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หลงัสามภีรรยาได้ปรบัความเข้าใจกัน ผูเ้ป็นสามก็ีมุง่จะเป็นข้าหลวง 

ดแูลเมอืง ทางภรรยาก็เปิดส�านักศกึษาสอนหนังสอื มอบวชิาความรูใ้ห้ผูค้น 

ยามภยัมาเยือนก็ไม่คดิถอยหน ี ยืนหยัดเคยีงข้างชาวบ้าน ท่ีน่ีแม้ไม่ค่อยสงบ

นกั แต่กลบัสขุใจจนเกาลัว่เสนิไม่อยากกลับเจ้ียนคงัเลยทีเดยีว

แต่ท้ังสองกลบัไม่อาจขัดพระราชโองการได้ ต้องเดนิทางกลบัเจีย้นคงั 

ในที่สุด ที่นั่นประหนึ่งสงครามย่อมๆ พวกขุนนางคนอื่นๆ มีแต่มุ่งร้าย 

หลางจวินของนางที่นับวันผลงานย่ิงมากมายข้ึนเรื่อยๆ หาเร่ืองสร้าง 

ความล�าบากให้เขา บ้างก็เอ่ยค�าหยามเหยียด แม้แต่เรื่องนานนมที่นาง 

เคยแต่งเพลงพิณให้อดีตคู่หมายก็ยังถูกหยิบยกมาเป็นประเดน็ได้

และเรื่องน้ีผู้ที่รับเคราะห์เหมือนจะมีแค่นางกระมัง ต้องมารองรับ

อารมณ์ของบุรุษที่กินน�้าส้มไปทั้งไหเสียอย่างนั้น ท้ังสองจะแก้ไข 

ความเข้าใจผดิน้ีได้หรอืไม่ แล้วเหล่าขนุนางจะหาทางเล่นงานอะไรหลีมู่อ่กี 

สงครามระหว่างแคว้นก็ก�าลงัปะทหุนกั สงครามภายในของเหล่าเชือ้พระวงศ์

ตระกูลสงูศกัดิก็์ฟาดฟันไม่หยดุหย่อน หากอยากรู้ว่าเรือ่งราวจะเป็นอย่างไร 

ต่อแล้ว เชญิพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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เกาลั่วเสินที่อยูในออมกอดเขาขยับตัวไปมา

"...เมื่อครูเจาดาไดไมผิด...อาหมี ขารูขาผิดไปแลว..."

เสียงยิ่งพูดยิ่งแปรงพราคลายจุกอยูในลําคอแลว

เขานิ่งไปชั่วขณะ

"ตอนน้ันคนที่ตองการแตงกับเจาคือขา มาบัดนี้คนที่ไมเชื่อเจา

ก็คือขา...อาหมี ลวนตองสมนํ้าหนาขาแลว ขอเพียงเจาหายโกรธ ไมวา

จะทําเชนไรกับขา ลวนเปนสิง่ท่ีขาสมควรไดรบั...อยาไลขาไปเลย"

เสียงพูดที่ขางหูขาดหวนไปในฉับพลัน

เกาลั่วเสินรูสึกหัวไหลหนักเล็กนอย ศีรษะของเขาเอนพิงลงมา
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 เกาลั่วเสิน บุตรสาวสกุลเกา เป็นคุณหนูตระกูลสูงศักด์ิ  

  เชี่ยวชาญเรื่องพิณและเซียว แต่งงานกับหลี่มู่

 หลี่มู่ ข้าหลวงเขตอีเ้ฉงิ ขนุนางหนุ่มผูเ้ป่ียมความสามารถ 

  ทีม่าจากตระกูลต�า่ต้อย มคีวามสามารถด้านการรบ  

  เป็นสามีของเกาล่ัวเสนิ

 เกาเฉียว บดิาของเกาลัว่เสนิ เป็นขนุนางใหญ่ เสาหลกัของ 

  ราชวงศ์ใต้ ซื่อสัตย์ภักดีต่อราชส�านักด้วยชีวิต  

  เป็นทีน่บัถือของขุนนางท้ังหลาย

 เซียวหย่งจยา องค์หญิงใหญ่แห่งราชวงศ์ใต้ ภรรยาของเกาเฉยีว  

  มารดาของเกาลัว่เสนิ นสิยัเย่อหย่ิงทะนง เย็นชา 

  ต่อสามี

 ลู่ฮ่วนจือ น้องชายของลู่เจี่ยนจือ แอบหลงรักเกาลั่วเสิน 

  มานานแล้ว นึกริษยาหลี่มู่

 หยางเซวียน อดตีหัวหน้าของหลีมู่ ่ เป็นแม่ทพัสงักัดของสกุลสวี่  

  เป็นแม่ทัพมากฝีมอื

 เซ่าอวี้เหนียง เทียนซือหญิง หนึ่งในผู ้น�านิกายเทียนซือ  

  มีความหลังกับบิดามารดาของเกาลั่วเสิน
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ค�าเรียก	 	 	 	 ความหมาย		

 อาเหยีย    บิดา

 อาเหนียง/อาหมู ่    มารดา

 ต้าซยง    พี่ใหญ่

 อาซยง    พี่ชาย

 อาเจี่ย    พี่สาว

 อาเม่ย    น้องสาว

 อาตี ้    น้องชาย

 อาเส่า    พี่สะใภ้

 อาจยา    แม่สามี

 หลางจวิน     ค�าที่ภรรยาใช้เรียกสามี  

และใช้เรยีกชายหนุ่มท่ัวไป

ในเชิงยกย่อง

ค�าเรียกต่างๆ	ในเรื่อง
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7เผิงไหลเค่อ

แสงอรุโณทัยจางๆ สายหนึ่งลอดผ่านร่องประตูหน้าต่างเข้ามา

ช่วงคนืหลงัเกาลัว่เสนินอนหลบัไม่สนทินกั ฟ้าเพ่ิงเริม่สางก็ตืน่ข้ึนมา

แล้ว

เพียงรูส้กึตวัตืน่ ยังไม่ได้ลมืตา ในสมองของนางพลนัมภีาพทีเ่กิดขึน้ 

เมือ่คนืผดุขึน้มาเป็นฉากๆ

นางลืมตาขึ้นทันที

หลีมู่น่อนตะแคงอยู่ข้างกายนาง แขนข้างหนึง่โอบเอวนางไว้หลวมๆ  

โอบร่างนางไว้ในอ้อมแขน

ท่ามกลางแสงอรุโณทัยสลัวเลือนราง เขายังหลับสนิท ปลายคาง 

แตะอยู่ท่ีหน้าผากของนาง ลมหายใจอุน่ร้อนเป่ารดหน้าผากนางเบาๆ  

ตามจงัหวะการหายใจของเขา

ข้างหูเกาลั่วเสินเงียบสงัด ไม่ว่าเสียงอะไรก็ไม่ได้ยิน

101
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8 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 4

ลมพายุฝนเมื่อคืนได้สลายไปไม่เหลือร่องรอยแล้ว

เกาลัว่เสนิหลบัตาทียั่งรูส้กึเคอืงล้าและบวมทัง้สองของตนกลบัลงไป

ช้าๆ ขดตวัอยู่ข้างกายเขาเงียบๆ ต่อไป

ทว่าจิตใจกลับเปลี่ยนเป็นสับสนว้าวุ่นขึ้นมาอีกครั้ง

เมื่อคืน ตอนหลังเขาก็กอดนางไว้เช่นนี้ตลอด เฝ้าปลอบโยนนาง 

ไม่หยุด กระทัง่นางอ่อนเพลยีสดุขีด และหลบัไปในอ้อมกอดของเขา

นางรูว่้าเขาไม่ได้ตัง้ใจท�ากับนางเช่นน้ัน นางชอบบรุุษท่ีชือ่หลีมู่ผู่น้ี ้

ถึงเพียงนี ้ดงันัน้ถึงเขาจะเคยน่ากลวัปานน้ัน ท้ังตอนนัน้ก็ท�าให้นางหวาดกลวั

จนร้องไห้ไม่หยุด แต่เมือ่ทกุอย่างผ่านไปนางก็ให้อภัยเขาได้อย่างรวดเร็ว

ดูเหมือนในที่สุดเรื่องราวก็ผ่านพ้นไปแล้ว

นางรู้ ต่อไปเขาจะไม่ท�าเรื่องเช่นน้ันกับนางอีก น่ีเป็นความรู้สึก 

อย่างหนึ่ง นางเชื่อบุรุษผู้นี้

พวกนางจะยังเป็นเช่นก่อนหน้านี ้ เขายังคงรกัและลุม่หลงนางต่อไป  

นางก็เป็นภรรยาท่ีไร้ทุกข์ไร้กังวลของเขาต่อไป ยามดีใจก็ฉอเลาะออดอ้อนเขา 

ยามหงุดหงิดโมโหก็ระบายอารมณ์ใส่เขา

ส่วนเขาก็จะใจเย็นเช่นนั้นตลอดไป...ยกเว้นเมื่อคืน

แต่ในส่วนลึกของหัวใจเกาลั่วเสินกลับรู้ชัดว่ามีอีกเสียงหนึ่งก�าลัง

เตือนนางอยู่เงียบๆ

หลังจากผ่านเหตุการณ์ผกผันขึ้นลงอย่างรวดเร็วเช่นเมื่อคืนนี้แล้ว 

หัวใจทั้งดวงของนางก็ไม่อาจกลับมาสงบนิ่งดังเมื่อก่อนได้อีก

หลีมู่ ่ หลางจวินของนางเดมิททีกุครัง้ทีน่กึถึงเขาก็จะท�าให้นางรู้สกึ

ปลอดภัยอย่างที่สุด แต่ตอนน้ีนางไม่อาจเรียกคืนความรู้สึกปลอดภัย 

ยามอยู่ข้างกายเขาเช่นกาลก่อนกลบัมาได้อกีแล้ว
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9เผิงไหลเค่อ

ลางสังหรณ์ได้คอยย�า้เตอืนนางอยู่เงียบ หลีมู่จ่ะต้องยังมเีร่ืองปิดบงันาง

อยู่

เกาล่ัวเสินไม่อาจท�าใจให้เชือ่ได้ว่าเพียงเพราะเขาบงัเอญิมาเจอต้นร่าง

บทเพลงพิณหลายเล่มนัน้ท่ีเมือ่ก่อนนางเคยส่งไปส่งมากับลูเ่จีย่นจอืและ 

มลีายมอืจดบนัทึกตดิอยู่ หรอืกลบัมาครัง้นีน้างเอ่ยถงึลูเ่จีย่นจอืต่อหน้าเขา

หลายครัง้โดยไม่ได้เจตนาก็ถึงกับท�าให้เขาเปลีย่นท่าทีไปจนผดิจากปกติ

เช่นนี้

แต่เขากลับไม่ยอมบอกสิ่งที่เขาเก็บง�าไว้ให้นางรู้

นางรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นอย่างมาก

ลมฝนท่ีโหมกระหน�่าอย่างรุนแรงมาทั้งคืนท�าให้ต้นไม้ดอกไม ้

ล้มระเนระนาด

ด้านนอกสาวใช้กับหญิงรับใช้สูงวัยท่ีตื่นเช้าเห็นดอกไม้ก่ิงไม้หัก 

ทีร่่วงหล่นเตม็พ้ืนตรงหน้า ต้นกล้วยล้มโค่นอยู่กับพ้ืนก็บ่นว่าสภาพอากาศ 

ทีเ่ลวร้ายเมือ่คืน จากนัน้ก็เริม่เก็บกวาดลานเรือน

ไม้กวาดกวาดผ่านทางเดนิทีเ่ปียกชุม่เกิดเป็นเสยีงแกรกกรากเบาๆ

หลีมู่ต่ื่นแล้ว แต่ไม่ได้ลมืตาข้ึนมาทันที เพียงค่อยๆ กระชบัวงแขน  

รดัร่างอบอุ่นนุ่มน่ิมในอ้อมแขนร่างน้ันให้แน่นข้ึน

ผ่านไปครูห่น่ึง เขารบัรูไ้ด้ว่ามมีอืเล็กๆ ข้างหนึง่ลบูไล้แก้มท่ีเต็มไปด้วย

ตอหนวดทีง่อกข้ึนมาในเวลาชัว่คนืเดยีวของตนเบาๆ เขาลมืตาข้ึนมา เห็น 

นางก�าลงัมองตนด้วยดวงตาท้ังสองท่ียังบวมแดงจากการร้องไห้เมือ่คืน

เขานิ่งมองนาง จับมือน้อยข้างนั้นของนางที่ยังแตะอยู่บนใบหน้า 

ของตนมาทีร่มิฝีปากของตนช้าๆ แล้วจมุพิตไปท่ีนิว้มอืของนาง

"ยังง่วงอยู่กระมัง นอนต่ออีกสักพักเถิด ข้าจะนอนเป็นเพื่อนเจ้า"
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10 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 4

เขาขยับเข้ามาใกล้อกีหน่อย ใช้ปลายคางคลอเคลยีกับใบหน้านาง

เบาๆ

เกาลั่วเสินส่งเสียงอืมอย่างอ่อนหวาน แล้วหลับตาลงช้าๆ อยู่ใน 

อ้อมแขนของเขา

ถ้าราชส�านักไม่มเีรือ่งเร่งด่วนอะไร ทุกห้าวันขนุนางจะได้หยดุพักผ่อน

หนึง่วัน วันน้ีก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึง่

แต่ก่อนถึงจะเป็นวันหยุด เกาเฉียวก็ต้องไปท่ีท�าการท่ีไถเฉิง วันน้ี 

กลบัเป็นครัง้แรกท่ีเขาอยู่บ้านเป็นเพ่ือนเซยีวหย่งจยา

คนมาถึงวัยกลางคน ไม่เพียงกลับมาคนืดกัีบภรรยา มาบดันีถึ้งกับยัง 

จะได้เป็นบิดาอีกครั้ง หลังได้ชื่อว่ากลัวภรรยามาหลายปี แค่ชั่ววันเดียว 

ในท่ีสดุเขาก็พลกิฟ้ืนข้ึนมาได้ เกาเฉยีวยากจะปิดบงัความภาคภมูใิจทีอ่ยู่

ในใจ ใบหน้าย้ิมพรายไปด้วยความปีตยิินด ี เมือ่ถูกคนถามก็จะต้องพูดโอ้อวด 

ครัน้แล้วไม่ถึงสองวันคนทัง้ทีท่�าการก็รูกั้นท่ัว ต่างพากันแสดงความยินดี 

กับเขา

ข่าวทีอ่งค์หญงิใหญ่ตัง้ครรภ์ในวงัหลวงก็ทราบเรือ่งแล้ว เกาฮองเฮา 

แม้ตนเองจะไม่ได้ออกจากวัง แต่ตอนน้ันก็ให้เจ้าหน้าท่ีจากในวงัน�าของขวัญ

มาแสดงความยินด ีแสดงความดใีจของตนหลงัจากทราบข่าวดีต่อสองสามี

ภรรยาสกุลเกา และก�าชบัให้ท่านป้าบ�ารงุครรภ์ให้ดี

เช้าน้ีเกาเฉยีวอารมณ์ด ีหลงัจากตืน่ข้ึนมา อยู่ในห้องดูเซยีวหย่งจยา 

หวีผมก็แย่งจะเขียนคิ้วให้นาง พอเขียนเสร็จเซียวหย่งจยาส่องคันฉ่อง 

แวบหนึง่ก็บ่นว่าไม่หยุดปาก

เกาเฉียวถือดีว่าตนเป็นยอดฝีมือในการวาดภาพ ถูกนางบ่นว่า 
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11เผิงไหลเค่อ

ไม่ชอบใจคิว้ทีต่นวาดให้ จะยอมเลกิราได้อย่างไร เขาจะช่วยนางวาดใหม่ 

อีกครัง้ สองคนคนหนึง่บ่นว่า คนหนึง่ปลอบประโลมให้นางอดทนหน่อย 

หวัเราะกันเบาๆ ด้วยความสนุกสนานกลบัคล้ายสามภีรรยาท่ียังหนุ่มสาว 

กระเซ้าเย้าแหย่กันอยู่พักหน่ึงก็ได้ยินคนรับใช้เข้ามาแจ้งว่าบุตรสาวกับ 

บตุรเขยมาแล้ว ทัง้สองถึงได้เลกิรา พากนัออกมา ร้ังบุตรสาวบตุรเขยให้อยู่ 

กินอาหารเช้า

กินอาหารเสร็จเกาลั่วเสินกลับเข้าห้องไปพักผ่อนกับมารดา หลี่มู ่

ก็เอ่ยปากเชญิเกาเฉยีวออกไปพูดคุยกัน

เกาเฉยีวรูว่้าเขาคงจะมเีรือ่งจงึพาเขาไปท่ีห้องหนังสอื หวัเราะหึๆ บอก 

"จิง้เฉนิ คนืน้ันข้าดืม่มากไป ถ้าเจ้าไม่อยากฝึกตวัอกัษร ข้าย่อมไม่บบีบงัคบั  

แต่ถ้าเจ้าอยากฝึกฝน ที่ข้านี่มีสมุดฝึกเขียนตัวอักษรที่ไม่เลวอยู่หลายเล่ม  

ข้ารูเ้จ้ามงีานยุ่ง แต่เอาตดิไปก็ไม่เป็นไร รอมเีวลาว่างค่อยดู ฝึกสกัวันละตัว 

สองตวั ดงัค�ากล่าวท่ีว่าการเดนิทางพันหลีเ่ริม่จากเดนิสะสมทลีะก้าว* สายน�า้

บรรจบกันกลายเป็นทะเล** นานวันเข้าเชือ่ว่าย่อมต้องมคีวามก้าวหน้า..."

เขาพูดไปพลางเดินไปท่ีชัน้หนังสอืร้ือหาสมุดฝึกเขียนตวัอกัษร แล้ว

หยบิออกมา

หลี่มู่รับมาอย่างนอบน้อม ยิ้มพลางกล่าว "ขอบคุณเยวี่ยฟู"่

เกาเฉียวบอกเขาให้นั่งลงแล้วจึงถามว่ามีเรื่องอันใด

หลี่มู่ไม่ได้นั่งกลับท�าความเคารพด้วยการคุกเข่าลงกราบเกาเฉียว 

สีหน้าจริงจัง

* การเดนิทางพันหลีเ่ริม่จากเดนิสะสมทีละก้าว เป็นส�านวน หมายความว่าการท�าสิง่ใดต้องอาศัยความมมุานะ 

ปณธิาน จงึจะสามารถพยายามต่อได้ เปรยีบเหมอืนกับการเดนิทางพันหลี ่ทีห่ากไม่เริม่เดนิทลีะก้าวก็ย่อมไม่ถึง 

จดุหมายปลายทาง

** สายน�า้บรรจบกนักลายเป็นทะเล เป็นการเปรยีบเปรย หมายถึงการท�าสิง่ต่างๆ แล้วรวบรวมมนัเข้าไว้ด้วยกัน 

จนมปีรมิาณมาก
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12 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 4

เกาเฉยีวรบีบอกให้เขาลกุขึน้ ถามอย่างไม่เข้าใจ "เหตใุดเจ้าจงึท�า 

เช่นน้ี"

หลีมู่ยั่งคงคกุเข่าอยู่กับพ้ืน เอ่ยว่า "ขอบอกอย่างไม่ปิดบงั เมือ่คนืข้า

ท�าร้ายลูฮ่่วนจอืบาดเจบ็สาหัส วันน้ีทางส�านักอว้ีสือ่คงจะเรยีกตวัข้า เกรงว่า 

ลูก่วงจะต้องฉวยโอกาสนีห้าเรือ่งเยวีย่ฟู่ ข้ารูว่้าจะต้องรบกวนความสงบสขุ 

ของเยว่ียฟู่ ขอเยว่ียฟู่โปรดให้อภัย"

ในวันท่ีหลีมู่ก่ลบัมาเจีย้นคังเป็นวันทีส่อง ระหว่างทางเจอลูฮ่่วนจอื

เข้ามาย่ัวยุ เรือ่งน้ีเกาเฉยีวทราบจากปากของเกาชมีาก่อนแล้ว แม้ในใจจะรูส้กึ 

ไม่พอใจในตวับตุรชายสกุลลูผู่น้ี้ แต่นึกถึงว่าเรือ่งผ่านไปแล้วก็ให้แล้วกันไป 

กลบัคดิไม่ถึงว่าจะยังมเีรือ่งเช่นนีต้ามมาอกี อดตืน่ตระหนกไม่ได้ "เจ้าท�าให้ 

บตุรชายสกุลลูบ่าดเจบ็อย่างไรหรอื ทีแ่ท้แล้วเมือ่คนืเกิดเร่ืองอะไรข้ึน"

หลี่มู่บอก "เมื่อคืนบุตรเขยกับพ่ีน้องที่เคยรู้จักกันมาก่อนหลายคน 

ไปดืม่สรุาท่ีเขตฉนิไหว และเจอลูฮ่่วนจอืเข้าอกีหน พูดจาไม่ถูกหกัูน ข้า 

พลัง้มอืไปชัว่วูบ ท�าร้ายเขาจนได้รบับาดเจบ็สาหสั"

เกาเฉยีวถามถึงอาการบาดเจบ็ พอได้ยินว่าลูฮ่่วนจอืถูกด้ามกระบี่

ฟาดศรีษะแตก และกระดูกซีโ่ครงหัก ตอนน้ันก็สลบไสลไม่ได้สตกิร้็องอทุาน

พลางลกุขึน้มาจากทีน่ัง่ เดนิไปเดนิมาหลายก้าวแล้วหยุดลง ย่นหวัคิว้มอง 

หลีมู่่

"จิง้เฉนิ เจ้าไปสถานท่ีเช่นน้ันกับคนอืน่ก็แล้วไปเถิด การคบค้าสมาคม

ยากจะหลกีเลีย่ง แต่ไรมาข้าก็เข้าใจว่าเจ้าเป็นคนสขุุมเยือกเย็น บตุรชาย

สกุลลู่ไร้มารยาท เจ้าลงมือสั่งสอนก็ไม่เป็นไร แต่ต้องมีความพอเหมาะ 

พอควร ไยจึงลงมือหนักเช่นน้ัน เกิดถูกเจ้าตตีาย ชวิีตคนท้ังคน คดจีะตดัสนิ

อย่างไร"
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13เผิงไหลเค่อ

น�้าเสียงของเขาเจือการต�าหนิ

หลี่มู่โขกศีรษะ "ตอนนั้นเป็นข้าท่ีไม่รู้จักย้ังมือ ความผิดท้ังหมด  

บตุรเขยจะรบัผดิชอบเอง เพียงแต่หลกีเลีย่งไม่ได้ท่ีจะพัวพันมาถึงเยว่ียฟู่ 

หวังว่าเยว่ียฟู่จะเข้าใจและให้อภัย"

เกาเฉียวน่ิงเงียบไปครู่หน่ึง ส่ายหน้าและทอดถอนใจ "ช่างเถิดๆ  

บุตรชายผู้น้ันของสกุลลู่ก็ไร้มารยาทจริง ความประพฤติ คุณธรรม และ 

นิสัยใจคอแตกต่างจากพี่ชายของเขาราวฟ้ากับดิน ตีก็ตีไปแล้ว เจ้าเป็น 

บตุรเขยของข้า ข้าจะไม่ยุ่งด้วยได้อย่างไร ลุกข้ึนเถิด!"

หลี่มู่จึงได้ลุกขึ้นมา

"เจ้ายังหนุ่ม เป็นธรรมดาที่อาจจะเลือดร้อนไปบ้าง มือก็หนัก  

การพลั้งมือไปชั่วครั้งชั่วขณะก็เป็นไปได้ ดีท่ีครั้งน้ีเรื่องไม่ถึงชีวิต จ�าไว ้

ต่อไปไม่อาจวู่วามเช่นนี้แล้ว!"

หลี่มู่รับค�าอย่างนอบน้อม

เกาเฉียวบอกให้เขากลับไปก่อน ตนเองไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้ว 

กลับมาน่ัง คิดจะส่งจดหมายไปให้ลู่กวงก่อน แต่เขียนจดหมายเสร็จ 

กลบัรูส้กึว่าไม่เหมาะสม

ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายมีเหตุผล อย่างไรเสียบุตรเขยของตนก็ตีคน 

จนบาดเจบ็สาหัสเช่นน้ี จนป่านน้ียังไม่ฟ้ืนคนืสตขิึน้มา เพียงส่งจดหมายไป 

ฉบบัหนึง่ ดูจะไม่เพียงพอต่อการแสดงความจริงใจ

ใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอกี เกาเฉยีวยังคงตัดสนิใจไปพบลูก่วงด้วย

ตนเอง

แม้ความหวังจะมไีม่มาก แต่เกาเฉยีวตดัสนิใจว่าจะไปสักคร้ัง ดูว่า 

จะท�าให้เรือ่งราวดีขึน้ได้หรอืไม่ ครัน้แล้วจงึเขียนเทียบขอเข้าเย่ียมค�านบั 
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14 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 4

อกีฉบบัหนึง่ เขาเอาใส่ไว้ในแขนเสือ้ เพ่ิงออกจากจวนสกุลเกาไปได้ครึง่ทาง 

คนในบ้านก็รบีไล่ตามมา บอกเมือ่ครูห่ลีมู่ถู่กเรียกตัวไปส�านกัอว้ีสือ่แล้ว 

จงึได้รูว่้าตงิซง อวีส้ือ่จงเฉงิได้รบัค�าร้องเรยีนจากลูก่วงตัง้แต่เช้าแล้ว ฟ้อง

หลีมู่ท่�าร้ายร่างกายผูอ้ืน่เมือ่คนื ท�าร้ายลูฮ่่วนจอืได้รบับาดเจบ็สาหสั ขอให้

ลงโทษตามกฎหมายอย่างหนกั

"เรือ่งน้ีแม้แต่ฝ่าบาทก็ถูกท�าให้ตกพระทัยแล้ว ฝ่าบาททรงมอบหมายให้ 

ซนิอนัหวงัมาตรวจสอบแทน ทางนัน้เมือ่ครูส่่งคนมา บอกให้หลีห่ลางจวิน 

รบีไปตอบข้อกล่าวหาขอรบั"

เกาเฉียวหัวคิ้วขมวดมุ่น รีบหมุนตัว เร่งรุดไปที่ไถเฉิง

เกาลัว่เสนิกลบัเข้าห้องไปกับมารดา นัง่อยู่ข้างกายนาง ฟังนางพูด 

เรือ่งอากาศเริม่ร้อน คดิจะไปหลบร้อนท่ีเกาะไป๋ลู ่ ปากก็รบัค�าไปตามเรือ่ง  

ทว่าในใจตนกลบัคิดถึงเรือ่งเมือ่วานจนเริม่ใจลอยพลนัได้ยินมารดาเรียกตน 

จงึตืน่จากภวังค์ เห็นนางมองมาด้วยสหีน้าห่วงใยก็รีบขานรับ

เซียวหย่งจยาคล�าหน้าผากบุตรสาว ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ

"เจ้ามีเรื่องอะไรในใจหรือไม่ อาเหนียงเห็นเช้าน้ีเจ้าเปลือกตาบวม  

เมือ่คนืนอนไม่หลบัหรอื เมือ่ครูต่อนพูดกับเจ้า เจ้าก็ไม่รู้ใจลอยไปถึงท่ีใด

แล้ว!"

เกาลัว่เสนิไหนเลยจะกล้าให้มารดารูเ้รือ่งเมือ่คืน กระทัง่เช้านีห้ลงัจาก

ตืน่ขึน้มากส็ัง่ก�าชบัสาวใช้และหญิงรบัใช้สูงวยัทีอ่ยู่ข้างกาย สัง่ห้ามไม่ให้ 

เอ่ยถงึเรือ่งทีเ่มือ่คนืหลีมู่ก่ลบัช้าผดิปกตต่ิอหน้าอาจว๋ีหรอืมารดาของตน 

แม้ครึง่ค�า

เวลานีไ้ด้ยนิมารดาเอ่ยถาม เกาลัว่เสนิจงึรบีปฏิเสธ เหน็มารดามองตน
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เหมอืนไม่เชือ่ นึกถึงเรือ่งเมือ่ครูน่างบอกอยากย้ายไปพักบนเกาะหลบร้อน 

พร้อมกนักับตน บดิาเองก็เหน็ด้วย หลงัลงัเลอยู่ชัว่ขณะตนก็เอ่ยขึน้เบาๆ 

"อาเหนียง ลกูก็อยากไปกับท่าน เพียงแต่เกรงว่าคงไม่ได้แล้ว รอหลางจวิน

จัดการเรื่องทางน้ีเสร็จ ลูกกับเขาไปเย่ียมอาจยาแล้วก็คงต้องกลับอ้ีเฉิง

เลย..."

เพ่ิงกลบัมาได้ไม่ก่ีวันก็จะไปแล้วเช่นนี ้ ในใจของเกาลัว่เสนิออกจะ 

ไม่อาจตดัใจจากบดิามารดา แต่นึกถงึเมือ่คนืน�า้เสยีงของหลีมู่ต่อนบอก 

ไม่ชอบเมอืงหลวงแห่งนี ้หวัใจทัง้ดวงของนางพลนัอ่อนยวบลงมาทันที

นางพูดจบก็มองมารดาด้วยแววตารู้สึกผิด

เซยีวหย่งจยาตะลงึงัน คิดอยู่ครูห่น่ึงก็ผงกศรีษะ "ก็ด ีอีเ้ฉิง ฉางอนั 

เรื่องทางน้ันส�าคัญมาก ถ้าจิ้งเฉินไม่อยู่เป็นเวลานานก็ไม่ดี เจ้าก็ไปเถิด  

ไม่ต้องเป็นห่วงอาเหนียง อาเหนียงมอีาเหยียอยู่"

เกาลั่วเสินพยักหน้า ขยับเข้ามาใกล้เล็กน้อย ลูบท้องมารดาเบาๆ

"อาเหนยีง รอท่านคลอดแล้ว อย่าลมืส่งจดหมายบอกให้ลกูรูด้้วย"

เซียวหย่งจยาหัวเราะแล้ว โอบบุตรสาวเข้ามาในอ้อมแขน "รู้แล้ว  

อาเหนียงจะลมืเจ้าได้อย่างไร"

เกาล่ัวเสนิเอนองิอยู่ข้างกายมารดา อดนกึถึงเร่ืองเมือ่คืนขึน้มาอกีไม่ได้ 

ในท่ีสดุก็ทนไม่ไหวเอ่ยถามข้ึน "อาเหนียง ก่อนหน้าน้ีท่านสัง่สอนลกู ให้ลกู 

จดจ�าไว้ว่าเวลานีต้นเองเป็นภรรยาของหลีมู่ ่ลูกก็อยากจะท�าให้ด.ี.."

นางลังเลอยู่ชั่วขณะ ขยับนั่งตัวตรง มองมาที่มารดา

"แต่ถ้าเขามีเรื่องในใจกลับไม่ยอมบอกลูก ลูกควรท�าอย่างไร"

เซียวหย่งจยามองบุตรสาวแวบหนึ่ง "เขามีเรื่องปิดบังเจ้าหรือ"

"จะเป็นไปได้อย่างไร" เกาล่ัวเสนิรบีสัน่ศีรษะ "ลกูเพียงแต่คิดแล้วถามไป
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เรื่อยเป่ือยเท่าน้ัน คิดว่าอีกไม่ก่ีวันก็ต้องไปแล้ว เกิดวันหน้าเจอเขา 

เป็นเช่นนัน้ ลกูเพียงถามไว้ก่อน ในใจจะได้มแีผนรบัมอื"

นางแสร้งท�าเป็นผ่อนคลาย พูดจบยังหันไปยิ้มให้มารดา

เซียวหย่งจยาไม่ถามมากอีก เพียงบอก "ค�าพูดน้ีของเจ้า นับว่า 

ถามจนอาเหนียงจนมุมแล้ว"

นางนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งพลันยิ้มแล้วส่ายหน้า

"คนนอกไม่รู ้ เจ้าเป็นบตุรสาวของอาเหนียงรูด้ท่ีีสดุแล้ว อาเหนยีงกับ 

อาเหยียของเจ้า ย่ีสบิกว่าปีมานี ้ เขามอีะไรก็ไม่บอกอาเหนียงมาโดยตลอด  

มาคดิด ูตวัอาเหนยีงเองไยมใิช่ก็เป็นเช่นนัน้หรอื ก็เพราะเช่นนีอ้าเหนียงกับ 

อาเหยียของเจ้าถึงได้กระทบกระทัง่กัน ไม่ได้อยู่กันด้วยดีมาตลอด เมือ่ก่อน 

ยังท�าให้เจ้าพลอยได้รบัความไม่เป็นธรรมไปด้วยไม่น้อย มาบดัน้ีคดิดแูล้ว 

พูดจากกรณีของอาเหนียง อาเหนียงชอบเอาชนะเกินไป ตอนแรกพอเริม่ต้น 

ก็กดข่มอาเหยียของเจ้า ถึงท�าให้เขาอยากหลบอาเหนยีงยังแทบไม่ทัน แต่ 

เจ้ากลบัต่างจากอาเหนยีง..."

เซียวหย่งจยามองบุตรสาว

"ต้องโทษอาเหนียง ตัง้แต่เลก็จนโตก็เลีย้งดเูจ้าอย่างทะนถุนอมเกินไป 

ทั้งนิสัยของเจ้าก็อ่อนแอมาแต่ก�าเนิด อาเหนียงคิดถ้าหลางจวินของเจ้า

เพียงเห็นเจ้าเป็นคนท่ีเขาจ�าเป็นต้องปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา เขา 

มเีรือ่งในใจจะยอมบอกเจ้าง่ายๆ ได้อย่างไร ย่ิงเป็นเรือ่งในใจทีห่นกัหนา 

เกรงว่าจะย่ิงไม่ยอมให้เจ้าได้รู้

ดงันัน้ก่อนหน้าน้ีอาเหนียงถึงได้บอกเจ้า เจ้าต้องลมืว่าตนเป็นบตุรสาว

สกุลเกา ต้องเห็นตนเองเป็นภรรยาของเขาอย่างแท้จรงิ อะไรคอืสามภีรรยา  

เจ้าไม่ใช่เป็นเพียงคนท่ีต้องการการปกป้องคุ้มครองจากเขา เจ้ายงัต้องให้เขารู ้
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17เผิงไหลเค่อ

ถ้าเขาพบอปุสรรคไม่ราบรืน่ เจ้าสามารถย่ืนมอืไปให้เขา ถึงเจ้าจะช่วยเขา

ไม่ได้มากนกั เจ้าก็จะไม่ปล่อยมอื เจ้าจะไม่ทอดท้ิง จะอยู่เคยีงข้างเขา คดิว่า

เมือ่เป็นเช่นน้ี ถ้าเขามเีรือ่งอะไรก็ย่อมไม่ปิดบงัเจ้า"

เกาลั่วเสินเหม่อลอยแล้ว

เซียวหย่งจยาย้ิมพลางทอดถอนใจ "สามีภรรยาต้องอยู่ร่วมกันไป 

ทัง้ชวิีต เพียงพูดก็ง่าย แต่ท�าขึน้มาก็ยากแล้ว อาเหนียงเองก็เป็นเช่นนัน้"

นางกุมมอืนุม่น่ิมทัง้สองของบตุรสาวไว้ เอ่ยเสยีงอ่อนโยน "อาหม ีนสิยั

ของเจ้าดีกว่าอาเหนียงไม่รู้เท่าไร ท้ังเฉลียวฉลาด เมื่อครู่อาเหนียงพูดถูก 

หรอืไม่ ตัวเจ้าเองมเีวลาว่างก็ลองขบคิดดใูห้ถ่ีถ้วนเถิด"

เกาลั่วเสินมองมารดา พยักหน้าช้าๆ "อาเหนียง ลูกจะลองคิดดู"

ตั้งแต่เช้าตรู่ ส�านักอวี้สื่อแห่งไถเฉิงก็คึกคักขึ้นมาแล้ว

วันน้ีเป็นวนัหยุด ในไถเฉงิยากนกัทีแ่ม้แต่เกาเฉยีวก็ไม่โผล่หน้ามา  

ในที่สุดทุกคนกว็างใจพกัผ่อนอยู่กับบ้าน แต่แลว้กลับถกูลู่กวงบีบคั้นให้ 

ต้องมา

ตงิซงทีม่ตี�าแหน่งอว้ีสือ่จงเฉงิเรยีกได้ว่าหงุดหงิดใจท่ีถูกรบกวนวันหยุด

อย่างท่ีสุด แต่ก็ถูกบบีคัน้ให้อบัจนหนทาง กอปรกับแม้แต่ฮ่องเต้ก็ถูกท�าให้ 

ตกพระทัยและมรีบัส่ังลงมา ทัง้ยังมอบหมายให้เซยีวเต้าเฉงิมาตรวจสอบแทน 

เขาจึงจ�าต้องสวมชดุขนุนางรบีเร่งรดุมา หลงัจากคารวะเซยีวเต้าเฉงิแล้ว 

ทางหน่ึงก็ปลอบขวัญลูก่วงท่ีก�าลงัโกรธแค้น ทางหน่ึงก็รอให้หล่ีมูม่าถึง

หลี่มู่ถึงกับลงมือท�าร้ายลู่ฮ่วนจือบุตรชายของลู่กวง ตามรายงาน 

ของเจ้าหน้าทีท่ี่ส่งไปจวนสกุลลูเ่พ่ือตรวจอาการบาดเจบ็ สิง่ท่ีลูก่วงพูดหาได้

เกินจริง ลู่ฮ่วนจือบาดเจ็บไม่น้อย ศีรษะแตก กระดูกซี่โครงหักไม่พูดถึง  
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18 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 4

หนึง่คนืผ่านไป จนบัดนีค้นก็ยังสลบไสลไม่ได้สติ

ติงซงแอบร้องทุกข์อยู่ในใจไม่หยุด

เดิมคดีนี้ตัดสินไม่ยากก็แค่คดีท�าร้ายร่างกายธรรมดาที่สุดคดีหนึ่ง 

เป็นเพราะคนทีพั่วพันกับคดเีป็นขนุนางคนส�าคัญของราชส�านัก ถึงได้ส่งเรือ่ง

มาถึงท่ีตนนี่

แต่เวลานี้ เพราะฝ่ายหนึ่งคือสกุลลู่ อีกฝ่ายหน่ึงคือสกุลเกา และ 

คนท่ีลงมอืท�าร้ายคนยังเป็นหล่ีมูท่ี่เพ่ิงยึดคนืฉางอนั สร้างความดคีวามชอบ

อย่างใหญ่หลวงผูน้ั้น

นี่จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ยากแล้ว

ตงิซงในใจรูส้กึเป็นกังวลไม่สบายใจ ในทีส่ดุก็ได้ยินเสยีงฝีเท้าดังมาจาก

นอกท่ีท�าการ เงยหน้าขึน้ก็เห็นหลีมู่ม่าถึงแล้ว

แม้จะถกูเรยีกตัวมา แต่ยังไม่ได้ตัดสนิโทษ ท้ังต�าแหน่งขุนนางของ

หลีมู่ส่งูกว่าตน ตงิซงจงึรบีออกไปต้อนรบัเขา และพาเข้ามาข้างในด้วยตนเอง

หลีมู่เ่ข้ามา ต่างท�าความเคารพกันกับเซยีวเต้าเฉิงท่ีมสีีหน้าย้ิมแย้ม 

จากนัน้ก็หันไปทางลูก่วงทีอ่ยู่ด้านข้าง

ลูก่วงสหีน้าเขยีวคล�า้ ไม่อาจทนรอให้ผูอ้ืน่เอ่ยปากก็ตวาดเสยีงเฉยีบขาด

ขึน้ "หลีมู่!่ บตุรชายข้าฮ่วนจอื วันก่อนไม่ระวงัขีม้่าชนถูกคนรบัใช้ของเจ้า 

บนท้องถนน มปีากเสยีงกันไม่ก่ีค�า เพราะเหตใุดเจ้าถึงกับต้องลงมอืลงไม้

กับเขาอย่างโหดเหีย้มเช่นน้ี น่าสงสารย่ิง ผ่านมาหนึง่คืนแล้วเขายังสลบไสล 

ไม่ได้สต ิเป็นตายยังไม่รู้! วันน้ีถ้าเจ้าไม่ชีแ้จงกับข้าให้กระจ่าง ข้าไม่ปล่อยเจ้า

ไว้แน่!"

เซยีวเต้าเฉงิกระแอมกระไอออกมาค�าหน่ึง "เสนาบดลีูยั่บย้ังโทสะก่อน 

ในเมือ่ข้าได้รบัพระบญัชาให้มาตรวจสอบ ขอให้ข้าถามสกัค�าจะได้หรอืไม่  
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19เผิงไหลเค่อ

เรือ่งเมือ่คืนท่ีแท้เป็นมาอย่างไร"

ลู่กวงมองไปทางคนรับใช้ที่พามาด้วย

คนผู้นี้ก็คือคนที่ติดตามลู่ฮ่วนจือเมื่อคืน เขาพลันคุกเข่าตึงลงไป 

กับพ้ืน ก้มหน้าหลบัตากล่าวขึน้ "คณุชายรองได้ยินว่าหอสรุาฉนิโหลวท่ีอยู่ 

รมิแม่น�า้ฉนิไหวทางด้านใต้ของเมอืงมผีูเ้ชีย่วชาญการบรรเลงพิณ เมือ่คืน 

จงึไปด้วยความเลือ่มใสในชือ่เสยีง คดิจะฟังเพลงพิณสกัเพลง คิดไม่ถึงว่า 

จะพบกับขุนพลหลี่เข้า ขุนพลหลี่ไม่เปิดโอกาสให้คนได้ชี้แจงใดๆ ก็จับ

คุณชายรองขังไว้ในห้องทุบตีจนอยู่ในสภาพเช่นน้ัน ทุบตีเสร็จก็จากไป 

อย่างหย่ิงผยอง ค�าพูดของบ่าวจรงิแท้แน่นอนไม่มเีท็จแม้คร่ึงค�า!"

เซยีวเต้าเฉงิมองไปทางหลีมู่ ่ แววตาแสดงความห่วงใยและเหน็อก

เห็นใจ "ขุนพลหลี่ ถ้าค�าพูดของบ่าวสกุลลู่ผู้นี้เป็นความจริง ขุนพลหล่ี 

ก็ไม่มีเหตุผลแล้ว ถึงมีความแค้นส่วนตัว แต่การลงมือท�าร้ายคนเช่นน้ี 

กฎหมายบ้านเมอืงก็ไม่อนุญาต โดยเฉพาะอย่างย่ิงขนุพลหลียั่งเป็นขุนนาง 

คนส�าคญัของราชส�านัก อยู่ในต�าแหน่งสงูย่ิงสมควรเป็นแบบอย่างท่ีดขีอง 

ผูค้น ไยจงึท�าเรือ่งบุม่บ่ามวู่วามเช่นนี"้

ลู่กวงตบโต๊ะอย่างแรง "หลี่มู่ เจ้ายังมีอะไรจะพูด!"

พอเขาพูดขาดค�าก็มเีสยีงพูดดังมาจากด้านนอก "เสนาบดลู่ี ในเมือ่

คุณชายรองยังสลบไสลไม่ได้สติย่อมยังไม่เคยพูด เขาเองยังไม่เคยพูด  

แล้วท่านจะเชือ่ค�าพูดเหลวไหลของคนรบัใช้ได้อย่างไร"

ทุกคนมองตามเสียงไป เห็นหล่ีเสยีผูบ้ญัชาการกองก�าลงัทหารพิทักษ์

เมอืงหลวงมาแล้ว ก้าวยาวๆ เข้ามาข้างในมาถึงเบือ้งหน้าก็ท�าความเคารพ 

เซยีวเต้าเฉงิแล้วมองไปท่ีลูก่วง

"เสนาบดลีู ่ บ่าวบ้านท่านผูน้ี้ช่างขีล้มื เมือ่คืนเพ่ิงพบกันเหตุใดจงึไม่ได้
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เอ่ยถึงข้า ข้าเองก็เป็นพยานได้ เมือ่คืนข้าก็อยู่ท่ีหอสุราฉินโหลว บตุรชาย

ของท่านถกูขนุพลหลีทุ่บตีก็จรงิ ทุกคนต่างเหน็ เพียงแต่สาเหตกุลบัไม่ใช่

เช่นท่ีบ่าวบ้านท่านผูน้ีพู้ดมา ตอนนัน้เห็นชดัว่าคณุชายลูเ่ห็นหญิงงามและ 

เกิดความพิสมยั คดิจะกระท�าการนอกลูน่อกทางต่อหญิงดีดพิณ หญิงผูน้ัน้

ดิ้นรนขัดขืนสุดชีวิตท�าให้คุณชายลู่โกรธถึงกับชักกระบี่มาข่มขูบ่ีบบังคับ 

บังเอิญเมื่อคืนข้ากับขุนพลหลี่อยู่ที่หอสุราฉินโหลวพอดี ได้ยินเสียงสตรี 

ร้องให้ช่วยจงึตามเสยีงไป และเกลีย้กล่อมให้คณุชายลู่หยุดมอื คณุชายลู่

ไม่พอใจขนุพลหลีเ่ป็นทนุเดมิอยู่แล้ว คนเดนิถนนต่างรูด้*ี ตอนน้ันไม่เพียง

ไม่ฟังกลบัชักกระบีแ่ทงมาทีขุ่นพลหลี"่

เขาหันไปทางเซียวเต้าเฉิง "ซินอันหวังโปรดตรวจสอบให้แน่ชัด 

เหตกุารณ์ในตอนนัน้ข้าเห็นกับตาตนเอง คณุชายรองลูท่่าทางดจุพยัคฆ์

คลุม้คลัง่ ขุนพลหลีถู่กบบีบงัคบัให้ต้องลงมอืเพ่ือป้องกันตัว พลัง้มอืไปชัว่ขณะ 

ถึงจะลงมอืหนกัไปสกัหน่อย แต่ก็ไม่ได้มเีจตนา เรือ่งน้ีจรงิแท้แน่นอน ข้า

เป็นพยานได้!"

ลูก่วงเดอืดดาลย่ิง "หลีเ่สยี! ใครบ้างไม่รูว่้าเจ้ากบัหลีมู่ม่คีวามสมัพันธ์ 

ต่อกันเช่นใด! เจ้าเป็นพยานเช่นนี ้ใครจะเชือ่!"

ผูต้ดิตามผูน้ัน้เหน็นายท่านบนัดาลโทสะก็รีบอ้าปาก ขณะจะร้องว่า 

ถูกใส่ความตามไปนั้นพลันได้ยินเสียงฝีเท้าเร็วๆ ดังขึ้น เงยหน้าขึ้น เห็น 

เกาเฉยีวถึงกับมาแล้ว ชัว่ขณะนัน้ไม่กล้าส่งเสยีง ได้แต่ลนลานก้มหน้าลง

ทกุคนรบีออกไปต้อนรบัแม้แต่เซยีวเต้าเฉงิก็ลกุขึน้มา ลูก่วงไม่ขยับตัว 

กระท่ังเห็นเกาเฉียวประสานมือให้ตนจึงผงกศีรษะอย่างเย็นชา บอกว่า  

* มาจากส�านวนเตม็ว่า 'จติใจของซอืหม่าเจา คนเดนิถนนต่างรู'้ หมายถึงผูม้แีผนการร้าย แม้ไม่แสดงออกมา 

ผูค้นก็มองออกได้โดยง่าย มทีีม่าจากสมยัสามก๊ก ซอืหม่าเจา (สมุาเจยีว) เป็นอคัรเสนาบดแีคว้นเว่ย (วุยก๊ก)  

มีความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง ฮ่องเต้เฉาเหมารู้ว่าตนเป็นเพียงหุ่นเชิดจึงคิดก�าจัดซือหม่าเจา แต่กลับ 

เพล่ียงพล�า้ถูกซอืหม่าเจาสงัหาร
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"เกาเซีย่งกง ข้ารูบ้ตุรเขยของท่านคบหาสหายทัว่ใต้หล้า เพียงแต่ค�าให้การ 

ของพยานเช่นน้ีออกจะน่าขัน พวกเขาสองคนมคีวามสมัพันธ์ใกล้ชดิสนทิสนม 

ค�าให้การของพยานจะเชือ่ถือได้อย่างไร"

เกาเฉียวหัวคิ้วขมวดแน่น

"เสนาบดีลู่ หลี่มู่พลั้งมือท�าร้ายฮ่วนจือ ข้าทราบเร่ืองแล้ว เร่ืองนี ้

ไม่ว่าใครถูกใครผดิอย่างไร ท�าร้ายคนจะอย่างไรก็ไม่ถูก เมือ่ครูเ่ดมิข้าคดิ 

จะไปเย่ียมหลานชาย หาท่านเพ่ือปรกึษาหารอืกันว่าจะยุตเิรือ่งนีอ้ย่างไร 

กลบัได้ยินว่ามาท่ีนีกั่นหมดแล้ว ข้าจงึตามมา"

เขามองบ่าวสกุลลู่ที่คุกเข่าอยู่กับพื้นแวบหนึ่ง

"เรือ่งทีท่่านพูดเมือ่ครู ่ คดิว่าคงมาจากคนรบัใช้ในจวนของท่านผูน้ี้ 

ความสมัพันธ์ของเขากับคณุชายรอง เกรงว่าคงจะสนิทสนมใกล้ชดิกันย่ิงกว่า 

ผูบ้ญัชาการหลีกั่บจิง้เฉนิกระมงั เขาเป็นพยานให้คณุชายรองได้ ถ้าสิง่ที่ 

ผูบ้ญัชาการหลีพู่ดมาเป็นความจรงิ เพราะเหตใุดจงึไม่อาจพูดเพ่ือจิง้เฉิน

สกัสองสามค�าเล่า"

ลู่กวงถูกย้อนจนนิ่งอึ้งไป

เซียวเต้าเฉิงไม่พูด

หลี่เสียมีรอยย้ิมผุดข้ึนมาในดวงตา รีบกล่าว "เรียนเซี่ยงกง สิ่งท่ี 

ผูน้้อยพูดไปเป็นความจรงิทุกค�า! ไม่เพียงผูน้้อยทีเ่ป็นพยานได้ หญิงดีดพิณ 

ทีถู่กท�าร้ายเมือ่คืนก็เป็นพยานได้ขอรบั"

เกาเฉียวพยักหน้า "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เรียกตัวมา"

อวีส้ือ่จงเฉงิลอบถอนหายใจด้วยความโล่งอก รบีถาม "คนมาแล้วหรอื"

ครั้นเห็นหลี่เสียพยักหน้าจึงรีบให้คนไปเรียกตัวมา

ผ่านไปครูห่น่ึง พร้อมกับเสยีงฝีเท้าเบาไวท่ีดงัขึน้ หญิงสาวอายุราว
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ย่ีสบิกว่าผูห้นึง่ก็เดินเข้ามา ดวงหน้างามเพริศพร้ิง รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น  

แต่งตัวสภุาพงดงาม ท่ัวร่างตัง้แต่ศีรษะจรดเท้าไม่มกีลิน่อายของความเป็น 

หญงิกลางคืนให้เห็นแม้แต่น้อย

เพียงแต่ในวันท่ีอากาศร้อนอบอ้าวเช่นนี ้ล�าคอกลบัมผ้ีาพันคอพันอยู่ 

ค่อนข้างจะสะดดุตา หลังจากเข้ามา นางสหีน้าเคร่งขรึมจริงจงั ก้มหน้าลง 

คกุเข่าโขกศรีษะให้ทุกคน บอกว่าตนชือ่ลว่ีเหนียง เป็นหญิงดดีพิณในหอสรุา

ฉนิโหลวแห่งน้ัน

ติงซงเอาค�าพูดเมื่อครู่ของหลี่เสียมาพูดซ�้าอีกครั้ง แล้วถามข้ึน  

"สิ่งที่ผู้บัญชาการหลี่พูดมา เจ้าเป็นพยานได้หรือไม่"

ลว่ีเหนียงขอบตาแดงแล้ว ยกมือขึ้นปลดผ้าที่พันคออยู่ออกมา 

ช้าๆ เผยให้เหน็รอยแผลทีข้่างล�าคอรอยหน่ึง พูดเสยีงสะอืน้ "ค�าพูดของ 

ผูบ้ญัชาการหลีท่่านน้ันไม่มคีวามเท็จ รอยแผลทีล่�าคอของข้าก็คือรอยแผล 

ทีเ่มือ่คนืถูกคณุชายท่านน้ันใช้กระบีท่�าร้าย ถ้าไม่ใช่ขนุพลหลีล่งมอืขดัขวาง

อย่างทนัท่วงที ตอนน้ีข้าคงจบชวีติไปสูบ่าดาลเหลืองแล้ว"

ตงิซงรบีขยับเข้ามาใกล้ ตรวจดอูย่างละเอียดด้วยตนเอง เห็นรอยแผล 

บนล�าคอของนางเป็นรอยขดีขวางเรยีบๆ เห็นชดัว่าเป็นรอยแผลจากคมของ

ส่ิงของมคีม ท้ังมคีวามยาวหลายชุน่ บาดลกึเข้าไปใต้ผวิหนงั แม้จะผ่านมา 

หน่ึงคนืแล้ว บรเิวณรอบรอยแผลยังคงมโีลหติซมึออกมา อกีทัง้ต�าแหน่ง

ของบาดแผลก็ล่อแหลมอันตรายย่ิง อยู่ห่างจากเส้นโลหิตใหญ่ที่ล�าคอ 

เพียงเลก็น้อย ถ้าขยับไปอกีนิดเดียวเกรงว่าตอนนัน้ก็คงไม่มชีีวติรอดแล้ว

ตงิซงส่ายหน้า กลบัมาบรรยายถึงสิง่ท่ีเหน็ออกมารอบหน่ึง จากน้ันก็ 

มองไปทางเกาเฉยีวและเซยีวเต้าเฉงิ

ลว่ีเหนียงปิดบาดแผลทีล่�าคอ แล้วโขกศรีษะอกีคร้ัง หล่ังน�า้ตาบอก 
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"ข้าฐานะต�า่ต้อย รูว่้าคณุชายท่านน้ันมฐีานะสงูส่ง ข้าไม่อาจไปมเีรือ่งมรีาว

ด้วย เดมิทเีมือ่คนืถึงต้องตายอยู่ภายใต้คมดาบก็ถือว่าเป็นชะตากรรมท่ีข้า

สมควรได้รบั ไม่กล้าคับแค้นใจ โชคดีรอดตายมาได้ วนัน้ีรักษาบาดแผล 

อยู่ทีบ้่าน จู่ๆ  ถูกเรยีกมาทีนี่ใ่ห้ข้าเป็นพยาน ข้าไม่รูค้วรเป็นพยานอย่างไร  

ได้แต่รวบรวมความกล้าเสีย่งตายบอกไปตามความเป็นจรงิ ขอนายท่าน 

ทัง้หลายโปรดละเว้นข้า ข้าไม่รูอ้ะไรเลยจริงๆ..."

นางหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดน�้าตา

ในห้องพิจารณาคดีเงียบกริบ

เกาเฉยีวสหีน้าสงบน่ิง มองไม่ออกว่าโกรธหรอืดใีจ สหีน้าของลูก่วง

กลบัไม่ชวนมองย่ิง

บ่าวรับใช้ผู้นั้นจิตใจว้าวุ่นสับสน

เมื่อคืนหลังจากหามคุณชายรองท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสสลบไสล 

กลบัไปถึงจวน คนในจวนสกุลลูไ่ม่ว่าผูน้้อยผู้ใหญ่ต่างวุ่นวายโกลาหลกัน

ไปหมด ลูก่วงเดือดดาลเป็นฟืนเป็นไฟ เค้นถามเขา เขาจะกล้าบอกเรือ่งท่ี 

ลู่ฮ่วนจือขโมยบทเพลงพิณไปและมีเจตนาต้องการจะกระจายข่าวว่า 

พ่ีชายมคีวามสัมพันธ์ชู้สาวกับบตุรสาวสกุลเกาออกไปได้อย่างไร อ�า้ๆ อึง้ๆ 

กระท่ังถูกบีบคั้นจวนตัวเข้าจึงแต่งเรื่องไปส่งๆ พอขอไปที รอลู่ฮ่วนจือ 

ฟ้ืนขึน้มาค่อยให้อกีฝ่ายผกูเรือ่งเอาเอง กลบัคดิไม่ถึงว่าลูก่วงจะเอาเรือ่ง 

เอะอะโวยวายมาถึงทีน่ี่แต่เช้าตรู ่ เขาก็ได้แต่กัดฟันเสกสรรป้ันแต่งต่อไป  

ทว่าเหนือความคาดหมาย หล่ีเสียผู้น้ีถึงกับอ�ามหติย่ิงกว่าตนเสยีอกี ไม่เพียง

ปัดความผิดทีท่�าร้ายคนออกไปจนหมดจด ยังหันมาแว้งกัดอีกค�าหนึง่ด้วย

เหน็นายท่านถลงึตามองมาราวกับจะจบัตนกินเช่นน้ัน บ่าวรบัใช้ผูน้ัน้ 

ก็ลนลานร้องว่าถูกใส่ความ "หญิงผู้น้ีพูดจาเหลวไหล! ล้วนเสกสรรป้ันแต่ง! 
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คณุชายรองไม่เคยท�าร้ายนาง หลีมู่ทุ่บตีคุณชายรอง น่ันเป็นเพราะ..."

"เพราะเรื่องอันใด"

เกาเฉียวมองจ้องเขา สองตาดุจสายฟ้า

บ่าวรับใช้หยุดชะงกั ภายใต้สายตาบบีคัน้ของเกาเฉยีว สหีน้าพลนั

ม่วงคล�า้ดจุตับหม ูก้มหน้าลงอย่างหน้าม่อยคอตก

หลี่เสียมองลวี่เหนียงท่ียังคุกเข่าเช็ดน�้าตาอยู่ที่พ้ืนแวบหนึ่ง ในใจ 

อดรูส้กึนบัถือและต่ืนตะลงึไม่ได้

เมื่อคืนเดิมเขาเพียงตกลงกับนางว่าถ้าถึงเวลาจ�าเป็น ขอให้นาง 

ช่วยมาเป็นพยานให้ตนทีน่ี่ เพียงแค่นัน้เท่านัน้ย่อมไม่คดิไม่ฝันว่าหญิงสาว 

ทีด่เูหมอืนอ่อนแอคนหน่ึงถึงกับคดิออกมาได้ และกล้าลงมอืกรดีล�าคอทีด่ีๆ  

ของตนจนเป็นบาดแผลท่ีน่ากลวัเช่นนี้

เขาก้าวเข้าไปบอก "ซนิอนัหวัง! จงเฉงิ! เรือ่งผดิถูกมเีหตผุลไม่มเีหตุผล 

ก็กระจ่างแจ้งแล้ว ถึงไปท่ีเบือ้งพระพักตร์ผูน้้อยก็มเีพียงค�าพูดนี"้ พูดจบ 

ก็ถอยไปอยู่ท่ีด้านข้างอย่างนอบน้อม

ตงิซงเดมิก็ไม่ปรารถนาจะล่วงเกินเกาเฉียวกับหล่ีมู่พ่อตาบตุรเขยคูน้ี่

อยู่แล้ว ในเมือ่สถานการณ์พลิกผนัเช่นน้ี ในใจมข้ีอวินจิฉยัอยูแ่ล้ว ครัน้แล้ว 

ก็มองไปทีเ่ซยีวเต้าเฉงิ เหน็เขาไม่พูดอะไร สหีน้าออกจะแปลกประหลาด 

ขณะคดิจะเอ่ยปากก็ได้ยินข้างนอกเข้ามารายงานอกี บอกทีด้่านนอกไถเฉงิ 

ตรงประตวูงั มหีญงินางระบ�าจากฉนิไหวจ�านวนหนึง่มาคกุเข่าอยู่ ต่างมา

ร้องขอความเป็นธรรมให้ลว่ีเหนียงผู้น้ี ด้านข้างย่ิงมชีาวบ้านมาห้อมล้อมชม

ความสนกุสนานกันเตม็ไปหมด ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ บอกคุณชายสกลุลู่

ข่มเหงรงัแกคนเกินไป

ชัว่ขณะนัน้ในห้องพิจารณาคดีตกอยู่ในความนิง่เงียบอีกครัง้ บรรยากาศ
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ค่อนข้างพิพักพิพ่วน

เซยีวเต้าเฉงิพลนัลกุขึน้บอก "ทีแ่ท้ก็เป็นเรือ่งเข้าใจผดิกัน! ขุนพลหลี ่

ผ่านมาพบความไม่เป็นธรรมจงึออกหน้าให้ความช่วยเหลอื ทัง้ท�าไปเพ่ือ

ป้องกันตัว พลัง้เผลอไม่ระวงัไปชัว่วูบจงึได้ท�าให้คุณชายรองลูไ่ด้รับบาดเจบ็"

เขามองไปทางลู่กวง

"เสนาบดลู่ี ตามความเหน็ของข้า เรือ่งนีก้ไ็ม่ควรท�าให้เป็นเรือ่งใหญ่โต 

ทัง้บตุรชายของท่านก็ยังไม่ฟ้ืนคนืสต ิ เวลาน้ีเรือ่งใหญ่อืน่ใดก็เทยีบไม่ได้กับ

ความปลอดภัยของชวิีตคณุชายรอง เมือ่ครูเ่กาเซีย่งกงก็พูดแล้ว เขาเองรูส้กึ

เสยีใจอย่างมาก เสนาบดลีูไ่ม่สูเ้หน็แก่หน้าข้าสกัครัง้ เรือ่งนีก้พั็กไว้แค่น้ีก่อน 

เวลานีเ้รือ่งส�าคัญท่ีสดุก็คือช่วยรกัษาอาการบาดเจบ็ให้คณุชายรอง ถ้ายัง 

มเีรือ่งใดรอหลงัจากนีใ้ห้คุณชายรองอาการดขีึน้พ้นจากอนัตรายเสยีก่อน 

ค่อยมาปรกึษาหารอืกันดหีรอืไม่ ถึงขุนพลหลีไ่ม่อยู่ เกาเซีย่งกงก็อยู่ทีเ่จีย้นคัง 

พบเจอได้ตลอดเวลา"

กล้ามเน้ือบรเิวณมมุปากลูก่วงกระตกุเลก็น้อย เขาลกุขึน้มาจากทีน่ัง่ 

ช้าๆ มองเกาเฉียวกับหล่ีมูด้่วยความเคยีดแค้นปราดหน่ึง หมนุตวัก้าวยาวๆ  

จากไป บ่าวรบัใช้ผูน้ัน้รบีล้มลกุคลกุคลานไล่ตามไป

รอคนหายลบัไปไม่เหน็แล้ว เซยีวเต้าเฉงิหวัเราะฮ่าๆ หนัไปกล่าวกับ 

เกาเฉยีว "ตอนข้ามาถึงก็รูว่้าเรือ่งน้ีต้องมคีวามนยัซ่อนอยู่ แล้วก็ไม่ผดิจาก 

ทีค่ดิ! ความเป็นธรรมย่อมอยู่ในใจของผู้คน เกาเซีย่งกงวางใจ กลบัเข้าวังไป 

ข้าจะกราบทลูตามความเป็นจรงิ"

เกาเฉียวประสานมือกล่าวขอบคุณ เซียวเต้าเฉิงหันไปทางหล่ีมู่ 

ทีเ่อาแต่นิง่เงยีบต้ังแต่ต้นจนจบ พูดให้ก�าลังใจหลายค�าแล้วจงึจากไป

เกาเฉยีวบอกหลีเ่สยีให้พาหญิงทีช่ือ่ลวีเ่หนียงผูน้ัน้ไปรกัษาบาดแผล 
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26 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 4

หลีเ่สยีรบัค�า เดนิไปถึงเบือ้งหน้าลวีเ่หนยีง พยุงนางขึน้มาพาไปรักษาบาดแผล

เงยีบๆ

ตงิซงใบหน้าเจอืรอยย้ิม ออกไปส่งเกาเฉยีวกับหลีมู่ ่นกึถึงสถานการณ์

ตงึเครยีดเหมอืนจะชกัดาบเข้าห�า้ห่ันกันเมือ่ครู่แล้วก็ระบายลมหายใจยาว

ออกมา

หลังจากนั้นสามวัน หลี่มู่เข้าประชุมขุนนางตอนเช้า ทูลขอกลับ 

เมืองจิงโข่วเย่ียมมารดา จากน้ันก็จะกลับอี้เฉิงไปรับต�าแหน่งข้าหลวง 

ทีฉ่างอนั

ฮ่องเต้ทราบเรื่องจากเกาเฉียวก่อนแล้วจึงอนุญาตในทันที วันนั้น 

หลงัจากเลกิประชมุขุนนาง ทีห่น้าประตใูหญ่จวนสกุลเกาก็มผีูค้นล้นหลาม  

ล้วนเป็นขุนนางน้อยใหญ่ในราชส�านกัท่ีทราบข่าวมากล่าวอ�าลาหล่ีมู่

ตอนกลางวนัหลีมู่ยุ่่งอยู่กับการรบัรองผูค้น ไม่เห็นหน้าเขาตลอดท้ังวัน

พรุ่งนี้เช้าก็ต้องเดินทางออกจากเจี้ยนคังแล้ว

พลบค�า่ เกาลัว่เสนิเก็บสมัภาระในการเดนิทางเสรจ็เรยีบร้อยนานแล้ว 

นางไม่มอีะไรท�า ยามนีม้อืหนึง่จงึถือม้วนหนงัสอื มอืหน่ึงค�า้แก้ม นัง่อยู่ 

ข้างหน้าต่าง มองพ้ืนท่ีว่างนอกหน้าต่างท่ีต้นกล้วยถูกลมพัดโค่นไป ค่อยๆ 

ใจลอยข้ึนมา

ในคืนที่ฝนตกคืนนั้น ก่อนหลี่มู่จะกลับมา ที่แท้เขาได้พบเจอกับ 

ลู่ฮ่วนจืออีกครั้ง ยังทุบตีลู่ฮ่วนจือจนบาดเจ็บสาหัสอีกด้วย

เห็นว่าจนถึงตอนนี้ลู่ฮ่วนจือก็ยังสลบไสลไม่ฟ้ืนคืนสติ หมอหลวง 

ก็อับจนหนทาง บอกค่อยๆ รักษาไป ไม่แน่วันใดอาจฟื้นขึ้นมา

แน่นอนล่ะ ความหมายในค�าพูดยังหมายถึงว่าอาจจะไม่ฟื้นก็ได้
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27เผิงไหลเค่อ

ตอนเกาลั่วเสินได้ทราบเรื่องนี้ ในใจสับสนว้าวุ่นยิ่ง

กลบัไม่ใช่พะวงเรือ่งท่ีเพราะเหตุใดเขาจงึไปหอสุราฉินโหลวสถานที่

เช่นนัน้

ประเด็นน้ีนางเชือ่ถือไว้วางใจเขาอย่างเตม็ท่ี ถึงไปแล้วคดิว่าก็คงไป

สงัสรรค์กับสหาย นางไม่มอีะไรไม่ไว้วางใจ

แต่ทีท่�าให้นางคิดไม่ตกก็คือถึงหลีมู่จ่ะผ่านมาพบความไม่เป็นธรรม

จึงออกหน้าให้ความช่วยเหลือก็ไม่น่าถึงกับพลั้งมือท�าร้ายลู่ฮ่วนจือจน 

ได้รบับาดเจบ็สาหัสถึงขัน้น้ี

เกาลัว่เสนิรูส้กึมาโดยตลอด หลีมู่เ่ป็นคนสขุุมเยือกเย็นและควบคมุ

อารมณ์ตนเองได้ดีผูห้นึง่

เขาน่าจะรู้ถึงความยุ่งยากที่อาจจะเกิดข้ึนหากท�าร้ายลู่ฮ่วนจือ 

ได้รบับาดเจบ็สาหัส ไม่เพียงแค่เขาเรือ่งยังต้องพัวพันมาถึงบดิาของนาง 

อกีด้วย

แต่เขากลับยังท�าลงไป

หลายวนัมานีก้ารกระท�าของเขา...เรือ่งแล้วเรือ่งเล่าล้วนผดิไปจากปกติ

สองวันนี้ท่าทางของเขาดูแล้วนับว่ากลับคืนสู่ปกติแล้ว คร้ันแล้ว 

ตอนอยู่กันตามล�าพังสองคน นางก็เคยลองถามเขา เพราะเหตุใดจงึจงเกลยีด 

จงชงัลูฮ่่วนจอืเพียงนัน้

ถ้าพูดจากเหตกุารณ์ในวันนัน้ทีลู่ฮ่่วนจอืย่ัวยุอยู่บนท้องถนนแม้จะ 

น่าโมโห แต่หลีมู่ท่ี่เกาลัว่เสนิรูจ้กั จติใจของเขาหาได้คับแคบถึงข้ันนี้

เขากลับไม่ยอมรับ เพียงบอกพลั้งมือไปชั่วขณะ นางซักไซ้อีก เขา 

ก็เฉไฉพูดไปเรื่องอื่น

ท่าทางหลบเลี่ยงไม่ยอมตอบที่ชัดเจนของเขาท�าให้เกาล่ัวเสินรู้สึก 
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28 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 4

ผดิหวังอย่างลกึซึง้อีกครัง้

พรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางแล้ว สิ้นสุดการเดินทางที่ไม่ท�าให้นางรู้สึก 

เบกิบานใจในครัง้นี ้เดิมทีนางควรจะรูส้กึโล่งใจ

แต่กลับไม่ใช่ นางเพียงรู้สึกจิตใจสับสนว้าวุ่น

คนืวันน้ัน ก่อนหลางจวินจะกลบัมา ทีแ่ท้แล้วเกิดเรือ่งอะไรข้ึนกันแน่

ม่านราตรีค่อยๆ แผ่คลุมลงมา

เกาลั่วเสินวางหนังสือในมือลง ยืนขึ้นมา เดินไปเดินมาในห้องอยู่ 

เป็นเวลานาน ความคิดที่เริ่มเกิดขึ้นมาในส่วนลึกของหัวใจนางตั้งแต ่

เมือ่หลายวันก่อนได้ผดุขึน้มาอีกครัง้ และเปลีย่นเป็นชดัเจนข้ึน

นางก�ามือแน่น ในที่สุดก็ตัดสินใจแน่วแน่

นัน่เพราะพรุง่น้ีจะจากไปแล้ว ครัง้หน้าก็ไม่รูว่้าจะได้กลบัมาเจีย้นคงั 

อกีครัง้เมือ่ใด

ถ้านางไม่ฉวยโอกาสช่วงก่อนท่ีจะจากไปไขข้อสงสยัในใจให้กระจ่างแจ้ง 

ถึงตามเขากลบัไปอ้ีเฉงิแล้ว นางก็คงไม่สงบสุข

นางเดินไปถึงหน้าประตู เปิดประตูออกไป สัง่หญิงรบัใช้สงูวยัท่ีอยู่

ข้างนอกให้ช่วยจดัเตรยีมรถให้นาง

ตอนท้องฟ้ามดืลงมา รถเทียมวัวคันท่ีเกาล่ัวเสินนัง่มาจอดอยู่รมิฝ่ัง

แม่น�า้ฉนิไหว

นางขึน้เรอืล�าหน่ึงท่ีว่าจ้างมา น่ังอยู่ในห้องโดยสารท่ีสีด้่านปิดมดิชดิ  

รอคนท่ีนางเรยีกให้มาพบ

ลว่ีเหนียงล�าคอมีบาดแผล หลายวันก่อนหน้านี้ล้วนไม่ได้รับแขก 

เน่ืองจากยาทีใ่ช้ด ีมาถึงวนัน้ีบาดแผลทีน่างเป็นคนกรดีเองรอยน้ันก็ตกสะเก็ด
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29เผิงไหลเค่อ

แล้วพลันได้ยินว่ามีแขกใจกว้าง คืนนี้มาน่ังเรือเที่ยวในแม่น�้าฉินไหว  

มีความเลือ่มใสในชือ่เสยีงต้องการให้ตนข้ึนเรือไปบรรเลงเพลงพิณเพ่ือเพ่ิม

ความสนุกสนาน นางลงัเลอยู่ชัว่ขณะก็รบัปากแล้ว แต่งเน้ือแต่งตวัอยู่ครูห่น่ึง 

เสร็จเรียบร้อยก็หยิบผ้าพันคอมาปิดบังล�าคอ เรียกเด็กรับใช้ให้อุ้มพิณ  

เย้ืองย่างนิม่นวลอ่อนช้อยมาถึงรมิฝ่ังน�า้ เห็นทีน่ั่นมเีรอืล�าใหญ่จอดอยูล่�าหนึง่ 

หนักลบัไปมองด้านหลงัแวบหนึง่ นางหยุดฝีเท้าอยู่ชัว่ขณะ สดุท้ายยังคง

ขึน้เรอืไป

หญิงรับใช้สูงวัยคนหนึ่งพานางเข้าไปในห้องโดยสาร เพ่งสายตา 

มองไป เหน็ช่องหน้าต่างในห้องโดยสารปิดมดิชดิ แสงโคมสว่างไสว ข้างใน 

กลบัไม่เห็นบุรษุ

บนตั่งที่นั่งตัวหนึ่งมีเพียงหญิงสาวที่ใบหน้าดูแล้วยังมีเค้าของ 

ความอ่อนวัยอยู่หลายส่วนน่ังอยู่คนหน่ึง หน้าตางดงามย่ิง ท่วงทีสูงส่ง 

สง่างาม บคุลกิภมูฐิาน ดจูากเสือ้ผ้าการแต่งกายของนางน่าจะแต่งงาน 

เป็นภรรยาผูอ่ื้นแล้ว

ลวีเ่หนยีงงงงัน หันหน้ากลบัไปมองข้างหลงัทันทกีลบัเห็นหญงิผูนั้น้ 

ส่งยิม้น้อยๆ ให้ตนพลางบอก "ข้าก็คอืคนท่ีเชญิเจ้ามาข้ึนเรอื พ่ีสาวเชญินัง่ 

ตามสบาย"

ลวี่เหนียงมองประเมินนางด้วยความประหลาดใจ ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง  

เอ่ยถาม "ขอบงัอาจถาม แม่นางน้อยคอืใคร เรียกข้ามาท่ีน่ีด้วยเร่ืองอนัใด 

หรอื"

เกาลั่วเสินกล่าว "หลี่มู่คือหลางจวินของข้า คืนนี้ข้าเชิญพ่ีสาวมา  

ด้วยมเีร่ืองหน่ึงอยากจะขอค�าชีแ้นะจากพ่ีสาว"
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30 ธาราวสันต์ บุษบันจันทรา 4

ลวี่เหนียงตะลึงงันไปทันที

ฐานะท่ีหญิงสาวผูน้ีแ้จ้งมาออกจะเหนอืความคาดหมายเกินไปแล้ว

ตอนแรกยามกะทันหันนางถึงกับไม่รู้ว่าควรจะแสดงท่าทีอย่างไร 

หลังนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงตั้งสติได้รีบก้าวเข้าไปยอบตัวท�าความเคารพ

เกาลัว่เสนิลกุขึน้มาอยู่ก่อนแล้ว รบีเข้าไปย่ืนมอืประคองลว่ีเหนยีงไว้

"พ่ีสาวไม่ต้องมากมารยาท ข้าได้ยินว่าวันนั้นพ่ีสาวคือคนท่ีช่วย 

เป็นพยานในห้องพิจารณาคดีให้หลางจวินของข้า ท�าให้หลางจวินของข้า

หลดุพ้นจากมลทนิไปได้ ข้าควรเป็นฝ่ายขอบคณุพ่ีสาว จะมารบัการคารวะ 

จากพ่ีสาวได้อย่างไร"

เมื่อเผชิญหน้ากับสตรีผู้สูงศักดิ์เช่นนี้ ลว่ีเหนียงจะกล้าเอาความดี

ความชอบมาอวดโอ่ต่อหน้านางได้อย่างไร รบีกล่าวว่า "มกิล้าให้ฟูเหรนิ 

เรียกข้าเช่นนี้ ข้าชาติก�าเนิดต�่าต้อย ฟูเหรินเรียกข้าลวี่เหนียงก็เป็น 

102
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31เผิงไหลเค่อ

การให้เกียรติข้าอย่างมากแล้ว"

เกาลัว่เสนิย้ิมบอก "ความยากจนสร้างวรีบรุษุผูก้ล้าแม้ตกต�า่ยังคง 

มท่ีวงท�านองท่ีสูงส่งมคีวามหย่ิงในศกัดิศ์ร ีตอนนัน้พ่ีสาวกล้าเอาชวิีตต่อต้าน

ความช่ัวร้าย หลังจากน้ันยังไม่เกรงอ�านาจบารมอีอกหน้าเป็นพยาน ปัดน�า้ขุน่

ออกไป ปล่อยน�า้ใสเข้ามา* ยกย่องความด ีประณามความชัว่ร้าย พูดถึง

ความบรสิทุธ์ิสงูส่งและความเป็นธรรม ในหมูค่นทีข้่ารู้จกั อย่าว่าแต่อสิตรี  

ในหมูบ่รุษุก็นับได้ไม่ก่ีคน ข้านับถือท่วงท�านองสงูส่งชดัเจนของพ่ีสาว พ่ีสาว

อายุมากกว่าข้าหลายปี เหตุใดจงึไม่อาจให้ข้าเรียกท่านว่าพ่ีสาวเล่า"

ลวี่เหนียงอึ้งตะลึงแล้ว

ชื่อเสียงเลื่องลือด้านความรู ้ความสามารถอันโดดเด่นและ 

ความมีคุณธรรมสูงส่งของบุตรสาวสกุลเกา นางเคยได้ยินมาตั้งแต่ 

เมือ่หลายปีก่อนแล้ว โดยเฉพาะงานชมุนุมไหลจอกสุราในปีนัน้ หลังจาก

นางได้ยินบทเพลงเซียวและพิณที่บุตรสาวสกุลเการ่วมบรรเลงกับ 

คุณชายใหญ่สกุลลู่ด้วยหูของตนเองแล้วก็ย่ิงเลื่อมใส แต่ก็เพียงแค่นั้น

เท่าน้ัน

ลว่ีเหนยีงไหนเลยจะคาดคดิได้ว่าวันหนึง่ตนถึงกับได้มายืนต่อหน้า

บตุรสาวสกุลเกา ได้พูดคุยกับนางเช่นนี้

หญิงสาวเยาว์วัยที่อยู่ตรงหน้าผู ้น้ี นางไม่เพียงรูปโฉมงดงาม 

ดจุเทพธิดาดงัค�าเล่าลอืเท่านัน้ ท่ัวร่างยังเป่ียมไปด้วยกลิน่อายความสงูศกัดิ์  

ค�าพูดอากัปกิรยิาถึงกับไม่มคีวามหย่ิงยโสแม้แต่น้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กับหญิงท�างานกลางคืนเช่นตนก็ปฏิบติัต่ออย่างมมีารยาท พูดจายกย่อง

ชืน่ชม ยังเรยีกตนว่า 'พ่ีสาว'

* ปัดน�้าขุ่นออกไป ปล่อยน�า้ใสเข้ามา เป็นส�านวน หมายถึงขจัดคนเลว เลือกใช้คนดี
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นีเ่ป็นการปฏบิตัด้ิวยอย่างให้เกียรตเิช่นไร ลว่ีเหนียงมหีรอืจะไม่รู ้แล้ว 

จะไม่ให้นางรูส้กึซาบซึง้ใจได้อย่างไร กระท่ังตืน่ตะลงึเพราะได้รับความเมตตา

อย่างคาดไม่ถึง

ลวี่เหนียงกล่าวขอบคุณอีกครั้งแล้วจึงนั่งลงอย่างที่นางบอก

หลังจากนั่งลงแล้ว ลวี่เหนียงค่อยๆ สงบใจลง

คนท่ีมศีกัด์ิฐานะเช่นเกาลัว่เสิน คนืน้ีลดเกียรติมาท่ีนี ่ เรยีกตนมาอยู่ 

เบือ้งหน้านางย่อมต้องมคี�าพูดจะพูด

ลว่ีเหนียงจึงรอนางเอ่ยปาก แต่พักใหญ่กลับไม่ได้ยินนางส่งเสียง  

ลอบมองไปแวบหน่ึง เห็นดวงตาของนางจบัจ้องอยู่ท่ีแสงเทยีนตรงมมุโต๊ะนัน้ 

ใจลอยเลก็น้อย คล้ายมเีรือ่งในใจ ตนเองในใจก็เริม่หวาดระแวงไปเรือ่ยเป่ือย

พลนันึกถึงความเป็นไปได้อย่างหน่ึงจงึตืน่ตะลงึไปชัว่ขณะ รีบบอก "ข้ากับ 

ขนุพลหลีก่่อนหน้าน้ีไม่เคยรูจ้กักันมาก่อน ข้าอยู่ท่ีฉนิไหวมาหลายปี คนืน้ัน 

เพ่ิงเคยเหน็ขนุพลหลีม่าทีห่อสรุาฉนิโหลวแห่งนีเ้ป็นคร้ังแรก เร่ืองทุกอย่าง

เป็นความบงัเอิญ ถ้ามอีะไรล่วงเกินฟูเหรนิ หวังว่าฟูเหรนิจะให้อภัยข้า"

หญิงท่ีชือ่ลว่ีเหนยีงผูน้ี้แม้จะเป็นหญิงในหอสุรา แต่การกระท�ากลับ

มีความรักในศักด์ิศรีเจืออยู่หลายส่วน พอเกาลั่วเสินได้พบนางเมื่อครู่  

เหน็นางมาพร้อมกับพิณ และไม่มท่ีาทขีวยอายไม่เป็นธรรมชาติอย่างท่ีคิด 

ไว้ เรือ่งแม้จะเกิดขึน้มาเพราะนาง แต่ก็คลีค่ลายลงเพียงได้รบัความตกใจ 

ไม่มีอันตราย อีกท้ังนางก็ยอมมาเป็นพยานออกแรงช่วยเหลืออย่างมาก 

เรยีกนางว่าพ่ีสาวก็มาจากความรูส้กึขอบคุณของตน

หลังจากลงนั่งแล้ว เกาลั่วเสินยังลังเลว่าจะเอ่ยถามอย่างไรดีพลัน

ได้ยินนางเอ่ยปากข้ึนมาเองแล้ว ความหมายในค�าพูดคล้ายก�าลงัยืนยันว่า 

นางกับหลีมู่ไ่ม่มอีะไรกัน รูว่้านางเข้าใจจดุประสงค์ในการมาของตนผดิไป 
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33เผิงไหลเค่อ

แล้ว จงึช้อนตาข้ึนมองนางพลางย้ิมน้อยๆ

"พ่ีสาวเข้าใจผิดแล้ว ข้าไม่มีเจตนาเช่นนั้นแม้แต่น้อย ท่ีข้ามาท่ีนี ่

ในคนืน้ี ละลาบละล้วงเชญิพ่ีสาวข้ึนมาบนเรือ เพราะมเีรือ่งอืน่อยากจะขอให้ 

พ่ีสาวให้ความกระจ่าง"

"ฟูเหรนิมเีรือ่งใดไม่เข้าใจ เชญิถามมาได้เลย ถ้าข้ารู้ต้องบอกแน่นอน"

ลวี่เหนียงวางใจลง กล่าวอย่างนอบน้อม

เกาล่ัวเสนิกล่าวขอบคณุ แล้วจงึเอ่ยถาม "พ่ีสาวช่วยบอกให้ข้าทราบ 

ถึงเหตกุารณ์ในคืนวันนัน้อย่างละเอยีดจะได้หรอืไม่ เพราะเหตใุดหลางจวนิ 

ของข้าจงึทบุตีคนจนบาดเจบ็ถึงข้ันน้ัน...

ข้าได้ยินมาว่าคืนวันนั้น คนผู้น้ันไร้มารยาทต่อพ่ีสาว หลางจวิน 

บงัเอญิมาพบเข้า เหน็ความไม่เป็นธรรมจงึลงมอืให้ความช่วยเหลอื หลางจวิน

กับคนผูนั้น้ก่อนหน้านีก็้มเีรือ่งไม่ลงรอยกันอยู่จรงิ แต่ข้ารู้หลางจวินของข้า  

ด้วยนิสยัตามปกติของเขา ถึงเขาจะทนไม่ไหวต้องลงมอืสัง่สอนก็ไม่มทีาง

ลงมอืหนักถึงข้ันน้ี"

นางนิ่งเงียบไปชั่วขณะ

"พ่ีสาวก็คงจะรู้ถึงฐานะของผู้บาดเจ็บ เขาคือคุณชายรองสกุลลู่ 

เนือ่งจากพัวพันถึงสองครอบครวัจงึไม่ใช่เรือ่งเลก็ ข้าครุน่คดิเท่าไรก็ไม่เข้าใจ 

นกึถึงว่าคนืนัน้พ่ีสาวน่าจะอยู่ในเหตกุารณ์ด้วย จงึได้ละลาบละล้วงมาถาม"

ลวี่เหนียงตะลึงงันไปอีกครั้ง

ฟูเหรนิของหลีมู่ม่าหาตน ตอนแรกเข้าใจว่าอกีฝ่ายคงสงสยัว่าตนกับ 

หลีมู่ม่คีวามสมัพันธ์ส่วนตวักันถึงได้ช่วยออกหน้าให้ตนเช่นนัน้ ตนจงึได้ 

รบียนืยันความบรสิทุธ์ิต่อหน้านาง

รอจนในทีส่ดุนางก็เอ่ยปากบอกถึงจดุประสงค์ในการมาเยือน ลวีเ่หนยีง 
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ก็ต้องประหลาดใจอีกครั้ง

เรือ่งทีเ่กิดขึน้ในคนืวันนัน้ หลีเ่สยีก�าชบัแล้วก�าชบัอกีอย่างเข้มงวด  

สัง่นางให้ควบคมุคนท่ีอยู่ในเหตกุารณ์ในตอนน้ันให้ดี ห้ามแพร่งพรายกับใคร

แม้ครึง่ค�า

นางเป็นคนท�างานกลางคืนมีหรือจะไม่รู ้ เร่ืองลับส่วนตัวของ 

ผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่และขุนนางเรืองอ�านาจที่ไม่อาจให้คนล่วงรู้เช่นน้ี  

ถูกตนล่วงรู้เข้าโดยบงัเอญิ หากไม่ระมดัระวังก็อาจเอาชวีติไปท้ิงได้ นาง 

จะกล้าไม่แยแสสนใจได้อย่างไร

หลีมู่ผู้่น้ันไม่ต้องการให้เรือ่งท่ีภรรยามอบบทเพลงพิณให้คณุชายใหญ่

สกลุลูถู่กคนล่วงรู ้ เป็นเรือ่งถูกต้องตามหลกัการของฟ้าดนิ เป็นเร่ืองปกติ

ธรรมดา

ทีน่างคดิไม่ถึงก็คอืเรือ่งก็ผ่านมาหลายวันแล้ว กระท่ังบตุรสาวสกุลเกา 

ทีเ่ป็นคนแต่งบทเพลงพิณด้วยตนเองถึงกับยังไม่รู้เร่ืองนีเ้ลย

ฟังจากน�้าเสียงของเกาลั่วเสินเมื่อครู่ คืนนั้นหลังจากหล่ีมู่กลับไป  

ไม่เพียงไม่ได้ไปสอบถามยืนยันกับนางกลบัดเูหมอืนเขาจะปกปิดเร่ืองน้ีไว้

อย่างสิน้เชงิ

ที่แท้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

เรื่องพัวพันถึงความลับระหว่างสามีภรรยาแม้แต่คนที่เป็นสามี 

ยังไม่พูดถึง ลว่ีเหนียงจะกล้าหลับหูหลับตาพูดออกไปได้อย่างไร เห็น 

หญิงสาวท่ีอยู่ตรงหน้าสองตามองจ้องตน ตนก็ไม่กล้ามองสบตานาง  

เพียงหลบุตาลง รบีครุน่คิดว่าควรจะตอบนางอย่างไรดี

เกาลัว่เสินเห็นนางหลบสายตาตน ความสงสยัท่ีมอียู่เตม็หวัใจของตน 

ก็ย่ิงทวีมากขึน้

Page ���������� ������������ 4.indd   34 11/5/2565 BE   13:06

ตัว
อย
่าง



35เผิงไหลเค่อ

ถ้าจะบอกว่าเดมิยังมคีวามสงสยัเพียงสามสีส่่วน เช่นนัน้ในเวลานี้ 

นางก็ย่ิงมั่นใจในความสงสัยเหล่าน้ันข้ึนมาถึงเจ็ดแปดส่วนแล้ว เรื่องที ่

เกิดขึน้จรงิในค�า่คืนวันน้ันกับเรือ่งทีช่ีแ้จงออกมาทีไ่ถเฉงิในวันรุง่ข้ึนจะต้อง

มอีะไรท่ีแตกต่างกัน

ลวีเ่หนยีงผูน้ี้จะต้องรูค้วามลบัทีป่กปิดอยู่ แต่กลบัมคีวามพะว้าพะวัง

"ขอบอกกับพ่ีสาวตามตรง เรือ่งในคนืน้ันเพราะในใจข้ามคีวามไม่เข้าใจ 

เคยถามหลางจวินหลายครั้ง เขากลับเอาแต่บอกว่าพลั้งมือ หลบเลี่ยง 

ไม่ตอบ"

นางเอ่ยขึ้น

ลว่ีเหนียงกระแอมให้คอโล่ง ย้ิมและพยายามพูดเหมือนไม่มีอะไร  

"ขนุพลหลีเ่ป็นลกูผูช้ายเตม็ตวั กับฟูเหรนิคดิว่าคงรกัและทะนถุนอมอย่างย่ิง 

เรื่องจุกจิกท่ีท�าให้ไม่สบายใจเช่นน้ัน ในเมื่อผ่านไปแล้วคิดว่าเขาก็คง 

ไม่อยากเอ่ยถึงอกี ทัง้นีจ้ะได้ไม่ท�าให้ฟูเหรนิคดิอะไรวุ่นวายท่ีไม่มคีวามหมาย 

ฟูเหรนิไยต้องคิดมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนืน้ันก็ไม่มเีรือ่งอืน่จริงๆ"

เกาลัว่เสนิน่ิงเงยีบไปครูห่น่ึง เอ่ยขึน้ช้าๆ "พ่ีสาว พรุ่งน้ีข้าต้องติดตาม 

หลางจวนิเดนิทางออกจากเมอืงเจีย้นคงัแต่เช้า คนืนีใ้นเมือ่ข้ามาหาพ่ีสาว 

ถึงท่ีนีก่ไ็ม่กลวัท่านหวัเราะ จะพูดความจริงกับท่าน...

ข้าไม่รู้พ่ีสาวเคยมีจิตใจผูกพันกับคนผู้หน่ึง คิดจะอยู่ด้วยกันไป 

จนแก่เฒ่าหรอืไม่ ตอนนัน้การผกูวาสนาระหว่างข้ากับหลีห่ลางจวิน ถ้าพ่ีสาว

อยู่ในเมอืงมานานคงเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง ข้ากับหลางจวินเดนิมาด้วยกัน

จนถึงวันน้ีได้ คนนอกไม่รู้ ตัวข้ากลับรู้ดี ตลอดทางเต็มไปด้วยอุปสรรค  

ไม่ง่ายเลย...หลางจวินท�าร้ายคนได้รบับาดเจบ็สาหสั เกือบต้องถูกฟ้องร้อง

ด�าเนินคด ีแต่เขาอยู่ต่อหน้าข้ากลบัหลบเลีย่งไม่พูดถึง ในใจข้ารู้ดีว่าจะต้อง 
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เป็นเรื่องที่เก่ียวกับข้า แต่เขากลับไม่ยอมบอกข้า พรุ่งน้ีก็จะจากไปแล้ว  

คราวหน้าไม่รู้เมื่อใดจะได้กลับมา ในใจของข้ามีเร่ืองค้างคาใจอยู่เช่นน้ี  

จะสบายใจได้อย่างไร คดิไปคดิมาบางทีอาจมเีพียงพ่ีสาวท่ีสามารถช่วยข้า 

ได้ ดงัน้ันคืนน้ีจงึได้บุม่บ่ามมาหา ถ้าเปลีย่นเป็นคนอืน่ หากข้ามเีรือ่งขอร้อง 

เวลานีจ้ะต้องใช้ทรพัย์สนิเงนิทองมาล่อใจ แต่พ่ีสาวไม่เหมอืนกัน ชือ่ของ 

ลว่ีเหนยีงแม้ข้าจะเพ่ิงได้ยินเมือ่ไม่ก่ีวนัก่อน แต่หญิงทีส่ามารถท�าเร่ืองที่

รกัษาความเป็นธรรมเช่นนีไ้ด้ จะหว่ันไหวเพราะเงินทองง่ายๆ ได้อย่างไร  

ดงันัน้จงึไม่กล้าหลูเ่กียรติพ่ีสาว ได้แต่เอ่ยปากขอร้องด้วยความจริงใจ ขอให้ 

พ่ีสาวเห็นใจบอกความจริงกับข้า ช่วยคลี่คลายความสงสัยในใจให้ข้า 

ด้วยเถิด"

รอยย้ิมที่เค้นออกมาบนใบหน้าของลว่ีเหนียงค่อยๆ เลือนหายไป  

หวัคิว้ขยับเข้าหากันเลก็น้อย เผยสหีน้าลังเลคล้ายก�าลงัครุ่นคดิ ท�าท่าจะพูด

แล้วก็ไม่พูด

เกาลั่วเสินมองนางที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม

"เก่ียวกับเรือ่งในคนืวันน้ัน ข้าคาดเดาว่าพ่ีสาวอาจได้รบัการสัง่ก�าชบั  

มีเรื่องล�าบากใจ ข้าก็รู้ว่าการเอ่ยปากเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการบังคับ 

ใจคนอ่ืนให้ท�าในสิง่ทีท่�าไม่ได้ เดมิก็มาด้วยความคดิว่าลองดสูกัคร้ัง ถ้า 

พ่ีสาวไม่ยินดีจะช่วยข้าจรงิ ข้าก็ไม่กล้าฝืนใจ คนืนีร้บกวนแล้ว ขอพ่ีสาว 

โปรดอภยั"

เกาลั่วเสินคลี่ยิ้มมุมปากบางๆ ยอบตัวให้นางเล็กน้อย

ฝ่ังตรงข้ามถ้าเปล่ียนเป็นคนอืน่ไม่ว่าใครก็ตาม ต่อให้ขูเ่ข็ญบีบบังคับ 

เช่นไร ลวี่เหนียงก็ไม่มีทางแพร่งพรายเก่ียวกับเรื่องในคืนวันน้ันออกมา 

แม้ครึง่ค�า
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แต่เวลาน้ีได้ฟังถ้อยค�าที่นุ่มนวลละมุนละไมเต็มไปด้วยอารมณ์ 

ความรูส้กึของบตุรสาวสกลุเกา ระบายให้ฟังช้าๆ ทีข้่างห ูรบัรูไ้ด้ถึงการกระท�า

ทีม่มีารยาท ท้ังท่ีเห็นชดัว่าปรารถนาท่ีจะได้รู้อย่างทีส่ดุกลบัควบคุมตนเองไว้ 

ดจูากอายุแล้วนางอายุน้อยกว่าตน แต่ท่วงท่าของผูม้าจากวงศ์ตระกูลสงูศกัดิ ์

ทีส่ภุาพมมีารยาทคล้ายออกมาจากภายในสูภ่ายนอกปรากฏให้เห็นตรงหน้า

ท�าให้ตนเลือ่มใสศรทัธาอย่างถึงแก่นแท้

ในก้นบ้ึงหัวใจของลว่ีเหนียงถึงกับรู้สึกดีใจข้ึนมา โชคดีที่ตอนนั้น 

สามขีองเกาลัว่เสนิมาทันเวลา ยับย้ังบตุรชายสกุลลูผู่น้ัน้ไว้ได้ หาไม่ก็คง 

เป็นเช่นท่ีลู่ฮ่วนจอืผูน้ั้นพูดไว้ ขอเพียงให้เงนิคนทีย่นิดีท�าเร่ืองเช่นนีม้มีากมาย  

ถ้าเป็นเช่นนัน้คิดว่าตอนน้ีข่าวลอืคงแพร่สะพัดไปทัว่เมอืงแล้ว

พอนกึถึงว่าถ้าหญงิสาวทีอ่ยู่ตรงหน้าผูน้ีต้้องได้รบัความอปัยศอดสู

เช่นนัน้ นางก็รูส้กึออกจะทนไม่ได้

ลว่ีเหนยีงไม่ลงัเลอกีต่อไป ผงกศีรษะน้อยๆ ลกุขึน้เดนิมาทีห่น้าพิณ

คันนั้น นั่งลงไป สงบใจหวนนึกถึงท่วงท�านองเพลงที่ตนลองดีดท่อนนั้น 

ในวันนัน้ สองมอืลบูไล้สายพิณแล้วบรรเลงออกมา

เกาลั่วเสินมองการกระท�าของลว่ีเหนียง ตอนแรกออกจะงงงวย  

ไม่รู้เพราะเหตุใดจู่ๆ นางจึงดีดพิณให้ตนฟัง

กระทัง่ท่วงท�านองเพลงท่อนนัน้ถูกนิว้มอืท้ังสบิของนางดดีดงึออกมา 

จากสายพิณ เกาลัว่เสนิพลนัชะงักค้าง

บทเพลงนี้ฟังดูแล้วออกจะคุ้นหู คล้ายเคยได้ยินมาก่อน

ฟังต่ออีกครู่หนึ่ง นางพลันแยกแยะได้แล้ว

นี่...

ดูเหมอืนตอนฤดูใบไม้ผลปีิทีแ่ล้ว ตนรบัปากค�าขอร้องของลู่ซวิหรง 
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และได้แต่งบทเพลงพิณบทนีใ้ห้ลูเ่จีย่นจอืทีล้่มป่วยอยู่ในตอนนัน้ ทัง้ตวัเขา 

ก็อยู่ไกลถึงเจยีวโจว

ไม่ได้ฟังผิด นางแน่ใจแล้ว

แต่หญิงดีดพิณชื่อลว่ีเหนียงที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้เล่นบทเพลงนี้เป็น 

ได้อย่างไร

เกาลั่วเสินตื่นตะลึงแล้ว...

ลว่ีเหนียงเล่นจนจบท่อนท่ีตนยังจดจ�าได้ หยุดมอืลง ลกุขึน้ เดินกลบัมา

ตรงหน้าเกาลัว่เสนิ คุกเข่าลงไปอีกครัง้

"ฟูเหรินรู้สึกว่าเพลงนี้คุ้นหูหรือไม่" ลวี่เหนียงถาม

เกาลั่วเสินคล้ายเพิ่งตื่นจากฝัน มองมาที่นาง

"เจ้า...ได้บทเพลงนี้มาจากที่ใด"

ค�าพูดเพ่ิงถามออกจากปาก ฉบัพลนันัน้ในสมองเกาลัว่เสนิคล้ายมี

ประกายแสงวาบข้ึน นางเบิกตากว้างข้ึนทันที

"หรือว่าเป็นลู่ฮ่วนจือ!" นางโพล่งออกมา ลุกพรวดขึ้น

ลวี่เหนียงพยักหน้า "คืนนั้นข้ายังไม่รู้ว่าเขาคือคุณชายรองสกุลลู่  

ตอนนัน้เขามา หยิบบทเพลงพิณออกมา บอกท่านแต่งให้คณุชายใหญ่สกุลลู ่

เมือ่เดอืนสามปีท่ีแล้ว บทเพลงชือ่หลวนเฟ่ิงร้องรับขบัขาน ให้พวกข้าบรรเลง

บทเพลงนีเ้ผยแพร่ไปท่ัวทุกแห่ง ข้าไม่ยินด ี เขาเสยีหน้าและท�าท่าโกรธจากไป 

บอกจะไปหาคนอื่นท�างานนี้ให้เขา หลี่หลางจวินก็มาถึงในเวลาน้ีพอดี  

ขดัขวางเขาไว้ จากน้ันก็ปิดประตูลงไม้ลงมอื..."

ลวีเ่หนยีงหวนนึกถึงเหตกุารณ์ในตอนนัน้พลางบอกเล่า เห็นเกาลัว่เสนิ

คล้ายยืนไม่อยู่ก็รบีลกุขึน้มาประคอง

เกาลั่วเสินสงบจิตใจ นั่งกลับลงไปช้าๆ

Page ���������� ������������ 4.indd   38 11/5/2565 BE   13:06

ตัว
อย
่าง



39เผิงไหลเค่อ

หลายวันมานีห้ลงัจากเรือ่งผ่านไปแล้ว บางคร้ังอยู่ว่างๆ ลว่ีเหนียง

ใคร่ครวญดูก็รูส้กึสงสยั ฟูเหรนิของหลีมู่ ่ บตุรสาวสกุลเกาผู้นัน้ ท่ีแท้แล้ว 

เป็นเช่นท่ีลูฮ่่วนจอืผูน้ัน้พูดจรงิหรอืไม่ หลงัจากแต่งงานกับหลีมู่แ่ล้วยังยากจะ

ตดัเย่ือใยในความสัมพันธ์เก่าก่อนกับคณุชายใหญ่สกุลลู ่อาศยับทเพลงพิณ

ถ่ายทอดความรกัความรูส้กึ น่าเสยีดายตอนนัน้ท่ีตนเพียงบรรเลงท่อนเลก็ๆ 

ตอนเริม่ต้นของบทเพลงเท่านัน้ ไม่อาจเข้าใจบทเพลงท้ังบทว่าเป็นอย่างไร 

ในใจอดรูส้กึอยากรูอ้ยากเห็นไม่ได้

คนืน้ีเพ่ิงได้นัง่ประจนัหน้ากับหลีฟู่เหรินท่ียังเยาว์วัยท่านน้ีเพียงครู่เดียว 

ข้อสงสยัทัง้หมดท่ีอยู่ในใจของลว่ีเหนียงพลันสลายหายไปหมดแล้ว

สญัชาตญาณบอกให้ตนเชือ่ หญิงสาวเยาว์วัยทีส่งูศกัดิม์มีารยาท

ท่านน้ี ต่อให้ยังมีความรู้สึกต่อชายอ่ืนหลงเหลืออยู่ก็ไม่มีทางท�าเรื่อง

ถ่ายทอดความรกัความรูส้กึทีท่�าให้เสือ่มเสียศกัดิฐ์านะเช่นนีเ้ด็ดขาด

โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟังสิง่ท่ีนางพูดเมือ่ครูแ่ม้จะเพียงไม่ก่ีประโยค แต่ 

ทัง้ในและนอกค�าพูดล้วนเผยให้เหน็ถึงความรักท่ีมต่ีอสามขีองนางออกมา

อย่างชัดเจน

ลว่ีเหนียงเห็นนางหลังจากน่ังลงไป ใบหน้าก็ซดีเผอืด ดวงตาหลบุลง 

เลก็น้อย รมิฝีปากท้ังสองเม้มแน่น ท่าทางดอูอกจะเซือ่งซมึก็ไม่กล้าเอ่ยปาก 

อกี เพียงยืนเงียบๆ อยู่ท่ีด้านข้าง

เกาล่ัวเสินก้มหน้า น่ังเงยีบอยู่ครูห่น่ึง พูดทัง้ก้มหน้า "บทเพลงข้าเป็น 

คนแต่งจรงิ แต่ลูฮ่่วนจอืกลบัใส่ร้ายป้ายส.ี..ทีบ่อกเพลงชือ่หลวนเฟ่ิง เขา 

ก็เสกสรรป้ันแต่ง ตอนน้ันพ่ีชายของเขา คนอยู่ต่างแดน ล้มป่วยลกุไม่ขึน้..."

นางก็ไม่รู ้ เพราะเหตใุดตนถึงได้อธิบายถึงมลูเหตุของการแต่งบทเพลง

ในตอนน้ันกับลว่ีเหนียงท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผู้น้ี พูดพึมพ�าออกไป 
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หลายประโยค พอรูตั้วจงึหยุดกะทนัหนั

เกาลัว่เสนิช้อนตาขึน้มาช้าๆ มองหญิงสาวท่ีก�าลงัมองมาด้วยสายตา 

ที่เต็มไปด้วยความกังวล นางคลี่ย้ิมและเปลี่ยนเรื่องพูด "ขอบคุณพ่ีสาว 

ทีบ่อกให้ทราบ ข้าทราบแล้วว่าควรท�าอย่างไร คนืนีร้บกวนมานานแล้ว ข้า 

ไปก่อน วันหน้าถ้าพ่ีสาวมอีะไรท่ีข้าช่วยได้ก็บอกมาได้เลย"

ลวี่เหนียงรีบกล่าวขอบคุณ

เกาลัว่เสนิยืนข้ึน พอจะก้าวเดนิก็หยุดลงอกี เอ่ยถาม "เพ่ือปกป้อง 

ชือ่เสยีงของข้า พ่ีสาวได้ล่วงเกินผูอ้ืน่แล้ว ไม่ทราบหลีเ่สยี...ผูบ้ญัชาการหลี่ 

ได้จดัการแล้วหรอืไม่"

ลวีเ่หนยีงรบีบอก "ฟูเหรนิวางใจ ผูบ้ญัชาการหลีจ่ดัการเรยีบร้อยแล้ว  

ได้มอบหมายให้คนคอยคุ้มกันอยู่ด้านข้างแล้ว"

เกาลั่วเสินพยักหน้า ออกจากห้องโดยสารไป

ลว่ีเหนียงส่งนางออกจากห้องโดยสาร มองเงาร่างน้ันข้ึนฝั่งไป 

ท่ามกลางการห้อมล้อมของผู้ติดตาม ก้าวข้ึนรถเทียมวัวท่ีจอดอยู่ริมฝั่ง 

คนันัน้ ค่อยๆ เคลือ่นห่างออกไป หายลบัไปในความมืดยามราตรี

พรุ่งนีห้ลีมู่จ่ะไปจากเมอืงหลวง คืนนีพ้วกหลีเ่สยีเลอืกหอสรุาหลนิเจยีง

ทีม่ชีือ่เสยีงต้ังอยู่รมิน�า้ฝ่ังตะวันตกของเมอืงจดังานเล้ียงส่งเขา

ความสัมพันธ์ลึกซึ้งยากปฏิเสธ หลี่มู่ย่อมมาร่วมงานเล้ียง ในงาน 

ต่างชจูอกกัน ทุกคนดืม่สรุาพูดคยุกันสนกุสนาน กว่างานเลีย้งจะเลกิก็เป็น 

ช่วงปลายยามซวีแล้ว

หลีมู่ก่ล่าวขอบคณุทุกคนครัง้แล้วครัง้เล่าแล้วกล่าวอ�าลากัน หลงัจาก

ต่างแยกย้ายกันไปหลีมู่ไ่ม่ได้กลบับ้านในทนัทีกลบัเดนิเล่นภายใต้แสงจนัทร์ 
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เดินมาถึงริมน�้าในละแวกใกล้เคียง ยืนมองสายน�้าท่ีใต้ฝ่าเท้าเงียบๆ  

ตามล�าพังอยู่ครู ่หน่ึงแล้วหยิบบทเพลงพิณที่ เปียกฝนในคืนวันน้ัน 

จนกระดาษยับย่นเล่มน้ันออกมาจากอกเสือ้ ม้วนเข้าด้วยกัน แล้วออกแรง 

ขว้างไปยังใจกลางแม่น�า้ท่ีมคีลืน่ไหลเชีย่วกรากท้ังวันท้ังคนืไม่หยุด

ของสิง่น้ันพุ่งวาบเป็นวิถียาวบนท้องฟ้ายามค�า่คนื สดุท้ายกลายเป็น 

จดุเลก็ๆ จดุหนึง่ ร่วงตกลงไปในกระแสน�า้วนกลางแม่น�า้ทีอ่ยูห่่างออกไป

หลายสบิจัง้ พรบิตาเดยีวก็ถูกสายน�า้ในแม่น�า้กลนืหายไปไม่เหลอืร่องรอย

หลี่มู่หมุนตัว ขึ้นหลังม้าควบกลับไป

ตอนเขากลบัมาถึงเป็นเวลาดกึมากแล้ว เกาเฉยีวกลบัมาจวนนาน

แล้ว คนเฝ้าประตูเหน็เขากลบัมาแล้วจงึปิดประตูลงดาล

หลี่มู่กลับเรือน ผลักประตูห้องที่เปิดแง้มอยู่เข้าไปในห้อง

ในห้องโคมไฟยังสว่างอยู่ ม่านมุ้งห้อยต�า่ ที่พื้นมีรองเท้าปักคู่หนึ่ง 

ทีเ่กาลัว่เสนิถอดไว้ เห็นเงาร่างนางนอนอยู่บนเตยีงรางๆ นอนน่ิงไม่ขยับ รู้ว่า

นางคงจะหลบัไปแล้ว เขาจงึเดนิไปท่ีห้องอาบน�า้อย่างเบามอืเบาเท้า ออกมา 

ก็ดบัไฟแล้วขึน้เตียง

เรื่องในคืนวันฝนตก หลี่มู่รู้ตนท�าให้นางตกใจกลัว หลายวันมาน้ี 

ตอนกลางวันนางดแูล้วเหมอืนปกต ิแต่พอตกกลางคนื ท้ังสองนอนร่วมเตยีง

กันแม้นางจะยังคงปฏิบตักัิบเขาอย่างนุ่มนวลอ่อนโยน แต่พอเป็น 'เรือ่งน้ัน'  

นางกลบัดเูนอืยๆ ไม่ใส่ใจ ไม่กระตอืรอืร้นพันพัวและเกาะตดิเขายามอยู่ 

บนเตยีงเช่นแต่ก่อนอีก

หลีมู่่รู้นางยังไม่ก้าวออกมาจากเงามดืท่ีเขาเป็นผูส้ร้างข้ึนมาในค�า่คนื

วันน้ัน ยังไม่ฟ้ืนคนืปกตดิงัเดมิ ในใจก็นกึเสยีใจ ในเมือ่นางไม่ใส่ใจ เขา 

ย่อมไม่กล้าแตะต้องนางอกี ทัง้น้ีจะได้ไม่ท�าให้นางเออืมระอา
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เป็นเวลาหลายค�่าคืนแล้ว คืนน้ีขึ้นเตียงมาเพ่ิงขยับเข้าไปใกล้ก็ได ้

กล่ินหอมเย็นอ่อนๆ ท่ีโชยมาจากเส้นผมของนาง หล่ีมูพ่ลันรู้สึกถึงอารมณ์

ปรารถนาทีเ่คยคุน้ข้ึนมา เขาบงัคบัตนเองไม่ให้ไปคิด พลกิตวัไปมาอยู่นาน  

จงึค่อยๆ หลบัไป

ทั้งคืนไร้ค�าพูด...

เช้าวันรุ่งขึ้น ทั้งสองตื่นขึ้นมา

เกาล่ัวเสนิลุกข้ึนมาก่อน นางลงจากเตียง เดินไปท่ีหัวเตียง เอาม่านมุง้

แขวนข้ึนเร่งเขาให้ลกุข้ึน

หลีมู่่มองเงียบๆ เหน็นางแขวนม่านมุง้ข้ึน ร้องเร่งเขาอกีค�า หมุนตวั 

จะเดนิไป จงึย่ืนมอืไปโอบร่างนางไว้ รัง้แขนกลบัมาเบาๆ แข้งขาท้ังสองข้าง 

ของเกาลัว่เสนิทียั่งอ่อนแรงเพราะเพ่ิงตืน่นอนจะยืนมัน่ได้อย่างไร ร่างทัง้ร่าง

พลนัโถมลงมาบนตัวเขา

หลี่มู่พลิกตัว กดร่างนางกลับลงมาบนเตียง

เกาลั่วเสินส่ายหน้า ยกมือขึ้นดันใบหน้าของเขาที่โน้มลงมาที่ตน  

มองจ้องเขา เอ่ยเสยีงต�า่ "อย่าเล่นเลย ต้องออกเดนิทางแต่เช้า ข้างนอก 

คนลกุข้ึนมาหมดแล้ว อย่าให้อาเหยียอาเหนยีงต้องรอ"

บนทางเดินด้านนอกมีเสียงฝีเท้าเบาๆ ของเหล่าหญิงรับใช้สูงวัย 

ที่ก�าลังเดินไปมาอยู่

หลี่มู่หยุดชะงัก

เกาลัว่เสนิย้ิมน้อยๆ ผลกัเขาออกเบาๆ ตนเองขึน้มานัง่ ก้มหน้าลง

จดัๆ เสือ้ผ้าแล้วออกไปเปิดประต ู เรยีกคนให้ยกน�า้เข้ามาปรนนบัิติล้างหน้า 

หวผีม
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43เผิงไหลเค่อ

หลีมู่ม่องเงาด้านหลงัของนาง ระบายลมหายใจออกมาช้าๆ ทีหน่ึง 

ข้างหูได้ยินเสยีงฝีเท้าหญิงรบัใช้สงูวัยเดินเข้ามาก็จ�าต้องลุกข้ึน

หลงัจากทัง้สองล้างหน้าบ้วนปากสวมเส้ือผ้าเรียบร้อยก็มาท่ีเรอืนของ

เกาเฉยีวกับองค์หญิงใหญ่ด้วยกัน

วุ่นวายกันอยู่พักหน่ึง และกล่าวอ�าลากันอยู่พักหน่ึง ถึงกลางยามเฉนิ* 

หลีมู่่ก็พาเกาลัว่เสนิขึน้เรอื ยังคงเป็นพวกฝานเฉงิ อาจวีท๋ีต่ดิตามไปด้วย 

เดนิทางไปจงิโข่วตามเส้นทางน�า้

หลังจากนั้นไม่กี่วัน เรือมาถึงท่าเรือ ทั้งสองกลับบ้านสกุลหลี่

หลซูือ่ได้รบัข่าวตัง้แต่เมือ่สองวันก่อนแล้วว่าอกีไม่ก่ีวันบตุรชายสะใภ้

จะกลบัมาบ้าน นางกับอาถิงก็ตัง้ตารอมาตลอด วันน้ีในท่ีสดุก็รอจนพวกเขา

กลบัมาถึงแล้ว ความดใีจอบอุน่สนิทสนมยามพบหน้ากันคงไม่จ�าเป็นต้อง 

กล่าวถงึ

เวลาผ่านไปหนึง่ปีแล้ว หลซูือ่ร่างกายแขง็แรง รปูร่างของอาถิงก็ดู 

สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อน หน้าตาสะสวยงดงามขึ้น ดูมีทรวดทรงองค์เอวเป็น 

สาวน้อยแล้ว พอเจอเกาลั่วเสินก็เรียกอาเส่าออกมาค�าหนึ่ง แล้วกอด 

เกาลัว่เสนิไว้ไม่ยอมปล่อยมอื ท�าเอาหลซูือ่หวัเราะไม่หยุด

วันนั้นบ้านสกุลหลี่ครึกครื้นยิ่ง เสิ่นซื่อกับบุตรชายหญิงคู่น้ัน และ 

คนจากบ้านใกล้เรือนเคียงจ�านวนมาก อีกทั้งผู้ว่าการเมืองจิงโข่ว คนที ่

เคยคบหากับหลีมู่ ่พอทราบข่าวต่างก็พากันมา

เส่ินซื่อไม่ได้พบหน้าสามีมานานมากแล้วย่อมคิดถึงย่ิงนัก หลี่มู่ 

เอาจดหมายท่ีเจีย่งเทาเขียนถึงนางกลับมาด้วยฉบบัหนึง่ หลีมู่เ่องก็วางแผน 

* กลางยามเฉิน คือเวลา 08.00 น.
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ไว้แล้ว รอให้สถานการณ์ทางหลงซีมั่นคงแล้วก็จะรับอาหมู่อาเม่ย ยังมี 

พวกเสิน่ซือ่ไปอยู่ด้วยกัน ทกุคนได้ยินแล้วไม่มใีครไม่ดใีจและตัง้ตารอ

หลี่มู่กับเกาลั่วเสินพักอยูท่ี่บ้านได้สองสามวัน หลูซื่อก็เร่งรัดหลี่มู่ 

ให้พาเกาล่ัวเสนิกลบัไปอ้ีเฉงิเรว็หน่อย บอกพวกเขาไม่ต้องเป็นห่วงนาง

หลีมู่เ่ห็นมารดาสบายดีทกุอย่าง บ่าวไพร่ในบ้านพรักพร้อมก็วางใจ

แล้ว เขากับเกาล่ัวเสินอยู่ข้างกายมารดาแสดงความกตัญญูอกีสองสามวัน  

แล้วตัดสนิใจออกเดินทางกลบัอีเ้ฉงิตอนเช้าวันรุ่งข้ึน

คืนก่อนออกเดินทาง เขาออกไปสังสรรค์จนค่อนข้างดึก กลับมา 

เหน็เกาลัว่เสนิยังไม่นอน ไม่เพียงอยู่รอเขา ยังปรนนบิตัเิขาอาบน�า้ ช่วยเขา 

สวมเสือ้ผ้า นางท่าทางอ่อนหวานละมนุละไมย่ิงดูแล้วเหมอืนจะลมืเร่ือง 

ไม่สบายใจในช่วงก่อนหน้าน้ีไปหมดสิ้นแล้ว เขาก็รู้สึกโล่งอก หลังจาก 

ขึน้เตยีงอาศยัความเมามายหลายส่วนรัง้ร่างนางเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดเบาๆ 

เอาฝ่ามือแนบลงบนผวิกายนวลเนยีนเกลีย้งเกลาใต้ผ้าห่มอย่างลองหย่ังเชงิ

อดทนข่มกลั้นมานานวัน ยามนี้เขาเพียงรู ้สึกย่ิงเป่ียมไปด้วย 

แรงปรารถนา เห็นนางนอนอยู่ข้างกาย คล้ายแมวน้อยที่นุ่มนวลอ่อนโยน 

ตวัหน่ึง จงึวางใจลงอย่างสิน้เชงิ โอบกอดนางไว้ เร่ิมคลอเคลียแนบชิดกับ

นาง

เกาลัว่เสนิเอ่ยขึน้เบาๆ "หลางจวิน ท่านไม่มเีรือ่งอะไรจะพูดกับข้า 

จรงิหรอื"

หลี่มู่หยุดชะงัก บอกอย่างคลุมๆ เครือๆ ค�าหน่ึง "ไม่มี" จากนั้นก็

คลอเคลียแนบชิดกับนางต่อ

"ข้ามีเรื่องหน่ึงอยากจะพูดกับท่าน ฤดูใบไม้ผลิปีท่ีแล้วตอนท่ีท่าน 
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ไปอีเ้ฉงิแล้ว หลงัจากข้าถูกอาเหยียพากลับไปอยู่ท่ีบ้าน ได้ทราบว่าลูเ่จีย่นจอื 

อยู่เจยีวโจวจติใจย�า่แย่ไม่ฮกึเหมิ ล้มป่วยนานไม่หาย อาเม่ยสกุลลูม่าขอร้อง 

ให้ข้าช่วย ข้าจงึแต่งบทเพลงพิณขึน้บทหนึง่ ใช้ท่วงท�านองเพลงแทนค�าพดู  

มอบให้อาเม่ยสกุลลูช่่วยส่งต่อไปให้ลูเ่จีย่นจอื"

หลี่มู่ค่อยๆ หยุดการเคลื่อนไหวลงแล้ว

เกาลั่วเสินกล่าวต่อ "ชื่อบทเพลงหาใช่หลวนเฟิ่งร้องรับขับขาน  

ในบทเพลงย่ิงไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวของชายหญิง ข้าเพียงเห็นแก่

มติรภาพเก่าท่ีมต่ีอลูเ่จีย่นจอื ให้ก�าลงัใจเขา ให้เขาปลกุเร้าใจให้ฮกึเหิมขึน้มา

เท่าน้ัน

ที่ไม่ได้บอกให้ท่านรู้ถือเป็นความสะเพร่าของข้า ข้ากับลู่เจ่ียนจือ  

แต่ก่อนก็เคยไปมาหาสูกั่นจรงิ แต่หลงัจากแต่งงานกับท่านแล้ว ข้าก็เห็นเขา

เป็นพ่ีชายมาตลอด หลางจวิน ท่านเชือ่ข้าหรือไม่"

หลี่มู่เงยหน้าขึ้นมาจากหน้าอกของนาง มองสบตานางที่อยู่ใต้ร่าง 

ประกายพลุ่งพล่านเร่าร้อนท่ีปรากฏขึ้นมาในส่วนลึกของดวงตาเมื่อครู ่

ค่อยๆ จางหายไป

เขาพลกิตวัออกจากร่างของนางช้าๆ พูดเสยีงอูอ้ีอ้ยู่ในล�าคอ "ข้าเชือ่"

เกาลัว่เสนิกัดรมิฝีปากแน่น มองเพดานมุง้พลางบอก "แล้วท่านยังมี

ค�าพูดอะไรอยากจะพูดกับข้าหรอืไม่"

หลีมู่น่ิ่งเงยีบไปครูห่น่ึง ก่อนเอ่ยว่า "บทเพลงข้าท�าลายไปแล้ว เจ้า 

ไมต้่องกังวล ต่อไปจะไม่มใีครรูเ้รือ่งนีอี้ก"

เกาลัว่เสนิก็นิง่เงยีบตามไปด้วย พักใหญ่ในทีส่ดุก็พูดขึน้เบาๆ "ครัง้น้ี 

ต้องขอบคุณท่านทีช่่วยรกัษาชือ่เสยีงให้ข้า"

หลี่มู่คล้ายหลับไปแล้ว ผ่านไปครู่หน่ึงก็ย่ืนมือมาช้าๆ ร้ังร่างนาง 
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เข้าไปในอ้อมกอดอีกครั้ง ฝ่ามือตบแผ่นหลังนางเบาๆ คล้ายปลอบโยน  

กล่าวเสยีงนุ่มนวล "เรือ่งผ่านไปแล้ว เจ้าก็ไม่ต้องคิดมากอีก นอนเถิด พรุ่งน้ี 

ยังต้องตืน่แต่เช้า"

"อืม" เกาลั่วเสินตอบรับออกมาค�าหนึ่ง ใจลอยไปชั่วขณะแล้ว 

หลบัตาลง

เช้าตรูวั่นรุง่ขึน้ ฟ้ายังไม่สว่าง เพ่ือหลกีเลีย่งไม่ให้ผูค้นต้องออกมาส่ง 

หลีมู่จ่งึตัง้ใจพาเกาลัว่เสนิตืน่แต่เช้า กราบลาหลซูือ่ เตรยีมออกจากจงิโข่ว

ไปอีเ้ฉงิ

การเดินทางยังคงต้องไปทางทิศตะวันตกของแม่น�้าใหญ่ เดินทาง 

ทางน�้าสักระยะหนึ่งก่อน แต่คิดไม่ถึงว่าระหว่างทางไปท่าเรือข้ามฟาก  

เพ่ิงมาได้คร่ึงทางผูว่้าการเมอืงจงิโข่วยังคงหิว้ของไล่ตามมา

น�้าใจลึกซึ้งยากจะปฏิเสธ หลี่มู่จ�าต้องหยุดลง

เกาลั่วเสินเอ่ยทักทายผู้ว่าการเมืองจิงโข่วผ่านม่านรถ แล้วบอก  

"พวกท่านค่อยๆ คุยกัน ข้าจะล่วงหน้าไปก่อน"

หลีมู่เ่พียงเข้าใจว่านางคร้านจะรอ ไม่ได้เก็บมาใส่ใจ และเรยีกฝานเฉงิ

ให้ส่งพวกเกาลัว่เสนิขึน้เรอืไปก่อน รอตนตามไป

ผูว่้าการเมอืงจงิโข่วผู้น้ีเป็นคนช่างพูด ทัง้พิธีรตีองมาก เขาดงึตวัหลีมู่่ 

ไว้ พูดไม่หยุดปาก สุดท้ายดื่มสุราเลี้ยงส่งไปสามจอก จึงยอมปล่อยคน 

ในท่ีสดุ

หลีมู่นึ่กถึงว่าเช้าวันนีห้ลงัจากลามารดาของตนและอาถิง ออกจากบ้าน

มาแล้ว ระหว่างทางเกาล่ัวเสินก็ไม่ได้พูดกับตนอกีดูเหมอืนอารมณ์ออกจะ

หม่นหมอง กลัวจะท�าให้นางรอนาน พอปลกีตัวมาได้ก็รบีเร่งรุดไปทีท่่าเรือ 
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ข้ามฟากทันที

รอจนเขารบีร้อนมาถึงกลบัต้องประหลาดใจเมือ่พบว่าเรอืหายไปแล้ว 

เกาลัว่เสนิกับคนของนางเหล่านัน้ก็หายไปทัง้หมด เหลอืเพียงหีบไม่ก่ีใบ 

ที่ใส่เสื้อผ้าและข้าวของของตนอยู่ที่ริมฝั่ง ท่ีด้านข้างมีผู้ติดตามน่ังยองๆ  

เฝ้าของอยู่คนหนึง่

หลี่มู่งงงันอยู่พักใหญ่ถึงได้สติ วิ่งเข้าไปถาม "ฟูเหรินเล่า"

ผูติ้ดตามเหน็เขามาแล้วก็รบียืนข้ึนมา ว่ิงมาตรงหน้า พูดด้วยสหีน้า

เหมอืนจะร้องไห้ "ฟูเหรนิบอกนางไม่ตามหลีห่ลางจวินไปอ้ีเฉงิแล้ว บอกให้ 

ท่านไปเอง ส่วนนางจะกลบัเจีย้นคงั เมือ่ครู่บอกให้คนออกเรือไปแล้วขอรบั!"

หลีมู่ห่วัใจกระตกุวาบ รบีว่ิงไปท่ีหน้าท่าเรอืข้ามฟาก ยนือยู่รมิแม่น�า้  

เบกิตามองไปทางตะวันตก

เพียงเห็นกระแสน�้าในแม่น�้าไหลเชี่ยว ทิศทางลมในวันน้ีก�าลังดี  

เบือ้งหน้าเห็นแต่สายน�า้กว้างไกลสดุลกูหูลกูตา ไหนเลยยังจะเหน็เงาของ

เรอืล�าน้ันแม้ครึง่ส่วน
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