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ความรกัของ 'เจีย่นเหยียน' กับ 'สวีจ้งเซวยีน' ยังคงไม่ราบร่ืน เมือ่

ขนุนางเฒ่าอย่าง 'โจวหยวนเจิง้' ยังเรอืงอ�านาจในราชส�านกั สวีจ้งเซวียน

ต้องใช้สารพัดเล่ห์กลเพ่ือรับมือกับอีกฝ่าย กระทั่งท�าให้ตนเองป่วยเพ่ือ 

ลางานก็ต้องท�า

ทว่าในช่วงเวลาน้ีเจีย่นเหยียนกลบัไม่อยากเป็นภาระของสวีจ้งเซวยีน 

หากนางหนีไปจากเมืองหลวงได้ก่อน อย่างน้อยๆ สวีจ้งเซวียนก็น่าจะ 

เหลือทางรอดได้ นางย่อมคิดไม่ถึงว่า 'ผู้หวังดี' ท่ีย่ืนมือมาช่วยเหลือ 

กลับสร้างเรื่องให้นางอีกจนได้ นอกจากน้ียังมีเรื่องราวของการเปิดเผย 

ความลบัส�าคญัท่ีจะมาเปลีย่นชวีติของเจีย่นเหยียนอกีด้วย!

ความลบัของเจีย่นเหยียนทีว่่าคอืเรือ่งใดกัน แล้วสวีจ้งเซวียนจะเอาชนะ 

หรือพลาดท่าให้กับโจวหยวนเจิ้งกันแน่ ความรักของพระเอกนางเอกเรา 

จะถึงคราวเห็นฟ้าแจ่มใสเสียทีหรือไม่ ไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"เลิกร้องได้แล้ว" 

เจีย่นเหยียนไหนเลยจะสนใจเขา กลบักันนางยังร้องไห้เสยีงดงักว่าเดมิ 

อีกสองส่วน

สวีจ้งเซวียนถอนหายใจ ยกตัวนางจากตักตนเองขึน้มาตระกองกอด

ไว้แทน พร้อมยกมือขึ้นเช็ดน�้าตานาง ทอดเสียงอ่อนโยนเอ่ยปลอบนาง 

"ไม่ต้องร้องแล้ว เป็นความผิดของข้าทั้งหมดดีหรือไม่"

เจีย่นเหยียนได้คืบจะเอาศอก สะอกึสะอ้ืนเอ่ย "เดมิก็เป็น...ความผิด 

ของท่านทั้งหมดอยู่แล้ว!"

"ได้ๆ เป็นความผิดของข้าทั้งนั้น" สวีจ้งเซวียนยิ้มขมขื่นอย่างจนใจ 

ในใจคิดแค่ว่า...ดูท่าวันหน้าสาวน้อยผู้นี้จะต้องเป็นพวกชอบวางอ�านาจ

อย่างแน่นอน

แต่เมือ่เหน็สภาพร้องไห้จนจมกูแดงก�า่ของนางในตอนน้ี ในใจเขาก็ 

คิดต่อว่า ให้ชอบวางอ�านาจก็ไม่เห็นเป็นไร ยอมๆ นางไปก็พอแล้ว



 เจี่ยนเหยียน  บุตรสาวตระกูลพ่อค้า วิญญาณมาจากต่างยุค

สมัย ถูกเลี้ยงดูมาเช่น 'ม้าผอมแห่งหยางโจว' 

เป็นคนฉลาดทันคน 

 สวีจ้งเซวียน  คุณชายใหญ่สกุลสวี สอบผ่านเป็นจ้วงหยวน

ตั้งแต่อายุยังน้อย มีนิสัยสุขุมน่ิงขรึม เจ้าเล่ห ์

มากแผนการ กับสิ่งท่ีปรารถนาเขาก็จะหาทาง

ให้ได้ครอบครอง 

 เนี่ยชิงเหนียง  ภรรยาเอกของเจิ้งก๋ัวกง เหินห่างกับสามี เรื่อง

ในจวนก็มอบให้อนุดูแล

 เว่ยหมัวมัว  บ่าวรบัใช้คนสนิทของเนีย่ชงิเหนยีง ซือ่สตัย์ภกัดี

กับนายของตน ไม่ชอบหวั่นอี๋เหนียง

 หลี่เน่ียนหลัน  บุตรสาวของเจิ้งก๋ัวกง เกิดจากอนุ มักวางท่าที

สูงส่ง เกลียดชังเจี่ยนเหยียน 

 หลี่ซิ่น  บตุรชายของเนีย่ชงิเหนียง เป็นผู้สืบทอดบรรดาศกัดิ ์

กั๋วกง แต่ถูกเลี้ยงดูมาให้อ่อนแอหวาดกลัวคน

 หวัน่อี๋เหนียง  มารดาของหลี่เนี่ยนอี๋และหลี่เนี่ยนหลัน ดูแล

งานในจวน ท�าตัวประหนึ่งภรรยาเอก
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ยามดึกสงัด เจี่ยนเหยียนอาศัยแสงเทียนอ่อนสลัวภายในห้อง 

อ่านจดหมายที่เสิ่นชั่วเขียนให้นาง

เสิ่นชั่วเก่งเรื่องอ่านใจคน ดังน้ันเขาจึงบอกชัดก่อนในช่วงต้นของ

จดหมายว่าหอสรุาจุย้เยว่ียเป็นกิจการของเขา วันน้ันเขาเหน็ว่าสถานการณ์ 

ดูผิดปกติเลยสั่งให้คนรับใช้ไปขอความช่วยเหลือจากสวีจ้งเซวียนทันที 

ท�าเช่นน้ีประการแรกบ่งบอกได้ว่าเขาไม่มีเจตนาร้าย ท้ังยังคิดเผื่อ 

เจี่ยนเหยียน ประการท่ีสองก็สามารถท�าให้เจี่ยนเหยียนเช่ือใจเร่ืองที่เขา

จะพูดต่อไปนี้ได้มากที่สุด

และเรื่องที่เขาพูดต่อจากน้ันก็ล้วนเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีเกิดข้ึนใน 

ราชส�านักช่วงนี้ 

คนท่ีท�าการค้าในระดับของเสิ่นชั่วย่อมต้องคอยจับตาดูเหตุการณ์

ในราชส�านักอยู่แล้ว

74
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ตามที่เสิ่นชั่วบอก เมื่อต้นปีทางซีหนานเกิดแผ่นดินไหว ซิงผิงอ๋อง 

อ๋องต่างแดนท่ีประจ�าการที่ซีเป่ยมีท่าทีกระเห้ียนกระหือรือ คอยก่อเร่ือง

ไม่หยุด ภายในราชส�านักจึงแตกเสียงเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ท�าศึกและ 

ฝ่ายสนบัสนนุให้ดงึตัวมาเป็นพวก ไม่อาจหาข้อสรปุได้ ส่วนโจวหยวนเจิง้ 

ก็อาศัยโอกาสน้ีถวายฎีกาให้ฮ่องเต้ส่งตัวขุนนางใหญ่ผู้หน่ึงไปประกาศ

อภัยโทษที่ซีเป่ย

ตอนทีเ่จีย่นเหยียนอ่านมาถึงประโยคนีหั้วใจก็บบีรัดแน่น และไม่ผิด 

จากทีค่าด เสิน่ชัว่กล่าวตามมาว่าขนุนางใหญ่ท่ีโจวหยวนเจิง้เสนอขึน้มา

คือสวีจ้งเซวียนรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายกรมปกครอง เพียงแต่ข้อเสนอนี ้

ถูกฮ่องเต้ปฏเิสธไป แล้วส่งขนุนางใหญ่อกีคนไปประกาศอภัยโทษทีซ่เีป่ย

แทน แต่โจวหยวนเจิง้ก็ยังไม่ยอมตัดใจ เสนอชือ่สวีจ้งเซวียนไปปลอบขวัญ 

ราษฎรที่ซีหนานต่อ

ท่ีเสิ่นชั่วเล่ามาในจดหมายคือเขาเดาว่าท่ีโจวหยวนเจิ้งวางแผน

สารพัดให้สวีจ้งเซวียนออกไปจากเมอืงหลวง ย่อมเป็นเพราะพอสวีจ้งเซวียน 

ออกไปจากเมืองหลวง ก็จะไม่มีใครคอยคุ้มครองเจี่ยนเหยียนได้อีก แต ่

ท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืขอแค่สวีจ้งเซวยีนออกไปจากเมอืงหลวง โจวหยวนเจิง้ก็

สามารถส่งคนไปดักเล่นงานอกีฝ่ายระหว่างทางได้ ภายหลงัค่อยหาข้ออ้าง 

อุบัติเหตุอะไรสักอย่างก็พอ ผู้อื่นอย่างมากก็แค่พูดอย่างเสียดายว่า 

สวีจ้งเซวียนตายไปตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่มีทางคิดไปถึงว่ามีคนเล่นลูกไม้

อยู่เบื้องหลัง!

จากนั้นเสิ่นชั่วก็บอกตรงๆ ว่าแม้ตนเองจะเข้าใจความร้อนใจของ 

สวีจ้งเซวียนที่อยากจะโค่นโจวหยวนเจิ้งโดยเร็ว แต่โจวหยวนเจิ้งเป็นคน

เจ้าเล่ห์ ทั้งยังใช้ชีวิตอยู่ในราชส�านักมาหลายปี รากฐานอ�านาจซับซ้อน 
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เกรงว่าในช่วงเวลาสั้นๆ จะเป็นเรื่องท่ีล�าบากมาก ซ�้าตอนนี้เบื้องหลัง 

โจวหยวนเจิ้งยังมีหนิงอ๋องอยู่อีกคน ทว่าสวีจ้งเซวียนกลับเป็นขุนนาง

สนัโดษ ถ้าเกิดเขาคิดโค่นล้มโจวหยวนเจิง้ย่อมต้องไปพ่ึงพาฝ่ังเหลยีงอ๋อง 

แต่จากทีเ่สิน่ชัว่รูม้า ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัชงิชงัการเล่นพรรคเล่นพวก หลายปี 

มาน้ีที่สนับสนุนสวีจ้งเซวียนมาโดยตลอดก็มีสาเหตุจากการที่เขาเป็น

ขุนนางสันโดษซื่อตรง ถ้าเกิดเขาเข้าไปมีส่วนในการแย่งชิงต�าแหน่ง

รชัทายาทขององค์ชายทัง้สองพระองค์ ฮ่องเต้จะมองสวีจ้งเซวียนอย่างไร 

คนท่ีตอนแรกพระองค์สนับสนุนขึ้นมาเพราะอยากใช้เขามาถ่วงดุล 

พรรคพวกอื่นๆ เช่นนี้ นึกไม่ถึงว่าสุดท้ายคนผู้นี้กลับถล�าตัวลึก กลายไป

เป็นหน่ึงในกลุม่คนเหล่านัน้เช่นกนั ฮ่องเต้จะต้องไม่ปล่อยสวีจ้งเซวยีนไป

ง่ายๆ แน่นอน ถึงเวลาน้ันยังมโีจวหยวนเจิง้คอยยแุยงอยู่ด้านข้างไม่หยุด 

เกรงว่าสถานการณ์ของสวีจ้งเซวียนจะร้ายมากกว่าดี ดังน้ันแผนการ 

ในตอนน้ีหากคดิอยากช่วยสวีจ้งเซวยีนก็มอียู่วิธีการเดยีวเท่าน้ัน น่ันก็คอื

ให้เจี่ยนเหยียนออกไปจากที่นี่

ขอเพียงเจี่ยนเหยียนจากไป ประการแรก ระหว่างโจวหยวนเจิ้งกับ

สวีจ้งเซวียนก็จะไม่มีอะไรให้แย่งชิงกันอีก ด่ังค�าท่ีว่า 'ไม่มีศัตรูถาวร'  

คนฉลาดอย่างโจวหยวนเจิ้งไม่จ�าเป็นต้องสู ้กับสวีจ้งเซวียนต่อไป  

อย่างน้อยในเวลาสั้นๆ เปลือกนอกก็จะไม่ท�าเช่นนั้น ส่วนประการที่สอง 

ขอเพียงเจี่ยนเหยียนจากไป สวีจ้งเซวียนก็ไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อนคิด 

โค่นล้มโจวหยวนเจิ้งในระยะเวลาสั้นๆ จนต้องไปเข้าพวกกับเหลียงอ๋อง 

เขาสามารถค่อยเป็นค่อยไป รกัษาสถานะขนุนางสนัโดษของเขาได้ตามเดมิ  

หลงัผ่านไปเช่นน้ีหลายๆ ปี เขาย่อมประสบความส�าเรจ็ในหกกรม ถึงเวลานัน้ 

สามารถใช้อ�านาจกรมต่อกรกับอ�านาจสภาได้ บางทีโจวหยวนเจิ้งอาจ
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ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสวีจ้งเซวียนอีก

สุดท้ายเสิ่นชั่วบอกออกมาตามตรงว่าความจริงสวีจ้งเซวียนจะอยู่

หรอืตาย คนนอกอย่างเขาไม่สนใจสกันดิ แต่ทีต่อนน้ีเขามาพูดเร่ืองพวกนี ้

กับเจี่ยนเหยียน นั่นเป็นเพราะว่าเขาเป็นห่วงนาง

นับตั้งแต่พบกันที่สวนดอกท้อเขาก็เริ่มสนใจนาง ภายหลังเมื่อ 

ได้พบกันที่วัดอวี้หวงก็ย่ิงใส่ใจนางมากกว่าเดิม ดังน้ันจึงไม่หวังเห็นนาง

กลายไปเป็นอนุห้องนอกของโจวหยวนเจิ้ง เพราะช่วงหลายปีมาน้ีเขา

คบค้าสมาคมกับโจวหยวนเจิ้ง เข้าใจดีว่าโจวหยวนเจิ้งเป็นคนโหดเหี้ยม

โลภมากเพียงไร หากเจี่ยนเหยียนถูกอีกฝ่ายกักขังไปตลอดชีวิต นั่นจะ 

เป็นเรื่องเศร้าทั้งชีวิตของนาง เสิ่นชั่วสารภาพตามตรงว่าเขาต้องตา 

เจีย่นเหยียน หวังว่านางจะมอบโอกาสให้ตนเองได้ แต่เขาจะไม่มวัีนบงัคบั

อะไรนางอย่างแน่นอน กลับกันเขาจะส่งนางออกไปจากสถานท่ีย�่าแย่ 

แห่งนี้ก่อน หวังว่านางจะไว้ใจเขาได้

ย่อหน้าสดุท้ายของจดหมายเขยีนไว้ว่าเขาสบืมาแล้วว่าช่วงเทศกาล 

ซั่งหยวน* ในวันที่สิบถึงยี่สิบเดือนหนึ่ง ขุนนางทุกคนจะได้หยุดพัก และ

โจวหยวนเจ้ิงก็จะอาศัยโอกาสช่วงนี้กลับบ้านเกิดไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ 

ถ้าเกิดเจ่ียนเหยียนคิดจากไป ไม่มีอะไรดีไปกว่าข้ออ้างออกไปชมโคม 

ที่เมืองหลวงในวันเทศกาลซั่งหยวนเพ่ือจะได้ออกไปจากจวนสกุลสวี  

ถึงเวลาน้ันเขาจะจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อย รับรองว่าจะพาตัว 

เจี่ยนเหยียนออกจากเมืองหลวงอย่างแนบเนียน ไม่ให้มีผู้ใดรับรู้ทั้งนั้น

* เทศกาลซั่งหยวน เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของเทศกาลหยวนเซียว ตรงกับวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งตามจันทรคติจีน 

ซึง่เป็นคนืแรกของปีทีพ่ระจนัทร์เตม็ดวง คนในครอบครวัจงึมาชมจนัทร์กันพร้อมหน้า รบัประทานขนมบวัลอย

ซึง่แสดงถึงความกลมเกลยีว ภายหลงัจดัเป็นงานฉลองย่ิงใหญ่ต่อเนือ่งจากเทศกาลตรษุจนี มปีระเพณีประดบั

โคมไฟ จึงเรียกอีกชื่อว่าเทศกาลโคมไฟ โดยมากชื่อเทศกาลซั่งหยวนมักใช้ในบริบทของพิธีทางการ
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หลังเจี่ยนเหยียนอ่านจดหมายจบก็จ่อกระดาษบางๆ สองแผ่นน้ี 

ไปบนเปลวเทียน

เปลวไฟลามเลียขึ้นมาทันที ภายใต้แสงไฟสามารถมองเห็นสีหน้า

นิ่งสงบของเจี่ยนเหยียนได้

นางมองดกูระดาษจดหมายสองแผ่นน้ีเผาไหม้เป็นเถ้าถ่านลงบนโต๊ะ 

เงยีบๆ ตอนทีใ่กล้จะกลนืกินจนหมดนางก็โยนลงไปในกระถางถ่านข้างเท้า  

ก้มหน้ามองเปลวเพลิงเปลี่ยนไปอ่อนแรงลงช้าๆ จนกระทั่งมอดไหม้ไป

จนสิ้น ไม่เหลือเปลวเพลิงอยู่อีก นางจึงหันตัวกลับขึ้นไปนอนบนเตียง

ความจริงหลายวันมานี้นางก็ก�าลังคิดถึงเรื่องที่เสิ่นชั่วเขียนมาใน

จดหมายเช่นกัน

นางรู้ว่าตอนนี้สวีจ้งเซวียนล�าบากอย่างไร แล้วก็รู้ว่าการท่ีตนเอง 

รัง้อยู่ทีน่ีจ่ะเป็นตัวถ่วงของสวีจ้งเซวียน นางเองก็เคยคดิจากไป หาสถานที ่

ปลอดภัยสักแห่งซ่อนตัวอยู่สักระยะ ท�าเช่นน้ีอย่างน้อยก็แย่งชิงเวลา 

มาให้สวจ้ีงเซวียนได้บ้าง ไม่ต้องร้อนใจจะต้องโค่นล้มโจวหยวนเจิง้ให้ได้

ก่อนเดือนสี่อีก

บังเอิญที่เสิ่นชั่วส่งจดหมายเช่นนี้มาในเวลานี้พอดี

เดิมทีเจี่ยนเหยียนไม่ค่อยเชื่อใจเสิ่นชั่วนัก ด้วยรู้สึกว่านิสัยเขา

กะล่อนปลิ้นปล้อนเกินไป แต่ตอนนี้นอกจากเชื่อเขาแล้ว ดูเหมือนนาง 

จะไม่เหลือตัวเลือกอื่นใดอีก

นางไม่อาจกลายเป็นภาระของสวีจ้งเซวียน

หิมะตกลงมาเงียบๆ ตลอดทั้งคืน

วันที่สิบสี่เดือนหน่ึง หลังเจี่ยนเหยียนกินอาหารกลางวันเสร็จก็ให้
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ซื่อเยวี่ยไปเชิญสวีเมี่ยวจิ่นมาพูดคุยด้วย

แม้หิมะข้างนอกจะหยุดตกแล้ว แต่ลมกลับพัดแรงขึ้นเรื่อยๆ เวลา

โดนตวัคนก็ประหน่ึงสามารถแช่แข็งคนให้กลายเป็นแท่งน�า้แข็งได้ทัง้เป็น

หลังสวีเมี่ยวจิ่นเดินเข้ามาในห้องรองฝั่งตะวันออก เจี่ยนเหยียน 

ก็รีบเรียกนางให้มานั่งบนตั่งตัวใหญ่ข้างหน้าต่าง จากนั้นก็สั่งให้ซื่อเยวี่ย

ไปหยิบเตาอุน่เท้า* มาวางไว้ใต้เท้าสวเีมีย่วจิน่ มอบความอบอุน่ให้แก่นาง

สวีเม่ียวจิ่นเห็นเจี่ยนเหยียนถือสะดึงอันเล็กอยู่ในมือ บนผ้าต่วน 

สีเขียวเข้มพอเห็นลายปักคร่าวๆ เป็นผีเสื้อสองตัวบินรอบดอกกล้วยไม้

เขม็ปักผ้าเรยีวบางถูกนางจบัไว้ระหว่างน้ิว เส้นด้ายสเีหลอืงดอกซิง่

ถูกปล่อยยาวออกมา ใช้เวลาเพียงไม่นานเกสรดอกกล้วยไม้ก็ปักเสร็จ 

จากนั้นก็เป็นใบไม้เรียวยาวสีเขียว ผีเสื้อสองตัวเริงระบ�า

สวเีมีย่วจิน่ถือถ้วยชาทีป้ี่อว๋ินยกมาให้ไว้ เอยีงศรีษะมองเจีย่นเหยียน 

ทีก้่มหน้าต้ังใจปักลายผเีสือ้สองตัวบินรอบดอกกล้วยไม้ ก่อนตดัสนิใจถาม  

"พี่เหยียน ท่านปักไปท�าอะไรหรือ"

เจีย่นเหยียนเงยหน้าส่งย้ิมน้อยๆ ให้นาง "ข้าอยากจะท�าถุงหอมใบหน่ึง"

ถุงหอมสเีขยีวเข้มเช่นนี ้พ่ีเหยียนคงไม่ได้ท�าไว้ใช้เองสนิะ? สวีเมีย่วจิน่ 

ดื่มชาในถ้วยไปเงียบๆ พลางคิดในใจว่า ถุงหอมใบนี้คงจะท�าให้พี่ใหญ่

เป็นแน่

หลังเจี่ยนเหยียนปักไปสักพักก็ดึงผ้าต่วนต�าแหน่งท่ีย่นให้เรียบ

อย่างระมดัระวัง จากน้ันก็ก้มหน้าปักต่อ ขณะเดียวกันก็สนทนาเร่ือยเป่ือย

กับสวีเมี่ยวจิ่นไปด้วย

สวเีมีย่วจิน่รูว่้านางอยากถามถึงสวีจ้งเซวยีน หลงัคดิแล้วกเ็อ่ยอย่าง

* เตาอุน่เท้า คือเตาทองแดงขนาดเลก็ส�าหรบัให้ความอบอุน่แก่เท้าในวันอากาศหนาว รปูร่างกลมค่อนข้างแบน  

มีหูหิ้ว บนฝามีรูเล็กๆ จ�านวนมาก ข้างในเผาไหม้ถ่าน ขี้เลื่อย หรือแกลบข้าว
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คลุมเครือออกไป "เหมือนช่วงนี้พ่ีใหญ่จะยุ่งมาก ต่อให้เป็นช่วงวันหยุด

เทศกาลก็ไม่ได้กลับมา เอาแต่อยู่ที่เมืองหลวง ข้าเองก็ไม่ได้เจอหน้าเขา

มาสักระยะแล้ว"

มือที่จับเข็มอยู่ชะงักไป จากนั้นสวีเมี่ยวจิ่นก็ได้ยินน�้าเสียงขมฝาด

ของเจี่ยนเหยียนเอ่ยถามขึ้น "ช่วงนี้เขา...สบายดีหรือไม่"

จะสบายดไีด้อย่างไร สวีเมีย่วจิน่คดิในใจเงยีบๆ โจวหยวนเจิง้ผูน้ั้น

ก�าลังวางแผนสารพัด คิดใช้เหตุผลเรื่องแผ่นดินไหวที่ซีหนานให้พ่ีใหญ่

ออกจากเมืองหลวงไปที่นั่น สุดท้ายพ่ีใหญ่ไร้หนทาง ได้แต่ท�าให้ตนเอง

ป่วยหนักมาเป็นข้ออ้างปฏิเสธ

แล้วเขาท�าให้ตนเองป่วยหนักได้อย่างไร จากที่ฉีซังบอก ตอนแรก

จุดเตาไฟร้อนๆ หลายเตาวางไว้ในห้อง ส่วนคุณชายนั่งห่มผ้าห่มหนาชั้น

อยู่ในน้ันจนเหงื่อออกท่วมตัว ต่อจากนั้นก็เปลือยร่างแช่ในถังน�้าแข็ง 

เป็นเวลานาน เริ่มด้วยร้อนจัดตามด้วยหนาวจัด ซ�้าไปซ�้ามาเช่นนี ้

หลายครั้งจะไม่ป่วยหนักได้อย่างไร ดังนั้นภายหลังหมอหลวงจากส�านัก

หมอหลวงมาดูอาการด้วยตนเอง ยืนยันว่าเขาป่วยเป็นไข้หวัดอย่างหนัก 

ห้ามออกไปข้างนอกชั่วคราว โจวหยวนเจิ้งถึงไม่มีอะไรจะพูดได้อีก 

และน่ีก็เป็นเหตุผลว่าเพราะเหตุใดสวีจ้งเซวียนถึงไม่ได้กลับมาใน

ช่วงวันหยุดน้ี เกรงว่าตอนนีเ้ขาคงยังนอนซมอยู่บนเตยีงด้วยซ�า้ จะกลับมา 

ได้อย่างไร สวีเมี่ยวจิ่นลอบถอนหายใจ แต่เรื่องเช่นนี้พี่ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้

นางบอกเจี่ยนเหยียนเป็นอันขาด เขาเอาแต่กลัวว่าเจี่ยนเหยียนจะ 

เป็นห่วง ดังน้ันสวีเมี่ยวจิ่นจึงได้แต่ตอบไปว่า "ท่านวางใจได้ พ่ีใหญ่ข้า 

สบายดี"

ยามนีเ้จีย่นเหยียนปักกลบีดอกกล้วยไม้ท้ังหมดเสรจ็แล้ว ดงันัน้นาง
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จึงดึงผ้าออกจากสะดึง ก่อนเริ่มใช้กรรไกรก้มหน้าตัดท�าถุงหอม

ถุงหอมท่ีท�าออกมาเป็นทรงน�้าเต้า บนผ้าต่วนสีเขียวเข้มม ี

ดอกกล้วยไม้สูงสง่าคู่ผีเสื้อสยายปีก

เจี่ยนเหยียนยกมือขึ้นลูบรอยย่นเล็กๆ บนถุงหอมให้เรียบ จากนั้น

ก็เงยหน้าสั่งซื่อเยว่ียให้น�าผ้าภาพสระบัวคู่ปลาจิ่นหลี่ที่นางปักเสร็จ 

ก่อนหน้านี้ออกมา

ซื่อเยว่ียขานรับ หลังจากนั้นไม่นานก็ประคองผ้าภาพสระบัว 

คู่ปลาจิ่นหลี่ที่พับไว้เรียบร้อยมาตรงหน้าสวีเมี่ยวจิ่น

เจีย่นเหยียนย่ืนถุงหอมทรงน�า้เต้าในมอืตนเองออกไปด้วยพร้อมกัน 

บนใบหน้าประดับรอยยิ้มน้อยๆ ก่อนเอ่ย "นี่เป็นผ้าส�าหรับท�าฉากบังลม

กับถุงหอมท่ีข้ารับปากจะปักให้เจ้า ในเมื่อวันน้ีเจ้ามาที่น่ีก็เอาท้ังคู ่

กลบัไปด้วยกันเลยเถอะ ข้าจะได้ไม่ต้องส่งสาวใช้ว่ิงไปวิง่มาอกีรอบ" ป้ีอว๋ิน 

ยืนรวบมืออยู่ด้านข้าง ไม่แน่ชุยมามาอาจจะโน้มร่างแนบหูกับก�าแพง 

ฟังอยู่จากมุมใดก็ได้ ดังนั้นค�าพูดพวกนี้นางจึงไม่ได้เอ่ยชัดเจนเกินไป

สวีเมี่ยวจิ่นเองก็เข้าใจ ดังน้ันจึงไม่ได้ถามอะไรมากอีก แค่ให้ชิงจู๋

รับถุงหอมกับผ้าภาพสระบัวคู่ปลาจิ่นหลี่ผืนนั้นมาก่อนยิ้มเอ่ย "เช่นนั้นก็

ขอบคุณพี่เหยียนมากเจ้าค่ะ"

ท้ังสองคนพูดคุยเรื่อยเปื่อยกันอีกสักพัก เมื่อเห็นท้องฟ้าเร่ิมมืดลง 

สวีเมี่ยวจิ่นจึงลุกขึ้นขอตัวกลับ

เจีย่นเหยียนเองก็ไม่ได้รัง้นางไว้ แค่ลกุขึน้จบัมอืนางพร้อมเอ่ยเสียงเบา  

"พวกเจ้าจะต้องดูแลตนเองกันให้ดี เช่นนี้ข้าถึงจะวางใจลงได้"

ค�าว่า 'พวกเจ้า' นี้แน่นอนว่าย่อมรวมสวีจ้งเซวียนอยู่ด้วย

สวีเมี่ยวจิ่นผงกศีรษะแล้วพลิกมือกลับไปกุมมือเจี่ยนเหยียนแทน 
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ก่อนตอบกลับด้วยสีหน้าหนักแน่น "พี่เหยียน ข้าเข้าใจเจ้าค่ะ"

เจีย่นเหยยีนจงึไม่ได้พูดอะไรมากอกี แค่ก�าชบัให้ป้ีอวิน๋เป็นตัวแทน

ตนออกไปส่งสวีเมี่ยวจิ่นกับสาวใช้ของนาง

รอป้ีอว๋ินกลบัมาเจีย่นเหยียนก็สัง่นางต่อว่า "รบกวนเจ้ากับชยุมามา 

ไปหามารดาข้าสักหน บอกว่าระยะนี้ข้าอยู่ภายในจวนจนเบื่อแล้ว พรุ่งนี้

เป็นงานเทศกาลซัง่หยวน ได้ยินมาว่าในเมอืงหลวงจะมกีารจดุดอกไม้ไฟ

สวยๆ ข้าอยากพาพวกเจ้าไปเดินเล่นชมดูด้วยกัน ดังนั้นจึงให้พวกเจ้า 

ไปบอกกับนางสักค�า"

ปี้อวิ๋นรับปากก่อนออกไปกับชุยมามา 

หลังจากท้ังสองคนออกไป เจี่ยนเหยียนก็กระซิบบอกซื่อเยว่ีย 

ถึงแผนการท่ีจะไปจากที่น่ีในวันพรุ่งน้ี ก�าชับให้วันพรุ่งนี้นางจะต้อง 

ตามติดตนเองอยู่ตลอดเวลา

ซือ่เยว่ียตกใจยกใหญ่ นางอยากจะพูดบางอย่างแต่สดุท้ายก็ไม่ได้

พูดอะไรทัง้นัน้ แค่ถามเสยีงเบากลบัว่า "ให้บ่าวเก็บของอะไรพกตวัตดิไป

ด้วยหรือไม่เจ้าคะ"

เจีย่นเหยียนส่ายหน้า ในน�า้เสยีงมคีวามเหงาหงอยนิดๆ "ไม่จ�าเป็น

ต้องเอาอะไรไปทั้งนั้น แค่พวกเราสองคนออกไปจากที่นี่ก็พอ"

วันทีไ่ป๋เวยแต่งงานนางได้มอบตัว๋เงินกับเงนิทองทีเ่ก็บสะสมมาได้

ในระยะนี้ให้อีกฝ่ายสบโอกาสเอาออกไปก่อนล่วงหน้าแล้ว

สถานการณ์อย่างในตอนนี้ คนที่โจวหยวนเจิ้งส่งมาอยู่ข้างกาย

ตนเองตลอดเวลา ตั๋วเงินกับเงินเหล่าน้ันเอาไว้กับไป๋เวยย่อมปลอดภัย

กว่าเก็บไว้กับตนเอง รอออกไปข้างนอกได้เมื่อไร ไป๋เวยย่อมหาโอกาส 

มารวมตัวกับพวกนางอยู่แล้ว 
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แม้เสิ่นชั่วบอกว่าเขาจะช่วยนางออกไปจากเมืองหลวง แต่นาง 

ไม่คดิอยากไปอยู่ในสถานท่ีทีเ่สิน่ชัว่เตรยีมการไว้ให้ ใครจะไปรู้ว่าเสิน่ชัว่

เป็นคนอย่างไรกันแน่ ใครจะไปรูอ้กีว่าท่ีเขาท�าเช่นนีค้วามจรงิมเีจตนาใด

กันแน่ นางต้องการให้เสิ่นชั่วช่วยนางออกไปจากเมืองหลวงได้ก็พอ  

หลังจากนั้นนางย่อมมีสถานที่ที่ตนเองอยากไป

คืนเทศกาลซั่งหยวนในเมืองหลวง แสงโคมเจิดจรัสพร่างพราว 

ตัง้แต่นกัพเนจรไปถึงคุณหนูในห้องหอต่างเดินขวักไขว่ไปมา เป็นภาพอนั

ครื้นเครงมั่งคั่งที่ไม่อาจพรรณนาได้หมด

เจี่ยนเหยียนพาซื่อเยวี่ยเดินไปท่ามกลางกลุ่มคนช้าๆ ที่ด้านหลังมี

ปี้อวิ๋นกับชุยมามาเดินตามมาอย่างไม่คลาดสายตา

เจีย่นเหยียนเองก็ไม่ได้สนใจพวกนางสองคน เวลาเจอแผงขายของ

ที่น่าสนใจก็จะหยุดลง แล้วซื้อของเล่นแปลกใหม่น่าสนใจตามใจชอบ

ดังนั้นเพียงไม่นานในมือนางก็ถือโคมกลมลายปักดวงหน่ึง ส่วน 

ในมือซื่อเยวี่ยถือโคมดอกบัว ในอ้อมกอดยังหอบของเล่นจุกจิกเอาไว้

จ�านวนมาก

เมื่อมองไปเห็นว่าที่ด้านหน้ามีแผงขายหน้ากากอยู่ เจี่ยนเหยียนก็

เดนิเข้าไปเลอืกดกู่อนเลอืกหน้ากากมาได้สองอัน หลังนางบอกให้ซ่ือเยว่ีย 

จ่ายเงินก็หยิบหน้ากากอันหน่ึงสวมลงบนหน้าอีกฝ่าย ส่วนตนเองก ็

สวมอีกอันที่เหลืออยู่

ตอนนี้บนถนนมีคนที่สวมหน้ากากอยู่มาก ผู้คนเดินสวนกันไปมา 

ยากจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นใคร

ยามน้ันเองป้ีอว๋ินเดินขึน้หน้ามาหยุดตรงหน้าเจีย่นเหยียน ก่อนเอ่ย
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ด้วยน�้าเสียงจริงจัง "ที่นี่มีคนพลุกพล่าน มีผู้คนอยู่ทุกประเภท ถ้าเกิด 

คุณหนูเผลอเดินพลัดหลงไปย่อมเป็นอันตรายอย่างมาก ขอให้คุณหนู 

ถอดหน้ากากออกด้วยเจ้าค่ะ" แม้สีหน้านางจะดูนอบน้อม แต่น�้าเสียง

กลับไม่ใช่เช่นนั้นแล้ว กลับมีเจตนาเชิงสั่งแฝงอยู่หลายส่วน

เจี่ยนเหยียนเงยหน้ามองปี้อวิ๋น 

ปี้อวิ๋นไม่ได้เก็บสายตากลับ แค่มองสบตานางนิ่งๆ ตามเดิม

มมุปากภายใต้หน้ากากหยักยกข้ึนน้อยๆ หลายวันมาน้ีเจีย่นเหยียน 

รู้สึกมาโดยตลอดว่าแม้ชุยมามาจะท�าอะไรบุ่มบ่ามหุนหัน แต่ความจริง

คนเช่นน้ีควบคุมได้ง่ายที่สุด แต่อย่างปี้อว๋ินท่ีวันๆ ไม่พูดไม่จา ในใจ 

คิดอะไรอยู่ก็ดูไม่ออก นี่ต่างหากถึงจะควบคุมได้ยากที่สุด 

และก็เป็นไปดังคาด คืนน้ีหลังชุยมามาถูกนางกับซื่อเยว่ียพาเดิน

กลับไปกลับมาในหมู่คนจ�านวนมากสักพักก็มึนงงแยกทิศทางไม่ถูก 

บ้างแล้ว แต่ปี้อว๋ินผู้น้ีกลับเดินติดตามอยู่ข้างกายนางได้อย่างใจเย็น 

สายตาไม่เคยหลุดจากตัวนางไปสักครั้ง ตอนนี้พอเห็นนางสวมหน้ากาก

ยังก้าวขึ้นมาพูดเช่นนี้กับนางโดยตรงอีก

ดังน้ันเจี่ยนเหยียนจึงถอดหน้ากากออกอย่างว่าง่าย จากนั้นก็ 

ยืน่หน้ากากให้ปี้อวิ๋นเสียเลยพร้อมยิม้เอ่ย "ได้ เช่นนัน้ขา้ไม่ใส่แล้ว ยกให้

เจ้าแทนแล้วกัน"

ปี้อวิ๋นรับหน้ากากมาแล้วย่อกายลงเอ่ย "ขอบคุณเจ้าค่ะ"

เจี่ยนเหยียนเองก็ไม่ได้สนใจปี้อว๋ินอีก หันตัวกลับดึงตัวซื่อเยว่ีย 

เดินเล่นต่อไปแทน

ในตรอกเลก็ด้านหน้าทางขวามอืมเีพิงขายอาหารเลก็ๆ อยู่เพิงหนึง่ 

ขายอาหารพวกแป้งใส รากบัวเชื่อมน�้าผึ้งดอกกุ้ยกับบัวลอยไส้กุหลาบ 
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เจี่ยนเหยียนเห็นแล้วกด็ึงตัวซื่อเยวีย่เดินเข้าไป หลังสั่งทุกอย่างมากบ็อก

ให้ซื่อเยวี่ย ปี้อวิ๋น กับชุยมามามากินด้วยกัน

เดนิมานานเพียงนีช้ยุมามาเองก็หิวแล้ว นางเอ่ยขอบคุณเจ่ียนเหยียน 

ก่อนตัง้ใจจะนัง่กินท่ีโต๊ะ แต่ป้ีอว๋ินกลบัเอ่ยปรามนางเสียงดุดนั "ชยุมามา!"

เจี่ยนเหยียนจึงยิ้มเอ่ย "อะไรกัน เจ้ากลัวว่าข้าจะนัดแนะกบัเถ้าแก่

ร้านให้ใส่ผงยาสลบลงในอาหาร ท�าให้พวกเจ้าสลบ จากนั้นสบโอกาส 

หนีไปหรือไร"

"คณุหนูล้อเล่นแล้ว" ป้ีอวิน๋มสีหีน้านิง่สงบ น�า้เสยีงยิง่เรยีบเฉย "บ่าว

แค่รู้สึกว่าท่านเป็นเจ้านาย พวกเราเป็นบ่าว จะมาน่ังด้วยกันกับท่าน 

ได้อย่างไร"

เจีย่นเหยียนย้ิมน้อยๆ ไม่ไปสนใจนางอกี แค่นัง่ลงทีโ่ต๊ะกับซือ่เยวีย่ 

รอเถ้าแก่วางอาหารลงบนโต๊ะ พวกนางกกิ็นกันไปพูดคยุเร่ือยเป่ือยกันไป 

มีแต่เสียงหัวเราะไม่ขาดสาย

ชุยมามาเห็นดังน้ันก็ช�าเลืองมองปี้อว๋ินไปหน ในแววตามีความ 

ไม่พอใจแฝงอยู่อย่างช่วยไม่ได้

คณุหนูกับสาวใช้ผูน้ัน้น่ังกินด้วยกันอย่างหอมหวานเช่นน้ี พวกนาง

สองคนกลบัยืนกินลมหนาวอยูต่รงน้ี จะระมดัระวังตวัเช่นน้ีไปเพ่ืออนัใดกนั  

ก็แค่เด็กสาวอ่อนแอผู้หนึ่ง ยังจะกลัวนางวิ่งหนีไปจริงๆ หรือไร จะวิ่งหนี

ไปที่ใดได้เล่า!

ปี้อวิ๋นกลับไม่สนใจชุยมามา เอาแต่จับตามองคนที่เพิงขายอาหาร

แห่งนี้อย่างระมัดระวังเท่านั้น

เถ้าแก่ย่อมยุ่งอยู่ตลอดเวลา หญิงสาวที่คอยช่วยอยู่น่าจะเป็น

ภรรยาของเขา นอกจากนี้ก็มีแค่ลูกค้าที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอีกสามตัวเท่านั้น
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เพียงแต่พอมองไปลกูค้าเหล่านีก็้เอาแต่ก้มหน้ากินอาหารตรงหน้า

ตนเอง ไม่มีใครสนใจมองมาทางเจี่ยนเหยียนสักคน ซ�้าดูจากเส้ือผ้าท่ี 

คนเหล่านี้สวมใส่ก็มีแต่ชาวบ้านธรรมดาทั้งนั้น

ดังนั้นปี้อว๋ินจึงวางใจลงบ้าง เก็บสายตากลับมาสนใจจับตาด ู

เจี่ยนเหยียนเท่านั้น

และในตอนท่ีนางมองส�ารวจคนอ่ืนๆ ในเพิงขายอาหาร เจีย่นเหยียน 

ก็ใช้ปลายหางตามองส�ารวจคนเหล่านี้เงียบๆ เช่นกัน ถัดจากน้ันนางก็ 

ได้เห็นเสิ่นจิ้น

นางเคยเจอเสิ่นจิ้นอยู่สองครั้ง ครั้งหนึ่งภายในวัดอวี้หวง อีกครั้งที่

ร้านด้ายทอของเสิน่ชัว่ และตอนทีอ่ยู่ในวดัอว้ีหวงเสิน่จิน้เคยบบีคอไป๋เวย

ด้วย ดังนั้นต่อให้เขาจะหน้าตาธรรมดา โยนไปอยู่ในกลุ่มคนก็ไม่มีทาง

สนใจมองเป็นพิเศษ แต่เจี่ยนเหยียนก็ยังจ�าเขาได้อยู่ดี

ตอนน้ีเสิ่นจิ้นสวมชุดผ้าป่านกลางเก่ากลางใหม่ เอาแต่ก้มหน้า 

ก้มตากินบัวลอยไส้กุหลาบตรงหน้าเหมือนไม่รู้จักเจี่ยนเหยียน และรอ 

หลังกินเสร็จเขาก็เรียกเถ้าแก่มาเก็บเงิน จากนั้นเดินกลับออกไป 

นอกตรอก ตอนที่เดินผ่านเจี่ยนเหยียนสายตาไม่ว่อกแว่กเลยด้วยซ�้า

แต่เจี่ยนเหยียนกลับรู้สึกสบายใจขึ้นมา

ตลอดท้ังคืนนี้นางไม่เห็นตัวเสิ่นชั่วเลยสักครั้ง ตอนที่ก�าลังไม่รู้ว่า

เพราะอะไร กลับได้เห็นเสิ่นจิ้นที่นี่เข้ากะทันหัน 

คดิว่าตอนน้ีเสิน่จิน้จะต้องไปบอกเสิน่ชัว่เรือ่งทีน่างอยู่ทีน่ีอ่ย่างแน่นอน

ดังนั้นหลังเจี่ยนเหยียนกับซื่อเยว่ียกินอาหารตรงหน้าเสร็จก็เรียก

เถ้าแก่มาเก็บเงินเช่นกัน จากนัน้นางกย็กโคมกลมลายปักทีว่างไว้บนโต๊ะ

ขึ้นมา พร้อมจับมือซื่อเยวี่ยเอ่ยเสียงเบา "พวกเราไปกันเถอะ"



20 ชาติน ม่ขอเป็นอนุ! 4

หลังออกมาจากตรอกก็มองเห็นเสิ่นจิ้นที่ยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคน

คล้ายสัมผัสได้ว่าพวกนางออกมากันแล้ว เสิ่นจิ้นจึงขยับตัวเดินไป

ข้างหน้า เจี่ยนเหยียนเห็นดังนั้นจึงเดินตามหลังเขาไปเช่นกัน

หลังเดินเช่นน้ีไปสักระยะหนึ่ง ผู้คนรอบข้างก็เร่ิมบางตาลงเร่ือยๆ 

จนกระทัง่ภายหลงัเหลอืแค่ต้นไม้อยู่รอบด้าน ไม่เหน็เงาของใครสกัคนอกี

ป้ีอว๋ินรูส้กึหวาดระแวงข้ึนมาทันที รบีเดินสองก้าวไปขวางตรงหน้า

เจี่ยนเหยียนแล้วเอ่ยเสียงเบา "เชิญคุณหนูเดินย้อนกลับไปด้วยเจ้าค่ะ"

เจี่ยนเหยียนเงยหน้ามองนางอย่างไม่พอใจ

ปี้อวิ๋นกลับยืนกราน "ดึกแล้ว คุณหนูควรกลับไปได้แล้วเจ้าค่ะ"

เจี่ยนเหยียนเม้มปาก ซื่อเยวี่ยที่อยู่ด้านข้างเองก็จับแขนนางแน่น 

ดวงตาเบิกกว้างพร้อมร่างกายที่สั่นเทาขึ้นมาเล็กน้อย

ในตอนนั้นเองมีคนสองคนเดินออกมาจากเงามืดด้านข้าง

คนทีเ่ดินน�ามาสวมชดุคอกลมสม่ีวงเข้ม คลมุทับด้วยเสือ้กันลมผ้าแพร 

สหียกขอบบขุนสตัว์ รปูโฉมหล่อเหลา บคุลกิสง่างาม...เป็นเสิน่ชัว่นัน่เอง 

ส่วนคนที่ตามมาด้านหลังเขาก็คือเสิ่นจิ้น

"คณุหนเูจีย่น" เสยีงของเขากังวานใสฟังดอูารมณ์ด ี"ไม่ได้พบหน้ากัน 

เสียนาน"

เจี่ยนเหยียนนิ่งเงียบเพราะนางไม่รู้ว่าเสิ่นชั่วก�าลังเล่นงิ้วอะไรอยู่ 

เขากล้าปรากฏตัวออกมาต่อหน้าปี้อว๋ินกับชุยมามาง่ายๆ เช่นน้ีเลยหรือ 

เหตใุดเขาถงึไม่กลวัว่าวันหน้าป้ีอวิน๋กับชยุมามาจะชีต้วัเขา หรอืพูดได้ว่า

เขาคิดว่าปี้อว๋ินกับชุยมามาไม่มีทางชี้ตัวเขาได้ น่ันก็หมายความว่าเขา 

ไม่คิดให้ปี้อวิ๋นกับชุยมามามีชีวิตกลับไปอยู่แล้ว?

หัวใจเจี่ยนเหยียนหนักอึ้งขึ้นทีละน้อย
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ส่วนปี้อวิ๋นก็ก้าวพรวดมาข้างหน้า ใช้ร่างกายบังตัวเจี่ยนเหยียนไว้

ทันที ก่อนถามอย่างระแวดระวัง "ท่านเป็นใคร"

เสิ่นชั่วมองประเมินปี้อวิ๋นไปหน ก่อนแค่นหัวเราะดูแคลนออกมา 

"ไม่ประเมนิตนเอง! อย่างเจ้ามสีทิธ์ิมาถามว่าข้าเป็นใครด้วยหรือ" จากน้ัน 

ก็โบกมือให้เสิ่นจิ้นที่อยู่ด้านหลัง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นท�าให้เจี่ยนเหยียนหน้ามืดตาลาย 

เล็กน้อย

นางรูว่้าเสิน่จิน้น่าจะเป็นวรยุทธ์ ในเมือ่ไม่ว่าอย่างไรวันนัน้ท่ีวดัอว้ีหวง 

ก็เคยเหน็เขาลงมอืว่องไวดจุสายฟ้า เคลือ่นทีร่วดเร็วมาก แต่นางไม่รู้มาก่อน 

ว่าปี้อวิ๋นจะเป็นวรยุทธ์เช่นเดียวกัน! 

การต่อสู้ระหว่างสองคนนี้ดูแล้วชวนให้คนตาลายจริงๆ!

แต่เห็นได้ชัดว่าเสิ่นชั่วไม่ได้พาเสิ่นจิ้นมาแค่คนเดียว เพราะ 

หลังจากน้ันภายในเงามืดด้านข้างก็มีคนอีกสิบกว่าคนปรากฏตัวข้ึน  

ชุยมามาถูกคนหน่ึงจับไพล่มือไปด้านหลังอย่างง่ายดาย นางก�าลังจะ 

กรดีร้อง แต่ยังไม่ทนัเปล่งเสยีงออกมา คนคนน้ันก็สบัมอืเข้าทีท้่ายทอยนาง  

นางจึงตัวอ่อนทรุดลงไปราวกับดินโคลนเหลวๆ ทันที

ในตอนนั้นเสิ่นจิ้นเองก็ควบคุมตัวปี้อว๋ินได้แล้ว เขาสับมือลงไป

อย่างแรงเช่นเดียวกัน ปี้อวิ๋นหมดสติไปทันที

เดิมทีเจี่ยนเหยียนนึกว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน สุดท้ายกลับ

จบลงอย่างง่ายดายหยาบกระด้างทั้งอย่างนี้เสียแล้ว

ถัดจากนั้นเสิ่นชั่วก็เยื้องย่างมาหานาง

ช่วงเวลาน้ันแสงจนัทร์ราวกบัสายน�า้ พ้ืนดนิคล้ายแอ่งน�า้สว่างไสว

กระจ่างใส
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ในความสบัสนเสิน่ชัว่เดนิเหยียบย่างแสงจนัทร์บนพ้ืนตรงเข้ามาหานาง

เขาหยุดยืนตรงหน้าเจี่ยนเหยียน ก้มหน้าลง มุมปากหยักยกน้อยๆ 

ในดวงตาหงส์ทอประกายระยิบระยับ

"เจี่ยนเหยียน" ในน�้าเสียงเขามีรอยย้ิมอยู่ชัดเจน แววตาสว่างไสว

ราวกับแสงดาราท้ังหมดในค�่าคืนน้ีสะท้อนอยู่ในดวงตาเขา "ท�าให้เจ้า

ตกใจเสียแล้ว"

ลางสงัหรณ์เจีย่นเหยียนร้องบอกว่ามบีางอย่างไม่ถูกต้อง แต่นางก็

ไม่ได้พูดอะไร เพียงมองไปยังคนหลายสบิคนทียื่นนิง่อยูด้่านข้าง รวมไปถึง 

ปี้อวิ๋นกับชุยมามาที่หมดสติไป แล้วถึงได้ถามว่า "เจ้าตั้งใจจะท�าอะไร"

เสิน่ชัว่หวัเราะออกมาเบาๆ ก่อนตอบด้วยท่าทีไม่ใส่ใจนัก "กุง้มทีาง

ของกุ้ง ปูมีทางของปู* การต่อสู้ระหว่างบัณฑิตอย่างโจวหยวนเจิ้งกับ 

สวีจ้งเซวียนมีแต่จะแก้ไขได้ด้วยการห�้าหั่นกันในราชส�านัก แต่ข้ากลับ 

มทีางของข้าเอง" จากนัน้เขาก็เชดิปลายคางขึน้น้อยๆ บอกให้เจีย่นเหยียน 

มองไปทางกลุม่คนท่ียืนอยู่ด้านข้าง สหีน้ามคีวามภาคภูมใิจเล็กๆ ปรากฏ

ขึ้นมา "ข้าไร้ความสามารถ แต่ยังพอมีสหายที่คบหาในยุทธภพอยู่บ้าง"

หัวใจเจี่ยนเหยียนหนักอึ้งทันใด

ไม่รู้เพราะเหตุใด นางพลันรู้สึกเหมือนเพ่ิงเดินออกจากปากเสือ  

แต่กลับเข้าไปในถ�้าหมาป่าต่อขึ้นมา

* กุ้งมีทางของกุ้ง ปูมีทางของปู หมายถึงแต่ละคนล้วนมีความคิดของตนเองในการแก้ไขปัญหา อย่าได้ 

หลับหูหลับตาเชื่อคนอื่น
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ข่าวท่ีเจี่ยนเหยียนไม่ได้กลับบ้านตลอดทั้งคืนไปถึงหูสวีจ้งเซวียน

ในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น

เดิมทีเจี่ยนฮูหยินไม่มีความคิดจะแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไป

ถึงแม้ก่อนหน้านี้เจี่ยนเหยียนจะเคยใช้ความตายมาข่มขู่ ไม่ยอม 

ไปอยู่ท่ีเรือนแยกของโจวหยวนเจิ้ง แต่สุดท้ายโจวหยวนเจิ้งก็ยังอยาก 

ให้นางไปอยู่ทีเ่รอืนของเขาโดยเรว็ทีส่ดุอยู่ด ีในเมือ่ไม่ว่าอย่างไรจวนสกุลสวี 

ก็เป็นจวนบรรพบรุษุของสวจ้ีงเซวยีน เมือ่เป็นเช่นนี ้ประการแรกเจีย่นเหยียน 

จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของสวีจ้งเซวียน ท�าให้โจวหยวนเจิ้งไม่สะดวก 

แย่งตัวคนมา ส่วนประการท่ีสอง ในเมื่อเจี่ยนเหยียนกับสวีจ้งเซวียน 

พักอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน แม้จะมีปี้อวิ๋นกับชุยมามาคอยจับตามอง แต ่

ไม่แน่ว่าท้ังสองคนอาจจะหาโอกาสแอบพบหน้ากันก็ได้ ดังนัน้โจวหยวนเจิง้ 

จงึเคยก�าชบัป้ีอว๋ินกับชยุมามาลบัๆ ว่าหากมโีอกาสก็ให้ลกัพาตวัเจีย่นเหยียน 

75
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ไปยังเรือนแยกแห่งนั้นของเขาจะดีที่สุด ถึงเวลานั้นไม้กลายเป็นเรือแล้ว 

คาดว่าสวีจ้งเซวียนก็ไม่อาจท�าอะไรได้อีก ดังนั้นเมื่อเจี่ยนเหยียนบอกว่า

จะพาป้ีอว๋ินกับชยุมามาไปชมดอกไม้ไฟในวันเทศกาลซัง่หยวนทีเ่มอืงหลวง  

ป้ีอว๋ินกับชุยมามาถึงได้ไม่ว่าอะไร ตอนท่ีพวกนางสองคนไปพูดเร่ืองนีกั้บ

เจี่ยนฮูหยิน ก็ได้บอกเป็นนัยๆ ด้วยว่าวันพรุ่งนี้หลังพวกนางออกไปกับ

เจี่ยนเหยียนก็จะไม่กลับมาอีก

เจี่ยนฮูหยินฟังแล้วเข้าใจทันที ทั้งยังยอมรับวิธีการนี้ของพวกนาง

เงียบๆ ดังนั้นนางจึงไม่ได้เก็บเรื่องท่ีเจี่ยนเหยียนไม่ได้กลับมาท้ังคืน 

ไปใส่ใจ แล้วก็ไม่คดิป่าวประกาศออกไปด้วย กลบักันยังคดิว่าตวันางเอง

ก็ต้องเก็บสมัภาระได้แล้ว รอผ่านไปสกัสองวันก็จะย้ายออกจากจวนสกุลสว ี

ไปยังเรือนแยกที่โจวหยวนเจิ้งเตรียมเอาไว้ให้แทน

สดุท้ายเป็นเจนิจท่ีูแอบน�าเรือ่งนีไ้ปบอกกับสวีเมีย่วจิน่ทีเ่รอืนหนงิชุย่

สวีเมี่ยวจิ่นได้ยินก็ตกใจยกใหญ่ จากน้ันก็ส่ังให้ชิงจู๋ออกไปเรียก

บ่าวชายให้เตรียมรถม้าเดินทางไปหาสวีจ้งเซวียนทันที

ก่อนจะออกเดนิทางนางใคร่ครวญแล้วตดัสนิใจให้ชิงจูไ๋ปเอาถุงหอม 

กับผ้าฉากบังลมลายสระบัวคู่ปลาจิ่นหลี่ที่เจี่ยนเหยียนมอบไว้ให้นาง 

เมื่อวันก่อนไปด้วยกัน

ในตอนท่ีเร่งรบีเดนิทางไปถึงเรอืนของสวีจ้งเซวยีนก็พบว่าเขายังคง 

นอนพักผ่อนอยู่บนเตียง

อาการหวัดทีเ่ขาสร้างขึน้มาเองครัง้น้ีรนุแรงกว่าทีต่นเองคาดการณ์ไว้  

ไข้สูงไม่ยอมลดลงไปเสียที ต่อให้ลดลงไปบ้าง วันรุ่งขึ้นก็จะกลับมาใหม่

อยู่ดี

เพียงแต่หลงัได้ยินสวีเมีย่วจิน่บอกเรือ่งท่ีเจีย่นเหยียนไม่ได้กลับจวน
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ทั้งคืน เขาก็ลุกพรวดขึ้นมาด้วยความตกใจทันที ก่อนจะเลิกผ้าห่มออก

เตรียมลงจากเตียง

ทว่าเดิมทีเขาก็เวียนหัวอยู่แล้ว คราวน้ียังลุกข้ึนมากะทันหันอีก 

จงึหน้ามดืตาลายข้ึนมาอย่างห้ามไม่ได้ หลงัร่างเซไปสกัพกักจ็บัเสาเตียง

ทรุดตัวกลับลงไปนั่งบนขอบเตียงอีกครั้งอย่างทนไม่ไหว

สวีเม่ียวจิ่นร้อนใจจนไม่รู ้ว่าควรจะท�าอย่างไร ทว่านางก็ได้แต่ 

เอ่ยกล่อมเสยีงนุม่นวล "พ่ีใหญ่ ท่านจะต้องดแูลตนเองนะเจ้าคะ พ่ีเหยียน... 

พ่ีเหยียนอาจจะแค่ไปเห็นของอะไรแปลกใหม่ มัวแต่ดูเพลินก็เลยไม่ได้

กลับมาเมื่อคืนเฉยๆ ไม่แน่ว่าตอนน้ีนางอาจกลับไปถึงจวนแล้วก็ได้..." 

แต่ค�าพูดเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะหลอกสวีจ้งเซวียนเลย เพราะกระทั่ง

ตัวนางเองยังไม่เชื่อ ดังนั้นสุดท้ายนางจึงไม่ได้พูดอะไรอีก

สวีจ้งเซวียนรู้สึกปวดหัวแทบระเบิด ทั้งยังร้อนใจดุจไฟไหม้ ไม่รู้ว่า

ตอนนี้เจี่ยนเหยียนอยู่ที่ใดกันแน่ นางได้รับอันตรายหรือไม่

เขาหลับตาลง มือหน่ึงยกขึ้นกดขมับข้างขวาของตนเอง ขณะที่

สมองครุ่นคิดฉับไว

เป็นโจวหยวนเจิง้สัง่ให้ป้ีอว๋ินกับชยุมามาลกัพาตวัเจีย่นเหยียนไปหรอื  

ไม่อย่างน้ันจะอธิบายเรือ่งทีเ่จีย่นฮหูยินไม่คดิแพร่งพรายเรือ่งท่ีเจีย่นเหยียน 

ไม่ได้กลับมาท้ังคืนอย่างไร เรื่องนี้ท�าให้เห็นว่าความจริงเจี่ยนฮูหยินน้ัน 

รู้เรื่อง ซ�้ายังยอมรับเรื่องนี้เงียบๆ แต่เจี่ยนเหยียนเป็นคนระมัดระวัง นาง

รู้อยู่แล้วว่าโจวหยวนเจิ้งมีเจตนาร้ายกับนาง ปี้อวิ๋นกับชุยมามายังเป็น 

คนที่โจวหยวนเจิ้งส่งมา ต่อให้พวกนางสองคนจะเสนอให้เจี่ยนเหยียน 

มาดดูอกไม้ไฟท่ีเมอืงหลวง แต่นางจะยอมรบัปากได้อย่างไร นบัประสาอะไร 

กับที่ตนเองยังเคยก�าชับนางซ�้าๆ ว่าห้ามไม่ให้นางก้าวขาออกจาก 
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จวนสกุลสวีแม้แต่ก้าวเดียว นางเองก็รับปาก แล้วเมื่อคืนยังจะท�าเช่นนี้

ได้อย่างไร

ลางสังหรณ์ของสวีจ้งเซวียนบอกว่าเรื่องน้ีน่าจะไม่เก่ียวกับ 

โจวหยวนเจิ้ง ดังน้ันหลังเขาเงียบไปก็ลืมตาขึ้น เงยหน้าถามสวีเม่ียวจิ่น 

"สองวันมานี้เจี่ยนเหยียนมีอะไรผิดปกติไปหรือไม่"

"เอ๊ะ" สวีเมีย่วจิน่ยังตามความคดิของสวีจ้งเซวยีนไม่ทนั จงึมองเขา

อย่างสับสน

ตั้งแต่ได้ยินสวีเมี่ยวจิ่นบอกว่าเจี่ยนเหยียนไม่ได้กลับมาท้ังคืน  

สวจ้ีงเซวียนก็ขมวดคิว้แน่นมาโดยตลอด ตอนน้ีย่ิงขมวดแน่นข้ึนกว่าเดมิ 

"เจ้าเจอเจี่ยนเหยียนครั้งสุดท้ายเมื่อใด นางได้พูดอะไรกับเจ้าหรือไม่"

สวีเมี่ยวจิ่นกระจ่างแจ้งขึ้นมา ก่อนจะหันไปเรียกชิงจู๋ให้นางน�า 

ถุงหอมกับผ้าฉากบังลมลายสระบัวคู่ปลาจิ่นหลี่ผืนนั้นมา จากน้ันนางก็

เอ่ยว่า "ครัง้สดุท้ายทีข้่าเจอพ่ีเหยยีนคอืเมือ่สองวนัก่อน นางได้ให้ถุงหอม

กับผ้าฉากบงัลมลายสระบวัคูป่ลาจิน่หลีกั่บข้า เวลานัน้ป้ีอว๋ินอยู่ในห้องด้วย  

ฉากหน้านางพูดว่าให้ข้า แต่ข้ารู้ว่าความจริงคือให้ท่าน ดังน้ันวันน้ีข้า 

จึงน�าของสองอย่างนี้มาให้ท่านด้วย"

สวีจ้งเซวียนรับถุงหอมกับผ้าฉากบังลมลายสระบัวคู่ปลาจิ่นหล่ี 

มาจากมือชิงจู๋ ก่อนยกมือขวาขึ้นมาลูบไล้ช้าๆ

ไฉนนางต้องมอบของพวกนี้ให้ข้าตอนนี้ด้วย

"วันน้ันนางพูดอะไรกับเจ้า" เสยีงของสวีจ้งเซวียนทุม้ต�า่ลง "บอกข้ามา  

ห้ามตกหล่นสักค�าเดียว"

สวีเม่ียวจิน่ย้อนนกึ ก่อนเล่าค�าพูดทัง้หมดทีเ่จีย่นเหยียนพูดออกมา

ในวันนั้นอย่างละเอียดไปหน
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อันใดคือ 'พวกเจ้าจะต้องดูแลตนเองกันให้ดี เช่นนี้ข้าถึงจะวางใจ

ลงได้' สวีจ้งเซวียนเจ็บหัวใจแปลบปลาบพร้อมบีบถุงหอมในมือแน่น

นางมคีวามคดิจะหนไีปอยูช่ดัๆ ดงันัน้เมือ่วานถึงได้มาดดูอกไม้ไฟ

ที่เมืองหลวงตามแผน ความจริงก็เพื่อจะหนีไป!

แน่นอนว่านางคนเดียวย่อมท�าเช่นนี้ไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นข้างนอก 

จะต้องมีคนคอยรับช่วงต่อ

ดมีาก เขากัดกรามขณะคิดว่า คืนนัน้นางยงัรบัปากข้าอย่างเป็นมัน่

เป็นเหมาะว่าต่อให้จนตรอกก็จะไม่ท�าเรื่องโง่เขลา แต่ตอนนี้นางกลับมา

ผิดค�าพูดเช่นนี้...นอกจากนางตาย ไม่อย่างนั้นนางไม่มีทางไปจากข้า 

สักครึ่งก้าว 

สวีจ้งเซวียนรูส้กึว่ามอืข้างทีก่�าถงุหอมก�าลงัสัน่เทาอย่างห้ามไม่ได้ 

เขารู้ว่าเจี่ยนเหยียนมีความสามารถจะหนีไปจริงๆ แต่เขาจะไม่มีวัน 

ยอมให้นางสมปรารถนา

วันน้ันเขาก็เคยบอกนางแล้วว่าในเมื่อเขายอมรับความรู้สึกนาง  

เช่นนั้นต่อให้ตายเขาก็จะไม่มีวันปล่อยมือจากนาง 

"ฉีซัง!" สวีจ้งเซวียนพลันลุกขึ้นยืนพลางตะโกนเสียงดัง

เพราะว่าสวีเมี่ยวจิ่นอยู่ภายในห้อง เพ่ือเป็นการหลบเลี่ยงฉีซังจึง

ยืนเฝ้าอยู่ที่ทางเดินด้านนอกตลอดเวลา ยามน้ีได้ยินเสียงตะโกน 

ด้วยความโมโหของสวีจ้งเซวียน เขาก็รีบเดินเข้าไปคุกเข่าข้างหน่ึงแล้ว

ขานรับอย่างนอบน้อม "คุณชาย"

"รีบไปพาตัวไป๋เวยมาหาข้า ถ้าเกิดนางออกไปจากเมืองหลวงแล้ว 

เจ้าก็ต้องไปพาตัวพวกเขามาให้ข้าก่อนดวงอาทิตย์ตกดินให้ได้ มิเช่นนั้น

ก็หิ้วศีรษะเจ้ามาพบข้าแทนเสีย!"
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แม้จะเป็นวันท่ีอากาศหนาวเย็นเช่นน้ี ฉีซังก็ยังรู้สึกว่ามีเหงื่อเย็น

หลั่งชุ่มไปทั้งร่างทันที

"ขอรบั!" แต่เขาก็ไม่กล้าขดัขนื ได้แต่ตอบรบัเสยีงทุม้ต�า่ "บ่าวจะไป

พาตัวไป๋เวยมาทันทีขอรับ" แต่ในใจกลับคิดว่า สวรรค์โปรดคุ้มครองด้วย 

ขอให้ตอนน้ีไป๋เวยยังไม่ได้ออกไปจากเมืองหลวงทีเถอะ ไม่อย่างนั้น 

ชีวิตน้อยๆ ของข้าคงต้องจบสิ้นลงวันนี้แล้ว!

โชคดทีีส่วรรค์ยังคุม้ครองฉซีงั เพราะเมือ่เขาไปถึงบ้านของไป๋เวยก็

พบว่าไป๋เวยกับโจวหลินสามีของนางยังคงอยู่ในบ้านกันดีๆ

ตอนทีฉ่ซีงัมาปรากฏตวัตรงหน้าโจวหลนิกับไป๋เวย โจวหลินไม่รู้จกัเขา  

แต่ไป๋เวยกลับรู้จัก

ไป๋เวยลุกขึ้นยืนย่อกายคารวะฉีซังก่อนถาม "ท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้า

พักอยู่ที่นี่"

ฉีซังคิดในใจว่า ข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเจ้าอยู่ท่ีน่ี เดิมซย่ามามาก็

เป็นบ่าวรับใช้ของสกุลสวี แค่สืบข่าวเสียหน่อยก็รู้ได้แล้ว!

แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร แค่ตีหน้านิง่ ประสบความส�าเร็จในการแสดง

ท่าทีลึกลับออกมาขณะเอ่ยว่า "คุณชายให้มาพาเจ้าไปพบ เขามีเร่ือง 

จะถามเจ้า"

หัวใจไป๋เวยบีบรัดแน่นขึ้นมาทันที นางอยากจะลองหลอกถามว่า

สวีจ้งเซวียนเรียกนางไปด้วยเรื่องใด แต่เห็นฉีซังมีสีหน้าเย็นชา สุดท้าย

จึงไม่ได้ถามอะไรออกไปทั้งนั้น

รอไป๋เวยไปถึงเรอืนของสวจ้ีงเซวยีน ก็ได้เหน็สวีจ้งเซวียนน่ังอยู่บน
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เก้าอ้ีพนักโค้งตรงกลางห้องรบัแขก แม้ยามนีเ้ขาจะหลบัตาอยู ่แต่ก็ยังคง

มอบความรู้สึกกดดันล�้าลึกให้ผู้คนอยู่ดี

ไป๋เวยใจสั่นเล็กน้อย เตรียมจะคารวะให้สวีจ้งเซวียน แต่เพ่ิงจะ 

ย่อเข่าลงไปสวีจ้งเซวียนก็ลืมตาขึ้นแล้ว

เมือ่ไป๋เวยมองสบตาสวีจ้งเซวยีนก็รูส้กึว่าสายตาเขาประดจุสายฟ้า 

เย็นชาผิดปกติ หัวใจนางจึงเต้นผิดจังหวะไปอย่างห้ามไม่ได้ มือที่ปล่อย

อยู่ข้างล�าตัวก็ก�าชายกระโปรงแน่น

"เจี่ยนเหยียนหายตัวไป" สวีจ้งเซวียนไม่คิดจะเสียเวลาไร้สาระ 

กับนาง เปิดปากเอ่ยถามกระชับสั้นทันที "นางไปที่ใด"

"บะ...บ่าวไม่ทราบเจ้าค่ะ..." เสยีงของไป๋เวยสัน่เครอื สหีน้ากซ็ดีลง

หลายส่วน

สวีจ้งเซวียนได้ยินดังนั้นแววตาก็อ�ามหิตมากกว่าเดิม ทั่วทั้งร่าง 

แผ่กลิ่นอายกดดันออกมา

"ไป๋เวย" สวีจ้งเซวียนเอ่ยเสยีงเย็นขึน้มา "เดมิเจ้าเป็นคนอ�าเภอชวีเจยีง  

ภายหลังเป็นเพราะภัยแล้งหนักท่ีบ้านเกิดจึงต้องหนีตายมาพร้อมกับ

คนในครอบครวัอย่างไร้หนทาง ระหว่างทางท่ีหนมีาทุกคนในครอบครวัเจ้า 

ล้วนหิวตาย ส่วนตัวเจ้าได้เฉียนซื่อช่วยเอาไว้ ภายหลังพวกเจ้าสองคน

เพ่ือเอาชวิีตรอดจงึขายตัวไปเป็นบ่าวในสกุลเจีย่น เฉียนซือ่เป็นแม่นมของ

เจี่ยนเหยียน เจ้าเป็นสาวใช้ข้างกายเจี่ยนเหยียน หลายปีมานี้เจ้าดูแล 

ปรนนิบัติเจี่ยนเหยียนอย่างใส่ใจ เป็นคนสนิทของนาง แล้วก็รู้ว่านาง 

มีความคิดจะหนีไปจากเจี่ยนฮูหยิน เจี่ยนเหยียนเคยพูดกับเจ้าว่าจะ 

พาเจ้ากับซือ่เยว่ียไปด้วยกันใช่หรอืไม่ ดังนัน้พวกเจ้าสองคนจงึคอยทุม่เท

แรงกายแรงใจช่วยเหลือนางเรื่องนี้มาโดยตลอด เรื่องเมื่อคืนเดิมก็เป็น
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แผนซ้อนแผนของพวกเจ้า อาศัยโอกาสตอนที่วุ่นวายให้เจี่ยนเหยียนกับ

ซือ่เยว่ียหนีไปใช่หรือไม่ ตอนนัน้มคีนของโจวหยวนเจิง้ติดตามอยู่ข้างกาย

เจี่ยนเหยียน เหตุผลท่ีนางยังกล้าออกมาโดยไม่กลัวว่าจะถูกคนของ 

โจวหยวนเจิง้ฉวยโอกาสจบัตัวไป เพราะว่าท่ีด้านนอกมใีครคอยรับตวันาง

ต่ออยู่ใช่หรอืไม่ คนผูนี้เ้ป็นใคร มารบัตวัเจีย่นเหยียนไปได้อย่างไร ไป๋เวย 

เจ้าคิดจะปิดบังเรื่องพวกนี้จากข้าไปถึงเมื่อไร"

ไป๋เวยฟังสวีจ้งเซวยีนเอ่ยประโยคเหล่าน้ีออกมาอย่างใจเย็น สหีน้า

ก็เปลี่ยนไปทันตา

เขารูเ้รือ่งพวกน้ีได้อย่างไร ท�าราวกับว่าเขาได้เห็นเร่ืองพวกน้ีกับตา

อย่างไรอย่างน้ัน! แต่นี่เป็นไปไม่ได้ เรื่องเหล่านี้พวกข้าท�ากันอย่าง

รอบคอบยิ่ง!

ไป๋เวยเม้มปากไม่ตอบค�า

สวีจ้งเซวียนเหน็ดงันัน้ สองมอืท่ีวางบนทีเ่ท้าแขนก็บบีเข้าหากันแน่น  

เป็นเพราะไข้สูง แล้วก็เป็นเพราะอารมณ์พลุ่งพล่านใบหน้าจึงเป็นริ้ว 

สีแดงฉาน

สวีเมีย่วจิน่ท่ีอยู่ด้านข้างได้เหน็ก็ร้อนใจเป็นอนัมาก พ่ีใหญ่ยังป่วยหนกั 

อยู่นะ!

ดังนั้นนางจึงหันไปเอ่ยต�าหนไิป๋เวย "ไป๋เวย เจ้าติดตามอยู่ข้างกาย

พ่ีเหยียนมานานเพียงนี้ พ่ีใหญ่ข้าปฏิบัติต่อพ่ีเหยียนอย่างไรเจ้าก็เห็น 

อยู่ในสายตา น่ันเรียกว่าประคองอยู่ในมือกลัวบุบสลาย อมอยู่ในปาก 

ก็กลวัละลายแล้ว และตอนน้ีเกิดเรือ่งอย่างโจวหยวนเจิง้ข้ึนมา พ่ีใหญ่ข้า

ต่อสู้กับเขาในราชส�านักทุกวัน เพ่ือหลีกเลี่ยงแผนการร้ายของเขา วันท่ี

อากาศหนาวเหน็บยังไปแช่ตัวในน�้าแข็งให้ตนเองป่วยหนักเช่นนี้ ก็เพ่ือ
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ไม่ให้พ่ีเหยียนไปเป็นอนขุองโจวหยวนเจิง้ ความล�าบากของพ่ีใหญ่ข้าเจ้า

ไม่รูห้รอื แต่ตอนนีพ่ี้เหยียนกลบัมาเกิดเรือ่งอย่างไม่กลบับ้านตลอดท้ังคนื

เช่นน้ีขึน้อีก นีม่นัเกิดเรือ่งอะไรข้ึนกันแน่ นางถูกโจวหยวนเจิง้ลกัพาตวัไป

หรือเกิดอุบัติเหตุใดกันแน่ หรือต่อให้เป็นอย่างที่เมื่อครู่พูดกัน พ่ีเหยียน

คิดจะหนีไปเอง เจ้าก็บอกให้พ่ีใหญ่ข้าได้รู ้สักหน่อยเถิด! พ่ีใหญ่ข้า 

เป็นคนทีเ่ป็นห่วงพ่ีเหยียนมากทีส่ดุในโลกแล้ว หรือว่าเขาจะยังท�าร้ายนาง 

ได้หรอืไร เจ้าพูดออกมา อย่างน้อยจะได้ท�าให้พ่ีใหญ่ข้าสบายใจได้บ้าง!"

แต่ไป๋เวยเอาแต่ก้มหน้าไม่พูดจา

"บางทตีอนแรกเจีย่นเหยียนอาจจะอยากหน"ี เสยีงของสวีจ้งเซวียน

ดงัเย็นเยียบขึน้มาอีกครัง้ "แต่เกรงว่าตอนน้ีนางจะถูกคนควบคมุตวัเอาไว้  

ไปท่ีใดไม่ได้อีก และคนท่ีควบคุมตัวนางไว้จะต้องเป็นคนท่ีตอนแรก

รับปากว่าจะรอรับตัวนางที่ข้างนอกอย่างแน่นอน"

ไป๋เวยเงยหน้ามองเขาด้วยสีหน้างงงัน

สวีจ้งเซวียนเห็นดังนั้นก็ให้ยาแรงต่อ "ถ้าเกิดตอนนี้นางสามารถ 

หนีไปจากที่น่ีเองได้จริงๆ จะไม่มาบอกเจ้าได้อย่างไร แม้ตอนน้ีเจ้า 

จะแต่งงานกับโจวหลินแล้ว ไม่น่าจะหนีไปจากที่นี่พร้อมเจี่ยนเหยียนอีก 

แต่ถ้าเกิดข้าเดาไม่ผิด เงินทองที่เจี่ยนเหยียนเก็บรวบรวมมาได้ใน 

หลายปีนีจ้ะต้องฝากไว้ทีเ่จ้าก่อนแล้วแน่ๆ นางกับซือ่เยว่ียจะหนไีปใช้ชวิีต

ที่อื่นมีหรือไม่ต้องใช้เงิน ไม่มีเงินก็ยากจะท�าอะไรท้ังนั้น ขอแค่นางหนี 

ออกมาได้ก็จะต้องไปหาเจ้าแน่นอน แต่นางกับซือ่เยว่ียยังไม่ได้ไปหาเจ้า

กระมัง จะต้องเกิดเรื่องผิดพลาดอะไรแทรกเข้ามาอย่างแน่นอน และ 

มีโอกาสที่จะเป็นคนผู้น้ันที่บอกว่าจะช่วยนางกักตัวนางไว้ ท�าให้นาง 

ไม่อาจไปที่ใดได้อย่างอิสระ"
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"ท่าน...ท่านรู ้ได้อย่างไรว่ามีคนรอรับตัวคุณหนูอยู่ข้างนอก!"  

เสียงของไป๋เวยสั่นเครือ แทบจะพูดไม่เป็นค�า

สวีจ้งเซวียนพูดออกมาอย่างมั่นอกมั่นใจเพียงนี้ ท�าเอานางไม่อาจ

ไม่เชื่อ

กับค�าถามนี้สวีจ้งเซวียนแค่นเสียงดูแคลนออกจากจมูกก่อนตอบ 

"ตอนนี้เจี่ยนเหยียนอยู่ภายใต้สายตาคนของโจวหยวนเจ้ิง อาศัยแค่เจ้า 

ตัวคนเดียวย่อมไม่อาจพาตัวนางออกมาได้ ย่อมมีคนอื่นด้วย ไป๋เวย  

สรปุว่าผูใ้ดเป็นคนรบัปากว่าจะรบัตัวเจีย่นเหยียนต่อทีข้่างนอก ซ�า้พวกเจ้า 

ยังไว้ใจเขาเช่นนี้ด้วย"

ไป๋เวยหน้าซีดลงเรื่อยๆ สองมือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อเองก็เริ่มสั่น 

ขึ้นมาช้าๆ

ถ้าเกิดเป็นอย่างท่ีสวีจ้งเซวียนพูดจริงๆ เช่นน้ันก็หมายความว่าที่

เสิน่ชัว่บอกว่าจะช่วยพวกนาง ไม่ใช่เพราะต้องตาเจีย่นเหยียน ไม่ใช่เพราะ

ไม่อยากเหน็เจีย่นเหยียนเจบ็ปวดไปทัง้ชวิีตอะไรทีว่่าสกันดิเดยีว ความจริง 

เขามีจุดมุ่งหมายอื่นอยู่อย่างนั้นหรือ

สวีจ้งเซวียนคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าเล็กๆ น้อยๆ 

ของไป๋เวยอยู่ตลอด ตอนน้ีเขาได้เหน็ไป๋เวยมสีหีน้าซดีขาว แววตาล่องลอย  

ก็รูว่้าความจรงินางหว่ันไหวขึน้มาแล้ว ดังน้ันเขาจงึเอ่ยต่อ "ไป๋เวย เจ้าคิดด ู

ให้ดี คนท่ีเสนอความคิดนี้ให้เจ้ากับเจี่ยนเหยียนเป็นคนท่ีมีค่าพอให ้

พวกเจ้าไว้ใจเช่นน้ีจริงๆ หรือ เหตุใดเขาถึงช่วยเหลือเจี่ยนเหยียนโดย 

ไร้สาเหต ุต้องรูว่้าการทีเ่ขาช่วยเจีย่นเหยียนเช่นนีถ้อืเป็นการมเีรือ่งกับข้า

และโจวหยวนเจิง้พร้อมกันอย่างไม่ต้องสงสยั เขามคีวามกล้า...ความสามารถ 

ยิ่งใหญ่เพียงนี้เชียวหรือ"
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ความจริงสวีจ้งเซวียนพอจะเดาได้แล้วว่าคนผู้นั้นเป็นใคร ในเมื่อ

ไม่ว่าอย่างไรปกตเิจีย่นเหยยีนก็ไม่ค่อยได้ออกไปท่ีใด ซ�า้คนทีรู้่จกัก็มไีม่มาก  

นบัประสาอะไรกับท่ียังเป็นคนท่ีกล้าต่อกรกับเขาและโจวหยวนเจิง้พร้อมกัน 

อีกด้วย

ยามน้ันไป๋เวยตัวสั่นราวตะแกรงร่อน ริมฝีปากเองก็สั่นระริก 

อย่างห้ามไม่ได้

สายตาของสวีจ้งเซวียนยังคงจ้องนางเขม็ง

"ไป๋เวย บอกข้ามา" ยามน้ีเขาทอดเสียงอ่อนลง แฝงไปด้วย 

ความอบอุ่น "ใครเป็นคนบอกให้เจ้าท�าเช่นนี้ ตอนน้ีเจี่ยนเหยียนอยู่ที่ใด 

เจ้าอยู่เคียงข้างนางมาหลายปีเพียงน้ี ไม่คิดอยากให้เกิดเรื่องข้ึนกับนาง

เช่นกันใช่หรือไม่ ขอแค่เจ้าบอกข้ามาว่าใครเป็นคนเสนอความคิดนี ้

อยู่เบื้องหลัง ข้าก็จะไปตามหาเจี่ยนเหยียนกลับมาได้ทันที"

"เป็น...เป็นเสิ่นชั่ว" ภายใต้การเค้นถามอย่างเข้มงวดตามด้วยท่าที

โอนอ่อนเช่นน้ีของสวีจ้งเซวียน ปราการในจิตใจของไป๋เวยก็พังทลายลง

ในท่ีสดุ "เมือ่ไม่ก่ีวันก่อนเสิน่ชัว่ให้บ่าวน�าจดหมายไปให้คณุหนู ส่วนทีว่่า

ในจดหมายเขียนอะไรไว้ บ่าวไม่เคยอ่านมาก่อนเจ้าค่ะ"

เป็นเขาจริงๆ ด้วย!

สวีจ้งเซวยีนผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ จากนัน้ร่างกายทีต่งึเครียด

อยู่ตลอดเวลาก็ทนไม่ไหวอีก เอนพิงลงไปด้านหลังทันที

ยามนั้นสวีเมี่ยวจิ่นเอ่ยอย่างร้อนใจขึ้นมาด้านข้าง "พี่ใหญ่ เช่นนั้น

ตอนนีท่้านจะท�าอย่างไร จะไปขอตวัคนมาจากเสิน่ชัว่ผู้นัน้ตรงๆ เลยหรอืไม่"

ไปขอตัวมาตรงๆ? คนเจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อนอย่างเสิ่นชั่ว ต่อให้ตอนนี้

ตนไปขอตัวคนท่ีบ้านอีกฝ่ายแล้วอย่างไรกัน เสิ่นชั่วสามารถพูดได้ว่า 
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เขาไม่รู้เรื่องนี้ ถึงขั้นพูดว่าเขาไม่รู้จักเจี่ยนเหยียน ให้ตนน�าหลักฐาน 

ออกมา อย่าได้ปรักปร�าเขาตามอ�าเภอใจ มิหน�าซ�้าตอนนี้เขาจะยังอยู่ 

ท่ีบ้านอกีหรอื แค่ให้บ่าวชายสกัคนออกมาบอกว่าเขาไปท�างานต่างเมอืง

ก็พอ จะยอมพบหน้าตนตรงๆ ได้อย่างไร

สองมือที่สั่นเทาด้วยไข้สูงของสวีจ้งเซวียนบีบที่เท้าแขนแน่น

สวีจ้งเซวียนเชิดหน้าขึ้น ในใจคิดเพียงว่าเขาไม่มีทางไปหาเสิ่นชั่ว

ที่บ้าน เช่นนั้นดูจะตกเป็นรองเกินไป กลับกันเขาจะให้เสิ่นชั่วเป็นฝ่ายมา

ขอร้องเขาท่ีจวนเขาแทน และถึงเวลานั้นเสิ่นชั่วจะต้องยอมมอบตัว 

เจี่ยนเหยียนออกมาอย่างว่าง่ายแน่นอน

เขาเตรยีมเรียกฉซีงัเข้ามาสัง่การว่าจะให้ไปท�าอย่างไร พลนัได้เห็น

ฉีซังวิ่งเข้ามาเองเสียก่อน

"คุณชาย!" ฉีซังมีสีหน้ายินดีขณะเอ่ยรายงานอย่างรวดเร็ว "ฉีฮุย 

กลบัมาจากหลงโจวแล้วขอรบั ตอนนีเ้ขามาขอพบคณุชายอยู่ท่ีด้านนอก 

บอกว่ามเีรือ่งเก่ียวกับชาติก�าเนิดของคุณหนเูจีย่นจะรายงานท่านขอรับ!"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3vXLT4N

https://bit.ly/3vXLT4N

