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นีเ่ราอยูกั่บ 'หวนคืนอกีครา สูห้่วงเวลาแสนงาม' กันมาครึง่ทางแล้วนะคะ  

ทุกท่านน่าจะคิดเหมือนกันว่าไม่มีจุดไหนที่ท�าให้รู้สึกสนุกน้อยลงเลย มีแต่

ความเข้มข้นและความน่าติดตามเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ อย่างเช่นในเล่มน้ีที่เปิด

เรื่องมาในช่วงที่เฉียวเจาจะได้กลับไปหาบิดามารดาแล้ว และหลังจากน้ันจะ

มีอะไรรอนางอยู่ล่ะ แน่นอนว่าเร่ืองที่รอนางอยู่ต้องวุ่นวายมากพอตัว ท�าให ้

ทุกท่านอ่านแล้วหยุดไม่ได้ ต้องอ่านรวดเดียวจบเล่มกันเลยค่ะ

ในเล่มนี้เฉียวเจารู้สึกได้ว่าชีวิตนางจะพัวพันกับองครักษ์จินหลินมาก

เกินไปแล้ว ล�าพังแค่เจียงหย่วนเฉากับเจียงถังก็ย�่าแย่มากพอแล้ว น่ียังเพ่ิม

เจียงสืออีมาอีก ไม่รู้ว่านางไปท�าเวรท�ากรรมกับพวกเขามาแต่ชาติปางไหน 

ชวิีตถึงได้วกวนมาพบเจอกันตลอดเช่นน้ี หรอืจะพูดให้ถูกอกีทก็ีคอืนางโดนคน

พวกน้ีจบัตามองเสยีแล้ว ในด้านความสมัพันธ์ระหว่างเฉยีวเจากับฉอืชัน่ล่ะคะ 

นกัอ่านคดิเหน็เช่นไร เสยีดายแทนนางเอกของเราหรอืไม่ท่ีมคีนดีๆ เพียบพร้อม 

ทั้งรูปลักษณ์และฐานะ ทั้งยังรักนางมากๆ เข้ามาใกล้ชิดแต่กลับมิอาจมีใจ 

ให้เขาได้ หรอืทกุท่านก็ยังเชยีร์เซ่าหมงิยวนคนเดยีวอยู่ จะว่าไปพระเอกของเรา 

ก็น่าเอาใจช่วยไม่น้อยนะคะ ตอนนี้ก็มีความรู้สึกดีๆ ให้เฉียวเจาในร่างหลีเจา

มากแล้วด้วย ที่ส�าคัญคือในเล่มนี้ท้ังสามคนบวกกับหยางโฮ่วเฉิงมีเหตุให้ได้

ออกเดินทางร่วมกัน ขอบอกใบ้ว่าการเดินทางคราน้ีมีอะไรพิเศษรออยู่ สิ่งท่ี 

รออยู่น้ันหวานล�า้จนทุกท่านต้องยิม้ตามเลย ถ้าอยากรูว่้าเป็นเรือ่งไหนอย่างไร 

แล้วล่ะก็ พลกิกระดาษหน้าต่อไปแล้วเริม่เดนิทางออกจากวัดต้าฝูไปพร้อมกัน

เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"อธิบายสิ" พอบุรุษตรงหน้าเริ่มอ้าปากพูด กิริยาท่าทางของเขาก็ด ู

อ่อนละมุนละไมไปหมดทันใด เขาจ้องหน้านางด้วยแววตาแรงกล้า  

"ข้า...ข้าอธิบายไม่ได้..."

ตอนเขารู้ว่านางคือภรรยาของเขา ในหัวสมองไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น 

พอเห็นนางก็ท�าอย่างนัน้ไปแล้ว เรือ่งของสญัชาตญาณพรรค์น้ีจะอธิบาย

เช่นไร

แม่ทัพหนุ่มสังเกตเห็นแววตาของเด็กสาวปึ่งชาขึ้นอีกหน่ึงส่วน  

เขาตกลงใจพูดตามสตัย์จรงิ "พอข้ารูว่้าเจ้าคือเฉยีวเจาก็ห้ามใจไม่อยู่แล้ว"

"ห้ามใจไม่อยู่?" เฉียวเจาย้อนถามเสียงเยาะๆ "แม่ทัพเซ่าห้ามใจ 

ไม่อยู่กับสตรีผู ้หนึ่งตามใจชอบจะเหมาะสมหรือ...ประเดี๋ยว เมื่อครู ่

ท่านพูดว่าอะไรนะ"

นางเบิกตากว้างกะทันหันอย่างตะลึงลานถึงขีดสุด

นางหูฝาดเองใช่หรือไม่ เมื่อครู่เซ่าหมิงยวนพูดว่านางเป็นใครนะ



 เฉียวเจา  ดวงจติท่ีอยู่ในร่างหลเีจา รปูโฉมงดงามสมวัย จติใจ

เข้มแข็งเดด็เดีย่ว เฉลยีวฉลาดและมปีฏภิาณไหวพรบิ 

ดเีย่ียม ท้ังยังเรยีนรูวิ้ชาแพทย์มาจากหมอเทวดาหล่ี 

อีกด้วย

 เซ่าหมิงยวน  กวนจวินโหว เพราะรบัปากหมอเทวดาหลีว่่าจะดแูล

คณุหนสูามสกุลหลใีห้ด ีท�าให้ชวีติต้องเข้าไปพัวพัน

กับนางมากขึ้น คอยปกป้องนางจากภัยคุกคาม

ต่างๆ เสมอมา

 เฉียวจัว  อาจารย์เฉียว ปู่ของเฉียวเจา ชอบสวมชุดสีเขียว  

ดื่มสุรารสแรง เขียนตัวอักษรได้วิจิตรบรรเจิดท่ีสุด

ในใต้หล้า ทัง้ยังวาดภาพได้งดงามตระการตาทีส่ดุ 

อสิรเสรดุีจสายลมราวกับไม่มสีิง่ใดทีส่ามารถท�าให้ 

เขาเก็บใส่ใจได้

 ฮูหยินผู้เฒ่าเจียง  ท่านเซียงจวิน ฮูหยินผู้เฒ่าแห่งจวนตะวันออกของ

สกุลหล ีมนีสิยัเอาแต่ใจตนเอง ไม่ปกป้องบตุรหลาน 

อย่างที่ควรต้องท�า ดวงตาทั้งสองของนางมองเห็น

ได้เลือนรางเต็มที

 องค์หญิงเจินเจิน  องค์หญิงเก้า มารดาของนางคือล่ีผนิ รปูร่างหน้าตา

งดงามไม่เป็นสองรองใคร มีนิสัยชอบส่ังการแบบ

คนที่มีอ�านาจ ไม่ค่อยมีคนกล้าขัดใจ นางซาบซึ้ง 

ในน�้าใจที่เฉียวเจามีให้ตนเอง
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องครักษ์จินหลินสกัดคนอื่นๆ ที่คิดจะขึ้นเขาไว้หมดทันที

"บุตรสาวข้ายังอยู่บนน้ัน เพราะอะไรถึงจะขึ้นไปไม่ได้" เหอซื่อ 

สืบเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งพลางยืดอกเอ่ย

"ยกเว้นองครกัษ์จนิหลนิ ไม่ว่าเป็นผูใ้ดล้วนขึน้เขาไปไม่ได้" เจยีงสอือ ี

กล่าวด้วยน�้าเสียงเย็นชา

"เจ้าคนผู้น้ียังมีเหตุผลหรือไม่" เหอซื่อยกมือเท้าเอวถามไล่เลียง

อย่างมีน�้าโห

เจียงสืออีโบกมือไปมาด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก "ขึ้นเขา"

พวกเขาองครักษ์จินหลินอาศัยความมีเหตุผลปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่

เมื่อไร สตรีออกเรือนแล้วนางนี้พูดจาไม่รู้เรื่องเอาเสียเลย

"ท่านพ่ี ท่านดูคนพวกน้ี..." เหอซื่อโกรธจนทนไม่ไหวพลางกระตุก

แขนเสื้อหลีกวงเหวิน

330
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เจยีงหย่วนเฉาก้าวเท้าเข้ามา "หลฮีหูยินมต้ิองใจร้อน พวกข้าท�างาน

ตามค�าสัง่เบือ้งบนเช่นกัน ข้าขอรบัรองต่อท่านว่าจะพาคณุหนูหลไีปส่งถึง 

ข้างกายท่านอย่างปลอดภัยแน่นอนขอรับ"

"ขอบคุณ" หลีกวงเหวินกล่าวขอบคุณอย่างขอไปที เขาดึงเหอซื่อ

มาบอกว่า "พวกเราไปรอที่เพิงบังแดดทางโน้นเถอะ"

อีกฟากหน่ึงของถนนมีเพิงบังแดดหลังใหม่ที่ท้ังใหญ่ท้ังน่ังสบาย

กว่าเดิม เหอซื่อเป็นคนควักถุงเงินสร้างขึ้นเอง ทุกวันพอสองสามีภรรยา

ลืมตาตื่นก็จะมาประจ�าอยู่ที่นี่ตรงตามเวลา

ฉอืชัน่ยนืนิง่อยู่รมิถนน ฝ่ายหยางโฮ่วเฉงิโอบไหล่เขา "สอืซ ีพวกเรา

ไปรอในเพิงบังแดดเถอะ ยืนตรงนี้ประเดี๋ยวจะเป็นลมแดดเอาได้"

"เจ้าว่าเสยีงระฆงัทีดั่งมาจากวัดบนภูเขาในคืนนัน้ เกิดเร่ืองอะไรข้ึน"

หยางโฮ่วเฉิงเกาท้ายทอย "ไม่รู้สิ ตอนหลังถามเซ่าจือดู เขาไม่ได้

พูดอะไรมิใช่หรือ"

ดวงตาที่มองไปทางวัดต้าฝูของฉือชั่นทอประกายเข้มข้ึน "ก็เพราะ

ไม่พูดอะไรทั้งนั้นถึงมีปัญหา"

มาตรว่าตวัเขามบีารมพีอจะท�าตามอ�าเภอใจได้ แต่เขายังรู้จกัตนเอง 

ดีด้วย ดงัเช่นวันนีอ้งครกัษ์จนิหลนิไม่อนุญาตให้ผูใ้ดขึน้เขา บ่งบอกชดัเจน

แล้วว่าบนนัน้ต้องเกิดเรือ่งใหญ่มากขึน้ ถึงเขาอยากพบหน้าหลซีานทันที

ใจจะขาด แต่ไม่มีทางก่อความวุ่นวายในเวลานี้

จูเย่ียนกล่าวได้ถูกต้อง เขาหมายจะไขว่คว้าส่ิงที่ตนเองปรารถนา 

ก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เสยีก่อน ท�าตวัเป็นผูใ้หญ่มากพอทีจ่ะก�าหนด

ชะตาชีวิตของตนได้

หลีซาน เจ้าต้องรอข้านะ
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"หัวหน้า พวกเราไม่ขึ้นเขาจริงๆ หรือขอรับ" องครักษ์หลายคน 

รุมถามอยู่รอบตัวเซ่าจือ

เซ่าจือหมุนกายสาวเท้าไปท่ีริมถนน เขาเดินไปพูดไป "ไม่ได้ยิน 

ที่องครักษ์จินหลินบอกหรือ เบื้องบนสั่งก�าชับไว้ อนุญาตให้คนของ 

กององครักษ์จินหลินขึ้นเขาไปเท่านั้น"

"ถือสทิธ์ิอนัใด ข่าวจากในภูเขาล้วนเป็นท่านแม่ทัพของเราส่งออกมา  

ตอนนี้ถนนเปิดแล้ว พวกเรายังข้ึนเขาไปรับท่านแม่ทัพลงมาไม่ได้อีก"  

มีคนเอ่ยขึ้นอย่างไม่ยอมจ�านน

เซ่าจือเงื้อมือฟาดคนผู้นั้นทีหน่ึง "อย่าพูดจาส่งเดช อยากน�าภัย 

มาให้ท่านแม่ทัพของเราหรือไร"

พวกองครักษ์จินหลินเป็นคนสนิทของฮ่องเต้ ย่ิงในเวลาเช่นน้ี 

ท่านแม่ทัพย่ิงสมควรวางตัวสงบเสงี่ยม พวกเขาชิงความโดดเด่นให ้

ผู้เป็นนายชั่วครู่ชั่วยาม ภายหลังจะเป็นต้นเหตุให้ท่านแม่ทัพโดนฮ่องเต้

ขึ้นบัญชีหมายหัวไว้ นั่นต่างหากจะได้ไม่คุ้มเสีย

"ไปรอทางโน้น อีกไม่นานท่านแม่ทัพก็ลงมาได้แล้ว"

องครักษ์จินหลินเกือบร้อยคนมาถึงวัดต้าฝูภายใต้การน�าของ 

เจียงหย่วนเฉาและเจียงสืออี

ข่าวคดฆีาตกรรมท่ีเกิดขึน้ในอารามซอูิง่กับวัดต้าฝถููกส่งออกไปทาง

นกพิราบสื่อสาร เจียงหย่วนเฉาได้รับค�าสั่งให้มาสืบคดีให้กระจ่างชัด  

ขณะที่เจียงสืออีรับหน้าที่อารักขาอู๋เหมยซือไท่ลงเขา

"คุณหนูหลี ไปกันเถอะ" เจียงสืออีเตรียมการให้อู ๋เหมยซือไท่

เรียบร้อยแล้วจึงเดินมาตรงหน้าเฉียวเจา

นางย่อกายค�านับเซ่าหมิงยวน "แม่ทัพเซ่า ข้าจะลงเขาก่อนแล้ว 
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ด้านเฉินกวงยังไม่เหมาะจะขึ้นลงภูเขาในเวลานี้ ก็ให้เขาพักฟื้นอยู่ในวัด

ชั่วคราวเถอะเจ้าค่ะ"

นางติดอยู่กลางเขามานานเพียงน้ี ต้องท�าให้บิดามารดาและ 

ญาติพี่น้องในสกุลหลีเป็นห่วงแล้ว

"คณุหนหูลค่ีอยๆ เดนิ" เซ่าหมงิยวนมองตามแผ่นหลงัทีห่่างออกไป

ทุกทีๆ ของเด็กสาว ในใจบังเกิดความอิจฉาอยู่หลายส่วน

มีคนห่วงหาอาทร ช่างดีเหลือเกินจริงๆ

"ท่านโหว?" เจียงหย่วนเฉาเลิกคิ้วสูง

เซ่าหมิงยวนดึงสายตาคืนมา กล่าวด้วยสีหน้าเฉยเมย "ใต้เท้าเจียง 

พวกเราเข้าไปนั่งลงคุยกันเถอะ"

"ได้" เจียงหย่วนเฉาหยักย้ิม เขาหันหน้าทอดสายตามองไปไกลๆ  

ที่แผ่นหลังของเจียงสืออี

ท่านพ่อบญุธรรมคดิอย่างไรกันแน่ หรอืว่าเพ่ือตัดโอกาสใดๆ ระหว่าง 

ข้ากับคุณหนูหลี เลยคิดจะให้เจียงสืออีเข้ามาแทรกกลาง

เมือ่นกึถึงความเป็นไปได้นี ้เจยีงหย่วนเฉาหวัร่อออกมาอย่างกล้ันไม่อยู่

เขาไม่คิดว่าคุณหนูหลีเป็นสตรีที่จะติดกับ 'อุบายชายรูปงาม' 

อืม ข้าเริม่ตัง้ตารอดเูหตกุารณ์เจยีงสอือโีดนปฏเิสธหน้าม้านเสยีแล้ว

เฉยีวเจารูส้กึเป็นคราแรกว่าระยะทางลงเขายาวไกลเพียงน้ี ดท่ีีปิงลว่ี 

ชวนคุยอยู่ด้านข้างไม่หยุดช่วยฆ่าเวลาได้บ้าง

"คุณหนู เฉินกวงจะลงเขาได้เมื่อไรเจ้าคะ"

"หือ?"

สาวใช้น้อยหน้าแดง "ก็เขาเป็นสารถีของคณุหนูนีน่า ไม่กลับจวนเสยีที  

วันหน้าคุณหนูออกไปข้างนอกจะท�าอย่างไรดีเจ้าคะ"
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เจียงสืออีท่ีเดินอยู่ไม่ไกลนักเบือนหน้ามาเอ่ยถามอย่างเย็นชา  

"คุณหนูหลีต้องการสารถีหรือ"

ท่านพ่อบุญธรรมก�าชับไว้ว่าไม่ว่าคุณหนูหลีประสงค์สิ่งใด ขอแค่

อยู่ในขอบเขตเหมาะสม ให้เขาตอบสนองความต้องการของนางอย่าง 

สุดความสามารถ

"เก่ียวอะไรกับท่านด้วย" ปิงลว่ีกลอกตาขึน้พร้อมเอ่ย องครักษ์จนิหลนิ 

ผู้นี้คงไม่ผิดปกติกระมัง นี่คิดจะแย่งหน้าที่สารถีกับเฉินกวงของนางรึ

เฉียวเจารู้สึกว่าแปลกชอบกลเช่นกัน คงเพราะนางไม่ถูกโฉลกกับ

องครักษ์จินหลิน ก่อนหน้าน้ีเจียงหย่วนเฉาจับตาดูแม่นางน้อยเช่นนาง

อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย เป็นเหตุให้ตัวตนของนางเกือบถูกเปิดเผยออกมา  

บัดนี้มีเจียงสืออีโผล่มาอีกคน ถึงแม้เขาชอบท�าหน้าเย็นชาเสมอ แต่ 

ดูเหมือนจ�านวนครั้งที่ปรากฏตัวเบื้องหน้านางก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆ

"ไม่จ�าเป็น ข้ามีสารถีแล้ว" นางกล่าวด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

"อ้อ" เจียงสืออีขานตอบค�าหนึ่งอย่างสั้นกระชับ

อย่างนั้นเขาไม่ต้องไปหาสารถีพอดี หวังว่าคุณหนูหลีจะไม่สร้าง

ความวุ่นวายให้เช่นนี้ไปตลอดได้จึงจะดี

ว่าไปแล้วท่านพ่อบุญธรรมมอบหมายงานน่าเบื่อพรรค์น้ีให้เขา 

ด้วยเหตุใดกัน ทั้งที่เขาช�่าชองการสอบปากค�ามากกว่าเจียงสือซานแท้ๆ  

หรืออย่างเช่นเอาแส้แช่น�้าเกลืออะไรท�านองนี้ต่างหากถึงเป็นความถนัด

ของเขา

เฉยีวเจานิง่เงยีบตลอดทางจนลงไปถึงเชงิเขา นางเหลยีวซ้ายแลขวา 

ยังมองหาพวกหลีกวงเหวินไม่พบ ก็ถูกเหอซื่อถลาเข้ามากอดไว้หมับ 

"เจาเจาของแม่ แม่ได้เจอหน้าเจ้าเสียที ฮือๆๆ..."
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"ฮูหยิน ท่านขวางทางอยู่" เจียงสืออีเอ่ยเตือนเสียงเย็นๆ

ปิงลว่ีลอบเบะปากแล้วบ่นอบุอบิ "ไม่เคยเหน็พวกท�าลายบรรยากาศ 

เฉกนี้"

เจียงสืออีมองนางด้วยสีหน้าเฉยชา

สาวใช้น้อยรูส้กึหนงัศีรษะชาวาบอย่างปราศจากสาเหตุ นางไม่กล้า

กล่าววาจาใดแล้ว

"ท่านแม่ พวกเรากลับเรือนแล้วค่อยคุยกันเถอะ" เฉียวเจาไม่ชอบ

ตกเป็นเป้าสายตา นางจึงเปล่งเสียงเอ่ยเตือนขึ้น

"ใช่ๆ กลับเรือน พวกเรากลับเรือนกัน หลายวันมาน้ีท่านย่าเจ้า 

กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะ ท่านเฝ้ารอเจ้ากลับไปอยู่นานแล้ว" เหอซ่ือ 

คล้องแขนกับบุตรสาวเดินไปหาหลีกวงเหวิน

"คุณหนหูล ีคุณหนูเจยีงเป็นห่วงท่านมาก อยากเชือ้เชญิท่านไปเป็น

แขกที่จวนสกุลเจียง" เจียงสืออีหยิบเทียบใบหนึ่งยื่นส่งให้

เฉียวเจายื่นมือไปรับมา "ฝากขอบคุณคุณหนูเจียงแทนข้าด้วย"

เหอซื่อเห็นบุตรสาวรับเทียบเชิญไว้ก็อดร้อนใจไม่ได้ นางบีบแขน

เฉยีวเจาทีหนึง่ค่อยกล่าวว่า "เจาเจา สหีน้าเจ้าดูไม่ดอีย่างมาก รีบตามแม่ 

กลับเรือนโดยไว จะได้เชิญหมอสักคนมาตรวจอาการเจ้าอย่างละเอียด"

นางกล่าวถ้อยค�านี้แล้วไม่รอดูว่าเจียงสืออีจะมีท่าทีเช่นใด ก็ฉุด

เฉียวเจาขึ้นรถม้าที่จอดอยู่ริมถนน

หลีกวงเหวินลูบๆ จมูกอย่างกระอักกระอ่วน

เขายงัรอบตุรสาวโผมาซบอกร�า่ไห้ด้วยความยินดอียู่ ผลปรากฏว่า

นางยังมไิด้เรยีก 'ท่านพ่อ' สกัค�าก็ถกูภรรยาพาขึน้รถม้าไปเลย ช่างน่าขุ่นใจ 

จริงๆ
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เม่ือเห็นรถม้าค่อยๆ แล่นห่างไปไกลขึ้นทุกที หยางโฮ่วเฉิงสะกิด 

ฉือชั่นอย่างฉงนใจ "สือซี ไฉนเมื่อครู่นี้เจ้าไม่เข้าไปเล่า"

ฉอืชัน่ขึงตาใส่เขา "เวลาน้ีเข้าไปด้วยเหตใุดกัน ข้าไม่ได้เบาปัญญา

สักหน่อย"

ถ้ามีแต่หลีซานก็แล้วกันไป ตอนนี้บิดามารดาของนางล้วนอยู่ด้วย 

เขาเป็นชายหนุ่มแสนประเสริฐที่สุภาพและเคร่งครัดธรรมเนียมนะ
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หยางโฮ่วเฉงิงนุงงย่ิงขึน้ "แล้วทกุวันทีเ่จ้ามารอคอยทีน่ี่เช้าจรดเย็น

เพื่ออะไรกัน หรือว่าเพื่อมองแวบเดียว"

"มองแวบหนึง่ให้แน่ใจว่านางปลอดภัยไม่เป็นอนัตรายแล้วไม่พอหรอื"  

ฉือชั่นหมุนกายมาอย่างมาดมั่น ยกมือตบไหล่สหายรัก "ไปเถอะ ไปดื่ม

สุรากัน"

"แล้วทางคุณหนูหลี..."

"พรุ่งนี้ไปรอนางที่จวนของถิงเฉวียน" ฉือชั่นพลิกกายขึ้นหลังม้า

"พรุ่งนี้ข้าต้องเข้าเวร"

ฉือชั่นชายตามองเขา "เจ้าไม่จ�าเป็นต้องไปด้วยนี่"

หยางโฮ่วเฉิง "..." จะเห็นสตรีดีกว่าสหายก็ไม่ต้องถึงขั้นนี้กระมัง

จากนั้นทั้งคู่ก็ขี่ม้าออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆ

331
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ระหว่างทางกลบัจวน เหอซือ่จบัมอืเฉยีวเจาพลางมองดูนางไม่วางตา 

อยู่ตลอด มองไปก็น�้าตาไหลไป "เจ้าลูกผู้นี้ ไม่ยอมให้แม่เบาใจจริงๆ"

เฉยีวเจาแปลบปลาบในอก นางกอดแขนมารดาพลางพูดเสยีงอ่อนๆ  

"ท่านแม่ ขออภัยเจ้าค่ะที่ท�าให้ท่านเป็นห่วง"

"แค่ก" หลีกวงเหวินปั้นหน้าตึงกระแอมกระไอเสียงหนึ่ง

"ยังมท่ีานพ่อด้วย ลกูไม่ดีเองเจ้าค่ะ" ในใจเฉยีวเจารูส้กึผดิเตม็เป่ียม 

หากที่มากกว่าคือจนใจ

นางสดุปัญญาจะเป็นหลเีจาได้อย่างหมดหวัใจ อกีทัง้หลีเจาตวัจรงิ

จากไปแต่แรกแล้ว สิง่ท่ีนางกระท�าได้คอืไม่ปล่อยให้ชาวสกุลหลถูีกท�าร้าย 

เพราะนาง และท�าให้พวกเขาอยู่ดีมีสุขมากขึ้นอย่างเต็มความสามารถ

"ข้าไม่ได้เดินหมากตั้งนานแล้ว" หลีกวงเหวินกล่าวด้วยสีหน้า

เคร่งขรึม

"กลับถึงจวน ข้าเดินหมากกับท่านพ่อนะเจ้าคะ"

"ในห้องหนังสือข้ายังขาดภาพวาดภาพหนึ่ง"

"ข้าวาดภาพขนุเขาวสนัต์กลางม่านหมอกฝนให้ท่านพ่อดีหรือไม่เจ้าคะ"

หลกีวงเหวินถึงแย้มย้ิมอย่างพึงพอใจ เขาล้วงห่อกระดาษเคลอืบมนั 

ในแขนเสือ้ออกมาย่ืนส่งให้ "เนือ้รมควัน หลายวันมานีอ้ยู่ในภเูขาได้กินแต่ 

อาหารมังสวิรัติ คงอยากกินแล้วกระมัง"

"ขอบคุณท่านพ่อเจ้าค่ะ" เฉียวเจาไดก้ลิ่นหอมของเนื้อรมควนัพลัน

หวนประหวัดถึงไก่ย่างที่กินตรงท้ายป่าไผ่คืนนั้น

อืม ไก่ย่างตัวนั้นรสชาติดีมาก น่าเสียดายที่วันหน้าไม่มีโอกาสได้

กินแล้ว

รถม้าแล่นตะบึงไปตามถนน พอมันหยุดจอดตรงหน้าประตูจวน



16 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 5

สกุลหลี ข่าวก็แพร่ไปถึงฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง

"ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง คุณหนูสามกลับมาแล้วเจ้าค่ะ"

"จริงหรือ" หญิงชราลุกพรวดขึ้นแล้ววิงเวียนระลอกหนึ่งกะทันหัน 

นางล้มลงนั่งกลับไปบนเก้าอี้ไท่ซือ

"ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง ท่านเป็นอะไรไป..."

เฉียวเจายังไม่เข้าเรือนก็ได้ยินว่าท่านย่าไม่สบาย นางรีบเร่งยก 

ชายกระโปรงวิ่งเข้าไป

สหีน้าของฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงกลบัเป็นปกตแิล้ว นางแลมองหลานสาว

ที่วิ่งเข้ามาอย่างเร่งร้อนก็กล่าวยิ้มๆ "เจาเจาเอ๊ย วิ่งช้าๆ หน่อย"

เฉยีวเจาคกุเข่าลงโขกศรีษะให้นางทหีน่ึง "ท่านย่า หลานกลบัมาแล้ว 

เจ้าค่ะ หลานอกตัญญู หลายวันมานี้ท�าให้ท่านต้องเป็นห่วง"

"กลับมาก็ดีแล้ว" ฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงโบกมือบอกให้คนท่ีไม่เก่ียวข้อง

ออกไป

"หลานเจาซูบลง" นางมองส�ารวจเฉียวเจาขึ้นๆ ลงๆ ก่อนเอ่ยกับ 

เหอซื่อ "สะใภ้ใหญ่ เจ้าไปสั่งเรือนครัวท�าอาหารชั้นเลิศหลายๆ อย่าง  

วันนี้พวกเรากินข้าวพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวสักมื้อ"

"เจ้าค่ะ ข้าไปเดี๋ยวนี้เลย" เหอซื่อออกไปอย่างปีติยินดีเต็มอก

เฉยีวเจาหลบุตาลง มมุปากนางยกโค้งขึน้ ท่านแม่ยังคงพาซือ่เช่นน้ี 

ดุจเก่า

เฉียวเจาคิดไม่ผิด ฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงอ้างเหตุผลให้เหอซื่อออกไป 

ย่อมมีเรื่องจะพูดเป็นธรรมดา

"มา มานั่งข้างๆ ท่านย่านี่"

เด็กสาวนั่งลงอย่างเชื่อฟัง
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"เจาเจา เกิดเรื่องอะไรขึ้นที่วัดต้าฝูหรือ"

เสียงระฆังคืนน้ันท�าให้คนทั่วท้ังเมืองหลวงล้วนคาดเดาไปต่างๆ 

นานากันเซ็งแซ่

แม้ว่าองครกัษ์จนิหลนิสัง่ก�าชบัมใิห้แพร่งพรายเรือ่งของอารามซอูิง่

ต่อคนภายนอก แต่เฉียวเจาไม่คิดจะปิดบังฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง

นางเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในหลายวันมานี้คร่าวๆ รอบหนึ่ง ส่วน

หญิงชรารับฟังด้วยความอกสั่นขวัญแขวน 

"ยังดทีีเ่จ้าไม่เป็นไร ผูใ้ดจะคาดคดิว่าในวัดต้าฝกัูบอารามซอูิง่จะมี

คนกล้าก่อเรื่องเข่นฆ่าสังหารคน เจาเจา วันหน้าไม่ต้องไปแล้วกระมัง"

"อื้อ ไม่ไปแล้วเจ้าค่ะ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงโล่งอก นางกล่าวด้วยรอยย้ิมกว้าง "วันหน้าอยู่เรอืน

แล้วอุดอู้เบื่อหน่าย พวกเราก็ไปเดินเที่ยวในเมืองกัน"

"ดเีจ้าค่ะ ข้าเชือ่ฟังท่านย่า" เฉยีวเจาพยักหน้าอย่างว่านอนสอนง่าย 

"ท่านย่า ท่านให้ข้าตรวจดูสักหน่อยนะเจ้าคะ เมื่อครู่ท่านไม่ค่อยสบาย

มิใช่หรือ"

"คนแก่คนเฒ่าก็เป็นเช่นนี้ ไม่เป็นอะไรมาก" ถึงฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง 

กล่าวค�านี้ นางก็ยังคงยื่นข้อมือออกไป

เฉียวเจาจับชีพจรของนางแล้วคลายใจลงได้

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งอาจอิดโรยบ้าง แต่สุขภาพยังแข็งแรงดี

"ข้าก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไร สมยัวยัสาวท่านย่าเคยท�าไร่ไถนาด้วยซ�า้ไป  

ไม่ใช่ยายเฒ่าที่เสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองพวกนั้น" ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้ง

พูดพลางขยิบตา พยักพเยิดคางไปทางทิศตะวนัออก "กลบัเป็นท่านย่าใหญ่ 

ของเจ้า ดวงตาของนางนับวันย่ิงอาการแย่ลง พักก่อนยังมาเลียบเคียง
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ถามข้าว่าเจ้ารกัษาเจ้าเดรจัฉานน้อยของตระกูลฉางชนุป๋อหายได้เช่นไร"

เฉียวเจาได้ยินแล้วสะดุดใจวูบ นี่ท่านเซียงจวินของจวนตะวันออก

พุ่งเป้ามาที่นางแล้วหรือ ยังดีที่ผู้รู้วิชาแพทย์มีข้อดีอยู่จุดหนึ่ง ปฏิเสธว่า

รักษาไม่เป็น ผู้ใดก็หมดปัญญา

"เจาเจา เจ้ากลบัไปช�าระกายผลดัอาภรณ์ก่อนเถอะ ประเดีย๋วถึงเวลา 

กินอาหารค่อยให้พวกสาวใช้ไปตามเจ้า"

"เช่นนั้นข้าขอตัวเจ้าค่ะ"

ยามเฉยีวเจากลบัถึงเรอืนเลก็ฝ่ังซ้าย อาจสูาวเท้าเรว็รีเ่ข้ามาต้อนรบั 

"คุณหนู..."

สาวใช้ผู้สุขุมเป็นนิจจับแขนเสื้อนางไว้ด้วยสองตาแดงเรื่อ

เฉียวเจานั้นนับได้ว่าเฉียดกรายเข้าประตูนรกมาหนหนึ่ง นางตบ 

หลังมืออาจูอย่างสะทกสะท้อนใจ "ไม่เป็นไร ทุกอย่างผ่านไปหมดแล้ว"

ปิงลวีย่ื่นมอืไปสวมกอดอาจไูว้เตม็สองแขน ส่งผลให้นางตะลงึงันไป  

"ปิงลวี่?"

"อ้ือ จู่ๆ รู้สึกว่าเห็นเจ้าแล้วถูกตากว่าพวกพระหัวโล้นในวัดต้าฝู 

พวกนั้นตั้งเยอะเลย"

อาจูอึ้งงัน "..."

เม่ือเฉียวเจาช�าระกายอย่างจุใจและสวมเสื้อกับกระโปรงชุดใหม่

สบายตัวแล้ว ถึงได้หยิบเทียบเชิญที่เจียงสืออีมอบให้นางออกมาดู

เฉยีวเจาไม่คดิว่าเทยีบใบนีเ้ป็นเจยีงซอืหร่านส่งให้ตน ในความคดิ

ของนางน่าจะเป็นเจยีงถังอ้างบตุรสาวบงัหน้าเพ่ือจะพบนาง จงึคดิไม่ถึง 

ว่าหลังอ่านแล้วถึงล่วงรู้ว่านางคาดเดาผิดไป
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เจียงซือหร่านเป็นคนออกเทียบใบนี้จริงๆ สถานที่นัดพบคือจวน 

สกุลเจียง

ตอนเจอกันคราวน้ันคุณหนูเจียงอยากสับนางเป็นชิ้นๆ ใจจะขาด 

ตอนนี้กลับออกเทียบเชิญนาง?

"คุณหนู ท่านดูเทียบใบน้ีด้วยเหตุใดเจ้าคะ คงไม่คิดจะไปจริงๆ 

กระมัง ท่านอย่าได้คิดไม่ตกเป็นอันขาด คุณหนูเจียงมิใช่คนดี" ปิงลว่ี 

เห็นเจียงสืออียัดเยียดเทียบให้เฉียวเจากับตา นางอดเอ่ยเตือนขึ้นไม่ได้

"ยังไม่เคยไปเดินเที่ยวจวนท่านผู้บัญชาการใหญ่กระมัง พรุ่งนี ้

ข้าพาเจ้าไปด้วยกัน" เฉียวเจาบอกพร้อมรอยยิ้มพริ้มพราย

เทียบเชิญเป็นเจียงสืออีมอบให้นางแสดงว่าเจียงถังรู ้ เรื่องนี้  

ถ้าอย่างนั้นต่อให้นางบอกปัดครั้งนี้ อย่างไรก็หนีไม่พ้นอยู่ดี ในเมื่อ 

เป็นเช่นนี้มิสู้เผชิญหน้าตรงๆ มีปัญหาอะไรก็รีบสะสางโดยไวดีกว่า

"ท่านจะไปจริงๆ หรือเจ้าคะ ถ้าเกิดคุณหนูเจียงกลั่นแกล้งท่าน 

จะท�าฉันใด"

"มีปิงลวี่อยู่ทั้งคนไม่ใช่หรือ" เฉียวเจากระเซ้านาง

สาวใช้น้อยฟังแล้วโลหิตในกายฉีดพล่านทันที นางเดินไปข้างนอก

พลางเอ่ย "คุณหนู ข้าออกไปซ้อมมวยชุดหนึ่งค่อยมาปรนนิบัติท่านนะ 

เจ้าคะ"

ข้าต้องตั้งใจฝึกวรยุทธ์ จะได้คุ้มครองคุณหนู!

วันนีเ้หล่าชาวจวนตะวันตกรวมตัวทีเ่รอืนชงิซงกินอาหารพร้อมหน้า 

กันอย่างสนกุครกึครืน้ แม้แต่คุณหนใูหญ่หลเีจีย่วซึง่มไิด้ย่างเท้าออกนอก

ประตูห้องมานานยังปรากฏตัวด้วย

ถึงแม้สายตาคับข้องของหลีเจี่ยวจะมองมาที่ตัวหลีเจาบ่อยๆ แต่
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นางกลบัไม่สะดุง้สะเทอืนสกัน้อยนดิ ยังคงกินอาหารได้อย่างสบายใจย่ิง 

จากนั้นเหอซื่อชวนนางไปพักผ่อนในเรือนกลางของเรือนหยาเหอ

ฝ่ายหลีกวงเหวินหลบไปที่ห้องหนังสือเงียบๆ

เมื่อก่อนข้านอนในห้องหนังสือมาได้ตั้งนานหลายปี ไฉนเพ่ิงไม่ได้

นอนที่นี่ไม่กี่วันก็รู้สึกไม่คุ้นชินอยู่บ้างนะ 

นายท่านใหญ่ของสกุลหลีคิดค�านึงอย่างเศร้าสร้อย ขณะเอนกาย

อยู่บนตั่งขาเตี้ยแข็งกระด้าง

วันถัดมาเฉยีวเจาแต่งองค์ทรงเครือ่งพร้อมพรกัแล้วไปตามนัดหมาย 

ที่จวนสกุลเจียง
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จวนสกุลเจยีงต้ังอยู่ในย่านทีโ่อ่อ่าหรหูราทีส่ดุของเมอืงหลวง รูปทรง 

ภายนอกใหญ่ตระหง่านดเูคร่งขรมึงดงาม หากภายในกลบัวิจติรละเมยีด

ละไมแฝงกลิ่นอายแดนเจียงหนานในม่านหมอกฝน

เฉยีวเจานึกถึงเรือ่งทีไ่ด้ยินได้ฟังมาว่าภรรยาของเจียงถังผู้บญัชาการ 

กององครักษ์จินหลินเป็นชาวแดนใต้ หลังนางล่วงลับไป เจียงถังมิได้

ตบแต่งภรรยาใหม่และไม่เคยรับอนุด้วย

ว่าไปแล้วเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจเช่นกัน ในราชส�านักเวลาน้ีมีผู้ท่ีรัก

ภรรยายิง่ชพีจนถูกกล่าวขานไปทัว่สองคน คนหนึง่คอืเจยีงถังผูบ้ญัชาการ

กององครักษ์จินหลิน อีกคนหนึ่งคือสมุหราชเลขาธิการหลันซาน ท่าน 

สมหุราชเลขาธิการอายุเกือบเจด็สบิปีมภีรรยาเฒ่าเพียงคนเดยีว ไม่มอีนุ

หรือสาวใช้ห้องข้างสักคน

เฉยีวเจานัง่ด่ืมน�า้ชาในศาลารบัลมของสวนดอกไม้ ผ่านไปชัว่อดึใจ

332



22 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 5

ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้น เป็นเจียงซือหร่านก้าวปราดๆ มาทางนี้

"คุณหนูเจียง" เฉียวเจาลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าว

เจยีงซอืหร่านสวมชดุขีม้่าสแีดงเข้ม มแีส้สดี�าแกมเขียวพันรอบเอว 

แลดูองอาจสง่างามและเปี่ยมชีวิตชีวา

นางเดินมาถึงใกล้ๆ เพ่งสายตามองหน้าเฉียวเจานานครู่หน่ึงโดย

ไม่ปริปาก ราวกับว่าจะพิศดูอีกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกให้ละเอียด

เฉียวเจาปล่อยให้นางมองส�ารวจตนเองด้วยสีหน้าไม่แปรเปลี่ยน

"นั่งสิ" เจียงซือหร่านยกมือชี้แล้วเป็นฝ่ายนั่งลงบนเก้าอี้หินก่อน

เฉียวเจานั่งลงตาม เอ่ยถามเสียงสงบนิ่ง "คุณหนูเจียงนัดข้ามาพบ 

ไม่ทราบว่ามีเรื่องใด"

เจยีงซอืหร่านกวาดสายตาผ่านใบหน้าเฉยีวเจาอกีรอบหน่ึงก่อนกล่าว 

ด้วยสีหน้าปึ่งชา "พวกเราไม่จ�าเป็นต้องพูดจาตามมารยาทอันใด ข้าขอ

ถามเจ้า เจ้ามียาลบรอยแผลชั้นดีของหมอเทวดาหลี่อยู่ในมือใช่หรือไม่"

ที่แท้เพราะเรื่องนี้นั่นเอง

เฉยีวเจาผงกศรีษะ "ก่อนทีท่่านปูห่ลีจ่ะไปจากเมอืงหลวงได้มอบยา 

ลบรอยแผลไว้ให้ข้า"

"ใบหน้าเจ้าก็หายดีเพราะทายาของหมอเทวดาหลี่หรือ"

"ใช่" เฉียวเจาไม่ปฏิเสธ

"เจ้าบอกราคามาส ิข้าต้องการยาลบรอยแผลในมือเจ้า" เจยีงซอืหร่าน 

พูดอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อย ครั้นเห็นเฉียวเจาไม่มีท่าทีใด นางก็ล้วง 

ตัว๋เงนิปึกหน่ึงจากแขนเสือ้วางแปะตรงเบ้ืองหน้าอกีฝ่าย "เท่าน้ีพอหรือไม่"

เฉียวเจาหลุบตาลงอมย้ิมน้อยๆ สายตาของนางจับอยู่ท่ีตั๋วเงิน  

"พอหรือไม่ ต้องดูว่าผู้ขอยาต้องการมันเพียงใด ยาของท่านปู่หลี่ไม่อาจ 
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ตีค่าด้วยเงินตราได้..."

แปะ 

เสยีงน้ีดงัขึน้ เจยีงซอืหร่านวางตัว๋เงนิบนโต๊ะหินอกีปึกหน่ึง "เพ่ิมอกี

เท่านี้เล่า"

เฉยีวเจาคลีย้ิ่ม ดูท่าคุณหนเูจยีงผูน้ีรู้จ้กัใช้เงนิฟาดหัวคนเป็นอย่างดี

"คุณหนูหลี ท่านต้องตรองดูให้ดีนะ" น�้าเสียงของเจียงซือหร่าน 

แฝงรอยข่มขู่

เฉยีวเจาผลกัตัว๋เงนิกลบัไปด้วยท่าทางสบายๆ "คุณหนเูจียงเก็บต๋ัวเงิน 

ขึ้นเถอะ ยาของท่านปู่หลี่ ข้ามอบให้ท่านขวดหนึ่งได้"

"มอบให้ข้า? เพราะอะไรเจ้าถึงมอบให้ข้า" เจียงซือหร่านไม่ได้รับ 

ตั๋วเงินกลับคืนมา นางท�าหน้าสงสัยครามครัน

"กถื็อว่าเป็นการขอบคุณท่านผูบ้ญัชาการใหญ่ท่ีคอยดแูลช่วยเหลอื

เถอะ" เฉียวเจากล่าวตอบ

ถึงไม่แจ่มแจ้งว่าเจยีงซอืหร่านต้องการยาลบรอยแผลไปใช้ประโยชน์ 

อะไรกันแน่ แต่นางไม่อยากพัวพันเรื่องเงินทองกับอีกฝ่าย ไม่เช่นน้ัน 

เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมด

เจียงซือหร่านได้ยินประโยคน้ีแล้วโมโหเหลือทน "ดูแลช่วยเหลือ

อะไรกัน ท่านพ่อข้าไม่ได้ดูแลช่วยเหลือเจ้าสักหน่อย อย่าคิดเข้าข้าง

ตนเอง!"

น�้าเสียงของเฉียวเจากระด้างขึ้นทันที "ในเมื่อเป็นอย่างนี้ ข้าก็ 

ไม่มอบให้แล้ว"

เจียงซือหร่านมองค้อนนางวงหนึ่ง "เดิมทีไม่ได้คิดให้เจ้ามอบให ้ 

ข้าจะซื้อ!"
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"ไม่ขาย" เฉียวเจาตอบอย่างตรงไปตรงมา

คนเป็นบิดามีเรื่องต้องพ่ึงพานางอยู่ คนเป็นบุตรสาวยังข่มขู่นาง 

ได้อีกหรือ

"เจ้าพูดอีกทีสิ" เจียงซือหร่านลุกพรวดขึ้นยืน

"พูดอีกทีก็ค�าเดิม" เฉียวเจายกถ้วยน�้าชาขึ้นจิบค�าหนึ่ง

"เจ้าจงใจเป็นปฏิปักษ์กับข้าใช่หรอืไม่" เจยีงซอืหร่านย่ืนมอืไปดงึแส้ 

ที่พันรอบเอวออกมา "ข้าถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย ขายหรือไม่ขาย"

เฉียวเจาไม่กล่าวตอบ เพียงมองนางอย่างไม่สะทกสะท้าน

เจียงซือหร่านโกรธจัด ตวัดแส้ในมือไปที่เฉียวเจา

เฉียวเจานั่งตัวตรงไม่ขยับเขยื้อนสักนิด

แส้ยาวกระทบกับโต๊ะหินบังเกิดเสียงกังวานใส เจียงซือหร่าน 

ก�าแส้แน่น สีหน้านางขมึงทึง "เจ้าคาดหมายได้ว่าข้าไม่กล้าฟาดใส่เจ้ารึ" 

น่าชังย่ิงนัก เมื่อครู่ข้าไม่น่าฟาดแส้พลาดเป้า คนแซ่หลีถึงกับ 

นึกจริงๆ ว่าข้าไม่กล้าหรือ

เฉียวเจาวางถ้วยน�้าชาลงแล้วลุกขึ้นยืน "คุณหนูเจียง ท่านเรียกข้า

มาท่ีนี่ หากแค่เพ่ือแสดงทักษะฟาดแส้ล่ะก็ ข้ายอมรับในฝีมือท่านแล้ว 

เช่นนั้นขออ�าลาก่อน"

"หยุดนะ!" ดวงตาเรียวงามดุจเมล็ดซิ่งของเจียงซือหร่านเบิกกว้าง

ด้วยความโกรธเกรี้ยว "เจ้าคิดจะเอาอย่างไรกันแน่"

เฉียวเจาเปล่งเสียงหัวร่ออย่างกลั้นไม่อยู่ "คุณหนูเจียง มิใช่ข้าคิด 

จะเอาอย่างไร เป็นท่านต่างหากที่จะเอาอย่างไร"

"ข้าอยากซือ้ยาลบรอยแผลของหมอเทวดาหล่ี เจ้าถือดอีะไรไม่ขาย"

เฉยีวเจากล่าวด้วยสหีน้าขงึขงั "เพราะนัน่คอืสิง่ทีท่่านปูห่ล่ีมอบให้ข้า  
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เงินพันชั่งก็แลกไม่ได้"

"แต่เมื่อครู่เจ้าบอกว่าจะมอบให้ข้า..."

"นั่นเป็นคนละเรื่องกัน"

เจียงซือหร่านก�าแส้ในมือ สีหน้าของนางฉายอารมณ์ปรวนแปร 

นานครูห่น่ึงถึงแค่นเสยีงกล่าวขึน้ "ตกลง ถือว่าข้าติดค้างน�า้ใจเจ้าคราหน่ึง!  

แต่ถ้ายานี้ใช้ไม่ได้..."

เฉยีวเจาลอบถอนใจ ไม่ผดิคาดเลย นางมอบให้เปล่าๆ ยังเป็นเช่นนี้  

ถ้ารับเงินจริงๆ แล้วเกิดยานี้ใช้ไม่ได้ผล ด้วยนิสัยใจคอของคุณหนูเจียง

คงคิดจะไปพังเรือนสกุลหลีกระมัง

"คณุหนูเจยีง ท่านน่าจะรูว่้าต้องใช้ยาให้ถกูโรค ถึงเป็นยาลบรอยแผล 

ของท่านปู่หลี่ก็มิใช่ยาสารพัดนึก ไม่รู ้ว่าอีกฝ่ายเป็นแผลได้อย่างไร 

บาดแผลลึกตื้นเพียงใด"

"เรื่องพวกนี้เจ้าไม่ต้องถาม"

เจินเจินพูดย�้าแล้วย�้าอีกว่าอย่าบอกเรื่องท่ีตนเสียโฉมกับผู้อื่น  

นางย่อมต้องรักษาค�าพูดแน่นอน

"เอาเถอะ ข้ากลบัถึงจวนแล้วจะให้คนน�ายาลบรอยแผลมามอบให้

คุณหนูเจียง ท่านไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกติดค้างน�้าใจข้า ไม่ว่ายาจะใช้ได้ผล

หรือไม่ก็อย่ามาหาข้าอีกได้หรือไม่"

"ฮ ึเจ้านึกว่าข้าอยากไปหาเจ้านกัร"ึ เจยีงซอืหร่านเอาแส้พันรอบเอว

ไว้ดังเก่า นางเอ่ยสั่งสาวใช้ "ส่งแขก!"

เฉียวเจาคลี่ยิ้มหมุนกายออกเดินไป

"คุณหนูหลีโปรดหยุดก่อน" สุ้มเสียงเฉยเมยของบุรุษดังลอยมา

"พี่สืออี ท่านมาได้อย่างไรเจ้าคะ"
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เฉยีวเจาเหลยีวหน้าไป เหน็เจยีงสอือใีนชดุสดี�าปลอดท้ังตวัสาวเท้า

มาหา

คงเพราะเป็นคนเย็นชามาแต่เกิด ถึงเป็นไข่มกุในอุง้มอืบดิาบญุธรรม  

เขาก็แค่ผงกศรีษะให้เจยีงซอืหร่านเลก็น้อยก่อนเอ่ยกับเฉยีวเจา "คณุหนหูลี  

ท่านผู้บัญชาการใหญ่เชิญท่านไปพบ"

"โปรดน�าทางเถอะ"

เห็นเฉียวเจาจะไปพบเจียงถัง เจียงซือหร่านไม่ยอมแล้ว นางไล่ 

ตามไปซักไซ้ "พี่สืออี ท่านพ่อจะพบนางด้วยเหตุใดเจ้าคะ"

"ไม่รู้"

"เช่นนั้นข้าไปด้วย"

"ไม่ได้"

เจียงซือหร่านกระทืบเท้าอย่างหัวเสีย นางมองตามแผ่นหลังที่

เหยียดตรงของเจียงสืออีตาเขม็งแล้วท�าตาปะหลับปะเหลือก

ไฉนใต้หล้านี้ถึงมีบุรุษเย็นชาน่าเบื่อเฉกพี่สืออีได้นะ สมควรแล้วที่

ไร้คู่ไปชั่วชีวิต!

เจียงสืออีหยุดยืนตรงหน้าประตูห้องหนังสือ เสียงพูดของเขา 

ราบเรียบไร้อารมณ์ "ท่านผู้บัญชาการใหญ่อยู่ข้างใน เชิญคุณหนูหล ี

เข้าไปเถอะ"

เฉียวเจาพยักหน้าแล้วย่างเท้าเข้าไป

พอเห็นนางเข้ามา เจียงถังชี้ถ้วยบนถาดน�้าชาด้วยรอยย้ิมระบาย

เต็มหน้า "คุณหนูหลี ชิมรสชาหนนี้ดูว่าเป็นเช่นไร"

เฉียวเจาย่อเข่าแสดงค�านับ กล่าวย้ิมๆ ว่า "เมื่อครู่ได้ด่ืมกับ 

คุณหนูเจียงแล้วเจ้าค่ะ"
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นางพบหน้ากับเจียงซือหร่าน เจียงถังต้องส่งคนเฝ้าดูไว้ตลอด 

เป็นแน่

เจียงถังหัวเราะออกมา "หร่านรานถูกข้าตามใจจนเหลิง นางไม่ได้

ก่อความวุ่นวายกระมัง"

เฉยีวเจาหลบุตาคลายย้ิม ค�าถามน้ีนางสดุปัญญาจะตอบได้ น่าจะ

ถามว่า 'คุณหนูเจียงไม่ก่อความวุ่นวายเมื่อไร' จึงจะถูก

เจียงถังเองก็รู้จักบุตรสาวของตนดีอย่างเห็นได้ชัด เขากล่าวด้วย

สีหน้าเป็นปกติ "ไว้ข้าจะอบรมสั่งสอนนางให้ดีๆ ภายหลัง"

เขาพูดพลางลกุไปดึงลิน้ชกัตู้หนังสอืแล้วหยิบกล่องหยกขาวใบหนึง่ 

ออกมา จากนัน้เดินไปตรงหน้าเฉยีวเจา เปิดมนัออกพร้อมกล่าวทอดถอนใจ  

"คุณหนูหลีลองดูเถอะ ขนานใหม่"
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เมื่อได้ยินเจียงถังกล่าวค�านี้ เฉียวเจาเกือบขบขัน นางจ้องมอง 

ยาลกูกลอนสแีดงเข้มในกล่องหยกขาวชัว่ครูแ่ล้วเอ่ยข้ึน "ข้าจะน�ากลับไป 

ศึกษาสักหน่อยถึงปรับปรุงต�ารับยาแก้พิษใหม่ได้"

เจียงถังหยิบมีดเล่มเล็กกะทัดรัดออกมา จับยาเม็ดหน่ึงในนั้นไว้

ท�าท่ากะประมาณพลางถาม "หั่นขนาดนี้พอหรือไม่"

เฉียวเจามองไปทางเจียงถังอย่างประหลาดใจ

นี่มิใช่โอสถทิพย์จริงๆ เสียหน่อย หรือจะให้นางเอาไปไม่ได้แม้แต่

เม็ดเดียว

"ฮ่องเต้พระราชทานให้ ไม่กล้ามอบให้คนอื่น" เจียงถังบอกด้วย

สีหน้าจริงจัง หากในใจหลั่งน�้าตาอยู่เงียบๆ

เป็นเขาง่ายดายหรอืไร นกึว่าฮ่องเต้ไม่ได้จบัตาดเูขากินก็จะรอดตวั

ไปได้? ไร้เดียงสา! 'โอสถทิพย์' ที่เอากลับเรือนมาสองเม็ดนี้ รอคราวหน้า

333
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เข้าวังฮ่องเต้ต้องบอกให้เขาสาธยายความรูส้กึหลงักินเข้าไปอย่างละเอยีด 

ถ้ามจีดุทีรู่ส้กึต่างกัน ฮ่องเต้ยังจะรัง้ตัวเขาไว้จบัเข่าคุยกันและพินจิพิเคราะห์ 

อย่างเอาจริงเอาจัง

คราใดที่คิดถึงตรงนี้ เจียงถังก็เหลือเพียงความชอกช�้าระก�าใจ

อยากเป็นคนสนิทของฮ่องเต้ ใช่เรื่องง่ายดายปานนั้นหรือ

"ได้เจ้าค่ะ เท่านีน่้าจะพอแล้ว" เฉยีวเจาไม่รูถ้งึความช�า้ใจของเจยีงถัง  

นางกล่าวอย่างไม่เอาใจใส่

เจียงถังลอบระบายลมหายใจ เขาตะโกนเรียก "สืออี เข้ามา!"

เจียงสืออีผลักประตูเข้ามา "ท่านพ่อบุญธรรม"

เจียงถังหันไปมองเฉียวเจา "คุณหนูหลี สืออีเป็นบุตรชายบุญธรรม

ของข้าอีกคนหนึ่ง วันหน้าก็ให้เขาคุ้มครองเถอะ"

เฉียวเจากับเจียงสืออีอึ้งงันไปพร้อมกัน

เจียงถังหยักยิ้ม "คุณหนูหลีอย่าเข้าใจผิด เพราะเจ้าออกจากเรือน 

บ่อยๆ ข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้า"

แม่เด็กน้อยผู้นี้มีอันเป็นไป วันหน้าใครจะปรุงยาถอนพิษให้ข้าเล่า 

ตกเป็นเบี้ยล่างผู้อื่นมันน่าคับใจเช่นนี้นี่เอง!

"ขอบคณุในเจตนาดขีองท่านผูบ้ญัชาการใหญ่ แต่ไม่จ�าเป็นเจ้าค่ะ 

ใต้เท้าเจียงหนุ่มแน่นเก่งกาจ คอยติดตามสตรีสามัญเช่นข้าน่าเสียดาย

ความสามารถเกินไป อีกทั้งไม่สะดวกนัก"

"คุณหนูหลี..."

เฉียวเจาเอ่ยด้วยสีหน้าขึงขัง "ท่านผู้บัญชาการใหญ่ หลังจากน้ี 

ข้าไม่น่าจะได้ออกนอกเมอืงอกี เชือ่ว่าแค่ไปท่ีใดมาทีใ่ดอยู่ในเมอืงไม่มทีาง 

ประสบอันตรายใด ท่านว่าใช่หรือไม่"
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ในเมอืงหลวงยังมกีลุม่อ�านาจฝ่ายใดทีม่หีตูามากกว่ากององครกัษ์

จินหลินเล่า

เจียงถังตระหนักถึงจุดนี้ได้เช่นกันอย่างชัดเจน เขาเห็นเฉียวเจา

ปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวก็ไม่ยืนกรานอีก "ตกลง หากคุณหนูหลีเจอปัญหา

อะไร รบกวนบอกกล่าวกันสักค�าเท่านั้นเป็นพอ"

เจยีงสอือซีึง่สหีน้าไร้ความรูส้กึใดลอบถอนใจโล่งอก หวุดหวิดเตม็ที 

เกือบต้องไปเป็นองครักษ์แล้ว

"สืออี ออกไปส่งคุณหนูหลี"

"ขอรับ"

"ส่งคณุหนหูลกีลบัจวนนะ" เจยีงถังกล่าวเสรมิข้ึนอกีค�าอย่างไม่วางใจ

ถ้าเจ้าหนุม่หวัทึบผูน้ีส่้งคนถึงหน้าประตก็ูกลบัมาอกี เขาจะเปลีย่นคน!

เวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งถ้วยชา เจียงสืออีกลับมาแล้ว

มุมปากของเจียงถังกระตุกริกๆ "บอกให้เจ้าส่งคุณหนูหลีกลับจวน

มิใช่หรือ"

"คุณหนูหลีบอกว่าไม่กลับจวนขอรับ" เจียงสืออีพูดตามสัตย์จริง

"ดังนั้นเจ้าเลยไม่ไปส่ง?" เจียงถังวางมือบนถาดน�้าชา เขาโกรธจน

หนวดกระดิก เขาสมควรโยกย้ายเจียงอู่กลับมาใช่หรือไม่

"สืออี เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดข้าให้เจ้าไปส่งคุณหนูหลี"

"กลัวคุณหนูหลีพบกับอันตรายหรือขอรับ"

เจียงถังกลอกตาข้ึน ผายลม! ข้าต้องการให้เจ้าได้ใกล้ชิดสตรี 

มากขึ้น!

"ออกไปเสีย โดยไว" เจียงถังโบกมือไปมาอย่างท้อแท้หมดหวัง

"ข้าขอตัวขอรับ" เจียงสืออีออกไปอย่างงุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูก
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หลังเฉียวเจาออกจากจวนสกุลเจียงแล้วมุ่งหน้าตรงไปยังจวน 

กวนจวินโหว

"หลีซาน" ฉือชั่นรออยู่หน้าประตู

"พี่ฉือ" นางเอ่ยทักทายพร้อมกับลอบถอนใจเฮือก

เมือ่คนืเฉยีวเจานอนกับเหอซือ่ ฟังนางเล่าถึงฉือชัน่ไม่น้อย เป็นต้นว่า 

เรือ่งทีเ่ขาช่วยแก้สถานการณ์ให้บดิา และเขารดุไปท่ีเขาลัว่สยาแต่เช้าตรู่

ทุกวัน

เหอซื่อถึงขั้นถามไถ่ว่านางคิดอย่างไร

นางไม่เคยคดิอะไรมาแต่ไหนแต่ไร และบอกเขาอย่างชดัเจนแจ่มแจ้ง 

แต่แรก

ทีแ่ท้ความประสงค์ดทีีย่อมรบัไม่ได้ยังรบัมอืยากกว่าความประสงค์ร้าย

ยามเดินเคียงไหล่กันเข้าสู่ลานเรือน ฉือชั่นมองตรงไปข้างหน้า  

ทว่าหางตาลอบมองเด็กสาวข้างกายอย่างพินิจ

"หลซีาน หลายวนัมานีเ้จ้าอยู่บนเขาคงไม่คุน้เคยอย่างมากกระมงั"

"พอไหวเจ้าค่ะ"

"ขนมกับแตงหวานที่ข้ามอบให้ เจ้ากินหรือยัง"

"กินแล้วเจ้าค่ะ ยังไม่ได้กล่าวขอบคุณพี่ฉือเลย"

ฉือชั่นโบกมือไปมา "ขอบคุณอะไรกัน มิใช่ของราคาแพงอันใด 

สักหน่อย"

เขานิ่งเงียบไปชั่วครู่แล้วหยุดฝีเท้า น�้าเสียงแฝงรอยลังเลอย่างที ่

ไม่เป็นบ่อยนัก "หลีซาน ถิงเฉวียนบอกกับเจ้าแล้วหรือยัง"

เฉียวเจาชะงักเท้าเล็กน้อยแต่ไม่หยุดเดิน นางก้าวขาไปข้างหน้า

เรื่อยๆ
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ฉือชั่นรีบไล่ตามไป "หลีซาน ข้าถามเจ้าอยู่นะ"

"เขาบอกแล้วเจ้าค่ะ" เฉยีวเจาช้อนตาขึน้มองเขา สหีน้าสตีาของนาง 

จริงจังเป็นอันมาก "พี่ฉือ ข้าขออภัยด้วย"

รอยย้ิมบนริมฝีปากของฉือชั่นเลือนหายไปทันควัน เขาจ้องหน้า

เฉียวเจาโดยไม่เอื้อนเอ่ยวาจาสักค�า

"ข้าไม่คิดจะออกเรือนจริงๆ เจ้าค่ะ"

ฉือชั่นขยบัปาก แต่เฉยีวเจาชิงตดัหน้าไมใ่ห้เขาได้พดู "ไม่ใช่เพราะ

ข้าอายุน้อยเลยพูดตามใจชอบ ข้าต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร ข้า 

แจ่มแจ้งดีมาโดยตลอด"

เขาเลิกคิ้วขึ้น "เจ้าไม่ต้องการข้าสินะ ใช่หรือไม่"

เฉียวเจาหลับตาลง ท�าใจแข็งพูดขึ้น "ใช่ ต่อให้ข้าออกเรือนจริงๆ  

ก็ไม่มีวันเลือกพ่ีฉือเด็ดขาด ฉะน้ันวันหน้าพวกเรารักษาความสัมพันธ ์

ฉันสหายหรือไม่ก็..."

"หรอืไม่ก็ความสมัพันธ์ฉนัคนแปลกหน้า?" ฉอืชัน่ย้ิมอย่างวังเวงใจ 

"หลีซาน เจ้าเป็นเด็กสาวใจร้ายจริงๆ"

นางลอบถอนใจเบาๆ

นางไม่เคยคิดท�าร้ายจิตใจของคนท่ีมีบุญคุณช่วยชีวิตนางไว้โดย 

ไม่ย้ังไมตรีถึงเพียงน้ี แต่นางรู้ดีว่าไม่มีวันที่นางจะให้ในสิ่งท่ีอีกฝ่าย

ต้องการได้ หากใจอ่อนจะเป็นการท�าร้ายเขามากที่สุดต่างหาก

พี่ฉือ...ไม่ให้ความหวังลมๆ แล้งๆ ไม่เปิดโอกาส นี่คือสิ่งเดียวที่ข้า

ท�าเพื่อท่านได้

ฉือชั่นชะงักนิ่ง เขาเหยียดย้ิมตรงมุมปาก หากรอยย้ิมนั้นแข็งทื่อ

ปราศจากความอบอุน่สกันดิ ท�าให้ชายหนุม่แลดวู้าเหว่อ้างว้าง ไม่หลงเหลอื 
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ท่าทางเอื่อยเฉื่อยไม่ทุกข์ร้อนอันใดตามปกติให้เห็นอีก

"หลีซาน" เขาเอ่ยปากขึ้นในที่สุดด้วยน�้าเสียงฝืดเฝื่อน "เจ้าเข้าไป

เองเถอะ ข้านึกขึ้นได้ว่ายังมีธุระ ต้องขอกลับก่อน"

เขาพูดจบแล้วไม่รอเฉยีวเจาขานตอบ ก�ามอืเป็นหมดัแน่นหมนุกาย

กลบัไป เถาเซงิเดก็รบัใช้ซึง่ติดตามอยู่ด้านหลงัไกลๆ มองเฉยีวเจาปราดหน่ึง 

ด้วยความแปลกใจ ก่อนไล่กวดตามไปอย่างฉงนฉงาย

ปิงลว่ีที่ตามหลังมาเช่นกันเดินเข้ามาหา "คุณหนู คุณชายฉือ 

เป็นอะไรไปเจ้าคะ"

"เขามีธุระด่วน" เฉียวเจาไม่อยากพูดอะไรมาก นางเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น

เซ่าหมิงยวนกับเฉียวโม่ต่างรออยู่ในเรือนกลาง เห็นเด็กสาวเข้ามา

ก็ก้าวไปหานางพร้อมกัน

"คุณหนูหลีมาแล้วหรือ" เซ่าหมิงยวนทอดสายตามองไปข้างหลัง 

ไม่เห็นเงาของฉือชั่น แววกังขาผุดขึ้นในดวงตาเขา "สือซีไม่ได้เจอกับ 

คุณหนูหลีหรือ"

"พ่ีฉอืมเีรือ่งด่วน กลบัไปก่อนแล้วเจ้าค่ะ" เฉยีวเจาบอกกล่าวค�าหน่ึง

เป็นเชิงอธิบายแล้วค่อยมองไปทางเฉียวโม่

"เจาเจา ดูเหมือนเจ้าผอมลงนะ" เฉียวโม่มองนางตาไม่กะพริบ

เฉยีวเจาอมย้ิมเลก็น้อย "ไม่ได้ผอมลงเจ้าค่ะ พ่ีใหญ่อปุาทานไปเอง"

เซ่าหมิงยวนมองดูอยู่ด้านข้าง รู้สึกไม่วายว่าน�้าเสียงและค�าพูด 

ของทั้งคู่ผิดปกติไปบ้าง

เพลาน้ีมอีงครกัษ์ผูห้น่ึงเดินเข้ามากระซบิบอกทีข้่างหูเขาสองสามค�า

เซ่าหมิงยวนพยักหน้าแล้วเอ่ยกับคนทั้งสอง "พี่เฉียวโม่ คุณหนูหลี 

พวกท่านนั่งคุยกันก่อน ทางวังหลวงส่งคนมาเรียกข้าเข้าวัง"
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เซ่าหมิงยวนไปแล้ว เฉียวโม่ท�ามือบอกให้เฉียวเจาเดินตามเขาไป

สองพ่ีน้องนัง่ในศาลากว้างใหญ่ เฉยีวโม่พูดเสยีงเบา "กวนจวินโหว

บอกข้าว่ามีเบาะแสเรื่องที่ท่านป้าสะใภ้ใหญ่วางยาพิษข้าแล้ว"

"สืบได้เรื่องอะไรเจ้าคะ" นัยน์ตาของเฉียวเจาทอแววเคร่งเครียด  

คิดไม่ถึงว่าเซ่าหมิงยวนจะได้เบาะแสเรื่องพ่ีใหญ่โดนวางยาพิษอย่าง 

รวดเร็วเช่นนี้
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"จากข่าวท่ีผูใ้ต้บงัคับบญัชาของกวนจวินโหวสืบมาได้ ท่านป้าสะใภ้

ใหญ่กับหลันซื่อฮูหยินของมู่เอินป๋อสนิทสนมกันมาก ฤดูหนาวปีกลาย 

คุณหนูใหญ่ของจวนมู่เอินป๋อล้มป่วยจากไป อาการของนางคล้ายคลึง

กับอาการตอนพิษหอมสูญก�าเริบ"

"คณุหนูใหญ่ของจวนมูเ่อนิป๋อแซ่เฉงิใช่หรอืไม่เจ้าคะ" เฉียวเจาไต่ถาม

เฉียวโม่ผงกศีรษะ "น้องเจารู้จักคุณหนูเฉิงหรือ"

"เคยได้ยินเจ้าค่ะ คุณหนใูหญ่สกุลเฉงิเดิมเป็นหวัหน้าชมุนุมฟู่ซาน"

ตอนที่นางคิดจะเข้าร่วมชุมนุมฟู่ซานนั้นเคยสืบความเป็นมาของ

ชาวชมุนมุคนส�าคัญๆ ไว้โดยเฉพาะ และได้รูเ้รือ่งของหัวหน้าชมุนุมฟู่ซาน

เป็นคนแรก

คุณหนูเฉิงคือบุตรสาวคนโตสายเลือดภรรยาเอกของมู่เอินป๋อ  

ทว่ามารดาบังเกิดเกล้าด่วนจากไป ถึงกระนั้นนางโฉมงามดุจบุปผา  

334
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มีความสามารถล้นเหลือ ไม่ต้องเอ่ยถึงอื่นใด เพียงดูจากว่านางได้เป็น

หัวหน้าชุมนุมฟู่ซานทั้งที่ในเมืองหลวงมีสตรีโดดเด่นอยู่เกลื่อนกล่นก็พอ

จะบ่งบอกได้ทุกสิ่งแล้ว เพียงน่าเสียดายที่หญิงงามมักอาภัพ คุณหนูเฉิง

ยังไม่ออกเรือนก็ต้องลาลับโลกนี้ไปก่อนวัยอันควร

หลันซื่อฮูหยินคนปัจจุบันของมู่เอินป๋อเป็นภรรยาคนที่สอง นางคือ

บุตรสาวคนเล็กของสมุหราชเลขาธิการหลันซาน

"จะอาศัยเพียงว่าเหมาซื่อกับฮูหยินของมู่เอินป๋อสนิทสนมกัน และ 

อาการป่วยของคณุหนเูฉงิคล้ายกับตอนพิษหอมสญูก�าเริบ ก็ยืนยันว่าฮหูยนิ 

ของมูเ่อนิป๋อเป็นคนจดัหาพิษหอมสญูมาให้เหมาซือ่ได้แล้วหรอื อย่าลืมว่า 

อาการตอนพิษหอมสญูก�าเรบิไม่ต่างจากโดนลมเย็นเท่าไรนะเจ้าคะ" แม้น

เฉียวเจาเชื่อถือในการสืบข่าวของเซ่าหมิงยวน ยังชี้ข้อน่าสงสัยขึ้น

"เจาเจา ไม่ว่าอย่างไรนางคอืท่านป้าสะใภ้ใหญ่ของพวกเรา เอาแต่

เรียกว่าเหมาซื่อ..."

"พ่ีใหญ่ลืมไปหรือว่าตอนนี้ข้าคือหลีเจา เดิมทีนางก็มิใช่ท่านป้า

สะใภ้ใหญ่ของข้าแล้ว"

เมื่อไม่มีความเก่ียวข้องทางสายโลหิตแล้ว ส�าหรับญาติพ่ีน้อง 

ในอดีตนางดูแต่ความรักใคร่ผูกพันเท่าน้ัน หากเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึก

รักใคร่ผูกพันกันและถึงขั้นปองร้ายพ่ีชายของนาง จะนับเป็นป้าสะใภ้ 

อะไรอีก

"เจ้านี่นะ" เฉียวโม่ยกมือยีหัวน้องสาว เขาพูดกลับเข้าเรื่องเดิม  

"ไม่ใช่เท่าน้ีแน่นอน น้องเจารู้หรือไม่ว่าจวนมู่เอินป๋อมีอะไรโด่งดังมาก

ที่สุด"

"พ่ีใหญ่โปรดชี้แนะสอนสั่งเจ้าค่ะ" เห็นพ่ีชายไม่ติดใจกับค�าที่ตน 
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ใช้เรียกขานเหมาซื่ออีก เฉียวเจาอารมณ์ดีพอดู นางกล่าวพร้อมรอยย้ิม

ละไม

"จวนมู่เอินป๋อมีชื่อโด่งดังท่ีสุดคือโรงหมอจี้เซิง ตกทอดต่อๆ กัน 

มานานนบัหลายร้อยปี ในช่วงระหว่างนีส้กุลเฉงิประสบผ่านความรุง่เรือง

ตกต�า่สลบักันไปจนกระทัง่ราชวงศ์น้ีมคีนในตระกูลได้เป็นฮองเฮา ถึงนับว่า 

ย่างกลบัเข้าสูช่นชัน้สงูศกัดิอ์กีคราหนึง่ แต่มเีพยีงโรงหมอจี้เซิงทีย่นืหยดั 

มั่นคงเรื่อยมา"

"ข้าก็เคยได้ยินได้ฟังเรือ่งพวกนีม้าบ้างเลก็ๆ น้อยๆ เจ้าค่ะ" เฉยีวเจา

ขบคิดครู่หนึ่งก่อนเอ่ยถาม "เกี่ยวข้องกับโรงหมอจี้เซิง?"

เฉยีวโม่พยักหน้า "น้องเจารูอ้ยู่แล้วว่าพิษหอมสูญเป็นของหายากมาก  

ย่อมไม่มีตามโรงหมอทั่วไป ตอนผู้ใต้บังคับบัญชาของกวนจวินโหว 

สบืสาวไปถึงโรงหมอจีเ้ซงิ พบว่ามหีมอแซ่หานผูห้นึง่มาจากทศิใต้ เวลานัน้ 

หมอหานผู้นั้นมาขออาศัยครอบครัวที่เป็นญาติห่างๆ ผลปรากฏว่าไม่ถึง

หน่ึงปี คนในครอบครวัของญาติห่างๆ ท่านนัน้ทยอยกันตายเพราะอาการ

โดนลมเย็น..."

เฉียวเจาได้ยินแล้วโคลงศีรษะ โดนลมเย็นอาจคร่าชีวิตคนได้ แต่

คนทั้งครอบครัวตายด้วยอาการโดนลมเย็นไปทีละคนนี้พบได้ไม่มากนัก

"หมอหานท่านน้ันได้รับทรัพย์สมบัติของครอบครัวญาติห่างๆ ไป

แล้วเปิดโรงหมอแห่งหนึง่ น่าเสยีดายท่ีโชคไม่ด ีเปิดไม่ถึงสองปีก็พลัง้มอื

รักษาคนป่วยที่มาจากตระกูลผู้มีอ�านาจตายไปคนหนึ่ง โรงหมอเลยโดน

คนทุบพัง ตัวเขาเองก็ถูกตีขาหักข้างหนึ่ง ต่อมาฮูหยินของมู่เอินป๋อเป็น

คนช่วยจัดการให้เขาเข้าไปอยู่ในโรงหมอจี้เซิง..." เฉียวโม่เล่าเร่ืองที่ 

สืบเสาะมาได้ให้น้องสาวฟังอย่างละเอียด "ขณะนี้เกือบมั่นใจได้แล้วว่า 
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ท่านป้าสะใภ้ใหญ่ได้พิษหอมสูญมาจากฮูหยินของมู่เอินป๋อ แต่ยังไม่ได้

หลักฐานมัดตัวมาไว้ในมือ เพ่ือไม่เป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นเลยยัง 

ไม่แตะต้องหมอผู้นั้นในเวลานี้"

"สืบเรื่องพวกนี้ได้ในเวลาสั้นๆ เท่านี้ก็หาได้ยากมากแล้วเจ้าค่ะ"

หมูน่ีเ้กิดเรือ่งขึน้ต่อๆ กันไม่หยุดหย่อน คดิไม่ถึงเลยว่าเซ่าหมงิยวน 

จะสืบพบเบาะแสได้รวดเร็วเพียงนี้

"เช่นนีแ้สดงว่าคนทีอ่ยากเล่นงานท่านจรงิๆ คอืสมหุราชเลขาธิการ 

หลันซานหรือเจ้าคะ"

เฉยีวโม่ถอนใจเบาๆ เฮอืกหนึง่ "บางทกีระมงั สิงอูห่ยางแม่ทพัคัง่วอ 

นั้นใกล้ชิดกับหลันซานอยู่แต่เดิม เขาคิดจะเล่นงานข้าก็มิใช่เรื่องเหนือ

ความคาดหมาย ข้าก�าลังคิดว่าต่อให้ได้หลักฐานมัดตัวมาแล้วไปวาง 

เบื้องพระพักตร์โอรสสวรรค์ สุดท้ายอาจไม่เกิดผลลัพธ์อะไรก็เป็นได้"

สมุหราชเลขาธิการหลันซานอยู่ในราชส�านักใช้มือเดียวปิดฟ้ามา

เกือบย่ีสบิปี หากบอกว่าในกาลก่อนเขาคดิว่าฮ่องเต้โดนขุนนางโฉดปิดหู

ปิดตา เช่นนั้นหลังได้พบปะกับโอรสสวรรค์พระองค์น้ีอย่างใกล้ชิด และ

ประสบกับเคราะห์ภัยโดนจองจ�าครั้งหนึ่ง เขาค่อยๆ ตาสว่างแล้วว่า 

ไม่มีฮ่องเต้หมิงคังให้ท้าย หลันซานจะกุมอ�านาจไว้ผู้เดียวได้อย่างไร

"อยากได้หลักฐานมัดตัวนั้นยากมากเจ้าค่ะ" เฉียวเจาเอ่ยปากพูด

หมอหานผู้น้ันเป็นคนของฮูหยินของมู่เอินป๋อ ต้องไม่ทิ้งหลักฐาน

เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ไว้เป็นแน่ และถึงเขารับสารภาพ เพียงอาศัย

ค�าให้การข้างเดียว อย่าว่าแต่จะสั่นคลอนต�าแหน่งสมุหราชเลขาธิการ

ของหลันซาน ถึงอยากจัดการหลันซื่อฮูหยินของมู่เอินป๋อก็ยังปราศจาก

หนทางใด
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ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่าต่อให้มหีลกัฐานมดัตวัก็ตามท ีอาจเป็นดัง่เช่นท่ี

พ่ีใหญ่กังวลใจว่าฮ่องเต้เตม็ใจจะแตะต้องหลนัซานหรือไม่ยังบอกได้ยากย่ิง

"เรื่องนี้เจ้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พอ เจาเจา ไหนเล่ามาบ้างสิว่าเจ้า

อยู่ในภูเขาหลายวันนั้นพบเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง"

"เขาไม่ได้บอกกับพี่ใหญ่หรือเจ้าคะ"

เฉียวโม่ยิ้มน้อยๆ "เขาน่ะใครรึ"

เฉียวเจามองพี่ชายตาขุ่น "พี่ใหญ่ ข้าพูดจริงจังเจ้าค่ะ"

"เขาย่อมไม่บอกอะไรมากแน่นอน จะอย่างไรในสายตาเขาเจ้าคือ

หลีเจา เล่าเรื่องของเจ้าให้ข้าฟังมากไปไม่เหมาะ"

แม้ว่าพ่ีชายจะพูดไปตามเนื้อผ้าด้วยท่าทางเอาจริงเอาจัง แต ่

เฉียวเจารู้สึกว่าเขาก�าลังสัพยอกตนอยู่อย่างไรชอบกล นางท�าหน้าตึง

กล่าวว่า "ตกลงพี่ใหญ่อยากรู้เรื่องในภูเขาหรือไม่เจ้าคะ"

"อยากรู้สิ น้องเจาอย่าโมโหเลยนะ"

"ข้าไม่ได้โมโห"

"ได้ๆ ไม่โมโห เจาเจารีบเล่าเถอะ"

เฉียวเจาเล่าโดยเลือกส่วนที่เล่าได้ให้เฉียวโม่ฟัง 

ครั้นเห็นว่าใกล้เที่ยงวันรอมร่อ เซ่าหมิงยวนยังไม่กลับมา นางจึง

เอ่ยสั่งปิงลว่ี "เจ้ากลับไปท่ีจวนก่อน บอกให้อาจูน�ายาลบรอยแผลไป 

ส่งให้ที่จวนสกุลเจียงที"

ฝ่ายเจียงซือหร่านต้ังตารอคอยอยู่ตลอดนับแต่เฉียวเจากลับไป  

นางรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่ได้รับของเสียที ครั้นถือแส้ตั้งท่าจะไปคิดบัญชี 

กับเฉียวเจา ทางจวนสกุลหลีก็ส่งของมาให้ในที่สุด
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นางเอายาลบรอยแผลเข้าไปที่วังหลวง

องค์หญิงเจินเจินได้ยินว่าเจียงซือหร่านมาหา ก็รีบเชิญนางเข้ามา

อย่างอดใจรอไม่ไหว

"ซือหร่าน ได้ข่าวของหมอเทวดาหลี่แล้วใช่หรือไม่"

เจียงซือหร่านกระอักกระอ่วนใจอยู่สักหน่อย "ยังไม่มีข่าวของ 

หมอเทวดาหลี่ แต่ข้าน�าของสิ่งนี้มาให้เจ้า"

องค์หญิงเจินเจินพิศดูกล่องหยกใบเล็กกะทัดรัดที่อีกฝ่ายยื่นมาให้ 

"นี่คืออะไรหรือ"

"ยาของหมอเทวดาหลี่ ลบรอยแผลได้"

ในดวงตาขององค์หญิงเจินเจินมีแววผิดหวังผุดข้ึนลึกๆ นางลูบ 

ใบหน้าเบาๆ กล่าวด้วยรอยยิ้มขมขื่น "บนหน้าข้านี้มิใช่บาดแผลนะ"

นางไม่สมควรตัง้ความหวัง แต่ไรมาเจยีงซอืหร่านถูกประคบประหงม 

เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ยามพบปัญหายังต้องให้คนอื่นสะสางให้ ไหนเลย 

จะช่วยนางได้จริงๆ

"ซือหร่าน ความหวังดีของเจ้าข้าขอรับไว้ด้วยใจ ทว่ายานี้ข้าคง 

ไม่ได้ใช้..."

"อย่างไรก็ต้องลองดูสิ นี่น่ะเป็นยาของหมอเทวดาหล่ีเชียวนะ  

ไม่แน่ว่าอาจรักษาอาการเนื้อเน่าบนหน้าเจ้าได้ผล"

ได้ยินอีกฝ่ายคะยั้นคะยอเช่นนี้ องค์หญิงเจินเจินชักสองจิตสองใจ

เจียงซือหร่านยอมลดศักดิ์ศรีขอยานี้มาจากเฉียวเจา ย่อมหวังว่า 

มันจะใช้ประโยชน์ได้แน่นอน ด้วยเหตุนี้นางจึงพูดกล่อมต่อ "เจินเจิน  

เจ้าคิดดู ยาของหมอเทวดามีเงินพันชั่งก็ยังหาไม่ได้ ถึงอย่างไรหน้าเจ้า

กลายเป็นเช่นนี้แล้ว ถึงใช้แล้วไม่ได้ผล คงไม่หนักหนาไปกว่านี้กระมัง"
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สองเค่อผ่านไป เจียงซือหร่านเห็นองค์หญิงเจินเจินที่ทายาแล้ว

ตะลึงงันไปโดยสิ้นเชิง

แย่แล้ว อาการหนักขึ้นจริงๆ!
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"ซือหร่าน เป็นอะไรไป" พอเห็นเจียงซือหร่านจ้องหน้าตนเอง 

จนตาค้างไม่เปล่งเสียงพูด องค์หญิงเจินเจินเฉลียวใจทันใด ตะเบ็งเสียง

บอก "คันฉ่อง! เอาคันฉ่องมาให้ข้า"

ต�าหนักบรรทมอันใหญ่โตกลบัหาคันฉ่องตามจดุต่างๆ ท่ีมองเห็นได้ 

ไม่พบสักอัน

"ฟางหลัน เอาคันฉ่องมาให้ข้า"

นางก�านัลฟางหลันหยิบคันฉ่องออกมาอย่างตัวสั่นงันงก

เจียงซือหร่านแย่งคันฉ่องมาไว้ในมือก่อน นางกล่าวอึกๆ อักๆ  

"เจินเจิน...เจ้าอย่าดูดีกว่า..."

องค์หญิงเจินเจินมองนางน่ิงๆ เผยรอยยิ้มหม่นหมอง "ซือหร่าน  

เจ้าบอกเองว่าไม่มีทางอาการหนักไปกว่าเดิมกระมัง"

นางย่ืนมอืไปจบัคนัฉ่อง แต่เจยีงซอืหร่านก�ามนัไว้แน่นไม่คลายมอืออก

335
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อาการหนกัขึน้จรงิๆ น่ีนา ท�าอย่างไรด ี เจนิเจนิเหน็แล้วต้องรบัไม่ได้ 

แน่ๆ!

"ซือหร่าน ปล่อยมือสิ" องค์หญิงเจินเจินออกแรงแย่งคันฉ่องมา 

มองปราดเดียว นางก็ไม่รับรู้อะไรอีกทั้งนั้น ในหัวสมองอึงอลว่างเปล่า 

ละม้ายโดนฟ้าผ่าลงกลางกระหม่อมดังเปรี้ยง

"เจินเจิน เจ้าเป็นอะไรไป เจ้าอย่าท�าให้ข้าตกใจนะ" เจียงซือหร่าน

รู้สึกผิดเหลือจะกล่าว นางเขย่าแขนขององค์หญิงเจินเจินที่ตัวแข็งทื่อ 

ไปแล้ว

ผ่านไปนานพักใหญ่องค์หญิงเจนิเจนิกะพรบิตาทีหน่ึง หยาดน�า้ตาใส 

ก็ไหลลงอาบสองแก้ม "ซือหร่าน ยานี้เป็นหมอเทวดาหล่ีปรุงข้ึนจริงๆ  

ใช่หรือไม่ เจ้าได้มาจากที่ใด"

"ข้า..." เจียงซือหร่านอ้าปากออก จากน้ันหน้าถอดสีไปถนัดตา  

"ข้ารู้แล้ว ต้องเป็นคนแซ่หลีกลั่นแกล้งข้าแน่"

"หมายความว่าอะไร" องค์หญิงเจินเจินถามด้วยน�้าเสียงชืดชา

เจยีงซอืหร่านยกมอืเชด็หางตาทีหนึง่แล้วพูดรวัเรว็ "ยานีเ้ป็นหลซีาน

มอบให้ข้า นางบอกว่าเป็นยาของหมอเทวดาหลี ่นางต้องหลอกข้าแน่นอน 

ข้ายังโง่งมหลงเชื่อไปได้"

นางกระทืบเท้าแล้วกล่าวท้ิงท้ายค�าหน่ึงก่อนหมุนกายออกเดินไป 

"เจินเจิน เจ้าคอยดูนะ ข้าจะไปคิดบัญชีกับนาง"

องค์หญิงเจินเจินรั้งตัวสหายรักไว้ นางยิ้มอย่างเศร้าสร้อย "ข้าเป็น

เช่นนี้ไปแล้ว คิดบัญชีจะมีประโยชน์อันใดเล่า ขืนให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าอยู่ใน

สภาพนี้ จะไม่อับอายขายหน้ามากขึ้นอีกหรือ"

นอกจากเจียงซือหร่านกับคนในวัง ตีให้ตายนางก็ไม่อยากให้ 
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คนข้างนอกรู้ว่านางเสียโฉมแล้ว

เจียงซือหร่านกุมมือองค์หญิงเจินเจิน "เจินเจิน เจ้าวางใจได้ ข้า 

ไม่มีทางแพร่งพรายเรื่องของเจ้าออกไป แต่หากไม่ไปคิดบัญชีกับนาง  

ข้ากล�้ากลืนความโกรธนี้ไว้ไม่ได้จริงๆ"

องค์หญิงเจนิเจนิมองตามเจยีงซอืหร่านทีเ่ข้ามาและจากไปประหน่ึง 

พายุบุแคม ทิ้งนางไว้กับใบหน้าที่น่าอนาถใจจนทนดูไม่ได้กว่าเดิม เพียง

รู้สึกว่าถูกความสิ้นหวังเกาะกุมไปทั้งร่าง ไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะหายใจ

นางชิงชังเหลือเกิน ชิงชังที่เหตุใดตนเองกลายเป็นอย่างนี้ แต่กลับ

ไม่รู้ว่าสมควรชิงชังใคร หรือว่าพยายามให้ตนมีชีวิตท่ีดีข้ึนเป็นความผิด 

นางไม่เคยท�าร้ายใครที่ใดเลยนะ!

ด้านเจยีงซือหร่านออกจากประตูแล้วถือแส้ตรงดิง่ไปทีจ่วนสกุลหลี 

"ข้าจะพบคุณหนูสามของจวนเจ้า"

"คณุหนูสามออกไปข้างนอก ตอนน้ียังไม่กลบัมาขอรบั" ยามเฝ้าประตู 

เห็นอีกฝ่ายมีสีหน้าท่าทางถมึงทึง เขาพูดจบประโยคนี้แล้วจะปิดประตู

"นางไปที่ใด"

"เรือ่งน้ีข้าไม่ทราบแล้ว คุณหนูสามไปทีใ่ดจะบอกกล่าวกับบ่าวไพร่

อย่างข้าได้อย่างไร คุณหนูท่านว่าจริงหรือไม่ขอรับ"

เจียงซือหร่านตวัดสายตามองป้ายเหนือประตูจวนสกุลหลีอย่าง 

หัวเสีย จากนั้นบ่ายหน้าตรงไปยังที่ว่าการกององครักษ์จินหลินทันที

"หร่านรานมาได้อย่างไร" เจียงถังวางงานในมือลง เอ่ยถามด้วย 

รอยยิ้มกว้างขวาง

"ท่านพ่อ เป็นเพราะท่านคนเดียวที่ออกความคิดไม่เข้าท่าให้ข้า" 
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เจียงซือหร่านทิ้งตัวลงนั่งแล้วพูดเสียงฮึดฮัด

"เป็นอะไรไปอีก เล่าให้พ่อฟังสิ"

"เรือ่งใบหน้าของเจนิเจนิ ท่านบอกให้ข้าไปหาหลซีาน ผลปรากฏว่า

นางใช้ยาท่ีหลีซานมอบให้แล้วอาการเนื้อเน่าบนหน้าย่ิงรุนแรงข้ึนอีก

เจ้าค่ะ"

"มีเรื่องอย่างน้ีด้วยหรือนี่" เจียงถังแปลกใจพอดู เรื่องฝีไม้ลายมือ

ของแม่เดก็น้อยผูน้ัน้เขาให้การยอมรบันับถอือยู่หลายส่วน ตามหลกัแล้ว

ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น

เจียงซือหร่านย่ืนมือไปขยุ้มเคราของบิดา "ท่านพ่อ ท่านไม่เชื่อข้า

หรือเจ้าคะ"

"เชื่อๆ ปล่อยมือเร็วเข้า"

นางคลายมอืออก บอกด้วยสหีน้าบึง้ตงึ "ท่านพ่อ ท่านสบืให้ข้าทว่ีา

วันนี้หลีซานอยู่ที่ใด ข้าจะไปหานาง"

"เจ้าไปหานางด้วยเหตุใดกัน"

"นางท�าร้ายเจินเจินจนกลายเป็นเช่นนั้น แน่นอนว่าต้องไปไล่เลียง

เอาความกับนาง"

เจยีงถังหุบย้ิมกล่าวอย่างเคร่งขรมึ "หร่านราน อย่าท�าเร่ืองเหลวไหล"

เจียงซือหร่านนิ่งอ้ึงไป นางพูดอย่างเหลือเช่ือ "ท่านพ่อ ท่านว่า 

ข้าท�าเรือ่งเหลวไหล? หรอืว่านางท�าร้ายผูอ้ืน่ถึงเพียงน้ัน ไม่ควรไปไล่เลยีง 

เอาความกับนางอย่างนั้นหรือ"

"หร่านราน เรือ่งอืน่พ่อตามใจเจ้าได้หมด มเีพียงเร่ืองของคณุหนูหลี

ท่ีไม่ได้ พ่อเคยบอกแล้วว่าเจ้าอยากผูกไมตรีกับคุณหนูหลีย่อมท�าได้  

แต่จะตั้งตนเป็นศัตรูกับนางอีกไม่ได้ โดยเฉพาะห้ามท�าร้ายนาง!"
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หากเป็นไปได้เขาย่อมหักใจปล่อยให้บุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนทน

คับข้องหมองใจไม่ได้ แต่ถ้าเขาไม่มีชีวิตอยู่ ผู้ใดเล่าจะปกป้องบุตรสาว

ได้เช่นนี ้ฉะนัน้เขาไม่มวัีนให้ใครแตะต้องคุณหนูหล ีรวมถงึหร่านรานด้วย

"ท่านพ่อ นางเป็นบตุรสาวในไส้ของท่านต่างหากกระมงั" เจยีงซอืหร่าน 

โกรธจัด

ถึงเห็นสหีน้าน้อยอกน้อยใจของบตุรสาว เจยีงถังยังท�าใจแข็งอย่าง

หาได้ยาก "หร่านราน พ่อพูดกับเจ้าอย่างจริงจัง เจ้าต้องรับปากพ่อ"

"ถ้าไม่รับปากเล่าเจ้าคะ" เจียงซือหร่านกัดริมฝีปากเอ่ยถาม

เจียงถังถอนใจเฮือก "พี่อู่ของเจ้าอยู่ที่จยาเฟิงไม่ใคร่ราบรื่น บางที

พ่ออาจใคร่ครวญโยกย้ายสือซานกลับไป"

เจยีงซือหร่านท�าหน้าตะลงึลาน "ท่านพ่อ ท่านพูดล้อเล่นใช่หรอืไม่"

"เรื่องเช่นนี้ พ่อไม่เคยพูดล้อเล่น"

นางไม่เคยเห็นบิดาท�าสีหน้าและน�้าเสียงดุดันในลักษณาการนี้ 

มาก่อน ซ�้ายังเป็นเพราะเด็กสาวพิลึกพิลั่นผู้หนึ่ง นางกระทืบเท้าอย่าง

โมโหโทโส "ท่านพ่อ! ข้าไม่สนใจท่านแล้ว"

แม้จะทั้งโกรธเคืองทั้งน้อยใจ ถึงที่สุดแล้วเจียงซือหร่านก็เช่ือฟัง 

ค�าพูดของเจียงถัง สะกดไฟโทสะสุมอกไว้ไม่ไปหาเรื่องเฉียวเจาอีก

หลงัเซ่าหมงิยวนเข้าเฝ้าฮ่องเต้เรยีบร้อยแล้วก็นกึได้ว่าพวกเฉยีวโม่

ต้องรอกินอาหารกับตนอยู่เป็นแน่ เขาจึงควบม้าเร็วรุดกลับไปโดยไว

"พ่ีเฉยีวโม่ ปล่อยให้พวกท่านรอนานแล้ว" บนโต๊ะอาหาร เซ่าหมงิยวน 

ยกจอกสุราขึ้นดื่มคารวะเฉียวโม่

เฉียวเจาเอ่ยเตือนขึ้น "แม่ทัพเซ่า ท่านดื่มสุราให้น้อยลงเป็นการดี
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ที่สุดนะเจ้าคะ"

"อ้อ ได้" เซ่าหมิงยวนวางจอกสุราโดยไม่อิดออดแล้วรินน�้าชา 

ถ้วยหนึ่ง "เช่นนั้นข้าดื่มน�้าชาต่างสุราขอขมาต่อทุกคนก็แล้วกัน"

เฉียวโม่ชายตามองน้องสาวด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

เฉียวเจาเม้มปากยกถ้วยน�้าชาขึ้นด่ืมค�าหน่ึง นางยังนึกว่าต้อง

จาระไนเหตุผลยืดยาวคนผู้นั้นถึงยอมรับฟังเสียอีก คิดไม่ถึงว่าเขาถึงกับ

ตอบตกลงทันที

เฉียวโม่ยกจอกสุราขึ้น "ขอบคุณท่านโหวที่ช่วยดูแลเจาเจาแทนข้า

มาตลอดหลายวันนี้"

เซ่าหมิงยวนบีบมือที่กุมถ้วยน�้าชาแน่นขึ้น กล่าวย้ิมๆ ตามสบาย 

"สมควรแล้ว คุณหนูหลีเป็นหมอของข้า ข้าพึงดูแลนางให้ปลอดภัยเป็น

ธรรมดา"

เฉียวเจาชายตามองเขา พลางร�าพึงในใจว่า กลับรู้จักออกตัวเป็น!

เซ่าหมงิยวนไม่เหลยีวซ้ายแลขวา ชนจอกกับเฉยีวโม่แล้วดืม่น�า้ชา

จนเกลี้ยง

เฉียวโม่ลอบโคลงศีรษะ

น้องสาวคนโตของเขาฉลาดหัวไวและเก่งกาจรอบตวั ไม่ว่าเร่ืองใดๆ 

ล้วนมคีวามคดิเป็นของตนเอง เขาในฐานะพ่ีชายได้แต่เคารพในความคดิ

ของนาง แต่มองดูบรรยากาศอันคลุมเครือระหว่างคนคู่นี้อยู่ด้านข้าง  

เขายังคงอดหนักใจไม่ได้

ตกลงน้องเจาคิดอย่างไรกันแน่

ยังมกีวนจวินโหวอกีคน ก่อนหน้านีเ้ขาสวมชุดสขีาวไว้ทกุข์ให้ภรรยา  

เฉียวโม่ดูแล้วสบายตาอยู่มาก ทว่าบัดน้ีน้องสาวคนโตนั่งอยู่ตรงนี้ดีๆ  
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พอเห็นเขาในชุดสีขาวอีกทีก็รู้สึกคับอกคับใจอย่างไร้สาเหตุ

ความสัมพันธ์นี้สลับซับซ้อนเกินไป สุดท้ายเฉียวโม่จึงตกลงใจ

ปล่อยให้เป็นไปตามครรลองธรรมชาติจะดีกว่า

เมื่อกินข้าวเสร็จ เฉียวเจาฝังเข็มให้เซ่าหมิงยวนตามปกติ หลังนาง

กลับจวนแล้วเขียนรายชื่อสิ่งของท่ีต้องการแผ่นหนึ่งสั่งให้อาจูไปซื้อหา 

จากนั้นก้มหน้าก้มตาแยกแยะกระเปาะพิษที่ซ่อนอยู่ในฟัน



49ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

ในเวลาต่อมาส�าหรับเฉียวเจาแล้วนับได้ว่าสงบสุขไร้คล่ืนลม 

นอกจากไปที่จวนกวนจวินโหวเพื่อฝังเข็มให้เซ่าหมิงยวนวันละครั้ง เวลา

ที่อยู่ในเรือนทั้งหมดล้วนทุ่มไปกับการศึกษาฟันพิษซี่นั้น

นับวันใต้ขอบตาล่างของนางปรากฏรอยคล�้ามากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้

หลังฝังเข็มให้ชายหนุ่ม เขาถามขึ้นอย่างอดใจไม่อยู่ในที่สุด "คุณหนูหลี 

พักนี้ท่านพบกับปัญหาอะไรหรือไม่"

"เปล่าเจ้าค่ะ" เฉียวเจาไม่เข้าใจในชั่วขณะว่าเหตุใดเซ่าหมิงยวน 

ถึงถามเช่นนี้

"แต่ท่าทางท่านคล้ายนอนหลับไม่เต็มอิ่มอยู่ตลอด"

เฉยีวเจาย้ิมอย่างไม่ใส่ใจ "แม่ทัพเซ่าคงลมืไปว่าข้าก�าลงัตรวจสอบ

ฟันพิษซี่นั้นอยู่"

สายตาของเซ่าหมงิยวนจบัอยู่ทีร่อยคล�า้ชดัเจนใต้ตานาง เขาลงัเล

336
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เล็กน้อยก่อนกล่าว "คุณหนูหลี อันที่จริงเรื่องพวกน้ันท่านลองลืมมันไป

เถอะ ไม่ต้องสนใจฟันพิษหรือฆาตกรตัวจริงเบื้องหลังอะไรนั่นอีก..."

เขาอยากพูดว่าเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับแม่นางน้อยผู้หน่ึงเช่นนาง  

แต่มองสบดวงตาสีด�าลุ่มลึกของเด็กสาว กลับเอื้อนเอ่ยถ้อยค�าหลัง 

ออกจากปากไม่ได้แล้ว

เฉียวเจาแย้มยิ้ม นางจะไม่สนใจก็ได้ เพราะเหตุร้ายในอารามซูอิ่ง

หนน้ีนางเป็นแค่ปลาซวิปลาสร้อยทีก่�าลงัดวงตก โชคไม่ดถึีงไปเจอเข้าพอด ี

แต่ประการเดียว

ถึงกระนั้นนางลืมแววตาโหดเหี้ยมอ�ามหิตของคนร้ายผู้นั้นไม่ลง 

และย่ิงลืมสิ่งละอันพันละน้อยจากการดูแลช่วยเหลือนางของเหล่าซือฟู่

ในอารามซอูิง่ไม่ได้ ตราบเท่าทีไ่ม่เหลอืบ่ากว่าแรง ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องลอง

ท�าอะไรบ้างถึงจะไม่ท�าให้ช่วงหลายวนับนภูเขาน้ันต้องอกสัน่ขวญัแขวน

ไปอย่างเปล่าๆ ปลี้ๆ

เหนือสิ่งอื่นใดไม่รู้ว่าเมื่อไรจึงจะมีโอกาสเดินทางสู่จยาเฟิง ส่วน

เรื่องพ่ีใหญ่โดนยาพิษท่ีแกะรอยสืบไปถึงตัวหลันซื่อฮูหยินของมู่เอินป๋อ

แล้วแต่ยังหาหลักฐานมัดตัวไม่ได้ในตอนน้ีอีก ส่งผลให้ยามอยู่ว่างๆ  

นางไม่อาจใช้เวลาไปกับการชมดอกไม้ดีดพิณได้อย่างสตรีทั่วไป

"แม่ทัพเซ่าก�าลังสืบสาวราวเรื่องอยู่เหมือนกันมิใช่หรือ ข้าหวังว่า 

จะช่วยเหลือท่านได้บ้าง"

เซ่าหมิงยวนอึ้งงันไป เขาลอบประทับใจน้อยๆ คุณหนูหลีต้องการ

ช่วยเขา?

จะว่าไปแล้วเรือ่งอูเ๋หมยซอืไท่ประสบเคราะห์ภยัก็ไม่เก่ียวข้องอะไร

กับเขา แต่เพราะพบเจอเหตุการณ์เข้าโดยบังเอิญ กอปรกับนิสัยที่อยาก
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ให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุม เขาถึงตัดสินใจสืบสวนอยู่ลับๆ ก็เพียง

เท่านั้น ถ้าสืบทราบเบื้องหลังได้ย่อมดี แต่หากสืบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

ส่วนน�้าใจของคุณหนูหลีท่ีอยากช่วยเขาน้ี เขารู้สึกซาบซ้ึงแต่กลับ

ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนได้

ชายหนุ่มคิดถึงตรงน้ีแล้วได้แต่ย้ิมข่ืนๆ "ไม่ว่าอย่างไรเข้านอนให้

เป็นเวลาจะดีกว่า ไม่อย่างนั้น..."

เฉียวเจามองเขา

เซ่าหมงิยวนหยักย้ิมด้วยสหีน้าไม่แปรเปลีย่น "ไม่อย่างนัน้พ่ีเฉียวโม่ 

จะเป็นห่วง"

แม้นเขาไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรพ่ีชายภรรยากับคุณหนูหลีจู่ๆ ถึง

สนิทสนมกันถึงเพียงน้ี แต่ความห่วงใยท่ีเฉียวโม่มีต่อคุณหนูหลีมาจาก

น�้าใสใจจริงอย่างแน่นอน

"แม่ทัพเซ่าวางใจได้ ข้าจะระวังเรื่องนี้ ความจริงตอนนี้พบเงื่อนง�า

บ้างแล้ว บางทีอีกไม่กี่วันอาจแยกแยะที่มาของพิษได้"

พิษในใต้หล้านี้บ้างท�ามาจากพืช บ้างเอามาจากสัตว์ต่างๆ บ้างก็

สกัดจากดินหิน ส่วนใหญ่อยู่ในสามกลุ่มนี้

แล้วในแต่ละกลุ่มมีพิษชนิดใดบ้างท่ีพบบ่อย ล้วนมีบันทึกใน 

คัมภีร์พิษโดยเฉพาะ เมื่อเป็นเช่นนั้นอยากแยกแยะฟันพิษให้ได้ว่า 

ใช้พิษอะไร จุดส�าคัญคือประสบการณ์กับเวลา

นางไม่ขาดแคลนประสบการณ์ ท้ังยังมีเวลา ด้วยเหตุน้ีนางมั่นใจ

ว่าสามารถศึกษาหาค�าตอบได้

"เอาเป็นว่าไม่ต้องใจร้อน ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกัน สุขภาพส�าคัญ

กว่า"



52 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 5

"ทราบแล้วเจ้าค่ะ" เฉยีวเจามองเขาด้วยสายตาคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม

สายตาของนางท�าให้ชายหนุ่มเก้อกระดากอยู่บ้าง เขาเปล่ียนเรือ่งพูด 

ทันที "คุณหนูหลีรู้หรือยังว่าหลายวันก่อนสือซีเข้าร่วมกององครักษ์จินอู๋

แล้ว"

หากพูดว่าองครกัษ์จนิหลนินัน้ใครเหน็ใครก็ขยาด ใครเห็นใครก็รงัเกียจ  

องครักษ์จินอู๋ก็เป็นต�าแหน่งซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของคนมากมาย ด้วยเหตุนี้

คนในกององครกัษ์จนิอูส่๋วนใหญ่จงึล้วนเป็นบตุรหลานตระกูลใหญ่เทอืกเถา 

เหล่ากอดี

เฉียวเจาไม่แปลกใจที่ฉือชั่นเข้าร่วมกององครักษ์จินอู๋ นางพูดยิ้มๆ 

"ที่นั่นเหมาะกับพี่ฉือจริงๆ เจ้าค่ะ"

เซ่าหมิงยวนท�าท่าจะพูดก็ไม่พูด

หลายวันก่อนฉอืชัน่ชวนพวกเขาไปร�า่สรุาดบัทกุข์หลายครัง้หลายครา  

คนท่ีไม่กริ่งเกรงใครหน้าไหนเช่นน้ันกลับไม่เอ่ยสักค�าว่าเพราะอะไร แต่

เขาคาดเดาได้เลาๆ ว่าต้องเกี่ยวข้องกับคุณหนูหลี

ทว่าในฐานะคนนอกคงได้แต่มองดูอยู่ด้านข้าง เขามิได้ชอบท�าตัว

เป็น 'แม่สื่อ'

พอเหน็เซ่าหมงิยวนไม่กล่าวต่ออย่างรูก้าลเทศะ เฉยีวเจารู้สกึพึงใจ

พอสมควร นางพูดคุยตามสบายอีกสองสามค�าก็อ�าลากลับไป

สารถีคือคนที่เซ่าหมิงยวนส่งไปท�าหน้าที่ชั่วคราว

ระหว่างทางปิงลว่ีเอามือเท้าคางพลางถอนใจเฮือก "คุณหนู ท่าน

ได้ถามแม่ทัพเซ่าหรือไม่ว่าเฉินกวงจะหายดีเมื่อไรเจ้าคะ"

อาการบาดเจ็บของเฉินกวงสาหัสเอาการ หลังลงจากเขาก็พักฟื้น

อยู่ในจวนกวนจวินโหว
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"ถามแล้ว น่าจะยังต้องอีกครึ่งเดือนกระมัง"

"ยังต้องอีกครึ่งเดือนเลยหรือ..." ปิงลวี่ขมวดค้ิว นางจงใจพูดเสียง

ดังขึ้น "แต่ฝีมือของสารถีตอนนี้อ่อนหัดเหลือเกิน ขับรถม้าได้ไม่เร็วและ

ไม่นิ่งเรียบเท่าเฉินกวง ซ�้ายังร้องเพลงไม่เป็นอีก ไม่เหมือนเฉินกวงเลย

เจ้าค่ะ..."

สารถีท่ีถือแส้ม้าอยู่ด้านนอกคดิในใจ เกินไปแล้วจรงิๆ พูดอย่างอืน่

ยังพอท�าเนา เจ้าหนุ่มเฉินกวงนั่นร้องเพลงก็เป็นข้อดีตั้งแต่เมื่อไรกัน  

สุดจะทนแล้วนะ!

"ย่าห์..." สารถีหวดแส้ม้าเต็มแรง

ปิงลว่ีน่ังอยู่ในรถม้าตัวโคลงเคลงไปมา นางพูดบ่นข้ึนว่า "คุณหนู 

เห็นหรือไม่เจ้าคะ ฝีมือขับรถม้าของสารถีคนใหม่ใช้ไม่ได้เลย"

เฉยีวเจาส่งเสยีงหัวร่อเบาๆ แล้วกล่าวปลอบ "วางใจเถอะ รอเฉนิกวง 

หายดีก็ให้เขามารายงานตัวทันที"

เห็นทีดอกรักจะบานในหัวใจสาวใช้น้อยของนางแล้วจริงๆ

พริบตาเดียวผ่านไปอีกเจ็ดแปดวัน เรื่องที่เฉียวเจาศึกษาอยู่ตลอด

ช่วงนี้ได้ผลลัพธ์ในที่สุด

"ปิงลวี่ ตามข้าไปจวนท่านแม่ทัพ"

"วันนี้คุณหนูไปมาแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะ" ปิงลวี่แปลกใจอยู่บ้าง

เฉียวเจาไม่อธิบายอะไรมาก "มีธุระ"

"เจ้าค่ะ" ปิงลว่ีไม่ถามต่ออีก หยิบเสื้อกับกระโปรงส�าหรับสวม 

ออกนอกเรือนมาปรนนิบัติเฉียวเจาผลัดชุด จากนั้นสองนายบ่าวก็ 

มุ่งหน้าไปจวนกวนจวินโหวอย่างเร่งรีบ
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เพลานี้เซ่าหมิงยวนเดินหมากอยู่กับเฉียวโม่

เฉียวโม่ยกย้ิมกล่าวขึ้น "ไม่คิดว่าท่านโหวมีทักษะในเชิงหมาก 

เข้าขั้นสูง"

"พ่ีเฉียวโม่อย่ากระเซ้าข้าเลย ระดับฝีมืออย่างข้าแค่เดินหมาก 

เป็นเพื่อนท่านฆ่าเวลาเท่านั้น"

"ฝีมือเดินหมากของเจาเจาเหนือกว่าข้า" เฉียวโม่โพล่งขึ้นค�าหนึ่ง

เซ่าหมิงยวนชะงักนิ่ง ไม่รู้ว่าเฉียวโม่พูดถึง 'เจาเจา' คนใด

เฉียวโม่หลุบตาวางหมากตัวหนึ่ง เขากล่าวด้วยท่าทางคล้าย 

ไม่เอาใจใส่ "ล้วนเหนือกว่าข้า"

เซ่าหมิงยวนนิ่งเงียบไม่พูดตอบ

เขาเอ่ยถึงคุณหนูหลีไม่เหมาะสม แต่จะเอ่ยถึงเฉียวเจาสะกิด 

แผลในใจอีกฝ่ายไปไย

ราวกับเฉยีวโม่ไม่สงัเกตเหน็ว่าเซ่าหมงิยวนน่ิงเงียบไป เขาพูดเอือ่ยๆ  

ตามสบาย "อันท่ีจริงคุณหนูหลีกับน้องเจาคล้ายกันมาก ถ้าท่านโหว 

เคยอยู่ร่วมกับน้องเจาก็จะรู้เอง"

เรยีวปากบางของเซ่าหมงิยวนเม้มแน่น ข้อกระดกูตามนิว้มอืเรยีวยาว 

ที่ก�าเม็ดหมากไว้ขาวซีดจางๆ

พี่เฉียวโม่พูดเรื่องพวกนี้มีจุดประสงค์ใดกัน

"ท่านแม่ทัพ คุณหนูหลีมาแล้วขอรับ" องครักษ์วิ่งมารายงาน

เซ่าหมิงยวนมองเฉียวโม่แวบหนึ่งก่อนผงกศีรษะบอกกับองครักษ์ 

"เชิญคุณหนูหลีมาที่นี่"

ไม่นานนักเฉียวเจาก็มาถึง เพราะเรื่องท่ีศึกษามานานหลายวัน

ส�าเร็จลุล่วงในท่ีสุด จึงพาให้สีหน้าแววตาของนางแต่งแต้มด้วยรอยย้ิม 
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กระทั่งเสียงทักทายยังแฝงรอยเบิกบานใจ 

"แม่ทัพเซ่า พี่ใหญ่"

เซ่าหมิงยวนลุกข้ึน "คุณหนูหลีมาหาพ่ีเฉียวโม่กระมัง ข้ายังมีงาน

ต้องสะสางพอดี ขอตัวไปห้องหนังสือก่อน"

"ไม่ใช่เจ้าค่ะ ข้ามาหาแม่ทัพเซ่า" แม่นางเฉียวมุ่นคิ้ว

คนผู้นี้ฉลาดมากมิใช่หรือ ไฉนวันนี้หัวท่ือนัก นางไปแล้วกลับมา 

แน่นอนว่าเพราะได้ผลลัพธ์เรื่องฟันพิษแล้ว

"คณุหนูหลมีเีรือ่งใดหรอื" เพราะเฉยีวโม่กล่าวถ้อยค�าแปลกๆ พวกน้ัน  

ท�าให้เซ่าหมิงยวนว้าวุ่นใจไปชั่วขณะ

เฉียวเจาเม้มปาก นางแน่ใจว่าคนผู้นี้หัวทื่อไปแล้วจริงๆ

ใช่ว่าพี่ใหญ่ท�าอะไรไว้หรือไม่นะ
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เฉยีวโม่จ้องมองกระดานหมากอย่างสบายอารมณ์ ข้าไม่ได้ท�าอะไร

เลยนะ

เฉียวเจาเหลียวมองรอบตัว เห็นพวกองครักษ์ยืนเฝ้าอยู่ห่างๆ  

ไม่ต้องห่วงว่าจะมีคนเข้ามาแอบฟัง นางจึงนั่งลงข้างๆ เฉียวโม่แล้วบอก

อย่างตรงไปตรงมา

"ฟันพิษซี่นั้น ข้าหาค�าตอบได้แล้วเจ้าค่ะ"

เซ่าหมงิยวนได้ยินแล้วก็นัง่ลงทันใด เขาเอ่ยถามข้ึนว่า "เป็นพิษอะไร"

เฉียวโม่เงี่ยหูฟัง

"พิษนี้น่าจะสกัดจากแมงมุมชนิดหนึ่งชื่อว่าแมงมุมหมาป่านารี"

"แมงมุมหมาป่านารี?" เซ่าหมิงยวนพึมพ�าทวนค�าน้ี เพียงรู้สึกชื่อ

ของแมงมุมชนิดนี้แปลกเป็นพิเศษ

"แมงมมุหมาป่านารน่ีาจะมถ่ิีนก�าเนดิในเขตแดนหล่ิงหนาน" เฉยีวโม่ 

337
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พลันเอ่ยปากขึ้น

เฉียวเจากับเซ่าหมิงยวนต่างมองไปทางเขา

"เดมิทีแมงมมุหมาป่านารมีชีือ่ว่าแมงมมุตาแดงเพราะลกูตาของมนั 

เป็นสีออกแดงๆ ตามต�านานท่ีเล่าขานกันในท้องถิ่น มีเจ้าสาวผู้หน่ึง 

โดนแมงมุมพิษซึ่งซ่อนอยู่ในม่านประตูกัดเอาตอนลงจากเก้ียวเจ้าสาว 

นางยังไม่ทนัก้าวเข้าประตเูรอืนของสามก็ีพิษก�าเรบิสิน้ใจไปก่อน ภายหลงั 

แมงมมุตาแดงก็ค่อยๆ ถูกคนเรยีกว่าแมงมมุหมาป่านาร ีมนียัความหมายว่า 

นารีมรณะในชั่วลัดน้ิวมือ" สุ้มเสียงของเฉียวโม่นุ่มนวลดุจสายน�้ายาม 

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมหมาป่านารีอย่างเป็นจังหวะจะโคน

"หลิ่งหนาน..." เซ่าหมิงยวนกับเฉียวเจาสบตากัน เห็นได้ชัดว่า 

ทั้งคู่นึกไปถึงเหตุกบฏหลิ่งหนานเมื่อยี่สิบปีก่อน

หรือว่าคนที่ลงมือกับอู๋เหมยซือไท่เกี่ยวข้องกับโจรกบฏซู่อ๋อง?

เมื่อคิดถึงจุดนี้เซ่าหมิงยวนมีสีหน้าขึงขังยามกล่าวกับเฉียวเจา  

"คุณหนูหลี เรื่องนี้ยุติลงเท่านี้เถอะ"

หากพัวพันกับพรรคพวกกบฏท่ีเหลอืรอดอยู่ของซูอ๋่องกับการชงิอ�านาจ 

ของเชื้อพระวงศ์ นั่นมิใช่เรื่องที่คนอย่างพวกเขาสมควรยื่นมือยุ่งด้วย

"ข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ" เฉียวเจาไม่ได้คัดค้าน

เรือ่งในตระกูลตนเองยังรบัมอืไม่ไหว นางย่อมไม่มทีางอยู่ดไีม่ว่าด ี

ย่ืนมอืยุ่งเรือ่งชงิอ�านาจของเชือ้พระวงศ์พรรค์นีแ้น่นอน ทันททีีถ่ล�าตวัไป 

ข้องแวะกับเรื่องพวกนี้ก็จะถอนตัวไม่ขึ้นตลอดไป

เวลานี้เองมีองครักษ์เดินเข้ามาหยุดยืนไม่ไกลพูดว่า "ท่านแม่ทัพ  

มีสารด่วนขอรับ"

เซ่าหมงิยวนลกุขึน้ยืน "พ่ีเฉยีวโม่ คุณหนหูล ีพวกท่านนัง่คยุกันก่อน 
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ข้าไปประเดี๋ยวเดียวก็มา"

เขาพูดจบแล้วก้าวออกจากศาลารับลมตรงดิ่งไปที่ห้องหนังสือ

ชายหนุ่มกลับถึงห้องหนังสือที่ปลอดภัยวางใจได้แล้วก็น่ังลง  

"เอาสารด่วนมา"

องครักษ์ถือสารด่วนด้วยสองมือยื่นส่งให้

เซ่าหมงิยวนมองเครือ่งหมายบนสารด่วน เขาเลิกคิว้น้อยๆ มรีอยย้ิม 

จุดวาบขึ้นในดวงตา

เป็นสารของเย่ียลัว่ หรอืว่าหมอเทวดาหลีพ่บมกุนิม่ท่ีจ�าเป็นต้องใช้

ในการรักษาแผลไฟไหม้ของพี่เฉียวโม่แล้ว

เขาแกะปากซองท่ีประทับตราครัง่ไว้ออก ดึงสารข้างในออกมาอ่าน

รอบหนึง่อย่างรวดเรว็ สหีน้าของเขาตึงเครยีดขึน้ทลีะน้อย น้ิวมอืเรยีวยาว

ที่จับกระดาษสารไว้สั่นระริก

องครักษ์กลั้นหายใจ ก้มศีรษะลงไม่กล้ารบกวน

ประหนึง่ว่าอากาศทีไ่หลเวียนอยู่รอบห้องหนงัสอืหยุดนิง่ไป ผ่านไป

เป็นนานเซ่าหมงิยวนถึงอ้าปากบอก "ไปเชญิคณุชายเฉียวมาท่ีห้องหนงัสือ"

"น้อมรับค�าสั่ง"

เห็นองครักษ์ก�าลังก้าวออกไป เซ่าหมิงยวนจึงพูดเสียงขรึมขึ้นว่า 

"จ�าไว้ อย่าให้คุณหนูหลีจับพิรุธได้"

"ข้าน้อยทราบแล้วขอรับ"

รอเมื่อองครักษ์ปิดประตูห้องเรียบร้อย เซ่าหมิงยวนก็เอนหลัง 

พิงพนักเก้าอี้ หลับตาถอนใจเฮือกหนึ่ง

ไม่นานนักองครักษ์ก็พาเฉียวโม่เข้ามา "ท่านแม่ทัพ คุณชายเฉียว 

มาแล้วขอรับ"
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"เจ้าออกไปก่อน"

ในห้องเหลือแค่ชายหนุ่มสองคน

เฉียวโม่เลื่อนสายตาผ่านเซ่าหมิงยวนท่ีมีสีหน้าไม่สู ้ดีลงไปยัง 

สารด่วนซึ่งวางอยู่บนโต๊ะหนังสือ

เขาไม่เห็นเนื้อความในสาร แต่คาดเดาได้ว่าต้องเก่ียวข้องกับ 

สารด่วนที่ได้รับอย่างกะทันหันฉบับนี้เป็นแน่แท้

เฉียวโม่รอครู่หนึ่ง เห็นเซ่าหมิงยวนไม่ปริปากเสียที เขาเป็นฝ่าย

ไต่ถามขึ้น "หรือว่ามีความคืบหน้าเก่ียวกับผู้อยู่เบื้องหลังการวางยาพิษ

ข้าอีก"

เซ่าหมิงยวนส่ายหน้าช้าๆ

ต่อหน้าพ่ีเฉียวโม่ยังเอ่ยปากยากเย็นเพียงนี้ แล้วสมควรบอกกับ 

คุณหนูหลีเช่นไรดี

"ท่านโหวมีเรื่องใดกันแน่" เฉียวโม่ชักกระวนกระวายใจ

ต่อให้เป็นตอนบอกเรือ่งท่ีเขาโดนวางยาพิษ กวนจวนิโหวยังไม่เคย

ลังเลอย่างนี้

"เป็นท่านหมอเทวดาหลี่" เซ่าหมิงยวนอ้าปากพูดในที่สุด

เฉียวโม่มองอีกฝ่ายทันที เขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดี

เซ่าหมิงยวนถอนใจยาวๆ เฮือกหนึ่ง "ได้รับสารด่วนจากผู้ใต ้

บังคับบัญชาของข้าที่คุ้มครองท่านหมอเทวดาเดินทางสู่ทะเลแดนใต้  

หลังจากกลุ่มของพวกเขาออกทะเลไปเสาะหามุกนิ่ม กลับประสบพายุ 

กลางทะเล นอกจากเขาที่ถูกเรือท่ีแล่นผ่านมาช่วยไว้ คนอื่นๆ ล้วนมี 

อันเป็นไปทั้งหมด"

เฉยีวโม่ตวัเซถอยหลงัไปหลายก้าว เขาเกาะชัน้วางหนังสอืพยงุตวัไว้ 
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พลางกล่าวเสียงหลง "รวมถึงท่านหมอเทวดาด้วยหรือ"

เซ่าหมิงยวนพยักหน้าเนิบนาบ

เฉียวโม่นั่งลงด้วยสีหน้าเลื่อนลอย เอาน้ิวมือท้ังสิบขยุ้มผมอย่าง

ทรมานใจ เขาพูดพึมพ�าว่า "ข้าเป็นคนท�าร้ายท่านผู้เฒ่าทางอ้อม"

เซ่าหมิงยวนนิ่งเงียบไม่กล่าววาจา

เผชญิกับภยัธรรมชาตอิย่างพายุกลางทะเล เขาย่อมไม่อาจกล่าวโทษ 

ผู้ใต้บงัคบับญัชาว่าบกพร่องในหน้าท่ี ด้วยเหตนุีเ้องในใจจงึย่ิงเคว้งคว้าง

ทุกข์ทรมาน

ทัง้คูน่ัง่อยู่ในห้องหนงัสอืเงียบๆ นานพักใหญ่ ต่อมาเฉยีวโม่ละม้าย

เพิ่งตื่นจากฝัน เขาหันไปมองเซ่าหมิงยวน "ทางเจาเจา..."

ความรู้สึกของเขาท่ีมีต่อหมอเทวดาหลี่คือความเคารพนับถือต่อ 

ผูอ้าวุโส แต่ในกาลก่อนไม่ใคร่ได้ใกล้ชดิกันเท่าไรนัก ทว่าเจาเจาต่างออกไป  

ส�าหรับเจาเจาแล้วหมอเทวดาหลี่ก็คือท่านปู่อีกคนหนึ่ง

"ต้องบอกนางหรือไม่" เซ่าหมิงยวนถาม

"แน่นอน" เฉียวโม่ตอบโดยไม่หยุดคิดใคร่ครวญ

"คุณหนูหลีต้องเสียใจมากกระมัง" เซ่าหมิงยวนถามเสียงเบา

เฉยีวโม่กดตรงหว่างค้ิวแรงๆ ทหีน่ึง เอ่ยด้วยรอยย้ิมฝืดๆ "ใช่ เร่ืองนี้ 

ปิดได้ชัว่คราว ปิดไม่ได้ชัว่ชวิีต ถึงจะบอกนางในวันหน้า นางก็ต้องพบกับ 

ความเสียใจอยู่ดี ซ�้าร้ายยังจะตัดพ้อต่อว่าที่พวกเราปิดบังไว้ มิสู้บอก 

กับนางตอนนี้เลยจะดีกว่า"

เห็นเซ่าหมิงยวนไม่พูดไม่จา เฉยีวโม่กล่าวอย่างทอดถอนใจ "วางใจ

เถอะ ถึงเจาเจาต้องเสียใจมาก ทว่านางยอมให้เปิดเผยตรงไปตรงมา 

ดีกว่าปิดบังด้วยเจตนาดี แม้มันจะโหดร้ายก็ตามที"
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"พี่เฉียวโม่รู้จักคุณหนูหลีดีเหลือเกิน"

"ใช่ ข้าเคยบอกแล้วว่านางกับน้องเจาคล้ายกันมาก"

เซ่าหมิงยวนหลุบตาลง "เช่นน้ันเรื่องของท่านหมอเทวดา ขอให ้

พี่เฉียวโม่ช่วยบอกคุณหนูหลีด้วยเถอะ"

เฉียวโม่ไม่รู ้จะหัวร่อหรือร�่าไห้ดี สายตาเขาที่มองเซ่าหมิงยวน 

ทอประกายผิดแผกไปอยู่หลายส่วน

เซ่าหมิงยวนบอกตามสัตย์จริง "ข้ากลัวคุณหนูหลีร้องไห้"

"ตกลง ข้าไปบอกนางเอง" เฉียวโม่ลุกขึ้นยืน มาตรว่าจับความรู้สึก

จากใบหน้าไม่ออก หากฝีเท้าเขาแลดูหนักอึ้ง

พวกเขาเป็นบุรุษ จะเจ็บปวดทุกข์ใจปานใดก็ต้องกัดฟันทนไว้ แต่

เพราะอะไรต้องให้สตรีผู้หนึ่งอย่างเจาเจาพบกับความทุกข์ทรมานเช่นนี ้

ด้วย ถ้าเป็นไปได้เขาอยากแบกรับแทนนางไว้เหลือเกิน

เฉียวโม่กลับถึงศาลารับลม

เฉียวเจาก�าลังเอาเม็ดหมากเคาะโต๊ะเล่นๆ ได้ยินเสียงฝีเท้าก็ 

เงยหน้าขึ้น นางโยนเม็ดหมากกลับลงไปในโถแล้วลุกขึ้นยืน "พี่ใหญ่..."

สีหน้าของพี่ชายท�าให้นางกลืนถ้อยค�าหลังกลับลงคอไป

เฉียวโม่นั่งลงฝั่งตรงข้าม "เจาเจา นั่งสิ"

เฉียวเจานั่งลงเงียบๆ

"เจาเจา มีเรื่องหนึ่งต้องบอกกับเจ้า" เฉียวโม่กล่าวขึ้นต้นแล้ว 

มองสบนัยน์ตาสุกใสของน้องสาว เขาก็เอื้อนเอ่ยค�าพูดประโยคหลัง 

ออกจากปากไม่ได้ชั่วขณะ

เซ่าหมิงยวนยืนอยู่หลังต้นฉ�าฉาทอดสายตามองมาทางศาลา  

ในใจเขากระสับกระส่ายอยู่บ้างอย่างปราศจากเหตุผล
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"พ่ีใหญ่?" ท่าทางนิ่งเงียบของพ่ีชายท�าให้ริมฝีปากของเฉียวเจา

ค่อยๆ ซีดลงทีละน้อย นางสะกดอาการสั่นสะท้านไว้ ถามเสียงเนิบช้า 

"เกี่ยวกับท่านปู่หลี่หรือไม่เจ้าคะ เกิดเรื่องขึ้นกับท่านแล้วใช่หรือไม่"

นางสูญเสียสิ่งที่สูญเสียได้ไปเกือบหมดแล้ว ถึงตอนนี้ยังมีอะไร

ท�าให้พี่ชายไม่กล้าบอกกับนางอีกเล่า

"พี่ใหญ่!"

เฉียวโม่ย่ืนมือไปวางทาบหลังมือเย็นเฉียบของน้องสาว "ท่าน 

หมอเทวดาประสบพายุกลางทะเล สิ้นบุญไปแล้ว"

เฉียวเจาเหยียดแผ่นหลังไม่กล่าววาจาสักค�า ดวงหน้าซูบตอบ 

เผือดขาวยิ่งกว่าหิมะในฤดูหนาว

เฉียวโม่กุมมือนางแน่นๆ กล่าวเสียงนุ่ม "เจาเจา พ่ีใหญ่อยู่ตรงน้ี 

เจ้ามิได้โดดเดี่ยวคนเดียว เสียใจก็ร้องไห้ออกมาเถอะ"
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เฉียวเจาหลุบตาลงเพ่งมองมือของพี่ชายบนหลังมือตน

มอืของเขาใหญ่กว่าของนางมาก เรยีวยาวขาวสะอาดทว่าสากด้าน

กว่าในความทรงจ�า

ตอนพ่ีชายพาน้องสาวคนเล็กจากจยาเฟิงด้ันด้นมาถึงเมืองหลวง 

ไม่ต้องพบกับความยากล�าบากนานัปการหรือไร เมื่อคิดเช่นน้ีอันท่ีจริง

นางยังนับว่าโชคดี ตอนแรกอยู่กับพวกฉือชั่น ต่อมาก็อยู่กับท่านปู่หลี่

ท่านปู่หลี่ไม่เพียงคุ ้มครองนางกลับเมืองหลวงอย่างปลอดภัย  

ยังท�าให้นางกลบัเข้าสูส่กุลหลอีย่างราบรืน่ นางในภพก่อนและภพนีไ้ด้รบั 

ความเอ็นดูและการปกป้องช่วยเหลือจากท่านปู่หลี่มากมายเพียงใด

พบพรากจากตาย ไยคนเรามีชีวิตอยู่ถึงเป็นทุกข์เช่นนี้นะ

สีหน้าเหม่อลอยของน้องสาวท�าให้เฉียวโม่ปวดใจสุดจะกล่าว เขา

ยื่นสองมือไปกุมบ่านางไว้พลางเรียกขาน "เจาเจา..."

338
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เฉียวเจาช้อนตาขึ้นมองพี่ชาย

ถึงแม้ท่าทางของเขาดูสงบน่ิง แต่ที่อยู่ลึกเข้าไปในดวงตาน่ัน 

มิใช่ความเจ็บปวดหรอกหรือ

ท่านปู่หลี่ต้องการเสาะหายาให้พ่ีใหญ่ถึงได้มีอันเป็นไป นางจะ

แสดงออกว่าเสียใจเช่นนี้ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นพี่ใหญ่ต้องรู้สึกผิดมากขึ้น

"พี่ใหญ่ ข้าไม่เป็นไร..."

เฉียวโม่โอบตัวนางเข้ามาไว้ในอ้อมอก ถอนใจเบาๆ กล่าวข้ึน  

"พี่ใหญ่อยากให้เจ้าร้องไห้ออกมามากกว่า"

เซ่าหมิงยวนมองคนสองคนที่สวมกอดกันอยู่ไกลๆ สีหน้าเขา 

ปนเปไปด้วยอารมณ์หลายหลาก

เฉียวเจาซบบ่าเฉียวโม่อยู่มองปราดไปเห็นคนที่อยู่ข้างต้นฉ�าฉา 

นางดันตัวพี่ชายออก ยกชายกระโปรงวิ่งไปหาเขา

ชายหนุ่มซึ่งเดิมตั้งใจจะหมุนกายจากไปหยุดยืนนิ่งกับที่

นางวิ่งมาถึงตรงหน้าเขา

"คุณหนูหลี..."

"ท่านเคยพูดว่าจะคุ้มครองท่านหมอเทวดาให้ดี" สุ้มเสียงของ 

เฉียวเจาห้วนกระด้าง

เซ่าหมิงยวนเพียงรู้สึกอึดอัดจุกแน่นตรงกลางอก ส่งผลให้เขา 

กล่าววาจาได้ยากล�าบากอยู่บ้าง "ข้าขอขมา..."

"คนก็ไม่อยู่แล้ว ขอขมาไปจะมปีระโยชน์อันใด" นางพูดด้วยน�า้เสียง

พลุ่งพล่านขึ้น "เซ่าหมิงยวน ท่านปกป้องคนท่ีอยากปกป้องให้ดีได้จริงๆ 

หรือไม่ ถ้าท�าไม่ได้วันหน้าอย่าให้ค�ารับรองพรรค์นี้!"

"ข้า..." เซ่าหมงิยวนก้มหน้ามองดวงหน้าป่ึงชาของเดก็สาว หวัใจเขา 
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ปวดหนึบๆ ระลอกหนึ่ง

คุณหนูหลีต�าหนิติเตียนได้ไม่ผิด เขาไร้ความสามารถเย่ียงน้ี  

มักปกป้องคนที่อยากปกป้องที่สุดไม่ได้เสมอ

ภรรยาของเขาเป็นเช่นนี้ หมอเทวดาหลี่ก็เช่นเดียวกัน

"ข้าขอขมาท่านมากจริงๆ" เห็นเด็กสาวหลุบตาลงน้อยๆ เหมือน 

ไม่อยากมองหน้าเขา เซ่าหมงิยวนย้ิมเยาะตนเอง แต่น�า้เสยีงสงบน่ิงมาก 

ดจุเก่า "คณุหนหูล ีไม่ว่าอย่างไรก็ตามคนตายไปแล้วไม่อาจฟ้ืนคนืชพีได้  

โปรดหักห้ามใจด้วย ข้าไปสะสางงานสักหน่อยแล้วค่อยมาอีกที"

เวลานี้มีพ่ีเฉียวโม่คอยปลอบใจคุณหนูหลีได้พอดี เขาไม่จ�าเป็น 

ต้องอยู่ตรงนี้ให้ขวางหูขวางตา

เซ่าหมิงยวนพยักหน้ากับนางแล้วหมุนกายจะออกเดินไป

เฉียวเจาสงบอารมณ์ลงได้ นางส่งเสียงเรียก "แม่ทัพเซ่า..."

เซ่าหมิงยวนหยุดฝีเท้าหันกลับมามองนางด้วยสายตาเยือกเย็น

นางย่อกายคารวะ "ขออภัยเจ้าค่ะ เมื่อครู่ข้าควบคุมตัวไม่อยู่"

"คุณหนูหลีกล่าวไม่ผิดเลย ข้าท�าได้ไม่ดีจริงๆ"

เฉยีวเจาส่ายหน้า "ไม่เจ้าค่ะ เป็นข้าหัวเสยีแล้วพาลใส่แม่ทัพเซ่าเอง  

จริงๆ แล้วข้ารู้ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติ ก�าลังของมนุษย์เรานั้น 

แสนน้อยนิด เรื่องนี้โทษแม่ทัพเซ่าไม่ได้ ข้าแค่..."

นางถอนสะอื้นทีหน่ึงก่อนจะเช็ดหางตาอย่างว่องไว "ข้าแค่เสียใจ

เกินไปก็เลยพูดไม่ยั้งปาก..."

ท้ังท่ีนางรู้ว่าโยนความผดิไปให้เซ่าหมงิยวนไม่ได้ แต่พอนางเห็นเขา 

ก็คบัข้องหมองใจอย่างห้ามไม่อยู่ ถึงขัน้อยากทุบตเีขาสักยกตามอ�าเภอใจ 

แล้วค่อยว่ากันอีกที
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แต่ว่าเขาคงเสียใจเหมือนกันกระมัง

เห็นดวงตาของเด็กสาวแดงก�่า เซ่าหมิงยวนอยากกอดนางไว้แล้ว 

กระซิบพูดปลอบขวัญแบบเฉียวโม่เหลือเกิน ทว่าเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่ 

จะท�าอย่างนี้ได้

เขาได้แต่เผยรอยยิม้อ่อนโยน กล่าวปลอบใจว่า "ข้าเข้าใจจติใจของ

คณุหนหูล ีถ้าเสยีใจก็ร้องไห้ออกมาเถอะ เก็บกดไว้ในใจจะเสียสุขภาพได้"

เฉียวโม่สาวเท้าเข้ามาในตอนนี้เอง

เฉียวเจาฝืนยิ้ม "พี่ใหญ่ แม่ทัพเซ่า ข้าอยากกลับเรือนก่อนเจ้าค่ะ"

"เจาเจา..."

"พี่ใหญ่วางใจได้ ข้าไม่เป็นไรจริงๆ พรุ่งนี้ข้ายังมาเช่นเคยเจ้าค่ะ"

เฉยีวโม่ลอบถอนใจ เขากล่าวกับเซ่าหมงิยวน "ท่านโหว รบกวนท่าน

ออกไปส่งเจาเจาด้วย"

ตลอดทางออกจากจวน เฉียวเจาเงียบขรึมมาก เซ่าหมิงยวนอยาก 

เปล่งเสียงกล่าวปลอบหลายครั้งหลายครา สุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้น

เขาถูกลิขิตให้มิใช่คนที่จะให้นางได้ซบไหล่พักพิงผู้นั้น

"แม่ทพัเซ่า ท่านส่งถึงตรงนีเ้ถอะ" เฉยีวเจาหยุดฝีเท้าตรงหน้าประตู

"ข้าจะไปส่งท่านขึ้นรถม้า"

ตอนนีเ้ฉยีวเจาไม่มแีก่ใจบอกปัด นางพยักหน้าแล้วเดนิไปข้างนอก

เงียบๆ

รถม้าจอดอยู่นอกประตูเล็ก

เซ่าหมิงยวนเลิกม่านประตูขึ้นให้นางด้วยตนเอง รอเมื่อนางก้มตัว 

ก้าวขึ้นไป รถม้าค่อยๆ แล่นจากไปไกล เขาถึงกลับเข้าจวน

เฉียวโม่ยังคงนั่งอยู่ในศาลา เพ่งมองกระดานหมากที่ยังเดินไม่จบ
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เบื้องหน้าอย่างใจลอย

เซ่าหมิงยวนนั่งลงฝั่งตรงข้าม "คุณหนูหลีไปแล้ว ดูท่าทางนางยัง

นับว่าปกติดี"

"เพราะเป็นอย่างน้ีข้าถึงเป็นห่วง นางกลัวข้ารู้สึกผิดเลยไม่กล้า

ร้องไห้ต่อหน้าข้า" เฉียวโม่พูดเสียงขื่นๆ

"พี่เฉียวโม่รู้จักคุณหนูหลีดีเหลือเกิน"

เฉียวโม่มองเขาอย่างพินิจ เห็นสีหน้าแววตาสงบนิ่งของอีกฝ่าย  

ในใจเขาจู่ๆ บังเกิดความคิดชั่ววูบอย่างหนึ่งว่าถ้าบอกให้กวนจวินโหว 

รู้ตัวตนที่แท้จริงของเจาเจา เขาจะเป็นอย่างไร ยังจะเยือกเย็นและสงวน

ท่าทีดังเช่นในเวลานี้อีกหรือไม่

เซ่าหมิงยวนสังเกตเห็นสีหน้าแววตาของเฉียวโม่ผิดไปจากเดิม 

อยู่บ้าง เขาอดถามขึ้นไม่ได้ "พี่เฉียวโม่?"

เฉยีวโม่เบนสายตาออกไปทางอืน่ "บางครัง้ข้าคดิว่าหากคณุหนหูลี

เป็นน้องสาวแท้ๆ ของข้าก็คงดี"

เซ่าหมิงยวนหยักย้ิม "พ่ีเฉียวโม่กับคุณหนูหลีเป็นพ่ีน้องบุญธรรม

กันแล้ว ย่อมเห็นนางเป็นน้องสาวแท้ๆ ได้เต็มที่"

"ไม่ใช่" เฉียวโม่ดึงสายตากลับมามองเขา กล่าวอย่างมีนัยลึกซึ้ง 

"บางครั้งข้ารู้สึกเหมือนกับว่านางก็คือน้องเจาฟื้นคืนชีพขึ้นมา"

หวัใจของเซา่หมงิยวนเต้นถีแ่รงถงึขัน้ได้ยนิเสยีงใจเต้นตกึตกั หาก

เป็นอย่างนั้นจะดีปานใดหนอ ทว่านี่เป็นเพียงความคิดเพ้อฝันเท่านั้น

เฉียวโม่รอดูอาการตอบสนองของเซ่าหมิงยวน กระนั้นอีกฝ่าย 

กลับดูคล้ายต้องมนตร์สะกด ไม่ปริปากพูดสักค�าอยู่เนิ่นนาน

เขาได้แต่กระแอมกระไอเบาๆ เสียงหนึ่ง
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เซ่าหมงิยวนสะกดอารมณ์ทีส่บัสนว้าวุ่นไว้ เอ่ยด้วยสหีน้าเรียบเฉย 

"ถึงจะเหมือนกันเพียงใด พวกนางก็เป็นคนละคนกัน"

เขากล่าวตอบเฉียวโม่ไปเช่นนี้ แต่จนกระท่ังกลับถึงห้องหนังสือ 

ในห้วงความคิดเขายังยุ่งเหยิงวุ่นวาย ประเดี๋ยวนึกถึงค�าพูดแปลกๆ 

ชอบกลของเฉียวโม่ ประเดี๋ยวเป็นภาพดวงตาแดงก�่าของเด็กสาว

ชายหนุม่น่ังอยู่ในห้องหนงัสอืเงียบๆ ครูห่นึง่ถึงเปิดประตอูอกไปยัง

ที่พ�านักของเฉินกวง

"ท่านแม่ทัพ..." เฉินกวงนั่งพิงหัวเตียงกินองุ่นอยู่อย่างเบื่อหน่าย

เหลือแสน พอเห็นผู้บังคับบัญชาเข้ามาก็ยืดตัวขึ้นนั่งหลังตรง

เซ่าหมิงยวนท�ามือบอกให้เขาเอนกายตามสบายพลางเอ่ย "ดีข้ึน

บ้างหรือยัง"

"เกือบเป็นปกติดีแล้วขอรับ อันที่จริงข้าไปรายงานตัวได้แล้ว"

"รักษาตัวให้หายสนิทก่อนค่อยว่ากัน"

"ขอรับ" เฉินกวงสังเกตเห็นสีหน้าของท่านแม่ทัพไม่ใคร่ปกติ เขา 

จึงขานรับอย่างสงบเสงี่ยม

หลังรอคอยอยู่นานครู ่ใหญ่ ไม่เห็นเซ่าหมิงยวนอ้าปากพูดอีก  

เฉนิกวงก็เอ่ยถามอย่างระมดัระวงั "ท่านแม่ทพั ยงัมอีะไรอกีหรอืไม่ขอรบั"

ท่านแม่ทัพเอาแต่มองข้าโดยไม่พูดไม่จา ท�าเอาแม้แต่จะกินองุ่น

ข้าก็ยังกระดากใจแล้ว

"เฉินกวง ข้าถามเจ้าค�าถามหนึ่ง"

"ท่านแม่ทัพเชิญกล่าว"

"ถ้ามคีนผูห้น่ึงเสยีใจมาก ข้าในฐานะสหายธรรมดาไม่รูจ้ะปลอบใจ 

อย่างไรดี ถ้าเป็นอย่างนั้นควรท�าเช่นใด"
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"ท่านหมายถึงคุณหนูหลีกระมัง" เฉินกวงพลั้งปากออกมา

เซ่าหมิงยวนมองเขาตาขุ่น

เฉินกวงรีบปิดปากไว้ ก่อนจะเอ่ยข้ึนว่า "พูดผิดไปๆ ข้ารู้ขอรับว่า 

เป็นแค่สหายธรรมดา"

"อย่ามัวพล่าม! ตอบค�าถามข้า"

"ขอข้าคิดดูสักหน่อย" เฉินกวงตรึกตรองครู่หนึ่งก็ตาเป็นประกาย 

"นึกออกแล้ว!"
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ขณะเฉินกวงพูดว่านึกออกแล้ว เขากลอกตามองไม่หยุด อยากจะ

ตรึงสายตาอยู่ที่ใบหน้าของผู้เป็นนายใจจะขาด

มือของเซ่าหมิงยวนกระตุกเล็กน้อย เขาคิดจะฟาดเฉินกวงสักที  

แต่ค�านึงถึงว่าคนตรงหน้ายังเป็นคนป่วยถึงฝืนข่มใจไว้ เอ่ยเสียงห้วน  

"รีบพูด!"

เจ้าหนุ่มตัวเหม็น ไม่โดนสั่งสอนมาพักหนึ่งก็ชักก�าเริบ

"ท่านแม่ทัพมอบของขวัญให้สหายผู้นั้นได้ขอรับ"

เซ่าหมงิยวนท�าหน้าผดิหวัง "พวกแก้วแหวนเงนิทองดเูหมอืนฝ่ายนัน้ 

ไม่เห็นอยู่ในสายตามากเท่าไร อกีอย่างมอบให้ในเวลาเช่นน้ีก็ไม่เหมาะสม"

คณุหนหูลกี�าลงัเสยีใจ เขามอบเงนิหยวนเป่าให้หนึง่หบี? แม้ว่าเขา

ไร้ประสบการณ์ แต่แค่นึกภาพนั้นในหัวก็ยังรู้สึกไม่เข้าที

เฉินกวงเบะปาก ท่านแม่ทัพปากไม่ตรงกับใจ ยังจะท�าปฏิเสธว่า

339
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ไม่ใช่คุณหนหูล ีเขาจ�าได้ชดัเจนแจ่มแจ้งว่าท่านแม่ทพัเคยมอบเงินหยวนเป่า 

ให้นางสองหีบ หาไม่แล้วจะรูไ้ด้อย่างไรว่านางไม่เห็นอยู่ในสายตา

"ท่านแม่ทัพ สหายธรรมดาผู้น้ีของท่านเป็นบุรุษหรือสตรีขอรับ"  

เฉินกวงจงใจเน้นเสียงหนักตรงค�าว่า 'สหายธรรมดา'

"หือ?"

เฉินกวงเอ่ยอธิบายกลั้วเสียงหัวเราะ "ถ้าเป็นบุรุษ อันที่จริงจะมอบ

เงินหยวนเป่าสักหีบก็ไม่เลว แต่ถ้าเป็นสตรีล่ะก็..."

ถึงข้าเป็นสตรี เห็นเงินหยวนเป่าหีบหน่ึงก็แสนจะยินดีปรีดาเฉก

เดียวกัน!

เฉินกวงรีบปัดความคิดนี้ท้ิงไป กล่าวอย่างจริงจังขึ้นว่า "สามารถ

มอบสัตว์ที่น่ารักให้นางสักตัวได้ขอรับ"

"สัตว์?"

"ใช่แล้ว สัตว์ขอรับ ท่านแม่ทัพลองคิดดู หมาๆ แมวๆ พวกนั้น 

น่าเอ็นดูเพียงใด เวลาสหายของท่านทุกข์ใจอยู่แล้วได้เห็นพวกมัน  

ไม่แน่อาจช่วยเบี่ยงเบนความสนใจได้นะขอรับ"

เซ่าหมงิยวนพยักหน้า "เจ้าพูดมเีหตุผลอยู่บ้าง เช่นนัน้มอบแมวให้ดี  

หรือว่ามอบสุนัขให้ดีเล่า"

เฉินกวงเกือบกลอกตาขึ้นอย่างสุดระงับ

ท่านจะคิดอะไรท่ีมนัแปลกใหม่สกันดิมไิด้หรอื ท่านแม่ทพัทือ่มะลือ่

เช่นนี้ ถ้าไม่ได้ข้าช่วยจะท�าฉันใดนะ

"ท่านแม่ทัพ ข้าเพียงยกสุนัขกับแมวเป็นตัวอย่าง ท่านมอบสัตว ์

ที่พิเศษๆ ได้ขอรับ"

"เช่นว่า..." เซ่าหมิงยวนครุ่นคิดอย่างเอาจริงเอาจัง "มอบลูกม้า 
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ให้นางสักตัวเป็นอย่างไร"

เฉินกวงเหล่ตามองเซ่าหมิงยวนพลางท�าสีหน้าเหยียดหยาม

ท่านแม่ทพัสมองทึบใช่หรอืไม่ เคยมอบลกูม้าให้คณุหนเูฉยีวหว่าน

ไปแล้ว ตอนนี้จะมอบของขวัญอย่างเดียวกันให้คุณหนูหลี

นี่จะมอบของขวัญหรือกวนโทสะกันเล่า

"เจ้าท�าหน้าเช่นน้ีหมายความว่าอะไร" เซ่าหมิงยวนขมวดคิ้ว  

คุณหนูหลีตัวไม่สูง มอบลูกม้าให้ก็เหมาะดีนี่นา พออารมณ์ไม่ดีจะได้ไป

ขี่ม้าหย่อนใจ

เอ่อ...ไม่รู้ว่าคุณหนูหลีขี่ม้าเป็นหรือไม่

ครัน้คดิได้เช่นน้ี เซ่าหมงิยวนรูส้กึว่ามอบลกูม้าให้ดจูะไม่เข้าท่าจริงๆ

เฉินกวงลอบถอนใจเฮือก เห็นทีว่าจะให้ท่านแม่ทัพคิดออกเองว่า

มอบของขวัญอะไรถึงจะเหมาะสม ยังมสิูต้ั้งความหวังให้แม่สุกรปีนต้นไม้

จะดีกว่า

สารถีน้อยรู้สึกว่าตนมีภาระหน้าที่อันย่ิงใหญ่ ตกลงปลงใจชี้ทาง

สว่างสายหน่ึงให้แก่ท่านแม่ทัพที่เคารพ "ท่านแม่ทัพ ยังจ�านกขุนทองที่

ท่านได้รับมาตอนย้ายเรือนได้หรือไม่ขอรับ"

เซ่าหมิงยวนส่ายหน้า

แม้ว่าวันท่ีย้ายเรือนไม่ได้จัดงานเลี้ยงสุราใหญ่โต กลับได้รับ 

ของขวัญอวยพรไม่น้อย แค่ว่าวันน้ันถูกลิขิตให้เป็นวันแห่งความมืดมน 

ในความทรงจ�าของเขาไปแล้ว ด้วยเหตุนี้เรื่องสัพเพเหระพวกนั้นล้วนถูก

มอบหมายให้พวกผู้ใต้บังคับบัญชาไปจัดการสะสาง ตัวเขาไม่เคยสนใจ

"นกขุนทองตัวนั้นแสนรู้ยิ่งนัก มันพูดเก่งมากขอรับ สหายของท่าน

เห็นแล้วต้องรูส้กึว่ามนัน่ารกัและแปลกใหม่ พอได้ฟังเจ้านกกล่าวค�ามงคล 
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สองสามค�า เรื่องกลัดกลุ้มใจใดๆ ล้วนหมดสิ้นไปเป็นแน่"

"เอานกขุนทองตัวนั้นมาให้ข้าดูหน่อยสิ" เขาเอ่ยสั่งขึ้น

สองเค่อต่อมา องครักษ์ผู้หนึ่งกุลีกุจอหิ้วกรงนกงามวิจิตรมาถึง

เซ่าหมงิยวนพิศดอูย่างละเอยีด เห็นนกขุนทองในกรงสีด�าปลอดทัง้ตัว  

ขนเป็นมันเงา ดูท่าทางแข็งแรงปราดเปรียว

"มันพูดเป็นจริงๆ หรือ" หลังจ้องตากับเจ้านกขุนทองครู่หน่ึงเขาก็

ถามขึ้น

"สมดงัปรารถนา...สมดังปรารถนา..." เจ้านกขุนทองรับรู้ได้ว่าตนเอง

โดนสบประมาท มันจึงเปล่งเสียงอย่างร่าเริงสดใส

ชายหนุม่เลกิค้ิวขึน้อย่างอศัจรรย์ใจ พูดเลยีนเสยีงคนได้เหมอืนจริง

ถึงเพียงนี้เชียวหรือนี่!

เฉินกวงลอบถอนใจ ท่านแม่ทัพขอรับ พวกคุณชายทั้งหลายใน 

เมืองหลวงมคีนใดทีไ่ม่ได้เล่นกัดจิง้หรดีหรอืเลีย้งนกจนเบือ่บ้าง ไฉนท่าน

ท�าท่าท�าทางละม้ายเจ้ากวางน้อยหน้าซื่อกระนั้น

แววตาของเซ่าหมิงยวนอ่อนละมุนลงโดยไม่รู ้เน้ือรู้ตัว เขามอง 

นกขุนทองในกรงพลางถาม "มันยังพูดค�าอื่นได้หรือไม่"

"มัง่มศีรสีขุ...มัง่มศีรสีขุ..." เจ้านกขนุทองเปล่งเสียงอย่างร่าเริงสดใส

อีกครา

เซ่าหมิงยวนเย้าแหย่มันครู่หน่ึง เห็นมันกล่าวค�ามงคลได้ไม่น้อย 

ก็พึงใจเป็นอันมาก

"นกขุนทองตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร"

"พวกเราเรียกมันว่าเสี่ยวเฮยมาตลอดขอรับ"

นกขุนทองในกรงได้ยินค�าว่า 'เสี่ยวเฮย' แล้วหันบั้นท้ายให้เฉินกวง 
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จากนั้นเอาหัวซุกใต้ปีกท�าท่าเป็นเชิงว่า 'ข้าไม่ฟัง' กระนั้น

เซ่าหมิงยวนรู้สึกอัศจรรย์ใจย่ิงขึ้น เขานึกในใจว่า คุณหนูหลีเคย

บอกว่าชมชอบพวกนก เจ้านกขุนทองตัวนี้น่าเอ็นดูเพียงนี้ ต้องสร้าง 

ความส�าราญใจให้นางได้แน่

"อื้อ นกขุนทองตัวนี้ไม่เลว แต่ชื่อของมันสามัญเกินไปบ้าง"

เฉินกวงออกความเห็นยิ้มๆ "ท่านแม่ทัพ ให้สหายท่านตั้งชื่อให้มัน

จะไม่ดีกว่าหรือขอรับ"

"มเีหตผุล" เซ่าหมงิยวนผงกศรีษะ แต่ก่อนเขาตงิว่าเฉนิกวงพูดมาก

น่าร�าคาญ บัดนี้เพ่ิงพบว่ายังมีข้อดีอยู่ "เจ้าพักรักษาตัวให้ดีๆ รอหาย 

เป็นปกติแล้วไปรับสุราจุ้ยชุนเฟิงสองสามไหที่หอชุนเฟิง"

เฉนิกวงได้ยินแล้วดใีจยกใหญ่ "ขอบคณุท่านแม่ทพัอย่างมากขอรบั"  

ประหยัดเงินค่าสุราเก็บไว้ตบแต่งภรรยาได้อีกก้อนหนึ่งแล้ว

เซ่าหมิงยวนส่งกรงนกให้องครกัษ์ผูห้นึง่และสัง่ก�าชบั "เอานกขนุทอง 

ตัวนี้ไปมอบให้ถึงมือคุณหนูสามที่จวนสกุลหลี"

หวังว่านกขุนทองน่าเอ็นดูตัวนี้จะท�าให้จิตใจนางเบิกบานขึ้นบ้าง

ด้านเฉยีวเจาเมือ่กลบัถึงจวน นางเข้าห้องแล้วบอกให้ปิงลว่ีกับอาจ ู

ออกไปจนหมด จากนั้นก็ปิดประตู

สาวใช้สองนางยืนอยู่ใต้ซุ้มระเบียงนอกประตูพูดคุยกันเสียงเบา

"คุณหนูเจอเรื่องไม่สบายใจมาหรือ"

ปิงลวี่ท�าหน้างุนงง "ข้าก็ไม่รู้ ตอนคุณหนูสนทนากับแม่ทัพเซ่าและ

คุณชายเฉียวไม่ให้ข้าอยู่ใกล้ๆ"

อาจมูองประตท่ีูปิดสนิทอย่างวติกกังวล "ข้าไปต้มของหวานสกัหน่อย  
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เจ้าเฝ้าคุณหนูไว้ให้ดี มีเรื่องอะไรก็เรียกข้า"

คุณหนูเคยบอกว่ายามอารมณ์ไม่ดี กินของหวานๆ พอรู้สึกถึง 

ความหวานชื่นใจ อารมณ์ก็จะดีขึ้นบ้าง

อาจูไปแล้วปิงลวี่เริ่มใจคอไม่ดี

อาจพููดอย่างน้ันหมายความว่าอะไร จะมเีรือ่งอะไรเกิดขึน้กับคณุหน ู

หรือ เอ๊ะ...หรือว่าคุณหนูจะคิดสั้น

ครั้นคิดถึงความเป็นไปได้นี้ ปิงลวี่ร้อนใจขึ้นมา จึงยกมือตบประตู

เต็มแรง "คุณหนู...คุณหนูเปิดประตูเร็วเข้า!"

ข้างในไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวชั่วประเดี๋ยวเดียว สาวใช้น้อย 

ก็เงื้อเท้าถีบประตูห้องเปิดออกแล้ว

เฉียวเจาเพิ่งเดินมาถึงหน้าประตูตะลึงงันตาค้าง

สาวใช้น้อยผู้รู ้ตัวว่าก่อเรื่องขึ้นพลันท�าตาปริบๆ "คุณหนู ท่าน 

ไม่เป็นไรหรือเจ้าคะ"

เฉียวเจาซึ่งนอกจากขอบตาแดงก�่าก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆ บน

ใบหน้าอีกไต่ถามเสียงเบาๆ "มีเรื่องหรือ"

"เอ่อ..." ปิงลว่ีกลอกตาไปมารอบหน่ึงแล้วหาข้ออ้างได้ "คุณหนู  

แม่ทัพเซ่าส่งนกมาให้ท่านตัวหนึ่งเจ้าค่ะ"

เฉียวเจาดูจะคาดไม่ถึงอยู่บ้าง นางนิ่งงันไปอึดใจหนึ่งถึงเอ่ยขึ้น  

"เอาเข้ามาสิ"

เดก็สาวหมนุกายเดินเข้าไปด้านในเงียบๆ แผ่นหลงัของนางชวนให้

รู้สึกเศร้าสร้อยชอบกล

ปิงลว่ีว่ิงไปห้ิวกรงนกมาจากห้องเล็กด้านข้างอย่างกระวีกระวาด 

"คุณหนูดูสิ นกตัวนี้ยังพูดค�าว่าสมปรารถนาได้ด้วยนะเจ้าคะ"
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ในใจเฉยีวเจาก�าลงัเป็นทกุข์ ไหนเลยจะมแีก่ใจฟังนกขนุทองตวัหน่ึง 

พูดอะไรตลบขบขัน นางบอกเอื่อยๆ "แขวนไว้ใต้ชายคาเถอะ"

"คณุหนูไม่ฟังมนัพูดหรอืเจ้าคะ" ปิงลว่ีตบกรงนก "รบีพูดกับคณุหนู

ว่าสมดังปรารถนาสิ"

สายตาของเฉียวเจาหยุดอยู่ที่ตัวนกขุนทองโดยไม่คิดอะไร

นกขุนทองกลอกลูกตาอย่างว่องไว ก่อนนางจะดึงสายตากลับ จู่ๆ 

มันก็เปล่งเสียงว่า "น้องหญิง"
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เฉียวเจาตวัดสายตามองปิงลวี่ด้วยสีหน้าเรียบเฉย

ปิงลว่ีเกาท้ายทอย "น่าแปลกนัก ก่อนหน้าน้ีมันยังพูดค�าว่าสมดัง

ปรารถนาอยู่ชัดๆ เลยนะเจ้าคะ"

สาวใช้น้อยพูดพร้อมกับเคาะกรงนกเบาๆ "สมดังปรารถนา สมดัง

ปรารถนา"

นกขุนทองเอียงคอมองหน้าปิงลวี่ "สมดังปรารถนา"

ปิงลว่ีห้ิวกรงนกไปตรงหน้าเฉียวเจาอย่างตื่นเต้นคึกคัก "คุณหนู 

ท่านได้ยินแล้วกระมัง เป็นค�าว่าสมดังปรารถนา"

เจ้านกขุนนางจ้องเฉียวเจาตาเขม็ง "น้องหญิง น้องหญิง"

เฉียวเจาอึ้งงัน "..."

ปิงลว่ีเบกิตากว้างอย่างตกใจ นางขบคดิเลก็น้อยแล้วตบมอืกล่าวข้ึน  

"ข้าทราบแล้ว นกตัวนี้พูดกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเจ้าค่ะ"

340
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"เอามันแขวนไว้ใต้ชายคาก่อนเถอะ" เฉียวเจาบอกเสียงเรียบ

เซ่าหมงิยวนมอบนกขนุทองทีส่่งเสยีงเรยีก 'น้องหญิง' ให้นางตวัหนึง่  

นี่คิดจะท�าอะไรกันแน่

ตกดกึเฉยีวเจานอนไม่หลบั เหม่อมองตะขอเงนิเก่ียวม่านเหนอืเตยีง

อย่างใจลอย ภาพความทรงจ�าตอนอยู่ร่วมกับหมอเทวดาหลี่หลั่งไหล 

เข้ามาในหัวสมองเป็นฉากๆ ราวกับสายน�้า

ตอนกลางวันอยู่ที่จวนกวนจวินโหว นางเสียใจมากเกินไปจนลืม 

ซักถามเซ่าหมิงยวนอย่างชัดเจนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร นางไม่เชื่อว่า 

ผู้เก่งกาจประหนึ่งเทพเซียนเช่นท่านปู่หลี่จะโชคร้ายปานนั้น 

ไม่ได้ พรุ่งนี้ต้องไปถามเขาให้ละเอียดแจ่มแจ้ง

เฉยีวเจาลกุข้ึนน่ังกอดผ้าห่มผนืบางๆ อย่างเหม่อลอยกลางผืนราตรี

สงัดเงียบนานครู่หนึ่งถึงลงจากเตียงไปรินน�้า

อาจทูีน่อนอยู่ด้านนอกได้ยินเสยีงก็เดนิเข้ามา นางรบีบอก "คณุหนู 

ข้ารินให้เองเจ้าค่ะ"

"ไม่ต้อง เจ้าไปนอนเถอะ" เฉยีวเจาห้ามอาจไูว้ นางรนิน�า้อุน่ถ้วยหน่ึง  

กุมด้วยสองมือพลางนั่งลงบนเก้าอี้

ด้วยเด็กสาวมีเรือนกายเล็กและบอบบาง นางนั่งบนเก้าอี้แล้ว 

ดเูหมอืนซกุตวัอยู่บนน้ันมากกว่า สองเท้าของนางเปลอืยเปล่า ดูปล่อยตัว 

ตามสบายอย่างที่อาจูไม่เคยเห็นมาก่อน

อาจูยืนอยู่กับที่ไม่ขยับตัว

เฉยีวเจาดืม่น�า้ค�าหน่ึงก่อนเงยหน้าข้ึนมองสาวใช้ นางถอนใจเฮอืก 

ชี้ที่เก้าอี้ด้านข้างพลางกล่าวว่า "นั่งสิ"
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อาจจูรดฝีเท้าเบาๆ เดนิมาน่ังลงเป็นเพ่ือนเฉยีวเจาอย่างเงยีบเชยีบ

"อาจ ูหมอเทวดาหลีป่ระสบเคราะห์ร้ายแล้ว" เฉยีวเจาด่ืมน�า้หมดถ้วย 

แล้วเอ่ยปากขึ้น

อาจูสะดุ้งสุดตัว มองเฉียวเจาอย่างตกตะลึง

เฉียวเจาเบือนหน้าไปมองนาง เผยรอยย้ิมที่เศร้าโศกย่ิงกว่าร�่าไห้ 

"เหนือคาดมากกระมัง"

"คุณหนู..."

เฉยีวเจาหลบุตาลงเพ่งมองถ้วยกระเบือ้งลายครามในมอื สนี�า้เงนิสด 

บนถ้วยขับเน้นมือของนางให้ขาวยิง่กว่าหยกขาว "จนตอนนี้ข้ายงัเหมือน

อยู่ในความฝันจนไม่อยากจะเชื่อ"

นางขดตัวอยู่บนเก้าอี้กล่าวประโยคนี้ด้วยหน้าตาซีดเผือด มือส่ัน

ระริกไม่หยุด ดวงตาฉาบประกายน�้าวาวๆ ทว่าไม่มีน�้าตาไหลรินลงมา

ในค�่าคืนที่เงียบสงบผิดสามัญน้ี อาจูตระหนักขึ้นได้ในบัดดลว่า

แท้จริงแล้วคุณหนูผู้เก่งกาจไปเสียทุกอย่างในความคิดของนางเสมอมา 

ยังเป็นเด็กสาวที่ยังไม่เจริญวัยเต็มที่

อาจูลุกขึ้นเดินไปที่ข้างกายเฉียวเจา ย่ืนมือโอบไหล่นางไว้อย่าง 

ห้ามใจไม่อยู่ 

นางรู้ว่าท�าเช่นน้ีเป็นการอาจเอื้อมล่วงเกิน ทว่าเวลานี้นางเพียง

อยากโอบกอดอีกฝ่ายไว้อย่างนี้

ตวัของเฉยีวเจาแขง็เกรง็ไปก่อนจะผ่อนคลายลง จากนัน้นางเอาหน้า 

ซุกอกอาจูเงียบๆ อยู่นาน

อาจูรู้สึกได้ว่าสาบเสื้อเปียกแฉะ แต่นางอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว

พักใหญ่ต่อมาเฉยีวเจาลกุข้ึนยืน ถึงแม้ใบหน้ามรีอยชืน้ๆ ทว่าสหีน้า
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สงบนิ่งมาก "อาจู ไปนอนเถอะ ข้าจะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อย"

อาจูไม่วางใจให้เฉียวเจาออกไปคนเดียวอย่างเห็นได้ชัด นางเดิน

ตามหลังไปเงียบๆ

เฉียวเจาย่างเท้าออกนอกห้อง

รัตติกาลในฤดูร้อน ผืนฟ้าไพศาลกว้างไกลสูงลิบประดับประดา 

ด้วยแสงดาวดุจภาพฝัน ช่วยปลอบประโลมจิตใจของผู้ไม่อาจหลับใหล 

ได้มากเท่าไรก็สุดรู ้ กรงนกที่แขวนไว้ใต้ชายคาแกว่งไกวไปมาเบาๆ  

ตามแรงลมยามดึก

เฉียวเจาเดินเข้าไปด้วยฝีเท้าแผ่วเบา

นกขนุทองในกรงนอนหลบัไปแล้ว สองเท้าของมนัเกาะบนผนงักรง 

ปากคาบซีไ่ม้ไผ่ท่ีท�าเป็นโครงกรงนก เพราะน�า้หนักตวัของมนัเทไปด้านหน่ึง 

กรงก็เลยเอียงเล็กน้อย ท�าให้รู้สึกว่ามันจะลื่นตกลงมาได้ทุกเมื่อ

ท่านอนชวนขนัอย่างนีท้�าให้มมุปากของเฉยีวเจายกข้ึนอย่างสุดระงับ  

นางยื่นมือไปแตะหัวมันเบาๆ

นกขุนทองตกใจตื่นทันที ตัวไถลตกลงไปบนพ้ืนกรง มันตะเกียก 

ตะกายกระโดดขึน้ไปบนไม้คอน ดวงตาเลก็กลมดิกเขม้นมองคนท่ีรบกวน

ห้วงนิทราอันแสนสุขของมัน

"ขอโทษด้วย"

นกขุนทองจ้องหน้าเฉียวเจาชั่วครู ่ก่อนอ้าปากออก "น้องหญิง  

ยิ้มให้ท่านพี่หน่อยสิ"

เฉียวเจานิ่งงัน "..."

ตกลงเซ่าหมิงยวนมอบนกขุนทองเช่นนี้ให้นางหมายความว่าอะไร

กันแน่
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แม่นางเฉียวกลับเข้าห้องเอนกายลงบนเตียงเงียบๆ ก่อนจะค่อยๆ 

หลับไป

อาจูห่มผ้าห่มให้นางอย่างเบาไม้เบามือ แล้วถอยออกไปอย่าง 

ปราศจากสุ้มเสียง

ยามราตรีผ่านไปอย่างรวดเร็ว เฉียวเจามิได้ลุกจากเตียงตรงเวลา

ดงัเช่นทีผ่่านมา อาจเูดนิย่องเข้ามาเหน็นางจบัไข้จนสองแก้มแดงก�า่แล้ว

แตกตื่นท�าอะไรไม่ถูก

"คณุหน.ู.." อาจเูอามอืองัหน้าผากผูเ้ป็นนาย สมัผสัท่ีร้อนจนน่าตกใจ 

ท�าให้มือของนางสั่นกระตุก

"คณุหน ู ท่านตืน่ส"ิ อาจเูขย่าตวัเฉยีวเจาเบาๆ เหน็นางไม่ตืน่ก็รบีไป 

รายงานเหอซื่อ

เหอซือ่ได้ยินแล้วร้อนใจเจยีนคลัง่ รบีสัง่คนไปเชญิหมอตามค�าเล่าลอื 

ในเมืองหลวงมาตรวจอาการให้เฉียวเจาทันที

"ท่านหมอ บุตรสาวข้าเป็นอย่างไรบ้าง"

หมอลุกขึ้นยืนลูบเคราพลางกล่าว "บุตรสาวท่านกลัดกลุ้มกังวล 

เกินไป ธาตไุฟคัง่ค้างรบกวนจติ ข้าเขยีนใบสัง่ยาให้นางเทียบหน่ึง กินแล้ว 

พักผ่อนให้เต็มที่ก็ไม่เป็นอะไรมากแล้ว ข้อส�าคัญคือต้องท�าใจให้สบาย  

อย่ากลัดกลุ้มกังวล"

เหอซือ่พยักหน้าถ่ีรวั นางรอจนหมอออกไปเขียนใบสัง่ยาตรงโถงห้อง 

อีกฝั่งหน่ึง ค่อยจับมือร้อนจัดของเฉียวเจาไว้พร้อมกับแอบเช็ดน�้าตา  

"เจ้าลูกผู้นี้ยังเด็กยังเล็กมีเรื่องกลุ้มใจอะไรกัน ตอนแม่อายุเท่าเจ้ายัง 

ไม่รู้เลยว่าค�าว่า 'กลุ้มใจ' เขียนเช่นไร"

เหอซื่อนั่งเฝ้าอยู่ตลอดจนใกล้เที่ยงวัน เฉียวเจาถึงลืมตาขึ้น
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"เจาเจา เจ้าฟื้นได้เสียที ดีขึ้นบ้างหรือไม่"

แววงนุงงในดวงตาเฉยีวเจาเลอืนหายไปอย่างรวดเรว็ นางเอ่ยถาม

เสียงเบา "ท่านแม่ เป็นยามอะไรแล้วเจ้าคะ"

"จวนเที่ยงวัน เจ้าหิวแล้วกระมัง แม่ให้คนต้มโจ๊กลูกบัวใส่ฝูหลิง* 

ไว้ให้เจ้า แม่ป้อนเจ้ากินสักชามนะ"

"เที่ยงวัน?" เฉียวเจาตื่นเต็มตา "ข้านอนจนถึงเวลานี้เชียวหรือนี่"

"ใช่น่ะสิ ยาที่ท่านหมอสั่งให้เจ้าต้องป้อนให้เจ้ากินท้ังท่ียังนอน 

ไม่ได้สติอยู่ แม่เป็นห่วงแทบแย่" เหอซื่อโอบเฉียวเจาพลางทอดถอนใจ 

"เจาเจาเอ๊ย บอกแม่มา เจ้าไม่สบายใจเพราะอะไรกันแน่"

"ท่านแม่ ข้าหิวแล้ว" เฉียวเจาพูดเสียงค่อย เรื่องพวกนั้นนางจะ 

บอกกับท่านแม่ได้อย่างไร

เฉียวเจาพูดค�าเดียวก็หันเหความสนใจของมารดาได้ดังคาด  

เหอซื่อกล่าวเร่ง "รีบไปยกโจ๊กมา"

อาจูตักโจ๊กลูกบัวใส่ฝูหลิงมารอท่าแต่แรก เหอซื่อย่ืนมือรับไว้  

"ให้แม่ป้อนเจ้าเถอะ"

"ท่านแม่ ข้ากินเองได้เจ้าค่ะ" เฉียวเจายื่นมือไปรอรับชามโจ๊ก

เหอซื่อขึงตาใส่นาง "อยู่เฉยๆ"

เฉียวเจาไม่พูดอะไรอีก กินโจ๊กหมดท้ังชามอย่างว่านอนสอนง่าย

แล้วจะลุกขึ้น

"ไม่นอนลงดีๆ จะไปท�าอะไรอีกหรือ" เหอซื่อยึดตัวนางไว้

"ท่านแม่ ข้าต้องไปจวนกวนจวินโหวเจ้าค่ะ"

เหอซือ่อ้าปากกว้าง "เจาเจา เจ้าไม่สบายอยู่ยังจะไปจวนกวนจวินโหว 

* ฝูหลิง หรือโป่งรากสน คือสมุนไพรจีน มีสรรพคุณขับน�้าและความชื้น บ�ารุงม้าม และท�าให้จิตใจผ่อนคลาย
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ท�าอะไร"

"ท่านปู่หลี่ให้ข้าใช้ต�ารับยาท่ีท่านท้ิงไว้ให้ช่วยรักษาใบหน้าของ

คุณชายเฉียวไม่ใช่หรือ ข้าต้องไปทุกวันเจ้าค่ะ"

ก่อนหน้าน้ีเฉียวเจาไปท่ีจวนกวนจวินโหวจะใช้ข้ออ้างนี้ เพราะ 

คนทั้งสกุลหลีล้วนเคารพนับถือหมอเทวดาหลี่อย่างมาก ย่อมไม่ม ี

เสียงทักท้วง

เมื่อได้รับถ่ายทอดความรู้จากผู้อื่น เป็นธรรมดาท่ีต้องท�าตาม 

ค�าฝากฝังของเขาให้ลุล่วง นี่เป็นคติพื้นฐานในการประพฤติตน

ทว่าวันน้ีเหอซื่อไม่ยอมแล้ว นางปฏิเสธอย่างเด็ดขาด "ปกติแม่

ตามใจเจ้าเสมอ แต่วันนี้ไม่ได้ วันน้ีเจ้าอย่าไปที่ใดท้ังนั้น อยู่กับเรือน 

พักรักษาตัวให้ดีๆ"
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เฉียวเจาได้ยินเหอซื่อพูดดังนั้นก็ขานรับทันใด "เจ้าค่ะ"

เหอซื่ออึ้งไปนานครู่หนึ่ง บุตรสาวเชื่อฟังถึงเพียงนี้ นางไม่เคยชิน

เอาเสียเลย

รอหลังจากเหอซื่อออกไป เฉียวเจาหลับตาพักผ่อนเล็กน้อยถึง 

เอ่ยสั่งอาจู "ปรนนิบัติข้าผลัดชุดเถอะ"

อาจูหยิบเสื้อผ้าส�าหรับสวมออกนอกเรือนมาเงียบๆ

เฉียวเจามองนางด้วยสายตาชมเชย "อาจู เจ้าเข้าใจผู้อื่นดี"

อาจูปรนนิบัตินางผลัดอาภรณ์พลางพูดเสียงเบา "ความจริงข้า 

เป็นห่วงสุขภาพของคุณหนูมาก แต่ข้ารู้ว่าท่านต้องไปแน่ แค่หวังว่า 

ท่านอย่าลืมดูแลตนเองด้วยเจ้าค่ะ"

"วางใจเถอะ เรื่องในเรือนยังต้องให้เจ้าดูแลจัดการ ถ้าเกิดพวก 

นายหญิงมาหาข้า ก็บอกว่าข้าหลับไปแล้ว"

341
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"เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ"

จวบจนเฉียวเจาเตรียมตัวพร้อมสรรพและบอกกับปิงลว่ีว่าจะ 

ออกจากเรือน สาวใช้น้อยปิดปากด้วยความตกใจ "คุณหนู ท่านป่วยอยู่

ยังจะไปจวนกวนจวินโหวอีกหรือเจ้าคะ"

"อย่ามัวชักช้าเสียเวลา ไปกันเถอะ"

นายบ่าวสองคนแอบออกไปเงียบๆ น่ังรถม้ามุ่งหน้าตรงไปยังจวน

กวนจวินโหว

เซ่าหมิงยวนกับเฉียวโม่ดื่มน�้าชาอยู่ใต้ต้นไม้ในลานเรือนด้วยกัน 

สายตาของทั้งคู่ตวัดมองประตูลานเรือนเป็นระยะ

เฉียวเจามาสายท�าให้ในใจพวกเขากระวนกระวายอยู่บ้าง

"พี่ใหญ่..."

"ว่าอย่างไร หว่านวาน?"

เฉียวหว่านท�าปากยื่น "พี่ใหญ่ ข้าเรียกท่านตั้งสองครั้งแล้วเจ้าค่ะ"

เฉียวโม่แย้มย้ิม "ขอโทษด้วย เมื่อครู่พ่ีใหญ่ก�าลังคิดเรื่องงานอยู่ 

หว่านวานมีอะไรหรือ"

"วันน้ีพ่ีใหญ่ไปดูข้าขีม้่าได้หรอืไม่เจ้าคะ ข้าข่ีเองคนเดยีวได้แล้วนะ"

เฉียวโม่ยกมือยีผมน้องสาว "หมู่น้ีอากาศร้อนมาก รออีกสักระยะ 

ให้อากาศเย็นสบายขึ้นได้หรือไม่"

หมอเทวดาหลี่เคราะห์ร้ายจบชีวิตลง เขายังต้องหารือกับน้องสาว

คนโตเรือ่งสร้างสสุานหมวกกับอาภรณ์* ให้ท่าน ไหนเลยจะมแีก่ใจเทีย่วเล่น 

กับน้องสาวคนเล็กเล่า

* สุสานหมวกกับอาภรณ์ คือหลุมศพที่ฝังเพียงเสื้อผ้าผู้ตายลงไป เพราะไม่มีศพให้ฝัง
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"ก็ได้เจ้าค่ะ" แม้ว่าเฉยีวหว่านจะผดิหวงัอยู่สกัหน่อย แต่นางเชือ่ฟัง

ค�าพูดของพ่ีชายมาแต่ไหนแต่ไร จึงหันไปดึงแขนเส้ือของเซ่าหมิงยวน

กล่าวว่า "เช่นนั้นพี่เขยไปเป็นเพื่อนข้านะเจ้าคะ หว่านวานอยากให้พี่เขย

ดูว่าข้าขี่ม้าเป็นอย่างไรบ้าง"

เฉียวโม่ขมวดคิ้ว "หว่านวาน อย่ากวนใจพี่เขยของเจ้า เขาก็มีงาน

เหมือนกัน"

"พี่เขยมีงานอะไรหรือเจ้าคะ"

"พ่ีเขยก�าลงัรอคณุหนหูลมีาหารอืเรือ่งงาน หว่านวานไปเล่นก่อนเถอะ  

รอดวงอาทิตย์ตกดินแล้วพ่ีเขยไปขี่ม้ารอบหน่ึงกับเจ้าท่ีลานฝึกยุทธ์"  

เซ่าหมิงยวนบอก

"ก็ได้เจ้าค่ะ" เฉียวหว่านเดินหน้าม่อยคอตกออกไป ระหว่างทาง 

พบกับเฉียวเจาที่ตามองครักษ์เข้ามา

"หว่านวาน..." เฉียวเจาร้องเรียกค�าหนึ่ง

เฉียวหว่านเงยหน้าขึ้นมองเฉียวเจา เอ่ยทักทายว่า "พ่ีหลี" อย่าง 

กะบึงกะบอนแล้วแม่นางน้อยก็ท�าปากยื่นเดินจากไป

"ท่านแม่ทัพ คุณหนูหลีมาแล้วขอรับ" องครักษ์ยืนรายงานอยู่ตรง

ประตูลานเรือน

เซ่าหมิงยวนกับเฉียวโม่ลุกขึ้นยืนพร้อมกัน

เฉียวเจาท�ามือบอกให้ปิงลว่ีไปพักผ่อนตามสบาย จากน้ันย่างเท้า 

ไปหาพวกเขา "พี่ใหญ่ แม่ทัพเซ่า เมื่อคืนข้านอนหลับไม่สนิทเลยตื่นสาย

เจ้าค่ะ"

"ไม่เป็นไร คุณหนูหลีสมควรพักผ่อนให้มากๆ"

"ถ้าอย่างนั้นข้าไปฝังเข็มให้แม่ทัพเซ่าก่อนดีกว่า" อันว่าหมอรักษา
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ตนเองไม่ได้ อาการป่วยหนนีข้องนางเกิดจากเศร้าเสยีใจเกินไป สิง่ส�าคัญ

มใิช่กนิยา แต่เป็นผ่อนคลายจติใจและพักผ่อนให้เต็มที ่กระน้ันความรูส้กึ

โศกเศร้าระทมใจสามารถบรรเทาลงได้ในเวลาอนัสัน้หรอื นางก็ไม่แน่ใจว่า 

เมื่อไรจะทานทนไม่ไหว ดังน้ันท�าเรื่องส�าคัญให้เสร็จก่อนค่อยว่ากันถึง

เรื่องอื่น

ภายในห้องเงียบเชยีบ เดก็สาวฝังเขม็เงนิลงตรงตามต�าแหน่งอย่าง

แม่นย�าทีละเล่มด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจัง ดูท่าทางไม่ผิดปกติใดๆ ทว่า 

ไอร้อนที่แผ่ซ่านมาตามปลายนิ้วท�าให้เซ่าหมิงยวนเป็นห่วง

"ดูสีหน้าคุณหนูหลีไม่สู้ดีเลย"

เฉียวเจามองเขาแวบหนึ่ง นางพูดเสียงเบา "ได้ยินข่าวอย่างนั้น  

เป็นธรรมดาที่จะหลับไม่สนิท"

"ข้าขอโทษ..."

เฉียวเจาอดหงุดหงิดไม่ได้ นางกล่าวเอื่อยๆ "ประสบภัยธรรมชาติ

เป็นความผิดของแม่ทัพเซ่าหรือไร นอกจากขอโทษ ท่านพูดอย่างอื่น 

ไม่เป็นแล้วหรือเจ้าคะ"

พูดอย่างอื่น? บอกตามตรง เรื่องจะปลอบใจสตรีนางหน่ึงเช่นไร  

เขาไม่มีประสบการณ์อันใดจริงๆ

เซ่าหมิงยวนขบคิดอย่างจริงจังก่อนถามข้ึน "ของขวัญเมื่อวาน  

คุณหนูหลีถูกใจหรือไม่"

"ของขวัญ?"

"ก็นกขนุทองตวัน้ัน เดมิทมีนัชือ่ว่าเสีย่วเฮย ไม่รู้ว่าท่านตัง้ช่ือเพราะๆ  

ให้มนัหรอืยัง..." สงัเกตเหน็เดก็สาวเบือ้งหน้าท�าสหีน้าแปลกไป เซ่าหมงิยวน 

กก็ลืนถ้อยค�าหลังกลับลงคอ
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นกขนุทองตัวน้ันเปล่งเสยีงเป็นค�าพูดได้ อกีท้ังล้วนเป็นถ้อยค�ามงคล  

หรือว่าคุณหนูหลีไม่ชมชอบ?

เฉียวเจามองบุรุษซึ่งท�าหน้าเหลอหลาด้วยสายตาชอบกล นาง 

เอ่ยถาม "ท่านแม่ทัพนึกอะไรขึ้นมาถึงมอบนกขุนทองให้ข้าเจ้าคะ"

แม่ทพัหนุ่มคดิค�านงึในใจ เพราะรูส้กึว่าท่านไม่ค่อยชืน่ชอบแก้วแหวน 

เงินทองมากเท่าใดน่ะสิ

แน่นอนว่าค�ากล่าวนี้เขาไม่มีทางพูดออกมา แม่ทัพหนุ่มกระแอม

กระไอให้คอโล่งก่อนกล่าว "นกขุนทองตัวนั้นพูดจาได้ชวนหัวดี"

แม่นางเฉยีวเลกิคิว้ขึน้อย่างข่มใจ เรยีกข้าว่าน้องหญิงตลอด นีห่รอื

คือที่เซ่าหมิงยวนเห็นว่าชวนหัว

"แม่ทัพเซ่าเคยได้ยินนกขุนทองตัวนั้นพูดแล้วหรือ"

เขาผงกศีรษะ "แน่นอน ข้าก็รู้สึกว่ามันพูดจาชวนหัวถึงมอบให ้

คุณหนูหลี หวังว่ามีมันเป็นเพื่อนท่านจะเบิกบานใจขึ้นบ้าง"

"ขอบคุณมากเจ้าค่ะ"

"ท่านถูกใจก็พอ"

เฉยีวเจาเก็บเขม็ขึน้แล้วเริม่ซกัถามเรือ่งของหมอเทวดาหลี ่"แม่ทพัเซ่า  

ขัดข้องหรือไม่ถ้าข้าจะขอดูสารด่วนของเยี่ยลั่วสักหน่อย"

ชายหนุม่สวมเสือ้พลางกล่าว "อยู่ในห้องหนงัสอื คณุหนูหลตีามข้า

มาสิ"

ห้องหนังสืออยู่ไม่ไกลนัก นางตามเขาไปถึงท่ีนั่น มองปราดเดียว 

ก็เห็นภาพวาดคนที่แขวนอยู่บนผนังฝั่งซ้าย

ในภาพเป็นสตรชีดุสขีาวยืนอยู่ข้างดอกจนิอิน๋ช่อหน่ึง มอืจบัดอกไม้ไว้  

สีหน้าเฉยเมย นี่คือร่างเดิมของนางอย่างจะแจ้ง



89ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

เมือ่เห็นเฉยีวเจามองภาพจนตาไม่กะพรบิ เซ่าหมงิยวนจงึส่งเสียงเรียก  

"คุณหนูหลี?"

นางดึงสายตาคืนมา "ภาพนี้..."

"เอ่อ...ในภาพเป็นภรรยาข้าเอง" เขาบอกอย่างเปิดเผย

นางเหลียวหน้าไปมองภาพบนผนังซ�้าอีกคราอย่างอดใจไม่อยู่

เซ่าหมิงยวนหยักยิ้ม "วาดได้ไม่ดีเท่าคุณหนูหลี"

"ข้าได้ยินว่าแม่ทัพเซ่าเดินทางไปออกรบในวันพิธีมงคล..."

เขาอาศัยแค่เห็นนางบนก�าแพงเมืองเย่ียนชั่วแวบน้ันก็วาดได้ถึง

เพียงนี้ นางรู้สึกว่าหาได้ยากแล้ว

แววตาของเซ่าหมิงยวนหม่นแสงลง เขาเอ่ยเสียงเบา "คุณหนูหลี  

นี่คือสารของเยี่ยลั่ว"

เฉยีวเจารบัสารไว้เงยีบๆ นางรูส้กึได้ว่าเขาไม่เต็มใจเอ่ยถึงเร่ืองของ

ภรรยาที่ล่วงลับไปมากกว่านี้

หลังอ่านเนื้อความในสารจบโดยไม่ตกหล่นสักค�า นางก้มหน้า 

ไม่กล่าววาจานานครู่หนึ่ง

"คุณหนูหลี หักห้ามใจด้วย"

เฉียวเจาก�าแผ่นสารไว้ นางสงบอารมณ์อยู่เงียบๆ ก่อนเงยหน้า 

มองเขา "ในสารบอกว่าเรือของพวกเขาล่มเพราะโดนพายุซัด หลังเยี่ยลั่ว 

ฟื้นขึ้นมาก็อยู่บนเรือที่ผ่านทางมาล�าหนึ่ง พูดอีกนัยหนึ่งคือเขายังไม่ได้

เห็นศพของหมอเทวดาหลี่ ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ"

นัยน์ตากระจ่างใสของเด็กสาวสะท้อนเงาดวงหน้าหล่อเหลาของ

ชายหนุ่ม ประกายในดวงตานางท�าให้เงาสะท้อนของเขาแผ่รัศมีเรื่อเรือง

ไปด้วย
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เซ่าหมงิยวนรูว่้านีคื่อประกายแห่งความหวงัทีบ่งัเกิดขึน้ยามคนผูห้นึง่ 

เผชิญหน้ากับข่าวร้ายท่ีไม่อยากเชื่อ เช่นเดียวกับเขา ในห้วงความฝัน 

ก่ีราตรีต่อก่ีราตรี เขายืนอยู่ตรงเชิงก�าแพงเมืองเย่ียนที่แดนเหนือ ยิงธนู 

ดอกน้ันออกไปแล้วตืน่ขึน้พร้อมเหงือ่ออกท่วมตัว ล้วนท�าให้เขาอปุาทาน 

ไปเองว่าตนไม่เคยยงิธนดูอกนัน้ ภรรยายังอยู่ในเมอืงหลวงทีรุ่ง่เรอืงเฟ่ืองฟู 

รอเขากรีธาทัพกลับไปพร้อมชัยชนะ

"ถูกต้อง เยี่ยลั่วยังไม่พบศพของหมอเทวดาหลี่" เซ่าหมิงยวนกล่าว

เช่นนี้

กลางท้องทะเลเว้ิงว้างกว้างใหญ่ เกิดเหตุเรืออับปางหาศพไม่พบ

เป็นเรื่องธรรมดา เขากระจ่างแจ้งดี คุณหนูหลีก็เช่นกัน 

"เมื่อเยี่ยลั่วกลับมา แม่ทัพเซ่าโปรดแจ้งให้ข้าทราบทันทีนะเจ้าคะ"

"แน่นอน คุณหนูหลี พวกเราออกไปเถอะ"

"เจ้าค่ะ"

ทั้งสองออกจากห้องหนังสือกลับไปหาเฉียวโม่



91ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

"ท่านโหว เจาเจา พวกเราหารือเรื่องพิธีศพของหมอเทวดาหลี่ 

กันเถอะ" 

แม้นจะหักใจเอ่ยเรือ่งทีท่�าให้น้องสาวเสยีใจน้ีไม่ได้ปานใด แต่เฉียวโม่ 

ไม่อาจปล่อยให้ผูอ้าวุโสมติรเก่าของสกุลเฉยีวท่ีต้องสิน้ชีพเพราะตนท่านนี้ 

ไม่มีแม้แต่สถานที่ให้คนเซ่นไหว้ เขาจึงเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อน

"ท่านหมอเทวดาไม่มบีตุรหลาน ไม่เคยลงหลกัปักฐานทีใ่ดมาท้ังชวีติ  

พวกเราก็สร้างสุสานหมวกกับอาภรณ์ให้ท่านผู้เฒ่าในเมืองหลวงเถอะ 

เจาเจาเป็นหลานสาวบุญธรรมของท่าน ถึงเวลาก็ให้เจาเจาเป็นคนตั้ง 

ป้ายศพ..." เฉียวโม่กล่าวพลางมองไปทางนาง กลับพบว่าเด็กสาวเอา 

สองมือเท้ากับโต๊ะหินหลับไปตั้งแต่เมื่อใดก็สุดรู้

"เจาเจา..." เขายื่นมือไปผลักนางเบาๆ ทีหนึ่ง

ร่างของเฉียวเจาโงนเงนไปมาก่อนจะฟุบลงบนโต๊ะหิน

342
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เฉียวโม่ตกใจยกใหญ่ "เจาเจา เจ้าเป็นอะไรไป"

เซ่าหมงิยวนย่ืนมอืแตะหน้าผากนาง เขาท�าสหีน้าไม่ดีนัก "นางเป็นไข้"

"ป่วยแล้ว?" เฉียวโม่ช้อนตัวนางขึ้นอุ้มไว้ "ท่านโหว ข้าพาเจาเจา

เข้าไปในห้องก่อน"

เมือ่เหน็เฉยีวโม่อุม้เฉยีวเจาไปแล้ว เซ่าหมงิยวนก็รบีสัง่ให้องครกัษ์

ไปเชิญหมอมาทันทีพร้อมกับตามตัวปิงลว่ีมาถาม "คุณหนูของเจ้า 

ไม่สบายหรือ"

"ใช่เจ้าค่ะ เอ๊ะ คุณหนูของข้าเล่า" ปิงลวี่เหลียวมองรอบด้านอย่าง

งุนงง พอไม่เห็นวี่แววของเฉียวเจาอยู่ในลานเรือน นางก็อดร้อนใจไม่ได้

ข้าสัปหงกแค่ประเดี๋ยวเดียว ไฉนคุณหนูหายตัวไปแล้ว

สีหน้าของเซ่าหมิงยวนฉายแววเครียดขรึมอยู่บ้าง "คุณหนูของเจ้า

หมดสติไป คุณชายเฉียวพานางเข้าไปในห้องแล้ว"

"ข้าไปดูคุณหนูของข้า..." ปิงลวี่ท�าสีหน้าร้อนรน

"คุณหนูของเจ้าป่วยเป็นอะไร"

ปิงลวี่เกาท้ายทอย "ท่านหมอบอกว่าคุณหนูของข้ากลัดกลุ้มกังวล

เกินไป เมื่อวานกลับไปนางก็เก็บตัวอยู่ในห้อง เมื่อเช้าข้ากับอาจูพบว่า

คุณหนูจับไข้ จึงรีบเชิญท่านหมอมาตรวจอาการให้ ตอนแรกท่านหมอ 

ก�าชับให้คุณหนูนอนพักผ่อนมากๆ คิดไม่ถึงว่านางกินโจ๊กไปชามหนึ่ง 

ก็พาข้ามาที่นี่ แม่ทัพเซ่าไม่รู้อะไร คุณหนูต้องแอบหนีออกมานะเจ้าคะ"

เซ่าหมิงยวนฟังแล้วรู ้สึกไม่สบายใจอย่างย่ิง เขาช�าเลืองมอง 

ประตูห้องพลางถาม "คุณหนูของเจ้าเก็บตัวอยู่ในห้องทั้งวันหรือ"

"เปล่าเจ้าค่ะ ตอนหลังข้าถีบประตูเปิดออกแล้วห้ิวกรงนกขุนทอง 

ที่ท่านมอบให้เข้าไป"
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เซ่าหมิงยวนน่ิงเงียบไปอึดใจหนึ่งถึงเอ่ยถามเสียงเบา "ถูกใจนาง

หรือไม่"

ปิงลว่ีตอบอย่างเถรตรงโผงผาง "ข้าดูไม่ออกหรอกว่าถูกใจหรือไม่ 

แต่นกขนุทองตวัน้ันพูดอะไรตลกมาก เห็นคณุหนขูองข้ากเ็รียกว่าน้องหญิง 

เจ้าค่ะ"

"อะไรนะ" เซ่าหมงิยวนท�าหน้าตะลงึลาน บงัเกิดอารมณ์ชัว่วูบอยาก

จะแคะหูตนเอง

ข้าต้องหูฝาดเป็นแน่!

"เจ้านกขุนทองตัวนั้นพูดว่าอะไร"

"มนัเรยีกคุณหนูของข้าว่าน้องหญิงตลอดเลย ท่านว่าน่าอศัจรรย์ใจ

หรือไม่เจ้าคะ"

สหีน้าของแม่ทัพหนุ่มอึง้งันไป น่าอศัจรรย์ใจหรอืไม่เขาไม่รู ้แต่เขา

สู้หน้าคุณหนูหลีไม่ได้น่ะเป็นความจริง!

ไม่นานนักองครักษ์พาหมอมาถึง เซ่าหมิงยวนยืนนิ่งอยู่หน้าประตู 

กระดากใจเกินกว่าจะเข้าไป

เฉียวเจาฟื้นแล้ว นางเห็นสายตาห่วงใยของพ่ีชายก็พูดปลอบเขา 

"ข้าไม่เป็นไรเจ้าค่ะ แค่พักผ่อนไม่พอเท่านั้นเอง"

"กลับไปพักผ่อนให้ดีๆ"

"อื้อ ข้ายังแอบหนีออกมาอีกด้วย อยู่นานไม่ได้เจ้าค่ะ" เฉียวเจา 

ลุกขึ้นนั่งตะโกนเรียก "ปิงลวี่..."

ปิงลวี่ถลันเข้ามา "คุณหนู"

"พวกเรากลับได้แล้ว"

นายบ่าวสองคนเดนิออกไปข้างนอก เซ่าหมงิยวนทียื่นตรงหน้าประต ู
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ติดตามไป "คุณหนูหลี ข้าไปส่งท่าน"

ปกตเิฉยีวเจาพูดคุยกับเซ่าหมงิยวนมกัให้ปิงลว่ีปลีกตวัออกไปเสมอ

จนกลายเป็นความเคยชินของนาง ยามนี้นางจึงถอยไปอยู่รั้งท้ายเอง 

อย่างรู้หน้าที่

เซ่าหมงิยวนเดนิอยู่ข้างๆ เฉยีวเจา เขามองดดูวงหน้าขาวซดีของนาง  

พูดอย่างละอายใจว่า "เพราะพิษไอเย็นในตวัข้าท�าให้คณุหนูหลต้ีองล�าบาก 

ไปด้วย"

เฉียวเจาส่ายหน้า "ถ้อยค�าตามมารยาทพรรค์นี้ แม่ทัพเซ่าไม่ต้อง

พูดแล้ว พรุ่งนี้ข้ายังจะมาตามเดิม น่าจะเวลาเดียวกับวันนี้เจ้าค่ะ"

เมื่อส่งเฉียวเจากลับไปแล้ว เซ่าหมิงยวนกลับเข้าห้องหนังสือ  

ย่างเท้าไปหยุดยนืหน้าภาพวาดคนตรงผนังฝ่ังซ้าย พินจิดอูยู่นานสองนาน

ก่อนจะเรียกองครักษ์มาสั่งก�าชับหลายค�า

วันต่อมาเฉียวเจาพาปิงลว่ีแอบหนีออกมาทางประตูด้านข้างของ

จวนสกุลหล ีไม่ทนัไรก็มชีายหนุ่มผูห้น่ึงส่งเสยีงเรยีก "คณุหนหูลี เชญิตาม

ข้าน้อยมาขอรับ"

ปิงลว่ีเอาตัวบังอยู่ข้างหน้าเฉียวเจา เอ่ยด้วยสีหน้าระวังระไว  

"เจ้าเป็นใคร"

เฉียวเจาความจ�าดี นางมองปราดเดียวก็จดจ�าได้ "องครักษ์ของ 

แม่ทัพเซ่า?"

"ถูกต้องขอรบั น่ีคอืป้ายค�าสัง่ของท่านแม่ทัพ เชญิคณุหนูหลผ่ีานตา"  

องครักษ์ถือป้ายด้วยสองมือยื่นออกไปอย่างพินอบพิเทา

เฉียวเจาดูป้ายแล้วเอ่ยถาม "ไปที่ใดหรือ"
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"เชิญคุณหนูหลีตามข้าไปเป็นพอ"

"ท�าเป็นมลีบัลมคมในอะไรกัน" ปิงลว่ีเบะปาก คนผูน้ีไ้ม่น่ารักอย่าง

เฉินกวงสักน้อยนิด!

เฉยีวเจาโบกมอืปรามปิงลวีใ่ห้หยุดพูดบ่นแล้วบุย้ใบ้บอกให้องครกัษ์ 

น�าทาง

"คุณหนู เขาจะพาพวกเราไปที่ใดเจ้าคะ" ปิงลวี่กระซิบถาม

"ตามไปก็จะได้รู้กัน"

ในเมื่อเป็นคนที่เซ่าหมิงยวนส่งมา เขาย่อมเป็นผู้เตรียมการไว้เป็น

ธรรมดา

เฉยีวเจาเพ่ิงกล่าวค�านีจ้บองครกัษ์ก็หยุดฝีเท้า ย่ืนมอืไปเปิดประตอูอก  

"คุณหนูหลีเชิญเข้าไปข้างในขอรับ"

นางผงกศีรษะเล็กน้อยกับองครักษ์แล้วก้าวขาเดินเข้าไป

ปิงลว่ีมองซ้ายแลขวา พูดอย่างฉงนใจว่า "คฤหาสน์ด้านข้าง 

จวนสกุลหลีของเราหลังนี้ว่างเปล่ามาตั้งนานแล้ว เจ้าพาคุณหนูของข้า 

มาที่นี่ท�าอะไร...เอ๊ะ แม่ทัพเซ่า?"

บุรุษหนุ่มซึ่งยืนอยู่ในลานกว้างหน้าเรือนโถงหมุนกายมา ก้าวขา

เรียวยาวเดินฉับๆ มาต้อนรับ "คุณหนูหลี"

เฉียวเจาสะดุดใจวูบ "ที่นี่..."

เซ่าหมงิยวนยกย้ิม "ข้ารูม้าว่าเรอืนหลงัน้ีไม่มคีนอยู่เลยไปขอซือ้ต่อ

จากเจ้าของ วันหน้าก็ไม่ต้องรบกวนท่านต้องไปไกลๆ อย่างนั้น ทุกวัน

เวลานี้ข้าจะมารอท่านที่นี่เอง"

"แม่ทัพเซ่าซือ้คฤหาสน์หลงันีไ้ว้หรอื" เมือ่เหน็เขาปรากฏกายขึน้ท่ีน่ี 

นางคาดเดาถึงความเป็นไปได้นี้แล้ว แต่ได้ยินเขายืนยันกับปากก็ยังคง 
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อดทอดถอนใจมิได้

คนผูน้ี้ร�า่รวยกล้าได้กล้าเสยี ยังท�าอะไรเดด็ขาดฉบัไวดแีท้ ในเวลา

วันเดียวก็ซื้อคฤหาสน์ข้างเรือนนางไว้แล้ว

ไม่รู้ด้วยเหตุใดแม่นางเฉียวรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นบ้างแล้ว

"คณุหนหูลเีชญิด้านใน" เซ่าหมงิยวนพาเฉยีวเจาเดนิเข้าสูเ่รอืนพ�านัก 

หลังหนึ่ง กล่าวอย่างขอลุแก่โทษ "ยังรกรุงรังอยู่ เพ่ิงท�าความสะอาด 

เรือนหลังนี้เสร็จแบบลวกๆ"

เฉียวเจาแย้มปากย้ิม "ข้าจ�าได้ว่านายท่านเจ้าของเรือนหลังน้ี 

เป็นขุนนางอยู่ในกรมอากร ต่อมากระท�าความผิด คฤหาสน์หลังนี ้

ว่างเปล่าเป็นเวลานาน ยังเคยเล่าลือกันว่ามีผีสิง แม่ทัพเซ่าเก็บกวาด 

เรือนที่ถูกท้ิงร้างมาเนิ่นนานได้อย่างนี้ภายในวันเดียวก็น่าประหลาดใจ 

เป็นอันมากแล้วเจ้าค่ะ"

"คุณหนูหลีรู้สึกว่าสะดวกเป็นพอ" เซ่าหมิงยวนขบคิดค�าพูดของ

เฉยีวเจาแล้วกล่าวปลอบ "ส�าหรบัเสยีงลอืว่ามผีสีงิ คณุหนูหลไีม่ต้องกลวั 

เวลาที่ท่านมา ข้าจะรอท่านอยู่ที่นี่ก่อนเสมอ"

"ฝังเข็มก่อนเถอะเจ้าค่ะ" นางกล่าวเสียงเรียบ

เมือ่วานยังนึกว่าเขาทือ่เป็นท่อนไม้อยู่เลย คาดไม่ถึงว่าจะซือ้คฤหาสน์ 

ข้างเรือนนางไว้โดยไม่บอกไม่กล่าว ยังนับว่ามีความเห็นอกเห็นใจต่อ 

สตรีตัวเล็กๆ ดี นี่เลยคิดจะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกันใช่หรือไม่

หลังฝังเข็มเสร็จ เฉียวเจาไม่รั้งอยู่นาน นางยอบกายคารวะแล้ว

อ�าลากลับไป

สองนายบ่าวใช้เวลาเดินไม่ก่ีก้าวก็ถึงเรือน เฉียวเจารู้สึกสะดวก

อย่างมาก ขณะที่ปิงลวี่กลับท�าหน้าเศร้าเต็มที
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"เป็นอะไรไป"

ปิงลว่ีถอนใจยาวๆ เฮอืกหน่ึง "คณุหนู แม่ทัพเซ่ากลายเป็นเพ่ือนบ้าน 

ของเรา เช่นนั้นเฉินกวงไม่ต้องเป็นสารถีให้ท่านแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ"

สาวใช้น้อยขมวดคิ้ว สีหน้าหม่นหมองโดยไม่ปิดบัง

เฉียวเจานึกอิจฉาอยู่หลายส่วนอย่างปราศจากเหตุผล นางอมย้ิม

กล่าว "หรือว่าข้าไปที่อื่นจะไม่ต้องการสารถีเล่า"

ปิงลวี่ถึงถอนหายใจโล่งอก
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ผ่านไปไม่ก่ีวันทางเจยีงถังก็ได้ข่าวหมอเทวดาหลีป่ระสบเคราะห์ร้าย 

ตายไปแล้ว

ด้วยช่วงที่ผ่านมาบุตรสาวเซ้าซี้ถามเบาะแสของหมอเทวดาหลี่ 

มาโดยตลอด เจียงถังจึงไม่ปิดบัง บอกข่าวนี้กับเจียงซือหร่านตามตรง

นางฟังแล้วอึง้ไปเป็นนานถึงพูดพึมพ�า "เช่นนีเ้จนิเจนิก็หมดทางรกัษา 

แล้วหรือ ไม่ได้ ข้าต้องเข้าวังสักหน"

เจียงถังโคลงศีรษะเมื่อเห็นบุตรสาวผลุนผลันออกไป 

เจ้าลูกผู้นี้หนอ ใจร้อนเฉกนี้เสมอ

ต�าหนักบรรทมขององค์หญิงเจินเจิน

พอได้ยินว่าเจยีงซอืหร่านมาถึง องค์หญิงเจนิเจนิลบูผ้าโปร่งบางเบา

ท่ีคลุมหน้าไว้พลางกล่าวด้วยสีหน้าเฉยเมย "บอกคุณหนูเจียงว่าข้า 

343
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นอนหลับอยู่"

นางก�านลัฟางหลนัออกไปบอกความ เจยีงซอืหร่านย่อมคดิไม่ถึงว่า

องค์หญิงเจินเจินเพียงไม่อยากพบหน้าตน นางนั่งเฉยไม่ขยับแม้สักนิด 

จึงกล่าวว่า "ถ้าอย่างนั้นข้าจะอยู่ตรงนี้รอองค์หญิงตื่นแล้วกัน ข้ามี 

เรื่องส�าคัญจะพูดกับนาง"

"ไม่ทราบว่าคุณหนูเจียงมีเรื่องส�าคัญอะไรเจ้าคะ ก�าชับบ่าวไว ้

ได้หรือไม่ เช่นนี้รอองค์หญิงต่ืนบรรทม ข้าจะได้ทูลรายงานองค์หญิง 

ให้ทรงทราบเป็นอันดับแรก" ฟางหลันไต่ถามอย่างนอบน้อม

เพราะยาท่ีคุณหนูเจียงน�ามาท�าให้อาการท่ีใบหน้าขององค์หญิง

สาหัสขึ้น องค์หญิงโกรธเคืองอยู่ในใจถึงไม่อยากพบหน้าอีกฝ่าย ทว่า 

ในฐานะนางก�านัลประจ�าตวัขององค์หญิง นางไม่อาจไม่ค�านึงถึงองค์หญิง  

มาตรว่าคุณหนูเจียงผู้นี้ไม่สูงศักดิ์เท่าองค์หญิง แต่กลับล่วงเกินมิได้

"เป็นเรือ่งทีข้่ารบัปากว่าจะช่วยสบืถามให้นางก่อนหน้าน้ี รอองค์หญิง 

ตื่นแล้ว เจ้าบอกกับนางเช่นนี้ก็ได้"

ฟางหลันกลับไปท่ีต�าหนักด้านในกล่าวรายงานองค์หญิงเจินเจิน 

ทันควัน องค์หญิงเจินเจินได้ยินแล้วรีบเชิญเจียงซือหร่านเข้ามา

"เจินเจิน เจ้านอนหลับอยู่มิใช่หรือ"

องค์หญิงเจินเจินสะกดความตื่นเต้นในใจไว้และกล่าวอธิบายว่า 

"เดมิทนีอนหลบัอยู่ แต่รูส้กึกระหายน�า้เลยลกุข้ึนมาดืม่น�า้ถึงรูว่้าเจ้ามาหา 

ข้าอบรมสั่งสอนฟางหลันยกใหญ่ไปแล้ว เจ้าอุตส่าห์มาหากลับไม่รู้จัก

ปลุกข้าตื่นทันที"

เจียงซือหร่านโบกมือไปมาอย่างไม่ใส่ใจ "สุขภาพเจ้าไม่แข็งแรง  

พึงควรพักผ่อนมากๆ ข้ารอครู่หนึ่งได้ไม่เป็นอะไร"
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องค์หญิงเจินเจินรินน�้าชาถ้วยหนึ่งย่ืนให้เจียงซือหร่านเอง นาง 

หลุบตาลงเก็บซ่อนความร้อนรนในใจ "ซือหร่าน มีข่าวหมอเทวดาหลี่ 

ใช่หรือไม่"

เจียงซือหร่านวางถ้วยน�้าชาลงด้านข้าง "อื้อ ท่านพ่อข้าสืบข่าวของ

หมอเทวดาหลี่ได้แล้ว"

"ตอนนี้หมอเทวดาหลี่อยู่ที่ใด"

เจยีงซอืหร่านถอนใจเฮอืก "ท่านพ่อได้ข่าวว่าหมอเทวดาหลีป่ระสบ

พายุกลางทะเล...มีอันเป็นไปแล้ว"

องค์หญิงเจินเจินนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อราวกับโดนฟ้าผ่า

"เจินเจิน เจ้าไม่เป็นไรกระมัง" เจียงซือหร่านยื่นมือไปผลักตัวนาง 

แต่นางไม่มีอาการตอบสนองใดๆ

"เจินเจิน เจ้าอย่าท�าให้ข้าตกใจสิ เจ้าเป็นอะไรกันแน่"

"ข้า..." องค์หญิงเจินเจินมองนางแวบหนึ่งแล้วล้มตึงลงไป

"เจินเจิน!" เจียงซือหร่านร้องเรียกเสียงแหลมสูง

ในวังโกลาหลอลหม่านระลอกหน่ึงทนัใด ลีผ่นิซึง่พกัอยู่ท่ีนีร่ดุมาถงึ 

อย่างเร่งร้อน เอ่ยถามเสียงรัวเร็ว "องค์หญิงเป็นอะไรไป"

เจียงซือหร่านพูดอย่างขัดเคือง "ดูเหมือนเจินเจินจะทนสะเทือนใจ 

ไม่ไหวเป็นลมไปเพคะ"

"รีบไปเชิญหมอหลวง" ลี่ผินออกค�าสั่งแล้วย�่าเท้าวนไปวนมาอย่าง

กระสับกระส่าย พอสายตามองกวาดไปทางเจียงซือหร่านก็ลอบขุ่นใจ 

แทบทนไม่ไหว แต่จะแสดงออกมากไ็ม่เป็นการดี "คณุหนูเจยีงกลบัไปก่อน 

เถอะ"

เจียงซือหร่านส่ายหน้า "หม่อมฉันจะรอเจินเจินฟื้นเพคะ"



101ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

ลีผ่นิท�าท่าอกึๆ อกัๆ สดุท้ายก็ถอนใจเฮอืกหนึง่ "คณุหนูเจยีงรูห้รอืไม่ 

ว่าเจนิเจนิสะเทอืนใจเรือ่งอะไร คราวก่อนหลงัเจ้ากลบัไป เจนิเจนิก็ร้องไห้ 

อยู่ทั้งคืน"

แม้ว่าน�้าเสียงของลี่ผินจะนุ่มนวล เจียงซือหร่านฟังแล้วยังคงรู้สึก

คับข้องหมองใจ เห็นลี่ผินเพ่งมองตนอยู่จึงเอ่ยเสียงฮึดฮัด "ยังมิใช่เพราะ

ยาของหลีซานหรือเพคะ"

"หลีซาน?"

"ก็บตุรสาวของอาลกัษณ์หลแีห่งส�านกัราชบณัฑิต อยู่ในล�าดบัสาม

ของตระกูล"

ดวงตาคู่งามของลี่ผินทอประกายวูบหน่ึง "ข้ารู้จักคุณหนูหลีผู้นั้น 

อาศัยอยู่ในตรอกซิ่งจื่อใช่หรือไม่"

ตอนฝนตกหนักคราวนั้น เจินเจินได้รับบาดเจ็บที่ขา คุณหนูสาม 

สกุลหลียังเคยช่วยเหลือไว้

"ใช่ นางนั่นเองเพคะ"

"นี่เกี่ยวอะไรกับคุณหนูสามสกุลหลีผู้นี้"

"เจนิเจินไม่ได้ทลูพระองค์หรอืเพคะ ใบหน้านางแย่ลงเพราะยาของ

หลีซาน!"

"มีเรื่องเช่นน้ีด้วยหรือน่ี คุณหนูเจียงเล่าให้ข้าฟังอย่างละเอียดที"  

ลี่ผินท�าหน้าขรึมลงทันใด

นางต้องเกรงอกเกรงใจบตุรสาวของเจยีงถังผูบ้ญัชาการกององครกัษ์ 

จินหลิน หรือว่าบุตรสาวของอาลักษณ์เล็กๆ ในส�านักราชบัณฑิตผู้หนึ่ง 

ยังต้องเกรงใจอีก

"หมอเทวดาหลี่เป็นท่านปู่บุญธรรมของหลีซาน นางก็แอบอ้างชื่อ
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ของหมอเทวดาหลี่โอ้อวดหลอกลวง หม่อมฉันไปขอยาให้เจินเจิน นาง 

ให้ยามากล่องหนึ่ง บอกว่าหมอเทวดาหลี่ปรุงขึ้น ผลปรากฏว่าเจินเจิน 

ใช้แล้วนอกจากใบหน้าไม่ดีขึ้นยังอาการแย่ลง ทีแรกหม่อมฉันจะไปคิด

บัญชีกับนาง แต่เจินเจินไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ถึงไม่ถือสาหาความ 

กับนางเพคะ"

"ไร้เหตุผลสิ้นดีจริงๆ" ลี่ผินตบเท้าแขนเก้าอี้ทีหนึ่งสุดแรงด้วย 

ความโมโห

หลงัจากหมอหลวงตรวจอาการเสรจ็ องค์หญิงเจนิเจนิลืมตาข้ึนช้าๆ 

เห็นลี่ผินกับเจียงซือหร่านสองคน นางเบือนหน้าไปทางอื่น ปล่อยน�้าตา

ไหลพรากลงมา

"เจินเจิน เจ้าอย่าร้องไห้นะ" ลีผ่นิปวดใจสดุจะกล่าว ล้วงผ้าเชด็หน้า

ออกมาซับน�้าตาให้นาง

"ไม่ต้องสนพระทัยหม่อมฉัน หม่อมฉันเป็นเช่นนี้ มีชีวิตอยู่ก ็

ไร้ความหมายเพคะ"

ลีผ่นิได้ยินค�าพูดน้ีแล้วตกใจแทบตาย นางจบัมอืพระธิดาไว้แน่นๆ 

พลางกล่าว "เจินเจิน เสด็จแม่มีเจ้าเป็นบุตรสาวคนเดียว เจ้าอย่าท�าให ้

ตกใจ เจ้าอย่าท้อใจ ถึงอย่างไรก็ต้องมีวิธี"

องค์หญิงเจินเจินส่ายหน้าอย่างท้อแท้สิ้นหวัง "หมอท่ีเคยมา 

ตรวจอาการมีตั้งมากมายหลายคนอย่างนั้น หมดหนทางแล้วเพคะ"

"ยังมีหมอเทวดาหลี่นะ องค์ไทเฮาตรัสเองกับพระโอษฐ์มิใช่หรือ 

หมอเทวดาท่านน้ันรักษาคนป่วยร่อแร่ใกล้ตายได้ ทรงส่งคนไปสืบข่าว

ของเขาแล้ว"

"หมอเทวดาหลี่สิ้นชีวิตแล้วเพคะ" องค์หญิงเจินเจินกล่าวอย่าง
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หมดอาลัยตายอยากจบก็พลิกตัวไปนอนนิ่งๆ ไม่ขยับ

ลี่ผินตกอกตกใจ อดมองไปทางเจียงซือหร่านไม่ได้

เจียงซือหร่านกัดริมฝีปากพยักหน้า "ท่านพ่อของหม่อมฉันเพ่ิง 

ได้ข่าวเพคะ"

ลี่ผินเพียงรู้สึกหน้ามืดวูบหนึ่ง นางรีบเกาะเท้าแขนเก้าอี้ไว้ ผ่อน 

ลมหายใจชัว่ครูใ่หญ่ถึงเอ่ยขึน้ "เจนิเจนิ อันว่าสวรรค์ย่อมไม่ตดัหนทางคน  

เจ้าเป็นองค์หญิงของราชวงศ์ ข้าไม่เชื่อว่าท่ัวทั้งใต้หล้าน้ีจะหาหมอท่ี

รักษาโรคให้เจ้าไม่พบสักคน"

นางลุกขึ้นยืน "ฟางหลัน ดูแลองค์หญิงให้ดี ถ้าเกิดอะไรข้ึนกับ 

องค์หญิง จะเอาโทษเจ้าผู้เดียว"

ฟางหลันรีบรับค�าทันที

ลี่ผินส่งสายตาบอกเจียงซือหร่าน

แม้นนางเป็นคนตรงไปตรงมาไร้เล่ห์เหลี่ยม แต่ก็เข้าใจว่าเวลานี ้

จะท�าให้สหายรักสะเทือนใจอีกไม่ได้ นางลุกขึ้นเดินตามลี่ผินออกไป

"คณุหนูเจยีงตามข้าไปเข้าเฝ้าไทเฮาด้วยกันได้หรอืไม่ หลซีานผูน้ัน้

กระหน�่าซ�้าเติมท�าร้ายองค์หญิง จะให้แล้วกันไปเท่านี้ไม่ได้"

หากหมอเทวดาหลี่ยังมีชีวิตอยู่ ต่อให้ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวง ไทเฮา

ต้องให้เกียรตหิลานสาวบญุธรรมของเขาเป็นแน่ นางคงไม่มทีางเสนอหน้า 

ไปเพ็ดทูลอย่างไม่รู้กาลเทศะ แต่บัดนี้หมอเทวดาหล่ีส้ินชีพแล้ว นาง 

ไม่อาจปล่อยให้บุตรสาวต้องทนทุกข์ทรมานเปล่าๆ ปลี้ๆ!

"ได้เพคะ หม่อมฉันจะไปพร้อมกับพระองค์" เจียงซือหร่านครุ่นคิด

เล็กน้อยก็ตอบตกลง

ท่านพ่อโดนหลีซานวางยาเสน่ห์อะไรก็สุดรู้ ท้ังที่อีกฝ่ายท�าเรื่อง 
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ชัว่ร้ายตัง้มากมาย ซ�า้ยังเคยตบหน้านางทหีน่ึงกลบัไม่ยอมให้นางระบาย

ความแค้น มันน่าอัดอั้นตันใจแทบคลั่งดีแท้ ตอนน้ีได้ทีแล้ว ลี่ผินเป็น 

คนที่จะเอาเรื่องกับหลีซาน มิใช่นางที่ไม่เชื่อฟัง
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ในต�าหนักฉอืหนงิ นางก�านัลผูห้น่ึงเดินเข้าไปหาหยางไทเฮา "ไทเฮา

เพคะ พระสนมลี่ผินทูลขอเข้าเฝ้า"

หยางไทเฮาหมุนเมล็ดเหอเถาในมือไปมา "เรียกลี่ผินเข้ามาได้"

ไม่นานนักลีผ่นิกับเจยีงซอืหร่านก้าวเข้ามาพร้อมกันและถวายค�านบั 

ไทเฮา

"ลุกข้ึนเถอะ" หยางไทเฮากล่าวค�าหน่ึงเสียงราบเรียบ แต่กับ 

เจียงซือหร่านนางให้ความเป็นกันเองมาก "หร่านรานเองหรือ มานั่ง 

ข้างๆ ข้า"

เจียงซือหร่านเดินเข้าไปนั่งลงโดยไม่กระมิดกระเมี้ยน

หยางไทเฮาเอ่ยเป็นเชิงตัดพ้อ "หร่านราน เจ้าไม่ได้มาเยี่ยมข้านาน

ระยะหนึ่งแล้วนะ"

เจียงซือหร่านกล่าวย้ิมๆ "แต่พระองค์ยังทรงอ่อนเยาว์เปล่งปล่ัง

344
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สดใสเหลือเกินเพคะ"

"เจ้าเดก็ผูน้ี้ช่างจ�านรรจานัก" หยางไทเฮาพูดจบถึงมองไปทางลีผ่นิ 

"มาพบข้ามีเรื่องอะไรรึ"

ลีผ่นิคุกเข่าลงกะทันหัน "ไทเฮา หม่อมฉนัมาด้วยเรือ่งขององค์หญิง

เพคะ"

"จู่ๆ คุกเข่าด้วยเหตุใด ลุกขึ้นมาพูด"

ลีผ่นิลกุขึน้ยืนอย่างโอนอ่อนคล้อยตาม นางยืนประสานมอืไว้หน้าตวั

"เจินเจินดีขึ้นบ้างหรือไม่ วันนี้ข้ายังนึกอยู่ว่าจะไปดูนางสักหน่อย"

ลี่ผินยกมือเช็ดน�้าตา "ไทเฮา อาการที่ใบหน้าของเจินเจินสาหัสขึ้น

อีกเพคะ"

"เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร"

ลี่ผินชายตามองเจียงซือหร่านก่อนพูดแกมสะอ้ืนเบาๆ "หม่อมฉัน

ได้ฟังค�าบอกกล่าวของคณุหนูเจยีงถงึได้ทราบว่าเพราะเจนิเจนิใช้ยาของ

คณุหนหูลซีาน ใบหน้าถึงแย่ลง แต่เจนิเจนิมจีติใจโอบอ้อมอาร ี ก่อนหน้าน้ี 

ไม่เอ่ยกับหม่อมฉันสักค�า น่าสงสารนัก..."

"คุณหนูหลีซานผู้นี้เป็นใครรึ"

เจียงซือหร่านอ้าปากพูด "เป็นบุตรสาวของอาลักษณ์ในส�านัก 

ราชบัณฑิตเพคะ"

"เจนิเจนิใช้ยาของนางได้เช่นไร" หยางไทเฮาไต่ถามตรงเข้าประเดน็

ลี่ผินกล่าวตอบ "ไทเฮาคงไม่ทรงทราบว่าคุณหนูหลีซานผู้นี้เป็น

หลานสาวบุญธรรมของหมอเทวดาหลี่เพคะ"

"อ้อ มีเรื่องเช่นน้ีด้วยหรือนี่ หมอเทวดาหลี่รับหลานสาวบุญธรรม

ตั้งแต่เมื่อไรกัน"
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"พักใหญ่แล้วเพคะ ชาวเมืองหลวงล้วนล่วงรู้กัน" เจียงซือหร่าน 

กล่าว

หยางไทเฮาพูดอย่างย้ิมแย้ม "ในเมื่อเป็นอย่างนี้ ล่ีผินเจ้าสมควร

วางใจจึงจะถูก มีหลานสาวบุญธรรมอยู่ท้ังคน ดูทีว่าหมอเทวดาหลี ่

ต้องกลับเมืองหลวงไม่ช้าก็เร็ว"

ลีผ่นิยกแขนเสือ้ปิดหน้าร�า่ไห้ "ขอทลูไทเฮาให้ทรงทราบ หมอเทวดาหล่ี 

สิ้นบุญไปแล้วเพคะ"

"เจ้าว่าอะไรนะ!" หยางไทเฮาผุดลุกขึ้นยืน

ลี่ผินกวาดตามองเจียงซือหร่านแวบหนึ่งทันใด

เจยีงซอืหร่านเข้าใจความหมาย นางลกุขึน้กล่าวว่า "ไทเฮา หม่อมฉัน 

เป็นคนทูลพระสนมเองเพคะ ท่านพ่อเพ่ิงได้รับข่าวว่าหมอเทวดาหลี่

ประสบพายุกลางทะเลมีอันเป็นไปแล้ว"

หยางไทเฮาน่ังลงช้าๆ ใบหน้าฉายอารมณ์หลายหลากยากหย่ังเดา 

นานครู่ใหญ่ถึงกลับเป็นปกติ นางกล่าวเอื่อยๆ "เล่าเรื่องคุณหนูหลีซาน 

ผู้นั้นต่อสิ"

เจยีงซอืหร่านก้มหน้าลง "ไทเฮาเพคะ ความจรงิเป็นหม่อมฉนัไม่ดีเอง  

หม่อมฉันร้อนใจเรื่องใบหน้าของเจินเจิน พอรู้ว่าหลีซานเป็นหลานสาว

บุญธรรมของหมอเทวดาหลี่ก็ไปขอยาของท่านจากนาง ใครจะรู้ว่านาง

เอายาสุ่มสี่สุ่มห้ามาหลอกหม่อมฉัน ถึงได้เป็นการท�าร้ายเจินเจิน..."

หยางไทเฮาหน้าบึ้ง "เอายามาหลอกลวงคนส่งเดช? นี่มิใช่พวก 

จิตใจคดโกงหรือไร"

ลี่ผินคุกเข่าลงอีกค�ารบหนึ่ง "ไทเฮา เจินเจินถูกคุณหนูหลีซานผู้นั้น

ท�าร้ายถึงเพียงนี้ พระองค์ต้องทรงตัดสินความเป็นธรรมให้เจินเจินนะ
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เพคะ รูปโฉมส�าคัญกับเด็กสาวปานใด ใบหน้าเจินเจินกลายเป็นเช่นน้ี 

ท�าให้นางเริ่มคิดสั้นแล้ว"

หยางไทเฮามุ่นค้ิว "นางเป็นองค์หญิงของราชวงศ์ มิใช่เด็กสาว

สามัญชนทั่วไป จะคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรไม่เข้าท่า!"

ลี่ผินอ้าปากออกทว่าไม่กล้ากล่าววาจาต่อ

เจยีงซอืหร่านลอบเบะปาก พระสนมท่ีมพ้ืีนเพเป็นนางร�าผูน้ี้ช่างเร่อร่า 

ดีแท้ กระทั่งนางยังรู้ว่าเรื่องเป็นๆ ตายๆ พรรค์นี้จะพูดต่อเบื้องพระพักตร ์

ไทเฮาไม่ได้

"ไหลสี่"

"พ่ะย่ะค่ะ"

"ถ่ายทอดค�าสั่งของข้า ไปเชิญหลีซาน บุตรสาวของอาลักษณ์ 

หลีเข้าวัง ข้ากลับอยากเห็นหน้าค่าตาคุณหนูหลีซานผู้น้ันนักว่าเป็น

อย่างไร"

ขนัทีผูถ่้ายทอดพระบญัชามาถงึจวนตะวันตกของสกุลหลแีล้วอ่าน

พระเสาวนีย์ของไทเฮาจบ ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งตกอกตกใจ ทางหนึ่งส่งคน 

ไปเรียกเฉียวเจา ทางหน่ึงต้อนรับไหลสี่อย่างสุภาพมีมารยาท "กงกง  

เชิญนั่ง"

"ไม่ต้อง องค์ไทเฮายังทรงรอข้าพาคณุหนูหลซีานกลบัไปโดยไวอยู่"

"กงกงดื่มน�้าชาก่อน หลานสาวข้าผู้นั้นประเดี๋ยวก็มาแล้ว"

ไหลสี่รับถ้วยน�้าชาท่ีสาวใช้อาวุโสชิงอว๋ินย่ืนส่งให้มาดมดูทีหน่ึง 

แล้ววางลง กล่าวด้วยท่าทีคลุมเครือ "คุณหนูสามของจวนท่านบุญพา 

วาสนาส่งยิ่งนัก ท�าให้องค์ไทเฮาทรงเรียกตัวเข้าเฝ้าเอง"
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"กงกงพูดถูก ได้ถวายพระพรไทเฮาเป็นบญุวาสนาของเด็กผู้นัน้ ไม่รู้ว่า 

องค์ไทเฮามีพระด�าริถึงหลานสาวไม่เอาไหนผู้นั้นของข้าได้อย่างไรกัน"

"เรื่องนี้ข้าก็ไม่อาจรู้ได้"

ฮูหยินผู้เฒ่าเติ้งส่งสายตาไปทางชิงอวิ๋น

ชิงอวิ๋นหยิบถุงผ้าปักสีพื้นใบหนึ่งยื่นส่งให้ไหลสี่

เขาตวัดสายตามองถุงผ้าปักแล้วขมวดคิ้ว "นี่จะท�าอะไรรึ"

เหอซือ่เดนิทะเล่อทะล่าเข้ามาในเวลาน้ีเอง "ฮหูยินผูเ้ฒ่า ข้าได้ยนิว่า 

วังหลวงส่งคนมาเรียกตัวเจาเจาเข้าวังหรือเจ้าคะ"

มุมปากของหญิงชรากระตุกริก หลานเจายังไม่มา ไฉนมารดา 

เจ้าปัญหาของนางกลับมาถึงก่อน

เหอซื่อไม่แยแสว่าฮูหยินผู้เฒ่าเต้ิงจะคิดเช่นไร ดวงตาเรียวสวย 

มองกวาดไปเหน็คนผูห้นึง่ท่าทางเหมอืนขนัทีบ่ายเบีย่งไม่รับของท่ีชงิอว๋ิน

ยัดเยียดให้เป็นพัลวัน นางย่นหัวคิ้วเข้าหากันทันใด ร�าพึงในใจ 

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าคงอยากให้สนิน�า้ใจเลก็ๆ น้อยๆ แก่ขนัทผีูน้ีเ้พือ่ให้เขา

ช่วยดแูลเจาเจากระมงั จุๆ  ถุงเงนิเลก็แค่นีจ้ะได้อย่างไร โชคดีทีข้่าเตรียมไว้ 

ล่วงหน้า!

เหอซื่อเดินฉับๆ มาตรงหน้าไหลสี่ เบียดชิงอว๋ินไปด้านข้างแล้ว 

เอ่ยยิ้มๆ "ท่านคือกงกงที่มาเรียกตัวบุตรสาวข้าเข้าวังกระมัง"

ไหลสี่มองเหอซื่ออย่างไม่พึงใจ ลอบคิดค�านึงว่าแม้ฮูหยินผู ้น้ี 

จะโฉมงาม จนใจที่ไม่รู้ธรรมเนียมสักนิด ถึงถุงเงินจะเล็กแต่ก็เป็นเงิน 

อย่างไรจะให้เขามาเสียเท่ียวเปล่าไม่ได้ เขาก�าลังจะรับไว้อยู่แล้วเชียว 

สตรีเบาปัญญาไม่ดูตาม้าตาเรือผู้นี้ก็เข้ามาก่อกวนให้เสียเรื่อง จากจุดนี้

เห็นได้ว่าคุณหนูหลีซานผู้นั้นคงเป็นคนเบาปัญญาเหมือนกัน มิน่าถึงได้
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ล่วงเกินคุณหนูเจียงจนพลอยล่วงเกินพวกผู้สูงศักดิ์ในวังไปด้วย

"อื้อ" ไหลสี่เชิดคางขึ้นแทบชี้ฟ้าพร้อมท�าเสียงตอบในล�าคอ

เหอซื่อเอาห่อผ้าเล็กๆ ที่คล้องอยู่บนแขนยัดใส่มือไหลสี่ "เช่นนั้น 

กงกงโปรดดูแลช่วยเหลือด้วยเจ้าค่ะ"

น�้าหนักของห่อผ้าท้ิงลงมาบนมือของไหลสี่ซึ่งไม่ทันได้เตรียมเนื้อ

เตรียมตัว ส่งผลให้มันร่วงหล่นลงทันที

เหอซื่อมือไวตาไวคว้าข้ึนมาวางกลับไปในอ้อมแขนเขา "กงกง 

ถือไว้ดีๆ สิเจ้าคะ"

พอเป็นเช่นนี้ ห่อผ้าใบเล็กก็แบะออกเป็นช่องเล็กๆ ไหลสี่เห็น 

ก้อนเงินหยวนเป่าส่องประกายวาววับในนั้นแล้วตาค้างไป

เขานึกว่าตนตาลายจึงยกมือขย้ีตา ครั้นยังมองเห็นก้อนเงินโผล่ 

ออกมาทางรอยแยกดังเก่า ก็ยื่นมือไปแหวกช่องบนห่อผ้าให้กว้างขึ้น

ถึงจะประสบพบเห็นเหตุการณ์ส�าคัญมาสารพัดจนคุ้นเคย กระนั้น

ขันทีที่รับใช้อยู่ข้างพระวรกายไทเฮาผู้นี้ถึงกับตะลึงลานไป

ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเหน็เงินมากถึงเพียงนี ้แต่ท่ีผ่านมาเขาไปถ่ายทอด 

พระบัญชาไม่เคยเจอะเจอว่าเรือนใดมอบสินน�้าใจให้ทั้งห่อผ้า ไม่ใช่แค่

ถุงผ้าปัก!

ไหลสี่มองเหอซื่อด้วยแววตาที่ยากจะพรรณนาในค�าเดียวได้

ข้าผดิไปแล้ว ฮหูยินผูน้ี้มไิด้เบาปัญญาแต่อย่างใด นางทัง้โฉมงาม

ทั้งฉลาดชัดๆ!

"กงกง ข้าเพียงขอให้ท่านช่วยชี้แนะด้วยนะเจ้าคะ" เหอซ่ือกล่าว

พร้อมรอยยิ้มละไม

บิดานางเคยกล่าวไว้ว่าไม่ย่ืนมือตีคนที่ย้ิมแย้มมอบเงินให้ คนใน
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วังหลวงนี้น่าจะมิใช่ข้อยกเว้นกระมัง

ไหลสี่เอาห่อผ้าใบเล็กคล้องไว้ท่ีแขนด้วยสีหน้าเป็นปกติ เขา 

พยักหน้าอย่างไว้ท่า

"คุณหนูสามมาแล้วเจ้าค่ะ"

ไหลสี่รีบมองไปทางหน้าประตู เห็นเด็กสาวในชุดสีเรียบๆ นางหนึ่ง

เยื้องย่างเข้ามาอย่างแช่มช้อย

เขาปรนนิบตัไิทเฮามานานหลายปี พานพบเหล่าผู้สงูศักดิใ์นอริิยาบถ 

งามสง่าเหลือแสนมาจนชินตา ขณะเห็นท่วงท่าการเดินของเด็กสาว  

แววประหลาดใจผุดขึ้นในดวงตาเขา

กิริยามารยาทของคุณหนูหลีซานผู้น้ีไม่คล้ายผู้ท่ีตระกูลอาลักษณ์

ของส�านักราชบัณฑิตจะบ่มเพาะออกมาได้
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เฉียวเจาแสดงค�านับ เหอซื่อเอาตัวบังอยู่หน้าบุตรสาวกล่าวว่า 

"กงกง จะอะลุ้มอล่วยให้ข้ากล่าววาจากับบุตรสาวได้หรือไม่เจ้าคะ"

ไหลสี่รู ้สึกถึงน�้าหนักของห่อผ้าบนแขน เขาพยักหน้าแล้วเอ่ย  

"รีบๆ เถอะ"

เหอซื่อจูงเฉียวเจาตรงไปที่ห้องด้านใน

ไหลสี่เลิกคิ้วขึ้นทว่าไม่ปริปากว่าอะไร

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเต้ิงลอบถอนใจ บางครัง้ลกูสะใภ้หัวท่ือผู้น้ีก็มปีระโยชน์

ในเวลาส�าคัญ!

"เจาเจา เพราะอะไรจู่ๆ ไทเฮาถึงเรียกตัวเจ้าเข้าวัง แม่เป็นห่วงอยู่

สักหน่อยจริงๆ"

เหตใุดไทเฮาเรยีกตวันางเข้าวงัน่ะหรอื เฉยีวเจาตรกึตรองอยู่ตลอด

ต้ังแต่ได้ข่าว นางคิดไปคิดมาแล้วนกึถึงความเป็นไปได้เพียงประการเดยีว

345
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คือเกี่ยวข้องกับหมอเทวดาหลี่

"บางทีไทเฮาทรงทราบข่าวท่านปู่หลี่สิ้นบุญ และได้ยินได้ฟังว่า 

ข้าเป็นหลานสาวบุญธรรมของท่าน ฉะนั้นถึงมีพระประสงค์จะพบข้า

กระมังเจ้าคะ" เฉียวเจากล่าวตอบเช่นน้ี ท้ังเป็นเหตุผลซึ่งเป็นไปได ้

มากที่สุดเท่าที่คิดได้และเพื่อท�าให้ผู้อาวุโสในเรือนสบายใจ

"หากเป็นอย่างน้ี แม่ก็วางใจแล้ว เจาเจา เจ้าไปเถอะ ไทเฮาตรัส

อะไรเจ้าก็รบัฟังอย่างว่าง่าย พวกเราไม่วาดหวงัเป็นทีต้่องพระเนตรไทเฮา 

กลับมาอย่างปลอดภัยส�าคัญที่สุดนะ"

เฉียวเจากุมมือมารดาเบาๆ "ท่านแม่ ไม่ต้องเป็นห่วงข้า ไม่เกิด 

เรื่องอันใดกับข้าหรอกเจ้าค่ะ"

เหอซื่อพยักหน้าหงึกหงัก "ใช่ เจาเจาของแม่รู้ความแล้ว ท้ังยัง 

เก่งกว่าแม่มากนัก ไปเถอะ รีบไปรีบกลับ"

สองแม่ลูกย้อนกลับไปที่โถงรับรอง 

ไหลสี่เชิดคางขึ้น "คุณหนูหลีซาน เชิญเถอะ"

"รบกวนกงกงด้วยเจ้าค่ะ" เฉียวเจายอบกายค�านับ

เก้ียวราชส�านักแบบเรียบง่ายหากยังแฝงความประณีตวิจิตรไว ้

หลังหนึ่งจอดอยู่นอกประตู ขณะที่เฉียวเจาก้มตัวจะเข้าไป ไหลส่ี 

ลดสุ้มเสียงลงถามค�าหนึ่ง "คุณหนูสามเคยให้ยาอะไรแก่คุณหนูเจียง 

ใช่หรือไม่"

เฉียวเจาชะงักเล็กน้อย นางหันไปมองเขา

ไหลสี่กลับยืนตัวตรงมองไปข้างหน้า ท�าท่าท�าทางไม่รู้ไม่ชี้

แม้ว่านางเริม่ครุน่คิดอยู่ในใจ แต่สหีน้ายังคงน่ิงสนทิ นางค้อมศรีษะ

ให้เขาเป็นเชิงขอบคุณก่อนก้มศีรษะเข้าไปในเกี้ยว
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ไหลสี่ตบๆ ห่อผ้า นึกในใจว่า ข้ากล่าวค�านี้แล้วถือว่าไม่ได้รับเงิน

ห่อนี้มาเปล่าๆ นะ

เกี้ยวถูกยกขึ้น เฉียวเจานั่งอยู่ด้านในยกมือนวดๆ หว่างคิ้ว

ถ้อยค�านีข้องขนัทีผูถ่้ายทอดพระบญัชาจะบอกเป็นนยัๆ ว่าทีไ่ทเฮา

เรียกตัวนางเข้าวังเกี่ยวข้องกับคุณหนูเจียงหรือ แต่จับจากน�้าเสียงน้ี 

เกรงว่าจะมิใช่เรื่องดี

เจียงซือหร่านเคยมาขอยาลบรอยแผลที่ท่านปู่หลี่ปรุงข้ึนไปเพียง 

ขวดเดียว หรือว่ายานี้เกิดปัญหาอะไรขึ้น

อย่างน้ันก็ไม่ถูกต้อง ถ้าเจียงซือหร่านใช้ยาลบรอยแผลแล้ว 

เกิดปัญหา ไฉนรู้ไปถึงไทเฮาได้ เจียงถังจะเป็นท่ีโปรดปรานของฮ่องเต้

ปานใด แต่เจียงซือหร่านเป็นแค่บุตรสาวของขุนนาง ไม่ว่าอย่างไรไทเฮา

ก็ไม่น่าจะออกหน้าในครานี้...

เมื่อตรึกตรองถึงตรงนี้ ความคิดหน่ึงจุดวาบข้ึนในหัวของเฉียวเจา 

นางนึกไปถึงคนผู้หนึ่งโดยพลัน

หรือว่าเจียงซือหร่านขอยานั่นไปให้องค์หญิงเจินเจิน

เฉียวเจายิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้มาก

ตอนนางพูดคุยกับเซ่าหมิงยวนในภูเขา เคยถามถึงสถานการณ ์

ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยจากภายนอก ถึงได้รู ้ว ่าองค์หญิงเจินเจินยัง 

ไม่มอีนัเป็นไปและถูกช่วยออกไปแล้ว แต่ในเมอืงหลวงกลบัไม่มเีสยีงลอื

เก่ียวกับองค์หญิงเจนิเจนิ ดูทว่ีาวังหลวงปกปิดเรือ่งท่ีองค์หญิงประสบเหตุ 

ดินถล่มไว้

บางทอีงค์หญิงเจนิเจนิอาจจะมแีผลเป็นจากการบาดเจบ็ภายนอก

ตอนเหตดุนิถล่ม เจยีงซอืหร่านถึงมาขอยาลบรอยแผลของหมอเทวดาหลี่
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กับนาง

กระนั้นมีจุดหน่ึงท่ีเฉียวเจาคิดไม่ตก ถ้าเพ่ือลบรอยแผล ต่อให ้

ยาขวดหนึ่งไม่สามารถลบเลือนรอยแผลท้ังหมดได้ น่ันคงไม่ถึงกับต้อง

ไล่เลียงเอาผิดกันกระมัง 

ช่างเถิด ไม่คิดแล้ว เข้าเฝ้าไทเฮาแล้วก็รู้เอง

เมื่อคาดเดาได้เลาๆ เช่นนี้ เฉียวเจาก็สงบใจลงได้

ในความคิดของนาง พบปัญหาไม่น่ากลัว ทว่าไม่ล่วงรู้อะไรเลย 

ต่างหากถึงน่าหวาดหวั่น

เมื่อเกี้ยวหยุดนิ่ง เฉียวเจาก้าวลงมาด้วยสีหน้าสงบเยือกเย็น

"คุณหนูหลีซาน ตามข้ามาอย่าให้ห่าง"

"ทราบแล้วเจ้าค่ะ ขอบคุณกงกงที่ชี้แนะ"

ไหลสีพ่าเฉยีวเจาไปยังต�าหนกัฉอืหนงิ เขามองอยู่ด้านข้างเห็นนาง

เดินมองตรงไปข้างหน้าอย่างเรียบร้อยนุ่มนวล ไม่มีท่าทางลุกลี้ลุกลนให้

เห็นแม้แต่น้อยนิด พาให้ในใจเขาบังเกิดความชื่นชมเพิ่มขึ้นหลายส่วน

หากมิใช่แน่ใจว่าไม่ได้พามาผิดคน เขาคงนึกไปจริงๆ ว่าคุณหน ู

หลีซานผู้นี้เป็นสตรีสูงศักดิ์อันดับหนึ่งในระดับแถวหน้าเชียว

"ไทเฮา คุณหนูหลีซานมาถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"ขอทรงพระเจริญเพคะ" เฉียวเจาย่อเข่าถวายค�านับ

นยัน์ตาคมปลาบของหยางไทเฮามองส�ารวจสตรีวัยเยาว์เบือ้งหน้า

ขึน้ๆ ลงๆ เหน็อกีฝ่ายมุน่มวยห่วงคู่แบบทีพ่บได้บ่อยๆ ในหมูเ่ด็กสาว ทัง้การ 

แต่งกายประทินโฉมและกิริยามารยาทไม่อาจจับผิดใดๆ ได้สักจุดเดียว 

สายตาของนางถึงอ่อนแสงลงยามกล่าวเสียงขรึม "เงยหน้าขึ้นให้ข้าดูซิ"

เฉยีวเจายังคงอยู่ในท่าถวายค�านับ ได้ยินค�ากล่าวนีแ้ล้วเงยหน้าข้ึน
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ให้หยางไทเฮาเพ่งพิศอย่างเปิดเผย ทว่าหลุบตาลงน้อยๆ ดังเก่าเป็น 

การแสดงความอ่อนน้อม

"รปูโฉมกลบังามเข้าที อีกสองปีต้องไม่ด้อยไปกว่าองค์หญิงเก้าแล้ว"

"ไทเฮาตรสัชมเกินไปเพคะ หม่อมฉนัไม่บงัอาจเทยีบเคยีงองค์หญิง"

"ไม่บงัอาจ? เจ้ามอีะไรไม่บงัอาจ" หยางไทเฮาท่ียังมสีหีน้าเรียบเฉย

เมื่อครู่นี้พลันบันดาลโทสะ

ข้ารับใช้ในต�าหนักล้วนก้มหน้างุดไม่กล้าหายใจแรง ทว่าเด็กสาว 

ที่ตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนยังอยู่น่ิงๆ ในอิริยาบถเดิม ถึงข้ันที่สีหน้า

ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยซ�้าไป เพียงแต่วางท่าทางนอบน้อมมากขึ้น เผยให้

เห็นล�าคอระหงขาวผ่อง "ไทเฮาทรงระงับโทสะด้วยเพคะ หากหม่อมฉัน

กระท�าไม่เหมาะสมตรงทีใ่ด ทรงพระกรณุาให้ความกระจ่างด้วย หม่อมฉนั 

จะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องอย่างแน่นอน"

แววตาลึกล�้าของหยางไทเฮาจับอยู่ท่ีตัวเด็กสาว นางรู้ดีว่าอยู่ใน

ท่วงท่าถวายค�านับตลอดนัน้เหน่ือยมากแต่กลบัไม่คดิเรยีกอกีฝ่ายให้ลกุขึน้  

พลางยกถ้วยน�้าชาขึ้นดื่มค�าหนึ่งถึงกล่าวเนิบๆ "คุณหนูหลี เจ้ารู้หรือไม่

องค์หญิงเก้าใช้ยาลบรอยแผลของเจ้าแล้วกลายเป็นอย่างไร"

"หม่อมฉันไม่ทราบเพคะ"

"ไม่รู้ เพราะอะไรเจ้าถึงไม่รู้" หยางไทเฮากระแทกถ้วยน�้าชาลงบน

โต๊ะน�้าชา เกิดเสียงดังก้องท�าให้ทุกคนใจสั่นวูบหนึ่ง

เด็กสาวตรงกลางโถงต�าหนกัหาได้สะทกสะท้านสกัน้อยนดิ นางพูด

ตามสัตย์จริง "เพราะหม่อมฉันไม่เคยถวายยาลบรอยแผลแก่องค์หญิง

เพคะ"

"ปากคมปากกล้านัก!" หยางไทเฮาตวัดสายตามองเจียงซือหร่าน
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ก่อนถามเสียงเคร่ง "เจ้าไม่ได้ให้ยาลบรอยแผลแก่องค์หญิงเก้า แต่ต้อง

เคยให้กับคุณหนูเจียงกระมัง"

"เคยให้เพคะ" เฉยีวเจาตอบสัน้กระชบั นางอยู่ในท่าย่อเข่าโดยตลอด 

จนขาเริ่มเมื่อยล้า หากมิได้แสดงออกทางสีหน้าแต่อย่างใด

"ต่อให้เจ้าไม่รูว่้าคุณหนเูจยีงจะน�ายาน่ันมามอบให้องค์หญิงเก้าใช้ 

แต่เอายาอะไรก็ได้หลอกลวงว่าเป็นของหมอเทวดาหลีม่าท�าร้ายคนได้หรอื  

ข้าเรียกตัวเจ้ามาไม่ใช่แค่เพ่ือองค์หญิงเก้าที่เคราะห์ร้ายเท่าน้ัน แต่รู้สึก

ปวดใจ ปวดใจท่ีบุคคลผู้เปรียบประหนึ่งเทพเซียนเฉกหมอเทวดาหล่ี 

กลับมีหลานสาวที่แอบอ้างชื่อของเขาก่อกรรมท�าชั่วตามอ�าเภอใจ"

เฉียวเจาได้ยินค�ากล่าวนี้แล้วลอบยิ้มเยาะ

พวกเชือ้พระวงศ์จะพูดจะท�าอะไรมกัต้องหาเหตผุลสักอย่างบงัหน้า 

พูดไปพูดมาจริงๆ แล้วก็อยากระบายความแค้นให้องค์หญิงเก้า อีกท้ัง 

ยังเป็นหลงัจากรูว่้าท่านปูห่ลีจ่ากไปแล้ว นางกล้ายืนยันได้ว่าหากท่านปูห่ลี ่

ยังมชีวิีตอยู่ ไทเฮาไม่มทีางประณามด่าทอโดยไม่พูดพร�า่ท�าเพลงเป็นแน่

อาการเมือ่ยชาแผ่มาจากสองขา พาความคบัแค้นใจพลุง่พล่านขึน้

กลางอก เฉียวเจาเม้มปากปัดความรู้สึกนี้ทิ้งไป

นางประจกัษ์แจ้งเรือ่งหนึง่มานานแล้ว ยามคนผูห้น่ึงเหลอืแต่ตนเอง 

ที่พ่ึงพาได้ ไม่มีสิทธ์ิคับแค้นใจ สิ่งที่นางต้องท�าคือเผชิญหน้ากับมัน  

ทวงศักดิ์ศรีและความยุติธรรมคืนกลับมาเอง

"ทลูไทเฮา ยาท่ีหม่อมฉนัให้คณุหนเูจยีงเป็นยาทีท่่านปูห่ลีใ่ห้หม่อมฉนั 

ไว้จริงๆ เพคะ"

"เจ้าโกหก หากเป็นยาของหมอเทวดาหลี่ เหตุใดเจินเจินใช้แล้ว 

ถึงอาการรุนแรงขึ้น" เจียงซือหร่านที่นั่งอยู่ข้างกายไทเฮาถามไล่เลียง
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เฉียวเจาไม่ปริปาก

"ร้อนตัวแล้วรึ ไม่กล้าพูดแล้วกระมัง" เจียงซือหร่านพูดเยาะ

"คุณหนูหลี ไฉนเจ้าไม่กล่าววาจา" ไทเฮาเอ่ยถาม

เฉียวเจาก้มศีรษะลงเล็กน้อย เอ่ยอย่างอ่อนน้อมว่า "ทูลไทเฮา 

เพราะหม่อมฉันพูดกับคุณหนูเจียงในอิริยาบถนี้ไม่เหมาะไม่ควรเพคะ"

นางอยู่ในท่าถวายค�านับขณะพูดตอบไทเฮาตลอดเวลา ไทเฮา 

ไม่เรียกนางลุกขึ้น นางย่อมจะยืดตัวขึ้นยืนตรงโดยพลการไม่ได้แน่นอน 

แต่นี่มิได้หมายความว่านางจะพูดกับเจียงซือหร่านในท่วงท่าเช่นนี้

"ไม่เหมาะไม่ควรอะไรหรอื" เจยีงซอืหร่านซึง่ไม่ใคร่ใส่ใจเรือ่งธรรมเนียม 

มารยาทมาแต่ไหนแต่ไรยังคิดตามไม่ทันในชั่วขณะ

เฉียวเจาแย้มปากออก "เกิดมีเสียงเล่าลือออกไปเช่นน้ี เกรงว่า 

ชื่อเสียงของคุณหนูเจียงจะด่างพร้อยได้"

346
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เป็นบุตรสาวของขุนนางดุจเดียวกัน ปล่อยให้คุณหนูท่านหน่ึง 

อยู่ในท่าถวายค�านับไทเฮายามพูดจากับคุณหนูอีกท่านหนึ่ง เช่นนั้น 

คุณหนูคนท่ีรับการค�านับโดยไม่หลบเลี่ยงจะดูหย่ิงผยองไม่รู้ธรรมเนียม

มารยาทเกินไป

เมื่อเฉียวเจากล่าวเตือนขึ้น เจียงซือหร่านคิดถึงจุดนี้ได้ทันใด  

ในใจนางกรุ่นโกรธเป็นอันมาก "เจ้า..."

นางต้องเจตนาแน่ๆ!

"ลุกขึ้นเถอะ" สุ้มเสียงของหยางไทเฮาราบเรียบ นางมองเฉียวเจา

ด้วยแววตาลุ่มลึกยิ่ง

คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าบุตรสาวของอาลักษณ์เล็กๆ ผู้หน่ึงในส�านัก 

ราชบัณฑิตจะควบคุมอารมณ์ได้ดีและไม่เจียมตัวไม่โอหังเยี่ยงนี้

ถ้าเด็กสาวอย่างน้ีเป็นคนดีย่อมจะดีมากเป็นธรรมดา แต่หากเป็น

คนชั่ว...

เฉียวเจายืดตัวขึ้น การย่อเข่าเป็นเวลานานท�าให้นางซวนเซไป 

เล็กน้อยก่อนทรงตัวไว้ได้ในพริบตา นางเอ่ยถามอย่างสุขุมใจเย็น  

"คุณหนูเจียงจะถามค�าถามเมื่อครู่นี้ซ�้าอีกคราได้หรือไม่"

"เจ้าเจตนาใช่หรอืไม่" เจยีงซอืหร่านขบเขีย้วเคีย้วฟันด้วยความโมโห

หลีซานผู้นี้ไม่เพียงตั้งแง่กับนางไปเสียทุกเรื่องไม่ว่า ยังชอบยกตน

สูงส่งกว่าผู้อื่นขั้นหนึ่งเสมอ แค่บุตรสาวของขุนนางขั้นหกเล็กๆ ผู้หน่ึง  

นึกว่าตนเองเป็นองค์หญิงหรือไร อาศัยอะไรพูดกับนางเช่นนี้

ไม่ถูกสิ ถึงเป็นเจินเจินยังพูดกับนางอย่างสุภาพมีมารยาท

"คุณหนูเจียงกล่าวล้อเล่นแล้ว เหตุผลที่ข้าขอให้ท่านถามซ�้าอีกหน 

เพราะเม่ือครูข้่าจดจ่อกับการตอบค�าถามของไทเฮาเลยไม่กล้าแบ่งสมาธิ 
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ดังนั้นจึงไม่ได้ฟังว่าท่านถามอะไรอย่างชัดเจน"

เจยีงซอืหร่านโดนโต้กลบั จงึก�ามอืแน่นจนข้อกระดกูนิว้ขาวซดีไปหมด

หยางไทเฮาลอบส่ายหน้า นางมองออกในที่สุดว่าเด็กสาวนางนี้

วาจาคมคายไม่เปิดช่องโหว่สักนิด เจียงซือหร่านหมายจะเป็นต่อในเชิง

คารมนั้นเป็นไปไม่ได้เลย

หยางไทเฮากระแอมกระไอให้คอโล่ง "เอาล่ะ หร่านราน เจ้ามีอะไร

ก็ถามคณุหนหูลซีานเถอะ" ว่าแล้วนางก็ชายตามองเฉยีวเจานิง่ๆ เป็นเชงิ

บอกอีกฝ่ายว่าอย่าตีฝีปากกับเจียงซือหร่าน

เจียงซือหร่านจ้องเฉียวเจาตาเขม็งพลางถาม "ข้าขอถามว่าเพราะ

อะไรหลังจากเจินเจินใช้ยาที่เจ้าให้ข้ามากลับอาการรุนแรงขึ้น"

เฉียวเจาแย้มยิ้ม "คุณหนูเจียงเอาแต่พูดว่าองค์หญิงทรงใช้ยาที่ข้า

ให้แล้วพระอาการรนุแรงขึน้ แต่ไม่ได้บอกข้าเลยว่าองค์หญิงทรงมบีาดแผล 

ที่ใดกันแน่ เป็นแผลจากอาวุธหรือแผลไฟไหม้ รอยแผลนูนขึ้นหรือบุ๋มลง 

และอยู่ตรงต�าแหน่งใด"

"มันเกี่ยวอะไรกันด้วย" เจียงซือหร่านถามแย้งกลับ

"เกี่ยวกันแน่นอน สาเหตุที่เกิดแผลตลอดจนลักษณะและต�าแหน่ง

ของรอยแผล ยาที่ใช้รักษาล้วนแตกต่างกันไป"

"แต่ตอนนัน้เจ้าไม่ได้บอกว่าต้องระวังจดุนี"้ เจยีงซือหร่านไม่ยอมจ�านน

ถึงจะแตกต่างกันก็ไม่ใช่ว่าพอใช้แล้วต้องแย่ลง นี่จะรังแกว่านาง

ไม่รู้เรื่องพวกนี้ชัดๆ

เฉยีวเจาไม่ปฏิเสธ "ข้าไม่ได้บอก เพราะไม่ว่ายาของท่านปูห่ลีใ่ช้กบั

รอยแผลแบบใด และต่อให้แสดงสรรพคุณไม่เหมือนกัน แต่อย่างน้อย

ไม่มีทางเกิดผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม"
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เจยีงซือหร่านแค่นเสยีงเยาะ "ดังนัน้เจ้ายังมอีะไรแก้ตวัได้อกี ยาน่ัน

ต้องไม่ใช่ของหมอเทวดาหลี่แน่นอน แต่เป็นยาสุ่มสี่สุ่มห้าที่เจ้าเอามา

หลอกลวงข้า"

นางพูดแล้วเบอืนหน้าไปมองหยางไทเฮา "ไทเฮา พระองค์ทรงได้ยิน

แล้วนะเพคะ นางยอมรบัเองกับปาก จะไม่ทรงลงทณัฑ์นางระบายความแค้น 

ให้เจินเจินหรือเพคะ"

หยางไทเฮามองเฉียวเจาด้วยสายตาดุดัน

ใบหน้าของเฉยีวเจาปราศจากแววแตกต่ืนลนลานให้เหน็สกักระผกี 

ยามพดูกบัเจยีงซอืหร่านนางจะประสานสายตากบัอกีฝ่ายตรงๆ แต่ตอน

พูดไขข้อสงสัยของหยางไทเฮาก็จะหลุบตาลงทันที "ไทเฮาเพคะ ได้ยิน 

ค�ากล่าวของคณุหนเูจยีง หม่อมฉนัแน่ใจได้ว่าองค์หญิงไม่ได้ทรงมรีอยแผล 

อย่างเดียวแน่นอน แต่ยังต้องมีปัญหาอื่นอีกด้วยเพคะ"

นัยน์ตาของหยางไทเฮาทอประกายวูบหน่ึง สภาพของเจินเจินน่ัน

มิใช่แค่เรื่องรอยแผลบนหน้าจริงๆ

"ไทเฮา ไม่ทราบว่าพระองค์จะทรงขัดข้องหรือไม่หากหม่อมฉัน 

จะขอเข้าเฝ้าองค์หญิงเพคะ"

"หลีซาน เจ้าท�าร้ายเจินเจินถึงเพียงนี้แล้วยังไม่พอใจหรือ ยังอยาก 

จะหัวเราะเยาะนางอีกใช่หรือไม่"

เฉียวเจามองเจียงซือหร่านด้วยแววตาปึ่งชาน้อยๆ นางนึกในใจว่า 

คุณหนูเจียง เจ้าอยากเห็นข้าเคราะห์ร้ายจนทุ่มสุดตัวถึงเพียงนี้ ก็ไม่รู้ว่า

บิดาเจ้ารู้เรื่องหรือไม่

"มองอะไร" สายตาผิดแปลกไปของอีกฝ่ายท�าให้เจียงซือหร่านรู้สึก

อึดอัดอย่างมาก
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เฉียวเจาย้ิมบางๆ "ค�ากล่าวนี้ของคุณหนูเจียง ข้ารับไว้ไม่ไหว 

หรอกนะ ประการแรกองค์หญิงทรงมปัีญหาอะไรน่าจะไม่เก่ียวข้องอนัใด

กับข้าตัง้แต่ต้น ประการทีส่องยาลบรอยแผลเป็นท่านมาขอเอง ข้าไม่รู้ว่า

จะมอบให้องค์หญิง ด้วยเหตุนี้คุณหนูเจียงบอกว่าข้าท�าร้ายองค์หญิง  

เช่นนั้นเป็นการประเมินข้าสูงไปแล้วจริงๆ ทว่าสิ่งส�าคัญที่สุดคือยาลบ 

รอยแผลที่ข้ามอบให้คุณหนูเจียงไม่มีทางท�าให้อาการรุนแรงข้ึน หาก

อาการขององค์หญิงแย่ลง นั่นจะต้องยังมีปัญหาอื่นอีกเป็นแน่"

นางพูดถึงตรงนีแ้ล้วเม้มปาก ทอดสายตามองตรงไปทีเ่จยีงซอืหร่าน 

"คณุหนูเจยีงห้ามไม่ให้ดอูาการขององค์หญิงเป็นการยืนยัน กลบัจะให้ข้า

รบัข้อกล่าวหาน้ี ออกจะไม่สมเหตสุมผลและไม่เห็นอกเหน็ใจผูอ้ืน่ไปบ้าง

หรือไม่"

"เจ้าพูดเหลวไหล..."

หยางไทเฮาโบกมือไปมาแล้วออกค�าสั่ง "ไปเชิญองค์หญิงเก้ามา"

ลี่ผินซ่ึงนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ด้านข้างเปล่งเสียงพูดอย่างทนไม่ไหว 

ในทีส่ดุ "ไทเฮาเพคะ องค์หญิงเพ่ิงหมดสตไิปเพราะทนสะเทอืนใจไม่ไหว 

หม่อมฉันกลัวว่านาง..."

สีหน้าของหยางไทเฮาขรึมลงเล็กน้อย "เจินเจินไม่ใช่เด็กที่อ่อนแอ

เช่นนั้น"

ในบรรดาหลานสาวหลายคน นางชมชอบเจนิเจนิมากท่ีสดุ กระนัน้

ไม่ใช่เพราะว่านางมรีปูโฉมงดงามทีส่ดุ แต่เด็กคนน้ีมคีวามเข้มแขง็อดทน

ในแบบที่ผู้เป็นองค์หญิงของราชวงศ์จะขาดเสียไม่ได้

ลี่ผินไม่กล้าพูดอะไรอีก ดวงตาคู่งามที่มองตวัดไปที่ตัวเฉียวเจา 

ฉายแววขุ่นเคืองวูบหนึ่ง
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เฉียวเจาหลุบตาลงยืนนิ่งๆ ดูสง่าดุจต้นสน

ต่อจากน้ันหยางไทเฮาไม่เอ้ือนเอ่ยวาจาใด หมนุเมลด็เหอเถาในมอื

ไปเรื่อยๆ 

เสียงเมล็ดเหอเถาเสียดสีกันไปมาท�าให้เจียงซือหร่านเริ่มกระสับ

กระส่ายอย่างปราศจากเหตุผล

เหตุใดไทเฮาเรียกเจินเจินมาตามค�าพูดของหลีซาน หรือว่าเมื่อ

ความวุ่นวายนี้จบลงจะเป็นนางที่เคราะห์ร้ายเช่นเคยหรือ

โอ๊ยๆๆ...จู ่ๆ ข้าคิดเช่นน้ีได้อย่างไร ต้องเป็นเพราะในต�าหนัก 

ร้อนเกินไปแน่!

ไม่นานนักขันทีส่งเสียงขานบอก "องค์หญิงเก้าเสด็จ..."

เฉียวเจาช�าเลืองหางตามองไป เห็นองค์หญิงเจินเจินคลุมหน้า 

ด้วยผ้าโปร่งบางสาวเท้าเข้ามา ไม่ได้พบกันเพียงไม่ก่ีวันนางผ่ายผอม 

ลงไปมากราวกับจะแบกรับน�้าหนักอาภรณ์บนตัวไม่ไหวกระนั้น

พอองค์หญงิเจนิเจนิสบตากับเฉยีวเจาก็สะดุง้โหยงในทแีรก แววตา 

ของนางไหวระรกิ จากนัน้ดงึสายตาคนืมาแล้วเดนิไปเบือ้งหน้าหยางไทเฮา  

แสดงค�านับอย่างสุภาพเรียบร้อย

"ถวายพระพรเสด็จย่าเพคะ"

"เจินเจิน มานั่งตรงนี้"

องค์หญิงเจินเจินเดินไปนั่งตรงที่นั่งถัดลงมาจากไทเฮา

"เจนิเจนิ เจ้ารูจ้กัคุณหนใูนอาภรณ์เรยีบง่ายท่านนีห้รือไม่" หยางไทเฮา 

ไต่ถาม

นัยน์ตาคู่งามขององค์หญิงเจินเจินที่โผล่พ้นจากผ้าโปร่งบางอ่าน

ความรู้สึกไม่ออกเท่าไรนัก นางตอบเสียงเรียบ "รู้จักเพคะ นางคือคุณหนู
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หลีซาน"

"ยาที่เจ้าใช้เป็นของที่นางให้หร่านราน?"

องค์หญิงเจินเจินนิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าเบาๆ

หยางไทเฮากวาดตามองเฉียวเจาปราดหนึ่ง นางกล่าวเสียงขรึม 

"เจินเจิน ปลดผ้าคลุมหน้าออกเถอะ ให้คุณหนูหลีซานได้ดูชัดๆ"
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