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หลี่ซิวเหยาออกแรงเพียงนิดก็อุ้มนางขึ้นมานั่งบนตักเขาได้อย่างง่ายดาย

เสิน่หยวนก�าลงัจะด้ินรน หลีซ่วิเหยากลบัย่ิงโอบรดัเอวนางไว้แน่น ก่อนก้มหน้าซุกซอกคอนาง 

พลางพูดเสียงต�่า “อย่าขยับ”

ลมหายใจทีเ่ป่ารดอยู่บนล�าคอและข้างหูน้ันร้อนผ่าว เสิน่หยวนร่างแขง็เกรง็ ไม่กล้าขยับแล้ว

“นี่ท่านท�าอะไร” ชั่วครู่ให้หลังนางถึงได้ถามขึ้นเสียงสั่น “ท่านปล่อยข้าลงเถอะ”

หลี่ซิวเหยากลับไม่ปล่อย มิหน�าซ�้าสองแขนท่ีโอบรอบบั้นเอวบางของนางอยู่ย่ิงกระชับ 

แน่นขึ้นอีก

“ข้าดีใจยิ่งนัก” เสียงของเขาแหบต�่า ขยับหน้าไปจูบติ่งหูขาวผ่องนุ่มนิ่มของนาง “เจ้าถึงกับ

เก็บเสื้อคลุมของข้าไว้”

อย่างน้อยนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าในใจนางมีเขาอยู่

เสิ่นหยวนอึ้งไปเล็กน้อย คิดไม่ถึงว่าจะเป็นเพราะเรื่องแค่นี้...

นางก�าลังคิดจะเอ่ยปาก ทันใดน้ันก็ได้ยินหลี่ซิวเหยากระซิบข้างหูนาง “หยวนหยวน  

ข้าต้องการเจ้าจนทนไม่ไหวแล้ว ท�าอย่างไรดี”
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เผลอแป๊บเดียว 'เกิดใหม่อีกที ไม่ขอสามีสกุลหลี่' ก็มาถึงเล่ม 4 แล้วนะคะ  

อีกแค่เพียงเล่มเดียวก็จะจบแล้ว เรื่องราวในจวนสกุลเสิ่นเหมือนว่าจบลงไปในเล่ม 3 

และสุดท้ายเสิ่นหยวนก็หนีไม่พ้นต้องแต่งงานอยู่ดี 

หลังจากหลี่ซิวเหยาเล่นเล่ห์ทั้งในที่ลับที่แจ้ง สุดท้ายในเล่มน้ีเขาก็ได้แต่งงาน

กบัเสิน่หยวนสมใจปรารถนา ทว่าแต่งคนมาได้แต่กลบัไม่ได้หวัใจของนางจริงๆ คราน้ี 

หลี่ซิวเหยาต้องงัดข้อดีตนเองออกมาอวดต่อหน้าเสิ่นหยวนแล้วค่ะ มีดีเท่าไรต้อง 

เอาออกมาให้เห็นทั้งหมด

แต่พอเขานึกถึง 'คนผู้น้ัน' ในใจนางที่ไม่รู้ว่าคือผู้ใดทีไรก็ยังนึกโมโหอยู่เสมอ 

ทั้งยังรู้สึกสงสัยในตัว 'หลี่ซิวหยวน' น้องชายต่างมารดาที่มีสายตาแปลกๆ ให้กับ

ภรรยาของเขาด้วย

สุดท้ายความสัมพันธ์ของสามีภรรยาหมาดๆ คู่นี้จะราบรื่นหรือขลุกขลัก จะมี

แม่สามีมหาภัยมาให้ปวดหัวหรือไม่ หรือจะมีตัวแปรใดมาสั่นคลอนจิตใจของคน 

ทั้งคู่อีก หากอยากรู้แล้วเชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ เสิ่นหยวน  บตุรสาวคนโตสายตรงสกลุเสิน่ เคยเป็นคนเอาแต่ใจตัว  

หยิ่งผยอง ปัจจุบันสงบนิ่ง สุขุม เย็บปักถักร้อยเก่ง

✱ หลี่ซิวเหยา  พี่ชายต่างแม่ของหลี่ซิวหยวน เป็นขุนนางบู๊มีอ�านาจ 

เชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้ รักใครรักจริง

✱ หลี่ซิวหยวน  บุตรชายสายตรงสกุลหลี่ สามีเสิ่นหยวนในชาติก่อน  

มีนิสัยสุขุม หลงรักเซี่ยเจินเจิน

✱ เซี่ยเจินเจิน  บตุรสาวอาจารย์สอนห้าคมัภร์ีในส�านักการศึกษาหลวง 

แอบรักหลีซ่วิหยวนมานานแล้ว ชอบอ่านต�ารามากกว่า

จัดการงานบ้านงานเรือน

✱ เจี่ยงซื่อ  แม่ของหลี่ซิวหยวน ไม่ชอบจัดการงานบ้านงานเรือน 

รักความสบาย ชอบกนิผลไม้เปลอืกแข็ง ชอบวางอ�านาจ 

ข่มลูกสะใภ้

✱ หลี่ซูเฟย  บตุรสาวคนโตสกุลหลี ่เป็นพระมารดาขององค์ชายรอง 

ท�าทุกอย่างได้เพื่อบุตรชายของตน

✱ หลี่เป่าผิง  น้องสาวของหลี่ซิวหยวน นิสัยเอาแต่ใจ อยากได้อะไร

ต้องได้ ไม่ชอบเสิ่นหยวน
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133

สองสามวันมาน้ีเสิ่นหยวนรู้สึกกลัดกลุ้มใจมากจริงๆ นางรู ้สึก 

อยู่ตลอดว่าเสี้ยวเวลาถัดไปนางจะได้รับข่าวหวังซ่ินรุ่ยตายในสนามรบ 

จากนัน้หลีซ่วิเหยาก็จะมาหานาง เพ่ือถามนางว่าจะแต่งงานกับเขาหรือไม่ 

เหมือนเมื่อคราวก่อนอีก

คิดว่าส�าหรบัหลีซ่วิเหยาแล้ว ผูอ้ารักขาของสกุลเส่ินเหล่านัน้คงมไิด้

อยู่ในสายตาเขาโดยสิ้นเชิง เขาสามารถไปมาได้อย่างอิสระ อยากมา

เมื่อไรก็มาเมื่อนั้นได้เต็มที่

เสิ่นหยวนไม่มีความรู้สึกปลอดภัยแม้แต่นิดเดียวจริงๆ

ยังดีที่รอไม่นานก็มีข่าวดีข่าวหนึ่งส่งมา

เป็นหลงจูห๊านของร้านผ้าไหมให้คนส่งข่าวมาบอกว่าช่วงก่อนหน้านี ้

เขาได้ซ้ือธัญพืชฤดูใบไม้ร่วงท่ีเพ่ิงเก็บเก่ียวจากแถบซื่อชวนไปขายยัง 

แถบเจียงซูและเจ้อเจียงเป็นจ�านวนหลายล�าเรือ ได้ก�าไรมาอย่างงาม  
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จากน้ันเขาก็รีบใช้ก�าไรที่ได้จากการซื้อขายธัญพืชเหล่านี้ไปซื้อผ้าไหม 

แพรพรรณแบบใหม่ล่าสุดจ�านวนมากจากแถบเจียงซูและเจ้อเจียง แล้ว

ขนส่งกลับมาเมืองหลวงโดยเส้นทางน�้าก่อนที่จะถึงฤดูหนาวแล้วน�้าใน

แม่น�า้กลายเป็นน�า้แขง็ ซึง่เมือ่วานเรอืมาเทยีบท่าแล้ว พวกผ้าไหมแพรพรรณ 

ทั้งหมดที่หาซื้อมาล้วนถูกขนไปไว้ในคลังเก็บผ้าไหมเรียบร้อย

หลงจูห๊านจงึส่งคนมารายงานเรือ่งน้ีต่อเสิน่หยวน ด้วยหมายจะเชญิ 

เสิ่นหยวนไปที่ร้านเพื่อตรวจดู รวมถึงจะได้พูดเรื่องบัญชีเหล่านี้กับนาง

แม้วันรุ่งขึ้นหลังเหยาซื่อผู้เป็นแม่เลี้ยงแต่งเข้าจวนมา เส่ินหยวน 

จะมอบอ�านาจดแูลงานในจวนให้อกีฝ่ายแล้ว แต่ร้านค้าและทีด่นิอนัเป็น

สินเจ้าสาวของมารดา รวมถึงที่ดินที่เสิ่นหยวนซื้อด้วยตนเองผืนน้ัน นาง

มิได้มอบให้อีกฝ่าย ยังคงกุมไว้ในมือตนเองอย่างแน่นหนา

แน่นอนว่าเหล่าน้ีถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพวกนางสามพ่ีน้อง 

เหยาซื่อไม่มีสิทธิ์ก้าวก่าย ถึงเหยาซื่อจะรู้ก็ท�าอะไรไม่ได้

เสิ่นหยวนคิดแล้วก็บอกผู้ที่มารายงานว่าวันพรุ่งนี้นางจะไปดู

คนผู้นั้นเอามือแนบล�าตัวพลางถอยออกไป

ครั้นถึงต้นยามเซินเสิ่นเฉิงจางออกเวรกลับมาแล้ว เสิ่นหยวนก็ 

ไปพบเขาเพื่อบอกเรื่องที่วันพรุ่งนี้จะไปตรวจดูร้านผ้าไหมและบัญชี

เนื่องจากเรื่องหมั้นหมายของเสิ่นหยวนท�าให้ในใจเสิ่นเฉิงจางรู้สึก

ละอายต่อเสิน่หยวน เขาจงึไม่ได้คดัค้าน ซ�า้ยงัถึงขัน้พูดว่า "ในเมอืงหลวง

มีหอสุราเปิดใหม่แห่งหนึ่ง อยู่ทางใต้ของเมือง ชื่อว่าหอไท่เหอ ได้ยินว่า

พ่อครวัมฝีีมอืไม่เลวเลย ท�าแกงข้นเต้าหู้ไข่ปกัูบไข่ยัดไส้ทอดรปูพุทธหตัถ์
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ได้รสชาติดีเยี่ยม วันพรุ่งนี้เจ้าลองแวะไปชิมดู"

พูดพลางเสิน่เฉงิจางกบ็อกให้เหยาซือ่น�าเงนิมาให้เสิน่หยวนห้าสบิ

ต�าลึง

เหยาซื่อมองเสิ่นหยวนปราดหน่ึง ก่อนจะเรียกให้สาวใช้ประจ�าตัว

ของตนไปหยิบเงินห้าสิบต�าลึงมา

เสิ่นหยวนเองก็ไม่ปฏิเสธ ยอบตัวกล่าวขอบคุณเสร็จก็ยื่นมือไปรับ

ถุงเงินมาส่งต่อให้ไฉ่เวยที่ยืนอยู่ด้านหลัง

ปีน้ีเหยาซื่ออายุสิบเก้า หมายความว่าโตกว่าเส่ินหยวนสามปี แต่

ในเมื่อนางเป็นภรรยาคนใหม่ของเสิ่นเฉิงจาง ตามกฎระเบียบเสิ่นหยวน

ยังคงต้องเรียกนางว่า 'ท่านแม่'

ได้ยินเสิ่นหยวนเรียกตนเองเช่นนี้ ในใจเหยาซื่อก็ไม่สบอารมณ ์

อยู่บ้าง ทว่ากม็ไิด้แสดงอาการอะไร กลบัย้ิมได้อ่อนหวานย่ิง "ในของหมัน้

ที่จวนก่วงผิงป๋อส่งมามีผ้าไหมแพรพรรณชั้นดีอยู่จ�านวนหน่ึง ประเด๋ียว

ข้าจะให้สาวใช้หาออกมาแล้วน�าไปส่งให้ที่เรือนเจ้า เจ้าจะได้เร่ิมปัก 

ชดุแต่งงาน หากรูส้กึว่าผ้าทีจ่วนก่วงผงิป๋อส่งมาให้มไีม่พอ เจ้าก็มาบอกข้า 

ได้เลย ข้าจะหาผ้าเนื้อดีจากในห้องเก็บของส่วนตัวของข้าส่งไปให้เจ้า"

เหยาซื่อรู้ว่าเกือบหนึ่งปีมานี้ล้วนเป็นเสิ่นหยวนดูแลเรือนส่วนใน

ของสกุลเสิ่น อีกทั้งเสิ่นหยวนก็ดูแลได้ดีจริงๆ ดีจนถึงข้ันว่าตอนนี้นาง 

พูดอะไร พวกผู้ดูแลหญิงเหล่าน้ันเป็นต้องยกกฎระเบียบท่ีเสิ่นหยวน 

ตั้งไว้ในช่วงที่ผ่านมาออกมากล่าวถึง

ได้ยินมากเข้าในใจเหยาซือ่จงึมวิายอดึอดัอยู่บ้าง กลายเป็นหวังให้

เสิน่หยวนแต่งงานออกไปโดยเรว็ ทว่าเสิน่เฉิงจางกลบัก�าหนดวันแต่งงาน
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ของอีกฝ่ายเป็นหลังฤดูใบไม้ผลิปีหน้า

ห่างจากตอนนี้อีกตั้งหลายเดือน!

เสิน่หยวนได้ยินค�าของเหยาซือ่ก็ยอบตวัคารวะอีกฝ่าย สหีน้านอบน้อม 

อ่อนโยน "ขอบคุณท่านแม่เจ้าค่ะ"

แต่อนัท่ีจรงิเสิน่หยวนรูว่้าบดิาของเหยาซือ่เป็นเพียงนายอ�าเภอ ในบ้าน 

มไิด้เหลอืกินเหลอืใช้ สนิเจ้าสาวของนางจะมสัีกเท่าไรเชยีว คิดว่าไม่น่าจะมี 

ของดีมากมายอะไรเช่นกัน

แต่ในเมื่อเหยาซื่อเอ่ยปากแสดงน�้าใจเช่นนี้ เสิ่นหยวนย่อมต้อง

กล่าวขอบคุณอย่างให้ความร่วมมือ

เสิน่เฉงิจางเองก็ยินดย่ิีงทีเ่ห็นเหยาซือ่อยู่ร่วมกับเสิน่หยวนได้อย่าง

กลมเกลียว เขาจึงพยักหน้าด้วยความปลาบปลื้มใจทันที หลังพูดคุยกัน

อีกสองสามค�า เสิน่หยวนก็เอ่ยปากขอตวั ก่อนพาไฉ่เวยเดนิออกจากเรอืนใหญ่

ไฉ่เวยถือเงินห้าสิบต�าลึงถุงน้ันไว้ในมือโดยตลอด ครั้นกลับมาถึง

เรอืนซูอ่ว้ีนางก็เอ่ยถามเสิน่หยวน "คุณหน ูเงินถุงน้ีจะให้เก็บไว้ท่ีใดเจ้าคะ"

สายตาเสิ่นหยวนเหลือบมองเงินในมือไฉ่เวยปราดหน่ึง จากน้ันก็

กล่าวยิ้มๆ "ไม่ต้องเก็บหรอก เจ้าเอาไปแบ่งกับพวกชิงเหอชิงจู๋ ถือเสียว่า

อากาศหนาวแล้ว ข้ายกให้พวกเจ้าไปซื้อเมล็ดแตงกิน"

ไฉ่เวยรู้นิสัยของเสิ่นหยวนจึงไม่ปฏิเสธ เพียงยอบตัวขอบคุณท่ี 

เสิ่นหยวนมอบเงินให้

ตกเย็นหลงักินอาหารเสรจ็เสิน่หยวนอ่านหนงัสอืได้ครูห่นึง่ก็ขึน้เตยีง 

หลับพักผ่อน

เป็นค�่าคืนอันไร้ความฝันที่หาได้ยาก
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เช้าตรูวั่นรุง่ขึน้เสิน่หยวนลกุขึน้มากนิอาหารเช้าเสรจ็ก็พาไฉ่เวยกับ

ชิงเหอนั่งรถม้าไปยังร้านผ้าไหม

หลงจูห๊านรออยู่ทีร้่านก่อนแล้ว ครัน้เห็นเส่ินหยวนมาถึงก็รีบเชญินาง 

ไปนัง่ในห้องด้านหลงั สัง่ให้ลกูจ้างยกชาและซานเหอเถา* มา แล้วกล่าวกบั 

เสิ่นหยวนว่า "เป็นชาหลงจิ่งกับซานเหอเถาคลุกพริกเกลือที่ข้าต้ังใจ 

น�ากลับมา คุณหนูใหญ่ลองชิมดูหน่อยนะขอรับ"

รอจนเสิน่หยวนดืม่ชาไปสองอกึ และไฉ่เวยแกะเปลอืกซานเหอเถา

ลูกหนึ่งแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาดรองเมล็ดย่ืนส่งให้เสิ่นหยวนกินแล้ว  

หลงจูห๊านถึงได้ใช้สองมอืย่ืนสมดุบญัชท้ัีงหมดทีเ่ตรยีมไว้เรียบร้อยตัง้แต่

เมื่อวานมาให้ "นี่เป็นบัญชีผลก�าไรจากการค้าธัญพืชและผ้าไหม รวมถึง

ก�าไรภายในร้านของเดือนนี้ เชิญคุณหนูใหญ่ตรวจดูขอรับ"

เสิ่นหยวนรับสมุดบัญชีสองสามเล่มนั้นมาพลิกดู

ชาติก่อนแม้มารดาเคยสอน แต่เสิ่นหยวนในเวลานั้นกลับไม่ค่อย

ใส่ใจ เพียงแค่ดูบัญชีผ่านๆ ไม่ได้ตั้งใจเรียนรู้ หลังกลับมาเกิดใหม่ ขณะ

อยู่บ้านท่านตาที่ฉางโจวนางจึงขอให้ท่านตาเชิญคนมาสอนนางถึงงาน

เหล่านีโ้ดยเฉพาะ ตัง้ใจศกึษาพวกวิธีดแูลทรพัย์สนิกิจการและตรวจทาน

บญัช ีก่อนหน้านีน้างยังได้ดแูลเรอืนส่วนในมาเกือบปี การตรวจดสูมดุบญัช ี

จึงมิได้ใช้เวลาและเปลืองแรงอะไร

เสิ่นหยวนดูได้รวดเร็วยิ่ง ทางหนึ่งดูทางหนึ่งก็ยังคิดเลขในใจอย่าง

ฉับไวไปด้วย

ชัว่ครูใ่ห้หลงันางก็วางสมดุบญัชสีองสามเล่มน้ันลงบนโต๊ะ เงยหน้า

* ซานเหอเถา คือ Chinese hickory เป็นลูกไม้เปลือกแข็งชนิดหนึ่ง สายพันธุ์เดียวกับถั่วพีแคน
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พูดย้ิมๆ กับหลงจูห๊าน "คิดไม่ถึงว่าการซือ้ธัญพืชจากแถบซือ่ชวนไปขาย 

ยังแถบเจยีงซแูละเจ้อเจยีงจะได้ก�าไรมากปานน้ี เพียงแต่ต้องว่ิงวุ่นไปกลับ 

ในไม่กี่เดือนนี้ถือเป็นการล�าบากหลงจู๊หานแล้ว"

"นีเ่ป็นสิง่ทีข้่าสมควรท�าขอรบั" หลงจูห๊านกล่าวด้วยน�า้เสยีงถ่อมตน 

"เป็นคณุหนูใหญ่ต่างหากท่ีมสีายตาหลกัแหลม มองเห็นโอกาสทางการค้านี ้

ได้ในแวบเดียว มิเช่นนั้นคงไม่มีทางได้ก�าไรในส่วนนี้"

เสิ่นหยวนรู้ว่าหลงจู๊หานก�าลังเยินยอตนเอง นางจึงยิ้มน้อยๆ

คดิแล้วเสิน่หยวนก็กล่าวอกีว่า "ปีหน้าไม่ต้องท�าเร่ืองซือ้ขายธัญพืช

แล้ว แถบเจียงซูและเจ้อเจียงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เพียงแต่ไม่กี่ปีมานี้

ผ้าไหมราคาสงู ทุกคนถึงได้เปลีย่นจากท�านาข้าวมาท�าไร่หม่อนแทน พอ

ผลิตเส้นไหมมากเข้า ธัญพืชผลิตออกมาน้อย อย่างหลังจึงมีราคาสูงขึ้น 

ราคาไหมกลับต�่าลง คิดว่าปีหน้าคงจะมีคนกลับไปท�านาข้าวตามเดิม  

เมื่อธัญพืชมากขึ้น ราคาย่อมจะลดลง ซื้อธัญพืชจากแถบซื่อชวนไปขาย

ก็ไม่คุ้มค่าแล้ว"

หลงจู๊รีบรับค�า

จากน้ันคุยเรือ่งในร้านกันอกีครูห่นึง่ เสิน่หยวนก็ให้ชงิเหอเปิดห่อผ้า

ที่น�ามาด้วยออก ในนั้นใส่ลูกพลับเอาไว้ แต่ละลูกมีสีแดงปลั่ง ดูน่ารัก

กระจุ๋มกระจิ๋มราวกับเป็นโคมไฟสีแดงดวงน้อยอย่างไรอย่างนั้น

"เมื่อครู่ระหว่างทางมาข้าเห็นคนก�าลังขายลูกพลับอยู่ จึงนึกได้ว่า

อีกไม่ก่ีวันก็จะถึงวันซวงเจี้ยง* แล้ว เหล่าผู้เฒ่าล้วนกล่าวว่าซวงเจี้ยง 

ต้องกินลกูพลบั สามารถกันหนาวรกัษาความอบอุน่ ข้าจงึซือ้มาจ�านวนหน่ึง  

* วันซวงเจี้ยง เป็นหนึ่งในยี่สิบสี่ฤดูลักษณ์ของจีน ตรงกับช่วงวันที่ 23-24 ตุลาคม เป็นช่วงที่แถบลุ่มแม่น�้า 
หวงเหอ (ฮวงโห) เริ่มปรากฏน�้าค้างแข็ง
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อีกเดี๋ยวหลงจู๊หานก็แบ่งกับพวกลูกจ้างในร้านแล้วกัน"

แม้จะเป็นเพียงน�้าใจเล็กน้อย แต่ในใจผู้รับก็ซาบซึ้งยิ่ง หลงจู๊หาน

จึงรีบกล่าวขอบคุณ

เสิน่หยวนบอกให้เขาไม่ต้องมากพิธี เสร็จแล้วก็ลกุข้ึนยืนก่อนกล่าว

ยิ้มๆ "ออกมานาน ข้าควรต้องกลับแล้ว วันหลังถ้ามีเวลาว่างจะมาใหม่"

หลงจู๊หานเดินมาส่งพวกเสิ่นหยวนสามนายบ่าวถึงหน้าประตูร้าน

ด้วยตนเอง เห็นพวกนางขึ้นรถม้าแล้วถึงได้หันหลังกลับเข้าร้าน

อากาศค่อยๆ หนาวแล้ว ม่านประตดู้านหน้ารถม้าและม่านหน้าต่าง

สองข้างได้เปลีย่นเป็นผ้าต่วนเนือ้หนานานแล้ว ภายในห้องรถม้าจงึอบอุน่ 

ไม่มีลมลอดเข้ามา บนม้านั่งก็รองด้วยฟูกหนาจึงไม่รู้สึกเย็น

รถม้าแล่นไปได้ครูห่นึง่กพ็ลนัหยุดลง เสยีงของสารถีดงัผ่านผ้าม่าน

เข้ามาด้วยน�้าเสียงที่ลังเล "คุณหนูใหญ่ มีคนต้องการพบท่านขอรับ"

ไฉ่เวยย่ืนมือเลิกม่านมองออกไปด้านนอกแวบหน่ึง ก่อนหันหน้า

กลบัมามองเสิน่หยวนด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด "คุณหน ูผูท้ียื่นอยูข้่างนอกคือ... 

คือใต้เท้าหลี่เจ้าค่ะ"

อันท่ีจริงเสิ่นหยวนเหลือบเห็นหลี่ซิวเหยายืนอยู่ด้านหน้ารถม้า

ตั้งแต่ตอนที่ไฉ่เวยเลิกม่านขึ้นแล้ว อีกท้ังขณะที่นางมองเห็นเขา เขาก็

บังเอิญมองเห็นนางเช่นกัน สายตาคนทั้งสองสบกันพอดี

ยามนี้แม้ว่าม่านรถม้าจะถูกไฉ่เวยปล่อยลงเพ่ือก้ันสายตาของ 

หลี่ซิวเหยาแล้ว แต่มิรู้เหตุใดเสิ่นหยวนถึงยังรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายก�าลังมอง

ตนเองอยู่ตลอด
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ครัน้ชงิเหอได้ยินว่าคนทีด้่านนอกคอืหลีซิ่วเหยาก็พูดด้วยความร้อนใจ 

ทนัท ี"น่ีเขาคิดจะท�าอนัใด ตรงนีเ้ป็นถนนใหญ่ คนเดนิผ่านไปมา เขาขวาง

รถม้าพวกเราไว้กลางถนนเช่นนี้คิดจะท�าสิ่งใดกันแน่" จากน้ันชิงเหอก็ 

หันหน้าไปเอ่ยถามเสิ่นหยวนอย่างระมัดระวังยิ่ง "คุณหนู ท่านจะพบเขา

หรือไม่เจ้าคะ"

หากพบ ผู้ใดจะไปรู้ถึงท่าทีของหลี่ซิวเหยาหลังจากได้พบคุณหนู

ของตนในยามนี้

แม้แต่ชงิเหอเองก็ยังรูส้กึว่าความรูส้กึทีห่ลีซ่วิเหยามต่ีอเสิน่หยวนน้ัน 

ร้อนแรงประดุจเปลวเพลงิ นางถึงขัน้รูส้กึว่าหลีซ่วิเหยาอาจพร้อมท�าเรือ่ง 

บ้าคลั่งอะไรออกมาเพื่อเสิ่นหยวนก็ได้

หากไม่พบ ตรงน้ีจะอย่างไรก็เป็นบนถนนใหญ่ท่ีมีผู้คนผ่านไปมา 

ถ้าหลี่ซิวเหยายืนกราน...

เสิ่นหยวนไม่พูดอะไร หลี่ซิวเหยาท่ียืนอยู่ด้านนอกก็ไม่พูดอะไร 

เช่นกัน คนทั้งสองเพียงแต่คุมเชิงกันเงียบๆ

รอบด้านมคีนเดนิผ่านไปมาเป็นระยะ ล้วนแต่มองหล่ีซวิเหยาแวบหนึง่ 

ด้วยความอยากรูอ้ยากเห็น ทว่าก็ถูกกลิน่อายเย็นชาเคร่งขรึมทีแ่ผ่ออกมา 

จากร่างของหลีซ่วิเหยาท�าให้ตกใจจนต้องหนัหน้าหนีทนัควัน ไม่กล้ามองอีก

สุดท้ายเสิ่นหยวนก็ถอนหายใจเบาๆ ครั้งหน่ึง ก่อนสั่งไฉ่เวย "เจ้า 

ลงไปดูทีว่าแถวนี้มีที่เงียบๆ ให้คุยได้หรือไม่"

ไฉ่เวยรับค�าแล้วก็รีบเลิกม่านลงจากรถม้า

ชัว่ครู่ให้หลงัเสิน่หยวนก็ได้ยินไฉ่เวยพูดเบาๆ ผ่านม่านอยู่ด้านนอก 

"คุณหนู บ่าวดูแล้วเจ้าค่ะ สองข้างทางล้วนเป็นร้านขายของ ไม่มีพวก 
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ร้านสรุาร้านน�า้ชาทีส่ามารถนัง่คุยได้ ทว่ามตีรอกเล็กอยู่แห่งหน่ึง เป็นทาง

แคบๆ ระหว่างก�าแพงบ้านคนสองหลัง ดูเงียบสงบลับตาคนอย่างมาก 

อีกทั้งไม่มีใครเดินผ่านตรงนั้น ท่านเห็นว่า..."

เส่ินหยวนได้ยินแล้วก็สัง่ให้ชงิเหอหยิบเส้ือคลุมออกมา ครัน้คลุมลง 

บนร่างเรียบร้อย นางก็สวมหมวกคลุมศีรษะ แล้วถึงค่อยเลิกม่านก่อน 

ลงจากรถม้า
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134

หลงัเสิน่หยวนลงจากรถม้ากไ็ม่มองหลีซ่วิเหยา เพียงเดนิตรงไปยัง

ตรอกเล็กอันเงียบสงบลับตาคนที่ไฉ่เวยบอก

หลีซ่วิเหยามองเงาหลงัแบบบางของเสิน่หยวนปราดหน่ึง ก่อนก้าวเท้า 

เดินตามไป

ไฉ่เวยกับชงิเหอคดิจะตามไปด้วย แต่กลบัถูกฉหีมงิมาขวางเอาไว้ก่อน

ชิงเหอมีโทสะขึ้นมาทันใด คิ้วเรียวท้ังสองข้างชี้ข้ึนด้วยความโมโห 

ตะคอกใส่ฉีหมิงเสียงกร้าว "เจ้ากล้าขวางพวกข้ารึ รีบหลีกไป! มิเช่นนั้น

ข้าจะตบหน้าเจ้า!"

เดมิทชีงิเหอก็มใีบหน้ากลม ต่อให้นางจะโมโหเพียงไรผู้อืน่ก็ยังรูสึ้กว่า 

น่ารัก

ฉีหมิงมองเห็นท่าทางของนางจึงยิ้มขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่

ชิงเหอถลึงตาใส่เขาอย่างเข่นเขี้ยว ก่อนเอ่ยปาก "เจ้าย้ิมอะไร  
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รีบหลีกไป!"

ฉีหมิงกลั้นย้ิมพลางพูดว่า "แม่นางทั้งสองไม่ต้องโมโห พวกเจ้า

วางใจได้ คุณชายของข้ารักคุณหนูของพวกเจ้ามากกว่าผู้ใดในใต้หล้านี้ 

ไม่มีทางท�าร้ายนางลงแน่นอน ก็แค่มีบางเรื่องต้องการพูดกับคุณหนู 

ของพวกเจ้าเท่านัน้เอง เมือ่พูดจบเขาย่อมจะปล่อยตวัคณุหนขูองพวกเจ้า

ออกมา แม่นางทั้งสองช่วยรออยู่ตรงนี้ด้วย"

ชงิเหอท�าท่าจะพูดอะไร กลบัถูกไฉ่เวยย่ืนมอืมาดงึแขนเสือ้เป็นการ

บอกให้นางเงียบ

จะอย่างไรไฉ่เวยก็อายุมากกว่าชิงเหอ จึงเข้าใจเรื่องบางเรื่อง

มากกว่าฝ่ายหลัง

ไม่ว่ามองจากมุมใดหลี่ซิวเหยาก็ดีกว่าหวังซิ่นรุ ่ยมากนัก ตาม 

ความเห็นส่วนตัวของไฉ่เวย หากคณุหนตู้องแต่งงานจริงๆ มสิูใ้ห้นางแต่ง

กับหลี่ซิวเหยาเสียดีกว่า

มหิน�าซ�า้หลีซ่วิเหยาก็มคีวามรกัลกึซึง้ต่อคุณหนอูอกปานนัน้ เพียงแต่ 

คุณหนู...

ไฉ่เวยคิดถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจเบาๆ ครั้งหนึ่ง

ทีส่ดุแล้วไฉ่เวยกยั็งนกึเป็นห่วงเสิน่หยวนอยู่ด ีดงันัน้แม้จะมฉีหีมงิ

ขวางอยู่ด้านหน้า นางก็ยังคงเขย่งเท้าชะเง้อมองไปทางตรอกด้านหลัง 

ฉีหมิงอย่างเงียบๆ ด้วยหวังว่าจะสามารถมองเห็นเสิ่นหยวนได้

ขณะเสิ่นหยวนเดินเข้าไปในตรอกก็รู ้ว ่าหล่ีซิวเหยาก�าลังเดิน 

ตามหลังตนเองมา
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ฝีเท้าหลีซ่วิเหยาหนกัแน่นมัน่คง ทกุฝีก้าวล้วนดงัเข้าโสตนางอย่าง

ชัดเจน ถึงกับท�าให้นางเกิดความคิดหลอนไปว่านี่คล้ายเป็นเสียงฝีเท้า 

ของอวี้หลาง...

ช่วงหน่ึงปีสุดท้ายในชาติก่อนนางถูกอว้ีหลางพาตัวไปอาศัยอยู่ใน

เรือนแห่งหนึ่งกลางภูเขา แต่อวี้หลางคล้ายจะงานยุ่งย่ิง เขาไม่อาจอยู ่

เป็นเพื่อนนางได้ทั้งวัน มักลงเขาไปบ่อยครั้ง

ทุกครั้งที่อวี้หลางลงเขาไป นางก็มักจะนั่งอยู่ตรงริมหน้าต่างรอเขา

กลับมา

ทกุครัง้ท่ีได้ยินเสยีงฝีเท้าอนัหนักแน่นมัน่คงเช่นนี ้นางก็จะรู้ว่าอว้ีหลาง 

กลบัมาแล้ว จากน้ันนางก็ลกุขึน้พร้อมรอยย้ิม คล�าทางเพ่ือเดินออกประตูไป 

ต้อนรบัเขา ส่วนเขามกัจะก้าวยาวๆ เดินมาย่ืนมือประคองนางไว้ ต�าหนิว่า 

นางไม่ควรออกมาเช่นนี้ ถ้าไปชนไปกระแทกอะไรเข้าจะท�าอย่างไร แล้ว

นางก็จะเอาแต่ยิ้มโดยไม่พูดอะไร

ยามน้ีเมื่อเสิ่นหยวนได้ยินเสียงฝีเท้าของหลี่ซิวเหยา นางจึงถึงกับ

รู้สึกว่ามันเหมือนเสียงฝีเท้าของอวี้หลางอย่างไรอย่างนั้น

จะต้องฟังผิดไปเป็นแน่! เสิ่นหยวนย้ิมเยาะตนเอง เสียงฝีเท้าของ

หลี่ซิวเหยาจะเหมือนกับของอวี้หลางได้อย่างไรกัน นั่นเป็นเรื่องที่เป็นไป

ไม่ได้

ชาติก่อนหลังจากแต่งให้หลี่ซิวหยวน นางเคยพบหลี่ซิวเหยาแทบ

นบัครัง้ได้ ระหว่างนางกับเขาเคยคยุกันไม่ถึงห้าค�าด้วยซ�า้ คดิว่าหลีซ่วิเหยา 

คงจะจดจ�านางทีเ่ป็นน้องสะใภ้ไม่ได้อย่างแน่นอน แล้วยามนัน้หล่ีซิวเหยา

จะเป็นคนช่วยนางได้อย่างไร เขาจะเป็นอวี้หลางได้อย่างไรกัน
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เสิน่หยวนลอบส่ายศีรษะเงยีบๆ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะตนเองคดิถงึ

อวี้หลางมากเกินไป ยามนี้ถึงจ�าเสียงฝีเท้าผิดไปเช่นนี้

ครัน้เดนิมาถึงกลางตรอกเสิน่หยวนก็หยุดฝีเท้าลง แล้วหันหลงักลบัมา

หลี่ซิวเหยาเห็นเช่นนี้ก็หยุดฝีเท้าตาม แต่กลับไม่พูดอะไร เอาแต ่

ใช้สายตามองนางเงียบๆ

ในเรอืนด้านซ้ายมอืปลกูต้นเฟิงไว้ต้นหน่ึง ก่ิงหน่ึงของมันโน้มออกมา 

นอกก�าแพง ใบเฟิงบนกิ่งมีสีแดงดุจเปลวเพลิง

เวลาน้ีเสิ่นหยวนยืนอยู่ด้านล่างใบไม้สีแดงเต็มก่ิงน้ันพอดี ทว่า 

บนร่างนางกลบัสวมเสือ้ผ้าต่วนผ่าหน้าสฟ้ีาอ่อนลายไผ่เขียวคูกั่บกระโปรง 

จบีเลก็สชีา ดูเรยีบสะอาดตา ด้านนอกคลมุทับด้วยเสือ้คลมุสเีหลอืงอ่อน

แต่หลี่ซิวเหยาจ�าได้ชัดเจนว่าเมื่อก่อนนางชอบใส่เสื้อผ้าสีสด  

นางผ่านเรื่องราวใดมากันแน่ จู ่ๆ ถึงได้เปลี่ยนเป็นคนเงียบขรึม 

เช่นนี้

นึกถึงเรื่องท่ีมารดาเสิ่นหยวนล้มป่วยจนตาย บิดาแต่งงานใหม่ 

กระทั่งเรื่องที่บิดานางตอบตกลงให้นางหมั้นหมายกับหวังซิ่นรุ่ย...

เสิ่นหยวนอยู่ในบ้านจะต้องมีชีวิตท่ีไม่ดีอย่างมากแน่ มิเช่นนั้น 

นิสัยนางคงไม่เปลี่ยนไปมากจนคล้ายว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเช่นนี้

คิดถึงตรงนี้หลี่ซิวเหยาก็รู้สึกว่าในใจคล้ายถูกใครทุบจนปวดหนึบ

เขาก�าลังคิดว่าต่อไปภายหน้าเขาจะต้องปกป้องเสิ่นหยวนให้ดี  

จะไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนมาท�าร้ายนางอีก

มองเห็นบนศรีษะเสิน่หยวนยังคลมุหมวกทีต่ดิกับตวัเสือ้คลมุไว้อยู่ 

หลีซ่วิเหยาก็ก้าวไปข้างหน้าก้าวหน่ึง ย่ืนมอืไปหมายจะดงึหมวกนางออก
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เขาอยากมองนางให้ชัดเต็มตา

ค�ากล่าวของคนโบราณทีว่่า 'มไิด้พบหนึง่วัน ยาวนานราวสามสารท'*  

นี้ เมื่อก่อนยามเขาได้ยินก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ตอนน้ีเขาอยากจะมองเห็น 

เสิ่นหยวนทุกเวลาใจแทบขาด

นบัจากคนืทีเ่ขาได้พบเสิน่หยวนคราวล่าสดุก็ผ่านมาหลายวันแล้ว

หลายวันมานี้ทุกชั่วทุกยามเขาล้วนแต่คิดถึงนาง

มองเห็นหลี่ซิวเหยาก้าวมาหาอีกท้ังย่ืนมือมากะทันหัน เส่ินหยวน

ไม่รูว่้าเขาต้องการจะท�าอะไร จงึถอยหลงัไปสองก้าวด้วยความระแวดระวัง

หลี่ซิวเหยาเห็นเช่นนี้มือท่ีย่ืนออกไปก็ค้างอยู่กลางอากาศ สายตา

ก็หม่นแสงลงเช่นกัน

หลังชะงักเล็กน้อยเขาก็เก็บมือกลับไป เอ่ยปากพูดด้วยน�้าเสียง 

อ่อนโยน "ถอดหมวกคลุมของเจ้าเถิด ข้าอยากมองเจ้า"

ขณะพูดถึงประโยคท้ายน�้าเสียงของเขาก็นุ่มนวลแผ่วเบาขึ้นมาก

เสิ่นหยวนรู้สึกเพียงว่าหลี่ซิวเหยาที่อยู่ตรงหน้าน้ีมิใช่หลี่ซิวเหยา 

ที่นางรู้จักในชาติก่อนโดยสิ้นเชิง

เวลานัน้นางได้ยินคนในจวนสกุลหลีพู่ดว่าหลีซ่วิเหยาเป็นคนไม่ข้องแวะ 

อสิตร ีถึงกับมคีนสงสยัว่าเขามโีรคลบัอะไรเสยีด้วยซ�า้ มเิช่นนัน้เขาท่ีเป็นถึง 

แม่ทพัใหญ่ผูม้อี�านาจล้นฟ้า อีกท้ังยังอยู่ในวัยฉกรรจ์ ไฉนจงึยังไม่มีภรรยา  

ได้ยินว่าข้างกายแค่อนุสักคนหรือแม้แต่สาวใช้อุ่นเตียงสักคนก็ยังไม่มี  

มีเพียงบ่าวชายไม่กี่คนคอยปรนนิบัติรับใช้ นี่ดูปกติเสียที่ใดกัน

ทว่าชั่วขณะนี้หลี่ซิวเหยาถึงกับพูดถ้อยค�าอย่าง 'ข้าอยากมองเจ้า' 

* 'มิได้พบหนึ่งวัน ยาวนานราวสามสารท' มาจากคัมภีร์กวี (ซือจิง) บทเก็บมัน เป็นค�ากลอนวรรคสี่ค�าในสมัย
ราชวงศ์ฉิน แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์ บรรยายถึงความคิดถึงห่วงหา
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กับนาง...เขาไม่เหมือนคนที่จะเอ่ยวาจาพรรค์นี้ออกมาได้จริงๆ

เสิน่หยวนเงียบไปครูห่น่ึง นางมไิด้ถอดหมวกคลมุบนศรีษะของตน

ตามที่หลี่ซิวเหยาบอก

สาเหตุท่ีนางลงจากรถม้ามาพบหลี่ซิวเหยา ข้อหน่ึงเป็นเพราะรู้ว่า

ถ้านางไม่ลงมา ด้วยนิสัยของหลี่ซิวเหยา เขาจะต้องรออยู่หน้ารถม้า 

โดยไม่ยอมจากไปแน่นอน ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยให้กันเช่นน้ี คนที ่

ผ่านไปมาเห็นเข้าจะกลายเป็นอย่างไรเล่า

ส่วนข้อสอง...นางเองก็มีเรื่องอยากพูดกับหลี่ซิวเหยาเช่นกัน

เสิน่หยวนไม่อยากอ้อมค้อม เอ่ยถามเขาตรงๆ เสยีเลย "ท่านอยากให้ 

หวังซิ่นรุ่ยตาย?"

หลี่ซิวเหยามองเสิ่นหยวน เงียบไปครู่หนึ่ง

เส่ินหยวนไม่หลบไม่เลีย่ง สายตามองหล่ีซิวเหยากลบัไปด้วยท่าทาง

สงบนิ่ง

สดุท้ายก็เป็นหลีซ่วิเหยาท่ีพ่ายแพ้ก่อน เขาตอบว่า "หวังซิน่รุ่ยตายไป 

ก็ไม่น่าเสยีดาย ข้าให้คนไปสบืเรือ่งทีเ่ขาท�าในหลายปีนีม้าแล้ว พวกเรือ่ง

ดืม่สรุาเคล้านารกัีบเลีย้งดูนกัแสดงละครน้ันช่างเถอะ แต่เร่ืองทีใ่ช้อ�านาจ

รงัแกผูอ้ืน่ ด่ืมสรุาจนเมาแล้วตีคนทีแ่ย่งตวัดาวเด่นของหออีห๋งกับเขาตาย 

หรอืแม้แต่กระท�าการหยามเกียรติสตรมีชีาตติระกูลจนท�าให้นางกลบับ้าน 

ไปผูกคอตายก็ยังมี เป็นเพราะได้ก่วงผิงป๋อใช้เงินติดสินบนให้เร่ืองเงียบ 

ถึงได้ไม่มใีครตามเอาเรือ่งเขา แต่คนอย่างเขาเดมิทีก็สมควรตาย! ตายแล้ว 

ก็นับว่าได้ขจัดภัยร้ายไปตัวหนึ่ง"

แม้ว่าเมื่อก่อนเสิ่นหยวนจะรู้อยู่แล้วว่าหวังซิ่นรุ่ยเป็นพวกคุณชาย
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ทีใ่ช้ชวิีตเหลวไหลไม่เอาไหน รูจ้กัแต่กินดืม่เทีย่วเล่น สองครัง้ทีไ่ด้พบนาง

ก็ท�าตวักะลิม้กะเหลีย่ย่ิงกว่าอะไร แต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะถึงกับเคยท�าเรือ่ง

เช่นนี้ด้วย

คนพรรค์นี้สมควรตายจริงๆ แต่...

เสิ่นหยวนเงียบไปครู่หน่ึงถึงค่อยกล่าวว่า "เขาเป็นว่าท่ีสามีของ 

ผู้น้อย"

ได้ยินเสิน่หยวนเรยีกหวังซิน่รุย่เป็น 'ว่าท่ีสามี' ของนาง ในใจหล่ีซวิเหยา 

ก็พลันพลุ่งพล่านขึ้นมา เขาไม่อาจทนให้เสิ่นหยวนเรียกใครหน้าไหนว่า

สามีได้ทั้งสิ้น!

"หากเจ้าไม่รูว่้าหวงัซิน่รุย่เป็นคนเย่ียงไรก็ช่างเถอะ แต่น่ีเจ้ารูท้ั้งรูว่้า

เขาเป็นคนเย่ียงน้ี เจ้าก็ยังจะแต่งให้เขา? แต่งให้เขามีอะไรดี ไฉนเจ้า 

ไม่แต่งให้ข้า หรือว่า...หรือว่าในใจเจ้า ข้าเทียบหวังซิ่นรุ่ยไม่ได้แม้แต่ 

นิดเดียว?!" หลี่ซิวเหยาถามเรื่องที่อยู่ในใจตนออกมาในที่สุด

เดมิทีหลีซ่วิเหยาเป็นคนใจเย็น ยามอยู่ต่อหน้าผูอ้ืน่ก็พูดไม่มาก แต่

เวลาอยู่กับเสิน่หยวนเขามกัจะอารมณ์พลุง่พล่านข้ึนมาอย่างง่ายดายเสมอ

เสิน่หยวนมท่ีาทางใจเย็นเกินไปจรงิๆ นางดไูม่ใส่ใจเขาเกินไปแล้ว

แต่เมือ่เป็นความสมัพันธ์ระหว่างคนสองคน ฝ่ายใดทุม่เทใจให้มากกว่า  

ฝ่ายนั้นมักเป็นผู้แพ้เสมอ นับประสาอะไรกับตอนนี้ที่หลี่ซิวเหยามีใจรัก

ลกึซึง้ต่อเสิน่หยวน ในขณะทีใ่นใจเสิน่หยวนกลบัไม่มคีวามรูส้กึใดต่อเขาเลย

เสิน่หยวนไม่ตอบ เพียงแค่มองหลีซ่วิเหยาพลางพูดอย่างสงบน่ิงย่ิง 

"ถึงหวังซิ่นรุ่ยตายไป ผู้น้อยก็จะไว้ทุกข์ให้เขาชั่วชีวิต"

ความหมายก็คือถึงหวังซิน่รุย่จะตายแล้ว นางก็จะไม่แต่งให้ผู้อืน่อกี 
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ชั่วชีวิต

ไม่ก่ีวันมานีเ้สิน่หยวนได้คดิอย่างละเอยีดแล้วว่าในเมือ่หลีซ่วิเหยา

มคีวามคิดจะท�าให้หวงัซิน่รุย่ตาย เกรงว่าเร่ืองน้ีนางคงเปลีย่นแปลงอะไร

ไม่ได้แล้ว

ทว่าพอเสิ่นหยวนมาใคร่ครวญดีๆ อีกครั้ง เช่นนี้ก็ไม่ใช่จะไม่ดี

ตอนน้ีนางกับหวังซิน่รุย่หมัน้หมายกันอยู่ หากหวังซิน่รุย่ตายไป นาง

ก็สามารถไว้ทุกข์ให้เขาอย่างเปิดเผย ไม่แต่งงานกับผู้ใดอีกชั่วชีวิตได้

ซ�า้ในราชวงศ์น้ีก็ให้ความส�าคัญกับแม่ม่ายครองโสดมาแต่ไหนแต่ไร  

คดิว่าเสิน่หยวนท�าเช่นน้ี เสิน่เฉงิจางจะต้องไม่คัดค้านแน่นอน จวนก่วงผงิป๋อ 

ก็คงจะยินดีย่ิงเช่นกัน ไม่แน่ว่าท้ายท่ีสุดแม้แต่ฝ่าบาทก็ยังจะมีรับสั่ง

ชื่นชมสรรเสริญ

ถึงเวลานั้นยังจะมีผู้ใดกล้าบังคับให้นางแต่งงานอีกเล่า

ชาติก่อนหลังจากแต่งให้หลี่ซิวหยวน ท้ายที่สุดนางก็ต้องทดท้อ 

หมดก�าลังใจอยู่ห้าปีเต็มๆ เป็นเวลาเกือบสองพันวัน ความหวังในใจนาง

เหือดหายลงทีละนิด ความรู้สึกพรรค์นั้นนางไม่อยากประสบอีกแล้ว

เสิ่นหยวนกลัวการแต่งงานมากจริงๆ ย่ิงกว่านั้นในใจนางก็มีคน 

ผู้หนึ่งอยู่ แต่นางไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร และก็หาตัวเขาไม่พบด้วย

ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรชาตินี้นางก็จะไม่แต่งงาน

และการไว้ทกุข์ให้หวังซิน่รุย่ก็คือข้ออ้างท่ีดดูทีีส่ดุทีท่�าให้ชาตน้ีินาง

ไม่ต้องแต่งงานอีก
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135

หลี่ซิวเหยาคิดไม่ถึงว่าเสิ่นหยวนจะพูดกับเขาเช่นนี้

ในชัว่พรบิตาน้ันเขาไม่อยากจะเชือ่เลยทเีดยีว เขาเอาแต่มองเสิน่หยวน  

ครัน้เวลาผ่านไปได้สตกิลบัมาแล้ว ในใจเขาก็อดจะมโีทสะและความรษิยา 

ขึน้มาไม่ได้ ความรูส้กึเหล่าน้ันผสมปนเปกัน เผาลนจนเขาเจบ็หวัใจในทรวง

หลี่ซิวเหยาทนไม่ไหวแล้ว ก้าวปราดไปจับไหล่ท้ังสองข้างของ 

เสิ่นหยวน

"เจ้ามองข้า!" หลี่ซิวเหยาก้มหน้ามองเสิ่นหยวน สายตาทั้งปวดร้าว

ทั้งร้อนแรง "เจ้ารู้อยู่แก่ใจว่าความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้านั้นลึกซึ้งมากเพียงไร 

มิเช่นนั้นข้าก็คงไม่อยากให้หวังซิ่นรุ่ยตาย สองคร้ังก่อนเขาท�ารุ่มร่าม 

กับเจ้าเย่ียงน้ัน ข้าก็อยากจะลงโทษเขาแล้ว แต่นีเ่ขาถงึกับยังมาหมัน้หมาย 

กับเจ้า จะแต่งงานกับเจ้าอีก! บอกเจ้าตามตรง ถึงเขาจะมิใช่คนชั่วช้า 

เช่นนัน้ ข้าก็จะท�าให้เขาตายอยู่ดี นอกจากข้าแล้วจะไม่มผีูใ้ดแต่งงานกับ
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เจ้าได้อีก"

"เพราะอย่างน้ัน ท้ังชาตินี้ของผู้น้อยจึงไม่คิดจะแต่งงานกับผู้ใด 

ทัง้สิน้ รวมทัง้ท่านด้วย" สหีน้าของเสิน่หยวนยังคงสงบน่ิงอย่างย่ิง วาจาท่ี 

กล่าวออกมาก็เช่นกัน

ทว่าค�าพูดเหล่านี้ราวกับเป็นมีดแหลมคมเฉือนลงบนร่างของ 

หลีซ่วิเหยาครัง้แล้วครัง้เล่า ท�าให้เขารูส้กึเจบ็ปวดไปถึงวิญญาณ ไม่มทีาง 

หลุดพ้น ดวงตาท้ังสองของเขาเป็นสีแดงก�่าปานว่าจะเริ่มเสียสติ ค่อยๆ 

เริ่มหายใจหนักหน่วงขึ้น

แต่แม้จะเป็นเช่นนี ้หลีซ่วิเหยาก็ยังจ�าเรือ่งท่ีคราวก่อนเขาโมโหแล้ว

ออกแรงมากเกินไปจนท�าให้ข้อมือขวาของเสิ่นหยวนบาดเจ็บได้อยู่  

ดังน้ันแม้มือท่ีกุมไหล่เสิ่นหยวนจะก�าลังสั่นเทา เขาก็ยังคงพยายาม

ควบคุมแรงมือตนเองไว้อย่างสุดก�าลัง

จะอย่างไรเขาก็ท�าให้เสิ่นหยวนเจ็บเหมือนคราน้ันไม่ลงอีก แม้แต่

นิดเดียวก็ท�าไม่ลงแล้ว

หลีซ่วิเหยาจงึได้แต่มองเสิน่หยวนด้วยสองตาท่ีแดงก�า่ ไม่รูแ้ม้แต่น้อย 

ว่าควรท�าอย่างไรกับนางดี

เขาไม่อาจทนฟังนางเอ่ยวาจาใจด�าเช่นน้ันได้ แต่ก็มิอาจแข็งใจ

ท�าให้นางเจบ็ได้ลง เพียงแค่อยากให้นางยินยอมพร้อมใจแต่งงานกับเขา 

แต่นางกลับประกาศชัดว่าจะไม่แต่งให้เขาเสียอย่างนั้น

ชัว่ครูห่น่ึงกลบัเป็นเสิน่หยวนเอ่ยปากข้ึนก่อน นางยังคงมสีหีน้าและ

น�้าเสียงที่สงบนิ่งอย่างยิ่ง "ใต้เท้าหลี่ ท่านปล่อยมือเสียเถิด!"

วาจามสีองความหมาย หนึง่คอืต้องการให้หล่ีซิวเหยาเลิกจับไหล่นาง  
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สองก็คือต้องการให้ต่อไปหลีซ่วิเหยาไม่มาพบนางเพ่ือพูดเรือ่งอยากแต่งงาน 

กับนางอีก

สรปุคือไม่ว่าหวังซิน่รุย่จะเป็นหรอืตาย เส่ินหยวนก็แสดงท่าทีชดัเจน 

แล้วว่านางจะไม่แต่งให้หลี่ซิวเหยาเด็ดขาด

หลี่ซิวเหยาไม่พูดอะไร ยังคงเอาแต่มองนางด้วยสายตาแน่วนิ่ง

ผ่านไปครู่หนึ่งก็เห็นหลี่ซิวเหยาพลันหัวเราะขึ้นมาเบาๆ

ทว่ารอยย้ิมของเขากลับดูเยียบเย็นอยู่บ้าง อีกทั้งก้นบึ้งดวงตาก็ 

มีแต่ความด�ามืด

เขาปล่อยมือท่ีจับไหล่ของเสิ่นหยวน น�้าเสียงก็เย็นยะเยือกลง

เหมือนเวลาเขาเผชิญหน้าผู้อื่นอย่างที่แล้วมา

"ข้าจะไม่มีวันปล่อยมือ" หลี่ซิวเหยามองเสิ่นหยวน ดวงตาท้ังสอง

ราวกับเป็นบงึน�า้ลกึไม่เห็นก้น ท�าให้คนรูส้กึเย็นวาบในใจอย่างไม่มสีาเหตุ 

"ข้าย่อมจะมีวิธีท�าให้เจ้ายินยอมพร้อมใจแต่งให้ข้า"

เขาพูดพลางมองเสิ่นหยวนอย่างลึกซึ้งอึดใจหน่ึง ก่อนจะหมุนตัว

สาวเท้ายาวเดินจากไป

เสิน่หยวนมองเงาหลงัอันสงูโปร่งผึง่ผายของเขา อึง้งนัไปเป็นครูใ่หญ่

ความหมายของค�าพูดเขาคือ...

ไม่รู้ว่าวิธีที่เขาว่าจะเป็นวิธีใด

ไม่ว่าหลีซ่วิเหยาจะท�าอะไร นางไม่เคยเดาได้ถูกเลย อย่างเร่ืองของ

หวังซิน่รุย่น้ี นางคดิถึงความเป็นไปได้มากมาย แต่คดิไม่ถงึว่าหลีซ่วิเหยา

จะใช้วิธีการที่เรียบง่ายและมุทะลุที่สุดเช่นนี้ ส่วนตอนนี้...

เสิ่นหยวนอดจะเริ่มวิตกขึ้นมาไม่ได้
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ผ่านมาอีกสองสามวันก็เป็นวันซวงเจีย้ง อากาศย่ิงหนาวข้ึนกว่าเดมิ 

เช้าตรู่ตื่นขึ้นมาก็มองเห็นน�้าค้างแข็งปกคลุมอยู่บนใบหญ้าแล้ว

ในใจคนสกุลเสิน่ทัง้หลายก็เย็นยะเยือกปานน�า้ค้างแข็งบนใบหญ้า

เช่นกัน

เสิ่นเฉิงจางถูกจับเข้าคุก!

เขาได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นรองเสนาบดีฝ่ายขวาแห่งกรมโยธาได้ 

ไม่เท่าไร ในวังก็อยากบูรณะต�าหนักพอดี เสนาบดีกรมโยธาจึงให้เขากับ

รองเสนาบดีฝ่ายซ้ายรับผิดชอบงานนี้

การบรูณะต�าหนกัย่อมมแิคล้วต้องตดิต่อกับฝ่ายต่าง  ๆอย่างโรงไม้หลวง  

คลังไม้ โรงหลอมแก้ว ซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่มากมาย

มีคนเชิญรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายกับเสิ่นเฉิงจางไปกินอาหารดื่มสุรา 

รองเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็ไปด้วยความยินดี เสิ่นเฉิงจางที่เพ่ิงได้ต�าแหน่ง 

รองเสนาบดีฝ่ายขวาเห็นรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายไป เขาย่อมจะขอตัวกลับ

ไม่สะดวก จึงได้แต่ตามไปด้วย

ระหว่างน่ังทีโ่ต๊ะเสิน่เฉงิจางถกูคนมอมสุรา ก่อนจะไปรับของบางอย่าง 

มาอย่างมึนงง สุดท้ายก็ถูกคนส่งกลับจวนทั้งที่ยังเมาอยู่

รอจนสร่างเมาในวันรุ ่งข้ึน เสิ่นเฉิงจางพลันนึกถึงของที่รับมา 

เมื่อเย็นวานได้ ครั้นล้วงออกจากอกเส้ือมาดูก็ถึงกับเป็นตั๋วเงินห้าร้อย

ต�าลึงสองใบ

เขาตกใจจนเหงือ่แตกพลัก่ทันที เดนิไปเดนิมาในห้องอยู่เป็นครึง่วัน

ก็ยังไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไร

เขาจ�าได้ว่าเมื่อเย็นวานรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็รับของเหล่าน้ีไว ้
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เช่นกัน ทั้งยังเห็นอีกฝ่ายดูคุ้นเคยกับคนเหล่าน้ันย่ิงยวด คิดว่าท่ีผ่านมา

คงท�าเรื่องเช่นนี้มาไม่น้อยครั้ง

หากเขาน�าตั๋วเงินนี้ไปคืน วันหน้าผู้อื่นคงได้ขับไล่เขาออกห่าง  

กลายเป็นว่าเขาอาจจะอยูใ่นวงการขุนนางได้ไม่ราบรืน่แล้ว แต่หากไม่คนื  

มีต๋ัวเงินหนึ่งพันต�าลึงน้ีอยู่ในมือก็มิต่างจากถ่านร้อนระอุเผาให้ใจเขา 

ร้อนรุ่ม ต้องกังวลอยู่ตลอดว่าจะถูกผู้อื่นรู้เห็นเข้า

สดุท้ายหลงัจากเสิน่เฉงิจางคิดมาทัง้วันก็รูส้กึว่าเก็บตัว๋เงนิไว้จะดกีว่า

เขาปลอบใจตนเองว่าดูอย่างรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายสิ รับของจาก 

คนเหล่านัน้เป็นประจ�า มใิช่ยังไม่ถูกใครจบัได้จนถึงตอนน้ีหรอื คดิว่าเรือ่ง

เหล่านี้คงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ทุกคนล้วนรู้กันอยู่แก่ใจ

มิหน�าซ�้าการเป็นขุนนางก็มิใช่เพ่ือชื่อเสียงเงินทองหรอกหรือ  

แค่หนึ่งพันต�าลึงเท่านั้น ยังจะนับเป็นอะไรได้เล่า

หลังคิดตกเสิ่นเฉิงจางก็แอบนึกดีใจขึ้นมา

หกกรมไม่เหมอืนกับหน่วยงานอ่ืนอย่างท่ีคดิไว้จรงิๆ เป็นสถานทีท่ี่ม ี

ผลประโยชน์มากมาย เขาถึงข้ันคดิในใจด้วยว่า...ถ้าต่อไปอยากเลือ่นต�าแหน่ง 

สูงขึ้นอีก ข้าก็มิพ้นต้องใช้เงินติดสินบนแล้ว

ต่อจากน้ันก็มคีนมาเชญิเสิน่เฉงิจางกับรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายออกไป 

กินอาหารดืม่สรุาอกี ระหว่างก�าลงัเมาได้ท่ีย่อมต้องหยบิย่ืนผลประโยชน์

ให้พวกเขาสองคน เพื่อให้พวกเขาช่วยผ่อนปรนยามตรวจตราสิ่งของ

เสิ่นเฉิงจางย่อมไม่ปฏิเสธ ท้ังยังค่อยๆ เริ่มใจกล้ามากขึ้น กระทั่ง

รูส้กึว่าเป็นไปได้อย่างมากทีภ่ายภาคหน้าตนเองจะได้เป็นถึงขุนนางใหญ่

ที่มีอ�านาจสูงสุด
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ใครจะไปคิดว่าความทุกข์จะตามมาหลังความสุข จู่ๆ ไม่รู้ถูกผู้ใด

กราบทูลรายงานเรื่องที่เสิ่นเฉิงจางกับรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายรับสินบน  

ฝ่าบาทพิโรธหนัก ส่งตัวพวกเขาไปสอบสวนที่กรมอาญาทันที

เมื่อข่าวส่งมาคนทั้งจวนสกุลเสิ่นต่างก็ประหวั่นพรั่นพรึง

จะอย่างไรเหยาซื่อก็ยังอายุน้อย ประสบกับเร่ืองเช่นนี้จึงท�าอะไร 

ไม่ถูก อกีท้ังบดิาของนางก็เป็นเพียงนายอ�าเภอ ย่อมช่วยเหลอือะไรไม่ได้

ทางด้านคฤหาสน์บรรพบุรษุสกุลเสิน่ แม้เสิน่ลัว่จะได้เลือ่นข้ัน แต่ก็ 

เป็นเพียงอาลักษณ์ขั้นหกในส�านักฮั่นหลิน ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เช่นกัน

มิหน�าซ�้าเรื่องท่ีเสิ่นเฉิงจางรับสินบนนี้เป็นไปได้อย่างท่ีสุดว่าจะ 

เป็นเรื่องจริง เหลือก็แค่เปิดศาลไต่สวนและตัดสินโทษในขั้นสุดท้าย

ด้วยเหตุน้ีเหยาซือ่จงึได้นกึถึงจวนก่วงผงิป๋อ ตอนนีพ้วกตนกับทางน้ัน 

นับเป็นญาติกัน เสิ่นเฉิงจางเกิดเรื่อง พวกเขาอย่างไรก็ไม่อาจมองดูอยู่

เฉยๆ ได้จริงๆ กระมัง

เหยาซือ่จงึสัง่ให้คนเตรยีมรถม้าแล้วไปพบหวังฮหูยินยังจวนก่วงผงิป๋อ 

โดยมิได้บอกกับเสิ่นหยวน

แต่ครัน้มาถึงจวนก่วงผงิป๋อเหยาซือ่เพ่ิงจะลงจากรถม้าก็ได้ยินเสยีง

ร้องไห้ดงัสะเทือนแก้วหมูาจากด้านใน ถามบ่าวชายเฝ้าประตดูถึูงได้รูว่้า

เมื่อครู่เพ่ิงมีข่าวส่งมาจากแถบตะวันตกเฉียงเหนือว่าหวังซิ่นรุ่ยถูกธนู 

ยิงตายระหว่างปราบปรามโจรเร่ร่อน ตอนนี้ฮูหยินของก่วงผิงป๋อได้ร�่าไห้

จนหมดสติไปแล้ว

เหยาซื่อรู้สึกวิงเวียนตาลาย มือไม้อ่อนขึ้นมาในทันใด
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บุตรชายของผู้อ่ืนตายไปเช่นน้ี พวกเขายังจะมีแก่ใจมาสนเรื่อง 

เสิ่นเฉิงจางอีกได้อย่างไร มิหน�าซ�้าตอนนี้หวังซิ่นรุ่ยตายแล้ว เช่นน้ัน 

การหมั้นหมายกับเสิ่นหยวนก็...

เหยาซือ่ใบหน้าซดีเผอืด หนัหลงักลบัข้ึนรถม้าแล้วมุง่หน้ากลบัจวน

โดยมิได้เหยียบเข้าประตูจวนก่วงผิงป๋อ

คราน้ีก็ไม่มีที่ให้ขอความช่วยเหลือจริงๆ แล้ว เหยาซื่อร้อนใจจน

เอาแต่ร้องไห้อยู่ในห้อง

ไม่ว่าเสิ่นเฉิงจางเป็นอย่างไร เขาก็ยังคงเป็นเสาหลักของบ้านนี้

มีค�ากล่าวว่าเคราะห์ซ�้ากรรมซัด ตกบ่ายเสิ่นหงก็กลับมาถึง

เดมิทีเสิน่เฉงิจางกระท�าเรือ่งเช่นน้ี ฝ่าบาทได้ปลดเขาจากต�าแหน่ง

รองเสนาบดีฝ่ายขวาแห่งกรมโยธาในทันที เขามีความผิดติดตัว ส�านัก

การศึกษาหลวงยังจะให้เสิ่นหงที่เป็นบุตรชายของเขาเข้าเรียนอีก 

ได้อย่างไร แม้จะไม่ได้บอกให้ลาออก แต่กลับบอกให้เสิ่นหงหยุดเรียน

อย่างอ้อมๆ แทน

หลังเสิ่นหยวนรู้เรื่องนี้ก็นั่งเงียบอยู่บนเตียงเตา

ฮ่องเต้รังเกียจขุนนางที่รับสินบนที่สุด เสิ่นเฉิงจางท�าเช่นนี้เป็นการ

กระตุน้โทสะของฮ่องเต้โดยแท้ ถูกปลดจากต�าแหน่งและน�าตัวไปขงัคกุนัน้ 

ยังเป็นสถานเบา เกรงว่าหลังจากสืบสวนความจริงจนกระจ่างชัดแล้ว 

ยังจะเดือดร้อนมาถึงคนทั้งครอบครัวด้วย

บดัน้ีเสิน่หงยังถูกส�านักการศึกษาหลวงบบีให้ออกมาเช่นนีแ้ล้ว ใคร

จะไปรู้ว่าหลังบิดาถูกตัดสินโทษจริงๆ พวกตนทั้งครอบครัวจะมีจุดจบ 

Page ������������� ����������������� 4.indd   30 30/9/2563 BE   09:53



31

ฉางโกวล่ัวเยวี่ย

เช่นไร

เสิ่นหยวนคิดแล้วก็ถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงเตา  

สั่งไฉ่เวยที่ยืนอยู่ด้านข้างว่า "หยิบชุดออกนอกบ้านมาให้ข้า"

"คุณหนูจะออกไปข้างนอกหรือเจ้าคะ" ไฉ่เวยได้ยินแล้วก็รีบถาม 

"ขออภัยที่บ่าวถามมาก นี่คุณหนูจะออกไปที่ใดเจ้าคะ"

ข่าวเรือ่งเสิน่เฉงิจางเข้าคุกเพราะรบัสินบนถูกส่งมา แม้แต่ในใจของ

พวกไฉ่เวยก็ยังหวาดหว่ันพรั่นพรึง พวกนางล้วนเป็นบ่าวของสกุลเสิ่น  

หากเกิดเรื่องอะไรกับเสิ่นเฉิงจาง ราชส�านักต้องการจัดการกับสกุลเสิ่น 

พวกนางย่อมจะหนีไม่พ้น

อีกทั้งหลายวันมานี้เห็นเสิ่นหยวนเอาแต่หน้านิ่วคิ้วขมวด กินไม่ได้

นอนไม่หลับ ไฉ่เวยจึงรู้สึกเป็นห่วง จู่ๆ ยามนี้ได้ยินเสิ่นหยวนบอกว่า

ต้องการเปลี่ยนชุดออกนอกบ้าน นางจึงอดจะเอ่ยถามสองสามค�าไม่ได้

ล้วนกล่าวกันว่าเติมบปุผาบนผ้าด้ินแพรง่าย ส่งถ่านกลางหมิะยาก* 

ตอนนี้สกุลเสิ่นของพวกตนตกอยู่ในสภาพน้ีแล้ว ยังจะมีผู้ใดยอมให้ 

ความช่วยเหลอืแก่พวกตนอกีเล่า ทางด้านจวนก่วงผงิป๋อน้ันต่อให้หวังซิน่รุย่ 

ไม่ตาย ไปขอร้องพวกเขา พวกเขายังจะหลบเลีย่งเสยีด้วยซ�า้กระมงั แล้ว

ยามนี้คุณหนูจะไปพบผู้ใดอีก

"ไปพบคนผู้หนึ่ง" เสียงของเสิ่นหยวนเย็นเยียบอยู่บ้าง "อุบายที่เขา

วางไว้เอง เขาย่อมต้องมีวิธีคลี่คลาย"

เมือ่วานเสิน่หยวนก็คดิถึงค�าพูดท่ีหลีซ่วิเหยาพูดกับนางเมือ่ไม่ก่ีวนัก่อน 

มาโดยตลอด

* เติมบุปผาบนผ้าดิ้นแพรง่าย ส่งถ่านกลางหิมะยาก เป็นส�านวน หมายถึงยามมั่งคั่งมีเกียรติก็มีแต่คนยินดี
ให้การช่วยเหลือ แต่เมื่อยากจนตกอับกลับยากจะมีคนยื่นมือช่วย
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หลีซ่วิเหยาบอกว่าเขาจะไม่มวีนัปล่อยมอื เขาย่อมจะมวิีธีท�าให้นาง

ยินยอมพร้อมใจแต่งให้เขา...

หรือว่าเขาเป็นผู้สั่งให้คนเปิดโปงเรื่องของบิดา เขาต้องการให ้

เสิ่นหยวนไปขอร้องเขา และเงื่อนไขของเขาไม่ต้องพูดก็เดาได้

เดมิทีเสิน่หยวนยังลงัเล แต่เรือ่งของเสิน่หงในวันนีท้�าให้นางรู้ชดัว่า

เมื่อรังคว�่าก็ไร้ไข่สมบูรณ์* หากเกิดเรื่องกับบิดาจริงๆ เกรงว่านางคง

ปกป้องน้องชายกับน้องสาวไม่ได้แล้ว

ยังไม่พูดถึงว่าสกุลเสิน่ไม่อาจหาผูใ้ดมาช่วยเหลอืได้อยู่แล้ว ต่อให้

มคีนยอมช่วย แต่ถ้าหลีซ่วิเหยาจงใจวางอุบายน้ีขึน้มา ผูใ้ดเล่าจะสามารถ

งัดข้อกับเขาได้

เวลานี้ในใจไฉ่เวยก็พอจะกระจ่างแล้วว่าคนท่ีเส่ินหยวนพูดถึงคือ 

ผู้ใด นางไปหยิบเสื้อนอกตัวยาวที่ท�าจากผ้าต่วนลายดอกสีเหลืองอ่อน 

ตัวหน่ึงมาสวมให้เสิ่นหยวนอย่างเงียบๆ ก่อนจะเกล้าผมให้อีกฝ่ายใหม่ 

ปักปิ่นระย้าลายหงส์ประดับขนนกกระเต็นอันหน่ึงกับดอกไม้ไหมโปร่ง 

สีเหลืองผลซิ่งขนาดเท่าเหรียญทองแดงอีกหนึ่งดอก

หลงัคิดเลก็น้อยไฉ่เวยก็เอ่ยถามเสยีงเบาข้ึนอกีว่า "คณุหนู พวกเรา... 

พวกเราจะไปหาใต้เท้าหลี่อย่างไรเจ้าคะ"

เสิ่นหยวนไม่ตอบ

คราวก่อนที่นางไปร้านผ้าไหม ขณะกลับจวนนั่งรถม้าได้ไม่เท่าไร

นางก็เจอกับหลี่ซิวเหยาแล้ว ใต้หล้าไหนเลยจะมีเร่ืองบังเอิญเพียงน้ัน  

จะต้องเป็นหลีซ่วิเหยาให้คนแอบเฝ้าอยู่หน้าประตจูวนสกุลเสิน่ พอเหน็นาง 

* รังคว�่าก็ไร้ไข่สมบูรณ์ หมายถึงเมื่อสิ่งที่เป็นเสาหลักพังลงไป ผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมได้รับผลกระทบอย่างยากจะ
หลีกเลี่ยงได้
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ออกมาก็ไปบอกเขาอย่างแน่นอน

ฉะนั้นยามนี้ไยต้องให้เสิ่นหยวนไปหาหลี่ซิวเหยาด้วยเล่า คิดว่า 

ขอแค่นางออกประตูไป หลี่ซิวเหยาก็จะเป็นฝ่ายมาหานางเอง

เสิ่นหยวนหยิบเสื้อคลุมผ้าต่วนสีฟ้าอ่อนท่ีไฉ่เวยถือมาให้คลุมลง

บนร่าง ก่อนพูดด้วยสหีน้าเรยีบเฉย "คราวก่อนท่านพ่อบอกว่าทางใต้ของ

เมืองมีหอไท่เหอมาเปิดใหม่ พ่อครัวที่นั่นฝีมือไม่เลว ท�าแกงข้นเต้าหู้ไข่ปู

กับไข่ยัดไส้ทอดรูปพุทธหัตถ์ได้อร่อย อย่างไรวันนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรท�า 

สามารถไปลองชิมได้พอดี"

ครั้นเสิ่นหยวนพูดเช่นนี้ ในใจไฉ่เวยก็ให้งุนงงสงสัยอย่างที่สุด

เมือ่ครูคุ่ณหนูมใิช่บอกว่าจะไปหาใต้เท้าหลีห่รือไร ไฉนตอนนีจ้ะไป

หอไท่เหอแล้วเล่า

ไฉ่เวยคิดจะถาม แต่พอเงยหน้าก็เห็นเสิ่นหยวนก้าวเท้าเดินออก

นอกห้องแล้ว นางจึงรีบตามไป
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136

หลังเสิ่นหยวนมาถึงหอไท่เหอก็ให้ไฉ่เวยไปจองห้องส่วนตัว

พอเข้ามาในห้องส่วนตัวแล้ว เสิ่นหยวนก็สั่งชาอิ๋นเจินมาหนึ่งกา

พร้อมกับขนมที่ท�าอย่างประณีตบรรจงอีกสองสามอย่าง ให้ไฉ่เวยเฝ้า 

ที่หน้าประตู ส่วนตนเองก็น่ังลงบนเก้าอี้ริมโต๊ะกลางห้อง หันหน้า 

เหม่อมองต้นอิ๋นซิ่งที่นอกหน้าต่าง

ปลายฤดูใบไม้ร่วงแล้ว ใบของต้นอิ๋นซิ่งกลายเป็นสีเหลืองทอง 

แสงแดดอบอุ่นส่องลงบนต้นของมัน มีสายลมอ่อนพัดผ่านยอดไม้เป็น

ครั้งคราว แม้แต่แสงแดดก็คล้ายว่าก�าลังกระโดดขึ้นลงระหว่างใบไม้

วันน้ีเป็นวันท่ีอากาศดีอย่างหาได้ยาก อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้า

ปลอดโปร่งไร้เมฆ

เสิ่นหยวนใจลอยได้ครู่เดียวก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังข้ึนสองคร้ัง 

ตามด้วยเสียงไฉ่เวยดังเบาๆ ผ่านประตูเข้ามา "คณุหน ูใต้เท้าหล่ีมาถึงแล้ว 
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เจ้าค่ะ"

เสิ่นหยวนได้สติกลับมา หันหน้าไปมองประตู

นางเห็นประตูห้องถูกผลักเปิดจากด้านนอก หล่ีซิวเหยาย่างเท้า 

เดินเข้ามา

มมุปากเสิน่หยวนโค้งขึน้น้อยๆ เป็นอย่างท่ีนางคาดไว้จริงๆ หลีซิ่วเหยา 

จะต้องจัดวางคนไว้แถวจวนสกุลเสิ่นอย่างแน่นอน ดังนั้นพอนางออกมา

เขาถึงรู้ได้ในทันที

เสิ่นหยวนลุกขึ้นจากเก้าอี้ สายตามองหลี่ซิวเหยา

เห็นเขาสวมเสื้อยาวที่ตรงคอและแขนเสื้อกุ๊นขอบด้วยผ้าต่วน 

ลายเมฆสเีงนิ ตรงเอวรดัด้วยแถบรดัเอวผ้าต่วนสีเงินเช่นเดยีวกัน ย่ิงท�าให้

รูปร่างเขาดูสูงใหญ่ก�าย�ากว่าเดิม

ท่ีผ่านมาเหน็หลีซ่วิเหยาใส่แต่เสือ้ผ้าสีเข้ม จู่ๆ  ยามน้ีเหน็เขาสวมใส่ 

ชดุสเีช่นน้ี ก็รูส้กึว่าบคุลกิเย็นชาเคร่งขรมึของเขาเบาบางลง ดมูกีลิน่อาย

งามสง่าเช่นบัณฑิตอยู่หลายส่วน

เสิน่หยวนประหลาดใจอยู่เลก็น้อย ทว่ามไิด้แสดงอาการอะไร เพียงแต่ 

พยักหน้าเบาๆ ให้เขา จากนั้นก็เอ่ยว่า "ใต้เท้าหลี่ เชิญนั่ง"

นางไม่มท่ีาทางประหลาดใจสกันดิต่อการปรากฏตวัอย่างกะทันหัน

ของหลี่ซิวเหยา

หลีซ่วิเหยามองเสิน่หยวนปราดหน่ึง จากนัน้ก็น่ังลงบนเก้าอีต้รงข้าม

นางอย่างเงียบเชียบ

ทว่าในใจหลีซ่วิเหยายังคงตืน่เต้นเป็นกังวลและอดึอดักระสบักระส่าย 

อยู่มาก ฝ่ามือท้ังสองข้างที่วางเรียบร้อยอยู่บนเข่าถึงข้ันชื้นเหงื่อเลย 
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ทีเดียว

เสิน่หยวนเห็นเขาปรากฏตวัต่อหน้านางกไ็ม่ได้ประหลาดใจแม้แต่น้อย  

นางเป็นคนเฉลียวฉลาดออกปานนั้น จะต้องเดาได้อย่างแน่นอนว่าเขา 

จัดวางคนไว้บริเวณใกล้ๆ จวนสกุลเสิ่น

อีกทั้งไม่ก่ีวันมาน้ีหลี่ซิวเหยาคิดแล้วก็รู้สึกว่าเส่ินหยวนน่าจะชอบ

ท่าทางของบัณฑิตทีดู่เคร่งครดัถ่อมตน ดังน้ันสองวันก่อนเขาจงึออกไปซ้ือ 

เสือ้ผ้าชดุนีม้าโดยเฉพาะ ไม่รูว่้าตอนนีเ้สิน่หยวนเหน็แล้วจะประทบัใจเขา

สักนิดหรือไม่

เสิ่นหยวนลุกขึ้นจากเก้าอี้ เอื้อมมือไปยกกาน�้าชาดินม่วงที่วางอยู่

บนโต๊ะขึ้นมา ก่อนหยิบถ้วยชาใบหนึ่งมาวางตรงหน้าหลี่ซิวเหยา โน้มตัว

รินชาให้เขา

บนข้อมือขวาของนางสวมก�าไลทองหน้าเรียบไว้คู่หนึ่ง ยามนาง 

ยกการินชา ก�าไลก็กระทบกันเบาๆ จนเกิดเสียงกรุ๊งกริ๊งเสนาะโสต

สายตาหลี่ซิวเหยามองข้อมือขาวผ่องบอบบางของเสิ่นหยวน ใน 

ชั่วพริบตาสายตาเขาก็หยุดอยู่แค่ที่นาง ไม่สังเกตเห็นสิ่งอื่นใดอีก

คดิแล้วหลีซ่วิเหยาก็ยังคงเอ่ยปากอธิบาย "ข้าคดิถึงเร่ืองก่อนหน้านี ้

ที่เจ้าถูกหวังซิ่นรุ่ยตามตอแย เป็นห่วงว่าเจ้าออกมาข้างนอกจะเจอผู้อ่ืน

ตามเซ้าซีอ้กี จงึได้ให้คนไปเฝ้าอยู่ใกล้ๆ บ้านเจ้า เวลาเจ้าออกมาก็ให้เขา

ตามไป เพียงแค่อยากคุ้มครองเจ้า ไม่ได้มีเจตนาอื่นใด"

หลี่ซิวเหยากลัวเสิ่นหยวนจะเข้าใจผิดว่าที่เขาจัดวางคนเฝ้าอยู ่

หน้าประตูจวนสกุลเสิ่นเพราะมีเจตนาจะจับตาดูนาง

เสิน่หยวนวางกาน�า้ชาดนิม่วงในมอืลง ก่อนน่ังลงบนเก้าอี ้หลงัเงยีบไป 
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ชั่วครู่นางก็กล่าวว่า "ขอบคุณใต้เท้าหลี่มาก"

นางไม่ได้โง่ ในใจย่อมรบัรูถึ้งความหวังดีของหลีซ่วิเหยา เพียงแต่...

"หวังซิ่นรุ่ยตายแล้ว" เสิ่นหยวนหลุบตามองก�าไลทองที่สวมอยู่บน

ข้อมอืตนเอง น�า้เสยีงสงบนิง่ไร้ระลอกคลืน่ คล้ายว่าเพียงแค่พูดถึงเรือ่งที่

ไม่เก่ียวข้องกับตนเอง "บิดาผู้น้อยก็ถูกจับเข้าคุกกรมอาญาเนื่องจาก 

รับสินบน ใต้เท้าหลี่ สองเรื่องนี้คงเกี่ยวข้องกับท่านกระมัง"

หลี่ซิวเหยามองเสิ่นหยวนโดยไม่ตอบอะไร

เก่ียวกับเรื่องของหวังซิ่นรุ่ยนั้น ตอนแรกเขามีความคิดจะท�าให้ 

อกีฝ่ายตายจรงิๆ และเขาเองก็เคยแอบสัง่ซ่งหงกวงไว้เช่นกันว่ารอหวังซิน่รุ่ย 

ไปปราบโจรเร่ร่อนทางแถบตะวันตกเฉยีงเหนือแล้ว ถ้าเกิดไม่ระวัง ตายไป 

ในระหว่างการต่อสู้จะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ให้ซ่งหงกวง

ลอบลงมือ อย่างไรก็ปล่อยให้หวังซิ่นรุ่ยมีชีวิตรอดกลับเมืองหลวงไม่ได้

เด็ดขาด

ทว่าข่าวที่ซ่งหงกวงให้คนส่งกลับมาคราวนี้มีความว่าหวังซิ่นรุ่ย 

ถูกลกูหลงจากห่าธนูโจรเร่ร่อนฆ่าตายระหว่างท�าการปราบปราม ไม่ได้เป็น 

ฝีมือของซ่งหงกวงแต่อย่างใด

ถึงอย่างนั้นเรื่องที่ส่งหวังซิ่นรุ่ยไปก็เกี่ยวข้องกับหลี่ซิวเหยาจริงๆ

แม้ว่าตอนน้ีหวังซิน่รุย่จะตายแล้ว แต่ถ้าเสิน่หยวนยืนกรานจะไว้ทกุข์ 

ให้อีกฝ่าย หลี่ซิวเหยาก็หมดปัญญาจะท�าอะไรได้

ส่วนเรื่องของเสิ่นเฉิงจาง...

หากใช้ประโยชน์จากเรือ่งนีดี้ๆ ก็สามารถท�าให้เสิน่หยวนยอมตกลง

แต่งงานกับเขาได้ ดงันัน้หลีซ่วิเหยาจงึมไิด้บอกออกไปว่าเรือ่งทีเ่สิน่เฉงิจาง 
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ติดคุกนี้มิใช่อุบายที่เขาวางไว้

แน่นอนว่าหลีซ่วิเหยารูเ้รือ่งท่ีเสิน่เฉงิจางต้องสงสยัว่าทจุรติอยู่ก่อนแล้ว  

และรูถึ้งเรือ่งท่ีคนอยากเข้าแทนท่ีเสิน่เฉงิจางกบัรองเสนาบดฝ่ีายซ้ายแห่ง

กรมโยธาจะกราบทูลรายงานเรือ่งน้ี เขาก็แค่มไิด้ขดัขวางคนผูน้ัน้เท่านัน้เอง

ทว่าเวลานี้หลี่ซิวเหยาไม่มีความคิดจะแก้ตัว เพียงแต่กล่าวว่า  

"ข้ามีวิธีช่วยบิดาเจ้า ส่วนเรื่องเงื่อนไขเจ้าก็รู้อยู่แล้ว เจ้าต้องแต่งงาน 

กับข้า"

หลีซ่วิเหยายอมรบัว่าเขาก�าลงับบีบงัคบัให้เสิน่หยวนแต่งให้ตนเอง

จรงิๆ แต่เขาก็หมดหนทางอืน่แล้ว หากไม่บงัคบัเสิน่หยวนก็ไม่มทีางแต่ง

ให้เขาเด็ดขาด

เขาไม่อาจทนให้เสิน่หยวนแต่งงานกับใครอืน่ได้จริงๆ และก็ไม่อาจ

ทนให้เสิน่หยวนไว้ทกุข์ให้หวงัซิน่รุย่ไปชัว่ชวิีตในฐานะแม่ม่ายสามตีายได้ 

เช่นกัน

หลี่ซิวเหยาถึงขั้นริษยา 'คนผู้นั้น' ในใจเสิ่นหยวนจนใกล้จะเป็นบ้า

แล้ว

ขอเพียงเขาได้รู้ว่าคนผู้นั้นในใจเสิ่นหยวนเป็นผู้ใด เขาจะต้องแอบ

ท�าให้คนผู้นั้นหายไปจากโลกนี้อย่างแน่นอน ต่อแต่นี้ไปในใจเส่ินหยวน

จะมีเขาได้เพียงผู้เดียว

เสิ่นหยวนยังคงหลุบตามองก�าไลทองบนข้อมือของตนเองโดย 

ไม่ปริปาก

หลีซ่วิเหยารูส้กึว่าหวัใจในทรวงอกของตนก�าลงัเต้นระรัวไม่เป็นส�า่

เน่ืองจากความประหม่า ยามน้ีไม่เพียงแค่ฝ่ามือ แม้แต่แผ่นหลังก็ยังมี
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เหงื่อออกแล้ว

ที่สุดแล้วในใจหลี่ซิวเหยาก็ยังกลัวเสิ่นหยวนจะไม่ตอบตกลง และ

ก็กลัวว่านางจะท�าเรื่องโง่ๆ ที่ไม่เป็นผลดีต่อนางออกมา

หากนางใช้ความตายมาบีบคั้น เขาจะท�าเช่นไรเล่า อย่างไรเขาก็

แข็งใจปล่อยให้นางท�าร้ายตนเองไม่ลง

ด้วยเหตน้ีุหลีซ่วิเหยาจงึหกัใจพูดต่อเสยีงเข้ม "ข้ารูว่้าในใจเจ้าเป็นห่วง 

น้องชายน้องสาวทั้งสอง เจ้าต้องคิดให้ดี ถ้าบิดาเจ้ากระท�าความผิดจริง

แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขา เมื่อรังคว�่าก็ไร้ไข่สมบูรณ์ น้องท้ังสองของเจ้า 

จะมีจุดจบเช่นไร หากกล่าวให้หนักหน่อย เจ้าก็รู้ว่าฝ่าบาททรงรังเกียจ

การรบัสินบนเป็นทีส่ดุ หากพระองค์มรีบัสัง่จะเชอืดไก่ให้ลิงด ูลากบดิาเจ้า 

ออกมาเป็นเยี่ยงอย่าง การริบทรัพย์ เนรเทศ หรือแม้แต่ประหารก็ยังมี

ความเป็นไปได้ ถึงเวลาน้ันน้องท้ังสองของเจ้าจะมีจุดจบเช่นไร คิดว่า 

คงไม่ต้องให้ข้าพูดมากแล้ว"

จะมีจุดจบเช่นไรได้เล่า แต่ไหนแต่ไรมาคนในครอบครัวขุนนางท่ี

กระท�าความผิดล้วนไม่มีจุดจบที่ดี ในจุดนี้เสิ่นหยวนกระจ่างแจ้งแก่ใจ

เสิ่นหยวนก้มหน้าลง เม้มปากเบาๆ มือที่วางอยู่บนโต๊ะจิกแน่น

บนโต๊ะปผู้าสแีดงสดปักด้ินทองลายพฤกษชาติส่ีฤด ูน้ิวมอืนวลผ่อง

ดุจหยกของนางจิกแน่นลงไปเช่นนี้ อยากจะให้คนมองผ่านก็ยากแล้ว

ย่ิงกว่าน้ันสายตาของหลีซ่วิเหยาก็มองเส่ินหยวนโดยตลอด เขาคอย

สังเกตความเปลี่ยนแปลงของนางอยู่ทุกเวลา

ท่าทางของเสิน่หยวนในยามน้ี หลีซ่วิเหยาเห็นแล้วให้รูส้กึปวดแปลบ 

ในใจ
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แม้ใจหลี่ซิวเหยาจะบีบคั้นนางไม่ลงอยู่บ้าง แต่เขาก็ยังต้องท�าให้

นางแต่งงานกับเขาให้จงได้ ต่อให้เป็นการบีบบังคับก็ตามที ซึ่งเขาไม่ได้

รูส้กึละอายใจแต่อย่างใด เพียงแต่ทีส่ดุแล้วในใจก็ยังอดสงสารนางไม่ได้

อยู่ดี

ด้วยเหตุนี้เสียงของเขาจึงนุ่มนวลแผ่วเบาข้ึน "เจ้าเคยบอกว่าข้า 

ช่วยเหลือเจ้าไว้มาก เจ้าเป็นหน้ีบุญคุณข้า เจ้าว่าหากแม้นมีชาติหน้า 

ก็จะตอบแทนข้า แต่ข้าไม่อยากรอให้เจ้าตอบแทนข้าในชาตหิน้า ข้าอยาก

ให้เจ้าท�ามนัในชาติน้ี มสิูเ้จ้าแต่งงานกับข้าเป็นอย่างไร ถือเสยีว่าตอบแทน 

บุญคุณที่เจ้าติดค้างข้า"

ครัน้วาจาน้ีกล่าวออกมาก็เหน็น�า้เสยีงวิงวอนขอร้องชดัเจนแล้ว เพ่ือ

ท�าให้เสิ่นหยวนตอบตกลงแต่งงานกับตน วันนี้หลี่ซิวเหยาใช้ทั้งไม้แข็ง 

ไม้อ่อนจริงๆ

ผ่านไปครู่หน่ึงก็เห็นเสิ่นหยวนเงยหน้าข้ึนมาในท่ีสุด สีหน้านาง 

ยังคงเรียบเฉย วาจาที่เอ่ยออกมาก็สงบนิ่งย่ิง "รอท่านช่วยบิดาผู้น้อย 

ออกมาได้แล้ว ผู้น้อยจะแต่งให้ท่าน"

ส�าหรบัเสิน่หยวนนีเ่ป็นเพียงการแลกเปลีย่นเท่านัน้ การแลกเปลีย่น

ที่จ�าเป็นต้องท�า

แต่ส�าหรับหลี่ซิวเหยาเขากลับดีใจแทบเสียสติ เลือดลมท่ัวทั้งร่าง

พลันเดือดพล่าน ตาก็เป็นประกายขึ้นมาในพริบตา ดูราวกับเป็นดาว

ประกายพรึกตรงขอบฟ้าก่อนรุ่งสางก็มิปาน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6544-

https://jamshop.jamsai.com/product/6544-



