
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ในที่สุดเฉียวเจาก็ได้เข้าชุมนุมฟู่ซานแล้ว ส�าหรับการปูพ้ืนฐาน 

ความมั่นคงในชีวิตของนางระดับแรกถือว่าส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ 

นักอ่านได้กลิ่นแปลกๆ เหมือนกันหรือไม่คะ เรื่องราวของคนในชุมนุมนี ้

มคีวามซบัซ้อนอยู่บ้าง ไม่ได้น่ารืน่รมย์ดงัเช่นท่ีชมุนุมสตรสีงูศกัดิพึ์งมเีลยค่ะ 

เฉียวเจาเข้ามาวันแรกก็พบกับการใช้ยาพิษเตรียมจะท�าร้ายกัน ไหนจะ 

เรื่องที่ประชันโคลงกลอนเพ่ือหวังให้อีกฝ่ายอับอายขายหน้ามากกว่า 

ความสนุกอีก แต่ท่ีย�่าแย่ที่สุดก็คือการที่ท้าทายเฉียวเจาให้เป็นเป้าธนู 

นี่แหละค่ะ ทว่าไม่ต้องห่วงนะคะ นางเอกของเราย่อมรู้หนักเบาและรู ้

ทางหนทีีไล่รกุรบัอย่างเหมาะสมแน่นอน แต่เรือ่งว่านางจะท�าอย่างไรน้ัน 

ก็ต้องไปรอติดตามดูค่ะ

ส่วนนักอ่านท่านใดทีร่อคอยฉากรักหวานซึ้งใจ ต้องบอกเลยค่ะว่า 

เรามีฉากหวานและฉากซาบซึ้งใจให้ได้พบเจอกันอยู่เสมอ แม้ตอนน้ี

พระนางยังไม่นับว่ามีใจต่อกันอย่างตรงไปตรงมา แต่เพราะท้ังสองต้อง 

ใกล้ชดิเก่ียวพันกันโดยตลอด จงึมเีรือ่งราวให้ท้ังสองได้เรยีนรูซ้ึง่กันและกนั 

มากขึ้น ท่ีส�าคัญคือปมปริศนาต่างๆ ในเล่มน้ีก็น่าติดตามมาก ไม่ว่า 

จะเป็นหนทางท่ีเฉียวเจาจะได้เข้าพบเฉียวโม่อย่างเปิดเผย ความผูกพัน 

ท่ีเจยีงหย่วนเฉามต่ีอเฉยีวเจา และเรือ่งท่ีสกุลโค่วมใีครบางคนก�าลงัปองร้าย

เฉยีวโม่อยูน่ัน้จะเป็นใครกัน รอตดิตามเรือ่งราวท้ังหมดนีร้วมถึงความรกั 

ที่บ่มเพาะในใจของเซ่าหมิงยวนและเฉียวเจาอย่างแสนงดงามนี้ได้ใน 

หน้าต่อไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"อยู่แดนเหนือนานๆ อีกท้ังออกรบในสมรภูมิที่ปกคลุมด้วยหิมะ 

น�้าแข็งบ่อยๆ ทหารท่ีได้รับพิษไอเย็นคงมีแปดถึงเก้าในสิบคน พวกเจ้า 

ต้องล�าบากกันแล้ว"

ใบหูของเฉินกวงเป็นสีแดงระเรื่อ "ล้วนเป็นสิ่งที่พึงกระท�าขอรับ"

เขาทอดถอนใจก่อนจะเอ่ยต่อ "เดิมทีอาการของท่านแม่ทัพของ 

พวกข้ายังไม่รุนแรงถึงเพียงนี้ ต่อมายังไปเสาะหาน�้าแข็งพันปีถึงได้ 

กลายเป็นอย่างนี ้ ท่านหมอบอกว่าท่านแม่ทัพไม่มทีางหายด ีพอกลบัถึง 

เมอืงหลวง ท่านแม่ทัพก็ไม่เชญิหมอหลวงมารกัษาให้อกี"

"ไม่ต้องเป็นห่วง หลังท่านหมอเทวดากลับเมืองหลวงแล้วจะตรวจ

อาการให้แม่ทัพเซ่าเอง" ความรูส้กึในใจเฉยีวเจาสบัสนปนเปอยู่บ้าง

เซ่าหมิงยวนโง่งมใช่หรือไม่ คนก็ตายไปแล้ว รักษาร่างกายไม่ให้ 

เน่าเป่ือยจะมปีระโยชน์อันใด

ถึงอย่างไรข้าก็ไม่สนใจเขาหรอก



 เฉียวเจา ดวงจิตที่อยู่ในร่างหลีเจา นางพยายามใช้ชีวิต 

  ในร่างใหม่นีใ้ห้ดี ทัง้ยังหาทางช่วยเฉยีวโม่ผูเ้ป็น 

  พ่ีชาย และพยายามหาท่ียืนในหมู่สตรี จะได ้

  ไม่ต้องแต่งงานเข้าตระกูลใดตลอดชวิีต

 เซ่าหมิงยวน กวนจวินโหว อกผายไหล่ผึง่จากการรบทัพจบัศกึ 

  มานาน ตัง้ใจว่าจะไม่แต่งสตรีใดมาแทนเฉยีวซือ่ 

  ภรรยาผูล่้วงลบั มสีหายรกัอกีสามคนทีส่นิทสนม 

  กันมาก ถึงขัน้ตายแทนกันได้

 ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง ฮูหยินผู้เฒ่าแห่งจวนตะวันตกของสกุลหลี เป็น 

  ท่านย่าของหลีเจา มักโดนฮูหยินผู ้เฒ่าเจียง 

  แห่งจวนตะวันออกกดข่ม ทว่าความจรงินางเป็น 

  คนมีความคิดความอ่านดี ผูกพันรักใคร่หลานๆ  

  ด้วยใจจรงิ

 หลีกวงเหวิน นายท่านใหญ่แห่งจวนตะวันตก บดิาของหลเีจา  

  มตี�าแหน่งขนุนางเป็นอารักษ์เลก็ๆ ผูห้น่ึง ชืน่ชอบ 

  การเดินหมากมาก ไม่ค่อยจรงิจงักับเส้นทางขนุนาง 

  มากนกั

 เหอซื่อ นายหญิงแห่งจวนตะวันตก มารดาของหลีเจา  

  บ้านเดิมมีฐานะร�่ารวย รักใคร่บุตรสาวย่ิงกว่า 

  สิง่ใดในโลก พร้อมปกป้องบตุรสาวจากทกุส่ิง
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ควันสีขาวลอยอวลขึ้นจากน�้าชาที่หกกระจายเต็มพื้นระลอกหนึ่ง

เฉยีวเจามองโอวหยางเวยอว่ีพลางเปล่งเสียงกล่าวค�าหนึง่ "ยาเบือ่หน?ู"

โอวหยางเวยอวี่ชักสีหน้าทันควัน "ท่าน..."

เฉยีวเจาก้มลงเก็บถ้วยน�า้ชาขึน้ ก่อนจะตวัดข้อมอืโยนมนัลงทะเลสาบ

ทีข่ดุขึน้ไม่ไกลนกั

เสยีงของตกน�า้ท�าให้นกน�า้ทีง่บีหลบัอยู่ตกใจต่ืนรบีกระพือปีกบนิหนีไป 

ขนนกหลายเส้นหลดุร่วงลอยคว้างอยู่เหนือผวิน�า้ทีก่ระเพ่ือมออกไปเป็นวงๆ

"คุณหนูโอวหยาง น�้าชานี้จะเตรียมให้คุณหนูหลันกระมัง"

"ท่านเห็นแล้วหรือ" หลักฐานวางยาพิษโดนเฉียวเจาท�าลายทิ้งไป  

โอวหยางเวยอวี่หาได้รู้สึกซาบซึ้งใจแต่อย่างใด นางกลับท�าหน้ามึนตึง  

"คุณหนูหลีซาน ไยท่านต้องยุ่งไม่เข้าเรื่องด้วย"

เฉียวเจากะพริบตาปริบๆ

166
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โอวหยางเวยอว่ีสบืเท้าขึน้หน้าก้าวหนึง่พลางถามไล่เลยีง "หรอืท่าน

เหน็ว่าหลนัซหีนงเป็นหลานสาวของหลนัซานและบตุรสาวของหลนัซงเฉวียน 

เลยคดิจะประจบประแจงนาง"

พอเห็นเฉียวเจาไม่พูดไม่จา นางย่ิงฉุนเฉียวมากขึ้น กัดริมฝีปาก 

กล่าวต่อ "ท่านรูห้รอืไม่ว่าปูแ่ละบดิาของนางกระท�าเรือ่งชัว่ร้ายมามากมาย 

เท่าไร หลันซานปรักปร�าใส่ร้ายขุนนางสุจริตว่าฉ้อราษฎร์บังหลวง ฝ่าฝืน 

อาญาบ้านเมอืงได้โดยไร้ความเมตตาปรานีแม้แต่น้อยนดิ หลันซงเฉวียน 

ก็ย่ิงเจ้าเล่ห์อ�ามหติ ท่านพ่อข้าเคยพูดว่าอบุายต�า่ช้าให้ร้ายขนุนางสจุรติของ

หลันซานพวกนั้น เขาแทบจะเป็นคนต้นคิดท้ังสิ้น! วันน้ีข้าจะวางยาพิษ

สงัหารหลนัซหีนง เหตุใดท่านต้องเข้ามาขวางด้วย"

"คงจะเป็นเพราะได้นิสัยชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องจากบิดาของข้ากระมัง" 

เฉียวเจาพูดเอื่อยๆ ไม่ใส่ใจน�้าเสียงฉุนเฉียวของอีกฝ่ายสักนิด

โอวหยางเวยอวีน่ิ่งขงึไป ท่าทางก้าวร้าวคกุคามพลนัอ่อนลงกะทันหัน

เรื่องท่ีบิดาของคุณหนูหลีซานโต้เถียงทวงความชอบธรรมกับ 

องครักษ์จินหลินเพ่ือรักษาเกียรติยศอันน้อยนิดให้ท่านพ่อของนาง  

ในสายตาของคนอ่ืนจะมใิช่ยุ่งไม่เข้าเรือ่งหรอกหรอื

เด็กสาวมิใช่คนที่ไม่รู ้ดีชั่ว วันนี้นางตัดสินใจวางยาพิษสังหาร 

หลนัซีหนงก็เตรยีมใจแต่แรกว่าต้องตายอย่างแน่นอน แท้ท่ีจรงิคณุหนหูลซีาน

หยิบถ้วยน�้าชาพิษไปเพ่ือช่วยนาง ตอนนี้ยังตอบกลับนางด้วยถ้อยค�านี้ 

ท�าให้นางจนวาจาแล้วจรงิๆ

โอวหยางเวยอวี่ยกมือลูบดวงตา ห้ามน�้าตามิให้ไหลลงมา

นางร้องไห้ไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ท่านพ่อถูกองครักษ์จินหลินจับตัวไป 

นางก็ร้องไห้มากพอแล้ว
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"คณุหนหูลีซาน ข้ารู้ว่าท่านปรารถนาด ีแต่ข้าหวังว่าท่านจะไม่ยุ่งเกีย่ว 

กับเรื่องในวันนี้ ข้าปลงใจแน่วแน่แล้ว วันนี้จะไม่ปล่อยให้หลันซีหนง 

มีชีวิตรอดกลับไปเป็นแน่ ถ้าท่านจะขัดขวางอีกก็เท่ากับส่งเสริมคนเลว 

ก่อกรรมท�าชัว่!"

สีหน้าของเฉียวเจาสงบนิ่งดุจเดิม นางส่งย้ิมให้อีกฝ่ายพร้อมเอ่ย  

"คุณหนูโอวหยาง ความจริงข้าไม่ใคร่เข้าใจเท่าใดนัก อยากขอค�าชี้แนะ 

สกัหน่อย"

"ว่ามาสิ" ความรู้สึกในใจของโอวหยางเวยอว่ีท่ีมีต่อเฉียวเจานั้น 

สลับซับซ้อนมาก

เพราะหลีกวงเหวินย่ืนมอืช่วยบดิาของนาง ยังมกีารแสดงความสามารถ

อันล�า้เลศิน่าท่ึงของเฉียวเจาก่อนหน้าน้ี รวมถึงเรือ่งท่ีอกีฝ่ายหยิบน�า้ชาพิษไป  

ส่งผลให้นางรู้สึกเชื่อถือเฉียวเจาอยู่ลึกๆ เพ่ิมข้ึนตามสัญชาตญาณ ซึ่ง 

นางเองก็ยังไม่รู้ตัว

"เม่ือครู ่นี้คุณหนูโอวหยางพูดถึงความชั่วร้ายต่างๆ นานาของ 

สมุหราชเลขาธิการหลันซานกับบุตรชายของเขาหลันซงเฉวียน ทว่า 

เรื่องพวกนี้เกี่ยวอันใดกับหลันซีหนงหรือ"

"จะไม่เก่ียวกันได้อย่างไร ถ้าหลันซีหนงไม่ใช่หลานสาวของ 

สมุหราชเลขาธิการ อาศัยอะไรถึงได้เสวยสุขถูกห้อมล้อมไปด้วยพวกพ้อง

บรวิารมากมาย ในเมือ่นางได้รบัเกียรตยิศบารมจีากปูแ่ละบดิา จะไม่สมควร

แบกรบัผลลพัธ์เพ่ือให้ได้มาซึง่ส่ิงเหล่าน้ีหรอื ทีแ่ท้คณุหนหูลซีานเป็นคนใจดี

พร�า่เพรือ่เช่นน้ีน่ีเอง"

"หาใช่เป็นความใจดีพร�่าเพรื่อไม่ ข้าเพียงรู้สึกว่าคุณหนูโอวหยาง 

ให้ความส�าคัญผิด ต่อให้วันน้ีท่านวางยาพิษสังหารหลันซีหนง จะเกิด
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ประโยชน์อะไรต่อเรือ่งของบดิาท่านได้หรอื"

โอวหยางเวยอว่ีนิ่งงันไปกับค�าถามน้ี นางกัดริมฝีปากกล่าวตอบ 

"อย่างน้อยท�าให้หลันซานกับบตุรชายได้รูซ้ึง้ว่าความเจบ็ปวดของการสญูเสยี 

คนในครอบครวัเป็นอย่างไรบ้าง"

เฉียวเจาหัวร่อเบาๆ

"นี่มีอันใดน่าขัน"

แม่นางเฉยีวพิงต้นไห่ถังด้วยท่าทางเอือ่ยเฉือ่ยพลางเอ่ยเสยีงเรยีบ  

"ข้าได้ยินว่าสมุหราชเลขาธิการหลันซานกับภรรยารักใคร่กันลึกซึ้ง เขา 

ไม่รับอนุนางบ�าเรอและให้ก�าเนิดบุตรชายคนเดียวคือหลันซงเฉวียน ทว่า 

หลันซงเฉวียนกลับต่างจากบิดาไปไกลคนละโยชน์ มีอนุนางบ�าเรอ 

นับไม่ถ้วนและมบีตุรชายบตุรสาวมากมาย แม้หลนัซหีนงจะเป็นบตุรสาว 

สายเลือดภรรยาเอกเพียงคนเดียว แต่ส�าหรับเขาแล้ว เกรงว่าคงมิได ้

มคีวามสลกัส�าคญัดงัเช่นทีค่ณุหนโูอวหยางคดิจรงิๆ หรอือย่างน้อยทีส่ดุ 

ก็ไม่อาจเทียบได้กับน�้าหนักของบิดาท่านในใจของท่านแม้สักเศษเสี้ยว  

คุณหนูโอวหยางเป็นคนฉลาด ลองตรองดวู่าการค้าขายเช่นนีคุ้ม้ค่าหรอืไม่"

โอวหยางเวยอวี่อึ้งงันไปโดยสิ้นเชิง

"เหนือสิง่อ่ืนใด เรือ่งของบดิาท่านยังไม่ได้ตดัสนิชีข้าด คณุหนูโอวหยาง 

ก็ลงมอืกับหลนัซหีนง ไหนเลยจะรูว่้าสมหุราชเลขาธิการกับบตุรชายจะอ้าง 

เหตุนีจ้ดัการบดิาท่านอย่างเหีย้มโหดขึน้ไปอกีข้ันหรอืไม่"

โอวหยางเวยอวี่สะดุ้งเฮือก

เฉยีวเจาทอดสายตาไปทางศาลา ดวงตาทอแววลกึล�า้ "คณุหนโูอวหยาง

บอกว่าข้ายุ่งไม่เข้าเรือ่ง ค�ากล่าวน้ีไม่ผดิ ข้าทนดเูดก็สาวในวยัแรกแย้ม 

งามสะพรัง่ผูห้นึง่จบชวิีตลงอย่างนีไ้ม่ได้จรงิๆ คนผูน้ั้นมใิช่แค่หลนัซหีนง  
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ยังมท่ีานด้วย คุณหนูโอวหยาง"

นางเคยตายแล้วฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ถึงยิ่งรู้ว่าชีวิตล�้าค่าเพียงใด

มใิช่ว่าคนจะตายไม่ได้ ทว่าต้องตายอย่างมคีณุค่า ถึงโอวหยางเวยอว่ี

วางยาพิษสงัหารหลนัซหีนงได้แล้วจะมคีวามหมายใดเล่า

อย่างมากหลันซานกับบุตรชายคงเศร้าโศกเสียใจบ้าง ต่อจากน้ัน 

คนท่ีให้ร้ายขุนนางสุจรติก็ยังคงให้ร้ายขุนนางสจุรติอกี คนต้นคิดอบุายโฉดชัว่ 

ก็ยังคงออกอบุายโฉดชัว่ต่อไป ส่วนราคาทีต้่องจ่ายในครานีม้เีพียงชวิีตของ 

เดก็สาวสองคนรวมกับเด็กสาวกลุม่หนึง่ท่ีต้องพบกับความเดือดร้อน

"แล้ว...แล้วถ้าพวกเขาท�าให้ท่านพ่อข้าตายเล่า ข้าขอยอมตายดีกว่า

ปล่อยให้คนทีใ่ห้ร้ายท่านพ่อข้ายังคงลอยนวลต่อไป" โอวหยางเวยอว่ีพูดพึมพ�า

ทแีรกนางตกลงปลงใจพลชีพีวางยาพิษสงัหารหลนัซหีนง ครัน้ได้ยิน

ถ้อยค�าของเฉยีวเจา จู่ๆ  นางก็สบัสนว้าวุ่นใจขึน้มา

นางเอาชีวิตหน่ึงแลกชีวิตหน่ึง กลับปราศจากความหมายสักนิด 

ดังที่คุณหนูหลีซานพูดจริงๆ หรือ

เฉยีวเจามองโอวหยางเวยอว่ีน่ิงๆ พลางกล่าวทอดถอนใจ "ถ้าไม่กลวั

แม้แต่ความตาย เช่นน้ันก็ย่ิงต้องพยายามมชีวิีตอยู่เพ่ือคิดให้ดีๆ ว่าสมควร 

ท�าเช่นไรกันแน่จึงจะมีคุณค่า มิใช่เอาชีวิตมาท้ิงไว้ในสวนที่เต็มไปด้วย 

สิง่สวยงามแห่งน้ีด้วยความหนุหันพลนัแล่นชัว่วูบ"

โอวหยางเวยอวี่นิ่งเงียบไป

"เรือ่งท่ีแต่ละคนต้องการท�า ผูอ่ื้นเพียงยับย้ังได้ชัว่ครู่ชัว่ยาม ไม่อาจ

ยับย้ังไปได้ชัว่ชวิีต คณุหนโูอวหยางไตร่ตรองให้ละเอียดเถิด ข้าขอกลบัไป 

ก่อน"

เฉยีวเจากล่าวค�าน้ีทิง้ท้ายไว้แล้วก้าวขาเดนิไปทางศาลา แต่เดนิไป
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ไม่ก่ีก้าวก็เหลยีวกลบัมา "จรงิส ิคณุหนูเจยีงทีอ่กีประเดีย๋วจะทดสอบข้าผูน้ั้น 

คณุหนโูอวหยางคุน้เคยกับนางหรอืไม่"

โอวหยางเวยอว่ีงงงนัไป เมือ่ตัง้สติได้อกีครา เดก็สาวทียุ่่งไม่เข้าเรือ่ง 

ผูน้ัน้ก็เดนิเอ้อระเหยไปไกลแล้ว

เฉยีวเจาเพิง่ย่างเท้าเขา้ไปในศาลา ตูเ้ฟยเสวีย่กม็ุน่คิว้กล่าวขึน้ว่า 

"คุณหนูหลซีาน ท่านหายไปทีใ่ดมา เมือ่ครูน่ีห้าท่านไม่พบ ข้าเลยสัง่คนไป 

ตามหาท่านแล้ว"

"ไปห้องเวจเสร็จ จากนั้นก็เดินเล่นตามสบาย"

"อ้อ เช่นนัน้ไฉนไม่บอกกล่าวกันสกัค�าเล่า" ตู้เฟยเสว่ียต่อว่าต่อขาน

เฉยีวเจาถามด้วยสหีน้าจรงิจงั "ไปห้องเวจก็ต้องรายงานด้วยหรือ"

"ท่าน..." ตู้เฟยเสวี่ยโดนตอกกลับก็กระอักกระอ่วนใจสุดจะกล่าว

หลนัซหีนงเห็นเช่นน้ันจงึส่งเสยีงตดับท "เอาล่ะ คณุหนหูลซีาน ในเมือ่

ท่านกลบัมาแล้วก็เฉลยค�าโคลงวรรคหลงัเถอะ"

"หือ?"

ตูเ้ฟยเสวีย่กระแอมกระไอก่อนเอ่ยขึน้ "เรือ่งเป็นอย่างนี ้ ท้ังสองฝ่าย 

ล้วนคดิค�าโคลงวรรคหลงัไม่ออกจงึถือว่าเสมอกัน ก็เลยรอท่านเฉลยค�าโคลง

วรรคหลงัน่ะส"ิ

เมือ่เหน็ทุกคนจ้องตาโต เฉยีวเจาถึงได้อ้าปากพูด "ค�าโคลงคูบ่ทนี้  

ข้ามวีรรคหลงัอยู่ประโยคหน่ึง แต่ไม่นบัว่าดี..."

"พูดมากอยู่ได้ ให้ท่านเฉลย ท่านก็เฉลยเป็นพอ" หลนัซหีนงกล่าว 

เสยีงมนึตงึ

แม่นางเฉยีวกระตกุมมุปาก นึกในใจว่า คณุหนผููน้ี้กระท�าตวัได้น่าชงั 

ดแีท้ รูอ้ย่างน้ีน่าจะปล่อยให้คุณหนโูอวหยางจดัการเสีย
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"วรรคแรกคือ 'เฝ้ามองฟ้า ฟ้าแลตะวัน วันวันเฝ้าแลฟ้ามองตะวัน' " 

เฉยีวเจากวาดสายตาผ่านเด็กสาวแต่ละคนไปช้าๆ สดุท้ายหยุดทีใ่บหน้า

ของตู้เฟยเสว่ียพร้อมกับพูดอย่างชดัถ้อยชดัค�า "ข้าต่อค�าโคลงวรรคหลังว่า 

'วอนคนยาก ยากวิงวอนคน คนทุกคนเดือดร้อนยากวิงวอนใคร' "
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"โคลงด!ี" โค่วจือ่โม่ลกุพรวดขึน้ยืน พอเห็นทุกคนพากันมองมา นาง 

ก็หน้าแดงด้วยความอายจงึนัง่ลงตามเดิม

"เป็นค�าโคลงที่ดีจริงๆ" สวี่จิงหงตบมือเบาๆ

หลนัซหีนงคลีย้ิ่มกะทนัหัน นางเอ่ยถามตูเ้ฟยเสวีย่ "คณุหนูตู้เห็นว่า 

โคลงวรรคหลงันีเ้ป็นอย่างไร"

ตูเ้ฟยเสว่ียยังฉกุคดิถึงความนยัลกึล�า้ทีเ่ฉยีวเจามองนางพลางเอ้ือนเอ่ย

ค�าโคลงไม่ออก มาตรว่าไม่อยากเติมบุปผาบนผ้าด้ินแพรให้อีกฝ่าย แต่ 

ต่อหน้าผูค้นมากมายนางจะกลบัขาวเป็นด�าก็ท�าไม่ได้ จงึพูดด้วยรอยย้ิม 

ฝืดเฝ่ือน "ค�าโคลงทีคุ่ณหนหูลซีานคิดออกมายอดเย่ียมไม่เป็นสองรองใคร

จรงิๆ"

"นัน่ส ิจดุส�าคญัคอืต่อบทได้ดี 'วอนคนยาก ยากวิงวอนคน คนทกุคน

เดอืดร้อนยากวิงวอนใคร' " หลนัซหีนงพูดทวนค�าโคลงวรรคหลงัอย่างช้าๆ 
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พลางไล่สายตาผ่านทุกคนแล้วกลับมาท่ีใบหน้าของตู้เฟยเสว่ีย พร้อมกล่าว 

ด้วยสหีน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "คุณหนตูู้ว่าถูกหรือไม่"

คนทีห่ลนัซหีนงดแูคลนเป็นทีส่ดุคอืคนจ�าพวกอย่างตู้เฟยเสวีย่ เมือ่ครู่

นางหาเรื่องสองพี่น้องสกุลหลีก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ตู้เฟยเสวี่ยเป็นเจ้าภาพ 

งานสงัสรรค์ครัง้นี ้ทัง้ยังเป็นญาตผิูน้้องของคณุหนูใหญ่สกุลหล ี เห็นญาติผูพ่ี้ 

ได้รบัความอบัอายกลับน่ิงเฉยดดูาย เป็นการกระท�าทีช่วนให้รู้สกึเหยียดหยาม

สตรทีกุคนในทีน้ี่ล้วนเป็นคนฉลาดปราดเปรือ่ง เมือ่หลนัซหีนงกระตุ้น

เตอืนข้ึนเช่นนีก็้พากันฉกุคิดได้ บนัดาลให้สายตาทีม่องไปทางตูเ้ฟยเสว่ีย 

แฝงรอยเหยียดหยาม

แน่นอนว่าตู้เฟยเสว่ียก็คดิตามทนัแล้ว นางหน้าแดงก�า่หันขวับไปมอง

เฉยีวเจา อยากจะถามไล่เลยีงอกีฝ่าย แต่ไล่เลยีงในสถานการณ์เช่นน้ีจะย่ิง 

ขายหน้าอย่างไม่ต้องสงสยั นางต้องลอบขบฟันกรอดๆ ถึงข่มความขุน่ข้อง

คบัใจนีไ้ว้ได้

เดก็สาวคนอืน่ๆ ต่างหันไปมองเฉียวเจาโดยไม่รูตั้ว พอเหน็สหีน้านาง 

สงบนิง่เรยีบเฉยแล้วต่างก็ลอบอัศจรรย์ใจ

คณุหนสูามสกุลหลผีูน้ีม้คีวามสามารถล�า้เลศิน่าทึง่โดยแท้ ตอนแรก 

ก็เอาตัวรอดจากการกลั่นแกล้งของหลันซีหนงได้อย่างสวยงามหมดจด  

ตอนหลงัยังฉวยโอกาสคิดค�าโคลงคู่เหยียบย�า่ตู้เฟยเสว่ียได้อกี

หากที่น่าสรรเสริญท่ีสุดคือคุณหนูหลีซานมิได้ยกเร่ืองที่ตู้เฟยเสว่ีย 

ขดัขวางไม่ให้นางเข้ามาตรงหน้าประตใูหญ่มาวิพากษ์วจิารณ์ แต่ถากถาง 

ตูเ้ฟยเสว่ียเป็นนยัๆ ทีเ่หน็ญาตผิูพ่ี้ถูกคนดหูมิน่กลบัน่ิงเฉยดูดาย การตอบโต้

เฉกนี้ท�าได้งดงามอย่างที่ใครพูดอะไรมิได้จริงๆ ซ�้ายังอาศัยเรื่องสุนทรีย์ 

เช่นการค�าต่อโคลงคู่น้ีอกี ก็ย่ิงท�าให้คนอ่ืนๆ ได้แต่เล่ือมใสคารวะ
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ดวงตาของสว่ีจิงหงทอประกายวูบหน่ึง นางกวาดตามองหลีเจี่ยว 

ทีเ่งยีบขรมึผดิสามญัโดยไม่ส่อพิรธุแล้วบงัเกิดความสนใจใคร่รูอ้ยู่หลายส่วน

อย่างหาได้ยาก

พวกนางต่างเป็นคณุหนูในแวดวงของขุนนางฝ่ายบุน๋ มาตรว่าสว่ีจงิหง

กับพ่ีน้องสกุลหลไีม่ใกล้ชดิคุน้เคยกัน แต่พอมภีาพของพวกนางติดอยู่ในหัว 

บ้าง กระนัน้ภาพในความทรงจ�าน่ันมบีางอย่างน่าขบคิดเสยีแล้ว

ด้วยคราใดที่เอ่ยถึงคุณหนูใหญ่สกุลหลี หัวสมองนางจะนึกถึง 

เดก็สาวจติใจดทีีก่�าพร้ามารดาแต่วัยเยาว์จนต้องตกอยู่ในภาวะล�าบากคนนี ้

ไปโดยปริยาย ขณะท่ีเอ่ยถึงคุณหนูสามสกุลหลี กลับปรากฏภาพคนที่

เยินยอผูส้งูศกัดิเ์หยียบย�า่คนต�า่ต้อย และหยาบคายไร้มารยาทขึน้มาทันที

สว่ีจิงหงกระตุกมุมปาก ดูจากชั้นเชิงและความสามารถชั้นน้ีของ 

คณุหนูหลซีาน กลบัมเีสยีงโจษขานแพร่ออกมาเช่นน้ีได้ อมื เห็นทว่ีาคงเหน็ 

คุณหนูใหญ่ไม่มีมารดาแต่เด็กถึงได้โอนอ่อนให้พ่ีสาวกระมัง ไม่เช่นน้ัน 

นางก็คดิหาค�าอธิบายท่ีสมเหตุสมผลอย่างอ่ืนไม่ออกแล้วจริงๆ

สว่ีจงิหงชายตามองเฉยีวเจาซึง่กลายเป็นจดุส�าคญัของทกุคนแล้ว

แวบหนึง่ นางหลบุตาลงแล้วอมย้ิม

คุณหนูสามสกุลหลีผู้นี้เป็นคนที่น่าสนใจจริงๆ

เฉยีวเจาถูกฉดุให้น่ังลง จากน้ันการประชนัต่อค�าโคลงคู่ก็ด�าเนนิต่อไป 

ภายในศาลาครกึครืน้ขึน้อกีค�ารบหน่ึง

โอวหยางเวยอว่ีซึ่งกลับมาถึงศาลาเงียบๆ ตั้งแต่เมื่อไรก็สุดรู้ นาง 

ยืนหลบมมุอยู่พลางขบคิดความหมายของค�าโคลงวรรคหลังของเฉยีวเจา

หนแล้วหนเล่าอยู่ในใจ

'วอนคนยาก ยากวิงวอนคน คนทุกคนเดือดร้อนยากวิงวอนใคร'
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ค�าโคลงนี้มิได้หมายถึงสถานการณ์ของข้าในเพลานี้หรอกหรือ!

โอวหยางเวยอว่ีก็เคยเป็นหน่ึงในหมู่สตรีสูงศักด์ิเหล่านี้ ร่ายกลอน 

แต่งค�าโคลง ดดีพิณเป่าขลุย่ มชีวีติท่ีสขุสราญบานใจปานใด เรือ่งท่ีกลดักลุม้

มากทีส่ดุไม่มอีะไรนอกจากวันน้ีกินอาหารเผ็ดมากเกินไป พรุ่งนีจ้ะมตุ่ีมสวิ 

ผดุขึน้บนหน้าผาก

แต่เพียงชั่วข้ามราตรี ชีวิตของนางก็พลิกกลับตาลปัตร ญาติสนิท 

มติรสหายท่ีไปมาหาสู่กับครอบครวันางบ่อยๆ ล้วนหายหน้าไปไม่เห็นว่ีแวว  

ทุกคนในเรือนคิดหาทุกวธิกีารก็คล�าทางไปไม่ถึงธรณีประตูกององครักษ์ 

จนิหลนิ แม้แต่ตอนนีท่้านพ่อเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ยังไม่ล่วงรู้

สุดท้ายนางคิดได้เพียงว่าจะกอดคอตายไปกับหลันซีหนง ท�าให้ 

ขนุนางโฉดหลนัซานกับบุตรชายต้องเจบ็ปวดก็เท่านัน้

ทว่าคุณหนูหลีซานกลับบอกว่าถึงนางจะเอาชีวิตตนเองเข้าแลก 

เพ่ือท�าเช่นนี้ จริงๆ แล้วส�าหรับคนพวกนั้นเป็นเพียงเร่ืองเล็กๆ ไม่ท�าให้ 

พวกเขาสะดุง้สะเทือนได้เลย

นางท�าใจยอมรับไม่ได้จริงๆ!

โอวหยางเวยอว่ีมองเฉยีวเจาอย่างเหม่อลอย นางร�าพึงในใจ หาก 

ข้าฉลาดอย่างคุณหนูหลซีานก็คงดี จะต้องคิดหาหนทางได้แน่นอน

พอคิดถึงตรงนี้ โอวหยางเวยอวี่ฉุกใจขึ้นได้

จรงิส ิคณุหนหูลซีานพูดเตือนข้าก่อนแยกกันว่าคุน้เคยกับเจยีงซอืหร่าน

หรอืไม่...

โอวหยางเวยอวี่เบนสายตาไปทางนางโดยไม่รู้ตัว

วันน้ีเจียงซือหร่านสวมกระโปรงผ้าแพรลายนกยูงสีแดงเข้ม นาง 

มไิด้ร่วมวงประชนัต่อค�าโคลงคู ่ แต่นัง่อยู่บนม้าน่ังหินไม่ไกลนกั เท้าคาง 
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มองไปทีไ่กลๆ ด้วยท่าทางเฉือ่ยชาอย่างเบ่ือหน่ายเหลือแสน

นางเป็นบตุรสาวโทนของเจยีงถังผูบ้ญัชาการกององครกัษ์จนิหลนิ 

ได้ยินว่าผูบ้ญัชาการกององครกัษ์จนิหลนิผู้ทีใ่ครได้ยินชือ่เป็นต้องขวญัหนดีฝ่ีอ

ผู้น้ันรักและตามใจบุตรสาวผู้น้ีทุกอย่าง นางอยากได้ดวงจันทร์มิกล้า 

คว้าดวงดาวลงมาให้ ด้วยเหตนุีเ้จยีงซอืหร่านถึงได้มฐีานะเทยีบเคยีงกับ

องค์หญงิเลยทเีดยีว

โอวหยางเวยอว่ีลอบก�ามอืเป็นหมดัแน่น นางต้องหาโอกาสลองขอร้อง

เจยีงซอืหร่านดู

คณุหนหูลซีานพูดเตือนสตินางได้ถูกต้อง แทนทีจ่ะเอาชวิีตเข้าแลก

อย่างสญูเปล่า ซ�า้ยังผลกัให้คนท้ังตระกูลต้องตกอยู่ในภาวะล่อแหลมย่ิงข้ึน  

มิสู้ยอมลดศักดิ์ศรีขอร้องบุตรสาวของผู้บัญชาการกององครักษ์จินหลิน  

ไม่แน่ว่ายังสอบถามถึงสถานการณ์ของท่านพ่อได้

ขณะนางคิดค�านึงอยู่เช่นนี้ มีฝ่ามือข้างหนึ่งวางทาบลงบนมือนาง

กะทันหัน

"เวยอวี ่ เจ้าคดิอะไรอยู่หรอื" ทีแ่ท้เป็นโค่วจือ่โม่ซึง่ออกจากวงประชนั

ค�าโคลงคูม่าอยู่ข้างกายนางต้ังแต่เมือ่ไรก็สดุรู้

โอวหยางเวยอวี่ดึงความคิดคืนมา นางแลมองสหายรักพร้อมกับ 

เผยรอยย้ิมจากใจจรงิเป็นครัง้แรกในช่วงท่ีผ่านมา พลางเอ่ยตอบเสียงเบา 

"ไม่ได้คิดอะไร แค่รู้สึกว่าคุณหนูหลีซานไม่เพียงฉลาดเจ้าปัญญา ยาม 

คนในครอบครัวถูกคนท่ีมีศักด์ิฐานะสูงกว่านางสบประมาทก็ยังตอบโต้ 

ได้อย่างไม่โอหังไม่เจยีมตน เป็นคนทีค่วรคู่แก่การคบหาเป็นมติร พ่ีจือ่โม่  

ท่านพ่อข้าก่อเรือ่งขึน้ วนัหน้าเป็นเรือ่งยากมากทีต่ระกูลของข้าจะปักหลัก 

ยืนอยู่ในเมอืงหลวง หลงัจากนีพ้วกเราอยากพบหน้ากันเกรงว่าคงจะล�าบาก
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แล้ว ท่านพยายามผกูไมตรกัีบคณุหนหูลซีานไว้เถอะ เป็นสหายกบัคนเช่นน้ี

ไม่มวัีนเสยีเปรยีบ"

โค่วจื่อโม่กุมมือนางแน่น "พวกนั้นล้วนเป็นเรื่องในภายภาคหน้า  

ตอนน้ีข้าเป็นห่วงเจ้า..."

"ข้าไม่เป็นไร ข้าคิดตกแล้ว" สายตาของโอวหยางเวยอวี่จับจ้อง 

มองตามเจยีงซอืหร่านอยู่ พลนัเหน็นางลกุข้ึนเดินไปทางกลุ่มเด็กสาว

"พวกท่านรูผ้ลแพ้ชนะหรอืยัง" เจยีงซอืหร่านไต่ถามอย่างหงดุหงดิ นาง

ร�าคาญพวกโคลงฉนัท์กาพย์กลอนเป็นทีส่ดุ เป็นเร่ืองของพวกท่ีกินอ่ิมแล้ว 

ไม่มอีะไรท�าโดยแท้

"มีอะไรหรือ" หลันซีหนงเลิกคิ้วเอ่ยถาม

เจยีงซอืหร่านหมนุคลงึหยกพกท่ีเหนบ็ไว้ตรงเอวเล่นพลางกล่าวด้วย

รอยย้ิมละไม "ข้าคิดหัวข้อท่ีจะทดสอบคณุหนหูลซีานออกแล้ว แต่พวกท่าน 

ทางนียื้ดยาดไม่จบไม่สิน้เสยีที ข้ารอจนเบือ่จะแย่อยู่แล้ว"

ได้ยินค�ากล่าวนี้ มีคนไม่น้อยลอบไม่ชอบใจเป็นอันมาก

ทั้ง ท่ี เป็นเรื่องสนุกสนานกลับบอกว่าน่าเบื่อ เห็นได ้ว ่าเป็น 

คนหยาบกระด้างผูห้น่ึง แต่นางเป็นบตุรสาวของผูบ้ญัชาการกององครกัษ์ 

จินหลิน ทุกคนถึงไม่กล้าล่วงเกินเท่านั้นเอง

"จบแล้ว คณุหนูเจยีงเริม่เลยเถอะ" หลนัซหีนงโบกพัดไปมาพรอ้มกล่าว

เสยีงเอือ่ยๆ

หลงัเฉยีวเจาแสดงฝีมอืแต่งค�าโคลงคูอ่นัยอดเย่ียมไว้ก่อน ต่อจากน้ัน 

ก็ไม่มีอันใดน่าสนใจแล้ว เทียบกับต่อค�าโคลงคู่ต่อไป นางตั้งตารอดูว่า 

เจยีงซอืหร่านจะเล่นงานคนเช่นไรดีกว่า

ตู ้เฟยเสว่ียลืมเลือนความอับอายก่อนหน้านี้ไปโดยพลัน นาง 
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เหยียดมุมปากขึ้นเล็กน้อย "คุณหนูเจียงต้องการให้ข้าตระเตรียมสิ่งใด

หรือไม่"

นางตัง้ใจแก้ตวัอกัษรบนไม้ติว้ห้าสเีป็นค�าว่า 'เจยีง' ทัง้หมดก็เพ่ือ 

รอเสีย้วเวลานีน่ั้นเอง
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เจียงซือหร่านมาจากตระกูลท่ีทรงอ�านาจบารมี เป็นคนเจ้าเล่ห์ 

แสนกลและมนีสิยัประหลาดผดิแผกจากผูอ้ืน่ ในกาลก่อนนางเคยท�าให้ 

ผูเ้ข้าร่วมชมุนมุคนใหม่ต้องร้องไห้มใิช่คนสองคนแล้ว

เดมิทตีูเ้ฟยเสว่ียต้ังใจเตรยีมกระบอกไม้ต้ิวห้าสีไว้เพ่ือกล่ันแกล้งคน

ตอนการละเล่นวงสรุา คิดไม่ถึงว่าจะได้ใช้กับผูเ้ข้าร่วมชุมนมุคนใหม่อย่าง

หลเีจา เหน็ได้ว่ากระทัง่สวรรค์ยังทนดูความผยองพองขนของอกีฝ่ายไม่ได้

ถึงประทานโอกาสให้นางสัง่สอนสกัหน่อย

ตูเ้ฟยเสว่ียเริม่ตัง้ตารอคอยอย่างสดุจะเปรยีบ ด้วยไม่รู้ว่าเจยีงซอืหร่าน

จะต้ังหวัข้ออะไร

"คุณหนูตู้ จวนท่านมีลานฝึกยุทธ์กระมัง" เจียงซือหร่านเอ่ยถาม

ตู้เฟยเสวี่ยอึ้งไปก่อนจะพยักหน้าทันที "มีสิ"

จวนกู้ชางป๋อสร้างรากฐานของตระกูลมาจากคุณงามความชอบ 

168
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ทางด้านการทหาร มาตรว่าสบืทอดต่อกันมาจนบดันีแ้ม้จะไม่มลีกูหลาน 

เข้าสูส่มรภมูอิกี แต่ยังเก็บรกัษาลานฝึกยุทธ์ไว้เรือ่ยมา การท่ีนางช�า่ชอง

ทักษะการขี่ม้าได้ต้องยกความดีความชอบให้ลานฝึกยุทธ์ในจวนอย่าง 

ขาดเสยีมไิด้

"มีก็ดี" สายตาของเจียงซือหร่านจับจ้องท่ีตัวเฉียวเจา นางอมย้ิม 

มุมปากพลางพูด "เมื่อครู่นี้ข้าได้เปิดหูเปิดตากับปฏิภาณไหวพริบของ 

คณุหนหูลซีานแล้ว อีกท้ังเคยได้ยินว่าตัวอกัษรของท่านก็ยอดเย่ียมดเีลศิ 

ทว่าเรือ่งเหล่านีข้้าล้วนไม่เข้าใจ เป็นธรรมดาท่ีจะทดสอบท่านในเชงินีไ้ม่ได้ 

ฉะนัน้วันนีหั้วข้อท่ีข้าจะทดสอบคุณหนหูลซีานก็คือ..."

นางหยุดเว้นจังหวะแล้วเปล่งเสียงพูดค�าสองค�าช้าๆ "ความกล้า"

ความกล้า?

หัวข้อน้ีแปลกใหม่จริงๆ คุณหนูเจียงจะทดสอบความกล้าของ 

คุณหนูหลีซานอย่างไรนะ

ทุกคนมองหน้ากันไปมาพร้อมกับความสนใจใคร่รู้ที่ทบทวีขึ้น

"คณุหนตููเ้ชญิน�าทางเถอะ พวกเราไปถึงลานฝึกยุทธ์แล้วค่อยว่ากัน 

อกีท"ี

ตู้เฟยเสว่ียสองจิตสองใจเล็กน้อย ด้วยเพราะจะต้อนรับขับสู ้ 

แขกสตรีสูงศักดิ์ สวนดอกไม้แห่งนี้ถูกจัดเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า  

กันคนอื่นออกไปจนหมดเหลือไว้แค่สาวใช้รินน�้าชาไม่ก่ีคน วันนี้มิต้อง 

เอ่ยถึงว่าจะมคีนทะเล่อทะล่าเข้ามา แม้แต่พวกหญิงคนงานท่ีดแูลสวนดอกไม้

ล้วนถูกห้ามไม่ให้เข้ามาขวางหูขวางตาพวกคุณหนู พวกพ่ีชายของนาง 

ก็รูว่้าทางนีจ้ดังานของชมุนุมฟู่ซานย่อมต้องหลบเลีย่งกันเสยีงครหา ทว่า 

ทางลานฝึกยุทธ์น้ัน นางมไิด้เตรยีมการไว้เลย
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"ว่าอย่างไร คณุหนูตู"้ เจยีงซอืหร่านเหน็ตูเ้ฟยเสว่ียไม่ขยับกาย นางจงึ

ขมวดค้ิวมุน่อย่างไม่สบอารมณ์

"อ้อ เชิญพ่ีน้องท้ังหลายตามข้ามา" ตู้เฟยเสวี่ยแข็งใจก้าวเท้า 

ออกเดินน�าหน้าพาทุกคนไปที่ลานฝึกยุทธ์

ตามหลกัแล้วในเวลานีพ้วกพ่ีชายของนางไม่มทีางไปทีล่านฝึกยุทธ์

อันทีจ่รงิต่อให้เจอะเจอกันก็ไม่เป็นไร ยุคนีม้ไิด้เข้มงวดกับสตรีเฉก

สมยัก่อน พบกับบรุษุแปลกหน้าโดยไม่ต้ังใจค่อยหลบไปอกีทางกเ็ป็นอนั 

สิน้เรือ่ง นางแค่ไม่อยากให้คนเหน็หน้าพ่ีจมูากเกินไป...

แต่เมือ่ครู่นางเพ่ิงขายหน้าไป ขืนตอนน้ีบอกปัดอกี วันหน้ายามอยู่กับ

คณุหนพูวกน้ีคงวางหน้าไม่สนิทแล้ว

ลานฝึกยุทธ์ตัง้อยู่ไม่ห่างจากสวนดอกไม้มากนัก ระหว่างท่ีครุ่นคดิ

เรือ่งเหล่าน้ีอยู่ในใจ นางเหน็แต่ไกลว่าลานฝึกยุทธ์ว่างเปล่าไม่มใีครสกัคน 

ก็อดถอนใจโล่งอกไม่ได้

ค่อยยังชัว่ นางนึกไว้แล้วเชยีวว่าพวกพ่ีใหญ่ไม่น่าจะมาท่ีน่ีในเวลาน้ี

ด้านข้างลานฝึกยุทธ์เป็นชั้นวางอาวุธนานาชนิดแถวหนึ่ง

เจียงซือหร่านวนดูรอบหนึ่งแล้วหยุดยืนตรงกลางลาน หยักย้ิม 

พริ้มพรายกล่าวว่า "ข้าน่ะ ท�าตัวสุภาพนุ่มนิ่มอย่างผู้อ่ืนไม่เป็นหรอกนะ 

อยากจะทดสอบความกล้าก็ต้องเอาจรงิ"

นางกล่าวจบแล้วมองไปทางเฉียวเจา "คุณหนูหลีซาน ท่านกล้า 

หรือไม่"

ใบหน้าของเฉยีวเจาไร้ความรูส้กึใดๆ "เชญิบอกมาให้กระจ่างได้เลย"

"คุณหนูหลีซานตรงไปตรงมาดี" เจียงซือหร่านเอื้อมมือไปหยิบ 

ธนูคันหนึ่งจากบนชั้นวาง ลองน้าวสายสองสามทีก่อนจะยกมือพร้อมพูด  
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"คุณหนูหลีซานวางลูกท้อไว้บนศีรษะกับไหล่ให้ข้าฝึกความแม่นย�า กล้า 

หรอืไม่"

เมื่อถ้อยค�าน้ีดังข้ึน ทุกคนสูดลมหายใจดังเฮือกทันควัน บางคน 

ยังตกใจร้องอุทานขึ้นอย่างควบคุมตนเองไม่อยู่

นยัน์ตาของเจยีงซอืหร่านทอประกายระยับ นางกล่าวย้ิมๆ "วางใจได้  

พวกเราสามารถใช้ลกูธนูหวัทู่ได้"

เด็กสาวทั้งหลายฟังแล้วอกสั่นขวัญแขวน

ลกูธนูหวัทูก็่ไม่ได้นะ มนัพุ่งเข้ามาเรว็ถึงเพียงน้ี ถ้ายิงถูกดวงตา...

พอคิดไปอย่างนี้ ทุกคนพลันรู้สึกหนังศีรษะชาวาบๆ คนที่ใจเสาะ 

หลัง่เหงือ่เย็นอย่างขวญัเสยีทันที

"คณุหนหูลซีานกล้าลองดหูรอืไม่" เจยีงซอืหร่านย้ิมกริม่พลางเอ่ยถาม  

ท�าสหีน้ามัน่ใจว่าอกีฝ่ายต้องยอมจ�านน

ตอนท่ีต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งของหลันซีหนงหลานสาวของ 

สมหุราชเลขาธิการหลนัซาน เฉยีวเจามท่ีาทางนิง่เฉยเยือกเย็นเสมอ แต่

เพลานี้สีหน้าของนางกลับเปลี่ยนไปแล้ว

จะบอกว่านางขี้ขลาดใช่หรือไม่ หามิได้

ขอแค่เจียงซอืหร่านเปล่ียนวิธีท้าดวลเป็นอะไรสักอย่างกไ็ด้ตามใจชอบ 

ล้วนไม่อาจท�าให้นางลงัเลถอดใจ แต่เป็นเป้ายิงธนูกลับต่างออกไป

ความเจ็บปวดจากลูกธนูเสียบทะลุอกดอกนั้น ใต้หล้านี้ยังมีใคร 

เป็นดั่งนางที่เคยได้ลิ้มรสของมันแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้เล่า

เมือ่ก่อนนางไม่ช�านาญทักษะการขีม้่า เรยีนวิชาหมดัมวยก็ไม่ส�าเร็จ 

มีเพียงยิงธนูอย่างเดียวท่ีพออวดใครได้ ทว่าต้ังแต่ฟื้นคืนชีพ พอเห็นธน ู

อกีครัง้ก็จะหนาวยะเยือกไปท้ังสรรพางค์กายโดยไม่รูต้วั ไม่อยากเข้าใกล้มนั 
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แม้สกันดิ

เฉียวเจามองเด็กสาวที่ยิ้มพรายแล้วถอนใจเบาๆ

คุณหนูเจียงผู้นี้จับจุดอ่อนร้ายแรงของข้าได้โดยไม่ตั้งใจจริงๆ!

แต่ว่า...

เฉยีวเจากลอกตาช�าเลอืงมองโค่วจือ่โม่ปราดหนึง่ นางเคยพูดไว้ว่า 

ไม่มโีอกาสก็ต้องสร้างโอกาสพบกับพ่ีชายผ่านทางโค่วจือ่โม่ให้ได้ เช่นน้ัน 

ยังจะมโีอกาสใดดีไปกว่าตอนนีเ้ล่า

เจยีงซอืหร่านสร้างปัญหายากเย็นใหญ่หลวงให้นาง แต่ขณะเดยีวกัน 

ก็มอบโอกาสท่ีดีท่ีสุดแก่นางด้วย เทียบกับได้พบพ่ีชาย อย่างอืน่ล้วนไม่ส�าคัญ

รวมถึงความตายและความกลวัของนาง

"หากคณุหนูหลีซานไม่กล้าทดสอบก็ไม่เป็นอะไร ถึงอย่างไรทีผ่่านมา 

ก็ไม่เคยมใีครผ่านบททดสอบท่ีข้าคิดข้ึนได้ แต่ยังคงเป็นคนของชมุนมุฟู่ซาน 

ได้ดังเก่า"

คุณหนูหลายคนในที่นี้ที่โชคไม่ดีเคยสุ่มได้ไม้ติ้วตัวอักษร 'เจียง'  

มาก่อนพากันหน้าเปลี่ยนสีอย่างหวาดผวาไม่หาย สายตาที่มองไปทาง 

เฉยีวเจาแฝงความเห็นใจตามประสาคนหัวอกเดียวกันเพ่ิมข้ึนหลายส่วน

"ได้" ทว่ายามนั้นเองเฉียวเจาก็พูดขึ้นอย่างสงบนิ่ง

เด็กสาวคนอื่นไม่นึกไม่ฝันว่าเฉียวเจาจะกล้าตอบรับ มีคนไม่น้อย

อุทานเสียงดังด้วยความตกใจ

"น้องหลซีาน รองหวัหน้าชมุนมุตัง้หวัข้อทดสอบชาวชมุนุมคนใหม่ 

เพียงเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในงานสงัสรรค์ มไิด้เป็นการบงัคบั หากท่าน 

ไม่เตม็ใจ ก็อย่าฝืนใจตวัเองเลย" ซลูัว่อเีดนิออกมาคล้องแขนนางพลางกล่าว

เสยีงขรมึ
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"ใช่" จูเหยียนก็ก้าวออกมาด้วย

เห็นรองหัวหน้าชุมนุมสองคนเอ่ยปาก จึงมีคนผสมโรงขึ้นไม่น้อย

หลนัซหีนงเหยียดมมุปากลอบคิดค�านงึ การประชนัต่อบทค�าโคลงคู่

คร้ังเดยีวกลบัท�าให้คุณหนูหลซีานผูน้ีเ้ข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ได้แล้ว 

ช่างเป็นโอกาสท่ีดขีองนางเหลอืเกินจรงิๆ

ด้านสว่ีจิงหงมองดูอยู่ด้วยสีหน้าเฉยเมยมาโดยตลอด หากในใจ 

นกึกังขา ดจูากการกระท�าก่อนหน้าของคณุหนหูลซีานไม่คล้ายคนอวดเก่ง  

นางท�าเช่นนีม้คีวามหมายใด หรอืจะบอกว่าไม่กล้าล่วงเกินเจยีงซอืหร่าน

เท่าน้ันเอง

"น้องเจา เจ้าอย่าอวดเก่งจะดีกว่า หากเกิดอะไรข้ึนกับเจ้า ข้าจะ 

กลับไปอธิบายกับพวกท่านพ่อท่านแม่อย่างไร" หลีเจี่ยวท่ีท�าตัวเป็น 

อากาศธาตอุยู่นานอ้าปากพูดขึน้

"พ่ีเจีย่วไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าค่ะ ข้าเชือ่มัน่ในฝีมอืยิงธนขูองคณุหนเูจยีง" 

เฉยีวเจาพูดจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนทีห่่วงใย จากน้ันก้าวขาเดนิไปยืนน่ิง

ตรงกลางลาน พลางบอกเสยีงราบเรยีบ "คณุหนูเจยีง หากท่านเตรียมพร้อม

แล้วก็เริม่ต้นได้เลย"

"คุณหนูตู้ มีลูกธนูหัวทู่กระมัง" เจียงซือหร่านไต่ถาม

"มสี"ิ ตูเ้ฟยเสว่ียสะกดความตืน่เต้นในใจไว้ หยิบลกูธนูหวัทูส่่งให้นาง  

ทัง้ยังสัง่ให้คนหยิบลกูท้อไปวางตรงหน้าเฉยีวเจาด้วย

นางย่ืนมือหยิบลูกท้ออวบๆ สดๆ มาวางบนศีรษะกับสองไหล่ 

จุดละหน่ึงลูกแล้วได้ยินเจียงซือหร่านเอ่ยถาม "คุณหนูหลีซาน ท่าน 

พร้อมแล้วใช่หรอืไม่"

"พร้อมแล้ว" เฉยีวเจาสดูลมหายใจลกึๆ เฮอืกหน่ึง ร่างกายทุกส่วน



27ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

เขมง็เกลยีว หากสหีน้าไม่เผยอารมณ์ใด

นางเขม้นมองเจียงซือหร่านโก่งคันธนูเล็งตรงมาที่ตน 

ชั่วพริบตาน้ัน ราวกับเฉียวเจากลับไปยืนอยู่บนก�าแพงเมือง 

หนาวเหน็บให้คนเข่นฆ่าสังหารเหมือนผักปลา

ที่แท้มีความกลัวอย่างหนึ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของตน
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ยามทีค่นเราตืน่เต้นหวาดกลวั รมู่านตาจะขยายกว้าง หัวใจเต้นถ่ีแรง 

เหงือ่กาฬแตกพลัก่ๆ จวบจนเวลาน้ีแม่นางเฉยีวถึงประจกัษ์อย่างแท้จรงิว่า 

นางไม่แตกต่างอนัใดกับผูอ้ืน่ สิง่เดยีวทีท่�าได้คอืพยายามเก็บง�าอาการเหล่าน้ี 

ไม่ให้ใครจบัได้อย่างสดุก�าลงั

ลูกธนูซึ่งเล็งมาท่ีนางดอกน้ันคล้ายฝ่ามือใหญ่ล่องหนข้างหนึ่ง 

บีบคอนางไว้ ท�าให้นางอยากวิ่งหนีไปทันทีใจจะขาด

แต่ท้ายท่ีสดุเฉยีวเจายังคงยืนเหยียดแผ่นหลงัตรง ซกุซ่อนความรูส้กึ

ทัง้หมดไว้ทีส่่วนลกึในใจ

แม้ว่าวันน้ีการเข้าไปใกล้ชิดโค่วจื่อโม่จะเริ่มต้นได้ไม่เลว แต่ถ้า 

ค่อยเป็นค่อยไปตามข้ันตอนต้องใช้เวลานานเกินไป นางทนรอไม่ไหวแล้ว  

เมื่อมีโอกาสอย่างนี้ลอยมา นางจะต้องพยายามคว้าไว้ให้ได้อย่างเต็มที่  

เพ่ือจะพบกับพ่ีชายให้ได้เรว็ท่ีสดุ

169
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ถึงไม่อาจเผยตัวว่าเป็นน้องสาว เพียงได้ยินเสียงของพี่ชายก็ยังดี

ลกูธนูดอกน้ันลอยพุ่งมาแล้ว เฉียวเจาหลบัตาลงกะทนัหัน ในหัวสมอง

ว่างเปล่า

น�า้หนกับนศรีษะหายวบัไป เมือ่เสยีงหวีดร้องของเหล่าเด็กสาวหยุดลง 

รอบด้านก็เงยีบกรบิ

แพขนตาของเฉียวเจากระพือถี่ๆ ก่อนนางจะลืมตาขึ้น

ลูกท้อหล่นลงกลิ้งไปตามพ้ืน ส่วนลูกธนูนอนสงบนิ่งตกอยู่บนพื้น  

เดก็สาวหลายคนยกมอืปิดตาไว้ บางคนทีใ่จกล้าก็มองดเูงยีบๆ

ชัว่เสีย้วขณะนัน้ความรูส้กึของการรอดชวีติจากเภทภัยผดุข้ึนกลางอก

เฉยีวเจานึกในใจ ท่าทีตอบสนองตามสญัชาตญาณทางกายยากจะ

อาศัยสติควบคมุไว้ได้จรงิๆ

เจ้าคนบัดซบเซ่าหมิงยวน!

นางสบถชือ่ของเซ่าหมงิยวนในใจ ราวกับว่าได้สบถออกมาอย่างน้ีแล้ว

สาแก่ใจข้ึนบ้าง แต่ไม่รูว่้าสมควรด่าเขาว่าอะไรดกัีนแน่

"คณุหนหูลซีาน ข้ายิงดอกท่ีสองแล้วนะ" เจยีงซอืหร่านร้องบอกด้วย

รอยย้ิมหวาน "จะยิงลกูท้อบนไหล่ซ้ายของท่านก่อน ท่านอย่าขยับตวัยุกยิก  

ลกูท้อจะได้ไม่หล่น"

เฉียวเจาตั้งสติ ริมฝีปากซีดขาวยกโค้งขึ้นเล็กน้อย "ได้"

นางไม่กล้าพูดอะไรมาก เพราะเกรงว่าจะเผยความขลาดกลวัออกมา 

ต่อหน้าคนอืน่ แต่สดุท้ายมคีนท่ีช่างสังเกตและจบัตาดูนางเป็นพิเศษมองออก

แล้ว

โอวหยางเวยอว่ีกระซบิพูดกับโค่วจือ่โม่ "พ่ีจือ่โม่ ท่านรู้สึกหรือไม่ว่า

จรงิๆ แล้วคณุหนหูลซีานก็กลวัมากเหมอืนกัน"
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โค่วจือ่โม่ดงึสายตากลบัมาตอบเสยีงเบา "นัน่ส ิมใิช่แค่ใช้ฝีปากและ 

คารมเสยีหน่อย เปลีย่นเป็นใครไปยืนอยู่ตรงนัน้แทนคณุหนูหลซีานจะไม่กลวั

ได้หรอื หากคณุหนูเจยีงยิงพลาด ถงึจะเป็นลกูธนูหวัทูก็่บาดเจบ็ได้เช่นกัน 

ถ้าเกิดเฉยีดโดนใบหน้าล่ะก็ย่ิงย�า่แย่ไปกันใหญ่"

นางพูดถึงตรงนีแ้ล้วมองเดก็สาวหน้าตาซดีขาวท่ียืนอยู่กลางลานด้วย

ท่าทางเคร่งขรมึ จู่ๆ  ก็นกึเป็นห่วงอกีฝ่ายข้ึนมา

โอวหยางเวยอว่ีกัดรมิฝีปาก พูดเสยีงอบุอบิ "ข้าไม่ค่อยเข้าใจเสยีแล้ว  

อนัทีจ่รงิถึงคณุหนหูลซีานปฏิเสธคณุหนูเจยีงก็ไม่เป็นไร ตอนต่อค�าโคลงคู ่

ก่อนหน้า นางท�าให้คนอืน่เปล่ียนความคดิท่ีมต่ีอนางแล้ว ไม่มใีครเรยีกร้องว่า

นางต้องสมบรูณ์ไร้ท่ีตินะ"

เมือ่ครูน้ี่ทีใ่ต้ต้นไห่ถัง ยามคุณหนหูลซีานเตือนสตนิางก็เป็นคนสุขุม

ฉลาดเฉลยีวมากแท้ๆ ไฉนเวลานีก้ลบัใช้อารมณ์เหนอืเหตุผลอยู่บ้างเล่า

โอวหยางเวยอวีรู่ส้กึได้รางๆ ว่าการกระท�าของเฉยีวเจาดูขดักันอยู่ 

สักหน่อย แต่คิดไม่ออกว่าเป็นเพราะอะไร ขณะที่ส�าหรับโค่วจื่อโม่แล้ว  

เฉียวเจาเป็นเด็กสาวแปลกหน้าที่เพิ่งได้พูดจาวิสาสะกันเล็กน้อยในวันนี้

เท่านัน้ จงึมไิด้คดิอะไรมากนักเป็นธรรมดา นางกล่าวเสยีงค่อยๆ "คงเพราะ 

เดก็มกัชอบเอาชนะคะคานกระมงั ถงึอย่างไรคณุหนหูลซีานก็อายุยังน้อย"

ระหว่างทีเ่ดก็สาวท้ังหลายบ้างกลัน้ใจจบัตามอง บ้างลอบวิพากษ์

วิจารณ์กันอยู่ เจยีงซอืหร่านก็ปล่อยสายธนยิูงลกูธนดูอกท่ีสองออกไปแล้ว

หนน้ีเฉยีวเจามไิด้หลบัตาลง นางจ้องลกูธนูหวัทู่พุ่งตรงมาหาตนเอง

ตาเขมง็ เหงือ่เย็นซมึเปียกแผ่นหลงัในชัว่พรบิตา ท้ังทีเ่ป็นเดอืนหก ทว่า

ตัวนางราวกับอยู่ในเดือนสิบสองที่หนาวเหน็บ พอลูกธนูยิงถูกลูกท้อ  

ความสะพรงึกลวัทีท่�าให้นางหายใจไม่ออกนัน่ถึงสลายหายไป
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"คุณหนูเจียง ฝีมือยอดเย่ียม!" หลังยิงเข้าเป้าโดยไม่พลาดแม้แต่

กระผกีเดยีวสองครัง้ตดิกัน ทกุคนค่อยคลายความตึงเครียดลง กลบัมามแีก่ใจ

ชมความสนุกดังเก่า

ได้ยินเสยีงชมเชยของเด็กสาวทัง้หลาย เจียงซอืหร่านยกมมุปากข้ึน

เลก็น้อย แววล�าพองใจผดุขึน้บนใบหน้าวูบหน่ึงแล้วจางหายไป

นางกล้าเสนอวิธีท้าดวลเช่นนี้ ย่อมเป็นเพราะมั่นใจในฝีมือยิงธนู 

ของตน เพียงดูว่าคนทีถู่กทดสอบจะมคีวามกล้าหรือไม่เท่านัน้

ตอนนีด้ไูปแล้ว แม้นคุณหนสูามสกุลหลผีูน้ี้จะไม่นบัว่ามคีวามกล้า

มากนัก แต่ก็พอใช้ได้

เจียงซอืหร่านชายตามองหลเีจีย่วแวบหน่ึงพลางนึกในใจ แต่รงัแก 

พ่ีสาวคนโตที่ก�าพร้ามารดาออกจะไม่เข้าท่าสักเท่าไรจริงๆ วันน้ีถือว่า 

ให้บทเรยีนแก่นางสกัครัง้

เจียงซือหร่านดึงความคิดคืนมาแล้วปล่อยสายธนู

ลูกธนูลอยละลิ่วออกไป ทว่าไม่นานนักก็มีเสียงหวีดร้องดังระงม 

เป็นทอดๆ พวกซูลั่วอียังว่ิงทะยานออกไป ปากก็ตะโกนพูดไม่หยุด  

"คณุหนหูลซีาน ท่านไม่เป็นไรกระมงั!"

มันเกิดอะไรขึ้น!

เจียงซือหร่านงงงันไป ยังคิดตามไม่ทันในชั่วขณะ 

จวบจนมีคนอุทานขึ้น "คุณหนูหลีซานเลือดออกแล้ว!" 

นางถึงเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้ หรือนางพลั้งมือยิงพลาดไปจริงๆ?

นี่เป็นไปไม่ได้!

เจยีงซอืหร่านถือคนัธนูในมอืสาวเท้าปราดๆ เข้าไปแล้วผลกัเด็กสาว 

ที่ขวางทางออกทันที นางเห็นสภาพของคนที่ถูกเหล่าคุณหนูท้ังหลาย 
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รมุล้อมไว้แล้วท�าสหีน้าเหลอืเชือ่

"ยิงโดนเจ้าตรงที่ใดรึ"

ทันทีที่เห็นเจียงซือหร่านมาถึง พวกเด็กสาวก็ถอยออกด้านข้าง 

โดยไม่รู้ตัว สายตามองไปที่คันธนูในมือนางแล้วเบนออกอย่างว่องไว

เฉียวเจาอยู่ตรงกลางกลุ่มคนยกมือกุมแก้มขวาไว้ โลหิตแดงฉาน 

ซมึทะลกัออกมาตามร่องนิว้รวมกันเป็นสายไหลลงมาตามหลงัมอื หยดลง 

เป้ือนกระโปรงสสีะอาดตาเป็นป้ืนสแีดงในเวลาอันสัน้

ฝ่ามอืของนางเรยีวเลก็ขาวผ่องกับอาภรณ์เรยีบง่ายยังขับเน้นให้โลหติ

เด่นสะดดุตามากขึน้ อกีทัง้เป็นแผลบนใบหน้าซึง่มคีวามส�าคัญย่ิงชพีต่อสตรี 

เป็นเหตใุห้มองเห็นแวบแรกก็แข้งขาอ่อนแล้ว

"เจ้าเป็นอะไรไป ใช่หรอืไม่ว่าขยับตวัไปมา" เจยีงซอืหร่านกัดรมิฝีปาก 

เอ่ยถามด้วยความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ใบหน้านางร้อนวาบๆ เป็นระลอก

"คุณหนูเจียง" สุ้มเสียงเย็นชาดังข้ึน เป็นสว่ีจิงหงเอ่ยปากพูดด้วย 

สหีน้าเรยีบเฉย "ในเวลาน้ี ไม่สมควรดวู่าอาการบาดเจบ็ของคณุหนูหลซีาน 

เป็นเช่นไรกันแน่หรอกหรอื"

หลันซีหนงขมวดคิ้วดุจเดียวกัน นางเอ่ยถามตู้เฟยเสวี่ย "คุณหนูตู้ 

หมอในจวนเล่า ยังไม่รีบไปเชิญมาอีกหรือ"

เด็กสาวทุกคนพากันส่งเสียงเออออเห็นด้วย ตู้เฟยเสว่ียหน้าเสีย 

ส่ังให้สาวใช้ไปเชญิหมอมา พลนัได้ยินเสยีงเดก็หนุม่กล่าวขึน้ "เฟยเสว่ีย  

เกิดอะไรขึน้"

ตูเ้ฟยเสว่ียหันไปมอง เห็นพ่ีชายฝาแฝดตูเ้ฟยหยางยืนมุ่นคิว้อยู่ไม่ไกล 

ด้านข้างยังมเีดก็หนุม่รุน่ราวคราวเดยีวกันยืนอยู่อกีสองสามคน ส่วนชายหนุ่ม

เพียงสองคนที่เรือนกายสูงเลยศีรษะพวกเด็กหนุ่มเป็นคืบก็คือจูเย่ียนกับ
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หยางโฮ่วเฉงิ

พอเห็นพ่ีชายฝาแฝด ตู้เฟยเสวี่ยท่ีลนลานท�าอะไรไม่ถูกก็พบท่ีพ่ึง 

ในทีส่ดุ นางยกชายกระโปรงว่ิงเข้าไปหา บอกเขาด้วยใบหน้าซดีเผอืด "มคีน 

ได้รบับาดเจบ็ ข้าให้คนไปเชญิหมอมาแล้ว"

หยางโฮ่วเฉิงตาไว มองปราดเดียวก็เห็นลูกธนูตกอยู่บนพ้ืน เขา

กระซิบพูดกับจูเยี่ยน "คงมิใช่ยิงธนูโดนคนแล้วกระมัง"

ตู้เฟยหยางได้ยินแล้วสีหน้าแปรเปลี่ยนไป

เขารูว่้าวันน้ีน้องสาวของเขาเป็นเจ้าภาพเชิญพวกคุณหนใูนชมุนมุฟู่ซาน

มาสงัสรรค์กันส่วนตวัในจวน แล้วคุณหนูเหล่านีล้้วนมชีาตติระกูลไม่สามญั 

หากยิงธนูโดนใครจริงๆ เช่นนั้นน้องสาวของเขาต้องรับผิดชอบในฐานะ 

เจ้าภาพ

"เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ใครได้รับบาดเจ็บ แล้วบาดเจ็บได้อย่างไร"  

ตู้เฟยหยางซักไซ้อย่างร้อนรน

ตูเ้ฟยเสว่ียก�าลังแตกต่ืน ได้ยินเขาถามก็พรัง่พรอูอกมาจนหมดเปลอืก 

"ก็หลซีานอย่างไรเล่า นางเป็นคนใหม่ทีเ่พ่ิงเข้าร่วมชมุนุมฟู่ซาน สุม่ไม้ติว้

ตามกฎได้คุณหนูเจยีงเป็นคนตัง้หัวข้อให้ คณุหนูเจยีงอยากทดสอบความกล้า

ของนาง จึงให้นางวางลูกท้อบนศีรษะ แล้วคุณหนูเจียงเป็นคนยิงลูกท้อ  

ผลปรากฏว่า..."

นางพูดไม่ทันจบความ จเูย่ียนกบัหยางโฮ่วเฉงิก็หน้าเปลีย่นส ีสาวเท้า

ก้าวใหญ่เดนิไปทางกลุม่เด็กสาว
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"คณุหนหูลเีป็นอย่างไรบ้าง" หยางโฮ่วเฉงิเดนิก้าวยาวๆ ด้วยฝีเท้าเร็วร่ี

เข้าไปเห็นเดก็สาวกลุม่หน่ึง เขาไม่รูจ้ะแทรกเข้าไปทางใด ได้แต่ยืนส่งเสยีง 

ถามอยู่ด้านข้าง

เขาเป็นคนคิ้วหนาตาโต ดูองอาจห้าวหาญไม่เหมือนกับบัณฑิตที่

สุภาพนุ่มนวล กระนั้นสตรีชั้นสูงของเมืองหลวงกลับชื่นชอบหลงใหล 

บรุษุสง่างามและหล่อเหลาละมนุละไมดจุภาพวาดเฉกเช่นฉอืชัน่ แรกเหน็ 

ชายหนุ่มตวัโตสงูใหญ่ผูห้นึง่เดินเข้ามา พวกนางสะดุง้โหยงทนัใด ลกุลน 

แยกออกไปด้านข้างจงึเผยให้เห็นเฉยีวเจา

"คุณหนูหลี..." หยางโฮ่วเฉิงเห็นมือข้างท่ีกุมแก้มไว้ของเฉียวเจา 

เตม็ไปด้วยโลหติแดงฉาน สหีน้าเขาแปรเปลีย่นไปฉบัพลนั ก้าวขาจะเดิน 

เข้าไปแต่ถูกจเูย่ียนรัง้ตัวไว้

"คณุหนหูล ี ท่านไม่ต้องกลวันะ อกีประเดีย๋วหมอก็มาถึงแล้ว" จเูย่ียน 

170
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ดงึตวัหยางโฮ่วเฉงิไปยืนนิง่ๆ อยู่ไม่ไกล เขาพูดปลอบเฉยีวเจาแล้วหนัหน้าไป 

เอ่ยกับตูเ้ฟยหยาง "ญาตผิูน้้อง เจ้าบอกให้เด็กรับใช้ของข้ากลบัไปทีจ่วน 

ไท่หนิงโหวโดยไว ในเรอืนข้ามยีาข้ีผึง้น�า้ค้างแข็งเมฆาชัน้ดี ไม่แน่ว่าจะใช้ 

เป็นประโยชน์ได้"

"อือ้" ตูเ้ฟยหยางมองเดก็สาวท่ีอยู่ในสภาพน่าตกใจด้วยสายตาสบัสน

ปนเปปราดหนึง่ ก่อนจะรบีสัง่คนไปบอกให้เด็กรบัใช้ของจูเย่ียนรู้

"น้องหลีซาน เจ็บหรือไม่" ใบหน้าของซูลั่วอีเผือดขาว นางร้อนใจ 

จนเมด็เหงือ่ผดุซมึท่ัวหน้าผากเรยีบเนียน

"น้องเจา บาดแผลของเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง" หลีเจี่ยวเริ่มสะอื้นไห้

โอวหยางเวยอว่ีเดินเข้าไปย่ืนผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดส่งให้  

"คุณหนูหลีซาน ใช้นี่ปิดแผลไว้เถอะ"

เฉียวเจาผละมือออก รับผ้าเช็ดหน้าจากนางแล้วฝืนกล่าวข้ึน 

"ขอบคณุ..."

นางอตุส่าห์แอบเตรยีมใจไว้นบัครัง้ไม่ถ้วน คดิไม่ถึงว่ายังคงเจบ็มาก

เหลอืเกิน เมือ่ครูน่ียั้งชาอยู่ ตอนน้ีค่อยๆ รูส้กึถึงความเจบ็ได้แล้ว

ชั่วพริบตาที่เฉียวเจาเอามือออก บาดแผลที่แก้มขวาก็ปรากฏ 

ต่อเบ้ืองหน้าสายตาทุกคน พลันบังเกิดเสียงร้องอุทานดังขึ้นเป็นทอดๆ  

เดก็สาวทกุคนทีเ่ห็นบาดแผลบนใบหน้านางล้วนหน้าถอดสีอย่างเสียขวญั

"สวรรค์! โดนบาดเป็นแผลยาวเลยหรือน่ี ซ�้ายังอยู่บนใบหน้า  

คุณหนูหลีซานเสียโฉมแล้วใช่หรือไม่"

"ดรูอยแผลนัน่แล้วหนักหนาเอาการ ถึงใช้ยาขีผ้ึง้น�า้ค้างแขง็เมฆา 

ชัน้เลศิปานใดก็ต้องเหลอืรอยแผลเป็น วันหน้าคณุหนหูลีซานต้องล�าบาก

แล้ว"
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"โถ น่าสงสารจริงๆ..."

เสยีงวิพากษ์วิจารณ์ดังจ้อกแจ้กจนฟังไม่ได้ศัพท์ ละม้ายมแีมลงวัน 

นบัไม่ถ้วนบนิหึง่ๆ อยู่รมิใบหเูจยีงซอืหร่าน นางหลบัตาลงแล้วตะเบ็งเสยีงพูด 

"หุบปากให้หมด!"

ทัว่ท้ังบรเิวณตกอยู่ในความเงียบกะทันหัน สายตาทกุคู่มองไปทีตั่วนาง

เจียงซือหร่านขุ่นเคืองใจมากขึ้น ยกคันธนูชี้เฉียวเจาพลางกล่าว 

"ต้องเป็นเจ้าขยับตัวไปมาแน่ ไม่อย่างนั้นข้าไม่มีทางยิงพลาดได้"

พวกเด็กสาวไม่ปริปากสักค�า แต่แค่นเสียงเยาะในใจ สมกับเป็น 

บตุรสาวของผูบ้ญัชาการกององครกัษ์จนิหลนิ ยโสโอหังถึงเพียงนี ้หาผูใ้ด

เทียบเทียมมิได้จริงๆ เกรงว่าถึงเป็นองค์หญิงยืนอยู่ที่นี่เมื่อเผชิญกับ 

เดก็สาวทีโ่ดนท�าร้ายคงยังไม่ผยองอย่างน้ี กระท่ังขอขมาอย่างขอไปทีสกัค�า 

ก็ล้วนไม่ม ีมหิน�าซ�า้ยังปัดความผดิไปให้คนเจบ็อีก

ถึงเหล่าสตรีในที่นี้ไม่ได้ถูกชะตากับเฉียวเจาทั้งหมด ทว่ารูปโฉม 

ของสตรมีคีวามส�าคญัชัน้ใด เห็นคนเสยีโฉมไปต่อหน้าต่อตาเช่นนี ้ ย่อม 

รู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างช่วยไม่ได้ ในทางกลับกันก็พร้อมใจกันบังเกิด 

ความเคอืงแค้นต่อท่าทางก้าวร้าวระรานของเจยีงซอืหร่าน

พวกนางต่างเป็นลกูหลานในตระกูลขนุนางและทหารหรอืไม่ก็ตระกูล

สงูศกัดิ ์มเีพียงบดิาของเจยีงซอืหร่านท่ีอยู่ในสถานะพิเศษมาก พิเศษถึงข้ันท่ี

ใครๆ ต้องให้ความเคารพสามส่วน แต่กลบัยากจะจัดเข้าไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

ได้

เฉยีวเจาราวกับเป็นผูช้มอยู่วงนอก นางมองดพูวกเด็กสาวต�าหนติิเตียน

เจยีงซอืหร่านอย่างปราศจากสุม้เสยีงด้วยสหีน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ใด

นางอยากหัวร่ออยู่บ้าง แต่ไม่กล้าให้บาดแผลได้รับความกระทบ
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กระเทือน เลยได้แต่คิดค�านงึในใจว่า ยิงธนูดอกเดยีวได้นกสองตวัอย่างนี้ 

ข้าชมชอบย่ิงนัก

ต่อให้ศกัดิฐ์านะของนางเทยีบกับทุกคนในงานนีไ้ม่ได้ แต่ก็เป็นบตุรสาว

ของขุนนาง เจยีงซอืหร่านหมายจะสร้างความอบัอายให้นางจงึท้านางเป็น 

เป้ายิงธน ู ได้ใคร่ครวญถึงศกัดิศ์รแีละความรูส้กึของนางสกันดิหรอืไม่ หาก 

นางเป็นเดก็สาววัยสบิสามผูห้น่ึงจรงิๆ หว่ันใจว่าคงกลายเป็นตัวตลกแต่แรก

ถึงแม้ฝีมอืยิงธนขูองเจยีงซอืหร่านจะดสีกัปานใด จะถือตนว่ามอืแม่น 

ไม่เคยพลาดเป้าเพียงใด ล้วนไม่ให้ความเคารพต่อผูถู้กทดสอบอย่างย่ิงยวด 

ถึงที่สุดแล้วการท่ีเจียงซือหร่านตั้งหัวข้อนี้เพ่ือกลั่นแกล้งคนเป็นเรื่องรอง  

ที่ส�าคัญกว่าคืออยากอวดฝีมือยิงธนูอันสูงส่งของคุณหนูเจียงผู้ย่ิงใหญ ่

เพ่ือเรยีกเสยีงปรบมอืชืน่ชมจากคนทัง้งานเท่านัน้

แม่นางเฉียวร�่าเรียนสิ่งต่างๆ มากมายจากท่านปู่ของนาง แต ่

ไม่เคยเรยีนรูว่้าค�าว่า 'ก้มหัวต่อความอยุตธิรรม' นัน้เขียนเช่นไร คนท่ีคดิจะ 

เชดิหน้าชตูาด้วยการเหยียบย�า่ศกัดิศ์รขีองนางจะได้สมดงัใจหมายจรงิๆ สิ 

เป็นเรือ่งแปลก

"น่ีพวกท่านหมายความว่าอะไร" เจยีงซอืหร่านไม่โง่งม การต�าหนิติเตียน

โดยไร้ค�าพูดของเด็กสาวทุกคนท�าให้นางรูส้กึอบัอายเหลือหลาย แต่กลับ 

ไม่สามารถดึงตัวคนหน่ึงคนใดออกมาถามไล่เลียงได้ สุดท้ายนางยังคง 

หนัคมหอกกลบัไปเลง็ทีเ่ฉยีวเจา "เจ้าพูดจาบ้างส ิ เจ้าขยับตัวไปมาถึงได้

พลาดเป้าใช่หรอืไม่"

"พอที" หยางโฮ่วเฉิงเดือดดาลในท่ีสุด เขาเดินสองสามก้าวไปอยู่ 

ตรงกลางระหว่างเด็กสาวท้ังสอง พูดกับเจียงซือหร่านด้วยสีหน้าบึ้งตึง  

"เจ้าท�าร้ายคนแล้วยังแก้ตัวอีกหรือ เป็นใครให้ท้ายเจ้าถึงเพียงน้ีถึงได ้
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กล้าใช้คนมเีลอืดมเีน้ือเป็นเป้ายิงธน ูบดิาเจ้าใช่หรอืไม่"

หยางโฮ่วเฉิงชมชอบแกว่งดาบร�าทวนมาแต่วัยเยาว์ จึงไม่ค่อย 

เข้าร่วมงานสังสรรค์ของพวกคุณชายสูงศักดิ์ สตรีท่ีรู้จักก็ย่ิงมีน้อย แต่ 

เจียงซือหร่านกับเขากลับรู้จักกันมาตั้งแต่เล็ก เหตุผลหาใช่อื่นใด เพราะ 

ไทเฮาเป็นท่านย่าเลก็ของเขา สมยัเดก็เขามกัถูกเรยีกตวัเข้าไปเล่นในวังบ่อยๆ 

เป็นธรรมดาท่ีจะได้รูจ้กักับเจยีงซอืหร่านทีเ่ข้าวังเป็นประจ�าเช่นเดยีวกัน

"เจ้า...เจ้ามายุ่งไม่เข้าเรื่องเพราะเหตุใด" ไม่มีใครกล้ากล่าววาจา

กับนางเช่นนี้มานานแสนนานแล้ว เจียงซือหร่านอับอายจนพาลโกรธ

"อนัว่าถนนไม่เรยีบมคีนกลบเกลีย่ เรือ่งอยุติธรรมย่อมมคีนก้าวก่าย 

ข้ายุ่งไม่เข้าเรือ่งก็ดกีว่าเจ้าก่อเรือ่งวุ่นวาย!" เห็นใบหน้าของเฉยีวเจาเป้ือนเลอืด 

หยางโฮ่วเฉงิโมโหสดุจะกล่าว เขาไม่ไว้หน้าเจยีงซอืหร่านแม้แต่น้อยนิด

นัยน์ตาของจูเหยียนทอประกายวูบหนึ่ง นางมองหยางโฮ่วเฉิง 

อย่างพินิจคล้ายเพิ่งรู้จักเขาเป็นครั้งแรก

ในกาลก่อนภาพของสหายรกัของพ่ีชายผูน้ีใ้นใจนางเป็นคนเอะอะ

โผงผางไร้เล่ห์กลอบุาย บดันีด้ไูป คนเช่นนีก้ไ็ม่เลวเหมอืนกัน อย่างน้อย 

ก็เหนอืกว่าพ่ีชายของนางท่ีดีแต่ร้อนรนโดยไม่ท�าอะไร

จเูหยียนปรายตามองพ่ีชายของตนแวบหนึง่ เขานกึว่านางโง่เขลารึ 

อย่าเหน็ว่าพ่ีชายของนางท�าสีหน้าท่าทางราวกับไม่ทกุข์ร้อน ก็หลอกได้แต่

คนนอกเท่านัน้ แท้จรงิแล้วเป็นห่วงมากเท่าใดก็สุดรู ้ ดูเส้นเลอืดตรงหลงัมอืสิ 

ปดูโปนหมดแล้วมใิช่หรอื

ว่าแล้วเชียว พี่ห้ากับคุณหนูหลีซานรู้จักกันแน่นอน

ขณะท่ีความคดิพวกน้ีผดุวาบขึน้ในหวัของเด็กสาว นางเหน็จเูย่ียน 

ส่งสายตาให้ตนเอง
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ทั้งคู่เป็นพ่ีน้องที่รู ้ใจกันดี จูเหยียนเข้าใจความหมายของพ่ีชาย 

ได้อย่างว่องไว นางสบืเท้าก้าวหนึง่เข้าไปประคองเฉยีวเจา "คณุหนหูลซีาน  

ข้าประคองท่านไปรอในเรอืนเถอะ"

นางอยู่ใกล้ท่ีสดุเลยเหน็ได้ชดัถนัดตา บนัดาลให้อดกัดรมิฝีปากล่าง 

ไว้ไม่ได้

นี่น่าจะเจ็บมากเลยนะ ทว่าคุณหนูหลีซานกลับไม่ร้องสักแอะ...

"ไม่ต้องหรอก" เฉยีวเจาอ้าปากพูดแล้วมองไปทางตูเ้ฟยเสว่ียท่ีเป็น

เจ้าภาพงานน้ี "คุณหนตูู้ ข้าอยากขอตัวกลบัแล้ว"

ตูเ้ฟยเสวีย่ชกัสหีน้าไม่ด ี "น่ีจะได้อย่างไร ท่านกลบัไปเช่นนี ้จะไม่ท�าให้

คนอืน่หวัเราะเยาะจวนกู้ชางป๋อของข้าหรอื"

"นัน่ส ิ น้องเจา ใบหน้าเจ้ามเีลอืดไหลตัง้มาก จะอย่างไรก็ต้องรอหมอ 

ท�าแผลให้แล้วค่อยกลบัเรอืนนะ" หลเีจีย่วช่วยพูดกล่อม

เฉียวเจาใช้ผ้าเช็ดหน้ากดปากแผลไว้ ยืนกรานด้วยสีหน้าแน่วแน่  

"ไม่ได้ ข้าต้องกลบัเรอืนแล้วค่อยท�าแผลเจ้าค่ะ"

"อย่างน้ันไม่ได้นะ เช่นนี้เป็นการจงใจสร้างความล�าบากใจให้ข้า  

ได้รับบาดเจ็บในจวนพวกข้าแล้วกลับไปในสภาพเช่นนี้ คนอื่นจะมอง 

จวนกู้ชางป๋อด้วยสายตาเช่นไร" ตูเ้ฟยเสว่ียหยุดเว้นจงัหวะเลก็น้อย รูส้กึว่า 

กล่าวค�านี้ฟังดูแล้งน�้าใจอยู่บ้าง นางจึงกล่าวเสริมข้ึน "เหนือสิ่งอื่นใด 

ท่านท�าแผลก่อนถึงไม่กลดัหนอง วันหน้าก็จะรกัษาให้หายดไีด้ง่ายข้ึน"

"ทกุคนในทีน่ีล้้วนเป็นพยานได้ว่าข้าจะกลบัไปเอง จะไม่ต�าหนโิทษ 

คณุหนตููเ้ป็นแน่" ข้างแก้มเจบ็มากข้ึนทกุท ีอุง้มอืของเฉยีวเจาเปียกเหงือ่ 

จนเยน็เฉยีบ นางพูดประโยคน้ีจบก็ยอบกายคารวะแล้วตัง้ท่าเดนิออกไป

ทนัที
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"เจ้าหยุดนะ!" เจยีงซอืหร่านยืนขวางทางเฉยีวเจาด้วยสหีน้าขุน่มวั 

สร้างความอบัอายขายหน้าให้นางมากถึงเพียงนี ้ก็คดิจะให้แล้วกันไปเท่าน้ีรึ

เม็ดเหงื่อบนหน้าผากเด็กสาวไหลหยาดลงมาดุจสายฝนเพราะ 

ความเจบ็ปวด ผสมกับคราบเลอืดทิง้รอยเป็นทางคดเคีย้วไปตามใบหน้า 

ทีซ่ดีขาวราวหมิะของนางดูน่าขนลกุขนพองมากขึน้

ทว่าสายตาของเดก็สาวกลบัเฉยเมยดุจเก่า นางย้ิมน้อยๆ กับท่าทาง

คุกคามของคุณหนูเจียงผู้ย่ิงใหญ่ "คุณหนูเจียง หากคราวน้ีไม่พึงพอใจ  

ไว้คราวหน้าพวกเราค่อยประชนักันต่อ ตอนน้ีขอให้ข้ากลบัเรอืนไปท�าแผล 

ก่อนเถอะ"

"เจ้า..." เจยีงซอืหร่านถอยหลังหน่ึงก้าวโดยไม่รู้เนือ้รู้ตัว นางถือใจตน 

เป็นใหญ่จนเป็นนิสัย แต่ไม่เคยพบสตรีคนใดท่ีใบหน้าเลือดไหลแล้วยัง 

เยือกเย็นเช่นน้ี เยือกเย็นจนท�าให้นางหนาวเยือกในอก

171
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เฉยีวเจายังคงแสดงกิรยิามารยาทได้อย่างเหมาะสม นางผงกศรีษะให้

เจยีงซอืหร่านเลก็น้อยก่อนจะหันไปเอ่ยกับตูเ้ฟยเสว่ีย "คุณหนตูู้ รบกวนท่าน 

ส่งคนไปตามสาวใช้ของข้ามาที"

นางกล่าวจบแล้วสาวเท้าออกไป ตอนเดนิผ่านข้างตวัหยางโฮ่วเฉงิกับ 

จเูย่ียนยังหยุดฝีเท้ากล่าวค�าขอบคุณอย่างเปิดเผย "ขอบคณุพ่ีหยางกับพ่ีจู

มากเจ้าค่ะ"

หยางโฮ่วเฉงิหลดุปากกล่าวขึน้โดยอารมณ์ชัว่แล่น "คณุหนหูล ี ข้า 

พาท่านไปส่ง"

แม้แต่เดก็สาวผูห้น่ึงยังตรงไปตรงมาเช่นนี ้ทัง้ท่ีเขาก็นบัได้ว่าเป็นสหาย

ของนาง เห็นนางบาดเจบ็และถูกคนรงัแกกลบัเอาแต่มองตาปริบๆ เพราะ

ตดิขัดทีธ่รรมเนียมประเพณี น่ีจะไม่น่าขันหรอื

จะธรรมเนียมประเพณีอะไรก็ช่างมันปะไร อย่างมาก...

หยางโฮ่วเฉงิได้สต ิ เขาคดิอย่างกระดากใจ อย่างมากก็รบันางเป็น 

น้องสาวบญุธรรมแล้วกัน แค่กๆ ให้เป็นภรรยา นางยังเดก็เกินไปสกัหน่อย 

จริงๆ เขามิใช่เจ้าฉือชั่นสักหน่อย ไม่อาจคิดอะไรเกินเลยกับสาวน้อย 

อายุแค่น้ีได้จรงิๆ

จูเยี่ยนจับไหล่ของหยางโฮ่วเฉิงไว้ หันศีรษะไปบอกกับตู้เฟยหยาง 

ทีท่�าท่าอกึๆ อกัๆ อยู่ตลอด "ญาตผิูน้้อง ให้คณุหนหูลกีลบัไปเช่นนีไ้ม่ใคร่ 

เหมาะนัก พวกข้าก�าลงัจะกลบัพอดี ก็สบช่องแวะไปส่งนางด้วยเลยเถอะ 

ทางท่ีดเีจ้าบอกให้ท่านอาหญิงรบัทราบไว้ แล้วมอบหมายให้ผูดู้แลท่ีเชือ่ใจได้ 

ไปด้วยกัน"

ตู้เฟยเสวี่ยหันขวับมามอง นางกัดริมฝีปากล่างสุดแรง

ญาติผู้พี่จะไปส่งหลีซาน?
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คนอื่นอาจไม่รู้ แต่นางแจ่มแจ้งดีกว่าใคร แม้นญาติผู้พ่ีจะสุภาพ 

มมีารยาทกับผูอ้ืน่ ทว่าแต่ไรมาไม่เคยย่ืนมอืยุ่งเรือ่งชาวบ้านพรรค์นี้

หรือว่า...

ตู้เฟยเสวี่ยหันไปมองเฉียวเจา

หรือว่าญาติผู้พี่ถูกตาต้องใจหลีซาน?

นางยิ่งคิดยิ่งวุ่นวายใจ สายตาที่มองเฉียวเจาคมปลาบดุจใบมีด

"ได้ ข้าจะไปขออนุญาตท่านแม่เดี๋ยวนี้เลย" ตู้เฟยหยางกล่าว

มคีนได้รบับาดเจบ็ในเรอืนของพวกเขา ไม่ว่าอย่างไรจวนกู้ชางป๋อ 

ก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้ ส่งผู้ดูแลคนส�าคัญในจวนถือของขวัญไป 

เย่ียมเยือนขอขมาเป็นธรรมเนียมพ้ืนฐานท่ีสดุ

"พ่ีใหญ่ ไม่ต้องไปเรยีกผู้ดแูลแล้ว" ตูเ้ฟยเสว่ียสบืเท้าข้ึนหน้าหนึง่ก้าว 

แล้วเอ่ยปากขึน้ "ข้าไปจวนสกุลหลกัีบคุณหนหูลซีานเอง"

"เฟยเสวี่ย เจ้า..." ตู้เฟยหยางเลิกคิ้วขึ้นอย่างแปลกใจ เขารู้อย่าง 

กระจ่างแจ้งกว่าผูใ้ดว่าน้องสาวชงัน�า้หน้าหลซีานปานใด

อันที่จริงมิใช่แค่น้องสาว เขาเองก็ชมชอบหลีซานที่ใดกันเล่า

เมือ่คดิไปถึงท่ีหลเีจาเฝ้าตามตือ๊เขาและข่มเหงรงัแกญาตผิูพ่ี้หลเีจีย่ว

ในกาลก่อน แววรงัเกียจเดยีดฉนัท์ผดุวาบขึน้ในดวงตาของตู้เฟยหยาง เขา 

เม้มปากกล่าวขึน้ "ก็ได้ เจ้าส่งคณุหนูหลซีานกลบัไปก่อน ข้าจะไปบอกกล่าว

ท่านแม่สกัค�า"

"ญาตผิูน้้องวางใจได้ ยังมข้ีาอกีคน ข้าจะดแูลน้องสาวสองคนให้ดีเอง"  

หลเีจีย่วปรปิากข้ึนอย่างถูกจงัหวะ

เฉียวเจาสาวเท้าเดินไปข้างนอกแล้ว

นอกประตูใหญ่ของจวนกู้ชางป๋อมรีถม้าจอดอยู่มากมาย หน่ึงในน้ัน 
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เป็นรถม้าม่านสเีขยีวทีไ่ม่เด่นสะดดุตาสกันิดจอดชดิข้างก�าแพง สารถีหนุ่ม 

ยืนพิงก�าแพงเงยีบๆ อย่างใจลอย

เป็นเพราะอะไรกันแน่นะ ข้าถึงได้คิดสั้นมาเป็นสารถี วันเวลา 

ช่างน่าเบื่อเหลือหลาย!

เสยีงอกึทึกดงัลอยมาจากหน้าประต ู เฉินกวงสารถีน้อยผูม้ปีระสาทหู

ฉบัไวหนัไปมองต้นเสยีงปราดเดยีวกเ็หน็เฉยีวเจาใช้ผ้าเชด็หน้าปิดแก้มข้างหนึง่

เดนิออกมา มรีอยเลอืดเปรอะตามใบหน้าและเน้ือตวัเป็นดวงๆ

สหีน้าของเฉนิกวงแปรเปลีย่นไปกะทันหนั เขาเดนิฉับๆ เข้าไปด้วย

ฝีเท้าเรว็รี ่ไม่หลงเหลอืท่าทางเฉือ่ยชาใดๆ ให้เห็นอกี

"คณุหน ู ท่านบาดเจบ็ได้อย่างไร เป็นอะไรมากหรอืไม่ขอรบั" เฉนิกวง

กวาดตามองใบหน้าหมูค่นท่ีตามเฉยีวเจามาทีละคนด้วยแววตาเย็นชาดุดัน

เป็นพิเศษ

มารดามันเถอะ แม้ข้าจะติงว่าวันเวลาน่าเบื่อ แต่มิได้วาดหวังว่า 

จะเกิดเรื่องขึ้นกับคุณหนูหลีนะ

สมควรตาย ข้าไม่ได้คุ้มครองคุณหนูหลีให้ดีอีกแล้ว!

ความเจบ็ปวดแสบร้อนตรงข้างแก้มท�าให้เฉยีวเจาไร้เรีย่วแรงแม้แต่

จะพูดจา นางเอ่ยสั่งสั้นๆ "กลับจวน"

"ขอรบั" เฉนิกวงจ้องหน้าทุกคนน่ิงๆ พลางนึกในใจ ข้าจดจ�าคนพวกน้ีไว้

หมดแล้ว อย่าให้รูว่้าผูใ้ดเป็นตวัการท�าให้คณุหนหูลไีด้รบับาดเจบ็ จะดกัต ี

ศรีษะคนผูน้ัน้ให้น่วมไปเลย

อะไรรึ ไม่พึงท�าร้ายสตรี? 

ท่านแม่ทัพเคยสอนสัง่พวกข้ามาตัง้นานแล้วว่าแยกแยะแต่ฝ่ายเดียวกัน

กับฝ่ายศตัร ูไม่มแีบ่งบุรษุกับสตร!ี
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อาจูที่หน้าซีดขาวประคองเฉียวเจาขึ้นรถม้า

เฉนิกวงเห็นหลีเจ่ียวจะตามข้ึนมาก็กางมอืขวางไว้พร้อมกับพูดเสยีงเรยีบ 

"คณุหนขูอรบั รถม้าคันเลก็ นัง่หลายคนอย่างนีไ้ม่ได้"

เขาพูดจบก็กระโดดข้ึนรถม้าอย่างปราดเปรยีว ตวดัแส้ม้าทหีนึง่แล้ว 

ควบขบัรถม้าจากไปอย่างเรว็รีร่าวกับเหาะ ท้ิงทุกคนไว้เบือ้งหลงักับฝุน่ตลบ

อบอวล

จูเยี่ยนกับหยางโฮ่วเฉิงมองหน้ากันไปมา

"ดเูหมอืนพวกเราจะกังวลใจโดยใช่เหตุแล้ว" จเูย่ียนคดิถึงบาดแผล

บนใบหน้าเฉยีวเจา พร้อมกล่าวด้วยสหีน้าหนกัอ้ึง

หยางโฮ่วเฉิงมองดูฝุน่ควันบนถนนอย่างเหม่อลอยนานครู่ใหญ ่

ถึงดงึสตคินืมาได้ เขายกมอืข้ึนเกาท้ายทอยพลางพูดพึมพ�า "จือ่เจ๋อ เจ้า 

รูส้กึว่าสารถีคนนัน้หน้าตาคุ้นๆ อยู่สกัหน่อยหรอืไม่ รูส้กึไม่วายว่าเคยเหน็ 

ทีใ่ดมาก่อน"

"อย่างนั้นหรือ" จูเยี่ยนท�าท่าครุ่นคิด

ตู้เฟยเสวี่ยกระทืบเท้า "นายเป็นอย่างไรบ่าวก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ 

ไม่มีมารยาทแม้สักนิด!"

รถม้าท่ีเตรียมไว้ของจวนกู้ชางป๋อจอดรออยู่ด้านหน้า ตู้เฟยเสวี่ย 

ยกชายกระโปรงก้าวข้ึนไปแล้วหันตัวมาเอ่ยถาม "ญาตผิูพ่ี้ พวกท่านข่ีม้าไป 

ใช่หรอืไม่เจ้าคะ"

"เปล่า ญาติผูน้้องรบีตามคณุหนูหลซีานไปเถอะ พวกข้าขอกลบัก่อน"

ตูเ้ฟยเสว่ียอึง้งัน ก่อนจะหลดุปากถามขึน้ "ญาตผิูพ่ี้ พวกท่านไม่ไป

แล้วหรอื"

จเูย่ียนทัง้ขบขนัท้ังอ่อนใจ "ในเมือ่คณุหนหูลซีานกลบัไปก่อน พวกข้า 
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ก็ไม่ต้องตามไปแล้ว"

หยางโฮ่วเฉงิไม่ชมชอบคณุหนูตูท้ีต่ามตือ๊สหายรกัเสมอผูนี้อ้ย่างมาก 

เขาฉดุตวัจเูย่ียนออกเดินพลางกล่าว "รบีกลบัเถอะ ยังมธุีระอกีนะ"

พอเหน็พวกจเูย่ียนจากไปต่อหน้าต่อตา ตูเ้ฟยเสว่ียซึง่น่ิงค้างอยู่ใน 

ท่ายกชายกระโปรงอยากร�่าไห้แต่ไร้น�้าตา รู้แต่แรกนางก็ไม่ขันอาสาไป 

จวนสกุลหลแีล้ว 

เจ้าสารถีผู้นั้นสมควรตายนัก!

"พ่ีเจีย่ว ขึน้รถม้าเถอะ" ตู้เฟยเสวีย่กัดรมิฝีปากพูดอย่างไม่สบอารมณ์

รอเมื่อหลีเจี่ยวเข้ามาในตัวรถม้า ตู้เฟยเสว่ียจึงถามไถ่ "สารถีของ 

หลซีานผูน้ัน้ ไฉนไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเจ้าคะ"

"เป็นท่านหมอเทวดาส่งมาให้นาง" หลเีจีย่วรูส้กึห่อเหีย่วใจย่ิง วันนี้

นางไม่สมควรมาเลยจรงิๆ หลีซานได้หน้าได้ตาครัง้ใหญ่ ส่วนนางได้เพียงมอง 

ตาปรบิๆ ซ�า้ยังโดนเปรยีบเทียบจนนางย่ิงดูสามญัไร้ความโดดเด่น แต่พอ

เกิดเรือ่งขึน้กบัหลซีาน นางกลบัต้องรบัผดิชอบอย่างหนไีม่พ้น ตอนกลบั 

ถึงเรอืนพวกท่านย่าต้องคิดว่านางไม่ได้ดูแลน้องสาวให้ดอีย่างแน่นอน

"หมอเทวดาท่านนัน้ดต่ีอนางถึงเพียงนี ้ กระทัง่สารถีก็ส่งมาให้หรอื 

เจ้าคะ"

"มใิช่เพียงเท่าน้ีนะ" หลเีจีย่วจาระไนของขวัญทีเ่ฉยีวเจาได้รบัในวันน้ัน 

ให้นางฟังราวกับนับสมบัติในเรอืนตน

ตู้เฟยเสว่ียฟังแล้วอ้าปากค้าง กล่าวอย่างหัวไวขึ้นมากะทันหัน  

"พ่ีเจีย่ว ท่านบอกว่าหมอเทวดามอบสมนุไพรล�า้ค่าหีบหน่ึงให้หลซีานด้วย

มใิช่หรอื จะมขีองดีๆ อะไรหรอืไม่ หลซีานถึงต้องกลับเรือนไปท�าแผล"

หลีเจี่ยวเฉลียวใจ "ข้ากลับไปแล้วจะลอบสอบถามดู"
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ใครๆ ล้วนพูดว่าหมอเทวดาท่านนัน้สามารถชบุชวิีตคน ดไีม่ดอีาจมี

ยาวิเศษอะไรมอบให้น้องเจาก็เป็นได้
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เพราะเฉียวเจาได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ งานสังสรรค์ของชุมนุมฟู่ซาน 

ย่อมด�าเนินต่อไปไม่ได้ พวกคุณหนูต่างแยกย้ายกันกลับด้วยความรู้สึก 

ต่างๆ กัน รถม้าท่ีจอดอยู่หน้าจวนกู้ชางป๋อทยอยแล่นจากไป

เจยีงซอืหร่านยังหวนคดิถึงการยิงธนูดอกสดุท้าย นางเดนิค่อนข้างช้า  

จู่ๆ  ก็มคีนปรีเ่ข้ามาหา "คุณหนูเจยีง..."

ผู้ที่พรวดพราดเข้ามาถูกเงาร่างอีกสายหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นทันใด

สกัดเอาไว้

เจียงเฮ่อกล่าวเตือนด้วยสีหน้าเคร่งขรึม "ห้ามเข้ามาใกล้"

สตรีสูงศักด์ิหลายคนท่ียังไม่กลับไปอดตะลึงงันไม่ได้ว่าบุรุษผู้น้ี 

โผล่มาจากที่ใดกัน

พวกนางมองไปรอบๆ โดยไม่รู้ตัว ถึงเพ่ิงประจักษ์ได้ภายหลังว่า 

ขณะนี้ยังไม่ได้ก้าวออกนอกประตูใหญ่ของจวนกู้ชางป๋อ เช่นน้ันหรือว่า 

172
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เขาแอบซ่อนอยู่ข้างกายเจยีงซอืหร่านตลอดเวลา

พวกคุณหนูหน้าเปลี่ยนสีไปโดยพลัน

นีม่ใิช่หมายความว่าตอนท่ีพวกนางเล่นกันอย่างสนุกสนาน ด้านข้าง 

ยังมชีายฉกรรจ์ผูห้นึง่มองดูอยู่อย่างไม่ละสายตาหรอืไร

เมื่อตระหนักถึงจุดนี้ คุณหนูหลายคนชักสีหน้าทันใด

สว่ีจงิหงไต่ถามเจยีงซอืหร่านอย่างป่ึงชา "คณุหนเูจยีง ท่านจะอธิบาย 

ได้หรอืไม่ว่าคนผูน้ี้เป็นใคร"

เจียงซือหร่านถูกถามก็กระอักกระอ่วนอยู่บ้าง นางท�าหน้าบึ้ง 

ถามเจียงเฮ่อ "เจ้าอยู่ที่นี่ได้อย่างไร"

เจียงเฮ่อลอบกลอกตาขึ้น

คณุหนูผูย่ิ้งใหญ่ท่านน้ีช่างน่าขันจรงิๆ เขารบัค�าสัง่มาอารกัขานาง  

ไม่อยู่ท่ีน่ีแล้วจะอยูท่ีใ่ด หรอืเขากนิอิม่ไม่มอีะไรท�า ชอบซ่อนตวัอยู่ในพงหญ้า 

ดเูดก็สาวกลุม่หน่ึงเล่นสนุกกันหรอื

ล้วนเป็นเพราะใต้เท้าท่ีใจร้ายส่งเขามาอารกัขาคณุหนเูจยีง รูเ้ช่นนี้

แต่แรก เขาจบัตาดูคุณหนูหลต่ีอยังดีเสยีกว่า

คุณหนูหลีน่าสงสารจริงๆ ถูกคุณหนูเจียงยิงธนูใส่จนเป็นแผลบน

ใบหน้า...ยิงธนโูดนใบหน้าของเดก็สาว กระท่ังองครกัษ์ยังไม่ลงมอืโหดเห้ียม 

ถึงเพียงนี้

คิดต่อไปไม่ได้แล้ว หากเขาคิดต่อไปก็คงไม่มีแรงใจอารักขา 

คุณหนูเจียงอีก

"พูดมา เจ้าโผล่มาจากทีใ่ด" เหน็เจยีงเฮ่อไม่กล่าววาจา เจยีงซอืหร่าน 

ยกเท้าเตะเขาทหีนึง่ด้วยความโกรธระคนอับอาย

"ข้าน้อยได้รับค�าสั่งให้มาอารักขาคุณหนูขอรับ" เจียงเฮ่อลอบสูด 
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ลมหายใจเฮือกหนึ่ง

เขาเป็นผูใ้ต้บงัคับบญัชามอืหน่ึงของใต้เท้า ทุกๆ เร่ืองถือค�าสัง่ของ

ใต้เท้าเป็นส�าคญั ไม่มทีางท�าอะไรด้วยอารมณ์ชัว่วูบเป็นอนัขาด

"ไสหวัไปเสยี วันหน้าห้ามตดิตามข้า" เจยีงซอืหร่านบนัดาลโทสะ นาง 

เหน็เจยีงเฮ่อหลุบตาไม่ขยับกายก็เตะเขาอกีที กล่าวว่า "เจ้าหูหนวกใช่หรอืไม่ 

ไสหวัไป เมือ่ก่อนไม่มคีนอารกัขาข้า ข้าก็ปลอดภัยดมีาโดยตลอดมใิช่หรอื"

ทนไว้! เจยีงเฮ่อสดูลมหายใจลกึๆ ช่างเถิด เหลอือดแล้วก็ไม่จ�าเป็น

ต้องทนต่อไป บอกตามสตัย์จรงิดีกว่า!

"คณุหนูเจยีง ท่ีผ่านมามใิช่ไม่มคีนอารกัขาท่าน แต่องครกัษ์จนิหลนิ

ซึ่งรับหน้าที่อารักขาคนก่อนหน้าเพ่ิงพลีชีพในหน้าท่ี แค่ว่าท่านไม่ทราบ

เท่าน้ันเองขอรบั"

หาไม่แล้วเขาต้องเคราะห์ร้ายรับช่วงต่อได้อย่างไร นิสัยอย่าง 

คุณหนูเจียง ไม่มีคนอารักขาคงโดนตีจนใบหน้าบวมปูดเหมือนหัวสุกร 

ไปนานแล้วหรือไม่

"เจ้า...เจ้ายังกล้าแก้ตัวอีกหรือ" เจียงซือหร่านไม่เคยพบเคยเจอ 

องครักษ์จินหลินที่ก�าแหงกับนางอย่างน้ีจริงๆ อีกทั้งเป็นต้นเหตุให้นาง 

ต้องกระอกักระอ่วนใจต่อหน้าคนอืน่ นางจงึคว้าแส้อ่อนตรงข้างเอวตัง้ท่า 

จะฟาดเขา

"คุณหนูเจียง" โอวหยางเวยอว่ีสบช่องเปล่งเสียงพูด "เชิญท่าน 

ไปทางนั้นพูดคุยกันได้หรือไม่"

ในเวลาน้ีเจียงซือหร่านถึงหันเหความสนใจเล็กน้อยไปทาง 

โอวหยางเวยอว่ี นางเชิดหน้ากล่าวเสียงเยาะๆ "เจ้าเป็นใคร ถือดีอะไร 

ให้ข้าไปทางนั้นพูดคุยกับเจ้า"
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กล่าวจบนางก็หวดแส้ใส่เจยีงเฮ่อทีหน่ึงแล้วก้าวขาเดนิไปข้างนอก

วันน้ีมาท่ีจวนกู้ชางป๋อพบเจอแต่เรือ่งชวนให้หงดุหงดิใจจริงๆ วนัหน้า

นางไม่มาสถานท่ีอปัมงคลเช่นน้ีอีกแล้ว

โอวหยางเวยอว่ีเห็นดงัน้ันก็ไล่ตามไปจนถึงนอกประตูใหญ่ เจยีงเฮ่อ 

ขวางหน้านางไว้แล้วกล่าว "คณุหนูท่านนี ้ โปรดอย่าตามตอแยคณุหนเูจยีง 

อกี"

สวรรค์...เขาซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้ามองเห็นอะไรๆ ได้หมด เดก็สาว 

ทีบ่อบบางน่ารกัผูน้ีถึ้งกับใส่บางสิง่บางอย่างลงในน�า้ชาตามใจชอบ แม้ว่า 

เขามไิด้ตามไปดใูห้กระจ่างชดัเพราะต้องอารกัขาคณุหนูเจยีง แต่จะปล่อยให้ 

คนอันตรายพรรค์น้ีเข้าใกล้คุณหนูเจยีงมไิด้เดด็ขาด ไม่เช่นนัน้ถ้าเกิดเร่ืองขึน้

กับคณุหนูเจยีง เขาก็อย่าคิดว่าจะรอดชวิีตแล้ว

เฮ้อ...ตวัเขาจะเป็นหรอืตายหาได้ส�าคญัไม่ แต่หากใต้เท้าต้องสญูเสยี 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชามอืหน่ึงเช่นเขาไปจะเสยีใจปานใดหนอ เขาจะท�าให้ใต้เท้า 

เป็นทุกข์มไิด้

"คณุหนเูจยีงๆ" โอวหยางเวยอว่ียือ้ยุดสุดก�าลัง แต่ไม่อาจหลดุพ้นจาก

การสกัดก้ันของเจียงเฮ่อได้ นางเห็นเจียงซือหร่านเจียนจะก้าวขึ้นรถม้า

รอมร่อ จงึพลนัเกิดปฏิภาณวูบหนึง่และกล่าวโพล่งข้ึน "คณุหนูเจยีงยังจ�า 

ค�าโคลงวรรคหลงัของคุณหนูหลซีานได้หรอืไม่"

ร่างของเจยีงซอืหร่านชะงกันิง่ นางหนัศรีษะกลบัมามองโอวหยางเวยอว่ี

ด้วยสหีน้าหงดุหงดิ "อะไรนะ"

เมื่อเห็นว่าอาจพลิกสถานการณ์ได้ โอวหยางเวยอว่ีมีน�้าตาร้ืนข้ึน 

กล่าวอย่างชัดถ้อยชัดค�า "วอนคนยาก ยากวิงวอนคน..."

เดก็สาวพูดถึงตรงน้ีแล้วเกือบถอนสะอืน้ออกมา ต้องฝืนบงัคับตนเองไว้
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ไม่ให้เสยีกิรยิาแล้วเอือ้นเอ่ยค�าโคลงวรรคหลังต่อจนจบ "คนทกุคนเดอืดร้อน

ยากวิงวอนใคร"

นางเบิกตากว้างมองเจียงซือหร่านน่ิงๆ ในแววตาที่สิ้นหวังยังแฝง

ความหวังไว้ร�าไร

ประกายความหวังนั้นแสนริบหรี่ หากแต่ละม้ายแสงล�าหนึ่ง 

ที่ส่องกระทบดวงตาให้สว่างสุกใส

"คณุหนเูจยีง คนเรามชีวิีตอยู่ในโลกนี ้ ผูใ้ดบ้างจะไม่มเีวลาท่ีตกท่ีน่ัง

ล�าบาก ท่านเพียงพลิกฝ่ามือก็ส่งผลต่อความเป็นความตายของข้าได้  

ท่านโปรดฟังข้าพูดสกัสองสามค�า ไม่ว่าท่านจะยินยอมช่วยหรือไม่ ข้าล้วน

ซาบซึง้ใจไปช่ัวชวิีต" ว่าแล้วนางก็ปิดหน้าตัวสัน่ระริก น�า้ตาไหลรนิลงมา 

ในท่ีสดุ

คุณหนูหลีซานคิดค�าโคลงคู่บทนี้ขึ้น คนอื่นเพียงคิดว่าเพ่ือโต้กลับ 

ตู้เฟยเสว่ียที่น่ิงเฉยดูดาย ไหนเลยจะมิใช่ค�าตักเตือนส�าหรับทุกคนและ

เป็นการเตอืนสตินางด้วยเล่า

ค�าโคลงนีอ้าจเป็นความหวังเพียงหนึง่เดียวทีช่่วยให้นางโน้มน้าวใจ

คุณหนูเจียงได้

เท้าข้างหน่ึงของเจียงซอืหร่านยกข้ึนไปเหยียบบนพ้ืนรถม้า ส่วนอกีข้าง

ยังอยู่บนพ้ืนดนิดงัเดมิ นางนิง่อยู่ในอริยิาบถนีม้องดโูอวหยางเวยอว่ีท่ีร�า่ไห้ 

อยู่ สหีน้าฉายอารมณ์แปรปรวนเกินหย่ัง

สดุท้ายนางพ่นลมหายใจเบาๆ เฮอืกหนึง่ เอ่ยปากข้ึนอย่างร�าคาญ 

"เอาล่ะ เลกิร้องไห้ได้แล้ว ตกลงมาหาข้ามเีรือ่งอะไรกันแน่ ขึน้มาพูดกนั 

บนรถม้าเถอะ"

โอวหยางเวยอวี่ปีติยินดียกใหญ่
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ทว่าเจียงเฮ่อกลับขัดขวางเต็มที่ "ไม่ได้ ใครจะรู้ว่าท่านพกอาวุธ 

ท�าร้ายคนตดิตวัไว้หรอืไม่..."

"ข้าเปล่านะ ข้าเปล่าจรงิๆ" อาภรณ์ฤดูร้อนเดิมเป็นช้ันเดยีวบางเบา 

อยู่แล้ว โอวหยางเวยอว่ีสะบดัเส้ือและกระตกุถุงผ้าปักออกอย่างหวาดหวัน่

สดุใจว่าโอกาสจะหลดุลอยไปในพรบิตา ท้ังยังดงึของประดบักายทีแ่หลมคม

เช่นป่ินปักผมออกทกุชิน้โดยไม่หยุดคดิใคร่ครวญ ปล่อยเรือนผมยาวเฟ้ือย 

สยายรุย่ร่ายแล้วเอ่ยถามเจยีงซอืหร่าน "คณุหนเูจยีง ท่านเหน็ว่าอย่างนี ้

ได้แล้วใช่หรอืไม่"

"แต่ว่า..." แต่ว่าท่านยังวางยาได้ด้วยนะ เจียงเฮ่อร�าพึงในใจ

เจยีงซอืหร่านถลงึตาใส่เจยีงเฮ่อ "พอแล้ว อ่อนปวกเปียกเป็นลกูไก่

อย่างนางจะท�าร้ายข้าได้หรอื"

ไม่ว่าใครก็ไม่พึงย่ัวโทสะคุณหนูผู้ย่ิงใหญ่ เจียงเฮ่อเปิดทางให ้

โอวหยางเวยอวี่ขึ้นรถม้าในที่สุด

ด้านในรถม้าท่ีกว้างขวางอย่างย่ิงปลูาดด้วยพรมทอจากใยไหมน�า้แขง็ 

ในเดือนหก ก้าวเข้าไปไม่เพียงไม่รู้สึกร้อนอบอ้าวสักนิด กลับท�าให้รู้สึก 

เย็นสบายกายอกีด้วย

เจยีงซอืหร่านน่ังพิงหมอนนุ่มน่ิมพลางพูดเสียงเอือ่ยๆ "พูดส ิมเีรือ่งใด

หรอื"

โอวหยางเวยอว่ีคกุเข่าลงดงัตุบ้ "ช่วงก่อนเพราะท่านพ่อข้าถวายฎกีา 

ฟ้องร้องสมหุราชเลขาธิการหลนัซาน ส่งผลให้โดนองค์ฮ่องเต้ทรงตเิตยีน

ลงโทษ องครกัษ์จนิหลนิจบักุมท่านไป จนบดันียั้งไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายด.ี.."

"ประเดี๋ยวก่อน..." เจียงซือหร่านตัดบทนาง "เจ้าอยากให้ข้าช่วย 

ท่านพ่อของเจ้า?"
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โอวหยางเวยอวี่ลุกลนอธิบาย "ข้าไม่กล้าฝันเฟื่องเช่นนั้น เรื่อง 

ในราชส�านักสตรีในห้องหอเช่นพวกเราล้วนย่ืนมือยุ่งไม่ได้ ข้าเพียง 

อยากขอให้คุณหนูเจียงช่วยสอบถามให้ข้าสักหน่อยว่าตอนนี้ท่านพ่อข้า 

เป็นอย่างไร คนในครอบครวัข้าจะได้เตรยีมใจไว้บ้าง"

เจียงซือหร่านได้ยินค�ากล่าวของนางแล้วขมวดคิ้ว

สตรใีนห้องหอเป็นอย่างไรร ึท�าได้แค่แต่งโคลงฉนัท์กาพย์กลอนกับ

ผดัแป้งประทินโฉมเท่าน้ันหรอื

คนผู้นี้ปรามาสกันเกินไป
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พอเหน็เจยีงซอืหร่านย่นหวัค้ิวเข้าหากัน โอวหยางเวยอว่ีใจหล่นวูบ

หรือว่านางไม่ยินยอมรับปาก?

เจยีงซือหร่านพิงผนังตวัรถม้าอย่างเฉ่ือยชา ปรายตามองนาง "เอาล่ะ  

ข้ารูแ้ล้ว กลบัไปรอฟังข่าวเถอะ"

โอวหยางเวยอว่ีตาเป็นประกายทันใด น�้าตาไหลพรากๆ อย่าง 

กลั้นไม่อยู่ นางร้องไห้ไปกล่าวขอบคุณไป "ขอบคุณคุณหนูเจียงๆ..."

เจียงซือหร่านแค่นเสียงฮึ "เลิกพูดมากได้แล้ว รีบจัดการตัวเอง 

ให้เรียบร้อยเถอะ ผมเผ้าสยายรุงรัง คนอื่นจะนึกว่าข้าท�าอะไรใครอีก"

พอเอ่ยถึงเรื่องนี้ เจียงซือหร่านก็ขัดเคืองใจนัก

นางคร้านจะเสแสร้งท�าตัวเป็นกุลสตรอ่ีอนหวานเฉกคนพวกน้ัน แต่ 

ไม่ได้โหดร้ายถึงขั้นจงใจท�าให้ใครเสียโฉม ด้วยระดับฝีมือยิงธนูของนาง 

ไม่เป็นปัญหาใดชดัๆ ไฉนถึงยิงโดนใบหน้าของหลซีานได้นะ

173
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ต้องเป็นหลีซานท่ีกลัวจนขยับตัวไปมา รอไว้พบกันอีกทีคราวหน้า  

นางต้องถามให้รูด้�ารูแ้ดง จะได้ไม่ต้องแบกรบัเสยีงครหาเช่นนีเ้ปล่าๆ ปล้ีๆ

เจยีงซอืหร่านย่ิงคดิย่ิงหวัเสยี นางไล่โอวหยางเวยอวีล่งจากรถม้าแล้ว

ตรงดิง่กลบัเรอืนไป

โค่วจือ่โม่ซึง่หลบอยู่ด้านข้างเดนิมาหาโอวหยางเวยอวีพ่ลางถามด้วย

สหีน้าห่วงใย "เวยอว่ี เป็นอย่างไรบ้าง คุณหนูเจยีงตกปากรับค�าหรือไม่"

โอวหยางเวยอว่ีมุน่ผมใหม่เรยีบร้อย นางกุมมอืโค่วจือ่โม่พร้อมกับ 

ย้ิมท้ังน�า้ตา "รบัปากแล้ว นางรบัปากแล้วจรงิๆ"

โค่วจือ่โม่เผยรอยย้ิมจากใจจรงิตามไปด้วย "รับปากแล้วก็ดี นางเป็น 

บตุรสาวหวัแก้วหัวแหวนของผูบ้ญัชาการกององครกัษ์จนิหลนิ ต้องถามข่าว

ของท่านลงุได้แน่"

"ใช่แล้วๆ" โอวหยางเวยอว่ีปาดน�า้ตาออกลวกๆ ด้วยความรูส้กึเต็มต้ืน 

"พวกท่านปูข้่าว่ิงวุ่นขอความช่วยเหลอืไปทัว่ก็ไร้หนทาง ท่านแม่ข้าร้อนใจ 

จนล้มป่วย คดิไม่ถึงว่าข้าจะได้ข่าวของท่านพ่อผ่านทางคุณหนูเจยีง ประเด๋ียว

กลบัไปบอกพวกท่านแม่ พวกท่านต้องดีใจแทบแย่เลยทีเดียว"

พอพูดถึงตรงนี้ โอวหยางเวยอวี่ก็ผวากลัวขึ้นมาภายหลังเสียแล้ว

ถ้าหากนางวางยาพิษสังหารหลันซหีนงจรงิๆ เกรงว่าเวลานีค้งกลายเป็น

ศพเยน็ชดืถูกหามออกมา พวกท่านแม่รูข่้าวจะตกอยู่ในสภาพใดเล่า นาง 

ไม่กล้าคดิต่อ เอ่ยพึมพ�าขึน้ว่า "เคราะห์ดีมคุีณหนูหลีซาน..."

โอวหยางเวยอว่ีท�าหน้าเสยีเลก็น้อยก่อนจะกล่าว "พ่ีจือ่โม่ ท่านว่า

บาดแผลบนหน้าคุณหนูหลีซานจะรักษาหายได้หรือไม่ จะเป็นแผลเป็น 

หรอืไม่ ถ้าเป็นเช่นนัน้จรงิๆ นางจะไม่น่าสงสารเกินไปหรือ"

"น่ันส ิ ข้าก็รูส้กึเสยีดายแทนคณุหนูหลซีานเหลอืเกิน" โค่วจือ่โม่ยกมอื 
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ลบูหน้าโดยไม่รูต้วั เงาร่างคนผูห้นึง่ผดุข้ึนในห้วงความคดิ

คนผูน้ั้นสง่าผ่าเผยไม่เป็นสองรองใคร เคยเป็นทีใ่ฝ่ฝันถึงของเดก็สาว 

ตัง้มากเท่าไร บดันีก้ลบัเสยีโฉมไปแล้ว สายตาชืน่ชมหลงใหลในวันวาน

เหล่านัน้แปรเปลีย่นเป็นหวาดกลวัรงัเกียจจนหมด ในใจเขาน่าจะทกุข์ทรมาน

เพียงใดเล่า

คณุหนหูลซีานเป็นสตร ี รปูโฉมย่อมมคีวามส�าคัญมากกว่าพวกบรุษุ  

ถ้าเหลอืรอยแผลเป็นบนหน้า เกรงว่า...

โค่วจื่อโม่ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกเสียดาย

"พ่ีจือ่โม่ ระยะนีข้้ามปัีญหารมุเร้าอยู่คงไปทีใ่ดมาทีใ่ดตามสบายไม่ได้ 

หากท่านไม่ตดิขดัอะไร ก็ส่งคนไปถามข่าวของคณุหนูหลซีานด้วยนะ ได้รูว่้า

นางเป็นอย่างไร พวกเราก็คลายใจลงได้บ้าง"

โค่วจื่อโม่พยักหน้า "จริงของเจ้า กลับไปแล้วข้าจะหาคนไปเฝ้าด ู

ความเคลือ่นไหวของสกุลหล ีหากมข่ีาวคราวของคณุหนูหลซีาน ข้าจะส่งคน 

ไปบอกให้เจ้ารู"้

"อื้อ"

จากนั้นพวกนางถึงได้กล่าวล�่าลากันในเวลานี้

อีกด้านหน่ึง เจยีงซอืหร่านน่ังอยู่บนรถม้า แหวกม่านหน้าต่างออก 

ส่งเสยีงถามเจยีงเฮ่อ "เจ้าเป็นผูใ้ต้บังคับบญัชาของ 'ราชองครกัษ์' คนใดรึ"

"ข้าติดตามท่านสิบสามขอรับ" เจียงเฮ่อเงยหน้ายืดอกกล่าว

"พ่ีสือซาน?" นางได้ยินแล้วสีหน้าท่าทางก็คลายความจองหอง 

วางอ�านาจลงทนัใด มมุปากยกโค้งขึน้อย่างห้ามไม่อยู่ "ทีแ่ท้เป็นพ่ีสือซาน 

สัง่ให้เจ้าอารกัขาข้าเองหรอืนี"่
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เจยีงเฮ่อรู้สึกว่าท่าทีของคณุหนูเจยีงผู้น้ีเปลีย่นไปแปลกๆ ในชัว่อดึใจ  

มมุปากเขากระตุกรกิขณะกล่าวตอบ "ขอรบั"

เจียงซือหร่านม้วนปลายผมเล่น ย้ิมน้อยย้ิมใหญ่พลางไต่ถาม  

"เจ้าชื่อว่าอะไร"

"ข้าใช้แซ่เจียงตามท่านสิบสาม มีนามว่าเจียงเฮ่อขอรับ"

"เจยีงเฮ่อหรอื เป็นชือ่ท่ีดจีรงิๆ พ่ีสอืซานของข้าต้ังชือ่น้ีให้เจ้ากระมงั"

"ขอรับ"

เจียงซือหร่านขมวดค้ิว คนผู้นี้ท่ือมะลื่อน่าเบื่อจริงๆ ห่างชั้นกับ 

พ่ีสอืซานของนางไกลคนละขมุ พ่ีสอืซานมผีูใ้ต้บงัคับบญัชาเช่นน้ีได้อย่างไร

"เจียงเฮ่อ ข้าขอถามสักหน่อยสิ พี่สือซานบอกกับเจ้าเช่นไรหรือ"

"เอ๊ะ?" เจียงเฮ่องงงันไป เขาไม่เข้าใจความหมายของเด็กสาวผู้น้ี

โดยสิ้นเชิง

"ก็คือ...เขาบอกกับเจ้าว่าอะไรตอนให้เจ้าอารักขาข้าน่ะ"

"ท่านสบิสามบอกว่าถ้าเกิดเรือ่งอะไรข้ึนกับท่านให้ข้าห้ิวศรีษะตวัเอง

ไปพบขอรบั"

เจียงซือหร่านฟังแล้วหวานล�้าไปทั้งใจทันที นางถามต่อ "ตอนน้ี 

พี่สือซานอยู่ที่ที่ว่าการใช่หรือไม่"

"น่าจะอยู่กระมังขอรับ" เจียงเฮ่อตอบอย่างไม่มั่นใจ

"สารถี ตรงไปทีท่ีว่่าการกององครกัษ์จนิหลนิ" เจยีงซอืหร่านตะโกนสัง่ 

จบแล้วปล่อยม่านหน้าต่างลงไม่กล่าววาจาต่ออีก

เจยีงเฮ่อท�าสีหน้าฉงนฉงาย แต่พอคดิอกีทีว่าตนก�าลงัจะไปพูดรายงาน

ใต้เท้าพอดก็ีเลยกระวีกระวาดตามไป



58 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 3

เจยีงหย่วนเฉาสะสางงานในมอืเสรจ็แล้ว จงึผลกัหน้าต่างเปิดออก 

แลมองทิวทัศน์ในลานกว้าง พลันได้ยินเสียงเรียกอย่างร่าเริงดังลอยมา  

"พ่ีสอืซาน..."

เด็กสาวชุดสีแดงผู้หนึ่งเข้ามาอย่างว่องไว รอยย้ิมสดใสดุจบุปผา 

โฉมงามเฉิดฉายชวนพิศ

เจียงหย่วนเฉาจึงยิ้มบางๆ "หร่านราน ไฉนวันนี้มีเวลาว่างมาที่นี่"

"มาเย่ียมท่านน่ะส ิ ถ้าไม่ใช่เพราะเขา ข้ายังไม่รูว่้าพ่ีสอืซานส่งคนไป

อารกัขาข้า" เจยีงซอืหร่านยกมอืชีไ้ปท่ีเจยีงเฮ่อ

"อย่างน้ันหรอื" มมุปากของชายหนุ่มอมย้ิมยามมองไปทางเจยีงเฮ่อ

เจียงเฮ่อรู ้สึกหนังศีรษะชาวาบในพริบตาจนต้องย่นคอห่อไหล่  

มาตรว่าใต้เท้าจะย้ิมอยู่ แต่เขากลับสังหรณ์ใจไม่ดีว่าประเดี๋ยวจะโดน 

ถลกหนังอยู่ไม่วาย

เจียงเฮ่อฉวยจังหวะคนทั้งสองสนทนากันลอบเล็ดลอดออกไป

"พี่สือซาน พักนี้ท่านงานยุ่งหรือไม่เจ้าคะ"

"พอประมาณ แล้วหร่านรานเล่า วันนีม้งีานสงัสรรค์ของชมุนุมฟู่ซาน 

สนกุสนานหรอืไม่"

เมือ่เอ่ยเรือ่งน้ีข้ึนมา เจยีงซอืหร่านมุน่หัวคิว้ทันควนั นางเบะปากกล่าว 

"ไม่สนกุเจ้าค่ะ น่าเบ่ือจะตายไป มคีนท�าให้ข้าขายหน้าคร้ังใหญ่ด้วย"

"หอื?" เจียงหย่วนเฉามองนางพร้อมรอยย้ิมน้อยๆ ท�าท่าทางรบัฟัง

อย่างมนี�า้อดน�า้ทน

ตรงกลางอกของเด็กสาวหวานชื่นขึ้นหลายส่วน นางเอ่ยเล่าว่า  

"ชุมนุมฟู่ซานมีผู้เข้าร่วมคนใหม่ สุ่มไม้ติ้วตามกฎได้ข้าเป็นคนตั้งหัวข้อ

ทดสอบนางพอดี พี่สือซานไม่รู้หรอกว่าคนผู้น้ันถือว่าตนมีมารดารักใคร่  
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คอยรงัแกพ่ีสาวทีก่�าพร้ามารดาแต่เด็กเสมอ ท่านว่าคนอย่างนีน่้ารงัเกียจ 

ใช่หรอืไม่"

"น่ารงัเกียจมาก" เจยีงหย่วนเฉาพูดเออออตามพลางกลัว้เสยีงหัวร่อ

เบาๆ

"นัน่น่ะสเิจ้าคะ ดงัน้ันข้าขบคดิว่าจะให้นางได้เจอดบ้ีาง ก็เลยใช้นาง 

เป็นเป้ายิงลูกท้อ ดูว่านางจะกลัวจนหัวหดหรือไม่ ตอนเร่ิมต้นยังเป็นไป 

ด้วยดี ใครจะรู้ว่าตอนยิงธนูดอกที่สามนางจะขยับไปมา ผลปรากฏว่า 

ข้าเลยยิงถกูใบหน้านางเข้า" เจยีงซอืหร่านย่ิงคดิย่ิงหงดุหงดิ นางท�าปากย่ืน

กล่าวต่อ "พ่ีสอืซาน ท่านรูฝี้มอืยิงธนขูองข้าดี ยิงลูกท้อระยะใกล้ๆ เท่าน้ัน 

เป็นไปได้อย่างไรทีจ่ะพลาดเป้า น่ีมใิช่นางเป็นตวัการท�าให้ข้าขายหน้าหรอื  

ซ�า้ยังโดนคนอืน่ว่ากล่าวลบัหลงัว่าข้าโหดเหีย้ม"

เจียงซือหร่านจับชายแขนเสื้อของชายหนุ่มแกว่งไปแกว่งมาพลาง 

เอ่ยถามอย่างออดอ้อน "พ่ีสอืซาน ท่านว่าไม่ยุตธิรรมกับข้าเลยใช่หรอืไม่ 

เจ้าคะ"

ดวงตาท่ีเรยีวยาวเลก็น้อยของเจยีงหย่วนเฉาหรีล่งครึง่หน่ึงไม่ให้ใคร

อ่านความรูส้กึใดๆ ได้ หากมมุปากยังคงประดบัรอยย้ิมอ่อนโยนไว้ น�า้เสยีง 

แฝงรอยพะเน้าพะนอตามใจ

"ไม่ยุติธรรมมาก แต่เห็นทีว่าคุณหนูท่านนั้นคงตกใจแทบแย่ ยัง 

เป็นแผลท่ีใบหน้าก็ถือว่าได้รับบทลงโทษแล้ว หร่านรานก็อย่าโมโหนาง 

อีกเลยนะ"

"ไม่ได้ พ่ีสอืซาน ท่านส่งคนไปสบืถามให้ข้าทว่ีานางเป็นอย่างไรบ้าง 

ถ้ากล้าเอาข้าไปนินทาเสยีๆ หายๆ ส่งเดชล่ะก็ ข้าไม่ปล่อยนางไว้แน่"

"เป็นคุณหนูตระกูลใดหรือ"
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"ดเูหมอืนบดิาของนางจะเป็นอาลกัษณ์เลก็ๆ คนหน่ึงแซ่หล ีนางเป็น 

คณุหนสูามของจวนสกลุหลเีจ้าค่ะ"
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รอยยิ้มตรงมุมปากของเจียงหย่วนเฉาชะงักค้างไปกะทันหัน

"พี่สือซาน?"

"เอ่อ...ข้ารู้แล้ว ข้าจะส่งคนไปสืบดู"

เจยีงซอืหร่านย้ิมอย่างอ่อนหวาน นางคล้องแขนกับชายหนุม่พลางพูด 

"ข้ารูอ้ยู่แล้วว่าพ่ีสอืซานดีกับข้าท่ีสดุ"

ชายหนุ่มหลุบตาลงมองที่มือนาง ฝ่ามือของเด็กสาวเนียนนุ่ม 

ขาวกระจ่างงามตาอย่างยิ่งยวด

เขาเบนสายตาออก ท�าทีไต่ถามคล้ายไม่ตัง้ใจ "แล้วบาดแผลบนหน้า 

ของคณุหนทู่านน้ันหนกัหนาถึงเพียงใดกันแน่"

เจยีงซอืหร่านน่ิวหน้า "เลอืดไหลเยอะมากเจ้าค่ะ ข้าก็มองเห็นไม่ชดั  

ไม่รูว่้าจะเสยีโฉมหรอืไม่"

"อย่างนี้เองหรือ" เจียงหย่วนเฉาหัวเราะเบาๆ ดึงแขนออกจากมือ

174
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ของนางพลางกล่าวด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "ข้าทางน้ียังมีงานต้องสะสาง 

อีกมาก หร่านราน เจ้ากลับไปก่อนเถอะนะ"

"ได้เจ้าค่ะ" เจยีงซอืหร่านกล่าวลาอย่างอาลยัอาวรณ์ "พ่ีสอืซาน เช่นนัน้

วันน้ีท่านกลบัไปเร็วหน่อยนะ ข้าอารมณ์ไม่ดี อยากให้ท่านอยู่เป็นเพ่ือน"

เจียงหย่วนเฉาผงกศีรษะเล็กน้อย "ได้"

นางเห็นเขารับค�าแล้วอดยกมุมปากโค้งขึ้นไม่ได้ จากนั้นออกไป

อย่างเบิกบานใจเต็มเปี่ยม

เมือ่เจยีงซอืหร่านกลบัไป รอยยิม้บนรมิฝีปากชายหนุม่เลอืนหายไป

ในพรบิตา เขาออกค�าสัง่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตรงนอกประตู "ไปส่งคุณหนูเจยีง 

กลบัจวนแทนเจยีงเฮ่อ แล้วให้เขาไสหัวมาพบข้า"

ไม่นานนักเจียงเฮ่อก็ว่ิงเข้ามาอย่างกระฉับกระเฉง "ใต้เท้า ท่าน 

เรยีกข้าหรอืขอรบั ข้ามเีรือ่งรายงานท่านอยู่พอดี"

เจยีงหย่วนเฉาน่ังอยู่บนเก้าอีไ้ท่ซอื เอนหลงัพิงพนกัมองเขาด้วยสหีน้า

ปราศจากความรูส้กึ

ใต้เท้าไม่ได้ย้ิมหรอืนี!่ เจยีงเฮ่อใจหล่นดงัตุบ้ แต่เขาไม่ได้ท�าอะไรน่ีนา

"บอกให้เจ้าไสหัวเข้ามามใิช่หรอื" เจยีงหย่วนเฉาอ้าปากพูดเสยีงเย็นๆ

"เอ๊ะ?"

"ออกไป เข้ามาใหม่"

เจียงเฮ่อกะพริบตาปริบๆ "ใต้เท้า?" ยังต้องไสหัวจริงๆ หรือ

"หือ?"

ใต้เท้าไม่ยิ้มน่ากลัวเหลือเกิน เขา 'ไสหัว' เข้ามาดีกว่า

เจียงเฮ่อลนลานถอยกรูดออกไปแล้วทิ้งตัวลงบนพื้นกลิ้งเข้ามา

เขากลิง้ตวัไปจนถึงข้างเท้าเจยีงหย่วนเฉาถึงผดุลกุขึน้กอดขาผูเ้ป็นนาย 
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กล่าวอย่างคับข้องหมองใจ "ใต้เท้า ท่านอารมณ์ไม่ดใีช่หรอืไม่ ถ้าอารมณ์ 

ไม่ดี ท่านพูดออกมาสิขอรับ ให้ข้ารู้ว่าเป็นใครท�าให้ท่านอารมณ์ไม่ดี ข้า 

จะไปซ้อมเขาเอง"

"เจ้าซ้อมเลยสิ"

"เอ๊ะ?" เจียงเฮ่อตกอกตกใจ "ใต้เท้า ข้าซ้อมท่านไม่ได้ขอรับ ข้า 

ท�าไม่ลง!"

เจียงหย่วนเฉาถึงกับพูดอะไรไม่ออก

เขาโกรธจนไม่พูดไม่จานานสองนาน ผ่านไปครูห่น่ึงถึงยกน้ิวโป้งให้ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา

เจียงเฮ่อเกาท้ายทอยอย่างเก้อเขิน "ไม่ถึงเพียงน้ันกระมงัขอรบั ข้า

มไิด้ท�าอะไรเลย ใต้เท้าชมกันถึงเพียงน้ี ข้ารบัไม่ไหว"

เจยีงหย่วนเฉากล่าวเสยีงเย็นๆ "เจยีงเฮ่อ เจ้าเป็นคนแรกท่ีอารักขา

คณุหนเูจยีงแล้วโดนนางจบัได้"

เขาต้องเสียสติไปแล้วเป็นแน่ ถึงปล่อยถังส้วมท้ิงไว้เฉยๆ ไม่ให ้

เจ้าโง่ผู้นี้ไปขัด กลับส่งตัวไปอารักขาเจียงซือหร่านเสียได้!

เจยีงเฮ่อเพ่ิงรูใ้นตอนน้ีว่าท�างานผดิพลาดอกีแล้ว เขายกมือตบหน้า

ตนเองสองฉาด ถึงมองเจยีงหย่วนเฉาตาละห้อย

เจยีงหย่วนเฉานวดหว่างค้ิว กล่าวอย่างอ่อนใจ "พูดมา เร่ืองในวันนี้

มนัเป็นอย่างไรกันแน่"

เจียงเฮ่อรีบเล่าสิ่งที่ได้ยินได้เห็นในจวนกู้ชางป๋อตั้งแต่ต้นจนจบ 

รอบหนึง่แล้วไม่ลมืกล่าวสรปุว่า "ใต้เท้า วนัน้ีข้าได้เปิดหเูปิดตาครัง้ใหญ่ 

เลยทเีดียว คณุหนูพวกน้ันรูจ้กัสรรหาเรือ่งเล่นสนุกกันเหลอืเกินจริงๆ ขอรับ"

จุๆ  วันหน้าข้าตบแต่งหญิงสาวชาวบ้านดีๆ  สกัคนเป็นภรรยาจะดกีว่า 
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บตุรสาวตระกูลใหญ่ๆ ล้วนน่ากลวัย่ิงนัก!

เจียงหย่วนเฉาน่ิงเงียบไปชั่วครู่ก่อนถามข้ึน "คุณหนูหลี...อาการ 

เป็นอย่างไรกันแน่"

เจยีงเฮ่อเกาท้ายทอย "ตอนนัน้พวกคณุหนูพากันล้อมวงเข้าไป ต่อมา 

คุณหนูหลีใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดใบหน้าไว้ตลอด ข้าเห็นไม่ถนัดตา แต่นาง 

เลอืดไหลเยอะมาก ข้าคะเนว่าเก้าในสบิส่วนคงต้องเสียโฉมแล้ว"

เขากล่าวถึงตรงนี้แล้วทอดถอนใจอย่างเห็นอกเห็นใจอยู่บ้าง  

"สาวน้อยหน้าตาสะสวยอย่างคุณหนูหลีเสียโฉมไปน่าเสียดายปานใด  

วันหน้าจะออกเรือนได้อย่างไรเล่า เฮ้อ...ใต้เท้า ท่านไม่รู้หรอกว่าตอน 

คุณหนูเจียงบอกให้คุณหนูหลีเป็นเป้าธนู นางตอบตกลงโดยไม่ลังเล

แม้แต่น้อยนิด แต่ข้าดูออกว่าคุณหนูหลีคงกลัวมากเอาการ นางยืนอยู่

ตรงนั้นมือสั่นเทาไปหมด เห็นแล้วน่าสงสารพิกล"

เจยีงหย่วนเฉามองเขาแวบหนึง่ด้วยสายตาเย็นชา "พล่ามมากไปแล้ว"

เจยีงเฮ่อรบีก้มหน้าไม่กล้าพูดอกี วันนีใ้ต้เท้าอารมณ์ไม่ดจีรงิๆ เขา

ยืนยันได้

"เจ้าไปที่จวนสกุลหลีแอบสืบดูว่าอาการบาดเจ็บของคุณหนูหล ี

เป็นเช่นไร"

"ขอรับ"

พอเหน็เจยีงเฮ่อจะก้าวออกจากห้อง เจยีงหย่วนเฉาพูดต่อท้ายอกีค�า 

อย่างไม่วางใจ "ขนืท�างานไม่ได้เรือ่งอกี ข้าจะให้เจ้าขัดถังส้วมไปท้ังปีท้ังชาติ"

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาออกไปแล้ว เจียงหย่วนเฉาถึงยกมือกุมขมับ

โคลงศีรษะเบาๆ

แม่นางน้อยผู้นั้นเป็นคนเจ้าเล่ห์แสนกล เหตุใดปล่อยให้ตนเอง 
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ตกอยู่ในสถานการณ์ล�าบากอย่างน้ันได้ เขารู้สึกไม่วายว่านางมิใช่คนที่

ยอมเสียเปรียบใคร 

หรือว่าจะเสียโฉมจริงๆ

ภาพเดก็สาวย้ิมน้อยๆ อย่างเยือกเย็นผดุขึน้ในห้วงความคดิ ในใจ

เจยีงหย่วนเฉาก็หงุดหงิดอดึอดัชอบกล เขาลกุเดนิกลบัไปทีข้่างหน้าต่าง

ต้นไผ่เขียวขจีเป็นดงทางนอกหน้าต่าง มองดูแล้วชวนให้จิตใจ 

ปลอดโปร่งผ่อนคลาย

เจยีงหย่วนเฉาพลนัไม่มแีก่ใจกลบัไปยังจวนท่านผูบ้ญัชาการเจยีง

เด็กสาวเจ้าเล่ห์แสนกลปานใด เจอกับน้องสาวบุญธรรมเกรงว่า 

ล้วนอับจนปัญญากระมัง

อันว่าอ�านาจบารมีสยบยอดฝีมือได้ทุกสาย ยามเผชิญกับผู้มีศักดิ์

ฐานะต่างกันลบิลบั จะมช่ีองให้ความฉลาดปราดเปรือ่งได้ส�าแดงอานุภาพ 

สกัเพียงใดเล่า

...ข้าก็แค่นึกเสียดายแทนแม่นางน้อยผู้น้ันอยู่บ้าง เจียงหย่วนเฉา

คิดค�านึง

รถม้าม่านสเีขยีวคันเลก็กะทัดรดัหยุดจอดท่ีจวนตะวันตกของสกุลหลี 

เฉนิกวงกระโดดลงมาแล้วตะเบง็เสยีงบอก "คุณหนู ถึงแล้วขอรับ"

ม่านประตูรถม้าแหวกออก อาจูพยุงเฉียวเจาเดินออกมา

"กลับไปเรือนหยาเหอเลย" เฉียวเจาเอ่ยสั่งอาจู หากปล่อยให้ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งเห็นนางในสภาพนี้ คงไม่แคล้วต้องตกใจจนเป็นลม

"เจ้าค่ะ"

สองนายบ่าวตรงด่ิงกลับไปที่เรือนหยาเหอ แก้มขวาของเฉียวเจา 
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เริม่บวมท�าให้กล่าววาจาได้ล�าบากข้ึน นางยกมอืชีท้างเรอืนเลก็ฝ่ังซ้าย

อาจเูข้าใจความหมาย นางอยู่ฝ่ังด้านนอกใช้ตวับงัเอาไว้ ประคอง

เฉยีวเจาเดนิผ่านซุม้ประตูวงเดือน* เข้าสูเ่รอืนฝ่ังซ้าย

ต้นทับทิมในเรือนฝั่งซ้ายติดผลดกถ่วงให้ปลายกิ่งโน้มลง

ปิงลว่ีก�าลังเดินวนเวียนอยู่รอบต้นทับทิม ตั้งใจจะหาผลใหญ่ๆ  

เด็ดมากินสักลูก แต่ช่วยไม่ได้ท่ีเพลานี้ผลทับทิมยังดิบมาก นางมองหา 

อยู่นานครูใ่หญ่ก็ไม่พบ ได้แต่หมนุกายกลบัอย่างผดิหวงั

สาวใช้น้อยมองปราดเดียวเห็นเฉียวเจาเลือดไหลเต็มใบหน้า

หลงันิง่งนัไปชัว่พรบิตา นางก็ร้องเสยีงแหลมดงัก้องฟ้า "ตายแล้ว! 

คณุหนบูาดเจบ็ได้อย่างไร..."

เฉยีวเจาอยากเบะปากอย่างมาก จนใจทีเ่จบ็หน้าเกินไปเลยท�าไม่ไหว

ครูห่นึง่ต่อมา เหอซือ่ว่ิงทะยานเข้ามาทางซุม้ประตวูงเดอืน "เจาเจา

บาดเจบ็ตรงท่ีใดหรอื!"

นางเพ่ิงพูดจบแล้วเห็นสภาพของเฉียวเจาเต็มตา ก็มีเสียงร้อง 

ดังก้องฟ้าเป็นค�ารบท่ีสองอย่างรวดเร็ว "ตายแล้ว! เจาเจาของแม่ น่ีเจ้า 

เป็นอะไรไป"

แม่นางเฉียวที่วิงเวียนตาลายอยู่ลอบร�าพึงในใจ ดีมาก คราน้ี 

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งคงรู้เรื่องแล้ว

เหอซ่ือเข้าไปกอดบตุรสาวพลางร�า่ไห้ยกใหญ่จนปิงลว่ีถูกเบยีดออกไป

ด้านข้าง ปิงลว่ีร้อนใจจนเต้นเหยงๆ พอมองเหน็อาจก็ูด่าทอ "อาจ ูนางตัวดี  

เจ้าติดตามคุณหนูประสาใดกัน ตอนออกจากจวนคุณหนูยังปกติดี ไฉน 

บาดเจบ็กลบัมาเช่นนี ้เจ้ายังมหีน้าตามกลบัมาอีกหรอื"

* ประตูวงเดือน คือประตูที่เจาะเป็นรูปวงกลม
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ใบหน้าของอาจซูดีเผือด แต่สีหน้าสุขุมดจุเก่า นางไม่แยแสเสยีงถาม 

ไล่เลยีงของปิงลว่ี เอ่ยเตอืนข้ึนว่า "นายหญิง พยุงคณุหนูเข้าเรอืนก่อนเถอะ  

ค่อยถามคณุหนวู่าสมควรท�าอย่างไรต่อนะเจ้าคะ"

คุณหนูยืนกรานกลับมาจะต้องมีวิธีของนางแน่

เหอซื่อถึงได้สติ ตะโกนบอกปิงลว่ี "มัวยืนท่ืออยู่ด้วยเหตุใด รีบไป

เชิญหมอมาสิ!"
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อาจูมองไปทางเฉียวเจา

นางไม่แสดงท่าทีใดเป็นเชิงอนุญาตกลายๆ

แววตาของอาจูไหววูบหนึ่ง

ท่าทีของคุณหนูแปลกไปอยู่บ้าง หากเป็นเช่นน้ี ไยต้องฝืนทน 

กลับมาถึงเรือนแล้วค่อยเชิญหมอมานะ

ขณะท่ีทางนี้ก�าลังวิ่งวุ่นจ้าละหว่ันไปเชิญหมอมา อีกด้านหนึ่ง 

ท่ีเรอืนชงิซง ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ได้ข่าวอย่างว่องไว นางก็มาท่ีเรอืนหยาเหอ 

ทันที

"เหอซื่อ เจาเจาเป็นเช่นไรบ้าง"

เหอซือ่ร้องไห้จนตาแดงเรือ่ "ท่านหมอก�าลงัท�าแผลให้เจาเจาอยู่เจ้าค่ะ 

เจาเจาของข้า บนใบหน้ามบีาดแผลใหญ่เพียงน้ันจะเจบ็สกัเพียงใดนะ ข้า 

ยังไม่กล้าแม้แต่จะมองดู เห็นแล้วใจแทบสลาย"

175
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"ข้าไปดูสักหน่อย" ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งย่างเท้าเข้าไป

ตอนหญงิชราเข้าไปในเรอืน ท่านหมอท�าแผลเสรจ็พอด ี ด้วยเหตน้ีุ 

มองปราดเดยีวก็เห็นรอยแผลน่าเกลยีดน่ากลวับนแก้มขวาของเฉียวเจาได้

ลมหายใจของฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงสะดุดขาดห้วงทันใด มอืนางส่ันระริก

อย่างสดุระงบั "ท่านหมอ โปรดใช้ยาดท่ีีสุดรกัษาหลานสาวข้า ไม่ว่าเสยีเงนิ

เท่าไรก็มเิป็นไร"

ท่านหมอโคลงศรีษะ "รอยแผลบนใบหน้าหลานสาวท่านลกึเกนิไป 

ใช้ยาดเีพียงใดก็ต้องเหลอืรอยแผลเป็น"

เหอซ่ือซึ่งตามเข้ามาได้ยินแล้วถลันเข้าไปจับแขนเสื้อของหมอ  

"ท่านหมอ ข้าขอร้องท่าน ท่านต้องคิดหาหนทางอย่าให้หน้าบุตรสาวข้า 

มแีผลเป็นให้ได้นะ"

ท่านหมอตะลงึตาค้าง เขารบีสะบดัมอืเหอซือ่ออกแล้วกล่าวอธิบาย 

"เรือ่งนีข้้าสดุปัญญาจรงิๆ ไม่เก่ียวกับว่าเสยีเงนิเท่าไร..."

"ข้าจะไปที่จวนตะวันออก" ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งอ้าปากพูดขึ้นฉับพลัน

"ท่าน?" เหอซื่อไม่เข้าใจเหตุผล

"ข้าไปถามท่านเซยีงจวินดวู่ามยีาขีผ้ึง้น�า้ค้างแขง็เมฆาของพระราชทาน

จากวังหลวงหรอืไม่"

ยาขี้ผึ้งน�้าค้างแข็งเมฆานี้ท�าขึ้นเพ่ือเหล่าเชื้อพระวงศ์โดยเฉพาะ  

มสีรรพคณุรกัษาบาดแผลภายนอกได้ดเีย่ียม เป็นหน่ึงในของพระราชทาน 

ซึง่เป็นทีน่ยิมชมชอบของทุกๆ ตระกูลมาทกุยุคทุกสมยั ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีง

ของจวนตะวันออกต้องมอียู่ในมอืเป็นแน่

ท่านหมอกล่าวตัดบทพวกนางสองคน "ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง ยาขี้ผึ้ง

น�า้ค้างแขง็เมฆาทีท่่านเอ่ยถึง ข้าเคยใช้มาก่อน พูดตามสตัย์จรงิ ต่อให้เป็น 
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ยาข้ีผึ้งน�้าค้างแข็งเมฆาชั้นเลิศที่สุดก็ไม่อาจช่วยให้หลานสาวของท่าน 

ไม่มแีผลเป็น"

เรื่องเก่ียวพันถึงบุตรสาวหัวแก้วหัวแหวน เหอซื่อย่อมไม่เสียดาย 

เงินทองแน่นอน คนที่เชิญมาจึงเป็นหมอชื่อดังท่ีสุดของเมืองหลวง แล้ว 

เป็นธรรมดาท่ีหมอระดับนีจ้ะมลีูท่างหายาขีผ้ึง้น�า้ค้างแข็งเมฆามาได้

พอหมอกล่าวถ้อยค�าน้ีข้ึน ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งก็พลันมีสีหน้าหม่นลง 

ทนัใด นางคดิค�านงึในใจ หลานเจาน่าสงสารจรงิๆ ชะรอยฟ้าลขิติไว้เฉกน้ี  

หลานเจาเสียโฉม วันหน้าก็ย่ิงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะออกเรือน ดีที่เหอซื่อ 

รกับตุรสาว ข้าเองก็ไม่ถือสาทีจ่ะเลีย้งดูหลานสาวผูห้นึง่ไว้เฉยๆ อกีหน่อย 

ต้องชีแ้นะตกัเตอืนฮยุเอ๋อร์เดก็ผูน้ัน้ว่าอย่าแล้งน�า้ใจกับน้องสาวผูน้ี้ก็แล้วกนั

ฝ่ายเหอซือ่ฟังแล้วกอดเฉียวเจาร้องไห้สุดเสียง "เจาเจา ไม่ต้องกลวันะ 

ถึงแม่ต้องใช้สนิเจ้าสาวทัง้หมดเชญิหมอชือ่ดังทัว่ท้ังแผ่นดนิ กต้็องรักษา

ใบหน้าของเจ้าให้หายดี"

มมุปากของหมอกระตุกรกิ เขาอ้าปากพูด "ฮหูยิน ท่านถอยออกมา

ได้หรอืไม่ ข้าจะใส่ยาให้บุตรสาวท่าน"

เหอซือ่ได้ยินก็คลายมอืออก น�า้ตาหลัง่รนิเป็นสายประหนึง่สร้อยมกุ

ขาดร่วงลง

เฉยีวเจาปรปิากข้ึนในท่ีสดุ "ข้านกึขึน้ได้แล้ว ท่านปูห่ลีท่ิง้ยารักษา

บาดแผลไว้ให้ข้าเจ้าค่ะ อาจ ู เจ้าไปหยิบตลบัหยกขาวตรงก้นหบีสมนุไพร

ในห้องคลงัมาส"ิ

อาจฟัูงจบแล้วก็ออกไปทนัท ี เฉยีวเจายอบกายคารวะหมอ "ขอบคุณ 

ท่านหมอท่ีท�าแผลให้ข้า แต่ไม่ต้องใส่ยาแล้ว ข้ามยีาท่ีดกีว่าเจ้าค่ะ"

ท่านหมอได้ยินค�าน้ีไม่พึงใจอย่างมาก หนัไปมองฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงทันที
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หญิงชราอดถามขึน้ไม่ได้ "เจาเจา ดกีว่ายาขีผ้ึง้น�า้ค้างแขง็เมฆาจรงิๆ 

หรอื"

"แน่สเิจ้าคะ ต่อให้เป็นยาข้ีผึง้น�า้ค้างแข็งเมฆาชัน้หนึง่กเ็ทยีบมนัไม่ได้

แม้แต่หน่ึงในหมืน่"

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งฟังแล้วเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

มาตรว่าหมอเทวดาจะเก่งกาจ แต่ผู้เป็นแพทย์ต่างมคีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะด้าน ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเขามยีาวิเศษรกัษาบาดแผลได้

"อย่างน้อยก็ดกีว่ายาของหมอท่ัวไปมากนักเจ้าค่ะ" เฉยีวเจาพูดเหมอืน

ไม่ตัง้ใจ

ท่านหมอมีน�้าโหจนหนวดกระดิก แม่เด็กอมมือผู้นี้หมายความว่า 

อะไร หมอทัว่ไปร?ึ เขาเป็นถึงหมอชือ่เสยีงโด่งดังของเมอืงหลวง หากมใิช่

อายุปูนนีแ้ล้วคร้านจะเข้าสูส่�านกัแพทย์หลวงทีต้่องอยู่ใต้กฎเกณฑ์ จะรัง้

ต�าแหน่งเป็นแพทย์หลวงก็ไม่มปัีญหาแต่อย่างใด

เขาน่ะหรือเป็นหมอทั่วไป?

ไหนเลยเหอซือ่จะมแีก่ใจพิศดสีูหน้าท่านหมอ นางได้ยินแล้วพยักหน้า

เอ่ยขึน้ทันที "ใช่ๆ ยาทีท่่านปู่บุญธรรมของเจาเจาให้ไว้ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้อง

เหนอืกว่าของพวกหมอท่ัวไปในโรงหมอ เรือ่งหยกูยาจะใช้สุ่มสีสุ่่มห้าไม่ได้"

ท่านหมออึ้งงัน สมแล้วที่เป็นแม่ลูกกัน กล่าววาจาได้น่าโมโห 

เหมอืนกัน เขาน่ะหรอืเป็นหมอท่ัวไป?

"ฮูหยินผู้เฒ่า..." ท่านหมอมองไปทางฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งทุ่มความสนใจไปที่ใบหน้าของเฉียวเจาอยู่เช่นกัน  

จะมีเวลาพูดปลอบท่านหมอที่โดนท�าร้ายจิตใจท่ีใดกัน นางผงกศีรษะ 

พลางพูดข้ึนว่า "จรงิของเจ้า อย่างนัน้ก็ใช้ยาของเจาเจาเถอะ"
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ท่านหมอฟังแล้วเดอืดดาลแทบคลัง่ หนวดเขากระดกิรกิๆ ขณะกล่าว  

"ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง หลานสาวท่านมีบาดแผลท่ีหน้า หากใช้ยาสุ่มส่ีสุ่มห้า  

อีกทั้งอากาศร้อนระอุเย่ียงนี้ ถ้าเกิดมีอาการกลัดหนอง น่ันจะย่ิงย�่าแย ่

มากขึน้อกี"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงพยักหน้าหงกึหงกั "ท่านหมอพูดถูก ใช้ยาสุ่มสีสุ่่มห้า

ไม่ได้จรงิๆ"

ท่านหมอบรรเทาโทสะลงได้บ้างในที่สุด

เห็นหรือไม่เล่า สองแม่ลูกคู่นั้นไม่รู้เรื่องรู้ราว ยังคงเป็นผู้มีอาวุโส 

ที่หนักแน่นมั่นคง

"คุณหนู ยามาแล้วเจ้าค่ะ" อาจูถือตลับหยกขาวขนาดเท่าฝ่ามือ 

ใบหนึ่งเข้ามา

"ใส่ยาให้คุณหนูสามเร็วเข้า!" ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งกล่าวเร่ง

ท่านหมอลมแทบจับ เขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้า "เหลวไหลๆ"

เหอซื่อรีบย่ืนถุงผ้าปักใบหน่ึงให้ "ท่านหมออย่าโมโหโทโส เงินท่ี 

สมควรให้ พวกข้าไม่ให้ขาดแม้สกัอีแปะเดียว..."

"ไม่ต้องแล้ว ข้าขออ�าลา" ไม่รอเหอซือ่พูดจบ ท่านหมอก็ท�าหน้าบึง้ตงึ 

และสะบดัแขนเสือ้จากไป

ท่านหมอออกไปไม่ทันไร หงซงของเรือนชิงซงก็เข้ามารายงาน  

"ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเติง้ คณุหนูใหญ่กลบัมาพร้อมกับคุณหนตููข้องจวนกู้ชางป๋อ

แล้วเจ้าค่ะ"

คุณหนูตู้?

แววตาของหญิงชราไหววูบหนึง่ นางเพ่ิงมแีก่ใจไต่ถามอาจใูนเวลานี้ 

"อาจ ูคณุหนสูามบาดเจบ็ได้อย่างไร เจ้าเล่ามาให้ละเอยีด"
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อาจูคุกเข่าลง "ข้าไปถึงจวนกู้ชางป๋อก็ถูกรั้งตัวไว้ด้านหน้าด่ืมน�้าชา 

เหมือนๆ กับสาวใช้ทีพ่วกคุณหนทูกุตระกูลพามา มไิด้อยู่ข้างกายคณุหนู 

ต่อมามคีนเรยีกข้าเข้าไปถึงรูว่้าคณุหนบูาดเจบ็ ข้าได้ยินคนอืน่พูดคยุกันว่า 

เป็นคุณหนูเจียงบุตรสาวของผู้บัญชาการกององครักษ์จินหลินทดสอบ 

คณุหนดู้วยการให้คุณหนเูป็นเป้าธนู..."

"รังแกกันเกินไปแล้ว!" สีหน้าของฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งบูดบึ้ง

เหอซือ่ย่ิงโกรธหัวฟัดหัวเหว่ียง "บตุรสาวของผูบ้ญัชาการกององครกัษ์ 

จินหลิน? เป็นบุตรสาวของผู้บัญชาการกององครักษ์จินหลินก็กระท�ากับ 

เจาเจาของข้าเย่ียงนีไ้ด้หรอื แม้แต่องค์หญิงยังไม่ยโสโอหงัถึงเพียงน้ี ไม่ได้  

ข้าจะไปถวายฎีกาฟ้องร้อง"

"เหอซื่อ!"

เหอซื่อกะพริบตาปริบๆ น�้าตาไหลไม่ขาดสาย "ท่านจะห้ามข้า 

ใช่หรอืไม่ ธนดูอกนัน้ยิงโดนหน้าเจาเจายังเจบ็ปวดกว่ายิงเข้ากลางอกข้า 

หากไม่ระบายความแค้นนีใ้ห้เจาเจา ข้าคงมชีวิีตอยู่ไม่ได้แล้ว"

เฉียวเจารู้สึกวาบลึกในอก นางหันไปมองเหอซื่อ

ปิงลว่ีก�าลงัใส่ยาให้อยู่ พอขยับตวัอย่างนีเ้ลยกระทบถูกบาดแผลทนัใด 

นางร้องครางในล�าคอด้วยความเจบ็

"โธ่ คณุหน ู ท่านอย่าขยับสเิจ้าคะ คงเจบ็กระมงั ข้าเป่าแผลให้ท่าน

นะ..." ปิงลว่ีย่ืนหน้าไปใกล้ๆ หน้านาง ก่อนเป่าลมใส่แผลให้เบาๆ น�้าตา 

เอ่อคลอเบ้า

เฉียวเจายกมุมปากโค้งขึ้น มองเหอซื่อพลางกล่าวเสียงเบา "ไม่  

ไม่เจ็บ..."

นางได้ยินฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งเปล่งเสียงพูด "แน่นอนว่าเรื่องนี้จะให้ 
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แล้วกันไปเท่านี้ไม่ได้! เหอซื่อ เจ้าไปที่เรือนหน้าบอกให้คุณหนูของ 

จวนกู้ชางป๋อกลับไปก่อน พอเจ้ากลับมาค่อยว่ากันอีกที"
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"เจ้าค่ะ ข้าไปประเด๋ียวนีเ้ลย" เหอซือ่ออกไปด้วยสีหน้าดดัุนเอาเร่ือง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้เหยียดย้ิมมมุปาก นางให้ลกูสะใภ้หวัท่ือขวานผ่าซาก 

ไปไล่คณุหนจูวนกู้ชางป๋อกลับไป เป็นการใช้คนตามความสามารถได้เหมาะสม

เตม็ท่ีแล้ว

ไม่ว่าจะพูดอย่างไร หลานเจาได้รบับาดเจบ็ท่ีนัน่ ซ�า้ร้ายยังเป็นแผล

บนใบหน้าท่ีเป็นส่วนส�าคัญย่ิงชีพ ถึงแม้จะมียาของหมอเทวดา ใครจะ

รบัรองได้ว่าจะไม่เป็นแผลเป็นแน่

ในฐานะเจ้าภาพทีจ่ดังานสงัสรรค์ครัง้น้ี พอท�าให้แขกได้รบับาดเจบ็  

นางห้ิวของขวัญสับปะรังเคสองกล่องมาเย่ียมเยือนขอขมาค�าหนึ่งก็เป็น 

อนัสิน้เรือ่งแล้วหรอืไร

ถุย! จวนสกุลหลีไม่ต้องการ

หญิงชรายกมือลูบอก พลันรู้สึกว่ามีลูกสะใภ้เช่นน้ีผู้หนึ่งก็ไมเ่ลว  

176
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อย่างน้อยพบเจอเรื่องพรรค์น้ีก็ไม่ต้องระวังตัวรักษามารยาทไว้ ซ�้ายัง 

ไม่ต้องเป็นห่วงสายตาของคนภายนอก

ก็ใครเล่าจะถือเป็นจริงเป็นจังกับพวกหัวทื่อเป็นตอไม้ผู้หนึ่ง

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งดึงความคิดคืนมาแล้วมองเฉียวเจา

บาดแผลบนแก้มขวาของหลานสาวทายาข้ีผ้ึงเนือ้ก่ึงโปร่งใสไว้ชัน้หน่ึง 

ใบหน้าขาวกระจ่างมีรอยบากเป้ือนเลอืดน่ากลวัยาวเป็นทางท�าลายรปูโฉมไป

ซกีหนึง่โดยไม่ปรานีปราศรยั

ทว่าเด็กสาวยังคงสงบน่ิงดุจเดิม ถึงขั้นปราดแรกที่เห็นยังรู้สึกว่า 

นางไม่เจบ็ มเีพียงเส้นเลอืดปดูโปนบนหลงัมอืท่ีลอบก�าหมดัแน่น ไม่อาจ 

เก็บซ่อนความรูส้กึทีแ่ท้จรงิไว้ได้

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเติง้พลนัปวดใจสดุจะกล่าว "เจ้าเด็กคนนี ้เจบ็ก็ร้องออกมา

เถอะ"

ใบหน้าของเฉียวเจาทายาไว้ นางไม่กล้าอ้าปากพูดตามใจชอบ  

ได้แต่กะพริบตาปริบๆ

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งเบือนหน้าไปอีกทางกลั้นน�้าตาท่ีปริ่มซึมขอบตาไว้  

ถึงหันกลบัมาพูดด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ "เจ้าวางใจได้ แม้ครอบครวัเรามใิช่

ตระกูลใหญ่โตสูงศักด์ิ แต่จะยอมเลิกแล้วต่อกันเท่านี้ แล้วปล่อยให้เจ้า

กล�า้กลนืฝืนทนเช่นน้ีไม่ได้"

"ท่านย่า..." เฉียวเจาเปล่งเสียงพูดค�าหนึ่งอย่างอดไม่อยู่

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งลูบผมนางเบาๆ ห้ามมิให้นางกล่าวต่อ "หลานเจา  

ท่านย่ารูว่้าเจ้าอยากพูดอะไร แต่มใิช่ว่าเจอปัญหาใดก็ต้องอดทนข่มกลัน้ไว้

ตลอด อย่างต�าแหน่งอาลกัษณ์ส�านกัราชบณัฑิตน่ันของท่านพ่อเจ้า จะเป็น 

หรอืไม่เป็นหาได้มคีวามหมายอนัใดไม่ ถ้าเขาอยากรกัษาต�าแหน่งขนุนาง 
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เลก็ๆ ต�า่เตีย้เร่ียดนิน่ันไว้จนปกป้องบตุรสาวของตนไม่ได้ ท่านย่าจะเป็น 

คนแรกท่ีไม่ปล่อยเขาเอาไว้"

นัยน์ตาของแม่นางเฉียวโค้งเป็นรูปจันทร์เสี้ยว

ดทีูว่ายังคงเป็นท่านพ่อท่ีลงแรงไปมาก เป็นอาลกัษณ์ส�านักราชบณัฑิต

อย่างทรหดอดทนมานานสบิกว่าปีจนไม่กริง่เกรงส่ิงใดแล้ว ดงัค�ากล่าวว่า 

คนเท้าเปล่าไม่กลัวคนสวมรองเท้า* ก็ยังมิเคยได้ยินว่าองครักษ์จินหลิน

ลงโทษอาลกัษณ์ต�า่ต้อยผูห้นึง่

ปิงลวี่ตัดผ้าโปร่งบางจะปิดแผลให้เฉียวเจา แต่นางหลบออก

"คุณหนู?" ปิงลวี่ท�าหน้างุนงง

อาจูรู้ว่าเฉียวเจาเปล่งเสียงพูดล�าบาก จึงเอ่ยอธิบาย "อากาศร้อน 

เกินไป ใช้ผ้าปิดแผลไว้จะเป็นหนองได้ง่าย"

ปิงลว่ีวางผ้าโปร่งบางลงอย่างห่อเห่ียวใจ แต่พอคดิๆ แล้วก็ไม่ยอมแพ้ 

นางกลอกตาข้ึนพลางพูดว่า "เจ้าเก่งนักนะ เก่งถึงเพียงนีเ้หตใุดไม่คุม้ครอง 

คณุหนใูห้ดีๆ  เล่า ถ้าเป็นข้าล่ะก็ ใครกล้ายิงธนูใส่คณุหนูเป็นต้องโดนข้าถีบ 

สกัทหีนึง่ก่อนค่อยว่ากัน"

เฉียวเจาสะกิดอาจูเบาๆ

อาจเูข้าใจความหมาย เอ่ยถามข้ึน "คุณหน ูท่านเหนือ่ยแล้วใช่หรือไม่"

เฉียวเจาพยักหน้า

"เช่นนั้นเจ้าพักผ่อนเถอะ ท่านย่าไปดูที่เรือนหน้าสักหน่อย"

เหอซื่อไปถึงโถงรับแขกของเรือนหน้า ก้าวเข้าประตูเห็นหลีเจี่ยว 

ดืม่น�า้ชาอยู่เป็นเพ่ือนตู้เฟยเสว่ียพอดี ไฟโทสะก็ลกุโชนประเดีย๋วน้ัน นาง

* คนเท้าเปล่าไม่กลัวคนสวมรองเท้า เป็นส�านวน หมายถึงคนที่ไม่มีอะไรจะเสีย ย่อมไม่กลัวคนท่ีมีอ�านาจ 

ทรพัย์สนิ
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เดนิฉบัๆ เข้าไปตรงหน้าเด็กสาวสองคน

"ท่านแม่..." หลีเจี่ยวรีบวางถ้วยน�้าชาแล้วลุกขึ้นยืน

ตูเ้ฟยเสว่ียลกุขึน้ยอบกายเลก็น้อยให้เหอซือ่อย่างไว้ท่า "เหอฮหูยิน  

วันน้ีคุณหนูสามได้รับบาดเจ็บในจวนข้า ต้องขออภัยจริงๆ ข้ามาดูว่า 

อาการของนางเป็นอย่างไรกันแน่ น่ีคือสมนุไพรบ�ารงุร่างกายท่ีทางจวนข้า 

จดัเตรยีมมาให้ หวังว่าคุณหนูสามจะได้ใช้ประโยชน์..."

เหอซือ่ได้ยนิแล้วเดอืดดาลยกใหญ่ หยบิกล่องของขวญัสองกลอ่ง 

ทีตู่เ้ฟยเสว่ียเอามาให้โยนทิง้ไป

"เหอฮหูยิน น่ีท่านหมายความว่าอะไร" ตู้เฟยเสว่ียหน้าแดงก�า่ทนัใด

มารดาของหลีเจี่ยวจากไปนานแล้ว ตู้เฟยเสว่ียเปน็ญาติผู้น้อง 

ทางฝ่ายมารดา จะมาเท่ียวเล่นทีจ่วนสกุลหลีบ้างเป็นบางครา ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ 

อยากให้ทางจวนกู้ชางป๋อรู้ชดัว่าสกุลหลมีไิด้ทอดท้ิงละเลยหลเีจ่ียว จึงถือ

ตูเ้ฟยเสว่ียเป็นแขกคนส�าคัญเรือ่ยมา นางไหนเลยจะเคยได้รบัความอปัยศอดสู

เพียงน้ี

"พวกข้าไม่ต้องการของพวกนี ้ ข้าแค่อยากถามว่าบตุรสาวข้าบาดเจบ็ 

ได้อย่างไร"

"เหอฮูหยิน ท่านท�าเช่นนี้ไม่รู้สึกว่าเสียมารยาทเกินไปหรือ"

"ข้าเสียมารยาท? คุณหนูตู้ ท่านมาที่จวนข้ามิใช่คร้ังสองครั้ง ข้า 

จะเสยีมารยาทปานใดก็มเิคยท�าให้ท่านเสยีโฉมกลบัไปกระมงั"

ตูเ้ฟยเสว่ียได้ยินแล้วไม่ยอมแพ้ นางข่มความโกรธพูดแก้ต่าง "เป็น

คณุหนสูามโชคไม่ด ีบังเอญิสุม่ไม้ต้ิวได้ของคุณหนูเจยีงเอง"

"เจ้าผายลม!" เหอซือ่ผรสุวาทเสยีงดัง มอืหนึง่เท้าเอว มอืหน่ึงชีห้น้า

ตูเ้ฟยเสวีย่จนปลายนิว้แทบจิม้โดนหน้าผาก "ถ้าเป็นเช่นท่ีเจ้าพูดยังต้อง 
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สมน�า้หน้าทีเ่จาเจาของข้าเคราะห์ร้ายหรอื คนอืน่ข้าไม่สนใจ ข้าแค่ถามเจ้าว่า 

เจ้าเป็นเจ้าภาพงานสงัสรรค์ในวันนีใ้ช่หรอืไม่"

"ใช่แล้วจะมีอันใด" ตู้เฟยเสวี่ยถอยหลังหลายก้าวโดยไม่รู้ตัว

มารดาของหลซีานช่างหยาบคายและพาลพาโลเหลือเกินจรงิๆ เป็น

คราครัง้แรกท่ีนางได้ยินคนด่าทอเย่ียงนี!้

"เจ้ายังรูต้วัว่าเป็นเจ้าภาพงานสงัสรรค์ครัง้นี ้ เช่นน้ันมคีนเสนอให้เล่น 

ท้าดวลอนัตรายอย่างนี ้ เหตุใดเจ้าไม่ห้ามปรามตามหน้าทีข่องเจ้าภาพทีด่ี 

หรอืว่ามคีนสงัหารใครในจวนเจ้า เจ้าก็จะไชโยโห่ร้องอยู่ด้านข้างใช่หรือไม่"

"นะ...นัน่เป็นคณุหนูเจยีง บตุรสาวของท่านผูบั้ญชาการกององครกัษ์ 

จนิหลนิ ข้าจะห้ามได้อย่างไรกัน" ตู้เฟยเสว่ียพูดแก้ตวัอย่างโมโหฉุนเฉียว

เหอซ่ือย้ิมเยาะ "ฉะน้ันเพราะบิดาของคุณหนูเจียงเป็นผู้มีอ�านาจ 

ราชศกัดิส์นิะ เจ้าถึงน่ิงเฉยดูดาย ในเมือ่เป็นเช่นน้ี ตอนนีเ้จ้าจะแสร้งเป็น 

คนดีมามอบของขวัญอะไรอีก เพ่ือจะฟังพวกข้าพูดว่ายกโทษให้ อีกท้ัง 

ได้ชือ่ว่าเป็นคนมคีวามคดิความอ่านกระน้ันหรอื ถุย! เมนิเสยีเถอะ เจ้าไสหวั

ออกไปประเดีย๋วน้ีเลย วันหน้ากล้าเหยียบเข้าประตูจวนสกุลหลล่ีะก็ ข้าจะ 

ปิดประตูปล่อยสนัุขไล่กัด"

"จะ...เจ้า...เจ้าหยาบคายเกินไปแล้ว" ตู้เฟยเสว่ียเอาแต่ใจตนเพียงใด 

ก็เป็นคณุหนใูนตระกูลสงูศักด์ิ จะเคยเหน็คนเช่นเหอซือ่ท่ีใดกัน นางโกรธ 

จนปากสัน่ "ข้าจะมาจวนสกุลหลหีรอืไม่ เจ้าไม่มสิีทธ์ิห้าม..."

เหอซ่ือคว้าไม้ขนไก่ท่ีวางอยู่บนโต๊ะเล็กด้านข้างมาได้ก็ฟาดใส่  

นางฟาดไปด่าไป "ข้าไม่มสีทิธ์ิห้ามอย่างนัน้หรอื นางเดก็น้อยน่าชงั วันน้ี 

ข้าจะให้เจ้าได้เหน็ว่าอย่างน้อยมอืเป็นของข้า ข้าอยากท�าอะไรก็ได้"

ตูเ้ฟยเสว่ียหลบเป็นพัลวัน หลเีจีย่วถลันเข้ามาเอาตัวบังตู้เฟยเสว่ียไว้
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พลางพูด "น้องเฟยเสว่ีย เจ้ากลบัไปก่อนเถอะ กลบัไปก่อนสิ"

เดก็สาวทีว่ิ่งหนหัีวซกุหัวซนุออกจากจวนสกุลหลีเพียงรูส้กึว่าอบัอาย

ขายหน้าไปทัง้ชาติ

หลเีจีย่วคกุเข่าลงเผชญิกับสายตาวาวโรจน์ด้วยไฟโทสะของเหอซือ่ 

"ท่านแม่ เป็นความผิดของข้าคนเดียว ข้าไม่ได้ดูแลน้องเจาให้ดี..."

เหอซือ่ไม่แม้แต่จะมองนางสกัแวบหนึง่ โยนไม้ขนไก่ทิง้แล้วสาวเท้า 

ออกไป ยังกล่าวถ้อยค�าหน่ึงเสยีงห้วนตอนเดนิผ่านข้างกายหลเีจีย่ว "โทษเจ้า

ไม่ได้ เดมิทข้ีาก็ไม่เคยฝากความหวังไว้ทีเ่จ้ามาก่อน"

หลเีจีย่วมองตามแผ่นหลงัของเหอซือ่ท่ีเดนิจากไปแล้วกดัรมิฝีปาก

เหอซือ่ก้าวขาข้างหน่ึงออกจากประตก็ูพบกับฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ นาง

ถามไถ่อย่างร้อนรน "ท่านว่าสมควรท�าฉนัใดดีเจ้าคะ ขอแค่ให้คนทีท่�าร้าย

เจาเจาได้รบัผลกรรม จะให้ข้าท�าอะไรก็ได้ท้ังน้ัน!"

"เรือ่งแรกไปบอกกล่าวเจ้าใหญ่กับฮยุเอ๋อร์ก่อน ให้พวกเขากลบัมา 

ให้หมด คุณหนูในจวนโดนดูหมิ่นเหยียดหยาม พวกบุรุษจะไม่รู้เร่ืองรู้ราว 

สักนิดไม่ได้ เรื่องที่สอง พรุ่งน้ีเป็นวันที่เจาเจาต้องไปอารามซูอิ่งพอดี  

ส่งปิงลว่ีไปแจ้งท่ีน่ันว่าเจาเจาถูกคนท�าร้ายเสียโฉม พรุ่งน้ีไปไม่ได้แล้ว  

เรือ่งทีส่าม..." ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงหยุดพักหายใจ "เจ้ากลับไปดแูลเจาเจาให้ดี  

ข้าจะนั่งขอความเป็นธรรมตรงหน้าประตูท่ีว่าการกององครักษ์จินหลิน  

รอพวกเจ้าใหญ่กลบัมาแล้ว อย่าลมืบอกให้พวกเขาผลดักันไปส่งน�า้ส่งข้าว 

ให้ข้าด้วย"
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เหอซือ่ฟังแล้วตะลงึงันไปนานครูใ่หญ่ถึงอ้าปากพูด "ฮหูยินผูเ้ฒ่า... 

ให้ข้าไปดกีว่าเจ้าค่ะ"

"เจ้าไม่ได้ เรือ่งในวันนีข้้ามอบหมายให้ท�าอย่างไร เจ้าก็ท�าไปตามนัน้"  

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้แสดงความดดัุนออกมาท้ังสหีน้าและน�า้เสยีงอย่างหาได้ยาก

"เจ้าค่ะ ข้าทราบแล้ว" ในยามคับขัน เหอซื่อเห็นว่าน่าจะเชื่อถือ 

มารดาสามไีด้มากกว่าตนเอง จงึรบีไปเตรยีมการต่างๆ โดยไม่โต้แย้งต่อ

หลเีจีย่วซึง่ซ่อนตวัอยู่หน้าประตไูด้ยินบทสนทนาของฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ 

กับเหอซือ่อย่างชดัเจน นางหน้าถอดสทีนัใด

ท่านย่าจะไปที่หน้าประตูที่ว่าการกององครักษ์จินหลินได้อย่างไร

ต�าแหน่งของท่านพ่อจะท�าอย่างไร แล้วต�าแหน่งของท่านอารองอกีเล่า 

ถ้าเกิดล่วงเกินองครกัษ์จนิหลนิเข้า หลดุจากต�าแหน่งอาจจะเป็นสถานเบา  

ดไีม่ดต้ีองบ้านแตกสาแหรกขาดก็เป็นได้

177
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ไฉนท่านย่าต้องท�าถึงเพียงน้ีเพ่ือหลซีาน หรอืว่าจะให้คนท้ังตระกูล 

ต้องย่อยยับไปด้วยกันเพราะนางเสยีโฉม

หลเีจีย่วร้อนใจประหน่ึงมดบนกระทะร้อน อยากปรีเ่ข้าไปพูดกล่อม 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ไว้ แต่นางรูว่้าถึงแม้ปกตท่ิานย่าจะใจดีไม่เข้มงวด แต่เร่ืองที่

ตดัสนิใจเดด็ขาดว่าจะท�าแล้ว ถึงเป็นนางก็ห้ามไม่อยู่ ซ�า้มแีต่จะโดนต�าหนิ 

ดดุ่าเปล่าๆ ปลี้ๆ  เท่าน้ันเอง

นางกลอกตาไปมาแล้วก้าวขาวิ่งตะบึงไปเรือนจินหรง

ในเรอืนจนิหรง ผลดบิดกดืน่บนต้นไห่ถังถ่วงจนปลายก่ิงโน้มห้อยลง  

หลวิซือ่อยู่ว่างๆ ไม่มอีะไรท�าก�าลงัสอนบุตรสาวสองคนปักผ้า

ยามนีแ้สงแดดแจ่มจ้างามตา คณุหนูสีห่ลเียียนกับคุณหนูหกหลฉีาน 

นัง่บนม้านัง่หนิหุ้มเบาะแพรใต้ต้นไห่ถัง ต่างคนต่างถือสะดงึปักผ้าไว้ในมอื  

คนพ่ีรบัฟังอย่างต้ังอกต้ังใจ ขณะท่ีคนน้องท�าท่าเบ่ือหน่ายเหลอืแสน

หลิวซื่อเอื้อมมือไปเขกศีรษะหลีฉานแล้วพูดดุ "เอาแต่เหม่ออยู่ได้  

เจ้าก็อายุไม่น้อยแล้ว เรยีนอะไรยังคงไม่ใฝ่ใจ วันหน้าจะท�าอย่างไร ข้าจะ

บอกพวกเจ้านะ เท่าท่ีข้าเฝ้ามองอยู่ด้านข้างในช่วงท่ีผ่านมา ถ้าพวกเจ้า 

อยากเหนือกว่าคณุหนูสาม เกรงว่ามแีค่เรือ่งเดียวก็คอืเย็บปักถักร้อย..."

สิ้นเสียงหลิวซื่อไม่ทันไร มีสาวใช้ส่งเสียงรายงาน "นายหญิง  

คุณหนูใหญ่มาเจ้าค่ะ"

นางมองปราดเดียวก็เห็นหลีเจี่ยวยืนอยู่ตรงหน้าประตูเรือน จึง 

ลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ย "คุณหนูใหญ่มาแล้วหรือ มีเรื่องอะไรใช่หรือไม่"

หลีเจี่ยวย่อกายค�านับนาง "ท่านอาสะใภ้รอง ท่านรู้หรือยังว่า 

เกิดเรื่องขึ้นกับน้องเจาแล้ว"
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หลิวซื่อใจหล่นดังตุ้บ

แย่แล้ว เกิดเรือ่งขึน้กบัคณุหนสูามอกีแล้ว หนนีถึ้งคราวเคราะห์ร้าย

ของใครเล่า

หลิวซื่อไม่มีแก่ใจถามซักไซ้ หันขวับไปตะโกนบอก "เยียนเอ๋อร์  

ฉานเอ๋อร์ พวกเจ้ากลับไปอยู่ในห้องก่อน"

หลีเจี่ยวอึ้งงันไป นี่ท่านอาสะใภ้รองท�าอะไร นางยังไม่ได้บอกว่า

เรื่องใดเลยก็ให้พวกน้องสี่ไปหลบแล้ว

หลิวซื่อหันหน้ามา "เอาล่ะ ตอนน้ีคุณหนูใหญ่เล่าให้ข้าฟังทีว่า 

เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณหนูสาม"

"วันนี้น้องเจาไปร่วมงานสังสรรค์ของชุมนุมฟู่ซาน..."

หลเียยีนเพ่ิงเดนิไปถึงหน้าห้องก็วิง่กลับมา "พ่ีเจาเข้าร่วมชมุนุมฟู่ซาน

แล้วหรอืเจ้าคะ"

หลีเจี่ยวคับอกคับใจระลอกหนึ่ง

หลิวซื่อถลึงตาใส่บุตรสาว

หลีเยียนพูดอ้อนวอน "ท่านแม่ ให้ข้าฟังด้วยเถอะนะ ข้ารับรองว่า 

จะไม่ก้าวออกนอกประตูเรอืนเจ้าค่ะ"

หลิวซื่อถึงพยักหน้าแล้วมองไปทางหลีเจี่ยว

หลเีจีย่วไม่เข้าใจสกันดิว่าพวกนางเป็นอะไรไป นางเม้มปากแล้วพูด 

เสยีงรวัเรว็ว่า "ตามธรรมเนียมจะให้รองหวัหน้าทดสอบชาวชมุนมุคนใหม่ 

น้องเจาสุม่เลอืกได้เจยีงซอืหร่านบตุรสาวของผูบ้ญัชาการกององครกัษ์จนิหลนิ 

นางเสนอให้ยิงธนู ผลปรากฏว่ายิงโดนใบหน้าน้องเจา น้องเจาเสยีโฉมแล้ว  

ท่านย่าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ตอนน้ีจะไปน่ังขอความเป็นธรรมท่ีหน้าประต ู

ทีว่่าการกององครกัษ์จนิหลนิแล้วเจ้าค่ะ"
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หลวิซือ่ได้ยินแล้วพิศวงงงงวย นางกะพรบิตาปริบๆ "หลงัจากนัน้เล่า"

"หลงัจากน้ัน..." หลเีจีย่วแทบหน้ามดืเป็นลม นางอตุส่าห์ว่ิงมาบอก

เรื่องนี้ อาสะใภ้รองกลับนึกว่าฟังเรื่องเล่าอยู่ หรือว่าในเวลานี้ไม่สมควร 

หน้าซดีด้วยความตกใจแล้วไปเกลีย้กล่อมท่านย่ากับนาง

"เช่นนี้แสดงว่าคุณหนูเจียงท่านนั้นหาเรื่องคุณหนูสามแล้ว?"

"ใช่..." หลีเจี่ยวพยักหน้าโดยไม่ทันคิดแล้วรีบเปล่ียนค�าพูด "ไม่ใช่  

ท่านอาสะใภ้รอง ท่านฟังที่ข้าพูดไม่ชัดเจนหรือเจ้าคะ ท่านย่าจะไปน่ัง 

ขอความเป็นธรรมท่ีหน้าประตูท่ีว่าการกององครกัษ์จนิหลิน"

"ได้ยินแล้ว ดงันัน้ก็เป็นคณุหนูเจยีงท่านนัน้หาเร่ืองคุณหนูสามสนิะ"  

หลวิซือ่รูส้กึเฉกเดยีวกันว่าหลเีจีย่วพูดจาสบัสนไม่รูเ้รือ่ง นางลอบถอนหายใจ

โล่งอก ดูท่าทางหนน้ีน่าจะไม่มใีครในจวนเคราะห์ร้าย

หลเีจีย่วอ้าปากค้าง "ท่านอาสะใภ้รอง ไฉนท่านยังไม่เข้าใจอกี ทีน่ั่นคือ

หน้าประตท่ีูว่าการกององครกัษ์จนิหลนินะเจ้าคะ ท่านย่าย่ัวโทสะพวกเขา 

แล้วพวกเราจะท�าอย่างไรกันดี"

"คณุหนใูหญ่ไม่ต้องกลวั ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้คดิอ่านรอบคอบกว่าพวกเรา 

มาแต่ไหนแต่ไร" หลวิซือ่เอ่ยอย่างไม่เอาใจใส่

คุณหนูใหญ่สกุลหลีแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าอาสะใภ้รองท่ีปกต ิ

เป็นปฏิปักษ์กับมารดาเลี้ยงของตนจะเป็นคนปล่อยวางได้ถึงเพียงน้ี  

นางกระทืบเท้าพลางกล่าว "ท่านอาสะใภ้รอง ท่านทราบเรื่องนี้แล้วก็ดี  

ข้าขอตวัก่อนเจ้าค่ะ"

พอเห็นหลเีจีย่วผลนุผลนักลบัไป หลวิซือ่ตะเบง็เสยีงพูด "ฉานเอ๋อร์  

เจ้าก็ออกมาด้วย ข้าจะพาพวกเจ้าไปเย่ียมคุณหนูสาม"

หลีเจี่ยวออกจากเรือนจินหรงแล้วนิ่งตรึกตรอง จากน้ันวิ่งตรงไปที ่
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ห้องของเฉยีวเจา

เฉยีวเจาเปล่งเสยีงพูดไม่ได้แล้ว นางก�าลงัใช้พู่กันแทนปากสัง่งาน 

อาจอูยู่

หลีเจี่ยวพรวดพราดเข้ามาอย่างกระหืดกระหอบ "น้องเจา..."

เฉียวเจาวางพู่กันลง มองนางด้วยสีหน้าแววตาสงบนิ่ง

ชั่วขณะน้ัน หลีเจี่ยวบังเกิดความรู้สึกละอายใจท่ีเทียบนางมิได ้

อย่างปราศจากเหตุผล

ทั้งที่คนที่เสียโฉมคือหลีซาน เหตุใดนางถึงดูจนตรอกมากกว่า

ความคดินีผ้ดุวาบข้ึนในหัวแล้วเลอืนหายไป หลเีจีย่วหยุดพักหายใจ 

แล้วเอ่ยขึ้น "น้องเจา ในจวนก�าลังจะเกิดเรื่องใหญ่แล้ว ตอนนี้มีแต่เจ้า 

ทีเ่กลีย้กล่อมท่านย่าได้"

เฉียวเจากะพริบตาปริบๆ บ่งบอกว่าสงสัย

"เพ่ือระบายความแค้นให้เจ้า ท่านย่าจะไปน่ังขอความเป็นธรรมที ่

ทีว่่าการกององครกัษ์จนิหลนิ ยังจะให้ท่านพ่อกับน้องสามส่งข้าวส่งน�า้ให้ท่าน 

อกีด้วยนะ!"

ดวงตาของเฉียวเจาทอประกายวูบหนึ่ง ตรงกลางอกอุ่นผะผ่าว

ทีแ่ท้ครอบครวัของนางในตอนน้ีสามารถท�าถึงข้ันนีเ้พ่ือลกูหลานได้ 

นางช่างโชคดีปานใดที่ได้มีชีวิตอยู่ในครอบครัวนี้

"เจ้าสมควรรู้ว่ากององครักษ์จินหลินเป็นสถานที่อะไร หากท่านย่า 

ท�าอย่างนัน้จรงิๆ จะน�าพาเภทภยัใหญ่หลวงมาสูค่รอบครวัเราได้! น้องเจา  

เจ้าคงหักใจปล่อยให้ครอบครวัเราประสบเคราะห์กรรมเช่นนีเ้พราะเจ้าไม่ได้

กระมงั"

เฉียวเจาเม้มปาก



86 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 3

"โธ่เอ๊ย น้องเจา เจ้ารบีตามข้าไปห้ามท่านกันเถอะ ชกัช้าจะไม่ทันกาล" 

หลเีจีย่วฉดุเฉยีวเจาลกุขึน้แล้วจะออกเดินไปข้างนอก

เฉยีวเจาดงึมอืออกจากมอืนาง มองอาจพูลางชีท่ี้พู่กันกับกระดาษ

อาจูเข้าใจความหมาย ถือพวกกระดาษกับพู่กันตามเฉียวเจาไปที่

เรอืนชงิซง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงเพ่ิงเตรยีมตัวพร้อมพรกั เหน็สองพ่ีน้องมาพร้อมกัน 

ก็เอ่ยถาม "พวกเจ้ามาด้วยกันได้อย่างไร หลานเจา ไยเจ้าไม่พักรกัษาตวั 

ให้ดีๆ "

หลีเจี่ยวอ้าปากกล่าวอยู่ด้านข้าง "ท่านย่า น้องเจาได้ยินว่าท่าน 

จะไปนัง่ขอความเป็นธรรมท่ีท่ีว่าการกององครกัษ์จนิหลนิแล้วร้อนใจมาก 

ถึงได้รดุมาทีน่ี่เจ้าค่ะ"

สหีน้าของหญิงชราขรมึลงเลก็น้อย "หลานเจา ข้าบอกแล้วว่าตอนน้ี 

เป็นเรือ่งของผูใ้หญ่ เจ้าอย่าคดิมาก รบีกลับห้องไปพักรกัษาตวัถึงจะถกูต้อง"

เฉียวเจาชี้ปากตนเองเป็นเชิงบอกว่าเปล่งเสียงพูดไม่ได้ จากนั้น 

ล้วงขวดรูปทรงน�้าเต้าขนาดเล็กกะทัดรัดสีเขียวมรกตในถุงผ้าปักส่งให้

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งรับไว้แล้วท�าสีหน้าฉงนใจ

เฉยีวเจารบักระดาษกับพู่กันจากมอือาจมูาวางบนโต๊ะด้านข้าง เขียน

ปราดๆ อย่างคล่องแคล่วว่องไวเป็นถ้อยความบรรทดัหน่ึงแล้วหยิบข้ึนให้

หญงิชราอ่าน

หลีเจี่ยวกวาดตาดูแวบหนึ่งแล้วโมโหแทบอกแตกตาย นางเห็น 

บนกระดาษเขียนว่า

'ท่านย่าพกน�้ามันยาหอมขวดนี้ติดตัวไปด้วยจะได้ไม่เป็นลม'
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงอึง้ไปครูห่น่ึงแล้วหวัร่อเสยีงดัง "หลานทีน่่ารัก ท่านย่า 

รูแ้ล้ว"

หญิงชราพาสาวใช้กับหญิงคนงานเดินอาดๆ ออกไป ท้ิงหลีเจี่ยว 

ทีแ่ทบอยากเอาศีรษะโขกก�าแพงไว้ทีเ่ดิม นางย่ืนมอืไปจบัข้อมอืเฉยีวเจา 

ไว้แน่นสดุแรงพลางถามไล่เลยีง "น้องเจา นีเ่จ้าหมายความว่าอะไร เจ้า 

เหน็แก่ตวัเย่ียงนีไ้ด้เช่นไร เพ่ือทีต่วัเองจะได้ระบายความแค้น ก็ไม่แยแสว่า 

คนทัง้ครอบครวัต้องตกอยู่ในอันตรายหรอื"
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เฉยีวเจาย่ืนมอืปัดมอืของหลเีจีย่วทีจ่บัข้อมอือกีข้างหนึง่ของตนไว้ออก

ด้วยสหีน้าเรยีบเฉยดุจเดิม

"น้องเจา ข้ารูว่้าท่านแม่ให้ความรกัและตามอกตามใจเจ้าทกุอย่าง 

มาแต่เยาว์วัย เจ้าไม่เคยได้รับความคับข้องหมองใจอย่างน้ีมาก่อน แต่ 

ดีชัว่เจ้าต้องค�านงึถึงคนในครอบครวับ้างส ิยอมเสยีอะไรตัง้มากถึงเพียงน้ี

เพ่ือแลกกับการระบายความแค้นให้เจ้ามนัคุ้มค่าหรือ ถือว่าข้าขอร้องเจ้า 

ได้หรอืไม่ ตอนน้ีเจ้าตามไปห้ามท่านย่าไว้ยังทันเวลานะ"

หลเีจีย่วกลวัแล้วจรงิๆ นางทัง้ชงิชงัทัง้หวาดกลวั ชงิชงัทีพ่วกท่านย่า 

ท�าถึงขัน้น้ีเพ่ือเฉยีวเจา และหวาดกลวัว่าไปตอแยกับองครกัษ์จนิหลนิแล้ว 

จะเคราะห์ร้ายพบกับชะตากรรมน่าอนาถ

เฉียวเจาส่ายหน้า หยิบพู่กันเขียนอีกถ้อยความหนึ่ง

หลีเจี่ยวยื่นหน้าไปดู เห็นนางเขียนไว้บนกระดาษว่า 

178
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'ใต้หล้านี้ มีบางเรื่องห้ามได้ บางเรื่องห้ามไม่ได้'

หลเีจีย่วงนุงงไม่เข้าใจสกันิด "น่ีหมายความว่าอะไร หรือว่าเร่ืองในวันนี ้

เจ้าคดิว่าไม่สมควรห้าม น้องเจา ถึงทีส่ดุแล้วเจ้าก็กล�า้กลนืความแค้นน้ีไม่ได้ 

ใช่หรอืไม่"

เฉียวเจาก้มหน้าเขียนอีกหนึ่งบรรทัด 

'ใช่ เรือ่งในวันนีห้้ามไม่ได้ เรือ่งเช่นนีถ้้าห้ามบ่อยเข้าๆ จะดงึเสาเรอืนให้

คลอนแคลน'

รูปโฉมเป็นเรื่องส�าคัญชั้นใดต่อสตรี หากเด็กสาวท่ีอายุสิบสามของ

ครอบครวัตนถูกคนใช้เป็นเป้าธนูจนเสยีโฉม แต่พ่อแม่พ่ีสาวในครอบครวัน้ี 

ไม่กล้าแม้แต่จะปรปิากสกัแอะ นับแต่นีไ้ปยังจะมผีูใ้ดเห็นคนครอบครวันี ้

อยู่ในสายตา วันหน้าบรุษุของครอบครวัน้ีจะสามารถออกไปเดนิเชดิหน้า

ยืดอกได้จรงิๆ หรอื

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ระบายความแค้นให้นาง แต่มใิช่ท�าเพ่ือนางคนเดียว  

นางนึกภาพออกได้ว่าถ้าเปลีย่นเป็นผูเ้ยาว์คนใดคนหนึง่ในจวนโดนประทษุร้าย

ถึงเพียงนี ้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงก็จะท�าเช่นนีเ้หมอืนกันหมด

"ดึงเสาเรือนให้คลอนแคลน?" หลีเจี่ยวกล่าวทวนค�านี้อย่างงงงัน  

ในใจเริม่อ่านความคิดของเฉยีวเจาได้รางๆ แต่ก็ยากจะท�าความเข้าใจได้ 

"เหลวไหลไร้สาระอะไรกัน!"

หนนี้เฉียวเจาเขียนประโยคสั้นขึ้นอีก มีแค่สี่ค�าว่า
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'ท่านไม่เข้าใจ'

หลเีจีย่วแทบกระอกัตาย นางไม่มแีก่ใจรกัษาท่าทีเป็นเดก็สาวรูค้วาม 

มีมารยาทในสายตาผู้อื่นอีก กล่าวด้วยความอับอายระคนโกรธ "น้องเจา  

เจ้าไม่คดิจะห้ามท่านย่าแล้วกระมงั เจ้าเคยคดิหรอืไม่ว่าถ้าพวกท่านย่ากับ 

ท่านพ่อล่วงเกินองครกัษ์จนิหลนิจรงิๆ สมควรท�าฉนัใด"

เฉียวเจาเขียนอีกหนึ่งบรรทัด 

'นั่นเป็นเรื่องของข้า'

นางจะไม่ห้ามท่านพ่อ ท่านแม่ และพวกผูอ้าวุโสระบายความแค้นให้ 

บตุรหลานท่ีได้รบัความไม่เป็นธรรม และไม่ยอมปล่อยให้องครกัษ์จนิหลนิ

ท�าร้ายคนในครอบครวัด้วยเช่นกัน

เจียงถังผู้บัญชาการกององครักษ์จินหลิน?

นางไม่ถือสาท่ีจะไปพบผู้บัญชาการกององครักษ์จินหลินผู้ที่ใคร

ได้ยินชื่อเป็นต้องขวัญหนีดีฝ่อผู้นี้

เฉียวเจาก้าวขาเดินผ่านข้างกายหลีเจี่ยวไป

หมอชราท่ีออกจากประตูใหญ่จวนสกุลหลีไปก่อนหน่ึงก้าว 

สะพายหีบยาเดินฉับๆ อย่างหัวเสียจนหนวดเคราหลายปอยปลิวไสว 

ตามลม แต่ระหว่างทางถูกคนดักหน้าไว้

"ท่านหมอ ไม่ทราบว่าบาดแผลทีใ่บหน้าคณุหนสูามของจวนสกุลหล ี

เป็นอย่างไรบ้าง"
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หมอชราตกใจอยู่บ้าง ไฉนยังมีคนถามถึงเรื่องนี้

ผูไ้ต่ถามเห็นหมอชราไม่พูดไม่จาก็รบีเอาก้อนเงนิก้อนหนึง่ยัดใส่มอืเขา 

"มิได้มีความหมายอื่นใด เพียงจะสอบถามอาการของคุณหนูสามของ 

จวนสกุลหลเีท่านัน้ ท่านหมอ เรือ่งน้ีน่าจะมใิช่ความลับกระมัง"

หมอชราตกใจมากขึ้น ถึงกับมอบเงินให้อีกด้วย?

เขาก�าลงัมไีฟโทสะสมุอก อย่าว่าแต่มเีงนิให้ ถึงไม่ให้เงนิเขาก็อยากหา 

คนพูดคยุอยูแ่ล้ว ไม่เคยพบเคยเจอพวกไร้มารยาทอย่างครอบครวัสกุลหล ี

มาก่อน!

หมอชราผู้นี้ปิดปากสนิทนัก 

ยังไม่ยอมบอกอีกหรือนี่

ผู้ไต่ถามตัดใจยัดเยียดก้อนเงินให้เขาไปอีกหนึ่งก้อน

ครานี้หมอชราอ้าปากพูดในที่สุด "เจ้าหนุ่มรู้จักข้าหรือไม่"

"รู ้จักแน่นอน ท่านคือท่านหมอเฉิงของโรงหมอจ้ีเซิงมิใช่หรือ  

ในบรรดาหมอที่อยู่ประจ�าโรงหมอของเมืองหลวง ท่านคือระดับนี้เลย"  

ผู้ไต่ถามยกนิ้วโป้งให้

หนวดเคราของหมอชราสั่นกระเพ่ือม เห็นแล้วกระมัง เขาน่ะหรือ 

เป็นหมอทัว่ไป? กระท่ังคนบนถนนผู้หน่ึงยังรู้ว่าเขาคอืมอืหนึง่ในบรรดาหมอ

ของเมอืงหลวง แต่ทัง้ผูเ้ยาว์ผูเ้ฒ่าของสกุลหลกีลบัไม่เหน็หวัเขาเช่นน้ี!

"เจ้าหนุ่มจะถามเรือ่งคณุหนูสามของสกุลหลรึี ข้าบอกเจ้าตามสตัย์จริง

เถอะ นางเสยีโฉมอย่างหมดทางเยียวยาแล้ว บาดแผลลกึเกินไป ต่อให้เป็น 

ยาขีผ้ึง้น�า้ค้างแขง็เมฆาทีท่�าขึน้ใช้ในวังหลวงโดยเฉพาะก็ช่วยไม่ได้"

"อ้อ เป็นเช่นน้ีเอง ขอบคุณขอรบัท่านหมอเฉงิ" ผูไ้ต่ถามได้รู้ในสิง่ทีพึ่งรู้ 

ก็ประสานมอืคารวะแล้วหมนุกายจากไป
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หมอชรากะน�า้หนกัก้อนเงนิในมอืพลางนึกในใจว่า เงินน้ีได้มาง่ายดาย

เหลอืเกิน

ใครจะรู้ว่าหมอชราเพ่ิงเดินไปสองก้าวก็มีคนดักหน้าเขาอีกแล้ว 

"ท่านหมอ ขอสอบถามท่านสักเรื่องหนึ่ง"

"เรื่องอะไรหรือ"

"สกลุหลเีชญิท่านไปตรวจบาดแผลบนใบหน้าคณุหนสูามใช่หรอืไม่ 

แล้วอาการของคุณหนูสามท่านนั้นเป็นอย่างไร"

หมอชราอึ้งงัน นี่มันเรื่องอะไรกัน

ผู้ไต่ถามรีบยัดเยียดก้อนเงินก้อนหนึ่งในเขา "ท่านหมอสะดวกใจ 

ที่จะเปิดเผยให้รู้สักนิดหรือไม่"

"ไม่มีอันใดไม่สะดวกจะเปิดเผย คุณหนูสามของสกุลหลีเสียโฉม 

อย่างหมดทางเยียวยา หลังจากนี้เกรงว่าคงพบหน้าผู้คนไม่ได้แล้ว..."  

หมอชรากล่าวถ้อยค�าเดียวกับเมือ่ครูน้ี่ซ�า้อีกรอบ

ผู้ไต่ถามเดินจากไปอย่างพึงพอใจ

เจยีงเฮ่อมองดอูยู่ไกลๆ เห็นมคีนเข้าไปดกัหน้าหมอชราต่อๆ กันแล้ว 

กข็มวดค้ิว

หมอชราผู้นี้ท�าอะไรนะ ไฉนรับเงินไม่หยุดหย่อน

ครัน้เหน็หมอชราสะพายหบียาเดินมาใกล้ด้วยสหีน้าแช่มชืน่ผ่องใส 

เจยีงเฮ่อก็ส่งเสยีงเรยีกเบาๆ "ท่านหมอ ขอคยุกับท่านเป็นการส่วนตัวสกัครู่ 

ขอรบั"

ยังมีคนจะถามอีกหรือนี่

จากท่ีรูส้กึตกใจในทีแรก ถึงตอนนีห้มอชราชาชนิเสยีแล้ว เขาลบูเครา

อย่างใจเย็น ก่อนกล่าวด้วยน�า้เสยีงหนักแน่นมพีลงั "ว่ามา"
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"เอ่อ...เพราะอะไรพวกเขาล้วนมอบเงินให้ท่านขอรับ"

หมอชราถึงกับผงะตัวเซแทบล้มลงกับพื้น

นี่มีพวกผิดมนุษย์มนาโผล่มาได้อย่างไร

เจ้าหนุ่มผูน้ีส้ตไิม่ดีกระมงั ถ้าไม่ถามข่าวก็ไปไกลๆ สกัหน่อย คนอืน่ 

จะให้เงนิหรอืไม่มนักงการอะไรของเจ้าหนุ่มน่ีด้วย!

"ไม่สะดวกใจจะบอกหรือขอรับ" เจียงเฮ่อพินิจดูสีหน้าได้เก่งมาก  

เขาเห็นหมอชราท�าหน้าไม่พอใจก็รบีสะกดความอยากรู้อยากเหน็ไว้

หน้าที่ที่ใต้เท้ามอบหมายให้ส�าคัญกว่า

"ฮ่าๆ ถ้าอย่างนัน้ข้าไม่ถามเรือ่งนีแ้ล้ว ข้าขอถามอย่างอืน่ ท่านหมอ 

ท่านตรวจอาการให้คุณหนูสามสกุลหลีกระมัง บาดแผลบนใบหน้านาง 

เป็นอย่างไรบ้าง จะเสยีโฉมหรอืไม่ขอรบั"

หมอชราเชิดคางขึ้นท�าเสียงฮึขึ้นจมูกเบาๆ

เจียงเฮ่อมีสีหน้างุนงง

หมอชราอ้าปากกล่าว "ตอนน้ีเจ้าสมควรรู้ค�าตอบของค�าถามแรก 

ได้กระจ่างแจ้งแล้วสนิะ"

สีหน้าของเจียงเฮ่อฉายแววตะลึงลาน "ค�าถามเดียวแค่นี้ยังต้อง 

เก็บเงินด้วยหรือนี่"

นี่ออกจะหาเงินหาทองกันง่ายๆ เกินไปแล้ว!

หมอชราแค่นเสียงเยาะก่อนจะสาวเท้าออกเดินไป

เจียงเฮ่อลุกลนตามไปยัดเงินใส่มือเขา

"เสียโฉมแล้ว รักษาไม่ได้" หมอชราท้ิงค�าพูดไว้ประโยคเดียวแล้ว 

เดนิจากไปทนัที

"เสียโฉมจริงๆ แล้วหรือนี่" เจียงเฮ่อพูดพึมพ�า จากนั้นรีบกลับไป
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รายงานตัว

ดวงตะวันค่อยๆ ลอยเคลื่อนสูงข้ึนกลางฟ้า หน้าประตูท่ีว่าการ 

กององครักษ์จินหลินเงียบเชียบวังเวง ถึงมีคนผ่านไปผ่านมา พอเห็น 

ประตทูาสดี�าต่างจากท่ีว่าการอืน่ๆ แต่ไกลก็รบีเดนิอ้อมไปทางอืน่ ทหารยาม 

ยืนอยู่ด้านหน้าด้วยท่าทางเฉือ่ยชา เฝ้ารอเวลาหยุดพักกินอาหารอยู่เงยีบๆ

"ประตท่ีูว่าการของพวกเรานีใ่ครเห็นก็กลวัจรงิๆ พากันเดนิอ้อมไป

ทางอืน่จนหมด"

"น่ันสิ แม้แต่จะดูคนบนถนนมาคลายความเบื่อหน่ายก็ยังไม่ได้  

ญาตผิูพ่ี้ของข้าปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ทีส่�านกัราชบณัฑิตบอกว่าหน้าประตูทางน้ัน

มสีาวน้อยสาวใหญ่เดนิผ่านไปผ่านมาบ่อยๆ แต่ละนางแต่งองค์ทรงเคร่ืองกัน 

สวยสดงดงาม เจรญิหูเจรญิตาอย่าบอกใครเลยทีเดียว"

"เอ๊ะ?! เจ้าดสิู ตรงโน้นมหีญิงชราคนหน่ึงดเูหมอืนจะมุง่หน้ามาทางน้ี 

นะ"
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"อย่าล้อเล่นเลย กระท่ังชายฉกรรจ์ล�า่สนับกึบนึยังเดนิอ้อมไปทางอืน่ 

หญิงชราที่ใดกันจะอยากมาท่ีว่าการของพวกเรา..." ทหารยามผู้นั้น 

มองแวบหนึง่อย่างไม่ต้ังใจ

เขายืนตรงโดยไม่รู้ตัวแล้วกระซิบบอก "ดูเหมือนจะมาทางนี้จริงๆ  

ยังพาบ่าวไพร่ตามมาเป็นพรวนด้วย"

"คงมิใช่สตรีในเรือนใต้เท้าท่านใดกระมัง"

"ไม่คล้ายจะใช่ เจ้าเคยเห็นท่านผู้เฒ่าตระกูลใดพาบ่าวไพร่โขยงหนึง่ 

มาเดนิเล่นหน้าประตูทีว่่าการกององครกัษ์จนิหลินบ้าง"

"มาที่นี่จริงๆ"

ทหารยามสองนายหยุดกระซิบกระซาบกัน พวกเขาสืบเท้าขึ้นหน้า 

หนึง่ก้าวแล้วยกมอืข้ึนสกัดฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงไว้พร้อมกัน

"ท่านผู้เฒ่า ที่น่ีเป็นเขตหวงห้ามของท่ีว่าการกององครักษ์จินหลิน  

179
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ผูไ้ม่เก่ียวข้องเข้าไปข้างในไม่ได้"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงหยุดฝีเท้า กล่าวเสยีงขรมึว่า "รบกวนท่านเจ้าหน้าท่ี

ทัง้สองช่วยเข้าไปแจ้งว่าข้าต้องการพบใต้เท้าของพวกท่าน"

"ท่านต้องการพบใต้เท้าท่านใดหรอื" เห็นฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้สงูวัยไม่น้อย 

แล้วจรงิๆ ทหารยามทัง้สองจงึมนี�า้อดน�า้ทนอย่างหาได้ยาก

"ใต้เท้าคนทีต่�าแหน่งใหญ่ทีส่ดุของพวกท่าน ท่านผูบ้ญัชาการเจยีง" 

หญงิชราบอกด้วยสหีน้านิง่สนิท

"ใครนะ" ทหารยามท้ังสองน่ิงขึงไป จากนั้นหัวเราะออกมาอย่าง 

กลั้นไม่อยู่

"ท่านผูเ้ฒ่า ท่านอย่าล้อเล่น ท่ีน่ีหาใช่สถานท่ีให้ท่านแก้เหงา ท่าน 

กลบัไปโดยไวเถอะขอรบั"

หน่ึงในนัน้ยกมอืชีท้้องฟ้า "ดสู ิ แดดแรงถึงเพียงน้ี ท่านอยู่ในเรอืน 

แสนจะสบายปานใด ขืนเดนิเล่นอยู่ข้างนอกต่อไปแล้วเป็นลมเป็นแล้งขึน้มา 

จะท�าอย่างไรเล่าขอรบั กลบัไปเถอะๆ"

"ข้ามไิด้จะแก้เหงา ทัง้มใิช่เดินเล่นเรือ่ยเป่ือย ท่านทัง้สองน่าจะรู้ว่า

ท่านผูบ้ญัชาการเจยีงมบีตุรสาวคนหน่ึงกระมงั"

ทหารยามสองคนฟังแล้วชักรู้สึกไม่เข้าที พวกเขาสบตากัน

ฮูหยินผู ้เฒ่าเติ้งพูดต่อโดยไม่สนใจ "ในวันน้ีเองบุตรสาวท่าน 

ผู้บัญชาการเจียงท�าให้หลานสาวคนที่สามของข้าเสียโฉม เดิมทีเรื่องน้ี

สมควรไปพบกับฮหูยินในเรอืนหลัง แต่ข้าได้ยินมาว่าท่านผูบ้ญัชาการเจยีง 

มไิด้ตบแต่งภรรยาใหม่มาโดยตลอด ฉะน้ันจงึมาทวงความรบัผดิชอบจากเขา 

ทีน่ี"่

เสียโฉม?
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ทหารยามสองนายมองหน้ากันไปมาพลางลอบคิดค�านงึ นีเ่ป็นเร่ืองท่ี 

คณุหนเูจยีงกระท�าได้จรงิๆ กระน้ันอย่าว่าแต่เสยีโฉมเลย ถึงจะจบชวิีตไปแล้ว 

มอีนัใด ยังมคีนกล้ามาทวงความรบัผดิชอบถึงท่ีอกีหรือ น่ีคงเบือ่ชวิีตแล้ว

กระมงั

ทหารยามนายหน่ึงละเอยีดรอบคอบกว่า เขาเอ่ยถามขึน้ "ไม่ทราบว่า 

ท่านผูเ้ฒ่าเป็นคนตระกูลใดขอรบั"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้บอกด้วยสีหน้าขึงขัง "บตุรชายคนโตของข้าเป็นขนุนาง 

ในส�านกัราชบณัฑิต"

"หรือท่านคือฮูหยินของเสนาบดีซู?" พวกทหารยามตกอกตกใจ

ซูเหอเสนาบดีกรมพิธีการควบต�าแหน่งหัวหน้าส�านักราชบัณฑิต 

คนปัจจุบันนั้นเป็นตัวเต็งที่จะก้าวเข้าสู่สภาขุนนาง

ไม่ว่าจะเป็นราชมนตรีหรือเสนาบดีอะไรก็ตามแต่ มาตรว่าท่าน 

ผู้บัญชาการใหญ่ของพวกเขาหาได้เกรงกลัวไม่ แต่คุณหนูเจียงท�าร้าย 

คุณหนูของตระกูลใหญ่ชั้นน้ีจริงๆ พวกเขาก็จ�าเป็นต้องรายงานให ้

ท่านผู้บัญชาการใหญ่ทราบ

"ฮูหยนิของเสนาบดซีอูะไรกัน ข้าบอกแล้วมใิช่หรือว่าบตุรชายคนโต 

ของข้าเป็นขุนนางในส�านกัราชบัณฑิต"

"บุตรชายคนโตของท่านเป็น..."

"อ้อ เขาเป็นอาลักษณ์ของส�านักราชบัณฑิต"

อาลักษณ์ของส�านักราชบัณฑิต?

องครกัษ์สองคนแทบนกึว่าตนหฝูาด พวกเขาสงบใจครูใ่หญ่ถึงโบกมอื

ไปมาพลางกล่าว "ท่านผูเ้ฒ่า ท่านรีบกลบัไปโดยไวจะดกีว่า อย่ามาก่อกวน 

ทีน่ี!่"
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"อะไรกัน เป็นฮหูยินของเสนาบดซีสูามารถพบผู้บญัชาการของพวกท่าน

ได้ แต่เป็นมารดาของอาลกัษณ์ในส�านกัราชบณัฑิตก็คอืก่อกวนทีน่ี่หรอื" 

สหีน้าของฮหูยินผูเ้ฒ่าขึง้เคยีดเตม็ที ่นัยน์ตาทัง้คูแ่ฝงรอยโทสะแกมเยาะหยัน

พวกทหารยามรกัษาสหีน้าไม่อยู่อกี ความอดทนท่ีมอียู่อย่างจ�ากัด 

ก็ขาดผึงลง พูดด้วยน�้าเสียงดุร้าย "รีบๆ ไปเสีย ท่านผู้บัญชาการใหญ่ 

ของพวกข้าเข้าวังไปแล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากท่ีใด วันนีล้้วนไม่ได้พบ 

ทัง้สิน้"

พวกเขาย่ืนมอืผลกันางออกไป พวกบ่าวไพร่ด้านข้างก็ร้องเอะอะข้ึน 

"เจ้าหน้าท่ีทางการพวกน้ี ไฉนทุบตีชาวบ้านได้เล่า!"

พวกนางล้วนเสียงดัง อีกทั้งเป็นสตรีทั้งกลุ่ม จึงดึงดูดความสนใจ 

ของคนทีเ่ดนิอยู่บนถนนไกลออกไปได้ทนัท ีแม้นคนพวกนัน้ไม่กล้าเข้าใกล้ 

ที่ว่าการกององครักษ์จินหลิน แต่การมุงดูน้ันเป็นวิสัยของปุถุชนทั่วหล้า  

พวกเขาต่างหยุดยืนมองอยู่ไกลๆ ด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็

"ขืนยังไม่ไปอีก พวกข้าจะเอาจริงแล้วนะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งยกมือขึ้น "พวกเราไปกัน"

เห็นหญิงชราหมุนกายเดินไป ทหารยามสองนายก็นึกในใจ  

ยายเฒ่าผู้นี้ยังนับว่ารู้กาลเทศะ!

ประเดี๋ยวก่อน ยายเฒ่าคิดจะท�าอะไรนี่

ทั้งคู่ชะเง้อชะแง้แลมอง เห็นสาวใช้กับหญิงคนงานหลายคน 

ยกของต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ และร่มกันแดดคนัใหญ่จากรถม้าท่ีจอดอยู่ 

รมิถนนมาวางตัง้ตรงหน้าประตูท่ีว่าการกององครกัษ์จนิหลิน

หญิงชรานัง่บนเก้าอีไ้ท่ซอื รบัถ้วยน�า้ชาทีส่าวใช้ย่ืนให้แล้วหลบัตา 

พักเอาแรง ด้านหลงัมสีาวใช้สองคนยืนโบกพัดให้
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ทหารยามสองนายมองจนตาค้าง ตะลึงงันไปครู่ใหญ่ถึงต้ังสติได้  

สาวเท้าก้าวใหญ่เข้าไปบอกเสยีงกระด้าง "ท่านผูเ้ฒ่า ตรงนีม้ใิช่ทีท่ีใ่ห้ท่าน 

ดืม่ชานอนพัก เชญิกลบัไปโดยเรว็!"

"ตรงนี้มิใช่ด้านในที่ว่าการกององครักษ์จินหลินสักหน่อย เหตุใดรึ 

พ้ืนทีใ่ต้เบือ้งบาทโอรสสวรรค์แห่งนีถู้กกององครกัษ์จนิหลนิซือ้ไว้แล้วหรอื 

คนอืน่ถึงดืม่ชานอนพักไม่ได้"

"ท่านผู้เฒ่า วันนี้ท่านมาหาเรื่องกระมัง"

คนบนถนนหยุดยืนดูกันมากขึ้นทุกที ต่างกางหูผึ่งรอฟังอยู่เงียบๆ

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้รวบรวมลมปราณลงสูจ่ดุตนัเถียน* ก่อนจะตะเบ็งเสยีงดัง

กะทันหัน "วันนีข้้ามไิด้มาชมทวิทัศน์ตัง้แต่แรก หลานสาวข้าถูกบตุรสาว 

ของผูบ้ญัชาการของพวกเจ้าใช้เป็นเป้ายิงธนูเพ่ือความสนกุ ผลปรากฏว่า 

คณุหนเูจยีงยิงพลาด ธนดูอกหน่ึงพุ่งตรงไปโดนใบหน้านางพอด ี น่าสงสาร 

นางนัก เพ่ิงอายุสบิสามปีก็ต้องเสยีโฉม ชัว่ชวิีตนีค้งย่อยยับโดยสิน้เชงิ ข้ามา 

เพ่ือทวงความชอบธรรมให้หลานสาวผูน่้าเวทนา กลบักลายเป็นว่าแม้แต่

ท่านผูบ้ญัชาการเจยีงก็ไม่ได้พบหน้า บ้านเมอืงนียั้งมขีือ่มแีปอยู่อกีหรอืไม่!"

กลุ่มคนที่มุงดูอยู่ฟังแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่อย่างห้ามไม่อยู่

"ใช้เดก็สาววัยสบิสามปีเป็นเป้าธน?ู นีเ่ป็นเร่ืองทีค่นท�าออกมาได้หรือ"

"คุณหนูเจียงผู้นั้นออกจะโหดร้ายเกินไปแล้ว"

"ยายเฒ่าพูดจาส่งเดชอะไรของเจ้า รบีไสหัวไปเสีย" คนทีเ่กลยีดชงั

องครกัษ์จนิหลนิมอียู่เกลือ่นกล่น แต่ทหารยามสองนายน้ีกลบัไม่เคยพบเจอ 

คนจ�าพวกฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิง ส่งผลให้เสยีกระบวนไปบ้างชัว่ประเด๋ียว

หญงิชราอายุปนูน้ีแล้ว ถ้าระหว่างย้ือยุดฉุดดงึกันเกิดสิน้ใจไปต่อหน้า

* จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�าแหน่งชีพจรบริเวณท้องใต้สะดือลงไปประมาณ 3 นิ้ว
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ธารก�านลั ถึงเป็นองครกัษ์จนิหลนิก็หาค�าอธิบายได้ยาก

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ถูกผลกัจนตวัเซไป นางหลัง่น�า้ตานองหน้า "ข้านัน้ 

ยังเป็นถึงนายหญิงตราตั้ง* หลานสาวน่าเวทนาผู้น้ันของข้าดีชั่วก็เป็น 

คณุหนใูนตระกูลขนุนาง กลบัถูกคณุหนเูจยีงกลัน่แกล้งเล่นเหมอืนหมาแมว 

ตวัหน่ึง ถ้าหากเปลีย่นเป็นเดก็สาวชาวบ้านสามญัชนจะท�าเช่นไรเล่า วนันี ้

ข้ามาท่ีน่ีไม่อาจกระท�าเรือ่งทีจ่ะให้คณุหนูเจยีงท�าลายโฉมตวัเองเป็นการชดใช้

ได้ และมใิช่เพราะศักด์ิฐานะของนาง หากแต่ข้าหกัใจให้สตรวัียแรกแย้ม

งามสะพรัง่ดจุเดยีวกันผูห้นึง่ต้องพบชะตากรรมเดียวกับหลานสาวตวัน้อย

ทีน่่าสงสารของข้าผูน้ัน้ไม่ได้ ข้ามาในวันนีต้้องการค�าขอขมาจากพวกท่าน 

และทวงความชอบธรรม เพือ่ท่ีว่าภายภาคหน้าอย่าให้มบีตุรสาวทีบ่ดิามารดา

เล้ียงดูฟูมฟักประหน่ึงไข่มกุในฝ่ามอืต้องได้รบัการปฏิบตัจิากผู้อืน่เฉกเช่น

เดรจัฉาน"

"กล่าวได้ดี" ฝูงชนที่มุงดูอยู่อดร้องชมขึ้นไม่ได้

ทหารยามสองนายปวดเศยีรเวียนเกล้า พอเห็นเรือ่งบานปลายจนควบคุม

ไม่อยู่ คนหนึง่จบัตาดูฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงไว้ อีกคนก็รบีกลับไปรายงาน

"มีคนมาก่อกวนอยู่ด้านนอกที่ว่าการเพราะเร่ืองท่ีคุณหนูเจียง 

ท�าให้คนเสียโฉม แล้วคนที่มาเป็นท่านย่าของคุณหนูท่ีโดนท�าร้ายหรือ"  

เจียงหย่วนเฉาฟังผู้ใต้บังคับบัญชากล่าวรายงานแล้วลอบถอนใจเบาๆ  

เขาออกค�าสั่งองครักษ์จินหลินคนหน่ึง "ไปรอท่ีนอกวังหลวง หลังจาก 

ท่านผูบ้ญัชาการใหญ่ออกมา รายงานเรือ่งนีใ้ห้ท่านทราบทันที"

เจียงหย่วนเฉาสั่งการจบแล้วย่างเท้าเดินออกไป

* นายหญิงตราตั้ง เป็นบรรดาศักดิ์ที่จักรพรรดิพระราชทานแก่มารดาหรือภรรยาของขุนนางชั้นสูง
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"ยายเฒ่า ข้าขอเตอืนไว้ ขืนเจ้ายังก่อกวนต่อไปเร่ือยๆ เช่นนี ้พวกข้า 

จะไม่เกรงใจแล้วนะ"

ผูค้นมงุดูมากข้ึนตามล�าดบั องครกัษ์จนิหลนิท่ีได้ยินเสยีงดังอกึทึก

พากันออกมาขบัไล่ด้วยสหีน้าถมงึทึง

ชาวบ้านท่ีโดนไล่ก็รูจ้งัหวะ ยืนห่างไปกว่าเดมิแล้วชะเง้อคอมองชม 

เรือ่งสนุกกันต่อ

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้แค่นเสยีงเยาะ "ข้ามไิด้เตบิใหญ่มาพร้อมกับค�าขูข่วัญ 

ถ้าแค่ต้องการค�าขอขมาก็ถูกองครกัษ์จนิหลนิจบัตวัไป อย่างน้ันพวกเจ้า

จบักุมครอบครัวข้าท้ังเด็กท้ังคนชราเข้าคุกหลวงให้หมดไปเลย"

ยายเฒ่าผู้นี้เป็นดั่งสุกรตายไม่กลัวน�้าร้อนลวกจริงๆ

"ท่านผูเ้ฒ่า ในเมือ่ท่านเป็นนายหญิงตราตัง้แล้วไม่ค�านงึถึงลกูหลาน 

ของตวัเองบ้างหรอื" องครกัษ์จนิหลนิผูห้นึง่พูดเตอืนเสียงเบาๆ

180
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สิน้เสยีงเขาไม่ทนัไร มคีนผูห้น่ึงทะยานเข้ามาฉบัพลนั กล่าวอย่าง

โกรธเกรีย้ว "ใครกล้าแตะต้องท่านแม่ข้า"

คนผูน้ั้นดทู่าทางอยู่ในวัยราวสามสบิเศษ หิว้กล่องอาหารอยู่ในมอื 

อารมณ์ท่ีเดอืดดาลท�าให้ดวงหน้าคมคายของเขาเปล่งประกายจบัตาจบัใจ 

งามสง่าประหน่ึงเทพบตุร หล่อเหลาไม่เป็นสองรองใคร

เอ๊ะ?! คนผู้น้ีดูคุ้นๆ หน้าอยู่สักหน่อย มีองครักษ์จินหลินสองคน 

คิดอยู่ในใจ

หลกีวงเหวินเอาตวับงัอยู่ข้างหน้าฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ เขาย่ืนกล่องอาหาร 

ให้สาวใช้ด้านข้าง "ท่านแม่ ข้ามาส่งข้าวส่งน�า้ให้ท่าน ข้ามาช้าไปท�าให้ท่าน 

ต้องได้รบัความคบัข้องหมองใจแล้ว"

เขาหมนุกายสบืเท้าขึน้หน้าหน่ึงก้าว "ทกุท่านจะจบัตัวพวกข้าไปหรอื  

ข้าคือบัณฑิตเอกชั้นหน่ึงล�าดับทั่นฮวาปีกุ่ยเว่ย* รั้งต�าแหน่งอาลักษณ์ 

เป็นเวลาสบิปีเศษในส�านกัราชบณัฑิต เดมิทข้ีาอยู่ท่ีน่ันก็นกึเบือ่หน่ายแล้ว  

จะเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เป็นปัญหาใด แต่ข้าต้องบอกกล่าวทุกท่านไว ้

ข้อหนึ่ง เว้นเสียแต่ว่าข้าจบชีวิตในคุกหลวง หาไม่แล้วขอแค่ออกมาได้  

ข้ายังคงจะทวงความชอบธรรมให้บุตรสาวอยู่ดี"

หลีกวงเหวินกล่าวด้วยน�้าเสียงหนักแน่นทรงพลังจบ ก็ชูมือชี้ฟ้า 

พลางพูดว่า "สวรรค์เป็นประจกัษ์พยาน วันนีค้นท่ียืนอยู่ตรงนีม้ใิช่อาลกัษณ์

ส�านกัราชบณัฑิต แล้วคนท่ีพวกข้าต้องการพบก็ไม่ใช่ผูบ้ญัชาการใหญ่ ข้า 

เป็นเพียงบิดาที่รักใคร่บุตรสาวคนหนึ่งท่ีอยากพบบิดาของคนท่ีท�าร้าย 

บตุรสาวข้า เพ่ือถามเขาเองกับปากว่าอบรมสัง่สอนบตุรธิดาเย่ียงไร"

ขอบตาของฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงร้อนผ่าว วันน้ีบตุรชายคนโตแสดงฝีมอื 

* ปีกุ่ยเว่ย เป็นวิธีการนับปีแบบจีนโบราณตามตารางแผนภูมิสวรรค์ทั้งสิบท่ีเรียกว่า 'ก่ิงฟ้า' และจักรราศี 

ทั้งสิบสองของจีนเรียกว่า 'ก้านดิน' มาจับคู่
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ได้เกินระดบัปกติโดยแท้!

รังแกกันเกินไป รังแกกันเกินไปจริงๆ! 

ถึงแม้ราษฎรท่ีมงุดูอยู่จะไม่กล้าเปล่งเสยีงสนับสนนุดังๆ ด้วยหว่ันเกรง

กิตตศิพัท์อนัฉาวโฉ่ขององครกัษ์จนิหลิน ทว่าสหีน้าเคยีดแค้นต่อศตัรรู่วมกัน 

บ่งบอกทุกสิง่ได้แล้ว

บรรยากาศเขม็งเกลียวพร้อมแตกหักทุกเมื่อ

สภาพการณ์น้ีมไิด้เกิดขึน้จากครอบครวัของฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้เท่านัน้ 

หากแต่ความรูส้กึเป็นเดอืดเป็นแค้นซึง่ถูกจดุขึน้ในใจคนท่ีมงุดูอยูนั่บไม่ถ้วน

ชัว่ขณะนีก้ลายเป็นทีพ่ึ่งพิงของชาวสกุลหลทีีแ่ม้จะมองไม่เหน็ ทว่าท�าให้

ไม่มใีครกล้ากระท�าตามอ�าเภอใจ

นี่คือได้ใจปวงประชา

บรรดาบ่าวไพร่ของทุกๆ จวนท่ีลอบสืบถามอาการของคุณหนูสาม 

สกุลหลเีร่งรบีส่งข่าวน้ีกลบัไป

แทบจะเป็นเวลาแค่ชั่วสายลมพัดระลอกเดียว ท่ัวทั้งเมืองหลวง 

ก็ล่วงรูเ้รือ่งทีค่ณุหนูสามของสกุลหลีโดนบตุรสาวของผูบ้ญัชาการกององครักษ์

จนิหลนิยิงธนูท�าลายโฉม และผูอ้าวุโสของสกุลหลไีปเอาเรือ่งถึงทีว่่าการ 

กององครกัษ์จนิหลนิ

"อะไรนะ! ที่จวนตะวันตกเกิดเรื่องใหญ่ถึงเพียงน้ีเลยหรือ" ฮูหยิน 

ผู้เฒ่าเจียงของจวนตะวันออกได้รับข่าวน้ีแล้วสีหน้าบูดบึ้ง นางกระแทก 

ไม้เท้าพร้อมกล่าวขึ้น "เหลวไหล! เหลวไหลจริงๆ ไฉนเต้ิงซื่อย่ิงแก่เฒ่า 

ย่ิงถอยหลงัเข้าคลอง"

อู่ซือ่ทีอ่ยู่ด้านข้างลอบกระตุกมมุปากขึน้ แม้นางรู้สึกว่าฮหูยินผู้เฒ่า

จวนตะวันตกท�าอะไรหุนหนัพลนัแล่นไปบ้าง แต่จะอย่างไรก็เป็นการปกป้อง 
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ลูกหลานจากใจจริง ไม่เหมือนมารดาสามีของนางผู้นี้ เจอปัญหาอะไร 

ก็เอาตวัรอดก่อนแล้วให้หลานสาวเป็นแพะรบับาป

เมื่อคิดถึงบุตรสาวหลีเจียวที่ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

ในเวลาน้ี ความชงิชงัท่ีอู่ซือ่มต่ีอฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงก็เพ่ิมมากข้ึนอกีชัน้หน่ึง

ถึงเดิมทีบุตรสาวของนางไม่นับว่าโดดเด่นในหมู่สตรีชั้นสูงของ 

เมอืงหลวง แต่ก็ไม่ด้อยกว่าใคร จะออกเรอืนไปกับคูค่รองดีๆ  สมฐานะกัน 

สักคนก็ไม่เป็นปัญหาแม้แต่น้อย แต่บัดน้ีอนาคตกลับดับวูบลงเพราะ 

ความเห็นแก่ตวัและหลงระเรงิในเกียรติยศของมารดาสาม!ี

"อู่ซื่อ เจ้าตามข้าไปท่ีท่ีว่าการกององครักษ์จินหลินพาพวกเติ้งซื่อ 

กลับมา" ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจยีงลกุขึน้ นางเพ่งมองทางด้วยความยากล�าบาก แต่ 

ย่างเท้าเดนิไปทางข้างนอกได้ไม่ก่ีก้าวก็หยุดชะงัก "ไม่ได้ แม้จวนตะวนัตก 

กับจวนตะวันออกจะตดัไม่ตายขายไม่ขาด ทว่าเรือ่งในวันนีเ้ป็นเรือ่งของ

จวนตะวนัตก พวกเราอยู่วงนอกแต่แรก ต่อให้องครกัษ์จนิหลนิจะลงมอื 

เล่นงาน ไฟก็ไม่มทีางไหม้ลามมาถึงจวนตะวันออกด้วยเร่ืองเลก็เท่านี ้แต่ 

ถ้าไปทีน่ั่นแล้วกลบักลายเป็นพัวพันกันจนแยกไม่ออก อู่ซือ่ เจ้าส่งคนไป 

แอบสงัเกตการณ์ มคีวามเคลือ่นไหวอะไรให้รายงานทันทีเท่าน้ันเป็นพอ"

"ทราบแล้วเจ้าค่ะ" อู่ซื่อยอบกายคารวะ

จวนกู้ชางป๋อ

ตูเ้ฟยเสวีย่ถกูเหอซือ่ใช้ไม้ขนไก่ไล่ตะเพิดแล้วทัง้เสยีหน้าท้ังเสยีศักด์ิศรี 

นางกลบัถงึเรอืนก็โผเข้าไปซบอกจซูือ่ฮหูยินของกูช้างป๋อ ร้องไห้คร�า่ครวญ

ยกใหญ่ "ท่านแม่ วนัหน้าข้าสูห้น้าใครไม่ได้แล้ว ถึงกับถูกคนใช้ไม้ขนไก่ 

ไล่ตอีอกมา..."



105ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

จซูือ่โกรธจนควันออกหู เอ่ยกับมารดาสาม ี"ฮหูยินผูเ้ฒ่าเจ้าคะ แม่เลีย้ง

ของหลานเจีย่วไม่รูธ้รรมเนียมมารยาทเอาเสียเลย เหน็ได้ว่าปกติหลานสาว 

ของเรามีชีวิตความเป็นอยู่เช่นไร คราวนี้พวกเราจะแล้วกันไปเท่าน้ีไม่ได้ 

นะเจ้าคะ มใิช่เพือ่เฟยเสว่ียเท่าน้ัน ยังท�าเพ่ือหลานสาวของเราด้วย อย่างไร 

ก็ต้องขอค�าอธิบายจากสกุลหลใีห้ได้ อย่างน้อยต้องให้แม่เลีย้งของหลานเจีย่ว 

ได้รบับทเรยีนบ้างจงึจะถูก"

บุตรสาวที่นางทะนุถนอมดั่งไข่มกุในอุง้มอืถูกคนไล่ตีออกมาเช่นน้ี  

ช่างไร้เหตุผลสิ้นดี!

เพลาน้ีเองบ่าวรบัใช้ก็เข้ามากล่าวรายงาน "ฮหูยินผูเ้ฒ่า ฮหูยินขอรับ  

ฮหูยินผูเ้ฒ่าของสกุลหลไีปน่ังทวงความเป็นธรรมท่ีหน้าประตกูององครักษ์

จนิหลนิ..."

ฟังบ่าวรับใช้รายงานจบ ฮูหยินผู้เฒ่าตะลึงงันไป นางเอ่ยถาม  

"ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลหลีผู้นั้นเลอะเลือนไปแล้ว บุรุษในเรือนพวกนางเล่า 

ปล่อยให้ยายเฒ่าไปท�าเรื่องเหลวไหล?"

บ่าวรบัใช้ปาดเหงือ่ออก "มใิช่เท่านีน้ะขอรบั ท่านอาลกัษณ์หลผีูน้ัน้ 

ยังห้ิวกล่องอาหารไปส่งข้าวส่งน�า้ให้ฮูหยินผูเ้ฒ่าสกลุหล ีตอนนีก้ลายเป็น

อาลกัษณ์หลงีดัข้อกับองครกัษ์จนิหลิน ตระกูลต่างๆ ล้วนแอบส่งคนไปรอด ู

เรือ่งสนุกกันแล้วขอรบั"

"ไปสบืต่อ" ฮหูยินผูเ้ฒ่าโบกมือบอกให้บ่าวรับใช้ออกไป นางกับจซูือ่ 

มองหน้ากันไปมา

มารดาสามกัีบลกูสะใภ้สองคนจติใจตรงกนั ไม่มใีครเอ่ยถึงเรือ่งไป 

คดิบญัชกัีบสกุลหลแีล้ว

อย่าล้อเล่น สกุลหลกีล้าไปก่อเรือ่งถึงทีว่่าการกององครักษ์จนิหลนิ 
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พวกนางไปหาถึงจวนจะมใิช่แกว่งเท้าหาเสีย้นหรอกหรอื

หอชนุเฟิงวันนีม้ลีกูค้าบางตากว่าปกตไิม่น้อยอย่างชอบกล เฉนิกวง 

รูด้ว่ีาเฉยีวเจาได้รบับาดเจบ็คงไม่ออกจากเรอืนในชัว่ประเด๋ียวประด๋าว เขา 

เลยลอบว่ิงโร่ไปหาเซ่าหมงิยวน

"ท่านแม่ทัพ เกิดเรื่องกับคุณหนูหลีแล้วขอรับ"

ดวงตาสีด�าสนิทของชายหนุ่มเปล่งประกายคมปลาบ เขาถาม 

เสียงเครียด "เกิดเรื่องอะไรกับคุณหนูหลี"

เฉินกวงรีบเล่าความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดรอบหนึ่ง

"แผลบนใบหน้าคุณหนูหลีอาการสาหัสหรือไม่"

เฉินกวงพยักหน้าถี่ๆ "ข้าดูแล้วสาหัสเอาการ แผลลึกน่าดู คงต้อง 

มีแผลเป็นแน่นอน ท่านแม่ทัพ ข้ามิได้คุ ้มครองคุณหนูหลีให้ดี ท่าน 

โปรดลงโทษข้าเถอะ"

เขาคุกเข่าลงข้างหนึ่ง

เซ่าหมงิยวนน่ิงเงียบไปชัว่ครูแ่ล้วประคองเขาลกุขึน้ "เป็นข้าใคร่ครวญ 

ไม่รอบคอบเอง เจ้าเป็นบรุษุ มสีถานท่ีหลายแห่งไม่สะดวกจะตดิตามไป 

เจ้ากลับจวนไปหยิบยาขี้ผึ้งน�้าค้างแข็งเมฆาชั้นดีที่ได้รับพระราชทาน 

มาสองสามตลบัไปมอบให้คุณหนูหลก่ีอน"

"น้อมรับค�าสั่งขอรับ"

เซ่าหมิงยวนเบนสายตาไปทางดอกกุหลาบท่ีสีสันสดสวยดุจเมฆ 

อาบแสงสนธยานอกหน้าต่างพลางไต่ถาม "ชาวสกุลหลีมท่ีาทีอย่างไร"

"ยังไม่ทราบขอรบั ข้าสอบถามเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนได้แล้วก็มารายงาน

ท่านขอรบั"
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"อื้อ เจ้ารีบไปรีบกลับ ภารกิจของเจ้าคือคุ้มครองคุณหนูหลีไม่ให ้

เกิดเรื่องขึ้นกับนางอีก ส�าหรับเรื่องอื่นข้าจะจัดการสะสางเอง เฉินกวง  

เรือ่งน้ีเกีย่วข้องกับผูบ้ญัชาการกององครกัษ์จนิหลนิ เจ้าอย่ากระท�าการใด 

โดยพลการ"

เขารูจั้กนิสยัของเฉนิกวงดว่ีาปกตอิาจจะบุม่บ่ามเลินเล่ออยู่สกัหน่อย 

ทว่าไม่กระทบกับงานใหญ่ แต่กับเรือ่งพรรค์นีห้ากไม่คดิหน้าคิดหลงัให้ดี 

กลบัจะท�าให้ตนเองตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ

รอเมือ่เฉนิกวงไปแล้ว เซ่าหมงิยวนถึงผลกัประตอูอกจากห้อง มุง่หน้า 

ไปทางท่ีตัง้ของทีว่่าการกององครกัษ์จนิหลนิ
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"คณุชาย ท่านว่ิงช้าๆ หน่อย ระวังจะหกล้มนะขอรบั" ชงิจีเ๋ด็กรบัใช้ 

ว่ิงไล่กวดตามหลงัหลฮียุคุณชายสามของสกลุหลี

เด็กหนุ่มเรือนกายผอมบางทว่าว่ิงได้รวดเร็ว เขาทะยานกาย 

เข้าจวนตะวันตกตรงดิ่งไปที่เรือนหยาเหอ

เขาพรวดพราดเข้าไปแล้วยืนตะลึงงันอยู่หน้าประตู

บดัน้ีสาวน้อยโฉมงามพริม้เพราในวันวานกลบัมบีาดแผลเหวอะหวะ

พาดอยู่บนแก้มข้างขวาท่ีขาวนวลเนยีนดุจหยก ดนู่าเกลยีดน่ากลวัเป็นพิเศษ

"น้องเจา..." เด็กหนุ่มอ้าปากเผยอ กลางอกจุกแน่นชวนให้อึดอัด

ทรมาน

เขาไม่ชมชอบน้องสาวผูน้ี้มาโดยตลอด เพราะนางเอาแต่ใจตนเกินไป

และมกัรงัแกพ่ีสาวบ่อยๆ ถึงขัน้บงัเกิดความคดิว่าถ้าน้องสาวไม่กลบัมา 

ก็คงดีในชัว่ขณะท่ีได้ยินข่าวว่าพ่ีสาวถูกถอนหมัน้

181
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แต่ตอนน้ีเห็นน้องสาวในสภาพเช่นน้ี เพราะอะไรเขาถึงรู้สกึเหมอืน

อยากร้องไห้ขึน้มาในชัว่วูบได้เล่า

นางจะมีนิสัยใจคออย่างไรก็เป็นน้องสาวสายเลือดเดียวของตน 

อยู่วันยังค�่า กลับโดนคนนอกข่มเหงถึงเพียงน้ี แต่เขาผู้เป็นพ่ีชายมิเคย 

ได้ปกป้องนางเลย

"ขอโทษ ข้ากลบัมาช้าไป" พอเห็นเฉียวเจาน่ิงเงยีบไม่พูดไม่จา หลฮียุ 

คดิว่านางโกรธอยู่ เขาพูดขอขมาเสยีงอบุอิบ

ชิงจ๋ีเด็กรับใช้กล่าวขึ้นทางด้านข้าง "คุณหนูสาม มิใช่ว่าคุณชาย 

ไม่ร้อนใจนะขอรบั ตอนข้าไปถึงส�านกัศึกษาหลวง คณุชายก�าลงัเข้าร่วม 

การทดสอบของอาจารย์อยู่ จงึส่งข่าวเข้าไปไม่ได้ตลอด..."

"ชิงจี๋ ไม่ต้องพูดแล้ว" หลีฮุยตวาดห้ามมิให้ชิงจี๋พูดอธิบายอีก

อาจูจึงเอ่ยปากบอกในยามน้ี "คุณชายสาม คุณหนูทายาไว้ ยัง 

กล่าววาจาไม่ได้ชั่วคราวเจ้าค่ะ"

หลีฮุยมองไปทางเหอซื่อ "ฮูหยิน ท่านย่ากับท่านพ่อไปที่ที่ว่าการ 

กององครกัษ์จนิหลนิใช่หรอืไม่ขอรบั"

"ใช่" เมื่อเห็นหลีฮุยปรากฏตัวแล้ว เหอซื่อก็มีสีหน้าดีขึ้นบ้าง

นางส่งคนไปตามนายท่านใหญ่กับคุณชายสามตามค�าส่ังของ 

ฮูหยินผู้เฒ่า แต่เห็นหลีฮุยไม่กลับมาเสียทียังทึกทักเอาว่าต้องเป็นเช่นน้ี 

อยู่แล้ว ขณะนีก้ลบัเหนือความคาดหมายของนาง

เหอซือ่เป็นคนเถรตรง มคีนดต่ีอบตุรสาวของตน นางก็รูส้กึว่าคนผูน้ัน้ 

ไม่เลวมาก หากมใิช่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี ้นางต้องส่ังก�าชบัฟางมามา

ท�าหัวสงิโตราดน�า้แดงให้คุณชายสามกินแน่

"เช่นนัน้ข้าไปหาท่านย่ากับท่านพ่อนะขอรบั" หลฮียุหนัหลงัออกวิง่ แต่ 
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ว่ิงได้ไม่ก่ีก้าวก็ย้อนกลบัมายกสองมอืวางทาบบ่าเฉยีวเจา พูดด้วยสหีน้าขงึขงั 

"น้องเจา เจ้าวางใจได้ พวกข้าไม่มทีางยอมให้เจ้าโดนข่มเหงเปล่าๆ ปล้ีๆ"

เหอซือ่เหน็หลฮียุจะออกไปแล้วรบีตะโกนบอก "อย่าเพ่ิงไป ฮหูยินผูเ้ฒ่า

สัง่ก�าชบัไว้ ตอนนีท่้านพ่อไปส่งข้าวส่งน�า้อยู่ ส่วนเจ้าไปส่งตอนอาหารเย็น!"

"ฮูหยิน ท่านย่าสูงวัยแล้ว ส่วนท่านพ่อ เอ่อ...ท่านพ่อก็สูงวัยแล้ว 

เช่นกัน ข้าเป็นห่วงว่าพวกท่านจะทนไม่ไหว อยากไปดสูกัหน่อยจงึจะสบายใจ

ขอรบั"

เฉยีวเจายกมมุปากโค้งขึน้เลก็น้อย พ่ีสามต้องล�าบากใจแล้วจรงิๆ  

จะติเตยีนท่านพ่อก็ไม่ถนดัปากเลยยกข้ออ้างน้ีขึน้

เหอซือ่ห้ามหลฮียุไว้สดุก�าลงั "ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ไปไม่ได้ เร่ืองในวันนี้

จ�าเป็นต้องเชือ่ฟังฮหูยินผูเ้ฒ่า"

"ฮหูยิน!" หลฮียุนึกเสยีใจภายหลงัเป็นก�าลงั หากรู้แต่แรกว่าจะเป็น

เช่นนี้ เขาออกจากส�านักศึกษาหลวงแล้วคงตรงไปที่น่ันเลย เขาเพียง 

อยากเหน็ก่อนว่าน้องเจาเป็นอย่างไรบ้างกันแน่

เฉียวเจายื่นมือไปกระตุกแขนเสื้อของเหอซื่อ

"เจาเจามีอะไรหรือ"

อาจคูารวะเหอซือ่ "ฮหูยิน คณุหนูอยากไปหาฮหูยนิผูเ้ฒ่ากับคนอืน่ๆ  

ทีท่ีว่่าการกององครักษ์จนิหลนิเจ้าค่ะ"

"คอืว่า..." แต่ไรมานางไม่เคยปฏิเสธค�าขอของบตุรสาวมาก่อน คราน้ี 

จงึพาให้ล�าบากใจข้ึนมากะทนัหนั นางอดหันไปมองเฉียวเจาไม่ได้

บตุรสาวท�าตาปรบิๆ กระตุกแขนเสือ้ของนางเบาๆ เป็นค�ารบทีส่อง

เหอซือ่ใจอ่อนยวบไปท้ังดวงทนัใด "ตกลง รอท่านแม่เตรยีมตัวครู่หนึง่ 

พวกเราไปด้วยกัน"



111ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

นางพูดจบแล้วยังไม่ลืมชวนหลีฮุยไปด้วย "คุณชายสามอยากไป 

ก็ไปพร้อมกันเถอะ"

หลีฮุยอึ้งงัน ไหนบอกให้เชื่อฟังท่านย่ามิใช่หรือ หลักการของ 

ท่านแม่เลีย้งอยู่ทีใ่ดกัน

ด้านหน้าท่ีว่าการกององครกัษ์จนิหลนิ ย่ิงมาย่ิงมคีนมงุดูมากขึน้เร่ือยๆ 

ดงัค�ากล่าวว่ากฎหมูอ่ยู่เหนอืกฎหมาย ยามน้ีพวกราษฎรท่ีปกตเิกรงกลวั 

องครกัษ์จนิหลนิประหนึง่เป็นเสอืร้ายกลบัส่งเสยีงวิพากษ์วิจารณ์กันเบาๆ

"ก็บอกไปแล้วว่าวันน้ีท่านผูบ้ญัชาการใหญ่ของพวกข้าไม่อยู่ พวกท่าน 

ยังจะด่ืมน�า้ชากินอาหารอยู่ด้านหน้าทีว่่าการกององครกัษ์จินหลินอกี นีจ่ะ

มาสร้างความวุ่นวายป่ันป่วนกระมงั"

หลกีวงเหวินท�าเสยีงถ่มน�า้ลาย "ผนืฟ้าพสธุาสว่างเจดิจ้า แสงตะวนั

จันทราแจ่มกระจ่าง เบื้องหน้าเหล่าชาวเมืองเดียวกันมากมายเช่นนี้  

พวกท่านองครักษ์จินหลินจะกลับด�าเป็นขาวได้หรือ พวกข้าแค่อยู่ตรงนี ้

รอท่านผูบั้ญชาการเจยีงกลบัมา อฐิสกัก้อนหรอืกระเบือ้งสกัแผ่นของทีน่ี่ 

หกัพังเสยีหายไปบ้างหรอืไม่ มหีรอืไม่"

"ไม่ม ี ไม่ม!ี" ในหมูช่าวบ้านท่ีมงุดอูยู่มคีนใจกล้าตะโกนผสมโรงขึน้จบ 

ก็หดศรีษะซ่อนตวัอยู่กลางฝงูชน องครกัษ์จนิหลนิจะตาไวดุจเหย่ียวสกัปานใด 

ก็ไม่มทีางหาเจอ

องครักษ์จินหลินทั้งกลุ่มปวดเศียรเวียนเกล้าไปตามๆ กัน

นีม่นัเรือ่งอะไรกัน คณุหนูใหญ่ก่อปัญหาขึน้จนมคีนตามมาหาเร่ืองถึงท่ี

หากเป็นเรือ่งอืน่ยังพอท�าเนา อาศยับารมขีององครักษ์จนิหลนิข่มขวัญ

อย่างไรก็ได้ อกีฝ่ายก็ต้องยอมจ�านน แต่เรือ่งของพวกเดก็สาว ไม่มคี�าส่ัง 
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ของเหล่าใต้เท้าเบือ้งบน พวกเขาไม่รูข้อบเขตทีเ่หมาะสมพอดจีริงๆ

"ท่านสิบสาม!" องครักษ์จินหลินท้ังหลายโค้งกายก้มหน้าลอบ 

ถอนหายใจโล่งอกพร้อมกัน ท่านผู้บัญชาการใหญ่ไม่อยู่ ท่านสิบสาม 

ออกมารับหน้าก็ได้

พวกเขาแยกกันยืนเป็นสองฝ่ังเปิดทางไว้ตรงกลาง ชายหนุม่ผูห้นึง่ 

เดินออกมา สวมชุดขุนนางสีแดงเข้มกับรองเท้าสีด�าหุ ้มข้อพ้ืนบาง  

พกดาบซิว่ชนุชบุทองสลกัลายเงินไว้ตรงเอว รูปหน้ามไิด้โดดเด่นถึงข้ันน่าท่ึง  

มมุปากประดบัรอยย้ิมบางๆ แต่กลบัสยบผูค้นได้

ทัว่ท้ังบรเิวณพลนัตกอยู่ในความเงียบ สายตาทกุคู่ล้วนจบัจ้องไปที ่

ตัวชายหนุ่มในชุดสีแดง คนที่หูตากว้างขวางสูดหายใจดังเฮือกอย่าง 

ห้ามไม่อยู่

องครักษ์จินหลินต�าแหน่งล�าดับหลักขั้นสี่หรือนี่! 

อย่าลืมว่าหัวหน้าองครักษ์จินหลินมีต�าแหน่งล�าดับหลักขั้นสาม

เท่านั้น คนผู้น้ียังหนุ่มแน่นก็รั้งต�าแหน่งล�าดับหลักขั้นสี่ ดังนั้นต�าแหน่ง 

ผูบ้ญัชาการกององครกัษ์จนิหลนิในภายภาคหน้า...

"เป็นเจ้า?" หลกีวงเหวนิตะลงึงันไป จากนัน้โมโหยกใหญ่ "เป็นเจ้า 

อกีแล้ว!"

เจียงหย่วนเฉาอมยิ้มมุมปาก ประสานมือคารวะหลีกวงเหวิน  

"ใต้เท้าหล ี เป็นพวกผูใ้ต้บงัคบับญัชาของข้าทีไ่ม่รูเ้รือ่งรูร้าว เสยีมารยาท 

ต่อท่านแล้ว"

หลีกวงเหวินแค่นเสียงฮึ เขาเป็นคนท่ีได้ยินค�าพูดหวานหูไม่ก่ีค�า 

ก็สตเิลอะเลอืนอย่างน้ันหรอื เจ้าคนผูน้ี้ต่างหากท่ีมใิช่คนดิบดอีนัใด หาก 

ทีน่่าชงัย่ิงกว่าคอืยังคิดจะผกูมติรกับบุตรสาวของเขา
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เห็นเขาโง่งมรึ องครักษ์จินหลินจะมีมิตรสหายอะไรได้ ใครจะรู้ว่า 

คนผูน้ีป้ระสงค์ส่ิงใดจากเจาเจา

เจยีงหย่วนเฉาค้อมกายให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิง "ฮหูยินผูเ้ฒ่า ใต้เท้าหลี  

ท่านผูบ้ญัชาการใหญ่ของพวกข้าไม่อยูใ่นท่ีว่าการจรงิๆ เช่นนีเ้ถอะ ท่าน 

ทัง้สองเข้าไปน่ังข้างในก่อน มเีรือ่งอะไรบอกกับข้าก็เหมอืนกันขอรับ"

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเต้ิงอ้าปากกล่าวด้วยสหีน้าสงบนิง่ "เรือ่งนีท่้านตดัสนิใจ

ไม่ได้"

รอยยิ้มของเจียงหย่วนเฉาชะงักค้าง

"ข้าคือย่าของหลานสาวน่าเวทนาที่ถูกท�าลายโฉมผู้นั้น ส่วนนี่คือ 

บดิาของนาง ไม่ทราบว่าใต้เท้าเก่ียวข้องอะไรกับคุณหนูเจยีง"

"ข้าเป็นพี่ชายบุญธรรมของนางขอรับ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้กล่าวเสียงเยาะๆ "ดงันัน้ข้าถึงพูดว่าเรือ่งน้ีท่านตดัสนิใจ

ไม่ได้ พวกข้าอยู่ตรงน้ีรอท่านผูบั้ญชาการเจยีงกลบัมาจะดกีว่า"

เจียงหย่วนเฉาหุบยิ้มตรงมุมปากในที่สุด

สกุลหลีกระท�าเช่นน้ี คาดเดาจุดประสงค์ของพวกเขาได้ไม่ยากว่า 

จะสร้างสถานการณ์เพ่ือให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่จนใครๆ รู้กันท่ัว  

ทั้งท�าลายชื่อเสียงของน้องสาวบุญธรรม ทั้งบีบให้ท่านพ่อบุญธรรม 

ยอมก้มศรีษะ

ท่านพ่อบญุธรรมเหน็น้องสาวบญุธรรมเป็นดัง่ไข่มกุในอุง้มอื ถ้าเรือ่งนี้

ลกุลามไปมากกว่าน้ี เกรงว่าคงยากมากท่ีพวกเขาจะแก้ตวัได้

"ให้ชาวบ้านที่มุงดูอยู่แยกย้ายกันไป"

"ท่านสิบสาม คนมากเกินไป ไล่ไม่ไปขอรับ"

เจียงหย่วนเฉาเผยรอยยิ้มจางๆ "มือธนูเตรียมพร้อม!"
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เมื่อมีเสาหลักแล้ว พวกองครักษ์จินหลินย่อมมีความมั่นใจ เขา 

กล่าวเสยีงขึงขงัทนัท ี"น้อมรบัค�าสัง่!"

มือธนูตั้งแถวเล็งธนูไปยังชาวบ้านที่มุงดูอยู่ทันที
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ใต้แสงตะวนังามตา คันธนูเรยีงรายเป็นแถวส่องประกายเย็นเยียบ

ชวนให้หนาวสะท้านจบัจติจบัใจ

ชาวเมืองที่มุงดูอยู่มีสีหน้าสะพรึงกลัว พากันถอยหลังทีละก้าวๆ 

ก่อนจะแตกฮือสลายตัวไปในพริบตาเดียว

"ฮูหยินผูเ้ฒ่า เชญิเข้าไปน่ังข้างในเถอะขอรบั" เจยีงหย่วนเฉาหยักย้ิม

บางๆ ดจุเก่า หากสหีน้านิง่สนิท

สหีน้าของฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงบดูบึง้ นางมองเจยีงหย่วนเฉาอย่างพินจิ 

"มน่ิาใต้เท้าอายุยังน้อยก็อยู่ในต�าแหน่งสงู สมดงัค�ากล่าวว่าผูส้�าเรจ็การใหญ่ 

ไม่ใส่ใจกับเรือ่งเลก็น้อย แต่ใต้เท้าน่าจะเคยได้ยินว่าปิดปากไพร่ฟ้าเป็นภยั 

ย่ิงกว่าล�าน�า้อดุตันกระมงั"

เจยีงหย่วนเฉาย้ิมน้อยๆ "ในเมอืงหลวงมเีรือ่งราวมากมาย เรือ่งของ

คนอืน่พรรค์นี ้เดินคล้อยหลงัไปพวกชาวบ้านก็ลมืหมดแล้วขอรบั"

182
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงย้ิมเยาะ "ถูก ไม่ใช่เรือ่งของตัวเองคล้อยหลงัไปก็ลมื

แล้วจรงิๆ แต่ว่าเรือ่งท่ีคนผูห้น่ึงกระท�าเอาไว้นัน้ลบท้ิงไปไม่ได้หรอกนะ"

ใช่ว่านางมไิด้คาดคะเนถึงรปูการณ์นี ้ ขับไล่ชาวบ้านไปแล้วจะมอีนัใด 

พวกเขาเหล่านีกั้บชาวบ้านท่ัวไปไม่ใช่แวดวงเดยีวกัน ชาวบ้านคล้อยหลงัไป 

ก็ลมื แต่ถึงท่ีสดุแล้วต้องมบีางคนอยู่ในแวดวงเดียวกับคณุหนเูจียง

นางไม่อาจใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟัน ท�าให้คุณหนูเจียงเสียโฉม 

เหมอืนกัน ทว่าอย่างน้อยท�าให้อีกฝ่ายชดใช้ด้วยชือ่เสยีงได้

พอเห็นท่าทีของฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้แข็งกร้าวเช่นน้ี เจยีงหย่วนเฉาถอนใจ

เบาๆ แล้วออกค�าสัง่ "เชญิฮหูยินผูเ้ฒ่ากับใต้เท้าหลเีข้าไปข้างใน" ว่าแล้ว 

เขาก็หมนุตัวเดินไป

นี่คือจะใช้ไม้แข็งแล้ว

"ห้ามแตะต้องท่านย่ากับท่านพ่อข้านะ" หลฮียุกระโดดลงจากรถม้า 

พุ่งทะยานไป เขาว่ิงเรว็เกินไปจนหอบหายใจแฮกๆ สองแก้มแดงก�า่ แต่ 

แววตาวาวโรจน์จนน่าตกใจ

"ฮยุเอ๋อร์ เจ้ามาตอนน้ีได้อย่างไร" ฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้พูดดเุสยีงขุ่นๆ แล้ว

เหลอืบตามองไปทางรถม้า

เจียงหย่วนเฉามองตามสายตาของหญิงชรา รอยย้ิมมุมปากเขา 

ก็เลือนหายไปในชั่วอึดใจ

เดก็สาวก้มศีรษะลงจากรถม้า จากนัน้เงยหน้าขึน้มองมาอย่างสงบน่ิง

แก้มขวาของนางหายบวมแล้ว ทว่ารอยแผลน่ันย่ิงเด่นชดัขึน้ เห็นแล้ว

ชวนให้เจบ็แปลบปลาบในใจลกึๆ

เฉยีวเจาเย้ืองย่างด้วยฝีเท้าเป็นจงัหวะ เมือ่นางเดนิเข้าไปใกล้ องครกัษ์

จนิหลนิทีถื่ออาวุธมคีมเปล่งประกายวาววับก็อดเบนสายตาออกไม่ได้
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พวกเขาเห็นการพลัดพรากสญูเสียมาจนชาชนิ แม้กระท่ังเวลาตามล่า

จบักุมคนร้าย พวกสตรใีนครอบครวัเอาศรีษะพุ่งชนก�าแพงจบชวีติต่อหน้า 

ต่อตาก็พบได้บ่อยๆ แต่เห็นเด็กสาวที่งดงามดุจบุปผาโดนท�าลายโฉม 

จนกลายเป็นเช่นนีอ้ย่างไม่ปรานีปราศรยักับตา ก็บงัเกิดความรู้สกึทนดูไม่ได้

อีกท้ังเป็นคุณหนูเจียงที่ยิงธนูใส่คุณหนูผู้น้ี โทษมิได้ที่บิดา พ่ีชาย 

และผูอ้าวุโสในครอบครวันางจะโมโหโกรธาถึงข้ันทีต้่องทวงความยุตธิรรม

ให้ได้

ความยุติธรรมน่ะหรือ โลกนี้มีความยุติธรรมที่ใดกันเล่า

เมื่อเด็กสาวเดินมาถึง ไม่มีองครักษ์จินหลินคนใดยื่นมือขัดขวาง

"เจาเจา เจ้ามาได้อย่างไรกัน" พอเหน็เฉยีวเจาตามมา ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิง 

ก็ย่ิงท�าสหีน้าไม่ดีมากข้ึน

อนัท่ีจรงิตามสภาพการณ์ในวันน้ี ถ้าจะให้ได้ผลลพัธ์ดทีีส่ดุ หลานสาว 

ของนางต้องปรากฏตัวด้วยเพ่ือเผยใบหน้าให้เห็นประจักษ์แก่สายตา 

คนทัว่หล้า

ทว่านางหักใจท�าไม่ได้ หลานสาวของนางต้องทุกข์ทรมานปานน้ี  

ไหนเลยจะปล่อยให้คนอืน่วิพากษ์วิจารณ์รปูลักษณ์หน้าตากันอย่างสนุกปาก

เหมอืนเป็นสิง่ของได้อกี เช่นน้ีโหดร้ายต่อเจาเจาเกินไป!

"เหอซื่อ ข้าสั่งก�าชับเจ้าไว้เช่นไร"

"เจาเจา...อยากมา" เหอซื่อพูดอึกๆ อักๆ

เฉยีวเจาย่ืนมอืไปกุมมอืฮหูยินผูเ้ฒ่าเติง้ไว้ ค่อยหมนุกายไปสบตากับ

เจยีงหย่วนเฉา

ในใจชายหนุ่มปนเปไปด้วยความรู้สึกหลายหลาก เขาคิดไม่ถึงว่า

จะได้พบแม่นางน้อยผู้นี้อีกครั้งในสถานการณ์ขัดแย้งตึงเครียดเช่นนี้



118 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 3

ครั้นนางเดินหน้าก้าวหน่ึง เจียงหย่วนเฉาก็ถอยหลังก้าวหนึ่ง 

โดยไม่รู้ตัว

พวกองครักษ์จินหลินมองหน้ากันไปมา

ท่านสิบสามของพวกเขาเป็นอะไรไป ถึงกับตกใจกับบาดแผล 

บนใบหน้าของเด็กสาวผู้หนึ่ง นี่ไม่พ้องกับปกติวิสัยเอาเสียเลย!

เฉียวเจายืนอยู่ตรงหน้าเจียงหย่วนเฉา นางลอบสะทกสะท้อนใจ

นีก็่คอืองครกัษ์จนิหลนิ ผูท่ี้ไม่มวัีนเป็นสหายได้ตลอดไป ด้วยไม่รูว่้า 

วันใดท่ีได้พบกันอกีครา อีกฝ่ายจะหันหลงัให้อย่างสิน้ไมตรี

ฝ่ายเจียงหย่วนเฉาพลันรู้สึกว่าสายตาของเด็กสาวตรงหน้าบาดตา 

อยู่บ้าง จู่ๆ  เขากเ็จบ็ตรงกลางอกแปลบหน่ึง ราวกับสญูเสยีสิง่ส�าคญัอะไร 

บางอย่างไป แต่เขากลบัไม่อาจรูไ้ด้

น่าจะ...เป็นเพราะเห็นสิง่ท่ีสวยงามถูกท�าลายลงอย่างโหดร้าย ในใจ 

ถึงบงัเกิดความเสยีหายกระมงั

เขาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งเฉกเดียวกัน เป็นมนุษย์ก็ย่อมต้องมีเลือดเนื้อ 

และจติใจ

สหีน้าแววตาของชายหนุม่อ่อนละมนุลง น�า้เสยีงเขาสภุาพนุ่มนวลย่ิง 

"คณุหนูหล ีบาดแผลบนใบหน้าท่านไม่พึงโดนแสงแดดโดยตรง ท่านมสิู ้

เกลีย้กล่อมท่านย่าของท่านเข้าไปในท่ีว่าการก่อนแล้วค่อยว่ากันอกีทีจะดีกว่า

นะ"

หลีกวงเหวินฉุนโกรธ "อย่าพูดคุยกับบุตรสาวข้า!"

เจียงหย่วนเฉาอึ้งงัน

พวกองครักษ์จินหลินอึ้งงันมากย่ิงกว่า ดูเหมือนสถานการณ ์

จะไม่เหมือนกับที่คิดไว้อยู่สักหน่อย
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องครกัษ์จนิหลนิสองคนในบรรดานัน้สบตากันแล้วแจ่มแจ้งในบดัดล

นึกออกแล้ว วันท่ีฝนตกหนักวันน้ันมิใช่เจ้าคนท่ึมผู้น้ีขวางหน้า 

พวกข้าไว้แล้วด่าทอสาดเสียเทเสียหรือ ท่านสิบสามไม่เพียงไม่ถือสา

หาความ ยงัให้พวกข้าพาเจ้าคนทึม่ทีห่ลงทางผูน้ี้ไปส่งถึงเรือนอกีด้วย

หรือว่าท่านสิบสามใจกว้างถึงเพียงนี้เพราะคุณหนูหลีท่านนี้?

องครกัษ์จนิหลนิทัง้สองรูส้กึได้เลาๆ ว่าค้นพบเร่ืองใหญ่เร่ืองหน่ึง ทว่า 

ยังบอกคนอืน่ไม่ได้!

เฉียวเจานิ่งมองเจียงหย่วนเฉาเงียบๆ นางนึกในใจ 

มน่ิาเจยีงหย่วนเฉาอายุยังน้อยๆ ก็เป็นผู้ช่วยผูบ้ญัชาการกององครกัษ์ 

จนิหลนิได้แล้ว ตดัสนิใจได้เดด็ขาดฉบัไวจนคลีค่ลายสถานการณ์ทีท่่านย่า 

สร้างขึ้นได้มากกว่าครึ่ง เพียงความใจกล้าเชื่อมั่นในตนโดยไม่กลัว 

เสยีงประณามก็หาได้ยากแล้ว

ส�าหรับชื่อเสียงของคุณหนูเจียง...

ในใจเฉียวเจาชักสับสนงุนงง

ดทู่าทางเจยีงหย่วนเฉามไิด้ให้ความส�าคญักับชือ่เสยีงของคุณหนูเจยีง

สกัเท่าไร

เพราะเห็นว่าไม่ว่าชื่อเสียงของคุณหนูเจียงจะเป็นเช่นไร คนอื่น 

ล้วนได้แต่เก็บไว้ในใจไม่กล้าพูดซึ่งๆ หน้าใช่หรือไม่

เฉียวเจาลอบย้ิมเยาะ นางไม่กระท�าเรื่องที่เสียเปรียบ ในเมื่อ 

เจยีงซอืหร่านยิงธนูดอกท่ีสามแล้ว วันหน้าก็จะคบหาสมาคมกับหมูส่ตรชีัน้สงู

ไม่ได้อีก

องครกัษ์จนิหลนิอาจมอี�านาจบารมล้ีนฟ้า ทว่าท้ายทีส่ดุแผ่นดินนี ้

หาใช่แผ่นดนิของพวกเขาไม่ เพียงแต่คุณหนูเจยีงไม่เคยส�าเหนียกถึงจดุนี้
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มาก่อนเท่านัน้เอง

จุดมุ่งหมายของท่านย่าลุล่วงไปเกินครึ่ง ตอนน้ีเจียงถังจะขอขมา 

หรอืไม่มใิช่เรือ่งส�าคัญ เพราะทกุคนล้วนเห็นว่าชาวสกุลหลก้ีาวออกมาแล้ว

สิง่ท่ีพวกท่านย่าต้องการในขณะน้ีคอืเอาตวัรอดไปได้อย่างปลอดภยั

หลงัได้พบกับเจยีงถัง

แล้วเรื่องนี้คือหน้าที่ของนาง

ปัญหาที่นางก่อขึ้นย่อมสมควรให้นางสะสางเป็นธรรมดา

เฉียวเจาผงกศีรษะน้อยๆ กับเจียงหย่วนเฉา

เขาลอบผ่อนลมหายใจเฮอืกหนึง่ ดีชัว่ในครอบครวันีก็้มคีนท่ีเข้าใจ

เหตุผลผูห้นึง่ "ถ้าอย่างน้ันเชญิทกุท่านเข้าไปข้างในเถอะ"

เฉียวเจาหันหน้าไปพยักพเยิดกับฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง

นางไม่ได้กล่าววาจาสักค�า แต่พอสบสายตาสุขุมเยือกเย็นของ 

หลานสาว ในใจหญิงชราก็บังเกิดความมัน่ใจแล้วโดยพลัน

ในเมื่อนางตั้งความหวังให้หลานเจาปกป้องดูแลลูกหลานรุ่นหลัง 

ในภายภาคหน้า ไยวันน้ีไม่ฉวยจงัหวะนีดู้ฝีมอืของหลานเจาเล่า

บางทีสิ่งที่นางต้องมอบให้หลานเจามากข้ึนคือความไว้ใจและ 

การสนับสนุน

"ได้ พวกเราเข้าไปรอข้างใน" ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งลุกขึ้นในที่สุด

ชะรอยจะน่ังนานเกินไป อกีท้ังสงูวัยแล้ว หญิงชราตวัเซไปวูบหน่ึง

"ฮูหยินผู้เฒ่าระวังเจ้าค่ะ!" เหอซื่อพยุงมารดาสามีไว้

เฉียวเจาหลับตาลงกลั้นน�้าตาไว้ นางคาดค�านวณไว้หมดทุกสิ่ง  

ลมืเลอืนเพียงอย่างเดียวก็คือความห่วงใยและสงสารของชาวสกุลหลี

วันหน้าไม่มีซ�้าสองอีก...
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เฉียวเจาลืมตาขึ้นอีกครา ช�าเลืองมองเจียงหย่วนเฉาแวบหน่ึง 

ก่อนย่างเท้าเข้าไป

เขาอึ้งไปเล็กน้อย แม่นางน้อยร�่าไห้แล้วใช่หรือไม่

สายตาของชายหนุม่กวาดผ่านพวงแก้มท่ีเป็นแผลของเดก็สาวแล้ว

เลื่อนลงมองปราดหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ เขานิ่งขึงไปกะทันหัน

ตรงเอวของนางเหนบ็ถุงผ้าปักไว้ใบหน่ึง ปักลายลกูเป็ดน่ารักน่าเอ็นดู 

ไว้ตรงมมุ แต่ตาเป็ดสเีขยีวสดใสราวกับผวิน�า้ทะเลสาบในวสนัตฤดคููน้ั่น 

กลบัท�าให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้น
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แรกวสันต์จวนมาเยือน สายน�้าอุ่นเป็ดรู้ก่อน*

ดวงตาเป็ดที่ปักเป็นสีเขียว เขาเคยเห็นมาแล้ว

ฤดูใบไม้ผลิของแดนเจียงหนาน** งดงามหนักหนา เฝ้าคะนึงหา 

หญิงในดวงใจยากลมืเลอืน

รมิฝีปากของเจยีงหย่วนเฉาไม่หลงเหลอืรอยย้ิมให้เหน็อีก สหีน้าป่ึงชา

เย็นเยียบดจุน�า้แขง็ เขาคว้าข้อมอืเฉยีวเจาหมบัพานางเข้าไปในท่ีว่าการ

พวกองครักษ์จินหลินตกใจจนอ้าปากค้าง

องครกัษ์จนิหลนิสองคนท่ีจ�าหน้าหลีกวงเหวินได้สบตากันพลางคดิค�านึง

อย่างใจตรงกัน

ใจร้อนเกินไปแล้ว ดีชัว่ใต้เท้าก็ต้องรอให้บิดาของนางกลับไปแล้วสิ!

183
    

* แรกวสันต์จวนมาเยือน สายน�้าอุ่นเป็ดรู้ก่อน มาจากบทประพันธ์ของซูซื่อหรือซูตงพัว (ค.ศ. 1037-1101)  

บรรยายถึงทิวทศัน์ยามหลงัหิมะละลายเมือ่เข้าสูฤ่ดใูบไม้ผลิ

** เจยีงหนาน คือค�าเรียกท่ีราบลุม่แม่น�า้ทางด้านใต้ของแม่น�า้ฉางเจยีง (แยงซีเกียง) ปัจจบุนัคือทางใต้ของ 

มณฑลเจยีงซ ูอันฮยุ และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจยีง
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หลีกวงเหวินโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง "บัดซบ! ปล่อยบุตรสาวข้านะ"

ถึงเขามเีรอืนกายผอมบาง แต่พละก�าลังทีป่ลดปล่อยออกมาในเวลานี้

กลับไม่น้อยเลย ทั้งพวกองครักษ์จินหลินก�าลังงุนงงกับการกระท�าของ 

ท่านสบิสามของพวกตนอยู่ ชัว่ขณะท่ีเขาโถมเข้าใส่ก็โดนชนกระเด็นกันไป

คนละทศิละทาง

เจยีงหย่วนเฉากล่าวค�าหนึง่ห้วนๆ โดยไม่เหลียวหลัง "เชญิพวกเขา 

ไปนัง่ในเรอืนก่อน"

เมือ่มคี�ากล่าวน้ีของผู้บงัคบับญัชา องครกัษ์จนิหลนิก็รู้ว่าต้องท�าอย่างไร 

พวกเขาเชือ้เชญิก่ึงบงัคับพวกฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงเข้าสู่เรือนทนัที

เฉยีวเจาไม่คิดว่าเจยีงหย่วนเฉาจะเสยีสตกิะทนัหัน ร่างนางเซถลา

อย่างตัง้ตวัไม่ตดิจนกระเทือนถูกบาดแผล แต่กลบัพูดไม่ได้อกี นางเจบ็จน 

น�า้ตาร่วงทันใด

เม่ือเห็นน�้าตาของเด็กสาวอย่างไม่ทันต้ังตัว เจียงหย่วนเฉาอึ้งไป  

เขาคลายมอืออกโดยไม่รูตั้ว

เฉียวเจายืนตัวตรงมองเขาโดยไม่ปริปาก

เจียงหย่วนเฉายื่นมือปิดประตูดังปัง

ภายในห้องเล็กๆ มีเพียงเขากับนางสองคน

"นีไ่ด้มาจากทีใ่ด" เขากระตุกถุงผ้าปักจากตรงเอวของเฉยีวเจาแล้ว

ย่ืนไปตรงหน้านาง

ถุงผ้าปักใบนี้?

ดวงตาของเฉยีวเจาเปล่งประกายวูบหนึง่ หรอืจะบอกว่าเมือ่ครัง้ท่ีนาง

ช่วยชวิีตเขาไว้โดยไม่ต้ังใจในตอนนัน้ เขาสงัเกตเห็นถุงผ้าปักเช่นนี้

คนผูน้ีไ้ม่เสยีททีีเ่ป็นองครกัษ์จนิหลนิ ผ่านมาตัง้นานหลายปี ถึงกับ
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จดจ�าถุงผ้าปักพกตดิกายของเดก็สาวทีพ่านพบกันโดยบงัเอญิได้อย่างแม่นย�า

เช่นนี้

"ไฉนไม่พูดไม่จา" เจยีงหย่วนเฉายกมอืดนัตวัเฉยีวเจาไปชดิผนังห้อง 

ดวงตาท้ังคูต่รงึแน่นอยู่ทีน่างราวกับตะขอเก่ียว

เฉียวเจาหลับตาลง นี่เป็นเรื่องยุ่งยากที่เหนือคาดจริงๆ

บนเปลือกตาพลันมีบางสิ่งอุ่นๆ แตะลงมา เป็นนิ้วมือของอีกฝ่าย

"ลมืตาข้ึน" บรุษุผูม้รีอยย้ิมเป็นนิจใช้ปลายน้ิวลบูไล้เปลอืกตาของนาง 

พลางพูดสัง่เสยีงเย็นๆ

แล้วความเย็นเช่นน้ีหาใช่ความเย็นท่ีไร้ความร้อน มนัละม้ายภเูขาไฟ 

โดนหิมะน�า้แข็งปกคลมุไว้ทีพ่ร้อมจะปะทุได้ทกุเมือ่

เหตใุดเขาต้องสนใจมนัถงึเพียงน้ี แม่นางเฉยีวขุน่เคอืงแกมสงสยั

นางลมืตาขึน้จะดีกว่า คนผูน้ัน้อยู่ใกล้แค่เอือ้มจนรบัรูถึ้งลมหายใจ 

ได้แล้ว

"สิง่นี.้..ไปได้มาจากท่ีใดกันแน่" นยัน์ตาทัง้คู่ของชายหนุ่มคมปลาบ 

ดจุใบมดี หมายมองทะลไุปถึงความคิดในใจของคนตรงหน้า 

สุม้เสยีงของเขาทุ้มต�า่ลง หากค�าเตอืนทีแ่ฝงอยู่ในน้ันเด่นชดัเหลอืเกิน 

"คณุหนหูล ีข้าไม่อยากพูดซ�า้เป็นครัง้ท่ีสามนะ"

ถ้าไม่ใช้วาจาพิฆาตอกีฝ่าย ก็ใช้ก�าลังก�าจดัอกีฝ่ายทิง้ จนใจทีย่ามน้ี 

แม่นางเฉยีวไม่มท้ัีงสองอย่าง แม้นนางจะโกรธเคอืงสดุจะกล่าว ก็ได้แต่ 

ก้มหน้ายอมรบัชะตากรรม จบัมอืของเจยีงหย่วนเฉาข้ึนมา

เขาหลุบตาลง

ฝ่ามือเรียวบางนุ่มนิ่มของเด็กสาวมีขนาดเล็กกว่าเขามากมายนัก 

นางใช้นิ้วชี้เขียนทีละขีดๆ เป็นตัวอักษรตรงกลางฝ่ามือเขา
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นางเขียนค�าแรกว่า 'เจ็บ' ก่อน จากนั้นเหลือบตามองเขาเงียบๆ

จู่ๆ เจียงหย่วนเฉาก็ไม่ใคร่กล้ามองตาเด็กสาวกะทันหัน

เมื่อครู่นี้เขา...วู่วามเกินไปจริงๆ!

"คุณหนูหลี ตอนนี้ท่านพูดไม่ได้?"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3HO0SCi

https://bit.ly/3HO0SCi

