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เด็กหนุ่มราวกับคุ้นเคยกับสายตาของทุกคน  ทั้งมิได้มีท่าทีสนใจ 

แต่อย่างใด เขากำลังพลิกอ่านตำราม้วนไม้ไผ่อย่างเกียจคร้าน ยามสายลม 

พัดมา ม่านรถชั้นในสะบัดพลิ้วลอยอยู่เหนือใบหน้างามก่อนจะทิ้งตัวลงเบา ๆ  

ทุกคนต่างก็รู้สึกว่า  ลมนั้นดุจมือของตนกำลังสัมผัสใบหน้าหล่อเหลา 

ดุจสวรรค์สร้างนั้น

— หลินจยาเฉิง



คำนำสำนักพิมพ์
มาถึงบทลงเอยของ เสน่ห์รักขุนนางหญิง แล้ว การใช้ชีวิตให้อยู่รอดในยุคสมัย 

อันฟุ้งเฟ้อฟอนเฟะไม่ใช่หนทางที่ง่ายดายเลย เพราะทางเดียวที่จะอยู่ได้ 

อย่างทรงเกียรติก็คือการเป็นที่ยอมรับจากสังคมเช่นนี้ แต่ในยุคสมัยที่ชื่อเสียง 

เกียรติยศถูกกำหนดทันทีตั้งแต่แรกเกิด คนต่ำต้อยไม่อาจลืมตาอ้าปาก  

ผู้สูงศักดิ์อยู่เหนือผู้คนตลอดกาล การตะเกียกตะกายและการแก่งแย่งเพื่อ 

ให้ได้มาซึ่งเกียรติภูมิอันจอมปลอม ก็ไม่ต่างจาก  “เนื้อเน่า” เป็นการแสวงหา 

พันธนาการอันไร้แก่นสารให้ตนเอง

สุดท้ายสิ่งที่จริงแท้ที่สุด คือการพบคนผู้หนึ่งที่ “เจ้ารักนาง และนางเอง 

ก็รักเจ้า” ไม่ว่าโลกนี้จะฉาบฉวย หลอกลวง มุ่งหวังผลประโยชน์ เต็มไปด้วย 

การวางแผนคิดคำนวณกันสักแค่ไหน ขอเพียงมีคนคนหนึ่งให้หัวใจได้พักพิง  

เทา่นีก้พ็งึพอใจแลว้ นีค่อืสิง่ที ่อาหรง และ ชหีลาง ตา่งกป็รารถนา ทวา่ทา่มกลาง 

ความขัดแย้งและเล่ห์ลวงมากมายที่ยังคงดำเนินอยู่ ทั้งสองจะผ่านบทพิสูจน์ 

สุดท้ายนี้ไปได้หรือไม่



“ในโลกนี้ 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงง่ายที่สุดก็คือใจคน 

แม้ตนจะคิดว่า

เป็นความรักความผูกพันที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ต่อให้สลายเป็นเถ้าธุลีก็ตาม 

ทว่าก็ย่อมลดน้อยถอยลงตามกาลเวลา 

ชีหลาง อาหรงไม่อยากทำให้ท่านต้องเสียใจภายหลัง”
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เขาไม่ ได้พูด  หรือทำอะไรนอกเหนือจากนี้ เพียงแค่กุมมือนางไว้ 

ในฝ่ามืออย่างอ่อนโยนและกระชับแน่น ราวกับจะใช้การกระทำนี้ทำให้เฉินหรง 

ที่กำลังง่วงงุนอ่อนล้าอย่างมากได้ผ่อนคลาย

เฉินหรงค่อย  ๆ  ผ่อนคลายลงจริง  ๆ มือที่เกร็งแน่นของนางร่วงผล็อย  

ค่อย ๆ ซุกใบหน้ากับอกเขาลึกลงเรื่อย ๆ

ก่อนจะหลับสนิท เข้าสู่นิทราอันแสนหวานไปในที่สุด

เฉินหรงรู้สึกตัวอีกครั้งขณะกำลังพลิกตัว ทว่าเพิ่งจะขยับ มือข้างหนึ่ง 

ก็ยื่นมาจับไว้ ได้ยินเสียงหวังหงเอ่ยเบา ๆ “อย่าขยับ เพิ่งทำแผลเสร็จ”

เฉินหรงขานรับเสียงแผ่วพร้อมกับลืมตาขึ้นมา

เห็นบุรุษรูปงามชุดขาว ใบหน้ามีรอยยิ้มจาง ๆ กำลังพิงผนังรถม้าอย่าง 

สบายอารมณ์ จึงถามว่า “เรากำลังจะไปที่ใด”

“กลับหนานหยาง”

หวังหงก้มลงมองนางพลางคลี่ยิ้ม

รอยยิ้มนี้ช่างบริสุทธิ์สดใสดุจบุรุษผู้ไร้มลทิน เขาอธิบายช้า ๆ “ไม่ต้อง 

กังวล คนของมู่หรงเค่อตกหลุมพรางหรานหมิ่นแล้ว หลังจากเจ้าหายไป  

ข้าก็ส่งคนไปติดต่อกับหรานหมิ่น!”

ความรักความเข้าใจ
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เขาลูบคางสะอาดเกลี้ยงเกลา เอ่ยอย่างเกียจคร้านว่า “เจ้ามู่หรงเค่อ 

ตัวดีนั่นเป็นคนฉลาด ตอนนี้เขาแค่ติดต่อกับข้า วางแผนใช้เจ้าล่อข้าออกมา 

ก่อน จัดการข้าเรียบร้อยแล้ว ค่อยใช้เจ้ารับมือหรานหมิ่น ต่อให้เราสองคน 

ไม่หลงกล ก็จะต้องทุกข์ใจไปชั่วชีวิตเรื่องที่เจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือเขา แต่เขา 

ดูถูกข้าหวังหงเกินไป ทั้งยังดูถูกหรานหมิ่นเกินไปด้วย” 

หวังหงยิ้มเล็กน้อย “ข้าเคยบอกเจ้ามู่หรงเค่อนั่นแล้วว่า ข้าหวังหง 

แต่ไหนแต่ไรมิใช่บัณฑิตคร่ำครึ เขาถือดีอะไรถึงคิดว่าข้าจะไม่ไปหาหรานหมิ่น  

เพื่ออาศัยกำลังของสองคนมารับมือกับเขาคนเดียว”

เห็นเฉินหรงฟังอย่างตั้งใจ เขาจึงพูดต่อ “ข้าปล่อยข่าวเส้นทางการ 

เดินทางของเจ้าเมืองมั่วหยางคนใหม่และจำนวนองครักษ์ให้มู่หรงเค่อ รู้ว่าเขา 

จะต้องลงมือแน่นอน หรานหมิ่นบอกว่าจะรับมือกับคนที่มู่หรงเค่อส่งมาเอง  

ส่วนเจ้าก็ให้ข้าเป็นคนมาช่วย ตอนนี้คิดว่าสองฝ่ายน่าจะปะทะกันแล้ว จุ  ๆ  

ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ แต่จากได้เปรียบกลับกลายเป็นเสียเปรียบ ศึกครั้งนี้ 

ของมู่หรงเค่อคงสูญเสียมหาศาล คิดว่าต่อไปเขาคงสงบเสงี่ยมขึ้นบ้าง”

เฉินหรงได้ฟังก็อดถามไม่ได้ “แล้วเรื่องเจ้าเมืองมั่วหยางเล่า” 

หวังหงค่อย  ๆ  ก้มมองนาง  วางมือลงบนเข่าด้วยอิริยาบถที่ยังคง 

สบายอกสบายใจ 

ทว่าเฉินหรงกลับใจเต้นรัว

ริมฝีปากของเขาคลี่ยิ้มน้อย ๆ “นั่นเป็นเรื่องเล็ก”

“จะเป็นเรื่องเล็กได้อย่างไร” 

เฉินหรงผุดลุกขึ้นนั่ง ยื่นมือคว้าแขนเสื้อเขา “ท่านต้องบอกข้ามา”  

บอกข้าว่าที่ท่านแพร่งพรายเส้นทางการเดินทางของเจ้าเมืองมั่วหยางเช่นนี้  

มีผู้ใดรู้หรือไม่ จะมีผลกระทบภายหลังหรือไม่

หวังหงยังคงมองเฉินหรงนิ่ง

แววตาของเขาใสกระจ่าง สงบนิ่ง และเป็นธรรมชาติ

ทว่ายิ่งเป็นเช่นนี้ เฉินหรงก็ยิ่งไม่สบายใจ นางรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหน้านี้  

ยิ่งมีปัญหา ก็ยิ่งแสร้งทำเหมือนไม่มีเรื่องอะไร
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หวังหงค่อย ๆ เก็บสายตากลับไป “ไม่ต้องตกใจ ไม่มีเรื่องแน่นอน”

จะไม่มีเรื่องได้อย่างไรเล่า ตระกูลขุนนางใหญ่ในเมืองเจี้ยนคังมีความ 

สัมพันธ์ข้องเกี่ยวกันมากมาย ต่างฝ่ายต่างขัดแข้งขัดขากัน...หากไม่เป็น 

เช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่ความรู้ความสามารถของเขาไม่ด้อยไปกว่ามู่หรงเค่อเลย เหตุใด 

ต้องหาสารพัดวิธีมาปกปิดความสามารถด้วยเล่า

ขณะที่เฉินหรงกำลังกระวนกระวาย หวังหงก็ตบมือนางเบา  ๆ ทว่า 

สุดท้ายก็มิได้พูดอะไร

เฉินหรงจนใจ สงบจิตใจที่ว้าวุ่นลง ค่อย  ๆ  นั่งตัวตรง ก่อนจะพบว่า 

บนร่างยังมีเสื้อสีขาวคลุมอยู่

นางหันหลังเปลื้องเสื้อคลุมสีขาวออกวางไว้ด้านข้าง ปลดเสื้อตัวนอก 

สีแดงที่ผูกเอาไว้แน่นบริเวณเอวและลำคอออก เหลือเพียงเสื้อตัวกลางสีขาว  

อกเสื้อด้านหน้าขาดรุ่งริ่ง เผยให้เห็นนวลเนื้อขาวเนียนวับแวมเบื้องหน้าหวังหง

เฉินหรงยื่นมือหมายจะหยิบเสื้อคลุมสีขาวตัวนั้นมาคลุมใหม่อีกครั้ง  

พลันมือข้างหนึ่งยื่นมาวางทาบบนหน้าอกนาง

นิ้วมือเรียวค่อย  ๆ  ไล้ต่ำลงมาอย่างเบามือ สายตาจับอยู่ที่รอยเขียวช้ำ 

เป็นรูปนิ้วมือนั่น

ฟกช้ำจริง ๆ ด้วย

เฉินหรงเองก็คาดไม่ถึงว่าที่ถูกมู่หรงเค่อจับต้องนั้นจะทิ้งรอยเขียวช้ำ 

เอาไว้...ซ้ำยังเขียวช้ำในจุดนี้

ใบหน้านางพลันเปลี่ยนเป็นขาวซีด

มือข้างหนึ่งจับไหล่นางไว้ ออกแรงเพียงเล็กน้อยก็หมุนตัวเฉินหรง 

กลับมาเผชิญหน้ากับเขาตรง ๆ

หวังหงก้มหน้าลง  รอยยิ้มผ่อนคลายและท่าทางสง่าสุขุมเสมอมา 

เลือนหายไป เขาจ้องรอยนิ้วมือบนหน้าอกนางตาไม่กะพริบ

สักพักก็วางมือลงบนสาบเสื้อที่ขาดรุ่งริ่งนั้นแล้วแหวกออกดังชึ่บ

เฉินหรงร้องอุทานเบา  ๆ ใบหน้าที่เดิมขาวซีดพลันเปลี่ยนเป็นแดงก่ำ  

นางรีบยกมือปกปิดกระต่ายขาวคู่หนึ่งที่กระโดดออกมาทันที ดวงตารื้น 
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เป็นประกาย มองเขาอย่างทั้งเขินอาย ทั้งเดือดดาล และกระวนกระวาย

ใบหน้าเขานิ่งขึงจนดูเย็นชา

เฉินหรงกะพริบตาปริบ  ๆ ขอบตาแดงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว นางสูดจมูก 

กลั้นสะอื้น คิดอยากจะพูดอะไรออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ พลันรู้สึกอุ่น 

ที่หน้าอก

หวังหงก้มหน้าลงสำรวจผิวเนื้อเปลือยเปล่าท่อนบนของนางทุกอณู  

เนื่องจากอยู่ใกล้กันยิ่งนัก ลมหายใจของเขาจึงรินรดลงบนผิวของนาง

พอเขาเข้ามาใกล้เช่นนี้ อิงเถาสีชมพูสองลูกนั้นก็ชูชันตอบสนองขึ้นมา 

โดยไม่รู้ตัว จนแทบจะแตะถูกปลายจมูกเขา

เฉินหรงหน้าขาวสลับแดง ลมหายใจของเขาทำให้นางทั้งจั๊กจี้ทั้ง 

หวามซ่าน นิ้วมืออ่อนโยนดุจลมวสันต์และดวงตาลุกโรจน์นั้น ทำให้หัวใจ 

ของนางเต้นกระหน่ำราวกับรัวกลอง

ทว่าเขากลับขึงขังจริงจังจนเย็นชา

นางไม่รู้ว่าเขากำลังหยอกเย้าหรือกำลังตรวจสอบนางกันแน่

สองมือของเขาประคองเอวนางไว้ สายตากวาดมองเรือนร่างขาวเนียน 

อ้อนแอ้นขึ้นลงรอบหนึ่ง ก่อนจะเลื่อนไปหยุดที่เนินอก ยื่นมือลูบรอยช้ำ 

เขียว  ๆ  ม่วง  ๆ  นั้นจนเฉินหรงสั่นสะท้าน ถามเสียงแหบพร่าว่า “เขาแตะต้อง 

เจ้าตรงนี้หรือ”

ริมฝีปากของเฉินหรงสั่นระริก นางอยากตอบเขากลับอย่างยิ่งว่า ท่าน 

พูดเองแล้วแท้  ๆ  ว่า “ในเมื่อข้ามาช่วยเจ้าแล้ว ย่อมไม่สนใจเรื่องเหล่านี้อีก”  

เหตุใดยังต้องใส่ใจเรื่องนี้ด้วย

ทว่าถ้อยคำนั้นกลับติดอยู่ที่ริมฝีปาก สุดท้ายนางก็เอ่ยอย่างกระดาก 

และอับอาย “ฟ้าสางวันนี้ตอนที่เดินทัพ เขาก็ถามโน่นถามนี่ จู่  ๆ  ก็จับไป 

ครั้งหนึ่ง”

“จับเช่นนี้หรือ” เขายื่นมือกอบกุมรอยช้ำเขียว  ๆ  ม่วง  ๆ  นั่น น้ำเสียง 

เย็นเยียบแหบแห้ง

เฉินหรงตอบเสียงสั่น “ใช่”



5

หลินจยาเฉิง

นางคิดจะสงบจิตใจ ทว่าลมหายใจของเขา มือของเขา ล้วนทำให้นาง 

สั่นไหว

เฉินหรงกัดริมฝีปาก พึมพำว่า “ทั้ง  ๆ  ที่เขารับปากว่าจะให้เกียรติข้า  

ทว่าวันนี้ตอนจะเคลื่อนทัพ  จู่  ๆ  ก็เรียกข้าให้ไปสวมชุดสีแดง  ทั้งยังฉีก 

สาบเสื้อข้าจนขาดรุ่งริ่ง แล้วให้ข้าขึ้นม้า เดิมก็ต่างคนต่างขี่ ทว่าไปได้ครึ่งทาง  

เขาก็เรียกให้ข้าไปขึ้นม้าของเขา”

เสียงของเฉินหรงเบาลงเรื่อย ๆ จนแทบไม่ได้ยิน “เขาสั่งให้ข้าขึ้นไปนั่ง 

ซ้อนข้างหน้า หลังจากพูดกับข้าสักพักก็จับไปทีหนึ่ง”

นางน้ำตาคลอ ไม่รู้เพราะกระดากอายหรือกังวลจึงตัวสั่นขึ้นมา

เฉินหรงกัดริมฝีปากแน่น  บอกกับตนเองว่า  ข้าจะกลัวทำไมกัน  

ข้า...ข้าไม่ได้จะแต่งงานกับเขาเสียหน่อย ทั้งข้ายังออกบวชแล้ว ฝ่าบาทยัง 

อนุญาตให้ข้าเลี้ยงหนุ่มรูปงามได้อีกด้วย ข้ายังต้องกลัวอะไรอีกเล่า!

แม้จะคิดเช่นนี้ ทว่าไม่รู้เพราะเหตุใด นางจึงรู้สึกอดสูอย่างยิ่ง แทบ 

อยากคุกเข่าต่อหน้าเขา วิงวอนให้เขาเชื่อว่าตนบริสุทธิ์จริง  ๆ นอกจากเขาแล้ว  

ก็ไม่มีบุรุษใดที่ได้ครอบครองนางอีก

ขณะที่เฉินหรงกำลังตัวสั่นระริกอยู่นั้น หวังหงก็กอบกุมหน้าอกของ 

นางไว้ พลันส่งอิงเถาลูกหนึ่งเข้าปาก

ความอุ่นร้อนเปียกชื้นที่จู่โจมเข้ามาแทบจะในทันทีทำให้เฉินหรงตัว 

อ่อนยวบอยู่ในอ้อมอกเขา

นางรู้สึกได้ว่าปลายลิ้นของเขากำลังไล้เลียไปบนรอยช้ำนั่น

เฉินหรงหลุดปากครางออกมาโดยมิอาจควบคุม “เขา...เขามิได้ทำ 

เช่นนี้” เพิ่งจะพูดออกไป ก็รู้สึกว่าฟังดูพิกล จึงรีบเสริมทันที “เขาไม่ได้ 

แตะต้องข้าจริง ๆ นะ แค่จับครั้งเดียวเท่านั้น”

คำอธิบายนั้นช่างดูไร้น้ำหนักเหลือเกิน

เรียวลิ้นที่เล็มเลียทำให้สติของนางพร่าเลือนสับสน

หน้าอกทั้งสองข้างไหวกระเพื่อมอยู่ในฝ่ามือใหญ่ หวามไหวไปกับปาก 

และลิ้นร้อนแรงของเขาที่กำลังดูดดึง เฉินหรงกอดศีรษะเขาไว้โดยไม่รู้ตัว  



6

เสน่ห์รักขุนนางหญิง 4

ส่งตนเองแนบชิดกับเขายิ่งขึ้น

จู่ ๆ หน้าอกก็รู้สึกเจ็บแปลบจากการถูกกัด

นางสะอื้นออกมา “ข้า...ข้าไม่ได้ทำจริง ๆ”

ไร้เสียงตอบ  มีเพียงเรือนกายที่รุ่มร้อนยิ่งขึ้นเรื่อย  ๆ  ขณะที่สติ 

เลอะเลือน  เฉินหรงก็ถูกจับนอนราบกับพื้นรถ  เขาทาบทับนางไว้อย่าง 

แนบแน่น

นิ้วมือของเขาเคล้นคลึงที่รอยช้ำนั่นตลอดเวลา ปากก็ขบเม้มครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า ส่งความรู้สึกเจ็บแปลบเป็นระลอก

เฉินหรงกลับชอบความรู้สึกเช่นนี้ นางรู้สึกว่ายิ่งเจ็บปวดมากเท่าใด  

ร่องรอยความอัปยศที่ติดตรึงอยู่ก็ยิ่งจางลงไปเท่านั้น

ขณะที่นางกำลังเคลิ้มรัญจวน ครางสะอื้น และอับอายนั้น กลับไม่ได้ 

รู้สึกแม้แต่น้อยว่าเสื้อผ้าของตนถูกปลดเปลื้องออกหมดแล้ว

กระทั่งริมฝีปากของเขาประกบกับกลีบปากเล็กของนาง กระทั่งตัวตน 

ร้อนแรงแข็งขึงของเขาชำแรกเข้าไปในร่างนางอย่างหนักหน่วง มอบความ 

เต็มแน่นและความรู้สึกเสียดแปลบที่ห่างหายไปนาน เสียงของนางถูกเรียวลิ้น 

ของเขาดูดกลืนขณะที่กำลังร้องบอก “ชีหลาง เรามิอาจ...” เราทำเช่นนี้ไม่ได้  

ท่านเคยบอกว่าจะไม่ยอมให้ลูกใช้แซ่ข้า ข้าก็เคยบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะ 

ไม่ยอมเป็นอนุของท่าน ทั้งข้าเพิ่งจะตกอยู่ในมือมู่หรงเค่อ อยู่ท่ามกลาง 

ทหารหูโหดเหี้ยมเช่นเดรัจฉานมาหลายวัน หากมีลูกขึ้นมาในยามนี้ คำครหา 

ที่เกิดขึ้นจะทำให้ลูกไม่มีทางมีชีวิตอย่างสงบสุขได้เลย

ระหว่างที่ เขาถาโถมครั้งแล้วครั้งเล่า บีบคลึงหน้าอกจนเจ็บปวด 

ซาบซ่าน น้ำตาของนางก็ไหลรินลงมาอย่างมิอาจควบคุม นางโอบคอเขา  

ปล่อยเรือนร่างเปล่าเปลือยแนบสนิทกับกายเขาจนไม่เหลือช่องว่าง เอ่ยวิงวอน 

แทบไม่เป็นภาษา “อย่า...อย่าทำข้างใน...จะมีลูกไม่ได้”

สิ่งที่ตอบนาง มีเพียงแรงที่โหมกระหน่ำรุนแรงยิ่งขึ้น เสียงหอบหายใจ 

ค่อย ๆ หนักหน่วง

รถม้าวิ่งไปอย่างมั่นคง เพียงแต่ทุกครั้งที่สะดุด ทุกครั้งที่โคลงไปมา  
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จะมีเสียงครวญครางเบา ๆ ลอดออกมา

เฉินหรงร้องไห้ไม่หยุด ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใด จู่  ๆ  นางก็กัดลงบน 

ไหล่เขา หลุดเสียงครางเจ็บปวดออกมา

ผ่านไปนานกว่านางจะรวบรวมเรี่ยวแรงผลักเขาที่นอนทับอยู่บนกาย 

ออก ถามเจือสะอื้นอย่างโรยแรงว่า “ทำไมท่านไม่ทำข้างนอก”

หวังหงโงศีรษะขึ้นมา ใบหน้าหล่อเหลาหมดจดชุ่มเหงื่อ  ปอยผม 

ดำขลับเปียกชื้นแนบติดหน้าผาก ความเร่าร้อนยังคงไม่จางหาย ดวงตา 

ที่มองมายังเปี่ยมเสน่ห์ชวนหลงใหล เขาคลี่ยิ้ม จุมพิตลงกลางหน้าผากนาง  

“วางใจเถอะ หากมีลูก ข้าจะยอมรับเขาแน่นอน”

ได้ยินเขาพูดเช่นนี้ เฉินหรงก็ร้องไห้ออกมาทันที

ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ตกอยู่ในมือทหารหู นางต้องกล้ำกลืนความหวาดวิตก 

อยู่ตลอดเวลา ทั้งไม่สบายใจที่ทำให้เขาต้องพลอยลำบาก ทั้งความหวาดหวั่น 

ต่ออนาคต ต่อการตั้งครรภ์ ทั้งหมดล้วนระบายออกมากลั่นเป็นหยดน้ำตา

หวังหงโอบกอดเฉินหรงที่ร้องไห้ไม่หยุด คว้าเสื้อสีขาวที่อยู่อีกด้าน 

มาคลุมลงบนร่างเปลือยเปล่าของนาง

เพิ่งจะคลุมลงไป เฉินหรงก็ยกมือข้างหนึ่งคว้าไว้

นางก้มหน้า หันตัวออกไป สวมเสื้อพลางสะอื้นว่า “ข้าไม่ต้องการ 

ให้ท่านยอมรับลูก”

นิ่งไปสักพัก นางก็พยายามเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบราบเรียบอย่างที่สุดว่า  

“หากมีลูก เขาต้องอยู่กับข้า”

ไม่มีเสียงตอบจากด้านหลัง

เฉินหรงเช็ดน้ำตา หันกลับไปมอง

เห็นเขายังนอนอยู่ บนใบหน้าเปียกชื้นฉายแววเคร่งขรึมเดียวดาย 

ยิ่งนัก

ความรู้สึกผิดที่ยากจะบรรยายถาโถมเข้ามาในใจนาง เพื่อที่จะช่วยข้า 

แล้ว ไม่รู้ว่าเขาต้องลำบากเพียงใด ทุ่มเทกายใจมากเพียงใด ที่สำคัญที่สุด 

คือ  ในขั้นตอนเหล่านี้  เขาทำเรื่องที่ตระกูลชั้นสูงในเจี้ยนคังไม่อาจทน 
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ยอมรับได้ไปมากเพียงใด

เพื่อข้าแล้ว เขาต้องเสี่ยงเผชิญกับความพ่ายแพ้ย่อยยับ  สูญเสีย 

ชื่อเสียง

คิดถึงตรงนี้ เฉินหรงก็ใจอ่อนลง นางขยับเข้ามาที่ข้างกายเขา ค่อย ๆ  

แนบหน้าลงกับแผ่นอกเขาช้า ๆ 

มือวางทาบลงบนตำแหน่งหัวใจที่สะท้อนขึ้นลงของเขา “อย่าโกรธข้า 

เลยนะ...ชีหลาง ชั่วชีวิตนี้ ข้าก็เป็นคนของท่าน ภายหน้ามีลูก หากท่านจะให้ 

เขาใช้แซ่ตามท่านก็ย่อมได้ ท่านก็ปรึกษากับภรรยาของท่านให้เรียบร้อย  

ลูกที่ข้าให้กำเนิด เพียงแค่ใช้แซ่ของท่านเท่านั้น ไม่มีทางส่งผลเสียต่อบุตร 

สายตรงที่เกิดจากภรรยาของท่านแม้แต่น้อยแน่นอน”

จบคำ นางพลันรู้สึกไร้เรี่ยวแรงจึงหยุดพูด

นางเงียบ หวังหงเองก็เงียบ มีเพียงเสียงลมหายใจของสองคนผสานกัน 

อยู่ในตู้รถม้าที่อวลกลิ่นอายปรารถนา

ท่ามกลางความเงียบ เฉินหรงแอบอิงหวังหง เอ่ยเบา  ๆ  ว่า “ชีหลาง  

ท่าน ทำไมท่านถึงมาช่วยข้า”

นางหลุบตาลง เอ่ยอย่างดีใจระคนละอายใจ “ข้านึกว่าท่านจะไม่มา”

คำถามที่อยากถามมานานแล้วนี้ นางเพิ่งจะได้ถามในตอนนี้

ผ่านไปสักพัก หวังหงตอบด้วยเสียงที่ยังคงเคร่งขรึมแหบแห้ง “ไยเจ้า 

ถึงคิดว่าข้าจะไม่มาเล่า”

เฉินหรงอึ้งงันไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่า “ช่วยข้าไม่เป็นผลดีต่อท่าน” จบคำ 

นางก็มองเขาอย่างหลงใหล เห็นเขาหลับตา สีหน้าสงบนิ่งไม่มีอะไรผิดปกติ  

ริมฝีปากของเฉินหรงก็ขยับ เอ่ยว่า “ท่านคงลำบากใจมาก ใช่หรือไม่”

เสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยิน

หวังหงลืมตาขึ้น ค่อย ๆ หันไปมองนาง

เขายื่นมือออกไปโอบเอวนาง ฝ่ามือสอดเข้าไปในสาบเสื้อ อกเสื้อ 

แหวกออกขณะสัมผัสหน้าอกที่เปิดเปลือยครึ่งหนึ่งของนาง ก่อนจะยกตัวนาง 

ขึ้นมากอดกระชับบนกาย กระซิบว่า “ไยต้องคิดให้มากความด้วยเล่า รู้จัก 
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ไขว่คว้าความสุขก็พอแล้ว”

ว่าพลางจุมพิตลงบนริมฝีปากเล็ก แล้วพลิกตัวนาง ขยับร่างของตน 

ขึ้นทาบทับอีกครั้ง

เฉินหรงรู้สึกได้ว่าเขาแข็งขึงขึ้นมาอีก ขณะกำลังจะขัดขืน ก็นึกถึงคำ 

ที่เขาพูดว่า “ไขว่คว้าความสุข” จึงอดคิดไม่ได้ว่า ช่างเถิด ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ 

จะเป็นเช่นไร ต่อให้ข้าตั้งครรภ์จริง บางทีเด็กคนนี้อาจไม่มีโอกาสเกิดมา 

ก็เป็นได้ มิสู้ตามใจเขาก็แล้วกัน

คิดได้เช่นนี้ นางจึงยื่นแขนโอบคอเขาเอาไว้แล้วจุมพิตตอบ กลิ่นอาย 

วสันต์ค่อย ๆ อบอวลขึ้นอีกครั้งภายในตู้รถม้า
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คนทั้งกลุ่ม เดินทางอย่างไม่เร่งร้อน รถม้าโคลงไปมาจนเลยยามพลบ  

หลังจากค้างแรมกลางทุ่งหญ้าสองคืน ก็มาถึงยามอรุณรุ่งของเช้าวันใหม่

ทุ่งหญ้ายามฟ้าสางช่างกว้างใหญ่และเย็นสดชื่น

ในรถมา้ เฉนิหรงองิแอบอยูใ่นออ้มอกของหวงัหง มองทวิทศันด์า้นนอก 

อย่างเกียจคร้าน

หวังหงก้มหน้าลง ยกมือลูบไหล่เปล่าเปลือยของนาง จากมุมที่เขามอง 

ลงไป เห็นเนินหยกผุดผาดรำไร

ท่ามกลางแสงตะวันยามรุ่ง ริมฝีปากแดงระเรื่อของนางบวมเล็กน้อย  

ดวงตาฉ่ำชื้นเป็นประกาย ผิวพรรณเนียนนุ่มกรุ่นกลิ่นหอมจาง ๆ ชวนหลงใหล  

สตรีผู้นี้ขอเพียงสลัดเกราะป้องกันตนเองออก ก็มักดึงดูดผู้อื่นให้หลงใหล 

อยู่ตลอดเวลา

มือข้างหนึ่งยื่นไปจับลงบนรอยนิ้วมือที่ช้ำยิ่งขึ้นนั้นอีกครั้ง

แม้สัมผัสเพียงเบา ๆ ทว่าเฉินหรงก็ยังเจ็บจนสะดุ้งเล็กน้อย นางหันไป 

หรี่ตา เอ่ยเสียงขุ่น “เจ็บจนช้ำหมดแล้ว” เห็นเขายังจ้องตนนิ่ง นางก็สูดจมูก 

อย่างน้อยใจ “จริง ๆ นะ”

หวังหงยิ้ม มือทั้งสองยังคงวางบนเนินอก น้ำเสียงนุ่มนวลและอ่อนล้า  

183

สมทบกับหรานหมิ่น
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“อาหรง”

“หืม?”

ขณะที่หวังหงกำลังจะเอ่ยต่อ ด้านนอกก็มีเสียงฝีเท้าม้าเร่งรีบตามด้วย 

เสียงรายงาน “หลางจวิน แม่ทัพหร่านมาถึงแล้วขอรับ”

หรานหมิ่นมาแล้วหรือ

ขณะกำลังตระหนก เฉินหรงก็ได้ยินเสียงหัวเราะเรียบเฉยของหวังหง 

เหนือศีรษะ “เพิ่งจะจบศึกสินะ ไม่พักสักหน่อยก็มาแล้ว คนผู้นี้นับว่ามีน้ำใจ 

เหมือนกัน”

เฉินหรงได้ยินก็ก้มหน้าลง

หวังหงชำเลืองมองนาง จากนั้นจึงสั่งการ “เตรียมตัวให้พร้อม”

“ขอรับ”

รถม้าหยุดวิ่ง  เฉินหรงหยิบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายออกมาจากช่อง 

ในผนังรถม้าให้หวังหงผลัดเปลี่ยน จากนั้นนางก็หยิบชุดสตรีที่หวังหงเตรียม 

ไว้ให้

ทว่าเพิ่งจะแตะชุดสีขาว มือข้างหนึ่งก็วางลงบนมือนาง

เฉินหรงหันไปมองด้วยความประหลาดใจ

หวังหงเหลือบมองชุดสีขาวนั่น  จากนั้นก็ยื่นมือหยิบชุดสีแดงอ่อน 

แซมดิ้นทองออกมา วางทาบบนตัวนาง “สวมตัวนี้”

เห็นสายตาประหลาดใจของเฉินหรง เขาก็เบือนหน้า พูดอย่างไม่ค่อย 

สบอารมณ์ว่า “สวมเถอะ”

เฉินหรงรับชุดนั้นมา ภายใต้แสงตะวัน ชุดสีแดงเนื้อนุ่มพลิ้วราวกับ 

ระลอกคลื่น ดิ้นทองเปล่งประกายระยิบระยับราวกับแสงตะวัน ช่างงดงาม 

เหลือเกิน

เมื่อก่อนนางไม่เคยสวมชุดสีแดง

หากมิใช่เพราะมู่หรงเค่อบังคับ นางก็ไม่รู้จริง  ๆ  ว่าตนสวมชุดสีแดง 

แล้วจะสะดุดตามากเช่นนั้น

ตอนนี้ในใจนางยังคงรู้สึกต่อต้านชุดสีแดง ทว่าในเมื่อหวังหงยืนกราน... 
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นางกัดริมฝีปาก ถอดเสื้อตัวนอกออก

ลำคอขาวเนียนระหงกับลาดไหล่โค้งมนปรากฏขึ้นเบื้องหน้าหวังหง  

มือของเขาลูบไล้ผิวของนางโดยไม่รู้ตัว พลางเอ่ยเบา  ๆ “นวลเนื้อผุดผาด  

พราวกระจ่างจับแสง พิลาสดุจหยกอุ่น องค์รวมแท้งามละมุน”

เขาเปรยพลางโน้มตัวมาโอบกอดนางไว้ พร้อมกับซุกไซ้ใบหน้าลงข้าง 

ลำคอ

ลมหายใจอุ่นร้อนที่รินรดข้างหูทำให้เฉินหรงจั๊กจี้

นางอดกลั้นจนหน้าแดง  ก่อนเอ่ยกลั้วหัวเราะ  “วาจาของชีหลาง 

ช่างไพเราะนัก นี่ก็คือความภิรมย์ในหอห้องใช่หรือไม่”

คำพูดของนางทำให้หวังหงอึ้งไป “ฟังจากน้ำเสียงของชิงชิง คล้ายกับ 

รอคอยความภิรมย์ในหอห้องมานานแล้วอย่างนั้นหรือ”

เฉินหรงรีบก้มหน้าทันที

นางรอคอยมานานมาก ชาติก่อน นางแต่งกายหรูหรางดงามนั่งข้าง 

หน้าต่าง จ้องมองต้นไม้เขียวชอุ่ม เฝ้าถวิลหาความสุขที่มิอาจได้สัมผัสนี้ 

มาตลอด

ตอนนี้นางได้สัมผัสแล้ว...ความสุขเช่นนี้บางทีอาจคงอยู่เพียงไม่กี่วัน  

ทว่าช่างงดงามเหลือเกิน เหตุใดนางยังต้องคิดว้าวุ่นอีกด้วยเล่า

เฉินหรงกัดริมฝีปาก หันไปงับปลายจมูกหวังหง กลอกตาทำไม่รู้ไม่ชี้ 

ใส่เขาอย่างน่ารักน่าใคร่ “สตรีบนโลกมีใครบ้างที่ไม่ถวิลหา”

นางหันกลับพร้อมอมยิ้ม ถอดเสื้อตัวกลางออกโดยหันหลังให้หวังหง

ทันทีที่เสื้อตัวกลางสีขาวร่วงลงสู่พื้น นางก็ได้ยินเสียงลมหายใจของ 

ชายที่อยู่ด้านหลังเปลี่ยนเป็นหอบแรงดังชัด

เฉินหรงกัดริมฝีปากยิ้ม กิริยาท่าทางสง่างามราวกับกำลังร่ายระบำ  

หยิบเสื้อตัวกลางตัวใหม่ที่อยู่อีกด้านขึ้นมา

ทว่าเพิ่งจะทาบลงบนตัว มือทั้งสองก็ถูกหวังหงคว้าไว้แน่นจากด้านหลัง

ริมฝีปากของเขาขบเม้มลงแรง ๆ บริเวณลาดลำคอเนียนเกลี้ยงเกลา

รอยฟันปรากฏขึ้นทันใด
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เฉินหรงยังไม่ทันจะร้องเจ็บ เขาก็เอียงศีรษะงับแรง ๆ ที่ใต้หูนาง

พอเขาผละออกไป เฉินหรงก็มองคันฉ่องอย่างใจลอย รอยฟันหลายซี่ 

นั่นชัดเจนสะดุดตายิ่งนัก

นางเอ่ยอย่างตกตะลึง “นี่...นี่จะทำอย่างไรดีเล่า”

นางหยิกแขนหวังหงอย่างแรง เอ่ยอย่างขุ่นเคือง “ท่านจะให้ข้าไปพบ 

คนได้อย่างไรกัน”

หวังหงแค่นเสียงหึเบา  ๆ ตอบอย่างเกียจคร้าน “สองสามวันนี้เจ้า 

ไม่จำเป็นต้องพบใคร”

จะไม่ต้องพบใครได้อย่างไร หรานหมิ่นรออยู่ข้างหน้า

ทันทีที่นึกถึงหรานหมิ่น  เฉินหรงก็หันไปมองพลางหัวเราะคิกคัก  

“ชีหลาง” เห็นหวังหงที่ไม่รู้ว่าขยับตัวไปที่ข้างหน้าต่างตั้งแต่เมื่อใด นั่งเอนหลัง 

มองก้อนเมฆขาวบนท้องฟ้าด้วยสีหน้าสุขุมสงบนิ่ง ดูสง่างามยิ่งนัก

เจ้าคนผู้นี้นี่ วางท่าเสแสร้งอีกแล้วนะ

เฉินหรงกลอกตา สวมเสื้อตัวกลางและทับด้วยเสื้อสีแดงอ่อนนั่น

หลังจากวุ่นวายกันเรียบร้อยแล้ว รถม้าก็เคลื่อนตัวอีกครั้ง

เสียงเอะอะทางด้านหน้าค่อย ๆ ดังขึ้น เสียงม้าร้องดังอย่างต่อเนื่อง ตอนที่ 

รถม้าหยุดลง เฉินหรงก็ส่องคันฉ่องเกล้าผมเรียบร้อย

ครั้งนี้นางเกล้ามวยเช่นสตรีที่ออกเรือนแล้ว  เพิ่งจะปักปิ่นลงไป  

หวังหงก็เอ่ยเสียงอ่อนโยนที่ด้านนอกรถม้า “ลงมาเถอะ”

“เจ้าค่ะ”

ตอนที่เฉินหรงลงไป หวังหงไม่ได้รอนาง ทว่ากลับสาวเท้าเดินไป 

ข้างหน้า

เฉินหรงรีบตามไปทันที

ที่ด้านหน้าห่างไปประมาณสองร้อยก้าว  เห็นขบวนที่มีศีรษะดำ  ๆ  

ของผู้คนมากมายและม้าที่กำลังย่ำเดินจนฝุ่นคลุ้งตลบ

ขบวนนี้น่าจะมีสักหลายพันคน
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ขณะที่ทั้งสองเดินเข้าไปใกล้ ก็มีคนในขบวนนั้นพลิกกายลงจากหลังม้า  

ตรงมาทางพวกเขา

หวังหงเดินไปหยุดยืนตัวตรงมือไพล่หลังใต้ต้นหรงซู่ใหญ่ต้นหนึ่ง

เฉินหรงรีบซอยเท้าเดินไปที่ด้านหลังเขา หรี่ตาลงเนื่องจากหันหน้า 

เข้าหาแสงตะวันแผดกล้า

ชายสิบกว่าคนรีบเดินเข้ามา บุรุษที่อยู่หน้าสุดสวมชุดเกราะเต็มยศ 

สะท้อนแสงตะวัน รูปร่างสูงใหญ่เย็นชา

บนชุดเกราะเต็มไปด้วยคราบเลือดและฝุ่นดิน ไม่มีจุดใดที่สะอาดเลย  

ใต้ดวงตานิ่งลึกเฉียบคมเหมือนหมาป่านั่นยังมีรอยเลือดกระเซ็นเลอะรอยหนึ่ง

พวกคนที่อยู่ด้านหลังเขาก็เช่นกัน แต่ละคนเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วย 

คราบโลหิตและฝุ่นดิน

บุรุษผู้นั้นเห็นหวังหง ริมฝีปากบางกระตุกขึ้นนิด ๆ ถือเป็นการยิ้มให้

จากนั้นดวงตาก็เหลือบมองไปทางด้านหลังหวังหง

ทันทีที่เห็นเฉินหรง แววตาก็วูบไหวด้วยความตกตะลึงไปชั่วขณะ

หวังหงรีบเดินไปต้อนรับ

เขาประสานมือคารวะหรานหมิ่นในชุดเกราะ  ยิ้มเอ่ยว่า “ยินดีกับ 

ท่านแม่ทัพที่ชนะศึกกลับมา”

หรานหมิ่นพยักหน้า  ดวงตายังจับจ้องเฉินหรง สักพักก็กล่าวว่า  

“สีหน้าสดใสกว่าแต่ก่อน เห็นทีจะไม่เป็นอะไร”

เขาหันมามองหวังหง ริมฝีปากบางเหยียดออก เอ่ยเสียงเรียบว่า  

“ชีหลางช่างเก่งกาจนัก หลังจากเป็นวีรบุรุษช่วยหญิงงามแล้ว ทรงผมของ 

หญิงงามก็เปลี่ยนไป”

หวังหงอึ้ง หันกลับไปมองเฉินหรง

ครั้นเห็นนางเกล้าผมเช่นสตรีออกเรือน มุมปากก็ค่อย  ๆ  คลี่ เป็น 

รอยยิ้มกว้าง

ขณะกำลงัจะหกัใจละสายตาจากรา่งนาง ใบหนา้หลอ่เหลาสงา่งามของเขา 

ยังประดับรอยยิ้มเบิกบาน ดวงตาใสกระจ่างหยีโค้งเล็กน้อย ฉายประกาย 
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พึงพอใจ

เห็นหวังหงเช่นนี้ หรานหมิ่นก็แค่นเสียงหึเบา ๆ 

เงียบกันไปสักพัก หวังหงก็ถามว่า “สถานการณ์เป็นเช่นไรบ้าง”

สีหน้าท่าทีของหรานหมิ่นเปลี่ยนเป็นขึงขังขึ้นมาทันที เขานิ่วหน้าเอ่ย 

เสียงขรึม “มู่หรงเค่อเก่งกาจสมคำร่ำลือ จากที่เตรียมการจู่โจมโดยไม่ให้ทัน 

ตั้งตัว ก็ได้แค่กวาดล้างกองกำลังสามพันในสังกัดเขา ส่วนกองกำลังสองพัน 

ที่เขานำทัพเองนั้นไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อย”

เขามองมาทางหวังหง “เจ้าคนผู้นั้นลอบซ่องสุมกำลังไว้สองพันระหว่าง 

ทาง หมายสังหารข้าขณะที่ไม่ทันระวังตัว เพิ่งจะหลบออกมาได้ ก็เจอกับ 

คนของมู่หรงเค่ออีก ข้ารบติดต่อกันสองครั้งในคราวเดียว ทหารเหนื่อยล้า  

แม้จำนวนคนจะไม่ได้ด้อยกว่าเขา สองฝ่ายปะทะกันอยู่ครึ่งวัน ต่างฝ่ายต่างก็ 

ถอนกำลัง”

หวังหงพยักหน้า “ไม่เลว มู่หรงเค่อสติปัญญาโดดเด่นเหนือผู้คน  

ทหารใต้บังคับบัญชาองอาจห้าวหาญ หากยังฝืนปะทะกับเขา รังแต่จะเสียหาย 

กันทั้งสองฝ่าย” เงียบไปสักพัก เขาก็พูดถึงสถานการณ์ทางฝ่ายตนบ้าง  

“เขาเห็นข้าเพียงแค่ต้องการช่วยอาหรงออกมา จึงไม่ยอมเสี่ยงอันตราย”

ข้อนี้หรานหมิ่นย่อมต้องรู้ เขาพยักหน้า เพียงแต่ขณะที่หวังหงเอ่ยถึง  

“อาหรง” เขาก็ชำเลืองมองเฉินหรงอีกครั้ง

หรานหมิ่นละสายตากลับมา หันไปมองหวังหง เอ่ยช้า ๆ อย่างเคร่งขรึม 

เย็นชา “เป็นตามที่เจ้าต้องการ ทรัพย์สินของเจ้าเมืองมั่วหยาง ข้าไม่ได้ 

แตะต้อง...ข้าคุ้มกันไปส่งตลอดทาง ทัพย่อยของหูเหยี่ยนเฉิงที่มู่หรงเค่อส่งมา 

ก็ถูกคนของข้าขับไล่ไป ไม่ได้เอาอะไรติดมือไปทั้งสิ้น”

หวังหงประหลาดใจ เขาจ้องหรานหมิ่น ถามว่า “ท่านมิได้แตะต้อง 

อะไรเลยรึ”

หรานหมิ่นพยักหน้า

หวังหงเอ่ยช้า  ๆ “เส้นทางชูหมิงนั่นเป็นของตระกูลหวังของข้า ท่าน 

สามารถจัดการได้”



16

เสน่ห์รักขุนนางหญิง 4

หรานหมิ่นไม่ตอบ กลับมองเฉินหรงอย่างจริงจัง ไม่ละสายตา ค่อย ๆ  

เอ่ยว่า “สตรีผู้นี้ ข้ามิอาจให้นางถูกผู้ใดลบหลู่ได้ ข้าย่อมเต็มใจช่วยนาง  

ส่วนทรัพย์สินเหล่านั้นไม่สำคัญ”

เขาไม่มองหวังหงแม้แต่น้อย เอ่ยต่อ “โปรดออกไปก่อน อนุญาต 

ให้ข้าได้พูดคุยกับสตรีผู้นี้สักเล็กน้อย”

แม่ทัพทุกนายต่างค่อย  ๆ  ถอยออกไป หวังหงลูบมือเฉินหรง ค่อย  ๆ  

เดินห่างออกไป

หรานหมิ่นหรี่ตาลงมองเฉินหรง ผ่านไปครู่ใหญ่จึงถามว่า “มู่หรงเค่อ 

นั่นแตะต้องเจ้าหรือไม่”

เฉินหรงตกตะลึง ก่อนจะส่ายหน้า “ไม่ ข้าโน้มน้าวจนเขารับปาก 

จะให้เกียรติข้า”

หรานหมิ่นไม่ตอบ

เฉินหรงประหลาดใจ ลอบเงยหน้ามองเขา

พลันสบกับสายตาที่มองมาของหรานหมิ่น ภายใต้แสงตะวัน ดวงตา 

ดุดันเหี้ยมเกรียมคมกริบดุจเปลวเพลิงในความมืดมิดของเขา ฉายแววผิดหวัง  

สร้อยเศร้า ทั้งยังมีความอ้างว้างที่ยากจะบรรยายเป็นครั้งแรก

เป็นความอ้างว้างเดียวดายอย่างที่สุด

เขาใช้ดวงตาเช่นนี้จ้องมองนาง กระทั่งผ่านไปนานมากจึงเอ่ยเสียงเบาว่า  

“เจ้าทรยศข้า ทำให้ข้าเจ็บปวดหลายครั้ง...เรื่องเหล่านี้ ข้าไม่ถือโทษเจ้า”
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ทรยศเขา ทำให้เขาเจ็บปวดหลายครั้งอย่างนั้นหรือ

เฉินหรงได้ยินก็นึกอยากหัวเราะ ทว่าเห็นแววตาอ้างว้างของเขา เห็น 

คราบโลหิตและฝุ่นดินที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนบนร่างสูงใหญ่ ทั้ง  ๆ  ที่แสง 

ตะวันกำลังงดงาม ทว่าบุรุษรูปงามไร้ที่ติผู้นี้กลับทำให้คนรู้สึกถึงความเย็นชา 

และโดดเดี่ยว

เฉินหรงมองเขาอย่างอึ้งงัน  พลันรู้สึกแสบร้อนในดวงตา  จึงรีบ 

เบือนหน้าหนี ปล่อยให้สายลมพัดน้ำตาที่คลออยู่ให้แห้งไป...บางทีนางอาจ 

ไม่เคยเข้าใจเขาจริง  ๆ ลึก  ๆ  แล้วบุรุษผู้นี้ปรารถนาความรักความอบอุ่น 

อ่อนโยนดุจกระแสน้ำ นางเคยคิดว่าเขาแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าไม่มีทางล้มได้  

ทวา่นางคดิผดิไป ไมว่า่จะเปน็ชาตกิอ่นหรอืชาตนิี ้ บรุษุผูน้ีก้โ็ดดเดีย่วเดยีวดาย 

ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าเขาจะมีพร้อมสักเพียงใด ทว่าจิตวิญญาณก็ยังคง 

ร่อนเร่ ไขว่คว้าหาความอบอุ่นตลอดเวลา

เมื่อชาติที่แล้ว นางใช้ผิดวิธีเพื่อทำให้เขาสนใจ แม้จะวางอุบายสารพัด  

ทว่าสุดท้ายก็มิอาจทำให้เขาหันมามอง

ชาตินี้ นางปล่อยวางจากเขา ปล่อยวางทิฐิเช่นนั้น ทว่าจะโดยตั้งใจ 

หรือไม่ก็ตาม ความปรารถนาและการปฏิเสธจากก้นบึ้งของจิตใจ กลับทำให้ 

184

หัวใจของเขา
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นางเดินเข้าไปในหัวใจของเขา

เฉินหรงคิดแล้วก็รู้สึกว่าตนทำร้ายเขาจริง  ๆ เหมือนกับที่เขาทำร้ายนาง 

เมื่อชาติก่อน นางดึงดันเดินเข้าไปในหัวใจเขา แต่แล้วกลับทิ้งขว้างไม่แยแส  

เป็นการทำร้ายเขาที่เจ็บปวดรวดร้าวที่สุด

ริมฝีปากของนางขยับ สิ่งที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาคือ ครั้งนี้เฉินหรง 

ไม่รู้สึกดีใจเลยแม้แต่น้อย

เฉินหรงยกมือขาวเนียนขึ้นลูบเรือนผม ก่อนจะค่อย  ๆ  ลดมือลงช้า  ๆ  

ขณะกำลังคิดจะพูดอะไรออกไปสักคำ หรานหมิ่นก็เอ่ยเสียงขรึมว่า “อาหรง  

หากว่า...” เขาเอ่ยอย่างยากลำบาก “หากเจ้าเกิดตั้งครรภ์ ไม่มีที่ไป ก็มาหา 

ข้าเถอะ”

เฉินหรงเงยหน้าขึ้นมองเขาทันที

เห็นสายตาอ้างว้างเดียวดายไร้สิ้นสุดจ้องนางแน่วนิ่ง จึงเอ่ยเสียงเบาว่า  

“มู่หรงเค่อไม่ได้แตะต้องข้าจริง  ๆ” น้ำเสียงของนางค่อนข้างอ่อนแรง นางเอง 

ก็รู้ว่า แต่ไหนแต่ไร สตรีที่ตกอยู่ในมือชาวหู หากดีหน่อยก็หลับนอนกับ 

จอมทัพเพียงคนเดียว ทว่าส่วนมากแล้วมักตกเป็นของเล่นร่วมสนุกกันของ 

เหล่าแม่ทัพนายกองและพวกทหาร...นี่เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป ไม่มีสตรีใด 

หลบหนีได้ ดังนั้นทั้งหรานหมิ่นและหวังหงจึงคิดว่านางเองก็คงเลี่ยงไม่ได้ 

เช่นกัน

หรานหมิ่นมองนางไม่ละสายตา “สตรีเช่นเจ้านิสัยดื้อรั้นหัวแข็ง ต่อให้ 

ไม่อาจยอมรับเฉินเวย ก็สามารถมาหาข้า อธิบายให้ข้าฟังได้ เพื่อเรื่องเล็ก ๆ  

เรื่องนี้ เจ้าถึงกับยอมเสียความบริสุทธิ์ให้หวังหง อาหรง เจ้าผิดต่อข้า”

ในน้ำเสียงเคร่งขรึมของเขาเจือแววเศร้าสร้อย ตอนที่พูดว่า “เจ้าผิด 

ต่อข้า” ยิ่งเหมือนไร้เรี่ยวแรง

ริมฝีปากของเฉินหรงขยับ นางรู้ดีว่าหากนางจริงใจตั้งแต่แรก ตั้งใจ 

แต่งงานกับเขาเพียงผู้เดียวแล้วละก็ ตอนที่รู้เรื่องเฉินเวย นางคงจะไปหาเขา  

วิงวอนเขา แม้เขาอาจไม่รับฟัง ทว่านางก็ควรลองดูสักครั้ง

หรานหมิ่นเห็นนางก้มหน้า มุมปากกระตุกนิด ๆ ก็พูดต่อ “หลังจากเจ้า 
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สูญเสียความบริสุทธิ์ไป ข้าก็พร้อมจะไม่ถือสา ทั้งยังเต็มใจแต่งงานกับเจ้า... 

แต่เจ้าก็ยังปฏิเสธ อาหรง ใจของเจ้าช่างแข็งราวกับหิน”

พูดจบเขาก็แหงนหน้ามองฟ้า ลูกกระเดือกขยับขึ้นลง ใบหน้าหล่อเหลา 

ฉายรอยยิม้เศรา้ “ขา้หรานหมิน่ ชาตนิีเ้กดิมาเปน็เบีย้ลา่งพวกหชูัว่ชา้ รบัคนชัว่ 

เป็นบิดา แม้จะช่วยเหลือผู้คนมามากมายนับไม่ถ้วน ทว่ากลับถูกดูแคลน 

เหยียดหยาม แต่ข้าก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น...มีเพียงเจ้าคนเดียวเท่านั้น สตรี 

เช่นเจ้าทำให้ข้ามีความสุขเหลือเกิน รู้สึกว่าชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้ว แต่ 

ชั่วพริบตาเจ้ากลับทำกับข้าเช่นนี้ อาหรง ตอนที่ข้าแค้นเจ้า ข้าคิดจะสังหาร 

เจ้าจริง ๆ”

เฉินหรงกัดริมฝีปาก ยิ่งก้มหน้าต่ำลงอีก

ลูกกระเดือกของหรานหมิ่นขยับอีกหลายครั้ง เขาหลับตาลง ปกปิด 

ความเจ็บปวดขมขื่นและความอ้างว้างในดวงตา เอ่ยเสียงแหบแห้ง “ครั้งนี้ 

ข้าก็คิดจะวางมือไม่สนใจ ทว่าพอคิดว่าเจ้าตกอยู่ในมือพวกหูต่ำช้าเช่นเดียว 

กับสตรีชาวจิ้นมากมายนับไม่ถ้วนที่ข้าได้พบเห็น แต่ละคนร้องไห้คร่ำครวญ  

ตกเป็นทาสชาวเซียนเปยชั่วช้านั่น ข้าก็มิอาจนิ่งดูดายได้” 

เฉนิหรงถอยหลงัไปกา้วหนึง่ คอ่ย ๆ คอ้มตวัลงคารวะเขา จติใจของนาง 

สบัสนยิง่นกั กอ้นสะอืน้จกุในลำคอ นอกจากการทำเชน่นีแ้ลว้ นางกไ็มรู่จ้รงิ ๆ  

ว่าจะทำเช่นไรได้อีก

เสียงแหบแห้งของหรานหมิ่นดังเข้าหู “ตอนนี้เจ้าปลอดภัยกลับมา  

ข้าก็ดีใจยิ่งนัก”

เขามองเฉินหรง เอ่ยชัดถ้อยชัดคำ “เจ้าจำคำพูดของข้าเอาไว้ หาก 

ไม่มีที่ไป สามารถมาหาข้าได้ ลูกผู้ชายเช่นข้า ไม่มีทางหัวเราะดูแคลนเจ้า 

แน่นอน บุตรของเจ้า ข้าก็จะดูแลเหมือนบุตรของตนเอง”

เขาจ้องเฉินหรงอย่างแน่วแน่จริงจัง ราวกับอยากจดจำนางเอาไว้ 

ตลอดกาล และราวกับว่าหลังจากมองครั้งนี้แล้ว ก็จะลืมนางให้ได้

กระทั่งได้ยินเสียงถอนหายใจของเขาลอยมาตามลม  เฉินหรงจึง 

เงยหน้าขึ้นมา เห็นเพียงชายเสื้อที่สะบัดไหวเท่านั้น
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หรานหมิ่นเดินมาถึงข้างบังเหียนก็พลิกกายขึ้นม้า ไม่หันกลับมาอีก  

ออกคำสั่งเสียงดังกังวานและเย็นชา “ไป!” 

ทหารม้านับพันขยับเดิน ฝุ่นคลุ้งตลบจนเฉินหรงต้องหรี่ตาลง

หวังหงเดินมาที่ด้านหลังนาง มองเงาร่างสีเลือดที่จากไปไกลขึ้นเรื่อย  ๆ  

ภายใต้แสงตะวัน เอามือไพล่หลังพลางพูดว่า “เจ้าไม่มีที่ไปอย่างนั้นหรือ  

เขาคิดมากเกินไปแล้ว”

ได้ยินเสียงไม่พอใจ เฉินหรงก็รีบกะพริบตาไล่น้ำตา หันกลับไป

หวังหงจ้องนางนิ่ง ครั้นเห็นดวงตาเปียกชื้นก็แค่นเสียงหึอย่างขุ่นเคือง  

“ไปเถอะ” แล้วก้าวอาด ๆ จากไปโดยไม่รอให้เฉินหรงตามมาทัน

เฉินหรงกลับขึ้นไปบนรถม้าอีกครั้ง

นางก้มหน้า  จ้องมือที่บีบกันแน่นโดยไม่ขยับเขยื้อน  ชั่วขณะนั้น  

อารมณ์ความรู้สึกของทั้งสองชาติ ความนึกคิดต่าง ๆ นานา ล้วนถาโถมพรั่งพร ู

อยู่ในหัวใจ  กระทั่งผ่านไปนานจึงค่อยสลายกลายเป็นเสียงถอนหายใจ 

เฮือกหนึ่ง

เฉินหรงเงยหน้าขึ้นเหม่อมองทิวทัศน์ด้านนอก ไม่รู้ว่าผ่านไปนาน 

เท่าใด นางจึงเพิ่งนึกถึงหวังหง รีบหันไปมองเขา

หวังหงกำลังหลับตาพักผ่อน นิ่งราวกับรูปปั้นแกะสลัก

เฉินหรงขยับไปหาเขา พอเข้าไปใกล้ ก็ได้ยินเขาเอ่ยเสียงเยือกเย็น  

“ไม่คิดถึงสหายเก่าของเจ้าแล้วหรือ”

เฉินหรงสะอึกอึ้งไป ก่อนตอบกลั้วยิ้มว่า “มีคนใหม่แล้ว เหตุใดต้อง 

คิดถึงคนเก่าด้วยเล่า”

หวังหงลืมตา

แววตาเขายังคงทอประกายสูงส่ง ยากจะไขว่คว้า ทว่าเฉินหรงคุ้นเคย 

กับเขาดียิ่งนัก สังเกตเห็นริมฝีปากที่บุ้ยเล็กน้อยของเขาทันที

เฉินหรงกลั้นหัวเราะ ขยับเข้าไปใกล้แล้วจุมพิตลงบนริมฝีปากเขาแรง  ๆ 

หวังหงถูกเฉินหรงหยอกเย้าก็ยังคงมองนางด้วยแววตาใสกระจ่างสูงส่ง  
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เย็นชาและห่างเหินอยู่ในที

เฉินหรงลอบถอนหายใจ ค่อย  ๆ  เขยิบออกไปเงียบ  ๆ นำพิณเจ็ดสาย 

ของเขาจากผนังรถอีกด้านมาวาง ตวัดข้อมือเริ่มบรรเลง ความคะนึงหา 

อันสงบนิ่งและห่างไกลหลั่งไหลออกมา

ใบหน้างามหมดจดที่ถูกขับเน้นด้วยชุดสีแดง ช่างงดงามราวกับผืนน้ำ 

ในทะเลสาบยามอาทิตย์อัสดง ทันทีที่มือของนางบรรเลง เส้นผมดำขลับ 

ดุจแพรไหมก็แผ่สยายลงมา เผยลำคองามระหงดุจหยกขาว

หวังหงมองเข้าไปในดวงตานาง ความเย็นชาสลายไปจนหมดสิ้น รู้สึก 

เคลิบเคลิ้มโดยไม่รู้ตัว

เสียงรถม้า เสียงกระซิบกระซาบ ฝุ่นคละคลุ้งตลอดเส้นทางดินลูกรัง  

ท่ามกลางเสียงพิณสงบนิ่งเพราะพริ้ง ดูห่างไกลและเก่าแก่นี้ ได้ก่อเกิดเป็น 

ทิวทัศน์ที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ 

“ปกเสื้อสีครามของเจ้า ตราตรึงในใจข้า แม้ข้าไม่เคยไปหาเจ้า เหตุใด 

เจ้าตัดเยื่อใยไม่ลังเล!

“สายคาดสีครามของเจ้า ตราตรึงในห้วงคำนึงข้า แม้ข้าไม่เคยไปหาเจ้า  

เจ้าก็ไม่เป็นฝ่ายมาหา!

“ลืมตาดูผู้คนไปมา  อยู่บนหอสูงกำแพงเมือง  ไม่พบกันหนึ่งวัน  

เหมือนห่างกันสามเดือน...”

นีเ่ปน็ความคะนงึหาทีม่อิาจใชค้ำใดมาบรรยาย ยามทีค่ดิถงึเจา้ วนัเวลา 

คล้ายหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง  ยามที่คิดถึงเจ้า ในวังราวกับปราการฉิน1  

ที่ขวางกั้น เงาของเจ้าอยู่ไกลถึงเมฆบนฟ้า ยามที่คิดถึงเจ้า ทุกลมหายใจ 

ช่างยาวนาน ดวงใจแหลกลาญเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับไม่ถ้วน ทุกชิ้นส่วนล้วน 

สะท้อนเงาที่มีรอยยิ้มของเจ้า ยามคิดถึงเจ้า ความตายมิใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไป  

นั่งนิ่งกลางแสงจันทร์หลายเพลา ปล่อยวิญญาณล่องลอยไปจากร่างนี้ พบเจ้า 

ยังดินแดนห่างไกล

1 หมายถึง กำแพงเมืองจีน ที่ถูกรวมให้เชื่อมต่อกันในสมัยฉินสื่อหวงตี้
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ทั้งที่คิดถึงคะนึงหาเหลือแสน ทว่าบทเพลงนี้กลับมีเพียงความสงบนิ่ง  

ไร้ความเจ็บปวดขมขื่น

หวังหงยื่นแขนไปโอบกอดเฉินหรงจากด้านหลังโดยไม่รู้ตัว

จุมพิตเบา  ๆ  ลงบนเรือนผมนาง คิดจะพูดอะไรบางอย่างทว่ากลับ 

พูดไม่ออก เสียงพิณของนางราวกับทำให้เขาเห็นเฉินหรงตกอยู่ท่ามกลางชาวหู 

ต่ำช้านับพันหมื่น ท่ามกลางสายตาบ้าตัณหานับไม่ถ้วน ท่ามกลางจิตใจสงบนิ่ง 

ที่พร้อมจะกระโจนสู่ความตายได้ทุกขณะ ยามที่คิดถึงคะนึงหาเขา

เขาโอบกอดนางแน่นจนนางเล่นผิดจังหวะ เมื่อท่วงทำนองเพี้ยนไป  

เฉินหรงจึงวางมือลงบนสายพิณ ยุติการบรรเลง

พลันรู้สึกอุ่นที่ติ่งหู

เขาอมติ่งหูนาง  พลางเอ่ยด้วยเสียงนุ่มทุ้มระคนขมขื่น  “วันนั้น  

คำสนทนาระหว่างเจ้ากับหรานหมิ่นที่อารามซีซาน ข้ารู้ทั้งหมด”

เฉินหรงกะพริบตา แปลกใจเล็กน้อย

เขาเลื่อนริมฝีปากลงด้านล่าง พรมจุมพิตตามเส้นชีพจรข้างลำคอเรียว 

ระหง ขณะที่นางกำลังสั่นระริก เขาก็พึมพำเบา ๆ  อย่างอ่อนโยน “เจ้าถามข้า 

ว่าเหตุใดจึงมาช่วยเจ้า...อาหรงเฝ้ารอข้าถึงเพียงนั้น ชีหลางจะกล้าไม่มาได้ 

อย่างไรเล่า”

เพียงคำพูดไม่กี่คำ เฉินหรงก็ราวกับเคลิบเคลิ้มไร้สติ แววตาวูบไหว  

อดหันกลับไปไม่ได้

ทว่าเพิ่งจะขยับ ศีรษะของนางก็ถูกตรึงไว้ ไม่ว่าจะออกแรงสักเพียงใด 

ก็มิอาจหันไปมองเขาได้

เขาไม่ต้องการให้นางหันไป นางจึงไม่หัน เฉินหรงกลั้นยิ้ม สะกด 

ความเคลิบเคลิ้ม เอนหลังพิงแผ่นอกเขา

ตอนนี้เขาจึงประคองใบหน้านางหันมา มอบจุมพิตอ่อนโยนบนริมฝีปาก  

เฉินหรงเงยหน้าขึ้นรับ ขณะที่เรียวลิ้นกำลังพัวพันดูดดื่ม เงาร่างของทั้งสอง 

ก็แนบชิดผสานเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง

ขบวนรถมุ่งหน้าไปยังเมืองหนานหยางอย่างไม่เร่งร้อน
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ยิ่งใกล้ถึงเมืองหนานหยาง บนถนนสัญจรก็ยิ่งคึกคักขึ้น  

มีขบวนค้าขายผ่านไปมาเป็นระยะ

ผู้คนที่สัญจรไปมาเหล่านี้ แน่นอนว่าล้วนเป็นชาวจิ้น...ยิ่งบ้านเมือง 

วุ่นวายเพียงใด ก็ยิ่งเห็นขุนนางที่ซื่อสัตย์ภักดีมากขึ้นเพียงนั้น หลังจากที่ 

เจ้าเมืองมั่วหยางและเจ้าเมืองฉีหยางคนใหม่เข้าประจำการแล้ว บุรุษเลือดรัก 

แผน่ดนิกเ็ดนิทางมาทีน่ีก่นัมากขึน้เรือ่ย ๆ ในสายตาของพวกเขา เมอืงมัว่หยาง  

เมืองหนานหยาง และเมืองฉีหยางรวมกันเป็นเมืองหน้าด่านที่ต้านรับพวกหู  

ในเมื่อราชสำนักตัดสินใจเผชิญหน้ากับชาวหู พวกเขาย่อมต้องปักหลักต่อสู้ 

อยู่ที่เมืองหน้าด่าน

ท่ามกลางผู้คนสัญจรเหล่านี้ ขบวนรถของหวังหงเป็นที่สนใจมากขึ้น 

เรื่อย  ๆ แม้ในขบวนจะไม่มีตราสัญลักษณ์ตระกูล ทว่าร่างกายองอาจกำยำ  

กลิ่นอายสังหารที่แผ่ออกมา ท่วงท่าสง่างามบนหลังม้าของเหล่าผู้อารักขา  

ล้วนแสดงให้เห็นพลังการสู้รบอันแข็งแกร่ง

ขณะรถมา้ทีอ่บอวลดว้ยกลิน่อายวสนัตข์องหวงัหงกำลงัวิง่รกัษาความเรว็ 

คงที่ จู่ ๆ ก็มีคนผู้หนึ่งขี่ม้าพุ่งเข้ามาขวางไว้

คนผู้นี้นับว่าน่าสนใจ บนศีรษะสวมหมวกลักษณะคล้ายป้านสุรา  

185

ข่าวลือ
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สวมชุดบัณฑิตเต็มยศ ทว่าที่เอวกลับเหน็บขวานเล่มเขื่องไว้

เพราะการแต่งกายประหลาดตาไม่เหมือนคนทั่วไปเช่นนี ้ ทันทีที่ปรากฏ 

กายจึงดึงดูดให้ผู้คนหัวเราะ

เขาควบม้าผอมแห้งมาขวางหน้ารถม้าของหวังหง  ชี้มือชี้ไม้ไปทาง 

ดา้นในรถมา้ เอย่เสยีงดงัวา่ “ไมท่ราบวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นรถมา้เปน็หลางจวนิตระกลูใด  

ผู้อารักขาองอาจห้าวหาญเช่นนี้ ม้าศึกงดงามยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้ รถม้า 

สั่นไหวเช่นนี้” พูดคำนี้จบก็หัวเราะกังวานแล้วโคลงศีรษะ “ข้าน้อยอยากพบ 

จริง ๆ!”

แม้เสียงของคนผู้นี้จะฟังไม่ค่อยถนัดนัก ทว่าทุกถ้อยคำที่พูดออกมา 

ดังเข้ามาถึงในรถม้า

เฉินหรงซึ่งถูกหวังหงทาบทับอยู่ด้านล่างตัวแข็งทื่อทันใด นางหน้าแดง 

พลางผลักเขาออก เอ่ยเบา ๆ ว่า “เร็ว ลุกขึ้นเร็วเข้า”

“ทำไมเล่า”

น้ำเสียงเกียจคร้านยิ่งนัก เฉินหรงกลอกตา จากนั้นก็ต้องสะกดเสียง 

หอบหายใจเพราะการเคลื่อนไหวปุบปับของเขา นางเอ่ยอย่างเขินอาย “มีคน 

กำลังทักทายท่านอยู่”

“จริงหรือ”

เฉินหรงพยักหน้าแข็งขัน “จริง ท่านฟังดู”

หวังหงผงกศีรษะ

เขายิ้มอ่อนโยนให้เฉินหรง ยื่นท่อนแขนเปลือยเปล่าออกไปโบกที่ 

ด้านนอกหน้าต่างรถม้า เอ่ยเสียงแหบพร่าว่า “ห่างจากภรรยาไปนานเพิ่งได้ 

อยู่พร้อมหน้า ยามนี้กำลังสุขสำราญ วันหน้าหากมีวาสนาค่อยพบกัน”

เสียงเอะอะที่ด้านนอกเงียบลง

จู่ ๆ เสียงหัวเราะก็ดังขึ้น ท่ามกลางเสียงร้องประหลาดใจ ชายบนหลัง 

ม้าหัวเราะลั่น พูดเสียงดังว่า “มีเหตุผล มีเหตุผล ข้าน้อยมาขัดความสำราญ 

ของคู่ยวนยางเข้าแล้ว ช่างเสียมารยาท เสียมารยาทนัก สมควรตำหนิแล้ว”  

เขายิ้มพร้อมกับควบม้าถอยไป
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ม้าทุกตัวรีบเร่งความเร็วผ่านกลุ่มคนที่กำลังหัวเราะเสียงดังไป

ในรถม้า เฉินหรงหน้าแดงก่ำถึงลำคอจนแทบคั้นโลหิตออกมาได้ นาง 

ทั้งเขินอายทั้งเดือดดาล ได้ยินที่หวังหงพูดเมื่อครู่ นางก็ถลึงตา ผลักเขาออก  

แล้วรีบสวมเสื้อผ้าอย่างร้อนรน

หวังหงกลับนอนตะแคงเท้าแขนอย่างเกียจคร้าน ชื่นชมหญิงงาม 

สวมเสื้อผ้า “ไม่ต้องรีบร้อน เรื่องสุขสมสำราญของคนเป็นเรื่องธรรมชาติ  

ต่อให้หวงตี้มาเองก็ไม่สนใจหรอก” เขาหัวเราะเบา  ๆ “จริงสิ ครั้งก่อนตอน 

สำราญกับอาหรง ก็ถูกหวงตี้ขวางทางไว้พอดีเช่นกัน...อืม ไยวันนั้นอาหรง 

กลับไม่เขินอายนะ”

เฉินหรงย่อมรู้ว่าชนชั้นสูงทั่วท้องถนนต่างมองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา  

สุขสมกันในรถม้านับว่าแสนจะปกติ ทว่านางก็ยังคงหน้าแดงก่ำ เอ่ยอย่าง 

กรุ่นโกรธว่า “ท่าน เหตุใดท่านไม่คิดจะปิดบังบ้าง แล้วยัง...แล้วยังจะพูด 

ออกมาตรง ๆ อีก”

ดวงตาเป็นประกายสูงส่งของหวังหงปรายมองเฉินหรงอย่างดูแคลน  

เอ่ยเสียงเรียบว่า “ทำก็ทำไปแล้ว ไยต้องปิดบังเล่า”

เฉินหรงเดือดดาลยิ่งนัก จ้องเขาจนดวงตาแทบจะลุกเป็นไฟ

ขณะที่นางกำลังกัดฟันกรอด  ด้านนอกก็มีคนเอ่ยเสียงดังกังวาน  

“เอ๋ ผู้อารักขาช่างองอาจห้าวหาญเหลือเกิน ไม่รู้ว่าเป็นคนของตระกูลใดกัน”

อีกเสียงตอบกลับ “น่าจะเป็นพวกสกุลหวัง เซี่ย อวี่ เฉิน เหล่านี้ 

กระมัง”

คนเสียงดังผู้นั้นตกตะลึง “ในบรรดาสกุลหวัง เซี่ย อวี่ เฉิน ก็มี 

ผู้กล้าเลือดร้อนไม่กลัวตายเช่นนี้ด้วยรึ”

เสียงเย็นชาอีกเสียงตอบ “กบก้นบ่อ!”

คนเสียงดังผู้นั้นฉุนขาด ตวาดว่า “ถุย! พวกตระกูลขุนนางจะมี 

ลูกผู้ชายที่แท้จริงอะไรที่ไหนกัน ข้าว่าใต้หล้านี้มีคนผู้เดียวที่ควรแก่การเคารพ 

นับถือ ก็คือนักพรตหญิงชุดขาวที่กล้าหาญนำหน้าทหารตอนที่หนานหยาง 

เกิดศึกใหญ่นั่น”
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คนเสียงเย็นชาแค่นเสียงหึแรง ๆ ไม่ได้พูดอะไร

เสียงทอดถอนใจอีกเสียงดังขึ้น “พูดถึงนักพรตหญิงนั่น ก็ควรค่าให้ 

นับถือจริง ๆ”

“ถูกต้อง ผู้คนมากมายใต้หล้าล้วนแสวงหาชื่อเสียงลาภยศ สตรี 

คนเดียวยังกล้าหาญชาญชัยยิ่งกว่าพวกเรา ช่างน่าละอายนัก”

“หากได้พบสตรีผู้นั้น ข้าจะต้องคารวะนางแน่นอน”

“ได้ยินว่าฝ่าบาทก็โปรดนางเช่นกัน วันนั้นยังตีฆ้องร้องป่าวไปทั่ว  

ส่งหนุ่มรูปงามสิบคนเข้าจวนนาง”

“เหลวไหล! บุคคลเช่นนี้ยังจะชื่นชมสรรเสริญด้วยวิธีนี้อีก ฝ่าบาท 

ช่างเหลวไหลจริง ๆ!”

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลอะเทอะ สีหน้าของหวังหงเขียวคล้ำขึ้น 

เรื่อย ๆ ส่วนเฉินหรงตกตะลึง

นางมิได้สนใจหนุ่มรูปงามที่ฝ่าบาทยัดเยียดมาให้ เพียงแค่จู่  ๆ  ก็ 

ค้นพบว่า ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสนใจใคร่รู้ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  นี้  

ชื่อเสียงของนางราวกับจะยิ่งโด่งดังขึ้น กลายเป็นบุคคลที่ผู้คนทุกหัวระแหง 

ล้วนรู้จัก

ยิ่งรถม้าวิ่งเข้าใกล้เมืองหนานหยาง เฉินหรงก็ยิ่งได้ยินเสียงผู้คน 

วิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น ล้วนมีแต่คำสรรเสริญชื่นชม เฉินหรงยิ่งฟังก็ยิ่งนึก 

สงสัย สติปัญญาและความกล้าหาญของข้าเลิศเลอยิ่งกว่าหรานหมิ่นและ 

คนอื่น ๆ กลายเป็นวีรสตรีที่ควรค่าแก่การยกย่องไปแล้วอย่างนั้นหรือ

ขณะที่นางกำลังงุนงงอ้าปากค้างอยู่นั้น หวังหงก็เอ่ยว่า “เปลี่ยน 

เส้นทาง”

“ขอรับ”

เสียงอึกทึกค่อย ๆ ห่างออกไปตามการวิ่งของรถม้า

เฉินหรงซึ่งแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเปิดม่านรถออก มองฝุ่นคละคลุ้ง 

ทางด้านหลังและผู้คนที่สัญจรไปมา พลางเอ่ยอย่างใจลอย “ข้ามีชื่อเสียง 

โด่งดังเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกัน”
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นางหันกลับไปถามหวังหง “ฝีมือท่านหรือ”

หวังหงค่อย ๆ ลืมตาขึ้นมองเฉินหรง เอ่ยเสียงเรียบ “อย่าเพิ่งด่วนดีใจ  

เรื่องที่เจ้าตกอยู่ในมือชาวหูมีคนจำนวนหนึ่งรู้แล้ว พวกเขาจะต้องใช้เรื่องนี้ 

วางแผนทำอะไรขึ้นมาแน่นอน”

เขาแพร่ข่าวออกไปจริง ๆ ด้วย

เฉินหรงเม้มริมฝีปาก ยิ้มหวาน “ต่อให้รู้แล้วจะทำอะไรได้ ข้าเป็นถึง 

วีรสตรีเชียวนะ”

เห็นหวังหงยังนิ่งมองนาง เฉินหรงก็ขยับเข้าไปใกล้ ยื่นมือปิดปากเขา  

พลางพูดเบา  ๆ  ว่า “ไม่ต้องคิดแล้ว ข้าเป็นนักพรตหญิงมากชู้ที่ทุกคนใน 

เจี้ยนคังต่างรู้จัก ต่อให้ตกอยู่ในมือพวกชาวหู อย่างมากก็แค่ถูกเหยียดหยาม 

สบประมาทเท่านั้น”

เห็นหวังหงยังนิ่ง เฉินหรงก็อิงแอบในอ้อมอกเขา “พอกลับไปเจี้ยนคัง 

แล้ว ไม่รู้ว่าหลางจวินจะเป็นเช่นไร อาหรงจะเป็นเช่นไร...มีเพียงช่วงเวลานี้  

ชั่วชีวิตนี้ของอาหรงก็ไม่เสียดายแล้ว”

ตอนที่มาถึงประตูเมืองหนานหยางก็ล่วงเข้ายามวิกาลแล้ว ผู้อารักขาคนหนึ่ง 

เดินขึ้นหน้าไปเรียกอยู่สักพัก ประตูเมืองจึงเปิดออก

ตอนที่ผ่านประตูเมืองเข้าไป เฉินหรงเห็นเงาผู้คนวูบไหวสองข้างทาง  

มีคนจำนวนไม่น้อยมองมาทางนี้

ขบวนรถวิ่งตรงต่อไปอย่างราบรื่น ไม่นานก็เข้าไปในจวนสกุลหวัง

พวกบา่วรบัใชร้ออยูน่านแลว้ เหน็หวงัหงลงมาจากรถ พวกเขากค็อ้มตวั 

ถอยไปข้างหลัง ก้มศีรษะลงอย่างพร้อมเพรียง

เฉินหรงเดินตามหวังหงเข้าไปในเรือนหลัก

ทันทีที่ก้าวเข้าไปในลาน  นางก็รีบเดินประชิดหลังเขา  กระซิบว่า  

“เมื่อครู่สีหน้าของทุกคนดูผิดปกติ”

หวังหงพยักหน้าไม่แยแส “คนที่วางแผนลอบทำร้ายข้าที่มั่วหยางเริ่ม 

ลงมือแล้ว”
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เขาหันกลับมาเห็นเฉินหรงสีหน้าเปลี่ยนเป็นขาวซีดก็ยิ้มเล็กน้อย  

น้ำเสียงอ่อนโยนดุจลมวสันต์ “ไม่ต้องกลัว ไปอาบน้ำเถอะ”

เฉนิหรงไมข่ยบั นางจอ้งเขา ถามวา่ “พวกเขาจะบอกวา่ทา่นลอบสมคบ 

ชาวหูหรือไม่”

ท่าทางนางจริงจัง หมายจะเค้นเอาคำตอบให้ได้

หวังหงลอบถอนหายใจ ยกมือลูบริมฝีปากนาง “ทรัพย์สินทั้งหลาย 

ที่มั่วหยางแทบไม่ได้รับความเสียหาย จะบอกว่าสมคบชาวหูได้อย่างไร”

เฉินหรงโล่งใจ ยิ้มจนคิ้วตาโค้ง “ถ้าเช่นนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาใหญ่ 

อะไร”

ทวา่พอเหน็สหีนา้ทา่ทขีองหวงัหงยงัคงนิง่เงยีบ กอ็ดถามอยา่งระมดัระวงั 

ไม่ได้ “ไม่น่าจะมีปัญหาใหญ่อันใดใช่หรือไม่”

หวังหงลูบแก้มนางเบา ๆ พลางยิ้มอ่อนโยน “จะคิดให้มากความทำไม  

ไปอาบน้ำเถอะ” พูดจบ เขาก็ไม่สนใจเฉินหรง หันกายเดินเข้าไปข้างใน

คืนนี้ หวังหงยังคงสุขสำราญกับเฉินหรง ก่อนจะกอดนางหลับไปด้วย 

ความเหนื่อยล้า

เฉินหรงตื่นขึ้นท่ามกลางเสียงนกร้อง

นางลืมตามองแสงตะวันสดใสที่ส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่าง ก่อนยกมือ 

ขึ้นบังดวงตา พึมพำว่า “ไยจึงอ่อนเพลียเช่นนี้นะ” เมื่อวานก็ไม่ได้นอน 

ดึกมาก ทั้งยังหลับสนิทกระทั่งยามนี้จึงเพิ่งตื่น ทว่านางกลับยังรู้สึกเหนื่อยล้า

ที่หมอนด้านข้าง หวังหงไม่อยู่แล้ว หลังจากเฉินหรงล้างหน้าแต่งตัว 

เรียบร้อย ก็เดินออกไปยังลานเรือน

ไปถึงหน้าประตูก็เห็นพวกบ่าวรับใช้กำลังจับกลุ่มพูดคุยอะไรกันอยู่  

ครั้นเห็นนางเดินออกมาก็รีบแยกย้ายกันทันที

เฉินหรงมุ่นคิ้ว นางย่อมรู้ว่าคนที่รั้งอยู่ที่นี่ล้วนเป็นบ่าวที่สกุลหวังแห่ง 

หนานหยางส่งมาโดยเฉพาะ แม้ความคิดอ่านมิได้จัดว่าสูงนัก ทว่าจับกลุ่ม 

วิพากษ์วิจารณ์กันเช่นนี้นับว่าไร้มารยาทเกินไป
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หลินจยาเฉิง

เฉินหรงมองอยู่ครู่หนึ่งก็กวักมือเรียกสาวใช้คนหนึ่งมาถาม “พวกเขา 

คุยอะไรกันหรือ”

สาวใช้ผู้นั้นอ้ำอึ้งอยู่พักใหญ่ ก่อนจะก้มหน้าเอ่ยตะกุกตะกัก “พูด... 

พูดเรื่องของหลางจวินเจ้าค่ะ”

“ชีหลางรึ”

“เจ้าค่ะ พูดถึงชีหลาง”

เฉินหรงรีบถามอย่างกระวนกระวาย “เรื่องอะไร”

สาวใช้ลอบมองนางก่อนจะรีบก้มหน้าลงอีกครั้ง “คนข้างนอกลือกันว่า  

หลางจวิน...หลางจวินไม่สนใจชีวิตมีค่าที่ตระกูลทุ่มเทแรงกายแรงใจอบรม 

สั่งสอน เพียงเพราะสตรีคนเดียว ทั้งยังพูดอีกว่า หลางจวินเอาตัวเองเข้าเสี่ยง  

ทำขอ้ตกลงกบัชาวหสูอืหมิน่และมูห่รงเคอ่หลายครัง้ เพือ่ความปรารถนาสว่นตน  

ถึงกับยอมแลก ถึงกับยอมแลก...”

นางมองเฉินหรง เอ่ยคำพูดที่เหลือไม่ออก

เฉินหรงกัดริมฝีปาก ถามอย่างร้อนรน “ยังพูดอะไรอีก พูดต่อสิ!”

“เจ้าค่ะ ๆ”

สาวใชต้กใจเพราะเสยีงเรง่เรา้ของนาง รบีพดูตอ่ “พวกเขาพดูวา่ ครัง้นี ้

เพื่อจะช่วยท่าน หลางจวินถึงกับยอมสละผู้อารักขายอดฝีมือถึงเจ็ดร้อยคน  

มู่เหลียวและบัณฑิตมากความสามารถอีกห้าสิบคน ทั้งยังแพร่งพรายเส้นทาง 

การเดินทางของเจ้าเมืองมั่วหยางและเจ้าเมืองฉีหยางให้ชาวหูรู้อีก โชคดีที่ 

สวรรค์คุ้มครองพวกเราชาวจิ้น แผนร้ายจึงไม่สำเร็จลุล่วงเจ้าค่ะ”

จากนั้นก็พูดอ้ำอึ้ง  “พวกเขายังพูดว่า  ท่าน...ท่านเป็นนางปีศาจ 

เฉินลี่หฺวา1 กลับชาติมาเกิด หลางจวินไม่สนใจตระกูลและบ้านเมือง ลุ่มหลง 

อิสตรี ละเลยส่วนรวม เป็นคนไม่เอาไหนอย่างแท้จริง มีบาปมหันต์ ต้อง 

ถูกสาปแช่งไปจนชั่วลูกชั่วหลานเจ้าค่ะ”

1 หมายถึง  “อินลี่หฺวา” หวงโฮ่วองค์ที่ 2 ของจักรพรรดิฮั่นกวงตี้ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก  

มีชื่อเสียงเลื่องลือด้านรูปโฉมงดงามและความอ่อนน้อมว่าง่าย ในที่นี้เปรียบเฉินหรงว่าเป็นนางปีศาจที่มา 

ในคราบ “ลี่หฺวา” แซ่เฉิน
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เฉินหรงมองไปด้านนอกด้วยสีหน้าขาวซีด “ยังมีอีกหรือไม่”

“ไม่...ไม่มีแล้วเจ้าค่ะ”

“ออกไปเถอะ”

“เจ้าค่ะ”

สาวใช้ถอยออกไปพลางลอบมองเฉินหรง เห็นดวงตาของอีกฝ่ายเป็น 

ประกายวาบ ความวิตกกังวลบนใบหน้าพลันเปลี่ยนเป็นความรักใคร่อาวรณ์ 

และปีติยินดี นางจึงรีบหันไปมอง เห็นหลางจวินค่อย ๆ  ก้าวเข้ามา ชุดสีขาว 

สะบัดพลิ้ว รอยยิ้มบนใบหน้าสุขุมงดงาม ท่าทางสบายอกสบายใจ
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