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ปีรชัศกเจนิกวนท่ีสบิห้า วันทีส่ีเ่ดือนเจด็ ท่ามกลางเสียงคดัค้านของ

ขนุนางกลุม่หน่ึงซึง่มเีว่ยเจงิเป็นผูน้�า ฮ่องเต้ไท่จงยืนกรานแต่งตัง้เว่ยอ๋อง 

หลีไ่ท่ พระโอรสท่ีถือก�าเนิดจากสนมเป็นองค์รัชทายาทครองต�าหนักบรูพา 

และส่งสารตรากระจายไปท้ังสิบเขตหลายร้อยเมอืงเพ่ือป่าวประกาศให้รับรู้

ทั่วแผ่นดิน

ปีรชัศกเจนิกวนทีส่บิหก เดอืนเก้า อดตีองค์รชัทายาทหลีเ่ฉงิเฉยีน 

ล้มป่วยสิน้ชพีทีเ่มอืงเฉยีนโจว เมือ่ส่งข่าวกลบัมายังราชส�านัก ฮ่องเต้ไท่จง 

โศกเศร้าเสยีใจจนงดประชมุขนุนางหน่ึงวนัด้วยเหตนุี ้ เขาบอกกับผูอ้ืน่ว่า 

ไม่ถือโทษโกรธเคอืงพระโอรสแล้ว ท้ังยังจดัพิธีศพให้ตามบรรดาศักดิก๋ั์วกง

ปีเดียวกัน เดือนสิบสอง อดีตฮั่นอ๋องหล่ีหยวนชังซ่ึงถูกเนรเทศไป 

ทีห่่างไกลจบชวิีตจากการขีม้่าล่าสตัว์นอกเมอืง จดัพิธีศพอย่างเรยีบง่าย

ปีรชัศกเจนิกวนทีส่บิเจด็ เดอืนหน่ึง เว่ยเจงิสิน้อายุขัยจากอาการป่วย 

781
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ฮ่องเต้ไท่จงมีพระบัญชาให้ขุนนางยศขั้นเก้าขึ้นไปเข้าร่วมขบวนแห่ศพ 

ไปฝัง ณ พระราชสุสานเจาหลิง พระราชทานฉัตรประดับขนนกและ 

คณะดนตรีป่ีกลอง ภายหลังเขามักเปรียบเว่ยเจิงเป็นเช่นคันฉ่องใส 

ที่ใช้ส่องสะท้อนข้อดีข้อเสียของตน

เดือนสอง ฮ่องเต้ไท่จงระลึกถึงเหล่าขุนนางสองแผ่นดินผู ้มี 

คุณความชอบในการสถาปนาราชวงศ์ถัง จึงก่อสร้างหอหลิงเยียนขึ้น 

ทีด้่านข้างต�าหนักซานชงิ และมพีระบญัชาให้เหยียนลีเ่ต๋อเสนาบดกีรมโยธา

วาดภาพเหมือนของขุนนางยี่สิบสี่คนไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์

ปีเดยีวกัน เดือนเก้า ซนิหลัว* กับเกาโกวหลผีนกึก�าลงัทหารกันโจมต ี

ไป่จ้ี** ตดัเส้นทางติดต่อระหว่างไป่จีกั้บต้าถัง เมือ่ไป่จีข้อความช่วยเหลอื 

จากต้าถัง ฮ่องเต้ไท่จงจงึส่งราชทูตถือสารไปยังเกาโกวหลเีตอืนให้หยุดรกุราน 

ไป่จี ้ทว่าผูส้�าเรจ็ราชการแผ่นดินของเกาโกวหลแีขง็ข้อไม่รบัฟังค�าเตอืน

ปีถัดมา เดือนเจ็ด ฮ่องเต้ไท่จงมีพระบัญชาให้มณฑลหงโจว  

เหราโจว และเจียงโจวต่อเรือยกพลไปโจมตีเหลียวตง ถึงเดือนเก้า 

ผูส้�าเรจ็ราชการแผ่นดินของเกาโกวหลส่ีงเคร่ืองราชบรรณาการมายังต้าถัง 

แต่ฮ่องเต้ไท่จงไม่รับและจับตัวราชทูตกักขังไว้

ปีรัชศกเจินกวนที่สิบแปด เดือนเก้า

ต�าหนักบูรพา

บนระเบยีงยาวในสวนดอกไม้ลานทิศตะวนัตก นางข้าหลวงอาวุโส

สูงวัยผู้หนึ่งพานางก�านัลวัยก�าดัดแต่งกายงดงามห้าหกคนผ่านมาทางนี้ 
* ซินหลัว หมายถึงอาณาจักรชิลลา
** ไป่จี้ หมายถึงอาณาจักรแพ็กเจ
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เดก็สาวท่ีลอบเหลยีวซ้ายแลขวามาตลอดทางหลายคนน้ีเพ่ิงถูกย้ายมาจาก

ต�าหนักอื่นอย่างเห็นได้ชัด

สตรกีลุม่นีเ้ดนิเลีย้วตรงสดุทางระเบียง นางข้าหลวงอาวโุสพาพวกนาง

เข้าทางด้านข้างของต�าหนักชงิอนัไปทีโ่ถงทางเชือ่มไม่กว้างใหญ่นักห้องหน่ึง

ถึงหมุนกายมาบอกด้วยสีหน้าเฉยเมย

"พวกเจ้ารออยู่ตรงนี้ ข้าไปเชิญผิงซือป๋อ* มา ค่อยมอบหมายงาน 

ให้พวกเจ้า" ว่าแล้วก็เดินเอาสองมือสอดใต้แขนเส้ือออกนอกประตูไป 

โดยไม่มองพวกนางซ�้าแม้แต่แวบเดียว

นางก�านัลหน้าตาจิ้มลิ้มสองคนลอบเบ้ปากลับหลังนาง ไม่คิดว่า 

นางข้าหลวงอาวโุสทีเ่ดนิไปถึงข้างประตจูะหนัขวับกลบัมา เห็นอากัปกิรยิา

คึกคะนองของพวกนางเข้าพอดี ใบหน้าของเด็กสาวทั้งสองนิ่งขึงไปด้วย 

ความตกใจ ก่อนจะก้มศีรษะลงอย่างลกุลน

"ต�าหนักบูรพาไม่เหมือนที่อื่น อย่าเดินเพ่นพ่านตามใจชอบ"

นางข้าหลวงอาวโุสกล่าวค�าน้ีท้ิงท้ายไว้แล้วมองนางก�านลัท่ีท�าหน้า

ทะเล้นสองคนนั้นซ�้าอีกทีถึงออกไปด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก

เม่ือนางไปแล้ว ในห้องตกอยู่ในความเงียบพักใหญ่ อาจเพราะ 

แน่ใจแล้วว่านางคงไม่ย้อนกลับมาอีก เวลานี้ถึงเร่ิมมีคนพึมพ�าข้ึน 

เสียงแผ่วเบา

"อะไรกันน่ี พวกเราย้ายมาปรนนิบัติรับใช้องค์รัชทายาทนะ ไยส่ง 

บ่าวแก่ๆ คนหนึ่งมาชี้ไม้ชี้มือสั่งตรงนี้เล่า"

มีคนหนึ่งล้วงผ้าเช็ดหน้าปูบนพรมแล้วทรุดกายลงนั่ง ชายตามอง

* ซือป๋อ เป็นต�าแหน่งของนางข้าหลวงซึ่งรับผิดชอบเรื่องขึ้นทะเบียนนางก�านัลและเบี้ยหวัดต่างๆ

Page ��������� 15.indd   9 11/6/2563 BE   09:31



10

นวลหยกงาม 15

พลางเอ่ยด้วยรอยยิ้มอ่อนหวาน

"คิกๆ น้องสาวช่างไม่รู ้อะไรเอาเสียเลย จี้ซั่งเหรินเมื่อครู่น้ีเป็น 

นางข้าหลวงอาวุโสท่ีดูแลงานต่างๆ ข้างพระวรกายชายาเว่ยอ๋อง นางเป็น

คนมารบัเจ้านับเป็นการให้เกียรตเิตม็ท่ีแล้ว หรอืเจ้าอยากให้เป็นพ่ีผงิถง 

ผิงฮุ่ยมาต้อนรับเจ้าเอง นึกว่าตัวเองเป็นคนส�าคัญมาจากไหนจริงๆ รึ"

นางก�านัลที่พูดบ่นคนนั้นโดนพูดเยาะก็หน้าแดงก�่าไปหมด นาง

กระทืบเท้าสองทแีล้วเดนิเข้าไปยกน้ิวชีห้น้าอกีฝ่าย กล่าวด้วยความโกรธ

แกมอบัอาย "จะ...เจ้าหมายความว่าอะไร รูห้รือไม่ข้าเป็นคนของต�าหนกัใด"

คนท่ีนั่งอยู่แค่นเสียงพูด "เจ้ามาจากต�าหนักไหนหาใช่กงการใด 

ของข้า อยู่ท่ีนี่ล้วนเป็นบ่าวไพร่เหมือนกัน คิดจะปีนแท่นบรรทมของ 

องค์รชัทายาทก็อย่าให้ผูอ้ืน่พลอยเดือดร้อนไปด้วย ข้ามาเพ่ือเป็นคนรับใช้ 

ปรนนบิตัริบัใช้เจ้านายจงึเรยีกว่ารูห้น้าทีข่องตน เจ้าเก่งจรงิวันใดได้เลือ่น

เป็นสนมแล้วค่อยมาเอะอะโวยวายใส่ข้า ไม่เช่นนั้นก็หุบปากไปซะ"

คนผู้น้ีมองปราดเดียวก็รูว่้าเป็นคนร้ายกาจ นางก�านัลทีโ่ดนฉกีหน้า 

ก็เป็นพวกรังแกคนอ่อนแอเกรงกลัวคนจริง เห็นอีกฝ่ายดุร้ายกว่าตน 

ก็เลิกผยอง ไม่กล้าต่อปากต่อค�าอีก เพียงถลึงตามองนางอย่างขุ่นใจ 

แล้วเดินบิดสะโพกไปนั่งอีกฝั่งหนึ่ง

นางก�านัลอีกสองสามคนด้านข้างซึ่งมาจากคนละต�าหนักน่ิงเฉย

มองดูพวกนางทะเลาะกัน ครั้นเห็นพวกนางสงบเสงี่ยมแล้วถึงต่างคน 

ต่างหาที่ว่างนั่งรอคนมา

ผ่านไปราวหน่ึงถ้วยชา จู่ๆ  มเีงาด�าสายหน่ึงลอยเข้ามาจากนอกประต ู

ทีก่ว้างขวางสว่างไสว มนักระเด้งกระดอนกับพ้ืนดงัตึง้ๆ แล้วกลิง้หลนุๆ อยู่
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กลางโถง

เหล่านางก�านัลเหน็ส่ิงท่ีกลิง้เข้ามาน่ันพร้อมกัน พวกนางเพ่งตามอง 

เห็นลกูหนงัขนาดเลก็กะทัดรดัทาสแีดงสลบัทองลกูหนึง่แล้วมองหน้ากนั 

ไปมา

นางก�านัลปากกล้าคนน้ันลุกข้ึนไปเก็บก่อน นางถือไว้ในมอืลบูๆ จบัๆ 

บอกกับทุกคนรอบข้างอย่างหน้าชืน่ตาบาน

"น่ีมใิช่เหน็พวกเราจบัเจ่ารอคอยอยู่จึงส่งของมาให้พวกเราคลายเบือ่

หรือ"

มคีนเพียงย้ิมไม่พูดจา แล้วก็มคีนกล่าวตอบ "มนัลอยกระเด็นมาจาก

ข้างนอกต่างหาก มิสู้ออกไปมองหาดูว่าเป็นใครท�าหล่นจะดีกว่า"

"แต่จี้ซั่งเหรินบอกไว้ว่าห้ามพวกเราเดินเพ่นพ่านตามใจชอบ  

รอประเดี๋ยวเถอะ อาจมีคนมาหาเอง"

ขณะก�าลงัคยุกัน มคีนอทุานข้ึนฉบัพลนัและชีน้ิว้ไปข้างนอกประตู

พลางกล่าวว่า "เมื่อครู่ข้าเห็นคนอยู่หลังประตู แต่วูบเดียวก็หายไปแล้ว  

ดูเหมือน...ดูเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่ง"

เดก็สาวท้ังหลายได้ยินค�าน้ีแล้วเหลยีวมองไปนอกประตท่ีูว่างโหรงเหรง 

ปราดแรกไม่เห็นอะไรทว่ามองซ�้าอีกคราแล้วสังเกตเห็นได้ไม่ยากว่า 

มีเงาร่างเล็กๆ ครึ่งซีกทอดทาบบนธรณีประตูซึ่งอาบไล้ด้วยแสงตะวัน  

เหน็ชดัว่าเจ้าตัวซ่อนอยู่หลงับานประตู

"ใครอยู่ตรงนั้น" นางก�านัลที่ถือลูกหนังไว้เอียงคอมองออกไป  

เห็นร่างเล็กที่หลบอยู่หลังประตูขยับตัว แต่ไม่ยอมออกมา ด้วยเหตุนี้ 

นางกลอกตาทีหน่ึง ก่อนจะตีลูกหนังในมือดังแปะๆ กล่าวเสียงดัง  
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"ลูกหนังนี่ท�าได้ดีจริงๆ น่าเสียดายถูกคนทิ้งเสียแล้ว ถ้าไม่มีใครเอา  

ข้าจะเอาไปเล่นแล้วนะ"

ลูกไม้นี้ใช้ได้ผลดังคาด สิ้นเสียงนางไม่นานนักก็เห็นมือเล็ก 

ขาวกระจ่างคู่หน่ึงย่ืนมาจับกรอบประตูบานนั้นไว้แล้วศีรษะเล็กๆ ก็โผล่

ออกมาเผยโฉมชั่วอึดใจก่อนผลุบกลับไป

แม้ว่าเป็นเวลาชัว่พรบิตาเท่านัน้ แต่ยังมคีนเหน็ว่าเป็นเดก็น้อยปากแดง

ฟันขาวคนหน่ึงอย่างชดัเจน นัยน์ตาสุกใสกลมโตประดจุผลองุน่คูน่ัน้งดงาม

เหลอืเกิน บนัดาลให้คนท่ีได้เหน็แวบหนึง่ก็ไม่อาจลมืเลอืนได้

"อุ๊ย! พวกเจ้าเห็นหรือไม่ เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งจริงๆ"

"เห็นแล้วๆ อยู่หลังประตูบานนั้น ตัวสูงเท่านี้เอง ตาโตๆ ท่าทาง 

อายุราวสามสี่ขวบกระมัง"

"เอ๊ะ! ข้าเห็นไม่ถนดัตา เป็นเดก็จรงิๆ หรือ แล้วเด็กชายหรอืเด็กหญิง

ล่ะ"

พอเสียงพูดจ้อกแจ้กดังขึ้นในโถงระลอกหนึ่ง เงาบนธรณีประตู 

ก็หดเลก็ลง นางก�านลัท่ีถือลกูหนงัไว้มองเหน็แล้วกลวัเดก็น้อยน่ารกัคนนัน้

จะตกใจว่ิงหนีไป รีบยกนิ้วจ่อริมฝีปากท�าเสียง "ชู่ว์..." กับคนรอบด้าน  

นางรอจนทุกคนเงียบเสียงถึงจรดฝีเท้าเดินถือลูกหนังไปข้างประตู ตอน

จวนเจียนจะถึงหน้าประตู นางเร่งฝีเท้าฉับพลันแล้วชะโงกตัวออกไป

เจ้าตัวน้อยทีแ่อบอยู่หลงัประตซู่อนตวัไม่ทนัจนถูกจบัได้ เบิง่ตาโต

มองผู้ใหญ่ที่ปรากฏตัวขึ้นกะทันหัน ค่อยมองลูกหนังในมือของอีกฝ่าย 

คล้ายว่าเด็กน้อยจะชั่งใจครู่หน่ึง ถึงมิได้หมุนกายว่ิงหนีไป แต่รวบรวม

ความกล้าชน้ิูวเลก็ๆ ชีล้กูหนงัในอ้อมแขนของนางก�านลัอย่างรวดเร็วแล้ว
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เอามือไพล่หลัง แหงนคอขึ้นพูดเสียงเล็กๆ ยานคาง

"ลูกหนัง...ของเสี่ยวอวี่เตี่ยน"

เมื่อโดนนัยน์ตาใสซื่อไร้เดียงสาคู่น้ันจับจ้อง นางก�านัลคนนั้น

ใจอ่อนยวบยาบไปหมด เผยรอยย้ิมเต็มหน้าโดยไม่รู้ตัว นางก้มตัวลง 

เอ่ยถามเสียงนุ่มๆ กับเด็กน้อยที่ตัวสูงไม่ถึงต้นขาของตน

"ลูกหนังน้ีเป็นของเจ้าหรอื พ่ีสาวชือ่ว่าฉนิเซวยีน เจ้าชือ่เสีย่วอว่ีเตีย่น

หรอื ไพเราะจรงิๆ"

เสีย่วอว่ีเต่ียนกะพรบิตาปรบิๆ นางฟังออกว่าอกีฝ่ายกล่าวชมตนเอง

อยู่ ความกล้าก่อนหน้านีก้ห็ายวับไป ก้มหน้าลงเอาปลายเท้าถูไถกับพ้ืน

ด้วยความขัดเขินอย่างเห็นได้ชัด

ยามน้ีพวกนางก�านัลในห้องพากันเดนิมาดูเหตกุารณ์ตรงหน้าประตู

กันหมด ฉินเซวียนก�าลังจะพูดอะไรบางอย่างกับเสี่ยวอว่ีเตี่ยน พลัน 

ได้ยินเสียงคนร้องตะโกนอย่างต่ืนตระหนกจากทางทิศใต้ นางยืดตัวข้ึน

หันศีรษะไปมองอีกฟากหนึ่งของระเบียงยาว เห็นสตรีในชุดราชส�านัก

หลายคนวิ่งมาทางนี้ ชั่วครู่เดียวก็ใกล้มาถึงแล้ว

นางจดจ�าได้ว่าคนหน้าคือผิงซือเหยียน* หรือผิงฮุ่ยสาวใช้อาวุโส

ประจ�าพระวรกายชายารัชทายาทคนน้ัน ฉินเซวียนฉุกใจวูบ ก้มหน้าลง

มองเด็กน้อยละม้ายตุ๊กตากระเบื้องด้านข้าง ความคิดหนึ่งเพ่ิงผุดขึ้น 

ในหัวสมอง นางได้ยนิผงิฮุย่สาวเท้าเรว็รีเ่ข้ามายอบกายลงข้างๆ เดก็น้อย 

หอบหายใจสองเฮอืกก่อนเปล่งเสยีงเรยีกขานเดก็น้อยอย่างเป็นห่วงเป็นใย

"ท่านหญงิน้อย หม่อมฉนัตามหาพระองค์ตัง้นาน ไฉนทรงวิง่มาทีน่ี ่
* ซือเหยียน เป็นต�าแหน่งของนางข้าหลวงซึ่งรับหน้าที่ถ่ายทอดพระราชโองการ เทียบเท่ากับต�าแหน่ง 
ราชเลขาธิการ
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ได้เล่าเพคะ ท�าเอาหม่อมฉันตกใจแทบแย่อยู่แล้ว"

นางก�านัลที่เพ่ิงถูกส่งตัวมาต�าหนักบูรพาได้ยินแล้วมีหรือจะไม่รู้

ศกัดิฐ์านะของเดก็น้อยท่ีโผล่มากะทนัหนัผูน้ี้ พวกนางพากันคุกเข่าดังตุบๆ 

พร้อมกัน หมอบกับพ้ืนพลางกล่าวว่า "ถวายค�านบัท่านหญิงน้อยเพคะ"

พวกนางเพ่ิงเปล่งเสยีงขานทักทาย เส่ียวอว่ีเต่ียนก็ไปแอบหลงัผงิฮุย่ 

จบัแขนเสือ้ของนางไว้ แต่ยงัย่ืนหน้าออกมามองคนแปลกหน้ากลุ่มน้ีด้วย

ความอยากรูอ้ยากเหน็

ผงิฮุย่ลกุขึน้ยืนกวาดตามองนางก�านลัจากต�าหนกัอ่ืนกลุม่นีป้ราดหนึง่

แล้วมไิด้แสดงความเป็นมติรอันใดเพราะรูท้ีม่าทีไ่ปของพวกนางด ี "ลกุข้ึน

เถอะ"

กล่าวจบนางหมุนกายไปก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นแย้มยิ้มพริ้มพราย  

ก้มตวัลงกล่าวกับเสีย่วอว่ีเต่ียน "พระชายาเสดจ็กลบัมาแล้ว ทรงตามหา

พระองค์อยู่ ท่านหญิงน้อยเสด็จกลับพร้อมหม่อมฉันเถอะเพคะ"

เสี่ยวอวี่เตี่ยนได้ยินแล้วตาเป็นประกายทันใด นางย่ืนมือให้ผิงฮุ่ย 

จบัจงูอย่างว่าง่าย จากท่าทางเขินอายเมือ่ครู่น้ีกลายเป็นฝ่ายฉดุมอืผงิฮุย่ 

จะเดินย้อนกลับไป

ฉนิเซวียนเห็นพวกนางจะไปแล้วรบีส่งเสยีงเรยีก "ท่านหญงิน้อยเพคะ 

ลกูหนังของพระองค์"

ผงิฮุย่กับเสีย่วอว่ีเต่ียนหันศีรษะไปมองดลููกหนงัทาสีในมอืฉนิเซวียน 

พร้อมกัน ผิงฮุ่ยขมวดคิ้วอีกครา ตั้งท่าจะบอกให้คนไปหยิบมา มือกลับ

ถูกกระตุกเบาๆ นางก้มตัวลงฟังเสี่ยวอวี่เตี่ยนพูด

ฉินเซวียนเงี่ยหูฟังก็ไม่ได้ยินว่าพวกนางกระซิบกระซาบอะไรกัน 
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เห็นผิงฮุ่ยฟังเสี่ยวอว่ีเตี่ยนพูดจบแล้วเบือนหน้ามองนางซ�า้ๆ ด้วยสีหน้า

ที่ดีกว่าก่อนหน้านี้

"เจ้าชื่ออะไร มาจากต�าหนักใด"

ฉนิเซวียนถูกผงิฮุย่ถามกร็บีก้มหน้าลงกล่าวตอบ "เรยีนผงิซอืเหยยีน 

ข้าน้อยมนีามว่าฉนิเซวียน เดิมท�างานรบัใช้อยู่ในต�าหนกัของกุ้ยเฟยเจ้าค่ะ"

ผงิฮุย่จดจ�าชือ่น้ีไว้ในใจแล้วบอกความต้องการของเจ้านายตวัน้อย

ขี้อายของตน

"ท่านหญิงทรงเห็นเจ้าชมชอบลูกหนังสีลูกนี้ก็เลยประทานให้"

ฉินเซวียนได้ยินถ้อยค�าน้ีก็นึกไปถึงค�าพูดล่อหลอกให้เด็กน้อย 

เผยตวัแล้วนิง่งันไป ไม่คิดว่าเด็กคนนีไ้ม่เพียงฟังเข้าใจยังมอบของให้นาง 

ด้วยเหตุนี้

ผิงฮุ ่ยเห็นนางก�านัลคนน้ียืนทื่อไม่รู ้จักพูดขอบคุณ แต่เพราะ 

ต้องรีบพาเจ้านายตัวน้อยกลับจึงมิได้กล่าวต�าหนิ เพียงโคลงศีรษะ 

แล้วจูงเสี่ยวอวี่เตี่ยนจากไป

พวกนางก�านลัก้มหน้าน้อมส่ง รอจนพวกนางลับร่างไป เสียงพูดคยุ

ถกเถียงกันถึงดังเซ็งแซ่ขึ้นอีกค�ารบหนึ่ง
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ในช่วงแรกทีห่ล่ีซือ่หมนิแต่งตัง้หลีไ่ท่เป็นองค์รชัทายาทแล้ว ได้ใช้เวลา

ไปกว่าครึ่งปีซ่อมแซมตกแต่งต�าหนักบูรพา ที่พ�านักขององค์รัชทายาท

เปลีย่นจากต�าหนกัฉยงหวาเป็นต�าหนักฉงกวงทีส่ร้างขึน้ใหม่ ตวัต�าหนกั 

ซึง่ครองอาณาบรเิวณไม่ถึงห้าสบิหมูห่ลงัน้ีไม่ใช่สิง่ปลกูสร้างท่ีสงูใหญ่ท่ีสดุ

ของต�าหนักบรูพา ทว่าทิศใต้ของมนัองิทะเลสาบ ฝ่ังซ้ายติดกับสวนดอกไม้

ตะวันออก ฝ่ังขวาเป็นหอต�าราเฉงิเทยีน จงึนบัเป็นเรอืนอาศยัทีง่ามวิจติร

มากท่ีสดุในพระราชวัง สภาพโดยรอบต�าหนกับรูพาซึง่ดโูอ่อ่าหรหูราแต่เดมิ 

ก็แปรเป็นงามแบบมสีนุทรย์ีตามการปรบัเปล่ียนซ่อมแซมของต�าหนกัหลกั

"...อาหารกับอาภรณ์ของฤดูต่อไปล้วนแจกจ่ายไปหมดแล้ว วันนี้

กองห้องเครือ่งส่งสรุาใบหม่อน สรุาดอกเบญจมาศ และสุราใบสนมาใหม่

อย่างละย่ีสบิไห สมนุไพรสามสิบหบี ถ่านไฟหนึง่ร้อยย่ีสบิตัน้* ถ่านไหมทอง

782

* ตั้น เป็นหน่วยชั่งของจีน มีน�้าหนักเท่ากับ 50 กิโลกรัม
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สองร้อยชัง่ กองอาภรณ์ส่งเสือ้ตวัสัน้ กระโปรง เสือ้คลมุยาวมาใหม่ มหีกสี 

สบิสองชดุ เครือ่งประดบัศรีษะห้าหีบ เครือ่งทองหนึง่หบี กองพิธีการส่งผ้าม่าน 

ผ้าคลุมเตียง เครื่องใช้ปัดกวาด พัด และพรมมาใหม่อย่างละย่ีสิบชุด 

นอกจากนี้ทางอุทยานเฮ่อซือย่วนรู้ว่าพระองค์โปรดผักผลไม้สดใหม่  

ยังส่งมาให้ต่างหากอกีสบิสองตะกร้า หม่อมฉนัเหน็ว่ามสีาลีก่บัแตงกวา

ของโปรดของพระองค์ เลยตัดสินใจรับไว้เพคะ"

ภายในต�าหนักส่วนใน ตอนรุ่งเช้าเพ่ิงเปล่ียนม่านก้ันผืนใหม่เป็น 

สทีองอมเหลอืงหม่น และจดุเครือ่งหอมกลิน่อ่อนหวานสดชืน่ท้ังนอกห้อง 

ในห้อง พวกนางก�านัลสวมเสื้อสีชมพูกับกระโปรงสีเขียวแบบเดียวกัน 

หอบก่ิงดอกไม้ที่เพ่ิงตัดจากสวนในอ้อมแขนเดินเรียงแถวเข้าสู่ต�าหนัก 

ไปสลับเปลี่ยนดอกไม้ที่แห้งเห่ียวตามแจกันและบนแท่นวางประดับ  

มีเสียงรายงานของสาวใช้อาวุโสขาดเป็นห้วงๆ ลอยแว่วมาจากด้านใน

คันฉ่องสูงเท่าตัวคนตั้งอยู่ริมหน้าต่างทรงพัดเขียนลายดอกไม ้

สิบหกช่อง บนโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีแต ่

กล่องเครื่องประดับท่ีใช้เป็นประจ�าเปิดอ้าไว้ ฝ่ามือขาวผ่องเกลี้ยงเกลา 

ข้างหนึง่ย่ืนไปแตะๆ ตรงรปูลกูนกตัวหน่ึงทีไ่ม่รู้ว่าใครซกุซนใช้สีฝุน่วาดไว้ 

บนคนัฉ่องซึง่มเีงาสะท้อนของร่างอ้อนแอ้นสายหนึง่ถึงแค่ด้านข้างหวัไหล่

"เจ้าเด็กจอมยุ่ง ท้ังที่มีกระดาษอยู่กลับชอบวาดรูปเลอะเทอะ 

บนคันฉ่องบานนี้ของข้า"

อ๋ีอว้ีมองรปูลกูนกสแีดงบดิๆ เบ้ียวๆ อย่างขบขัน นึกภาพเจ้าตวัเล็ก

ยืนกระดกก้นเกาะอยู่หน้าคันฉ่องวาดภาพออกได้

"ท่านหญิงน้อยตรสัว่าจะรอพระองค์เสดจ็กลบัมาทอดพระเนตรเพคะ 
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ยังรบัสัง่ก�าชบัเป็นพิเศษไม่ให้พวกหม่อมฉนัลบทิง้"

ผงิถงรายงานจบก็วางสมดุรายชือ่ลงด้านข้าง รบัหวีไม้จากมอืผงิอว๋ิน

แล้วเดนิเข่าไปข้างหน้าหลายก้าว รวบปอยผมสยายเคลยีบ่าของอีอ๋ว้ีข้ึน 

สางจากโคนถึงปลายให้เรยีบค่อยหยิบเชอืกรัดผมมัดรวมไว้หลังล�าคอ

"นายหญิง เมือ่เช้ามคีนถกูส่งมาจากต�าหนักต่าง  ๆของพวกพระสนมชายา

อกีหลายคนเพคะ"

"อ้อ?" อี๋อวี้ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลก "หนนี้อ้างเหตุผลใดรึ"

"จับความได้ว่าน่าจะเป็นหยางเฟยทรงเป็นตัวตั้งตัวตี บอกว่า 

ให้ท�าหน้าทีจ่ดุตะเกียงฝนหมกึตอนองค์รชัทายาททรงพระอกัษร ว่ากันว่า

คนท่ีส่งมาคราวน้ีล้วนเป็นนางในชัน้หน่ึงทีอ่่านออกเขียนได้ มอียู่สองคน 

ยังแต่งโคลงกลอนได้ด้วยเพคะ"

ประโยคสุดท้ายของผิงถงแฝงรอยเยาะหยัน สองสามปีนี้ที่อยู่ใน

ต�าหนักบูรพา พระสนมชายาในต�าหนักในยกข้ออ้างสับเปลี่ยนบ่าวไพร่

ตามฤดูส่งคนมาท่ีนี่ไม่หยุดหย่อน นางพบเจอมาแล้วนานาสารพัดแบบ  

ไม่ว่าจะโฉมงามอ่อนเยาว์ มวีชิาความรู ้ฉลาดหลกัแหลม อ่อนโยนหวานซึง้  

ยังมีสองสามคนที่ใช้เล่ห์เพทุบายกับนายหญิงของนางโดยไม่รู้จักที่ตาย  

ทว่าไม่เห็นคนใดปีนแท่นบรรทมขององค์รัชทายาทได้ ช่างไม่รู้จริงๆ ว่า 

สตรีในต�าหนักในพวกนั้นโง่เขลาจริงๆ หรือแสร้งโง่ ผ่านมาสองปีแล้ว 

ยังไม่ถอดใจ

"เจ้าจัดการไปตามท่ีเห็นควร ระวังอย่าให้พวกนางไปวุ่นวายกับ 

องค์รัชทายาท"

อีอ๋วีก้ล่าวเช่นนีก้ลบัมใิช่กลวัหลีไ่ท่จะหลงเสน่ห์หญิงงามเย้ายวนใจ
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มากหน้าหลายตาเหล่านี้ หากแต่หวั่นเกรงว่าคนใดย่ัวโทสะหลี่ไท ่

โดยไม่ดูตาม้าตาเรือ สุดท้ายคนที่ 'รับกรรม' คือนางต่างหาก

"เพคะ"

ผงิถงเพ่ิงขานรบัก็ได้ยินเสยีงฝีเท้าตึงๆ ดังจากนอกประตูระลอกหน่ึง  

อี๋อวี้ได้ยินแล้วเช่นกันแต่คนที่มาถึงว่ิงเร็วฉิว นางเหลียวหน้าไปไม่ทันไร 

ร่างเล็กในชุดสีชมพูอมเทาอ่อนก็โผเข้ามาเอาหัวมุดเข้าอ้อมแขนของตน

แล้ว

"เสดจ็แม่ๆ เสดจ็ไปไหนมา ไม่พาเสีย่วอวีเ่ต่ียนไปด้วย เสีย่วอว่ีเตีย่น

คดิถึงท่านลงุแล้ว อยากออกไปหาท่านลงุ"

บนศีรษะเด็กน้อยมุ ่นมวยแกละรูปทรงดอกท้อสองข้าง ไรผม 

เส้นเลก็ละเอยีดเคลยีระหน้าผากโหนกนูน นางพยายามแหงนคอเงยหน้าขึน้

มองตาแป๋ว นัยน์ตากลมโตปานลูกองุ่นสีด�าขลับท่ีฉายแววไร้เดียงสา 

ยังเก็บง�าความน้อยใจและเสียใจไม่เป็นแบบนัน้ท�าให้คนทีม่องเหน็ปวดใจได้

อ๋ีอว้ีอุ้มบุตรสาวมานัง่ตัก จบัมอืเลก็ๆ ขึน้มาใช้ผ้าเชด็เศษดนิบนนัน้

พลางกล่าวตอบด้วยน�้าเสียงแบบที่พูดคุยกับเด็กน้อยโดยเฉพาะ

"เจ ้าลืมไปแล้วหรือ เมื่อวานเสด็จแม่บอกเจ ้าแล้วใช ่ไหม  

ท่านป้าเสีย่วเฟ่ิงเพ่ิงคลอดบตุรชาย เสด็จแม่เลยไปเย่ียมนาง แต่ตอนเช้า

เสี่ยวอว่ีเต่ียนต่ืนสาย ตอนเสด็จแม่ไปหา เจ้ายังนอนข้ีเซาอยู่ ดังนั้น 

เสด็จแม่จึงไม่ได้พาเจ้าไปด้วยอย่างไรล่ะ"

เสี่ยวอวี่เตี่ยนกะพริบตาปริบๆ ท�าปากยื่น "ไฉนไม่ปลุกข้าตื่น"

อ๋ีอว้ียกมอืแตะปลายจมกูนาง กล่าวสอนอย่างใจเย็น "เมือ่วานก็พูด

กับเจ้าแล้วนะ เสด็จแม่บอกให้เจ้าต่ืนเช้าข้ึน แต่เจ้ามวัแต่นอนไม่ยอมตืน่ 
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แล้วจะโทษใครเล่า"

เสี่ยวอว่ีเตี่ยนโดนเทศนาก็ท�าคอตกทันที เป็นนานถึงเอ่ยเสียงเบา

เหมือนยุงบิน

"คราว...คราวหน้าเสี่ยวอว่ีเตี่ยนไม่นอนข้ีเซาแล้ว เสด็จแม่พาข้า

ออกไปนอกวังด้วยได้หรือไม่"

"เช่นนัน้คราวหน้าเสด็จแม่บอกกับเจ้าแล้ว เจ้ายังจะลมือกีหรอืไม่"

ศีรษะเล็กๆ ส่ายดุกดิก

อี๋อวี้ลูบหัวบุตรสาวอย่างรักใคร่ นางทอดเสียงเนิบนาบขึ้น

"เช่นน้ันเสดจ็แม่สญัญากับเจ้าตอนนีเ้ลยว่าถ้าคราวหน้าเจ้าไม่นอน

ชีเ้ซาก็จะพาเจ้าออกไปนอกวงัด้วยกัน ไม่เพียงพาเจ้าไปหาท่านลงุ ยังจะซือ้ 

ขนมแป้งน่ึงดอกกุ้ยให้กินด้วยดีไหม"

"ดี!" เสี่ยวอวี่เตี่ยนตอบเสียงใส

"อย่างนัน้หอมแก้มเสดจ็แม่ทีส ิ เสดจ็แม่ออกไปข้างนอกมาครึง่วัน 

คิดถึงเสี่ยวอวี่เตี่ยนแล้ว"

พวกเด็กน้อยเป็นเช่นนีเ้อง เมือ่ครูยั่งเสยีใจ ชัว่ประเด๋ียวเดยีวก็ดใีจ

แล้ว เสีย่วอว่ีเต่ียนยกแขนโอบรอบคออ๋ีอว้ีย่ืนหน้าไปหอมแก้มดงัฟอด พอ

หอมเสรจ็ก็ซบหน้ากับไหล่ของมารดาอย่างเอยีงอายอกี ซกุตวัในอ้อมแขนนาง

ไม่ยอมลุกขึ้น

อีอ๋วีค้ลายย้ิมอุม้นางให้นัง่ดีๆ  แล้วถามว่าอาหารเช้ากินอะไร ตอนเช้า

เล่นอะไรบ้าง เสี่ยวอว่ีเตี่ยนตอบทุกค�าถาม พอเจอค�าพูดของผู้ใหญ ่

ทีฟั่งไม่เข้าใจก็จะมองอีอ๋ว้ีอย่างงุนงง ใบหน้าเต็มไปด้วยค�าถาม ท่าทาง 

ที่เฝ้ารอค�าตอบทั้งรู้ความทั้งน่ารัก
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หลังผลัดอาภรณ์ อี๋อวี้ให้สาวใช้ตั้งโต๊ะอาหาร หลี่ไท่ไม่ได้กลับมา

เพราะตดิงาน นางบอกให้คนเตรยีมอาหารกลางวนัส่งไปยังทีท่�าการของ

ส�านักปกครองล่วงหน้าแล้ว

เมื่อบิดาไม่อยู่ เสี่ยวอวี่เต่ียนน่าจะดีใจที่สุด ก่อนเริ่มกินอาหาร 

นางถือช้อนคันเล็กพูดต่อรองกับอี๋อวี้

"นั่งตักกินข้าวได้ไหม"

อีอ๋ว้ีส่ายหน้าแล้วใส่เสือ้เอีย๊มกันเป้ือนสเีหลอืงนวลปักลายดอกผกับุง้

ช่อหนึง่ให้นาง "เมือ่เช้าเสด็จแม่ออกไปข้างนอกเหนือ่ยแล้ว เสีย่วอว่ีเตีย่น 

กินข้าวเองเป็นแล้วไม่ใช่หรือ รอกินอาหารเสร็จ เสด็จแม่ค่อยอุ้มเจ้า 

นอนกลางวัน"

ปกติยามหลีไ่ท่อยู่เจ้าตวัน้อยจะไม่ได้รับอภิสทิธ์ิ 'ร่วมเรียงเคียงหมอน' 

กับมารดา พออี๋อว้ีกล่าวล่อหลอกแบบนี้ นางก็พยักหน้าอย่างเบิกบานใจ  

ใช้ช้อนคนัเลก็ตกัน�า้แกงปลาในชามเลก็กินเอง พออยากกินอะไรทีเ่อือ้ม 

ไม่ถึง อีอ๋ว้ีก็จะคบีให้พร้อมกับเอ่ยชือ่อาหารให้นางจดจ�าตวัอกัษรได้เพ่ิมขึน้

สักสองสามตัว

"กินเต้าอู้ เต้าอู้"

อี๋อวี้ตักให้หนึ่งช้อนแล้วพูดแก้ให้ "เต้าหู้ เต้าหู้เมล็ดซิ่ง"

"เต้าอู้"

"เต้าหู้"

"เต้าอู้"

"...รบีกินเถอะ" เดมิทเีดก็เลก็ยังออกเสยีงไม่ชดั จะแก้ไขให้ถูกต้อง

ในชั่วครู่ชั่วยามเป็นเรื่องยากมาก
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"เสด็จแม่ เป้ยเป้ย กินเป้ยเป้ย"

"กันเป้ย* อาหารจานนี้เรียกว่ากันเป้ยตุ๋นผักจี้ไช่**"

ยามเจอชื่ออาหารยาวเกินไป เสี่ยวอว่ีเต่ียนก็จะยุ่งยากใจ "จีไช่... 

จีไช่...เอ่อ...เป้ยเป้ย"

"กันเป้ย"

"ก๋าเป้ย"

"กัน...เป้ย..."

"ก๋าเป้ย" ความดื้อของเสี่ยวอวี่เตี่ยนนั้น นอกจากเร่ืองคันฉ่อง 

บานทีอ่ยู่ในห้องนอนของอ๋ีอวีก็้คือการออกเสียงค�าบางค�าทีต่ดิปากไปแล้ว

"...กินเถอะ"

มาตรว่าเหตกุารณ์แบบนีจ้ะได้เหน็บ่อยๆ จนมใิช่เร่ืองแปลก ผงิถง 

ผิงฮุ่ยก็ยังคงแอบหัวเราะอยู่ด้านข้างอย่างกลั้นไม่อยู่ พวกนางคอยสลับ 

จานอาหารไปยังจดุทีผู่เ้ป็นนายคีบได้สะดวกเป็นคร้ังคราว และตกัน�า้แกง

กับเติมข้าวให้

หลังอาหารอ๋ีอวี้จูงเสี่ยวอว่ีเต่ียนไปอ่านต�าราในห้องหนังสือของ

ต�าหนักข้าง คดัลายมอืสองแผ่นรอให้บตุรสาวอาหารย่อยแล้วถึงพากลบัไป

นอนพักกลางวันที่ต�าหนักจิ้งปอ

ต�าหนักจิ้งปอตั้งอยู่ด้านข้างของต�าหนักฉงกวง ตอนแรกสร้างข้ึน 

เพ่ือเป็นทีป่ระทับของชายารชัทายาท แต่อีอ๋วีอ้ยู่กับหล่ีไท่ในต�าหนกัฉงกวง 

มันจึงกลายเป็นเรือนประจ�าตัวเสี่ยวอว่ีเต่ียนแทน และเพราะเด็กน้อย 

* กันเป้ย (กังป๋วย) คือหอยเชลล์แห้ง
** จีไ้ช่ (shepherd's purse) พืชสมนุไพรชนิดหนึง่คล้ายต้นหญ้า ดอกสขีาว เมลด็เป็นรปูหัวใจ กินได้ทกุส่วน 
ของต้น
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ติดที่นอนของตนเอง เวลาหลี่ไท่ไม่อยู่อ๋ีอว้ีจึงมักพานางกลับไปนอนพัก 

ที่ต�าหนักจิ้งปอเสมอ

เมือ่เล่านทิานกล่อมบตุรสาวนอนหลบัไปคร่ึงเร่ือง อีอ๋วีก็้เร่ิมง่วงงนุ 

ขณะจะกระชบัผ้าห่มเตรยีมจะพักผ่อนครูห่นึง่ พลนัได้ยินเสยีงบอกความ

เบาๆ แฝงรอยร้อนรนของผิงถงที่นอกประตู

"นายหญิง เกิดเรื่องแล้วเพคะ"

อี๋อว้ีพลิกตัวเอาผ้าห่มห่มตัวบุตรสาวให้มิดชิดถึงสวมเส้ือคลุมยาว

เดินออกไปห้องด้านนอก

"เรื่องใดกันถึงแตกตื่นเยี่ยงนี้"

ผงิถงสบืเท้าขึน้หน้าหน่ึงก้าวเข้าไปกระซบิข้างหสูองสามค�า อีอ๋ว้ีก็

หน้าเปลีย่นสทีนัควัน นางจ�าต้องลดสุม้เสยีงลงด้วยกลวัจะรบกวนบตุรสาว 

ทีห่ลบัใหลอยู่

"แล้วคุณชายจ่างซุนบาดเจ็บขนาดไหน"

"ได้ยินว่าคุณชายรองทุบตีเขายกหนึ่งแล้ว เขาก็ล้มหมอนนอนเสื่อ

ลงจากเตยีงไม่ไหว ใต้เท้าจ่างซนุไม่ได้ออกโรงเอง แต่เป็นท่านราชบุตรเขย 

ตามไปเอาเรื่องถึงท่ีจวน ตอนเช้าคุณชายรองไปฝึกทหารท่ีค่ายทักษิณ 

มิได้อยู่เรือน ฮูหยินอาวุโสรู้ว่าเราเป็นฝ่ายผิดจึงกล่าวขอขมาลาโทษ 

ท่านราชบุตรเขยอย่างสุภาพแล้ว แต่เขาไม่คลายโทสะ ซ�้ายังส่ังให้คน 

พังประตใูหญ่ของจวนด้วยความโกรธ เมือ่ครูฮ่หูยินรองเพ่ิงย่ืนเทยีบเข้าวงั

มาหาพระองค์เพคะ"

อี๋อวี้ขมวดคิ้ว "อยู่ดีๆ คุณชายรองไปทุบตีเขาเพราะเหตุใด"

"เรื่องราวโดยละเอียดเป็นอย่างไรนั้นหม่อมฉันไม่ใคร่กระจ่างแจ้ง 
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ฮหูยนิรองรออยูท่ีต่�าหนกันอกแล้ว พระองค์เสดจ็ไปตรสัถามดกู่อนเถอะ

เพคะ"

อ๋ีอวีพ้ยักหน้า ผงิอวิน๋ก็เข้าห้องไปหยบิอาภรณ์มาให้ นางแต่งกาย

พลางพูดก�าชับ

"ไปตามฉนิกูกูมา ประเดีย๋วท่านหญิงน้อยตืน่แล้ว ป้อนน�า้ให้นางดืม่

ถ้วยหนึง่ก่อน มือ้กลางวันกินอาหารรสเค็ม อย่าให้นางท้องอดือกี"

"เพคะ"

อีอ๋ว้ีรีบรดุไปพบจิน้ลู่อนัท่ีต�าหนักหน้าอย่างเร่งร้อน ทันทท่ีีเหน็หน้ากัน 

นางก็ต้องตกใจกับสีหน้าซีดเซียวของอีกฝ่าย รีบดึงตัวให้น่ังลงก่อน 

โดยไม่ไต่ถามธุระ

"นี่มิได้หลับได้นอนมาสองคืนหรืออย่างไร"

เมื่อแรกที่นางเข้ามาอยู่ในวังหลวงจะออกไปทุกสิบวันคร่ึงเดือน 

ซึง่นบัว่าถ่ีบ่อย แต่หลงัจากเป็นชายารชัทายาท ทกุค�าพูดทกุการกระท�า 

ล้วนถูกผูอ่ื้นถือเป็นเย่ียงอย่าง ฉะน้ันเพราะข้อตดิขัดนานปัการเหล่านี ้นาง 

ถึงเปลีย่นเป็นไปหาหลูซือ่เดอืนละครัง้ จนตอนน้ีเป็นเวลาเกือบหนึง่เดือนแล้ว

ทีม่ไิด้ไปเรอืนของมารดา เมือ่เช้านางไปเย่ียมเฉงิเสีย่วเฟ่ิงก็ไม่ใช่ทางเดยีวกัน

เลยมิได้แวะไป เดิมตั้งใจว่าอีกสองวันค่อยไป ใครจะรู้ว่าจะเกิดเรื่องข้ึน 

เสยีแล้ว

จิ้นลู่อันจับมืออี๋อว้ีสูดลมหายใจเฮือกหน่ึงแล้วสะกดความทุกข์ใจ 

ที่สุมอกมานานไม่ไหวอีกสืบไป สองไหล่คู้ลงร�่าไห้ออกมา

"ขะ...ข้าหมดปัญญาแล้วจริงๆ พ่ีจว้ินไม่ยอมให้ข้าบอกกับท่าน  

แต่ข้าเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาว่าเขาถูกสตรีที่ไม่ซื่อสัตย์กับสามีผู้น้ันหลอก
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จนหัวปั่น วันๆ จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว กระท่ังคังเอ๋อร์ก็ไม่เหลียวแล  

ตอนนียั้งท�าร้ายคนเพราะสตรนีางนัน้อีก เป็นต้นเหตใุห้ท่านแม่ต้องก้มหัว

ขอขมาผูอ้ืน่ นีม่นัเวรกรรมอะไรกัน ไยถึงโดนสตรทีีช่กัน�าเภทภัยพรรค์น้ัน

ตามพัวพันได้"

อีอ๋ว้ีฟังแล้วจบัต้นชนปลายไม่ถูก แต่พอจะจบัจดุส�าคัญได้หน่ึงอย่างคือ

พ่ีรองของนางมคีวามสมัพันธ์ลบักับสตรทีีม่สีามแีล้ว นางจึงถามซกัไซ้ข้ึน

"พ่ีสะใภ้อย่าเพ่ิงร้องไห้ ท่านพูดให้รูเ้ร่ืองก่อน ไหนบอกว่าพ่ีรองทบุตี

คุณชายสกุลจ่างซุนบาดเจ็บมิใช่หรือ ตกลงเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรกันแน่ 

ท่านบอกว่าสตรีคนนั้น..."

เสียงพูดของอี๋อว้ีชะงักกึก ความคิดหนึ่งสว่างวาบข้ึนในห้วงสมอง 

นางขบคดิทบทวนถ้อยค�าของจิน้ลูอ่นัแล้วย่นหวัค้ิวแทบชนกนั กล่าวอย่าง 

ไม่ใคร่มั่นใจ

"สตรีที่ท่านเอ่ยถึงคืออนุของคุณชายจ่างซุนจื่อ ซ่งซื่อ?"

จิน้ลูอ่นัเงยหน้าขึน้ปาดน�า้ตาออก พยักหน้ากล่าวตอบ "เป็นซ่งซือ่ 

ผู้นั้น คนที่พี่รองของท่านรู้จักที่หยางโจว"
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ตอนหัวค�่าหลูจว้ินกลับจากค่ายทหารมาถึงจวนแม่ทัพ จ่างซุนชง 

พาคนกลบัไปนานแล้ว ประตูใหญ่สงูเป็นจัง้พังเสยีหายไปฝ่ังหนึง่ ป้ายชือ่

ด้านบนก็บิ่นหักไปมุมหนึ่ง เพราะหลูซื่อไม่ได้ให้คนไปแจ้งข่าว จนบัดน้ี 

เขายังไม่รูว่้าเมือ่วานตนเองท�าร้ายจ่างซนุจือ่จนลงจากเตยีงไม่ไหว วันน้ี 

พี่ชายของอีกฝ่ายเลยตามมาเอาเรื่องถึงที่

"หลูเซี่ยว! นี่มันเรื่องอะไรกัน"

ยามเห็นประตูหน้าของเรือนตนถูกคนพังหักไปบานหนึ่ง หลูจวิ้น

เดือดดาลสุดระงับ สาวเท้าก้าวใหญ่เข้าจวนพร้อมกับตะเบ็งเสียงเรียก 

หลูเซี่ยวที่บัญชาการบ่าวไพร่เก็บกวาดอยู่ที่เรือนหน้ามาถามความ

"นายท่าน กลับมาแล้วหรือขอรับ"

"พูด! เกิดเรื่องใดขึ้น ใครพังประตูใหญ่ของจวนเรา!"

"เป็น...เป็นราชบุตรเขยจ่างซนุขอรบั ตอนเท่ียงวันจู่ๆ  เขาก็พาบริวาร

783
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กลุม่หน่ึงมาทีน่ี่ บอกว่าท่านท�าร้ายคณุชายสามสกุลจ่างซนุจนอาการสาหสั 

จะมาขอค�าอธิบายจากท่าน แต่ท่านไม่อยู่จวน เขาโกรธจัดก็ให้คนพัง

ประตูใหญ่ของจวนเรา"

"องครักษ์ในจวนเล่า มองดูพวกนั้นพังประตูรึ"

หลูเซี่ยวกล่าวเสียงฝืดๆ "ฮูหยินอาวุโสบอกว่าท่านเป็นฝ่ายผิด 

ก่อน เลยไม่อนุญาตให้พวกองครักษ์ลงมือขอรับ ทั้งยังกล่าวขอขมาต่อ 

ท่านราชบุตรเขย แต่เขายังคงพังประตูจวนเราอยู่ดีขอรับ"

หลูเซี่ยวติดตามหลูจว้ินมาตลอด เขาจึงแจ่มแจ้งที่สุดว่าหลูจว้ิน 

ท�าเรื่องอะไรไว้บ้าง วันนี้อีกฝ่ายตามมาถึงจวนบอกว่าเขาท�าร้ายคน  

ตอนแรกหลูซื่อไม่เชื่อ แต่หลังเค้นถามจากปากหลูเซี่ยวถึงแน่ใจว่า 

เป็นความผิดของบุตรชาย

หลูจวิ้นได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจ "ท่านแม่ข้าล่ะ ได้รับบาดเจ็บหรือไม่"

"ไม่ได้รับบาดเจ็บขอรับ แค่ตกใจอยู่บ้าง"

หลูจว้ินได้ยินแล้วไม่มีแก่ใจจะไปคิดบัญชีกับจ่างซุนชงแล้ว เขา 

ว่ิงเร็วรี่ปานลมพัดไปหามารดาที่เรือนหลังก่อน หลูเซี่ยวยังกล่าววาจา 

ไม่จบ ตะโกนเรียกซ�้าๆ ไม่เห็นเขาตอบ จึงได้แต่ก้าวขาตามไป

"ท่านแม่ ท่านแม่..."

หลจูว้ินส่งเสยีงเอะอะพลางผลกัประตเูข้าเรอืน เขาอ้อมผ่านฉากก้ัน 

มองไปแล้วชะงกัเลก็น้อย ก่อนจะพูดกับคนผูห้นึง่ท่ีนัง่อยู่ด้วยรอยย้ิมจดืเจือ่น

"เจ้ากลับเรือนมาได้อย่างไร"

อีอ๋ว้ีกับจิน้ลูอ่นัดืม่ชาเป็นเพ่ือนหลูซือ่ เหน็หลจูว้ินว่ิงผลนุผลนัเข้ามา 

ก็ชายตามองเขาแวบหน่ึงโดยไม่พูดจา ด้านหลูซื่อวางถ้วยน�้าชาลง ตบ 

Page ��������� 15.indd   27 11/6/2563 BE   09:31



28

นวลหยกงาม 15

หลังมือจิ้นลู่อันเบาๆ พลางกล่าวขึ้น

"เจ้ากลับห้องไปดูแลคังเอ๋อร์ก่อน"

"เจ้าค่ะ" จิน้ลูอั่นลกุข้ึนยืนอย่างเชือ่ฟัง นางแสดงคารวะต่ออีอ๋วีแ้ล้ว

ไม่แม้แต่จะเหลือบแลหลูจว้ิน เดินมองตรงไปข้างหน้าผ่านข้างกายเขา  

พอออกไปแล้วยังปิดประตูจากทางด้านนอก

พอประตูปิด ภายในห้องเหลอืเพียงสามแม่ลูก หลูจว้ินเพ่ิงรับรู้ได้ว่า

บรรยากาศไม่ชอบมาพากล หลซูือ่ก็ตีหน้าบึง้อ้าปากพูด

"บอกมาส ิ เหตใุดต้องท�าร้ายคน แม่เคยสอนเจ้าว่ากล้าท�าต้องกล้ารบั 

แต่จ�าไม่ได้ว่าเคยสอนให้เจ้าเป็นอนัธพาลชกต่อยวิวาทกับใคร"

หลูจวิ้นรอมารดาพูดจบแล้วลุกลนเอ่ยอธิบาย

"ท่านแม่ ท่านฟังข้าก่อน เรือ่งไม่ได้เป็นอย่างน้ัน จ่างซนุจือ่เข้าใจข้าผดิ 

เขาเป็นฝ่ายลงไม้ลงมือกับข้าก่อน ข้าหลบไม่ทันถีบเขาทีหนึ่ง ไหนเลย 

จะคดิว่าเขาจะอ่อนปวกเปียกปานนัน้ หัวกระแทกเสาครัง้เดยีวก็หมดสต ิ

ไปแล้ว"

"เขาเข้าใจอะไรเจ้าผดิร ึถึงกล้าลงไม้ลงมอืกับเจ้าต่อหน้าธารก�านัล"

ค�านี้ของหลูซื่อถามตรงเข้าจุดส�าคัญ หลูจว้ินเสียงอ่อนลงทันควัน 

เขาเกาท้ายทอยอย่างไม่รู้จะปริปากเช่นไร

พอเห็นเขานิง่เป็นเบือ้ใบ้แล้ว อ๋ีอว้ียกถ้วยน�า้ชาข้ึนพลางกล่าววาจา

อย่างเนิบนาบ "ปีนี้พ่ีรองอายุย่ีสิบหกย่ีสิบเจ็ดแล้ว ในเรือนไม่เพียง 

มีศรีภรรยาคนหนึ่ง ยังชุบเลี้ยงอนุไว้อีกสองคน มีพร้อมทั้งบุตรชาย 

บุตรสาว ท้ังที่เจียนเข้าวัยกลางคนกลับเริ่มหัดกระท�าตัวเจ้าชู้ตามอย่าง 

คนอืน่ ก่อเรือ่งทะเลาะหึงหวงกับคนอืน่เพราะสตรีมสีามแีล้วนางหน่ึง ซ�า้ยงั 
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ใช้ก�าลงัทุบตีคน ท�าเอาน้องสาวอย่างข้ารู้สึกมหีน้ามตีาเพราะท่านไปด้วย

เลยจรงิๆ"

หลูจว้ินโดนอีอ๋ว้ีกล่าวเหน็บแนมแบบนีก็้หน้าแดงด้วยความกระดากใจ

ทนัที มีหรอืจะไม่รูอี้กว่ามเีสยีงลอืแพร่ไปถึงหูนางแล้ว เขากระแอมกระไอ

เสียงหนึ่งแล้วพูดกลบเกลื่อน

"อย่าไปฟังพ่ีสะใภ้เจ้าพูดส่งเดช นางมีชีวิตสุขสบาย ไหนเลย 

จะเข้าใจความทุกข์ยากล�าบากของคนอื่น"

ปึ้ง!

"ฮึ"

หลูซื่อกระแทกถ้วยชาลงบนโต๊ะ ส่วนอี๋อวี้แค่นเสียงฮึเบาๆ ทั้งคู ่

ล้วนมสีีหน้าไม่ดี หลจูวิน้เหน็ดังน้ันก็ไม่รูว่้าค�าใดท่ีย่ัวโทโสพวกนาง ได้แต่

ยืนคอตกไม่กล้าเปล่งเสียงพูดอีก บุรุษเรือนกายสูงใหญ่ที่แผ่บารม ี

น่าเกรงขามไปแปดทิศเมือ่ยามกลางวันในค่ายทหาร เวลานีอ้ยู่เบือ้งหน้า 

สตรีสองนางนี้กลับดูต�่าต้อยกว่าชั้นหนึ่ง

"ท่านนึกว่าเรือ่งทีส่ตรคีนนัน้อยู่ในเมอืงหลวงข้าจะไม่ล่วงรูส้กัน้อยนดิ

หรอื" อีอ๋ว้ีเอ่ยพูดอย่างไม่สบอารมณ์ "สีห้่าปีก่อนซ่งฉงิหยวนหรอืซ่งซนิฉอืผูน้ี้ 

เข้าเมอืงหลวงมาคดัเลอืกสาวงาม ข้าก็ได้พบนางในวังหลวงแล้ว ต่อมา

ได้ยินว่านางถูกยกให้เป็นอนขุองคนสกุลจ่างซนุถึงไม่สนใจอีก แล้วระหว่างนี้

ท่านกับนางจะลกัลอบนัดพบกนักีค่รัง้กีห่นมใิช่กงการของข้า ท่านจะโง่งม

ยอมให้นางหลอกลวงก็เป็นเรือ่งของท่าน แต่ตอนน้ีท่านแม่อาศยัอยู่กบัท่าน 

ท่านก่อเรือ่งขึน้ ท่านแม่ต้องแบกรบัความผดิไปกับท่านเป็นคนแรก หาก

ท่านจะหน้ามืดตามัวเพราะสตรีคนหนึ่งเย่ียงน้ีต่อไป ข้าว่าข้ามองหา 
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เรือนหลังใหม่เชิญท่านแม่ย้ายไปอยู่ที่นั่นดีกว่า ท่านแม่เจ้าคะ ท่านไป

เก็บสัมภาระเสียเดี๋ยวนี้เลยเถอะ ตามข้าไปพักท่ีพระราชอุทยานฝูหรง 

สองสามวันก่อน รอข้าจัดเตรียมเรือนใหม่เรียบร้อยค่อยย้ายไป" ว่าแล้ว

นางก็ลุกขึ้นไปประคองหลูซื่อทันที

"อย่า...อย่า...ท่านแม่ น้องเลก็ ฟังข้าพูดก่อน" หลจูวิน้สบืเท้าขึน้หน้า

สองก้าว กางแขนขวางไว้อย่างร้อนรน "น่ีเป็นเร่ืองเข้าใจผดิจรงิๆ ข้ากับซนิฉอื 

ไม่ได้มคีวามสมัพันธ์ลบักันสกันดิ แม้ว่าข้าพบหน้านางบ่อยๆ แต่ไม่เคย

กระท�าเรื่องผิดศีลธรรมอันใด แค่พูดคุยร�าลึกความหลัง ฟังนางระบาย 

ความทุกข์และปลอบใจนางบ้างเท่านัน้เอง เมือ่วานจ่างซนุจือ่มาเห็นเข้าพอดี

ถึงเข้าใจผดิว่าข้ากับนางคบชูกั้น เฮ้อ...ดูสน่ีิเลยกลายเป็นเรือ่งใหญ่..."

ชายหนุ่มเกาหเูกาคาง ก�าหมดัชกอากาศทีหน่ึงอย่างกระสบักระส่าย 

ก่อนจะท�าหน้าสลดกล่าวโอดครวญว่า "ข้าโดนปรกัปร�าจรงิๆ นะ ไม่เป็นธรรม

กับข้าเลย"

อีอ๋ว้ีปัดมอืเขาออก มุน่ค้ิวเอ่ยขึน้ "ท่านยังพูดว่าไม่เป็นธรรมกับท่าน

ได้ไม่อายปาก ข้าว่านะพ่ีสะใภ้ต่างหากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม นาง 

ให้ก�าเนิดบุตรแก่ท่าน ดูแลเหย้าเรือน กตัญญูต่อท่านแม่ ทว่าท้ายที่สุด 

ในใจท่าน นางมไิด้ 'ทุกข์ยากล�าบาก' มากเท่าสตรีทีไ่ม่ซือ่สตัย์ต่อสามคีนหนึง่"

อี๋อวี้ยกเอาค�ากล่าวของหลูจวิ้นเมื่อครู่มาถากถางเขา

หลซูือ่โมโหจนตวัสัน่เช่นกัน นางยกนิว้ชีห้น้าบตุรชายและพูดว่ากล่าว 

สั่งสอน

"เจ้าอยากรับอนุ เดิมทีข้าไม่อนุญาต แต่เพราะลู่อันตามใจเจ้า  

เพียรพูดอ้อนวอนขอร้องแทน ข้าถึงตอบตกลง คดิว่าขอแค่เจ้าให้เกียรติ
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ภรรยาเอก จิตใจอยู่กับครอบครัวเท่านั้นเป็นพอ ไม่นึกว่าเจ้าถึงกับ 

หวนกลับไปพัวพันกับสตรีที่รังเกียจคนจนชมชอบคนรวยผู้น้ันอีก ทั้งยัง 

หลงคารมนางจนไม่รู้หนักเบา นับวันย่ิงเลอะเลือนขึ้นทุกที อว้ีเอ๋อร์ เจ้า 

ให้คนส่งข้ากลบัต�าบลหลงเฉวียนประเด๋ียวนีเ้ลย เรียกพ่ีสะใภ้เจ้าพาเดก็ๆ 

ไปพร้อมกับข้า ปล่อยให้เจ้าคนหัวทึบนี่โง่งมงายไปเองคนเดียวเถอะ"

อี๋อวี้กล่าว "ท่านแม่อย่าเพิ่งโมโห ใจเย็นๆ นะเจ้าคะ เรียกคนไป 

เก็บของก่อน ข้าจะประคองท่านกลับห้องพักสักครู่หนึ่ง"

หลูจว้ินรูแ้ก่ใจดว่ีามารดากับน้องสาวไปคราน้ีจะเกลีย้กล่อมให้กลบัมา

เป็นเรือ่งยากยิง่กว่าขึน้สวรรค์ ไหนเลยจะกล้าปล่อยพวกนางไปจริงๆ เขา 

คว้ามอืของหลซูือ่ไว้โดยไม่ค�านงึถึงอะไรท้ังสิน้ คุกเข่าลงดังตุบพร�า่พูดวงิวอน

ยกใหญ่

"ท่านแม่ ท่านอย่าโกรธเลย ท่านพูดอะไรข้าจะเชือ่ฟัง ข้าเชือ่ฟังท่าน

เป็นอนัสิน้เรือ่ง เป็นข้าอกตัญญูย่ัวโทสะท่านแม่ ท่านอย่าไปเลยนะขอรบั"

หลูซื่อหันหน้ากลับมามองเขาอย่างพินิจครู่เดียว จะอย่างไรก็เป็น

บตุรชายในไส้ เห็นเขาน่าสงสารก็อดใจอ่อนไม่ได้ นางต้ังท่าจะฉวยจังหวะ

สัง่สอนอบรมบตุรชายให้จดจ�าบทเรยีนครัง้น้ีไว้ แต่ยังมไิด้อ้าปากก็ได้ยินเสยีง

รายงานของหลูเซี่ยวดังขึ้นที่ด้านนอก

"นายท่านๆ ข้าน้อยมีเรื่องเรียนให้ทราบขอรับ"

หลูจว้ินก�าลังงอนง้อมารดาอยู่ จะมีเวลาสนใจหลูเซี่ยวท่ีไหนกัน  

เขาตะโกนบอกกลับไป "เรื่องอะไรกัน ไว้ค่อยพูดทีหลัง"

หลเูซีย่วรรีออยู่หน้าประตไูม่ยอมไป "นายท่าน เป็นเร่ืองส�าคัญขอรับ"

อีอ๋ว้ีแลมองหลซูือ่แล้วค่อยมองหลจูว้ินอกีครา ก่อนจะกล่าวเสยีงดงัขึน้ 
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"หลเูซีย่วเข้ามาพูดข้างใน"

นางเอ่ยปากแล้ว หลูเซี่ยวจะไม่ฟังได้อย่างไร เขาผลักประตูเปิด 

เดินค้อมตัวเข้ามา เห็นอี๋อว้ีก็แสดงคารวะก่อน จากน้ันจะคุกเข่าลง แต ่

อี๋อวี้โบกมือบอกให้ไม่ต้องมากพิธี

"เรื่องส�าคัญอะไรก็พูดตรงนี้"

หลูเซี่ยวเงยหน้ามองผู้เป็นนาย อี๋อว้ีก็ช�าเลืองมองตามสายตาเขา 

ไปท่ีหลจูว้ิน ในดวงตานางแฝงรอยเยาะหยันราวกับต�าหนพ่ีิชายว่ามเีรือ่งอะไร

ทีบ่อกใครไม่ได้ หลจูว้ินต้องการแสดงความบริสทุธ์ิใจจงึรบีถลงึตาใส่หลเูซีย่ว

พร้อมกล่าวตะคอก

"ไม่ได้ยินหรือไร ยังไม่รีบพูดอีก"

หลูเซี่ยวจึงปริปากบอกตามสัตย์จริงด้วยเหตุนี้

"เป็นแม่นางสีเ่ชว่ียขอรบั นางคุกเข่าอยู่นอกจวนของเราไม่ยอมกลบั 

บอกว่าจะเชญินายท่านไปช่วยซ่งอ๋ีเหนียง หาไม่แล้วชกัช้าไป ซ่งอีเ๋หนียง 

คงต้องจบชีวิต หน้าประตูเริ่มมีคนมุงดูแล้ว ท่านเห็นว่าสมควรเชิญนาง

เข้ามาก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหรือไม่ขอรับ"

"อะไรนะ!" หลูจวิ้นลุกพรวดขึ้นจากพื้น

น่ีไม่ต่างจากพุ่งตัวเข้าใส่คมหอกเองโดยแท้ หลูซื่อเห็นท่าทางน้ี 

ของบุตรชายแล้วโกรธหัวฟัดหวัเหว่ียงขึน้มาอกีทันใด นางปัดมอืเขาออก

พลางกล่าวเสียงกราดเกรี้ยว

"นางเป็นสตรีออกเรือนแล้วคนหนึ่งกลับเอาความเป็นความตาย 

มาข่มขู่สามีของผู้อื่น ยังมียางอายอยู่หรือไม่ ท�าเร่ืองเส่ือมเสียขายหน้า 

ถึงหน้าเรือนเรา หลูเซี่ยว เจ้าไปเอาไม้กวาดไล่ตะเพิดไปซะ!"
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"ขอรบั" หลเูซีย่วรบัค�าสัง่แล้วหนัหลังกลับ แม้เขาเป็นข้ารับใช้ทีภั่กดี

ต่อนายท่านรอง ทว่ากฎส�าคญัข้อแรกของสกุลหลคืูอฮหูยินอาวุโสใหญ่ท่ีสดุ

"...ช้าก่อน" หลจูว้ินเรยีกหลเูซีย่วท่ีเดนิไปถึงหน้าประตไูว้ เขาหันไป 

ส่งย้ิมท่ีอปัลกัษณ์ยิง่กว่าร้องไห้ให้มารดา "ท่านแม่ ลกู...ลกูไปดสูกัหน่อย 

ดกีว่า ถ้าเกิดเรือ่งอะไรขึน้จรงิๆ ก็ช่วยชวิีตคนคนหนึง่ไว้ได้มิใช่หรือขอรับ"

"ถ้าเจ้ากล้าไป ข้าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวนี้เลย"

เมื่อเห็นท่าทีแข็งกร้าวของมารดา หลูจวิ้นซึ่งเป็นห่วงซ่งซินฉืออยู่

บังเกิดความรู้สึกล�าบากใจเป็นทบทวี เขากล่าวค�าหนึ่งโดยไม่ยั้งคิด

"แต่ไรมาท่านแม่เป็นคนจิตใจงามมิใช่หรือ ไฉนตอนน้ีกลายเป็น 

ใจไม้ไส้ระก�าไปเสียแล้ว"

หากไม่เห็นเองกับตา อีอ๋วีไ้ม่รูจ้รงิๆ ว่าหลจูวิน้จะหลงเชือ่ซ่งซนิฉอืผูน้ั้น

ถึงเพียงนี ้ ไม่เพียงกินแหนงแคลงใจกับจิน้ลูอั่นเพราะนาง บดัน้ียังพูดต�าหนิ

กระท่ังมารดาบงัเกิดเกล้า

หลูซื่อโกรธบุตรชายจนพูดไม่ออก นางขบสันกรามแน่นถอยหลัง

สองก้าว กลับเข่าอ่อนทรุดฮวบลงนั่งบนตั่งขาเตี้ยอย่างไร้เรี่ยวแรง

อี๋อวี้ตกใจ รีบประคองหลังมารดาไว้แล้วยกมือลูบอกให้ "ท่านแม่  

นีท่่านเป็นอะไรไป ท่านหายใจเข้าลกึๆ ก่อน เมือ่ครู่ท่านบอกเองไม่ใช่หรือว่า 

พ่ีรองเลอะเลือนไปชั่วครู่ชั่วยาม แล้วท่านจะถือวาจาเขาเป็นจริงเป็นจัง

ไปท�าไมเจ้าคะ" เพ่ือให้มารดาคลายโทสะลง นางยังจงใจหันไปต่อว่าหลจูวิน้

"พ่ีรองพูดจาแบบนีกั้บท่านแม่ได้อย่างไร หน้ามดืตามวัไปแล้วจรงิๆ 

หรือไร ยังไม่รีบรินน�้าชาขอขมาท่านแม่อีก"

"อะ ใช่ๆ" หลจูว้ินได้สติเช่นกัน เขาก้าวเข้าไปยกน�า้ชามอืเป็นระวิง  
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แต่หลูซื่อยกมือห้าม

"เจ้าไปเถอะ ทางนั้นยังมีคนรอเจ้าไปช่วยชีวิตอยู่มิใช่หรือ แม่ 

ไม่ขวางเจ้าแล้ว ไปเถอะ เจ้าโตป่านน้ีสมควรแยกแยะถูกผดิได้แล้ว ร่างกาย 

ของแม่อ่อนแอลงกว่าแต่ก่อนมาก อีกสี่ห้าปีอาจนอนตายดินกลบหน้า 

อย่างสงบ ไม่อาจยุ่งวุ่นวายกับเจ้าได้อกี เจ้าอยากท�าอะไรก็ท�าเถอะ เจ้า 

ก่อเรือ่งขึน้ แม่ก็ต้านทานไม่อยู่ อกีอย่างเจ้ายังมน้ีองสาว ถึงเวลาแม่จากไป 

แล้ว คงต้องให้พวกเจ้าสองพี่น้องพึ่งพาดูแลซึ่งกันและกันเอง"

หลซูือ่ใกล้ย่างเข้าบัน้ปลายของชวิีต นางในวัยเจยีนห้าสบิมกัปวดหลงั

ปวดเอวบ่อยๆ จอนผมสองข้างก็เริม่มผีมหงอก นับว่าแก่ตวัลงแล้วจรงิๆ 

ยามนางกล่าวค�าน้ี บนหน้ายังปรากฏเค้าความชราเพ่ิมขึ้นหลายส่วน  

ส่งผลให้อีอ๋ว้ีกับหลูจว้ินเห็นแล้วต่างปวดแปลบใจสดุระงบั คนหนึง่ขุ่นเคือง 

ทีต่นเองพูดเกินกว่าเหตเุมือ่ครู่ อกีคนย่ืนมอืไปกอดมารดาพลางกล่าวปลอบ

"ท่านแม่อย่าพูดแบบนี้ ใจข้าเป็นทุกข์เหลือเกิน มันคุ้มค่าหรือ 

ทีพ่วกเราต้องเสยีใจกันทัง้ครอบครวัเพราะคนนอกคนหน่ึง เรือ่งน้ีจดัการได้

ไม่ยาก ถือเสยีว่าพวกเราแสดงไมตรกัีบสกุลซ่งคราหนึง่ จะไม่ดดู�าดดูนีาง 

ก็ไม่เป็นการด ีในเม่ือพ่ีรองไม่เหมาะจะยุ่งเก่ียว ประเดีย๋วข้าไปดเูองก็แล้วกัน

เจ้าค่ะ"

การท่ีอี๋อว้ีกล่าวเช่นนี้เพราะมีความต้ังใจสองประการ หนึ่งคือ 

กลัวหลูจว้ินดันทุรังต่อไปจนท�าให้มารดาโกรธจนเป็นอะไรไป สองคือ 

จะได้ไปดซู่งฉงิหยวนผูน้ัน้สกัหน่อย ดูว่านางเล่นลวดลายอนัใดอยูกั่นแน่

หลซูือ่จบัมอือีอ๋วีไ้ว้ถอนใจเฮอืก ฝ่ายหลจูว้ินอ้าปากออก แต่พูดกัน

ถึงขนาดน้ีแล้วเขายังกล่าวอะไรได้อกี
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ห้องหนังสือ จวนสกุลจ่างซุน

"ท่านพ่อ ท่านพูดอะไรสักค�าบ้างสิขอรับ เจ้าอันธพาลที่เกาะ 

ชายกระโปรงสตรไีต่เต้าขึน้ท่ีสงูพรรค์น้ันบงัอาจไม่เห็นสกุลจ่างซนุของเรา

อยู่ในสายตา หากแล้วกันไปเท่าน้ี วันหลงัพวกเราชาวสกุลจ่างซนุจะเอาหน้า 

ไปวางไว้ทีใ่ด"

จ่างซุนอู๋จี้วางหนังสือราชการลงแล้วกุมสองมือประสานกัน เขา 

เงยหน้ามองบุตรชายคนโตที่พรวดพราดเข้ามาในห้องหนังสือของตน 

อย่างเป็นเดือดเป็นแค้น ก่อนจะกล่าวว่า "เจ้าก็เลยพาคนไปหาเรือ่งถึงที่ 

ทั้งยังพังประตูจวนของพวกเขาต่อหน้าผู้คนหรือ ชงเอ๋อร์ เจ้าท�าอะไร 

โดยมิได้ใคร่ครวญให้ดีเลยจริงๆ"

จ่างซุนชงหาได้รู้สึกว่าตนผิดแม้แต่น้อยนิด "หลูจว้ินผู้นั้นท�าร้าย 

น้องสามจนกลายเป็นอย่างน้ี ข้าพังประตูของเขาบานเดียวจะมีอันใด  

784

Page ��������� 15.indd   35 11/6/2563 BE   09:31



36

นวลหยกงาม 15

เป็นเขาโชคดีที่ไม่ได้อยู่ในจวน ไม่เช่นน้ันข้าอาจได้หักแขนเขาข้างหนึ่ง 

ให้สาสม!"

"เจ้ากระท�าเย่ียงน้ีต่างหากถึงท�าให้เสื่อมเสียเกียรติของตระกูลเรา

อย่างแท้จรงิ" จ่างซนุอู๋จีเ้อด็เขาเสยีงเบา "น้องสามของเจ้าไปทะเลาะวิวาทกับ

คนอ่ืนเพราะหงึหวงอนท่ีุประพฤตตินไม่ส�ารวมคนหน่ึงจนต้องนอนรกัษาตัว

บนเตยีง เดมิมใิช่เรือ่งท่ีน่าป่าวร้องออกไปแต่อย่างใด แต่เจ้ายกขบวนบกุไป 

เอาเรือ่งถึงทีอ่ย่างเอกิเกรกิ เพียงตรองดก็ูรูว่้าเมือ่เร่ืองลกุลามบานปลาย  

คนท่ีต้องอบัอายขายหน้าจะมแีค่พวกเขาหรอืไม่ และหากมคีนยกเรือ่งนี ้

มาท�าให้เป็นเรือ่งใหญ่อกี แล้วฝ่ายใดกันแน่ทีเ่สยีหายมากกว่ากัน เจ้ายัง 

ไม่กระจ่างแจ้งอีกหรือ"

เมือ่ฟังค�ากล่าวนีจ้บ ไฟโทสะของจ่างซนุชงก็บรรเทาลง เขาท�าเสียง

ฮึดฮัดครู่ใหญ่ถึงกล่าวเสียงขุ่นๆ

"ท่านพ่อ ข้ามีค�าพูดหนึ่งจากใจจริงอยากบอกท่านตามล�าพัง  

บัดนี้องค์รัชทายาทยังเป็นแค่องค์รัชทายาทก็มีคนพยายามเหยียบย�่า 

พวกเราให้จมดินไม่หยุด เช่นนัน้วันหน้าองค์รชัทายาทสบืทอดบลัลงัก์แล้ว 

สกุลจ่างซุนของเราจะมีท่ียืนได้เช่นไร ลูกเห็นว่าพระวรกายของฮ่องเต ้

อ่อนแอลงกว่าแต่ก่อนมาก ดแูล้วคงเหลอืเวลาอกีไม่มาก แทนท่ีจะรอให้ถึง 

วันนั้น มิสู้...มิสู้..."

"ชงเอ๋อร์ ระวังวาจา" จ่างซุนอู๋จี้โบกมือตัดบทบุตรชาย เขา 

เบือนหน้ามองสีท้องฟ้านอกหน้าต่าง แสงเทียนบนโต๊ะส่องกระทบ 

นยัน์ตาชายชราทอประกายเรอืงๆ เขากล่าวด้วยความปรารถนาด ี "เร่ืองนี้

เชื่อค�าพ่อ เจ้ากลับไปเตรียมของขวัญประเด๋ียวนี้เลย พรุ่งน้ีส่งคนถือไป 
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มอบให้จวนแม่ทัพ ถือเป็นค�าขอขมาที่พังประตูจวนเสียหายในวันน้ี 

ส�าหรับน้องสามของเจ้า พ่อจะให้เขียนหนังสือหย่าร้างแล้วส่งตัวซ่งซื่อ

กลับแดนใต้"

"...ขอรับ" จ่างซุนชงขานตอบอย่างไม่สู้เต็มใจ

"เจ้ากลบัไปเถอะ ตอนนีอ้งค์หญงิตัง้พระครรภ์บตุรอกีคนแล้ว เจ้า 

ไม่มกีารงานใดก็อยู่ในจวนเป็นเพ่ือนนางมากๆ ออกไปข้างนอกให้น้อยลง"

"ทราบแล้ว ลูกขอตวันะขอรบั" จ่างซนุชงมองหนงัสอืราชการทีว่างซ้อน

เป็นตั้งบนโต๊ะปราดหนึ่งก่อนพูดเตือน "ท่านพ่อก็อย่าตรากตร�าเกินไป  

พักผ่อนบ้างนะขอรบั"

"อืม"

จ่างซุนชงจับอาภรณ์ให้เข้าที่แล้วหมุนกายออกนอกประตูไป แต ่

ไม่นานนักก็วิ่งกระหืดกระหอบกลับมา

"ท่านพ่อๆ"

"มีอะไรอีกล่ะ"

"ท่านรบีไปดเูถอะ ไม่รูน้้องสามเกิดคลุม้คลัง่อะไรข้ึนมา เพ่ิงฟ้ืนสต ิ

ก็คว้ากระบีไ่ล่ฟันนางแพศยาคนน้ันบอกว่าจะสงัหารนาง บ่าวไพร่ขดัขวาง 

ไม่อยู่ ตอนนีพ้วกเขาว่ิงออกไปทีถ่นนด้านนอกแล้วขอรบั"

จ่างซุนอู๋จี้ได้ยินแล้วเดือดดาลจนหนวดกระดิก เขาตบโต๊ะทีหนึ่ง

แล้วลุกขึ้นยืน "เหลวไหล! ยังไม่รีบให้คนไปลากตัวเขากลับมา"

อกีด้านหนึง่ อีอ๋วีอ้อกจากจวนของหลจูว้ินแล้วแวะเข้าตลาดตะวันตก 

ซือ้โสมแผ่นกับหูกวางสิบกว่ากล่อง จากนัน้พาคนมุง่หน้าไปจวนสกุลจ่างซนุ 
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นางยังพาหลเูซีย่วติดตามมาด้วยเพ่ือจะได้ไขความกระจ่างว่าเรือ่งระหว่าง

หลจูวิน้กับซ่งซนิฉอืน้ันเป็นอย่างไรกันแน่

เมื่อเป็นอ๋ีอว้ีซักถาม หลูเซี่ยวย่อมไม่กล้าปิดบัง กระน้ันมิใช่ว่า 

เขาเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ หากแต่ในฐานะบ่าวไพร่ เขารู้เช่นกันว่า

อะไรจึงจะดีต่อผู้เป็นนาย

"เท่าท่ีกระหม่อมทราบ นายท่านเริ่มพบปะกับซ่งอี๋เหนียงท่านน้ัน 

เมื่อสามปีก่อน ส�าหรับความประพฤติของคุณชายสามสกุลจ่างซุนนั้น 

กระหม่อมขอไม่วิพากษ์วิจารณ์ ทว่านบัแต่ซ่งอีเ๋หนยีงออกเรอืนไปกับเขา 

น่าจะมีชีวิตท่ีไม่สมดังใจ หาไม่แล้วสตรีออกเรือนแล้วผู้หนึ่งจะคะนึงถึง

บรุษุอืน่ไปไย...เริม่แรกนางให้คนส่งสารมาระบายความทกุข์กับนายท่าน 

หลงัส่งสารไปมาพักหน่ึง ต่อมาทัง้คู่ก็เริม่แอบพบกัน บางครัง้นัดหมายกัน 

ที่หอสุรา บางคราก็เป็นที่ร้านน�้าชาพ่ะย่ะค่ะ

นายท่านเป็นคนเอือ้เฟ้ือเรือ่งเงนิทอง เหน็ซ่งอีเ๋หนียงแต่งกายซอมซ่อ

จรงิๆ ก็จะมอบพวกป่ินปักผมให้นางบ้าง ซึง่เป็นตอนน้ันเองท่ีกระหม่อม 

เริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากล แม้ว่านายท่านมิได้มีความสัมพันธ์ลับใดๆ กับ 

ซ่งอีเ๋หนยีง พวกเขาพบหน้ากันทุกครัง้ก็อยู่ในกรอบประเพณดี ีแต่กระหม่อม

เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ซ่งอ๋ีเหนียงจะไม่คิดเป็นอื่น มีครั้งหน่ึงตอนปีใหม ่

ก่อนเทศกาลซัง่หยวน นายท่านไปซือ้หยกท่ีตลาดตะวันออก เลอืกไปเลอืกมา

ก็พบที่ถูกใจชิ้นหนึ่ง ต้องจ่ายเงินไปนับพันต�าลึง ทีแรกกระหม่อมนึกว่า 

จะมอบให้ฮหูยินรอง แต่พอถึงวันน้ัน ซ่งอีเ๋หนียงให้คนส่งสารมาอกี นายท่าน 

ก็ไปพบนางเช่นเคย...หากนีไ่ม่มอีะไรจรงิๆ จะตามพัวพันไม่เลกิราอย่างนี้

ทีไ่หนกันพ่ะย่ะค่ะ"
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อี๋อว้ีฟังค�าบอกเล่าของหลูเซี่ยวจบแล้วท�าหน้าตึงด้วยความโกรธา 

นางเคยพบเห็นคนไร้ยางอาย แต่ไม่เคยเจอใครที่ไร้ยางอายได้ถึงขั้นนี้

พ่ีรองของนางก็ไร้สติเช่นกัน มคี�ากล่าวว่าอาชาดไีม่ย้อนไปกินหญ้า 

ทีเ่ก่า แต่เขาช่างดนัีกนะ หญ้าก็มไิด้กินสกัค�า ยังแปดเป้ือนกลิน่คาวไปทัง้ตวั

เมื่อแรกได้ยินว่าจ่างซุนชงพังประตูใหญ่ของจวนพวกเขา อ๋ีอวี้ยัง 

นึกเคืองในใจ แต่พอได้รู้เรื่องอย่างกระจ่าง คนผิดเป็นพ่ีรองของนางเอง 

อันว่าแมลงวันไม่ตอมไข่ที่ไร้รอยร้าว* ได้พบกับคนโง่งมอย่างหลูจว้ิน  

ซ่งซินฉือผู้นั้นย่อมตามตอแยอย่างไม่คิดชีวิตแล้ว

แผ่นดินนี้ไม่ยึดถือจารีตธรรมเนียมโบราณอย่างเคร่งครัดนัก  

มาตรว่าจะรังเกียจสตรีที่ออกเรือนแล้วแล้วยังคบชู้สู่ชาย แต่ไล่เลียง

เอาผิดกันจริงๆ ก็ไม่ถึงกับลงเอยด้วยการจับถ่วงน�้า อย่างมากได้รับ

หนังสือหย่าร้างฉบับหนึ่งและส่งตัวกลับสกุลเดิม กระนั้นบางคนถึงขั้น

แต่งงานใหม่กับ 'ชายชู'้ หลงัออกจากเรอืนสามเีก่าไม่ถึงคร่ึงปีด้วยซ�า้ไป

ดูทีว่าซ่งซินฉือตามพัวพันหลูจว้ินเช่นน้ีคงมีความคิดจะเป็นเช่น 

สตรีอุ้มผีผาลาจาก** แต่แรกแล้ว

ตอนออกจากวัง อี๋อว้ียังตั้งใจว่าจะไปพบซ่งซินฉือ แต่พอได้ล่วงรู้

จุดประสงค์ชั่วร้ายของสตรีผู้นั้น นางก็ล้มเลิกความคิดนี้โดยสิ้นเชิง

ครัน้คดิค�านงึว่าถึงท่ีสุดแล้วซ่งซนิฉอืก็เป็นสตรใีนเรอืนทียั่งอ่อนต่อโลก

นกั ไหนเลยจะรูถึ้งความร้ายกาจของสกุลจ่างซนุ ต่อให้ตดัขาดกับนางแล้ว 

ก็เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะปล่อยให้นางอยู่ในเมืองฉางอันต่อไป และ 

ย่ิงเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะยอมให้นางออกเรอืนใหม่ บทลงเอยของนางนัน้ อีอ๋ว้ี 
* แมลงวันไม่ตอมไข่ที่ไร้รอยร้าว หมายถึงหากไม่มีมูลก็ย่อมไม่เกิดข่าวลือ
** 'อุ้มผีผาลาจาก' เป็นส�านวนที่มาจากบทกลอนของไป๋จวีอี้ หมายถึงสตรีที่แต่งงานใหม่
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เพียงตรองดูก็รู้ได้

"นายหญิง ผ่านถนนไปอีกสายหนึ่งก็เป็นจวนสกุลจ่างซุนแล้ว  

ทรงเห็นว่าจะประทับรออยู่บนรถม้าแล้วให้หม่อมฉนัเข้าไปบอกความหรอืไม่

เพคะ" ผิงถงนั่งอยู่ด้านนอกเลิกม่านกั้นขึ้นมุมหนึ่งขอค�าสั่งจากอี๋อวี้

"อื้อ เจ้าถือของขวัญเข้าไป มีมารยาทสักหน่อยนะ ก็บอกว่า 

เพราะคุณชายรองพลั้งมือท�าร้ายคุณชายจ่างซุนบาดเจ็บแล้วรู้สึกเสียใจ

ภายหลัง ดังน้ันจึงขอให้ข้ามาขอขมาแทน ส่วนเร่ืองอื่นไม่ต้องเอ่ยถึง 

แม้สักครึ่งค�า"

จ่างซนุชงกับพ่ีรองของนางล้วนเป็นพวกมอืไวกว่าสมองดจุเดยีวกัน 

ทว่าคนเจนจดัหลักแหลมเฉกจ่างซนุอู๋จีต้้องไม่ปรารถนาให้เรือ่งฉาวโฉ่พรรค์นี้

ลุกลามบานปลายเป็นแน่แท้ มีความเป็นไปได้แปดในสิบส่วนว่าเขายัง 

จะให้จ่างซนุชงน�าของขวัญไปขอขมาท่ีจวนหลจูว้ินพรุ่งน้ีเช้าอกีด้วย

เพราะอ๋ีอว้ีใคร่ครวญถึงจดุนีถึ้งได้แวะเตรยีมของขวัญกลางทาง ขืน

รอให้สกุลจ่างซนุ 'ก้มหวัรบัผิด' ก่อนจรงิๆ แล้วโดนจิง้จอกเฒ่าเจ้าเล่ห์คนน้ัน 

ผกูอาฆาตในใจ วันหลงัพ่ีรองของนางคงต้องพบกับความยากล�าบากแล้ว

รถม้าเลี้ยวตรงหัวมุมข้างหน้าแล้วว่ิงต่อไปหลายก้าวก่อนหยุด

กะทันหัน อี๋อวี้น่ังอยู่ข้างในก็ได้ยินเสียงเอะอะอึกทึกจากที่ไม่ไกลนัก  

นางแหวกม่านประตูออกดู เห็นแสงไฟกับเงาคนท่ัวบริเวณเบื้องหน้า 

กลางม่านราตรี ไม่รู้ว่าเกิดความวุ่นวายใดขึ้นถึงดึงดูดความสนใจของ 

ชาวบ้านชาวเมืองให้มามุงดูกันคับคั่งขนาดนี้

"นายหญิง ถนนด้านหน้าติดขัดพ่ะย่ะค่ะ ทรงรอสักครู่ กระหม่อม 

ให้คนไปดูว่าสถานการณ์เป็นเช่นใด"
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อวี๋ทงจอดรถม้าที่ริมถนน เรียกองครักษ์ผู้ติดตามคนหนึ่งลงไป

สอบถาม หลังจากหลี่ไท่เป็นผู้ครองต�าหนักบูรพา มิได้พาข้าทาสบริวาร

มากมายในวังเว่ยอ๋องแต่เดมิเข้าวงัหลวงไปด้วย ดงัเช่นอว๋ีทงทีไ่ม่เตม็ใจ

ช�าระกายเข้าวังเป็นขันที พวกเขาล้วนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

อยู่ข้างนอก ยามปกติจะไม่ปรากฏตัว แต่ถ้าอี๋อว้ีกับหลี่ไท่ออกนอกวัง 

ก็จะแจ้งให้พวกเขาตระเตรียมรถม้าติดตามขบวนล่วงหน้า แน่นอนว่า 

มข้ีอยกเว้นอย่างอาเซงิเช่นกันทีส่ามารถแปลงโฉมเป็นขนัทหีรอืองครกัษ์

อยู่ข้างกายหลี่ไท่ได้ทุกเมื่อ

องครักษ์ไปแล้วย้อนกลับมายืนกล่าวรายงานอี๋อวี้ที่ข้างรถม้า

"เกิดเรื่องท่ีจวนสกุลจ่างซุนพ่ะย่ะค่ะ ดูเหมือนว่าคุณชายสาม 

ถือกระบี่วิ่งไล่สังหารอนุคนหนึ่งไปตามถนน ฟังจากค�าพูดของคนท่ีมุงดู

คล้ายว่าอนุคนนั้นไม่รักษาจรรยาสตรี ลักลอบคบชู้แล้วยังตั้งครรภ์ด้วย

พ่ะย่ะค่ะ"

อีอ๋ว้ีนัง่อยู่บนรถม้าได้ยินเสยีงรายงานจากด้านนอกแล้วใบหน้าบูดบึง้

ไปทนัใด มอืท่ีวางอยู่ข้างหัวเข่าก�าเป็นหมดัแน่นจนข้อนิว้ลัน่เปาะๆ หลเูซีย่ว

กับผงิถงไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆ

"ผิงถง สวมหมวกผ้าโปร่งคลุมหน้าตามข้าลงไปดู"

บนถนนใหญ่กว้างขวางหน้าประตูจวนสกุลจ่างซุน ณ เพลาน้ี 

ก�าลังแสดงละครชวนหัวฉากหนึ่ง

คณุชายสามจ่างซนุจือ่สวมเสือ้ตวัในบางๆ ตวัเดยีวสยายผมยุ่งเหยิง 

ว่ิงออกมาจากข้างในจวน มือหนึ่งถือกระบี่ยาวกวัดแกว่งไปสี่ด้านจน 
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เหล่าบ่าวไพร่ที่จะเข้าไปขัดขวางพากันผงะถอยด้วยความตกใจ เขา

ไล่กวดตามสตรีชุดเขียวที่หนีเตลิดไปเบื้องหน้าหมายสังหารนาง

"นางแพศยา! หยุดนะ ข้าจะแทงหญิงสารเลวเย่ียงเจ้าให้ตาย 

ในกระบี่เดียว คอยดู!"

"คุณชาย...คุณชายรีบวางกระบี่ลงเถอะขอรับ"

"ไสหัวไป!"

"ช่วยด้วยๆ"

อ๋ีอว้ียืนอยู่มุมหน่ึงของกลุ่มฝูงชนที่มุงดูอยู่ มีสาวใช้กับผู้ติดตาม 

หลายคนอยู่เป็นเพ่ือน นางทอดสายตาผ่านผ้าโปร่งบางมองดูสตรีท่ีถูกไล่แทง

จนต้องว่ิงหนีหวัซกุหวัซนุไปทัว่ทกุทิศคนนัน้

หนสุดท้ายที่ได้พบซ่งซินฉือคือในวังหลวงเมื่อส่ีห้าปีก่อน ผ่านมา 

เนิน่นานปานน้ัน อีอ๋ว้ีกลบัจ�าหน้านางได้ต้ังแต่แวบแรก เพียงพอจะบ่งบอก 

ได้ว่าอกีฝ่ายติดตรงึอยูใ่นความทรงจ�าของนางอย่างลกึซึง้เพียงใด

ส�าหรบัจ่างซนุจือ่ซึง่เคราะห์ร้ายโดนสวมเขานัน้ อีอ๋ว้ีก็พอจะจดจ�า 

ได้บ้าง ส่วนใหญ่เป็นภาพลูกเศรษฐเีสเพลไร้ความรูไ้ร้ความสามารถคนหน่ึง 

เม่ือครั้งเล่าเรียนอยู่ที่ส�านักศึกษาหลวง แต่นางหาเค้าเดิมที่คลับคล้าย 

คลบัคลาจากร่างบรุษุเสยีสติท่ีเง้ือง่ากระบีส่ะเปะสะปะอยู่ข้างหน้าคนนัน้

ไม่ได้สกัน้อย

เมือ่ไม่มคีนช่วยเหลอื ส่วนพวกคนรบัใช้ก็กลัวโดนจ่างซนุจือ่ท�าร้าย

จนไม่กล้าเข้าไปขดัขวาง มหีลายครัง้หลายหนท่ีเขาเกือบฟันโดนซ่งซินฉอื

ทีว่ิ่งได้ไม่เรว็นัก ท้ังคูว่ิ่งไล่วนกันไปรอบๆ เหมอืนแมวจบัหนอูยู่นานครูใ่หญ่ 

ฝ่ายซ่งซนิฉอืย่ิงว่ิงย่ิงช้าจนสดุท้ายก็หมดแรง ตอนวิง่ผ่านหน้าอีอ๋ว้ีอกีคร้ัง 
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นางสะดดุล้มลงกบัพ้ืน แข้งขาอ่อนยวบพยายามลกุอย่างไรก็ลกุไม่ขึน้ ได้แต่

หนัศรีษะไปมองจ่างซนุจือ่ทีแ่สยะเขีย้วยิงฟันปร่ีเข้าใส่นางโดยไม่มคีนหยุดย้ัง

"หญิงสารเลว! เสยีททีีข้่าดีต่อเจ้าปานนัน้ เจ้าถึงกับย่ัวยวนชายอืน่ 

ลับหลังข้า ซ�้ายังมีเลือดชั่วอยู่ในท้อง วันนี้ข้าจะให้เจ้าไม่ได้ตายดี!"

จ่างซนุจือ่อยู่ในสภาพผมเผ้ารงุรงั ดวงตาแดงก�า่ราวกับจะกินเลอืด

กินเนื้อคน เห็นชัดว่าเขาเดือดดาลเกินไปจนขาดสติ คิดแต่จะสังหาร 

ซ่งซนิฉอื ตอนน้ีเขาอยู่ห่างจากนางไม่ก่ีก้าว ฟาดกระบีล่งก็จบชวิีตสตรีผู้น้ี

ได้แล้ว ทกุคนเบกิตากว้างกลัน้หายใจ คดิถึงภาพคดนีองเลือดทีจ่วนเจยีน

จะได้เห็นกับตาในอึดใจถัดไปได้แล้ว

ชะรอยว่าซ่งซินฉือยังไม่ถึงฆาต จ่างซุนจื่อคล้ายสะดุดเท้าตนเอง

กะทันหัน ร่างเขาเซวูบทรงตัวไม่อยู่จนล้มหน้าคะม�า ส่งผลให้กระบี่ยาว

หลุดจากมือลอยหวือไปไกลจั้งหน่ึงตกลงกลางฝูงชนท่ีมุงดูอยู่ พวกเขา 

ถอยกรูดๆ ด้วยความตกใจพร้อมกับเสียงกรีดร้องหลายเสียง

ซ่งซินฉือซึ่งเกือบม้วยมรณาไปสู่ปรโลกทรุดตัวฮวบกับพ้ืนอย่าง 

สิน้เรีย่วแรง ดวงตาท้ังคูเ่บกิโพลงอย่างพรัน่พรึง นางมองจ่างซนุจือ่ท่ีล้มคว�า่อยู่

ข้างเท้าตนเองพยายามตะกายตัวลกุขึน้อย่างขวัญหนดีฝ่ีอ

"ข้าจะฆ่าเจ้าๆ"

"ลูกเนรคุณ! ยังติงว่าอับอายขายหน้าไม่พอรึ ยังไม่รีบกลับมาอีก  

ใครก็ได้ไปมัดตัวคุณชายสามพากลับเข้าจวน!"

เสยีงตวาดอย่างกราดเกรีย้วดงัขึน้ อีอ๋ว้ีหนัไปมองเหน็เงาร่างสงูชะลดู 

ยืนอยู่หน้าประตูใหญ่ท่ีมแีสงโคมสว่างไสวของจวนสกุลจ่างซนุ

ครั้นเห็นหน้าจ่างซุนอู๋จี้ที่ออกมาด้วยตนเอง ฝูงชนส่งเสียงเอ็ดอึง 
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ดังระงมขึ้น ละครชวนหัวฉากนี้ใกล้จะปิดฉากรอมร่อแล้ว

"ไปเถอะ กลับวัง" อี๋อวี้กล่าวเสียงขรึม

"นายหญิง พวกเราไม่ไปจวนสกุลจ่างซุนแล้วหรือเพคะ" ผิงถง 

กระซิบถาม

"กลับไปก่อนค่อยว่ากันอีกที"

อ๋ีอว้ีแลมองซ่งซินฉือที่นั่งตัวสั่นเทาอยู่บนพ้ืนอย่างน่าสังเวชด้วย 

แววตาแฝงนัยลกึล�า้ ดวงตานางเปล่งประกายคมปลาบวูบหนึง่ก่อนหมนุกาย

พาคนกลับไป
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ต�าหนักบูรพา

ราตรีน้ีเหนือผิวน�้าในสระอวี้เฉวียนด้านหลังต�าหนักฉงกวงอบอวล

ด้วยม่านควัน ไอน�้าฟุ้งกระจายละม้ายผ้าโปร่งสีขาวลอยพล้ิว หยดน�้า

เกาะพราวพรายบนผนังหินหยกเป็นมันวาว

กลางสระน�้าที่ว่างโล่งแห่งน้ีมีเงาร่างหนึ่งน่ังแช่ตัวอยู่ตามล�าพัง  

ใต้เรอืนผมสดี�าท่ีทอดตวัคลีค่ลมุแผ่นหลงัมองเห็นริว้มดักล้ามบึกบนึเป็นลอน

กับบ่าหลงักว้างได้ร�าไร บ่งบอกได้ว่าน่ีเป็นบรุุษทีเ่รือนกายแข็งแรงล�า่สนั 

ผู้หนึ่ง

น�า้ร้อนท่ีไหลๆ หยุดๆ ออกมาทางหวัมงักรทางตะวันออกของสระน�า้ 

ส่งควนัสขีาวฉยุๆ เขาน่ังตรงขอบสระนิง่ๆ ไม่เคล่ือนไหวราวกับถูกรมด้วย

กระไอร้อนจนหลบัใหลไป

กระนัน้ในห้องช�าระกายน้ีหาได้มคีนอยู่คนเดียวไม่ จดุทีห่่างไปไม่ไกล

785
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ทางเบือ้งหลงัเขา มนีางก�านัลสวมเสือ้คลุมสีชมพูกับกระโปรงสเีขยีวนางหนึง่

ซ่อนตวัอยูห่ลงัฉากกัน้หนิหยกบงัตาหน้าประต ูนางเย่ียมหน้าออกมาครึง่ซกี

มองบุรุษในสระน�้าอย่างลุ่มหลงอยู่บ้าง

นางกัดริมฝีปากที่ตั้งใจแต้มชาดไว้จนกลายเป็นสีแดงสดสวยข้ึน

หลายส่วนคล้ายตดัสินใจอะไรบางอย่างได้แล้ว ก่อนจะยกถาดน�า้ชาทีท่ิง้ไว้

จนอุ่นแต่แรก ก้าวขาออกไปนอกฉากก้ันเดินไปทางริมสระน�้าด้วยฝีเท้า 

เบาหววิ พร้อมกับทอดเสยีงอ่อนหวานกล่าวด้วยสหีน้าสะเทิน้อายเต็มเป่ียม

"องค์รัชทายาท หม่อมฉันยกพระสุธารสชามาถวายเพคะ"

ร่างในสระน�า้ไม่ขยับกาย นางก�านัลวางถาดบนโต๊ะน�า้ชาข้างสระน�า้  

รนิน�า้ชาถ้วยหนึง่อย่างเชือ่งช้า จากน้ันก้มหน้าใช้น้ิวมอืทีส่ัน่ระรกิคลายสายรดั

สาบเสือ้กลางอกแล้วบิดเอวทหีนึง่ กระโปรงยาวบนตวัก็หลุดร่วงลงบนพ้ืน 

เหลอืแค่เสือ้ตวัสัน้สชีมพูบางๆ ชิน้เดยีวท่ีไม่อาจปกปิดท่อนขานวลเนยีน 

ทีส่ัน่น้อยๆ ทัง้สองข้างไว้ได้

นางก้มตวัลงยกถ้วยน�า้ชาข้ึนอย่างกระมดิกระเมีย้นแล้วจะขยับไป

ตรงขอบสระน�้าซึ่งจริงๆ แล้วห่างไปสองสามก้าวเท่านั้น นางเพ่ิงก้าวขา

ก็ได้ยินเสยีงสัง่อย่างไม่เอาใจใส่ บรุษุทีเ่หมอืนนอนหลบัอยู่ตรงนัน้ต่ืนอยู่

อย่างเห็นได้ชัด

"ออกไป"

ได้ยินค�าน้ีนางก�านัลที่เปลื้องอาภรณ์ไปคร่ึงหนึ่งแล้วเร่ิมใจฝ่อ แต่

โอกาสครั้งหน่ึงที่หาได้ยากอย่างนี้หากพลาดไปแล้วไม่รู้ว่าต้องรอคอย 

ไปอีกนานเท่าไร นางท�าใจแข็งอีกคราย่างเท้าไปข้างหน้าโดยไม่สนใจ

เสียงไล่ แต่ด้วยความตกประหม่า นางเลยไม่ได้มองทางจนเหยียบบน 
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ไขสตัว์หอมทีว่างท้ิงไว้ตรงขอบสระน�า้พอด ีพอฝ่าเท้าลืน่ไถล นางร้องอทุาน 

เสยีงหลงอย่างหวาดกลัว ตวักถ็ล�าไปข้างหน้าเฉยีดผ่านข้างกายบรุษุผูน้ัน้ 

หัวทิ่มลงไปในสระน�้า

"ว้าย!"

ตูม!

คนท้ังคนหล่นร่วงลงมา น�า้ในสระแตกกระเซน็เป็นวงใหญ่สาดใส่บรุุษ

ที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจนเปียกไปทั้งศีรษะ ดีที่เขาหลับตา 

ท�าสมาธิอยู่ตลอด น�า้ร้อนถึงไม่กระเซน็เข้าตา

แต่มนัยังไม่จบเท่าน้ี นางก�านลัท่ีพลัดตกน�า้คนนัน้ผลุบๆ โผล่ๆ อยู่

กลางสระ อารามแตกตืน่ถึงกบัวาดแขนสะเปะสะปะไปกอดบุรษุใกล้ตัวไว้ 

ไม่ยอมปล่อยมอืโดยไม่ค�านงึถึงอะไรทัง้สิน้ นางเปียกโชกไปทัง้ตวั หยดน�า้

เกาะผวิกายย่ิงสะท้อนความขาวผ่องอวดสายตามากข้ึน อกีท้ังเรียวแขน 

กลมกลึงทั้งคู่ยังเกาะอยู่บนหัวไหล่ก�าย�าของบุรุษ หากมิใช่นางก�านัล 

ทีล่ะม้ายลูกนกตกน�า้ผูน้ี้ท�าหน้าเหยเกเพราะส�าลกัน�า้ไปหลายค�า นีค่งเป็น

ภาพที่วาบหวามใจสุดจะเปรียบ

"เห็นทีว่าข้ากลับมาผิดจังหวะเสียแล้ว"

อี๋อวีรุ้ดกลับมาจากนอกวงัอ๋อง ไม่ทันผลัดเปลี่ยนอาภรณ์กร็ีบร้อน 

มาหาเขาที่สระอว้ีเฉวียนเพ่ือปรึกษาหารือ แต่ก้าวเข้าห้องช�าระกายมา 

ก็เห็นเหตุการณ์บาดตาบาดใจปานนี้ เดิมทีนางก็มีความในใจหนักอึ้ง  

ยังมาเห็นนางก�านัลที่แทบไม่ได้สวมเสื้อผ้าคนหนึ่งซบอกหลี่ไท่ที่อวด 

ร่างเปลือยเปล่าอยู่แล้วเช่นนี้ก็ฉุนโกรธขึ้นทันควัน

หลีไ่ท่ได้ยินเสยีงแค่นเยาะนีแ้ล้วถึงดงึสติคืนมาจากเหตุไม่คาดฝันน้ีได้ 
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เขาเอีย้วกายไปเผยให้เห็นดวงหน้าท่ีเปียกชืน้ทว่ากลบรัศมคีวามหล่อเหลา

ไม่ได้ ยกเว้นหนวดสั้นเหนือริมฝีปากที่ลดทอนรัศมีของบุรุษรูปงามลง 

หลายส่วน แต่ขับเน้นให้ดูหนักแน่นเป็นผู้ใหญ่ย่ิงข้ึนแล้ว ประหน่ึงว่า 

กาลเวลามไิด้ทิง้ร่องรอยใดไว้บนหน้าชายหนุ่มวยัใกล้สามสบิผูน้ีเ้ลย

"ในเมื่อท่านอ๋องก�าลังส�าเริงส�าราญอยู่ เช่นนั้นก็ท�าต่อไปเถอะ  

ข้าจะออกไปรอข้างนอกก่อน"

กล่าวจบอ๋ีอว้ีไม่มองภาพที่ชวนให้หงุดหงิดใจในสระน�้าอีก นาง

สะบัดแขนเสื้อหันหลังเดินหายลับไปด้านหลังฉากกั้น

อันที่จริงน่ีมิใช่ครั้งแรกท่ีนางพบเห็นเรื่องพวกน้ี นับแต่นางกับเขา

ย้ายมาอยู่ที่ต�าหนักบูรพา ทุกเดือนต้องเกิดเหตุไม่คาดฝันสองสามหน

เสมอ สตรีเหล่านั้นราวกับเป็นพวกมดที่มุดเข้ามาได้ทุกรูทันทีที่มีโอกาส 

สุดปัญญาจะป้องกันได้หมด

อี๋อว้ีมาเห็นภาพน้ีเข้า อารมณ์ของหลี่ไท่ย่อมไม่ดีสักเท่าใด 

เป็นธรรมดา ด้วยเหตุนี้เขาฟาดสันมือใส่นางก�านัลที่ส�าลักกระอักกระไอ 

ไม่หยุดจนหมดสติแล้วลากตัวไปวางด้านข้าง จากน้ันลุกขึ้นจากน�้า  

คว้าเสื้อคลุมยาวที่วางบนตั่งนุ่มข้างสระมาสวมบนตัวพลางเดินย�่าเท้า

หนักๆ ออกไป

ด้านหลังต�าหนักฉงกวง ตอนหลี่ไท่ตามหาอี๋อวี้พบที่ศาลารับลม 

ริมทะเลสาบ นางนั่งดื่มสุราอยู่ในน้ันตามล�าพัง ไม่เห็นนางก�านัลอยู่ 

บรเิวณรอบๆ สกัคน ด้านบนศาลาแขวนโคมไฟส่องแสงเหลอืงสลวัๆ นาง 

ร�า่สรุากับเงาตน แสงเดือนหรบุหรูส่ะท้อนผวิน�า้อาบไล้เสีย้วหน้าด้านข้าง
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งามผุดผาดให้ดูเดียวดายอยู่หลายส่วน

ยามค�า่คืนในเดือนเก้าหนาวเย็นแล้ว ขณะหลีไ่ท่ก้าวเข้าไปในศาลา 

สายลมโบกโบยมาระลอกหน่ึงพัดปอยผมข้างจอนของนางปลวิขึน้คลอเคลยี

ข้างแก้มอ่อนนุ่ม นางหลับตาลง เสียงถอนหายใจเบาหวิวแทบไม่ได้ยิน 

ก็ดงัขึน้

"ลมเริม่พัดแรงแล้ว กลบัเรอืนเถอะ" เขาขยับเท้าไปด้านข้างก้าวหนึง่

ยืนบังทิศทางที่ลมพัดมา

อีอ๋วีย้กจอกสรุาขึน้ ชนูิว้ชีท่ี้อีกฝ่ังหนึง่ของโต๊ะหนิ "น่ังเป็นเพ่ือนข้าสิ

เจ้าคะ"

หลีไ่ท่ลงัเลใจครูห่น่ึงแล้วไม่ได้เดินอ้อมไปทางฝ่ังตรงข้าม แต่น่ังลง

ใกล้ๆ ข้างกายนาง เขาหยิบกาสรุารนิให้ตนเองหนึง่จอกแล้วถือไว้ในมอื 

มองนางดื่มจอกแล้วจอกเล่าโดยมิได้ดื่ม

หลงัดืม่ไปสามจอกตดิๆ กัน อีอ๋ว้ีจะหยิบกาสรุาอกี ทว่าหลีไ่ท่ย่ืนมอื 

กันไว้ก่อน ทั้งยังดึงจอกสุราของนางไปแล้วกุมมือนางไว้ อี๋อว้ีเอียงคอ 

แหงนหน้าขึน้มองดวงจนัทร์แจ่มกระจ่างตรงขอบฟ้าก็ได้ยินเขากล่าวขึน้

"วันนี้ข้าเหน่ือยจริงๆ แล้วก็มีบางเรื่องต้องตรึกตรองเงียบๆ เลย 

มิได้ระวังปล่อยให้คนบุกเข้าห้องช�าระกายได้"

อ๋ีอว้ีฟังเขาอธิบายอย่างใจเย็นแล้วเบือนหน้าไปส่งยิ้มจางๆ ให้

พลางกล่าวว่า "ไม่ต้องพูดแล้ว ข้ารู้เจ้าค่ะ"

หลี่ไท่ไม่ชอบเห็นนางฝืนปั้นหน้าแย้มย้ิมเช่นน้ี เขาบีบฝ่ามือนาง  

"เจ้าโมโหอยู่"

"ไม่ใช่เพราะท่านสักหน่อย" อี๋อว้ีจะดึงมือคืน เขากลับจับแน่นข้ึน  
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นางเบนสายตาไปทางอืน่พลางเอ่ยเสยีงขุ่น "โมโหจรงิๆ เจ้าค่ะ มากกว่าครึง่

เป็นเพราะพ่ีรองข้า แต่อกีส่วนหน่ึงเลก็ๆ ก็เป็นเพราะท่านด้วย"

แม้ว่าสิ่งที่เห็นในห้องช�าระกายเมื่อครู ่นี้นางใช้ตาตุ่มคิดก็รู ้ว่า 

หลีไ่ท่ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อคดีขึน้ แต่ถึงอย่างไรคนทัง้คูก่อดกันโดยไร้อาภรณ์

ปกปิดกาย จะให้นางยิ้มรับไม่ถือสาได้เช่นไร

ทัง้ทีไ่ด้เหน็เหตุการณ์ท�านองน้ีบ่อยๆ ตามหลักนางน่าจะชาชนิแล้ว

จึงจะถูก แต่ทุกคราท่ีเห็นสตรีในวังหลวงมารุมตอมหลี่ไท่ดุจดั่งหมู่ภมร

เหล่าน้ันย้ือแย่งกันหมายปีนข้ึนเตียงเขา จะขวางอย่างไรก็ขวางไม่อยู่  

ความรูส้กึในใจนางคละเคล้าไปด้วยความหึงหวงแกมข่ืนขมคละเคล้ากันไป

อย่างบอกไม่ถูก

กระน้ันน่ีมิใช่ความผิดของหลี่ไท่ เขาซื่อสัตย์มั่นคงต่อนางผู้เดียว 

มานานหลายปีนี้ บอกออกไปเกรงว่าคงถูกใครต่อใครมองว่าเป็นเร่ือง

อัศจรรย์พันลึกแล้ว เขาท�าได้ถึงขัน้น้ี นางยังจะเรยีกร้องอะไรจากเขา ยังจะ

ต�าหนิอะไรเขาได้อีกเล่า

หลี่ไท่รู้เช่นกันว่าพูดถึงเรื่องนั้นต่อไปรังแต่จะท�าให้นางเสียใจ เขา

หันเหหัวข้อสนทนาอย่างชาญฉลาด

"เจ้ารีบร้อนออกจากวังหลวงไปด้วยเหตุใดหรือ"

อ๋ีอว้ีกล่าวตอบทันที "พ่ีรองข้าไปยุ ่งเก่ียวกับอนุคนหนึ่งของ 

คุณชายสามสกุลจ่างซุน เมื่อวานยังทุบตีคุณชายสามสกุลจ่างซุนผู้น้ัน

เสยียกหน่ึงทีห่อสรุา วันนีร้าชบตุรเขยจ่างซนุตามมาเอาเร่ืองถึงทีจ่วน แต่ 

พี่รองข้าไม่อยู่ เขาก็เลยพังประตูใหญ่ของจวนระบายความแค้นเจ้าค่ะ"

หลี่ไท่เอ่ยถาม "เจ้าไปที่จวนสกุลจ่างซุนมาแล้วหรือ"
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"ข้ากลับมาจากท่ีนั่นก็จริง แต่ไม่ได้เข้าไปพบใต้เท้าจ่างซุน" อี๋อวี้ 

ใช้มอืข้างทีว่่างอยู่หยิบจอกสรุาทีห่ลีไ่ท่ยึดไปใบนัน้มาหมนุคลงึเล่น "ท่าน

ยังจ�าบตุรสาวของซ่งเอนิเซีย่วทีห่ยางโจวคนนัน้ได้หรือไม่ ข้าเคยเหน็นาง

ตอนคัดเลือกสาวงามในวังเมื่อสี่ปีก่อนมิใช่หรือ ยามนั้นข้าก็หว่ันใจ 

อยู่แล้วว่านางจะมายุ่งเก่ียวกับพ่ีรองข้า แต่ภายหลังนางถูกยกให้เป็น 

อนุของสกุลจ่างซุน ข้าถึงเบาใจลงได้ ไหนเลยจะคิดว่าผ่านมาหลายปี  

นางจะโผล่ออกมาอีก ซ�้ายังก่อความวุ่นวายใหญ่โตอย่างนี้"

หลี่ไท่ฟังถึงตรงนี้แล้วไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่สักเท่าใด เขาพูดขึ้น

"เรื่องนี้มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหน้าตา จ่างซุนอู๋จี้ย่อมระงับไว้เอง 

หากเจ้ากลวัเขาสร้างความล�าบากใจให้หลจูว้ิน ข้าจะไปพูดกับเขาพรุ่งน้ี"

"ถ้ามนัง่ายดายปานนี ้ ข้ายังจะกลุม้ใจอะไร" อีอ๋ว้ีส่ายหน้าแล้วเล่าถึง

ละครชวนหัวซึ่งได้ชมบนถนนหน้าจวนสกุลจ่างซุน "ตอนนี้ซ่งซื่อคนน้ัน 

ตั้งครรภ์แล้วน่ะสิเจ้าคะ ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดจ่างซุนจื่อถึงปักใจเชื่อว่า 

นางคบชูกั้บพ่ีรองข้าจนมเีดก็คนนี ้ แล้วผูค้นท้ังถนนล้วนเหน็เรือ่งนี ้ ถ้ามี 

คนเฉลยีวใจลองสบืดูและโยงกับเรือ่งทีจ่่างซนุชงไปหาเรือ่งทีจ่วนตอนเช้า 

ก็ต้องมีเสียงซุบซิบนินทาลือกระฉ่อนไปท่ัวเป็นแน่ เมื่อเป็นเช่นน้ีก็มิใช ่

เรือ่งทีส่ะสางกนัเองได้แล้ว"

นางพูดต่ออย่างกลัดกลุ้มหนักอก

"แต่เดมิสกุลหลขูองข้าก็มเีรือ่งบาดหมางกับสกุลจ่างซนุอยู่แล้ว ครัง้นัน้

จ่างซนุฮ่วนถูกสงัหาร ครอบครวัข้าเกือบโดนสกุลจ่างซนุถอนรากถอนโคน 

ต่อมาเพราะข้าได้พระราชทานสมรสเป็นชายาของท่าน สถานการณ์ 

ถึงได้ดข้ึีนบ้าง บดันีเ้กิดเรือ่งน้ีขึน้ จ่างซนุอู๋จีห้าใช่ผูท้ีย่อมเสยีเปรยีบใคร  

Page ��������� 15.indd   51 11/6/2563 BE   09:31



52

นวลหยกงาม 15

ดูผิวเผินนี่เป็นความแค้นเก่าของสกุลหลูกับสกุลจ่างซุน แต่แท้จริงแล้ว 

เบื้องหลังยังเก่ียวข้องไปถึงท่านอีกชั้นหน่ึง มันมีสายสนกลในซับซ้อน 

ซ่อนเงือ่น ข้ากลวัว่าเภทภัยท่ีแอบแฝงอยู่นบัวันจะย่ิงหย่ังรากลกึลงเรือ่ยๆ 

ภายภาคหน้า..."

สกุลจ่างซุนเป็นตระกูลใหญ่ทรงอ�านาจบารมี เป็นไปไม่ได้ท่ีจะ 

ไม่ใคร่ครวญถึงอนาคต พวกเขาเป็นเครือญาติสายนอกของฮองเฮา 

ผู้ล่วงลับไปแล้ว ไม่มีส่วนช่วยเหลือเก้ือกูลกับพระโอรสของสนมอย่าง 

หลี่ไท่แต่อย่างใด เมื่อฮ่องเต้แต่งตั้งหลี่ไท่เป็นองค์รัชทายาท จ่างซุนอู๋จี ้

จะไม่กริง่เกรงว่าหลงัเขาขึน้ครองราชย์แล้วจะไม่ก�าจดักลุม่ของพวกตนหรอื 

ต่อให้พูดว่าหลีไ่ท่ปราศจากความคดิน้ี กระทัง่อีอ๋ว้ีก็ยังไม่เชือ่ นับประสาอะไร

กับจ่างซนุอู๋จีซ้ึง่อยู่ในฐานะประมขุตระกูลทีต้่องคิดอ่านวางแผนเพ่ือลกูหลาน

รุน่หลงั

หลีเ่ฉงิเฉยีนตายไปแล้ว แต่ในวังหลงัแห่งนียั้งมีหล่ีจือ้อกีคน รวมถึง

อูอ๋๋องหลีเ่ค่อท่ีจบัจ้องบัลลงัก์ตาเป็นมนัแต่ยังอดทนข่มกล้ันครองเมอืงอยู่ท่ี

ถานโจวอนัห่างไกล ตราบเท่าทีห่ลีไ่ท่ยังไม่ก้าวขึน้เป็นฮ่องเต้ ผูส้บืทอดคนอืน่ 

ก็มีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าเป็นผู้ใดได้รับแรงหนุนจาก 

จ่างซนุอู๋จีเ้พ่ิมขึน้ล้วนกลายเป็นภัยมหนัต์ต่อหล่ีไท่ได้ท้ังส้ิน

เรือ่งของซ่งซินฉอืน้ีดไูปแล้วเป็นเรือ่งเลก็ แต่อาจกลายเป็นตัวกระตุ้น

ความหวาดหว่ันวิตกในใจจ่างซุนอู๋จี้ขึ้นมาอย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้เขา 

หนัไปเข้ากับกลุม่อิทธิพลอ่ืนก็เป็นได้

"ถึงไม่มเีรือ่งพวกนี ้ จ่างซนุอู๋จีก็้ไม่เคยลงเรอืล�าเดยีวกับข้าอยู่แล้ว"  

หลี่ไท่กุมมืออี๋อว้ีแน่นๆ บอกจุดยืนของตนอย่างชัดเจน "แต่ก่อนไม่ใช่  
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ตอนนี้ไม่ใช่ อนาคตก็ไม่ใช่"

แววตาของเขาขุ่นมัวไปชั่วขณะเมื่อหวนประหวัดถึงเรื่องหนึ่ง 

เมือ่หลายปีก่อน ก่อนหน้าเรือ่งนัน้ เขายังเคยคิดจะดึงจ่างซนุอู๋จีม้าเป็นพวก  

แต่หลังจากเรื่องนั้นก็ไม่เคยมีความคิดนั้นอีกสืบไป

พระพายโชยมาอีกระลอกหนึ่ง อี๋อว้ีเริ่มหนาวแล้ว นางเอนกาย 

พิงไหล่เขา สดูอากาศเย็นเยือกในยามราตรเีข้าปอดเฮอืกหนึง่ก่อนกล่าว

อย่างไม่แน่ใจ

"ข้ารู้สึกว่าเรื่องของซ่งซื่อมิใช่ความบังเอิญ นางกับพ่ีรองข้าพัวพัน

กันมานานสามสี่ปี ถ้าจะถูกจับได้สมควรมีคนจับได้ไปนานแล้ว แต่ 

เพราะอะไรถึงไม่ช้าไม่เร็วกว่านี้ จ�าเพาะเจาะจงต้องเป็นเวลาน้ีด้วย ซ�้า 

ย่ิงบานปลายเป็นเรือ่งใหญ่ข้ึนทุกที หรอืว่ามคีนเลง็เห็นผลดีผลร้ายของมนั 

ได้ถึงเจตนายุแยง วางแผนใช้เรื่องนี้เพื่อฉวยประโยชน์อะไรสักอย่าง"

นางกล่าวจบก็รับรู้ได้ว่าหลี่ไท่เหยียดแผ่นหลังตรง นางยกตัวขึ้น 

เงยหน้ามองเขา ส่งสายตาเป็นเชิงถาม

"มีอันใดหรือเจ้าคะ หรือว่าท่านคิดอะไรได้ใช่หรือไม่"

หลีไ่ท่น่ิงเงยีบไปพักหนึง่ เขาเม้มรมิฝีปากเกือบเป็นเส้นตรง ก่อนจะ

เอ่ยเสียงแผ่วๆ

"วันนีต้อนประชมุขนุนาง เสดจ็พ่อตรสัว่าจะเสดจ็ออกศึกปราบปราม

เกาโกวหลด้ีวยพระองค์เอง แต่เหล่าขนุนางทดัทานไว้ถงึยังไม่มแีผนการ

อย่างแน่นอน ถ้าข้าเดาไม่ผิด ในที่ประชุมพรุ่งน้ีเช้าต้องมีคนเสนอให้ข้า 

ไปรบแทนเสด็จพ่อเป็นแน่"
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เรือ่งราวเป็นไปตามความคาดหมายของหลีไ่ท่ ตอนประชมุขุนนาง

วันถัดมา ฮ่องเต้พูดถึงเรือ่งไปท�าศึกด้วยตนเองเป็นค�ารบทีส่อง ท่ามกลาง

เสยีงร้องค้านดังขรม มสีองสามคนกล่าวออกความเหน็แย้งขึน้ เอ่ยอ้างถึง

ชยัชนะครัง้ใหญ่ในสงครามกับเกาชางและทูเจว๋ียเมือ่สีปี่ก่อน และเสนอให้

หลี่ไท่ออกรบอีกครั้ง 

"ตามความคดิของกระหม่อม แคว้นเลก็ๆ เช่นเกาโกวหลนีัน่ถึงกับ 

ต้องให้ฝ่าบาทเสด็จออกจากเมืองหลวงเป็นเรื่องเกินความจ�าเป็นจริงๆ  

มสิูใ้ห้องค์รชัทายาททรงน�าทพัจะดีกว่า ในปีรชัศกเจนิกวนทีส่บิสีเ่มือ่ครัง้

องค์รัชทายาทไปปราบปรามเกาชางนั้น เป็นศึกที่เรียกได้ว่า..."

ขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคนนั้นพากันสรรเสริญเยินยอหลี่ไท่ยกหนึ่ง 

ดูจากภายนอกแล้วสนับสนุนให้หลี่ไท่ออกศึกแทนบิดา แต่แท้จริงแล้ว 

ก่อนหน้านีบ้รรดาขุนนางในราชส�านักส่วนใหญ่ไม่เหน็ผลดีของการยกทพัใหญ่

786
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ไปโจมตีเกาโกวหลีเท่าใดนัก

แคว้นเกาโกวหลีซึ่งต้ังอยู่ในอาณาเขตลุ่มน�้าฮั่นเจียงเป็นชนเผ่า 

ที่ผงาดขึ้นมาตั้งแต่สมัยซานก๋ัว มีประวัติศาสตร์ยาวนานหกร้อยปี  

ในยุครุ่งเรืองท่ีสุดยังเคยครองความเป็นใหญ่เหนือลุ่มน�้าฮั่นเจียง ทว่า 

หลังถูกแคว้นซินหลัวกับไป่จี้ผนึกก�าลังกันโจมตีในช่วงเกือบหนึ่งร้อยป ี

ที่ผ่านมา จึงค่อยๆ เสื่อมถอยลงทีละน้อยและก�าลังย่างเข้าสู่ยุคตกต�่า 

ทลีะก้าว กระนัน้กลบัยังยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ล้มลงแม้จะโดนราชวงศ์สยุ 

ในอดีตรุกราน เมื่อสามสิบปีก่อน ราชวงศ์สุยเคยส่งไพร่พลนับร้อยหมื่น 

ไปโจมตี ภายหลังกองทหารเกือบสามสิบหมื่นนายพ่ายแพ้ราบคาบ 

ที่แม่น�้าเหลียวเหอ สุดท้ายไม่อาจตีเมืองได้ส�าเร็จ

มีคนเคยกล่าวว่าช่วงปลายราชวงศ์สุย ต้นเหตุที่ท�าให้ราษฎร 

ลกุฮอืขึน้จนแผ่นดินล่มสลายก็คือการตัดสนิใจผดิพลาดทีย่กพลไปรกุราน

แคว้นเกาโกวหลี ส่งผลให้แสนยานุภาพของราชวงศ์สุยอ่อนแอลงจน 

ก้าวไปสู่จุดจบในที่สุด

แม้แต่ตวัหลีไ่ท่เองก็ไม่เห็นพ้องท่ีจะยกทัพใหญ่เดนิทางไกลหลายพันลี้

ไปจู่โจมเกาโกวหลีซึ่งอยู่ชิดติดทะเลอันเป็นชัยภูมิที่ต้ังรับง่ายโจมตียาก

ในเพลานี้

ทว่าฮ่องเต้ไม่รบัฟังเสยีงค้านของขนุนางท้ังหลาย ดงึดนัจะไปท�าศกึ

กับเกาโกวหลด้ีวยตนเองตามความคดิของตน ไม่ก่ีปีมานีอ้าการป่วยของเขา 

มกัก�าเริบเป็นครัง้คราวจนต้องงดประชมุขุนนางหลายหน แล้วพวกขนุนาง

จะยินยอมให้เขาน�าทพัออกรบได้อย่างไร

หลายปีน้ีอทิธิพลของหลีไ่ท่ในราชส�านกันบัวันย่ิงมัน่คงและแขง็แกร่ง
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มากขึน้ เดมิทีต้องไม่มคีนกล้าเสนอชือ่เขาในเรือ่งน้ี แต่วันน้ีกลบัผดิไปจาก

ปกต ิพอมคีนเริม่ต้น ขนุนางใหญ่ทีธ่รรมดาไม่ค่อยแสดงความคดิเหน็นัก 

บางคนถึงกับพากันขานรบั ชัว่อดึใจเดยีวทิศทางลมในราชส�านกัก็ตกีลบั 

จากที่ถกเถียงกันว่าจะให้ฮ่องเต้ไปท�าสงครามกับเกาโกวหลีด้วยตนเอง 

หรอืไม่ กลายเป็นเรือ่งจะให้องค์รชัทายาทเป็นคนน�าทพัหรอืไม่

เมื่อมีข้อสงสัยแคลงใจของอี๋อว้ีเมื่อวาน หล่ีไท่เพียงตรองดูก็รู้ว่า 

นี่สมควรเป็นความดีความชอบของผู้ใด ท่ามกลางเสียงวิพากษ์เซ็งแซ่  

เขาเบือนหน้าช�าเลืองไปทางหัวแถวขุนนางใหญ่ทางขวามือ มองร่างที ่

ก้มหน้าตั้งใจฟังโดยไม่เอื้อนเอ่ยวาจาใด 

หลี่ซื่อหมินนั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรสูงขึ้นไป มองเห็นสีหน้าท่าทาง 

ของทุกคนที่อยู่เบื้องล่างท้องพระโรงได้ชัดถนัดตา ผ่านไปพักหนึ่ง เขา

สะบัดแขนเสื้อลุกขึ้นกล่าวอย่างเบื่อหน่าย

"เอาล่ะ พวกเจ้าพูดพล่ามเสยีงดังจนเราปวดศรีษะ เวลาไม่เช้าแล้ว 

เรื่องนี้ไว้หารือกันอีกทีวันพรุ่งนี้ หลี่ไท่ เจ้าตามเราไปที่ห้องหนังสือ"

"พ่ะย่ะค่ะ" หลี่ไท่ค้อมกายก้าวออกจากแถว

"เลิกประชุม" หัวหน้าขันทีสะบัดแส้พลางกล่าว

"น้อมส่งเสด็จพ่ะย่ะค่ะ" ขุนนางทั้งหลายประสานมือค�านับ

ใกล้เที่ยงตรง แสงอาทิตย์แจ่มจ้า เหล่าสาวใช้ยืนเรียงแถวกัน 

เป็นขบวนอยู่ด้านนอกศาลาริมน�้าข้างต�าหนักฉงกวง ขณะที่ด้านใน 

มีร่างสองร่างหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กนั่งอยู่

เสี่ยวอวี่เตี่ยนตัวน้อยสวมชุดกระโปรงสีเหลืองแกมเขียว บนศีรษะ
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มุ่นมวยแกละเล็กๆ สองข้างรัดด้วยเชือกผูกผมสีทองห้อยกระดิ่งเงิน 

พวงหนึ่ง ก้มตัวเท้าศอกกับโต๊ะขาเงินใช้สองมือรองข้างแก้ม จับจ้อง 

ลกูปลาทองสองตวัท่ีว่ายไล่กันไปมาในอ่างกระเบือ้งซึง่ประดบัด้วยหญ้าน�า้

โดยไม่กะพรบิตา ปลายจมกูแทบจะจุม่ลงในน�า้ นางมองอยูน่านครู่ใหญ่  

จู่ๆ ก็เงยหน้าไต่ถามอี๋อวี้ที่นั่งใจลอยอยู่ฝั่งตรงข้าม

"เสดจ็แม่ๆ เสีย่วจนิกับเสีย่วหงด่ืมน�า้ตัง้มาก ท�าไมพวกมนัไม่ต้อง 

เข้าห้องเวจล่ะเพคะ"

เพราะว่าพวกมันกินดื่มขับถ่ายในที่เดียวกันหมดน่ะสิ

อี๋อวี้จะบอกความจริงที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายพรรค์นี้กับบุตรสาว

ก็ไม่เหมาะ นางจงึได้แต่กล่าวล่อหลอกว่า "ใครบอกว่าพวกมนัไม่ต้องเข้าล่ะ 

แค่เจ้าไม่เห็นเท่านั้นเอง"

"อ้อ แล้วพวกมันใช้กระดาษเช็ดไหมเพคะ"

"เอ่อ..." อี๋อว้ีตอบค�าถามบุตรสาวไม่ได้ นางลังเลอยู่ว่าจะตอบว่า 

ใช้หรอืไม่ใช้ดี บอกว่าใช้ เจ้าตวัน้อยต้องอยากเห็นว่ากระดาษทีป่ลาทอง

ขนาดเท่าฝ่ามอืสองตัวนีใ้ช้เป็นแผ่นใหญ่แค่ไหน แต่บอกว่าไม่ใช้ เช่นนัน้

สมควรให้ค�าอธิบายอย่างไรกับปัญหาท่ีว่าปลาทองเข้าห้องเวจแล้วไม่ใช้

กระดาษเช็ด

เด็กตัวเท่าน้ีล้วนใสซื่อไร้เดียงสาเป็นที่สุด สอนนางอย่างไร นางก็ 

ท�าอย่างน้ัน ขนืให้นางคดิว่าหลงัเข้าห้องเวจแล้วไม่ต้องใช้กระดาษช�าระ

ท�าความสะอาดจรงิๆ ดีไม่ดีพรุง่น้ีนางก็จะท�าตามอย่างปลาสองตวัน้ีแล้ว

ดีท่ีเด็กเล็กมักหันเหไปเรื่องอื่นอย่างรวดเร็ว นางไม่รอมารดา 

คดิค�าตอบออกก็เบอืนหน้าไปอกีทางและถูกผิงฮุ่ยซึง่ถือถาดของว่างเข้ามา
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ดงึดดูความสนใจไป นางย่ืนมอืให้ผงิฮุย่ใช้ผ้าชบุน�า้เชด็ให้จนสะอาดสะอ้าน

อย่างว่าง่าย ถึงลงมือเลือกหยิบลูกท่ีกลมและใหญ่ที่สุด แต่ขณะก�าลัง 

จะเอาใส่ปากก็ได้ยินอีอ๋ว้ีกระแอมกระไอเสยีงหนึง่กะทันหนั

"อ่ะแฮ่ม"

เสีย่วอว่ีเตีย่นเงยหน้ามองอีอ๋ว้ี ค่อยมองล�าไยท่ีดูท่าทางจะหอมหวาน

ชุม่ฉ�า่ลกูนี ้ สองจติสองใจนานครูห่น่ึง สดุท้ายก็ตดัใจจากของอร่อยทีจ่่ออยู่ 

ตรงข้างปาก เหยียดมือเล็กไปสุดแขนย่ืนไปตรงหน้ามารดาพร้อมกล่าว

ประจบ

"เสด็จแม่เสวยลูกหวานๆ เพคะ"

อี๋อวี้เห็นบุตรสาวจ้องล�าไยลูกนั้นตาเป๋ง แต่ยังท�าเป็นใจกว้างทั้งที่ 

บนหน้าเป่ียมไปด้วยแววเสยีดายแล้ว อ้าปากท�าเสยีง 'อ้าม' แล้วกินเข้าไป

โดยไม่เกรงใจ ซ�้ายังกัดน้ิวมือเล็กขาวๆ นุ่มๆ ด้วย ท�าให้เจ้าตัวน้อย 

กระตุกมือกลับไปกุมอกอย่างตกใจ นางมองมารดาอย่างน้อยใจ กล่าว 

เป็นเชิงต่อว่าต่อขาน

"เสีย่วอว่ีเต่ียนเป็นเดก็ด ี ให้เสดจ็แม่เสวยลกูใหญ่ๆ แล้ว ยังมากัดข้า

อีก"

น่ีมิใช่คราแรกท่ีเด็กน้อยโดนอี๋อว้ีกัดอย่างเห็นได้ชัด คราวก่อน

เพราะนางตะกละ มารดาต้องการสอนให้นางรู ้จักแบ่งปัน ถึงจงใจ 

กัดนิว้มอืนางเป็นการลงโทษ นางก็จดจ�าบทเรยีนหนน้ันไว้ คราวน้ีแบ่งปัน

แล้ว ไม่คิดว่ายังคงโดนกัดอยู่ดี

อีอ๋ว้ีหวัร่อชอบใจ ย่ืนมอืไปบบีจมกูเลก็ๆ พร้อมกับหยิบล�าไยลกูหน่ึง 

ใส่ปากนาง หาได้อธิบายกับนางไม่ว่าท่ีตนเองท�าเมือ่ครูน่ีม้ใิช่การลงโทษ 
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หากแต่เป็นรักใคร่

สองแม่ลูกนั่งในศาลาริมน�้าอีกชั่วครู่ ยามใกล้ถึงเวลาอาหาร 

ถึงมีนางก�านัลเข้ามารายงานว่าองค์รัชทายาทกลับวังมาแล้ว

อ๋ีอว้ีรอฟังข่าวอย่างกลัดกลุ้มกังวลมาทั้งเช้า พอได้ยินว่าหลี่ไท ่

กลับมาแล้วก็ลุกขึ้นพูดก�าชับ

"ผิงฮุ่ย พาท่านหญิงน้อยไปหาฉินกูกู กินอาหารแล้วค่อยให้นาง 

นอนพักกลางวัน"

อี๋อวี้ลูบหัวบุตรสาวอีกครั้งก่อนพูดล่อหลอกเสียงนุ่ม "ถ้าตั้งใจ 

กินข้าว ตอนบ่ายเสด็จแม่จะสอนเจ้าวาดผีเสื้อ"

เสีย่วอว่ีเต่ียนพยักหน้าอย่างเชือ่ฟังแล้วตามผงิฮุย่ออกจากศาลารมิน�า้ 

นางเดนิห่างไปไกลมากแล้วยังเหลยีวมามองอีอ๋ว้ีซ�า้ๆ อย่างอาลยัอาวรณ์ 

เห็นชดัว่าอยากให้มารดาอยู่เป็นเพ่ือน แต่เมือ่ครู่นางได้ยินว่าหลีไ่ท่กลบัมาแล้ว

เช่นกัน ในหวัสมองน้อยๆ ยังจ�าได้ว่าตนไม่อาจเอาชนะเสดจ็พ่อทีต่วัใหญ่กว่า

ได้ ด้วยเหตุนี้ถึงยอมไปแต่โดยดีไม่รบเร้าให้อี๋อวี้นอนเป็นเพื่อน

"ข้าจะน�าทัพออกศึก"

นิว้มอืของอีอ๋ว้ีทีถื่อเสือ้คลมุตวันอกของหลีไ่ท่ไว้สัน่กระตกุคราหน่ึง

แล้วนิง่ค้างไปชัว่อดึใจ ถึงเอาอาภรณ์ท่ีเขาถอดออกยกข้ึนพาดบนราวแขวน 

นางสดูลมหายใจเฮอืกหน่ึงสงบอารมณ์ก่อนหันหน้าไปมองเขา

"จะตีแคว้นเกาโกวหลีก็ต้องไปทางน�้า ท่านเคยผ่านสมรภูมิรบ 

กลางทะเลทรายมาก็จริง แต่รู้จักทัพเรือดีแค่ไหนกัน ทหารต้าถังมิใช ่

ฝ่ายที่จะได้เปรียบในการรบทางน�้า แม้นข้าไม่เข้าใจเรื่องรบทัพจับศึก  

Page ��������� 15.indd   59 11/6/2563 BE   09:31



60

นวลหยกงาม 15

แต่ก็รู้ว่าแคว้นเล็กๆ ติดทะเลแห่งนั้นตั้งอยู่ในจุดที่ตั้งรับง่ายโจมตียาก 

ราชวงศ์ก่อนเคยส่งไพร่พลนับพันนับหมื่นไปโจมตี ท้ายท่ีสุดก็ทัพแตก 

ที่แม่น�้าเหลียวเหอ แล้วท่านจะอาศัยอะไรไปปราบพวกเขาได้ อีกอย่าง 

ถึงมีชัยในการรบหลายครั้ง แต่ไม่สามารถตีเมืองได้ ก็จะเข้าต�าราว่า 

ตกม้าตายตอนจบอยู่ดี ถึงเวลาท่านล้มเหลวกลับมาแล้วจะท�าประการใด 

ดีเล่า"

หลี่ไท่ปลดเก้ียวทองประดับมุกหยกประจ�าต�าแหน่งบนศีรษะออก

แล้วเดินไปข้างหน้าต่าง น่ังลงบนต่ังกุ้ยเฟยที่อี๋อว้ีเอนกายนอนบ่อยๆ  

มองดูหัวคิ้วที่ย่นเข้าหากันโดยไม่รู้ตัวของนางพลางกล่าว

"ถ้าข้าไม่ไป เสด็จพ่อต้องกรีธาทัพออกศึกแน่"

อ๋ีอว้ีอยากพูดว่าก็ปล่อยให้ฮ่องเต้ไปดีแล้ว ต่อให้พ่ายแพ้ ความ 

ผิดพลาดที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวประชาและสูญเสียทรัพย์สินชั้นนี้

ก็ไม่ต้องตกอยู่ทีต่วัหลีไ่ท่ น่ีมนัเรือ่งอะไรกัน รูท้ั้งรูว่้ามโีอกาสชนะไม่มาก 

เลยต้องหาใครสักคนเป็นแพะรับบาปแทนหรือไร

กระน้ันนางกล่าวถ้อยค�านี้ไม่ได้ นางกังขาในฝีมือความสามารถ 

ของหลี่ไท่ได้ แต่จี้ใจด�าของบุรุษผู้นี้ไม่ได้

"หลายปีน้ีฮ่องเต้พระอารมณ์แปรปรวนบ่อยๆ ถึงวันน้ีตรัสว่า 

อยากออกรบด้วยพระองค์เอง ดไีม่ดอีกีไม่ก่ีวนัอาจทรงละวางพระด�ารน้ีิแล้ว 

ก็เป็นได้ เจ้ารออีกพักหนึ่งให้ทรงสงบพระทัยลงก่อนค่อยว่ากันอีกที"

ตอนน้ีในวงัหลวงมน้ีอยคนนักทีไ่ม่รูว่้าฮ่องเต้ชอบเสวยยาลกูกลอน 

หลงัประชวรหนกัเมือ่สีปี่ก่อนครัง้น้ัน เขาก็ย่ิงพ่ึงพาพวกยาวิเศษโอสถทิพย์ 

หนกัข้อขึน้ ชบุเลีย้งนักพรตปรงุยากลุม่หนึง่ไว้ในต�าหนักเหลีย่งอี ๋ ส่งผลให้ 
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พวกหมอหลวงในส�านักหมอหลวงไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือแม้แต่น้อย  

อีกทั้งทุกปียังทุ่มเงินทองไปกับเรื่องนี้จ�านวนมาก

จริงอยู่ว่ายาอายุวัฒนะท�าให้มีก�าลังวังชาเป็นพิเศษ สุขภาพดีข้ึน

ทันตาเห็น แต่ถ้ากินเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียต่อร่างกายในภายหลัง  

ซ�้ายังเกิดความรู้สึกต้องพ่ึงพามันได้ง่าย อ๋ีอว้ีรู้อะไรๆ ดี และรู้ว่าฮ่องเต้

อาจไม่แจ่มแจ้งถึงจุดนี้ เหตุผลท่ีไม่หยุดเสวยยาลูกกลอนดูทีจะเป็น 

เช่นเดยีวกับกษตัรย์ิทีห่มกมุน่กับต�ารบัยาลกูกลอนในประวัตศิาสตร์เหล่าน้ัน 

ที่เพ้อฝันอยากเป็นอมตะ

หลี่ไท่ฟังค�าตักเตือนของอี๋อว้ีพลางแลมองดวงตาหวานซึ้งชวนฝัน

น่าหลงใหลคูน่ัน้ของนางทีน่บัวันเริม่ปรากฏแววหม่นๆ เพ่ิมพูนขึน้ทีละน้อย

เพราะวังต้องห้ามแห่งนี ้เขานิง่เงียบไปครูใ่หญ่ถึงกล่าวเสยีงขรมึ

"หากตเีมอืงส�าเรจ็ได้ในศกึน้ี ข้าก็ไม่ต้องรออกีต่อไป...ข้าไม่อยากรอ 

อกีแล้ว"

อีอ๋ว้ีจบัน�า้เสยีงอดัอัน้ตันใจของเขา และเหน็ร่องรอยอดทนข่มกลัน้ 

ทีแ่ฝงอยู่ในสหีน้าเขาได้แล้ว ในใจนางหงดุหงดิกระสบักระส่ายระลอกหนึง่  

ทัง้อยากคล้อยตามความคดิของเขา ท้ังไม่ต้องการให้เขาไปเสีย่งภัย เพราะ 

นางยังจดจ�าได้คลบัคล้ายคลบัคลาว่าหลงัจากกษตัรย์ิไท่จงในประวัติศาสตร์

ไปท�าศกึกับเกาโกวหลด้ีวยตนเอง สดุท้ายพ่ายแพ้กลบัมาแล้ว บัน้ปลายชวิีต

จมอยู่กับความทกุข์ความผดิหวงัไปตราบจนสิน้อายุขยั

แม้แต่ถังไท่จงซึง่ได้รบัการสรรเสรญิสดดุจีนชัว่ลกูชัว่หลานยังลงเอย

อย่างน่าสงัเวชใจเช่นนี ้ นางไม่ปรารถนาให้ชวีติของหลีไ่ท่ต้องประสบกับ

ความล้มเหลวเช่นเดียวกัน
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"ข้าไม่อยากให้ท่านไป" อี๋อว้ีก้มหน้าลง บีบนิ้วมือที่เย็นเฉียบ 

เข้าหากันพร้อมกล่าวค�าพูดในใจออกมา "หลายปีก่อนท่านไปท�าสงคราม 

ที่เกาชาง ข้าก็ไม่เป็นสุขท้ังวันท้ังคืน ตอนน้ีท่านจะไปแม่น�้าเหลียวเหอ 

อีกแล้ว หรือต้องการให้ข้าอกสั่นขวัญแขวนเพราะท่านอีกหนึ่งปี ท่าน 

รอต่อไปไม่ได้หรือ อย่าใจร้อน รออีกสักหน่อย"

นางไม่กล้าเงยหน้าข้ึนด้วยกลัวเห็นหล่ีไท่ส่ายหน้า ค�าขอร้องของนาง

แทบเป็นความดื้อรั้นเอาแต่ใจ ส�าหรับยอดบุรุษผู ้มีปณิธานย่ิงใหญ่ 

ทีห่มายมาดเหินบนิสงูเสยีดฟ้าประหน่ึงพญาอนิทรี นางกลบัร้องขอให้เขา

หยุดอยู่กับที่

"พรุง่น้ีข้าจะทูลขอพระบญัชาจากเสด็จพ่อ ศกึปราบปรามเกาโกวหลี

หนนีข้้าจะทุ่มเทสุดความสามารถ เจ้า...ท�าใจให้สบายรอดูความส�าเร็จของข้า

เถอะ"

อ๋ีอว้ีก�ามอืเป็นหมดัแน่น นางได้ยินหล่ีไท่ยืนกรานในความคดิตนแล้ว 

ตรงกลางอกร้อนรุ่มพลุ่งพล่านละม้ายคลื่นทะเลปั่นป่วน นางกลัวตนเอง 

ห้ามใจไม่อยู่จนทะเลาะกับเขา จงึหมนุกายว่ิงออกไปโดยไม่เหลียวหลัง
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หลังจากหลี่ไท่บอกว่าจะขอค�าส่ังไปออกรบกับเกาโกวหลี อี๋อว้ี 

ย้ายไปนอนกับเสี่ยวอว่ีเตี่ยนท่ีต�าหนักจิ้งปอ ใช้การกระท�าน้ีแสดงความ 

ไม่พอใจต่อการตัดสินใจของหลี่ไท่

ครั้งน้ีหลี่ไท่ปล่อยให้หญิงสาวโกรธงอนตนเองโดยมิได้พูดง้อนาง

อย่างหาได้ยาก ในทีป่ระชมุขนุนางวันต่อมาเขาเสนอว่าจะยกทัพออกรบ

ตามความต้ังใจเดิม ความคิดน้ีได้รับการสนับสนุนจากบรรดาขุนนาง 

เต็มที่

มาตรว่าฮ่องเต้มไิด้รบัค�าทันใด แต่ไม่ยืนกรานจะไปท�าศกึด้วยตนเอง

อย่างในตอนแรกอกี ท่าทีท่ีอ่อนลงอย่างชดัเจนของเขาเป็นการเปิดโอกาสให้ 

หารือต่อรองกันได้

ตัง้แต่วนัทีจ่่างซนุชงพังประตใูหญ่ของจวนแม่ทพั อีอ๋ว้ีกลบัมาจาก

นอกวังก็สัง่ให้อว๋ีทงส่งคนไปจบัตาดูความเคลือ่นไหวของสกุลจ่างซนุ แต่

787

Page ��������� 15.indd   63 11/6/2563 BE   09:31



64

นวลหยกงาม 15

ข่าวซ่งซนิฉือหนอีอกจากจวนสกุลจ่างซนุก็ยงัส่งเข้ามาในวังหลวงล่าช้าไป

หนึ่งวัน

ความคิดแวบแรกตอนอ๋ีอว้ีได้ยินข่าวนีคื้อซ่งซนิฉอืต้องไปหาหลจูว้ิน 

นางหว่ันกลัวว่าพ่ีรองของตนจะไม่รู้การควรไม่ควร ถ้าเขาช่วยปกป้อง 

ซ่งซินฉือจริงๆ แล้วมีคนรู้เข้า หลูจวิ้นคงโดนยัดเยียดให้เป็นบิดาของ 

เด็กในท้องซ่งซินฉือที่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใคร เมื่อนั้นถึงเขากระโดดลง

แม่น�้าหวงเหอก็ยากจะล้างมลทิน* ได้

สตรีท่ีออกเรือนแล้วมีสัมพันธ์สวาทกับชายอื่น ขอแค่จับไม่ได ้

คาหนังคาเขา ปกติจะไม่พบกับผลลัพธ์ท่ีรุนแรงเกินไปนัก อย่างมาก 

จะถือเป็นการประพฤติตนเสื่อมเสีย แต่ถ้าต้ังครรภ์แบบซ่งซินฉือ อีกท้ัง

ตระกูลสามีไม่ยอมรับ ซ�้ายืนกระต่ายขาเดียวว่าเป็นลูกท่ีเกิดกับชายชู้  

เช่นน้ันจะถึงขัน้เป็นความผดิฐานคบชูสู้ช่ายเลยทเีดยีว ตามอาญาบ้านเมอืง

ต้องโดนจองจ�าสองปี ส่วนฝ่ายชายน้ันต้องรบัโทษดจุเดียวกันทันทีท่ีค้นพบ

หลักฐาน

โทษจองจ�าครึง่ปีหนึง่ปีไม่นบัว่ายาวนาน เดมิทีเป็นสิง่ทีพ่บได้บ่อยๆ 

ในชีวิตการเป็นขนุนางทีม่ขีึน้มลีง ขนุนางใหญ่บางคนในราชส�านักดงัเช่น

จ่างซนุอู๋จีห้รอืฝางเฉยีว ในอดตีล้วนเคยประสบเคราะห์ภัยโดนขงัคุกมาแล้ว 

ทั้งสิ้น ทว่าเมื่อถูกตราหน้าว่าคบชู้แล้วไม่มีวันสลัดทิ้งได้ชั่วชีวิต

สถานการณ์ทางราชส�านักท่ีพลิกเปลี่ยนไปท�าให้อี๋อวี้แน่ใจว่า 

เรือ่งของซ่งซนิฉอืท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหันต้องมคีนเล่นไม่ซือ่อยู่เบือ้งหลงั 

* กระโดดลงแม่น�้าหวงเหอก็ยากจะล้างมลทิน หมายถึงยากจะยืนยันความบริสุทธ์ิของตนเองได้ เน่ืองจาก 
น�า้ในแม่น�า้หวงเหอ (ฮวงโห) มสีเีหลอืงขุน่ เดมิทใีช้อปุมาว่าลงไปล้างตวัในแม่น�า้หวงเหอไม่มทีางสะอาดได้  
ยิ่งล้างก็ยิ่งเลอะ แต่นานวันเข้าก็เพี้ยนมาเป็นต่อให้กระโดดลงแม่น�้าหวงเหอก็ยากจะล้างมลทินได้
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จ่างซุนอู๋จี้อาจไม่คิดท�าให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยการไปไล่เลียงว่า 

อ๋ีเหนยีงคนหน่ึงของบตุรชายสายเลอืดอนคุบชูกั้บใคร แต่ผูช้กัใยลบัหลงั 

จะปล่อยโอกาสดีๆ  แบบนีไ้ปได้อย่างไร หว่ันใจว่าคงส่งคนจบัตาดูหลจูว้ิน 

ทุกฝีก้าวแต่แรก รอเขาติดเบ็ดอยู่น่ะสิ

"ผิงถง ไปบอกให้คนเตรียมรถม้า ข้าจะออกจากวัง"

อีอ๋ว้ีสัง่ก�าชบัผงิถงแล้วเข้าไปห้องด้านในปลุกบตุรสาวทีน่อนหลับอยู่

ให้ตืน่ขึน้

เสี่ยวอว่ีเต่ียนลุกขึ้นนั่งขย้ีตาอย่างอิดเอื้อน แต่พอได้ยินว่า 

จะออกนอกวังไปเรอืนท่านยาย นางก็กระฉบักระเฉงทนัใด ยอมให้สาวใช้

ล้างหน้าสางผมผลัดชุดแต่โดยดี

หลูจว้ินสร้างความวุ่นวายซ�้าๆ เย่ียงนี้ อี๋อว้ีรู ้ว ่าระยะน้ีหลูซื่อ 

ต้องหดหู่กลัดกลุ้มเป็นแน่ เลยพาเสี่ยวอวี่เตี่ยนไปหาจะได้เบี่ยงเบน 

ความสนใจและสร้างความเบิกบานใจให้มารดา แล้วนางค่อยลงมือ 

จัดการกับซ่งซินฉือคนนั้น

ขุนนางฝ่ายบู๊ส่วนใหญ่ล้วนนิยมมีคฤหาสน์พักผ่อนที่กุยอี้ฟาง 

เพ่ือใช้เก็บข้าวของส่วนตัวหรือรับรองญาติห่างๆ หลายปีนี้หลูจว้ิน 

ได้รับเบี้ยหวัดสูงจนสะสมทรัพย์สินได้บ้างแล้ว เขาก็มีคฤหาสน์หลังเล็ก 

งามวิจิตรหลังหนึ่งที่นี่เช่นกัน

หลังอากาศสดใสติดๆ กันหลายวัน วันนี้กลับฟ้าคร้ึมต้ังแต่รุ่งเช้า 

จนเที่ยงวัน ดูท่าทางเหมือนฝนใกล้จะตก

จิน้ลูอ่นันัง่อยู่บนรถม้าตรงหวัมมุถนน แลลอดรอยแยกของหน้าต่าง
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มองดูหลูจว้ินเดินออกจากเรือนที่ปลูกต้นอว๋ีไว้หน้าประตูต้นหน่ึง แล้ว 

พลิกกายขึ้นม้าที่คนรับใช้จูงมาให้

รอเมือ่เขาจากไปไกล หญิงสาวถึงลงจากรถม้า นางไม่ได้พาสาวใช้ 

มาด้วยสักคนนอกจากแม่นมอวี๋ที่ติดตามนางออกเรือนไปที่สกุลหลู

ก๊อกๆๆ

เมื่อครู ่หลูจว้ินเพ่ิงออกไป คนเฝ้าประตูเรือนตั้งใจจะกลับไป 

นอนพักกลางวนั พลนัได้ยินเสยีงเคาะประตจูากด้านนอก นึกว่าหลจูว้ิน 

ย้อนกลบัมา เขาลกุลนสวมเสือ้คลมุว่ิงออกไป เปิดประตอูอกก็เหน็จิน้ลู่อนั

ซึ่งไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆ

"ฮู...ฮู...ฮูหยิน" คนเฝ้าประตูเรียกขานอย่างตะกุกตะกัก

สกุลจิ้นเป็นตระกูลบัณฑิตเก่าแก่ บ่าวไพร่ในเรือนล้วนสุภาพ 

มีมารยาท มีก็แต่แม่นมอว๋ีผู้นี้ท่ีนับเป็นข้อยกเว้น สามีของนางเดิมเป็น 

ผู้คุ้มกันในจวนของจิ้นป๋อซื่อจึงเคยฝึกวิชายุทธ์มาบ้าง สกุลจิ้นกลัวว่า 

บุตรสาวสายเลือดภรรยาเอกของตนมีสามีเป็นทหารแล้วจะโดนรังแก  

ถึงจงใจให้แม่นมอว๋ีซึ่งแม้จะรู้หนังสือไม่ก่ีตัวทว่าจงรักภักดีอย่างย่ิงยวด

ติดตามนางออกเรือนไปด้วย

แม่นมอว๋ีมีเรือนกายแข็งแรง ใช้มือเดียวลากตัวคนเฝ้าประตู 

ร่างผอมสูงไปอีกทางหนึ่งพลางเอ่ยถามเสียงลอดไรฟัน

"บอกมา! นายท่านพานางหญิงชั่วช้าคนนั้นไปอยู่ที่ไหน"

คนเฝ้าประตเูหน็จิน้ลูอ่นัยืนหน้าขรมึอยู่ด้านข้าง คาดเดาว่าฮหูยิน 

มาจบัชูแ้ล้ว เขาท้ังหว่ันใจว่าจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย ทัง้กลวันายท่าน 

กลับมาจะลงโทษตน เอาแต่ยืนนิ่งเป็นเบื้อใบ้อยู่ตรงหน้าประตูอย่าง 
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กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

แม่นมอว๋ีเห็นท่าทางก้มหัวเจยีมตนของเขาก็รู้ว่าคนถูกพามาซ่อนไว้

ข้างในนีจ้รงิๆ นางโกรธจนสดุระงับ สะบดัฝ่ามอืตบท้ายทอยคนเฝ้าประต ู

ทีหนึ่งแล้วพูดด่า

"บอกความจรงิมาโดยไว! แยกแยะคนในคนนอกไม่ออกใช่หรอืไม่  

ฮหูยนิอยู่ตรงน้ี เจ้ายังคดิจะปกปิดให้ใครอกี คนทรยศ! เจ้านกึว่าสตรชีัน้ต�า่

คนน้ันเป็นคนดิบดีอะไรรึ ชักน�าความเดือดร้อนมาให้นายท่าน หาก 

คนท้ังสกุลนีต้้องเคราะห์ร้ายไปกันหมดจรงิๆ ข้าจะตีเจ้าให้ตายเป็นคนแรก!"

คนเฝ้าประตตูกใจสะดุง้โหยง เขาไม่ค�านงึถึงอะไรอกี ยกมอืชีไ้ปทาง

ปีกตะวันตก ยังท�าหน้าสลดเล่าเรือ่งท้ังหมดอย่างละเอยีด

"เมือ่คนืนายท่านพาคนกลบัมาแล้วให้พ�านกัอยู่ท่ีเรอืนตะวันตก ท้ังยงั

ก�าชับให้พวกข้าน้อยคอยดูแลรับใช้ให้ดี ห้ามพูดส่งเดชกับคนภายนอก 

ข้าน้อยหาได้มีเจตนาปิดบัง ฮูหยินละเว้นข้าน้อยด้วยเถอะขอรับ"

นายบ่าวสองคนต่างไม่แยแสค�าอ้อนวอนของเขา แม่นมอว๋ีออกเดนิ

น�าหน้าไปทางเรือนตะวันตกพร้อมกับจิ้นลู่อันตามหาคนด้วยความโกรธ

เป็นฟืนเป็นไฟ

คฤหาสน์หลังน้ีไม่นับว่ากว้างใหญ่ และเพราะไม่มีคนพ�านักอยู ่

เป็นประจ�า จึงจัดบ่าวไพร่ไว้ไม่กี่คน ระหว่างทางแทบไม่พบเห็นใคร

ตดัผ่านสวนดอกไม้แห่งหนึง่ไปก็เป็นเรอืนปีก ตรงลานเลก็ๆ ด้านนอก 

มปีระตไูม้เตีย้ๆ วาดลวดลายสองบานเปิดอ้าทิง้ไว้ ยามจิน้ลูอ่นัสาวเท้าไปถึง

หน้าประตลูาน สองนายบ่าวจากเรอืนอืน่คูน้ั่นก�าลงัสนทนาอยู่ใต้ต้นดอกกุย้

ด้านใน นางมองปราดเดียวก็เห็นอีกฝ่าย และได้ยินเสียงพูดดงัแว่วๆ แล้ว
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ไม่รีบร้อนเข้าไป หากแต่สะกดอารมณ์รั้งตัวแม่นมอวี๋ท่ีจะบุกเข้าไปไว้  

ยืนฟังพวกนางคุยกันอยู่ด้านข้าง

"คณุหน ู ดูท่าทางฝนจะตกแล้ว ท่านกลบัห้องนอนพักเถอะ เมือ่ครู่ 

ก่อนพ่ีหู่จะกลบัไปยังก�าชบัให้ท่านพักผ่อนมากๆ ฟ้ืนร่างกายมใิช่หรอื ตอนนัน้

ท่านรบัค�าเป็นมัน่เป็นเหมาะ แต่พอเขาไปก็ไม่เชือ่ฟังแล้วหรือเจ้าคะ"

พอโดนสาวใช้สพัยอกค�านี ้ ใบหน้าทีด่ซูดีเซยีวน้อยๆ ของซ่งซนิฉอื 

ซบัสแีดงเรือ่ๆ นางย่ืนมอืไปตส่ีีเชว่ียทีหน่ึง ก่อนจะกล่าวว่า "เจ้าหยอกล้อข้า 

อีกแล้วนะ ก่อนหน้านี้ถูกขังอยู่หลายวัน กว่าจะหนีออกมามิใช่ง่ายดาย  

ข้าไม่อยากอุดอู้อยู่ในห้อง เจ้าก็ให้ข้าอยู่ในลานต่ออีกครู่หน่ึง ประเดี๋ยว 

ฝนตกแล้วค่อยเข้าเรือนก็ไม่สาย"

"อย่างนัน้ก็รออกีครูห่นึง่ หาไม่แล้วตอนเย็นพ่ีหู่มาถึง บ่าวจะฟ้องเขา

นะเจ้าคะ"

สี่เชวี่ยท�าปากย่ืนพลางวางเบาะนุ่มบนม้าน่ังหินใต้ต้นกุ้ย จากน้ัน

ประคองผู้เป็นนายที่ฝีเท้าไม่มั่นคงนักนั่งลง

"รูแ้ล้ว เจ้านีล่่ะทียุ่่งไปเสยีทกุเรือ่ง" ซ่งซินฉือบ่นอบุอบิค�าหน่ึงพลาง

เบอืนหน้ามองสาวใช้คนสนทิข้างกายท่ีร่วมทุกข์ร่วมสขุกันมานานหลายปี

แล้วบังเกิดความตื้นตันใจ นางย่ืนมือดึงอีกฝ่ายนั่งเบียดกันบนม้านั่ง 

ตัวเดียวกันพูดคุยความในใจ

"สี่เชว่ีย หลายปีมาน้ีพวกเราประสบผ่านเรื่องราวมามากมาย 

ปานนั้น ข้าไม่เห็นเจ้าเป็นคนนอกมานานแล้ว บัดน้ีข้าตกอับถึงขั้นนี้  

เจ้ายังอยู่เคียงข้างข้าโดยไม่ทอดทิ้งตีจาก ข้าไม่รู้ว่าสมควรกล่าวค�าใด

แสดงความรู้สึกซาบซึ้งท่ีมีต่อเจ้า คิดว่าหากชาติหน้ามีจริง ข้ากับเจ้า 
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ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆ จะดีสักปานใด"

สี่เชวี่ยเก้อกระดากที่ได้รับค�าชมจากนาง "คุณหนู..."

"เจ ้าฟังข ้าพูดให้จบก่อน" ซ ่งซินฉือจับมือสี่ เชว่ียแน่นๆ น่ัง 

ไหล่ชนไหล่กันอย่างสนทิสนม เอ่ยกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบา "ข้าอาบน�า้ร้อน

มาก่อน ดูออกว่าเจ้ามอบใจให้คนผู้หน่ึงเช่นเดียวกับข้า เจ้าอย่านึกว่า 

ข้าไม่รู้ ทุกคราที่เห็นเนี่ยนอัน เจ้ามีรอยยิ้มบนหน้ามากกว่าข้าเสียอีก"

พอโดนเปิดโปงความลับในใจ ใบหน้าของสี่เชวี่ยแดงก�่าฉายแวว

ลนลาน แต่ซ่งซนิฉอืราวกับไม่สังเกตเห็นท่าทางผดิปกตขิองนาง เอามอืหน่ึง 

ลูบหน้าท้องที่ยังไม่ยื่นออกมา กล่าวต่อไปเองเรื่อยๆ

"ทว่าตอนนี้พวกเราตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีจริงๆ ข้าเป็นอนุ 

ในสกุลจ่างซุน โดนสามีรังเกียจแหนงหน่ายจนได้รับหนังสือหย่าร้าง 

ก็ถือว่ารนหาทีเ่อง แต่พวกเขาจะให้กินยาขับลกูในท้อง ข้าจะตอบตกลง 

ได้อย่างไร ข้าถึงได้ต้องหนอีอกมา สกุลจ่างซนุย่ิงใหญ่ทรงอ�านาจ ยามนี้ 

ข้าอบัจนหนทางแล้ว ท่านพ่อท่านแม่ทีห่ยางโจวรกัชือ่เสยีงหน้าตาเป็นท่ีสดุ 

หากได้ยินข่าวนี้คงตัดสัมพันธ์กับข้าอย่างแน่นอน

กระนั้นข้าก่อความผิดลงไปแล้วจะกลับเรือนก็กลับไม่ได้ ขณะนี ้

พวกเราจ�าต้องซ่อนตัวอยู่ในเรือนหลังน้ี รอหลังจากคล่ืนลมสงบลง 

ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุคือเน่ียนอันยังหลงเหลอืเย่ือใยไมตร ียอมรบัคนน่าสงสาร

อย่างข้าเป็นอน ุพวกเราจะได้ไม่ต้องเร่ร่อนข้างถนน ถึงตอนน้ันข้างกายข้า 

เหลอืเจ้าแค่คนเดยีว ข้าคดิไว้ว่าชัว่ชวิีตท่ีเหลอือยู่ พวกเราทัง้คู่กถ็อืเสยีว่า 

เป็นพ่ีน้องช่วยกันปรนนิบัติเขาดีๆ เพ่ือตอบแทนบุญคุณ แต่กลัวจะเป็น 

การฝืนใจเจ้าทีต้่องโดนคนอืน่ครหาว่าเป็นสตรีหน้าหนาไร้ยางอาย ไม่อาจ
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สูห้น้าใครได้เหมอืนกับข้า"

"คณุหนพููดอะไรกันเจ้าคะ" สีเ่ชว่ียรูส้กึล�าคอตบีตนั ยกมอืโอบไหล่ 

ซ่งซินฉือ พูดอย่างเป็นเดือดเป็นแค้นแทน

"อันที่จริงหากตอนนั้นมิใช่ฮูหยินกับนายท่านขัดขวาง ท่านกับพ่ีหู่

คงได้ครองคู่กันตั้งนานแล้ว มีหรือที่คนอื่นจะมีสิทธ์ิได้เป็นฮูหยินแม่ทัพ  

ข้าได้ยินมาว่าฮหูยินในเรอืนพ่ีหูค่นนัน้เป็นการแต่งงานตามค�าส่ังของมารดา 

แล้วพวกเขาจะมคีวามรกัต่อกันจรงิๆ สกัก่ีส่วนกันเชยีว จะว่าไปแล้วพ่ีหู่ 

ไปสู่ขอท่ีจวนเราก่อน ข้าล่ะนับถือนางจริงๆ ที่ยังมีหน้าลบหลู่ดูถูกท่าน  

ตามความเห็นข้า นางต่างหากคือคนท่ีหน้าหนาไร้ยางอาย"

"ถุย!"

พวกนางกล่าวไปถึงเรื่องชวนให้สะท้อนใจเลยไม่ทันได้ระวังตัว  

พอแม่นมอว๋ีเปล่งเสียงขึ้นกะทันหันก็เลยสะดุ้งตกใจ หันหน้าไปเห็น 

ร่างสองร่างเดินตามหลังกันเข้าประตูไม้เต้ียๆ วาดลวดลายบานนั้น 

ตรงมาหาพวกตน

เวลาผ่านไปเพียงสองปีย่อมจ�าหน้ากันได้ไม่ยาก สองนายบ่าวลกุขึน้

จากม้านัง่อย่างลกุลีล้กุลน สีเ่ชวีย่ก้าวไปข้างหน้าเอาตัวบงัซ่งซนิฉอืไว้ด้วย

สหีน้าระแวดระวัง

ด้านสีเ่ชว่ียปกป้องเจ้านายอย่างซือ่สตัย์ ฝ่ายแม่นมอว๋ีก็ไม่น้อยหน้า  

พูดได้ว่านางเหน็จิน้ลูอ่นัต้ังแต่เลก็จนเติบใหญ่ มหีรอืจะยอมให้คนพูดจา 

ว่าร้ายสกัครึง่ค�า ครัน้ได้ยินสองคนนีซ้บุซบินินทาผูอ้ืน่ลบัหลงัอยูใ่นลานเรอืน 

ก็บนัดาลโทสะแต่แรก ยังเดนิไปไม่ถึงตรงหน้าพวกนาง แม่นมอวีก็๋ยกนิว้ชีห้น้า

ร้องด่าอย่างสาดเสยีเทเสยี
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"หญิงโสโครกเหมน็กลิน่คาวไปทัง้ตวัเย่ียงพวกเจ้ายงักล้าสาดโคลนใส่ 

ฮูหยินของข้า! โทษมิได้จริงๆ ที่กระท�าเร่ืองผิดศีลธรรมจรรยาพรรค์น้ัน 

ออกมาได้ แต่ละคนล้วนมิใช่คนดี วันๆ คิดแต่จะคบชู้สู่ชาย ไยไม่ไป 

แขวนป้ายอยู่ในหอนางโลม พวกเจ้าจะได้เล่นชู้ให้สาแก่ใจ!"

ยามสตรีวัยกลางคนบริภาษด่าทอน้ันดุเดือดมากพอดู ซ่งซินฉือ 

กับสาวใช้ถูกนางก่นด่าไม่ก่ีค�า คนหน่ึงใบหน้าปราศจากสเีลอืด คนหนึง่

โกรธจนเส้นเลือดปูดโปน

"เจ้า...เจ้า..."

สี่เชวี่ยอยากตอบโต้ แต่ยังกล่าวไม่จบสักค�าก็โดนแม่นมอวี๋ตัดบท

เสียงห้วนจัด

"หุบปากเหม็นๆ ของเจ้าซะ! ท่ีนี่มิใช่ท่ีท่ีคนสกปรกเช่นพวกเจ้า 

จะอยู่ได้ รีบเก็บข้าวของแล้วไสหัวออกไปโดยไว ไป!"

เมื่อเห็นหน้าตาท่าทางดุร้ายของนางแล้ว ซ่งซินฉือสะท้านเยือก 

ในใจ แต่สี่เชวี่ยฮึดสู้ขึ้นมา ท�าคอแข็งโต้กลับ

"เจ้าอาศัยอะไรบอกให้พวกข้าไป พ่ีหู่เป็นคนให้พวกข้าพ�านักอยู่ท่ีนี่ 

เจ้ามปัีญญาก็ไปเรยีกพ่ีหู่มาไล่พวกข้า"

แม่นมอว๋ีหันไปช�าเลืองมองจิ้นลู ่อันที่สีหน้าเดี๋ยวซีดเดี๋ยวเขียว 

ตั้งแต่เมื่อครู่น้ี กลัวว่าหญิงสาวจะคิดฟุ้งซ่านเพราะถ้อยค�าของนายบ่าว 

ทีไ่ม่มยีางอายเบือ้งหน้าคู่น้ี นางใช้มอืหนึง่ดงึสีเ่ชวีย่ทีก่ล่าวฉอดๆ ใส่นาง 

มือหนึ่งเอื้อมไปฉุดตัวซ่งซินฉือที่หลบอยู่ข้างหลังอย่างหงุดหงิด

"ไป! ออกไปเดี๋ยวนี้"

ซ่งซินฉือซึ่งโดนคว้าข้อศอกไว้ไม่มีแม้แต่ก�าลังจะขัดขืน ได้แต ่
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เดินซวนเซไปตามแรงฉุดดึง ทว่าสี่เชว่ียมิใช่ผู้ท่ีจะตอแยได้ นางเห็น 

แม่นมอว๋ีเรี่ยวแรงดีจนสลัดไม่หลุด อารามร้อนใจก็ก้มหัวลงอ้าปากกัด 

หลังฝ่ามือของอีกฝ่าย

"โอ๊ย!"

แม่นมอว๋ีสะบัดแขนด้วยความเจ็บตามสัญชาตญาณ ซ่งซินฉือ 

ทางซ้ายมือเลยโดนนางเหวี่ยงจนตัวเซล้มลงไปบนพื้น

"คณุหน!ู" สีเ่ชว่ียเป็นอสิระแล้วร้องเสยีงหลงว่ิงถลาเข้าไปหาซ่งซนิฉอื 

ทีล้่มอยู่บนพ้ืนทันที

"แม่นม!" จิ้นลู่อันตกใจเพราะสาวใช้บ้าดีเดือดคนนั้น นางเห็น 

รอยฟันลกึสองแถวบนหลงัฝ่ามอืของแม่นมมเีลอืดไหลเป็นหยดๆ ดนู่ากลวั 

ก็รีบร้อนหยิบผ้าเช็ดหน้ามาอุดบาดแผลไว้

"สี่เชวี่ย...เจ็บ...เจ็บเหลือเกิน"

"คุณหนูๆ ฮือๆ ท่านเป็นอะไรหรือเปล่า ล้มกระแทกหรือไม่ แล้ว 

เจ็บตรงไหนบ้างเจ้าคะ"

"แม่นม อย่าเพิ่งขยับ ข้าพันแผลให้ท่านก่อน"

"พวกเจ้า...พวกเจ้าท�าร้ายคณุหนูของข้า ข้าจะแลกชวิีตกับพวกเจ้า!"

จิ้นลู่อันถือผ้าเช็ดหน้าพันหลังฝ่ามือของแม่นมอว๋ีอยู่ ใครจะคิดว่า 

สาวใช้ผูนั้น้จะถลนัเข้ามาพร้อมกบัเงือ้มอืตัง้ท่าจะข่วนคล้ายคนคลุม้คลัง่ 

แต่แม่นมอว๋ีมือไวตาไวหงายฝ่ามือผลักหัวไหล่ของนางไม่ให้แตะต้อง 

จิน้ลูอ่นัได้แม้แต่ปลายผม ส่งผลให้สาวใช้ทีสู่แ้รงไม่ไหวหงายหลังล้มกล้ิง 

ไปกองรวมอยู่กับคุณหนูของนาง

จิ้นลู่อันมองดูภาพความชุลมุนนี้แล้วชักปวดขมับตุบๆ ใจนางมิได้
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อยากมาท่ีน่ีแต่แรก หลายปีมาน้ีนางเฝ้าห้องหอเดียวดายมากีค่ร้ังก่ีหนแล้ว 

แม้นต้องพยายามเป็นศรีภรรยาใจกว้างคนหนึ่งอย่างสุดความสามารถ 

จ�าทนให้หลจูว้ินกอดหญิงอืน่แต่ชวิีตก็เป็นสขุดี

ทว่าเพ่ือความสงบสขุของครอบครวั เพ่ือไม่ให้หลจูว้ินทีห่น้ามดืตามวั

ไปแล้วต้องเสือ่มเสยีชือ่เสยีงเพราะเรือ่งชูส้าวอ้ือฉาวพรรค์น้ี นางจ�าเป็นต้อง 

มาทีน่ี่แสดงตัวเป็นคนไม่ดีลบัหลงัหลจูว้ิน ขับไล่สตรีท่ีน�าพาเภทภัยมาให้

สามนีางด้วยความเห็นแก่ตัวผูน้ี้

เมื่อจิ้นลู ่อันเยือกเย็นลง นางรั้งตัวแม่นมอว๋ีที่จะเข้าไปด่าทอ 

อย่างโกรธเกรีย้วไว้ ตัง้ท่าจะกล่าวอะไรบางอย่างก็ได้ยินเสยีงตะคอกดงัข้ึน

ด้านหลัง

"นี่พวกเจ้าท�าอะไรกันอยู่!"

จิ้นลู่อันหันศีรษะไปก็เห็นเพียงใบหน้าเดือดดาลเป็นฟืนเป็นไฟ 

ของหลจูว้ินสะท้อนเข้าคลองจกัษ ุนางน่ิงงนัไป สายตามองตามชายหนุ่ม 

ที่ว่ิงเข้ามาถลึงตาใส่นางอย่างฉุนเฉียวแล้วผ่านข้างกายไปก้มตัวลงพยุง

นายบ่าวบนพื้นคู่นั้นลุกขึ้น

นางทนให้เขารับอนุได้ ทนให้เขาดื่มสุราเคล้านารีได้ ทนให้เขา 

ลกัลอบพบปะกับสตรมีสีามแีล้วได้ แต่กลบัทนรบัสายตาเย็นชาไร้เย่ือใย 

ของเขาไม่ได้

"พ่ีหู่ๆ ..." สีเ่ชวีย่ร�า่ไห้สะอึกสะอ้ืนดงึแขนเส้ือของหลูจว้ินด้วยท่าทาง

ราวกับได้รับความคับข้องหมองใจอย่างสุดแสน

หลจูว้ินประคองซ่งซนิฉอืทีก่ึ่งหมดสติก่ึงรูส้กึตวัขึน้พิงอกตน ทางหน่ึง

กดจดุเหรนิจงให้นาง ทางหน่ึงเงยหน้ามองจิน้ลูอ่นัด้วยสายตาขุ่นเขยีว
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"เจ้านึกว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าให้คนสะกดรอยตามข้าหรือ ข้าอยากดูว่า

เจ้าท�าเรื่องอะไรลับหลังข้ากันแน่ เสียทีที่แต่ก่อนข้านึกว่าเจ้าเป็นสตรี

ใจคอกว้างขวาง เจ้าท�าให้ข้าผิดหวังจริงๆ"

จิน้ลูอ่นัมองเห็นดวงตาท่ีเตม็ไปด้วยแววตเิตยีนไม่มร่ีองรอยห่วงใย

และรู้สึกผิดแม้สักน้อยนิดของหลูจว้ิน ชั่วเส้ียวขณะนั้นนางพลันรู้สึก 

หนาวเหน็บจับใจด้วยความสิ้นหวัง

หญิงสาวเริ่มตกอยู่ในภวังค์ นางไม่ได้นอนหลับสนิทมาติดๆ กัน

หลายวัน ท่ามกลางสตท่ีิเลือ่นลอย ความหวานชืน่และความสขุทีเ่คยได้รับ 

ซึ่งเป็นแรงประคับประคองให้นางล่วงผ่านวันเวลาที่ราบเรียบจ�าเจมาได้

ละม้ายค่อยๆ จืดจางลง ขณะที่นางปล่อยความคิดลอยไปไกลกลับถูก 

เสียงแค่นเยาะที่ดังขึ้นในลานเรือนกะทันหันดึงสติกลับคืนมา

"ตอนนีท่้านเลอะเลอืนถึงขัน้แยกแยะคนดคีนเลวไม่ออกแล้ว ยังรูว่้า

อันใดเรียกว่าผิดหวังด้วยหรือ หากพูดว่าผิดหวัง พ่ีรองต่างหากท่ีท�าให ้

คนอื่นผิดหวังมากที่สุด"

ตรงประตูไม้เต้ียๆ มคีนผูห้นึง่ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ นางสวมเสือ้สม่ีวง 

คู่กระโปรงสีแดง ปักปิ่นรูปทรงนกกระจอกสีทองแสดงถึงศักดิ์ฐานะ 

ดวงตาคมกร้าวฉายแววปึ่งชา ทุกท่วงท่ากิริยาล้วนสยบความผยอง 

ของคนอื่นได้

อี๋อวี้สาวเท้าเนิบนาบเข้าไป ผิงถงผิงอว๋ินติดตามอยู่ข้างหลัง ยังมี 

หลูเซี่ยวที่น�าทางพานางมาที่นี่

นางเดินเข้าไปใกล้ถึงเหน็คราบน�า้ตาบนใบหน้าเหม่อลอยงงงันของ

จิ้นลู่อันได้ชัดถนัดตา ก่อนจะลอบทอดถอนใจและยื่นมือไปหาอีกฝ่าย
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"ข้ายังไม่เคยมาเรอืนหลงัน้ี พ่ีสะใภ้พาข้าไปหาทีส่ะอาดๆ น่ังเถอะ"

แม่นมอว๋ีด้านหลังสะกิดเอวของจิ้นลู่อัน นางถึงเพ่ิงรู้สึกตัวเข้าไป

คล้องแขนอี๋อวี้

อี๋อว้ีวางมือทาบฝ่ามือของจิ้นลู ่อันที่เย็นกว่ามือตนเองอยู่บ้าง  

เบอืนหน้าไปมองตวัการท่ียังหลบัตาพิงซบอกหลจูว้ินอยู่แล้วหน้าบึง้ทนัควัน 

อ้าปากเอ่ยขึน้ว่า "ซ่งฉงิหยวน! เจ้าจะลกุขึน้เองตอนนีห้รอืข้าให้คนหามเจ้า

ออกไป เจ้าตรองดูให้ดีนะ"

หลูจวิ้นมีสีหน้างุนงง ก ้มหัวลงก็เห็นหญิงสาวในอ้อมแขน 

ขยับเปลอืกตาก่อนจะค่อยๆ ฟ้ืนสตทิลีะน้อยหลงัสิน้เสยีงอีอ๋ว้ีเพียงอดึใจเดยีว

ซ่งซินฉือลืมตาขึ้นอย่างสับสนงุนงงแล้วกวาดตามองไปรอบๆ  

ตอนมองเห็นอ๋ีอว้ี นางพยายามเกาะไหล่หลูจว้ินลุกข้ึนยืนอย่างลุกลน  

ปากก็เรียกขานอย่างย�าเกรงแกมหวาดกลัว

"ถะ...ถวายค�านับชายารัชทายาทเพคะ"

อีอ๋วีเ้หน็นางยังเสแสร้งแกล้งท�าต่อหน้าตนเองก็พลนัรูส้กึทัง้ฉวิทัง้ขนั 

แต่หาได้รบีร้อนเปิดโปงนางไม่ เพียงปรายตามองแวบหน่ึงแล้วเดนิน�าหน้า

ออกจากลานเรอืนท่ีอบอวลด้วยกลิน่อายฉาวโฉ่แห่งนีไ้ปพร้อมกับจิน้ลูอ่นั

"ทุกคนตามข้ามา"

หลจูว้ินเห็นซ่งซนิฉอืยันตวัโงนๆ เงนๆ ลกุขึน้ยนื ตอนแรกคดิจะช่วย

พยุงนาง แต่เห็นแผ่นหลังของน้องสาวท่ีบันดาลโทสะอยู่ สุดท้ายเขาก็ 

ท�าหน้าม่อยถอดใจ สัง่ให้สีเ่ชว่ียประคองนางดีๆ  ส่วนตนเองตามอีอ๋ว้ีไป

ยามคนทั้งกลุ ่มมาถึงโถงรับรอง อี๋อวี้ดึงจิ้นลู ่อันให้น่ังลงบน 

ตั่งยาวเหนือแท่นยก ก่อนจะโบกมือบอกผิงถงให้ออกไปเตรียมน�้าชากบั
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พวกคนรับใช้

หลูจว้ินเดินเข้ามาแล้วเลือกน่ังบนเก้าอี้ตัวหน่ึงทางฝั่งซ้าย ส่วน 

ซ่งซินฉือกับสาวใช้ตามเข้ามาทีหลังกลับยืนเก้ๆ กังๆ อยู่กลางโถงห้อง

หลูจวิ้นชี้ไปที่ฝั่งตรงข้าม "นั่งสิ"

ซ่งซินฉือเงยหน้ามองอี๋อวี้อย่างขลาดๆ

"ยืน" อี๋อวี้กล่าว

"เอ่อ...ร่างกายนางไม่ปกติ ให้นางนั่งเถอะ" หลูจวิ้นพูดขึ้น

อ๋ีอว้ีเอ่ยตอบ "พ่ีรองเห็นข้าเป็นใคร แล้วนางอยู่ในฐานะใด ท่ีท่ีมข้ีาอยู่  

อนตุ้อยต�า่ผู้หนึง่มสีทิธ์ิน่ังด้วยหรอื"

หลูจวิ้นน่ิงอึ้งพูดไม่ออก เมื่ออยู ่ ท่ี เดียวกับชายารัชทายาท  

นายหญิงตราตั้งซึ่งไม่มีบรรดาศักดิ์ขั้นห้าขึ้นไปล้วนนั่งไม่ได้

สี่เชว่ียแอบเบ้ปาก ซ่งซินฉือเลยหยิกนางทีหนึ่งโดยไม่ให้ใครเห็น 

พวกนางสองคนยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสงบเสงี่ยม ไม่กล้าเข้าไปนั่งลง

หลูจว้ินหมดปัญญาจะท�าอะไรกับน้องสาว ได้แต่มองซ่งซินฉือ 

ยืนโงนเงนจะล้มมิล้มแหล่อยู่ที่เดิม ด้านจิ้นลู่อันก้มหน้าใจลอย ขณะท่ี 

อี๋อว้ีมองไปนอกประตูไม่พูดจา ท้ังห้องตกอยู่ในความเงียบจวบจนผิงถง

ยกน�้าชากลับมา อี๋อว้ีย่ืนน�้าชาร้อนไปที่มือจิ้นลู่อันแล้วหันมาอ้าปาก 

กล่าวเนิบๆ

"บอกมา ลูกในครรภ์เจ้าเป็นของใครกันแน่"
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"บอกมา ลูกในครรภ์เจ้าเป็นของใครกันแน่"

อี๋อวี้เห็นซ่งซินฉือก้มศีรษะลงแล้วรอชั่วครู่ไม่เห็นนางกล่าวตอบ  

จงึถามซ�า้อกีหน "ว่าอย่างไร เจ้าเป็นคนอุม้ท้องเด็กคนน้ี แล้วตัวเองยังไม่รู ้

หรือว่ามีกับใคร"

น�้าเสียงของอี๋อว้ีปราศจากร่องรอยประชดประชันใดๆ แต่ถ้อยค�า 

ที่กล่าวออกมากลับบาดหูยิ่ง ร่างของซ่งซินฉือสั่นกระตุกคราหนึ่ง

หลจูวิน้รูส้กึเช่นกันว่าอีอ๋ว้ีพูดจาไม่น่าฟัง เขาอดกระแอมกระไอไม่ได้ 

"แค่ก"

อีอ๋วีเ้บนสายตาไปทางเขา "พ่ีรองไอท�าไม หรอืว่าเดก็ในท้องนางนี้

เป็นของท่าน"

จิ้นลู่อันขยับตัวเล็กน้อย

หลูจว้ินโบกมือเป็นพัลวัน พูดอธิบายด้วยหน้าตากระอักกระอ่วน  

788
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"จะเป็นไปได้อย่างไร แม้ข้ากับซินฉือจะแอบไปมาหาสู่กัน แต่อยู่ใน 

กรอบประเพณีเสมอมา ไม่เคยมอีะไรเกินเลย เจ้าก็ช่างกระไรนกั เห็นข้า

เป็นคนแบบไหนกัน"

"ลกัลอบพบปะกับสตรท่ีีมสีามแีล้ว ท้ังยังเรยีกชือ่กันและกัน เดีย๋วนี ้

ข้าไม่รูจ้รงิๆ ว่าพ่ีรองเป็นคนแบบไหน ท่านเรยีก 'ซินฉือ' ชือ่ก่อนออกเรือน

ของนางจนติดปาก คนที่ไม่รู้เรื่องคงนึกว่าซ่งอี๋เหนียงเป็นคนในเรือนเรา" 

อี๋อวี้เหน็บแนมเขาสองค�า

หลจูว้ินจะสูฝี้ปากน้องสาวได้เช่นไร เขาได้แต่มองนางอย่างจนวาจา 

อี๋อวี้เห็นเขาไม่กล่าวค�าใดแล้วจึงเบือนหน้าไปพูดกับซ่งซินฉือ

"ถ้าหากเจ้าคิดไม่ออกจริงๆ ว่าลูกคนน้ีเป็นของใคร ข้าก็ไม่บังคับ 

ให้เจ้าบอก แต่ว่าเจ้าคิดจะยัดเยียดเด็กท่ีความเป็นมาไม่กระจ่างคนนี้ 

ให้พ่ีชายข้ารับผิดชอบ ให้เขาแบกรับโทษคบชู้กับเจ้าไปด้วย ข้าจะ 

บอกเจ้าให้นะว่าฝันไปเถอะ"

ซ่งซินฉือยังก้มหน้าดุจเก่า แต่นิ้วมือที่กุมมือสาวใช้บีบเข้าหากัน 

สุดแรง

"นียั่งต้องถามอีกหรอื บตุรในท้องคุณหนูของหม่อมฉนัย่อมต้องเป็น

ของคุณชายสามสกุลจ่างซุน คุณหนูไม่ได้คบชู้กับใครสักหน่อย แม้

พระองค์เป็นชายารัชทายาท แต่จะใส่ความผู้อื่นส่งเดชมิได้"

อีอ๋วีต้วัดตามองสาวใช้ทีเ่สนอหน้าพูดรวัเป็นชดุคนน้ีแล้วไม่แยแสนาง 

หนัไปเอ่ยกับหลจูว้ิน

"พ่ีรองได้ยินแล้วนะ เด็กคนนี้เป็นของสกุลจ่างซุน นางตั้งครรภ ์

บุตรของสามีกลับแอบหนีออกมาตามอ�าเภอใจ ท่านให้นางพ�านักที่นี่  

Page ��������� 15.indd   78 11/6/2563 BE   09:31



79

ซานเยวี่ยกัั่ว

ตั้งใจจะแย่งชิงภรรยาหรือยึดครองบุตรของผู้อื่นกัน"

โดนน้องสาวตั้งข้อหาสุ่มสี่สุ่มห้า หลูจวิ้นไม่รู้จะหัวร่อหรือร�่าไห้ดี  

เขากล่าวโดยไม่ทันใคร่ครวญ "ดูเจ้าพูดเข้า ข้าอยากช่วยคน ไฉน 

ในความคิดเจ้ากลายเป็นก่อกรรมท�าชั่วเสียแล้วเล่า"

"ช่วยคน?" อี๋อว้ีผินหน้ามองซ่งซินฉือ กวาดสายตาไล่จากศีรษะ 

ท่ีปักปิ่นเรียบๆ จรดปลายเท้า เห็นรองเท้าปักด้ายทองคู่หน่ึงโผล่ออก 

นอกชายกระโปรงแล้ว คิดไปถงึสิง่ท่ีได้ยินจากหลเูซีย่ว รวมถึงทีส่่งอหีนิง 

ไปสบืข่าวแล้วหวัเราะขลกุขลกัในล�าคออย่างกลัน้ไม่อยู่ นางโคลงศรีษะ 

พูดกับพี่ชาย

"ท่านไม่ใช่แกล้งโง่ แต่โง่จริงๆ สินะ"

หลจูว้ินท�าหน้าตางงงวยท่ีถูกนางด่า อีอ๋ว้ีไม่รบีร้อนอธิบาย ยกถ้วยชา

จบิให้ชุม่คอก่อนเอ่ยปากถามซ่งซนิฉอือกีคร้ัง

"ปกติคุณชายสามสกุลจ่างซุนดีต่อเจ้าหรือไม่"

นี่มิใช่ค�าถามสลักส�าคัญอันใด ซ่งซินฉือก้มหัวอยู่ตลอด อ๋ีอว้ีเห็น

สหีน้าอกีฝ่ายไม่ใคร่ชดัถนัดตานกั แต่นางตาไวสังเกตเหน็อกีฝ่ายขยบัเท้า

ถอยหลังไปครึ่งก้าว ซึ่งปฏิกิริยาน้ีโดยมากเป็นคนท่ีก�าลังจะพูดปดหรือ

กระท�าในเวลาที่ขาดความมั่นใจ

"...คุณชายดีต่อข้าพอสมควร ให้ข้ามีกินมีใช้ไม่เคยขาดเพคะ"

บนหน้าหลูจว้ินเผยแววเยาะหยันจางๆ อี๋อวี้มองเขาปราดหน่ึง 

แล้วถามขึ้นอีก

"แล้วเทียบกับพี่รองข้าล่ะ คนใดดีต่อเจ้ามากกว่ากัน"

สี่เชว่ียขยับปากจะพูด แต่ซ่งซินฉือลอบกระตุกมือนางทีหน่ึง 

Page ��������� 15.indd   79 11/6/2563 BE   09:31



80

นวลหยกงาม 15

ก่อนเบือนหน้ามองหลูจวิ้น กล่าวพร้อมรอยยิ้มฝืดเฝ่ือน

"พระองค์ตรสัถามเช่นนี ้ จะให้หม่อมฉนักล่าวตอบอย่างไร จริงอยู่ว่า

ไม่ต้องกังวลเรือ่งการกินการอยู่เป็นเรือ่งดี ทว่าทรัพย์สินมากเท่าใดก็เทียบ

ความจรงิใจไม่ได้ ใครดต่ีอหม่อมฉนัมเีพียงหม่อมฉนัแจ่มแจ้งแก่ใจดีเพคะ"

อีอ๋ว้ีเลกิคิว้ขึน้ นางเหน็หลจูว้ินท�าหน้าประทบัใจ อกีทัง้อยู่ต่อหน้า 

จิน้ลูอั่นซึง่เป็นภรรยาเอก ทัง้คูย่งั 'เล่นหูเล่นตา' กันได้ถึงเพียงนี ้นางจงึ 

เปล่งเสยีงหัวร่ออย่างไร้ความเกรงใจ

"เจ้าหวัไวกว่าท่ีข้าคิดไว้บ้าง รูจ้กัผ่อนหนกัผ่อนเบา ท้ังยังปะเหลาะ

เอาใจบุรุษเก่ง โทษมิได้ท่ีคุณชายสามจะถูกเจ้าล่อหลอกจนโงหัวไม่ข้ึน  

ทั้งรักท้ังหลงเจ้าคนเดียว กระท่ังเงินส่วนตัวยังมอบให้เจ้าเก็บรักษาไว้  

พ่ีรองข้าก็หลงคารมเจ้าจนหน้ามดืตามวั นึกแต่ว่าตวัเองกลายเป็นเทพบตุร

แห่งความรักที่ช่วยสตรี 'น่าสงสาร' อย่างเจ้าจากบ่วงทุกข์ไปเสียแล้ว"

ซ่งซินฉือห่อไหล่เข้าหากัน ด้านหลูจว้ินขมวดคิ้วหันไปถามอี๋อว้ี

ทันใด

"ที่เจ้าพูดหมายความว่าอะไร"

อี๋อว้ียื่นมือไปด้านข้าง ผิงถงก็ล้วงถุงผ้าปักที่ไม่สะดุดตาสองใบ 

จากแขนเสื้อส่งให้

สี่เชว่ียจ�าได้ในแวบแรกว่าเป็นของพวกตน นางกล่าวเสียงหลง 

"พวกเจ้ารื้อค้นสิ่งของของพวกข้ารึ!"

"พี่รองนึกว่านางสิ้นไร้ไม้ตอกจริงๆ ถึงซมซานมาหาท่านหรือ"

อีอ๋ว้ีพูดกบัหลจูว้ินพลางเปิดถุงเงนิซึง่ค้นเจอในเรือนปีกท่ีพ�านักชัว่คราว

ของพวกซ่งซนิฉอืโดยอาศยัจงัหวะตอนให้ผงิถงไปเทน�า้ชา มอืจบัก้นถุงเขย่าๆ 
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เทเม็ดทองค�าครึ่งถุงร่วงกราวลงบนโต๊ะท้ังหมดพร้อมกับตั๋วเงินมูลค่าสูง 

ทีพั่บทบเป็นชิน้เลก็ๆ เพ่ือพกติดตัวได้สะดวก มทีองค�าหลายเมด็กระเดน็

กลิง้ตกลงบนพ้ืนแล้วกระดอนไปตรงข้างเท้าหลจูวิน้กระทบปลายรองเท้า

ของเขาถึงหยุดน่ิง

อ๋ีอว้ีคลีตั่ว๋เงินใบหนึง่ดูจ�านวนเงินบนนัน้ จากน้ันคล่ีเปิดไปทีละใบๆ 

แล้วเอี้ยวคอมองซ่งซินฉือที่ก้มหน้าคางจรดอกอีกครา นางหัวเราะเป็น

ค�ารบที่สอง

"เศษเมด็ทองค�าเลก็ๆ น้อยๆ พวกนี ้ ข้าจะไม่พูดล่ะ พ่ีรองรู้หรือไม่ว่า 

นีเ่ป็นเงนิท้ังหมดเท่าไร"

อี๋อวี้สะบัดตั๋วเงินยับยู่ยี่ปึกเล็กๆ ในมือ

หลูจวิ้นส่ายหน้าโดยไม่ทันคิด

"ข้าให้คนสบืดแูล้ว สกุลซ่งไม่มสีมบัติพัสถานอะไร สนิเจ้าสาวของนาง 

ก็มไีม่มาก นางเป็นสตรอีอกเรอืนแล้วคนหนึง่ จะเกบ็สะสมเงนิมากมาย

ขนาดนี้จากไหนคงไม่ต้องให้ข้าไขความกระจ่างให้พ่ีรองอีกแล้วกระมัง 

แต่ละใบในมอืข้านีล้้วนเป็นต๋ัวเงนิมลูค่าสงูท่ีมตีราประทับสีเหลืองคูสี่แดง

ทัง้สิน้ หนึง่ใบสองพันต�าลงึ ท่านนบัดูเอาเองเถอะ"

ผิงถงรับตั๋วเงินปึกน้ันคืนจากมืออี๋อว้ีแล้วยื่นไปให้หลูจวิ้น เขา 

ก�าปึกต๋ัวเงินไว้มองอกัษรตัวใหญ่กับตราเครือ่งหมายทีพิ่มพ์ประทับบนน้ัน

อย่างชัดเจนแล้วในห้วงความคิดเริ่มสับสนงุนงง

แม้แต่จิ้นลู่อันยังตกใจ ถ้าต๋ัวเงินปึกน้ันใบละสองพันต�าลึงจริงๆ 

อย่างไรก็ต้องมสีกัสองสามหมืน่ต�าลงึ นางดแูลการงานภายในจวนแม่ทัพ

รวมถึงทรัพย์สมบัติบางส่วนของหลูจว้ิน ทั้งทองค�า เงินขาว เงินอีแปะ  
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รวมกับตัว๋เงิน แลกเปลีย่นเป็นเงนิต�าลงึแล้วอย่างมากก็มแีค่สีห่มืน่ต�าลงึ  

ซ่งซินฉือเป็นอนุเล็กๆ คนหนึ่งถึงกับร�่ารวยเทียบเคียงได้กับจวนแม่ทัพ 

ของพวกนางแล้ว

"ซินฉือ เจ้า...เจ้าไปเอาเงินมากมายอย่างน้ีมาจากที่ใด ไหนเจ้า 

บอกข้า...บอกข้าว่าเจ้า..."

ถึงเวลาน้ีหลูจว้ินก็เฉลียวใจได้ว่าไม่ชอบมาพากลแล้ว เขาคิด 

มาโดยตลอดว่านางอยู่อย่างล�าบาก เขาลกัลอบพบปะกับซ่งซนิฉอืมานาน

สองสามปี ได้ยินนางระบายความทุกข์บ่อยๆ ว่าจ่างซุนจ่ือใจจืดใจด�า 

กับนางเช่นไร หรือไม่ก็จ่างซุนจื่อทุบตีด่าทอนางเช่นไร มิหน�าซ�้าทุกคร้ัง 

จะยกเขาเปรียบเทียบกับจ่างซุนจื่อ และเสียใจทีหลังท่ีเชื่อฟังค�าสั่ง 

บิดามารดาในตอนนั้นจนพลาดโอกาสครองคู่กับเขาไป

จากความหงดุหงิดในตอนแรกแปรเปลีย่นเป็นความเหน็ใจ เขารูส้กึว่า

นางน่าสงสาร โดยเฉพาะแววตาของนางยามบอกว่าเสียใจทีหลังกับ 

เรือ่งในอดีต เขาพลนัรูส้กึหัวใจพองคับอกจนอยากท�าดต่ีอนางโดยไม่รู้ตวั

ทว่าไปๆ มาๆ ที่แท้ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นเรื่องเท็จ!

นอกจากหลูจว้ินจะโกรธแล้ว เพียงรู้สึกว่าต๋ัวเงินในมือเป็นด่ัง 

มือสิบกว่าข้างที่ตบแก้มเขาสุดแรงทีแล้วทีเล่า

เมื่อมาถึงขั้นนี้ ซ่งซินฉือกลายเป็นใบ้อีกคร้ัง ก้มหน้างุดจนใครๆ  

มองไม่เห็นว่านางท�าสีหน้าละอายใจหรือแตกตื่น 

ฝ่ายสี่เชว่ียก็สิ้นฤทธ์ิ มองสบสายตาเหลือเชื่อของหลูจว้ินแล้ว

หลบตาอย่างขลาดๆ

"เพราะอะไร เพราะอะไรเจ้าต้องหลอกลวงข้า"
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บุรุษท่ีรักศักดิ์ศรีอยู่บ้างคนใดก็ตามพบว่าโดนสตรีคนหนึ่งปั่นหัว 

เกรงว่าล้วนต้องมีน�้าโห นับประสาอะไรกับคนอารมณ์ร้อนเป็นทุนเดิม 

เช่นหลูจวิ้น

ดูทีว่าหลายปีนี้ซ่งซินฉือกับสี่เชว่ียไม่ใคร่ได้พบเจอยามหลูจว้ิน 

บันดาลโทสะ เพลานี้เห็นท่าทางที่เขาเบิกตาโพลงดุร้าย เส้นเลือดบน 

หน้าผากปูดโปนก็พากันตกใจจนจับมือกันผงะถอยสองก้าว

อี๋อวี้โยนถุงผ้าปักสองใบทิ้งลงไปบนโต๊ะพลางกล่าวหยันๆ

"ท่านถลึงตาใส่พวกนางท�าไม เป็นท่านหูเบาเอง นางพูดอะไร 

ท่านก็เชื่อ ข้านึกฉงนอยู่แล้วเชียวว่าสตรีฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมและเห็นแก่ได ้

อย่างนี้ยังสามารถเป่าหูท่านให้ทะเลาะกับภรรยาได้ ดีไม่ดีว่าวันหลัง 

ยังต้องเลีย้งลกูให้คนอืน่ พ่ีรองไม่กลวัจริงๆ หรือว่าถึงเวลานัน้จะโดนนาง

สวมเขาแบบเดียวกับจ่างซุนจื่อ รอเมื่อไรนางท้องกับชายอื่น ท่านค่อย 

ถือดาบวิ่งไล่ฟันนางไปทั้งถนนอย่างคลุ้มคลั่งหรือ"

พอเห็นพี่ชายหอบหายใจถี่รัวด้วยความโมโหจนทรวงอกกระเพื่อม

ขึ้นๆ ลงๆ อี๋อวี้ยังติงว่าไม่พอ ใส่ฟืนโหมไฟให้แรงขึ้นอีกทันที

"ท่านคิดจรงิๆ หรอืว่านางอยู่อย่างกล�า้กลืนฝืนทนในตระกูลสามถึีง

หนักลบัมาหวนคดิถึงความดขีองท่าน ตอนนีท่้านคงรูแ้ล้วว่าจ่างซนุจือ่ผูน้ัน้ 

ดต่ีอนางไม่น้อยกว่าแม้สกักระผกี ข้าจะบอกให้ ท่านน่ะถูกพวกทีม่องว่า

ท่านเป็นคนโง่งมหมายตาไว้แต่แรก ท่านนึกว่าอยู่ดีๆ ซ่งฉิงหยวนผู้น้ี 

มาหาท่านท�าไม พ่ีรอง วันนี้ข้าจะพูดกับท่านอย่างกระจ่างแจ้ง พวกนั้น 

น่าจะมจีดุประสงค์อยู่ท่ีตวัข้ามากกว่า วางแผนหมายให้ร้ายข้าโดยเริม่ลงมอื 

กับท่านก่อน"

Page ��������� 15.indd   83 11/6/2563 BE   09:31



84

นวลหยกงาม 15

หลายวันนีอ้ีอ๋ว้ีมไีฟโทสะสมุอกมาโดยตลอด นางทัง้กราดเกรีย้วใส่

หลีไ่ท่ไม่ได้ ทัง้แค้นเคอืงหลจูว้ินไม่ลง เลยได้แต่สบืสาวราวเร่ืองให้ถึงท่ีสดุ  

นางโกรธเคอืงซ่งซนิฉอืกับผูบ้งการเบือ้งหลงันาง หากมใิช่คนพวกน้ีเล่นเล่ห์

เพทบุาย จ่างซนุอู๋จีค้งไม่เปลีย่นจดุยืนกะทันหนัแล้วเร่ิมต้นเล่นงานหล่ีไท่ 

ส่วนหลีไ่ท่จะหมดความอดทนจนต้องเลง็เป้าไปทีส่มรภมูอิกีครัง้ได้อย่างไร

ซ่งซินฉือผู้น้ีเชื่อมั่นเต็มอกว่าหลูจว้ินยังตัดเยื่อใยจากนางไม่ได้ 

มใิช่หรอื วันนีอ้ีอ๋วีจ้ะให้นางได้เหน็อย่างชดัเจนว่าในใจหลจูว้ินนางมนี�า้หนกั

มากเท่าใดกันแน่!

ถ้อยค�าน้ีของนางไม่ต่างจากราดน�้ามันบนกองไฟ สองพ่ีน้อง 

ที่ผ่านความล�าบากมาด้วยกันแต่เล็กจนเติบใหญ่ ส�าหรับหลูจว้ินแล้ว  

น้องเล็กนั้นเปรียบได้ดั่งแก้วตาดวงใจของเขา ไม่มีอะไรที่ยั่วโทสะเขาได้

มากกว่าได้ยินว่ามีคนคิดท�าร้ายนาง

หลูจว้ินเป็นนายทัพท่ีพาทหารออกรบสังหารข้าศึกมาแล้ว มือ 

เป้ือนเลอืดศตัรมูานับไม่ถ้วน ปกติดูเขาเป็นคนซือ่ๆ ทว่ายามบนัดาลโทสะ

ขึ้นมา สตรีอ่อนแอสองคนจะต้านทานได้อย่างไร

"พูด! เพราะอะไรเจ้าต้องหลอกข้า"

หลูจว้ินซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ลุกพรวดข้ึน สาวเท้าก้าวใหญ่เข้าไปหา 

ซ่งซนิฉอื สะบดัต๋ัวเงินปึกหน่ึงบงัเกิดเสยีงดงัพ่ึบพ่ับแทบจะปัดโดนหน้านาง

ใบหน้าแย้มยิม้อบอุน่ใจดท่ีียังเหน็เมือ่ตอนกลางวันของเขาเพลานี้

กลายเป็นถมงึทงึราวกับจะกินเลอืดกินเนือ้ ซ่งซนิฉอืขวญัเสยีจนท�าอะไร 

ไม่ถูก นางแอบอยู่ข้างหลังสี่เชว่ีย ท�าได้แค่ใช้เสียงร้องไห้กลบเกลื่อน 

ความหวาดหวั่นของตน

Page ��������� 15.indd   84 11/6/2563 BE   09:31



85

ซานเยวี่ยกัั่ว

"ไม่...ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่อย่างนั้น..."

"ไม่ใช่อะไรเล่า"

ดวงหน้าคล�้าเข้มของหลูจว้ินเป็นสีแดงด้วยความโกรธจัด เขา 

เกือบยื่นมือไปกระชากตัวซ่งซินฉือมาตรงหน้าอย่างอดใจไม่อยู่

"พ่ี...พ่ีหู่ นี่ท่านจะท�าอะไร" สี่เชว่ียหวาดกลัวเช่นกัน แต่นางเป็น 

บ่าวที่ซื่อสัตย์ ถึงตอนน้ียังไม่ลืมเอาตัวบังอยู่หน้าซ่งซินฉือ "คุณหน ู

อาจพูดโกหกท่านบางอย่าง แต่มิใช่เพราะอยากพบหน้าท่านบ่อยๆ  

หรอกหรือ ไยท่านแคลงใจในความจริงใจที่นางมีต่อท่านได้"

"อันใดเรียกว่าความจริงใจรึ" อี๋อว้ีพูดแทรกขึ้นกลางเสียงโต้เถียง 

ของพวกเขา มอืหนึง่จบัมอืจิน้ลูอ่นัท่ีนิง่เงยีบไม่พูดจา กล่าวเตอืนสตด้ิวย

ความหวังดี

"เป็นสตรทีีไ่ด้รบัความรกัความโปรดปรานจากสามแีล้วยังคะนึงหา

ชายอืน่ แสร้งท�าตวัน่าสงสารเรยีกร้องความเห็นใจ ทัง้ท่ีแปดเป้ือนมลทินอยู่ 

ก็ยังพาตัวเองเข้ามาพัวพันกับเขาเพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยของตน 

โดยไม่ค�านึงถึงชือ่เสียงและอนาคตของเขา หรือว่าเป็นสตรทีีแ่บ่งเบาภาระ

และคลายความวิตกกังวลให้สาม ีดแูลเหย้าเรือนอย่างขยันขันแขง็ กตัญญู 

ต่อมารดาของสามี และเพ่ือมิให้สามีต้องถูกคนชั่วให้ร้าย นางทุ่มเทใจ 

คิดหาทุกวิถีทางช่วยเหลือแก้ไข มองเห็นเขาอ่อนโยนเอาใจใส่คนอื่น 

ต่อหน้าต่อตา แต่ท�าหน้าป้ันป่ึงเย็นชาใส่ตัวเองแล้วยังทนรับโดยไม่ปริปาก  

พ่ีรอง ท่านเติบใหญ่มาจนป่านนี้แล้วยังแยกแยะไม่ออกระหว่างเสแสร้ง 

แกล้งท�ากับน�า้ใสใจจรงิอกีหรอื"

จิน้ลูอ่นัเจบ็ปวดขมข่ืนในอก ค�าพูดของอีอ๋ว้ีกระทบเข้ากลางใจนาง 
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สะกิดความรู้สึกคับข้องหมองใจที่กล�้ากลืนไว้หลายปีนี้ให้เอ่อท้นออกมา

ในชั่วอึดใจ

"ข้า..." หลูจว้ินฟังน้องสาวกล่าวจบแล้วเงยหน้าข้ึนมองจิ้นลู่อัน  

เพ่ิงสังเกตเห็นว่าหญิงสาวที่ดูแลตนเองให้เรียบร้อยหมดจดเสมอมา 

บดัน้ีหน้าตาซดีเซยีวท่าทางอ่อนล้า นยัน์ตากลมโตซึง่เคยสกุใสมชีวิีตชวีา

ท�าให้จิตใจเขาหวั่นไหวคู่นั้นเผยรอยน้อยเน้ือต�่าใจออกมาโดยไม่เจตนา

แม้จะเพียรเก็บซ่อนอย่างสุดความสามารถแล้วกลับชวนให้ปวดใจนัก 

ครัน้หันไปมองซ่งซนิฉอืทีน่�า้ตานองหน้า แววตาน่าสงสารดุจเดยีวกันอกีครา 

ราวกับมีน�้าเย็นอ่างหนึ่งราดรดลงกลางศีรษะ เขาพลันได้สติแล้ว

นี่เขาเป็นอะไรไป เขาดูแคลนบุรุษหลายใจมากที่สุดมิใช่หรือ ทว่า 

มองย้อนกลับไปหลายปีนี้ ตนเองกระท�าอะไรลงไปบ้าง

"ดทูว่ีาพ่ีรองคงลมืไปนานแล้วว่าคนืวนัท่ีท่านแต่งงานเคยให้สญัญาใด

กับข้าไว้ที่นอกห้องหอ"

"ข้า...ข้า...ข้ามิได้ลืม" หลูจว้ินขาดความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัด  

เวลานี้เขาถึงขั้นไม่กล้าหันไปมองสีหน้าของจิ้นลู่อัน

"ข้า...ข้าขอตัวไปเดินข้างนอก" จิ้นลู่อันทนบรรยากาศในห้องนี้ 

อีกไม่ไหว นางยกมอืปิดปากลกุขึน้ยืน แสดงคารวะต่ออีอ๋ว้ีอย่างขอไปท ี

แล้วแทบจะวิ่งออกไป

ในใจอ๋ีอว้ีรู้สึกผิดต่อจิ้นลู่อัน เพราะพูดได้ว่านางเป็นคนส่งเสริม 

ให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกัน นางชมชอบหญิงสาวท่ีเป็นคนเปิดเผยใจกว้างผู้นี้  

ดงันัน้จงึเคยก�าชบัให้พ่ีชายดต่ีอภรรยา แต่สดุท้ายเขายังคงท�าผดิต่อจิน้ลูอ่นั

"ลู่อัน!"
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คราวนี้หลูจวิ้นไม่ต้องให้อี๋อวี้เอ่ยเตือนอีก เขาขว้างตั๋วเงินในมือลง

บนพื้นแล้วก้าวขาไล่ตามไป

อ๋ีอว้ีไม่ส่งเสยีงเรยีกไว้ เพียงมองตามพวกเขาไปจนลับตาถึงโบกมอื

บอกให้ผิงฮุ่ยไปเฝ้าอยู่นอกประตู อย่าให้พวกบ่าวไพร่เข้ามาใกล้

เมื่อหลูจว้ินไปแล้ว อี๋อวี้ไม่เปิดโอกาสให้ซ่งซินฉือได้พักหายใจ  

เอานิว้มอืทีส่วมแหวนหยกใสไว้เคาะกับพ้ืนโต๊ะพลางจ้องมองสองนายบ่าว

ที่ยังไม่หายขวัญเสียด้วยสายตาเฉยชา ก่อนจะอ้าปากกล่าวขึ้น

"ซ่งฉงิหยวน ตอนนีเ้จ้ามสีองทางเลอืก หน่ึงคอืบอกตามสัตย์จริงว่า

ใครบงการให้เจ้าตามพัวพันพ่ีรองข้าและก่อปัญหามากมายอย่างนี้  

ถ้าเจ้าพูดออกมา ข้าจะให้คนส่งพวกเจ้าออกนอกเมอืง หาท่ีพ�านกัพักพิง 

สักแห่งให้พวกเจ้าได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสุขสงบ หรือจะให้ข้ามัดตัว 

พวกเจ้าสองคนส่งกลับไปจวนสกุลจ่างซนุเด๋ียวนีเ้ลย และน�าทรัพย์สนิเงนิทอง 

ทีเ่จ้าปอกลอกมาจากคุณชายสามพวกนีม้อบคนืให้ใต้เท้าจ่างซนุเป็นการ

คลายโทสะของพวกเขา"

สาวใช้นามสี่เชว่ียคนน้ันฟังค�าถามของอี๋อว้ีอย่างงุนงงไม่เข้าใจ 

ขณะที่ซ่งซินฉือหลบตาก้มหน้าลงเช็ดน�้าตา กล่าวพร้อมรอยยิ้มขื่นๆ

"หม่อมฉนัทราบว่าชายารชัทายาทเกลียดชงัหม่อมฉัน แต่หม่อมฉัน

หลอกลวงเนี่ยนอันเพียงเพราะอยากใกล้ชิดเขาจริงๆ ไฉนทรงคิดว่า 

มคีนบงการหม่อมฉนัเล่า หม่อมฉนัไม่ทราบว่าควรบอกเรือ่งท่ีไม่มอียู่จรงิ

พวกนัน้เช่นไรดี หากทรงไม่เชือ่จรงิๆ มสู้ิส่งหม่อมฉันกลับจวนสกุลจ่างซุน

เถอะเพคะ"

อี๋อว้ีสลับมืออีกข้างหนึ่งวางยันพ้ืนโต๊ะ เอียงตัวมองนางครู่หน่ึง  
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จู่ๆ ก็หัวเราะแล้วกล่าวว่า

"เหน็ทีว่าเจ้าไม่กลวัทีต้่องกลบัจวนสกุลจ่างซนุ ถ้าอย่างน้ันข้ารูแ้ล้ว 

เจ้าแค่พูดว่าเป็นจ่างซุนซีหรือองค์หญิงฉางเล่อก็พอ"

ซ่งซนิฉอืทียั่งเยือกเย็นอยู่บ้างเมือ่ครูพ่อได้ยินชือ่ทีอ่อกจากปากอีอ๋ว้ี 

แววตืน่ตระหนกก็พลนัผดุวูบขึน้บนหน้าในชัว่เสีย้วขณะ แม้นนางเก็บง�า 

ได้อย่างรวดเรว็ แต่อีอ๋ว้ีจบัสงัเกตได้อยู่ดี

"ไฉนพระองค์ทรงคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกนางล่ะเพคะ นี่..."

"พอแล้ว..." อี๋อวี้ตัดบทค�าแก้ต่างของซ่งซินฉือ ในเมื่อรู้ในสิ่งที่

ต้องการรู้แล้ว นางไม่ปล่อยให้สตรีน่าร�าคาญสองนางน้ีอยู่ตรงหน้าให้ 

ขัดหูขัดตาต่อไป ก็โบกมือบอกให้อีหนิงกุมตัวออกไปทันที
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ซ่งซนิฉอืกับสีเ่ชวีย่โดนไล่กลบัไปยังเรือนปีกตะวันตกในสภาพจนตรอก 

ก่อนจะถูกคนรับใช้ผลักเข้าห้องแล้วกระแทกประตูปิดจากทางด้านนอก

เสยีงดงัปังก้องกังวาน

สี่เชว่ียถลันไปดึงประตูถึงพบว่าใส่กุญแจไว้จากด้านนอก นาง 

เคาะบานประตูร้องโวยวายอย่างตื่นกลัว

"กลับมานะ! พวกเจ้าอย่าเพ่ิงไป เหตุใดต้องขังพวกข้าไว้ ปล่อย 

พวกข้าออกไป กลับมาสิ!"

สีเ่ชว่ียตะโกนอยู่นานสองนานแล้วไม่ได้ยินเสยีงตอบ เอีย้วคอไปเหน็ 

ซ่งซินฉือยืนใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กลางห้อง นางพลันกระทืบเท้า 

แล้วหันกลับไปส�ารวจหน้าต่างในห้อง

"คุณหนูๆ พวกเขาขังพวกเราไว้แล้ว ทีนี้จะท�าอย่างไรดีเจ้าคะ  

ท่านว่าพวกเขาคิดจะท�าอะไร จะท�าร้ายพวกเราหรือไม่"

789
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เมือ่ไม่พบทางออก สีเ่ชว่ียจงึย้อนกลบัไปปรกึษาหารอืกบัซ่งซนิฉอื

"ชายารัชทายาทผู้น้ันดูท่าทางมิใช่คนที่พูดง่าย พวกเราโดนนาง 

ขังไว้ในนี้ยังจะออกไปได้หรือไม่ คุณหนู ท่านพูดอะไรสักค�าสิเจ้าคะ  

บ่าวร้อนใจจะแย่อยู่แล้ว พ่ีหูจ่ะกลบัมาช่วยพวกเราหรือเปล่า เขาไม่น่าจะ

ปล่อยพวกเราไว้โดยไม่ดดู�าดดูกีระมงั แม้พูดว่าท่านโกหกเขา แต่ท่านก็ 

ท�าไปเพราะอยากครองคูกั่บเขา ไยเขาเชือ่ค�ายุยงของคนอ่ืนโดยไม่แยกแยะ 

จริงเท็จเลย เขาคงไม่ได้คิดจริงๆ ว่าพวกเรามีจุดประสงค์จะ..."

"หยุดพูดได้แล้ว!" ซ่งซนิฉือโพล่งข้ึนเสียงแหลมหยุดค�าถามซกัไซ้ของ 

สีเ่ชว่ียกลางคนั นางเงยศรีษะข้ึนเผยให้เห็นใบหน้าซดีขาวแฝงอาการป่วย

น้อยๆ

"เน่ียนอันต้องกลับมาแน่ เขาไม่มีทางทอดทิ้งข้าโดยไม่ดูด�าดูดี  

เมื่อครู่เขาแค่โกรธชั่ววูบ รอเขาคลายความโมโหลงก็จะกลับมาเอง เขา 

ตัดข้าไม่ลงหรอก"

น�้าเสียงของนางเป่ียมไปด้วยความเชื่อมั่นสุดประมาณ ก็มิรู้ว่า 

ได้ความมั่นใจในตนเองเช่นนี้มาจากที่ใด

"ใช่เจ้าค่ะ" สีเ่ชว่ียเยือกเย็นลงแล้วเช่นกัน นางแขง็ใจกล่าวขึน้ "พ่ีหู่

ต้องมาแน่ เมือ่...เมือ่ครัง้อยู่ทีเ่มอืงหยางโจว เขายินยอมพร้อมใจสละชวีติ

เพ่ือท่าน เขาเห็นท่านส�าคัญย่ิงชีพ แล้วจะปล่อยท่านไว้โดยไม่ดูด�าดูดี 

ได้อย่างไร"

ซ่งซินฉือไม่กล่าววาจาใดอีก นางยกน�้าชาท่ีเย็นชืดบนโต๊ะข้ึนดื่ม 

แล้วเช็ดมุมปาก นางดูคล้ายสงบอารมณ์ได้แล้ว ลูบๆ เรือนผมที่รุ่ยร่าย 

อยู่บ้างให้เรยีบ จากน้ันย่างเท้าไปทางห้องด้านในอย่างเชือ่งช้าพร้อมอ้าปาก
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บอกเสียงเบา

"ข้าจะไปนอนครู่หนึ่ง รอเนี่ยนอันมาแล้ว เจ้าค่อยปลุกข้าตื่นนะ"

นางถอดรองเท้าเอนกายลงบนเตียงทั้งอาภรณ์ชุดเดิม ห่มผ้าห่ม

อย่างมิดชิดแล้วหลับตาลงเข้าสู่ห้วงนิทราในเวลาไม่นานนัก 

ในความฝันนางหวนคืนสู่เมืองหยางโจวกลางม่านฝนขมุกขมัว  

ใต้สะพานกุยเย่ียน ชายหนุ่มร่าเริงสดใสเรือนกายสูงใหญ่ถือจี้หยกด้วย 

สองมือยื่นให้นางอย่างเก้อเขิน ประหนึ่งมอบความรักเทิดทูนบูชาไว้ 

กลางอุ้งมือนาง

'ซนิฉอื ข้าเป็นคนหยาบกระด้าง พูดจาไม่ใคร่เป็น แต่ข้ารับรองว่า 

วันหน้าจะให้เจ้าอยู่อย่างสุขสบาย ข้าจะดีต่อเจ้าชั่วชีวิต รอเมื่อถึง 

เวลาเหมาะสม ข้าจะไปสู่ขอกับใต้เท้าซ่ง เจ้าเต็มใจรอข้าหรือไม่'

'พ่ีเน่ียนอัน ข้าจะรอท่าน ชาตินี้ของซินฉือนอกจากท่านแล้ว 

ไม่ออกเรือนกับใครท้ังสิ้น ดวงเดือนกระจ่างจงเป็นประจักษ์พยาน หาก 

ผิดจากค�าพูดนี้ ขอให้ชั่วชีวิตท่ีเหลืออยู่ของข้าไร้คู่ร่วมเรียงเคียงหมอน  

ต้องโดดเดี่ยวเดียวดายจนแก่ชราตายไป'

ส่ีเชว่ียน่ังอยู่ข้างนอกนานพักใหญ่ หลงัจากสงบใจลงแล้วนึกขึน้ได้ว่า 

ต้องเข้าห้องไปดูซ่งซนิฉอื นางจรดฝีเท้าย่องไปใกล้ๆ ข้างเตียงตัง้ใจจะจดั

ผ้าห่มให้ แต่ก้มหน้าลงแล้วกลบัต้องตกใจท่ีเหน็ตรงหางตาทีปิ่ดสนทิของ 

ผูเ้ป็นนายมนี�า้ตาไหลรนิลงมาไม่ขาดสาย

หลูจว้ินไล่ตามจิ้นลู่อันไปแล้วโดยไม่แม้แต่จะบอกลาอี๋อว้ีสักค�า 

ยามนางกลับไปถึงจวนแม่ทัพรับเสี่ยวอว่ีเตี่ยน ได้ยินจากคนรับใช้ว่า 
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ทั้งสองยังไม่กลับมา แล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน

ตอนก้าวเข้าเรือนของหลูซื่อ ท้องฟ้ามืดสลัวแล้ว ในโถงรับแขก 

จดุโคมไฟไว้ นางยังไม่เดินเข้าไปข้างในก็ได้ยินมารดาคุยกับเส่ียวอว่ีเตีย่น 

อยู่

"เอ๊ะ? รูปน�้าเต้านี่วาดได้เหมือนจริงๆ ผู้ใดเป็นคนสอนเจ้าหรือ"

อี๋อวี้ได้ยินค�าน้ีแล้วฉงนใจในทีแรก ยังไม่เอ่ยว่านางไม่เคยสอน 

บุตรสาววาดรูปน�้าเต้า เกรงว่าเจ้าตัวน้อยคงยังไม่เคยเห็นว่าผลน�้าเต้า

หน้าตาเป็นอย่างไร

"ไม่ใช่น�า้เต้า เป็นลกูเป็ดเจ้าค่ะ ลกูเป็ดบนน�า้" เสีย่วอว่ีเตีย่นนัง่ตกั 

หลซูือ่ ชีไ้ม้ชีม้อืพลางพูดเสยีงเลก็ๆ ยานคาง "ด้านหลงัต�าหนกัของเสด็จแม่ 

มทีะเลสาบใหญ่ขนาดนี ้ ลกูเป็ด...ลกูเป็ดอยู่บนน�า้ ว่ายไปว่ายมา สแีดง 

สีเขียว สวยมากเจ้าค่ะ"

คราวนี้เป็นทีหลูซื่อฉงนใจบ้าง "ไฉนในวังหลวงเลี้ยงเป็ดด้วยเล่า"

"คิกๆ" อ๋ีอว้ียืนอยู่หลังฉากก้ันหลุดหัวเราะอย่างกลั้นไม่อยู่ นาง

แหวกม่านย่างเท้าเข้าไป เห็นมารดาท�าหน้างุนงงเพราะค�าพูดของ 

เสี่ยวอว่ีเตี่ยนจึงเอ่ยขันๆ "ท่านแม่อย่าไปฟังนางพูดส่งเดช มีหนหนึ่ง 

ข้าพานางออกจากวังไปตลาดตะวันออกเลอืกพู่กันกับหมกึ นางเห็นเป็ด 

ในแม่น�า้ก็จ�าไว้ คิดว่าตวัท่ีว่ายอยู่บนน�า้ล้วนเป็นเป็ด ท่านคดิว่าวังหลวง 

เคยเลี้ยงเป็ดเมื่อไรกัน นั่นเป็นนกยวนยางฝูงหนึ่งเจ้าค่ะ กลับถูกนาง 

ชี้กวางเป็นม้าไปเสียแล้ว"

"ฮ่าๆ เจ้าเด็กตัวยุ่ง" หลูซื่ออดหัวเราะไม่ได้

"เสด็จแม่" เสี่ยวอว่ีเต่ียนเห็นอี๋อวี้ก็ไถลตัวลงจากตักหลูซื่อทันที  
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นางสวมรองเท้าผ้าปักลายที่หลูซื่อเย็บให้คู่ใหม่วิ่งโผไปหามารดา

อ๋ีอว้ีก้มตัวลงอุม้นางขึน้ หอมแก้มแดงๆ คล้ายผลผิงก่ัวของเดก็น้อย

แล้วเดินไปนั่งลงข้างกายหลูซื่อ ย่ืนมือหยิบกระดาษสองสามแผ่น 

ทีเ่สีย่วอว่ีเตีย่นเพ่ิงวาดรปูไว้มาดู ลอบร�าพึงว่าโทษมไิด้ทีม่ารดาดไูม่ออก  

ยามเจ้าตวัเลก็วาดรปูลกูนกทไีรล้วนวาดเป็นวงกลมสองวงตดิกัน วงเลก็คอื

ส่วนหัว วงใหญ่คือล�าตัว แต่ก็ไม่เหมือนน�้าเต้านี่นา

หลูซื่อเห็นหลานสาวโอบคออี๋อว้ีอย่างรักใคร่ไม่ยอมปล่อยมือ  

เรียกนางซ�้าๆ ก็ไม่เห็นนางตอบ จึงย่ืนมือไปบิดใบหูของเด็กน้อยเบาๆ 

แสร้งกล่าวอย่างอิจฉา

"คนท่ีไม่รูจ้ะนกึว่าพวกเจ้าสองแม่ลกูไม่เจอหน้ากันนานสบิวนัครึง่เดือน

เสยีอกี นีเ่พ่ิงห่างกันนานแค่ไหนกันเชยีว ทีท่านยายไม่เห็นเจ้ากอดแน่น 

แบบนีเ้ลย"

ที่นี่ห่างจากกุยอี้ฟางไม่ไกล อี๋อว้ีออกไปไม่ถึงหนึ่งชั่วยาม จนใจท่ี

เสี่ยวอว่ีเตี่ยนติดอี๋อว้ีแจ ตอนออกจากวังยังบ่นว่าอยากเจอหลูจว้ิน แต ่

อี๋อวี้หายไปพักหนึ่ง พริบตาเดียวนางก็คิดถึงแต่มารดาแล้ว

"เอาล่ะ เด็กดี ลงไปนะ" อีอ๋ว้ีตบก้นเส่ียวอว่ีเตีย่นเบาๆ พูดล่อหลอก

พลางดึงแขนนางออกให้นางลงไปนั่งเป็นเพื่อนมารดาตน

หลซูือ่ได้พบหน้าหลานสาวเพียงเดอืนละคร้ัง ถึงแม้ในเรือนยังมเีดก็

อกีสองคน กลบัไม่เป็นทีร่กัใคร่เอ็นดูเท่าเสีย่วอว่ีเตีย่น นางเดีย๋วลบูศรีษะ

หลานสาวเดี๋ยวจับมือเล็กๆ รู้สึกว่าน่ารักเป็นนักหนาไปหมดทุกอย่าง

"เมื่อครู่เจ้าไปหาพี่รอง ซ่งซื่อผู้นั้นอยู่ในเรือนของเขาใช่หรือไม่"

"อยู่เจ้าค่ะ เพ่ิงรบัตวัไปท่ีน่ันเมือ่คนื ท่านแม่วางใจได้ ข้าสัง่สอนพ่ีรอง

Page ��������� 15.indd   93 11/6/2563 BE   09:31



94

นวลหยกงาม 15

แทนท่านแล้ว ตอนน้ีเขาตาสว่างแล้ว ก�าลังตามงอนง้อพ่ีสะใภ้ให้วุ่น  

คงไม่สนใจซ่งซื่อจ้าวซื่ออะไรอีกทั้งนั้น"

อีอ๋ว้ีท�าอะไรหลซูือ่ล้วนวางใจมาแต่ไหนแต่ไร บตุรสาวบอกไม่ให้นาง 

ยุ่งเก่ียว นางก็ไม่ถามมากความ เมื่อเห็นว่าสมควรข้ามเรื่องนี้ไปได้แล้ว  

นางจงึเอ่ยอย่างสะท้อนใจ

"หลังผ่านเรื่องนี้ไป พ่ีรองเจ้าน่าจะหลาบจ�าไปนาน เขาน่ะนะ 

มีข้อเสียอยู่ท่ีดันทุรังเกินไป ไม่ฟังค�าเตือน เดินหน้าถ่ายเดียวจนกว่า 

จะสุดทาง ต้องให้เลือดตกยางออกถึงส�านึกผิดยอมหันหลังกลับ"

อี๋อว้ีพยักหน้าเห็นพ้องด้วย หลูซื่อน่าจะทดท้อใจกับชีวิตรักของ 

หลูจว้ินอยู่บ้างเลยไม่อยากยุ่งเก่ียวมากนัก จึงไม่ได้ซักถามเรื่องราว 

อย่างละเอยีดจากอ๋ีอว้ี นางเห็นว่าเวลาไม่เช้าแล้ว บอกให้คนรับใช้ตัง้โต๊ะ

แล้วย้ายไปกินอาหารเย็นที่โถงกินอาหารโดยไม่รอพวกหลูจวิ้นอีก

เวลานีห้ลจูว้ินมบีตุรชายกับบตุรสาวอย่างละหนึง่คน บตุรสาวคนโต 

เกดิกับอน ุ ส่วนบตุรชายคนโตเกิดกับจิน้ลูอ่นั อายุน้อยกว่าเสีย่วอวีเ่ตีย่น 

หนึ่งปีเศษ เรียงตามล�าดับรุ่นของสกุลแล้วสมควรใช้อักษร 'เฉิง' เขาจึง 

มีชื่อว่าหลูเฉิงคัง

เสี่ยวคังคังถ่ายทอดนิสัยมาจากหลูจว้ิน เจ้าตัวน้อยเพ่ิงหัดเดิน 

ก็ซุกซนเกเรจนน่าปวดเศียรเวียนเกล้า กระนั้นความน่ารักของเขาอยู่ที่ 

โดนตีโดนดุล้วนไม่ร้องไห้ หกล้มแล้วลุกขึ้นมาท�าหน้าเป็นได้ดุจเดิม แต่

ท่าทางหัวไวอย่างนั้นไม่คล้ายหลูจว้ินตอนเป็นเด็ก กลับละม้ายหลูจื้อ 

ในช่วงท่ียังเป็นคุณชายน้อยในสกุลฝางตามค�าบอกของหลูซ่ือ เป็นท่ีเอน็ดู

ของผู้ใหญ่ได้ง่ายดาย
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วันนีจ้ิน้ลูอ่นัต้ังใจไว้แล้วว่าจะสะกดรอยตามหลจูว้ิน จงึพาบตุรชาย

ไปฝากที่เรือนเดิมตั้งแต่เช้าเผื่อว่าตอนเย็นกลับมาทะเลาะกับเขา อี๋อว้ี

กลับมาเรือนเดิมก็เลยไม่ได้พบหลานชายตัวน้อย รู้สึกผิดหวังมากพอด ู

ที่ไม่ได้ยินเสียงเรียกขาน 'อาหญิงน้อย' แบบไม่ชัดถ้อยชัดค�าของเขา

หลังกินอาหารเสร็จ หลูซื่อตามไปส่งสองแม่ลูกที่หน้าประต ู

ดูพวกนางขึ้นรถม้า จวบจนรถม้าแล่นห่างไปแล้วยังคงยืนชะเง้อชะแง ้

มองตามบุตรสาวกับหลานสาวที่จากไปไกลลิบอย่างอาลัยอาวรณ์

เสีย่วหม่านท่ียามนีเ้ป็นมารดาของบตุรสีค่นแล้วยืนอยู่ข้างหลงันาง 

กล่าวอย่างขบขัน

"ทุกครั้งที่ออกมายืนส่ง ท่านท�าราวกับใจจะขาดก็ไม่ปาน"

หลูซือ่ไม่สนใจค�ากระเซ้าของสาวใช้ ยังคงดงึดนัมองตามรถม้าท่ีแล่น

อย่างมัน่คงราบเรยีบคันน้ันจนกระท่ังลบัสายตาถึงหันหลังกลับเข้าเรือน

นีเ่ป็นความเคยชนิอย่างหน่ึงของหลซูือ่นบัแต่อีอ๋ว้ีเข้าไปอยูใ่นวังหลวง 

และเป็นความยึดมั่นเพียงหน่ึงเดียวของผู้เป็นมารดาที่ห่วงใยบุตรสาว 

ทว่าไม่อาจเหน่ียวรัง้นางไว้ข้างกายได้
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หลงัออกจากวังหลวงหลายวันตดิกัน อีอ๋ว้ีรูว่้าขนืออกไปอกี ไม่แน่ว่า 

จะมขีนุนางทดัทานไปทลูฟ้องทีต่�าหนักไท่จีอ๋กี ด้วยเหตน้ีุวนัต่อมานางจงึ

เปลี่ยนเป็นเรียกคนเข้าวัง

นางยังอยู่ที่ต�าหนักจิ้งปอและไม่พูดคุยกับหลี่ไท่ดุจเดิม ยกเว้น 

ยามกินอาหารที่บอกให้คนรับใช้ตั้งโต๊ะในต�าหนักฉงกวงแล้ว เวลาอื่นๆ  

นางไม่เคยไปหาเขาก่อนเลย

พักนีห้ลีไ่ท่ยุง่อยู่กับการเตรยีมการเรือ่งตแีคว้นเกาโกวหลจีงึไม่มเีวลา

สนใจนางเช่นกัน ดท่ีีตอนกินข้าวทกุวันนางยังเดินวนเวยีนอยูใ่กล้ๆ ให้เขา 

ได้เห็นหน้า หาไม่เขาคงไปแบกตัวนางขึ้นบ่ากลับมาจากต�าหนักจิ้งปอ 

แต่แรกแล้ว

เมือ่เช้าหญิงสาวส่งคนไปเชญิเกาหยาง ไม่ถึงครึง่ชัว่ยามนางก็มาถึง

อย่างเร่งรบีฉบัไว

790
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ด้านหลังต�าหนักฉงกวงสร้างเรือนตึกเล็กๆ ไว้ตามแบบหลังเดิม 

ที่อยู่ในเรือนเฝ่ยชุ่ยทุกประการ เพราะที่น่ีทิวทัศน์งดงามและมีลมพัด 

จากทะเลสาบ ยามว่างอี๋อวี้จึงชอบนั่งอยู่ที่นี่

ตอนเกาหยางมาหา นางก�าลงันัง่อ่านหนงัสอือยู่ตรงระเบยีงชัน้สอง 

พอได้ยินเสยีงรายงานของขนัทีน้อย นางก็มองข้ามราวก้ันลงไปเบือ้งล่าง 

เหน็เงาร่างของเกาหยางย่างเท้าเข้ามาแล้ว ไม่ถึงครูใ่หญ่ เสยีงพูดร่าเรงิ

สดใสของอีกฝ่ายก็ดังขึ้นที่ชั้นสอง

"ทุกคราที่เห็นท่าน มิใช่ถือต�าราก็จับพู่กัน ท่านจะไปเท่ียวเล่น 

ผ่อนคลายบ้างได้หรอืไม่ ไปๆ ไปผลัดอาภรณ์แล้วไปข่ีม้าทีช่านเมอืงตะวันออก

เป็นเพื่อนข้า"

อาจเพราะเป็นมารดาของบุตรชายหนึ่งคนมาได้สองปีและ 

เข้าวัยย่ีสิบแล้ว นิสัยใจคอและการกระท�าของเกาหยางล้วนส�ารวมขึ้น

มากกว่าเมือ่ก่อน มาตรว่าในเมืองหลวงยังมคีนทนดูความก้าวร้าวของนาง 

ไม่ได้อยู่ลับหลัง แต่ดีชั่วสองปีนี้ก็ไม่มีคนผูกใจเจ็บนางเพิ่มขึ้น

เกาหยางก้าวเข้าไปคว้าแขนอี๋อว้ีจะฉุดนางให้ลุกจากเก้าอี้เอน  

แต่นางปัดมือเกาหยางออกแล้วเอ่ยยิ้มๆ

"ขี่ม้ามีอันใดน่าสนุก ข้ามีเรื่องน่าสนุกกว่าอีกนะ"

เกาหยางอยู่ว่างๆ ในวงัองค์หญิงทัง้วนัจนอบัเฉาเบือ่หน่าย เมือ่ได้ยิน 

อี๋อว้ีกล่าวเช่นน้ีย่อมบังเกิดความสนใจเป็นธรรมดา นางปล่อยแขนอ๋ีอว้ี 

แล้วน่ังลงบนต่ังขาเต้ียลาดผ้าไหมแดงฝ่ังตรงข้ามพลางรีบเอ่ยถามข้ึน

"มีอะไรน่าสนุกหรือ ท่านบอกมาโดยไว"

อี๋อวี้ม้วนหนังสือเป็นแท่งกลมๆ ตีฝ่ามือตนเองทีหนึ่งก่อนกล่าว

Page ��������� 15.indd   97 11/6/2563 BE   09:31



98

นวลหยกงาม 15

"ท่านยังจ�าได้หรอืไม่ เดอืนทีแ่ล้วท่านมาระบายอารมณ์ท่ีนีย่กหนึง่ 

บอกว่ามคีนเขยีนความเรยีงบทหนึง่ชือ่ว่า 'หญิงพาล' แล้วส่งต่อกันอย่างลบัๆ 

ในน้ันเขียนรายชือ่สตรร้ีายกาจหลายคนของราชวงศ์ก่อน ซ�า้ยังมชีือ่ท่าน 

อยู่ในนัน้ด้วย บอกว่าท่านเป็นคน...เอ่อ...บอกว่าอย่างไรนะ"

สีหน้าของเกาหยางขุ่นมัวทันควัน นางกล่าวเสียงลอดไรฟัน  

"บอกว่าข้าเป็นนางยักษ์ป่าเถื่อนไร้เหตุผล!"

"อ้อ ใช่ บอกไว้แบบนี"้ อีอ๋ว้ีย้ิมพรายเอาม้วนหนังสอืตฝ่ีามอืดงัแปะๆ 

อีกสองที ดูท่าทีคล้ายสาแก่ใจในคราวเคราะห์ของผู้อื่นอยู่หลายส่วน

ความเรียงบทนั้นแทบจะแพร่กระจายไปอยู่ในมือสตรีมั่งมีสูงศักดิ์

ครึ่งเมืองฉางอันแล้ว ตอนหลังอ๋ีอว้ีก็ได้อ่านเหมือนกัน ในน้ันบรรยาย

ความดดุนัโหดร้ายของเกาหยาง ซ�า้ยังไล่เรยีงเหตกุารณ์ท่ีนางวางอ�านาจ

บาตรใหญ่ แม้จะเป็นเรือ่งจรงิ แต่ย่อมมกีารตไีข่ใส่สเีพ่ิมขึน้อย่างเลีย่งไม่ได้

รวมความว่าชื่อเสียงที่เริ่มกระเตื้องขึ้นไม่ทันไรของเกาหยาง 

ถูกความเรียงแผ่นนั้นสาดโคลนฉุดกลับลงไปที่เดิม ทุกครายามออกไป

ร่วมงานพบปะสงัสรรค์ นางยังต้องทนกับสายตาแปลกชอบกลต่างๆ กันไป 

ที่แอบมองอยู่ เป็นเหตุให้คนกลัวเสียหน้าอย่างยิ่งเช่นเกาหยางหัวเสีย 

เป็นอนัมาก ตอนน้ันนางก็มาโวยวายกับอ๋ีอว้ีท่ีต�าหนกับรูพายกหนึง่ ทัง้ยัง

ขว้างแจกันดอกไม้แตกไปหลายใบ

"รอให้ข้าเจอว่าผูใ้ดเป็นตวัต้นคดิเมือ่ไร ข้าจะไม่ละเว้นพวกนางเลย ห!ึ" 

เกาหยางถลงึตาใส่อีอ๋ว้ีอย่างไม่สบอารมณ์ "ท่านเอ่ยถึงเร่ืองน่าหงุดหงดิใจน้ี 

ด้วยเหตุใดกัน"

อ๋ีอว้ีเลิกคิ้วขึ้นพร้อมยกมือชี้นาง "เดือนก่อนเป็นผู้ใดมาขอให้ข้า 
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ช่วยสืบสาวให้ ตอนนี้กลับถามข้าว่าเอ่ยถึงมันข้ึนมาท�าไม ข้าช่วยท่าน 

สบืได้แล้วว่าเป็นฝีมอืใคร ความเรยีงบทน้ันแพร่ออกจากส�านกับณัฑิตหญิง 

เป็นทีแ่รก แต่ท่านก็รูว่้าทีน่ั่นเป็นถ่ินขององค์หญิงฉางเล่อ เวลาน้ีขึน้อยู่กับ

ท่านว่าจะกล�้ากลืนความแค้นนี้ไว้หรือแก้เผ็ดเอาคืนด้วยกันกับข้า"

ปัง!

เกาหยางตบโต๊ะน�้าชาจนจานของหวานสั่นสะเทือน "กล�้ากลืน 

ความแค้นไว้ก็มิใช่ข้าหลี่หลิงแล้ว"

นางพ่นลมหายใจดังฮึดฮัดอย่างขุ่นเคือง จากนั้นหันหน้ามาอย่าง

ฉุกคิดอะไรได้จึงเอ่ยถามอี๋อวี้

"เมื่อครู ่ท่านพูดอะไรนะ ท่านก็จะแก้เผ็ดเอาคืนรึ เหตุใดท่าน 

จะแก้เผด็เอาคืน หรือว่าเด็กสาวตวัเหมน็ของส�านกับัณฑติหญงิกลุ่มนัน้

ยั่วโทสะท่านด้วย"

อี๋อวี้ลูบหนังสือในมือพลางมองนาง เพียงยิ้มไม่พูดจา

เกาหยางเคยชินกับนิสัยชอบพูดอมพะน�าของอีกฝ่ายแต่แรก  

จึงมิได้ซักไซ้ว่าเป็นเรื่องใดกันแน่ นางดึงแขนเส้ือลงพลางกล่าวด้วย 

รอยยิ้มแสยะ

"ข้าเห็นพวกนางขดัหูขัดตามานานแล้ว วันๆ เอาแต่เสแสร้งแกล้งท�า  

ก็แค่ได้ป้ายจากการประชันศาสตร์ห้าส�านักไม่ก่ีป้ายเท่าน้ัน ท�าเชิดหน้า 

จนปลายคางจะชี้ฟ้าอยู่แล้ว พอมีเสด็จพ่ีหญิงให้ท้าย อยู่ต่อหน้าข้า 

ยังกล้าพูดซุบซิบนินทา เดี๋ยวน้ียังกระท�าเรื่องที่เป็นการใส่ร้ายป้ายส ี

อีกด้วย หนนี้ข้าไม่ให้บทเรียนพวกนางให้รู้ส�านึก ดีไม่ดีอีกไม่ก่ีวันก็จะ

ลามปามมาขี่คอข้าแล้ว" ว่าแล้วนางก็ผุดลุกข้ึนยืนจะเดินไปข้างนอก  
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อี๋อวี้ไม่รั้งนางไว้ เพียงเอ่ยเสียงเย็นๆ ไล่หลัง

"ท่านคดิจะสัง่สอนพวกนางเช่นใด จะใช้แส้ม้าของท่านเฆีย่นพวกนาง 

ยกหน่ึงเพ่ือยืนยันว่าสมญานามนางยักษ์ของท่านนัน่เป็นจรงิ ให้ใครต่อใคร 

รูกั้นหมดว่าความเรยีงบทน้ันไม่ได้เขียนเรือ่งเท็จหรือ"

เกาหยางชะงักฝีเท้า หันหน้ามาอย่างกระฟัดกระเฟียด "แล้วท่าน 

เห็นว่าสมควรท�าอย่างไรเล่า"

"ท่านมาน่ังลงก่อน" อี๋อวี้โบกม้วนหนังสือในมือไปมาเป็นเชิง 

บอกให้นางกลับมา

เกาหยางละล้าละลงัครูห่น่ึง สดุท้ายถึงกลบัไปนัง่ลงอย่างเสยีมไิด้

"ท่านมีความคิดดีๆ อะไรก็รีบบอกมา ไม่ว่าอย่างไรข้าก็กล�้ากลืน

ความแค้นนี้ไม่ได้"

"นีม่ใิช่ก�าลงัจะบอกท่านหรอกหรอื ร้อนใจอะไรกัน" อ๋ีอว้ีมองค้อนนาง

ย้ิมๆ พลางกวักมอืเรยีกให้นางย่ืนหมูาใกล้ๆ

เกาหยางเอียงตัวไปหาก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกแผนการบางอย่าง

ทีข้่างห ูนางฟังจบแล้วมสีหีน้าสดใสประหน่ึงฟ้าหลังฝนทันใด ตบเข่าฉาด

พลางพูดเสียงดัง

"ดีๆ ท�าตามนี้ล่ะ"

อี๋อว้ียกมือดึงปิ่นหยกด�าที่ใส่บ่อยๆ บนเรือนผมย่ืนส่งให้เกาหยาง 

ก่อนจะกล่าวว่า "ท่านไปขอคนจากสือ่เหลยีนได้เลย บอกว่าเป็นค�าสัง่ข้า  

ให้นางไม่ต้องสนใจอะไรท้ังสิ้น เลือกคนท่ีฉลาดหัวไวที่สุด ไม่ต้องกลัว 

เรื่องลุกลามบานปลาย เกิดอะไรขึ้น...ข้ารับผิดชอบเอง"

หากอีอ๋ว้ีกล่าวประโยคสดุท้ายนีเ้มือ่หลายปีก่อนแล้วเล่าลอืออกไป
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คงโดนผูอ้ืน่หวัเราะเยาะ แต่บดันีน้างเอ่ยออกมาแล้วสามารถท�าให้คนที ่

ไม่กลัวเดือดร้อนอย่างเกาหยางยังรู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งยวด

"ฮ่าๆ ดี ท่านพูดถึงขนาดนีแ้ล้ว หนนีข้้าไม่สัง่สอนพวกนางให้เตม็ที่ 

จะคุ้มค่าได้เช่นไร เอาล่ะ ข้าไปแล้วนะ ท่านรอฟังข่าวดีเท่านั้นเป็นพอ"

เมือ่ได้คลกุคลใีกล้ชดิกัน เกาหยางแจ่มแจ้งดีว่าชายารัชทายาทผู้น้ี

หาใช่หมอนปักลายท่ีเก่งแต่ปากอย่างชายาของอดีตองค์รัชทายาทผู้นั้น 

ถึงไม่พ่ึงพาพ่ีสี ่ เพียงอาศัยเส้นสายสมัพันธ์ทีน่างสัง่สมมาตลอดหลายปีน้ี 

ก็สามารถคัดง้างกับเสด็จพี่หญิงผู้เย่อหยิ่งถือดีคนนั้นของตนได้แน่

เกาหยางเอาปิ่นซึ่งเป็นสิ่งแทนตัวอี๋อวี้เก็บไว้ในอกเสื้ออย่างมิดชิด 

นางแทบจะทนรอดูเรื่องตลกของชาวส�านักบัณฑิตหญิงกลุ่มน้ันไม่ไหว 

ก็ไม่รั้งอยู่ที่นี่ต่อ รีบเร่งจากไปอย่างใจร้อน

อี๋อว้ีหมุนม้วนหนังสือในมือไปมาอีกสองรอบก่อนลุกข้ึนเดินไป 

ยืนพิงราวระเบียง ผินหน้าแลมองเงาร่างท่ีเดินห่างไปไกลของเกาหยาง 

ก่อนจะออกค�าสั่งผิงถงที่ยืนโบกพัดอยู่ด้านข้าง

"ไปบอกให้ผิงฮุ่ยไปดูที่จวนแม่ทัพ ค่อยกลับมารายงาน"

"เพคะ"

ยามใกล้เท่ียง หลูจว้ินห้อม้ากลับมาจากลานฝึกยุทธ์ของกองพล

หน่วยอุดร ปกติเขาจะไม่กลับจวนมากินอาหารกลางวัน ถ้ามิใช่ 

กินในค่ายทหารก็ไปสังสรรค์กับสหายทหารและเพ่ือนพ้องตามหอสุรา 

ครั้นคนเฝ้าประตูเห็นเขากลับจวนมาในเวลานี้ก็พากันประหลาดใจ  

ยังเห็นเขาลงม้าแล้วเข้าเรอืนอย่างเรว็รีป่ระหนึง่ลมพัดระลอกหน่ึง ในมอื
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คล้ายหอบของบางอย่างเป็นห่อกลมๆ ไว้ พวกเขาล้วนนึกว่าเกิดเร่ืองข้ึน 

เลยตามหลังเขาไปอยู่ไกลๆ

"ลู่อันๆ เจ้าดูสิ ข้าเอาอะไรกลับมาให้เจ้าแล้ว"

หลจูว้ินผลกัประตเูข้าเรอืนอย่างตืน่เต้น ตามหาคนจากโถงรบัแขก 

ไปถึงห้องนอน แล้วก็ออกจากห้องนอนเลี้ยวเข้าห้องหนังสือ เขาว่ิงไป 

จนท่ัวจวนรอบหน่ึงแล้วกลบัไม่พบว่ีแววของจิน้ลูอ่นั อย่าว่าแต่ตัวนางเลย 

กระทั่งพวกสาวใช้ที่ปรนนิบัตินางเป็นประจ�าก็ล้วนไม่เห็นเงา

เมื่อหาคนไม่เจอ เขาถึงคลายความตื่นเต้นลงและรับรู ้ได้ถึง 

ความผิดปกติว่าไฉนวันนี้ในเรือนเงียบเชียบปานนี้

เขาชักสังหรณ์ใจไม่ดีอยู่ลึกๆ เมื่อคืนเขาไล่ตามหลังรถม้าของ 

จิน้ลูอ่นัไปครึง่เมอืงเป็นเพ่ือนนาง นางไม่แยแสเขา เขาก็ได้แต่ท�าหน้าหนา

ติดตามอยู่ข้างหลัง หลังจากนั้นกลางดึกกลับถึงจวน ตอนแรกเขายัง 

คาดหวังว่าจะเป็นดังค�ากล่าวท่ีว่าทะเลาะตรงหัวเตียงคืนดีที่ปลายเตียง 

ไหนเลยจะรู้ว่าตอนไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องช�าระกาย ประตูห้องนอน 

ก็ลงดาลแล้ว อย่าว่าแต่เขาจะเบียดตัวขึ้นเตียง แม้แต่ปูผ้านอนบนพ้ืน 

ในห้องยังไม่มีโอกาส จ�าต้องนอนในห้องหนังสืออย่างคับอกคับใจ

ส่วนเช้าวันถัดมาเขาต้องไปตรวจแถวทหารท่ีค่ายเช่นเดิมเลย 

ไม่ได้พบนาง

"ฮหูยินไปไหน" เขาหนัหน้าไปเหน็คนรบัใช้ท่ีตามมาจากหน้าประตูจวน

ก็ตหีน้าบึง้เอ่ยถาม

"เรยีนนายท่าน ฮหูยินออกไปแต่เช้า จนบดัน้ียังไม่เห็นกลบัมาขอรบั"

"ไปที่ใดหรือ"
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คนเฝ้าประตูตอบอย่างอึกอัก "เรื่องนี้ฮูหยินมิได้บอกไว้ ข้าน้อย 

มิใช่คนเตรียมรถม้าขอรับ"

หลูจว้ินได้ยินค�าน้ีแล้วย่นหัวคิ้วแทบชนกัน ความตื่นเต้นเล็กน้อย 

ทีเ่หลอือยู่จางหายไป เขาลดมอืทีห่ิว้ตะกร้าไว้ลง หมนุกายตัง้ใจจะกลบัห้อง

อย่างห่อเห่ียวใจ แต่เพ่ิงเดนิไปสองก้าว ตะกร้าสานใบนัน้ก็แกว่งไปแกว่งมา  

มีบางสิ่งบางอย่างกระดุกกระดิกอยู่ใต้ผ้าสีน�้าเงินท่ีคลุมปิดด้านบน พอ 

มนัแกว่งไปมาอกีครัง้ ก็เหน็เงาร่างสเีหลอืงเป็นริว้ๆ กระโดดผลงุลงมาแล้ว 

ว่ิงโฉบไปกระโจนขึ้นฐานขอบหน้าต่าง สะบัดหางทีหน่ึงแล้วเลียอุ้งเท้า  

เป็นแมวลายเสอืซึง่เพ่ิงโตเต็มวัยจงึยังดูตวัเล็กอยู่

"เหมียว!"

หลูจว้ินมัวครุ่นคิดอยู่ว่าจิ้นลู่อันไปอยู่ท่ีใด พอแมวตัวนั้นกระโดด 

หนีไปถึงเพ่ิงรู ้สึกตัว เขารีบวางตะกร้าลงยื่นมือไปจับ แต่แมวตัวนั้น 

ไหวตัวทัน ไม่รอให้เขาเดินมาใกล้ก็ถีบอุง้เท้ากระโดดลงพ้ืนแล้วส่ายหาง 

หันหัวมองมา ทั้งยังกระดิกหนวดสีขาวหลายเส้นใส่เขาอย่างท้าทาย

หลูจวิ้นไม่อารมณ์เย็นขนาดจะทนแมวตัวหนึ่งได้ คิ้วของเขา 

กระตุกริกๆ ยามกล่าวเสียงดังกังวาน

"มัวยืนทื่อท�าอะไรกันอยู่ รีบจับมันสิ ถ้ามันหนีไป จะให้พวกเจ้า 

ไล่จับหนูตอนกลางคืน!"

บรรดาคนรับใช้ได้ยินก็ขยับตัวทันที พวกเขากรูกันเข้าไปในเรือน  

จนใจทีแ่มวตวัน้ันซกุซนอย่างมาก มนักระโดดข้ึนๆ ลงๆ อย่างปราดเปรยีว

ว่องไว ไม่ให้ใครได้แตะโดนแม้แต่ขนสกัเส้น ซ�า้ยังเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับ 

คนท้ังกลุม่จนล้มคว�า่คะม�าหงาย สร้างความอลหม่านชลุมนุไปทัง้เรอืนหลงันี้
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เรอืนของหลซูือ่อยู่ใกล้กับทีน่ี ่ นางได้ยินเสยีงเอะอะก็ให้เสีย่วหม่าน

ตามมาเป็นเพ่ือน มองดคูนกับแมวไล่จบักันไปรอบเรอืน วิง่จนผ้าผ่อนปลวิ

หมวกเอียงกระเท่เร่ดูเสื่อมเสียเกียรติสิ้นดี ครั้นเหลือบตามองไปอีกที  

หลจูว้ินยืนหน้าม่อยอยู่บนบนัไดมองดพูวกเขาก่อความวุ่นวาย นางคดิไปถึง

เรื่องน่าหงุดหงิดพวกนั้นของบุตรชายแล้วมีน�้าโหขึ้นมาฉับพลัน

"นี่ท�าอะไรกันน่ะ" สุ้มเสียงของหลูซื่ออาจไม่ดังนักแต่ก็ดังพอที่ 

หลูจวิ้นจะได้ยิน

"ท่านแม่" เขาเห็นหลูซื่อไม่พอใจก็รีบตวาดใส่คนรับใช้ทั้งเรือน 

แล้วว่ิงไปหานาง เอ่ยถามเป็นประโยคแรกว่า "ลูอ่นัออกไปข้างนอกขอรบั 

ท่านแม่ทราบหรือไม่ว่านางไปไหน"

หลูซื่อปรายตามองเขาอย่างร�าคาญใจ กล่าวค�าหนึ่งท้ิงท้ายไว ้

แล้วหมุนกายพาเสี่ยวหม่านกลับไป ปล่อยให้หลูจว้ินยืนตะลึงตาค้าง 

อยู่ที่เดิม

"นางกลับไปเรือนเดิมแล้วบอกว่าจะหย่ากับเจ้า"

Page ��������� 15.indd   104 11/6/2563 BE   09:31



105

ซานเยวี่ยกัั่ว

"อะไรนะ! จะหย่าร้างหรือ"

กรรไกรเล่มเลก็ในมอือีอ๋ว้ีสัน่กระตกุพร้อมเศษกระดาษทองร่วงหล่น

ลงมาชิน้หนึง่ กระดาษลายฉลปุระดับหน้าต่างท่ีตดัอย่างบรรจงก็แหว่งไป 

มมุหน่ึงด้วยเหตนุี ้ นางยกมอืกันตวัเสีย่วอว่ีเตีย่นทีจ่ะขยับมาใกล้ออกเบาๆ 

วางกรรไกรกลบัเข้าตะกร้าเย็บปักถักร้อยก่อนหนัไปถามผงิฮุย่

"เป็นท่านแม่บอกกับเจ้าแบบน้ีหรอื พ่ีสะใภ้กลบัเรือนเดมิไปแล้ว?"

"เพคะ" ผงิฮุย่กล่าวด้วยสหีน้าชอบกล "ฮหูยินรองบอกว่าขอกลบัไป

เรอืนเดิมรอหนังสอืหย่าจากคณุชายรอง ฮหูยินอาวุโสยังพูดว่าไม่ให้พระองค์ 

สนพระทัยพวกเขา นีเ่ป็นคณุชายรองรนหาทีเ่อง เอ่อ...สมน�า้หน้าเขาเพคะ"

ผิงถงกับผิงฮุ ่ยติดตามอี๋อว้ีออกไปนอกวังหลายหนจึงล่วงรู  ้

พฤติกรรมน่าชังน่ันของหลูจว้ินแล้ว พวกนางล้วนรังเกียจเรื่องที่หลูจว้ิน 

ข้องแวะกับสตรไีร้ศลีธรรมจรรยาอยู่ในใจ ท้ังเหน็อกเหน็ใจจิน้ลูอ่นัทีต้่อง 

791
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รับกรรมเพราะเหตุน้ี แต่คิดไม่ถึงว่าสามีภรรยาคู่น้ีจะแตกร้าวจนถึงข้ัน 

เลิกร้างกัน

"ท่านแม่กล่าวไม่ผิด สมน�้าหน้าพี่รองจริงๆ"

พอเห็นอี๋อวี้ไม่ร้อนใจซ�้ายังหัวเราะออก ผิงฮุ่ยแปลกใจอย่างย่ิง  

นางสบตากับผิงถงแล้วเอ่ยถาม

"นายหญิงไม่ทรงเป็นห่วงหรือ ถ้าเกิดฮูหยินรองหย่าขาดกับ 

คุณชายรองจริงๆ จะมิแย่หรือไร จะไม่ทรงคิดหาหนทางไปเกลี้ยกล่อม

หรือเพคะ"

"เกลี้ยกล่อมอะไร ท่านแม่ข้าบอกแล้วว่าไม่ให้ข้าสนใจ ข้าย่อม 

ไม่ยุ่งไม่เข้าเรือ่ง" อีอ๋ว้ีดึงกระดาษแผ่นใหม่ให้บตุรสาวพับเป็นกบ ดทู่าทาง

จะไม่ยื่นมือแทรกแล้วจริงๆ

เสี่ยวอว่ีเต่ียนน่ังคุกเข่าอยู่ข้างๆ มองดูมารดาพับกระดาษอย่าง

เรยีบร้อย นางฟังผู้ใหญ่คยุกันอย่างงุนงงไม่รูเ้ร่ืองก็อยู่เงยีบๆ ไม่พูดสอดขึน้  

นางหาได้รูไ้ม่ว่าตอนน้ีท่านลุงรองทีร่กัใคร่เอน็ดตูนทีส่ดุก�าลงัเดอืดเนือ้ร้อนใจ

อยู่

ส�านักบัณฑิตหญิงที่มีองค์หญิงฉางเล่อเป็นผู้กุมบังเหียนสร้างขึ้น

ในปีรัชศกเจินกวนที่สิบสามตั้งอยู่ในไท่ผิงฟาง ภายในเวลาสั้นๆ ห้าปี 

ส�านกับณัฑิตซึง่รบัเฉพาะสตรแีห่งนีก้ลายเป็นแดนศกัดิส์ทิธ์ิของหญิงงาม

และยอดสตรีตามค�าโจษขานจากปากชาวเมืองหลวง ใครก็ตามได้เป็น 

ลูกศิษย์ของที่นี่ล้วนถือเป็นเกียรติยศ และสูงส่งกว่าคนภายนอกขั้นหนึ่ง

กระทั่งส�านักศึกษาหลวงอันดับหน่ึงของแผ่นดินในอู ้เปิ่นฟาง 
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อีกฟากหนึ่งของถนนจูเชว่ียก็ยังมีศิษย์หญิงไม่น้อยที่มีชื่อเข้าร่วม 

ส�านักบัณฑิตหญิงในเวลาเดียวกัน

รุ ่งเช้าในวันสุดท้ายของเดือนเก้า ด้านนอกส�านักบัณฑิตหญิง  

เหล่าคุณหนูตระกูลใหญ่ที่มาเข้าเรียนเดินไปมาขวักไขว่อยู่หน้าประตู  

ทกุคนมเีรอืนร่างอรชรอ้อนแอ้น แต่งองค์ทรงเครือ่งงดงามจบัตา เรยีกว่า 

เป็นภาพท่ีเจริญตาเจริญใจมากที่สุดของวัน จึงมีบัณฑิตหนุ่มท่ีชื่นชม

หลงใหลพวกนางและชายหนุม่เจ้าส�าราญไม่น้อยจงใจเลือกเวลานีจั้บจอง

โต๊ะในหอน�า้ชาฝ่ังตรงข้ามมองชมภาพความงามนีทุ้กวัน

ขณะท่ีพวกเขาต่ืนตาต่ืนใจอยู่กลบัได้ยินเสยีงฝีเท้าม้าว่ิงระลอกหน่ึง

ดังกระชั้นเข้ามา ท�าลายความไพเราะของเสียงพูดอ่อนหวานท่ีลอยแว่ว

มากระทบหู ครั้นช�าเลืองตามองไปก็เห็นอาชาฝูงหนึ่งห้อตะบึงอยู่ จาก 

ถนนฝ่ังตะวนัตกไกลๆ จนเข้ามาใกล้ พวกมนักู่ร้องเสยีงหน่ึงแล้วหยุดนิง่ 

ที่นอกประตูขวางทางอยู่กลางถนนพอดิบพอดี

เมือ่พิศดดูีๆ  กลบัเป็นสตรวียัแรกแย้มสวมเสือ้สเีขียวสดคูก่ระโปรง 

สเีข้มกลุม่หน่ึง ท้ังสบิกว่าคนท่ีน่ังเด่นเป็นสง่าอยู่บนหลงัอาชามุน่มวยคล้อย

เสียบดอกไม้แบบเดียวกันทุกประการ โฉมงามแฉล้ม เอวบางร่างน้อย  

บางคนสะพายธนูไว้ข้างหลงั บางคนผกูพิณไว้กับเอว ดลูะลานตาไปหมด

ในชั่วอึดใจ ผู้ชมบนหอน�้าชายังจดจ�าความไม่สบอารมณ์เมื่อครู่ได้อีก

ที่ไหนกัน

ไม่เอ่ยถึงผู้ชมอยู่ด้านข้างเหล่านั้น บรรดาคุณหนูซึ่งมาเรียนท่ี 

ส�านักบัณฑิตหญิงเห็นสตรีขี่ม้ากลุ่มนี้ขวางหน้าประตูอยู่ เห็นได้ชัดว่า 

มไิด้มาดี มคีนพาบรวิารสองคนก้าวออกมาข้างหน้า ร้องตวาดเสียงเล็กใส
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"พวกท่านจบักลุม่อยู่หน้าประตูส�านกับณัฑิตหญิงกลับไม่ลงจากม้า 

รูห้รอืไม่ว่าน่ีเป็นการไม่ให้ความเคารพ"

สตรีหัวหน้ากลุ่มซึ่งถือสายบังเหียนไว้ในมือปักปิ่นหยกแดงสีสด 

สวยเป็นประกายบนมวยผม บรรจงประทินโฉมคมเข้มชวนมอง นาง 

เหลียวซ้ายแลขวารอบหน่ึงถึงประสานมือค�านับอย่างสุภาพพลางกล่าว

เสยีงกังวาน

"พวกข้าพ่ีน้องได้ยินกิตติศัพท์ของส�านักบัณฑิตมานาน ดังน้ันจึง

เลือกวันที่ลมอ่อนแดดงามเช่นน้ี ต้ังใจมาเยือนคารวะและถือโอกาส 

ขอค�าชี้แนะด้วย"

เย่ียมคารวะก็เย่ียมคารวะ ไฉนต้องยกขบวนกันมาแบบนี ้ ยังบอกว่า 

จะขอค�าชีแ้นะอะไรกัน

พวกสตรีด้านนอกประตูมองหน้ากันไปมา คนฉลาดย่อมจับนัย 

ได้แล้วว่าอีกฝ่ายคล้ายจะมาท้าดวลอย่างไรชอบกล

ด้วยเหตุนี้จึงมีคนก้าวออกมายืนข้างหน้าอีก ท�าหน้าตึงกล่าวขึ้น

"ในเมือ่รูว่้าท่ีน่ีคอืส�านักบณัฑิตหญิง พึงรู้ว่าท่ีแห่งนีม้ใิช่ทีท่ี่พวกท่าน

กระท�าตามอ�าเภอใจ รบีกลบัไปซะ ข้าจะไม่ถือสาเร่ืองท่ีพวกท่านเสยีมารยาท

ตรงหน้าประตูพวกข้า"

คราน้ีเห็นชดัว่าคนทีพู่ดตอบมคีวามส�าคญัอยู่ในส�านกับณัฑิตหญงิ

อยู่บ้างและกล้ารับผิดชอบ ค�ากล่าวของนางแฝงค�าเตือนไว้ แต่เด็กสาว 

ป่ินแดงทีเ่ป็นหวัหน้ากลุม่ผูน้ั้นกลบัไม่หว่ัน หวัเราะอย่างเรงิร่าประสานมอื

ค�านับอีกครั้งพร้อมกล่าว

"แลกเปลี่ยนฝีมือกันเท่าน้ัน ฝั่งพวกข้ามีกันแค่สิบสามคน หรือว่า
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ส�านักบัณฑิตหญิงอันทรงเกียรติก็เกรงกลัวด้วยหรือ ในเมื่อเป็นอย่างนี้ 

พวกข้าขออ�าลาแล้วกัน"

ยามนางกล่าววาจา พวกเด็กสาวแรกรุ่นบนหลังอาชาทั้งซ้ายขวา

พากันเปล่งเสยีงหวัร่อแผ่วๆ อย่างถูกจงัหวะ นางกล่าวจบแล้วสะบดัแส้

เป็นริ้วคลื่นสวยงามกลางอากาศ จากนั้นต้ังท่าจะพาคนกลับไป แต ่

ถ้อยค�าท่ีนางพูดท้ิงท้ายไว้เป็นการฉีกหน้าผู้อื่นจริงๆ มีหรือพวกลูกศิษย์ 

ตรงหน้าประตูส�านักบัณฑิตหญิงจะปล่อยให้พวกนางจากไปแบบนี้

"หยุด"

"หยุดนะ"

"ช้าก่อน"

"อย่าเพิ่งไป"

เสียงร้องเรียกแฝงรอยขุ ่นเคืองดังประสานกันจากส่ีทิศ สตรี 

ผู้เพียบพร้อมกลุ่มนี้ของส�านักบัณฑิตหญิงส่วนใหญ่เป็นคนทะนงตน  

เมื่อมีคนมาท้าทายถึงที่ ย่อมบังเกิดความคิดอยากส่ังสอนให้เข็ดหลาบ 

ไหนเลยจะยอมปล่อยให้อีกฝ่ายอยากมาก็มา อยากไปก็ไป

"ท่านว่ามาสิ อยากจะขอค�าชี้แนะอะไร พวกข้าก็พร้อมสนอง"

เด็กสาวปิ่นแดงคนน้ันได้ยินเสียงพูดทางด้านหลัง แววเจ้าเล่ห ์

วาบผ่านนัยน์ตาไปอย่างรวดเร็ว นางหันกลับไปประสานมือค�านับ  

กล่าวด้วยน�้าเสียงสบายอารมณ์

"เช่นน้ันพวกเราก็เริ่มประชันจากศาสตร์ทั้งหกก่อนเถอะ แต่ว่า 

แลกเปลี่ยนฝีมือธรรมดาๆ ออกจะน่าเบื่อไปสักหน่อย พวกเรามิสู ้ 

วางเดิมพันกัน การแข่งขันถึงจะสนุก ทุกท่านเห็นเป็นเช่นไร"
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วังองค์หญิง

สตรีสองนางดวลหมากกันอยู่ในศาลารับลมซึ่งห้อมล้อมด้วย 

มวลพฤกษชาติ มีก่ิงดอกกุหลาบหนูแสนสวยบานสะพร่ังมีน�้าค้างเกาะ

ปลายยอดหลายก่ิงย่ืนเข้ามาข้างใน แต่กลบัโดนรศัมคีวามงามของพวกนาง 

ข่มให้หมองลง ดังว่าคนงามกว่าบุปผานั้นมิผิดเลย

"พ่ีสะใภ้ ร่างกายท่านไม่ปกติ ไม่เหมาะจะเหน็ดเหนื่อยเกินไป  

ข้าว่าหมากกระดานนี้หยุดเดินเท่านี้เถอะ พวกเราคุยเล่นกันดีกว่า"

หลายปีผ่านไปจ่างซุนซีเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับเรือน ต่างไปจาก 

ชีวิตรุ่งเรืองมีเกียรติไร้ที่สิ้นสุดในกาลก่อน น้อยคร้ังนักที่นางจะออกไป 

ร่วมงานเลีย้งสรุาพบปะสงัสรรค์ และวังของฉางเล่อนีเ้ป็นหนึง่ในสถานท่ี 

ไม่กี่แห่งซึ่งนางจะออกจากเรือนไปเยี่ยมเยือน

อดตีหญิงงามอนัดับหนึง่ของเมอืงหลวงในวัยย่ีสบิกว่าปีได้สลดัเค้า

ความอ่อนเยาว์ไปสิน้ แทนทีด้่วยเสน่ห์ของหญิงสาวเตม็ตวัอย่างเป่ียมล้น 

รปูโฉมงามหยาดเย้ิม ไม่ว่าหน้าบึง้หรอืแย้มย้ิม เกรงว่าล้วนท�าให้บรุษุลุม่หลง

คลั่งไคล้ได้ ดีที่นางปรากฏตัวไม่บ่อยนักถึงไม่เกิดข่าวลือเรื่องรักๆ ใคร่ๆ  

ออกมา

"ก็ดี" ฉางเล่อวางเม็ดหมากกลับลงในโถหยกแล้วเอ่ยถาม "หมู่นี ้

ข้าเห็นสีหน้าเจ้าไม่เลว คงได้พักผ่อนอย่างเต็มที่กระมัง"

จ่างซุนซีกล่าวตอบ "ต้องขอบคุณท่านที่ขอยาลูกกลอนสุคนธ์ทิพย์ 

จากวังหลวงมาให้ ข้ากินมาได้ครึง่เดือน รูส้กึสดชืน่กระฉับกระเฉงข้ึนมาก

เลยเจ้าค่ะ"

ฉางเล่อพยักหน้า "ในเมื่อหายดีแล้ว อย่างนั้นก็กลับไปท่ีส�านัก
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บณัฑติหญิงช่วยงานข้า ขาดเจ้าช่วยคดิอ่านวางแผน สองสามปีนีข้้าท�าอะไร 

ก็ติดขัดไปหมด เจ้าอยู่ว่างๆ กับเรือนมาหลายปีเพราะเหตุนั้น ตอนนี ้

คลืน่ลมผ่านไปนานแล้ว มข้ีาอยู่ เจ้ายังต้องกลัวคนตฉิินนนิทาหรือ"

"ข้าหาใช่กลวัใครพูดอะไร" จ่างซนุซถีอนใจเฮอืก ยกนิว้มอืเรียวยาว

กลมกลึงดันหางค้ิวขึ้น เพียงอากัปกิริยาเล็กน้อยเท่านี้ก็เผยเสน่ห์ให้เห็น

แล้ว

"ท่านก็ทราบว่าภายนอกข้าดอู่อนแอ แต่จรงิๆ แล้วเป็นคนชอบเอาชนะ 

หลูอี๋อว้ีผู้น้ันเป็นชายารัชทายาทมาหลายปีมีศักด์ิฐานะเหนือกว่าข้า ข้า 

ไม่อยากก้มหวัให้นางกดข่ม มสิูอ้ยู่อย่างสงบเรยีบง่าย เป็นอสิรเสรยัีงดกีว่า

เจ้าค่ะ"

ฉางเล่อแลมองจ่างซนุซ ียามนีค้ดิข้ึนมายังคงรู้สกึสะทกสะท้อนใจ

เหลอืแสน หากเป็นเมือ่สีห้่าปีท่ีแล้ว มคีนพูดกับนางว่าคนทะเยอทะยาน

อย่างจ่างซุนซีจะตกอยู่ในสภาพท่ีปล่อยชีวิตเลื่อนลอยไปวันๆ นาง 

ไม่มีทางเชื่อเป็นอันขาด ทว่าท่าทางของอีกฝ่ายเบื้องหน้าสายตายามนี้

ท�าให้นางหมดวาจาแล้ว

"ไม่พูดเรือ่งข้าแล้ว พ่ีสะใภ้ ท่านได้ยินเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวเรา

แล้วหรอืยัง พ่ีสามมอีนคุนหน่ึงคบชูสู้ช่ายจนตัง้ครรภ์ ก่อเรือ่งอือ้ฉาวพรรค์น้ี

ขึน้แล้วตอนหลงัยังหนีออกจากเรอืนไป" จ่างซนุซเีลกิหัวค้ิวขึน้พลางพดูต่อ 

"พักก่อนข้าได้ยินว่าพ่ีใหญ่พาคนไปพังประตใูหญ่จวนแม่ทัพของสกุลหลู 

สองเรือ่งน้ีเก่ียวข้องกันหรอืเปล่าเจ้าคะ"

แววตาของฉางเล่อไหววูบหนึ่ง สีหน้าฉายรอยเยาะหยัน "คนที่

สวมเขาให้พ่ีสามของเจ้าก็คือหลูเนี่ยนอันที่หลายปีน้ีก�าลังได้ดิบได้ดี
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ก้าวหน้ามั่นคงคนนั้นน่ะสิ"

จ่างซนุซคีาดเดาได้แต่แรก ด้วยเหตน้ีุจงึไม่แปลกใจมากนกั เพียง

กล่าวอย่างมีน�้าโห

"พวกสกลุหลไูม่เหน็สกุลจ่างซนุของพวกเราอยู่ในสายตาเกินไปแล้ว 

ท่านพ่อช่างใจกว้างดีแท้ ถึงกับอดทนไม่ปริปากสักค�า"

ฉางเล่อย้ิมอย่างมีเลศนัย นางต้ังท่าจะพูดอะไรบางอย่าง พลัน

ได้ยินเสียงรายงานอย่างเร่งร้อนดังขึ้น

"องค์หญิงๆ ทางส�านักบัณฑิตหญิงเกิดเรื่องขึ้นแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

บุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งวิ่งมาตามทางเดินสายเล็กๆ คดเค้ียวไปมา 

นอกศาลา แต่โดนนางก�านัลสองคนสกัดขวางไว้ด้านนอก

ฉางเล่อหันศีรษะไปเห็นว่าเป็นอาจารย์ที่สอนหนังสืออยู ่ใน 

ส�านักบัณฑิตหญิง นางจึงโบกมือบอกให้ปล่อยเขาเข้ามา

"พูดให้รู้เรื่อง เกิดอะไรขึ้น"

"เมือ่เช้าจู่ๆ  มคีนกลุม่หนึง่มาทีห่น้าประตูส�านักบัณฑิตหญิง บอกว่า 

จะขอค�าชี้แนะศาสตร์ท้ังหก ใช้วาจาเล่นลิ้นย่ัวยุจนคุณหนูหลายท่าน 

ตอบรบัค�าท้าพ่ะย่ะค่ะ"

พอได้ยินถงึตรงน้ีฉางเล่อเลกิคิว้สงูอย่างไม่เหน็ว่าเป็นเรือ่งใหญ่อนัใด 

แต่เม่ือฟังต่อไป นางก็โกรธจนเนือ้เต้นแล้ว

"ทั้งสองฝ่ายเริ่มจากประชันศาสตร์จารีต ดนตรี ยิงธนู และข่ีม้า 

ในศาสตร์ทัง้หกตดิต่อกันแล้ว พวกเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้รวด ด้วยก่อนหน้านัน้ 

มีการวางเดิมพันกันไว้ หากส�านักบัณฑิตหญิงไม่อาจเอาชนะพวกนาง 

สามครั้ง ก็ต้องให้พวกนางเขียนอักษรบนก�าแพงหน้าประตู พวกคุณหนู
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อบัอายท่ีพ่ายราบคาบในศาสตร์ทัง้หก ดงึดนัให้เพ่ิมการดดีพณิ เดนิหมาก 

เขียนอักษร และวาดภาพอีก กระหม่อมกลัวว่าพวกเราแพ้อีกสองรอบ 

ก็จะแพ้พนันนี้ด้วย หากปล่อยให้คนเขียนอักษรหน้าประตูจริงๆ ส�านัก

บณัฑิตหญิงจะเอาหน้าวางไว้ท่ีใด ทูลเชญิองค์หญิงเสด็จไปห้ามด้วยเถอะ 

พ่ะย่ะค่ะ" 

"พวกไม่ได้ความ!" ฉางเล่อสบถเสยีงเบาพลางกระแทกถ้วยชาในมอื 

ลงบนโต๊ะ

ด้านจ่างซุนซีซักถามอาจารย์คนนั้นอย่างไม่พึงใจ "คนกลุ ่มน้ี 

มาจากไหน ถึงกล้าก่อเรื่องที่หน้าประตูส�านักศึกษาหญิง"

"คือ...คือว่า ไม่ได้ยินพวกนางพูดถึงขอรับ"

"ไม่รูก้ระท่ังความเป็นมาของอกีฝ่ายก็ประลองกันแล้วหรอื" จ่างซนุซี

พลนัรูส้กึว่าพวกนางไร้สาระสิน้ด ีนางเบอืนหน้าไปเอ่ยกับฉางเล่อ "พ่ีสะใภ้ 

ไปดูสักหน่อยเถอะ ชื่อเสียงของส�านักบัณฑิตหญิงที่ท่านสร้างข้ึนอย่าง 

ไม่ง่ายดายจะยอมให้ใครลบหลู่ต่อหน้าธารก�านัลได้อย่างไร"

ฉางเล่อแยกแยะหนักเบาเร็วช้าได้ ตอนนี้มิใช่เวลาบันดาลโทสะ

จริงๆ นางต้องไปยับยั้งก่อนค่อยว่ากันอีกที

"ซีเอ๋อร์ เจ้าไปพร้อมกับข้า"

นางไม่เปิดโอกาสให้จ่างซุนซีปฏิเสธ ขอเสื้อคลุมจากมือนางก�านัล

มาคลุมหัวไหล่แล้วยื่นมือไปจูงจ่างซุนซีทันที

"อื้อ ได้เจ้าค่ะ ข้าจะไปดูเป็นเพื่อนท่าน"

ขณะพวกนางรีบรุดไปช่วยกู้สถานการณ์ อีกด้านหน่ึงที่ส�านัก 

บณัฑิตหญิง คนท่ีหนุนหลงัผูก่้อเรือ่งก็เพ่ิงมาถึงเช่นกัน
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เพลาน้ีส�านกับณัฑติหญงิก�าลงัคึกคักสนุกสนาน ส่งผลให้ร้านน�า้ชา

หอสรุาฝ่ังตรงข้ามมคีนนัง่จนเต็มต้ังนานแล้ว

หลงจู๊ยืนค�านวณบัญชีอยู่หลังโต๊ะยาวอย่างย้ิมย่องผ่องใส เขา 

เงยหน้ามองกลุม่คนขวักไขว่พลกุพล่านทีอ่กีฟากหนึง่ของถนนเป็นระยะๆ 

พลางยิ้มไม่หุบด้วยความดีใจ

เวลาไม่ถึงหน่ึงชัว่ยามท่ีประชนัฝีมอืกับสตรไีม่รูค้วามเป็นมากลุม่หน่ึง 

ส�านกับณัฑิตหญิงก็พ่ายในศาสตร์ท้ังหกหมดทกุแขนง ต่อจากน้ันเพราะ 

ต่อท�านองพิณของอีกฝ่ายไม่ได้ เลยแพ้การแข่งดีดพิณไปอีกอย่าง หลัง 

พ่ายแพ้ติดต่อกันเจ็ดรอบ ใบหน้าพวกคุณหนูของส�านักบัณฑิตหญิง 

ไม่มีแววเย่อหย่ิงดูแคลนอย่างเมื่อแรก แต่ละคนเริ่มหลั่งเหงื่อเย็น 

กลางแผ่นหลัง

เดก็สาวป่ินแดงท่ีเพ่ิงชนะการประชนัศาสตร์ข่ีม้าก่อนหน้าน้ีไม่นาน

792
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คล้ายตงิว่าอกีฝ่ายยังตืน่ตระหนกไม่พอ นางเอ่ยเตือนอย่างสภุาพมมีารยาท

"เดมิพันทีว่างไว้ตอนแรกคอืส�านกับณัฑิตหญิงไม่สามารถเอาชนะ

พวกข้าพ่ีน้องได้สามรอบ ก็จะยอมให้พวกข้าเขียนอักษรไว้หน้าประตู  

ขณะนีก้ารแข่งขนัศาสตร์ท้ังหกจบลงแล้ว ทักษะท้ังสีก็่เหลอือกีแค่สามด้าน  

ถ้าส�านกับณัฑิตหญิงยังออมมอืให้แบบนีต่้อไป อย่าโทษว่าพวกข้าล่วงเกิน

แล้ว"

"เจ้า!"

ค�ากล่าวของนางย่อมสร้างความโกรธแค้นให้ลูกศิษย์ส่วนใหญ ่

ของส�านักบณัฑิตหญิงเป็นธรรมดา จนปัญญาท่ีฝีไม้ลายมอืสู้อกีฝ่ายมไิด้ 

พูดอะไรล้วนเปล่าประโยชน์

"รอบต่อไปจะเป็นการประชันทักษะเดินหมาก" เด็กสาวปิ่นแดง 

ผายมอืไปข้างหลัง มสีหายร่างเล็กบางผู้หน่ึงก้าวออกมาข้างหน้า ปลดถุงผ้า 

บนหลังลงมาเปิดออกแล้วพลิกขึ้น ของที่นางหอบไว้ในอ้อมแขนคือ 

กระดานหมากสี่เหลี่ยมเก่าๆ มีรอยถลอกตามมุม

"น ้องสาวของข้าคนน้ีสามขวบเริ่มเล ่นหมากล้อม หกขวบ 

ศึกษาต�าราวางหมาก สี่ปีก่อนเพ่ิงย้ายตามครอบครัวมาอยู่ฉางอัน  

เทพหมากล้อมเวินฉงซานรับนางเป็นลูกศิษย์คนสุดท้าย จนถึงตอนนี ้

นางร�่าเรียนการเดินหมากมาสิบสามปีแล้ว ถ้าในหมู่พวกท่านไม่มีคนท่ี

คลุกคลีกับกระดานหมากเป็นเวลานานกว่าน้ี ข้าขอเตือนสักค�าด้วย 

ความหวังดีว่าอย่าออกมาให้อับอายขายหน้าจะดีกว่า"

"ไม่เป็นไร" สาวน้อยที่กอดกระดานหมากไว้กับอกคลี่ย้ิมอย่าง 

ถ่อมตัว เหยียดมือซ้ายไปข้างหน้า "ถ้าพวกท่านไม่มีคนจริงๆ ข้าต่อให้ 
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สิบเม็ดก่อนได้"

ปรามาส!

ก่อนหน้านีแ้พ้ติดๆ กันเจด็รอบยังไม่ชวนให้อบัอายแกมโกรธได้มาก

เท่าถ้อยค�าน้ี ชาวส�านักบัณฑิตหญิงหน้าเปล่ียนสีทันควัน โดยเฉพาะ 

ผู ้ช�่าชองเชิงหมากล้อม มีคนขันอาสาก้าวมาข้างหน้าโดยไม่สนใจ 

สหายคอเดียวกันที่ฉุดรั้งไว้

"ยโสโอหัง! ข้าขอเป็นคนขอค�าชี้แนะเอง ดูซิว่าฝีมือของท่าน 

จะเทียบเท่าฝีปากหรือไม่"

"เช่นนั้นก็เชิญเถอะ"

สาวน้อยผู้เชี่ยวชาญศาสตร์หมากล้อมดึงแขนกลับแล้วผายมือไป

รอบทิศขอให้เว้นที่ว่างไว้ตรงกลาง นางตั้งกระดานหมากกับพ้ืนแล้ว 

ยกชายกระโปรงขึ้นน่ังลงบนพ้ืนโดยไม่รังเกียจความสกปรก สองมือ 

เอือ้มไปปลดโถหมากท�าจากไม้ท่ีห้อยตรงเอวด้านหลังมาวางไว้คนละด้าน 

จากน้ันหยิบเม็ดหมากสีขาวหนึ่งเม็ดก�าไว้ในมือก่อน ชั่วเสี้ยวขณะนี้เอง

บรรยากาศแปรเปลีย่นไปโดยพลนั ราวกับพ้ืนทีก่ว้างยาวครึง่จัง้น้ีกลายเป็น

อาณาจักรของนางก็ไม่ปาน

ลูกศิษย์ของส�านักบัณฑิตหญิงคนนั้นรู้กลเม็ดเคล็ดลับในเชิงน้ีด ี

ก็มองเห็นความร้ายกาจของอีกฝ่ายได้แล้ว นางข่มความโกรธไว้ นั่งลง 

ฝั่งตรงข้ามของนางอย่างระแวดระวัง กัดริมฝีปากหยิบเม็ดหมากสีด�า

สญัลกัษณ์ของผูเ้ป็นรองอย่างแทบจะหมดทางเลอืกท่ามกลางรศัมแีข็งกล้า

ของอีกฝ่าย

หอสุราอีกฝั่งหนึ่งไม่อึกทึกวุ่นวายเหมือนร้านน�้าชา ในห้องรับแขก
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เพียงห้องเดียวมีคนสองคนนั่งเอนตัวอยู่ข้างหน้าต่าง มองดูเหตุการณ์ 

ตรงหน้าประตูส�านักบัณฑิตหญิงอยู่ตลอดไม่ให้เล็ดลอดสายตา

"จุๆ เด็กสาวนามเสี่ยวอู๋คนนี้ ตอนเดินหมากย่ิงมาย่ิงมีสง่าราศี  

ไม่เสียทีท่ีตอนน้ันท่านไปเย่ียมคารวะตาเฒ่าหัวด้ือเวินฉงซานผู้น้ัน 

ด้วยตัวเอง"

"ข้าแค่เป็นคนโยงเส้นสายส่งนางเข้าส�านัก จะก้าวหน้าหรือไม ่

ยังต้องอาศัยตัวนางเอง"

อี๋อว้ีแลมองเหล่าเด็กสาวที่ฮึกเหิมมีชีวิตชีวากลุ่มน้ันทางเบื้องล่าง

ด้วยสายตาปลาบปลืม้ใจ หลายปีนีช้มุนมุโม่อิง๋รับคนใหม่ๆ เข้ามาไม่น้อย 

ส่วนใหญ่ล้วนเป็นสตรใีนครอบครวัขุนนางคลืน่ลกูใหม่ทีเ่พ่ิงเข้าสูเ่มอืงหลวง 

อ๋ีอว้ีให้ความคุ ้มครองพวกนาง มิให้ต้องโดนใครเหยียบย�่าศักดิ์ศร ี

ในเมืองฉางอันท่ีโหดร้ายไร้ความปรานีแห่งน้ี อีกทั้งขอแค่พวกนาง

พากเพียรใฝ่รู้และมีความตั้งใจแน่วแน่เข้มแข็งยังมอบโอกาสให้อีกด้วย

"รอบนีช้นะแน่นอนแล้ว ข้าอยากเห็นจรงิๆ ว่าตอนเสดจ็พ่ีหญิงรูว่้า

พวกเราเขียนอักษรไว้บนประตูของนางจะท�าหน้าอย่างไร" เกาหยาง 

หน้าชืน่ตาบาน ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับฉางเล่อไม่นบัว่าดมีาโดยตลอด  

สี่ปีก่อนหลี่ไท่ได้รับแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทก็ยิ่งขัดนัยน์ตามากขึ้น

"อีกประเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นแล้ว" อี๋อวี้ลุกข้ึนยืนจับอาภรณ์ 

ให้เรียบร้อยแล้วสาวเท้าไปข้างประตู

เกาหยางเห็นท่าทางของนางแล้วเหลอืบมองไปชัน้ล่าง เหน็รถม้าท่ีมี

ยอดหลงัคาสสีนัสดสวยคนัหนึง่แล่นจากถนนทิศใต้ เงาร่างคุ้นตาสายหน่ึง 

ถูกผู้ติดตามประคองลงมา หญิงสาวผู้กลัวแค่ว่าแผ่นดินจะไม่ยุ่งเหยิง 
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ตาเป็นประกายทันใด นางลุกขึ้นปิดหน้าต่างเดินไปโอบบ่าอี๋อวี้

"ฮ่าๆ ไปกัน สมควรแก่เวลาทีพ่วกเราจะออกโรงแล้ว เดก็ๆ กลุ่มนัน้

รับมือไม่ไหวหรอก"

"องค์หญิงฉางเล่อเสด็จ"

ตอนจ่างซุนซีตามฉางเล่อมาถึง ด้านหน้าส�านักบัณฑิตหญิงก�าลัง

ประชนัศาสตร์หมากล้อมอยู่ ผูต้ดิตามของวังองค์หญิงเดนิน�าหน้าร้องตวาด 

ให้เปิดทางเสยีงดงักังวาน ท�าให้ผูค้นท่ีชลุมนุวุน่วายบนถนนถอยออกไป

ด้านข้างอย่างสงบ เหลือแค่เด็กสาวสองคนที่จดจ่อสมาธิทั้งหมดอยู่กับ 

การประชนัหมากล้อมบนพ้ืนว่างโล่งตรงกลาง

"ถวายค�านับองค์หญิง"

"องค์หญิง"

พวกลูกศิษย์ที่ชุมนุมกันอยู่หน้าประตูเห็นฉางเล่อ ยังไม่ทันดีใจ 

ก็ต้องก้มหน้าลงอย่างละอายใจไปตามๆ กันเพราะสายตาเย็นเยียบ 

ฉายแววติเตียนของนาง

ฉางเล่อไม่อยากว่ากล่าวสัง่สอนพวกนางต่อหน้าผูค้น เหน็สองคนน้ัน 

ยังแข่งขนักันอยู่ก็สบืเท้าเข้าไปดู

เรื่องเดินหมากนั้นจ่างซุนซีนับได้ว่าเป็นหนึ่งในยอดฝีมือ นางอยู ่

ข้างหลังฉางเล่อพินิจดูเม็ดหมากขาวด�าบนกระดานที่กระจัดกระจายอยู่

บ้าง ค่อยมองสหีน้าของทัง้คูท่ี่คนหนึง่ผ่อนคลายคนหนึง่ตงึเครยีด นางก็

ตัดสินผลแพ้ชนะได้แปดส่วนทันที

"องค์หญิง" ยามอยู่ข้างนอกจ่างซนุซเีคยชนิกับการเรยีกขานฉางเล่อว่า
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องค์หญิงเพ่ือแสดงความเคารพ

นางกระตุกแขนเสื้อฉางเล่อเบาๆ ทีหน่ึง รอฉางเล่อหันหน้ามา 

ถึงส่งสายตาพร้อมกับส่ายหน้าน้อยๆ เป็นเชงิบอกว่า 'ไม่เหน็โอกาสชนะ'

ก่อนจะมาที่นี่ ฉางเล่อได้ยินการเดิมพันของทั้งสองฝ่ายแล้ว ครั้น 

ได้เห็นการประชันศาสตร์หมากล้อมก็รู้ว่านี่เป็นรอบส�าคัญ นางเงยหน้า

เหลียวมองรอบด้าน ทั้งยังมองดูร้านน�้าชากับหอสุราฝั่งตรงข้ามท่ีคับค่ัง 

เนืองแน่นแล้วมีหรือจะยอมปล่อยให้ส�านักบัณฑิตหญิงล้มไม่เป็นท่า 

ต่อหน้าธารก�านัล

ฉางเล่อประสานสายตากับจ่างซนุซแีล้วตดัสนิใจทนัท ีนางยกมอืขึน้

ร้องสัง่องครกัษ์ทีร่อรบับญัชาอยู่ด้านข้างด้วยน�า้เสยีงกราดเกรีย้ว

"ทหาร! จับกุมคนที่ก่อความวุ่นวายพวกนี้ให้หมด"

ผู้ใดจะคาดถึงว่าพอฉางเล่อมาถึงจะไม่ไต่ถามสักค�าก็ออกค�าสั่ง 

จบัคน เหน็องครกัษ์ถือทวนยาวในมอืสองแถวกันฝงูชนออกแล้วกรเูข้าไป

จะจับตัวพวกนาง เด็กสาวเสื้อเขียวกระโปรงสีเข้มกลุ่มนั้นรู ้ว่านี่มิใช ่

เรื่องล้อเล่นก็เผยท่าทีแตกตื่นลนลานออกมาให้เห็นเป็นครั้งแรก

ในเวลาน้ีเองกลุ่มคนทางทิศใต้บงัเกิดความโกลาหลขึน้อกี ชาวเมอืง 

ทีม่งุดอูยู่ค่อยๆ แยกออกเปิดเป็นทางสายหน่ึง เสยีงขานบอกดงักังวานใสกว่า

เมือ่ครูท่�าให้เด็กสาวทีท่�าอะไรไม่ถูกกลุม่นัน้เผยสหีน้ายนิด ีจบัมอืกันแล้ว

เยือกเย็นลงดังเดิมในเวลาอันสั้น พวกนางพร้อมใจกันเบือนหน้าไปทาง

ทิศใต้หยุดสายตาท่ีเงาร่างสายหนึ่ง จากนั้นพากันค้อมกายก้มศีรษะ 

แสดงคารวะด้วยความยกย่องนบัถือจากใจจรงิผดิจากตอนฉางเล่อมาถึง

"ชายารัชทายาทเสด็จ องค์หญิงเกาหยางเสด็จ"
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"ถวายค�านับชายารัชทายาทและองค์หญิงเกาหยาง"

"ถวายค�านับชายารัชทายาท"

เสยีงพูดพร้อมเพรยีงกันเป็นพิเศษของเดก็สาวกลุม่น้ีทีด่งักลนืกลบ

เสียงฝูงชนดึงความสนใจของจ่างซุนซีไป นางแลมองพวกนางแล้วค่อย 

มองผูม้าถึงอกีครา รมู่านตาก็หดแคบลง นางเก็บง�าอารมณ์หลากหลาย 

ในดวงตาไว้ เอยีงหน้าบอกฉางเล่อเสยีงค่อย

"คนกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนของชุมนุมโม่อ๋ิงเป็นแน่ ดูทีว่าพวกเรา 

จะประเมินนางต�่าไป"

คราวนี้ผู้คนบนถนนล้วนโค้งกายลงแสดงคารวะ ส่งผลให้อ๋ีอว้ีกับ 

เกาหยางซึ่งเดินออกมาดูโดดเด่นอยู่กลางฝูงชน 

ฉางเล่อเห็นพวกนางสองคนตัง้แต่แวบแรก ตรงหว่างค้ิวสัน่กระตกุ

อย่างแรงทีหนึ่ง นางได้ยินเสียงกระซิบของจ่างซุนซีที่ข้างหูแล้วรู้ทันทีว่า

วันนี้ผู้ใดเป็นคนมาหาเรื่อง

"ก็แค่แลกเปล่ียนทักษะฝีมอืกันเท่าน้ัน ไยองค์หญงิต้องบนัดาลโทสะ

ขนาดนีด้้วยเล่า" อีอ๋ว้ีสอดสองมอืไว้ใต้แขนเสือ้กว้างหลวมขลบิทอง เอ่ยกบั 

ฉางเล่อด้วยสีหน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิมราวกับไม่เห็นจ่างซุนซีที่ค้อมหัว

ค�านบัอยู่ข้างๆ กระนัน้

"คนท่ีรูเ้รือ่งจะนกึว่าองค์หญิงอารมณ์ไม่ด ี ส่วนคนท่ีไม่รูเ้รือ่งน่ะหรอื 

ลือออกไปจะคิดว่าส�านักบัณฑิตหญิงแพ้ไม่เป็นนะ"

ถ้าเป็นเมือ่ส่ีห้าปีก่อน ฉางเล่อคงจบักุมคนต่อหน้าอีอ๋วีโ้ดยปราศจาก

ความเกรงใจใดๆ ทว่าบัดน้ีนางไม่อาจไม่ใคร่ครวญให้มากข้ึน

ฉางเล่อหรีต่าลง โบกมอืบอกให้องครกัษ์กลุม่นัน้ถอยออก ก่อนจะ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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