คนทีม่าถึงวังเว่ยอ๋องย่ืนเทียบส่งของขวัญจะเพ่ิมข้ึน 

เป็นเท่าตัว ล้วนแล้วแต่เพ่ือเทียบเชิญแผ่นเล็กๆ แผ่นหนึ่ง หากท่ีอี๋อว้ี 

คิดไม่ถึงคือมีคนหมายตามาที่นางด้วย อาจเพราะผู้คนได้ข่าวหลี่ไท ่

กลบัเมอืงหลวงแล้ว เวลาสัน้ๆ แค่ช่วงบ่ายทหารยามส่งสารมาถึงมอือีอ๋วี ้

ยี่สิบกว่าฉบับ

คนเหล่าน้ีบ้างเป็นสหายร่วมส�านักสมัยเล่าเรียนในส�านักศึกษา

หลวง บ้างเป็นวงศ์วานของสกุลหลู มีทั้งคนที่เสนอพี่ชายน้องชายตนเอง

และคนที่เสนอตนเอง นอกจากนั้นก็เป็นพวกที่จะผูกสัมพันธ์นับญาติ

อี๋อว้ีฟังหลูตงรายงานเรื่องเงินรับเงินจ่ายในวังอ๋องจบ ซุนเต๋อไหล 

ก็น�าเรือ่งงานเลีย้งมาขอค�าสัง่ นางน่ังอยู่หน้าโต๊ะประจ�าตวัในห้องหนงัสือ 

อ่านคร่าวๆ ไปทีละฉบับ สามปีท่ีแล้ว นางเป็นเช่นเดียวกับคนกลุ่มนี้ 

ที่ตกดึกข่มตานอนไม่หลับเพราะเทียบเชิญสีขาวแผ่นหนึ่ง สามปีให้หลัง 

นางกลบักลายเป็นคนตัดสนิว่าจะให้โอกาสพวกเขาหรอืไม่ และพอถึงเวลา 

ก็เป็นผู้มองดูพวกเขาอวดประชันขันแข่งกันในงานเลี้ยง

มันเป็นความรู้สึกที่ลึกล�้าซับซ้อนสุดจะกล่าว ความผยองล�าพอง

จากการมีอ�านาจยังสามารถบังเกิดขึ้นแม้แต่กับสตรีเช่นนางไม่ผิดจาก

ปุถุชน ฉะนั้นส�าหรับพวกบุรุษแล้วการชิงดีชิงเด่นย่ิงเป็นสัญชาตญาณ
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อย่างหนึ่ง

"คนพวกนี้ล้วนส่งของขวัญมาใช่หรือไม่"

อีอ๋ว้ีวางกระดาษสารในมอืลงแล้วไต่ถามจ้าวชวน หัวหน้าผู้ดูแลคนนี้ 

ต้องติดร่างแหไปกับหัวหน้าสาวใช้สี่คนด้วย ระหว่างที่เขารับโทษ หลูตง

รบัหน้าทีท่�าบญัชแีทนชัว่คราว เพราะหลตูงน้ันเป็นมอืฉมงัด้านน้ี ตอนหลงั 

หลีไ่ท่จงึให้เขาคมุเรอืนคลงัไปเสยีเลย อีอ๋ว้ีถึงมอบหมายงานอืน่ๆ ในวังอ๋อง 

ให้จ้าวชวนดูแลจัดการ 

"ทูลพระชายา ล้วนส่งของขวัญมาแล้ว รายชื่ออยู่ที่นี่ โปรดผ่าน

พระเนตรพ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อว้ีอ่านจบแล้วผลักคืนให้ "เจ้าไปหาหลูตง เลือกกระดาษกับ 

หมึกชั้นดีจากเรือนคลังมอบเป็นของขวัญตอบกลับ"

ต่อให้นางไม่อยากให้คนอื่นเข้าทางประตูหลัง แต่ก็ปราศจาก 

ความคิดจะคืนของขวัญท่ีส่งมาให้กลับไปเด็ดขาด เพราะนั่นนอกจาก 

จะเป็นการล่วงเกินผูอ้ืน่ไม่ว่า ยังเป็นการประทบัภาพคนใจแคบในสายตา

ใครต่อใครอีกด้วย

จ้าวชวนออกไปตามค�าสั่ง ตอนสะสางงานที่พึงสะสางเสร็จสิ้น 

ก็เจียนพลบค�่า อี๋อว้ีอยู่ในห้องหนังสือครึ่งค่อนวัน เหน็ดเหน่ือยเมื่อยขบ

ไปท้ังตัวต้ังนานแล้ว นางปิดปากหาวหวอดๆ หลายที ผิงถงอยู่ด้านข้าง

เห็นแล้วสงสารเหลือหลาย

"นายหญิง ทรงกลับห้องบรรทมครู่หน่ึง ยามพระกระยาหารเย็น 

ค่อยตื่นบรรทมดีหรือไม่เพคะ"

"นอนตอนน้ีแล้ว ตอนดกึคงนอนไม่หลับ" อีอ๋วีย้กชามรังนกทีอุ่น่พอด ี
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ขึ้นดื่มรวดเดียวหมด ลุกขึ้นย�่าเท้าวนไปวนมาในห้องหนังสือหลายรอบ

เป็นการยืดเส้นยืดสาย

"คณุหนเูฉงิตอบสารมาแล้วเพคะ" ผงิฮุย่เดนิถือสารฉบบัหนึง่ในมอื

จากข้างนอกเข้ามา

"เอามาให้ข้าอ่านเร็วเข้า" อี๋อว้ีรับไปเปิดอ่านอย่างเร่งร้อน ในนั้น 

มีถ้อยความแค่สามประโยค ประโยคหนึ่งบอกว่าคุณหนูใหญ่สกุลเฉิงถูก

เฉงิฮหูยินกักบรเิวณในเรอืน ประโยคต่อมาคือนางโดนเฉงิเหย่าจนิตยีกหนึง่  

ประโยคท้ายสุดเป็นการตอบอี๋อวี้ว่ามีคนมาสู่ขอนางแล้วจริงๆ

ใครมาสู่ขอนางเล่า ไฉนโดนตี แล้วเหตุใดถึงถูกกักบริเวณ

สารห้วนๆ ที่ไม่มีค�าขึ้นต้นลงท้ายฉบับนี้ท�าให้อี๋อวี้เริ่มปวดหัวตุบๆ 

นางเก็บสารขึน้อย่างลวกๆ ตกลงใจว่าเช้าวันพรุง่น้ีจะไปจวนสกุลเฉงิก่อน 

ส่วนหลจูว้ินท่ีสวนผเูจนิไม่ถงึขัน้อดอยากหนาวตาย แต่ถ้าเฉงิเสีย่วเฟ่ิงผูน้ี้ 

โดนยั่วโทสะจนก่อเรื่องขึ้นมา ต้องเกิดความวุ่นวายอลหม่านเป็นแน่

หลี่ไท่กลับมาทันเวลาอาหารเย็นพอดี อี๋อว้ีอยู่ในโถงกินอาหาร  

นั่งอ่านหนังสือระหว่างรอเขา เขาเห็นนางเอนหลังพิงเบาะด้วยท่าทาง 

ไม่ค่อยสดชื่นนัก จึงเปล่งเสียงห้ามนางไม่ต้องลุกขึ้นต้อนรับ

"นั่งเถอะ" เวลาอยู่กับบ่าวไพร่ยกเว้นผิงถงผิงฮุ่ย ท้ังสองจะรักษา

ธรรมเนียมเสมอ

อีอ๋วีข้านตอบแล้วบอกให้ผงิถงผงิฮุย่ตกัน�า้แกงให้เขา พอเขานัง่ลง

ถึงเขยิบไปใกล้ๆ ย่ืนม้วนไม้ไผ่หนาหนักในมอืไปตรงหน้าเขา ชีจ้ดุหนึง่บนนัน้ 

พร้อมซักถามด้วยท่าทางคล้ายลูกศิษย์ผู้ใฝ่เรียนรู้
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"อักษรสองตัวนี้คืออะไรเจ้าคะ"

หนังสือที่นางถือในมือคือขนบธรรมเนียมซึ่งบัญญัติข้ึนโดย 

เชื้อพระวงศ์ต้าถังว่าด้วยเรื่องการกินอยู่หลับนอนและกิริยาวาจา  

มีทัง้หมดยีส่บิเจด็เล่ม นางเริม่อ่านตัง้แต่เดอืนห้าจนถงึตอนนีเ้พิง่อ่านไป

ครึง่เดยีวก็สรปุได้ว่าการอ่านหนงัสอืนีไ้ม่เพียงวัดความอดทน ยังทดสอบ

จติใจคนด้วย ในหน่ึงเล่มต้องมตัีวอักษรท่ีนางไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างน้อย

เป็นร้อยตัว ส�าหรับผู้เล่าเรียนเขียนอ่านมาสิบกว่าปีคนหน่ึง มันสร้าง 

ความสะเทือนใจให้พอดู 

ดีที่ตัวอักษรเหล่านี้ไม่ใช่แค่นางไม่รู้จัก ผิงถงผิงฮุ่ยท่ีแต่งกลอน 

วาดภาพได้ก็ไม่รู้จักเหมือนกัน ยกถ้อยค�าของผิงถงมากล่าวก็คือหนังสือ

ขนบธรรมเนียมพรรค์น้ี เกรงว่าในบรรดาเชื้อพระวงศ์ท้ังหลายคงมีแต ่

อี๋อวี้ที่อดทนอ่านและท่องจ�า

แน่นอนว่าหลี่ไท่เป็นข้อยกเว้น

เขาเอียงคอดูแล้วกล่าว "นกเยวี่ยจั๋ว"

"เยว่ียจัว๋?" อีอ๋ว้ีทวนค�าตามเขาแล้วยังคงท�าตาปริบๆ อย่างไม่เข้าใจ 

ได้แต่ถามเขาต่อว่าหมายถึงอะไร

"เป็นสัตว์ทวิบาทในต�านานชนิดหนึ่ง ดวงตาแดงฉานดุจเป็ดป่า"  

หลี่ไท่ล้างมือในอ่างทองแดงท่ีอาเซิงถือประคองมา เช็ดมือแห้งก่อนรับ

ม้วนไม้ไผ่ม้วนน้ันมา ชี้ตัวอักษรในน้ันท่ีนางใช้แท่งถ่านวงไว้พร้อมกับ 

สอนไปทลีะตัว ท้ังยังเล่าเรือ่งต�านานท่ีเก่ียวข้อง น�า้เสียงเขาราบเรียบทว่า

เป่ียมไปด้วยสาระ ช่วยให้จดจ�าอกัษรทีพ่บไม่บ่อยพวกนีไ้ด้อย่างง่ายดาย

อีอ๋ว้ีฟังไปจ�าไป พลางมองน้ิวมอืเรยีวยาวทีต่ดัเล็บสัน้สะอาดสะอ้าน 
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ชวนมอง นางเริ่มใจลอยโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เป็นนานครู่ใหญ่กว่าเสียงถาม

ของชายหนุ่มจะดังลอดเข้าหูนางได้

"เป็นอะไรหรือ"

"หืม?" อี๋อว้ีเงยหน้าขึ้นอย่างงุนงง พอมองสบดวงตาแอบแฝง 

ความห่วงใยของเขาคู ่น้ัน นางค่อนขอดตนเองที่มองน้ิวมือเขาก็ยัง

เคลิบเคลิ้มได้ก่อน จากนั้นก็ยิ้มย่องล�าพองใจอยู่บ้างอีก

ดสูดูิ บุรษุผูแ้ตกฉานรอบรูส้รรพสิง่ในหล้าเสยีจนราวกับว่าไม่มอีะไร

ยากเกินความสามารถเขาไปได้เช่นนี้เป็นสามีของข้าเอง

"ข้าคิดอยู่ว่ามอีะไรทีท่่านท�าไม่เป็นบ้างเจ้าค่ะ" อีอ๋ว้ีเอ่ยสิง่ท่ีคดิในใจ 

เป็นการแก้ขวย

ด้วยค�าถามน้ีไม่เก่ียวข้องกับเรือ่งท่ีคุยกันอยู่ หลีไ่ท่วางม้วนไม้ไผ่ลง  

ขณะอี๋อวี้รู้สึกว่าถามค�านี้เป็นการละลาบละล้วง เขากลับโบกมือบอกให้

คนอื่นๆ ในห้องออกไป

"เอ๊ะ?" อี๋อวี้อุทานเสียงเบา

"วางเบ็ด"

"อะไรนะ" อี๋อวี้ตั้งสติไม่ทันอยู่สักหน่อย

หลี่ไท่เบือนหน้าไปทางอื่น ไม่ตั้งใจจะบอกนางซ�้าอีกหน เขาหยิบ

ตะเกียบขึ้นเริ่มคีบกับข้าวกิน

"ท่านจะบอก...บอกว่า..." สมองของอ๋ีอว้ีคิดตามทันแล้ว นาง

กระจ่างแจ้งในฉับพลันก็อุทานเสียงหลง "ท่านตกปลาไม่เป็นหรือเจ้าคะ"

การวางเบด็เป็นเรือ่งท่ีเหมาะกับทัง้ผูเ้ยาว์และผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ คนยากจน

ตกปลาหาเลีย้งชีพ คนมัง่มีตกปลาหาความรืน่รมย์ เท่าที่อีอ๋วีรู้ม้า ฮอ่งเต้
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พระองค์น้ียามว่างชอบท�าสิ่งน้ีที่สุด ในเมืองหลวงมีเสียงเล่าลือว่า 

หลี่ซื่อหมินเคยตกปลาตัวใหญ่หนักถึงสี่สิบชั่งได้ท่ีบึงหย่งโซ่วทางทิศใต้

ของเมืองจนเป็นท่ีเลื่อมใสของขุนนางที่ไปตกปลาด้วยกัน ถึงกระนั้น 

ไม่ว่าเรื่องน้ีเป็นจริงหรือเท็จ ก็พอจะบอกได้ว่าการไม่ถนัดเร่ืองตกปลา 

เป็นข้อด้อยที่ยากจะเอื้อนเอ่ยจากปากอย่างหนึ่งโดยแท้

"มอีนัใดน่าแปลก" หลีไ่ท่ตหีน้าน่ิงสนิท แต่ไม่อาจซ่อนเร้นรอยกระดาก 

ในดวงตาสีเขียวแวววาวคู่นั้นไว้ได้ ส่งผลให้อี๋อวี้มองเห็นได้ชัดถนัดถนี่

"คิกๆ นั่นสิเจ้าคะ นี่มันน่าแปลกอะไรหนักหนา"

ด้วยกลวัจะสร้างความขุน่ใจให้เขาจรงิๆ อีอ๋วีเ้ก็บง�าสหีน้าประหลาดใจ 

ทันใด ทางหนึ่งเสหัวเราะกับเขา ทางหนึ่งร�าพึงในใจว่ามิน่าทุกคราที่นาง

ตั้งเบ็ดตกปลาในทะเลสาบด้านนอกเรือนเฝ่ยชุ่ย เขาไม่ร่วมวงเลยสักหน 

แล้วระหว่างทีน่ั่งเรอืเดินทางไปหยางโจว ตอนหยุดจอดรมิแม่น�า้ โจวเหริน 

กับผงิฮุย่ล้วนหยิบเบด็ไปตกปลาเล่น แต่เขากลับไม่เคยโผล่หน้าออกมาเลย

ครั้นคิดไปเช่นน้ี นางอดเอ่ยปากพูดปลอบใจไม่ได้ "ตกปลาเป็น 

เรื่องยากน่าดู ท่านก็เห็นบางครั้งข้านั่งอยู่ริมทะเลสาบตั้งสองชั่วยาม  

ไม่เห็นแม้แต่เกล็ดปลา"

หลี่ไท่คีบเนื้อกวางชิ้นหนึ่งมาตรงริมฝีปากแล้วชะงักไปเล็กน้อย  

จะอย่างไรกไ็ม่เต็มใจบอกนางว่าเขาเคยมปีระสบการณ์น่ังอยู่ริมทะเลสาบ 

ทีอุ่ดมสมบรูณ์ด้วยพืชพรรณธรรมชาตแิห่งหน่ึงตดิต่อกันเจด็วันก็ตกปลา

ไม่ได้สักตัวมาแล้ว

ข้างฝ่ายอี๋อว้ีนั้นกลับคล้ายไม่สังเกตเห็นว่าเขาผิดปกติไปกระน้ัน 

จ�าเพาะเจาะจงต้องพูดแทงใจด�าเขาด้วยหน้าตาจรงิจงัอย่างรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ 
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"สิ่งท่ีจ�าเป็นท่ีสุดของการตกปลาคือความอดทนกับเวลา ท่าน 

ไม่ขาดความอดทน ตามความเห็นข้าท่านไม่มเีวลาว่างไปตกปลามากกว่า 

มใิช่ตกไม่เป็น พวกเรามสิูห้าวันท่ีอากาศสดใสปลอดโปร่งสักวันไปตกปลา

ที่ริมแม่น�้านอกเมืองกันดีไหมเจ้าคะ"

มมุปากของหลีไ่ท่กระตกุรกิ เริม่นึกเสยีใจทีหลงัทีบ่อกนางเสยีแล้ว 

เขาคบีเนือ้กวางท่ีจ่ออยู่ข้างปากไปวางลงในจานตรงหน้านางแทน "ไม่ไป"

อี๋อว้ีเพียงนึกว่าเขากระดากอาย ยังคะย้ันคะยอต่อ "ท่านอย่าท�า

อย่างนี้สิ ฉวยจังหวะยังไม่ถึงหน้าหนาว พวกเราไปลองดูกันนะเจ้าคะ"

ด้วยเหตน้ีุตะเกียบของหลีไ่ท่ก็เปลีย่นทศิกลางอากาศเป็นค�ารบท่ีสอง  

ไปคีบหมูสามชั้นมันย่องในจานที่อยู่ห่างจากนางมากที่สุดมาวางโปะลง

ในชามของนาง

อี๋อว้ีก้มหน้าลงเห็นเน้ือชิ้นน้ันแล้วรู้สึกเอียนข้ึนมากะทันหันจนจ�า

ไม่ได้แล้วว่าเมื่อครู่จะพูดอะไร แต่เพราะเขาคีบให้ นางจะเลือกออกก็ 

ไม่เป็นการดี ได้แต่ท�าตาละห้อยมองเขาพลางกล่าวอ้อมแอ้ม

"ข้าชักแน่นท้อง ไม่อยากกินเนื้อสัตว์เจ้าค่ะ"

หลี่ไท่ได้ยินจากพวกคนรับใช้แล้วว่าตอนมื้อกลางวันนางจะกิน

เหมือนแมวดม ไม่ต้องคิดก็รู้ว่านางพูดโกหก เขาเลยคีบใส่ชามของนาง

เพิ่มอีกชิ้นโดยไม่เหลือบเปลือกตาขึ้นด้วยซ�้า

ครานี้อี๋อว้ีรีบยกมือบังชามไว้ไม่กล้าโอดครวญแล้ว นางเก็บความ

ขุ่นเคืองไว้ในใจไม่กล้าปริปาก แม้จะโมโหปานใดก็เพียงพูดเสียงอ่อยๆ 

"ข้ากินก็ได้ ท่านอย่าคีบอีกเลยนะเจ้าคะ"

หลี่ไท่ท�าเสียงขึ้นจมูกแล้วไม่แยแสนางอีก อี๋อว้ีจิ้มๆ เนื้อติดมัน 
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สองชิน้นัน้ด้วยสหีน้ารงัเกียจ ก่อนจะค่อยๆ ละเลยีดทีละน้อยหมายรอเขา

กินเสร็จแล้วออกจากห้องค่อยท�าลายหลักฐานทิ้ง หล่ีไท่กลับกินอาหาร

เงียบๆ จากนั้นดื่มน�้าแกงรอนางอย่างสบายอารมณ์

อีอ๋ว้ีหมดปัญญา จ�ายอมกลัน้ใจกลนืเนือ้สองชิน้นัน้ลงท้อง พอเห็น

เขาวางชามน�้าแกงลง นางท�าหน้าตึงมองตามแผ่นหลังที่ย�่าเท้าจากไป

"ฮึ ก็แค่ล้อเล่นมิใช่หรือ จ�าเป็นต้องท�าใจแคบแบบนี้ด้วย" อี๋อวี้ 

เห็นเขาลับร่างไปแล้วค่อยเบะปากที่มันแผล็บพูดบ่นอุบอิบ

มีหรือนางจะไม่แจ่มแจ้งว่าหลี่ไท่สั่งให้บ่าวไพร่ออกไปก่อนบอก 

นางนั้นแสดงว่าต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอน แค่ว่านานทีปีหนจะเห็นเขา 

จนแต้ม เลยอยากเย้าแหย่เขาเท่านั้นเอง ไหนเลยจะคิดถึงว่าจะโดน 

กลั่นแกล้งกลับยกหนึ่ง

"ผิงฮุ่ย ไปเทน�้าชาดอกไม้มากาหนึ่งเร็วเข้า" กล่ินคาวของมันสัตว์

เต็มปากชวนให้พะอืดพะอมจริงๆ

"นายหญิง" หลีไ่ท่ไปแล้ว สาวใช้ทัง้หลายก็เข้าห้องมาปรนนบิตัริบัใช้  

ผิงฮุ่ยรินน�้าชาแล้วส่งถึงมือนางอย่างว่องไว

"บอกไว้ว่ามือ้เย็นกินอาหารรสอ่อนไม่ใช่หรือ" อีอ๋ว้ีดืม่น�า้ชารวดเดยีว 

สองถ้วย นางชี้ท่ีเน้ือติดมันจานน้ันพร้อมพูดต�าหนิด้วยน�้าเสียงไม่ใคร่ดี 

"เป็นใครตัดสินใจให้เพิ่มกับข้าว"

พอผงิฮุย่ขยับปาก ผงิถงขยิบตาให้นางเป็นการใหญ่ น่าเสยีดายว่า

ผิงฮุ่ยท่ีโดนต�าหนิอยู่มองไม่เห็น นางเอ่ยอย่างคับใจน้อยๆ "นายหญิง 

พระองค์ตรัสเองว่าให้เพ่ิมเนื้อสัตว์ให้ท่านอ๋องจานหนึ่ง ซ�้าก�าชับให ้

ปรุงรสชาติหอมมัน" 
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อี๋อวี้จนค�าพูดก็ได้แต่ถลึงตา

ที่แท้เป็นข้าท�าตัวเองทั้งนั้นหรือนี่!
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ยามเช้าวันที่สิบสี่ เดือนแปด เทียบเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลอง 

เทศกาลจงชิวรายคนสองสามใบสุดท้ายก็ถูกส่งออกไปแล้ว 

วันนีอ้ีอ๋ว้ีไม่ได้ต่ืนสาย ก่อนหลีไ่ท่ออกจากวัง นางแต่งกายเรยีบร้อย

นั่งกินโจ๊กอยู่ในโถงเล็ก

"ประเด๋ียวข้าจะไปจวนสกุลเฉงินะเจ้าคะ" อีอ๋วีบ้อกกล่าวให้เขารับรู้

"ตอนเที่ยงกลับมากินอาหารหรือไม่"

อี๋อว้ียังเจ็บใจเรื่องเนื้อติดมันสองช้ินเม่ือคืน จึงท�าปากย่ืนเอ่ย  

"ไม่เจ้าค่ะ เชิญท่านกินคนเดียวตามสบาย"

"อือ้ ไปเถอะ" หลีไ่ท่เอ่ยอนญุาตแล้วก้าวข้ามธรณีประตเูดนิจากไป

เกือบครึ่งเค่อต่อมา อี๋อวี้นั่งรถม้าไปยังจวนหลูกั๋วกง 

ผิงสยายื่นเทียบชื่อเข้าไป ไม่นานนักมีหัวหน้าผู้ดูแลคนหนึ่งพาคน

630
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ออกมาต้อนรับด้วยตนเอง ชา่งบังเอิญนกัทีเ่ฉงิเหย่าจินไปประชุมขนุนาง

แล้ว ส่วนเผยชุย่อว๋ินก็มนัีดหมายไปลิม้ลองชาทีห่อตะวันตกเลยไม่อยู่เรอืน 

เช่นกัน

เมือ่รูว่้าอีอ๋ว้ีต้องการพบเฉงิเสีย่วเฟ่ิง หวัหน้าผูด้แูลมสีหีน้าล�าบากใจ 

เป็นอันมาก จะบอกว่าคุณหนูใหญ่ของตนโดนนายท่านกักบริเวณไม่ให้

พบแขกก็ไม่เหมาะ แต่จะเชญิอีอ๋ว้ีกลบัไปก็ย่ิงไม่เป็นการดี ท่านผู้น้ีเป็นถึง 

ชายาเว่ยอ๋อง ยังไม่ต้องว่ากันถึงสายสัมพันธ์ของสองสกุล เขาก็ไม่กล้า

เสียมารยาทเด็ดขาด

"คณุหนเูฉงิไม่อยู่จวนหรอื" เหน็เขาปราศจากทีท่าเปิดประตรูบัแขก 

ผิงถงก็เอ่ยถามทั้งที่รู้อยู่แล้ว

"คือว่า...คุณหนูอยู่ขอรับ"

ผิงถงขมวดคิ้ว แสร้งท�าไม่พอใจ "ในเมื่ออยู่แล้วท่านยืนขวาง 

หน้าประตูเพือ่อันใด ปล่อยให้พระชายาทรงรอนานๆ ท่านรับผิดชอบไหว

หรือไม่ ยังไม่หลีกทางอีก"

"คอื...คอืว่า...ข้าน้อยเสยีมารยาทไปแล้ว พระชายาประทานอภัยด้วย" 

หัวหน้าผู้ดูแลยิ้มประจบประแจงอย่างละห้อยละเหี่ย ก่อนจะบอกให้คน

เปิดประตูกว้างๆ โค้งกายเชิญแขก

ผงิสยาประคองอีอ๋ว้ีลงจากรถม้าก้าวเข้าประตใูหญ่ของจวนสกุลเฉงิ  

นางสวมหมวกตดิผ้าโปร่งบดบงัใบหน้า เดนิด้วยฝีเท้าเชือ่งช้า เหน็ปราดแรก 

เป็นปกติดี แต่พอมองอย่างพินิจยังคงดูออกว่าเดินเหินไม่สะดวก

ยามเฉิงเสี่ยวเฟิ่งเห็นหน้าอี๋อว้ี นางโผเข้าไปหาอย่างตื่นเต้น แต ่
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ผงิสยาขัดขวางไว้ได้อย่างหวดุหวิด ไม่เช่นน้ันอาจจะชนอีอ๋ว้ีท่ีเพ่ิงย่างเท้า

ผ่านประตูห้องของนางกระเด็นออกไปอีก แต่ก็เป็นเหตุให้นางเสียหลัก

ซวนเซไปมาจนต้องเกาะขอบประตูไว้ถึงยืนทรงตัวได้ 

"เจ้ากลับมาแล้ว" เฉิงเสี่ยวเฟิ่งน�้าตาคลอ สีหน้าท่าทางปีติยินด ี

เฉกได้พบเจอคนสายเลือดเดียวกัน "ข้าถูกขังมาหน่ึงเดือนแล้ว ขืนเจ้า 

ไม่กลับมาอีก ข้าคงต้องเฉาตาย"

"นี่มันเรื่องอะไรกันแน่เจ้าคะ" อ๋ีอว้ีตกอกตกใจกับท่าทางคล้าย 

คนสตฟ่ัินเฟือนของอกีฝ่าย สะกิดบอกผงิสยาให้ถอยออก จากนัน้สบืเท้า

เข้าไปจูงแขนเฉิงเสี่ยวเฟิ่งเดินเข้าข้างใน

"โอ๊ย! อย่าเอ่ยถึงมันเลย ไม่รู้ชาติก่อนข้าท�ากรรมอะไรไว้ถึงได้

เคราะห์ร้ายแบบน้ี" เพ่ิงทรุดตัวลงบนต่ังกว้างนั่งได้สามคนไม่ทันไร  

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งตบต้นขาตนเองฉาดใหญ่เสียงดังจนอี๋อว้ีรู้สึกเจ็บเนื้อแทน 

เพียงพอจะบอกได้ว่าในอกนางสมุไว้ด้วยความคบัแค้นใจอย่างใหญ่หลวง 

จริงๆ

อี๋อว้ีฟังเฉิงเสี่ยวเฟิ่งเล่าอย่างไม่ปะติดปะต่อกันจบแล้วโมโหแทบ

เป็นลม

เรือ่งของเรือ่งต้องเท้าความถึงตอนอีอ๋ว้ีไปจากเมอืงหลวงตอนเดือนหก  

เฉิงฮูหยินคงเห็นว่าเวลานั้นสภาพร่างกายของอี๋อวี้ไม่ปกติ จึงกระดากใจ

เกินกว่าจะรบกวนอีกฝ่ายให้เกลี้ยกล่อมบุตรสาวอีก ตัดสินใจยื่นค�าขาด

กับเฉิงเสี่ยวเฟิ่ง บอกว่าจะจับคู่ดูตัวให้ ถึงนางไม่ยอมก็ต้องยอม

เวลาสั้นๆ ไม่ก่ีวันก็คัดสรรคนได้แล้วบังคับให้เฉิงเส่ียวเฟิ่งเลือก  

ฝ่ายชายล้วนเป็นคณุชายหนุ่มชาติตระกูลไม่เลว ด้านรูปโฉมและอปุนิสยั
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เฉิงฮูหยินก็ไหว้วานคนรู้จักช่วยซักถามให้เสร็จสรรพแต่แรก กระนั้น

แน่นอนว่าเฉงิเสีย่วเฟ่ิงไม่ถูกตาต้องใจสกัคน นางทะเลาะกับมารดาแล้ว

หนีออกจากจวนด้วยความน้อยใจ

เฉงิเสีย่วเฟ่ิงหว่ันเกรงว่าครอบครวัจะพบตัวแล้วบบีบงัคับ นางไม่กล้า 

ไปหาสหายสนิท ทั้งยังปลอมกายเป็นบุรุษวนเวียนอยู่ในโรงเต๊ียมเล็กๆ 

แห่งหน่ึงในเมืองนานหลายวัน ไหนเลยจะรู้ว่ามีอยู่คืนหนึ่งท่ีนั่นจะเกิด 

ไฟไหม้ ตัวโรงเต๊ียมถูกเผาวอดวายไปเกินครึ่ง ข้าวของเงินทองท่ีนาง 

น�าติดตัวมาพลอยสูญไปหมด หากมิใช่พบกับคนรู้จักคงต้องร่อนเร่อยู ่

ริมถนนแล้ว

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งคิดค�านึงว่าเฉิงฮูหยินยังไม่หายโกรธ เลยติดตาม 

กลับไปยังเรือนของคนรู ้จักผู ้นี้และขออาศัยนานคร่ึงเดือน แม้จะมี 

ท่ีกินท่ีนอน แต่นางห่วงพะวงถึงสุขภาพของมารดา จึงฝากคนส่งสาร 

ไปให้เฉิงเสี่ยวหู่ คาดไม่ถึงว่าน้องชายถูกจับตาดูอยู่แต่แรก สารยังไม่ถึง

มือเขาก็โดนเฉิงฮูหยินจับได้ จากนั้นบุกไปจับตัวถึงเรือนของสหายผู้นั้น 

ที่เฉิงเสี่ยวเฟิ่งพ�านักอยู่ชั่วคราว

ถ้าแค่น้ีนางคงไม่ถึงกับโดนบิดาตีและถูกกักบริเวณ จุดส�าคัญคือ

คนรู้จักผู้นั้นเป็นบุรุษ ซ�้าเป็นบุรุษที่ครองตัวเป็นโสดอีกด้วย!

"ท่านพ่อข้าบอกว่าเรื่องมาถึงข้ันน้ีแล้ว เกิดลือออกไปไม่เพียง 

เสือ่มเสยีชือ่เสยีง เกยีรตยิศของวงศ์ตระกูลก็ย่อยยบัหมดสิน้ จงึบงัคบัให้

คนผู้น้ันรับปากแต่งข้าเป็นภรรยา พอข้าไม่เห็นด้วยก็ถูกเฆี่ยนย่ีสิบท ี

แล้วเอาตวัมากักขังไว้ในเรอืนจนบดันี ้ข้าไม่ยอมตอบตกลงก็ไม่ปล่อยข้า

ออกไป" เฉงิเสีย่วเฟ่ิงเล่าอย่างทกุข์ใจจบ ดงึความคดิคนืมาแล้วเงยหน้าข้ึน  
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เพิ่งสังเกตเห็นทีหลังว่าสีหน้าของอี๋อวี้ง�้างอ

"ท่านบอกมาว่าคนผู้นั้นเป็นใคร" อี๋อว้ีรู้สึกว่าน�้าเสียงของตนเอง 

ในตอนน้ีไม่ต่างจากสามีหนุ่มท่ีจับได้ว่าภรรยาสวมเขาให้ตนอย่างไร 

อย่างนั้น ท้ังๆ ท่ีโมโหเจียนคลั่ง ยังต้องข่มอารมณ์ไว้เพื่อล้วงถามจาก 

ปากนางให้ได้ว่าชายชู้คนนั้นเป็นใคร

อาศัยอยู่กับบุรุษโสดคนหน่ึงนานครึ่งเดือน ทั้งเป็นเมืองฉางอันที ่

ค�าติฉินนินทาสามารถบีบค้ันคนให้ตายได้ เฉิงเส่ียวเฟิ่งคิดว่าตนเป็น 

สตรีชาวยุทธ์ที่ไม่ยึดถือธรรมเนียมหยุมหยิมจริงๆ หรือไร เหลวไหลสิ้นดี!

"เป็น...เป็น..." เฉิงเสี่ยวเฟิ่งอึกๆ อักๆ

"เป็นใคร!" อี๋อวี้ข้ึนเสียงกะทันหัน ดุร้ายจนชวนให้หัวใจเต้นรัว 

เป็นกลอง

"เป็นเจ้าหน้าใหญ่ฉ!ี" เฉงิเสีย่วเฟ่ิงตกใจสะดุ้งโหยง ดีดตัวผึงจากท่ีน่ัง 

ละม้ายแมวถูกเหยียบหาง กล่าวตอบเหมือนตะโกนค�าขวัญ 

ใบหน้าของอี๋อว้ีบึ้งตึงทันใด นางไม่พูดพร�่าท�าเพลง ลุกข้ึนเดินไป

ทางนอกประตู เฉิงเสี่ยวเฟิ่งรู ้สึกได้รางๆ ว่าไม่ได้การแล้ว จึงรีบเร่ง 

เข้าไปฉุดนางไว้อย่างว่องไว

"นี่ๆ เจ้าจะไปไหน"

"ไปหาคนท่ีส�านกัอกัษร" อีอ๋วีจ้บัข้อมอืของนางกระชากออกพลางพูด 

เสยีงเย็น "ท่านเป็นคนหวัทือ่ก็แล้วกันไปเถอะ ข้าไม่เชือ่ว่าเขาโตจนป่านน้ี 

แล้วจะไม่รู้หนักเบา เขาจะหมายตาท่านเอาเปรียบท่าน ก็ต้องดูว่าเขา

รับมือไหวหรือไม่"

"เอ๊ะ? เจ้า...เจ้า...เจ้าอย่าวู่วามเป็นอันขาดนะ" ฉีเจิ้งอยู่ใต้อาณัติ
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ของหลี่ไท่ เป็นบัณฑิตท่ีบันทึกชื่ออยู่ในส�านักอักษร เฉิงเสี่ยวเฟิ่งต้องรู ้

เป็นธรรมดาว่าอ๋ีอว้ีย่อมต้องมวิีธีท่ีทรมานเขาแทบเป็นแทบตายได้ถมเถไป  

ดงัน้ันไม่ว่าอีอ๋ว้ีจะหยิกตีหรอืฉดุดึงอย่างไร นางก็ย้ือยุดไว้ไม่ยอมปล่อยมือ

"ปล่อยมือนะ ท่านไม่อยากออกเรือนมิใช่หรือ วางใจได้..." อี๋อวี้

กัดฟันกรอดๆ เค้นเสยีงลอดไรฟันอย่างเห้ียมเกรยีม "ข้าไปจดัการเขาก่อน 

ค่อยไปบอกกับบดิามารดาท่านอกีที รบัรองว่าท่านไม่ต้องกล�า้กลนืฝืนทน 

ปล่อยมือข้าเดี๋ยวนี้"

ทั้งคู่ฉุดกระชากลากถูกันหน้าประตูเกิดเสียงดังไม่น้อย ผิงถงกับ 

ผิงสยารอรับใช้อยู่ในเรือนมองเห็นยังนึกว่าพวกนางตบตีกัน รีบวิ่งเข้าไป

ห้ามทัพ

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งกล้าคลายมือออกที่ไหนกัน ด้วยหว่ันใจว่าทันทีที่ 

ปล่อยอีกฝ่ายไป เจ้าหนุ่มฉีเจิ้งนั่นคงจบเห่ นางร้อนรนจนหน้าแดงก�่า 

แต่ไม่กล้าออกแรงดึงจนอีกฝ่ายเจ็บ อารามจวนตัวก็ตะเบ็งเสียงดังลั่น

"เอาเถอะ! ไม่ใช่เขาหมายตาข้า เป็นข้าหมายตาเขาต่างหาก  

ออกเรือนกับใครก็เหมือนกันมิใช่หรือ ประเดี๋ยวข้าไปพูดกับท่านแม่เอง 

ข้าออกเรือนกับเขาก็ได้"

หลังเสียงตะโกนจบ อี๋อวี้หยุดยืนนิ่งไม่ฉุดกระชากกับนาง เพียงแต่

สีหน้าถมึงทึงจนท�าให้คนไม่กล้ามองตรงๆ

"พี่เสี่ยวเฟิ่ง ท่านลุงท่านป้าสูงวัยมากแล้ว คิดถึงพวกท่านให้มากๆ 

คดิถึงว่าพวกท่านต้องกลดักลุม้เป็นห่วงท่านมากเท่าไร ท่านก็อายุไม่น้อย

แล้ว อย่าเอาแต่ใจอีกเลย...พี่ใหญ่ข้าตายไปแล้ว ท่านอย่ารอคอยต่อไป 

หน้ีความรักยากแบกรับ ตอนมีชีวิตอยู่เขาเหน็ดเหนื่อยเกินไปแล้ว  
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ข้าไม่อยากให้เขาอยู่ในปรโลกแล้วยังต้องรู้สึกผิดต่อท่านอีก"

อ๋ีอว้ีพูดจบก็ผลักมืออีกฝ่ายออก เกาะแขนผิงถงเดินจากไปโดย 

ไม่เหลียวหลัง ทิ้งเฉิงเสี่ยวเฟิ่งให้ยืนทื่ออยู่ด้านในประตูคนเดียว ผ่านไป

นานเท่าใดก็สุดรู้ นางยอบกายลงนั่งกอดเข่าแล้วเริ่มร�่าไห้เสียงดัง

แม้บอกไว้ว่าจะกนิอาหารจากข้างนอก แต่ตอนเทีย่งวนัอีอ๋ว้ีก็กลับถึง 

จวนแล้ว หลีไ่ท่กลบัมาเรว็กว่าก�าลงัผลดัอาภรณ์อยู่ ได้ยินนางเข้าประตมูา 

ก็เอ่ยถามค�าหนึง่ นางไม่ขานตอบกลบัเดนิลากเท้าฉบัๆ โผเข้ามากอดเขา

จากทางด้านหลงัเต็มแรงจนเท้าเขาถล�าไปข้างหน้าก้าวหน่ึงถึงทรงตวัไว้ได้

วงแขนของนางรดัแน่นมาก เขาพยายามหมนุตัวไปสองหนก็ไม่ส�าเร็จ  

ได้แต่เอาฝ่ามือวางทาบหลังมือนางแล้วตบเบาๆ อย่างปลอบโยน 

"เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ"

นางไม่พูดไม่จา เขาก็ไม่ถามอีกปล่อยให้นางกอดอยู่นานครู่ใหญ่  

พอรู ้สึกว่านางคลายมือถึงค่อยแกะน้ิวมือนางออกแล้วหันกลับไป 

โอบกอดนางพาไปท่ีข้างเตียง จากน้ันดึงนางลงน่ังบนตักข้างหนึ่งและ 

โอบเอวเล็กบางไว้

ถ้าเป็นยามปกต ิกลางวันแสกๆ อย่างน้ีนางไม่มทีางนัง่ในอ้อมแขนเขา 

อย่างไม่ส�ารวมกิรยิา วนัน้ีกลบัยอมให้เขากอดไว้ หน�าซ�า้ยังยกมอืโอบรอบ 

คอเขาเอาหน้าซุกไหล่อย่างโอนอ่อนผ่อนตาม แสดงความรักใคร่ผูกพัน 

อย่างเห็นได้ชัด

ท่าทางน้ีของนางมใิช่เรือ่งแปลกส�าหรบัหลีไ่ท่ เขาเคยประสบพบเจอ 

มานานแล้ว คราที่นางนึกถึงหลูจื้อก็จะติดเขาแจเป็นพิเศษเสมอ แม้จะ
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ไม่ชอบใจทีใ่นใจนางคดิคะนึงถึงคนอืน่อยู่ไม่วาย แต่จะให้ไปคิดเล็กคิดน้อย 

กับคนตาย เขายังไม่ใจแคบปานนั้น

"พ่ีเสีย่วเฟ่ิงจะหมัน้หมายกับฉเีจิง้เจ้าค่ะ ฉเีจิง้ทีอ่ยู่ส�านกัอกัษรของ

ท่านคนนั้น" อี๋อวี้พูดเสียงขุ่นๆ

"อื้อ" หลี่ไท่วางท่านิ่งเฉย หรือพูดตรงๆ ก็คือไม่ยินดียินร้าย

"ท่านเคยได้ยินมาก่อนหรือไม่เจ้าคะ"

"ไม่เคย" พอมนีางดแูลวังอ๋อง เขาสบายมากขึน้กว่าแต่ก่อน กระนัน้

งานราชการท่ีคัง่ค้างมาสองเดอืนท�าให้เขางานยุ่งข้ึนในขณะเดียวกัน กระท่ัง 

การตรวจทานแก้ไขบันทึกคุนหยวนก็ไม่ใคร่ได้สนใจ บันทึกบรรพหนึ่ง 

ที่ท�าเสร็จเป็นหนังสือหลายเล่มตั้งอยู่ในห้องหนังสือก็ยังไม่ว่างอ่าน  

ไหนเลยจะมีเวลาฟังข่าวซุบซิบนินทาพวกนี้

"คนผูน้ี้น่าชงัเกินไป" อีอ๋วียั้งไม่คลายโทสะ นางขย�าแผ่นเสือ้ด้านหลงั 

ของหลี่ไท่ "ท่านก็เหมือนกัน ปกครองผู้อยู่ใต้อาณัติประสาอะไรให้มา 

เอารัดเอาเปรียบสตรีที่ยังไม่ออกเรือนคนหนึ่ง"

พาลใส่คนอื่นแท้ๆ 

หลี่ไท่นิ่งคิดแล้วตัดสินใจเอาน�้าเย็นเข้าลูบก่อน "พักนี้ฉีเจิ้งท�างาน

บกพร่อง ที่แท้มีปัญหาส่วนตัวรุมเร้า เขาไม่แบ่งงานราษฎร์งานหลวง  

ข้าก�าลังใคร่ครวญว่าจะลงโทษเขา"

ครัน้ชายหนุม่เออออผสมโรง อีอ๋ว้ีกลบัจนวาจา นางนิง่เงยีบครูห่นึง่

ก่อนเงยหน้าขึ้น น�้าเสียงพลันเปลี่ยนเป็นหดหู่แกมท้อแท้อย่างชัดเจน

"ช่างเถิด การแต่งงานน้ีตกลงเป็นท่ีแน่นอนแล้ว สร้างความล�าบากใจ 

ให้เขาจะไม่ใช่สร้างความล�าบากใจให้พี่เสี่ยวเฟิ่งหรอกหรือ"
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หลีไ่ท่เหน็ดังนัน้แล้วผลกัเรอืตามน�า้ เอ่ยข้ึนอย่างเป็นจงัหวะจะโคน 

"ฉีเจิ้งมาจากสกุลต�่าต้อย แต่เขามีความสามารถติดตัวจริงๆ เรื่อง 

ความประพฤติก็นับว่าซือ่ตรงสจุรติ หากเจ้ากังวลใจเรือ่งฐานะชาตกิ�าเนดิ 

รอเมื่อก�าหนดเรื่องแต่งงานแล้ว ข้าจะเล่ือนเขาเป็นบัณฑิตระดับสอง  

ถึงต�าแหน่งขุนนางล�าดับรองขั้นหกไม่ถือว่าสูงนัก แต่เหนือกว่าที่เขามี 

อนาคตก้าวหน้าไม่ด้อยกว่าลูกหลานตระกูลใหญ่ๆ"

เมื่อได้รับค�ารับรองจากหลี่ไท่ ตอนแรกอี๋อว้ีรู ้สึกสบายใจแทน 

เฉงิเสีย่วเฟ่ิงมากขึน้บ้าง ต่อจากนัน้ก็ทกุข์ใจขึน้มาอกี นางจงใจกล่าววาจา

ท�าร้ายจติใจคนพรรค์นัน้ เพ่ือให้เฉงิเสีย่วเฟ่ิงตดัใจสกัท ีอย่างไรก็ดกีว่าให้ 

อีกฝ่ายกระท�าเรื่องโฉดเขลาอีก แต่พอทะเลาะกันแบบน้ี ความสัมพันธ์

ของคนทัง้คู่ก็มนึตึง ไม่รูว่้าจะท�าลายมติรภาพของพวกนางไปด้วยหรือไม่

"เฮ้อ..." อี๋อวี้ถอนใจเฮือกแล้วซบไหล่หลี่ไท่ดุจเก่า "เรื่องราวในโลก

ไม่เป็นดั่งใจคิดเอาเสียเลย เหตุไฉนไม่อาจสมหวังได้เจ้าคะ"

"เพราะมีคนไม่สมหวัง ถึงมีคนสมหวัง" หลี่ไท่กล่าวถ้อยค�าอันเป็น

สัจธรรม การจะให้ทุกคนสมหวังดังใจเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

"ท่านหิวหรือยังเจ้าคะ พวกเรากินอาหารก่อนเถอะ ตอนบ่ายข้ายัง

ต้องไปท่ีต�าบลหลงเฉวียนอีก" นางคิดไปถึงตอนอยู่หน้าประตูสวนผูเจิน

เมื่อราตรีก่อน หานสืออวี้ออกมาเปิดประตูได้พบกับหลูจวิ้นครั้งแรกแล้ว

ท�าท่าจ้องหน้ากันอย่างไม่มใีครยอมใคร อีอ๋ว้ีก็ปวดเศยีรเวียนเกล้าเพ่ิมข้ึน 

หลายส่วน

"งานเลี้ยงพรุ่งนี้เรียกหลูจวิ้นมาด้วย จะได้ถือโอกาสน้ีปรากฏตัว

พอดี" หลี่ไท่บอกนาง
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"เร็วขนาดน้ีเลยหรือเจ้าคะ" อี๋อวี้ลังเลใจ นี่เพ่ิงกลับเมืองหลวง 

กี่วันเอง

"เขามิใช่สตรี ยังต้องการเวลาเตรียมเนื้อเตรียมตัวด้วยหรือ" หลี่ไท่

กล่าวขึ้น อี๋อวี้ตรึกตรองแล้วเห็นว่ามีเหตุผลก็ไม่ปริปากว่าอะไรอีก
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ถึงแม้เฉงิเสีย่วเฟ่ิงไม่รูก้ารควรไม่ควร อีอ๋ว้ียังคงเขยีนสารฉบบัหนึง่

ให้คนส่งไปถึงมือเฉิงฮูหยิน ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบของนาง ท้ังยัง 

เกลี้ยกล่อมนางไม่ให้เข้มงวดกับเฉิงเสี่ยวเฟิ่งเกินไป หลังเทศกาลจงชิว 

ตนเองจะไปเย่ียมเยือนที่จวนอีกที ถึงเวลาทั้งคู ่ค่อยช่วยกันพูดให ้

เฉิงเสี่ยวเฟิ่งเข้าใจ

ตกบ่ายนางมุ่งหน้าไปต�าบลหลงเฉวียน ด้วยคืนก่อนแนะน�าตัวกัน

พอเป็นพิธี วันน้ีบ่าวไพร่ทั้งหมดในจวนถูกเรียกมารวมตัวกันเพ่ือพบกับ

หลจูว้ิน อกีทัง้บอกกฎระเบยีบทวนซ�า้อกีหน และพูดเตอืนสตเิหล่าผูด้แูล

ทั้งหลายยกหน่ึง จากนั้นตกรางวัลให้ในนามของหลูจว้ิน ต้ังแต่ระดับ

หัวหน้าผู้ดูแลไปจนถึงคนงานต�่าต้อยต่างได้รับกันถ้วนทั่วทุกตัวคน

เมื่อหลูจว้ินแสดงน�้าใจ ยามพวกบ่าวไพร่เรียกขานคุณชายรอง  

น�้าเสียงจึงเจือความเคารพนบนอบกว่าสองวันก่อนมาก

631
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อี๋อว้ีพาหลูจว้ินไปเดินชมห้องคลังรอบหนึ่ง แม้จะมีมารดากับ 

ผู้ดูแลอยู่ อาจไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องงานบัญชีในจวน ทว่าเขาจ�าเป็นต้อง

แจ่มแจ้งว่าครอบครัวของพวกตนมีทรัพย์สมบัติเท่าใด

เงินแท่งสี่หีบใหญ่ท่ีได้ปันมาจากสกุลหลูสามปีที่แล้วเป็นเงิน 

สี่หมื่นต�าลึง อี๋อว้ีใช้สอยไปหนึ่งหีบกว่าตอนออกเรือน ภายหลังชดเชย 

ด้วยตัว๋เงนิหมืน่ต�าลงึท่ีมอบไว้กับหลซูือ่ หลซูือ่ก็ยกทองค�าหบีหน่ึงให้นาง

เป็นการแลกเปลี่ยน นอกจากน้ีก็มีเหรียญอีแปะอีกหลายหีบนับแล้ว 

ไม่เกินหมืน่ต�าลงึ หลซูือ่ยังเก็บโฉนดเรอืนกับตัว๋เงนิและอืน่ๆ อกีมากมาย 

รวมทั้งสิ้นแล้วเป็นจ�านวนมากกว่าห้าหมื่นต�าลึง 

"ครอบครวัเรามไีร่นาสมบรูณ์ในอ�าเภอเหย่ียเซีย่นอกีสองฉิง่ รวมถึง

โรงนาอีกสี่แห่ง อาศัยล�าแข้งของตัวเองมีเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ส่วนเงิน 

จบัจ่ายซือ้ของกับค่าจ้างให้บ่าวไพร่แต่ละเดอืนก็ตกราวๆ ไม่เกินร้อยก้วน 

ท่านแม่รู ้วิธีใช้สอยเงินทองให้คุ ้มค่าเป็นที่สุด เพราะฉะนั้นทุกเดือน 

ล้วนมีเงินเหลือเก็บ

ตอนแรกครอบครัวท่านป้าพ�านักอยู่ด้วยกันที่นี่ แต่เดือนก่อน 

ท่านลุงเขยได้รับต�าแหน่งในกรมพิธีการ พวกเขาก็เลยซื้อเรือนอาศัย 

ในเมืองหลวงหลังหน่ึง หลังจากท่านแม่ไปหยางโจว ท่านป้าย้ายไปอยู่

เมืองหลวง ข้าส่งคนไปถามไถ่ดูได้ความว่าพอท่านแม่กลับมา ท่านป้า 

จะกลับมาอาศัยที่นี่ตามเดิมเจ้าค่ะ"

อีอ๋ว้ีให้คนรบัใช้ปิดหีบใส่เงนิใบใหญ่ จงูมอืหลูจวิน้ทีต่าพร่าลายไปกับ 

ประกายสีเงินระยิบระยับลานตาพาเดินออกไปด้านนอก ตอนก้าวเท้า 

ผ่านหีบใส่เงินอีแปะสิบกว่าใบ นางชี้ไปที่ใบหนึ่งพร้อมกับเอ่ยบอกกับ 
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หนึ่งในผู้ดูแล

"หยิบออกมาสักสิบกว่าพวง แล้วก็แบ่งแท่งเงินใส่หีบเล็กใบหนึ่ง  

ไม่ต้องมาก สองร้อยต�าลึงก็พอ" ว่าแล้วหันหน้าไปพูดย้ิมๆ กับหลูจวิ้น  

"รอเมื่อท่านปฏิบัติงานในเมืองหลวง ย่อมต้องพบปะสังสรรค์กับผู้คน 

อย่างเลี่ยงไม่ได้ เงินทองใช้หมดก็มาหยิบเองนะเจ้าคะ ทว่าแต่ละคร้ัง 

อย่าเอามากเกินไป จะได้ไม่ติดนิสัยมือเติบ ข้ายุ่งเร่ืองพ่ีรองไม่ได้  

แต่ท่านแม่ไม่ละเว้นท่านหรอก"

หลูจวิ้นอดย้ิมไม่ได้ เขาเหลียวหน้าชี้หีบเงินเต็มห้อง "สมัยยังเด็ก

ต้องเป็นวันตรุษถึงได้เงินสองสามอีแปะ ต่อให้เจ้าบอกให้ข้าหยิบมากๆ 

กลัวว่าข้ายังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายอย่างไร"

"ข้าไม่ให้ท่านใช้เงินมือเติบ แต่ไม่ได้บอกให้ท่านตระหนี่นะเจ้าคะ" 

อ๋ีอว้ีค่อนว่าเขาค�าหนึง่ เมือ่ทัง้สองก้าวออกมานอกห้องคลงัใต้ดนิมดืสลวั

และรอจนด้านในใส่กุญแจแล้ว หลี่เล่อเดินถือพวงกุญแจห้าดอกด้วย 

สองมือเข้ามามอบให้ หลี่เล่อผู ้น้ีคือบุรุษท่ีเสี่ยวหม่านแต่งงานด้วย  

เป็นบุตรชายของหัวหน้าผู้ดูแลหลี่แห่งคฤหาสน์เสียนหรง 

อี๋อวี้ไม่รับไว้ กลับเบนสายตาไปทางหลูจวิ้นข้างกาย 

หลี่เล่อเข้าใจความหมายก็เปลี่ยนเป็นยื่นให้เขา 

หลูจว้ินเกาท้ายทอยพลางคิดไปถึงทรัพย์สินก้อนโตในน้ัน เขา 

ตัดสินใจไม่ถูกชั่วขณะว่าจะรับไว้หรือไม่

"พ่ีรองคดิอะไรหรอืเจ้าคะ" อีอ๋ว้ีเอ่ยอย่างจนใจ "กุญแจของห้องคลงั

มีแค่สองชุด ท่านแม่เก็บไว้หนึ่งชุด แต่กลัวท�าหายเลยบอกให้ข้าเก็บไว้ 

ให้ท่านอกีชดุ ตอนน้ีท่านกลบัมาแล้วก็ต้องมอบให้ดแูลรักษาเป็นธรรมดา 
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ท่านจะท�าเป็นคนอื่นคนไกลอันใดไม่เข้าเรื่องเล่า"

"หรือไม่เจ้าเก็บไว้ตามเดิมเถอะ ข้าเป็นพวกข้ีหลงขี้ลืม ประเดี๋ยว 

จะท�าหายอีก"

อี๋อวี้นึกขันทันใด นางตีท่อนแขนที่ใหญ่ยิ่งกว่าขาตนเองของพี่ชาย 

และเอากุญแจพวงนั้นยัดใส่มือเขา ปากก็กล่าวว่า "บุตรสาวออกเรือน 

ไปแล้วเหมือนน�้าที่สาดออกไป ทางจวนอ๋องข้าก็ดูแลไม่หวาดไม่ไหว  

ยังต้องห่วงพะวงท่านทางนีอ้กีหรอื อกีอย่างขนืให้ใครรู้ว่าสตรีออกเรือนแล้ว 

เช่นข้ายุ่งวุ่นวายกับทรพัย์สนิของสกุลเดมิจะดูไม่ดีไม่งาม รีบเก็บข้ึนสิเจ้าคะ  

อย่าให้บ่าวไพร่หัวเราะเยาะเอาได้"

หลูจว้ินเบือนศีรษะมองไป เห็นคนรับใช้สี่ห้าคนด้านนอกที่อยากรู้

อยากเห็นลุกลนก้มหัวลงจริงๆ เขาตรึกตรองแล้วรับกุญแจห้องคลังไว ้

ในท่ีสดุ กุญแจไม่หนัก แต่ค�ากล่าวต่อจากน้ันของน้องสาวกลับเป็นเหตใุห้ 

จิตใจเขาหนักอึ้ง

"บัดนี้ครอบครัวเราเหลือท่านเป็นบุตรชายคนเดียว ในเมื่อพ่ีรอง 

เป็นประมุขเรือน ก็ต้องดูแลครอบครัวให้ดี ภายภาคหน้าท่านแม่กับ 

น้องสาวอย่างข้าต้องพ่ึงพิงท่านแล้วนะเจ้าคะ" อี๋อว้ีอมย้ิมกล่าวอย่าง 

วาดหวังเต็มอก

หลจูว้ินมนีสิยัเถรตรงเปิดเผย ซ�า้เป็นเดก็ทีไ่ม่รูจ้กัโต กระน้ันหาใช่ว่า 

ความคิดจิตใจของเขาไม่เป็นผู้ใหญ่ หากแต่เพราะเมื่อก่อนในเรือน 

มีมารดาท่ีเก่งกาจอย่างหลูซื่อ ทั้งยังมีพ่ีชายที่ตัดสินใจได้ทุกเรื่องอย่าง

หลูจื้อ ส่วนน้องสาวซึ่งเป็นคนเดียวที่อ่อนวัยกว่าเขาก็ไม่จ�าเป็นต้องให ้

ห่วงพะวงแม้สักน้อยนิด เขาจึงได้อยู่อย่างไร้ทุกข์ไร้โศก
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บุรุษต้องถูกเคี่ยวกร�าจึงเติบโตขึ้น สามปีมานี้เขาร่อนเร่พเนจรอยู่

ข้างนอก ต้องพบกับความล�าบากและทนรบัความทรมานทว่าหตูาก็กว้างไกล 

มากขึ้น หากสิ่งเหล่านั้นเป็นการเคี่ยวกร�าล่ะก็ ถ้อยค�าในเพลานี้ของอี๋อวี้

ก็ไม่ต่างกับไขกุญแจดอกสดุท้ายซึง่ท�าให้เขาตระหนักได้อย่างถ่องแท้ว่า

อะไรคือ 'ภาระหน้าที่'

"พ่ีรองรู้แล้ว" หลูจว้ินก�าพวงกุญแจในมือแน่น คนยังเป็นคนเดิม  

แต่กลับมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมา และบางอย่างขาดหายไป

อีอ๋ว้ีก�าชบัหลจูว้ินว่าพรุง่นีอ้ย่าลมืไปทีวั่งเว่ยอ๋องแต่เน่ินๆ เพ่ือเข้าร่วม 

งานเลีย้ง หานสอือวีก็้ตามมาพบแล้วต่อปากต่อค�ากัน นางอยูใ่นสวนผเูจนิ 

จนเย็นย�า่ พอผงิถงพูดเร่งถึงกล่าวลาหลจูว้ินอย่างอาลยัอาวรณ์ เขาออกมา 

ส่งนางขึ้นรถม้าที่หน้าประตู

ยามกลับถึงเรือนเฝ่ยชุ่ย โคมไฟวาดลายเด็กเลี้ยงวัวเป่าขลุ่ยสลับ

สองสีในเรือนกับบนสะพานถูกจุดแล้ว วังเว่ยอ๋องจะเปลี่ยนเครื่องใช้ให้

แสงสว่างทุกหนึ่งถึงสองเดือน เทียบกับโคมไฟหลากสีลวดลายสวยสด

งดงาม อี๋อวี้ชมชอบแบบที่น่ารักสดใสมากกว่า

"ท่านอ๋องล่ะ"

"ประทับอยู่ในห้องหนังสือ จะให้หม่อมฉันไปทูลรายงานหรือไม่

เพคะ" หากหลีไ่ท่อยู่ทีห้่องหนงัสอื เว้นแต่อีอ๋ว้ีกับอาเซงิ แม้แต่พวกผูด้แูล

ก็ไม่กล้าไปรบกวน

"ไม่ต้อง" อีอ๋ว้ีรูว่้าหลีไ่ท่ยังไม่ได้กินอาหาร นางกลบัห้องผลดัอาภรณ์

เบาสบายก่อนไปหาเขาที่ห้องหนังสือเอง
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ภายในเรอืนตกึเลก็ทางปีกตะวันออกของเรอืนกลาง ชัน้บนสดุเป็น

ห้องโอสถของอีอ๋ว้ี ชัน้สองเป็นห้องหนังสอืซึง่ก้ันแบ่งเป็นส่ีส่วนเชือ่มต่อกัน  

ในนัน้มตีูเ้ก็บสะสมหนังสอืต�าราของหลีไ่ท่ถึงหน่ึงร้อยย่ีสิบใบเป็นอย่างต�า่ 

ด้วยเหตน้ีุห้องหนังสอืซึง่ต้ังอยู่ในมมุทิศตะวันออกเฉยีงใต้ของเรือนเฝ่ยชุย่ 

อันเป็นที่สะสางงานต่างๆ จึงไม่นับว่ากว้างขวางเท่าไร 

หน้าต่างที่หันหน้าไปทางทะเลสาบเปิดอ้ากว้าง เมื่ออ๋ีอว้ีเดินเล้ียว

เข้าไปข้างใน สายลมเจือกลิ่นหอมชื่นใจก็ลอยมาปะทะใบหน้า หลี่ไท ่

นั่งอ่านต�าราอยู่หลังโต๊ะเห็นนางเข้ามา เพียงเงยหน้ากล่าวทักค�าหนึ่ง

"กลับมาแล้วหรือ"

"เจ้าค่ะ ข้าบอกก�าชับเรื่องต่างๆ ในสวนผูเจินเรียบร้อยแล้ว" อี๋อว้ี

วางถาดน�า้ชาลงบนโต๊ะ จากน้ันเดนิไปดบัเตาเครือ่งหอมทีจ่ดุมาท้ังบ่ายก่อน  

แม้ว่าใบปั้วเหอจะช่วยให้สดชื่น แต่สูดกลิ่นของมันมากไปกลับไม่ดีต่อ

การนอนหลับยามค�่าคืน

"กินอาหารหรือยัง" หนังสือในมือหลี่ไท่ใหม่เอี่ยมอ่อง ท�าจาก 

ใยป่านชั้นดี เน้ือกระดาษเรียบลื่นออกสีเหลืองอ่อนๆ ราคาไม่ถูกกว่า

กระดาษไหมสักกี่มากน้อย

"ยังเจ้าค่ะ ประเดี๋ยวพวกเรากินพร้อมกัน" อี๋อว้ีดับเตาเคร่ืองหอม 

จนมอดดบัถึงสาวเท้าไปหาเขาและรนิน�า้ชาให้ พอเขารบัไว้ นางเอามอืหนึง่ 

เกาะพนักเก้าอี้ ก้มหน้ามองหนังสือในมือเขา

"เอ๊ะ? นี่เสร็จเป็นหนังสือแล้วหรือเจ้าคะ!" อี๋อว้ีตื่นเต้นยกใหญ่  

หลายวันนี้นางมีงานยุ่งจนลืมถามความคืบหน้าของการแต่งต�ารา

หลี่ไท่เห็นสีหน้าประหลาดใจแกมยินดี รวมถึงท่าทางกระตือรือร้น
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อยากลองอ่านของหญงิสาว เขาก็หาอกีเล่มหน่ึงบนโต๊ะย่ืนส่งให้พร้อมกล่าว  

"ออกมาห้าสิบเล่มแล้ว นี่เป็นบทน�า เจ้าอ่านดูสิ"

อี๋อว้ีพลิกเปิดผ่านๆ นางยิ่งอ ่านย่ิงตื่นตะลึง ย่ิงอ ่านย่ิงดีใจ  

การเรียงพิมพ์ท�าได้สะอาดหมดจดและชัดเจน ในเล่มบทน�านี้ยัง 

สอดแทรกภาพประกอบไว้ด้วย แม้นวาดด้วยลายเส้นง่ายๆ เป็นภูเขา

แม่น�้ากับสัตว์แปลกประหลาด กระนั้นในยุคที่งานเขียนรุ่งเรืองแต่ยาก 

จะได้เห็นเป็นเล่มหนังสอืน้ีกเ็พียงพอจะดงึดดูความสนใจของผูค้นได้แล้ว 

อีกทั้งนี่ยังเป็นแค่บทน�า

"ภาพวาดนี้เป็นการพิมพ์ลงไปเหมือนกันหรือเจ้าคะ" อี๋อว้ีชักงุนงง

อยู่สักหน่อย ตอนนี้ศาสตร์การตีพิมพ์ก้าวหน้าถึงขั้นนี้แล้วหรือ

"เจ้าเคยบอกว่าอยากให้คนอ่านเข้าใจ กต็้องท�าให้สนใจอยากอ่าน

ก่อนมใิช่หรอื" หลีไ่ท่ย้อนถาม เขาไม่รอนางกล่าวตอบก็เอ่ยอธิบายต่อเอง 

"ข้าเคยส่งคนไปส�ารวจและนับค�านวณดูแล้ว กระท่ังชาวเมืองหลวงก็มี

คนท่ีเคยได้ยินเรือ่งช้างแต่ไม่เคยเห็นช้างอยู่ถึงเจด็ส่วน การครองแผ่นดนิ

ต้องได้ใจประชา แต่หากพวกเขามวิีชาความรูค้บัแคบ สตปัิญญามดืบอด 

จะเป็นเรื่องดีหรือ

เมื่อสองปีก่อนข้าเสาะหาช่างวาดนับร้อยจากทุกเมือง และว่าจ้าง

พวกเขาวาดภาพภูเขาแม่น�้า ไล่ตามส่ิงที่เคล่ือนไหว ร่างภาพส่ิงที่ 

ไม่เคลื่อนไหว ไม่ว่าบุปผา พฤกษา ปักษา ภุมรา มัจฉา ตลอดจน 

สตัว์จตบุาทนานา รวบรวมเป็นสมดุภาพได้ทัง้สิน้หน่ึงร้อยสามสิบเจด็เล่ม 

เมือ่พิมพ์ไม่ได้ ข้าก็ซือ้ตวัช่างวาดในเมอืงหลวงห้าสิบคนคัดลอกทัง้วันทัง้คืน 

แล้วเพ่ิมเข้าไปในหนังสือ ยังท�าเป็นเล่มแยกต่างหากให้ผู้มีความรู้น้อย 
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ได้อ่านศึกษา...ข้าอยากสรรค์สร้างหนังสือนับพันนับหมื่นเล่ม แจกจ่าย

ไปท่ัวทุกหนแห่งให้ผู้คนได้เรียนรู้ บ่มเพาะปัญญาและขัดเกลาจิตใจ 

ปวงประชา"

ถ้อยวาจานี้ของเขาอาจกล่าวด้วยสุ้มเสียงไม่ดังนัก แต่กลับ 

สั่นสะเทือนไปถึงแก้วหูอ๋ีอวี้ นางแลมองใบหน้านิ่งเรียบของชายหนุ่ม  

แลมองแววตาเต้นระริกน้อยๆ ท่ีแม้แต่เขาเองก็ยังไม่รู้ตัว ประกายตา 

เช่นนั้นท�าให้คนท่ีมองเห็นแล้วละสายตาไม่ได้ หัวใจของนางเต้นตึกตัก

ไม่เป็นจังหวะระลอกหนึ่ง คลับคล้ายก�าลังจะเป็นประจักษ์พยานถึง 

เรื่องราวท่ีย่ิงใหญ่อะไรบางอย่าง มันเป็นความต่ืนเต้น พลุ่งพล่าน  

ภาคภูมิใจทว่ายังแฝงไว้ด้วยความกระวนกระวายไม่เป็นสุขอยู่บ้าง

บุรุษผู้นี้ก้าวเดินรวดเร็วเกินไป วิสัยทัศน์ของเขา ความคิดจิตใจ 

ของเขา นางจะไล่กวดทันได้จริงๆ หรือ 

"ไม่รีบร้อนตอนนี้ วางหนังสือลงก่อน ประเดี๋ยวกินอาหารแล้ว 

ค่อยอ่านด้วยกัน" หลีไ่ท่ลกุขึน้ยืน ขาเก้าอีเ้ลือ่นไปด้านหลงัเสยีดสกัีบพ้ืน

ดังครูดคราด ปลุกอี๋อวี้ให้ตื่นจากภวังค์

"อ้อ ได้เจ้าค่ะ" อี๋อว้ีลุกลนขานตอบ หนังสือกลับร่วงหลุดจากมือ

หล่นกระทบพ้ืนดังแปะ นางรีบร้อนก้มตัวไปเก็บจนศีรษะกระแทกกับ 

ขอบโต๊ะบังเกิดเสียงดัง

โป๊ก!

"โอ๊ย! ซี้ด..." นางเจ็บจนหงายหลัง หากมิใช่หล่ีไท่ตาไวย่ืนมือไป 

พยุงไว้อย่างรวดเร็ว นางคงล้มลงกับพื้นไปแล้ว

หลีไ่ท่ขมวดคิว้นิดหน่ึง เขาโอบนางลงนัง่บนเก้าอีต้ามเดมิ ใช้มอืหน่ึง 
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นวดหน้าผากให้พลางถามเสียงเบา "ไฉนใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัว"

"อู๊ย...เจ็บเจ้าค่ะ ท่านเบาหน่อยสิ" อี๋อวี้ท�าหน้ามุ่ย พูดเสียงอุบอิบ 

"ยังมิใช่เพราะท่านรึ"

"ท�าไมเป็นเพราะข้า" หลี่ไท่หูดี ได้ยินไม่พลาด

"เอ่อ...ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ เป็นข้าคิดไปถึงเรื่องอื่นเลยใจลอย" อี๋อว้ี 

พูดแก้ทนัท ีไม่รูด้้วยเหตใุดนางไม่อยากให้หลีไ่ท่รู้ถึงความกระวนกระวายใจ 

ในเสีย้วขณะน้ีของตนแม้สกันิด ความรูส้กึเลือ่มใสบชูาและไกลเกินเอือ้ม

อย่างนั้นไม่ดีเลยจริงๆ

"คืนพรุ่งนี้ยังมีงานเลี้ยง ราตรีนี้พักผ่อนแต่หัวค�่า รุ่งเช้าก็นอนต่อ 

อีกสักครู่" หลายวันนี้นางงานยุ่งปานใด หลี่ไท่ล้วนเห็นกับตาเลยนึกว่า

นางพักผ่อนไม่พอ เขาจึงก้มหน้าจุมพิตตรงขมับนางพลางเอ่ยเสียงนุ่ม

"เจ้าค่ะ" อ๋ีอว้ีสบจังหวะพิงไหล่เขา มองดูเงาโคมไฟสะท้อนบน 

ผิวทะเลสาบทางนอกหน้าต่างด้วยสายตาสับสนวุ่นวายใจ

พลบค�่า หลังกินอาหารแล้ว เดิมทีอี๋อว้ีตั้งใจจะอ่านบทน�าของ 

บันทึกคุนหยวนก่อนนอน แต่หลี่ไท่จับจ้องมองอยู่ นางจ�าต้องมุดตัว 

เข้าใต้ผ้าห่มอย่างว่านอนสอนง่าย เขากลับน่ังพิงหัวเตียงอ่านหนังสือ 

ที่ยังอ่านไม่จบเล่มน้ัน เป็นเหตุให้ในใจนางรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม จึงอดไป

ก่อกวนเขาไม่ได้ ประเดี๋ยวกระตุกแขนเสื้อ ประเดี๋ยวจิ้มข้อมือ ฝ่ายหลี่ไท่

ก็ดูไม่โมโห เพียงรอนางเล่นสนุกอยู่นานหนึ่งถ้วยชาแล้วยังไม่เลิกรา  

เขาถึงยอมปริปากพูด เบือนหน้าถามว่า

"เจ้าจะนอนหรือไม่"
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อี๋อว้ีท�าปากย่ืนบอกอย่างไม่กลัวตาย "ท่านไม่นอนเป็นเพ่ือนข้า  

ข้านอนไม่หลับ"

"ได้"

ได้อะไร

อี๋อว้ียังงุนงงอยู่ เห็นหลี่ไท่วางหนังสือลงด้านข้างแล้วพลิกกาย 

กดตัวนางลงนอน

แน่นอนว่าผลลพัธ์คือคนท่ีจะอ่านหนงัสือไม่ได้อ่าน คนทีจ่ะนอนแต่

หัวค�่าก็ไม่ได้นอน ได้ยินเสียงเสาเตียงไหวโยกเอี๊ยดอ๊าดๆ จนกระทั่งอี๋อวี้

หอบหายใจหนักๆ วางแขนพาดไว้บนล�าคอของหลี่ไท่ท่ีเหง่ือไคลไหลริน

อย่างอ่อนแรง ยังแบ่งสมาธิลอบก่นด่าตนเองที่ไม่รู้จักจ�า

ท�าไมถึงต้องไปแหย่เขาด้วยนะ
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ตกบ่ายตอนหลูจว้ินมาจากต�าบลหลงเฉวียน อ๋ีอว้ีพาผิงถงกับ 

เฉินชวีไปลิ้มลองของหวานที่เรือนครัวใหญ่ งานเลี้ยงฉลองเทศกาลจงชิว

ของวังเว่ยอ๋องมิได้ข้ึนชื่อในเรื่องการมอบโอกาสความก้าวหน้าเท่านั้น  

ยังมีความโอ่อ่าหรูหราของมัน ตั้งแต่ของชิ้นใหญ่ๆ อย่างโต๊ะอาหารและ

พรมปูพื้นไปจนกระทั่งขนมจานเล็กๆ ล้วนมิใช่ของดาษดื่นทั่วไป

"ทูลพระชายา คุณชายรองสกุลหลูมาถึงแล้ว รออยู่ท่ีโถงรับรอง 

ของเรือนตะวันออกเพคะ" 

ด้วยอี๋อว้ีเคยบอกไว้ล่วงหน้า ถึงยามหน้าประตูไม่รู้จักหลูจว้ินก็ 

ไม่กล้าเชือนแช

"อื้อ" อี๋อวี้ชิมขนมเปี๊ยะดอกบัวชิ้นเล็กๆ อีกค�าก่อนเอาผ้าเช็ด 

เศษขนมบนน้ิวมือออก บนแท่นเตาไฟยาวๆ วางของหวานไว้ไม่ต�่ากว่า

สามสิบกว่าอย่าง นางชี้สองสามอย่างในบรรดานั้นและเอ่ยสั่งเฉินชวี

632
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"พวกนี้ตัดออกได้ ส่วนพวกที่ค่อนข้างหวานสักหน่อยยกข้ึนแต ่

โต๊ะแขกสตรีก็พอนะ" 

"เพคะ" เฉนิชวีมองสีห้่าจานน้ันอย่างละเอยีดถ่ีถ้วนกันมใิห้ผิดพลาด

อีอ๋ว้ีพูดก�าชบัอีกหลายค�าแล้วไปพบหลจูว้ินท่ีโถงรบัรองโดยให้ผงิถง 

ติดตามไป

วันนีเ้ขาสวมเสือ้คลมุผ้าแพรสเีขยีวไม้ไผ่แขนกว้างขลบิรมิสองเส้น

ที่หลูซื่อตัดเย็บให้ยามว่าง ชุดนี้รับกับเรือนกายสูงใหญ่ล�่าสันของเขาได้

เหมาะเจาะพอดี ดูสง่าผึ่งผายละม้ายต้นไผ่ หากในความงามสมบูรณ์น้ี

มีต�าหนิอยู่อย่างเดียวคือรอยแผลเป็นจางๆ ตรงปลายค้ิวที่ได้มาจาก 

ตอนช่วยผู้อยู่ใต้อาณัติของซ่งเอินเซี่ยว ยามอี๋อว้ีเห็นรอยแผลนี้คราใด 

เป็นต้องนึกไปถึงซ่งซินฉือซึ่งยังอยู่ในคุกใหญ่ที่หยางโจว นางก็จะร้อนใจ

เรื่องการแต่งงานของหลูจวิ้นครานั้น

"ตอนเท่ียงกินอะไรมาเจ้าคะ งานตอนค�า่ไม่เหมาะจะกินมากเกินไป  

ท่านต้องไม่อิ่มแน่ ข้าสั่งคนไปต้มเกี๊ยวน�้าให้ท่านดีหรือไม่"

หลูจว้ินละสายตาจากพรมหนังเสือท่ีแขวนบนผนังข้างซุ้มประต ู

ในโถงรับรอง เขาส่ายหน้ากล่าวยิ้มๆ "ตอนน้ียังไม่หิว อีกสักครู่เถอะ  

ท่านอ๋องไม่อยู่หรือ"

"เมื่อตอนกลางวันหลังกินอาหารแล้ว ท่านมหาบัณฑิตเซี่ยทูล 

เชิญเสด็จ คงไปท่ีส�านักอักษร ในวังอ๋องมีทิวทัศน์ให้ชมดูมากมาย  

ข้าพาท่านเดินเที่ยวดีหรือไม่เจ้าคะ" อี๋อวี้พูดเสนอขึ้น

หลูจว้ินตอบรับค�าชวน สองพ่ีน้องเดินไปทางสวนดอกไม้ด้านหลัง

ด้วยกัน มีคนรับใช้ห้าหกคนถือของต่างๆ อยู่ในมือติดตามอยู่ข้างหลัง 
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ทั้งถาดน�้าชา กล่องอาหาร หรือพัดกลม เตรียมไว้ปรนนิบัติพัดวียาม 

พวกเขาหยุดพักเหนื่อยได้ทุกเมื่อ

หลจูว้ินได้เหน็ประจกัษ์แก่สายตาถึงชวิีตอนัสขุสบายในวังอ๋องของ

น้องสาว ก็รู้ว่าหลี่ไท่ดูแลนางเป็นอย่างดีจึงเบาใจได้บ้าง เดิมทีเขาเป็น

พวกท่ีชมชอบเทีย่วตะลอนไปท่ัวอยูแ่ล้ว ไม่ถงึชัว่ครูใ่หญ่ก็เริม่สนุกสนาน

กับการเทีย่วชม ทัง้คูล่ดัเลาะไปตามระเบยีงยาวแกะสลักลวดลายร้อยบปุผา  

เดินวนบึงน�้ากลางสวนดอกไม้ครึ่งรอบ ยังให้อาหารปลา ชมดอกไม้  

ขึ้นไปบนศาลารับลมแล้วอ้อมผ่านสวนหิน นานแล้วท่ีสองพ่ีน้องไม่ได้

เพลดิเพลนิเจรญิใจอย่างน้ี เวลาจงึล่วงผ่านเลยไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตวั

"นายหญิง เย็นมากแล้ว สมควรผลัดฉลองพระองค์ได้แล้วเพคะ"  

ผิงถงเห็นเขากับนางจะไปทางสวนตะวันตกอีก ถึงได้รีบส่งเสียงบอก 

เตือนเวลา

หลูจว้ินชะงักฝีเท้ากล่าวขึ้น "เจ้าไปเถอะ ข้าเดินชมเองได้" เขา

ใคร่ครวญอีกทีว่าเดินเตร่อยู่ในสวนดอกไม้ของวังเว่ยอ๋องตามล�าพังน้ัน

ไม่เหมาะควรเลยเอ่ยแก้ว่า "ข้าไปรอในห้องโถงดีกว่า"

"ข้าต้องใช้เวลาแต่งกายนานครูใ่หญ่เลยเจ้าค่ะ น่ีเป็นหัวหน้าสาวใช้ 

ข้างกายข้าชื่อผิงอวิ๋น ให้นางพาท่านไปเดินรอบๆ ทางทิศตะวันตกเถอะ 

อีกครู่หนึ่งข้าค่อยส่งคนไปเรียกท่าน" 

ครั้นเห็นนางไม่ถือสา หลูจว้ินก็ไปกับผิงอว๋ินโดยไม่อิดออดอีก  

ด้านอี๋อว้ีกลับถึงเรือนเฝ่ยชุ่ยแล้วช�าระกายสวมชุดใหม่ นางแต่งองค ์

ทรงเคร่ืองพักหน่ึง ต่อด้วยเขยีนค้ิวทาปากและปักป่ิน ขณะนัง่สวมรองเท้า

ตรงข้างเตียง หลี่ไท่ก็กลับมาจากข้างนอก
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"ไฉนเพ่ิงกลบัมาเจ้าคะ" อีอ๋ว้ีลกุขึน้ยนื สาวเท้าฉับๆ เข้าไปกระตุกมอื 

ชายหนุม่ทียั่งสวมเสือ้คลมุอยู่ "ผลดัอาภรณ์เรว็เข้าเถอะ ฟ้าจวนมดืเต็มที

แล้ว"

"ไม่รีบ" หลี่ไท่เห็นนางแต่งตัวอย่างพิถีพิถันก็มองส�ารวจขึ้นๆ ลงๆ 

รอบหนึ่งก่อนดึงมือนางมาบีบกุมไว้

อี๋อวี้ถูกเขาจ้องมองก็หน้าแดง บิดมือสองทีจนหลุดจากฝ่ามือเขา

แล้วไปหยิบชุดที่เตรียมไว้บนราวแขวน และพูดเร่งเขาอีก

หลี่ไท่เปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเชื่องช้าเสร็จก็ถูกนางฉุดไปสางผมสวม

เก้ียวครอบผมตรงหน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง เขากับนางสวมชดุลายแดงพ้ืนม่วง

แบบเดยีวกันทีตั่ดเย็บอย่างพอดีตัว คนหนึง่สวมเก้ียวทองหกเข้ียวฝังหยก 

คนหน่ึงปักปิ่นดอกกล้วยไม้เกลียวทองเหลี่ยมขนาดใหญ่สองชุ่นชุดหนึ่ง 

เงาสะท้อนของคนท้ังสองที่น่ังอยู่คู่กันในคันฉ่องดูสูงศักดิ์แต่ไม่อวดโอ้ 

หรูหรางามตา มีสง่าราศีสมกับเป็นเจ้าภาพของงานเลี้ยง

"คิกๆ" อี๋อว้ีส่องคันฉ่องกะต�าแหน่งตรึงเก้ียวบนมวยผมของหลี่ไท่

พลางเปล่งเสียงหัวร่อ นางเห็นแววฉงนในดวงตาเขาก็เอ่ยสัพยอก

"เครือ่งประดับทองเลอืกคนสวมใส่เป็นทีสุ่ด ไม่ระวังให้ดก็ีจะฉดูฉาด

เกินไป ข้าได้พึ่งบารมีท่านอ๋อง ทั้งที่สวมชิ้นโตอย่างนี้ แต่ยืนอยู่ข้างท่าน

ก็ไม่ดูกะเร่อกะร่า ท่านว่าข้าเพิ่มอีกสักสองชิ้นดีหรือไม่เจ้าคะ"

นางอาจกล่าวเกินจรงิอย่างเตม็ปากเตม็ค�า แต่ในฐานะสะใภ้หลวง 

เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับจ�าเป็นต้องเลือกให้เหมาะกับโอกาสอย่าง

ย่ิงยวด ก่อนออกเรือนยังสวมใส่ได้ตามสบาย บัดน้ีหากอี๋อว้ีกล้าสวม

เครื่องประดับทองน้อยไปชิ้นหนึ่งในงานเลี้ยงอย่างน้ีล่ะก็เป็นต้องถูกคน
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ตฉินินินทา ส่วนค�ากล่าวท�านองท่ีว่าเป็นจดุสเีขียวท่ามกลางหมูม่วลมาลี

อะไรนั่น การจะแต่งกายเรียบง่ายสง่างามหรือวางตัวบริสุทธ์ิสูงส่งนั้น

ต้องการความกล้าหาญอย่างสุดแสน เทียบกันแล้วนางขอยอมท�าตาม

คนหมู่มากจะดีกว่า ถึงอย่างไรได้รัศมีของหลี่ไท่เสริมส่ง สวมชุดไหน 

ก็ไม่ดูอัปลักษณ์

หลี่ไท่ถูกนางเยินยอซึ่งๆ หน้า แม้นในใจปลาบปลื้มยินดี แต่ปากก็

ยังอดพูดสั่งสอนนางไม่ได้ "อะไรที่มากเกินไปมักส่งผลตรงกันข้าม"

"ขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครเจ้าค่ะ" อี๋อวี้แย้มยิ้ม

"ท่านอ๋อง พระชายา งานเลีย้งจะเริม่ข้ึนในอกีสองเค่อ มีแขกมาถึงแล้ว  

หัวหน้าซุนให้กระหม่อมมาทูลถามว่าพวกพระองค์จะเสด็จไปเวลานี้เลย

ใช่หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ" เสียงคนรับใช้ดังมาจากนอกประตู 

หลี่ไท่ลุกขึ้นพร้อมกับดึงอี๋อว้ีจากเบาะนั่ง พอเดินไปถึงตรงประตู 

เขาถึงเหลียวหน้าไปสั่งผิงถง "ไปหยิบเสื้อคลุมมา"

อีอ๋ว้ีรูว่้าเขาจะให้นางใส่จงึรบีเอ่ยขึน้ "ไม่ต้องกระมงัเจ้าคะ ไม่หนาว

เสียหน่อย" นางแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศ เป็นชุดท่ีเน้ือผ้าหนาหนัก 

อยู่แล้ว ขืนสวมเสื้อคลุมทับอีกชั้นจะดูไม่งามแล้ว

หลี่ไท่เอียงคอชายตามององค์เอวที่รัดสายคาดประดับพู่ไหม 

จนอ้อนแอ้นคอดก่ิวสะดุดตาเกินไปของนางแล้วบอกกับผิงถงที่ยืนน่ิง 

ที่เดิม "ไปหยิบมา"

ผงิถงไม่กล้าขดัค�าสัง่ เลอืกเสือ้คลมุสัน้สนี�า้ตาลแก่จากในตูเ้สือ้ผ้า

ยื่นส่งให้ 

หลี่ไท่รับมาคลุมไหล่อี๋อว้ีท่ีไม่เต็มอกเต็มใจเลย มันคลุมปิด 
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เรือนกายนางไว้มากกว่าครึ่งได้พอดี เพื่อมิให้นางแข็งขืน เขาอธิบายต่อ

อีกค�าหนึ่ง "ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าเย็น แต่พอตกดึกจะหนาวนะ"

อี๋อว้ีน่ิงคิด ลานจัดงานเลี้ยงในสวนตะวันตกอยู่ติดทะเลสาบ  

ล่วงเข้ายามราตรีจะอากาศหนาวจริงๆ นี่เขาเป็นห่วงนางอยู่ ด้วยเหตุนี้

นางเบิกบานใจฉับพลัน ผูกสายรัดของเสื้อคลุมที่ห้อยอยู่ตรงหน้าอก 

อย่างรู้หน้าที่ จากนั้นเป็นฝ่ายจูงมือเขาพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

"เช่นนั้นพวกเรารีบไปกันเถอะเจ้าค่ะ"

ผิงถงติดตามอยู่เบื้องหลัง ก้มหน้าเบ้มุมปาก 

ไม่เคยพบเคยเจอสตรีท่ีล่อหลอกได้ง่ายเช่นนายหญิงของข้า 

มาก่อนเลย

วังเว่ยอ๋องมีท้ังบึงน�้าและทะเลสาบน้อยใหญ่หลายแห่ง จุดที่ 

ใหญ่ที่สุดต้องยกให้ข้างเรือนเฝ่ยชุ่ยที่สร้างขึ้นในภายหลัง รองลงมา 

ก็คือในลานจัดงานเลี้ยงตรงสวนตะวันตกนี้แล้ว

อี๋อว้ียังไม่ทันก้าวลงจากระเบียงยาวก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยเซ็งแซ่

จากด้านใน คณะนักดนตรีของวังอ๋องบรรเลงเพลงอยู่ในมุมหนึ่ง ด้วยผู้ที่

ได้รับเชิญล้วนเป็นปัญญาชนผู้ทรงความรู้ เสียงจะดังปานใดก็ไม่กลบ

เสียงดนตรีไปได้

เมือ่เดนิเลีย้วออกจากระเบยีงยาว มคีนขานรายงานทนัใดว่าเว่ยอ๋อง 

กับพระชายาเสด็จแล้ว อี๋อวี้ย�่าเท้าลงบันไดข้างหน่ึง อีกข้างหน่ึงยัง 

ไม่แตะพ้ืนนางก็ได้ยินเสียงอาภรณ์เสียดสีกันดังสวบสาบ เสียงสนทนา 

กับเสียงดีดสีตีเป่าเงียบลง เสียงค�านับทักทายท่ีระงมเต็มสองหูไม่นับว่า
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พร้อมเพรียง แต่ทุกคนล้วนกล่าวเสียงดังฟังชัด

"ถวายค�านับเว่ยอ๋องและพระชายาพ่ะย่ะค่ะ/ถวายค�านับเว่ยอ๋อง

และพระชายาเพคะ"

พ้ืนทางเดนิยังปลูาดด้วยหนิด�าแผ่นหยกเป็นมนัวาวสะท้อนเงาคน

ได้ดุจเดิม โต๊ะที่นั่งตั้งกระจัดกระจายทว่าเป็นระเบียบอยู่สองฝั่งซ้ายขวา 

โคมไฟผูกด้ายหลากสีแขวนประดับอยู่เหนือหัว แต่เห็นเพียงศีรษะคน 

ด�าพืดสองแถบ ผู้มาร่วมงานน่าจะมีราวร้อยคนเศษ ปราศจากที่นั่งว่าง

"ไม่ต้องมากพิธี" หลี่ไท่ประหยัดถ้อยประหยัดค�าดุจทองค�า เขา 

มิได้กล่าววาจาตามมารยาทอันใด แขกในงานทั้งหลายยืดตัวขึ้น แต ่

ส่วนใหญ่ยังก้มหน้าอย่างเคารพนอบน้อมระหว่างที่เขากับนางเข้าสู่ที่น่ัง 

กระนั้นสายตาท่ีลอบจับจ้องสังเกตแฝงนัยต่างๆ นานาเกือบร้อยคู่น่ัน  

ถึงอี๋อวี้อยากมองข้ามก็ท�าไม่ได้

ความรูส้กึของการเป็นเป้าสายตาไม่เพียงท�าให้คนทะนงตนยงัชวนให้ 

อึดอัดด้วย 

หลี่ไท่สาวเท้าผ่านผู้คนสองด้านโดยมองตรงไปข้างหน้า ฝ่ายอ๋ีอว้ี

ซกุมอืใต้แขนเสือ้กว้างเดนิตามหลงัเขาห่างไปสองก้าว นางหนัศรีษะมอง

หลจูว้ินท่ีอยู่ด้านหลงันางกับหลีไ่ท่ เหน็เขาเพียงหนัซ้ายแลขวามองส�ารวจ

งานเลี้ยง ไม่แสดงอาการส�ารวมระวังตัวจึงเบาใจได้น้อยๆ

กล่าวตามสตัย์จรงิ บรรยากาศเย่ียงนี ้แม้แต่นางก็อดประหม่าไม่ได้  

ไม่รู้ควรพูดว่าหลูจวิ้นมีจิตใจเข้มแข็ง หรือว่าความสามารถในการรับมือ

สิ่งต่างๆ และปรับตัวให้คุ้นเคยของบุรุษดีกว่าสตรี

ถึงกลางทางผู้ดูแลก็พาหลูจวิ้นไปยังที่นั่งเบื้องล่าง
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ที่นั่งทิศเหนือมีใต้เท้าหลายคนมาถึงแล้ว นอกจากพวกตู้ฉู ่เค่อ  

ซูซว่ี กับเซี่ยเหย่ียน ผู้ท่ีได้รับความสนใจมากที่สุดเห็นจะเป็นเสนาบดี 

กรมพิธีการ เหอเจียนจว้ินอ๋องหลี่เซี่ยวกง ถ้านับศักดิ์ฐานะ เขาเป็น 

หน่ึงในสามขุนนางเอกผู้บุกเบิกแผ่นดิน ทั้งเป็นพระภาดาผู้ใกล้ชิดท่ีสุด

ของฮ่องเต้ ต่อให้เป็นขุนนางคนส�าคัญอย่างจ่างซุนอู๋จี้กับฝางเฉียว 

ก็ต้องประสานมือคารวะเขา 

ดังน้ันมาตรว่าคืนนี้จะต่างจากเมื่อสามปีก่อนที่มีอว๋ีซื่อหนาน  

จ่างซุนอู๋จี้ และฝางเฉียวมาร่วมงาน ล�าพังแค่แขกทรงเกียรติท่านน้ี 

ท่านเดียวก็ท�าให้ใครๆ แจ่มแจ้งในชั้นเชิงของหลี่ไท่ได้แล้ว

หลีไ่ท่คารวะหลีเ่ซีย่วกงก่อน คอ่ยผงกศรีษะให้พวกตู้ฉูเ่ค่อ จากนัน้

เบ่ียงกายให้อี๋อว้ีสืบเท้าไปข้างหน้า และกล่าวแนะน�ากับหล่ีเซี่ยวกงซึ่ง 

นั่งกับที่ดังเก่าด้วยรอยยิ้มเต็มหน้า "มาคารวะเสด็จอา"

อี๋อวี้ประสานมือคารวะ "คารวะจวิ้นอ๋องเจ้าค่ะ"

"น่ีเป็นคราแรกทีไ่ด้พบกับหลานสะใภ้ ข้าไม่ได้น�าของขวัญอะไรมา 

เจ้าก็ไม่จ�าเป็นต้องมากพิธี" หลี่เซี่ยวกงโบกไม้โบกมือ เขาถึงกับยิ้มกว้าง

ลุกขึ้นรับการคารวะของนางท่ามกลางสายตาประหลาดใจของทุกคน

อีอ๋ว้ีย่อมรูฐ้านะอันสงูส่งของคนผูน้ีเ้ป็นธรรมดา แต่นางทึกทักเอาว่า 

การปฏิบัติเป็นพิเศษชั้นนี้ของเขาเป็นเพราะหลี่ไท่ ครั้นยังเห็นใบหน้าเขา

ฉายแววเป็นมิตรอย่างชัดเจน นางก็อดยิ้มบางๆ ตอบกลับไม่ได้

"..." เห็นนางย้ิมแย้มแสดงไมตรีต่อตน สายตาของหลี่เซี่ยวกง 

นิ่งขึงนิดหนึ่งก่อนดึงกลับไปอย่างไม่ให้เป็นที่สังเกตแล้วนั่งลงตามเดิม

อีอ๋ว้ีไม่เห็นความผดิปกตขิองเขา หลีไ่ท่กลบัจบัสงัเกตอาการตะลึงงัน 
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ชั่วขณะน้ันของเขาได้อย่างเฉียบไว เขาลอบมุ่นคิ้ว ใช้มือหน่ึงประคอง 

ข้อศอกอี๋อวี้พานางนั่งลงแล้วเบือนหน้ามองหลี่เซี่ยวกงอีกแวบหนึ่ง

"เอ๊ะ? คณุชายท่านนีเ้ป็นผูใ้ด ไยข้าไม่เคยเหน็หน้ามาก่อน" หล่ีเซีย่วกง 

ยกมือชี้หลูจวิ้นตรงที่นั่งเบื้องล่างอย่างสนใจใคร่รู้

"เป็นพี่ชายของชายาข้าเอง" 

ค�าเดียวของหลี่ไท่ก่อคลื่นไปได้นับพันระลอก ผู้คนในงานพากัน 

หนัขวับ ชายาเว่ยอ๋องเป็นหลานสาวของไหวก๋ัวกงเป็นเรือ่งทีใ่ครๆ กระจ่าง

แจ้งแล้ว แต่พูดกันว่านางเป็นลกูก�าพร้ามารดาเป็นม่ายมิใช่หรือ อ้อ...จริงสิ  

หลูจ้ือพ่ีชายของนางถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะสังหารคุณชายรอง 

สกุลจ่างซุนซึ่งเป็นเครือญาติของเชื้อพระวงศ์มิใช่หรือ

แล้วนี่มีพี่ชายโผล่มาจากไหนอีกคน!

หลจูว้ินลกุขึน้ค�านบัหลีเ่ซีย่วกง "ข้าน้อยหลเูนีย่นอนั คารวะจว้ินอ๋อง"

หลจูวิน้ไม่ได้จดัพิธีสวมหมวกตามธรรมเนยีม เขาเลยตัง้ชือ่ให้ตนเอง 

ว่า 'เนี่ยนอัน' ส่วนหลูซื่อชมชอบความเรียบง่าย ก็บอกให้เขาใช้ต่อไป

"ทีแ่ท้เป็นทายาทของไหวก๋ัวกง ด.ี..พร้อมทัง้รูปสมบตัคุิณสมบติัจรงิๆ"  

หลี่เซี่ยวกงพยักหน้าแล้วหันกายไปคุยกับซูซว่ี หาได้เผยท่าทีอื่นใดไม่  

แต่สองถ้อยค�านี ้ค�าหน่ึงบอกกล่าวศกัดิฐ์านะสูงทีสุ่ดของหลจูวิน้ อกีค�าหนึง่ 

ชมเชย เท่านี้ก็เพียงพอจะกลายเป็นหัวข้อสนทนาของใครต่อใครได้แล้ว
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ยามซวผ่ีานไปหนึง่ชัว่ยาม งานเลีย้งเริม่ต้นขึน้ หลีไ่ท่กล่าวเปิดงาน

สั้นๆ ตามธรรมเนียมเดิม ฮ่องเต้มิได้เสด็จมา แม้นแขกเหรื่อทั้งหลาย 

จะผิดหวังไปตามๆ กันทว่าไม่ท้อใจ พอมีคนแรกลุกจากที่น่ังประเดิม 

ด้วยการบรรเลง 'เพลงกู่ร้องก้องเวหา' หลังจากนั้นก็มีคนออกมาส�าแดง

ความสามารถไม่ขาดสาย บนัดาลให้บรรยากาศสนุกครกึครืน้ข้ึนในเวลา

อันสั้น

สามปีที่แล้ว อี๋อว้ีนั่งอยู่ที่นี่เป็นตัวประกอบในกลุ่มของหลูจื้อกับ 

เฟิงหยาถิงเพียงประการเดยีว ยามแลมองฮ่องเต้กับเว่ยอ๋องเหนอืแท่นทีน่ั่ง 

สูงขึ้นไป ในใจเป็นความย�าเกรงและระมัดระวัง

สามปีให้หลัง นางนั่งอยู่ในลานจัดงานเลี้ยงดุจเดิม หากกลายเป็น

ผู้อยู่เบื้องบนซึ่งก้มลงมองดูความเป็นไปของมวลหมู่ผู้คน

หลี่ไท่หันหน้าไปคุยกับซูซว่ี อดีตหนึ่งในสิบแปดมหาบัณฑิตของ 

633
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วังฉินอ๋อง ปัจจุบันรั้งต�าแหน่งมหาบัณฑิตประจ�าส�านักอักษร อี๋อว้ีถือ 

จอกสุราไว้ เบนสายตาจากตัวเด็กหนุ่มท่ีเขียนอักษรอยู่กลางลานไปท่ี 

แขกสองฝั่งซ้ายขวา 

นางกวาดตามองไปก็ได้พบเห็นคนคุ้นหน้าหลายคนจริงๆ คนท่ี 

นั่งอยู่ส่วนใหญ่เป็นคุณชายหนุ่มวัยราวย่ีสิบ ยกเว้นสตรีในครอบครัวที่ 

นัง่ร่วมโต๊ะกับแขกบรุษุ มคุีณหนแูค่สีค่น อีอ๋ว้ีเหน็จิน้ลูอ่นัตัง้แต่ปราดแรก 

ดูเหมือนเด็กสาวจะมองนางอยู่พักใหญ่แล้ว พอเห็นนางมองไป สองตา 

ก็เป็นประกาย ผงกศีรษะค�านับนางอย่างกุลีกุจอ

อันที่จริงท่าทีที่อี๋อว้ีมีต่อจิ้นลู่อันแฝงความจนปัญญาไว้หลายส่วน 

ราวกับไม่ว่านางแสดงความสนิทสนมปานใด แต่ยามคุณหนูจิ้นที่มีนิสัย

ร่าเริงแต่เดิมผู้นี้อยู่ต่อหน้านางล้วนไม่อาจปล่อยวางได้เลย แววตา 

ที่อีกฝ่ายแลมองนางมักท�าให้นางรู ้สึกคล้ายว่าตนเป็นคนที่เลิศเลอ 

เสียเต็มประดา

อี๋อว้ียังเห็นเฉิงเสี่ยวหู่ รวมถึงจ่างซุนจ่ือ คุณชายสามผู้ไม่เอาถ่าน

ของสกุลจ่างซุน เพียงตรองดูก็รู้ว่าหลี่ไท่ไม่มีทางส่งเทียบเชิญเขา น่าจะ

อาศัยเทียบแดงของใครสักคนตามเข้ามา 

เมื่อมีเทียบแดง ย่อมต้องมีผู้ท่ีอยู่เหนือความคาดหมายปรากฏตัว

ในงานเลีย้งอย่างเลีย่งไม่ได้ เป็นต้นว่าฉูเ่ส่ียวซือ บตุรสาวคนโตของใต้เท้าฉู่ 

ที่ว่ากันว่าหน้าที่การงานก�าลังก้าวหน้าอยู่ใต้อาณัติของฝางเฉียว

เรือ่งทีล่านขีม้่าคราวก่อนเกิดข้ึนจากการย่ัวยุของคนผูน้ี้ทัง้สิน้ อีอ๋วี้

มองว่าฉู่เสี่ยวซือเป็นบริวารของจ่างซุนซีไปแล้ว เป็นธรรมดาที่จะไม่ยินดี

ที่ได้เห็นอีกฝ่ายนัก นางมองแวบหนึ่งก็ดึงสายตากลับแล้วยกจอกสุรา 
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จรดริมฝีปาก ทั่วทั้งงานนี้เกรงว่าคงมีแต่จอกนี้ของนางที่ใส่น�้าผึ้งดอกไม้

ละลายน�้าไว้

ชะรอยว่าความคิดจติใจเปลีย่นไป งานเลีย้งเทศกาลจงชวิในค�า่คนืนี้ 

ผ่านไปอย่างรวดเรว็เป็นพิเศษ ชัว่พรบิตาเดยีวหล่ีไท่คัดเลอืกคนทีเ่หมาะสม 

ได้แล้ว จากนั้นพาอี๋อวี้ไปชมจันทร์ข้างศาลาริมน�้า

ขณะท่ีทางฟากศาลารมิน�า้ก�าลงัดืม่ด�า่กับความงามของแสงจนัทร์ 

คนทีฝี่มอืยงัไม่เข้าตาทางนีก็้ค่อยๆ แยกย้ายกันไปชมสวนดอกไม้ด้านหลัง  

จะอย่างไรโอกาสทีจ่ะเดินเทีย่วในวงัเว่ยอ๋องอย่างเปิดเผยมไิด้มกัีนบ่อยๆ

ข้างฝ่ายหลจูวิน้นัน้เมือ่มศัีกด์ิเป็นพ่ีชายของชายาเว่ยอ๋องและฐานะ

ทายาทของไหวก๋ัวกงติดตัว หลังจากพวกหลี่ไท่ลุกจากโต๊ะก็มีคนเข้ามา

รุมล้อมพูดคุย เขาเป็นคนตรงไปตรงมา อีกท้ังในช่วงสองสามปีที่ออก 

ท่องโลกภายนอกได้ประสบพบเห็นสิง่ต่างๆ มากมาย แม้จะไร้วชิาความรู้ 

สูงส่งก็ไม่ประหม่าขลาดอาย

เพียงแต่สนทนาไปได้ชัว่ประเดีย๋วประด๋าว เขาก็เร่ิมเบือ่หน่ายบณัฑติ 

กลุ่มนี้ จึงยกข้ออ้างขอตัวแล้วไปที่ริมทะเลสาบอีกฝั่งหนึ่ง

ในต้นฤดใูบไม้ร่วงยังร่มรืน่ไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ หลูจวิน้เจาะจง 

เลอืกเดนิไปทางจดุท่ีผูค้นบางตา ตอนบ่ายผงิอวิน๋พาเขาเดินดูท่ัวสวนแห่งนี ้

รอบหนึ่งแล้ว จ�าได้ว่ามีศาลาเล็กหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกล ไหนเลยจะคิดว่า 

ยังไม่ทนัก้าวเท้าเลีย้วพ้นกอดอกไม้ ก็ได้ยินเสยีงหัวร่อเลก็ใสจากฟากนัน้

ของคนที่ชิงตัดหน้ามาถึงก่อน ซ�้ายังเป็นแขกสตรี

ด้วยไม่อยากล่วงล�้าเสียมารยาท หลูจวิ้นลูบๆ จมูกแล้วตั้งท่า 

จะหันหลังจากไป แต่กลับชะงักฝีเท้าแล้วหลบเข้าพงไม้ด้านข้างตาม
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สัญชาตญาณ เพราะได้ยินถ้อยสนทนาที่ดังขึ้น

"คิกๆ ข้าว่านะงานเลีย้งฉลองเทศกาลจงชวิของวังเว่ยอ๋องนีก็้ไม่เห็น

มีอันใด" 

ฉู่เสี่ยวซือหักก่ิงดอกไม้ช่อหน่ึงท่ีย่ืนเข้ามาในศาลา นางพูดกลั้ว 

เสียงหัวเราะกับสตรีอีกสามนางในนั้น "ท่ีว่ายากนักจะได้เทียบสักใบ 

อะไรนั่น นี่พวกเราก็ล้วนเข้ามาอย่างง่ายดายมิใช่หรือ"

จากน้ันก็มคีนสบช่องเอ่ยขึน้ทนัที "จะกล่าวเช่นนีม้ไิด้ การได้มาเดนิ

รอบๆ สวนดอกไม้วังเว่ยอ๋องก็เป็นความสามารถของชุมนุมอู๋ซวงของเรา 

ใครๆ ต่างเห็นแก่หน้าองค์หญิงฉางเล่อกับคุณหนูสาม หากเปลี่ยนเป็น

คนอื่น จะหาเทียบแดงสี่ใบพาพวกเราเข้ามาเที่ยวเล่นได้ที่ไหนกันเล่า"

"น้องสาวพูดได้ถูกต้อง" ฉู่เสี่ยวซือไม่โกรธเคืองที่นางขัดคอตน  

กลบัเออออตามอย่างชอบอกชอบใจ วนันีน้างสวมชดุสีบานเย็นโดดเด่นมาก  

เรือนผมติดเครื่องประดับหยกเน้ือดีเข้าชุดกัน เห็นทีว่าระยะน้ีชีวิตคง 

ราบรื่นสมดังใจอย่างยิ่ง

พวกนางคยุกันไปเรือ่ยๆ อกีหลายค�าแล้วคงเร่ิมเบือ่หน่าย ถึงกับมีคน 

เอ่ยเสนอขึน้ "เมือ่ครูเ่หน็คนของชมุนุมโม่อิง๋น่าชงัน่ัน มสิูใ้ห้คนไปเรยีกมา

ท�าอะไรสนุกๆ กันก็ดีนะ"

"เจ้าพูดถึงคณุหนูสกุลจิน้กระมงั ดีสิ เรียกมาๆ พวกเราแกล้งนางแล้ว 

กลบัไปเล่าให้องค์หญิงได้ตลกขบขนั พ่ีฉู ่ ดีหรือไม่เจ้าคะ" องค์หญงิฉางเล่อ 

ขวางหูขวางตาคนของชมุนมุโม่อ๋ิงเป็นเรือ่งท่ีรู้กันท่ัวในหมูช่าวเมอืงฉางอนั  

จึงมักมีคนไปราวีพวกนางเพื่อประจบเอาใจฉางเล่อเป็นธรรมดา
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"อย่างนั้นไปเรียกมาสิ อ้อ...หาสาวใช้สักคนนะ พวกนางกลุ่มนั้น

ฉลาดหวัไวนัก ถ้าเป็นคนของพวกเราไปตาม คงไม่ยอมมาเป็นแน่" ฉู่เส่ียวซอื 

พยักหน้าตกลง มีเด็กสาวสวมกระโปรงสีเขียวน�้าทะเลยกชายกระโปรง

สาวเท้าเร็วรี่ไปหาสาวใช้

อีอ๋ว้ีเคยพูดเตือนพวกคณุหนูทีเ่ป็นหวัหน้าชุมนมุ และสอนพวกนางว่า 

เวลาไปงานเลี้ยงอย่าอยู่คนเดียว แต่เพราะนี่เป็นวังเว่ยอ๋อง จิ้นลู่อันเลย

ลดความระแวดระวังลง ไม่นานนักนางก็ตามสาวใช้มาที่นี่

"อุ๊ย เดีย๋วนี้จะพบหน้าคุณหนจูิ้นช่างยากเยน็เสียจรงิ" มีคนสง่เสียง

กระแหนะกระแหนขึ้นก่อน "ได้ยินว่าชุมนุมของท่านมีคนรวมกันทั้งหมด

ก็แค่ยี่สิบสามสิบคน มีงานยุ่งกันทั้งวันขนาดนั้นเลยหรือ"

จิ้นลู่อันเห็นว่าเป็นพวกน่าร�าคาญกลุ่มนี้ นางหันหลังจะเดินกลับ

โดยไม่สนใจไยดี

"เอ๊ะ? อย่าเพ่ิงรบีไปส"ิ ฉูเ่สีย่วซอืกล่าวขันๆ ไล่หลงันาง "ข้าเห็นวนันี ้

เจ้ามาตามล�าพังไม่มีสหาย น่ังอยู่ตรงนั้นน่าเบื่อปานใด มาพูดคุยกับ 

พวกข้าไม่ดีกว่าหรือ"

"อะไรนะ พ่ีฉู ่คุณหนจูิน้มาคนเดียวหรอื" มคีนยกมอืปิดปากครึง่หนึง่

กล่าวเสียงหลงอย่างเสแสร้ง "ไม่น่านะ ไหนบอกว่าคนที่ชุมนุมโม่อิ๋ง

เลื่อมใสศรัทธาคือชายาเว่ยอ๋องผู้ช�่าชองการเขียนอักษรและเจ้าคารม 

ของพวกเรามใิช่หรอื ไฉนพระชายาทรงไม่ส่งเทียบหลายๆ ใบเชญิพวกนาง 

มาสนุกด้วย"

ฉู่เสี่ยวซือหัวเราะคิกคัก นางเด็ดดอกไม้ดอกสุดท้ายจากกิ่งแล้ว 

โยนท้ิงลงพ้ืน "ถ้าอย่างน้ันพวกเราก็ไม่อาจรู้ได้ บางทีชายาเว่ยอ๋องคง 
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ไม่เหน็พวกนางอยู่ในสายตา หรอืไม่บางที...ชายาเว่ยอ๋องก็ตดัสนิพระทัย

ไม่ได้"

สิน้เสยีงนาง คนอืน่ๆ ลอบส่งเสยีงหัวเราะเยาะอย่างเข้าใจความหมาย 

จิ้นลู่อันก�ามือเป็นหมัด หมุนกายมาเผชิญหน้ากับพวกสตรีที่หัวร่อ

ระริกระรี้ในศาลา นางเลิกคิ้วสูงพร้อมกล่าวตอกกลับ "นี่เป็นเรื่องภายใน

วังเว่ยอ๋อง คนนอกอย่างพวกท่านมีสิทธ์ิอะไรมาสอดปาก พูดจาส่งเดช

นินทาว่าร้ายในสวนของผู้อื่น ไม่รู้ว่าถือตนว่ามีคนหนุนหลังเลยไร้ความ

ย�าเกรง ไม่กลวัถูกคนได้ยิน หรอืจะกะโหลกหนาปัญญาทบึจนไม่รูห้นกัเบา  

อ้อ...ในเมื่อพวกท่านอยากรู้นักว่าเหตุใดชุมนุมโม่อิ๋งของพวกข้าไม่ได้รับ

เทียบเชิญ จะให้ข้าไปทูลถามชายาเว่ยอ๋องตอนนี้ ทูลเชิญพระองค์มา 

ตรัสบอกพวกเจ้าให้แจ่มแจ้งเลยเอาหรือไม่"

รอยย้ิมของฝ่ายตรงข้ามเลอืนหายไปทนัควัน ดวงตาสีคู่ถ่ลงึใส่นาง

พร้อมกัน ทว่านอกจากฉู่เสี่ยวซือแล้ว คนอื่นๆ ต่างเผยท่าทางขลาดกลัว 

พวกนางกล้าพูดลับหลังอ๋ีอว้ี นั่นเป็นเพราะอาศัยบารมีขององค์หญิง 

ฉางเล่อกับจวนสกุลจ่างซุน แต่อยู่ต่อหน้าอี๋อวี้จริงๆ เกรงว่าคงไม่มีคนใด

ใจกล้าปานนั้น

"คุณหนูจิ้นพูดอะไรกัน พวกข้าไม่ได้นินทาว่าร้ายนะ แค่ล้อเล่น 

กับท่านเท่านั้นเอง"

"นัน่สิๆ  เรือ่งเลก็เท่าน้ีก็ไปกวนพระทัยชายาเว่ยอ๋อง ท่านออกจะเป็น

กระต่ายตื่นตูมเกินไปกระมัง"

"พวกปากเปราะ" จิ้นลู่อันไม่เกรงใจพวกนาง พอคลายโทสะลงได้

แล้วหมนุกายจะออกเดินไป กลบัถูกฉูเ่สีย่วซอืท่ียังไม่คลายโทสะร้องเรียก
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ไว้อีกค�ารบหนึ่ง

"เช่นนั้นเจ้าก็ไปถามสิ พวกข้าจะรออยู่ที่นี่"

"พี่ฉู่?!"

ฉูเ่สีย่วซอืส่งสายตาบอกพรรคพวกเป็นเชงิว่าไม่ต้องร้อนใจ จากนัน้

ปรายตามองจิน้ลูอ่นั และเอ่ยกับคนอืน่ๆ ด้วยรอยย้ิมเยาะหยัน "ถึงนางกล้า 

น�าความไปบอก ใช่ว่าชายาเว่ยอ๋องทรงให้ค�าตอบได้เสมอไป ถึงเวลา 

คนที่ต้องอับอายจะเป็นใครก็ยังไม่แน่"

ใบหน้าของจิ้นลู่อันนิ่งขึง ฉู่เสี่ยวซือพูดถูกจริงๆ นางเพียงปากไว 

ไม่มีทางฉีกหน้าตนเองด้วยการไปฟ้องอี๋อวี้เด็ดขาด

"ไปสิ ไยเจ้าไม่ไปเล่า"

ฉูเ่สีย่วซอืเห็นนางยืนนิง่ไม่ขยบั ยังได้รบัสหีน้าเลือ่มใสจากเดก็สาว

หลายคนด้านข้าง นางก็หยักย้ิมล�าพองใจและยิ่งก้าวร้าวระรานย่ิงข้ึน  

นางเดนิไปอกีฝ่ังหน่ึงของศาลา ก้มลงมองจิน้ลูอ่นัทีน่อกศาลาด้วยท่าทาง

ของผู้อยู่เหนือกว่า นางโน้มกายลดสุ้มเสียงลงพูดให้ได้ยินแค่พวกนาง 

สองคน

"อย่านึกว่าประจบสอพลอคนมอี�านาจแล้วกบ็งัอาจไร้สมัมาคารวะ

ต่อข้าได้ ข้าจะพูดค�าหน่ึงโดยไม่เกรงใจ เจ้าเพ่ิงอยู่ในฉางอันได้ก่ีวัน  

หลอูีอ๋ว้ีเพ่ิงอยู่ในฉางอนัได้ก่ีวันกันเชยีว คราวหน้าเจอข้าแล้วเสียมารยาท 

กล่าววาจาล่วงเกิน ข้าจะให้คนฉีกปากโสโครกของเจ้าซะ"

จิ้นลู่อันอ่อนด้อยประสบการณ์ นางโตจนป่านนี้ยังไม่เคยได้ยิน 

ค�าพูดระคายหูพรรค์นี้ นางโมโหจนตัวสั่นไม่หยุด ดวงตาแดงก�่า ยกมือชี้

คนในศาลาพลางพูดอย่างแข็งกร้าว
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"เสียทีที่ท่านเล่าเรียนเขียนอ่านในส�านักศึกษาหลวงหลายปี กลับ

ปากคอเราะรายถึงเพียงนี้ เรียนไปก็สูญเปล่าโดยแท้..."

ซ่า... 

ฉูเ่สีย่วซอืไม่รอนางกล่าวจบก็หยิบถ้วยน�า้ชาในมอืสตรีข้างตวัราดลง 

บนศีรษะของนางด้วยหน้าตาย้ิมแย้ม "ไฟโทสะแรงขนาดน้ี ข้าช่วยลด 

ให้เบาลงนะ"

"คิกๆๆ..." อกีสามคนท่ียังตกใจกับค�าขู่เมือ่ครู่น้ีเหน็จิน้ลู่อนัในสภาพ

เปียกมอมแมมล้วนกลั้นหัวเราะไม่อยู่

จิ้นลู่อันโดนน�้าราดจนเปียกไปทั้งหัวโดยไม่ทันตั้งตัว เบื้องหน้า

สายตาพร่าลาย ได้ยินเสียงหัวเราะบาดหูดังระงม นางฝืนห้ามน�้าตาไว้  

รู ้ว่ารอบบริเวณน้ีไร้ผู ้คน วันน้ีนางตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่แท้แล้ว  

ขืนรั้งอยู่ต่อไปมีแต่ต้องทนอัปยศอดสู นางกัดปลายล้ินแน่น หมุนกาย 

เดินไปด้วยศักดิ์ศรีที่หลงเหลืออยู่น้อยนิด

แค่ว่ายังย่างเท้าไม่ถึงสองก้าวก็ชนเข้ากับคนผู้หนึ่งจนหงายหลัง 

นางมองทางไม่ชดัเพราะน�า้ชาไหลเข้าตา ลนลานย่ืนมอืไปกม็คีนจบัไหล่

ไว้แน่นจนนางยืนทรงตัวได้ ในเวลาเดียวกันก็มีคนคว้ามือนางไปแล้วยัด

ผ้าเชด็หน้าอ่อนนุ่มผนืหน่ึงให้ มอืบนหวัไหล่ก็ผละออกอย่างรวดเร็ว คนผู้นัน้ 

ถอยห่างหนึ่งก้าว นางได้ยินเสียงถึงรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการกันเสียงครหา

"เช็ดสิ"

หลูจว้ินมองสตรีแรกรุ่นตรงหน้า นางสวมชุดกระโปรงสีม่วงอ่อน 

อมชมพู มุน่มวยคูอ่ย่างสภุาพเรยีบร้อย ไรผมตรงหน้าผากเปียกแฉะตดิกัน 

เป็นกระจุก เผยให้เห็นรูปหน้าที่ยังอ่อนเยาว์ แพขนตาชื้นๆ กระพือขึ้นลง
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ไม่หยุดละม้ายผีเสื้อตื่นกลัวตัวหนึ่ง แต่ริมฝีปากของนางเม้มแน่นด้วย

ท่าทางดื้อรั้นไม่ยอมจ�านน ดุจเดียวกับหญิงสาวในความทรงจ�าท่ีอยู ่

ไกลแสนไกลผู้นั้น ท�าให้เขาไม่กล้ามองซ�้า ไม่กล้าเข้าใกล้มากเกินไป

หลังจากยื่นผ้าให้นางเช็ดหน้า หลูจวิ้นเงยหน้ามองไปทางเด็กสาว

หลายคนในศาลา พวกนางต่างตกอกตกใจท่ีมบีรุษุปรากฏตวัขึน้กะทันหัน 

มคีนจดจ�าได้ว่านีเ่ป็นพ่ีชายของพระชายาทีห่ลีไ่ท่แนะน�าก่อนเปิดงานเลีย้ง 

คนนัน้ ครัน้คดิว่าเขาอาจจะเห็นเหตกุารณ์ก่อนหน้าน้ี สหีน้าของพวกนาง

ก็เปลีย่นเป็นกระอกักระอ่วนแกมกระดากใจ ทัง้สามมองไปทางฉูเ่สีย่วซอื

เป็นตาเดียวกัน รอให้นางเปล่งเสียงพูด

"ท่านนี้คือคุณชายหลูกระมัง" ฉู่เสี่ยวซือท�าหน้าไม่สู้ดีเช่นกัน แต่ 

นางยังแสดงคารวะอย่างมีมารยาท

"ท่านเป็นคุณหนูสกุลใด" สายตาของหลูจว้ินจับอยู่ที่ตัวนาง ปกติ

เขาก็เป็นคุณชายหนุ่มท่ีหล่อเหลาสง่างาม ราตรีน้ียังบรรจงแต่งกาย 

เป็นพิเศษ ยามจ้องมองหญิงสาวคนหนึ่งอย่างนี้ ย่อมเป็นเหตุให้นาง 

หน้าแดงอย่างเลี่ยงได้ยาก

ฉู่เสี่ยวซือหน้าร้อนซู่ๆ "บิดาข้าคือรองราชมนตรีฝ่ายอักษรสาร  

นามว่าฉู่จิ้นเซวียน เรื่องเมื่อครู่นี้ คุณชายอย่าได้เข้าใจผิด คือว่า..." 

นางบอกชาติสกุลของตนแล้วก็คิดออกในชัว่ขณะสัน้ๆ ว่าจะอธิบาย

เหตุการณ์นั้นอย่างไร แต่หลูจว้ินไม่คิดจะฟัง เขาหมุนกายเดินไปทาง 

ทางเดนิเลก็ๆ ห่างไปไม่ไกล ตะเบง็เสยีงเรยีกสาวใช้นางหน่ึงทางด้านนอก 

และกล่าวสั่งด้วยสุ้มเสียงที่ได้ยินกันทุกคน

"ไปทูลเชิญชายาเว่ยอ๋องมา และทูลด้วยว่าคุณหนูหลายท่านที่นี ่
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มีเรื่องต้องการขอค�าชี้แนะ"

"เจ้าค่ะ"

สาวใช้จ�าหน้าเขาได้ก็ออกไปท�าตามค�าสั่งทันที เพลานี้เหล่าสตร ี

ในศาลาถึงเผยสีหน้าแตกตื่นยิ่ง
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ตอนสาวใช้มาหา อี๋อว้ีคุยกับฮูหยินของตู้ฉู ่เค่อในศาลาริมน�้า 

บังเอิญว่าตู้ฮูหยินเป็นคนแดนใต้เหมือนกัน นางเพ่ิงกลับจากหยางโจว  

ทั้งคู่จึงสนทนากันถูกคอดี

ผงิถงฟังสาวใช้ผูน้ัน้บอกความตามค�าสัง่ของหลจูว้ินแล้วตรึกตรอง

เล็กน้อย จากนั้นเดินค้อมตัวเข้าไปในศาลาริมน�้า กระซิบบอกข้างหูอี๋อวี้

"ดูเหมือนจะเกิดเรื่องขึ้นที่ศาลาจุ้ยซี คุณชายรองทูลเชิญพระชายา

ให้เสด็จไป บอกว่ามีคุณหนูหลายท่านต้องการทูลขอค�าชี้แนะเพคะ" 

อี๋อว้ีกล่าวขอขมาต่อตู้ฮูหยินก่อนเกาะแขนผิงถงลุกขึ้นยืนด้วย

สหีน้าปกต ินางเห็นว่าทางหลีไ่ท่ก�าลงัหารอืเรือ่งงานกันอยูเ่ลยไม่รบกวน 

พอออกจากศาลา นางก�าชบักับผงิฮุย่สองสามค�าแล้วพาผงิถงกับผงิสยา 

มุ่งหน้าไปยังศาลาจุ้ยซี

ผ่านไปไม่นานนักตอนนางไปถึงท่ีนั่น คนหกคนทั้งนอกในศาลา 

634

Page ��������� 12.indd   90 11/5/2563 BE   10:47



91

ซานเยวี่ยกัั่ว

ยังประจนัหน้ากันอยู่ ฉูเ่สีย่วซอืตาไวเห็นอีอ๋ว้ีสาวเท้าออกมาจากทางเดนิ

เลก็ๆ รบีสะกิดบอกคนข้างกายซ้ายขวาให้ออกจากศาลาไปคารวะทกัทาย

"พระชายาเพคะ"

"อือ้" อีอ๋ว้ีเปล่งเสยีงตอบอย่างไม่ยินดียินร้ายพร้อมกับกวาดตามอง

ซ้ายขวา ทันทีท่ีเห็นจิ้นลู่อันซึ่งศีรษะเปียกปอนและยังมีเศษใบชาติดบน

หน้าผาก นางท�าหน้าขรึมลงน้อยๆ ย่างเท้าขึ้นศาลาเอ่ยกับหลูจวิ้น

"พี่รองมานั่งก่อนสิเจ้าคะ"

หลูจว้ินมองจิ้นลู่อันด้วยสายตาแฝงรอยห่วงใยจางๆ แวบหนึ่ง 

ก่อนก้าวขึ้นไปนั่งลง

"พี่รองตามข้ามามีเรื่องใดหรือเจ้าคะ"

"ล้วนเป็นความเข้าใจผดิกันเพคะ" ฉู่เส่ียวซอืสืบเท้าข้ึนหน้าหนึง่ก้าว 

ตีหน้าซื่อพูดกับอี๋อว้ี "พวกหม่อมฉันคุยเล่นกับคุณหนูจิ้นอยู่ นางยืนอยู่

ด้านล่างศาลา ส่วนหม่อมฉันยืนข้างบนถือน�้าชาในมือ ไม่ทันระวังท�าหก

ใส่ตัวนาง คุณชายหลูเข้าใจผิดคิดว่าพวกหม่อมฉันรังแกนาง ถึงได ้

กวนพระทัยพระองค์แล้วเพคะ"

หลูจว้ินขมวดค้ิวต้ังท่าจะพูดอะไรบางอย่าง ผิงสยาก็ตะคอกใส ่

ฉู่เสี่ยวซือด้วยน�้าเสียงเข้มงวดขึงขัง

"สามหาว! พระชายายังไม่ตรัสถาม ใครอนุญาตให้ท่านปากมาก!"

ฉู ่เสี่ยวซือโดนสาวใช้ดุด่า ในใจโมโหโกรธาอย่างมาก แต่เห็น 

อี๋อว้ีปราศจากทีท่าห้ามปรามใดๆ จะถือสาหาความก็ไม่เป็นการดี นาง 

ลอบถลึงตาใส่ผิงสยาท่ีมองมาด้วยสายตาขุ่นเขียวเช่นกันคราหนึ่งแล้ว 

ปิดปากเงียบ
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"ข้าเดินรับลมผ่านมาทางนี้..." หลูจว้ินจะบอกว่าตนแอบฟังอยู่ 

เป็นนานก็กระดากปาก เขาจึงพูดสั้นๆ แต่ครบถ้วนกระบวนความ  

"พวกนางทะเลาะกันอยู่ ข้าได้ยินคุณหนูหลายท่านน้ีเอ่ยถึงเจ้าก็เลย 

หยุดฟังครู ่หนึ่ง พวกนางพูดท�านองว่าชุมนุมอะไรสักอย่างเลื่อมใส 

ศรัทธาเจ้าพอดู เผอิญเจ้าไม่ได้ส่งเทียบเชิญพวกนางมาร่วมงานเลี้ยง  

ไม่รูว่้าเพราะเจ้าดแูคลนพวกนาง หรอืว่าตดัสนิใจเองไม่ได้ คณุหนจูิน้ท่านน้ี 

โต้กลับพวกนางสองค�าก็โดนลบหลู่ดูหมิ่น หน�าซ�้าสาดน�้าชาใส่อีก"  

จิ้นลู่อันอาจมีข้อกริ่งเกรงระวัง ทว่าหลูจวิ้นไม่มี เขาเล่าออกมาตามตรง

ต่อหน้าทุกคน

พวกฉู่เสี่ยวซือคาดไม่ถึงว่าเขาจะได้ยินเรื่องทั้งหมด ครั้นโดนเขา

เปิดโปงซ่ึงๆ หน้าก็นกึอบัอายจนอยากมดุแทรกแผ่นดินหนใีห้รูแ้ล้วรูร้อดไป

ดูแคลนพวกนาง? ตัดสินใจเองไม่ได้? นี่ เป็นท้ังการย่ัวยุท้ัง 

ค�าสบประมาท ดีนักนะ ไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาจริงๆ

อันท่ีจริงยามโดนคนสบประมาท อ๋ีอวี้ไม่ได้โมโหขุ่นเคืองเท่าใด 

เพราะนางเคยได้รับความไม่เป็นธรรมมามากมาย เรื่องแค่น้ีไม่ถึงกับ 

ท�าให้นางมีน�้าโหได้ แต่เห็นชัดว่าจิ้นลู่อันนั้นต้องเดือดร้อนไปด้วยเพราะ

ตนเอง นางเห็นเด็กสาวที่เคยพูดจาปกป้องนางต่อหน้าจ่างซุนซีคนน้ี 

ถูกรังแกจนกลายเป็นแบบนี้ จะไม่ให้นางโกรธก็ไม่ได้แล้ว

"อย่างนั้นหรือ พวกเจ้าพูดถึงข้าเช่นนี้หรือ" อี๋อวี้ไต่ถาม

อยู่เบ้ืองหน้าหลูจว้ินผู้เป็นพยาน ฉู่เสี่ยวซือยังจะแก้ตัวเช่นไรได้  

นางท�าท่าเจียมตน กล่าวด้วยรอยย้ิมประจบ "พระชายาประทานอภยัด้วย  

พวกหม่อมฉันล้อเล่นเท่านั้น อย่าทรงถือเป็นจริงเป็นจังเลยเพคะ"
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จิน้ลูอ่นัตวัสัน่เท้ิม นัยน์ตาแฝงรอยขดัเคอืง นางไม่อยากสร้างปัญหา 

ให้อี๋อว้ี ได้แต่อดทนข่มกลั้นไว้ พอคิดไปถึงท่ีฉู่เสี่ยวซือขู่ว่าจะหาคน 

ฉีกปากนางเป็นชิ้นๆ ในอกก็เปี่ยมไปด้วยความคับข้องแกมอดสู นาง 

กัดริมฝีปากล่างสุดแรงจนแทบจะเป็นแผล

"ล้อเล่น?" อี๋อวี้มองฉู่เสี่ยวซือด้วยสายตาปึ่งชา บนหน้าหาได้มี 

รอยย้ิมหัวกับอีกฝ่ายสักน้อยนิดไม่ นางเอามือหนึ่งเคาะโต๊ะหินเบาๆ  

พลางกล่าวว่า "ข้าไม่รู้เลยนะนี่ว่าเดี๋ยวน้ีพวกคุณหนูในเมืองหลวงล้วน 

ชมชอบเอาข้าไปล้อเล่นแล้ว พวกเจ้าเคยล้อข้าผู้เป็นชายาเว่ยอ๋องเล่นๆ 

ก็ไม่รู้ว่าเคยล้อพวกชายาอู๋อ๋อง ชายาฉู่อ๋อง หรือชายาฉีอ๋องเล่นๆ บ้าง 

หรือไม่"

"หม่อมฉันมิบังอาจเพคะ พระชายาประทานอภัยด้วย" ในบรรดา 

สี่คนนั้น มีสองคนก้มหัวกล่าวยอมรับผิดก่อนฉู่เสี่ยวซือ อย่าลืมว่า 

ถ้าข้อกล่าวหารุนแรงท่ีอี๋อว้ียัดเยียดให้นี้แพร่ออกไปจะท�าให้พวกนาง 

ล่วงเกินเหล่าชายาทั้งหลายจนสิ้น

"พระชายาประทานอภัยด้วย หม่อมฉันส�านึกผิดแล้ว ไม่สมควร

กล่าววาจาส่งเดชจนไม่รู้จักขอบเขต กระนั้นพวกหม่อมฉันมิได้พูดถึง 

พระชายาพระองค์อื่นๆ ในทางเสียหายดังเช่นท่ีพระองค์ตรัสนะเพคะ"  

ฉู่เสี่ยวซือรู้สึกได้รางๆ ว่าไม่เข้าทีแล้ว แต่นางเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มน้ี 

จะไม่เอ่ยปากแสดงท่าทีเลยคงไม่เป็นการดี

"อ้อ ถ้าพูดอย่างน้ี พวกเจ้าล้อเล่นแต่กับข้าชายาเว่ยอ๋องสินะ"  

อ๋ีอว้ีกล่าวด้วยสีหน้าท่ีอ่านอารมณ์ไม่ออก ทว่าส่งผลให้รู ้สึกจุกแน่น 

ในล�าคอ พวกฉู่เสี่ยวซือก�าลังหายใจไม่ทั่วท้อง ก็ได้ยินนางพูดเสียงกร้าว
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"ข้าเป็นถึงชายาเอกขององค์ชายผู้ทรงเกียรติ กลับถูกพวกเจ้าเห็น

เป็นตัวตลก พวกเจ้าดูถูกข้า ดูถูกวังเว่ยอ๋อง หรือว่าดูถูกเชื้อพระวงศ์ 

สกุลหลี่แห่งต้าถังนี้ หือ?"

นางข้ึนเสียงสูงแล้วลดต�่าลงอย่างรวดเร็ว หางเสียงท่ีแหลมน้อยๆ 

เป็นเชิงถามทรงอ�านาจชวนให้สะท้านเยือกโดยมิต้องอวดศักดา

"พระชายาเข้าพระทยัผดิแล้ว หม่อมฉนัมบิงัอาจเพคะ" คุณหนพูวกนี้ 

เจรญิเตบิโตในเมอืงหลวงจงึได้รบัการปลกูฝังเรือ่งชนชัน้วรรณะอย่างลกึซึง้  

พวกนางชิงกันท้ิงตัวลงคุกเข่าอย่างว่องไว พูดด้วยสีหน้าท่ีเปี่ยมไปด้วย

ความหวาดหวั่นครั่นคร้าม

ครานี้ฉู่เสี่ยวซือรู้สึกกลัวแล้วจริงๆ ความผิดสถานหนักน้ีร้ายแรง 

ยิ่งกว่าข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ เมื่อเกี่ยวพันถึงเกียรติยศของราชวงศ์ ผู้ใด

จะกล้าพูดมากแม้แต่ครึ่งค�า เกิดปะเหมาะเคราะห์ร้าย คนทั้งครอบครัว

นางหลายสิบชีวิตล้วนต้องพลอยติดร่างแหไปด้วย

จิน้ลูอ่นัเห็นพวกคุณหนูจากตระกูลขนุนางท่ีเมือ่ครู่ยังผยองพองขน

อยู่จู ่ๆ ก็พากันคุกเข่าลง ท�าตัวงอเป็นกุ้งอย่างหวาดกลัวลนลานดู 

น่าสมเพช บันดาลให้แรงโทสะตรงกลางอกบรรเทาลงครึ่งหนึ่ง นางยัง 

ตัง้ตวัไม่ตดิอยูส่กัหน่อย เงยหน้ามองสตรสีงูศกัดิเ์หลอืคณาในชดุอาภรณ์

สีม่วงแกมทองกลางศาลาอย่างเหม่อลอย ครั้นอีกฝ่ายรับรู้ได้ว่านาง 

จับจ้องอยู่ก็ทอดสายตามองมา แม้ใบหน้าเฉยเมยดุจเก่า แต่แววห่วงใย

และปลอบประโลมฉายชดัในดวงตา ชัว่ขณะเดยีวในใจนางก็ร้อนผะผ่าว 

ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใด นางรู้ได้ว่าพระชายาก�าลังระบายความโกรธ

แทนนาง
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หญิงสกุลสงูศักด์ิคุกเข่าอยูเ่บือ้งล่างถึงสีค่น แต่อีอ๋วีไ้ม่ร้อนรนสกันิด 

ราวกับมองไม่เห็นอย่างไรอย่างนั้น นางเอ่ยสั่งคนด้านข้าง "ไปเทน�้าชา 

มากาหนึ่ง เอาชาร้อนนะ"

"เพคะ" ผิงถงขานรับแล้วออกไปสั่งการสาวใช้

"ลู่อันมาน่ี" อี๋อว้ีกวักมือเรียกจิ้นลู่อันมาใกล้ๆ พวกนางสองคน 

อยู่ในวัยไล่เลี่ยกัน แต่ไม่ว่าดูจากท่วงทีกิริยาหรือรูปลักษณ์ภายนอก  

อี๋อว้ีดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอีกฝ่ายมาก กอปรกับฐานะแตกต่างกัน นางนั่งอยู ่

ที่เดิมจับมือจิ้นลู่อันพูดคุยจึงไม่รู้สึกแปลกพิกล

"ดูสิเปียกขนาดนี้ เมื่อครู่เสียขวัญหรือไม่" อี๋อว้ีล้วงผ้าเช็ดหน้าที ่

พกติดตัวมาเช็ดรอยเปียกหลายจุดบนคอนาง

จิ้นลู ่อันปลาบปลื้มจนตัวลอย นางส่ายหน้าแล้วก็ผงกหัวอีก 

อย่างห้ามไม่อยู่ จากนั้นพูดเสียงค่อย "เสียมารยาทเฉพาะพระพักตร ์

พระชายาแล้วเพคะ"

แม้นลับหลังผู้คนจะเรียกขานอี๋อว้ีว่า 'พ่ีเจว๋ีย' ได้ แต่เมื่อมีคนอื่น 

อยู่ด้วย นางไม่กล้าลามปามเช่นนั้น

"เป็นข้าท�าให้เจ้าเดือดร้อนไปด้วย" อี๋อว้ีถอนใจเบาๆ เฮือกหนึ่ง 

อย่างจนใจ นางพูดโดยไม่เกรงว่าคนที่คุกเข่าอยู่จะได้ยิน "ตอนแรก 

ข้าคิดจะไปมาหาสู่กับเจ้าให้น้อยลง พวกเจ้าจะได้ไม่ต้องโดนคนรังแก

เพราะข้า กลับถูกมองว่าข้าตีตัวออกหากจากพวกเจ้า ดูถูกพวกเจ้า 

ลงท้ายก็โดนรงัแกอยู่ดี ข้าไม่ได้เชญิเจ้ามางานเลีย้งฉลองเทศกาลจงชวินี้ 

โกรธข้าหรือไม่" 

หากพูดว่าจิ้นลู่อันยังขุ่นใจเล็กน้อยเพราะเสียงต่อว่าท่ีไม่ได้รับ 
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เทียบเชิญสักใบในชุมนุมอักษรเมื่อคืน เวลานี้กลับอยากร�่าไห้ด้วย 

ความอิ่มเอมใจ

"ไม่เพคะๆ พระชายาตรัสหนักไปแล้ว น่ีใช่เร่ืองท่ีสมควรโกรธ 

ที่ไหนกัน งานเลี้ยงฉลองเทศกาลจงชิวเป็นงานเลี้ยงบัณฑิตอย่างแท้จริง 

พวกหม่อมฉันแยกแยะหนักเบาได้เพคะ"

จิน้ลูอ่นัขอบตาร้อนผ่าว โบกไม้โบกมอืเป็นพัลวัน นางกล่าวอธิบาย

ต่ออย่างกลวัว่าอีอ๋ว้ีจะไม่เชือ่ "เป็นลกูศษิย์ของท่านปูไ่ด้รบัเทยีบแดงเลย

พาหม่อมฉันมาเปิดหูเปิดตา พวกเมี่ยวเมี่ยวต่างพูดว่าจะรอหม่อมฉัน 

กลับไปเล่าให้พวกนางฟังเพคะ"

อี๋อว้ีชอบฟังค�าพูดของคนที่จิตใจบริสุทธ์ิแบบนี้อย่างมาก นาง 

ตบหลังมืออีกฝ่ายเบาๆ แล้วเบือนหน้าไปพูดกับหลูจวิ้น

"ยังไม่ได้แนะน�าให้รูจ้กักันเลย พ่ีรอง ท่านนีค้อืคณุหนจูิน้ หลานสาว

ของจ้ินป๋อซื่อ อาจารย์ผู ้มีพระคุณของข้าในส�านักศึกษา ท่านเป็น 

หัวหน้าส�านักที่เลือกข้าเข้าไปเล่าเรียนในครั้งนั้นอย่างไรล่ะเจ้าคะ"

หลูจวิ้นได้ยินว่ามีความหลังต่อกันเช่นนี้ เขามองจิ้นลู่อันซ�้าอีกครา 

พยักหน้าพร้อมยิ้มกับนางอย่างสุภาพ "ส่วนข้าคงไม่ต้องแนะน�าตัวแล้ว"

ศาลาหลังนี้แขวนโคมไฟไว้ท้ังสี่มุมจึงสว่างไสวกว่าด้านนอก 

เป็นอันมาก เมื่อซับหยดน�้าชาในตาออก นางถึงเห็นรูปโฉมของหลูจว้ิน

ชดัเจน ในงานเลีย้งนางได้ยินเหอเจยีนอ๋องกล่าวชมเขาค�าหนึง่ว่าพร้อมท้ัง 

รูปสมบัติคุณสมบัติ ตอนนี้ได้เห็นแล้วเป็นเช่นนั้นจริงๆ นางยังคิดไปถึง

เมื่อครู่ท่ีเขาออกหน้าปกป้อง ก็บังเกิดความรู้สึกที่ดีต่อคุณชายสกุลหล ู

ที่พบหน้ากันเป็นครั้งแรกผู้นี้เพิ่มขึ้นอีกหลายส่วน
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"คุณชายหลู" ใต้ขอบตาจิ้นลู่อันยังเปียกชื้นอยู่ นางทักทายเขา 

อย่างกระดากอายแล้วขยับไปยืนอยู่ข้างหลังอี๋อวี้

ไม่นานนักก็มีสาวใช้ยกน�้าชามาให้ ผิงถงรินหนึ่งถ้วย จับๆ ดูก่อน

ค่อยยื่นให้อี๋อวี้ด้วยสองมือ แต่นางไม่รับไว้

"ร้อนหรือไม่"

"นิดหน่อยเพคะ แต่เสวยได้"

"ดี" เวลาน้ีอี๋อว้ีถึงหันศีรษะไปทางคุณหนูท่ีคุกเข่ากับพ้ืนไม่กล้า 

หายใจแรงๆ พลางกล่าวด้วยเสยีงเย็นชา "เรือ่งในวันนี ้ ข้าเหน็แก่ทีพ่วกเจ้า 

กระท�าผิดเป็นครั้งแรก ทั้งข้าไม่ได้ยินด้วยตัวเอง ด้านพ่ีชายข้า ข้าช่วย

พวกเจ้าขอให้เขาปิดปากเงียบได้ แต่ทางคุณหนูจิ้น พวกเจ้าต้องขอร้อง

เอาเอง ถ้านางไม่อยากช่วยปิดบังให้พวกเจ้า เช่นนั้นข้าคงได้แต่รายงาน

เรื่องนี้ต่อท่านอ๋องตามจริง เพื่อขอให้ท่านอ๋องตัดสินความยุติธรรมให้ข้า 

แล้วค่อยเรียกคนในครอบครัวพวกเจ้ามารับตัวพวกเจ้าท่ีวังอ๋อง และ 

จะได้ถือโอกาสบอกให้ข้ารู ้ด้วยว่าอบรมสั่งสอนพวกเจ้าเย่ียงไรให ้

ก�าเริบเสิบสานดูหมิ่นจาบจ้วงเชื้อพระวงศ์"

ไม่เอ่ยถึงว่าเด็กสาวอีกสามคนได้ยินค�านี้แล้วคิดอย่างไร แต่ 

ฉู่เสี่ยวซือซึ่งยังไม่ทันสลัดความกลัวจากใจก็รู้สึกอับอายแกมโกรธขึ้นอีก 

ก่อนหน้าน้ีนางข่มเหงเหยียดหยามจิ้นลู่อัน ตอนนี้จะให้นางอ้อนวอน 

อีกฝ่าย นางจะวางศกัดิศ์รลีงได้อย่างไร ทว่านางต้องเหน็แก่ส่วนรวมด้วย 

ใครจะรับรองได้ว่าอ๋ีอวี้จะไม่โกรธแค้น ต่อให้ไม่ฟ้องร้องทางวังหลวง 

ล�าพังแค่เรียกให้คนในครอบครัวพวกนางมารับตัวก็แทบกระอักแล้ว

ระหว่างที่นางลังเลใจอยู่ มีคนชิงตัดหน้าส่งเสียงพูดตะกุกตะกัก 
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"คุณ...คุณหนูจิ้น เมื่อครู่นี้พวกข้าไม่ได้เจตนา ท่านอย่าโมโหโทโสเลยนะ 

โปรด...โปรดช่วยปิดบังให้พวกข้าด้วย อย่าฟ้องร้องพวกข้าได้หรือไม่"

"นะ...น่ันสิ" พอมีคนหนึ่งเอ่ยปาก ก็มีคนท่ีสองยอมลดศักดิ์ศรีลง 

"ขอร้องท่านล่ะ พวกเรามิได้มีความแค้นใหญ่หลวงอันใดต่อกัน แค่มี 

ปากเสียงกันตามปกติ ท่านช่วยพวกข้าด้วยเถอะ"

จิ้นลู่อันกะพริบตาปริบๆ ยามเห็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่นานยังยโส

โอหังหลายคนน้ีเปลีย่นเป็นก้มหน้าเจยีมตวั รูส้กึสาแก่ใจย่ิง ครัน้หนัไปมอง 

อ๋ีอว้ีทีแ่สดงสหีน้าเป็นเชงิสดุแท้แต่นางจะตดัสนิใจแล้ว นางลงัเลครูห่นึง่ 

รู้สึกว่าจะท�าอะไรเกินกว่าเหตุไม่ได้ ก็ตั้งใจจะละเว้นพวกนาง กลับได้ยิน

ฉู่เสี่ยวซืออ้าปากพูดเสียงนุ่มนวล

"คุณหนูจิ้นเป็นคนใจกว้างคงไม่ถือสาเรื่องเล็กน้อยเท่านี้เป็นแน่"

นางน่ิงเงียบก็ดีอยู่แล้ว พอพูดขึน้มาก็ท�าให้จ้ินลู่อนันึกไปถึงทีต่นเอง

ถูกนางข่มขู่เหยียดหยาม หน�าซ�า้พระชายายังพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย!

"ฮึ ข้าเป็นสตรีต�่าต้อยคนหนึ่ง จะไปเอาความใจกว้างมาจากที่ใด 

ข้าเพียงพูดตามสัตย์จริง ไม่ยอมเสแสร้งแกล้งท�ากับใครเด็ดขาด"

ได้ยินถ้อยค�านี้แล้ว พวกท่ีคุกเข่าบนพ้ืนท�าหน้าสลด อี๋อวี้กลับ 

เผยรอยย้ิม นบัวนันางย่ิงชืน่ชอบนสิยัของจิน้ลูอ่นั อ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอ 

ตรงไปตรงมาแต่ไม่แข็งกระด้าง ช่างถูกอกถูกใจนางจริงๆ

"เอาล่ะ พวกเจ้าพูดให้น้อยลงหน่อยเถอะ ทีน่ีเ่ป็นสวนดอกไม้ด้านหลัง 

ของวังเว่ยอ๋อง ประเดี๋ยวคนแห่กันมา ล้วนไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้น"

"พระชายา..." จิ้นลู่อันท�าเสียงอ่อยๆ ในดวงตาเต็มไปด้วยความ 

คับแค้นใจ ทั้งขัดเคืองที่ตนเองเสียกิริยา
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"นี่ก็ดึกมากแล้ว ข้าไม่มีแก่ใจจะรับมือพวกเจ้า เรื่องในวันน้ี 

ข้าขอเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเอง เรื่องนี้ก็ให้แล้วกันไป..." อี๋อวี้ไม่รอให้คนบนพื้น

ระบายลมหายใจโล่งอก นางก็ตวัดข้อมอืย่ืนส่งต่อถ้วยน�า้ชาจากมอืสาวใช้  

"แต่จะให้พวกข้าสองคนทนคับข้องหมองใจเปล่าๆ ปล้ีๆ ไม่ได้ เมื่อครู ่

เป็นคนใดยกน�า้ชาคารวะเจ้า เจ้าไปคารวะตอบนางเถอะ น�า้ชานียั้งร้อนจดั  

เจ้าเทช้าๆ นะ"

จิ้นลู่อันรับน�้าชาไว้อย่างงุนงง นางก้าวลงจากศาลาไปหยุดยืน 

ตรงหน้าฉู ่เสี่ยวซือท่ีท�าหน้าตื่นกลัว ถึงฟังถ้อยค�าของอ๋ีอว้ีได้เข้าใจ  

การ 'ยกน�า้ชาคารวะ' ท่ีว่าน้ีหาใช่การยกน�า้ชาคารวะตามความหมายน้ัน

"คุณหนูจิ้น" ฉู่เสี่ยวซือแลมองน�้าชาร้อนในมือจิ้นลู่อันถ้วยน้ันแล้ว

แสร้งท�าเยือกเย็น ลดสุ้มเสียงลงพูดลอดไรฟันกับคนตรงหน้าเพ่ือไม่ให ้

อี๋อวี้ได้ยิน "เจ้าจะสร้างความล�าบากใจให้ข้าจริงๆ หรือ เจ้าคิดดีแล้วรึ"

ครั้นนางพูดเป็นนัยข่มขู่อีกครั้ง จิ้นลู่อันซ่ึงยังสองจิตสองใจอยู่ใน 

ทีแรกก็เดือดพล่านขึ้นทันใด นางเอ่ยตะคอกอย่างโกรธเกร้ียว พร้อมกับ

สาดน�้าชาในมือออกไปโดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ

"มีอันใดไหม ถ้าข้าสร้างความล�าบากใจให้ท่าน ท่านก็จะให้คน 

ฉีกปากข้าเป็นชิ้นๆ อย่างที่พูดก่อนหน้านี้หรือ"

"ว้าย!"

ชั่วพริบตาที่น�้าชาสาดใส่หน้า ฉู ่เสี่ยวซือก็แผดเสียงร้องด้วย 

ความพรั่นพรึง ยกสองมือปิดป้องอย่างว่องไวแต่ไม่ทันการณ์ น�้าชา 

ราดรดเต็มหน้าและเข้าปากจนส�าลักค�าหนึ่ง พร้อมกับเสียงตะโกน 

อย่างตกใจของนางท่ีกลืนหายไปกับเสียงดนตรีไกลๆ ผิงถงรู ้ว่าอี๋อว้ี 
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จะสะสางเรือ่งทางน้ี ก็ดึงตัวแขกท่ีอยู่ใกล้ๆ แถวน้ีไปทางอืน่ ดงัน้ันเสยีงน้ี 

จึงไม่สร้างความแตกตื่นปั่นป่วนใดๆ ในสวนดอกไม้อันกว้างใหญ่นี้

"ขะ...ข้า...แค่กๆ...หน้าข้า..."

คุณหนูสามคนข้างกายฉู่เสี่ยวซือขยับตัวออกห่างด้วยหน้าตา 

ซีดเผือด จิ้นลู่อันเห็นว่านางแทบจะลงไปชักดิ้นชักงอกับพ้ืนแล้วพลัน 

นึกขันตนเอง กับคนที่เป็นเช่นสุนัขอาศัยบารมีคนพรรค์อย่างนี้ นางจะ

โมโหไปไย

ด้วยเหตุนี้นางพูดปลุกสติอีกฝ่ายอย่างร�าคาญ

"พอแล้ว ใบหน้าท่านไม่เป็นอะไร น�า้ชานีไ้ม่ร้อนสกันดิ เป็นน�า้ชาอุน่"

ฉูเ่สีย่วซอืนิง่ทือ่ไป นางลบูหน้าแล้วค่อยลบูมอือกีที แค่อุน่ๆ ไม่ร้อน

แม้แต่น้อยจริงๆ ถึงไม่ท�าเรื่องอับอายขายหน้าต่อ

อี๋อวี้นั่งดื่มชาอย่างสบายอารมณ์ในศาลา นางมีความเคยชิน 

อย่างหน่ึงคือไม่ด่ืมน�้าท่ีร้อนหรือเย็นเกินไป ปกติดื่มน�้าชาเย็น ก็เป็น 

น�า้ชาร้อนท่ีทิง้ไว้จนเย็น เวลาบอกว่าดืม่น�า้ชาร้อน น่ันคอืน�า้อุน่เกือบร้อน 

เรื่องที่เป็นความเคยชินของนาง ผิงถงไม่เคยจ�าผิด

"หนนี้เป็นน�้าอุ่น" อี๋อว้ีเอ่ยอย่างสงบน่ิง "คราวหน้าให้ข้าได้ยินว่า 

เจ้าจะฉีกปากใครอีกล่ะก็ ข้าจะยกน�้าชาร้อนคารวะเจ้าทั้งกา"

ฉูเ่สีย่วซอืสัน่สะท้าน นางนัง่คกุเข่าเนือ้ตวัเปียกโชกกับพ้ืน หลงัผ่าน

ทั้งความตกใจ โมโห และหวาดกลัวอย่างรุนแรง นางบังเกิดความรู้สึก 

พรัน่พรงึกับการเป็นลกูไก่ในก�ามอืผูอ้ืน่ทีจ่ะบบีก็ตายจะคลายก็รอดอย่างที่ 

ไม่เคยเป็นมาก่อน แม้กระทั่งช่วงเวลาที่กลายเป็นที่รังเกียจเดียดฉันท์ 

ในส�านักศึกษาหลวงเพราะเป็นเบี้ยที่ถูกจ่างซุนเสียนสละทิ้ง
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ความสะพรึงกลัวผุดขึ้นกลางใจอย่างช้าๆ เป็นเหตุให้นางไม่กล้า

เงยหน้ามองคนที่กล่าววาจาอยู่ในศาลา นี่เป็นคราแรกท่ีนางตระหนัก 

ได้อย่างถ่องแท้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้ว บัดน้ีเด็กสาวท่ีก้มหัวยอมให้ 

พวกนางตวาดด่าทอโดยไม่ปริปากในส�านักศึกษาหลวงในอดีตคนน้ัน 

เป็นชายาอ๋องที่ศักดิ์ฐานะสูงส่งกว่าพวกนางลิบลับ

"เรื่องในวันนี้ก็ให้ยุติลงตรงน้ี ข้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง วันหน้า 

ไม่ว่าใครก็ห้ามฟื้นฝอยหาตะเข็บอีก หากคนใดหมายอาศัยเรื่องคืนนี ้

สร้างความล�าบากใจให้ใคร จงประมาณตัวเสียก่อน ข้าเป็นคนแรกท่ี 

ไม่ละเว้นคนผู้นั้น" อี๋อวี้กล่าวค�าน้ีทิ้งท้ายไว้เสียงเย็นๆ ให้พวกนางคิดดู

เอาเอง จากนั้นเอามือหนึ่งเกาะแขนผิงถงเดินออกจากศาลา

"พ่ีรองกลบัไปทีง่านเลีย้งเถอะเจ้าค่ะ ส่วนลูอ่นัตามข้าไปผลดัอาภรณ์"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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