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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



มาต่อกันที่เล่มสองกันเลยค่ะ หลังจากในเล่มแรก 'อว๋ีไฉ่หลิง' ท่ีเป็น

วิญญาณมาอยู่ในร่าง 'เฉงิเซ่าซาง' ได้ปรบัตวัใช้ชวิีตในโลกโบราณ พบเจอผูค้น

ในครอบครัวมากหน้าหลายตา มีทั้งคนที่ดีกบันาง และคนทีพ่ร้อมหาเรื่องนาง

แม้ว่านางจะอยู่เฉยๆ ก็ตาม อาทมิารดาของนางท่ีไม่ว่านางท�าอะไรก็ดเูหมอืน

จะไม่ถูกใจไปเสียทุกอย่าง

ในเล่มนี้เฉิงเซ่าซางจะพยายามเลี่ยงการปะทะกับ 'เซียวหยวนอี' ผู้เป็น

มารดาให้มากท่ีสุด ถึงกับไปหลบภัยอยู่ที่จวนสกุลว่ัน ทว่าก็เหมือนหนีเสือ 

ปะจระเข้ เพราะเมื่อแรกถึงนางก็เจอ 'หลิงปู้อี๋' ที่ทุกคนกลัวเกรงเข้าแล้ว และ 

ถัดจากนั้นยังได้พบเขาอีกหลายต่อหลายครั้ง!

นอกจากความวุ่นวายในจวนสกุลเฉิงแล้ว ครั้งน้ีเฉิงเซ่าซางยังต้อง 

ออกเดินทางไปต่างเมือง ระหว่างน้ันยังพบเจอเรื่องไม่คาดฝัน และพบกับ 

บุรุษหนุ่มที่มาสารภาพรักกับนางครั้งแรก

ในเล่มน้ีความสัมพันธ์ระหว่างเฉิงเซ่าซางกับมารดาจะเป็นอย่างไรบ้าง 

แล้วดวงชะตารักของนางจะเริ่มผลิบานแล้วหรือไม่ บุรุษคนใดท่ีจะมาท�าให้

จิตใจของนางสั่นไหว ไปร่วมติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



หลิงปู ้อี๋เดินมาถึงเบื้องหน้าม้าแล้ว เฉิงเซ่าซางก�าลังคิดว่าจะ 

โอภาปราศรัยสองประโยคถูไถไปก่อน ให้บรรยากาศผ่อนคลายลงแล้ว

ค่อยว่ากัน ใครจะรู้ชายหนุ่มรูปงามสูงโปร่งผู้นั้นกลับไม่พูดพร�่าท�าเพลง 

ยื่นมือขวามาช้อนประคองเอวอันแบบบางของนางไว้

เฉงิเซ่าซางเครยีดเกรง็จนทัง้ร่างแข็งทือ่ ได้แต่เบกิตามองฝ่ามอืใหญ่

อันเพรียวยาวขาวเกลี้ยงเกลาข้างนั้นกุมกระชับช่วงเอวของนางไปเกือบ

ครึ่งซีกแล้ว ฟ้าเอยดินเอย ตอนนี้นางต้องการให้หัวหน้าเซียวเผยแพร่

ความรู้เก่ียวกับหลักจารีตอย่างเร่งด่วน นะ...นะ...น่ี...นี่สอดคล้องกับ 

หลักจารีตหรือ!

ไม่รอให้นางได้สติ หลงิปูอ๋ี้ก็ออกแรงเลก็น้อย ดนัร่างนางท่ีห้อยเอยีง

อยู่กลับขึ้นไปดังเดิม



 เฉิงเซ่าซาง  คุณหนูสี่สกุลเฉิง ร่างกายอ่อนแอ ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้

ในเมืองหลวงสิบปี อาสะใภ้รองตั้งใจเลี้ยงมาให้

เสียคน มีวิญญาณจากยุคปัจจุบันมาเข้าร่าง

 หลิงปู้อี๋  หรือจื่อเซิ่ง เป็นบุตรบุญธรรมของฮ่องเต้ เป็น 

ผู ้บัญชาการของทัพเกราะด�า ขึ้นชื่อเรื่องความ 

โหดเหี้ยมดุดัน

 หยวนเซิ่น  เป็นบัณฑิตมาจากตระกูลขุนนางแห่งเจียวตง  

บิดาเป็นขุนนางใหญ่ระดับผูว่้าการมณฑลแห่งหนึง่ 

มีรูปโฉมโดดเด่น บุคลิกสุภาพสูงส่ง

 โหลวเหยา  บตุรชายของโหลวจีร้องเจ้าเมอืงในมณฑลเหย่ียนโจว  

มีลุงเป็นเสนาบดีกรมอาชาหลวง นิสัยอ่อนโยน 

ว่าง่าย จิตใจใสซื่อบริสุทธิ์ ไม่ถนัดวิชาบุ๋น

 ซังซื่อ  อาสะใภ้สามของเฉิงเซ่าซาง เป็นบุตรีเจ้าส�านัก 

เขาไป๋ลู่ เชี่ยวชาญดนตรี รักเอ็นดูเฉิงเซ่าซาง

 เฉิงจื่อ  อาสามของเฉงิเซ่าซาง รปูโฉมหล่อเหลา เป็นลกูรกั

ของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง เป็นรองนายอ�าเภอหวา
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ยามทีเ่ฉงิเซ่าซางถูกดงึตวัออกมา ศรีษะกับใบหน้าก็รบัไปหลายหมดั 

แล้ว นางรูส้กึว่าแก้มปวดแสบ หางตาคล้ายถูกชกจนบวมปดู คางก็เหมอืน

ถูกข่วนเป็นรอยแผลเล็กหน่ึงสาย ครั้นหรี่ตามองอิ่นสวี่เอ๋อ เฉิงเซ่าซาง 

ก็อดไม่ได้ที่จะลอบชมตนเองว่า วิชาก้นหีบยังไม่ลืมหาย!

ท่ามกลางความชลุมนุ นางเหน็แวบๆ ว่าหยวนเซิน่มสีหีน้าวิตกกังวล  

หนุ่มน้อยนามโหลวเหยาผู้นั้นราวถูกสายฟ้าฟาด คล้ายได้เปิดกว้าง 

ความรูใ้นชวิีตขนานใหญ่ อิน่ซือ่ท่ีรบีรดุมาถงึทัง้โกรธทัง้ร้อนใจจนกระทบื

เท้าไม่หยุด ภายหลังมือไม้ปั่นป่วนกันชั่วขณะหนึ่ง อิ่นสว่ีเอ๋อที่ร้องห่ม

ร้องไห้กถู็กส่งตวัไปยังห้องปีกห้องหน่ึงซึง่อยู่ในเรอืนหลงัของจวนสกุลอิน่ 

พร้อมกับเฉิงเซ่าซาง ที่นั่นมีอิ่นฮูหยิน เซียวฮูหยิน ตลอดจนวั่นฮูหยินกับ 

วั่นชีชีแม่ลูกที่เพิ่งรุดมาถึง

แรกได้ยินเรื่องน้ีอิ่นฮูหยินซวนเซจนเกือบพลัดตกจากขั้นบันได  

31
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รบีฝากฝังหน้าท่ีต้อนรบัแขกเหรือ่ไว้กับพ่ีสะใภ้น้องสะใภ้แล้วตรงมาทนัที 

เซยีวฮหูยินแลดยัูงเยือกเย็นอยู่ ทว่าลมหายใจก็ถ่ีกระชัน้ขึน้มาก ว่ันฮหูยิน

แม้มใิช่ผูเ้ก่ียวข้อง แต่ก็ไม่อาจวางตวัอยู่นอกเรือ่งราว ก�าลงักระอกักระอ่วน 

ไม่รูค้วรยืนข้างฝ่ายใดดี ผดิกับว่ันชชีท่ีีตกลงใจแล้วว่าจะต้องผดงุคณุธรรม 

อันสูงส่งให้ได้!

อิน่ซือ่รบีรายงานเหตกุารณ์ส�าคัญคร่าวๆ รมิหแูม่ใหญ่ของตนรอบหน่ึง  

อิ่นฮูหยินฟังจบค่อยโล่งอกขึ้นบ้าง

มคีนเห็นไม่มากก็ดีแล้ว สาวใช้สองคนเป็นบ่าวสกุลอิน่ นางควบคมุ

ได้อย่างเตม็ที ่หยวนเซิน่กับโหลวเหยาอย่างไรก็เป็นบรุษุ ท้ังมชีือ่เสียงไม่เลว  

หากเชิญสามีของนางออกหน้าไหว้วาน คนหนุ่มทั้งสองย่อมไม่พูดมาก

จนถึงกับออกไปข้างนอกเล่าเรื่องหยุมหยิมเช่นแม่นางน้อยตีกันนี้ส่งเดช

สิ่งเดียวที่น่าแปลกอยู่บ้างคือหยวนเซิ่นผู้น้ันคล้ายกระตือรือร้น 

ในเรือ่งน้ีมากเกินไป หากมใิช่อิน่ซือ่บตุรสาวคนโตใช้วาจาเข้าทีต่อต้านไว้ 

เขาก็เกือบจะตามเข้ามาด้วยแล้ว หลังจากถูกเกลี้ยกล่อมให้ถอยไป เขา

ยังป้วนเปี้ยนสอบถามอาการบาดเจ็บหลายหน ไม่เห็นเหมือนที่สามีเคย

พูดถึงว่า 'เขาแม้ได้ถวายรับใช้ข้างพระวรกายฝ่าบาทบ่อยคร้ัง ประสบ

ความส�าเร็จแต่ยังเยาว์ ทว่ากิริยาวาจายังคงรอบคอบส�ารวมตน' 

ฉะนั้น...หรือว่าคนเราอาจมีความชอบพิกลบางอย่าง? หรือว่า 

หยวนเซิ่นจะชอบชมดูแม่นางน้อยตีกัน?

ในฐานะมารดาที่มีบุตรสาวอยู่ในวัยเหมาะจะออกเรือน อิ่นฮูหยิน

มใิช่ไม่เคยคดิหวังจะได้หยวนเซิน่มาเป็นบตุรเขย ทว่าสามกีลบัไม่เห็นดีด้วย 

แต่อย่างใด บอกว่าหยวนเซิ่น 'แลคล้ายไม่ไยดีในลาภยศ แท้จริงภายใน

มเีจตนาอนัลุม่ลกึ' วันหน้าตระกูลภรรยาท่ีเขาเลอืกจะต้องพิถีพิถันย่ิงยวด 
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อาจเก่ียวดองกับพระญาตเิชือ้พระวงศ์ผูท้รงอ�านาจสงูสุด หรือไม่ก็อาจเลอืก 

บุตรีของปราชญ์อาวุโสผู้ลือนามมากบารมีทว่าไกลห่างจากราชส�านัก  

นั่นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้

เดมิความหวังท่ีอ่ินฮหูยินมต่ีอหยวนเซิน่ลดลงกว่าคร่ึงแล้ว ผ่านเร่ือง

ในวันนี้เขาได้เห็นบุตรสาวนางตบตีเด็กสาวที่มาจากบ้านสหายของบิดา

มารดา ก็ท�าให้นางดับความคิดหวังนั้นทิ้งโดยสิ้นเชิง

"น้องสาววางใจได้ ไม่มคีนอืน่เห็น เรือ่งนีจ้ะไม่แพร่งพรายไปหรอก" 

อิ่นฮูหยินซับเหงื่อ เอ่ยปลอบใจเซียวฮูหยิน ก่อนหันหน้าไปดุด่าบุตรสาว

อย่างมโีทสะ "เจ้าลกูอกตญัญู! เจ้าท้ังโตกว่าท้ังเป็นเจ้าบ้าน กลบัยังตบตี

แม่นางน้อยสกุลเฉิง! ต�าราอ่านมาเสียเปล่า จรรยามารยาทก็เรียนมา

อย่างสูญเปล่าแท้ๆ! ข้าจะไปบอกพ่อเจ้า ดูซิเขาจะลงโทษเจ้าอย่างไร!"

เฉงิเซ่าซางย้ิมร่าอยู่ในใจ...ทีแ่ท้บดิามารดายุคน้ียามโกรธจนด่าทอ

บุตรล้วนใช้ค�าว่า 'ลูกอกตัญญู' กันนี่เอง

ก่นด่าบุตรสาวจบ อิ่นฮูหยินก็เอ่ยกับเฉิงเซ่าซางเสียงอ่อนโยน  

"เซ่าซางหลานป้า ท�าให้เจ้าได้รับความเจ็บช�้าแล้ว เจ้าวางใจได้ ป้าจะ 

ให้ความยุติธรรมแก่เจ้าแน่ รอจนงานเลี้ยงวันนี้ยุติ รับรองว่าจะให้ 

เด็กอกตัญญูนี่ลิ้มรสกฎตระกูล!"

เด็กสาวสองคนที่ตีกันแล้วถูกจับแยกล้วนมีสภาพอเนจอนาถ  

เพียงแต่เฉงิเซ่าซางดนู่าเวทนากว่าอย่างเหน็ได้ชดั จมกูเขยีวหน้าบวมดจุ

หัวหมู บนสาบเสื้อยังเปื้อนไปด้วยเลือดก�าเดา เปรียบกันแล้วอิ่นสว่ีเอ๋อ

นอกจากผมเผ้าสยายยุ่ง แป้งชาดเลอะเลือน ตามใบหน้าตามมือล้วน 

ปกติดี ประกอบกับคนหนึ่งตัวสูงใหญ่กว่า อีกคนหนึ่งตัวเล็กอ่อนวัยกว่า 

รูปการณ์จึงชัดแจ้งโดยไม่ต้องอธิบายใดๆ
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มีแต่เซียวฮูหยินที่แจ้งใจถึงอุปนิสัยกับฝีมือของบุตรสาว ใต้หล้านี้

ผู ้ท่ีท�าให้บุตรสาวนางเสียเปรียบได้มีไม่มากจริงๆ เกรงว่าข้อเท็จจริง 

คงมิใช่อย่างท่ีเห็น แต่หากกลบเกลื่อนผ่านไปเช่นน้ีได้ก็ไม่เลวเช่นกัน  

นางจึงแสร้งเอ่ยปลอบอิ่นฮูหยินอย่างใจกว้าง ขณะเดียวกันก็ก�าชับให้

องครักษ์หญิงประจ�าตัวไปตรวจดูอาการบาดเจ็บของเฉิงเซ่าซาง

ครั้นได้ยินค�าต�าหนิติเตียนเสียงแล้วเสียงเล่า อิ่นสว่ีเอ๋อจะยอมรับ

ความผดิไว้ได้อย่างไร ทางหนึง่ร้องไห้น�า้หูน�า้ตาไหล อกีทางหนึง่ร้องบอก

เสียงรัวว่าตนถูกใส่ร้าย ทว่าก็หาพยานหลักฐานมาหักล้างไม่ได้ นับว่า 

ถูกปรกัปร�าแทบตายแล้วจรงิๆ! ใครจะรูว่้าตอนน้ีเฉงิเซ่าซางกลบัเอ่ยขึน้ว่า  

"เป็นข้าเองเจ้าค่ะที่ตีพี่สวี่เอ๋อก่อน"

อิ่นสวี่เอ๋อเอียงหน้ามามองเฉิงเซ่าซางในอาการตาค้าง

วาจานี้พอกล่าวออกมา ผู้คนในห้องปีกล้วนตระหนกวูบ

หัวใจของอิ่นฮูหยินผ่อนคลายลง คิดในใจว่า แม่นางน้อยแม้ 

อารมณ์ร้าย ตัวคนก็ยังเที่ยงธรรม มีเหตุมีผล

ต่างจากเซียวฮูหยินที่หัวใจเต้นตุบ อารมณ์แสนจะซับซ้อน จับจ้อง

บุตรสาวที่บาดเจ็บไปทั่วดวงหน้าแต่กลับดูไม่อินังขังขอบแต่อย่างใด

ว่ันชีชีที่อยู่อีกด้านร้อนใจแล้ว นางเพียรปัดมือว่ันฮูหยินท่ีคว้า 

แขนตนไว้แน่น ก่อนเอ่ยเสียงดัง "น้องเซ่าซางยึดถือเหตุผลเป็นที่สุด นาง

จะไม่ตีคนส่งเดชเป็นอันขาด นี่ต้องมีสาเหตุแน่นอน เซ่าซาง เจ้าพูดสิ  

พูดออกมา!"

ที่เฉิงเซ่าซางรออยู่ก็คือค�าพูดนี้ ในใจจึงตะโกนก้องว่า สหายช่างมี

น�า้ใจแท้! จากน้ันก็ถือโอกาสนีฟ้้องร้องพลางป้ันสหีน้าเข้มแข็ง "นางพูดว่า 

ข้าไม่มีบิดาไม่มีมารดา ไร้การอบรม กระทั่งตัวอักษรก็รู้จักแค่ไม่ก่ีตัว 
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หยาบกระด้างเหลือจะกล่าว!"

อ่ินซื่อช�าเลืองตาเห็นเซียวฮูหยินหน้าขรึมลงก็ให้ปวดหัวไม่คลาย 

ระหว่างตบตแีขกกับด่าทอลบหลูแ่ขก ไม่รูอ้ย่างใดจะส่งผลเสียต่อช่ือเสียง

ของน้องสาวต่างมารดาน้อยกว่ากัน นางเหลอืบมองแม่ใหญ่ของตนอกีหน  

กลับพบว่าอีกฝ่ายนิ่งงันอยู่ตรงนั้น ในดวงตาถึงกับเปียกชื้นหลายส่วน

ครานี้อิ่นสว่ีเอ๋อไม่อาจร้องว่าถูกปรักปร�าได้อีก เพราะนางเคยเอ่ย

ค�าพูดเช่นน้ีจริงๆ กระน้ันนางก็ยังอยากจะแย้งเหลือเกินว่าค�าพูดเหล่านี้

มิใช่เรื่องจริงหรือไร! พูดเรื่องจริงก็ผิดด้วยหรือ! ทว่าเมื่อเผชิญกับสีหน้า

ไม่ชวนมองของเหล่าผูใ้หญ่ท่ีอยู่ด้านบน นางก็ตระหนักได้ว่าขืนพูดออกไป 

เช่นนี้จะต้องย�่าแย่กว่าเดิมแน่

อิ่นซื่อก้าวออกมาคลี่ ย้ิมไกล่เกลี่ย "น้องสาวข้าพูดจาไม่เป็น  

ล่วงเกินคนไปไม่รู้ตั้งเท่าใดแล้ว ครานี้ถือเสียว่านางพูดผิดไป..."

"พ่ีสวี่เอ๋อมิได้พูดผิดเลยเจ้าค่ะ ไม่ผิดแม้สักค�าสักประโยคเดียว" 

เสียงของเฉิงเซ่าซางเจือสะอ้ืนไห้ ตรอมตรมขมข่ืน สุดแสนน่าสงสาร  

"ก็เพราะมิได้พูดผิด ข้าไม่อาจจะโต้แย้ง จึงได้แต่ลงไม้ลงมือ..."

ว่ันชีชีฟังจนเดือดดาลสุดระงับ เลือดที่ร้อนระอุพุ่งถึงกระหม่อม 

ในพริบตา

นางปัดการฉุดรั้งของวั่นฮูหยินสุดแรง แล้วกระโดดพรวดออกมา 

ชีห้น้าอิน่สว่ีเอ๋อ "ดังค�าว่าตีกันไม่ตีใบหน้า ด่ากันไม่ด่าปมด้อย! เป็นเพราะ

น้องเซ่าซางเกียจคร้านโง่เขลาจึงไม่ได้อ่านต�าราเรียนรู้จรรยาให้ดี 

อย่างนั้นหรือ เจ้ามักอวดอ้างว่าได้รับการอบรมดีตามอย่างกุลสตรี 

เมอืงหลวง รูท้ั้งรูว่้าผูอ่ื้นมเีรือ่งเจบ็ปวดทีเ่ก็บซ่อนไว้ในใจ เจ้าก็ยังไม่ลดรา 

วาศอก นี่หรือคือการอบรมที่เจ้าอวดอ้าง!"
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อิ่นสวี่เอ๋อปากอ้าลิ้นพัน หนน้ีนางไม่อาจหักล้างถ้อยค�าสวยหรู 

เตม็ปากเตม็ค�าของว่ันชชีไีด้อกี จงึท�าได้เพียงร้องตะโกนอยู่ในใจต่อไปว่า  

สิ่งที่ข้าพูดเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนี่ เรื่องจริงทั้งนั้น!

เฉิงเซ่าซางสังเกตสีหน้าฝ่ายตรงข้ามแล้วให้บังเกิดความสงสาร 

นิดๆ...สิ่งที่ไม่อาจพูดที่สุดบนโลกใบน้ี อันท่ีจริงมักมิใช่ค�าโป้ปดหรือ 

ให้ร้าย หากแต่เป็นเรื่องจริง

ชัว่ขณะนีค้นทีเ่หลอืนอกจากเซยีวฮหูยินต่างสบตากัน รู้สกึว่าเร่ืองราว 

กระจ่างแจ้งยิ่งแล้ว น่าจะเป็นเพราะอิ่นสว่ีเอ๋อเอ่ยวาจาไร้มารยาทก่อน 

เฉิงเซ่าซางที่เยาว์วัยถูกย่ัวยุจึงวู่วามชกหมัดเข้าใส่ น่าเสียดายตัวเล็ก 

แรงน้อย สุดท้ายถูกอิ่นสว่ีเอ๋อกดร่างตีไปหน่ึงยก นับอย่างไรก็เป็น 

เฉิงเซ่าซางที่เสียเปรียบ

ว่ันชชีไีม่สนใจสายตาของมารดา ยังคงเตมิไฟเข้าไปหน่ึงกอง เล่าเรือ่ง  

'พุทรารงันกไหมทอง' เมือ่ครูก่่อนน้ันออกมาหมดเปลอืกในรวดเดยีวแล้ว

เสริมอีกว่า "ท่านป้าอิ่น มิใช่ข้ายุแยงนะเจ้าคะ แต่น้องเฉิงยางก็ถูกนาง

รังแกเช่นกัน!"

อ่ินฮหูยินมสีหีน้าระทมทกุข์ เอ่ยด้วยท่าทางตาลอย "เฉงิยางเตบิโต

ในบ้านผู้เป็นตา ก็ไม่มีบิดามารดาอยู่ข้างกาย"

ว่ันชีชีคาดไม่ถึงว่าอิ่นฮูหยินจะมีท่าทีตอบสนองเช่นน้ี จึงชะงักไป

เล็กน้อยก่อนกล่าว "มิผิดเจ้าค่ะ!"

เซียวฮูหยินเห็นภาพเหตุการณ์น้ีก็เบือนหน้า ใช้แขนเสื้อป้องบัง 

แล้วร�่าไห้ "ล้วนเป็นความผิดของข้าเอง เมื่อแรกหากข้าไม่ทิ้งเซ่าซางไว้  

ก็จะไม่เป็นเช่นนี้แล้ว..."

เฉงิเซ่าซางลอบชืน่ชมว่า หวัหน้าเซยีวแห่งฝ่ายการศกึษาช่างแสดง
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ได้ดีย่ิง อ่อนได้แข็งได้ ยืดได้หดได้ ขึ้นบนได้ถึงแท่นบัญชาการแม่ทัพ  

ลงล่างได้ถึงเวทีแสดงงิ้ว

มาถึงยามนี้อิ่นฮูหยินกลับเยือกเย็นขึ้นแล้ว นางคารวะเซียวฮูหยิน

อย่างสง่าภูมิฐาน เอ่ยวาจามีหลักการ "เรื่องน้ีเป็นข้าต่างหากท่ีสอน 

บุตรสาวไม่เข้มงวด เจ้าวางใจได้ ข้าจะให้ค�าชี้แจงแก่เด็กทั้งสองแน่นอน 

วันน้ีพวกเราสองสกุลผูกไมตรี อัธยาศัยตรงกัน วันเวลาข้างหน้ายังอีก 

ยาวไกล น้องสาว เจ้าไม่ควรอ�าลางานเลีย้งไปในเวลาน้ี จะท�าให้ผูอ้ืน่เห็น

เป็นเรือ่งขบขันเอาได้ มสิูส้ัง่คนส่งเซ่าซางกลบัจวนไปพักฟ้ืนก่อนจะดกีว่า"

เซยีวฮหูยินมปีฏิภาณเพียงนี ้นางมองออกทันทว่ีาสีหน้าของอ่ินฮหูยนิ 

ผิดปกติ ต้องมีเรื่องลับส่วนตัวอย่างอื่นเป็นแน่ ทว่าเม่ือเก่ียวพันถึงเร่ือง 

ในครอบครัวสกุลอิ่นก็ไม่เหมาะท่ีนางจะยุ่มย่ามให้มากความ นางจึงพา 

บุตรสาวออกไปโดยไม่ชักช้า

ว่ันชชีกัีงวลเรือ่ง 'ว่าทีพ่ี่น้องร่วมสาบาน' จะเสยีโฉม จงึทิง้มารดาไว้

แล้วติดตามออกไปด้วย ปากก็งึมง�าว่า "บ้านข้ามียาสมานแผลชั้นดี  

ข้าจะสั่งคนกลับบ้านไปหยิบประเดี๋ยวนี้"

ครั้นเห็นพวกนางออกไปแล้ว อ่ินฮูหยินก็ซวนเซทรุดลงบนม้าน่ัง 

หยาดน�้าตาไหลพราก สีหน้าโศกสลดสุดบรรยาย

อิ่นซื่อตระหนกจนหน้าถอดสี นางกับแม่ใหญ่ผูกพันกันดียิ่ง จึงรีบ

คกุเข่าตรงหน้าอกีฝ่ายแล้วซกัถามเสยีงรวัอย่างรุม่ร้อนใจ "ท่านแม่ ท่านแม่ 

เป็นอะไรไปเจ้าคะ!"

อิ่นฮูหยินป้องหน้าด้วยผ้าดิ้นแพร ร�่าไห้ไม่เอ่ยวาจา

มีเพียงวั่นฮูหยินที่ล่วงรู้อดีตของอีกฝ่าย จึงก้าวขึ้นหน้าไปเอ่ยเสียง

นุ่มนวล "อาหยวน ผ่านไปแล้วนะ ล้วนผ่านไปหมดแล้ว บัดนี้...เจ้ามี
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ครอบครวัท่ีสขุสมบรูณ์และก็เป็นย่าคนแล้ว บดิามารดาเจ้าในปรภพรบัรู้ 

จะต้อง...จะต้อง..." พูดๆ อยู่ว่ันฮูหยินเองก็ใช้แขนเสื้อป้องใบหน้าร�่าไห้

ออกมาเบาๆ

อิน่ฮหูยินซบัหยดน�า้ตา เดนิไปถึงตรงหน้าอิน่สว่ีเอ๋อท่ีนิง่งันเป็นไก่ไม้  

แล้วเงื้อมือตบหน้าบุตรสาวอย่างแรงหนึ่งฉาด ปรากฏรอยแดงขึ้นบน

ใบหน้าของอิ่นสวี่เอ๋อในทันที เห็นชัดว่าอิ่นฮูหยินออกแรงหนักเพียงใด

"ท่านแม่!"

"อาหยวน!"

อิ่นซื่อกับวั่นฮูหยินร้องอุทานออกมาพร้อมกัน

อิ่นสวี่เอ๋อถูกตบจนทึ่มทื่อไปทันตา นับแต่เกิดมานางมีบิดามารดา

รักใคร่ตามใจ มีพ่ีชายพ่ีสาวรักถนอม อย่าว่าแต่ตีลงโทษเลย แม้แต่ 

วาจาแรงๆ สักประโยคก็ไม่เคยเอ่ยกับนาง ครานี้ถูกตบหน้าเป็นหนแรก

ในชีวิต กระทั่งจะร้องไห้นางก็ถึงกับร้องไม่ออก

อ่ินฮหูยินจบัจ้องบตุรสาวในไส้พลางเอ่ยเสยีงเย็นชา "แต่เลก็ข้าเอง

ก็ไม่มบิีดามารดา ก่อนอายุสบิสองไม่เคยได้อ่านต�าราสกัม้วน ไม่เคยรู้จกั

อักษรสักตัว ข้าเองก็หยาบกระด้างเหลือจะกล่าว ไม่คู่ควรจะเป็นมารดา

เจ้า! ต่อไปเจ้าอย่ามานับญาติกับข้าเลย ข้าไม่กล้ารับหรอก!"

ท่ามกลางหยาดน�้าที่พร่ามัวดวงตา อิ่นฮูหยินนึกถึงอดีต ตนเอง 

ก็เคยถือก�าเนิดในรังอันแสนสุข มีครอบครัวท่ีครบสมบูรณ์เช่นเดียวกับ 

บุตรสาวในตอนนี้ ใครจะรู้จู ่ๆ วันหนึ่งกลับถูกคนป้ายสีจนบ้านแตก 

สาแหรกขาด นางได้แต่เบิกตามองบิดากับพี่ชายถูกประหารกลางตลาด 

มารดาทุ่มสุดชีวิตพานางไปซ่อนตัวที่บ้านของว่ันฮูหยิน ไม่นานต่อมา

มารดาก็ล่วงลับไปอีกคน
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เนื่องจากอายุยังน้อยได้รับความสะเทือนใจรุนแรง นางจึงเซื่องซึม

ทึ่มทื่อมาตลอดหลายปี ยังดีได้ว่ันฮูหยินทุ่มเทดูแลปลอบประโลมดุจ 

พ่ีสาวแท้ๆ กระท่ังปีท่ีนางอายุได้สิบขวบจึงมีสติแจ่มใสในท่ีสุด ต่อมา 

สถานการณ์เปลีย่นแปลง ศตัรถููกกรรมตามสนองแล้ว บดิาของว่ันฮหูยนิ

จึงได้กล้าพานางออกมา ส่งไปยังบ้านผู้เป็นอาที่อยู่แดนไกล

ท่านอากับอาสะใภ้ล้วนเป็นคนเมตตาอาร ีมองนางเสมอืนบตุรสาว

แท้ๆ แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ กลางดึกภายใต้ผ้าห่ม นางที่เยาว์วัยก็ยังคง

พรัน่ใจว้าเหว่คะนึงหาบดิามารดา ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถงึว่าเด็กสาวท่ีข่มเหงนาง

กลุม่น้ันเคยเยาะหยันว่านาง 'ไม่มบีดิามารดาไร้การอบรม' กีค่รัง้ก่ีหนแล้ว

ก็สุดจะรู้

อ่ินซื่อกับอิ่นสว่ีเอ๋อไม่เคยได้ยินเรื่องน้ีมาก่อน จึงต่างตะลึงงันไป 

ชั่วขณะ

อีกด้านใต้เท้าอิ่นจื้อท่ีก�าลังเลี้ยงแขกอยู่ด้านหน้าได้ยินหญิงรับใช้

อาวโุสมารายงานว่าภรรยาของเขาร�า่ไห้ปวดร้าวไม่คลาย นอนซมไม่อาจ

จะลุกขึ้นได้ เขาก็รีบกลับห้องไปดู ภายหลังได้รู้สาเหตุ เขาไม่พูดพร�่า 

ท�าเพลงก็ตบหน้าบตุรสาวคนเลก็หนึง่ฉาดดงักังวานเช่นกัน จากนัน้ด่าว่า 

"ลกูอกตญัญูท่ีไม่รูจ้กัฟ้าสงูแผ่นดนิต�า่!" ตามด้วยว่ากล่าวสัง่สอนหน่ึงยก 

ตมีอืด้วยไม้เรยีว กับลงโทษคดัต�ารา...ขาดก็แต่สัง่คกุเข่าในศาลบรรพชน

แม่นางน้อยอิ่นสวี่เอ๋อที่มีชีวิตราบรื่นดังใจมาสิบห้าปี คราน้ีถึงกับ

ได้รับโทษเกือบครบชุดในรวดเดียว

เปรียบกับอิ่นสว่ีเอ๋อผู้เผชิญพายุฝนอันขื่นขม เฉิงเซ่าซางทางนี ้

เรียกได้ว่ามีสายลมอ่อนพาหยดฝนพร�าชโลมใจ
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ภายหลังกลับถึงจวนสกุลเฉิง อาจู้เห็นคุณหนูบาดเจ็บไปทั้งหน้า 

ทัง้ศีรษะก็ปวดใจสดุจะทานทน หลัง่น�า้ตาโดยไร้เสยีงไปหนึง่อ่างล้างหน้า 

ทว่าในขณะท่ีช่วยคุณหนูผลัดเปลี่ยนชุดที่ฉีกขาดสกปรก กลับพบว่า 

ใต้ร่มผ้ามรีอยแผลน้อยแสนน้อย ผวิพรรณอนัอ่อนละมนุแทบจะสมบรูณ์ 

ไร้ต�าหนิ

"ข้าก็บอกแต่แรกแล้ว แผลเหล่านี้ไม่เป็นปัญหา ข้ารู้ว่าอะไรเป็น

อะไรนะ" เฉิงเซ่าซางยิ้มตาหยีพลางตบไหล่อาจู้เบาๆ

ทักษะ! กุญแจส�าคัญอยู่ที่ทักษะ! แม่นางน้อยแซ่อิ่นผู้นั้นเมื่อแรก

มองดเูหมอืนอาการไม่หนักหนา แต่เฉงิเซ่าซางรูว่้าตนเองออกกระบวนท่า 

ที่ร้ายกาจไป ต่อให้ร่างนี้เรี่ยวแรงไม่มาก ก็ต้องท�าให้อิ่นสว่ีเอ๋อนั่งนอน 

ไม่สบาย กินอันใดล้วนไม่อร่อย

โดยเฉพาะหนึ่งเท้าที่นางเตะใส่ขา กับหลายขยุ้มที่นางหยิกใส่เอว

ของอิ่นสว่ีเอ๋อนั้น อย่างแรกเดินตามแนวทางหนักแน่นกลมกลืนของ 

ส�านักเส้าหลิน อย่างหลังยึดตามหลักสายลมไล้ใบหน้าของส�านักอู่ตัง 

ระดับทักษะเรียกได้ว่าทะลุเกณฑ์ ขั้นต�่าแม่นางน้อยแซ่อิ่นต้องเจ็บไป 

สามวัน หากเจ็บน้อยไปกว่านั้นหนึ่งวันก็เขียนชื่อเฉิงเซ่าซางกลับหลัง 

ได้เลย!

เฉงิเซ่าซางรูว่้าประเดีย๋วเซยีวฮหูยินกลบัมา ยังจะมศีกึหนกัรอนางอยู่  

หลงัล้างเนือ้ล้างตวัและกินอาหารกลางวันทีม่ผีกัเนือ้อุดมสมบรูณ์ไปหนึง่มือ้ 

จงึรบีขึน้เตยีงไปพกัผ่อน กอดผ้าห่มหลบัสบายไปถึงยามบ่าย ครัน้ต่ืนข้ึนมา 

เหน็ดวงตะวันคล้อยสูท่ศิตะวันตกค่อยรูว่้าคนสกุลเฉงิล้วนกลบัจวนมาครบ 

ทุกคนแล้ว ไม่ผิดจากที่คิด อาจู้เอ่ยอย่างหว่ันวิตกว่าเซียวฮูหยินสั่งให ้

คุณหนูตื่นแล้วไปยังโถงเก้าอาชาในทันที
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เฉงิเซ่าซางหยิบคนัฉ่องเลก็แบบมด้ีามจบัทีพ่ี่รองเฉงิซ่งเพ่ิงมอบให้

บานนั้นมาส่องดูซ้ายขวา มองภาพหัวหมูที่เล็กน่ารักในคันฉ่องพลาง 

ลอบจปุากชืน่ชม รูส้กึว่าหนน้ีตนควบคุมสถานการณ์ได้เหมาะเจาะล�า้เลศิ

โดยแท้ ผลที่ต้องการก็คือเช่นนี้นี่ล่ะ

ครานี้ความมั่นใจของนางยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีก
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เฉิงเซ่าซางเริ่มจากเปลี่ยนมาสวมชุดชวีจวีกลางเก่ากลางใหม่ 

เน้ือผ้าอ่อนนุม่แนบล�าตวั สัง่คนไปแจ้งเซยีวฮหูยินว่าตนก�าลงัไป จากน้ัน 

ย่างฝีเท้าอย่างไม่รีบไม่ร้อน ครั้นเดินไปได้ครึ่งทาง นางขบคิดเล็กน้อย 

ก็เรียกให้เหลียนฝางไปขอความช่วยเหลือจากพ่ีชายทั้งสาม ทั้งบอก 

เหลียนฝางว่าเล่าสถานการณ์ให้ร้ายแรงหน่อยก็ไม่เป็นปัญหา...เกิดตน

ถกเถียงจนไฟลุกขึ้นมา ย่อมต้องเตรียมกลุ่มผู้ดับเพลิงไว้ให้พร้อมสรรพ

เมือ่ไปถึงโถงเก้าอาชา แลเห็นเฉงิสือ่สามภีรรยานัง่สงูตรงต�าแหน่ง

ประธาน เฉิงจื่อกับซังซื่อนั่งอยู่ด้านข้าง แต่ละคนมีสีหน้าต่างกันไป

เซยีวฮหูยินกลัน้ใจรออย่างเคร่งขรมึ สหีน้าบ่งชดัว่าจะต้อง 'ถกกับเจ้า 

ให้กระจ่าง' ผิดกับซังซื่อที่โปรยยิ้มเย้ามาให้ ส่งสายตาบ่งบอกว่า 'ข้ามา

ช่วยเจ้า' พาให้ในใจเฉิงเซ่าซางซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

ฝ่ายเฉงิจือ่ก�าลงัฝืนกลัน้หาว เดิมทเีขาอยากนอนยามบ่ายสกัหน่อย 

32
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ทว่าภรรยาจะมาชมดูศึกประลองก�าลงัระหว่างคู่แม่ลูกนีใ้ห้ได้ เขาจึงได้แต่ 

ติดตามมา

มีเพียงเฉิงสื่อแม้จะรับรู้แต่แรกว่าเกิดเรื่องใดขึ้น กระนั้นทันทีที่เขา

เห็นบตุรสาวก็ยังคงร้องเสยีงหลง "เหนยีวเหน่ียว! ไหนบอกว่าแค่ทะเลาะกัน  

เด็กแซ่อิ่นนั่นถึงกับตีเจ้าจนเป็นเยี่ยงนี้! ลูกพ่อ เจ้าเจ็บหรือไม่"

นายท่านผู้เฒ่าเฉิงรูปงามจนเป็นที่ตกตะลึงไปทั่ว ทว่าตนในฐานะ

บตุรชายคนโตกลบัไม่ได้รบัสบืทอดมาแม้แต่น้อย ฟ้าเท่าน้ันท่ีรูว่้าวยัเดก็

เฉิงสื่อเสียดายเพียงใด กว่าเขาจะได้บุตรสาวโฉมงามมาสักคนเช่นน้ี

ง่ายดายหรือไร แต่เด็กแซ่อิ่นกลับยังมาบ่อนท�าลายกันอีก หรือจะเป็น

เพราะริษยา?!

เดมิเซยีวฮหูยินกลัน้ลมหายใจป้ันหน้าเคร่งขรึมเทีย่งธรรม พอได้ยิน

ถ้อยค�าของสามี ความพยายามก็พลันพังทลาย นางหันขวับไปมองเขา

อย่างจนใจ "แม่นางสกุลอิ่นก็ถูกตีบาดเจ็บเช่นกัน ท่านอย่าเอาแต่ห่วง 

ลูกตนเองสิ!"

เฉิงสื่อคลางแคลง "ใบหน้าของแม่นางน้อยสกุลอิ่นก็ถูกตีจนมี 

สภาพนี้?" เขาชี้มือไปยังใบหน้าของเฉิงเซ่าซางที่บวมเป่งดั่งหัวหมู

เซียวฮูหยินล�าคอตีบตัน เนิ่นนานกว่าจะเอ่ยตอบได้ "นาง...นาง 

บาดเจ็บตรงจุดอื่น"

"แม่นางน้อยตีกันหมัดอ่อนเท้าเบา ไม่มีทางเจ็บหนักหรอก  

จะสามารถท�าให้ซี่โครงหรือว่ามือเท้าหักกันได้อย่างไรเล่า ยังจะมีจุดอื่น

ส�าคัญไปกว่าใบหน้าอีกหรือ!" ฝ่ามือใหญ่ของเฉิงสื่อตบลงบนโต๊ะอย่าง

แสนเจ็บแค้น "เหนียวเหนี่ยวยังไม่มีคู่หมั้นคู่หมายเลยนะ! หากใบหน้านี้

รกัษาไม่หาย ข้าไม่เลกิรากับคนสกุลอิน่แน่!" ด้วยเหตน้ีุในโถงจงึได้ยินแต่
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เสียงค�ารามก้องของเฉิงสื่อ ทั้งฟังแล้วยังมีเหตุผลยิ่ง

เซียวฮูหยินอับจนถ้อยค�า ถึงกับลืมไปว่าตนเองจะพูดอันใด

ความจริงด้วยเป็นคนท�างานเก่งเจนจัด นางมีหรือจะไม่ระวัง 

ในจุดนี้ ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าองครักษ์หญิงประจ�าตัวนางท่ีแตกฉานการ

เยียวยาแผลภายนอกผู้น้ันได้ยืนยันแล้วว่าแผลไม่เป็นอันใดใหญ่โต  

ก่อนหน้าจะส่งเฉิงเซ่าซางกลับจวนยังพาแวะไปร้านหมอท่ีเชื่อถือได้  

ทั้งหมอก็พูดว่าพอหายดีแล้วบนใบหน้าจะไม่ทิ้งรอยแผลเป็น

ส�าหรับส่วนที่อยู่ใต้ร่มผ้า...อาจู้ก็ได้มารายงานแต่แรกแล้ว

ซงัซือ่ก้มหน้ากลัน้ย้ิม เฉงิจือ่ค้อนภรรยาหนึง่ขวับ เขาก็บอกแต่แรก

แล้วว่ามีพี่ใหญ่อยู่ หลานสาวมีหรือจะเสียเปรียบ!

เซียวฮูหยินไม่ไปสนใจหัวข้อที่สามีก�าลังพาหลงประเด็น นาง 

ปรับอารมณ์เสร็จก็ถามบุตรสาวตรงๆ "เซ่าซาง แม่ถามเจ้า วันนี้เจ้ารู้ผิด

หรือไม่"

"...ถูกตีจนเป็นเยี่ยงนี้แล้ว เจ้ายังจะเอาผิดนาง?"

"ลูกรู้ผิดเจ้าค่ะ"

เฉงิสือ่กับเฉงิเซ่าซางเปล่งเสยีงโดยพร้อมเพรียง จากน้ันสองพ่อลกู

ก็เบิกตามองกัน

เซียวฮูหยินปวดหัวย่ิง ทุ่มแรงผลักสามีออกห่าง เป็นการส่ังให้เขา

หุบปาก เสร็จแล้วนางค่อยเอ่ยต่อ "ดี เซ่าซาง เช่นนั้นเจ้าว่ามา เจ้าผิด 

ตรงที่ใด"

เฉงิเซ่าซางเงยหน้ายืดอกตอบ "ไม่ว่าผูอ้ืน่จะฉกีหน้าลบหลูล่กูเช่นไร  

ลูกล้วนไม่ควรลงไม้ลงมือ ท่านพ่อท่านแม่วางใจได้ ต่อไปเว้นแต่ตอบโต้

กลับ ลูกจะไม่ต่อยตีกับผู้อื่นอีกเจ้าค่ะ"
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ด้วยคาดไม่ถึงว่าบตุรสาวจะรบัผดิอย่างเฉยีบขาดเช่นน้ี เซยีวฮหูยิน

จึงลังเลเล็กน้อยก่อนกล่าว "เช่นนั้นเจ้าตั้งใจจะแก้ไขอย่างไร"

"แก้ไขอย่างไร..." เฉิงเซ่าซางเบ้ปาก "ไม่ต้องแก้แล้วกระมังเจ้าคะ 

ไหนๆ ต่อไปลกูก็น่าจะไม่ค่อยไปมาหาสูกั่บพวกนาง คงเจอกันอกีไม่ก่ีหน 

มีไมตรีผิวเผินแค่เพียงผงกศีรษะทักทายกันก็พอ"

ผู้คนในโถงต่างตะลึงงัน เซียวฮูหยินขมวดคิ้วถาม "วาจานี้เจ้า

หมายความว่าอย่างไร"

เฉงิเซ่าซางอยากจะเปิดใจกับบดิามารดาเรือ่งอนาคตนานแล้ว ตอนนี ้

โอกาสเหมาะเจาะ นางจึงเอ่ยอย่างตรงไปตรงมา "ด้วยชาติตระกูลของ

สกุลอิน่ วันหน้าพ่ีสว่ีเอ๋อต้องแต่งเข้าวงศ์ตระกูลทีทั่ดเทยีมกันในเมอืงหลวง  

ส่วนลกูหากมใิช่กลบัชนบท ก็คือแต่งเข้าตระกูลผูม้คีวามรูใ้นป่าเขา ต่อไป 

ยังจะพบหน้ากันอีกสักกี่หน"

กล่าวง่ายๆ ว่าตระกูลสามใีนอนาคตของนางหากมใิช่แบบสกุลเก่อ 

ที่เป็นตระกูลใหญ่ในชนบท มีเงินมีอ�านาจมีบารมีในท้องถิ่นทว่าห่างไกล

จากราชส�านัก ก็ต้องเป็นตระกูลคหบดีที่เพาะปลูกสุจริตและให้ความ

ส�าคัญกับการศึกษา หากมีผู้เล่าเรียนประสบผลส�าเร็จ อาจไต่เต้าไปถึง

ระดับสกุลเดิมของซังซื่อ สามารถเขียนต�าราน�าเสนอหลักคิดของตนและ

เปิดภูเขารับศิษย์ ทว่าหากการเรียนธรรมดา...เช่นนั้นก็มีแต่ธรรมดา

สามัญไปทั้งชีวิต

ค�าตอบนีพ้อกล่าวออกมา เซยีวฮหูยินเริม่จากชะงกักึก ก่อนมองไป

ทางสามเีป็นอนัดบัแรก ใครจะรูเ้ฉงิสือ่ก็มสีหีน้าแข็งค้างเช่นกัน ต่อเมือ่เหน็ 

แววตาอนัเจดิจ้าของภรรยามองมา จงึค่อยรบีโบกมอืปฏิเสธ "ข้าไม่ได้พูด

อันใดเลยนะ!" ตัวเขาเองก็ตกใจมาก เห็นกันอยู่ว่านี่เป็นค�าพูดที่พวกเขา



22 ดุจรักดั่งห้วงดาราพร่างพราย 2 

สามีภรรยาหารือกันเป็นส่วนตัว ไฉนบุตรสาวจึงล่วงรู้ได้เล่า!

"พ่ีใหญ่ ท่านหลดุปากพูดไปใช่หรอืไม่" เฉงิจือ่หัวเราะซ�า้เตมิเฉงิสือ่

ดวงตาพิโรธของเฉิงสื่อถลึงกลับไปทันที "เจ้าเด็กนี่ หุบปากไปเสีย! 

ควรไม่ควรพูด ข้าจะไม่รู้เชียวหรือ!"

เฉิงเซ่าซางเอ่ยเจืออารมณ์ย้ิมเยาะตนเอง "ที่แท้ท่านพ่อท่านแม่ 

ก็ตั้งใจไว้เช่นเดียวกัน คิดเห็นไปในทางเดียวกันพอดีเลยเจ้าค่ะ" นาง 

คิดแล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้

เซียวฮูหยินเบือนหน้าไปไม่พูดจา เฉิงสื่อกระอักกระอ่วนย่ิง ส่วน

เฉิงจื่อเพิ่งรู้ตัวว่าพลั้งปาก จึงไม่กล้าจะมองพี่ชายคนโต

มีเพียงซังซื่อที่เอ่ยด้วยถ้อยค�าอันนุ่มนวล "เหนียวเหนี่ยว เจ้าทาย

ออกได้อย่างไรหรอื" ขนบของผูค้นยุคนีเ้ปิดกว้าง มไิด้ห้ามเดก็สาวเอ่ยกับ

ญาติมิตรถึงความต้องการจะออกเรือน

"นี่มีอันใดทายยากหรือเจ้าคะ" เฉิงเซ่าซางคล่ียิ้มน้อยๆ "ปีหน้า 

ข้าก็จะปักปิ่นแล้ว ท่านแม่วางแผนงานล่วงหน้าเสมอมา จะต้องคิดอ่าน 

ไว้แล้วเป็นแน่ ท่านแม่ไม่สอนข้าปลอบขวัญทหารใต้บังคับบัญชา  

ผูกใจคนในครอบครัวของพวกเขา น่ันเพราะวันหน้าตระกูลสามีของข้า 

จะไม่มีทหารบริวาร ท่านแม่ไม่สอนข้าเก่ียวกับล�าดับสายตระกูลและ

ธรรมเนยีมการคบค้าของชนชัน้สงู นั่นเพราะวันหน้าข้าจะไม่ค่อยได้ติดต่อ

กับคนเหล่าน้ี พักน้ีท่านแม่กลับหยิบสมดุบญัชขีองเรอืนสวนมาให้ข้าดู 

หลายม้วน ยังน�าผูด้แูลสองสามคนมาชีแ้จงงานในเรอืกสวนไร่นากับข้าด้วย 

เรื่องอ่านต�าราเขียนอักษรก็ยังคงกวดขันข้าโดยตลอด...ท้ังหมดนี้มิใช ่

เพื่อการนี้หรอกหรือ"

ฟังเด็กสาวร่ายยาวจนจบ สามีภรรยาสองคู่ในโถงต่างมองหน้ากัน
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ไปมา ผ่านไปเนิ่นนานเห็นพ่ีใหญ่กับพ่ีสะใภ้ใหญ่ล้วนเงียบงัน เฉิงจื่อ 

จึงถามขึ้นอย่างระมัดระวัง "เหนียวเหนี่ยว เช่นน้ันเจ้ารู้สึกว่าความคิดน้ี 

เป็นอย่างไรบ้าง"

เฉิงเซ่าซางตอบอย่างผ่อนคลาย "ข้ารู้สึกว่าความคิดนี้ของท่านพ่อ

ท่านแม่ดย่ิีงเจ้าค่ะ" อนัท่ีจรงินางเคยขบคดิปัญหาข้อนีน้านแล้ว แน่นอนว่า 

นางพิจารณาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด�าเนินงานในอนาคต

เฉงิสือ่อกึอกั อยากจะบอกเหลอืเกินว่า 'น่ีไม่ใช่ความคดิของพ่อนะ' 

แต่ในที่สุดก็ยังคงข่มกลั้นไว้

ไม่คาดเฉิงเซ่าซางกลับมีสีหน้าจริงจัง เอ่ยกับเฉิงส่ืออย่างเป็นงาน 

เป็นการ "ท่านพ่อ ท่านรู้จักลูกดี รู้ว่าลูกไม่ยอมเสียเปรียบใคร ทั้งชอบ 

คิดการใหญ่ ภายหน้าตอนที่ท่านเลือกคู่ครองให้ลูก ต้องดูอุปนิสัยของ 

คนทั้งบ้านเลยนะเจ้าคะ เลือกที่อารมณ์เย็นโอนอ่อนผ่อนตาม อย่าได้มา

ยุ่มย่ามมัดมือมัดเท้าลูกเชียว หาไม่ลูกได้ตีกับผู้อื่นหัวร้างข้างแตกแน่!  

วันข้างหน้าจะใช้ชีวิตอย่างไร ลูกมีความคิดของลูกเองเจ้าค่ะ"

เมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับทรัพย์สินท่ีมั่นคง นางก็จะ 

อยู่ในเรือนสวนท�าการทดลองความคิดของตนได้ดังใจหวัง ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องมือเกษตร พันธุ์พืช หรือสินค้าฟุ่มเฟือย ให้เวลานางห้าปี นางม ี

ความมั่นใจว่าจะท�าให้ฐานะการเงินของทางบ้านพลิกโฉมครั้งใหญ่

ไหนๆ นางก็ร�าคาญที่จะพบเจอแม่นางน้อยปากพล่อยกลุ่มนั้น  

อยู่ว่างรู้จักแต่พูดไร้แก่นสาร ไม่ใช่เอ่ยถึงดอกไม้แซมผม ก็ต้องเอ่ยถึง 

อาภรณ์ เครื่องประดับ แป้งชาด ของว่าง แล้วก็ชายหนุ่ม ไม่สร้างสรรค์

เลยสกันดิ หากหวังพ่ึงพาพวกนาง ความปรารถนาทีจ่ะเจรญิรุง่เรอืงมัง่คัง่

แข็งแกร่งจะเป็นจริงไปได้อย่างไรกัน!
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ถ้อยค�าเอ่ยมาถึงตรงนี้ ดูเหมือนอันใดก็ล้วนไม่ต้องพูดแล้ว  

เห็นสีหน้าแน่ใจของบุตรสาว ในใจเซียวฮูหยินก็อัดอั้นอย่างรุนแรง

นางรูส้กึว่าบตุรชายสีค่นรวมกันยังท�าให้นางโมโหได้ไม่เท่าบตุรสาว

คนเดียวน้ีเลย ปัญหาคือหากเฉิงเซ่าซางพูดผิดนางย่อมโกรธ ทว่าเมื่อ 

เฉงิเซ่าซางพูดถูกทัง้หมดนางก็ยังคงโกรธ ซ�า้ไม่รูด้้วยว่าตนเองก�าลงัโกรธ

อันใดอยู่

"เช่นนัน้หากแม่ให้เจ้าไปขออภยัแม่นางอิน่เล่า" เซยีวฮหูยินสองมอื

ค�้ายันหน้าตักพลางโพล่งถามขึ้น

"ลูกไม่ไปเจ้าค่ะ" เฉิงเซ่าซางตอบอย่างกระชับชัดเจน "อิ่นสว่ีเอ๋อ

พูดจาท�าร้ายคน ถูกตีก็สมควรแล้ว จริงอยู่ว่าลูกไม่ควรลงมือก่อน  

อย่างมากต่อไปลกูคอยหลบเลีย่งนางก็แล้วกนั แต่หากนางยังคงอตุส่าห์

พาตัวมาชวนตี ก็ไม่อาจจะโทษลูกแล้ว!"

เห็นท่าทีพยศดื้อรั้นของบุตรสาว เซียวฮูหยินก็ยืนพรวดขึ้นเอ่ย 

เสียงเย็น "ขวัญกล้านัก! แม่จะดูซิว่าเจ้าจะรู้ผิดหรือไม่ องครักษ์..."

เสียงเรียกยังไม่ทันขาดค�า เฉิงหย่งสามพ่ีน้องที่เพ่ิงรุดมาถึงโถง 

เก้าอาชาได้ยินเข้าพอดี จึงรีบพุ่งตัวเข้ามา เฉิงหย่งกับเฉิงซ่งกอดขา 

เซียวฮูหยินไว้คนละข้าง พากันพูดเสียงรัว

"ท่านแม่โปรดระงับโทสะ"

"เหนียวเหนี่ยวเพิ่งถูกต่อยตีมา จะโบยลงโทษนางซ�้าไม่ได้เชียว"

เฉิงเซ่ากงไม่มัวพูดพร�่าท�าเพลง ฉุดดึงเฉิงเซ่าซางแล้วพาวิ่งไป 

เบื้องนอกทันที เซียวฮูหยินยังไม่ทันได้พูดสักประโยค คู่แฝดก็วิ่งหายไป

ดั่งควันสายหนึ่งแล้ว

เซียวฮูหยินโกรธจนสั่นเทิ้มไปท้ังร่าง เตะบุตรชายเท้าละหนึ่งคน  
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"จงไสหัวไปให้หมด! ใครบอกกันว่าข้าจะโบยนาง!"

เฉิงหย่งกับเฉิงซ่งตะลึงค้าง เมื่อครู่พวกเขาฟังจากที่เหลียนฝาง 

เล่าความ ยังนึกว่าคับขันถึงขั้นไม้พลองกระทบร่างแล้วด้วยซ�้า

เฉิงสื่อที่น่ังขัดสมาธิอยู่ด้านข้างตบไหล่บุตรชายสองคนก่อนพูด

อย่างสบายอารมณ์ "วางใจได้ วันนี้ท่านแม่ของพวกเจ้าไม่ได้คิดจะ 

โบยลงโทษเหนียวเหน่ียวจริงๆ นางเพียงเรียกให้อาชิงเตรียมแผ่นไม้ไว ้

จ�านวนหนึ่ง น่าจะลงโทษเหนียวเหนี่ยวคัดอักษรเท่านั้น"

เฉงิสือ่พูดพลางเหลอืบมองภรรยา เซยีวฮหูยินก็ขงึตากลบัไปอย่าง

หัวเสีย

"พวกเจ้ายังไม่รีบไสหัวไป? รออยู่รับโทษหรือ!" เฉิงสื่อตะคอกใส่ 

บุตรชายสองคนก็ถอยออกจากโถงไปอย่างรีบร้อนลนลาน

เฉิงสื่อหันไปด้านข้าง มองน้องชายคนเล็กกับน้องสะใภ้ที่กลั้น

หวัเราะจนไหล่สัน่ ในใจพลนัผดุความคิดหน่ึง ทว่าตอนน้ีเก็บเงยีบไว้ก่อน 

ปากกล่าวเพียงว่า "พวกเจ้าสองคนยังอยากจะชมงิว้อกีนานเท่าใด จงกลบัไป 

เดี๋ยวนี้!"

ซงัซือ่กลัน้หวัเราะ เดมิทนีางกลวัเฉงิเซ่าซางจะถูกเซยีวฮหูยินลงโทษ  

อยากช่วยผ่อนคลายสถานการณ์บ้าง ใครจะรูก้ลบัได้ชมงิว้สนกุหนึง่ฉาก 

ยามนี้งิ้วจบแล้ว นางจึงรีบสะกิดเรียกสามี คารวะกล่าวอ�าลา

ก่อนจะก้าวออกจากประตูโถง ซังซื่อพลันเหลียวกลับมากล่าว  

"เซ่าซางยังคงไร้เดียงสาเหลือเกิน"

ชั่วขณะเซียวฮูหยินกับเฉิงสื่อไม่อาจเข้าใจความหมายของอีกฝ่าย 

ทว่าซังซื่อมิได้ชี้แจงเสริมก็ออกจากประตูไปกับเฉิงจื่อแล้ว

ในโถงเก้าอาชายามนี้คงเหลือเพียงสามีภรรยาสองคน
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เซียวฮูหยินยังคงโกรธจนหน้าอกยุบพองอย่างรุนแรง เฉิงสื่อจึงใช้

สองมอืกดพาร่างภรรยาน่ังลงช้าๆ ก่อนยิม้ประจบ "ข้าพูดไว้อย่างไร บอก

แล้วว่าอย่าหาความหงุดหงิดใจใส่ตัว เจ้าก็ไม่ยอมฟัง หลายวันน้ีเจ้ายัง

มองไม่ออกหรือ เหนียวเหนี่ยวก่อนลงมือล้วนคิดค�าแก้ต่างไว้ก่อนแล้ว 

เจ้าไม่อาจโบยนางได้สกัหน่อย นอกจากอารมณ์เสยีเปล่าๆ แล้ว ยังจะได้

ผลดีอันใดเล่า" แม้ก�าลังโน้มน้าวภรรยา ทว่าในถ้อยค�าก็อ�าพรางความ

ภาคภูมิใจไว้ไม่มิด

เซียวฮูหยินตัดพ้อ "มิใช่พวกท่านพ่อลูกหรอกหรือที่ให้ท้ายนาง  

ซ้ายขวางขวากั้น กลัวแต่ว่าข้าจะกินนางลงไป! หากท�าอย่างสมัยที่พวก

หย่งเอ๋อร์ยงัเลก็ ยอมให้ข้างดัโทษโบยออกมา ไมใ่ช่จะโบยจรงิ แค่ขูข่วญั

เสียบ้างก็ยังดี ดูซินางจะกลัวหรือไม่!"

"บุตรสาวจะโบยลงโทษเหมือนบุตรชายได้อย่างไรกัน ร่างกระจิริด

ของเหนียวเหนี่ยวจะทานรับได้ก่ีไม้" เฉิงสื่อไม่เห็นพ้อง "เมื่อแรกเจ้าก็ 

พูดเองว่าบุตรชายหญิงนั้นแตกต่าง บุตรชายอาจก่อภัยใหญ่ บุตรสาว

เพียงแค่ออกเรือน ในเมื่อเป็นเช่นนี้ การลงโทษย่อมเหมือนกันไม่ได้"

เซียวฮูหยินโมโหจนสลัดมือของสามีออกแล้วขึงตากล่าว "ดีนักนะ 

ท่านมารอดัดหลังข้าอยู่ตรงนี้ เป็นข้าที่ติดค้างบุตรสาว ท่านจึงตั้งใจ 

จะงัดเรื่องนี้มาช่วยให้นางรอดตัวจนชั่วชีวิตเลยใช่หรือไม่!"

"เอาล่ะๆ ไม่พูดแล้วๆ ล้วนเป็นความผิดของข้าเอง ข้าไม่ควรไปหา

พี่วั่นก่อนเวลา หากมิใช่ต้องการไปพร้อมกันสองบ้าน พวกเราไปสกุลอิ่น

สายหน่อย งานเลีย้งเริม่แล้ว นักกายกรรมแสดงแล้ว มผีูใ้หญ่อยู่ด้านข้าง 

กลุ่มแม่นางน้อยมีหรือยังจะเกิดเรื่องชวนกลุ้มมากเช่นนี้ได้!" เห็นภรรยา

โกรธแล้วจริงๆ เฉิงสื่อก็รีบขยับเข้าไปปลอบโยน
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วาจาชวนฟังกล่าวจนสิน้ ปลอบโยนอยู่เป็นนาน เฉงิส่ือค่อยย้ิมกล่าว  

"ความจริง...ข้ายังนึกว่าวันนี้เจ้าจะต�าหนิเหนียวเหนี่ยวเรื่องที่นางต่อว่า

แม่นางสกลุอิน่ต่อหน้ากลุม่แม่นางน้อยเสยีอกี ใครจะรูเ้จ้ากลบัไม่เอ่ยถึง

สักประโยค เป็นอย่างไร เจ้าเองก็รู้สึกว่าเหนียวเหนี่ยวต่อว่าได้ดีกระมัง"

แม้ถูกสามคีาดเดาความในใจได้ถูกเผง เซยีวฮหูยินก็ยังคงไม่ยอมแพ้  

"นั่นเป็นเพราะพวกท่านพ่อลูกมาก่อกวน ไม่เช่นนั้นข้าจะต้องถามนางว่า 

เหตุใดพูดคุกคามผู้อื่นเย่ียงนั้น ไม่กลัวจะก่อเร่ืองให้สกุลเฉิงหรือไร  

ข่มทนสักนิดไม่ได้เลยเชียวหรือ!"

"ไม่ต้องแสดงแล้ว เป็นสามีภรรยากันมาหลายสิบปี ข้ายังไม่รู้จัก

เจ้าอีกหรือ หากเจ้ายอมกล�้ากลืนข่มทน ปีนั้นก็คงไม่เรียกให้ข้าไปอุดกั้น

ล�าน�้าฮ่วนสุ่ย ท่วมกระโจมส่วนตัวของคนแซ่โต้วนั่นไปกว่าคร่ึงหรอก"  

เฉิงสื่อเอ่ยกลั้วหัวเราะหึๆ

เซียวฮูหยินพูดอย่างแง่งอน "ท่าน...คนไร้มโนธรรม! คนแซ่โต้วนั่น

หยามหยันท่านในงานเลีย้ง ท่านกลบัยอมอดทนข่มกลัน้! ท่านอาของเขา

ให้ความส�าคัญต่อท่าน เขาก็เป็นเดือดเป็นแค้น คนไร้ฝีมือน่ัน สุดท้าย 

ผู้เป็นอาก็เดือดร้อนเพราะเขา!"

"แต่ผูท่ี้แม่นางน้อยสกุลอิน่หยามหยันไม่ใช่เหนยีวเหนีย่วสกัหน่อย 

เป็นยางยางต่างหาก" เฉิงสื่อตบหน้าขาหัวเราะร่วน ก่อนจะประชิดใกล้

ดวงหน้าภรรยา "เจ้ารู้สึกมาตลอดว่าเหนียวเหน่ียวอุปนิสัยไม่ดีนัก ทว่า

ยามส�าคัญนางกลับยอมปกป้องญาติผู้พี่ของตน ไม่ปล่อยให้ผู้อื่นข่มเหง

ได้เป็นอันขาด หากนางเงียบไม่ส่งเสียง นั่นสิถึงจะไร้คุณธรรมน�้าใจ!"

เซียวฮูหยินน่ิงไม่พูดจา เนิ่นนานค่อยเอ่ยอย่างปากแข็ง "คน

ครอบครวัเราค�านึงถึงไมตรพ่ีีน้องมาแต่ไหนแต่ไร ลูกอกตญัญูน่ันยังนบัว่า 
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ไม่นอกคอก" นางเว้นเล็กน้อยก่อนถอนหายใจ "ต่อมาข้าจูงชีชีมาถาม

เหตุการณ์อย่างละเอียดแล้ว เฮ้อ ยางยางยังคงอ่อนแอไปสักหน่อย  

ต่อให้ไม่อาจตอบโต้ในทนัท ีภายหลงัก็น่าจะพูดถ้อยค�าตามสถานการณ์ 

สักสองประโยคจะได้ไม่ถูกผู้อื่นดูเบา เพียงแต่น�้าค�าของเหนียวเหนี่ยว 

ยังคงคมกริบเกินไป ไม่กลัวผูกศัตรูเสียบ้างเลย..."

"กลัวอันใดเล่า เป็นเพราะข้ากลัวอิ่นจื้อ? หรือเป็นเพราะพวกเราไป

ประจบประแจงสกุลอิน่?" เฉงิสือ่เชดิหน้ายืดอกกล่าว "สกุลอิน่บตุรหลาน

มากเพียงนั้น ย่อมจะมีคนท่ีชอบสวมชุดนักรบไม่ชอบเล่าเรียน พวกเรา

สองสกุลต่างมสีิง่ท่ีต้องการจากกนัและกัน สองฝ่ายเท่าเทยีม ถือสิทธ์ิอนัใด 

ให้พวกเราต�่ากว่าหนึ่งขั้น! วันน้ีหากมิใช่เหนียวเหน่ียวโต้กลับไปซึ่งหน้า  

รอแม่นางน้อยกลุ่มนั้นกลับบ้านไปเล่าให้ญาติผู้ใหญ่ฟัง ต่อไปข้าเฉิงสื่อ 

ยังจะเงยหน้าได้อยู่หรือ"

เซยีวฮหูยินทอดถอนใจก่อนเอ่ยอย่างวิตก "หนน้ีแล้วไปเถิด สกุลอิน่ 

พวกเรายังตอแยไหว อีกอย่างผู้อื่นก็ใจกว้าง แต่วันหน้าหากเป็นตระกูล

ท่ีพวกเราตอแยไม่ไหวเล่า ขืนเหนียวเหนี่ยวบุกตะลุยเปะปะเย่ียงนี้อีก 

จะท�าเช่นไร"

เฉิงสื่อจงใจเอ่ยเย้าภรรยาอย่างแสนมองโลกในแง่ดี "หากเป็น

ตระกูลทีพ่วกเราตอแยไม่ไหว เหนยีวเหน่ียวก็ไม่ต้องไป ให้ยางยางไปร่วม

งานเลี้ยง จะอย่างไรนางก็กล�้ากลืนข่มทนแน่ ฮูหยินเห็นว่าเป็นอย่างไร"

หนนี้เซียวฮูหยินมิได้แยแสค�าหยอกเย้าของสามี เงียบงันครู่หน่ึง

ก่อนจะพลันเอ่ย "ราชวงศ์ก่อนมีบุตรหลานตระกูลขุนนางอยู่ผู ้หนึ่ง  

ทุกคนในครอบครัวเป็นผู้มีอ�านาจวาสนา ต่อมาตัวเขาเองก็ได้แต่งกับ 

องค์หญิง ใครจะรู้ว่าสามีภรรยาสองคนอุปนิสัยไม่เข้ากัน มีปากเสียงกัน 
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ทุกวัน สุดท้ายราชบุตรเขยผู้นั้นอดทนค�าหยามหมิ่นขององค์หญิงไม่ไหว 

สังหารองค์หญิงในดาบเดียว ฮ่องเต้กริ้วหนัก ราชบุตรเขยผู้นั้นตลอดจน

บิดามารดาจึงถูกพระราชทานความตายพร้อมกัน"

เฉิงสื่อฉงน "เจ้าต้องการจะพูดอันใด"

เซียวฮูหยินมองไปที่ข้างประตูก่อนเบาเสียงพูด "ข้าเคยบอกแล้ว  

ข้าวางใจจะตบแต่งยางยางเข้าตระกูลใดก็ได้ ท่านยังหาว่าข้าล�าเอียง  

อันทีจ่รงิข้ารูแ้จ้งแก่ใจว่านีเ่ป็นวาจาท่ีสะเทอืนอารมณ์และผดิต่อน้องรอง

อย่างย่ิง พูดแบบไม่ชวนฟังคอืหลงัจากยางยางออกเรอืนไป เลวร้ายทีส่ดุ

ของท่ีสุดก็แค่ถูกรังแกแล้วไม่กล้าตอบโต้ วันใดทนต่อไปไม่ไหว หย่า 

กลบับ้านมาก็หมดเรือ่ง ทว่าเหนยีวเหนีย่วเล่า นางจะต้องสูต้ายสกัต้ังแน่ 

ส่วนใหญ่เคราะห์ภัยก็มักจะจุดชนวนขึ้นเช่นนี้นี่เอง!"

เฉงิสือ่ไม่อาจโต้แย้ง สดุท้ายจงึเอ่ยอย่างจนใจ "ถ้าอย่างไร...พวกเรา 

หาครอบครัวสามีที่อารมณ์เย็นโอนอ่อนผ่อนตามอย่างท่ีเหนียวเหน่ียว 

บอกดีหรือไม่ เพียงแต่เหนียวเหนี่ยวรับปากพวกเราแล้วว่าต่อไปจะ 

ไม่ต่อยตีกับผู้อื่นอีกนี่"

ในน�้าเสียงของเซียวฮูหยินถึงกับแฝงความอ่อนแรงอยู่หลายส่วน 

"นึกไม่ถึงจริงๆ ในชีวิตของข้าเซียวหยวนอีจะต้องหว่ันวิตกว่าบุตรสาว 

จะไปต่อยตีกับใคร...จริงสิ พวกเซ่ากงพาเหนียวเหนี่ยวไปท่ีใดกันแน่  

ดูเหมือนข้างนอกหิมะจะตกแล้ว เรียกนางกลับห้องของนางเถิด ข้าจะ 

ไม่กินนางหรอก ยังมซีุน่หวา...เฮ้อ ข้าเข้าใจความหมายของประโยคทีน่าง

พูดทิ้งท้ายแล้ว"

จรงิอยู่บตุรสาวมไีหวพรบิแหลมคม ไม่ละโมบในเกียรติอนัจอมปลอม  

จวนสกลุอิน่วจิติรตระการตาก็ไม่เห็นนางมท่ีาทอีจิฉา ทัง้ยังรูจ้กัรกัพ่ีน้อง 
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ทว่านางไร้เดียงสามากจริงเสียด้วย นางยังไม่เคยประจักษ์ว่าอ�านาจที ่

แท้จริงนั้นปิดฟ้าคลุมดินจนสุดจะหลบเลี่ยงถึงเพียงใด ยามอยู่เบื้องหน้า

อ�านาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ความเป็นกับความตาย เกียรติยศกับอัปยศ 

ล้วนเป็นเรื่องของวาจาประโยคเดียว

ตรงข้ามกับความคิดของสามี นี่เป็นหนแรกในชีวิตท่ีเซียวฮูหยิน

บังเกิดความลังเลต่อการตัดสินใจของตน
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ยามน้ีเฉิงเซ่าซางผู้รักพ่ีน้องก�าลังยืนแหงนหน้ามองฟ้าอยู่ตรง 

ปากถนน ปุยหิมะที่เล็กละเอียดโปรยปรายลงมาจากผืนฟ้า ซึมซาบ 

ลงบนใบหน้ากับล�าคอ ให้สัมผัสอันชื้นเย็น และพาให้หัวใจนางย่ิงมีแต่

ความเลื่อนลอย

ครึ่งเค่อก่อนพ่ีชายฝาแฝดเฉิงเซ่ากงพานางไปลี้ภัยชั่วคราวที่เรือน

ของพ่ีชายท้ังสาม จากนั้นตัวเขาเองก็ว่ิงกลับโถงเก้าอาชาไปสืบข่าว  

เฉิงเซ่าซางนั่งยองอยู่หน้าเตาไฟ บังเอิญเจอฝูเติงท่ีเพ่ิงช่วยเฉิงซ่งเก็บ

เกาทัณฑ์คันธนูเสร็จเดินเข้าห้องมา

สหายเก่าหวนมาพบกัน ไม่แคล้วโอภาปราศรัย เฉิงเซ่าซางจึงได้ 

รู้จากฝูเติงว่าฝูเลี่ยงไปติดตามอยู่ข้างกายน้องเล็กเฉิงจู้แล้ว ฝูเติงเอง 

ก็ได้รู้จากเฉิงเซ่าซางว่าอาเหมยสูงขึ้น จากน้ันฝูเติงอดไม่ได้ที่จะถามว่า

เหตุใดเฉิงเซ่าซางจึงมาอยู่ที่น่ี รอจนรับรู้เบื้องลึกเบ้ืองหลังแล้ว เขาก็ย่ิง

33
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เป็นกังวล

"ผูท้ีน่ายหญิงหมายจะลงโทษยังไม่เคยพลาดมาก่อน" แววล�าบากใจ 

ฉายเกลือ่นใบหน้าของฝเูติง "ข้าน้อยติดตามบดิาอยู่ใต้บงัคบับญัชาใต้เท้า

มานานปี ทุกคราที่นายหญิงจะลงโทษโบยคุณชาย ไม่ว่าคุณชายท่านใด

ไปซ่อนอยู่ที่ใด ล้วนตามตัวกลับมาลงโทษต่อได้เสมอ"

ครานี้เฉิงเซ่าซางนั่งไม่ติดแล้ว

ด้วยการถามอนักระตอืรอืร้นของนาง ฝเูตงิจงึบรรยายอย่างสตัย์ซือ่ว่า 

การลงโทษโบยน้ันด�าเนินการเช่นไร จะสร้างความเจ็บปวดถึงข้ันใดบ้าง 

ตลอดจนความถ่ีในการร้องโอดโอยของเหล่าคุณชาย ความเร็วที่แผล 

จะสมานหายดี และสภาพการฟื้นฟูของใจกายภายหลังแผลหายดีแล้ว

เจตนาเดมิของฝเูติงคอือยากบอกให้คณุหนูรูว่้าหลบพ้นชัว่ครูช่ัว่ยาม 

ไม่อาจหลบพ้นไปชั่วชีวิต ต่อต้านอย่างดันทุรังมิสู้ปรับท่าทีไปรับผิดด้วย

ความจริงใจ จากนั้นมารดากับบุตรสาวคืนดีกันดุจเดิม

ใครจะรู ้ว่าความคิดของเฉิงเซ่าซางกลับเป็น 'สารภาพลงโทษ 

สถานเบา...เข้าค่ายแรงงานขนอิฐ ต่อต้านลงโทษสถานหนัก...กลับบ้าน

ไปขึ้นปีใหม่'*

เอ่ยตามสัตย์จริง นางรักถนอมร่างกายน้ีของตนมาก อย่าให้ 

กลายเป็นว่าไม่ถูกอิ่นสว่ีเอ๋อต่อยตี แต่ต้องมาย่อยยับในก�ามือของ 

เซียวฮูหยินเล่า ด้วยใจสั่นหวั่นผวาชั่วแล่น นางจึงตัดสินใจทันทีว่า 

จะท�าแบบสมัยเด็ก ออกไปหลบคลื่นลมก่อน

แรกเริม่ฝเูตงิตระหนกจนหน้าถอดส ีพูดยับย้ังไปหนึง่รอบ เห็นคุณหน ู

* 'สารภาพลงโทษสถานเบา...เข้าค่ายแรงงานขนอิฐ ต่อต้านลงโทษสถานหนัก...กลับบ้านไปขึ้นปีใหม่'  
เป็นค�าเสียดสีกระบวนการสอบสวนของต�ารวจ โดยบอกผู้กระท�าผิดว่าถ้าสารภาพจะได้รับโทษสถานเบา 
สุดท้ายโทษสถานเบาก็ยังคงต้องเข้าสถานกักกันไปใช้แรงงานหนัก ส่วนที่บอกว่าผู้ปากแข็งต่อต้านจะได้รับ
โทษสถานหนักนั้น กลับมักได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านเพราะต�ารวจหาหลักฐานมาเอาผิดไม่ได้
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ยังคงตดัสนิใจแน่วแน่ จงึได้แต่คุม้กันนางออกมาด้วยกัน สองคนออกมา

ทางประตูข้างของจวนสกุลเฉิง แม้ฉุกละหุกฝูเติงก็ยังไม่ลืมจูงม้าออกมา 

สองตัว ทว่ารอจนเดินออกมาราวห้าหกสิบจั้ง เฉิงเซ่าซางค่อยพบว่าการ

กระท�านี้ของตนแสนจะไม่เข้าท่า

อย่างแรก...นางขี่ม้าไม่เป็น

อย่างที่สอง...บนร่างนางไม่ได้สวมเสื้อคลุมขนสัตว์ส�าหรับออกมา

ข้างนอก ที่เท้าสวมอยู่ก็ยังเป็นรองเท้าหัวงอนพื้นนุ่มปักลายสีมรกตอ่อน

คู่นั้น

อย่างที่สาม...ข้างนอกระดับความเย็นติดลบ ซ�้าร้ายมีหิมะลงเม็ด

แล้วด้วย

อย่างสดุท้าย...ท่ีน่ีไม่ใช่ตรอกในภูมลิ�าเนาเดมิของนาง...ปากตรอก

ของที่นั่นจะมีแผงเก๊ียวน�้า ริมทางมีแผงโหยวตุนจื่อ* ท้ายตรอกมีแผง 

เต้าหู้เหม็น เดินไปอีกไม่ก่ีก้าวยังจะมีห้องฉายหนังท่ีเจ้ใหญ่หัวหน้ากลุ่ม

เปิดกิจการด้วย

ตอนน้ีใกล้ถึงยามอาทิตย์อัสดงแล้ว เหนือหลังคาเรือนท้ังใกล้ไกล

ล้วนปรากฏควันไฟจากการหุงต้มอาหาร ผู ้คนบนท้องถนนบางตา  

ร้านอาหารโรงเตีย๊มอนัใดทีจ่ะแวะพักชัว่คราวได้ล้วนอยู่ในย่านทีก่�าหนด

เท่านั้น ไม่เหมือนยุคหลังที่พบได้บนถนนทุกแห่ง

นางกับฝเูติงมองหน้ากันไปมา ฝเูตงิแสนละอายใจทีต่นกระท�าการ

ไม่รอบคอบ

เฉิงเซ่าซางมิได้โทษเขาเลย ฝูอี่กับอาจู้อบรมบุตรชายมาเป็นทหาร 

* โหยวตุนจื่อ เป็นของกินเล่นริมทางแถบมณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และนครเซี่ยงไฮ้ เป็นการเทน�้าแป้ง
ลงในทัพพีเหล็กราวหนึ่งในสามส่วน ใส่ไส้จนเต็มทัพพีแล้วราดน�้าแป้งคลุมด้านบน ทอดในน�้ามันจนแป้ง
เหลืองกรอบ มีสองชนิดหลักคือไส้หวานเป็นถั่วเขียวกวน ไส้เค็มเป็นหัวไช้เท้าขูด
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มใิช่เป็นผูต้ดิตามประจ�าตวัเหล่าคณุชาย ดงัน้ันนางจงึชกัจะลงัเลแล้วว่า

ตนควรกลับจวนแต่โดยดีหรือไม่ ต่อให้ถูกตีถูกโบยหน่ึงยกก็ยังดีกว่า 

ถูกความเย็นเล่นงานจนป่วยไข้เป็นไหนๆ

จะว่าไปนางเองก็เคยชนิกับวันเวลาทีม่สีาวใช้ผูต้ดิตามแล้ว ชาตก่ิอน 

ออกมาข้างนอกนางกล้าไม่พกกุญแจบ้านกับกระเป๋าสตางค์เมื่อไรกัน 

ตอนน้ีดย่ิีง ไม่ว่าลมพัดฝนตกหรอืหมิะโปรยย่อมจะมสีาวใช้ท่ีตามหลงัมา

รีบกางร่มห่มเสื้อคลุมและถามไถ่นางอย่างเอาใจใส่

จากฟุ้งเฟ้อสู่มัธยัสถ์นั้นยากเข็ญ...ค�ากล่าวนี้ช่างเป็นความจริง 

โดยแท้

เฉิงเซ่าซางย้ิมเยาะตนเอง ขณะคิดจะยอมจ�านนกลับจวนแล้วนั้น 

กลับได้ยินเสียงกระพรวนรถม้าอันคุ้นหูระลอกหนึ่งดังมา

ตามด้วยเสียงชายหนุ่มที่คุ้นหูยิ่งกว่า "เฉิงเซ่าซาง!"

เฉงิเซ่าซางเงยหน้ามองไป เหน็หยวนเซิน่ห่มเสือ้คลมุกันลมขนสตัว์

ชะโงกครึ่งร่างออกมาจากรถม้างามหรูของสกุลหยวนคันนั้น ผิวหน้า 

สีขาวหิมะของเขาถูกแช่เย็นจนปรากฏสีแดงอ่อนๆ หนึ่งชั้นแล้ว แรกเห็น 

เฉงิเซ่าซางเขายนิดย่ิีงยวด ก่อนเอ่ยอย่างเป็นกังวล "ไฉนเจ้าสวมชดุออกมา 

เพียงแค่นี้เล่า รีบเข้ามาในรถม้าก่อน!"

ฝเูตงิลงัเลเลก็น้อย วนัน้ันสกุลเฉงิเลีย้งแขก เขาก็เคยเหน็หยวนเซิน่ 

แม้รู้ว่าคนผู้นี้มิใช่คนร้าย แต่ถึงอย่างไร...

เฉงิเซ่าซางกลบัไม่มวัสนใจมากเพียงน้ัน รบีเดนิข้ึนหน้าไปหลายก้าว  

ปีนข้ึนรถม้าสกุลหยวนในไม่ก่ีท ีหยวนเซิน่คลีย้ิ่มละไมเบีย่งกายเปิดทางให้ 

นางเข้ามา ผูบ้งัคบัรถซึง่น่ังอยู่ตรงหวัรถยังโยนเสือ้คลมุผ้าสักหลาดตวัหนึง่ 

ให้ฝูเติงอย่างเอาใจใส่ยิ่ง ฝูเติงรับมาคลุมร่างเงียบๆ พลิกกายขึ้นม้าแล้ว
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จูงม้าอีกตัวติดตามอยู่ข้างรถไปช้าๆ ในใจเป็นห่วงสุขภาพคุณหนู เขา 

ยังจ�าได้ดี เมื่อไม่ก่ีเดือนก่อนมารดาของเขาเหนื่อยยากเพียงใดกว่าจะ 

ช่วยชีวิตน้อยๆ ของคุณหนูกลับมาได้

สภาพของเฉิงเซ่าซางไม่สู้ดีจริงๆ ระดับความเปราะบางของร่างนี้

เกินกว่าที่นางคาดคิดไว้ เพียงชั่วเวลาสั้นๆ นี้นางก็ถูกแช่เย็นจนปลายนิ้ว

จรดช่องอกราวกับจับตัวเป็นน�้าแข็งแล้ว โชคยังดีรถม้าของคุณชาย 

ตระกูลขุนนางไม่เพียงมีรูปลักษณ์อันงามหรู ในตัวรถยังมีครบทุกสิ่ง 

อันพึงมี...โต๊ะหนังสือ โต๊ะข้าง โคมผนังหนังแพะ กระถางไฟใบเล็กที่ 

ท�าจากเหล็กกล้าไร้สนิมตกแต่งด้วยไม้ถง* ฉลุลายวิจิตร แม้แต่ผนังรถ 

ยังหุ้มด้วยผ้าต่วนแพรก�ามะหย่ีอันอ่อนนุ่มหน่ึงชั้น น่าเสียดายปลายนิ้ว

ของเฉงิเซ่าซางแขง็ทือ่ไปแล้ว สมัผสัไม่ได้แม้แต่น้อยถึงความรูส้กึอนันุม่

สบายนั้น

หยวนเซิน่ขมวดคิว้มองนาง เดก็สาวตวัน้อยหนาวจนสัน่เทิม้ ปยุหมิะ 

บนจอนผมหลอมละลายพาให้เปียกชืน้นิดๆ เพียงแต่ดวงหน้าบวมจมกูเขียว 

จากการถูกชกต่อยท�าให้มองไม่ออกว่าสีหน้านางเป็นเช่นไร

เขาขยับแขนอยากจะถอดเสือ้คลมุขนสตัว์บนร่างตนไปห่มกายนาง

ย่ิงนกั ขณะรูส้กึว่าอาจเป็นการจาบจ้วงเกินไป ไม่คาดกลบัเห็นนางจดัการ

กระตุกผ้าขนแกะผืนหนึ่งที่ปูบนผนังมากอดแนบอกแล้ว

หยวนเซิ่นอึ้งงัน คลายน้ิวมือที่จับเสื้อคลุมขนสัตว์อยู่ออก "เจ้าคิด

จะไปที่ใดหรือ"

"ท่านแม่จะโบยข้า ข้าจึงหลบออกมา" เฉิงเซ่าซางเอ่ยหน้านิว่พลาง

ขยับเข้าใกล้กระถางไฟเท่าทีจ่ะท�าได้เพ่ือรบัไออุน่ "ใครจะรู้ว่าไม่ได้พกพา

* ไม้ถง (Paulownia fortunei หรือ Paulownia tomentosa) เป็นไม้ยืนต้นที่พบได้หลายภูมิภาคในประเทศจีน 
ใช้ท�ายาได้ เนื้อไม้ทนชื้นไม่เปลี่ยนรูปแตกงอ และมีน�้าหนักเบาที่สุดชนิดหนึ่ง
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สิ่งใดออกมาเลย มิสู้กลับจวนไปยังดีเสียกว่า"

หยวนเซิน่ขมวดคิว้กล่าว "อย่าเพ่ิงกลบัไปเลย พวกเรานัง่ต่อสักพักเถิด"  

เห็นนางเป็นเช่นนีเ้ขาก็ทนไม่ไหวจรงิๆ เดิมทเีขายังมเีรอืนพักสองสามแห่ง

ให้คนหลบซ่อนได้ เพียงแต่ท�าเช่นนั้นไม่เหมาะสมแต่อย่างใด...

เฉิงเซ่าซางพยักหน้าทันที นางเองก็ต้องการจะขบคิดว่าก้าวถัดไป

ควรท�าเช่นไรต่อ

หยวนเซิ่นฉวยง่ามเหล็กที่อยู่ข้างกระถางไฟมาเข่ียถ่านช้าๆ "แผน

ยอมเจบ็ตวันีไ้ม่เลวเลย ก่อนท่ีข้าจะออกจากจวนสกุลอ่ิน ได้ยินว่าแม่นางอิน่ 

ไม่สบาย มไิด้ปรากฏตวัในงานเลีย้ง" ความจรงิเขาตัง้ใจสบืข่าวมาเป็นพิเศษ

เฉงิเซ่าซางทีค่่อยยังชัว่ขึน้เสยีทียืนกรานไม่ยอมรบั "แผนยอมเจบ็ตวั 

อันใดกัน ข้าอายุน้อยวู่วามง่าย ทนถูกแม่นางอิ่นย่ัวโทสะไม่ไหวจึงได้ 

เสียกิริยา คุณชายหยวนโปรดระวังค�าพูดด้วย"

หยวนเซิน่วางง่ามเหลก็ลง ลงัเลชัว่ครูค่่อยหยิบป้านสรุาไม้เคลอืบเงา 

พวยบานลายนางแอ่นใบหน่ึงจากถุงอุน่ทีอ่ยู่ด้านหลงั เขาขบคดิเลก็น้อย 

ก่อนรินสุราข้าวที่ร้อนกรุ่นครึ่งถ้วยยื่นส่งให้เฉิงเซ่าซาง

เฉิงเซ่าซางหงุดหงิดกับท่าทีระมัดระวังของเขา นางใช้มือข้างหน่ึง

กดผ้าขนแกะไว้ มืออีกข้างรับถ้วยสองหูใบนั้นมาแล้วบิดข้อมือดื่มหมด

ถ้วยในรวดเดียว ผู้เคยต้ังปณิธานเป็นอันธพาลหญิงจะดื่มสุราไม่เป็น 

ได้อย่างไร ก่อนมัธยมต้นนางเคยลิ้มลองเบียร์ สุราเหลือง สุราขาว  

รวมถึงสุราองุ่นปลอมผสมน�้าตาลมาแล้ว สุราข้าวนิดเดียวเท่าน้ีย่อม 

ไม่ต้องเอ่ยถึง

"แค่กๆๆ...แค่ก..." เฉงิเซ่าซางไอโขลกอย่างหนัก ไอจนน�า้ตาแทบจะ 

เล็ดออกมา เอาเถิด นางลืมตัวไปอีกแล้ว
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หยวนเซิ่นท้ังฉุนทั้งขัน ฝ่ามือกางออกแล้วก�าแน่น ข่มใจไว้ไม่ไป 

ลูบแผ่นหลังของเด็กสาว

"ในเมื่อรู้ว่าท�าร้ายศัตรูหน่ึงพันจะบ่อนท�าลายตนเองแปดร้อย*  

แล้วไยต้องใช้แผนชั้นเลวเยี่ยงนี้เล่า" เขาเอ่ยเสียงเบา "จริงอยู่แม่นางอิ่น

ผู้นั้นถูกต�าหนิลงโทษ ทว่าเจ้าปลีกตัวโดยไม่สึกหรอได้หรือไร"

เฉงิเซ่าซางไอแทบเป็นแทบตาย ก่อนจะเงยหน้าย้ิมเยาะ " 'ปลกีตวั

โดยไม่สกึหรอ' เป็นถ้อยค�าส�าหรบัผูม้ทีีพ่ึ่งพิงจงึจะกล่าวได้ คณุชายหยวน

รู้สึกว่าข้าคล้ายเช่นนั้นหรือ" นางไม่เชื่อหรอกว่าคนที่เดินหน่ึงก้าวมอง 

ล่วงหน้าไปสามก้าวเฉกเช่นหยวนเซิ่นจะไม่เคยสืบสถานภาพของนาง

หยวนเซิน่กลบัเอ่ยเรยีบๆ "ผูค้นในใต้หล้าใช่ว่าล้วนมบีพุการีญาติสนทิ  

แต่ในเมื่อเกิดมาบนโลกนี้แล้วก็จะต้องทุ่มสุดก�าลังใช้ชีวิตไปให้ดี"

เฉงิเซ่าซางอดัอัน้ตันใจ...ชาติก่อนนางก็ใช้ชวิีตของนางอยู่ดีๆ  ไม่ว่า

จะเป็นอันธพาลหญิงหรือเป็นนักเรียนแถวหน้า ทุกวันนางล้วนพากเพียร

เต็มท่ี ยามที่เห็นอยู่ว่าอนาคตก�าลังสดใส ใครจะรู้สวรรค์กลับส่งนางมา

เริ่มต้นใหม่อีกรอบ!

หยวนเซิน่เหน็นางไม่พูดจา จงึเอ่ยด้วยถ้อยค�าอนัอ่อนโยน "ผ่านไป

แล้วก็ให้ผ่านไปเถิด หนนี้ใช่ว่าผิดไปเสียท้ังหมด วันหน้าหากมิใช่ผู้ที่มี

เรื่องบาดหมางกับสกุลเฉิง ก็คงจะไม่เจาะจงหาเรื่องเจ้าเป็นแน่"

เฉิงเซ่าซางกล้อมแกล้มผงกศีรษะค่อยเอ่ยถาม "จริงสิ ไฉนท่าน 

มาอยูห่น้าประตูจวนข้าเล่า" จวนนางไม่ใช่ย่านการค้าเสยีหน่อย ผูท้ีพ่�านกั

อยู่ซ้ายขวาไม่ใช่คหบดีก็เป็นผู้ที่เพิ่งจะรับต�าแหน่งขุนนาง

นึกไม่ถึงว่าหยวนเซิ่นกลับไม่ตอบ ซ�้าเฉไฉไปเรื่องอื่น "ความจริง...

* ท�าร้ายศตัรูหน่ึงพันจะบ่อนท�าลายตนเองแปดร้อย หมายถึงสญูเสยีทัง้สองฝ่าย ในการรบฝ่ายท่ีสงัหารข้าศึก
ได้มากกว่าดูเหนือกว่าก็จริง แต่ก็เสียก�าลังคนไปไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
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วันนีข้้ายังมคี�าพูดจะบอกเจ้า เดมิทมีารดาข้าคดิว่าอกีสองวันจะเชญิสตรี

ในสกุลเฉิงไปชมดอกเหมยที่จวน ใครจะรู้เล่าว่า..."

"ชมดอกเหมย? มารดาของท่านไม่ไถ่ถามเร่ืองทางโลกมิใช่หรือ"  

เฉิงเซ่าซางประหลาดใจยิ่ง

จะว่าไปหยวนฮูหยินก็นับเป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องหนึ่งในเมืองหลวง 

ทั้งที่เป็นถึงนายหญิงตราตั้งภรรยาของผู้ว่าการมณฑลข้ันหน่ึง สกุลเดิม

กับสกุลสามีก็ล้วนเป็นตระกูลขุนนางใหญ่ ทว่าไม่รู้เหตุใดจึงล่ันวาจา 

ออกจากวงสงัคมไปฝึกเต๋า ไม่พบแขกไม่เลีย้งแขก กระท่ังงานเลีย้งในวัง 

ก็ยังอ้างว่าป่วยไม่เข้าร่วม เว้นแต่ไม่มีทางเลือกจ�าเป็นต้องเข้าวังไป 

ขอบพระทัยรับบ�าเหน็จเป็นครั้งคราวแล้ว ก็แทบจะไม่มีผู้ใดมีโอกาส 

ได้พบเจอนางเลย ระดับความสันโดษเป็นรองเทพเซียนเหยียนยอดคน 

ผู้ไม่ยึดติดทางโลกนั้นเพียงเล็กน้อย

เอ่ยเกินจรงิสักหน่อยก็กล่าวได้ว่าการเชญิแขกคนนอกจดัเล้ียงใหญ่

คร้ังล่าสดุของจวนสกุลหยวนคอืงานครบขวบของคณุชายใหญ่หยวนเซิน่ 

นานปีท่ีผ่านมานอกจากงานเลี้ยงส่วนตัวขนาดเล็กเพ่ือรับรองญาติมิตร

ประปรายแล้ว แม้กระทั่งพิธีครอบเก้ียวของหยวนเซิ่นก็ยังจัดที่บ้าน

อาจารย์ของเขา

หยวนเซิน่ป้ันหน้าด ุ "ไม่รูจ้กักฎเกณฑ์ เจ้าตดับทขณะผู้อืน่พูดกับเจ้า 

ได้อย่างไร" หลังจากขึงตาจนเฉิงเซ่าซางหน้าเจื่อนหุบปากไปแล้ว เขา 

ค่อยเอ่ยต่อ "เดิมมารดาข้าจะเชิญมารดาเจ้าไปสังสรรค์ที่จวน ทว่า 

วันมะรืนฝ่าบาทจะเสด็จตรวจการหัวเมืองตะวันออก ทรงเรียกตัวเป็น 

การด่วนให้อาจารย์กับข้าตามเสด็จ จึงได้แต่รอข้ากลับมาก่อน" เขา 

สังเกตท่าทีตอบสนองของนาง ราวกับมองเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเอง
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คาดไม่ถึงว่ากระบวนความคิดของเฉิงเซ่าซางจะแปลกไม่เหมือน

ใครย่ิง "เอ๋? ท่านจะไปข้างนอกทางบ้านก็จัดเลี้ยงไม่ได้แล้ว? บ้านท่าน

ตอนนี้ท่านเป็นคนคุมสินะ!"

เฉิงเซ่าซางกังขาอยู่ในใจ หรือว่าท่านพ่อเฉิงกรุยเส้นทางอนาคตไว้

ดีเยี่ยมจนสกุลหยวนอยากมาคบหาด้วย? ขณะเดียวกันนางก็ชี้มือไปยัง

ชายหนุ่มท่ีอยู่เบื้องหน้าสายตาพลางเอ่ยเย้า "ในเมื่อมารดาท่านไม่ชอบ

คมุเรอืน เหตใุดท่านไม่รบีแต่งภรรยาแต่เน่ินๆ จะได้ไม่เกิดความไม่สะดวก

เหล่านี้"

หยวนเซิ่นคิดในใจ...ไม่มีคนจัดการที่ใดกันเล่า วัยเด็กมีอาสะใภ ้

ในตระกูลช่วยดูแลงานเหล่านี้ เพียงแต่อาสะใภ้ผู้นั้นคุมเรือนไม่ก่ีปีก็

ล�าพองใจขึ้นเรื่อยๆ มิเพียงมือไม้ไม่สะอาด ยังกล้าลอบสมคบกับสตรี

ตระกูลอื่น

ภายหลังขับอาสะใภ้ผู้นั้นไปแล้ว เขาท่ีอายุยังน้อยจึงเริ่มดูแลงาน

ในจวนเอง บ่มเพาะผู้ดูแลคนใหม่และก�าหนดกฎระเบียบใหม่ อันที่จริง

ทั้งหมดนี้ไม่ยากนัก เพียงแต่เมื่อเขาค่อยๆ เผยประกายในราชส�านัก  

ส่งผลให้การคบค้าผูกสัมพันธ์มีความจ�าเป็นขึ้นทุกที จึงค่อยพบว่า 

ไม่สะดวกจริงๆ เสียด้วย

หยวนเซิ่นท�าเป็นขุ่นเคืองนิดๆ "เจ้านึกว่าแต่งภรรยาคือการซื้อผัก

หรือว่าเลือกแตงกันเล่า นั่นไม่ใช่แค่การผูกไมตรีระหว่างสองตระกูล  

วันหน้าภรรยาข้ายังจะเป็นนายหญิงใหญ่ของสกุลหยวนแห่งเจียวตง  

ย่อมต้องเป็นกุลสตรท่ีีสง่างาม สงสารผูอ่้อนแอเหน็ใจผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ย่ิงไม่ต้อง 

เอ่ยถึงงานเซ่นไหว้ ต้อนรับแขก และเป็นผู้น�าของเหล่าสะใภ้..."

เห็นแววช่างติเกลื่อนใบหน้าของเขา เฉิงเซ่าซางก็แย้งอยู่ในใจ...
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มารดาท่านก็เป็นนายหญิงใหญ่ อยู่ในเมืองหลวงยังปลีกวิเวกได้ตั้ง 

สิบกว่าปี ฝึกเต๋าจนใกล้จะบรรลุเป็นเซียนแล้ว สกุลหยวนก็ยังดีอยู่ไม่ใช่

หรือไร เพียงแต่นางก็แจ้งใจว่าหยวนฮูหยินเป็นเช่นน้ีจะต้องมีสาเหตุ 

ที่เป็นความลับ หลายสิบปีก่อนใต้หล้าระส�่าระสายหนัก ฟ้าเท่านั้นที่รู้ว่า

เกิดอันใดขึ้นกันแน่

"ได้ คณุชายหยวนสงูส่งเลอเลศิ ภรรยาย่อมต้องเป็นสตรทีีย่อดเย่ียม

ที่สุดในใต้หล้านี้ ท่านค่อยๆ เลือกไปเถิด" นางเอ่ยเสียงเรียบเย็น

หยวนเซิน่ขงึตาจ้องเฉงิเซ่าซางพลางเอ่ยเน้น "ท่ีส�าคญัเป็นพิเศษคอื

ต้องใจกว้างรูจ้กัโลก แยกแยะผดิถูกได้ชดัแจ้ง ห้ามท�าเช่นเจ้าท่ีพอพูดคยุ

ไม่ลงรอยก็ตะบนัหมดัเข้าใส่ วันหน้าต่อยตจีนแขกเตม็จวนหนหีายจะท�า

เช่นไร"

แรกเริม่เฉงิเซ่าซางหมายจะประชดกลบัไป ทว่าต่อมารู้สกึตงดิๆ ว่า

ไม่ถูกต้อง...นี่ใช่ค�าหยอกเอินหรือไม่นะ

ไม่รอจนนางคิดได้กระจ่างและอ้าปากตอบ เสียงตะโกนเรียก  

"เซ่าซางๆ!" ก็ดังจากเบื้องนอกเข้ามาให้ได้ยินก่อน 

นางตะลึงไปเล็กน้อยค่อยจ�าแนกเสียงน้ันออก จึงพูดโพล่งอย่าง

ห้ามไม่อยู่ "เป็นพี่รองของข้า!"

คดิว่าเฉงิซ่งมาตามหานาง จะต้องเป็นเพราะเรือ่งในบ้านมบีทสรปุ

แล้ว เฉงิเซ่าซางจงึหน้าบานตะลตีะลานปีนออกจากรถม้าเองโดยไม่รอให้ 

หยวนเซิน่ตอบสนอง เหน็ฝเูติงทีข่ี่ม้าอยู่ด้านข้างมแีววยินดฉีาบทัว่ใบหน้า

เช่นกัน เขาไม่รูจ้รงิๆ ว่าจะท�าอย่างไรกับคณุหนทูีห่นอีอกจากบ้าน ยามนี้

จงึรบีร้องตอบกลบัเสยีงดงั "คณุชายรอง พวกเราอยูต่รงนีข้อรับ!" จากนัน้ก็ 

เรียกให้ผู้บังคับรถม้าหยุดรถ
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ครั้นสองเท้าของเฉิงเซ่าซางสัมผัสพื้นอย่างมั่นคง นางก็หันกลับไป

คลีย้ิ่ม ย่อเข่าคารวะหยวนเซิน่ทีย่ื่นร่างออกมาจากตวัรถ "ขอบคณุคณุชาย

ย่ิงนักท่ีช่วยเหลือ หาไม่รอจนยามท่ีพ่ีรองมาตามหาข้า ข้าคงแข็งตาย 

ไปก่อนแล้ว!"

จบค�านางก็หันหน้าจะออกเดิน ทว่าหยวนเซิ่นร้องเรียกนางไว้  

ฉวยกระปุกหยกขาวใบเล็กจากอกเสื้อ ส่งมาถึงมือเฉิงเซ่าซางแล้วเอ่ย

เสียงเบา "นี่เป็นยาขี้ผึ้งหยกม่วงท่ีหมอยาในจวนเป็นผู้ปรุงข้ึน เจ้า... 

ทาตรงที่เป็นแผลนะ"

คราวนีไ้ม่รอให้เดก็สาวเอ่ยลา หยวนเซิน่สัง่เบาๆ ค�าเดยีว ผูบ้งัคบัรถ 

ผู้นั้นก็กระตุ้นม้าแล่นรถจากไป

เฉงิเซ่าซางยืนตะลงึอยู่กับท่ี สองมอืประคองกระปกุหยกขาวใบนัน้ไว้  

ด้านบนยังคงกรุน่ไออุ่นจากร่างของเขา ดังน้ัน...ความจรงิแล้วเขาตัง้ใจมา 

เตร็ดเตร่อยู่แถวจวนสกุลเฉิงก็เพ่ือจะมอบยารักษาแผลให้นาง และแวะ 

กล่าวอ�าลาไปต่างเมือง?

ไม่ทันไรเฉิงซ่งก็รุดมาตามเสียงร้องบอกของฝูเติงแล้ว

ครัน้เฉงิเซ่าซางหนัหน้าไปมอง คิว้ตานางก็พลนัอาบไปด้วยรอยย้ิม 

ยังคงเป็นพี่น้องของนางที่เชื่อถือได้ ที่แท้เฉิงซ่งจงใจไม่ขี่ม้า บังคับรถม้า

ขนาดกะทัดรัดคันหนึ่งออกมาเป็นพิเศษ

"เด็กโง่! อากาศหนาวเยี่ยงนี้ เจ้าสวมเสื้อบางๆ ก็ยังอุตส่าห์ออกมา 

ไม่สูก้ลบับ้านไปถูกท่านแม่โบยยกหนึง่ยังดีเสยีกว่า!" เฉงิซ่งทางหนึง่อบรม

น้องสาวเสียงดัง แค้นใจที่เหล็กมิอาจกลายเป็นเหล็กกล้า อีกทางหนึ่ง 

ก็หอบเสือ้นอกขนเตียวของเฉงิเซ่ากงลงจากรถม้ามาห่มร่างให้เฉิงเซ่าซาง 

ก่อนหันไปสั่งผู้ติดตามท่ีอยู่ข้างรถ "เจ้าจงไปตามหาคุณชายใหญ่กับ
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คุณชายสาม บอกว่าข้าหาคุณหนูพบแล้ว ให้พวกเขาวางใจกลับจวน 

ไปเถิด"

"อาเติง เจ้าก็ทึ่มนัก คุณหนูข่ีม้าไม่เป็น เจ้าไม่รู้หรือไร!" เฉิงซ่ง 

ตหีน่ึงฝ่ามอืบนหลงัของฝเูติง เอ่ยจบค่อยถามด้วยความแปลกใจ "คณุหนู

ขี่ม้าไม่เป็น แล้วพวกเจ้าสองคนออกมาไกลเช่นนี้ได้อย่างไรกัน" เขา 

มองพิจารณาสีหน้าของน้องสาวขึ้นลง ดูไม่คล้ายอาการคนที่ถูกแช่แข็ง 

จนแย่แล้วเลย

ฝูเติงเผยอริมฝีปาก ทว่าไม่กล้าพูดจา ท�าเพียงเหลือบมองคุณหนู

ของตน

เฉงิเซ่าซางคลีย้ิ่มขณะคลมุเสือ้นอก ฉวยจงัหวะพลกิมอืสอดกระปกุ

หยกขาวใบน้ันเข้าอกเสื้อ ก่อนตอบด้วยสีหน้าไม่อินังขังขอบ "ออกจาก

ประตบู้านมาไม่นานข้าก็เจอรถม้าของคณุชายซัน่เจีย้น คณุชายซัน่เจีย้น

เจตนาดีให้ข้าน่ังรถชั่วระยะทางหนึ่ง...หากพ่ีรองไม่เชื่อ ถามอาเติงได้  

นี่เป็นความจริง!"

เฉิงซ่งหันหน้าไป เห็นฝูเติงรีบผงกศีรษะขานรับ ในใจก็ให้ฉงน  

"คุณชายซั่นเจี้ยนมีน�้าใจเพียงนี้เชียว?"

เฉิงเซ่าซางสวมเสื้อนอกเสร็จก็เริ่มปีนขึ้นรถม้า "ผู้อื่นเจตนาดี  

พ่ีรองยังจะคลางแคลง ท่านว่าเขามุ่งหวังอันใดจากพวกเราสกุลเฉิงเล่า 

หรือว่ามุ่งหวังในรูปโฉมของข้า?" นางชี้ไปท่ีใบหน้าของตนเองซึ่งบวมฉ่ึง 

ดุจหัวหมู "ไม่เช่นนั้น ท่านไปบอกกับทุกคนแล้วกัน"

"ช่างเถิด! เรือ่งนีอ้ย่าให้ท่านแม่รูจ้ะเป็นการดกีว่า" เพียงนกึถึงศึกใหญ่ 

ระหว่างคู่มารดากับบุตรสาว เฉิงซ่งก็ปวดหัวจี๊ด บ้านผู้อื่นมีแม่เสือแค่ 

ตัวเดียว บ้านเขากลับมีถึงสองตัว เมื่อใดปะเหมาะเกิดเรื่อง ถ้อยค�า 
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เพียงสะกิดก็เป็นอันต้องปะทะหนักหนึ่งหน

ในเมือ่ไม่อาจให้มารดาล่วงรู ้เช่นน้ันก็อย่าบอกผู้ใหญ่ท่านอืน่ๆ ด้วย

จะดท่ีีสดุ เฉงิซ่งคิดแล้วตัดสนิใจจะบอกเพียงพ่ีใหญ่เฉิงหย่งผู้ปิดปากสนทิ

คนเดียว

เฉงิเซ่าซางปีนข้ึนไปถึงต�าแหน่งของผูบ้งัคับรถแล้วถามด้วยน�า้เสยีง

ประจบ "พี่รอง ท่านแม่หายเคืองแล้วกระมัง พวกเรากลับบ้านกันเถิด"

เฉิงซ่งย้อนถามโดยไม่สนใจค�าถามของน้องสาว "เจ้าน่ังรถม้า 

สกุลหยวน เดิมทีคิดจะไปที่ใดเล่า"

"ไปย่านเต๋อฮุยหาร้านอาหารสักร้าน กินไปพลางรอดูไปพลาง  

ไม่แน่หากท่านแม่เห็นข้าหนีหาย อาจจะไม่โบยข้าแล้ว"

เฉิงซ่งเหลือกตา "วางใจเถอะ เดิมทีท่านแม่ก็ไม่ได้คิดจะโบยเจ้า  

หนนี้นางแค่จะลงโทษเจ้าคัดอักษร!"

เฉิงเซ่าซางอับจนถ้อยค�า หัวหน้าเซียวเป็นตายไม่ยอมเลิกราจริงๆ 

นางถอนหายใจก่อนกล่าว "ก็ได้ เช่นนั้นกลับไปคัดอักษร..."

"ยังจะคัดอันใดอีก" ไม่คาดเฉิงซ่งกลับสะบัดแส้ออกรถม้า "พี่ใหญ่

ไปแอบดูทางน้าชิงแล้ว ท่านแม่ให้เตรียมแผ่นไม้ไว้ตั้งหลายร้อยแผ่น  

ทุกแผ่นล้วนใหญ่เท่ากระถางดินเผา ขีดเส้นตารางถี่ยิบกว้างยาวช่องละ

ครึ่งชุ ่น จะให้เจ้าคัดให้หมดภายในสามวัน ซ�้าต้องคัดให้สวยด้วย  

ไม่เช่นนั้นอาจยังมีบทลงโทษอื่น!" พวกเขาพี่น้องก็ล้วนโตมาเช่นนี้

เฉงิเซ่าซางตระหนกจนหน้าถอดส ี"เยอะเพียงน้ีเชยีว? ข้าคดัไม่หมด

หรอก!" นี่คัดด้วยพู่กันนะ หน�าซ�้าหากคัดไม่สวย เซียวฮูหยินยังจะล้าง 

แผ่นไม้ ผึ่งแห้งแล้วส่งมาให้นางคัดใหม่ด้วย

"เช่นน้ันพวกเราท�าอย่างไรดีเจ้าคะ" นางกระเถิบไปข้างกายพ่ีรอง



44 ดุจรักดั่งห้วงดาราพร่างพราย 2 

แล้วเอ่ยอย่างน่าสงสาร

เฉิงซ่งขึงตาใส่นางปราดหน่ึง "ยังจะท�าอย่างไรได้ ก็ไปหลบน่ะสิ  

ให้ท่านพ่อเกลีย้กล่อมดูก่อน หลบพ้นช่วงไม่ก่ีวันนีไ้ป ท่านแม่อาจผ่อนผัน 

ขยายเวลาให้เจ้าหลายวัน!"

"แล้วจะไปหลบที่ใดได้เล่า"

"จวนสกุลวั่น!"
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ความเป็นจรงิพิสจูน์ชดั เฉงิซ่งท่ีพูดจามเีหตผุลน่าฟัง ยามท�างานจรงิ 

กลบัไม่แน่ว่าจะเชือ่ถือได้เท่าไรนัก เฉงิเซ่าซางเข้าไปในตวัรถพร้อมความ

คาดหวังเอ่อล้นหัวใจ แต่กลับพบว่าข้างในถึงกับไม่มีกระถางไฟด้วยซ�้า

ในฤดูเหมันต์อันหนาวจัดนี้ ตัวรถที่ไม่มีกระถางไฟก็ไม่ต่างกับห้อง

มดือันชวนหดหู่และเย็นเฉยีบดุจน�า้แขง็ ไร้ประโยชน์อืน่ใดนอกจากก�าบงั

สายลมเท่านั้น ในที่สุดเฉิงเซ่าซางก็พบพรมสักหลาดขนหยาบผืนหน่ึง 

ทีก่ระดานรถด้านล่างจงึรบีดึงมาห่มกาย เนือ้ตัวสัน่เทาพลางส�านึกเสยีใจ

ที่เมื่อครู่ไม่ได้ฉวยกระถางไฟกับผ้าขนแกะของหยวนเซิ่นติดมือมา

เฉิงซ่งได้ยินน้องสาวจามอยู่ด้านหลังก็แสนจะกระสับกระส่าย  

แล่นรถอย่างรีบเร่งย่ิงกว่าเดิม ยังดีจวนสกุลว่ันกับสกุลเฉิงไม่นับว่า 

ไกลกัน กระตุ้นม้าอย่างหนักครู่หนึ่งก็แลเห็นประตูใหญ่จวนสกุลวั่น 

ในระยะใกล้แล้ว เฉิงซ ่งหันขวับเอ่ยไปทางตัวรถด้วยความยินดี  

34
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"เหนียวเหนี่ยวไม่ต้องร้อนใจ ถึงแล้วล่ะ ถึงแล้ว!"

เฉิงเซ่าซางถูกแช่เย็นจนน�้ามูกไหล ฟังจบก็รีบผลักเปิดประตูรถ 

ท่ามกลางลมหนาวหวีดหวิวท่ีทะลักเข้ามา นางเห็นหน้าประตูใหญ่จวน

สกุลว่ันรายล้อมด้วยคนกลุม่หน่ึง ท่านลงุพุงพลุย้ใบหน้าแดงด้วยฤทธ์ิสรุา

ที่ถูกห้อมล้อมอยู่ตรงกลางผู้นั้นก็คือวั่นซงไป่ ดูเหมือนจะก�าลังส่งแขก

ยามน้ีดวงตะวันลาลับแล้ว ขอบฟ้าขลิบด้วยแสงอัสดงร�าไร สีสัน

แห่งสนธยาก�าลงัเข้มข้นขึน้ทกุขณะ กลุม่คนหน้าประตจูวนสกุลว่ันถูกแบ่ง 

เป็นสองฝ่ายอย่างเด่นชดัราวสญัลกัษณ์ไท่จี*๋ สขีาวด�ากลางแผนภูมแิปดทิศ  

ฝ่ายท่ีชดุแต่งกายหลากสสีดใสใบหน้าประดบัย้ิมน้ันย่อมเป็นบ่าวผู้ตดิตาม 

ของสกุลวั่นอย่างไม่ต้องสงสัย

ส่วนอีกฝ่ายท่ีมีกันสิบกว่าคนล้วนเป็นองครักษ์ร่างก�าย�าในชุดด�า

เกราะด�า แต่ละคนแขนคล้องหน้าไม้คนัธน ูเอวพกกระบีห่นัก หางเกาทณัฑ์ 

ขนนกบนแผ่นหลังเป็นสีขาวหิมะ สอดรับกับสภาพอากาศอันยะเยือก

เสียดกระดูก และตรงกับค�าว่า 'ประกายหนาวพราวชุดเหล็ก' โดยแท้

ครัน้พวกเขาเหน็รถม้าคันหนึง่พุ่งตัวมาทางนีอ้ย่างรีบร้อน เสยีงเช้งๆ 

หลายหนก็ดงัขึน้ทันใด เหล่าองครกัษ์เกราะด�าต่างกดข้างเอว เผยคมอาวุธ

อันเยียบเย็นปานดาบน�้าแข็งออกมาก่ึงหน่ึงโดยพร้อมเพรียง ตั้งรับด้วย

สีหน้าอันเคร่งขรึม องครักษ์หนุ่มน้อยคางเหลี่ยมผู้หนึ่งสืบเท้าขึ้นหน้ามา

หนึ่งก้าว ก่อนตวาดถามเสียงกร้าว "ผู้มาเป็นใคร!"

เฉิงซ่งผวาวูบ ออกแรงรั้งสายบังเหียนสุดตัวพร้อมกับตะโกนก้อง 

* ไท่จี๋ คือสภาวะดั้งเดิมในขณะท่ีฟ้าดินยังรวมกลุ่มกันไม่แบ่งแยกออกเป็นสองขั้วอินหยาง (หยินหยาง)  
รูปสัญลักษณ์จะเป็นวงกลมที่แบ่งครึ่งด้วยเส้นโค้ง ครึ่งหนึ่งเป็นสีขาว เรียกว่า 'ไท่หยาง' (หยางมาก) อีกครึ่ง
เป็นสีด�า เรียกว่า 'ไท่อิน' (อินมาก) ในครึ่งสีขาวจะมีจุดด�าปนอยู่หนึ่งจุด เรียกว่า 'เซ่าอิน' (อินน้อย) และ 
ในครึ่งสีด�าก็จะมีจุดขาวปนอยู่หนึ่งจุดเช่นกัน เรียกว่า 'เซ่าหยาง' (หยางน้อย) ทั้งสี่นี้ก็คือสภาวะทั้งสี่อันเป็น 
ต้นก�าเนิดของสรรพสิ่ง
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"ท่านลุงวั่น เป็นข้าเอง! ข้าเองขอรับ!"

รถม้าเอียงโคลงระลอกหนึ่ง เฉิงเซ่าซางขวัญกระเจิง นึกว่าตน 

ก�าลังจะประสบอุบัติเหตุทางรถในยุคโบราณจึงฟุบเกาะโครงรถไว้แน่น 

ไม่ปล่อยมือ

ว่ันซงไป่ตระหนกจนอาการเมาสรุาสร่างลงกว่าครึง่ทนัท ีรบีโบกมอื

ร้องห้ามเสียงดัง "นี่ๆๆ! คือว่าไม่ใช่...ไม่นะ เอ่อนั่น ใต้เท้าหลิง...นั่นเป็น

คนกันเอง เป็นหลานชายหลานสาวข้าเอง...อย่าลงมอืนะ อย่าลงมอืเชยีว..."

ตอนน้ีกลุม่องครกัษ์ชดุด�าเกราะด�าจงึเปิดทางตรงกลางออก เผยให้เห็น 

ชายหนุ่มในชุดชวีจวียาวสีด�าผู้หนึ่ง รูปร่างของเขาสูงสง่ายิ่งยวด ห่มทับ 

เสื้อคลุมขนสัตว์สีด�า กลัดด้วยหยกสีนิลประดับเกลียวไหมสีทองอ่อน  

สองแขนรัดสนับแขนเลี่ยมทองที่แลดูหนักอึ้ง

เขาคล้ายปรายมองมาทางเฉิงเซ่าซางปราดหนึ่ง จากนั้นเบี่ยงกาย

เลก็น้อย ประสานมอืให้วัน่ซงไป่ก่อนกล่าว "วนันีท่้านเมาสรุาแล้ว วันหลงั

ข้าค่อยมาเยี่ยมคารวะใหม่" กล่าวอ�าลาจบเขาก็หมุนตัวเดินจากไป

ไม่ไกลนักมีรถม้าขนาดใหญ่สีด�าสนิทตลอดคันจอดนิ่งอยู่คันหนึ่ง 

โครงรถเป็นไม้เคลือบเงาจนด�าขลับ เทียมด้วยอาชาสูงใหญ่สีด�าสองตัว

ซึง่มกีีบเท้าทัง้สีเ่ป็นสขีาวดัง่หิมะ แม้แต่บงัเหยีนก็เป็นเหล็กสีด�าสนิท ก่อนที่ 

เขาจะก้าวข้ึนรถม้า เพียงยกแขนขวาข้ึนหน่ึงหน องครักษ์เกราะด�ารอบทิศ 

ก็เก็บกระบีพ่ร้อมกัน ข้ึนม้าห้อมล้อมติดตามรถท่ีมขีนาดใหญ่เป็นสามเท่า

ของรถม้าสกุลเฉิงคันนั้นไป

พ่ีชายน้องสาวสกุลเฉงิตกใจกันแทบตาย ชัว่ขณะไม่อาจขยับเขย้ือนได้  

โดยเฉพาะเฉิงเซ่าซางราวถูกเชื่อมติดกับรถม้าไปแล้ว

ว่ันซงไป่มองส่งจนรถม้าสีด�าแล่นไปไกลค่อยรีบเดินมากล่าว  
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"พวกเจ้าสองคนมาได้อย่างไรกัน โอ๊ะ เหนียวเหนี่ยว หน้าเจ้าเป็นอะไร...

ฮ่าๆ ฮ่าๆๆ เป็นแม่เจ้าแน่ๆ ท่ีตีเจ้า ไม่ต้องกลัวนะ ไว้ลุงจะไปพูดกับ 

น้องเฉิงให้..."

เฉิงซ่งขวัญหนีดีฝ่อ พยุงน้องสาวลงจากรถด้วยมือที่ส่ันสะท้าน  

ครั้นฟังมาถึงตรงนี้ก็รีบท้วงติงเสียงดัง "ท่านลุง ท่านเอาอีกแล้วนะ!  

อย่าเห็นพวกเรามีแผลก็เหมารวมว่าเป็นท่านแม่ตีสิ!"

เฉิงเซ่าซางเองก็โมโหจนหายใจหอบถ่ี "ต่อให้ท่านแม่เป็นคนตี  

พอเห็นท่านแม่ตีข้าแล้ว ท่านลุงดีใจเพียงนี้เชียวรึ!"

วั่นซงไป่พูดในอาการลิ้นแข็ง เห็นชัดว่าดื่มสุราที่สกุลอิ่นมาไม่น้อย 

ทว่าสมองยังไม่นบัว่าเลอะเลอืน เขาเอ่ยกลัว้หวัเราะว่า "อย่าปากแขง็เลย 

ต่อให้หน้าเจ้าไม่ใช่แม่เจ้าเป็นคนต ีวันนีห้ลบมาทีน่ีก็่ต้องเป็นเพราะนาง! 

เอาล่ะ! อย่ามัวยืนนิ่งอยู่เลย รีบเข้าจวนมาสิ เข้ามาเร็ว"

บ่าวรับใช้สกุลวั่นมีจ�านวนมาก ความย่ิงใหญ่ของการล้อมหน้า 

ล้อมหลังนั้นเหนือกว่าสกุลเฉิงอย่างไม่อาจเทียบขั้นได้

พอ 'หมวยสบิสาม' แห่งสกุลวัน่ได้ยินว่าเฉงิเซ่าซางมาเยือนก็หน้าชืน่ 

ตาบาน รีบออกมาต้อนรับขับสู้ ยามพบกันที่หน้าโถง เฉิงเซ่าซางพบว่า 

ซ้ายขวาหน้าหลงัของแม่นางน้อยชชีถีงึกับรายล้อมด้วยบ่าวย่ีสบิกว่าคน...

ด้านหน้าสี่คนถือโคมน�าทาง ด้านหลังสี่คนประคองกล่องหุ้มแพรบรรจ ุ

เสือ้นอกกับผ้าคลมุไหล่ ซ้ายขวาแปดคนชโูคม ยังมรีอบนอกอกีหลายคน 

ถือคบไฟ

เฉิงเซ่าซางอับจนถ้อยค�าอยู่เป็นนาน ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าตนเอง

ซอมซ่ออย่างบอกไม่ถูก ผูอ่ื้นเป็นคุณหนูผูย่ิ้งใหญ่ แค่ออกจากห้องเดินมา 



49กวนซินเจ๋อล่วน

ถึงหน้าโถง ระดบัความเอกิเกรกิก็ราวกับประมขุแผ่นดนิออกตรวจการแล้ว  

ส่วนตนหนอีอกจากบ้าน เรือ่งใหญ่เช่นนีส้องมอืกลับว่างเปล่า ประสบการณ์ 

ตื้นเขินโดยแท้ นึกว่าพระสนมต�าหนักตะวันออกปิ้งแผ่นแป้ง* ซ�้าปิ้ง 

คราวเดียวสองแผ่น แผ่นหนึ่งฉาบน�้าตาล แผ่นหนึ่งโรยเกลือ ช่างฟุ้งเฟ้อ

เสียนี่กระไร

ว่ันชีชีเป็นแม่นางผู้มีน�้าใสใจจริง เพียงประคองหัวหมูอ้วนของ 

เฉิงเซ่าซางไว้แล้วพินิจซ้ายขวา ก็ให้บังเกิดอารมณ์เศร้าสลดอย่างห้าม 

ไม่อยู่ จึงสั่งบ่าวประคองเฉิงเซ่าซางไปยังท่ีพักของตนทันที รอจนไปถึง 

เรือนท่ีมีแสงโคมสว่างไสว เฉิงเซ่าซางก็ต้องตกตะลึงพรึงเพริดท่ีพบว่า

ก�าลังคนของหมวยสิบสามยังมีอีกถึงสามสี่สิบคน จากนั้นนางก็ได้รับ 

การปรนนิบัติดูแลร่างกายอย่างเลิศหรูอลังการเป็นที่สุด

เริ่มจากคลายมวยผมออกมาสางใหม่ ใช้น�้าอุ่นแช่เท้า ประคบ 

หัวเข่ากับนิ้วมือด้วยผ้าท่ีร้อนกรุ่น ตามด้วยชโลมน�้ามันให้ผิวชุ ่มชื้น  

อบเครื่องหอมแล้วผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า พอครบจบทุกข้ันตอนเฉิงเซ่าซาง 

ก็สบายตวัเสมอืนหน่ึงได้เกิดใหม่อีกครา ระบายลมหายใจอย่างผ่อนคลาย 

ในใจนึกเสียดายว่าไฉนท่านลุงวั่นไม่ให้ก�าเนิดบุตรชายสักคน นางจะได้

ให้ท่านพ่อเฉิงตบแต่งนางเข้าสกุลวั่นอย่างแน่นอน!

ในยุคนี้ขุนนางยังไม่ปรากฏระบบข้ันยศ โดยมากจึงใช้เบี้ยหวัด

ขนุนางเป็นตวัแบ่งแยกระดบัสงูต�า่ ผูใ้ดกันเล่าจะใช้ชวิีตโดยอาศยัเสบยีง

แค่ไม่ก่ีหู** น้ันจริงๆ! อย่างเช่นสกุลวั่นนี้เป็นตระกูลท่ีเรืองอ�านาจใน 

อ�าเภอสยุมาหลายชั่วคน เรือกสวนไร่นาครอบคลุมพ้ืนท่ีอ�าเภอถึงสอง 

* พระสนมต�าหนกัตะวันออกป้ิงแผ่นแป้ง ใช้กล่าวอย่างขบขันถึงผูท้ีรู่น้้อยโลกแคบ หลงนึกว่าแผ่นแป้งป้ิงเป็น
อาหารชั้นเลิศที่ฟุ้งเฟ้อที่สุดแล้ว ซ�้าพระสนมในวังยังเป็นผู้ปิ้งให้ฮ่องเต้ได้เสวยทุกวันด้วย
** หู เป็นภาชนะโบราณท่ีมีปากแคบ ก้นกว้าง เดิมมีปริมาตร 10 โต่ว (100 ลิตร) จึงใช้เป็นมาตราตวง  
แต่ต่อมาลดปริมาตรเหลือ 5 โต่ว (50 ลิตร)
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ในสิบส่วน มองการณ์กันยาวๆ แล้ว บิดาของนางแม้มีโอกาสเลื่อนยศ 

ได้สงูกว่าท่านลงุว่ัน ทว่าในปัจจบุนัสกุลเฉงิไม่มทีางจะเปรยีบความมัง่คัง่ 

กับสกุลวั่นเป็นอันขาด

ว่ันชีชียืนเท้าสะเอวอยู่ตรงกลาง ทางหนึ่งสาปแช่งให้อิ่นสว่ีเอ๋อ 

เป็นไข้ทรพิษผืน่ขึน้เตม็หน้ารกัษาไม่หายตลอดไป อกีทางหนึง่บญัชาการ

สาวใช้ให้มารายล้อมปรนนิบัติเฉิงเซ่าซางราวฝูงมดงาน รอจนเสร็จสิ้น 

ทุกขั้นตอน เฉิงเซ่าซางโฉมใหม่ก็ถูกวั่นชีชีพาไปคารวะฮูหยินผู้เฒ่าวั่น

ระหว่างทางท่ีเดินไป เฉิงเซ่าซางใจเต้นตุ๊มๆ ต่อมๆ นางแจ้งใจว่า 

นอกจากบ่าวรับใช้เก่าที่ถูกเซียวฮูหยินสะสางไปแล้วเหล่าน้ัน ใต้หล้า 

ก็เหลือเพียงเก่อซื่อกับฮูหยินผู้เฒ่าวั่นผู้น้ีที่อาจค้นพบความผิดปกติของ

เฉิงเซ่าซาง ส�าหรับเก่อซื่อ อีกหลายปีค่อยพบกันใหม่ ตนย่อมไม่ต้อง 

กังวลใจแล้ว ส่วนฮูหยินผู้เฒ่าวั่น...ใครจะรู้เมื่อเฉิงเซ่าซางเข้าไปในเรือน 

ฉือซินหลังใหม่ กลับถูกรูปโฉมของอีกฝ่ายท�าให้สะดุ้งจนตัวโยนก่อน

ในห้องอวลด้วยกลิน่หอมของตัวยา วัน่ฮหูยินนัง่คกุเข่าอยู่เบือ้งหน้า

หญิงชราผู้หนึ่ง ก�าลังปรนนิบัติอีกฝ่ายดื่มยาอยู่

เรือนผมของฮูหยินผู้เฒ่าว่ันขาวโพลนจนสิ้น กระนั้นเค้าโครงของ

ใบหน้าทรงเมล็ดแตงยังคงแจ่มชัดยิ่งยวด จมูกโด่งกับริมฝีปากอิ่ม  

ตลอดจนช่วงเอวกับแผ่นหลังท่ียืดตรง ล้วนมองเห็นได้ถึงความงามสง่า

ในวัยสาว เพียงแต่...สองตาของนางลู่ตกเล็กน้อย ใต้หนังตาด้านขวา 

บุ๋มลึก ไม่มีลูกตาแล้วอย่างเห็นได้ชัด ซ�้ายังขาดใบหูซ้ายไปข้างหนึ่ง

ต่อให้แสงเทียนสว่างจ้า ใบหน้าของหญิงชราท่ีอยู่เบือ้งหน้าสายตา

ก็ยังคงให้ความรู้สึกอันพิศวงอย่างบอกไม่ถูก โชคดียามนี้เฉิงเซ่าซาง

ใบหน้าบวมช�้ายังไม่ทุเลา หาไม่ต้องถูกผู้อื่นมองแววตกตะลึงที่ปิดไม่มิด
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ของนางออกแน่ นางจึงตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะพูดให้น้อยเป็นดี

ฮหูยินผูเ้ฒ่าว่ันแต่งกายเรยีบง่าย เครือ่งประดบัมกุมรกตล้วนมไิด้ใช้  

เนื้อผ้าเพียงขอให้นุ่มสบาย เรือนผมก็ใช้แค่ปิ่นไม้เกล้ามวยกลมธรรมดา 

ด้วยค�านึงถึงผู้บกพร่องการมองเห็น การตกแต่งในห้องจึงน้อยชิ้นทว่า

ประณีต จ�าพวกเตาก�ายานหรือชิ่ง* หยก ย่อมจะไม่ปรากฏที่นี่

เฉิงเซ่าซางค�านับทักทายฮูหยินผู้เฒ่าวั่นอย่างซื่อตรง

จากนั้นว่ันฮูหยินก็เหลียวหน้ามาเอ่ยปนย้ิม "เซ่าซางมาแล้ว หนนี้

มาอยู่หลายๆ วันนะ พ่ีสาวของชีชีออกเรือนไปกันหมด ตั้งแต่กลับมา 

เมืองหลวงชีชีจึงอยู่ว่างเบื่อหน่ายทั้งวัน พวกเจ้าพี่สาวน้องสาวอ่านต�ารา

ด้วยกันสิ คัดอักษรด้วยกัน..."

พอได้ยินค�าว่า 'คัดอักษร' การตอบสนองแรกของเฉิงเซ่าซางคือ 

มสิูเ้อาแผ่นไม้ของเซยีวฮหูยินมาคัดท่ีนีเ่สยีเลย ใครจะรู้ว่ันชชีกีลบัโวยวาย

ขึ้นมาก่อน "คัดอักษรอันใดกันเล่า ลูกจะสอนเซ่าซางขี่ม้า! ยังมีอีกนะ  

ท่านแม่ ดูหน้าเซ่าซางสิ ล้วนเป็นเพราะเด็กแซ่อิ่นนั่น..."

"ชีชี ยังไม่ถอดบรรดา 'ก้อนหิน' บนร่างเจ้าออกอีก" ฮูหยินผู้เฒ่าวั่น 

พลนัเอ่ยปาก "น่ีก็ตกค�า่แล้ว เจ้ายังห้อย 'ก้อนหิน' ดงักรุง๊กริง๊ท้ังตวัให้ใครดู  

ไม่ยักบ่นว่าหนัก"

ว่ันฮหูยินหลดุเสยีงคิกออกมา เฉงิเซ่าซางกลัน้หวัเราะไว้...จรงิเสียด้วย  

ต่อให้อยู่ในบ้านหมวยสิบสามก็ยังแต่งกายหรูหราไม่เปลี่ยน ห่วงทองค�า 

ทีห้่อยอญัมณีราวตกแต่งต้นครสิต์มาสนัน้ยังคงส่งเสยีงกรุ๊งกริง๊กังวานใส 

ต่อให้เป็นคนตาบอดก็ไม่มีทางจะมองข้ามไปได้

ว่ันชีชีแก้ต่างอย่างวางหน้าไม่สนิท "คือว่า...ท่านย่ายังไม่รู้ ตอนน้ี

* ชิ่ง คือเครื่องดนตรีจีนโบราณประเภทเครื่องตี รูปทรงคล้ายไม้บรรทัดงอ ท�าจากหินหรือหยก เจาะรูแขวนได้ 
อาจมีชิ้นเดียวหรือมีหลายชิ้นแขวนห้อยเรียงกัน แล้วใช้ไม้เคาะตีให้เกิดเสียง
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ในเมืองหลวงนิยมการแต่งตัวเช่นนี้เจ้าค่ะ"

"ถ้าเจ้าหาแม่นางน้อยอีกคนท่ีแต่งตัวเช่นเจ้าออกมาให้ย่าได้  

ย่าจะสั่งท�าอัญมณีแบบนี้ให้เจ้าอีกชุด แต่หากหาออกมาไม่ได้ เจ้าก็ 

ก�านัลมันให้ย่าแล้วกัน" ฮูหยินผู้เฒ่าวั่นเอ่ยเรียบๆ

ว่ันชชีเีงือ่งหงอยลงทันตา มองไปทางมารดาอย่างน่าสงสาร ว่ันฮหูยนิ 

แสร้งท�าเป็นมองไม่เหน็ พอดีตอนน้ีแม่ทพัวัน่ซงไป่เดนิเข้ามาพร้อมรอยย้ิม 

เต็มใบหน้า เห็นชัดว่าเขาล้างเนื้อล้างตัวแล้วค่อยมา บนร่างจึงไม่ติด 

กลิ่นสุราแม้สักนิด

"เซ่าซาง จื่อฝูพ่ีรองเจ้ากลับไปแล้วนะ เรื่องราวลุงรู้ทั้งหมดแล้ว  

เจ้าก็อยู่ที่นี่หลายวันหน่อย ชั่วดีอย่างไรก็รอจนแม่เจ้าคลายโทสะก่อน"

เฉิงเซ่าซางรีบหมอบค�านับพลางกล่าวขอบคุณท่านลุงวั่น นางรู้สึก

ขอบคุณอาการบวมช�้าบนใบหน้าและศีรษะย่ิงนัก ตอนนี้กระท่ังแสร้ง 

ท�าสีหน้าเกรงใจก็ไม่ต้องท�าแล้ว ไหนๆ ก็ไม่มีใครมองออก

เห็นชัดว่าวั่นซงไป่ได้ยินบทสนทนาก่อนหน้านี้ จึงหันไปกล่าวว่า 

"ท่านแม่ขอรับ ดวงตาชราภาพของท่านมองไม่ถนัด อันที่จริงชีชีแต่งตัว

เช่นนี้น่ามองยิ่ง"

ว่ันชีชีเงยหน้ามองบิดา นัยน์ตาท่วมท้นด้วยประกายวิบวับแห่ง

ความยินดี

ฮหูยินผูเ้ฒ่าว่ันเอ่ย "แม่ชอบความสมถะ พ่อเจ้าชอบความเรียบง่าย 

ทว่าเจ้ากลบัเป็นเย่ียงนีม้าแต่เลก็ ไม่รูเ้มือ่แรกหมอต�าแยผู้นัน้อุม้เจ้ามาผิด 

ใช่หรือไม่ แต่ชีชีน่ะ...อุ้มมาไม่ผิดแน่"

ว่ันฮหูยินกับเฉงิเซ่าซางต่างก้มหน้าลง พยายามสุดชวีติทีจ่ะไม่หลุด

เสียงหัวเราะออกมา
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ว่ันซงไป่เม้มปากดังแจ๊บๆ ก่อนเอ่ยกับบุตรสาว "คือว่า...เซ่าซาง 

ยังท้องว่างอยู่เลย เจ้ารบีพานางไปกินอาหารส ิเอ่อ เจ้าแวะเปลีย่นเสือ้ผ้า

ด้วย อีกอย่าง...แค่กๆ ต่อไปเครื่องประดับก็ใส่น้อยชิ้นลงหน่อย"

ว่ันชีชีขานรับคอตก ก่อนจูงเฉิงเซ่าซางที่ยังกลั้นหัวเราะอยู่กล่าว

อ�าลาจากไป

ว่ันซงไป่เหน็เด็กสาวสองคนออกไปแล้ว ค่อยหันมาย้ิมกล่าว "ท่านแม่  

วันนี้ลูก..."

"เรื่องสัพเพเหระไว้ค่อยมาว่ากัน วันนี้หลิงปู้อี๋มาเยือน ต้องมิใช ่

เพื่อมาดูสภาพเจ้าเมาสุรา กุนซือรอหารือกับเจ้าอยู่ที่โถงบัญชาการแล้ว 

จงรีบไปเถิด"

ว่ันซงไป่แจ้งใจว่านีเ่ป็นเหตผุลอนัถูกควร จงึจากไปอย่างอาลัยอาวรณ์

เห็นสามีกับบุตรสาวล้วนออกไปแล้ว ว่ันฮูหยินก็โบกมือให้สาวใช ้

ผู้ติดตามถอยไป ตนเองลองสัมผัสชามยาก่อนถามเสียงเบา "ท่านแม่  

ยาค่อนข้างเย็นแล้ว มิสู้อุ่นร้อนสักหน่อยค่อยดื่ม"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าวัน่กลบับอกว่า "ไม่ต้องหรอก" จากน้ันรบัชามไม้เคลอืบเงา 

ไปดื่มจนหมดในรวดเดียว ว่ันฮูหยินรีบส่งน�้าสะอาดให้แม่สามีบ้วนปาก 

แล้วใช้ตะเกียบเงนิส่งผลไม้แช่อิม่ให้หนึง่ชิน้ ทว่าถูกอกีฝ่ายส่ายหน้าปฏเิสธ

"หนน้ีดีย่ิง บรรดาเด็กสาวที่ชีชีคบหาก่อนหน้านี้ล้วนไม่ได้มา 

เมืองหลวง ยามน้ีมีเซ่าซางเคียงข้าง นางคงไม่ร�่าร้องจะไปเที่ยวล่าสัตว์ 

ทกุวันอกี ถึงอย่างไรกเ็ป็นสาวเป็นนาง อายุก็ไม่น้อยแล้ว ควรหดัเรยีบร้อย

เป็นกุลสตรีเสียที" วั่นฮูหยินก้มหน้าจัดวางจานชาม

"มีค�าพูดก็เอ่ยมาตามตรงเถิด" ฮูหยินผู้เฒ่าว่ันกล่าว "อย่าลีลา

อ้อมค้อม อีกอย่างฝีมือเลี้ยวอ้อมของเจ้าก็ไม่ได้สูงส่งนัก"
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ว่ันฮูหยินหน้าแดงระเรื่อ "ท่านแม่เจ้าคะ ท่านไม่ได้เห็น พอพูดจา

ไม่ลงรอยนางก็ตรงเข้าต่อยต ีน่ีเป็นการกระท�าของกลุสตรีตระกูลลอืนาม

ท่ีใดกัน ข้ารูว่้าค�าพูดของสว่ีเอ๋อไม่เหมาะสม แต่ต่อให้ได้รบัความไม่เป็นธรรม 

ก็มีวิธีอื่นสะสาง ไยต้องกระท�าป่าเถื่อนสุดโต่งเยี่ยงนี้เล่า"

"เช่นนั้นเจ้าลองว่ามา ควรสะสางด้วยวิธีใดถึงจะระบายลมขุ่นท่ี 

คับอกนี้ได้ ทั้งไม่หมางใจกัน"

วั่นฮูหยินอึกอัก "ข้า...ข้าไหนเลยจะรู้ได้เจ้าคะ เพียงแต่...อาจจะ...

แจ้งผู้ใหญ่ก่อน..."

"ต่อให้หยวนอสีองสามภีรรยารูแ้ล้ว เรือ่งเลก็แค่นีม้หีรอืจะป่าวร้องได้  

อย่างมากก็ท�าให้แม่นางอ่ินผู้นั้นถูกต�าหนิเล็กน้อย จะระบายลมขุ่นท่ี 

คับอกได้อย่างไร"

ว่ันฮูหยินผู้มีจิตใจอ่อนโยนเสมอมาเอ่ยอย่างกลัดกลุ้ม "เหตุใด 

ต้องระบายด้วยเล่าเจ้าคะ อดกลั้นสักนิดก็สิ้นเรื่องแล้วมิใช่หรือไร"

"คนเรามีชีวิตอยู่ก็ด้วยลมหนึ่งเฮือก สิ้นลมไปก็คือสังขารที่ไร้ชีวิต"

วั่นฮูหยินก้มหน้าเงียบงัน

ฮูหยินผู้เฒ่าว่ันกล่าว "เดิมเจ้าอยากให้ชีชีเป็นสหายกับเฉิงยาง 

มิใช่หรือ ตลอดหนึ่งวันนี้นางกับเฉิงยางกินดื่มร่วมโต๊ะ เดินเคียงร่วมทาง 

แต่กลับบ้านมาแล้วเจ้าได้ยินชีชีเอ่ยถึงอีกฝ่ายสักครึ่งประโยคหรือไม่  

กลับห่วงหาเซ่าซางอยู่ทุกค�า คาดว่าคืนนี้พวกนางสองคนยังจะนอน 

เท้าชนกันอย่างสนิทสนมด้วย ข้าเองก็มองพลาดไป ที่แท้เด็กคนนั้น 

เมื่อก่อนตอนอยู่กับเก่อซื่อล้วนแสร้งเขลามาโดยตลอด"

วั่นฮูหยินถอนหายใจเบาๆ

"ไม่ท�าจึงจะไม่ผิด ท�าแล้วย่อมจะมีข้อผิดพลาด แม้วิถีแห่งทาง 
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สายกลางจะมีจุดที่น่าฝึกฝนเรียนรู้ ทว่าเดินสายกลางเกินไปหนึ่งก้าว  

ก็จะกลายเป็นคนขลาดที่เอาแต่รักษาตัวรอด" ฮูหยินผู้เฒ่าวั่นเอ่ย "หาก

แม่ทพัเฉงิก็หดัเดินสายกลางอนัใดนัน่ เจ้านึกว่าข้าจะให้ซงไป่สาบานเป็น

พ่ีน้องกับเขาหรอื! ในกลยุีคพ่ีน้องร่วมสาบานท่ีไม่อาจยืดอกสกัดขวางดาบ 

แจ้งธนูลับแทนเจ้าในห้วงคับขัน ยังจะเอามาท�าอันใด"

วั่นฮูหยินเอ่ยอย่างหวาดหวั่น "ท่านแม่!"

"ชีชีเหมือนซงไป่ เซ่าซางก็เหมือนแม่ทัพเฉิง บิดากับบุตรสาวคู่นั้น

ล้วนเป็นคนใจคอกว้างขวางไม่ยึดติดเรื่องหยุมหยิม เมื่อครู่ท่ีเซ่าซาง 

สวมเป็นชุดเก่าของชีชีกระมัง ความจริงสองปีก่อนชีชียังเหลือชุดใหม่ที ่

ไม่เคยใส่อีกตั้งมาก เพียงแต่รีบร้อนจะมาคารวะข้าจึงไม่ได้ไปรื้อหาที ่

คลังสิ่งของ ขณะที่ตนเองหยกอัญมณีเต็มร่าง ทั่วห้องวิจิตรหรูหรา แต่

กลับให้แขกสวมชุดเก่า เซ่าซางมีสีหน้าไม่ดีให้เห็นสักนิดหรือไม่"

ฮูหยินผู้เฒ่าวั่นเบิกดวงตาซ้ายขึ้นช้าๆ ลูกนัยน์ตาฝ้าฟางแล้ว ทว่า

ประกายอันเฉียบคมยังคงอยู่ "ไม่มีเลย ข้าเห็นเด็กคนน้ันอากัปกิริยา 

เป็นปกต ิแววตาสะอาดหมดจด ไม่ติดใจเรือ่งพวกน้ีโดยสิน้เชงิ ความสนิท 

ชิดเชื้อกับความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อชีชีล้วนออกมาตามธรรมชาติ"

ว่ันฮูหยินไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านี้เลย ต่อเมื่อได้ยินแม่สามีเอ่ยถึง 

จึงค่อยพยายามหวนระลึกสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่

"สบิกว่าปีก่อนพวกเราเมือ่แรกมาถึงเมอืงหลวง ตอนทีซ่ือ้คฤหาสน์

หลังเก่าได้ยกเรือนข้างให้สกุลเฉิงไป เดิมนี่เป็นเจตนาดี แต่หากอีกฝ่าย

เป็นพวกใจแคบ คงไม่แคล้วคิดว่า 'ข้ากับท่านคบหาเป็นพี่น้อง ท่านกลับ

มองข้าเสมือนบ่าวรับใช้ ให้ข้าอาศัยอยู่เยื้องหลังคฤหาสน์อันใหญ่โต 

ของท่าน' ทว่าแม่ทัพเฉิงไม่ได้ใส่ใจสักนิด ยังยินดีที่สามารถประหยัด 
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ค่าใช้จ่ายหน่ึงก้อน และสามารถฝากให้บ้านเราช่วยดูแลครอบครัวเขา 

อยู่ด้านข้าง ข้าคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะ ให้เขาเป็นเพื่อนซงไป่ไปออกรบ 

ข้าก็สามารถวางใจได้แล้ว"

ตัวอย่างนี้น่าเชื่อถือย่ิง วั่นฮูหยินกล่าวสนับสนุน "นั่นสิเจ้าคะ!  

เอ่ยถึงแม่ทัพเฉิง เขาปฏิบัติกับซงไป่ดุจพ่ีน้องร่วมอุทรจริงๆ ไม่สิ ต่อให้

เป็นพ่ีน้องร่วมอทุรก็ไม่แน่ว่าจะท�าได้เช่นนี ้ซงไป่มทุะล ุออกศกึเผชญิเหตุ

น่าหวาดหว่ันหลายหน ล้วนเป็นแม่ทัพเฉิงเอาชีวิตเข้าช่วย โดยเฉพาะ 

หนน้ัน อืม ตอนที่ชีชีแปดขวบได้กระมัง แม่ทัพเฉิงท่ัวร่างอาบเลือดก็ยัง

แบกซงไป่กลับมา ข้าตกใจแทบตายเลยเจ้าค่ะ!"

นึกถึงสถานการณ์ในตอนนั้น นางก็ยังคงพรั่นพรึง "ที่ยิ่งหาได้ยาก

คือแม่ทัพเฉิงท�าเพ่ือซงไป่จนเจ็บหนักเย่ียงนั้น แม้แต่หยวนอีที่เป็น 

คนเข้มแขง็ก็ยังโผไปหาร่างแม่ทพัเฉงิ กระทัง่น�า้ตาไหลพรากออกมาแล้ว 

กลับไม่มีค�าต่อว่าพวกเราแม้ครึ่งประโยค"

ฮูหยินผู้เฒ่าว่ันค่อยๆ ปิดดวงตาซ้ายลง "การเลือกสหายมิใช่ 

เจ้าควักหัวใจทั้งดวงออกมาก็ใช้ได้ ต้องดูคนให้เป็นด้วย เฮ้อ ข้าแก่แล้ว  

วาจานี้เดิมควรพูดกับหลานชาย สอนเขาว่าจะมองคนรู้จักคนอย่างไร  

ยามนี้กลับพูดพร�่ากับเจ้าอยู่ที่นี่"

ว่ันฮูหยินก้มหน้างุด "ล้วนเป็นลูกสะใภ้คนน้ีที่ไร้สามารถ ไม่อาจ 

ให้ก�าเนิดทายาทสืบสกุล"

"เก่ียวอันใดกับเจ้าเล่า" ฮหูยินผูเ้ฒ่าว่ันแค่นหัวเราะ "หนึง่รุ่นเป็นเช่นน้ี  

ทุกรุ่นก็เป็นเช่นน้ี ในเมื่อเหล่าบรรพชนล้วนเป็นเช่นเดียวกัน ถึงคราวให้

พวกเราตกประหม่าอนัใด" เอ่ยมาถึงตรงน้ีน�า้เสยีงของนางก็เปลีย่นทันใด 

"ดงันัน้...เจ้าจงึหมายตาสกุลอิน่ท่ีมากลกูมากหลาน? คดิจะรบัเขยแต่งเข้า 
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สักคนให้ชีชี?"

ว่ันฮหูยินตระหนกจนหน้าถอดส ีแสนจะประหว่ันลนลาน รีบหมอบร่าง 

โขกศีรษะ "ลูกสะใภ้มิกล้าเจ้าค่ะ!"

"กล้าไม่กล้าอนัใดเล่า เจ้ากับอาหยวนสนทิกันดัง่พ่ีน้อง หากบงัเกิด

ความคิดเช่นนี้ก็ไม่แปลก"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าว่ันเอ่ยผ่านๆ ก่อนโบกมอืเรยีกให้ลกูสะใภ้ลกุขึน้ "เพียงแต่... 

เจ้ายินยอม แล้วชีชียินยอมหรือ ซงไป่ยินยอมหรือ พวกเขาสกุลอิ่นม ี

คนหนุ่มไม่น้อยอยากเข้ากองทัพสร้างความชอบทางทหาร พวกเรากับ 

สกุลเฉงิช่วยได้ก็ช่วย ทว่าสกุลอิน่บตุรหลานล้นหลาม จรงิอยู่ชชีไีม่โง่เขลา 

แต่ถึงอย่างไรก็ตัวคนเดียวด้อยก�าลัง รอจนพวกเราตายจากไปแล้ว 

ทรัพย์สินที่พ่อสามีเจ้าสะสมไว้ เกรงว่าจะตกเป็นของสกุลอิ่นจนสิ้น"

ว่ันฮูหยินผวาหนัก โขกศีรษะติดๆ กันพลางเอ่ยปนเสียงสะอื้น  

"ข้าไม่มคีวามคดิจะกินในโกยนอกเย่ียงนีแ้น่! ข้าเพียงแต่คดิว่าการรบัเขย 

แต่งเข้า ฝ่ายชายท่ีมีฐานะทัดเทียมกับสกุลวั่นเรามีหรือจะยินยอม หาก

เป็นคนครอบครัวเล็กชาติตระกูลต�่าก็เกรงว่าจะไม่ยุติธรรมต่อชีชี เดิมที

สกุลเฉิงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ทว่าบ้านนั้นเดิมก็มีสมาชิกน้อย ข้าไหนเลย

จะกล้าเอ่ยปากเรื่องน้ี เหลือก็แต่อาหยวน สกุลอิ่นมีบุตรหลานสายรอง

มากเพียงนั้น ไม่แน่อาจมีคนพยักหน้าก็เป็นได้"

ฮูหยินผู้เฒ่าวั่นผงกศีรษะ "ใครว่าไม่ใช่เล่า รับเขยแต่งเข้าก็ยุ่งยาก

เช่นนี้เอง เพียงแต่ข้าขอเตือนเจ้า ยังคงพักความคิดนี้ไว้ก่อนจะดีกว่า  

ข้าเห็นซงไป่รักถนอมบุตรสาวย่ิงนัก สิบสองคนแรกล้วนตบแต่งให้เป็น

อย่างดี นับประสาอะไรกับชีชีท่ีเป็นแก้วตาดวงใจของเขา จะต้องให ้

ออกเรือนไปอย่างมีหน้ามีตาแน่นอน"
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ว่ันฮูหยินเอียงหน้าร�่าไห้กล่าว "ซงไป่อายุไม่น้อยแล้ว บัดน้ียังคง 

ไร้ผูส้บืทอด หากไม่รบัเขยแต่งเข้า จะรบัเครอืญาตเิป็นบตุรบญุธรรมหรือ

เจ้าคะ เครือญาติเหล่าน้ัน...ซงไป่ล้วนล่วงเกินจนทั่วแล้ว" นางไม่ค่อย

กล้ามองหน้าแม่สามี เพราะชนวนเหตุอยู่ที่ตัวแม่สามีผู้นี้เอง

ฮูหยินผู้เฒ่าว่ันเอ่ย "เจ้าห่วงมากเย่ียงน้ีไปไย ไม่แน่เจ้าอาจตาย 

ก่อนข้ากับซงไป่ด้วยซ�้า กระท่ังหลับตาก็ยังอุตส่าห์ห่วงเรื่องน้ี ถึงเวลา 

โลงไม้หนานมู่ลายทอง* ของข้าใบนั้นให้เจ้าใช้ก่อนเลยก็ได้"

หยาดน�้าตาบนใบหน้าของวั่นฮูหยินยังคงไม่แห้ง นางตะลึงงันไม่รู้

จะต่อบทสนทนาเช่นไรด ีแนวทางการพูดจาของแม่สาม ีกระท่ังหลายสบิปี 

แล้วตนก็ยังไม่เคยชนิ บางทีคงมแีต่นายท่านผูเ้ฒ่าว่ันท่ีล่วงลบัไปแล้วจงึ 

จะชื่นชอบเหลือเกินกระมัง

* หนานมู่ เป็นไม้ยืนต้นท่ีสูงได้ถึง 30 เมตร เน้ือไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ แข็งแรงทนทาน เหมาะในการท�า 
เครื่องเรือน ไม้หนานมู่ลายทองเป็นไม้หนานมู่ประเภทหน่ึง เนื้อไม้มีลวดลายเป็นประกายสีทองคล้าย 
ผ้าแพรไหม มีมูลค่าสูงมาก
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ฮูหยินผู้เฒ่าว่ันคาดการณ์ไม่ผิดเลย คืนน้ันวั่นชีชีต้องการจะนอน

เตียงเดียวกับเฉิงเซ่าซางจริงเสียด้วย

ภายหลงัเปลีย่นมาสวมชดุนอนผ้าไหมดบิเนือ้บางปักลายสชีมพูอ่อน  

ว่ันชีชีก็ยังคิดจะคล้องสร้อยมุกบนล�าคออีกหนึ่งเส้น เฉิงเซ่าซางข่มใจ 

จนเหลืออดแล้วจึงได้เอ่ยยับยั้ง "ท่านลุงเพิ่งบอกให้พี่ชีชีใส่เครื่องประดับ 

น้อยลงหน่อยไม่ใช่หรือ"

ว่ันชีชชีีแ้จงอย่างไม่ได้รบัความเป็นธรรม "เดมิข้ายังจะสวมก�าไลทอง 

กับจี้หงส์หยกด้วยนะ"

เฉิงเซ่าซางถอนหายใจแล้วล้มตัวลงนอน

ราตรดีกึสงัดไร้ผูค้น ก็คอืฤกษ์งามยามดทีีจ่ะล้วงข้อมลู เฉงิเซ่าซาง

รีบถามว่าดวงตากับใบหูของฮูหยินผู้เฒ่าว่ันเป็นเรื่องราวใดกัน ว่ันชีช ี

กลับเอ่ยด้วยความฉงน "นี่ไม่ใช่ความลับอันใดเสียหน่อย เจ้าถึงกับยัง

35
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ไม่รู้?"

ท่ามกลางความมืด เฉิงเซ่าซางตอบอย่างเจ็บช�้า ใช้น�้าเสียงท�าการ

แสดงอย่างช�า่ชอง "ข้อแรกทางบ้านห้ามวพิากษ์วิจารณ์ ข้อสอง...ไม่มใีคร

บอกข้าเลย"

ว่ันชีชพีลนัรูส้กึว่าสกุลเฉงิช่างเป็นคนจติใจดซีือ่ตรงนัก จึงรีบบอกเล่า 

ในทกุรายละเอียด "ตอนนัน้ท่านพ่อยังไม่ถงึสบิขวบ ท่านปูก็่มาด่วนจากไป 

กะทันหัน ไม่ทันจะเอ่ยฝากฝังผู้ที่ไว้ใจได้ ดังนั้นญาติสายรองจึงบุกมา 

คุกคามถึงที่ บอกว่าท่านย่ามาจากครอบครัวที่ยากไร้ เดิมชาติตระกูล 

ก็ไม่สมกัน จงรีบส่งมอบท่านพ่อข้าให้พวกเขาเลี้ยงดูแล้วแต่งงานใหม่ 

ไปเสีย ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านปู่มอบให้นางล้วนน�าจากไปได้อย่างเต็มที่ 

ถือว่าเป็นสินเจ้าสาว ครั้นท่านย่าไม่ยินยอม พวกเขาก็บอกว่าท่านย่า 

ไม่มีทางครองตัวเป็นม่ายได้หรอก วันหน้าอาจน�าทรัพย์สินของท่านปู่ 

ไปเลี้ยงดูบุรุษอื่นด้วยซ�้า"

เฉิงเซ่าซางเหน็บแนม "อืม ญาติกลุ่มน้ันย่อมจะไม่เอาไปเลี้ยงดู 

บรุุษอืน่ เพราะพวกเขาจะเอาไปเลีย้งดูตนเองน่ะส!ิ" ลกูไม้เก่าๆ ท่ีสายรอง 

ฉวยจังหวะริบอ�านาจจากทายาทสายหลักซึ่งเยาว์วัยอ่อนแอ ช่างไม่มี

ความคิดริเริ่มเอาเสียเลย

ว่ันชีชีหัวเราะหึๆ ก่อนจะเล่าต่ออย่างห่อเหี่ยว "น่าแค้นท่ีใน 

หน่วยทหารของท่านปู่มีบุตรหลานสกุลว่ันอยู่ไม่น้อย พวกเขาล้วน

สนับสนุนผู้ใหญ่ของตนเอง ต่างรอจะแบ่งผลประโยชน์กัน ด้วยเหตุนี้ 

ไม่ว่าท่านย่าจะลั่นค�าสาบานร้ายแรงสักเพียงใด พวกเขาก็ไม่ยอมเลิกรา

เสียที สุดท้ายท่านย่าจึงควักลูกตาเฉือนใบหูตนเองอย่างละหนึ่งข้าง  

แล้วโยนลูกตากับใบหูนั้นใส่ร่างของคนน�ากลุ่ม ประกาศว่านางจะไม่
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แต่งงานใหม่เด็ดขาด เดิมทีคนสนทิของท่านปูไ่ม่สะดวกจะสอดมอืยุ่มย่าม

เรื่องในครอบครัวสกุลวั่น ครั้นได้ยินเรื่องนี้ก็เดือดดาลสุดระงับ เข้าปะทะ

อย่างดุเดือดทันที หมายจะหนุนหลังและระบายโทสะให้ท่านย่า"

"เช่นนั้น...ต่อมาเล่า" เฉิงเซ่าซางฟังจนขวัญหนีดีฝ่อ

"ประจันหน้ากันเช่นนี้เดือนเศษ ท่านตาก็น�าก�าลังคนรุดมาจาก 

แดนไกล ท่านเป็นพ่ีน้องร่วมสาบานของท่านปู่ ยังขึ้นชื่อเรื่องห้าวหาญ 

ผดงุความถูกต้อง ไม่มใีครในอ�าเภอสยุไม่รูจ้กั ภายใต้ไม้อ่อนผนวกไม้แขง็ 

ท่านลุงท่านอาสารเลวเหล่านั้นจึงรามือจนได้!"

เฉิงเซ่าซางนิ่งงันก่อนเอ่ย "ที่แท้เป็นเช่นนี้นี่เอง"

ว่ันชีชีเล่าด้วยน�้าเสียงชิงชัง "ต่อมาท่านย่าค่อยๆ โยกย้ายแม่ทัพ  

ซือ้ใจคน สร้างบารมขีึน้ตามล�าดบั ในทีส่ดุท่านตาก็ไม่ต้องถ่อมาอ�าเภอสยุ 

เจด็แปดเท่ียวต่อปีอกี หลายปีต่อมาท่านพ่อเร่งท�าพิธีครอบเก้ียวล่วงหน้า 

น�าทัพด้วยตนเอง แล้วเริ่มจัดการท่านลุงท่านอาสารเลวท่ีบีบคั้นท่านย่า

ในตอนนั้นทีละคน"

"จดัการอย่างไรหรอื" เฉงิเซ่าซางแสนจะสนใจในรายละเอยีดขัน้ตอน

ว่ันชีชีตอบ "วิธีการมีถมเถ ให้บุตรหลานของพวกเขาไปปราบโจร 

หาประสบการณ์ ตรงนี้ตายจ�านวนหน่ึง ตรงนั้นตายอีกจ�านวนหนึ่ง  

หรอืไม่ก็ปล่อยให้มคีดต้ีองโทษ ตายระหว่างทางท่ีถูกเนรเทศอกีจ�านวนหน่ึง  

ให้คนสูงวัยเหล่านั้นเบิกตามองบุตรหลานตนเองค่อยๆ ร่อยหรอไป"

เฉิงเซ่าซางผวาวูบ เด็กสาวที่ปฏิบัติกับนางอย่างสนิทชิดใกล ้

หาใดเปรยีบผูน้ี้กลบัเอ่ยถึงเรือ่งฆ่าคนได้สบายๆ ไม่เหน็เป็นเรือ่งหนกัหนา 

โดยสิ้นเชิง ส�าหรับนางที่เป็นอดีตอันธพาลหญิงในต�าบลเล็กๆ แล้ว  

เรือ่งโหดเหีย้มทีส่ดุในชวิีตก็แค่ใช้ขวดเบยีร์ตีหวัผู้อืน่ ซ�า้ยังตีหัวคนไม่แตก
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อีกด้วย

พูดมาถึงตรงนี้ วั่นชีชีพลันถอนหายใจเฮือกใหญ่ "ดังนั้น...พวกเรา

สกุลว่ันจงึไม่ใช่แค่ทายาทสายหลกับางตา แม้กระทัง่สายรองก็มบีรุุษไม่ค่อย 

มากแล้ว ท่านย่ามกักล่าวว่าท่านพ่อใจด�ากับเครอืญาติร่วมสายเลอืดเกินไป  

ท�าลายความปรองดองของวงศ์ตระกูล จงึส่งผลให้ไร้บตุรชาย แต่ท่านพ่อ

บอกข้าว่านบัแต่ท่านย่าควักลกูตาเฉอืนใบหู บางครัง้ท่านย่าก็จะปวดศีรษะ  

บางครั้งแผลก็มีเลือดซึม ตลอดคืนล้วนไม่อาจหลับใหล เคี่ยวกร�านับ 

สิบกว่าปีถึงค่อยผ่านพ้นมาจนได้ วัยเด็กท่านพ่อเห็นท่านย่าทนทรมาน

สาหัสเพียงนี้กับตาตนเอง เพียงนึกขึ้นมาคราใดก็แค้นใจนัก"

เฉงิเซ่าซางเงยีบงนัอยู่เป็นนาน นานเสยีจนว่ันชชีนีกึว่าอกีฝ่ายหลบั

ไปแล้ว ค่อยได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยถาม "ท่านปู่ท่านย่าของท่านผูกพันกันมาก

เลยหรือ" ยุคน้ีหญิงม่ายแต่งงานใหม่เป็นเรื่องท่ีแสนจะปกติ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงตอนน้ันฮูหยินผู้เฒ่าวั่นทั้งโฉมงามอ่อนเยาว์ ทั้งมีสินเจ้าสาว 

ก้อนโต

ครานีแ้ม้แต่วัน่ชชีก็ีเงยีบกรบิไปพักใหญ่ "ข้าไม่เคยเหน็ท่านปูห่รอก 

เพียงได้ยินท่านย่าเล่าว่านางมาจากวงศ์ตระกูลทีต่�า่ต้อย แต่ท่านปูไ่ม่เคย

เหยียดหยามนาง ตลอดมาล้วนให้เกียรตินาง รักเทิดทูนนาง แต่งนาง 

เข้าตระกูลด้วยพิธีการอันครบถ้วน ท้ังบอกว่านางเป็นสตรีท่ีดเีลศิประเสริฐ

สุดในใต้หล้า ด้วยถ้อยค�าประโยคนี้ของท่านปู่ ต่อให้เถือเนื้อบนร่างนาง

ทีละชิ้นก็ไม่หวั่นเกรง"

เอ่ยค�าพูดน้ีจบ เด็กสาวสองคนต่างนอนหงายเงียบๆ เน่ินนาน 

ไม่ส่งเสียง

เฉงิเซ่าซางพลนักระซบิแผ่ว "ท่านปฏบิตัต่ิอข้าเฉกเสาหลกัแห่งแคว้น  
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ข้าย่อมปฏิบัติเฉกเสาหลักแห่งแคว้นตอบแทนท่าน"*

ว่ันชีชีตะแคงร่างซบหัวไหล่เฉิงเซ่าซางก่อนร�่าไห้เบาๆ จวบจน 

หลั่งน�้าตาเหนื่อยแล้วจึงเข้าสู่ห้วงนิทราอันลึกล�้า

เมื่อตื่นมาในวันรุ่งขึ้น เด็กสาวทั้งสองล้วนขอบตาแดงเร่ือ ทว่า 

ต่างกันตรงที่สีบวมแดงของเฉิงเซ่าซางถูกอ�าพรางอยู่ใต้รอยเขียวช�้า 

จนมองไม่ออก ส่วนว่ันชชีกีลบัคล้ายพกลกูท้อยักษ์สองผลอยู่บนดวงหน้า 

เฉิงเซ่าซางจึงรีบมอบกระปุกหยกขาวท่ีหยวนเซิ่นก�านัลมาให้ ยาข้ีผ้ึง 

ในนั้นออกสีแดงอ่อน ก�าจายกลิ่นหอมระรวย ทาบนใบหน้าย่ิงให้สัมผัส

อันชุ่มชื้นนุ่มสบาย

"ยาขีผ้ึง้จากทีใ่ดกันน่ี เห็นผลชะงดักว่ายาสมานแผลของท่านพ่อข้า

อีก" เพียงครึ่งวันสั้นๆ อาการบวมแดงที่ดวงตาของวั่นชีชีก็บรรเทาจนสิ้น

เฉงิเซ่าซางป้ันเสยีงหัวเราะดงัหึๆ "อาสะใภ้สามของข้าให้มา ดเูหมอืน 

จะเป็นศิษย์คนใดบนภูเขาไป๋ลู่มอบให้นายท่านผู้เฒ่าซังกระมัง"

วั่นชีชีกล่าว "เช่นนี้นี่เอง! เฮ้อ เพียงแต่ดูคล้ายไม่ค่อยได้ผลกับเจ้า

เลยนะ" น้องสาวร่วมสาบานที่รักของนางยังคงใบหน้าฟกช�้า บวมฉึ่งราว

ข้าวแปดสมบัติ** ที่แช่ค้างคืนจนข้าวอืด

"..." 

เพราะว่าใครบางคนแยกไม่ออกระหว่างอาการภายนอกกับฟกช�้า

ภายในน่ะสิ! เห็นทีวัยเด็กหยวนเซิ่นต้องไม่เคยชกต่อยเป็นแน่

เฉิงเซ่าซางเพ่ิงกินอาหารเช้าเสร็จ พ่ีชายท้ังสามของนางก็มาถึง

* 'ท่านปฏิบัติต่อข้าเฉกเสาหลักแห่งแคว้น ข้าย่อมปฏิบัติเฉกเสาหลักแห่งแคว้นตอบแทนท่าน' มีท่ีมาจาก
บันทึกประวัติศาสตร์สื่อจี้ หมายถึงอุทิศตัวเพื่อตอบแทนผู้ที่เห็นคุณค่าของตน
** ข้าวแปดสมบัติ เป็นของหวานชนิดหนึ่ง ท�าจากข้าวเหนียวนึ่งผสมน�้ามันหมู น�้าตาล กับเครื่องแปดอย่าง 
ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ลูกบัว พุทราแดง ถั่วกวน เนื้อล�าไยอบแห้ง ลูกเกด เมล็ดถั่วต่างๆ
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พร้อมหน้า

ขณะที่เฉิงหย่งกล่าวขออภัยต่อฮูหยินผู้เฒ่าว่ันด้วยความจริงใจ 

บอกว่าครอบครัวตนสร้างความยุ่งยากแก่สกุลว่ัน เฉิงซ่งก็ดึงตัววั่นชีชี 

มาถึงตรงหน้าวั่นฮูหยิน บอกเล่าข่าวลือที่ได้ฟังมาจากท้องถนนข้างนอก 

เย้าให้พวกนางผลิย้ิมไม่หุบ ฝ่ายเฉิงเซ่ากงน�าของกินเล่นเต็มหน่ึงห่อ 

มาให้เฉิงเซ่าซาง กับยันต์ที่เขาวาดเองและเพ่ิงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิแทน 

น้องสาวฝาแฝดหนึ่งแผ่น บอกให้นางหนุนนอน ดูว่าจะพลิกดวงที่ไม่ดี 

ในช่วงนี้ได้หรือไม่

พร้อมกันนีพ้วกเขายังน�าสมัภาระเช่นเสือ้ผ้าเคร่ืองใช้ประจ�าตวัมาให้ 

เฉิงเซ่าซางด้วย และแจ้งว่าเซียวฮูหยินอนุญาตโดยนัยให้นางพ�านักที่ 

จวนสกุลวั่นได้หลายวัน ส่วนแผ่นไม้เหล่านั้นพักไว้ชั่วคราว กลับไปแล้ว

ค่อยๆ ลงโทษคัด

นบัแต่นัน้แม้กระท่ังความวิตกสดุท้ายก็ไม่มอีกี เฉงิเซ่าซางพ�านกัอยู่ 

ท่ีน่ีอย่างสบายอกสบายใจ นอกจากแผลหายช้าไปสักหน่อย วันเวลาที่

จวนสกุลว่ันก็กล่าวได้ว่าสมบูรณ์พร้อม ทุกวันกินร่วมห้องนอนร่วมเตียง

กับวั่นชีชี มีอาภรณ์แพรลายวิจิตร อาหารเลิศรสล�้าค่า กับการปรนเปรอ

จนเลยเถิดหลากรูปแบบ แม้แต่จะล้างเท้าก็ยังมีสาวใช้สี่ห้าคนแยกกัน

นวดคลึงนิ้วเท้าทั้งสิบของนาง

ว่ันชีชียังสอนนางแข่งเดินหมาก ปาธนูลงเหยือก ทอยลูกเต๋า... 

บางครั้งผู้เล่นไม่พอ ว่ันชีชียังลากอนุกับหญิงรับใช้อาวุโสหลายคนของ

ว่ันซงไป่มาร่วมด้วย คนทั้งหมดสรวลเสเฮฮา หัวเราะครื้นเครงไม่ขาด  

บางคราเดมิพันจนร้อนใจใช้อารมณ์ ยังต้องตามว่ันฮหูยินมาเป็นผูต้ดัสนิ 

บรรยากาศครอบครัวกลมเกลียวยิ่งยวด
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"แม่เล็กหลายคนนี้ของพี่ชีชีเข้ากับท่านป้าวั่นได้ดียิ่ง"

นับแต่มาถึงโลกใบใหม่นี้ เฉิงเซ่าซางก็ลอบคาดหวังมาตลอดว่า 

จะได้ชมการขับเค่ียวระหว่างภรรยากับอนุในยุคโบราณแบบต้นต�ารับ

ขนานแท้และดั้งเดิมสักครั้ง น่าเสียดายสกุลเฉิงไม่มีส่ิงมีชีวิตที่เรียกว่า 

'อนุ' ด�ารงอยู่เลย

"เจ้าจะรู้อันใด ท่านแม่ข้าดีต่อพวกนางไม่รู้เท่าไร ส่ิงใดกินดีด่ืมดี

ล้วนยกมอบให้ เพียงมุ ่งหวังว่าพวกนางจะมีผู ้สืบสกุลให้ท่านพ่อ  

น่าเสียดายหนอ ตอนท่ีข้ายังเด็ก บรรดาแม่เล็กยังพอจะมีความฮึกเหิม 

บัดนี้แต่ละคนกลับทดท้อกันหมดแล้ว" ว่ันชีชีส่ายหน้า แสดงความรู้สึก 

ผิดหวังต่อความสามารถเฉพาะทางและความกระตือรือร้นที่จะใฝ่หา 

ความก้าวหน้าของบรรดาแม่เล็ก

ถอนหายใจจบวั่นชีชีก็คว้าตัวเฉิงเซ่าซางไปเล่นสนุกต่อ

หากมิใช่ผิวน�้าแข็งไม่มั่นคง นางยังอยากจูงเฉิงเซ่าซางไปละเล่น

บนน�้าแข็งกันด้วยซ�้า นอกจากขโมยสุราสะสมของวั่นซงไป่มาร่วมดื่มกัน

หน่ึงไหจนเด็กสาวท้ังสองเมาพับ นางยังเตรียมไก่ห้าสีตัวผู้ไว้หลายตัว 

ตัง้ใจว่ารอจนใบหน้าเฉงิเซ่าซางไม่ใช่หวัหมแูล้วจะพาอกีฝ่ายไปเปิดหเูปิดตา 

ที่สนามไก่ชนในตลาด

เดก็สาวสองคนเล่นสนกุอย่างเรงิรืน่ชืน่บาน ผดิกับว่ันฮหูยินท่ีอยาก

จะร�่าไห้ทว่าไร้น�้าตา หวั่นใจว่ารอจนเฉิงเซ่าซางกลับบ้านไป เซียวฮูหยิน

จะค้นพบว่าบตุรสาวซึง่เดิมทแีม้ด้ือรัน้แต่ก็ไม่รูเ้ดยีงสาใดๆ เพียงมาพ�านัก

ระยะสั้นท่ีสกุลวั่นเที่ยวเดียว ยามหวนคืนสกุลเฉิงกลับแตกฉานทุกด้าน

ทั้งกินดื่มเที่ยวเล่นเสียแล้ว

เวลาน้ีเฉิงเซ่าซางในฐานะผู้มีจิตวิญญาณของผู้ใหญ่ซึ่งรู้จักยับย้ัง
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ชัง่ใจตนเองก็แสดงข้อดอีอกมา ภายหลงัใช้ชวีติสขุส�าราญอย่างเลอะเลอืน 

ไปหลายวัน นางพลันขอแผ่นไม้ พู่กัน และน�้าหมึกจากวั่นชีชี เริ่มกลับมา

อ่านต�าราคัดอักษรวันละสองชั่วยาม ยืนกรานว่าจะต้องเล่าเรียนจบ 

ค่อยเล่นสนุกได้ อักษรโบราณที่เพิ่งเรียนรู้มา ความทรงจ�ายังไม่ตราตรึง 

จะปล่อยให้ลืมไปไม่ได้เชียว

แรกเริ่มวั่นชีชียังคิดจะฝืนดึงเฉิงเซ่าซางออกไปเล่นด้วยกัน ทว่า 

ต่อต้านถ้อยค�าอันทรงพลังไม่ขาดตอนของเฉิงเซ่าซางไม่ไหว

"ใต้หล้าน้ีมีสหายอยู่สองจ�าพวก พวกหน่ึงเรียกว่าคบกันท่ีเน้ือสุรา 

ยามปกติร่วมกินด่ืมเท่ียวเล่น ยามคับขันไร้ประโยชน์แม้เพียงนิด อีก 

พวกหนึง่เรยีกว่าคบกันทีห่วัใจ เห็นสหายมเีรือ่งทกุข์ร้อน สามารถสละตน

เคียงข้างได้"

เพ่ือค�าว่า 'คบกันที่หัวใจ' ว่ันชีชีจึงได้แต่สละตนร่วมเล่าเรียน 

เคียงข้างเฉิงเซ่าซาง

ว่ันฮหูยินไม่คดิร�า่ไห้แล้ว นางรบีแสดงความเหน็ต่อแม่สาม ีความว่า 

นายท่านผู้เฒ่ารู้ซึ้งปรุโปร่ง ก้มพินิจจากมุมสูง มองการณ์ได้ยาวไกล  

มีพรสวรรค์เหนือสามัญ เป็นผู้มากความสามารถท่ีฟ้าประทานลงมา 

โดยแท้...จากนัน้นางก็ถูกฮหูยินผูเ้ฒ่าว่ันไล่ออกมาอย่างหมดความอดทน

เพียงแต่เฉิงเซ่าซางก็มียามที่อยู่ล�าพังเช่นกัน

ว่ันฮหูยินแม้ไม่นับว่าคบหาผูค้นกว้างขวาง แต่ก็จ�าเป็นต้องพาวัน่ชชี ี

ออกไปร่วมสังสรรค์บ่อยครั้ง ถึงช่วงเวลานี้เฉิงเซ่าซางจะเดินเตร็ดเตร ่

เรื่อยเปื่อยไปทั่วจวน ส�ารวจสิ่งปลูกสร้างแบบโบราณโดยรอบด้วยความ

อยากรู้อยากเห็น ในจ�านวนนี้สิ่งที่เรียกความสนใจของนางมากที่สุดคือ

สะพานไม้เล็กๆ แห่งหนึ่ง
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สะพานเล็กทรงโค้งนี้กว้างเพียงจั้งเศษ ยาวเจ็ดแปดจั้ง โก่งสูง 

ดจุรุง้กินน�า้ตวัหน่ึง โครงสร้างเป็นไม้ท้ังหมด ไม่มตีะปเูหล็กหรือหมดุส�าริด

แม้สกัตวั ล้วนอาศยัทักษะอนัสงูส่งกับการค�านวณอนัแม่นย�าของช่างไม้ 

ใช้ไม้ทีย่าวสัน้กว้างแคบต่างกันไปพาดคานกันและกันทัง้บนล่างซ้ายขวา 

สลับเป็นชั้นๆ จนส�าเร็จ

มหีนหน่ึงหลงัสนทนาสพัเพเหระกับพ่อบ้านจวนสกุลว่ัน เฉิงเซ่าซาง

ค่อยรู้ว่าในคดีที่ก่อนหน้านี้สกุลปู้ทรยศหลบหนี สะพานไม้เล็กๆ แห่งน้ี

เคยถูกทหารที่มาค้นจวนโจมตี ปัจจุบันจึงให้ความรู้สึกง่อนแง่น ทว่า 

ตัวสะพานฝีมือประณีตย่ิง มิใช่ช่างไม้ท่ัวไปเคาะๆ ตอกๆ เล็กน้อยก็จะ

ซ่อมแซมได้ พ่อบ้านบอกว่ามีแต่ต้องรื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่เท่านั้น

เฉงิเซ่าซางลอบอทุานว่าน่าเสยีดาย วันน้ีขณะพักกลางวันตามล�าพัง  

นางพลนัผดุประกายความคดิ บงัเกิดความกระตอืรอืร้นใฝ่รู ้ จงึรบีคลมุเสือ้ 

ลุกขึ้น สั่งให้บ่าวรับใช้ถอยไป ตนเองไปถึงสะพานแห่งนั้นแล้วปีนลงไป

ตรวจดขู้างใต้อย่างระมดัระวัง ล�าธารน้อยใต้สะพานมคีวามลกึไม่ถึงครึง่ฉือ่  

กระแสน�้าใต้ผิวน�้าแข็งชั้นบางๆ ไหลเอื่อย แลเห็นหินหลากสีที่คลุมอยู่ 

ก้นธารได้ร�าไร คาดว่าเดิมทีสะพานกับธารน�้านี้คงมีไว้เพื่อชมทัศนียภาพ

เฉิงเซ่าซางขดร่าง เอวงอหลังงุ้ม เพียรแหงนหน้ายกมือสัมผัส 

จดุเช่ือมต่อส�าคญัหลายจดุน้ัน ผ่านไปพักใหญ่นางก็คลีย้ิ่มน้อยๆ ไม่ต้อง

เปลอืงแรงหาช่างไม้มารือ้ถอนหรอก ขอเพียงชกัแท่งไม้เล็กๆ ออกไม่ก่ีแท่ง  

ไม่นานนกัสะพานไม้น้ีก็จะพังครนืลงมาเอง หากจะสร้างใหม่ก็ง่ายย่ิง เพราะ 

นางสามารถวาดภาพโครงสร้างสะพานนี้ตามแบบเดิมได้ทุกกระเบียด

แล้ว!

ขณะนกึถึงจดุท่ีชวนให้กระหยิม่ย้ิมย่อง เฉงิเซ่าซางพลนัได้ยินเสยีง
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ฝีเท้าแว่วมาจากริมฝั่งเหนือศีรษะ นางตระหนักได้ทันทีว่ามีคนจ�านวน

มากก�าลงัเดนิมุง่มาทางน้ี นางรูส้กึกระอักกระอ่วนท่ีตนมาเป็นแขกในบ้าน

ผู้อื่น แต่กลับเกาะอยู่ใต้สะพานคล�านู่นนี่จนเปรอะดินโคลนไปทั้งตัว  

นี่จะเป็นนิสัยอันพิลึกพิลั่นเพียงใดในสายตาของคนโบราณ คิดแล้วนาง

จึงไม่ออกไปเสียเลย ตั้งใจว่ารอคนเหล่านั้นจากไปก่อนค่อยปีนขึ้นไป

คนกลุม่นัน้เดินพลางพูดพลาง ย่างก้าวแช่มช้า เสยีงสนทนาเคลือ่น

จากระยะไกลเข้ามาใกล้ ที่ดังน�ามาก็คือเสียงหัวเราะอันเปิดเผยของ 

วั่นซงไป่

"ใต้เท้าหลิงเอ่ยเรื่องขบขันแล้ว ในชีวิตของผู้แซ่ว่ันโปรดปราน 

หญิงงามกับทรัพย์สินเป็นท่ีสุด ผู้ใดไม่รู้บ้าง พวกรูปภาพเช่นน้ีข้าดูเป็น

เสียเมื่อไร ไม่มีๆ ไม่มีเด็ดขาด ฮ่าๆๆ..."

จากนั้นเป็นเสียงอันเนิบเบาเรียบเย็นของชายหนุ่มผู้หน่ึง "ในเม่ือ 

ว่ันโหวบอกว่าไม่มี เช่นนั้นก็น่าจะไม่มี เพียงแต่เมื่อวานข้าได้ยินว่ันโหว

กับใต้เท้าหวังนัดหมายเตะลูกหนัง คาดว่าอาการบาดเจ็บที่ขาคงจะ 

หายสนิทแล้ว"

เสียงฝีเท้าจากริมฝั่งพลันหยุดชะงัก เพียงได้ยินว่ันซงไป่หัวเราะ

แห้งๆ สองสามที เฉิงเซ่าซางฟังออกว่าเสียงหัวเราะนี้ไม่ค่อยจริงใจนัก

หน้าผากนางผดุเหงือ่ซมึทันใด ในใจร้องตะโกนว่า พวกท่านรีบๆ ไป

ให้พ้นเลยนะ ข้าไม่อยากจะได้ยินอันใดที่ไม่ควรฟัง! ขามีอะไรเล่า  

ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นขาหายดีแล้วนึกอยากเตะลูกหนังหรือไร!

ยังดีท่ีคนกลุ่มนี้หยุดยืนเพียงครู่เดียวก็ย่างเท้าออกเดินต่อ ครานี ้

ฝีก้าวถ่ีรวั จากไปอย่างรวดเรว็ เฉงิเซ่าซางเพียงได้ยินค�าพูดของท่านลงุว่ัน 

รางๆ ว่า "ใต้เท้าหลิงเชิญตามข้ามา..." ถ้อยค�าที่เหลือล้วนแผ่วเบาจน 
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ไม่อาจได้ยินอีก

รอจนพวกเขาจากไปไกลลบิ เฉงิเซ่าซางค่อยปีนข้ึนมาจากใต้สะพาน 

อย่างว่องไว ปัดๆ ดินโคลนบนร่าง แล้วรบีเผ่นกลบัห้องไปท�าลายหลักฐาน

ผ่านเหตุการณ์ระทึกขวัญไปหน่ึงหนเช่นน้ี เฉิงเซ่าซางย่อมนอน

กลางวันไม่หลับแล้ว นางล้างหน้าหวีผมเสร็จจึงเปล่ียนมาสวมชุดข่ีม้า

แบบแขนเสื้อพับทบ คู่กับกระโปรงบานรัดกระชับช่วงเอว เตรียมตัวไป

สนามฝึกม้าทบทวนทักษะการขี่ม้าที่หมวยสิบสามเพิ่งจะสอนเสียเลย

บ่าวเก่าแก่ผูดู้แลคอกม้าจงูม้าเพศเมยีตวัเลก็อปุนิสยัอ่อนโยนตวัหนึง่ 

ซึง่พักน้ีเฉงิเซ่าซางขีจ่นคุน้เคยแล้วมาให้นางอย่างรอบคอบย่ิง ท้ังเปลีย่น

อานม้าที่งามพริ้งใหม่เอี่ยมให้อีกด้วย เฉิงเซ่าซางพินิจชื่นชมหมุดส�าริด

บนโกลนม้าอันประณีตเงาวบันัน้รอบหนึง่ ก่อนจงูม้าไปเองอย่างเบกิบานใจ 

โดยไม่ให้บ่าวเก่าแก่ผู้นั้นติดตามมา

สนามฝึกม้าท่ีลานด้านหลงัของจวนสกุลว่ันไม่ใหญ่โต วิเคราะห์จาก

พุงพลุ้ยๆ ของท่านลุงวั่นแล้ว ผู้มาใช้งานที่นี่คงจะไม่เยอะนัก เฉิงเซ่าซาง

จูงม้ามาหยุดในสนาม เท้าซ้ายเหยียบโกลนส่งร่างข้ึนกลางอากาศแล้ว 

นัง่ลงบนอานได้อย่างมัน่คง ท่วงท่าก็งดงามตรงตามหลกัเกณฑ์ ร่างกายน้ี 

แม้ภายนอกคล้ายลกูเจีย๊บทีเ่ปราะบางไปสกัหน่อย ทว่าแขนขาประสานงาน 

กันได้ไม่เลวทีเดียว ขณะที่เฉิงเซ่าซางก�าลังล�าพอง ใครจะรู้ว่านางเพ่ิง 

นั่งลงไป กลับรู้สึกว่าท่าจะไม่ดีเสียแล้ว

ที่แท้อานใหม่นี้ยังไม่ได้ปรับความยาวสายหนังของโกลนตาม 

ความยาวช่วงขาของเฉิงเซ่าซาง ต่อเมื่อนางนั่งลงบนอาน จึงค่อยพบว่า

สองเท้าเหยียบโกลนไม่ถึง

นี่คือข้อผิดพลาดเล็กๆ ที่ผู้เริ่มเรียนมักจะพลั้งเผลอ
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เฉิงเซ่าซางตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่าไม่ควรเลย การขี่ม้าไม่ใช่ 

ขี่จักรยานท่ีต่อให้หยุดรถไม่อยู่ก็ยังใช้สองเท้าหย่ังพ้ืนได้ ความเสี่ยง 

ในการข่ีม้าไม่ใช่น้อยๆ หากตนไม่อยากร่วงลงไปจนครึง่ชีวติหลงัไม่มปัีญญา 

จะดูแลตนเอง วันหน้ายามขี่ม้าก็จะต้องรอบคอบแล้วรอบคอบอีก

เน่ืองจากสองเท้าลอยอยู่กลางอากาศ นางจึงได้แต่ใช้ต้นขาหนีบ

ท้องม้าไว้แน่น ป้องกันมใิห้ทรงตวัไม่อยู่ ยงัดม้ีาน้อยเพศเมยีตวันีอ้ปุนิสยั

อ่อนโยน เจ้านายบนร่างมันไม่ขยับ มันก็หยุดยืนกับที่อย่างว่าง่าย เพียง

เตะเท้าเป็นครั้งคราวแล้วพ่นลมหายใจสองหน

เฉิงเซ่าซางตัวแข็งทื่ออยู่บนอานม้าเป็นนาน ก่อนจะเอียงกายช้าๆ 

พยายามเหยียดเท้าซ้ายให้ถึงโกลนท่ีอยู่ด้านล่าง ต้ังใจจะลงจากม้าไป

ปรบัสายหนังให้เรยีบร้อยค่อยขึน้ขีอ่กีครัง้ ทว่าเพ่ิงจะเอนตวัถ่ายน�า้หนักไป 

ครึ่งหนึ่ง นางพลันรู้สึกว่ารอบด้านเงียบสงัดผิดปกติ ครั้นเงยหน้าขึ้นมอง  

นางก็ตกใจจนหลั่งเหงื่อเย็นโซมกาย หวิดจะร่วงตกม้าไปตรงๆ

บริเวณปากทางเข้าสนามฝึกม้า ไม่รู้มีคนกลุ่มหนึ่งมายืนอยู่ต้ังแต่

เมือ่ใด องครกัษ์สบิกว่าคนนัน้ยังคงพกดาบกระบ่ี แขนคล้องหน้าไม้คนัธนู  

สะพายเกาทัณฑ์บนแผ่นหลงั เพียงแต่วนัน้ีพวกเขามไิด้สวมชดุด�าเกราะด�า  

หากแต่เป็นชุดสีขาวหิมะยาวถึงหัวเข่า ทับด้วยเกราะหนังสีน�้าตาล  

ยืนห้อมล้อม 'ใต้เท้าหลิง' ผู้นั้นอย่างสงบนิ่ง

ตามข้อมูลที่ว่ันชีชีแนะน�าอย่างไม่ครบถ้วนนัก คนผู้นี้มีนามว่า  

'หลิงปู้อี๋' ชื่อรอง 'จื่อเซิ่ง' เป็นขุนนางคนสนิทของโอรสสวรรค์ หนึ่งใน

ต�าแหน่งงานของเขาคือรองผู้บัญชาการองครักษ์ต�าหนักหลวง คุมค่าย

ทหารม้าฝ่ายซ้ายหน่วยองครักษ์ส่วนพระองค์ นอกจากนี้ยังเป็นนายกอง

หน่วยอาชาโผนหน่ึงในห้าหน่วยทหารทพัอุดร พ่วงต�าแหน่งซือ่จงสามารถ
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ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐานชั้นในได้

สามารถจดจ�าชือ่ต�าแหน่งทีเ่รยีกไม่คล่องเหล่านีไ้ด้ก็ทุม่สดุชวิีตของ

วั่นชีชีแล้ว ตอนนั้นเฉิงเซ่าซางจึงกล่าวชื่นชมนางไปอย่างเต็มที่

วันนีห้ลงิปูอ้ีส๋วมชดุชวีจวีแขนสอบสาบเสือ้เฉยีง บนชดุยาวสแีดงเข้ม 

ดุจโลหิตนั้นทอลายปี้อั้น* อันซับซ้อนสีทองอ่อน ด้านนอกเป็นเสื้อคลุม 

แขนกว้างสเีดยีวกันทับเฉยีงๆ เผยให้เหน็แขนขวา ช่วงเอวรดัสายคาดพ้ืนด�า 

ทอลายทองกว้างห้านิ้วมือ พร้อมกับที่สายลมหอบฝุ่นทรายในสนาม 

อาภรณ์บนร่างของเขาก็โบกสะบัด ประหนึ่งสีเลือดม้วนเกลื่อนผืนฟ้า

เฉิงเซ่าซางไม่เคยเห็นบุรุษสวมใส่สีแดงเข้มปานอัคคีลุกไหม้เช่นน้ี 

จงึรูส้กึเพียงว่าท่ามกลางดินแดงทรายเหลอืงอนัมดืฟ้ามวัดนิย่ิงขบัเน้นให้

ผวิพรรณของเขาขาวดจุหยก คิว้ตาอนัหล่อเหลานัน้เป็นความงามท่ีสะท้าน 

หัวใจอย่างลึกล�้า

หลิงปู้อี๋ก้าวอย่างแช่มช้าออกจากกลุ่มองครักษ์ มุ่งมาหาเด็กสาว 

ที่กึ่งห้อยอยู่บนหลังม้านั้นทีละก้าว

เฉิงเซ่าซางสุดแสนจะกระอักกระอ่วน

ยามนีน้างจะขึน้กไ็ม่ได้ จะลงก็ไม่ได้ ประกอบกับบรรยากาศรอบด้าน 

แปลกพิกลย่ิง ต่อให้นางมากด้วยไหวพริบ ชั่วครู่ชั่วยามน้ีก็ถึงกับไม่รู้ว่า 

ควรท�าเช่นไรดี

หลิงปู้อี๋เดินมาถึงเบื้องหน้าม้าแล้ว เฉิงเซ่าซางก�าลังคิดว่าจะโอภา

ปราศรยัสองประโยคถูไถไปก่อน ให้บรรยากาศผ่อนคลายลงแล้วค่อยว่ากัน  

ใครจะรู้ชายหนุ่มรูปงามสูงโปร่งผู้น้ันกลับไม่พูดพร�่าท�าเพลง ย่ืนมือขวา

* ปี้อั้น เป็นบุตรล�าดับที่เจ็ดของมังกร รูปลักษณ์คล้ายพยัคฆ์ ชอบช่วยผู้คนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม พูดผดุง
ความยุติธรรม แยกแยะผิดถูกได้ชัดแจ้ง จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของที่คุมขัง มักมีรูปปั้นหรือรูปวาดของปี้อั้น 
อยู่หน้าประตูคุก รวมถึงสองข้างของโถงที่ว่าการ
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มาช้อนประคองเอวอันแบบบางของนางไว้

เฉงิเซ่าซางเครยีดเกรง็จนทัง้ร่างแข็งทือ่ ได้แต่เบกิตามองฝ่ามอืใหญ่

อันเพรียวยาวขาวเกลี้ยงเกลาข้างนั้นกุมกระชับช่วงเอวของนางไปเกือบ

ครึ่งซีกแล้ว ฟ้าเอยดินเอย ตอนนี้นางต้องการให้หัวหน้าเซียวเผยแพร่

ความรู้เก่ียวกับหลักจารีตอย่างเร่งด่วน นะ...นะ...นี่...นี่สอดคล้องกับ 

หลักจารีตหรือ!

ไม่รอให้นางได้สติ หลงิปูอ๋ี้ก็ออกแรงเลก็น้อย ดนัร่างนางท่ีห้อยเอยีง

อยู่กลับขึ้นไปดังเดิม

เฉิงเซ่าซางนั่งตัวตรงท่ึมทื่ออยู่บนอานม้า วิญญาณยังไม่คืนร่าง 

กลบัเหน็หลงิปูอ้ีผู๋น้ัน้ก้มหน้าลงคลายสายหนงัของโกลน ปรบัความยาวไป 

พลางเปรยถามไปพลาง "เจ้าแซ่วั่น หรือว่าแซ่เฉิงเล่า"

สองมือของเฉิงเซ่าซางกุมสายบังเหียนแน่นขณะจับจ้องเรือนผม 

ด�าขลบัของเขา สญัชาตญาณท่ียังไม่หยุดท�างานบอกนางว่าอย่าให้เขารูว่้า 

นางเป็นใครจะดีที่สุด นางจึงพยายามยิ้มตอบอย่างยากเย็น "วั่นและเฉิง

สองสกุลพึ่งพากันดุจฟันกับริมฝีปาก คนรุ่นเยาว์นับถือกันเช่นพี่น้อง..."

หลิงปู้อี๋กล่าว "อ้อ เช่นนั้นเจ้าก็แซ่เฉิง"

เฉิงเซ่าซาง "..."

พอหลิงปู้อี๋ปรับสายหนังข้างหน่ึงเรียบร้อย ก็ค่อยๆ อ้อมไปคลาย

สายหนังอีกข้างพลางถามขึ้นอีก "สกุลเฉิงมีพ่ีน้องบุรุษสามคน ต่างก็มี

บุตรชายหญิง บิดาเจ้าคือท่านใดเล่า"

เฉิงเซ่าซางยังคงดิ้นรนเฮือกสุดท้าย เอ่ยตอบปนย้ิมแห้งๆ "พี่น้อง

แน่นแฟ้น บุตรชายหญิงไหนเลยมีแบ่งเขาแบ่งเรา..."

หลิงปู้อี๋กล่าว "อืม เช่นนั้นเจ้าก็คือบุตรสาวของแม่ทัพเฉิง"

เฉิงเซ่าซาง...แล้วท่านยังจะถามข้าเพื่ออันใดกัน!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3Edw6Dm
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