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ซานเยวี่ยกัั่ว

ณ เรือนอุ่น ส�ำนักบัณฑิตหญิง

"อะไรนะ นำงไปแล้วหรือ"

หญิงสำวกลุ่มหนึ่งน่ังกระจำยกันรอบๆ บนพรมปูพ้ืนพลำงด่ืมสุรำ 

อุน่ร้อน กระไอควันสขีำวลอยอ้อยอิง่ลอดจำกหว่ำงนิว้ เปลวเพลงิในเตำผงิ 

ทั้งสี่ทิศลุกโชนเป็นสีแดง เปรียบกับอำกำศอันหนำวเหน็บภำยนอกแล้ว

ประหนึ่งอยู่กลำงวสันตฤดู

จ่ำงซนุซน่ัีงบนแท่นรบัฟังค�ำรำยงำนของผูม้ำถึงแล้วย่นหวัคิว้เข้ำหำกนั 

ครัน้กวำดตำเหน็คนบนพ้ืนมองมำอย่ำงฉงนใจ นำงกลอกตำทีหน่ึงก่อนพูด

เสยีงดงัข้ึน

"มใิช่เรือ่งใหญ่โตอนัใด เพียงได้ยินว่ำชำยำเว่ยอ๋องออกจำกเมอืงหลวง

ไปทีเ่หอเป่ยแล้วแปลกใจอยู่บ้ำง"

สตรีท้ังหลำยได้ยินค�ำนี้แล้วเริ่มเอียงหัวซุบซิบกัน ด้ำนจ่ำงซุนซี 

729
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พูดพึมพ�ำรำวกับร�ำพึงร�ำพันกับตนเอง

"ไยแอบไปเงียบๆ นะ ก่อนหน้ำนี้ไม่ได้ยินควำมเคลื่อนไหวใดๆ  

เลยสักนิด"

"คิกๆ ก็เว่ยอ๋องทรงยกทัพออกจำกเมืองหลวงแล้วมิใช่หรือ นำง 

หมดที่พึ่งบำรมี ไหนเลยจะกล้ำอยู่เมืองหลวงตำมล�ำพัง"

ได้ยนิเสียงหัวเรำะเยำะดงัระงม จ่ำงซนุซโีคลงศรีษะย้ิมๆ ยกจอกสรุำให้

สำวใช้รนิจนเตม็แล้วเลือ่นมำจ่อข้ำงรมิฝีปำกจบิค�ำเลก็ๆ รอยย้ิมตรงมมุปำก

ขยำยกว้ำงขึน้

ไปเสียได้ก็ดี ไม่มีเขาสักคน เมืองหลวงแห่งน้ีเป็นที่ท่ีนางรั้งอยู ่

ได้หรือ

ณ งำนพบปะสังสรรค์นำนทีปีหนระหว่ำงเหล่ำองค์ชำยองค์หญิง

และพระนัดดำด้ำนในหอซูอวิ๋น

"อะไรนะ นำงไปแล้วหรือ"

"ใช่น่ะสิ ไปแล้ว เมื่อเช้ำตอนนำงออกเดินทำง ข้ำยังไปส่งเลย 

เอื๊อก...ส่งถึงแค่นอกประตูเมือง นำงก็ขึ้นรถม้ำจำกไปไกล" เกำหยำง 

วำงจอกสุรำลงด้วยอำกำรมึนเมำ ก่อนจะหยิบกำสุรำมำรินจนเต็มแล้ว

ยกกระดกรวดเดียวจนหมดอีก

"ไฉนพอพ่ีสี่ไป นำงก็ต้องไปเหมือนกัน" หลินชวนส่ำยหน้ำอย่ำง 

ไม่เข้ำใจเหตุผล นำงเหน็เกำหยำงเสยีใจกอ็ดพูดกระเซ้ำไม่ได้ "น่ีต้องหดหู่

ปำนน้ีเชียวหรือ ก็แค่ขำดเพ่ือนเล่นคนเดียวถึงกับต้องดื่มสุรำดับทุกข์  

คนไม่รู้เรื่องจะนึกว่ำเจ้ำโดนสกุลสำมีตัดขำดแล้ว"
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"หลินชวน อย่ำปำกพล่อย"

หลี่หยวนจยำเอ็ดนำงค�ำหนึ่งเบำๆ เขำเบือนหน้ำไปเห็นตู้ร่ัวจิ่น 

กุมจอกสุรำไว้นิ่งๆ รำวกับใจลอยจึงเอ่ยขึ้นอย่ำงใส่ใจ

"พ่ีตู้ สรุำท่ีน่ีรสไม่ถูกปำกใช่หรอืไม่ ข้ำจะส่ังให้คนยกอย่ำงอืน่มำให้"

"อะ ไม่...ไม่ต้อง สรุำเป็นสรุำดี" ตู้ร่ัวจิน่พูดพลำงวำงจอกสุรำลง เขำ

ลกุขึน้ยืนประสำนมอืคำรวะไปรอบๆ "ข้ำเพ่ิงนกึได้ว่ำยังมธีรุะต้องสะสำง  

ขออ�ำลำก่อน พี่หยวนจยำ ไว้พวกเรำนัดกันใหม่อีกทีวันหลัง"

หลีโ่ย่วบ่นอบุอบิอย่ำงไม่พึงใจทันที "จริงๆ เลยนะ อตุส่ำห์มำแล้ว 

ทั้งที จะกลับอะไรไวเช่นนี้"

"ปล่อยเขำกลับไปเถอะ" หล่ีหยวนจยำยกจอกสรุำขึน้สดูดมกลิน่หอม

ของมนั

สุรำเป็นสุรำดี น่ำเสียดำยที่พลำดเวลำลิ้มลองท่ีดีท่ีสุดไปแล้ว 

ย่อมไม่อำจเป็นที่ต้องใจได้อีก

ณ มุมหนึ่งของเมืองหลวง

"หัวหน้ำ ชำยำเว่ยอ๋องออกนอกเมอืงไปแล้ว ต้องส่งคนสะกดรอยตำม

หรอืไม่ขอรบั"

"ไม่ต้อง ในเมือ่ฮ่องเต้พระรำชทำนอนุญำตให้นำงออกจำกเมอืงหลวง

ไปไกลถึงเหอเป่ยแล้วยังจะตำมไปท�ำอะไร ออกไปท�ำหน้ำที่ของเจ้ำซะ  

บอกให้ปูห้ลวิเข้ำมำ"

"ขอรับ"

"คิกๆ ข้ำว่ำแล้วว่ำท่ำนต้องอยำกพบข้ำ หลิวอิงออกไปเถอะ  
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ปิดประตูให้สนิท อย่ำแอบฟังเชียวนะ"

"ข้ำน้อยมิกล้ำ ข้ำน้อยขอตัวนะขอรับ"

เอี๊ยด... เสียงปิดประตูดังขึ้น

"เรียกข้ำมำด้วยเหตุใดก็พูดสิ"

"เจ้ำรู้ว่ำข้ำอยำกพบเจ้ำ แล้วจะไม่รู้ว่ำข้ำเรียกเจ้ำมำเพื่ออันใดรึ"

"ก็ข้ำไม่รู้ซะอย่ำง ท่ำนท�ำอะไรข้ำได้หรือไม่เล่ำ"

"ข้ำท�ำอะไรเจ้ำไม่ได้จรงิๆ แต่ขนืเจ้ำเข้ำมำใกล้กว่ำน้ี จมกูข้ำจะทน

กลิ่นหอมบนตัวเจ้ำไม่ไหวแล้ว"

"เอ๊ะ? ไม่ชวนดมหรือ ข้ำจ�ำได้ว่ำท่ำนเคยกล่ำวชมกลิ่นนี้นี่นำ"

"ฤดรู้อนผ่ำนพ้นไปตัง้นำนแล้ว ตอนน้ีไม่จ�ำเป็นต้องให้เจ้ำมำไล่ยุงแล้ว"

"ท่ำน...ท่ำน...ท่ำนล้อข้ำเล่นอีกแล้วนะ ฮึ!"

"ฮ่ำๆ"

"วันนี้ดูเหมือนท่ำนเบิกบำนใจเป็นพิเศษ"

"หือ? ใช่หรือ"

"ใช่แน่นอน ท่ำนจะเปิดหน้ำต่ำงก็ต่อเมือ่เวลำทีท่่ำนอำรมณ์ดเีท่ำน้ัน"

"ข้ำจะได้เป็น...แล้ว"

"อะไรนะ"

"เปล่ำ ไม่มีอะไร"

จวนสกุลฉี

"ฮือๆๆ..."

"ฮูหยินๆ อย่ำร้องไห้เลย ระวังจะเจ็บตำนะ"
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"นำง...นำงไปเหอเป่ยแล้ว จะไปยังที่ไกลแสนไกลขนำดนั้น กลับ 

ไม่แม้แต่จะบอกกล่ำวข้ำสกัค�ำก็ไปแบบนีเ้ลย กระทัง่ไปส่งก็ไม่ให้ข้ำไปส่ง 

ฮือๆ..."

"มิใช่เขียนสำรฝำกไว้ให้เจ้ำแล้วหรือ ข้ำคิดว่ำพระชำยำก็กลัวเจ้ำ

อำลยัอำวรณ์ถึงได้ปิดบงัไว้ ย่ิงกว่ำน้ันใช่ว่ำนำงไปแล้วไปลบั รอท่ำนอ๋อง

กลับจำกออกศึก นำงก็กลับมำแล้ว"

"แต่ว่ำ...แต่ว่ำเพรำะเหตุใดต้องไปด้วยเล่ำ รออยู่ที่เมืองฉำงอัน 

ก็เหมือนกันไม่ใช่หรือ"

"ฮหูยินไม่รูอ้ะไร พระชำยำจ�ำเป็นต้องไป ไม่เพียงต้องไป ยังต้องรบีไป

โดยไว หำกชกัช้ำก็ยำกจะไปได้แล้ว"

"ข้ำ...ข้ำฟังไม่รู้เรื่องว่ำเจ้ำพูดอะไรอยู่"

"ไม่รู้เรื่องก็ช่ำงเถอะ ฮูหยินดื่มน�้ำแกงร้อนๆ ชำมนี้แล้วนอนสักครู่  

ตื่นขึ้นมำข้ำค่อยประคองออกไปเดินในสวนดอกไม้นะ"

ปีรชัศกเจนิกวนทีส่บิสำม ต้นเดอืนสบิสอง น่ัวเหอปัว เจ้ำแคว้นถู่อว้ีหนุ

เดนิทำงมำเมอืงฉำงอนัเข้ำเฝ้ำหลีซ่ือ่หมนิ ถังไท่จงผู้นีย้กองค์หญิงหงฮว่ำ 

ให้เป็นภรรยำของเขำ

กลำงเดือนสิบสอง ผู ้ช่วยเสนำบดีหยำงซือเต้ำได้รับต�ำแหน่ง 

รำชมนตรฝ่ีำยอกัษรสำร ส่วนฝำงเสวยีนหลงิ รำชมนตรฝ่ีำยอกัษรสำรคน

เดิมถูกโยกย้ำยไปรับหน้ำที่มุขมนตรีฝ่ำยซ้ำยแทนจ่ำงซุนอู๋จี้ที่ตอนนี้เป็น

มหำอ�ำมำตย์ ท้ังยังควบต�ำแหน่งรำชครูประจ�ำองค์รัชทำยำท ร้ังยศศักดิ์

ขั้นสอง
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วันทีย่ี่สบิเอด็ ฟู่อี ้หวัหน้ำรำชอำลกัษณ์ถึงแก่กรรมในวยัแปดสบิห้ำปี 

สมัยที่เขำยังมีชีวิตอยู่ ยึดมั่นในแนวคิดต้ำนพุทธหนุนเต๋ำ แตกฉำน 

ศำสตร์กำรค�ำนวณหยินหยำง เป็นผู้วำงแนวทำงของส�ำนักอำลักษณ์  

ทัง้มไีมตรแีน่นแฟ้นกับบณัฑิตนกัปรำชญ์มำกมำยของส�ำนกัศกึษำหลวง 

กำรสิ้นอำยุขัยของเขำสร้ำงควำมเศร้ำโศกเสียใจให้ผู้คนจ�ำนวนมำก 

ต�ำแหน่งหัวหน้ำรำชอำลักษณ์ว่ำงลง

นับแต่รำชวงศ์สุยเป็นต้นมำมณฑลทหำรเซียงโจวย้ำยไปอยู่ท่ี 

อ�ำเภออนัหยำงและข้ึนตรงต่อเมอืงอนัหยำง ท�ำหน้ำท่ีดแูลพ้ืนท่ีแปดอ�ำเภอ

โดยอยู่ใต้อำณัติเขตปกครองเส้นทำงตะวันตกของดนิแดนเหอเป่ย

เดือนหนึ่ง หิมะแรก

ในคฤหำสน์หลงัไม่กว้ำงใหญ่นัก มเีพียงระเบยีงยำวซึง่สร้ำงคดเคีย้ว

ทอดตวัไปทกุซอกทกุมมุ เชือ่มทะลถึุงห้องหนงัสอืรปูทรงสีเ่หลีย่มห้องหน่ึง 

ด้ำนนอกหมิะก�ำลงัโปรยปรำย หำกหน้ำต่ำงทำงทิศใต้แง้มเปิดไว้ครึง่หนึง่ 

มเีสยีงสนทนำลอยแว่วออกมำจำกข้ำงใน

"หมำยควำมว่ำต้นรัชศกเจินกวน ตอนฮ่องเต้เพ่ิงขึ้นครองรำชย์  

เคยท�ำสญัญำสงบศกึกับเจีย๋ลีข่่ำนของทูเจว๋ียตะวนัออกทีส่ะพำนชัว่ครำว* 

ทเูจว๋ียถึงถอยทพักลบัไปหรอื"

"ไม่ผิด"

* เป็นเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ในช่วงต้นรำชวงศ์ถัง เผ่ำทูเจว๋ียมีก�ำลังแข็งแกร่งจึงยกพลมำรุกรำน  
หลีซ่ือ่หมนิใช้กลศกึหลอกลวงข้ำศกึด้วยกำรน�ำพำแม่ทพัไม่ก่ีคนไปทีร่มิแม่น�ำ้เว่ยสุย่ ตะโกนพูดคยุและต่อว่ำ 
เจี๋ยลี่ข่ำนที่อยู่อีกฝั่งหน่ึง จำกนั้นก็ให้ทหำรเคล่ือนก�ำลังพลตำมมำทีหลัง ท�ำให้พวกทูเจวี๋ยเข้ำใจผิดคิดว่ำ 
ฝ่ำยต้ำถงัมกี�ำลังพลมำก จงึยินยอมลงนำมในสญัญำสงบศกึบนสะพำนท่ีสร้ำงข้ึนชัว่ครำวและยกทพักลบัไป 
สัญญำสงบศึกนี้มีชื่อเรียกว่ำ สนธิสัญญำล�ำน�้ำเว่ยสุ่ยหรือสัญญำบนสะพำนชั่วครำว
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"อือ้ คิดไม่ถึงว่ำแผ่นดินทีย่ิ่งใหญ่เกรียงไกรในปัจจบุนัเฉกต้ำถังเรำ 

ก็เคยหลบเลี่ยงกำรสู้รบมำก่อน"

"ฮึ อันใดเรียกว่ำหลบเลี่ยงกำรสู้รบ? ยำมนั้นฮ่องเต้เพิ่งทรงสืบทอด

บลัลงัก์ บ้ำนเมอืงยังไม่สขุสงบ ไพร่ฟ้ำยังไม่มัง่ค่ัง แล้วจะทำนรบัภยัสงครำม 

ได้เช่นไร พวกต่ำงเผ่ำยกทัพมำรกุรำนถึงพรมแดนทศิเหนอืห่ำงจำกฉำงอนั

เพียงย่ีสบิลีเ้ศษ ฮ่องเต้ทรงมนี�ำ้พระทัยอนัย่ิงใหญ่ เมตตำห่วงใยปวงประชำ 

ด้วยเหตน้ีุทำงหนึง่ส่งทหำรไปต้ังค่ำยอยู่ท่ีแนวปรำกำรหลังของเมอืงหลวง

เป็นกำรแสดงแสนยำนุภำพข่มขวัญทัพข้ำศึก ท�ำให้พวกเขำหวำดหว่ัน 

ต่อกำรรบ ทำงหน่ึงยังใช้เงินทองแพรพรรณแลกเปลีย่นกับกำรให้พวกต่ำงเผ่ำ

ถอยทพั"

"เอ๊ะ? ข้ำเคยอ่ำนจำกต�ำรำพงศำวดำรว่ำเมือ่ครัง้ฮ่องเต้ท�ำสญัญำ 

สงบศกึกับทูเจว๋ียตะวันออก พำคนไปท่ีสะพำนชัว่ครำวแค่หกคนประจนัหน้ำ

กับกองทัพนับหมื่นอีกฟำกหนึ่ง นี่เป็นควำมจริงหรือไม่"

"เป็นควำมจรงิแน่นอน ทรงไม่เชือ่หรือ ตอนเผชญิหน้ำกับทัพใหญ่ 

ของทเูจวีย๋ ฮ่องเต้ทรงพำท่ำนเซนิก๋ัวกง เหลยีงกัว๋กง และคนอืน่ๆ ไปเจรจำ

สงบศึกเพียงหกคน ควำมองอำจกล้ำหำญชั้นนี้จะมีสักก่ีคนในใต้หล้ำ

หำญเทียบเคียง!"

"...วีรบุรุษถือก�ำเนิดถูกเวลำ หำมีผู้ใดล�้ำหน้ำเขำได้"

หลังเสียงร�ำพึงร�ำพันดังขึ้น หน้ำต่ำงทิศใต้ก็ถูกผลักเปิดเบำๆ จำก

ด้ำนใน เผยให้เห็นคนผูห้นึง่ มุน่มวยท่องส�ำรำญปักป่ินสแีดง สวมชดุผ้ำไหม 

เบำพลิ้วประดับขนสัตว์สีน�้ำตำล เสื้อคลุมสีม่วงคำดสำยรัดเอวสีน�้ำเงิน 

โฉมงำมเฉิดฉัน มือหน่ึงวำงบนหน้ำต่ำง มือหน่ึงประคองท้องท่ีใหญ่ขึ้น 
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ทุกทีๆ ศีรษะแหงนขึ้นมองหิมะร่วงหล่นจำกฟ้ำ

ท่วงท่ำอริยิำบถเฉกนีต้กอยู่ในสำยตำผูอ้ืน่ย่อมกลำยเป็นภำพทิวทศัน์

โดยมต้ิองกำรเหตผุล งำมน่ะงำมด ีทว่ำกไ็ม่ต่ำงจำกหมิะตก มำจำกท่ีห่ำงไกล

และจำกไปอย่ำงไร้ร่องรอย

ซนุเหลยก้มหน้ำม้วนเก็บต�ำรำในมอือย่ำงเรียบร้อย เขำโค้งกำยน้อยๆ 

กล่ำวอย่ำงไม่ยโสและไม่เจยีมตน

"วันน้ีเล่ำถึงแค่ตรงนี้ก่อน สำยลมนอกหน้ำต่ำงหนำวเย็น เชิญ 

พระชำยำเสด็จเข้ำห้องพักผ่อน กระหม่อมขอทูลลำก่อนพ่ะย่ะค่ะ"

"ท่ำนไปเถอะ พรุ่งนี้เวลำนี้ พวกเรำค่อยมำสนทนำถึงสถำนกำรณ์

ของแคว้นทูเจวี๋ยตะวันออกกับตะวันตกกันต่อ"

"พ่ะย่ะค่ะ"

ซุนเหลยเอำม้วนต�ำรำกับพู่กันและกระดำษหนีบไว้ใต้ซอกแขน 

แล้วหมนุกำยออกไป ตอนเปิดประตู มเีงำร่ำงสำยหนึง่ว่ิงถลำเข้ำมำ เขำ

หลบไม่ทันเลยได้แต่ยื่นมือประคองไว้

"นำยหญิง นำย...ว้ำย!"

ผงิฮุย่ท่ีเกือบสะดุดธรณีประตูล้มลงกับพ้ืนด้วยควำมแตกตืน่ลนลำน

ก็เกำะร่ำงคนผู้หน่ึงตรงหน้ำไว้ถึงไม่ต้องหกล้ม นำงยังไม่ทันเรียกขวัญ 

กลบัมำ เงยหน้ำข้ึนเหน็ว่ำเป็นใครก็หน้ำตำแดงก�ำ่ทันใด

"นะ...นำยกองซุน"

ซนุเหลยมองอกีฝ่ำยปรำดหนึง่ จ�ำหน้ำได้ว่ำนีเ่ป็นสำวใช้จอมซุม่ซ่ำม

ประจ�ำตัวพระชำยำ เขำพยักหน้ำทีหน่ึงแล้วดึงมือกลับอย่ำงแนบเนียน  

จำกน้ันอ้อมผ่ำนข้ำงกำยนำงย่ำงเท้ำเข้ำสูผ่นืหิมะ
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ผิงฮุ่ยซึ่งหน้ำแดงจรดใบหูรีบหันหลังมองตำมแผ่นหลังเขำจวบจน

เสียงหัวร่อแผ่วเบำดังลอยมำจำกในห้อง

"คนก็เดนิลบัตำไปแล้วยังมองอะไรอกี ไม่รบีเข้ำมำแล้วปิดประตเูสยี"

"เพคะๆ" ผิงฮุ่ยลุกลนดึงประตูปิดเป็นพัลวัน นำงปัดละอองหิมะ 

บนไหล่ออก จับอำภรณ์ให้เข้ำที่แล้วก้ำวเข้ำห้องอย่ำงกระดำกอำย

"นำยหญิง ฮหูยินอำวุโสให้หม่อมฉนัมำทูลว่ำหิมะตกแล้ว พ้ืนทำงเดิน

ด้ำนนอกลืน่ ตอนเสวยพระกระยำหำรกลำงวัน ให้พระองค์ประทบัอยู่ใน

ห้องหนังสือไม่ต้องเสด็จไปเสด็จมำ ประเด๋ียวให้คนยกมำให้ เอ๊ะ ไฉน 

ทรงเปิดหน้ำต่ำงไว้เช่นน้ี ข้ำงนอกอำกำศหนำวขนำดนัน้ เกิดโดนควำมเย็น

แล้วจะท�ำอย่ำงไรเพคะ"

อีอ๋ว้ีเห็นสำวใช้เดนิกระฟัดกระเฟียดตรงเข้ำมำ ก็หมนุกำยเดนิกลบัไป

ข้ำงโต๊ะหนังสอือย่ำงปรำดเปรยีว ครัน้เหน็นำงปิดหน้ำต่ำงจนมดิชดิด้วย

ควำมคล่องแคล่วว่องไว เพ่ือมิให้นำงพูดบ่นตนเองอีก พอนั่งลงแล้วจึง 

อ้ำปำกกล่ำวข้ึน

"ที่เมืองหลวงสองสำมปีถึงจะมีหิมะสักหน นำนๆ ทีจะได้เห็น  

ข้ำอยำกชมดูสักหน่อย"

"ถึงอย่ำงน้ันก็ทรงยืนอยู่ข้ำงหน้ำต่ำงไม่ได้เพคะ หำกทรงโดน 

ควำมเย็นข้ึนมำ ฮูหยินอำวุโสต้องต�ำหนิพวกหม่อมฉันเป็นแน่" ผิงฮุ่ย 

พูดเสียงค่อย "พี่ผิงถงก็จะด่ำว่ำด้วย"

"ร่ำงกำยข้ำแข็งแรงดี จะโดนควำมเย็นง่ำยดำยปำนนั้นที่ไหนกัน" 

อี๋อว้ีเลิกค้ิวสูง เห็นสำวใช้เติมถ่ำนในเตำเสร็จแล้วเดินมำช่วยฝนหมึก 

ระหว่ำงทีร่อ นำงเลอืกพู่กันและหยิบกระดำษมำวำงกับโต๊ะเอง ยังอดลบูพุง 
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ทีนู่นป่องซ�ำ้อกีทีไม่ได้ นีเ่ป็นอำกัปกิรยิำท่ีนำงท�ำบ่อยทีส่ดุในช่วงทีผ่่ำนมำ

ว่ำไปแล้วก็น่ำแปลก นำงออกจำกฉำงอนัทัง้ก�ำลงัตัง้ครรภ์อยู่มำถึง

อันหยำงพ�ำนักได้สองเดอืน อย่ำว่ำแต่ล้มป่วยหรือไม่คุ้นเคยกับดินน�ำ้อำกำศ 

กระทั่งอำกำรแพ้ท้องก็เคยเกิดขึ้นครั้งเดียว ซ�้ำน่ันยังเป็นตอนท่ีตนเอง 

กินอำหำรมำกเกินไป

เด็กท่ียังไม่ลืมตำดูโลกคนนี้เรียบร้อยมำก ผ่ำนมำห้ำเดือนแล้ว 

ยกเว้นวันนั้นที่หลี่ไท่ออกจำกเมืองหลวงก็ไม่เคยก่อกวนนำงสักหน

"ทรงวำดเสร็จแผ่นหนึ่งแล้วไปเอนพระวรกำยนะเพคะ ประเดี๋ยว

ตอนเสวยพระกระยำหำร หม่อมฉันค่อยปลุกให้ตื่นบรรทม"

"ได้"

ในกำรเป็นสตรมีคีรรภ์ผูห้น่ึง อ๋ีอว้ีรูห้น้ำท่ีของตนเองดมีำก นำงเพียง

นอนบนเตียงไม่กินไม่ด่ืมทั้งวันในวันที่หลี่ไท่จำกไป วันรุ่งขึ้นก็ใช้ชีวิต 

ตำมปกต ิ ท่ีพึงกินก็กิน ทีพึ่งดืม่ก็ดืม่ นอนพักกลำงวัน ขนมของว่ำงและ 

ยำบ�ำรงุล้วนไม่ตกหล่นสกัอย่ำง ว่ำนอนสอนง่ำยจนหลซูือ่ยังร�ำพึงร�ำพันว่ำ

ตนเองสู้ไม่ได้

ผิงฮุ ่ยฝนหมึกเรียบร้อยแล้วเอำมือเท้ำโต๊ะชะโงกหน้ำไปดูอี๋อว้ี 

วำดภำพ เห็นแต่ลำยเส้นที่ร่ำงบนกระดำษคลับคล้ำยกลไกไม้นี้อีกฝ่ำย 

วำดมำตัง้หลำยวัน แก้โน่นแก้นีแ่ล้วยังไม่เป็นรปูเป็นร่ำง เป็นแค่ภำพเค้ำโครง

ซึง่สดุท้ำยก็ยงัดูไม่ออกว่ำเป็นอะไรอยู่ดี

ก๊อกๆ

ยำมนั้นเองเสียงเคำะประตูพลันดังข้ึนจำกนอกประตูทีแล้วทีเล่ำ

อย่ำงเป็นจังหวะจะโคน อี๋อว้ีเพ่ิงเงยหน้ำข้ึน ผิงฮุ่ยก็กระโดดโลดเต้นไป 
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เปิดประตู ปำกยังกล่ำวด้วยน�้ำเสียงดีอกดีใจ

"อิ๋นเซียวเพคะ อิ๋นเซียวกลับมำแล้ว ท่ำนอ๋องต้องทรงส่งสำรมำ 

เป็นแน่"
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730

หิมะตกไปจนพลบค�่ำถึงได้หยุดลง ท้องฟ้ำเบื้องนอกมืดสลัว  

เปลวเพลิงจำกถ่ำนติดไฟให้ไออุ่นสบำยภำยในห้อง อี๋อว้ีนอนห่มผ้ำห่ม

ขนแพะผนืหนำอยู่บนตัง่ยำว ส่วนตรงท่ีวำงเท้ำเป็นเจ้ำอิน๋เซยีวท่ีนัง่คดุคู้

นอนเอำแรงหลังจำกบินกลับมำเป็นระยะทำงยำวไกล

ตอนอีอ๋ว้ีย้ำยจำกเมอืงฉำงอนัมำถึงเมอืงอนัหยำงในเหอเป่ย อิน๋เซยีว 

ก็ถูกพำมำส่งท่ีกองบัญชำกำรวังเว่ยอ๋องก่อนล่วงหน้ำแล้ว ตำมหลัก 

มนัน่ำจะกลบัจำกกำรหำคู ่แต่ไม่เหน็วีแ่ววนกสกัตวัอยู่ข้ำงกำยมนั ครัน้จะ 

พูดคุยก็ไม่รูเ้รือ่ง จะถำมไถ่ก็ไม่เข้ำใจ อีอ๋ว้ีเลยทึกทักเอำเองว่ำมนัออกบินท่อง

นำนหลำยเดือนแล้วคงยังหำคู่ไม่ได้ นำงพำมันออกจำกกองบัญชำกำร 

ย้ำยไปอยู่ท่ีคฤหำสน์พักผ่อนในอนัหยำงของหลีไ่ท่

หญิงสำวยังได้อำศัยมันเป็นผู้ส่งสำรพอดี ประกำรแรกมันตำมหำ

หลีไ่ท่ได้สะดวกกว่ำ ประกำรทีส่องจะได้ไม่ต้องปล่อยนกพิรำบออกไปบนิ
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ข้ำงนอกในฤดูหนำวให้โดนจับกินเป็นอำหำร

เสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นนอกประตู อ๋ีอว้ีได้หลับสนิทต่ืนหน่ึงลืมตำข้ึน  

มองเห็นแต่คำนไม้ใหม่เอี่ยมเต็มตำเป็นอย่ำงแรก นำงขยับตัวไม่ทันไร 

ก็ได้ยินเสียงห้ำม

"นอนลง อย่ำรีบลุกขึ้น อำกำศหนำว เพ่ิงตื่นนอนต้องเอนตัวต่อ 

อีกครู่หนึ่ง"

อีอ๋วีห้นัหน้ำไปเห็นหลซูือ่เดนิหิว้ตะกร้ำอำหำรเข้ำมำวำงบนโต๊ะน�ำ้ชำ 

หยิบอำหำรจำนเลก็ๆ กับโถน�ำ้แกงออกจำกในนัน้ ผงิฮุย่ปิดประตูอย่ำงมดิชดิ

แล้วก้ำวเข้ำไปช่วยเหลอื

อิ๋นเซียวลุกขึ้นเขยิบไปยืนข้ำงเตำผิงเป็นกำรเปิดทำงอย่ำงรู้หน้ำที่ 

มันกู่ร้องค�ำหนึ่งก่อนจะนั่งคุดคู้เอำหัวซุกอกหลับต่อ

"ท่ำนแม่ พื้นทำงเดินด้ำนนอกลื่นนะเจ้ำคะ ท่ำนมำเองท�ำไมกัน"

หลูซื่อน่ังลงข้ำงเตำผิงย่ืนมืออังไฟพลำงกล่ำว "ตอนบ่ำยอยู่ว่ำงๆ 

ไม่มีอะไรท�ำก็เลยต้มของหวำนให้เจ้ำแล้วยกมำให้เจ้ำทั้งยังร้อนๆ อยู่"

อี๋อวี้เอื้อมมือไปจับชำยเสื้อของมำรดำ "ท่ำนแม่ช่ำงดีเหลือเกิน"

หลซูือ่ผงิมอืจนอุ่นผ่ำวๆ แล้วลกุไปพยุงบตุรสำวให้ลุกข้ึนน่ัง ปำกก็

กล่ำวว่ำ "ตอนเที่ยงท่ำนอ๋องส่งสำรมำแล้วหรือ"

"อื้อ" พอเอ่ยถึงหลี่ไท่ ใบหน้ำของอี๋อวี้มีชีวิตชีวำเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

หลี่ไท่เขียนสำรสั้นมำก เพียงไต่ถำมด้วยถ้อยควำมเรียบๆ ว่ำ 

นำงพักอยู่ในอันหยำงสบำยหรือไม่ ร่ำงกำยแข็งแรงหรือไม่ รวมถึง 

ตอบค�ำถำมจำกสำรฉบบัแรกของนำง และเล่ำคร่ำวๆ ถึงสิง่ทีป่ระสบพบเหน็

ระหว่ำงเดินทัพอย่ำงรวบรัด
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อีอ๋ว้ีรูต้วัดว่ีำไม่ถนัดเรือ่งกำรทหำร ไม่สำมำรถช่วยเขำวำงกลยุทธ์ได้ 

ทว่ำนำงยังคงเชญิซนุเหลยนำยกองตรวจกำรของกองบญัชำกำรมำอธิบำย

ประวัติศำสตร์ของเขตซีเป่ยรวมถึงสถำนกำรณ์ในปัจจุบันให้ฟังทุกวัน 

โดยไม่ย่อท้อ

ถึงแม้ไม่ได้อยู่เคียงข้ำงก็ต้องรูใ้ห้กระจ่ำงชดัว่ำเขำอยู่ในสภำพกำรณ์

เช่นไร

กระนัน้ย่ิงรูม้ำก ย่ิงแจ่มแจ้งว่ำกำรท�ำศกึแดนไกลมใิช่เรือ่งง่ำย ก็ย่ิง

เป็นห่วงมำกขึน้

จำกฉำงอนัถึงเกำชำงต้องผ่ำนเขตม่อเฮ่อเหยียนชี ่หรอืในอีกชือ่หน่ึงว่ำ

เกอป้ี* แห่งควำมตำยอนัเลือ่งชือ่ของแดนซอีวี ้ พูดได้ว่ำก่อนทีก่องทพัต้ำถัง 

จะประจันหน้ำกับเกำชำงและทูเจว๋ีย ต้องเผชญิกับศตัรูตัวฉกำจ ซึง่ก็คือ

ทะเลทรำยกว้ำงใหญ่สุดลูกหูลูกตำแห่งนี้นี่เอง

ถ้ำหำกปรำศจำกแม่ทัพผู ้มำกประสบกำรณ์และไร้ขวัญทหำร 

ทีเ่ข้มแข็ง ยังเดนิทำงไม่ถงึเกำชำง ทัพใหญ่ก็จะโดนบัน่ทอนก�ำลงัจนสิน้ 

จำกสภำพอันทุรกันดำรของม่อเฮ่อเหยียนชี่นี้

ดทีูว่ำชวีเหวินไท่ เจ้ำแคว้นเกำชำงคงคดิจะใช้กลศกึรอซ�ำ้ยำมเปล้ีย

อยู่ในใจ อีกทั้งมีพวกทูเจว๋ียตะวันตกท่ีทรยศต่อต้ำถังเป็นแรงหนุน จึง 

ได้ล�ำพองใจและไร้ควำมเกรงกลัวต่อรำชส�ำนัก ลบหลู่ดูหมิ่นรำชทูต 

ปฏิเสธไม่มำถวำยบังคมก่อนหน้ำนี้ ท้ังยังหันหัวหอกเล็งมำที่แผ่นดินถัง 

กระท�ำตนเป็นคนถ่อยแปรพักตร์

"น่ำเสียดำยท่ีท่ำนอ๋องกับพ่ีรองไม่ได้อยู่ค่ำยเดียวกัน ไม่เช่นน้ัน 

* ม่อเฮ่อเหยียนชี่ หรือเกอปี้ คือทะเลทรำยโกบี
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จะได้ส่งสำรกลับมำพร้อมกัน"

"ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอย่ำงนี้ แม่รู ้ว่ำพ่ีรองเจ้ำปลอดภัยดีก็พอแล้ว  

อย่ำสร้ำงปัญหำให้เว่ยอ๋องเพิ่มขึ้น"

"เจ้ำค่ะ"

หลูซื่อรับชำมของหวำนจำกผิงฮุ่ย หย่ังดูควำมร้อนก่อนจะส่งไปที่

มอือีอ๋ว้ี มองดนูำงใช้ช้อนตกักินทีละค�ำเล็กๆ อย่ำงพึงใจ จำกนัน้เลือ่นสำยตำ 

ไปยังส่วนท้องของนำง พร้อมกับยื่นมือไปลูบเบำๆ อย่ำงทะนุถนอม พอ 

กลำงฝ่ำมือสัมผัสได้ถึงแรงสั่นกระเพ่ือมเบำหวิวจำกจุดชีพจรก็คลำยย้ิม

จนตำหยีทันที พูดเองเออเองกับท้องของบุตรสำว

"หลำนรกั ช่ำงเชือ่ฟังจรงิๆ รูว่้ำท่ำนแม่เจ้ำล�ำบำกก็เลยไม่เคยก่อกวน 

เจ้ำเป็นเด็กดีแบบนี้ รอวันหลังเจ้ำคลอดแล้ว ท่ำนยำยจะปักลำยสวยๆ  

บนอำภรณ์ให้เจ้ำสวมเยอะๆ นะ"

อีอ๋วีห้ลดุหวัเรำะดงัพรดื นำงย่ืนชำมเปล่ำให้ผงิฮุย่ ท�ำปำกย่ืนพูดกับ

มำรดำ

"ท่ำนแม่ ลูกคนน้ียังไม่ทันออกมำ ท่ำนก็ตำมใจเพียงนี้ วันหน้ำ 

เติบใหญ่จะมิแย่หรือเจ้ำคะ อย่ำให้กลำยเป็นคนฟุ้งเฟ้อ วันๆ รู้จักแต ่

กินดื่มเที่ยวเล่น ไม่เป็นโล้เป็นพำย"

"พูดเหลวไหล" หลูซื่อขึงตำใส่บุตรสำวแล้วดึงผ้ำห่มข้ึนห่มตัวนำง

และหลำนยำยในท้องอย่ำงมดิชดิ "ตอนเจ้ำยังเดก็ แม่ไม่ได้ตำมใจหรอืไร 

เจ้ำโตขึ้นมำก็ไม่เห็นมีนิสัยเกะกะเกเรอะไรนี่"

อีอ๋ว้ีรูว่้ำในใจหลซูือ่ตอนนีต้นเองหำได้มนี�ำ้หนักเท่ำเดก็ในท้องแล้ว 

มำตรว่ำจะอจิฉำอยู่สักหน่อย แต่นำงมไิด้เหน็ลกูคนน้ีเป็นแก้วตำดวงใจเช่นกัน
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หรอกหรือ กำรบ�ำรุงครรภ์อย่ำงเคร่งครัดเชื่อฟังตลอดหลำยเดือนมำน้ี  

และควำมอดทนต่อร่ำงกำยท่ีนับวันย่ิงอุย้อ้ำยข้ึนตำมล�ำดบั ล้วนแล้วแต่

เพ่ือให้ก�ำเนิดบตุรคนน้ีอย่ำงรำบรืน่ปลอดภัย

ไม่เป็นมำรดำย่อมไม่รูถึ้งควำมล�ำบำกของผูเ้ป็นมำรดำ สำมเดือนแรก 

ยังไม่ชดัเจนเท่ำใดนัก จวบจนอำยุครรภ์ได้ห้ำหกเดอืนต่ำงหำก บททดสอบ

ถึงเพ่ิงเริม่ต้นขึน้

ยืนนำนไปหรอืน่ังนำนไปก็จะปวดเม่ือยเอว พอเริม่ท้องโย้จะเข้ำห้องเวจ 

ก็กลำยเป็นปัญหำยุ่งยำก บำงครำกลำงดึกก�ำลังนอนสบำยๆ ก็จะรู้สึก 

แน่นอกจนหลบัๆ ต่ืนๆ หลำยหน เหล่ำนีล้้วนเป็นเรือ่งทีเ่กิดขึน้บ่อยๆ

เมือ่ได้กินอิม่นอนหลบั ตวันำงก็เริม่อวบอ้วนข้ึนเป็นธรรมดำ ใบหน้ำ

กลมแป้น บำงวันต่ืนเช้ำขึ้นมำยังบวมฉึ่ง ส่องคันฉ่องแล้วเหมือนเป็น 

คนละคนกัน ไม่หลงเหลอืควำมงำมแม้สกัเศษเสีย้วโดยสิน้เชงิ น่ีเป็นจดุหน่ึง 

ทีส่ตรไีม่อำจไม่ใส่ใจ แล้วก็มแีต่เวลำน้ีเท่ำน้ันทีน่ำงรู้สึกว่ำหลีไ่ท่อยู่ไกลตวั

เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่ง

ทัง้หลำยทัง้ปวงน้ีเป็นเพียงควำมล�ำบำกทำงกำย หำกทีท่รมำนย่ิงกว่ำ

คือเมื่อนำงบังเกิดควำมสะเทือนใจเล็กๆ น้อยๆ แล้วคิดถึงว่ำไม่มีหลี่ไท่ 

อยู่เคยีงข้ำงก็อยำกจะร้องไห้น�ำ้ตำเป็นเผำเต่ำ แต่ด้วยกลวัจะกระทบกระเทอืน

ถึงลกู จะร้องไห้หนกัๆ กไ็ม่ได้ หวัเรำะมำกๆ ก็ไม่ได้

หลซูือ่เห็นนำงใจลอยก็ส่งเสยีงปลกุนำงจำกภวังค์ "คดิอะไรอยู่หรือ"

อีอ๋ว้ีสดูจมกูไล่ก้อนสะอืน้ นำงพลนัเหยียดแขนไปโอบรอบคอมำรดำ

กล่ำวซ�ำ้ค�ำเดิม "ท่ำนแม่ ท่ำนช่ำงดีเหลอืเกิน"

ถึงหลีไ่ท่ไม่อยู่ นำงยังมสีำวใช้ดูแลปรนนิบตั ิมมีำรดำอยู่เป็นเพ่ือน 
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ครัน้คดิค�ำนงึถึงเมือ่ครัง้หลซูือ่ต้องระเหเร่ร่อนอยูต่่ำงถ่ินกบับตุรชำยวัยเยำว์

สองคน ต้องอดมื้อกินมื้อ ทว่ำเพ่ือบุตรในครรภ์แล้วถึงกัดฟันทนควำม

ล�ำบำกยำกแค้นตลอดทำงจนอยู่รอดมำได้

'มำรดำ' เป็นค�ำเรียกขำนของผู้มีใจหนักแน่นและเข้มแข็งโดยแท้

หลซูือ่ไม่เข้ำใจว่ำอยู่ดีๆ  บตุรสำวนึกสะทกสะท้อนใจอะไรขึน้มำ เพียง

เหน็ว่ำนำงออดอ้อนออเซำะ จงึคลีย้ิ่มตบหลังนำงเบำๆ อย่ำงพะเน้ำพะนอ

เอำใจ

กระโจมใหญ่ของค่ำยทหำร

เหล่ำแม่ทัพนำยกองอยู่กนัพร้อมหน้ำ ต่ำงน่ังประจ�ำท่ีร่วมประชมุหำรอื 

ผู้นั่งอยู่ตรงหัวแถวคือโหวจวินจี๋ จอมทัพผู้บัญชำกำรศึกปรำบเกำชำง 

ในครัง้น้ี ส่วนหนิวจิน้ต๋ำกับเซวียว่ันจวินอยู่ฝ่ังขวำ ขณะทีน่ั่งเดีย่วทำงซ้ำยมอื

เป็นหลีไ่ท่นัง่อยู่ อำเซงิยืนอยู่ข้ำงหลงัหอบกระบีป่ระจ�ำกำยของผู้เป็นนำย

ไว้ในอ้อมแขน เขำคำดดำบโค้งไว้ท่ีบัน้เอวอนัเป็นเครือ่งแต่งกำยของทหำร

ต�ำแหน่งนำยกอง

"มุง่หน้ำต่อไปจะเป็นม่อเฮ่อเหยียนชี ่ทีน่ั่นเป็นพ้ืนท่ีทะเลทรำย แห้งแล้ง

ขำดแคลนน�้ำ ไร้ผู้คนอยู่อำศัย หลงทำงได้ง่ำย จึงเป็นไปได้มำกว่ำสิ่งที่ 

พวกเรำก�ำลงัจะเผชญิก็คอืไม่มนี�ำ้ ไม่มเีสบยีงอำหำร หำกหมำยฝ่ำข้ำมไป 

จะไม่ใช้เวลำนับหลำยเดือนและไม่สูญไพร่พลเลยน้ันแทบไม่ต่ำงจำก 

กำรวำดวิมำนกลำงอำกำศเลยทีเดียว"

ในฐำนะผูบ้ญัชำกำรกองพลซเีป่ย โหวจวนิจีย่๋อมแจ่มแจ้งดทีีส่ดุว่ำ

พวกเขำจะพบกับบททดสอบที่โหดร้ำยเช่นใด แล้วผู้ที่นั่งอยู่ในท่ีน้ีก็ต้อง 
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มลีกูน้องเก่ำของเขำด้วยเป็นธรรมดำ ฉะนัน้ค�ำเตอืนน้ีมใิช่พูดให้พวกเขำฟัง

"หำกพวกท่ำนคนใดกลัวตำยก็อยู่เป็นทัพหลังเดินทำงไปพร้อมกับ

กองเสบยีงเสยีแต่แรก ดชีัว่ก็มคีนรอดชวิีตได้มำกข้ึน มใิช่ถึงเวลำนัน้แล้ว 

กลำยเป็นตัวถ่วง อย่ำโทษว่ำข้ำไม่เห็นแก่หน้ำใคร"

เมื่อกล่ำวถึงตรงนี้ โหวจวินจี๋กวำดตำมองแม่ทัพนำยกองทั้งหลำย 

ที่นั่งอยู่รอบหนึ่งแล้วหันหน้ำขวับไปพูดกับหลี่ไท่ทำงด้ำนซ้ำย

"ในเมือ่ท่ำนอ๋องทรงรบัหน้ำทีเ่ป็นแม่ทัพตรวจกำร จะทรงตดิตำมไป

ทหีลงักับกองเสบียงก็ไม่เสยีหำยกระมงัพ่ะย่ะค่ะ"

คนสำมสิบกว่ำคนในกระโจมพำกันเบนสำยตำไปทำงหลี่ไท่  

มหีลำยคนขมวดคิว้น้อยๆ ไม่รูว่้ำไม่พอใจท่ีฮ่องเต้ส่งองค์ชำยทีไ่ม่เคยออกรบ

มำตรวจกำรกองทัพ หรือไม่พอใจที่โหวจวินจ๋ีพูดจำเป็นเชิงสบประมำท 

ทำงอ้อม

รำวกับหลีไ่ท่ฟังไม่ออกว่ำโหวจวินจีจ๋งใจกล่ำวเยำะเย้ย เขำตรกึตรอง

ครูห่นึง่แล้วพยักหน้ำพร้อมพูด

"ก็ดี ท่ำนจอมทัพช่วยจัดทหำรหน่วยหนึ่งเดินทำงไปกับข้ำด้วย"

โหวจวินจีป๋ระหลำดใจกับปฏิกิรยิำน้ีของอีกฝ่ำยอยู่บ้ำง เขำลบูหนวด

เหนอืรมิฝีปำกพลำงมองชำยหนุม่แวบหน่ึง ก่อนลกุจำกทีน่ั่งของจอมทัพ 

หยบิป้ำยค�ำส่ังท่ีสลักเลขไว้แล้วบนโต๊ะข้ึนมำ พูดออกค�ำสัง่เสยีงก้องกังวำน

ด้วยสีหน้ำขึงขัง

"ชี่ปี้เหอลี่"

"ขอรับ"

"เจ้ำเคยข้ำมทะเลทรำยมำแล้วสองคร้ัง จึงเชี่ยวชำญเส้นทำงน้ีดี  
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ข้ำขอสั่งให้เจ้ำน�ำก�ำลังพลห้ำพันนำยเป็นกองหน้ำเบิกทำง บุกไปให้ถึง

ต�ำบลชี่โข่วก่อนล่วงหน้ำให้ได้"

"ข้ำน้อยน้อมรับค�ำสั่ง"

ชีป้ี่เหอลีเ่ป็นแม่ทัพใหญ่ของชำวทูเจวีย๋เผ่ำหน่ึงท่ีสวำมภัิกดิต่์อต้ำถัง 

เคยเข้ำร่วมศึกตีแคว้นถู่อว้ีหนุ และได้เสกสมรสกับองค์หญิงหลนิเถำ เมือ่ 

มีศักดิ์ฐำนะเป็นเชื้อพระวงศ์ย่อมได้รับควำมไว้วำงใจจำกฮ่องเต้ ในกำร 

ท�ำสงครำมแดนไกลครำวนี ้ เขำน�ำพำไพร่พลมำนับหมืน่นำย ขันอำสำเป็น 

ผูเ้บิกทำงแต่แรก วันนีไ้ด้รบัค�ำสัง่ก็พร้อมปฏบิตัติำมอย่ำงสดุชวิีต

"หนิวจิ้นต๋ำ"

"ขอรับ"

...

หลงัสัง่กำรไปหลำยอย่ำง โหวจวนิจีถึ๋งเลอืกกองทหำรทีจ่ะร่วมทำง

กับหลีไ่ท่เป็นอันดับสดุท้ำยคลบัคล้ำยเจตนำกระน้ัน

หำกท่ีน่ำขบคิดตีควำมคือคนที่ถูกจัดให้ไปอยู่ใต้อำณัติของหลี่ไท่ 

นอกจำกกองก�ำลังเขตเหอเป่ยที่หลี่ไท่โยกย้ำยมำเอง คนอื่นๆ ท่ีเหลือ 

ถ้ำมิใช่ทหำรใหม่ไร้ประสบกำรณ์ ก็เป็นพวกไม่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีใดๆ ซึ่ง

อำศยัเส้นสำยสัมพันธ์ของตระกูลฝำกฝังเข้ำมำแทรกอยูใ่นกำรเดนิทัพครำนี้

รอรับควำมชอบจำกกำรรบ

ทพัใหญ่จำกทุกๆ สำยสมทบกันท่ีจดุเริม่ต้นเขตเกอป้ี จำกกองพล 

รวมท้ังสิ้นเกินสิบหมื่นนำย มีกำรจัดแบ่งทหำรช้ันปลำยแถวให้หลี่ไท ่

สองหมื่นนำยอย่ำงขอไปที เขำก็รับไว้ทั้งหมดรำวกับไม่รู้ว่ำอะไรดีไม่ดี
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ท่ำทีเย่ียงนี้ท�ำให้แม่ทัพอำวุโสบำงคนปรำมำสเขำย่ิงข้ึน เพียง 

ไม่แสดงออกทำงสีหน้ำเท่ำนั้น

เมื่อกำรประชุมยุติ หลี่ไท่พำอำเซิงกับผู้บัญชำกำรทหำรหลำยคน

ของเขตเหอเป่ยตรงกลับไปที่กระโจมของเขำ

"ท่ำนอ๋อง นี่ท่ำนจอมทัพดูแคลนพวกเรำอยู่มิใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ  

เดนิทำงไปพร้อมกบักองเสบยีงจะได้มคีนรอดชวิีตมำกขึน้ ทว่ำรอพวกเรำ

ตำมไปถึง เกรงว่ำแคว้นเล็กๆ อย่ำงเกำชำงคงถูกบดขย้ีรำบคำบแล้ว  

ยังจะได้คุณควำมชอบอะไร"

บุรุษฉกรรจ์ผู้กล่ำววำจำน้ีนำมว่ำฟำงกัง อำยุใกล้สี่สิบ หน้ำตำ 

คล�้ำเข้มบึกบึน ลักษณะท่ำทำงละม้ำยชำวไร่ชำวนำ แต่แท้จริงแล้ว 

เขำเคยเป็นแม่ทพัเข้ำร่วมสงครำมปรำบปรำมทูเจวีย๋ตะวนัออกในปีรัชศก

เจินกวนที่สี่ น่ำเสียดำยหลังได้รับชัยชนะ เขำล่วงเกินผู้อยู่เบื้องบน 

จนเป็นเหตใุห้ควำมดคีวำมชอบไม่โดดเด่น รบทัพจบัศึกมำนำนย่ีสบิกว่ำปี 

กลับเป็นแค่ผู้บัญชำกำรกองพลเมืองหนึ่ง

หลีไ่ท่เหลอืบมองเขำแวบเดยีวแล้วรบัผ้ำเชด็เหงือ่ท่ีอำเซงิย่ืนส่งให้

มำเช็ดมือ "หำตัวเจอแล้วหรือยัง"

อำเซิงกล่ำวตอบย้ิมๆ "เจอแล้วพ่ะย่ะค่ะ อย่ำงช้ำท่ีสุดรำตรีนี้ก็รุด

มำถึงได้"

หลี่ไท่พยักหน้ำ เขำยกมือชี้คนสองสำมคนตรงหน้ำแล้วสั่งก�ำชับ 

"รอคนมำถึงแล้วพำพวกเขำไปพบ"

"พ่ะย่ะค่ะ" อำเซงิละล้ำละลงัเลก็น้อยก่อนโค้งกำยกล่ำวว่ำ "องค์ชำย 

ต้องส่งคนไปเชญิคุณชำยรองหรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ"
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"อืม"

ยกเว้นหลี่ไท่กับอำเซิงแล้ว คนอื่นๆ ด้ำนในกระโจมหลังนี้ล้วน 

จับต้นชนปลำยไม่ถูก ต่ำงมองหน้ำกันไปมำอย่ำงไม่เข้ำใจว่ำท่ำนอ๋อง

ต้องกำรให้พวกตนพบใคร กระน้ันแม้แต่คนโผงผำงอย่ำงฟำงกังก็มิได ้

เอ่ยถำมอะไรมำก

ในห้วงควำมคิดของพวกเขำเพลำน้ี ไม่มีอื่นใดนอกจำกผืนทรำย 

อันเวิ้งว้ำงกว้ำงใหญ่ที่จะต้องเผชิญหน้ำในเวลำอันใกล้นี้

ม่อเฮ่อเหยียนชี่ ทะเลทรำยแห่งควำมตำยตำมเสียงเล่ำขำน
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731

หนึ่งคืนก่อนทัพหน้ำของต้ำถังจะเข้ำสู่ทะเลทรำย ทหำรท้ังหมด 

หยุดพักเตรียมควำมพร้อม ภำยในรัศมีสิบลี้เศษโดยรอบค่ำยที่มั่นมีแต่

ทหำรลำดตระเวนและนำยทัพบำงคนที่ยังมิได้หลับใหล

หลจูว้ินสำวเท้ำตำมหลงัอำเซงิผ่ำนกระโจมไปทีละหลงัๆ ย่ิงเดนิไป

ทำงทิศตะวันตก ก็ยิ่งเห็นกระโจมที่พักบำงตำลงทุกที

อำรมณ์ของเขำในเวลำน้ีเรยีกได้ว่ำเข้ำขัน้ย�ำ่แย่ ในกำรท�ำศกึแดนไกล

ครำวน้ี เขำมุ่งมั่นตั้งใจจะสร้ำงควำมดีควำมชอบจำกกำรรบให้ได้ แต ่

ตอนบ่ำยเขำก�ำลังฝึกทหำรใหม่อยู่กลับได้รับค�ำส่ังย้ำยไปข้ึนกับหล่ีไท่  

และบอกให้พวกเขำติดตำมกองเสบียงเข้ำสูท่ะเลทรำยทหีลัง

หำกเดินทำงพร้อมกับกองเสบยีง เช่นนัน้กว่ำจะข้ำมผ่ำนเขตเกอป้ี

ไปถึงเกำชำง เกรงว่ำจะช้ำเกินกำรณ์เพรำะคงตีเมืองแตกไปนำนแล้ว

"ผู้ดูแลหลี่ ท่ำนจะพำข้ำไปที่ใด"
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ตอนเย็นหลูจวิ้นเพ่ิงขี่ม้ำจำกค่ำยทหำรเมืองหวำอินมำถึงละแวก

ใกล้ๆ ค่ำยใหญ่ เขำรออยู่ข้ำงนอกครึง่ชัว่ยำมถึงมนีำยกองตรวจกำรคนหนึง่ 

พำเขำเข้ำค่ำยไปพบอำเซิง

"ท่ำนผู้บัญชำกำรอย่ำได้ร้อนใจ อยู่ข้ำงหน้ำนี้แล้ว"

อำเซิงพูดแล้วยังเดินต่อไปไกลอีกหลำยสิบจั้งก่อนเล้ียวตรงหัวมุม 

เขำหยุดฝีเท้ำอยู่นอกกระโจมซึง่มคีนสองคนเฝ้ำอยู่ ผนังกระโจมด้ำนนอก

ฉำบด้วยครำบมนั พอสดูลมหำยใจก็ได้กล่ินอำหำรและฟืนไฟระลอกหนึง่

หลูจวิ้นถลึงตำโต นี่มิใช่โรงครัวหรือ

"จะพำข้ำไปเฝ้ำท่ำนอ๋องมิใช่หรือ"

"ชู่ว์..." อำเซิงยกนิ้วขึ้นปิดปำกเป็นสัญญำณมือบอกให้เงียบเสียง  

เขำมองซ้ำยทีขวำทีจนทั่วรอบหนึ่งแล้วส่งสำยตำกับยำมเฝ้ำประตู ค่อย

เลิกม่ำนประตูข้ึน จำกนั้นรุนหลังหลูจวิ้นเข้ำไปโดยไม่น�ำพำว่ำอีกฝ่ำย 

จะเต็มใจหรือไม่

ทัพใหญ่เดินทำงสลับกับหยุดพักมำนำนระยะหนึ่ง โรงครัวท่ีต้อง 

ใช้งำนทุกวันจึงไม่นับว่ำสะอำดสะอ้ำนนัก จำนชำมสกปรก มีดห่ันเนื้อ 

บนเขยีงมกีลิน่คำวๆ และมรีอยเลอืดติดอยู่ ข้ำวของวำงระเกะระกะท่ัวทุกที ่

เท้ำเหยียบลงไปตรงไหนก็เป็นเศษผักเน่ำเสีย

หลูจว้ินมองส�ำรวจสภำพโดยรอบซ�ำ้ๆ เขำขมวดค้ิวเลือ่นสำยตำไปท่ี 

เงำร่ำงอกีหลำยสำยด้ำนใน นอกจำกเขำแล้วยังมคีนอีกเจด็แปดคนอยู่ด้วย

คนพวกน้ีมำถึงก่อนหลจูว้ิน มสีองคนหำท่ีนัง่ตำมสบำย ส่วนคนอืน่ๆ 

ยืนดอูยู่คล้ำยรงัเกียจว่ำท่ีน่ีไม่สะอำด ทุกคนสวมชดุทหำรรัดกุมเป็นเคร่ืองแบบ

ของผูบ้ญัชำกำรกองพลแบบเดียวกันท้ังสิน้ ยกเว้นหน่ึงในสองคนท่ีน่ังอยู่
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สวมเสือ้คลมุตวันอกมอซอ ทัง้ยังดงึหมวกขึน้ครอบศรีษะ เขำพิงโต๊ะสรุำ

เลอะเทอะตัวหน่ึงหันหลังให้ประตู ได้ยินเสียงซูดซำดไม่รู้ว่ำท�ำอะไรอยู่  

ด้ำนข้ำงมสีองสำมคนยืนจบัจ้องเขำด้วยสหีน้ำชอบกล ครัน้เห็นหลจูว้ินเข้ำมำ

ถึงเปลีย่นมำมองอีกฝ่ำยแทน

"ฮ่ำๆ มำอกีคนแล้ว เจ้ำหนุม่คนน้ีไม่คุน้หน้ำเลย เจ้ำมนีำมว่ำอะไร 

เมื่อก่อนติดตำมแม่ทัพคนใด"

ฟำงกังเป็นผู้มีอัธยำศัยดี เห็นอำเซิงพำหลูจวิ้นเข้ำมำก็ลุกขึ้นยืน 

กล่ำวทักทำยอย่ำงเป็นกันเอง สิ่งท่ีถำมนี้หำใช่ท่ำนมำจำกไหนหรือ 

อยู่ใต้สังกัดใคร หำกแต่เป็นท่ำนเคยออกรบกับใคร

หลูจวิ้นถูกชะตำกับคนเปิดเผยตรงไปตรงมำอย่ำงมำก บันดำลให้

ใบหน้ำเขำผ่อนคลำยลง ครัน้เหน็คนในห้องล้วนมองตนอยู่ เขำยืดตวัตรง

อกผำยไหล่ผึ่ง กล่ำวตอบอย่ำงคล่องแคล่ว

"ข้ำชื่อหลูเนี่ยนอัน เคยอยู่ใต้บังคับบัญชำของแม่ทัพหนิว เคย 

เข้ำร่วมศึกซงโจว"

"อะ..." ฟำงกังยกมือชี้เขำ ท�ำสีหน้ำเป็นเชิงว่ำ 'ข้ำจ�ำเจ้ำได้'  

"เจ้ำก็คือ...ก็คือ...คนที่...คนที่...คนนั้นน่ะ...เอ่อ..."

ขณะท่ีเขำติดอ่ำงอยู่ก็มีคนช่วยพูดเสริมให้ทำงด้ำนข้ำง เป็นบุรุษ

วัยกลำงคนรูปโฉมแฝงควำมสุภำพ เทียบกับบรรดำแม่ทัพนำยกองแล้ว

คล้ำยเป็นกุนซือมำกกว่ำ

"ได้ยินว่ำเมือ่ครัง้ศกึซงโจว มนีำยกองคนหน่ึงจบัเป็นฮูจ่ัน้ผู ่ ขนุศกึ

แดนทักษิณของถู่ปัวได้ ก็คือน้องชำยกระมัง" 

ฟำงกังตบหน้ำผำกตนเอง "ใช่ๆ เขำนี่ล่ะๆ" ว่ำแล้วก็สืบเท้ำเข้ำไป 
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ตบไหล่หลูจว้ินทีหนึ่งแล้วโอบไหล่เขำ พลำงกล่ำวอย่ำงสนิทสนม  

"เจ้ำหนุ่มยอดมำก ประเด๋ียวต้องเล่ำให้ข้ำฟังโดยละเอียดว่ำตอนน้ัน 

พวกเจ้ำเอำตัวเขำออกมำได้อย่ำงไร"

หลูจว้ินลอบดใีจอยู่บ้ำง เขำย้ิมแฉ่งลบูหวัตนเอง เทยีบกับเวลำทีม่คีน

พบเขำครัง้แรกแล้วมกับอกว่ำเป็นพ่ีชำยของชำยำเว่ยอ๋องหรอืทำยำทของ 

ไหวกั๋วกง เขำชมชอบให้ผู้คนจดจ�ำเขำได้ในสถำนะอื่นมำกกว่ำ

"พี่ชำยท่ำนนี้มีนำมสูงส่งว่ำกระไร"

"สงูส่งอะไรกัน ก็พวกบญุน้อยด้อยวำสนำคนหน่ึงเท่ำนัน้ ข้ำชือ่ฟำงกัง 

คนทีจ่�ำเจ้ำได้เมือ่ครูน้ี่ชือ่ฉูอ่งิ เห็นหน้ำตำท่ำทำงเหมอืนปัญญำชนอ่อนแอ

แบบนี้ เวลำเจ้ำน่ีอยู่กลำงสมรภูมิได้ชื่อว่ำเป็นพญำยมบนดินเชียวนะ 

ขว้ำงหอกจำกระยะไกลสิบจั้งเสียบคนตกหลังม้ำได้ สู้ตัวต่อตัวไม่เคย 

ไว้ชีวิตใคร ต้องเอำให้ตำยสนิทถึงรำมือ พวกข้ำสองคนอำยุมำกกว่ำเจ้ำ 

ให้เจ้ำเรียกขำนเป็นพี่ใหญ่ก็ไม่มีอะไรเสียหำย"

หลูจวิ้นประสำนมือค�ำนับ "พี่ฟำง พี่ฉู่"

"ฮ่ำๆ ยินดีๆ " ฟำงกังตบไหล่เขำเต็มแรงอกีสองทอีย่ำงชอบอกชอบใจ

ฉู่อิงเผยสีหน้ำเป็นมิตร เขำค�ำนับตอบด้วยรอยยิ้ม "น้องหลู"

อำเซงิอมย้ิมอยู่ด้ำนข้ำง รอจนพวกเขำแนะน�ำตัวเสรจ็ถึงกระแอมไอ

สองเสยีงดึงควำมสนใจของทกุคน

"คนมำกันพร้อมหน้ำแล้ว คืนน้ีที่นี่ไม่มีคนนอกท่ีไหนทั้งสิ้น คนท่ี 

ไม่รู้จักกันค่อยท�ำควำมรู้จักกันอีกทีวันหลัง พวกเรำมำคุยเรื่องงำนกัน

ก่อน"

ฟำงกังผละจำกหลูจวิ้นแล้วผงกศีรษะถี่รัว "นั่นสิ คนครบแล้ว 
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ก็รีบเข้ำเรื่องเถอะ ท่ำนอ๋องทรงให้พวกเรำมำรวมตัวกันที่นี่ บอกว่ำ 

มีคนอยำกให้พวกเรำเจอ คนที่ว่ำนี้...คงจะมิใช่ขอทำนนี่กระมัง"

เขำท�ำหน้ำฉงนสงสัยพลำงชีไ้ปท่ีมมุหน่ึงของกระโจม หลจูวิน้มองตำม

นิว้มอืเขำ เห็นเป็นคนสวมเส้ือคลุมผู้นัน้เอง เขำขยับเท้ำไปด้ำนข้ำงสองก้ำว

อย่ำงสนใจใคร่รู ้ เมือ่อยู่ใกล้กับตะเกียงน�ำ้มนั เห็นเส้ียวหน้ำด้ำนข้ำงของ 

คนผูน้ั้นได้ชดัเจน เขำถึงแจ่มแจ้งทันใดว่ำเพรำะอะไรฟำงกังเรยีกอกีฝ่ำยว่ำ 

'ขอทำน'

คนผูน้ี้ไว้หนวดเครำรงุรงั ใบหน้ำมรีอยสเีขยีวสม่ีวงเป็นจ�ำ้ๆ ไม่รูว่้ำ

โดนคนทุบตีหรือว่ำเป็นครำบสกปรก สองมือถือไก่ย่ำงมันเย้ิมตัวหนึ่ง  

เขำกินเนื้อจนเหลือแค่ปีกข้ำงเดียว แต่ยังหักกระดูกมำดูดรสชำติต่อ 

อย่ำงตะกละตะกลำม ตอนเข้ำประตูมำได้ยินเขำส่งเสียงซูดๆ ซำดๆ  

ท�ำอะไรบำงอย่ำงอยู่ ที่แท้ก�ำลังแทะกระดูกไก่นั่นเอง

นี่ไปเอาขอทานมาจากไหนกัน

"ฮ่ำๆ หนน้ีท่ำนผูบ้ญัชำกำรฟำงดผูดิแล้ว ท่ำนผูน้ีม้ใิช่ขอทำน" อำเซงิ

ฉวยกำสุรำที่วำงบนตู้ด้ำนข้ำงมำเขย่ำดู แล้วสำวเท้ำเข้ำไปย่ืนส่งให้ 

คนประหลำดหน้ำตำมอมแมมผมเหนียวเหนอะหนะ จำกนั้นหันไปบอก 

คนทัง้กลุม่ทีง่นุงงไม่เข้ำใจ

"หมำยจะข้ำมทะเลทรำยไปได้อย่ำงรำบรืน่ในครำนีล้้วนต้องอำศยัเขำ"

ทุกคนนิ่งงันไปครู่หนึ่ง ต่อจำกนั้นเริ่มเอะอะโวยวำยทันที

"อะไรนะ!"

"นี่ก็ค�่ำมืดดึกด่ืนแล้ว เลิกกล่ำวล้อเล่นเสียที ให้ขอทำนคนหน่ึง

น�ำทำงนี่นะ พวกเรำจะไปเกำชำง เขำอย่ำพำพวกเรำไปถึงเกำโกวหล ี
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ก็แล้วกัน"

ขณะฝ่ำยหนึ่งแคลงใจ อีกฝ่ำยหนึ่งกลับดีใจ

"ฮ่ำๆ ข้ำรูอ้ยู่แล้วว่ำท่ำนอ๋องต้องไม่เตม็ใจติดตำมไปกับกองเสบยีง

ทีหลัง นี่มิใช่เชิญคนมำน�ำทำงให้พวกเรำหรอกหรือ ดีไม่ดีพวกเรำอำจ 

แซงทัพหน้ำได้อีกด้วยนะ!"

"จริงของเจ้ำ ทะเลทรำยกว้ำงใหญ่ปำนนั้น ไม่หำผู้น�ำทำงสักคน  

จะเดินไปถึงเดือนใดปีใด หวั่นใจว่ำจะอดตำยตั้งแต่กลำงทำง ยังคงเป็น

ท่ำนอ๋องที่ทรงเล็งเห็นกำรณ์ไกล เสำะหำคนน�ำทำงไว้ล่วงหน้ำ"

หลูจว้ินได้ยินถ้อยค�ำนี้แล้วพลันคึกคักขึ้นทันควัน สองตำท่ี 

ทอประกำยวำววับมอง 'ขอทำน' ผู้นั้นกับอำเซิงสลับไปมำ

น่ำเสียดำยว่ำอึดใจต่อมำ อำเซิงก็ท�ำลำย 'ฝันหวำน' ของพวกเขำ

"ไม่ใช่ พวกเรำยังคงไปพร้อมกับกองเสบยีง รอทัพหน้ำกับทัพใหญ่

ออกเดินทำงแล้วค่อยตำมไปทีหลัง"

"หำ?!" ฟำงกังหน้ำม่อยอย่ำงผิดหวัง

พอเห็นสำยตำของทุกคนหมดควำมกระตือรือร้น อำเซิงมิได้กล่ำว

ปลกุปลอบ กลบัตบไหล่ 'ขอทำน' ผูน้ั้นอย่ำงเยอืกเย็นแล้วก้มตวัลงกระซบิ

ข้ำงหูเขำ

"มอบหน้ำที่ให้เจ้ำแล้ว องค์ชำยไม่อยำก..."

ขอทำนแทะปีกไก่ชิ้นสุดท้ำยจนเกล้ียงแล้ววำงกระดูกกลับลงจำน

อย่ำงเรยีบร้อย ลบูหนวดเครำทีม่นัแผลบ็ครำหนึง่ก่อนเปล่งเสยีงหวัเรำะทุม้ๆ 

ดังก้องกังวำน

"ไม่มีปัญหำ ใครใช้ให้ข้ำเครำะห์ร้ำยติดหนี้เขำอีกแล้วเล่ำ"
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จำกนัน้เขำลกุขึน้ยืนอย่ำงเชือ่งช้ำ แหงนคอกรอกสรุำเข้ำปำกแล้ว 

หนัศรีษะไปทำงคนทัง้กลุม่ท่ีแสดงควำมกังขำอย่ำงชดัเจน ใบหน้ำของเขำ

เต็มไปด้วยครำบเปรอะเป้ือน ทว่ำดวงตำคู่นั้นสุกใสเจิดจ้ำ

"ข้ำจะบอกให้นะ ถ้ำพวกเจ้ำไม่อยำกจบชีวิตอยู่ใต้กองทรำย 

ก่อนรับมือข้ำศึกล่ะก็ วันหลังอยู่กับข้ำเอำหูติดตัวมำด้วยเป็นกำรดีที่สุด"

เดอืนหนึง่ผนัผ่ำนไป วสนัตฤดูมำเยือน ตลอดฤดูหนำวน้ีหิมะตกลงมำ

ครัง้เดยีว

อำกำศทำงเมอืงอนัหยำงจะแห้งแล้งกว่ำเมอืงฉำงอนัเลก็น้อย ปกติ

ทั้งเดือนฝนอำจไม่ตกลงมำเลยสักครั้งด้วยซ�้ำ

ในฤดูใบไม้ผลิอำกำศกลับมำอบอุ่นอย่ำงรวดเร็ว อี๋อว้ีท้องโตข้ึน

มำกแล้ว เสื้อขนสัตว์ถูกเก็บเข้ำตู้แต่แรกเปลี่ยนเป็นอำภรณ์ผ้ำไหม 

เนื้อเบำนุ่ม

"แคว้นทูเจวี๋ยต่ำงจำกอำณำจักรต้ำถังของเรำ ก่อต้ังขึ้นจำก 

ชนเผ่ำต่ำงๆ มำรวมตัวเป็นกลุ่มพันธมิตรเดียวกันภำยใต้กำรปกครอง 

ของท่ำนข่ำนดังเช่นเผ่ำชื่อเล่อ เผ่ำเก๋อหลัวลู่ ในสมัยก่อนรำชวงศ์สุย 

รำวสีส่บิปีทีแ่ล้ว เซ่อกุ้ยซึง่เป็นผูส้งูศกัดิข์องชนเผ่ำทำงดนิแดนทศิตะวันตก

ของแคว้นทูเจวี๋ยตั้งตนขึ้นเป็นข่ำน เป็นเหตุให้ทูเจวี๋ยแบ่งเป็นตะวันออก

กับตะวันตกนับแต่นั้น ครำวก่อนกล่ำวถึงตอนต้นรัชศกเจินกวน ฮ่องเต้

ทรงท�ำสัญญำพักรบกับทูเจว๋ียตะวันออกเป็นกำรประวิงเวลำเพ่ือฟื้นฟู

บ้ำนเมือง จนกระทั่งปีรัชศกเจินกวนที่สี่ถึงส่งกองทัพไปปรำบปรำม  

หลังจำกน้ันเมื่อทูเจว๋ียตะวันตกย่ิงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ฮ่องเต้ก็ทรงให ้
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กำรสนับสนุนชนเผ่ำหนึ่งใน..."

"ทูลพระชำยำ ฮูหยินของนำยอ�ำเภอขอเฝ้ำเพคะ" 

ซนุเหลยพูดถึงตอนส�ำคัญ เสยีงรำยงำนของคนรับใช้ดงัลอยมำจำก

นอกประตูกะทันหัน เขำหยุดเล่ำแล้วขมวดคิ้วผินกำยมองไปทำงอี๋อวี้ซึ่ง

จดบันทึกอยู่หลังโต๊ะหนังสือ

ผงิฮุย่วำงแท่งหมกึลง พูดบ่นอบุอบิอย่ำงไม่พึงใจ "จรงิๆ เลย ไฉน 

มำอีกแล้ว"

อีอ๋ว้ีมไิด้ชะงักมอื นำงเขยีนสองประโยคสดุท้ำยเสร็จถึงวำงพู่กันลง 

พรูลมหำยใจเฮือกหนึ่งแล้วพยักหน้ำกับซุนเหลย

"วันนีพ้อเท่ำน้ีเถอะ รบกวนท่ำนแล้ว ผงิฮุย่ ออกไปส่งนำยกองซนุ

ก่อนค่อยไปดูว่ำมีเรื่องอะไร"

"เพคะ"

ผงิฮุย่ยอบกำยให้อีอ๋ว้ี จำกน้ันเดินก้มหน้ำพำซุนเหลยออกจำกห้อง

พอทัง้สองคนไปแล้ว อ๋ีอวีถ้งึปล่อยตวัตำมสบำยไพล่มอืไปข้ำงหลงั

บบีนวดบัน้เอว บนปำกมรีอยย้ิมจนใจ ครรภ์นีใ้กล้จะเจด็เดอืนแล้ว นับวัน

หน้ำท้องนำงก็นูนโย้มำกข้ึน มองทำงด้ำนข้ำงเหมอืนมหีม้อใบหน่ึงวำงคว�ำ่ 

อยู่บนนั้น

นี่เพิ่งนั่งได้พักเดียวก็ทนไม่ไหวแล้ว อีกทั้งเป็นมำกขึ้นทุกวันจริงๆ

"พระชำยำจะกลับไปเอนพระวรกำยบนแท่นบรรทมสักครู่หรือไม่

เพคะ"

สำวใช้ตวัน้อยท่ีรอรบัใช้อยู่นอกประตูชะโงกหน้ำเหน็อ๋ีอว้ีเกำะขอบโต๊ะ

ลกุขึน้ยืน จงึรบีฉดุอีกคนหน่ึงถลนัเข้ำมำประคอง
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"ไม่ ข้ำจะเดินสักสองรอบ พวกเจ้ำไม่ต้องประคอง"

เจ้ำตัวน้อยในท้องก็เป็นเด็กดีอยู่หรอก แต่ไม่ชมชอบให้ใครแตะต้อง

เหมือนพ่อ กระทั่งนำงซึ่งเป็นแม่ให้คนพยุงเดินนิดเดียวยังโมโหโทโส 

จนเตะท้องนำง

ครั้งแรกที่ค้นพบปฏิกิริยำน้ีท�ำให้หลูซื่อที่ชอบลูบท้องนำงส�ำรำญ

บำนใจเหลือประมำณ แต่พอเด็กด้ินมำกๆ กลำยเป็นอี๋อว้ีต้องเจ็บตัว 

อย่ำงเลีย่งไม่ได้ หลซูือ่สงสำรบตุรสำวเลยหยุดมอื ไม่จงใจเย้ำแหย่เจ้ำตวัน้อย

ให้ขัดเคือง

อ๋ีอว้ีย�่ำเท้ำวนไปวนมำตรงท่ีว่ำงในห้องสองสำมรอบแล้วร่ำงกำย

สบำยขึน้บ้ำง แต่กำรเดนิไม่ก่ีก้ำวน้ีก็เริม่มเีหงือ่ซมึบนหน้ำผำก นำงคล�ำมอื

หำตรงนั้นตรงน้ีจนทั่วตัวแล้วไม่พบผ้ำเช็ดหน้ำ สำวใช้สองคนด้ำนข้ำง 

เห็นแล้วไม่กล้ำปริปำก ขณะที่นำงชักหงุดหงิด ผิงสยำก็ว่ิงหน้ำตำตื่น 

เข้ำมำ

"นำยหญิงๆ พี่ผิงถงหัวแตกถูกคนหำมกลับมำเพคะ"
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ตลอดฤดหูนำวหิมะตกเพียงหนเดยีว ครัน้ฤดใูบไม้ผลมิำถึงก็ไม่มฝีน 

ทำงทิศเหนอืประสบภัยแล้งอย่ำงต่อเนือ่ง ชำวบ้ำนต้องพลดัท่ีนำคำทีอ่ยู่  

จ�ำต้องออกเดินทำงไกลไปต่ำงถิน่เพ่ือควำมอยู่รอด บ้ำงขดุหำหวัเผอืกหัวมนั

ประทงัหิวระหว่ำงทำง บ้ำงเข้ำเมอืงเร่ร่อนขอทำนริมถนน

ช่วงเดือนสอง นอกเมืองอันหยำงซึ่งอยู่ใต้สุดของเขตเหอเป่ยเริ่มมี

ชำวบ้ำนหนีภัยปรำกฏขึ้น

อ๋ีอวี้เก็บเน้ือเก็บตัวอยู่กับเรือนบ�ำรุงครรภ์ กำรกินกำรอยู่ล้วนมี 

คนปรนนิบัติพัดวี มิได้ย่ำงเท้ำออกนอกประตู ดังน้ันนำงจึงไม่ล่วงรู้ว่ำ 

ผู้คนภำยนอกก�ำลังอดอยำกหนำวตำย จวบจนผิงถงพลอยฟ้ำพลอยฝน

ได้รับบำดเจ็บโดนหำมกลับมำเพรำะเหตุนี้ นำงถึงได้ประจักษ์แจ้งถึง

ควำมร้ำยแรงของสถำนกำรณ์

ในห้องนอน ผิงถงนอนก่ึงหมดสติอยู่บนเตียง บำดแผลที่ศีรษะ 

732
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เพ่ิงทำยำพันแผลด้วยผ้ำโปร่งสีขำวหลำยทบเห็นครำบเลือดซึมได้จำงๆ 

ดูท่ำทำงจะเจ็บหนักเอำกำร

ผิงฮุ่ยต้อนรับฮูหยินของนำยอ�ำเภออยู่ในโถงรับรอง หำไม่แล้ว 

เห็นพี่สำวของตนเป็นอย่ำงนี้ ไม่แน่ว่ำต้องเสียน�้ำตำขนำดไหน

หำกหลซูือ่อยู่ เดมิทีเรือ่งพวกน้ีคงไม่รูม้ำถึงอีอ๋ว้ีให้นำงต้องวุ่นวำยใจ

เป็นแน่ บังเอิญว่ำวันน้ีหลูซื่อออกจำกเรือนไปขอยันต์ท่ีอำรำมกับคนอื่น  

ส่วนผิงสยำว่ิงกลับมำจำกข้ำงนอกก็ไปหำอี๋อวี้ให ้เป็นผู ้ตัดสินใจ 

โดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ

หมอหลวงหลี่เก็บหีบยำแล้วหันไปประสำนมือกล่ำวรำยงำนอี๋อว้ี

ตรงข้ำงเตียง

"ทูลพระชำยำ ท�ำแผลให้แม่นำงผิงถงเรียบร้อยแล้ว ระวังอย่ำให้

โดนน�้ำ พักฟ้ืนสักระยะก็ไม่เป็นอะไรมำกพ่ะย่ะค่ะ"

ฤดใูบไม้ร่วงปีกลำยหลีไ่ท่จดัแจงให้หมอหลวงหลีล่ำออกจำกต�ำแหน่ง

หน้ำทีใ่นส�ำนกัหมอหลวง และตดิตำมอีอ๋ว้ีมำยังเหอเป่ยตอนปลำยปี บดัน้ี

เขำพ�ำนักอยู่ที่เรือนด้ำนข้ำงเตรียมพร้อมรับเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำอย่ำง 

ใกล้ชิด

อี๋อวี้พยักหน้ำ "ท่ำนออกไปเขียนใบสั่งยำก่อนเถอะ"

"พ่ะย่ะค่ะ"

หมอหลวงหลี่ไปแล้ว อ๋ีอว้ีถึงดึงสำยตำคืนจำกตัวผิงถงบนเตียง  

มองไปทำงผิงสยำที่ยืนก้มหน้ำน่ิงคล้ำยถูกท�ำโทษอยู่กระนั้น นำงเห็น 

สำวใช้ตกใจเสียขวัญ จะบันดำลโทสะก็ไม่เป็นกำรดี จึงกล่ำวเสียงนุ่ม

"บอกสิ นี่มันเรื่องอะไรกัน"
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ผงิสยำซึง่ร้องไห้จนตำบวมเป่งเริม่เล่ำต้ังแต่ต้นจนจบโดยไม่กล้ำปิดบงั

"มะ...เมื่อครึ่งเดือนก่อน หม่อมฉันกับพ่ีผิงถงพำคนออกไปซื้อของ

ด้วยกัน สังเกตเห็นว่ำจู ่ๆ ก็มีขอทำนเดินขออำหำรเพ่ิมมำกขึ้นจน 

เกลื่อนถนน หม่อมฉันพบเด็กหญิงคู่หนึ่งตรงหัวมุมถนนฉำงเหมิน คนพ่ี

เพ่ิงอำยุสิบปี คนน้องก็ย่ำงเจ็ดขวบเท่ำน้ัน สวมเสื้อผ้ำขำดกะรุ่งกะริ่ง  

ตัวผอมกะหร่อง พวกนำงขอของกินไม่ได้ ทั้งยังโดนคนที่เดินผ่ำนไปมำ 

เตะต่อย หม่อมฉันเห็นแล้วสงสำรจับใจ เลย..."

พูดถึงตรงนี้ นัยน์ตำของผิงสยำก็ฉำบด้วยม่ำนน�้ำตำ

"เลยคิดไปถึงสมยัท่ีบ้ำนเกิดประสบภยัพิบตัจินต้องท้ิงเรอืนตดิตำม

คนในหมูบ้่ำนไปต่ำงถ่ินเป็นขอทำน หม่อมฉันเคยผ่ำนชวิีตแบบนีม้ำก่อน 

จึงขอร้องพ่ีผิงถงให้เอำเงินซื้อแป้งย่ำงเจือจำนพวกนำง หลังจำกถำมไถ่ 

แล้วรู้ว่ำบ้ำนเกิดของพวกนำงเกิดภัยแล้งเช่นกัน บิดำมำรดำก็ตำยจำก 

พวกนำงถึงระเหเร่ร่อนมำทำงทศิใต้ ต่อมำหม่อมฉนักับพ่ีผงิถงจะไปเย่ียม

พวกนำงทุกสองสำมวัน วันนีพ้วกหม่อมฉนัตัง้ใจจะเอำโจ๊กไปให้พวกนำง

กินเพคะ"

อีอ๋ว้ีฟังถึงตรงนีก็้รูว่้ำอะไรเป็นอะไรแล้ว มน่ิำถึงมขีอทำนแห่กนัมำ

ทีเ่มอืงอนัหยำงมำกมำยปำนนัน้ อย่ำลมืว่ำแม้นควำมเจริญรุ่งเรืองของท่ีนี่ 

จะห่ำงชัน้กันไกลกับเมืองฉำงอนั แต่นับเป็นเมอืงใหญ่แห่งหนึง่ ว่ำกันถึงเร่ือง

กินดืม่เท่ียวเล่นนัน้ก็ขำดเพียงสองอย่ำงหลัง ชำวบ้ำนชำวนำท่ีอำศัยอยู่ใน

รศัมสีบิลีโ้ดยรอบ อำจพูดไม่ได้ว่ำกินดอียู่ด ีแต่อย่ำงน้อยก็ไม่ต้องกังวล 

เรือ่งปำกท้อง

ทีแ่ท้ทางเหนอืเกดิทพุภิกขภัยจงึมชีาวบ้านหนีภัยหลัง่ไหลเข้ามา...
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"พวกเจ้ำไปช่วยคน แล้วเหตใุดผงิถงถึงหัวแตก บำดแผลทีศ่รีษะนำง 

ดปูรำดเดยีวก็รูว่้ำถูกคนตด้ีวยของแขง็ เจ้ำพูดให้รูเ้รือ่งว่ำนีม่นัเรือ่งอะไร 

กันแน่"

เมื่อกล่ำวถึงจุดส�ำคัญ ใบหน้ำของผิงสยำฉำยแววโกรธเคือง

"ยังมิใช่เพรำะเจ้ำอันธพำลในเมืองพวกนั้นหรือเพคะ พวกเขำ 

บอกว่ำคนต่ำงถ่ินเหล่ำนี้เที่ยวลักเล็กขโมยน้อยไปทั่ว ท�ำให้ถนนหนทำง

สกปรกเลอะเทอะ สองวันนี้เลยยกพวกถือไม้ไล่ตี คนท่ีว่ิงเร็วก็หนีได้ทัน 

คนทีว่ิง่ช้ำก็โดนรมุตยีกหนึง่แล้วถูกพวกเขำจบัโยนออกนอกเมอืง เสีย่วเฉ่ำ

กับเสี่ยวหยำยังอำยุน้อยตกใจกลัวจนไม่กล้ำไปไหน หลำยวันนี้ซ่อนตัว 

อยู่ในเรือนร้ำงที่ทำงทิศใต้ของเมืองกับผู้หนีภัยกลุ่มหนึ่ง ตอนหม่อมฉัน 

กับพ่ีผิงถงตำมไปถึงที่นั่น เจอกับพวกอันธพำลที่มำจับคนพอดี พ่ีผิงถง 

จะปกป้องเสี่ยวเฉ่ำเลยโดนตีหัว สุดท้ำยพวกนั้นก็จับคนไปได้อยู่ดีเพคะ"

อ๋ีอว้ีอดต�ำหนิไม่ได้ "ในเมื่อเห็นพวกนั้นเป็นคนชั่ว ไฉนไม่อ้ำงชื่อ 

วังอ๋องแต่แรก ยอมให้พวกเขำตีเปล่ำๆ ได้หรือ"

ผิงสยำลุกลนอธิบำย

"ทรงไม่ทรำบว่ำตอนพวกเขำบุกเข้ำมำจับคนตีคน ไม่ฟังเสียงใคร

ทัง้สิน้ ทัง้ยังข่มขู่พวกหม่อมฉนัว่ำถ้ำยุ่งไม่เข้ำเร่ืองก็จะจับตวัไปด้วย ตอน

หม่อมฉนัประคองพ่ีผงิถงออกมำ นำงหมดสตไิปแล้ว แต่ได้พบผูม้นี�ำ้ใจ

ผ่ำนทำงมำช่วยพำมำส่งเพคะ"

อีอ๋ว้ีได้ยินเช่นน้ีก็หน้ำตำบึง้ตงึไป สำวใช้ประจ�ำตัวชำยำอ๋องผูท้รงเกียรติ

อย่ำงนำงโดนอันธพำลข้ำงถนนกลุม่หน่ึงท�ำร้ำย หำกเป็นก่อนหน้ำน้ี น่ีคง

เป็นสิง่ท่ีไม่เคยแม้แต่จะคดิ ทว่ำมนัเกิดขึน้แล้ว ซ�ำ้ยังเก่ียวข้องกับชำวบ้ำน 
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ทีห่นภัียมำกลุม่หน่ึง ต่อให้นำงอยำกยุตเิรือ่งนีไ้ปอย่ำงเงยีบๆ ก็ยำกเสยีแล้ว

"นำยหญิง" ผงิสยำเหน็อีอ๋ว้ีไม่พูดไม่จำ นำงพลนักัดริมฝีปำกตนเอง 

ก่อนจะท้ิงตวัลงคกุเข่ำดงัตบุพลำงกล่ำวเสยีงขืน่ๆ "นำยหญิง หม่อมฉนัรูว่้ำ

หนน้ีท่ีพ่ีผิงถงบำดเจ็บต้องโทษหม่อมฉันคนเดียว แต่ถ้ำปล่อยให้ 

พวกเสี่ยวเฉ่ำกับเสี่ยวหยำถูกพวกน้ันจับไปโดยไม่ดูด�ำดูดีก็ไม่รู ้ว ่ำ 

เด็กกลุ่มนั้นจะเป็นตำยร้ำยดีอย่ำงไร หม่อมฉันพูดไม่เก่ง นำยหญิง 

โปรดทรงเมตตำกรุณำช่วยพวกนำงด้วยเถอะเพคะ"

นี่คือโลกแห่งควำมเป็นจริง สุนัขที่มีคนเลี้ยงไว้ถูกคนตีตำยริมถนน 

อย่ำงน้ันยังมีคนไปฟ้องร้องที่ ท่ีว ่ำกำร แต่ชำวบ้ำนหนีภัยที่เร ่ร ่อน 

ไร้ท่ีพักพิง ถึงตำยกลำงทำงก็ไม่มีคนร้องทุกข์ให้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ 

นับแต่เสี้ยวขณะที่พวกเขำละทิ้งถิ่นฐำน ชีวิตก็ไร้ค่ำแล้ว

อี๋อวี้เห็นใจผู้ลี้ภัยเหล่ำนี้ กระนั้นนำงขบคิดลึกลงไปอีกขั้น ฟังจำก

ค�ำบอกเล่ำของผิงสยำ พวกอันธพำลในเมืองพูดว่ำเพรำะคนต่ำงถ่ิน 

เทีย่วลกัเลก็ขโมยน้อยไปท่ัวและท�ำให้ถนนหนทำงสกปรกถึงจบัคนไล่คน 

ทว่ำควำมสงบเรยีบร้อยของเมอืงนีต้้องอำศยัอนัธพำลกลุม่หน่ึงมำดแูลรกัษำ

ตั้งแต่เมื่อใดกัน เห็นได้ว่ำพวกเขำแค่หำข้ออ้ำงเพื่อลงมือได้สะดวกขึ้น

ฉะนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำอันธพำลกลุ่มน้ีมิได้มำรวมตัวกัน 

โดยบังเอิญ ดูท่ำทำงก็รู้ว่ำมีกลุ่มอิทธิพลและตัวกำรใหญ่อยู่เบื้องหลัง  

แต่ว่ำกำรขับไล่ชำวบ้ำนลี้ภัยเป็นผลดีอะไรกับพวกเขำ ถึงคุ้มค่ำพอให้

พวกเขำท�ำเป็นเรื่องใหญ่ อีกทั้งยังหำข้ออ้ำงบังหน้ำ

เมือ่บงัเกิดควำมแคลงใจแล้ว อีอ๋ว้ีย่อมไม่วำงมอืแค่นีเ้ป็นธรรมดำ 

นำงยกมือพลำงเอ่ยกับผิงสยำ
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"เจ้ำลุกขึ้นก่อน ออกไปบอกอว๋ีทงให้รีบไปเชิญนำยกองซุนมำที่น่ี 

โดยไว"

ผิงสยำได้ยินค�ำน้ีแล้วรู้ว่ำอ๋ีอวี้ไม่น่ิงดูดำยเป็นแน่ นำงดีอกดีใจ 

จนโขกศีรษะให้อี๋อวี้ พลำงพูดอย่ำงตื้นตันใจ "ขอบพระทัยนำยหญิงๆ"  

ว่ำแล้วก็ยกชำยกระโปรงขึ้นวิ่งลิ่วๆ ออกนอกห้องไป

อ๋ีอว้ียกถ้วยน�้ำชำใกล้มือขึ้นจรดข้ำงริมฝีปำกดื่มหนึ่งค�ำ นี่เป็น 

ใบชำดอกไม้ชนดิหน่ึงซึง่กลำยเป็นของโปรดอย่ำงใหม่หลงัจำกมำทีอ่นัหยำง 

ว่ำกันว่ำเป็นร้ำนใบชำใหญ่ในเมอืงคัดสรรอย่ำงพิถีพิถนั จำกนัน้เสำะหำ 

เส้นสำยสัมพันธ์ในกองบัญชำกำรส่งมำเป็นของก�ำนัลให้นำงโดยเฉพำะ

รสชำออกหวำนอมเปรี้ยวน้อยๆ ถูกปำกสตรีต้ังครรภ์พอดี แค่ว่ำ 

พอฟังผิงสยำเล่ำถึงชะตำกรรมของชำวบ้ำนหนีภัยกลุ่มน้ันจบแล้วจิบ 

ชำดอกไม้รำคำแพงลิบนี้อีกครำก็มิรู้สึกถึงรสชำติเยี่ยงนั้นแล้ว

ซนุเหลยถ่ำยทอดควำมรูจ้บแล้วออกจำกคฤหำสน์พักผ่อนเพ่ิงกลบัถึง

กองบญัชำกำร ไม่ทันไรอวีท๋งก็มำตำมกลบัไป

ตอนเขำอยู่เบื้องหน้ำอี๋อวี้อีกครั้งเป็นเวลำห่ำงกันเพียงครึ่งชั่วยำม

นำงให้ผงิสยำเล่ำเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้ซนุเหลยฟังจบรอบหน่ึง 

เขำชัง่ใจชัว่ครูค่่อยเอ่ยถำมอีอ๋ว้ี

"พระประสงค์ของพระชำยำคอืให้กระหม่อมส่งคนไปพำตวัแม่นำงน้อย

สองคนน้ันกลบัมำหรอืพ่ะย่ะค่ะ"

อ๋ีอว้ีสะดุดใจกับกำรใช้ค�ำว่ำ 'พำตัว' มิใช่ 'ตำมหำ' ของเขำ  

มำตรว่ำจะต่ำงกันค�ำเดียว แต่ท�ำให้นำงจับนัยชอบกลที่เคลือบแฝงอยู่ 
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ได้อย่ำงเฉียบไว

"ข้ำอยำกให้ท่ำนไปตำมหำคนกลับมำ ทว่ำเมืองออกกว้ำงใหญ ่

ขนำดน้ี ทัง้มอีนัธพำลอยู่ดำษดืน่ กลวัก็แต่ว่ำพวกนำงถูกขับไล่ออกจำกเมอืง

ร่อนเร่ต่อไปทีอ่ื่นแล้ว อยำกเสำะหำตัวก็มใิช่เร่ืองง่ำยดำย"

พอเห็นนำงท�ำหน้ำกลัดกลุ ้ม ซุนเหลยก็กล่ำวต่อข้ึนทันทีว่ำ  

"วำงพระทัยได้ คนเพ่ิงถูกจับวันนี้ ยังไม่โดนส่งไปท่ีอื่นในช่ัวครู่ชั่วยำม  

พระชำยำทรงมีบัญชำ กระหม่อมก็จะส่งคนไปตำมหำพ่ะย่ะค่ะ"

"ส่งไปที่อื่น?" อี๋อวี้จับผิดค�ำพูดของเขำได้อีกหน่ึงจุด หนนี้นำง 

ไม่ปล่อยผ่ำนไป "ส่งไปทีไ่หน มใิช่ไล่ออกจำกเมอืงหรือ ไฉนข้ำฟังถ้อยค�ำ

ท่ำนแล้วคล้ำยว่ำพวกเขำมีแผนกำรอย่ำงอื่นกระนั้น"

เวลำนี้ซุนเหลยเพ่ิงรู ้ตัวทีหลังว่ำพลั้งปำกไป ใบหน้ำเขำเผย 

แววขุ่นเคืองตนเอง เขำเงยหน้ำตวัดตำมองสตรีฉลำดเฉียบคมตรงหน้ำ

ปรำดหนึ่ง ก่อนก้มหน้ำกล่ำวกลบเกลื่อน

"ยังจะส่งไปที่ใดได้ ก็ส่งออกนอกเมืองไล่ตะเพิดไป ทรงคิดมำก 

เกินไปแล้ว ทุกปีล้วนมีชำวบ้ำนหนีภัย เพียงแต่หนนี้พระชำยำทรงได้มำ

พบเห็นพอดีเท่ำนั้นเองพ่ะย่ะค่ะ"

เขำแสร้งท�ำไขสือหมำยจะข้ำมเรื่องนี้ไป ไม่คิดว่ำทันทีที่สิ้นเสียง 

เขำก็ได้ยินเสียงแค่นเยำะ ซุนเหลยเงยหน้ำข้ึนอีกที ดวงหน้ำงำมที่ยัง 

อ่อนโยนใจดีเมื่อครู่กลำยเป็นปึ่งชำแล้ว

"ฮึ ท่ำนเห็นว่ำข้ำเป็นสตรีเบำปัญญำอยู่แต่ในเรือนท่ีท่ำนจะ 

หลอกลวงได้ตำมใจชอบรึ ข้ำถำมอย่ำง ท่ำนตอบไปอีกอย่ำง ซุนเหลย  

ท่ำนช่ำงบังอำจนักนะ"
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นำนๆ ทจีะเห็นอ๋ีอว้ีเดือดดำลอย่ำงหำได้ยำก ผิงสยำตกใจจนเกือบ

ท�ำกำน�ำ้ชำหลดุมอื นำงสะดุ้งสดุตัวแล้วคุกเข่ำลง ในห้วงสมองกลบังนุงง

ไม่เข้ำใจว่ำผู้เป็นนำยบันดำลโทสะด้วยเหตุใด

"พระชำยำทรงระงับโทสะด้วยเพคะ"

ด้ำนซุนเหลยก็เห็นหญิงสำวแสดงควำมโกรธเกรี้ยวเป็นครำแรก 

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำยำมเขำเล่ำประวัติศำสตร์และเร่ืองกำรศึกสงครำม 

นำงจะน่ิงฟังเงยีบๆ และตัง้ค�ำถำมเมือ่สนใจใคร่รูเ้สมอ อำจเพรำะตัง้ครรภ์ 

อยู ่ ส่งผลให้นำงดูนุม่นวลอ่อนหวำน ทัง้ยังมสีหีน้ำย้ิมแย้มเป็นมติรบ่อยๆ 

เคยเผยท่ำทำงดุดันทรงอ�ำนำจเช่นน้ีเมือ่ใดกัน

ถึงเขำผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำมำกก็อดตกใจอยู่สักหน่อยมิได้ เขำ 

นิง่คดิอกีทแีล้วคำดเดำเอำว่ำนำงคงได้ยินได้ฟังอะไรมำ จงึโค้งกำยขอขมำ

ด้วยควำมจนใจ

"พระชำยำอย่ำกริว้ไปเลยพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมปรำศจำกเจตนำปกปิด 

เพียงแต่น่ีเป็นเรือ่งต�ำ่ช้ำเสือ่มทรำม พูดออกมำแล้วจะแปดเป้ือนพระกรรณ

อย่ำงเลีย่งไม่ได้ เหนืออ่ืนใดปัญหำน้อยใหญ่ในเมอืงอนัหยำงน้ีมไิด้สะสม

ทบัถมในวนัเดียว หำใช่สิง่ทีพ่ระองค์จะทรงยุ่งเก่ียวได้พ่ะย่ะค่ะ"

ก่อนสตรีสูงศักดิ์ผู ้น้ีโยกย้ำยมำ เขำก็ได้รับสำรจำกเมืองหลวง  

ผู ้ดูแลหลี่ของวังเว่ยอ๋องตักเตือนเป็นพิเศษว่ำนำยหญิงท่ำนนี้เป็น 

คนรกัควำมยุติธรรมจงึชอบยุ่งเรือ่งคนอืน่ และบอกให้เขำคอยระวังเอำไว้ 

เมอืงอนัหยำงนีม้เีรือ่งสกปรกโสมมอะไร อย่ำให้แพร่ไปถึงหนูำงเป็นอันขำด

ซุนเหลยเองก็เป็นเพรำะใคร่ครวญในจุดน้ีถึงได้กล่ำววำจำก�ำกวม 

เขำไม่คิดว่ำอี๋อวี้จะรู้เท่ำทันและพูดเปิดโปงออกมำ
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ครั้นเห็นเขำยอมรับ สีหน้ำของอี๋อวี้ดีขึ้นเล็กน้อย

"ในเมือ่ข้ำถำมท่ำน ท่ำนก็ตอบตำมควำมจริงเท่ำน้ันเป็นพอ ส่วนว่ำ

ข้ำจะยุ่งเก่ียวหรอืไม่ นัน่ยังต้องดวู่ำสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงไร ข้ำขอถำมท่ำน

ก่อนว่ำอนัธพำลกลุ่มน้ันจบัตวัชำวบ้ำนหนีภยัไปเพ่ือไล่พวกเขำออกจำกเมอืง

หรอืคดิจะท�ำอย่ำงอืน่กันแน่"

สตรีมีครรภ์ย ่อมเป็นใหญ่ท่ีสุด มิหน�ำซ�้ำเป็นภรรยำเอกของ 

ผูบ้งัคบับัญชำเหนอืหวัเขำ ซนุเหลยหมดปัญญำ ได้แต่กล่ำวตอบตำมจริง

"พวกเขำคิดจะท�ำอย่ำงอื่นจริงๆ พ่ะย่ะค่ะ"

เมือ่สิง่ทีค่ำดเดำไว้ได้รบักำรยืนยัน หนังตำของอีอ๋วีก้ระตกุครำหนึง่ 

"ท่ำนบอกข้ำมำตำมสตัย์จรงิ พวกเขำจะถูกส่งตวัไปไหน และลงเอยเช่นไร"

ซุนเหลยลังเลใจครู่หน่ึง ใบหน้ำเขำฉำยอำรมณ์หลำยหลำกปนเป

กัน สุดท้ำยละม้ำยปลงตกได้ เขำย้ิมฝืดๆ พลำงบอกอย่ำงหมดเปลือก 

ดังค�ำกล่ำวว่ำขว้ำงไหร้ำวให้แตก

"ยงัจะไปทีใ่ดได้พ่ะย่ะค่ะ คนทียั่งมมีอืเท้ำครบล้วนโดนบงัคับให้ลงชือ่ 

ในสญัญำขำยตัวเป็นทำสชัน้ต�ำ่แล้วส่งตวัไปใช้แรงงำนในโรงเลือ่ยไม้หรอื

บนภูเขำ พอเจบ็ป่วยล้มตำยกฝั็งในสสุำนร้ำงกลำงป่ำไปเสยี ส�ำหรบัสตรทีี่ 

รปูโฉมโนมพรรณพอดูได้ก็จะขดัสฉีวีวรรณแล้วขำยเข้ำหอนำงโลม ต่อให้

โชคดหีนอีอกมำได้ แต่ทนัทีท่ีถูกจบักลบัไปก็จะพบกับบทลงโทษทีน่่ำอนำถ

ย่ิงข้ึน รวมควำมว่ำเมื่อโดนจับตัวไปแล้วไม่มีคนมองพวกเขำเป็นคน 

อีกสืบไป"

ผงิสยำได้ฟังควำมจรงิเหล่ำนีแ้ล้วตกใจจนยกมอืปิดปำก เปล่งเสียง

ไม่ออกสักแอะ
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พอได้ยินว่ำชำวบ้ำนหนีภัยจำกต่ำงเมืองถูกกระท�ำเย่ียงน้ี น้ิวมือ 

ของอี๋อว้ีที่ขยุ้มผ้ำเช็ดหน้ำไว้ก�ำเข้ำหำกันแน่นสุดแรง ในใจนำงหนักอึ้ง

พร้อมกับควำมโกรธท่ีพลุง่ข้ึนโดยไม่รูตั้ว นำงอยำกซกัไซ้ไล่เลียงว่ำเหตุใด

ไม่มีใครดูแลจัดกำร ซุนเหลยคล้ำยจะรับรู้ได้ เขำเก็บง�ำแววสงสำรแกม

คับแค้นในดวงตำ แสร้งกล่ำวอย่ำงเฉยชำ

"ขอประทำนอภัยทีก่ระหม่อมต้องพูดตำมตรง เรือ่งอย่ำงน้ีไม่ได้เกดิขึน้

แค่ในเมืองอันหยำงของเรำ พบบ่อยเข้ำก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อว้ีหลับตำลงเอำผ้ำเช็ดหน้ำท่ีขย�ำจนยับยู่ย่ีสอดเก็บในแขนเสื้อ 

ย่ืนมือยกถ้วยน�้ำชำข้ึนจะด่ืมให้หำยใจคล่องขึ้น แต่เบื้องหน้ำสำยตำ 

ล้วนเป็นใบชำทีอ่ำจต้องจ่ำยถงึหนึง่ต�ำลงึเงินจงึซือ้ได้สกัใบลอยอยู่ในถ้วย

"...ท่ำนรู้หรือไม่ว่ำคนที่ได้ผลประโยชน์จำกเรื่องนี้เป็นใครบ้ำง"
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แม้ว่ำล�ำดับควำมสัมพันธ์ของเหล่ำผู้มีอ�ำนำจในเมืองอันหยำง 

จะไม่สลับซับซ้อนเท่ำในเมืองฉำงอัน แต่นอกเหนือจำกกองบัญชำกำร 

ที่ควบคุมกองทหำรท้องถ่ินแล้ว เบื้องสูงยังมีส�ำนักตรวจกำรซึ่งดูแล 

งำนรำชกำรของเขตนี ้ เบือ้งล่ำงคือทีว่่ำกำรเมอืง โดยมพีวกคหบดเีศรษฐี 

เจ้ำถ่ินท่ีส่ังสมบำรมถ่ีำยทอดจำกรุน่หน่ึงสูรุ่น่หนึง่อยู่ตรงกลำง ส่วนชัน้ต�ำ่สดุ 

จงึเป็นรำษฎรสำมญัชน

ตำมถ้อยค�ำตักเตือนแต่เดิมของซุนเหลยที่ว่ำไว้ว่ำเมืองอันหยำง 

อำจน�ำ้ลกึไม่พอ ทว่ำถ้ำมใีครคนใดเพ้อฝันว่ำจะลองลงมำย�ำ่ด ูทนัทีทีไ่ม่ระวัง

ก็จมน�ำ้ตำยได้ดุจเดียวกัน

เรือ่งคนต่ำงถ่ินหนภัียมำแล้วถูกจบัตวัไปขำยพรรค์อย่ำงนีมิ้ใช่เกิดข้ึน

วันแรก ในเขตเหอเป่ยทีป่ระสบภัยแล้งยำวนำนน้ีเป็นเหตกุำรณ์ทีพ่บเหน็ 

อยู่บ่อยๆ หรอืจะพูดให้ถูกต้องย่ิงขึน้ มนัคอืกำรค้ำขำย

733
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ส�ำหรบัคนทีต่กัตวงผลประโยชน์จำกเรือ่งน้ีย่อมหนีไม่พ้นผูอ้ยู่เบือ้งบน

ทีท่รงอ�ำนำจและอทิธิพล

บ้ำนเมืองยุคน้ีเดิมทีกำรค้ำทำสเป็นเร่ืองธรรมดำสำมัญอย่ำงย่ิง  

ในทำงอำญำบ้ำนเมือง มันไม่นับเป็นควำมผิดด้วยซ�้ำไป กระนั้นนี่ไม่ได้

หมำยควำมว่ำกฎหมำยส่งเสริมให้ค้ำทำสในหมู่รำษฎรโดยปรำศจำก

ควำมกริง่เกรงใดๆ โดยเฉพำะเป็นกำรใช้ก�ำลงับงัคับ ท�ำให้คนเคยมอีสิระ

กลำยเป็นข้ำทำส บีบคั้นคนให้เป็นคณิกำ

ไม่ว่ำในด้ำนคุณธรรมหรือมนุษยธรรมก็ดี น่ีล้วนเป็น 'ควำมชั่ว' 

อย่ำงหน่ึง ดังน้ันผู้สูงศักดิ์ที่ฉกฉวยประโยชน์อยู่เบื้องหลังพวกน้ันถึง 

ไม่กล้ำกระท�ำอย่ำงเปิดเผยโจ่งแจ้ง หำกแต่ใช้อนัธพำลกลุม่หนึง่บงัหน้ำ 

และอวดอ้ำงเหตุผลน่ำฟังต่ำงๆ เป็นกำรกลบเกลื่อนหลอกลวงตน  

ดังค�ำกล่ำวว่ำปิดหูขโมยกระดิ่ง

เมื่ออี๋อวี้คำดคั้นอย่ำงไม่ลดละ ซุนเหลยไม่อำจไม่บอกช่ือกรมกอง 

ซึง่เก่ียวข้องกับกำรค้ำขำยผูห้นีภัยและได้ผลประโยชน์ท้ังหมด

พอได้ยินกับหูถึงผูม้ส่ีวนพัวพันจรงิๆ อีอ๋ว้ีก็ล่วงรู้ว่ำเรือ่งรำวยุ่งยำก 

ยิ่งกว่ำที่ตนนึกภำพไว้เป็นอันมำก

ซุนเหลยกล่ำวค�ำหนึ่งไว้ไม่ผิด เรื่องนี้มิใช่เรื่องที่นำงยุ่งเกี่ยวได้

นำงไม่ได้มำเมืองอันหยำงเพ่ือก่อปัญหำ นำงตั้งครรภ์อยู่ ขณะท่ี 

หลี่ไท่อยู่ไกลถึงซีอว้ี นำงน้ันเป็นพระชำยำท่ีปรำศจำกอ�ำนำจแท้จริง 

คนหนึ่ง เมื่อต้องเผชิญกับเมืองที่วุ่นวำยซับซ้อนแห่งน้ี ล�ำพังคนเดียว 

นำงจะท�ำอะไรได้

ต้องท�าเช่นใดจึงจะไม่เพิ่มภาระให้แก่เขา...
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ควำมหุนหันพลันแล่นในตอนแรกสงบลง หลงเหลืออยู่เพียง 

ควำมทดท้อระคนอับจนปัญญำอย่ำงรุนแรง

ซุนเหลยเห็นอี๋อว้ีน่ิงเงียบไปย่อมแจ่มแจ้งว่ำนำงคิดจะรำมือแล้ว 

เขำบอกไม่ถูกว่ำในใจเป็นควำมผิดหวังหรือโล่งอกอย่ำงไหนมำกกว่ำ

ทว่ำถึงอย่ำงไรเขำก็ไม่ลืมเลือนหน้ำท่ีของตน จึงเอ่ยเตือนนำง 

โดยไม่รอช้ำ

"พระชำยำ ชำวบ้ำนหนีภัยจำกต่ำงเมืองพวกนี้น่ำสงสำรเห็นใจ 

ก็จริงอยู่ แต่ต่อให้พวกเขำไม่ถูกขำย ก็ต้องอดอยำกหนำวตำยอยู่ดี 

กระหม่อมขอทลูตำมควำมจรงิ หลงัจำกพวกเขำถูกขำย อย่ำงน้อยยังมชีวิีต 

ต่อไปได้อีกหลำยวันนะพ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่ต้องพูดอกี ข้ำรูแ้ล้ว" อีอ๋ว้ียกมอืเป็นเชงิบอกให้เขำไม่ต้องกล่ำว

สืบไป นำงเบือนหน้ำมองผิงสยำท่ีหวำดหว่ันกระวนกระวำยแวบหน่ึง  

จำกนั้นเอ่ยสั่งซุนเหลย

"ท่ำนส่งคนไปพำเด็กสองคนนั้นกลับมำเถอะ"

"พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะไปจัดกำรเดี๋ยวนี้" ซุนเหลยแสดงคำรวะ 

แล้วขอตัวออกไป ในฐำนะนำยกองตรวจกำรของกองบญัชำกำร เขำต้อง

คบค้ำวิสำสะกับผู้คนทุกระดับชั้น และผูกไมตรีกับทั้งหมู่คนดีคนเลว 

อย่ำงเลีย่งไม่ได้ อยำกจะขอตวัเดก็สองคนคืนจำกมอืพวกค้ำทำสมใิช่ปัญหำ

แต่อย่ำงใด

ผงิสยำเห็นเขำออกไปแล้วทรดุฮวบลงนัง่กับพ้ืนด้วยสหีน้ำวำงใจ นำง

เงยหน้ำมองอีอ๋ว้ีทีกุ่มถ้วยน�ำ้ชำในมอืคดิอะไรอยู่ก็สดุรู้ รบีลกุพรวดขึน้ยืน

"นำยหญิง ทรงเหนื่อยแล้วกระมัง หม่อมฉันประคองพระองค ์
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กลับห้องบรรทมพักผ่อนนะเพคะ"

นำงยืนรออยู่ครู่ใหญ่ถึงได้ยินอี๋อวี้เอ่ยตอบเบำๆ

"...ดี"

ยำมพลบค�่ำหลูซื่อเพ่ิงกลับมำจำกอำรำม ก้ำวเข้ำประตูก็ได้ยิน

ทหำรยำมปำกมำกบอกว่ำตอนเทีย่งผงิถงโดนตหัีวแตกถูกคนหำมกลับมำ

นำงไปหำอ๋ีอว้ีที่ห้องอย่ำงร้อนรน พอฟังผิงสยำเล่ำจบก็ถอนใจ

เฮือกๆ ไม่หยุด

"สภำพบ้ำนเมอืงแบบนีค้นไร้ทีพ่�ำนกัพักพิงต่ำงหำกทีน่่ำสงสำรท่ีสดุ 

หำกตำมหำเดก็สองคนน้ันกลับมำได้ก็ให้อยู่ในจวนเถอะ เรอืนเรำจะเลีย้งดู

คนเพิ่มอีกคนสองคนก็ไม่เดือดร้อน"

ด้วยอีอ๋ว้ีพูดก�ำชบัเอำไว้ ผงิสยำจงึเอ่ยถึงแต่เดก็หญิงสองพ่ีน้องคู่น้ัน 

ไม่ได้เล่ำเรือ่งผูห้นภัียจำกต่ำงเมอืงถูกขำยเป็นทำสแม้สักค�ำเดยีว

"สุดแท้แต่ท่ำนแม่เถอะเจ้ำค่ะ"

"เฮ้อ...รูแ้ต่แรกข้ำจะได้ไปไหว้พระทีอ่ำรำมก่อนหน้ำหนึง่วัน จะได้ 

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผิงถงให้ปลอดภัย แล้วผิงฮุ่ยล่ะ"

"ร้องห่มร้องไห้อยู่ตั้งนำน ข้ำฟังแล้วจิตใจไม่สงบเลยบอกให้นำง 

ไปดูแลผิงถงท่ีห้องเจ้ำค่ะ" อ๋ีอว้ีเอนกำยบนตั่งพูดคุยกับมำรดำพร้อม 

รอยย้ิมบำงๆ ตำมปกติ จับสีหน้ำโกรธเกรี้ยวเช่นเมื่อกลำงวันไม่ออก 

โดยสิ้นเชิง

หลซูือ่พยักหน้ำแล้วล้วงแผ่นยันต์ท่ีเก็บไว้ในห่อผ้ำเลก็ๆ อย่ำงดีออกมำ 

จำกน้ันแบ่งสองสำมใบย่ืนส่งให้ผงิสยำทีร่บัใช้อยู่ด้ำนข้ำงพลำงพูด
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"โชคดีทีวั่นนีข้อยันต์คุ้มภัยมำเพ่ิมหลำยใบ เจ้ำรับไว้ก่อน ประเดีย๋ว

ฝำกให้คนอืน่ๆ ด้วย เก็บไว้กับตัวจะได้ไม่เครำะห์ร้ำยโดยไม่รู้อโีหน่อีเหน่อีก"

ผิงสยำย่อเข่ำค�ำนับและใช้สองมือรับไว้ด้วยควำมตื้นตันใจ นำง

กล่ำวขอบคุณอย่ำงตะกุกตะกัก

หลซูือ่คลำยย้ิม เลอืกอกีใบหนึง่ท่ีไม่เหมอืนกันส่งให้อีอ๋ว้ีพลำงเอ่ยว่ำ 

"อีกสำมวันเป็นวันเกิดของเจ้ำ ใกล้จะสิบเจ็ดแล้วนะ แม่มอบให้ก่อน  

ขอให้เจ้ำปลอดจำกภัยทั้งปวง"

ครำน้ีใบหน้ำของหญิงสำวประดับรอยย้ิมจำกใจจริงๆ "ขอบคุณ

เจ้ำค่ะท่ำนแม่"

หลังกินอำหำรเย็นแบบง่ำยๆ แล้ว ตอนแรกอี๋อวี้นึกว่ำพรุ ่งนี้ 

ถึงจะได้พบกับเดก็ๆ ไม่คำดว่ำก่อนเข้ำนอนคร่ึงชัว่ยำม เดก็หญิงทัง้สอง 

จะถูกพำตัวมำแล้วซ�้ำยังมีอีกหนึ่งคนพ่วงมำด้วย

ในโถงรบัแขกตัง้ตะเกียงน�ำ้มนัคอยำวไว้สองดวงไม่ถึงกบัสว่ำงไสวนกั 

แต่เหน็หน้ำกันได้ชดั

อีอ๋ว้ีนัง่ขดัสมำธิอยู่บนต่ังขำเต้ีย มผ้ีำนวมหนำนุ่มปรูองอยู่ใต้ตวักับ

ผ้ำห่มผืนบำงคลุมตัก ผิงอว๋ินกับเสี่ยวหม่ำนยืนอยู่ข้ำงหลังนำง แลมอง 

เด็กสำมคนที่ผิงสยำพำเข้ำห้องมำด้วยควำมสนอกสนใจเป็นตำเดียวกัน

คนตวัสูงน่ำจะเป็นพ่ีสำว มือข้ำงหน่ึงของนำงโอบน้องสำวท่ีตวัเตีย้กว่ำ

ด้ำนข้ำงไว้แน่น อีกข้ำงขยุ้มชำยเสื้อปุปะ เด็กหญิงก้มหน้ำงุดย�่ำเท้ำ 

อย่ำงกระสบักระส่ำย รองเท้ำฟำงขำดรุย่ตำมขอบด้ำนหน่ึง มเีศษดินหลดุร่วง

ตำมกำรขยับตัวของนำงลงบนพ้ืนไม้ฮวำสะอำดสะอ้ำนดูเด่นสะดุดตำ  

Page ��������� 14.indd   51 2/6/2563 BE   15:56



52

นวลหยกงาม 14

พอนำงมองเห็นแล้วยิ่งก้มศีรษะต�่ำรำวกับตกใจกลัว

เมือ่พ่ีสำวระวังตัวขนำดนีจ้งึพำให้น้องสำวพลอยตกประหม่ำไปด้วย 

นำงพิศดูอี๋อวี้ชั่วครู ่เดียวตอนก้ำวเข้ำประตูแล้วก้มหน้ำงุดยืนน่ิงๆ  

ไม่กระดุกกระดิกตำมอย่ำงพี่สำว

เพรำะผิงถงกับผิงสยำมิได้เปิดเผยให้รู้ เด็กน้อยท้ังสองไม่ล่วงรู้ว่ำ 

สตรเีบือ้งหน้ำตนยำมน้ีเป็นถึงชำยำอ๋อง หำไม่แล้วอำจจะตกใจจนเข่ำอ่อน

ก็เป็นได้

ขณะที่เด็กชำยวัยเพียงเจ็ดแปดขวบซึ่งมำพร้อมกับเด็กหญิง

สองพ่ีน้องที่ซุนเหลยช่วยกลับมำด้วยกันกลับเขม้นตำมองอี๋อว้ีขึ้นๆ ลงๆ 

อย่ำงอยำกรู้อยำกเห็นโดยไม่ปิดบัง ครั้นผิงสยำสังเกตเห็นก็ลอบกระตุก

แขนเสื้อเขำทีหนึ่ง ทว่ำเขำกลับหันไปถลึงตำใส่นำงอย่ำงไม่พึงใจ

"เจ้ำดึงเสื้อข้ำท�ำไม"

ผิงสยำกลัวเขำจะสร้ำงควำมไม่พอใจให้อี๋อว้ี นำงลดสุ้มเสียงลง 

เอ่ยเตือน "อย่ำเหลียวซ้ำยแลขวำ"

"ข้ำเหลยีวซ้ำยแลขวำทีไ่หนกัน ตอนนีข้้ำมองไปข้ำงหน้ำอยู่มใิช่หรอื 

เจ้ำโตป่ำนนีแ้ล้ว กระทัง่ทศิเหนือใต้ออกตกยังแยกแยะไม่ออก" เด็กชำย

ปรำยตำมองนำงอย่ำงเหยียดหยำมปรำดหน่ึงก่อนเบอืนหน้ำกลบัมำจ้องมอง 

อี๋อวี้ต่อ

ผิงสยำหน้ำแดงระเรื่อ นำงย่ืนมือไปสะกิดเขำอีกครำพร้อมกับ

กระซิบบอกอย่ำงจนปัญญำ "เช่น...เช่นนั้นเจ้ำก็มองไปข้ำงหน้ำ"

เด็กชำยไม่ชอบใจแล้ว เขำยกนิ้วชี้ไปที่อ๋ีอว้ี เบะปำกพูดตรงๆ  

"ข้ำมองนำงอยู่ หำใช่มองเจ้ำไม่ เจ้ำจะอำยอะไรเล่ำ"
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ผงิสยำเหน็เขำถึงกับชีห้น้ำอีอ๋วีอ้ย่ำงใจกล้ำแล้วลกุลนกดมอืเขำลง

อย่ำงตื่นตระหนก นำงมองค้อนเขำวงใหญ่ ท้ังยังจับมือเขำไว้แน่น 

อย่ำงหว่ันใจว่ำเขำจะไม่ยอมสงบเสง่ียม พลำงโค้งกำยกล่ำวขอขมำลำโทษ 

อี๋อวี้

"นำยหญิงทรงอย่ำถือโทษ เด็กไม่รู้ควำมเพคะ"

อ๋ีอวียั้งไม่ปรปิำก ฝ่ำยเด็กชำยก็หน้ำเปล่ียนสีก่อน สะบดัมอืผงิสยำ

ออกสุดแรงประหนึ่งจะหนีโรคระบำดก็ไม่ปำน เขำเอ่ยเสียงร้อนรน

"นี่ๆ อย่ำจับมือข้ำนะ ชำยหญิงไม่พึงใกล้ชิดกัน ถูกเนื้อต้องตัว 

แล้วต้องแต่งงำนกัน ข้ำไม่อยำกตบแต่งสตรีดรุ้ำยเรีย่วแรงดดีจุโคกระบอื

เยี่ยงเจ้ำเป็นภรรยำ รีบปล่อยข้ำโดยไว ปล่อยข้ำนะ"

อี๋อวี้เปล่งเสียงหัวร่อเบำๆ อย่ำงสุดจะกลั้น เสี่ยวหม่ำนกับผิงอว๋ิน 

ก็เม้มปำกย้ิมตำม ด้ำนผิงสยำผู ้แสนดีมำแต่ไหนแต่ไรน้ันโกรธจน 

หน้ำแดงก�ำ่ ท�ำท่ำท�ำทำงอยำกจะเอำผ้ำรดัเท้ำยัดใส่ปำกเดก็ชำยใจจะขำด

กระนั้น

ท้ำยท่ีสดุเดก็ชำยสูแ้รงนำงไม่ไหว ถูกผงิสยำยึดแขนไว้จนดิน้ไม่หลดุ 

เขำท�ำแก้มป่องอย่ำงโมโห เงยหน้ำจ้องตำกับนำงอย่ำงไม่ลดละ

อ๋ีอว้ีเห็นดังนั้นก็หยุดหัวเรำะ นำงกระแอมกระไอให้คอโล่งแล้ว 

กล่ำววำจำกับแม่นำงน้อยสองคนท่ีแทบจะก้มหัวตดิพ้ืนด้วยควำมประหม่ำ

อย่ำงอ่อนโยน

"คนพี่คือเสี่ยวเฉ่ำ คนน้องคือเสี่ยวหยำ ใช่หรือไม่"

"ใช่...ใช่เจ้ำค่ะ" พวกนำงขำนรบัทันท ีจำกนัน้เงยหน้ำเหลอืบมองอีอ๋ว้ี

แวบหนึง่แล้วก้มหน้ำลงดุจเดิม
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อี๋อวี้กลัวว่ำพูดกับเด็กหญิงท้ังคู ่อีกจะท�ำให้พวกนำงย่ิงอึดอัด 

เลยหันไปทำง 'ของก�ำนัล' ชวนขันผู้นั้น

"พวกนำงล้วนมีชื่อแซ่ แล้วนำมของเจ้ำคืออะไร"

"ข้ำชื่อเสี่ยวตี๋"

"เสีย่วตี"๋ อีอ๋วีพึ้มพ�ำทวนชือ่เขำครำหนึง่แล้วลอบขมวดคิว้ เอ่ยพูดกับ

ตนเอง "ใช่ค�ำทีห่มำยถึงขลุย่หรอืเปล่ำนะ"

หลังโดนเหยำอีตี๋ลักพำตัวไปสองหน เรียกได้ว่ำอี๋อวี้รู้สึกขยำดกับ

ค�ำว่ำ 'ตี๋' เป็นพิเศษ

เด็กชำยหูไว เขำส่งเสียงบ่นอุบอิบ "ไม่ใช่ค�ำว่ำตี๋ท่ีแปลว่ำขลุ่ย 

สักหน่อย"

อี๋อวี้ตำเป็นประกำย "เจ้ำรู้หนังสือรึ"

นำงถำมจบก็เห็นเด็กชำยผู้นั้นท�ำตำหลุกหลิกทีหนึ่งถึงกล่ำวตอบ

ไม่ใคร่เต็มเสียง

"นิด...นิดหน่อย"

น่ีนับเป็นเด็กฉลาดคนหนึ่ง บางทีอาจยังมีความลับเล็กๆ น้อยๆ  

ซ่อนอยู่

อี๋อวี้ร�ำพึงในใจทว่ำมิได้เปิดโปงเขำ

"อย่ำงนั้นก็เป็นค�ำที่แปลว่ำชี้แนะสินะ"

"...ตำม...ตำมใจท่ำนจะเรียกอย่ำงไรก็ได้" เขำกล่ำวอ้อมแอ้ม  

"ฟังแล้วก็เหมือนกันหมดมิใช่หรือ"

อีอ๋ว้ีพยักหน้ำ นำงไม่คดิจะสบืถำมอะไรให้ลกึลงไปกว่ำน้ี จ�ำนวนคน

มำกเกินไป นำงช่วยท้ังหมดไม่ไหว แต่ในเมื่อสองสำมคนตรงหน้ำนี้ 
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ถูกพำมำหำนำงแล้ว นำงไม่อำจไม่ดูด�ำดูดีได้

เมือ่เหน็พวกเขำล้วนสวมอำภรณ์บำงๆ ท้ังเก่ำทัง้ขำด นำงเอ่ยถำม 

ผิงสยำด้วยน�้ำเสียงแฝงรอยต�ำหนิจำงๆ

"ไยไม่หำเสื้อผ้ำให้พวกเขำผลัดเปลี่ยนก่อนเล่ำ"

ผิงสยำกล่ำวตอบอย่ำงละอำยใจ "เห็นฟ้ำมืดแล้ว ประเดี๋ยว 

นำยหญิงจะเข้ำบรรทม ถึงรีบพำคนมำเฝ้ำพระองค์ก่อนเพคะ"

เสี่ยวหม่ำนพูดเสริม "ในเรือนไม่น่ำจะมีเสื้อผ้ำที่พวกเขำสวมใส่ได้ 

ก็เอำชดุท่ีเลก็หน่อยให้ใส่แก้ขัดสกัสองวัน พักน้ีหม่อมฉนัว่ำงอยู่ สำมำรถ

เย็บอำภรณ์ให้พวกเขำชุดสองชุดได้พอดีเพคะ"

ผิงอวิ๋นกล่ำวขึ้นด้วย "หม่อมฉันจะช่วยอีกแรงเพคะ"

อี๋อว้ีผงกศีรษะ พอเห็นเสี่ยวตี๋เริ่มมองมำท่ีตนอีกครำ นำงเชื่อว่ำ

ตนเองไม่ได้มเีขำงอกอยู่บนหัว จงึมองตำมสำยตำเขำไปหยุดอยู่ท่ีข้ำงมอื 

ก็รู้ว่ำเขำมองสิ่งใดอยู่กันแน่

"พำพวกเขำออกไปล้ำงเน้ือตัวให้สะอำดหมดจดก่อนค่อยหำของ 

ให้กินแล้วพำไปอยู่ท่ีเรอืนตะวันตก...อย่ำดกีว่ำ...ช่ำงเถิด พำเสีย่วตีไ๋ปหำ 

อวี๋ทง ส่วนเสี่ยวเฉ่ำกับเสี่ยวหยำก็นอนห้องเดียวกับผิงสยำเถอะ"

อ๋ีอวี้สั่งกำรเรียบร้อย คนท้ังห้องต่ำงพึงพอใจเหลือหลำยยกเว้น 

คนผู้หนึ่ง

"อว๋ีๆ ทงๆ นั่นเป็นใครกัน ข้ำไม่นอนกับเขำหรอกนะ จัดห้องแยก 

ต่ำงหำกให้ข้ำไม่ได้หรอื ไม่เช่นนัน้ก็ให้ข้ำนอนห้องเก็บฟืน"

อี๋อว้ีเพียงย้ิมไม่พูดตอบ ยกมือหนึ่งหนุนเอวพลำงให้เสี่ยวหม่ำน 

พยุงลุกขึ้น ก่อนจะหยิบจำนขนมท่ีไม่ได้แตะต้องสักช้ินใกล้มือ สำวเท้ำ
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เนิบนำบไปเบื้องหน้ำพวกเขำแล้วย่ืนมันไปให้เขำพร้อมรอยย้ิมละไม  

นำงดึงแขนข้ำงที่เสี่ยวหม่ำนช่วยประคองอยู่คืน จำกน้ันวำงมือบน 

เรือนผมยุ่งรุงรังของเขำแล้วลูบเบำๆ โดยไม่สนใจว่ำเขำเต็มใจหรือไม่

"ไม่ได้ พวกเจ้ำยังเด็กนัก ต้องนอนกับผู้ใหญ่"

แม้นเป็นถ้อยค�ำธรรมดำประโยคหน่ึงกลบัท�ำให้เดก็สำมคนท�ำตำแดงๆ 

ไปตำมกันในชัว่อึดใจ
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เด็กท้ังสำมได้อำศัยอยู่ในคฤหำสน์พักผ่อนด้วยประกำรฉะนี้  

อำจเพรำะเรือ่งทีไ่ม่สำมำรถช่วยเหลอืผูห้นีภยัได้มำกกว่ำน้ีกลำยเป็นปมในใจ

ของอีอ๋ว้ี ส่งผลให้นำงเอำใจใส่กำรกินกำรอยู่ของเดก็สำมคนน้ีอย่ำงย่ิงยวด 

ไม่เพียงออกค�ำสั่งให้ตระเตรียมเสื้อผ้ำอำภรณ์ใหม่ให้พวกเขำ แม้แต่ 

ผ้ำห่มผ้ำปูเตียงก็ยังบอกก�ำชับให้จัดเพ่ิมขึ้นสองผืนด้วยตนเอง ละม้ำย

ต้องกำรอำศัยสิ่งนี้ชดเชยที่ตนมีใจแต่ไร้ก�ำลัง

เมือ่วำนอีอ๋ว้ีไม่ได้รัง้ตวัเดก็ๆ ให้อยู่พูดคยุด้วยเพรำะเป็นเวลำค�ำ่แล้ว 

วันรุง่ขึน้กินอำหำรเช้ำเสรจ็ นำงถำมถึงพวกเขำ ผงิอวิน๋นกึว่ำนำงอยำกพบ

เลยเรยีกสำวใช้หน้ำประตูไปพำคนมำ

เรอืนพ�ำนกัทีอ่นัหยำงมข้ีำทำสบรวิำรไม่มำกเท่ำวังอ๋องในเมอืงหลวง 

แต่กลับเหมำะกับอี๋อว้ีท่ีต้องกำรควำมสงบระหว่ำงกำรบ�ำรุงครรภ์พอดี  

ตอนย้ำยออกจำกกองบัญชำกำรก็มิได้เอำบ่ำวไพร่มำ ข้ำงกำยล้วนเป็น 

734
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พวกคนรับใช้ประจ�ำตัวนำงคนเดิมตอนอยู่เรือนเฝ่ยชุ่ย

วันมะรนืเป็นวันคล้ำยวันเกิดของอีอ๋ว้ี นำงได้บอกไว้ล่วงหน้ำแล้วว่ำ 

ไม่ต้องจดังำนใหญ่โต ถึงกระน้ันยังคงต้องตัง้โต๊ะเลีย้งสรุำหลำยตัว ผงิสยำ 

ไปตรวจนบัวัตถุดบิเครือ่งปรงุในเรอืนครวัแต่เช้ำ ปกตินีเ่ป็นงำนของเฉนิชวี 

ในวังอ๋อง แต่นำงอยู่ที่ฉำงอันไม่ได้ติดตำมมำด้วย จึงกลำยเป็นหน้ำที ่

ของพวกผิงสยำ นำงเป็นคนดูแลเด็กสองคน พอได้ยินว่ำอี๋อว้ีเรียกหำ 

ก็วำงงำนในมือแล้วมำพร้อมกับพวกเขำ

อี๋อว้ีน่ังอ่ำนหนังสืออยู่ข้ำงนอก เห็นผิงสยำพำแม่นำงน้อยสองคน

เข้ำมำก็วำงหนังสือลง เงยหน้ำขึ้นมองพินิจอย่ำงละเอียด

ใบหน้ำของเดก็น้อยเดมิย่อมแฝงเค้ำควำมอ่อนเยำว์ไว้ เมือ่เสีย่วเฉ่ำ 

กับเสีย่วหยำได้ช�ำระกำยอย่ำงสะอำดหมดจด แม้ว่ำผวิพรรณจะเหลอืงซดี

เพรำะอดอยำกขำดอำหำร ทว่ำรูปหน้ำกลับสมส่วน คนพ่ีตำโตสองช้ัน  

คนน้องถักเปียสองข้ำงประดับด้วยเชอืกผกูผมสีแดง ตอนผิงสยำพูดเร่งให้

กล่ำวทักทำย นำงแย้มปำกน้อยๆ เผยฟันเขี้ยวแหลมเล็กคู่หนึ่ง

"ถวำย...ถวำยค�ำนับพระชำยำเพคะ"

"เสี่ยวหยำถวำย...ถวำยค�ำนับพระชำยำเพคะ"

ประโยคน้ีประโยคเดียว เมื่อคืนผิงสยำต้องสอนอยู่ตั้งนำนเท่ำใด 

ก็สุดรู้

บ้ำนเกิดของพ่ีน้องคู่นี้อยู่ห่ำงไกลจำกฉำงอัน พวกนำงรู้แค่ว่ำ 

ชำยำอ๋องเป็นคนที่เก่งกำจยิ่งกว่ำท่ำนนำยอ�ำเภอมำกมำยนัก

ดีที่เมื่อคืนได้พบกันหนหน่ึง อี๋อว้ีก็ดูเมตตำใจดีไม่น่ำกลัวอย่ำงใน

ควำมคิด มิหน�ำซ�้ำยังท�ำให้พวกนำงรู้สึกอบอุ่นอยู่บ้ำง คล้ำยกับพ่ีสำว 
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หรือท่ำนป้ำท่ำนน้ำผู้เอื้อเฟ้ือเจือจำนที่พวกนำงได้พบเจอเป็นครั้งครำว 

ตลอดทำงที่ร่อนเร่ขอทำนจำกบ้ำนเกิด

ด้วยผิงสยำพร�่ำบอกซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำหลำยครั้ง พวกนำงรู้แจ่มแจ้ง 

เป็นอนัมำกว่ำหำกมใิช่ฮหูยินผูม้ำกน�ำ้ใจตรงหน้ำท่ำนนี ้พวกนำงต้องถูก 

คนเลวพำไปขำยแล้วไม่ได้กลับมำอีกแน่นอน

เสียงพูดของสองพ่ีน้องจะติดส�ำเนียงเฉพำะตัวชำวเหนือซึ่งอี๋อวี้

ฟังออกตั้งแต่เมื่อคืน แต่เสี่ยวตี๋นั้นไม่มี เห็นชัดว่ำพวกเขำไม่ได้มำจำก 

ถิ่นเดียวกัน

"ผิงอวิ๋น หยิบเบำะมำสองอันให้พวกนำงนั่งพูดคุยกัน"

พ้ืนด้ำนหน้ำนำงปูพรมสะอำดสะอ้ำนไว้ แต่อำกำศเดือนสอง 

ยังไม่นับว่ำอบอุ่น เด็กน้อยนั่งบนพื้นนำนๆ จะไม่สบำยเอำได้

เสี่ยวเฉ่ำกับเสี่ยวหยำเห็นอี๋อว้ีเอ่ยปำกบอกให้นั่งก็หันหน้ำไปทำง

ผงิสยำพร้อมกัน พอเห็นนำงพยักหน้ำถึงจับจงูมอืกันเดนิก้ำวสัน้ๆ ไปตรง

เบำะที่วำงไว้ให้ และขยับไปอยู่ใกล้ๆ ผิงอวิ๋นที่กวักมือเรียกด้วยรอยยิ้ม

พวกนำงน่ังลงแล้ว อี๋อว้ีให้ผิงสยำยกของว่ำงกับขนมแกล้มน�้ำชำ 

ที่เตรียมไว้รอท่ำวำงบนโต๊ะตัวเล็กเบื้องหน้ำพวกนำง จำกน้ันพูดด้วย

สีหน้ำอ่อนโยนเป็นมิตร

"ยังจ�ำได้หรือไม่ว่ำเรือนของพวกเจ้ำอยู่ที่ใด"

ถึงท่ีสุดแล้วคนน้องยังเยำว์วัย ถูกขนมที่ท�ำอย่ำงประดิดประดอย

สวยงำมหลำยจำนตรงหน้ำดงึดดูควำมสนใจไปจนไม่ได้ยินค�ำถำมของอีอ๋วี ้

ด้ำนคนพ่ีรูค้วำมกว่ำมำก นำงนิง่งันไปครู่หนึง่ก่อนกล่ำวตอบละล�ำ่ละลัก

"ตะ...ต�ำบลซำ"
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มำตรว่ำไม่เคยได้ยินที่แห่งน้ีมำก่อน อี๋อวี้ยังคงพยักหน้ำครำหน่ึง 

นำงได้ยินจำกผิงสยำมำก่อนแล้วว่ำบิดำมำรดำของสองพ่ีน้องหิวตำย

กลำงทำงแต่แรก แต่ได้อำศัยคนหมู่บ้ำนเดียวกันที่จิตใจดีช่วยเก็บ 

พวกผักป่ำให้พวกนำงกินประทังชีพถึงมีชีวิตรอดมำจนถึงอันหยำงได้

แต่คำดไม่ถึงว่ำพอมำถึงท่ีน่ี สิง่ท่ีรอคอยอยู่หำใช่ทำงรอดท่ีพวกนำง

ใฝ่ฝันมำเนิ่นนำนสำยหนึ่ง หำกแต่เป็น...

อี๋อว้ีตกอยู่ในภวังค์ชั่ววูบ นำงดึงควำมคิดคืนมำก็เห็นเสี่ยวหยำ 

มองจำนขนมจนตำลอย ท่ำทำงอยำกกินแต่ไม่กล้ำหยิบ นำงโน้มตัวไป 

ข้ำงหน้ำ ชี้ขนมโก๋ดอกเหมยจำนหนึ่งในนั้นพร้อมกับบอกเสียงเบำ

"อันนี้รสหวำน พวกเจ้ำลองชิมดูสิ"

ทัง้คูหั่นหน้ำไปมองผงิสยำเป็นค�ำรบทีส่อง ผงิสยำรบีล้วงผ้ำเชด็หน้ำ

ห่อชิน้หน่ึงส่งไปท่ีมอืของคนพ่ี รอจนนำงรบัไว้ด้วยสองมืออย่ำงระมดัระวัง 

ค่อยหยิบอีกชิ้นยื่นไปข้ำงริมฝีปำกคนน้อง

เสี่ยวหยำคนน้องกัดค�ำเล็กๆ หน่ึงค�ำแล้วเคี้ยวอย่ำงเอร็ดอร่อย  

ฝ่ำยเสี่ยวเฉ่ำคนพ่ีถือขนมชิ้นนั้นไว้ ทั้งท่ีดวงตำฉำยแววอยำกล้ิมลอง  

แต่กลับไม่ส่งเข้ำปำก นำงเอียงคอมองดูน้องสำวกิน

อี๋อวี้เห็นนำงไม่ลงมือกินก็ไต่ถำมขึ้น "ไฉนไม่กิน"

เสีย่วเฉ่ำส่ำยหน้ำกับนำงอย่ำงกระมดิกระเมีย้น นำงมองเสีย่วหยำ 

ซ�้ำอีกทีก่อนพูดอธิบำยเสียงค่อยๆ

"แม่เคยบอกว่ำต้องรอ...รอน้องกินอิ่มก่อน"

อีอ๋วีฟั้งค�ำน้ีแล้วพลนัหวนประหวัดถึงครัง้วัยเยำว์ ครอบครวัพวกนำง 

สี่คนยังอำศัยอยู่ท่ีหมู่บ้ำนเค่ำซำน เริ่มแรกควำมเป็นอยู่ล�ำบำกฝืดเคือง 
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อำหำรกำรกินอตัคัดขำดแคลน กระทัง่แป้งย่ำงแห้งๆ ชิน้หนึง่ มำรดำกับ

พวกพ่ีชำยก็สละให้นำงกินก่อน

แทบในชัว่พรบิตำน้ัน อีอ๋ว้ีก็ขอบตำร้อนผ่ำว นำงเบือนหน้ำไปอีกทำง 

เพ่ือสงบอำรมณ์ท่ีไหวกระเพ่ือม ขณะท่ีผงิสยำซึง่หยิบขนมป้อนเสีย่วหยำอยู่

หนัไปเชด็น�ำ้ตำอย่ำงกลัน้ไม่อยู่แล้ว

ครั้นได้เสวยสุขกับชีวิตอันมั่งมีจนคุ้นชินแล้ว จะยังหวนนึกข้ึนได ้

สักกี่ครำว่ำครั้งหนึ่งก็เคยพอใจกับกำรได้กินอิ่มหนึ่งมื้อ

"กินสิ นับจำกน้ีพวกเจ้ำก็อยู่ท่ีน่ีเถอะ ในเรือนมีของกินเยอะแยะ  

ไม่ปล่อยให้พวกเจ้ำต้องหิวอีกต่อไป"

อี๋อวี้พูดล่อหลอกด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวล เส่ียวเฉ่ำคนพ่ีพยักหน้ำถ่ีรัว

อย่ำงปีติยินดี เสี่ยวหยำคนน้องเลียเศษขนมบนริมฝีปำกจนเกล้ียงแล้ว

แหงนหน้ำขึ้น ลูกนัยน์ตำแวววำวจ้องมองอี๋อวี้ยำมกล่ำวอย่ำงวำดหวัง

เต็มที่

"ให้...ให้พวกพ่ีชำยกับท่ำนน้ำมำด้วยได้หรอืไม่ พวกเขำ...พวกเขำ 

ก็หิวเหมือนกัน"

ได้ยินวำจำไร้เดียงสำนี้ เสี่ยวเฉ่ำแอบกระตุกแขนน้องสำว 

อีอ๋ว้ีผนิหน้ำไปถำมผงิสยำ "พวกนำงสองคนยังเหลือญำตพ่ีิน้องอยู่

อีกหรือ"

ผงิสยำมองสองพ่ีน้องแวบหน่ึง นำงส่ำยหน้ำเอ่ยกับอีอ๋วีอ้ย่ำงมัน่ใจ

มำก "ไม่มีแล้วเพคะ"

"แล้วที่นำงพูดถึงคือ?"

"น่ำจะเป็นคนถ่ินเดียวกันท่ีเร่ร่อนขอทำนมำถึงอันหยำงด้วยกัน 
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ตอนนี้พวกเขำ..." ผิงสยำพูดไปกลำงคันแล้วคล้ำยคิดอะไรขึ้นได้ นำง 

เงียบเสียงลง ก้มหน้ำป้อนขนมให้เสี่ยวหยำกินต่อ

อี๋อวี้มิได้ถำมไถ่ต่อ เพียงหลบสำยตำที่เปี่ยมไปด้วยควำมหวังของ

เดก็คนน้ันมองออกไปนอกประตูแล้วเริม่ปล่อยใจลอยไปไกลทลีะน้อยๆ

บรรยำกำศหม่นมวัลงฉบัพลนั มแีต่เสยีงเบำๆ ดงัขึน้ตอนเดก็สองคน

กินขนม ภำยในห้องสงบเงียบอยู่เช่นนี้พักหนึ่ง จวบจนเงำร่ำงสำยหนึ่ง

พรวดพรำดเข้ำประตูมำท�ำลำยควำมเงียบลง

"ท่ำนเป็นชำยำอ๋อง ท่ำนเป็นชำยำอ๋องใช่หรือไม่"

ได้ยินวำจำเสยีมำรยำทนี ้ ผงิอวิน๋อ้ำปำกจะต�ำหน ิแต่พอเห็นผูม้ำถึง 

ชดัถนัดตำก็ด่ำทอไม่ออกกะทันหัน

อ๋ีอว้ีแลมองเสี่ยวตี๋ที่ถลันเข้ำมำโดยมีอวี๋ทงไล่กวดอยู่ด้ำนหลัง 

อย่ำงร้อนรน แต่อว๋ีทงรูธ้รรมเนียม พอไล่ตำมมำถึงหน้ำประตก็ูชะงักเท้ำ 

ไม่กล้ำทะเล่อทะล่ำเข้ำไป เขำเบำเสียงลงบอกเสี่ยวตี๋

"เจ้ำรีบออกมำ ออกมำสิ"

เสี่ยวต๋ีไม่สนใจไยดีอว๋ีทง เด็กชำยหน้ำแดงก�่ำและหอบหำยใจ 

จำกกำรวิ่งมำตลอดทำง เขำพูดเสียงดังกับอี๋อวี้

"พวกคนชัว่ทีจ่บัตวัพวกข้ำไปบอกว่ำจะเอำพวกข้ำไปขำย พวกเขำยัง

ทบุตคีน ตท่ีำนลงุหนิวจนตำย ยังมพ่ีีสำวหลำยคนถูกพวกเขำรงัแก ขงัไว้ใน

ห้องมดืๆ เลก็ๆ ร้องไห้ทัง้วนั ท่ำนช่วยพวกข้ำออกมำได้ย่อมต้องไม่กลวั 

คนชัว่พวกน้ัน ท่ำนไปจบักุมคนพวกน้ันให้หมดแล้วค่อยช่วยคนอืน่ออกมำ 

ให้หมดเถอะนะ"

เทียบกับเด็กน้อยสกปรกมอมแมมที่เห็นเมื่อวำน เสี่ยวตี๋เบื้องหน้ำ
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สำยตำทีช่�ำระกำยจนสะอำดแล้ว ดวงหน้ำขำวกระจ่ำง กอปรกับอำภรณ์

ชดุใหม่ทัง้ตวั ดไูม่เหมอืนขอทำนน้อยข้ำงถนน กลบัมท่ีำทำงคล้ำยเด็กรับใช้ใน

ตระกูลใหญ่หลำยส่วน

อี๋อว้ีฟังเขำแผดเสียงตะโกนไปพลำงโบกไม้โบกมือกับผิงสยำท่ีจะ

เข้ำมำดึงเด็กคนนี้ออกไปเป็นเชิงบอกให้นำงถอยไป

อีอ๋ว้ียกถ้วยน�ำ้ชำข้ึนจรดข้ำงรมิฝีปำกด่ืมค�ำหน่ึง กล�ำ้กลนืควำมรูส้กึ

จุกแน่นตรงล�ำคอกลับลงไป นำงมองดูเด็กน้อยตรงหน้ำ อยำกจะกล่ำว

ถ้อยค�ำน่ำฟังล่อหลอกปลอบอำรมณ์เขำให้เย็นลงก่อน ทว่ำพออ้ำปำกออก

กลบัเป็นเสยีงฝืดเฝ่ือนทีต่นเองยังแปลกหู

"ข้ำไม่กลวัคนชัว่พวกน้ัน แต่ข้ำช่วยคนจ�ำนวนมำกขนำดน้ันไม่ไหว"

นำงโกหกเด็กน้อยคนหนึ่งไม่ได้ และไม่อยำกโกหกด้วย

"เพรำะอะไร" เสีย่วต๋ีเบิง่ตำโตอย่ำงประหลำดใจ "ท่ำนเป็นชำยำอ๋อง

มิใช่หรือ ท่ำนเป็นชำยำของเว่ยอ๋อง ต่อให้เป็นท่ำนนำยอ�ำเภอก็ต้อง 

กลัวท่ำน"

อี๋อวี้ส่ำยหน้ำ "คนที่พวกเขำกลัวคือท่ำนอ๋อง หำใช่ข้ำไม่"

เสี่ยวตี๋เข้ำใจบ้ำงไม่เข้ำใจบ้ำง หัวไหล่สองข้ำงของเด็กน้อยห่อลง 

แต่ชั่วอึดใจถัดมำเขำก็ยืดอกขึ้นอีกครำ

"เช่น...เช่นน้ันท่ำนจับคนชั่วได้น่ี ขุนนำงพวกน้ันกลัวเกรงท่ำนอ๋อง 

ต้องไม่กล้ำไม่เชือ่ฟังท่ำน ท่ำนให้ทีว่่ำกำรไปจบัตัวคนชัว่แล้วช่วยคนออกมำ 

ให้หมด ได้หรือไม่"

อี๋อว้ีขมปร่ำในปำก จะให้นำงอธิบำยกับเด็กคนหนึ่งอย่ำงไรดี  

ใต้หล้ำนีม้คีวำมสมัพันธ์สองจ�ำพวก หน่ึงคอืโจรขุนนำงร่วมเรือนเดยีวกัน 
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อีกหนึ่งคือขุนนำงต่ำงปกป้องกัน

นีเ่หมอืนกับบอกให้นำงยืมมดีของคนผูห้นึง่กรดีถุงเงนิของเขำแล้ว

เอำเงินทองไป ใครเล่ำจะยอมกระท�ำเรื่องโฉดเขลำพรรค์น้ี เหนืออื่นใด 

อีกฝ่ำยมิใช่คนคนเดียว แต่เป็นกลุ่มคนที่ลงเรือล�ำเดียวกัน

"ข้ำช่วยพวกเขำไว้แล้วปล่อยไปเป็นขอทำนอดมือ้กินมือ้ต่อไปหรือ" 

นำงถำมค�ำนี้เป็นกำรขอค�ำตอบจำกเด็กคนหนึ่งหรือตนเองก็สุดจะรู้ได้

"ท่ำนให้อำหำรพวกเขำกินได้นี่"

"ไยข้ำต้องให้อำหำรพวกเขำ พวกเขำมีมือมีเท้ำยังเดินได้ท�ำงำน 

ได้ เหตุใดข้ำต้องเลี้ยงดูคนเป็นโขยงอย่ำงนี้ ให้พวกเขำกินอยู่เปล่ำๆ  

โดยไม่ท�ำอะไร"

อ๋ีอวี้ใช้ควำมเย็นชำกลบเกลื่อนควำมอับจนปัญญำของตน และ

หมำยจะยุติควำมคิดเพ้อฝันของเด็กคนนี ้แต่เขำยังกล่ำวอย่ำงไม่ถอดใจ

"ท่ำนก็ว่ำจ้ำงพวกเขำให้ท�ำงำนให้ท่ำนส ิ ท่ำนแค่ให้อำหำรพวกเขำ

เป็นพอ"

"ท�ำแบบน้ีแล้วต่ำงกับกำรกระท�ำของพวกคนชัว่ทีเ่อำพวกเขำไปขำย

ตำมปำกเจ้ำว่ำหรอื"

ค�ำถำมน้ีท�ำให้เสี่ยวตี๋น่ิงงันจนวำจำไปครู ่ใหญ่ เด็กน้อยวัยนี ้

ไม่อำจปกปิดอำรมณ์ควำมรู้สึกใดๆ ได้ สีหน้ำของเขำบัดเดี๋ยวขุ่นเคือง  

บดัเดีย๋วสบัสน บดัเดีย๋วตกตะลงึ บดัเดีย๋วประจกัษ์แจ้ง จนสดุท้ำยหลงเหลอื

อยู่แต่ควำมโกรธเกรี้ยว

"ไม่ต้องหำข้ออ้ำงมำกมำยปำนน้ี ถึงอย่ำงไรท่ำนไม่ยอมช่วยพวกเขำ 

ก็เท่ำน้ัน"
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แพขนตำงำมงอนของอีอ๋ว้ีหลบุลงบดบงัรอยกระเพ่ือมไหวในดวงตำ 

นำงสั่นศีรษะพูดเสียงเบำ

"ใช่ ข้ำช่วยพวกเขำไม่ได้"

เสี่ยวตี๋ก�ำมือเป็นหมัดแน่น เขำกัดฟันกรอดๆ จ้องนำงตำขุ่นเขียว

พลำงร้องตวำดใส่ค�ำหนึ่ง จำกนั้นวิ่งออกไปโดยไม่เหลียวหลัง

"สุนัขผำยลม! เป็นชำยำอ๋องประสำอะไร ไม่เอำไหนสิ้นดี"

คนทัง้ห้องได้ยินค�ำด่ำทอของเขำแล้วตกใจจนหน้ำซดีไปตำมๆ กัน 

ผงิสยำทิง้ตวัคกุเข่ำดงัตบุให้อีอ๋วี ้ ขณะทีผ่งิอว๋ินหันกำยไปมองสหีน้ำของ 

อี๋อวี้อย่ำงร้อนรน ด้ำนอวี๋ทงยืนทื่ออยู่หน้ำประตูไม่รู้ว่ำจะเข้ำหรือออกดี

"นำยหญิงอย่ำกริ้วเลยนะเพคะ เสี่ยวตี๋เป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง  

ไม่ประสีประสำอะไรทั้งนั้น นำยหญิงโปรดทรงอภัยให้ด้วย"

อี๋อวี้มองตำมแผ่นหลังของเด็กคนนั้นอย่ำงงงงัน จนเขำลับร่ำงไป

นอกประตูถึงดึงสติคืนได้กะทันหัน นำงเกำะขอบโต๊ะออกแรงยกตวัลุกข้ึน

เดินไปทำงห้องนอน

"อวี๋ทง เฝ้ำเขำเอำไว้ให้ดี อย่ำปล่อยให้เขำวิ่งเตลิดหำยไป"
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อันทีจ่รงิค�ำตเิตยีนของเดก็คนหน่ึงไม่จ�ำเป็นต้องเก็บมำใส่ใจอนัใด 

เพรำะเดก็น้อยมองเรือ่งถูกผดิอย่ำงตรงไปตรงมำเกินไป เห็นว่ำถูกก็คอืถูก 

ผิดก็คือผิด โดยไม่ได้พินิจถึงเหตุและผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงสิ้นเชิง

แม้กระน้ันอีอ๋ว้ียังคงรูส้กึจติใจไม่สงบ นำงพลกิตัวอย่ำงกระสบักระส่ำย 

ในหัวล้วนเป็นภำพเสี่ยวตี๋จับจ้องนำงด้วยดวงตำแดงก�่ำอย่ำงเดือดดำล  

ร้องด่ำนำงว่ำไม่เอำไหน

หลซูือ่ได้ยินเรือ่งนีแ้ล้วเหน็ตอนกลำงวนับตุรสำวแตะอำหำรไม่ก่ีค�ำ 

ก็สรรหำถ้อยค�ำสำรพัดมำปลอบใจนำง แต่หลูซือ่คำรมไม่ด ีอีอ๋ว้ีกลบัต้อง

เป็นฝ่ำยพูดให้นำงสบำยใจ ซ�้ำต้องฝืนแสดงท่ำทำงว่ำไม่เป็นไร

หลซูือ่กลดักลุม้ในอก หวัน่กลวัอีอ๋วีซ้ึง่ตัง้ครรภ์อยู่จะหดหูใ่จเลยไป 

ขอควำมช่วยเหลือจำกหำนลี่ที่เรือนตะวันตก

กำรย้ำยมำท่ีเหอเป่ยครำวนีจ้ะไม่มหีำนลีติ่ดสอยห้อยตำมมำได้เช่นไร 
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ส่วนหำนสืออว้ีไม่เต็มใจติดตำมมำ หำนล่ีก็ไม่เข้มงวดกวดขันนำงนัก  

หลงัจำกหลซูือ่คะย้ันคะยอหลำยหนแล้วเหน็ว่ำไม่ได้ผล จงึปล่อยให้นำง 

รั้งอยู่ที่ฉำงอันเป็นเพื่อนจิ้นลู่อัน

นำนทีปีหนหลูซื่อจะเป็นฝ่ำยมำหำก่อน แน่นอนว่ำหำนลี่ย่อมต้อง 

ออกมำรับนำงถึงหน้ำประตูและพำมำท่ีห้องโถงอย่ำงสุภำพมีมำรยำท 

คฤหำสน์แห่งน้ีไม่ใหญ่โต แต่ยังจัดเรือนเล็กๆ หลังหน่ึงแยกต่ำงหำก 

ให้เขำได้ ไม่รูว่้ำอีอ๋ว้ีจงใจหรอืไม่ถึงจดัท่ีพ�ำนกัของเขำกับหลซูือ่ให้อยู่ห่ำงกัน

เกือบคนละฟำก

ดีท่ีหำนลี่มิได้ร้องทุกข์ แค่ว่ำหลังกินอำหำร เขำมักจะป้วนเปี้ยน 

วนเวียนอยู่รอบๆ ตัวหลซูือ่ ไม่ก็มำ 'สนทนำพำที' กับนำงบ้ำงเป็นบำงครำ

"เจ้ำมำได้จังหวะพอดี ข้ำต้มชำชั้นดีไว้กำหนึ่ง เจ้ำมำลิ้มรสดูสิ"

หำนลีดู่เหมอืนจะมลีูท่ำงเส้นสำยอยูท่ั่วทกุสำรทิศ ไม่ว่ำไปถึงทีไ่หน

ล้วนเป็นท่ีต้อนรบั ทัง้ชำชัน้ดีท้ังสุรำชัน้เลศิรำวกับเก็บกลบัมำจำกข้ำงถนน 

ก็ไม่ปำน

หลูซื่อในยำมน้ีจะมีแก่ใจจิบชำกับเขำที่ไหนกัน นำงด่ืมรวดเดียว

สองค�ำดุจโคเคี้ยวดอกโบตั๋นแล้วตรงเข้ำเรื่องทันที

"ท่ำนช่วยไปพูดกล่อมอวี้เอ๋อร์ให้ข้ำที"

จริงๆ แล้วหำนลี่ได้ยินได้ฟังเรื่องกำรจับผู้หนีภัยไปขำยเป็นทำส 

ในเมืองอันหยำงแต่แรก ทว่ำต่อหน้ำนำงกลับปั้นสีหน้ำงุนงงไม่รู้เรื่อง

"นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกแล้วหรือ"

หลูซื่อเล่ำเรื่องรำวทั้งหมดให้เขำฟังรอบหนึ่งแล้วกล่ำวตบท้ำย

"ข้ำรู้ว่ำนำงต้องไม่สบำยใจ ดังน้ันถึงได้เซื่องซึม นำงช่ำงไม่คิด 
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เสียเลยว่ำเรื่องพรรค์อย่ำงนี้เป็นหน้ำที่ของนำงท่ีไหนกัน ในเมื่อยุ่งไม่ได้ 

ก็ไม่ต้องยุ่ง เผอิญว่ำนำงก็ปล่อยวำงไม่ได้ เอำแต่โทษตัวเองทุกว่ีวัน  

ท่ำนช่วยไปเกลี้ยกล่อมนำงให้ข้ำนะ"

หลูซื่อพูดอยู่เป็นนำน กลับไม่ได้บอกอย่ำงชัดเจนว่ำนำงอยำกให้

หำนลี่ไปเกลี้ยกล่อมอี๋อว้ีเรื่องอะไรกันแน่ แต่เขำผงกศีรษะท�ำสีหน้ำ 

เป็นเชิงว่ำฟังเข้ำใจแล้ว

"ได้ ข้ำไป" ว่ำแล้วก็จิบชำค�ำหน่ึง เขำมองนำงแล้วนั่งอยู่ที่เดิม 

ไม่ไปไหน 

หลซูือ่รออยู่นำนครูห่นึง่ ก่อนเอ่ยอย่ำงกังขำ "ไฉนท่ำนยังไม่ไปอกี"

"ไม่รบี ด่ืมชำกำนีห้มดค่อยไปก็ไม่สำย" หำนลีย่กกำน�ำ้ชำส่งควนัฉยุขึน้

รินเติมในถ้วยของนำง จำกนั้นเอ่ยปำกพูดอย่ำงไม่มีปี่มีขลุ่ย "ได้ยินว่ำ 

ปลำยเดือนนี้จะมีตลำดนัดดอกไม้ท่ีทำงทิศตะวันออกของเมืองอันหยำง  

ข้ำตัง้ใจจะไปเลอืกสกัสองกระถำงมำวำงตกแต่งในห้องหนงัสอื"

หลซูือ่ก�ำลงัร้อนใจอยำกเร่งให้เขำไปหำอีอ๋วีไ้วๆ ก็เอ่ยอย่ำงขอไปที 

"ได้ส ิ ห้องหนงัสอืของท่ำนว่ำงโหรงเหรง ตัง้กระถำงดอกไม้เป็นของประดบัเพ่ิม 

ก็ดี"

ใบหน้ำของหำนลี่ฉำยรอยหนักใจ "แต่ว่ำข้ำไม่ใคร่ถนัดเร่ืองกำร

ตกแต่งประดับเรอืน กลวัของทีซ่ือ้กลบัมำจะไม่สวย เสยีเทีย่วเปล่ำน่ะส"ิ

หลซูือ่พูดตอบโดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ "ถึงเวลำข้ำไปเลอืกกับท่ำน

เป็นอันสิ้นเรื่อง"

"เช่นนั้นพวกเรำตกลงกันตำมน้ี ข้ำไปพูดกล่อมนำงให้เด๋ียวน้ีเลย" 

หำนลีค่ลำยย้ิมลกุขึน้เดินออกไปข้ำงนอก เมือ่บรรลเุป้ำหมำยแล้ว เขำมไิด้ 
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ได้คืบจะเอำศอกต่อ เกิดนำงคิดตำมทันจะชักสีหน้ำใส่เขำไปอีกนำน 

หลำยวัน

เขำเดินไปถึงหน้ำประตูแล้วถึงลูบปลำยคำงอมยิ้มอย่ำงสมใจ

เมือ่ย่ีสบิกว่ำปีทีแ่ล้วเมอืงฉำงอนัก็มตีลำดนัดดอกไม้แบบน้ีเช่นกัน 

เขำจ�ำไม่ได้โดยละเอียดว่ำนำนเท่ำใดแล้ว รู้เพียงว่ำปีน้ันฤดูใบไม้ผลิ

อำกำศอบอุ่นบุปผำบำนสะพรั่ง เขำเขียนสำรชักชวนนำงไปชมดอกไม้ 

รวบรวมควำมกล้ำหมำยเผยควำมในใจ คิดไม่ถึงว่ำกลับได้ข่ำวว่ำ 

นำงหมั้นหมำยกับผู้อื่นแล้ว ท้ำยที่สุดก็บ้ำนแตกสำแหรกขำด มำบัดนี ้

เวลำผ่ำนไปยี่สิบกว่ำปีถึงได้มีโอกำสนั้นอีกครำหนึ่ง 

ตอนหำนลีไ่ปหำอีอ๋ว้ี นำงนัง่รบัแดดอยู่ในลำนเรอืน มอืหน่ึงเท้ำคำง 

มือหน่ึงถือหนังสือ ท่ำทำงคล้ำยก�ำลังอ่ำนอยู่ แต่นำนสองนำนก็ไม่เห็น 

พลิกเปิดหน้ำถัดไป

"อำกำศดีเฉกนี้สมควรออกมำนั่งเล่น ทว่ำอ่ำนหนังสือใต้แสงแดด 

จะเจ็บตำได้นะ"

อี๋อว้ีได้ยินเสียงน้ีก็ออกจำกภวังค์ เงยหน้ำข้ึนเห็นหำนลี่เดินเข้ำมำ

ทำงประตูโค้ง นำงยืดตัวขึ้นนั่งหลังตรงพร้อมกับฝืนยิ้ม

"ท่ำนลุงหำน"

แม้นำงไม่ชอบพฤตกิรรมของหำนลี ่แต่เมือ่พบกับผูอ้ำวโุสท่ีเรยีกได้ว่ำ 

'ผูท้รงภมูริอบรู'้ และ 'เจ้ำกลยุทธ์' ผูห้นึง่ นำงจะแสดงควำมเคำรพนบัถือ 

ทีพึ่งมโีดยไม่ขำดตกบกพร่อง

หำนลี่พยักหน้ำ ผิงสยำว่ิงเข้ำห้องไปยกม้ำนั่งทรงเหล่ียมออกมำ
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อย่ำงรู้หน้ำที่แล้วเชิญเขำนั่งสนทนำ

"อ่ำนอะไรอยู่หรือ"

อ๋ีอว้ีย่ืนหนังสือในมือให้เขำ ทั้งยังชี้อีกหลำยเล่มที่วำงซ้อนกันอยู ่

บนโต๊ะตัง้เครือ่งหอมพลำงกล่ำวว่ำ "ทำงฉำงอันส่งมำให้ เป็นพวกหนังสอื

ปกิณกะเจ้ำค่ะ"

ช่วงเวลำทีน่ำงจำกมำนี ้พวกสตรชีำวชมุนุมโม่อิง๋ให้คนส่งของมำให้

แทบจะทกุเดือน เป็นหนงัสอืบ้ำง ภำพวำดภำพเขียนบ้ำง มบีำงคนถึงข้ัน

เขยีนเหตกุำรณ์น้อยใหญ่ในเมอืงฉำงอนัเป็นบนัทกึอย่ำงละเอยีดยิบแล้ว 

ส่งมำให้

อย่ำงเช่นใต้เท้ำฝำงเลื่อนต�ำแหน่งเป็นมุขมนตรีฝ่ำยซ้ำย และ 

ได้รับแต่งตั้งเป็นรำชครูประจ�ำองค์รัชทำยำท ตอนวันปีใหม่ ไหลก๋ัวกง 

ทีเ่ดก็สำวหลำยคนในชมุนมุแอบหลงรกัตบแต่งภรรยำแล้ว เฉงิเสีย่วเฟ่ิง

ใกล้คลอด ส�ำนักบัณฑิตหญิงก่อสร้ำงหอต�ำรำแห่งใหม่ หอฉินเหวิน 

โดนขโมยขึ้นหลำยครั้ง เป็นต้น

ด้วยเหตน้ีุตวัอีอ๋ว้ีอำจอยู่ในเมอืงอนัหยำง แต่มใิช่ไม่รูค้วำมเคลือ่นไหว

ทำงเมืองหลวงแม้แต่น้อย ครัน้เหน็พวกนำงไม่เอ่ยถึงสถำนกำรณ์ภยัแล้ง

ทำงทศิเหนอืสกัค�ำ ยังคงไร้เดยีงสำไม่รบัรูเ้รือ่งรำวโลกภำยนอก อีอ๋ว้ีได้แต่

ลอบทอดถอนใจไม่หยุด

หำนลีเ่หน็นำงมสีหีน้ำท่ำทำงหม่นหมองกลบัแสร้งท�ำไม่รู ้ รบัหนังสอื 

มำเปิดดผู่ำนๆ สองสำมหน้ำแล้ววำงลงบนโต๊ะน�ำ้ชำ ก่อนจะเอ่ยข้ึนเองว่ำ 

"เมือ่วำนข้ำออกไปข้ำงนอกมำ ได้ฟังคนเล่ำเร่ืองในร้ำนน�ำ้ชำแล้วรูส้กึว่ำ 

น่ำสนใจ เขำเล่ำว่ำมคีนยำกจนผูห้น่ึงได้รบัทรพัย์สมบตัก้ิอนใหญ่ ต่อมำ 
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ไม่นำนนกัก็มคีนพบเขำตำยอยู่ในเรอืน"

อีอ๋ว้ีฟังอำรมัภบทแล้วเห็นเขำหยุดเล่ำ จงึถำมกลบัเพ่ือมใิห้ขดัอำรมณ์ 

"หลงัจำกนัน้ล่ะเจ้ำคะ"

หำนลี่แบมือยักไหล่ "ไม่มีหลังจำกนั้นแล้ว"

อี๋อวี้นึกขันอยู่บ้ำง "นี่นับเป็นเรื่องเล่ำอะไรเจ้ำคะ"

หำนลี่ก็ขบขัน เขำถำมนำง "เจ้ำเดำดูสิว่ำคนผู้นี้ตำยอย่ำงไร"

อี๋อวี้ตอบสองค�ำตำมปำกพำไป "ฆ่ำล้ำงแค้น ฆ่ำฮุบสมบัติ"

"เดำอีก"

"ไม่อย่ำงนั้นก็จบชีวิตอย่ำงคำดไม่ถึง"

หำนลี่สั่นศีรษะ "ไม่ถูก"

อีอ๋ว้ีคดิอยู่เป็นนำนก็คดิหำค�ำตอบอืน่ไม่ออก กระตุน้ควำมอยำกรู้

อยำกเห็นของนำงข้ึนมำได้เลก็น้อย นำงขอค�ำชีแ้นะอย่ำงถ่อมตน "เช่นน้ัน

เขำตำยได้อย่ำงไรเจ้ำคะ"

หำนลี่หัวร่อร่ำขยิบตำให้นำง จำกน้ันบอกค�ำตอบด้วยน�้ำเสียง 

เนิบนำบ

"กลุ้มใจตำย"

อี๋อวี้ขมวดคิ้ว นำงกระจ่ำงแจ้งในชั่วพริบตำว่ำหำนล่ีหยอกล้อตน 

อยู่ ก�ำลังไม่รู้ว่ำจะสมควรโกรธหรือแสร้งฟังไม่เข้ำใจดี เขำก็เริ่มกล่ำว 

ไขควำมกระจ่ำงให้เอง

"คนผู้นี้น่ะนะ ยำมท่ียำกจนแทบไม่มีข้ำวสำรกรอกหม้อ อยำกได้

อะไรต่อมิอะไรมำกมำยแต่ไม่มีเงินซื้อ ได้แต่ท�ำตำปริบๆ มองดูคนอื่น

สุรุ่ยสุร่ำย เมื่อมีเงินมีทองขึ้นมำจริงๆ สิ่งที่คิดเป็นอันดับแรกกลับมิใช่ 

Page ��������� 14.indd   71 2/6/2563 BE   15:56



72

นวลหยกงาม 14

จะใช้สอยเช่นไร หำกแต่เป็นจะเก็บรกัษำทรพัย์สนิพวกน้ีอย่ำงไรไม่ให้หำย 

แม้สกัอแีปะเดียว นอนไม่หลบัเช้ำจรดค�ำ่ ด้วยกลวัว่ำพอฟ้ำสำง พวกมนั 

จะหำยวับไป นำนวนัเข้ำก็ไม่กล้ำใช้เงนิ ซ�ำ้ยังกลวัเงนิหำยเลยเฝ้ำสมบตั ิ

ทีไ่ม่ได้ใช้ก้อนน้ีจนกระทัง่ตำยเพรำะควำมกลดักลุม้ ฮ่ำๆ เรือ่งเล่ำเรือ่งนี้

สนุกมำกใช่หรือไม่"

หำนลี่หัวเรำะเสียงดังรำวกับรอบตัวปรำศจำกผู้คน อี๋อว้ีฟังแล้ว

ระคำยหอูย่ำงปรำศจำกเหตุผล นำงรอให้เขำดีอกดใีจจนพอถึงปริปำกพูด

"ท่ำนอยำกบอกอะไรกันแน่ ลองพูดมำตำมตรงเถอะ"

หำนลี่ท�ำหน้ำจริงจังไม่พูดล้อเล่นเฉกเมื่อครู ่ "เจ้ำอยำกย่ืนมือ 

แทรกเรื่องกำรจับชำวบ้ำนหนีภัยไปขำยเป็นทำสของเมืองอันหยำง 

ใช่หรือไม่"

พอได้ยินเรือ่งเก่ียวกับผูห้นภัีย อ๋ีอว้ีคิดจะปฏิเสธตำมสญัชำตญำณ 

ทว่ำสำยตำของหำนลีท่ีเ่พ่งอยู่ละม้ำยหย่ังใจได้จนนำงพูดค�ำว่ำ 'ไม่' ไม่ออก 

พำให้ในใจบังเกิดควำมหงุดหงิดงุ่นง่ำนระลอกหนึ่งอย่ำงไร้สำเหตุ

เพรำะอะไรใครต่อใครต่ำงเอำเรื่องนี้มำซักไซ้ไล่เลียงนำง นำงแค่ 

อยำกอยู่ท่ีน่ีอย่ำงสงบรอหลีไ่ท่กลบัมำ ไม่อยำกมเีรือ่ง ไม่อยำกสร้ำงปัญหำ 

และย่ิงไม่ปรำรถนำก่อศัตรใูห้เขำในช่วงเวลำส�ำคญันี้

ผูห้นีภยัเหล่ำนัน้คูค่วรให้สงสำรเหน็ใจจรงิๆ ทัง้นำงก็อยำกช่วยเหลอื

พวกเขำ แต่นำงจะเอำอะไรไปช่วย อำศัยยศถำบรรดำศักดิ์ท่ีเป็นเช่น 

ไม้ประดับเปลือกนอก หรือควำมโปรดปรำนและตำมใจที่หลี่ไท่มีให้นำง 

น่ะหรือ!

"เจ้ำยังไม่เข้ำใจอีกหรือ" หำนลี่ลุกขึ้นยืนอย่ำงเชื่องช้ำ สำยตำ 
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อันเฉียบแหลมของเขำอ่ำนควำมคิดของนำงได้ปรุโปร่ง

"เงินตรำมไีว้ใช้สอย ซือ้ในสิง่ท่ีเจ้ำอยำกซือ้ อ�ำนำจมไีว้ใช้ประโยชน์ 

ท�ำในสิ่งที่เจ้ำอยำกท�ำ มิเช่นนั้นคนเรำจะแก่งแย่งแข่งขันกันไปท�ำไม"  

ว่ำแล้วก็ไม่สนใจว่ำอีอ๋วีจ้ะเข้ำใจควำมหมำยหรอืไม่ เขำจบัชำยเสือ้ท่ียับย่น

จำกกำรนั่งให้เรียบแล้วเดินเอ้อระเหยออกไป

ถ้อยค�ำแฝงนัยลึกซึ้งคมคำยทุกตัวอักษรนี้ดังก้องอยู่ข้ำงหูอี๋อวี้  

ที่เรียกกันว่ำชี้ทำงสว่ำงคงเป็นเยี่ยงนี้นี่เอง

ผิงสยำกับผิงอวิ๋นมองส่งหำนลี่จำกไปแล้วหันกลับมำดูสีหน้ำของ 

ผูเ้ป็นนำยอย่ำงระมดัระวัง เหน็นำงก้มศรีษะ อำรมณ์ทีฉ่ำยอยู่บนใบหน้ำ

เดี๋ยวปลอดโปร่งเดี๋ยวเคร่งขรึม ปำกพูดพึมพ�ำอะไรกับตนเองก็สุดรู้

"นัน่ส.ิ..แก่งแย่งแข่งขนักันท�ำไม ถ้ำไม่ใช้ประโยชน์...พวกเขำยังจะ

ยื้อแย่งอะไร"

สำวใช้สองคนเก่ียงกันไปมำ สดุท้ำยเป็นผงิสยำก้ำวออกมำยืนพูด

อ้อมแอ้มๆ

"นำยหญิง แดดแรงมำกแล้ว หม่อมฉนัประคองพระองค์เข้ำห้องนะ

เพคะ"

อี๋อว้ีท่ีรำวกับตกอยู่ในภวังค์ฝันพลันถูกเสียงไม่เบำไม่ดังน้ีปลุกให ้

ตืน่ข้ึน ดวงหน้ำงำมเปล่งประกำยสดใส นำงลกุพรวดจำกตัง่จนสองสำวใช้

สะดุง้ตกใจ

"ผงิอว๋ิน ไปเชญินำยกองซนุมำ ผงิสยำ ไปห้องหนังสือฝนหมึกให้ข้ำ

ก่อน"

หญิงสำวออกเดินไปสองสำมก้ำวถึงพบว่ำสำวใช้ไม่ได้ติดตำมมำ 
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นำงเหลียวหน้ำไปเห็นทั้งคู่ยืนทื่ออยู่ก็คลี่ยิ้มกว้ำง

"มัวยืนนิ่งอยู่ท�ำไม รีบไปสิ"

"เพคะๆ"

ผงิสยำกับผงิอว๋ินไม่รูว่้ำเหตใุดจู่ๆ  นำงพลนัอำรมณ์ดมีำก กระนัน้

เห็นผู้เป็นนำยมีรอยย้ิมแล้วก็พลอยเบิกบำนใจไปด้วย จำกนั้นทั้งสอง 

รีบเร่งไปปฏิบัติตำมค�ำสั่ง

"แจกโจ๊ก?"

อ๋ีอว้ีมองดูซุนเหลยท่ีท�ำหน้ำลังเลใจพลำงกล่ำวด้วยสีหน้ำนิ่งเฉย

เหมือนเป็นเรื่องปกติ

"วันมะรนืเป็นวนัคล้ำยวันเกิดของข้ำก็เลยจะอำศยัโอกำสนีท้�ำบญุกุศล

ด้วยกำรแจกโจ๊กสำมวัน เรื่องนี้มอบให้ทำ่นไปจัดกำร เวลำนี้มีชำวบ้ำน 

ที่หนีภัยมำอยู่ในเมืองไม่น้อย ข้ำจะเจียดเงินให้ท่ำนพันก้วนก่อน หำก 

ไม่พอ ท่ำนค่อยมำขอจำกข้ำอีกก็แล้วกัน"

"หน่ึงพันก้วน?" ซุนเหลยตกตะลึงน้อยๆ เขำส่ำยหน้ำกล่ำวข้ึน  

"นีอ่อกจะมำกเกินไปพ่ะย่ะค่ะ ต้ังเพิงแจกทำนแห่งหนึง่ ถึงมคีนมำกินโจ๊ก

พันคน คิดรวมเบ็ดเสร็จอย่ำงมำกเพียงสองร้อยก้วนเท่ำนั้น"

ต่อให้ท้ังกินท้ังเอำกลบัไปด้วยก็ยังพอ ไยต้องใช้เงนิถึงหน่ึงพันก้วน

บนหน้ำอ๋ีอว้ีเผยรอยไม่ชอบใจ "ผู้ใดบอกว่ำให้ท่ำนตั้งเพิงเดียว  

ขอแค่เป็นท่ีทีม่ผีูห้นีภัยอยู่รวมกนัเป็นจ�ำนวนมำก ไม่ว่ำเป็นฟำกทิศเหนือ

หรอืทิศใต้ของเมอืง ท่ำนก็ต้ังเพิงให้ข้ำหลงัหนึง่ เงนิไม่พอใช้มำเอำจำกข้ำ 

ได้เลย ทว่ำท่ำนต้องท�ำงำนว่องไวสกันดิ ข้ำให้เวลำท่ำนหนึง่วนั มะรนืนี้ 
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ข้ำจะเข้ำเมืองไปตรวจดู หำกมีตรงใดบกพร่อง ข้ำจะเอำผิดกับท่ำน"

ถ้ำซุนเหลยเป็นเพียงนำยกองตรวจกำรของวังอ๋องคนหนึ่งซึ่งอยู่ใน

ฐำนะข้ำรำชส�ำนัก อี๋อว้ีคงไม่พูดเสียงแข็งกับเขำเพียงนี้ แต่เขำเป็น 

ผู้ใต้บังคับบัญชำที่จงรักภักดีต่อหลี่ไท่ผู้เดียว ในช่วงเวลำส�ำคัญ นำงยัง

จ�ำเป็นต้องเกรงใจอะไรกับเขำอีกเล่ำ

"คือว่ำ..." ซุนเหลยฟังน�้ำเสียงของนำงแล้วท�ำหน้ำตำล�ำบำกใจ

อย่ำลืมว่ำแม้ขณะนี้จะก�ำลังอยู่ในช่วง 'ฤดูกำล' ค้ำทำส แต่ 

ดังค�ำกล่ำวว่ำกินข้ำวค�ำเดียวเป็นคนอ้วนไม่ได้* เพรำะกำรขนถ่ำยคน 

ต้องใช้เวลำ ดงัน้ันคนต่ำงถิน่ทียั่งถูกปล่อยให้เป็นอสิระอยู่ในเมอืงรอจบัตวั 

ไปขำย อำจมใิช่เรอืนหมืน่ก็มร่ีวมสองพันคน หำกตัง้เพิงโจ๊กจ�ำนวนมำก

ขนำดนั้น แจกให้กินสักสำมวันต้องสิ้นเปลืองเงินทองไม่น้อย

เขำมิได้หว่ันเกรงว่ำอี๋อว้ีจะไม่มีเงินให้ เขำดูแลห้องคลังของ 

กองบัญชำกำรอยู่ ย่อมต้องรู้เรื่องสมบัติพัสถำนซึ่งเก็บไว้ท่ีนี่ของวังอ๋อง  

เพียงแต่สดุท้ำยคนเหล่ำนัน้ต้องโดนจบัไปขำยอยู่ด ีนำงให้อำหำรพวกเขำ

ได้กินอิ่มท้องไม่กี่วัน ว่ำไปแล้วเป็นกำรกระท�ำที่เปล่ำประโยชน์

เขำเงยหน้ำข้ึนมองนำงปรำดหนึ่งก่อนโคลงศีรษะกับตนเอง  

ควำมผิดหวังในใจทบทวีขึ้นบ้ำง ถึงอย่ำงไรนำงก็เป็นสตรีที่อยู่กับเหย้ำ 

เฝ้ำกับเรือน ไม่รับรู ้ควำมทุกข์ยำกล�ำบำกของโลกภำยนอก ดูทีว่ำ 

นำงท�ำแบบนี้เพื่อควำมสบำยใจกระมัง

"ไม่ต้องอ�ำ้ๆ อึง้ๆ ถ้ำท่ำนท�ำไม่ได้ ข้ำจะมอบหมำยให้คนอืน่ไปท�ำ"

ซนุเหลยได้ยนิค�ำน้ีแล้วยงัจะปฏิเสธอะไรได้ เขำพยักหน้ำรบัค�ำสัง่  
* กินข้ำวค�ำเดียวเป็นคนอ้วนไม่ได้ เป็นส�ำนวน หมำยถึงจะท�ำกำรใดต้องค่อยๆ ท�ำไปทีละข้ันจึงจะ 
ประสบควำมส�ำเร็จ ไม่ควรใจร้อน
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อี๋อว้ีคล้ำยเตรียมพร้อมไว้แต่แรก ให้ผิงอว๋ินพำเขำไปเบิกเงินที่เรือนข้ำง

ทันที

พอส่งซุนเหลยกลับไป อวี๋ทงก็มำพบ

"นำยหญิงทรงตำมหำกระหม่อมหรือ"

"เจ้ำวนเวียนอยู่ในเมืองน้ีมำนำนระยะหน่ึงแล้ว คงไม่ 'แปลกที ่

แปลกทำง' อีก ข้ำมีเรื่องหนึ่งจะมอบให้เป็นหน้ำที่เจ้ำ เจ้ำต้องจัดกำร 

ให้เรียบร้อย"

อว๋ีทงมีไหวพริบกว่ำซุนเหลยอยู่มำก เขำไม่แม้แต่จะถำมว่ำ 

เป็นเรื่องใดก็รับค�ำทันควัน

อ๋ีอว้ีไล่สำวใช้คนอืน่ๆ ในห้องออกไป เหลอืผงิสยำอยู่ด้ำนข้ำงคนเดียว 

นำงสัง่ก�ำชบัอว๋ีทงบำงอย่ำงแล้วบอกให้เขำไปท�ำงำนได้ ด้วยนำงนัง่นำนๆ 

แล้วเมื่อยเอว จึงลุกขึ้นเดินวนไปวนมำสองรอบ หลูซื่อก็มำหำหลังจำก 

ได้ข่ำว

"ก่อนหน้ำเพ่ิงพูดว่ำวันเกิดปีน้ีจะจดังำนฉลองเล็กๆ ในเรือนมใิช่หรือ 

ไฉนจู่ๆ ก็บอกว่ำจะจัดโต๊ะเลี้ยงอำหำรในกองบัญชำกำร นี่มีเวลำอีกแค่

วันเดยีวจะเตรยีมกำรทนัหรอื เทียบเชญิก็ยังไม่พิมพ์ แล้วเจ้ำส่งออกไปช้ำ

อย่ำงนี้ คนอื่นก็ไม่ได้เตรียมตัว เกิดปลีกเวลำไม่ได้จะท�ำอย่ำงไร"

อีอ๋ว้ีให้มำรดำช่วยประคองน่ังลงท่ีเดมิ นำงเอ่ยอย่ำงไม่อนำทรร้อนใจ

"จะไม่ทันได้อย่ำงไร สรุำอำหำรล้วนมพีร้อมสรรพอยูแ่ล้ว พวกตระกูล

ต่ำงๆ ในเมืองต่ำงอยำกประจบประแจงข้ำใจจะขำด ไม่ต้องเอ่ยถึงว่ำ 

ส่งเทยีบก่อนหน่ึงวัน ถึงข้ำส่งออกไปตอนเช้ำ ตอนเท่ียงพวกเขำก็ต้องมำ

ตรงตำมเวลำ"
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ค�ำกล่ำวนี้ไม่เป็นควำมเท็จ หลี่ไท่อยู่เมืองหลวงก็เป็นคนที่ไม่มีใคร

กล้ำตอแย ทัง้มชีือ่เสยีงโด่งดังไปท่ัว ใครบ้ำงไม่รูว่้ำเขำมอี�ำนำจอยู่ในมอื

อย่ำงแท้จรงิ จะล่วงเกินไม่ได้ ส่วนนำงมศีกัด์ิฐำนะเป็นภรรยำคนเดียวของเขำ 

ตอนมำปักหลกัพ�ำนักในเมอืงอนัหยำงแรกๆ กด็งึดดูคนให้แห่แหนกันมำ

แย่งกันเย่ียมคำรวะ

อย่ำงเช่นฮูหยินนำยอ�ำเภอผู้น้ันท่ีมำเย่ียมเยียนมอบของขวัญ 

ส่งสำรแทบจะวันเว้นวัน พร�่ำพูดขอภำพเขียนตัวอักษรของนำงด้วย 

วำจำจริงจัง คนที่แสร้งชมชอบควำมสุนทรีย์ตำมอย่ำงผู้อื่นเย่ียงนี้มีอยู่

ดำษดืน่ แต่ล้วนถูกขวำงไว้นอกประตดู้วยเหตผุลว่ำนำงต้องกำรพักผ่อน

อย่ำงสงบ

หลำยเดือนทีผ่่ำนมำเกรงว่ำนอกจำกบ่ำวไพร่ท่ีท�ำงำนในเรอืนหลงันี้ 

คนภำยนอกท่ีล่วงรูว่้ำนำงต้ังครรภ์คงมอียู่ไม่ก่ีคน

เพรำะนำงแจ่มแจ้งแก่ใจดว่ีำควำมเคำรพนับถือและสรรเสรญิเยินยอ

ต่อหน้ำนีเ้ป็นกำรให้เกียรติหลีไ่ท่เท่ำนัน้

หลซูือ่ไม่ได้คิดมำกปำนนัน้ เห็นบุตรสำวมสีหีน้ำผ่อนคลำย ก็นึกว่ำ

หำนลีพู่ดกล่อมได้ส�ำเรจ็ นำงลอบจดจ�ำควำมดีของเขำไว้ในใจ หำได้รูไ้ม่ว่ำ

เขำมีจุดประสงค์อื่นถึงได้ยอมเปลืองน�้ำลำยในครำนี้

เมื่อได้แผนกำรแล้ว ตอนอำหำรเย็นอี๋อว้ีก็กลับมำกินได้เป็นปกติ  

ซ�ำ้ยังเพ่ิมข้ำวอกีครึง่ชำมเลก็ จวบจนล่วงเข้ำยำมค�ำ่อนัเงยีบสงบ นำงถึง 

นัง่อยู่หน้ำโต๊ะหนังสือ กระท�ำส่ิงสุดท้ำยก่อนเข้ำนอนและเป็นเร่ืองทีส่�ำคัญ

ที่สุดเรื่องหนึ่งคือ...

เขียนสำรถึงหลี่ไท่
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736

ชำยำเว่ยอ๋องย้ำยจำกฉำงอันมำพ�ำนักท่ีเมืองอันหยำงเป็นเวลำ 

สำมเดอืนแล้ว ขอแค่เป็นผูม้หีน้ำมตีำอยู่สกัหน่อยในเมอืงนีล้้วนรูเ้รือ่งน้ีกัน 

ทั้งน้ัน แล้วเว่ยอ๋องอยู่ในต�ำแหน่งยศศักดิ์ใดน้ันไม่จ�ำเป็นต้องเอ่ยถึง  

เดอืนแรกท่ีได้ข่ำว เทียบเชญิและสำรขอเย่ียมคำรวะถูกส่งมำถึงหน้ำประตู

ไม่ขำดสำย กระนั้นไม่ได้ยินว่ำตระกูลใดโชคดีได้พบหน้ำชำยำเว่ยอ๋อง

ขณะที่คนกลุ ่มแรกนี้เลิกล้มควำมคิดประจบประแจงไม่ทันไร  

คิดไม่ถึงว่ำจะได้รับเทียบเชิญกะทันหัน 

ชำยำเว่ยอ๋องจะจัดงำนเลี้ยงในกองบัญชำกำรวันพรุ่งนี้เพ่ือฉลอง

วันคล้ำยวันเกิด ทว่ำมีใครท่ีไหนกันเพ่ิงเชิญแขกก่อนงำนเลี้ยงหนึ่งวัน 

ซึ่งเป็นเรื่องเสียมำรยำท หำกน่ีเปลี่ยนเป็นคนอื่นคงเชิญแขกมำไม่ได้ 

อย่ำงแน่แท้ แต่ชำยำเว่ยอ๋องผู้น้ีมิใช่ใครอื่นใด มีคนปรำรถนำได้ยล

โฉมหน้ำแท้จริงของนำงอยู่มำกมำย
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อย่ำงอื่นไม่ต้องพูดให้มำกควำม ล�ำพังแค่นำงเป็นชำยำคนเดียว 

ในวังเว่ยอ๋องก็สร้ำงควำมอยำกรูอ้ยำกเห็นให้มำกพอแล้ว ย่ิงไม่กล่ำวถึง 

ข่ำวท่ีลอืมำจำกเมอืงหลวงเกีย่วกับ 'วรีกรรม' ต่ำงๆ นำนำของชำยำอ๋อง

ท่ำนนี้

เหตุผลทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดภำพรถม้ำคับค่ังเนืองแน่นจนแทบ 

ไร้ช่องว่ำงด้ำนหน้ำกองบญัชำกำรตัง้แต่เช้ำตรู่ของวนัท่ีสบิสองเดอืนสอง 

คนท่ีมำถึงก่อนเวลำล้วนเพ่ือมอบของขวัญ ยำมหน้ำประตูก็ปรำศจำก

ควำมเกรงใจใดๆ รับเอำไว้ทั้งหมดโดยไม่ปฏิเสธ ไม่รู้ว่ำเป็นเบื้องบน 

สั่งก�ำชับไว้หรือไม่

ก่อนงำนเลีย้งเริม่ต้นครึง่ชัว่ยำม อีอ๋ว้ีถึงนัง่รถม้ำจำกคฤหำสน์พักผ่อน

เข้ำสู่กองบัญชำกำรทำงประตูข้ำงได้อย่ำงสะดวก นับได้ว่ำนำงเป็น 

ผู้เล็งเห็นกำรณ์ไกล ถ้ำเข้ำทำงประตูหน้ำ ไม่แน่ว่ำจะถูกขวำงทำงไว ้

จนเริ่มงำนก็เป็นได้

เรือนพักผ่อนท่ีจัดไว้ให้นำงมีคนรับใช้ปัดกวำดเช็ดถูอย่ำงพิถีพิถัน

รอบหนึ่งแล้วเมื่อวำนนี้ ภำยในห้องสว่ำงไสว เครื่องเรือนสะอำดสะอ้ำน 

ดอกไม้กลิ่นหอมกรุ่นที่เสียบในแจกันก็เพิ่งตัดมำเมื่อเช้ำ

อ๋ีอว้ีออกนอกเรือนเป็นหนแรกหลังฉลองวันปีใหม่ ร่ำงกำยนำง 

เริ่มอุ้ยอ้ำย พอก้ำวเข้ำประตูก็ผลัดอำภรณ์ก่อนและจัดกำรธุระส่วนตัว

เรยีบร้อยแล้วถึงน่ังบนตัง่ขำเตีย้อย่ำงสบำยตวั นำงบอกให้ผงิฮุย่ไปเรยีก 

ซุนเหลยที่รออยู่หน้ำประตูเข้ำมำ 

"ทูลพระชำยำ กระหม่อมตั้งเพิงโจ๊กในเมืองหกแห่ง ตอนฟ้ำสำง 

ก็ตรีะฆงัเริม่ต้นแจกทำน ทว่ำชำวบ้ำนหนภียัยังมำกินกันไม่มำก หำกเป็น
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แบบนีต่้อไป เกรงว่ำโจ๊กท่ีเตรยีมไว้วันน้ีจะสิน้เปลอืงเปล่ำๆ แล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้ำร้อนใจอะไร น่ีเพ่ิงวันแรกเองมิใช่หรือ ใช่ว่ำเจ้ำไม่รู้ว่ำมีคน 

ตำมจับผู้หนีภัยไปทั่ว พวกเขำหนีไปซ่อนตัวยังแทบไม่ทัน มีหรือจะกล้ำ 

ออกมำเดินเพ่นพ่ำนหำอำหำร เมอืงอนัหยำงกว้ำงใหญ่ปำนนี ้ ท่ำนจดัพ้ืนท่ี 

ไว้เพียงหกจดุ อดทนหน่อย คนจะแห่กนัมำมำกข้ึนเรือ่ยๆ เอง"

ซุนเหลยเข้ำมำก็ก้มศีรษะลงตำมธรรมเนียม ครั้นได้ยินน�้ำเสียง 

ไม่เดือดเน้ือร้อนใจของหญิงสำว เขำอดเงยหน้ำข้ึนมองนำงปรำดหน่ึง 

ไม่ได้

ชะรอยว่ำอีอ๋ว้ีต้องกำรเสรมิมงคลในวันเกิด วันน้ีนำงบรรจงแต่งกำย

อย่ำงประณีตตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ำ เรือนผมมุ่นมวยห่ำนฟ้ำตระหนก 

ท่ีสลับซับซ้อนประดับด้วยปิ่นทองฝังอัญมณีหรูหรำวิจิตรสุดประมำณ

อย่ำงหำได้ยำก อกีท้ังใช้ผงสดี�ำเขยีนคิว้แต่งแต้มนัยน์ตำ ปกปิดอำกำรบวม

ในช่วงตั้งครรภ์ไว้ ปกติสตรีที่อุ้มท้องอยู่มักแฝงเสน่ห์ชวนพิศน่ำค้นหำ 

มำกขึ้น เสื้อคลุมสีแดงอมม่วงท่ีเข้มจัดบนตัวนำงยังช่วยขับเน้นรัศมี 

ควำมงำมนั้นให้แผ่ประกำยออกมำอย่ำงเต็มที่

บนหน้ำผำกนำงติดลำยดอกไม้ทองเปลวลักษณะคล้ำยดอกซู่ซิน 

ที่พบเห็นตำมริมก�ำแพงและสวนดอกไม้ทุกหนแห่ง แต่ก็เป็นแค่รูปทรง

ภำยนอกเท่ำนั้น ดอกซู่ซินนั้นเป็นดอกไม้ขนำดเล็กกะทัดรัด ไม่ต้อยต�่ำ 

ไม่สง่ำงำม แม้กระทั่งกลิ่นของมันก็หอมอ่อนๆ ไม่โดดเด่นอย่ำงแท้จริง 

ไหนเลยจะมีรัศมีสูงศักดิ์น่ำย�ำเกรงเฉกที่ฉำยฉำนจำกดวงหน้ำนำง

"นำยกองซุนยังมีเรื่องอะไรอยำกพูดอีกไหม"

เสยีงถำมนีป้ลกุซนุเหลยให้รูส้กึตัว เขำรูส้กึเป็นโชคเหลอืหลำยท่ีตน
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เป็นคนเก็บสหีน้ำได้ด ี เขำก้มศรีษะลงดงัเก่ำเพ่ือกลบเกลือ่นอำกำรเผลอตวั

เมื่อครู่ พลำงเอ่ยปำกถำมกลับ

"พระชำยำทรงมีเรื่องอื่นใดจะรับสั่งก�ำชับหรือไม่"

เขำเพียงไต่ถำมตำมปำกพำไป ใครจะรู้ว่ำอี๋อวี้จะพูดตอบ

"มีเรื่องหนึ่งจริงๆ แต่ยังไม่รีบร้อนตอนนี้ ท่ำนไปรับรองแขกก่อน  

รอหลังงำนเลี้ยงจบลงค่อยมำพบข้ำอีกที"

ซุนเหลยมองนำงซ�้ำๆ อีกครำอย่ำงกังขำก่อนจะขำนรับแล้ว 

ถอยออกไป

เมือ่ใกล้ถึงเวลำงำนเลีย้ง ทำงเรอืนหน้ำมแีขกมำถงึล่วงหน้ำไม่น้อย 

อีอ๋วีไ้ด้ยินคนรบัใช้กล่ำวรำยงำนก็มไิด้ใส่ใจ บอกให้ผงิฮุย่ไปต้มชำดอกไม้

กำหนึ่งและยกพิณออกมำ นำงเลือกเพลงแล้วฟังสำวใช้ดีดบรรเลง 

อย่ำงผ่อนคลำยสบำยอำรมณ์

ระหว่ำงนีแ้ขกเหรือ่ทยอยมำถึงเป็นระลอกๆ ไม่ขำดสำย จนกระทัง่

คนมำกันเนอืงแน่นแล้ว ผูดู้แลซึง่รบัผดิชอบหน้ำทีต้่อนรบัก็ส่งคนมำเชญิ 

อี๋อวี้ที่เรือนกลำง

เมื่อเชิญครั้งแรกไม่เห็นหน้ำ เชิญคร้ังที่สองยังไม่ออกมำ ผู้ดูแล 

เหน็ว่ำล่วงพ้นยำมอูม่ำหนึง่ชัว่ยำมแล้ว งำนเล้ียงทีเ่จ้ำภำพยังไม่ปรำกฏตวั

เริ่มวุ่นวำยข้ึนทีละน้อย เขำจึงลุกลี้ลุกลนมำตำมด้วยตนเอง ไม่คิดว่ำ 

จะโดนผิงสยำที่เฝ้ำอยู่หน้ำเรือนขวำงไว้นอกประตูไม่ให้พบหน้ำ และ 

ได้รบัค�ำบอกกล่ำวเพียงว่ำ

"รบีร้อนอะไร พระชำยำทรงไม่สบำยพระวรกำย ต้องบรรทมครู่หนึง่ 

ให้พวกเขำรอไปสิ รอไม่ไหวอยำกกลับก็กลับได้เลย มีผู้ใดรั้งไว้เล่ำ"
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หวัหน้ำผูด้แูลย่อมไม่กล้ำบอกกล่ำวผูม้ำร่วมงำนเลีย้งตำมถ้อยค�ำเดมิ

ของผงิสยำเป็นธรรมดำ เพ่ือรบัหน้ำแขกสงูศกัดิน์บัร้อยในลำน เขำได้แต่

แสดงฝีปำกแก้สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ ไม่เอ่ยว่ำพระชำยำจะเสดจ็ล่ำช้ำ  

พูดคุยแต่เรือ่งสรุำอำหำรบนโต๊ะ ประเดีย๋วแนะน�ำว่ำนัน่เป็นของแปลกใหม่ 

ประเดีย๋วอธิบำยว่ำนีม่คีวำมเป็นมำอย่ำงไร

ในบรรดำแขกท้ังหลำยคนท่ีอำรมณ์เย็นมีอยู่ไม่มำกนัก วันนี้

แสงแดดแรงกล้ำ อำหำรทีเ่พ่ิงเตรยีมขึน้อย่ำงฉกุละหกุเมือ่วำนก็ไม่แน่ว่ำ

จะถูกปำก ซ�ำ้ต้องน่ังรอคอยใต้ดวงตะวันเจดิจ้ำเหนือศรีษะนำนครึง่ชัว่ยำม

แล้วยังไม่ได้พบเจ้ำภำพ รอยย้ิมบนหน้ำของแต่ละคนค่อยๆ เลอืนหำยไป

แทนทีด้่วยแววหงุดหงิดเผยออกมำ

ผ่ำนไปอีกครู่หน่ึงมีคนทนไม่ไหวท่ีถูกเมินเฉยเช่นนี้ในที่สุด เขำ 

เปล่งเสียงตัดบทผู้ดูแลท่ีกล่ำวจำระไนเป็นวรรคเป็นเวรอยู่ เอ่ยด้วย 

น�้ำเสียงเหน็บแนม

"พอที ขืนพูดต่อไป ที่นี่คงกลำยเป็นหอสุรำแล้ว รบกวนผู้ดูแลโจว 

ไปทลูเชญิพระชำยำเถอะ อย่ำให้ทรงลมืเลอืนว่ำในสวนนียั้งมแีขกอย่ำง

พวกข้ำอยู่"

บุรุษวัยกลำงคนที่กล่ำววำจำนี้มีนำมว่ำไต้เหลียง เป็นประมุข 

ชำวสกุลไต้ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่เก่ำแก่ของเมืองอันหยำง เมื่อว่ำกันถึง 

สกุลไต้ ไม่อำจไม่เอ่ยถึงไต้โจ้วเสนำบดีกรมอำกรผู้ล่วงลับไปแล้ว

เสนำบดีไต้ท่ำนน้ีเป็นที่ปรึกษำทำงกำรทหำรตั้งแต่สมัยฮ่องเต ้

องค์ปัจจบุนัยังอยู่ต�ำหนกับรูพำ เพรำะเขำเป็นคนเถรตรงและชอบทูลทัดทำน 

หลงัฮ่องเต้ข้ึนครองรำชย์แล้วได้รบัควำมไว้วำงใจอย่ำงมำก เคยรัง้ต�ำแหน่ง 
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ผูช่้วยเสนำบด ีและเคยรกัษำรำชกำรแทนเสนำบดกีรมปกครอง น่ำเสยีดำยที่

ขนุนำงจงรกัภักดีผูม้คุีณสมบติัรัง้ต�ำแหน่งอคัรมหำเสนำบดท่ีำนนีล้้มป่วย

จำกไปท่ีเมอืงหลวงเมือ่หลำยปีก่อน ครัง้น้ันฮ่องเต้ยังงดประชมุขุนนำงสำมวนั

เพ่ือไว้อำลยัให้เขำ ทัง้ยังพระรำชทำนบรรดำศกัด์ิก๋ัวกงให้หลงัถึงแก่กรรม

โดยได้รับรำชทินนำมว่ำ 'จง' (ภักดี) เห็นได้ว่ำเขำเป็นที่โปรดปรำนอย่ำง

ล้นเหลือ

สกุลไต้เริม่ก่อร่ำงสร้ำงตวัในเมอืงอนัหยำงและมปีระวตัคิวำมเป็นมำ

ยำวนำน แต่ช่วงท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดยังคงเป็นยุคของเสนำบดีผู้ล�้ำเลิศท่ำนน้ี 

กระน้ันเพรำะไต้โจ้วไร้ทำยำท เขำรบับตุรชำยของพ่ีชำยนำมว่ำไต้จือ้เต๋อ

เป็นผูส้บืสกลุและสบืทอดต�ำแหน่งบรรดำศกัดิช่์วยเก้ือหนุนคุม้ครองสกุลไต้

ให้กลำยเป็นตระกูลโด่งดังของเมืองด้วยเหตุนี้ ถึงข้ันส่งผลให้ไต้เหลียง

ประมุขสกุลไต้คนนี้ได้เป็นผู้ตรวจกำรมณฑลเซียงโจว ยำมอยู่ต่อหน้ำ  

ทกุคนย่อมต้องให้ควำมเกรงใจเขำอยู่สำมส่วน

วันน้ีเขำซึง่เป็นประมขุตระกูลใหญ่อนัทรงเกียรตอิตุส่ำห์มำเยือนถึงที่

เพ่ืออวยพรวันเกิดให้สตรีนำงหนึ่ง เดิมทีก็รู้สึกว่ำเป็นกำรลดเกียรติของ

ตนเองอยู่บ้ำง มหิน�ำซ�ำ้รอคอยเนิน่นำนปำนนี ้สีหน้ำเขำจงึย่ิงบดูบึง้ลงอกี

ผู้ดูแลโจวชักหำยใจไม่ทั่วท้อง แต่ยังกล่ำวด้วยรอยยิ้มประจบ

"ท่ำนไต้กง* อย่ำได้ร้อนใจ ข้ำน้อยจะไปทูลเชิญพระชำยำเดี๋ยวนี้ 

เลยขอรับ"

ไต้เหลียงพูดอย่ำงไม่พึงใจ "รีบไปรีบกลับ"

* กง เป็นบรรดำศักดิ์ในสมัยโบรำณของขุนนำงจีน แต่งต้ังให้เชื้อพระวงศ์หรือผู ้มีคุณงำมควำมชอบ  
โดยบรรดำศกัดิห้์ำขัน้รองจำกชัน้อ๋องคอื กง โหว ป๋อ จือ่ หนำน แต่ละสมยัจะมคี�ำเรยีกและล�ำดบัแยกย่อย 
ต่ำงกัน ซึ่งกั๋วกงถือเป็นขั้นสูงสุดในล�ำดับกง
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"ขอรับๆ"

ผู้ดูแลโจวขำนรับซ�้ำๆ เขำเพ่ิงหมุนกำยเงยหน้ำข้ึนมองปำกทำง

ระเบียงเขียนลำยทิศใต้ พอเห็นเงำร่ำงสำยหน่ึงแล้วหยุดยืนนิ่งทันใด  

เขำแย้มยิ้มจนหน้ำบำน

ในทีส่ดุก็มำเสยีท ี ไม่อย่ำงนัน้เขำขอวิง่ไปซ่อนตวัในห้องครวัดกีว่ำ 

อยู่ตรงนี้รับรองแขกเหรื่อเอำใจยำกกลุ่มนี้

ด้ำนนีม้แีขกสงัเกตเหน็ควำมเคลือ่นไหวทำงโน้นก็ชะเง้อมองอย่ำง

สนใจใคร่รู้ ก่อนจะได้ยินผู้ดูแลโจวขำนบอก

"ขออภัยที่ให้ทุกท่ำนรอนำน พระชำยำเสด็จแล้วขอรับ"

ทุกคนในงำนเลี้ยงเหลียวหน้ำไปมองอย่ำงพร้อมเพรียงกันละม้ำย

ต้อนรับผู้มำถึง

เพียงเหน็ขบวนสำวใช้วยัสะพรัง่ล้อมหน้ำล้อมหลงัเงำร่ำงสำยหนึง่

ตรงหน้ำระเบยีงทำงเข้ำ แต่ละนำงล้วนอรชรอ้อนแอ้นแต่งกำยด้วยชดุผ้ำไหม

แบบงดงำมประณีต บ้ำงถือร่มบังแดดประดับพู่ห้อย บ้ำงถือตะขอเงิน 

ห้อยกำน�้ำชำทรงตรำหยก บ้ำงถือเบำะผ้ำแพรทรงกลมลำยร้อยบุปผำ  

บ้ำงถือเตำเครือ่งหอมดินเผำได้กลิน่หอมละมนุระลอกหนึง่แต่ไกล ไม่รูว่้ำ

เป็นเครื่องหอมหรือไม้ยำงหอมรำคำแพงลิบ ทว่ำผู้เชี่ยวชำญเครื่องหอม 

ดมดูก็รูว่้ำเป็นของชัน้สงู นีย่งัเดนิมำไม่ถึงก็รบัรู้ได้ถึงควำมโอ่อ่ำหรูหรำแล้ว

เมื่อมำถึงใกล้ๆ ได้เห็นสตรีผู้เป็นนำยกลำงวงล้อมดงดอกไม้ถึง 

ล่วงรู ้ว่ำอันใดคือรัศมีจับตำและมวลมำลีละลำนตำ ในชั่วขณะเดียว 

ทุกคนล้วนกระจ่ำงแจ้งแล้วว่ำเพรำะเหตุใดถึงโจษขำนกันไปทั่วว่ำ 

เว่ยอ๋องโปรดปรำนชำยำคนเดยีว ถึงขนำดยอมล่วงเกินสกลุจ่ำงซนุเพ่ือนำง
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โดยไม่ลังเลใจ

ทว่ำพวกเขำไม่ทันได้ตกตะลึงกับควำมงำมของชำยำอ๋องผู ้นี้ 

นำนนกั ก็ถูกดึงดูดควำมสนใจไปยังส่วนท่ีนูนย่ืนออกมำจนเห็นได้ชัดจำก

เสื้อคลุมยำวสำบคู่ของนำงจนสิ้น

ด้วยต่ำงมิใช่คนตำบอด หำกเห็นชัดเจนขนำดน้ียังมองไม่ออกว่ำ

ขณะน้ีชำยำเว่ยอ๋องตั้งครรภ์อยู่อีก ก็มีดวงตำคู่หนึ่งอย่ำงเสียเปล่ำแล้ว 

บำงคนถึงกับลืมเลือนมำรยำท 'มองส่ง' นำงจนเข้ำสู่ที่นั่ง

"ทุกท่ำนไม่ต้องมำกพิธี เชิญนั่งลงเถอะ"

อี๋อว้ีเปล่งเสียงทักทำยอย่ำงไม่ยินดียินร้ำยแล้วเริ่มมองส�ำรวจ 

แขกทีม่ำร่วมงำนในวันนี ้นำงเป็นคนส่งเทียบเชญิตำมรำยชือ่ทีไ่ด้มำจำก

ซนุเหลย ไม่ว่ำเป็นขนุนำงต�ำแหน่งเลก็หรอืใหญ่จะมจีดุเด่นประกำรหนึง่

เหมือนกันทั้งหมดคือไม่ร�่ำรวยก็ต้องสูงศักดิ์

กล่ำวได้ว่ำเพลำนี้ผู้มีหน้ำมีตำของเมืองอันหยำงล้วนนั่งอยู่ที่น่ี 

ยกเว้นเจ้ำเมอืงเซยีงโจวท่ีมำไม่ได้เพรำะตดิงำนรำชกำร แต่ฮูหยินของเขำ

พำบุตรชำยหัวแก้วหัวแหวนมำอวยพรวันเกิดอย่ำงให้เกียรติมำก

นำงไล่สำยตำมองคนทั้งหมดไปเร่ือยๆ ตำมสบำยรอบหน่ึง เมื่อ 

คดิถึงว่ำทีน่ีม่คีนไม่น้อยหำผลประโยชน์เข้ำพกเข้ำห่อตนเองแล้ว ดวงหน้ำ 

ทีแ่สร้งท�ำวำงป่ึงกเ็ผยรอยดแูคลนจำงๆ ท้ังต่อขนุนำงท่ีละเลยหน้ำท่ีท้ังกับ

คนทีไ่ร้ศีลธรรม

"วนัน้ีเป็นวันคล้ำยวนัเกิดของข้ำ แต่ข้ำมใิช่ผู้ชมชอบควำมครึกคร้ืน 

เวลำน้ีของปีทีผ่่ำนๆ มำท่ำนอ๋องจะจดังำนเลีย้งอย่ำงใหญ่โตในเมอืงหลวง 

ข้ำไม่อำจทัดทำนควำมปรำรถนำดีของท่ำนอ๋องจึงตำมใจทุกครำไป  
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พวกท่ำนกเ็หน็ว่ำบดัน้ีข้ำตัง้ครรภ์แล้ว เมือ่แรกท่ำนอ๋องก็หวัน่ใจว่ำข้ำอยู่

เมอืงหลวงจะโดนรบกวน ถึงต้ังใจส่งข้ำมำบ�ำรงุครรภ์ท่ีอนัหยำงเป็นพิเศษ 

ยำมนีท่้ำนอ๋องยกทพัไปต่ำงเมอืง เดิมทปีีน้ีข้ำไม่เตรยีมตวัจดังำนเลีย้งแขก 

ทว่ำรำตรก่ีอนมเีซยีนผูว้เิศษมำเข้ำฝันให้ค�ำชีแ้นะ ข้ำอยำกสะสมบญุกุศล

ให้ลกูในท้อง หลงัจำกคดิทบทวนไปมำแล้วยังคงออกเทียบเชือ้เชญิทกุท่ำน 

ให้มำด้วยมเีรือ่งไหว้วำน"

ปำกอีอ๋ว้ีบอกว่ำมเีรือ่งไหว้วำน แต่สีหน้ำกลบัปรำศจำกควำมเกรงใจ 

แต่อย่ำงไร ซ�ำ้ยังเจอืไว้ด้วยควำมเย่อหย่ิงวำงอ�ำนำจ ส่งผลให้แขกทัง้หลำย 

ที่รอคอยนำงอยู่นำนสองนำนอดค่อนขอดในใจไม่ได้ ควำมรู้สึกแรก 

ที่มีต่อนำงก็แปรเปลี่ยนจำกหญิงงำมเป็นสตรีจองหองพองขน

กระนัน้มไีม่ก่ีคนท่ีกล้ำแสดงควำมไม่พึงใจออกทำงสีหน้ำ ไม่เอ่ยถึง

ควำมโปรดปรำนของเว่ยอ๋องที่แฝงเป็นนัยๆ อยู่ในกิริยำวำจำของนำง 

ล�ำพังแค่บตุรในครรภ์น้ันก็ท�ำให้คนป้ันหน้ำแย้มย้ิมคล้อยตำมค�ำพูดของนำง

แล้ว

"พระชำยำทรงมีเรื่องใดไหว้วำน ตรัสให้พวกกระหม่อมฟังได้เลย  

ขอแค่ไม่เหลือบ่ำกว่ำแรง กระหม่อมย่อมไม่บ่ำยเบี่ยงบอกปัดเป็นแน่ 

พ่ะย่ะค่ะ"

ผูส่้งเสยีงกล่ำวตอบน้ีคือเต้ิงเหวินอิง๋นำยอ�ำเภออนัหยำง บรุษุทีพ้่น

วัยกลำงคนผู้น้ีกลัวภรรยำอยู่บ้ำง ฮหูยินคนปัจจบัุนของเขำเป็นภรรยำใหม่ 

ซึง่มำจำกตระกูลปัญญำชน ไม่รูว่้ำนำงได้ยินกิตติศัพท์ของอ๋ีอวีจ้ำกทำงใด 

ตลอดช่วงท่ีอีอ๋ว้ีพ�ำนักในคฤหำสน์พักผ่อนน้ี นำงจะมำเย่ียมคำรวะเพ่ือขอ 

ภำพตวัอกัษรแต่ถูกปฏิเสธเรือ่ยมำ จนกระทัง่วันน้ีนำงติดตำมนำยอ�ำเภอเต้ิง 
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มำร่วมงำนเลี้ยงถึงได้พบหน้ำอี๋อวี้

ขณะท่ีเต้ิงเหวินอ๋ิงกล่ำววำจำ ฮูหยินผู้ยังอ่อนวัยของเขำก็นั่งอยู่

เคยีงข้ำงด้วยท่วงท่ำเรยีบร้อยสง่ำงำม สำยตำของนำงจบัอยู่ท่ีอีอ๋ว้ีอย่ำง

สนใจใคร่รู้

"ใช่พ่ะย่ะค่ะ พระชำยำโปรดตรัสบอกทีว่ำเซียนผู้วิเศษท่ำนนั้น 

ก�ำชับเรื่องใด"

ดูทีว่ำนำยอ�ำเภอเติ้งจะเป็นคนมีอัธยำศัยไม่เลว พอเขำเอ่ยข้ึน  

เบือ้งหน้ำมเีสยีงพูดผสมโรงดงัเป็นทอดๆ ระหว่ำงทีร่ออีอ๋ว้ีปรปิำก ในใจ 

ก็คำดเดำว่ำชำยำเว่ยอ๋องผู้นี้จะมำไม้ใดกัน

"เซียนผู้วิเศษท่ำนน้ันบอกข้ำว่ำเพลำนี้ทำงทิศเหนือตกอยู่ในช่วง

ตะวันดบั ท่ำนมสีหำยผูวิ้เศษท่ำนหนึง่จะมำเยือนแดนใต้ ให้ข้ำต้อนรบัให้ดี

เพื่อเป็นพรคุ้มครองเขตแดนนี้" อี๋อวี้แต่งค�ำโกหกได้อย่ำงหน้ำตำย มีแต่

สวรรค์ทีล่่วงรูว่้ำยำมค�ำ่คืนนำงฝันถึงหลีไ่ท่มำกท่ีสดุ ส�ำหรบัเซยีนผูวิ้เศษ

อะไรนั่นน่ะหรือ บอกให้นำงเชื่อว่ำผีมีจริงยังง่ำยกว่ำ

แต่นำงพูดอย่ำงเป็นจรงิเป็นจงัไม่เปิดช่องให้คนไม่เชือ่ เหนืออืน่ใด 

นีเ่ป็นยุคสมยัทีบ่ชูำเทพเซยีนและเลือ่มใสในพระพุทธ หลงัทุกคนมองหน้ำกัน

ไปมำแล้วเชื่อตำมเป็นส่วนใหญ่

เติง้เหวินอิง๋ถำมต่อ "ในเม่ือเป็นอย่ำงนี ้ ท่ำนเซยีนผูน้ัน้บอกหรอืไม่ว่ำ 

ผูวิ้เศษท่ำนนีคื้อผูใ้ดพ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อวี้ส่ำยหน้ำ "เปล่ำ"

"เป็นชำยหรือหญิงพ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่รู้"
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มีคนในโต๊ะเลี้ยงอำหำรชิงถำมขึ้น "เช่นน้ันได้บอกหรือไม่ว่ำ 

รูปโฉมโนมพรรณเป็นอย่ำงไรพ่ะย่ะค่ะ"

"ก็เปล่ำ"

แขกทั้งหลำยลอบขมวดคิ้ว ไม่มีชื่อมีแซ่ ท้ังไม่รู้ลักษณะหน้ำตำ 

แม้แต่ว่ำเป็นชำยหรือหญิงก็ไม่รู้แน่ชัด แล้วจะตำมหำเช่นใด

ไต้เหลยีงนัง่อย่ำงหงุดหงดิมำนำน ควำมใจเย็นท่ีหลงเหลอือยู่ไม่มำก

ค่อยๆ ลดลงทีละน้อยทีละนิด เขำเห็นอี๋อวี้พูดจำไร้สำระมำนำนครู่ใหญ่  

ก็หยักย้ิมเปล่งเสยีงพูดประชดกลำยๆ อย่ำงอดใจไม่อยู่

"ฮ่ำๆ เหน็ทว่ีำเมอืงอนัหยำงเรำจะไร้วำสนำได้รับบุญจำกพระสบุนิน้ี

ของพระชำยำแล้ว"

อี๋อว้ีชำยตำมองเขำแวบหนึ่ง ก่อนจะรับสุรำน�้ำผ้ึงท่ีผิงฮุ่ยส่งให้มำ

จิบค�ำเล็กๆ กระแอมไอให้คอโล่งแล้วกล่ำว

"เพรำะเป็นเช่นนี้นี่เอง ข้ำถึงสบช่องวันคล้ำยวันเกิดนี้เชื้อเชิญท่ำน 

ทัง้หลำยมำ แม้ท่ำนเซยีนในฝันมไิด้เอ่ยชือ่แซ่ของผูท้ีจ่ะมำอปุถัมภ์เก้ือหนุน

ข้ำ แต่กลับบอกข้ำว่ำเขำมำจำกทิศเหนือ ด้วยเหตุน้ีข้ำนึกไปถึงภัยแล้ง 

ทำงทิศเหนือเมื่อเร็วๆ นี้ มิใช่ถึงครำวตะวันดับเฉกที่ท่ำนเซียนกล่ำว 

หรอกหรอื ชำวบ้ำนแห่กันหนภัียมำทำงใต้ ไม่แน่ว่ำสหำยผูวิ้เศษท่ำนน้ัน 

อำจปะปนอยูใ่นหมูผู่ห้นีภัยจำกทำงเหนือมำถึงเมอืงอนัหยำงแล้วก็เป็นได้"

ทุกคนนิ่งงันไป ไยพูดไปๆ ก็โยงไปถึงพวกผู้หนีภัยได้เล่ำ

อี๋อวี้พูดมำยืดยำวก็เข้ำเรื่องในที่สุด

"ข้ำคิดว่ำจับผู้บริสุทธ์ิร้อยคนก็ดีกว่ำปล่อยให้หลุดรอดไปคนเดียว 

พอข้ำตืน่จำกฝันก็สัง่กำรให้คนไปแจกโจ๊กในเมอืง ควำมตัง้ใจแรกทีเ่ชญิ 
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ทกุท่ำนมำวันน้ีก็อยำกขอแรงพวกท่ำนร่วมกันท�ำทำนเจือจำนผู้หนภัียจำก

ทิศเหนือ จัดที่พักในพ้ืนท่ีร้ำงทำงทิศใต้ของเมืองให้พวกเขำได้อยู่อำศัย 

ถ้ำเกิดเป็นทีพึ่งใจของผูว้เิศษทีเ่ดนิทำงจำริกอยู่ท่ำนนีจ้นยินยอมหยุดพ�ำนัก

สร้ำงควำมร่มเย็นเป็นสุขให้กับท่ีแห่งนี้ ก็นับว่ำเป็นกำรสะสมบุญกุศล 

ให้ลูกในท้องข้ำดุจเดียวกัน"

อีอ๋ว้ีพูดจบแล้ว เบือ้งล่ำงเงยีบกรบิไม่ได้ยินเสยีงเออออคล้อยตำม 

เฉกเมื่อครู่สักน้อยนิด นำงปรำยตำมองแขกเหรื่อทั่วทั้งสวนอย่ำงไว้ยศ 

ไว้อย่ำงดังเก่ำ

กำรจับผู้หนีภัยไปขำยเป็นทำสเป็นเรื่องเสื่อมศีลธรรมร้ำยแรง 

อยู่สกัหน่อยของเมอืงอนัหยำง แล้วใครคนใดบ้ำงจะไม่รูว่้ำอะไรเป็นอะไร  

อีอ๋ว้ีนัง่อยูส่งูกว่ำ สำมำรถพินิจสหีน้ำท่ำทำงในยำมนีข้องพวกเขำได้ชดัเจนว่ำ

ใครขมวดค้ิว ใครร้อนตัว หรอืใครหลบตำ

หญิงสำวใช้มือซ้ำยท่ีสวมก�ำไลหยกหุ้มทองลูบท้องเบำๆ พลำง

กวำดตำมองกลุม่คนเบือ้งล่ำงก็ปะทะเข้ำกับสำยตำทีค่ล้ำยตกใจแกมงงงนั 

คูห่นึง่โดยไม่ตัง้ใจ นำงเลกิคิว้ขึน้แล้วเบนสำยตำออก วำงจอกสรุำฝังทองลง

แล้วย่ืนมอืให้ผงิฮุย่พยุงลกุขึน้

"เรื่องน้ีต้องขอควำมช่วยเหลือจำกทุกคนแล้ว ข้ำไม่ค่อยสบำย 

ขอตวัออกจำกงำนเล้ียงก่อน อำหำรสุรำยังมอีกีมำก เชญิทกุท่ำนตำมสบำย"  

นี่ถือเป็นกำรยัดเยียดภำระหน้ำที่ให้ผู้อื่นโดยไม่เปิดโอกำสให้ปฏิเสธ 

อี๋อว้ีไม่แยแสผู้คนท่ีตกอยู่ในควำมตะลึงลำน เดินเนิบนำบไปถึง 

ตรงกลำงลำนงำนเลี้ยงแล้วเหมือนเพ่ิงคิดอะไรขึ้นได้ นำงหยุดฝีเท้ำ 

เอี้ยวกำยกลับ สีหน้ำพลันแปรเปลี่ยนไปมีรอยยิ้มเยำะหยันผุดขึ้น

Page ��������� 14.indd   89 2/6/2563 BE   15:56



90

นวลหยกงาม 14

"ข้ำลืมเล่ำไป ไม่รู้ว่ำเป็นข่ำวโคมลอยหรือไม่ ข้ำได้ยินว่ำในเมือง 

มีคนไลล่ำ่จบัตวัชำวบ้ำนหนภียัไปท�ำงำนแบกหำม กระทัง่เรื่องต�ำ่ทรำม

อย่ำงบังคับหญิงสำวชำวบ้ำนให้เป็นคณิกำล้วนกล้ำท�ำ สองสำมวันน้ี 

ข้ำจะส่งคนไปตรวจตรำในเมอืง หวังว่ำมนัจะเป็นเพียงข่ำวโคมลอยจรงิๆ 

หำไม่แล้วผู้ใดบังอำจล่วงเกินผู้อุปถัมภ์ที่มำจำกทิศเหนือท่ำนน้ันของข้ำ

ล่ะก็ ไม่ว่ำต้ังใจหรอืไร้เจตนำ ทนัทีทีข้่ำรูเ้รือ่ง อย่ำหำว่ำข้ำไม่เหน็แก่หน้ำ

แล้วกัน"

นำงกล่ำวค�ำเตอืนท้ิงท้ำยไว้แล้วสะบดัแขนเสือ้จำกไป ท้ิงแขกทัง้งำน 

ทีห่น้ำซดีบ้ำงหน้ำเขียวบ้ำงไว้ท่ีเดิม

ซนุเหลยก้มหน้ำลงอย่ำงประจกัษ์แก่ใจแล้ว เขำออกแรงก�ำจอกสุรำ

แน่น คนอื่นอำจไม่เข้ำใจว่ำนำงสร้ำงควำมวุ่นวำยเอิกเกริกปำนนี้คิดจะ 

ท�ำอะไรกันแน่ แต่เขำกลับคำดเดำออกแล้ว

สตรีผู้นี้...สตรีผู้น้ีถึงกับกล้ำย่ืนมือยุ่งกับเร่ืองสกปรกโสมมที่โยงใย

ซับซ้อนที่สุดของเมืองอันหยำงนี้จริงๆ 

นางกล้าจริงๆ หรือนี่
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ไม่ว่ำใครย่อมฟังออกได้ไม่ยำกว่ำถ้อยวำจำท้ำยสดุของอีอ๋ว้ีเป็นค�ำขู่ 

ฉะนัน้หลงันำงลกุออกไป แขกเหรือ่มำกกว่ำครึง่ต่ำงเลอืกทีจ่ะแยกย้ำยกัน

กลบัอย่ำงขุน่เคืองใจ พูดได้ว่ำงำนเลีย้งยังไม่เริม่ต้นก็จบลง

อีอ๋ว้ีออกมำแล้วหำได้ตรงกลบัเข้ำห้องพักผ่อน หำกแต่พำสำวใช้ที ่

ยักคิว้หลิว่ตำให้กันกลุม่หนึง่เดนิทอดน่องไปถึงห้องหนังสอืของกองบัญชำกำร 

ทนัทีทีก้่ำวเข้ำไป ผงิฮุย่ก็พูดจ้อไม่หยุดด้วยควำมดใีจอย่ำงสุดระงบั

"นำยหญิง ท่ำนเซยีนมำเข้ำพระสบุนิจรงิๆ หรอืเพคะ ไฉนหลำยวันก่อน

ไม่เห็นพระองค์ตรัสถึง ดีล่ะทีนี้ มีท่ำนเซียนปะปนอยู่ในหมู่ผู้หนีภัยจำก 

ต่ำงเมอืง พวกอนัธพำลในเมอืงคงไม่กล้ำจบัคนส่งเดชอกี หำกใครยังกล้ำ

ก็ให้ท่ำนเซยีนลงโทษพวกเขำให้สำสม"

อี๋อว้ีคลี่ย้ิมมองนำงปรำดหน่ึง จำกน้ันเกำะแขนผิงสยำเดินไป 

ข้ำงช้ันหนังสือ ดึงหนังสือท่ีจัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบบนน้ันมำเล่มหนึ่ง 

737
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ค้นหำว่ำเล่มใดมีลำยมือของหลี่ไท่อยู่

ผงิสยำดอีกดใีจมำกเช่นกัน นำงตกลงปลงใจว่ำประเดีย๋วจะน�ำข่ำวดน้ีี 

ไปบอกเด็กชำยนำมเสี่ยวตี๋คนนั้น อีกทั้งก�ำลังจะมีเซียนผู้วิเศษมำเยือน 

เมืองนี้ ดูซิว่ำคนชั่วพวกนั้นยังกล้ำก่อกรรมท�ำเข็ญหรือไม่

นำงกับผงิฮุย่สองคนเชือ่ค�ำพูดของอีอ๋ว้ีอย่ำงสนทิใจ ย่อมไม่สงสยัว่ำ 

ผูเ้ป็นนำยของตนแต่งค�ำโกหกหลอกลวงแขกเหร่ือท้ังลำนงำนเล้ียง

พวกนำงสองคนเชือ่ทว่ำมไิด้หมำยควำมว่ำคนอืน่ๆ ก็เชือ่ตำมไปด้วย 

ผ่ำนไปไม่นำนนัก ซนุเหลยออกไปส่งแขกแล้วตำมมำถึงท่ีห้องหนงัสอื

"พระชำยำ นำยกองซุนขอเข้ำเฝ้ำเพคะ"

"ให้เขำเข้ำมำ"

ซุนเหลยก้ำวเข้ำประตูแล้วกวำดตำมองไปมำเห็นอี๋อว้ีนั่งอยู่ 

ตรงหน้ำต่ำง เขำมีสีหน้ำไม่สู้ดีนัก เห็นในห้องล้วนเป็นสำวใช้ประจ�ำตัว 

นำงก็แสดงคำรวะแล้วสืบเท้ำขึ้นหน้ำสองสำมก้ำวพลำงอ้ำปำกไต่ถำม

"พระชำยำทรงทรำบหรือไม่ว่ำสิ่งท่ีทรงกระท�ำในวันน้ีเป็นเรื่องท่ี 

ไม่ชำญฉลำดเลยจริงๆ พ่ะย่ะค่ะ"

ผงิฮุย่กับผงิสยำลอบกระตกุแขนเส้ือมองหน้ำกันไปมำอย่ำงไม่เข้ำใจว่ำ

นำยกองตรวจกำรทีท่�ำหน้ำบึง้ผูน้ี้พูดถึงอะไรอยู่

อ๋ีอว้ีมองชมทิวทัศน์นอกหน้ำต่ำง กล่ำวตอบโดยไม่หันหน้ำมำ  

"จุดใดที่ไม่ชำญฉลำด ท่ำนลองว่ำมำให้ฟังที"

สุม้เสยีงของซนุเหลยเคร่งขรมึลงรำวกับจะระบำยควำมรูส้กึบำงอย่ำง

ทีบ่อกไม่ถูกว่ำคืออะไรออกมำ

"ประกำรแรก แม้นแขกท่ีมำในวันน้ีไม่สงูศักด์ิทัดเทยีมชำวเมอืงหลวง 
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แต่เป็นตระกูลใหญ่มีชื่อเสียงในถ่ินน้ีซึ่งพึงควรให้ควำมเกรงใจ ทรงเชิญ 

คนมำแต่พระองค์เองกลบัเสดจ็ช้ำปล่อยให้พวกเขำรอคอยเป็นเวลำนำน  

วันหลังย่อมถูกติฉินนินทำว่ำทรงเสียมำรยำทไม่ให้เกียรติแขกอย่ำง 

ยำกจะเลี่ยงได้ น่ีคือกำรกระท�ำที่ไม่ชำญฉลำด ประกำรท่ีสอง พระองค์ 

ตรสัถึงพระสบุนิในงำนเลีย้งและขอควำมช่วยเหลอืจำกพวกเขำ ทำงหนึง่

ตรสัว่ำมผีูวิ้เศษมำจำกทศิเหนอื ทำงหนึง่มพีระประสงค์จะสะสมบญุกุศล

ให้โอรสน้อยโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมเต็มใจของคนอื่น ออกบัญชำบังคับ 

พวกแขกช่วยเหลือเจือจำนชำวบ้ำนหนีภัย ย่อมเป็นที่ครหำของผู้คนว่ำ 

ทรงวำงอ�ำนำจบำตรใหญ่ น่ีคือกำรกระท�ำท่ีไม่ชำญฉลำด ประกำรทีส่ำม 

พระองค์ทรงออกจำกงำนเลี้ยงกลำงคัน ทั้ง..."

"พอแล้ว" อีอ๋ว้ีตดับทซนุเหลยทีย่ิ่งพูดย่ิงพลุง่พล่ำน นำงกล่ำวตอบ 

เขำค�ำเดียวอย่ำงรวบรัดตัดควำม

"ข้ำแค่อยำกท�ำเรื่องเรื่องหน่ึง ต่อให้ข้ำจะไม่ชำญฉลำดปำนใด  

แล้วมีอันใดเล่ำ"

วำจำท่ีแสนด้ือรัน้เอำแต่ใจนีท้�ำให้ซนุเหลยเงยหน้ำขวับ เขำแลมอง

สตรีที่น่ังวำงมือเท้ำขอบหน้ำต่ำง ในห้วงควำมคิดละม้ำยมีสิ่งหน่ึงก�ำลัง 

ร�่ำร้องดิ้นรนให้หลุดพ้น คุกคำมบีบค้ันจนเขำหน้ำแดงก�่ำ เส้นเอ็นบน 

หน้ำผำกปดูโปน ในขณะทีห่ญิงสำวหนัหน้ำกลบัมำมองด้วยสำยตำคมกร้ำว 

มันก็ทะลักทลำยออกจำกพันธนำกำรทันที 

ภัยแล้งครั้งใหญ่เมื่อสิบปีที่แล้วพรำกชีวิตบิดำมำรดำของเขำไป  

เขำในวัยสบิเอด็ปีต้องหันหลงัให้บ้ำนเกิด ยำมนัน้ยังมพ่ีีสำวเป็นท่ีพ่ึงพำอำศยั

ซึ่งกันและกัน พวกเขำซัดเซพเนจรขอทำนตลอดทำงจนมำถึงอันหยำง  
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ไหนเลยจะคำดถึงว่ำสิ่งท่ีรอคอยพวกเขำสองพ่ีน้องจะเป็นฝันร้ำย 

ที่ยำกลบเลือน

หลังจำกนั้นเนิ่นนำนหลำยปี เขำยังคงไม่ยอมย้อนคิดถึงมันอีกว่ำ

เด็กหนุ่มที่ผอมแห้งเหมือนไม้เสียบผีคนน้ันต้องโค้งค�ำนับโขกศีรษะ 

จนเลอืดอำบอย่ำงไร ถึงลำกศพสตรทีีเ่น้ือตัวเตม็ไปด้วยรอยฟกช�ำ้ด�ำเขยีว

ออกจำกหอนำงโลมไปฝังไว้ในสสุำนร้ำงชำนเมอืงได้ ถึงแม้ว่ำนัน่จะเป็น

ควำมทรงจ�ำสุดท้ำยของคนในครอบครัวก็ตำมที

เขำไม่ชิงชังหรือ...เขำชิงชังสิ ทว่ำชิงชังแล้วได้ประโยชน์อันใด  

ย่ิงมีอำยุมำกขึ้นก็ย่ิงกระจ่ำงแจ้งว่ำเรื่องรำวในโลกก็เป็นเย่ียงน้ีเอง เรำ 

อับโชคเองจะคำดหวังให้ใครมำช่วยเหลือเล่ำ ยิ่งกว่ำนั้นตัวเขำเองก็ต้อง

เหยียบศีรษะใครต่อใครกว่ำจะไต่เต้ำขึ้นมำถึงต�ำแหน่งในวันนี้มิใช่หรือ

แต่เขำลืมเลือนไปแล้วจริงหรือ

สบิกว่ำปีท่ีแล้ว เด็กหนุ่มท่ีไร้ทีพ่ึ่งได้แต่ร�ำ่ไห้ฟูมฟำยกลำงสสุำนร้ำง 

ชูนิ้วสำบำนต่อฟ้ำว่ำตรำบเท่ำท่ีมีก�ำลังควำมสำมำรถกระท�ำได้ เขำ 

จะไม่ยอมปล่อยให้โศกนำฏกรรมแบบนี้บังเกิดขึ้นเด็ดขำด

ฟึบ! 

เสียงแหวกชำยสำบเสื้อดังขึ้น เขำคุกเข่ำจำกใจจริงเป็นคร้ังท่ีสำม

ในชีวิตให้แก่สตรีที่ท�ำให้หวนนึกถึงควำมตั้งใจแรกขึ้นได้ผู้นี้

"กระหม่อมซุนเหลย ขอน้อมปฏิบัติตำมพระบัญชำของพระชำยำ

ทุกประกำรพ่ะย่ะค่ะ"

อ๋ีอวีเ้ป็นคนละเอยีดอ่อน นำงรบัรูไ้ด้ว่ำท่ำทขีองซนุเหลยเปลีย่นไป 

แต่มไิด้ประหลำดใจ คนทุกคนต่ำงมอีดีตท่ีสะเทือนใจช่วงหนึง่ แทนท่ีจะ
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รื้อฟ้ืนเรื่องที่ผ่ำนไปแล้วเหล่ำนั้น นำงอยำกอยู่กับปัจจุบันมำกกว่ำ

"มีงำนมอบหมำยให้ท่ำนท�ำพอดี ให้ท่ำนไปสืบหำสถำนที่ในเมือง 

ทีพ่วกอนัธพำลจบัตวัผูห้นภัียไปซ่อน แล้วกน็อกเมอืงในรศัมสีบิลีม้คีนเร่ร่อน

และกุลีแบกหำมโดนกักขังไว้ท่ีใดบ้ำง ข้ำให้เวลำห้ำวนัต้องให้ได้ข่ำวทีแ่น่ชดั 

งำนนีย้ำกหรอืไม่"

ดวงตำของซุนเหลยทอประกำยคมปลำบวูบหนึ่งแล้วเลือนหำยไป

"พระชำยำวำงพระทยัได้ กระหม่อมจะสบืให้กระจ่ำงชดัโดยไม่บกพร่อง

พ่ะย่ะค่ะ"

"ออกไปท�ำงำนได้"

"กระหม่อมทูลลำพ่ะย่ะค่ะ"

จวนสกุลไต้

เพล้ง! 

เสยีงเครือ่งกระเบือ้งตกแตกดงัขึน้ในห้องหนังสอื คนรบัใช้นอกประตู

ล้วนถอยหลบไปไกลอย่ำงรูจ้งัหวะ

"ฮึ! นำงก็แค่เด็กปำกไม่สิ้นกลิ่นน�้ำนมคนหน่ึงยังกล้ำชี้นิ้วบงกำร 

พวกเรำตำมใจชอบ ช่ำงไม่เห็นใครอยู่ในสำยตำอย่ำงท่ีสุดเลยทีเดียว  

น่ำโมโหนัก!"

ไต้เหลยีงปำถ้วยน�ำ้ชำแตกอกีใบหนึง่แล้วด่ำทอด้วยน�ำ้เสยีงฉุนเฉยีว

"พ่ีไต้ ท่ำนอย่ำเพ่ิงฉนุเฉยีว ตอนน้ีรีบคดิกันดกีว่ำว่ำจะรับมอือย่ำงไร

จึงจะถูก กลอุบำย 'เซียนชี้ทำง' น้ีของนำงสร้ำงปัญหำใหญ่ให้พวกเรำ  

หรอืเพ่ือควำมฝันหนึง่ของนำง พวกเรำก็ต้องหยุดกำรค้ำขำยนีแ้ล้วเอำเงนิ
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ไปจุนเจือผู้หนีภัยจำกทิศเหนือจริงๆ"

ฟู่เจิง้เฉงิพูดกล่อมอยู่ด้ำนข้ำง แซ่ฟู่เป็นตระกูลใหญ่ของเมอืงอันหยำง 

เช่นกัน หำกสืบสำวสำยสัมพันธ์ทำงเครือญำติในรำชส�ำนัก ฟู่อี้หัวหน้ำ

รำชอำลักษณ์ที่เพ่ิงจำกโลกนี้ไปก่อนหน้ำนี้ไม่นำนก็เป็นท่ำนอำของเขำ 

ส�ำหรบักำรจบัชำวบ้ำนหนภัียในเมอืงอนัหยำงไปขำย สกุลฟู่ของพวกเขำ 

ก็มีส่วนพัวพันด้วย

"นั่นเป็นนำงวำดวิมำนกลำงอำกำศ!"

ไต้เหลียงหัวเสียกับท่ำทำงหย่ิงผยองของอี๋อว้ีตอนงำนเลี้ยง 

เม่ือกลำงวนัไม่น้อยอย่ำงเหน็ได้ชดั เขำขว้ำงชดุน�ำ้ชำแตกไปหนึง่ชดุและ 

ได้สหำยเก่ำพูดกล่อมถึงสะกดไฟโทสะไว้ได้ ก่อนจะย�่ำเท้ำวนไปวนมำ 

ในห้องหลำยรอบแล้วหยุดนิ่ง พลำงกล่ำวเสียงเย็น

"นำงจะช่วยเหลอืจนุเจอืพวกผูห้นีภัยมใิช่หรอื ได้...พวกเรำก็ให้นำง

ท�ำไป"

ฟูเ่จิ้งเฉิงไม่เข้ำใจ "ควำมหมำยของท่ำนคือ?"

"แจ้งให้ตระกูลอืน่ๆ รบัทรำบว่ำใครทีม่คีนงำนนอกจวนไม่เกินร้อยคน 

นำงยินยอมช่วยประหยัดธัญญำหำรให้พวกเรำส่วนหน่ึง เรือ่งทีเ่ป็นผลด ี

ต่อพวกเรำแบบนี้ เหตุใดจะไม่ท�ำเล่ำ" นัยน์ตำของไต้เหลียงทอประกำย

เหีย้มเกรยีม เขำลดสุม้เสยีงลงกล่ำวย้ิมๆ

"บอกให้ร้ำนค้ำในเมอืงรดัปำกถุงเงนิให้แน่น กองบญัชำกำรน่ำจะ

เหลอืธัญพืชไม่มำกเท่ำไร อกีท้ังไม่มคีนขำยให้นำง ข้ำจะดูว่ำนำงมอีำหำร 

ทีต่นุไว้ใช้ได้เท่ำไร รอเมือ่นำงต้ำนทำนไม่อยู่ ข้ำจะดูว่ำนำงจะหำทำงลงเช่นไร 

ข้ำไม่เชือ่หรอกว่ำสตรใีนเรอืนตวัเลก็ๆ คนหนึง่อย่ำงนำงก่อปัญหำชัน้นีล้บัหลงั
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เว่ยอ๋องแล้วจะสะสำงให้เรียบร้อยได้"

หลงังำนเลีย้งวันคล้ำยวันเกิดของอีอ๋ว้ี ตอนบ่ำยวันเดียวกัน ผูห้นีภัย

ทีม่ำกินโจ๊กตำมเพิงทีต้ั่งขึน้นอกกองบญัชำกำรหลำยจดุจำกหลำยสบิคน 

ในช่วงเช้ำเพ่ิมขึ้นอย่ำงพุ่งพรวดเป็นหลำยร้อยคนอย่ำงรวดเร็ว พวกเขำ 

วนเวียนกันมำอยู่บริเวณใกล้ๆ เพิงโจ๊กไม่ขำดสำย ท�ำให้คนท่ีถูกส่งไป 

แจกทำนยุ่งจนหัวไม่วำงหำงไม่เว้น โจ๊กเพ่ิงต้มเสรจ็หม้อหนึง่ก็มคีนรมุเข้ำมำ

แย่งกันจนหมดเกลี้ยงเสมอ ครึ่งวันก็ใช้ข้ำวเกินจ�ำนวนที่คำดกำรณ์ไว้

ส�ำหรบัหน่ึงวัน เป็นเหตุให้พวกเขำต้องส่งคนไปขอเบกิกองบญัชำกำรอกี

นอกจำกเพิงโจ๊กหกแห่งที่อี๋อว้ีสั่งให้ตั้งขึ้น วันท่ีสองมีจุดแจกโจ๊ก

ตำมมุมท่ีไม่เด่นสะดุดตำในเมืองอันหยำงเพ่ิมขึ้นสองสำมแห่ง ถือเป็น 

กำรปฏิบตัติำม 'ค�ำขอ' ในงำนเลีย้งวันคล้ำยวันเกิดของนำงอย่ำงพอเป็นพิธี  

โดยจะต้มโจ๊กแค่วันละสองหม้อ พอแจกหมดก็เก็บโต๊ะจึงแทบจะ 

ไม่บังเกิดผลเท่ำใดนัก 

ส่วนอันธพำลในเมืองรำวกับล่องหนหำยตัวไปในชั่วข้ำมรำตรี  

ก�ำลงัคนทีท่ำงกองบญัชำกำรส่งออกไปตรวจตรำเดนิตระเวนอยู่ในเมอืงท้ังวัน

ก็ไม่พบว่ำทีใ่ดเกิดเหตุกำรณ์ใช้ก�ำลงัจบัตวัชำวบ้ำนหนภัีย

ตกเย็น ควำมผดิปกตต่ิำงๆ นำนำในสองวันนีถู้กน�ำมำรำยงำนต่อ 

อีอ๋ว้ี ถึงแม้นำงเตรยีมใจแต่แรกว่ำน่ีจะเป็นศกึหนักยกหนึง่ ยังคงขมวดคิว้

เพรำะอบุำยโต้ตอบของคนพวกน้ันอย่ำงห้ำมไม่อยู่

อวี๋ทงเอ่ยเสนอควำมเห็น

"นำยหญิง ตำมควำมเหน็ของกระหม่อม ในหมูผู่ห้นภัียท่ีมำกินโจ๊ก
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มำกกว่ำครึ่งล้วนเป็นคนท้องถ่ินน้ีท่ีปลอมตัวเป็นคนหนีภัยมำขอทำน  

ทรงเห็นว่ำต้องให้กระหม่อมส่งคนไปจับตัวมำซักถำมหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อวี้ต้องกำรแก้ไขปัญหำค้ำทำสในเมืองอันหยำง ฉะนั้นต้ังแต่ต้น

ก็มิได้ปกปิดเรื่องนี้กับลูกน้องมือดีอย่ำงอว๋ีทง เขำจึงรู้ว่ำอ๋ีอว้ีจะท�ำอะไร

อย่ำงชัดเจนแจ่มแจ้ง ถึงได้บังเกิดควำมวิตกกังวลขึ้น

"ไม่ได้" อีอ๋ว้ีสัน่ศีรษะ "ถ้ำเจ้ำกล้ำจบัพวกเขำ พวกเขำก็กล้ำท�ำให้เป็น

เรื่องใหญ่ ถึงเวลำจะพำลหำเรื่องว่ำพวกเรำข่มเหงรังแกชำวบ้ำนหนีภัย  

กลบัให้พวกเขำได้สมใจหมำยน่ะส"ิ

อกีฝ่ำยกล้ำส่งคนแฝงตวัเข้ำมำอย่ำงไม่กลวัเกรงแสดงว่ำมคีนหนนุหลงั 

ขนืนำงผลผีลำมจบัคน จะกลำยเป็นติดกลิน่คำวฉำวโฉ่ไปทัง้ตัว

อวี๋ทงกล่ำวต่ออย่ำงลังเล

"กระหม่อมเห็นคนมำชุมนุมกันมำกขึ้นเรื่อยๆ มีชำวบ้ำนหนีภัย 

นอนข้ำงถนนใกล้ๆ เพิงโจ๊กของเรำเพ่ือรอแจกทำนตอนกลำงวัน ก่อนหน้ำนี้

ใต้เท้ำซนุกับกระหม่อมจดัเตรยีมข้ำวสำรไว้เพียงสำมวัน ตอนนีเ้หลอืพอ 

ต้มโจ๊กได้ย่ีสบิหม้อเท่ำน้ัน ไม่พอให้พวกเขำกินตอนเช้ำด้วยซ�ำ้ กระหม่อม

ได้หำรือกับผู้ดูแลโจวแล้วว่ำจะเบิกข้ำวสำรส่วนหนึ่งจำกห้องคลังของ 

กองบญัชำกำรมำแก้ขดัก่อน ทรงเห็นว่ำพรุง่นีต้้องส่งคนไปซือ้จำกร้ำนค้ำ

อีกชุดหนึ่งหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

ตอนแรกอี๋อวี้บอกกับซุนเหลยว่ำจะแจกโจ๊กสำมวัน แต่หลังจำก 

นำง 'ประกำศกร้ำว' ในงำนเลี้ยงเมื่อวำน จึงไม่อำจท�ำแค่สองสำมวัน 

แบบสุกเอำเผำกินแน่ ทว่ำนำนวันเข้ำจะเกิดปัญหำเรื่องแหล่งข้ำวสำร 

กองบัญชำกำรมีก�ำลังคนเป็นร้อยที่ต้องเลี้ยงดู อีกท้ังกองทัพที่เดินทำง 
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ไปเกำชำงก็น�ำธัญพืชส่วนใหญ่ไป แล้วจะเอำส่วนท่ีเหลอืตนุไว้ไปใช้จนหมด 

ได้หรือ เช่นนั้นพวกเขำเองจะกินอะไร 

"ก็ดี เจ้ำ..." อี๋อว้ีเพ่ิงคิดจะส่งเขำไปจัดกำรก็ฉุกคิดอะไรขึ้นได้  

ดวงตำนำงทอประกำยวูบหนึง่ก่อนเปลีย่นใจกล่ำวว่ำ "ไม่ต้องไปซือ้แล้ว"

"เอ๊ะ? แล้ว..."

อีอ๋ว้ีนวดหน้ำผำก เผยรอยย้ิมทีแ่ผ่ไปไม่ถึงดวงตำ "เจ้ำนึกว่ำพวกเขำ

ส่งคนแทรกซึมอยู่ในหมู่ผู้หนีภัยเพ่ือให้พวกเรำสิ้นเปลืองธัญพืชมำกข้ึน

เท่ำนัน้หรอื เจ้ำไปซือ้ท่ีร้ำนตอนน้ี เชือ่หรอืไม่ว่ำพวกเรำจะซือ้ไม่ได้แม้แต่ 

ข้ำวแดงสักถุง นี่พวกเขำต้องกำรบีบพวกเรำให้จนมุม หมดส้ินหนทำง 

แล้วถอนตัวไปเอง"

อวี๋ทงคิดตำมทันแล้วกล่ำวขึ้นอย่ำงร้อนรน "นี่จะท�ำอย่ำงไรกันดี 

พ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อวี้ครุ่นคิดครู่หนึ่ง นำงชูนิ้วนับวันแล้วกล่ำวเสียงเคร่ง

"เบิกข้ำวจำกกองบัญชำกำรก่อน ถึงจะล�ำบำกก็ต้องแข็งใจทนให้ได้

ครึง่เดอืน"

อว๋ีทงย่อมรูถึ้งผลดีผลเสยีของมนั หำกเร่ืองนีท้�ำได้ไม่ดก็ีจะเสยีแรง

เปล่ำ เขำกัดฟันขำนรับ จำกนั้นรีบเร่งออกไปหำรือกับผู้ดูแลโจวเร่ือง 

หยิบยืมธัญพืชที่มีอยู่จ�ำนวนไม่มำกของกองบัญชำกำรมำใช้ก่อน

อี๋อว้ีเฝ้ำติดตำมควำมเคลื่อนไหวจำกภำยนอกตลอดสองวันน้ี แต่

ไม่มีข่ำวดีอะไรนัก โชคดีที่หลูซื่อหมั่นน�ำของอร่อยๆ มำปรนเปรอนำง 

ทั้งเช้ำเย็น กอปรกับได้ฟังค�ำพูดเตือนสติของหำนลี่ และไม่ต้องท�ำสิ่งที ่

ขดักับมโนธรรมในใจ แม้จะเหน่ือยกำย แต่จติใจของนำงกลบัปลอดโปร่ง
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อย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน ดังค�ำกล่ำวของหลูซื่อว่ำถ้ำนำงเกิดแรงฮึด 

จะยุ่งเรื่องชำวบ้ำน ต่อให้อำชำสิบตัวก็รั้งไว้ไม่อยู่
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ควำมฝันท่ีอี๋อว้ีเล่ำในงำนเลี้ยงวันคล้ำยวันเกิดแพร่กระจำย 

ในเมอืงอนัหยำงได้อย่ำงไรก็สดุรู ้ หลำยวันนีม้เีสียงโจษจนัเซง็แซ่เก่ียวกับ

เรื่องนี้ทุกตรอกซอกซอยว่ำชำยำเว่ยอ๋องฝันเห็นนิมิตมงคล จะมีผู้วิเศษ

จ�ำแลงกำยในครำบคนธรรมดำปะปนอยู่ในผู้หนีภัยจำกทิศเหนือ หำก 

ผู ้ใดมีวำสนำได้กระท�ำควำมดีต่อท่ำนจะได้รับควำมสุขควำมเจริญ 

เป็นผลตอบแทนอย่ำงแน่นอน

อำนุภำพของข่ำวลือไม่สำมญั เวลำเพียงไม่ก่ีวันชำวเมอืงต่ำงปฏิบติั

ต่อคนเร่ร่อนขอทำนข้ำงถนนดีข้ึนอย่ำงเห็นได้ชดั เหย้ำเรือนใดท�ำกับข้ำว

มำกเกินไปก็จะตกัออกมำแบ่งปันให้ผูห้นีภยัทีข่ออำหำรอยู่ข้ำงนอก เมือ่ 

พบเจอยำจกสกปรกมอมแมมตำมถนน คนส่วนใหญ่จะไม่อดุจมกูถอยห่ำง

อย่ำงรงัเกียจหรอืตะโกนด่ำให้พวกเขำไสหวัไปท่ีอืน่

วันทีส่บิเจด็เดอืนสอง อีอ๋ว้ีแจกโจ๊กในนำมกองบญัชำกำรเป็นวันทีห่ก 

738

Page ��������� 14.indd   101 2/6/2563 BE   15:56



102

นวลหยกงาม 14

อำจเพรำะต้องกำรแย่งกินโจ๊กร้อนกรุน่เป็นหม้อแรก ตำมค�ำรำยงำนของ 

ผูใ้ต้อำณัต ิตอนนีค้นเร่ร่อนท่ีล้อมวงอยู่รอบเพิงแจกทำนเกินกว่ำหนึง่พันคน

แล้ว นี่ยังไม่รวมถึงพวกประสงค์ร้ำยที่ถูกส่งมำ 'กินเปลืองข้ำวสุก'

"พ้ืนท่ีว่ำงทำงทิศตะวันตกของเมืองผืนหนึ่งเดิมจะก้ันร้ัวสร้ำงเป็น

ลำนขี่ม้ำ แต่เพรำะท่ำนอ๋องมำพ�ำนักที่เมืองอันหยำงไม่บ่อยนัก จึง 

ปล่อยทิ้งไว้เรื่อยมำ มิได้น�ำมำใช้ประโยชน์พ่ะย่ะค่ะ"

ในห้องหนังสอื ผูด้แูลโจวซึง่ถูกเรยีกตวัมำถำมควำมทีค่ฤหำสน์พักผ่อน

ยืนอยู่กลำงห้อง เขำก้มศรีษะอย่ำงนอบน้อม สลบักับเงยหน้ำเหลอืบตำขึน้มอง

พระชำยำท่ีนัง่วำดๆ เขยีนๆ อยู่บนโต๊ะแวบหน่ึงเป็นครัง้ครำว

"ข้ำส่งคนไปดูที่ดินผืนนั้นแล้ว อำณำบริเวณกว้ำงใหญ่ดี อ้อ  

หนงัสือโฉนดอยู่ในมือท่ำนกระมัง ประเดี๋ยวท่ำนไปค้นออกมำให้ข้ำแล้ว 

ไปแจ้งให้ที่ว่ำกำรรับรู้ไว้ กันมิให้ตอนลงมือก่อสร้ำงแล้วมีคนพูดส่งเดช"

ผูด้แูลโจวฉงนใจ "นี.่..นีจ่ะทรงให้คนสร้ำงลำนขีม้่ำนัน่หรอืพ่ะย่ะค่ะ 

เช่นนั้นให้กระหม่อมสั่งคนไปหำซื้อหินกับไม้เดี๋ยวนี้เลยหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

อีอ๋ว้ีแกว่งพู่กันไปมำ "ไม่ได้สร้ำงลำนข่ีม้ำ ข้ำจะใช้ทีผ่นืน้ันท�ำอย่ำงอืน่  

ไม่ต้องสนใจหนิกับไม้ จดัเตรยีมท่ีตรงนัน้ไว้ให้ข้ำเท่ำนัน้เป็นพอ"

ผู้ดูแลโจวเป็นคนเจนจัด เขำกลอกตำทีหนึ่ง คิดโยงไปถึงควำม

เคลื่อนไหวในเมืองระยะนี้ และคนเร่ร่อนไร้ที่พักพิงกลุ่มหนึ่ง ก็คำดเดำ 

ได้เลำๆ ว่ำอี๋อวี้จะท�ำอะไร

"พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมจะไปจัดกำรทันที"

ผูด้แูลโจวรบัค�ำสัง่พลำงถอยออกไปชนเข้ำกับคนทีว่ิ่งถลันเข้ำประตู

มำเตม็แรง เครำะห์ดทีีแ่ม้เขำสงูวัยแล้ว แต่แข้งขำยังคล่องแคล่วปรำดเปรยีว 

Page ��������� 14.indd   102 2/6/2563 BE   15:56



103

ซานเยวี่ยกัั่ว

หำไม่แล้วหกล้มครำนี ้ไม่แน่ว่ำครึง่เดอืนผ่ำนไปก็อย่ำได้หมำยว่ำลกุขึน้ไหว

"อ้ำวๆ หยุดก่อน ลุกลี้ลุกลนแบบนี้มีอะไรรึ"

ผู้ดูแลโจวหยุดยืนน่ิงแล้วมือไวตำไวจับร่ำงเล็กๆ ที่จะบุกเข้ำไป 

ข้ำงในไว้ เขำก้มหน้ำลงมองเห็นเด็กน้อยวัยรำวเจ็ดแปดขวบคนหนึ่ง 

นึกถึงที่ได้ยินมำจำกนำยกองซุนก็รู้ว่ำเป็นใคร

"ข้ำต้องกำรเฝ้ำพระชำยำ ท่ำนโผล่มำจำกไหน เหตใุดข้ำไม่เคยพบ

ท่ำนมำก่อน" เสีย่วตีถู๋กผูดู้แลโจวยุดแขนไว้จนวิง่ไม่ได้ เขำเหลยีวไปเห็น 

คนแปลกหน้ำก็กลำยเป็นฝ่ำยซักไซ้กลับ

ในเรอืนผูดู้แลโจวมหีลำนวัยเยำว์คนหน่ึงเพ่ิงย่ำงเจด็ขวบเหมอืนกัน 

ปกติเขำชมชอบหยอกล้อเด็กน้อยเลยจงใจตีหน้ำบึ้ง กล่ำวเสียงต�่ำ

"ข้ำเป็นหัวหน้ำผู้ดูแลในกองบัญชำกำร เจ้ำเป็นใคร รู้หรือไม่ว่ำ 

นี่คือที่ใดถึงกล้ำบุกเข้ำมำส่งเดชตำมอ�ำเภอใจ"

เสี่ยวตี๋ไม่เพียงไม่ตกใจกับต�ำแหน่ง 'หัวหน้ำผู ้ดูแล' ของเขำ  

ยังท�ำเสียงฮึขึ้นจมูกพูดอย่ำงดูแคลน

"ท่ำนเป็นผูด้แูลของกองบญัชำกำร หำใช่ผูดู้แลของคฤหำสน์หลงัน้ีไม่  

ข้ำอำศยัอยู่ทีน่ี่ กงกำรอะไรของท่ำนด้วย"

เด็กคนนี้พูดจำน่ำตีอย่ำงย่ิง ผู้ดูแลโจวทั้งโกรธทั้งขัน จนใจว่ำ 

ทีน่ี่มใิช่ท่ีทีจ่ะถกเถียงกัน เขำต้ังท่ำจะหิว้ตวัเดก็น้อยออกไป 'สัง่สอน' ก็มี

เสียงสั่งของสตรีดังลอยมำจำกในห้อง

"ผู้ดูแลโจว ท่ำนไปท�ำงำนเถอะ ให้เขำเข้ำมำ"

พอได้ยินค�ำพูดของอี๋อว้ี เสี่ยวต๋ีก็กลอกตำข้ึนมองผู้ดูแลโจวอย่ำง

ล�ำพองใจ สะบัดมือเขำออกแล้วลอดตัวผลุบเข้ำห้องไปอย่ำงว่องไว
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ผู้ดูแลโจวหมดปัญญำ ลูบหน้ำพลำงโคลงศีรษะยิ้มๆ เดินออกไป

อีอ๋ว้ีก�ำลงัง่วนอยู่กับสมดุบญัชใีนมอื เห็นเด็กคนน้ันเข้ำมำทำงหำงตำ 

ก็ไม่กล่ำวทักทำย ปล่อยให้เขำยืนอยู่กับท่ีจ้องมองนำงโดยไม่เปล่งเสยีงใด

ผิงสยำกลัวว่ำเขำจะท�ำให้อี๋อวี้ไม่พึงใจ จึงลอบถลึงตำใส่เขำซ�้ำๆ

"ท่ำนเคยพูดว่ำจะไม่ช่วยพวกเขำไม่ใช่หรือ"

ครั้นได้ยินเขำโพล่งค�ำนี้ขึ้น อี๋อวี้วำงพู่กันลงเบือนหน้ำไปมอง 

เด็กชำยที่ท�ำท่ำเก้อกระดำกเบื้องหน้ำ ไม่รู้ว่ำเขำวิ่งกลับมำจำกที่ไหน  

ยังไม่ถึงเท่ียงวัน อำภรณ์สะอำดชุดใหม่ท่ีเพ่ิงผลัดเปล่ียนเมื่อเช้ำก็เป้ือน 

รอยด�ำเป็นปื้นใหญ่ตำมแขนเสื้อคอเสื้อ ผมท่ีรวบขึ้นเป็นมวยเอียงเบี้ยว 

ไปบ้ำง เฉกเดียวกับทีเ่ขำท�ำปำกย่ืนๆ อำจดไูม่เรยีบร้อยทว่ำไม่ชวนให้รงัเกียจ

"กินอำหำรเช้ำหรือยัง"

"กิน...กินแล้ว"

"ไฉนไม่เล่นกับพวกเสี่ยวเฉ่ำเสี่ยวหยำ"

เสี่ยวตี๋หน้ำแดง พูดเสียงขุ่นน้อยๆ "ข้ำเป็นชำย ท�ำไมต้องเล่นกับ

เด็กหญิงตัวเล็กๆ อย่ำงพวกนำงด้วย"

ตนเองก็ยังเป็นเด็กน้อย ยังไพล่ไปเรียกคนอื่นว่ำเด็กหญิงตัวเล็กๆ

อี๋อวี้หัวร่อคิกคัก นำงหันไปบอกกับผิงสยำ

"ในเรือนผู้ดูแลโจวดูเหมือนมีหลำนชำยคนหน่ึง อำยุไล่เลี่ยกับ 

เสี่ยวตี๋กระมัง พรุ ่งนี้เจ้ำพำเขำย้ำยไปอยู่ท่ีกองบัญชำกำรก็แล้วกัน  

เด็กน่ะนะไม่มีเพื่อนเล่น ตัวคนเดียวออกจะหงอยเหงำไปสักหน่อย"

"เพคะ" ผงิสยำขำนตอบทันใด นำงเบือนหน้ำไปพูดสอนเส่ียวตีเ๋บำๆ 
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"ยังไม่ขอบพระทัยอีก"

ไหนเลยจะรู้ว่ำนอกจำกเสี่ยวต๋ีจะไม่ดีใจที่อี๋อวี้หำเพ่ือนเล่นให้ตน 

ยังท�ำแก้มป่องกระทืบเท้ำอย่ำงโมโห เขำพูดเสียงฮึดฮัด

"ข้ำไม่ขอบคณุนำงหรอก เสแสร้งแกล้งท�ำ ข้ำรูอ้ยู่แล้ว พวกชำวบ้ำน

หนภียัน่ัน ท่ำนไม่อยำกยุ่งกับพวกเขำเลยสกันดิ ท่ำนส่งคนเอำอำหำรให้

พวกเขำกินเพื่อสร้ำงชื่อเสียงต่ำงหำก คนโกหก จอมปลอม!"

อีอ๋ว้ีสะอกึกับค�ำพูดของเสีย่วต๋ี อยู่ดีๆ  กโ็ดนเขำต�ำหนิอกีแล้ว นำง

มองดูเขำว่ิงดุ่มๆ ออกไป พลำงหันหน้ำไปพูดกับผิงสยำที่กัดฟันกรอดๆ 

อย่ำงไม่รู้ว่ำจะร�่ำไห้หรือหัวร่อดี

"เด็กคนนี้ ข้ำไม่รู้ว่ำจะเอำอย่ำงไรกับเขำแล้ว"

ผิงสยำเห็นแววจนปัญญำในดวงตำอ๋ีอวี้อย่ำงชัดเจน นำง 

แปลบปลำบใจ ฝืนยิ้มฝืดๆ กล่ำวว่ำ

"นำยหญิง หม่อมฉนัออกไปตำมหำเขำนะเพคะ" นำงกล่ำวจบแล้ว

ท�ำหน้ำขรึมลง จำกนั้นเร่งรีบไล่กวดตำมไป

"หยุดนะ! เจ้ำหยุดเดี๋ยวนี้นะ"

เสีย่วต๋ีมวัแต่ก้มหน้ำก้มตำว่ิงไปข้ำงหน้ำ พอโดนผงิสยำคว้ำคอเสือ้

ดึงมำข้ำงหลังโดยไม่ทันตั้งตัวเลยล้มก้นจ�้ำเบ้ำกับพื้น

"เจ้ำจะท�ำอะไร"

ผิงสยำไม่สนใจว่ำเขำดิ้นขัดขืน หิ้วตัวขึ้นมำเหมือนลูกเจี๊ยบแล้ว 

ลำกไปจนถึงมมุเงยีบสงบมมุหน่ึงของสวนดอกไม้ ค่อยเหว่ียงแขนโยนเขำ

ลงไปบนพื้น
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เสี่ยวต๋ีล้มหน้ำคะม�ำ เขำขบเขี้ยวเคี้ยวฟันขณะตะกำยตัวลุกข้ึน  

เงยหน้ำจ้องผิงสยำตำเขม็ง ในดวงตำดื้อดึงคล้ำยมีประกำยไฟปะทุ

"เจ้ำกล้ำผลักข้ำล้มหรือ"

"ผลักเจ้ำล้ม?" ผิงสยำท�ำหน้ำปึ่งชำ "เชื่อหรือไม่ว่ำข้ำยังกล้ำตีเจ้ำ 

ด้วย หำกเจ้ำกล้ำพูดเหลวไหลกับนำยหญิงอกีล่ะก็ลองด"ู

"ข้ำไม่ได้พูดเหลวไหล นำงเป็นสตรเีสแสร้ง ชำยำอ๋องสุนัขผำยลม..."

เพียะ!

เสี่ยวต๋ีตะลึงงัน เขำยกมือขึ้นกุมแก้มซ้ำยที่เห่อชำอย่ำงเชื่องช้ำ  

เบิกตำถลนเหมือนเห็นผี "เจ้ำ...เจ้ำ...เจ้ำกล้ำตีข้ำ?"

ผิงสยำโกรธไม่น้อยไปกว่ำเขำ นำงท�ำท่ำขมึงทึงดุร้ำยรำวกับ 

อยำกกินเลือดกินเนื้อเด็กจอมเกเรคนนี้ ผิดแผกไปจำกท่ำทำงซื่อตรง

เรียบร้อยตำมปกติ

"ข้ำตีเจ้ำแล้วจะท�ำไม ผู้ใดให้เจ้ำว่ำร้ำยนำยหญิงส่งเดช ผู้ใด

อนุญำตให้เจ้ำด่ำทอนำง เจ้ำเป็นใครมำจำกไหน คนอย่ำงเจ้ำจะรูอ้ะไร!  

หำกมิใช่นำยหญิง เจ้ำคงโดนคนชั่วกลุ่มน้ันเอำไปชั่งน�้ำหนักขำยแล้ว  

ยำมน้ีเจ้ำยังได้กินดอียู่ด ี เจ้ำรูห้รอืไม่ว่ำมคีนมำกเท่ำใดต้องโค้งตัวโขกศีรษะ

เพ่ือข้ำวค�ำเดียว เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำมีคนมำกเท่ำใดหนำวตำยอยู่ข้ำงถนน 

เพรำะขำดแคลนเสื้อผ้ำตัวเดียว เจ้ำนึกว่ำมีแต่เจ้ำคนเดียวที่เคยล�ำบำก  

มแีต่เจ้ำคนเดียวทีเ่คยทนทกุข์ทรมำนหรอื"

ผิงสยำพูดไปๆ ก็นึกถึงควำมเป็นมำและชะตำกรรมของตนขึ้นมำ  

นำงคดิไปถึงควำมทุกข์ยำกและอปัยศทีเ่คยได้รบัจำกกำรตกเป็นข้ำทำส

ก่อนได้พบกบัอ๋ีอวี ้ไฟโทสะท่ีลกุโชนขึน้พำน�ำ้ตำหล่ังรินลงมำจำกสองตำ
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"ข้ำไม่สนใจหรอกว่ำนำยหญิงเสแสร้งเช่นท่ีเจ้ำว่ำหรอืไม่ ข้ำรู้เพียงว่ำ

คนเร่ร่อนและบ่ำวไพร่อย่ำงพวกข้ำไปถึงท่ีใดก็โดนคนดถููกเหยียบย�ำ่ มีแต่

นำยหญิงท่ีเห็นพวกข้ำเป็นคน นำงให้อำหำรข้ำกิน ให้งำนข้ำท�ำ มิใช่ 

ใช้งำนข้ำเยีย่งสนุขั แต่เป็นคน เป็นคน เจ้ำเข้ำใจหรอืไม่

เจ้ำถือดีอะไรด่ำนำง นำงเป็นชำยำอ๋องแล้วมีอันใดหรือ เป็น 

ชำยำอ๋องก็ต้องช่วยเหลอืชำวบ้ำนจำกควำมเดอืดร้อนทุกข์เข็ญหรือ นีเ่ป็น

ผูใ้ดก�ำหนดกฎเกณฑ์กัน! ผูท้รงอ�ำนำจบำรมบีนแผ่นดินน้ีมอียู่เกลือ่นกล่น 

เจ้ำไม่ไปต�ำหนิคนเลวเหล่ำนั้น ถือดีอะไรมำโทษนำงคนเดียว ถือดีอะไร

ระบำยควำมโกรธลงทีตั่วนำง! เจ้ำแน่จรงิ ท�ำไมไม่ไปต่อว่ำต่อขำนคนเลว

พวกน้ันเอำเอง ท�ำไมไม่ไปแลกชวิีตกับพวกเขำ แต่เดมิข้ำนกึว่ำเจ้ำอำยุ 

ยังน้อยไม่รูป้ระสปีระสำ ทว่ำตอนน้ีดูไปเจ้ำก็เป็นพวกรงัแกคนด ี เกรงกลวั

คนพำล ข้ำดูแคลนเจ้ำนัก!"

เสีย่วตีเ๋ป็นเดก็ทีค่วำมคดิจติใจเป็นผูใ้หญ่เกินวัย ถ้อยค�ำของผงิสยำ 

ก็เข้ำใจได้ไม่ยำก เขำถูกนำงด่ำว่ำจนบดัเดีย๋วหน้ำแดงบดัเดีย๋วหน้ำเขียว 

ไม่รู้ว่ำอับอำยหรือว่ำโกรธเคือง จนท้ำยที่สุดแววเหยียดหยำมท่ีฉำยชัด 

ในดวงตำนำงท�ำให้อำรมณ์ของเขำเดือดพล่ำนจนตำแดงก�ำ่

"อ๊ำ!"

เขำแผดเสียงร้องลั่นแล้วผลักผิงสยำออกสุดแรงเกิด จำกน้ัน 

วิ่งเถลือกถลนไปอีกทำงหนึ่ง

ผิงสยำถูกเขำผลักอย่ำงไม่ทันตั้งตัวก็เสียหลักล้มลงบั้นท้ำย 

กระแทกพ้ืน ใบหน้ำมนี�ำ้ตำไหลอำบสองแก้ม นำงมองเสีย่วตีว่ิ๋งหำยลบัไป

อย่ำงงงงวย นำนครู่ใหญ่ถึงยกมือตบหน้ำผำกตนเองพร้อมร�ำพึงงึมง�ำ 
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อย่ำงคับใจ

"ข้ำเป็นคนโง่หรือไร จะไปเอำชนะคะคำนอันใดกับเด็กคนหนึ่ง"

อี๋อวี้มอบหมำยให้ซุนเหลยสืบหำที่กบดำนของพวกค้ำทำสทุกแห่ง

อยู่ลบัๆ โดยให้เวลำห้ำวัน ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของซนุเหลยนัน้ว่องไว

เป็นอย่ำงมำก มริูว่้ำเขำใช้ก�ำลงัคนไปมำกเท่ำใดถึงสำมำรถท�ำภำรกิจลลุ่วง

ภำยในเวลำทีก่�ำหนด และน�ำรำยชือ่มำย่ืนให้ถึงมอือีอ๋วี้

หลังอี๋อว้ีอ่ำนแล้วซักถำมถึงสถำนกำรณ์อื่นๆ อีกอย่ำงละเอียด  

นำงพึงพอใจในกำรสืบข่ำวของเขำมำก

"รบกวนนำยกองซุนแล้ว"

"มบิงัอำจพ่ะย่ะค่ะ" ซนุเหลยกล่ำวตำมมำรยำทค�ำหน่ึงก่อนเอ่ยถำมต่อ 

"กระหม่อมได้ยินว่ำหมูน่ีใ้นเมอืงธัญพืชขำดตลำด พระชำยำทรงเปิดคลงั

ของกองบัญชำกำรช่วยเหลือคนเร่ร่อน กระหม่อมเห็นว่ำอำศัยแค ่

กำรแจกทำนอย่ำงเดียวไม่ใช่ทำงออกในระยะยำว มิทรำบว่ำพระชำยำ 

ทรงมแีผนกำรอืน่หรอืไม่"

อี๋อวี้พยักหน้ำ นำงนิ่งตรึกตรองแล้วหยิบม้วนกระดำษหลำยแผ่น

ตรงมุมโต๊ะมำคลี่ออกยื่นส่งให้เขำดู

"ทำงทิศใต้ของเมอืงมท่ีีว่ำงอยู่ผนืหน่ึงจะสร้ำงเป็นลำนข่ีม้ำในทแีรก 

ตอนนี้ถูกท้ิงร้ำงไว้เฉยๆ อีกทั้งเป็นสมบัติในนำมท่ำนอ๋อง ข้ำตั้งใจจะ 

ยกให้เป็นทีพ่�ำนักของผูห้นภัียจำกต่ำงเมอืงกลุ่มน้ี สร้ำงเป็นหมูบ้่ำนเล็กๆ  

ให้พวกเขำได้อำศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง แล้วตรงชำนเมืองมีท่ีดินรกร้ำง 

ห่ำงจำกแม่น�้ำไม่ไกลพอดี ซึ่งท่ำนอ๋องเป็นเจ้ำของเหมือนกัน มอบให้ 

Page ��������� 14.indd   108 2/6/2563 BE   15:56



109

ซานเยวี่ยกัั่ว

พวกเขำแผ้วถำงใช้ประโยชน์ได้พอดี ปีหน้ำก็หำเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้ว"

ซนุเหลยเหน็ภำพแบบสร้ำงท่ีร่ำงเสร็จแล้วตำเป็นประกำย ทำงหนึง่

ลอบทึง่ในควำมใจกว้ำงของนำง ทำงหนึง่ก็ขบคดิถึงอปุสรรคปัญหำต่ำงๆ

"ประทำนอภัยท่ีกระหม่อมปำกมำก จะสร้ำงหมู่บ้ำนต้องมีหิน 

และไม้ นี่ต้องใช้สอยเงินอีกก้อนใหญ่นะพ่ะย่ะค่ะ"

อีอ๋วีข้มวดค้ิวย้ิมๆ "ใช้เงิน? ไม่ไกลจำกทีว่่ำงผนืนัน้เป็นป่ำแห่งหนึง่ 

หนิกับไม้ล้วนมอียู่พร้อม แล้วต้องใช้สอยอะไรเล่ำ ข้ำจดัทีท่ำงให้พวกเขำ 

ลงหลักปักฐำน ทั้งยังมอบเครื่องไม้เคร่ืองมือและช่ำงฝีมือส�ำหรับ 

ตัง้เรอืนอำศัย พวกเขำย่อมลงมอืเอง ท่ำนนึกว่ำใต้หล้ำน้ีมเีรือ่งดีๆ  อย่ำง

ลำภลอยมำจำกฟ้ำจริงๆ หรือ ของที่ได้มำเปล่ำๆ สุดท้ำยก็จะไม่เห็นค่ำ  

และไม่จีรังยั่งยืน"

ซนุเหลยลอบทวนค�ำกล่ำวของนำงแล้วจติใจสะเทือนไหวอกีค�ำรบหนึง่ 

เขำสบช่องนำงก้มหน้ำพลกิอ่ำนรำยชือ่มองนำงอย่ำงค้นหำ

"เช่นน้ันปัญหำเรื่องธัญพืชสมควรแก้ไขเช่นไร หรือกองบัญชำกำร

ต้องรบัภำระเล้ียงดพูวกเขำไปเรือ่ยๆ จนถึงปีหน้ำพวกเขำต้ังหลกัทีน่ี่ได้หรือ

พ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อว้ีเลิกคิ้วข้ึน นำงเคำะโต๊ะเป็นจังหวะ "กำรเลี้ยงดูคนนับพัน ถ้ำ

กินอยู่อย่ำงกระเหม็ดกระแหม่ ปีหนึ่งใช้เงินรำวสำมพันก้วน แม้เป็น 

เงินก้อนใหญ่ไปสักหน่อย แต่ท่ำนคิดว่ำข้ำไร้ปัญญำหรือ"

ซนุเหลยมุน่ค้ิว "ทว่ำขณะนีธั้ญพืชท่ีเหลอือยู่ในคลงัไม่เพียงพอแล้ว 

ร้ำนค้ำในเมืองก็ไม่ขำยให้พวกเรำ"

"ใครบอกว่ำต้องซือ้ข้ำวในเมอืงอนัหยำงเท่ำนัน้" อีอ๋วีส่้ำยหน้ำกับเขำ
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พลำงยิ้มเป็นปริศนำ 

หญิงสำวพูดค�ำเดยีว ซนุเหลยก็เข้ำใจทันที เขำเห็นนำงมัน่ใจเต็มเป่ียม

จงึคลำยหวัคิว้ออก "แล้วจดุท่ีซ่อนตวัผูห้นภัียพวกน้ี พระองค์ทรงมแีผนกำร

แล้วหรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ"

จำกท่ีเขำได้รูจ้กัอกีด้ำนหน่ึงของอีอ๋ว้ีในสองวันนี ้คำดเดำได้เลำๆ ว่ำ

นำงไม่มทีำงไม่ดูด�ำดูดพีวกชำวบ้ำนหนีภัยท่ีถูกจบัไป เพียงแต่สนใจใคร่รูว่้ำ

นำงจะใช้วิธีกำรใดช่วยคนออกมำ และก�ำจดักำรค้ำทำสอย่ำงผดิท�ำนอง

คลองธรรมน้ีให้ส้ินซำกภำยใต้สภำพกำรณ์ท่ีฉกีหน้ำแตกหกักับตระกูลใหญ่ 

ในเมืองนี้แล้ว

"แผนกำรของข้ำ..."

อี๋อว้ีรับน�้ำชำจำกผิงฮุ่ยมำดื่มสองสำมค�ำให้ชุ่มคอ นำงจะอ้ำปำก

กล่ำวตอบ กลับได้ยินเสียงฝีเท้ำถ่ีกระชั้นระลอกหน่ึงดังลอยมำจำก 

ข้ำงนอก คนในห้องต่ำงหันหน้ำไปพร้อมกัน เห็นผิงสยำแหวกม่ำน 

ถือกระดำษแผ่นหนึ่งในมือวิ่งหน้ำตำตื่นเข้ำมำบอกว่ำ

"นำยหญิง เสี่ยวตี๋หนีไปแล้วเพคะ เขำทิ้งสำรนี้ไว้ ในนั้นเขียนว่ำ 

เขำจะไปหำคนชั่วพวกนั้น"

อ๋ีอว้ีหุบย้ิมทันใด ผงิฮุย่รบีไปหยิบกระดำษแผ่นนัน้มำส่งให้ถึงมอืนำง 

ในสำรเขียนถ้อยควำมไว้อย่ำงเป็นระเบียบเรยีบร้อย

'ข้าไปช่วยคนแล้ว ผูใ้หญ่อย่างพวกเจ้าล้วนข้ีขลาดตาขาวกันหมด 

ทุกคน'
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ใบหน้ำของอี๋อวี้ขรึมลง นำงกระแทกถ้วยชำในมือลงบนโต๊ะ 

ผงิสยำเหน็ดงัน้ันก็สะอืน้ทีหน่ึงแล้วร้องไห้ออกมำ "ล้วนเป็นควำมผดิ

ของหม่อมฉนัเพคะ หม่อมฉนัไม่ควรตีเขำ ซ�ำ้ยังด่ำเขำอกี ต้องเป็นเพรำะ

ได้ยินค�ำพูดของหม่อมฉนัแน่ๆ เขำถึงโกรธจนหนีไป ครำน้ีจะท�ำอย่ำงไรดี

เพคะ"

ซุนเหลยขมวดคิ้วพลำงกล่ำว "หำกเป็นสองสำมวันก่อนหน้ำ ถึง 

เดก็คนนีห้ำคนกลุม่นัน้พบ พวกเขำคงเห็นแก่หน้ำกระหม่อมบ้ำง ไม่กล้ำ

ท�ำอะไรส่งเดช แต่เวลำนีพ้วกเรำต้ังตนเป็นปฏปัิกษ์กับพวกเขำอยู่ หว่ันใจว่ำ

พวกเขำจะระบำยโทสะลงที่ตัวเด็กคนน้ี สมุนของพวกเขำตำมธรรมดำ 

ล้วนเป็นโจรขโมยตัดช่องย่องเบำอยู่นอกเมือง ไม่ใช่คนใจอ่อนมีเมตตำ 

พระองค์ทรงเห็นว่ำจะให้กระหม่อมพำคนไปตำมหำเดี๋ยวนี้เลยหรือไม่ 

พ่ะย่ะค่ะ"

อีอ๋ว้ีวำงกระดำษสำรบนโต๊ะ นึกไปถึงนสิยัใจคอของเสีย่วตี ๋ ถ้ำเขำ 

บกุไปถึงรงัของพวกนัน้จรงิๆ แล้วด่ำสำดเสยีเทเสยี ต้องเสยีเปรยีบยกใหญ่ 

เป็นแน่ นำงร้อนรุม่ใจก็ไม่หยุดคิดใคร่ครวญอะไรมำก ผงกศีรษะกล่ำวข้ึน

"ท่ำนรีบไปเลย พำก�ำลังคนไปมำกสักหน่อย ต้องพำเขำกลับมำ

อย่ำงปลอดภัยให้ได้"

ซนุเหลยประสำนมอืค�ำนับแล้วออกไปอย่ำงเร่งร้อน ผงิฮุย่กับผงิอว๋ิน 

จูงผิงสยำที่ร้องห่มร้องไห้อยู่ไปพูดปลอบอีกทำง อี๋อว้ีนวดหน้ำผำก 

คลำยอำกำรเครยีด อำจเพรำะเลยเวลำนอนแล้ว จู่ๆ  เดก็ในท้องก็เตะนำง

ครัง้หนึง่ นำงเจบ็แปลบจนลมหำยใจสะดดุขำดห้วง

หญงิสำวท�ำหน้ำม่อยลบูท้องท่ีกลมป่อง พูดพึมพ�ำเป็นเชิงล่อหลอก
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"เป็นเด็กดนีะ แม่รูว่้ำเจ้ำง่วงแล้ว อกีประเดีย๋วพวกเรำค่อยนอนนะ 

เด็กดี"

สิ้นเสียงอี๋อว้ี เด็กในท้องก็สงบลงไม่งอแงกับนำงอีก รำวกับได้ยิน

นำงพูดจริงๆ และรู้ว่ำมำรดำของตนก็เหนื่อยแล้วเช่นกัน

Page ��������� 14.indd   112 2/6/2563 BE   15:56



113

ซานเยวี่ยกัั่ว

ซุนเหลยออกจำกคฤหำสน์พักผ่อนแล้วน�ำก�ำลังคนไปตำมหำ 

ทีท่ี่ครำวก่อนพำเด็กสำมคนกลบัมำ ผลปรำกฏว่ำพบแต่ควำมว่ำงเปล่ำ 

กระน้ันเพ่ือไม่ให้อีกฝ่ำยไหวตัวทันว่ำกองบัญชำกำรสืบรู้ที่กบดำน

ในเมืองของพวกน้ันอย่ำงชัดเจนแล้ว เขำมิได้ยกขบวนออกค้นหำไปท่ัว

ด้วยควำมสขุมุรอบคอบ ทว่ำในยำมค�ำ่มดืดกึดืน่นี ้ ตำมท้องถนนไม่มคีน

ผ่ำนไปผ่ำนมำให้สอบถำมได้สักคน เขำจึงไปถำมจำกพวกเจ้ำถ่ิน ทว่ำ

กลับไม่ได้เบำะแสของเสี่ยวตี๋แม้แต่น้อยนิด

ผ่ำนไปหนึ่งรำตรีก็ยังหำตัวเสี่ยวตี๋เด็กน้อยคนนั้นไม่เจอ

เมื่อคืนอี๋อว้ีผล็อยหลับไปโดยไม่รู้ตัว ตอนเช้ำนำงตื่นข้ึนบนเตียง 

เรื่องแรกที่ท�ำคือถำมสำวใช้ว่ำคนกลับมำแล้วหรือยัง

ผิงสยำกับผิงฮุ ่ยล้วนไม่ได้พักผ่อนเต็มท่ีจนดวงตำอิดโรยทั้งคู ่  

โดยเฉพำะผงิสยำซึง่แบกรบัควำมผดิเอำไว้เองท้ังหมดท่ีเสีย่วตีห๋นีออกไป 

739
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นำงเฝ้ำอยู่ที่เรือนหน้ำรอฟังข่ำวทั้งคืน

"ยังไม่เห็นนำยกองซนุส่งคนมำบอกข่ำวเลยเพคะ ดทีูว่ำยังตำมหำ 

ไม่พบ นำยหญิงบรรทมต่ออีกครู่หน่ึงเถอะ เพลำน้ียังเช้ำอยู่ เมื่อวำน 

ก็เข้ำบรรทมดึก"

อี๋อว้ีไม่ได้หลับเต็มอ่ิมจริงๆ ปกติสตรีมีครรภ์จะนอนมำกขึ้น  

หลังก�ำชับให้พวกสำวใช้ปลุกนำงต่ืนทันทีท่ีได้ข่ำวแล้วหลับตำลง  

ไม่ถึงครู่ใหญ่ก็จมลงสู่ห้วงนิทรำ

ในกำรนอนหลับชดเชยน้ี นำงฝันเห็นหลี่ไท่น�ำพำไพร่พลกองใหญ่

เข้ำสู่ผืนทะเลทรำยกว้ำงใหญ่ พวกเขำหลงทำงอยู่ ซ�้ำร้ำยยังเจอกับ 

พำยุทรำยท่ีถ่ังโถมไล่หลังเหล่ำทหำรนักรบและอำชำ ค่อยๆ กลืนกลบ 

พวกเขำไปทลีะคน ตวัหล่ีไท่ก็อยู่ตรงน้ัน เขำขีฟ่ำนอวีห่่ำงจำกนำงไปทุกทีๆ  

ก่อนจะหำยลับไปกลำงม่ำนสีเหลืองขมุกขมัวในท้ำยที่สุด 

นำงตกใจตื่นจำกฝันพร้อมเหงื่อกำฬท่วมร่ำง ผิงอวิ๋นกับผิงฮุ่ย 

นัง่คกุเข่ำอยู่ข้ำงเตียง ถือผ้ำท่ีชบุน�ำ้หมำดๆ ไว้ในมอื เขย่ำแขนนำงเบำๆ 

ด้วยสหีน้ำห่วงใย พอเห็นนำงลมืตำขึน้ก็กุลกุีจอยกน�ำ้ชำเทน�ำ้ร้อน จำกน้ัน

ประคองนำงลุกขึ้นนั่ง

"หำเขำพบหรือยัง"

"ยังเพคะ"

อ๋ีอว้ีกระชบัเสือ้คลุมตวันอกบนไหล่เข้ำหำกัน แววตืน่กลวัทีห่ลงเหลอื 

อยู่ในดวงตำจำงหำยไปทีละนิด เมือ่ดืม่น�ำ้ชำถ้วยหนึง่ลงท้อง นำงหยิบผ้ำชืน้ๆ 

มำเชด็หน้ำช่วยปลกุสติทีม่นึงงให้แจ่มใสขึน้

"ไปตำมซุนเหลยมำ"
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"กระหม่อมท�ำงำนบกพร่อง ยังหำเขำไม่พบพ่ะย่ะค่ะ"

อีอ๋ว้ีสวมเสือ้คลมุยำวสเีข้มสดูอำกำศบรสิทุธ์ิอยู่ข้ำงหน้ำต่ำง ตอน 

หลซูือ่ยกอำหำรเช้ำมำให้ ได้ยินสำวใช้เล่ำว่ำเมือ่เช้ำนำงหลัง่เหง่ือเย็นเต็มตัว 

ก็พูดดุนำงสองค�ำ และบงัคับให้เอำผ้ำห่มบำงๆ ผืนหน่ึงห่มท้องไว้

เมอืงอนัหยำงมไิด้กว้ำงใหญ่เท่ำไร แต่ค้นหำตลอดคืนแล้วไม่เจอคน 

อีกทัง้ไม่มร่ีองรอยสกันิด เพียงตรองดูกร็ูว่้ำเสีย่วตีต๋กอยู่ในมอือกีฝ่ำยแล้ว

แผนกำรเดิมของนำงต้องกำร 'ถ่วงเวลำ' เท่ำนัน้ อนัว่ำอำนภุำพของ

ลมปำกแสนร้ำยกำจ คนพวกน้ันสมคบคดิกันกระท�ำเรือ่งท่ีบอกใครไม่ได้ 

นำงส่งอว๋ีทงไปกระจำยข่ำวลอืในเมอืงเพียงรอเวลำสกุงอม ค่อยสร้ำงเรือ่ง 

'เหนือธรรมชำติ' สองสำมอย่ำงลวงหูลวงตำ ถึงเวลำพอสวรรค์โกรธำ

ประชำเคืองแค้น นำงถึงจับคนลงทัณฑ์ได้อย่ำงถูกต้องชอบธรรม 

ไม่ตกเป็นที่ครหำของผู้คน

แต่ใครจะคำดถึงว่ำจะเกิดเรื่องเส่ียวตี๋แทรกข้ึนมำ นำงไม่คิดว่ำ 

คนพวกน้ันกล้ำใช้เดก็คนหนึง่ข่มขูต่น ควำมเป็นไปได้มำกทีส่ดุคอืฆ่ำคน

ระบำยควำมโกรธ เมื่อเป็นเช่นน้ีย่ิงล่ำช้ำออกไป เด็กคนนี้ย่ิงตกอยู่ใน

อันตรำย

เม่ือได้ยินซนุเหลยต�ำหนิตนเองแล้ว อีอ๋วีใ้คร่ครวญครู่เดยีวก็เปล่ียน

ควำมคดิยอมล้มเลกิแผนเดิม นำงไม่ได้กล่ำวโทษเขำ หำกแต่เอ่ยถำมว่ำ

"ขณะนี้กองบัญชำกำรมีทหำรอยู่เท่ำไร"

ซุนเหลยน่ิงคิดแล้วกล่ำวรำยงำนตำมจริง "เน่ืองจำกต้องยกทัพ 

ออกศึก ยำมนี้ก�ำลังพลในที่ว่ำกำรมีอยู่ไม่ถึงสองร้อยนำยพ่ะย่ะค่ะ" เขำ

เห็นอ๋ีอว้ีขมวดคิ้วก็พูดเสริมขึ้น "แต่คนกลุ่มนี้ล้วนเป็นทหำรมือดีของ 
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กองบัญชำกำรนอกซึ่งมีกำรฝึกฝนอย่ำงขยันขันแข็งเป็นประจ�ำ ขอแค่ 

มิใช่ปะทะกับผู้ฝึกยุทธ์ ต่อสู้แบบหนึ่งต่อสำมก็ไม่คณำมือพ่ะย่ะค่ะ" 

อ๋ีอว้ีจบัควำมนัยในค�ำกล่ำวของเขำได้ นำงเลือ่นนิว้มอืไปๆ กลบัๆ 

ตรงฐำนขอบหน้ำต่ำงแล้วผลักบำนหน้ำต่ำงที่ปิดอยู่ข้ำงหนึ่งให้เปิดออก

"ท่ำนส่งทหำรม้ำร้อยนำยไปทลำยโรงเลือ่ยไม้สองแห่งท่ีป่ำนอกเมอืง 

แล้วค่อยแบ่งก�ำลังคนที่เหลืออยู่เป็นสี่กลุ่ม แยกกันไปทำงทิศตะวันตก 

และตะวันออกของเมอืงกวำดล้ำงฐำนลบัทีซ่่อนตวัพวกชำวบ้ำนหนภียัไว้ 

ให้รำบคำบ ต้องลงมืออย่ำงรวดเร็ว อย่ำเปิดโอกำสให้พวกเขำส่งข่ำว 

ถึงกันได้ ส่วนชำวบ้ำนที่ช่วยออกมำได้ก็พำไปอยู่บริเวณเพิงโจ๊กก่อน  

ส�ำหรับเจ้ำอันธพำลพวกนั้น จับมำให้หมดอย่ำให้หลุดรอดไปได้แม้แต ่

คนเดียว จำกนั้นส่งตัวต่อไปให้ที่ว่ำกำร"

ซนุเหลยฟังนำงสัง่กำรอย่ำงเดด็ขำดว่องไวแล้วน่ิงงันไป เขำยกมอืขึน้

ประสำนกันค�ำนับทีหน่ึงอย่ำงลงัเลใจ

"พระชำยำ กระท�ำกำรโดยไร้เหตุผลสนับสนุนอย่ำงนี้ ยังไม่เอ่ยว่ำ 

จะกลำยเป็นท่ีติฉินนินทำของผู้คน เมื่อเป็นเช่นน้ีก็แสดงอย่ำงชัดเจนว่ำ 

จะแตกหักกับตระกูลโด่งดงัท่ีพัวพันกับกำรค้ำทำส น่ี...น่ีจะไม่เหมำะไม่ควร

ไปบ้ำงหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

อี๋อวี้แลมองลำนเรือนที่มีแสงแดดฉำยส่องจนทั่วทำงนอกหน้ำต่ำง 

นำงไม่ใส่ใจโดยสิ้นเชิง ทั้งยังเอ่ยด้วยน�้ำเสียงหยิ่งผยองพอดู

"ช้ำเร็วก็ต้องแตกหักกัน ต้องสนใจกับแค่วันสองวันนี้ด้วยหรือ  

แล้วใครบอกว่ำข้ำไร้เหตผุลสนับสนนุ ข้ำกล่ำวเตอืนพวกเขำในงำนเลีย้ง 

แต่แรกแล้วว่ำในหมู่ผู้หนีภัยจำกทิศเหนือมีผู้อุปถัมภ์ของข้ำอยู่ ใครกล้ำ 
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เสยีมำรยำทก็เท่ำกับจะคดัง้ำงกับข้ำ พวกเขำไม่ไว้หน้ำข้ำ แล้วข้ำจะไว้หน้ำ 

ไปท�ำไม ท่ำนส่งคนไปทลำยโรงเลือ่ยไม้ของพวกเขำโดยไม่ต้องน�ำพำอะไร

ทั้งสิ้น ข้ำจะรับผิดชอบผลที่ตำมมำทั้งหมดเอง"

ในเมือ่พูดขนำดนีแ้ล้ว ซนุเหลยรูเ้ช่นกันว่ำนำงตกลงใจแน่วแน่แล้ว 

คนฉลำดเย่ียงเขำมหีรอืจะไม่รูว่้ำท่ีอีอ๋ว้ีตดัสนิใจอย่ำงฉกุละหกุจนอำจถึงข้ัน

กลำยเป็นจุดอ่อนให้ผู้อื่นโจมตีได้แบบนี้ นำงท�ำไปเพื่ออันใด

ทว่ำนำงยังจะแบกรบัทกุเรือ่งไว้คนเดยีว และฝืนแสดงท่ำทำงก้ำวร้ำว

ร้ำยกำจ ในขณะทีเ่ขำลอบทอดถอนใจกับควำม 'ไม่ชำญฉลำด' ของนำง  

ก็อดนบัถือนำงเพ่ิมขึน้ส่วนหน่ึงไม่ได้

"เวลำนีฟ้้ำสำงแล้ว เพ่ือมใิห้ชำวเมอืงแตกตืน่ มสู้ิรอยำมดึกค่อย..."

"ไม่ต้องรอ" อีอ๋ว้ีตดับทเขำโดยไม่ลังเลใดๆ นัยน์ตำนำงเปล่งประกำย

เป่ียมล้น "วันน้ีฟ้ำใสดวงตะวันลอยเด่น เป็นเวลำท่ีเหมำะแก่กำรกวำดล้ำง 

สิง่สกปรกโสโครกพอดี"

ซนุเหลยเป็นคนทีป่ระสบผ่ำนคลืน่ลมมรสมุจนคุ้นชนิ บนัดำลให้เขำ

เป็นคนใจคอหนกัแน่น น้อยครัง้นกัจะหนุหันพลนัแล่น แต่วำจำของนำง 

กลบัปลุกเลอืดนักสู้ให้พลุ่งข้ึนเตม็อกอย่ำงช่วยไม่ได้ เขำแสดงคำรวะต่อนำง

แล้วกล่ำวรบัค�ำสัง่ด้วยน�ำ้เสยีงเคำรพนบัถือ จำกน้ันสำวเท้ำก้ำวใหญ่ออกไป

"น้อมรบับัญชำ กระหม่อมจะท�ำสดุควำมสำมำรถแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ"

ซุนเหลยไปแล้ว อี๋อว้ีนั่งที่ข้ำงหน้ำต่ำงต่ออีกครู่หน่ึงก่อนเอ่ยสั่ง 

สำวใช้ในห้อง

"ไปเตรียมน�้ำ ข้ำจะช�ำระกำยผลัดอำภรณ์"
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ระหว่ำงทีบ่รรดำตระกูลใหญ่ในเมอืงอนัหยำงเฝ้ำคอยให้กองบญัชำกำร

ขำดแคลนธัญพืชเพ่ือรอดเูรือ่งตลกขบขนัอยู่ ตอนเช้ำวันทีส่บิแปดเดอืนสอง 

กำรจู่โจมกะทันหันที่ท�ำให้พวกเขำคำดไม่ถึงก็กระจำยไปตำมที่ต่ำงๆ  

เกือบครึง่ค่อนเมอืง กว่ำพวกเขำจะต้ังตัวติด คนท่ีโดนจับก็โดนจบัไปแล้ว 

คนทีถู่กปล่อยก็ถูกปล่อยแล้ว ไม่ให้โอกำสพวกเขำได้รับมอืสักนดิ

ไต้เหลยีงได้รบัข่ำวจำกสำยสบืท่ีว่ำกำรก่อน เมือ่คนืเขำนอนอยู่ในห้อง

อนคุนทีส่ีซ่ึง่เพ่ิงรบัมำใหม่ หำควำมสขุกับนำงท้ังคนืจนเอวเคล็ดขัดยอก

ดวงอำทิตย์ลอยพ้นยอดไม้แล้ว ไต้เหลียงยังไม่ลุกจำกเตียง เขำ 

นอนหนุนตกัอนุล�ำดบัส่ีวัยสบิหกปี เพลิดเพลนิกับกำรบบีนวดของสำวงำม 

พอได้ยินเสยีงรำยงำนจำกด้ำนนอกว่ำกองบญัชำกำรส่งทหำรไปตรวจค้น

กวำดล้ำงที่ขังผู้หนีภัยไว้ เขำก็บันดำลโทสะจนเกือบกลิ้งตกจำกเตียง

"พวกเจ้ำมนัไม่ได้เรือ่ง ท�ำงำนประสำใดกันถึงเพ่ิงมำรำยงำนตอนน้ี"

"เรยีนนำยท่ำน เกิดเรือ่งข้ึนอย่ำงฉบัพลนั กว่ำพวกเรำทำงนีจ้ะได้ข่ำว 

คนทีเ่ฝ้ำยำมอยู่ในเมอืงล้วนถูกจบัมดัส่งตัวไปทีว่่ำกำรแล้วขอรับ"

"อะไรนะ พวกเขำยังกล้ำจับคนไปด้วยหรือ" ไต้เหลียงดึงมืออน ุ

ล�ำดบัสีท่ี่ช่วยลบูอกปลอบอำรมณ์เขำออก สวมอำภรณ์ลวกๆ แล้วก้ำวลง 

จำกเตยีงด้วยหน้ำตำบึง้ตึง

"ใช่ขอรับ พวกเขำไม่เพียงจับคน ยังปล่อยตัวคนเร่ร่อนที่พวกเรำ 

จบัไว้ออกไปหมด ได้ยินว่ำชำยำเว่ยอ๋องไปหำนำยอ�ำเภอเต้ิงถึงเรือนแล้ว 

จะให้เขำเปิดศำลไต่สวนคดน้ีี บอกว่ำในเมืองมคีนเห็นชวิีตผูอ่ื้นเป็นผกัปลำ 

บังคบัหญิงสำวชำวบ้ำนให้เป็นนำงคณกิำ ท�ำลำยนิมติมงคลในควำมฝัน

ของนำง ล่วงเกินผูอุ้ปถัมภ์ของนำง วันนีต้้องให้ค�ำอธิบำยกับนำงสักอย่ำง
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ให้ได้ นำยท่ำน ทีน้ีจะท�ำเช่นไรกันดี เจ้ำพวกนักเลงหัวไม้กลุ ่มน้ัน 

ล้วนปิดปำกไม่สนทิ หำกสบืสำวมำถงึตวัท่ำน หรอืว่ำท่ำนต้องไปขึน้ศำล

โดนสอบปำกค�ำขอรับ"

ผูดู้แลท่ีรำยงำนอยู่หน้ำประตูห้องท�ำหน้ำละห้อย เขำเห็นบำนประตู

ตรงหน้ำถูกดึงเปิดแล้วมีฝ่ำมือฟำดใส่สองแก้มเขำอย่ำงรวดเร็วรุนแรง

"บัดซบ! สอบปำกค�ำข้ำ? พวกเขำมีคนใดกล้ำรึ"

สิ้นเสียงเขำไม่ทันไร มีคนมำรำยงำนที่ด้ำนนอกอีก

"นำยท่ำนๆ ไม่ได้กำรแล้ว ท่ีว่ำกำรส่งคนมำเชญิท่ำนไปทีศ่ำลรอรบั

กำรไต่สวนขอรับ"

โถงใหญ่ของที่ว่ำกำร

อีอ๋ว้ีน่ังอยู่ในศำลไต่สวนคดทีีเ่ปิดหน้ำต่ำงออกสำมด้ำนและมแีสงสว่ำง

ส่องลอดเข้ำมำจำกทัง้สีทิ่ศ นำงแต่งกำยเตม็ยศเป็นสแีดงสดท้ังชดุ ด่ืมน�ำ้ชำ

อย่ำงเอือ่ยเฉ่ือย บำงครำก็เบอืนหน้ำไปมองนำยอ�ำเภอเติง้ซึง่มสีหีน้ำเลิก่ลัก่ 

อยู่บนแท่นยกพ้ืนกลำงโถง

เบื้องล่ำงมีอันธพำลร่ำงสูงต�่ำด�ำขำวต่ำงๆ กันไปสิบกว่ำคนคุกเข่ำ

อยู่ ไม่หลงเหลือท่ำทำงก�ำเริบเสิบสำนบนถนนตำมปกติให้เห็น ไม่รู้ว่ำ

พวกเขำตกอยู่ในมอืทหำรของกองบญัชำกำรแล้วโดนสัง่สอนอย่ำงไรบ้ำง 

แต่ละคนหน้ำบวมตำปูดถูกมัดมือไพล่หลังคุกเข่ำอย่ำงสงบเสง่ียม  

กล่ำวรบัสำรภำพพร้อมท้ังบอกชือ่คนทีส่มควรบอกโดยไม่กล้ำเงยศรีษะข้ึน

เว้นแต่ว่ำโดนซักถำม

"จำกทิศใต้มำทิศเหนือใช้เวลำเดินทำงไม่ถึงสองถ้วยชำ นี่ก็รอมำ
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ครึ่งชั่วยำมแล้วยังไร้ว่ีแวว ใต้เท้ำเติ้ง ข้ำยังไม่ได้กินอำหำรกลำงวันนะ 

ท่ำนส่งคนไปตำมท่ีจวนสกุลต่ำงๆ พวกน้ันอกีทีเถอะ ตัวข้ำอุย้อ้ำยเตม็ที  

นั่งนำนๆ ไม่สบำยตัวหรอกนะ"

ครัน้ได้ยินอีอ๋วีพู้ดเร่งอย่ำงไม่ใคร่พอใจ เหงือ่เย็นก็ไหลลงมำตำมขมบั

ของเติง้เหวนิอิง๋อกีสองหยด เขำก�ำลงัล�ำบำกใจ แต่พอมองชำยำอ๋องท้องโย้ 

ทีน่ั่งเด่นเป็นสง่ำอยู่ตรงหน้ำ ปำกก็ไม่อำจไม่พูดเออออตำมนำงได้

"พ่ะย่ะค่ะๆ กระหม่อมจะส่งคนไปเชิญอีกทันทีเลย หำกพระชำยำ

ทรงไม่รงัเกียจ เสดจ็ไปพักท่ีโถงหลงัครูห่น่ึง บอกทำงเรือนครัวท�ำอำหำร 

สองสำมอย่ำงแล้วให้ภรรยำของกระหม่อมร่วมโต๊ะพระกระยำหำรดหีรือไม่

พ่ะย่ะค่ะ"

ซนุหลงิ ภรรยำของเติง้เหวินอิง๋แอบอยู่ข้ำงฉำกก้ันของโถงหลงั ได้ยิน

สำมีของตนเอ่ยปำกเชิญชวน แววยินดีจุดวูบขึ้นในดวงตำ นำงรออี๋อวี ้

ตอบรบัจะได้เรยีกสำวใช้ไปจดัเตรยีมสรุำอำหำรชัน้ดี

อี๋อว้ีวำงถ้วยน�้ำชำลงด้วยรอยย้ิมท่ีไม่แผ่ไปถึงนัยน์ตำ "ใต้เท้ำเติ้ง

เกรงใจไปแล้ว รอต่อไปอีกประเดี๋ยวดีกว่ำ"

ซนุหลงิทีด้่ำนหลงัฉำกก้ันท�ำหน้ำสลดแล้วก็กลบัมำกระฉบักระเฉง

ดังเก่ำในพริบตำ นำงแลลอดรอยแยกมองดูด้ำนนอกต่อไป ส่วนสำมี 

ของนำงท่ีด้ำนหน้ำฉำกก้ันลอบปำดเหงื่อเย็นออกแล้วย้ิมแห้งๆ อย่ำง

ประจบประแจง

เติ้งเหวินอิ๋งโอดครวญอยู่ในใจ มิน่ำเมื่อเช้ำหนังตำกระตุกไม่หยุด 

เขำยังบอกกับภรรยำว่ำเป็นเรื่องดี ทีน้ีเป็นอย่ำงไรล่ะ มีคนมำถึงเรือน

บังคับให้เปิดศำลไต่สวน แล้วคนที่โดนไต่สวนล้วนแล้วแต่เป็นคนใหญ ่
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คนโตของเมืองอันหยำง เขำย่อมตกอยู่ในสภำพกลืนไม่เข้ำคำยไม่ออก 

ไม่ว่ำล่วงเกินฝ่ำยใดล้วนไม่เป็นกำรดี หำกมใิช่โดนฮหูยินของตนมดัมอืชก 

วันนี้เขำอยำกแกล้งป่วยไม่ออกจำกเรือนจริงๆ

หลงัอดทนรออย่ำงใจเย็นไปเช่นน้ีเป็นเวลำอกีหนึง่ถ้วยชำ เสยีงขำน

บอกว่ำคนมำถึงแล้วดังมำจำกนอกศำล

อ๋ีอว้ีทอดสำยตำมองออกไป ด้ำนหน้ำประตูท่ีว่ำกำรมีชำวบ้ำน 

มุงล้อมอยู่ไม่น้อย เห็นพวกเขำถอยออกด้ำนข้ำงเปิดทำง เจ้ำหน้ำที ่

พำเหล่ำนำยท่ำนซึง่สวมอำภรณ์สสีนัสดสวยหกเจด็คนเดนิเข้ำสูโ่ถงศำล 

พอเข้ำประตมูำก็พร้อมใจกัน 'ถลงึตำ' ใส่นำง คนท่ีสวมหมวกย่ิงสงูก็ย่ิงเห็น

ส่วนที่เป็นตำขำวมำกขึ้น

อี๋อวี้กวำดตำมองพวกเขำรอบหนึ่งอย่ำงเฉยชำ มิน่ำนำนสองนำน 

กว่ำจะมำถึง ทีแ่ท้ไปรวบรวมสมคัรพรรคพวกก่อน น่ีคงจะหำรือวิธีรับมอืแล้ว

ถึงได้มำกระมงั

เรื่องพวกพ้อง นำงเทียบพวกเขำไม่ได้ ทว่ำเรื่องฐำนันดรศักดิ์... 

อี๋อวี้ลูบท้องเบำๆ สีหน้ำละมุนลง

ลูกรักของแม่ จะลงโทษคนชั่วพวกนี้ แม่ต้องพ่ึงพาเจ้าคนเดียว 

แล้วนะ

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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