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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



และแล้วเรื่องนี้ก็ด�ำเนินมำถึงครึ่งทำงแล้วนะคะ เรื่องรำวควำมรัก

ระหว่ำง 'เจี่ยนเหยียน' กับ 'สวีจ้งเซวียน' ที่คนหน่ึงพยำยำมหนีห่ำง 

ทั้งท่ีในใจก็รัก อีกคนหน่ึงก็พยำยำมไขว่คว้ำโดยไม่สนอะไร พำให้เรำ 

ลุ้นตำมไปด้วยว่ำสุดท้ำยคนคู่นี้จะลงเอยเช่นไรหนอ กระซิบนิดหน่ึงว่ำ 

ในเล่มน้ีควำมสมัพันธ์ของพระเอกนำงเอกเรำมคีวำมคบืหน้ำข้ึนค่ะ

ทว่ำปัญหำกลับไม่ได้อยู่ท่ีควำมรู้สึกของพวกเขำท้ังสองอีกต่อไป  

เมื่อจู่ๆ ก็มีตัวแปรใหม่เข้ำมำก่อกวนควำมสัมพันธ์ของทั้งคู่ ถึงกับเป็น 

คนทีม่อี�ำนำจใหญ่โตย่ิงกว่ำสวีจ้งเซวียน พยำยำมบบีให้เจีย่นเหยียนไปเป็น 

อนหุ้องนอก

ไม่เพียงแค่นัน้ นำงยังได้พบกับคนทีเ่หมอืนกับชำยทีน่ำงเคยหลงรกั 

เมือ่ชำตก่ิอน ทว่ำในชำติน้ีควำมรูส้กึของนำงได้ต่ำงออกไปแล้ว

เจี่ยนเหยียนจะรอดพ้นจำกเงื้อมมือของขุนนำงเฒ่ำผู้นั้นได้หรือไม่ 

นำงจะหว่ันไหวกับชำยทีเ่หมอืนรุน่พ่ีของนำงหรอืเปล่ำ แล้วควำมสมัพันธ์

ระหว่ำงเจีย่นเหยียนกับสวีจ้งเซวียนจะด�ำเนินไปเช่นไร เชญิร่วมติดตำมกันต่อ 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส



"สวีจ้งเซวียน" นำงยืดแผ่นหลังขึ้นตรง พยำยำมท�ำให้เสียงตนเอง 

ไม่ฟังดสูะอกึสะอืน้ แค่เย็นชำเรยีบเฉยเหมอืนอดตี "ต่อให้ท่ำนจะเลอืกอ�ำนำจ

ไม่ใช่ข้ำ แต่ท่ำนก็ไม่อำจใส่ควำมข้ำเช่นน้ี ข้ำ...ข้ำ..."

ต่อให้นำงจะรูด้ว่ีำในเวลำนีต้นเองไม่ควรร้องไห้โวยวำยเหมอืนภรรยำ

ทีแ่ค้นเคอืงผูห้น่ึง ท�ำรำวกับว่ำก�ำลังอ้อนวอนขอให้บรุษุท่ีอยู่ด้ำนหลงัรกันำง

อย่ำงไรอย่ำงนัน้ แต่สดุท้ำยน�ำ้เสยีงนำงก็ยังแฝงอำกำรสะอืน้ไห้ออกมำ

อย่ำงห้ำมไม่ได้อยู่ดี

นำงกัดรมิฝีปำกตนเองแน่น อยำกให้ตนเองใจเย็นลง "แต่สวีจ้งเซวียน 

คนที.่..คนท่ีข้ำรกัเป็นท่ำนต่ำงหำก!"

ประหนึง่โดนสำยฟ้ำฟำดเข้ำใส่ สวีจ้งเซวียนตวัแข็งอยู่ทีเ่ดมิ ดวงตำ

เบกิกว้ำงขึน้น้อยๆ อย่ำงตกตะลงึและไม่อยำกจะเช่ือ



 เจี่ยนเหยียน บตุรสำวตระกูลพ่อค้ำ วญิญำณมำจำกต่ำงยุคสมยั  

  ถูกเลี้ยงดูมำเช่น 'ม้ำผอมแห่งหยำงโจว' เป็น 

  คนฉลำดทันคน

 สวีจ้งเซวียน คุณชำยใหญ่สกุลสวี สอบผ่ำนเป็นจ้วงหยวน 

  ตั้งแต่อำยุยังน้อย มีนิสัยสุขุมน่ิงขรึม เจ้ำเล่ห ์

  มำกแผนกำร กับสิ่งท่ีปรำรถนำเขำก็จะหำทำง 

  ให้ได้ครอบครอง

 สวีเมี่ยวจิ่น คุณหนูสีส่กุลสวี น้องสำวแท้ๆ ของสวีจ้งเซวียน  

  ไม่ชอบคนประจบเอำใจเพ่ือหวังผล เป็นคนพูดน้อย

 เสิ่นชั่ว เจ้ำบ้ำนสกุลเสิน่ คหบดทีีม่กีจิกำรมำกมำยในมอื  

  มำกควำมสำมำรถ ต้องตำเจีย่นเหยียน

 โจวอ๋ิงอิ๋ง หลำนสำวของรำชเลขำธิกำรโจวหยวนเจิง้ เป็น 

  คุณหนผููส้งูศักด์ิ มชีือ่เสยีงในเมืองหลวง

 ฉินเย่ียน บุตรชำยสกุลฉินท่ีเกิดจำกอนุ ไม่ถนัดเรื่อง 

  ควำมเรียง มำสอบขุนนำงที่เมืองหลวง 





7ฉางโกวลั่วเยวี่ย

เจี่ยนเหยียนไม่เคยเห็นสวีจ้งเซวียนที่เป็นเช่นนี้มำก่อน

ในควำมทรงจ�ำของนำงเสือ้ผ้ำทีส่วีจ้งเซวียนสวมมกัจะเรยีบง่ำยมำก

เสมอ ส่งผลให้ตัวเขำดูเหมือนภำพวำดน�้ำหมึกรูปขุนเขำธำรำที่สง่ำงำม  

ต่อให้จะรู้อยู่แก่ใจว่ำบำงทีนิสัยลึกๆ ของเขำอำจเป็นคนเห้ียมโหด ม ี

ควำมปรำรถนำในกำรครอบครองสงู แต่มองจำกภำยนอกอย่ำงน้อยเขำก็ยังดู 

ใจเย็นสภุำพอ่อนโยน

แต่ตัวสวีจ้งเซวียนท่ีสวมชุดขุนนำงสีแดงเข้ม บริเวณหน้ำอกกับ 

แผ่นหลังปักลำยนกยูงประดับบุปผำ สวมรองเท้ำขุนนำง ช่วยขับเน้นให้ 

ตัวเขำดูหล่อเหลำสะดุดตำกว่ำปกติไม่น้อย ทว่ำยำมนี้แววตำด�ำทะมึน 

ของเขำท่ีมองมำก็ท�ำให้นำงรูส้กึกดดันอย่ำงมำก

เดมิทีชัว่ขณะท่ีเจีย่นเหยียนได้เหน็เขำถีบประตเูข้ำมำน้ันนำงดใีจมำก 

รูส้กึว่ำสถำนกำรณ์ล�ำบำกทีต่นเองเผชญิอยู่ถกูเขำช่วยแก้ไขสถำนกำรณ์ 

50
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ให้แล้ว แต่ด้วยสำยตำเช่นน้ีของเขำ นำงพลนัรูส้กึคล้ำยว่ำตนเองกับเสิน่ชัว่ 

ก�ำลงัท�ำเรือ่งอะไรท่ีผดิต่อเขำอยู่ท่ีนี่

เจีย่นเหยียนรูส้กึไม่พอใจอย่ำงมำก นำงจงึไม่มองตำสวจ้ีงเซวียนอีก  

แค่ก้มหน้ำลง มองไปยังกระถำงต้นสนเทียนมูท่ีว่ำงอยู่บนโต๊ะตรงหน้ำ

เสิน่ชัว่สมัผสัได้ถึงควำมผิดปกตแิต่แรกแล้ว เขำเองก็ไม่อยำกมเีร่ือง 

กับสวีจ้งเซวียนซึง่หน้ำ พูดไปแล้วต่อให้เขำจะร�ำ่รวยกว่ำนี ้แต่สวีจ้งเซวียน 

เป็นขนุนำงล�ำดบัหลกัขัน้สำม หำกย่ัวโมโหอกีฝ่ำยเข้ำ เกรงว่ำตนเองจะต้อง

ล�ำบำกอย่ำงมำกแน่นอน ซ�้ำหำกคนผู้น้ีละโมบในเงินทองยังไม่เท่ำไร  

เช่นน้ันย่อมมจีดุอ่อนอยู่ในก�ำมอืตนเอง แต่จำกทีเ่ขำส่งคนไปตรวจสอบ 

อกีฝ่ำยลบัๆ สวีจ้งเซวียนกลบัไม่ใช่คนเหน็แก่เงิน จะใช้มำรยำหญิงเองก็ 

เปล่ำประโยชน์ ได้ยินว่ำเคยมผีูใ้ต้บงัคบับญัชำคดิอยำกเอำใจผูเ้ป็นนำย 

แอบส่งหญิงงำมคนหน่ึงไปให้ ทว่ำถูกอีกฝ่ำยปฏิเสธอย่ำงเย็นชำทันที  

ภำยหลงัสวีจ้งเซวียนยังถวำยฎีกำเรือ่งผู้ใต้บงัคบับญัชำผูน้ั้น ส่งตัวคนผูน้ัน้ 

ไปไกลถึงอวิ๋นหนำน ส่วนทำงด้ำนอื่นๆ เสิ่นชั่วเองก็ไม่เคยได้ยินว่ำ 

สวีจ้งเซวียนมคีวำมชืน่ชอบอะไรเป็นพิเศษ คนผูน้ี้ละเอยีดรอบคอบทกุด้ำน  

ไม่มช่ีองโหว่สกันดิ ยำกจะต่อกรด้วยอย่ำงมำก

ตอนน้ีเสิ่นชั่วสัมผัสได้ถึงกลิ่นอำยเย็นชำที่แผ่กระจำยออกมำจำก

สวีจ้งเซวียน ในใจก็คิดว่ำ

เกรงว่าข้าจะไปแตะโดนเกล็ดย้อนของสวีจ้งเซวียนเข้าให้แล้ว

สวจ้ีงเซวยีนใส่ใจเจีย่นเหยียนถึงเพียงน้ี? ใส่ใจถึงขัน้ท่ีต่อให้แค่เหน็นาง

นัง่สนทนากับบรุษุอกีคนก็จะระเบิดโทสะใหญ่โตเพียงน้ีแล้ว?

ขอแค่สวีจ้งเซวียนยังอยู่ เกรงว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับ 

เจี่ยนเหยียนจะไม่อาจก้าวหน้าไปได้กว่านี้อีก
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นบัตัง้แต่สวีจ้งเซวียนเดนิเข้ำมำในร้ำนด้ำยทอ เขำก็ไม่เคยมองเสิน่ชัว่

ตรงๆ แม้แต่ครัง้เดยีว สำยตำของเขำจ้องน่ิงไปท่ีเจีย่นเหยียนเท่ำนัน้ ยำมน้ี 

ได้เหน็เจีย่นเหยียนก้มหน้ำหลบสำยตำเขำ เขำกรู้็สึกว่ำในใจมเีพลิงโทสะ 

ไร้ชือ่ลกุโชนขึน้มำทันที เผำไหม้จนจติใจเขำส่ันสะท้ำน สติปัญญำหำยลบัไป

จนหมด

เขำมองเจีย่นเหยียนนิง่ๆ หลงัจำกนัน้ครูห่นึง่เมือ่เห็นนำงยังเอำแต่ 

ขบรมิฝีปำก ไม่มท่ีำทีจะเงยหน้ำมองเขำ เขำก็อดทนไม่ไหวอกีต่อไป เอ่ยสัง่ 

เสยีงเย็นออกมำ "มำน่ี!"

แม้เขำจะไม่ได้ระบชุือ่ แต่ทกุคนภำยในร้ำนต่ำงรูว่้ำเขำพูดถึงใคร

เจี่ยนเหยียนเองก็ย่อมรู้ว่ำสวีจ้งเซวียนพูดสองค�ำนี้กับนำง นำง 

ถูกน�ำ้เสยีงเย็นชำของเขำท�ำให้ตัวสัน่ไปทัง้ร่ำง กระทัง่หัวใจยังส่ันสะท้ำน 

ตำมไปด้วย

เพียงแต่ในควำมหวำดกลัวกลับมีควำมดื้อดึงไม่ยอมลงให้อยู่ด้วย

นำงคดิว่ำ ถือดอีะไรว่าเจ้าเรยีกข้าไปข้าก็ต้องไปเล่า ข้าท�าผดิอะไรกัน 

เจ้าคดิจะให้ข้าท�าอะไรข้าก็ต้องท�าเช่นนัน้ด้วยหรอื

ดงันัน้ต่อให้ในใจนำงจะหวำดกลวักว่ำนี ้ แต่ก็ยังคงขบริมฝีปำกแน่น  

นัง่นิง่อยู่ตรงนัน้ไม่ขยับ สองมอืทีอ่ยู่ในแขนเสือ้ก�ำเข้ำหำกันแน่น ขนตำเองก็ 

สัน่ไหวรำวกับปีกผเีสือ้

สวีจ้งเซวียนรออยู่สักพักเห็นเจี่ยนเหยียนยังคงไม่มีท่ำทีจะมำหำ 

สุดท้ำยเขำก็จนปัญญำ ได้แต่ขยับเท้ำเดินเข้ำไปหำนำงเอง

ฉีซังที่ยืนอยู่ด้ำนหลังคิ้วกระตุกอย่ำงไร้ค�ำพูด

คณุชาย ไฉนท่านถึงได้ไม่อดทนเพียงน้ี ก่อนหน้านีท่้านยังเปิดปากให้ 

คณุหนูเจีย่นเดนิมาหาด้วยกลิน่อายกดดนัเพียงน้ัน แต่ตอนน้ีอกีฝ่ายยืนกราน
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ไม่มา ท่านกลับเดินเข้าไปเองก่อนแล้ว เช่นนี้วันหน้าท่านก็จะกลายเป็น 

ฝ่ายถูกกดข่มชดัๆ!

เมือ่เจีย่นเหยียนเห็นจำกปลำยหำงตำว่ำสวีจ้งเซวยีนเดนิมำหยุดอยู่

ข้ำงนำง รมิฝีปำกขยับต้องกำรพูดบำงอย่ำง นำงก็ไม่รอให้เขำได้เอ่ยปำก  

แต่ลกุพรวดข้ึนพร้อมเอ่ยสัง่ไป๋เวยท่ีอยู่ด้ำนข้ำงเสยีงเย็น "ไป๋เวย พวกเรำ 

ไปกัน!"

เดมิทไีป๋เวยยืนอยู่ตรงน้ันก็สมัผสัได้ถึงบรรยำกำศตงึเครยีดท่ีพร้อมจะ

ปะทุทุกเมื่อระหว่ำงสวีจ้งเซวียนกับเจี่ยนเหยียน นำงเป็นกังวลจนฝ่ำมือ 

เอำแต่หลัง่เหงือ่เยน็ออกมำ ยำมนีไ้ด้ยินค�ำสัง่ของเจีย่นเหยียนทีแ่สดงออก

ชดัเจนว่ำจะต่อต้ำนสวีจ้งเซวียน นำงก็ย่ิงเป็นกังวลมำกกว่ำเดมิ เพียงแต่ว่ำ 

ค�ำสั่งของเจี่ยนเหยียนนำงย่อมต้องฟัง ดังน้ันจึงขำนรับแล้วรีบเดินตำม 

เจีย่นเหยียนออกไปทันที

สวีจ้งเซวียนคำดไม่ถึงว่ำนิสัยของเจี่ยนเหยียนจะดื้อรั้นเพียงนี้ แม้

ตอนนีเ้ขำจะยอมลดท่ำท ี เดินมำเองก่อน แต่นำงก็ยังไม่สนใจเขำ รำวกับ 

ในสำยตำนำงไม่มคีนคนน้ีอยู่แต่อย่ำงใด ซ�ำ้ยังพำสำวใช้ตนเองเดินออกไป 

ทนัที

เมือ่เห็นว่ำนำงใกล้จะเดนิออกไปอยู่แล้ว สวีจ้งเซวียนก็ไม่แม้แต่จะคิด 

สำวเท้ำยำวๆ ไล่ตำมไปเช่นกัน

ฉีซังท่ีเป็นพยำนอยู่ด้ำนข้ำงย่อมเห็นควำมเปล่ียนแปลงของละคร 

ฉำกนี ้ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์วุน่วำยก็ไม่รูว่้ำจะพูดเร่ืองน้ีอย่ำงไรดแีล้ว

ทัง้ๆ ทีก่่อนหน้ำนีไ้ม่ว่ำจะจำกด้ำนกำรวำงตัวหรอืด้ำนใดๆ คณุชำย 

ก็เป็นฝ่ำยยึดครองควำมได้เปรียบชัดๆ แต่ยำมนี้กลับถูกคุณหนูเจี่ยน 

พลิกสถำนกำรณ์กลับไปทั้งอยำ่งนี้ กลำยมำเป็นคุณหนูเจี่ยนยึดครอง 
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ควำมได้เปรียบแทน เกรงว่ำอีกสักพักจะไม่ใช่คุณหนูเจี่ยนอธิบำยกับ

คณุชำยว่ำเหตใุดเมือ่ครูน่ีน้ำงถึงอยูกั่บเสิน่ชัว่ แต่เป็นคณุชำยขอโทษนำง

เรือ่งทีเ่ขำไม่ควรเรยีกให้นำงมำหำด้วยน�ำ้เสยีงเย็นชำเช่นนัน้

เมือ่เหน็สวีจ้งเซวียนไล่ตำมเจีย่นเหยียนออกนอกประตไูปแล้ว ฉซีงั 

ก็รบีไล่ตำมไปเช่นกัน

รอจนเขำไล่ตำมออกมำก็เห็นเจีย่นเหยียนเพ่ิงจะขึน้ไปบนรถม้ำ ก�ำลงั

เอ่ยสัง่คนบงัคบัรถม้ำเสยีงเบำให้บงัคบัรถม้ำกลบัไป และเดิมทีไป๋เวยก็คิดจะ

ตำมเจีย่นเหยียนขึน้ไปด้วย ทว่ำถูกสวีจ้งเซวยีนชีไ้ปท่ีเก้ียวซึง่จอดอยู่ด้ำนข้ำง

ให้นำงไปนัง่เก้ียวแทน

ไป๋เวยท�ำตัวไม่ถูกทันที น่ันเป็นเกีย้วขนุนำงเชยีวนะ สำวใช้คนหน่ึง 

จะกล้ำน่ังเก้ียวขนุนำงได้อย่ำงไร

นำงโบกไม้โบกมอืไปมำพร้อมเอ่ยตะกุกตะกัก "บ่ำว...บ่ำวไม่กล้ำน่ัง

เจ้ำค่ะ!"

แต่ฉีซังที่อยู่ด้ำนข้ำงย้ิมเอ่ยข้ึนว่ำ "หำกแม่นำงไป๋เวยไม่กล้ำนั่ง  

ข้ำจะให้คนเช่ำเก้ียวธรรมดำมำทันที เจ้ำรอก่อน" เอ่ยจบก็รีบสั่งหนึ่งใน 

คนหำมเกีย้วให้ไปเช่ำเก้ียวมำ

คนหำมเกี้ยวผู้นั้นได้รับค�ำสั่งก็หันตัววิ่งไปอย่ำงรวดเร็ว

ส่วนทำงด้ำนสวจ้ีงเซวยีนก็เลกิม่ำนรถม้ำขึน้ ค้อมตวัเข้ำไปนัง่ในรถ

แล้ว

ชั่วพริบตำท่ีม่ำนสีแดงลำยบุปผำถูกปล่อยตกลงมำ เจี่ยนเหยียน 

ตำแหลมเห็นแววตำจนปัญญำของไป๋เวยท่ียืนอยู่ด้ำนนอกรถม้ำเข้ำพอดี

เจีย่นเหยียนรูส้กึโมโหจนแทบจะอำละวำดอยู่แล้ว มอียู่ชัว่ขณะหน่ึง 

ทีน่ำงอยำกยกเท้ำถีบหน้ำสวจ้ีงเซวยีนจรงิๆ แต่นำงยังคงพยำยำมข่มกลัน้ไว้
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สดุก�ำลงั สหีน้ำบึง้ตงึชดัเจนขณะกล่ำวเสยีงเย็นใส่สวีจ้งเซวียน "ลงไป!"

ไม่ได้เตมิค�ำว่ำ 'ไสหวั' ไปก่อนหน้ำค�ำนี ้นำงก็รูส้กึว่ำตนเองดต่ีอเขำ

มำกแล้ว

แต่สวีจ้งเซวยีนไม่เพียงไม่ลงไป กลบักันยังเหลอืบมองนำงเลก็น้อย 

ก่อนเลกิชำยเสือ้ขึน้นัง่ลงฝ่ังตรงข้ำมนำง

ดจูำกท่ำทำงเช่นน้ันของเขำ เหน็ได้ชดัว่ำไม่มเีจตนำจะลงไปสักนดิ!

เจีย่นเหยียนรูส้กึโมโหอย่ำงมำก กระทัง่ใบหน้ำยังปรำกฏเป็นริ้วสแีดง 

บำงๆ ขึน้มำ

นำงคิดในใจว่ำ ดี! ในเมื่อเจ้าไม่ลง เช่นนั้นข้าจะลงไปเอง!

แต่เห็นได้ชัดว่ำสวีจ้งเซวียนอ่ำนเจตนำของเจี่ยนเหยียนออก นำง 

เพ่ิงจะลกุขึน้ เขำก็ย่ืนมอืมำจบัข้อมอืนำงไว้แล้ว

สวีจ้งเซวียนเอ่ยเสียงเบำ "อย่ำก่อเรื่อง"

ใครก�ำลงัก่อเรือ่งกันแน่ เขำมำน่ังอยู่กับนำงโดยไม่สนใจฐำนะตนเอง  

แต่นำงยังต้องกำรชือ่เสยีงอยู่! หลงักลบัไปหำกให้คนในจวนสกุลสวีรู้เข้ำ 

วันหน้ำนำงจะยังอยู่ในจวนสกุลสวีได้อย่ำงไร แค่น�ำ้ลำยของคนเหล่ำน้ัน 

ก็มำกพอจะให้นำงจมน�ำ้ตำยแล้ว

เจี่ยนเหยียนออกแรงด้ินรนเพ่ือให้หลุดจำกพันธนำกำรของเขำ 

พร้อมกับเอ่ยเสยีงเย็น "สองตัวเลอืก ไม่ท่ำนลงไป...ก็ข้ำลงไป!"

ตัวเลือกของสวีจ้งเซวียนคือ "เจ้ำไม่ลง ข้ำก็ไม่ลง"

จำกน้ันเขำก็สัง่ฉซีงัผ่ำนม่ำนรถให้บอกคนบงัคบัรถเคลือ่นรถม้ำได้ 

แต่ยังไม่ตรงกลับทงโจว ให้ไปยังที่พักของเขำก่อน

เจีย่นเหยียนได้ยินดงันัน้ย่อมโมโหมำกขึน้กว่ำเก่ำ ด้วยเหตุน้ีจงึเอ่ยว่ำ 

"จวนจะมดืแล้ว ข้ำเกรงว่ำท่ำนแมจ่ะเปน็ห่วง จ�ำเปน็ต้องรบีกลบั ขอให้
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คณุชำยใหญ่ปล่อยข้ำไปด้วยเจ้ำค่ะ"

สวจ้ีงเซวยีนย่อมไม่ยอมปล่อยนำงไป "ในเมือ่ฟ้ำจะมดืแล้ว พวกเจ้ำ 

สองนำยบ่ำวเดนิทำงกลบักันไปเองเกรงว่ำจะไม่ค่อยสะดวก ข้ำไม่สบำยใจ  

ซ�ำ้พรุง่นีเ้ป็นวันหยดุ เดมิข้ำก็ตัง้ใจจะกลบัไปอยู่แล้ว อกีสกัพักข้ำจะกลบัไป 

กับเจ้ำ"

เจี่ยนเหยียนก�ำลังจะโต้เถียงต่อ ทว่ำกลับได้ยินสวีจ้งเซวียน 

ถอนหำยใจออกมำเนิบช้ำ จำกน้ันก็เอ่ยเสยีงเบำว่ำ "เจีย่นเหยียน พวกเรำ 

ไม่ได้เจอหน้ำกันมำหลำยเดือน จะทะเลำะกันเช่นนี้ทุกครั้งที่ได้เจอหน้ำ 

จรงิๆ หรอื"

ระหว่ำงท่ีรถม้ำเคลือ่นไปข้ำงหน้ำ ม่ำนหน้ำต่ำงทัง้สองฝ่ังถูกสำยลม

แผ่วเบำพัดจนพองข้ึนก่อนยุบลงไปอกีครัง้ แสงสส้ีมลอดผ่ำนตำมเข้ำมำ  

จำกน้ันก็ถูกม่ำนบดบงัไปอกีหน ภำยในรถม้ำประเดีย๋วสว่ำงประเดีย๋วมดื

เจีย่นเหยียนได้เหน็ว่ำตอนท่ีสวีจ้งเซวียนเอ่ยประโยคนี ้ เขำหลบุตำลง 

ขนตำรำวปีกกำสัน่ไหวเบำๆ มสีหีน้ำอ้ำงว้ำงท่ีบรรยำยไม่ถูก เจีย่นเหยียน

ชะงักไป ก่อนจะเลกิด้ินรนกะทนัหนั

นำงนึกไปถึงจดหมำยท่ีสวีจ้งเซวียนเขียนให้นำงในช่วงที่ผ่ำนมำ 

กระดำษเกำลีส่ขีำว ตวัอกัษรสงิเฉ่ำท่ีฉวัดเฉวยีน แต่ละถ้อยค�ำแต่ละประโยค

บอกนำงว่ำวันนีเ้ขำกินอะไรอร่อย รูส้กึว่ำรสชำตดิมีำก จงึไปขอวธีิท�ำมำจำก 

พ่อครวั รอหลงักลบัมำแล้วจะท�ำแต่ละอย่ำงออกมำให้นำงชมิ นำงก็รูสึ้ก

ใจอ่อนขึน้มำอย่ำงห้ำมไม่ได้

แต่นำงก็ไม่ยอมโอนอ่อนท่ำทีลงในทันที ดังนั้นร่ำงกำยจึงยังเกร็ง 

ไปหมด รมิฝีปำกสแีดงอ่อนนุม่เองก็เม้มเข้ำหำกันแน่น

สวีจ้งเซวียนสงัเกตสหีน้ำนำง รูว่้ำควำมจริงนำงใจอ่อนลงแล้ว แค่ 
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เปลอืกนอกไม่ยอมโอนอ่อนตำมเขำทันทเีท่ำน้ัน

เขำนกึดใีจจงึปล่อยมอืทีจ่บัข้อมอืนำงไว้แน่นทนัควัน ท้ังยังไพล่สองมอื

ไปข้ำงหลงัพร้อมเอ่ยเสยีงเบำ "เจ้ำน่ังดีๆ ข้ำรบัรองว่ำจะไม่แตะต้องเจ้ำอกี 

เจ้ำยังวำงใจได้ ประเดีย๋วข้ำย่อมออกค�ำสัง่เด็ดขำดให้คนบงัคบัรถม้ำกับ

บ่ำวชำยสองคนปิดปำกสนิทเรือ่งท่ีวันน้ีพวกเรำน่ังรถม้ำคนัเดยีวกัน ไม่มทีำง

ปล่อยให้คนอืน่รบัรูแ้ม้แต่ค�ำเดียวอย่ำงแน่นอน"

ควำมปรำดเปรือ่งของสวีจ้งเซวียนอยู่ท่ีเขำรูว่้ำควำมจรงิเจีย่นเหยียน 

มีนิสัยกินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง ซ�้ำนำงยังใจอ่อนอย่ำงมำก ดังนั้นขอแค ่

ลบูขนนำงตอนทีน่ำงก�ำลงัจะพองขน จำกนัน้เอ่ยค�ำพูดน่ำสงสำรบำงอย่ำง  

ลดท่ำทีของตนเองลง เพลงิโทสะนำงก็จะสลำยไปไม่น้อยทนัท ีนับประสำอะไร

กับทีต่อนนีเ้ขำยังก�ำจดัควำมกังวลในภำยหลงัของนำงไปหมดแล้วด้วย

ดังนั้นหลังเจี่ยนเหยียนคิดแล้วก็ได้แต่กลับลงไปนั่งอย่ำงจนใจ

นำงมีควำมกล้ำพอจะกระโดดลงจำกรถม้ำ แต่กระโดดลงไปแล้ว

อย่ำงไรกัน ก่อเรื่องใหญ่โตให้คนทั้งถนนรับรู้หรือไร ในเมื่อสวีจ้งเซวียน 

พูดเรือ่งท่ีนำงเป็นกังวลมำกท่ีสดุออกมำ มหิน�ำซ�ำ้ยังเอ่ยปำกรบัรองแล้ว  

ถ้ำอย่ำงนัน้กไ็ด้แต่ปล่อยให้เป็นเช่นนีก่้อนแล้วชัว่ครำว

เพียงแต่ตอนท่ีน่ังอยู่ตรงน้ีเจีย่นเหยียนก็เอำแต่น่ังสอดมอืไว้ในแขนเสือ้ 

ก้มหน้ำมองลำยเมฆหรอ้ีูคู่ก่ิงเหมยอันวิจติรประณีตบนแขนเสือ้ตนเอง

ขณะท่ีสวจ้ีงเซวียนกลับน่ังมองเจีย่นเหยียนตำไม่กะพรบิภำยในรถม้ำ 

ท่ีโยกคลอนไปมำ และย่ิงมองมำกเพียงไร ค้ิวของเขำก็ย่ิงขมวดเข้ำหำกัน

แน่นขึน้

เหตใุดตวันำงในตอนน้ีถึงดูผ่ำยผอมลงกว่ำตอนทีเ่ขำจำกไปอกี แม้

เป็นเพรำะอำกำศหนำวนำงจงึใส่เสือ้นวมผ้ำต่วนสชีมพูอมม่วงทอด้ำยทอง
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ทีห่นำหน่อย แต่ก็ยังคงเหน็เอวคอดก่ิวและเรอืนร่ำงแบบบำงอยู่ดี

ก่อนหน้ำทีต่นเองจะจำกไปไม่ได้ก�ำชบัให้เจีย่นฮหูยินอย่ำเข้มงวดกับ

อำหำรของนำงแล้วหรอกหรอื หรอืว่ำเจีย่นฮหูยินไม่ได้ฟังค�ำของเขำ

คิ้วเรียวยำวของสวีจ้งเซวียนขมวดเข้ำหำกันแน่นในทันที

หลงัคดิๆ ดูแล้วเขำก็เคำะผนังรถม้ำข้ำงตวัเบำๆ จำกนัน้เลกิผ้ำม่ำนขึน้ 

ก�ำชบับำงอย่ำงเสยีงเบำกับฉซีงัท่ีติดตำมอยู่ด้ำนนอก

ฉซีงัท่ีอยู่ด้ำนนอกได้ยินชดัแล้วก็กระชำกบงัเหยีนในมอื กลบัหัวม้ำ 

ควบม้ำวิง่ฝุน่ตลบไปทนัที

เจี่ยนเหยียนอยู่ด้ำนข้ำงย่อมได้ยินชัดเจนเช่นกัน

สวีจ้งเซวียนส่ังให้ฉซีงัไปซือ้อำหำรกลับมำจำกหอสรุำใกล้ๆ จำกนัน้ก็ 

ให้ไปซือ้ขนมกับผลไม้ขึน้ชือ่ของร้ำนกุ้ยเซยีงมำด้วย

นำงไม่รู้ว่ำจะพูดอะไรดีแล้ว เหตุใดเวลำอยู่ด้วยกันสวีจ้งเซวียน 

ต้องเอำแต่คิดถึงเรื่องอำหำรของนำงอยู่เสมอด้วย ไม่เลี้ยงจนนำงอ้วนพี 

เขำก็จะไม่ยอมเลกิรำใช่หรอืไม่

เดิมทีเจี่ยนเหยียนไม่อยำกจะคุยกับสวีจ้งเซวียน หำกท้ังสองคน 

นิง่เงยีบกันเช่นน้ีไปจนถึงจวนสกุลสวีแล้วก็แยกย้ำยกันกลบัเรอืนพักของ

ตนเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทว่ำยำมนี้นำงกลับทนไม่ไหวอีกครั้ง ท้ำยที่สุด 

ก็ยังเปิดปำกเอ่ย "ข้ำไม่หิว ไม่อยำกกินอะไรด้วย"

สวจ้ีงเซวียนได้ยินนำงเป็นฝ่ำยชวนคยุข้ึนมำก่อนย่อมดีใจมำก ดังนัน้

ใบหน้ำจงึผดุรอยย้ิมข้ึนมำสำมส่วน กระทัง่ค�ำพูดท่ีเอ่ยออกมำยังอ่อนโยนลง

ไม่น้อย "ข้ำหิวแล้วเลยอยำกกิน เจ้ำกินเป็นเพ่ือนข้ำดีหรือไม่" เมื่อเห็น 

เจีย่นเหยียนก�ำลงัจะเปิดปำก โดยไม่ต้องคดิเขำก็รูว่้ำนัน่จะต้องเป็นค�ำปฏเิสธ

แน่นอน ดังน้ันเขำจึงรีบพูดต่อวำ่ "ข้ำเพ่ิงเร่งเดินทำงกลับมำจำกซำนตง 
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เมื่อเช้ำ พอมำถึงก็รีบไปรำยงำนเรื่องกำรสอบเซียงซื่อกับฝ่ำบำททันที  

จำกน้ันก็ไปจัดกำรธุระบำงอย่ำงที่กรมพิธีกำรต่อ อำหำรเช้ำกับ 

อำหำรกลำงวันล้วนไม่ทันได้กิน..." ในประโยคน้ีแฝงไปด้วยควำมน่ำสงสำร

เจี่ยนเหยียนได้ยินดังน้ันก็ไม่สะดวกใจจะพูดปฏิเสธอีก ซ�้ำยัง 

แอบสงสำรเขำอยู่ด้วย ทว่ำเบือ้งหน้ำยังคงมสีหีน้ำบึง้ตงึ เอ่ยด้วยใบหน้ำ 

ไร้ควำมรูส้กึ "ท่ำนหิวท่ำนก็กินเองได้ เหตุใดต้องให้ข้ำกินเป็นเพ่ือนด้วย"

สวีจ้งเซวียนจึงย้ิมตอบว่ำ "มีเจ้ำอยู่เป็นเพ่ือน ข้ำย่อมกินข้ำว 

ได้มำกขึ้น"

กลิน่อำยเก้ียวพำนในประโยคนีข้องเขำชดัเจนมำกแล้ว เจีย่นเหยยีน 

เองก็ฟังออก ดังน้ันนำงจึงท�ำเป็นไม่ได้ยิน ไม่ได้เอ่ยอะไรต่อ แค่กลับไป 

สอดมอืไว้ในแขนเสือ้ ก้มหน้ำลง และน่ังอยู่ตรงนัน้โดยไม่สนใจเขำประหนึง่ 

รปูสลกัไม้ตำมเดมิ

สวีจ้งเซวียนกลบัมคีวำมสขุย่ิง ไม่ว่ำตอนน้ีนำงจะแสดงท่ำทเีฉยชำ

ต่อเขำอย่ำงไร แต่อย่ำงน้อยนำงก็ไม่ได้ปฏเิสธเขำอย่ำงเด็ดขำด ท้ังนำงยัง 

เป็นห่วงเขำ แม้นำงจะไม่ได้พูดและไม่ได้แสดงออกมำทำงสีหน้ำ แต ่

สวีจ้งเซวียนก็รูส้กึว่ำตนเองนัน้รบัรูไ้ด้อยู่ดี

หลังท้ังสองคนอยู่กันเงียบๆ ไปอีกสักพักหนึ่ง ในใจสวีจ้งเซวียน 

ก็นึกถึงเรื่องเมื่อครู่นี้ขึ้นมำอีกครั้ง นำงกับเสิ่นชั่วไปนั่งด่ืมชำอยู่ด้วยกัน 

ได้อย่ำงไร ซ�ำ้ยังปิดประตูร้ำนถึงขัน้ลงดำลไว้อกีด้วย

เพียงแต่ว่ำแม้เขำมใีจอยำกจะถำม แต่ก็กลัวว่ำเจีย่นเหยียนจะโมโห 

ขึน้มำอกี เมือ่ครูต่อนอยู่ท่ีร้ำนด้ำยทอ ไม่ว่ำเขำจะโมโหหรอืยอมอ่อนข้อให้

อย่ำงไร เจีย่นเหยียนก็ล้วนไม่สนใจเขำ หำกยังถำมต่อเกรงว่ำนำงจะโกรธ 

แล้วจะไม่สนใจเขำอกีจรงิๆ
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แต่หำกไม่ถำมเรือ่งนีก็้เป็นเหมอืนก้ำงปลำตดิคอ ท�ำให้เขำแค่ครุน่คดิ 

ลกึซึง้กว่ำน้ีเลก็น้อยก็รูส้กึอดึอัดหัวใจจนแทบเสยีสติ

หลงัเขำพิจำรณำแล้วก็ตดัสินใจว่ำถึงอย่ำงไรก็ยังต้องถำมเจีย่นเหยียน 

อยู่ด ี เพียงแต่เปลีย่นไปถำมอกีวิธี ดงัน้ันเขำจงึเปิดปำกเอ่ยอย่ำงระมดัระวงั  

"เจ้ำกับเสิน่ชัว่ เมือ่ครูน้ี่บงัเอญิเจอกันในร้ำนด้ำยทอ เห็นว่ำรูจ้กักันก็เลย 

นัง่ดืม่ชำพูดคยุกันใช่หรอืไม่"

แต่ไฉนต้องปิดประตดู้วย หรอืว่าบทสนทนาระหว่างพวกเขามเีร่ือง 

ทีไ่ม่อาจให้คนนอกรบัรูไ้ด้อย่างน้ันหรอื

สวีจ้งเซวียนหัวใจบบีรดัแน่น แต่ก็ไม่กล้ำถำมเช่นนีอ้อกไปตรงๆ ดังนัน้

เขำคิดแล้วจึงเอ่ยต่ออย่ำงระมัดระวัง "เพียงแต่เสิ่นชั่วผู้นี้แม้เปลือกนอก 

มองดเูป็นมติร แต่ควำมจรงิเป็นคนเจ้ำเล่ห์มำก วนัหน้ำเจ้ำอยู่ให้ห่ำงจำกเขำ

หน่อยจะดกีว่ำ"

เจีย่นเหยียนยังคงก้มหน้ำมองลำยปักอันประณีตบนแขนเส้ือตนเอง 

ไม่ได้ตอบกลับสักครึ่งค�ำ

สวีจ้งเซวียนเริม่รูสึ้กกระวนกระวำยใจขึน้มำ เขำไม่แน่ใจว่ำควำมเงยีบ

ในตอนนีข้องเจีย่นเหยียนหมำยควำมว่ำอย่ำงไรกันแน่ เป็นเพรำะควำมจรงิ 

นำงกับเสิน่ชัว่ไม่ได้บงัเอญิพบกัน? หรอืรูส้กึว่ำเขำยุ่งเร่ืองของนำงมำกไป?  

หรอืไม่พอใจกับควำมเห็นท่ีเขำมต่ีอเสิน่ชัว่? หรอืก็แค่ไม่อยำกคยุกับเขำ

เฉยๆ?

สองมือที่วำงอยู่บนตักประเดี๋ยวก�ำประเดี๋ยวคลำย ก�ำๆ คลำยๆ  

สลับกันไป สวีจ้งเซวียนก�ำลังคิดว่ำเขำควรจะอธิบำยค�ำพูดเมื่อครู่นี้ให ้

เจีย่นเหยียนฟังหรอืไม่ และควรอธิบำยอย่ำงไรนำงถึงจะไม่เข้ำใจผดิกัน

แต่ควำมในใจจรงิๆ ของเขำก็คอืเขำไม่ชอบเหน็เจีย่นเหยียนอยูกั่บ
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เสิน่ชัว่ พูดให้ชดักว่ำน้ันคอืเขำไม่อยำกเห็นเจีย่นเหยียนอยู่กับบรุษุหน้ำไหน

นอกจำกเขำทัง้น้ัน! นำงควรจะเป็นของเขำ ในสำยตำนำงควรมแีค่เขำอยู่ 

ทกุคนืวนั ทกุชัว่ขณะ ไม่ว่ำเขำจะอธิบำยอย่ำงไรควำมคดิเหน็ข้อนีก็้ไม่มวัีน

เปลีย่นไป

และในตอนนั้นเขำก็ได้ยินเสียงเย็นชำของเจี่ยนเหยียนดังขึ้นช้ำๆ

"สวีจ้งเซวียน ข้ำรู้สึกว่ำที่วัดอวี้หวงเมื่อครั้งก่อน พวกเรำได้คุย 

ทกุอย่ำงกันกระจ่ำงชดัพอแล้ว ถ้ำอย่ำงนัน้เหตุใดตอนน้ีท่ำนถึงยังมำยุ่งกับ 

เรือ่งของข้ำอกีเล่ำ"

หลงัเจ่ียนเหยียนเอ่ยประโยคน้ีอย่ำงใจเย็นจบก็เงยหน้ำข้ึนมองไปที่

สวีจ้งเซวียนนิง่ๆ
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ชัว่พรบิตำนัน้สวจ้ีงเซวียนรูส้กึเหมอืนว่ำสำยตำนำงมพีลงัในกำรมอง

จติใจคนทะลปุรโุปร่ง แทบจะมองเห็นชดัถึงควำมคดิอนัโหดร้ำยท่ีไม่อำจให้

ผู้คนรับรู้พวกนั้นในใจเขำ เขำรู้สึกว้ำวุ่นใจ อยำกจะเอ่ยปำกอธบิำย แต่ 

รถม้ำหยุดลงกะทันหนัเสยีก่อน เสยีงของคนบงัคบัรถม้ำลอดผ่ำนหน้ำต่ำง

เข้ำมำอย่ำงระมดัระวังว่ำ "คุณชำยใหญ่ คุณหนเูจ่ียน ถึงแล้วขอรับ"

เจ่ียนเหยียนได้ยินเช่นนั้นก็ลุกขึ้นยืน จำกน้ันก้มตัวเตรียมลงจำก 

รถม้ำ

สวีจ้งเซวียนย่ืนมอืไปดึงตัวนำงไว้โดยไม่รูต้วั เพียงแต่มอืเขำเพ่ิงจะ 

แตะถกูข้อมอืนำงก็ได้เห็นเจีย่นเหยียนหนัหน้ำกลบัมำกะทันหนั เอ่ยเสยีง

เรยีบเฉย "ปล่อยมอื"

สวีจ้งเซวียนก็ไม่รู้ว่ำเกิดอะไรขึ้น ชั่วพริบตำน้ันเหมือนเขำถูกค�ำ 

ท่ีนำงเอ่ยออกมำลวกใส่ ยังไม่ทันรู้ตัว มือท่ีจับข้อมือนำงไว้แน่นกลับ 

51
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ปล่อยออกก่อนแล้ว

เจี่ยนเหยียนอำศัยโอกำสนี้เลิกม่ำนรถม้ำค้อมตัวน�ำลงไปทันที

ไป๋เวยยืนรออยู่ด้ำนนอกรถม้ำนำนแล้ว เมือ่เหน็เจีย่นเหยียนออกมำ 

ก็รบีมำช่วยประคองนำงลงจำกรถม้ำ

สวีจ้งเซวียนตำมหลังลงมำ

เจี่ยนเหยียนไม่ได้มองเขำ แต่เงยหน้ำมองเรือนตรงหน้ำแห่งนี้

ขั้นบันไดสีเทำอมขำว ประตูใหญ่สีด�ำ หลังคำกระเบื้องสีเทำเข้ม  

ด้ำนหน้ำประตมูต้ีนอิน๋ซิง่* อยู่ต้นหน่ึง ใบสเีหลอืงอร่ำมเตม็ต้น บำงครำ 

มลีมพัดมำก่ิงไม้แห้งพลนัโยกไหว ใบไม้โปรยปรำยลงมำบำงส่วน

สวีจ้งเซวียนมองไปที่นำง เมื่อเห็นนำงเอำแต่จับจ้องไปที่ต้นอิ๋นซิ่ง 

ก็ไม่ได้พูดอะไร แค่เดินผ่ำนนำงไปเคำะห่วงประตู

บนถนนอฐิขมกุขมวัปแูผ่ไปด้วยใบอิน๋ซิง่สเีหลอืงอร่ำมบำงๆ ชัน้หน่ึง 

ตอนที่สวีจ้งเซวียนเดินผ่ำนไปเจี่ยนเหยียนก็ได้ยินเสียงสวบสำบดังขึ้น  

ฟังยุบยิบรำวกับมีมดไต่อยู่บนหัวใจนำง ให้รู ้สึกขมฝำดอึดอัด ทว่ำก็ 

ไม่มีวิธีพูดออกมำ

จนตอนนีน้ำงก็ยังจ�ำได้ ช่วงฤดูใบไม้ผลสิมยัอยู่มหำวิทยำลยัปีสอง

นำงเคยไปเทีย่วทะเลสำบไท่หูกับเพ่ือนร่วมห้อง

ฤดใูบไม้ร่วงสทีองค�ำเดอืนสิบ เดมิก็เป็นฤดกูำลห่ำนป่ำโผบินกลบัรัง 

ยำมอำทิตย์อัสดง มีใบเฟิง** สีแดง ใบอิ๋นซิ่งสีเหลือง และต้นอ้อสีขำว  

ในดวงตำเต็มไปด้วยสีสันละลำนตำท่ีโจมตีใส่ใจคน เพียงแต่ในตอนนั้น 

พวกนำงอำยุยังน้อย พวกนำงอิสรเสรี พวกนำงสำมำรถควบคุมชีวิต 

ของตนเองได้ ดังน้ันจึงไม่เข้ำใจรสชำติของควำมทุกข์ เพียงแค่หัวเรำะ 

* ต้นอิ๋นซิ่ง คือต้นแปะก้วย

** ใบเฟิง คือใบเมเปิ้ล
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อย่ำงปลดปล่อย ว่ิงไปตำมใจ แต่ตอนนีเ้มือ่นึกถึงเรือ่งรำวในอดตีเหล่ำน้ัน 

ก็รู ้สึกเหมือนหัวใจอัดแน่นไปด้วยดอกปุยฝ้ำยอิ่มน�้ำ คับพองจนนำง 

รูส้กึย�ำ่แย่มำก

เจีย่นเหยียนรูส้กึจมกูตีบตันข้ึนมำอย่ำงห้ำมไม่ได้ ดวงตำเองก็เคอืง 

ขึน้มำ นำงรบีก้มหน้ำลงปิดบัง

แต่สวีจ้งเซวียนมองเห็นเข้ำแล้ว

เขำรีบก้ำวสองก้ำวลงจำกบันไดมำอยู่ข้ำงนำง ก่อนถำมเสียงเบำ 

"เจ้ำเป็นอะไรไป"

เจีย่นเหยียนก�ำลงัสงบสตอิำรมณ์ตนเอง ดงันัน้จงึไม่ได้ตอบกลบัทันที

สวีจ้งเซวียนหลงคดิว่ำนำงถือสำเรือ่งท่ีเกิดข้ึนบนรถม้ำเมือ่ครู่น้ี จงึ 

เอ่ยเสยีงเบำต่อ "เจ้ำอย่ำร้องไห้ ข้ำรบัปำกว่ำวันหน้ำขอแค่เป็นเรือ่งท่ีเจ้ำ 

ไม่อยำกพูด ข้ำก็จะไม่บงัคับให้เจ้ำพูดเด็ดขำด"

เจี่ยนเหยียนคิดแค่ว่ำ หากข้าไม่อยากจะพูดจริงๆ เดิมทีไม่ว่าเจ้า 

จะบงัคบัข้าอย่างไรข้าก็ไม่มทีางพูดอยู่แล้ว เพียงแต่พอได้ยินสวีจ้งเซวียน 

รบัปำกนำงเช่นน้ี ในใจนำงก็ยังแอบประทับใจขึน้มำอยู่ดี

ดงัน้ันนำงจงึเงยหน้ำขึน้ ฝืนเหยยีดมมุปำกเป็นรอยย้ิมขณะเอ่ยเพียงว่ำ 

"ไม่ได้เป็นอะไรเจ้ำค่ะ แค่ไม่รูเ้พรำะเหตใุด เมือ่ครูม่องเหน็ต้นอิน๋ซิง่ต้นนี ้

พลนันึกไปถึงบทกวีหนึง่ เลยรูส้กึเศร้ำขึน้มำ"

"เป็นบทกวีใดกัน" สวีจ้งเซวียนอยำกกุมมือนำง ทว่ำก็ไม่กล้ำ

เมื่อครู ่ น้ีตอนที่เขำหันกลับมำเห็นเจี่ยนเหยียนหำงตำแดงก�่ำ  

ในดวงตำมีประกำยหยำดน�้ำตำวูบไหว ชั่วพริบตำน้ันเขำพลันรู้สึกว่ำ 

ในหัวใจคล้ำยมเีหลก็ยำวแทงเข้ำใส่อย่ำงรนุแรง หัวใจรวดร้ำวไปหมด

เจีย่นเหยียนเม่ือเห็นเขำมท่ีำทีจะถำมให้ถึงท่ีสดุ ก็ได้แต่ค้นหำบทกว ี
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สองวรรคทีเ่หมำะสมกับทิวทัศน์ข้ึนมำในสมองอย่ำงรวดเรว็ "พงไพรไกลห่ำง

กลำงลมสำรท ครีทีอดร่ำงอำบแสงสำยัณห์"*

สวีจ้งเซวียนย่อมรู้จักกวีบทน้ี เป็นเพรำะว่ำรู้ ดังนั้นถึงได้เข้ำใจว่ำ 

ควำมจริงกวีบทนี้มีควำมหมำยถึงควำมรู้สึกทุกข์ระทมและโศกเศร้ำ  

ด้วยเหตุนี้จึงคิดถึงเรื่องท่ีเจี่ยนเหยียนเข้ำใจสถำนกำรณ์ของตนเอง 

มำตัง้แต่เด็กและอดทนมำถึงปัจจบุนั ดงัน้ันควำมรูสึ้กปวดร้ำวในใจของเขำ 

จงึย่ิงมมีำกกว่ำเดมิทนัท ีแต่เขำก็ท�ำได้แค่เอ่ยปลอบนำงเสียงเบำ "เจ้ำยัง 

อำยุน้อย วันหน้ำอ่ำนบทกวีเช่นน้ีให้น้อยลงหน่อยเถิด" ก่อนชะงกัไปแล้ว

เอ่ยเสยีงเบำออกมำอกีประโยค "เจ้ำวำงใจ ไม่ว่ำเรือ่งใดล้วนมข้ีำอยู่ เจ้ำ 

ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นห่วงอะไรมำกมำยเพียงน้ัน"

เขำเอ่ยออกมำอย่ำงคลมุเครอื เจีย่นเหยียนได้ยินก็ไม่ได้เก็บมำใส่ใจ

อกีอย่ำงนำงยังคิดว่ำเรือ่งของตนเองย่อมควรให้ตนเองเป็นผู้จดักำร 

ไม่เช่นน้ันพอมเีรือ่งยำกอะไรก็จะต้องไปร้องไห้ขอร้องผูอ้ืน่ คำดหวงัให้ผูอ้ืน่ 

ช่วยเหลอืเสมอหรอื แน่นอนว่ำไม่ว่ำพ่ึงพำใครก็ยังสบำยใจสูพ่ึ้งพำตนเอง 

ไม่ได้

ประตูใหญ่ท่ีด้ำนหลังเปิดออกนำนแล้ว ฉีฮุยยืนอยู่ท่ีประตูด้วย 

ควำมรูส้กึกระอกักระอ่วนเลก็ๆ

เมือ่ครูน่ีต้อนท่ีสวีจ้งเซวยีนมำเคำะห่วงเหลก็ เขำก็ว่ิงมำเปิดประตูทันที 

เมือ่เห็นสวีจ้งเซวียน ค�ำว่ำ 'คณุชำย' ยังค้ำงอยู่ทีล่�ำคอไม่ทันเปล่งออกมำ  

ชัว่ขณะต่อมำก็เหน็สวจ้ีงเซวียนรบีหนัตัวกลบัเดินลงจำกบนัไดไปก้มหน้ำ

ปลอบคณุหนูเจ่ียนเสียงเบำกับตำ ยังดท่ีีดเูหมอืนตอนน้ีทัง้สองคนจะพูดคยุ

* มำจำกบทกวีท่ีเขียนอยู่บนผนังฝ่ังหนึง่ของศำลำรมิแม่น�ำ้หวงเหอ (ฮวงโห) ผูแ้ต่งคือไหลก๋ัวจงหมิน่กงโค่วจุน่  

แต่งด้วยหัวข้อเก่ียวกับ 'ฤดูสำรท' เนื้อหำจึงอำบย้อมไปด้วยอำรมณ์หมองระทมของฤดูใบไม้ร่วง รวมทั้ง 

บรรยำยถึงทัศนยีภำพในฤดใูบไม้ร่วงรมิฝ่ังแม่น�ำ้หวงเหอ
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เรือ่งส่วนตวักันจบแล้ว สวีจ้งเซวียนอยู่ด้ำนหน้ำ เจีย่นเหยียนตำมอกีฝ่ำย 

อยู่ด้ำนหลงัสองก้ำว ท้ังสองคนต่ำงเดินตรงมำท่ีประตู

ฉีฮุยรีบท้ิงมือลงข้ำงล�ำตัวแล้วขยับไปยืนด้ำนข้ำงพร้อมเอ่ยเรียก 

อย่ำงเคำรพนอบน้อม "คุณชำยใหญ่ คุณหนูเจีย่น"

เจี่ยนเหยียนผงกศีรษะให้เขำพร้อมรอยย้ิมเป็นมิตร จำกน้ันก็ 

เดินตำมหลังสวีจ้งเซวียนเข้ำไปในเรือนที่เมืองหลวงของเขำแห่งนี้

เรือนเล็กๆ ท่ีมีสองทำงเข้ำออก บนพ้ืนอิฐยกสูงเป็นเรือนสำมห้อง 

เล็กๆ ในลำนด้ำนหน้ำเป็นถนนคดเค้ียวตัดจำกหินอู่คัง* สองข้ำงทำง 

เป็นกอไผ่สลบักับภูเขำจ�ำลองขรขุระ

สวีจ้งเซวียนเดินน�ำนำงเข้ำไปในห้องโถง ให้นำงนัง่รออยู่ก่อน ส่วน

ตนเองไปเปลีย่นชดุท่ีห้องนอนด้ำนหลงั เพียงแต่หลังเดนิออกมำทีท่ำงเดิน

เขำไม่ได้ตรงไปทีห้่องนอนของตนเองทนัท ีแต่แอบยืนอยู่ตรงน้ันเงยีบๆ สกัพัก 

จนกระทัง่ได้เห็นฉฮียุยกถำดชำเดนิมำ สวีจ้งเซวียนจงึกวกัมอืเรียกให้อกีฝ่ำย

มำหำ

หลงัฉฮียุเข้ำมำใกล้ สวีจ้งเซวียนก็ถำมเขำเสียงเบำ "เส่ียวเหมำถวน

อยู่ทีใ่ด"

ฉีฮุยไม่ทันนึกว่ำจู่ๆ สวีจ้งเซวียนจะถำมเช่นนี้ จึงร้องเอ๊ะออกมำ 

พร้อมตอบว่ำ "ไม่ทรำบสิขอรับ อำกำศดีๆ เช่นนี้ ใครจะไปรู้ว่ำมันไป 

ซกุตวันอนอยูท่ี่ใด"

"รีบไปหำตัวมันมำ จำกน้ันแอบปล่อยเข้ำไปในห้องหลักเงียบๆ  

ถ้ำเกิดคณุหนเูจีย่นถำมขึน้มำ เจ้ำรูว่้ำควรจะตอบว่ำอะไรใช่หรอืไม่"

* หินอู่คัง คือหินจำกภูเขำฝำงเฟิงซึ่งอยู่ห่ำงจำกอ�ำเภออู่คังไปทำงตะวันออกประมำณ 8 กิโลเมตร มีอยู่ 

สองประเภท ประเภทท่ีใช้ในทำงสถำปัตยกรรมจะเป็นหินภูเขำไฟท่ีแขง็ตวั มเีนือ้แขง็พอเหมำะ สตีำมธรรมชำติ

ส่วนใหญ่เป็นสีม่วงอ่อน ประเภทท่ีสองส�ำหรับสวนสำธำรณะ ภูเขำจ�ำลอง เป็นหินชั้นหินผุ มีสีเหลืองหรือ 

น�ำ้ตำล ลำยหินไม่ชดั มขีนำดหลำกหลำยไม่แน่นอน
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ฉีฮุยไม่ได้มีไหวพริบเท่ำฉีซังพ่ีชำยเขำท่ีสำมำรถคำดเดำควำมคิด 

ของสวีจ้งเซวียนได้ ยำมนีจ้งึมแีววตำว่ำงเปล่ำ หลงัคดิแล้วท้ำยทีสุ่ดก็ยัง 

ส่ำยหน้ำพร้อมตอบอย่ำงซือ่สตัย์ "ไม่ทรำบขอรบั"

"..." สวีจ้งเซวียนหมดค�ำจะเอ่ย คลอดออกมาจากครรภ์มารดา

เดียวกันแท้ๆ เหตุใดถึงได้แตกต่างกันเพียงน้ีนะ โชคดีท่ีในยำมนั้น 

เขำเหน็ฉซีงัเดินเข้ำมำพร้อมบ่ำวชำยจ�ำนวนหนึง่ท่ียกกล่องอำหำรมำด้วย 

จงึกวกัมอืเรยีกฉซีงัมำหำ

ฉีซังรีบเข้ำมำหำเขำทันที

ขณะที่สวีจ้งเซวียนสั่งกำรฉีฮุยอยู่ว่ำ "หลังยกชำเข้ำไป เจ้ำก็พำ 

บ่ำวชำยพวกน้ียกอำหำรเข้ำไปวำงเรยีงด้วย รอบคอบสักหน่อยเล่ำ"

ฉฮียุตอบรบั จำกนัน้หนัตวักลบัไปใช้มอืเท้ำงุม่ง่ำมท�ำงำนละเอยีดอ่อน 

ของสำวใช้กบับ่ำวหญิงแทนแล้ว

ส่วนทำงสวีจ้งเซวียนก็เอ่ยประโยคท่ีพูดกับฉฮียุเมือ่ครูน่ีกั้บฉซีงัอกีรอบ

ฉซีงัได้ยินแล้วเข้ำใจทันที เขำผงกศรีษะเอ่ยตอบรบั "บ่ำวเข้ำใจขอรบั

คุณชำย ท่ำนวำงใจได้ บ่ำวจะต้องจัดกำรเรื่องนี้อย่ำงแนบเนียน ไม่ให ้

คณุหนเูจีย่นมองออกว่ำพวกเรำจงใจท�ำแน่นอน"

สวีจ้งเซวียนถึงได้เดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้ำอย่ำงสบำยใจ

เขำคดิว่ำแม้เจีย่นเหยียนจะใจอ่อน แต่นิสัยก็ยังดือ้รัน้ เขำจงึไม่อำจใช้ 

วิธีกำรบีบบังคับกับนำง ได้แต่ค่อยๆ เป็นน�้ำหยดลงบนหินทีละหยดๆ  

ค่อยเป็นค่อยไป เร่ิมจำกท�ำให้นำงประทบัใจด้วยเรือ่งทีเ่ลก็น้อยทีส่ดุก่อน  

จนกระทั่งนำงคุ้นเคยกับกำรมีเขำอยู่ พบว่ำตนเองไม่อำจจำกเขำไปได้  

ถึงเวลำนัน้ย่อมส�ำเรจ็เสรจ็งำน ออกดอกออกผล

อีกอย่ำงตอนนี้เขำก็ไม่ได้ร้อนใจ เขำสำมำรถอดทนรอ...รอจนถึง 
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เวลำท่ีตนเองเข้ำครอบครองหัวใจทัง้ดวงของนำงไปเงยีบๆ

เจีย่นเหยียนไม่ได้รูส้กึตัวสกันิดว่ำนำงถูกสวจ้ีงเซวียนวำงแผนเช่นน้ี 

อยู่ในใจ นำงแค่นั่งอยู่บนเก้ำอี้พนักโค้งตัวแรกทำงซ้ำยมือในห้องหลัก  

ดืม่ชำไปพลำงมองส�ำรวจกำรตกแต่งภำยในห้องไปด้วย

บนผนังตรงกลำงแขวนภำพวำดต้นสนคู่ก ้อนหินของจำงเจ่ำ 

ศลิปินชำวถังเอำไว้ ด้ำนข้ำงแปะกลอนคู ่ ดอูอกว่ำน่ำจะเป็นลำยมอืของ 

สวีจ้งเซวียนเอง ด้ำนหน้ำรูปภำพเป็นโต๊ะยำวไม้ฮวำหลีตัวหนึ่ง ด้ำนบน 

วำงกระถำงสวนหนิปลอมคูแ่จกันทรงแปดมมุเคลอืบเขยีวสองใบข้ำงละฝ่ัง 

ด้ำนข้ำงโต๊ะยำวยังมีโต๊ะสูงอีกคู่หน่ึง ด้ำนบนจัดวำงกระถำงดอกไม้ 

ตำมฤดูกำลเอำไว้ และที่ด้ำนหน้ำโต๊ะยำวเป็นโต๊ะแปดเซียนตัวหนึ่ง  

ด้ำนข้ำงสองฝ่ังวำงเก้ำอีพ้นกัโค้งไว้สองตวั ถัดออกมำจำกน้ันด้ำนซ้ำยขวำ 

เป็นเก้ำอีพ้นกัโค้งอีกสองตัว ตรงกลำงขวำงไว้ด้วยโต๊ะตวัหนึง่

เจี่ยนเหยียนตั้งใจจะมองส�ำรวจเครื่องเรือนชิ้นอื่นๆ ต่อ ทันใดน้ัน 

ก็ได้ยินเสยีงเมีย้วดงัขึน้พร้อมกบัเงำร่ำงอ้วนพีท่ีกระโจนเข้ำมำจำกประต ู

ไปอยูบ่นโต๊ะแปดเซยีน จำกนัน้กม็ว้นเกบ็หำงนัง่ยองๆ ลงด้ำนบนพลำง 

เบกิดวงตำกลมกวำดมองไปมำ

เม่ือเจี่ยนเหยียนตั้งใจมองก็เห็นเป็นแมวตัวกลมตัวหน่ึง คิดว่ำ 

แมวตวัน้ีน่ำจะมชีวิีตไม่เลว ไม่ต้องพูดถึงขนำดตวัอ้วนใหญ่ กระท่ังขนสส้ีม

อมน�ำ้ตำลบนตัวมนัเองก็มนัวำว ทอประกำยดุจผ้ำแพรชัน้ดี

ท่ีหำได้ยำกคือตรงปลำยจมูกมันมีพ้ืนที่สีขำวอยู่เล็กๆ นับได้ว่ำ 

เป็นจุดเด่นของทั้งตัว

แมวตัวนี้ไม่กลัวคนสักนิด เมื่อเห็นเจี่ยนเหยียนก�ำลังมองมันก็ 

ร้องเมีย้วออกมำอกีครัง้ จำกนัน้ก็ยกขำข้ำงหน่ึงข้ึนมำแลบล้ินเลียแผล็บๆ 
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เสรจ็แล้วก็ยกเท้ำมำลบูบนหน้ำต่อ

แมวเป็นสตัว์ทีป่ระหยัดน�า้มากจรงิๆ ด้วย! อย่างน้อยเวลาล้างหน้า 

ก็ไม่เคยต้องใช้น�า้

เริ่มแรกเจี่ยนเหยียนยังจดจ�ำแมวตัวนี้ไม่ได้ ด้วยควำมที่แมวน้อย 

ทีไ่ด้เจอในป่ำเหมยตัวนัน้ตัวเลก็จนสำมำรถน่ังอยู่บนฝ่ำมอืนำง ใช้สองนิว้ 

ห้ิวคอขึน้มำได้ แต่แมวท่ีอยู่ตรงหน้ำตอนนี.้..เอ่อ ตวัใหญ่จนคำดว่ำคงต้องใช้

สองมอือุม้ข้ึนมำ

นำงแค่ประหลำดใจด้วยนกึไม่ถึงว่ำคนอย่ำงสวีจ้งเซวียนจะเลีย้งแมว

ด้วย ซ�ำ้ยังเลีย้งแมวตวัอ้วนพีเช่นน้ี แต่หลงัคดิเสรจ็นำงก็เก็บสำยตำกลบัมำ 

มองส�ำรวจภำยในห้องต่อ

ยำมน้ันฉีซังก็รีบร้อนวิ่งเข้ำมำ รีบถึงขั้นไม่ทันคำรวะเจี่ยนเหยียน 

ก็ก้ำวเร็วรี่ไปหยุดอยู่หน้ำแมวตัวน้ัน ก่อนย่ืนมือไปอุ้มมันมำกอดไว ้

พร้อมเอ่ยต�ำหน ิ "เสีย่วเหมำถวนเจ้ำไปท่ีใดมำ เหตใุดถึงเพ่นพ่ำนส่งเดชให้

พวกเรำหำตวัไม่เจอเล่ำ เมือ่ครูน้ี่คุณชำยเพ่ิงถำมถึงเจ้ำ บอกว่ำจะต้องหำ 

ตวัเจ้ำให้เจอ ไม่อย่ำงนัน้พวกเรำจะโดนโบยกันหมด!"

เจี่ยนเหยียนตกตะลึง หันขวับไปมองแมวตัวที่ฉีซังอุ้มอยู่ทันที

แมวสส้ีมอมน�ำ้ตำล ปลำยจมกูมแีต้มสีขำว มหิน�ำซ�ำ้มนัยังถูกเรยีกว่ำ 

'เสีย่วเหมำถวน' เช่นกัน...

"มัน...มันชื่อว่ำอะไรนะ" นำงถำมฉีซังอย่ำงไม่อยำกจะเชื่อ

ฉีซังจึงอุ้มเสี่ยวเหมำถวนมำหยุดอยู่ตรงหน้ำนำง เขำก้มหน้ำมอง 

เสี่ยวเหมำถวนก่อนหนหน่ึง จำกนั้นถึงได้เงยหน้ำมองเจี่ยนเหยียนอีกที

พร้อมย้ิมเอ่ย "มันหรือขอรับ มันชื่อเสี่ยวเหมำถวน คุณหนูเจี่ยนรู้สึกว่ำ 

มนัอ้วนเกินไปไม่เหมำะเรยีกเสีย่วเหมำถวน แต่ควรจะเรยีกต้ำเหมำถวน 
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หรือพ่ังเหมำถวน* มำกกว่ำใช่หรือไม่ บ่ำวเองก็คิดอย่ำงเดียวกัน แล้วก็ 

เคยเสนอกับคุณชำยมำก่อนด้วย ทว่ำคุณชำยยืนกรำนจะเรียกมันว่ำ 

เสีย่วเหมำถวน พวกบ่ำวก็ไม่ทรำบว่ำเพรำะอะไร"

เจี่ยนเหยียนถำมต่อ "พวกเจ้ำไปได้มันมำจำกที่ใดหรือ"

ฉซีงัส่ำยหน้ำ "บ่ำวไม่ทรำบขอรบั คุณชำยเป็นคนพำกลบัมำ จ�ำได้

คลบัคล้ำยว่ำน่ำจะเป็นช่วงเดอืนสองเดอืนสำมกระมงั เอำเป็นว่ำเป็นช่วงที่ 

ดอกท้อก�ำลงับำนงดงำมพอด ีอยู่ดีๆ  วันหนึง่ตอนทีค่ณุชำยหยุดพักผ่อน 

อยู่ท่ีทงโจวก็พำเสีย่วเหมำถวนกลบัมำ บอกแค่ว่ำให้พวกบ่ำวดูแลมนัดีๆ   

แต่ควำมจริงขอแค่มีเวลำว่ำงเขำก็จะเป็นคนดูแลเองทั้งน้ัน ไม่อย่ำงน้ัน 

ตอนพำกลบัมำเป็นแค่ลกูแมวตวัเลก็ๆ ตวัหน่ึง เพ่ิงจะผ่ำนมำครึง่ปีจะอ้วนจน

กลำยมำเป็นเช่นนีไ้ด้อย่ำงไร"

ช่วงเดือนสองเดือนสำมที่ดอกท้อบำนพอดี...

เจีย่นเหยียนตัง้ใจย้อนคดิ นำงได้เจอเสีย่วเหมำถวนในป่ำเหมยคร้ังแรก 

ก็ช่วงนัน้พอด ีหลงัน่ังยองๆ เล่นกับมนัอยูใ่ต้ต้นเหมยสกัพักก็อยำกพำมนั

กลบัไปเลีย้งมำก ทัง้ยังต้ังชือ่ให้มนัว่ำเสีย่วเหมำถวน เพียงแต่เจีย่นฮูหยิน

รังเกียจหมำแมวมำกที่สุด ดังน้ันสุดท้ำยจึงไม่ได้พำมันกลับไป ทว่ำ 

สวีจ้งเซวียนเอำมันมำเลี้ยงได้อย่ำงไร ซ�้ำยังตั้งชื่อให้ว่ำเส่ียวเหมำถวน 

อีกด้วย หรือว่ำวันน้ันสวีจ้งเซวียนเองก็อยู่ในป่ำเหมย เพียงแต่ตนเอง 

ไมไ่ด้สงัเกตเห็นเขำ?

นำงจึงเริ่มย้อนคิดว่ำวันนั้นตนเองท�ำอะไรลงไปบ้ำงในป่ำเหมย  

จำกนั้นพอย่ิงคิดนำงก็รู้สึกว่ำแผ่นหลังมีเหงื่อออกชุ่ม สุดท้ำยกระท่ัง 

ท้องน้อยยังเริ่มปวดขึ้นมำนิดๆ...

* เสีย่วเหมำถวน แปลว่ำก้อนไหมพรมน้อย ต้ำเหมำถวน แปลว่ำก้อนไหมพรมใหญ่ และพ่ังเหมำถวน แปลว่ำ 

ก้อนไหมพรมอ้วน
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ช่วงระหว่ำงฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนำว เวลำกลำงวันสัน้กลำงคนืยำว 

หลังเจี่ยนเหยียนกับสวีจ้งเซวียนกินอำหำรเย็นเสร็จก็เพ่ิงต้นยำมโหย่ว* 

เท่ำน้ัน แต่ท้องฟ้ำภำยนอกกลบัมดืสนิทไปแล้ว

โคมไฟสองดวงทีแ่ขวนอยู่ตรงชำยคำรถม้ำแกว่งไกวไปมำ ด้ำนใน 

รถม้ำเองก็มโีคมแก้วกลมหน่ึงดวงส่องสว่ำงอยู่

สวีจ้งเซวียนก้ำวขึน้รถม้ำก่อน จำกนัน้ก็หนัมำย่ืนมอืให้เจีย่นเหยียน 

บรเิวณหว่ำงคิว้เตม็ไปด้วยรอยย้ิมอบอุ่น "ขึน้มำเถอะ"

เจี่ยนเหยียนกลับยืนนิ่งอย่ำงดื้อรั้น เอำแต่ถำมว่ำ "ไป๋เวยเล่ำ ข้ำ 

นัง่รถม้ำคนัเดียวกับนำงก็พอ ไม่กล้ำรบกวนคุณชำยใหญ่"

ยำมน้ีสวีจ้งเซวยีนสวมชดุจือ๋ตวัตวับำงสนี�ำ้เงนิ เพรำะว่ำอำกำศหนำว 

จงึคลมุทับด้วยเสือ้คลมุสแีดงเข้ม ยำมสะท้อนกับแสงเทียนสส้ีมย่ิงท�ำให้

52
    

* ยำมโหย่ว หมำยถึงช่วงเวลำ 17.00 น. ถึง 19.00 น.
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ใบหน้ำเขำดอูบอุน่มำกขึน้

เขำได้ยินเจีย่นเหยียนปฏเิสธ รอยย้ิมบนหน้ำกลบัไม่ลดทอน กลบักัน 

ยังเอียงหน้ำน้อยๆ เอ่ยว่ำ "ข้ำให้ฉีซังเช่ำรถม้ำอีกคันมำให้ไป๋เวยนั่งแล้ว  

เจ้ำกับข้ำมำน่ังคันเดียวกัน"

เจีย่นเหยียนได้ยินดังน้ันก็หันมองไปด้ำนข้ำง จึงได้เหน็ว่ำท่ีด้ำนหลัง

ยังมีรถม้ำอีกคันจอดอยู่จริงๆ เพียงแต่เป็นเพรำะฟ้ำมืด ด้ำนหน้ำรถม้ำ 

ยังไม่ได้จดุโคม ดังน้ันตอนแรกนำงจงึไม่ทนัสงัเกตเห็น

ยำมนีใ้นเมือ่ได้ยินสวีจ้งเซวียนเอ่ยเช่นน้ีแล้ว เจีย่นเหยียนไม่พูดไม่จำ 

ก็ขยับเท้ำก้ำวเดินไปทำงรถม้ำคนัด้ำนหลงัทันที แต่เอวพลนัถูกแขนข้ำงหนึง่ 

ย่ืนมำโอบรดัไว้แน่น!

บำงทีอำจเพรำะมีสีของรำตรีช่วยบดบัง สวีจ้งเซวียนจึงเปล่ียนไป 

ใจกล้ำมำกกว่ำเดมิ เรือ่งรำวมำกมำยท่ีปกตกิล้ำแค่คิดทว่ำไม่กล้ำลงมอืท�ำ 

กลบัปฏิบติัจรงิขึน้มำแล้ว

นางผอมมากจริงๆ! สวีจ้งเซวียนนึกทอดถอนใจอยู่ในอก ทั้งๆ ที่

พยำยำมให้นำงกินของดีๆ  มำกมำย แต่เวลำโอบกอดนำงก็ยังคงรูส้กึว่ำ 

ไม่มเีนือ้หนงั ร่ำงเบำหวิวไร้น�ำ้หนักอยู่ดี

ส่วนเจี่ยนเหยียนถูกเขำกอดกะทันหันเช่นนี้ย่อมดิ้นไม่ยอมง่ำยๆ

สวีจ้งเซวียนจึงหลุบตำลง ย้ิมเอ่ยกับนำง "หำกยังโวยวำยทุกคน 

ก็จะรูกั้นหมดจรงิๆ แล้ว" พร้อมกันนัน้ก็วำงตัวนำงนัง่ลงบนรถม้ำดีๆ  ส่วน

ตนเองกลบัย่ืนมอืไปเลกิม่ำนรถม้ำตรงหน้ำขึน้ ก่อนเอ่ยถำมฉซีงัทีก้่มหน้ำ

หลบุตำลง ท�ำเสมอืนตนเองเป็นคนหูหนวกตำบอดท่ีไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ยิน

อะไรทัง้น้ัน "เรือ่งท่ีสัง่ไปจดักำรเรยีบร้อยหรอืไม่" ต่ำงไปจำกน�ำ้เสยีงแผ่วเบำ

และใบหน้ำย้ิมๆ ทีพู่ดคยุกับเจีย่นเหยียนเมือ่ครูน่ี ้ น�ำ้เสยีงของเขำในตอนนี ้
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กลบัทุ้มต�ำ่เข้มงวด

ฉีซังค้อมตัวลงเอ่ยตอบ "ขอรับ บ่ำวท�ำตำมค�ำส่ังของคุณชำย ไป 

ขูข่วัญคนบังคับรถม้ำกับบ่ำวชำยสองคนน้ันก่อน จำกน้ันปิดปำกด้วยเงนิ  

ใช้ทัง้อ�ำนำจและบญุคุณแล้ว เชือ่ว่ำคนบังคับรถม้ำกับบ่ำวชำยสองคนนัน้

ย่อมปิดปำกสนทิต่อเรือ่งในวันน้ีขอรบั"

สวจ้ีงเซวยีนผงกศรีษะอย่ำงพึงพอใจก่อนปล่อยม่ำนรถม้ำในมอืลง

ยำมนี้เจี่ยนเหยียนก�ำลังซุกตัวอยู่ที่มุมรถ ในใจคิดว่ำสวีจ้งเซวียน 

ตัง้ใจจะท�ำอะไรกันแน่ ไม่คิดหลกีเลีย่งค�ำพูดพวกน้ีกับนำงสกันดิ หรอืว่ำ 

เขำก็คดิจะใช้วิธีกำรเช่นน้ันกับนำง ให้นำงยอมแพ้เช่นกัน

สวีจ้งเซวียนเป็นคนละเอียดอ่อน เมื่อเห็นสำยตำหวำดระแวง 

ทีเ่จี่ยนเหยยีนมองเขำกร็ู้ทนัทวีำ่นำงคิดอะไรอยู่ ดังนั้นเขำจึงเอ่ยอธิบำย  

"เจ้ำไม่ต้องคดิมำก ข้ำไม่ได้มเีจตนำจะปฏิบติักับเจ้ำเช่นน้ัน"

แต่เจี่ยนเหยียนยังคงมองเขำอย่ำงระแวง

สวีจ้งเซวียนเห็นแล้วก็ถอนหำยใจ เขำช้อนสำยตำจ้องมองนำงนิ่ง 

ก่อนเอ่ยกับนำงด้วยเสยีงแผ่วเบำทว่ำจรงิใจ "ข้ำแค่อยำกให้เจ้ำรูว่้ำข้ำเป็น 

คนประเภทใดกันแน่ ด้ำนท่ีด ี ด้ำนท่ีไม่ด ี ข้ำอยำกให้เจ้ำรับรู้ท้ังหมด ในเมือ่ 

ไม่ว่ำอย่ำงไรเช่นน้ีก็เป็นตวัข้ำท่ีแท้จรงิ" ก่อนชะงักไปแล้วเอ่ยต่อ "ข้ำหวังว่ำ 

เจ้ำจะแสดงด้ำนทีแ่ท้จรงิของเจ้ำต่อหน้ำข้ำด้วยเช่นกัน เจีย่นเหยียน ข้ำ 

อยำกเหน็ตวัเจ้ำทีแ่ท้จรงิ ไม่ใช่ตวัเจ้ำทีส่ภุำพห่ำงเหนิเสมอเวลำอยู่ต่อหน้ำข้ำ 

อย่ำเอำลกูไม้ท่ีใช้รบัมอืกับคนนอกมำรบัมอืกับข้ำ เช่นน้ันข้ำจะเสียใจ"

เจ่ียนเหยียนเม้มปำกไม่ตอบอะไร ในใจกลบัคดิว่ำ ไยข้าต้องแสดง

ด้านทีแ่ท้จรงิของตนเองต่อหน้าเจ้าด้วย กระทัง่สามภีรรยาทีใ่กล้ชดิท่ีสดุ 

ยังมเีรือ่งปิดบงักัน ถือดีอะไรให้ข้าแสดงตัวตนท่ีแท้จรงิของตนเองออกมา 
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ต่อหน้าเจ้าด้วย!

สวีจ้งเซวียนมองดูสีหน้ำระแวดระวังป้องกันตัวของนำงก็รู้ว่ำนำง 

ไม่ได้ฟังค�ำของเขำเข้ำหู

เขำจึงถอนหำยใจอีกครั้ง ย่ืนมือไปตั้งใจลูบศีรษะนำง ทว่ำถูก 

เจี่ยนเหยียนเบี่ยงศีรษะหลบ ขณะเดียวกันสำยตำของนำงก็เสมือน 

สัตว์ตัวเล็กที่ได้รับควำมตกใจ เอำแต่มองเขำอย่ำงระวังตัว มีท่ำทีเหมือน 

หำกเจ้ำกล้ำแตะต้องข้ำอีกครัง้ ข้ำจะกัดเจ้ำให้จมเข้ียวอย่ำงไรอย่ำงนัน้

มือที่ยกขึ้นค้ำงอยู่กลำงอำกำศ หลังจำกนั้นครู่หนึ่งสวีจ้งเซวียน 

ถึงได้ย้ิมขืน่อย่ำงจนปัญญำพลำงเก็บมอืของตนเองกลบัมำ แต่สดุท้ำยก็ยัง

ปรกึษำกับนำงด้วยน�ำ้เสยีงดีๆ "อย่ำเป็นเหมอืนเม่นน้อยทีพ่องหนำมใส่ข้ำ

เช่นนัน้ ว่ำง่ำยๆ ให้ข้ำคอยเอำใจเจ้ำไม่ดีหรอกหรอื"

"ไม่ด"ี เจีย่นเหยียนตอบเสยีงเย็น "ข้ำไม่ใช่สตัว์เลีย้ง ไม่จ�ำเป็นต้อง 

ให้คนมำคอยเอำใจ ข้ำสำมำรถเอำใจตนเองได้"

สวจ้ีงเซวยีนถอนหำยใจ "เจีย่นเหยียน ไฉนนิสยัของเจ้ำถึงแข็งกร้ำวนกั 

แขง็เกินไปจะหักง่ำย เช่นนีไ้ม่ใช่เรือ่งดี"

เจีย่นเหยียนหัวเรำะเสียงเย็น คดิเพียงว่ำสวีจ้งเซวียนต้ังใจจะเล่นศึก 

ทำงจิตวิทยำกับนำงหรือ เริ่มแรกเอ่ยค�ำพูดเปิดเผยจริงใจ ท�ำเป็นว่ำเขำ 

เปิดเผยตวัตนทัง้หมดของตนเองต่อหน้ำนำงอย่ำงตรงไปตรงมำ ตัง้ใจจะ 

เอำเรือ่งนีม้ำแลกให้นำงเปิดใจและซำบซึง้จนหลัง่น�ำ้ตำ พอเหน็ว่ำไม่ได้ผล 

จงึพูดอกีว่ำนิสยันำงแข็งกร้ำวไป ดูคล้ำยคิดเพ่ือนำงอย่ำงจริงใจ ท�ำเช่นนี้

ยังไม่ได้ใช้ท้ังอ�ำนำจและบญุคุณอกีหรอื ค่อยๆ โน้มน้ำวเช่นน้ี เป้ำหมำย

สดุท้ำยก็ยังเป็นกำรให้นำงเชือ่ฟังเขำอย่ำงว่ำง่ำยอยู่ดไีม่ใช่หรือ

ดงันัน้เจีย่นเหยียนจงึเอ่ยเสยีงเย็น "ข้ำหักไม่หักเป็นเร่ืองของข้ำ ไม่กล้ำ
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รบกวนให้คณุชำยใหญ่เป็นห่วงหรอก" เอ่ยจบก็หนัตวัไปด้ำนข้ำง ยกมอืขึน้ 

เลกิผ้ำม่ำนท่ีห้อยอยู่บนผนังรถ จำกนัน้ก็เอำแต่มองออกไปข้ำงนอก แต่

ควำมจรงิข้ำงนอกมอีะไรให้น่ำดูกัน มแีต่ควำมมดืเท่ำน้ัน

สวีจ้งเซวียนเห็นนำงไม่พอใจแล้วก็ไม่กล้ำพูดอะไรอกี ท้ังยังเหน็ว่ำ 

เมื่อนำงเลิกม่ำนขึ้น ลมหนำวภำยนอกก็พรูเข้ำมำพัดจอนผมของนำง 

ให้ปลิวพลิ้ว เป็นห่วงว่ำนำงเอำแต่ตำกลมจะเป็นหวัดเย็นได้ เขำจึงเอ่ย 

เสยีงอบอุน่ "ปล่อยผ้ำม่ำนลงเถอะ ท�ำเช่นน้ีจะไม่สบำยได้ง่ำยๆ"

ทว่ำเจี่ยนเหยียนไม่สนใจเขำ

สวีจ้งเซวียนไร้หนทำง ได้แต่เอ่ยต่อว่ำ "ไม่อย่ำงน้ันให้ข้ำลงจำกรถ 

ไปข่ีม้ำแทน เจ้ำน่ังอยู่ทีน่ีค่นเดียว ไม่มข้ีำรบกวนสำยตำเจ้ำ เจ้ำก็ไม่ต้อง 

มองออกไปข้ำงนอกแล้วใช่หรอืไม่" เอ่ยจบก็สัง่เสยีงต�ำ่ให้คนบงัคับรถม้ำ 

ด้ำนนอกหยุดรถ ส่วนตนเองก็ลุกขึ้นเตรียมลงจำกรถม้ำไป แต่ทันใดนั้น 

ก็ได้ยินน�ำ้เสยีงเรยีบเฉยของเจีย่นเหยียนลอยเข้ำมำในหูพร้อมกระแสลม

กลำงคนืหนำวเหนบ็

"ในเมื่อก่อนหน้ำนี้สร้ำงเรื่องให้พวกเขำรู้กันหมดแล้วว่ำพวกเรำ 

น่ังรถม้ำคันเดียวกัน ตอนนี้ยังจะมำหลีกเลี่ยงอะไรอีก น่ังไปดีๆ ก็พอ"  

นำงเอ่ยพลำงลูบไล้กล่องขนมไม้แดงฝังเปลือกหอยหลำกสีสันเป็น 

ลำยบปุผำ แมลง และสตัว์มงคลบนตัก

กล่องขนมกล่องนีเ้ป็นของทีส่วีจ้งเซวียนยัดเยียดให้นำงก่อนจะออกมำ

จำกเรือน บอกแค่ว่ำให้นำงกินระหว่ำงทำง ก่อนหน้ำน้ีนำงเปิดดูเห็นว่ำ 

ด้ำนในมอียู่เก้ำช่อง แต่ละช่องต่ำงใส่ขนม ผลไม้เชือ่ม และเมลด็ผลไม้แห้ง 

แตกต่ำงกันไป

กำรฝังเปลือกหอยจะใช้เปลือกหอยทำกกับหอยทะเลมำขัดเป็น 
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แผ่นบำง แล้วฝังลงไปบนภำชนะต่ำงๆ ตำมแบบทีต้่องกำร แต่ว่ำต่อให้ 

เปลอืกหอยเหล่ำนีจ้ะขัดให้บำงกว่ำนี ้ เวลำทีล่บูไล้ก็ยังให้สมัผสัสำกผวิเลก็ๆ 

บนปลำยน้ิวอยู่ดี

เจีย่นเหยียนรูส้กึตวัอย่ำงน่ำเศร้ำว่ำต่อให้เวลำสวีจ้งเซวียนอยู่ต่อหน้ำ

นำง เขำจะท�ำตัวเจ้ำแผนกำรกว่ำนี ้แต่ไม่อำจปฏิเสธว่ำเขำยังคงดกีบันำง

มำก และนำงก็พบว่ำตนเองก็ละโมบต่อควำมอบอุ่นเหล่ำนี้ที่เขำมอบให้ 

อย่ำงหน้ำไม่อำย ดังนั้นถึงได้ทนให้เขำออกไปข่ีม้ำตำกลมในยำมรำตรี 

อนัหนำวเหน็บเช่นน้ีไม่ได้

และแน่นอนว่ำกับค�ำพูดท่ีฟังดูคล้ำยประชดประชัน แต่ควำมจริง 

เป็นห่วงนีข้องเจีย่นเหยียน สวีจ้งเซวียนย่อมฟังเข้ำใจ เขำดใีจอย่ำงมำก  

จำกนัน้ก็ไม่ได้ลงจำกรถม้ำไปจรงิๆ แค่สัง่คนบงัคบัรถม้ำผ่ำนม่ำนรถอกีครัง้ว่ำ

ให้เคลื่อนรถม้ำไปต่อ ก่อนจะเอ่ยเสียงเบำกับเจี่ยนเหยียน "เช่นนั้นเจ้ำก็ 

ปล่อยผ้ำม่ำนลงมำดีหรอืไม่ หำกไม่สบำยเข้ำก็ไม่ดแีล้วจริงๆ"

เจีย่นเหยียนไม่ได้พูดอะไร แต่สดุท้ำยก็ยังปล่อยผ้ำม่ำนลงมำอยู่ดี 

และพอหันหน้ำกลับมำก็ก้มหน้ำลงอีกครั้ง เอำแต่เหม่อมองกล่องขนม 

บนตกั

สวีจ้งเซวียนรู้จักรุกและถอย ทันทีที่สัมผัสได้ถึงอำกำรต่อต้ำนของ

เจีย่นเหยียน เขำก็ฉลำดทีจ่ะปิดปำกไม่พูดอะไรอกี

เดมิทีเวลำกลำงคนืก็เงียบสงัดอยู่แล้ว เจีย่นเหยียนได้ยินเสยีงหวีดหวิว

ของลมกลำงคนืทีพั่ดผ่ำนก่ิงไม้ เสยีงกุบกับของกีบเท้ำม้ำ เสยีงกุกกักของ 

ล้อรถ รวมถึงเสยีงเอีย๊ดอ๊ำดไม่หยุดของโคมไฟด้ำนหน้ำรถม้ำทีถู่กลมพัด

แกว่งไกวไปมำ

ช่วงเวลำเช่นนีเ้ดมิก็เป็นช่วงเวลำท่ีจติใจอ่อนแอทีส่ดุ นับประสำอะไร 
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กับคนท่ีน่ังอยู่ตรงหน้ำผู้น้ีเป็นคนที่นำงชอบและเขำก็ชอบนำงชัดเจน  

แต่เหตุใดเขำต้องคอยเอำแต่หย่ังเชิงวำงแผนใส่นำง และเหตุใดนำงยัง 

เอำแต่ป้องกันตัวจำกเขำเช่นนี้ ต่อให้วันนั้นท่ีวัดอวี้หวงนำงจะรวบรวม 

ควำมกล้ำท้ังหมด หลงคดิว่ำได้พูดทุกอย่ำงกับเขำไปชดัเจนมำกพอแล้ว  

ขอแค่เขำอย่ำได้มำรบกวนกันอกี นำงก็สำมำรถใช้ชวิีตสงบสขุของตนเอง

เหมอืนท่ีผ่ำนมำต่อไปได้ ในใจไม่มคีวำมหว่ันไหวใดๆ ก่อตวัข้ึนอกี แต่เขำ

กลบัไม่ยอมปล่อยนำงไป เอำแต่ตำมวอแวนำงไม่เลกิ

เจี่ยนเหยียนรู้สึกว่ำตนเองเป็นเหมือนแมลงตัวน้อยท่ีเข้ำไปติด 

ใยแมงมมุ ทกุครัง้จะพยำยำมดิน้รนสดุชวิีต กระทัง่เหน็ว่ำในทีส่ดุก็จวนจะ 

หลดุพ้นจำกทะเลทุกข์ได้อยู่แล้ว แต่เวลำต่อมำก็มกัมใียแมงมมุเส้นหน่ึง 

ย่ืนมำกระหวัดเกีย่วนำงไว้แน่นอกีครัง้เงยีบๆ เช่นนีส้นกุจรงิๆ หรอื นำงมแีต่ 

รูส้กึว่ำเหนือ่ยย่ิงนกั

น�ำ้ตำไหลออกมำจำกดวงตำ นำงเองก็ไม่ได้ยกมอืขึน้เชด็ แค่ปล่อยให้

หยำดน�ำ้ตำไหลผ่ำนแก้มหยดลงไปบนกระโปรงนำงเงยีบๆ

นำงเอำแต่ก้มหน้ำ ท้ังยังไม่มอีำกำรผิดปกตอิะไร เดิมทสีวีจ้งเซวียน 

คดิแค่ว่ำนำงก�ำลงัโมโหจงึไม่สนใจเขำ ไม่ได้คดิอะไรมำก เพียงแต่ภำยหลงั 

เขำได้ยินเสยีงติง๊ดงัขึน้แผ่วเบำ รำวกับมหียดน�ำ้ตกกระทบบนกล่องขนม 

ตอนแรกเขำยังหลงคิดว่ำตนเองหูแว่วไป แต่ตำมมำติดๆ จำกนั้นก็มี 

เสียงเช่นเดมิดงัขึน้สองครัง้ เขำถึงได้ตกใจ รบีเอ่ยเรยีกหยัง่เชงิออกไปทนัที 

"เจีย่นเหยียน?"

เจี่ยนเหยียนไม่ได้ตอบกลับ ถึงข้ันไม่ขยับ นำงยังคงเอำแต่รักษำ

ท่ำทำงนัง่ก้มหน้ำอยู่ตรงนัน้

ตอนนี้สวีจ้งเซวียนก็ไม่มีเวลำไปสนใจว่ำนำงจะโมโหหรือไม่แล้ว  
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เขำรบีลกุจำกท่ีน่ังลงมำคกุเข่ำข้ำงหน่ึง ก่อนย่ืนมือไปประคองศรีษะท่ีก้มต�ำ่ 

ของเจีย่นเหยียนขึน้มำ

เจีย่นเหยียนยังต่อต้ำนไม่ยอมเงยหน้ำ เพียงแต่สวจ้ีงเซวียนแรงเยอะ  

นำงขดัขนืไม่ไหว ได้แต่ถูกบงัคับให้เงยหน้ำขึน้

ดังนั้นท่ำมกลำงแสงเทียนท่ีไม่นับว่ำสว่ำงไสวภำยในรถม้ำ  

สวีจ้งเซวียนจึงได้เห็นว่ำเจี่ยนเหยียนมีครำบน�้ำตำนองหน้ำไม่รู้ตั้งแต่ 

เมื่อใด

เขำนิ่งอึ้งไป หลังจำกนั้นก็รู ้สึกปวดหนึบในใจ เจ็บปวดข้ำงใน 

ไปทั่วทั้งร่ำง

นำงเป็นเด็กสำวที่ด้ือรั้นเพียงน้ี ต่อให้ร้องไห้ก็จะร้องไห้เงียบๆ  

คนเดียว ไม่ยอมให้เขำรับรู้อยู่ดี



36 ชาติน ม่ขอเป็นอนุ! 3

เจ่ียนเหยียนยังคงฝืนจะหันหน้ำหนไีม่ก็ก้มหน้ำลง นำงไม่อยำกให้ 

สวีจ้งเซวียนได้เห็นด้ำนทีอ่่อนแอของตนเอง

แต่สวีจ้งเซวียนกลับใช้สองมือประคองใบหน้ำนำงไว้มั่น ให้นำง 

มองเขำ ก่อนจะถอนหำยใจแผ่วเบำตำมมำด้วยน�้ำเสียงทุ้มต�่ำ "เด็กโง่  

ร้องไห้ด้วยเหตุใดกัน ถ้ำอยำกร้องไห้ก็มำร้องในอ้อมกอดข้ำได้ เหตุใด 

ต้องแอบร้องไห้ตำมล�ำพังอย่ำงด้ือรัน้เช่นน้ีด้วยเล่ำ"

เจีย่นเหยียนไม่ได้ตอบกลับ แต่เม้มปำกแน่น นำงก็ไม่ได้อยำกร้องไห้ 

เสยีหน่อย แต่ไม่รูเ้พรำะเหตุใดถึงได้รูส้กึเศร้ำใจมำกข้ึนมำกะทันหนั จำกน้ัน

น�ำ้ตำก็ไหลลงมำทันทีโดยไม่อำจระงบักลัน้

สวีจ้งเซวียนยื่นมือไปเช็ดน�้ำตำให้นำงเบำๆ

นำงดเูศร้ำมำก แม้จะร้องไห้โดยไร้เสยีง แต่รมิฝีปำกกลบัสัน่ระรกิอยู่  

มแีค่กำรใช้ฟันขบกัดไว้ถึงได้ไม่สัน่รนุแรงเกินไป

53
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ตอนน้ีสวจ้ีงเซวียนคกุเข่ำข้ำงหน่ึงอยู่ตรงหน้ำนำง แต่ต่อให้เป็นเช่นน้ี 

ก็ยังคงสงูกว่ำนำงทีน่ั่งอยู่ไปครึง่ศีรษะ

มอืของเขำปัดผ่ำนรมิฝีปำกท่ีสัน่ระรกิของนำงเบำๆ ให้สมัผสัอ่อนนุ่ม 

ทนัใดนัน้เขำก็ก้มหน้ำลงถำมเสยีงเบำ "เจีย่นเหยียน ข้ำอยำกจมุพิตเจ้ำ... 

ได้หรอืไม่"

ถึงแม้นีจ่ะเป็นประโยคค�ำถำม ทว่ำไม่รอให้นำงตอบเขำก็ก้มหน้ำลงไป

จมุพิตรมิฝีปำกนำงอย่ำงระมดัระวังแล้ว

ด้วยกลัวว่ำนำงจะปฏิเสธ กลัวว่ำนำงจะต่อต้ำน ดังนั้นตอนแรก 

เขำจงึไม่กล้ำรนุแรงเกินไป แค่จมุพิตมมุปำกนำงอย่ำงอ่อนโยน ภำยหลงั

สมัผสัได้ว่ำนำงไม่มท่ีำทต่ีอต้ำน จงึได้ค่อยๆ ครอบครองท้ังริมฝีปำกนำงช้ำๆ 

อย่ำงระมดัระวังและอ่อนโยน

บนรมิฝีปำกนำงมนี�ำ้ตำเคม็ชืน้และฝำดขม สวีจ้งเซวยีนค่อยๆ จมุพิต 

ซับน�้ำตำทั้งหมดจนสะอำดสะอ้ำนอย่ำงอดทน จำกน้ันมือหน่ึงก็โอบเอว 

อ่อนนุม่ของนำง อกีมอืรัง้ท้ำยทอยนำง แนบชดิร่ำงกำยตนเองเข้ำไปช้ำๆ 

โดยไม่ยอมให้นำงหลบเลีย่ง ค่อยๆ เพ่ิมควำมลกึซึง้ให้จุมพิตน้ี

เจี่ยนเหยียนไม่ได้ปฏิเสธ แต่ก็ไม่ได้ตอบสนอง เพียงแค่ปล่อยให ้

สวจ้ีงเซวียนจมุพิตนำงเช่นน้ี แต่ในใจก็ยังรูส้กึเศร้ำมำกอยู่ด ีนำงควรจะพูด

อย่ำงไร ท�ำอย่ำงไรถึงจะตัดควำมเพ้อฝันท่ีส้ินหวังในใจตนเองลงได้ ท�ำอย่ำงไร 

สวีจ้งเซวียนถึงจะยอมปล่อยมือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับนำงอีก ชั่วขณะนั้นน�้ำตำ 

ก็ไหลรนิลงมำมำกกว่ำเดิม

สวีจ้งเซวียนสัมผัสได้จึงผละจำกริมฝีปำกนำง ยกมือข้ึนเช็ดน�้ำตำ 

บนใบหน้ำนำงก่อนถอนหำยใจเอ่ยเสียงเบำอีกคร้ัง "เหตุใดถึงร้องไห้ 

หนักกว่ำเดมิอกี เพรำะไม่เต็มใจให้ข้ำจมุพิตเจ้ำหรอื"
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เจี่ยนเหยียนไม่ได้ตอบกลับ นำงแค่ย่ืนสองมือไปควำ้สำบเส้ือของ 

สวจ้ีงเซวียนไว้ เพียงแต่มอืเองก็ไม่มเีรีย่วแรงอะไร น้ิวเพ่ิงสมัผสัโดนสำบเสือ้

ของเขำก็ลืน่ไถลลงไปอย่ำงไร้ก�ำลงัแล้ว

นำงอยำกจะพูดบำงอย่ำง แต่ถูกควำมเสียใจและเจ็บปวดอุดก้ัน 

เอำไว้ อ้ำปำกอยู่นำนก็ยังพูดสิง่ใดไม่ออก

สวจี้งเซวียนโอบตัวนำงมำกอดไว้ ขณะเดียวกันก็ลูบแผ่นหลังนำง 

ช้ำๆ ช่วยไล่ลมหำยใจให้นำง พร้อมเอ่ยถำมเสียงอ่อนโยน "เจ้ำอยำกพูดอะไร

กับข้ำกัน"

เจี่ยนเหยียนพลันยื่นมือคว้ำสำบเสื้อของเขำ มือออกแรงหนักมำก 

จนข้อนิว้ซดีขำว

"สวจ้ีงเซวียน..." นำงเงยหน้ำขึน้ท้ังน�ำ้ตำ มองดบูรุษุทีเ่อำแต่ดงึนำง 

ลงขุมนรกตรงหน้ำด้วยสำยตำพร่ำเลือน ก่อนเอ่ยเสียงเบำอย่ำงร้อนใจ 

"ขอร้องท่ำน ปล่อยข้ำไปเถอะ ดีหรอืไม่"

มอืท่ีลบูแผ่นหลงันำงชะงกัไป แต่ในเวลำอนัรวดเรว็มอืข้ำงน้ันก็ค่อยๆ 

ขยับลบูแผ่นหลงันำงต่ออย่ำงไม่รบีไม่ร้อนเหมอืนเดิม "ไม่ด"ี

ทัง้ๆ ท่ีน�ำ้เสยีงของสวจ้ีงเซวียนท้ังเบำทัง้อ่อนโยน แต่เจีย่นเหยียน

ได้ยินแล้วกลบัรูส้กึเหมอืนว่ำมนัเป็นมดีแหลมคมท่ิมแทงหวัใจนำงอย่ำง

โหดเห้ียม

"เพรำะเหตใุด" นำงหลัง่น�ำ้ตำไปพร้อมเขย่ำสำบเสือ้เขำคล้ำยเสยีสติ 

ไปแล้ว ซกัไซ้เขำด้วยควำมโมโห "เพรำะเหตุใดท่ำนถึงไม่ยอมปล่อยข้ำไป!"

"เพรำะว่ำข้ำรกัเจ้ำ" สวีจ้งเซวียนก้มหน้ำลงหอมแก้มนำงเบำๆ "ข้ำ 

พบว่ำตอนน้ีข้ำไม่ใช่แค่ชอบเจ้ำเฉยๆ แล้ว เจีย่นเหยียน ข้ำรกัเจ้ำ ข้ำหวังว่ำ 

เจ้ำจะรกัข้ำได้เช่นกัน ขอแค่เจ้ำพูดออกมำ ข้ำก็จะมอบทุกอย่ำงท่ีดีทีส่ดุ 
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บนโลกใบนีใ้ห้เจ้ำ"

เจีย่นเหยียนรูส้กึว่ำตนเองไม่มวิีธีกำรไปสือ่สำรกับเขำได้โดยสิน้เชงิ

เขำเต็มใจมอบทุกอย่ำงท่ีดท่ีีสดุบนโลกใบน้ีให้นำง ทว่ำไม่อำจมนีำง 

เป็นภรรยำเพียงคนเดยีวไปตลอดชวิีตได้ น่ีนบัเป็นอะไรกัน เช่นน้ันนำงยังจะ

เสยีดำยสิง่ของเหล่ำน้ันไปไย เจีย่นเหยียนมแีต่ควำมรู้สกึเหน่ือยล้ำย่ิง

เดมิทีนำงอยำกจะซกัไซ้สวีจ้งเซวียนต่อ ทว่ำภำยหลังไตร่ตรองแล้ว 

ก็รู้สึกว่ำหำกนำงซักไซ้ไป เกรงว่ำจะท�ำให้สวีจ้งเซวียนหลงคิดว่ำที่นำง 

ทัง้ร้องไห้ท้ังโวยวำยเช่นน้ีก็แค่เพ่ือฐำนะภรรยำเอกเท่ำน้ัน

นำงจ�ำประโยคเหล่ำน้ีไว้จนข้ึนใจ 'ตลอดชวิีตของเจ้ำอย่ำได้คดิหวงัไป

ขอร้องผูอ้ืน่ หำกอีกฝ่ำยอยำกจะให้ เขำก็จะให้เองโดยไม่ต้องร้องขอ หำก 

อีกฝ่ำยไม่อยำกให้ ต่อให้เจ้ำอ้อนวอนอย่ำงไรก็ไร้ประโยชน์ กลับจะท�ำให้ 

เขำรูส้กึร�ำคำญแทน'

ดังน้ันแล้วจะให้เขำดูถูกนำงเช่นน้ันไปเพ่ืออันใด เจี่ยนเหยียนจึง 

ไม่พูดอะไรอีก แค่ยกมอืขึน้เชด็น�ำ้ตำก่อนผละออกจำกอ้อมกอดสวีจ้งเซวียน 

จำกน้ันย้ำยไปน่ังลงทีต่�ำแหน่งฝ่ังตรงข้ำมโดยไม่พูดอะไร

จู่ๆ อ้อมกอดก็ว่ำงเปล่ำ สวีจ้งเซวียนเงยหน้ำมองเจี่ยนเหยียน 

อย่ำงประหลำดใจ

ทัง้ๆ ทีเ่มือ่ครู่น้ีนำงยังร้องไห้อย่ำงเศร้ำใจเพียงนัน้ เริม่แรกอ้อนวอนเขำ

เสยีงเบำ จำกน้ันก็ซกัไซ้อย่ำงโมโหอยู่ในอ้อมกอดของเขำ แต่ตอนนีก้ลบัมี

สหีน้ำสงบนิง่ ถึงขัน้น่ังอยู่อย่ำงเฉยเมย รำวกับว่ำเรือ่งรำวทัง้หมดเมือ่ครูน่ี้

เป็นแค่ภำพลวงตำของเขำเอง

"เจีย่นเหยียน..." สวีจ้งเซวียนรูส้กึลนลำน โน้มตัวไปคิดอยำกจมุพิตนำง

อกีครัง้
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แต่เจีย่นเหยียนกลบัเบีย่งหน้ำหลบอย่ำงรวดเรว็พร้อมเม้มปำกแน่น 

ปฏเิสธกำรจมุพิตของเขำโดยไร้ค�ำพูด

สวีจ้งเซวียนตวัแขง็ รมิฝีปำกปัดผ่ำนแก้มทีเ่ย็นเลก็น้อยเพรำะผ่ำน

กำรร้องไห้มำ หลงัจำกน้ันเขำก็กลบัไปนัง่ลงเงียบๆ เช่นเดยีวกัน

เขำไม่อยำกบบีคัน้นำง นสิยัแข็งกร้ำวอย่ำงนำงหำกบบีคัน้มำกเกนิไป

เกรงว่ำจะยอมเป็นหยกทีแ่ตกสลำย ไม่ยอมเป็นกระเบือ้งทีส่มบรูณ์ เขำ 

ไม่ได้อยำกเหน็จดุจบเช่นนัน้

ดงัน้ันเขำจงึแค่เปิดถังชำไม้จู*๋ ด้ำนข้ำงหยิบป้ันชำท่ีอุน่ไว้ตลอดเวลำ 

ขึน้มำ รนิน�ำ้ชำร้อนกรุน่ถ้วยหนึง่ย่ืนส่งให้เจีย่นเหยียนเงยีบๆ

เจีย่นเหยียนร้องไห้อย่ำงควบคุมตนเองไม่ได้ไปสกัพักหน่ึง เมือ่ครูน่ี ้

ก็รูส้กึคอแห้งแล้ว ซ�ำ้อำจเพรำะร้องไห้หนักเกินไป ตอนน้ีบริเวณท้องน้อย 

จงึกระตกุปวดขึน้มำอีกครัง้ นำงจงึย่ืนมอืไปรบัถ้วยชำท่ีสวีจ้งเซวียนส่งให้

โดยไม่ได้ปฏิเสธ ก่อนประคองไว้แล้วจบิด่ืมช้ำๆ

หลงัดืม่น�ำ้ชำอุน่ร้อนลงไป อำกำรปวดกระตกุท้องน้อยจงึดข้ึีนบ้ำง 

ในท่ีสดุ

หลังจำกน้ันระหว่ำงทั้งสองคนก็ไม่มีบทสนทนำใดอีก จนกระท่ัง 

รถม้ำหยุดลง เสยีงคนบังคับรถม้ำดังลอดผ่ำนม่ำนรถเข้ำมำเบำๆ...

"ถึงแล้วขอรับคุณชำยใหญ่"

เจีย่นเหยียนได้ยินดังนัน้ก็หนัตัวไปเปิดมมุหน่ึงของผ้ำม่ำนออกด ูจงึ

ได้เห็นประตูใหญ่สีด�ำสองบำน โคมบนประตูท่ีเขียนค�ำว่ำ 'จวนสกุลสวี'  

ตวัใหญ่ไว้ก�ำลงัแกว่งไกวไปมำท่ำมกลำงกระแสลมกลำงคนืไม่หยุด

นำงจงึปล่อยผ้ำม่ำนลงก่อนหันไปเอ่ยกับสวีจ้งเซวียน "ให้คนบงัคบั 

* ไม้จู๋ เป็นไม้ยืนต้น เนื้อไม้แข็งมำก ในสมัยรำชวงศ์หมิงและรำชวงศ์ชิงเป็นที่นิยม มักน�ำมำท�ำเครื่องเรือน 

ในหมู่ชำวบ้ำน
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รถม้ำขับอ้อมไปด้ำนหลัง ข้ำจะลงจำกรถม้ำท่ีน่ัน" หำกลงจำกรถม้ำ 

ทีห่น้ำประตใูหญ่จวนสกลุสวี ถูกคนพบเหน็ว่ำนำงกับสวีจ้งเซวียนน่ังรถม้ำ 

คนัเดยีวกันมำ บทสรปุไม่ใช่แค่ควำมต่ืนตระหนกท่ัวไปเท่ำน้ัน

นำงเอ่ยสองประโยคน้ีอย่ำงกระชบัส้ัน ท้ังยังแฝงกำรออกค�ำสัง่เลก็ๆ  

สวีจ้งเซวียนมองนำงไปหน คดิว่ำเขำคงคุน้ชนิกับกำรสัง่ผูอ้ืน่จงึไม่คุน้ชนิกับ 

ควำมรูส้กึทีถ่กูผู้อืน่ออกค�ำสัง่ แต่ถ้ำหำกคนผูน้ั้นเป็นเจีย่นเหยียน เช่นน้ัน 

ก็ดเูหมอืนจะยอมรบัได้เหมือนกัน ดงัน้ันเขำจงึทวนประโยคของเจีย่นเหยียน 

ให้คนบงัคบัรถม้ำฟัง รถม้ำจงึเคลือ่นตัวอกีครัง้

ใช ้เวลำเพียงไม่นำนก็มำถึงประตูหลัง รถม้ำหยุดลงอีกคร้ัง  

เจี่ยนเหยียนลุกขึ้นยืน เพรำะไม่อยำกเอ่ยอะไรตำมมำรยำทปลอมๆ กับ 

สวจ้ีงเซวียนอกีจงึหนัตัวเตรยีมลงไปทันท ีแต่มอืเพ่ิงจะวำงบนม่ำนรถม้ำ  

ยังไม่ทันออกไป บรเิวณเอวก็ถูกโอบรดัแน่นกะทนัหนั ตวันำงถกูดงึกลบัไป 

ข้ำงหลงัโดยไม่อำจควบคมุ ม่ำนรถม้ำท่ีเลกิขึน้มำครึง่หน่ึงร่วงกลบัลงไป 

อกีครัง้ทนัที!

เจีย่นเหยียนหันไปตวำดใส่เขำด้วยควำมโมโหทนัควัน "สวจ้ีงเซวียน 

ท่ำนท�ำอะไร! ทีน่ีอ่ยู่หน้ำประตจูวนสกุลสวี ให้ผูอ้ืน่เห็นเข้ำจะกลำยเป็นอะไร 

ท่ำนไม่ต้องกำรชือ่เสยีงแต่ข้ำยังต้องกำรอยู่นะ!" เพียงแต่เมือ่หนัหน้ำไปมอง 

กลบัเหน็ว่ำสหีน้ำทีส่วีจ้งเซวียนมองนำงอยู่เรยีกได้ว่ำแปลกประหลำด

ทว่ำเจี่ยนเหยียนก็ไม่คิดสนใจเขำ ดึงดันจะออกไป แต่แขนท่ีโอบ 

เอวนำงไว้กลบักระชบัแน่นข้ึน นำงด้ินไม่หลดุโดยส้ินเชงิ

"สวีจ้งเซวียน ท่ำน..." เจี่ยนเหยียนหันกลับไปอย่ำงโมโห ตั้งใจ 

จะกระฟัดกระเฟียดใส่เขำต่อ ทว่ำกลับได้ยินเสียงสวีจ้งเซวียนดังขึ้น 

อย่ำงอ�้ำอึ้งว่ำ
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"เจี่ยนเหยียน...เหมือน...เหมือนว่ำเจ้ำจะมีระดูแล้ว"

ระด?ู เจีย่นเหยียนมองสวีจ้งเซวียนอย่ำงงุนงง ในใจคดิแค่ว่ำ ระดู 

คอืของบ้าอะไร

สวีจ้งเซวียนชี้ไปยังต�ำแหน่งที่นำงนั่งเมื่อครู่นี้

บนเบำะผ้ำต่วนสีเขียวเข้มเปียกชื้นไปด้วยสีน�้ำตำลคล�้ำ

นี่...นี่มันเหมือนจะ...

ขณะเดียวกันท้องน้อยก็กระตุกปวดอย่ำงเข้ำกับสถำนกำรณ์  

คล้ำยจะมีบำงอย่ำงค่อยๆ ไหลออกมำ

ควำมรู้สึกคุ้นเคยที่ห่ำงหำยไปนำนเช่นนี้...

เจีย่นเหยียนรูส้กึเหมอืนเลอืดขึน้หวั แขนขำเย็นเฉยีบ จติใจสบัสน

วุ่นวำยขึน้มำทันตำ

ระดูก็คือประจ�าเดือนอย่างไรเล่า! ต้ังแต่ข้าข้ามมิติมาก็ไม่เคยม ี

ประจ�าเดือนมาสิบสี่ปีกว่า จึงหลงลืมสิ่งใกล้ชิดสิ่งนี้ไปนานแล้วเข้าใจ 

หรอืไม่

หลังแขนขำเย็นเฉียบก็ตำมมำด้วยควำมรู้สึกร้อนลวกที่ใบหน้ำ  

ไม่ต้องมองก็รู้ว่ำตอนน้ีใบหน้ำนำงจะต้องแดงไม่ต่ำงจำกแสงอำทิตย ์

ยำมอสัดงเป็นแน่

ทว่ำพอสวีจ้งเซวียนได้เห็นนำงเขินอำยท�ำอะไรไม่ถูกแล้วกลับ 

ยิ้มถำมอย่ำงสบำยใจว่ำ "ครั้งแรกหรือ"

ย้ิมหาอะไร! เจีย่นเหยียนถลงึตำใส่เขำอย่ำงดดุนั จำกน้ันก็คดิได้ว่ำ

ในเมือ่เบำะรองน่ังยังเป้ือนเลือด ไม่ต้องบอกนำงก็รูว่้ำตอนน้ีบนเสือ้ผ้ำนำง 

ก็ต้องแดงเป็นป้ืนด้วยแล้วอย่ำงแน่นอน!

ตนเองประจ�าเดือนมาไม่รู ้ตัว กลับถูกเจ้าหมอนี่เห็นเข้าเสียได้  
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เจี่ยนเหยียนรู้สึกว่ำตนเองขำยหน้ำไปหมดแล้วจริงๆ

เจี่ยนเหยียนยกมือข้ำงหนึ่งขึ้นมำปิดหน้ำครึ่งซีกเงียบๆ นำง 

หน้ำแดงก�ำ่ขณะตวำดใส่สวีจ้งเซวียนเสยีงเบำด้วยควำมอบัอำยจนพำลโกรธ 

"ท่ำนจะยังน่ังอยู่ตรงน้ีเพ่ืออันใดกนั ยังไม่รบีไสหัวลงไปเรยีกไป๋เวยมำอกี!"

แม้จะถกูด่ำ แต่รอยย้ิมบนใบหน้ำสวจ้ีงเซวียนกลบัย่ิงลกึขึน้กว่ำเดิม  

เขำถอดเสือ้คลมุบนตัวออกคลมุทับบนตัวนำงพร้อมย้ิมเอ่ย "คลุมเอำไว้"

ทว่ำเจีย่นเหยียนกลบัดงึออก ทัง้ยังเหวีย่งคืนใส่เขำ "ไป๋เวยมเีสือ้คลมุ 

ของข้ำอยู่ ให้นำงเอำมำให้ข้ำ!"

สวีจ้งเซวียนร้องอ้อพลำงกลั้วหัวเรำะ จำกน้ันก็เลิกม่ำนรถม้ำข้ึน 

เดนิลงไปเรยีกไป๋เวยมำจำกรถม้ำคันหลงั

ไป๋เวยยังไม่รูว่้ำเกิดเรือ่งอะไรขึน้ สวีจ้งเซวียนก็ไม่ได้บอกนำงชดัๆ แค่ 

บอกว่ำเจีย่นเหยียนเรยีกหำนำง นำงจงึรบีเดินมำ เมือ่ได้เห็นเจีย่นเหยียน 

นัง่หน้ำแดงก�ำ่อยู่ในนัน้จงึเอ่ยถำมเสยีงเบำ "คุณหนู เกิดอะไรข้ึนเจ้ำคะ"

เจีย่นเหยียนหน้ำแดงไม่ตอบค�ำถำม แค่บอกเสยีงเบำให้นำงไปหยิบ 

เสือ้คลมุคอปกสเีหลอืงนวลตัวเมือ่เช้ำมำจำกห่อสมัภำระเท่ำน้ัน

ไป๋เวยหยิบของออกจำกห่อสัมภำระมำให้ตำมค�ำบอก

เจี่ยนเหยียนรับมำแล้วคลุมไปด้ำนหลังพร้อมผูกสำย จำกนั้นก็

ประคองมอืไป๋เวยเดินลงจำกรถ

ใต้ชำยคำประตูท่ำมกลำงแสงโคม สวีจ้งเซวียนก�ำลังยืนมอืไพล่หลงั

อยู่ตรงนั้น มุมปำกประดับรอยย้ิม ในดวงตำล้วนเป็นประกำยแสงโคม 

เหนือศรีษะ มองดูนำงเดินเข้ำมำใกล้ช้ำๆ อย่ำงใจเย็น

ทนัททีีเ่จีย่นเหยียนได้เหน็รอยย้ิมในตอนนีข้องเขำก็หน้ำแดงข้ึนมำ

อีกหนทันควัน
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นำงเดนิผ่ำนเขำไปอย่ำงเร่งรบี ทว่ำจู่ๆ  ก็ชะงกัไปแล้วเอ่ยเสยีงเบำ 

ออกมำ "คอืว่ำ...บนรถม้ำคนัน้ัน...ฝำกท่ำนจดักำรด้วย อย่ำให้ผูอ้ืน่รูเ้รือ่งนี ้

อกี"

สวีจ้งเซวียนผงกศีรษะเบำๆ พร้อมยิ้มเอ่ย "ข้ำรู้แล้ว"

เจ่ียนเหยียนย่ิงหน้ำแดงกว่ำเดิม ครัง้น้ีนำงไม่ได้พูดอะไร แค่รีบพำ 

ไป๋เวยเดนิเข้ำประตูหลงัไป

ส่วนสวีจ้งเซวยีนกลบัจงใจรอนำงเดนิเข้ำไปครูใ่หญ่แล้วถึงได้ขยบัเท้ำ

เดนิตำมเข้ำประตหูลงัไป

เขำเดินตรงไปที่เรือนหนิงชุ่ย สวีเมี่ยวจิ่นก�ำลังนั่งอ่ำนต�ำรำอยู่ 

ใต้แสงเทียน

สวีจ้งเซวียนถอดเสื้อคลุมส่งให้ชิงจู ๋ท่ีอยู ่ด้ำนข้ำงก่อนย้ิมเอ่ย  

"อ่ำนหนังสือใต้แสงเทียนตอนดึก ระวังจะไม่ดีต่อดวงตำ"

สวีเมี่ยวจิ่นได้ยินก็เงยหน้ำขึ้น เมื่อเห็นว่ำที่มุมหำงตำปลำยคิ้วเขำ 

ล้วนเป็นรอยย้ิมทีปิ่ดไม่มดิ นำงก็เลกิค้ิวข้ึนถำมออกไป "พ่ีใหญ่ ดเูหมอืน 

ท่ำนจะมคีวำมสขุมำก?"

"ใช่" สวีจ้งเซวียนเดินไปน่ังลงบนเก้ำอี้ตัวหนึ่งข้ำงๆ นำง รอยย้ิม 

บนใบหน้ำไม่ลดน้อยลงขณะเอ่ย "เมือ่ครู่น้ีข้ำเพ่ิงตดัสนิใจเรือ่งหน่ึงทีส่�ำคญั 

มำกไป"

สวีเมีย่วจิน่ย่อมประหลำดใจจงึอดถำมออกไปไม่ได้ "เป็นกำรตดัสนิใจ 

ทีส่�ำคญัอนัใดกัน"

สวีจ้งเซวียนก้มหน้ำลงน้อยๆ คดิถึงสภำพใบหน้ำแดงก�ำ่ขวยเขินของ

เจี่ยนเหยียนตรงหน้ำเขำเมื่อครู่น้ี รอยย้ิมมุมปำกก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน 

โดยไม่รูต้วั หวัใจเองก็ค่อยๆ อ่อนยวบลง เต็มไปด้วยควำมรู้สึกอ่อนหวำน
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"ข้ำอยำกแต่งเจีย่นเหยียนเป็นภรรยำ" ฝ่ำมอืขำวผ่องของเขำวำงคว�ำ่

อยู่บนโต๊ะ ใบหน้ำเงยขึ้นมองสวีเมี่ยวจิ่น ชั่วพริบตำนั้นประกำยแสง 

ในดวงตำของเขำก็คล้ำยกลบทบัแสงเทยีนทัง้หมดภำยในห้อง ทอประกำย

ระยิบระยับวำววับเป็นผนืเดียว
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"ท่ำนเสียสติไปแล้วหรือ!" สวีเมี่ยวจิ่นถูกประโยคน้ีของเขำท�ำให ้

ต่ืนตระหนกจนลุกพรวดขึ้นมำจำกเก้ำอี้ "ต่อให้ท่ำนจะชอบพ่ีเหยียน 

มำกกว่ำนี ้แต่ไม่ว่ำอย่ำงไรนำงก็เป็นแค่บตุรสำวพ่อค้ำ! ขนุนำงล�ำดบัหลกั 

ขัน้สำมผูห้นึง่แต่งบตุรสำวพ่อค้ำเป็นภรรยำเอก หำกข่ำวแพร่ออกไปมใิช่

กลำยเป็นเรือ่งขบขันหรอกหรอื อย่ำงมำกสดุก็เป็นได้แค่อนุภรรยำเท่ำนัน้  

ถึงเวลำนัน้ท่ำนค่อยรกัถนอมนำงมำกหน่อยก็ได้ เหตใุดจะต้องแต่งนำงเป็น

ภรรยำเอกด้วยเล่ำ"

"ข้ำไม่ได้เสยีสต"ิ น�ำ้เสียงของสวีจ้งเซวียนฟังดใูจเย็นนิง่สงบอย่ำงมำก 

"ช่วงท่ีอยู่ซำนตงข้ำเอำแต่พิจำรณำถึงปัญหำนี ้ พ่ีใหญ่ไม่ปิดบังเจ้ำ จนกระท่ัง

ก่อนจะได้เจอเจีย่นเหยียนวนันีข้้ำไม่ได้ตัดสนิใจจะแต่งนำงเป็นภรรยำเอก 

อย่ำงมำกก็คดิจะให้นำงเป็นอนุทีโ่ปรดปรำนก็เท่ำนัน้ แต่ว่ำวนัน้ีจิน่เอ๋อร์ 

เจ้ำรูห้รอืไม่ ตอนท่ีข้ำได้เห็นนำงน่ังด่ืมชำกับบรุษุอืน่ ต่อให้พวกเขำจะแค่

54
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บังเอิญพบกัน พูดคุยกันไม่ก่ีประโยคเท่ำน้ัน ทว่ำข้ำกลับพบว่ำตนเอง 

ไม่อำจทนรบัได้ ซ�ำ้ภำยหลังข้ำได้เห็นนำงร้องไห้ ทัง้ๆ ท่ีนำงเสยีใจ เจบ็ปวด 

จนลมหำยใจตดิขัด พูดไม่ออกเช่นน้ัน ทว่ำกลับยังขอร้องให้ข้ำปล่อยนำงไป 

เวลำน้ันข้ำก็ได้รูว่้ำข้ำไม่อำจปล่อยนำงไปได้อกี ไม่ใช่แค่ต�ำแหน่งภรรยำเอก  

ไม่ว่ำสิง่ใดบนโลกใบน้ี เพียงแค่นำงเปิดปำกขอ ข้ำก็ไม่อำจปฏิเสธได้ทัง้น้ัน"

ชัว่ขณะทีเ่ขำจมุพิตและโอบนำงเข้ำมำในอ้อมกอด เขำก็รูว่้ำต่อให้

นำงจะขอร้องให้เขำปล่อยนำงไปอีกก่ีครั้ง เขำก็ไม่อำจปล่อยมือนำงได้  

และในตอนที่นำงลุกข้ึนจำกอ้อมกอดเขำ ควำมว่ำงเปล่ำน้ันท�ำให้เขำ 

เกิดควำมรูส้กึวูบโหวงขึน้มำทันที เขำได้รูว่้ำขอแค่นำงไม่ผลกัไสเขำ ไม่ว่ำ 

นำงจะต้องกำรสิง่ใดเขำก็เตม็ใจมอบให้ทัง้สิน้ ไม่ต้องพูดถึงกับแค่ต�ำแหน่ง

ภรรยำเอก เพียงแต่ควำมในใจเหล่ำน้ีไม่อำจบอกกับคนนอกได้ก็เท่ำน้ัน

สวเีมีย่วจิน่เอ่ยอย่ำงร้อนใจ "ไม่ใช่ว่ำข้ำว่ำร้ำยพ่ีเหยียนลบัหลงั แต่ว่ำ 

พ่ีใหญ่...ท่ำนไม่เคยได้ยินค�ำว่ำแกล้งปล่อยเพ่ือจบัหรอืไร ตวัพ่ีเหยียนเอง 

ย่อมรูว่้ำด้วยฐำนะของนำงไม่มทีำงเป็นภรรยำเอกของท่ำนได้ เพียงแต่นำง 

ก็อำจไม่เตม็ใจเป็นอน ุทัง้ยังรูว่้ำในใจท่ำนใส่ใจนำง กเ็ลยจงใจแสดงท่ำทำง 

เช่นนัน้ออกมำต่อหน้ำท่ำน พ่ีใหญ่ท่ำนจะต้องคิดให้ดีๆ!"

"นำงไม่ใช่คนเช่นนั้น" สวีจ้งเซวียนเอ่ยโต้แย้งโดยไม่แม้แต่จะคิด  

"ข้ำรู้ว่ำนำงไม่แยแสจะใช้ลูกไม้ประเภทน้ี" ก่อนชะงักไปแล้วย้ิมเอ่ยต่อ  

"ต่อให้นำงจะใช้กลยุทธ์แกล้งปล่อยเพ่ือจบักับข้ำจรงิๆ ก็ไม่เป็นไร ขอแค่นำง

ต้องกำร ข้ำแค่พยำยำมมอบทุกสิง่ให้นำงอย่ำงสดุควำมสำมำรถก็พอ"

"พ่ีใหญ่ ท่ำนเสยีสติไปแล้วจรงิๆ" สวีเมีย่วจ่ินถอนหำยใจเฮอืกใหญ่ 

รูส้กึว่ำตัง้แต่สวีจ้งเซวยีนได้เจอเจีย่นเหยียนเขำก็ไม่ใช่พ่ีใหญ่ท่ีสุขุมใจเย็น

คนเดมิผูน้ัน้ของนำงอกีแล้ว "แต่งบุตรสำวพ่อค้ำเป็นภรรยำเอก ท่ำนจะให้
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สหำยร่วมงำนของท่ำนมองท่ำนอย่ำงไร บรรดำสตรใีนสกลุของสหำยร่วมงำน

ท่ำนจะมองพ่ีเหยียนอย่ำงไรอกี อกีอย่ำงเรือ่งน้ีก็ไม่ใช่แค่เร่ืองส่วนตัวของท่ำน  

ต่อให้ท่ำนคดิจะท�ำเช่นนี ้เกรงว่ำท่ำนแม่กับท่ำนย่ำก็ไม่มีทำงรับปำก"

"ข้ำไม่สนใจว่ำผู้อื่นจะมองข้ำอย่ำงไร ดั่งค�ำที่ว่ำ 'ภรรยำสูงศักดิ ์

ตำมสำม'ี ข้ำเดนิทีละก้ำวมำถึงต�ำแหน่งทุกวันน้ี วันหน้ำก็จะต้องขึน้ไปยัง

ต�ำแหน่งท่ีสงูกว่ำ บรรดำสหำยร่วมงำนเหล่ำน้ันมแีต่จะย่ิงเกรงกลวัข้ำ และ 

ต่อให้สตรีในสกุลพวกเขำจะดูถูกเจี่ยนเหยียนเพรำะชำติก�ำเนิดของนำง  

แต่ต่อหน้ำก็ยังคงต้องเคำรพนอบน้อม พูดจำเกรงอกเกรงใจ ไม่กล้ำล่วงเกิน

อะไรนำงอยู่ดี มเิช่นน้ันจะมสีำมอีย่ำงข้ำไปเพ่ืออนัใด ส่วนทำงท่ำนแม่กับ 

ท่ำนย่ำ..." มอืท่ีวำงอยู่บนโต๊ะของสวจ้ีงเซวยีนก�ำเข้ำหำกันแน่นช้ำๆ สำยตำ 

พลนัเปลีย่นเป็นเย็นชำอ�ำมหิต "เรือ่งท่ีข้ำสวีจ้งเซวยีนตดัสนิใจ พวกนำง 

จะกล้ำมำวิพำกษ์วิจำรณ์ได้อย่ำงไร"

รูม่ำนตำสวีเมี่ยวจิ่นหดเข้ำหำกันน้อยๆ

สวีจ้งเซวียนในเวลำนี้ท�ำให้นำงรู้สึกว่ำเขำยอมท�ำผิดต่อคนทั้งโลก 

เพ่ือเจี่ยนเหยียน เกรงว่ำกระทั่งน้องสำวอย่ำงนำงหำกพูดอะไรเก่ียวกับ 

เรือ่งนีม้ำกไปกว่ำนีก็้คงท�ำให้เขำไม่พอใจเช่นกันใช่หรือไม่

สวีเมีย่วจิน่ลอบถอนหำยใจยำวๆ เลอืกทีจ่ะหยุดแต่พอด ี เปลีย่นไป 

ถำมแทนว่ำ "วันน้ีท่ำนไปเจอพ่ีเหยียนได้อย่ำงไรกัน"

สวีจ้งเซวียนตอบกลับอย่ำงคลุมเครือ แค่ตอบผ่ำนไปไม่กี่ประโยค  

ไม่ได้พูดอะไรมำก

สวีเมีย่วจิน่เห็นเขำไม่อยำกพูดก็ไม่ได้ถำมมำกควำมเช่นกัน เพียงแต่ 

หลงัผ่ำนไปครูห่นึง่นำงก็ยังอดถำมเรือ่งอืน่ไม่ได้อยู่ด ี "เรือ่งทีท่่ำนตดัสนิใจ

แต่งพ่ีเหยียนเป็นภรรยำเอก ได้บอกพ่ีเหยียนแล้วหรอืไม่"
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สวีจ้งเซวียนส่ำยหน้ำ "ไม่ได้บอก และข้ำก็ยังไม่คิดบอกนำงด้วย  

รอผ่ำนไปอกีสกัพักค่อยว่ำกัน"

ค�ำพูดเดด็ขำดท่ีเจีย่นเหยียนเอ่ยกับเขำในวัดอว้ีหวงยังเสมอืนดงัอยู่

ในห ู เมือ่ครูน่ีต้อนอยู่บนรถม้ำนำงยังอ้อนวอนให้เขำปล่อยนำงไปเช่นนัน้  

ต่อให้ตอนน้ีเขำไปบอกนำงว่ำจะแต่งนำงเป็นภรรยำเอก ทั้งชีวิตมีนำง 

เพียงคนเดยีว เกรงว่ำนำงก็ไม่มทีำงเชือ่ใจเขำอยู่ดี

นำงมีนสิยัแข็งกร้ำวปำนนัน้ เขำไม่กล้ำบบีคัน้นำงมำกเกินไปจรงิๆ 

ตอนนีเ้ขำก็ได้แต่ปลอบใจตนเองว่ำให้รอก่อน...รอไปก่อน พอเวลำผ่ำนไป

นำนวันเข้ำ สดุท้ำยเจีย่นเหยียนก็จะเข้ำใจควำมรู้สึกของเขำ พอน�ำ้มำถึง 

คนู�ำ้ก็ขดุเสรจ็* เช่นน้ันไม่ดีกว่ำหรอื

เมือ่คดิอกีทีว่ำคนืน้ีนำงมรีะดมูำครัง้แรก วันหน้ำเป็นหญิงสำวไม่ใช่แค่

เดก็สำวอกีต่อไป สำมำรถแต่งงำนได้แล้ว เขำก็แทบอยำกส่งคนไปสูข่อกับ

เจีย่นฮหูยินทนัท ีและเมือ่คิดถึงว่ำช่วงมรีะดูหญิงสำวจะเสยีเลอืดไปมำก 

ร่ำงกำยนำงยังบอบบำงอย่ำงนั้น เขำจึงเรียกชิงจู๋มำส่ังว่ำ "พรุ่งนี้เช้ำ 

เจ้ำเอำเงนิจ�ำนวนหนึง่ไปบอกซย่ำมำมำท่ีห้องครวัว่ำช่วงน้ีให้นำงท�ำอำหำร

ทีบ่�ำรงุเลอืดส่งไปให้คุณหนูเจีย่นเป็นหลกั"

ชิงจู๋อำยุสิบหกปี ครั้นได้ยินสวีจ้งเซวียนพูดเช่นนี้ก็เข้ำใจทันทีว่ำ 

เกิดอะไรขึ้น จึงรีบย่อกำยลงขำนรับ "บ่ำวเข้ำใจเจ้ำค่ะ"

สวจ้ีงเซวียนคิดต่อว่ำวันน้ีเรือ่งท่ีเจีย่นเหยียนมรีะดูมำคร้ังแรกดันถูกเขำ

เห็นเข้ำ เกรงว่ำในใจนำงคงรูส้กึขดัเขนิ ย่ิงไม่อยำกเจอหน้ำเขำเข้ำไปใหญ่ 

ช่ำงแล้ว ดทู่ำวนัพรุง่น้ีจะยังไปพบนำงไม่ได้ ไม่อย่ำงนัน้หำกนำงรูส้กึอับอำย 

จนพำลโกรธโมโหเขำข้ึนมำอกีครัง้จะท�ำอย่ำงไร เอำเป็นว่ำวันหยุดคร้ังหน้ำ 

* พอน�้ำมำถึงคูน�้ำก็ขุดเสร็จ เป็นส�ำนวน หมำยถึงพอเหตุกำรณ์เกิดขึ้นทุกอย่ำงก็เตรียมพร้อมรับมือไว้แล้ว
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ค่อยหำวิธีเจอนำงก็แล้วกัน

เมื่อหันหน้ำไปกลับเห็นสวีเมี่ยวจิ่นจับจ้องเขำอยู่ เขำจึงเอ่ยถำม  

"เจ้ำมองข้ำเช่นน้ีด้วยเหตุใดกัน"

สวีเมี่ยวจิ่นคิดแล้วก็ตัดสินใจพูดออกไปตรงๆ "ข้ำรู้สึกว่ำตัวท่ำน 

เมือ่ครูน้ี่ไม่ใช่พ่ีใหญ่ทีข้่ำรูจ้กัโดยสิน้เชงิ พ่ีใหญ่ ท่ำนไม่ควรจะสุขุมใจเย็น 

คดิถึงแต่เรือ่งของรำชส�ำนักหรอกหรอื มำเป็นห่วงพวกเรือ่งเลก็น้อยเหล่ำนี้ 

ของหญิงสำวได้อย่ำงไร"

"รอเจ้ำชอบใครสักคนเจ้ำก็จะเข้ำใจเองว่ำทุกเรื่องเล็กของนำง 

ในสำยตำของเจ้ำล้วนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหน่ึง" สวีจ้งเซวียนพบว่ำตอนน้ี 

เวลำเขำนึกถึงเจีย่นเหยียนกม็กัจะรูส้กึพออกพอใจอยู่เสมอ ซ�ำ้บนใบหน้ำ 

จะมีรอยย้ิมอ่อนโยนประดับอยู่อย่ำงห้ำมไม่ได้ "เจ้ำยังเด็ก เรื่องพวกนี้ 

เจ้ำยังไม่เข้ำใจ รอเจ้ำโตมำได้เจอคนทีถู่กก�ำหนดไว้ผู้น้ันก็จะเข้ำใจเอง"

สวเีมีย่วจิน่ถำมต่ออย่ำงอดไม่ได้ "พ่ีใหญ่ ท่ำนใส่ใจพ่ีเหยียนเพียงนี ้

จรงิๆ หรอื หำกมวีนัหนึง่ทีท่่ำนต้องเลอืกระหว่ำงอ�ำนำจกับพ่ีเหยียน ท่ำน 

จะเลอืกอย่ำงไร" นำงเข้ำใจควำมปรำรถนำท่ีสวจ้ีงเซวียนมีต่ออ�ำนำจดี

เขำเป็นลกูอน ุ ได้รบักำรดูถูกเหยียดหยำมมำตัง้แต่เดก็ ตระหนักดีว่ำ 

มีแค่กำรยืนอยู่บนท่ีสูงจึงจะท�ำให้ทุกคนเงยหน้ำมองเขำอย่ำงหว่ันเกรง  

ไม่กล้ำมคีวำมคดิดูถูกเขำอยู่ในใจอีก

สวีจ้งเซวียนแทบหยุดหำยใจไปกับค�ำถำมอันเฉียบแหลมเช่นนี ้

ของนำง หลงัผ่ำนไปครูใ่หญ่ถึงได้ตอบว่ำ "แน่นอนว่ำข้ำต้องกำรทัง้อ�ำนำจ 

และเจีย่นเหยียน เรือ่งตัวเลอืกท่ีเจ้ำพูดถึงจะไม่มวัีนเกิดข้ึน ไม่ว่ำอย่ำงไร 

ข้ำจะไม่ยอมให้เรือ่งรำวด�ำเนินไปถึงขัน้นัน้อย่ำงแน่นอน"

สวีเมีย่วจิน่ไม่ได้พดูอะไรอกี ในใจกลับคดิว่ำ อนาคตยาวไกลเพียงน้ัน  
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จะเกิดเรือ่งอะไรข้ึนบ้างผูใ้ดจะรูไ้ด้กัน

ยำมนี้เจี่ยนเหยียนก�ำลังนอนตะแคงกอดถุงน�้ำร้อนเหม่อลอยอยู่ 

บนเตียง

ขอแค่คิดไปถึงเหตุกำรณ์เมื่อครู่น้ีที่ระดูเลอะเปรอะบนเสื้อผ้ำและ

เบำะน่ังบนรถม้ำ ทัง้ยงัถูกสวีจ้งเซวยีนเห็นจนหมด และเขำยังย้ิมถำมนำงว่ำ 

'ครัง้แรกหรอื' นำงก็แทบอยำกจะมดุศีรษะเข้ำไปในผ้ำห่ม

วันนี้ขำยหน้ำต่อหน้ำสวีจ้งเซวียนไปจนหมดสิ้นแล้วจริงๆ

ตอนแรกก็ร้องไห้อย่ำงไม่มีสำเหตุ จำกน้ันก็ปล่อยให้เขำจุมพิต 

โดยไม่ขดัขนื สดุท้ำยยังมำมรีะดใูห้เขำเหน็อกี ไม่รูว่้ำตอนน้ีในใจสวีจ้งเซวียน

จะมคีวำมคดิเห็นแปลกประหลำดอย่ำงไรต่อนำงบ้ำง

ไป๋เวยก�ำลังเดินยุ่งวุ่นวำยเข้ำๆ ออกๆ อยู่ เมื่อได้เห็นเจี่ยนเหยียน

นอนใจลอยจงึเอ่ยถำมออกไปเสยีงเบำ "คณุหนเูจ้ำคะ น�ำ้ในถุงเย็นแล้ว 

หรอืไม่ ให้บ่ำวไปเติมน�ำ้ร้อนมำให้คุณหนใูหม่ดีหรือไม่เจ้ำคะ"

เจีย่นเหยียนลืมดวงตำท่ีปิดสนิทข้ึน เมือ่เห็นไป๋เวยมรีอยย้ิมประดับอยู่

บนใบหน้ำก็อดถำมไม่ได้ "เรือ่งอะไรท�ำให้เจ้ำมคีวำมสุขเพียงนีกั้น"

"บ่ำวก�ำลงัดใีจแทนคณุหนูอย่ำงไรเล่ำเจ้ำคะ!" ไป๋เวยย่ืนมอืมำรับถุง 

ทีเ่ย็นลงแล้วจำกมอืนำงไปขณะย้ิมเอ่ย "มรีะดูมำก็หมำยถึงคณุหนูโตเป็น

หญงิสำวแล้ว สำมำรถแต่งงำนมบีตุรได้แล้วอย่ำงไรเจ้ำคะ!"

เจี่ยนเหยียนมุมปำกกระตุก

ตอนนี้ค�ำที่นำงไม่อยำกได้ยินมำกท่ีสุดก็คือค�ำว่ำ 'แต่งงำนมีบุตร' 

ส�ำหรบัหญิงอนัดบัแรกเป็นคนก่อน จำกน้ันถึงเป็นหญงิ แล้วถึงได้กลำยเป็น

บทบำทต่ำงๆ ในสงัคม ไม่ใช่เกิดมำบนโลกใบน้ีแค่เพ่ือแต่งงำนคลอดลกู
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เท่ำน้ัน

แต่ค�ำพูดเช่นน้ีเจีย่นเหยียนก็ไม่สะดวกจะพูดกับไป๋เวย และควำมจรงิ 

อกีฝ่ำยก็ปรำรถนำดต่ีอนำง ดงันัน้นำงจงึไม่ได้พูดอะไร แค่บอกว่ำวันน้ีไป๋เวย 

ออกไปกับนำงเองก็เหนด็เหน่ือยมำท้ังวันแล้ว ไปพักผ่อนได้แล้ว

ไป๋เวยขำนรับก่อนค้อมตัวถอยออกไป

จำกนั้นเจี่ยนเหยียนก็ดึงผ้ำห่มข้ึนสูงเตรียมตัวนอน แต่ว่ำค�่ำคืนนี้ 

นำงเองก็นอนหลับไม่สนิท ประกำรแรกเป็นเพรำะระดูที่ห่ำงหำยไปนำน 

กลบัมำแล้ว จะอย่ำงไรก็รูส้กึไม่ค่อยสบำยตวัอยู่บ้ำง ส่วนประกำรท่ีสอง  

ขอแค่นำงหลบัตำลงก็จะนึกถึงภำพสวีจ้งเซวยีนโน้มตวัลงมำจมุพตินำงเสมอ

กลิ่นไม้กฤษณำอ่อนๆ บนร่ำงเขำ ริมฝีปำกอ่อนนุ่มอบอุ่นของเขำ 

ท่ีบดขย้ีรมิฝีปำกนำงไปทีละนดิๆ พร้อมกับดดูดึงเคล้ำคลอเบำๆ ท้ังๆ ที ่

อ่อนโยนเช่นนั้น ทว่ำกลับกระตุ้นเส้นประสำททุกเส้นบนร่ำงนำง กระทั่ง 

ในเวลำนี้เมื่อคิดข้ึนมำก็ยังท�ำให้รู้สึกว่ำทั้งร่ำงกำยตลอดจนปลำยมือ 

ปลำยเท้ำต่ำงเป็นเหน็บชำ ใบหน้ำเองก็ร้อนผ่ำว

หลงัถอนหำยใจออกมำยำวๆ เจีย่นเหยียนก็ยกมอืข้ึนปิดหน้ำ ในใจ

คิดเพียงว่ำจะท�ำอย่ำงไรดี จมุพิตแรกทีร่กัษำมำนำนมอบออกไปง่ำยดำย

ทั้งอย่ำงน้ีแล้ว เหตุใดตอนน้ันนำงถึงได้ไร้อำกำรตอบสนองรำวกับเป็น 

รูปสลักไปได้เล่ำ หรือควำมจริงนำงไม่คิดขัดขืน ลึกๆ ในใจก็เฝ้ำรอให้ 

สวีจ้งเซวียนจมุพิตนำงเช่นน้ีอยู่เหมอืนกัน

ค�่ำคืนนี้ถูกก�ำหนดมำให้เป็นคืนที่หลับไม่ลง 

ครึง่คนืหลงัอตุส่ำห์สะลมึสะลอืหลบัไปได้ ก็มฝีนฤดสูำรทโปรยปรำย

ลงมำ ตกกระทบลงบนใบกล้วยนอกหน้ำต่ำงดังเป็นเสียงเปำะแปะ 

ตลอดทัง้คืน...
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ฝนฤดสูำรทครัง้น้ีตกต่อเน่ืองเป็นวัน จนกระท่ังวันท่ีสองท้องฟ้ำถึงได้

กลบัมำใสกระจ่ำง แสงแดดอบอุ่นลอดผ่ำนชัน้เมฆออกมำ

ฉนิซือ่สัง่ให้สำวใช้ยกเก้ำอีน้อนไปไว้ในลำน วำงเบำะรองกับเบำะพิง 

ขนนำกเอำไว้ให้เรียบร้อย ท่ีด้ำนข้ำงมีโต๊ะไม้ฮวำหลีอีกตัวหนึ่ง ด้ำนบน 

วำงถ้วยชำกับกล่องผลไม้เอำไว้ จำกนั้นนำงถึงได้จับมืออว๋ินเซียง 

เดนินวยนำดออกมำจำกห้อง ไปนอนหลบัตำอำบแดดอยู่บนเก้ำอีน้อน

ในหูได้ยินเสียงตึงตังดังมำจำกเรือนแยกท้ังสองฝั่งไม่หยุด แต ่

นำงไม่ได้ลืมตำขึ้น แค่สั่งกำรอวิ๋นเซียงว่ำ "เจ้ำกับฮุ่ยเซียงคอยจับตำด ู

พวกบ่ำวหญิงอำวโุสกบัสำวใช้ให้ท�ำงำนเก็บกวำดเรอืนแยกทัง้สองเรอืนดีๆ 

ถ้ำเกิดมใีครแอบอู ้ท�ำงำนไม่รอบคอบให้มำบอกข้ำ จำกน้ันลำกตัวไปโบย 

สกัย่ีสบิไม้ค่อยว่ำกัน!"

"รบัทรำบเจ้ำค่ะ" อว๋ินเซยีงรบีตอบกลบั "ฮหูยินท่ำนนอนอำบแดด

55
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อย่ำงสบำยใจเถอะเจ้ำค่ะ ทุกเรือ่งมพีวกบ่ำวอยู่ ท่ำนไม่จ�ำเป็นต้องเป็นห่วง"

ฉนิซือ่ตอบรบัเบำๆ โดยไม่ได้พูดอะไรอกี แค่ดืม่ด�ำ่กับกำรอำบแสงแดด

อนัอบอุน่ของต้นฤดูหนำวเท่ำนัน้

เมือ่หลำยวันก่อนพ่ีชำยนำงส่งจดหมำยมำบอกว่ำเขำมลีกูอนคุนหนึง่

สอบผ่ำนเป็นจวีเ่หรนิในกำรสอบเซยีงซือ่ปีน้ี ด้วยคดิว่ำทงโจวอยูใ่กล้กับ 

เมืองหลวง ให้รีบมำคุ้นเคยกับสภำพแวดล้อมเพ่ือเตรียมตัวสอบฮุ่ยซื่อ 

ในปีหน้ำก็ด ีอกีอย่ำงปีน้ีสวีจ้งจิง่ก็สอบผ่ำนกำรสอบเซยีงซือ่ สวีจ้งเซวยีน 

ยังมคีวำมสำมำรถเพียบพร้อมเช่นนัน้ ให้ลกูอนุผูน้ี้ของเขำมำท่ีนี ่ วันธรรมดำ 

ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้กับสวีจ้งจิ่ง ว่ำงๆ ก็ขอค�ำแนะน�ำด้ำนบทควำม 

บำงอย่ำงกับสวีจ้งเซวียนได้ จะต้องมปีระโยชน์กับลูกอนขุองเขำมำกแน่นอน 

ทัง้ยงัเป็นเพรำะเมือ่ไม่ก่ีวนัก่อนฉนิซือ่มจีดหมำยไปถำมว่ำยังมหีลำนสำว

ท่ียังไม่แต่งงำน รปูโฉมค่อนข้ำงดหีรือไม่ นำงมเีจตนำจะเพ่ิมควำมแน่นแฟ้น 

ในหมูเ่ครอืญำต ิหำคนมำแต่งเป็นภรรยำของสวีจ้งเซวียน ดังนัน้พ่ีชำยนำง 

จึงบอกให้พ่ีสะใภ้นำงพำบุตรสำวคนรองของตนเองเดินทำงมำพร้อมกับ 

ลกูอนุท่ีสอบผ่ำนผูน้ั้นด้วยเลย อีกไม่ก่ีวันก็จะมำถึงทงโจว

หลังฉินซื่อได้รับจดหมำยฉบับนี้จำกพ่ีชำยก็อำศัยโอกำสที่วันนี้ 

อำกำศดไีล่ให้พวกสำวใช้กับบ่ำวหญิงอำวุโสไปเก็บกวำดเรอืนแยกทัง้สองฝั่ง

ของตนเอง คดิว่ำถึงเวลำจะได้รบัรองพ่ีสะใภ้กับหลำนชำยหลำนสำวให้ดีๆ  

จำกน้ันก็ค�ำนวณวนัเวลำเดนิทำงของพวกเขำอยู่ในใจ คำดว่ำอีกวันสองวนั 

ก็คงจะมำถึงแล้ว

บนโลกใบนี้มีคนที่เป็นขุนนำงได้...ก็ย่อมมีคนที่เป็นไม่ได้

แม้พ่ีชำยของฉินซื่อจะเป็นจิ้นซื่อ แต่หลังล่องลอยเป็นขุนนำงมำ 
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ย่ีสิบกว่ำปี ตอนน้ีก็เป็นได้แค่รองเจ้ำเมืองฉินโจว มณฑลส่ำนซี ขุนนำง 

ล�ำดบัหลกัขัน้หกเท่ำน้ัน ส่วนภรรยำของเขำโจวซือ่เป็นบตุรสำวขุนนำงบู๊ 

ผูห้น่ึง นิสยัแข็งกระด้ำง ท�ำอะไรรวดเรว็ฉบัไว

ก่อนฉนิซือ่จะแต่งออกมำโจวซือ่ก็แต่งเข้ำมำแล้ว แม้ระหว่ำงพ่ีสะใภ้ 

กับน้องสำมีจะมีรู้สึกขัดหูขัดตำกันอยู่บ้ำง แต่อย่ำงน้อยฉำกหน้ำก็ยังดู

ปรองดองกันด ี ท้ังตอนนีไ้ม่ได้พบหน้ำกันมำหลำยปี จู่ๆ  ได้กลบัมำพบกัน 

ย่อมสนทิสนมกันมำกขึน้ไม่น้อย

ดงันัน้พอพ่ีสะใภ้กับน้องสำมไีด้พบหน้ำกัน ยังไม่ทันได้พูดคยุอะไร 

ก็กอดกันร้องไห้ให้สำสมใจก่อนแล้ว

หลำยปีมำนี้ฉินซื่อใช้ชีวิตผ่ำนมำไม่ง่ำยนัก หลังแต่งเข้ำสกุลสวี 

นำงไม่ได้คลอดบุตรออกมำสักคน แต่นำงก็หย่ิงทะนง ไม่ยอมรับลูกอน ุ

มำไว้ภำยใต้ชือ่ตนเอง คดิว่ำตนเองจะต้องคลอดบตุรชำยออกมำได้แน่ๆ  

แต่ผู้ใดจะรู้ว่ำอดทนมำหลำยปีเพียงน้ัน ทนจนสำมีตนเองตำยไปก็ยัง 

คลอดบุตรชำยออกมำไม่ได้สักคน ยำมนั้นนำงจึงรีบรับลูกอนุชำยหญิง 

ทัง้สองคนมำไว้ใต้ชือ่ตนเอง แต่ว่ำมปีระโยชน์อนัใดกัน ลกูอนุโตกันหมดแล้ว 

ทัง้ยังมนิีสยันิง่เงียบ มคีวำมคดิเป็นของตนเองอย่ำงมำก ไม่มทีำงสนิทสนม 

กับนำงได้ หลำยปีมำน้ีพูดไปคนหน่ึงก็ประสบควำมส�ำเร็จในหน้ำท่ีกำรงำน 

กลำยมำเป็นขุนนำงต�ำแหน่งสูงอย่ำงทุกวันนี้ แต่ทว่ำไม่ได้สนิทสนมกับ

มำรดำอย่ำงนำง ก็แค่เรยีกนำงว่ำมำรดำเพ่ือรกัษำหน้ำตำภำยนอกเท่ำนัน้  

เกรงว่ำควำมจริงในใจจะเฉยชำกับนำงมำก ดังน้ันบำงครั้งนำงก็จะมี 

ควำมคดิว่ำนำงไม่มลีกูของตนเอง รอจนแก่แล้วจะท�ำอย่ำงไร ต่อให้ลกูของ 

สวีจ้งเซวียนจะเรยีกนำงว่ำ 'ท่ำนย่ำ' แต่สุดท้ำยควำมสมัพันธ์ก็ยังห่ำงเหินกัน

หลำยชัน้ สนทิสนมกันไม่ได้อยู่ดี
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ขณะเดยีวกันหลำยปีมำน้ีโจวซือ่ก็ล�ำบำกไม่น้อย พ่ีชำยของฉนิซือ่ 

มนีสิยัขีข้ลำด เดนิบนเส้นทำงขุนนำงได้ไม่รำบรืน่ ท่ำมกลำงชวิีตลุม่ๆ ดอนๆ 

หลำยปีมำน้ีประเดีย๋วก็ไปอยู่ท่ีมณฑลน้ี ประเดีย๋วก็ไปอ�ำเภอนัน้ นำงเองก็

ติดตำมเขำไปท่ัว ซ�้ำหลำยปีมำน้ียังเป็นแค่ขุนนำงต�ำแหน่งเล็กๆ เดิม 

เบี้ยหวัดแต่ละเดือนก็มีแค่เท่ำนั้น ทว่ำกลับมีครอบครัวใหญ่ต้องเลี้ยงดู  

เพียงพอเสยีทีใ่ดกัน อย่ำงครัง้นีเ้พ่ือทีจ่ะมำทงโจวจงึกัดฟันซือ้เสือ้ผ้ำชดุใหม่  

แต่เมื่อเทียบกับชุดผ้ำแพรต่วนผ้ำไหมและเครื่องประดับบนศีรษะของ 

ฉนิซือ่แล้วก็ยงัห่ำงชัน้กันไกล ดงันัน้หลงัพ่ีสะใภ้กับน้องสำมไีด้กลบัมำพบกัน 

ก็รูส้กึว่ำหลำยปีมำน้ีแต่ละคนต่ำงมคีวำมล�ำบำกของตนเอง พอได้ร้องไห้ 

ออกมำแล้วถึงกับหยุดกันไม่ได้

สำวใช้กับหมวัมวัท่ีอยู่ด้ำนข้ำงช่วยกันเกลีย้กล่อม ใช้เวลำอยู่สกัพักใหญ่

พ่ีสะใภ้กับน้องสำมถึีงได้หยุดร้องไห้ ก่อนแยกกันนัง่ลงตำมฐำนะเจ้ำบ้ำน 

กับแขก

ถัดจำกน้ันโจวซื่อจึงเรียกบุตรสำวกับบุตรอนุท่ีเดินทำงมำด้วยกัน 

ให้มำคำรวะฉนิซือ่

"น่ีคือบุตรสำวคนรองของข้ำซู่ซิน ปีนี้อำยุสิบหกแล้ว" พร้อมกับ 

เอ่ยเรยีกฉนิซูซ่นิ "ยังไม่รบีมำคำรวะท่ำนอำเจ้ำอีก"

ฉินซื่อช้อนสำยตำมองฉินซู่ซินผู้นี้ เห็นอีกฝ่ำยสวมเสื้อคลุมกันลม 

ผ้ำต่วนผ่ำหน้ำสีชมพูอมม่วงสดใสคู่กระโปรงจีบรอบสีแดงเข้ม บนศีรษะ

ประดับแค่ปิ่นมุกสีขำวคู่ดอกไม้ผ้ำแพรสีแดงเข้มสองดอกเท่ำนั้น หน้ำตำ 

นบัว่ำอ่อนหวำนสะอำดสะอ้ำน เพียงแต่ว่ำมคีวำมเป็นเด็กมำก พอเห็นอำ 

อย่ำงนำงก็หน้ำแดง เสยีงเบำหวิวดจุยุง เวลำคำรวะเองก็มอืไม้เก้กัง ท�ำตัว 

ไม่ค่อยจะถูก
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ฉนิซูซ่นิผูน้ัน้เพ่ิงย่อกำยลงคำรวะนำง ฉนิซือ่ก็โน้มตวัไปช่วยประคอง 

นำงขึน้มำแล้ว

"เด็กดี" นำงย้ิมเอ่ย "เป็นครอบครัวเดียวกันทั้งน้ัน ไม่จ�ำเป็นต้อง 

เกรงใจอำเพียงนี"้

ขณะท่ีพูดก็ดงึป่ินหงส์อนัหน่ึงจำกจอนผมตนเองออกมำ พร้อมยกขึน้

เสียบบนผมของฉินซู่ซินพลำงพูดว่ำ "ครั้งแรกที่พบกัน นี่เป็นน�้ำใจเล็กๆ  

ของอำ เจ้ำอย่ำได้รงัเกียจว่ำไม่ใส่ใจพอเล่ำ"

นี่เป็นแค่ปิ่นหงส์ประดับขนนกกระเต็นอันหน่ึง หำงหงส์บำงเรียว 

สำมเส้นงอนขึ้นบน หัวหงส์เชิดสูง มีพู่ระยำ้ไข่มุกสีขำวห้อยออกมำจำก 

ปำก และครึง่ทำงของพู่ระย้ำนีก็้แยกออกเป็นอกีสำมพู่ ด้ำนล่ำงสดุยังมี

ไข่มกุสแีดงแยกปิดท้ำยอย่ำงละเมด็ แค่มองก็รูว่้ำวิจติรประณีตและรำคำ 

ไม่ธรรมดำ

ฉนิซูซ่นิรู้สกึไม่มัน่ใจว่ำควรรบัป่ินหงส์อนัน้ีหรอืไม่ จงึหันหน้ำไปมอง

โจวซือ่ เมือ่โจวซือ่ผงกศีรษะให้นำง นำงจงึหันหน้ำกลบัมำย่อกำยคำรวะ 

ฉนิซือ่พร้อมเอ่ยเสยีงเบำว่ำ "ขอบคุณท่ำนอำเจ้ำค่ะ"

ฉินซื่อจึงยิ้มบอกให้นำงนั่งลง

ยำมนัน้โจวซือ่จงึหนัไปชีเ้ดก็หนุม่อำยุรำวสบิแปดสบิเก้ำปีทีด้่ำนหลงั

พร้อมย้ิมบอกฉนิซือ่ว่ำ "น่ีฉนิเย่ียน" แล้วก็หันไปเอ่ยกับฉนิเย่ียนว่ำ "เข้ำมำ

คำรวะท่ำนอำเจ้ำส"ิ

ต่ำงไปจำกน�้ำเสียงเอ็นดูตอนแนะน�ำตัวฉินซู่ซินเมื่อครู่นี้ ครำวน้ี 

น�ำ้เสยีงของโจวซือ่แฝงควำมเย็นชำอยู่หลำยส่วน

ฉนิซือ่คดิในใจว่ำพ่ีสะใภ้ผูน้ีข้องนำงช่ำงเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ แม้ 

จะรูม้ำนำนแล้วว่ำโจวซือ่เป็นคนขีอ้จิฉำ ไม่ชอบให้พ่ีชำยนำงมอีนภุรรยำ
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หรอืสำวใช้ห้องข้ำง* ซ�ำ้ยังปฏิบตัต่ิอพวกลกูอนุของพ่ีชำยนำงอย่ำงเย็นชำ  

แต่ไม่ว่ำอย่ำงไรตอนน้ีฉินเย่ียนก็สอบผ่ำนเป็นจว่ีเหรนิแล้ว วันหน้ำมโีอกำส 

สูงมำกท่ีจะได้เป็นขุนนำง ดีไม่ดีสกุลฉินอำจต้องหวังพ่ึงพำเขำก็เป็นได้!  

ไม่ต้องถึงขัน้ประจบเอำใจเขำ แต่อย่ำงน้อยก็ไม่ควรพูดจำเย็นชำ ท�ำท่ำ 

ขดัหูขดัตำร�ำคำญใจเช่นนี้

ดังนั้นตอนท่ีฉินเยี่ยนค้อมตัวคำรวะนำง นำงจึงก้มตัวลงประคอง 

แขนเขำทนัทเีหมอืนท่ีปฏิบตัต่ิอฉนิซูซ่นิพร้อมเอ่ยว่ำ "คนในครอบครวัเดยีวกัน

ท้ังนัน้ เย่ียนเกอเอ๋อร์จะเกรงใจเพียงนีไ้ปไย" จำกนัน้บอกให้อวิน๋เซยีงไปน�ำ

ของขวัญแรกพบหน้ำของเขำมำให้

บนถำดเคลอืบสวีำดลำยใบหนึง่วำงแท่นฝนหมกึตวนเย่ียน** หนึง่อนั 

น�ำ้หมกึเถ้ำสนสองตลบั กับต�ำรำใหม่สองเล่มเอำไว้ตำมล�ำดบั

ฉนิเย่ียนย่ืนมอืออกไปรบัมำ ส่งให้สำวใช้ทียื่นอยู่ด้ำนข้ำง จำกน้ัน

ประสำนมอืคำรวะอีกครัง้ "ขอบคุณขอรบัท่ำนอำ"

ฉนิซือ่เหน็ว่ำเขำท�ำอะไรได้อย่ำงเป็นระเบยีบข้ันตอน เวลำพูดกับนำง 

ก็มท่ีำทีไม่เย่อหย่ิงและไม่ต้อยต�ำ่ ไม่มกีล่ินอำยเดก็น้อยสกันดิ กลบัดผู่ำเผย

อย่ำงมำก ด้วยเหตุนีจ้งึใช้สำยตำมองส�ำรวจเขำอย่ำงละเอยีดอกีหน

เห็นเขำสวมชุดสีฟ้ำอ่อน ตรงเอวคำดแถบรัดเอวพู่คู่สีน�้ำเงินสว่ำง  

มองออกว่ำชุดบนตัวเขำชุดน้ีก็เป็นของใหม่ แม้เน้ือผ้ำจะดีเทียบเส้ือผ้ำ 

บนตวัฉนิซูซิ่นไม่ได้ ออกจะดอูตัคัดอยู่บ้ำง ทัง้มรีอยยับย่นบนชดุอยู่มำก 

ทว่ำเขำใส่แล้วกลบัดูสงูสง่ำเย่อหย่ิงออกมำได้

ฉนิซือ่จงึลอบคิดอย่ำงพึงพอใจว่ำ หลานชายท่ีเกิดจากอนขุองข้าผู้นี้

* สำวใช้ห้องข้ำง เป็นค�ำเรียกภรรยำบ่ำวซึ่งไม่ได้รับกำรยกย่อง โดยมำกรับไว้ก่อนรับอนุภรรยำหรือ 

แต่งภรรยำเอก พักอยู่ในห้องด้ำนข้ำงที่ทะลุกับห้องนอนหลักของเจ้ำนำยเพ่ือให้สะดวกในกำรปรนนิบัต ิ

ตอนกลำงคืน จึงเป็นที่มำของชื่อดังกล่ำว

** แท่นฝนหมึกตวนเยี่ยน เป็นแท่นหมึกจำกก่วงตง ถือเป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนกล่ำวขำนว่ำคุณภำพดีเยี่ยม
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ดจูะไม่ใช่บคุคลธรรมดา ไม่แน่ว่าอนาคตอาจประสบความส�าเร็จอะไรก็ได้  

ดงัน้ันน�ำ้เสยีงนำงจงึย่ิงฟังดูสนทิสนมกับเขำมำกข้ึน

ขณะเดยีวกันก็สัง่ให้อว๋ินเซยีงรบีพำสำวใช้สองคนไปเชญิคุณชำยใหญ่

กับคณุหนูสีม่ำทีน่ี่

อวิ๋นเซียงขำนรับแล้วพำสำวใช้สองคนหันตัวกลับเดินออกไปทันที 

เดิมทำงโจวซื่อเห็นฉินซื่อมีท ่ำทีสนิทสนมกับฉินเย่ียนก็รู ้สึก

ประดักประเดิดอยู่แล้ว ยำมนี้ได้เห็นฉินซื่อส่งสำวใช้ไปเชิญสวีจ้งเซวียน 

กับสวีเมี่ยวจิ่นอีกจึงถำมอย่ำงไม่พอใจ "เซวียนเกอเอ๋อร์กับจิ่นเจ่ียเอ๋อร์ 

ไม่รู้ว่ำวันนี้ท่ำนป้ำอย่ำงข้ำมำที่น่ีหรือ" ควำมหมำยโดยนัยมีกำรต�ำหนิ 

ทีพ่วกเขำไม่มำต้อนรบั กลบัต้องให้ฉนิซือ่ไปเชญิพวกเขำมำพบอกี

ฉนิซือ่จงึเอ่ยว่ำ "เซวียนเกอเอ๋อร์ยังเป็นเซวียนเกอเอ๋อร์คนเดิมในอดีต 

เสยีทีใ่ด ตอนนีเ้ขำเป็นถึงรองเสนำบดีฝ่ำยซ้ำยกรมพิธีกำร กระทัง่มำรดำ

อย่ำงข้ำเวลำพบเขำยังต้องเกรงอกเกรงใจ ไม่กล้ำเสยีงดังใส่ ปกตใิห้คน 

ไปเชิญมำสบิครัง้ ยอมมำสกัห้ำครัง้ก็ไม่เลวแล้ว ไม่รู้ด้วยว่ำอกีประเดีย๋ว 

จะมำกันหรอืไม่"

โจวซือ่จงึแค่นเสยีงดูแคลนออกจำกจมกูเบำๆ "เจ้ำเป็นมำรดำท่ีเป็น

ภรรยำเอก เขำเป็นลูกอนุ ต่อให้เป็นขุนนำงย่ิงใหญ่กว่ำน้ีจะยังกล้ำ 

ไม่เคำรพเจ้ำอีกหรอื ฝ่ำบำทของพวกเรำปกครองใต้หล้ำด้วยหลักกตญัญู 

รูห้รอืไม่ แค่กระดำษใบเดยีวฟ้องร้องไปยังท่ีว่ำกำร บอกว่ำเขำอกตญัญู  

ถึงเวลำนัน้ต่อให้เป็นขุนนำงต�ำแหน่งใหญ่กว่ำนี ้มคีวำมผดิฐำนอกตญัญูอยู่  

วันหน้ำก็อย่ำได้คิดจะเป็นใหญ่อะไรในเส้นทำงขุนนำงแล้ว!"

ควำมจรงิประโยคนีม้เีจตนำเคำะภูเขำสะเทอืนถึงพยัคฆ์* อย่ำงมำก 

* เคำะภูเขำสะเทือนถึงพยัคฆ์ เป็นส�ำนวน หมำยถึงกำรจงใจขู่เตือนให้คนตกใจ
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ฉนิซือ่ลอบมองฉนิเย่ียนไปหนหนึง่ เห็นว่ำสองมอืทีอ่ยู่บนตักเขำก�ำเข้ำหำกัน

แน่น เส้นเลือดเขียวปูดนูนขึ้นมำบนหลังมือ ใบหน้ำอันหล่อเหลำเองก็ดู

เคร่งเครยีด

นำงคิดในใจว่ำสุดท้ำยหลำนชำยผู้น้ีของนำงก็ยังอำยุน้อยเกินไป  

ยังเก็บอำกำรไว้ไม่อยู่ เรือ่งน้ีหำกเป็นสวีจ้งเซวยีนเกรงว่ำเขำคงไม่มอีำกำรใด 

ทัง้นัน้ จำกนัน้รอเขำปีกกล้ำขำแขง็เมือ่ใดค่อยมำแก้แค้นควำมผิดของเจ้ำ 

ทลีะเลก็ทีละน้อย ให้เจ้ำชดใช้ค�ำพูดท่ีเจ้ำพูดออกมำในตอนน้ีอกีที

"พ่ีสะใภ้กล่ำวเช่นน้ีไม่ถูกต้อง" ฉนิซือ่เก็บสำยตำกลบัมำจำกฉนิเย่ียน 

แล้วย้ิมเอ่ยกับโจวซือ่ "ต่อให้เขำจะเป็นบตุรอนุ แต่ถึงอย่ำงไรก็เป็นบตุรชำย

ภำยในนำมของข้ำ ข้ำกับเขำก็นบัได้ว่ำมสีำยสมัพันธ์แม่ลกูกัน มเีกียรติ 

ด้วยกัน เสือ่มถอยด้วยกัน ไม่มหีลกักำรท่ีเขำไปได้ไม่ดแีล้วข้ำจะดเีช่นนัน้"

โจวซื่อย่อมเข้ำใจควำมหมำยในค�ำพูดนี้ของฉินซื่อ ดังนั้นนำงจึง 

แค่นเสยีงฮเึบำๆ แล้วไม่พูดอะไรอกี แค่ก้มหน้ำลงดืม่ชำ ทว่ำในใจไม่ย่ีหระ 

ต่อค�ำพูดน้ีของฉนิซือ่แต่อย่ำงใด

ฉินซื่อจึงไม่พูดอะไรอีกเช่นกัน พูดไปก็เปล่ำประโยชน์ แม้นำงจะ 

หวงัให้สกุลฉนิรุง่โรจน์ แต่ไม่ว่ำอย่ำงไรนำงก็เป็นบตุรสำวทีแ่ต่งออกมำแล้ว  

เรื่องท่ีโจวซื่อจะปฏิบัติต่อฉินเย่ียนอย่ำงไรนำงไม่อำจสอดมือยุ่งได้ ดังนั้น 

นำงจึงเปลีย่นไปถำมเรือ่งสพัเพเหระจ�ำพวกว่ำหลำยปีมำนีพ้วกเขำอยู่ทีฉ่นิโจว

เป็นอย่ำงไรบ้ำง สุขภำพของพ่ีชำยดีหรือไม่ หลำนชำยหลำนสำวคนอ่ืน 

เป็นอย่ำงไรบ้ำง

หลงัเตมิน�ำ้ชำไปสองรอบ ในทีสุ่ดก็มสีำวใช้เข้ำมำแจ้งว่ำคณุชำยใหญ่

กับคณุหนูสีม่ำถึงแล้ว

เพ่ิงจะพูดจบก็มีสำวใช้เลิกม่ำนนวมสีเขียวมรกตปักลำยบุปผำ 
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ทีห้่อยอยู่ขึน้มำ

สวีจ้งเซวียนหล่อเหลำองอำจ สวีเมี่ยวจิ่นงดงำมอ่อนหวำน  

เครื่องแต่งกำยของสองพ่ีน้องต่ำงเป็นของชั้นเลิศ เวลำยืนอยู่ด้วยกัน 

ประหนึ่งบุคคลในภำพวำดอย่ำงไรอย่ำงนั้น

ทัง้สองคนคำรวะฉนิซือ่ก่อน ฉนิซือ่รบีบอกให้พวกเขำไม่ต้องมำกพิธี  

รบีลกุขึน้ จำกน้ันก็แนะน�ำให้รูจ้กัโจวซือ่ บอกว่ำน่ีคอืท่ำนป้ำของพวกเขำ 

ให้พวกเขำไปคำรวะ

โจวซื่อเคยเจอสวีจ้งเซวียนมำก่อน

บรรพบุรุษของสกุลฉินก็เป็นขุนนำง ท่ีผ่ำนมำล้วนพักอำศัยอยู่ใน 

เมอืงหลวง ช่วงปีแรกๆ ทีน่ำงแต่งเข้ำมำสำมยัีงสอบไม่ผ่ำนจิน้ซือ่ เอำแต่

อ่ำนหนงัสอือยู่ทีบ้่ำน นำงจงึพักอยู่ในเมอืงหลวงด้วย สมยันัน้ฉนิซือ่แต่งเข้ำ 

จวนสกุลสวีไปแล้ว ช่วงงำนเทศกำลท้ังสองครอบครวัก็มไีปมำหำสูกั่น และ 

ในตอนนัน้สวีจ้งเซวียนก็เกิดมำแล้ว ดังน้ันโจวซือ่จึงเคยเจอเขำ

โจวซือ่มองส�ำรวจสวีจ้งเซวยีนไปรอบหน่ึง ในใจคิดแค่ว่ำ มองไม่ออก 

เลยว่าลกูอนุไร้หน้าตาทีเ่กิดมาจากสาวใช้คนหนึง่ ยามน้ีกลบักลายมาเป็น

ขนุนางล�าดบัหลกัขัน้สามไปเสยีได้!

เพียงแต่ควำมทรงจ�ำทีโ่จวซือ่มต่ีอสวีจ้งเซวยีนหยุดอยู่ทีเ่ดก็น้อยทียั่ง

เดินไม่เป็น ได้แต่ให้คนอุ้มหยอกล้อไปมำผู้น้ัน ซ�้ำเมื่อครู่นี้ได้ยินฉินซื่อ 

เตอืนนำงเป็นนัยๆ ว่ำให้ดีกับฉนิเย่ียนสกัหน่อย ในใจจงึกักเก็บควำมโกรธ

ไว้นำนแล้ว ดงัน้ันจงึไม่เหลอือำรมณ์ดีๆ อะไรให้สวีจ้งเซวียนท่ีเกิดจำกอนุ

ตรงหน้ำนีเ้ช่นกัน ทัง้ในใจยังไม่มคีวำมหว่ันเกรงเขำอยู่แม้แต่น้อย ดังน้ัน 

นำงจึงย้ิมเอ่ย "พรบิตำเดยีวกผ่็ำนไปย่ีสบิกว่ำปี เซวยีนเกอเอ๋อร์ถึงกับโต 

เพียงน้ีแล้ว ข้ำจ�ำได้ว่ำครัง้ก่อนท่ีได้เห็นเจ้ำ เจ้ำยังเป็นเดก็น้อยทีรู้่จกัแต่ 
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เล่นน�้ำลำยอยู่เลย!" ก่อนชะงักไปแล้วหันไปเอ่ยกับฉินซื่อ "ข้ำจ�ำได้ว่ำ 

ครัง้ก่อนทีข้่ำมำหำ ยังเป็นอว๋ินอีเ๋หนียง* เลกิม่ำนยกน�ำ้ชำมำให้ข้ำ! สดุท้ำย 

ก็เป็นแค่สำวใช้ เวลำปรนนบิติัคนดูช�ำนำญย่ิงกว่ำพวกอีเ๋หนยีงทีน้่องเขย

ซือ้กลบัมำจำกข้ำงนอกมำกนัก!"

ฉินซื่อได้ยินดังนั้นสีหน้ำก็เปลี่ยนไปทันควัน

อว๋ินอี๋เหนียงเป็นมำรดำแท้ๆ ของสวีจ้งเซวียน และสวีจ้งเซวียน 

ก็ให้ควำมส�ำคัญกับมำรดำผู้น้ีของเขำมำก แต่ตอนนี้โจวซื่อได้เจอหน้ำ 

สวีจ้งเซวียนกลบัพูดจำดูถูกอว๋ินอ๋ีเหนียงเช่นนี ้มใิช่หำเร่ืองตำยหรอกหรือ

นำงหลงคดิว่ำสวีจ้งเซวยีนยังเป็นเด็กน้อยไม่รูจ้กัพูด ถูกนำงหยิกใส่ 

ก็จะร้องไห้ผู้น้ันอีกหรือไร ตอนนี้อีกฝ่ำยเป็นถึงขุนนำงสูงศักดิ์เป่ียมด้วย

อ�ำนำจเชยีวนะ!

* อี๋เหนียง เป็นค�ำที่ใช้เรียกอนุภรรยำ
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ภำยในห้องเงียบกริบลงหลังโจวซื่อเอ่ยประโยคนี้จบ

ฉินซื่อลอบมองสวีจ้งเซวียนไปหน เห็นว่ำเขำยังคงมีสีหน้ำปกติ 

ประดบัรอยย้ิมบำงๆ อยู่เหมอืนก่อนหน้ำนี ้ ไม่เห็นท่ำทหีงุดหงดิเลยสกันดิ 

รำวกับว่ำเมือ่ครูน่ีเ้ขำไม่ได้ยินโจวซือ่พูดประโยคน้ันแต่อย่ำงใด

โจวซือ่อดรูส้กึได้ใจขึน้มำไม่ได้ รูส้กึว่ำสวีจ้งเซวียนดูเป็นคนอ่อนโยน  

ไหนเลยจะเป็นอย่ำงที่ฉินซื่อพูด ขณะเดียวกันก็ให้สำวใช้น�ำของขวัญ 

แรกพบหน้ำออกมำให้สวีเมีย่วจิน่

นำงเคยเจอสวจ้ีงเซวียนมำก่อน ทว่ำไม่เคยพบสวเีมีย่วจิน่ ตำมหลกั

แล้วนำงในฐำนะผู้อำวุโสพบหน้ำหลำนสำวภำยในนำมครั้งแรกก็ต้องมี 

ของขวัญแรกพบหน้ำ

ของขวัญแรกพบหน้ำเป็นป่ินปักมวยผมทองค�ำหนึง่อนั หัวป่ินตเีป็น

รปูใบอูถ๋งบำงๆ ด้ำนบนมจีกัจัน่ท�ำจำกหยกขำวเกำะอยู่ตวัหน่ึง

56
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นีเ่ป็นถึงสนิเดิมเจ้ำสำวของโจวซือ่ในปีนัน้ นำงเองต้องตดัใจไม่น้อย 

ถึงได้เอำป่ินอนันีอ้อกมำเป็นของขวัญแรกพบหน้ำให้สวีเมีย่วจิน่

แต่เมื่อสวีเมี่ยวจิ่นเห็นว่ำในกล่องมีปิ่นอยู่ก็ไม่ได้ย่ืนมือไปหยิบมำ 

เพียงแค่หันหน้ำน้อยๆ ไปสัง่ชงิจูท๋ียื่นอยู่ด้ำนหลงันำง "ไปรบัมำ"

ชิงจู๋เดินเข้ำไปรับอย่ำงเชื่อฟัง

สวีเมี่ยวจิ่นเอ่ยต่อว่ำ "ชิงจู๋ ปิ่นอันนี้ข้ำยกให้เจ้ำ"

หลังจำกนำงเอ่ยจบสีหน้ำของโจวซื่อก็เปลี่ยนไปทันควัน

ไม่พูดว่ำป่ินนีท้�ำมำจำกทองค�ำและหยกขำว รำคำมสิำมญั ท่ีส�ำคญั 

ทีส่ดุคือนีเ่ป็นของขวัญท่ีผูอ้ำวุโสอย่ำงนำงมอบให้เดก็รุน่หลงั แต่เดก็รุน่หลงั

กลบัยกป่ินอนัน้ีให้สำวใช้ต่อหน้ำนำง จะให้ผู้อำวุโสอย่ำงนำงเอำหน้ำไปไว้ 

ทีใ่ด ไม่ใช่ก�ำลงัตบหน้ำนำงกันชดัๆ หรอกหรอื

ดงัน้ันโจวซือ่จงึมสีหีน้ำเคร่งขรมึลงขณะถำมสวีเมีย่วจิน่ด้วยน�ำ้เสียง

ไม่พอใจ "จิน่เจีย่เอ๋อร์หมำยควำมว่ำอย่ำงไรกัน"

"ไม่ได้หมำยควำมอะไรเจ้ำค่ะ" สวเีมีย่วจิน่กลบัเอ่ยตอบด้วยสหีน้ำ

เรยีบเฉย "เพียงแต่ในเมือ่ท่ำนป้ำมอบป่ินอันนีใ้ห้ข้ำ มใิช่ว่ำป่ินเป็นของข้ำ 

แล้วหรอกหรอื ข้ำเอำของของตนเองมอบให้สำวใช้ตนเองไม่ได้หรือ"

โจวซ่ือถูกค�ำพูดน้ีของนำงตอกกลับจนพูดอะไรไม่ออก สหีน้ำเขยีวคล�ำ้ 

อ้ำปำกอยู่ค่อนวันก็ยังเอ่ยประโยคต่อไปออกมำไม่ได้ สดุท้ำยนำงจงึหันหน้ำ 

ไปมองฉนิซือ่พร้อมกัดฟันเอ่ย "ลูกอนุท่ีไม่เคำรพผูห้ลกัผูใ้หญ่เช่นน้ี มำรดำ 

อย่ำงเจ้ำก็ไม่สนใจหรอื"

ฉนิซือ่รูส้กึจนใจกับกำรท่ีโจวซือ่ชกัน�ำปัญหำของตนเองมำให้เช่นนี้

จรงิๆ

นำงย่อมไม่กลัวสวีเมี่ยวจิ่น แต่ด้ำนหลังสวีเมี่ยวจ่ินมีสวีจ้งเซวียน 
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ยืนอยู่ เรือ่งน้ีก็จดักำรล�ำบำกแล้ว

ในตอนนัน้สวีจ้งเซวียนเอ่ยขึน้มำอย่ำงเหมำะสม "ขออภยัท่ำนป้ำด้วย" 

เสยีงของเขำยังคงนุ่มนวลดจุสำยธำรภเูขำไหลเอือ่ยลงมำตำมเดมิ "จิน่เอ๋อร์ 

อำยุยังน้อยไม่รูค้วำมจงึล่วงเกินท่ำน ข้ำย่อมสัง่สอนนำงเอง"

โจวซือ่ได้ยินดงัน้ันก็รูสึ้กดข้ึีนมำบ้ำง แต่ทันใดนัน้ก็ได้ยินสวีจ้งเซวียน 

เอ่ยกับสวีเมีย่วจิน่ต่อว่ำ

"ปกตข้ิำส่ังสอนเจ้ำอย่ำงไร กับคนท่ีไม่มค่ีำพอให้เคำรพจะเปลอืงน�ำ้ลำย

ไปไย ไม่สนใจก็พอ หรอืสนัุขกัดเจ้ำ เจ้ำยังจะต้องกัดตอบหรือไร"

สีหน้ำโจวซื่อด�ำทะมึนจนแทบหยดเป็นน�้ำหมึกลงมำได้

สวีเมีย่วจิน่กลบัหลดุหวัเรำะพรดืออกมำอย่ำงทนไม่ไหวก่อนตอบว่ำ 

"พ่ีใหญ่สัง่สอนได้ถูกต้อง จิน่เอ๋อร์จดจ�ำไว้แล้วเจ้ำค่ะ"

ฉนิซือ่รบีเอ่ยปำกเปลีย่นหัวข้อสนทนำไปแนะน�ำให้พวกเขำสองพ่ีน้อง

รูจ้กักับฉนิซูซ่นิและฉนิเย่ียนแทนทนัที

เรื่องฉินซู่ซินก็ช่ำงแล้ว สวีจ้งเซวียนฟังนำงเรียกตนว่ำ "ญำติผู้พ่ี"  

ก็ตอบรบัด้วยกำรผงกศรีษะเลก็น้อย ถือว่ำทกัทำยกันเรยีบร้อย เพียงแต่กับ 

ฉนิเย่ียนเขำกลบัต้ังใจส�ำรวจอีกฝ่ำยไปหน

ชำยหนุม่รปูร่ำงสงูโปร่ง รปูโฉมหล่อเหลำ กิรยิำมำรยำทเป็นล�ำดบัข้ัน 

เวลำสนทนำกับผูอ้ืน่มท่ีำทไีม่เย่อหย่ิงหรอืถ่อมตนเกินไป เป็นบคุคลทีดู่โดดเด่น

ดจุอญัมณี ไม่ว่ำจะวำงไว้ทีใ่ดก็สะดุดตำอย่ำงมำก เพียงแต่กลิน่อำยยโส 

เย็นชำกลบัไม่ปิดบังสกันิด ให้คนเห็นแล้วรูส้กึว่ำคบหำได้ยำก

ประกำยแหลมคมที่แสดงออกมำกเกินไปไม่ใช่เรื่องดีแม้แต่น้อย  

เพียงแต่เหน็ว่ำเขำอำยุยงัน้อยก็พอเข้ำใจได้ ซ�ำ้ได้ยินมำว่ำปีน้ีเขำสอบผ่ำน 

กำรสอบเซียงซื่อ ท่ีมำเมืองหลวงก็เพ่ือเตรียมตัวสอบฮุ่ยซื่อในปีหน้ำ ถ้ำ 
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ถึงเวลำนัน้เขำสอบผ่ำนเป็นจิน้ซือ่ เมือ่มสีำยสมัพันธ์เป็นลกูพ่ีลกูน้องอยู่  

ไม่ว่ำอย่ำงไรวันหน้ำในรำชส�ำนักย่อมใกล้ชดิกว่ำผูอ้ืน่บ้ำง

ดังนั้นท่ำทีที่สวีจ้งเซวียนมีต่อฉินเยี่ยนจึงนับได้ว่ำเกรงใจ

"ญำติผู้พี่"

เมื่อเห็นฉินเยี่ยนประสำนมือคำรวะเรียกเขำ เขำก็คำรวะคืนพร้อม

เรยีกว่ำ "ญำตผิูน้้อง" ไม่มท่ีำทวีำงท่ำใหญ่โตสกันิด

ฉนิซือ่น่ังอยู่บนตัง่หลวัฮัน่สงัเกตเห็นว่ำระหว่ำงสวีจ้งเซวียนกับฉนิเย่ียน

ยังนบัว่ำปรองดองกัน ก็แทบอยำกจะให้สวีจ้งเซวียนกับสวีเมีย่วจิน่รบีออกไป

จำกท่ีนี่ทันที สีหน้ำโจวซื่อด้ำนน้ันมีเมฆครึ้มแผ่คลุมมิดศีรษะแล้ว นำง 

กังวลว่ำเวลำต่อมำจะมฟ้ีำแลบฟ้ำผ่ำเกิดขึน้จรงิๆ ถึงเวลำนัน้หำกระหว่ำง

ญำตพ่ีิน้องฉกีหน้ำกันไม่ว่ำอย่ำงไรก็ไม่ค่อยน่ำมอง และโดยส่วนตวันำง 

ก็คดิอยำกให้ฉนิซูซ่นิแต่งกับสวีจ้งเซวยีน ดงันัน้จงึไม่หวงัให้สวีจ้งเซวียนกับ 

โจวซือ่แตกหักกัน

ควำมจรงินำงคดิถึงปัญหำเรือ่งน้ีมำนำนแล้ว องิจำกต�ำแหน่งฐำนะของ

สวีจ้งเซวียนในเวลำน้ีเกรงว่ำภรรยำของเขำในอนำคตจะต้องมฐีำนะสงูศักดิ์

แน่นอน เดมินำงก็เป็นแค่มำรดำเลีย้งของสวีจ้งเซวียน ควำมสมัพันธ์ห่ำงกัน 

ชัน้หนึง่ไม่พูดถึง ซ�ำ้สมยัเขำยังเดก็นำงยังมท่ีำทีเย็นชำกับเขำ ไม่เคยพูดอะไร

ดีๆ  ด้วย ในใจเขำจะมคีวำมรูส้กึเคำรพนับถือนำงอยู่มำกเพียงไรกัน ผูเ้ป็น

ภรรยำไม่ใช่ว่ำดสูำมปีฏบิตัต่ิอมำรดำอย่ำงไรก็ปฏิบตัติวัเช่นน้ันตำมอกีหรือ 

แทนทีจ่ะมชีวิีตตอนแก่ไม่ดี มสิูว้ำงแผนต้ังแต่ตอนน้ีไปเสียเลย

ในเมื่อคุมสวีจ้งเซวียนไม่ได้ ถ้ำอย่ำงนั้นก็ต้องคิดหำวิธีคุมภรรยำ 

ของเขำไว้ให้ได้ ดงันัน้ให้นำงเป็นคนเลอืกภรรยำให้เขำจงึจะดท่ีีสดุ และ 

เมือ่คดิเช่นน้ีหลำนสำวของสกุลเดมินำงจงึเป็นตวัเลอืกท่ีดท่ีีสดุ ญำตพ่ีิน้อง 
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เก่ียวดองกันอกีชัน้ มคีวำมสมัพันธ์อำหลำนอยู่ไม่พูดถึง ซ�ำ้วนัน้ีนำงได้เห็นว่ำ

ฉนิซูซ่นิผูน้ีม้รีปูโฉมไม่เลว เป็นหญิงสำวทีน่่ำทะนุถนอมผูห้น่ึง และนสิยัยัง 

ขีข้ลำด คดิว่ำน่ำจะควบคุมได้ง่ำย เป็นตัวเลอืกทีเ่หมำะสมมำกจริงๆ

ฉินซื่อยังคิดในใจว่ำต่อให้สุดท้ำยฉินซู่ซินจะไม่ได้เป็นภรรยำเอก 

ของสวีจ้งเซวียน ต่อให้เป็นแค่อนุ แต่วันหน้ำท่ีนำงคลอดบตุรชำยบตุรสำว 

ออกมำ บตุรของนำงก็ยังมคีวำมสมัพันธ์ทำงสำยเลือดกับตนเองบ้ำงอยู่ดี  

ถึงเวลำน้ันตนเองค่อยส่ังสอนพวกเขำดีๆ  ก็คงไม่ถึงขัน้แก่ชรำไปพบกับจดุจบ

ทีไ่ม่เหลอืญำติพ่ีน้องใกล้ชดิแม้แต่คนเดียว

เมื่อตัดสินใจเช่นน้ีฉินซื่อย่อมไม่คำดหวังให้สวีจ้งเซวียนกับโจวซ่ือ

ทะเลำะอะไรกันขึน้มำ อย่ำงน้อยเปลอืกนอกก็ห้ำมเห็นเป็นเช่นน้ัน

ดงันัน้นำงจงึยิม้เอ่ยกบัพวกสวจ้ีงเซวยีนว่ำ "ข้ำกบัท่ำนป้ำพวกเจ้ำ 

พูดคยุเรือ่ยเป่ือยกัน พวกเจ้ำน่ังฟังกันก็คงเบือ่ ในเมือ่เป็นเช่นนี ้ เย่ียนเกอเอ๋อร์ 

กับซนิเจีย่เอ๋อร์มำทีน่ีเ่ป็นครัง้แรก พวกเจ้ำพำพวกเขำไปเดินเล่นในสวนเถอะ 

หลงัจำกนัน้ก็ไม่ต้องกลบัมำหำข้ำแล้ว ตรงไปทีเ่รอืนซงเฮ่อได้เลย ฮหูยินผูเ้ฒ่ำ 

รูว่้ำพวกเขำจะมำ บอกว่ำจะจดังำนเลีย้งให้พวกเขำด้วย!"

เมือ่ครัง้ก่อนท่ีครอบครวัเจีย่นฮหูยินมำทีน่ี ่ อู๋ซือ่จดังำนเลีย้งต้อนรบั

พวกเขำท้ังครอบครัว ครั้งน้ีพวกโจวซื่อมำกันสำมคน เพ่ือท่ีจะแสดงว่ำ

ตนเองไม่ได้ล�ำเอียง อู๋ซือ่ย่อมจดังำนเลีย้งให้พวกเขำด้วยเช่นกัน

เดมิทสีวีจ้งเซวียนกับสวีเมีย่วจิน่ก็ไม่อยำกอยู่ท่ีน่ีต่ออยู่แล้ว เมือ่ได้ยิน 

ฉนิซือ่เอ่ยเช่นนีจ้งึลกุขึน้ขอตัวกันท้ังคู่ทันที

ส่วนฉินเย่ียนกับฉินซู ่ซินเองก็ลุกข้ึนขอตัวเช่นกัน จำกน้ันตำม 

สวีจ้งเซวียนกับสวีเมี่ยวจิ่นออกไป

สวีเมีย่วจิน่กับฉนิซูซ่นิไม่มอีะไรให้พูดคุยกัน เมือ่ครูต่อนทีอ่ยู่ในห้อง
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สวีเมี่ยวจิ่นท�ำตัวเช่นน้ัน แสดงออกชัดว่ำไม่ไว้หน้ำโจวซื่อ ในใจฉินซู่ซิน 

ย่อมมคีวำมคดิเหน็บำงอย่ำง ซ�ำ้เดิมนำงก็มนิีสยัข้ีขลำด ยำมนีเ้พ่ิงมำถึง

สถำนท่ีแปลกใหม่ซึง่ดหูรหูรำโอ่อ่ำในแบบทีต่นเองไม่เคยพบเห็นมำก่อน

เป็นครัง้แรก จงึอดรูส้กึว้ำวุ่นใจไม่ได้ เอำแต่ก�ำแขนเสือ้ตนเองแน่น สำยตำ 

กวำดมองไปทัว่ขณะเดินตำมหลงัทกุคน

ขณะท่ีฉินเย่ียนกลับไม่มีท่ำทีลนลำนสักนิด แค่เดินเคียงคู่กับ 

สวีจ้งเซวยีนอยู่ข้ำงหน้ำ เพียงแต่ตัวเขำเองกพู็ดน้อย บำงครัง้สวีจ้งเซวยีน

ถำมอะไรเขำ เขำก็จะตอบกลบัไปสัน้ๆ ไม่คิดจะพูดมำกกว่ำนัน้สกันดิ

สวีจ้งเซวียนขมวดค้ิว ญำติผูน้้องผูน้ีข้องเขำมอบควำมรูส้กึหย่ิงยโส

ให้ผูค้นเกินไป

เดก็หนุม่สำมำรถหย่ิงทะนง สำมำรถมองข้ำมทุกคน รูส้กึว่ำตนเอง 

เป็นคนทีร้่ำยกำจทีส่ดุ เป็นหนึง่เดียวไม่มสีองในโลกใบนีไ้ด้ แต่เรือ่งพวกนี้ 

ขอให้เก็บไว้ในใจก็พอ กำรแสดงออกมำให้ทุกคนเห็นกลบัจะไม่ค่อยดนัีก 

แต่เขำก็ไม่ได้แสดงท่ำทีอะไรออกไป แค่ชวนฉินเย่ียนคุยอย่ำงอบอุ่น 

เป็นบำงครัง้ตำมเดมิ

เจ่ียนเหยียนก�ำลังน่ังอยู่ข้ำงหน้ำต่ำง มือขยับปักลำยสระบัวคู่ 

ปลำจิน่หลีบ่นสะดงึไปพลำงคิดเรือ่งบำงอย่ำงในใจไปด้วย เร่ืองท่ีคดิก็คอื

นำงจะหลุดพ้นจำกกำรควบคุมของเจี่ยนฮูหยินอย่ำงไรดี

เม่ือสองวันก่อนนำงลองสะสำงจ�ำนวนเงินและเครื่องประดับ 

ที่เก็บสะสมได้ในหลำยปีมำน้ี คำดว่ำหลังออกไปก็สำมำรถไปยังหมู่บ้ำน 

เลก็ๆ ท่ีปลกีวิเวก ซือ้เรอืนเลก็ๆ แล้วใช้ชวิีตผ่ำนไปอย่ำงเรียบง่ำยได้

ส่วนเรือ่งทีว่่ำจะใช้แผนจกัจัน่ลอกครำบอย่ำงไร นำงเองก็คดิเอำไว้แล้ว
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เมือ่ก่อนนำงออกไปข้ำงนอกล�ำบำก ได้แต่เคลือ่นไหวอยู่ภำยในจวน  

บำงครัง้ได้ออกไปข้ำงนอกบ้ำงก็จะถูกเจีย่นฮหูยินจบัตำมองอย่ำงไม่วำงตำ

เสมอ ยำกทีจ่ะเล่นลกูไม้อะไรได้ แต่ระยะน้ีโจวอิง๋อิง๋ส่งเทยีบเชญิมำให้นำง 

บ่อยครัง้ ชวนนำงออกไปดภูำพวำดบทกว ี ทุกครัง้เจีย่นฮหูยินล้วนอนุญำต 

ควำมคิดของเจี่ยนเหยียนในตอนน้ีคือมิสู้อำศัยโอกำสเช่นน้ี หำเวลำ 

ทีเ่หมำะสมหลบหนีไปจำกสำยตำทุกคน จำกนัน้เช่ำรถม้ำมุง่ตรงออกไป 

จำกเมอืงหลวง ระหว่ำงทำงเปลีย่นรถม้ำอกีทีจนกระทัง่ไปถึงหมูบ้่ำนเลก็ๆ  

ทีป่ลกีวิเวกแห่งหนึง่

เดมิทข่ีำวสำรในยุคสมัยน้ีก็ไม่ค่อยก้ำวหน้ำ ถึงเวลำน้ันควำมเป็นไปได้ 

ทีเ่จีย่นฮหูยินจะหำตวันำงพบน่ำจะเป็นไปได้ยำก ดีไม่ดีสดุท้ำยเจีย่นฮหูยิน 

อำจคร้ำนจะหำตวันำงด้วยซ�ำ้ เช่นนัน้มใิช่ว่ำวันหน้ำนำงก็เป็นอสิระได้แล้ว

หรอกหรอื เจีย่นเหยียนคดิจนใจลอย ไม่ทันระวังถูกเขม็ปักผ้ำในมอืแทงถูกนิว้

เข้ำให้

เจี่ยนเหยียนเจ็บจนได้สติกลับมำทันควัน สำยตำมองไปที่สะดึง 

ตรงหน้ำ เดิมนำงก�ำลังปักดอกบัวดอกหนึ่ง ตอนน้ีเกสรดอกบัวสีไข่ห่ำน 

ปักเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว นำงจงึเปลีย่นเป็นด้ำยสชีมพู คิดจะปักกลบีดอกบัว 

รอบๆ ต่อ แต่ทนัใดนัน้นำงก็คดิถึงสวีจ้งเซวยีนขึน้มำอีก จติใจจงึสบัสนว้ำวุ่น 

ไมอ่ำจสงบใจท�ำงำนเย็บปักต่อได้อีก

ถ้ำหนีไปส�ำเร็จจริงๆ ตลอดชีวิตนี้นำงก็ไม่มีวันกลับมำที่นี่อีกแล้ว  

เช่นนัน้มใิช่ว่ำตลอดชวีติน้ีนำงไม่มทีำงได้เจอสวีจ้งเซวียนอกีแล้วหรอกหรอื 

นำงพลนัรูส้กึปวดใจขึน้มำจงึวำงเข็มลง ก่อนเรยีกไป๋เวยให้ออกไปเดินเล่น 

ข้ำงนอกด้วยกัน

ช่วงต้นฤดูหนำวบนผิวน�้ำเต็มไปด้วยซำกดอกบัว ต้นหลิวริมฝั่ง 
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แห้งเหีย่วกลำยเป็นสเีหลอืง มอบควำมรูส้กึอ้ำงว้ำงเปล่ำเปลีย่วอกีแบบหน่ึง

พอโดนลมเย็นรมิสระน�ำ้พัดเข้ำใส่ ควำมรูส้กึปวดใจของเจีย่นเหยียน 

ก็ลดลงไปไม่น้อย ตวัคนเองก็ค่อยๆ ใจเย็นลง แต่นำงยังคงเม้มปำกอยู่น้อยๆ 

ขณะเดินเลยีบรมิสระน�ำ้ไปช้ำๆ

ไป๋เวยเห็นเจีย่นเหยียนเป็นเช่นนีก็้รูว่้ำนำงอำรมณ์ไม่ด ีจงึไม่ได้พูดอะไร

เช่นกัน แค่เดินตำมอยู่ด้ำนหลงันำงเงยีบๆ

หลงัผ่ำนไปสักพักทันใดน้ันก็ได้เห็นคนกลุ่มหน่ึงเดนิเลีย้วมำจำกอกีฝ่ัง

กะทันหัน

เริ่มแรกเจี่ยนเหยียนคิดว่ำเป็นคนอื่นในสกุลสวีมำเดินเล่นในสวน 

เช่นกัน คดิว่ำตอนนีพ้วกเขำก็น่ำจะเห็นนำงกบัไป๋เวยแล้ว หำกนำงเดนิหลบ

กลบัเข้ำเรอืนจะไม่เหมำะสมแทน ให้อกีฝ่ำยเห็นเข้ำจะคดิอย่ำงไร มสิูร้ัง้อยู่ 

ทีเ่ดมิ รอคนกลุม่น้ันเดินมำถึงแล้วทกัทำยอย่ำงเปิดเผยก็พอ

เพียงแต่หลังคนกลุ่มน้ันเดินเข้ำมำใกล้ นำงยังไม่ทันมองเห็น 

คนรอบข้ำงสองสำมคนได้ชัดก็เห็นก่อนแล้วว่ำคนท่ีตัวสูงที่สุดผู้นั้นคือ 

สวีจ้งเซวยีน เจีย่นเหยียนเลกิคดิเรือ่งเสยีมำรยำทหรอืไม่ไปทันท ีรบีพำไป๋เวย

หันหลงัวกกลบัไปทำงเรอืนทนัควนั ทว่ำปลำยหำงตำกลบัเหลอืบไปเห็น 

คนทีอ่ยู่ข้ำงสวีจ้งเซวียนผูน้ัน้ นำงพลนัรูส้กึเหมอืนโดนฟ้ำผ่ำเข้ำใส่ สองขำ

ประหน่ึงตอกหมดุตรงึอยู่ทีเ่ดิม ถึงกับขยับตัวไม่ออกอกีสักก้ำว!
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