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41
เนือ่ งจากข้อเสนอในการเปิดตลาดม้าถูกคัดค้าน ฮ่องเต้จงึ ไม่ได้ให้
เสิ่นจงชิ่งไปค่ายเฟิงกู่อีก ท�ำให้เขามีเวลาอยู่ในจวนแม่ทัพมากขึ้น เขา
จึงมักจะน�ำของแปลกใหม่มาทีเ่ รือนบ�ำรุงใจและนัง่ พูดคุยกับฮูหยินผูเ้ ฒ่า
ด้วยพักหนึ่งแทบทุกวัน
วันนี้เสิ่นจงชิ่งน�ำเสื้อคลุมผ่าหน้าผ้าทอแบบเค่อซือลายดอกโบตั๋น
สีแดงสดมาที่เรือนฮูหยินผู้เฒ่า "ใกล้จะถึงวันเกิดมารดาแล้ว สือเหนียง
ไปสัง่ ตัดให้ทา่ นด้วยตนเองทีร่ า้ นของมงคลสกุลถานทางตะวันออกของเมือง
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง" เขาคลี่เสื้อออกให้ฮูหยินผู้เฒ่าดู "มารดาลองดูแบบที่
สือเหนียงเลือกให้ทา่ นสิ" เสิน่ จงชิง่ พูดพลางยิม้ มองนาง ด้วยอายุมากแล้ว
ฮูหยินผู้เฒ่าจึงชอบสีสันลวดลายที่ฉูดฉาดเป็นพิเศษ นี่เป็นเสื้อที่เขา
สั่งตัดตามความชอบของนางโดยเฉพาะ
ฮูหยินผู้เฒ่าฟังแล้วหน้าบึ้งตึงก�ำลังจะโมโห ปี้เยวี่ยก็รับเสื้อไป
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เสียก่อนและยิ้มตอบว่า "เมื่อวานฮูหยินผู้เฒ่ายังรื้อหีบค้นตู้หาเสื้อผ้ามา
ลองสวมอยู่เลยเจ้าค่ะ ไม่รู้งานวันเกิดจะสวมชุดไหนดี คราวนี้ได้ชุดแล้ว
หากบอกผู้คนในงานว่าเป็นชุดที่ฮูหยินเลือกให้ด้วยตนเอง ไม่รู้คนอื่น
จะอิจฉาตาร้อนขนาดไหน"
เห็นสายตาที่ปี้เยวี่ยส่งมาให้ ฮูหยินผู้เฒ่าจึงกลืนค�ำพูดในปาก
กลับลงไป เงยหน้ามองเสื้อในมือของปี้เยวี่ย จะว่าไปเสื้อตัวนี้นางก็ชอบ
อยู่เหมือนกัน หากไม่ใช่เจินสือเหนียงเป็นคนซื้อให้ นางคงคว้าไปลอง
ตั้งนานแล้ว
เห็นฮูหยินผู้เฒ่ามองเสื้อด้วยดวงตาเปล่งประกาย เสิ่นจงชิ่งพลัน
โล่งอก คิดในใจว่าพวกนางแม่สามีกับลูกสะใภ้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกนิด
แล้ว
พอเสิ่นจงชิ่งกลับไป ฮูหยินผู้เฒ่ากลับต�ำหนิปี้เยวี่ย "เจ้าห้ามข้า
ท�ำไม"
"ท่านแม่ทพั ประจบเอาใจท่านแทนฮูหยินแบบนี้ จะต้องคิดรับฮูหยิน
กลับจวนแน่" ปี้เยวี่ยยิ้มตอบ "ไฉนฮูหยินผู้เฒ่าจึงไม่ส่งเสริมเล่าเจ้าคะ"
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าตาเป็นประกาย นัน่ สิ นางก�ำลังกลุม้ ใจทีน่ างแพศยานัน่
หลบอยูไ่ กลถึงบ้านบรรพบุรษุ ท�ำให้มอื ของนางเอือ้ มไปไม่ถงึ หากสามารถ
ใช้เสิ่นจงชิ่งหลอกเจินสือเหนียงเข้าจวนได้ย่อมดีที่สุด! คิดดังนี้แล้ว
ฮูหยินผู้เฒ่าจึงหัวเราะ "ในเมื่อเขาอยากประจบข้า ข้าก็จะถือโอกาสนี้
มอบซิ่วจือให้เขาเสียเลย"
ซิ่ ว จื อ เป็ น สาวใช้ ห ้ อ งข้ า งที่ ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า เตรี ย มไว้ ใ ห้ เ สิ่ น จงชิ่ ง
เนื่องจากสาวใช้ห้องข้างที่ส่งไปคราวก่อนเสิ่นจงชิ่งยังไม่ทันแตะต้อง
8
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ก็ไล่ตะเพิดออกมา ครั้งนี้พอเขากลับจากแคว้นฉี ฮูหยินผู้เฒ่าจึงลังเล
มาตลอด ไม่กล้ามอบซิ่วจือให้เขา
ปี้เยวี่ยจื่อเยวี่ยหัวเราะคิก "คราวนี้ท่านไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้
อุ้มหลานแล้วเจ้าค่ะ!"
เสิ่นจงชิ่งเห็นฮูหยินผู้เฒ่ามีท่าทีอ่อนลงเรื่อยๆ ก็รู้สึกดีใจ ลอบ
ค�ำนวณในใจว่าจะเปิดเผยเรื่องของเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ออกมาเมื่อไรดี
จวนแม่ทัพเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา บรรยากาศชื่นมื่นเหมือน
ช่วงเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง
ฉู่ซินอี๋หลับตาเอนพิงหมอนอิง สาวใช้คอยทุบขาเบาๆ อยู่ด้านข้าง
พอฟังรายงานของชุนหง นางผุดลุกขึ้นนั่งทันที "ท่านแม่ทัพให้ซิ่วจือ
ค้างที่เรือนติดต่อกันถึงสามวันเชียวหรือ!"
"ตั้งแต่ฮูหยินผู้เฒ่าส่งตัวซิ่วจือไปเรือนเอื้ออารี ท่านแม่ทัพก็ให้นาง
อยู่ท่ีเรือนเจ้าค่ะ" ชุนหงมองผู้เป็นนายด้วยสีหน้ากังวล "เช้าวันที่สอง
ผ้าพรหมจรรย์* ของซิ่วจือถูกส่งไปที่เรือนบ�ำรุงใจ ฮูหยินผู้เฒ่าดีใจ
จนยิ้มไม่หุบ หลังจากนั้นซิ่วจือก็ค้างในห้องหลักมาตลอด"
ฉู่ซินอี๋ยกเท้าขึ้นถีบสาวใช้ที่ทุบขาให้นางจนกลิ้งตกลงไปบนพื้น
สาวใช้หวีดร้องเสียงหลง พอตั้งสติได้และเห็นใบหน้าถมึงทึงของฉู่ซินอี๋
ก็ตกใจจนลืมเจ็บ ตะเกียกตะกายลุกขึ้นทันทีและหลบไปยืนด้านข้าง
อย่างอกสั่นขวัญผวา
* ผ้าพรหมจรรย์ หมายถึงผ้าผืนเล็กสีขาวทีใ่ ช้ในคืนวันแต่งงานเพือ่ แสดงพรหมจรรย์ของเจ้าสาวในสมัยโบราณ
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"เขาจงใจท�ำให้ข้าเห็น!" ฉู่ซินอี๋พ่นลมหายใจออกมาในที่สุด อยู่ใน
จวนแม่ทัพแต่กลับไม่เหยียบย่างเข้ามาในเรือนไผ่หยกแม้แต่ก้าวเดียว
ทัง้ ยังหันไปรักใคร่สาวใช้คนหนึง่ หากนีไ่ ม่ใช่การตบหน้านางต่อหน้าบ่าว
ทั้งหลายจะเรียกว่าอะไร
"บ่าวได้ยินพี่จื่อเยวี่ยบอกว่า..." ชุนหงน�้ำเสียงลังเลเล็กน้อย
"บอกว่าอะไร"
"พีจ่ อื่ เยวีย่ บอกว่าท่านแม่ทพั ประจบเอาใจฮูหยินผูเ้ ฒ่าเพือ่ จะได้รบั
ฮูหยินกลับจวนเจ้าค่ะ" ชุนหงเสียงเบาลง
"เขาจะรั บ ฮู ห ยิ น กลั บ จวน?" ฉู ่ ซิ น อี๋ คิ ด ตามไม่ ค ่ อ ยทั น "คิ ด จะ
ยึดอ�ำนาจจัดการธุระในจวนของข้ากลับไปหรือ" นางมองชุนหงอย่าง
เลื่อนลอย "เขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะท�ำให้ข้าตระหนักถึงฐานะ
ของตนเองและเป็นอนุต่อไปอย่างส�ำรวมใช่หรือไม่"
ชุนหงไหนเลยจะกล้าตอบ ได้แต่ส่ายหัวอย่างกล้าๆ กลัวๆ
ฉู่ซินอี๋เงยหน้าทันใด "เจ้าไปเรียกน้องสาม..." พูดได้ครึ่งหนึ่งก็
นึกขึ้นได้ว่าญาติผู้น้องตายไปแล้ว แม้แต่ลูกน้องของเขาที่เคยท�ำงาน
ให้นางเป็นประจ�ำก็หายหน้าไป ร่างกายค่อยๆ ทรุดลง เสิ่นจงชิ่งมีค�ำสั่ง
เด็ดขาดไม่ให้อเี๋ หนียงในเรือนต่างๆ ออกไปข้างนอกโดยพลการ หยางเทา
ก็ตายไปแล้ว ดูเหมือนจู่ๆ นางก็ถูกตัดแขนตัดขา รู้สึกเหมือนพยัคฆ์ที่
หมดเขี้ยวเล็บ
"ตั้งแต่ท่านแม่ทัพกลับมาก็ไม่ได้ไปค้างที่เรือนอี๋เหนียงคนไหน"
เห็นฉูซ่ นิ อีส๋ หี น้าเปลีย่ นแปลงไปมา ชุนหงพูดปลอบ "อีเ๋ หนียงในเรือนต่างๆ
ได้แต่โมโห แต่ไม่กล้าปริปากพูดอะไร อีเ๋ หนียงอดทนเอาหน่อยเถิดเจ้าค่ะ"
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อดทน? ฉู่ซินอี๋แค่นหัวเราะ ห้าปีเชียวนะ! ชั่วชีวิตของหญิงคนหนึ่ง
จะมีห้าปีที่ดีสักกี่ครั้ง เวลาทุ่มเทให้เขาอย่างเสียเปล่า สุดท้ายไม่ได้อะไร
กลับมาเลย แล้วจะให้นางยอมรับได้อย่างไร!
งานเลี้ยงวันเกิดฮูหยินผู้เฒ่าอายุห้าสิบปีมาถึงแล้ว จวนแม่ทัพ
แขวนโคมผูกสายรุ้ง เต็มไปด้วยบรรยากาศมงคลยิ่ง
เสิ่นจงชิ่งมอบคทาหรูอี้* ท�ำจากหยกขาวให้ฮูหยินผู้เฒ่าคู่หนึ่ง
จากนั้นหยิบกล่องไม้มะเกลือที่แกะสลักอย่างประณีตเคลือบสีแดงชาด
ส่งให้ฮูหยินผู้เฒ่า "ได้ยินว่ามารดาชอบปิ่นขนนก นี่เป็นปิ่นที่สือเหนียง
ตั้งใจไปสั่งท�ำให้ท่านจากหอชุ่ยอวี้"
เห็นลูกชายถือของที่เจินสือเหนียงมอบให้ราวกับเป็นของล�้ำค่า
ฮูหยินผู้เฒ่าพลันหงุดหงิด แต่เห็นหน้าประตูเริ่มมีแขกมาอวยพรและ
โขกศีรษะแล้วจึงฝืนข่มอารมณ์ไว้ "นับว่านางมีใจ" ครั้นเห็นสายตาที่
ปี้เยวี่ยส่งมาจึงถามว่า "ท�ำไมนางถึงไม่มาล่ะ"
เสิน่ จงชิง่ ฟังแล้วตัวสัน่ สะท้าน ฮูหยินผูเ้ ฒ่าเติบโตในชนบทตัง้ แต่เด็ก
เป็นคนเก่งกาจและอารมณ์ฉุนเฉียว ชอบหรือไม่ชอบล้วนแสดงออกทาง
สีหน้าทั้งหมด หากไม่พอใจเขาแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเปิดปากด่าทันที
นางพูดเช่นนีห้ มายความว่าใจอ่อนเพราะการกระท�ำของเขาแล้วใช่หรือไม่
หากบอกนางว่าเจินสือเหนียงให้ก�ำเนิดหลานคนโตที่น่ารักคู่หนึ่ง...เขา
มองฮูหยินผู้เฒ่าด้วยดวงตาวาวระยับ
* คทาหรูอี้ เป็นเครื่องไม้หรือเครื่องหยก รูปทรงเป็นแท่งแบนโค้ง ส่วนหัวมีลักษณะเป็นแป้นกลมและนิยม
สลักลายสายเมฆตลอดอัน โดยค�ำว่าหรูอี้มีความหมายว่าสมปรารถนา ชาวจีนจึงใช้เป็นของเสริมสิริมงคล
และเป็นเครื่องแสดงฐานะของชนชั้นสูง
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"ไม่มีค�ำสั่งของมารดา นางไม่กล้ามา" เดิมทีคิดจะถือโอกาสนี้
เปิดเผยเรือ่ งของเจีย่ นเหวินเจีย่ นอู่ แต่คำ� พูดกลับเอาแต่วนเวียนอยูใ่ นปาก
พอคิดถึงความรังเกียจที่ฮูหยินผู้เฒ่ามีต่อเจินสือเหนียง เขาก็รู้สึกกังวล
และไม่ ส บายใจ วั น นี้ มี แ ขกเหรื่ อ และมิ ต รสหายมามากมาย เวลา
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าไม่พอใจและอาละวาดโวยวาย นางไม่เห็นแก่หน้าใครทัง้ นัน้
ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องภายในสามวันห้าวันนี้ รอให้งานเลี้ยงผ่านไปก่อน
เปลี่ยนบ่าวในจวนแม่ทัพทั้งหมดก่อนแล้วค่อยบอกดีกว่า
ครั้นเห็นว่าตนแค่เอ่ยถึงนิดหน่อย ลูกชายก็ตาเป็นประกาย ท�ำท่า
อยากจะรั บ เจิ น สื อ เหนี ย งกลั บ มาเต็ ม แก่ ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า รู ้ สึ ก เหมื อ น
โพรงอกถูกยัดด้วยผ้าขี้ริ้ว ทั้งคลื่นไส้และพะอืดพะอมจนหายใจไม่ออก
นางบดฟันอย่างแรง
ดี! เขาอยากจะรับนางแพศยานัน่ กลับจวนใจจะขาดแล้วใช่หรือไม่
ข้าเองก็ไม่อยากรอต่อไปอีกแล้วเหมือนกัน! วันนี้มาพูดให้ชัดเจนเลย
ดีกว่า ต้องฝืนข่มความชิงชังที่มีต่อนางแพศยานั่นต่อหน้าลูกชายทุกวัน
แบบนี้ แสร้งท�ำเป็นนิ่งเฉยตามที่ปี้เยวี่ยบอก ข้าอดทนมามากพอแล้ว!
ในจวนแม่ทัพนางเปรียบเหมือนไท่ซั่งหวง* แต่ไหนแต่ไรมาจะ
ท�ำอะไรล้วนเป็นผู้อื่นที่ต้องดูสีหน้านาง ไม่เคยมีครั้งไหนที่เป็นอย่าง
คราวนี้ ในใจหงุดหงิดภายนอกกลับยังต้องแกล้งท�ำไม่รู้ไม่ชี้อดทนไว้
ฮูหยินผู้เฒ่ารู้สึกว่าหากอดทนต่อไปนางต้องเป็นบ้าแน่ พอตัดสินใจ
ได้วา่ จะให้เสิน่ จงชิง่ รับเจินสือเหนียงกลับมา สาวใช้กว็ งิ่ เข้ามาอย่างเร็วไว
* ไท่ซั่งหวง เดิมหมายถึงอดีตจักรพรรดิที่สละราชบัลลังก์ให้โอรสของตนหรือก็คือบิดาของจักรพรรดิ
องค์ปัจจุบัน เป็นผู้ที่องค์จักรพรรดิเคารพย�ำเกรง ต่อมาจึงใช้เปรียบเปรยถึงบุคคลที่แม้ไม่ได้มีต�ำแหน่ง
แต่คอยควบคุมบงการต�ำแหน่งผู้น�ำอยู่หลังม่าน
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พอดิบพอดี
"พระนางเสิ่นเฟยให้หลี่กงกงมามอบของขวัญเจ้าค่ะ"
ฮูหยินผู้เฒ่าสะท้านเฮือก คิ้วตาอาบด้วยรอยยิ้มทันที "รีบเชิญ
เข้ามา" พริบตาเดียวความโกรธที่มีต่อเสิ่นจงชิ่งก็ถูกลืมไปหมดสิ้น
หลังจ้างคณะละครมาร้องร�ำท�ำเพลงติดต่อกันสามวัน จวนแม่ทัพ
จึงสงบลงได้
เสิ่นจงชิ่งไปค่ายเฟิงกู่แต่เช้า ส่วนฉู่ซินอี๋น�ำสาวใช้เก็บข้าวของ
เครื่องใช้และตรวจนับของขวัญ สาวใช้ในโถงหน้าไม่พอ จึงดึงตัวสาวใช้
จากเรือนต่างๆ ออกมาด้วย ซิ่วจือเป็นคนโปรดของเสิ่นจงชิ่ง ฉู่ซินอี๋
ไม่กล้าละเลย จึงมอบหมายให้นางตรวจนับของขวัญกับเฉินหมัวมัว
ผู้ดูแลคลัง
เสิ่นเฟยมอบหยกเหอเถียนแกะสลักเป็นรูป 'เทพธิดาหมากูถวาย
พระพร'* สูงสองเชียะกว่ามาเป็นของขวัญ
เทพธิดาหมากูผู้งดงามสูงส่งเหยียบก้อนเมฆมงคล ถือสุราหลิงจือ
ในน�้ำเต้าด้วยท่วงท่าสง่างามย่อกายคารวะอย่างแช่มช้อย แม้คุณภาพ
ของหยกจะไม่ได้ดีเลิศ แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือเป็นการแกะสลักจากหยกทั้งชิ้น
ลวดลายของคนและของล้วนเด่นชัด มีชีวิตชีวาเหมือนจริง โดยเฉพาะ
น�้ำเต้าวิเศษในมือของเทพธิดาหมากูที่ใสกระจ่างทั้งอัน ภายในเหมือนมี
สุราชั้นดีกลิ้งอยู่จริงๆ ซิ่วจือแทบจะได้กลิ่นหอมสดชื่นของสุราหลิงจือ
* มีต�ำนานเล่าว่าวันที่สามเดือนสามตามจันทรคติจีนเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าแม่ซีหวังหมู่ เทพธิดา
หมากูซึ่งบรรลุเป็นเซียนเทพได้เพราะความช่วยเหลือของพระนางจึงน�ำสุราเห็ดหลิงจือมาถวายพระพรทุกปี
กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรังสรรค์ภาพฉาก 'เทพธิดาหมากูถวายพระพร' เป็นงานศิลปะแขนงต่างๆ
รวมถึงการแสดงฟ้อนร�ำที่มักจัดเพื่ออวยพรวันเกิดแก่ผู้อาวุโสที่นับถือ
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ด้วยซ�้ำไป
แน่นอนว่านี่เป็นของล�้ำค่าหายากชิ้นหนึ่ง! ด้วยเกรงว่าจะเกิด
ความเสียหาย ซิ่วจือไม่กล้าประมาท ใช้สองมืออุ้มประคองขึ้นมาอย่าง
ระมัดระวัง รู้สึกว่ารูปแกะสลักในมือสั่นเล็กน้อยเหมือนจะแตกออก
จากกัน ซิ่วจือหัวใจเต้นรัว จะเป็นไปได้อย่างไร นี่เป็นหยกแท้ทั้งก้อน
ไฉนนางจึงรู้สึกเหมือนก�ำลังอุ้มเศษหยกที่น�ำมาประกอบกัน ไม่ต้อง
พูดถึงว่ารูปปั้นนี้มีค่ามหาศาล แค่มันเป็นของขวัญจากเสิ่นเฟยก็มิอาจ
เกิดความเสียหายได้แม้แต่นิดเดียวแล้ว!
"เจ้าท�ำอะไร!" ก�ำลังกระวนกระวายใจ เฉินหมัวมัวที่คอยก�ำกับ
สาวใช้ให้เก็บฉากบังลมหยกเขียวหันกลับมา เห็นรูปสลักเทพธิดาหมากู
ในอ้อมแขนของซิ่วจือหักเป็นสองท่อนก็หวีดร้องอย่างตกใจ
ซิ่วจือตัวสั่น เกิดเสียงดังสนั่นตามมา เทพธิดาหมากูที่แกะสลัก
อย่ า งประณีต ตกลงบนพื้นและแตกละเอียด ซิ่ว จือยืนนิ่งเป็นหุ่นไม้
ทันที
"ท่านแม่ทัพชอบเจ้า ประคบประหงมเจ้าไว้ในฝ่ามือมาตลอด
ตามหลักแล้วต่อให้สละชีวิตตนเอง ข้าก็ต้องปกป้องเจ้า" ฉู่ซินอี๋นั่งอยู่บน
เก้าอีไ้ ท่ซอื ด้วยท่วงท่าสง่างาม มือลูบเศษหยกชิน้ หนึง่ อย่างแสนเสียดาย
"แต่ของขวัญชิ้นนี้ไม่เหมือนของทั่วไป เป็นของพระราชทานจากพระนาง
เสิ่นเฟย เกรงว่าต่อให้ข้าอยากแบกรับ ฮูหยินผู้เฒ่าก็ไม่ยินยอม" นาง
ถอนหายใจ "เรื่องนี้เจ้าไปพูดกับฮูหยินผู้เฒ่าเองเถอะ" น�้ำเสียงต�่ำเนิบ
สีหน้าสงสารระคนเสียใจ
ไฉนจึงเป็นเช่นนี้
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ไฉนจึงเป็นเช่นนี้ได้
ซิ่วจือเอาแต่จ้องสาวใช้และบ่าวหญิงสูงวัยที่ฉู่ซินอี๋พามาเต็มห้อง
รู้สึกเหมือนนี่ไม่ใช่เรื่องจริง
ด้วยรู้ว่ารูปสลักนี้ล�้ำค่ามาก นางจึงระมัดระวังอย่างเต็มที่ แล้ว
จะท� ำ แตกละเอี ย ดได้ อ ย่ า งไร...ช้ า ก่ อ น ช้ า ก่ อ น...นางนึ ก ออกแล้ ว
ตอนที่นางอุ้มรูปสลักขึ้นมามันก็หักเป็นสองท่อนอยู่แล้ว พอถูกป้าเฉิน
ตวาด นางลนลานจึงท�ำหล่นและแตกละเอียดแบบนี้
ใช่ ใช่แล้ว! จะต้องมีคนพลั้งมือท�ำแตกอยู่ก่อนและกลัวต้อง
รับผิดชอบจึงเอามาตั้งไว้ตรงนั้น ข้าเป็นเพียงแพะรับบาปเท่านั้นเอง
ต้องเป็นอย่างนี้แน่!
พอคิดเช่นนี้ ซิ่วจือนั่งลงไปที่พื้นทันทีและพยายามค้นหาร่องรอย
บางอย่างจากเศษหยกที่กองอยู่ตรงหน้า ขอเพียงหาเจอว่าบนเศษหยก
ที่แตกมีรอยร้าวเก่าอยู่ย่อมพิสูจน์ได้ว่านางบริสุทธิ์!
น่าเสียดาย ของขวัญเพิ่งรับมาก็ตกแตก จะแยกแยะรอยเก่าและ
รอยใหม่ได้อย่างไร เศษหยกในมือค่อยๆ ร่วงลงบนพื้นอีกครา ซิ่วจือ
เงยหน้าอย่างท�ำอะไรไม่ถูก เห็นรอยยิ้มเย็นของฉู่ซินอี๋ที่ปิดบังไม่ทัน
เข้ า พอดี นางหั น กลั บ ไป สาวใช้ แ ละบ่ า วหญิ ง สู ง วั ย ทั้ ง หลายก� ำ ลั ง
ยิ้มเยาะมองนาง
ฉับพลันซิ่วจือคิดถึงค�ำพูดของหงซัง
'ในบรรดาอี๋เหนียงทั้งห้า หม่าอี๋เหนียงเป็นคนโง่ พูดอะไรกับนาง
ต้องระวัง ไม่แน่เจ้าเพิ่งพูดอะไรกับนางไป พริบตาเดียวนางก็น�ำไปบอก
ฮูหยินผู้เฒ่ากับท่านแม่ทัพแล้ว อีกคนที่ต้องระวังคือฉู่อ๋ีเหนียง อย่า
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เห็นว่านางมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เจ้า ดีกับเจ้าสารพัด แต่จิตใจนางชั่วร้าย
เป็นคนใจคออ�ำมหิตในจวนของพวกเรา ใบหน้ายิ้มแย้ม แต่ขากลับ
ยื่นออกไปขัดผู้อื่นให้สะดุดล้ม...'
กว่าจะเข้าใจก็สายไปเสียแล้ว ซิ่วจือเงยหน้ามองฉู่ซินอี๋อย่างอึ้งงัน
ดวงตามีทั้งความแค้น ความโกรธ และที่มากกว่าคือความหวาดกลัว
"พานางไปพบฮูหยินผู้เฒ่าเถอะ" ฉู่ซินอี๋พูดช้าๆ ดูเหมือนมิได้
สร้างความล�ำบากใจให้ซิ่วจือแม้แต่น้อย
จวบจนถูกบ่าวหญิงสูงวัยสองคนลากตัวขึ้นมา ซิ่วจือถึงได้สติ
นางสลัดตัวออกและวิ่งไปคุกเข่าตรงหน้าฉู่ซินอี๋ "อี๋เหนียงโปรดละเว้น
บ่าวด้วยเจ้าค่ะ บ่าวส�ำนึกผิดแล้ว" เห็นฉู่ซินอี๋นิ่วหน้าจึงพูดว่า "อี๋เหนียง
เข้าใจผิดแล้ว ท่านแม่ทพั ให้บา่ วค้างในห้องหลักก็เพือ่ ตบตาฮูหยินผูเ้ ฒ่า
เท่านั้น หลายวันมานี้บ่าวนอนอยู่บนตั่งนุ่มทุกวัน ไม่เคยร่วมเตียงกับ
ท่านแม่ทัพเลย!" สองมือจับชายกระโปรงของฉู่ซินอี๋แน่น "หากอี๋เหนียง
ไม่เชื่อสามารถตามคนมาพิสูจน์ได้ บ่าวยังบริสุทธิ์อยู่"
สาวใช้และบ่าวหญิงคนอื่นๆ ในห้องเบิกตากว้าง ฉู่ซินอี๋เงยหน้า
อย่างตะลึงงัน ดวงตาฉายความประหลาดใจและเหลือเชื่อ...
ฮูหยินผู้เฒ่ารู้เรื่องแล้วโมโหเดือดดาล ตบตีซิ่วจือปางตายแล้ว
ยังไม่หายโกรธ ถือไม้เท้าเคาะพื้นหินขัดดังตึงๆๆๆ และสั่งเกาเฉวียน
เสียงดัง "ไปค่ายเฟิงกู่ตามเดรัจฉานผู้นั้นกลับมาพบข้า!"
ลู ก ไม่ รั ก ดี ค นนี้ นางพยายามอดทนอดกลั้ น พู ด ดี ท� ำ ดี กั บ เขา
เขากลั บ ร่ ว มมื อ กั บ คนอื่ น มาหลอกลวงนาง ชั ก จะเหิ ม เกริ ม มากขึ้ น
ทุกวันแล้ว! แต่เล็กจนโตเสิ่นจงชิ่งไม่เคยโกหกนาง พอรู้เรื่องนี้นอกจาก
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โมโหแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่ายังรู้สึกผิดหวังกับลูกชายคนนี้อย่างยิ่งยวด
เสิ่นจงชิ่งใช้การไปค่ายเฟิงกู่มาปกปิดและตรงดิ่งมาเมืองอู๋ถง เขา
ไม่ได้เข้าไปในบ้านบรรพบุรุษ แต่มาที่เรือนเจ้าอหังการก่อน
"ท่านพ่อ!" เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ที่อยู่ระหว่างช่วงพักและก�ำลังหยอก
สุนัขเล่นอยู่ในลานเห็นเขาก็วิ่งเข้าไปหา
เสี่ยวเฮยที่สูงครึ่งตัวคนแล้วส่งเสียงค�ำรามต�่ำๆ ใส่เสิ่นจงชิ่งด้วย
สีหน้าดุดัน
เสิน่ จงชิง่ นิว่ หน้า ก�ำลังจะตวาดกลับ เจีย่ นอูก่ ห็ นั ไปร้องสัง่ "เสีย่ วเฮย
เขาคือท่านพ่อข้า ห้ามกัด! รีบกลับเข้าไปในคอกซะ!"
เสี่ยวเฮยมีท่าทีอ่อนลงทันใด หันหลังและวิ่งช้าๆ ไปที่คอกในเรือน
ตะวันตก สาวใช้ทมี่ หี น้าทีใ่ ห้อาหารสุนขั โดยเฉพาะรีบก้าวไปปิดประตูขา้ ง
ของเรือนตะวันตก
เสีย่ วเฮยไม่ใช่สุนขั ทัว่ ไป พักหลังมานี้ยงิ่ โตหน้าตายิ่งดุร้าย มองไป
แล้วเหมือนปีศาจ ด้วยกลัวว่ามันจะกัดคน เจินสือเหนียงจึงให้แยกมันไป
อยู่เรือนตะวันตก ปกติไม่อนุญาตให้เจี่ยนอู่พาออกมาท�ำให้ผู้คนตกใจ
เสิ่นจงชิ่งจึงเพิ่งได้เห็นมันวันนี้
เสิน่ จงชิง่ เห็นมันฟังภาษาคนรูเ้ รือ่ ง ท่าทางเฉลียวฉลาด ก็หนั ไปมอง
อย่างสนอกสนใจ
"ท�ำไมท่านพ่อเพิ่งจะมา!" เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ยื่นแขนออกไปพลาง
เขย่งเท้าแย่งกันให้เขาอุ้ม
ชายหนุ่ม ดึง สายตากลับ มาและก้มตัวอุ้มลูกชายสองคน มอง
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คนซ้ายทีคนขวาที "ดาบกระบีท่ ขี่ า้ ส่งมาให้ได้รบั แล้วใช่ไหม ชอบหรือไม่"
"ได้รับตั้งนานแล้ว ชอบ!" เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ตอบอย่างพร้อมเพรียง
เจี่ยนอู่คิดอะไรได้จึงเกาะอยู่ข้างหูเสิ่นจงชิ่งและกดเสียงต�่ำเบา
บอกว่า "เรื่องที่พวกเราเล่นกระบี่เหล็กคราวก่อนท่านแม่รู้แล้ว"
เสิ่นจงชิ่งตกใจ "ท่านแม่ตีพวกเจ้าหรือไม่" เขากวาดตามองส�ำรวจ
ลูกชายอย่างประหม่า "ถูกตีตรงไหน เจ็บหรือไม่"
"ไม่ถูกตี" เจี่ยนอู่ส่ายหัว "แต่ท่านแม่โมโหมาก ลงโทษให้พวกเรา
ยืนส�ำนึกผิดเป็นเวลาหนึง่ ก้านธูป" เขาเสนอแนะด้วยความหวังดี "ท่านพ่อ
รีบไปสารภาพผิดกับท่านแม่เถอะ"
เสิน่ จงชิง่ อับอายจนหน้าแดงก�ำ่ "ไม่ได้ทำ� ผิดสักหน่อย ชายอกสามศอก
ไยต้องไปสารภาพผิดกับสตรีด้วยเล่า!"
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่แลบลิ้นท�ำหน้าทะเล้นใส่กัน พอเห็นกู้เยี่ยนผู่
เดินออกมา ทัง้ สองรีบไต่ลงจากตัวเสิน่ จงชิง่ "อาจารย์จะสอนหนังสือแล้ว
ท่านพ่อไปรอที่เรือนด้านหน้าก่อน เลิกเรียนแล้วพวกเราจะไปหา"
เสิน่ จงชิง่ พยักหน้าทักทายกูเ้ ยีย่ นผูแ่ ละก�ำชับเด็กทัง้ สองให้ตงั้ ใจเรียน
จากนั้นพาคนไปที่บ้านบรรพบุรุษ
ทั้ ง ที่ เ มื่ อ ครู ่ ป ากพู ด อย่ า งแข็ ง กร้ า วก็ จ ริ ง แต่ สุ ด ท้ า ยก็ ท นเห็ น
เจินสือเหนียงวางตัวสุภาพเหินห่างกับเขาเหมือนตอนคืนดีกันใหม่ๆ
ไม่ได้ พอไม่มีคนแล้วเสิ่นจงชิ่งจึงเป็นฝ่ายอธิบายว่า "ลูกขอร้องอย่าง
น่าสงสาร มีข้าเฝ้าดูอยู่ข้างๆ ย่อมไม่เกิดเรื่องอยู่แล้ว จึงให้พวกเขา
เล่นสักพัก คืนนั้นก็สั่งให้พวกเขาเก็บแล้ว"
เห็นเขาเป็นฝ่ายพูดออกมาก่อน โทสะในใจของเจินสือเหนียง
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คลายลงไม่น้อย นางครุ่นคิดและตอบอย่างสุภาพอ่อนหวาน "สิ่งที่ควร
หลีกเลีย่ งมากทีส่ ดุ ในการอบรมลูกคือพ่อแม่ความเห็นไม่ตรงกัน คนหนึง่
ต�ำหนิ คนหนึ่งตามใจ แบบนี้จะท�ำให้เด็กไม่รู้จะฟังใครและหัดโกหก"
นางมองเขาอย่างจริงจัง "วันนี้ในเมื่อพูดแล้ว พวกเรามาตกลงกันดีกว่า
อีกหน่อยไม่ว่าข้าภรรยาก็ดี หรือท่านแม่ทพั ก็ดอี อกหน้าอบรมสัง่ สอนลูก
แม้อีกฝ่ายจะไม่พอใจ แต่ก็ห้ามต�ำหนิอีกฝ่ายต่อหน้าลูก หลังจากนั้น
พวกเราค่อยมาหารือกันลับๆ ส่วนทีไ่ ม่ถกู ต้องค่อยคิดหาวิธชี ดเชยแก้ไข"
น�้ำเสียงอ่อนโยนนั้นเจือแววยืนกรานอยู่ด้วย
ไม่ใช่วา่ นางขวานผ่าซาก แต่ยงิ่ อยูร่ ว่ มกับเขานานวันเข้า เจินสือเหนียง
ก็พบว่าการสื่อสารกับดาวหายนะผู้นี้ นางควรบอกเขาไปตามตรงว่า
ต้องการอะไร นีเ่ ป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ หากจะเอาอย่างผูห้ ญิงคนอืน่
มัวแต่อ้อมค้อมสุภาพ เรื่องใดๆ ก็พูดออกไปเพียงสามส่วน รอให้เขา
ไปคาดเดาความคิดของนาง เดาว่านางต้องการอะไร เช่นนั้นมิสู้รอให้
ต้นไม้เหล็กผลิดอกยังไวกว่าหรือ ดาวหายนะผู้นไี้ ม่เคยใส่ใจความนึกคิด
จิตใจของผู้หญิง!
ค�ำพูดนางหมายความว่าพ่อแม่ตอ้ งมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน
ต้องก้าวไปพร้อมๆ กันกระมัง นีเ่ ป็นหลักการเดียวกับการน�ำทหารออกรบ
ของเขา ในกองทัพจะมีแม่ทพั เพียงคนเดียวทีส่ ามารถออกค�ำสัง่ ได้ หาไม่
หากทุกคนต่างมีสิทธิ์มีเสียงแต่ความเห็นไม่เหมือนกัน ทหารย่อมไม่รู้ว่า
จะเชื่อฟังใครดี สุดท้ายท�ำให้ค�ำสั่งไม่มีผล กองทัพย่อมขาดพลังในการ
ต่อสู้
แต่ใ นบ้านหลัง นี้ หากจะพูด ถึงคนที่มีสิทธิ์ออกค�ำสั่งย่อมควร
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เป็นเขา จะให้มีอ�ำนาจทั้งสองคนและคอยปรึกษาหารือกันได้อย่างไร
ในค่ายทหารมีกุนซือตั้งมากมาย แต่ก็ไม่มีกฎระเบียบเช่นนี้ แม้จะเข้าใจ
ความหมายของเจินสือเหนียงแล้ว แต่เสิน่ จงชิง่ กลับลังเลเล็กน้อย ไม่รวู้ า่
ควรจะเตือนเจินสือเหนียงดีหรือไม่ว่าเขาต่างหากที่เป็นประมุขของบ้าน
เขารู้สึกว่าตนเองตามใจนางมากเกินไปแล้ว!
เจินสือเหนียงเห็นเขาลังเลไม่พดู ก็ถอนหายใจ "ข้าภรรยาเป็นคนเลีย้ ง
เหวินเกออู่เกอมากับมือ พวกเขามีค่ามากกว่าชีวิตของข้าภรรยาเสียอีก"
ค�ำพูดเดียวท�ำให้เสิน่ จงชิง่ คิดถึงความล�ำบากตรากตร�ำในการเลีย้ งดู
เด็กทั้งสองของเจินสือเหนียง นางถึงขั้นเกือบเสียชีวิต หัวใจที่เพิ่งจะ
แข็งขึ้นพลันอ่อนยวบลง "ข้ารู้แล้ว" ในใจปลอบตนเองว่า นี่หาใช่การ
ตามใจ นางร่างกายไม่แข็งแรง ข้ากลัวนางจะโมโหจนเสียสุขภาพ
เห็นเจินสือเหนียงพูดคุยยิ้มแย้มสนิทสนมกับตนอีกครั้ง ความ
ไม่พอใจเสีย้ วสุดท้ายในใจทีเ่ กิดจากการถูกยึดอ�ำนาจประมุขใหญ่ในบ้าน
ไปพลันหายเป็นปลิดทิ้ง เขาสั่งให้สาวใช้ยกขนมชนิดต่างๆ ที่ขนมา
เข้ามาและเปิดกล่องหยิบให้นางด้วยตนเอง
"นีเ่ ป็นขนมทีพ่ ระนางเสิน่ เฟยน�ำมามอบให้มารดาในงานเลีย้ งวันเกิด
ล้วนเป็นของจากในวัง มารดาตั้งใจให้ข้าน�ำมาให้เจ้าลองชิมดู"
เจินสือเหนียงกะพริบตา ฮูหยินผูเ้ ฒ่าหรือจะตัง้ ใจเอาขนมมาให้นาง
บอกว่ า วั น นี้ พ ระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ทางทิ ศ ตะวั น ตกยั ง น่ า เชื่ อ ถื อ กว่ า ! เห็ น
เสิ่นจงชิ่งหลบสายตาไม่กล้ามองนาง เจินสือเหนียงลอบถอนหายใจ
เด็กโง่คนนี้ ระหว่างนางกับฮูหยินผู้เฒ่าไม่ใช่แค่เขาใช้วิธีหลอกล่อแบบนี้
ก็จะคลี่คลายปัญหาได้ เขาหลอกทั้งสองฝ่ายแบบนี้ก็เพราะหวังอยากให้
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ความขัดแย้งระหว่างนางกับฮูหยินผู้เฒ่าสลายไปโดยเร็วกระมัง ไม่ว่า
จะพูดอย่างไรนี่ก็เป็นความพยายามของเขา เขาก�ำลังพยายามอยู่!
แม้จะเป็นวิธีที่โง่ไปหน่อย แต่ส�ำหรับผู้ชายที่ไม่เคยใส่ใจเรื่องของ
ผูห้ ญิงอย่างเขานับว่าไม่ใช่เรือ่ งง่ายแล้ว ทัง้ ทีใ่ นใจไม่เห็นด้วยแม้แต่นอ้ ย
แต่เจินสือเหนียงกลับไม่ได้แสดงออกทางสีหน้า นางยิ้มน้อยๆ พลาง
หยิบขนมวุน้ กุหลาบขึน้ มากัดค�ำเล็ก "อืม อร่อย" จากนัน้ พูดต่อว่า "เหวินเกอ
อู่เกอเห็นแล้วต้องชอบกินแน่"
พอพูดถึงลูก คิว้ ตาของเสิน่ จงชิง่ ก็อาบย้อมด้วยรอยยิม้ "หากพวกเขา
ชอบกิน ครั้งหน้าข้าจะตั้งใจเข้าวังไปเอามาให้พวกเขาเยอะๆ!"
จ�ำเป็นต้องท�ำให้เป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นด้วยหรือ เจินสือเหนียง
พูดไม่ออก
เสียงตึงๆๆๆ ดังขึ้นนอกประตู
"ท่านพ่อ ท่านแม่!" เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่พุ่งตามกันเข้ามา "พวกเรา
เลิกเรียนแล้ว!"
พอเจี่ยนอู่เห็นขนมบนโต๊ะก็ร้องอุทานขึ้นทันที "ขนมกุหลาบ!"
ก่อนจะยื่นมือออกไปคว้า
แต่กลับถูกเจินสือเหนียงห้ามไว้ "ไปล้างมือก่อน"
ครอบครัวกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุข ดูเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่
เล่นหมากห้าเม็ดอีกสักพัก เสิน่ จงชิง่ ถึงพาพวกเขาไปส่งทีเ่ รือนเจ้าอหังการ
หลังกลับมาอาบน�ำ้ แปรงฟัน เห็นเจินสือเหนียงยังไม่นอน เขาจึงนัง่
ขัดสมาธิขา้ งๆ นางและเอ่ยถึงเรือ่ งรับพวกนางแม่ลกู กลับจวน "ในงานเลีย้ ง
วันเกิดของมารดามีคนเอ่ยถึงเหวินเกอและอู่เกอ เกรงว่าเรื่องนี้คงปิด
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ต่อไปไม่ได้แล้ว ข้ามาครัง้ นีก้ เ็ พือ่ หารือกับเจ้าว่าจะบอกเรือ่ งนีก้ บั มารดา"
เร็วถึงเพียงนี้เชียว! แม้จะเตรียมใจไว้ก่อนแล้ว เจินสือเหนียง
ก็ยังตกใจอยู่ดี "จะเร็วเกินไปหรือไม่" นางมองเสิ่นจงชิ่ง น�้ำเสียงลังเล
เล็กน้อย "ฮูหยินผู้เฒ่า..."
"เจ้าวางใจ" เสิ่นจงชิ่งรู้สึกว่านางตัวสั่นเล็กน้อย จึงดึงนางเข้ามา
ในอ้อมกอดและตบเบาๆ ปลอบโยน "ทางด้านมารดามีข้าอยู่ ไม่มีอะไร
หรอก"
"ถ้าหาก..." เจินสือเหนียงรู้สึกราวกับลิ้นแข็ง พูดออกไปอย่าง
ยากล�ำบาก "ฮูหยินผู้เฒ่ายืนกรานว่าจะรับแต่เหวินเกออู่เกอ ไม่ยอมให้
ข้าภรรยาเข้าจวนเล่า"
"มารดาไม่ทำ� อย่างนัน้ แน่" เสิน่ จงชิง่ ส่ายหัวอย่างมัน่ ใจ "ในงานเลีย้ ง
วันเกิด มารดายังถามถึงเจ้าอยู่เลย" ครั้นรู้สึกว่าไม่ว่าตนจะปลอบโยน
อย่างไร ร่างกายของเจินสือเหนียงก็ไม่ผ่อนคลายลง เสิ่นจงชิ่งพลัน
ทอดถอนใจ "แม้มารดาจะ...ไม่ค่อยมีเหตุผลนัก แต่นางหาใช่คนจิตใจ
ชั่วร้าย หากรู้ว่าเจ้าเป็นโรคเพราะให้ก�ำเนิดเหวินเกออู่เกอ นางไม่มีทาง
สร้างความล�ำบากใจให้เจ้าอีกแน่"
เป็นแม่คนเหมือนกัน ฮูหยินผู้เฒ่าย่อมรู้ถึงความทุกข์ของการ
ต้องพลัดพรากจากลูก พอคิดว่าน้องรองเสิ่นจงซิ่นอายุสิบห้าสิบหกแล้ว
ยามจากบ้านไปเล่าเรียนวิชากับอาจารย์ที่เมืองไป่เฉวียน มารดายังแอบ
หลั่งน�้ำตาตั้งหลายหน น�้ำเสียงของเสิ่นจงชิ่งจึงมั่นใจเป็นพิเศษ
เจินสือเหนียงลอบถอนหายใจ "ข้าภรรยาแค่พูดถึงถ้าหาก..."
"ไม่มีถ้าหาก!" ยังพูดไม่จบก็ถูกชายหนุ่มขัดเสียก่อน
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เจินสือเหนียงเริ่มโมโหแล้ว
"สือเหนียง..." เห็นนางเงียบไม่พดู จา เสิน่ จงชิง่ น�ำ้ เสียงอ่อนลงทันที
"ท่านแม่ทัพลองพูดกับฮูหยินผู้เฒ่าดูก่อนเถอะ" เจินสือเหนียง
ตอบเสียงแผ่ว
เห็นนางยอมรับปากในที่สุด เสิ่นจงชิ่งมีสีหน้าโล่งใจ "พรุ่งนี้ข้า
จะอยูท่ นี่ อี่ กี หนึง่ วัน มะรืนค่อยกลับไปพูดกับมารดา" พอคิดว่านับแต่นไี้ ป
จะได้เห็นพวกนางแม่ลกู ทุกวัน น�ำ้ เสียงของเสิน่ จงชิง่ ผ่อนคลายเป็นพิเศษ
แต่หัวใจของเจินสือเหนียงกลับหนักอึ้ง "ถ้าหาก..." นางคิดหา
ค�ำพูดในใจซ�้ำไปมา "ฮูหยินผู้เฒ่าไม่ยอมให้ข้าภรรยากลับไป เช่นนั้น...
ท่านแม่ทัพก็ห้ามพาลูกไป"
ไฉนจึงวกกลับมาจุดเดิมอีกแล้ว! เสิ่นจงชิ่งขมวดคิ้ว
"ท่านแม่ทัพ..." เจินสือเหนียงเงยหน้ามองเขา แววตาเศร้าสร้อย
เขาเคยสาบานว่าจะไม่ท�ำให้พวกนางแม่ลูกต้องพลัดพรากจากกัน
"ได้!" ยามสบกับดวงตาวิงวอนของนาง เสิ่นจงชิ่งถอนหายใจ
"ถ้าหากมารดาไม่ตกลง พวกเจ้าแม่ลูกก็อยู่ที่นี่ต่อไป" ด้วยรู้ว่านี่เป็นเรื่อง
ที่เป็นไปไม่ได้ เขาจึงรับปากไปอย่างนั้นเอง
เจินสือ เหนียงยิ้ม ขื่น ขืนตัวออกจากอ้อมกอดเขาและก้มหน้า
จัดหมอนของทั้งสองให้เรียบร้อย "ดึกแล้ว ท่านแม่ทัพนอนเถอะ" นาง
หันหลังให้เขาและเอนกายลง
มองอ้อมกอดอันว่างเปล่า เขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อย
วันที่ยี่สิบเก้าและวันที่สามสิบเป็นวันหยุดติดกันสองวันสุดท้าย
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ในเดือนเก้า เดิมทีเจินสือเหนียงตั้งใจพาเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ไปโรงยา
ต๋าเหริน แต่พอเสิ่นจงชิ่งมา นางก็ยกเลิกแผนการ พอคิดว่าหากฮูหยิน
ผู้เฒ่ารู้เรื่องของเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่แล้วยังไม่รู้จะอาละวาดอย่างไร นาง
ตัดสินใจไม่ไปแม้แต่โรงแพทย์ ตั้งใจอยู่บ้านกับพวกเขาพ่อลูก
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่เห็นเจินสือเหนียงอารมณ์ดีอย่างหาได้ยากยิ่ง
จึงเสนอความคิดไปเก็บฝักบัวที่ลานด้านหลัง
เวลานีเ้ มือ่ ปีกอ่ น งานเก็บฝักบัวยังเป็นงานทีต่ อ้ งใช้แรงงาน สีเ่ ชวีย่
สามีภรรยาต้องตื่นแต่เช้าขึ้นมาเก็บ พวกเขาแม่ลูกแกะเม็ดบัวกันทั้งวัน
เพียงเพราะอยากประหยัดเงินค่าจ้าง ทว่าปีนกี้ ารเก็บฝักบัวกลับกลายเป็น
ความสุขของเด็กๆ เห็นใบหน้าร่าเริงของลูกๆ แล้ว เจินสือเหนียงทอดถอนใจ
"ไปเก็บฝักบัวได้ แต่ต้องสวมเสื้อชูชีพ"
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่กระโดดตัวลอยอย่างดีใจ "ไปเก็บฝักบัว ไปเก็บ
ฝักบัวกัน!"
เจี่ยนเหวินย�่ำเท้าวิ่งออกไป "ข้าจะไปบอกให้ลุงอวี๋เตรียมเรือ!"
สั่งให้สาวใช้เรียกอวี๋ชิ่งมาก็ได้ เจินสือเหนียงก�ำลังจะเอ่ยปากท้วง
เจี่ยนเหวินก็วิ่งหายไปเสียแล้ว นางถอนใจ คิดในใจว่าถึงอย่างไรก็อยู่ใน
ชนบทจนเคยตัว ไม่วา่ เรือ่ งใดก็ตอ้ งลงมือท�ำเอง จะครึง่ ปีอยูแ่ ล้ว พวกเขา
ยังไม่ชนิ กับการเรียกหาสาวใช้ รีบร้อนรับกลับจวนแม่ทพั ไปแบบนีจ้ ะได้หรือ
เรื่องพวกนี้ต้องเร่งอบรมพวกเขาเสียแล้ว
"นีก่ ค็ อื เสือ้ ชูชพี ทีเ่ จ้าพูดถึงหรือ" พอสาวใช้นำ� เสือ้ ออกมา เสิน่ จงชิง่
มองเสื้อกั๊กสีแดงสดสามตัวที่ถูกเป่าลมเข้าไปอย่างประหลาดใจ
"ท�ำจากหนังแกะ ข้างในบรรจุอากาศไว้ เบาเป็นพิเศษ" เจินสือเหนียง
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คลีเ่ สือ้ กัก๊ ออกให้เขาดู "สวมอยูบ่ นร่างกาย หากไม่ระวังตกน�ำ้ ไปย่อมไม่จม
ดีร้ายอย่างไรก็รักษาชีวิตเอาไว้ได้ จึงตั้งชื่อให้ว่าเสื้อชูชีพ" ปากพูดเช่นนี้
ใจกลับรู้สึกละอายเหลือเกิน คงไม่มีใครย้อนเวลากลับมาในสมัยโบราณ
เพื่อทวงค่าลิขสิทธิ์กับนางหรอกนะ
ที่บ้านมีสระน�้ำ ลูกๆ ชอบเล่นน�้ำตั้งแต่เด็ก ด้วยกลัวว่าจะเกิด
อุบัติเหตุ นางจึงให้สี่เชวี่ยท�ำเสื้อนี้ตามแบบเสื้อชูชีพเมื่อชาติก่อนให้
ทุกคนคนละตัว
"จริงๆ นะ ของสิง่ นีข้ องท่านแม่มปี ระโยชน์มาก" เห็นท่านพ่อพลิกไปมา
อย่างประหลาดใจ เจี่ยนอู่โอ้อวด "หากสวมมันอยู่ ไม่ว่าจะกระโดดน�้ำ
อย่างไรก็ไม่จมลงไป!"
กระโดดน�้ำอย่างไรก็ไม่จมลงไป? นี่หมายความว่าเขาเคยสวมใส่
เจ้าสิ่งนี้ลงไปทดลองในน�้ำหรือ
เจินสือเหนียงฟังแล้วนึกกลัว "อู่เกอ!" นางตีหน้าขรึมทันที
เจี่ยนอู่พลันตระหนักว่าด้วยความกระหยิ่มใจท�ำให้เขาพลั้งปาก
จึงยิม้ แห้งให้มารดา "ข้าแค่อยากทดลองว่าสิง่ ทีท่ า่ นแม่พดู เป็นความจริง
หรือไม่เท่านั้นเอง"
แล้วหากไม่เป็นความจริง เขามิต้อง...เอาชีวิตไปทิ้งหรือ เสิ่นจงชิ่ง
ฟังแล้วตกใจจนหน้าซีดเช่นกัน แต่เห็นเจินสือเหนียงหน้าบึ้งแล้ว ด้วย
เกรงว่านางจะท�ำโทษลูกรุนแรงเกินไป ลูกจะเจ็บตัว จึงเป็นฝ่ายต�ำหนิ
เสียเอง "หากเสื้อตัวนี้ใช้ไม่ได้ผลย่อมเป็นการเอาชีวิตไปทิ้ง คราวหลัง
ห้ามท�ำแบบนี้อีก!"
เห็นท่านพ่อท่านแม่ต่างหน้าเปลี่ยนสี เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ก้มหน้า
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อย่างส�ำนึกผิด
ลูกเป็นเด็กฉลาด เรื่องใดๆ แค่ชี้แนะก็พอ ไม่จ�ำเป็นต้องตี เห็น
เจินสือเหนียงยังตีหน้าขรึมท่าทางไม่ยอมเลิกรา เสิ่นจงชิ่งจึงกดเสียงเบา
โน้มน้าวนาง "ลูกแค่อยากรูอ้ ยากเห็น สมัยเป็นเด็กข้าก็ซกุ ซนแบบนีแ้ หละ
เจ้าอย่าเข้มงวดกับพวกเขามากเกินไปเลย"
ดาวหายนะผูน้ ที้ ำ� ราวกับนางไม่ใช่แม่แท้ๆ ของพวกเขาอย่างนัน้ ล่ะ
ในใจโมโห แต่เจินสือเหนียงก็รู้ว่าเสิ่นจงชิ่งต�ำหนิพวกเขาไปแล้ว นางจะ
ท�ำโทษซ�้ำอีกย่อมไม่ดี จึงถอนหายใจ
"ได้ยินค�ำพูดของท่านพ่อแล้วนะ คราวหน้าห้ามบุ่มบ่ามท�ำอะไร
แบบนี้อีก"
"รู้แล้วขอรับ" เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ตอบเสียงค่อยเหมือนเสียงยุง
เจินสือเหนียงพูดต่อ "คราวหน้าหากจะทดลองอีกต้องให้ผู้ใหญ่
ตามมาด้วย เตรียมการป้องกันให้เรียบร้อยเสียก่อน ห้ามแอบท�ำเรือ่ งใดๆ
อย่างบุ่มบ่ามเหมือนเช่นคราวนี้อีกเป็นอันขาด!"
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ขานรับเสียงดัง "ขอรับ!"
เสิ่นจงชิ่งมองเจินสือเหนียงตาเป็นประกาย แม่ลูกสามคนสวม
เสื้อชูชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจินสือเหนียงเงยหน้ามองเขา "ท่านแม่ทัพ
ว่ายน�้ำเป็นหรือไม่"
นางครุ่นคิดว่าจะให้คนหาเสื้อชูชีพตัวเล็กของเจี่ยนอู่มาให้เขา
คล้องคอไว้ดีหรือไม่ แต่พอนึกภาพผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ก�ำย�ำอย่าง
เสิ่นจงชิ่งแขวนเสื้อกั๊กสีแดงสดไว้ที่คอ เจินสือเหนียงก็อยากหัวเราะ
ทว่าคิดถึงความหยิง่ ในศักดิศ์ รีอย่างยิง่ ยวดของเขาแล้ว สุดท้ายก็ไม่กล้า
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หัวเราะออกมา
"เป็น" เสิ่นจงชิ่งประหลาดใจเล็กน้อย ไฉนนางจึงไม่รู้แม้กระทั่งว่า
ข้าว่ายน�ำ้ เป็นหรือไม่ พอคิดเช่นนีแ้ ละนึกได้วา่ เจินสือเหนียงถามก็เพราะ
เป็นห่วงความปลอดภัยของเขา หัวใจก็พลันเต้นแรงขึ้นสองสามจังหวะ
ปีก่อนๆ ปลูกดอกบัวเพื่อเลี้ยงชีพ ดอกบัวจึงหนาแน่นเป็นพิเศษ
แต่ปีนี้ปลูกไว้เพื่อชื่นชมความงามเท่านั้น เจินสือเหนียงไม่ได้ก้าวก่าย
ล้วนได้อวี๋ชิ่งพาคนมาจัดการโดยยึดความสวยงามเป็นหลัก ดอกบัว
ที่ปลูกจึงอยู่ห่างกันเป็นพิเศษ เรือล�ำเล็กสามารถแล่นผ่านไปได้อย่าง
สบาย เสิน่ จงชิง่ ไม่ใช้บา่ วแต่พายเรือด้วยตนเอง เจินสือเหนียงสามแม่ลกู
นัง่ อยูท่ หี่ วั เรือ เจินสือเหนียงเด็ดใบบัวใบใหญ่สองใบมาท�ำหมวกบังแดด
ให้เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ ทั้งสองหัวเราะอย่างสนุกสนาน
หลังเด็ดฝักบัวอวบอ้วนได้หลายฝัก เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่หยิบมา
คนละฝักและนัง่ แกะเม็ดบัวกินในอ้อมอกของเจินสือเหนียง เหนือหัวเป็น
ท้องฟ้าครามก้อนเมฆขาว ข้างตัวเป็นใบบัวสีเขียวกลีบบัวขาว เงยหน้า
เห็นเสิ่นจงชิ่งนั่งอยู่ท้ายเรือตามล�ำพังมองพวกนางแม่ลูก เจินสือเหนียง
รู้สึกสงสารจึงตบหัวลูกเบาๆ พลางกล่าว
"ไป แกะเม็ดบัวให้ท่านพ่อกินบ้าง"
"อืม" เจี่ยนอู่ทะลึ่งตัวขึ้นทันที
กว่าเจี่ยนเหวินจะรู้ตัว เจี่ยนอู่ก็นั่งอยู่บนตักของเสิ่นจงชิ่งแล้ว
เขาเงยหน้าเล็กๆ ชูเม็ดบัวสีขาวอวบอ้วนเม็ดหนึง่ และยัดใส่ปากเสิน่ จงชิง่
"ท่านพ่อกินเม็ดบัว" เขาพูด "อร่อยมากเลยล่ะ"
เสิ่นจงชิ่งไม่ชินกับการกินขนมพวกนี้ตั้งนานแล้ว แต่เห็นมือขาว
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จ�้ำม�่ำของลูกชายยื่นมาที่ปาก เขาไหนเลยจะปฏิเสธได้ลง เสิ่นจงชิ่ง
อ้าปากรับไปกิน กลิ่นหอมสดชื่นและรสหวานแผ่ซ่านไปทั่วปาก ก�ำซาบ
ไปถึงหัวใจ รอยยิ้มปรากฏออกมาจากคิ้วตาของเขาอย่างห้ามไม่อยู่
เจี่ ย นอู ่ เ ห็ น ท่ า นพ่ อ มี ค วามสุ ข จึ ง ยิ้ ม ร่ า ขยั บ ตั ว หาท่ า สบายๆ
พลางเอนพิงอกท่านพ่อและแกะเม็ดบัวอีกเม็ดใส่ปากเขา "อันนีไ้ ม่ได้แกะ
ดีบัวออก จะขมเล็กน้อย ท่านแม่บอกว่ากินแบบนี้ขับความร้อนได้" เขา
กะพริบดวงตากลมโตวาววับเหมือนหินเนือ้ แก้วมองบิดา "เป็นอย่างไรบ้าง
ขมไหม"
เสิน่ จงชิง่ หรือจะรูส้ กึ ขม รสชาติทอี่ ยูใ่ นปากมีแต่ความหวาน "ไม่ขม"
เขาส่ายหน้า สายตาที่มองลูกชายเต็มไปด้วยความรัก
เจี่ยนเหวินเห็นแล้วอิจฉา คิดจะวิ่งเข้าไปบ้าง แต่พอหันมามอง
เจินสือเหนียงก็กลัวว่าทิง้ นางให้นงั่ อยูท่ หี่ วั เรือคนเดียวจะเหงา จึงตัดสินใจ
นั่งพิงอกเจินสือเหนียงบ้าง กอดเอวท่านแม่ไว้แน่นและหันไปประกาศ
ศักดากับเจี่ยนอู่
เจี่ยนอู่เห็นเจี่ยนเหวินยึดท่านแม่เอาไว้แต่เพียงผู้เดียวจึงขึงตาใส่
และลุกขึ้นทันที คิดจะพุ่งเข้าไปแย่งต�ำแหน่งของตนเองกลับคืนมา แต่
พอเงยหน้าเห็นสายตารักใคร่ของบิดาแล้วก็ตัดใจไม่ลง จึงตัดสินใจ
ปล่อยหมัดไร้เงาใส่เจี่ยนเหวินกลางอากาศ
อยูห่ า่ งกันไกล หมัดของเจีย่ นอูม่ าไม่ถงึ เจีย่ นเหวินไม่กลัวแม้แต่นอ้ ย
ส่งหมัดคืนกลับไปให้เขากลางอากาศเช่นกัน ฉับพลันเด็กสองคนย่นจมูก
ถลึงตาและท�ำหน้าทะเล้นใส่กัน
เจินสือเหนียงเห็นลูกชายสองคนซุกซนไม่หยุดแม้แต่เค่อเดียว
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ก็พลันส่ายหน้าถอนหายใจ พอเงยหน้าก็สบตากับเสิ่นจงชิ่งและเห็น
ความรักใคร่อ่อนโยนในดวงตาเขาที่ไม่พยายามปิดบังแม้แต่น้อย หัวใจ
ของนางเต้นรัวอย่างไร้สาเหตุ สายตาเบนหลบไปอีกทาง
เสิ่นจงชิ่งกลับไม่ขยับสายตาไปที่อื่น เอาแต่จ้องประกายน�้ำพร่าง
พรายที่สะท้อนลงบนพวงแก้มนางจนขับให้เห็นสีแดงเรื่อที่อยู่บนนั้น
แววตาลึกล�้ำมากขึ้นทุกขณะ...
ประกายน�ำ้ สีเขียวไหวกระเพือ่ ม ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เสือ้ ชูชพี สีแดง
สดดูเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษท่ามกลางใบบัวสีเขียวเข้ม เงาร่างของพวกเขา
ทั้งสี่สะท้อนอยู่บนผืนน�้ำสีเขียวที่เต็มไปด้วยประกายระยิบระยับ แลดู
คล้ายภาพวาดน�ำ้ หมึกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมา สระน�ำ้ บังเกิดบรรยากาศอบอุน่
หวานชื่นจนท�ำให้เสิ่นจงชิ่งรู้สึกอิ่มเอมใจและสบายใจอย่างไม่เคยเป็น
มาก่อน ทรวงอกอัดแน่นไปด้วยความสุขใจจนแทบเอ่อล้นออกมา
เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายดายถึงเพียงนี้
แค่ นั่ ง อยู ่ ด ้ ว ยกั น พร้ อ มหน้ า ทั้ ง ครอบครั ว ก็ ท� ำให้ ค นมี ค วามสุ ข และ
ความสบายใจ สงบและอบอุ่น ชีวิตคนเราก็มีเพียงเท่านี้ ยังจะปรารถนา
สิ่งอื่นใดอีกเล่า
กินข้าวเย็นเสร็จ เขารั้งรอจนถึงยามซวี ภายใต้การรบเร้าครั้งแล้ว
ครั้งเล่าของเจินสือเหนียง เสิ่นจงชิ่งจึงลุกขึ้นอย่างอาลัย
"สองวันนี้เตรียมตัวได้แล้ว อีกสามถึงห้าวันข้าจะมารับพวกเจ้า"
ฉับพลันเขารู้สึกไม่อยากจากพวกนางแม่ลูกไปแม้แต่เค่อเดียว
เจิ น สื อ เหนี ย งสี ห น้ า หม่ น ลง เห็ น แววตาคาดหวั ง ของเขาแล้ ว
พอคิดว่าหากตนเองปฏิเสธดวงตาคู่นั้นก็จะไร้ประกาย นางก็สงสารเขา
29
Page ��������������� 5.indd 29

5/11/2560 BE 10:22

ยอดหญิ ง หมอเทวดา 5

เหลือเกิน ความรู้สึกนั้นเจือความเจ็บปวดอยู่ด้วย ค�ำพูดที่มาถึงปากแล้ว
จึงถูกกลืนกลับลงไป นางพยักหน้าอย่างหนักแน่น "ได้ ข้าภรรยาจะรอ
ข่าวดีจากท่านแม่ทัพ"
ในเมื่อเขาเชื่อว่าตนเองสามารถเกลี้ยกล่อมฮูหยินผู้เฒ่าได้ นาง
ก็จะเชื่อเขาสักครั้งแล้วกัน หวังว่าความกังวลของนางจะเป็นเพราะนาง
คิดมากไปเอง
คิดไม่ถึงว่าเจินสือเหนียงจะตอบอย่างเด็ดเดี่ยวเช่นนี้ มองดวงตา
ทีเ่ ปีย่ มด้วยประกายแห่งความเชือ่ มัน่ ของนางแล้ว เสิน่ จงชิง่ ตัวสัน่ สะท้าน
เหมือนมีกระแสไฟวิ่งผ่าน เขาโอบกอดนางทันใดและประทับจุมพิต
แผ่วเบาบนหน้าผากนางอย่างห้ามใจไม่อยู่
"รอข่าวดีจากข้านะ" เขาพูดชิดริมหูนาง น�้ำเสียงแผ่วเบาอ่อนโยน
เจือลมหายใจชื้นๆ
เจินสือเหนียงเบิกตากว้างทันที
เมื่อลอบจุมพิตส�ำเร็จ ได้เห็นนางนิ่งอึ้งตะลึงงันอย่างที่ไม่ค่อย
ได้เห็น ชายหนุ่มก็หัวเราะฮ่าๆ และปล่อยนางก่อนจะหันหลังก้าวยาวๆ
จากไป
จวบจนเสียงหัวเราะข้างหูหายไปแล้ว เจินสือเหนียงถึงได้สติ
เห็นบรรดาสาวใช้ปิดปากแอบยิ้ม นางหน้าแดงทันใดและวิ่งตามออกไป
ด้วยความโมโห กว่าจะวิ่งตามไปถึงหน้าบ้าน เงาร่างของเสิ่นจงชิ่ง
ที่ควบขี่อาชาตัวสูงก็ถูกราตรีสีด�ำกลืนหายไปแล้ว
นางแตะมือที่หน้าผากโดยไม่รู้ตัว ดูเหมือนจะไม่ได้น่ารังเกียจ
อย่างที่คิดไว้ รอยแดงเรื่อบนพวงแก้มที่เพิ่งหายไปค่อยๆ ปรากฏขึ้น
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อีกครั้ง ดูคล้ายดอกตู้เจวียน* ที่บานสะพรั่งเต็มภูเขา
พอเสร็จจากประชุมเช้า เสิ่นจงชิ่งตรงกลับจวนแม่ทัพทันที
แม้แต่ความหงุดหงิดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการประชุมยังหายเป็นปลิดทิง้
เมือ่ คิดว่าไม่รมู้ ารดาจะดีใจขนาดไหนหากรูว้ า่ เจินสือเหนียงมีหลานตัวโต
จ�้ำม�่ำให้นางถึงสองคน ฝีเท้าของชายหนุ่มเบาสบายเป็นพิเศษ
"แม่ทัพเสิ่น!" ราชบัณฑิตเจิ้งวิ่งตามมาข้างหลังอย่างรีบร้อน
พอเห็นเขา เสิ่นจงชิ่งก็นิ่วหน้า ราชบัณฑิตเจิ้งผู้นี้แหละที่อ้างว่า
ต้าโจวไม่มีทุ่งหญ้า ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จักม้าและรู้วิธีป้องกันโรคระบาด
ประกอบกับท�ำสงครามติดต่อกันหลายปีจนคลังหลวงพร่อง ไล่เรียงสิบสอง
เหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าต้าโจวไม่เหมาะจะเปิดตลาดม้าขนาดใหญ่
จนท�ำให้มีผู้คล้อยตามกลุ่มใหญ่ ส่งผลให้ข้อเสนอเปิดตลาดม้าที่ซีเป่ย
ของเขากับฝ่าบาทถูกคัดค้าน
ในฐานะขุนศึก เสิน่ จงชิง่ เกลียดความสูงส่งของบัณฑิตพวกนีเ้ ป็นทีส่ ดุ
ในใจเขามีบัญชีเล่มหนึ่ง อีกฝ่ายอ้างว่าบ้านเมืองท�ำศึกสงครามหลายปี
จนสูญเสียทรัพย์สินไปมาก แต่สมบัติที่เขาช่วงชิงมาจากอี๋เยวี่ยและ
ค่าชดใช้ค วามเสี ย หายที่ ต ้ า โจวได้ รั บ ประกอบกั บ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก
บรรณาการในทุกปีกลับสามารถชดเชยความเสียหายจากการท�ำสงคราม
ได้สบาย หากไม่เพราะหลังสงครามหลายครัง้ ท�ำให้ตา้ โจวแข็งแกร่งยิง่ ขึน้
ฮ่องเต้จะบังเกิดความทะเยอทะยานคิดจะรวมเยียนฉีเป็นหนึ่งเดียว
ได้อย่างไร!
* ดอกตู้เจวียน หรือดอกนกแขกเต้า เป็นชื่อไม้ดอกในสกุลกุหลาบพันปี (Rhododendron) วงศ์กุหลาบป่า
ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิบดอกไม้งามของจีนและได้ชื่อว่าเป็นซีซือในหมู่ดอกไม้
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ตอนประชุ ม เช้ า แม้ จ ะมิ อ าจเอาชนะเหตุ ผ ลและวาจาคมกริ บ
ของราชบัณฑิตเจิ้งได้ แต่เสิ่นจงชิ่งยึดหลักฐานและเหตุผลข้อนี้ไว้ด้วย
ความเผด็จการไม่ฟังใคร เข้าต�ำรา 'ซิ่วไฉพบทหาร แม้มีเหตุผลก็พูด
ไม่เข้าใจ' ท�ำให้ราชบัณฑิตเจิ้งอับอายอย่างยิ่ง สุดท้ายทั้งสองก็เสมอกัน
เห็นขุนนางใหญ่สองคนทะเลาะกันในท้องพระโรง ฮ่องเต้จึงตัดสินใจ
เลิกประชุมกะทันหัน
"การถกเถียงในราชส�ำนักล้วนเป็นด้วยเรื่องงาน ทุกคนแค่ท�ำไป
ตามหน้าที่เท่านั้น แม้จะพูดจาล่วงเกินไปบ้างก็หาได้หมายถึงตัวบุคคล
หวังว่าท่านแม่ทัพจะไม่เก็บมาใส่ใจ" เห็นเสิ่นจงชิ่งไม่ตอบรับเหมือนเช่น
ทุกครัง้ ราชบัณฑิตเจิง้ จึงเป็นฝ่ายประสานมือคารวะก่อนและเอ่ยขออภัย
แต่ไรมาราชบัณฑิตเจิ้งเป็นคนอัธยาศัยดีและวางตัวเป็นกลาง
ก่อนหน้านี้ทั้งสองไม่มีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อน เห็นเขาเอ่ยปากขออภัย
เสิ่นจงชิ่งจึงมีท่าทีอ่อนลง "ทุกคนเพียงแต่มีความเห็นไม่ตรงกันเท่านั้น
ใต้เท้าเจิ้งอย่าได้ใส่ใจเลย"
เสิ่นจงชิ่งเป็นคนโผงผางตรงไปตรงมา เห็นเขาพูดอย่างเปิดเผย
ราชบั ณ ฑิ ต เจิ้ ง ก็ โ ล่ ง อกและเปลี่ ย นเรื่ อ งคุ ย "เรื่ อ งที่ ท ่ า นแม่ ทั พ วาน
ให้ข้าเป็นพ่อสื่อให้น้องชายเมื่อคราวก่อนได้เรื่องแล้ว วันเดือนปีเกิด
ของน้องชายท่านแม่ทพั กับวันเดือนปีเกิดของคุณหนูหกสกุลอูสอดคล้อง
เหมาะสมกันยิ่ง เพียงแต่นายหญิงสี่สกุลอูมีบุตรสาวสายตรงซึ่งเป็นที่รัก
อยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่อยากให้หุนหันรีบออกเรือน จึงอยากพบ
น้องชายของท่านแม่ทพั ด้วยตนเอง" เขามองเสิน่ จงชิง่ "ท่านแม่ทพั หาเวลา
พาน้องชายไปพูดคุยทีจ่ วนสักครัง้ ดีหรือไม่" พอคิดว่าทัง้ สองก�ำลังขัดแย้ง
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กันด้วยเรือ่ งความเห็นในราชส�ำนักทีแ่ ตกต่างจึงเสนอว่า "หากท่านแม่ทพั
ไม่สะดวก สามารถหาวันไปจุดธูปไหว้พระที่วัดฉือหนิงได้"
เสิน่ จงชิง่ คิดได้วา่ ตนมีนอ้ งชายอยูค่ นเดียว เรือ่ งแต่งงานเป็นเรือ่ งใหญ่
ในชีวิต จะสะเพร่าละเลยไม่ได้เด็ดขาด แม้จะได้ยินมาว่าอูหย่าฟาง
เป็นสตรีทดี่ พี ร้อม อีกทัง้ เขายังใช้วธิ ขี ชี่ า้ งจับตัก๊ แตนให้สอื หูไ่ ปสืบประวัติ
ดูแล้ว แต่ได้เห็นคนก่อนย่อมดีกว่า เพียงแต่การแยกแยะสตรีในสายตาเขา
แค่จมูกไม่แหว่ง ตาไม่หายไปข้างหนึ่งก็คือดีแล้ว มิอาจมองให้ลึกลงไป
กว่านั้นได้ หากให้น้องรองไปดูเองคงอยากท�ำให้การแต่งงานครั้งนี้
ล่มไปอีกครั้ง...จะส่งใครไปดีนะ
เสิ่นจงชิ่งบังเกิดความคิดและตอบว่า "พอได้ยินเรื่องของน้องรอง
ฮูหยินก็อยากพบแม่นางอูอยู่พอดี ข้าจะกลับไปหารือกับฮูหยินดูแล้ว
ค่อยมาบอกท่านดีหรือไม่"
ใช่แล้ว ให้เจินสือเหนียงดู นางดูคนเก่ง นีเ่ ป็นหน้าทีข่ องนางซึ่งเป็น
พี่สะใภ้อยู่แล้ว พอพูดออกไป เสิ่นจงชิ่งก็ยิ่งมั่นใจในความคิดนี้
"ดี!" ราชบัณฑิตเจิ้งพยักหน้า "ข้าจะรอข่าวดีจากท่านแม่ทัพ"
ทักทายอีกไม่กี่ค�ำ เสิ่นจงชิ่งก็หันหลังอ�ำลา
ดูเหมือนเมือ่ ครูเ่ ขาจะพูดถึงฮูหยิน ไม่ใช่ฮหู ยินผูเ้ ฒ่า เจินสือเหนียง
ผู้มีวิชาหมอเทวดาอย่างที่ผู้คนเล่าลือกันเข้ามาอยู่ในจวนแม่ทัพตั้งแต่
เมื่อไร ไฉนข้าจึงไม่รู้เรื่อง
กลับถึงจวนแม่ทัพ เกาเฉวียนมารอรับที่ประตูชั้นในด้วยตนเอง
"ฮูหยินผู้เฒ่าทราบเรื่องที่ท่านกับซิ่วจือยังไม่ได้ร่วมหอกันแล้ว
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ขอรับ" เกาเฉวียนวิง่ เหยาะๆ ตามเสิน่ จงชิง่ อยูข่ า้ งหลังและเล่าเรือ่ งส�ำคัญ
ที่เกิดขึ้นในจวนให้เขาฟัง "ก�ำลังโมโหจัด ประเดี๋ยวเวลาเจอฮูหยินผู้เฒ่า
ท่านแม่ทพั ต้องระวังหน่อย" หลังถูกเสิน่ จงชิง่ ก�ำราบไปสองครัง้ เกาเฉวียน
ไม่กล้าฝ่าฝืนค�ำสั่งของเขาอีก หันมายืนฝั่งเดียวกับเขาอย่างเต็มตัว
เสิ่นจงชิ่งชะงัก เกาเฉวียนหยุดไปด้วยและยกมือขึ้นซับเหงื่อ
"ฮูหยินผู้เฒ่าสั่งไว้ตั้งแต่เช้าว่าท่านแม่ทัพกลับมาแล้วให้ไปเรือน
บ�ำรุงใจทันทีขอรับ"
เสิ่นจงชิ่งเดินเลี้ยวเข้าไปในเรือนบ�ำรุงใจ เขาโกหกมารดาก็เพราะ
หวังดีกบั ครอบครัว หวังจะคลีค่ ลายความขัดแย้งระหว่างพวกนางแม่สามี
ลูกสะใภ้โดยไว แต่ก่อนเป็นเพราะเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้ เซียวอวี้พูดถูก
คนในครอบครัวต้องใช้วิธีโกหกด้วยความหวังดี หากมารดารู้เข้าจะต้อง
โกรธแน่ เขาก็แค่ถูกด่าค�ำรบหนึ่งเท่านั้น ปลอบสักหน่อยก็ไม่มีอะไรแล้ว
ชายหนุ่มท�ำหน้าไม่ยี่หระและเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น
หรงเซิงกลับตกใจจนหน้าซีด แอบสั่งเกาเฉวียนว่า "รีบไปตาม
นายท่านรองมา"
"มารดากินข้าวแล้วหรือ" พอเข้าไปในห้อง เสิ่นจงชิ่งก็รู้สึกถึง
บรรยากาศตึงเครียด เนื่องจากรู้เรื่องก่อนแล้ว เขาจึงแสร้งท�ำเป็นมอง
ไม่เห็น นั่งลงข้างกายฮูหยินผู้เฒ่าอย่างยิ้มแย้ม
ฮูหยินผู้เฒ่าโยน 'ผ้าพรหมจรรย์' ของซิ่วจือใส่เขาทันที "เจ้าพูดมา
นี่มันเรื่องอะไรกันแน่"
"ท่านแม่ทัพ..." ซิ่วจือที่ถูกบ่าวหญิงสองคนกดให้คุกเข่าลงกับพื้น
ร้องเรียกเขาอย่างขลาดกลัว เพียงวันเดียวนางก็ถูกทรมานจนไม่เหลือ
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สภาพของคน
เสิ่นจงชิ่งเห็นแล้วนิ่วหน้า แค่สาวใช้คนหนึ่งเท่านั้น นางแค่ท�ำตาม
ค�ำสั่งเขา จ�ำเป็นต้องลงโทษนางถึงเพียงนี้ด้วยหรือ ชายหนุ่มฝืนข่ม
ความอึดอัดแปลกๆ ในโพรงอกและยิ้มเก้อให้ฮูหยินผู้เฒ่า "เป็นเพราะ
ข้าไม่ชอบนาง แต่กลัวมารดาจะโกรธ ถึงได้ให้นางน�ำของสิ่งนี้มาโกหก
มารดา ข้าผิดเอง มารดาอย่าโกรธเลยนะขอรับ ระวังจะเสียสุขภาพ"
แต่ เ ล็ ก จนโตเสิ่ น จงชิ่ ง ไม่ เ คยโกหกนาง จู ่ ๆ ได้ ยิ น เขายอมรั บ
ด้วยตนเองว่าโกหกนาง หูของฮูหยินผู้เฒ่าได้ยินเพียงเสียงหึ่งๆ "คุกเข่า!"
นางตวาดเสียงเฉียบ
"มารดา..." เสิ่นจงชิ่งผงะเล็กน้อย ก่อนจะคุกเข่าลงไป
"ในงานเลี้ยงวันเกิดข้า เว่ยฮูหยินบอกว่าเว่ยอู่รับค�ำสั่งเจ้าขน
ต้นปะการังสีแดงสูงสามเชียะกลับมาจากทะเลใต้ต้นหนึ่ง เจ้าเอาไปไว้
ที่ใด" นางถามต่อ "ตอนกลับจากแคว้นฉีเจ้าไปเมืองอู๋ถงก่อนใช่หรือไม่"
ย่อมต้องเอาไปไว้ที่บ้านบรรพบุรุษน่ะสิ คิดไม่ถึงว่าแม้แต่เรื่องนี้
ฮูหยินผู้เฒ่าก็รู้ด้วย เสิ่นจงชิ่งกระอักกระอ่วนอย่างยิ่ง ใบหน้าร้อนผ่าว
เห็นเขาไม่ตอบ ฮูหยินผู้เฒ่าจึงตอบแทนเสียงเฉียบ "เอาไปให้
นางแพศยานั่นใช่หรือไม่!" พอคิดว่าเสิ่นจงชิ่งโกหกนางว่านั่นเป็นของที่
ฮูหยินผู้เฒ่าเซียวมอบให้ เสียงของฮูหยินผู้เฒ่าก็แหลมสูงเป็นพิเศษ
"เดินทางไปเป็นทูตที่แคว้นฉีหลายเดือน กลับมาถึงบ้านช่องไม่กลับ
งานการไม่ทำ� เจ้ากลับไปหานางแพศยานัน่ ก่อน เรือ่ งพวกนีน้ างแพศยานัน่
เป็นคนสอนสั่งเจ้าใช่หรือไม่"
ลูกชายนางเป็นคนสุขุมหนักแน่นมาแต่เด็ก ไม่เคยพูดโกหก บัดนี้
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กลับกลายเป็นอย่างนี้ ต้องเป็นเพราะถูกปีศาจจิ้งจอกที่เจ้าเล่ห์เพทุบาย
ผู้นั้นยุแยงแน่นอน พอคิดว่าลูกชายที่ดีถูกเป่าหูจนกลายเป็นแบบนี้
ใจของฮูหยินผู้เฒ่าก็แทบอยากจะฉีกเจินสือเหนียงออกเป็นชิ้นๆ นาง
บดฟันไปมาเสียงดังกึกกัก
"ไม่ใช่นาง เป็นเพราะลูกเกรงว่าท่าน..."
"เจ้ายังจะแก้ตัวแทนนางอีก!" ยังพูดไม่จบก็ถูกฮูหยินผู้เฒ่าขัด
เสียงเฉียบ "เจ้าอายุย่ีสิบกว่าแล้ว จนบัดนี้ยังไม่มีลูกชายแม้แต่คนเดียว
ข้าเองก็เพราะกลัวว่าเจ้าจะไม่มที ายาทให้สกุลเสิน่ ถึงได้สง่ สาวใช้ไปให้เจ้า
นางกลับยอมไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องนี้!" ฮูหยินผู้เฒ่าร้องไห้ตีโพยตีพาย
"นีข่ า้ ก่อกรรมท�ำเข็ญอะไรไว้ ลูกชายไม่กตัญญูกแ็ ล้วไปเถอะ ยังได้ลกู สะใภ้
ที่เป็นเหมือนนางจิ้งจอกอีก ท�ำให้จนบัดนี้แล้วข้ายังไม่มีหลานชายให้อุ้ม
แม้แต่คนเดียว!"
เห็นการอาละวาดไม่ฟังเหตุผลของฮูหยินผู้เฒ่าจนชินเสียแล้ว
เสิน่ จงชิง่ ถอนหายใจ นึกถึงเจีย่ นเหวินเจีย่ นอูแ่ ล้วบังเกิดความคิด มารดา
ร้อนใจอยากให้ข้ารับอนุถึงเพียงนี้ก็เพราะอยากอุ้มหลานเท่านั้นเอง
พอคิดได้เช่นนี้ เขาหยิบกล่องใบเล็กรูปทรงประณีตออกมาจากแขนเสื้อ
และเปิดออกตรงหน้าฮูหยินผู้เฒ่า แหวนน้าวหยกสีเขียวมรกตแวววาว
ปรากฏตรงหน้า เขาปลอบอย่างระมัดระวัง
"นี่เป็นของที่สือเหนียงเลือกให้ท่านด้วยตนเอง มารดาเข้าใจผิด
นางแล้ว สือเหนียง..."
ยังพูดไม่ทนั จบ ฮูหยินผูเ้ ฒ่าก็คว้ากล่องบุผา้ ปักลายเขวีย้ งใส่หน้าเขา
"จนบัดนี้แล้วเจ้ายังจะพูดแทนนางอีก!"
36
Page ��������������� 5.indd 36

5/11/2560 BE 10:22

อวี่ จิ่ ว ฮวา

เสิ่นจงชิ่งตะลึงงัน กล่องบุผ้าปักลายถูกหน้าผากเขาและร่วงลง
บนพื้น แหวนน้าวหยกสีเขียวมรกตกระจ่างใสแตกละเอียดทันที โลหิต
ไหลลงมาตามหน้าผากของเสิ่นจงชิ่ง
ในห้องพลันเงียบงัน
ลูกชายถูกของเขวี้ยงใส่จนหน้าผากเลือดออก ในใจของฮูหยิน
ผู้เฒ่าเองก็ลนลาน แต่พอเห็นเลือดออกไม่มาก ใจรู้ดีว่าลูกชายคนนี้
หนังหยาบเนื้อหนา ทนการถูกตี พอคิดว่าครั้งนี้หากไม่เข้มงวดสักหน่อย
ภายหน้าไม่รู้เขาจะโกหกนางอย่างไรอีก ฮูหยินผู้เฒ่าจึงร้องไห้โวยวาย
และร้องด่าเสียงดัง ไล่เรียงความผิดของเขาด้วยวาจาเชือดเฉือนร้ายกาจ
ค�ำพูดทีว่ า่ 'สือเหนียงให้กำ� เนิดหลานสองคนแก่ทา่ นแล้ว' ติดอยูใ่ น
ล�ำคอ เสิ่นจงชิ่งมองฮูหยินผู้เฒ่าที่ใบหน้าบิดเบี้ยวดุดันอย่างตะลึงงัน
ใบหน้าซีดลงทุกที
ไฉนจึงกลายเป็นแบบนี้ เซียวอวี้บอกว่าบางครั้งการโกหกด้วย
ความหวังดีก็จ�ำเป็นมิใช่หรือ แม้เรื่องโกหกจะถูกเปิดเผย แต่ถึงอย่างไร
มารดาก็คือมารดา เลือดย่อมข้นกว่าน�้ำ หากรู้ว่าเขาทุ่มเทตั้งมากมาย
เพื่อเอาใจนาง มารดาย่อมต้องประทับใจในความพยายามของเขา เขา
ไม่ใช่ลูกชายแท้ๆ ของนางหรือไร เขาเลือดออกขนาดนี้แล้ว มารดา
กลับไม่มีท่าทีสงสารแม้แต่น้อย นี่นางเห็นเขาเป็นศัตรูที่ต้องถืออาวุธ
เผชิญหน้ากันหรือ
บอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร หัวใจของเสิ่นจงชิ่งรู้สึกปั่นป่วนทรมาน
เสิ่นจงซิ่นที่ได้ข่าวและรีบรุดมาตกใจสะดุ้งเมื่อเห็นฮูหยินผู้เฒ่า
โกรธจนหน้าเขียว ส่วนพี่ชายเลือดอาบหน้าผากคุกเข่านิ่งอยู่ด้านข้าง
37
Page ��������������� 5.indd 37

5/11/2560 BE 10:22

ยอดหญิ ง หมอเทวดา 5

เขาปลอบโยนฮูหยินผู้เฒ่าพลางฉุดตัวเสิ่นจงชิ่งออกไปข้างนอก
"พีใ่ หญ่กจ็ ริงๆ เลย แค่สาวใช้คนเดียว ไม่ถกู ใจก็สง่ ออกไปจากจวน
เสียก็สิ้นเรื่อง" เสิ่นจงซิ่นพันแผลให้พี่ชายที่นั่งเฉยไม่พูดจา ก่อนจะริน
น�ำ้ ชาให้เขาและนัง่ ลงฝัง่ ตรงข้าม "ไยต้องท�ำของบ้าๆ ขึน้ มาโกหกท่านแม่
ด้วย" เขาถอนหายใจ "คราวนี้ท่านแม่โกรธไม่เบาเลยทีเดียว"
เสิ่นจงซิ่นไม่เข้าใจจริงๆ บุรุษคนไหนบ้างที่ไม่ได้มีสามภรรยาสี่อนุ
และสาวใช้ห้องข้างอีกเป็นพรวน ไม่ใช่ว่ายังไม่แต่งภรรยาเอก กลัวว่า
ลูกคนโตจะเกิดจากอนุจนเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล แล้วท�ำไม
พี่ใหญ่ต้อง 'ครองความบริสุทธิ์' ของตนเองไว้ถึงขนาดนี้ แต่งอี๋เหนียง
มาตัง้ มากมายขนาดนัน้ แล้ว ในเมือ่ อยากเอาใจฮูหยินผูเ้ ฒ่า จะเป็นไรไป
หากจะรับสาวใช้ห้องข้างเพิ่มอีกคน
"ข้าเกรงว่านางจะเป็นสายขององค์ชายใหญ่และอันชิง่ โหว" จนกระทัง่
ดื่มชาไปค่อนถ้วยแล้ว เสิ่นจงชิ่งถึงพรูลมหายใจออกมา น�้ำเสียงเซื่องซึม
"พวกปี้เยวี่ยจื่อเยวี่ยจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นหูตาของอันชิ่งโหวที่วางไว้
ในอดีตแน่ หญิงสาวทีม่ ารดาส่งมาเรือนเอือ้ อารีทกุ คนล้วนผ่านการคัดสรร
จากพวกนาง"
เพราะอย่างนี้เขาถึงได้ไม่แตะต้องคนที่ฮูหยินผู้เฒ่าส่งไป ตอนนี้
แม้แต่พวกอี๋เหนียงก็ไม่แตะต้องด้วย หรือเขาสงสัยว่าพวกนางก็เป็น
สายสืบเหมือนกัน พอคิดว่าในอดีตอี๋เหนียงเหล่านี้รวมถึงฉู่ซินอี๋ด้วย
ล้วนเป็นคนที่ฮูหยินผู้เฒ่าจัดการแต่งเข้ามา เสิ่นจงซิ่นรู้สึกหนาวเยือก
นานทีเดียวจึงได้สติ เอ่ยเสียงสั่นเล็กน้อย "แต่ก่อนพี่ใหญ่เคยบอกข้าว่า
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ข้างกายมารดามีคนของอันชิ่งโหวอยู่ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ไฉนพี่ใหญ่จึง
ไม่ก�ำจัดเสียแต่เนิ่นๆ"
"พวกปี้เยวี่ยจื่อเยวี่ยอายุเกินเกณฑ์ที่จะส่งตัวออกไปแล้ว ข้าพูด
อยูห่ ลายครัง้ ว่าจะส่งพวกนางออกไป มารดาก็ตอี กชกหัวจะเป็นจะตาย..."
เสิ่นจงชิ่งถอนหายใจ "สามปีก่อนในงานเลี้ยงวันเกิดมารดา ผิงหยางโหว
พึงใจปี้เยวี่ยและรับปากข้าว่าจะยกนางเป็นชายารอง ด้วยคิดว่าดีร้าย
อย่างไรผิงหยางโหวก็เป็นถึงท่านอ๋อง ปี้เยวี่ยติดตามเขานับว่าได้เกาะ
ผู้สูงส่ง มารดารู้เข้าจะต้องดีใจแน่ คิดไม่ถึงว่ามารดากลับอดอาหาร
ทั้งยังขู่ข้าว่าหากจะขายก็ให้ขายมารดาออกไปพร้อมกันด้วย"
เสิ่นจงซิ่นนึกถึงเรื่องที่ปี้เยวี่ยจะโกนผมบวชชีต่อหน้าฮูหยินผู้เฒ่า
และสาบานว่าจะไม่แต่งงานชัว่ ชีวติ ท�ำเอาฮูหยินผูเ้ ฒ่าโมโหจนอดอาหาร
ไปสามวัน ต่อว่าเสิ่นจงชิ่งอย่างรุนแรงและออกค�ำสั่งเด็ดขาดว่าห้ามเขา
ยุ่งกับสาวใช้ในเรือนบ�ำรุงใจอีกเด็ดขาด
ตอนนั้นเขายังเด็ก ไม่รู้เรื่อง บัดนี้พอเสิ่นจงชิ่งพูดถึง เขาก็เข้าใจ
ทันที ชั่วชีวิตหนึ่งของสตรีปรารถนาอะไร มิใช่การแต่งงานกับคนดีๆ
หรอกหรือ สาวใช้คนหนึ่งเป็นที่พึงใจของท่านอ๋องถึงขั้นจะรับเข้าบ้าน
อีกหน่อยหากให้ก�ำเนิดบุตรย่อมได้รับต�ำแหน่ง อนาคตที่ดีขนาดนี้ท�ำไม
ปี้เยวี่ยถึงไม่เอา ยินดีเป็นแม่ชีก็จะขออยู่ข้างกายฮูหยินผู้เฒ่า!
ยิ่งคิดเสิ่นจงซิ่นยิ่งหน้าซีด "พี่ใหญ่..."
"มารดาเห็นพวกนางเป็นเหมือนลูกสาวแท้ๆ ข้าไม่อาจเอาชนะมารดา
ที่ท�ำท่าจะเป็นจะตายเวลาปกป้องพวกนางได้" เสิ่นจงชิ่งจิบชาค�ำแล้ว
ค�ำเล่า "ด้วยคิดว่ามารดาอายุมากแล้ว เหลือเวลาอีกไม่กี่ปี ห้องหนังสือ
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ด้านนอกก็ถกู ข้าป้องกันอย่างแน่นหนา ขอเพียงไม่เอ่ยถึงเรือ่ งในราชส�ำนัก
ทีน่ ี่ พวกนางย่อมไม่อาจสืบความลับอะไรได้ กลับสามารถท�ำให้อนั ชิง่ โหว
วางใจ เขาจะได้ไม่ตอ้ งคิดหาวิธสี ง่ สายสืบมาอยูข่ า้ งกายข้าอีก ข้าจึงไม่ได้
จัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาด..." น�้ำเสียงชะงักลังเล เสิ่นจงชิ่งเงยหน้ามอง
น้องชาย "น้องรองรูส้ กึ หรือไม่วา่ มารดา...เปลีย่ นไปแล้ว" เปลีย่ นกลายเป็น
คนไม่มีไมตรี ไม่มีความรู้สึก เป็นคนเลือดเย็นที่คิดถึงแต่ผลประโยชน์
ของตนเอง เขาเห็นมารดาเป็นคนใกล้ชิดที่สุดและปกป้องมาตลอด แต่
มารดากลับเห็นเขาเป็น...ศัตรูทถี่ อื อาวุธเข้าห�ำ้ หัน่ กัน! น�ำ้ เสียงฝาดเฝือ่ น
พลันหยุดชะงัก สุดท้ายเสิ่นจงชิ่งก็ไม่ได้เอ่ยค�ำพูดในใจเหล่านั้นออกมา
"พี่ใหญ่เคยได้ยินเรื่องราวของสิบขันทีหรือไม่" เสิ่นจงซิ่นเงยหน้า
ท่ามกลางความเงียบ
สิบขันที? เสิ่นจงชิ่งเลิกคิ้ว เขาจะไม่รู้ได้อย่างไร
ปลายสมัยฮั่นตะวันออก สิบขันทีที่น�ำโดยจางรั่งและจ้าวจงได้รับ
ความโปรดปรานและไว้วางพระทัยจากพระเจ้าหลิงตี้เป็นอย่างมาก
จนสามารถยึดอ�ำนาจในราชส�ำนักได้ มีอทิ ธิพลล้นเหลือ กลับด�ำเป็นขาว
และก�ำจัดศัตรูของตน กุข้อหาเพื่อสังหารขุนนางในราชส�ำนัก ส่งผลให้
สุดท้ายบ้านเมืองวุ่นวาย กลุ่มคนลุกฮือ
เห็นพีใ่ หญ่ครุน่ คิด เสิน่ จงซิน่ พูดต่อ "ตอนทีพ่ ระเจ้าหลิงตีป้ ระชวรหนัก
เคยคิดจะแต่งตั้งหลิวเสียโอรสของหวังเหม่ยเหรินเป็นองค์รัชทายาท
แต่เหอฮองเฮาในขณะนั้นได้รับการสนับสนุนจากแม่ทัพใหญ่เหอจิ้น
ผู้เป็นพี่ชาย เขาน�ำก�ำลังทหารรักษาพระองค์บุกเข้าไปในวังและแต่งตั้ง
หลิวเปี้ยนบุตรชายของน้องสาวขึ้นเป็นจักรพรรดิต่อหน้าโลงศพของ
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พระเจ้าหลิงตี้ ครัน้ รูว้ า่ สิบขันทีสร้างหายนะในฝ่ายในและก่อความโกลาหล
ในราชส� ำ นั ก แม่ ทั พ ใหญ่ เ หอจิ้ น จึ ง เสนอกั บ น้ อ งสาวว่ า จะสั ง หาร
สิ บ ขั น ที เ สี ย น่ า เสี ย ดายที่ เ หอไทเฮาก� ำ ลั ง โปรดปรานพวกจางรั่ ง
ยืนกรานไม่ยนิ ยอม ภายหลังพวกจางรัง่ ได้ยนิ ว่าเหอจิน้ จะสังหารพวกเขา
จึงเป็นฝ่ายชิงลงมือก่อน ส่งองครักษ์ห้าสิบนายไปดักซุ่มที่ประตูจยาเต๋อ
ของวังฉางเล่อ รอให้เหอไทเฮาเรียกตัวเหอจิ้นเข้าวัง เหอไทเฮาไม่รู้ว่า
นีเ่ ป็นอุบายจึงส่งคนไปเรียกตัวเหอจิน้ เข้าวัง พอเหอจิน้ เข้าวังก็ถกู ฆ่าตาย
อย่างน่าอนาถในประตูจยาเต๋อ...เป็นแม่ทัพมาทั้งชีวิตโลหิตกลับต้อง
สาดกระเซ็นอยู่บนประตูจยาเต๋อ" เขาถอนหายใจ "หากไม่มีตระกูล
ฝ่ายมารดาคอยสนับสนุน ความโปรดปรานของสนมชายาคนใดบ้าง
ที่จะยืนยาว ลาภยศของเหอไทเฮาล้วนมาจากแม่ทัพเหอ นางไม่ได้
มีเจตนาสังหารพี่ชายของตนเอง น่าเสียดายที่..." เสิ่นจงซิ่นส่ายหน้า
เสิ่นจงชิ่งร่างกายสะท้าน
ห้องหนังสือเงียบงัน นานทีเดียวเสิ่นจงชิ่งจึงถอนหายใจ "หากข้า
ใช้ความรุนแรง มารดาก็จะเอาความตายมาข่มขู"่ เขาเงยหน้ามองเสิน่ จงซิน่
"มารดาอคติกบั ข้ามากเกินไป เจ้าไปโน้มน้าวนางหน่อยเถอะ" ถึงอย่างไร
ก็เป็นมารดาบังเกิดเกล้า หากยังพอเป็นไปได้ เขาไม่อยากเห็นมารดา
เป็นศัตรูเลยจริงๆ
เสิ่นจงซิ่นท�ำหน้าขม "พี่ใหญ่ไม่รู้อะไร เพราะช่วงหลังมานี้ข้าแก้ตัว
แทนพี่ใหญ่อยู่บ่อยๆ ท่านแม่เริ่มไม่ชอบข้าแล้ว วันๆ เอาแต่เตือนข้า
ให้อยู่ห่างจากท่านไว้ หากข้ายังจะพูดเรื่องนี้อีก ไม่ต้องเดาเลย ท่านแม่
ต้องคิดว่าข้าถูกท่านหลอกลวงและจะเปลี่ยนวิธีมาปองร้ายนางแน่...
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พักหลังมานี้ท่านแม่อคติเหลือเกิน" เขาขบคิดแล้วส่ายหน้า "คิดๆ ดูแล้ว
สาวใช้พวกนีแ้ ต่ละคนเจ้าเล่หร์ า้ ยกาจนัก ข้าไปเรือนบ�ำรุงใจทุกวัน แต่กลับ
ไม่เห็นพิรุธของพวกนางเลย"
เสิ่นจงชิ่งมองน้องชาย ไม่ได้ตอบอะไร
"ท่านแม่ทัพหัวแตกหรือ" ฉู่ซินอี๋ก�ำลังก้มหน้าทาเล็บ ฟังค�ำพูด
ของสาวใช้แล้ว นางไม่แม้แต่จะเหลือบตาขึ้นด้วยซ�้ำ
"แม้ แ ต่ ปี้เ ยวี่ ย จื่ อ เยวี่ ย ยั ง ห้ า มไม่ ไ ด้ " สาวใช้ พู ด ต่ อ "สุ ด ท้ า ย
นายท่านรองต้องลากตัวท่านแม่ทัพออกไปเจ้าค่ะ"
ฉู่ซินอี๋เหยียดมุมปาก จากนั้นชูมือซ้ายส่องดูกับแสงแดดด้วย
ท่วงท่าสง่างาม เล็บทัง้ ห้าถูกทาสีแดงจัด เปล่งประกายเฉิดฉันใต้แสงแดด
ชุนหงเปิดประตูเข้ามา เห็นสาวใช้คนอื่นอยู่ด้วย ท�ำท่าจะพูดอะไร
แล้วก็เงียบไป
ฉูซ่ นิ อีโ๋ บกมือไล่สาวใช้ออกไป "มีเรือ่ งอะไร" นางมองนิว้ ทัง้ ห้าทีเ่ พิง่
ทาเล็บเสร็จอย่างอารมณ์ดี
"คุณชายหยางบอกว่าท�ำงานพลาดเจ้าค่ะ" ชุนหงหันไปปิดประตู
และพูดเสียงค่อย
"อะไรนะ!" ฉูซ่ นิ อีร๋ า่ งกายชะงัก ดวงตาสาดประกายเยียบเย็นออกมา
ทันที
ชุนหงผงกหัว "เหวินกุย้ บอกว่านับรวมกับทหารทีอ่ ยูใ่ นบ้านบรรพบุรษุ
มีทหารองครักษ์ทั้งในที่ลับและที่แจ้งรวมทั้งสิ้นไม่ต�่ำกว่าสองร้อยนาย
แต่ละนายล้วนเป็นยอดฝีมือ นักฆ่าที่คุณชายหยางจ้างไปเข้าใกล้เด็ก
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สองคนนั้นไม่ได้ด้วยซ�้ำ" เหวินกุ้ยเป็นบ่าวประจ�ำตัวของฉู่ซินหยาง
ด้วยการบอกเป็นนัยของฮูหยินผู้เฒ่าเซียว ทุกคนต่างรู้ว่าความ
สัมพันธ์ระหว่างเจินสือเหนียงกับแม่สามีไม่ดีนัก หลานชายคนโตของ
จวนแม่ทัพถูกเสิ่นจงชิ่งเลี้ยงดูอยู่ข้างนอกมาตลอด ในงานเลี้ยงวันเกิด
ทุกคนจึงระมัดระวังค�ำพูดต่อหน้าฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นเป็นอย่างดี แม้จะเป็น
เช่นนี้ แต่ฉซู่ นิ อีก๋ ย็ งั รูเ้ รือ่ งของเจีย่ นเหวินเจีย่ นอูจ่ ากปากของนายหญิงรอง
สกุลเซียวที่ติดตามฮูหยินผู้เฒ่าเซียวมาอวยพรวันเกิดจนได้ ตอนนั้น
นางตกตะลึงพรึงเพริด ในทีส่ ดุ นางก็เข้าใจแล้วว่าท�ำไมเสิน่ จงชิง่ ถึงบอกให้
นางตระหนักถึงสถานะของตนเองและเคารพเจินสือเหนียงในฐานะฮูหยิน
อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว ที่แท้เจินสือเหนียงแอบคลอดลูกชายให้เขา
สองคนตั้งแต่ห้าปีก่อนแล้ว
ยิ่งพอรู้ว่าห้าปีก่อนตอนสี่เชวี่ยมาหาเสิ่นจงชิ่ง นางไม่ได้มาขอเงิน
แต่จะเอาลูกชายมาส่งคืน ฉูซ่ นิ อีก๋ น็ กึ เสียใจภายหลังแทบตาย ถ้าตอนนัน้
ตนไม่เอาแต่ทุบตีอีกฝ่ายและถามไถ่ดีๆ ป่านนี้เด็กสองคนนั้นคงได้ไป
เกิดใหม่แล้วล่ะ
ดังนั้นฉู่ซินอี๋จึงเอาเงินให้ฉู่ซินหยางไปจ้างคนมาฆ่าเจี่ยนเหวิน
เจี่ยนอู่ ฆ่าเด็กสองคนนี้ซะ เจินสือเหนียงย่อมไม่มีเดิมพันอยู่ในมืออีก
ช้าเร็วเสิ่นจงชิ่งจะต้องเปลี่ยนใจกลับมาปฏิบัติต่อนางเหมือนเดิมแน่
"พวกไม่เอาถ่าน!" ฉู่ซินอี๋ด่าอย่างขุ่นเคือง "ยอดฝีมือ จะมียอดฝีมือ
มากมายขนาดนั้นได้อย่างไร ส�ำนักซิวหลัวมีแต่พวกไม่เอาถ่านตั้งแต่
เมื่อไร แม้แต่เด็กสองคนก็จัดการไม่ได้!" ส�ำนักซิวหลัวเป็นส�ำนักมืด
อันดับหนึ่งในยุทธภพ ได้ยินว่าขอเพียงเป็นงานที่พวกเขารับแล้ว ไม่เคย
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มีค�ำว่าผิดพลาดมาก่อน
นางทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้เรื่องนี้ส�ำเร็จลงในคราวเดียว จึงมอบเงิน
ถึงหมืน่ ต�ำลึงให้ฉซู่ นิ หยางไปจ้างคนของส�ำนักซิวหลัว ต้องการสังหารคน
ให้ได้ แต่กลับไม่รู้ว่าฉู่ซินหยางคิดว่าแค่เด็กยากจนในชนบทสองคน
ไม่จ�ำเป็นต้องฟุ่มเฟือยขนาดนั้น เขาถูกบิดาตัดค่าใช้จ่ายและกักบริเวณ
อยู่ในจวน ก�ำลังกลุ้มใจที่ไม่มีเงินใช้พอดี รับเงินจากฉู่ซินอี๋มาแล้ว
ไหนเลยจะตัดใจเอาไปจ้างนักฆ่าได้ จึงใช้เงินไม่กรี่ อ้ ยต�ำลึงจ้างอันธพาล
สองสามคน อันธพาลพวกนัน้ เห็นความน่าเกรงขามของเรือนเจ้าอหังการ
แล้วไม่กล้าลงมือก็เผ่นกลับมาเสียก่อน ด้วยเกรงว่าฉู่ซินหยางจะทวง
เงินคืนจึงกุค�ำพูดมาหลอกเขา เล่าเสียเกินจริง
"คุณชายหยางไม่เคยท�ำเรือ่ งแบบนีม้ าก่อน" เห็นฉูซ่ นิ อีห๋ น้าเปลีย่ นสี
ชุนหงจึงปลอบใจ
ฉูซ่ นิ อีค๋ ดิ ถึงหยางเทาขึน้ มาทันที "หากเขายังอยูก่ ค็ งดี" นางเงยหน้า
ทันใด "ในเมื่อฆ่าไม่ส�ำเร็จ เงินก็น่าจะคืนกลับมาสิ" ส�ำนักซิวหลัวยึดมั่น
ในสัจจะมาตลอด
"บ่าวถามแล้วเจ้าค่ะ คุณชายหยางบอกว่าตกลงกันที่หนึ่งหมื่น
ห้าพันต�ำลึง จ่ายไปครึ่งหนึ่งก่อน งานส�ำเร็จค่อยจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง สุดท้าย
แม้อกี ฝ่ายจะฆ่าคนไม่สำ� เร็จ แต่กลับเสียพีน่ อ้ งไปสีห่ า้ คนและยืนกรานว่า
คุณชายหยางไม่ได้บอกก่อนว่าศัตรูมีก�ำลังเท่าใด ยังคิดจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายให้พี่น้องที่ตายไปด้วยซ�้ำ คุณชายหยางตกใจเอาแต่หลบ
อยู่ในจวนไม่กล้าออกไปไหน" ชุนหงถอนหายใจ "คุณชายหยางยังอยาก
ให้ทา่ นไปหาแม่ทพั เสิน่ ให้ชว่ ยออกหน้าก�ำราบคนพวกนัน้ ด้วยซ�ำ้ เจ้าค่ะ!"
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ไปหาเสิน่ จงชิง่ ? ขืนให้เขารูว้ า่ นางล่วงเกินส�ำนักซิวหลัวเพราะต้องการ
ฆ่าลูกชายเขา เขาไม่ฆ่านางก็แปลกแล้ว! ฉู่ซินหยางก�ำลังข่มขู่นางชัดๆ
ฉู่ซินอี๋คว้าถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นมาเขวี้ยงลงบนพื้นทันที
"อี๋เหนียงอย่าโกรธเลยเจ้าค่ะ" ชุนหงปลอบ "บ้านบรรพบุรุษมีทหาร
องครักษ์เฝ้าอยู่เต็มไปหมด พวกเราก็ไม่มีคนที่มีความสามารถ เรื่องนี้
ต้องวางแผนระยะยาวเจ้าค่ะ"
"วางแผนอย่างไร" ฉู่ซินอี๋ฝืนข่มความหงุดหงิดที่อัดแน่นอยู่ในอก
ชุนหงกดเสียงให้เบาลง "ถ้าฮูหยินผูเ้ ฒ่ารูเ้ รือ่ งคุณชาย จะต้องไม่ยอม
ให้เลี้ยงดูอยู่ข้างนอกแน่เจ้าค่ะ"
ฉู่ซินอี๋บังเกิดความคิด นั่นสิ ข้างนอกหยางเทาถูกขุดรากถอนโคน
ไปหมดแล้ว ในบ้านนางก็ถูกเสิ่นจงชิ่งจ�ำกัดการเคลื่อนไหว จะออกจาก
จวนแต่ละครั้งต้องได้รับการอนุญาตจากเขาก่อน ตอนนี้นางเหมือน
เหยี่ยวที่ถูกเด็ดปีก พยัคฆ์ที่ถูกถอนเขี้ยว ได้แต่วางแผนอยู่ในใจเท่านั้น
เจินสือเหนียงกับลูกอยู่นอกจวนท�ำให้มือของนางเอื้อมไปไม่ถึง แต่หาก
หลอกพวกนางเข้ามาในจวนได้...เสิ่นจงชิ่งมีธุระการงานมากมายทุกวัน
ทั้งยังไม่เคยใส่ใจเรื่องภายในครอบครัว ด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดของ
เจินสือเหนียง จะไม่ถูกนางจัดการตามอ�ำเภอใจหรือ
คิดได้ดังนี้ นางลุกขึ้นทันที
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42
อีกด้านเสิ่นจงซิ่นมองเสิ่นจงชิ่งอย่างไม่เข้าใจ "ทั้งที่รู้ว่าท่านแม่
ประกาศต่อหน้าทุกคนไปแล้ว ท�ำไมพีใ่ หญ่ตอ้ งดึงดันรับพีส่ ะใภ้กลับมาด้วย"
จะครบปีอยู่แล้ว เลี้ยงดูนางไว้ข้างนอกไม่ดีหรือไร ทุกคนต่างคนต่างอยู่
ไม่ข้องเกี่ยวกัน
เสิ่นจงชิ่งจิบชาค�ำแล้วค�ำเล่า ไม่ตอบอะไร
"ระหว่างท่านแม่กับพี่ส ะใภ้ไ ม่ใ ช่ความขัดแย้งธรรมดาทั่วไป"
เสิ่นจงซิ่นหว่านล้อมอย่างไม่หมดหวัง "หากพี่ใหญ่หวังดีกับพี่สะใภ้จริง
ก็เลี้ยงดูนางไว้ข้างนอกเถอะ" เห็นแววตาคมกริบของพี่ชายมองมา เขา
จึงรีบอธิบาย "อายุมากแล้ว พักหลังมานี้นิสัยของท่านแม่ไม่เหมือน
แต่กอ่ น พี่ใหญ่ก็เห็นแล้ว แค่ร่วมมือกับท่านหลอกท่านแม่ ซิ่วจือถูก
ทรมานจนมีสภาพเช่นไรเล่า พี่สะใภ้ร่างกายไม่แข็งแรง ถ้าหาก..."
เสิ่นจงซิ่นส่ายหัว ไม่ได้พูดต่อ
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เสิ่นจงชิ่งคิดถึงใบหน้าบวมเป่งของซิ่วจือและรอยเฆี่ยนตามล�ำคอ
และข้อมือ ร่างกายพลันแข็งทื่อเหมือนถูกใครจี้สกัดจุด
หรงเซิงเดินเข้ามาอย่างร้อนรน "ฮูหยินผู้เฒ่ารู้เรื่องคุณชายแล้ว
ขอรับ ก�ำลังโมโหจัดและเรียกให้ท่านไปพบ"
คุณชาย? "คุณชายที่ไหนกัน" เสิ่นจงซิ่นมองหรงเซิงอย่างไม่เข้าใจ
ก่อนจะหันกลับมามองพี่ชายของตน
เสิ่นจงชิ่งวางถ้วยชาและลุกขึ้นยืน
"ห้าปีก่อนฮูหยินคลอดลูกชายให้ท่านแม่ทัพสองคน เลี้ยงดูอยู่ที่
บ้านบรรพบุรุษขอรับ" หรงเซิงอธิบายพลางก้าวออกไปข้างนอกอย่าง
รีบร้อน
เสิ่นจงซิ่นตัวเซจนแทบล้ม อ้าปากค้างตะลึงงันอยู่ตรงนั้น จวบจน
เงาร่างของเสิ่นจงชิ่งกับหรงเซิงหายลับไปแล้ว เขาถึงได้สติ ดวงตา
เปล่งประกายและวิ่งตามออกไป
มีหลานแล้ว คราวนี้พี่ใหญ่กับท่านแม่คงจะปรองดองกันได้เสียที
"นางแพศยาผู้นี้ นางมีแผนการอะไรในใจกันแน่" ฮูหยินผู้เฒ่า
ชีเ้ สิน่ จงชิง่ และตวาดด่า "เอาหลานชายคนโตของข้าไปซุกซ่อนอยูข่ า้ งนอก
ห้าปีเชียวนะ จิตใจนางชั่วร้ายอ�ำมหิตเพียงใด ถึงได้ไม่ยอมให้ข้าพบ
หน้าหลาน!" พอคิดว่าหลานชายคนโตของตนถูกคนอืน่ เลีย้ งดูอยูน่ อกจวน
เกือบหกปีแล้วโดยที่นางไม่รู้เรื่องเลย แม้แต่ลูกชายแท้ๆ ก็ยังช่วย
นางแพศยานั่นปิดบังนาง ฮูหยินผู้เฒ่ากัดฟันกรอด
"ไม่ใช่แบบนั้นขอรับ" เสิ่นจงชิ่งอธิบายอย่างอดทน "ห้าปีก่อน
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เจินสือเหนียงคลอดลูกยาก พอคลอดเหวินเกออูเ่ กอออกมาแล้วก็ตกเลือด
ด้วยเกรงว่าตนเองจะไม่รอดจึงอยากให้สี่เชวี่ยพากลับมา แต่พวกเราเอง
ทีเ่ ป็นฝ่ายท�ำร้ายนางและขับไล่ออกไป..." พอคิดถึงชะตากรรมอันยากล�ำบาก
ของเจินสือเหนียงในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา สายตาของเสิน่ จงชิง่ มองไปยัง
ฉู่ซินอี๋อย่างเยียบเย็น
ฉู่ซินอี๋ตัวสั่น "ตอนนั้นผู้น้อยอนุภรรยาไม่ทราบว่าสี่เชวี่ยจะเอา
เด็กมาส่ง ผู้น้อยอนุภรรยาเพียงแต่ท�ำตามค�ำสั่งของฮูหยินผู้เฒ่าเจ้าค่ะ"
ด้วยรู้ว่าฮูหยินผู้เฒ่าต้องการให้เจินสือเหนียงตาย ตอนนั้นนางจึงไป
ขอค�ำชี้แนะจากฮูหยินผู้เฒ่าก่อน
เสิ่นจงชิ่งเงยหน้ามองฮูหยินผู้เฒ่า
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าท�ำหน้าเก้อ ฝืนใจตอบไปว่า "ไม่วา่ อย่างไรนางก็ไม่ควร
ปิดบังเรื่องนี้ ห้าปีมานี้ข้าหวังอยากมีหลานชายมาตลอด นางกลับใจด�ำ
ไม่ให้พวกข้าย่าหลานได้พบหน้ากัน!"
"นางกลัวมารดาจะไม่ชอบพวกเขา ถึงได้ไม่กล้าบอก" เสิ่นจงชิ่ง
เสียงแข็ง "ก่อนหน้านี้ข้าโกหกเพื่อเอาใจมารดาก็เพราะอยากให้มารดา
อารมณ์ดี จะได้รับพวกนางแม่ลูกกลับมาเร็วๆ" เขามองแววคาดหวัง
ที่ปรากฏเลือนรางในดวงตาของฮูหยินผู้เฒ่า เมื่อรู้ว่าเจินสือเหนียง
ล� ำบากเพื่อ หลานชายของนางตั้ง มากมายเช่นนี้ ฮูหยินผู้เฒ่าน่า จะ
เปลี่ยนใจกระมัง แม้จะผิดหวังไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่เสิ่นจงชิ่งก็ยังหวังว่า
มารดาจะไม่ใจด�ำเหมือนที่เขาคิดไว้ ก่อนหน้านี้เป็นเพราะเขาเข้าใจผิด
ไปเอง
"ข้าสาบานแล้วว่าบ้านหลังนี้มีข้าไม่มีนาง มีนางไม่มีข้า!" ฮูหยิน
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ผู้เฒ่าเลิกคิ้ว "เจ้าอย่าคิดจะรับนางกลับมา เว้นเสียแต่ข้าตาย!"
เสิ่นจงชิ่งไม่ค่อยเชื่อหูตนเองนัก
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าพ่นลมหายใจออกมา ออกค�ำสัง่ เสียงเฉียบ "เจ้าเตรียม
รถม้าไปรับหลานชายข้ากลับมาเดี๋ยวนี้!"
รับมาแต่ลูก ไม่เอาแม่? เสิ่นจงชิ่งมองฮูหยินผู้เฒ่าเหมือนมอง
คนไม่รู้จัก
'ถ้าหาก...ฮูหยินผู้เฒ่ายืนกรานว่าจะรับแต่เหวินเกออู่เกอ ไม่ยอม
ให้ข้าภรรยาเข้าจวนเล่า'
'ท่านแม่ทัพคิดว่าฮูหยินผู้เฒ่าเสิ่นจะยอมให้เสิ่นฮูหยินตามลูก
กลับเข้าไปในจวนหรือ'
"..."
ค�ำพูดของเจินสือเหนียงกับกู้เยี่ยนผู่ดังขึ้นข้างหูซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
สั่ น สะเทื อ นหู เ ขาจนได้ ยิ น แต่ เ สี ย งหึ่ ง ๆ พวกเขามองเห็ น อย่ า งทะลุ
ปรุโปร่งแล้ว มีแต่เขาที่ยังดื้อรั้นไม่ฟัง! เพราะอย่างนี้เจินสือเหนียงถึงได้
ผิดหวังในตัวเขาขนาดนั้น!
"ใครก็ได้!" เห็นเสิน่ จงชิง่ นิง่ อึง้ ไม่พดู จา ฮูหยินผูเ้ ฒ่าร้องเรียกเสียงดัง
"ให้เกาเฉวียนเดินทางไปเมืองอูถ๋ งด้วยตนเองและรับหลานชายข้ากลับมา!"
ในเมื่อสั่งไม่ได้ นางก็จะถือเสียว่าตนเองไม่มีลูกชายคนนี้แล้วกัน!
เกาเฉวียนที่เดินเข้ามาตามค�ำสั่งเหลือบมองเสิ่นจงชิ่งอย่างระมัด
ระวังและไม่กล้าบุ่มบ่าม
"มารดา..." เสิ่นจงชิ่งน�้ำเสียงแหบพร่า "หลายปีมานี้สือเหนียงกับ
พวกเขาอยู่ด้วยกันมาตลอด ท่านจะพรากพวกเขาออกจากกันแบบนี้
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ไม่ได้" เขาพูดต่อ "สือเหนียงล�ำบากจนร่างกายเป็นแบบนี้ก็เพราะลูก
สองคน เพราะจวนเราตัดเบี้ยเลี้ยงของนาง นางถึงได้...พวกเราเป็นฝ่าย
ผิดต่อนางก่อน หากท่านยังจะพรากพวกเขาออกจากกันอีก นางจะต้อง
คิดถึงลูกจนตรอมใจตายแน่" เจินสือเหนียงรักเจีย่ นเหวินเจีย่ นอูข่ นาดไหน
เขารู้ดีแก่ใจ "แม่ลูกจิตใจเชื่อมโยงถึงกัน ท่านเองก็มีลูกชาย เข้าใจ
ความรู้สึกนี้ดี ตอนนั้นน้องรองอายุตั้งสิบหกสิบเจ็ดแล้ว ไปเล่าเรียนวิชา
ทีเ่ มืองไป่เฉวียน ท่านยังหลัง่ น�ำ้ ตาทุกวัน นับประสาอะไรกับเหวินเกออูเ่ กอ
ที่ยังเด็กขนาดนี้" เขามองฮูหยินผู้เฒ่าอย่างจริงใจ "สือเหนียงท�ำผิด
มามากมายก็จริง แต่เห็นแก่ที่นางคลอดหลานให้ท่าน เห็นแก่ที่นาง
เกือบต้องเสียชีวิตเพราะหลานสองคนนี้ ดีร้ายอย่างไรก็รับนางกลับมา
ด้วยเถอะ ลูกรับรองว่าจะอบรมนางเป็นอย่างดี ไม่ให้นางมายั่วโทสะ
ท่านอีก" พูดจบก็คกุ เข่าลงต่อหน้าอีเ๋ หนียงและบ่าวรับใช้มากมาย จากนัน้
โขกศีรษะให้ฮูหยินผู้เฒ่าดังๆ สามที
เขาจากลู ก มาแค่ วั น เดี ย วยั ง คิ ด ถึ ง พวกเขาขนาดนี้ เสิ่ น จงชิ่ ง
ไม่กล้าคิดว่าหากให้พวกเขาจากเจินสือเหนียง นางจะเป็นอย่างไร
ฮูหยินผู้เฒ่าแค่นยิ้ม นางจะตรอมใจตายหรือ ข้าอยากให้เป็น
อย่างนั้นใจจะขาด! หากไม่เพราะเด็กสองคนนี้สามารถสร้างความ
ทรมานใจให้นางแพศยานั่นได้ ข้าอยากรับตัวนางแพศยานั่นมาทรมาน
ในจวนด้วยตนเองด้วยซ�้ำไป ตอนนี้จะให้ข้ารับปากให้นางแพศยานั่น
เข้าจวน ฝันไปเถอะ!
ตัง้ แต่การเจรจาเรือ่ งการแต่งงานกับอันชิง่ โหวล้มเหลว ฮูหยินผูเ้ ฒ่า
ก็ไม่เคยอารมณ์ดขี นาดนีม้ าก่อน ไม่ใช่เพราะจูๆ่ ก็รวู้ า่ ตนเองมีหลานชาย
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สองคน ปี้เยวี่ยจื่อเยวี่ยพูดถูก เด็กซนที่ถูกเลี้ยงดูอยู่ในชนบท ทั้งยังมีแม่
ทีช่ วั่ ร้ายและท�ำตัวเสือ่ มเสียแบบนัน้ จะดีได้สกั เท่าไรเชียว จะน่ารักน่าเอ็นดู
สักแค่ไหน นางดีใจเพราะในที่สุดก็ค้นพบวิธีที่จะท�ำให้เจินสือเหนียง
ตายทั้งเป็นต่างหาก!
เสิ่นจงชิ่งพูดถูก แม่ลูกจิตใจเชื่อมโยงถึงกัน นางเองก็เป็นแม่คน
รู้ซึ้งถึงรสชาตินี้ดี ดังนั้นจึงต้องการให้นางแพศยานั่นได้ลิ้มรสชาตินี้บ้าง!
"ยังไม่ไปเตรียมรถอีก!" เห็นเสิ่นจงชิ่งยังคงโขกศีรษะอ้อนวอน
ฮูหยินผู้เฒ่าไม่สนใจเขา เงยหน้าสั่งเกาเฉวียน "จะยืนบื้ออยู่ท�ำไม!"
"เอ่อ...เอ่อ..." เกาเฉวียนมองเสิ่นจงชิ่ง "ขอ...ขอรับ" ปากรับค�ำ
ติดๆ กันก็จริง แต่เท้ากลับไม่กล้าขยับไปไหน
เสิ่นจงชิ่งร่างกายแข็งทื่อ เขาค่อยๆ เงยหน้าขึ้น "มารดา..."
ฮูหยินผู้เฒ่าแค่นเสียง สะบัดหน้าไปทางอื่น
ฉูซ่ นิ อีเ๋ หยียดยิม้ เย็นชาทีม่ มุ ปาก อีเ๋ หนียงคนอืน่ ๆ มองหน้ากันไปมา
ต่างพากันส่ายหัว
เห็นว่าสถานการณ์พลิกผันแล้ว เกาเฉวียนก้าวเท้าเดินไปที่ประตู
ทันที
"ใครกล้า!" เสิน่ จงชิง่ เสียงไม่ดงั แต่กลับเปีย่ มด้วยความน่าเกรงขาม
ห้องโถงพลันเงียบกริบ ทุกคนอ้าปากหวออย่างเหลือเชื่อ แต่ละคน
ต่างลืมหายใจ ฮูหยินผู้เฒ่าเองก็หันกลับไปอย่างตกตะลึง ลืมแม้กระทั่ง
ด่าคนด้วยซ�้ำ
"ข้าจัดทหารองครักษ์สองร้อยนายไว้ทบี่ า้ นบรรพบุรษุ เว้นเสียแต่ขา้
ไปด้วยตนเอง มิเช่นนั้นไม่ว่าใครก็อย่าหวังจะรับตัวคุณชายมาได้เลย!"
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ค�ำพูดนี้เอ่ยกับเกาเฉวียน แต่สายตากลับจ้องฮูหยินผู้เฒ่าอยู่ตลอด
"เจ้า! เจ้า..." ฮูหยินผู้เฒ่าได้สติในที่สุด นางชี้เสิ่นจงชิ่งนิ้วสั่นระริก
"แข็งข้อ แข็งข้อ เจ้าคิดจะแข็งข้อกับข้าหรือ!"
ดวงตาของเสิ่นจงชิ่งฉายแววเจ็บปวด "มารดา" เขาข่มความรู้สึก
อัดอั้นแปลกๆ ในโพรงอกพลางอธิบาย "ข้าเคยสาบานกับสือเหนียงว่า
จะไม่พรากพวกนางแม่ลูกออกจากกันเด็ดขาด หาไม่ขอให้ฟ้าผ่าตาย
ไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกตลอดไป" เห็นแก่ทเี่ ขาเคยให้คำ� สาบานทีร่ า้ ยแรงไว้
มารดาน่าจะยอมถอยสักก้าวกระมัง ถึงอย่างไรก็เป็นมารดาบังเกิดเกล้า
ของเขา เป็นมารดาที่มีสายเลือดเดียวกัน มารดาคงมิอาจทนเห็นลูกชาย
แท้ๆ ของตนเองถูกฟ้าผ่าตาย มิอาจไปผุดไปเกิดได้ตลอดไปกระมัง
เสิ่นจงชิ่งลอบดีใจที่คืนนัน้ เจินสือเหนียงบังคับให้เขาเอ่ยค�ำสาบานเช่นนี้
หาไม่วันนี้เขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาโน้มน้าวฮูหยินผู้เฒ่าจริงๆ
ก�ำลังคิดในใจว่าโชคดี เหนือความคาดหมายของเสิ่นจงชิ่ง ฮูหยิน
ผู้เฒ่าเลิกคิ้วสูง "หรือว่าเจ้าจะเลือกนางโดยไม่เอาบิดามารดาอีกแล้ว?"
ลูกชายคนนี้ของนางแต่ไรมาพูดค�ำไหนเป็นค�ำนั้น ไม่เคยให้ค�ำสัญญา
อะไรง่ายๆ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการสาบานด้วยถ้อยค�ำร้ายแรง เขายอม
สาบานสิแปลก คิดจะหลอกนางหรือ ฝันไปเถอะ!
ปี้เยวี่ยจื่อเยวี่ยพูดถูก แม้แต่ผ้าพรหมจรรย์ยังท�ำมาหลอกนางได้
ลูกชายของนางคนนี้ชั่วร้ายมากขึ้นทุกวัน!
"ข้าไม่ได้คิดเช่นนั้น" ในใจปั่นป่วนไปหมด เสิ่นจงชิ่งหน้าซีดลง
เล็กน้อย "นางร่างกายไม่แข็งแรง มารดาโปรดเห็นแก่ที่นางมีชีวิตอยู่ได้
อีกไม่นาน อดทนกับนางสักปีสองปีเถอะ"
52
Page ��������������� 5.indd 52

5/11/2560 BE 10:22

อวี่ จิ่ ว ฮวา

สองปีไม่นานเลย อดทนนิดหน่อยก็ผ่านไปแล้ว ค�ำพูดของคน
ใกล้ตายมีความจริงใจ เขาพูดถึงขั้นนี้แล้ว ต่อให้หัวใจท�ำด้วยหินเหล็ก
ก็น่าจะบังเกิดความเห็นใจบ้าง เสิ่นจงชิ่งกกกอดความหวังเสี้ยวสุดท้าย
พลางมองฮูหยินผู้เฒ่า
"ร่างกายไม่แข็งแรง ร่างกายไม่แข็งแรงหรือ แล้วท�ำไมป่านนี้
นางยังไม่ตายเสียที!" เห็นท่าทีของมารดาชัดเจนขนาดนี้แล้ว เสิ่นจงชิ่ง
ยังจะช่วยพูดแทนนางแพศยานั่น ฮูหยินผู้เฒ่าโมโหจนทรวงอกสะท้อน
ขึ้นลง นางระงับอารมณ์แล้วระงับอารมณ์อีก สุดท้ายก็อดไม่ได้ร้องด่า
ออกไป ชี้หน้าเสิ่นจงชิ่งและพูดเสียงเฉียบ "วันนี้เจ้าพูดมาให้ชัดเจน
ตกลงเจ้าจะเอาข้าหรือว่าเอานาง!"
เสิ่นจงชิ่งมองฮูหยินผู้เฒ่าอย่างตกตะลึง ฉับพลันเขาเอ่ยอย่าง
เฉียบขาด "หากมารดายืนกรานไม่ให้สือเหนียงเข้าจวน เช่นนั้นก็ให้
พวกนางแม่ลูกอยู่ที่บ้านบรรพบุรุษต่อไปเถอะ" และนับแต่นี้ไปเขาจะ
ย้ายออกจากจวนแม่ทัพไปอยู่กับพวกนางแม่ลูกและตั้งตระกูลขึ้นใหม่
พูดจบเสิ่นจงชิ่งก็ลุกขึ้นอย่างไม่อาลัย
นี่หมายความว่าเขาเลือกเมียไม่เลือกแม่ใช่หรือไม่! เลือดในตัว
ฮูหยินผู้เฒ่าจับตัวแข็ง ร่างกายแข็งทื่ออยู่ตรงนั้น
ฉู่ซินอี๋เบิกตากว้างอย่างตกตะลึง สีหน้าค่อยๆ เปลี่ยนจากแดงก�่ำ
เพราะความตื่นเต้นเป็นซีดเผือด
ปี้เยวี่ยจื่อเยวี่ยตัวแข็งทื่อเหมือนถูกจี้สกัดจุดไว้
"แข็งข้อ เจ้าแข็งข้อแล้ว!" นานทีเดียวฮูหยินผู้เฒ่าจึงได้สติ นาง
ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเสิ่นจงชิ่งจะเอ่ยค�ำพูดอกตัญญูเช่นนี้ออกมา
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นางคว้าไม้เท้าตรงปลายเตียงเตาและหวดสะเปะสะปะไปที่หน้าของ
เขา
เสิ่นจงชิ่งไม่หลบ ยืนตระหง่านอย่างดื้อรั้นอยู่ที่เดิม
"ท่านแม่ พีใ่ หญ่แค่เลอะเลือนไปชัว่ ขณะ มีอะไรพูดจากันดีๆ เถอะ"
เสิ่นจงซิ่นเข้าไปกอดฮูหยินผู้เฒ่าไว้พลางตะโกนไล่พี่ชาย "ยังไม่รีบไปอีก
ท่านจะท�ำให้ท่านแม่โมโหตายหรือ!"
เสิ่นจงชิ่งจ้องใบหน้าดุดันของฮูหยินผู้เฒ่าเขม็ง ก่อนจะหันกลับ
ก้าวสวบๆ จากไป
"ท่านแม่ทัพ ท่านจะไปไหนขอรับ" หรงเซิงวิ่งตามไปจนถึงคอกม้า
เห็นเสิ่นจงชิ่งกระโดดขึ้นหลังม้าและพุ่งออกจากจวนแม่ทัพ หรงเซิง
รีบคว้าม้าอีกตัวและควบตามไป
เสียงเคาะประตูหนักๆ ท�ำให้เจินสือเหนียงตกใจตื่น นางลืมตา
ตงจวี๋จุดเทียนไขทันที
"ท่านแม่ทัพมาเจ้าค่ะ" ตงจวี๋บอกเสียงค่อย
เจินสือเหนียงเหลือบมองกาน�้ำหยด ยามจื่อสี่เค่อ ไฉนเขาจึงมา
เวลานี้
นางตกใจ ผุ ด ลุ ก ขึ้ น นั่ ง ทั น ที ก� ำ ลั ง จะสั่ ง ให้ ต งจวี๋ ห ยิ บ เสื้ อ ผ้ า
เสิ่นจงชิ่งก็ก้าวยาวๆ เข้ามาแล้ว ใบหน้าคมคายเย็นชาเจือแววดุดัน
เฉียบขาด
สาวใช้ที่เพิ่งลุกจากเตียงตกใจจนกลั้นหายใจ ต่างพากันไปยืน
ชิดผนังและคารวะเขา
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"หน้าผากของท่านแม่ทพั เป็นอะไร" เห็นศีรษะของเขาพันผ้าพันแผลไว้
เจินสือเหนียงตระหนก
พอออกจากเมืองซั่งจิง เขาก็ควบม้าไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดหมาย
โอ้เอ้อยูข่ า้ งนอกอย่างเรือ่ ยเปือ่ ยครึง่ ค่อนคืน สุดท้ายก็มาถึงทีน่ โี่ ดยไม่รตู้ วั
พอเห็นนางหัวสมองของเขาถึงค่อยๆ แจ่มชัดขึ้น ฝีเท้าพลันลังเล
เขาบอกนางอย่างมัน่ อกมัน่ ใจว่าจะรับนางกลับจวนแม่ทพั สุดท้าย
พวกเขากลับต้องขึ้นชื่อว่าลูกอกตัญญูและใช้ชีวิตแบบคู่รักอาภัพอยู่
ข้างนอก...จูๆ่ เขาก็รสู้ กึ ไม่กล้าพบหน้าเจินสือเหนียง กลัวนางจะหัวเราะเยาะ
ในความอวดดีอย่างโง่งมของเขา กลัวว่าหากนางรูว้ า่ ฮูหยินผูเ้ ฒ่าจะพราก
พวกนางแม่ลูกออกจากกัน นางจะอาละวาดโวยวายเหมือนฮูหยินผู้เฒ่า
และเอาค�ำสาบานมาขู่เขา บังคับให้เขาตัดสินใจเลือกระหว่างนางกับลูก
และฮูหยินผู้เฒ่าอีกครั้ง
ตั้งแต่เป็นแม่ทัพมา เขากระท�ำการใดอย่างสง่าผ่าเผยมาตลอด
ไม่เคยรู้สึกว่าตนเองน่าสมเพชเหมือนอย่างตอนนี้มาก่อนเลย ฉับพลัน
เขาหันหลังท�ำท่าจะเดินออกไป ไม่ได้ทำ� ตามสัญญาทีใ่ ห้ไว้ ยามเผชิญหน้า
กับเจินสือเหนียง เขาไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆ
เจินสือเหนียงคลุมเสื้อก้าวลงมาบนพื้นแล้ว เห็นเขาเพิ่งจะเข้ามา
ไม่พูดอะไรก็หันหลังจากไปจึงรีบดึงเอาไว้ "ดึกป่านนี้แล้ว ท่านแม่ทัพ
ยังจะไปไหนอีก" ต่อให้รีบไปประชุมเช้า ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว
เห็นใบหน้าซีดขาวอิดโรยของเขาแล้ว เจินสือเหนียงรู้สึกปวดใจ
อย่างบอกไม่ถกู ครัน้ เห็นเขาลังเล นางจึงดึงเขามานัง่ บนเก้าอี้ "ท่านแม่ทพั
กินข้าวมาหรือยัง"
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ชายหนุ่มส่ายหน้า "ข้าไม่หิว"
เจินสือเหนียงถอนหายใจ รับน�้ำชาที่ตงจวี๋ส่งให้และรินให้เขา
ด้วยตนเอง "ท่านแม่ทัพดื่มชาและพักผ่อนก่อนเถอะ เมื่อวานชิวจวี๋
เพิ่งเก็บเห็ดหอมมา ข้าภรรยาจะไปท�ำบะหมี่เห็ดหอมให้ท่าน" น�้ำเสียง
อ่อนโยนฟังดูเอื้ออารีเป็นพิเศษในค�่ำคืนอันแสนสงบ
ความหงุดหงิดกระวนกระวายของเสิ่นจงชิ่งพลันสงบลง เดิมที
ไม่รู้สึกหิว แต่ก็พยักหน้าให้นางโดยไม่ตอบอะไร
แม่ครัวก่อไฟเอาไว้แล้ว บะหมีเ่ ห็ดหอมร้อนกรุน่ ชามโตถูกยกเข้ามา
อย่างรวดเร็ว
อาหารมื้อนั้นเสิ่นจงชิ่งไม่พูดอะไร เจินสือเหนียงก็ไม่ถามอะไร
เอาแต่นั่งเป็นเพื่อนเขาด้านข้างอย่างเงียบๆ
ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จและขึ้นมานอนบนเตียงเตา เห็นเสิ่นจงชิ่ง
นอนพลิกตัวไปมาและนวดขมับไม่หยุด เจินสือเหนียงจึงคลุมเสื้อและ
ลุกขึ้น ขยับตัวไปข้างหมอนเขาและยื่นมือไปนวดขมับทั้งสองข้างให้
เสิ่ น จงชิ่ ง ชะงั ก "รบกวนเจ้ า หรื อ " น�้ ำ เสี ย งเขาไม่ ส บายใจนั ก
"ข้าไม่เป็นไร เจ้านอนก่อนเถอะ"
"ท่านแม่ทัพปวดหัวหรือ" เจินสือเหนียงถาม
"คงเป็นเพราะตากลมมาน่ะ หลับสักงีบก็หายแล้ว"
ด้ ว ยรู ้ สึ ก ว่ า หน้ า ผากเขาร้ อ นเล็ ก น้ อ ย เจิ น สื อ เหนี ย งจึ ง จั บ
แขนเขามาตรวจชีพจร "ควบม้ามาตลอดบ่าย ร่างกายของท่านแม่ทัพ
ถูกลมเย็น ข้าภรรยาจะไปต้มยามาให้" นางยื่นมือไปคล�ำหากลักจุดไฟ
ที่หัวเตียง
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"ไม่ต้อง!" ชายหนุ่มผุดลุกขึ้นนั่งทันที น�้ำเสียงหมดความอดทน
"เจ้านอนเถอะ ข้าออกไปเดินข้างนอกสักหน่อยก็หายแล้ว" นางร่างกาย
ไม่แข็งแรง เขาไม่ควรมารบกวนนางที่นี่
"ท่านแม่ทัพ!" เจินสือเหนียงกอดเขาจากด้านหลัง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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