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อ่านเล่ม 1 จบแล้วปราการเหลก็ในใจ 'เจีย่นเหยียน' ยังแน่นหนา 

อยู่เลยใช่ไหมคะ ตรงกันข้ามกับ 'สวีจ้งเซวียน' ท่ีพอรู้ใจตวัเองแล้วก็พุ่งชน 

ขยันมาวนเวียนให้นางเอกของเราเหน็หน้าบ่อยๆ 

ส�าหรับเจี่ยนเหยียนท่ีเพ่ิงย้ายเข้ามาพักในจวนสกุลสวีได้ไม่นาน  

ยามอยู่เบือ้งหน้าผูอ้ืน่นางต้องวางสหีน้าเรยีบเฉย เข้ากับผูอ้ืน่ง่าย มารดา

ว่าอย่างไรก็ตอบรับเสียทุกค�า กระท่ังเรื่องท่ีจะให้นางเตรียมพร้อมท่ีจะ 

ไปเป็นอนุของผูอ้ืน่ นางก็ต้องแสร้งท�าเป็นไม่เห็นเจตนาเหล่านัน้ ทัง้ทีใ่นใจนาง 

ไม่ได้ยอมลงให้ใครง่ายๆ

และความสนใจที่สวีจ้งเซวียนมีให้ก็ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของ

เจี่ยนเหยียนเข้าจนได้ เมื่ออู ๋จิ้งเซวียน ญาติผู้น้องของสวีจ้งเซวียน 

หมายมาดในตัวเขา ถึงกับหาเรื่องใส่ความ ท�าลายชื่อเสียงของนางให้ 

มวัหมอง ไม่เพียงเท่าน้ัน ยังมท่ีาททีะนงตนของสวีจ้งเซวียนทีไ่ม่ว่าอย่างไร

ก็ต้องแต่งนางให้ได้ รวมถึงความคดิล้าหลงัทีว่่าแค่ต�าแหน่งอนก็ุถือเป็นเกียรต ิ

ส�าหรับนางแล้ว เช่นนี้ออกจะน่าปวดหัวเกินไปหรือไม่! 

เมื่อบุรุษหนุ่มยุคโบราณขนานแท้ต้องมาเอาชนะใจหญิงสาวที่มี 

จติวิญญาณเป็นคนยุคปัจจบุนั เรือ่งราวจะด�าเนนิต่อไปเช่นไร เชญิพลกิ

หน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



“ข้า...ข้าออกมาดูว่าท่านกลับมาแล้วหรือไม่” จากนั้นนางก็อยาก

จะตบตนเองให้ตายนกั ประโยคน้ีมคีวามก�ากวมย่ิงยวด ชวนให้คนคดิไป

ไกลได้ง่ายดายนัก ดังน้ันนางจึงรีบเอ่ยเสริมไปด้วยท่าทางท่ีย่ิงพยายาม

ปกปิดยิ่งเด่นชัดอีกครั้ง “ข้าแค่ร้อนใจอยากรู้เรื่องเสวี่ยหลิ่วผู้นั้น จัดการ

เรยีบร้อยแล้วหรอืไม่ นาง...นางคงไม่ได้หาว่าข้าเคยลงโทษนางอกีกระมงั”

แสงสว่างส่องผ่านต้นไม้ลงมา เสียงลมอ่อนโยน นกน้อยกระซิบ

กระซาบ ชั่วพริบตานั้นจิตใจสวีจ้งเซวียนพลันเบิกบาน เขาเป็นฝ่ายตัด

ประโยคหลังที่เจี่ยนเหยียนวาดงูเติมขาเพ่ิมเข้ามาด้วยตนเอง ถือเสียว่า

ตนเองได้ยินแค่ประโยคแรกประโยคนั้น จากนั้นก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดียิ่ง

เดิมเขาก็รูปโฉมหล่อเหลาเหมือนคนในภาพวาดอยู่แล้ว ยามนี้บน

ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มยิ่งดูสะดุดตามากกว่าเดิม



 เจี่ยนเหยียน  บุตรสาวตระกูลพ่อค้า วิญญาณมาจากต่างยุค

สมัย ถูกเลี้ยงดูมาเช่น 'ม้าผอมแห่งหยางโจว' 

เป็นคนฉลาดทันคน

 

 สวีจ้งเซวียน  คุณชายใหญ่สกุลสวี สอบผ่านเป็นจ้วงหยวน

ตั้งแต่อายุยังน้อย มีนิสัยสุขุมน่ิงขรึม เจ้าเล่ห์

มากแผนการ กับสิ่งท่ีปรารถนาเขาก็จะหาทาง

ให้ได้ครอบครอง 

 สวีเมี่ยวจิ่น  คุณหนูสี่สกุลสวี น้องสาวแท้ๆ ของสวีจ้งเซวียน 

ไม่ชอบคนประจบเอาใจเพ่ือหวังผล เป็นคนพูดน้อย

 ไป๋เวย  สาวใช้คนสนทิของเจีย่นเหยยีน เป็นคนทีไ่ว้วางใจ 

ได้ ซื่อสัตย์ภักดีกับนาย 

 เสิ่นชั่ว  เจ้าบ้านสกุลเสิน่ คหบดทีีม่กีจิการมากมายในมอื  

มากความสามารถ ต้องตาเจี่ยนเหยียน

 โจวอิ๋งอิ๋ง  หลานสาวของราชเลขาธิการโจวหยวนเจ้ิง เป็น

คุณหนูผู้สูงศักดิ์ มีชื่อเสียงในเมืองหลวง
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ฉนิซือ่ย้ิมเอ่ย "ท่านแม่ไม่ควรจะถามเช่นนี ้หญิงสาวท่ีมคีวามสัมพันธ์ 

คลมุเครอืกับบรุุษเช่นนัน้ นอกจากจะจบัได้คาตา ต่อให้ท่านถามนางต่อไป 

เย่ียงไรนางก็ไม่มีทางยอมรับอยู่ดี มีแต่จะท�าตัวไร้ยางอาย ข้าว่าเร่ืองน้ี 

ท่านแม่ไม่ต้องถามคุณหนูลกูพ่ีลกูน้องหรอกเจ้าค่ะ ถามแค่สาวใช้ของนาง 

ก็พอ"

ไม่ว่าอย่างไรขิงแก่ก็เผ็ดกว่า* ในด้านค�าพูดอู๋จิ้งเซวียนจะเอาชนะ

ฉนิซือ่ได้อย่างไร ชัว่วูบหนึง่นางหงดุหงดิจนพูดโพล่งออกไปโดยไม่ทันคดิ 

"ฮูหยินใหญ่ เหตุใดท่านถึงปรักปร�าข้าเช่นนี้"

"ข้าปรกัปร�าเจ้า?" ฉนิซือ่หวัเราะเสยีงเยน็ "ตอนน้ีสาวใช้กับบ่าวหญิง

อาวุโสทุกคนในจวนสกุลสวีต่างปรักปร�าเจ้าอย่างนั้นหรือ"

อู๋ซื่อเห็นว่าไม่ใช่เรื่อง หากปล่อยให้พวกนางสองคนพูดต่อไปอาจ

26

* ขงิแก่เผด็กว่า เป็นประโยคเปรยีบเปรย หมายถึงคนท่ีมปีระสบการณ์มากกว่า จดัการเรือ่งราวได้ช�านาญกว่า 

เก่งกว่า
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ทะเลาะกันข้ึนมาก็เป็นได้ ดังนั้นนางจึงตีหน้าเคร่งขรึมตวาดออกไป 

"ทะเลาะกันเช่นนี้ใช้ได้เสียที่ใดกัน! พาสาวใช้ทุกคนในเรือนถังหลีเข้ามา 

สอบถามทีละคน ไม่ว่าอย่างไรด�าก็ไม่อาจกลายเป็นขาว ขาวก็ไม่อาจ

กลายเป็นด�า ผู้ใดยังจะปรักปร�าเจ้าได้อีก!"

อูจ้ิ๋งเซวียนรูส้กึโล่งอกขึน้มา คดิว่าขอแค่ประเดีย๋วอูซ่ื๋อถามให้ละเอยีด  

ย่อมต้องได้ค�าตอบว่า 'คณุหนลูกูพ่ีลกูน้อง' ผูน้ัน้คอืเจีย่นเหยียนมใิช่นาง 

แต่นางก็ยังเป็นกังวลขึน้มาว่าหากอูซ๋ือ่สอบถามไปเช่นนี ้สดุท้ายไม่ใช่ว่า

จะถามจนรู้ว่านางเป็นคนบงการเรื่องนี้ด้วยหรอกหรือ ดังนั้นจึงคิดต่อว่า

หากไม่รอดจริงๆ ก็ได้แต่ผลักเสว่ียหลิ่วออกไป บอกว่าเร่ืองนี้เป็นเพราะ

เสวี่ยหลิ่วปากไม่มีหูรูด นางไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นก็จบแล้ว

อู๋ซื่อจึงให้ไฉ่จูเรียกสาวใช้ทั้งหมดในเรือนถังหลีเข้ามาสอบถาม

เริ่มแรกนางให้ไฉ่จูน�าค�าพูดที่สาวใช้ข้างกายฉินซื่อเล่าออกมา 

บอกต่อสาวใช้ท่ียืนอยู่ด้านล่างกลุม่นัน้ก่อน จากนัน้นางถึงได้เอ่ยถามด้วย

เสียงน่าเกรงขามและสีหน้าเคร่งเครียด "วันน้ีพวกเจ้าจะต้องพูด 

ความเป็นมาของเรื่องนี้ให้ข้าฟังอย่างละเอียด หากให้ข้าตรวจสอบพบ

เรื่องเท็จแม้แต่ค�าเดียว ข้าจะตัดขาพวกเจ้าไปให้สุนัขกินให้หมด!"

บรรดาสาวใช้ได้ยินกันแล้วชัว่ขณะหนึง่ต่างเงยีบกริบด่ังจกัจ่ันจ�าศลี 

เจ้ามองข้า ข้ามองเจ้า ไม่มีผู้ใดสักคนกล้าพูดขึ้นมาก่อน

อู๋ซือ่จงึเรยีกหลิว่เอ๋อร์ออกมาถามเป็นคนแรก "เจ้าได้เล่าเรือ่งเช่นน้ี

ให้เหลียนฮวาฟังจริงๆ หรือไม่"

หลิ่วเอ๋อร์อายุยังน้อย ก่อนหน้านี้ได้ยินอู๋ซื่อเอ่ยเช่นนั้นก็ตกใจ 

จนใบหน้าซีดเผือดไปนานแล้ว ตอนน้ียังมาเจออู ๋ซื่อถามเช่นนี้อีก  

นางพลนัรบีคกุเข่าลงพร้อมเอ่ยตอบตัวสัน่ทันที "เจ้าค่ะๆ บ่าวเป็นคนบอก 
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เหลียนฮวาเอง"

อู๋จิง้เซวยีนได้ยินแล้วก็ร้อนใจจนแทบอยากจะลงไปบดิหูหลิว่เอ๋อร์

ด้วยตนเอง จากนั้นตะโกนใส่นางว่า 'เจ้าก็พูดออกมาสิว่าคุณหนู 

ลกูพ่ีลกูน้องผูน้ัน้เป็นใคร' และท่ีส�าคญัคอืตอนทีน่างให้เสว่ียหลิว่ไปบอก

เรื่องน้ีกับพวกหลิ่วเอ๋อร์ไม่ได้มีเรื่องพัดน้ีน่ี สรุปเป็นใครที่เติมเรื่องพัดนี้

เข้าไปกันแน่ ส่วนหลิ่วเอ๋อร์ที่น่าตายผู้นี้ก็ไม่รู้จักพูดให้มันชัดเจน

นางร้อนใจมากเกินไปจริงๆ สุดท้ายไม่มีเวลาไปสนใจอะไรมาก  

พูดแทรกออกไปทันใด "หลิ่วเอ๋อร์ เจ้าบอกความเดิมที่พูดกับเหลียนฮวา

ให้ฮูหยินผู้เฒ่าฟังอีกรอบหน่ึง อีกอย่างคุณหนูลูกพ่ีลูกน้องผู้น้ันเป็นใคร

กันแน่ เจ้าก็บอกฮูหยินผู้เฒ่าให้ชัดเจนด้วย"

ทว่าหลิว่เอ๋อร์ตกใจจนมนึงงไปแล้ว ครัน้ได้ยินอูจ๋ิง้เซวียนเอ่ยเช่นนี้ 

จงึเพียงมองนางอย่างสบัสน หลงัผ่านไปครูใ่หญ่ถึงได้เข้าใจเจตนาของนาง  

เอ่ยค�าพูดที่บอกต่อเหลียนฮวาออกมาอีกครั้งโดยไม่มีตกหล่น

แน่นอนว่าในความเดิมย่อมไม่มีเรื่องพัดอยู่ ทั้งยังบอกว่าคุณหนู

ลูกพี่ลูกน้องผู้นั้นคือเจี่ยนเหยียน

อู๋ซื่อเองก็รู้สึกประหลาดใจจึงเรียกเหลียนฮวาออกมาถาม ปรากฏ

ว่าเหลยีนฮวากลบัยืนกรานว่าตอนแรกท่ีหลิว่เอ๋อร์เล่าให้นางฟังมเีรือ่งพัด 

อยู่ด้วย ตอนหลังหลิ่วเอ๋อร์เองก็ร้อนใจขึ้นมา สาบานออกมาว่าไม่มี แต่

เหลียนฮวายืนกรานว่ามี ทั้งสองคนจึงจับคู่ทะเลาะกันขึ้นมา

อู๋ซื่อรู้สึกปวดหัวโดยพลัน 

ในเวลานัน้อูจ๋ิง้เซวียนกพู็ดออกมาโดยไม่คดิอกีประโยค "อาจมใีคร

ตั้งใจให้สาวใช้ตนเองเติมเรื่องพัดเข้าไปเพื่อใส่ร้ายข้าก็เป็นได้"

เหลียนฮวาเป็นสาวใช้ของฉินซื่อพอดี อู๋จิ้งเซวียนเอ่ยเช่นนี้ไม่ใช่ว่า
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ก�าลังว่านางหรือ

ฉินซื่อได้ยินดังนั้นก็อารมณ์เสียอย่างมาก หัวเราะเสียงเย็นเอ่ย 

"ตนเองเป็นตวัอะไรย่อมรูอ้ยู่แก่ใจด ียังจะต้องพูดออกมาให้ขายข้ีหน้าเองอีก  

หญิงสาวท่ียังไม่ออกเรือนผู้หน่ึง วันๆ กลับเอาแต่ว่ิงไปหาบุรุษ ตอนนี ้

ยังมีข่าวลือเช่นน้ีแพร่ออกมาจากทางสาวใช้ของเรือนตนเอง ด่ังค�าที่ว่า 

มโีพรงย่อมมลีม* เหตุใดในจวนทีม่คุีณหนมูากมายเพียงน้ีจงึมแีต่ข่าวลอื 

ของเจ้าออกมาเล่า ซ�้ายังโยงไปใส่ความคุณหนูเจี่ยนเขาอีกต่างหาก  

คณุหนูเจีย่นผูน้ัน้ข้าเห็นว่าเป็นเด็กสาวท่ีส�ารวมสง่างามย่ิง จะเป็นคนเช่นน้ี 

ไปได้อย่างไร"

พูดเช่นนี้กลับมีเจตนาจะสร้างเรื่องให้ได้แน่แล้ว

อู๋ซื่อได้แต่ตวาดออกมาอีกครั้ง จากนั้นถามหลิ่วเอ๋อร์ว่า "สรุปมีพัด

หรือไม่มีกันแน่ อีกอย่างค�าพูดพวกนี้ใครเป็นคนบอกเจ้ากัน"

หลิ่วเอ๋อร์ได้ยินก็มีท่าทีอ�้าอึ้ง สายตาช�าเลืองมองไปทางเสว่ียหลิ่ว

อย่างห้ามไม่อยู่ ซ�้ายังถูกฉินซื่อเห็นเข้า นางจึงถามออกมาทันควัน  

"ฮูหยินผู้เฒ่าถามเจ้าอยู่ ไยเจ้าเอาแต่มองไปที่สาวใช้รุ่นใหญ่ข้างกาย 

คณุหนูลกูพ่ีลกูน้องเล่า อย่าบอกนะว่าค�าพูดนีส้าวใช้รุ่นใหญ่ผูน้ั้นเป็นคน

บอกเจ้า"

หลิว่เอ๋อร์ไม่กล้าพูดว่าเสวีย่หลิว่เป็นคนบอกพวกนาง แต่ขณะเดียวกัน 

พอถูกอู๋ซื่อกับฉินซื่อไล่ต้อนเช่นนี้ นางก็ตกใจจนร้องไห้ออกมา

อู๋ซ่ือเตรียมจะตวาดใส่ต่อก็เห็นสาวใช้ท่ียืนอยู่ด้านข้างคนหน่ึง

คุกเข่าลงกะทันหัน 

"เพราะว่าฮหูยินผูเ้ฒ่าซกัถาม บ่าวจงึไม่กล้าโกหกอกีต่อไปแล้วเจ้าค่ะ"

* มีโพรงย่อมมีลม เป็นส�านวน หมายถึงข่าวลือจะเกิดขึ้นได้ย่อมมีที่มาที่ไป
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อู๋ซ่ือมองไปที่นาง จ�าได้คลับคล้ายคลับคลาว่าสาวใช้ผู้นี้เป็นเด็ก 

ทีเ่กดิในจวน เหมอืนจะชือ่ว่าเสีย่วอว้ีอะไรสกัอย่าง เริม่แรกอยู่รบัใช้ทีเ่รอืน

ของนาง ภายหลังจึงถูกส่งไปยังเรือนถังหลีของอู๋จิ้งเซวียน ดังนั้นนางจึง

ถามออกไป "เรื่องน้ีพวกเจ้าก็รู้กันหรือ สรุปมีพัดหรือไม่กันแน่ แล้วเป็น 

ผู้ใดที่บอกพวกเจ้า"

เสี่ยวอวี้โขกศีรษะก่อนตอบค�าถาม "บ่าวไม่กล้าโป้ปดฮูหยินผู้เฒ่า 

เรื่องเหล่าน้ีเป็นเรื่องที่พ่ีเสวี่ยหลิ่วบอกพวกเราเจ้าค่ะ ยามดึกเมื่อ 

สองสามวันก่อนตอนที่พวกบ่าวก�าลังกินอาหารอยู่ด้วยกัน พี่เสวี่ยหลิ่วก็

เข้ามามอบเงินให้พวกเรา จากนั้นก็เล่าเรื่องเช่นน้ีออกมาพร้อมก�าชับ 

ให้พวกเราน�าไปพูดให้ทัว่ เรือ่งพัดบ่าวกลบัจดจ�าได้ไม่ชดัเจนแล้ว แต่คาดว่า 

น่าจะม ีเพราะว่าบ่าวก็เป็นแค่สาวใช้ธรรมดาคนหน่ึง ปกตหิากไม่ได้กวาด

ลานเรอืนก็รดน�า้ให้อาหารนก จะเคยได้เหน็พัดลกัษณะเช่นนีเ้สยีทีใ่ดกัน 

หากพี่เสวี่ยหลิ่วไม่ได้พูด พวกบ่าวก็ไม่มีทางรู้เรื่องพัดนี้หรอกเจ้าค่ะ"

เมื่อนางเอ่ยเช่นนี้ออกมา ผู้อื่นนับว่ายังดี แต่เสวี่ยหลิ่วโมโหขึ้นมา

ทันที "เจ้าพูดเหลวไหล! ข้าเคยพูดเช่นนี้กับเจ้าเมื่อไรกัน"

"บ่าวไม่กล้าโกหกเจ้าค่ะ!" เสี่ยวอวี้โขกศีรษะอีกครั้ง จากนั้นก็หยิบ

เงนิหนึง่ต�าลงึออกมาจากในถุงพก "น่ีก็คอืเงินทีย่ามดกึวันน้ันพ่ีเสว่ียหลิว่

มอบให้บ่าว บ่าวเป็นแค่สาวใช้กวาดลาน เบีย้รายเดอืนได้รบัแค่สองร้อยอแีปะ  

จะมีเงินเหล่าน้ีมาให้ร้ายพ่ีเสว่ียหลิ่วได้อย่างไร หากฮูหยินผู้เฒ่ามิเชื่อ 

สามารถสอบถามสาวใช้คนอื่นของเรือนถังหลีได้เจ้าค่ะ"

ตงึๆๆ สาวใช้ท่ีอยู่ด้านข้างพากันคุกเข่าพร้อมกัน บางคนท่ีทนไม่ไหว 

ก็พูดความจริงในคืนน้ันออกมาเช่นกัน ต่างสารภาพว่าเป็นเสว่ียหลิ่ว 

มอบเงินให้พวกนาง เล่าเรื่องเช่นน้ีให้พวกนางน�าไปบอกต่อผู้อื่น และ 
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คณุหนลูกูพ่ีลกูน้องในเรือ่งเล่าน้ันก็คือเจีย่นเหยียน ส่วนท่ีว่ามีหรือไม่มีพัด 

ก็มีทั้งที่พูดว่ามีและไม่มี ไม่สามารถพูดให้ตรงกันได้

"ให้ตายส!ิ" อูซ๋ือ่ยังไม่ทันพูดอะไร ฉนิซือ่กลบัร้องขึน้มาก่อน "ข้ากลบั

ไม่เข้าใจเรือ่งน้ีเสยีแล้ว เหตใุดเสว่ียหลิว่ผูน้ีถึ้งต้องมคีวามแค้นกับคุณหนเูจ้า  

ตัง้ใจเอ่ยเรือ่งเช่นนีอ้อกมาให้สาวใช้น�าไปบอกต่อเพ่ือท�าลายชือ่เสียงของ

คุณหนูเจ้าเล่า แต่ต่อให้เป็นสาวใช้รุ่นใหญ่ ส�าหรับเงินมากมายเพียงน้ี 

จะไปเอามาจากที่ใดได้เล่า หากไม่ใช่คุณหนูเจ้าให้เจ้าเอง ว่าแต่...ไฉน

คณุหนเูจ้าต้องออกเงินให้สาวใช้ตนเองมาท�าลายชือ่เสยีงของตนเช่นนีด้้วย  

ข้าคิดว่าคุณหนูลูกพ่ีลูกน้องก็ไม่น่าโง่ถึงเพียงนี้ ก็แค่ฉลาดมากเกินไป  

คดิจะท�าลายชือ่เสยีงคณุหนเูจีย่น เพียงแต่คณุหนูเจีย่นไปท�าอะไรให้เจ้ากัน  

ถึงขัน้ให้เจ้าลงมอืโหดร้ายกับนางเพียงนี ้ข้ากลบัอยากจะทวงความยุตธิรรม 

คืนให้คุณหนูเจี่ยนเขาเสียหน่อย" ฉินซื่อเป็นคนฉลาด มองหาพิรุธ 

บางอย่างพบตั้งแต่ท่ีทุกคนก�าลังเถียงกันว่าในเรื่องเล่ามีพัดอยู่หรือไม่

กันแน่แล้ว คราวน้ีเสีย่วอว้ียังเอ่ยเช่นน้ี นางจงึเข้าใจทนัทีว่าเกิดเร่ืองอะไร

ขึ้น

เรื่องเริ่มแรกจะต้องเกิดจากอู๋จิ้งเซวียนคิดท�าลายชื่อเสียงของ 

เจีย่นเหยียน จึงให้เสว่ียหลิว่น�าเงินไปให้สาวใช้เหล่านัน้ ก�าชบัให้พวกนาง

น�าค�าพูดเหล่านั้นออกไปป่าวประกาศให้ทั่ว แต่ภายหลังไม่รู้ว่าถูกผู้ใด

เติมเรื่องพัดเข้าไปในเรื่องเล่า 

อย่าได้ดูถูกข้อความเล็กๆ ท่ีเติมเข้าไปน้ีเป็นอันขาด เดิมทีตอนท่ี

ไม่มพัีดทุกคนต่างสงสยัว่าคุณหนลูกูพ่ีลกูน้องทีพู่ดถึงเป็นอูจ๋ิง้เซวยีนหรอื

เจ่ียนเหยยีนกันแน่ แต่เมือ่มพัีดเล่มนีท้กุคนกลบัรูว่้าเป็นอูจ๋ิง้เซวียนกนัหมด  

เพราะว่ามีหลายคนรู้ว่าอู๋จิ้งเซวียนมีพัดเช่นนี้อยู่ ต่อให้ตอนแรกที่สาวใช้



13ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ในเรอืนอูจ๋ิง้เซวียนพูดถึงคุณหนลูกูพ่ีลกูน้องจะลอบบอกทัง้ตรงๆ และเป็น

นัยว่าพูดถึงเจี่ยนเหยียน แต่สิ่งท่ีเรียกว่า 'ข่าวลือ' หลังผ่านปากของคน

จ�านวนนบัไม่ถ้วน ไหนเลยจะยังบอกชดัเจนได้อกี ตอนน้ีจะต้องมคีนบางส่วน 

พูดว่าคุณหนูลูกพ่ีลูกน้องผู้นั้นคือเจี่ยนเหยียน บางส่วนพูดว่าคุณหน ู

ลกูพ่ีลกูน้องผูน้ั้นคอือูจ๋ิง้เซวียน สดุท้ายกลบับบีคัน้ให้อู๋จิง้เซวียนต้องออกมา 

แก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องน้ี นอกจากว่าตัวนางจะไม่ต้องการชื่อเสียง 

ของตนเองอกี ย่ิงกว่านัน้หากเรือ่งพวกนีถู้กคนตัง้ใจตรวจสอบขึน้มาจรงิๆ 

สุดท้ายก็จะตรวจพบว่าใครเป็นผู้บงการเบื้องหลัง

ฉินซื่อเข้าใจตรงจุดนี้ ดังนั้นจึงชักน�าเรื่องนี้ไปที่ตัวอู๋จิ้งเซวียนทันที 

บอกว่านางก็คือผูบ้งการเบือ้งหลงัท่ีตัง้ใจจะท�าลายชือ่เสียงของเจีย่นเหยยีน

อู๋ซื่อเองก็ย่อมกระจ่างแจ้งในเรื่องน้ีเช่นกัน ชั่วขณะหนึ่งสีหน้า 

ของนางจึงไม่น่าดูอย่างมาก ท่ีนางหงุดหงิดใจคือนึกไม่ถึงว่าอู๋จิ้งเซวียน

จะโง่งมเพียงนี้ ต่อให้อยากต่อกรกับเจี่ยนเหยียน แต่คิดหาวิธีที่สูงส่ง 

กว่านี้หน่อยไม่ได้หรือ ตอนนี้กลับถูกฉินซื่อถามออกมาเช่นนี้ วันหน้า 

ยังจะท�าอย่างไรได้อีก 

อู๋ซื่อไม่ได้พูดอะไร เพราะนางไม่รู้จริงๆ ว่าควรจะพูดสิ่งใดกันแน่  

นางไม่เคยถูกคนไล่ต้อนเช่นน้ีมาก่อน ในช่วงสั้นๆ ถึงกับไม่รู้ว่าควรจะ

รับมืออย่างไร หลังคิดไปคิดมาก็ได้แต่ถามเสว่ียหลิ่วด้วยน�้าเสียงดุดัน 

"เจ้าให้พวกสาวใช้พูดเรือ่งนีอ้อกไป ตัง้ใจจะท�าสิง่ใดกันแน่ ปกติเจ้ามปัีญหา 

อะไรกับคุณหนูเจี่ยนหรือ ยังไม่รีบอธิบายให้ข้าฟังอย่างละเอียดอีก"  

ความจริงประโยคน้ีของนางก็ก�าลังบอกเสว่ียหลิ่วเป็นนัยๆ ว่าให้อีกฝ่าย 

บอกว่าตนเองมีความแค้นส่วนตัวกับเจี่ยนเหยียน เรื่องทั้งหมดให้สาวใช้

อย่างตนแบกรับไว้เอง ไม่ต้องโยงไปถึงอู๋จิ้งเซวียน
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เสวี่ยหลิ่วย่อมเข้าใจ นางใคร่ครวญแล้วสุดท้ายจึงตัดสินใจคุกเข่า

ลงเอ่ยสารภาพ "ฮูหยินผู้เฒ่า ฮูหยินใหญ่ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณหนู 

ทุกอย่างบ่าวเป็นผู้ลงมือท�าเองคนเดียวเจ้าค่ะ บ่าวเกลียดคุณหนูเจี่ยน 

วันนั้นบังเอิญได้เห็นคุณหนูเจี่ยนกับคุณชายสามพูดคุยย้ิมแย้มให้กัน 

สายตาคุณชายสามไม่ละไปจากตัวคุณหนูเจี่ยนสักคร้ัง ดังนั้นภายหลัง

บ่าวจงึแต่งเรือ่งเช่นน้ีออกมา จากนัน้ให้พวกสาวใช้น�าไปพูดให้ทัว่ ความจรงิ 

เรื่องที่พูดออกไปก็เป็นเรื่องจริง ส่วนเงินพวกนั้นบ่าวขโมยคุณหนูมา  

คุณหนูไม่ได้รู้เรื่องด้วยเจ้าค่ะ"

นกึไม่ถึงว่าจะสละขนุเพ่ือรกัษาหวัหน้า*! ฉนิซือ่เพียงหัวเราะเสียงเยน็ 

ออกมา

อู๋ซ่ือกับอู๋จิ้งเซวียนได้ยินแล้วพากันโล่งอกข้ึนมาทันควัน ส�าหรับ 

อู๋ซื่อและอู๋จิ้งเซวียนวิธีการที่ดีที่สุดในตอนน้ีมีแค่ให้เสว่ียหล่ิวเป็นฝ่าย 

รับผิดทุกอย่างออกมาเอง จึงจะตัดอู๋จิ้งเซวียนออกไปจากเรื่องทั้งหมด 

ได้อย่างไร้ช่องโหว่

ดังน้ันอู๋จ้ิงเซวียนจึงแสดงท่าทีโมโหออกมา "บ่าวอย่างเจ้าเหตุใด 

ถึงได้เป็นเช่นน้ี ต่อให้จะเกลียดคุณหนูเจี่ยนมากกว่าน้ี แต่จะท�าลาย 

ชื่อเสียงอีกฝ่ายเช่นนี้ไม่ได้!"

เสว่ียหลิว่โขกศีรษะให้นางพร้อมเอ่ยเสยีงเบา "บ่าวผดิไปแล้วเจ้าค่ะ 

ทั้งยังท�าให้คุณหนูต้องเข้ามาพัวพันในเรื่องนี้ด้วย"

ฉินซื่อมองท่าทางจอมปลอมของพวกนางแล้วแค่นเสียงหึออกมา 

จากน้ันถามเสว่ียหลิ่วว่า "เจ้าบอกว่าเจ้าเกลียดคุณหนูเจี่ยน? ข้ากลับ

อยากถามเจ้านกัว่าคุณหนเูจีย่นไปท�าอะไรให้เจ้าเกลยีดนางเพียงนี ้ถึงกับ 

* สละขุนเพื่อรักษาหัวหน้า เป็นส�านวน หมายถึงเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ผลักปัญหาให้คนอื่นรับผิดชอบแทน

เพื่อรักษาคนที่ส�าคัญที่สุดเอาไว้
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ท�าเรื่องโหดร้ายอย่างการท�าลายชื่อเสียงนางออกมาได้"

เสว่ียหลิว่กระอกึกระอกัพูดไม่ออก หลงัผ่านไปครูห่นึง่ถึงได้ตอบว่า 

"มีวันหนึ่งภายในสวนดอกไม้ บ่าวไปแตะโดนตัวคุณหนูเจี่ยนเข้าโดย

ไม่ทันระวัง คุณหนูเจี่ยนโมโหบ่าวมาก เอ่ยต่อว่าบ่าวด้วยค�าพูดไม่พอ  

ยังลงมือตบตีบ่าวด้วย ดังนั้นบ่าวจึงเกลียดนางเจ้าค่ะ"

"เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อใด" ฉินซื่อซักไซ้ "ตอนนั้นยังมีใครเห็นอีกหรือไม่"

เสวี่ยหลิ่วจึงตอบว่า "เป็นเรื่องเมื่อไม่นานมานี้ ตอนนั้นคุณหนูของ

พวกบ่าวก็อยู่ด้วย นางเป็นพยานได้เจ้าค่ะ"

อู๋จิ้งเซวียนได้ยินก็รีบเอ่ยรับทันที "ใช่เจ้าค่ะ วันนั้นข้าอยู่ด้วยจริงๆ 

ตอนนั้นข้ายังเกลี้ยกล่อมคุณหนูเจี่ยนไม่ให้นางโมโหถึงเพียงนั้น บอกว่า

เสวี่ยหลิ่วก็แค่ไม่ทันระวังโดนตัวนาง ไม่ได้ตั้งใจ รอข้ากลับไปจะต้อง

ลงโทษนางแน่นอน แต่คุณหนูเจี่ยนไม่ฟังค�าไกล่เกลี่ยของข้า ยังตบหน้า

เสวี่ยหลิ่วแรงๆ ไปหนหนึ่ง" 

ฉนิซือ่ได้ยินก็ย้ิมเย็นเอ่ย "แค่ปล่อยให้พวกเจ้านายบ่าวพูดกันตาใส

เช่นนี ้เรือ่งน้ีก็กลายเป็นจรงิแล้วหรอื มแีต่จะเป็นการใส่ความคณุหนเูจีย่น

เปล่าๆ วันนีเ้รือ่งน้ีจะต้องสบืให้รูค้วามจรงิออกมาให้ได้" ว่าแล้วก็เอ่ยเรยีก

เสียงสูง "อวิ๋นเซียง!"

อว๋ินเซียงรีบก้าวขึ้นมาสองก้าว รวบมือถาม "ฮูหยินมีอะไรจะส่ัง 

หรือเจ้าคะ"

"รีบไปเชิญตัวคุณหนูเจี่ยนมา วันนี้ข้าอยากจะชมงิ้วแก้ต่างกัน 

ต่อหน้า" จากนั้นหันไปทางเสว่ียหลิ่ว "ดูว่าวันนั้นคุณหนูเจี่ยนด่าทอเจ้า 

ตบเจ้าจริงๆ หรือไม่ หรือว่าสาวใช้อย่างเจ้าก�าลังโกหกหน้าด้านๆ อยู่"

อู๋ซื่อกับอู๋จิ้งเซวียนได้ยินเข้าก็ตกใจจนหน้าเผือดสีโดยพลัน
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อู๋ซือ่รบีเกลีย้กล่อม "ไม่ว่าจะพูดอย่างไรคณุหนูเจีย่นก็นบัเป็นญาติ 

หากเรยีกนางมาพูดกันต่อหน้า เกรงว่าจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือไม่" เอ่ยจบ 

ก็บอกให้อวิ๋นเซียงไม่ต้องไป 

แต่ฉินซื่อกลับย้ิมพูดว่า "หากอยู่ดีๆ พวกเราใส่ความเรื่องโหดร้าย

อย่างด่าทอท�าร้ายสาวใช้ตามอ�าเภอใจเช่นน้ีลบัหลงัคณุหนเูจีย่น เช่นนัน้

ต่างหากถึงจะเรียกว่าไม่เหมาะสม!" จากนั้นก็ตวาดสั่งอว๋ินเซียงอีกคร้ัง 

"เจ้ามัวยืนโง่งมอะไรอยู่ตรงนี้ ยังไม่รีบไปอีก! หากยังชักช้าระวังข้าจะ 

ถลกหนังเจ้า!"

อวิ๋นเซียงได้ยินดังนั้นก็รีบหันหลังวิ่งไปทางเรือนเหอเซียงทันที

แต่ในยามน้ีเจี่ยนเหยียนกลับไม่อยู่ที่เรือนเหอเซียง นางอยู่ที่ 

เรือนหนิงชุ่ย

เพราะเมือ่หลายวันก่อนหน้านางรบัปากสวีจ้งเซวยีนว่าจะท�าปลอกพัด 

ให้เขา แม้จะใช้เวลาแค่สองวันก็ท�าเสร็จ แต่นางกลับไม่ได้น�าไปมอบให้

ทันที ทว่ารอผ่านไปอีกห้าหกวันถึงได้น�าออกมา

บังเอิญที่วันน้ีตรงกับวันหยุดของสวีจ้งเซวียนพอดี นางจึงตั้งใจ 

ไปเยือนที่เรือนหนิงชุ่ยสักครั้ง

เมื่อก่อนเวลาเป็นวันหยุดของสวีจ้งเซวียน เจี่ยนเหยียนก็จะ 

หลบหน้าเขาไม่ยอมมาท่ีเรือนหนิงชุ่ยเสมอ ดังนั้นตอนที่ชิงจู ๋เดินย้ิม 

เข้ามาแจ้งว่าคุณหนูเจี่ยนมาหา สวีจ้งเซวียนก็แทบจะไม่เชื่อหูตนเอง  

เขารีบลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ ทว่ากลับเพียงยืนอึ้งอยู่ที่เดิม

สวีเม่ียวจิ่นหันหน้าไปมองเขาแวบหน่ึง รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะพูด 

โดยสิ้นเชิง
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นี่ยังเป็นพี่ใหญ่ผู้ตัดสินใจทุกเรื่องได้เด็ดขาดผู้นั้นของข้าอีกหรือ 

แต่นางก็หันไปเอ่ยกับชิงจู๋ว่า "รีบไปเชิญพี่เหยียนเข้ามา"

ชิงจู ๋ขานรับเสียงใสแล้วเดินไปเลิกม่านประตูให้เจี่ยนเหยียน 

ด้วยตนเองพลางย้ิมเอ่ย "คณุหนเูจีย่น ระวงัธรณีประตใูต้เท้าท่านด้วยนะ

เจ้าคะ"

สวีจ้งเซวียนได้ยินเสียงอ่อนโยนของเจี่ยนเหยียนเอ่ยตอบรับเบาๆ 

จากนั้นเขาก็ได้เห็นนางเดินก้มหน้าเข้ามา

วันน้ีนางสวมเสื้อแพรคอปกสีแดงอ่อน ตรงปกเสื้อปักเป็นลาย 

ก่ิงดอกอิง๋ชนุ* กระโปรงจบีรอบสฟ้ีาอ่อนสดใส ศีรษะประดับป่ินหงส์ขนาด

ไม่ใหญ่ หางหงส์บางละเอยีดสามเส้นงอนข้ึนข้างบน ตรงปากหงส์ห้อยพู่

ไข่มุกซึ่งแกว่งไกวไปมาเบาๆ ตามการเคลื่อนไหวของนาง

เมื่อเงยหน้าเห็นสวีจ้งเซวียน เจี่ยนเหยียนก็เผยรอยยิ้มน้อยๆ  

ย่อกายลงคารวะเขาอย่างส�ารวม "คุณชายใหญ่"

สวีจ้งเซวียนได้เห็นรอยย้ิมอ่อนโยนบนใบหน้านางก็อดชะงักไป 

ครู่หนึ่งไม่ได้ จากนั้นถึงได้คารวะนางกลับ "คุณหนูเจี่ยน"

เจี่ยนเหยียนผงกศีรษะให้เขาเบาๆ พู่ระย้าตรงปากหงส์แกว่งไกว

ซ้ายขวาไปมา แล้วนางก็หยิบของชิน้หน่ึงจากแขนเส้ือออกมาย่ืนส่งให้เขา 

กับมอืพลางย้ิมเอ่ย "น่ีคอืปลอกพัดทีเ่มือ่หลายวันก่อนรบัปากคณุชายใหญ่ 

เอาไว้ ฝีมือของข้าไม่ดี หวังว่าท่านจะไม่ถือสา น�าไปใช้งานเล่นๆ ก็พอ

เจ้าค่ะ"

สวีจ้งเซวยีนมองไปยังมอืของนาง เหน็ว่าปลอกพัดชิน้นัน้ท�ามาจาก

ผ้าต่วนสเีทาอมเขียว ด้านบนไม่ได้ปักลวดลายบปุผาวิหคภมรอะไร แค่ปัก 

* ดอกอิ๋งชุน หรือ Winter Jasmine เป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองและจะผลิบานช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ จึงได้ชื่อว่า 

อิ๋งชุนซึ่งแปลว่าต้อนรับวสันต์
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เป็นอักษร 'อายุยืน' ตัวใหญ่ๆ สองตัวเท่านั้น บริเวณรอบๆ ที่ว่างเปล่า 

ก็ปักเป็นลายเมฆหรูอี้อย่างละเอียด แม้จะดูเรียบง่าย ทว่าก็สง่ามาก

ความจริงเจี่ยนเหยียนรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างมาก วันนั้นนาง

นั่งคิดไปทั้งวันว่าจะท�าปลอกพัดแบบใดให้สวีจ้งเซวียนดี ด้วยปกติ 

เห็นเขาเป็นคนพูดน้อย ทั้งยังเป็นคนสุขุมผู้หนึ่ง หากท�าปลอกพัดเป็น 

ลายบุปผาวิหคภมรเกรงว่าจะดูไม่ค่อยเข้ากัน ดังนั้นสุดท้ายจึงตัดสินใจ

ไม่ปักลายบปุผาเสียเลย เพียงแค่ปักอักษรอายุยืนลงไปทัง้สองด้านเท่านัน้ 

ส่วนพ้ืนทีว่่างก็ปักลายเมฆหรอูีล้งไป คิดว่าน่าจะดูสง่าผ่าเผย สีเองก็เลือก

เป็นสีเทาอมเขียว ทั้งไม่ฉูดฉาดและไม่อึมครึมเกินไปนัก ยามนี้ที่นาง

ประคองปลอกพัดในมือไปให้ก็มองสังเกตสีหน้าของสวีจ้งเซวียนอย่าง

ละเอียดไปด้วย เพียงแต่น่าเสียดายที่สวีจ้งเซวียนเอาแต่ก้มหน้า นางจึง

มองไม่ออกว่าเขาแสดงสีหน้าเช่นไรกันแน่

มือเพรียวขาวย่ืนมารับปลอกพัดจากบนมือนางไป พร้อมกับ 

เสียงทุ้มต�่าดังขึ้นเนิบช้า "ข้าชอบมาก ขอบคุณมาก"

เจี่ยนเหยียนถึงได้โล่งอก เมื่อครู่นี้นางตื่นเต้นจนฝ่ามือมีเหงื่อซึม 

ออกมา ตอนน้ีเมือ่เหน็สวจ้ีงเซวียนรบัปลอกพัดไปในท่ีสุด ท้ังยังพูดว่า 'ข้า

ชอบมาก ขอบคณุมาก' แล้ว ค�าพูดพวกน้ีนางไม่ต้องไปสนว่าเขาจรงิใจหรอืแค่ 

เอ่ยตามมารยาทหรอก เพราะอย่างน้อยนางก็นับว่าผ่านด่านนี้ไปได้แล้ว

นางรู้สึกโล่งอก ก่อนจะกวักมือเรียกไป๋เวยที่ยืนอยู่ด้านหลัง

ไป๋เวยเข้าใจ รีบยื่นห่อสัมภาระในมือไปให้ทันที

เจี่ยนเหยียนรับต่อมา นางเรียกสวีเมี่ยวจิ่นให้มาหาพลางเปิดห่อ

สัมภาระออกก่อนย้ิมเอ่ย "จิ่นเอ๋อร์มานี่ ข้าปักรองเท้าให้เจ้าคู่หนึ่งด้วย" 

หลงัห่อผ้าสนี�า้เงนิถูกกางเปิดเจีย่นเหยียนก็ประคองรองเท้าผ้าต่วนสใีบบวั  
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ซึ่งบนหัวรองเท้าปักเป็นลายก่ิงดอกอว้ีหลันคู่หน่ึงข้ึนมา จากนั้นก็เอ่ยว่า 

"ข้าเห็นว่าบนชุดกระโปรงของเจ้ากับหนิงเอ๋อร์ส่วนใหญ่ปักเป็นลาย 

ก่ิงดอกอวี้หลัน ซ�้าเจ้ายังชอบสีที่ดูเรียบง่ายงามสง่า หนิงเอ๋อร์ชอบสีสัน

สดใส ก็เลยท�ารองเท้าผ้าต่วนสีใบบัว บนหัวรองเท้าปักลายดอกอวี้หลัน

แบบน้ีออกมา ทางหนิงเอ๋อร์เองก็ท�ารองเท้าแบบเดียวกันให้นางคู่หนึ่ง 

ลายปักบุปผาบนหัวรองเท้าก็เหมือนกัน แค่เป็นสีแดงทับทิมเท่าน้ัน  

เป็นอย่างไร เจ้าชอบรองเท้าคู่นี้หรือไม่"

สวีเมี่ยวจิ่นย่อมชอบแน่นอน เพราะว่าสุขภาพนางไม่ดี ปกติจึง 

ไมค่่อยท�างานเยบ็ปักเท่าไรนกั พวกสิง่ของส่วนตวัชิน้เลก็ๆ อย่างรองเท้า

ถุงเท้าล้วนมีชิงจู ๋ท�าแทนให้ทั้งสิ้น แต่ความจริงนางก็อยากมีคนใน

ครอบครัวตนเองท�าสิ่งของชิ้นเล็กๆ เช่นนี้ให้นางบ้าง

สวีเมี่ยวจิ่นรู้สึกขอบตาร้อนผ่าวขึ้นมา นางรีบกัดริมฝีปากแน่น 

ก่อนย่ืนมือออกมารับรองเท้าพร้อมเอ่ยเสียงเบา "ข้าชอบมาก ขอบคุณ 

พี่เหยียนเจ้าค่ะ"

ส่วนสวีจ้งเซวียนก็ก�าลังก�าปลอกพัดในมือแน่น

น่ีก็เป็นครัง้แรกทีม่คีนท�าปลอกพัดให้เขาเช่นกัน ปลอกพัดท�ามาจาก 

ผ้าต่วนชัน้ด ีให้สมัผสันุม่ลืน่คล้ายว่ายังหลงเหลอืความอุน่จากฝ่ามอืของนาง 

อยู่ ท�าให้เขาอยากจะก�ามันไว้ในมือเช่นนี้ตลอดไป ไม่ปล่อยมืออีก

เพราะว่ารู ้สึกประทับใจมากจริงๆ ซ�้าย่ิงใจเต้นกว่าเดิม ดังน้ัน 

สวีจ้งเซวียนจึงร่ายรายชื่ออาหารยาวเหยียดให้ฉีซังกับฉีฮุยว่ิงไปซื้อมา 

จากร้านอู๋ลี่

ช่วงท่ีรออาหารสวีจ้งเซวียนก็ชวนเจีย่นเหยียนเดนิหมากกับเขาอกีครัง้ 

เจี่ยนเหยียนครุ่นคิดก่อนรับปาก
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เพียงแต่ท้ังสองคนเพ่ิงเล่นไปได้ไม่นานก็มีสาวใช้เข้ามาแจ้งว่า... 

มีสาวใช้ข้างกายฮูหยินใหญ่มาขอพบเจี่ยนเหยียน

เจี่ยนเหยียนนึกประหลาดใจ นางคิดว่าตั้งแต่ตนเองมาอยู่ท่ีจวน

สกุลสวีก็เคยพบหน้าฉินซื่อแค่สองครั้งเท่านั้น เหตุใดยามนี้อีกฝ่ายถึงได้ 

ส่งสาวใช้มาพบตนเองกัน แต่แม้จะรู้สึกคับข้องใจเพียงไร เจี่ยนเหยียน 

ก็ยังคงเดินออกจากห้องหนงัสอืของสวีเมีย่วจิน่ไปท่ีห้องหลกั สวีจ้งเซวียนเอง 

ก็ตามออกมาด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้าน้ีอวิน๋เซยีงว่ิงไปทีเ่รอืนเหอเซยีงมารอบหน่ึง ได้เจอซ่ือเยว่ีย 

สาวใช้ข้างกายเจีย่นเหยียน ทว่ากลบัได้ยินว่าเจีย่นเหยียนไปหาคณุหนสูี่ 

นางจึงว่ิงมาที่เรือนหนิงชุ่ยอีกรอบ ตอนนี้ก�าลังเหนื่อยหอบ รู้สึกหายใจ

ไม่ทันอยู่บ้าง

เพียงแต่เมือ่เงยหน้าขึน้เห็นว่าไม่ได้มแีค่เจีย่นเหยียนกับสวีเมีย่วจิน่ 

ยังมีสวีจ้งเซวียนอยู่ด้วย ลมหายใจนางจึงถูกบังคับกลืนกลับลงท้องไป 

ให้หมดในทันที ไม่กล้าหอบหายใจต่ออีก

"คารวะคุณชายใหญ่ คณุหนสูี ่คุณหนูเจีย่นเจ้าค่ะ" นางกลัน้หายใจ 

ย่อกายลงคารวะทั้งสามคนอย่างนอบน้อม

เจีย่นเหยียนยังไม่ทนัพูดอะไร สวีจ้งเซวียนกลบัเอ่ยขึน้มาก่อนแล้ว

"ท่านแม่ส่งเจ้ามาหาคุณหนูเจี่ยนด้วยเรื่องใด"

แม้เสียงของเขาจะไม่ดัง ทว่าเข้มงวดอย่างมาก อวิ๋นเซียงรู้สึกว่า

หัวใจตนเองเต้นตึกตักขึ้นมาอย่างแรง ถึงกับรู้สึกล�าคอแห้งผาก ไม่รู้ว่า

ควรจะตอบอย่างไร หลงัพยายามตัง้สตนิางถึงได้ตอบไปว่า "ฮูหยินส่งบ่าวมา 

เพราะอยากเชิญคุณหนูเจี่ยนที่ไปเรือนซงเฮ่อ ฮูหยินกับฮูหยินผู้เฒ่าต่าง

อยู่ที่นั่นรอคุณหนูเจี่ยนไปเผชิญหน้ากับคุณหนูอู๋เจ้าค่ะ"
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"เผชญิหน้า?" สวีจ้งเซวียนหรีต่าลงถามด้วยสหีน้าราบเรยีบ "เผชญิหน้า 

อะไรกัน เกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่ พูดมา" ตอนที่เอ่ยค�าสุดท้ายเขาใช้สายตา

เย็นชามองมา ท�าเอาอวิ๋นเซียงรู้สึกหนาววูบไปทั้งร่างทันที

อว๋ินเซยีงถูกแรงกดดนัมหาศาลของเขากดทบัจนลมหายใจหอบกระชัน้  

สดุท้ายถึงขัน้ทนไม่ไหวเข่าอ่อนลงไปคกุเข่าให้เขา จากน้ันก็เล่าเรือ่งทกุอย่าง 

ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ออกมาโดยไม่ตกหล่นแม้แต่ค�าเดียว

เจ่ียนเหยียนที่ยืนทึ่มทื่ออยู่ด้านข้างคิดในใจว่า เดิมทีเป็นเร่ือง 

เก่ียวกับข้า แต่ว่าตอนนีก้ลบัไม่ให้ข้าพูดออกมาสักค�า เช่นนีจ้ะดจีริงๆ หรือ  

ท่านรองเสนาบดีสวี...

เพียงแต่ตอนทีไ่ด้ฟังเรือ่งจากอวิน๋เซยีง นางก็รู้สกึประหลาดใจไม่น้อย  

ถึงแม้ตอนแรกท่ีนางให้เหลยีนฮวาพูดเรือ่งพวกน้ันออกไป มคีวามคดิจะให้ 

ฉินซื่อน�าเรื่องน้ีไปโวยวายกับอู๋ซื่อ แล้วบังคับให้อู๋ซื่อเรียกตัวอู๋จิ้งเซวียน 

มาตรวจสอบเรื่องนี้จริงๆ ทว่ายามนั้นนางคิดว่าเรื่องนี้หากพูดกันจริงๆ ก็

เป็นแค่ลกูไม้เลก็ๆ ไม่จ�าเป็นต้องตรวจสอบอะไรให้มากความกจ็ะรูอ้ย่าง

ง่ายดายว่าเป็นอู๋จิ้งเซวียนสั่งสาวใช้ตนเองไปท�า ย่อมไม่มีเรื่องอะไร

เกีย่วข้องกับนางอกี อูจ๋ิง้เซวยีนก็รบัผลกรรมเอาเอง เกรงว่าฉินซือ่จะไม่ยอม 

ให้อูจ๋ิง้เซวยีนอยู่ท่ีจวนสกลุสวีต่ออกี ต่อให้อย่างไรกต้็องบบีบงัคบัอูซ๋ือ่ไล่

อู๋จิ้งเซวียนออกไป แต่คิดไม่ถึงว่าเสวี่ยหลิ่วผู้น้ีกลับปกป้องนายด้วย 

ความซื่อสัตย์ แบกรับความผิดนี้เอาไว้ด้วยตนเองตามล�าพัง ซ�้าสุดท้าย

ยังก่อเรื่องไปถึงขั้นให้นางต้องไปเผชิญหน้ากับเสวี่ยหลิ่วอีกต่างหาก

ก็น่าตลกดี เจี่ยนเหยียนคิดในใจ ฉินซื่อผู้นี้ยังกลัวว่าเรื่องนี้จะ 

ไม่ใหญ่พอจริงๆ ถึงกับไม่สนใจฐานะญาติของตนเอง ในเมื่อเป็นเช่นน้ี

นางก็ไปเผชญิหน้ากับเสวีย่หลิว่ก็แล้วกัน จะได้เหยียบอูจ๋ิง้เซวยีนอกีสกัครัง้ 
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พอดี

ดังนั้นหลังอวิ๋นเซียงเล่าออกมาจนจบ เจี่ยนเหยียนจึงเดินข้ึนหน้า

ไปสองก้าวพร้อมเอ่ยว่า "ก็ดี ข้าจะตามเจ้าไป จะได้พูดเรื่องนี้ให้กระจ่าง

ต่อหน้าฮูหยินผู้เฒ่ากับฮูหยินใหญ่"

ทันใดนั้นก็มีคนรั้งแขนนางไว้กะทันหัน พร้อมกับเสียงเคร่งขรึมที ่

ดังขึ้น...

"อย่าไป"

เจี่ยนเหยียนหันหน้ากลับไปมองด้วยความประหลาดใจ ก่อนจะ 

เห็นว่าคนที่ดึงแขนนางไว้ถึงกับเป็นสวีจ้งเซวียน

ครั้งแรกที่เจี่ยนเหยียนได้เห็นสวีจ้งเซวียนก็รู้สึกว่าแววตาของเขา

ประหน่ึงทะเลสาบในวันฟ้าครึม้ ดูลกึมดืมดิ คนอืน่มองไม่ออกว่าในใจเขา

คิดอะไรอยู่ แต่ตอนน้ีที่นางได้เห็นแววตาของเขา กลับรู้สึกว่าไม่ใช่ลึก 

มืดมิดเฉยๆ อีกต่อไป เรียกได้ว่ามีเมฆครึ้มจ�านวนนับไม่ถ้วนกระจุกตัว

รวมกันอย่างรวดเร็ว ราวกับว่าก�าลังจะมีฟ้าร้องฟ้าแลบ พายุฝน 

ซัดกระหน�่าเทสาดลงมาอยู่แล้ว เจี่ยนเหยียนรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอย่าง

ประหลาด แขนข้างที่ถูกเขาดึงเอาไว้ก็ขัดขืนโดยไม่รู้ตัว

สวีจ้งเซวียนรีบเก็บมือกลับมาจากแขนนางแล้วไพล่ไปด้านหลัง 

ขณะเดียวกันก็เอ่ยปลอบนางเสียงเบาอย่างอ่อนโยน "ไม่ต้องกลัว ข้าจะ

ไปจดัการเรือ่งนีเ้อง เจ้าแค่อยู่ท่ีนีก็่พอ" ก่อนชะงักไปแล้วเอ่ยเสยีงเบาต่อ 

"อย่าไปท่ีใด รอข้ากลบัมากินอาหารกลางวันกับเจ้า" เอ่ยจบเขาก็เงยหน้า

มองอว๋ินเซยีง สหีน้าอ่อนโยนเมือ่ครูน่ีส้ลายหายไปในชัว่พริบตา เหลอืแต่

ใบหน้าเคร่งขรึม ก่อนเอ่ยเสียงเย็นว่า "ไปได้"

อว๋ินเซียงอยากจะพูดว่า 'แต่ฮูหยินใหญ่ให้เชิญตัวคุณหนูเจ่ียนไป 
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นางจะไม่ไปได้อย่างไร' แต่เมื่อมองสบสายตาเย็นชาของสวีจ้งเซวียน 

นางก็ไม่กล้าพูดออกไปอีก ได้แต่กลืนประโยคนี้กลับลงท้องตนเองไป 

อีกครั้งเงียบๆ

และในตอนที่เจี่ยนเหยียนมองแผ่นหลังของสวีจ้งเซวียนค่อยๆ  

หายลับไปจากประตูเรือน ในใจก็ผุดความรู้สึกพิลึกพิลั่นท่ีบอกได้ไม่ชัด

ประการหนึ่งขึ้นมา

สองค�าพูดทีส่วีจ้งเซวียนพูดกับนางก่อนออกไป ค�าพูดแรกอ่อนโยน

ดุจสายลมฤดูใบไม้ผลิเดือนสาม ปลอบโยนให้นางไม่ต้องกลัว เขาจะไป

จัดการเรื่องนั้นเอง ค�าพูดหลังกลับมีความเผด็จการอย่างหนึ่งซุกซ่อนอยู่ 

ให้นางอย่าไปที่ใด ต้องรอเขากลับมากินอาหารกลางวันด้วยกัน

เจี่ยนเหยียนรู้สึกว่านางจะต้องเสียสติไปแล้วเป็นแน่ เพราะว่านาง

คล้ายจะคล�าเรื่องราวบางอย่างที่สุดยอดมากได้จากค�าพูดนี้ของเขา
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ตอนทีส่วีจ้งเซวยีนเดนิเข้าไปในห้องหลกัของเรือนซงเฮ่อ อูซ๋ือ่ก�าลงั

นัง่อยู่บนตัง่หลวัฮัน่ด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ ฉนิซือ่น่ังด่ืมชาอยู่บนเก้าอีเ้หมยกุย 

ตวัแรกฝ่ังซ้ายมอืด้วยสหีน้าผ่อนคลาย ส่วนอูจ๋ิง้เซวียนน่ังอยูบ่นเก้าอ้ีเหมยกุย 

ตัวแรกฝั่งขวามือ ก้มหน้าลง สองมือขย�าผ้าเช็ดหน้าสีเหลืองอมเขียว 

ในมือตนเองอย่างไม่สบายใจ ส่วนที่พื้นก็มีสาวใช้นั่งคุกเข่ากันอยู่

เมื่อเห็นสวีจ้งเซวียนเดินเข้ามา อู๋ซื่อ ฉินซื่อ และอู๋จิ้งเซวียนก็ล้วน

แปลกใจ

"เจ้ามาได้อย่างไรกัน" อู๋ซื่อเอ่ยปากถามขึ้นมาก่อน

ส่วนฉนิซือ่ถามอว๋ินเซยีงทีอ่ยู่ด้านหลงัสวีจ้งเซวยีน "เหตุใดคุณหนเูจ่ียน 

ถึงไม่มา"

ขณะทีอู๋่จิง้เซวยีนลกุขึน้มาร้องด้วยความตกใจระคนดใีจ "ญาตผิูพ่ี้"

สวีจ้งเซวียนไม่ได้มองอู๋จิ้งเซวียนสักครั้ง กับเสียงเรียกของนางเอง

27
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เขาก็ท�าเสมือนไม่ได้ยิน เพียงแค่แยกคารวะให้อู๋ซื่อกับฉินซื่อ จากนั้น 

เอ่ยด้วยสหีน้าเรยีบเฉย "เมือ่ครูน้ี่ข้าอยู่กับจิน่เอ๋อร์ ได้ยินอวิน๋เซยีงบอกว่า

ท่านย่ากับท่านแม่ก�าลังซักถามสาวใช้อยู่ที่นี่ ข้ารู้สึกสนใจจึงอยากมา 

รับฟังด้วย ส่วนคุณหนูเจี่ยนก�าลังอยู่เป็นเพ่ือนจิ่นเอ๋อร์ ข้าคิดว่าไม่ว่า

อย่างไรนางก็เป็นญาติของครอบครัวเรา ให้นางมาเผชิญหน้ากับสาวใช้

ผู้หนึ่งดูไม่ค่อยเหมาะสม หากข่าวแพร่ออกไปจะเป็นการท�าให้สกุลสวี

ของพวกเราขายหน้า ดังนั้นจึงไม่ได้ให้นางมา"

อู๋ซื่อไม่อยากให้เจี่ยนเหยียนมาอยู่แล้ว นางจึงย้ิมพลางผงกศีรษะ

เอ่ยทันควัน "ดีแล้ว เดิมคุณหนูเจี่ยนก็เป็นญาติของครอบครัวเรา ทั้งยัง

เป็นคุณหนูที่มาจากครอบครัวดีๆ ไหนเลยจะให้นางมาเผชิญหน้ากับ 

สาวใช้ผู้หนึ่งได้ เจ้าท�าเช่นนี้ถึงเรียกว่าเข้าใจขนบธรรมเนียม รู้มารยาท" 

ขณะที่พูดก็ช�าเลืองมองฉินซื่อไปด้วย เจตนาชัดเจนว่าก�าลังบอกเร่ืองท่ี

ฉินซื่อไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมและไม่รู้มารยาท

ฉินซื่อได้ยินก็โมโหจนลอบกัดฟัน พร้อมกันน้ันก็นึกโกรธเคือง 

สวีจ้งเซวียนอยู่ในใจ พูดไปแล้วต่อให้สวีจ้งเซวียนจะไม่ใช่บุตรชายแท้ๆ 

ของนาง แต่ถึงอย่างไรก็เป็นคนของบ้านใหญ่ ทัง้ยังรับเลีย้งไว้ในนามของ

นาง ทว่าเหตใุดจงึย่ืนแขนออกไปข้างนอก* ไม่เพยีงไม่ช่วยพูดให้นาง กลบั

ยังช่วยอู๋ซื่อแทนเสียได้

และในตอนนั้นเองสวีจ้งเซวียนก็นั่งลงบนเก้าอี้เหมยกุยตัวท่ีสอง

ทางฝ่ังซ้ายมอื จากนัน้ก็มสีาวใช้ประคองถาดชาเคลอืบสีวาดลายถาดเล็กๆ  

ยกน�้าชาถ้วยหนึ่งมาวางไว้บนโต๊ะไม้ฮวาหลีข้างมือเขาให้ทันที

สวีจ้งเซวียนไม่ได้ดื่มชา ทว่าสายตามองตรงไปที่เสว่ียหล่ิว ก่อน 

* ยื่นแขนออกไปข้างนอก เป็นประโยคเปรียบเปรย หมายถึงไปเข้าข้างคนอื่นแทนพวกเดียวกัน
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เอ่ยถามด้วยน�้าเสียงราบเรียบ "ข้าได้ยินอวิ๋นเซียงบอกว่าเป็นเพราะ 

คณุหนูเจีย่นเคยด่าทอและตบเจ้า ดงันัน้เจ้าจงึเก็บความแค้นไว้ในใจ จากนัน้ 

จงใจแต่งเรื่องโกหกออกมาให้สาวใช้ในเรือนถังหลีน�าไปพูดจนทั่ว จะได้

ท�าลายชื่อเสียงของคุณหนูเจี่ยนใช่หรือไม่"

เสว่ียหลิว่รูส้กึว่าแม้สายตาทีส่วีจ้งเซวียนมองนางจะเรยีบเฉย ทว่า

เป็นเหมอืนเข็มในปยุฝ้าย ยังคงท�าให้นางรูส้กึกระวนกระวายใจอย่างมาก 

ซ�้ายังเป็นกังวลถึงขั้นปลายจมูกมีเม็ดเหงื่อผุดขึ้นมา

นางคิดว่าตอนนี้ต่อให้ตนเองสารภาพเรื่องอู๋จิ้งเซวียนออกมาก็ 

ไม่มีประโยชน์อันใด หากอู๋จิ้งเซวียนถูกไล่ออกจากจวนสกุลสวี นางใน

ฐานะสาวใช้รุน่ใหญ่ข้างกายอีกฝ่ายก็ไม่ได้ผลประโยชน์ทีด่อีะไรเหมอืนกัน  

แต่หากนางแบกรับทุกอย่างเอาไว้เพียงผู้เดียว รอให้คลื่นลมผ่านพ้น  

อู๋จิ้งเซวียนจะต้องไม่ท�าผิดต่อนางอย่างแน่นอน ซ�้าไม่ว่าอย่างไรก็เป็น 

คุณหนูท่ีนางอยู่เคียงข้างมาหลายปีเพียงนี้ ดังนั้นแม้ในใจเสว่ียหลิ่วจะ

หวาดกลวั แต่นางยงัคงกัดฟันเอ่ยตอบอย่างหนกัแน่น "เจ้าค่ะ เพราะว่า 

คณุหนูเจีย่นเคยด่าทอและตบบ่าว ดังน้ันบ่าวถึงได้เก็บความแค้นไว้ในใจ  

แต่งเรื่องพวกน้ีออกมาจะได้ท�าลายชื่อเสียงของคุณหนูเจี่ยน เรื่องนี้

เป็นการกระท�าของบ่าวเพียงผู้เดียวตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีผู้ใดส่ังการบ่าว

ทั้งนั้น"

"ดี!" เมื่อสวีจ้งเซวียนเห็นว่าให้ตายเสว่ียหลิ่วก็ไม่ยอมรับว่าตนเอง

ได้รบัค�าสัง่มาจากอูจ๋ิง้เซวียน เขาก็โมโหจนหัวเราะออกมาแทน ถัดจากนัน้ 

เขาก็ถามออกไปอย่างรวดเร็วว่า "เช่นน้ันข้าถามเจ้า วันที่คุณหนูเจี่ยน

ลงโทษเจ้าเป็นวันอะไร อากาศแจ่มใสหรือว่าอึมครึม วันนั้นคุณหนูเจี่ยน

แต่งตัวแบบใด บนชุดปักลายบุปผาอะไร นางสวมเครื่องประดับแบบใด
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บนศีรษะ สวมต่างหูอะไร สาวใช้ที่อยู่ข้างกายคือไป๋เวยหรือซื่อเยวี่ย หรือ

อยู่ด้วยกันทั้งคู่ หรือว่าไม่อยู่เลย" 

ค�าถามที่รัวออกมาเป็นชุดของเขาไม่เปิดโอกาสให้คนครุ่นคิด 

โดยสิ้นเชิง ไม่ต้องพูดถึงเสว่ียหลิ่ว ต่อให้เป็นอู๋ซ่ือ ฉินซื่อ อู๋จิ้งเซวียน  

รวมถึงสาวใช้ทุกคนภายในห้องก็ต่างมึนงงไปหมดแล้ว

อูซ๋ือ่กับอู๋จิง้เซวียนเห็นสวีจ้งเซวียนไม่ได้ให้เจ่ียนเหยียนมาทีน่ี่ ในใจ 

ก็มแีต่รูส้กึโล่งอก อู๋จิง้เซวียนยังถึงข้ันลอบคิดว่าสวีจ้งเซวียนยนือยู่ฝ่ายนาง  

หลงดีใจคิดว่าสวีจ้งเซวียนพอจะคิดอะไรกับนางบ้าง ทว่าตอนน้ีเม่ือได้เหน็ 

สวีจ้งเซวียนรัวค�าถามออกมาเป็นชุดเช่นนี้ สีหน้าของอู๋ซื่อกับอู๋จิ้งเซวียน 

ก็เปลี่ยนไปทันที

สวีจ้งเซวียนก�าลังช่วยพวกนางอยู่ที่ใดกัน เรียกว่าต้องการท�าร้าย

พวกนางอย่างชัดแจ้ง เขาแสดงเจตนาชัดเจนว่าหากลากตัวผู้บงการ 

ตัวจริงออกมาไม่ได้ก็ไม่มีทางยอมรามือ

ส่วนในใจฉนิซือ่ก็ลอบปีตยิินดย่ิีง คดิว่าถึงอย่างไรสวจ้ีงเซวียนก็ยัง

เป็นคนของบ้านใหญ่จริงๆ ด้วย เขาย่อมต้องช่วยนางอยู่แล้ว ดังนั้นนาง

จงึเอ่ยปากเร่งเสวีย่หลิว่เช่นกัน "คุณชายใหญ่ถามเจ้าอยู่ เหตุใดเจ้าไม่ตอบ  

ขอแค่มสีกัค�าถามเดยีวของคุณชายใหญ่ท่ีเจ้าตอบไม่ได้ ก็หมายความว่า

เจ้าก�าลังโกหกหน้าด้านๆ อยู่"

เสว่ียหลิ่วย่อมถูกถามจนมึนงงไปแล้ว สมองสับสนงงงวย ยังคง 

เอ่ยตอบออกมาอย่างตะกุกตะกัก "วัน...วันน้ันอากาศแจ่มใส คณุหนูเจีย่น

ใส่เสือ้สะ...สแีดง กระโปรงสขีะ...ขาว ปักเป็นลาย...ลาย...จริงส ิเป็นลาย

ดอกยวนเหว่ย! บนศีรษะนางประดับ..."

นางยงัไม่ทันพูดจบกไ็ด้ยินสวจ้ีงเซวียนเอ่ยเสยีงเย็นขึน้มาว่า "บดิา
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ของคุณหนูเจี่ยนจากไปไม่ทันครบปี ยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ นางจะสวมเสื้อ

สีแดงได้อย่างไร เห็นได้ชัดว่าเจ้าก�าลังโกหก"

เสวี่ยหลิ่วรีบเอ่ย "บ่าวจ�าผิดไปเจ้าค่ะ วันน้ันคุณหนูเจี่ยนสวมเส้ือ

สีชมพูอ่อน"

สวีจ้งเซวียนมองนางอย่างเย็นชา ไม่ได้พูดอะไร 

อู๋จิ้งเซวียนท่ีอยู่ด้านข้างเห็นดังนั้นก็กลัวว่าสุดท้ายสวีจ้งเซวียน 

จะถามจนรูว่้าเรือ่งข่าวลอืท่ีแพร่กระจายไปท่ัวเหล่าน้ันเป็นฝีมอืนาง ถึงเวลา 

จะนึกรงัเกียจว่านางใจคอเหีย้มโหด ดังนัน้จงึรบีเปิดปากต�าหนิเสว่ียหลิว่ 

ทันที "นางบ่าวชัน้ต�า่ นึกไม่ถึงว่าจะเลอะเลอืนถึงขัน้ไปให้ร้ายคณุหนูเจีย่น

เขาโดยไม่มีเหตุผล" จากน้ันก็หันไปเอ่ยกับอู๋ซื่อต่อ "บ่าวรับใช้ที่อ�ามหิต

เช่นนี้ข้าไม่กล้าเก็บนางไว้กับตัวอีกแล้ว ท่านย่า ท่านสั่งให้คนมา 

ลากตวันางออกไปโบย จากน้ันเรยีกหญิงนายหน้ามาขายนางออกไปทนัที

เลยเถอะเจ้าค่ะ!"

"คณุหนลูกูพ่ีลกูน้องช่างใจด�าดแีท้" ฉนิซือ่ย้ิมพลางเอ่ยแทรกขึน้มา 

"สาวใชผู้น้ีต้ัง้ใจจะรับความผดิทัง้หมดไว้เองเพือ่ปกป้องคณุหนอูย่างเจา้ 

แต่ว่าคนเป็นคณุหนอูย่างเจ้าในใจไม่รูส้กึขอบคุณอีกฝ่ายก็แล้วไป กลบัยัง 

กลัวว่าจะเดือดร้อนมาถึงตนเอง รีบร้อนซ�้าเติมในทันใดอีก หากเป็นข้า

คงจะหดหู่ใจน่าด ูยังจะมาช่วยเจ้าแบกรบัความผดิต่อไปอกีเพ่ืออนัใดกัน"

ประโยคนีข้องฉนิซือ่ย่อมมเีจตนายุแยงตะแคงรัว่ แต่ไม่อาจไม่พูด 

ว่าประโยคนี้ของนางก็ได้ผลอยู่บ้างจริงๆ สวีจ้งเซวียนเห็นแววตาของ 

เสวี่ยหลิ่วที่มองไปยังอู๋จิ้งเซวียนวูบไหว สองมือท่ีวางไว้บนเข่าเองก็ 

ก�าเข้าหากันช้าๆ

ตอนท่ีสายตากวาดผ่านมือคู ่น้ันของเสว่ียหล่ิว สวีจ้งเซวียนก็ 
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เอ่ยออกความเห็นเรียบๆ ว่า "มือคู่นี้ของเจ้าดูดีไม่น้อย"

ในฐานะสาวใช้รุ่นใหญ่งานท่ีท�าในยามปกติก็มีแค่พวกปูที่นอน 

พับผ้าห่ม ยกน�้าชาจ�าพวกนี้ งานหยาบกระด้างไม่ได้แตะต้องสักนิด  

ดงันัน้จงึดแูลมอืออกมาได้ขาวกระจ่างอ่อนนุม่ นิว้เรยีวลืน่ประดจุต้นหอม

คนในห้องไม่รูว่้าสวีจ้งเซวียนเอ่ยเช่นนีอ้อกมากะทันหนัเพราะเหตใุด  

ต่างน่ิงอึ้งกันไปหมด อู๋จิ้งเซวียนถึงขั้นก้มหน้ามองมือตนเองสลับกับมือ

ของเสว่ียหลิ่วหนหนึ่ง เปรียบเทียบว่าสรุปมือของตนเองดูดีกว่าหรือมือ

ของเสวี่ยหลิ่วดูดีกว่ากันแน่

แต่ชั่วขณะต่อมาทุกคนก็ได้ยินสวีจ้งเซวียนเอ่ยเนิบช้าข้ึนว่า  

"ศาลสถิตยุติธรรมมีการลงโทษชนิดหนึ่งเรียกว่า 'จ่าน' โดยจะน�านิ้วมือ 

ทัง้สบิของนักโทษมาไว้ระหว่างไม้กระบองทีม่ดัตดิกัน จากนัน้ผู้คมุสองคน 

ก็จะออกแรงกระชับเชือกจากท้ังสองฝั่ง แล้วเชือกก็จะกระชับแน่นข้ึน

เรื่อยๆ นักโทษจะรู้สึกว่ากระดูกนิ้วทั้งสิบของตนเองถูกบีบแตกทีละนิดๆ 

ถึงขั้นได้ยินเสียงกระดูกตนเองก�าลังแตกละเอียดช้าๆ"

คนในห้องล้วนเป็นสตรี ปกติก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอก วิธีการ

ลงโทษคนทีไ่ด้สัมผสัถึงมากท่ีสดุก็เป็นแค่พวกการโบยหรอืตบหน้าเท่านัน้ 

ยามน้ีอยู่ดีๆ มาได้ยินสวีจ้งเซวียนพูดถึงบทลงโทษอย่างจ่าน ทุกคนจึง

หวาดผวาจนหลัง่เหง่ือเย็นออกมา เสว่ียหลิว่ย่ิงตวัส่ันเทาไปทัง้ร่าง สองมอื 

ที่เดิมวางไว้บนตักก็ไพล่ไปด้านหลังแทน

สวีจ้งเซวียนเห็นดังนั้นก็เอ่ยช้าๆ ต่อ "ยังมีการลงโทษอีกแบบหน่ึง

ซึง่ใช้แท่งเหลก็หยาบหนา ตรงปลายเหลาให้เรยีวแหลม จากนัน้ใช้ค้อนตอก 

แท่งเหล็กเข้าไปในนิ้วนักโทษช้าๆ หลังตอกเข้าไปหนึ่งแท่ง หากนักโทษ 

ยังไม่ยอมสารภาพก็ไม่เป็นไร ก็ใช้ค้อนตอกแท่งเหล็กใส่น้ิวที่สองต่อ  
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เสยีงติง๊ๆ ทีละนดิๆ ล้วนเป็นเสยีงค้อนทบุแท่งเหลก็ทัง้สิน้ ถ้าหากผูค้มุเลง็

ค้อนเหลก็ไม่ด ีพลัง้มอืฟาดถูกมอืนกัโทษสกัครัง้ นักโทษกไ็ม่รู้สึกเจบ็ปวดหรอก  

เสวีย่หลิว่ เจ้ารู้หรือไม่ว่าไฉนจึงเป็นเช่นนี้"

เสว่ียหลิ่วถูกข่มขวัญจนเผลอกลั้นลมหายใจฟังสวีจ้งเซวียนพูด  

ท้ังๆ ที่น�้าเสียงของเขาไม่มีคลื่นอารมณ์สักนิด ตลอดเวลาท่ีพูดเร่ือง 

บทลงโทษล้วนแต่เป็นน�้าเสียงบรรยายราบเรียบ แต่เสวี่ยหลิ่วกลับรู้สึก

เหมอืนมองเหน็นักโทษชายทีถู่กกดสองมอืไว้บนพ้ืน มผู้ีคมุหยิบแท่งเหล็ก 

มาวางที่ปลายเล็บนักโทษ จากนั้นผู้คุมอีกคนก็ยกค้อนเหล็กในมือขึ้นสูง

แล้วฟาดลงมาดังติ๊ง เล็บแตกละเอียด เลือดสาดกระเซ็นมาอยู่ตรงหน้า 

ตนเอง นักโทษผู้นั้นกรีดร้องโหยหวนออกมาโดยพลัน ร่างกายด้ินพราด 

เหมือนปลาที่พ้นข้ึนมาจากผิวน�้า แต่ร่างกายของเขากลับถูกผู้คุมกด 

เอาไว้แน่น ไม่ว่าจะดิ้นรนอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ ดังนั้นเขาจึงได้แต่มองดู 

แท่งเหลก็อกีแท่งวางลงตรงปลายน้ิวเขาอีกนิว้ ผูคุ้มยกค้อนเหลก็ในมอืขึน้ 

อีกครั้ง...

คล้ายคดิไปเอง แต่เสว่ียหลิว่รูส้กึว่าตอนน้ีตนเองเจบ็น้ิวอย่างร้ายกาจ  

ราวกับนางถูกแท่งเหล็กนั้นแทงใส่นิ้วจริงๆ อย่างไรอย่างนั้น

นางก�าลังหวาดผวาจนหัวใจบีบรัดแน่นเสมือนคนหายใจไม่เป็น  

ได้แต่หอบหายใจเข้าทางปาก กลับได้ยินสวีจ้งเซวียนเอ่ยเรียกนาง

กะทนัหนั ให้นางใคร่ครวญว่าเหตุใดทัง้ๆ ทีค้่อนเหลก็ทบุไปบนมอืนักโทษ 

แต่นักโทษกลับไม่รู้สึกเจ็บ

เสว่ียหลิ่วโดนประโยคบรรยายราบเรียบของสวีจ้งเซวียนเมื่อครู่นี้ 

ข่มขวัญจนไม่กล้ากระท่ังหมนุลกูนัยน์ตาไปทีใ่ดแล้ว ไหนเลยจะยังคดิได้อกี 

ว่าเป็นเพราะเหตุใด ดงันัน้นางจงึจ้องมองตรงไปทีส่วีจ้งเซวียน เสยีงสัน่เครอื 
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ทีเ่อ่ยออกมาประหนึง่ใบไม้แห้งกลางสายลมหนาวสะท้าน สัน่จนดไูม่เป็นผู ้

เป็นคน "เพราะ...เพราะอันใดกันเจ้าคะ"

สวีจ้งเซวียนหยักยกมุมปากขึ้นน้อยๆ ยิ้มออกมาอย่างนุ่มนวล

ทั้งๆ ที่เขามีรูปโฉมที่หล่อเหลา รอยยิ้มนี้ก็นับได้ว่าสว่างไสว ท�าให้

เขาดหูล่อเหลาองอาจมากขึน้กว่าเดิม แต่พอรอยย้ิมน้ีไปอยู่ในสายตาของ

เสว่ียหลิ่ว นางกลับรู้สึกว่ามันน่ากลัวเสียย่ิงกว่าปีศาจจากนรกเหยียด 

ปากยิ้มเผยฟันแหลมคมอย่างกระหายเลือดเสียอีก!

"เพราะว่าเทียบกับความเจ็บปวดที่ถูกแท่งเหล็กแทงเข้านิ้วแล้ว 

ความเจ็บของค้อนที่ทุบโดนมือนั้นไม่นับเป็นอะไรทั้งส้ิน" สวีจ้งเซวียน 

เอ่ยเสยีงเนบิช้ามากถงึมากทีส่ดุ แล้วเขาก็ประสบความส�าเรจ็ทีไ่ด้เหน็ว่า

หลังเสวี่ยหลิ่วฟังเขาพูดประโยคนี้จบ รูม่านตาก็หดเข้าหากันน้อยๆ ทันที

ดงัน้ันสวจ้ีงเซวียนจงึอาศยัโอกาสน้ีรกุโจมตีต่อ เอ่ยอกีประโยคออกมา 

อย่างเนิบช้าไม่แพ้กัน "ถ้าอย่างน้ันเสวีย่หลิว่ เจ้าคดิว่าตนเองจะทนแท่งเหล็ก 

ได้กี่แท่งหรือ"

แม้เกลด็หมิะเกลด็สดุท้ายทีท่�าให้ก่ิงไม้หักลงจะลอยลงมาเบาๆ แต่

ก่ิงไม้ก่ิงนั้นก็ยังหักร่วงลงพ้ืนเสียงดังเปรี๊ยะพร้อมเกล็ดหิมะที่ปลิวว่อน

อยู่ดี

เสวี่ยหลิ่วที่คุกเข่าอยู่ร่างกายอ่อนยวบทรุดลงไปกับพื้น

เรื่องราวทุกอย่างหลังจากนั้นก็ง่ายดายถึงที่สุด เสวี่ยหลิ่วสารภาพ

ทกุอย่างว่าอูจ๋ิง้เซวยีนบอกเรือ่งน้ีกับนางอย่างไร ท้ังยังมอบเงนิให้นางไป

แจกจ่ายสาวใช้ในเรอืนถังหลอีย่างไร สาเหตุท่ีให้พวกนางน�าเร่ืองน้ีไปพูด

จนทั่วก็เพ่ือท�าลายชื่อเสียงของเจี่ยนเหยียน ท�าให้อีกฝ่ายไม่อาจผงาด

กลับขึ้นมาได้อีก ส่วนเหตุผลที่ว่าเหตุใดอู๋จิ้งเซวียนถึงท�าเช่นนี้ เสวี่ยหลิ่ว
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บอกว่าเป็นเพราะตอนไปชมดอกท้อที่สวนดอกท้อ คุณหนูเจี่ยนเคยเอ่ย

ต�าหนิอู๋จิ้งเซวียนตอนอยู่ที่หอจุ้ยสยา อู๋จิ้งเซวียนจึงเก็บความแค้นเรื่องนี้

ไว้ในใจ หลังกลับมาก็จงเกลียดจงชังเจี่ยนเหยียนอยู่ทุกวัน

ความจริงอู๋จิ้งเซวียนเป็นคนขี้ระแวง ต่อให้เสวี่ยหลิ่วจะเป็นสาวใช้

รุ่นใหญ่ของนาง แต่ก็ไม่ได้ไว้ใจอีกฝ่ายเต็มท่ี เรื่องท่ีนางคิดใคร่ครวญ 

เอาเองว่าสวีจ้งเซวียนรูส้กึบางอย่างกับเจีย่นเหยียนนัน้ย่ิงไม่มทีางพูดกบั

เสว่ียหลิ่วแม้แต่ครึ่งค�า ดังนั้นเสวี่ยหลิ่วจึงหลงคิดว่าอู๋จิ้งเซวียนขุ่นเคือง

เรื่องที่เกิดในสวนดอกท้อวันน้ันถึงได้เก็บความแค้นท่ีมีต่อเจี่ยนเหยียน 

ไว้ในใจ ไม่ทันคิดไปถึงเรื่องอื่นอีก

เดิมทีเป็นเรื่องที่ล�าบากมาก ทว่านับตั้งแต่สวีจ้งเซวียนมาถึง หลัง 

ถามออกไปแค่ไม่ก่ีครัง้เสวีย่หลิว่ก็สารภาพทุกอย่างออกมาจนหมดเปลอืก

ฉินซื่อเอ่ยกับอู๋ซื่อทันทีว่า "ไม่ใช่ว่าลูกปากร้าย แต่คนอย่างคุณหนู

ลูกพ่ีลูกน้องช่างใจเห้ียมจริงๆ คุณหนูเจี่ยนก็แค่ต่อว่านางเล็กน้อยโดย 

ไม่ได้ตั้งใจ ซ�้าลูกคิดว่าประโยคท่ีคุณหนูเจี่ยนพูดก็ไม่ได้เกินเลยอะไร  

แต่แค่เพราะเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ คุณหนูลูกพ่ีลูกน้องกลับมีใจอยาก 

ให้คุณหนูเจี่ยนชื่อเสียงย่อยยับ โชคดีท่ีแก้ไขความเข้าใจผิดได้ทันเวลา 

ไม่อย่างน้ันหากข่าวลือเช่นนี้ยังกระจายต่อไปอีกสักสองวัน ทุกคน 

หลงเชื่อกันไปหมด ไม่ใช่ว่าบีบคั้นให้คุณหนูเจี่ยนไปตายหรอกหรือ คนที่

ลงมืออ�ามหิตเช่นน้ีจะยังเก็บไว้ในจวนเราต่อไปเพ่ืออนัใดกัน ท่านแม่ต้อง

คิดถึงเรือ่งหมาป่าจงซาน* ด ูอย่าได้กลายเป็นว่าท่านปฏิบตัต่ิอนางอย่าง 

จริงใจ สุดท้ายอีกฝ่ายกลับเอาบุญคุณมาแก้แค้นท่าน เร่ืองอ่ืนไม่พูดถึง 

ท่านดูสาวใช้อย่างเสว่ียหลิ่วตอนนี้เป็นตัวอย่าง เสว่ียหลิ่วคิดท�าเพื่อ 

* หมาป่าจงซาน เป็นค�าที่ใช้เปรียบเปรยถึงคนที่หลงลืมบุญคุณ ท�าร้ายผู้มีพระคุณ โดยมีที่มาจากเรื่องราวที่ 

นายท่านตงกัวได้บังเอิญช่วยเหลือหมาป่าตัวหนึ่งบนภูเขาจงซาน แต่สุดท้ายกลับเกือบถูกกินแทน
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คุณหนูลูกพ่ีลูกน้องจากใจจริง ตั้งใจจะรับเรื่องนี้เอาไว้กับตัว แต่คุณหนู

ลูกพี่ลูกน้องปฏิบัติกับนางอย่างไรเล่า สั่งให้ลากออกไปโบย หานายหน้า

มาเอาตวัไปขายทิง้ทนัที คนเช่นน้ีรูจ้กัหรอืไม่ว่าอะไรคอืซาบซึง้ในบญุคณุ 

เก็บเอาไว้ก็เป็นภยั ควรจะส่งนางกลบัไปทีบ้่านตนเองโดยเรว็ท่ีสดุจงึจะถูก"

อู๋จิ้งเซวียนยกผ้าเช็ดหน้าในมือขึ้นมาปิดหน้าร้องไห้ประหนึ่งเป็น

มนุษย์น�้าตาไปนานแล้ว หูได้ยินฉินซื่อต�าหนินางเช่นนี้ก็อยากจะโต้เถียง

กลับไป แต่จนใจที่นางพบว่าตนเองโต้เถียงกลับไปไม่ได้สักค�า

สดุท้ายนางจงึนึกขึน้มาได้ว่าหากพูดถึงสกุลสวีด้านบนมอีูซ๋ือ่ ฉินซ่ือ  

และคนอื่นๆ ล่างสุดมีบรรดาบ่าวชาย สาวใช้ และบ่าวหญิงอาวุโส มีผู้ใด

ที่ไม่ฟังค�าของสวีจ้งเซวียนบ้าง ขอแค่เขาพูดออกมาสักค�าก็จะช่วยนาง

ได้อย่างแน่นอน!

ดังนั้นนางจึงวางผ้าเช็ดหน้าในมือลง ก่อนเงยหน้าข้ึนมองไปที ่

สวีจ้งเซวียนทั้งน�้าตาพลางขอร้องวิงวอนเสียงสะอื้น "ญาติผู้พ่ี ท่าน... 

ท่านพูดอะไรเพื่อข้าสักค�าเถิด! ข้า...ข้าไม่อยากกลับไปนะเจ้าคะ"

กลับไปมีอะไรดี ท่านปู่เป็นแค่นายอ�าเภอของพื้นที่ยากจนข้นแค้น

รกร้างแห่งหนึง่เท่านัน้ ซ�า้จากนสิยัซือ่สตัย์กับอายุทีม่ากในตอนนีข้องเขา

แล้วเกรงว่าชาตินี้คงยากจะมีการเลื่อนขั้นอีก ก็ได้แต่ซุกตัวอยู่ในสถานที่

ยากจนข้นแค้นแห่งนั้นไปทั้งชีวิต หากว่าตนเองกลับไปมิใช่ว่าทั้งชาติจะ

ได้แต่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นหรอกหรือ แล้วจะให้นางเต็มใจได้อย่างไร

แต่ไม่ว่านางจะขอร้องอ้อนวอนสวีจ้งเซวียนอย่างโศกเศร้าระทมทุกข์ 

เพียงไร สวีจ้งเซวียนก็ตอบรบัด้วยใบหน้าเย็นชา ไม่แม้แต่จะมองนางสกัครัง้

ยามน้ีอูซ๋ือ่รูส้กึกระอักกระอ่วนเช่นกัน แต่ก็มคีวามโกรธผสมอยู่ด้วย

นางกระอกักระอว่นเพราะไม่ว่าอย่างไรอูจ๋ิ้งเซวยีนกเ็ปน็หลานสาว
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นาง ท�าเรือ่งชัน้ต�า่เช่นน้ีออกมา ท�าเอาคนเป็นย่าอย่างนางต้องมาถูกฉินซือ่ 

ดถููกถากถางเช่นน้ีไปด้วย ไม่ใช่ว่าวันน้ีขายหน้าไปหมดส้ินแล้วหรอื ส่วนที ่

นางโกรธก็เพราะนึกไม่ถึงว่าอู๋จิ้งเซวียนจะไม่ได้ความเพียงน้ี หากว่ามี

ความแค้นกับเจี่ยนเหยียนจริงๆ ต้องการจะลอบจัดการอีกฝ่ายข้างหลัง 

ก็ควรจะคิดหาวิธีการที่สูงส่งกว่านี้ออกมาสิ วิธีการชั้นต�่าเต็มไปด้วยพิรุธ

มากมาย ทั้งถูกผู้อื่นจับตัวมาเค้นถามได้ง่ายๆ เช่นน้ีจะยังมีโอกาสให ้

พลิกสถานการณ์อีกได้อย่างไร

แต่โดยส่วนตัวความจรงินางก็ไม่อยากให้อู๋จิง้เซวยีนไป ประการแรก 

คืออยู่ด้วยกันมาหลายปี อย่างไรเสียก็มีความผูกพันกันอยู่บ้าง ประการ

ท่ีสอง หลายปีมานีน้างได้ทุม่เทแรงใจกับเงินทองให้อูจ๋ิง้เซวียนไปไม่น้อย 

เพ่ือหวังให้อีกฝ่ายเป็นสะใภ้ของบ้านใหญ่ วันหน้านางจะได้มีอ�านาจ

ควบคุมบ้านใหญ่ทางอ้อมได้แล้ว หากให้อู ๋จิ้งเซวียนกลับไปตอนน้ี  

ความทุ่มเทกับเงนิทองของนางในหลายปีมาน้ีจะเสยีไปโดยเปล่าไม่พูดถึง  

ท่ีส�าคัญคือยังเป็นการตัดหนทางควบคุมบ้านใหญ่ในอนาคตของนาง  

พูดได้ว่าฉนิซือ่ฉลาดเฉลยีว เพราะรูแ้ผนการนีข้องนาง ดงันัน้จงึจบัเรือ่งน้ี 

เอาไว้ไม่ปล่อย แสดงให้เห็นชัดว่าคิดอยากไล่อู๋จิ้งเซวียนออกไปจาก 

จวนสกุลสวี

เพียงแต่ต่อให้อู๋ซือ่จะอยากรัง้ตัวอู๋จิง้เซวยีนอยู่ต่อมากกว่าน้ี แต่จาก 

สถานการณ์ในตอนนี้ฉินซื่อยังจับตาดูไม่คลาดสายตา เกรงว่าขอแค่นาง

พูดว่า 'ไม่' ออกมาสักค�า ฉินซื่อก็คงมีค�าพูดอีกมากรอสวนนางอยู่ ดังนั้น

หลงัอูซ๋ือ่คดิแล้ว สดุท้ายกต็ดัสนิใจถามสวีจ้งเซวยีนออกไป "เซวยีนเกอเอ๋อร์  

เรื่องอยู่หรือไปของเซวียนเจี่ยเอ๋อร์ เจ้ามีความเห็นว่าอย่างไร"

ตอนน้ีโอกาสเดียวที่เหลือก็มีแค่สวีจ้งเซวียนเท่าน้ัน ขอแค่เขา 
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เอ่ยปากให้อู๋จิ้งเซวียนอยู่ต่อ เช่นนั้นต่อให้ฉินซื่อจะไม่พอใจ เกรงว่าก็คง

ไม่กล้าพูดอะไรอยู่ดี

ด้วยเหตุนี้สายตาของทุกคนจึงไปรวมอยู่บนร่างสวีจ้งเซวียน 

อู๋จิ้งเซวียนถึงขั้นขย�าผ้าเช็ดหน้าในมือแน่น

นบัตัง้แต่สวีจ้งเซวียนไล่ต้อนซกัถามความจรงิออกมาจากเสวีย่หลิว่ได้  

เขาก็เอาแต่นั่งดื่มชาเงียบๆ ไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรสักค�า ปล่อยให้ฉินซื่อ

พูดจาสาดโคลน อู๋ซื่อนั่งหน้าเคร่งขรึมดุจสายน�้า อู ๋จิ้งเซวียนร้องไห ้

สะอกึสะอืน้ เขาล้วนเพียงท�าเป็นมองไม่เห็น ไม่ได้ยิน และหนัหน้าไปมอง

ต้นจื่อเวยที่อยู่นอกประตูเท่านั้น ในใจก�าลังคิดถึงว่า ไม่รู้ว่าเจี่ยนเหยียน

จะฟังค�าพูดของข้า รอข้ากลบัไปกินอาหารด้วยกันท่ีเรอืนหนิงชุย่อยู่หรอืไม่  

แต่ว่านางมกัจะฟังค�าพูดของข้าเข้าหซู้ายทะลอุอกหขูวาอยู่เสมอ ถ้าหาก

ตอนน้ีนางกลับไปที่เรือนตนเองแล้ว ควรจะใช้วิธีการใดถึงจะเรียกนาง

กลับมาได้เล่า

ยามน้ีเมือ่ได้ยินอูซ๋ือ่ถามเขา เขาจงึหันหน้ากลับมาในท่ีสุด สวีจ้งเซวียน 

วางถ้วยชาในมือลงไปบนโต๊ะเบาๆ เสียงดังกริ๊ก จากนั้นก็เงยหน้าขึ้นเอ่ย

อย่างนุ่มนวล "ความเห็นของข้าตรงกันกับของมารดา"

ความหมายโดยนยัก็คือสนบัสนุนความคิดของฉินซือ่ ให้อูจ๋ิง้เซวียน 

ออกจากจวนสกุลสวีกลับไปที่บ้านของตนเอง

ฉินซื่อได้ยินเช่นนั้นก็แสดงสีหน้ากระหยิ่มได้ใจออกมาทันที

ในเมื่อสวีจ้งเซวียนพูดเช่นนี้ อู๋ซื่อยังจะท�าอันใดได้อีก ก็ได้แต่ให ้

อู๋จิ้งเซวียนออกไปจากจวนสกุลสวีเท่านั้น

ในเวลานั้นอู๋จิ้งเซวียนถึงขั้นลืมเรื่องร้องไห้ นางเอาแต่มองไปที่ 

สวีจ้งเซวียนด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อพร้อมพึมพ�า "ญาติผู้พี่ ท่าน..."
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แต่สวีจ้งเซวียนไม่เหลือความสนใจจะพูดอะไรกับนางอีกแล้ว เขา

ยังต้องรบีกลบัไปกินอาหารกลางวนักับเจีย่นเหยยีน ถ้าหากเขากลบัไปช้า  

เจี่ยนเหยียนก็อาจจะกลับไปก่อนแล้ว

ดังน้ันเขาจึงลุกข้ึนจากเก้าอี้พร้อมผงกศีรษะให้อู ๋ซื่อกับฉินซื่อ 

แทนการเคารพ จากนั้นก็เอ่ยว่า "จิ่นเอ๋อร์ยังรอข้าไปกินอาหารกลางวัน

ด้วยกันอยู่ ข้าขอตัวก่อนแล้ว"

ผูใ้ดในห้องจะกล้าขวางเขาเล่า ก็ได้แต่มองดเูขาหันตัวกลบัเดินจากไป 

เท่านั้น

เมื่ออู๋จิ้งเซวียนมองแผ่นหลังตรงตระหง่านดุจล�าไผ่เขียวของเขา  

ก็น�้าตาพรั่งพรูออกมานองหน้าอย่างห้ามไม่ได้

เรื่องนี้นับเป็นอะไรกัน พูดไปแล้วเรื่องทั้งหมดที่นางท�าก็เพราะเขา

ทัง้นัน้ แต่สดุท้ายเขากลบัไล่นางออกจากจวนสกุลสว ีเขาใจด�าถึงเพียงนี้ 

ไม่คิดถึงความรู้สึกที่นางมีต่อเขาสักนิดเดียวเลยหรือ

แต่นางเองก็ตระหนกัดว่ีาการแยกจากในครัง้น้ี วนัหน้านางไม่มวีนั

ได้เจอสวีจ้งเซวียนอกีตลอดชวีติ ดังนัน้สดุท้ายนางจงึไม่สนใจอะไรทัง้สิน้ 

ลุกขึ้นว่ิงไล่ตามเขาไป นางจะต้องบอกความรู้สึกของตนเองให้เขาฟัง  

จากน้ันขอร้องให้เขารั้งตัวนางเอาไว้ นางยอมเป็นอนุของเขา ขอแค่ 

ได้เห็นเขาทุกวันนางก็พึงพอใจแล้ว

เพียงแต่สวีจ้งเซวียนเดินเร็วมาก กว่านางจะไล่ตามไปทันเขาก็พ้น

ออกไปจากประตูเรือนซงเฮ่อแล้ว

"ญาตผิูพ่ี้!" อูจ๋ิง้เซวียนวิง่ไล่ตามออกมา ก่อนย่ืนมอืไปรัง้แขนเขาไว้

อย่างไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น

แต่น่าเสียดายที่มือของนางยังไม่ทันโดนแขนเสื้อเขา สวีจ้งเซวียน 
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ก็เบี่ยงตัวหลบให้นางคว้าได้แต่อากาศเท่านั้น

จากน้ันก็ได้เหน็สวีจ้งเซวยีนมสีหีน้าเย็นชาลง พร้อมเอ่ยกับนางสัน้ๆ 

อย่างเย็นชายิ่ง "โปรดส�ารวมด้วย"

อู๋จิง้เซวียนได้ยินดังน้ันน�า้ตาก็ไหลพรากหนกักว่าเดมิทนัท ีหลายปี

มาน้ีเวลาท่ีเขาปฏิบตัต่ิอนางอย่างเย็นชา ขอเพียงเขายังเอ่ยกับนางอย่าง

อ่อนโยนสักประโยค ยิ้มน้อยๆ ให้ นางก็เต็มใจท�าทุกอย่างเพื่อเขาแล้ว

"ญาตผิูพ่ี้..." นางสะอ้ืนไห้ ทว่ายังยืนหยัดถามออกไป "ท่านเกลยีดข้า 

เพียงนี้เชียวหรือ"

สวีจ้งเซวียนปราศจากความอดทนจะคุยกับนาง รูปโฉมภายนอก 

ทีด่บูอบบางเช่นนี ้ ข้างในกลบัคดิจะบบีคัน้เจีย่นเหยียนไปสู่ทางตาย ตอนนี้ 

ยังมาร้องไห้อะไรต่อหน้าเขาอีก เรื่องท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในวันนี้ตัวนาง 

เป็นคนหาเรื่องเองทั้งหมด ไม่อาจโทษผู้ใดได้

อูจ๋ิง้เซวียนเหน็เขาไม่พูดอะไร ซ�า้สายตาท่ีมองมายังเย็นชาอย่างมาก  

นางก็รู้สึกเหมือนหัวใจโดนมีดแทง เจ็บปวดจนทนไม่ไหว

"แต่ว่าญาติผูพ่ี้...ข้ารกัท่าน!" นางเอ่ยอ้อนวอนด้วยสีหน้าทกุข์ระทม 

น�้าเสียงแทบขาดรอน "ขอแค่ท่านให้ข้าอยู่ต่อ ข้ายอมเป็นอนุของท่าน  

อยู่เคียงข้างปรนนิบัติท่านทุกวัน!"

สวีจ้งเซวียนได้ยินนางเอ่ยประโยคน้ีกลับย้ิมออกมา เพียงแต่ว่า 

รอยย้ิมนี้ไม่ได้เผยความกรุ้มกริ่มแต่อย่างใด กลับกันยังเป็นเหมือน 

ลมหนาวในฤดูหนาวจัด เวลาพัดกระทบผิวให้รู้สึกหนาวบาดกระดูก

"แต่ข้าไม่รกัเจ้า" สวีจ้งเซวยีนตอบกลบัห้วนสัน้และโหดร้ายถึงทีส่ดุ 

"ต่อให้เจ้าอยากเป็นอนุข้า ข้าก็ไม่ต้องการ มีหญิงสาวจิตใจอ�ามหิต 

อย่างเจ้าอยู่ข้างกาย เกรงว่ากระท่ังยามหลับข้ายังรู ้สึกไม่สบายใจ"  
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เอ่ยจบก็ไม่สนใจนางอีก ขยับเท้าหันตัวเดินตรงจากไปทันที

อู๋จิ้งเซวียนยืนน่ิงอยู่ท่ีเดิม ดวงตาที่พร่ามัวมองแผ่นหลังตั้งตรง

ประหนึ่งล�าไผ่ของเขาค่อยๆ จากไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆ จนท้ายที่สุดนางก็

ทนไม่ไหวอกี ร่างกายทรดุน่ังลงไป ใช้ผ้าเชด็หน้าปิดหน้าเปล่งเสยีงร้องไห้โฮ 

ออกมา...
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เจีย่นเหยียนนัง่อยูบ่นต่ังไม้ข้างหน้าต่างในห้องหนังสอืของสวเีมีย่วจิน่ 

อย่างว้าวุ่นใจ ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกหวาดหวั่น

เพราะนางรู้สึกว่าสวีจ้งเซวียนคล้ายจะชอบนาง!

ก่อนหน้านีต้อนทีอ่ว๋ินเซยีงมาบอกต่อค�าพูดให้นางไปเผชญิหน้ากับ

เสว่ียหลิว่ท่ีเรอืนซงเฮ่อ สวีจ้งเซวียนก็รัง้ตัวนางไว้ไม่ให้นางไปทันที จากนัน้ 

ก็บอกว่าเรื่องนี้เขาจะจัดการเอง ให้นางไม่ต้องกลัว แค่รออยู่ที่นี่อย่าง

สบายใจก็พอ หากเขาเอ่ยแค่ประโยคนี้ออกมาก็ช่างเถอะ นางยังพอจะ

คิดว่าสวีจ้งเซวียนแค่รู ้สึกขอบคุณที่นางท�าปลอกพัดให้เขา จึงช่วย 

ออกหน้ารับเรื่องน้ีแทนนางเฉยๆ แต่หลังจากนั้นเขายังมองมาท่ีนาง 

ด้วยสายตาอาลยัอาวรณ์ เอ่ยกับนางด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนว่า 'อย่าไปทีใ่ด  

รอข้ากลับมากินอาหารกลางวันกับเจ้า'

เจี่ยนเหยียนยกมือขึ้นกุมขมับอย่างไร้ก�าลัง ในใจคิดว่าค�าพูด 

28
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ในประโยคน้ัน รวมไปถึงน�้าเสียงและแววตาที่สวีจ้งเซวียนใช้ในตอนนั้น

ไม่ควรจะเป็นความสนิทสนมระหว่างคนรักหรือสามีภรรยาหรอกหรือ

นางรู้สึกว่านางจะต้องเสียสติไปแล้วเป็นแน่ ไม่อย่างนั้นจะรู้สึกว่า

สวีจ้งเซวียนเป็นห่วงนาง ต้องการจะปกป้องนางไว้ข้างหลงัเหมอืนกลวัว่า

นางจะได้รับบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยเช่นนี้ได้อย่างไร

ทว่าเรือ่งอย่างความคดิทนัทท่ีีโผล่ขึน้มากเ็ป็นเหมอืนม้าป่าทีห่ลดุจาก 

บงัเหียน ไม่ว่าจะฉดุรัง้อย่างไรก็รัง้ไว้ไม่อยู่ ดงัน้ันเจีย่นเหยียนจงึคิดเชือ่มโยง 

ไปถึงเรื่องเมื่อคราวชมดอกไม้ที่สวนดอกท้อครั้งนั้นทันที ตอนที่นางไป 

ล่วงเกินหลี่เน่ียนหลันและก�าลังไม่รู้ว่าควรท�าเช่นไร ก็เป็นสวีจ้งเซวียน 

ทีอ้่างว่าสวีเมีย่วจิน่สขุภาพไม่ดี ให้นางตามสวีเมีย่วจิน่กลับมาก่อน จะได้ 

หลบเลี่ยงการเผชิญหน้า ไม่ต้องถูกหลี่เนี่ยนหลันหยามเกียรติ เหมือนว่า

ครัง้นัน้เขาก็จะพูดกับนางเหมอืนกันว่าเขาจะจดัการเรือ่งน้ีให้เรยีบร้อยเอง  

ให้นางไม่ต้องกังวลใช่หรือไม่ ถึงแม้ครั้งนั้นนางจะรู้สึกขอบคุณเขา แต่ก็

แค่เห็นว่าเขารู้สึกว่านางสนิทกับสวีเมี่ยวจิ่น ดังนั้นจึงทนเห็นนางโดน 

หลี่เนี่ยนหลันหยามเกียรติไม่ได้ 

เพียงแต่ตอนน้ีพอมาคิดดูอีกที ไฉนถึงรู้สึกว่าเขาก�าลังคิดหาวิธี

ปกป้องนาง ไม่อยากให้นางได้รับบาดเจ็บสักนิดอยู่เหมือนกันเล่า ยังมี

ครั้งก่อนตอนที่นางอยู่ตามล�าพังกับสวีจ้งเซวียนที่เรือนแยกทิศตะวันตก

ของสวีเมี่ยวหนิง ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดแปลก แต่ตอนนี้มาคิดดู

อกีท ีเหตใุดถึงรูส้กึว่าเรือ่งน้ันมเีง่ือนง�ามากมายซ่อนอยู่เล่า ซ�า้นางยังโง่งม 

เสนอตัวท�าปลอกพัดให้สวีจ้งเซวียนข้ึนมาก่อนอีกต่างหาก วันนี้ก็ยัง 

น�ามามอบให้ด้วยตนเอง สวีจ้งเซวียนคงไม่ได้หลงคิดว่าความจริงนางก็

ชอบเขาเหมือนกันใช่หรือไม่...
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คราวน้ีเจี่ยนเหยียนไม่ยกมือกุมขมับ แต่เปลี่ยนมายกสองมือขึ้น 

ปิดหน้าแทนแล้ว

ไยข้าถึงโง่งมเพียงนี้ได้ หรือว่าข้าก็แค่คิดเองเออเองในแง่ดีไป

เท่านั้น

ใช่ๆ! ต้องเป็นเช่นนัน้แน่ เจีย่นเหยียนปลอบใจตนเองซ�า้ๆ สวจ้ีงเซวยีน 

จะชอบนางได้อย่างไร บุรุษหนุ่มท่ีเพียบพร้อมทั้งความสามารถและ

หน้าตาอย่างเขา ข้างกายมคีณุหนเูรยีงแถวอยากแต่งงานกับเขายาวเหยียด  

แต่ละคนก็ล้วนมฐีานะและรปูโฉมโดดเด่น เขาจะมาต้องใจหญิงตัวเลก็ผอม 

หัวโตเหมือนถ่ัวงอกอย่างนางได้หรือ มารดามันเถอะ อีกสองสามเดือน

นางถึงจะอายุสิบสี่ หน้าอกเพ่ิงเริ่มนูนขึ้นมาเท่าหม่ันโถวลูกเล็กๆ ยังไม่

นูนเด่นเป็นทรง ไม่ให้สัมผัสนุ่มมือสักนิด เขาจะมาเสียสติชอบนาง 

ได้อย่างไร ดังนั้นนางจะต้องคิดผิดไปเองแน่ๆ!

แต่...นางก็ยังรู้สึกว่าสวีจ้งเซวียนชอบนางอยู่ดี! ท�าอย่างไรดี...

เจี่ยนเหยียนยกสองมือขึ้นปิดหน้าพร้อมซุกหน้าลงไปให้แนบสนิท

กับฝ่ามือ

สวีเมี่ยวจิ่นที่นั่งเล่นห่วงเก้าห่วง* อยู่ฝั่งตรงข้ามเงยหน้าข้ึนพอดี  

จึงถูกสภาพเช่นนี้ของเจี่ยนเหยียนท�าให้ตระหนกตกใจเข้า รีบวางห่วง 

ในมือลงพร้อมเอ่ยถามทันที "พ่ีเหยียน ท่านเป็นอะไรไป รู้สึกไม่สบาย 

ตรงที่ใดหรือไม่"

ห่วงเก้าห่วงท�ามาจากหนิหยก เพ่ิงแก้ไปได้นดิเดยีวเท่านัน้ ส่วนท่ีเหลอื 

ต่างคล้องพันติดอยู่ด้วยกัน

* ห่วงเก้าห่วง คือห่วงเหล็กเก้าวงท่ีถูกคล้องเก่ียวกันรวมอยู่กับแท่งเหล็ก เป็นของเล่นฝึกเชาวน์ปัญญา  

หากถอดห่วงแยกออกจากกันได้จึงจะถือว่าแก้ไขปริศนาได้ทั้งหมด จัดเป็นของเล่นเพ่ือฝึกการแก้ไขปัญหา

อย่างหนึ่ง
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เจี่ยนเหยียนรู้สึกว่าสภาพจิตใจนางในตอนนี้ยุ่งเหยิงเสียย่ิงกว่า 

ห่วงเก้าห่วงเสียอีก รู้สึกว่านางต้องรีบกลับไปเรียบเรียงความคิดตนเอง 

จึงจะถูก ไม่อย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วสมองจะต้องระเบิดโพละออกมาแน่นอน 

ดงัน้ันนางจงึเอ่ยกับสวีเมีย่วจิน่ว่า "ข้ารูส้กึไม่ค่อยสบาย ขอตวักลับก่อนนะ"

สวีเมี่ยวจิ่นได้ยินก็รีบเอ่ยถามทันที "แต่ว่าเมื่อครู่น้ีพ่ีใหญ่บอกให้

ท่านรอเขากลับมากินอาหารด้วยกัน มิหน�าซ�้าท่านดูสิ ฉีซังกับฉีฮุยเองก็

ซื้ออาหารกลับมาหมดแล้ว"

รอเขากลับมากินอาหารด้วยกันอะไรเล่า! เมื่อครู่นี้สวีจ้งเซวียน 

เอ่ยเช่นน้ีก็จริง แต่นางไม่ได้รับปากนี่ อีกอย่างตอนนี้สภาพจิตใจนาง

ยุ่งเหยิงเพียงน้ี จะยังน่ังกินอาหารกับเขาเหมอืนไม่มเีรือ่งใดเกิดข้ึนได้อีกหรือ  

ต่อให้เป็นตับมังกรไขกระดูกหงส์นางก็ยังกินไม่ลง!

เจี่ยนเหยียนยืนกรานจะกลับไป สุดท้ายไม่สนใจความพยายาม 

รัง้ตวันางไว้ของสวีเมีย่วจิน่ พาไป๋เวยเดินเลกิม่านออกไปด้วยตนเองทันที

เพียงแต่เพ่ิงจะเดินลงบนัไดหนิได้ไม่พ้นสองขัน้ก็ได้เห็นเงาคนผูห้นึง่

เดินเลี้ยวเข้ามาจากทางประตูเรือน

ชุดผ้าไหมหังโจวสีเขียวหยก ตรงปกเสื้อและชายแขนกุ๊นขอบ 

สีคราม บรเิวณเอวคาดแถบรดัเอวผ้าต่วนสเีดยีวกัน รูปร่างสงูสง่าราวกับ

ต้นหยกรับลมอย่างไรอย่างนั้น

เจี่ยนเหยียนยืนตัวแข็งค้างอยู่ท่ีเดิมเสมือนถูกสายฟ้าฟาดใส่ นาง

เบิกตากว้างมองดูเขาเดินช้าๆ เข้ามาใกล้

ทนัทท่ีีสวีจ้งเซวียนเดนิเข้ามาในประตูเรอืนหนิงชุย่ก็ได้เห็นเจีย่นเหยียน  

เริ่มแรกเห็นนางมีสีหน้ากระวนกระวายก้าวเดินรีบร้อน หลังได้เห็นเขาก็

เบิกตากว้าง หยุดยืนอยู่ท่ีเดิมด้วยสีหน้าตกใจ ราวกับท�าความผิดอะไร



43ฉางโกวลั่วเยวี่ย

แล้วโดนจับได้คาตาอย่างไรอย่างนั้น

เจ่ียนเหยียนพลันมีความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กน้อยในชาติก่อนที่

พอได้ยินผู้ปกครองก�าชับก่อนออกจากบ้านว่าอย่าดูโทรทัศน์ เด็กน้อยก็

รบีรบัปากเสยีดิบดี แต่รอให้ผูป้กครองออกไปแล้วเดก็น้อยก็เปิดโทรทศัน์ดู  

หลังจากนั้นผู ้ปกครองก็ผลักประตูกลับเข้ามาอีกคร้ังอย่างกะทันหัน  

จับคนผิดค�าพูดได้คาตา...

อืม เป็นความรู้สึกกลัวจนหายใจไม่ท่ัวท้อง ดังนั้นเจี่ยนเหยียนจึง

ย้ิมจืดเจื่อน เอ่ยกับสวีจ้งเซวียนท่ีมาหยุดยืนห่างตนเองไปสองก้าวว่า 

"ท่านกลับมาแล้วหรือ" สวีจ้งเซวียนรูปร่างค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงส่งผล 

ให้เวลานางคยุกับเขาไม่อาจอยู่ในระดับสายตาเดยีวกัน ได้แต่เงยหน้ามอง 

เท่านั้น 

เช่นนี้ย่ิงท�าให้ความรู้สึกกลัวจนหายใจไม่ทั่วท้องมีมากกว่าเดิม 

รู้หรือไม่ เจี่ยนเหยียนหลั่งน�้าตาอยู่ในใจ

ส่วนสวีจ้งเซวียนก็ก้มหน้ามองนาง เมื่อเห็นรอยย้ิมท่ีย่ิงพยายาม

ปกปิดก็ยิง่เด่นชดัของนาง เขากห็รีต่าลงแล้วถามเสยีงนุ่มนวล "เจ้าก�าลงั

จะกลับหรือ"

เจี่ยนเหยียนท่ีถูกจับได้คาหนังคาเขาก้มหน้าลงอย่างละอายใจ

พลางพึมพ�าตอบ "ปะ...เปล่าเจ้าค่ะ"

"เช่นนั้นเจ้าพาสาวใช้ออกมาท�าอะไร"

ถึงแม้น�้าเสียงของสวีจ้งเซวียนจะอ่อนโยนกว่านี้ แต่ใจความของ

ประโยคก็ยังเป็นการซกัถามอยู่ด ีเดมิเจีย่นเหยียนกร็ูส้กึหายใจไม่ทัว่ท้อง

อยู่แล้ว เมื่อถูกเขาถามเช่นนี้เข้า สมองพลันหยุดท�างานทันควัน ค�าพูดที่

โพล่งตอบออกไปคือ...
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"ข้า...ข้าออกมาดูว่าท่านกลบัมาแล้วหรอืไม่" จากน้ันนางก็อยากจะ

ตบตนเองให้ตายนัก ประโยคนี้มีความก�ากวมย่ิงยวด ชวนให้คนคิด 

ไปไกลได้ง่ายดายนกั ดังน้ันนางจงึรบีเอ่ยเสรมิไปด้วยท่าทางท่ีย่ิงพยายาม

ปกปิดยิ่งเด่นชัดอีกครั้ง "ข้าแค่ร้อนใจอยากรู้เรื่องเสวี่ยหล่ิวผู้นั้น จัดการ

เรยีบร้อยแล้วหรอืไม่ นาง...นางคงไม่ได้หาว่าข้าเคยลงโทษนางอกีกระมงั"

แสงสว่างส่องผ่านต้นไม้ลงมา เสยีงลมอ่อนโยน นกน้อยกระซบิกระซาบ  

ชัว่พรบิตานัน้จิตใจสวีจ้งเซวียนพลนัเบกิบาน เขาเป็นฝ่ายตดัประโยคหลัง

ทีเ่จีย่นเหยยีนวาดงเูตมิขา* เพิม่เข้ามาด้วยตนเอง ถอืเสยีว่าตนเองได้ยนิ

แค่ประโยคแรกประโยคนั้น จากนั้นก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดียิ่ง

เดิมเขาก็รูปโฉมหล่อเหลาเหมือนคนในภาพวาดอยู่แล้ว ยามนี ้

บนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มยิ่งดูสะดุดตามากกว่าเดิม

เจี่ยนเหยียนรู้สึกว่าหัวใจตนเองเต้นผิดจังหวะไปหนหนึ่ง จึงรีบ 

เบือนหน้าหนี สายตาเหม่อมองไปยังภูเขาหินคู ่กอไผ่เขียวภายใน 

ลานเรือนแทนทันที ให้ตายสิ! รบกวนอย่าได้ย้ิมเช่นนี้ให้ข้าได้หรือไม่ 

ความจริงข้าก็เป็นพวกหลงหน้าตาเหมือนกัน เมื่อชาติก่อนเวลาได้เห็น

หนุม่หล่อในละคร ดวงตาข้าเองก็เป็นประกาย กรดีร้อง อยากจะพุ่งเอาหน้า 

เข้าไปแนบหน้าจอเหมือนกัน

ยามนัน้สวีจ้งเซวียนเดนิผ่านข้างกายนางไปแล้ว เพียงแต่เดนิไปได้

สองก้าว เห็นเจี่ยนเหยียนยังเม้มปากยืนเหม่ออยู่ตรงนั้น ไม่รู้ว่าก�าลัง 

คดิอะไรอยู่ เขาจงึย้ิมเอ่ยขึน้มา "ยังจะยืนท่ึมทือ่อยู่ตรงน้ันอกีหรอื เข้าห้อง

ไปกินอาหารเถอะ"

เจี่ยนเหยียนเอ่ยตอบ "...เจ้าค่ะ"

* วาดงเูตมิขา เป็นส�านวน หมายถึงการท�าเรือ่งทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็น หรอืไม่เหมาะสม หรอืท�าไปก็ไม่มปีระโยชน์
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ตลอดท้ังมื้ออาหารเจี่ยนเหยียนกินอาหารไปอย่างจิตใจไม่อยู ่

กับเน้ือกับตัว เอาแต่ก้มหน้ามองอาหารบนโต๊ะด้วยสายตาล่องลอย  

ไม่กล้าเงยหน้ามองใครบางคนโดยสิ้นเชิง

หลังกินอาหารเสร็จสวีจ้งเซวียนก็ชวนนางเล่นเดินหมากที่ค้างไว้

ก่อนหน้านี้ต่อ แต่ถูกนางปฏิเสธ

หากเป็นเมือ่ก่อนต่อให้นางจะปฏิเสธก็จะปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมมาก 

แต่ตอนน้ีนางกลับปฏิเสธออกมาตรงๆ ในทันที ยกโทษให้ด้วยที่ตอนน้ี

นางไม่มีอารมณ์จะไปคิดหาข้ออ้างวกวนอ้อมค้อมอื่นใดจริงๆ นางแค่

อยากจะรีบกลับไปในทันใด ไปเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมด รวมถึง 

ปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองด้วย และหลังจากน่ังอยู่อีกไม่นาน 

นางก็เอ่ยปากขอตัวแล้วจริงๆ 

สวีจ้งเซวียนเองก็ไม่ได้รั้งนางไว้อีก แค่มอบกล่องขนมสามกล่อง 

ให้นางเหมือนคราวก่อน บอกว่าให้นางน�ากลับไปกินในเวลาว่างๆ เดิม

เจีย่นเหยียนหมายจะปฏิเสธ แต่สวจ้ีงเซวยีนให้ชงิจูยั๋ดใส่มอืไป๋เวยไปแล้ว 

ดังนั้นเจี่ยนเหยียนจึงได้แต่ยอมรับ จากนั้นก็พาไป๋เวยเดินออกจาก 

เรือนหนิงชุ่ยไปด้วยท่าทางลนลานเล็กน้อย

สวีจ้งเซวียนยืนอยู่บนบันไดหิน มองส่งเงาร่างของนางหายลับ 

ไปจากประตูเรือน แล้วจึงเลิกม่านสีเขียวเดินกลับเข้าห้องมา

สวีเมีย่วจิน่ก�าลงัน่ังดืม่ชาอยู่บนเก้าอี ้เมือ่ได้ยินเสยีงความเคลือ่นไหว 

ก็เงยหน้าขึน้ หลงัเหน็บรเิวณแววตาและมมุปากของสวีจ้งเซวยีนล้วนเป็น

รอยย้ิม นางก็วางถ้วยชาในมอืลงพลางถาม "พ่ีใหญ่ ท่านอารมณ์ดมีากหรอื"

นางสังเกตเห็นต้ังแต่เมื่อครู่น้ีแล้วว่าสวีจ้งเซวียนมีรอยย้ิมจางๆ 

ประดับอยู่บนใบหน้าตลอดเวลาตั้งแต่กลับมาจากเรือนซงเฮ่อ
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สวีจ้งเซวียนผงกศีรษะให้นางด้วยใบหน้ายิม้แย้มอารมณ์ด ียอมรบั

อย่างเปิดเผยถึงความจริงที่ว่าตนเองอารมณ์ดีมากจริงๆ

เมือ่ครูน้ี่เจีย่นเหยียนอยู่ต่อหน้าเขาในทีส่ดุก็ไม่ได้มแีต่ท่าทางสุภาพ

เหนิห่างอกี อย่างน้อยตอนทีน่างไม่อยากเดินหมากกับเขา นางก็เอ่ยปาก

บอกเขาตรงๆ ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ท้ังๆ ที่ไม่อยากท�า แต่ด้วยสาเหตุ 

บางอย่างสุดท้ายหากนางไม่ยอมผ่อนปรนตาม ก็จะเอ่ยปฏิเสธอย่าง

อ้อมค้อม

หากปฏเิสธออกมาตรงๆ ได้โดยไม่คอยพะวงว่าเขาจะไม่พอใจหรือไม่  

นี่จะต้องเป็นสัญญาณที่ดีอย่างแน่นอน

เขาจะท�าให้เจี่ยนเหยียนแสดงนิสัยแท้จริงที่นางปิดบังไว้ออกมา 

ต่อหน้าเขาอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป ต่อให้นางจะหยิง่ยโสเอาแต่ใจ 

กว่านี้ เขาก็ยินดีที่จะได้เห็น

ส่วนสวีเมีย่วจิน่ก็ถูกความประหลาดใจผลกัดนั สดุท้ายจึงถามออกไป 

อย่างทนไม่ไหว "พี่ใหญ่ เหตุใดท่านถึงอารมณ์ดีเพียงนี้"

สวีจ้งเซวียนย้ิมไม่ตอบค�า เพียงแค่นั่งก้มหน้าดื่มชาอยู่บนเก้าอี้ 

ตัวข้างๆ

สวีเมี่ยวจิ่นรู้ว่าเรื่องที่สวีจ้งเซวียนไม่คิดจะพูด ต่อให้คนอื่นถาม

อย่างไรก็อย่าคิดว่าจะง้างปากเขาให้พูดออกมาได้แม้สักคร่ึงค�า ดังน้ัน

นางจึงไม่ตอแยกับเรื่องนี้อีก แต่เปลี่ยนมาถามว่า "พี่เซวียนจะกลับบ้าน

แล้วจริงๆ หรือ"

เมือ่ครูน่ีก่้อนกินอาหารสวีจ้งเซวียนได้เล่าเรือ่งทีเ่กิดข้ึนในเรือนซงเฮ่อ 

ให้เจีย่นเหยียนกับสวเีมีย่วจิน่ฟังไปรอบหน่ึงแล้ว แต่ว่าปิดบงัเรือ่งท่ีตนเอง

ใช้บทลงโทษสองอย่างของศาลสถิตยุติธรรมมาข่มขวัญเสวี่ยหลิ่ว ด้วย



47ฉางโกวลั่วเยวี่ย

กังวลว่าเจีย่นเหยียนกบัสวเีมีย่วจิน่ได้ยินแล้วจะหวาดกลวั ดงันัน้พวกนาง

สองคนจึงรู้เรื่องที่อู๋จิ้งเซวียนจะออกไปจากจวนสกุลสวีนี้เท่านั้น

ยามเมื่อได้ยินสวีเมี่ยวจิ่นถามเช่นนี้ สวีจ้งเซวียนจึงผงกศีรษะ "ใช่ 

ประเดี๋ยวข้าจะให้ฉีซังไปบอกฮูหยินผู้เฒ่าให้ส่งตัวอู๋จิ้งเซวียนกลับไป 

พรุ่งนี้เช้าเลย" วันน้ีเขาหยุด พรุ่งนี้ต้องรีบกลับเมืองหลวงแต่เช้า และ 

ก่อนกลบัเมอืงหลวงเขาจะต้องได้รูเ้รือ่งทีอู่จ๋ิง้เซวยีนออกไปจากจวนสกุลสวี 

แล้วให้ได้ ครั้งนี้นางกล้าท�าลายชื่อเสียงเจี่ยนเหยียนเช่นน้ี คร้ังหน้าไม่รู้

ว่าจะท�าเรื่องใดออกมาอีก ตั้งแต่วันพรุ่งน้ีเขาจะไม่อยู่ที่นี่ ดังน้ันรีบไล่ 

อู๋จิ้งเซวียนออกไปโดยเร็วถึงจะดีที่สุด
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หลังเจี่ยนเหยียนกลับไปถึงเรือนตนเองด้วยสภาพจิตใจอันสับสน 

ซื่อเยวี่ยก็รีบเดินมาต้อนรับพร้อมยิ้มเอ่ยเรียก "คุณหนู"

แต่เจี่ยนเหยียนเพียงแค่ตอบรับนางกลับไปผ่านๆ จากนั้นก็เดิน

เข้าไปในห้องรองฝั่งตะวันออก นั่งลงบนตั่งไม้ข้างหน้าต่าง ฟุบตัวกับโต๊ะ

ที่วางอยู่บนตั่ง ซุกหน้าลงไปโดยไม่พูดอะไรสักค�าเดียว

ไป๋เวยกับซื่อเยวี่ยเดินตามเข้ามา

ไป๋เวยวางกล่องขนมสามกล่องลงบนโต๊ะ จากนั้นร้องหยั่งเชิงเรียก 

"คุณหนู?"

เจีย่นเหยียนไม่ได้เงยหน้าขึน้ เพียงแค่ยกมอืข้างหน่ึงมาโบกให้พวกนาง  

ก่อนน�้าเสียงอู้อี้ไร้ก�าลังจะลอดออกมา "พวกเจ้าสองคนออกไป ให้ข้า 

ได้อยู่เงียบๆ สักพัก"

ซือ่เยว่ียไม่เข้าใจเรือ่งราวจงึรูส้กึเป็นกังวล ยังอยากจะถามเจีย่นเหยียน 

29
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ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่ 

แต่ไป๋เวยมือไวตาไวดึงตัวนางเอาไว้ได้ก่อนพลางส่ายหน้าให้นาง 

หลังจากนั้นก็ดึงตัวนางออกไปจากห้องนอนของเจี่ยนเหยียน

"พ่ีไป๋เวย" ทันทีที่เดินออกมาจากห้องรองฝั่งตะวันออก ซื่อเยว่ียก็ 

รีบถามทันที "คุณหนูเป็นอะไรไป ไฉนถึงดูหดหู่เพียงนี้"

เดิมไป๋เวยอายุมากกว่าซื่อเยว่ีย ย่อมรู้เรื่องราวมากกว่าหน่อย  

ซ�า้จ�านวนครัง้ท่ีนางออกไปข้างนอกกับเจีย่นเหยียนก็มากกว่าซ่ือเยว่ียด้วย 

ดังนั้นนางจึงเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ตอนน้ีไป๋เวยก็ไม่มั่นใจว่าในใจ 

เจี่ยนเหยียนคิดอะไรอยู่กันแน่

พูดไปแล้วเจีย่นเหยียนก็เป็นแค่บตุรสาวพ่อค้า ในขณะท่ีสวีจ้งเซวียน 

เป็นขุนนางล�าดับหลักข้ันสาม เป็นบุรุษอ่อนเยาว์ที่ไม่เพียงเพียบพร้อม

ด้วยรปูโฉมและความสามารถ แต่ยังหล่อเหลาและเอาใจใส่เจีย่นเหยียน 

มากเพียงนี้ หากเจี่ยนเหยียนไปเป็นอนุเขาความจริงก็ไม่นับว่าได้รับ 

ความไม่เป็นธรรม แต่ไป๋เวยรูว่้าเจีย่นเหยียนมคีวามทะนงตนสงูมาก นาง

ไม่มีวันไปเป็นอนุให้ใครเป็นอันขาด

ดงันัน้ไป๋เวยจงึได้แต่ถอนหายใจเอ่ย "ยามนีค้ณุหนนู่าจะหงุดหงดิใจ 

อยู่ ไปกันเถอะ พวกเรากลับห้องกันก่อน อย่าเพิ่งไปรบกวนนางเลย"

ยามนีเ้จีย่นเหยยีนรูส้กึหงุดหงิดใจอยู่จรงิๆ แต่ท่ีนางหงดุหงดิไม่ใช่

เรื่องที่ตนเองจะโยนความทะนงตนทิ้งไปดีหรือไม่ จะยอมเป็นอนุของ 

สวีจ้งเซวียนหรอืไม่ ทีน่างหงุดหงิดคือเรือ่งท่ีวันหน้านางควรจะไปมาหาสู่

กับสวีจ้งเซวียนอย่างไรดีต่างหาก

ก่อนหน้าท่ีจะรู้สึกตัวว่าสวีจ้งเซวียนมีใจให้นาง นางยังสามารถ
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ทักทายเขาอย่างห่างเหิน หรือถึงขั้นคิดประจบประแจงเขาได้ ไม่แน่อาจ

หวังให้วันหน้าเขากลายมาเป็นที่พึ่งพาของตนเองได้

แต่หลงัรูตั้วว่าสวจ้ีงเซวยีนมใีจให้ ความคดิของเจีย่นเหยียนก็คอื...

ดเูหมอืนวันหน้านางจะย่ิงต้องแสดงท่าทีห่างเหนิต่อสวีจ้งเซวียนมากกว่านี้ 

แล้ว

ต่อให้เจีย่นเหยียนจะยอมรบัว่าสวีจ้งเซวียนเป็นห่วงและปกป้องนาง 

มากเพียงไร ซ�า้รปูโฉมเองก็ไม่สามญัธรรมดา เมือ่ครูน่ีย้ามทีเ่ขาย้ิมให้นาง

อย่างอ่อนโยน นางยังรูส้กึใจเต้นขึน้มาเลก็น้อยด้วย แต่แล้วอย่างไรกันเล่า  

ในเมือ่ไมว่่าอย่างไรฐานะนางกว็างอยูต่รงนัน้ ไมม่ีทางไปเป็นภรรยาของ

สวีจ้งเซวียนได้ อย่างมากก็เป็นได้แค่อนุเท่านั้น 

ยิ่งไปกว่านั้นหากให้เป็นอนุ...นางก็ไม่เต็มใจ

นางไม่อยากแบ่งบุรุษร่วมกับหญิงสาวคนใดท้ังน้ัน สามีของนาง  

ท้ังตวัและใจต้องเป็นของนางเพียงผูเ้ดยีว มเิช่นน้ันนางยอมไม่เอาเสยีดกีว่า  

มสิูหั้นกลบัมาคดิหาวิธีให้ตนเองสามารถหลดุพ้นจากอ�านาจของเจีย่นฮหูยนิ 

ให้ได้โดยไว จากนั้นก็ใช้ชีวิตของตนเองไปอย่างอิสรเสรีจึงจะส�าคัญกว่า 

เรื่องอื่นๆ โยนทิ้งไปไม่ต้องเก็บมาคิด

เมื่อครู่น้ีตอนกินอาหารกลางวันนางก�าลังสับสนว้าวุ่นใจ ดังนั้นจึง

ไม่ได้กินให้อิ่ม ยามนี้เดินทางกลับมา ซ�้ายังคิดเรื่องในใจเป็นเวลานาน

เพียงนี้ นางจึงหิวอีกครั้งแล้ว

บนโต๊ะวางกล่องขนมไว้สามกล่อง เป็นกล่องขนมท่ีเมือ่ครูน่ีส้วีจ้งเซวียน 

ให้นางน�ากลับมากินในเวลาว่าง

เจี่ยนเหยียนย่ืนมือออกไปเปิดกล่อง เห็นว่าข้างในมีขนมหวานอยู่

สามอย่าง แบ่งเป็นขนมโก๋ถ่ัวเขียวเนื้อเหลืองเนียนดุจหยก ขนมเปี๊ยะ
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เมล็ดซิ่ง* สีขาวดั่งหิมะ แล้วก็มีขนมกุหลาบสีชมพูอมแดงอีกหนึ่งอย่าง

นางหยิบขนมกุหลาบขึน้มากัดไปค�าหนึง่ รสสมัผสันุ่มนวลให้รสชาติ

ทีห่วานแต่ไม่เลีย่น กินแล้วสดชืน่ ท้ังยังมกีลิน่กุหลาบหอมฟุ้งอกีด้วย นาง

จึงกัดไปอีกค�า แล้วขนมกุหลาบในมือก็เหลือแค่ครึ่งชิ้นอย่างรวดเร็ว

จากนั้นนางก็นึกขึ้นมาได้กะทันหันว่าครั้งก่อนหลังกลับมาจาก 

สวนดอกท้อ สวีจ้งเซวียนเองก็ให้ฉีซังกับฉีฮุยไปซ้ืออาหารกลับมาจาก 

ร้านอู๋ลี่เหมือนในวันน้ี จากนั้นเขาเองก็มอบขนมหวานสองสามอย่าง 

ให้นางน�ากลับมากินด้วย ยามน้ันเป็นเพราะสวีเมี่ยวหนิงกับสวีเม่ียวจิ่น

ได้ขนมเหมือนกัน ซ�้าเหตุผลที่สวีจ้งเซวียนพูดออกมายังดูผ่าเผย ดังนั้น

นางจึงไม่ได้เก็บมาคิดมาก แต่ตอนนี้พอมาคิดดูอีกที เกรงว่านางจะ 

ไม่คิดมากไม่ได้แล้ว 

ภายหลงัท่ีสวีเมีย่วจิน่บอกว่าอยากกนิอาหารกับนางทกุวนั เกรงว่า

นัน่จะเป็นความคิดของสวจ้ีงเซวียนอีกเช่นกัน อีกทัง้สวีเมีย่วจิน่ยังคอยส่ง 

พวกขนมกับผลไม้เชื่อมมาให้นางบ่อยๆ ด้วย...

เจีย่นเหยียนกลบัไปฟุบตวักบัโต๊ะอกีครัง้ ในใจครุ่นคดิว่าสวีจ้งเซวยีน 

ตั้งใจจะท�าอะไรกันแน่ เลี้ยงนางเหมือนลูกแมวหรือไร เพียงแต่เขารู้ 

ได้อย่างไรว่าทกุวันนางล้วนกินไม่อิม่ ถึงได้มาป้อนอาหารนางอย่างอ้อมค้อม 

เช่นนี้

ทีจ่รงิแล้วหวัใจข้าใหญ่โตมากเพียงใดกันแน่หนอ ถึงกับไม่เคยรู้สกึตัว 

เรื่องพวกนี้มาก่อน!

หลงัขนมกุหลาบในมอืหมดไปหน่ึงชิน้ เจีย่นเหยียนกย็ืน่มอืไปหยิบ

ขนมเป๊ียะเมลด็ซิง่มากินต่ออกีชิน้ด้วยสหีน้าเหม่อลอยพลางคดิว่าวันหน้า

* ซิ่ง หรือแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (ต้นบ๊วย) ดอกสีขาว อาจมีสีชมพูหรือสีแดงแซม และ

มีเกสรสีเหลือง
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นางไม่อาจไปกินอาหารกับสวีเมี่ยวจิ่นได้อีก การรับน�้าใจมหาศาลจาก

คนคนหนึง่ยังนบัเป็นเรือ่งเลก็ ทีส่�าคญัคอืนางกลวัว่าภายใต้ความห่วงใย

และการปกป้องอย่างต่อเนื่องเช่นน้ีของสวีจ้งเซวียนจะท�าให้นางใจเต้น

ไปกับเขาในไม่ช้า ถึงเวลานั้นก็จะเป็นเรื่องใหญ่แล้ว

ใครใช้ให้นางเป็นพวกหลงคนที่หน้าตากัน! ใครใช้นางทนเห็นผู้อื่น

ดีกับตนเองไม่ได้มากท่ีสุดเล่า! มิหน�าซ�้ายังเป็นคนที่หล่อเหลาองอาจ 

เช่นนี้มาดีกับตนเองอีกต่างหาก!
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