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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



เดินทางร่วมกันมาถึงเล่ม 4 แล้ว คิดว่านักอ่านจะต้องมีตัวละครท่ี 

เอาใจช่วยเป็นพิเศษอยู่แน่นอน เพราะนอกเหนือไปจากพระเอกนางเอกแล้ว 

ตวัละครหลกัและตวัละครรองอืน่ๆ ต่างก็ล้วนมเีรือ่งราวของตนเองท่ีน่าตดิตาม

และดงึความสนใจของเราให้ไปอยูกั่บปมหรอืปรศินาของพวกเขาได้เช่นกันค่ะ 

อย่างเช่นในเล่ม 4 น้ี ปมหลักใหญ่ใจความที่เล่าถึงเป็นเรื่องแรกก็หนีไม่พ้น 

เรือ่งราวของเหมาซือ่ ตอนอ่านถึงในเล่มก่อนก็เดาไม่ได้เหมอืนกันนะคะว่านาง 

จะมีด้านที่โหดร้ายเพียงน้ีซ่อนอยู่ แค่คิดว่านางต้องการเพียงกีดกันเรื่องของ 

เฉยีวโม่กับบุตรสาวเท่าน้ันเอง มหิน�าซ�า้เรือ่งนีด้ทู่าจะมคีนเบือ้งหลงัซึง่แน่นอนว่า 

ต้องไมไ่ด้เป็นคนชั้นสามัญธรรมดาบงการอยู ่ถ้านักอ่านคาดเดาเอาไว้แลว้ว่า

เป็นใครก็เก็บไว้ในใจก่อนนะคะ แล้วมาลุ้นกับปมนี้ไปพร้อมๆ กันค่ะ

นี่คือเรื่องแรกที่หยิบยกมาพูดคุยถึงก็ยังน่าสนใจเพียงน้ี ทว่าในเล่มน้ี 

ยังมีเรื่องที่เซ่าหมิงยวนจับได้ว่าเฉียวเจาโกหกเขาเก่ียวกับ 'ภรรยาผู้ล่วงลับ'  

เรื่องท่ีเซ่าหมิงยวนต้องถูกท�าร้ายจิตใจจากผู้ท่ีเขาเรียกขานว่า 'ท่านแม่' ซ�้าๆ 

จนผิดแผกวิสัยคนเป็นมารดา มิหน�าซ�้าเสิ่นซื่อยังเตรียมของขวัญให้เขาในวัน

แยกเรอืนทีท่�าให้เขาแทบตายท้ังเป็นอกีด้วย ขอแอบกระซบิเลยค่ะว่าฉากนีท้ั้งม ี

น�า้ตา ท้ังโมโหร่วมไปกับตวัละคร เรยีกได้ว่านักเขยีนและนักแปลดึงอารมณ์ร่วม 

ของนักอ่านได้ดมีากทเีดยีว อ่อ แล้วทีส่�าคญัท่ีจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คอืภาพปก  

พระเอกของเราชวนฝันมากๆ เลยใช่หรือไม่คะ ทีนี้ล่ะหากว่าใครยังกังวลเรื่อง 

ความสัมพันธ์ของพระนางล่ะก็ ในเล่มนี้ทั้งภาพปกทั้งค�าน�าก็บอกใบ้ไว้มากๆ 

แล้ว เช่นน้ันเราอย่ารอช้าเลยค่ะ เดินลงน�้าไปกับเซ่าหมิงยวน พร้อมพบ 

ห้วงเวลาแสนงามร่วมกับพระนางไปด้วยกัน ณ บัดนี้

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



'ถิงเฉวียน ข้าจบัพู่กันเขยีนสารนีม้าแทนตวั ได้ยินว่าท่านควบขีอ่าชาขาว 

ถึงชายแดนแล้ว...ท่านมิจ�าเป็นต้องพะวงถึงข้า บัดนี้เมฆฝนเปื้อนคาวโลหิต 

ห่มคลุมผืนดิน ฝูงสุนัขป่าเกลื่อนเต็มเมือง มีสักก่ีเหย้าก่ีเรือนได้สมหวัง 

ดังปรารถนา สิ่งที่ท่านกระท�าอยู่สร้างสุขแก่ไพร่ฟ้าท่ัวหล้า...ขอให้ท่านระวัง 

รักษาตน พิชิตชัยหวนคืนมาในเร็ววัน'

เซ่าหมิงยวนอ่านไปทีละตัวอักษรจนจบแล้วยกสองมือขึ้นปิดหน้า

ทีแ่ท้ภรรยาเคยเขยีนสารถึงเขา มหิน�าซ�า้ยังเป็นเวลาก่อนทีเ่ขาเขยีนสาร

ฉบับแรกเสียอีก

นางให้เขาไม่ต้องพะวักพะวนถึงนาง นางเข้าใจในอุดมการณ์ของเขา 

และหวังว่าเขาจะยกทัพกลับมาพร้อมชัยชนะ

แต่ตอนท้ายพอนางได้พบกับเขาในท่ีสุด สิ่งท่ีรอนางอยู่กลับเป็นลูกธนู

คมกริบเสียบทะลุหัวใจดอกหนึ่ง

เขาถึงขั้นไม่ได้พูดจากับนางแม้สักค�าเดียว

หัวใจของเซ่าหมิงยวนคล้ายถูกบีบรัด เป็นเหตุให้เขายืนตัวตรงไม่ไหว 

ได้แต่ย่อตัวลงช้าๆ

ความปวดร้าวระคนรูส้กึผดิท่ีบอกไม่ถูกอย่างนัน้แทบบดขย้ีสตสิมัปชญัญะ 

จนพังทลาย ท�าให้เขาคลุ้มคลั่ง



 เฉียวเจา  ดวงจิตท่ีอยู่ในร่างหลีเจา รูปโฉมงดงามสมวัย  

จิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว มีความเฉลียวฉลาดและ 

ปฏิภาณไหวพริบดีเย่ียม ท้ังยังเรียนรู้วิชาแพทย์ 

มาจากหมอเทวดาหลี่อีกด้วย

 เซ่าหมิงยวน  กวนจวินโหวผูเ้ลือ่งชือ่ หลงัชนะศกึกข็อลาพักราชการ 

หนึง่ปี รบัปากหมอเทวดาหลีว่่าจะดูแลคุณหนูสาม 

สกุลหลีให้ดี ท�าให้ชีวิตต้องเข้าไปพัวพันกับนาง 

มากขึ้นทุกครา 

 เจียงหย่วนเฉา  เจยีงสอืซาน บตุรบญุธรรมของท่านผูบ้ญัชาการใหญ่ 

เจยีงแห่งกององครกัษ์จนิหลนิ เคยประจ�าการอยู่ที่ 

จยาเฟิง ก่อนจะถูกเรียกตัวกลับมาเมืองหลวง

 หลีเจี่ยว  คุณหนูใหญ่สกุลหลี บุตรสาวของนายท่านใหญ ่

หลีกวงเหวินที่เกิดกับภรรยาเก่า และเป็นคุณหนูที่ 

อายุมากท่ีสดุของท้ังจวนตะวนัออกและจวนตะวันตก  

ปีนี้วัยย่างสิบหกปีแล้ว

 โคว่จื่อโม ่  ญาตผิูน้้องตระกูลฝ่ังมารดาของเฉยีวเจา เป็นหลานปู ่

หลานย่าของโค่วสงิเจ๋อและฮหูยินผูเ้ฒ่าเซวยี รกัใคร่ 

ชมชอบเฉยีวโม่มาเนิน่นาน ทว่าเหมาซือ่ผูเ้ป็นมารดา 

ไม่เห็นดีด้วย
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"นายหญิงใหญ่ของจวนเสนาบดีกรมอาญาฟั่นเฟือนไปแล้วหรือ" 

เจียงหย่วนเฉากวาดสายตาอ่านข่าวที่ส่งมารายงานเขาบนโต๊ะหนังสือ

แล้วท�าท่าครุ่นคิด

พอกลับมายังเมืองหลวงที่ทั้งคุ้นเคยทั้งแปลกตาหลังจากไปนาน

หลายปี สถานการณ์ของที่นี่นับวันยิ่งอ่านไม่ออกมากขึ้นทุกที 

เจียงหลินที่เขาส่งไปสืบข่าวที่เมืองเป่ยติ้งประมือกับคนของอีก 

กลุ่มอ�านาจหนึ่งที่สอดแนมอยู่ในหอคณิกาอยู่ลับๆ หลายครั้งหลายหน  

จนบัดน้ีก็ยังไม่มีฝ่ายใดยอมถอยหลังสักก้าว งานสืบสวนจึงชะงักงัน 

ไร้ความคืบหน้า

ส่วนเรื่องท่ีบุตรชายคนเล็กของจวนฉางชุนป๋อโดนคนลอบท�าร้าย 

ในหอคณิกาซึ่งเดิมทีสืบสวนได้ง่ายดายสุดจะกล่าว หากน่าแปลกคือ 

ร่องรอยทุกอย่างล้วนหายไปหมดสิ้น ส่งผลให้องครักษ์จินหลินผู้ช�่าชอง

247
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สันทัดในเชิงนี้ไม่รู้จะเริ่มสืบเสาะจากที่ใด

ก่อนหน้าน้ีไม่นานมข่ีาวลอืว่าภรรยาทีจ่ากไปแล้วมาเข้าฝันกวนจวินโหว 

ว่าพ่ีชายโดนเสือขนสีขาวกินแพร่ออกมา เห็นชัดว่ามีคนวางแผนการอยู่ 

ผลปรากฏว่านีเ่พ่ิงผ่านไปไม่ก่ีวัน นายหญิงใหญ่ของจวนเสนาบดีกรมอาญา 

ผู้ถูกชี้เป็นนัยๆ ในข่าวลือก็สติฟั่นเฟือนไปแล้ว

หรอืจะพูดในอกีทางหน่ึงคอืนายหญิงใหญ่ผูน้ั้นปองร้ายคุณชายเฉียว 

จริงๆ

สกุลเฉียว กวนจวินโหว...

เจยีงหย่วนเฉาเหยียดนิว้มอืเรยีวยาวลากไปตามพ้ืนโต๊ะกลบัไปกลบัมา 

เขียนเป็นตัวอักษรหลายตัวนี้

เขามีลางสังหรณ์อยู่ลึกๆ คล้ายว่าปริศนาทั้งหมดกับคนสองกลุ่มนี้

ยิ่งมายิ่งโยงใยกันแน่นหนาขึ้น

แล้วตัวส�าคัญในเรื่องนี้มีผู้ใดบ้าง

เซ่าหมิงยวนแม่ทัพเป่ยเจิงเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไร้ข้อกังขา เฉียวโม่

บุตรชายที่โชคดีรอดชีวิตของสกุลเฉียวเป็นตัวส�าคัญเฉกเดียวกัน

ยังมี...ภาพสาวน้อยน�้าตานองหน้าในชุดสีเรียบๆ ผุดข้ึนในห้วง

ความคิดของชายหนุ่มโดยพลัน

แน่นอนว่านางมิได้หลั่งน�้าตาเพื่อเขา

เหตุการณ์ในวันแห่ศพฮูหยินของกวนจวินโหวน้ันยังติดตรึงใน 

ความทรงจ�า เด็กสาวน�้าตาไหลรินวิ่งไล่ตามขบวนแห่ ในสายตาของนาง 

มีคนเพียงผู้เดียวคือ...เฉียวโม่

เขาเลกิส่งคนเฝ้าดเูดก็สาวผูน้ัน้ ทว่าบคุคลในต�าแหน่งส�าคญัเย่ียง

กวนจวินโหวกลับเป็นหนึ่งในเป้าหมายท่ีกององครักษ์จินหลินจับตาดู
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อย่างใกล้ชิด

คุณหนูหลีพบปะข้องแวะกับกวนจวินโหวอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งนาง 

ยังเคยไปเป็นแขกที่จวนเสนาบดีกรมอาญาอีก...

เจียงหย่วนเฉาเขียนค�าว่า 'หลี' บนโต๊ะโดยไม่รู้ตัว จากน้ันแบมือ 

ปิดไว้

เขาสามารถคิดได้หรือไม่ว่าคุณหนูหลีก็เป็นหนึ่งในตัวส�าคัญ

แค่ว่าตอนน้ีเขายังคิดไม่ออกว่าอะไรเป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมต่อนางกับ

คนพวกนี้ไว้ด้วยกันอย่างสมเหตุสมผลที่สุด

เจียงหย่วนเฉาเอนหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วถอนใจเบาๆ เฮือกหนึ่ง

เด็กสาวผู้น้ีมีความพิเศษอันใดกันแน่นะ เขาคิดไปถึงนางคราใด 

เพราะอะไรในใจมักบังเกิดความเคว้งคว้างสับสนอย่างบอกไม่ถูก

ชายหนุ่มสะบัดศีรษะสลัดความรู้สึกพิลึกชอบกลนี้ทิ้งไป

เขาเป็นคนท่ีใกล้จะหมั้นหมายแล้ว คิดเรื่องไร้สาระเหล่านี้ไปเป็น 

การหาเรื่องกลุ้มใจโดยใช่เหตุเท่านั้นเอง

ฝ่ายเฉยีวเจาน้ันได้ฟังทีเ่ฉนิกวงกลบัมารายงานในเช้าวันต่อมาแล้ว

เผยรอยยิ้มจางๆ

แต่เฉนิกวงกลบัอดึอดัคบัใจอยู่บ้าง เขารวบรวมความกล้าเอ่ยถามนาง  

"คุณหนูสาม นายหญงิใหญ่ของเสนาบดีกรมอาญาท่านนัน้จะเป็นอย่างไร

บ้างขอรับ"

มาตรว่ามคีนจบชวิีตด้วยน�า้มอืเขาไม่น้อย ทว่านัน่ล้วนเป็นชาวต๋าจือ่ 

สมควรตายทั้งน้ัน ขืนให้ใครรู ้ว่าองครักษ์คนสนิทของแม่ทัพเป่ยเจิง 

ผู้ทรงเกียรติปลอมเป็นผีไปหลอกสตรีนางหนึ่ง เช่นน้ีออกจะน่าขายหน้า
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อยู่สักหน่อย

"นางน่าจะตกใจกลัวจนเป็นบ้ากระมัง" เฉียวเจากล่าวด้วยสีหน้า

เรียบเฉย

ตั้งแต่เริ่มต้นแพร่ข่าวลือเรื่องเสือขนสีขาวออกไป นางเดินแผนมา

ทีละก้าวๆ ก็เพื่อรอคอยให้ผลลัพธ์ออกมาในรูปนี้

จติใจคนสามารถเข้มแขง็อย่างมาก แล้วก็สามารถอ่อนแออย่างมาก 

ด้วยเช่นกัน ส�าหรบัผูเ้ป็นหมอ โดยเฉพาะหมอทีไ่ด้รบัต�าราพิสดารเล่มนัน้

จากท่านปู่หลี่ นางแจ่มแจ้งดีกว่าใครๆ ว่าเมื่อคนเราป่วยทางใจก็จะเกิด

ภาพหลอนขึ้น

เฉียวเจาไม่สงสารเหมาซื่อ และไม่ส�านึกเสียใจที่บีบคั้นอีกฝ่าย 

จนสติฟั่นเฟือน นี่เป็นราคาที่เหมาซื่อต้องจ่ายจากการท�าร้ายพี่ชายนาง

คนทีเ่สยีสตไิปแล้วผูห้น่ึง เป็นไปได้เก้าในสบิส่วนทีจ่ะบอกความลบั 

ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในใจไม่อาจเปิดเผยให้ใครรู้ออกมา

ไม่ว่านางหรือเซ่าหมงิยวนล้วนอยู่ในฐานะคนนอก หมายจะสืบสาว

ให้ลกึลงไปอกีขัน้หาใช่เรือ่งง่ายดายปานนัน้ ด้วยเหตน้ีุมสิูม้อบให้เป็นหน้าท่ี 

ของพวกท่านตาจะดีกว่า

เมือ่พวกท่านตารูว่้าเหมาซือ่วางยาพิษพ่ีใหญ่จะต้องสอบสวนเร่ืองนี ้

ให้ถึงทีส่ดุ เช่นนัน้ไม่ว่าเบือ้งหลงัเหมาซือ่ยังมคีนอืน่อกีหรอืไม่ เริม่สบืหา 

จากภายในก็สะดวกกว่ามากแล้ว

น่ีเป็นอุบายยิงธนูทีเดียวได้นกสองตัว บีบคั้นให้เหมาซื่อเสียสติ

เป็นการลงโทษ ขณะเดียวกันก็ใช้ความวิกลจริตของเหมาซื่อท�าให้พวก

ท่านตาออกโรง

"ตกใจกลัวจนเป็นบ้า?" เฉินกวงท�าหน้าม่อย "เช่นนี้ไม่ใคร่จะดีหรือ
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ขอรับ"

เฉียวเจามองเขาปราดหนึ่ง "ไม่ดีตรงที่ใดรึ"

"ข้าเป็นบรุษุอกสามศอก หลอกสตรนีางหน่ึงให้ตกใจกลัวจนเป็นบ้า

ไปแล้ว..."

เฉียวเจาย้ิมอย่างไม่เห็นพ้องด้วย "ไม่ใช่เจ้าท่ีหลอกนางจนเสียสติ 

เป็นข้าต่างหาก"

"เอ๊ะ?"

"เจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งเท่านั้น ฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกผิด"

เฉินกวงแทบน�้าตารินอาบสองแก้ม คุณหนูสามพูดปลอบคนเก่ง

จริงๆ แต่นางไม่รู้สึกผิดอยู่ในใจเลยหรือ

สุดท้ายเฉินกวงจึงอดไต่ถามออกมามิได้

เฉียวเจาท�าหน้าหลากใจ "ข้าจะรู้สึกผิดอะไรกัน ก็ข้าอยากหลอก

นางให้เสียสตินี่นา"

เฉินกวงพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ จู่ๆ ก็รู ้สึกว่าชาติน้ีไม่อยาก

ตบแต่งภรรยาแล้ว ท�าฉันใดดี

"เฉินกวง เจ้าไปที่หอชุนเฟิง ถามท่านแม่ทัพของเจ้าว่าข้าอยากไป

เยี่ยมคุณชายเฉียว จะสะดวกหรือไม่"

"ขอรับ" สารถีน้อยท่ีเริ่มขวัญเสียเพราะแม่นางเฉียวขานตอบเสียง

ดังกังวานจบ ถึงฉุกใจขึ้นได้ว่าที่นี่ไม่ใช่ค่ายทหาร

จบกนัๆ คณุหนหูลน่ีากลวัถึงเพียงนี ้สร้างแรงกดดนัให้เขามากกว่า

ตอนท่านแม่ทัพมอบหมายภารกิจท�าศึกเสียอีก

ท่านแม่ทัพ ข้าอยากกลับบ้านแล้ว!
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เฉนิกวงว่ิงแล่นไปบอกความท่ีหอชนุเฟิงโดยไม่กล้าชกัช้าแม้สกัชัว่

อึดใจ

"คุณหนูหลีอยากไปเย่ียมคุณชายเฉียวหรือ" เซ่าหมิงยวนมุ่นคิ้ว 

โดยไม่รู้ตัว

ไม่รู้ด้วยเหตุใดหลังคุณหนูหลีเตะหน้าแข้งเขาคราน้ัน ทั้งที่ไม่เจ็บ

ไม่คนักลบัท�าให้เขาบงัเกิดความคิดอยากหนห่ีางไปไกลๆ ไม่ข้องเก่ียวกับ

เด็กสาวผู้นั้นไปมากกว่านี้อีก

เขาก็บอกไม่ชัดเจนว่าเพราะอะไรถึงมีความรู้สึกเฉกนี้ ทว่าเขา

สังหรณ์ใจได้รางๆ ว่าการเลือกทางนี้จึงจะถูกต้อง

นี่คือสัญชาตญาณในการรับรู้ถึงอันตรายซึ่งบ่มเพาะข้ึนจากการ

ออกรบนับครั้งไม่ถ้วน และช่วยให้เขารอดตายได้หลายครา

แม้นยามนี้มิได้อยู่ในสมรภูมิ แต่ใช้การได้ดุจเดียวกัน

เฉนิกวงเหน็ท่านแม่ทพัท�าท่าจะปฏเิสธ เขารบีกล่าวข้ึนว่า "ท่านแม่ทัพ  

ท่านอย่าปฏิเสธเด็ดขาดนะขอรับ"

"หือ?" เซ่าหมิงยวนไม่เข้าใจเหตุผล

เฉินกวงเจ้าหนุ่มผู้นี้ติดตามเขามานานหลายปี นี่เพิ่งเป็นสารถีของ

คุณหนูหลีไม่กี่วันก็เห็นนางดีกว่าเขาแล้วหรือไร

"ท่านแม่ทัพ ข้าหวังดต่ีอท่านนะขอรบั ท่านไม่รูห้รอกว่าคณุหนูสาม

น่ากลัวเพียงใด"

เซ่าหมิงยวนถอนใจเอ่ย "ว่ามา คุณหนูหลีท�าเรื่องอะไรอีกแล้ว"

เฉนิกวงเล่าเรือ่งท่ีเฉยีวเจาสัง่การให้เขาท�าตัง้แต่ต้นจนจบ สดุท้าย

พูดลงความเหน็ว่า "คณุหนูสามน่ากลวัเหลอืเกิน ท่านแม่ทัพจะท�าการใด

ต้องใคร่ครวญให้ดีก่อนนะขอรับ"
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ถ้าเกดิท่านแม่ทพัปฏิเสธแล้วคุณหนูสามไม่พอใจข้ึนมา แล้วหลอก

ท่านแม่ทัพจนเป็นบ้าไปด้วยจะท�าเช่นไร

"เจ้าบอกว่าคุณหนูหลีตั้งใจหลอกเหมาซื่อให้ตกใจจนเสียสติ 

ตั้งแต่แรก?"

"ใช่ขอรับ ไม่รู้ว่าเวลานี้เหมาซื่อเป็นอย่างไรกันแน่"

"เฮ้อ...สติฟั่นเฟือนไปแล้ว จวนเสนาบดีขังนางเอาไว้ ให้ค�าอธิบาย 

กับคนภายนอกว่าพักฟื้น" เซ่าหมิงยวนที่ได้รับข่าวคราวจากช่องทางอื่น 

เอ่ยขึ้นเสียงเรียบ

เฉินกวงน�้าตาคลอ "ดังนั้นจะตอแยกับคุณหนูสามไม่ได้ขอรับ"

เซ่าหมงิยวนหลบุตาลง เพ่งมองนิว้มอืขาวจดัอมสีเขียวจางๆ ของตน 

พลางเอ่ย "เฉนิกวง เจ้าบอกว่าเมือ่คนืคณุหนหูลใีห้ภาพวาดเจ้าภาพหนึง่  

คนในภาพละม้ายคล้ายคลึงกับฮูหยินของข้าทุกประการ?"

"ใช่ขอรับ คล้ายมากจริงๆ คล้ายกว่าที่ท่านวาดเป็นอันมาก" เขายัง

พอจดจ�าใบหน้าฮหูยินของท่านแม่ทพัทีอ่ยู่บนก�าแพงเมอืงตอนนัน้ได้บ้าง

"นางไม่น่าจะเคยเห็นฮูหยินของข้า"

"คณุหนสูามบอกว่าเคยเห็นขอรบั จะอย่างไรต่างก็อยู่ในเมอืงหลวง

เหมือนกัน"

เซ่าหมิงยวนมองเฉินกวงนิ่งๆ

ไม่ นางโกหก
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หลังเขากลับเมืองหลวง ได้รู้เรื่องราวบางอย่างของภรรยาที่จากไป

เฉยีวซือ่เก็บเน้ือเก็บตัวอยู่ในจวนจิง้อนัโหวแทบไม่ย่างเท้าออกนอก

ประตู ขณะที่คุณหนูหลีเป็นเด็กสาววัยสิบกว่าปีผู้หน่ึง ตระกูลของนาง 

ไม่ได้อยู่ในแวดวงของชนชัน้สงู แล้วจะได้เจอเฉยีวซือ่จากหนทางใดกันแน่

ค�าทีบ่อกว่า 'อยู่ในเมอืงหลวงเหมอืนกัน' พรรค์นีก็้แค่โกหกเฉนิกวง 

สมัยเป็นเด็กหนุ่ม เขาเคยอยากพานพบกับว่าที่ภรรยาที่หมั้นหมายกัน 

แต่วัยเยาว์ 'โดยบังเอญิ' ด้วยความอยากรูอ้ยากเห็น ก็ยังท�าไม่ส�าเร็จเลย

"เชิญคุณหนูหลีมาที่นี่เถอะ" เพราะข้อแคลงใจนี้ เซ่าหมิงยวนเกิด

ความคิดอยากพบเฉียวเจาขึ้นมาอีกคราจนแทบทนรอไม่ไหวทันที

เฉยีวเจายังไม่รูว่้าตนเองโดนสงสยัแล้ว นางพาปิงลว่ีมาทีห่อชนุเฟิง 

ด้วยอารมณ์เบิกบานใจ

248
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"แม่ทัพเซ่า" เดก็สาวหยักย้ิมพริม้พรายน้อยๆ ไม่เหลอืท่าทางคบัข้อง 

หมองใจเช่นเมื่อหลายวันก่อนให้เห็นสักกระผีก

เซ่าหมิงยวนพลันปวดเศียรเวียนเกล้า

ค�าถามต่อจากนีเ้ขาไม่ถามไม่ได้ แต่เขาควรจะตรงไปตรงมาหรอืว่า 

อ้อมค้อมสักนิดกันแน่

"แม่ทัพเซ่ามีเรื่องอยากถามข้าใช่หรือไม่เจ้าคะ" แม่นางเฉียวถาม

อย่างเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

เฉินกวงเป็นคนท่ีซื้อใจได้ยาก เขาต้องบอกให้เซ่าหมิงยวนรู้เร่ืองที่

นางสั่งให้เขาท�าอย่างละเอียดแล้วเป็นแน่ 

อืม การกระท�าที่น่าตะลึงพรึงเพริดของข้าคงจะท�าให้คนตรงหน้า

ตกใจแล้วกระมัง

เขาคงรู้สึกว่าข้าโหดเหี้ยมอ�ามหิตใช่หรือไม่

ยามความคิดนี้ผุดขึ้นในหัว เฉียวเจาเม้มปากเข้าหากัน

เขาจะคิดอย่างไรก็ช่าง ข้าไม่ใส่ใจหรอกนะ!

ได้ยินเฉียวเจาถามค�าน้ี เซ่าหมิงยวนระบายลมหายใจเฮือกใหญ่ 

ก่อนจะเผยรอยย้ิมที่ตนคิดว่าสุภาพนุ่มนวล "ข้าได้ยินเฉินกวงบอกว่า 

คุณหนูหลีวาดภาพไว้ภาพหนึ่ง เป็นฮูหยินที่ล่วงลับไปของข้า"

เขาไม่ได้ถามเรือ่งท่ีนางบบีคัน้เหมาซือ่จนเป็นบ้า กลบัถามถึงสิง่น้ีหรอื

เฉียวเจาอึ้งไปเล็กน้อย จากนั้นพยักหน้า "อื้อ"

"คุณหนูหลีรู้จักฮูหยินของข้าได้อย่างไร" ดวงตาของเซ่าหมิงยวน

มองสบตากับเฉียวเจาอย่างค้นหา

"อยู่ในเมอืงหลวงเหมอืนกัน ย่อมเคยเจอกันสเิจ้าคะ" เฉยีวเจาตอบ

ตามสบาย
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เซ่าหมงิยวนไม่ได้อยู่เมอืงหลวงมานาน เขาน่าจะจบัพิรุธจากเหตุผลนี ้

ไม่ได้

"เจอกันได้อย่างไรหรือ" เซ่าหมิงยวนถามต่อ

เฉียวเจาหรี่ตาลง ไฉนคนผู้นี้ต้องซักไซ้ไล่เลียงด้วยนะ

"คุณหนูหลีกับฮูหยินของข้าไม่ได้อยู่ในแวดวงเดียวกัน อีกอย่าง 

พวกท่านคนหนึ่งเป็นเด็กสาว คนหนึ่งเป็นสตรีออกเรือนแล้ว ต่อให้อยู่ใน

แวดวงเดียวกันก็น้อยนักที่จะมีโอกาสพบปะวิสาสะกัน"

สตรีออกเรือนแล้ว!

เฉียวเจาได้ยินค�านี้แล้วหน้าร้อนผ่าวๆ อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย นาง

เหลือบตามองค้อนเขาวงหนึ่ง

นางเป็น 'สตรีออกเรือน' แต่ในนามอย่างสูญเปล่าโดยแท้ พบหน้า

กับสามคีรัง้แรกก็ถูกเจ้าคนเบือ้งหน้าสายตาผูน้ียิ้งธนูฆ่าตายในดอกเดียว!

เซ่าหมงิยวนถูกนางมองค้อนก็ชกัหายใจไม่ทัว่ท้อง และกระอักกระอ่วน 

อยู่บ้างอย่างปราศจากสาเหตุ

"แม่ทัพเซ่าสงสัยข้าหรือ" เฉียวเจาท�าหน้าตึงพลางเอ่ยถาม

"เอ่อ..." เซ่าหมิงยวนตอบไม่ออก

เขาแสดงออกชัดเจนว่าสงสัยนาง แต่เรื่องที่เห็นทนโท่เช่นนี้  

ถามออกมาแล้วจะให้ตอบเช่นไรเล่า

ถ้าเขาบอกว่าสงสัย แม่นางน้อยผู้นี้จะร้องไห้ให้เขาดูอีกใช่หรือไม่

แต่ไม่ถามต่อ ใจเขาก็ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปไม่ได้

"ข้าเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ท่านกับฮูหยินของข้าเคยเจอกัน"

"ดังนั้นแม่ทัพเซ่าเห็นว่าข้าพูดเท็จอยู่?"

เซ่าหมิงยวนตัดสินใจหุบปากอย่างเด็ดขาด
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"แม้ว่าแวดวงสมาคมของข้ากับฮูหยินของแม่ทัพเซ่าไม่มีอะไรที่

เก่ียวข้องกัน แต่อยู่ในเมืองหลวงเหมือนกันจะพบกันโดยบังเอิญก็มิใช่

เรื่องน่าแปลกประหลาดกระมัง"

เซ่าหมิงยวนฝืนทนแรงกดดันที่จะเป็นต้นเหตุให้เด็กสาวร�่าไห้เป็น

ค�ารบที่สองพูดเปิดโปงนาง "ไม่มีทางบังเอิญ ในวัยเด็กฮูหยินของข้าอยู่

เมอืงหลวงนับครัง้ได้ หลงัแต่งเข้าจวนจิง้อนัโหวก็เก็บตวัแทบไม่ออกไปทีใ่ด  

อย่างไรก็ดต่ีอให้คณุหนหูลกัีบฮหูยินข้าเจอกันโดยบงัเอิญ ส�าหรบัคุณหนูหลี 

แล้ว ฮูหยินข้ามิใช่คนพิเศษอะไร เหตุใดยังวาดภาพของนางออกมาได้

เหมือนตัวจริงหลังผ่านมานานถึงเพียงนี้ได้"

ในฐานะขุนพลที่สู ้รบโรมรันกับชาวต๋าจื่อมานาน คนที่เชื่อเรื่อง 

'บังเอิญ' พรรค์นี้ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในสุสานที่หญ้าขึ้นสูงแล้ว

เฉียวเจาเลิกคิ้วสูง คนผู้นี้จะเฉียบแหลมถึงเพียงนี้ไปเพื่ออันใด

เดิมทีนางไม่ตั้งใจคิดเล็กคิดน้อย แต่เห็นท่าทางมั่นอกมั่นใจของ 

อีกฝ่าย แม่นางเฉยีวบงัเกิดความรูส้กึต่อต้านขึน้มา นางกล่าวด้วยรอยย้ิม

ละไม "ใครบอกว่าไม่ได้เจ้าคะ รบกวนแม่ทัพเซ่าให้คนหยิบพู่กันกับหมึก

มาด้วย"

เซ่าหมิงยวนนึกสนใจใคร่รู้ สั่งคนไปหยิบหมึก พู่กัน แท่นฝนหมึก 

และกระดาษมา

"หอชนุเฟิงมคีนมาก สมควรมคีนท่ีข้าไม่เคยพบเจอมาก่อน แม่ทพัเซ่า 

เชิญมาสักคนให้ข้าได้เห็นหน้าสักหน่อยสิเจ้าคะ"

"เฉินกวง ไปเรียกมา"

ไม่นานนัก ชายหนุ่มรูปโฉมดาษด่ืนที่จับโยนไปกลางกลุ่มคนก ็

มองไม่เห็นแล้วผู้หนึ่งวิ่งเข้ามา "คารวะท่านแม่ทัพขอรับ"
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เฉียวเจากวาดตามองแวบเดียว กล่าวเสียงเอื่อยๆ "ให้เขาออกไป

ได้แล้วเจ้าค่ะ"

"ออกไปเถอะ" เซ่าหมิงยวนสนใจใคร่รู้ยิ่งขึ้น

เห็นเด็กสาวปูผ้ารองบนโต๊ะหินก่อนด้วยอากัปกิริยางามสง่า ค่อย

วางกระดาษเซวียนจื่อ ถือพู่กันหันมามองเขา "เชิญแม่ทัพเซ่าฝนหมึก 

ได้หรือไม่เจ้าคะ"

"อ้อ ได้สิ"

เฉยีวเจาหลบัตาท�าสมาธิครูห่นึง่จนจติใจอยู่ในความสงบแล้วลมืตา

ขึ้น เอาพู่กันจุ่มหมึกจนชุ่มตวัดไปบนกระดาษอย่างเป็นอิสระตามใจนึก

ภาพเครื่องประดับศีรษะของชายหนุ่มปรากฏขึ้นใต้พู่กันของนาง

อย่างว่องไว จากนั้นเป็นโครงหน้าของคนผู้หนึ่งที่เผยออกมาเป็นรูปร่าง

ช้าๆ ตามการเคลื่อนไหวของปลายพู่กัน 

ไม่ว่าคนวาดภาพหรือผู้ชมดูอยู่ ยามจดจ่อสมาธิที่เร่ืองเร่ืองหน่ึง 

เวลาจะล่วงผ่านไปอย่างรวดเร็ว

เซ่าหมิงยวนไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว เฉียวเจาก็วางพู่กันลงเอ่ยถามอย่าง 

ยิ้มย่อง "แม่ทัพเซ่าเห็นเป็นเช่นไรเจ้าคะ"

แววตาของนางกระจ่างใสแฝงรอยคึกคะนองฮึกเหิมเฉกสาวน้อย

จางๆ อย่างหาได้ยาก

นางไม่ได้ไว้ผมม้า แต่อวดหน้าผากโหนกนูนเนียนเกลี้ยง บนนั้น 

มีเหงื่อเม็ดเล็กๆ ผุดซึมประหนึ่งหยาดน�้าค้างยามเช้า

ชายหนุ่มรู้สึกใจสั่นวูบหน่ึงกะทันหัน เขารีบเบนสายตาออกแล้ว 

พูดชมจากใจจริง "คล้ายอย่างที่สุด"

"ดงัน้ันถ้อยค�าของแม่ทัพเซ่าเมือ่ครูน่ีไ้ม่ถูกต้องเสมอไปเจ้าค่ะ เร่ืองที่ 
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คนอื่นเห็นแล้วลืมจึงท�าไม่ได้ แต่ข้าท�าได้"

เซ่าหมิงยวนพลันนึกขันอยู่สักหน่อย

เม่ือก่อนเขาถึงกับมองไม่ออกว่าคุณหนูหลีเป็นคนที่ชอบเอาชนะ

คะคานเช่นนี้ เผอิญว่ายังท�าให้ผู้อื่นอับจนวาจาด้วย

"อือ้ ข้าผดิเอง ข้ามองข้ามไปว่าในแผ่นดินนียั้งมคีนส่วนน้อยทีไ่ด้รบั 

ความเมตตาจากสวรรค์โดยเฉพาะ"

คนบางคนเกิดมามพีรสวรรค์ทีค่นธรรมดาพยายามอย่างไรก็ไล่ตาม

ไม่ทัน ในสายตาคนใต้หล้าเขาอาจจะจัดอยู่ในประเภทนี้เหมือนกัน

กระน้ันวธีิของคณุหนหูลกีลบัท�าให้เขามัน่ใจย่ิงข้ึนว่าตนเองคดิไม่ผดิ  

แต่ขืนไล่เลียงคาดคั้นอีกในเวลานี้ เกรงว่านางจะโกรธเคืองแล้วจริงๆ

เซ่าหมิงยวนมไิด้ถามต่ออย่างหวัไว เขากล่าวย้ิมๆ "คณุหนหูลจีะไป

เยี่ยมคุณชายเฉียวมิใช่หรือ ไปกันเถอะ"

ทั้งสองมุ่งหน้าไปจวนกวนจวินโหวพร้อมกัน

จวนหลงันีใ้หญ่โตมาก แต่แทบไม่เหน็ว่ีแววของบ่าวไพร่ กลับมคีนที ่

แต่งกายแบบองครักษ์ผ่านไปผ่านมาเป็นครั้งคราว พอเห็นเขากับนางก็

จะแสดงค�านับอย่างสุภาพเรียบร้อย

เฉียวเจารับรู้ได้ว่าสายตาขององครักษ์พวกน้ันหยุดน่ิงอยู่ท่ีตนเอง

นานกว่าบ้างอย่างไร้สาเหตุ นางแสร้งท�าไม่รู้ไม่ชี้เดินตามเซ่าหมิงยวน 

ไปทางด้านในพลางถามไถ่ "พี่เฉียวเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ"

"เวลาส่วนใหญ่ยังนอนไม่ได้สติ" เซ่าหมิงยวนเพ่งสายตามองนาง

ครู่หนึ่ง "คุณหนูหลีรู้วิชาแพทย์กระมัง"

ตอนแรกเขาขบไม่แตกว่าเดก็สาวอายนุ้อยเท่าน้ีใช้เข็มเงนิไม่กีเ่ล่ม
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ก็รักษาบตุรชายคนเลก็ของฉางชนุป๋อให้หายจากอาการสตปัิญญาบกพร่อง 

ได้เช่นไร แต่พอเห็นความสามารถผ่านตาไม่ลมืของนางในวันน้ี ถึงไม่อาจ

ไม่ยอมรับว่าบางครั้งตนไม่กล้าคิด มิได้หมายความว่าคนอื่นท�าไม่ได้

"รูเ้พียงเลก็น้อยเท่านัน้เจ้าค่ะ ก่อนท่านหมอเทวดาหลีไ่ปจากเมอืงหลวง  

ได้มอบต�าราแพทย์ที่ท่านเก็บรวบรวมมาตลอดชีวิตให้ข้าไว้"

"วันนี้คุณหนูหลีมาเพื่อรักษาพี่ชายของภรรยาข้ากระมัง"

เหมาซื่อสติฟั่นเฟือนไปแล้ว พี่ใหญ่ก็ควรหายดีเสียที

เฉียวเจาสบตากับเขาแล้วอดเม้มปากไม่ได้

บุรุษที่ฉลาดเกินไป ไม่น่ารักแม้สักนิดจริงๆ!
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เรอืนหลงัทีเ่ซ่าหมงิยวนจดัเตรยีมให้เฉยีวโม่มขีนาดใหญ่กว่าทีพ่�านกั 

ในจวนเสนาบดีอย่างมาก ทนัทีท่ีเฉยีวเจาก้าวเข้าไปก็พบว่าทีน่ีม่ชีวีติชวีา

กว่าที่อื่น

เฉียวหว่านก�าลังเตะลูกขนไก่กับสาวใช้หลายคน สองแก้มเล็กๆ 

แดงจดัเพราะได้ออกก�าลงั นางเหน็เซ่าหมงิยวนก็ว่ิงทะยานมาหา "พ่ีเขย..."

เฉียวเจาฟังแล้วเลิกคิ้วขึ้น

ค�าว่า 'พี่เขย' นี้ เด็กน้อยผู้นี้เรียกได้คล่องปากเหลือเกินนะ

นางผินหน้ามองชายหนุ่มอย่างห้ามไม่อยู่

เขาย่อตวัลงให้สายตาอยู่ในระดบัเดยีวกับเฉยีวหว่าน น�า้เสยีงแฝง

ความอ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยเป็นกับคนอื่น "เตะลูกขนไก่สนุกหรือไม่"

"สนุกเจ้าค่ะ" เฉียวหว่านผงกศีรษะถี่ๆ

พวกเด็กน้อยล้วนเป็นเยี่ยงนี้เอง ใครดีต่อนาง ความเป็นปฏิปักษ์

249
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และปมในใจในตอนต้นก็เลือนหายไปในเวลาอันสั้น

เซ่าหมิงยวนยกมือยีผมนาง "รอไว้เจ้าฝึกร่างกายให้แข็งแรง พี่เขย

จะซื้อลูกม้าให้เจ้าตัวหนึ่ง"

เฉียวหว่านตาเป็นประกาย "จริงหรือเจ้าคะ"

"แน่นอน"

"พ่ีเขย ท่านอย่าหลอกข้านะเจ้าคะ" ดรุณีน้อยต่ืนเต้นสุดจะกล่าว 

ยกมือจับแขนเสื้อของเขาแกว่งไปแกว่งมา

เฉยีวเจาน่ิงมองอยูด้่านข้าง ในใจไม่ใคร่สบอารมณ์แปลกๆ ชอบกล

ไม่เคยเห็นเซ่าหมิงยวนพะเน้าพะนอเด็กเช่นนี้ วันหน้าหว่านวาน 

จะไม่ถูกเขาตามใจจนเสียคนหรือ

ชายหนุ่มยื่นมือไป "วิญญูชนให้ค�าสัตย์..."

เฉยีวหว่านตบมอืกับเขาทีหน่ึงอย่างดอีกดใีจพลางเอ่ยต่อ "ไม่บดิพลิว้ 

คืนค�า"

ในเวลานี้เซ่าหมิงยวนถึงลุกข้ึนยืน เขาอมย้ิมกล่าวกับเฉียวเจา  

"คุณหนูหลี นี่คือหว่านวานน้องสาวข้า" ว่าแล้วก็บอกกับเฉียวหว่าน  

"หว่านวาน ท่านนี้คือพี่หลี"

เฉียวเจากับเฉียวหว่านสบตากัน

ดรุณีน้อยท�าปากยื่น "ไฉนเป็นท่านอีกแล้ว"

เซ่าหมิงยวนตบตัวเฉียวหว่านเบาๆ "หว่านวาน พูดกับคุณหนูหลี

อย่างนี้ไม่ได้"

เฉียวหว่านแสดงค�านับต่อเฉียวเจาอย่างไม่เต็มใจ "พี่หลี"

"น้องเฉียวไม่ต้องมากพิธี" เฉียวเจาแย้มยิ้ม

"หว่านวาน เจ้าเล่นอยู่ตรงนีน้ะ ข้าจะพาคณุหนูหลีไปเย่ียมพ่ีใหญ่เจ้า"
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เฉียวหว่านได้ยินแล้วกลอกตาไปมา นางรั้งตัวเซ่าหมิงยวนไว้แล้ว

กล่าวว่า "พี่เขย ข้าไปด้วยเจ้าค่ะ"

คุณหนูหลีผู้นี้เหมือนวิญญาณตามหลอกหลอนเลยทีเดียว ไฉนถึง

เห็นนางอยู่ทุกที่ หรือว่านางอยากจะแย่งพ่ีใหญ่แล้วยังอยากแย่งพ่ีเขย 

ไปด้วย

"พ่ีเขย ข้าขอไปด้วยคนนะเจ้าคะ" เห็นเซ่าหมิงยวนไม่ปริปาก  

เฉียวหว่านพูดออดอ้อน

"ได้..." คนบางคนท่ีไม่รู้วิธีรับมือการออดอ้อนของเด็กหญิงน้อย 

โดยสิ้นเชิง จึงกล่าวอย่างโอนอ่อนผ่อนตามทันใด

แม่นางเฉียวเอ่ยเสียงเรียบในเวลาเดียวกัน "ไม่ได้"

เซ่าหมิงยวนกับเฉียวหว่านหันไปมองนางพร้อมเพรียงกันอย่าง

ประหลาดใจ

"อาศัยอะไรถึงไม่ได้ ท่ีนี่หาใช่เรือนของท่านสักหน่อย" เฉียวหว่าน

ฉุกคิดขึ้นได้ก็พูดอย่างไม่พึงใจ

เฉียวเจาก้มหน้า "เช่นนี้เถอะ ข้าจะคิดค�าโคลงวรรคแรก ถ้าเจ้า 

ต่อค�าโคลงได้ก็ไปด้วยกัน ต่อไม่ได้ก็เล่นอยู่ที่นี่แต่โดยดี ว่าอย่างไร"

เฉียวหว่านมองเฉียวเจาอย่างงุนงง ด้วยเมื่อก่อนพ่ีเจาเจาชอบ

ทดสอบนางเช่นนี้เหมือนกัน

ดรุณีน้อยยังตั้งตัวไม่ติด ค�าว่า "ได้" ก็หลุดออกจากปากไปแล้ว  

นางกัดริมฝีปากอย่างขุ่นเคืองตนเอง

"ไม่ต้องห่วง ง่ายมาก เจ้าฟังดีๆ นะ วรรคแรกคือ คืนวันไร้เย่ือใย 

ลมหมายมั่น"

เมือ่เสยีงนางเอือ้นเอ่ยโคลงวรรคแรกดงัขึน้ก็ดงึดดูความสนใจของ
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แม่นางน้อยไปจนหมดทันที

เซ่าหมิงยวนลอบโล่งใจ เดนิไปทางข้างในพลางพูดกับเฉยีวเจาพร้อม 

รอยยิ้ม "ยังคงเป็นคุณหนูหลีที่ล่อหลอกเด็กเป็น"

"น้องเฉยีวไม่นบัเป็นเด็กแล้ว หากแม่ทพัเซ่ายังปฏิบตักัิบนางเหมอืน

เป็นเด็กน้อย ไม่แน่ว่านางจะเป็นคุณหนูเจียงคนต่อไปก็ได้"

ตอนนางอยู่ในวัยเดียวกับเฉยีวหว่านต้องฝึกดแูลสขุภาพของท่านปู่ 

แล้ว

แน่นอนว่าแม่นางเฉียวไม่มีวันยอมรับเป็นอันขาดว่าตอนได้ยิน 

น้องสาวต่างมารดากล่าวค�าว่า 'ที่น่ีหาใช่เรือนของท่านสักหน่อย' นั่น  

ตนลอบขุ่นใจอยู่บ้างพิกลๆ

เซ่าหมิงยวนยิ้มอย่างเก้อๆ "ข้าไม่มีประสบการณ์อะไร"

เฉยีวเจาค้อนเขาวงหน่ึง ย่อมต้องไม่มปีระสบการณ์แน่นอน ก็ท่าน

ไม่มีลูกสักหน่อย!

ห้องของเฉียวโม่ไม่ได้ตั้งวางเครื่องเรือนประดับประดามากนัก แต่

เฉยีวเจามองปราดเดยีวก็ดอูอกว่าทกุชิน้ล้วนคดัสรรอย่างพิถีพิถัน เพียงพอ 

จะเห็นถึงความตั้งใจของผู้จัดเตรียม

นางคิดค�านึงในใจว่า ไม่ว่าอย่างไรเซ่าหมิงยวนก็เอาใจใส่พี่ใหญ่ดี 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าสามารถวางใจได้บ้างในที่สุด

เฉยีวโม่นัน้มไิด้ป่วยหนกัจรงิๆ การทีเ่ขานอนไม่ได้สตติดิกันหลายวัน 

เกิดจากฤทธ์ิของยาเป็นหลกั ยาขนานนัน้ไม่เพียงไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกาย 

ซ�้าท�าให้ส่วนที่ถูกพิษแทรกซึมกัดกร่อนได้รับการบ�ารุงฟื้นฟูอย่างเต็มที่

เฉยีวเจาใช้เข็มเงนิฝังตามจดุชพีจรของพ่ีชายหลายจดุก่อน จากนัน้

เขียนใบสั่งยาต�ารับหนึ่งให้เซ่าหมิงยวน "เจียดยาตามใบสั่งยามาต้มให ้
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พี่เฉียวดื่มวันละหนึ่งครั้ง ดื่มติดๆ กันสามวันก็จะดีขึ้นมากแล้วเจ้าค่ะ"

"ได้" เซ่าหมงิยวนบรรจงพับใบสัง่ยาเก็บไว้ในอกเส้ืออย่างทะนถุนอม

"เช่นนั้น...ข้าขอตัวกลับก่อน ส่วนเรื่องที่จวนเสนาบดี รอหลังจาก 

พี่เฉียวฟื้นแล้ว แม่ทัพเซ่าบอกกับเขาเถอะ"

บางทพีอพ่ีใหญ่รูว่้านางบบีคัน้เหมาซือ่จนเสยีสตอิาจจะต�าหนนิาง

ครั้นคิดไปเช่นน้ี เฉียวเจาก็ย้ิมเยาะตนเอง หากในดวงตามีแวว 

เหงาหงอยวังเวงจุดวาบขึ้น

เซ่าหมิงยวนมองนางแวบหนึ่ง คุณหนูหลีคล้ายมีท่าทางเสียใจอยู่

สักหน่อย ทว่าดูเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในฐานะจะถามอะไรมาก

"คุณหนูหลี ข้าไปส่งท่านนะ"

"ขอบคุณมากเจ้าค่ะ " เฉียวเจาตามหลังเขาออกไปด้านนอก 

ขณะเดนิไปถึงหน้าประตู นางอดเหลยีวมองเฉยีวโม่บนเตยีงอกีครา

ไม่ได้

ถ้าพี่ใหญ่กล้าต�าหนินาง นางจะร้องไห้ต่อหน้าเขาเสียเลย!

ตอนท้ังสองเดนิเข้าสูล่านเรอืน เฉยีวหว่านซึง่ยังเค้นสมองคดิค�าโคลง 

วรรคหลังอยู่เห็นคนท้ังคู่ก็รีบเข้ามาหา พลางเงยหน้าถามเซ่าหมิงยวน  

"พี่เขย ค�าโคลงวรรคหลังคืออะไรเจ้าคะ"

ข้าไม่ถามคุณหนูหลีหรอกนะ

สตรีมากเล่ห์ผู้นี้หมายตาพี่ใหญ่กับพี่เขยของข้า!

"ค�าโคลงวรรคหลงั?" ชายหนุ่มเหน็เฉยีวเจาไม่มทีท่ีาคดัค้าน จงึพูด

อย่างมเีจตนาสพัยอกเฉยีวหว่าน "แต่ว่าพ่ีเขยลมืค�าโคลงวรรคแรกไปแล้ว"

"วรรคแรกคือคืนวันไร้เยื่อใยลมหมายมั่นเจ้าค่ะ" ดรุณีน้อยรีบบอก
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เตือนความจ�า

"ข้าต่อค�าโคลงวรรคหลงัว่ากาลเวลาผนัผ่านฝนหนาวใจ" เซ่าหมงิยวน 

พูดจบถึงตระหนักได้ว่าค�าโคลงคู่น้ีเศร้าสร้อยไปบ้าง เขาอดมองไปทาง

เฉียวเจาไม่ได้

"แม่ทัพเซ่าต่อโคลงได้ดีเจ้าค่ะ" เฉียวเจากล่าวเรียบๆ

เฉียวหว่านเชิดคางขึ้น "แน่นอนอยู่แล้ว พ่ีเขยข้าเก่งกาจทั้งบุ๋นบู๊!  

พี่หลียังมีค�าโคลงวรรคหลังอีกหรือไม่"

"มีสิ" เฉียวเจาปรายตามองเซ่าหมิงยวนพร้อมกล่าวยิ้มๆ "ค�าโคลง

วรรคหลังของข้าคือฝุ่นแดงมีรักหมึกด�า* รั้งใจ" ว่าแล้วนางก็เดินอมย้ิม

จากไป

ปากยังไม่สิน้กลิน่น�า้นมก็กล้าถลงึตาใส่พ่ีสาวแล้วรึ นางนัน้ชมชอบ

ท่าทางที่เด็กน้อยโดนรังแกแล้วยังร้องไห้ไม่ออกด้วย

เฉยีวหว่านขบคดินานครูใ่หญ่จนกระท่ังเซ่าหมงิยวนกลบัมา นางก็

โมโหจนเต้นผางๆ "พ่ีเขย วนัหน้าท่านอย่าให้คุณหนูหลผีูน้ัน้มาทีน่ีอ่กีนะ 

เจ้าคะ"

"มีอันใดหรือ"

"นาง...นางคิดไม่ซื่อกับพี่ใหญ่เจ้าค่ะ"

สีหน้าของเซ่าหมิงยวนขรึมลงน้อยๆ

ดรุณีน้อยยังไม่รู้สึกตัวสักนิด นางยิ่งคิดยิ่งโกรธ กล่าวต่อว่า "ท่าน

ฟังค�าโคลงวรรคหลงัของนางทีว่่าฝุน่แดงมรีกัหมกึด�าร้ังใจ หมกึด�าร้ังใจๆ 

นาง...นางไม่บริสุทธิ์ใจกับพี่ใหญ่ชัดๆ นี่นา"

เซ่าหมิงยวนมีสีหน้าเรียบเฉย เขายกมือลูบศีรษะนางเบาๆ "เอาล่ะ 

* หมึกด�า ภาษาจีนคือค�าว่าโม่ (墨) ในชื่อของเฉียวโม่
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แม่หนนู้อยอย่าคาดเดาเรือ่งของผูใ้หญ่ส่งเดช คณุหนหูลไีม่ใช่คนเช่นนัน้"

"พี่เขย ตอนนี้ท่านพูดจาเข้าข้างนางอยู่นะเจ้าคะ"

ในเพลานีเ้องมอีงครกัษ์มารายงาน "ท่านแม่ทพั ทางจวนส่งสารมา

แจ้งว่าฮูหยินท่านโหวล้มป่วย เชิญท่านกลับไปขอรับ"

"รู้แล้ว" 
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เซ่าหมิงยวนจัดการธุระส่วนตัวครู่หน่ึงแล้วก็รีบรุดกลับไปยังจวน 

จิ้งอันโหว

"หมิงยวน เจ้ากลับมาแล้วหรือ"

"ท่านพ่อ ท่านแม่เป็นอย่างไรบ้างขอรับ"

"อาการเจ็บแน่นหน้าอกเรื้อรังก�าเริบน่ะ ไม่ได้เป็นอะไรมาก"

แม้นจะไม่เป็นอะไรมาก แต่มารดาล้มป่วย คนเป็นบุตรชายก็ต้อง

กลับมา

"ข้าเข้าไปดูท่านแม่นะขอรับ"

อาการเจบ็แน่นหน้าอกของเสิน่ซือ่ฮหูยินของจ้ิงอนัโหวเป็นโรคเร้ือรัง 

ว่ากันว่าเป็นผลจากการให้ก�าเนิดเซ่าหมิงยวนบุตรชายคนที่สอง

คุณชายรองคลอดออกมาก็ร่างกายอ่อนแอ ป่วยออดๆ แอดๆ จน

หมอหลวงวินิจฉัยว่ายากมากท่ีจะเลี้ยงรอด เสิ่นซื่อร้องไห้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

250
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เพราะเหตุนี้ จนเป็นต้นตอของอาการเจ็บแน่นหน้าอกเรื้อรังในภายหลัง

เซ่าหมงิยวนย่างเท้าเข้าห้องของเสิน่ซือ่ก็เหน็นางเอนกายอยู่บนเตียง  

เซ่าจิ่งยวนคุณชายใหญ่กับภรรยารวมถึงเซ่าซียวนคุณชายสามล้วน

ห้อมล้อมอยู่ข้างกาย

"น้องรองมาแล้ว"

"พี่ใหญ่ พี่สะใภ้" เซ่าหมิงยวนกล่าวทักทายเซ่าจิ่งยวนกับภรรยา

ด้านเซ่าซยีวนแค่นเสยีงฮแึล้วเบอืนหน้าไปอกีทางแสร้งมองไม่เหน็

เซ่าหมิงยวนไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย เขาแสดงคารวะต่อมารดาพร้อม

กล่าว "ท่านแม่"

เสิ่นซื่อลืมตาขึ้นพูดเยาะๆ "เจ้ายังมีหน้ากลับมาอีกหรือ"

ชายหนุ่มไม่เปล่งเสียงพูด ริมฝีปากบางเม้มแน่น

"นียั่งไม่ทนัย้ายเรอืนเลยนะ วันๆ ก็ออกไปมัว่สุมอยู่ข้างนอก ใช่หรือไม่ 

ว่าข้าตายแล้วเจ้ายังไม่รู้เรื่อง"

"ท่านแม่..." เซ่าจิ่งยวนเอ่ยปากขึ้น

"เจ้าไม่ต้องห้าม" เสิน่ซือ่เอด็ห้ามบตุรชายคนโตแล้วด่าทอเซ่าหมิงยวน 

สาดเสียเทเสียยกหนึ่ง "คิดจริงๆ หรือว่าได้รับต�าแหน่งบรรดาศักด์ิก็จะ 

ปีกกล้าขาแข็งได้แล้ว ต่อให้เจ้าถูกแต่งตั้งเป็นก๋ัวกง ข้ายังเป็นมารดา 

ของเจ้าอยู่ดี ข้าป่วย เจ้าก็ต้องกลับมาดูแลปรนนิบัติ"

เซ่าหมิงยวนไม่กล่าววาจาสักค�า เขานิ่งฟังเงียบๆ รอจนมารดาด่า

จนพอใจแล้วค่อยพูดเสียงนุ่ม "ท่านแม่ หากเจ็บแน่นหน้าอก อารมณ์ 

จะพลุ่งพล่านเกินไปไม่ได้ ท่านอย่าโมโหเลยขอรับ"

เสิ่นซื่อได้ยินก็โกรธจนหน้าอกกระเพ่ือมข้ึนลง "เจ้าลูกอกตัญญู  

เจ้าก�าลังบอกว่าข้าไม่ได้ป่วยแต่แกล้งป่วยรึ"



30 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 4

เซ่าหมิงยวนจ�าต้องปิดปากเงียบ

"เอาล่ะ ฮหูยิน เจ้ารองกลบัมาแล้ว เจ้าพักผ่อนมากๆ เถอะ" จิง้อันโหว 

ทนดูต่อไปไม่ไหวจริงๆ เขาส่งเสียงตัดบทการต�าหนิติเตียนของเสิ่นซื่อ

นางกุมหน้าอกพลางกัดฟันกรอดๆ "ท่านโหว ข้ารูว่้าข้าด่าว่าเจ้าลกู 

อกตัญญูผู้นี้ ท่านปวดใจแล้วใช่หรือไม่"

จิ้งอันโหวปวดเศียรเวียนเกล้า "ข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้น..."

"ท่านพ่อ ท่านแม่ป่วยอยู่นะขอรับ" เซ่าจิ่งยวนเอ่ยเตือนเสียงเบาๆ

เซ่าซียวนมองเซ่าหมิงยวนตาขุ่นขวาง "ยั่วโทสะท่านแม่อยู่ร�่าไป"

เสิ่นซื่อหยิบผ้าเช็ดน�้าตา "พอแล้ว ทุกคนล้วนติงว่าข้าน่าร�าคาญ  

ข้าก็ไม่พูดแล้ว ข้าป่วยอยู่ ไม่มีคนปรนนิบัติไม่ได้ สะใภ้ใหญ่ตั้งครรภ์อยู่

ไม่อาจปรนนิบัติข้าได้ เจ้าใหญ่ต้องดูแลภรรยา เกิดรับเอาโรคไปจะไม่ดี 

เจ้าสามยังอายุน้อย เจ้ารอง นับแต่วันนี้เจ้ามาเฝ้าไข้เถอะ"

เซ่าหมิงยวนหลุบตาลงพูดเสียงเรียบ "ขอรับ"

มาตรว่าเขาไม่เข้าใจว่าอาการเจ็บแน่นหน้าอกจะแพร่ต่อให้กันได้

อย่างไร แต่ผู้เป็นบุตรชายเฝ้าไข้มารดาก็เป็นสิ่งถูกต้องชอบธรรม

ตั้งแต่วันน้ันเป็นต้นมา เซ่าหมิงยวนก็รั้งอยู่ท่ีจวนดูแลมารดาที ่

ล้มป่วยอยู่

ยามกลางวันยงัพอท�าเนา แต่พอตกดกึเสิน่ซือ่ประเด๋ียวอยากได้น�า้ 

ประเดี๋ยวติว่าร้อน ยังต้องการบ้วนน�้าลายเป็นระยะ แต่นางไม่ยอมให้ 

สาวใช้ปรนนิบัติ จ�าเพาะเจาะจงให้เซ่าหมิงยวนเป็นคนท�าทุกๆ เรื่อง

ชายหนุม่หลบัไม่เป็นสขุทกุคนื เพียงไม่ก่ีวันก็ซบูผอมลงไปเป็นกอง

จิ้งอันโหวเดือดดาลอย่างหนัก "ฮูหยิน เจ้าจะทรมานเจ้ารองให้ 

เป็นอะไรไปอีกคนให้ได้ถึงจะรามือใช่หรือไม่"
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เสิ่นซื่อย้ิมเยาะ "ทรมาน? ท่านโหวมีหน้าพูดค�านี้กับคนอื่นหรือ 

 บุตรชายเฝ้าไข้มารดาถูกต้องชอบธรรมดแีล้วมใิช่หรอื จะเรยีกว่าทรมาน

ได้เช่นไรกัน"

จิง้อันโหวถึงกับสะอกึแทบตาย เขาพักหายใจนานครูใ่หญ่ก่อนกล่าว 

ทอดถอนใจ "ฮหูยิน พวกเราอายุปนูนีแ้ล้ว จะใช้ชวีติอย่างสขุสงบไม่ได้หรือ  

บัดน้ีบุตรชายท้ังสามล้วนกตญัญู จ�าเป็นต้องก่อปัญหาเลก็ๆ น้อยๆ ถึงจะ

สบายใจกระนั้นหรือ"

"ข้ายอมรับว่าเจ้าใหญ่กับเจ้าสามกตัญญู ทว่าหลายปีมานี้เจ้ารอง

อยู่ข้างกายข้านานเท่าไรกัน ตอนน้ีมิใช่ง่ายๆ กว่าจะได้กลับเมืองหลวง 

วันๆ กลบัออกไปข้างนอกตลอด ราวกับว่าเรอืนหลงันีไ้ม่มทีีท่างส�าหรบัเขา  

เวลานี้ข้าป่วยอยู่ เขาเพิ่งปรนนิบัติข้าได้ไม่กี่วันก็ทนไม่ไหวแล้วหรือ"

"เจ้าว่ามาสิ เจ้ารองไม่กตัญญูตรงที่ใด เจ้าให้เขาเฝ้าไข้ เขาปริปาก

บ่นสักค�าหรือไม่ ฮูหยิน เจ้ารองไม่ใช่คนหัวอ่อนยอมใครง่ายๆ เขาอยู่

ภายนอกก็เป็นบุคคลในต�าแหน่งส�าคัญ เขาท�าเช่นนี้ไม่ใช่กตัญญูต่อเจ้า

แล้วคืออะไร"

เสิ่นซื่อข้ึนเสียง "มีอันใดรึ เขาได้ดิบได้ดีแล้วเลยเฝ้าไข้ข้าไม่ได้  

ถึงเป็นองค์ชายยังต้องเฝ้าไข้ผู้อาวุโส แค่ท่านโหวเล็กๆ ผู้หนึ่งจะมีอะไร!"

นางย่ิงพูดยิ่งฉุนเฉียว "ท่านโหวบอกว่าเขากตัญญู แต่ข้ามอง 

ไม่เห็นออกเลย สมัยนี้ไม่เคยได้ยินว่าต้องไว้ทุกข์ให้ภรรยา เขาสวม 

ชุดสีขาวทุกวันเพราะอยากกวนโทโสข้าแต่เพียงประการเดียวน่ะสิ!"

"น่ีจะเหมอืนกันได้เช่นไร ภรรยาของเจ้ารองจบชวิีตต่างจากคนทัว่ไป  

ในใจเจ้ารองเป็นทุกข์ อยากท�าอะไรเพื่อนางเท่าที่จะท�าได้ก็สมควรแล้ว"

"เขาท�าเพ่ือภรรยาท่ีตายไปเป็นเรือ่งสมควร แต่ท�าเพ่ือข้าผูเ้ป็นมารดา 
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กลับกล�้ากลืนฝืนทน ท่านโหวสงสารท่ีเจ้ารองต้องปรนนิบัติข้า ก็ได้  

ถ้าอย่างน้ันหาภรรยาใหม่ให้เจ้ารองโดยไวแล้วให้ภรรยาของเขาปรนนบิตัิ

ข้าแทน"

จิ้งอันโหวน่ิงขึงไป "ภรรยาใหม่? เช่นนี้จะเร็วเกินไปสักนิดหรือไม่ 

อย่างไรก็ต้องรอให้ครบหนึ่งปี"

"ครบหนึ่งปีก็แต่งเข้ามาได้ ภรรยาของเจ้ารองจากไปคร่ึงปีแล้ว  

ตอนนี้เริ่มเลือกก็เหมาะสมดี ไม่ถือว่าเร็วกระมัง"

"เรื่องนี้ต้องถามความเห็นของเจ้ารองจะดีกว่า"

"จะถามเขาด้วยเหตใุด ตอนนัน้เรือ่งแต่งงานของเจ้ารอง ท่านเป็นคน 

ก�าหนดให้เขาเองมใิช่หรอื การแต่งงานเป็นเรือ่งใหญ่ จะปล่อยให้บตุรชาย

บุตรสาวตัดสินใจด้วยตนเองได้เมื่อไรกัน"

"ขณะนี้ไม่เหมือนเดิม เจ้ารองเติบใหญ่แล้ว..."

"ไม่มีอะไรไม่เหมือนเดิม เว้นแต่ว่าเขาไม่นับข้าเป็นมารดาเขา"

จิง้อันโหวอ้าปากทว่ากล่าววาจาไม่ออก เขาประจกัษ์ได้ว่าคยุกับสตรี 

ด้วยเหตุผลยากเย็นยิ่งกว่าท�าสงคราม

"ปีนีห้ลานสาวในสกุลเดมิข้าก็ย่างสบิหกแล้ว อยู่ในวัยท่ีเหมาะสมกับ 

เจ้ารองพอด ีหลายวันก่อนข้าไม่สบาย รูส้กึคดิถึงนางเลยส่งคนไปรบัตวัมา 

วันนี้ น่าจะใกล้มาถึงแล้ว ท่านโหวเห็นเป็นอย่างไร"

"ฮูหยินพูดถึงอวิ๋นเอ๋อร์หรือ"

"ถูกต้อง แม้ว่านางไม่ได้มาหลายปี ท่านโหวน่าจะจ�านางได้กระมัง 

เป็นเด็กสาวที่เรียบร้อยรู้ความนางหนึ่ง"

ในใจจิ้งอันโหวลังเลวูบหนึ่ง

เสิ่นซื่อไม่ชอบหน้าบุตรชายคนรองมาโดยตลอด ถ้าเขาตบแต่ง
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หลานสาวในสกุลเดิมของนางเป็นภรรยา บางทีความสัมพันธ์ระหว่าง 

แม่ลูกอาจดีขึ้น...

"ท่านโหวตกลงแล้วใช่หรือไม่" พอเห็นสามีลังเลใจ เส่ินซื่อก็เผย 

รอยยิ้มแล้ว

"รอคนมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีเถอะ"

จิง้อนัโหวใคร่ครวญแล้วยังคงรูส้กึว่าไม่ใคร่เหมาะสม เขาจงึแอบเรียก 

เซ่าหมิงยวนมาเลียบๆ เคียงๆ ถาม 

"หมงิยวน รอเมือ่เฉยีวซือ่จากไปครบหน่ึงปี เจ้ามแีผนการอะไรต่อไป 

หรือไม่"

"แผนการ? ถ้าฮ่องเต้พระราชทานอนุญาต หมิงยวนอยากกลับ 

แดนเหนือขอรับ"

ถึงแม้ตามที่เขาคาดการณ์ไว้ จะมีความเป็นไปได้แสนน้อยนิด แต่

เขาก็อยากกลับแดนเหนืออยู่ดี

ทีนั่น่ไม่เพียงมรีาษฎรทีป่ระสบกับความโหดร้ายทารุณของชาวต๋าจือ่ 

จนเกินพอ ยังมีดินแดนที่ท�าให้เขาหายใจได้อย่างอิสรเสรี

แต่ว่าหลงัชาวต๋าจือ่บอบช�า้อย่างหนกักถ็อยร่นไปทางทศิเหนือของเขา 

อาหลันชั่วคราว จึงเป็นไปไม่ค่อยได้ที่ฮ่องเต้จะให้เขากลับไปกุมอ�านาจ 

การทหารครองความเป็นใหญ่ที่แดนเหนือ

"พ่อไม่ได้ถามเจ้าเรื่องนี้ พ่อหมายถึงว่าเจ้าพึงใจสตรีเช่นใด"

เซ่าหมงิยวนอึง้ไปเลก็น้อยแล้วขมวดค้ิว "ข้าไม่คดิจะตบแต่งภรรยา

ขอรับ"

"พ่อรู ้ว่าใจเจ้ายังรู ้สึกผิดกับการตายของเฉียวซื่อ ไม่อยากคิด 

เรื่องตบแต่งภรรยาในตอนนี้ แต่จะอย่างไรเจ้าก็อายุอานามไม่น้อยแล้ว 
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การแต่งงานเป็นเร่ืองใหญ่จะผดัผ่อนต่อไปอกีไม่ได้ หากรู้สกึว่าเร็วเกินไป 

สบช่องที่อยู่ในเมืองหลวงสองปีนี้ค่อยๆ มองหาไป เจ้าเห็นว่าอย่างไร"

เซ่าหมิงยวนมองจิ้งอันโหวด้วยสีหน้าสงบนิ่ง "ท�าให้ท่านพ่อต้อง

วุ่นวายใจแล้ว แต่ลูกตั้งใจว่าชาตินี้ไม่คิดจะแต่งงานใหม่อีกขอรับ"

จิ้งอันโหวหน้าเปลี่ยนสีด้วยความตกใจยกใหญ่ เขากล่าวโพล่งขึ้น 

"เช่นนี้จะได้เช่นไรกัน"



35ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

จิ้งอันโหวเริ่มไออย่างห้ามไม่อยู่เพราะอารมณ์พลุ่งพล่านเกินไป 

เซ่าหมิงยวนจึงรีบรินน�้าให้บิดา

เขาดืม่น�า้แล้วรูส้กึดีข้ึน ถึงพร�า่เตือนด้วยความปรารถนาด ี"แต่งงาน

มีบุตร สืบทอดวงศ์ตระกูล น่ีเป็นเรื่องส�าคัญในชีวิต แล้วจะไม่แต่งงาน

ตลอดชีพได้อย่างไรกัน"

สีหน้าของชายหนุ่มสงบน่ิงดังเก่า "ข้าเบื้องบนมีพ่ีชาย เบื้องล่าง 

มีน้องชาย เพียงพอจะสืบทอดสกุลเซ่าได้แล้วขอรับ"

"มันจะเหมอืนกันได้อย่างไร" จิง้อนัโหวตบโต๊ะดังปังด้วยความโกรธ 

เขามองสบสายตาแปลกใจของบุตรชายคนรองพลางกล่าวอธิบาย  

"รอหลังจากพวกเจ้าพ่ีน้องแยกเรือนกัน ร้อยปีให้หลังใครจะมาเซ่นไหว้

เจ้า"

"ข้าไม่ใส่ใจเรื่องพวกนั้นขอรับ"

251



36 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 4

ชีวิตน้ีของเขามีเรื่องไม่สมปรารถนาถึงเก้าในสิบเรื่อง บัดนี้อยู่ 

ตัวคนเดียวใช่ว่าจะไม่เป็นเรื่องดี

"เจ้าลูกอกตัญญู แค่กๆๆ..." จิ้งอันโหวหน้าแดงก�่าด้วยความโมโห 

โทโส

เซ่าหมิงยวนล้วงขวดกระเบื้องใบหน่ึงในอกเสื้อย่ืนส่งให้ "ท่านพ่อ 

ท่านลองกินยาลูกกลอนดูเม็ดหน่ึง ถ้ารู้สึกว่าสรรพคุณดี ข้าจะคิดหา

หนทางไปเอามาเพิ่มอีกขอรับ"

"นี่คืออะไร"

"ยาขบัไอเย็นขอรบั" ชายหนุม่น่ิงคดิแล้วกล่าวเสริมข้ึน "ข้าเคยกินแล้ว  

ยานี้ไม่มีปัญหาขอรับ"

ไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อถือคุณหนูหลี แต่ของที่เอามาให้บิดาย่อมต้อง

ระวังไว้ก่อนเป็นดี

จิ้งอันโหวรับไว้ ใบหน้าฉายแววอิ่มเอมใจจางๆ "เจ้าตัวเหม็น หรือ

พ่อยังจะไม่เชื่อใจเจ้า"

เขาหยิบยาลูกกลอนเม็ดหนึ่งกินลงไปทันที ครู่ใหญ่ต่อมาก็จุปาก

อย่างอศัจรรย์ใจ "ยาน้ีได้มาจากทีใ่ด พอลงสูท้่องก็อุน่ผ่าวๆ ไปทัง้เนือ้ท้ังตวั  

แสนสบายเหลือเกิน"

"สหายผู้หนึ่งให้มาขอรับ"

"ยานี้คงได้มายากมากกระมัง"

"ท่านพ่อกินได้เต็มที่ สหายคนนั้นยังมีอีกขอรับ"

จิง้อนัโหวเกบ็ยาขบัไอเย็นไว้อย่างดใีจมาก จากนัน้เขาก็ป้ันหน้าบึง้อีก  

"เจ้าตวัเหมน็ อย่านึกว่าเอาสิง่นีม้าแสดงความกตญัญูต่อพ่อแล้วจะเฉไฉ 

ไปได้ พ่อจะบอกให้นะ เจ้าอยากจะตบแต่งภรรยาช้าหน่อยได้ แต่จ�าเป็น
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ต้องแต่งงาน!"

"ท่านพ่อ ท่านอย่าสร้างความล�าบากใจให้ลูกเลย เรื่องอื่นข้าตอบ

ตกลงท่านได้หมด มีเพียงเรื่องนี้ที่ไม่ได้"

"เรื่องอื่นๆ ล้วนสุดแท้แต่ใจเจ้าได้ มีเพียงเรื่องนี้ที่ไม่ได้" จิ้งอันโหว

ไม่ลดราวาศอกเช่นเดียวกัน

เซ่าหมิงยวนรู้สึกปวดศีรษะอย่างช่วยไม่ได้

ท่านพ่อมบีตุรชายสามคน เขาไม่ใช่บตุรชายคนโตสกัหน่อย เหตใุด

อีกฝ่ายถึงมีท่าทีแข็งกร้าวต่อเรื่องที่เขาจะไม่ตบแต่งภรรยาถึงเพียงนี้

เซ่าหมงิยวนกล่าวแบบยอมแลกทกุอย่างแล้ว "ท่านพ่อ ขอบอกตาม

สตัย์จรงิ ข้าอยูท่ี่แดนเหนอืมานานปี มคีรัง้หนึง่เพราะดักซุ่มอยู่กลางพ้ืนหมิะ 

สองวันสองคืน โดนความเย็นจัดจนตายด้านแล้ว..."

อืม อันว่าการศึกไม่หน่ายเล่ห์*

"ตายด้าน?" จิ้งอันโหวตกตะลึงไป "ตายด้านแล้ว? หมิงยวน  

ความหมายของเจ้าไม่ใช่ความหมายนั้นกระมัง"

"เป็นความหมายอย่างที่ท่านพ่อคิดขอรับ"

จิ้งอันโหวล้มลงน่ังบนเก้าอี้ไท่ซือ ท�าสีหน้ารับไม่ได้ "ตายด้านได้ 

เช่นไรกัน นี่...นี่ยังจะสืบทอดวงศ์ตระกูลได้อย่างไร เป็นความผิดของข้า 

ครั้งนั้นเจ้าไปแดนเหนือ ข้าสมควรไล่เจ้ากลับมา เป็นความผิดของข้า 

คนเดียว"

เซ่าหมิงยวนงุนงง ท่านพ่ออายุปูนนี้แล้วถึงกับร�่าไห้?

เขาทั้งประหลาดใจทั้งรู้สึกผิด ทว่าสิ่งท่ีตัดสินใจไว้แต่แรกย่อม 

ไม่มทีางเปลีย่นแปลงเป็นธรรมดา เขาตบแขนของบดิาเบาๆ พร้อมกล่าว 

* การศึกไม่หน่ายเล่ห์ หมายถึงในการท�าศึกต้องรู้จักใช้กลยุทธ์มาตบตาข้าศึก
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"ท่านพ่อ ท่านอย่าเสยีใจไปเลย อย่างน้อยยังมพ่ีีใหญ่กับน้องสามทีม่หีลาน 

ให้ท่านอุ้มได้ ส่วนข้าอย่าท�าลายชีวิตของบุตรสาวเรือนอื่นเลย ท่านว่า 

ถูกหรือไม่"

จิ้งอันโหวเบือนหน้าหนี เขาไม่อยากพูดอะไรอีก

"เช่นนั้น...ข้าขอตัวไปที่ห้องท่านแม่ก่อน หาไม่แล้วท่านแม่จะ 

เรียกหาได้"

"กลบัมานี"่ สหีน้าของจิง้อนัโหวฉายแววเคร่งเครยีด เขามองส�ารวจ

เซ่าหมิงยวนขึ้นๆ ลงๆ บุตรชายท่ีโดดเด่นเหนือใครถึงเพียงน้ีถึงกับ 

หมดน�้ายาแล้วหรือ

"หมิงยวน ตอนอยู่แดนเหนือเจ้าเชิญหมอมาตรวจดูหรือยัง"

"ตรวจแล้วขอรับ หมอก็จนปัญญา"

"หมอของแดนเหนือไม่เก่ง ข้าจะไปเชิญหมอหลวงมาให้เจ้า"

"ท่านพ่อ หากท�าเช่นนี ้คนท้ังแผ่นดินจะล่วงรูว่้าข้ามโีรคลับนะขอรับ"

จิ้งอันโหวนิ่งอ้ึงไป เขากุมหน้าผากอย่างทุกข์ใจ "อย่างน้ีก็ไม่ได้ 

อย่างนั้นก็ไม่ได้ แล้วเจ้าจะท�าฉันใดเล่า"

เซ่าหมิงยวนไม่เปล่งเสียงตอบ

"จริงสิ วิชาแพทย์ของหมอเทวดาหลี่บรรลุขั้นสุดยอด ไม่แน่ว่า 

จะรักษาเจ้าให้หายได้"

"หมอเทวดาหลีอ่อกจากเมอืงหลวงไปแล้ว ไม่รูว่้าเมือ่ไรถึงจะกลบัมา 

ขอรับ"

จิ้งอันโหวหมดหวังโดยสิ้นเชิง

"เช่นนั้นข้าไปที่ห้องท่านแม่แล้วนะขอรับ"

"ประเดี๋ยว" จิ้งอันโหวลุกขึ้นยืน "ข้ามีเรื่องหารือกับท่านแม่เจ้า  
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ข้าไปหานางก่อน"

ยามที่เสิ่นซื่อเห็นสามีเดินเข้ามา นางก็อดถามเขาไม่ได้ "ท่านโหว

มาอีกด้วยเหตุใดเจ้าคะ เจ้ารองเล่า"

"ฮูหยิน เรื่องของอวิ๋นเอ๋อร์ แล้วกันไปเถอะ"

"ท่านโหวหมายความว่าอะไร"

จิ้งอันโหวบอกให้บ่าวรับใช้ออกไปก่อนพูดเสียงเบา "เจ้ารอง... 

มีปัญหาเรื่องนั้น"

"เรื่องใด"

จิง้อนัโหวกระอกักระอ่วนอยู่บ้าง "ก็เรือ่งของสามภีรรยานัน่อย่างไรเล่า  

ข้าแอบถามแล้วรู้ว่าเขาเคยได้รับบาดเจ็บที่แดนเหนือ..."

เสิ่นซื่อฟังเข้าใจในทันที แววยินดีวาบผ่านในดวงตานาง เจ้ารอง

ร่วมหอกับสตรีไม่ได้แล้วหรือนี่ ช่างดีเหลือเกิน

พักก่อนนางอยากให้เจ้ารองรบัชวิเกอเอ๋อร์บตุรชายของเจ้าใหญ่เป็น

ทายาท แต่ท่านโหวกับเจ้ารองล้วนไม่คล้อยตาม นางถึงได้ถอยก้าวหน่ึง 

เลือกทางที่ดีรองลงมา คิดจะให้หลานสาวในสกุลเดิมแต่งเข้ามา

ไม่ว่าอย่างไร บรรดาศกัดิก์วนจวนิโหวจะปล่อยให้ผูอ้ืน่เอาไปครอง

สบายๆ ไม่ได้

บดันีด้แีล้ว เจ้ารองร่วมหอกบัสตรไีม่ได้ วันหน้าช้าเรว็ก็ต้องรบับตุร

ของพี่น้องเป็นทายาท ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนในเวลานี้แล้ว

"เจ้ารองบอกเรื่องพรรค์นี้กับท่านโหวด้วยหรือ" เส่ินซ่ือซักไซ้อย่าง 

ไม่วางใจ

"ข้าเอ่ยถึงเรือ่งคูช่วิีตกับเจ้ารอง เขาไม่อยากท�าลายชวิีตของหญิงสาว 
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เรือนอื่นถึงได้พูดกับข้า" จิ้งอันโหวทอดถอนใจ "เป็นข้าที่ผิดต่อเขา..."

เสิ่นซื่อฟังแล้วไม่ชอบใจ "เก่ียวอะไรกับท่านโหวด้วย คนเราต่างมี

ชะตากรรมของตน"

นางยังนกึว่าเจ้ารองมคีวามรกัมัน่คงสกัปานใดถงึไว้ทกุข์ให้แก่ภรรยา 

ที่จากไป ที่แท้เพื่อปิดบังความลับน่าอายเท่านั้นเอง

"เอาเถอะ อวิน๋เอ๋อร์มาพ�านกัอยู่สองสามวัน ข้าก็จะให้นางกลบัไป"

ในเมื่อไม่ได้ นางก็ไม่ผลักหลานสาวเข้ากองไฟ ไม่เช่นน้ันวันหน้า

นางจะอธิบายกับคนสกุลเดิมได้ไม่ถนัดปาก

ทีแรกเสิน่ซือ่จะอาศยัข้ออ้างเฝ้าไข้เพ่ือยกเรือ่งแต่งงานของเซ่าหมงิยวน 

ขึ้นมาพูด บัดน้ีนางรู้ว่าเขาหมดน�้ายาแล้ว เห็นหน้าก็ชวนให้หงุดหงิดใจ 

ไหนเลยยังอยากให้เขาเฝ้าไข้อีก นางจึงไล่เขาออกไปทันใด

เซ่าหมิงยวนระบายลมหายใจเฮือกหนึ่งอยู่ลับหลัง

ทว่าไม่ถึงสองวัน ข่าวว่ากวนจวินโหวไม่อาจร่วมหอกับสตรีได้ก็ 

แพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงอย่างเงียบๆ

กวนจวนิโหวเป็นบรรดาศักด์ิทีส่งูส่งทรงอ�านาจ บงัเอญิว่ายังรปูงาม

หนุ่มแน่นอีก คนเช่นนี้เดิมก็ตกเป็นเป้าความสนใจของผู้คนได้ง่ายที่สุด 

ข่าวท่ีเริม่เล่าลอืกนัได้เช่นไรก็สดุรูน้ีล้ะม้ายติดปีกกระนัน้ แพร่สะพัดอย่าง

รวดเร็วจนแทบท�าให้คนอ้าปากตาค้าง

หลังเฉินกวงรู้ข่าว เขาแทบจะวิ่งร้องไห้ไปที่หอชุนเฟิง

ท่านแม่ทัพ ท่านตัง้ใจจะให้ข้าเป็นสารถีไปท้ังชวิีตกระมงั จะหลอกลวง 

กันเช่นนี้ไม่ได้นะ!

"ท่านแม่ทัพอยู่ข้างในหรือไม่" พอเห็นประตูห้องปิดสนิท เฉินกวง

เอ่ยถามทหารยามที่ยืนอยู่ด้านนอก
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"อยู่ข้างในขอรบั ท่านหัวหน้าหน่วยกลบัมาแล้ว ก�าลงักล่าวรายงาน

กับท่านแม่ทัพอยู่"

เฉินกวงได้ยินแล้วก็รออยู่หน้าห้องอย่างสงบเสงี่ยม

เซ่าจอืหวัหน้าหน่วยรบัค�าสัง่ของท่านแม่ทัพไปสบืเรือ่งส�าคญั เข้าไป 

รบกวนตอนนี้จะโดนซ้อมเอาได้

เฉนิกวงรออยู่ไม่ถึงครึง่ชัว่ยาม ประตูห้องถึงเปิดออก เซ่าจอืท่ีสีหน้า

เหนื่อยล้าจากการเดินทางก้าวออกมา

"ท่านหัวหน้าหน่วย ท่านแม่ทัพไม่เป็นไรกระมังขอรับ"

เซ่าจอืยกมอืตบไหล่เฉนิกวง พูดอย่างปรารถนาด ี"ไม่เป็นไร เข้าไปเถอะ"

อ้ือ ท่านแม่ทัพอารมณ์ไม่ค่อยดี เฉนิกวงมาได้จงัหวะ ให้ท่านแม่ทพั

ซ้อมเขาสักยกให้สบายใจก็ดี
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เฉนิกวงเปิดประตูย่างเท้าเข้าไปก็เหน็เซ่าหมงิยวนน่ังอยูร่มิหน้าต่าง

เงียบๆ

เขาหนัข้างให้เลยมองเหน็สหีน้าไม่ถนดัตาในชัว่ขณะ แต่กลบัสมัผสั

ได้ถึงบรรยากาศตึงเครียดห้อมล้อมอยู่ทั้งสี่ทิศอย่างไร้สาเหตุ

"ท่านแม่ทัพ..." เฉินกวงนึกเสียใจที่เข้ามาโดยพลัน

หัวหน้าหน่วยหลอกลวงข้านี่นา นี่เรียกว่าไม่เป็นไรหรือ

เซ่าหมงิยวนเบอืนหน้ามา สายตาเขาจบัอยู่ทีต่วัเฉนิกวง พูดเอือ่ยๆ 

"เข้ามาสิ"

เฉนิกวงเดนิเข้าไปหาอย่างอดือาดยืดยาด เขากล้ันใจเรยีกขานค�าหน่ึง  

"ท่านแม่ทัพ"

"มีเรื่องหรือ"

"ท่านแม่ทัพ ข่าวลือข้างนอก ท่านได้ยินแล้วหรือยังขอรับ"

252
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สีหน้าของเซ่าหมิงยวนเรียบเฉย "เจ้ายังได้ยินแล้ว ข้าจะไม่ได้ยินรึ"

เฉินกวงลอบถอนใจโล่งอก ท่ีแท้ท่านแม่ทัพไม่พอใจเพราะเร่ืองนี้ 

เช่นนั้นเขามาถูกเวลาแล้ว

"เจ้ามาทีน่ีเ่พ่ือถามเรือ่งนี?้ เฉนิกวง นับแต่เจ้าเป็นสารถีของคุณหนูหลี  

นับวันก็ยิ่งว่างงานมากขึ้นจริงๆ"

เฉินกวงฟังแล้วใจหล่นดังตุ้บ แย่แล้ว ท่านแม่ทัพอารมณ์เสียมาก

จริงๆ!

สารถีน้อยรีบพูดแสดงความภักดี "ท่านแม่ทัพ ข้าไม่ได้อยู่ว่าง 

ไม่มีการงานใดขอรับ เป็นเพราะคุณหนูสามได้ยินข่าวแล้วเช่นกัน"

ชายหนุ่มหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อย ดูท่าทางจะอับอายอยู่หลายส่วน

เพราะอะไรเด็กสาวผู้หนึ่งถึงรู้เรื่องพรรค์นี้ได้ว่องไวนัก

"เจ้าบอกคุณหนูหลีหรือ" 

เฉินกวงสะท้านเยือก ไม่รู ้ว่าเพราะเหตุใดในห้องถึงเย็นเพียงนี้ 

"ไม่ใช่ข้านะขอรับ เป็นสาวใช้ของคุณหนูสามได้ยินมาจากข้างนอก"

อันท่ีจรงิเขาคดิแล้วก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่าสาวใช้ข้างกายคณุหนูสาม

นามว่าอาจูผู้นั้นเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแท้ๆ ไฉนถึงปากมากเช่นนี้ได้

"อ้อ" เซ่าหมิงยวนคิดๆ แล้วรู้สึกว่าตนมีท่าทีเกินกว่าเหตุไปบ้าง

ในเมือ่เขาโกหกบดิาไปแล้วก็ไม่คิดจะใส่ใจสายตาของคนภายนอก

แล้วความคิดเห็นของเด็กสาวผู้หนึ่ง เขายิ่งไม่สมควรใส่ใจ

"ท่านแม่ทัพวางใจได้ ข้าถามคณุหนูสามแทนท่านแล้วขอรบั" เฉินกวง 

รีบกล่าวปลอบ

"ถามอะไร" เซ่าหมิงยวนบังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีขึ้นทันควัน

เฉนิกวงลดสุม้เสยีงลงพูดเอาหน้า "ข้าถามคณุหนูสามว่าโรคของท่าน 
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รักษาได้หรือไม่ คุณหนูสามบอกว่าลองดูได้ ท่านแม่ทัพ ท่านเป็นอะไร 

ไปหรือ"

เซ่าหมิงยวนลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวเสียงราบเรียบ "หันหลังไป"

เฉนิกวงหมนุกายอย่างจบัต้นชนปลายไม่ถูก พลนัรูสึ้กถึงพลังมหาศาล 

ระลอกหนึ่งแผ่ซ่าน เขาก็ถูกเซ่าหมิงยวนถีบออกจากประตูห้องแล้ว

เขาครางโอยเสยีงหน่ึง ล้มคว�า่อยู่บนพ้ืนในท่าสุนัขกินอาจม เบือ้งหน้า 

สายตาคือรองเท้าสีด�าหุ้มข้อสามคู่

เขาแหงนหน้าข้ึนทีละน้อย สิ่งท่ีสะท้อนเข้าคลองจักษุคือดวงหน้า

หล่อเหลาน่าหลงใหลของฉือชั่น ด้านข้างคือจูเยี่ยนกับหยางโฮ่วเฉิง

ฉือชั่นย่อตัวลง "ท่านแม่ทัพของเจ้าบันดาลโทสะแล้วหรือ"

สารถีน้อยพยักหน้าอย่างเหลอหลา

ฉือชั่นหัวเราะเบาๆ เสียงหนึ่งแล้วสาวเท้าเดินเข้าไป

เฉินกวงอึ้งงันย่ิงกว่าเดิม นึกว่าเมื่อครู่คุณชายฉือจะพยุงข้าลุกข้ึน  

คิดมากไปเองดังคาด!

พวกฉือชั่นย่างเท้าเข้าห้องก็เห็นคนบางคนนั่งเหยียดแผ่นหลังตรง

สีหน้าบึ้งตึง

ฉือชั่นอดชอบใจไม่ได้ "ถิงเฉวียน เรื่องใดกันท�าให้เจ้าฉุนเฉียว 

ถึงเพียงนี้"

ฮ่าๆๆ ถึงกับพูดว่าเซ่าหมิงยวนหมดน�้ายา? พอคิดถึงข่าวซุบซิบนี้

แล้วอยากทุบพื้นหัวร่องอหาย

เซ่าหมิงยวนไม่พูดไม่จา เพียงตวัดสายตามองเขาปราดหนึ่ง

ฉอืชัน่ขยับไปใกล้อย่างไม่รูจ้กัทีต่าย "มนัเป็นอย่างไรกันแน่ บอกมา 

ให้ฟังส ิพวกเราเป็นพ่ีน้องกันไม่ใช่หรอื พ่ีน้องก็สมควรมสีขุร่วมเสพมทุีกข์
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ร่วมต้าน เจ้าพบเจอเรื่องยากล�าบากอะไร อย่าแบกรับไว้คนเดียว"

จูเยี่ยนกับหยางโฮ่วเฉิงลูบจมูกพร้อมกัน

พี่น้องเยี่ยงนี้ มีไปก็เท่านั้น

"ถิงเฉวียน พวกข้าได้ยินเสียงเล่าลือบางอย่างก็เลยมาดูสักหน่อย" 

จูเยี่ยนเอ่ยบอก

"เรื่องเล็กๆ ไม่สลักส�าคัญอันใด" เซ่าหมิงยวนกล่าว

"อย่างนั้นก็ดี"

ด้านฉือชั่นกลับไม่ยอมจ�านน เขายิ้มพรายเหล่ตามองเซ่าหมิงยวน 

"ถิงเฉวียน บอกมาตามตรง ตกลงเจ้ามีน�้ายาหรือไม่"

เซ่าหมงิยวนเอนหลงัพิงพนักเก้าอี ้เรยีวค้ิวเลิกข้ึนน้อยๆ ยามไต่ถาม

อย่างสงบเยือกเย็น "เจ้าหวังให้ข้ามีหรือว่าไม่มีเล่า"

ฉือชั่นอ้าปากค้างหุบไม่ลงเป็นนาน

คนซื่อตรงบทจะไร้ยางอายขึ้นมาก็เอาเรื่องจริงๆ! 

"อีกสามวันข้าจะย้ายเข้าเรือนใหม่แล้ว" เซ่าหมิงยวนบอกข่าว

หยางโฮ่วเฉิงยิ้มอวดไรฟันขาวทั้งปาก "ดีเหลือเกิน เจ้าควรย้ายมา

นานแล้ว จวนหลังนั้นของเจ้าน่ะอยู่แล้วยังไม่สบายใจเท่าโรงเตี๊ยม"

จูเยี่ยนพยักพเยิดตาม

"วันน้ันอย่าลืมมาดื่มสุรา ตอนน้ีข้ายังมีงานบางอย่างต้องท�า  

ไม่รั้งตัวพวกเจ้าไว้แล้ว"

เมื่อเซ่าหมิงยวนกลับถึงจวนจิ้งอันโหวแล้วเอ่ยถึงเร่ืองย้ายเรือน 

ต่อหน้าบิดามารดา

จิ้งอันโหวหลากใจอยู่บ้าง "รีบร้อนเช่นนี้?"
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เสิน่ซือ่โมโหทนัท ี"ย้ายเรอืน?! ข้ารูเ้จ้าร�าคาญทีต้่องมาคารวะข้าทัง้

เช้าเย็น ฉะนั้นถึงคิดจะย้ายออกไปอยู่อย่างอิสระตามสบายใช่หรือไม่"

"ท่านแม่คิดมากไปแล้วขอรับ"

เสิ่นซื่อแค่นเสียงเยาะ "ข้าคิดมากไป? ไม่อย่างน้ันเจ้าร้อนรนย้าย

ออกไปเช่นนีด้้วยเหตใุดกัน เจ้าลกูอกตญัญ ูอยู่แดนเหนอืตัง้นานหลายปี

ถึงเพียงนั้น เพิ่งกลับมาไม่กี่วันก็ทนอยู่เรือนไม่ไหวแล้ว!"

"ท่านแม่ จวนกวนจวินโหวเป็นคฤหาสน์ที่ฮ่องเต้พระราชทานให้ 

บดัน้ีซ่อมแซมเสรจ็เรยีบร้อย หากไม่ย้าย เกรงว่าพระองค์จะไม่พอพระทยันะ 

ขอรับ"

ได้ยินเซ่าหมงิยวนเอ่ยอ้างถงึฮ่องเต้ เสิน่ซือ่จะพูดอะไรมากไปกว่านี ้

ก็ไม่เป็นการดี นางกล่าวอย่างชิงชัง "ถ้าอย่างนั้นก็สุดแท้แต่เจ้าแล้วกัน"

สามวันให้หลัง

จิง้อนัโหวเอ่ยถามเสิน่ซือ่ "ฮหูยนิ วนันีเ้จ้ารองย้ายเข้าจวนกวนจวินโหว  

เจ้าเตรียมสิ่งของส�าหรับการขึ้นเรือนใหม่ไว้แล้วหรือยัง"

"เตรียมแล้ว เรื่องเล็กๆ พวกนี้ท่านโหวจะต้องเอาใจใส่เช่นนี้ไป 

ด้วยเหตุใด หรือข้าเป็นคนไม่รอบคอบถึงเพียงนั้น" เสิ่นซื่อถามเสียงเรียบ

จิ้งอันโหวยิ้มอย่างกระดากใจ "ข้าแค่ถามไปเรื่อยเปื่อย"

บุรุษปกครองเรือนนอก สตรีดูแลเรือนใน ตามหลักแล้วเขาไม่พึง

ถามค�านี้ เพียงแต่เขาแจ่มแจ้งดีว่าท่าทีของฮูหยินตนต่อบุตรชายคนรอง

เป็นอย่างไร ถึงถามมากขึ้นค�าหนึ่งอย่างอดใจไม่อยู่

"ท่านโหววางใจได้ ของขวัญทีข้่าเตรยีมให้เจ้ารองต้องท�าให้เขาดใีจ

อย่างแน่นอน" เสิ่นซื่อพูดเป็นนัยๆ ชวนให้ขบคิด
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นางตระเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ท่ียากลืมเลือนไปชั่วชีวิตไว้ให ้

เซ่าหมิงยวนชิ้นหนึ่ง แค่รอชั่วขณะที่เปิดออกมาให้เขาได้ 'ดีใจ'

วันนี้จวนกวนจวินโหวคึกคักอย่างหาได้ยาก มิใช่แค่พวกฉือชั่น 

ที่มาเยือน เซ่าจิ่งยวนและเซ่าซียวนก็อยู่พร้อมหน้า รวมถึงเฉียวโม่ท่ี

ร่างกายเป็นปกติดีแล้ว ทุกคนน่ังล้อมวงร่วมโต๊ะกัน กระท่ังเฉินกวงยัง 

ขอลาหยุดกับเฉียวเจารุดมาร่วมความครึกครื้นโดยเฉพาะ

หลังชนจอกไปสามรอบ เซ่าจิ่งยวนเอ่ยปากขึ้น "น้องรอง ยินดีกับ

เจ้าด้วย ได้เป็นเจ้าของจวนทั้งหลังต้ังแต่ยังหนุ่มยังแน่น ท�าให้พ่ีชาย 

อิจฉายิ่งนัก"

ฉือชั่นได้ยินแล้วขมวดคิ้วตลอด ถ้อยค�าน้ีของซื่อจ่ือจวนจิ้งอันโหว

ฟังดูแล้วแฝงความริษยาไว้จางๆ

เซ่าหมิงยวนพูดด้วยรอยยิ้มบางๆ "ช้าเร็วพ่ีใหญ่ก็ต้องมีวันน้ี 

เหมือนกันขอรับ"

"เอ่อ...จริงสิ กล่องไม้แดงผูกผ้าไหมสีแดงใบนั้นเป็นของที่ท่านแม่

สั่งให้ข้าน�ามาให้เจ้าเป็นการขึ้นเรือนใหม่ ท่านก�าชับให้ข้าบอกกล่าวเจ้า

สักค�า พอได้ดื่มสุราก็เกือบลืมไปเสียแล้ว"

เซ่าหมิงยวนมองไปทางกล่องไม้แดงทีว่างอยู่บนโต๊ะอย่างเรียบร้อย 

ท่านแม่มอบของขวัญให้เขาหรือนี่

"เป็นของอะไรร ึ ยังต้องเก็บไว้ในกล่องไม้แดงชัน้ดด้ีวย" ฉอืชัน่ลกุขึน้ 

ไปหยิบกล่องไม้แดงมาถือไว้ในมอืแล้วกะประมาณน�า้หนกั "ไม่นบัว่าหนกั 

ถิงเฉวียน ข้าเปิดดูนะ"

นางปีศาจผู้นั้นมิใช่คนดิบดีอะไร ใจจืดใจด�ากับถิงเฉวียนเป็นที่สุด 
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ทว่าเขากลับอยากดูว่ามันคืออะไร

"อื้อ" เซ่าหมิงยวนไม่คัดค้าน

เสิน่ซือ่มอบของขวัญให้เป็นเรือ่งเหนอืความคาดหมายของเซ่าหมงิยวน  

ในความคิดเขา อย่างมากก็เป็นของล�้าค่ามีราคาทว่าไร้ความจริงใจใดๆ 

สักอย่าง

ฉอืชัน่เปิดกล่องไม้แดงออกแล้วอ้ึงไปอย่างสดุระงบั เขากล่าวพมึพ�า 

"ไฉนมีสารมากมายอย่างนี้"



49ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

"สารอะไร" เซ่าหมิงยวนลุกขึ้นยืน

สายตาของฉือชั่นหยุดอยู่ท่ีซองสารแล้วพลันประจักษ์ถึงอะไร 

บางอย่างได้ เขาปิดกล่องไม้แดงกะทนัหนั พูดด้วยรอยย้ิมฝืดๆ "ไม่มอีะไร 

มีแต่ของไม่น่าสนใจ มาๆ พวกเราดื่มสุราต่อ"

เซ่าหมิงยวนมุ่นคิ้วอย่างไม่สบอารมณ์

เจ้าคนผู้นี้พูดอะไรกัน

เขาเดินไปยื่นมือจะหยิบกล่องไม้แดงมา

ฉือชั่นถือกล่องไม้แดงในมือหนึ่งถอยหลังหลบ ทว่าเขารู้แก่ใจดีว่า

คงหลบไม่พ้น จึงชูมือขึ้นขว้างกล่องออกไป "หยางเอ้อร์ รับไว้!"

หยางโฮ่วเฉิงยื่นมือออกไปตามสัญชาตญาณ

เซ่าหมิงยวนกระโจนกายขึ้นคว้ามันไว้ในมือชั่วพริบตา

หยางโฮ่วเฉิงผายสองมือออกด้านข้าง "สือซี เจ้ารู ้อยู่ว่าให้ข้า 

253
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ประลองยุทธ์กับถิงเฉวียนก็เหมือนกับให้ข้าดวลหมากกับจ่ือเจ๋อ และ

ประชันความหล่อเหลากับเจ้า ช่างท�าให้ข้าล�าบากใจโดยแท้"

ฉือชั่นไม่ต่อปากต่อค�ากับเขาอย่างผิดปกติ เพียงมองเซ่าหมิงยวน

ด้วยสีหน้านิ่งเรียบดุจผิวน�้า

ทุกคนต่างสัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากล สายตาทุกคู่จับจ้อง

ไปที่ตัวแม่ทัพหนุ่ม พาให้บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นชอบกล

เขาก้มหน้าลงเปิดกล่องไม้แดง

ฉือชั่นท�าท่าอ�้าๆ อึ้งๆ แล้วถอนใจยาวเหยียดเฮือกหนึ่ง

สายตาของเซ่าหมิงยวนปะทะกับสารเต็มกล่อง เรียงซ้อนกันซอง

แล้วซองเล่า บางซองเป็นสีเหลืองซีด บางซองโดนมอดกิน เผยให้เห็น

กระดาษสารเนื้อหยาบกับตัวอักษรเลือนรางข้างใน

แดนเหนือมีสภาพทุรกันดาร และตกอยู่ท่ามกลางไฟสงครามเป็น

เวลายาวนาน ส่งผลให้ขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ต่อให้ร�่ารวย 

มีเงินทอง แต่สิ่งของที่ใช้กันเป็นปกติในตระกูลเศรษฐีของเมืองหลวง

มากมายหลายอย่างล้วนซื้อหาไม่ได้

เป็นต้นว่าซองสารราคาแพงลิบพวกนั้น

เซ่าหมงิยวนหยิบสารฉบบัหน่ึงขึน้มาลบูไล้กระดาษเนือ้หยาบอย่าง

ห้ามใจไม่อยู่

นี่เป็นสารที่เขาเขียน

เป็นสารท่ีเขาเขียนถึงเฉียวซื่อภรรยาของตนด้วยความรู้สึกผิดและ

วาดหวังรอคอยตลอดสองปีหลังจากแต่งงานกัน

แต่ขณะน้ีสารพวกน้ีถูกเก็บกักไว้ในกล่องไม้แดงเลก็ๆ ใบนีท้ัง้หมด 

และมารดาส่งมาให้ในวันที่เขาย้ายเรือน
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ถึงตอนนี้แล้วยังมีอะไรที่เขาไม่เข้าใจอีก

ทีแ่ท้สารทีเ่ขาเขยีนกับมอืทกุๆ ตวัอกัษรทีแ่ดนเหนอืในช่วงศึกสงคราม 

เหล่านี้ เฉียวซื่อภรรยาของเขาไม่เคยได้รับเลย

เขานึกว่านางตัดพ้อเขามาโดยตลอด ตัดพ้อท่ีเขาไม่ได้ท�าหน้าท่ี 

ของสามี ไม่เคยอยู่เคียงข้างนาง ฉะนั้นถึงไม่เขียนสารตอบสักค�า

จวบจนวันนี้เขาเพิ่งรู้ว่านางไม่เคยได้รับสารของเขา

เช่นนั้นตอนพบเขาครั้งแรก นางถูกชาวต๋าจื่อผลักออกไปยืนบน 

ก�าแพงเมืองเยี่ยน ในใจคิดอะไรอยู่

ใช่หรือไม่ว่า...โกรธแค้นเขาเหลือเกิน

ใบหน้าของเซ่าหมิงยวนเผือดลงเรื่อยๆ จนซีดขาวราวหิมะ

"ถิงเฉวียน พวกนีค้อือะไรหรอื" บรรยากาศชวนให้อดึอดัย่ิง เงยีบงนั

จนแทบได้ยินเสียงเข็มตก หยางโฮ่วเฉิงทนไม่ไหวแล้วจริงๆ เขาอ้าปาก

ถามขึ้นท่ามกลางแรงกดดันแปลกๆ รอบด้าน

เซ่าหมิงยวนอ้าปาก กลับพบว่าล�าคอฝืดเคืองจนเปล่งเสียงพูด 

ไม่ออก

มีอะไรน่าเสียใจนักหนา ท่านแม่ปฏิบัติต่อเขาเช่นไร น่าจะเห็นได้

ชัดแจ้งมานานแล้ว

"คอื..." เซ่าหมงิยวนฝืนอ้าปากออก เลอืดลมพลนัป่ันป่วนระลอกหนึง่  

พารสหวานปนคาวพุ่งขึ้นจากล�าคอ

"ข้าออกไปครูห่น่ึง" เขากล่าวค�านีท้ิง้ท้ายไว้ห้วนๆ แล้วปิดปากแน่น 

สาวเท้าก้าวยาวๆ ออกไปข้างนอก

"ถิงเฉวียน..." หยางโฮ่วเฉิงกับคนอื่นไล่ตามไปอย่างไม่วางใจ

เพ่ิงออกนอกประตูห้อง อากาศร้อนอบอ้าวพุ่งมาปะทะใบหน้า  
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คนเดด็เดีย่วเข้มแข็งเฉกเซ่าหมงิยวนยังคงอ้าปากกระอกัเลอืดอุน่จดัออกมา 

ค�าหนึ่งอย่างกลั้นไม่อยู่

โลหิตสีแดงฉานที่ไหลเปรอะบันไดศิลาเขียวสะดุดตาเป็นพิเศษ

"ท่านแม่ทัพ!" สีหน้าขององครักษ์ที่ตั้งวงดื่มสุรากันอยู่ในลานเรือน

แปรเปลี่ยนไปกะทันหัน พวกเขาลุกพรึบวิ่งกรูกันเข้าไป

เซ่าหมิงยวนยกมือห้าม "ดื่มสุราของพวกเจ้าไป!"

กวนจวินโหวผูส้ภุาพนุ่มนวลดุจคุณชายสงูศักดิใ์นสายตาคนทัว่หล้า 

ยามอยู่เบื้องหน้าบรรดานักรบกลับตรงไปตรงมาและแข็งกระด้าง

ชีวิตดุจเลียโลหิตบนคมดาบที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานหลายป ี

ในแดนเหนือบ่มเพาะนิสัยแกร่งกร้าวห้าวหาญให้แก่บุรุษเหล่านี้

ส�าหรับพวกเขา ค�าพูดของท่านแม่ทัพคือประกาศิต ทุกคนกลับไป

น่ังดื่มสุราเงียบๆ ดังเดิม แต่ชั่วเสี้ยวเวลาน้ีชายหนุ่มท่ีหล่ังเลือดไม่หล่ัง

น�า้ตาเหล่านีก้ลบัปล่อยน�า้ตาร่วงหล่นใส่จอกสรุาอย่างปราศจากสุม้เสยีง

สรุาร้อนแรงกับน�า้ตารสปร่าผสมปนเปกันไหลล่วงผ่านล�าคอ ท�าให้

ทุกคนล้วนอยากหยิบดาบข้ึนฟาดฟันใส่เรือ่งทีท่�าให้พวกตนเป็นเดอืดเป็นแค้น 

พวกนั้นให้แหลกลาญเป็นเถ้าธุลี

"ถิงเฉวียน เจ้า..." พวกหยางโฮ่วเฉิงที่ไล่ตามออกมาพากันหน้า

เปลี่ยนสีไปถนัดตา

"น้องรอง เจ้าเป็นอะไรไป"

ฉือชั่นหันขวับไปมองเซ่าจิ่งยวน

เขารู้สึกแปลกๆ ชอบกลอยู่บ้าง "เหตุใดคุณชายฉือมองข้าเช่นนี้"

"มอง?" ฉือชั่นเลิกคิ้วขึ้น สองแก้มของเขาแดงระเรื่อเพราะด่ืมสุรา 

งามชวนพิศเสียจนท�าให้คนลืมเลือนความเป็นชายหญิงได้
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เซ่าจิ่งยวนนิ่งงันไปอึดใจหนึ่ง

ฉือชั่นเหว่ียงก�าปั้นใส่เขาสุดแรงพร้อมกับพูดลอดไรฟัน "ข้ายังจะ

ชกเจ้าด้วย"

ขณะหมัดกระแทกเข้าท่ีสันจมูกของเซ่าจิ่งยวน เลือดก็พุ่งกระเซ็น 

สี่ทิศทันที

แต่ฉือชั่นยังไม่คลายโทสะ เงื้อหมัดปรี่เข้าใส่อีก

"คุณชายฉือ นี่ท่านจะท�าอะไร!" เซ่าจิ่งยวนตื่นตกใจแกมขุ่นเคือง 

เขาอดถอยกรูดๆ ไม่ได้ ทว่าสุดท้ายก็ต่อยตีกันอุตลุด

ตั้งแต่เกิดมาเซ่าจิ่งยวนก็คือซื่อจื่อของจิ้งอันโหว ในวัยเยาว์เสิ่นซื่อ

ฮูหยินของจิ้งอันโหวโกรธเกลียดท่ีสามีไปออกรบเป็นนิจ ท�าให้ต้องแยก

จากกันมากกว่าได้อยู่พร้อมหน้ากัน นางไม่ปรารถนาให้บุตรชายเจริญ

รอยตามเส้นทางนี้ จึงจ้างอาจารย์หลายคนมาสอนส่ีต�าราห้าคัมภีร์*  

ให้เขา

กล่าวได้ว่าเซ่าจิ่งยวนได้รับการอบรมบ่มเพาะตามแบบฉบับของ

คณุชายตระกูลดงัในเมอืงหลวง มทีกัษะดีดพิณ เดนิหมาก คดัอกัษร และ

วาดภาพดีพอสมควร ด้านโคลงฉันท์กาพย์กลอนยิ่งมิต้องเอ่ยถึง กระนั้น

หากว่ากันถึงฝีมือเชิงยุทธ์ อย่าว่าแต่หยางโฮ่วเฉิงเลย กระทั่งฉือชั่น 

เขายังเทียบไม่ติด

ในเวลาที่ทั้งสองต่อสู้กันอยู่นี้ เซ่าจิ่งยวนแทบจะโดนฉือชั่นบดขยี้

หมดทุกทาง

"พวกเจ้าเลิกตีกันได้แล้ว มีอะไรก็พูดกันดีๆ เถอะ" หยางโฮ่วเฉิง 

* ส่ีต�าราห้าคัมภีร์ เป็นต�ารามาตรฐานและปรัชญานิพนธ์ของลัทธิขงจื่อ (ขงจื๊อ) นักปราชญ์ผู้เสนอแนวคิด 
ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในจารีตประเพณีและคุณธรรมอันดีงาม ต�าราทั้งสี่ ได้แก่ หลุนอวี่ ต้าเสวีย จงยง และ
เมิ่งจื่อ ใช้ก�าหนดเนื้อหาของการสอบเข้ารับราชการของจีนโบราณ คัมภีร์ทั้งห้า ได้แก่ ซือจิง ซั่งซู อี้จิง หลี่จี้ 
และชุนชิว
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พุ่งเข้าไปห้าม เขายึดมือของเซ่าจิ่งยวนไว้แน่น

เซ่าจิง่ยวนโมโหเจยีนตาย เขาใกล้จะโดนเจ้าบดัซบแซ่ฉอืตีตายรอมร่อ  

ยังมีพวกท�าทีห้ามทัพแต่กลับขัดแข้งขัดขาเขาไว้อีกคน!

"น้องสาม..." ซื่อจื่อของจิ้งอันโหวท่ีหน้าบวมตาปูดร้องเรียกเสียง

อ่อนระโหยโรยแรง

เซ่าซียวนเพ่ิงได้สติเหมอืนตืน่จากฝันในตอนน้ี เขาก้าวเท้าว่ิงตะบงึ

ไปตรงหน้าเซ่าหมิงยวน "พี่รอง เพราะอะไรท่านถึงกระอักเลือด"

เซ่าจิ่งยวนงงงัน "..." 

ปกตน้ิองสามมกัขบเขีย้วเคีย้วฟันด้วยความเกลยีดชงัเจ้ารองมใิช่หรอื  

เร่ืองกระอักเลอืดประเด๋ียวค่อยถามได้หรอืไม่ ขนืไม่ช่วยข้าอกี ข้าต้องโดน

ตีตายแล้วจริงๆ

มพีรรคพวกอย่างหยางโฮ่วเฉงิช่วยยึดตัวฝ่ายตรงข้ามไว้ คุณชายฉอื 

ยิ่งสู้ยิ่งฮึกเหิม

จูเย่ียนเห็นว่าต่อยตีกันพอสมควรแล้ว เขาจึงตะเบ็งเสียงกล่าว 

"หยุดวิวาทได้แล้ว! ดูถิงเฉวียนก่อนว่าเป็นอย่างไรจะดีกว่า"

หยุดแต่พอสมควร ตีคนตายไปก็จะไม่ดี

"ใช่ๆ เลิกตีกันได้แล้ว ถิงเฉวียนส�าคัญกว่า" หยางโฮ่วเฉิงเพิ่งห้าม 

ฉือชั่นในตอนนี้

ฉือชั่นหยุดมืออย่างฮึดฮัด เขาถ่มน�้าลายลงพ้ืนค�าหน่ึงก่อนจะพูด

เสียงดุดัน "เซ่าจิ่งยวน จวนโหวของพวกเจ้าเป็นท่ีสกปรกโสมมเช่นใด  

ถิงเฉวียนไม่ยอมพูดมาก แต่อย่านึกว่าพวกข้าไม่แจ่มแจ้งนะ ข้าขอเตอืน 

เจ้าไว้ วันหน้าถ้ายังกระท�าเรื่องไร้คุณธรรมพรรค์นี้อีก ข้าเจอเจ้าเมื่อไร 

จะอัดเจ้าเมื่อนั้น"
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ใบหน้าทียั่งนับว่าหล่อเหลาหมดจดของเซ่าจิง่ยวนบวมช�า้เป็นหวัสกุร  

เขาพูดเสยีงอูอ้ี ้"คุณชายฉอื นีท่่านหมายความว่าอะไร...จู่ๆ  ข้าไปล่วงเกิน

ท่านตรงที่ใดกัน..."

"จู่ๆ?" ฉอืชัน่แค่นหัวเราะเสยีงหน่ึง "เซ่าจิง่ยวน เจ้ากล้าสบถสาบาน

หรอืไม่ว่าในใจเจ้าไม่รูว่้าของขวัญทีม่ารดาหนงัเหนียวน่าชงัผูน้ัน้ของเจ้า 

มอบให้ถิงเฉวียนไม่ได้ประสงค์ดีเลยสักน้อยนิด ส่วนเจ้าฉวยจังหวะรอ

หวัเราะเยาะในตอนท่ีถิงเฉวยีนก�าลงัเบกิบานใจอย่างหาได้ยาก ยังจะแสร้ง 

ท�ารักใคร่ผูกพันตามประสาพี่น้องอะไรกัน"

เซ่าจิ่งยวนโดนฉือชั่นด่าทอจนนิ่งบื้อเป็นใบ้

เพลานี้เองมีเสียงร้องอุทานด้วยความตกใจของเซ่าซียวนดังข้ึน  

"พี่รอง! ท่านเป็นอะไรไป"
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เซ่าหมิงยวนล้มลงตรงหน้าเซ่าซียวน สร้างความตะลึงพรึงเพริด 

ครั้งใหญ่ให้แก่หนุ่มน้อยวัยสิบสี่ปีผู้นี้

เขาเกลียดชังพี่ชายผู้นี้เสมอมา เพราะทุกคราที่มารดาเอ่ยถึงพี่รอง

ก็จะหัวเสยีอย่างมาก บางคราถึงขัน้โมโหจนร�า่ไห้ แต่จุดทีท่�าให้เขาเกลยีดชงั 

มากที่สุดคือพี่รองสังหารพี่สะใภ้รอง

พ่ีสะใภ้รองเป็นสตรีที่ดีที่สุดเท่าท่ีเขาเคยพบเห็นมา โฉมงาม 

ฉลาดเฉลยีวราวกับว่าไม่มเีรือ่งใดทีน่างไม่ล่วงรู ้กระทัง่เขาสอนนางยิงธนู 

นางก็เรียนรู้ได้เร็วมาก

พ่ีสะใภ้รองไม่เพียงเรียนยิงธนูได้เก่ง ยังอ่อนโยนใจดี เวลาเขาฝึก

วิชายุทธ์ได้รับบาดเจ็บ นางจะท�าแผลให้เขาอย่างเอาใจใส่ ทั้งยังมอบ

น�้ามันมวยสรรพคุณดีให้เขา พ่ีสะใภ้รองแสนดีเฉกน้ีจนเขารู้สึกว่าไม่มี 

สตรีคนใดเทียบนางได้อีกแล้ว แต่กลับถูกพี่รองปลิดชีวิตกับมือ

254
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เขาสุดปัญญาจะอภัยให้พี่ชายที่เป็นอย่างนี้ได้!

ถึงกระน้ัน แม้ว่าวีรกรรมความกล้าหาญต่างๆ เหล่านั้นของพ่ีรอง

จะได้ยินคนในจวนเอ่ยถึงน้อยมาก แต่เขาได้ยินจากข้างนอกนับครัง้ไม่ถ้วน

คนรุน่ราวคราวเดยีวกันจ�านวนมากยังหนัมาให้ความสนใจเขาเพราะ 

เขาเป็นน้องชายของเซ่าหมิงยวน

พี่รองที่เก่งกาจอย่างนี้ถึงกับกระอักเลือดจนหมดสติได้?

เซ่าซียวนตกตะลึงถึงขีดสุด จนกระท่ังพวกหยางโฮ่วเฉิงพยุง 

เซ่าหมิงยวนเข้าห้องไปแล้ว เขายังดึงสติคืนมาไม่ได้ดังเดิม

"น้องสาม..." เซ่าจิ่งยวนเค้นเสียงเรียกอย่างยากเย็น

เซ่าซียวนเพ่ิงหลดุจากภวังค์ก็เหน็พ่ีชายคนโตหน้าตาบวมปดูเขียวช�า้ 

แล้วตกใจยกใหญ่ "พ่ีใหญ่ หน้าท่านเป็นอะไรไป ชนกับก�าแพงหรือขอรับ"

เซ่าจิ่งยวนพูดไม่ออก หน้าชนก�าแพงจะเป็นเช่นนี้หรือ "กลับ... 

กลับจวน..."

"แต่ว่าพ่ีรองสลบไปแล้ว" เซ่าซยีวนประคองพ่ีชาย ท่าทางละล้าละลงั 

อยู่บ้าง

เซ่าจิ่งยวนกลอกตาขึ้น ฝืนก�าลังพูดว่า "ขืนไม่กลับจวนอีก ข้าก็จะ

สลบเหมือนกัน..."

เซ่าซยีวนกุลกุีจอประคองเขาไว้พลางตะเบง็เสยีงเรยีก "ใครก็ได้รบีมา 

ช่วยประคองพี่ใหญ่ข้าที!"

พวกองครกัษ์ในลานเรอืนมองมาทางนีแ้วบหนึง่ด้วยแววตาเหีย้มเกรียม  

แต่ไม่มีคนใดปริปาก

เดก็หนุ่มวยัสบิสีปี่มเีรอืนกายผอมบาง เขารูสึ้กถึงน�า้หนักทีก่ดทับลงมา 

บนบ่าแล้วชักร้อนใจ "ใครช่วยไปตามสารถีให้สักหน่อยก็ได้"
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ยังคงไม่มีคนสนใจเขา

ถึงเวลาน้ี เด็กหนุ่มถึงตระหนักได้ว่าศักด์ิฐานะคุณชายสามของ 

จวนจิ้งอันโหวหาได้มีความสลักส�าคัญอันใดจริงๆ

เซ่าซียวนขอบตาแดงเรื่อด้วยความคับข้องหมองใจ เขารวบรวม

เร่ียวแรงก�าลงัท้ังหมดในตัวลากเซ่าจิง่ยวนเดนิออกไปข้างนอก หากในใจ 

ยังอดฉงนฉงายไม่ได้

ไม่ว่าอย่างไรพ่ีรองย้ายเข้าจวนพระราชทานมใิช่เรือ่งน่ายินดหีรอกหรอื  

ตกลงว่าเพราะอะไรถึงกลายเป็นเช่นนี้

เซ่าซียวนกับพ่ีชายนั่งรถม้ากลับถึงจวนจิ้งอันโหว พอเสิ่นซื่อเห็น

สภาพของบตุรชายคนโตแล้วแทบสิน้สติ นางทางหนึง่เรยีกคนไปเชญิหมอ 

ทางหนึ่งพูดต่อว่าต่อขานสามี 

"ข้าบอกแล้วว่าให้ส่งพ่อบ้านไปสักคนก็สิ้นเรื่อง แต่ท่านโหวจะให้

พวกเขาสองพ่ีน้องไปให้ได้ ทีน้ีเป็นอย่างไรเล่า จิง่ยวนโดนเจ้าเดรจัฉานนัน่ 

ทบุตจีนกลายเป็นเช่นน้ี นีม่ใิช่จะเอาชวิีตเขาร!ึ ใครก็ได้ไปบอกให้คุณชายรอง 

กลับจวน บอกว่าเป็นค�าสั่งข้า!"

นางคาดเดาได้ว่าหลังเซ่าหมิงยวนเห็นของในกล่องต้องทรมานใจ 

แต่คิดไม่ถึงว่าเจ้าเดรัจฉานนั่นถึงกับกล้าลงไม้ลงมือกับเซ่าจิ่งยวนอย่าง

หนักหน่วงถึงเพียงนี้

เซ่าซียวนเอ่ยขึ้นอย่างทนไม่ไหว "ท่านแม่ พ่ีใหญ่ไม่ได้โดนพ่ีรอง

ท�าร้ายขอรับ"

"ไม่ได้โดนเจ้าลูกอกตัญญูนั่นท�าร้าย แล้วยังเป็นผู้ใดได้อีก"

เซ่าซียวนตอบไม่ออก
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พ่ีรองกระอักเลือดก่อน จากน้ันก็หมดสติ เขาตกใจเกินไป ในห้วง

ความคิดล้วนเป็นเรื่องของพ่ีรองกับพ่ีสะใภ้เลยจ�าไม่ได้ว่าพ่ีใหญ่ถูกใคร

ท�าร้ายกันแน่

"ว่าอย่างไรเจ้าลูกโง่ เจ้ายังจะปกป้องเดรัจฉานนั่นหรืออย่างไร"

"ข้าไม่ได้ปกป้องพี่รอง..."

เสิ่นซื่อยิ้มเยาะ นางเอ่ยกับจิ้งอันโหว "ท่านโหว ข้าอดทนไม่พูดมา

โดยตลอด หลายเดือนก่อนเจ้ารองเคยท�าร้ายเจ้าสาม แต่เจ้าสามปิดบัง

ไว้ให้"

เซ่าซียวนเบิกตากว้าง "ท่านแม่ ท่านรู้ได้อย่างไรขอรับ"

เสิน่ซือ่ถลงึตาใส่เขา "ข้าเป็นนายหญิงปกครองเรือนในนี ้เจ้าถูกคน

ทุบตีจะไม่รู้ได้หรือ"

ชะรอยจะรูส้กึว่าบตุรชายคนเลก็ยังอายุน้อย เสิน่ซือ่จงึไม่ใส่ใจมากนกั  

ทว่าเซ่าซียวนนั้นรู้สึกหนาวเหน็บใจ

ท่านแม่ถึงกับส่งคนมาเฝ้าดูข้าไว้หรือนี่

เด็กหนุ่มในวัยน้ีจะหงุดหงิดกับเรื่องนี้มากท่ีสุด ไฟโทสะปะทุขึ้น 

ในใจเขาทันควัน เขาท�าคอแข็งกล่าวขึ้น "ถึงอย่างไรพ่ีใหญ่ก็ไม่ได้โดน 

พ่ีรองท�าร้าย ท่านพ่อ ท่านไม่รู้หรอกว่าพ่ีรองเห็นของท่ีท่านแม่มอบให้ 

ก็กระอักเลือด ซ�้ายังหมดสติด้วยขอรับ"

เซ่าจิ่งยวนเห็นมารดากับน้องชายคนท่ีสามถกเถียงกันด้วยเรื่องน้ี 

เขาส่งเสียงพูดแทรกข้ึนค�าหนึ่งด้วยความล�าบาก "เป็นคุณชายฉือของ 

วังองค์หญิงใหญ่ที่ชกต่อยข้า..."

จิ้งอันโหวกลับไม่แยแสสักนิดว่าบุตรชายคนโตพูดอะไร เขาหน้า

เปลี่ยนสี คว้าข้อมือของเซ่าซียวนไว้ "พี่รองของเจ้ากระอักเลือดแล้ว?"
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"ขอรับ สีหน้าพี่รองไม่สู้ดีเลย ขาวๆ ซีดๆ"

จิ้งอันโหวปล่อยมือบุตรชายคนเล็ก หันไปมองภรรยาด้วยสายตา

เคร่งขรึม "เจ้ามอบอะไรให้เจ้ารองกันแน่!"

เสิ่นซื่อเลิกคิ้วข้ึน "เพ่ือลูกอกตัญญูคนหน่ึง ท่านโหวถึงกับพูดจา 

กับข้าเยี่ยงนี้หรือ"

กระอักเลือดสลบไปแล้ว?

หึๆ ช่างดีเหลือเกินจริงๆ!

นางว่าแล้วเชียว พอเจ้าคนเนรคุณนั่นเห็นสารพวกน้ันจะเฉยเมย

ไม่รู้สึกรู้สาแม้แต่น้อยได้จริงๆ หรือ นางอยากให้เขาทรมานใจเหมือน 

ตายทั้งเป็น!

"ข้าถามเจ้าว่าเจ้ามอบอะไรให้เจ้ารองกันแน่" จิง้อนัโหวสบืเท้าเข้าไป 

จับหัวไหล่ของภรรยา

เซ่าจิ่งยวนกับเซ่าซียวนตะลึงลาน

ตลอดหลายปีมานี้ที่ท่านพ่อกลับเมืองหลวงมาพักรักษาตัว ไม่เคย

พูดเสียงดังกับท่านแม่มาก่อน ต่อให้ท่านแม่เย็นชาใจร้ายกับบุตรชาย 

คนรองที่ท่านพ่อล�าเอียงรักมากที่สุด ท่านก็ไม่ใช้น�้าเสียงและสีหน้าดุดัน

กับท่านแม่เฉกเช่นในขณะนี้

"เป็นสาร..." เซ่าซียวนไม่ค่อยกระจ่างแจ้งนักว่าเหตุใดพ่ีรองเห็น 

สารพวกน้ันแล้วถึงกลายเป็นเช่นนัน้ แต่เขากลวับดิามารดาจะขดัแย้งกัน

มากขึ้น จึงลุกลนอ้าปากบอก

"สาร? สารอะไร" สุ้มเสียงของจิ้งอันโหวเย็นเยียบ มือที่วางอยู่บน

ไหล่ของเสิ่นซื่อสั่นเทาไม่หยุด เห็นได้ว่าข่มความโกรธไว้

ทีผ่่านมาจิง้อนัโหวไม่เคยบนัดาลโทสะใส่นาง ดังน้ันในใจเสิน่ซือ่หาได้ 
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กลวัเกรงไม่ แต่ด้วยโดนหกัหน้าต่อหน้าบตุรชายท้ังสองกับลกูสะใภ้คนโต 

นางถึงกล่าวอย่างไม่พึงใจ "ข้ายึดสารท่ีเจ้าลูกอกตัญญูผู้นั้นเขียนถึง 

เฉียวซื่อไว้ มีอันใดรึ ท่านโหวจะหย่ากับข้าเพราะเรื่องนี้หรือไม่เล่า"

"เจ้าพูดอีกครั้งสิ"

"พูดอีกครั้งแล้วจะมีอันใด ข้ามอบสารที่เจ้ารองเขียนถึงเฉียวซื่อ 

ไปให้เขาตอนน้ีมไิด้หรอืไร ใครจะรูว่้าบตุรชายทียื่นหยัดท้าฟ้าดนิของท่าน

จะอ่อนแอเพียงนี้ แค่เห็นก็กระอักเลือดเสียแล้ว"

เสียงเพียะดังก้องกังวานขึ้น จิ้งอันโหวสะบัดฝ่ามือตบหน้าเสิ่นซื่อ

เต็มแรงจนนางเซล้มไปนั่งบนเก้าอี้

"ท่านแม่!"

"ท่านตบหน้าข้า?!" เสิ่นซื่อกุมแก้มถามอย่างชิงชัง

จิ้งอันโหวสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง "เสิ่นซื่อ! เจ้าท�าให้ข้าผิดหวังเหลือเกิน"

เขาเคยกุมก�าลงัทหารในมอื เป็นแม่ทพัเป่ยเจงิท่ีบญัชาการกองทพั

นบัพันนับหมืน่ ถึงแม้ร่างกายทรดุโทรมจากการตรากตร�าอยู่ท่ีแดนเหนือ

เป็นเวลานาน จงึต้องกลบัเมอืงหลวงเพ่ือพักฟ้ืน แต่เขาไม่ใช่บรุุษไม่เอาไหน 

พรรค์นั้น

เขาอดทนให้อภยัภรรยาทกุอย่างเป็นเพราะอะไรเล่า แค่เพราะรูส้กึผดิ  

ไม่อาจหักใจท�าให้นางต้องโศกเศร้าเสียใจเท่านั้นเอง

เพียงปรารถนาว่านางจะเอ็นดูสงสารเซ่าหมิงยวนมากขึ้นบ้าง

บัดนี้ดูไปแล้วเขาท�าผิดมหันต์อย่างไม่น่าอภัย

ความผิดหวังระคนโกรธเกรี้ยวในดวงตาของจิ้งอันโหวทิ่มแทงใจ

เสิน่ซือ่อย่างรนุแรง พาให้ถ้อยค�าเหล่านัน้ซึง่นางคดิว่าสองสามภีรรยารูด้ี

แก่ใจกันเอง และไม่ตั้งใจจะบอกกล่าวให้พวกบุตรชายรับรู้ไปชั่วชีวิตนี้ 
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ก็หลุดออกจากปาก "ข้าท�าให้ท่านโหวผิดหวังหรือ แล้วท่านโหวเล่า  

ท่านโหวเคยท�าให้ข้าผิดหวังมาแต่แรก ครั้งน้ันที่ท่านพูดไว้ว่าให้เกียรติ

ยกย่องกันและกัน รักใคร่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง ผลสุดท้ายเป็นเพียงเรื่อง

น่าขัน บุตรชายคนรองของข้าตายไปนานแล้ว เขาตายไปนานแล้ว!"

เสิ่นซื่อไม่สนใจว่าเซ่าจิ่งยวนกับเซ่าซียวนตะลึงพรึงเพริดไปแล้ว 

นางพูดด้วยน�้าเสียงคับแค้น "ท่านโหวบอกข้าสิ เซ่าหมิงยวนในตอนนี้ 

เป็นมารหัวขนที่ท่านไปอุ้มกลับมาจากที่ใดกันแน่"
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"เจ้า..." ริมฝีปากของจิ้งอันโหวสั่นระริกจนกล่าวค�าใดไม่ออก

เสิน่ซือ่แสดงความก้าวร้าวมากขึน้ "ท่านพูดสิ พูดออกมาส ิพูดไม่ออก 

แล้วกระมงั ฮ่าๆ ท่านนกึว่าข้าเป็นคนโง่งมใช่หรอืไม่ แม่ลกูมจีติสือ่ถึงกันได้  

เจ้ารองถูกท่านอุม้ไปหาหมอ พออุม้กลบัมาอกีท ีข้าก็รูว่้านัน่ไม่ใช่เจ้ารอง

ของข้าแล้ว!"

พอพูดถึงตรงนี้ เสิ่นซื่อฟุบหน้าลงบนพนักเก้าอี้ร�่าไห้สุดเสียง

ยามนั้นนางก�าลังอยู่ไฟ เจ้ารองของนางเพ่ิงคลอดออกมาไม่ก่ีวัน 

ก็ถูกอุ้มไปจากข้างกายนางเพราะสุขภาพไม่ดี

ไฉนพวกเขาถึงคิดว่านางซึ่งเป็นมารดาจะจดจ�าบุตรชายของตน 

ไม่ได้

ต่อให้นางเห็นเพียงแวบเดียว ต่อให้เด็กทารกแรกเกิดล้วนหน้าตา

คล้ายๆ กันไปหมดในสายตาคนทุกคน ทว่าในสายตาและหัวใจนาง  

255
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เจ้ารองของนางไม่เหมือนผู้ใดในโลกนี้!

เสิ่นซื่อเกาะพนักเก้าอี้ร้องไห้เสียงดังอย่างเจ็บปวด

บ่าวไพร่ในห้องถูกไล่ออกไปแต่แรก เหลอืแต่เสยีงสะอ้ืนไห้ของเส่ินซือ่ 

ดังสะท้อนก้องไปมา

นานสองนานกว่าเซ่าจิ่งยวนจะไต่ถามขึ้น "ท่านพ่อ...ท่ีท่านแม่พูด

เป็นความจริงหรือขอรับ"

จิ้งอันโหวมีสีหน้าไม่ดีอย่างยิ่ง เขาไม่ปริปากพูด

เสิน่ซือ่เงยหน้าแค่นหวัร่อ "ท่านโหวพูดไม่ออกแล้วหรอื ในเมือ่วันนี้

พูดกันมาถึงขัน้น้ี ข้าจะขอถามท่านโหวสกัหน่อยว่าท่านเอาเจ้ารองของข้า 

ไปไว้ที่ใดกันแน่"

"เจ้ารอง..." จิ้งอันโหวอ้าปากอย่างยากล�าบาก กลับพบว่าถ้อยค�า

หลังช่างยากจะเอื้อนเอ่ยออกมาปานนั้น

"ท่านพูดสิ พูดมา เพราะว่าจะเตรียมที่ทางให้เจ้ามารหัวขนนั่น  

ท่านถึงท�าให้เจ้ารองของข้าตายไปใช่หรือไม่"

"เสิ่นซื่อ ต่อหน้าลูกๆ เจ้ากล่าววาจาอะไรส่งเดช" จิ้งอันโหวมอง 

เสิ่นซื่ออย่างเหลือเชื่อ

หรือว่าตลอดที่ผ่านมา นางคิดเช่นนี้เสมอ?

เขากับนางเป็นสามีภรรยาที่ร่วมผูกผมกัน แม้ว่าตอนหนุ่มสาว 

จะมเีวลาอยู่ร่วมกันไม่มาก แต่ไม่เคยผดิพ้องหมองใจกัน ไฉนนางถึงคดิว่า 

เขาสามารถกระท�าเรื่องที่เป็นการท�าลายชีวิตบุตรชายของตนเองได้

"ข้าพูดจาส่งเดช? เช่นนั้นท่านบอกสิ เจ้ารองอยู่ที่ใด เจ้ารองของข้า

หายไปที่ใด"

"เจ้ารองตายแล้ว" จิ้งอันโหวบอกออกมาในที่สุด
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"เสิ่นซื่อ ตัวเจ้าเองไม่แจ่มแจ้งหรือ เจ้ารองคลอดออกมาก็ร่างกาย

ไม่แข็งแรง หมอหลวงบอกแต่แรกแล้วว่าเลี้ยงไม่รอด เจ้ารองป่วยตาย 

ไปแล้ว"

"ข้าไม่เชื่อๆ ท่านท�าให้เจ้ารองตายเพ่ือมารหัวขนน่ัน!" เสิ่นซื่อ 

แผดเสียงตะโกนอย่างคุมสติไม่อยู่

จิ้งอันโหวเพียงรู้สึกเหนื่อยล้าสุดจะเปรียบ เขายกมือกุมหน้าผาก

พลางไต่ถามนาง "พวกเราเป็นสามีภรรยากันมานานหลายปีถึงเพียงนี้  

เจ้าจะตราหน้าข้าว่าเป็นต้นเหตุท�าให้ลกูในไส้ต้องตายให้ได้ถึงจะสบายใจ 

ใช่หรือไม่ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็สุดแท้แต่ใจเจ้าเถอะ"

โรคภัยทีร่มุเร้ามานานปีท�าให้ร่างกายของจิง้อนัโหวผูเ้คยกุมอ�านาจ

การทหารในมืออ่อนแอประหน่ึงพวกบัณฑิต ใบหน้าขาวซีดอมเขียวยัง

ฉายแววทอดอาลัยในเวลานี้ ดูไปแล้วชวนให้วาบลึกในอก

เสิน่ซ่ือใจอ่อนลงหลายส่วน น�า้เสยีงของนางแปรเปลีย่นไป "เจ้ารอง

ป่วยตายจริงๆ หรือ"

ในยามราตรีนับไม่ถ้วน นางพลิกกายกระสับกระส่ายข่มตานอน 

ไม่หลับ คิดค�านึงว่าเป็นไปได้มากว่าบุตรท่ีอยู่ในอุทรสิบเดือนจนคลอด

ออกมาคงตายไปแต่แรก เพ่ือให้มารหัวขนยึดครองศักดิ์ฐานะของเขา 

และได้ใช้ชีวิตสุขสบายแทนเขาแล้ว นางจึงชิงชังจนอกแทบแตก

ทว่าเมือ่ความชงิชงัเบาบางลง ลกึๆ ในใจนางยังมคีวามหวังอยู่ร�าไร

บางทเีจ้ารองของนางอาจยังไม่ตาย แค่ถูกบดิาใจร้ายของเขาคนน้ี

พาไปอยู่ที่อื่น

จิ้งอันโหวพยักหน้าช้าๆ "อื้อ เจ้ารองของพวกเราป่วยตายไปแล้ว 

เสิน่ซือ่ เจ้าเป็นมารดาของเจ้ารอง ส่วนข้าก็เป็นบดิาเขา หรือว่าข้าไม่อยาก
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ให้เจ้ารองมีชีวิตอยู่"

"ฮือๆๆ..." เสิ่นซื่อปิดหน้าร้องไห้อย่างชอกช�้า

เซ่าจิ่งยวนกับเซ่าซียวนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆ

เซ่าซียวนยังพอท�าเนา แต่เซ่าจิ่งยวนสิย�่าแย่เต็มที

ใบหน้าทีบ่วมปดูเป็นหวัสกุรของเขายังรอให้หมอใส่ยาให้อยู่ ตอนนี ้

ต้องรอไปถึงเมื่อไรกันแน่

สามคนพ่อลูกนิ่งเงียบไร้วาจา

เสิน่ซือ่ร้องไห้จนสาแก่ใจแล้วเงยหน้าขวับมองไปทางสามี "ถ้าอย่างนัน้ 

เซ่าหมิงยวนเล่า ข้าเก็บค�าพูดนี้อยู่ในใจมายี่สิบเอ็ดปีแล้ว วันนี้ท่านโหว

จะบอกข้าได้หรือไม่ว่าเขามาจากที่ใดกันแน่"

เซ่าจิ่งยวนกับเซ่าซียวนหันไปมองจิ้งอันโหวเป็นตาเดียวกัน

นั่นสิ ในเมื่อคนก็ตายไปแล้ว เช่นน้ันพ่ีน้องของพวกเขาในตอนนี ้

เป็นใครอีกเล่า

จิ้งอันโหวไม่เปล่งวาจา

"ท่านโหวพูดสิ"

จิ้งอันโหวเผยอปากทว่าตอบค�าถามนี้ไม่ออก

เสิ่นซื่อคาดคั้นซ�้าๆ แต่จิ้งอันโหวไม่กล่าวค�าใดอยู่จนแล้วจนรอด 

"ข้าเข้าใจแล้ว มารหัวขนนัน่เป็นบตุรทีท่่านมกัีบนางบ�าเรอ ถกูหรอืไม่"

จิ้งอันโหวนิ่งขึงไป

"ท่านพูดส ิพูดออกมา!" เสิน่ซือ่เดอืดดาลจดั นางยืดตวัตรงกล่าวว่า 

"พูดกันมาถึงข้ันน้ีแล้ว ท่านโหวไม่ต้องปิดบังข้าอีกต่อไป วันนี้ถ้าท่าน 

ไม่พูดให้รู้เรื่อง ข้าจะเอาหัวชนก�าแพงตายอยู่ตรงนี้! ท่านบอกข้ามา  

เขาเป็นบุตรที่ท่านมีกับนางจิ้งจอกข้างนอกใช่หรือไม่"
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"ใช่" จิ้งอันโหวหลับตาลง เอ่ยตอบเสียงขรึม

เสิ่นซื่ออึ้งไป จากนั้นเริ่มไออย่างรุนแรง

"ท่านแม่..." เซ่าซียวนใจหายวาบ รีบเข้าไปประคองมารดา

เสิ่นซื่อไอไปร้องไห้ไป "ข้ารู้อยู่แล้ว! ไสหัวออกไป ข้าไม่อยากเห็น

หน้าท่านอีก! ยังมีเจ้ามารหัวขนนั่นอีกคน จงรีบๆ ตายไปเสีย อย่ามา 

กวนโทสะข้าเป็นการดีที่สุด"

"หุบปากนะ!" จิ้งอันโหวตวาดเสียงห้วน

เสิน่ซือ่เบกิตากว้างแทบถลน "ถึงเวลาน้ีแล้ว ท่านยังพูดได้เตม็ปาก

เต็มค�าอีกหรือ"

"เหตใุดข้าจะพูดเตม็ปากเตม็ค�าไม่ได้ หลายปีมานี ้ในจวนโหวมอีนุ

หรอืสาวใช้ห้องข้าง* สกัคนหรอืไม่ ไม่มกีระมงั ฮหูยินไปสบืถามได้เลยว่า

ตระกูลผู้สูงศักดิ์พวกนั้นมีเรือนใดบ้างไม่มีภรรยากับอนุเป็นโขยง ถึงเป็น

พวกขุนนางฝ่ายบุ๋นมือสะอาดก็ตามที กระทั่งสกุลเฉียวที่โด่งดังทั่วหล้า 

พอฮูหยินของท่านผู้ตรวจการเฉียวเห็นว่าตนสูงวัยแล้วยังรับอนุให้สามี 

คนหน่ึงเลย ต่อให้ข้าเคยเลี้ยงนางบ�าเรอไว้ จะเป็นความผิดบาปชั่วช้า 

เกินอภัยอันใดด้วยหรือ"

จิ้งอันโหวย้อนถามกลับยาวเหยียดเป็นชุด ท�าให้เส่ินซ่ือโมโหแทบ

ลมจับ แต่เผอิญนางสุดปัญญาจะโต้กลับได้

ถูกต้อง ไยโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมต่อสตรีเฉกนั้น บุรุษรับอนุเป็นเรื่อง

ถูกต้องชอบธรรม แต่เปลีย่นเป็นสตร ีถึงมฐีานันดรสูงศักด์ิเช่นองค์หญิงใหญ่ 

ฉางหรง ชุบเลี้ยงชายบ�าเรอไม่กี่คนก็โดนผู้อื่นติฉินนินทาลับหลัง

* สาวใช้ห้องข้าง เป็นค�าเรยีกเมยีบ่าวซึง่ไม่ได้รบัการยกย่อง โดยมากรบัไว้ก่อนรบัอนุภรรยาหรือแต่งภรรยาเอก  
พักอยู่ในห้องด้านข้างท่ีทะลุกับห้องนอนหลักของเจ้านาย เพ่ือสะดวกในการปรนนิบัติตอนกลางคืน จึงเป็น
ที่มาของชื่อดังกล่าว
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"ในเมื่อเปิดอกพูดกันแล้ว ข้าจะบอกกับฮูหยินอย่างชัดแจ้งว่าแม้ 

หมิงยวนไม่ได้คลอดออกมาจากท้องเจ้า แต่ก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของข้า 

ตามขนบธรรมเนียม เขาเรียกขานเจ้าว่าท่านแม่จึงถูกต้องตามท�านอง

คลองธรรม ฉะนั้นข้าไม่อยากได้ยินเรื่องความใจจืดใจด�าพวกนั้นของ 

เจ้าอีก แล้วก็..."

จิง้อนัโหวตวัดสายตามองบตุรชายสองคนปราดหน่ึงก่อนดึงสายตา

กลับมามองภรรยา "ข่าวลือเก่ียวกับหมิงยวนที่แพร่ออกไปก่อนหน้านี ้

ก็แล้วกันไปเถอะ ข้าไม่เอาเรื่องกับความผิดที่ผ่านไปแล้ว ทว่าหลังจากนี้

หากเรื่องท่ีหมิงยวนเป็นบุตรของนางบ�าเรอแพร่งพรายออกไป เช่นน้ัน 

ฮูหยินอย่าโทษว่าข้าไม่เห็นแก่ความเป็นสามีภรรยากันมาเนิ่นนาน  

กลับสกุลเดิมไปเสีย!"

"ท่านพ่อ!" เซ่าจิ่งยวนกับเซ่าซียวนตกใจยกใหญ่

จิ้งอันโหวกล่าวเน้นเสียงหนักทีละค�าด้วยสีหน้าขุ่นมัว "พวกเจ้า 

สองคนจงจ�าไว้ด้วยว่าขอแค่มีข่าวเรื่องศักด์ิฐานะของเจ้ารองกระเซ็น

กระสายออกไป ข้าจะส่งมารดาของพวกเจ้ากลับสกุลเดิม"

เขากล่าวจบแล้วหมุนกายสาวเท้าก้าวยาวๆ ออกไป

เซ่าซียวนอดถามขึ้นไม่ได้ "ท่านพ่อ ท่านจะไปที่ใดขอรับ"

"ไปดูพี่รองของเจ้า!"

จิง้อนัโหวสะบดัแขนเสือ้ออกไปแล้ว ฝ่ายเสิน่ซือ่โมโหระคนคับแค้นใจ 

สุดจะกล่าว ลมหายใจติดขัดจนเป็นลมล้มพับไป

จวนจิ้งอันโหวชุลมุนวุ่นวายขึ้นกว่าเดิมในทันที

ด้านจวนกวนจวินโหวตกอยู่ในบรรยากาศตึงเครียดเช่นเดียวกัน
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หยางโฮ่วเฉงิร้อนใจจะไปเชญิหมอหลวง แต่ฉือชัน่ทดัทานไว้ "ไปเชญิ 

หมอหลวงไม่ได้"

ต�าแหน่งฐานะของเซ่าหมิงยวนน้ันสร้างแรงกระเพ่ือมไหวได้ง่าย

เกินไป ทันทีที่มีข่าวว่าเขากระอักเลือดหมดสติแพร่ออกไป เกรงว่า 

จะท�าให้ขั้วอ�านาจต่างๆ เกิดความคิดที่ไม่พึงมี

แม้แต่ทางฮ่องเต้ก็ยังเปลี่ยนท่าทีได้

"ไม่เชิญหมอหลวง? แล้วถิงเฉวียนจะท�าอย่างไร"
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สีหน้าของฉือชั่นขุ่นมัว "หมอของโรงหมอจี้เซิงฝีมือไม่เลว ข้าไป 

เชิญเอง"

อย่างมากหลังจากนี้เอาหมอผู้นั้นเข้าไปอยู่ในวังองค์หญิงใหญ่  

ก็ไม่ต้องกลัวว่าเรื่องจะแพร่ออกไป

"รบกวนคณุชายท้ังหลายเฝ้าท่านแม่ทัพของข้าไว้ ข้ารู้ว่ามคีนผู้หนึง่

ต้องเก่งกว่าหมอของโรงหมอจีเ้ซงิแน่ๆ ขอรบั" เฉนิกวงขันอาสาไปเชญิคน 

เขากล่าวค�านี้ทิ้งท้ายไว้แล้วก้าวขาออกวิ่งไปเลย

"เฉินกวงไปเชิญใครกันหรือ" หยางโฮ่วเฉิงถามขึ้น

ห้วงความคิดของจูเยี่ยนมีเงาร่างอรชรสายหนึ่งผุดขึ้นทันใด

ตอนน้ีเฉนิกวงเป็นสารถีของคณุหนหูล ีหรอืว่าคนท่ีเขาอยากเชญิมา 

คือนาง

การคาดเดานีอ้อกจะเหลวไหลอยู่สกัหน่อย แต่วีรกรรมทีค่ณุหนหูลี

256
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ช่วยรักษาคุณชายคนเล็กของจวนฉางชุนป๋อด้วยเข็มเงินยังโจษขานกัน

อยู่ภายนอก บางทีนางอาจมีวิชาแพทย์สูงส่งก็เป็นได้

ไม่รูด้้วยเหตุผลกลใด เขารูส้กึว่าเรือ่งทีถ้่าเป็นคนอืน่แล้วคงเหลือเช่ือ  

แต่พอเป็นคุณหนูหลีกลับมีความเป็นไปได้สูง

ชะรอยว่าใต้หล้านีค้งมคีนทีเ่กิดมาเพ่ือท�าให้คนอืน่ละอายใจท่ีตนเอง 

เทียบไม่ได้

"รอดูเถอะ พวกองครักษ์ของถิงเฉวียนยังนับว่าเชื่อมือได้" ฉือชั่น 

กล่าวอย่างไม่สบอารมณ์

ถ้าเชื่อมือไม่ได้ ก็คงไม่มีทางจับผิดเด็กรับใช้เถาเซิงที่ปลอมตัว 

เป็นหญิงได้คาหนังคาเขา

เฉินกวงว่ิงเต็มเหยียดตลอดทางกลับไปถึงจวนสกุลหลีแล้วขอพบ

เฉียวเจา

สองวันนี้นางจิตใจไม่ค่อยสงบอยู่พอดี

ไม่รูว่้าพวกท่านตาสบืสาวราวเรือ่งไปถึงท่ีใดแล้ว นางซึง่เป็นคนนอก 

ในสายตาของผู้อื่นอยากรู้ความคืบหน้าบ้างก็เป็นเรื่องยากเหลือเกิน

"คุณหนู เฉินกวงอยากพบท่าน ดูท่าทางร้อนใจน่าดูเจ้าค่ะ" ปิงลวี่

เข้ามารายงานด้วยท่าทางเร่งร้อน

"พาเขามาที่นี่"

เฉินกวงเห็นเฉียวเจาก็พูดเสียงกระหืดกระหอบ "คุณหนูสาม รีบไป

กับข้าเถอะขอรับ"

"มีเรื่องอะไร"

"ท่านแม่ทัพของข้ากระอักเลือดแล้วขอรับ"
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เฉียวเจาลุกพรวดขึ้น จากน้ันรู้ตัวว่าเสียกิริยาไปบ้างจึงไต่ถาม 

เสียงเรียบ "เหตุใดถึงกระอักเลือดได้"

เซ่าหมงิยวนอาจจะเจบ็ปวดทรมานเหลอืทนจากการโดนพิษไอเย็น

เล่นงาน แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นนี้กระมัง

"เป็นฮหูยินของจิง้อนัโหวมอบกล่องไม้แดงใบหนึง่ให้ ในน้ันใส่สารไว้ 

เต็มกล่อง ล้วนเป็นสารท่ีท่านแม่ทัพเขียนถึงฮูหยินของตนเมื่อครั้งอยู ่

แดนเหนือในกาลก่อน ท่านแม่ทัพของข้าเห็นแล้วก็กระอักเลือด..."

"สาร..." เฉียวเจาพูดงึมง�า นางเอ่ยถามอย่างอดใจไม่อยู่ "สารอะไร 

ท่านแม่ทัพของเจ้าเคยเขียนสารถึงฮูหยินของเขาด้วยหรือ"

แม้เฉนิกวงไม่เข้าใจว่าเหตใุดคณุหนสูามจบัจดุส�าคญัไม่ถูก แต่ยัง

คงกล่าวไขความกระจ่างให้ "เคยเขยีนแน่นอนขอรบั ทุกเดอืนท่านแม่ทพั 

จะเขียนสารถึงฮูหยินของท่านอย่างน้อยหนึ่งฉบับเสมอ ต่อให้เป็นช่วง 

การศึกคับขันที่สุดก็ไม่ยกเว้น จนกระท่ังต้นปีนี้ยังเขียนอยู่เลยนะขอรับ  

น่าเสียดายที่ฮูหยินของท่านไม่เคยตอบสารเลย"

เฉินกวงพูดถึงประโยคหลังแล้วน�้าเสียงก็แฝงรอยตัดพ้อต่อว่า 

โดยไม่รู้ตัว "ฮูหยินของท่านแม่ทัพก็ใจร้ายเกินไป ถึงท่านแม่ทัพต้องไป 

แดนเหนือในวันพิธีมงคลไม่อาจอยู่กับฮูหยินได้ แต่นี่มิใช่ส่ิงท่ีเหล่า 

ทหารต้าเหลียงสมควรกระท�าหรือ ถ้าทุกคนต่างรั้งอยู่เมืองหลวงเสพสุข 

เมอืงหลวงคงตกเป็นของชาวต๋าจือ่ไปนานแล้ว ข้ายังลมืไม่ลงจนถึงตอนนี้  

แดนเหนือหนาวเย็นปานนั้น พ่นลมหายใจออกมายังกลายเป็นละออง 

น�้าแข็ง น�้าหมึกจับตัวแข็งเป็นก้อน ท่านแม่ทัพเขียนอักษรตัวหน่ึงก็ต้อง

ละลายหมึกใหม่..."

สารถีน้อยออกนอกเรื่องไปแล้วอย่างเห็นได้ชัด
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เฉียวเจาขมวดคิ้ว "เลิกพูดได้แล้ว ไปจวนแม่ทัพกัน"

นางไม่อยากเรียกที่นั่นว่า 'จวนโหว' เพราะเรียกเช่นนี้จะท�าให้นาง

หวนนึกถึงชีวิตท่ีเหมือนอยู่ในกรงขังสองปีน่ัน รวมถึงความรู้สึกอึดอัด

หายใจไม่ออกที่ไม่อาจสลัดทิ้งไป

ขณะน่ังอยู่บนรถม้า ในหวัสมองของเฉยีวเจาครุ่นคดิไม่หยุดว่าทีแ่ท้ 

สองปีนั้นเซ่าหมิงยวนเขียนสารถึงนางตลอด ส่วนสารพวกนั้นโดนฮูหยิน

ของจิ้งอันโหวยึดไว้หมด เพราะอะไรเสิ่นซื่อต้องท�าเช่นนี้

ถึงจะมีเวลาอยู่พร้อมหน้ากันน้อยนัก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก

ไม่ลกึซึง้แนบแน่นเท่าบตุรธิดาทีอ่ยู่ข้างกายเสมอ แต่การยึดสารทีบ่ตุรชาย 

เขียนถึงลูกสะใภ้เป็นการกระท�าที่พิลึกพิลั่นเกินไป

เฉียวเจาทอดถอนใจ จวนจิ้งอันโหวแปลกประหลาดกว่าที่นาง 

คิดไว้มาก 

ไฉนฟื้นคืนชีพมาแล้วต้องพบกับปริศนาไปเสียทุกเรื่องด้วยนะ

เฉินกวงควบขับรถม้าอย่างเร็วรี่ ไม่นานนักก็หยุดจอดกะทันหัน 

เฉียวเจาต้องรีบยกมือเกาะผนังรถไว้

"คุณหนูสาม ถึงแล้วขอรับ"

ทกุคนรออยู่ด้วยความร้อนรุม่ใจ เมือ่ได้ยินเสยีงฝีเท้าแล้วก็เงยหน้าข้ึน 

ทันที พอเห็นเฉียวเจาเดินตามหลังเฉินกวงก็อึ้งงันไปอย่างสุดระงับ

"เจ้ามาได้อย่างไร" ฉือชั่นขมวดคิ้ว

นบัแต่ท่ีองค์หญิงใหญ่ฉางหรงเปิดโปงความในใจของเขาออกมา ฉอืชัน่ 

ก็เกิดความรู้สึกไม่อยากเจอเฉียวเจาอย่างปราศจากเหตุผล ครั้นยามน้ี 

พบกันแล้ว เขาท้ังหงดุหงดิ ขณะเดยีวกันในใจลกึๆ ยังยินดีอย่างพูดไม่ออก 

บอกไม่ถูก
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แล้วความยนิดีนีเ้องท�าให้เขาหงดุหงดิย่ิงขึน้ เป็นธรรมดาท่ีจะพูดจา

ระคายหูถึงขีดสุด

เฉียวเจามองฉือชั่นอย่างพินิจอึดใจหนึ่ง นี่นางไปตอแยอะไรเขา 

อีกแล้วหรือไร

"เฉนิกวงเรยีกข้ามาเจ้าค่ะ" เฉยีวเจากล่าวค�านีด้้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ

จบแล้วเดินไปหาเฉียวโม่ "พ่ีเฉียว แม่ทัพเซ่าเป็นอย่างไรบ้าง พาข้าไป 

ดูหน่อยสิเจ้าคะ"

เฉียวโม่พยักหน้า "ได้ คุณหนูหลีโปรดตามข้ามา"

ยามเห็นเฉียวเจาเดินตามเฉียวโม่เข้าไปข้างใน ใบหน้าของฉือช่ัน

เร่ิมตั้งเค้าพายุอารมณ์ เขาเลิกค้ิวพลางถามเฉินกวง "คุณหนูหลีรู้จัก

คุณชายเฉียวตั้งแต่เมื่อไร" เขาไม่เคยเจอสาวน้อยที่หว่านเสน่ห์ไปท่ัว 

เฉกนี้

"เอ่อ...ข้าไม่ทราบขอรับ" เฉินกวงท�าไขสือ

จุดยืนต้องชัดเจน ท่าทีต้องแน่วแน่ คุณชายฉือเป็นศัตรูหัวใจของ

ท่านแม่ทัพ เขาไม่พูดอธิบายหรอกนะ

ปล่อยให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดมากยิ่งขึ้นไปอีกเถอะ

เฉยีวเจาซึง่เดินอยู่ข้างกายเฉยีวโม่อดมองส�ารวจสีหน้าของเขาไม่ได้

นางเดินอยู่ทางขวามือของเขา เห็นเสี้ยวหน้าด้านข้างท่ีสมบูรณ ์

ไร้ที่ติ เส้นสายโครงหน้านุ่มนวลหากแฝงความคมเข้มไว้ รูปงามไม่เป็น 

สองรองใคร

เฉยีวโม่รบัรูไ้ด้ถึงสายตาของนาง เขาหนัไปมองนางอย่างห้ามไม่อยู่

เฉียวเจายิ้มอย่างเปิดเผย "สีหน้าของพ่ีเฉียวสดชื่นข้ึนมากเลย

เจ้าค่ะ"



75ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

สหีน้าของเฉยีวโม่เรยีบเฉย "หายป่วยแล้ว สหีน้าย่อมจะสดชืน่เป็น

ธรรมดา"

เฉียวเจาชะงักฝีเท้า

อันว่าปากคนยาวกว่าปากกา เฉยีวโม่ไม่ต่อบทสนทนานี ้เพียงบอก

ด้วยน�้าเสียงสงบน่ิง "คุณหนูหลีมีวิชาแพทย์สูงส่ง เชิญตรวจอาการให้ 

กวนจวินโหวเถอะ"

เฉียวเจาเม้มปากแน่น

"คุณหนูหลี?"

"ได้ ข้าจะไปตรวจเขา" นางตวัดสายตามองเฉียวโม่แล้วหมุนกาย

เดินฉับๆ ไปหาเซ่าหมิงยวน 

เฉียวโม่น่ิงขึงไป ดวงตาท่ีมองเขาเมื่อครู่นี้ของคุณหนูหลี แม้ว่า 

จะกวาดผ่านแวบเดียว แต่ดูเหมือนเขาจะเห็นประกายน�้าวาวๆ ในนั้น

คุณหนูหลีร้องไห้แล้ว?

แต่ว่าเขาอย่างมากก็แค่แสดงท่าทางเย็นชาขึ้นบ้าง นางไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นเช่นนี้กระมัง

จะว่าไปแล้วเขาซาบซึ้งใจคุณหนูหลี ทว่าเขายอมรับไม่ใคร่ได้ท่ี 

เด็กสาวผู ้หนึ่งจะบีบคั้นจนท่านป้าสะใภ้ใหญ่ของเขาเสียสติไปโดย 

ไม่สะทกสะท้านเช่นนี้

ไม่ว่าท่านป้าสะใภ้ใหญ่จะท�าเรือ่งใดไว้ สมควรรบัโทษทณัฑ์อย่างไร 

นี่ล้วนเป็นเรื่องที่เขากับครอบครัวท่านตาต้องหารือกัน มิใช่ให้คนนอกที่

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ อย่างคุณหนูหลียื่นมือเข้ามายุ่ง

เพียงเพราะความเก่ียวข้องกับท่านหมอเทวดาหลี่ คุณหนูหลีก็ 

แก้แค้นให้แล้วตอนเขายังไม่ฟื้นสติ ถึงแม้จะมาจากเจตนาดี ก็ออกจะ... 
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ยุ่งไม่เข้าเรื่องเกินไป

คุณชายเฉียวคิดค�านึง ท่าทีของเขาเย็นชาไปบ้างเพื่อจะให้วันหน้า

คุณหนูหลีใคร่ครวญให้ดีก่อนท�าอะไร ไม่ใช่เรื่องปกติมากหรือ

แม่นางน้อยถึงกับร้องไห้ต่อหน้าเขา แต่ใจเขากลับรู้สึกผิดอย่าง 

ไม่มีปี่มีขลุ่ย 

นี่มันเรื่องอะไรกันเล่า

เฉียวโม่มองตามแผ่นหลังของเฉียวเจาเงียบๆ เขาร�าพึงในใจ 

คณุหนูหลจีะละม้ายเจาเจาสกัเท่าใด แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่น้องสาว

ของข้า

เฉยีวเจาอารมณ์ไม่ค่อยด ีพอเหน็สภาพของเซ่าหมงิยวนก็ยิง่อารมณ์ 

ไม่ดีมากขึ้น

ความในใจของเจ้าคนผูน้ี้หนกัอ้ึงปานใดกันแน่ถึงทรมานร่างกายตน 

จนกลายเป็นเช่นนี้

เดิมทีเขายังต้านทานพิษไอเย็นในตัวได้อีกสองสามปี รอท่านปู ่

กลับมาขับออกให้พอดี แต่ตอนนีม้ันแทรกซึมเข้าสู่หัวใจแล้ว นางจ�าต้อง

ลงมือเอง

ทว่าคิดจะถอนพิษไอเย็นในหัวใจต้องเปลือยกายท่อนบนน่ะสิ

แม่นางเฉียวทอดอาลัยในชีวิตเสียแล้ว
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พวกฉือชั่นกรูกันเข้ามา

"คุณหนูหลี ท่านรักษาโรคเป็นจริงๆ หรือ" หยางโฮ่วเฉิงถามอย่าง

อดใจรอไม่ไหว

เฉียวเจาพยักหน้าด้วยความรู้สึกสับสนปนเป

"เช่นนั้นถิงเฉวียนเป็นอะไรกันแน่"

"ในกายเขามีพิษไอเย็นมาโดยตลอด พอได้รับความสะเทือนใจ 

จนเป็นเหตุให้เลือดลมตีกลับ พิษไอเย็นแทรกซึมเข้าสู่หัวใจ ฉะน้ันถึง

กลายเป็นเช่นนี้เจ้าค่ะ" เฉียวเจากล่าวอธิบาย

"แล้วพิษไอเย็นขับออกได้หรือไม่" จูเยี่ยนถามขึ้นบ้าง

"ได้น่ะได้เจ้าค่ะ แต่ว่า..."

"จะมวัโยกโย้อยู่ด้วยเหตใุด ถิงเฉวียนเคยช่วยเจ้าหลายครัง้หลายหน  

หรือว่ายังจะตั้งข้อแม้อีก" ฉือชั่นไม่ใคร่สบอารมณ์ชอบกล

257
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เฉียวเจามองเขาแวบหนึ่ง ค่อยกวาดตามองทุกคนรอบตัวถึงเอ่ย

ด้วยน�้าเสียงสงบนิ่ง "มีเงื่อนไขข้อหนึ่งที่ข้าต้องพูดให้แจ่มแจ้งล่วงหน้า"

"เชิญคุณหนูหลีกล่าว" จูเย่ียนตระหนักได้ว่าเรื่องมิได้ง่ายดาย 

อย่างที่คิด เขาเอ่ยเสียงนุ่ม

"พิษไอเย็นในตัวแม่ทัพเซ่าน่าจะมีคนสองคนท่ีขับออกได้ คนหนึ่ง

คือหมอเทวดาหลี่ อีกคนคือข้า" เฉียวเจากล่าวประโยคนี้อย่างขึงขัง  

ทุกคนฟังแล้วก็อึ้งงันไปตามๆ กัน

สายตาของเฉินกวงฉายแววเลื่อมใสเต็มเปี่ยม นางจะมีวิชาแพทย์

อยู่ในชั้นใดอย่าเพ่ิงไปสนใจ หากความมั่นใจในตนเองน้ีต้องไม่มีผู้ใด 

ทาบเทียบได้

"ข้ากล่าวเช่นน้ีก็หวังให้พวกท่านกระจ่างแจ้งว่าทีข้่ามาถอนพิษไอเย็น 

ให้แม่ทพัเซ่าเป็นทางเลอืกเพียงหน่ึงเดยีว ถ้ามใีครก็ตามสามารถท�าแทนได้  

ข้าไม่มีทางออกโรง"

ทุกคนย่ิงฟังย่ิงสับสน ไฉนฟังน�้าเสียงของคุณหนูหลีแล้วไม่อยาก

ถอนพิษให้เซ่าหมงิยวนอย่างย่ิงเลยเล่า เซ่าหมงิยวนไม่น่าจะเคยล่วงเกินนาง 

กระมัง

"ตอนนี้ข้าต้องการลูกมือคนหนึ่ง ส่วนคนอื่นๆ ห้ามเข้ามาใกล้ 

ประตูห้อง..."

ไม่ทันสิน้เสยีงของเฉยีวเจา มหีลายคนพูดประสานเสยีงกัน "ข้าเอง"

เฉยีวเจามองฉอืชัน่ก่อนค่อยมองหยางโฮ่วเฉงิ ถงึมองไปทางเฉยีวโม่ 

อีกทีแล้วทอดถอนใจ

ฉือชั่นไม่ได้แน่นอน นิสัยคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างน้ัน ประเดี๋ยวถ้าเกิด

ประสาทเสียขึ้นมาจะท�าฉันใด
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พี่หยางก็ไม่ได้ รู้สึกไม่วายว่าเขาเก็บความลับไม่อยู่

พี่ใหญ่...

เฉียวเจาส่ายศีรษะกับตนเอง

พี่ใหญ่ก็ไม่ได้

พอนึกถึงภาพถอดเสื้อเซ่าหมิงยวนออกต่อหน้าพ่ีใหญ่แล้ว นาง

ตะขิดตะขวงใจเหลือเกินจริงๆ

"เฉินกวง เจ้าเถอะ"

ฉือชั่นท�าหน้าบูดบึ้ง "เพราะอะไรข้าถึงไม่ได้"

เฉียวเจาแย้มยิ้ม "พี่ฉือรูปงามเกินไป ข้ากลัวเสียสมาธิเจ้าค่ะ"

ทุกคนถึงกับพูดอะไรไม่ออก "..." 

เหตุผลนี้ดียิ่งนัก ถึงกับหาค�าแย้งกลับไม่ได้

ฉือชั่นโมโหจนพูดไม่ออกอย่างเห็นได้ชัด

ทุกคนพากันถอยออกไป เหลือเพียงเฉียวเจากับเฉินกวงผู้ถูกเลือก

"คณุหนูสาม ข้าไม่เป็นอะไรสกัอย่างเลยนะ จะให้ข้าท�าอะไรขอรับ" 

เฉินกวงหวาดหวั่นใจอยู่สักหน่อย

ท่านแม่ทพัดูท่าทางอาการสาหสัมาก เขาไม่มคีวามรูเ้รือ่งรกัษาโรค

แม้แต่น้อยนิด เกิดท�าพลาดขึ้นมา จะไม่เป็นการท�าร้ายท่านแม่ทัพ 

หรอกหรือ

"ท�าตามที่ข้าบอกเท่านั้นเป็นพอ"

"ได้ๆ คุณหนูสามเชิญสั่งก�าชับขอรับ" เฉินกวงกลืนน�้าลายอึกหนึ่ง

พลางลอบให้ก�าลังใจตนเอง

ต้องท�าได้ เพื่อท่านแม่ทัพแล้ว ไม่ได้ก็ต้องได้!

"ถอดเสื้อของแม่ทัพเซ่าออกเดี๋ยวนี้เลย"
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"อะไรนะ" เฉนิกวงแทบล้มทัง้ยืน เขาต้องฟังผดิไปแล้วเป็นแน่กระมงั

"ถอดเสื้อของแม่ทัพเซ่าออก!"

"คณุหนูสาม นะ...น่ีไม่ดกีระมงั ท่านแม่ทัพของข้ายังป่วยอยู่นะขอรับ"

เฉยีวเจาแทบจะทัง้ฉวิทัง้ขัน "หรอืไม่ก็เปลีย่นให้คณุชายฉอืเข้ามา"

"ข้าเอง" เฉนิกวงลกุลนสบืเท้าข้ึนหน้าหน่ึงก้าวถอดเส้ือให้เซ่าหมงิยวน 

จนมือเป็นระวิง

เฉนิกวงเทดิทูนบชูาเซ่าหมงิยวนประหนึง่เทพสงครามเสมอมา เวลานี ้

ต้องเปลื้องอาภรณ์เขา ในใจจึงบังเกิดแรงตึงเครียดมหาศาล พอถอด 

เสื้อตัวบนท่านแม่ทัพออกแล้วก็ลืมค�าสั่งของเฉียวเจาด้วยความต่ืนเต้น 

ยื่นมือไปจะปลดสายคาดเอว

"หยุดมือ!" แม่นางเฉยีวผูเ้ยือกเย็นเป็นนจิแทบโกรธหวัฟัดหัวเหว่ียง

เลยทีเดียว

สารถีผู้นี้โง่งมใช่หรือไม่ เขาจะถอดกางเกงของเซ่าหมิงยวนด้วย 

เหตุใด

เฉยีวเจาหน้าแดงระเรือ่ นางหยิบเขม็เงนิแผงหน่ึงในถุงผ้าปักออกมา 

แล้วเข้าไปใกล้เซ่าหมิงยวน

บนตวับุรษุซึง่นอนอย่างสงบบนเตยีงมรีิว้รอยบาดแผลเป็นลายพร้อย  

ส่งผลให้มือของนางชะงักไป

ราษฎรชาวต้าเหลยีงมกัพูดว่ารอยแผลคือเกียรตภูิมอินัย่ิงใหญ่ทีสุ่ด

ของบุรุษท่ีเข้าสู่สมรภูมิรบ ดังนั้นคนผู้น้ีถึงได้รับการยกย่องเชิดชูจาก

อาณาประชาราษฎร์ถึงเพียงนี้ใช่หรือไม่

แต่แม่ทัพหนุ่มซึ่งเป็นที่ยกย่องเชิดชูของชาวประชาผู้หนึ่งเช่นน้ี 

มารดากลับไม่รักเขา
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เฉียวเจาถือเข็มไว้พร้อมกับสั่งการเฉินกวง "หลังฝังเข็มเล่มนี้  

เป็นไปได้มากว่าแม่ทัพเซ่าจะฟื้นสติ เจ้าต้องตรึงตัวเขาเอาไว้ไม่ให้ขยับ

ยุกยิกเป็นอันดับแรก"

"ขอรับ" เฉินกวงผงกศีรษะถี่รัว

เฉยีวเจาตัง้สมาธิแล้วฝังเขม็เงนิตรงจดุชพีจรใต้หน้าอกของชายหนุ่ม

นางเพิ่งยกมือออก เซ่าหมิงยวนก็ลืมตาแล้ว

นัยน์ตาเขาเป็นสีด�าสนิท แววงุนงงในนั้นจางหายไปเร็วกว่าปกติ 

สญัชาตญาณอนัเฉยีบไวท�าให้กล้ามเนือ้แขง็เกรง็ในพรบิตา เขาลกุขึน้นัง่

"ท่านแม่ทพัยังขยับไม่ได้นะขอรบั!" เฉนิกวงกดบ่าของเซ่าหมงิยวน

พลางตะโกนเสียงดัง

"อย่าขยับ" เฉียวเจาเตือนเสียงเบาๆ

ทั้งที่เสียงขององครักษ์ดังกว่าจนกลบเสียงพูดแผ่วเบานั่นไว้ แต ่

ราวกับเซ่าหมิงยวนได้ยินเพียงค�าว่า 'อย่าขยับ'

เขาไม่ขยับ จากนั้นเพิ่งรู้ตัวภายหลังว่าตนเองไม่ได้สวมเสื้อ!

ชัว่พรบิตาน้ันหวัสมองของชายหนุม่องึอลว่างเปล่า อาการตอบสนอง 

ของเขาแทบจะเป็นไปตามสญัชาตญาณ เขาดงึผ้าห่มแพรมาปกปิดร่างกาย  

พูดเสียงเรียบว่า "ออกไป"

"ท่านแม่ทัพ คุณหนูสามจะขับพิษไอเย็นให้ท่าน..."

เซ่าหมิงยวนตัดบทเฉินกวงทันที "เฉินกวง พาคุณหนูหลีออกไป"

ครั้นเห็นผู้ใต้บังคับบัญชายังลังเลใจ สุ้มเสียงของเขาปึ่งชาขึ้น  

"มีอันใดรึ ข้าสั่งเจ้าไม่ได้แล้วหรือ"

เฉินกวงสะดุ้งเฮือก เขารีบพูดขึ้น "ข้าน้อยน้อมรับค�าสั่ง"

"คุณหนูสาม พวกเราออกไปเถอะขอรับ"
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เฉียวเจาท�าหน้าขรึมลง "ไม่ออกไป"

เจ้าคนบ้าแสดงท่าทางเช่นน้ีหมายความว่าอะไร อย่างกับว่านาง 

จะลวนลามเขากระนั้น

ไหนบอกว่าเก่งกาจปราดเปรือ่งถึงพร้อมท้ังปัญญาและความกล้าหาญ 

มิใช่หรือ ไฉนยังถือคติที่คร�่าครึอยู่อีก

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าชายหนุ่มคิดไม่ถึงว่าเฉียวเจาจะปฏิเสธทันที

ทันใดเช่นนี้ เขาข่มความเก้อกระดากไว้กล่าวขึ้น "ข้าย่อมรู้ดีว่าสภาพ

ร่างกายของตนเองเป็นอย่างไร เชิญคุณหนูหลีออกไปก่อนเถอะ"

เฉยีวเจาหยิบเขม็เงินเล่มทีส่องขึน้ พูดด้วยสหีน้าไร้อารมณ์ "ตอนนี้

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่ทัพเซ่า ท่านเป็นคนป่วย ส่วนข้าเป็นหมอ ค�าขอที ่

ดื้อแพ่งไร้เหตุผลของคนป่วย หมอไม่ต้องให้ความสนใจใดๆ ทั้งสิ้น"

เซ่าหมิงยวนอึ้งงันไป

มชีวิีตมาย่ีสบิเอด็ปี เป็นครัง้แรกท่ีมคีนพูดว่าเขา 'ดือ้แพ่งไร้เหตผุล'

เฉินกวงอ้าปากค้าง

สวรรค์ ข้าว่าแล้วเชียว ความห้าวหาญของคุณหนูสามหาใช ่

คนธรรมดาจะเทียบเคียงได้!

"เฉินกวง เอาผ้าห่มบนตัวแม่ทัพเซ่าออก" 

"ท่านแม่ทัพ..." เฉินกวงรวบรวมความกล้ายื่นมือไป

เซ่าหมิงยวนมองมือเฉินกวงด้วยแววตาดุดัน เขาพูดเสียงเย็นๆ  

"เอามือเจ้าออกไป"

เฉินกวงรีบเอามือไพล่หลังแล้วว่ิงไปนั่งยองๆ ตรงหน้าประตู เพ่ือ

แสดงให้เห็นว่าเขาไม่อยู่ในนี้เสียเลย

เขาเจียนจะโดนท่านแม่ทัพกับคณุหนสูามร่วมมอืกันบบีคัน้จนตาย
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อยู่แล้ว สุดปัญญาจะเป็นลูกมือได้จริงๆ แต่ยังพอจะช่วยเฝ้าประตูไว ้

อย่างแน่นหนาให้คนทั้งสองได้

สภาพการณ์ในเวลานี้ไม่ว่าอย่างไรก็ปล่อยให้คนอื่นเห็นไม่ได้

เฉยีวเจาย่ืนมอืไปดงึผ้าห่มแพรบนตวัเซ่าหมงิยวน พูดอย่างเยือกเย็น  

"ปล่อยมือ"

เซ่าหมิงยวนไม่รู้ว่าควรจะรับมือเช่นไรดีโดยสิ้นเชิง

เพราะอะไรถึงมีเด็กสาวเช่นคุณหนูหลี

เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะพูดว่า 'ไม่ปล่อย' เหมือนเด็กๆ 

แต่ให้เขาปล่อยมือก็ต้องเปลือยกายต่อหน้าเด็กสาวผู้น้ี น่ันก็น่ากระอัก 

กระอ่วนเกินไปจริงๆ

แม่ทัพหนุ่มจับผ้าห่มไว้ไม่เอื้อนเอ่ยวาจา

แม่นางเฉียวแทบจะทั้งฉิวทั้งขันเลยทีเดียว

คนผู้น้ีกระท�าตัวเป็นเด็กน้อยหรือไม่ นึกว่าไม่พูดก็ไม่ปล่อยมือได้

แล้วหรือ

"แม่ทัพเซ่าจะไม่ปล่อยมือจริงๆ หรือเจ้าคะ"
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เซ่าหมิงยวนจับผ้าห่มแน่นขึ้น

เฉียวเจากล่าวเสียงเนิบนาบ "ข้าขอเตือนแม่ทัพเซ่าสักค�า ถ้าท่าน

ปัดโดนเข็มเงินข้างใต้อกหลุดออกก็จะกลับไปหมดสติดังเดิมอีกครั้ง"

เซ่าหมิงยวนก้มหน้าโดยไม่ทันคิด เขาไม่รู้สึกว่ามีเข็มเงินอยู่บนตัว 

เพราะขณะนี้อวัยวะภายในทุกส่วนล้วนก�าลังเจ็บปวดอยู่

เห็นเหงื่อเย็นผุดเต็มหน้าผากเขา เฉียวเจาลอบถอนใจเบาๆ

ที่แท้เขายังรู้จักเจ็บ

นางนึกว่าได้เจอกับคนทีห่นงัทองแดงกระดกูเหล็ก พิษไอเย็นแทรกซมึ 

เข้าหัวใจยังมีก�าลังวังชาแย่งผ้าห่มกับนาง

"ท่านแม่ทัพเป็นคนป่วย ข้าเป็นหมอ ในเวลาอย่างน้ี ในสายตา 

ของหมอไม่แบ่งชายหญิง หวังว่าแม่ทัพเซ่าจะเข้าใจได้เจ้าค่ะ"

โกหก!

258
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เฉินกวงที่นั่งยองๆ อยู่หน้าประตูแอบแย้งขึ้นในใจ เมื่อครู่เขาปลด

สายคาดเอวของท่านแม่ทัพ คณุหนูสามยังเอด็ใส่เขาอยู่เลย ตอนน้ีถึงกับ

โกหกท่านแม่ทัพว่าไม่แยกแยะชายหญิง

"อาการจากพิษไอเย็นของข้าเคยเชิญท่านหมอมาตรวจหลายคน 

พวกเขาล้วนหมดทางจะรักษาได้" เซ่าหมิงยวนบอกกล่าว

แดนเหนอือากาศหนาวจดั หมอทีน่ัน่ย่อมช�า่ชองเรือ่งโรคภัยทีเ่กิดจาก 

ความหนาวเย็นมากกว่าหมอทางเมืองหลวง เรื่องที่พวกเขายังบอกว่า 

สุดปัญญา คุณหนูหลีสามารถท�าได้หรือ

อีกอย่างถึงคนป่วยในสายตาผู้เป็นหมอจะไม่แยกแยะชายหญิง  

แต่เขาไม่ใช่หมอ เขาเป็นคนป่วย...

เขาไม่อยากให้วันหน้าพบหน้าคุณหนูหลีก็จะคิดถึงเหตุการณ ์

น่ากระอักกระอ่วนในวันนี้

"แต่หมอเหล่านั้นล้วนมิใช่ข้าเจ้าค่ะ" เฉียวเจาเห็นเขาเจ็บปวด 

อย่างรุนแรง สุดท้ายก็ใจอ่อนลงหลายส่วน นางพูดอ้อนวอน "พิษไอเย็น

ในตัวท่านแทรกซึมเข้าชีพจรหัวใจ จะประวิงเวลาอีกไม่ได้ หรือว่าท่าน 

ไม่ถนอมร่างกายของตนเลยสักนิดเจ้าคะ"

เห็นเซ่าหมิงยวนยังไม่ปริปาก เฉียวเจาเน้นเสียงหนักขึ้น "มีชีวิตอยู่

ไม่ถึงหนึ่งปี ท่านก็ไม่แยแสหรือ"

"ข้า..." เซ่าหมิงยวนไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดี

ไม่แยแส? ใครบ้างเล่าจะไม่แยแสชีวิตตน

แต่บางครัง้เมือ่คิดถึงสิง่ทีแ่บกรบัมาตลอดหลายปีนี ้ เขารูส้กึอ่อนล้า 

เหลือประมาณ

เฉียวเจาหลุบตาลง "ในเมื่อแม่ทัพเซ่าไม่แยแส แต่อย่างไรก็ต้องมี
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บางคนห่วงใยท่าน ฉะนัน้เพ่ือไม่ให้คนท่ีห่วงใยท่านต้องเสยีใจ แม่ทพัเซ่า

อย่าดึงดันจะดีกว่านะเจ้าคะ"

เฉนิกวงพยักหน้าแรงๆ คณุหนสูามพูดได้ดเีหลอืเกิน หากท่านแม่ทพั 

ล้มลง พวกเขาจะท�าอย่างไร

ติดตามท่านแม่ทัพถึงจะมีเน้ือกิน ได้สู้รบ ดื่มสุราฤทธ์ิแรงท่ีสุด 

หาความสขุกับหญิงสาวแสนงาม...เฮ้อ เรือ่งหลงัสดุยังไม่เป็นความจริงเลย!

เซ่าหมิงยวนคลายมือออกเงียบๆ

เฉยีวเจาโยนผ้าห่มแพรทีเ่กะกะขวางทางไว้ด้านข้าง เห็นเขม็ตรงใต้

อกชายหนุ่มยังไม่หลุดหล่น เรียวคิ้วงามคลายออก นางโน้มตัวไปฝังเข็ม

เล่มที่สอง

เข็มเงินถูกปักถ่ีๆ เรียงวนรอบทรวงอกของชายหนุ่ม เฉียวเจาพูด

อธิบาย "วันนี้จะไล่พิษไอเย็นที่แทรกเข้าหัวใจให้ออกไปอยู่ที่จุดอื่นก่อน"

นางอยู่ใกล้มาก ท้ังประสาทสมัผสัของผูฝึ้กยุทธ์ยงัเฉยีบไว เซ่าหมงิยวน 

รบัรูถึ้งลมหายใจของเดก็สาวทีพ่่นรดใส่หน้าอกได้ชดัเจน ยังมปีลายผมที่

ไล้ผ่านผิวเนื้อทีแล้วทีเล่า

ร่างกายของเขาเย็นเฉียบจึงรู้สึกถงึไออุ่นจากปลายนิ้วของเด็กสาว

ได้มากขึ้น

เซ่าหมงิยวนไม่เปล่งเสยีงพูด เบนสายตาออกอย่างกระดากกระเดือ่ง

เขามองปราดเดียวก็เห็นเฉินกวงตรงหน้าประตูยกมือกุมสองแก้ม

พลางช�าเลืองมองมาด้วยสีหน้ากระหยิ่มใจแล้วอดหน้าร้อนผ่าวไม่ได้

อื้อ ไม่ได้ยืดเส้นยืดสายนานแล้ว อีกเดี๋ยวฝึกซ้อมกับเฉินกวงก็ได้

เฉยีวเจาฝังเขม็เล่มสดุท้ายแล้วคลายใจลงได้เลก็น้อย ตัง้ท่าจะพูด

ก็เหลือบเห็นสองหูของเซ่าหมิงยวนแดงก�่า นางนิ่งงันไปอย่างช่วยไม่ได้
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คนผู้นี้...อายอยู่หรือ

เดมิทใีนใจของแม่นางเฉยีวสงบนิง่เฉย ครัน้ประจกัษ์ได้ว่าเซ่าหมงิยวน 

ก�าลงัขดัเขนิ ซ�า้เบือ้งหน้ายังเป็นแผงอกกว้างล�า่สนัก็หน้าร้อนผะผ่าวอย่าง

ไร้สาเหตุ นางเลื่อนสายตาลงล่างก็มองเห็นกล้ามเน้ือท้องครัดเคร่งเป็น

มัดๆ ของชายหนุ่มทันใด

เพราะอะไรตรงนี้เป็นเช่นนี้นะ ดูแตกต่างจากสตรียิ่งนัก

นิสัยอยากรู้อยากเห็นก�าเริบขึ้น เฉียวเจาลืมความตะขิดตะขวงใจ 

นิ่งมองอย่างเผลอตัวไปชั่วขณะ

เซ่าหมงิยวนกลัน้หายใจ ตวัแขง็เกรง็ไปหมด อุง้มอืมเีหง่ือซมึออกมา 

ในชั่วอึดใจ 

คุณหนูหลี นาง...มองอะไรอยู่

ว่าแล้วเชียว เช่นนี้มันน่ากระอักกระอ่วนใจเกินไปแล้ว!

เซ่าหมิงยวนอดขุ่นเคืองตนเองไม่ได้ท่ีเมื่อครู่น้ีมิได้ยืนกราน ทว่า

เสี้ยวเวลาที่หมิ่นเหม่เฉกนี้ แม้แต่อากาศรอบตัวยังละม้ายมีเปลวไฟที ่

มองไม่เห็นไหลวนอยู่ ท�าให้เขาไม่กล้าผลีผลามอ้าปากพูด

แสร้งท�าเป็นไม่รับรู้อะไรท้ังสิ้นน่าจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด แม่ทัพเซ่า 

คิดค�านึงในใจ แต่ว่า...คุณหนูหลีมองดูเป็นเวลานานเกินไปแล้วหรือไม่

เหงือ่บนหน้าผากซมึออกมามากข้ึนๆ จนไหลหยดลงบนหน้าท้องพอดี  

ประหนึง่เมด็ฝนวสนัต์อนัซกุซนหยดลงกระทบผนืดนิแข็งกระด้างหลงัผ่าน

ฤดูหนาวที่เย็นเยือกยาวนาน ปลุกสรรพสิ่งที่หลับใหลอยู่ให้สะดุ้งตื่นขึ้น

เฉยีวเจาหลดุจากภวังค์ ในใจนางนึกกระดาก ทว่าไม่แสดงออกทาง

สีหน้าใดๆ "อื้อ พิษไอเย็นไม่แพร่กระจายมาถึงตรงนี้"

เซ่าหมงิยวนเงยีบงนั นานครูใ่หญ่แม่ทัพหนุม่จึงเอ่ยปากถาม "จะเสร็จ 
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ได้เมื่อไรหรือ"

"ยังต้องรออีกประเดี๋ยว แม่ทัพเซ่าอย่าเพ่ิงพูด รอเล็บของท่าน

เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ดึงเข็มออกได้"

เซ่าหมิงยวนรู้สึกได้ว่าความเย็นที่วนเวียนอยู่ตรงกลางอกบรรเทา

ลงมาก เขาจึงกะพริบตาเป็นเชิงว่า 'เข้าใจแล้ว'

แม่นางเฉยีวเลือ่นสายตาไปตรงกล้ามเน้ือท้องของแม่ทัพหนุม่อกีครา

ฉะนั้นตรงนั้นคงจะแข็งๆ ใช่หรือไม่

เซ่าหมงิยวนเหลอืบตาขึน้มองเหนอืศรีษะให้รูแ้ล้วรู้รอด เขาอดคิดมาก 

ไม่ได้อยู่ร�่าไป ต้องเป็นเขาที่ตื้นเขินเกินไปแน่นอน จึงไม่อาจเข้าใจถึง 

เมตตาจิตตามประสาผู้เป็นแพทย์ของคุณหนูหลี

เวลาล่วงผ่านไปอย่างเชื่องช้า ส�าหรับเซ่าหมิงยวนแล้วแต่ละเค่อๆ 

ล้วนยาวนานเป็นพิเศษ ส่วนคนอ่ืนๆ ท่ีรออยู่นอกห้องก็เป็นเช่นนีเ้หมอืนกัน

"ตกลงว่าคุณหนหูลช่ีวยถอนพิษไอเย็นให้ถิงเฉวียนด้วยวธีิใดกันแน่ 

นานปานน้ีแล้วไฉนยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเลย" หยางโฮ่วเฉิงเป็น 

คนใจร้อน เขายืนอยู่ตรงระเบียงยาวชะเง้อชะแง้ไปทางประตูห้องบ่อยๆ

"เลิกบ่นได้แล้ว น่าร�าคาญ" ฉือชั่นพูดเสียงกระด้าง

แม่นางน้อยน่ันท�าอะไรอยู่ข้างใน นางถอนพิษให้เซ่าหมิงยวนได้

จริงๆ หรือ ฮึ มีอะไรถึงให้ใครรบกวนไม่ได้ ข้าไม่ได้พูดพล่ามแบบ 

หยางเอ้อร์สักหน่อย!

ขณะทุกคนท่ีรออยู่ข้างนอกคิดกันไปต่างๆ นานา พลันได้ยินคน 

ส่งเสียงรายงาน "ท่านโหวมาแล้ว"

ท่านโหว?

พวกเขาเงยหน้าขึน้มองไปก็เห็นบรุษุวัยกลางคนเรอืนกายผ่ายผอม
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ผู้หนึ่งสาวเท้าเข้ามา

พวกฉือชั่นสบตากันไปมา

จิ้งอันโหวมาได้อย่างไรกัน

ชั่วพริบตาเดียวจิ้งอันโหวก็เดินมาถึง

"ท่านโหว" ต่อให้เป็นฉือชั่นท่ีนิสัยไม่อยู่กับร่องกับรอย เมื่อพบ 

จิ้งอันโหวแล้วยังคงกล่าวทักทายอย่างให้เกียรติมากในฐานะบิดาของ

เซ่าหมิงยวน

จอนผมสองข้างของจิ้งอันโหวมีผมขาวแซมประปราย ดวงตา 

สดี�าสนิทแฝงแววเจนโลก เขาพยักหน้าเป็นการทักทายตอบพวกเขาแล้ว

ถามไถ่ขึ้น "หมิงยวนเล่า เขาเป็นอย่างไรบ้าง"

"ถิงเฉวียนอยู่ในห้องนั้นขอรับ หมอก�าลังรักษาอาการให้อยู่"

จิ้งอันโหวย่างเท้าไปทางหน้าประตูห้องสองก้าว

"หมอฝังเข็มอยู่ เวลาน้ีเกรงว่าไม่เหมาะจะรบกวนขอรับ" ฉือชั่น 

เปล่งเสียงบอก

"ไม่รู้ว่าเป็นหมอที่เชิญมาจากที่ใดหรือ"

หยางโฮ่วเฉิงได้ยินแล้วลอบร้อนใจแทนเฉียวเจา เผอิญเขาไม่มี

ปฏิภาณไหวพริบอะไรเลยมองไปทางฉือชั่นอย่างช่วยไม่ได้

"เป็นหมอทีอ่งครกัษ์ของถิงเฉวียนเชญิมาขอรบั" ฉอืชัน่ตอบค�าถาม

ของจิ้งอันโหวแบบเลี่ยงๆ ได้อย่างแยบคาย

อายุยังน้อยก็กระอักเลือดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเอาการอยู่ จ้ิงอันโหว

ยังไม่วางใจดุจเก่า เขาซักถามต่อ "องครักษ์ที่เชิญหมอมาเล่า"

"เอ่อ...เป็นลูกมือให้ท่านหมออยู่ในห้องขอรับ"

หยางโฮ่วเฉิงแอบชูนิ้วโป้งให้ฉือชั่น
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ฉือชั่นกลับกลอกตาขึ้น

จะชูนิ้วโป้งด้วยเหตุใด ดูทีท่าน้ีของจิ้งอันโหวแล้วต้องรอต่อไปแน่ 

ประเดี๋ยวเห็นแม่นางน้อยออกมาจากห้องของเซ่าหมิงยวน นั่นต่างหาก

ถึงจะสนุกครึกครื้น
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ภายในห้อง เฉียวเจาลุกขึ้นกะทันหัน

เซ่าหมงิยวนตาเป็นประกาย รูส้กึคล้ายว่าจะหมดทุกข์หมดโศกแล้ว

ในที่สุดก็เสร็จเสียที!

แม่นางเฉียวเดินไปข้างโต๊ะรินน�้าถ้วยหน่ึง จากน้ันถือมันไว้ด้วย 

สองมือกลับมานั่งที่เก้าอี้ตามเดิม

เซ่าหมิงยวนอึ้งงัน เพราะอะไรถึงมีเด็กสาวเยี่ยงนี้

แม่นางเฉียวดูจนพอใจแล้วก็วางท่าสุขุมมาก นางพูดปลอบใจเขา 

"แม่ทัพเซ่าไม่ต้องร้อนใจ"

เซ่าหมิงยวนหลับตาลง

ลองให้คนอืน่มาเปลอืยกายท่อนบนต่อหน้าสตรีท่ีไม่นบัว่าคุน้เคยกัน 

นางหนึ่งดูสิ ไม่ร้อนใจก็แปลกแล้ว

ไม่สิ ถึงคุ้นเคยกันก็ไม่ได้!

259
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ยังดีที่เวลานี้มีข่าวลือว่าข้าหมดน�้ายาแพร่กระจายอยู่ข้างนอก  

คุณหนูหลีคงจะคิดเช่นนี้เหมือนกันกระมัง

เมื่อคิดถึงตรงนี้ แม่ทัพหนุ่มอดรู้สึกโชคดีไม่ได้ ทว่าหลังจากน้ันก็ 

ชักฉงนใจตงิดๆ 

หรือว่าเป็นเพราะอย่างนี้ คุณหนูหลีถึงท�าตัวตามสบายได้เฉกนี้

เซ่าหมิงยวนพลันคับอกคับใจขึ้นมาอีก

"ได้แล้ว" เฉียวเจาวางถ้วยน�้าลงแล้วยื่นมือไปจับมือเซ่าหมิงยวน

เขาอยากดึงมือคืนตามสัญชาตญาณแต่กลับถูกจับแน่นขึ้น

"อย่าขยุกขยิก" เด็กสาวมีสีหน้าเคร่งขรึม นางพูดส่ังสอน "ตอนน้ี 

ท่านเป็นคนป่วย ไม่เชื่อฟังค�าพูดของหมอได้เช่นไร"

เซ่าหมิงยวนนิ่งเงียบหลุบตาลง

เฉยีวเจาหยิบเขม็เงนิส่องประกายแวววาวเล่มหนึง่ขึน้และเอ่ยเตือน 

"เอาเข็มแทงเข้าไปในเล็บค่อนข้างเจ็บ แต่นี่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เช่นกัน  

เพราะต้องเจาะเอาพิษไอเย็นท่ีแทรกเข้าหัวใจออกมาถึงจะดึงเข็มรอบอกท่าน 

ออกได้"

เซ่าหมิงยวนพยักหน้าเล็กน้อยเป็นเชิงว่า 'เข้าใจแล้ว'

"เช่นนั้นข้าจะเริ่มแล้วนะ ห้ามขยับเด็ดขาด ถ้าเจ็บจนทนไม่ไหว..." 

เฉียวเจาน่ิงคิดแล้วหยิบผ้าสะอาดผืนหน่ึงในแขนเสื้อขย�าเป็นก้อนกลม

ยัดใส่ปากชายหนุ่ม "อื้อ เท่านี้ก็เรียบร้อย"

เซ่าหมงิยวนซึง่มผ้ีายัดปากอยู่ท�าสหีน้าไม่รูจ้ะร้องไห้หรอืหัวเราะดี

เขาไม่เคยทนเจบ็เช่นใดมาบ้าง เขม็แทงเข้าเลบ็จะสกัเท่าไรกันเชยีว 

คุณหนูหลีท�าเช่นนี้เหมือนเด็กน้อยเกินไปจริงๆ

กระน้ันไม่รูด้้วยเหตุผลกลใด ส่วนลกึในใจของเขามกีระแสอุน่ผ่าวๆ 
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ไหลรินผ่าน

เฉยีวเจาชายตามองเขาพลางกล่าวเสยีงเรียบ "แม่ทพัเซ่าอย่านึกว่า

ความเจบ็เช่นนีไ้ม่นบัว่ามอีะไร สบินิว้เชือ่มใจ เจบ็ปวดเสียย่ิงกว่าบาดแผล 

จากดาบหรือกระบี่อีก"

เซ่าหมิงยวนพยักหน้าน้อยๆ เป็นค�ารบที่สองบ่งบอกว่า 'น้อมรับ 

ค�าสั่งสอน'

"เฉินกวง ช่วยหยิบผ้านุ่มๆ อุ่นๆ มาให้ข้าสักสองผืน"

"ได้ขอรับ!" เฉินกวงลุกข้ึนยืนอย่างคึกคักราวกับดื่มยาชูก�าลัง เขา

เดินเลี้ยวเข้าไปด้านหลังฉากก้ันเอาผ้าเน้ือนุ่มสะอาดผืนหนึ่งชุบน�้าร้อน

จนเปียกชุ่ม บิดจนแห้งแล้วน�าไปให้เฉียวเจา

นางใช้มือหนึ่งจับนิ้วมือของเซ่าหมิงยวน อีกมือหนึ่งถือเข็มเล็งตรง

ปลายนิ้วระหว่างเนื้อกับเล็บแล้วแทงลงไป

ถึงเคยประสบผ่านการเข่นฆ่านองเลือดในสมรภูมิมาแล้ว เฉินกวง

ยังเบือนหน้าหนีอย่างทนดูไม่ได้

ทว่าสีหน้าของเซ่าหมิงยวนเรียบเฉย แววตาไร้รอยกระเพื่อมไหว

ยามเข็มเงินแทงลงมา กล้ามเน้ือท้ังสรรพางค์กายของชายหนุ่ม 

เขม็งตึงในพริบตา แต่นิ้วมือไม่สั่นกระตุกแม้เพียงนิด

เฉียวเจาตวัดสายตามองเขาอย่างอดใจไม่อยู่

คนป่วยเยี่ยงนี้ช่างท�าให้หมอเบาแรงจริงๆ

เพ่ือย่นเวลาที่เซ่าหมิงยวนต้องเจ็บปวดทรมาน เฉียวเจาลงมือ 

อย่างว่องไว ไม่นานนักก็เจาะเลือดให้เขาครบทั้งสิบนิ้ว

หยดโลหิตซึมออกมาจากซอกเล็บช้าๆ เพ่ิงจับตัวกันก็กลายเป็น 

น�้าแข็งสีแดงคล�้าเกาะอยู่ตรงปลายนิ้ว
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"ผ้านุ่มๆ" เฉียวเจาย่ืนมือไปโดยไม่เงยหน้าขึ้น เฉินกวงรีบวาง 

ผ้าผืนหนึ่งบนมือนาง

เด็กสาวก้มหน้าเอาผ้าอุ่นจัดบรรจงเช็ดคราบเลือดบนปลายนิ้ว 

ชายหนุ่มออกอย่างถี่ถ้วน

เซ่าหมิงยวนมองนางเงียบๆ

"เสรจ็แล้ว" เฉยีวเจาผ่อนลมหายใจเฮอืกหน่ึง จากน้ันโยนผ้าเน้ือนุม่

ให้เฉนิกวง แล้วหันกลบัมาช้อนตาขึน้มองเขา "รูส้กึดข้ึีนบ้างหรือไม่เจ้าคะ"

แม่ทัพเซ่าที่มีผ้าอุดปากอยู่กะพริบตาปริบๆ

ตกลงว่าเอาผ้าออกได้หรือยัง

เฉียวเจาคลายย้ิมย่ืนมือไปหยิบผ้าออก นางโน้มตัวไปพลางบอก

เสียงนุ่มนวล "ข้าดึงเข็มออกให้ท่าน"

ปลายผมของนางไล้ผ่านแผงอกอีกครา เขารู้สึกจั๊กจี้อยู่บ้าง

เซ่าหมิงยวนไม่เคยใกล้ชิดกับสตรีผู้หนึ่งถึงเพียงนี้มาก่อน เขามอง

เห็นใบหูสมส่วนได้รูปของนางรวมถึงไรขนเล็กละเอียดบนน้ันได้อย่าง

ชัดเจน ยังมีต่างหูทรงดอกติงเซียงขนาดเล็กตรงติ่งหูด้วย

ต่างหูดอกติงเซียงท�าด้วยเงิน เรียบง่ายจนชวนให้ทอดถอนใจ

เซ่าหมงิยวนอดคิดไม่ได้ว่า ก่อนหน้าน้ีข้ามอบเงนิหยวนเป่าหนึง่กล่อง 

กับแผ่นทองค�าพับหนึ่งหีบให้คุณหนูหลีไม่ใช่หรือ หรือว่าจะน้อยเกินไป

อืม ค่ารักษาหนนี้ต้องมอบให้เป็นก้อนโตมากขึ้นจึงจะดี

พอปลายน้ิวนุ่มนิม่อุน่ร้อนของเดก็สาวแตะลงบนผวิกาย เซ่าหมงิยวน 

ก็แข็งเกร็งไปทั้งตัว

เฉียวเจาเหลือบตาขึ้นมองเขาพลางพูดปลอบว่า "ครั้งนี้ไม่เจ็บแล้ว

เจ้าค่ะ"
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ชายหนุม่รูส้กึหัวหมนุคว้าง ดูเหมอืนว่าความคดิอ่านช้าลงกว่าปกติ

อย่างมาก แต่ถ้อยค�าที่ดังอยู่ข้างใบหูนั่นแจ่มชัดสุดจะเปรียบว่า 'ครั้งนี้ 

ไม่เจ็บแล้วเจ้าค่ะ'

จากวัยเดก็สูว่ยัแรกรุน่จนมาถึงทุกวันนี ้ ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในลานฝึกยุทธ์ 

ของจวนโหวก็ใช้เวลาอยู่กลางสนามรบท่ีแดนเหนือ ทว่าไม่มีสักคนหน่ึง

เคยพูดกับเขาว่า 'เจ็บอยู่บ้าง อดทนสักนิด' หรือ 'ครั้งนี้ไม่เจ็บแล้ว...' 

นี่เขาถึงกับได้ยินค�าพูดเช่นนี้จากปากของเด็กสาวที่ยังไม่เติบใหญ่

เต็มที่นางหนึ่ง

กว่าเซ่าหมิงยวนจะดึงความคิดคืนมา เฉียวเจาก็ดึงเข็มเงินออก

หมดแล้ว นางรับผ้านุ่มสะอาดอีกผืนหนึ่งจากมือเฉินกวงมาเช็ดหน้าอก

ของเขา

เซ่าหมงิยวนเพียงรูส้กึว่าพอผ้าอุน่จดัผนืน้ันสมัผสักับตวัเขาละม้าย

มีไฟแผดเผาอยู่ เขาพูดเสียงพร่า "เรื่องนี้ไม่ต้องรบกวนคุณหนูหลี  

ให้เฉินกวงท�าเถอะ"

คราวนี้เฉียวเจามิได้ทักท้วง นางคืนผ้าเนื้อนุ่มให้เฉินกวงพร้อม 

พูดก�าชับ "เช็ดตัวให้แม่ทัพเซ่าซ�้าๆ จนกระทั่งผิวเป็นสีแดงเร่ือๆ ค่อย 

สวมอาภรณ์"

"ขอรับ" เฉินกวงไม่กล้าพูดออกมาซึ่งหน้า ได้แต่ลอบถอนใจด้วย

ความเสียดายไม่หยุด เขารับผ้ามาเช็ดตัวเซ่าหมิงยวนอย่างเชื่อฟัง

ฝ่ายเฉียวเจาเดินไปล้างมือที่ด้านหลังฉากกั้น

รอเมือ่นางย้อนกลบัมาอกีที เซ่าหมงิยวนก็สวมเสือ้ตวับนเรียบร้อย

แม่นางเฉียวไล่สายตาลงล่างไปหยุดอยู่ตรงหน้าท้องของเขาอย่าง

ห้ามไม่อยู่ นางร�าพึงในใจ อืม สวมอาภรณ์แล้วมองไม่ออกโดยสิ้นเชิง
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ครั้นสังเกตเห็นจุดท่ีสายตาของนางจับจ้องอยู่ เซ่าหมิงยวนพลัน

หน้าร้อนผ่าวตามสัญชาตญาณ เขากระแอมกระไอเสียงหนึ่งก่อนกล่าว 

"วันนี้ต้องขอบคุณคุณหนูหลีเป็นอันมาก"

"ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ" ใบหน้าของเฉยีวเจาประดบัรอยย้ิม จบัความรู้สกึ

ใดๆ ที่ผิดแผกไปไม่ออก

เซ่าหมิงยวนลอบละอายใจ คุณหนูหลีต่างหากคือผู้เป็นหมออย่าง

แท้จรงิ ถึงสงบเยือกเยน็เช่นนี ้ส่วนเขากลบัยึดตดิกับธรรมเนยีมชายหญงิ

ต่างกัน ช่างน่าละอายที่ตนเองเทียบไม่ได้โดยแท้

"คุณหนูหล ีวนัน้ีท�าให้ท่านเสยีเวลาไปไม่น้อย ต้องขออภัยด้วยจริงๆ 

ข้าให้เฉินกวงรีบส่งท่านกลับไปจะดีกว่า ข้าจะตอบแทนท่านอย่างงาม

เป็นการขอบคุณในวันหน้าอย่างแน่นอน"

เฉียวเจาเลิกค้ิวข้ึน คนผู้น้ีถึงฝั่งแล้วถีบหัวเรือส่งเร็วเกินไปแล้ว

กระมัง นางยังไม่ทันหยดุพักหายใจก็จะไล่คนแล้วรึ "แม่ทัพเซ่าไม่จ�าเป็น

ต้องรีบร้อนขอบคุณ วันพรุ่งนี้ข้ายังต้องมาอีก"

"ยงัต้องมาอกี?" เซ่าหมงิยวนใจหล่นวูบ รูส้กึสงัหรณ์ใจไม่ดอียู่รางๆ

เฉียวเจาผงกศีรษะ "ถูกต้อง แม่ทัพเซ่าคงไม่ได้นึกว่าครั้งเดียวก็จะ

ถอนพิษไอเยน็ได้แล้วกระมงั วันนีแ้ค่ขับพิษส่วนทีแ่ทรกเข้าหัวใจออกมา

เท่านัน้ ทว่าพิษไอเย็นฝังลกึอยู่ในตัวท่าน อารมณ์พลุ่งพล่านเพียงเล็กน้อย 

พิษไอเย็นพวกนัน้จะแทรกซมึเข้าสูห่วัใจอกี ซ�า้ร้ายจะเป็นอนัตรายมากขึน้ 

ทุกครั้ง ข้าตั้งใจจะถอนพิษในตัวท่านออกให้หมดจด ก�าจัดเภทภัยท่ีจะ 

ตามมาในภายหลังเจ้าค่ะ"

"แล้วต้องฝังเข็มกี่ครั้งหรือ"

"จ�านวนครั้งในการฝังเข็มจะก�าหนดตามสภาพร่างกายของท่าน  
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จะถอนพิษไอเย็นให้หมดจดน่าจะต้องครึ่งปีกระมัง"

ฉะน้ันก่อนหน้าน้ีนางถึงไม่ยอมรบังานทีต่งึมอืน้ีไว้มาโดยตลอด แต่

เมื่อเห็นว่าถึงคนผู้น้ีทนทรมานต่อไปก็คงรอท่านปู่หล่ีกลับมาไม่ทันอยู่ดี 

ในเมื่อนางเริ่มต้นแล้วคงได้แต่รับผิดชอบให้ถึงที่สุด

เซ่าหมงิยวนนิง่เงยีบไปนานก่อนถามข้ึน "ทกุครัง้ต้องท�าอย่างวนันีห้รอื"
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"ที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้เจ้าค่ะ"

ท่าทางสงบน่ิงเฉยเมยของเด็กสาวท�าให้เซ่าหมงิยวนไม่กล้าเอ่ยปาก 

อยู่สักหน่อย วันนี้ยังพูดได้ว่าเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ ถ้าวันหน้าเป็นเช่น

วันนี้ทุกวัน ต่อให้คุณหนูหลีไม่ใส่ใจ เขาก็ไม่สบายใจอยู่ดี

ข้าท�าเช่นนี้เท่ากับท�าลายชื่อเสียงของคุณหนูหลีแล้วใช่หรือไม่  

ท่านแม่ทัพหนุ่มครุ่นคิดอย่างไม่แน่ใจ

ถ้าหากเขาไม่เคยตบแต่งภรรยาก็สามารถรบัผดิชอบเรือ่งในวนัน้ีได้ 

เป็นธรรมดาที่จะไม่ต้องยุ่งยากใจเช่นนี้

ทว่าเขายิงธนสูงัหารภรรยาเองกับมอื จงึไม่มสีทิธ์ิมภีรรยาใหม่แต่แรก  

แล้วจะพัวพันกับสตรนีางหนึง่มากเกินไปตามใจชอบเหมอืนเป็นเร่ืองธรรมดา 

ได้อย่างไร

"ในเมือ่เป็นอย่างน้ี ข้ารอหมอเทวดาหลีก่ลบัมาแล้วขอให้ท่านรักษา

260
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ให้จะดีกว่า" เซ่าหมิงยวนกล่าวค�านี้ออกจากปาก ก็เห็นเด็กสาวขมวดคิ้ว

คราหนึ่ง แล้วไม่รู้เพราะอะไรในใจเขาตื่นตระหนกอยู่บ้าง

เฉียวเจาท�าหน้าตึงกล่าวว่า "กว่าจะรอท่านปู่หลี่กลับมา ท่านก็จบ

ชวิีตไปแล้ว ไม่อย่างนัน้แม่ทพัเซ่านึกว่าข้าอยู่ว่างๆ แล้วเบือ่หน่ายหรือไร"

ชายชาตรที�ากระมดิกระเมีย้นอะไรไม่เข้าท่า ราวกับนางเป็นหญิงเจ้าชู ้

อยากมองเขาซ�้าๆ กระนั้น

เซ่าหมิงยวนอ้าปากทว่ากล่าววาจาไม่ออก

เฉนิกวงรีบเอ่ยข้ึน "ท่านแม่ทัพ ท่านรบัฟังคณุหนสูามเถอะ ร่างกาย

ท่านส�าคัญที่สุดนะขอรับ ท่านลองตรองดู ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับท่าน 

พวกข้าพี่น้องตั้งมากถึงเพียงนี้ควรท�าประการใดดีเล่า"

หึๆ ท่านแม่ทัพเปลือยกายล่อนจ้อนให้คุณหนูสามเห็นหลายๆ ครั้ง 

ยังจะไม่แต่งงานกับนางได้อีกหรือ

"แม่ทัพเซ่าลังเลอะไรอยู่เจ้าคะ หรือเพราะข้าเห็นร่างกายท่านเลย

รู้สึกว่าข้าสมควรรับผิดชอบเจ้าคะ"

"แค่กๆๆ" เซ่าหมิงยวนไอออกมา "คุณหนูหลีกล่าวล้อเล่นแล้ว"

"ในเมื่อเป็นอย่างน้ีก็ตกลงกันตามนี้ พรุ่งนี้ข้าจะมาใหม่เจ้าค่ะ"  

เฉียวเจากล่าวสรุปอย่างเฉียบขาด ครั้นเห็นชายหนุ่มยังอยากพูดอีก  

นางเอ่ยเตอืนขึน้ "ค�าพูดของคนป่วย ปกติข้าแค่รบัฟัง แต่ไม่ท�าตามเจ้าค่ะ"

เซ่าหมิงยวนอึ้งงัน "..."

เฉนิกวงยกนิว้โป้งให้เฉยีวเจาลบัหลงั เขามองออกแล้วว่ายังคงเป็น

คุณหนูสามที่มีวิธีรับมือท่านแม่ทัพได้มากที่สุด

"เฉนิกวง ไปเถอะ กลบักันได้แล้ว" เฉยีวเจาค้อมศรีษะให้เซ่าหมงิยวน 

ก่อนหมุนกายเดินไปสองก้าว จู่ๆ นางก็หยุดชะงักแล้วเหลียวหน้ามาช้าๆ
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"ท่านหมอหลียังมีสิ่งใดจะก�าชับอีกหรือ" เซ่าหมิงยวนไต่ถามอย่าง

จนใจ เขารู้สึกสับสนเหลือจะกล่าว

เฉยีวเจามองส�ารวจชายหนุ่มซ�า้ๆ หลายรอบถึงดงึสายตากลับ กล่าว 

เสยีงราบเรยีบว่า "นอกจากพิษไอเยน็ ร่างกายแม่ทพัเซ่ามไิด้เป็นอะไรมาก  

หากรูส้กึว่ามตีรงใดไม่ปกต ิบางทีอาจมสีาเหตจุากจติใจ แม่ทัพเซ่าท�าใจ

สบายๆ เท่านั้นเป็นพอเจ้าค่ะ"

จวบจนเฉียวเจาเปิดประตูก้าวออกไป เซ่าหมิงยวนยังคงนิ่งงัน  

ตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาปเป็นหิน

'ร่างกายมิได้เป็นอะไรมาก...'

'หากรู้สึกว่ามีตรงใดไม่ปกติ บางทีอาจมีสาเหตุจากจิตใจ...'

สุม้เสยีงนุม่นวลอ่อนหวานของสาวน้อยดงัก้องวนเวียนอยู่ข้างใบหู 

ท้ังท่ีล้วนเป็นค�าพูดง่ายดายมาก แต่แม่ทัพหนุ่มกลับรู้สึกว่าสมองของ

ตนเองหยุดแล่นโดยสิ้นเชิง

นี่คุณหนูหลีหมายความว่าอะไร

ต้องไม่ใช่อย่างที่ข้าคิดไว้เป็นแน่

เซ่าหมงิยวนหลบัตาแล้วลมืตาพรบึ สายตาดุจใบมดีคมกรบิพุ่งไปท่ี 

เฉินกวงซึ่งตามหลังเฉียวเจาต้อยๆ

เจ้าบัดซบคนนี้ ข้าจะสังหารเจ้าเสีย!

เฉินกวงรู้สึกเย็นสันหลังวูบหนึ่ง เขารีบเดินฉับๆ ออกไปเลย

ท่านแม่ทัพน่ากลัวเหลือเกิน คุณหนูสามช่วยข้าด้วย!

ทนัททีีเ่ห็นเฉยีวเจากับเฉนิกวงออกมา พวกฉอืชัน่พากันรุมล้อมเข้าไป  

ทิง้จิง้อนัโหวให้ยืนอยู่ทีเ่ดิมอย่างโดดเด่ียว เขาเบิกตากว้างด้วยความตกใจ

มีสตรีนางหนึ่งออกมาจากห้องของหมิงยวนหรือนี่
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ไหนบอกว่าหมิงยวนกระอักเลือดหมดสติไปมิใช่หรือ เหตุไฉนม ี

เด็กสาวเดินออกมา

เฉียวเจาที่โดนคนห้อมล้อมไว้ทอดสายตามองไป

จิ้งอันโหว? เขามาที่นี่ได้อย่างไรกัน

จริงสิ วันนี้มีงานเลี้ยงขึ้นเรือนใหม่ของเซ่าหมิงยวน เป็นไปไม่ได้ที่

จะไม่มีคนจากจวนจิ้งอันโหวมาร่วมงาน จิ้งอันโหวจะรู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นกับ

เซ่าหมิงยวนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

แล้วเขารู้เรื่องกล่องเก็บสารที่ถูกเสิ่นซื่อยึดไว้ใบนั้นหรือไม่

เฉนิกวงเล่าว่าสารพวกนัน้เป็นเซ่าหมงิยวนเขยีนถึงนางจากแดนเหนือ 

ทีห่นาวจดัจนน�า้กลายเป็นน�า้แขง็ นางอยากอ่านมากว่าคนทีใ่นกาลก่อน

นางคิดว่ามีนิสัยเย็นชาเฉยเมยหากเป่ียมไปด้วยเลือดรักบ้านเมืองรัก 

ปวงประชาจะบอกอะไรกับภรรยาของตนบ้าง

เพียงน่าเสียดายที่นางในตอนนี้ไร้เหตุผลใดจะไปอ่านสารเหล่านั้น

เฉียวเจาฉุกคิดเรื่องหนึ่งขึ้นได้โดยพลัน

นางเคยเขียนสารถึงเซ่าหมิงยวนเช่นกัน แต่พอไม่ได้รับค�าตอบ

แม้แต่ตัวอักษรเดียวก็ไม่เคยเขียนอีก ไม่รู้ว่าสารที่นางเขียนอยู่ในกล่อง

ใบนั้นด้วยหรือไม่

ถ้าอยู่ในนั้น เซ่าหมิงยวนจะเห็นหรือไม่

ชั่วขณะนี้เฉียวเจาบอกไมถ่กูว่าวาดหวงัให้เขาเหน็ หรอืวาดหวงัให้

ร่องรอยทุกอย่างในอดีตลบเลือนไปสิ้น

"คุณหนูหลี ถิงเฉวียนเป็นอย่างไรบ้าง" ทุกคนพากันไถ่ถาม

"วิชาแพทย์ของคุณหนูหลีล�้าเลิศ ท่านแม่ทัพของข้าฟื้นแล้วขอรับ" 

เฉินกวงพูดขึ้นอย่างเบิกบานใจ
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"แม่นางผูน้ีเ้ป็นหมอหรอื" จิง้อนัโหวตัง้สตไิด้ในท่ีสุด เขาเดินก้าวยาวๆ  

เข้ามาเอ่ยถาม

แม้นเขามีเรือนกายสูงชะลูด แต่ผ่ายผอมมาก จอนสองข้างมี 

เส้นผมหงอกสีขาวมากกว่าคนวัยเดียวกัน

ในเวลาสั้นๆ สองสามปี จิ้งอันโหวชราภาพไปมากจริงๆ เฉียวเจา

คิดค�านึงในใจ

"คารวะท่านโหวเจ้าค่ะ" นางแสดงค�านับ

จิ้งอันโหวอึ้งงันไป "แม่นางน้อยรู้จักข้าด้วยรึ"

"หาได้รู ้จักไม่ เพียงแต่ดูจากท่วงทีกิริยาและอายุของท่านแล้ว 

น่าจะเป็นบิดาของแม่ทัพเซ่าเจ้าค่ะ"

"ทีแ่ท้เป็นเช่นน้ี แม่นางโปรดรอสกัครู ่ข้าขอไปดบูตุรชายสกัหน่อย"

เฉยีวเจายนือยู่กลางลานเรอืน เหน็ทุกคนยกขบวนกันเข้าไปในห้อง

ของเซ่าหมิงยวนแล้วเอ่ยกับเฉินกวง "ไปเถอะ"

"คุณหนูสาม ท่านโหวบอกให้รอก่อนไม่ใช่หรือ..."

นางคลีย้ิ่ม "ข้ามใิช่หมอสกัหน่อย หรอืจะอยู่รอให้จิง้อนัโหวซกัถาม"

เฉินกวงฟังแล้วพยักหน้าหงึกหงัก คุณหนูสามพูดได้มีเหตุผลจริงๆ 

ขืนไม่ไปอีก หรือจะอยู่รอให้ท่านแม่ทัพคิดบัญชีกับเขาภายหลัง

สารถีน้อยพาแม่นางเฉียวรีบเผ่นกลับไป

"ท่านพ่อ" เซ่าหมิงยวนมองปราดเดียวก็เห็นจิ้งอันโหว

"หมิงยวน เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง" จิ้งอันโหวเบียดเข้าไปอยู่ข้างๆ  

บุตรชาย มองส�ารวจเขาขึ้นๆ ลงๆ

ฉือชั่นเอ่ยถามอย่างห้ามไม่อยู่ "ท่านโหวอยากทราบว่าถิงเฉวียน
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เป็นอย่างไร ไยไม่กลับไปถามไถ่ฮูหยินของท่านดูเล่า"

จูเยี่ยนดึงตัวฉือชั่นเบาๆ

พวกเขาเป็นสหายรกัของถิงเฉวียน อยู่ต่อหน้าจิง้อนัโหวก็คอืผูเ้ยาว์ 

ถึงโกรธเคืองสักปานใด สามารถซ้อมเซ่าจิ่งยวนจนน่วมได้ แต่ฉีกหน้า 

จิ้งอันโหวจะถือว่าเสียมารยาท

"สือซี ท�าให้พวกเจ้าต้องเป็นห่วงแล้ว ตอนน้ีข้าไม่เป็นไร ข้าม ี

บางอย่างอยากพูดกับท่านพ่อพอดี"

จเูย่ียนดงึตวัฉอืชัน่ไว้พลางย้ิมกับเซ่าหมงิยวน "ถ้าอย่างนัน้พวกข้า

กลับก่อน"

หลังจากนั้นภายในห้องก็เหลือแค่สองพ่อลูก

จิง้อนัโหวพิศดูใบหน้าซดีขาวราวหมิะของชายหนุม่ เขาถอนใจเฮอืก

ด้วยจิตใจหนักอึ้ง "หมิงยวน พ่อได้ยินว่าเจ้ากระอักเลือด ตกลงเร่ืองมัน 

เป็นเช่นไรกันแน่"

"ข้าไม่เป็นอะไรมากขอรบั มนัเกิดจากพิษไอเยน็ในตัว พอกระอักเลือด 

ออกมาก็กลับเป็นปกติแล้ว"

รูม่านตาของจิ้งอันโหวหดแคบลง พิษไอเย็นของบุตรชายคนรอง 

มีอาการรุนแรงถึงเพียงนี้เชียวหรือ

เขาได้รบัพิษไอเย็นเพราะพลดัตกลงไปในโพรงน�า้แขง็เมือ่ครัง้ดกัซุม่ 

ข้าศึก ตลอดหลายปีมานี้เรียกได้ว่าทนทรมานแสนสาหัส แต่ต่อให้เป็น 

ถึงเพียงนี้ก็ไม่เคยถึงขั้นกระอักเลือด

จิ้งอันโหวรู้สึกร้อนวาบๆ ตรงกลางอกกะทันหัน ตรงน้ันเก็บยาขับ 

ไอเย็นที่หมิงยวนมอบให้เขา ทั้งท่ีพิษในตัวบุตรชายมีอาการหนักเพียงนี้ 

กลับยกยาขับไอเย็นให้เขา...
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ขอบตาของจิง้อนัโหวพลนัเปียกชืน้อยู่บ้าง เขาพูดพึมพ�า "หมงิยวน 

พ่อผิดต่อเจ้าแล้ว"

เซ่าหมิงยวนน่ิงเงียบครูห่นึง่ถึงเหลอืบตาขึน้มองจิง้อนัโหว "ท่านพ่อ 

ข้ามีค�าถามข้อหนึ่งอยากถามท่านขอรับ"

"เจ้าว่ามาได้เลย"

"ข้าเป็นบุตรชายในไส้ของท่านแม่จริงๆ หรือขอรับ" เซ่าหมิงยวน 

ถามค�าถามนี้อย่างชัดถ้อยชัดค�ายิ่ง
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ค�าถามนี้เซ่าหมิงยวนเคยอยากถามหลายครั้งหลายครามาก

หากว่าใช่ ในเมือ่เป็นบตุรชายเหมอืนกัน เหตุใดท่านแม่ปฏบิตัต่ิอเขา 

แตกต่างจากพี่ใหญ่และน้องสามราวฟ้ากับเหวเช่นนี้

หากว่าไม่ใช่ แล้วเขามาจากที่ใด

พวกผูอ้าวุโสต่างบอกว่าท่านแม่คลอดเขาออกมาอย่างยากล�าบาก 

ตอนนั้นต้องตามหมอต�าแยมีชื่อมาถึงเจ็ดแปดคน

เขาเคยแอบส่งคนไปถามหมอต�าแยท่ีท�าคลอดให้เขาในครั้งนั้น 

นอกจากคนหน่ึงที่ล่วงลับไปกับอีกคนท่ีไปจากเมืองหลวง คนท่ีเหลืออยู่

ล้วนชมูอืสาบานกับฟ้าว่าเห็นเขาออกจากท้องท่านแม่กับตา เป็นไปไม่ได้

เด็ดขาดที่จะมีการสลับตัวทารก

เมื่อมีค�าบอกเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์เหล่าน้ี เขาได้แต่เก็บซ่อน

การคาดเดาเหล่านั้นไว้เงียบๆ แต่วันนี้เขายังคงไม่อาจโน้มน้าวใจตนเอง

261
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ได้อยู่ดี

ไฉนมีมารดาที่ใจร้ายเย่ียงนี้ เขาเป็นคนที่ย�่าแย่เพียงใดกันแน่ถึง

ท�าให้มารดารู้สึกว่าถึงเขาตายไปก็ยังไม่คลายความชิงชัง จะต้องให้อยู่

อย่างทุกข์ทรมานเหมือนตายทั้งเป็นจึงจะได้

จิ้งอันโหวได้ฟังค�าถามนี้ก็ไม่เอื้อนเอ่ยวาจาสักค�า 

เซ่าหมิงยวนถามซ�้าค�าเดิมด้วยน�้าเสียงแน่วแน่ "ท่านพ่อ โปรดให้

ความกระจ่างแก่ข้าที ข้าเป็นบุตรชายในไส้ของท่านแม่จริงๆ หรือไม่"

ภายในห้องตกอยู่ในความเงียบอย่างยาวนาน

จกัจัน่บนยอดไม้นอกหน้าต่างร้องเสยีงดงัระงมไม่ขาดสาย ช่วยขับเน้น 

บรรยากาศรุ่มร้อนแห่งคิมหันต์ฤดู ได้ยินแล้วชวนให้หงุดหงิดงุ่นง่าน แต่ 

สองพ่อลูกในห้องน้ันไม่มีคนใดรู้สึกถึงความร้อนอบอ้าว กลับมีกระไอ 

เย็นเยียบจับกระดูกแผ่ซ่านออกมาระลอกหนึ่ง

ขณะทีเ่ซา่หมิงยวนนกึว่าบิดาจะไมต่อบค�าถามนี ้จิ้งอันโหวกเ็ปล่ง

เสียงออกมาสองค�าในที่สุด "ไม่ใช่"

เขาพูดจบแล้วถอนใจยาวเหยียดเฮอืกหน่ึงละม้ายชราลงอกีหลายปี 

ในพริบตาเดียว

ไม่ใช่จริงๆ ด้วย?

ชั่วอึดใจนี้ราวกับทุกอย่างมีค�าตอบแล้ว เซ่าหมิงยวนถึงกับรู้สึกว่า

ภูเขาลูกใหญ่ที่อยู่กลางอกหายวับไป ไม่กดทับไว้จนทุกๆ อวัยวะภายใน

ตัวเขาเจ็บปวดไปหมด

"เช่นนั้นข้าเป็นบุตรของใครขอรับ หรือว่า...บิดาบังเกิดเกล้าของข้า

ก็เป็นคนอื่น..."

"ไม่ใช่!" จิง้อนัโหวตัดบทเซ่าหมงิยวนทนัควนั ลมหายใจของเขาหอบถ่ี 
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จนทรวงอกกระเพ่ือมข้ึนลง "เจ้าคือบุตรชายของข้าแน่นอน จะเป็นของ 

คนอืน่ได้อย่างไร เจ้าคาดเดาส่งเดชเย่ียงนีไ้ม่กลวัสร้างความเสยีใจให้ข้า 

ใช่หรอืไม่ ค�าพูดพรรค์น้ีวนัหน้าข้าไม่อยากได้ยินเจ้าเอ่ยอกีแม้แต่ครึง่ค�า"

"ลูกทราบแล้วขอรับ"

ใครๆ ล้วนกล่าวว่าพ่อพยัคฆ์ไม่มีลูกเป็นสุนัข เขาเป็นลูกไม้ที่หล่น

ไม่ไกลต้น ถ้าไม่ใช่บุตรชายของท่านพ่อแล้วจะเป็นบุตรของใครได้อีก

"แล้วมารดาแท้ๆ ของข้าเล่า นางเป็นใคร อยู่ที่ใดขอรับ"

"สมยัวยัหนุม่ข้าเคยเลีย้งดูสตรไีว้นอกเรอืนผูห้นึง่ เจ้าเป็นบตุรของนาง  

ต่อมามารดาของเจ้าจากไปแล้ว ข้าก็อุ้มเจ้ากลับมา"

"แต่ว่าเวลานั้นท่านพ่อให้ก�าเนิดบุตรชายคนหนึ่งจริงๆ"

"ใช่ ตอนนัน้ท่านแม่ของเจ้าเพ่ิงคลอดบตุรเช่นกัน น่าเสียดายทีพ่ี่น้อง 

คนนั้นของเจ้าเกิดมาร่างกายอ่อนแอ ลืมตาดูโลกไม่ก่ีวันก็ด่วนจากไป 

ยามน้ันเจ้าก�าพร้ามารดา ส่วนท่านแม่เจ้าเสียบุตรไป ข้าคิดว่าฐานะ 

บตุรชายของนางบ�าเรอไม่เป็นผลดีต่อเจ้า เลยอุม้เจ้ากลบัมาเลีย้งดแูทนที่

ทารกคนน้ัน เดิมทีคิดว่าท�าเช่นนี้ท้ังแก้ปัญหาเร่ืองชาติก�าเนิดของเจ้า  

ทั้งท�าให้ท่านแม่เจ้าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจได้ ใครจะคิดว่าท่านแม่เจ้า 

รู้อยู่แก่ใจมาโดยตลอด..."

ขอบตาของจิ้งอันโหวมีน�้าตารื้นขึ้นอย่างกลั้นไม่อยู่ "เมื่อครู่นี้ตอน

อยู่ท่ีเรือน ข้าตักเตือนท่านแม่เจ้าแล้วว่าห้ามเล่นงานเจ้าอีก หมิงยวน 

ตลอดเวลาทีผ่่านมาเจ้าต้องกล�า้กลนืฝืนทนแล้ว ถอืเสยีว่าสงสารท่านแม่

เจ้าที่เจ็บปวดกับการเสียบุตรไปเถอะ หวังว่าเจ้าจะไม่เกลียดชังนาง"

"ที่แท้เป็นอย่างนี้" เซ่าหมิงยวนพูดพึมพ�า เขาเป็นบุตรชายของ 

นางบ�าเรอหรือนี่ ฉะนั้นถึงโดนท่านแม่เกลียดจนเข้ากระดูกด�า...
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แต่ถึงจะเป็นเช่นน้ี มีเรื่องบางเรื่องที่มิใช่ค�าว่า 'เกลียด' ค�าเดียว 

เป็นเหตุผลพอที่จะอภัยให้ได้

"ท่านพ่อ พักก่อนข้าตามสืบเรื่องเรื่องหนึ่งมาโดยตลอด เมื่อครู ่

เพิ่งรู้ผล ว่าจะบอกกับท่านพอดีขอรับ"

"เรื่องใดหรือ"

"ท่านพ่อโปรดรอสักครู่" เซ่าหมิงยวนตะโกนเรียกองครักษ์ผู้หนึ่ง 

เข้ามาสั่งก�าชับเบาๆ สองสามค�า แล้วอีกฝ่ายก็รับค�าสั่งออกไป

ราวครึ่งชั่วยามให้หลัง

จิง้อนัโหวเหน็คนท่ีองครกัษ์พาเข้ามาแล้วตกใจยกหน่ึง "ผู้ดแูลเส่ิน?"

ผู้ดูแลเสิ่นท�าสายตาล่อกแล่ก ก้มหน้าไม่กล้ามองเขา

บุรษุร่างสงูใหญ่คนหนึง่ด้านข้างผูดู้แลเสิน่ก็ไม่พูดไม่จาดจุเดยีวกัน

จิ้งอันโหวฉงนใจมากขึ้น เขาหันไปมองบุตรชาย "หมิงยวน เจ้าพา

ตัวผู้ดูแลเสิ่นมาด้วยเหตุใดหรือ"

ร่างกายของชายหนุ่มยังอ่อนเพลียอยู่บ้าง เขาพิงหัวเตียงกล่าว

เอื่อยๆ "ผู้ดูแลเสิ่น เล่าเรื่องที่เจ้ารู้ให้ท่านโหวฟังเถอะ"

เมื่อมองสบนัยน์ตาสีด�าสนิทเย็นเยียบของแม่ทัพหนุ่ม ผู้ดูแลเสิ่น 

ที่ได้รับบทเรียนมาแล้วคุกเข่าดังตุ้บ ยกมือตบหน้าตนเองสองทีถึงกล่าว 

ปนสะอื้น "ท่านโหว ข้ามีความผิด!"

จิ้งอันโหวยังไม่เคยพบเจอคนท่ีไม่พูดพร�่าท�าเพลงก็ตบหน้าตนเอง

ยอมรับผิด บันดาลให้เขาประหลาดใจอย่างมากไปชั่วขณะ

ผู้ดูแลเสิ่นวางหน้าผากติดพ้ืน "ข้าไม่กล้าสมคบคิดกับศัตรูจริงๆ  

ฮูหยินเป็นคนสั่งการ..."

"สมคบคิดกับศัตรูอะไร ฮูหยินเป็นคนสั่งการอะไร เจ้าบอกข้ามา 
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ให้หมดอย่างชดัเจน" จิง้อนัโหวใจกระตุกวูบหนึง่ เขาง้างเท้าถีบผูด้แูลเสิน่

จนหงายหลัง

ผู ้ดูแลเสิ่นตะกายตัวลุกขึ้นแล้วเริ่มพรั่งพรูออกมา "ตอนต้นปี  

ฮูหยินน้อยถูกส่งไปอยู่พร้อมหน้ากับคุณชายรองท่ีแดนเหนือมิใช่หรือ

ขอรับ ฮูหยินมอบหมายให้ข้าติดตามไป ยังสั่งก�าชับข้าลับๆ ว่าให้คิดหา

วิธีแพร่งพรายศักดิ์ฐานะและเส้นทางการเดินทางของฮูหยินน้อยให ้

ชาวฉี..."

"พูดจาเหลวไหล!" จิ้งอันโหวตบโต๊ะกะทันหัน สีหน้าเขาขุ่นมัว 

สุดจะเปรียบ

ผู้ดูแลเสิ่นสะดุ้งเฮือกด้วยความขวัญเสีย ไม่กล้าเปล่งเสียงพูดอีก

เซ่าหมิงยวนกล่าวเสียงเรียบ "ไยท่านพ่อไม่ฟังเขาพูดให้จบขอรับ"

"ได้ เจ้าบอกข้ามาส ิ เจ้าเป็นข้าทาสในเรอืนฮหูยนิ ต่อให้อยากส่งข่าว 

ถึงชาวฉีจริงๆ แต่เจ้าไม่เคยไปแดนเหนือแล้วท�าได้อย่างไร"

ผู้ดูแลเสิ่นก้มหน้าคางจรดอกพลางพูดขึ้น "หลายปีก่อนฮูหยิน 

บอกกับข้าว่าอยากรู้สถานการณ์ทางแดนเหนือ ให้ข้าจัดส่งคนเข้าไป 

ในค่ายทหาร ข้าก็เลยให้ญาติผู้น้องนามเซี่ยอู่..."

บุรุษข้างตัวเขาก้มหน้าลงทันที

จิ้งอันโหวกวาดตามองเซี่ยอู่แวบหนึ่งด้วยแววตาคมปลาบ

ผู้ดูแลเสิ่นกล่าวต่อ "สามปีก่อน เซี่ยอู่ได้รับบาดเจ็บกลับมา เขา 

อยู่แดนเหนือหลายปีจึงรู้จักเส้นทางดี..."

เมื่อเขาเล่าต้ังแต่ต้นจนจบ สีหน้าของจิ้งอันโหวบูดบึ้งถึงขีดสุด  

เขามองบุตรชายอย่างพินิจ

"หมิงยวน เรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงใหญ่หลวง..."
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เซ่าหมงิยวนตัดบทเขา "ดังน้ันข้าจงึรวบรวมหลกัฐานไว้จ�านวนมาก"

จากน้ันเขาก็พูดเสียงดังขึ้น "เซ่าจือ น�าหลักฐานพวกน้ันมอบให ้

ท่านโหวผ่านตา"

เซ่าจือถือประคองกล่องใบหนึ่งด้วยสองมือเข้ามา เขาเปิดแล้ว 

หยิบของออกมาให้จิง้อนัโหวดทีูละชิน้ "นีเ่ป็นแผนท่ีทีเ่ซีย่อูว่าดไว้ตอนอยู่

แดนเหนือ ส่วนนี่คือสารที่เขาส่งข่าวคราวกับผู้ดูแลเส่ิน ช้ินน้ีเป็นโฉนด 

ที่นาผืนหนึ่งในเจียงหนานที่เขาได้รับตอนกลับถึงเมืองหลวงหลังตามไป

คุ้มกันฮูหยินท่านแม่ทัพ ที่นาผืนนั้นขายเป็นทอดๆ ผ่านหลายมือ แต่ 

จริงๆ แล้วเป็นสินเจ้าสาวของฮูหยิน..."

เซ่าจอืวางหลกัฐานลงตรงหน้าจิง้อนัโหวทลีะอย่างๆ เขาหยิบดูทุกชิ้น

พลางรับฟังอย่างไม่ให้ตกหล่นสักค�า ท้ายท่ีสุดสีหน้าของเขาถมึงทึง 

ไปหมด

เบื้องหน้ามีพร้อมท้ังพยานและหลักฐาน ไม่เหลือช่องให้เขา 

เคลือบแคลงสักน้อยนิด

จิ้งอันโหวอดมองไปทางเซ่าหมิงยวนไม่ได้

ชวิีตน้อยๆ ท่ีเปราะบางในครัง้น้ันเจรญิวัยเป็นบรุษุทีส่ขุมุ เยือกเย็น 

และอดกลัน้เฉกน้ี หลงัจากควบคมุทุกอย่างไว้ในก�ามอืก็จูโ่จมโดยปราศจาก 

ความลังเลใดๆ ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามพลิกสถานการณ์ได้เลย

บุตรชายทีโ่ดดเด่นเช่นนีก้ลบัขดัแย้งกับภรรยาของเขาจนกลายเป็น

อย่างนี้...

เลือดลมในกายของจิ้งอันโหวปั่นป่วนระลอกหนึ่ง เขายกมือกุมอก

กล่าววาจาไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว
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สหีน้าของเซ่าหมงิยวนสงบนิง่ดจุเก่า "เซ่าจอื พาพวกเขาออกไปเถอะ"

รอจนเซ่าจอืพาคนไปแล้ว เขาถงึกล่าวเสยีงเรียบ "เซีย่อูผู้่นีก้ม็เีลศนัย 

อยู่บ้าง แต่ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสมากกว่านี้ ข้าจึงมิได้แพร่งพรายอะไร

เรือ่ยมา เซีย่อูกั่บผูด้แูลเสิน่นกึแค่ว่าข้าตามสบืเรือ่งของท่านแม่อยู่ขอรบั"

จิ้งอันโหวพยักหน้าเป็นเชิงว่ารู้แล้วอย่างเลื่อนลอย

เซ่าหมิงยวนมองบิดาท่ีผมจอนสองข้างมีผมหงอกแซมประปราย

แล้วลอบทอดถอนใจ "จะจดัการเรือ่งของท่านแม่อย่างไร ข้ามอบให้ท่านพ่อ 

เป็นผูต้ดัสนิใจ แต่มข้ีอหนึง่ท่ีต้องพูดกับท่านอย่างแจ่มแจ้ง นับแต่นีต่้อไป  

ขอให้ท่านแม่อย่าใช้ข้ออ้างเรือ่งความกตัญญูมาก้าวก่ายชวีติข้าอกีขอรับ"

เขาพูดถึงตรงนีแ้ล้วย้ิมเยาะตนเอง สะกดอาการเลอืดลมพลุง่พล่านไว้  

"ความจริงชีวิตข้าโดนท่านแม่ท�าลายไปนานแล้ว"

ตัง้แต่เขายิงธนดูอกนัน้ใส่ภรรยาเอกท่ีร่วมผกูผมกันเป็นต้นมา ชวิีต

262
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ที่เหลืออยู่ของเขาก็ภินท์พังอย่างสิ้นเชิง เขาต้องแบกความรู้สึกผิดต่อ 

มโนธรรมไว้ในใจ ไม่อาจอยู่อย่างเป็นสุขไปตลอดกาล

"หมิงยวน เจ้าพักรักษาตัวดีๆ เถอะ เรื่องของท่านแม่เจ้า ข้าจะ

จัดการเอง" 

จิ้งอันโหวคล้ายชราภาพลงมาก แม้แต่ฝีเท้ายังเร่ิมโผเผไปมา เขา

แทบจะกลับถึงจวนจิ้งอันโหวอย่างมึนๆ งงๆ

"ฮูหยินเล่า"

พอเห็นสีหน้าท่านโหวไม่สู้ดี สาวใช้ก็ตอบอย่างประหม่า "ฮูหยิน 

ไปหย่อนใจในสวนแล้วเจ้าค่ะ"

"เชิญฮูหยินกลับมา ข้ารอนางอยู่ที่ห้องหนังสือ"

ผ่านไปนานสองนาน เสิ่นซื่อถึงก้าวเข้ามาอย่างไม่อนาทรร้อนใจ 

พอเหน็จิง้อนัโหวนัง่อยู่ข้างหน้าต่างก็แค่นเสยีงหวัร่อ "มอีนัใดรึ เจ้ารองยัง 

มีชีวิตอยู่หรือ"

จิ้งอันโหวหันขวับไปมองนาง

แววตาท่ีเขามองมาป่ึงชาเหลอืเกิน ป่ึงชาจนท�าให้เส่ินซ่ือสะดุง้โหยง 

นางถอยหลังหนึ่งก้าวอย่างห้ามไม่อยู่ จากน้ันพูดด้วยความอับอาย 

จนพาลโกรธ "นี่ท่านโหวจะท�าอะไร"

"พวกเจ้าออกไปให้หมด" จิ้งอันโหวอ้าปากพูดเสียงขรึม

สาวใช้ทั้งหลายมองหน้ากันเลิ่กลั่กแล้วอดมองไปทางเสิ่นซื่อไม่ได้

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา บ่าวไพร่ในจวนโหวล้วนแจ่มแจ้งว่าท่านโหว

เป็นคนอารมณ์เย็น ไม่เคยก้าวก่ายการตัดสินใจของฮูหยิน โดยเฉพาะ

เรื่องภายในเรือน เชื่อฟังฮูหยินไม่ผิดอย่างแน่นอน
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"ไสหัวไป!" จิ้งอันโหวแผดเสียงตวาดลั่น

ยามคนที่ไม่เคยบันดาลโทสะระเบิดอารมณ์ออกมา น่ากลัวพอจะ

ท�าให้คนตกใจแทบตายได้ พวกสาวใช้ไม่มีแก่ใจรอเส่ินซื่อพยักหน้าอีก 

ก้มหน้าลุกลนออกจากห้องไป

"ท่านโหวปวดใจแล้วหรือ" เสิ่นซื่อโดนหักหน้าต่อหน้าบ่าวไพร่  

พาให้น�้าเสียงมึนตึงขึ้น "เช่นนั้นท่านโหวส่งข้ากลับสกุลเดิมตัดขาดกัน 

ไปเสียให้สิ้นเร่ืองสิ้นราว ให้ผู้คนได้เห็นกันว่าท่านขับไล่ภรรยาเอกซึ่ง 

ให้ก�าเนิดเลี้ยงดูบุตรชายสามคนให้ท่านกลับสกุลเดิมเพราะบุตรของ 

นางบ�าเรอผู้หนึ่ง"

จิ้งอันโหวหลับตาลง ดวงตาที่เย็นเยียบดุจน�้าแข็งจ้องหน้าเสิ่นซื่อ 

"ข้าจะไม่หย่าขาดจากเจ้า ข้าจะสั่งคนไปจัดเรือนตรงมุมทิศตะวันตก 

เฉียงเหนือหลังน้ันเป็นหอพระ หลังจากน้ันเจ้าก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในน้ัน  

ส่วนการงานในจวนมอบหมายให้สะใภ้ใหญ่ดูแล"

แม้ว่าเฉียวซื่อภรรยาของเจ้ารองยังคงตกอยู่ในมือของชาวต๋าจื่อ 

ทั้งที่ไม่ได้ไปตามเส้นทางท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า แต่เรื่องจริงที่เสิ่นซื่อให ้

คนส่งข่าวถึงพวกน้ันเป็นความผิดท่ีลบล้างไม่ได้ ถ้าพูดให้เป็นเร่ืองเล็ก 

คือสตรีเบาปัญญา ถ้าพูดให้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือสมคบข้าศึก

กระท�าความผดิสถานน้ี เขาจะกล้าส่งเสิน่ซือ่กลบัสกุลเดมิหย่าขาด 

จากกันได้เช่นไร!

"ท่านอาศัยอะไร" ค�ากล่าวของจิ้งอันโหวสร้างความประหลาดใจ 

ให้เสิ่นซื่ออย่างมาก นางพูดเสียงชิงชัง "ภรรยาเอกร่วมผูกผมท่ีอยู่ 

ด้วยกันมาถึงย่ีสิบกว่าปี แต่เพราะบุตรนางบ�าเรอผู้น้ัน ท่านโหวถึงกับ 

จะกักบริเวณข้า ท่านโยนมโนธรรมในใจให้สุนัขกินไปแล้วใช่หรือไม่"
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จิ้งอันโหวอ่อนระโหยโรยแรงแล้ว "ด้วยมโนธรรมในใจข้า เพียง

รับรองได้ว่าจะไม่เปิดโปงเรื่องที่ฮูหยินสมคบกับชาวต๋าจื่อออกมา"

เสิน่ซือ่ตกใจยกใหญ่ "ท่านโหวหมายความว่าอะไร สมคบชาวต๋าจือ่

คืออะไร เจ้าเดรัจฉานน้อยผู้นั้นพูดอะไรกับท่าน"

จิ้งอันโหวโคลงศีรษะ ยื่นหลักฐานทั้งกล่องส่งให้เสิ่นซื่อดู

เมื่อนางดูแล้วก็ทรุดฮวบลงบนเก้าอี้ทันที

เจ้าเดรัจฉานน้อยใจอ�ามหิตย่ิงนัก นางส่งสารกล่องหนึ่งไปให้เขา 

เขาก็ส่งของกล่องนี้คืนกลับให้นาง!

ไฉนตอนนั้นนางไม่บีบคอเขาให้ตายไปเลย!

เสิ่นซื่อขบเขี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความชิงชัง

"ฮูหยินจัดเตรียมข้าวของเถอะ" อาการตอบสนองของเสิ่นซื่อท�าให้

ความหวังร�าไรสุดท้ายของจิ้งอันโหวดับมอดลง เขาลุกขึ้นยืนตั้งท่าจะ 

ออกไปด้วยความรู้สึกทดท้อใจ

ความผกูพันฉนัสามภีรรยานานย่ีสบิกว่าปี เขาในขณะน้ีมทิรมานใจ 

หรือไร ทว่าถ้าเรื่องอย่างน้ีไม่มีค�าอธิบายให้หมิงยวนสักอย่าง วันหน้า 

ไหนเลยเขายังจะกล้าเผชิญหน้ากับบุตรชายคนรองได้

ในเวลานีเ้สิน่ซือ่ถึงแตกต่ืนแล้วจรงิๆ นางคว้าแขนเสือ้ของจิง้อนัโหว 

ไว้หมับ "ท่านโหว ท่านจะให้ข้าหันหน้าเข้าทางธรรมนับแต่น้ีเป็นต้นไป

จริงๆ หรือ"

จิง้อนัโหวถอนใจยาวเหยยีด "ท�าความผดิย่อมต้องรบัผลทีต่ามมา"

"ท�าความผดิ? ถ้าในครัง้น้ันไม่ใช่ท่านโหวพาบตุรของนางบ�าเรอมา 

วันนี้ข้าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร"

"ทอดสายตามองไปทัว่เมอืงหลวง ไม่ส ิทอดสายตามองไปท่ัวแผ่นดิน 
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ต้าเหลียง คนที่มีนางบ�าเรอมีมากมายกลาดเกลื่อนเพียงใด กลับหาได้มี

สักคนกระท�าถึงขั้นนี้เย่ียงฮูหยิน เจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้ว วันน้ีมอบหมาย

งานต่างๆ ของเรือนในให้สะใภ้ใหญ่ดูแลต่อเถอะ"

เสิ่นซื่อใจด่ิงวูบลงไม่หยุด ความโอบอ้อมอารีมานานปีของบุรุษ 

ตรงหน้าท�าให้นางลืมเลือนว่าถึงท่ีสุดแล้วครอบครัวนี้ยังคงถือสามีเป็น 

ดัง่ท้องฟ้า ความหวาดกลวัเกาะกุมกลางใจเสิน่ซือ่ นางกล่าวอย่างลนลาน 

"ท่านโหว สะใภ้ใหญ่ตัง้ครรภ์อยู่ จู่ๆ  มอบจวนโหวใหญ่โตหลงัน้ีไว้ในมอืนาง  

นางจะดูแลไหวได้อย่างไร"

จิง้อนัโหวไม่โอนอ่อนหวัน่ไหว "ข้าจ�าได้ว่าตอนฮหูยินต้ังครรภ์เจ้าใหญ่ 

ก็ดแูลเรอืนแล้ว ฮหูยินท�าหน้าท่ีมานานหลายปี บดันีส้มควรพักผ่อนได้แล้ว"

"ไม่นะๆ ท่านท�าเช่นน้ีกับข้าไม่ได้..." เส่ินซื่อส่ายศีรษะอย่างไม่

ยอมรับความจริง

จิง้อนัโหวมองดูสตรท่ีีร่วมเรยีงเคียงหมอนกันมานานน่ิงๆ ในอกเจบ็

แปลบปลาบเป็นระลอก "หรอืกระทัง่ผ้าผนืสดุท้ายปกปิดความอบัอายให้

ฮูหยินก็จะดึงออก ให้พวกเจ้าใหญ่เจ้าสามต่างล่วงรู้ความจริงไปด้วย?"

เสิ่นซื่อได้ยินวาจานี้ก็หมดหวังโดยสิ้นเชิง

เซ่าจิ่งยวนได้ยินว่ามารดาต้องปฏิบัติธรรมอยู่ในหอพระตลอดไป

นับจากนี้ก็จะไปพูดหว่านล้อมบิดา

ด้านหวังซื่อฮูหยินของซื่อจื่อได้รับอ�านาจปกครองเรือนกะทันหัน 

ราวกับลาภลอยหล่นจากฟ้า แม้แต่อาการแพ้ท้องก็ลดน้อยลงมากทนัใด 

นางเห็นดังนั้นก็รีบห้ามไว้ "ท่านพ่ีเป็นบุตรชายนะเจ้าคะ อย่าย่ืนมือยุ่ง

เรื่องระหว่างบิดามารดาจะดีกว่า"
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"แต่ท่านแม่ตัดสนิใจแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติธรรม ต้องเป็นเพราะโมโหท่ี 

ท่านพ่อปกป้องเซ่าหมงิยวนแน่ๆ ขอแค่ท่านพ่อดุสัง่สอนเขาเป็นการแสดง

ท่าทสีกัหน่อย ค่อยพูดจาดีๆ  กับท่านแม่สองสามค�า ท่านแม่ต้องเปลีย่นใจ 

แน่นอน"

มารดายังอายุไม่ถึงห้าสบิ ทัง้ไม่ใช่แม่ม่าย แล้วจะหนัหน้าเข้าทางธรรม 

ได้อย่างไร เช่นนี้น่าหดหู่วังเวงใจเกินไป

"ข้าเห็นว่าคราวน้ีท่านโหวคงมีน�้าโหจริงๆ ถ้าท่านพ่ีไปพูดกล่อม 

ในเวลานี้ ไม่ต่างอันใดกับราดน�้ามันบนกองไฟ ดีไม่ดียังท�าให้ท่านโหว 

สงสารและรู้สึกผิดต่อน้องรองมากกว่าเดิมนะเจ้าคะ" หวังซื่อกล่าว

อ�านาจปกครองเรอืนตกอยู่ในมอื นางต้องจบัไว้ให้มัน่อย่างแน่นอน

นางให้ก�าเนิดบุตรชายสองคนแล้ว ในท้องยังมีอีกคน หากเป็น 

เรือนอื่นคงเริ่มดูแลงานต่างๆ ให้นายหญิงอาวุโสได้อยู่อย่างสุขสบาย  

ทว่าแม่สามีของนางผู้นี้กุมอ�านาจในเรือนไว้หมด ปราศจากทีท่าว่าจะ

ยอมปล่อยมือแม้แต่น้อย

นางไม่อยากอดทนต่อไปอกีแปดปีสบิปีจนตนเองกลายเป็นยายเฒ่า 

หรอกนะ

เซ่าจิ่งยวนไม่มีความคิดเป็นของตนเอง พอได้ยินภรรยาพูดเช่นน้ี 

ก็ล้มเลิกความคิดที่จะไปหาจิ้งอันโหวทันที

ภายในจวนกวนจวินโหว เซ่าหมงิยวนได้ยินเรือ่งของจวนจิง้อนัโหวแล้ว 

ในใจเฉยเมยชืดชา เขาเอนหลังพิงเสาหัวเตียงเปิดกล่องไม้แดงออกช้าๆ

ชายหนุ่มเห็นสารในกล่องแล้วรู้สึกบาดตาบาดใจ เขาหยิบข้ึนด ู

ทีละฉบบั จนกระท่ังถึงสารฉบบัหน่ึงท่ีเน้ือกระดาษแตกต่างจากฉบบัอืน่ๆ  
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โดยสิ้นเชิง มือเขาสั่นกระตุกอย่างสุดระงับ

ซองสารสีพื้นละมุนละไมคู่กับตัวอักษรงามสละสลวย

นี่เป็นสารที่เฉียวซื่อเขียนถึงเขา!
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เซ่าหมิงยวนเปิดสารออกด้วยมือที่แทบสั่นเทา

'ถิงเฉวียน ข้าจับพู่กันเขียนสารนี้มาแทนตัว ได้ยินว่าท่านควบข่ี 

อาชาขาวถึงชายแดนแล้ว...ท่านมิจ�าเป็นต้องพะวงถึงข้า บัดนี้เมฆฝน

เปื้อนคาวโลหิตห่มคลุมผืนดิน ฝูงสุนัขป่าเกลื่อนเต็มเมือง มีสักก่ีเหย้า 

ก่ีเรือนได้สมหวังดังปรารถนา สิ่งท่ีท่านกระท�าอยู่สร้างสุขแก่ไพร่ฟ้า 

ทั่วหล้า...ขอให้ท่านระวังรักษาตน พิชิตชัยหวนคืนมาในเร็ววัน'

เซ่าหมิงยวนอ่านไปทีละตัวอักษรจนจบแล้วยกสองมือขึ้นปิดหน้า

ที่แท้ภรรยาเคยเขียนสารถึงเขา มิหน�าซ�้ายังเป็นเวลาก่อนท่ีเขา 

เขียนสารฉบับแรกเสียอีก

นางให้เขาไม่ต้องพะวกัพะวนถึงนาง นางเข้าใจในอดุมการณ์ของเขา  

263
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และหวังว่าเขาจะยกทัพกลับมาพร้อมชัยชนะ

แต่ตอนท้ายพอนางได้พบกับเขาในที่สุด ส่ิงที่รอนางอยู่กลับเป็น 

ลูกธนูคมกริบเสียบทะลุหัวใจดอกหนึ่ง

เขาถึงขั้นไม่ได้พูดจากับนางแม้สักค�าเดียว

หวัใจของเซ่าหมงิยวนคล้ายถูกบบีรดั เป็นเหตุให้เขายืนตวัตรงไม่ไหว  

ได้แต่ย่อตัวลงช้าๆ

ความปวดร้าวระคนรู ้สึกผิดที่บอกไม่ถูกอย่างนั้นแทบบดขย้ี

สติสัมปชัญญะจนพังทลาย ท�าให้เขาคลุ้มคลั่ง

ท่านแม่รู้จักเขาดีถึงปานน้ัน ใช้สารฉบับเดียวก็ท�าให้เขารู้สึกว่า 

นับแต่นี้อยู่ไปก็ไร้ความหมาย ตายไปไม่น่าเสียดายได้แล้ว

รสหวานปนกลิ่นคาวพุ่งขึ้นมา โลหิตอุ่นร้อนพุ่งทะลักออกจากปาก

อย่างควบคุมไม่อยู่ค�าหนึ่ง ตามมาด้วยค�าที่สอง ค�าที่สาม

องครักษ์ที่ได้ยินเสียงผิดปกติพากันตะลึงงัน จากนั้นฉุกคิดถึง 

ค�าก�าชับของเฉินกวงขึ้นได้ก็ก้าวขาออกวิ่งไปทันที

เฉียวเจาได้รับข่าวเรื่องเซ่าหมิงยวนแล้วตกอกตกใจอย่างย่ิง  

"ไฉนกระอักเลือดอีกแล้ว"

เฉนิกวงร�า่ไห้อย่างน่าเวทนาย่ิงกว่าเด็กน้อย "เหน็บอกว่าท่านแม่ทพั

เห็นสารท่ีฮูหยินเขียนถึงท่านก็กระอักเลือดยกใหญ่ คุณหนูสาม ท่านรีบ

ไปช่วยท่านแม่ทัพของพวกข้าเถอะขอรับ"

เฉียวเจาจึงรุดไปถึงจวนกวนจวินโหวอย่างเร่งร้อน ทว่ากลับถูก 

ปิดประตูใส่หน้า

"แม่ทัพเซ่าบอกว่าไม่พบข้าหรือ"
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องครกัษ์ลกุลนพูดอธิบาย "มใิช่ไม่พบท่านขอรับ ท่านแม่ทัพบอกว่า 

อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว ไม่อยากพบใครทั้งนั้น"

เขาอาจพูดอย่างน้ี แต่ท�าสีหน้าวิงวอนอย่างหวาดหว่ันสุดใจว่า 

เฉียวเจาจะกลับไปเช่นนี้

นางฟังแล้วเลิกค้ิวสูง เพ่ิงฝังเข็มก็กระอักเลือด ซ�้ายังจะดื้อแพ่ง 

กับนาง?

สารฉบับนั้นเขียนอะไรไว้บ้างกันแน่ ข้าเองยังเกือบจ�าไม่ได้ เขาถึง

กับต้อง...

หญิงสาวคิดถึงตรงนี้แล้วบอกไม่ถูกว่าความรู้สึกในใจเป็นอย่างไร 

นางท�าหน้าตึงเอ่ยขึ้น "หลีกทาง"

"ท่านแม่ทัพจะต�าหนิโทษได้..." องครักษ์ยังพูดไม่จบก็หลบฉากไป

ด้านข้าง

"..." มีผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นนี้ช่างดีจริงๆ 

จากนั้นนางก็เปิดประตูเข้าไป

ในห้องเงียบเชียบมาก เซ่าหมิงยวนหลับตาเอนกายนอนอยู่ เขา

ได้ยินความเคลื่อนไหวก็พูดเสียงต�่า "ออกไป"

"ข้าเอง" เฉียวเจาเปล่งเสียงพูด ย่างเท้าเดินเข้าไปอย่างไม่รู้สึกรู้สา

กับบรรยากาศน่าอึดอัดในห้อง

ชายหนุ่มลืมตาขึ้น น�้าเสียงเขาราบเรียบ "คุณหนูหลี"

เฉียวเจานั่งลงด้านข้าง "ยื่นมือออกมาเจ้าค่ะ"

เซ่าหมิงยวนไม่ขยับตัว

นางมองเขา "ข้าได้ยินว่าแม่ทัพเซ่าอ่านสารถึงท�าให้อาการก�าเริบ

ซ�้าอีก ในเมื่อท่านไม่ให้ความร่วมมือ เช่นนั้นข้าจะริบสารพวกนั้นไปเสีย"
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เอ่อ...ไม่ใช่เพราะนางอยากรูอ้ยากเหน็เป็นอนัขาด นางท�าไปเพราะ

ค�านึงถึงสุขภาพของเซ่าหมิงยวนแต่เพียงประการเดียว

เขายื่นมือออกมาอย่างว่านอนสอนง่าย

เฉียวเจาวางมือบนข้อมือเขาจับชีพจรพลางไต่ถาม "ยาขับไอเย็น 

ที่ให้ท่านไว้คราวก่อนยังมีอีกหรือไม่เจ้าคะ"

"ไม่มีแล้ว"

"กินหมดแล้วหรือเจ้าคะ" เฉียวเจาหรี่ตาลง

ชายหนุ่มสังเกตเห็นเฉียวเจามีสีหน้าไม่พึงใจ เขาพยักหน้า "อื้อ"

นางชายตามองเขาแวบหนึ่งแล้วเปิดโปงทันที "แม่ทัพเซ่ามอบให้ 

จิ้งอันโหวกระมัง"

"คุณหนูหลีรู้ได้อย่างไร" เซ่าหมิงยวนกระอักกระอ่วนใจ แต่สนใจ

ใคร่รู้มากกว่า

"วนัน้ีเหน็จิง้อนัโหวแล้วพบว่าเขาก็มพิีษไอเย็นในกาย แต่ไม่รนุแรง

เท่าท่าน"

เซ่าหมิงยวนตาเป็นประกาย "คุณหนูหลีรักษาให้บิดาข้าได้หรือไม่"

"ได้เจ้าค่ะ" เฉียวเจาตอบรับทันควัน

"ถ้าอย่างนั้นข้าจะส่งคนไปบอกกล่าวบิดาข้าประเดี๋ยวนี้เลย"

แม่นางเฉยีวพยกัหน้าอย่างเยอืกเย็น "อือ้ แม่ทพัเซ่าเชญิตามสบาย 

แต่อย่าลมืเอ่ยเตือนบดิาท่านสกัค�าด้วยว่าพอถึงเวลาจะใช้วธีิการเดยีวกับ 

ที่รักษาให้แม่ทัพเซ่า หวังว่าท่านจะคุ้นเคยกับมันได้"

"วิธีเดยีวกัน?" แม่ทัพหนุ่มนิง่อึง้ไป สหีน้าขรมึลงเลก็น้อย "คณุหนหูล ี

บอกว่าวิธีเดียวกัน หมายถึง..."

"อื้อ ต้องถอดเสื้อออกเจ้าค่ะ" เฉียวเจาบอกด้วยสีหน้านิ่งเฉย
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เซ่าหมิงยวนไอออกมากะทันหัน

นางรีบรินน�้าถ้วยหนึ่งส่งให้

เขาดื่มน�้าหลายค�าเรียกขวัญก่อนพูดกับเฉียวเจาด้วยน�้าเสียง 

แฝงรอยจนตรอกอยู่หลายส่วน "ไม่รู้ว่าคุณหนูหลียังมียาขับไอเย็นอีก 

หรือไม่ ข้าอยากจะขอปันให้บิดาข้าบ้าง"

"ไม่ต้องการให้ข้ารักษาบิดาท่านแล้วหรือ"

"ไม่ต้องแล้ว รอหมอเทวดาหลี่กลับมาจะดีกว่า"

เฉยีวเจาลอบขบขนั พิษไอเย็นของจิง้อนัโหวต่างจากของเซ่าหมงิยวน  

เดมิก็ไม่นบัว่ารนุแรงอยู่แล้ว หากกินยาขบัไอเย็นต่อเน่ืองก็สามารถขับออก 

ได้ช้าๆ ไหนเลยจ�าเป็นต้องเปลือยกายถอนพิษด้วยเล่า

เอ่อ...ความจรงินางเหน็ว่าเจ้าคนผูน้ี้อาการปางตายอยู่ยังนกึถึงคนอืน่ 

อีกเลยไม่ใคร่สบอารมณ์เท่านั้นเอง คนป่วยจ�าพวกนี้รู้จักแต่สร้างปัญหา

มากขึ้นต่างหาก

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่างเถิด" แม่นางเฉียวท�าหน้าเสียดาย

"..." ในสายตาคุณหนูหลี คนป่วยไม่แบ่งชายหญิงจริงๆ ก่อนหน้านี้

ข้าถึงกับนึกไปว่าคุณหนูหลีปฏิบัติต่อข้าต่างออกไปอยู่สักหน่อย ช่างน่า

ละอายโดยแท้

"เช่นนั้นแม่ทัพเซ่าถอดเสื้อเถอะ"

ชายหนุ่มจับสาบเสื้อโดยไม่รู้ตัว "ข้า..."

สีหน้าของเฉียวเจาขรึมลง "หรือแม่ทัพเซ่ารู้สึกว่าข้าเห็นร่างกาย 

ของท่านเป็นการเอาเปรียบท่านอยู่ใช่หรือไม่"

"ไม่ใช่ ข้า...คร�่าครึเกินไป..." เซ่าหมิงยวนคิดๆ แล้วหาค�าอธิบาย 

ที่เหมาะสมกว่านี้ไม่ออก
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นางมองเขาอย่างพินิจ

เขาอึดอัดกับสายตาของนางมากพอดู
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