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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน
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และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
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มากกว่ารักขอน�านักอ่านทุกท่านมาพบกับเรื่องราวท่ีน่าติดตามและ 

น่าประทับใจใน 'หวนคืนอีกครา สู่ห้วงเวลาแสนงาม' ท่ีจะพาท่านไปรู้จักกับ 

'เฉียวเจา' สตรีที่ถูกสามีปลิดชีพด้วยธนูเพียงดอกเดียว กับ 'เซ่าหมิงยวน'  

ผู้เป็นสามีและแม่ทัพใหญ่แห่งแดนเหนือ เขากับนางไม่มีช่วงเวลาที่ได้ผูกพัน 

รกัใคร่ใช้เวลาร่วมกันเลยแม้แต่น้อย ทว่าเพียงแค่เริม่ต้นเรือ่งก็ฆ่านางเอกของเรา 

เสียแล้ว น่ีจึงเป็นประตูแห่งความน่าติดตามบานแรกท่ีเปิดออกและน�าเรา

เข้าไปสู่เรื่องราวที่น่าประทับใจอย่างมากในเวลาต่อมา โดย 'หวนคืนอีกครา  

สู่ห้วงเวลาแสนงาม' นี้มีทั้งสิ้น 10 เล่มจบ ออกต่อเน่ืองและไม่ท�าให้นักอ่าน 

ต้องรอนานอย่างแน่นอนค่ะ

ส�าหรับในเล่มแรกนี้มีจุดเริ่มต้นที่ชีวิตของเฉียวเจาซึ่งสิ้นสุดลง แต่ชีวิต

ของเซ่าหมงิยวนกลบัรุง่โรจน์ขึน้ เขาได้รบัชยัชนะจากสงคราม กลับเมอืงหลวง 

ไปพร้อมกับความย่ิงใหญ่และได้รับการต้อนรับจากราษฎรอย่างอบอุ่น ทว่า

ใครเลยจะรู้ว่าการที่เขาต้องเคลื่อนศพภรรยาตนเองกลับมาด้วยน้ันชอกช�้าใจ

เพียงใด ถึงนางและเขาจะไม่เคยมีวันชื่นคืนสุขร่วมกัน เขาก็ยกให้นางเป็น

ภรรยาคนเดียวในหัวใจ และตั้งใจจะมิแต่งสตรีใดเข้ามาในชีวิตอีกตลอดกาล 

สิง่ทีเ่ขาและทกุคนไม่รูเ้ลยก็คอืเฉยีวเจาไม่ได้เดนิทางไปสูป่รภพ ดวงวญิญาณ

ของนางกลับเข้าไปอยู่ในร่างของสาวน้อย 'หลีเจา' บุตรสาวอาลักษณ์เล็กๆ 

นางหน่ึง เฉียวเจาในร่างนี้มุ่งมั่นจะใช้ชีวิตต่อไปให้ดี จัดการเรื่องราวของ

ครอบครวัเดมิท่ีถูกไฟเผาวอดอย่างเป็นปรศินา จดัการเรือ่งราวของครอบครวัใหม่ 

ทีเ่รอืนหลงัวุ่นวายวกวน และหาท่ีทางในสงัคมสตรเีพ่ือให้ตนเองได้มท่ีียืนหยัด

อย่างสง่างามโดยไม่ต้องแต่งเข้าเรือนใครตลอดไป 

แต่สวรรค์กลับเล่นตลกให้เขาและนางได้มาพบกันอยู่ร�่าไป ไม่อยาก 

ใกล้ชิดกลับต้องชิดใกล้ เช่นนี้แล้วนางจะท�าอย่างไรต่อไป มาหวนคืนวันเวลา

ต่างๆ พร้อมกับเอาใจช่วยนางเดินทางไปสู่วันเวลาใหม่ๆ พร้อมกันได้ ณ บัดนี้

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แม้นนางเป็นสตรี กระน้ันเรื่องส�านึกในหน้าที่ต่อแผ่นดินเช่นนี้  

นางยังคงมีอยู่

แล้วแม่ทพัหนุม่ทีช่าวฉไีด้ยินชือ่เป็นต้องขวัญหนีดฝ่ีอ หรอืก็คอืสามี

ของนางทีเ่พ่ิงได้เห็นหน้าชดัถนัดตาในวันน้ีเป็นคราแรกผูน้ัน้ ย่อมไม่มทีาง

ละทิ้งโอกาสชิงอาณาเขตคืนเพราะนาง

หญิงสาวอ้าปากออก ทว่าอากาศหนาวเกินไป อีกทั้งไม่ได้ปริปาก

เป็นเวลานาน ส่งผลให้นางเปล่งเสียงพูดไม่ออกสักค�าในชั่วขณะ

ความคดิน้ีผดุวาบขึน้ในหัวนางไม่ทนัไร ลกูธนูคมกรบิดอกหน่ึงจาก

ที่ไกลก็พุ่งเข้ามาใกล้แล้วขยายใหญ่ขึ้นเบื้องหน้าสายตา ตามติดมาด้วย

ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล่นปราดจากจุดเดียวลุกลามไปทั่วร่าง

นางก้มหน้าลงตามสญัชาตญาณก็มองเหน็เลอืดไหลทะลกัจากหน้าอก  

กระไออุ่นที่แผ่ซ่านจากโลหิตสลายหายไปกับลมหนาวอย่างรวดเร็ว

คนบ้า ไม่ให้โอกาสข้าได้กล่าววาจาแสดงความองอาจห้าวหาญ 

แม้สักค�า...



 เฉียวเจา  เรือนผมสีด�าสนิทดุจขนนกกา รูปหน้าผุดผาด

เกลี้ยงเกลา ริมฝีปากแดงประหนึ่งดอกพุดตาน

ถูกผนึกไว้ในน�้าแข็งหนาวเหน็บ มาตรว่าจะดู

บริสุทธิ์ผุดผ่อง หากกลับงามบาดตาเป็นพิเศษ

 เซ่าหมิงยวน  แม่ทัพพิชิตอุดร บุตรชายคนรองของจิ้งอันโหว 

รบัค�าสัง่ไปออกศกึในวันงานพิธีมงคล ภายหลงั

ต้องสูญเสียภรรยาด้วยน�้ามือของตนเอง ก่อน

จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกวนจวินโหว

 หลีเจา  เด็กสาวอายุสบิสามปี ถูกล่อลวงในงานเทศกาล

ก�าเนิดบุปผาท่ีเมืองหลวง จึงตกอยู่ในมือของ 

โจรค้าทาส ภายหลังเฉียวเจาเข้ามาอยู่ในร่าง

ของเด็กผู้นี้ และพยายามหาทางหลบหนี

 ฉือชั่น  บุตรชายโทนขององค์หญิงใหญ่ฉางหรง แซ่ฉือ

นามชั่น ชื่อรองสือซี ความประพฤติยังนับว่า

พอใช้ได้ ความหล่อเหลารูปงามเป็นท่ีเล่ืองลือ

อย่างยิ่ง

 หลี่เจินเฮ่อ  หมอเทวดาหลี่ เป็นหมอเทวดาแห่งยุคที่ใครๆ 

ต่างก็ต้องการพบตัว ในกาลก่อนหมอเทวดาหลี่ 

จะมาพักที่จยาเฟิงเพ่ือฟื้นฟูสุขภาพให้ท่านปู ่

ของเฉยีวเจาทุกปี จงึได้สอนความรูเ้รือ่งการแพทย์ 

ให้นางบ้าง
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เมฆด�าลอยต�่า ธงทิวปลิวไสว

เมืองเย่ียนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางดินแดนหิมะถูกกองทหาร 

แคว้นต้าเหลียงปิดล้อมไว้ทุกด้านละม้ายเกาะร้างโดดเด่ียวตัดขาดจาก

โลกภายนอก

แม่ทัพหนุ่มผูบ้ญัชาการรบสวมชดุเกราะเงนิ เสือ้คลมุไหล่สแีดงสด

โบกสะบดัอยู่เบือ้งหลงั เขาชมูอืพลางเปล่งค�าสองค�าด้วยน�า้เสยีงเย็นเยียบ 

ยิ่งกว่าน�้าแข็ง

"ตีเมือง!" 

พอถ้อยค�าน้ีดังข้ึน เสยีงกู่ร้องพร้อมรบก็ดังกระห่ึมก้องฟ้าในฉับพลนั

เหนอืก�าแพงเมอืงท่ีเจยีนพังทลายรอมร่อแต่แรกบงัเกิดความชลุมนุ

ระลอกหนึง่ ตามมาด้วยเสยีงตะโกนห้วนกระด้างของนายทัพเป่ยฉีดังลอยมา 

"แม่ทัพเซ่า เจ้าดกู่อนว่าน่ีเป็นใครแล้วค่อยออกค�าส่ังตีเมอืงก็ยังไม่สาย"

บทน�ำ
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สิ้นเสียงเขา สตรีนางหนึ่งก็ถูกกุมตัวมายืนบนก�าแพงเมือง

เรือนผมสีด�าสนิทดุจขนนกกาของนางเหน็บไว้หลังหูอวดรูปหน้า 

ผุดผาดเกลี้ยงเกลา ลมเหนือพัดบาดผิวแก้มนวลเนียน เป็นเหตุให ้

ริมฝีปากและใบหน้ายิ่งแดงมากขึ้น ประหนึ่งดอกพุดตานถูกผนึกไว้ใน 

น�้าแข็งหนาวเหน็บ มาตรว่าจะดูบริสุทธ์ิผุดผ่อง หากกลับงามบาดตา 

เป็นพิเศษ

บรรยากาศตกอยู่ในความเงียบทันใด

สหีน้าแววตาของแม่ทัพหนุ่มหล่อเหลาในชดุเกราะเงินไม่มร่ีองรอย

หวั่นไหวแม้สักนิด เขาชูมือขึ้นเป็นค�ารบที่สอง...

ทพัใหญ่ตรงเชงิก�าแพงรกุคืบเข้าไปใกล้อกีก้าวหนึง่อย่างหมายมัน่

เอาชัย สร้างแรงบีบคั้นคุกคามคนบนก�าแพงเมืองให้อกสั่นขวัญแขวน

นายทพัเป่ยฉกีระชากตัวสตรนีางนัน้มาแล้วผลกัไปด้านหน้าตนเอง 

ก่อนกล่าวตะคอกด้วยความโกรธหวัฟัดหัวเหว่ียง "แม่ทัพเซ่า เจ้าจงดูให้ชดัๆ  

น่ีเป็นภรรยาของเจ้า ขอแค่เจ้าถอยทัพ ข้ารับรองว่านางจะปลอดภัย 

ไม่เป็นอันตรายใดๆ ไม่เช่นนั้นล่ะก็ ภรรยาของเจ้าคงต้องจบชีวิตแล้ว"

แม่ทัพหนุ่มนิ่งงันไป

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาข้างกายเขาผูห้นึง่เอ่ยกระซบิ "ท่านแม่ทพั นัน่เป็น

ฮูหยินของท่านจริงๆ ขอรับ"

แม่ทัพหนุ่มดงึสายบงัเหยีนพลางเพ่งมองสตรบีนก�าแพงเมอืงปราดหน่ึง  

ที่แท้นี่คือภรรยาของเขานั่นเอง

ราวกับรับรู้ถึงสายตาของชายหนุ่ม สตรีบนก�าแพงเมืองกลอกตา

เล็กน้อยไปมองสบนัยน์ตาเขาจากระยะไกล

ทิศเหนือถูกชาวฉีโจมตีรุกรานบ่อยๆ ตอนน้ียังถึงขั้นยึดเมืองไป  
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กว่าจะมาถึงศึกกอบกู้ดินแดนในวันนี้ เหล่าทหารต้องเสียเลือดเสียเนื้อ 

ไปมากเท่าใดก็สุดรู้ แล้วจะหยุดฝีเท้าลงเพื่อนางผู้เดียวได้เยี่ยงไร

แม้นนางเป็นสตรี กระน้ันเรื่องส�านึกในหน้าที่ต่อแผ่นดินเช่นนี้  

นางยังคงมีอยู่

แล้วแม่ทพัหนุม่ทีช่าวฉไีด้ยินชือ่เป็นต้องขวัญหนีดฝ่ีอ หรอืก็คอืสามี

ของนางทีเ่พ่ิงได้เห็นหน้าชดัถนัดตาในวันน้ีเป็นคราแรกผูน้ัน้ ย่อมไม่มทีาง

ละทิ้งโอกาสชิงอาณาเขตคืนเพราะนาง

หญิงสาวอ้าปากออก ทว่าอากาศหนาวเกินไป อีกทั้งไม่ได้ปริปาก

เป็นเวลานาน ส่งผลให้นางเปล่งเสียงพูดไม่ออกสักค�าในชั่วขณะ

ความคดิน้ีผดุวาบขึน้ในหัวนางไม่ทนัไร ลกูธนูคมกรบิดอกหน่ึงจาก

ที่ไกลก็พุ่งเข้ามาใกล้แล้วขยายใหญ่ขึ้นเบื้องหน้าสายตา ตามติดมาด้วย

ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล่นปราดจากจุดเดียวลุกลามไปทั่วร่าง

นางก้มหน้าลงตามสญัชาตญาณก็มองเหน็เลอืดไหลทะลกัจากหน้าอก  

กระไออุ่นที่แผ่ซ่านจากโลหิตสลายหายไปกับลมหนาวอย่างรวดเร็ว

คนบ้า ไม่ให้โอกาสข้าได้กล่าววาจาแสดงความองอาจห้าวหาญ 

แม้สักค�า...

เสีย้วขณะทีเ่ผชญิกับความตายนัน้ หญิงสาวคดิค�านงึอย่างคบัแค้นใจ

"ท่านแม่ทัพ!"

ผู้ใต้บังคับบัญชาข้างกายแม่ทัพหนุ่มร้องตะโกนค�าหน่ึงอย่างห้าม

ไม่อยู่

แม่ทัพหนุ่มลดคันธนูลงด้วยสีหน้าเรียบเฉย หลุบเปลือกตาลงซ่อน

ความรู้สึกผิดในแววตาขณะเปล่งสองค�าเดิมท่ีพูดไปก่อนหน้านี้ด้วย 

สุ้มเสียงเย็นชา "ตีเมือง!"
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ต้นฤดูใบไม้ผลิของรัชศกหมิงคังปีที่ย่ีสิบห้า แคว้นต้าเหลียงชิง 

เมืองเยี่ยนคืนมาได้ เซ่าหมิงยวน แม่ทัพเป่ยเจิง* บุตรชายคนรองของ 

จิ้งอันโหวได้รับแต่งตั้งเป็นกวนจวินโหว กรีธาทัพกลับเมืองหลวงพร้อม

ชัยชนะ

ขณะที่เฉียวซื่อ**  ภรรยาของเขากลับต้องพลีชีพเพ่ือแผ่นดิน 

ทิ้งรอยเลือดไว้บนก�าแพงเมืองเยี่ยนตลอดกาล

 

* เป่ยเจิง หมายถึงพิชิตอุดร
** ธรรมเนยีมการเรยีกขานสตรทีีแ่ต่งงานแล้วของจนีจะใช้ค�าว่า 'ซือ่' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดมิ
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดเจนขึ้น
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สายลมแห่งวสันตฤดูเปรียบด่ังจิตรกรผู้แต่งแต้มสีสันสดใสให้กับ

ธรรมชาติ ยิ่งมุ่งหน้าลงทิศใต้ หมู่มวลพฤกษานานาพันธุ์ยิ่งเขียวชอุ่มขึ้น

ตามล�าดับ

จวนเจียนเที่ยงวันแล้ว หากแต่ในเพิงน�้าชาโกโรโกโสริมทางกลับมี

คนนัง่อยู่ไม่น้อย ผูช้งชาสงูวัยถอืกาทองแดงปากยาวเดนิวนไปรอบๆ คอย

รินชาเติมให้พวกลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ

ที่น่ีห่างจากเมืองเป่าหลิงสิบลี้* เศษ คนท่ีออกจากเมืองจะพูดคุย 

ถึงเรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในเมืองระยะนี้ ส่วนลูกค้าที่ก�าลังจะเข้าเมือง 

ก็รับฟังด้วยความสนอกสนใจอย่างยิ่ง

เพลานี้เองคนผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นว่าวันนี้มีคุณชายหนุ่มหลายคนมายัง

เมอืงเป่าหลงิ ฟังส�าเนยีงพูดแล้วคล้ายจะมาจากเมอืงหลวง แต่ละคนล้วน

1

* ลี้ (หลี่) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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รูปงามผึ่งผาย หนึ่งในบรรดานั้นยังทัดเทียมได้กับชายงามระดับพานอัน 

และซ่งอวี้* เลยทีเดียว

มีคนพูดอย่างไม่เชื่อถือ "จะเทียบกับบุรุษหน้าหยกสกุลเฉียวแห่ง 

จยาเฟิงได้หรือ"

จยาเฟิงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเป่าหลิง นั่งเรือไปต้องใช้เวลาถึง

สองสามวัน ทว่ากิตติศัพท์ของบรุษุหน้าหยกสกลุเฉยีวยังเลือ่งลอืมาถึงทีน่ี่  

เพียงพอจะบ่งบอกได้ว่าเป็นผู้มีความโดดเด่นชั้นใดแล้ว

ผูก้ล่าววาจาก่อนหน้าด่ืมน�า้ชาเย็นๆ หลายค�าก่อนย้ิมอวดฟันท่ีซ้อน

เกกันทัง้ปาก "ข้าไม่เคยเหน็บรุษุหน้าหยกสกุลเฉยีว แต่ถ้าพูดว่าสู้คณุชาย

ที่ข้าเจอในเมืองท่านนั้นได้ล่ะก็...ข้ามิเชื่อหรอก"

พอค�ากล่าวนี้ดังขึ้น มีคนไม่น้อยส่งเสียงร้องค้านทันควัน ยังมีคน

หลายคนที่เคยเห็นพวกคุณชายในเมืองร่วมวงโต้เถียง

"ท่านลุง ขอชาหน่ึงกา แล้วก็ขนมสองจาน" เสียงเสียงหนึ่งดังข้ึน

ขัดจังหวะการถกเถียงของทั้งสองฝ่าย

ทกุคนหันไปตามต้นเสยีง มองเหน็บรุษุอายุสามสบิเศษหยุดยนือยู่

ไม่ไกลจากเพิงน�้าชา เขาหมุนกายไปพยุงเด็กสาววัยราวสิบสองสิบสาม

ผู้หนึ่งลงจากหลังลา

ครัน้เห็นทกุคนหันมามองเป็นตาเดียวกัน ก็เอาลาผูกโยงไว้กับต้นไม้

ริมถนนแล้วใช้ตัวบังร่างเด็กสาวไว้เกือบมิด เขาพูดเสียงดังแกมหงุดหงิด 

"ยกน�้าชามาเร็วเข้า บุตรสาวข้าไม่ค่อยสบาย ต้องรีบเข้าเมือง"

"ได้ขอรับ..."

* พานอนัและซ่งอว้ี ได้รบัการยกย่องเป็นบรุษุรปูงามในประวตัศิาสตร์จนี ซ่งอว้ีเป็นศษิย์ของกวีรกัชาตชิวหียวน
และเป็นราชเลขาธิการของฉู่ไหวอ๋องในสมัยจั้นกั๋ว ส่วนพานอัน มีชื่อเดิมว่าพานเยวี่ย เป็นนักวรรณคดีหนุ่ม
รูปงามในสมัยจิ้นตะวันตก
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ผูช้งชากุลีกุจอยกน�า้ชาหนึง่กากับขนมหวานสองจานมาวางบนโต๊ะ

เขาเลือ่นจานขนมไปตรงหน้าเด็กสาว บอกด้วยสุ้มเสียงไม่เบาไม่ดงั  

"กินสิ" 

จากนั้นเขาก็หยิบกาน�้าชาขึ้นดื่มอั้กๆ หลายอึก

ครอบครัวสามัญชนมักไม่พิถีพิถันนัก เด็กสาวขี่ลาเดินทางจึงเป็น

เรือ่งปกตอิย่างมาก ทุกคนดึงสายตากลบั มเีพียงพวกตาไวไม่ก่ีคนท่ีตะลงึ

ในความงามของเด็กสาวจนเหลียวมองซ�้าๆ อย่างอดใจไม่อยู่

เขาแค่นเสียงฮึดังๆ หลายที ท่าทางไม่พึงใจที่ผู้อื่นมองบุตรสาวตน

อย่างชัดเจนเช่นนี้ 

บุรุษผู้นั้นมีเรือนกายสูงใหญ่บึกบึน ดูท่าทางมิใช่ผู้ที่จะตอแยได้  

คนท่ีน่ังดื่มน�้าชาในเพิงโกโรโกโสแห่งน้ีล้วนเป็นชาวบ้านธรรมดาๆ ย่อม 

ไม่อยากก่อเรือ่ง พวกเขาเลกิสนใจทางนีแ้ล้วหนักลบัไปคยุหวัข้อสนทนา 

เมื่อครู่ต่อ

"ข้าว่านะคุณชายท่ีเข้าเมอืงมาท่านน้ันเทยีบบรุษุหน้าหยกสกุลเฉยีว

มไิด้แน่นอน ถึงเมอืงหลวงจะดี แต่ไหนเลยจะสูค้วามงดงามตามธรรมชาติ

ของชาวเราแถบนีไ้ด้ โดยเฉพาะอ�าเภอจยาเฟิงถ่ินคนงามทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่

ทุกหนแห่งไม่ว่าไกลใกล้"

เดก็สาวท่ีส�ารวมเรยีบร้อยตัง้แต่เข้ามาน่ังในเพิงน�า้ชาอดเงยหน้าขึน้ 

มองคนพูดแวบหนึ่งไม่ได้

"อะไรกัน ไฉนข้าได้ยินว่าบุรุษหน้าหยกสกุลเฉียวผู้นั้นก็มาจาก 

เมืองหลวงเช่นกัน"

"บรุษุหน้าหยกสกุลเฉยีวมาจากเมอืงหลวงมใิช่เรือ่งเท็จ แต่เขาเป็น

ชาวจยาเฟิงขนานแท้ เมือ่หลายปีก่อนตอนอาจารย์เฉียวส้ินบญุ เขาติดตาม 
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ครอบครัวกลับบ้านเดิมมาไว้ทุกข์ให้ท่านปู่"

"เอ๊ะ?! ทีแ่ท้บรุษุหน้าหยกสกุลเฉยีวเป็นหลานของอาจารย์เฉยีวหรอื"

ยามเอ่ยถึง 'บรุษุหน้าหยกสกุลเฉยีว' คนท้องถ่ินจะต่อท้ายค�าหนึง่ว่า  

'แห่งจยาเฟิง'

แต่หากกล่าวถึงอาจารย์เฉียว เช่นน้ันคนท้ังปฐพีล้วนนึกถึงคน 

ผู้เดยีวกันคอืท่านเฉยีวจวั อดีตหวัหน้าส�านกัศึกษาหลวง จอมปราชญ์นาม

กระเดื่องทั่วหล้าผู้ถูกขนานนามว่าเป็นคนเก่งอันดับหนึ่งของแผ่นดิน

เพียงเสียดายว่าอาจารย์เฉียวล่วงลับไปเมื่อสองปีก่อนแล้ว

เสียงทอดถอนใจดังระงมขึ้นในเพิงน�้าชา

เด็กสาวหลุบตาซ่อนแววตาที่ผิดแปลกไป หูของนางไม่ได้ยินเสียง

พวกนั้นแล้ว

ตอนนางลืมตาฟื้นคืนชีพ ก็เปลี่ยนจากเฉียวเจาหลานสาวของ

อาจารย์เฉยีวและภรรยาของแม่ทพัเป่ยเจงิเซ่าหมงิยวน กลายเป็นหลเีจา

เด็กสาวอายุสิบสามปีไปแล้ว มิหน�าซ�้ายังตกอยู่ในมือของโจรค้าทาส  

นางคดิไม่ถึงว่าไปๆ มาๆ ตนก�าลงัจะกลบัถึงบ้านเกิดของตนเองแล้วหรือนี่

ท่านปู่...เฉียวเจาร�าพึงในใจ

หลังจากออกเรือนไปอยู่เมืองหลวง นางไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า 

ตนจะได้มาอยู่ใกล้ๆ กับสถานที่ท่ีคะนึงหาทุกขณะจิตจนเก็บไปฝันทั้ง 

กลางวันกลางคืนนับครั้งไม่ถ้วนในอีกฐานะหนึ่งด้วยวิธีการเฉกนี้

จยาเฟิง...ทีน่ัน่เป็นท่ีฝังร่างของท่านปู่ซึง่นางเคารพรักมากทีสุ่ด และ 

ยังมีญาติพี่น้องสายเลือดเดียวกันที่กลับจากเมืองหลวงพ�านักอาศัยอยู่

นับวันดูแล้วตอนนี้พวกท่านพ่อคงออกทุกข์แล้ว

เฉยีวเจาลอบก�ามอืเป็นหมดั ช�าเลอืงตามองบรุษุท่ีดืม่น�า้ชาพรวดๆ 
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ปราดหนึ่งโดยไม่ให้ส่อพิรุธ

ในความทรงจ�าทีห่ลงเหลอืในหัวสมอง ต้ังแต่สาวน้อยหลเีจาตกอยู่

ในมือคนผู้นี้เคยพยายามหลบหนีหลายครั้งหลายหน ทว่าไม่มีคราใด 

ไม่ลงท้ายด้วยความล้มเหลว 

ครัง้ทีร่ะทกึใจทีส่ดุน้ัน แม่นางน้อยฉวยจงัหวะหนีพ้นมาได้ นางว่ิงไป 

ร้องไห้ตะโกนไปว่าถูกคนผูน้ี้ล่อลวงไปขาย ดึงคนท่ีผ่านไปผ่านมาให้หยุด 

มุงดูได้ไม่น้อย

พอบรุษุผูน้ี้ไล่ตามทัน เขาก็ปาดน�า้ตาพลางกล่าวด้วยน�า้เสียงหวังดี 

'ลกูพ่อ พ่อรูว่้าเจ้าเกลยีดพ่อทีข่ดัขวางไม่ให้เจ้าหนตีามหวังเอ้อร์หนวิ 

ที่อยู่ข้างบ้าน แต่ถึงถูกเจ้าเกลียดสักปานใด ข้าก็ไม่อาจมองดูเจ้าหลง 

เดินทางผิดได้! หยุดก่อเรื่องเสียที ตามพ่อกลับเรือนดีๆ เถอะนะ แม่เจ้า

ร้องไห้จนจะตาบอดอยู่แล้ว...'

จากน้ันต่อให้นางร้องไห้โวยวายจนเสียงแหบเสียงแห้งก็ไม่อาจ

เหนี่ยวรั้งคนที่มุงดูไว้ได้อีก 

เขาสัง่สอนนางอย่างหนกัยกหน่ึงในท่ีลบัตาคน และย่ิงจบัตาดนูาง

อย่างไม่ให้คลาดสายตานับตั้งแต่น้ัน ส่วนที่ได้รับอิสระเล็กๆ น้อยๆ  

ในตอนน้ีเป็นผลมาจากสองวนันีเ้ฉยีวเจาซึง่วญิญาณเข้าสวมร่างเดก็สาว

แทนท�าตัวดีเป็นพิเศษ 

"ไปเถอะ" โจรค้าทาสวางเงินอีแปะสองสามเหรียญแล้วลุกขึ้นยืน

เฉยีวเจากุลกุีจอลกุขึน้เดินตามเขาออกไปโดยไม่เหลยีวซ้ายแลขวา

ความเคลื่อนไหวทางนี้ท�าให้นางตกเป็นเป้าสายตาอีกหน

เด็กสาวเยื้องย่างอย่างแช่มช้อย เผยกิริยางามสง่าออกมาโดย 

ไม่ตั้งใจเป็นเหตุให้เขาขมวดคิ้วอย่างสุดระงับ
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สินค้ารอบนี้เป็นของดีท่ีสุดท่ีเขาได้มาไว้ในมือตลอดหลายปีนี้ 

กระน้ันก็ดเีกินไปอยู่สกัหน่อย ล�าพังแค่ท่าเดินตามสบายเช่นนียั้งสะดดุตา 

ถึงเพียงนี้แล้ว

ไฉนเมื่อสองวันก่อนถึงไม่รู้สึกนะ

เขาถอนใจเฮือกหนึ่ง ลอบตกลงปลงใจว่าประเดี๋ยวหลังเข้าเมือง

แล้วเปลี่ยนเป็นนั่งรถม้าจะดีกว่า

หนึ่งชั่วยาม* ให้หลัง

เฉียวเจาน่ังอยู่บนหลังลา แหงนคอมองตัวอักษรค�าว่า 'เป่าหลิง'  

บนประตูเมืองอย่างเหม่อลอยอยู่บ้าง

นางเคยมาเมืองเป่าหลิงแล้ว

ท่านปูเ่ฉยีวจวัเป็นผูร้กัอสิระไม่ชอบอยู่ใต้กฎเกณฑ์ ท่านเหนือ่ยหน่าย 

กับการเป็นขุนนางมานานแล้ว หลังลาออกจากราชการก็พาท่านย่ากับ

นางออกท่องไปท่ัวหล้าตามใจปรารถนา ต่อมาสุขภาพอ่อนแอลงถึง 

กลับมาเก็บตัวอยู่ที่เมืองจยาเฟิงอย่างสันโดษ

นางเคยเดินทางมาที่เมืองเป่าหลิงสองครั้งเพราะอาการป่วยของ

ท่านปู่

เมืองยังคงเป็นเมืองเดิม ทว่านางกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

ชั่วขณะนี้นางผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยในที่สุดหลังระวังเน้ือระวังตัว

มาหลายวัน รอยยิ้มเยาะตนเองก็ผุดขึ้นตรงมุมปากวูบหนึ่ง

โจรค้าทาสพาเฉียวเจาเข้าเมืองแล้วเสาะหาที่ขายเจ้าลาขนรุงรัง 

ตวันัน้ ขณะเดนิไปตามถนนท่ีพลกุพล่านวุน่วาย เขาหวัน่ใจว่าแม่นางน้อย 

ทีเ่พ่ิงสงบเสงีย่มได้สองวันจะก่อความวุ่นวายข้ึนอกี จงึพูดกล่อมเสยีงเบา 

* ชั่วยาม เป็นหน่วยเวลาโบราณของจีน หนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับหนึ่งชั่วโมง
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"เจ้าเป็นเด็กดีว่าง่ายๆ แล้วข้าจะพาไปกินอาหารในหอสุราดีๆ อีกสักครู่

ค่อยเช่ารถม้าสักคัน เจ้าจะได้ไม่ต้องตากลมตากแดด"

"ยังจะไปทีใ่ดอกีหรอื" เฉยีวเจาซึง่เงยีบขรมึไม่ค่อยพูดจามาโดยตลอด 

จู่ๆ ก็เอ่ยปากขึ้น

เด็กสาวสบตากับเขา นัยน์ตาทั้งคู่สุกใสแวววาวละม้ายผิวน�้าแต้ม

ริ้วคลื่นอ่อนพลิ้วที่สุดยามสายลมแผ่วเบาโชยผ่านในวสันตฤดู

เขากล่าวตอบราวกับมีผีสางเทวดาดลใจ "หยางโจว"

ครัน้โจรค้าทาสดงึสตคินืมาได้ก็นกึขัดเคอืงอยู่บ้าง แต่เขาปลอบใจ

ตนเองทันทีว่า แม่นางน้อยรู้แล้วจะเป็นอะไรไป ผ่านเมืองเป่าหลิงน้ีไป

เพียงไม่นานก็ถึงเมืองหยางโจวแล้ว

เฉยีวเจาใจหล่นดงัตุ้บ ทว่าสหีน้ายังไม่แปรเปลีย่น นางลอบอทุานว่า  

หยางโจวหรือนี่ ไม่ได้การแล้ว

จากที่นี่เดินทางไปหยางโจวต้องใช้อีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งจะท�าให้ 

ห่างจากอ�าเภอจยาเฟิงบ้านเกิดของนางไกลออกไปทกุทีๆ  รอเมือ่ถึงแปลกที่ 

แปลกถ่ิน ต่อให้หลบหนีได้ ก็หว่ันเกรงว่าเด็กสาวที่วัยสิบสองสิบสาม 

ออกจากรังหมาป่าไม่ทันไรก็หลุดเข้าถ�้าเสืออีกน่ะสิ

เฉียวเจายังคิดไม่ออกว่าจะแสดงตัวกับญาติพี่น้องในสภาพน้ี 

เช่นไรดี แต่อย่างน้อยนางรู้ว่าพวกท่านพ่อล้วนเป็นวิญญูชนผู้เที่ยงธรรม  

ย่อมต้องไม่ประสงค์ร้ายต่อเด็กสาวที่ประสบเคราะห์ภัยอยู่แน่

ไม่ว่าอย่างไรนางก็จะกลบัเรอืน เช่นน้ันต้องหนีตอนอยู่เมอืงเป่าหลิง

ให้ได้
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ถนนหนทางในเมอืงไม่นบัว่ากว้างขวาง เฉยีวเจาก้มหน้าเดนิตามหลงั 

โจรค้าทาสอย่างเช่ือฟัง พร้อมกับจับสังเกตความเคลื่อนไหวรอบด้าน 

ทางหางตาตลอดเวลา

มีอยู่ครั้งสองครั้งท่ีดูเหมือนเขาจะคลายความระแวดระวังลง นาง

ต้องบังคับตนเองให้ทนต่อการล่อใจให้หลบหนี

ครั้นแลเห็นเขาเลิกคิ้วขึ้นน้อยๆ โดยไม่ตั้งใจ เฉียวเจาก็เย็นวาบๆ 

ในอก

ไม่ผิดจากท่ีคาดไว้จริงๆ ในท่ีที่ผู้คนขวักไขว่เฉกนี้ บุรุษผู้นี้มีแต ่

จะยิ่งจับตาดูนางเข้มงวดขึ้น ภายนอกท�าทีผ่อนคลาย เพียงหมายดูว่า 

นางอยู่ในโอวาทจริงๆ หรือแสร้งท�าก็เท่านั้นเอง

เขาหยุดเดนิกะทนัหนั ชีห้อสรุาแห่งหนึง่รมิถนนพลางบอก "พวกเรา

กินที่นี่เถอะ"

2
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เฉียวเจาไม่ขยับกาย

เขาขมวดคิ้ว ร�าพึงในใจว่า หรือแม่นางน้อยยังไม่ถอดใจ?

"เข้าไปไวๆ อกีประเดีย๋วยังต้องรบีเดนิทาง" เขาพูดเร่งพร้อมกับย่ืนมอื 

ไปฉุดเฉียวเจา

แม่นางน้อยยกมอืชีน้ิว้ไปทางหอสรุาสงูสามชัน้ด้านหน้าไม่ไกลนัก 

กล่าวด้วยน�้าเสียงนุ่มละไมจับใจประหนึ่งสาโทหวานล�้าที่ค่อยๆ หมักบ่ม

ในใจทลีะน้อยทีละนิด "ท่านบอกไว้ว่าจะพาข้าไปกินอาหารในหอสรุาดีๆ  

แต่ที่นี่ไม่ดีเจ้าค่ะ"

เขาท�าหน้าบึ้งตึง

ที่นั่นเป็นหอสุราที่ดีที่สุดของเป่าหลิงเชียวนะ กินมื้อหนึ่งมิใช่ถูกๆ

ระหว่างท่ีเขาชั่งใจอยู่นี้ ดวงตาใสกระจ่างของแม่นางน้อยมีน�้าตา

เอ่อคลอเบ้าทนัใด นางพูดอย่างด้ือดึง "ท่านพูดปด ไหนบอกว่าจะพาไปที่ 

หอสุราดีๆ หอสุราแห่งนี้ดูไม่โอ่อ่าเลยสักนิด!"

ตอนนี้เป็นเวลากินอาหารพอดี มีคนเข้าๆ ออกๆ มากพอดู แม่นาง

น้อยพูดเสียงดังขึ้นนิดเดียวก็มีคนหันมามองไม่น้อยทันที เสี่ยวเอ้อร์ท่ี 

ยืนอยู่หน้าประตไูด้ยินถ้อยค�าน้ีอย่างเหน็ได้ชดั สหีน้าเขาแปรเปลีย่นเป็น 

บูดบึ้ง สาวเท้าเดินออกมาไล่คน

โจรค้าทาสท�าหน้าเจื่อนไปเล็กน้อย

เขานึกไปถึงอาภรณ์ชั้นดีบนตัวเด็กสาวตอนถูกตนล่อลวงใน 

งานเทศกาลก�าเนิดบุปผา* ที่เมืองหลวง ก็ประจักษ์แก่ใจอยู่แล้วว่าถ้า 

แม่นางน้อยมิได้มาจากตระกูลสูงศักดิ์ก็ต้องเป็นครอบครัวเศรษฐี ฉะนั้น 

* เทศกาลก�าเนิดบุปผา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ 'เทศกาลบุปผาสะพรั่ง' เป็นหนึ่งในเทศกาลด้ังเดิมของชาวฮั่น  
ตรงกับวันที่ 15 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน กิจกรรมที่ท�าในเทศกาลนี้ได้แก่ การเซ่นไหว้เทพบุปผา 
การน�าแถบผ้าสีแดงผูกกับกิ่งดอกไม้ การจับผีเสื้อ การเก็บดอกไม้
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จะไม่เห็นหอสุราข้างทางนี้อยู่ในสายตาก็เป็นเรื่องปกติ

"ท่านเคยให้สัญญาเองนะ ข้าจะกินที่หอสุราแห่งนั้น ใครจะไปรู้ว่า

ร้านนี้สะอาดหรือไม่ ถ้าหากกินแมลงวันเข้าไป..."

เสีย่วเอ้อร์ของหอสรุาก้าวฉบัๆ มาถึงเบือ้งหน้าแล้วกล่าวอย่างโมโห

ฮึดฮัด "ไปๆ ไม่กินก็อย่าขวางหน้าประตู!"

เขาพูดพลางถลึงตามองโจรค้าทาสอย่างดุดัน "อบรมสั่งสอนลูก

ประสาอะไรกัน"

เฉียวเจาหาได้สนใจว่าอีกฝ่ายพูดจาเช่นไร นางร้องอุทานค�าหนึ่ง

ด้วยความตกใจ "อี!๋ ดูส ิ พ่ีเสีย่วเอ้อร์ผูน้ี้ยังมคีราบน�า้มนัตดิอยู่ตามง่ามนิว้  

ผ้าเช็ดเหงื่อที่พาดคออยู่ก็ด�าปี๋..."

สุ้มเสียงของนางอ่อนหวานไพเราะ มาตรว่าจะพูดรัวเร็ว แต่คนท่ี

เข้าออกหอสุรายังคงได้ยินอย่างชัดเจน ชั่วประเดี๋ยวเดียวก็มีคนสองคน

ลังเลใจครู่หน่ึง จากแต่เดิมท่ีคิดจะเข้าไปกินอาหารก็เปลี่ยนใจเดินไป 

ร้านข้างๆ

หอสุรานี้ไม่ใหญ่โต เถ้าแก่เนี้ยที่ออกมาดูให้รู้เรื่องได้ฟังค�ากล่าวนี้

ก็ดึงไม้นวดแป้งที่เหน็บไว้กับเอวออกมาแล้ววิ่งปรี่เข้าใส่

เฉียวเจาอายุยังน้อย เถ้าแก่เน้ียย่อมไม่ถือสาหาความด้วย นาง 

เงื้อไม้นวดแป้งเล็งตรงไปที่โจรค้าทาส

เขาเห็นท่าไม่ดีจึงฉุดเฉียวเจาที่พูดเจื้อยแจ้วไม่หยุดออกวิ่งหนีไป

ท้ังคู่ว่ิงไปจนถึงหน้าหอสุราโดยไม่หยุดพักหายใจ เขาโกรธจน 

พูดไม่ออก ได้แต่ชี้หน้าเฉียวเจา

นางตีหน้าซื่อเอ่ย "ข้าหิวแล้วเจ้าค่ะ"

โจรค้าทาสพ่นลมหายใจเฮือกหนึ่ง
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ช่างเถิดๆ แม้สุราอาหารในหอจุ้ยเซียนจะราคาแพง แต่หากขาย 

แม่นางน้อยผู้นี้แล้วก็ถอนทุนคืนได้หมด งานใกล้ส�าเร็จรอมร่อ อย่าให ้

เกิดปัญหาอื่นแทรกขึ้นเป็นการดี

"เข้าไปเถอะ" เขามองนางตาขวาง

ทัง้สองแต่งกายธรรมดาๆ เสีย่วเอ้อร์ของร้านจงึมไิด้พาขึน้ไปชัน้บน 

แต่ให้นั่งลงที่โต๊ะว่างในโถงกลาง

"จะกินอะไรดีขอรับ"

โจรค้าทาสยังไม่ปริปาก เสียงอ่อนหวานก็ดังขึ้น "เป็ดยัดไส้เจ้าค่ะ"

เสี่ยวเอ้อร์นิ่งงันชั่วครู่แล้วอดมองไปทางโจรค้าทาสไม่ได้

"ข้าจะกินเป็ดยัดไส้เจ้าค่ะ" เฉียวเจามองไปทางเขาเหมือนกัน 

สายตาของนางฉายแววดึงดัน

เขาชักมึนเวียนศีรษะ เอ่ยถามเสี่ยวเอ้อร์ "มีอาหารจานนี้หรือไม่"

"มีน่ะมีขอรับ แต่ว่าต้องรอเป็นเวลานานสักหน่อย"

เขาชิงโบกมือพลางบอกก่อนเฉียวเจาจะอ้าปากพูด "เอาจานน้ี  

แล้วก็ของว่างอะไรก็ได้สักสองอย่างกับสุรา"

ไม่นานนกัสรุาอาหารทีโ่จรค้าทาสสัง่ก็ถูกยกมาวางบนโต๊ะ เขาหยิบ

ตะเกียบขึ้นแล้วเริ่มกิน ฝ่ายเฉียวเจากลับนั่งหลังตรงรอไปเรื่อยๆ

ราวสองเค่อ* ต่อมา บนโต๊ะเหลือแค่จานกับถ้วยวางระเกะระกะ 

เป็ดยัดไส้ถึงถูกยกเข้ามาในที่สุด

"เจ้าลกูบงัเกิดเกล้า กินเสยีส!ิ" เขาลดเสยีงลงแล้วพูดอย่างขบเข้ียว 

เคี้ยวฟัน

เฉยีวเจาดงึผ้าเชด็หน้าจากแขนเสือ้แล้วขอน�า้สะอาดถ้วยหนึง่จาก

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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เสี่ยวเอ้อร์ จากนั้นจึงเอาผ้าชุบน�้าเช็ดมือ

โจรค้าทาสอดพูดบ่นไม่ได้ "จะมัวพิถีพิถันอะไรนักหนา ก่อนหน้านี้

นอนกลางดินกินกลางทรายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมิใช่รึ"

เฉียวเจาช้อนตาขึ้นพร้อมคลี่ย้ิมพริ้มพราย "ถ้าสะดวก ก็ต้องให้

ตนเองสบายขึ้นแน่นอนเจ้าค่ะ"

รอยย้ิมที่เบ่งบานสดใสกะทันหันนี้ท�าให้โจรค้าทาสตาพร่าไป เขา

ลอบจุปากด้วยความทึ่ง

มใิช่ธรรมดาๆ เสยีแล้ว แม่นางน้อยเพ่ิงอายุเท่าน้ี เพียงแค่ย้ิมก็เกือบ

ท�าให้ข้าเคลิบเคลิ้มไปแล้วหรือนี่

เขานิ่งเฉยมองดูเฉียวเจากินอาหารอย่างไม่เร็วไม่ช้าเกินไป ย่ิงพิศ

ยิ่งพึงใจ

นสิยัวางท่าเป็นผูล้ากมากดเีกินวัยของแม่นางน้อยน้ี พอนางเตบิใหญ่ 

ก็จะเป็นที่ถูกใจของคนพวกนั้น หน่วยก้านดีชั้นนี้ ย่อมขายได้ราคางาม

เป็นธรรมดา ครั้นคิดไปเช่นน้ี คล้ายว่าการรอคอยมิได้น่าเบื่อหน่าย 

ปานนั้นแล้ว

ท่าทขีองเขาไม่เหนือความคาดหมายของเฉยีวเจา สิง่ท่ีนางต้องการ

ก็คือได้กินอาหารมื้อนี้ช้าๆ เมื่อเขารู้สึกว่านางมีราคา อีกทั้งเพราะงาน 

ใกล้ส�าเร็จเลยไม่อยากให้เกิดอุปสรรคอื่นใดอีก เป็นธรรมดาที่จะมีน�้าอด

น�้าทนกับนางมากขึ้น

เฉียวเจาละเลียดกินทีละค�าเล็กๆ อย่างเชื่องช้า บางครั้งก็จะตวัด

สายตาผ่านโถงใหญ่ไปหยุดท่ีบันไดทางขึ้นไปชั้นสองชั่วพริบตาเหมือน 

ไม่ตั้งใจดุจแมลงปอแตะผิวน�้า

ไม่รู ้ว่าเฝ้ารออยู่นานเท่าใดแล้ว ยามที่โจรค้าทาสเริ่มหงุดหงิด 
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มากย่ิงขึ้น เสียงฝีเท้าก็ดังมาจากหัวมุมบันได มีคนสามคนย�่าบันไดไม ้

ลงมาข้างล่างอย่างว่องไว

คนท้ังสามละม้ายหินแม่เหลก็ดึงดูดสายตาคนในโถงใหญ่ไปทนัใด 

รอบด้านพลันตกอยู่ในความเงียบ ชั่วขณะนี้แม้แต่โจรค้าทาสที่เฝ้าระวัง

จบัตาดเูฉยีวเจาทกุฝีก้าวยังลมืกะพรบิตา จบัจ้องบรุุษชดุสีม่วงหนึง่ในนัน้

จนตาเขม็ง

บุรุษผู้น้ันมีเรือนกายสูงโปร่ง ผิวกายขาวเนียนปานหยก รูปหน้า

คมคายละเมยีดละไมดุจเครือ่งกระเบือ้งชัน้ดี รอยย้ิมในสหีน้าและแววตา

ราวกับแผ่รัศมีเรืองรองเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์มีชีวิตชีวา ท่วงท่างามสง่า

ผึ่งผายเป็นธรรมชาติโดยมิต้องประดิษฐ์ปั้นแต่ง

"สือซี เห็นทีว่าวันหน้าจะออกมาข้างนอกพร้อมกับเจ้าไม่ได้แล้ว

จริงๆ" บุรุษชุดสีน�้าเงินข้างกายบุรุษชุดสีม่วงเอ่ยเสียงเบา

"นัน่ส ิขอแค่เจ้าปรากฏตวั ไม่ว่าชายหนุม่หญิงสาวเด็กน้อยหรือคนแก่ 

ต่างมองแต่เจ้าคนเดียว ข่มรัศมีพวกข้าให้กลายเป็นพวกขี้เหร่อัปลักษณ์

ไปเลย" บุรุษชุดสีเขียวอีกคนกล่าวเสริมขึ้น

นยัน์ตาของบรุษุชดุสม่ีวงโค้งลงยามกล่าวด้วยรอยย้ิมพราย "ข้านกึว่า 

พวกเจ้าชินแล้วเสียอีก"

อีกสองคนกลอกตาขึ้นพร้อมกัน

ท้ังสามพูดคุยย้ิมหัวกันจนมาถึงโถงใหญ่แล้ว ก�าลังจะก้าวเท้า 

เดินทอดน่องออกไปด้านนอกพร้อมสายตาของคนในโถงท่ีมองตาม 

พวกเขาไป

เฉียวเจายกยิ้มตรงมุมปาก

คนท่ีนางรออยู่ลงมาแล้วจนได้ ไม่เสียแรงที่นางจงใจนั่งทางฝั่งที ่
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ติดกับทางเดินนี้

ตอนอยู่นอกหอสรุา ปราดแรกท่ีเหน็สามคนนีเ้ข้ามาในหอสรุาแห่งนี ้ 

นางก็รู้ว่าโอกาสที่รอคอยอยู่ตลอดมาถึงแล้ว

นางรูจ้กับรุษุชดุสม่ีวงผูน้ัน้พอด ีเขาเป็นบตุรชายโทนขององค์หญิงใหญ่ 

ฉางหรง แซ่ฉือนามชั่น ชื่อรอง* สือซี ความประพฤติยังนับว่าพอใช้ได้

ตอนน้ีรูปโฉมโนมพรรณของนางเปลี่ยนไปแล้ว และด้วยระดับ 

ความหล่อเหลาของฉือชั่น อย่างน้อยนางก็ไม่ต้องห่วงว่าจะถูกลวนลาม

บางที...อาจเป็นฉือชั่นที่ต้องเป็นห่วงมากกว่า

เมือ่ความคดิน้ีผดุขึน้ในหวัก็เหน็พวกเขาสามคนเดนิถึงหน้าประตแูล้ว  

เฉยีวเจาไม่ลงัเลใจอกีต่อไป นางโยนตะเกยีบในมอืท้ิงแล้วลุกข้ึนวิง่ทะยาน 

ไปตรงนั้นอย่างรวดเร็ว

นางขยับตัวอย่างกะทันหัน ทุกคนยังไม่หายตะลึงในรูปโฉมอัน 

หล่อเหลาโดดเด่นของฉือชั่น ก็แลเห็นสาวน้อยนางหนึ่งไล่กวดตามไป  

ต่างคิดเหมือนๆ กันโดยมิได้นัดหมายว่า 

มีสาวน้อยวิ่งไล่ตามดังคาด ไม่น่าประหลาดใจแม้สักนิดเลยจริงๆ 

โจรค้าทาสยังผงกศรีษะหงกึๆ ตามไปด้วย แต่แล้วก็นิง่ขงึไปกะทันหนั

ประเดี๋ยวก่อน คนที่วิ่งไล่ตามนั่นเป็น...

เขาหน้าถอดสไีปถนดัตา ลกุข้ึนว่ิงไล่ตามไปยังไม่ถึงหน้าประตก็ูถูก

เส่ียวเอ้อร์ขวางหน้าไว้ "ท่านขอรบั ท่านยงัไม่จ่ายเงนิเลยนะ คดิจะกินแล้ว

ชักดาบรึ ไม่รู้จักถามดูหรือว่าเจ้าของหอจุ้ยเซียนเป็นใคร"

โจรค้าทาสถูกเสี่ยวเอ้อร์ในร้านสกัดเอาไว้ เฉียวเจาเลยไล่ตามทัน

* ชาวจีนสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานหลากหลาย โดยทั่วไปมี 'นาม (หมิง 名)' คือชื่อท่ีพ่อแม่ต้ังให้แต่ก�าเนิด  
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนาม หรือเพ่ิมค�าด้านหน้า 
ให้เหมือนกันในหมู่พ่ีน้องเพ่ือบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากนี้ผู้มีความรู้ มีต�าแหน่งหน้าท่ีอาจต้ัง 'ฉายา 
(เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการด้วย
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อย่างราบรื่นมาก

"รอก่อนเจ้าค่ะ..."

บรุษุทัง้สามชะงกัเท้าหมนุกายกลบั เหน็เดก็สาววัยราวสบิสองสบิสาม 

วิ่งไล่ตามมา อีกสองคนก็ยักคิ้วหลิ่วตาให้ฉือชั่นพร้อมกัน

ฉือชั่นเลิกค้ิวส่งย้ิมให้เฉียวเจาท่ีว่ิงมาตรงหน้า "น้องสาว มีธุระ 

อันใดหรือ"

เอ่อ...แม้ว่าเขาจะมีเสน่ห์ล้นเหลือ แต่หากเด็กสาวอายุเพียงเท่าน้ี

สารภาพรักกับเขา เขาก็ยืนกรานขอปฏิเสธนะ

เฉียวเจาไม่กล้ารอช้าสักชั่วเค่อเดียว

นางวางแผนมานานถึงเพียงนีก้เ็พ่ือฉกฉวยเวลาชัว่ครูท่ีโ่จรค้าทาส

ถูกเสี่ยวเอ้อร์ดึงตัวไว้ จะได้มีโอกาสเล่าเรื่องที่ถูกล่อลวงอย่างคร่าวๆ

เฉียวเจาสืบเท้าไปข้างหน้าก้าวหน่ึงแล้วจับแขนเสื้อของฉือชั่นไว้ 

จนแน่น นางแหงนหน้าพูดขอร้อง "ท่านอา ช่วยข้าด้วย"

บุรษุท้ังสามซึง่รวมฉอืชัน่อยู่ด้วยพากันชะงกัค้างราวกับถูกสาปเป็น

ก้อนหินไปแล้ว
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เฉยีวเจาคดิไว้แต่แรกแล้วว่าบรุษุเฉกเช่นฉอืชัน่นี ้ปกติต้องมหีญิงสาว 

แอบทอดสะพานให้เขาเป็นจ�านวนไม่น้อย ถ้านางเรยีกเขาไว้โดยไม่คดิหน้า 

คิดหลังให้ดี อาจถูกมองเป็นสตรีที่ไม่บริสุทธิ์ใจก็เป็นได้

อืม...เรียก 'ท่านอา' น่าจะท�าให้เขาวางใจได้กระมัง

เฉยีวเจาซึง่ทกึทักเอาเองว่าตนนกึถึงใจผูอ้ืน่เริม่บอกเล่าทีม่าท่ีไปของ 

เรื่องราวอย่างรัวเร็ว "ข้าเป็นบุตรสาวของท่านอาลักษณ์หลีในเมืองหลวง 

ตอนงานเทศกาลก�าเนิดบุปผาถูกลักพาตัวมาที่นี่ ท่านอาได้โปรดช่วยข้า

ด้วย..."

ท่านอา...

สองค�านี้ท�าให้มุมปากของฉือชั่นกระตุกไม่หยุด เสียงหลุดหัวเราะ

ดังพรืดหลายทีลอยแว่วมา ไม่ต้องคิดก็รู้ว่าเป็นของสองสหายรัก

เขาอายุมากกว่าแม่นางน้อยผู้น้ีไม่ก่ีปีแท้ๆ ไฉนกลายเป็นท่านอา

3
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ไปเสียแล้ว ต้องเรียกว่า 'พี่ชาย' จึงจะถูก

แต่ว่า...ถ้ามหีญิงสาวโผล่มาเรยีกเขาว่า 'พ่ีชาย' ตอนกลางวันแสกๆ 

เกรงว่าท่าทีแรกของเขาก็คือไล่ตะเพิดนางไปกระมัง

เมื่อใคร่ครวญถึงจุดนี้ ดวงตาของฉือชั่นก็ทอแววลึกล�้า เวลานี้ 

เขาถึงกับเพ่งมองเฉียวเจาอย่างจริงจัง

เด็กสาวมีเรือนร่างผอมเล็ก ลักษณะท่าทางอ่อนแอผิวบางละม้าย

ดอกอว้ีหลัน* แรกแย้มที่ต้านทานลมฝนไม่ไหว ชวนให้เอ็นดูทะนุถนอม

เป็นพิเศษ หากแต่ไฝแดงตรงหว่างคิ้วกลับท�าให้ดอกอว้ีหลันดอกนี้ 

ดูงามยวนใจขึ้นมา

นี่เป็นเด็กสาวที่ฉลาดเฉลียวนางหนึ่ง...ฉือชั่นคิดค�านึง

"นีนี** กลับมาเร็วเข้า อย่าชนถูกผู้สูงศักดิ์นะ" โจรค้าทาสท่ีสลัด 

เสี่ยวเอ้อร์หลุดไปได้ในที่สุดวิ่งตะบึงมาถึงแล้วยื่นมือมาจะฉุดเฉียวเจา

นางผลุบไปหลบหลังฉือชั่นเหมือนมัจฉาลื่นไหลปราดเปรียว

เขาคว้าได้แต่ลมก็ทัง้ร้อนใจทัง้โมโห เอ่ยอธิบายขึน้ "คณุชาย นีเ่ป็น

บุตรสาวข้า นางมีเรื่องขัดใจกับข้าเพราะไม่ยอมเชื่อฟัง ท่านอย่าเชื่อ 

ค�าพูดเหลวไหลของเด็ก..."

"น่ี เจ้าเป็นบตุรสาวของเขาหรอื" ฉอืชัน่เอีย้วกายไปมองเฉียวเจาย้ิมๆ

"ไม่ใช่" น�า้เสยีงของเดก็สาวหนกัแน่นเป็นพิเศษยามเปล่งวาจาออกมา 

สองค�าอย่างเยือกเย็น ผิดแผกจากรูปโฉมภายนอกที่บอบบางอ่อนแอ

"พี่ชาย นางบอกว่าไม่ใช่นะ" ฉือชั่นมองไปทางโจรค้าทาส

เขาเห็นว่าสถานการณ์ชกัไม่เข้าที จงึรบีป้ันหน้าซือ่ๆ อย่างเจยีมตน

ทันทีพลางกล่าวทอดถอนใจ "มีบางอย่างที่คุณชายไม่ทราบ สองวันก่อน 

* ดอกอวี้หลัน หมายถึงดอกแม็กโนเลีย
** นีนี เป็นค�าเรียกเด็กสาวด้วยความรักใคร่เอ็นดู
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บุตรสาวข้าผู้น้ีถูกเจ้าหนุ่มตัวเหม็นผู้หนึ่งหลอกให้หนีตามกัน กว่าข้าจะ

ตามกลับมาได้มิใช่ง่ายๆ ใครจะรู้ว่านางจะโกรธเคืองข้า ไม่เห็นข้าเป็น

บิดาแล้ว บอกกับคนอื่นว่าข้าเป็นโจรค้าทาส เพ่ือจะได้ไปหาเจ้าหนุ่ม 

ตัวเหม็นนั่น"

เขามั่นใจว่าแค่กล่าวค�าน้ีออกมา คนอื่นก็จะเลิกยุ่งไม่เข้าเรื่อง  

คราวก่อนแม่นางน้อยตัวดีผู้นี้หนีไป เขาก็ใช้เหตุผลนี้เหมือนกัน

เขาอดมองเฉียวเจาด้วยสายตาแฝงค�าเตือนปราดหนึ่งไม่ได้

นางเด็กตัวดี อีกประเดี๋ยวค่อยสั่งสอนเจ้า!

เฉียวเจาสบตาเขาอย่างใจเย็นแล้วคลายยิ้มฉับพลัน

วันนี้ต่างจากวันวานแล้ว...

สาวน้อยหลเีจานัน้ขอความช่วยเหลอืจากพวกคนทีม่งุดอูยู่ แม้นคน

จะมาก แต่แท้จริงแล้วขอเพียงคนผู้น้ีบอกเหตุผลที่พอฟังข้ึนสักข้อ  

คนเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามิใช่กงการอันใดของตนแล้วแยกย้ายกันไป

แต่นางขอความช่วยเหลือจากคนท่ีเจาะจงเลือกไว้ คนผู้น้ันย่อม

บงัเกิดความรูส้กึรบัผดิชอบเพ่ิมขึน้อกีโดยไม่รูต้วั จงึไม่ฟังความข้างเดยีว

จากบุรุษผู้นั้น

เหนอืสิง่อืน่ใดเขาคอืฉอืชัน่ หากเขาไม่มกีระทัง่ความสามารถแยกแยะ 

เรื่องเพียงเท่านี้ ไหนเลยจะคบค้าวิสาสะกับพวกเชื้อพระวงศ์และขุนนาง

สูงศักดิ์ที่มีจิตใจคดเคี้ยวเลี้ยวลดได้

"แม่นางน้อย เจ้าหนีตามคนอื่นไปจริงหรือ" ฉือชั่นโน้มกายน้อยๆ 

ท�าสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม เห็นชัดว่าก�าลังตลกขบขันเฉียวเจาอยู่

นางไต่ถามด้วยสหีน้าขงึขงั "ท่านอา ถ้าบตุรสาวท่านหนตีามคนอ่ืนไป  

ท่านจะป่าวร้องออกมาโดยไม่น�าพาชือ่เสยีงหน้าตาของนางแม้แต่น้อยนดิ 
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หรือไม่เจ้าคะ"

ไม่มีทางอยู่แล้วแน่นอน!

ฉือชั่นจะพูดตอบโดยไม่ทันคิด เขารีบยั้งปากไว้แทบไม่ทัน

ล้อเล่นอะไรกัน เขามบีตุรสาวโตถึงเพียงนีท่ี้ใด ต้องเป็นเพราะได้ยิน

แม่นางน้อยผู้นี้เรียกท่านอาๆ มากเกินไปเป็นแน่

ฉอืชัน่ยืนห่างออกมาหน่ึงก้าวเงยีบๆ เหลอืบเห็นฝูงชนท่ีค่อยๆ ล้อมวง 

เข้ามาทางหางตาแล้วกไ็ม่อยากยุ่งเกี่ยวกับบุรุษผู้นี้ต่อไป จึงเอ่ยขึ้นเสียง

ราบเรียบ "เจ้าทั้งคู่ล้วนกล่าวมีเหตุผล..."

"คุณชายเชื่อค�าพูดเหลวไหลของเด็กได้อย่างไรเล่า อีกอย่างน่ีเป็น

เรื่องในครอบครัวของพวกข้าสองพ่อลูก..."

ฉือชั่นย้ิมกับโจรค้าทาส ด้วยเขารูปงามเหลือเกิน เพียงรอยย้ิมนี ้

ก็ท�าให้ฤดูใบไม้ผลิยังต้องหมดสีสัน "พี่ชายท่านนี้วางใจได้ ข้ามิใช่พวกที่

ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นแน่นอน"

โจรค้าทาสลอบถอนใจเฮอืกอย่างโล่งอก เขาฉกีย้ิมกว้าง พลนัก็ได้ยิน 

บุรุษผู้หล่อเหลาไม่เป็นสองรองใครนั่นพูดอย่างเนิบนาบ "ดังนั้นไปพบ 

เจ้าหน้าที่ของทางการกันดีกว่า ให้ผู้ว่าการเมืองเป่าหลิงเป็นคนตัดสินว่า 

ใครถูกใครผิด"

พอบรุษุตรงหน้าท�าท่าอ้าปากค้าง เขาก็กล่าวปลอบเสยีงนุ่ม "พวกข้า 

สามสหายจะพาพวกท่านไปส่งที่ที่ว่าการแล้วจะไม่ยุ่มย่ามเด็ดขาด"

"เจ้า...เจ้า..." เจอกับคนประหลาดผิดชาวบ้านพรรค์นี้ โจรค้าทาส

ถึงกับหมดค�าพูดจะโต้กลับไปชั่วขณะ

ฉอืชัน่ย่นหวัคิว้กะทนัหนั หนัหน้าไปเอ่ยกับบรุษุชดุสนี�า้เงนิ "จือ่เจ๋อ 

ข้าจ�าได้ว่าสามปีก่อนผูว่้าการเมอืงเป่าหลงิผูน้ี้เคยปฏบิตัหิน้าทีใ่นอ�าเภอ



30 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 1

จยาเฟิงกระมัง"

เฉียวเจาสบช่องลอบพิศดูบุรุษชุดสีน�้าเงินแวบหนึ่ง

ท่านปู่มีสหายรักรู้ใจอยู่ผู้หนึ่ง เป็นหมอเทวดาแห่งยุค ตอนท่านปู่ 

ล้มป่วยในปีท่ีนางอายุแปดขวบ ท่านพาท่านย่ากับนางกลับไปพ�านักท่ี 

จยาเฟิงตามค�าแนะน�าของหมอเทวดาหลี่ท่านนั้น

ในกาลก่อนทุกปีหมอเทวดาหลี่จะมาพักท่ีจยาเฟิงชั่วระยะสั้นๆ  

เพ่ือฟื้นฟูสุขภาพให้ท่านปู่ ปกตินางศึกษาต�าราแพทย์อย่างหลากหลาย 

กว้างขวางอยู่แล้ว ทุกครายามหมอเทวดามาเยือน นางจะฉวยจังหวะขอ 

ค�าชีแ้นะวิชาแพทย์จากเขา พรบิตาเดียวผ่านไปสบิกว่าปี นางก็นับว่าเป็น

ลูกศิษย์ครึ่งตัวของหมอเทวดาหลี่แล้ว ภายหลังสุขภาพของท่านปู่ก็ได้

อาศัยนางเป็นคนฟื้นฟูให้เรื่อยมา

นางถ่วงเวลามาจนอายุสิบแปดถึงถูกท่านปู่ที่ป่วยหนักบังคับให้

กลับเมืองหลวงออกเรือนไปกับบุตรชายคนรองของจิ้งอันโหว

สามีที่เพ่ิงแต่งงานกับนางยังมิทันได้เปิดผ้าแดงคลุมหน้าเจ้าสาว 

ก็รับค�าสั่งไปออกศึกในวันงานพิธีมงคล ต่อมาไม่นานท่านปูก่็ล่วงลับ  

ด้วยเหตุน้ีตลอดช่วงที่อยู่ในจวนจิ้งอันโหวนั้น นางพบปะคนภายนอก 

น้อยครั้งมาก ส่วนสามคนเบื้องหน้านี้นางรู้จักแค่ฉือชั่นผู้เดียว มิหน�าซ�้า

สถานที่ที่ได้รู้จักกันยังเป็นที่จยาเฟิง

บรุษุชดุสนี�า้เงนิไม่สงัเกตเห็นว่าเฉยีวเจาพินิจดตูนอยู่ เขาเอ่ยปากพูด  

"ทีน่ี่หาใช่เมอืงหลวงไม่ ข้าจะรูไ้ด้อย่างไรว่าผูว่้าการเป็นผูใ้ด สอืซ ีหากข้า

จ�าได้ไม่ผิด สามปีที่แล้วเจ้าเคยมาที่จยาเฟิงกระมัง"

ฉือชั่นพยักหน้า "อื้อ ตอนนั้นยังได้ดื่มน�้าชากับนายอ�าเภอจยาเฟิง 

มาหนนี้ข้าได้ข่าวแว่วๆ ว่าเขาย้ายมารับต�าแหน่งที่เป่าหลิงแล้ว"
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โจรค้าทาสได้ยินว่าฉอืชัน่รูจ้กักับผูว่้าการ มหีรือจะกล้าราวีหาเร่ืองอกี  

จงึฉวยโอกาสที่คนอื่นพูดคุยกันก้าวขาจะออกวิ่งหนีไป

บรุษุชดุสเีขยีวซึง่ไม่ปรปิากพูดมาโดยตลอดเง้ือเท้าถีบเขาจนหงายหลงั 

ล้มลงกับพ้ืน พลางกล่าวเสียงเย็น "ดูท่าว่าเจ้าคนผู้นี้จะเป็นโจรค้าทาส

จริงๆ"

เฉยีวเจาพูดเสยีงดงั "ละเว้นเขาไม่ได้! เจ้าโจรค้าทาสผูน้ีป้ั้นหน้าซือ่

ไร้พิษสงล่อลวงสตรแีละบตุรสาวดีๆ  ของชาวบ้านไปตัง้มากมายเท่าไรก็สดุรู้  

ข้าโชคดีถึงได้ท่านอาช่วยเอาไว้ เกรงว่าหญิงสาวคนอื่นคงจะ..."

ฝูงชนที่มุงดูอยู่ได้ยินค�ากล่าวของนางต่างเดือดดาลไม่หยุดทันใด 

พากันเอ่ยขึ้น "พวกโจรค้าทาสน่าชิงชังที่สุด ตีเขา ตีเขาให้ตาย!"

พวกฉอืชัน่สามคนพาเฉยีวเจาหลบไปอยู่ด้านข้างเปิดทางให้กลุม่คน 

ผูโ้กรธแค้นอย่างหัวไวย่ิง ไม่นานนักก็ได้ยินเสยีงร้องโหยหวนเหมอืนสกุร

ถูกเชือดของโจรค้าทาสดังลอยมา

พวกฉือชั่นเลี้ยวเข้าถนนที่ผู้คนบางตาสายหนึ่ง เห็นเด็กสาวเดิน 

ตามหลังมาต้อยๆ ก็มองหน้ากันไปมา

นี่จะท�าอย่างไรกันดี

บรุษุชดุสนี�า้เงินกับบรุษุชดุสเีขยีวส่งสายตากันแล้วมองไปทางฉอืชัน่ 

พร้อมกัน

คนใดก่อปัญหา คนนั้นสะสางเอง

ฉือชั่นเลิกคิ้วสูง อ้าปากพูด "น้อง..."

เขาคิดจะเรียกว่า 'น้องสาว' แต่พอนึกถึงว่าอีกฝ่ายเรียกเขาว่า  

'ท่านอา' ไม่หยุดปาก จึงพาให้ลิ้นพันกันไปชั่วขณะ

เฉียวเจาเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นพิเศษ นางจึงรีบเอ่ยบอก "ท่านอา 
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เรียกข้าว่าหลีซานก็ได้เจ้าค่ะ"

"หลีซาน..." มุมปากของฉือชั่นกระตุกริกอีกแล้ว เขาพูดขึ้นอย่าง 

ทนไม่ไหวในที่สุด "ความจริงเจ้าเรียกข้าว่าพี่ฉือก็ได้นะ"

"พี่ฉือ" เฉียวเจาคล้อยตามอย่างหัวไว

ขอเพียงพานางกลับเมืองหลวง ให้เรียก 'นายท่านฉือ' ก็ยังได้

"อมื" ฉอืชัน่ไม่รูส้กึแสลงหอูกี เขาฉกีย้ิมกว้างพลางถามไถ่ "เรอืนเจ้า

อยู่ที่เมืองหลวงหรือ"

เขาเหน็นางพยักหน้า จงึส่ายหน้าพลางพูด "เช่นนัน้กไ็ม่ถูกจงัหวะเลย  

พวกข้ายังต้องไปทีจ่ยาเฟิง ไม่สะดวกจะพาเจ้าไปด้วย มสู้ิเอาอย่างน้ีดกีว่า  

ข้าจะไปจ้างรถม้าคันหนึ่งส่งเจ้ากลับเมืองหลวง"

จยาเฟิง?

เฉียวเจาใจเต้นรัวแรง

เรือนของหลีเจาอยู่ในเมืองหลวง แต่เรือนของนางเฉียวเจาอยู่ท่ี 

จยาเฟิงเสมอมา

นางยังไม่เคยไปโขกศีรษะหน้าหลุมศพท่านปู่ ทั้งไม่รู ้ว่ายามนี ้

พวกท่านย่าเป็นเช่นไรบ้างแล้ว

"ท่านอา เอ๊ย...ไม่ใช่...พ่ีฉอื ข้าอยากไปกับพวกท่านเจ้าค่ะ" ไม่รอให้ 

ทั้งสามเอ่ยปากพูด เฉียวเจาก็อธิบายต่ออย่างฉับไว "พ่ีฉือจิตใจดีถึง 

จ้างรถม้าส่งข้ากลับเมืองหลวง แต่คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ ถ้าเกิดสารถีผู้นั้น

คิดมิดีมิร้ายกับข้ากลางทางจะท�าประการใดดีเล่าเจ้าคะ"

นางเข้าหาฉอืชัน่ตัง้แต่เริม่แรก ขณะนีย่้อมต้องดวู่าเขาจะตอบตกลง 

หรือไม่

พอเห็นเขายังสองจิตสองใจอยู่ เฉียวเจาก็ท�าตาปริบๆ กล่าวว่า  
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"บุญคุณที่พี่ฉือช่วยชีวิตข้าไว้ ข้าไม่มีสิ่งใดจะตอบแทน..."

ฉือชั่นระแวดระวังขึ้นมาทันที

เด็กสาวผู้นี้คงจะไม่พูดต่อว่ามีเพียงพลีกายมอบใจให้กระมัง

ว่าแล้วเชียว ช่วยคนก็เสี่ยงเช่นเดียวกัน!

"แต่พอพ่ีฉอืส่งข้ากลบัถึงเรอืน ท่านพ่อท่านแม่ข้าต้องตกรางวัลก้อนโต 

เป็นการขอบคุณแน่เจ้าค่ะ"

ตกรางวัลก้อนโต? ฉือชั่นแทบส�าลัก

ครั้นไม่เหมือนกับที่คิดไว้ เขาก็พลันรู้สึกคับใจอย่างมาก

บุรุษชุดสีน�้าเงินกับบุรุษชุดสีเขียวหัวเราะดังลั่นพร้อมกัน
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ต้นหลิวสองฟากฝั่งน�้าสะบัดไหวลู่ลม เรือส�าเภาล�าไม่ใหญ่มาก 

ล�าหนึ่งล่องไปตามล�าน�้างดงามในวสันตฤดูมุ่งหน้าสู่ทิศใต้

ฉือชั่นกับบุรุษชุดสีน�้าเงินนั่งประจันหน้ากันตรงหัวเรือก�าลังเดิน

หมากล้อมอยู่ ด้านบุรุษชุดสีเขียวยืนพิงราวรั้วเรือเหม่อมองเกลียวคลื่น

ม้วนทบกันที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างเลื่อนลอยเบื่อหน่าย

เรือแล่นไปนานเท่าไรก็สุดรู้ เด็กหนุ่มชุดสีเขียวประคองถาดด้วย 

สองมือก้าวเท้าเลี้ยวออกมาจากห้องในตัวเรือ บนถาดวางน�้าชาไว้สี่ถ้วย 

เขาวางสองถ้วยลงใกล้ๆ มือสองคนท่ีดวลหมากกันอยู่ และถือถ้วยหน่ึง

เดินไปตรงราวรั้วยื่นส่งให้บุรุษชุดสีเขียว

บุรุษชุดสีเขียวรับมาจิบค�าหน่ึงแล้วกล่าวย้ิมๆ "ยังคงเป็นหลีซาน 

ทีด่กีว่าใครๆ ไม่เหมอืนพวกเขาสองคน พอได้เดินหมากก็ไม่รู้จกัจบจกัสิน้ 

เป็นต้นเหตุให้ข้าต้องทนหิวอยู่เป็นเพื่อนบ่อยๆ"

4
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ที่แท้ผู้ที่แต่งกายเป็นเด็กหนุ่มผู้นี้ก็คือเฉียวเจานั่นเอง

เพราะนางพูดอ้อนวอนด้วยน�า้เสยีงนุ่มนวล เอ่อ...หรอืจะตคีวามว่า

ตามเซ้าซีไ้ม่ลดละก็ได้ ในท่ีสดุฉอืชัน่จงึได้ยอมแพ้พยักหน้าตกลงพานาง

มาด้วย แต่มข้ีอแม้ว่านางต้องปลอมตัวเป็นบรุษุเพ่ือสะดวกต่อการเดนิทาง

เพลานี้เรือแล่นมาได้สองวันแล้ว

"พี่หยาง อีกนานเท่าใดจึงจะถึงจยาเฟิงเจ้าคะ"

ร่วมเดินทางกันมาสองวัน เฉียวเจารู้แล้วว่าบุรุษชุดสีน�้าเงินชื่อจูอู่ 

ส่วนบุรษุชดุสเีขียวชือ่หยางเอ้อร์ เหน็ชดัว่าท้ังสามคนไม่ปรารถนาจะบอก

ฐานะแท้จริงกับนาง ซึ่งนางเองก็ไม่ใส่ใจ

"หลังเที่ยงวันก็น่าจะถึงแล้ว แต่พวกเราไม่เข้าเมือง ถึงตอนน้ัน 

จะเปลี่ยนเป็นขี่ม้าไปท่ีคฤหาสน์แห่งหนึ่งเย่ียมคารวะท่านเจ้าของ"  

หยางเอ้อร์กล่าว

เฉียวเจารู้สึกสะดุดใจ

สามปีก่อน ฉือชั่นเดินทางไปถึงคฤหาสน์ที่พ�านักปลีกสันโดษของ

ท่านปู่เพื่อขอร้องให้ท่านชี้แนะทักษะการวาดภาพ ทว่าท่านปู่บอกปัด

ฉือชั่นไม่ละความพยายาม ท�าหน้าหนาดึงดันอยู่ที่นั่นนานสามวัน 

ท่านปูจ่นปัญญาเลยมอบผลงานในสมยัวยัหนุม่ให้เขาไปภาพหน่ึงถึงท�าให้ 

เขายอมกลับไปได้

ตอนน้ันเองท่ีนางได้รูจ้กักับฉอืชัน่ แน่นอนว่าเขากับนางเคยพบหน้า

ค่าตากันเพียงสองหน

พวกฉอืช่ันสามคนจะไปเย่ียมคารวะเจ้าของคฤหาสน์แห่งหน่ึงแถวๆ  

จยาเฟิง 

หรือว่า...
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เฉียวเจาคิดค�านึงถึงตรงนี้แล้วลมหายใจก็ถี่รัวขึ้นหลายส่วน

หรือว่าที่ที่ฉือชั่นก�าลังจะไปเยือนคือเรือนของข้า

ใต้หล้ามีเรื่องบังเอิญถึงเพียงนี้จริงๆ หรือจะพูดว่านางลืมตาขึ้นมา

แล้วกลายเป็นหลีเจานั้นเป็นชะตาลิขิตอันแสนลี้ลับกัน

เฉียวเจาก้มหน้าเพ่งมองมือของตนเอง

มอืของแม่นางน้อยนุม่น่ิมเรยีวเลก็ดจุล�าเทยีน ต่างจากมอืของนางที ่

แม้จะสวยงามทว่าผิวหนังตรงปลายนิ้วกลับด้านแข็งเป็นแผ่นบางๆ

จวบจนบัดนี้ ถึงแม้จะมีความทรงจ�าของแม่นางน้อยหลีเจาอยู่  

แต่นางยังไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนอีกคนหนึ่งได้อยู่ดี

กระน้ันชั่วขณะที่เพ่งมองมือคู่นี้ เฉียวเจาเริ่มเคว้งคว้างอยู่บ้าง  

นางสมควรอยู่ในเรือนตนเองด้วยฐานะหลีเจาเช่นไรเล่า

เฉียวเจาเดินย้อนกลับไปนั่งลงถือถ้วยชาไว้พลางจมอยู่ในภวังค์

ความคิดของตน

ความคดิในหวันางวกวนไปมาเป็นร้อยเป็นพันตลบ เพียงรู้สกึว่านีเ่ป็น 

ปัญหายุ่งยากทีแ่ก้ไม่ตก ระหว่างทีใ่จลอยอยู่นางได้ยินเสยีงต่อปากต่อค�า 

ของคนทั้งสาม

"สือซี จื่อเจ๋อ พวกเจ้าจะเดินหมากไปถึงเมื่อไร ไม่กินข้าวหรือไร"

เฉยีวเจาเงยหน้าขึน้ถึงพบว่าคนครวับนเรอืยกข้าวปลาอาหารมาวาง 

บนโต๊ะแล้ว กลิ่นหอมของมันคล้ายลอยมุดเข้าไปถึงในท้อง

จอููซ่ึง่ก�าเมด็หมากด�าไว้ในมอืท�าหน้าจนปัญญา "ไม่ใช่ข้าไม่อยากเลิก  

แต่สือซีใช้เวลาคิดมาหนึ่งเค่อแล้วโอ้เอ้ไม่ยอมวางหมากเสียที"

หยางเอ้อร์กวาดตามองกระดานหมากปราดหนึง่ก่อนส่ายหน้าแล้ว

กล่าวขึ้น "สือซี น่ีเจ้าจนแต้มแล้ว รีบยอมแพ้เถอะ อย่าท�าให้ทุกคน 
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เสียเวลาเลย"

ฉือชั่นคีบเม็ดหมากขาวใสแวววาวเม็ดหน่ึงด้วยปลายน้ิวเรียวยาว 

พูดด้วยสีหน้าไม่พึงใจ "จะยอมแพ้ได้อย่างไร ข้ายังไม่เคยเดินหมากแพ้

มาก่อนนะ"

หยางเอ้อร์แค่นเสียงหัวร่อ เปิดโปงสหายต่อหน้าเฉียวเจาโดย 

ไม่เกรงใจสกันิด "เจ้าย่อมต้องไม่เคยแพ้แน่นอน เวลาทีเ่จ้าเดนิหมากหน่ึง

ก้าวเท่ากับชาวบ้านเล่นจบกระดานหนึ่ง ลงท้ายยังเดือดเน้ือร้อนใจว่า 

คนอื่นไม่เดินกับเจ้าแล้ว"

ฉอืชัน่ท�าเสยีงฮเึยาะๆ "เจ้าจะไปรูอ้ะไร น่ีเพราะข้าคดิอย่างละเอยีด

ลึกซึ้ง"

หยางเอ้อร์เบือนหน้าหนีอย่างขัดเคือง

คิดละเอียดลึกซึ้งอะไรกัน นี่มันหน้าด้านไร้ยางอายชัดๆ!

วันนี้คนครัวท�าแกงเผ็ดปลา กลิ่นหอมของมันชวนให้น�้าลายสอ 

ท้องร้องจ๊อกๆ จูอู่ชูมือขึ้นพร้อมพูดอย่างทนไม่ไหวในท่ีสุด "ข้ายอมแพ ้

แล้ว พอใจหรือไม่ กินข้าวเถอะ"

ฉือชั่นยึดตัวเขาไว้ "ท�าเช่นน้ีไม่ได้ พวกเราวัดกันท่ีฝีมือมาแต่ไหน

แต่ไร"

จูอู่กับหยางเอ้อร์กุมขมับพร้อมกัน

หยางเอ้อร์พูดบ่นเสยีงเบา "อยากให้สาวน้อยสาวใหญ่ในเมอืงหลวง

ที่หลงเสน่ห์เจ้าพวกนั้นได้เห็นโฉมหน้าแท้จริงของเจ้าเสียจริง!"

"แค่กๆ" ฉือชั่นส่งเสียงไอดังๆ แล้วตวัดมองเฉียวเจาแวบหนึ่ง

ถ้อยค�าน้ีกล่าวต่อหน้าแม่นางน้อยไม่เหมาะไม่ควรจรงิๆ หยางเอ้อร์ 

รู้ตัวว่าพลั้งปากไปก็ยิ้มอย่างเก้อกระดาก
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"ผูช้มหมากไม่พูดมาก จือ่เจ๋อ พวกเราเดินหมากกันต่อ ฝ่ายหมากขาว 

ต้องมีทางออกอีกแน่ ข้าแค่คิดไม่ออกตอนนี้เท่านั้น"

"ดทีูว่าคงไม่ได้กินอาหารในชัว่ประเดีย๋วประด๋าวน้ีแล้ว" หยางเอ้อร์

บอกกับเฉียวเจา

นางกุมหน้าท้อง ชะรอยว่าร่างกายของแม่นางน้อยหลีเจาจะอ่อนแอ 

ผิดเวลาไปครู่เดียวก็เริ่มปวดท้องแปลบๆ

นางลิ้มรสความเจ็บปวดจากการถูกคมธนูเสียบทะลุอกบนก�าแพง

เมืองเย่ียนที่แดนเหนือมาแล้ว บัดนี้ตราบเท่าท่ีสถานการณ์อ�านวย นาง

ไม่อยากทนรับความทรมานใดๆ อีก

อุตส่าห์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง นางจะพยายามดีต่อตนเองให้

มากขึ้น

"ดวลหมากจบก็กินอาหารได้ใช่หรือไม่เจ้าคะ"

"แน่นอน..." หยางเอ้อร์ไม่ทันกล่าวจบ ก็เห็นเฉียวเจาหยิบเม็ด 

หมากขาวจากในโถวางลงบนกระดานหมาก

เขารีบเข้าไปขวางทว่าไม่ทันกาล ลอบอุทานว่าแย่แล้ว ปกติฉือชั่น

เป็นคนนิสัยไม่เลว แต่มีข้อต้องห้ามอยู่สองสามอย่าง

หนึ่งในนั้นคือไม่ชอบให้ผู้อื่นรบกวนเขาเวลาเดินหมาก

ฉือชั่นท�าสีหน้าเย็นชา "หลีซาน หมากล้อมมิใช่ของเล่นนะ"

จูอู่ซึ่งมองกระดานหมากอยู่ตลอดพูดเสียงหลง "สือซี เจ้าดูสิ..."

ฉือชั่นไม่แยแสเสียงบอกของจูอู่ ปรายตามองเฉียวเจาพร้อมกับ 

เผยรอยย้ิมบาดตา "หลีซาน เจ้าท�ากระดานหมากข้ายุ่งเหยิงหมดแล้ว 

สมควรท�าประการใดดีนะ"

"สือซี..."
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ฉือชั่นตัดบทจูอู ่ "ข้ารู ้ว ่าพวกเจ้าสองคนต่างอยากช่วยพูดให้ 

แม่นางน้อยผู้นี้ แต่ตามความคิดข้า แม่นางน้อยออกจะหัวไว จ้างรถม้า

กลับเมืองหลวงคนเดียวมิใช่ปัญหา"

ฮ.ึ..รบกวนข้าเดนิหมากร ึมคีนช่วยเอาไว้ก็ไม่ส�านึกตวัว่าต้องพลีกาย 

ตอบแทน หากที่ส�าคัญที่สุดคือเรียกข้าว่าท่านอา!

เด็กสาวพรรค์นี้ช่างไม่น่ารักเอาเสียเลย!

"สือซี ข้าจะบอกว่า...หมากขาวชนะแล้ว" ยามเปล่งค�าพูดด้วย 

น�้าเสียงฝืดเฝื่อนประโยคนี้ ตัวจูอู่เองยังรู้สึกว่าน่าแปลกพิสดารมาก

หมากด�าของเขาเป็นฝ่ายได้เปรยีบมโีอกาสก�าชยัในมอื แต่หลซีาน

ผูน้ี้เพียงวางหมากเมด็หน่ึงตามสบายถึงกับพลกิสถานการณ์จากหน้ามอื

เป็นหลังมือ ต้อนหมากด�าจนมุมหมดทางสู้ต่อไปอีก

ฉือชั่นอึ้งงันไป ก่อนจะหันขวับไปดูกระดานหมาก

หยางเอ้อร์ขยับเข้าไปใกล้ๆ แล้วมองเฉียวเจาอย่างเหลือเชื่อ

"เจ้าท�าได้อย่างไร" ฉือชั่นตกตะลึง

เด็กสาวเม้มปากพูดเสียงอ่อนเบา "ข้าวางส่งเดช คงเผอิญสุ่มถูก

โดยไม่ตั้งใจกระมังเจ้าคะ"

"ข้าอยากฟังเหตุผลที่เข้าท่า" ฉือชั่นงอนิ้วเคาะกระดานหมาก

วางหมากสุ่มสี่สุ่มห้าก็เหนือกว่าเขาที่เค้นสมองขบคิดตรึกตรอง 

นานสองนานได้หรือ ย่ิงกว่าน้ันเขารู้ว่าจูอู่หรือก็คือจูเย่ียนผู้เป็นสหาย 

มทีกัษะชัน้ใด พวกคนหนุม่ในเมอืงหลวงทีเ่คยเอาชนะเขาได้มอียู่ไม่มาก

ถ้อยค�านี้ของแม่นางน้อยเอาไว้หลอกผียังพอท�าเนา

"อืม ถ้าอย่างนั้นคงเพราะข้ามีทักษะสูงกว่าเล็กน้อย"

ฉือชั่นกับจูเยี่ยนสบตากันแล้วพร้อมใจกันย่ืนมือปัดเม็ดหมากบน
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กระดานกระจัดกระจายปนกันทันใด ท้ังยังเอ่ยประสานเสียงกัน "มา!  

พวกเราประลองกันอีกกระดาน"

"ข้าหิวแล้ว" เฉียวเจาโพล่งขึ้นอย่างตรงไปตรงมาเป็นพิเศษ

หลังกินอาหารเสร็จ...

จูเย่ียนเพ่งมองกระดานหมากเน่ินนานก่อนโยนเม็ดหมากลงโถ 

พลางกล่าวทอดถอนใจ "ฝีมือสู้ไม่ได้ ข้าแพ้แล้ว"

เขาลุกขึ้นสลับให้ฉือชั่นนั่งลง

ยามดวงตะวันเคลื่อนลงทางทิศประจิมทีละน้อย แลเห็นท่าเรือ 

จยาเฟิงได้ร�าไร ฉือชั่นยังคงก�าเม็ดหมากเค้นสมองครุ่นคิดอย่างหนัก

เด็กสาวฝั่งตรงข้ามหลุบตารอคอยเงียบๆ ไม่พูดไม่จา

"ไม่น่าเชื่อว่าจะอดกลั้นไม่พูดเร่งสือซีได้ ล�าพังแค่การฝึกฝน 

ขัดเกลาตน เด็กสาวผู้นี้ไม่สามัญเลยนะ" จูเยี่ยนกระซิบพูดกับหยางเอ้อร์

อย่างสะท้อนใจที่ตนเองเทียบไม่ได้

เดก็สาวทีส่ามารถเอาชนะจเูย่ียนและอดทนฉอืชัน่ได้ผูน้ี ้ หยางเอ้อร์ 

นึกเลือ่มใสเหลอืหลาย เขามองเฉยีวเจาน่ิงๆ ครูห่นึง่แล้วอดชะงกัไปไม่ได้  

จากนั้นจึงพูดด้วยน�้าเสียงพิศวง "ไฉนข้ารู้สึกว่านางดูเหมือนหลับไปแล้ว

เล่า"
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ฉอืชัน่เอ่ยถามเสยีงเรยีบ "เจ้าเดนิหมากกับข้าถงึกับนอนหลบัเชยีวหรอื" 

เฉียวเจาสะดุ้งตื่นขึ้น ยกมือวางหมากบังเกิดเสียงกังวานใส

"ท่านดูผิดแล้ว" สุ้มเสียงของสาวน้อยอ่อนหวานนุ่มนวล นางแค่

สัปหงกเท่านั้นเอง

"ข้าเห็นเมื่อครู่น้ีเจ้าหลับตาอยู่นะ" ฉือชั่นฉีกยิ้มกล่าวขึ้น หากแต ่

น�้าเสียงชวนให้หนังศีรษะคนฟังชาวาบ

"ไม่เชื่อท่านดูสิว่าข้าเดินหมากผิดหรือไม่" น้ิวมือขาวนวลเนียน 

ดุจหยกของเด็กสาวแตะกระดานหมากท�าจากไม้ชิว* เบาๆ

ในช่วงชวิีตอนัสงบสนัโดษ วันเวลาผ่านไปอย่างเชือ่งช้า การเดินหมาก 

จึงเหมาะส�าหรับฆ่าเวลาอย่างย่ิง คนท่ีเคยดวลหมากกับท่านปู่เช่นนาง

ประมือกับคนเบื้องหน้าผู้นี้ ถึงนางหลับตาก็ไม่มีทางเดินผิดจริงๆ

5

* ไม้ชิว (Chinese Catalpa) เป็นไม้เนื้อดีมีค่าของประเทศจีน ใช้ท�าเครื่องเรือนหรือปลูกเป็นไม้ประดับ
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เมื่อคิดไปเยี่ยงนี้คล้ายจะรังแกคนอยู่บ้าง

ฉือชั่นไล่สายตาไปยังจุดที่นิ้วมือของเด็กสาวหยุดนิ่งโดยไม่รู้ตัว  

มองเห็นหลังอีกฝ่ายวางหมากเม็ดนั้นแล้ว เขาก็เสียหมากอย่างหนักอีก 

เป็นคราแรกที่นึกสงสัยในความเข้าใจของตน

เมื่อครู่น้ีคงจะ...น่าจะ...เป็นไปไม่ได้ที่แม่นางน้อยผู้น้ีจะนอนหลับ

กระมัง

"เลิกได้แล้ว เก็บข้าวของกันเร็วเข้า ใกล้เทียบฝั่งแล้ว" หยางเอ้อร์

กลั้นยิ้มตัดบทคนทั้งคู่

ไม่นานนกัเรอืก็เข้าเทยีบฝ่ัง จากนัน้ก็มไิด้เข้าเมอืงตามท่ีหยางเอ้อร์

พูดไว้ ฉอืช่ันเสาะหาคอกม้าแห่งหนึง่พบทีน่อกเมอืงอย่างคุน้เคยทีท่างแล้ว 

คัดเลือกอาชาพ่วงพีมาสามตัว

เขาตบๆ หลังม้าพลางเอ่ยกับเฉียวเจา "พวกข้าสามคนไม่มีใคร

สะดวกจะขี่ม้าตัวเดียวกับเจ้า ประเด๋ียวข้าพาเจ้าเข้าเมืองไปหาที่พัก 

ในโรงเตี๊ยมสักแห่งก่อน"

"ข้าขี่ม้าเป็นเจ้าค่ะ" เฉียวเจากล่าว

ฉือช่ันชะงักไปเล็กน้อย เขาก้มศีรษะลงมองส�ารวจแม่นางน้อย 

ที่ยังตัวสูงไม่ถึงใต้รักแร้ตน เหยียดมุมปากออกแล้วเลือกม้าอีกหนึ่งตัว 

"ในเมื่อขี่เป็น เช่นนั้นก็พาเจ้าไปด้วย"

"ขอบคณุเจ้าค่ะ" เฉยีวเจาระบายลมหายใจเฮอืก เผยรอยย้ิมกว้างๆ 

สาวเท้าไปหาม้าสีปลั่งตัวนั้น

หยางเอ้อร์อดพูดกระซิบกับจูเย่ียนไม่ได้ "จู่ๆ สือซีกลายเป็นคน 

พูดง่ายได้อย่างไร"

จเูยีย่นเหลอืบมองเฉยีวเจาแล้วกล่าวคาดคะเนแบบไม่ถนอมน�า้ใจคน  
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"คงจะเห็นว่าแม่นางน้อยปีนขึ้นม้าไม่ได้ เลยอยากจะหัวเราะเยาะนาง

กระมัง"

"ข้าว่านะ สงสัยสือซีคงต้องผิดหวังแล้ว แม่นางน้อยนั่นลึกล�้าน่าดู 

อายุเพียงเท่าน้ีก็เดินหมากชนะเจ้าได้ ไม่แน่ว่าทักษะการข่ีม้าอาจสูงส่ง

กว่าข้าก็เป็นได้นะ"

จูเยี่ยนมองตรงไปเบื้องหน้าด้วยสีหน้าแปลกพิกล

หยางเอ้อร์มองตามสายตาของอกีฝ่าย เหน็อาชาสีปล่ังสงูใหญ่ตวันัน้ 

สลัดเด็กสาวตกพื้นด้านข้างแล้วออกวิ่งเหยาะๆ ไป

เด็กสาวล้มหน้าคว�่าจูบดิน ส�าลักกระอักกระไอยกใหญ่

"ทักษะการขี่ม้าสูงส่งดังคาด" จูเยี่ยนหัวร่อเสียงดัง

เฉียวเจามองม้าที่ว่ิงจากไปอย่างงุนงงอยู่สักหน่อย นางข่ีม้าเป็น

จริงๆ นะ...

"เจ้ารอพวกข้าอยู่ท่ีโรงเตีย๊มเถอะ" ฉอืชัน่อมย้ิม แววพึงใจฉายออกมา 

ทางสายตาโดยไม่เก็บง�าแม้แต่น้อย

คนผู้นี้อยากสลัดข้าทิ้งใจจะขาดกระมัง เฉียวเจาหลุบตาครุ่นคิด

กระนั้นนางไม่ตัดพ้อต่อว่าอะไร

เดมิทนีางกับสามคนนีพ้านพบกันโดยบงัเอญิ พวกเขายินยอมยืน่มอื 

ช่วยนางไว้ สมควรซาบซึ้งในบุญคุณแล้ว

แต่คราวนี้นางได้แต่ต้อง 'เนรคุณ' แล้ว

"ข้าอยากไปกับพวกท่านเจ้าค่ะ พี่ฉือให้ข้านั่งซ้อน..."

"ไม่ได้ ชายหญิงไม่พึงใกล้ชิดกัน" ฉือชั่นปฏิเสธอย่างเด็ดขาด

ไฉนแม่นางน้อยถึงได้หน้าไม่อายถึงเพียงนี้นะ

"ข้าไม่ถือสา"
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ฉือชั่นกลอกตาขึ้น พูดอย่างไม่ไว้หน้า "ข้าย่อมรู้ว่าเจ้าไม่ถือสา  

แต่ข้าถือสา!"

อย่าโทษว่าเขากล่าววาจาแล้งน�า้ใจ หากเขาเป็นคนอ่อนโยนกว่านี้

อีกสักนิด เกรงว่าตอนอยู่ในเมืองหลวงคงไม่กล้าออกนอกเรือนแล้ว

เฉียวเจาได้ยินฉือชั่นพูดตรงไปตรงมาเช่นนี้กลับหัวเราะเบาๆ

ปีนั้นคนผู้นี้ก็ท�าหน้าหนารบเร้าท่านปู่เช่นนี้ บัดนี้เปลี่ยนเป็นนาง

ตามตื๊อเขา ช่างเข้าต�ารากรรมสนองกรรมอยู่สักหน่อย

"เจ้าหัวเราะอะไร" ฉือชั่นมุ่นคิ้ว

แม่นางน้อยผูน้ี้พิลกึพิลัน่อยู่บ้าง เขาไม่อาจมองนางเป็นเดก็สาววัย

สิบสองสิบสามทั่วๆ ไปได้

"ข้าหัวเราะเพราะว่าหากหนน้ีพวกท่านไม่พาข้าไปด้วย หว่ันใจว่า 

ยากจะสมหวังดั่งประสงค์น่ะสิ"

นยัน์ตาของฉอืชัน่ทอแววกระด้างทันใด เขามองสบสายตาคล้ายย้ิม 

คล้ายไม่ย้ิมของสาวน้อย แล้วหัวเราะหึๆ ก่อนพูดเยาะ "พวกเด็กสาวก็ 

ชอบแสร้งมีลับลมคมใน นึกว่าท�าเช่นน้ีแล้วข้าจะพาเจ้าไปด้วยรึ ฮ่าๆ  

พาเจ้าไปก็ไม่มีอันใดเสียหาย เว้นแต่เจ้าบอกได้ว่าท่ีที่พวกข้าจะไปคือ 

สถานที่ใด"

"สือซี เจ้าเลิกเย้าแหย่หลีซานเสียที" หยางเอ้อร์เริ่มบังเกิดความ 

สงสาร

จูเยี่ยนกล่าวเสริมขึ้น "นั่นสิ ไม่อย่างนั้นข้าขี่ม้าตัวเดียวกับนางเอง"

ฉือชั่นเลิกคิ้วสูง

จูเย่ียนเป็นซื่อจื่อ* ของไท่หนิงโหว ไม่เพียงฐานะสูงศักดิ์ ยังมี 

* ซื่อจื่อ เป็นค�าเรียกทายาทผู้จะสืบทอดชั้นยศ ปกติคือบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
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ความสามารถโดดเด่น ผ่านการสอบขุนนางได้เป็นจว่ีเหริน* ต้ังแต่อายุ 

ยังน้อย

ปกติเขาดเูป็นคนสภุาพนุ่มนวล แท้จรงิแล้วมนิีสยัถือตนอยู่หลายส่วน  

ทว่าตอนนีก้ลบัเตม็ใจขีม้่าตวัเดยีวกับเดก็สาวผูห้น่ึง ช่างน่าอศัจรรย์ใจดแีท้

จูเย่ียนโดนฉือชั่นมองจนชักกระดากใจ เขากระแอมกระไอเบาๆ 

ก่อนกล่าว "อย่าคิดมาก ข้าเพียงรู้สึกว่าพานางไปก็ไม่มีอันใดเสียหาย"

ระดับฝีมือการเดินหมากบ่งบอกอุปนิสัย สตรีท่ีเอาชนะเขาได้ด้วย 

ความเก่งกาจเฉียบขาด ไม่น่าจะกระท�าเรื่องอาศัยบารมีผู้สูงศักดิ์ไต่เต้า

เลื่อนฐานะพรรค์น้ีได้ เหนือสิ่งอื่นใดนางยังเป็นเพียงแม่นางน้อยที่ยัง 

ไม่เจริญวัยเป็นหญิงสาวจริงๆ

"สกุลเฉียวที่สวนซิ่งจื่อ**" เฉียวเจาอ้าปากเปล่งเสียงกล่าวหกค�านี้

สายตาสามคู่หันขวับไปมองนาง

"เจ้ารู้ได้อย่างไร" หยางเอ้อร์หลุดปากพูด

เฉียวเจาโล่งใจขึ้นเล็กน้อย เดิมพันถูกแล้ว!

ฉือชั่นเคยมาเย่ียมคารวะท่านปู่เมื่อสามปีก่อน มาตรว่าตอนนี้ 

ท่านปู่จากไปแล้ว แต่พวกท่านพ่อล้วนกลับมายังจยาเฟิง นางนึกไม่ออก 

จริงๆ ว่าโอรสขององค์หญิงใหญ่ผู้ทรงเกียรติจะดั้นด้นรอนแรมมาถึงที่นี่

โดยไม่ระย่อต่อความล�าบากตรากตร�าเพื่อเที่ยวเล่นเพียงประการเดียว

เป็นไปได้มากว่าพวกเขาจะมาเยี่ยมคารวะท่านพ่อ

* จว่ีเหรนิ คอืการสอบขุนนางในสมยัโบราณ (เคอจว่ี) แบ่งเป็นฝ่ายบุน๋และฝ่ายบู ๊โดยสอบเลือ่นทีละระดบัชัน้ 
เร่ิมจากระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อ 
ในระดับมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อ 
ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับจะได้เข้าสอบหน้าพระท่ีน่ังคือการสอบเตี้ยนซื่อ เพ่ือ 
คัดเป็นบัณฑิตเอกสามขั้น ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน)  
ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
** ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต



46 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 1

ถ้านางเดาถูก ฉือชั่นต้องพานางไปด้วยแน่ ไม่ว่าเขาจะท�าไปด้วย

ความสนใจใคร่รู้หรือระวังป้องกันก็ตามที

แต่หากเดาผิด...พวกฉือชั่นไม่ได้ไปท่ีเรือนนาง แน่นอนว่านางก็ 

ไม่จ�าเป็นต้องติดตามไปแล้ว

ถึงทีส่ดุแล้ว นอกจากพูดสร้างความประหลาดใจให้ผูอ้ืน่แล้วไม่เป็น

ผลเสียใดๆ ต่อนางทั้งสิ้น

ทว่าสายตาของสามคนนั้นเปลี่ยนไปตามๆ กัน

ฉือชั่นถึงขั้นลืมเรื่อง 'ชายหญิงไม่พึงใกล้ชิดกัน' เขาคว้าข้อมือของ 

เฉียวเจาไว้หมับ "เจ้ารู้ได้อย่างไร เจ้าเป็นใครกันแน่"

"เดาเจ้าค่ะ" เฉยีวเจาย้ิมน้อยๆ "แล้วกข้็าเป็นบตุรสาวของอาลักษณ์หลี 

ที่เมืองหลวง พ�านักอยู่ในตรอกซิ่งจื่อบนถนนสายตะวันตก"

เฉียวเจาเอ่ยค�านี้แล้วชะงักไปเล็กน้อย

ตรอกซิ่งจื่อ...

เรือนของข้าเฉียวเจาอยู่ที่สวนซิ่งจื่อ เรือนของแม่นางน้อยหลีเจา...

อยู่ในตรอกซิ่งจื่อ

บังเอิญเพียงนี้เชียวหรือ

"ไม่ต้องพูดอะไรไร้สาระพรรค์นี้ เจ้ารู้ว่าข้าไม่ได้ถามเรื่องนี้" ฉือชั่น 

มองส�ารวจเฉียวเจาอีกค�ารบหนึ่ง

ตอนพินิจดูนางเช่นนี้ในคราแรก เขาแค่นึกทึ่งที่เด็กสาวผู้น้ีฉลาด

แกมโกงอยู่หลายส่วน

แต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่าแม่นางน้อยนี่...ร้ายลึกจริงๆ 

เฉยีวเจากะพรบิตาปรบิๆ แสดงท่าทางใสซือ่ไร้เดยีงสาเฉกสาวน้อย

อย่างแนบเนียนเต็มที่ "มันมิได้สลับซับซ้อนอย่างท่ีพ่ีฉือคิดหรอกเจ้าค่ะ 
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ข้าแค่..."

นางหยุดเว้นจงัหวะก่อนกล่าวต่อ "ข้าแค่นับถือเลือ่มใสอาจารย์เฉยีว 

อย่างล้นเหลอื ถึงได้คาดเดาเอาว่าพ่ีชายทัง้สามมาจยาเฟิงเพ่ือไปทีเ่รือน 

ของอาจารย์เฉียว"

อันว่าบุ๋นไร้ที่หนึ่ง บู๊ไร้ที่สอง* แต่เมื่อหลายสิบปีก่อน ท่านเฉียวจัว

กลับได้รับการยอมรับจากบัณฑิตท่ัวหล้าว่าคือคนเก่งอันดับหน่ึง ฉะน้ัน

เหล่าปัญญาชนจะนับถือเลื่อมใสเขาย่อมชอบด้วยประการทั้งปวง

เดก็สาวซึง่ยืนอยู่ตรงหน้าคนทัง้สามมทีกัษะการเดินหมากสูงส่งเช่นนัน้  

ย่อมต้องอ่านออกเขียนได้เป็นธรรมดา

"อาจารย์เฉียว...สิ้นบุญไปแล้ว" น�้าเสียงของฉือชั่นแปลกชอบกล

เฉยีวเจาปวดร้าวใจ นางช้อนตาขึน้สบตาเขา "ใช่เจ้าค่ะ แต่ใต้เท้าเฉยีว 

ยังอยู่"

ใต้เท้าเฉยีวอดตีข้าหลวงตรวจการฝ่ายซ้ายคือบดิาของนาง หลังท่านปู ่

ล่วงลับ บิดาก็พาครอบครัวกลับสู่จยาเฟิงเพื่อไว้ทุกข์ให้

บิดามนิีสยัเคร่งครดัเข้มงวดไม่เหมอืนกับท่านปูท่ีห้่าวหาญรกัอสิระ  

ส่วนทักษะด้านดีดพิณ เล่นหมากรุก เขียนอักษร และวาดภาพ หาก 

ว่ากันตามจริงแล้วยังเทียบนางไม่ได้ ทว่าคนใต้หล้าไม่ล่วงรู้

"เจ้าเดาได้เพราะอย่างนี้จริงหรือ"

"จยาเฟิงหาได้มีภูเขาชื่อดงัหรือสายน�า้น่าชม ดังนัน้เหตุผลทีพ่ี่ชาย

ทัง้สามเดนิทางจากเมอืงหลวงมาถงึท่ีนีจ่งึคาดเดาได้ไม่ยากปานน้ันเจ้าค่ะ"

ฉอืชัน่เขม้นตามองเฉยีวเจาเป็นนานถึงเอ่ยถามต่อ "แล้วไยเจ้ามัน่ใจ 

นักว่าหากไม่พาเจ้าไปด้วย ข้ายากจะสมหวังดั่งประสงค์"

* บุน๋ไร้ทีห่นึง่ บูไ๊ร้ทีส่อง เป็นส�านวนจนี หมายถึงความสามารถด้านบุน๋น้ันยากจะวัดได้ชดัเจนว่าใครเป็นทีห่น่ึง  
ในขณะที่ความสามารถด้านบู๊ใช้วิธีประลองฝีมือเพื่อชิงความเป็นหนึ่งได้
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เขามาจยาเฟิงย่อมต้องมีเป้าหมาย

เฉยีวเจาแย้มย้ิมหวาน เอยีงคอพูดอย่างซกุซน "รอเมือ่ถึงสวนซิง่จือ่

แล้ว พี่ฉือก็จะทราบเองมิใช่หรือเจ้าคะ"

ฉือชั่นพลิกกายขึ้นม้าแล้วยื่นมือข้างหนึ่งไปหาเฉียวเจา "ขึ้นมา"

นางสง่มือให้เขา เพยีงรู้สึกถงึพละก�าลังมหาศาลแผ่มาระลอกหนึ่ง 

ตัวนางก็ลอยขึ้นจากพื้นไปอยู่บนหลังม้าในพริบตา

ในระหว่างทีเ่จ้าอาชาว่ิงห้อเตม็เหยียดประหนึง่ลมกรด ข้างหูได้ยินแต่ 

เสยีงลมฟ้ิวๆ สุม้เสยีงเอือ่ยเฉือ่ยทุ้มต�า่ของบรุษุดงัขึน้เหนอืศรีษะ "พวกเขา 

สองคนพูดง่ายกว่าข้าชดัๆ ไฉนก่อนหน้าน้ีเจ้าไม่ขอขีม้่าตวัเดยีวกบัพวกเขา"

เอ่อ...ถึงเหตผุลส�าคญัทีส่ดุคอืข้ารปูงามหล่อเหลา แต่ข้ากยั็งอยาก

ได้ยินอะไรแปลกใหม่สักหน่อย

เฉียวเจากล่าวตอบพร้อมรอยย้ิมละไม "เป็นเพราะเร่ืองเดียวกัน 

ไม่พึงรบกวนคนที่สองน่ะสิเจ้าค่ะ"

นางเป็นคนกตญัญูรูค้ณุคน ในเมือ่ต้องจดจ�าบญุคุณท่ีติดค้างฉือชัน่ไว้  

แล้วจะให้ติดค้างอีกคนหนึ่งคงไม่ได้กระมัง

ฉือชั่นท�าหน้าบึ้งตึง ที่แท้จะจิกหัวใช้เขาคนเดียวนี่เอง

เขานึกไว้แล้วเชียว แม่นางน้อยผู้นี้ไม่น่ารักเลยสักนิด
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สวนซิ่งจื่อมิใช่ชื่อของคฤหาสน์นอกเมืองอันใด แต่เพราะด้านหลัง

สวนซิง่จือ่ผนืนัน้เป็นเรอืนหลงัใหญ่ของสกุลเฉยีว ท่ีพ�านักของจอมปราชญ์

นามกระเดื่องทั่วหล้า นานวันเข้าถึงถูกชาวบ้านบริเวณรอบๆ เรียกว่า  

'สวนซิ่งจื่อ' แทนเรือนสกุลเฉียว 

อยากไปสวนซิ่งจื่อก็ต้องผ่านหมู่บ้านไป๋อวิ๋น

ขณะใกล้ถึงยามโพล้เพล้ เสียงฝีเท้าม้าก็ดังท�าลายความสงบเงียบ

ของที่นี่

คนในหมู่บ้านยืนจับตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ จับจ้องผู้มาเยือน

พวกเขานิ่งเงียบมาก แต่คนทั้งสี่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศชอบกล 

บางอย่างในความเงียบที่ชวนให้อึดอัดนี้ได้

ไม่มีชาวบ้านพูดคุยหัวเราะกันเสียงดัง ไม่มีเด็กเล็กๆ ล้อมวงมุงดู

คนแปลกหน้า ทุกคนที่นี่สวมชุดสีขาวทั้งๆ ที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว เมื่อมี

6
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แสงสีทองทั่วท้องนภาเป็นพื้นหลังกลับท�าให้หนาวยะเยือกในอก

"สือซี ไฉนข้ารู ้สึกว่าชาวบ้านเหล่านี้แปลกๆ จะลงม้าถามไถ่ด ู

สักหน่อยหรือไม่" หยางเอ้อร์ชักม้าไปหาฉือชั่นแล้วเอ่ยถาม

เฉียวเจาซึ่งน่ังอยู่ด้านหน้าของฉือชั่นมองดูทุกๆ อย่างที่ท้ังคุ้นเคย 

ท้ังแปลกตา นางกวาดสายตามองดวงหน้าเฉยชาแกมเศร้าหมองของ 

ชาวบ้านไปทีละคน ในใจพลันหนักอึ้ง ลมหายใจก็เริ่มติดขัด

นางบอกไม่ถกูว่าเพราะอะไร คลบัคล้ายตรงกลางอกถูกหินก้อนมหมึา 

กดทับไว้ เสียงฝีเท้าม้านั่นราวกับไม่ได้ย�่ากับพ้ืน หากแต่เหยียบลงบน

หัวใจนาง

"รบีไปเถอะ..." เฉยีวเจาพยายามไม่ให้ใครสงัเกตเห็นความผดิปกติ

ของตนอย่างสุดก�าลัง นางเปล่งเสียงพูดค�านี้อย่างยากเย็น

ฉือชั่นรับรู้ได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเช่นเดียวกัน เขาบอกกับ 

หยางเอ้อร์ "ไม่ต้องเสียเวลาแล้ว ข้าจ�าทางได้"

เขาใช้สองเท้ากระทุ้งท้องม้าแรงๆ มันก็ออกวิ่งเร็วขึ้น จูเย่ียนกับ

หยางเอ้อร์รีบไล่ตามไปทันที

อาชาพ่วงพีสามตัวห้อฝีเท้าเต็มเหยียดจากไปจนฝุน่ตลบตลอดทาง 

พวกชาวบ้านสบตากันแล้วส่ายหน้าทอดถอนใจ จากนัน้ก็แยกย้ายกันไป

เงียบๆ

พอข้ามหมู่บ้านนี้ไป ก็แลเห็นสวนซิ่งจื่อผืนนั้นอยู่ลิบๆ

ยามนี้ดอกซิ่งผลิบานแล้ว มองจากไกลๆ ดุจดั่งปุยเมฆย้อมแสง

สนธยางดงามผนืใหญ่ ส่องสะท้อนกับแสงทองสดุท้ายของวนัตรงปลายฟ้า 

ทอประกายเรืองรองละลานตา

ขอบตาของเฉียวเจาแดงเรื่อโดยไม่รู้ตัว
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ท่านปูเ่คยบอกว่าดอกซิง่ทนความหนาวได้ อากาศย่ิงหนาวย่ิงผลบิาน 

เร็วขึ้น อีกทั้งช่วงเวลาออกดอกยาวนานกว่าดอกท้อ

ท่านปู่ชื่นชอบดอกซิ่ง

บัดนี้ดอกซิ่งยังอยู่ แต่คนท่ีนางเคารพรักมากที่สุดกลับหลับใหล 

ไปชั่วนิรันดร์แล้ว

"ย่าห์..." ฉือชั่นไม่มีแก่ใจชมความงามของทิวทัศน์อย่างเห็นได้ชัด 

พรบิตาเดยีวกม็าถึงหน้าสวนซิง่จือ่ เขาพลกิกายลงจากหลงัม้าแล้วผกูโยง

มนัไว้กับต้นไม้ต้นหนึง่ พาทกุคนเดินลดัเลาะไปตามทางเดนิเลก็ๆ ในสวน

เฉียวเจาลอบก�ามือเป็นหมัด กลางอุ้งมือเต็มไปด้วยเหงื่อ

นางตื่นเต้นถึงเพียงน้ีเชียวหรือนี่ กระทั่งตอนเข้าพิธีมงคลใหญ่โต 

ยังไม่เคยเป็นเช่นนี้

นีค่งเป็นดงัค�ากล่าวทีว่่าย่ิงใกล้บ้านเกิดย่ิงพร่ันใจกระมงั เป็นธรรมดา 

ของปุถุชน เฉียวเจาปลอบใจตนเองเช่นนี้

ฉือชั่นที่เดินอยู่ข้างหน้านางจู่ๆ ก็หยุดฝีเท้า

เฉียวเจาใจกระตุกวูบ "เกิดอะไร..."

ถ้อยค�าหลงัขาดหายไปกะทนัหัน ภาพซากปรกัหกัพังเบือ้งหน้าท�าให้ 

ใบหน้านางซดีเผอืดทนัควัน ร่างโงนเงนไปมาจนนางต้องคว้าอะไรบางอย่าง 

ใกล้ๆ ไว้แน่นถึงฝืนทรงตัวไว้ได้

ฉือชั่นไล่สายตาลงมองมือของเด็กสาวที่จับแขนเสื้อตนไว้

ฝ่ามอืข้างน้ันเรยีวเลก็บอบบางและขาวเนยีนดจุหยก เหน็เส้นเลอืด

สีเขียวบนนั้นได้ชัด

เขานิ่งเงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะมองหยางเอ้อร์แวบหนึ่ง

หยางเอ้อร์พยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วเข้าไปส�ารวจดู
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ผ่านไปครู่หน่ึงเขาย้อนกลับมาบอกด้วยน�้าเสียงเคร่งเครียด "เป็น

เพลิงไหม้ ดูท่าว่าจะเกิดเรื่องขึ้นไม่นาน"

คนท้ังสามมองหน้ากันไปมา พลันก็กระจ่างแจ้งถึงความผิดปกติ

ของชาวบ้านเหล่านั้น

ด้วยชื่อเสียงและคุณงามความดีของสกุลเฉียวในท่ีแห่งนี้ เมื่อเกิด

เหตุร้ายกับคนในตระกูลน้ีอย่างไม่คาดฝัน ชาวบ้านจะสวมชุดสีขาวเพ่ือ

พวกเขาก็มิใช่เรื่องแปลก

สายลมพัดมา ดอกซิ่งร่วงพรูประหนึ่งเกล็ดหิมะสีขาวโปรยปราย 

ลงมาชวนให้วังเวงหนาวเหน็บใจ

ไม่มีผู้ใดเอื้อนเอ่ยวาจา

หัวใจของเฉียวเจาเจ็บปวดย่ิงกว่าโดนลูกธนูดอกนั้นเสียบทะลุอก

บนก�าแพงเมืองเยี่ยน

ไม่สิ นี่มิอาจยกมาเปรียบเทียบกันได้เลย

ตอนน้ันลูกธนูเสียบทะลุอก นางเจ็บแค่ชั่วประเดี๋ยวเดียว ถึงข้ัน

ไม่ทันได้ลิ้มรสชาติของมันให้ดีๆ ก็จมลงสู่ความมืดมิด ลืมตาขึ้นอีกที 

ก็กลายเป็นแม่นางน้อยหลีเจาไปแล้ว

ทว่าเสี้ยวเวลานี้ ความเจ็บปวดนี้ยังต่อเน่ืองไม่หยุดหย่อนและคง

ไม่มีวันจบสิ้นตลอดไป

นางกระท�าผิดอันใดเล่า ถึงต้องตายแล้วเกิดใหม่มาเผชิญกับ

เหตุการณ์น่าเศร้าสลดเยี่ยงนี้

เฉียวเจาก�ามือแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัว

"เจ้าท�าข้าเจ็บแล้วนะ" ฉือชั่นกล่าวเสียงเรียบ

หยางเอ้อร์กับจูเยี่ยนสบตากัน
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คนอืน่อาจไม่รู ้แต่พวกเขาในฐานะสหายรกักลับแจ่มแจ้งดว่ีาขณะนี ้

ฉือชั่นก�าลังอารมณ์เสียอย่างมาก

ดัน้ด้นเดินทางมานบัพันลีก้ลบัลงเอยเช่นนี ้ไม่ว่าเป็นใครคงไม่มทีาง

อารมณ์ดีได้ ยิ่งกว่านั้นนอกจากเป้าหมายล้มเหลวแล้ว ได้เห็นสกุลเฉียว

ประสบเคราะห์กรรมต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ คงไม่มีผู้ใดที่รู้สึกสบายใจได้

เฉยีวเจาดงึสตคินืมา เมือ่สายตาปะทะเข้ากับดวงหน้าเฉยเมยเย็นชา 

ของบุรุษรูปงามหาที่เปรียบมิได้ผู้นั้นก็คลายมือออกช้าๆ

ท่านปู่สอนสั่งให้นางทะนงตนไม่พึ่งพาผู้ใด ย่อมจะรบกวนให้ผู้อื่น

มาปลอบประโลมจิตใจนางไม่ได้

"ไปกนัเถอะ ไปถามชาวบ้านพวกนัน้ดวู่าเกิดอะไรขึน้กันแน่" ฉอืชัน่

หมุนกายย่างเท้าไปทางสวนซิ่งจื่อ

เฉียวเจาเดินโผเผตามไป สองเท้าหนักอึ้งเหมือนถูกถ่วงด้วย

กระสอบทรายจนค่อยๆ รั้งท้ายในที่สุด

จเูย่ียนหันหลงักลบั ก่อนหยุดฝีเท้าแล้วรอคอยนาง แม้ว่าแม่นางน้อย 

มิได้ร�่าไห้ แต่เขารู้สึกได้ว่านางโศกเศร้าอย่างสุดแสน

เหตุใดนางถึงเป็นเช่นนี้

"เจ้ายังสบายดีกระมัง"

เฉยีวเจามองเขาพลางเหยียดมมุปากออก "คงเหน็ได้ชดัสนิะเจ้าคะว่า 

ข้าไม่สบายมาก"

จูเยี่ยนชั่งใจเล็กน้อย ก่อนล้วงผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดที่พับทบกัน

อย่างเรยีบร้อยจากแขนเสือ้ย่ืนส่งให้ "หากทุกข์ใจ ร้องไห้ออกมาจะดกีว่า"

แม้เขาไม่รูว่้าแม่นางน้อยเสยีใจถงึเพียงน้ีเพราะอะไร แต่ในใจกลบั

บังเกิดความรู้สึกสงสารอยู่หลายส่วน
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ที่แท้บางครั้งสตรีไม่ร้องไห้น่าปวดใจยิ่งกว่าร้องไห้เสียอีก

น�า้ใจในช่วงเวลาท่ีไม่ปกตเิฉกนีเ้ฉยีวเจาไม่อาจปฏิเสธได้ ทัง้ไม่คิด

จะปฏิเสธด้วย

นางยื่นมือรับผ้าเช็ดหน้ามาซับๆ ดวงตาแล้วก็เช็ดจมูก จากนั้นจึง

กล่าวขอบคุณจากใจจริง "พี่จู* ท่านช่างแสนดีจริงๆ เจ้าค่ะ"

'พี่จูผู้แสนดี' ถึงกับพูดอะไรไม่ออก

ชั่วครู่ใหญ่เขาถึงกล่าวตอบค�าหนึ่ง "เจ้าสบายขึ้นแล้วก็ดี"

เมื่อเดินทะลุสวนซิ่งจื่อออกมา จูเย่ียนมองดูฉือชั่นที่มีท่าทาง 

ห่อเหีย่วอย่างชัดเจน เขาลังเลใจครู่หนึ่งถึงไต่ถามเฉียวเจา "หรือไม่เจ้าก็

มานั่งกับข้า"

เฉียวเจาชะงักไป

ฉือชั่นตวัดมองตาขุ่น ก่อนพูดอย่างหงุดหงิด "มัวยืดยาดอะไรอยู่  

ยังไม่ขึ้นม้าอีก?"

เขายื่นมือดึงเฉียวเจาขึ้นมาบนหลังม้าแล้วควบตะบึงไปข้างหน้า

ทั้งสี่คนย้อนกลับมาที่หมู่บ้านไป๋อว๋ินอีกครั้ง เอาก้อนเงินเล็กๆ  

ให้เด็กหนุ่มรุ่นกระทงผู้หนึ่งพาพวกตนไปหาผู้ใหญ่บ้าน

"ท่านผูม้าเยือนคงจะมาเย่ียมคารวะใต้เท้าเฉยีวกระมงั" ผูใ้หญ่บ้าน

ถามเข้าเรื่องทันที

ฉอืชั่นก�าลงัอารมณ์ไมด่ ีจเูยีย่นจึงอ้าปากตอบแทน "ไมผ่ดิ พวกข้า

เดินทางไกลมาเพ่ือเย่ียมคารวะใต้เท้าเฉยีว คาดไม่ถึงว่าพอผ่านสวนซิง่จือ่ 

กลับได้เห็น..."

ผูใ้หญ่บ้านถอนใจเฮอืกหน่ึง "ท่านท้ังหลายคงไม่ล่วงรู้ว่าหลายวันก่อน 

* ค�าว่า 'จู' พ้องเสียงกับค�าที่มีความหมายว่า 'หมู' ซึ่งมักใช้เป็นค�าด่าในเชิงว่าไม่มีสมอง
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เรอืนสกุลเฉยีวโดนไฟไหม้ครัง้ใหญ่ ครอบครวัของใต้เท้าเฉียวฝังร่างกลาง

ทะเลเพลิงกันหมดแล้ว..."

เฉียวเจาสั่นเทาไปท้ังสรรพางค์กาย โชคดีที่นางน่ังอยู่ในมุม จึง 

ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็น

"จู่ๆ เหตุใดถึงไฟไหม้ได้" ฉือชั่นพูดโพล่งขึ้น

ผู้ใหญ่บ้านมีสีหน้าระทมหม่นหมอง เขากล่าวทอดถอนใจ "ใคร 

จะรู้เล่า เกิดไฟไหม้ตอนพลบค�่า กว่าพวกข้าจะเห็น ไฟก็ลุกลามโหมแรง

มากจนเข้าไปไม่ได้เลย บรุษุหน้าหยกสกุลเฉยีวไม่ฟังเสยีงห้ามปรามของ

ทุกคน เสี่ยงตายบุกเข้ากองเพลิงช่วยน้องสาวคนเล็กของเขาออกมาได้ 

หลังจากนั้นเรือนทั้งหลังก็พังทลาย..."

"บุรุษหน้าหยกสกุลเฉียว?" เฉียวเจารับฟังด้วยหัวใจที่แหลกสลาย 

จวบจนได้ยินค�านี้หัวใจนางถึงเริ่มเต้นแรงขึ้น

พี่ใหญ่ของข้ายังมีชีวิตอยู่?

"คณุชายเฉยีวยังมชีวิีตอยู่หรอื" จเูย่ียนถามสิง่ทีเ่ฉยีวเจาอยากถาม

มากที่สุด

"ก็ชาวสกุลเฉยีวออกทุกข์แล้วมใิช่หรอื วันนัน้คณุชายเฉียวออกจาก

เรอืนไปเย่ียมสหายพอดถึีงพ้นเคราะห์ภยันีม้าได้ ตอนคณุชายเฉยีวกลบัมา 

พบว่าเรือนก�าลังไฟไหม้ ถึงได้ฝ่าทะเลเพลิงเข้าไปช่วยชีวิตน้องสาว 

คนเล็กไว้" ผู้ใหญ่บ้านพูดอธิบาย

"ถ้าเช่นนัน้คณุชายเฉยีวกับคณุหนเูฉยีวล้วนปลอดภยัด?ี" เฉยีวเจา

เพียรเก็บง�าความรู้สึกเต็มที่ นางกล่าวถามเสียงเบา

คุณหนูเฉียวตามค�าเรียกขานจากปากผู้ใหญ่บ้านคือเฉียวหว่าน 

น้องสาวต่างมารดาของนาง 
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ผูใ้หญ่บ้านมองปราดไปท่ีเฉยีวเจาก่อนเอ่ยขึน้ "ดคูล้ายคณุหนเูฉียว

จะไม่เป็นอะไร ส่วนคุณชายเฉียว..."

"เป็นอย่างไร" ทั้งสี่คนร้องถามเป็นเสียงเดียวกัน

"คณุชายเฉยีวเสยีโฉมแล้ว" ผูใ้หญ่บ้านตอบแล้วถอนหายใจยาวเหยียด

เสียโฉมแล้ว?

พวกฉือชั่นสามคนต่างเคยเห็นหน้าเฉียวโม่มาก่อน รูปลักษณ์ที ่

โดดเด่นเลอเลิศเหนือใครในแผ่นดินของเขาผุดวาบขึ้นในหัวสมองอย่าง 

ช่วยไม่ได้

เมือ่ครัง้เฉยีวโม่อยู่ในเมอืงหลวง มกิีตตศิพัท์ความหล่อเหลาไม่ย่ิงหย่อน 

ไปกว่าฉอืชัน่ ยากจะนกึภาพออกว่าใบหน้านัน้เสยีโฉมไปแล้วจะมสีภาพ

เช่นไร

"ช่างน่าเสยีดายจรงิๆ" ผูใ้หญ่บ้านพูดสิง่ท่ีทกุคนคดิอยู่ในใจออกมา

เฉียวเจาท�าปากขมุบขมิบ ไม่น่าเสียดาย ขอแค่พี่ชายของข้ามีชีวิต

อยู่ก็พอแล้ว!

"เช่นนั้นตอนนี้คุณชายเฉียวอยู่ที่ใด"

"เรือ่งนีข้้าก็ไม่รูแ้ล้ว ศพของชาวสกุลเฉยีวยังต้องอาศยัคนในหมูบ้่าน 

กับคุณชายเฉียวช่วยกันจัดการฝัง พอเสร็จเรียบร้อย เขาก็พาน้องสาว 

จากไปโดยไม่ล�่าลา ใบหน้ายังมีบาดแผลแท้ๆ ไม่รู้ว่าไปที่ใดได้"

"เมืองหลวง" เฉียวเจาหลุดปากพูดออกมา

ทุกคนหันมามองอย่างหลากใจ
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เฉียวเจารู้ตัวว่าพลั้งปาก นางเห็นสายตาประหลาดใจของทุกคนก็

กลอกตามองไปทางฉอืชัน่ เอ่ยถามด้วยน�า้เสยีงสงบนิง่ "จะกลบัเมอืงหลวง 

เมื่อไรเจ้าคะ"

พวกฉือชั่นเงียบขรึมไปชั่วครู่

ถึงอย่างไรก็เป็นเด็กสาวนางหน่ึง เจอะเจอเรื่องน่าสลดใจพรรค์น้ี 

ในใจคงไม่วายเฝ้าคิดแต่จะรีบกลับบ้านไปสินะ...จูเยี่ยนคิดค�านึง

ด้านหยางเอ้อร์กลบัคดิว่า แม่นางน้อยพูดสอดข้ึนส่งเดช สอืซน่ีาจะ

โมโหมากขึ้นอีกกระมัง

ฉือชั่นโมโหมากจริงๆ

แม่นางน้อยนีพู่ดไม่ขาดปากว่านบัถือเลือ่มใสอาจารย์เฉียว คร้ันรู้ว่า 

สกุลเฉียวประสบกับหายนะกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไร เพียงคิดจะกลับบ้าน 

โดยเรว็ทีส่ดุ เหน็ได้ว่าเป็นคนแล้งน�า้ใจ ไม่แน่ว่าทีน่างบอกว่านบัถอืเล่ือมใส 

7
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อาจารย์เฉียวก็เพื่อหลอกลวงเขาเหมือนกัน

เฉียวเจาดึงสายตาคืน

เรือ่งท่ีนางเผลอตวัเป็นอนัว่ากลบเกลือ่นพอให้พ้นตวัไปได้แล้วกระมงั  

ส่วนคนอืน่จะรงัเกียจเดยีดฉนัท์อย่างไร นางไม่มแีก่ใจรบัมอืโดยสิน้เชงิแล้ว

"ทีแ่ท้พวกท่านผูม้าเยือนทัง้หลายมาจากเมอืงหลวงนีเ่อง เสียมารยาท 

แล้ว" ผู้ใหญ่บ้านรินน�้าชาเติมให้ทั้งสี่คนด้วยตนเอง คลี่คลายบรรยากาศ 

ที่แฝงความกระอักกระอ่วนไว้จางๆ

เฉียวเจาจมจ่อมอยู่ในภวังค์ความคิดของตน

นับเวลาดูแล้ว ข่าวการตายของนางยังไม่แพร่มาถึงท่ีน่ี เรือนของ

ตระกูลสามนีางอยู่เมอืงหลวง ครอบครวัของท่านตาก็อยู่เมอืงหลวง พ่ีใหญ่ 

ไปจากทีน่ี ่สถานทีท่ีเ่ขาอาจจะไปมากทีส่ดุต้องเป็นทีน่ัน่อย่างไร้ข้อกังขา

แต่ครอบครวันางพบเจอเคราะห์ภัยอย่างไม่คาดฝันเช่นนี ้ เพราะอะไร 

พี่ใหญ่ถึงไม่รั้งรออยู่ที่สวนซิ่งจื่อเพื่อไว้ทุกข์ แต่กลับรีบร้อนจากไปเล่า

เฉียวเจารู้สึกแปลกใจรางๆ ทว่าความปวดร้าวขมขื่นท่วมท้นหัวใจ

ท�าให้นางยากจะขบคิดให้ลึกลงไป เหลือเพียงความคิดประการเดียวคือ 

กลับไปเมืองหลวงแล้วต้องตามหาพี่ใหญ่ให้พบให้ได้!

คนรอบข้างพูดคยุอะไรกันอกีบ้างนัน้เฉยีวเจาฟังไม่เข้าหเูลยสกันดิ 

จนกระทั่งฉือชั่นลุกขึ้นกล่าวเสียงเรียบ 

"พวกข้ายังต้องรุดกลับไปที่เมืองจยาเฟิง คงไม่กินอาหารแล้ว"

นางเดินตามคนทั้งสามไปข้างนอกด้วยสติที่เลื่อนลอย

ฉอืชัน่จงูม้าพลางตวัดมองมาด้วยสายตาไม่สบอารมณ์ "โอ้เอ้อะไรอยู่  

เร็วๆ เข้า ไม่เช่นนั้นเจ้าอยู่ที่นี่ต่อก็แล้วกัน"

อยู่ต่อ?
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แพขนตาของเฉียวเจากระพือเบาๆ หากท�าได้ นางอยากอยู่ต่อ

มากกว่าผู้ใด ก็ที่นี่เป็นเรือนของนาง!

"อยากอยู่ต่อจริงๆ รึ" ฉือชั่นเลิกคิ้วสูงอย่างหงุดหงิดมากขึ้นทุกที

เฉียวเจาสั่นศีรษะ สืบเท้าขึ้นหน้าหนึ่งก้าวแล้วยื่นมือไปหาเขา

ฉอืชัน่จบัข้อมอืนาง ดงึตวัขึน้หลงัม้าทนัทีโดยไม่เกรงใจแม้แต่น้อย

เสียงลมพัดอู้ละม้ายคมมีดบาดผิวหน้าเฉียวเจา พร้อมกันนั้นยัง 

กรีดลงกลางใจนางด้วย

ที่แท้สายลมในฤดูใบไม้ผลิก็หนาวเหน็บปานนี้

เฉียวเจาคิดค�านึงเช่นน้ีพลางเหลียวหน้าไปมองหมู่บ้านที่ถูกท้ิงไว้

เบื้องหลังนิ่งนานเป็นครั้งสุดท้าย

เพลาน้ีแสงอาทิตย์อสัดงฉายฉานเตม็ท้องฟ้ากับสวนซิง่จือ่ทีปิ่ดกัน้

ความอัปลักษณ์และงดงามไว้บรรจบเป็นผืนเดียวกัน เหลือไว้เพียง 

ความเงียบเชียบสุขสงบของหมู่บ้าน

ควันไฟจากการหุงอาหารลอยอวลอ้อยอิง่ ราวกับทกุสิง่ยังคงเป็นดัง 

วันวาน มเีพียงเด็กสาวทีข่ีม้่าจากไปไกลถึงล่วงรูว่้าตนสูญเสยีอะไรไปแล้ว

บ้าง

ยามนี้ฝุ่นควันที่ฟุ้งตลบขึ้นจากฝีเท้าม้าจางหายไปจนหมด เงาร่าง

สายหนึ่งโฉบผ่านมุมหนึ่งของสวนซิ่งจื่อแล้วจากที่นี่ไปเช่นเดียวกัน

กลุ่มของเฉียวเจาเข้าเมืองได้ทันก่อนประตูเมืองปิด จากนั้นเลือก

เข้าพ�านักในโรงเตี๊ยมชั้นดีแห่งหนึ่งในเมือง

หลังจากประตูเมืองเลื่อนปิดเข้าหากันอย่างเนิบนาบ คนผู้หนึ่ง 

รุดมาถึงอย่างเร่งร้อน
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"ประตเูมอืงปิดแล้ว อยากเข้าเมอืงก็รบีมาแต่เช้าวันพรุง่น้ี" ทหารยาม 

บอกอย่างร�าคาญใจ

คนผู้นั้นล้วงป้ายค�าสั่งป้ายหนึ่งจากอกเสื้อ ชูผ่านเบื้องหน้าสายตา

ทหารยามวูบหนึ่ง

ทหารยามท�าหน้าเจื่อนทันใด กล่าวอย่างตะกุกตะกัก "ที่แท้เป็น...

เป็น..."

"มัวพล่ามอะไร ยังไม่รีบเปิดประตูอีก"

"ขอรับ" ทหารยามลุกลนเปิดประตูเมือง รอจนคนผู้นั้นไปไกลแล้ว

ถึงกล้ายกมือปาดเหงื่อบนหน้าผาก

"หัวหน้า นั่นใครหรือขอรับ" ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาขยับมาใกล้

ทหารยามมองซ้ายทีขวาที ก่อนจะลดสุ้มเสียงลงบอกช่ือช่ือหน่ึง 

ที่ใครได้ยินก็ต้องขวัญหนีดีฝ่อ "องครักษ์จินหลิน*"

องครักษ์จินหลินผู้มีหน้าตาดาษดื่นคนนั้นลัดเลี้ยวไปมาตามถนน

ในเมืองเข้าสู่เรือนหลังหนึ่งด้วยความคุ้นเคยที่ทางอย่างยิ่ง

ใต้ต้นไห่ถัง** กลางลานเรือน บุรุษชุดสีด�าผู้หนึ่งนั่งอยู่หน้าโต๊ะหิน

ตามล�าพัง เขาก�าลังรินสุราดื่ม มีบุรุษหลายคนยืนเงียบๆ อยู่ไม่ไกล

ทันทีที่องครักษ์จินหลินผู้น้ันก้าวเข้ามา บุรุษเหล่านั้นก็หันไปมอง 

ด้วยสีหน้าระวังระไวทันที ครั้นเห็นว่าเป็นเขาถึงผ่อนคลายลง

คนผูน้ั้นเดนิมาถึงตรงหน้าบรุษุชดุสดี�าในเวลาอันส้ัน เขาแสดงคารวะ 

ก่อนเรียกขาน "ใต้เท้า"

บุรุษชุดสีด�าวางจอกสุราลง มองเขาแวบหน่ึงแล้วเอ่ยถาม "ทาง 

สวนซิ่งจื่อมีความผิดปกติใดหรือไม่"

* จินหลิน หมายถึงเกล็ดแพร
** ไห่ถัง (Chinese Flowering Apple) เป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ล ดอกมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีแดง
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"เรียนใต้เท้า วันนี้มีบุรุษสามคนกับสตรีหนึ่งคนไปที่สวนซิ่งจื่อ  

สตรีนางน้ันปลอมตัวเป็นบุรุษ จากนั้นคนท้ังสี่ก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านของ 

หมูบ้่านไป๋อว๋ินขอรบั" เขาพูดถึงตรงนีแ้ล้วหยุดเว้นจังหวะค่อยกล่าวต่อไป  

"พวกเขามาจากเมืองหลวง ตอนนี้เข้าเมืองมาแล้วขอรับ"

บุรุษชุดสีด�าผงกศีรษะแล้วหันหน้ากวาดตามองทุกคนปราดหนึ่ง

บุรุษเหล่านั้นท�าสีหน้าขึงขังฉับพลัน

"พวกเจ้าทั้งหมดไปสืบดูว่าคนเหล่านั้นมีความเป็นมาอย่างไร"

"ขอรับ"

วันรุ่งขึ้น ท้องฟ้ายังไม่สว่างเต็มท่ี พวกเฉียวเจาส่ีคนก็ออกจาก 

เมืองเงียบๆ เปลี่ยนจากขี่ม้าเป็นนั่งเรือบ่ายหน้าไปทางทิศเหนือ

ความเคลื่อนไหวของพวกนางถูกรายงานให้บุรุษชุดสีด�ารับทราบ

ในเวลาอันรวดเร็ว

"ฉอืชัน่โอรสขององค์หญิงใหญ่ฉางหรง จเูย่ียนซือ่จือ่ของไท่หนงิโหว 

หยางโฮ่วเฉงิซ่ือจือ่ของหลวิซิง่โหว..." บรุษุชดุสดี�าเปล่งเสยีงไล่ทวนชือ่แซ่

ของคนสามคนแล้วหยุดชะงักไป สีหน้าที่เรียบเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์ใด 

กลับเผยแววฉงนอยู่หลายส่วน "หลีซาน บุตรสาวของอาลักษณ์หลี"

เขาตรกึตรองชัว่ครูก่่อนกล่าวพึมพ�า "เด็กสาวคนหน่ึงกับสามคนนัน้

มาอยู่ด้วยกันได้อย่างไร"

ผู้ใต้อาณัติของเขาล้วนยืนประสานมืออย่างเคร่งขรึม เห็นได้ชัดว่า 

ไม่กล้าขัดจังหวะความคิดของผู้บังคับบัญชา

บรุษุชดุสดี�าพูดสัง่การ "จากเมอืงหลวงไปท่ีจยาเฟิงจะต้องผ่านเป่าหลงิ  

ส่งข่าวถึงองครักษ์จินหลินที่ประจ�าการอยู่ท่ีน่ัน ดูซิว่าพวกเขาทางนั้น 
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มีข่าวสารใดหรือไม่"

"ใต้เท้า แล้วทางสวนซิ่งจื่อเล่าขอรับ" 

ผู้ใต้อาณัติหน้าตาดาษดื่นผู้หนึ่งเอ่ยถามขึ้น

"จับตาดูต่อไป เหตุไฟไหม้เรือนสกุลเฉียวหนนี้ไม่ใคร่ปกติ"

ขณะเขากล่าววาจาอยู่ มีผู้ใต้อาณัติอีกคนเข้ามา "ใต้เท้า สารจาก

เมืองหลวงขอรับ"

บุรุษชุดสีด�ารับสารมาเปิดออก กวาดตาอ่านผ่านๆ แล้วนิ่งงันไป

"ใต้เท้า?" เหล่าผู้ใต้อาณัติอ้าปากเรียกอย่างห้ามไม่อยู่

บุรุษชุดสีด�าก�าสารไว้แน่น กล่าวเสียงเอื่อยๆ "เก็บสัมภาระให้ข้า 

ท่านผู้บัญชาการใหญ่สั่งให้ข้าเข้าเมืองหลวงโดยเร็วที่สุด"

เหล่าผูใ้ต้อาณัตติกใจยกใหญ่ แต่บรุษุชดุสดี�ามไิด้ไขความกระจ่าง 

เขาเอามือไพล่หลังแล้วย�่าเท้าออกนอกเรือน แหงนมองต้นไห่ถังที่เพ่ิง 

ผลิดอกตูมพร้อมกับเหยียดมุมปากออก

มาท่ีจยาเฟิงนานถึงเพียงนี ้เขาสมควรกลบัไปเสยีท ีเพียงแต่ไม่รูว่้า

เจยีงอูก่ระท�าความผดิอะไร ท่านผูบั้ญชาการใหญ่ถึงต้องสับเปล่ียนให้เขา 

กลับไป

บุรุษชุดสีด�าเก็บข้อสงสัยน้ีไว้ในใจอย่างรวดเร็ว เขาคิดถึงว่าก�าลัง

จะได้ร่วมเดินทางกับคนทั้งสี่ที่น่าสนใจอยู่สักหน่อยน่ันแล้วอดคลายยิ้ม

ไม่ได้

ระหว่างที่พวกเฉียวเจานั่งเรือกลับ บรรยากาศไม่ใคร่ดีสักเท่าไร

จเูย่ียนก�าเมด็หมากไว้ คนทีส่ภุาพนุ่มนวลมาแต่ไหนแต่ไรอย่างเขา

ยังเจียนจะควบคุมสติไม่อยู่รอมร่อ เขากล่าวอย่างอ่อนใจ "สือซี เจ้า
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อารมณ์ไม่ดก็ีระบายออกมาส ิเอาแต่เดินหมากรกุเช่นนีไ้ม่เป็นการทรมาน

คนอื่นหรืออย่างไร"

ฉือชั่นเหลือบตาขึ้น กล่าวเสียงเย็น "นี่ข้าก็ก�าลังระบายอารมณ์อยู่"

จูเยี่ยนรู้สึกจุกที่คอแทบหายใจไม่ออก

หรือว่าข้าก็คือคนที่ถูกทรมาทรกรรมคนนั้น!

เขาอดส่งสายตาไปขอความช่วยเหลือจากหยางโฮ่วเฉิงไม่ได้

อีกฝ่ายยักไหล่ผายมือเป็นเชิงบอกว่าสุดปัญญาจะช่วยได้ และ 

ท�าปากบุ้ยใบ้ไปทางเฉียวเจา

จูเยี่ยนตาเป็นประกาย จากนั้นก็ส่ายหน้า

ช่างเถิด ข้าทนรับกรรมเองก็สิ้นเรื่อง ไยต้องดึงแม่นางน้อยเข้ามา

อีกคน

ฉือชั่นจับตามองการโต้ตอบทางสายตาของคนทั้งคู่อยู่ เห็นจูเยี่ยน

ปฏิเสธค�าแนะน�าของหยางโฮ่วเฉิง เขาตวัดสายตามองไปทางเฉียวเจา 

ซึ่งนั่งอยู่ในมุมหนึ่งพลางพูดเรียบๆ

"หลีซาน มาเดินหมากเป็นเพื่อนข้า!"

เฉยีวเจาได้ยินแล้วเรยีวคิว้กระตกุรกิ นางลกุขึน้เดนิไปตรงหน้าฉอืชัน่ 

อย่างสงบ

จเูย่ียนมองนางด้วยแววตาขอลแุก่โทษ ก่อนลกุข้ึนสละท่ีนัง่ให้นาง

เฉียวเจานั่งลงแล้วเริ่มเดินหมากต่อจากที่คนทั้งสองเดินค้างไว้

จูเยี่ยนพิงราวรั้วกระซิบบ่นกับหยางโฮ่วเฉิง "สือซีสะกดความโกรธ

ไว้เอง ไยต้องพาลใส่คนอื่นด้วย"

หยางโฮ่วเฉิงมองเฉียวเจาที่นั่งหันหลังให้เขาแวบหนึ่ง

สาวน้อยนัง่ในอริยิาบถสง่างามดัง่ดอกเหมยเบ่งบานอย่างเงยีบเชยีบ 
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เยือกเย็นดอกหนึ่ง

เขาหัวเราะแผ่วๆ พลางพูดสพัยอก "จือ่เจ๋อ นีเ่จ้ารูจ้กัเป็นห่วงเป็นใย 

สตรีแล้วหรือ"

"อย่าพูดจาเหลวไหล นั่นยังเป็นเด็กสาวที่ยังไม่ปักปิ่น* เลยนะ..."

"พูดเช่นนี้ รอนางปักปิ่นแล้วก็ท�าได้สินะ"

"หยางโฮ่วเฉิง!" จูเยี่ยนท�าหน้าตึง

หยางโฮ่วเฉิงเห็นสหายรักขุ่นใจจริงๆ ถึงหยุดล้อเล่น เขาพูดเสียง

เบาว่า "เจ้ายังไม่รู้นิสัยแย่ๆ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของสือซีนั่นอีกหรือ ถ้าไม่ได้

ระบายโทสะออกมา พวกเราอย่าหมายว่าจะได้อยู่อย่างสงบตลอดทาง"

"นี่ข้ามิได้เดินหมากเป็นเพื่อนเขาอยู่ตลอดรึ" จูเยี่ยนถอนใจเฮือก

ใครใช้ให้เขาเป็นตัวตั้งตัวตีเดินทางมาจยาเฟิงคราวนี้เล่า มีเร่ือง

เคราะห์ร้ายอะไรเขาก็ต้องแบกรับไว้ก่อน คงได้แต่ยอมรับชะตากรรม 

แล้ว

"นั่นจะมีประโยชน์อันใด เจ้าดูไม่ออกหรือว่าสือซีก�าลังชังน�้าหน้า

แม่นางน้อยผู้นั้นอยู่ ก็ใครใช้ให้นางพูดอย่างมั่นใจเกินไปเองเล่า บอกว่า

พานางไปเยือนสกุลเฉียวด้วยถึงจะได้สมหวังดั่งประสงค์ ผลสุดท้าย..."

พวกเขาสนทนากันอยู่ พลันได้ยินเสียงของกระทบกันดังใสกังวาน

ลอยมา ก็หันไปมองเป็นตาเดียวกัน

ฉือชั่นโยนเม็ดหมากลงโถแล้วกล่าวเสียงปึ่งชา "ไม่เดินแล้ว"

เฉียวเจาก�าเม็ดหมากในมือ มองเขาปราดหนึ่งอย่างสุขุมใจเย็น

คนผู้นี้ใจไม่นิ่งพอ มิน่าตอนนั้นท่านปู่ถึงไม่ยอมสอนเขา...

เม่ือคิดถึงท่านปู่ นางก็นึกไปถึงเหตุไฟไหม้นั่นแล้วก็ร้าวรานใจ 

* สตรีจีนเมื่ออายุครบสิบห้าปีจะต้องท�าพิธีรวบผมปักปิ่นเพ่ือแสดงถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พร้อมที่จะ 
ออกเรือนแล้ว
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สีหน้าชืดชาดุจหุ่นกระบอก

ฉือชั่นเห็นแล้วคับข้องใจมากขึ้น เขาพูดอย่างย้ิมเยาะว่า "หลีซาน 

ไหนเจ้าพูดว่าหากไม่พาเจ้าไปด้วย ข้ายากจะสมหวังดัง่ประสงค์มใิช่หรือ  

เช่นนั้นพาเจ้าไปด้วยแล้วผลลัพธ์เป็นเยี่ยงไรเล่า"

ค�ากล่าวนีป้ระหนึง่มดีคมกรบิเล่มหน่ึงปักลงกลางอกเฉียวเจาอย่าง

หนักหน่วง

นางทนความเจ็บปวดไว้ ไต่ถามฉือชั่นเสียงค่อย "ไม่ทราบว่าพี่ฉือ

ไปเรือนสกุลเฉียวนั้นประสงค์สิ่งใดหรือ"
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เดก็สาวกัดริมฝีปากเผยให้เหน็ฟันขาวราวไข่มกุบนดวงหน้าซดีขาว 

มีเพียงแต้มสีแดงเข้มตรงหว่างคิ้วน่ันที่เด่นชัดย่ิงข้ึน ละม้ายดอกซิ่งปลิว

ลอยละลิ่วในป่าต้นซิ่งหล่นลงบนพื้นแล้วถูกกลบทับด้วยหิมะ เผยให้เห็น

กลบีสแีดงสดยามแรกแย้มบานได้เลอืนราง ดูน่าสงสารและน่าทะนุถนอม 

อย่างปราศจากเหตุผล

เผอิญว่าสิ่งท่ีคนอย่างฉือชั่นขาดมากที่สุดก็คืออารมณ์อ่อนโยน

อยากทะนุถนอมสตร ี เขาเหล่ตามองเฉยีวเจา พูดอย่างไม่พึงใจว่า "ตอนน้ี 

ถามเรื่องนี้ยังมีประโยชน์อันใด"

"พ่ีฉอืไม่สะดวกใจจะบอกหรอื" เฉยีวเจาเหยียดมมุปากไปตามอารมณ์

คนผู้นี้จะมาเย่ียมคารวะท่านพ่อ หากพินิจจากศักดิ์ฐานะและ 

อายุของเขาต้องมิใช่เรื่องงานเป็นแน่ เช่นน้ันเป็นไปได้เก้าในสิบส่วนว่า 

น่าจะเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่เขามาเยือนเมื่อสามปีก่อน

8
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ถ้าเป็นเช่นน้ันบางทนีางอาจช่วยให้ความปรารถนาของเขาลลุ่วงได้ 

มิใช่นางจะอวดตน ก็แค่อยากตอบแทนบุญคุณที่อีกฝ่ายช่วยเอาไว้

ส่วนนสิยัเดีย๋วดเีดีย๋วร้ายของคนผูน้ี้...อมื นางจะถือสาหาความอะไร 

กับพวกสติไม่ดีคนหนึ่ง

ที่เฉียวเจาว่าฉือชั่นเป็นคนสติไม่ดี ไม่นับเป็นการด่าคนจริงๆ

นางรูจ้กัภมูหิลงัของผูค้นในเมอืงหลวงน้อยนิด แต่ฉอืชัน่เป็นข้อยกเว้น  

ทางหนึ่งเพราะเขาเคยมาเย่ียมคารวะท่านปู่ กระนั้นเหตุผลที่ส�าคัญกว่า

คือเรื่องราวเล่าขานของบิดามารดาเขานั้นลือลั่นเหลือเกิน

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเป็นพระขนิษฐาสายพระโลหิตเดยีวกับฮ่องเต้

องค์ปัจจุบัน เมื่อครั้งเยาว์วัยนางได้รับความโปรดปรานจากไทเฮาและ

ฮ่องเต้มากพอด ูพอถงึวัยอนัควรแต่งงานออกเรอืน องค์หญิงใหญ่เฟ้นหา

คู่ครองอย่างพิถีพิถัน สุดท้ายเลือกบัณฑิตยากจนทว่ารูปงามไม่เป็นสอง

รองใครด้วยตนเอง

ตามค�ากล่าวในยามนั้นขององค์หญิงใหญ่ บัณฑิตยากจนมักถือดี

จองหองน้อยกว่าบุตรหลานขุนนางผู้มีอ�านาจราชศักดิ์หลายส่วน อีกทั้ง

ใจคอหนักแน่นพึ่งพาได้

บางทีอาจจะเป็นการพิสูจน์ยืนยันถ้อยค�าขององค์หญิงใหญ่ หลัง

แต่งงานกันแล้วทั้งสองเคารพให้เกียรติกันและกัน พริบตาเดียวผ่านไป

สบิกว่าปี อย่าว่าแต่ทะเลาะเบาะแว้ง แม้กระทัง่มปีากเสยีงกันก็น้อยมาก 

องค์หญิงใหญ่มีฐานะสูงศักดิ์ ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีเหตุผลมาจากการรู้จัก

ให้อภัยและอดกลั้นผ่อนปรนของท่านราชบุตรเขยอย่างขาดเสียไม่ได้

ชั่วขณะเดียว คู่สามีภรรยาด่ังสวรรค์สรรค์สร้างคู่น้ีกลายเป็นที่ 

อิจฉาตาร้อนของคนมากมายเท่าใดก็สุดรู้ บรรดาองค์หญิงที่ไม่เข้าใจ 
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ทางเลอืกขององค์หญิงใหญ่ในตอนแรกย่ิงพากันเลือ่มใสในความเฉยีบแหลม 

ของนางมิใช่แค่ครั้งเดียว

ใครจะรูว่้าชวิีตจรงิตืน่เต้นมสีสีนักว่าบทละครเสมอ ท่านราชบตุรเขย 

ลาจากโลกนีไ้ปอย่างไม่คาดคิด ในช่วงทีอ่งค์หญงิใหญ่ก�าลงัทุกข์ระทมใจ 

อย่างแสนสาหัส มีสตรีนางหน่ึงพาบุตรชายบุตรสาวคู่หนึ่งมาหาถึงท่ี  

เป็นอนุที่ท่านราชบุตรเขยเลี้ยงดูไว้ข้างนอก

หากสิง่ท่ีองค์หญิงใหญ่ท�าใจยอมรบัไม่ได้มากกว่าคือบตุรชายบตุรสาว 

ของอนุคู่นั้นอ่อนวัยกว่าฉือชั่นบุตรชายโทนของตนไม่มากนัก

หากความสขุและความภาคภูมใิจตลอดสบิปีทีผ่่านมาย่ิงหวานชืน่

น่าอจิฉา เสยีงฝ่ามอืตบหน้าองค์หญิงใหญ่ฉางหรงฉาดใหญ่ก็ย่ิงดงักังวาน  

ใบหน้านางเห่อชาจนกระท่ังความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่ไม่มากเท่าไร 

เผอิญว่าคนผูน้ัน้ตายไปแล้วท�าให้นางไม่มแีม้แต่ทีท่ี่จะระบายความโกรธ

ต่อมาไม่นาน องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเริ่มเลี้ยงดูชายบ�าเรออย่าง 

เปิดเผย ได้ยินเสียงร้องร�าท�าเพลงในวังองค์หญิงทุกค�่าคืน

ฉือชั่นที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ต้องเผชิญกับเหตุพลิกผันในครอบครัว

อย่างไม่คาดฝันต่อๆ กัน รวมถึงพวกคนท่ีแฝงเจตนาร้ายต่างๆ นานาแม้ว่า

จะอ�าพรางไว้ได้อย่างดีก็ตาม ส่งผลให้เขากลายเป็นคนขวางโลกมากขึ้น

ทุกวัน กอปรกับรูปโฉมที่ถอดแบบมาจากบิดา ย่ิงเติบใหญ่ย่ิงหล่อเหลา

สง่างาม ด้านองค์หญิงใหญ่ก็ประเดี๋ยวใกล้ชิดประเดี๋ยวห่างเหินกับ 

บุตรชายผู้นี้ แต่พวกหญิงสาวในเมืองหลวงกลับวิ่งไล่ตามอย่างคลั่งไคล้ 

ท�าให้เขามีนิสัยแปลกประหลาดมากขึ้น

ท้ังหมดนี้ล้วนเป็นเสียงซุบซิบนินทาซึ่งได้ยินมาบ้างหลังแต่งเข้า 

จวนจิง้อนัโหว นางดึงความคิดคืนมาแล้วอดมองไปทางฉอืชัน่ด้วยสายตา
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แกมเห็นใจจางๆ อย่างช่วยไม่ได้

เทียบกับเขาแล้ว บิดามารดาของนางแสนจะปกติปานใดหนอ!

ฉอืชัน่สมัผสัได้อย่างเฉยีบไวเป็นพิเศษ แววตาแปลกๆ ของเด็กสาวน้ัน 

ทิ่มแทงใจเขา 

"มีอะไรไม่สะดวกใจกัน" เขากล่าวอย่างเย็นชาแล้วปรายตามอง

เฉียวเจาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ท้ังยังเผยรอยย้ิมดูแคลนตรงมุมปากท่ี 

เหยียดยกขึ้น "บอกเจ้าแล้วจะมีประโยชน์อันใด"

เฉยีวเจาเป็นคนใจคอกว้างขวาง หากเปลีย่นเป็นยามปกตบิางทนีาง 

อาจพูดล้อเล่นตามสบายสองสามค�าผ่อนคลายบรรยากาศกระอกักระอ่วน  

แต่ครอบครัวนางเพ่ิงประสบเภทภัยใหญ่หลวง จะเป็นคนเปิดเผยรู้จัก

ปล่อยวางเพียงใดก็ไม่มีแก่ใจพูดคุยเรื่อยเปื่อยในเวลาน้ี เมื่อเห็นเขา 

ไม่มีท่าทีจะบอก นางก็ไม่คะย้ันคะยออีก เปล่งเสียงรับในล�าคอเอื่อยๆ 

แล้วหยิบเม็ดหมากท่ีฉือชั่นโยนกลับลงโถมาเดินหมากที่ค้างคาอยู่กับ

ตนเองต่อไป

เดมิทฉีอืชัน่รอนางกล่าวตอบอยู่ ปรากฏว่าได้ยินเสียง "อ้อ" ในล�าคอ 

ค�าเดียว แม่นางน้อยก็เริ่มเดินหมากคนเดียวอย่างเพลิดเพลิน พลัน 

ความรู้สึกโกรธก็พลุ่งขึ้นมาจุกติดกลางล�าคอ กลืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออก 

พาให้ดวงหน้าหล่อเหลาง�้างอไปหมด

'อ้อ' ต้องเป็นเสยีงตอบท่ีน่าชงิชงัมากทีส่ดุอย่างทีไ่ม่มีค�าใดเทียบได้ 

เด็ดขาด! ฉือชั่นคิดอย่างขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

จเูย่ียนทนดตู่อไปไม่ไหว เขาก�ามอืจ่อรมิฝีปากแล้วส่งเสยีงไอเบาๆ 

"สือซี ขอโทษด้วย ถ้ามิใช่ข้าอยากดูภาพวาดของอาจารย์เฉียว ภาพนั้น

คงไม่เสียหาย แล้วก็คงไม่เป็นต้นเหตุท�าให้เจ้าต้องเดินทางไกลเป็นพันลี้



70 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 1

อย่างสูญเปล่า..."

กระนั้นฉือชั่นใจกว้างกับสหายรักเป็นพิเศษ เขาโบกมือไปมา 

พลางกล่าว "ตอนนี้พูดเรื่องนี้ไปก็ไร้ความหมาย ข้าคิดหาหนทางอื่น 

เป็นอันสิ้นเรื่อง"

"ท่านพ่อข้ายังมี 'ภาพโคห้าตัว' ของท่านปรมาจารย์หานอยู่ในมือ 

อีกภาพหนึ่ง..."

ฉือชั่นตัดบทจูเย่ียน "มารดาข้าไม่สนใจภาพวาดของจิตรกรเอก 

ราชวงศ์ก่อนพวกนั้นเลย นางชมชอบแต่ภาพวาดของอาจารย์เฉียว"

ดวงตาของเฉียวเจาทอประกายวูบ

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงชมชอบภาพวาดของท่านปู่?

เฉียวเจามีปฏิภาณไหวพริบดี ฉุกคิดถึงเรื่องที่ฉือชั่นมาเยือนถึงที่

แล้วขอร้องให้ท่านปู่ชี้แนะทักษะการวาดภาพให้เขาเมื่อสามปีก่อนได้

อย่างว่องไว

คนท่ัวหล้าล้วนล่วงรู้ว่าช่วงบั้นปลายชีวิตท่านปูสุ่ขภาพอ่อนแอ  

ไม่มีแรงกายแรงใจสอนใครมานานแล้ว หรือว่าคนผู้นี้ขอร้องให้ท่านปู่ 

ชี้แนะทักษะวาดภาพเป็นค�าเท็จ จุดมุ่งหมายแท้จริงคือขอภาพวาดจาก

ท่านปู่ต่างหาก

ด้วยชือ่เสยีงฐานะของท่านปูใ่นหมูบ่ณัฑิตนักปราชญ์ หากเวลานัน้

ฉือชั่นขอภาพวาดตรงๆ เป็นไปได้มากว่าจะถูกปฏิเสธทันที แต่คนผู้น้ี 

เอ่ยอ้างเหตผุลขอค�าชีแ้นะและตามตือ๊ท่านปูไ่ม่เลกิรา ท้ายท่ีสดุท่านต้อง

ยอมยกภาพวาดภาพหนึ่งให้เป็นการไล่เขากลับไป

เฉียวเจาอดมองฉือชั่นอย่างพินิจไม่ได้

ปีนั้นคนผู้นี้เพิ่งอายุสิบห้าสิบหกกระมัง มิใช่พวกชั้นสามัญดังคาด
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ครั้นคิดต่อไปถึงข่าวลือเหล่านั้น เฉียวเจายิ่งฉงนใจ

มใิช่พูดกันว่าความสมัพันธ์ระหว่างฉอืชัน่กับองค์หญิงใหญ่ฉางหรง 

สองคนแม่ลูกมึนตึงกันหรือ ไฉนเขาต้องทุ่มเทความคิดจิตใจถึงเพียงนี้

เพราะว่ามารดาชมชอบภาพวาดภาพหนึ่ง

ขณะเฉยีวเจาน่ิงตรกึตรองโดยไม่รูต้วั ก็เห็นหยางโฮ่วเฉงิตบหน้าผาก 

ตนเองพร้อมพูดเสียงดัง "ข้านึกข้ึนได้แล้ว ท่านพ่อข้ามีภาพวาดของ

อาจารย์เฉียวเก็บสะสมไว้ภาพหน่ึง เป็นของพระราชทานจากไทเฮา 

เมื่อครั้งวัยหนุ่ม"

หยางโฮ่วเฉิงเป็นซื่อจื่อของหลิวซิ่งโหว ส่วนจวนหลิวซิ่งโหวเป็น 

สกุลเดิมของหยางไทเฮา นับตามล�าดับศักด์ิแล้วเขาสมควรเรียกขาน 

ไทเฮาว่าท่านย่าใหญ่ด้วยซ�้าไป

ฉอืชัน่ชายตามองหยางโฮ่วเฉงิ พูดด้วยสหีน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม 

"เพิ่งนึกขึ้นได้หรือ"

หยางโฮ่วเฉิงเกาท้ายทอย "ก็ข้าคิดว่าถ้าขอลอกแบบภาพวาดจาก 

ใต้เท้าเฉียวได้แล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับของของท่านพ่อข้ามิใช่หรือ นั่นน่ะเป็น

ของพระราชทานจากไทเฮาเชยีวนะ ทัง้ยังเป็นภาพวาดของอาจารย์เฉยีว  

ท่านพ่อข้าหวงแหนยิ่งนัก ถ้ารู้ว่าถูกข้าขโมยไป ต้องหักขาข้าแน่..."

"แต่ว่าใต้เท้าเฉยีวไม่เชีย่วชาญการวาดภาพ" เฉยีวเจาสอดปากขึน้

อย่างทนไม่ไหวในที่สุด เป็นเหตุให้ทั้งสามคนหันสายตามามองทันควัน

"เจ้ารู้ได้อย่างไร" ฉือชั่นไม่ชอบใจที่นางพูดแทรก เขาเอ่ยถามอย่าง

ร�าคาญ

เดก็สาวเบกิตากว้างเลก็น้อย พูดด้วยน�า้เสยีงเอาจรงิเอาจงัอย่างมาก  

"ข้าช่ืนชมเลือ่มใสอาจารย์เฉยีวน่ะสเิจ้าคะ ข้าลอกแบบภาพวาดของท่าน
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เสมอ อีกทั้งยังติดตามเรื่องเล่าขานต่างๆ ของท่าน แต่ไม่มีเรื่องที่ใต้เท้า

เฉียวเชี่ยวชาญการวาดภาพเล่าลือมาเลยสักนิด"

สิ้นเสียงนาง ทั้งสามคนอดมองหน้ากันไปมาไม่ได้

ดเูหมอืนว่าจะเป็นเช่นนีจ้รงิๆ ใต้เท้าเฉยีวเป็นขุนนางอยู่ในเมอืงหลวง 

หลายปี ไม่เคยมีภาพวาดเผยแพร่ออกมา พวกเขาแค่คิดว่าใต้เท้าเฉียว

เป็นบตุรชายของอาจารย์เฉยีว ย่อมเชีย่วชาญการวาดภาพอย่างแน่นอน  

กลับกลายเป็นว่าผู้เดินหมากอ่านสถานการณ์ไม่ทะลุปรุโปร่ง

"ข้าขอดภูาพท่ีถูกท�าลายไปภาพน้ันได้หรอืไม่เจ้าคะ" เฉยีวเจาถาม

ฉือชั่นมองจูเยี่ยนแวบหนึ่ง เขาเป็นคนขอภาพวาดนั่นไปให้มารดา

เมื่อสามปีที่แล้ว ครั้นสหายรักอยากเห็น เขาจึงหยิบออกมา พอภาพวาด

เสียหายก็หมดราคาไปเป็นธรรมดา

จเูย่ียนหวัเราะฝืดๆ แล้วเดนิเข้าไปทีห้่องในตวัเรอื ไม่นานนกัก็ย้อน

กลับมาพร้อมกับกล่องยาวๆ ใบหนึ่งติดมือมาด้วย

มองปราดเดียวก็รูว่้าเขาเป็นคนทะนุถนอมภาพวาด หลงัเปิดกล่องออก  

เขาเอาผ้าขาวสะอาดรองมือตอนหยิบมันออกมา จากนั้นก็คลี่กางออก

ตรงหน้าเฉียวเจาอย่างระมัดระวัง

บงึน�า้สเีขยีวมรกตใต้แสงสนธยาครองพ้ืนท่ีภาพฝ่ังหนึง่ มสีะพานเล็กๆ  

ต้ังเด่นเคยีงคูกั่บเงาสะท้อนของมนัในน�า้ รวมถึงเป็ดเจด็แปดตวัทีส่มจริง

ดุจมีชีวิตราวกับว่าหากมันตีปีกก็จะแหวกว่ายออกมาจากภาพได้ เพียง

น่าเสียดายที่คราบหมึกวงหนึ่งเปรอะเปื้อนบนภาพ

ประกายตาของเฉียวเจาเข้มขึ้น

เป็นภาพวาดที่ท่านปู่มอบให้ฉือชั่นดังคาด

ท่านปู่สมัยวัยหนุ่มสร้างชื่อจากการวาดภาพเป็ด เพราะพวกเด็กๆ 
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มักถูกใจภาพเป็ด ตอนนางเริ่มต้นเรียน ภาพที่วาดได้ดีที่สุดก็คือภาพนี้ 

เมื่อเฉียวเจามั่นใจแล้วจึงเอ่ยขึ้น "ภาพนี้ข้าวาดเป็น"
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"เจ้าวาดเป็น?" ฉอืชัน่จ้องหน้าเฉยีวเจา รปูตาของเขาเรยีวยาวชีข้ึน้

น้อยๆ ต่อให้มีแววเย้ยหยันฉายอยู่ในนัน้จางๆ ก็ยากจะกลบรศัมคีวามงาม 

ของมันได้

"แล้วอย่างไรต่อ หรือเจ้าจะวาดให้ข้าภาพหน่ึง ให้ข้าเอากลับไป

รายงานตัว?"

หยางโฮ่วเฉงิยืนอยู่ข้างหลงัเฉยีวเจา เขาไอเสยีงเบาๆ เป็นเชงิเตือน

แม่นางน้อยว่าอย่าพูดจาสุ่มสี่สุ่มห้า

ขนืยัว่โทสะของเจ้าคนผูน้ีจ้รงิๆ ไม่ว่าเป็นหญิงหรือชาย เดก็น้อยหรือ 

คนชรา ก็โดนเขาไล่ลงจากเรอืเหมอืนกันหมดโดยไม่สนใจใครหน้าไหนทัง้ส้ิน  

ถึงเวลานั้นแม่นางน้อยจะไม่น่าสงสารหรือไร

จเูยีย่นกล่าวเตอืนเสยีงนุม่ "คนทีเ่คยเรยีนวาดภาพล้วนวาดรูปเป็ดได้  

ทว่า 'วาดได้' กับ 'วาดเป็น' ต่างกันนะ..."

9
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เฉยีวเจาแย้มปากย้ิม "พ่ีจ ู ข้าเข้าใจเจ้าค่ะ" ว่าแล้วก็มองไปทางฉือชัน่ 

อีกครา 

นางกล่าวด้วยน�้าเสียงสงบน่ิงหากเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ "ข้า 

วาดภาพเป็ดเล่นน�า้ให้พ่ีฉอืภาพหนึง่ ถือเป็นการตอบแทนบญุคณุทีพ่ี่ฉอื 

ยื่นมือช่วยเอาไว้"

ฉอืชัน่ก�าลงัหงดุหงดิใจอยูแ่ต่เดมิ ในสายตาเขาตอนน้ี ความจรงิใจ

ของเฉียวเจาจึงกลายเป็นความยโสโอหังไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต�่า

เขามองนางตาเขม็ง ทั้งท่ีโกรธกลับย้ิม ทว่าน�้าเสียงเย็นกระด้าง 

"อย่างน้ันก็ได้ เจ้าวาดสิ" ชายหนุ่มหยุดเว้นจงัหวะก่อนพูดต่ออกีค�าหน่ึง  

"หากท�าให้ข้ากลบัไปรายงานตวัไม่ได้ พอเรอืเทยีบฝ่ังกลางทางเจ้าก็ข้ึนฝ่ัง 

ไปเสีย"

"สือซี..." จูเย่ียนตบไหล่เขาเบาๆ "เช่นนี้จะไม่..." ไม่เห็นอกเห็นใจ 

ผู้อื่นมากไปแล้ว

สุดท้ายจูเยี่ยนมิได้กล่าวถ้อยค�านี้ออกมา

พวกเขาสามคนเติบโตมาด้วยกันต้ังแต่วัยเยาว์ เขาย่อมแจ่มแจ้ง

ถึงนิสัยใจคอของสหายรักดี

เรื่องขององค์หญิงใหญ่กับท่านราชบุตรเขยท�าให้จิตใจของฉือชั่น

เปลีย่นแปลงไปไม่น้อย แต่ตอนน้ันยังไม่หนกัข้อถึงเพียงนี ้ฉอืชัน่ย่ิงเจริญวัย  

ยิ่งรูปงามเด่นเหนือใคร ความวุ่นวายก็ตามมามากขึ้นทุกที

เขายังจดจ�าได้แม่นย�าว่ามคีรัง้หนึง่ฉอืชัน่ใจดช่ีวยสตรนีางหนึง่ทีโ่ดน

อนัธพาลลวนลาม สตรีผู้นั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะตามฉือชั่นกลับวัง  

ฉือชั่นย่อมปฏิเสธเป็นธรรมดา คิดไม่ถึงว่าวันต่อมานางจะผูกคอตาย 

ใต้ต้นไม้นอกประตวัูงขององค์หญิงใหญ่ ทัง้ยังท้ิงค�าพูดไว้ว่า 'ยามอยู่ขอเป็น 
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คนของฉือชั่น ยามตายขอเป็นผีของฉือชั่น'

อนัว่าเรือ่งดไีม่ออกนอกเรอืน เรือ่งร้ายสะพัดไกลพันล้ี ชัว่พริบตาเดียว 

เรือ่งนีก้แ็พร่กระจายไปท่ัวทุกตรอกซอกซอยในเมอืงหลวง จนภายหลงัใคร 

ยังจะจดจ�าได้ว่าฉอืชัน่ช่วยคนไว้ ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเขาต้องเป็นฝ่าย 

เก้ียวพาราส ีแต่ตอนท้ายไม่รบัผดิชอบถึงเป็นตัวการท�าให้สตรีผู้น้ันคดิส้ัน

ปีนัน้ฉอืชัน่เพ่ิงย่างสบิสาม แต่อานภุาพลมปากคนน่ากลวันัก ประหนึง่ 

ภูเขาลูกใหญ่กดทับเด็กหนุ่มไว้จนหายใจไม่ออก แล้วมารดาของเขา 

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงกค็ว้าแส้ประเคนใส่บตุรชายฝากรอยแผลไว้ท่ัวร่าง

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉือชั่นกลายเป็นคนขวางโลกมากขึ้นทุกวัน

กล่าวตามสัตย์จริง วันนั้นตอนหลีซานขอความช่วยเหลือจาก 

สหายรักกลับไม่ถูกปฏิเสธ เขายังรู้สึกประหลาดใจอยู่เลย

จูเยี่ยนถอนใจเบาๆ เฮือกหนึ่ง

ช่างเถิด ถ้าคณุหนูหลถูีกขับไล่ลงจากเรอื อย่างมากเขาก็คอยช่วยเหลอื 

ดูแลลับๆ จะปล่อยให้เด็กสาวหมดหนทางกลับเรือนจริงๆ ก็คงไม่ได้

"พวกเจ้าอย่าเข้ามายุ่ง นีเ่ป็นนางรนหาท่ีเอง" ฉอืชัน่พูดอย่างเย็นชา

พวกสตรีล้วนเป็นเย่ียงนี้ ตั้งแต่สามขวบจนอายุแปดสิบ ละโมบ 

ฟุ้งเฟ้อ ยโสโอหัง ไม่รู้จักตนเองดี...

ในหวัของฉอืชัน่สรรหาค�าตติงิได้นบัสบิ ช�า่ชองเชีย่วชาญสดุจะเปรียบ

เฉียวเจากะพริบตาปริบๆ คนผู้นี้ไม่เหมือนกับภาพในความทรงจ�า

นางสักเท่าไร ยามนั้นเขาแค่หน้าด้านหน้าทนแท้ๆ ดูไม่ออกว่าจะใจแคบ 

ใจด�าเช่นนี้

"ท่ีแท้พ่ีฉือช่วยคนไม่หวังผลตอบแทนนั่นเอง" เฉียวเจากล่าว 

ถ้อยค�าหนึ่ง
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ฉอืชัน่หรีต่าลงอย่างไม่ใคร่เข้าใจความหมายของนางนักในชัว่ประเดีย๋ว

จูเย่ียนเป็นผู้ชมกลับอ่านหมากได้ปรุโปร่ง เขาหยุดคิดเล็กน้อยก็

กระจ่างแจ้ง แล้วหัวร่อเบาๆ อย่างสุดระงับ

หยางโฮ่วเฉงิกระตกุมอืจเูย่ียนทหีนึง่พลางกระซบิถาม "พูดเป็นปริศนา 

อะไรกันรึ"

จูเยี่ยนส่ายหน้าไม่เอื้อนเอ่ย

ฉือชั่นมองคนท้ังคู่แวบหนึ่ง ค่อยพิศดูสีหน้าไม่แสดงอารมณ์ใดๆ 

ของเฉียวเจาอีกทีก็แจ่มแจ้งในบัดดล

แม่นางน้อยจะบอกว่าตอนแรกเขารับปากพานางกลับเมืองหลวง 

พอนางจะวาดภาพให้เขาเพราะต้องการทดแทนคุณกลับต้องเสี่ยงโดน 

ไล่ลงจากเรือ เห็นได้ว่าเขามิได้หวังให้นางตอบแทน

แท้จริงแล้วนี่เป็นการประชดประชันเขาว่าเป็นคนใจด�านั่นเอง

ฉือชั่นอดถลึงตาใส่แม่นางน้อยอย่างดุดันไม่ได้

แม่นางน้อยผู้นี้อายุเพียงสิบสองปีจริงหรือ ตอนน้ีก็มีเล่ห์เหลี่ยม 

กลอุบายมากถึงเพียงนี้ พูดค�าหนึ่งยังท�าให้ผู้อื่นต้องขบคิดนานสองนาน  

วันหน้าจะร้ายกาจเพียงใด!

นัยน์ตาท้ังคู่ที่ตาด�าและตาขาวตัดกันชัดของเฉียวเจาจับจ้องอยู่ที่

ฉอืชัน่ นางรูส้กึว่าไม่ยุตธิรรมกับตนเสยีเลย ก็แค่พูดตามความจรงิเท่านัน้ 

เหตุใดจึงโดนมองตาขวางอีกแล้ว

ฉือชั่นเบนสายตาออกแล้วเอ่ยเสียงเย็น "นึกเสียใจภายหลังตอนน้ี

ก็สายเสียแล้ว นี่ปู่รอเจ้าวาดภาพอยู่นะ"

ยามน้ีเฉียวเจาทนฟังค�าว่า 'ปู่' ไม่ได้เป็นพิเศษ นางสะกดความ 

ไม่พอใจไว้ กล่าวขึ้น "ท่านปู่ข้าล่วงลับไปนานแล้ว"
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ฉอืชัน่ชะงักไปครูห่นึง่ จากนัน้ก็เดือดดาลเป็นการใหญ่ ยกมอืชีห้น้า

เฉียวเจา "เจ้า...เจ้า..."

หลังพูด 'เจ้า' ซ�้าๆ อยู่เป็นนาน เขาก็เห็นขอบตานางแดงเรื่อ ถึงกับ

เค้นค�าพูดไม่ออกสักค�า

จูเย่ียนกับหยางโฮ่วเฉิงฟังออกว่าเฉียวเจาเจตนาเหน็บแนมฉือชั่น 

เผอิญว่านางเหน็บแนมได้อย่างมชีัน้เชงิ ย่ัวให้คนโกรธแต่ระบายออกไม่ได้  

พาให้ทั้งคู่หัวร่อเบาๆ อย่างกลั้นไม่อยู่

ฉือชั่นได้ยินแล้วโมโหมากยิ่งขึ้น

แต่ไรมาเฉยีวเจามใิช่คนหน้าบาง บดันีอ้ยู่ในร่างเดก็สาวอ่อนต่อโลก 

ก็ย่ิงไม่เอาใจใส่ นางไต่ถามอย่างเยือกเยน็ "บนเรอืมหีมกึ พู่กัน กับสีหรอืไม่ 

เจ้าคะ"

"มหีมด ข้าพาเจ้าไปเอง" จเูย่ียนหว่ันเกรงว่าบรรยากาศจะตงึเครยีด

เกินไป จึงขันอาสาน�าทางเฉียวเจาไปที่ห้องพักในตัวเรือ

เดิมทีเรือล�าน้ีสามารถบรรทุกคนได้สิบกว่าคน แต่สามคนน้ีเป็น 

พวกเจ้าบุญทุ่ม ควักเงินเหมาท้ังล�าและใช้ห้องพักว่างห้องหนึ่งท�าเป็น 

ห้องหนังสือ

เฉยีวเจาเดนิตามจเูย่ียนเข้าไปแล้วมองไปรอบๆ มาตรว่าภายในห้อง 

ตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่สิ่งที่พึงมีดังเช่นโต๊ะหนังสือหรือต่ังน่ังเต้ียล้วน

ไม่ตกหล่นสักชิ้น

"พู่กัน กระดาษ แท่งหมึก จานฝนหมึกพวกนี้ เจ้าใช้ได้ตามใจชอบ

เลยนะ" จูเย่ียนพานางเข้าไปข้างในพลางพูด "แต่อย่ารื้อค้นต�าราพวกนี้

ส่งเดช ไม่เช่นนั้นจะท�าให้สือซีโกรธอีก"

"ขอบคุณพี่จูมาก ข้าทราบแล้วเจ้าค่ะ" เฉียวเจายอบกายค�านับเขา
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เป็นการแสดงความขอบคุณ

"อย่างนั้นข้าออกไปก่อนนะ"

ตามธรรมดาคนวาดภาพไม่ชอบให้มีคนอยู่รบกวนด้านข้าง  

อีกประการหน่ึงจะอย่างไรชายหญิงก็ต่างกัน อยู่ในห้องตามล�าพัง 

สองต่อสองไม่ใคร่เหมาะสม

เฉียวเจาผงกศีรษะเล็กน้อย "เชิญพี่จูตามสบายเจ้าค่ะ"

จเูย่ียนเห็นเดก็สาวนัง่ตวัตรงหน้าโต๊ะหนงัสือ เอากระดาษเซวียนจือ่*  

คลีว่างบนนัน้ ยกมอืขาวผ่องข้ึนแล้วเริม่ต้นฝนหมกึอย่างนุ่มนวล เขาชะงกั

ฝีเท้ากล่าวเสียงเบา "ไม่ต้องกังวลใจนะ สือซีเป็นคนปากร้ายใจดี"

เฉียวเจาเงยหน้าขึ้นสบตากับจูเย่ียนอย่างประหลาดใจอยู่บ้าง  

แต่แล้วก็ยกยิ้มมุมปาก "ขอบคุณพี่จูมาก ข้าไม่กังวลใจเจ้าค่ะ"

ฉือชั่นปากร้ายใจดีเป็นค�าเท็จ ส่วนพ่ีจูท่านน้ีใจดีมากกลับเป็น 

ความจริง

นางไม่มอีะไรต้องกังวลใจ รอเมือ่ชดใช้หนีบ้ญุคณุท่ีตดิค้างพวกเขา 

วันหน้านางน่าจะไม่ได้ข้องแวะใดๆ กับสามคนนี้แล้ว

น�้าเสียงของเด็กสาวสงบนิ่ง สีหน้าก็เยือกเย็นเหลือเกิน บันดาลให้ 

จูเย่ียนเก้อกระดากอยู่สักหน่อย เขาพยักหน้ากับนางแล้วก้าวขาเดิน 

ออกไป

ฉือชั่นได้ยินเสียงฝีเท้าแล้วหันหน้ามา พูดด้วยสีหน้าคล้ายย้ิม 

คล้ายไม่ยิ้ม "ไฉนออกมาแล้ว"

จเูย่ียนเดนิมาถึงข้างกาย เง้ือมอืทบุเขาทีหน่ึงเบาๆ "พูดอะไรของเจ้า"

ฉือชั่นหลุบตาหยักยิ้มแล้วแลมองไปทางท้องน�้า

* กระดาษเซวียนจื่อ เป็นกระดาษคุณภาพสูง เนื้อกระดาษนิ่มเหนียวไม่ขาดง่าย ดูดซึมหมึกสม�่าเสมอ
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ทวิทัศน์ของวสนัตฤดงูดงามเหลอืหลาย ต้นหลวิสองฝ่ังน�า้สะบดัก่ิง

พลิว้ไหวสะท้อนเงาอยู่เหนือผวิน�า้ ละม้ายสาวน้อยอยู่หน้าคนัฉ่องประทนิ

โฉมเผยความงามอ่อนหวานละมุนละไมออกมาอย่างเต็มที่ เพียงแต่ 

ริ้วคลื่นกระเพื่อมไหวยามเรือเคลื่อนผ่านท�าลายความสงบงดงามนี้ลง

"ไม่มีอะไร แค่กลัวเจ้าจะสร้างปัญหาโดยใช่เหตุเท่านั้นเอง" บุรุษ 

ผู้มีรูปโฉมเจิดจรัสกว่าฤดูใบไม้ผลิกล่าวอย่างเนิบนาบ

จูเยี่ยนอึ้งงันไปแล้วก็กลั้นยิ้มไม่อยู่ "สือซี เจ้าคิดมากไปแล้ว"

ภาพเด็กสาวในท่วงท่านั่งหลังเหยียดตรงยิ่งกว่าต้นไป๋หยาง* ผู้นั้น

ผ่านวาบเข้ามาในห้วงความคิด รอยยิ้มของเขายิ่งกว้างขึ้น

เกรงว่าแม่นางน้อยผู้นั้นอยากให้ทั้งสองฝ่ายไม่ติดค้างกันและกัน

ใจจะขาดมากกว่านะ

เรือแล่นไปเอื่อยๆ ดวงอาทิตย์คล้อยลงทางทิศตะวันตกทีละน้อย

สายตาของหยางโฮ่วเฉิงมองไปทางห้องในตัวเรือบ่อยๆ

"แม่นางน้อยอยู่ในน้ันครึง่ค่อนวนัแล้ว กระทัง่อาหารกลางวนัก็มไิด้

ออกมากิน คงจะมิใช่วาดไม่ได้แล้วกลัวถูกสือซีไล่ลงจากเรือ เลยไม่กล้า

ออกมากระมัง"

ฉือชั่นกับจูเยี่ยนสบตากัน

ดูเหมือนเป็นไปได้มากเลยทีเดียว!

"ข้าจะไปดูสักหน่อย" จูเยี่ยนพูดเบาๆ

ฉอืชัน่ห้ามเขาไว้ ก่อนเอ่ยขึน้ด้วยรอยย้ิมเยาะ "ข้าไปเอง ดซูว่ิานาง 

จะหลบไปถึงเมื่อไร"

เสยีงฝีเท้าแผ่วเบาดังลอยมา ทัง้สามหนัไปตามเสยีง ก็เห็นเฉียวเจา

* ต้นไป๋หยาง เป็นไม้ยืนต้น ล�าต้นตรงสูง ใบค่อนข้างใหญ่ ทนต่อความหนาวเย็นและแห้งแล้ง



81ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

เดินมาหา

ฉือชั่นเลื่อนสายตาลงเห็นสองมือนางว่างเปล่า เขาเลิกคิ้วขึ้นอย่าง

ห้ามไม่อยู่ "ภาพวาดเล่า ถูกเจ้ากินไปแล้วรึ"



82 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 1

เฉียวเจาแบมือออกพร้อมกับเหลียวซ้ายแลขวา

หยางโฮ่วเฉิงเป็นคนใจร้อน เขาถามนางอย่างอดรนทนไม่ไหว  

"มองหาอะไรอยู่เล่า หรือว่าเจ้าท�าภาพวาดหายไปแล้ว"

ข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นสักเท่าไรจริงๆ

แม่นางน้อยไม่เหลือบตาขึ้น นางกล่าวเสียงเรียบ "ภาพวาดมิได ้

หายไป ข้าก�าลังมองหา 'สมบัติ' เจ้าค่ะ"

สมบัติ? ทั้งสามคนนิ่งงันไป

"สมบัติที่ว ่ามันคืออะไรกัน" หยางโฮ่วเฉิงคิดว่ามีนัยซ่อนอยู่  

จึงไต่ถามต่อทันที

นยัน์ตาคูง่ามด่ังสายน�า้สารทฤดูของเด็กสาวมองกวาดไปทางฉอืช่ัน 

นางพูดไขความกระจ่างอย่างมีน�้าอดน�้าทน "สมบัติที่ว่าน้ีก็คือสมบัติผู้ดี

เจ้าค่ะ"

10
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คราน้ีทั้งสามคนล้วนเข้าใจแล้ว จูเย่ียนกับหยางโฮ่วเฉิงสบตากัน

ก่อนมองไปทางฉือชั่นพร้อมกัน จากนั้นปล่อยเสียงหัวเราะดังล่ันอย่าง 

สุดจะกลั้น

ดวงหน้าขาวเนียนดุจหยกของฉือชั่นเปลี่ยนจากปึ่งชาเป็นบูดบึ้ง

อย่างรวดเร็ว

นบัแต่พานพบแม่นางน้อยผูน้ี้ จ�านวนครัง้ทีเ่ขาโดนสหายรกัรวมหัวกัน 

หัวเราะเยาะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน

เขาก้าวปราดๆ ไปตรงหน้าเฉียวเจา ย่ืนมือจับปลายคางเรียวเล็ก

ของนาง "บังอาจ เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใคร"

เด็กสาวกะพริบตาปริบๆ พูดหยั่งเชิง "ผู้มีพระคุณ?"

โทสะของคุณชายฉอืท่ีทบทวีข้ึนอย่างรวดเร็วคล้ายลกูหนังถูกสูบลม 

จนโป่งพองเต็มที่แล้วถูกเข็มเจาะแตกในชั่วอึดใจ เขาขึงตามองสาวน้อย 

ตรงหน้าท่ียังสูงไม่ถึงใต้รักแร้ตนแล้วมุมปากกระตุกริก ปล่อยมือออก

เงียบๆ

แม่นางน้อยผู้นี้เกิดมาเพื่อเป็นดาวข่มข้าเป็นแน่แท้กระมัง

เสยีงหัวเราะขลกุขลกัในล�าคอของสองสหายรกัลอยมากระทบใบหู 

ฉือชั่นสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เฮือกหนึ่งก่อนสะบัดแขนเสื้อออกเดินไป

จวบจนเขาลบัร่างไปตรงหน้าประตทูางเข้าห้องในตัวเรือ หยางโฮ่วเฉิง 

แทบจะหัวร่องอหาย บอกกับเฉียวเจา "แม่นางน้อย วันหน้าพี่ชายคอย 

คุ้มหัวเจ้าเอง"

คนท่ีเล่นงานฉือชั่นจนหน้าหงายได้บ่อยๆ ช่างหาได้ยากเหลือเกิน

จริงๆ

เฉียวเจาย่อกายคารวะ "ขอบคุณพี่หยางที่ให้ความเอ็นดูเจ้าค่ะ"
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จูเย่ียนท�าปากขมุบขมิบอยากจะบอกอะไรสักอย่าง แต่สุดท้าย 

เขามองหยางโฮ่วเฉิงแล้วไม่เปล่งเสียงพูดอีก

ตรงหัวเรือเพ่ิงอยู่ในความสงบสุขครู ่เดียว ฉือชั่นก็ทะยานกาย 

ออกจากใต้ห้องในตัวเรือประหนึ่งพายุหมุนวูบหนึ่ง ส่งผลให้พวกจูเย่ียน 

ที่รู้จักนิสัยเขาดีพากันสะดุ้งตกใจ

"ขโมยข้ึนใช่หรอืไม่ หรอืว่าเจอพวกโจรสลดัวอโค่ว* แล้ว?" หยางโฮ่วเฉิง 

เอามือขวาจับฝักดาบตรงเอวด้วยสีหน้าตื่นตระหนก

"โจรสลัดอะไรกัน พวกเจ้าตามข้าเข้ามาเร็วเข้า" ฉือชั่นตะโกนบอก

ค�าหนึ่งแล้วหมุนกายย้อนกลับไปทางเดิม

หยางโฮ่วเฉงิเดนิไปข้างในพลางพูดพึมพ�า "ตรงน้ีห่างจากเมืองฝต้ัูงไกล  

ข้านึกไว้แล้วเชียวว่าไม่มีทางเจอพวกวอโค่ว"

แคว้นต้าเหลียงหาได้อยู่ในยุคบ้านเมืองสงบสุขปวงประชาร่มเย็น 

ทิศเหนือมีชาวต๋าหลู่** บุกมารุกรานปล้นสะดมบ่อยๆ โจรสลัดวอโค่ว 

ริมทะเลทิศใต้ก็เป็นเภทภัยบ่อนท�าลายแผ่นดิน หลายปีมาน้ีชาววอโค่ว 

ย่ิงมาย่ิงก่อความเดือดร้อนรุนแรงมากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องที่สร้าง 

ความปวดเศียรเวียนเกล้าให้แก่ราชส�านัก

เฉียวเจามองดูร่างคนทั้งสามหายลับไปท่ีหน้าประตูทีละคนแล้ว

ติดตามไปด้วยสีหน้านิ่งสนิท

"นี.่..นีม่นัเรือ่งอะไรกัน" จเูย่ียนทีส่ขุมุเยือกเย็นเสมอมา หากชัว่ขณะที ่

มองภาพเป็ดเล่นน�า้บนโต๊ะในห้องหนงัสอืภาพน้ันแล้วกลับควบคมุตวัเอง

ไม่อยู่

ด้านหยางโฮ่วเฉงิก็เริม่เอะอะโวยวาย "ผหีลอกหรืออย่างไร ข้าจ�าได้

* วอโค่ว เป็นค�าเรียกโจรสลัดชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ
** ต๋าหลู่ เป็นค�าเรียกชนเผ่าป่าเถื่อนทางทิศเหนือของจีนในสมัยโบราณ เช่น ชาวมองโกล ชาวหม่าน
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ชัดๆ ว่าตรงนี้มีคราบหมึกรอยหนึ่ง"

เขาพูดพร้อมกับยื่นมือไปจะสัมผัส

"อย่าจบั!" จเูย่ียนร้องตะโกนค�าหน่ึง ไม่แยแสว่าน�า้เสยีงของตนดดุนั

เคร่งเครียดเกินไป เขาล้วงผ้าเช็ดหน้ามาห่อนิ้วมือไว้แล้วค่อยแตะเบาๆ 

ตรงต�าแหน่งที่เป็นเงาสะท้อนของสะพานเล็กในภาพอย่างระมัดระวัง

เขาดึงมือกลับ เห็นคราบหมึกจางๆ บนผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาด  

แววตาของเขานิ่งขึงไปก่อนจะหันขวับไปมองเฉียวเจา

ท่าทางของสหายรักท�าให้ฉือชั่นคาดเดาอะไรได้เลาๆ ทว่ามันยาก

เกินกว่าที่เขาจะเชื่อจริงๆ สายตาของเขาตรึงอยู่ที่ใบหน้าของเฉียวเจา

ขณะอ้าปากพูด "เจ้า..."

ด้วยเป็นค�าตอบน่าตกใจเกินไป กลับท�าให้ถามไม่ออกแล้ว

เฉียวเจาสาวเท้าเนิบๆ เดินมายกกล่องยาวๆ บนโต๊ะหนังสือขึ้น 

แล้วถือประคองด้วยสองมือยื่นส่งให้จูเยี่ยน

ชายหนุ่มรับไว้อย่างงุนงง แต่แล้วคล้ายว่าคิดอะไรขึ้นได้ เขาเปิด

กล่องยาวแล้วหยิบภาพวาดในนั้นออกมาด้วยท่าทางว่องไว

พอม้วนภาพวาดคลี่ออก เป็นภาพเป็ดเล่นน�้าอันน่าตื่นตะลึง

ท้ังสามคนจับจ้องคราบหมึกบนภาพเป็ดเล่นน�้ารอยน้ันอย่างไม่ 

ละสายตา จากนั้นก้มหน้ามองภาพที่วางอยู่บนโต๊ะหนังสือพร้อมกัน

นอกจากคราบหมึกรอยนั้น ภาพวาดทั้งสองภาพไม่ผิดเพ้ียนกัน

แม้แต่กระเบียดนิ้วเดียว!

"เหมือนกันทุกประการ นี่...นี่ท�าได้อย่างไร" จูเยี่ยนพูดพึมพ�า

เขาศึกษาศาสตร์แขนงนี้มาพอสมควร เป็นธรรมดาท่ีจะดูออกว่า

ภาพวาดสองภาพเบื้องหน้ามิใช่คล้ายคลึงกันเพียงผิวเผิน หากแต่
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เอกลักษณ์เด่นของภาพราวกับออกมาจากพิมพ์เดียวกันกระนั้น

"นีม่ใิช่การลอกแบบ มใิช่การลอกแบบเดด็ขาด!" จเูย่ียนส่ายหน้าไปมา  

เขามองไปทางเฉียวเจาด้วยสีหน้าพิศวง "หลีซาน คุณหนูหลี หรือว่าเจ้า 

มีภาพเป็ดเล่นน�้าของอาจารย์เฉียวเหมือนกัน"

ภาพเป็ดเล่นน�้าเป็นผลงานชื่อดังในวัยหนุ่มของอาจารย์เฉียวที ่

แพร่หลายไปทั่ว จึงมิได้มีแค่ภาพเดียว

เฉียวเจาชี้ผ้าเช็ดหน้าที่ก�าลังจะโดนจูเยี่ยนขย�าจนยับยู่ยี่แล้ว

เขาก้มหน้าลง คราบหมกึจางๆ บนผ้าเชด็หน้ารอยนัน้ย�า้เตอืนเขาว่า 

ข้อกังขาเมื่อครู่นี้ช่างน่าขันปานใด

เขายอมจ�านนกะทันหัน เอ่ยถามขึ้นว่า "เจ้าท�าได้อย่างไร"

เด็กสาวผู้หนึ่งสามารถวาดภาพชื่อดังของอาจารย์เฉียวได้ถึงข้ันที่ 

ดูไม่ออกว่าของแท้หรือของเทียม แล้วคนท่ีปกติภาคภูมิใจในทักษะการ 

วาดภาพของตนอยู่มากเช่นเขาจะไม่เป็นที่น่าหัวร่อหรือไร

"ลอกแบบเจ้าค่ะ ข้าเคยบอกไว้มใิช่หรอืว่าข้าชืน่ชมเลือ่มใสอาจารย์

เฉยีวมากก็เลยลอกแบบภาพวาดของท่านเสมอๆ" เฉยีวเจาพูดอย่างซือ่สตัย์  

นางมิได้โกหก

ตอนเริม่เรยีนวาดภาพ ท่านปูว่าดเป็ดง่ายๆ ตวัเดยีวให้นางลอกแบบ 

อยูน่านถึงสามปีเตม็ ต่อมาก็ให้นางวาดภาพเป็ดในสระน�า้หลงัสวนซิง่จือ่ 

เป็นเวลาอีกครึ่งปี หลังจากนั้นถึงนางหลับตาก็วาดภาพเป็ดได้ อีกทั้ง 

ภาพเป็ดทีว่าดออกมาไม่ว่าจะเป็นอริยิาบถใด คนอืน่เห็นแล้วล้วนยากจะ

แยกความแตกต่างจากภาพของท่านปู่ได้

ตามถ้อยค�าจากปากท่านปูคื่อเป็ดทีน่างวาดมจีติวิญญาณเหมอืนกับ 

ภาพเป็ดจากปลายพู่กันของท่านแล้ว เมื่อจิตวิญญาณเดียวกัน ต่อให ้
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องค์ประกอบผิดแผกกัน คนนอกก็จะนึกว่าวาดด้วยฝีมือคนเดียวกัน

ท่านปู่บอกนางว่าเมื่อใดที่นางใส่จิตวิญญาณให้แก่ภาพเป็ดจาก

ปลายพู่กันตนตามที่ตนเองเข้าถึงได้ เมื่อนั้นทักษะการวาดภาพถึงนับว่า

บรรลุถึงแก่นแท้แล้ว

น่าเสียดายที่นางมีพรสวรรค์ในทักษะการวาดภาพไม่สูง เห็นทีว่า

ชั่วชีวิตนี้คงหมดหวังแล้ว

"ลอกแบบ?" จเูย่ียนพึมพ�าพูดทวนสองค�านีอ้ย่างใจคอไม่อยู่กับเนือ้

กับตัว เขาไม่เชื่ออย่างแน่นอนว่าเป็นแค่การลอกแบบง่ายดายเท่านี้  

บางทีนางอาจมีพรสวรรค์กระมัง

"เหมอืนเหลอืเกิน น่ีออกจะเหมอืนเกินไปแล้ว! แม่นางน้อย...ไม่ใช่สิ  

คุณหนูหลี นี่เจ้าเป็นคนวาดจริงๆ หรือ" หยางโฮ่วเฉิงมองเฉียวเจาตา 

ไม่กะพริบ

นางส่งย้ิมให้เขาแล้วมองไปทางฉอืชัน่ "พ่ีฉอื เช่นนีใ้ห้ท่านน�ากลบัไป 

รายงานตัวได้หรือไม่เจ้าคะ"

ใบหน้าชายหนุ่มฉายอารมณ์หลายหลากปนเปกันไป หลังเขาน่ิงเงียบ 

ไปนานครู่หนึ่งถึงพยักหน้า หมุนกายเดินฉับๆ ออกไป

หยางโฮ่วเฉงิอธิบายด้วยรอยย้ิมจดืเจือ่น "อย่าได้ใส่ใจ เจ้าคนผูน้ัน้

คงจะรู้สึกเสียหน้าน่ะ"

พอคิดไปถึงภาพวาดฝีมือขั้นเซียนนั่นแล้ว เขาพลันกระดากใจ 

ทีจ่ะเรยีก 'แม่นางน้อย' อีก จงึหนัหน้าไปเอ่ยกับจูเย่ียน "ในนีอ้ดึอดัอย่างไร

ก็ไม่รู้ พวกเราออกไปกันเถอะ" 

จูเยี่ยนมองเฉียวเจาอย่างพินิจก่อนพยักหน้าอย่างขอไปที "อื้อ"

เมื่อกลับมาที่หัวเรืออีกครา จูเย่ียนยืนข้างราวรั้วไม่พูดไม่จา 
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หยางโฮ่วเฉิงตบไหล่เขา "เป็นอะไรไป สะเทือนใจหรือ"

จูเยี่ยนยิ้มฝืดๆ

ฉือชั่นซึ่งเอนพิงราวรั้วอยู่จู่ๆ พูดข้ึนเสียงเบาว่า "นางเป็นบุตรสาว

ของอาลักษณ์ชั้นผู้น้อยผู้หนึ่งจริงหรือ"

ด้วยมิใช่คนในแวดวงเดียวกัน เขาไม่รู้หรอกว่าส�านักราชบัณฑิต 

มีอาลักษณ์หลีผู้นี้อยู่หรือไม่ แต่กลับรู้สึกว่าตระกูลเช่นน้ันไม่อาจเล้ียงดู 

บ่มเพาะบุตรสาวที่หลักแหลมเจ้าปัญญาปานนี้ออกมาได้

"มีอะไรน่าสงสัยรึ หรือว่านางยังจะโกหกเรื่องพวกนี้" หยางโฮ่วเฉิง

ไม่คิดเช่นนั้น

ฉือชั่นมองจูเย่ียนปราดหน่ึงถึงเอ่ยขึ้น "ข้ารู้สึกไม่วายว่ามันแปลก

พิสดารเกินไป จื่อเจ๋อจ้างอาจารย์ชื่อดังมาสอนสั่งชี้แนะตั้งแต่เด็กยัง 

วาดภาพอย่างนั้นไม่ได้เลยนะ"

มุมปากของจูเย่ียนกระตุกริกๆ อีกฝ่ายยังมีมโนธรรมอยู่หรือไม่  

เขาคับข้องใจมากพอแล้ว ยังถูกยกมาเปรียบเทียบอีก

หยางโฮ่วเฉงิมองจเูย่ียนปราดหนึง่เช่นกัน ก่อนจะพูดอย่างโผงผางว่า  

"นีก็่ไม่น่าแปลกแล้ว คนแต่ละคนมพีรสวรรค์ไม่เท่ากัน ดงัเช่นอาจารย์เฉียว 

ท่ีมีชื่อเสียงกระฉ่อนทั่วแผ่นดินท่านนั้น ผู้คนใต้หล้าก็ไม่เคยได้ยินว่า 

บิดาของเขามีกิตติศัพท์ความเก่งกาจเช่นใด"

พรสวรรค์ พรสวรรค์...

คุณชายจูผู้ถูกสหายรักอีกคนหนึ่งแทงใจซ�้าอีกแผลเป็นผลส�าเร็จ

ลอบกล�้ากลืนโลหิตค�าต่อไปกลับลงคอ
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เรือลอยฝ่าเมฆหมอกกลางธารา ลมโชยปะทะหน้านักเดินทาง

เหนอืล�าน�า้มเีรอืแล่นสวนกันไปมาขวกัไขว่ พวกฉอืชัน่ยืนชดิราวรัว้

พูดคุยกันเรื่อยเปื่อย ผืนคัคนานต์มืดสลัวลงทีละน้อย แสงอาทิตย์อัสดง

สาดส่องท่ัวฟ้า เรอืโดยสารล�าหน่ึงแล่นเรว็รีจ่ากทีไ่ม่ไกลนัก เสยีงสนทนา

ของทั้งสามคนหยุดชะงักทันใด

ฉือชั่นมองตามบุรุษชุดสีด�าท่ียืนริมราวรั้วบนเรือล�าด้านข้างโดย 

ไม่ละสายตา คนผู้นั้นคล้ายรับรู้ได้ จึงเบือนหน้ามองมาแล้วผงกศีรษะ 

ให้เขาเล็กน้อย

บุรษุชดุสดี�ายังหนุ่มแน่นมาก ดทู่าทางอยู่ในวัยราวย่ีสบิเศษ อาภรณ์ 

สีด�าสนิทรัดรูปทั้งชุดขับเน้นเรือนกายสูงเพรียวล�่าสันของเขา บนใบหน้า

คมคายประดับรอยยิ้มทว่าไม่แผ่ไปถึงดวงตา

หากพูดว่าฉือชั่นเป็นคนรูปงามละเมียดละไมถึงข้ันสมบูรณ์ไร้ท่ีติ 

11
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ทันทีที่แย้มย้ิมจะฉายรัศมีความงามแกมเย้ายวนใจ เช่นน้ันรอยย้ิมของ

บุรุษชุดสีด�าก็เป็นด่ังลมวสันต์ระลอกหนึ่งแผ่ไออุ่นให้คนรอบข้าง แต ่

กลับไม่เหลือร่องรอยทิ้งไว้ให้ผู้เป็นเจ้าของแม้สักเศษเสี้ยว

จนกระทัง่เรอืด้านข้างแล่นสวนผ่านไป หยางโฮ่วเฉงิถึงเอ่ยถามฉอืชัน่ 

ที่คิ้วขมวดมุ่น "สือซี คนผู้นั้นเป็นใครกัน เจ้ารู้จักหรือ"

"ไม่ถึงกับรูจ้กั..." ฉอืชัน่หยุดเว้นจงัหวะ เพ่ิงดึงสายตากลบัในเวลาน้ี 

แล้วกล่าวเนือยๆ "นั่นมิใช่คนดิบดีอะไร"

"เหตุใดถึงพูดเช่นนี้" จูเยี่ยนบังเกิดความสนใจเช่นกัน

คนผูน้ั้นแปลกหน้าเป็นอนัมาก สหายรกัยังรูว่้าเป็นใคร ส่วนพวกเขา 

กลับไม่เคยพบเจอมาก่อน นี่ต่างหากถึงน่าแปลก

ฉือชั่นแค่นเสียงฮึก่อนเอ่ย "รู้จักเจียงถังกระมัง"

"อย่าพูดล้อเล่น ใครบ้างไม่รู้จักเจียงถัง ผู้บัญชาการกององครักษ ์

จินหลินผู้ยิ่งใหญ่" หยางโฮ่วเฉิงวางสีหน้าเคร่งขรึม

องครกัษ์จนิหลนิรบัค�าสัง่โดยตรงจากฮ่องเต้ ท�าหน้าทีเ่ป็นพระเนตร

พระกรรณ คนท่ัวหล้าไม่มีใครไม่หลบเลี่ยงย�าเกรง เจียงถังรั้งต�าแหน่ง 

ผู้บัญชาการใหญ่ และยังมีอีกศักดิ์ฐานะหนึ่งก็คือบุตรชายของพระนม

ของโอรสสวรรค์

เพียงตรองดูก็รู้ได้ว่าเจียงถังเป็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยอ�านาจและ

บารมีปานใด ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางบุ๋นบู๊ล้วนต้อง 

ให้เกียรติคนผู้นี้อยู่สามส่วน

ฉอืชัน่เหน็สหายทัง้สองเริม่ท�าสหีน้าจรงิจงัจงึกล่าวอธิบายต่อ "เจยีงถัง 

มบีรวิารมือขวาสบิสามคน ใครๆ ก็พากันเรยีกขานว่าสบิสามราชองครกัษ์ 

คนท่ีเพ่ิงสวนผ่านไปเมื่อครู่นี้คือเจียงสือซาน* บุตรบุญธรรมของเจียงถัง 

* สือซาน หมายถึงสิบสาม
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เมื่อหลายปีก่อนเขาถูกส่งไปประจ�าการทางทิศใต้ ดังนั้นชาวเมืองหลวง

ล้วนไม่รูจ้กัคนผูน้ี ้ส่วนข้าน้ันตอนมาจยาเฟิงหนก่อนถึงได้วิสาสะกับเขา" 

เขาพูดถึงตรงน้ีก็เหยียดมมุปากพูดเสยีงเยาะๆ "น่ันน่ะพวกเสอืหน้าย้ิม  

จู่ๆ ก็เจอ โชคร้ายเสียจริง"

จูเย่ียนกับหยางโฮ่วเฉิงไม่ถามไถ่ต่ออีก ดูท่าทางไม่ถูกชะตากับ 

องครักษ์จินหลินที่ใครต่อใครได้ยินชื่อก็ต้องอกสั่นขวัญผวาอย่างชัดเจน 

ดุจเดียวกัน

หยางโฮ่วเฉงิเปลีย่นเรือ่งพูด "เย็นมากแล้ว พวกเรากลับห้องกินอาหาร 

กันเถอะ"

สามคนนีทุ้ม่เงนิก้อนโตเหมาเรอืล�าน้ีเอาไว้ ย่อมได้รบัการดูแลอย่าง

น่าพอใจ เมื่อพวกเขานั่งลงในโถงกินอาหาร กับข้าวร้อนกรุ่นส่งควันฉุยๆ 

ก็ถูกยกมาวางบนโต๊ะอย่างรวดเร็ว

หยางโฮ่วเฉิงมองหน้าประตูซ�้าๆ พลางพูดอย่างฉงนใจ "ไฉน 

คุณหนูหลียังไม่ออกมา"

"คงยังไม่หิวกระมัง" ฉือชั่นกล่าวอย่างเฉยเมย

"เป็นไปได้อย่างไร นางยังไม่ได้กินอาหารกลางวันเลยนะ หรือไม่

พวกเราไปดูกันสักหน่อย" หยางโฮ่วเฉิงเอ่ยเสนอขึ้น

ท้ังสามออกจากเรือนคราวนี้ไม่ได้พาบ่าวรับใช้ติดตามมาด้วย

เพราะติงว่าวุ่นวาย คนบนเรือเป็นบุรุษล้วนๆ ว่าไปแล้วเด็กสาวผู้หน่ึง 

คงจะพักอยู่อย่างไม่ค่อยสะดวกนัก

ในเวลานี้คุณชายสามคนถึงเพ่ิงนึกขึ้นได้ภายหลังว่าบุตรสาว

ขุนนางวัยเยาว์นางนี้ไม่มีกระทั่งสาวใช้คอยดูแลปรนนิบัติสักคน นาง

ลงมือท�าทุกอย่างด้วยตนเองตลอดท่ีติดตามพวกเขามาหลายวันนี้โดย 
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ไม่ปริปากบ่นก็นับว่าไม่ง่ายดายแล้ว

"น่าร�าคาญจริงๆ เช่นนั้นก็ไปเถอะ ไปดูกัน" ฉือชั่นลุกขึ้นยืน

เมือ่ทัง้สามมาถึงหน้าประตหู้องเฉยีวเจา หยางโฮ่วเฉงิจงึตะโกนเรยีก  

"คุณหนูหลี! ถึงเวลากินอาหารเย็นแล้ว"

ด้านในเงียบเชียบไร้สุ้มเสียง พวกเขาสบตากันไปมา

"เข้าไปดูดีหรือไม่" หยางโฮ่วเฉิงไต่ถามอีกสองคน

ฉอืชัน่ยนืกอดอก พูดเสยีงเอือ่ยๆ "ถ้าเกดินางผลัดเปลีย่นอาภรณ์อยู่ 

ข้างในหรอืว่าช�าระกายอยู่เล่า ถูกพวกเราสามคนเห็นเข้า ใครจะรับผิดชอบ"

สมควรตาย ข้าชอบมาเจอะเจอเรื่องพรรค์น้ีอย่างน่าประหลาด 

ทุกครั้งเสียด้วย

"ข้าเอง" จูเยี่ยนนิ่งมองฉือชั่นประเดี๋ยวหนึ่งก่อนเอ่ยขึ้น "คุณหนูหลี

มิใช่คนประเภทนั้น"

เขาสบืเท้าผ่านตัวสหายสองคนไปเคาะประตู "คณุหนูหล ีอยู่ข้างใน

หรือไม่"

ด้านในยังไร้เสียงตอบเช่นเดิม

"คุณหนูหลี ล่วงเกินแล้ว" จูเยี่ยนยื่นมือผลักประตูเปิดออก

ห้องพักในเรอืตกแต่งเรยีบง่าย ไม่มขีองบงัตาจ�าพวกฉากก้ัน ท้ังสาม 

มองปราดเดียวก็เห็นเฉียวเจานอนอยู่บนเตียง

เรอืนผมด�าสลวยของเดก็สาวแผ่สยายขบัเน้นดวงหน้าขาวราวหมิะ 

นัยน์ตาทั้งคู่ปิดสนิท

พวกเขาท�าหน้าตาตื่นพร้อมกัน ก่อนสาวเท้าก้าวใหญ่เข้าไปโดย 

ไม่ค�านึงถึงอะไรอื่นอีก

เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ ทั้งสามถึงเห็นว่าแม่นางน้อยหน้าขาวซีดจน 
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น่าตกใจ เหงื่อเม็ดเล็กๆ ผุดพรายเต็มหน้าผาก เห็นชัดว่าไม่สบายแล้ว

"ก่อน...ก่อนหน้านี้ยังดีๆ อยู่มิใช่หรือ" หยางโฮ่วเฉิงตกใจยกใหญ่

จูเย่ียนขมวดค้ิว พูดด้วยน�้าเสียงลังเลใจอยู่บ้าง "หลายวันมาน้ี 

ดูเหมือนคุณหนูหลีไม่ค่อยกินอะไรสักเท่าไร"

บรุษุอกสามศอกเฉกเช่นพวกเขาสามคนย่อมไม่ใส่ใจกิจวัตรประจ�าวัน 

ของเด็กสาวผูห้น่ึงจนเกินไปเป็นแน่ แต่พอได้ยินจเูย่ียนเอ่ยเตอืนข้ึนเช่นนี ้

ก็ฉุกคิดขึ้นได้ทันใด

หยางโฮ่วเฉิงพิศดูสีหน้าของเฉียวเจาแล้วชักร้อนใจ "แม่นางน้อย

คงจะมิใช่ว่าหิวหรอกหรือ จู่ๆ เหตุใดนางถึงไม่กินอาหาร"

นั่นสิ จู่ๆ เหตุใดถึงไม่กินอาหาร ทั้งที่เป็นคนออกโรงเดินหมากล้อม 

กับฉือชั่นเพื่อจะได้กินอาหารเช้าโดยไว

จเูยีย่นนิง่คิดในใจแล้วมองไปทางฉอืชัน่ "สอืซ ีเจ้าเหน็ว่าสมควรท�า

เช่นไรดี"

"ยังจะท�าเช่นไรได้ ถึงท่าเรือข้างหน้า เรือเข้าเทียบฝั่งก็ตามหมอมา

ดูอาการนางสิ" ฉือชั่นมองเฉียวเจาแวบหน่ึงก่อนพูดเสียงราบเรียบ  

"จะอย่างไรคงปล่อยให้นางตายบนเรือไม่ได้"

"ตายไม่ตายอะไรกัน ข้าดูแล้วแม่นางน้อยผู้นี้ต้องไม่เป็นไรแน่"  

หยางโฮ่วเฉิงพูดปลุกปลอบ "เจ้าก็ปากแข็งใจอ่อนเช่นนี้ ทั้งท่ีเป็นห่วง 

มากแท้ๆ"

ฉอืชัน่เบนสายตาออกอย่างขุน่เคอืง เจ้าคนแซ่หยางหมายความว่า

อันใด ข้าไม่ได้เป็นห่วงนะ!

ทั้งสามคนยืนอยู่ในห้องเฉียวเจา พากันเงียบขรึมลงชั่วขณะ

ยามนีเ้องเดก็สาวบนเตยีงกลบัขยับตวั นางพลนัเปล่งเสียงเรียกเบาๆ  
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"ท่านพ่อ ท่านแม่..."

ภายในห้องเงียบงันมากขึ้น

ชั่วครู่ใหญ่หยางโฮ่วเฉิงกล่าวขึ้นพร้อมรอยย้ิม "ท่ีแท้คิดถึงบ้าน

นั่นเอง"

จเูย่ียนส่ายหน้า "มใิช่คดิถึงบ้านอย่างเดยีวเท่าน้ัน นางเป็นสตรีผู้หนึง่ 

แต่ถูกล่อลวงมาทางทิศใต้ พอกลับถึงเรือนเกรงว่าจะไม่เป็นสุขนัก"

"พอเถอะ เรือ่งพวกนีห้าใช่เรือ่งทีพ่วกเราพึงวุ่นวายใจไม่" ฉอืชัน่ก้าวขา 

เดินออกไปถึงหน้าประตูแล้วย้อนกลับมาหย่อนบั้นท้ายลงนั่งบนเก้าอี้ 

ครั้นมองสบสายตาประหลาดใจของสองสหายรัก เขาก็พูดเสียงฮึดฮัด  

"ใครรั้งอยู่ล้วนไม่เหมาะสม ก็เฝ้าอยู่ด้วยกันทั้งหมดเถอะ พวกสตรีไม่ว่า 

อายุเท่าไรก็น่าร�าคาญจริงๆ"

จเูย่ียนส่งเสยีงหัวเราะแผ่วๆ เขามองเฉยีวเจาแล้วเร่ิมวิตกกังวลอกี

แม่นางน้อยเป็นอย่างนี้ดูท่าทางจะป่วยหนักเอาการอยู่

"คุณหนูหลี..." เขาเรียกเสียงเบา

แพขนตาของเด็กสาวบนเตียงกระดิกเบาๆ แต่มิได้ลืมตาขึ้น

พวกเขาล้วนเป็นบรุษุ ไม่ว่าคนใดก็ไม่เหมาะจะแตะเน้ือต้องตวันาง

ดูว่าเป็นไข้หรือไม่ เลยได้แต่จับเจ่าเฝ้ารอไปเรื่อยๆ

เรือเทียบฝั่งในที่สุด

ฉือชั่นสั่งให้คนเรือคนหนึ่งไปเชิญหมอในเมืองมา แต่หยางโฮ่วเฉิง

ทักท้วงขึ้น "ช่างเถอะ ข้าไปเองดีกว่า ฝีเท้าข้าว่องไว"

จูเยี่ยนเดินตามออกไป "ข้าเข้าเมืองซื้อสาวใช้กลับมาสักคน จะได้

ดูแลนางสะดวก สือซี สภาพของคุณหนูหลีเช่นน้ีไม่มีคนเฝ้าไม่ได้ เจ้าก็

คอยดูแลนางเถอะ"
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รอเมื่อสองคนนั้นไปแล้ว ในห้องจึงเหลือเพียงฉือชั่นที่มีสติแจ่มใส

คนเดียว เขาก้มลงมองส�ารวจเฉียวเจาที่นอนสลบไสลอยู่พลางพูดกับ

ตนเอง "แม่นางน้อยเก่งกาจไม่เบา ท�าให้พวกเขาสองคนว่ิงวุ่นรบัใช้เจ้าได้"

เด็กสาวบนเตียงไม่มีท่าทีโต้ตอบใด แต่ใบหน้าเริ่มแดงขึ้น มันเป็น 

สีแดงเรื่อที่ไม่ปกติ

ฉือชั่นเม้มปากหันหน้ามองประตูแวบหนึ่ง เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครมา 

เขาก็เอื้อมมือไปวางบนหน้าผากเฉียวเจาอย่างฉับไว
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ร้อนมาก ร้อนจนลวกมือ

ฉือชั่นหดมือกลับ เรียวคิ้วมุ่นเข้าหากัน

เขาจ้องมองเฉียวเจาตาไม่กะพริบ ดวงตาท้ังคู่ของเขาด�าเข้มดุจ 

หินหมึกท�าให้อ่านความรู้สึกไม่ออก นานครู่หน่ึงถึงย่ืนนิ้วมือเรียวยาว 

ออกไปใช้ปลายน้ิวจิ้มๆ ที่แก้มแดงจัดร้อนผ่าวของนางเบาๆ ท่าทาง

เหมือนเป็นการท�าบุญท�าทานก็ไม่ปาน

เด็กสาวที่สลบไสลอยู่กุมมือเขาไว้หมับ

ฉือชั่นสะดุ้งตกใจแล้วกระตุกมือออกตามสัญชาตญาณ แต่กลับ 

ถูกจับไว้แน่นขึ้น ดวงตาที่ปิดอยู่ของนางมีน�้าตาไหลพรากลงมา

เฉยีวเจาร้องไห้อย่างปราศจากสุม้เสยีงทัง้ท่ีไม่ได้สติ นางหลับตาอยู่ 

ทว่าทุกๆ เส้นสายบนใบหน้าเผยให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจ แล้ว 

ความเศร้าโศกเสยีใจท่ีสะกดกลัน้ไว้เงยีบๆ เฉกนีก็้กระทบใจคนได้มากข้ึน 

12
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เป็นพิเศษ

ฉือชั่นบอกไม่ถูกว่าเป็นเพราะใจอ่อนหรืออย่างไร สุดท้ายเขามิได้

ขยับตวั ปล่อยให้เด็กสาวก�ามอืตนไว้แล้วร�า่ไห้เงยีบๆ จวบจนมเีสยีงฝีเท้า 

ถี่กระชั้นดังขึ้นที่ระเบียงทางเดินถึงชักมือกลับ

เขาหันศีรษะไป เห็นหยางโฮ่วเฉิงแบกตาเฒ่าท่ีผมเผ้าหนวดเครา

หงอกขาวผู้หนึ่งเข้ามา ฉือชั่นแปลกใจอยู่บ้าง "เร็วถึงเพียงนี้?"

หยางโฮ่วเฉงิมสีหีน้ายินด ีเขาวางตวัตาเฒ่าทีแ่บกไว้บนหลงัลงกับ

เก้าอี้พลางพูดอย่างตื่นเต้น "แม่นางน้อยช่างโชคดีย่ิงนัก ข้ายังไปไม่ถึง 

ประตูเมืองก็พบกับหมอเทวดาใหญ่ระดับนี้!"

หมอเทวดาใหญ่ระดับนี้? หมายความว่าอะไร

ฉือชั่นท�าสายตากังขา จากนั้นมองไปทางคนชราบนเก้าอี้

คนชราหงายหลังพิงพนักเก้าอี้ เขาหมดสติอยู่หรือนี่

ฉือชั่นหันไปมองสหายรักเป็นค�ารบที่สอง

หยางโฮ่วเฉงิเกาท้ายทอยพลางพูดอธิบาย "เจ้าไม่รูอ้ะไร หมอเทวดาหลี่ 

ท่านน้ีมีนิสัยประหลาดเป็นอันมาก เมื่อครั้งไทเฮาทรงเชิญเขาเข้าวังเพ่ือ 

ตรวจพระอาการ เขายังบ่ายเบีย่งไม่เตม็ใจเลยนะ ก็ข้ากลวัเขาไม่มาน่ีนา  

เลยใช้สันมือฟาดให้สลบไป"

คิว้ของฉอืชัน่กระตกุรกิคล้ายคดิอะไรขึน้ได้ เขาหนัขวับไปมองคนชรา 

ที่สลบไสลไม่ได้สติแล้วตะเบ็งเสียงพูด "หมอเทวดาหล่ี?! หรือว่าจะเป็น 

หมอเทวดาหลี่ที่ชุบชีวิตคนตายได้ตามค�าเล่าลือผู้นั้น?"

"เขาน่ีล่ะ ครัง้น้ันหมอเทวดาหลีเ่ข้าวังตรวจพระอาการไทเฮา ข้าเคย 

เหน็หน้าเขา คดิไม่ถึงจรงิๆ ว่าตอนข้าเข้าเมอืงไปตามหมอให้แม่นางน้อย 

กลับได้พบเขา ฮ่าๆ นี่ก็คือคุณธรรมคนกระมัง"
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ครั้นคิดถึงตอนที่ตนเองเงื้อสันมือฟาดฉับใส่หมอเทวดาท่านนี ้

ตอนเดนิสวนผ่านไปโดยปราศจากความลงัเลใดๆ จากนัน้ก็แบกคนขึน้หลงั 

แล้วออกว่ิง หยางโฮ่วเฉงิก็รูส้กึภาคภูมใิจในการตัดสนิใจท่ีเดด็ขาดของตน 

ยิ่งนัก

สีหน้าของฉือชั่นแปรเปลี่ยนไป เขาถอนหายใจเฮือกแล้วเอ่ยถาม  

"วรยุทธ์เจ้ามิได้ถดถอยลงกระมัง"

"หือ?"

"เจ้ามีคุณธรรมหรือไม่ข้าไม่รู้ แต่ปัญหาน่ะมีแน่นอน ประเดี๋ยว 

ถ้าถูกคนไล่ฆ่า เจ้าตามล้างตามเช็ดเอาเองนะ"

"ไม่กระมัง..." หยางโฮ่วเฉิงมองหมอเทวดาแวบหนึ่ง

"หมอเทวดาใหญ่ระดบัน้ีก็เหมอืนขนมเป๊ียะยัดไส้ตกลงมาจากฟ้า* 

หล่นใส่หัวเจ้า หากบอกว่าจะไม่ก่อปัญหาอะไรขึน้ข้าไม่เชือ่หรอก" ฉอืชัน่ 

กล่าวเสียงเย็นๆ

"สหายน้อยผูน้ียั้งนับว่าฉลาดรูต้นเองดี" เสยีงพูดอย่างขึง้โกรธดงัขึน้  

หมอเทวดาหลีล่มืตาลกุขึน้จากเก้าอ้ี ตัวเขาโงนเงนไปมาก่อนจะยืนทรงตวั

ได้มั่น จากนั้นก้าวขาเดินออกไป

หยางโฮ่วเฉิงรีบขวางเขาไว้ "หมอเทวดาหลี่ ท่านยังจ�าข้าได้หรือไม่ 

ครั้งนั้นตอนท่านเข้าวัง..."

"ที่แท้เจ้าจ�าข้าได้หรือนี่" หมอเทวดาหลี่ตัดบทเขา

"อ้อ จ�าได้ขอรับ" หยางโฮ่วเฉิงพยักหน้า

"จ�าได้เจ้ากยั็งฟาดข้าสลบร"ึ หมอเทวดาหลีเ่ดอืดดาล ไม่หลงเหลอื

ท่วงท่าสง่างามสูงส่งดุจเทพสวรรค์ตามค�าเล่าขานแม้สักกระผีกให้เห็น 

* ขนมเปี๊ยะยัดไส้ตกลงมาจากฟ้า เป็นการอุปมาว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด
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เขาล้วงเข็มเงินเล็กๆ ออกมาก�าหนึ่งแล้วซัดใส่อีกฝ่ายประหน่ึงเทพธิดา

โปรยดอกไม้

เขาจะออกนอกเมอืงไปเก็บสมนุไพรตวัหน่ึง เจ้าหนุ่มบัดซบผู้นีเ้ดินผ่าน 

ข้างกายเขา จู่ๆ ก็ยื่นมือมาฟาดเขาสลบเหมือดโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลง 

ช่างน่าโมโหจริงๆ!

"ท่านหมอเทวดาอย่าได้มีน�้าโห อย่าได้มีน�้าโหขอรับ น้องสาวน้อย

ของพวกข้าล้มป่วยอยู่ ก็ข้าร้อนใจน่ีขอรบัถึงได้ใช้ก�าลงัเช่นนี"้ หยางโฮ่วเฉิง 

เอามือกุมศีรษะวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน

"ต่อให้เป็นราชันแห่งสวรรค์ ข้าก็ไม่ตรวจให้" หมอเทวดาสะบัด 

แขนเสื้อก้าวขาเดินออกไป แต่แล้วก็เหลียวหน้ากลับมาบอกส้ันๆ ง่ายๆ  

กลางคันว่า

"อ้อ เข็มเงินนั่นของข้ามีพิษนะ"

สิ้นเสียงเขา หยางโฮ่วเฉิงก็สลบไป

ฉอืชัน่ท�าหน้าตืน่ ลกุขึน้วิง่ไล่ตามไป "ท่านหมอเทวดาได้โปรดหยุดก่อน"

พอเขาลุกขึ้นเช่นน้ี หมอเทวดาหลี่หันหน้ามามองปราดเดียวก็เห็น

เฉียวเจาที่นอนอยู่บนเตียง

หมอเทวดาหลี่ชะงักเท้ากึก เดินเร็วรี่ไปตรงหน้าเฉียวเจาแล้ว 

ทรุดตัวลงนั่งโดยไม่แยแสสนใจฉือชั่นที่เดินมาใกล้

เขาจ้องเฉียวเจาตาเขม็ง ประเดี๋ยวจับชีพจรประเดี๋ยวตรวจด ู

จุดต่างๆ ด้วยสายตาจนง่วน ลืมเลือนสิ่งรอบข้างไปโดยสิ้นเชิง

ฉือชั่นก้มตัวไปฉุดหยางโฮ่วเฉิงขึ้นมา ทันใดนั้นเขาก็หมุนกายขวับ 

ชักกระบี่ตรงข้างเอวออกมาได้ก็พุ่งเข้าปะทะ

คนสามคนท่ีบกุเข้ามาทางหน้าประตตูวีงล้อมเขาไว้ ห้องทีไ่ม่ใหญ่นกั 
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แต่เดิมกลายเป็นคับแคบชวนให้อึดอัดกะทันหัน

เพิ่งประมือกัน ฉือชั่นก็รู้ว่าแย่แล้ว

สามคนน้ีเป็นพวกนักสู้เดนตายอย่างชัดเจน ไม่เพียงฝีมือล�้าเลิศ  

ยังสู้ตายสุดชีวิต มาตรว่าวิชายุทธ์ของเขาไม่อ่อนด้อย แต่ปะทะกันแบบ

หนึ่งต่อสามก็คงไม่ไหว

คนพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับหมอเทวดาหลี่

ความคิดเพ่ิงผุดขึ้นในหัว ฉือชั่นก็รู้สึกเจ็บที่หัวไหล่ เขาร้องคราง 

ในล�าคอเสียงหนึ่งอย่างสุดระงับ

เวลาน้ีเองเสียงบอกอย่างหงุดหงิดของหมอเทวดาหลี่ดังลอยมา  

"จะต่อยตีกันก็ไสหัวออกไปข้างนอก อย่ารบกวนข้าตรวจคนป่วย"

ถ้อยค�านีด้งัขึน้ราวกับสาปคนในห้องให้ตวัแขง็ คนท้ังสามทีบ่กุเข้ามา 

หยุดมอืทันควัน หน่ึงในน้ันเอ่ยปากขึน้ "ท่านไม่เป็นอะไร ดเีหลอืเกินจริงๆ 

ขอรับ"

คนผูน้ัน้กล่าววาจาพลางเลือ่นสายตาไปทีต่วัหยางโฮ่วเฉิงซึง่หมดสต ิ

อยู่บนเก้าอี้ ประกายอ�ามหิตจุดวาบในดวงตา

ไม่คาดคิดจริงๆ ว่าทั้งที่มีพวกเขาคอยคุ้มกันหมอเทวดาหลี่เข้า 

เมืองหลวง คนผู้นี้จะลงมือโดยไม่ให้ตั้งตัวจนลักพาตัวหมอเทวดาไปได้ 

ใต้จมูกพวกเขา

หากรู้ไปถึงหูผู้เป็นนาย ความผิดพลาดเย่ียงน้ีถึงข้ันท�าให้พวกเขา

ตายได้หลายครั้งแล้ว

"ไสหัวออกไป!" หมอเทวดาหลี่ตวาดด้วยสุ้มเสียงทรงพลังเต็มที่

ทัง้สามเคารพนับถือหมอเทวดาอย่างย่ิงยวด พวกเขาขานตอบค�าหนึง่ 

ทันที หมนุกายออกเดนิไปข้างนอก แต่ยังไม่ลมืพาหยางโฮ่วเฉิงทีส่ลบไสลอยู่ 
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กบัฉอืชัน่ออกไปด้วย

เมือ่ออกมาข้างนอกแล้ว ฉอืชัน่ประจนัหน้ากับคนสามคนทีเ่ตม็ไปด้วย 

รงัสอี�ามหิต เขาหยิบผ้าเชด็หน้าออกมากดแผลตรงหัวไหล่ไว้ หยักย้ิมพลาง 

พูดเอื่อยๆ "ท่านทั้งสามไม่จ�าเป็นต้องท�าเยี่ยงนี้ รอท่านหมอเทวดาตรวจ 

คนป่วยเสร็จแล้ว พวกท่านก็จัดการตามสบายได้เลย"

เขาพินิจดคูนท้ังสามก่อนพูดต่อ "ข้าเดาว่าท่านท้ังสามก็เชญิหมอเทวดา 

ไปตรวจอาการเช่นกัน เห็นทีว่าคงไม่อยากให้มีปัญหาใหม่แทรกข้ึนมา

กระมงั พวกข้ามไิด้ประสงค์สิง่อืน่ แค่บงัเอญิพบท่านหมอเทวดาถงึเชิญเขา 

มาตรวจคนป่วยคนหนึ่ง ตอนนี้ดูท่าทางท่านหมอเทวดาสนอกสนใจ 

คนป่วยของพวกข้าอยู่มาก อีกอย่างหากพวกเราไปกวนใจเหล่าใต้เท้า 

ของกององครักษ์จินหลินเข้าจะไม่ดีสักปานใด"

ค�ากล่าวนีแ้ฝงความหมายไว้สามประการ หน่ึงคอืบอกให้รูว่้าพวกเขา 

รูจ้กัหมอเทวดาหลี ่อกีทัง้มศัีกด์ิฐานะไม่สามญั หากสามคนนีล้งมอืสงัหาร 

ก็จะเดือดร้อนไม่น้อย ประการท่ีสองคือชี้ให้เห็นว่าหมอเทวดาหลี่สนใจ

คนป่วยของพวกเขา ถ้าลงมอืต่อแล้วย่ัวโทสะของหมอเทวดาจะย่ิงเดือดร้อน 

มากขึ้น ประการท่ีสามคือมีคนของกององครักษ์จินหลินปรากฏตัวอยู่

ละแวกใกล้ๆ นี้ หากโดนพวกเขาเพ่งเล็ง นั่นจะมิใช่แค่เดือดร้อนแล้ว

สรปุก็คอืจะสือ่ความหมายบอกอกีฝ่ายเรือ่งหนึง่ว่าพบกันสุขี จากกัน 

ด้วยดี ไม่ว่าใครก็อย่าก่อปัญหาใหม่แทรกขึ้น

วาจาของฉอืชัน่บังเกิดผลดังคาด สามคนน้ันสบตากันแล้วเก็บอาวุธ

เงียบๆ

องครักษ์จินหลินก็อยู่ในเมืองน้ี หากสังหารคนเหล่านี้จริงๆ แล้ว 

ถูกสุนัขบ้าพวกนั้นเพ่งเล็ง ดีไม่ดีอาจสร้างปัญหาให้ผู้เป็นนายได้ ภารกิจ 
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ของพวกเขาคือพาหมอเทวดากลับเมืองหลวงอย่างราบรื่น อย่างอื่นล้วน

ประนีประนอมกันได้

เมื่อท้ังสองฝ่ายข้างนอกท�าความเข้าใจบางอย่างได้ตรงกันแล้ว  

ต่างฝ่ายต่างก็รอคอยอย่างสงบนิ่ง

ขณะท่ีข้างในห้องหลังหมอเทวดาดึงเข็มออก เฉียวเจาก็ลืมตาขึ้น 

ช้าๆ ในที่สุด

เมือ่ใบหน้าคุน้ตาสะท้อนเข้าคลองจกัษ ุเด็กสาวซึง่งนุงงไม่รูวั้นรูค้นื

ไปชั่วขณะหลุดปากเรียกขานว่า "ท่าน...ท่านปู่หลี่?"
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เป็นความฝันจริงๆ ใช่หรือไม่ 

แต่งงานกับแม่ทัพเป่ยเจิงเซ่าหมิงยวนเป็นความฝัน ท่านปู่ล่วงลับ

เป็นความฝัน พ่อแม่ญาตพ่ีิน้องถูกไฟคลอกตายเป็นความฝัน ถูกธนูยิงตาย 

บนก�าแพงเมืองหนาวเหน็บอย่างเปล่าเปลี่ยวก็เป็นความฝัน

ดังนั้นพอตื่นขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเหมือนเดิมแล้วกระมัง...

รูม่านตาของหมอเทวดาหดแคบลงฉับพลัน

ค�าเรียกขานนี้...

"เจ้าเป็นใคร" เขาจับมือเฉียวเจาพร้อมกับตวาดถาม

พอมอืผอมแห้งหยาบกร้านวางทาบบนข้อมอื เฉยีวเจาก็ตืน่เตม็ตา

ทันใด นางหลุบตาเพ่งมองมือข้างนั้นนิ่งๆ

นางคุ้นเคยกับเจ้าของมือข้างนี้ดี เขาเคยจับมือนางสอนให้ฝังเข็ม

นวดคลึง เขาแย้มยิ้มบีบปลายจมูกนางบอกว่านางเรียนรู้ไว

13
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เขาเป็นท่านปู่หลีข่องเฉยีวเจา แต่ไม่อาจเป็นท่านปูห่ล่ีของหลีเจาได้

"แม่นางน้อย เจ้าเป็นใครกันแน่" หมอเทวดาหลี่หาใช่คนอารมณ์

เย็นไม่ น�้าเสียงของเขาปึ่งชาขึ้นหนึ่งส่วน

เฉยีวเจาช้อนตาข้ึนสบตาเขา สุม้เสยีงของนางไม่อ่อนนุม่เฉกเช่นปกติ 

เพราะเป็นไข้ มันแหบแห้งคล้ายสายลมโชยผ่านพ้ืนหญ้าเขียว "ข้าเป็น

บุตรสาวของอาลักษณ์หลีในเมืองหลวง ท่านเป็นใครเจ้าคะ"

หมอเทวดาหลี่ไม่เชื่ออย่างเห็นได้ชัด "เมื่อครู่เจ้าเรียกข้าว่าอะไร"

เดก็สาวผูนี้ไ้ม่ชอบมาพากล ก่อนหน้านีเ้รยีกขานเขาว่าท่านปูห่ลีช่ดัๆ  

แล้วค�าค�านี้มีแค่แม่นางน้อยผู้หนึ่งเท่านั้นที่เคยเรียก

เฉียวเจาเผยสีหน้างุนงง นัยน์ตาด�าขลับสุกใสทั้งคู่หรี่ลงน้อยๆ 

ละม้ายทบทวนความทรงจ�าอยู่ "เมือ่ครูน้ี่ข้าอยากพูดว่าท่านปู.่..ผูน้ีเ้ป็นใคร 

เจ้าค่ะ"

นางคลี่ยิ้มอย่างใสซื่อ "แต่ว่ายังพูดไม่จบ ท่านก็ตัดบทข้าเสียแล้ว"

หมอเทวดาหลี่อึ้งงันไป

ท่าน...ท่านปู่หลี่? ท่าน...ท่านปู่ผู้นี้...

ที่แท้ฟังผิดไปเอง

เขาปล่อยข้อมือเฉียวเจา ทว่าไม่รู้ด้วยเหตุใดในใจยังรู้สึกแปลก

ชอบกลอยู่หลายส่วนเขารู้สึกอยู่ไม่วายว่าเด็กสาวพิลึกพิลั่นหัวไวผู้นี้กับ

เด็กสาวฉลาดปราดเปรื่องผู้นั้นคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง

อาการป่วยของนางก็น่าสนใจ ไม่ต้องเอ่ยถึงเรือ่งตวัร้อนเป็นไข้ ขวัญ

หรอืกายละเอียดของนางยังไม่ค่อยมัน่คง ราวกับว่าดวงจติกับกายหยาบ

ไม่อาจประสานรวมกันได้สนิท แทบจะหลุดแยกกันกระนั้น

หมอเทวดาหลี่คิดไปถึงสิ่งท่ีตนฝักใฝ่ศึกษามาตลอดสองปีนี้ด้วย 
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ความหลงใหล แล้วความคดิหนึง่ก็วาบเข้ามาในหวัอย่างเลอืนราง ก่อนจะ 

ตะเบ็งเสียงเรียก "เข้ามาเถอะ!"

เสยีงฝีเท้าดังขึน้พร้อมพระพายฤดูใบไม้ผลพัิดโกรกเข้ามาทางประตู

พาให้สมองแจ่มใส

ฉอืชัน่ทอดสายตามองตรงไปยังเฉยีวเจา เมือ่เห็นนางฟ้ืนแล้วริมฝีปาก 

ที่เม้มแน่นอยู่ตลอดก็คลายออกเล็กน้อยแทบสังเกตไม่เห็น ตอนนี้เขาถึง

มองไปทางหมอเทวดาหลี่

หมอเทวดาเปลีย่นท่าทไีปไม่ไร้อธัยาศัยเฉกก่อนหน้า เอ่ยถามอย่าง

สุภาพนุ่มนวล "แม่นางน้อยเป็นอะไรกับเจ้าหรือ"

ฉือชั่นถอยหลังครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัว เขารู้สึกอยู่ไม่วายว่าคนที่ยืนอยู่

เบื้องหน้าเป็นหมาป่าหางยาวตัวหนึ่ง หรือไม่ก็พวกเสือเฒ่าเขี้ยวลากดิน

พรรค์นั้น

"พานพบกันโดยบังเอิญเท่านั้น..." ฉือชั่นรีบพูดออกตัวทันที

"พานพบกันโดยบังเอิญหรอกหรือ..." หมอเทวดาหลี่ลากเสียงยาว

ฉอืชัน่หย่ังเดาเจตนาของอกีฝ่ายไม่ออก เขาจงึพูดอธิบาย "แม่นางน้อย 

ถูกคนร้ายล่อลวงมา แล้วพวกข้าพบเห็นเข้าโดยบังเอิญ พวกข้าเห็นว่า 

ไปทางเดียวกันเลยแวะส่งนางกลับเรือน"

"เป็นอย่างนีน้ีเ่อง" หมอเทวดาระบายลมหายใจเฮอืกหนึง่ ย้ิมตาหยี

พลางกล่าวขึน้ "แม่นางน้อยป่วยหนกัไม่เบา คงไม่หายสนทิได้ในวันสองวัน  

เอาเช่นนี้เถอะ ให้แม่นางน้อยผู้นี้ตามข้าไปดีกว่า ข้ารักษานางหายแล้ว

จะส่งนางกลับเรือนเป็นอันสิ้นเรื่อง"

"นางจะกลบัเมอืงหลวงนะ" ฉอืชัน่กไ็ม่เข้าใจว่าไฉนตนเองตอบกลับ

รวดเร็วเช่นนี้
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"เช่นนัน้ย่ิงดใีหญ่" หมอเทวดาลบูหนวด "ข้าจะไปเมอืงหลวงเช่นกัน  

เดินทางให้ช้าลงสักหน่อยจะได้รักษาแม่นางน้อยสะดวก"

ฉอืช่ันไม่กล่าววาจาแล้ว เขานิง่เงยีบครูห่น่ึงแล้วกล่าว "นีต้่องไต่ถาม 

ความเห็นของนางเอง"

ตาเฒ่าผู้นี้มิใช่โจรลักพาตัวกระมัง เด็กสาวนั่นแค่ตัวร้อนเท่านั้น 

ป่วยหนักไม่เบาที่ใดกัน

หมอเทวดาหลีห่นัหน้าไปถามย้ิมๆ "แม่นางน้อย ข้าเป็นหมอเทวดา

อันดับหนึ่งในแผ่นดิน อยากตามข้าไปหรือไม่"

เฉียวเจาไม่ลังเลแม้แต่น้อย "ไปเจ้าค่ะ"

ความต้องการเดิมของนางคือกลับถึงเมืองหลวงอย่างปลอดภัย  

ครัน้ได้มาพบกบัหมอเทวดากลางทาง ต่อให้ไม่เอ่ยถึงความหลงัครัง้อดตี 

เมื่อเทียบกับการที่คุณชายหนุ่มสามคนส่งนางกลับเรือนแล้ว การม ี

หมอเทวดาท่านหนึง่ส่งนางกลบัเรอืนจะส่งผลให้สถานการณ์ในวนัข้างหน้า 

ของนางต่างกันอย่างแน่นอน

เฉียวเจาไม่โง่เขลา ย่อมรู้ว่าต้องเลือกทางใดเป็นธรรมดา

ฉือชั่นเลิกค้ิวสูง เขาพูดเน้นเสียงหนักทีละค�าด้วยสีหน้าเย็นชา  

"เจ้าคิดดีแล้วนะ?"

เฉียวเจาพยักหน้าอย่างน่ารักรู้ความ "คิดดีแล้วเจ้าค่ะ"

ฉือชั่นขุ่นใจมาก หมุนกายสะบัดแขนเสื้อจะออกเดินไป แต่แล้ว 

ก็หันหลังขวับกลับมาเอ่ยถามนางอีก "ไม่กลัวถูกลักพาตัวไปอีกหรือ"

หมอเทวดาหลี่กลอกตาขึ้นพลางพูด "เจ้าหนุ่มตัวเหม็นพูดอะไร 

ของเจ้า"

เฉียวเจาหัวเราะเสียงนุ่มเบา "ไม่หรอกเจ้าค่ะ ท่านเป็นหมอเทวดา"
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"คนอื่นพูดอะไร เจ้าก็เชื่อหรือ" ฉือชั่นขัดเคืองที่อีกฝ่ายไม่ได้ดั่งใจ

ปฏิภาณไหวพริบของแม่นางน้อยตัวดีเวลานี้หายไปที่ใดหมด

เฉียวเจากะพริบตาปริบๆ "ถ้ามิใช่หมอจริงๆ คนฉลาดมีสติปัญญา

ชั้นยอดและระวังรอบคอบอย่างพ่ีฉือจะปล่อยให้เขาตรวจอาการป่วย 

ของข้าได้อย่างไรเล่าเจ้าคะ"

มุมปากของฉือชั่นกระตุกริก

มารดามันเถอะ ช่างพูดได้...มีเหตุผลจริงๆ!

ฉอืชัน่หมดค�าพูด เขามองดเูดก็สาวแล้วคบัอกคับใจแปลกๆ ลบูจมกู 

แล้วหมุนกายเดินไป

อีกสามคนท่ีตามเข้ามากลับไม่ยอม หนึ่งในน้ันลุกลนเอ่ยข้ึน  

"ท่านหมอเทวดา นี่...ไม่ใคร่สะดวกกระมังขอรับ"

เจ้านายก�าชับนักก�าชับหนาว่าต้องเชิญหมอเทวดากลับไปเงียบๆ 

จะให้เกิดปัญหาอื่นแทรกขึ้นไม่ได้เด็ดขาด 

หมอเทวดาหลีถ่ลงึตา "มอีะไรไม่สะดวกร ึหากพวกเจ้ารูส้กึไม่สะดวก 

ก็ไปเอาเอง! แม่นางน้อยผู้นี้ป่วยหนักอยู่ ผู้เป็นแพทย์ต้องมีจิตใจเมตตา

การุณย์ แล้วข้าจะเห็นคนตายต่อหน้าแล้วไม่ช่วยได้หรือ"

ทั้งสามคนแอบเหยียดมุมปากพร้อมกัน

พูดราวกับว่าท่านมีจิตใจเมตตาการุณย์เหลือเกินก็ไม่ปาน

พวกเขาต้องล�าบากล�าบนไมน้่อยกว่าจะตามหาหมอเทวดาผูน้ีพ้บ 

แต่พูดอ้อนวอนสารพัดก็ไม่ยอมตามพวกเขาเข้าเมืองหลวง สุดท้าย 

เข้าตาจนต้องงัดไม้ตายออกมา ใช้สมุนไพรวิเศษหายากต้นหน่ึงใน 

ครอบครองของเจ้านายถึงท�าให้หมอเทวดาเปลี่ยนใจ

พอเจอกับแม่นางน้อยผู้นี้ก็มีใจเมตตาการุณย์เสียแล้ว?
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สายตาของท้ังสามคนมองส�ารวจใบหน้าของเฉยีวเจารอบหน่ึงแล้ว

ลอบคิดในใจว่าที่แท้หมอเทวดาก็ดูคนที่รูปโฉมเหมือนกัน

"พวกเจ้ายังมีข้อขัดข้องอะไรอีกหรือไม่" หมอเทวดาหลี่ถามด้วย 

น�้าเสียงไม่เร็วไม่ช้า

ทั้งสามคนท�าหน้าซื่อๆ "ข้าน้อยมิกล้าขอรับ"

"ไม่กล้าก็ดี พาแม่นางน้อยผู้นี้ไปด้วย ไปกันเถอะ"

"รอประเดี๋ยว" ฉือชั่นไปแล้วย้อนกลับมาลากตัวหยางโฮ่วเฉิง 

ทีย่งัไมไ่ด้สต ิเขาจอ้งหน้าหมอเทวดาหลีพ่ลางกล่าวโดยไมแ่มแ้ต่จะมอง

เฉียวเจาสักแวบ "ท่านหมอโปรดให้ความเมตตาการุณย์ ช่วยให้สหายข้า

ผู้นี้ฟื้นขึ้นด้วย"

หมอเทวดาหลีเ่บะปากย้ิมเยาะ "ผูเ้ป็นแพทย์มใีจเมตตาการุณย์กับ

ใจดีพร�่าเพรื่อมิใช่เรื่องเดียวกันนะ"

อีกสามคนผงกศีรษะพร้อมเพรียงกัน

เห็นหรือไม่ นี่ต่างหากโฉมหน้าที่แท้จริงของหมอเทวดาท่านนี้

เฉียวเจานิ่งเฉยมองดูอยู่ห่างๆ หากในใจนึกฉงนเป็นอันมาก

ในความทรงจ�าแม้ว่าหมอเทวดาหลี่จะเป็นมิตรกับนาง น่ันเป็น

เพราะว่าเขากับท่านปูเ่ป็นสหายสนิทกัน อกีท้ังนางนัน้ก็พอถูๆ ไถๆ นบัได้ว่า 

เป็นลูกศิษย์เขาครึ่งตัว แต่กับคนอื่นเขาจะไม่ชอบสุงสิงด้วยเสมอ

เพราะเหตุใดพอได้พบกันครั้งแรกหลังนางกลายเป็นหลีเจา  

หมอเทวดาหลี่ถึงอยากให้นางติดตามอยู่ข้างกาย

หรือว่าเสียงเรียก 'ท่านปู่หลี่' ท�าให้ท่านผู้เฒ่าบังเกิดความสงสัย 

ในที่สุดใช่หรือไม่

นอกจากท่านปูท่ี่สิน้บญุไปแล้ว ไม่มคีนใดแจ่มแจ้งย่ิงกว่าเฉียวเจาว่า 
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หมอเทวดาท่านน้ีเป็นผู้มีความสามารถล�้าเลิศน่าทึ่งปานใด วิชาแพทย์

ของเขาลึกล�้าเกินหยั่ง ช่วงที่ผ่านมายิ่งใกล้เทียบขั้นเซียนแล้ว คนอย่างนี้

จะสัมผัสถึงเรื่องลี้ลับพิสดารบางอย่างได้เฉียบไวกว่าคนธรรมดาสามัญ 

หาใช่เรื่องแปลกไม่

ท่ามกลางบรรยากาศหนกัอึง้ เฉยีวเจาอ้าปากพูด "ท่านหมอเทวดา

เจ้าคะ พวกพ่ีฉอืสามคนเป็นผูม้พีระคณุช่วยชวีติข้าไว้ ข้าอยากรอหลงัจาก 

พ่ีจูกลับมาและพ่ีหยางฟื้นคืนสติแล้ว กล่าวอ�าลากับพวกเขาก่อนค่อย

ติดตามท่านไปเจ้าค่ะ"

ถึงแม้นางไม่รู้ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นระหว่างท่ีนางหมดสติ แต่คาดเดา

ได้ว่าพ่ีหยางเป็นเช่นนีน่้าจะเป็นเพราะนาง ด้านหมอเทวดาหล่ีก็สนใจนาง

อย่างเหน็ได้ชดั ดทูว่ีาคงไม่ปฏเิสธเรือ่งเลก็น้อยนีต้ามค�าขอของนางเป็นแน่

ไม่เหนือความคาดหมายของเฉียวเจาจริงๆ หมอเทวดาหลี่ฟังนาง

กล่าวจบก็ก้าวขาเดินไปข้างกายหยางโฮ่วเฉงิ เอายาลกูกลอนสใีสแวววาว

เม็ดหนึ่งวางบนมือและตบเข้าปากอีกฝ่ายทันที
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"แค่กๆ" หยางโฮ่วเฉิงไอโขลกๆ ก่อนฟื้นคืนสติ

เขามองไปรอบๆ อย่างงุนงง เห็นในห้องมีคนอื่นอีกสามคน สีหน้า

ก็แปรเปลี่ยนเป็นตึงเครียด ชักกระบี่แล้วพุ่งเข้าใส่

ฉอืชัน่คว้าเสือ้ด้านหลงัของเขาไว้ พูดเสยีงเย็นๆ ว่า "ไม่ต้องเส่ียงชวีติ 

มิใช่กงการอะไรของพวกเราแล้ว"

หยางโฮ่วเฉิงหยุดตั้งท่าจู่โจม เขางุนงงยิ่งขึ้น "หมายความว่าอะไร"

ฉือชั่นยกคางชี้ไปทางเฉียวเจา "นางจะไปกับหมอเทวดา"

หยางโฮ่วเฉิงเห็นเฉียวเจาฟื้นแล้ว แววปีติยินดีจากใจจริงฉายฉาน

เต็มหน้าในทันใด เขาก้าวขาเดินไปหาแล้วกล่าวว่า "ดีเหลือเกิน ในที่สุด

แม่นางน้อยก็ฟื้นแล้ว"

ความดีใจที่เกิดขึ้นกะทันหันเป็นเหตุให้เขาลืมเรียกขานนางว่า  

'คุณหนูหลี' อย่างมีมารยาท

14



111ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

กระนั้นเฉียวเจาย่อมไม่ถือสาอย่างแน่นอน นางอมย้ิมมองเขา  

"ฟื้นแล้วเจ้าค่ะ"

เสยีงของนางแหบต�า่ท�าให้หยางโฮ่วเฉงิมุน่คิว้ "เสยีงแหบหมดแล้ว 

ยังไม่ค่อยสบายกระมัง"

"อื้อ แล้วก็เวียนศีรษะเล็กน้อย ท่านหมอเทวดาบอกว่าข้าป่วยหนัก

พอสมควร ให้ข้าไปกับเขาจะได้รักษาสะดวกเจ้าค่ะ"

หยางโฮ่วเฉิงน่ิงงันไป จากน้ันเผยรอยย้ิมออกมา "ที่แท้เป็นเช่นน้ี  

มีหมอเทวดาดูแลเจ้าดีกว่าอยู่กับพวกข้าจริงๆ"

ฉือชั่นเม้มปากแน่นไม่พูดไม่จา

ยามน้ีเองสุม้เสยีงสภุาพอ่อนโยนของบรุษุดงัข้ึนท่ีหน้าประต ู"คณุหนูหลี 

จะไปกับผู้ใดหรือ"

ทกุคนหนัไปมอง เหน็ชายหนุ่มรปูโฉมเกลีย้งเกลานุม่นวลด่ังหยกผูห้นึง่ 

ก้าวเข้ามา มีเด็กสาววัยราวสิบห้าสิบหกผู้หนึ่งเดินตามหลังต้อยๆ

หยางโฮ่วเฉิงกล่าวไขความกระจ่างกับจูเยี่ยนอย่างว่องไว

พอฟังเขาอธิบายจบ จเูย่ียนมองเฉยีวเจาปราดหนึง่แล้วกล่าวแฝงนัย 

ลึกซึ้ง "เจ้าพูดถูกต้อง คุณหนูหลีไปกับหมอเทวดาจะดีกว่า"

เขาพูดจบแล้วโค้งกายต�า่แสดงคารวะต่อหมอเทวดา ก่อนเอ่ยเสียงดัง 

กังวาน "เช่นนั้นก็ไหว้วานท่านหมอเทวดาด้วยขอรับ"

ฉอืชัน่เหน็สหายรกัท้ังคู่ล้วนกล่าวเช่นนีแ้ล้วมองดทู่าทางไม่รูส้กึรูส้า 

อนัใดของแม่นางน้อยอกีครา พาให้ในใจคบัข้องหนกัข้ึน เขาบงัเกิดความรู้สึก 

คลบัคล้ายว่าผกักาดขาวทีต่นเองเก็บได้จากข้างทางโดนสกุรคาบเอาไป*

แม้นเขาไม่ได้หวงแหนผักกาดขาวหัวน้ัน แต่เจ้าผักกาดขาวยอม

* ผักกาดขาวกับสุกร ในที่นี้เป็นค�าเปรียบเปรย หมายถึงผู้หญิงกับผู้ชายท่ีไม่คู่ควรกัน มีความหมายท�านอง
เดียวกับส�านวนที่ว่า 'ดอกไม้สดปักในกองขี้วัว'
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ตามสุกรไปโดยไม่แยแสเขา มันเป็นรสชาติที่เจ็บแสบจริงๆ

"ถ้าอย่างน้ันก็รีบๆ เก็บของสิ เดินทางราบรื่น ไม่ไปส่งล่ะ" ฉือชั่น 

กล่าวอย่างเย็นชา

เขาเกิดมารูปงาม ท�าสีหน้าเฉยเมยอย่างน้ียังคงหล่อเหลาชวนให้

เคลิบเคลิ้มหลงใหลดุจเดิม

จูเย่ียนมองสหายรักอย่างพินิจครู่หนึ่ง รู ้สึกว่าคนบางคนก�าลัง 

โกรธงอนอยู่ในใจแล้ว

เขากลั้นย้ิมพลางรุนหลังเด็กสาวท่ีตามติดอยู่ข้างกายออกไป  

"คุณหนูหลี หนทางกลับเมืองหลวงยาวไกล เจ้าตัวคนเดียวมีเรื่อง 

ไม่สะดวกอยู่มาก ข้าซื้อสาวใช้ผู้หนึ่งมาให้"

เฉียวเจาแปลกใจอยู่บ้าง นางมองสาวใช้แวบหนึ่ง เห็นหน้าตา

หมดจดสะอาดตา มาตรว่าอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายจะดูประหม่าอยู่บ้าง

แต่ไม่ตัวสั่นงันงก บ่งบอกได้ว่าเขาเลือกเฟ้นอย่างพิถีพิถันแล้ว ในใจ 

ก็อบอุ่นอย่างช่วยไม่ได้ นางพูดอย่างซาบซึ้งจากใจจริง "ขอบคุณที่ใส่ใจ

เจ้าค่ะ พี่จู"

จเูย่ียนส่งย้ิมน้อยๆ ให้นางแล้วหนัไปเอ่ยกับหมอเทวดาหลี ่ "พวกข้า 

เหมาเรอืล�าน้ีไว้ ยังมห้ีองว่างไม่น้อย ในเมือ่ต่างจะกลบัเมอืงหลวง ไยท่าน 

หมอเทวดาไม่ไปพร้อมกับพวกข้าขอรับ"

หยางโฮ่วเฉิงตบศีรษะตนเอง "จริงสิ เดินทางด้วยกันก็สิ้นเรื่อง  

ข้ามัวตื่นตระหนกจนลืมไปเสียได้"

จูเย่ียนส่งสายตาถาม สหายรักเป็นคนไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินแล้ว 

จะตื่นตระหนกอะไร

หยางโฮ่วเฉิงแบมือยักไหล่อย่างจนใจ
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หมอเทวดาท่ียืนอยู่ตรงหน้าท่านน้ีโปรยเข็มปักผ้าตามสบายยังท�าให้ 

เขาโดนพิษจนล้มตึง ส่วนรสเผ็ดร้อนของยาถอนพิษนั่นคงยากที่เขาจะ 

ลืมเลือนไปชั่วชีวิต แล้วเขาจะไม่ตื่นตระหนกได้หรือ แค่ว่าอย่ายกเร่ือง 

น่าอายพรรค์นี้มาพูดต่อหน้าธารก�านัลเลย

ฉือชั่นมิได้เอื้อนเอ่ยวาจาแต่กลับหูผึ่ง

ฝ่ายเฉยีวเจามสีหีน้าเรยีบเฉย นางรูว่้าหมอเทวดาหลีต้่องไม่เห็นด้วยแน่  

เหตุผลน่ะหรือ...

หมอเทวดาหลีโ่บกมอืไปมาพลางกล่าวโพล่งค�าหนึง่ "ไม่ได้ ข้าเมาเรือ"

"..." ทุกคนถึงกับพูดค�าใดไม่ออก

หมอเทวดาหลีไ่ม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรโดยสิน้เชงิ เขาหมนุกาย

ไปพูดก�าชับเฉียวเจา "รีบเก็บของเถอะ ข้าจะรอเจ้าที่ท่าเรือ"

"เจ้าค่ะ" นางขานตอบอย่างว่าง่าย

รอเมือ่ทกุคนออกไปหมดแล้ว เหลอืเพียงเฉยีวเจากับสาวใช้ท่ีเพ่ิงซือ้ 

มาใหม่ นางถึงพูดอย่างสุภาพนุ่มนวล "รบกวนเจ้าด้วย"

"คุณหนูจะท�าให้บ่าวอายุสั้นนะเจ้าคะ" สาวใช้เริ่มเก็บของอย่าง

คล่องแคล่วพลางลอบประหลาดใจที่เจ้านายคนใหม่โฉมงามพริ้มเพรา

อ่อนหวานทว่านิสัยเฉยเมยเงียบขรึม

นางหารูไ้ม่ว่าเพลาน้ีเฉยีวเจาก�าลงัทรมานทัง้กายใจ เมือ่อารมณ์ที ่

ตึงเครียดอยู่ผ่อนคลายลง ไหนเลยจะยังอยากกล่าววาจา

เฉียวเจามีสัมภาระนับชิ้นได้ สาวใช้เก็บเสร็จใช้เวลาไปยังไม่ถึง 

หนึ่งถ้วยชา* นางถือห่อผ้าเล็กๆ แล้วบอกกับเฉียวเจาที่เอนกายงีบหลับ

อยู่บนเตียง "คุณหนู เก็บของเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ"

* หนึง่ถ้วยชา เป็นค�าเปรยีบเปรยถึงช่วงเวลาทีส่ัน้มาก บางต�ารากล่าวว่าเทียบได้กับเวลาประมาณ 10-15 นาที
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เฉียวเจาลืมตาขึ้น ดวงตาด�าสนิทท้ังคู ่มีประกายเพียงน้อยนิด  

นางฝืนลุกขึ้น "ประคองข้าออกไปเถอะ"

นางเดินเองไม่ไหวเพราะเป็นไข้จนอ่อนระโหยโรยแรงไปทั้ง 

สรรพางค์กายแล้ว

สาวใช้สืบเท้าก้าวหนึ่งเข้ามาพยุงแขนนาง

นายบ่าวสองคนเดินออกไปก็เหน็จเูย่ียนกับหยางโฮ่วเฉงิรออยู่ด้านนอก  

แต่กลับไร้วี่แววของฉือชั่น

ไม่รอให้พวกเขาเอ่ยปาก เฉยีวเจาก็แกะมอืสาวใช้ออกและย่อกาย

ลงค�านับ "พ่ีจู พ่ีหยาง หลายวันมานี้ต้องขอบคุณพวกท่านที่คอยดูแล  

วันหน้าถ้ามีโอกาส ข้าต้องตอบแทนแน่นอนเจ้าค่ะ"

หยางโฮ่วเฉิงโบกมือเป็นพัลวัน "ไม่ต้องๆ เจ้ากลับถึงเรือนอย่าง

ปลอดภัยก็พอ"

จูเย่ียนเลื่อนสายตาลงไปหยุดท่ีหน้าผากเกลี้ยงเนียนของเด็กสาว 

บนนัน้มเีหงือ่เมด็เลก็ๆ ผดุพราว ทว่าท่วงท่าท่ีนางแสดงคารวะต่อพวกเขา

งดงามแช่มช้อย

จูเย่ียนนึกทึ่งในใจ เขาอ้าปากกล่าว "คุณหนูหลี ข้าคือ...จูเย่ียน  

หากกลับถึงเมืองหลวงแล้วประสบความล�าบากใด ไหว้วานคนไปหาข้า

ที่จวนไท่หนิงโหวได้..."

เฉียวเจาอึ้งงันไปเล็กน้อย อีกฝ่ายยอมบอกชื่อเสียงเรียงนามและ

ศักดิ์ฐานะกับนาง นี่คือเห็นนางเป็นสหายแล้วจริงๆ

หยางโฮ่วเฉิงมองสหายรักอย่างหลากใจ ก่อนจะกล่าวบ้าง  

"หยางโฮ่วเฉิง จวนหลิวซิ่งโหว แม่นางน้อยอย่าลืมข้าพี่หยางเล่า"

เขานึกว่านิสัยอย่างจูเย่ียนไม่มีทางบอกศักดิ์ฐานะแท้จริงกับสตรี
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นางหนึ่งง่ายๆ คิดไม่ถึงว่าจะชิงตัดหน้าเขา

"ไม่แน่นอนเจ้าค่ะ" มุมปากของเฉียวเจาประดับรอยย้ิมอยู่ตลอด 

แต่เหงือ่เย็นไหลลงมาตามข้างแก้มแต่แรกนางกลบัไม่ใส่ใจ ไต่ถามอย่าง

ตรงไปตรงมา

"พี่ฉือเล่าเจ้าคะ"

พี่ฉือ...

จูเยี่ยนกับหยางโฮ่วเฉิงลอบสบตากัน

พักนี้ดูเหมือนเจ้านั่นสติไม่เต็มเต็งอยู่สักหน่อย

หยางโฮ่วเฉิงพูดชวนขบขัน "เขาน่ะหรือ เห็นเจ้าจะไปแล้วคง 

เสียอกเสียใจเต็มที ก็เลยแอบร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่กระมัง"

แน่นอนว่าไม่มใีครเชือ่ว่าถ้อยค�านีเ้ป็นความจรงิ เฉยีวเจากล่าวขึน้ 

"ถ้าอย่างนั้นก็รบกวนพี่ชายทั้งสองกล่าวอ�าลาพี่ฉือแทนข้าด้วยเจ้าค่ะ"

นางย่อกายลงอกีครัง้ จากน้ันก็เกาะแขนสาวใช้แล้วหมุนกายเดนิไป 

ทางรถม้าที่รออยู่ข้างท่าเรือ

พวกจเูย่ียนนิง่เงยีบมองดนูางก้าวขึน้รถม้าไปโดยไม่เหลยีวหลังตลอด

"แม่นางน้อยผู้นี้บอกว่าจะไปก็ไปเลยจริงๆ" จู่ๆ ก็ขาดไปคนหนึ่ง 

หยางโฮ่วเฉิงรู้สึกใจหายอยู่บ้าง

"นั่นสิ หลังจากนี้ข้าคงไม่ได้อยู่เป็นสุขแล้ว"

"หือ?"

"ก็ต้องถูกสือซีลากตัวไปเดินหมากอีกแล้วน่ะสิ"

ทัง้คูพู่ดหยอกล้อกันก่อนจะย้อนกลบัไปทางห้องในตวัเรือ ก่อนเหน็ 

ม่านประตรูถม้าท่ีจอดอยู่ไม่ไกลถูกเลกิขึน้กะทันหนั แล้วสาวใช้ก็กระโดดลงมา

พวกเขาหยุดฝีเท้า
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สาวใช้ว่ิงมาถึงเบือ้งหน้าในชัว่พรบิตา นางแสดงค�านบัก่อนค่อยย่ืน

ขวดกระเบ้ืองสีขาวใบหนึ่งส่งให้พร้อมกล่าวรัวเร็ว "น่ีเป็นยาสมานแผล 

ที่คุณหนูขอมาจากท่านหมอเทวดาให้คุณชายฉือเจ้าค่ะ"

นางวางขวดกระเบื้องลงบนมือจูเย่ียน จากน้ันคารวะพวกเขาเป็น

ค�ารบที่สองแล้วเดินลิ่วๆ กลับไป

"แม่นางน้อยน่ันช่างมีน�้าใจโดยแท้" หยางโฮ่วเฉิงมองดูรถม้าแล่น 

ออกไปช้าๆ พลางเอ่ยพึมพ�า

จูเย่ียนย้ิมแย้ม เขาก�าขวดกระเบื้องในมือแน่น หมุนกายกลับไป 

ก็เห็นฉือชั่นยืนอยู่หน้าประตูไม่พูดไม่จา

เขาผลัดเปล่ียนอาภรณ์เป็นชุดใหม่แล้ว มองไม่เห็นคราบเลือด

เปรอะทั่วหัวไหล่อีก

จูเย่ียนตวัดข้อมือโยนขวดกระเบื้องไปให้ ขวดกระเบื้องสีขาว 

กระจ่างลอยพุ่งเป็นวิถีโค้งสวยงามกลางอากาศ ก่อนไปตกลงในมอืฉอืชัน่ 

อย่างแม่นย�า

เขาก�ามันไว้แน่นไม่กล่าวค�าใด และหันหลังกลับเข้าห้องไป
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รถม้าว่ิงแล่นไปตามถนนหลวงอย่างไม่เรว็ไม่ช้า เฉยีวเจานอนตะแคง 

บนตั่งเตี้ยที่ตั้งอยู่ในตัวรถ รับฟังค�ารายงานจากสาวใช้ 

"คุณหนู น�ายาสมานแผลไปมอบให้คุณชายจูแล้วเจ้าค่ะ"

เฉียวเจาผงกศีรษะ กล่าวเสียงแหบแห้ง "เช่นนั้นก็ดีแล้ว"

หมอเทวดาหลีข่ยับมาใกล้จนสาวใช้ต้องหลบไปด้านข้าง เขากล่าว

ขึ้นว่า "ดีนักนะแม่นางน้อย เอายาของข้าไปเป็นของก�านัลเอาใจผู้อื่น"

เขายื่นมือส่งยาลูกกลอนเม็ดหนึ่งให้ "กินยาเม็ดนี้เสีย"

เฉียวเจารับมากินโดยไม่ลังเลรีรอ

หมอเทวดาหลี่พึงใจในท่าทีน้ีของนางมากพอดู แต่กลับพูดแบบ

ปากไม่ตรงกับใจ "ให้อะไรเจ้าล้วนกล้ากิน ไม่กลัวเป็นยาพิษรึ"

"ท่านปู่หลี่มีใจเมตตาการุณย์ของผู้เป็นแพทย์เจ้าค่ะ" เฉียวเจา 

เพิ่งกินยาลงไปก็รู้สึกสบายตัวขึ้นมาก จึงกล่าวยิ้มๆ

15
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"เจ้าเรยีกข้าว่าอะไรนะ" หมอเทวดาหลีน่ิง่อึง้ ความรูส้กึแปลกชอบกล 

นั่นรุนแรงยิ่งขึ้น

เฉยีวเจาเอยีงคอ "ก็ท่านปูห่ลีน่่ะส ิหรอืเรยีกท่านว่าหมอเทวดาหลี ่

ดีเจ้าคะ"

ตัง้แต่เลก็จนโต เวลาทีน่างอยู่ร่วมกับหมอเทวดาหลีท่่านน้ียาวนาน

กว่ากับพ่อแม่พี่น้องเสียอีก เขามีนิสัยประหลาดไม่ชอบสุงสิงกับใคร แต่

กลบักระตอืรอืร้นสนใจเด็กสาวท่ีเพ่ิงพบหน้ากันนางหน่ึงเพียงนี ้ท�าให้นาง

ไม่อาจไม่ตรึกตรองให้ลึกลงไปได้ 

ใช่หรือไม่ว่าหมอเทวดาหลี่จับสังเกตอะไรได้แล้ว เขาจะรู้สึกว่า 

นางคล้ายคลงึคนท่ีตนเคยสอนสัง่ชีแ้นะอย่างมนี�า้อดน�า้ทนคนน้ันหรือไม่

หมอเทวดาหลี่คลายยิ้ม "เรียกว่าท่านปู่หลี่เถอะ แม่นางน้อยชื่อว่า

อะไร"
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