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คํานําสํานักพิมพ์

	 คนเราไม่สามารถครอบครองทุกอย่างได้ โดยเฉพาะคนที่เกิดมาเป็น 

กษัตริย์ แม้จะฟังดูยิ่งใหญ่ แต่ใคร ๆ ก็รู้ว่าทุกการกระทำ ทุกความต้องการ 

ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นชอบของประชาชน ฉู่เยวียนเป็นกษัตริย์ที่ดี  

เป็นที่รักของไพร่ฟ้าประชาชน และไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ แต่มีเรื่องเดียว 

ที่เขาไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามใคร นั่นคือเรื่องความรัก เขาชัดเจนกับความ 

รู้สึกตัวเอง และยอมรับมันด้วยความยินดี ส่วนต้วนไป๋เยว่เป็นต้นแบบ 

ของคนรักที่ดีที่เป็นทุกอย่างให้เจ้าแล้วจริง ๆ ไม่ว่าฮ่องเต้มีพระประสงค์สิ่งใด 

ก็หามาให้ ไม่ว่าต้องเสี่ยงอันตรายเท่าไรก็ยอม ทว่าแม้พวกเขาจะรักและ 

เข้าใจกันดี แต่ปัญหาย่อมมีแน่นอน 

	 ซึง่ทกุปญัหามทีางออกเสมอ ปญัหาความรกัของตว้นไปเ๋ยวก่บัฉูเ่ยวยีน 

ก็เช่นกัน เพียงแต่จะออกทางไหนนั้นติดตามได้ในเล่มเลยค่ะ

	 ป.ล.ตอนนี้มาดามโดนเหยาเอ๋อร์ตก ยังหาทางขึ้นจากหลุมไม่ได้เลย	

เศร้าใจ
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[บทที ่ 137 สะสางปัญหา
หลังเหตุโศกนาฏกรรม]

เจ้าคนนกเขาไม่ขันนั่นอยู่ในครัว

เนื่องจากอีกฝ่าย  เดิมทีก็เป็นคนไม่เอาไหน ต่อมายังเสียขวัญ 

จนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอีก ดังนั้นเวินหลิ่วเหนียนจึงต้องใช้เวลาสอน 

เกือบค่อนคืน พอแน่ใจแล้วว่าไม่น่าจะมีปัญหาจึงค่อยเรียกจ้าวเยว่มาลอบ 

ส่งเขากลับแคว้นไป๋เซี่ยง

“กลับไปนอนแต่หัววันหน่อยนะ” จ้าวเยว่สั่งก่อนไป

“ได้ ๆ ๆ ” เวินหลิ่วเหนียนพยักหน้า พลางแย้มยิ้มอบอุ่นดั่งสายลม 

ฤดูใบไม้ผลิ

จ้าวเยว่กล่าวอีก “ไม่อนุญาตให้กินอาหารมื้อดึก”

ใต้เท้าเวิน “...”

จ้าวเยว่เรียกองครักษ์สองนายมาพาเขากลับไปห้องใต้ท้องเรือ

เวินหลิ่วเหนียนก้าวเดินไปพลางวางท่าเป็นขุนนางใหญ่ไปพลาง ทั้ง 

ยังเอ่ยเสียงต่ำ “เปิ่นเซี่ยง1 จะไปดูที่ห้องครัวสักหน่อย”

องครักษ์แสร้งทำเป็นหูทวนลม พลางเดินขนาบเขาข้างละคน บังคับ 

พากลับไปยังที่พัก

เวินหลิ่วเหนียนแนบตัวกับประตู สลดหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่ง อยากจะ 

เขียนความเรียงอันแสนทุกข์ระทมสักบทเสียเหลือเกิน ทำไมพอเป็นมหา 

1 สรรพนามแทนตัวของมหาเสนาบดี
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เสนาบดีแล้วถึงไม่สามารถดื่มเหล้าเหลือง2 กินขาหมูกลางดึกได้เล่า ถ้า 

อย่างนั้นแล้วชีวิตคนเราจะไปมีรสชาติอะไร

เมื่อเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้น ผู้คนในแคว้นไป๋เซี่ยงจึงพากันตื่นตระหนก 

หวาดกลัว ฝ่ายองครักษ์วังหลวงเองก็ทำงานหละหลวมลงไปมาก ส่วนของ 

การเฝ้าประตูเมืองก็มีทัพฉู่คอยดูแลให้ก่อนชั่วคราวอีก จ้าวเยว่จึงพาน่าซีซื่อ 

เข้าไปในลานด้านหลังศาลเจ้าได้อย่างง่ายดาย จากนั้นก็เหวี่ยงหมัดทุบตีคน 

จนฟกช้ำดำเขียว ทั้งยังกระชากเสื้อผ้ามาถูกับพื้นดิน ก่อนจะเตะเขาทะลุ 

เข้าหน้าต่างไป

ในห้องพลันมีเสียงร้องอุทานลั่น ตามมาด้วยความโกลาหล ประกอบ 

กับเสียงสะอึกสะอื้นร่ำไห้ร้องทุกข์ของน่าซีซื่อ ช่างพูดออกมาได้ครบถ้วน 

ทุกถ้อยคำตามที่เวินหลิ่วเหนียนสอนสั่งมาจริง  ๆ จ้าวเยว่ฟังแล้วก็นึกขัน  

พลันกอดกระบี่พลิกกายขึ้นไปบนหลังคา นั่งรอเวลาฟ้าสาง

ท้องฟ้าค่อย  ๆ  สว่างขึ้นทีละน้อย ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บบนชายหาด 

ถูกขนย้ายเข้าเมืองไปจนเกือบหมดแล้ว ยามนี้กำลังจดบันทึกรายชื่อกันอยู่ 

ส่วนผู้เคราะห์ร้ายที่เหลือก็ถูกลำเลียงลงเรือใหญ่แล้วส่งไปสู่สุคติด้วยการ 

ทำพิธีศพกลางทะเล เสียงร้องไห้ระงมดังขึ้นไม่หยุด ฟังแล้วพาให้ผู้อื่น 

พานรู้สึกน้ำตาจะไหลตามไปด้วย เมี่ยวซินถอนหายใจยาวก่อนจะสวดส่ง 

วิญญาณแก่ผู้วายชนม์ ขอให้ชีวิตในภพหน้าสงบสุข อย่าได้ต้องประสบ 

ความทุกข์ทนแห่งกลียุคอีกเลย

เรือที่แบกเถ้าถ่านจากการเผาศพจมลงกลางมหาสมุทร กระทั่งกลุ่ม 

ควันกลุ่มสุดท้ายก็ถูกสายลมพัดหายไปจนหมดสิ้น ต้วนไป๋เยว่ยกแขน 

ข้างหนึ่งโอบไหล่ฉู่เยวียน พลางเอ่ย “เอาละ กลับกันเถอะ”

“เรียกน่าหว่ามาที” ฉู่เยวียนกล่าว “แล้วก็เชียนเฟิงกับแม่ทัพเซวีย 

ด้วย เวินอ้ายชิงก็ให้มาพร้อมกันเลย”

ต้วนไป๋เยว่พยักหน้า “ได้”

เสิ่นเชียนเฟิงกับเซวียหวายเยว่ต่างก็งานยุ่งกันทั้งคืนจนมิได้หลับได้นอน  

แต่ไม่รู้ว่าเยี่ยจิ่นต้มยาน้ำแกงอะไรให้ พอกินเข้าไปกลับไม่รู้สึกอ่อนเพลีย 

เลยสักนิด ฉู่เยวียนเอ่ย “สถานการณ์ในเมืองเป็นอย่างไรบ้าง”

“ผู้บัญชาการจั๋วพาทหารออกตรวจตราดูแล้วรอบหนึ่ง แต่ก็ไม่พบ 

ร่องรอยของฉู่เซี่ยงและพวกเลยพ่ะย่ะค่ะ” เซวียหวายเยว่กล่าว “ส่วน 

ขุนนางในราชสำนักก็ตายจากการระเบิดกันเกือบหมด เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 

ด้วยซ้ำ ล้วนแล้วแต่บอกว่าเนี่ยหย่วนซานบีบบังคับให้พวกเขานำประชาชน 

ไปรอรับน่าหว่าที่ชายหาด ไม่เช่นนั้นหากอิงตามธรรมเนียมแล้ว การที่ 

เจ้าแคว้นถูกจับตัวไปจนเป็นที่อับอายขายหน้าเช่นนี้ ย่อมไม่มีทางทำให้เป็น 

เรื่องเอิกเกริกเป็นแน่”

“พี่ซือคงก็พาคนออกทะเลไปหายาอยู่ เขาคุ้นเคยกับหนานหยาง 

เป็นที่สุด บอกว่าเดี๋ยวอีกสองสามวันก็กลับมาพ่ะย่ะค่ะ”  เสิ่นเชียนเฟิง 

ถอนหายใจ “ผู้บาดเจ็บมีจำนวนไม่มาก แพทย์ทหารจึงมีจำนวนเพียงพอ 

ที่จะดูแลพวกเขา เพราะระเบิดนั่นรุนแรงนัก ประชาชนหลายร้อยคนจึง 

เสียชีวิตลงในทันที”

น่าหว่าที่นั่งอยู่ด้านข้างใบหน้าซีดแล้วซีดอีก ท่าทีเหม่อลอยใจไม่อยู่ 

กับเนื้อกับตัว

ฉู่เยวียนเดินลงมาแล้วเอื้อมมือไปตบบ่าเขา “เจ้าแคว้นยังขึ้นฝั่งไหว 

อยู่ไหม”

น่าหว่าพยักหน้า “แน่นอนพ่ะย่ะค่ะ”

“ขึ้นฝั่งไม่ใช่เพื่อให้ไปชมดูภาพความวิปโยค แต่เพื่อฟื้นฟูประเทศ 

กลับคืนมา” ฉู่เยวียนส่ายหัว “หากเจ้าแคว้นมีสีหน้าท่าทางเช่นนี ้ อย่าว่าแต ่

เราเลย ต่อให้เป็นไพร่ฟ้าประชาชนของแคว้นท่านเองก็เกรงว่าจะไม่เชื่อถือ 

ศรัทธา ไม่สู้รั้งอยู่บนเรือนี้ต่อ แล้วยกประเทศให้ผู้อื่นไปเสียจะดีกว่า”

“จักรพรรดิฉู่” น่าหว่าพลันผุดลุกขึ้นยืน

“ทุกคนล้วนรอเจ้าอยู่เพียงคนเดียว” ฉู่เยวียนเอ่ย “ในเมื่อเป็น 2 เหล้าดีกรีต่ำที่หมักจากข้าวเหนียว
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กษัตริย์เจ้าแผ่นดิน เพื่อประชาชนและประเทศชาติ ไม่ว่าหนทางเบื้องหน้า 

จะเป็นภูผากระบี่หรือนทีเพลิง ก็ได้แต่ต้องเดินฝ่าไปด้วยเท้าเปล่าแล้ว  

ไม่มีใครจะทำแทนเจ้าได้”

“เสี่ยวหวัง3 เข้าใจแล้ว” น่าหว่าค้อมศีรษะ

“เวินอ้ายชิง” ฉู่เยวียนหันหลังเดินกลับไปนั่งบนเก้าอี้มังกร “น่าซีซื่อ 

เป็นอย่างไรบ้าง” 

“ทูลฝ่าบาท ที่ควรสอนก็สอนไปหมดแล้ว ดูเหมือนจะร่ำเรียนได้ 

ไม่เลวเลย” เวินหลิ่วเหนียนกล่าว “ขอเพียงไม่โง่เขลาจนไร้ยารักษาก็ไม่น่า 

จะมีปัญหาอะไรพ่ะย่ะค่ะ”

พอกล่าวคำพูดนี้ออกมา ทุกผู้ที่อยู่ตรงนั้นต่างก็คิดว่าคนผู้นั้นคล้าย 

กับจะโง่เขลาเบาปัญญาเสียจนไร้ยารักษาอยู่นะ

…

เวินหลิ่วเหนียนรีบเอ่ยขึ้นมาอีก “หากว่าไร้ทางเยียวยาจริง  ๆ เกิด 

พูดอะไรผิดขึ้นมา เดี๋ยวให้อาเยว่ที่เฝ้าอยู่ข้างกายเขาตลอดฟาดกระบี่ตีให้ 

สลบแล้วลากออกมาก็ได้พ่ะย่ะค่ะ”

เซวียหวายเยว่รู้สึกว่ามหาเสนาบดีท่านนี้ทำลายภาพลักษณ์ของ  

‘บัณฑิต’  ในมุมมองของตนไปหลายต่อหลายครั้งแล้ว สอบสวนคดีราวกับ 

พวกอันธพาล บทจะใจไม้ไส้ระกำขึ้นมาก็โหดร้ายยิ่งกว่าคนสิบคนรวมกัน  

พอบอกจะทุบตีคนก็ทุบตีเอาเสียดื้อ ๆ ไม่เห็นจะสุภาพเรียบร้อยเลยสักนิด

ฉู่เยวียนพยักหน้า “ดีมาก”

เวินหลิ่วเหนียนจิบชา แล้วบอกเล่าแผนการโดยละเอียดให้น่าหว่าฟัง 

อีกรอบ

ภายในเมืองผูกผ้าขาวเอาไว้ทั่ว เมี่ยวซินเดินเท้าเปล่าอยู่ในตรอกเล็ก  

ปากก็พร่ำสวดส่งวิญญาณผู้ตายไปสู่สุคติ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทุกบ้านล้วน 

ปิดประตูสนิท ไม่มีแม้สักคนที่จะออกมามอบน้ำชาอาหารให้เขา จู่ ๆ ก็ต้อง 

มาประสบกับหายนะเช่นนี้ ไพร่ฟ้าประชาชนต่างก็หวาดหวั่นใจ แม้จะไม่รู้ว่า 

ที่แท้แล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นใคร แต่ก็สามารถคาดเดาได้ว่าเก้าในสิบส่วน 

จะต้องเกี่ยวพันกับต้าฉู่เป็นแน่ หากไม่ใช่เพราะพวกนั้นขโมยตัวเจ้าแคว้น  

ทุกคนไหนเลยจะไปอยู่บนชายหาดด้วยกันจนเกิดความโกลาหลวุ่นวายเช่นนี้  

เกรงว่าต่อให้หลบอยู่ในบ้านก็จะยังไม่ปลอดภัยเสียด้วยซ้ำ

ใจจึงรู้สึกเคลือบแคลงสงสัย อีกทั้งยังเจ็บแค้นชิงชัง ทว่าก็ไม่อาจ 

พูดออกมาได้ อย่างไรเสียตอนนี้ก็มีแต่ทหารต้าฉู่ลาดตระเวนไปทั่วทั้งเมือง 

ญาติพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บเองก็ล้วนแต่พึ่งพาอาศัยหมอของต้าฉู่ให้ช่วยรักษา  

จึงได้แต่ปิดประตูลั่นดาล เฝ้าภาวนาให้อย่าได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นอีกเลย

เรือใหญ่ลำหนึ่งลอยนิ่งอยู่ในทะเลหนานไห่อันเวิ้งว้าง ฉู่เซี่ยงเอนกายบน 

แท่นที่นั่งอ่อนนุ่ม พลางกกกอดสตรีนางหนึ่งในอ้อมแขน นางคือลี่เชว่ 

ที่หลบหนีจากหอเทียนอิงเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเอง นับตั้งแต่ตอนที่นางได้เห็น 

ใบหน้าฉู่เยวียนอย่างชัดเจน  ประกอบกับไปได้ยินพี่ชายกับประมุขเสิ่น 

พูดถึงฉู่เซี่ยง นางก็พอจะคาดเดาอะไรได้บ้างแล้ว อยู่บ้านก็ยังถูกกักบริเวณ 

อีก นางจึงได้หลบหนีออกมา เพียงเพราะอยากรู้ว่าคนที่ทำให้นางต้อง 

ปั่นป่วนหัวใจในตอนนั้นที่แท้แล้วเป็นใครกันแน่ นางล่องเรือออกทะเลสู่ 

หนานหยาง วนเวียนไปมาอยู่รอบนอกแคว้นเฝยเหมี่ยนในตำนาน จน 

ท้ายที่สุดนางก็หาฉู่เซี่ยงพบ

“อิสตรีบทจะโง่เขลาขึ้นมาก็โง่เขลาเสียเต็มประดา” ฉู่เซี่ยงมองนาง 

พลางจุปาก “ทำไม จะมาแก้แค้นข้าอย่างนั้นหรือ”

ลี่เชว่สบตากับเขา น้ำตาแห่งความโศกเศร้าพลันไหลริน นางเองก็ 

ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรักครั้งแรกและครั้งเดียวของตนต้องมอบให้แก่คน 

ผู้นี้ด้วย

นับแต่นั้นเป็นต้นมา นางก็รั้งอยู่ข้างกายฉู่เซี่ยง แม้จะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำ 

อยู่นั้นหากแพ้พ่ายขึ้นมา หนทางที่เหลือก็มีแต่ความตายสถานเดียว แต่ก็ 

คิดว่าต่อให้ต้องตาย อย่างน้อยก็เคยได้ครองรักกัน เช่นนี้ยังจะดีเสียกว่า 

ถูกกักตัวอยู่ในหอเย็บปักเพียงลำพัง ได้แต่เงยหน้ามองท้องฟ้าว่างเปล่า 3 สรรพนามแทนตัวของเจ้าดินแดนหรือเจ้าแคว้นเมื่อสนทนากับจักรพรรดิ
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เบื้องบน

“นายท่าน” ใครบางคนกล่าวจากด้านนอก “แม่ทัพหลิวกลับมาแล้ว 

ขอรับ”

“ให้เข้ามา” ฉู่เซี่ยงปล่อยมือ แล้วส่งสัญญาณให้ลี่เชว่หลบออกไป 

ก่อน

หลิวจิ่นเต๋อผลักประตูเข้ามา จากนั้นก็วางหมวกไม้ไผ่ที่ชุ่มไปด้วย 

หยาดน้ำไว้ด้านข้าง “ทำไมเจ้าไม่เฝ้าอยู่ที่แคว้นเฝยเหมี่ยน แต่ถึงกับมาที่นี ่

ด้วยตัวเอง”

“แคว้นเฝยเหมี่ยนมีเฮยยาเฝ้าอยู่ ไม่จำเป็นต้องมีข้า” ฉู่เซี่ยงเอ่ย  

“ขา้กลวัวา่พอเจา้เหน็คนในดวงใจเขา้จะหกัหา้มใจไวไ้มอ่ยู ่ กเ็ลยมาดูสกัหน่อย  

บางทีอาจจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง”

หลิวจิ่นเต๋อรินชาให้ตัวเอง “มีอะไรก็พูดมาตรง  ๆ ไม่ต้องมาทำเป็น 

เล่นลิ้น”

“ข้ายังไม่ได้พูดอะไรสักนิด” ฉู่เซี่ยงจุปาก “สังหารคนไปตั้งหลาย 

ร้อยคนเพียงเพื่อจะลงโทษที่เขาลอบคบคนอื่นลับหลังเจ้า แต่กลับกลายเป็น 

การมอบแคว้นไป๋เซี่ยงไปให้เปล่า ๆ เช่นนี้ ผู้อื่นจะไม่ยอมรับนับถือก็เห็นจะ 

ไม่ได้”

“เดิมทีแคว้นไป๋เซี่ยงก็เอามาไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าระเบิดทิ้งไปเลย 

จะหมดจดกว่าหรือ” หลิวจิ่นเต๋อกล่าวน้ำเสียงเย็นเยียบ “ไม่เช่นนั้นหาก 

น่าหว่ารับปากจะยกทัพขึ้นมาก็จะยิ่งยุ่งยากเข้าไปอีก”

“ถูก ๆ ๆ เจ้าพูดอะไรล้วนถูกต้องไปหมด ตอนนี้แคว้นไป๋เซี่ยงก็ถูก 

ทำลายแล้ว คนก็ถูกสังหารแล้ว ควรจะกลับไปได้แล้วใช่ไหม” ฉู่เซี่ยง 

ลุกขึ้นยืน “พอผ่านแคว้นไป๋เซี่ยงแล้ว ที่ต่อไปก็จะเป็นเฝยเหมี่ยนกับซิงโจว  

ไอ้เรื่องกระจิริดกระจ้อยร่อยที่ทำลงไปก่อนหน้านี้ก็คิดเสียว่ามดกัด ผ่านไป 

แล้วก็ให้มันผ่านไป ถึงอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์อยู่ด ี อย่างมากที่สุดก็ช่วยให ้

เจ้าอารมณ์ดีขึ้นมาบ้าง”

หลิวจิ่นเต๋อเหล่มองเขา

“ทำไม ข้าพูดอะไรผิดหรือ” ฉู่เซี่ยงเอ่ย “ฝันร้ายนั่นรุมเร้าเขามา 

สิบกว่าปี ตอนนี้มีประชาชนนับร้อยที่ต้องมาตายเพราะเขา โลหิตหลั่งไหล 

กลายเป็นสายน้ำ เกรงว่าคงจะนอนฝันร้ายทุกคืนอีกแล้ว หากอายุสั้นขึ้น 

มา —”

“หุบปาก!” หลิวจิ่นเต๋อตวาดตัดบทเขา

“ข้าไม่ได้บอกสักหน่อยว่าเขาจะตาย” ฉู่เซี่ยงส่ายหัว “รอก่อนเถอะ  

ภายภาคหน้าข้าจะจับเขามาไว้บนเตียงให้เจ้าเอง”

“ข้าจะพาเนี่ยหย่วนซานกลับไปด้วย” หลิวจิ่นเต๋อกล่าว “ส่งตัวไปให้ 

เฮยยาก็แล้วกัน สั่งให้คนเรือเร่งความเร็วขึ้นอีก ข้าต้องการกลับแคว้น 

เฝยเหมี่ยนให้เร็วที่สุด”

ยามโพล้เพล้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ประชาชนในเมืองล้วนหุงหาอาหารกันเสร็จ 

เรียบร้อย ต่างพากันถือสำรับใส่อาหารไปส่งให้ผู้บาดเจ็บในโรงทาน พวกเขา 

ยงัคงกม้หนา้งดุไมก่ลา้มองคนจากตา้ฉู ่ เพิง่จะกนิขา้วกนัไดไ้มก่ีค่ำ ฉบัพลนั 

ก็มีเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากด้านนอก ถังเหล็กกลิ้งกระจายไปทั่วถนน  

น่าซีซื่อใบหน้าเขียวช้ำถือดาบเล่มโตอยู่ในมือด้วยท่าทางเกรี้ยวกราด เอาแต ่

ตะโกนปาว ๆ ว่าจะต้องรวบรวมกำลังพลยกทัพไปบุกตีแคว้นเฝยเหมี่ยน

ขุนนางกับองครักษ์พอได้ยินเข้าก็ตื่นตระหนกกันไม่น้อย รีบไปรั้ง 

คนเอาไว้ ก่อนหน้านี้ต่างก็นึกว่าเขาถูกน่าหว่าสั่งกักบริเวณให้สำนึกตัวอยู่  

พอนานวนัเขา้กล็มืเลอืนกนัไปหมดแลว้ เพราะอยา่งไรกเ็ปน็แคค่นไมเ่อาไหน 

ผู้หนึ่ง ยิ่งพอเกิดการระเบิดขึ้น ทุกคนมัวแต่ยุ่งกับการรับมือปัญหาหลัง 

ภัยพิบัติ ก็ยิ่งไม่มีใครนึกถึงเขาอีก คาดไม่ถึงว่าเวลานี้จะหนีออกมาเสียเอง

“หวังเยีย” องครักษ์ผู้หนึ่งกล่อม “โปรดทบทวนด้วยขอรับ”

“จะให้ทบทวนอะไรอีก เจ้าฉู่เซี่ยงนั่นส่งคนมาจับข้าไปขังไว้ในห้อง  

แล้วยังคิดจะบีบบังคับให้ข้าลงนามในประกาศ เพื่อให้ไพร่ฟ้าประชาชน 

ทั้งหมดไปรออยู่ที่ชายหาด พอข้าไม่ยอมก็ถูกทุบตีจนกลายเป็นอย่างนี้  

ยังจะให้ทนอีกหรือ” น่าซีซื่อเสียงดังสนั่น ร่างท่อนบนยังเปลือยเปล่าราว 

อสูรร้ายก็ไม่ปาน ประชาชนโดยรอบได้แต่ฟัง ไม่กล้าที่จะผ่านประตูเข้ามา

“ท่านพี่เองก็ถูกพวกมันวางยา พวกเจ้ามันโง่เง่าสิ้นดี มารดามันเถอะ  
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ถึงกับดูไม่ออกว่ามีอะไรผิดแปลกเชียวหรือ” น่าซีซื่อก่นด่าเข้าให้อีก

เซวยีหวายเยวท่ีเ่รน้กายในมมุมดืพลนักระซบิถามความในใจ “ประโยค 

ที่ว่า‘มารดามันเถอะ’ นี่ก็เป็นใต้เท้าเวินสอนสั่งใช่หรือไม่”

จ้าวเยว่ “...”

ขุนนางเหล่านั้นพากันก้มหน้าก้มตาแล้วกล่าว “ตอนนั้นเป็นเพราะ 

นึกว่าเจ้าแคว้นบาดเจ็บจนสูญเสียความทรงจำ กระทั่งหวังเยียเองก็ยัง —”

“ข้า ข้าทำไม” น่าซีซื่อถลึงตา น่าหวาดกลัวเสียจนคนเหล่านั้น 

โบกไม้โบกมือกันพัลวัน ปากก็พร่ำพูดรับผิดแต่โดยดี

เอะอะโวยวายบนถนนเช่นนี้อยู่ครึ่งชั่วยามเต็ม พูดทุกสิ่งทุกอย่าง 

ที่เวินหลิ่วเหนียนสอนเอาไว้จนครบหมดแล้ว น่าซีซื่อจึงค่อยทำท่าฮึดฮัด 

กลับไปพักผ่อนที่วังตามคำเชิญของทัพฉู่ ฝ่ายไท่โฮ่วและสนมชายาเองก็ถูก 

ปล่อยตัวออกมาเช่นกัน พอเรียกเหล่าสตรีมาพูดคุยก็บอกว่า หลายวันมานี้ 

ฉากหน้าอ้างว่าพวกตนเก็บตัวสวดมนต์ภาวนา แต่แท้จริงแล้วถูกกักบริเวณ 

เมื่อเอ่ยถึงเหตุโศกนาฏกรรมก็พากันสะอื้นไห้

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น พอเซวียหวายเยว่กลับมาถึงเรือรบก็รายงานเรื่องในเมือง 

ให้ฉู่เยวียนทราบ แล้วยังพูดอีกว่า ท่าทีของชาวบ้านอบอุ่นเป็นกันเองขึ้น 

แล้ว ถึงขนาดมอบข้าวปลาอาหารให้แก่ทหารทัพฉู่ด้วย แล้วยังถามอีกว่า 

น่าหว่าจะกลับมาเมื่อไหร่

“ขอบพระทัยจักรพรรดิฉู่” น่าหว่าโค้งคำนับ

“ไม่ต้องเกรงใจไป” ฉู่เยวียนเอ่ย “พรุ่งนี้ทัพใหญ่ก็จะถอนกำลัง 

ออกจากเขตน่านน้ำนี้และมุ่งไปยังแคว้นเฝยเหมี่ยน เราจะทิ้งคนไว้บางส่วน 

เพื่อช่วยเจ้าฟื้นฟูแคว้น ต่อแต่นี้ไปแคว้นไป๋เซี่ยงจะดีขึ้นหรือแย่ลงล้วน 

ขึ้นอยู่กับเจ้าแคว้นแล้ว”

“พ่ะย่ะค่ะ” น่าหว่ากล่าวอีก “หนนี้โชคดีที่ได้ต้าฉู่คอยช่วยเหลือ  

ข้ามีของกำนัลเล็กน้อยจะถวาย ขอจักรพรรดิฉู่โปรดทรงรับไว้ด้วย”

“เอ๋” ฉู่เยวียนกล่าว “เป็นของอันใด”

น่าหว่าขอให้เซวียหวายเยว่ส่งคนไปเอากล่องใบหนึ่งมาจากช่องลับ 

ในวัง เมื่อเปิดออกมาก็พบว่าเป็นดอกไม้แห้งดอกหนึ่ง

“สิ่งนี้มีชื่อว่ามี่ถาน” น่าหว่าเอ่ย “มีคุณสมบัติชุบชีวิตคนได้”

เยี่ยจิ่น “...”

เยี่ยจิ่น “...”

เยี่ยจิ่น “...”

“ขอบคุณเจ้าแคว้นเป็นอย่างสูง” ฉู่เยวียนรับมา “อย่างนั้นเราก็ไม่ 

เกรงใจแล้ว”

น่าหว่ากล่าวขอบคุณอีกครั้งจึงค่อยหมุนกายจากไป

เยี่ยจิ่นยื่นมือออกมาด้วยท่าทีสงบเยือกเย็น

ฉู่เยวียนส่งกล่องให้เขา หัวเราะพลางกล่าว “รู้อยู่แล้วเชียวว่าเจ้า 

ต้องอยากได้”

เยี่ยจิ่นซุกของใส่ในแขนเสื้อ จากนั้นก็หมุนกายเดินทอดน่องออก 

ประตูไป

“วันนี้ไม่ตุ๋นน้ำแกงให้เราแล้วหรือ” ฉู่เยวียนร้องทักเขา

“มีเจ้าโล้นคนหนึ่งอยู่ในครัว” เยี่ยจิ่นแหงนมองฟ้า “คนที่ไม่ตั้งนั่น 

น่ะ” ไม่ใช่คนที่ท่องมนตร์

ฉู่เยวียนนึกสงสัยในใจ จึงลองไปดูด้วยตัวเองว่าที่แท้เกิดอะไรขึ้น

ต้วนไป๋เยว่นั่งยองอยู่หน้าเตา กำลังพินิจพิจารณาตะหลิวอยู่

ฉู่เยวียนกล่าว “หากว่าเรือรบลำนี้ถูกเจ้าเผาทิ้งละก็ ครึ่งชีวิตที่เหลือ 

ก็อย่าได้คิดจะออกจากตำหนักเย็นเลย”

ต้วนไป๋เยว่ลุกขึ้นยืน “เจ้ามาได้อย่างไร”

“ไดย้นิคนบอกวา่เจา้ลงครวัดว้ยตวัเอง” ฉูเ่ยวยีนทำปากยืน่ “ขา้ยอ่ม 

ต้องมาดูของแปลกน่ะสิ”

ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “วันนี้เป็นวันเกิดของเจ้า”

“ดังนั้นเจ้าเลยจะเผาเรือหรือ” ฉู่เยวียนถาม

“จะพูดอะไรเป็นมงคลหน่อยไม่ได้เชียวหรือ” ต้วนไป๋เยว่หัวเราะ 

ไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก พลันยื่นมือมาปิดปากเขา “คิดจะต้มบะหมี่ให้เจ้ากิน 
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สักชามต่างหาก”

ฉู่เยวียนทำท่ารังเกียจเดียดฉันท์ “ปล่อยมือเดี๋ยวนี้ ปล่อยมือ” มี 

แต่กลิ่นเขม่าขี้เถ้าเต็มไปหมด [บทที ่ 138 วันเกิด]
มอบของขวัญแถมซีหนานหวัง

ต้วนไป๋เยว่ปล่อยมือ จากนั้นสีหน้าพลันแข็งค้าง

ฉู่เยวียนงุนงง “หือ”

ต้วนไป๋เยว่กล่าว “ลูกแมวลาย”

ฉู่เยวียนชะงัก พอรู้สึกตัวก็ซุกหน้ากับแผงอกเขา ก่อนจะเช็ดถูไปมา 

อยู่พักใหญ่

ตว้นไปเ๋ยวย่ิม้พลางกอดคนไวแ้นน่ “ขา้นกึวา่เชา้นีเ้จา้จะงานยุง่เสยีอกี  

ตอนนี้ว่างแล้วหรือ”

“น่าหว่ากลับไปแล้ว ทั้งยังให้ของขวัญไว้ชิ้นหนึ่งด้วย” ฉู่เยวียนเอ่ย 

“เป็นดอกมี่ถาน ว่ากันว่าสามารถชุบชีวิตคนตายได้”

“โลกนี้ไหนเลยจะมีของวิเศษชุบชีวิตคนตายเยอะแยะมากมายปาน 

นั้น คราวก่อนที่ฉู่เซี่ยงปลอมเป็นข้าแล้วเข้าไปตีสนิทลี่เชว่นั่นก็บอกว่าเพื่อ 

หลอกเอาถ้วยหลิวหลีในหอเทียนอิงที่สามารถปลุกคนตายให้ฟื้นคืนได้ 

เหมือนกัน” ต้วนไป๋เยว่กล่าว “แล้วเจ้าหุบเขาเยี่ยเล่า เขาเห็นว่าอย่างไร”

“มีของประหลาดอัศจรรย์พวกนี้ เสียวจิ่นย่อมชอบอกชอบใจอยู่แล้ว 

ต่อให้ไม่สามารถปลุกคนตายให้ฟื้นได้จริง แต่ก็นับว่าเป็นของที่เขาไม่เคย 

พบเห็นมาก่อน” ฉู่เยวียนใช้แขนเสื้อช่วยเช็ดหน้าให้เขา “สกปรกจะตาย 

อยู่แล้ว นี่กำลังอยู่ในช่วงยกทัพจับศึกกันอยู่นะ ใครหน้าไหนเขาจะฉลอง 

วันเกิดกัน หากเจ้ามีใจก็แค่กินบะหมี่ด้วยกันกับข้าก็พอ ไม่เห็นจะต้อง 
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ลงมือทำกับข้าวเองเลยแท้ ๆ ทำเป็นหรืออย่างไร”

ต้วนไป๋เยว่ตอบ “น่าจะไม่ต่างกับซาวข้าวเท่าไหร่”

ฉู่เยวียนส่ายหัวพลันลากเขาเดินไปข้างนอก ตัดสินใจแล้วว่าจะต้อง 

ไม่ปล่อยให้คนผู้นี้อยู่ในครัวนานเกินไป เพราะดูแล้วท่าทางจะก่อหายนะ 

เป็นแน่

ต้วนไป๋เยว่ยิ้มพลางกอดรัดเขา “เหยาเอ๋อร์กับผู้อาวุโสมู่ชือช่วยทำ 

ไว้ให้เสร็จหมดแล้ว ข้าแค่เอาลงหม้อเท่านั้นเอง”

ฉู่เยวียนเหลือบมองดู เห็นว่ามีบะหมี่วางเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ 

บนโต๊ะจริง ๆ ภายในชามใหญ่ทั้งสองใบก็ใส่ซีอิ๊วและผักเตรียมเอาไว้พร้อม 

มีกระทั่งกระดาษที่เขียนอะไรไว้เต็มพืดพร้อมภาพประกอบอีกต่างหาก  

มองดูแล้วไม่คล้ายเป็นสูตรอาหาร แต่กลับคล้ายเป็นคัมภีร์วิทยายุทธ์ล้ำค่า 

มากกว่า

ฉู่เยวียน “...”

“มา” ต้วนไป๋เยว่จูงมือเขาแล้วกดคนให้นั่งลงด้านข้าง “รอข้าอยู่ 

ตรงนี้นะ”

ฉู่ เยวียนสองมือเท้าคาง  นั่งลงบนตั่งไม้ตัวน้อยพลางมองดูเขา 

สาละวนกับการทำอาหาร ผ่านไปสักพักต้วนไป๋เยว่ก็ตักบะหมี่ขึ้นมาหนึ่ง 

ชาม จากนั้นก็หันมาเอ่ยอย่างกระหยิ่มยิ้มย่อง “เป็นอย่างไร ยอดเยี่ยม 

ใช่ไหม ต่อไปเจ้าไม่มีทางอดแน่”

ฉู่เยวียนกล่าวเบา ๆ “หม้อเดือดจนล้นแล้ว”

ต้วนไป๋เยว่หันขวับ ชามบะหมี่ในมือพลันแกว่งพาให้น้ำแกงกระเซ็น 

ออกมาลวก ร้อนเสียจนต้องสูดปาก มือค่อย ๆ วางชามลงอย่างระมัดระวัง 

ก่อนจะรีบเปิดฝาหม้อแล้วเติมน้ำเย็นลงไป ทำราวกับกำลังรบพุ่งอยู่ก็ไม่ปาน

ฉู่เยวียนซุกหน้าในวงแขน ไหล่ทั้งสองข้างสั่นเทิ้ม

ต้วนไป๋เยว่ดับไฟ จากนั้นก็นั่งยองลงเบื้องหน้าเขาแล้วถาม “นี่โกรธ 

จนร้องไห้เลยหรือ”

ฉู่เยวียนเตะเขา  พลันเงยหน้าขึ้นพร้อมน้ำตาคลอเบ้า  เกือบจะ 

ระเบิดหัวเราะออกมาเต็มที

ต้วนไป๋เยว่ใช้นิ้วโป้งไล้พวงแก้มเขา กล่าวกลั้วหัวเราะ “ไป ไปกิน 

ข้าว”

บะหมี่น้ำธรรมดาสองชาม เนื้อสองสามชิ้น ผักอีกสองสามใบ รสชาติ 

เรยีบงา่ยตามตำรบัครวัเรอืนทัว่ไป แตฉู่เ่ยวยีนกลบักนิจนเกลีย้งชาม กระทัง่ 

น้ำแกงก็ไม่มีเหลือ

ซื่อสี่เอ่ยจากด้านนอก “ฝ่าบาท แม่ทัพเซวียขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ”

“ให้เข้ามา” ฉู่เยวียนวางตะเกียบ

“ฝ่าบาท ซีหนานหวัง” เมื่อเซวียหวายเยว่ผ่านประตูเข้ามาเห็น 

ทัง้สองคนกำลงักนิขา้วกนัอยูก่ร็ูส้กึผดิขึน้มาฉบัพลนั “เดีย๋วอกีครูก่ระหมอ่ม 

กลับมาใหม่อีกทีดีไหมพ่ะย่ะค่ะ”

“ไม่ต้องหรอก” ฉู่เยวียนกล่าว “แม่ทัพมาหาเรามีเรื่องอะไร”

“ทูลฝ่าบาท ตอนนี้ได้ค้นหาภายในแคว้นไป๋เซี่ยงทั้งหมดแล้ว ไม่พบ 

สิ่งผิดปกติอันใดพ่ะย่ะค่ะ” เซวียหวายเยว่เอ่ย “ผู้บาดเจ็บก็ได้จัดสรรดูแล 

ที่พักพิงให้เป็นที่เรียบร้อย เจ้าแคว้นน่าหว่าเองก็กลับวังแล้วเช่นกัน แต่ 

ราชสำนักและบ้านเมืองล้วนว่างลงไปกว่าครึ่ง หากคิดจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่  

เกรงว่าจะต้องใช้แรงกำลังพอดู”

“จัดให้หวังเหมิ่งนำทหารแปดร้อยนายรั้งอยู่ที่นี่ชั่วคราวก่อน หนึ่ง 

เพื่อปกป้องคุ้มครองน่าหว่า สองคือจะได้มีกำลังคนเพิ่มขึ้นบ้าง” ฉู่เยวียน 

กล่าว “หนึ่งเดือนให้หลังค่อยไปสมทบกับทัพใหญ่อีกที”

“พ่ะย่ะค่ะ” เซวียหวายเยว่ผงกศีรษะ “เช่นนั้นกระหม่อมจะไป 

เตรียมการเดี๋ยวนี้”

“ยังมีอีกเรื่อง” ฉู่เยวียนใคร่ครวญอีกครั้ง “ไปเชิญเมี่ยวซินต้าซือ 

มา”

เซวียหวายเยว่รับพระบัญชา จากนั้นก็หมุนกายเดินออกจากห้อง 

ใต้ท้องเรือ
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ต้วนไป๋เยว่มือข้างหน่ึงเท้าคาง แหงนมองหลังคา พลางไตร่ตรองความหมาย 

ของชีวิต

ฉู่เยวียนดึงหูเขาแล้วลากคนมาอยู่เบื้องหน้าตน “นั่งให้ดี ๆ!”

ต้วนไป๋เยว่เกยคางบนบ่าของอีกฝ่าย “อยู่ดี  ๆ  เรียกหาเจ้าโล้น...ซี้ด  

ต้าซือท่านนั้นทำไมกัน”

ฉู่เยวียนเอ่ย “เจ้าลองเดาดูสิ”

ต้วนไป๋เยว่กล่าว “ข้าไม่เดา”

ฉู่เยวียนเอ่ย “เจ้ากล้าขัดราชโองการหรือ”

ซีหนานหวังหมดอาลัยตายอยาก ส่งเสียงขึ้นจมูก “อืม”

ฉู่เยวียนทั้งฉุนทั้งขำ อีกทั้งยังจนปัญญา “ว่าง่าย ๆ หน่อย เลิกเล่น 

ได้แล้ว ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบเมี่ยวซิน แล้วก็รู้ว่าเมี่ยวซินไม่ชอบเจ้า แต่ก็ 

เหมือนที่เจ้าพูดนั่นแหละ ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสงคราม จั๋วอวิ๋นเฮ่อเองก็ 

ไม่ชอบเซวียหวายเยว่ แต่เจ้าเคยเห็นพวกเขาขัดแย้งกันบ้างหรือเปล่า”

“เริ่มสาธยายตรรกะเหตุผลอีกแล้ว” ต้วนไป๋เยว่นั่งตัวตรง “หยอก 

เจ้าเล่นสักนิดก็ไม่ได้เชียวหรือ”

“เวลาพูดธุระจริงจังไม่อนุญาตให้ล้อเล่น” ฉู่เยวียนตบแก้มเขาเบา ๆ 

“เอาไว้ตอนเย็นค่อยให้เจ้าหยอก”

ต้วนไป๋เยว่ “...”

ฉู่เยวียนโน้มตัวเข้าไปใกล้ ก่อนจะประทับจุมพิตลงบนริมฝีปากเขา 

ทีหนึ่ง “เอาละ พอแค่นี้ก่อน”

ซีหนานหวังอารมณ์ดียิ่ง ตอนเย็นค่อยหยอกอย่างนั้นหรือ

ซื่อสี่กงกงนำทางเมี่ยวซินเข้ามา แล้วรีบเก็บชามตะเกียบทั้งสองชุดบนโต๊ะ 

ออกไปอย่างว่องไว

“ต้าซือ” ฉู่เยวียนลุกขึ้นยืน “หลายวันมานี้ต้องให้ลำบากแล้ว”

“มหาบพิตรตรัสหนักเกินไป” เมี่ยวซินกล่าว “เป็นเพียงสิ่งที่อาตมา 

พอจะกระทำได้ก็เท่านั้น”

“ทัพใหญ่จะออกเดินทางไปแคว้นเฝยเหมี่ยนอย่างเร็วคืนนี้ อย่างช้า 

ก็พรุ่งนี้เช้า” ฉู่เยวียนเอ่ย “แต่แคว้นไป๋เซี่ยงยามนี้มองไปทางไหนก็เต็มไป 

ด้วยบาดแผลจากสงคราม คิดจะฟื้นฟูกลับมาเกรงว่าจะต้องลงทุนลงแรง 

สักหน่อย เราจะทิ้งหวังเหมิ่งคุมกองกำลังทัพฉู่แปดร้อยนายไว้ที่นี่เพื่อ 

รับประกันความปลอดภัยให้น่าหว่า แล้วยังต้องการยอดฝีมืออีกหนึ่งคน 

คอยคุ้มครองเขาด้วย ไม่ทราบว่าต้าซือจะยินยอมรั้งอยู่ที่นี่หรือไม่”

เอ๋ ต้วนไป๋เยว่ลูบคาง ใจนึกกระหยิ่มยิ้มย่อง ดียิ่ง ดียิ่ง

เมี่ยวซินลังเลอยู่ชั่วครู่ จากนั้นจึงกล่าว “หากมหาบพิตรมีรับสั่ง  

อาตมาย่อมน้อมรับพระบัญชา”

“เช่นนั้นก็ต้องขอบคุณต้าซือแล้ว” ฉู่เยวียนเอ่ย “เดี๋ยวเราจะเรียก 

หวังเหมิ่งมา ต่อไปเขาจะฟังคำสั่งจากต้าซือแต่เพียงผู้เดียว  หนึ่งเดือน 

ให้หลัง พอทุกอย่างสงบลงแล้ว ต้าซือค่อยถอนทัพออกจากที่นี่”

“พ่ะย่ะค่ะ” เมี่ยวซินสองมือประนมสิบนิ้ว ก้มศีรษะพลางกล่าว  

“อาตมาน้อมรับราชโองการ”

“อย่างนั้นต้าซือก็กลับไปพักผ่อนเถอะ” ฉู่เยวียนเดินไปเบื้องหน้าเขา 

“ต้องให้ลำบากแล้ว”

เมีย่วซนิถอนหายใจเบา ๆ กอ่นจะหมนุกายเดนิออกจากหอ้งใตท้อ้งเรอื 

ไป

ฉู่เยวียนนิ่วหน้าเล็กน้อย จากนั้นก็มองตามเงาร่างด้านหลังของเขาอีกพัก 

หนึ่ง ก่อนจะหมุนกายมาแล้วกล่าว “เจ้าคิดไหมว่า...ยิ้มอะไร”

ต้วนไป๋เยว่กระแอมไอแค็ก ๆ แล้วเอ่ย “อารมณ์ดี”

“ข้ารู้สึกคล้ายกับว่าเมี่ยวซินมีเรื่องอะไรในใจ” ฉู่เยวียนนั่งลงตรงข้าม 

เขา

ต้วนไป๋เยว่กล่าว “มีเรื่องในใจก็ถูกต้องแล้ว คาดว่าน่าจะอยากบอก 

ให้เจ้ารีบแต่งงานโดยเร็ว” หมกมุ่นถึงเพียงนี้ หากไม่ใช่ใต้เท้าอัครราชครู 

ผู้นั้นปลอมตัวมา ก็น่าจะเป็นบุตรชายของเขาแน่ ๆ บุตรเจริญรอยตามบิดา 

สมเหตุสมผลยิ่ง

ฉู่เยวียน “...”
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“เพื่อข้า เจ้าถึงได้ทิ้งเขาเอาไว้หรือ” ต้วนไป๋เยว่ถามขึ้นอีก

ฉู่เยวียนหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก “นี่มันเกี่ยวกับเจ้าเสียที่ไหน  

ข้างกายน่าหว่าไม่มีใคร เมี่ยวซินเองก็มีวิทยายุทธ์สูงส่ง นักบวชมีจิตใจ 

เมตตาอาทร ทิ้งเอาไว้ปกป้องเขาก็เหมาะสมที่สุดแล้ว”

ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “เจ้าว่าอย่างไรก็ตามนั้น” ขอเพียงทิ้งคนไว้ก็พอ  

นอกนั้นจะอย่างไรก็ได้หมด

ยามบ่าย เมี่ยวซินนำกำลังทหารไปยังแคว้นไป๋เซี่ยง ส่วนทัพใหญ่ที่เหลือ 

เองก็เก็บข้าวของสัมภาระ หลังจากสำรองน้ำจืดและผักสดที่แคว้นไป๋เซี่ยง 

เสร็จแล้วก็ทยอยจากไปทีละกลุ่ม เดินทางต่อไปยังแคว้นเฝยเหมี่ยน

หลังจากที่เยี่ยจิ่นหมกตัวศึกษาดอกมี่ถานอยู่เกือบทั้งวัน ในที่สุดก็นึกถึง 

วันเกิดฉู่เยวียนขึ้นมาได้ ทว่าระหว่างยกทัพจับศึก ทางเลือกมีไม่มาก  

ดังนั้นจึงวิ่งมาถาม “ไม่สู้ให้ข้ามอบเชือกให้เจ้าสักเส้นดีไหม”

ฉู่เยวียนกล่าวด้วยความงุนงง “เชือกอะไร”

เยี่ยจิ่นเอ่ย “ถักทอด้วยใยไหมของหนอนไหมฟ้า ต่อให้เชียนเฟิง 

กับเส้าอวี่ร่วมแรงกันก็ยังไม่แน่ว่าจะตัดขาด เจ้าเอาไปใช้มัดเจ้าคนนั้นได้นะ 

เดี๋ยวข้าให้ยาสลบกับเจ้าด้วย!”

ฉู่เยวียนงุนงงอยู่นานก่อนจะถาม “ทำไมเราจะต้องวางยาเขาให้สลบ 

แล้วมัดไว้ด้วยเล่า”

เยี่ยจิ่นตบตักดังฉาดแล้วกล่าว “นั่นก็เพื่อจะจับมาตอนได้ง่าย  ๆ   

น่ะสิ”

ฉู่เยวียนเอ่ย “ซื่อสี่ ส่งองค์ชายเก้ากลับห้อง”

ซื่อสี่กงกงยิ้มร่าพลางกล่อมให้เยี่ยจิ่นออกไป ทว่าเมื่อกลับมาก็ยังถือ 

กล่องมาด้วยใบหนึ่ง ใบหน้าเปี่ยมความลำบากใจ บอกว่ามิอาจปฏิเสธได้

ฉู่เยวียนพลันปวดเศียรเวียนเกล้า เมื่อเปิดออกดูก็เห็นว่าเป็นเชือก 

หนึ่งขดกับยาหนึ่งขวดจริง ๆ จึงวางทิ้งไว้บนโต๊ะเสียอย่างนั้น แล้วค่อยเรียก 

เวินหลิ่วเหนียนเข้ามาร่วมหารือ

อีกด้านหนึ่ง พอต้วนไป๋เยว่กับเสิ่นเชียนเฟิงตรวจสอบเรือรบที่ออกจาก 

ท่าเสร็จ ชั่วพริบตาฟ้าก็มืดเสียแล้ว เพราะใจนึกพะวงถึงฉู่เยวียน ต้วน- 

ไป๋เยว่จึงรีบกลับไปยังเรือรบหลวง พอไปถึงก็เห็นว่าฉู่เยวียนยังไม่ได้กิน 

ข้าวเย็นอย่างที่คาดไว้จริง ๆ บนโต๊ะมีกับข้าววางอยู่สองสามจาน สุราหนึ่งกา  

และเทียนแดงที่เปลวไฟกำลังลุกไหม้ส่งเสียงเปรี๊ยะ ๆ อีกหนึ่งเล่ม

	“ทำไมถึงไม่กินอะไรสักหน่อยก่อนเล่า” ต้วนไป๋เยว่นั่งยองลงเบื้อง 

หน้าเขา “ฝั่งข้ามีธุระปะปังมากมาย คิดดูแล้วคงไม่เสร็จง่าย  ๆ  เป็นแน่  

เพราะอย่างนั้นถึงเจตนาส่งเหยาเอ๋อร์มาบอกไว้ก่อน”

“ข้ารู้” ฉู่เยวียนแย้มยิ้มแล้วดึงเขาลุกขึ้นมายืนด้วยกัน “แต่ยัง 

ไม่หิว เลยจะรอกินด้วยกัน”

อาหารถูกนำไปอุ่นอีกรอบจึงทำให้สีสันกลิ่นรสหายไปกว่าครึ่ง ทว่า 

สุรากลับเป็นสุราดี สุราที่จวนซีหนานหมักล้วนอยู่ในวังหลวง ส่วนสุราไหนี้ 

เป็นสุราเก่าเก็บที่เยี่ยจิ่นไปหามาจากแคว้นไป๋เซี่ยง ต้นกำเนิดมาจากต้าฉู่ 

เช่นกัน เรียกว่า ‘หงฉาง’1

ต้วนไป๋เยว่กระดกดื่มจนหมดในคราวเดียวก่อนจะกล่าว “ฟังแล้ว 

คล้ายชื่ออิสตรี”

“เป็นชื่อของสตรีผู้หมักสุรา นางเป็นคนเจียงหนานในต้าฉู่ ชั่วชีวิต 

หมักเพียงสุราชนิดนี้เท่านั้น” ฉู่เยวียนเอ่ย “ว่ากันว่ามีอุปนิสัยเปิดเผย 

ห้าวหาญรักความยุติธรรม ทั้งยังแต่งให้กับสามีผู้ประเสริฐ ดังนั้นชาวบ้าน 

ในละแวกใกล้เคียงยามแต่งงานเมื่อไหร่ก็มักจะชอบซื้อหามาสักหลายไห  

หนึ่งก็เพราะมีรสสัมผัสนุ่มนวล อีกทั้งยังยากจะเมามาย สองก็เพราะอยาก 

ให้เป็นนิมิตหมายอันดี จะได้มีชีวิตสงบราบรื่นมั่งมีศรีสุขเหมือนกับนาง”

“ยามแต่งงานหรือ” ต้วนไป๋เยว่ยิ้ม “หากเจ้าชอบ เช่นนั้นพวกเรา 

ก็ซื้อมาให้แขกเหรื่อสักหลายไหสิ” ส่วนตอนคล้องแขนดื่มสุรามงคล2 นั่น  

ก็ต้องเป็นสุราที่ตนหมักเองอยู่แล้ว

1 แปลว่า “ชุดสีแดง” สื่อถึงสตรีโฉมงาม
2 ธรรมเนียมในคืนแต่งงานของชาวจีน เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะคล้องแขนกันแล้วยกจอกสุราขึ้น 

ดื่ม
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ฉู่เยวียนรินสุราเติมให้เขาอีกถ้วย “แม้จะบอกว่าฤทธิ์ไม่แรง แต่ 

ห้ามดื่มมากไป”

“แน่นอน” ต้วนไป๋เยว่กล่าว “งานยุ่งมาตั้งหลายวัน ยากนักที่จะ 

มีเวลาว่าง ค่ำคืนเงียบสงบ ทั้งยังเป็นวันเกิดของเจ้าอีก แล้วข้าจะหักใจดื่ม 

จนเมามายได้หรือ”

สุราลงท้องไปสองสามถ้วย ทั้งร่างกายและหัวใจล้วนอุ่นขึ้นมาบ้าง 

แล้ว เทียนแดงบนโต๊ะสุกสว่าง ด้านนอกมีเสียงเอะอะวุ่นวายเล็กน้อย เป็น 

เสียงแตรสัญญาณเคลื่อนทัพจากไป หลังจากที่คนทั้งสองกินอาหารง่าย  ๆ  

แล้วเสร็จก็ออกไปดูอยู่สักพัก ภาพที่เห็นคือคบเพลิงเรียงรายไม่ขาดสาย  

คล้ายว่าไฟนั่นจะสุกสว่างลุกไหม้ยาวเหยียดไปจนสุดขอบฟ้าก็ไม่ปาน

“ก่อนหน้านี้ที่เจ้าเรียกแม่ทัพเซวียมาพบ ข้าอยู่ว่างไม่มีอะไรทำเลย 

แวะไปแคว้นไป๋เซี่ยงแล้วพูดคุยกับชาวบ้านที่นั่นมานิดหน่อย” ต้วนไป๋เยว่ 

กล่าว “พื้นที่แถบหนานหยางนี้เดิมทีทุกคนก็อยู่กันอย่างสงบสุข เส้นทาง 

เดินเรือครอบคลุมทุกสารทิศ การค้าขายเฟื่องฟูรุ่งเรือง อิสรเสรีเหลือจะ 

กล่าว ไม่มีใครอยากจะทำสงครามกันหรอก”

ฉู่เยวียนมองเขา “แล้วอย่างไรต่อ”

“แล้วจะมีอะไรต่อได้อีก” ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “ฉู่เซี่ยงจะสร้างปัญหาได้ 

อย่างมากก็แค่ที่แคว้นเฝยเหมี่ยนกับเกาะซิงโจว แล้วก็เกาะเฉาหยาที่ตงไห ่

นั่นแหละ ชาวบ้านคนอื่นถึงปากจะไม่ได้พูดอะไร แต่ในใจก็นึกเกลียดเขา 

แทบตาย” 

“เฉาหยาแห่งตงไห่” ฉู่เยวียนหมุนกายกลับหลังเดินลงไปด้านล่าง  

“หากในสงครามหนานหยางนี้สามารถจับตัวฉู่เซี่ยงกับเฮยยามาได้ พื้นที่ 

ตรงนั้นก็จะระส่ำระสายไร้ผู้ปกครอง เช่นนี้แล้วจะสนไปทำไมว่าเขาทำอะไร 

ที่นั่น ไม่มีสิ่งใดคู่ควรให้ต้องกลัว”

ต้วนไป๋เยว่ตามเขาไปยังห้องใต้ท้องเรือ แล้วกล่าว “มีเรื่องจะบอก  

อยากฟังหรือเปล่า”

ฉู่เยวียนถาม “เรื่องอะไร”

“เกี่ยวกับต้าหมิงหวัง” ต้วนไป๋เยว่เอ่ย

ฉู่เยวียนนิ่วหน้า “อวิ๋นต้วนหุน?”

“คราวก่อนตอนที่โจมตีเกาะไป๋อู้ ข้าไปหาต้าหมิงหวังที่ปากทางไฉ่หง 

มา” ต้วนไป๋เยว่กุมมือเขา

ฉู่เยวียนหรี่ตา

“จากนั้นเขาก็รับปากข้าว่าจะยกทัพมาช่วย” ต้วนไป๋เยว่กล่าวต่อ

	“เสียวจิ่นกับเวินอ้ายชิง แล้วยังหัวหน้าใหญ่จ้าวอีกคน ต่างก็ไม่ 

สามารถโน้มน้าวเผ่าอวี๋เหว่ยได้สำเร็จ แต่ทำไมเจ้ากลับทำได้” ฉู่เยวียน 

สงสัย

ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “ที่แท้แล้วขอความช่วยเหลือจากต้าหมิงหวังนั้น 

ไม่ได้ยากเลย เพียงแต่เขากังวลว่าเจ้าตำแหน่งสูงส่ง บางครั้งอาจจะไม่ 

สามารถตัดสินใจทำอะไรได้ดั่งใจ”

ฉู่เยวียนกล่าว “อืม”

“แต่ต่อมาข้าก็อธิบายด้วยเหตุผล กระตุ้นเตือนด้วยหัวใจ —”

“พูดให้เป็นภาษาคนหน่อย” ฉู่เยวียนฟาดมือใส่เขาทีหนึ่ง “ตกลง 

เกลี้ยกล่อมผู้อาวุโสอย่างไรกันแน่”

ต้วนไป๋เยว่ถูจมูกก่อนกล่าว “เรื่องนี้รอสงครามจบแล้วค่อยถามได้ 

หรือไม่”

“แล้วเจ้าจะพูดขึ้นมาตอนนี้ทำไม” ฉู่เยวียนงุนงงสงสัย

ต้วนไป๋เยว่เอ่ย “เหตุผลเอาไว้ค่อยถามหลังจบสงครามก็ได ้ แต่ก่อน 

ที่จะออกทะเลมานี่ ข้าได้เขียนจดหมายถึงต้าหมิงหวัง เมื่อวานซืนเพิ่งได้ 

จดหมายตอบกลับ บริเวณเขตแดนเฉาหยาทั้งหมดนอกจากทัพฉู่ที่เจ้าส่งไป 

แล้ว ทางผู้อาวุโสอวิ๋นเองก็จะลอบส่งคนไปคอยจับตาดูไว้ด้วย เขาคุ้นเคย 

กับพื้นที่ตงไห่เป็นอย่างมาก ดังนั้นต่อให้ฉู่เซี่ยงแพ้สงครามแล้วหนีไป  

ก็ไม่มีทางหลบขึ้นเกาะได้แน่ ดังนั้นเจ้าแค่กังวลเรื่องหนานหยางก็พอ ไม่ 

จำเป็นต้องว่อกแว่ก”

ฉู่เยวียนยิ่งงงเข้าไปใหญ่ “ทำไมผู้อาวุโสอวิ๋นยอมฟังคำขอของเจ้า 

ขนาดนี้เล่า”

ต้วนไป๋เยว่กล่าว “รอหลังสงครามจบแล้วข้าจะอธิบายทุกอย่างให้ 
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เจ้าฟังอย่างละเอียดแน่นอน”

“ทำเป็นมีลับลมคมใน” ฉู่เยวียนเตะเขา “เอาเถอะ แล้วแต่เจ้า”

ต้วนไป๋เยว่แย้มยิ้ม จากนั้นก็เรียกให้ส่งน้ำร้อนมาเพื่อล้างหน้าบ้วน 

ปากด้วยกัน หลังจากซุกตัวใต้ผ้าห่มแล้วจึงเอ่ย “มีเพียงเท่านี้แหละ เวลา 

ที่เหลือไม่อนุญาตให้พูดเรื่องสงครามแล้ว”

ฉู่เยวียนหนุนแขนเขา เงียบงันพลางคิดในใจ หากไม่ใช่เพราะเจ้า 

ยกขึ้นมาพูดก่อน กระทั่งเรื่องเฉาหยานี่ข้าก็ไม่ได้อยากฟัง

ต้วนไป๋เยว่ล้วงไปหยิบกล่องที่ซุกอยู่ใต้หมอน จากนั้นก็ยื่นให้เขา  

“นี่ ให้เจ้า”

ฉู่เยวียนประหลาดใจเล็กน้อย

“นีค่ดิจรงิ ๆ หรอืวา่ขา้จะแคต่ม้บะหมีใ่หช้ามเดยีว” ตว้นไปเ๋ยวต่ะแคง 

กาย พลันสบตาเขา “ไหนเลยจะทำอะไรขอไปทีแบบนั้นได้”

ฉู่เยวียนลุกขึ้นนั่ง พอลองเปิดฝากล่องออกดูก็พบว่าด้านในมีคันฉ่อง 

สุกใสแวววาวอยู่อันหนึ่ง ตัวคันฉ่องเลี่ยมทองฝังหยก หน้าตาอัปลักษณ์ 

เป็นที่สุด 

“ทำไมไม่พูดอะไรเลยเล่า” ต้วนไป๋เยว่เองก็ยันตัวลุกขึ้นนั่งด้วย “ทำ 

หน้าเหมือนมีเรื่องอะไรในใจ คิดอะไรอยู่”

ฉู่เยวียนเอ่ย “ปลดหวงโฮ่ว”

ต้วนไป๋เยว่หลุดหัวเราะ จากนั้นก็กุมมือเขามาแนบกับคันฉ่อง น่า 

ประหลาดที่มันให้สัมผัสอุ่นร้อน

ฉู่เยวียนไม่เข้าใจ “ตกลงมันคืออะไรกันแน่”

ต้วนไป๋เยว่กล่าว “นี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ของหนานหยาง เรียกว่า 

จันทราคล้อย ว่ากันว่าเป็นเครื่องมือประทินโฉมที่เทพธิดาแห่งท้องทะเล 

ทิ้งเอาไว้ คราวก่อนที่ออกทะเลมาตามหาข้า เจ้าอาจจะไม่ทันได้สังเกตว่า 

บรรดาร้านรวงตามตรอกซอกซอยของทุกแคว้นในหนานหยางต่างก็มีเจ้า 

สิ่งนี้อยู่ทั้งนั้น แต่ของเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นของทำเลียนแบบ เจ้านี่ 

ต่างหากที่เป็นของจริง”

ฉูเ่ยวยีนหยบิขึน้มาด ู เงาคนในกระจกเลอืนราง ดแูลว้คลา้ยจะเกา่แก ่

พอสมควรจริง  ๆ ทว่าต่อให้เป็นของล้ำค่า แต่มอบเครื่องมือประทินโฉม 

ของสตรีมาให้เช่นนี้ก็พาให้รู้สึกว่ามันช่างน่า...ตะเพิดไปอยู่ตำหนักเย็นเสีย 

เหลือเกิน

ต้วนไป๋เยว่ช่วยเขาเก็บคันฉ่องแล้วเอ่ย “ย่อมไม่ได้ให้เจ้าเอามาใช้ถือ 

ส่องดูตอนสางผมอยู่แล้ว เล่ากันว่าของสิ่งนี้สามารถเรียกลมเรียกฝนได้  

แล้วยังสามารถควบคุมกระแสน้ำขึ้นน้ำลง ต่อให้เป็นเพียงเรื่องเล่าขาน แต่ 

ก็เอาไว้เป็นสิริมงคล ขอเทพธิดาแห่งท้องทะเลคุ้มครองต้าฉู่ให้กำชัยชนะ 

ในทุกศึก”

ฉู่เยวียนแย้มยิ้ม “นั่นสินะ ขอบใจมาก”

“ระหว่างเจ้ากับข้ายังต้องกล่าวคำขอบคุณกันอีกหรือ” ต้วนไป๋เยว่ 

เคาะจมูกเขาก่อนจะลงจากเตียงไปเปิดตู้ คิดจะเอากล่องไปเก็บ ทว่ากลับ 

เหลือบไปเห็นของที่เมื่อกลางวันเยี่ยจิ่นให้มาเข้าพอดี “นี่อะไร ไม่เคยเห็น 

มาก่อน”

“เสียวจิ่นให้มา” ฉู่เยวียนกล่าว “เอาไว้ให้ข้าใช้ตอนเจ้า”

ต้วนไป๋เยว่ไม่นึกประหลาดใจเพราะชาชินเสียแล้ว เพียงเปิดกล่อง 

ออกดู จากนั้นก็ปิดฝากลับไปเหมือนเดิมด้วยท่าทีเยือกเย็น แล้วก็ยัด 

เข้าไปด้านล่างสุดของตู้ ตอนกลับขึ้นมาบนเตียงพลันมีขวดหยกใบน้อย 

ติดมือมาด้วย

ฉู่เยวียนนอนอยู่บนเตียงพลางมองดูเขา ดวงตาวาววับ

กระท่อมยาของจวนซีหนานไม่แพ้หุบเขาฉยงฮวา ที่ปรุงออกมาได้ 

ย่อมมิได้มีเพียงยาพิษ พอเปิดฝาออกใต้ผ้าห่มพลันกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอม 

ของดอกไม้ เสื้อผ้าถูกเหวี่ยงทิ้งไปด้านนอก ฉู่เยวียนพลิกกายคร่อมกดอยู่ 

ข้างบน จากนั้นก็ก้มลงมาประกบจูบกลีบปากของเขา ขบเลียเล่นไปเรื่อย 

ด้วยตัวเอง ต้วนไป๋เยว่ยิ้มพลางจูบตอบ มือหนึ่งควักเนื้อยาขึ้นมาช่วย 

เตรียมความพร้อมให้อย่างละเมียดละไม ส่วนมืออีกข้างก็ลูบไล้เอวและ 

ต้นขาเปลือยเปล่าของอีกฝ่าย นวดเฟ้นจนเขาเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกแล้ว 

จึงค่อยจับเอนนอนกลับไปใต้ผ้าห่ม ก่อนจะก้มลงไปจุมพิตอีกครั้ง

ทั้งสองล้วนเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาลึกล้ำ ความอดทนของต้วน- 
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ไป๋เยว่ย่อมมีอยู่เพียงน้อยนิด จึงขบเม้มออดอ้อนดั่งแมวน้อยอย่างที่อีกฝ่าย 

เพิ่งทำเมื่อครู่ ลิ้มโลมพัวพันปลายลิ้นหวานนุ่มนั้นไม่ยอมปล่อย จากนั้น 

ก็ดูดเม้มอย่างแรง แล้วฉวยโอกาสตอนที่อีกฝ่ายนิ่วหน้าด้วยความเจ็บปวด 

กระหวัดรัดกายคนเข้ามาในอ้อมอก ฉู่เยวียนกัดปาก คางเกยอยู่บนไหล่ 

ของเขา หัวคิ้วขมวดมุ่น นานสองนานกว่าจะรวบรวมสติได้

“พร้อมแล้วหรือยัง” ต้วนไป๋เยว่กระซิบถามข้างหูเขา

ฉู่เยวียนขานตอบแผ่วเบา ปลายนิ้วลูบไล้ไปมาบนแผ่นหลังของ 

อีกฝ่ายราวกับเปลวเพลิงผลาญทุ่ง

	ที่ด้านนอก ซื่อสี่กงกงไล่องครักษ์ไปจนหมด จากนั้นก็ยืนเฝ้าอยู่ 

นอกประตูด้วยความสุขสันต์ ผ่านไปพักหนึ่งต้วนเหยากับเยี่ยจิ่นก็เดินผ่าน 

มา เพียงมองดูแต่ไกลก็ย่อมรู้แล้วว่ายามนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้น ดังนั้นคนหนึ่ง 

จึงแสนจะยินดีปรีดา ส่วนอีกคนหนึ่งกลับสองมือซุกแขนเสื้อพลางแหงน 

หน้าเหม่อมองฟ้า เหม่อมองฟ้า เหม่อมองฟ้า

ต้วนเหยาบังคับลากเขาเดินจากไป ราตรีนี้บรรยากาศดีนัก ไม่สู้ 

พวกเราไปชมดูหนอนพิษกู่กับสมุนไพรพิษด้วยกันดีกว่า

ครึ่งค่อนคืนหลัง ภายในม่านเตียง ต้วนไป๋เยว่จุมพิตหน้าผากชุ่มเหงื่อ 

ของเขา “เหนื่อยมากเลยสินะ”

“เจ้าไม่เหนื่อยหรือ” ฉู่เยวียนขยับตัวซุกไซ้หาท่าที่สุขสบายที่สุด 

ในอ้อมกอดเขา ก่อนจะเอ่ยอย่างสะลึมสะลือ “อืม”

ต้วนไป๋เยว่เห็นท่าทางเขาเช่นนี้ ใจหนึ่งก็นึกเอ็นดูปนสงสาร อีก 

ใจหนึ่งก็ชอบอกชอบใจ แต่ก็รู้ว่าช่วงกลางวันเขาเหน็ดเหนื่อยนัก จึงไม่อาจ 

หักใจทำอะไรมากไปกว่านี้ หลังจากยกน้ำร้อนมาช่วยชำระกายเขาจนสะอาด- 

สะอ้าน ก็กลับขึ้นเตียงดึงคนมากอดเอาไว้ในอ้อมอกตามเดิม พลางใช้มือ 

นวดคลึงบั้นเอวของอีกฝ่ายเบา ๆ เช้ามาจะได้รู้สึกดีขึ้นบ้าง

 

ยามหลับใหลในอ้อมอกของเขา แต่ไหนแต่ไรมาฉู่เยวียนก็ไม่เคยต้อง 

ระแวดระวังอะไร พอคว้าชายเสื้อไว้ก็นอนหลับสนิทจนฟ้าสางได้ทันที  

กองทัพถอนกำลังทั้งหมดออกจากแคว้นไป๋เซี่ยงเรียบร้อยแล้ว การเดินเรือ 

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่มีปัญหาใหญ่อะไร และถึงต่อให้มี อาศัยแค่ 

เซวียหวายเยว่กับเสิ่นเชียนเฟิงก็เพียงพอที่จะแก้ปัญหาแล้ว เช้านี้จึงเป็นเช้า 

ที่สุขสงบอย่างหาได้ยากยิ่ง

ฉู่เยวียนลืมตาขึ้น พลันมองดูคนที่อยู่ข้างกาย

ต้วนไป๋เยว่เอื้อมมือมาบีบคางเขา “ตื่นแล้วหรือ”

ฉู่เยวียนสบตาเขาครู่หนึ่ง รู้สึกยังเวียนหัวอยู่เล็กน้อยจึงหลับตาลง 

ไปใหม่ ก่อนจะซุกหน้าแนบอกของอีกฝ่าย แล้วตัวเองก็เหม่ออยู่อีกพักใหญ ่

กว่าจะกล่าว “อืม”

	“วันนี้ไม่น่าจะมีเรื่องอะไร” ต้วนไป๋เยว่ตบหลังเขาเบา  ๆ “หากรู้สึก 

ไม่สบายก็ไม่ต้องลุกแล้ว เดี๋ยวข้าจะไปเปิดหน้าต่างให้เจ้าสูดอากาศ แล้วก็ 

นอนต่อเสียล่ะ”

“ทัพใหญ่เคลื่อนกำลังออกมาหมดแล้วหรือ” ฉู่เยวียนถาม

“อืม” ต้วนไป๋เยว่ประคองเขาขึ้นมานั่ง “ทุกอย่างเป็นไปตามแผน 

ที่พวกเราวางไว้ นอกจากหวังเหมิ่งกับเมี่ยวซินและทหารอีกแปดร้อยนายนั่น 

คนอื่น ๆ ล้วนตรวจนับจำนวนครบถ้วนแล้ว”

“อย่างนั้นก็ดี” ฉู่เยวียนนวดคลึงบั้นเอว จากนั้นก็เลิกผ้าห่ม ต้วน- 

ไป๋เยว่ดึงคนเข้ามากอด “จะลุกจากเตียงจริง ๆ หรือ”

“ออกไปเดินข้างนอกกัน” ฉู่เยวียนนิ่วหน้า “เปิดหน้าต่างระบาย 

อากาศให้ที่นี่สักหน่อย” คนทั้งสองร่วมรักกันมาทั้งคืน กลิ่นอายของความ 

ใคร่ในห้องนี้จึงยังอบอวลไม่จาง ค่อนข้าง...เริงรมย์กันมากเกินไปสักหน่อย 

จริง  ๆ ต้วนไป๋เยว่กระแอมไอ หลังจากช่วยอีกฝ่ายผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า 

เสร็จแล้วก็พาคนออกไปจากห้องใต้ท้องเรือ พลันบังเอิญเหลือบไปเห็น 

เวินหลิ่วเหนียนกำลังนั่งยองบนดาดฟ้าเรืออีกด้านหนึ่งเข้าพอดี ไม่รู้ว่าทำ 

อะไรอยู่กันแน่

“ไปกันเถอะ” ฉู่เยวียนเอ่ย “ไปดูสักหน่อย”


