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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



'และที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องราวความรักของพระ-นางที่เขาท้ังสองจะได้

ร่วมสร้างสรรค์หลายสิ่งหลายอย่างไปด้วยกันจนเกิดความรักที่ตราตรึงใจ'  

ในค�าน�าเรื่องออกจากจวนมาไขคดี เล่ม 1 ได้กล่าวไว้เช่นน้ี นักอ่านทุกท่าน 

ยังจ�าได้หรือไม่คะ และในเล่ม 4 นี่แหละค่ะที่ประโยคน้ีจะชัดเจนเด่นชัดข้ึน 

อย่างมากทีเดียว เพราะนอกจากความชื่นชม ชื่นชอบ หลงใหลที่พระ-นาง 

มีต่อกันแล้ว ความสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงไปถึงค�าว่า 'รัก' ก็ยิ่งมีมากขึ้นไปด้วย 

เพราะทัง้สองได้ใช้เวลาร่วมกันและได้สร้างสรรค์สิง่ทีด่งีามร่วมกันค่ะ บอกเลยว่า 

ย่ิงอ่านจะย่ิงน่าติดตาม ไม่ใช่แค่เร่ืองคดีเท่าน้ันที่จะท�าให้เราเพลิดเพลินใจ  

แต่คือเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องเลยค่ะ

เมือ่เฉนิเซยีงได้เล่าเรือ่งท่ีฝ่าบาทมพีระราชโองการประณามองค์หญิงใหญ่ 

ให้เฉินอิ๋งฟัง เนื่องจากอีกฝ่ายปั่นป่วนเร่ืองราคาสินค้าและการค้า หลี่เหิง 

ทราบเรื่องก็จัดการทูลฟ้องฝ่าบาททันที เฉินอิ๋งรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรยิ่ง 

ทว่าใจนางมิได้คิดถึงเพียงแค่เร่ืองเหล่านี้ นางยังต้องการสร้างมาตรฐาน 

สังคมที่ดีงามให้กับสตรีในยุคสมัยนี้ด้วย เฉินอิ๋งต้องการเปิดส�านักศึกษาสตรี

ที่สตรีทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ โดยนางนัดหมายพูดคุยเรื่องน้ีกับเผยซู่  

ทั้งสองรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยความให้เกียรติ นางขอให้เขา 

ช่วยเหลอืนาง ส่วนเผยซูจ่ะตกลงช่วยหรอืไม่ เขามปีมอนัใดเก่ียวกับเรือ่งของสตรี  

และความรูส้กึระหว่างทัง้สองจะลงเอยอย่างไร พลกิกระดาษก้าวออกจากจวน

ไปพร้อมกัน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เฉินอิ๋งจ้องมองเขาเขม็ง เป็นการมองที่แปลกประหลาดย่ิงนัก  

นางคล้ายก�าลงัมองดูเขา แต่ก็เหมอืนก�าลงัมองทะลผุ่านร่างเขาไปยังคน

อีกผู้หนึ่ง

นางจ้องมองดูเขาอยู่เป็นนาน จากที่สายตาเห็นภาพลวงทับซ้อน 

จนกลับกลายเป็นภาพจริง

เผยซู่รับรู้ได้ถึงสายตาของอีกฝ่าย แต่ที่น่าแปลกก็คือเขารู้สึกว่า 

การเพ่งมองเช่นนี้เหมือนจะเป็นเรื่องอันสมควร

หลังจากนั้นเขาก็เห็นดวงตาของนางโค้งเรียว

รอยย้ิมของนางท�าให้เขานึกถึงบุปผาสีขาว เบ่งบานอยู่ท่ามกลาง

น�า้ค้างยามเช้า มไิด้งดงามหากคล้ายเฉยชาอยู่เลก็ๆ ทว่ามนักลบัน่ามอง

ยิ่งนัก



 เฉินอิ๋ง  คุณหนูของจวนเฉิงก๋ัวกง ได้รับพระราชทาน 
ป้ายทองเสนิท่ันจากฮ่องเต้ ท�าให้สามารถสบืสวน 
คดีทุกคดีท่ีเกิดขึ้นได้ มีความสามารถพิเศษ 

ในการยิงธนู

 เผยซู ่  มีสีหน้าราบเรียบไร ้อารมณ์อยู ่ตลอดเวลา  
เป็นบรุษุอกีคนหนึง่ทีท่�าให้เฉนิอิง๋จดจ�าได้ตัง้แต่ 
คราแรกท่ีพบ มีอดีตที่แสนเศร้าซุกซ่อนอยู ่  
เฉินอิ๋งไว้ใจเขามากขึ้นเรื่อยๆ

 กัวหว่าน  หลานสาวของนายท่านผู้เฒ่าสกุลหาน แต่งงาน
มีสามีกลายเป็นนายหญิงสี่สกุลฉิว เก่งกาจ 
มีความรู้ความสามารถรอบตัว โดยเฉพาะเรื่อง

การค้าขาย

 เฉินหาน  คุณหนูสี่แห่งจวนกั๋วกง เป็นบุตรีของเฉินเหมี่ยน 
กับเสิ่นซื่อ เป็นอีกหนึ่งญาติผู ้น้องของเฉินอิ๋ง  
มกัอิจฉาเฉนิหยวนทีเ่ป็นสตรหีน้าตาสะสวยงดงาม 
กว่าตนเอง

 หลี่ซื่อ  มารดาของเฉินจว้ินและเฉินอิ๋ง เป็นสตรีที่ 
เพียบพร้อมผู ้หน่ึง แต่งให้เฉินเซ่า สุขภาพ
ร่างกายทรุดลงมากตอนท่ีเฉินเซ่าหายตัวไป  
เป็นสะใภ้ที่ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ชื่นชมที่สุด
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เฉินเซียงกัดริมฝีปาก ขยับเข้าไปใกล้เฉินอิ๋งเพิ่มเล็กน้อย เอ่ยวาจา

แผ่วเบาว่า "ในเมื่อน้องสามต้องการฟัง เช่นนั้นข้าก็จะเล่าให้เจ้าฟัง ก่อน

พวกเราเดินทางออกจากเมอืงหลวงไม่นาน ฝ่าบาทจู่ๆ  ก็มพีระราชโองการ

ประณามองค์หญิงใหญ่"

พูดถึงตรงน้ีเสียงของนางก็กดต�่าลงอีกจนแทบจะกลายเป็นเสียง

กระซิบ "ว่ากันว่าครั้งนี้ฝ่าบาทกริ้วมากจริงๆ องค์หญิงใหญ่คุกเข่าอยู่บน

พ้ืนอฐินอกต�าหนกัเซวยีนเต๋ออยู่ถึงสองชัว่ยาม กว่าจะทรงเรียกคนเข้าไป

ต�าหนิอย่างไม่ไว้หน้าอกีรอบ หน�าซ�า้ยังสัง่ให้คนตรวจสอบอายัดทรพัย์สนิ

ภายใต้พระนามขององค์หญิงใหญ่อีกจ�านวนหนึ่ง"

เฉนิอิง๋ฟังพลางพยักหน้า ถึงนางพอจะทายถึงสาเหตุทีท่�าให้ฮ่องเต้

หยวนจยาทรงพระพิโรธได้อยู่เลาๆ แต่ถึงกระนัน้นางก็ยังคงเอ่ยปากถาม 

"เหตุใดฝ่าบาทถึงต้องประณามองค์หญิงใหญ่ด้วย"

220
ช้ันเชิงเด็กกับผู ้อาวุโส
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ยังไม่ทันที่เฉินเซียงจะได้เปิดปาก เฉินหานก็ชิงพูดออกมาเสียก่อน 

"ก็เพราะท่านลงุตวัดขีองท่านอย่างไรเล่า" นางมองดเูฉนิอิง๋ด้วยสายตายินด ี

ในความโชคร้ายของผูอ่ื้น ใบหน้าแดงก�า่ไปด้วยความรู้สึกตืน่เต้น "ท่านลงุ 

ตัวดีของพ่ีสามสืบคดีทุจริตยักยอกเงินหลวง แต่สุดท้ายสืบไปสืบมา 

กลายเป็นองค์หญิงใหญ่ข่มเหงรังแกชาวบ้าน ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ

ราษฎร"

เฉินอ๋ิงส่งเสียง "อืม" เบาๆ ออกมาคราหน่ึงพลางถาม "น้องสี่รู ้

รายละเอียด?"

"ข้าย่อมต้องรูอ้ยู่แล้ว" เฉนิหานเชดิหน้าได้ใจ เอ่ยวาจาอย่างหน้าชืน่ 

ตาบาน "ว่ากันว่าองค์หญิงใหญ่ทรงฝากพระนามไว้ทีร้่านค้าอะไรสกัร้าน 

ร้านน่ันฉวยโอกาสอาศัยพระนามขององค์หญิงใหญ่ปรับราคาสินค้าช้ันต�า่ 

สินค้าเก่าเก็บขึ้นหลายเท่า หลังจากน้ันก็บังคับให้พวกพ่อค้าคนอื่นๆ  

น�าสินค้าเข้า บังเอิญมีพ่อค้าโชคร้ายรายหนึ่งดันเป็นชาวเติงโจว ท่านลุง

ของท่านไม่พูดไม่จา ไม่ทกัทายชาวบ้านสกัค�าก็เอาเรือ่งน้ีทลูฟ้องฝ่าบาท

ทันที"

พูดถึงตรงนี้นางก็อดส่งเสียงเย้ยหยันผู้อื่นออกมาไม่ได้ "ฮึ ท่านลุง

ของพ่ีสามผูน้ั้นช่างเป็นขนุนางตงฉนิ ท�าอนัใดล้วนเพ่ืออาณาประชาราษฎร์ 

โดยแท้"

ค�าพูดนี้แม้จะฟังดูดี แต่สีหน้าท่าทางของเฉินหานกลับเต็มไปด้วย

ร่องรอยถากถางประชดประชัน

เฉินอิ๋งตอบกลับอย่างรวดเร็ว นางพยักหน้าผสมโรง "น้องส่ีพูดได้

ถูกต้องย่ิงนัก ท่านลุงท�าการใดล้วนเพ่ือชาวบ้าน ยินดีออกหน้าเพ่ือ 

ชาวประชา นับเป็นขนุนางทีดี่จรงิๆ ขนุนางต้าฉูห่ากสามารถเป็นเช่นน้ีได้ 
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บ้านเมืองมีหรือจะไม่รุ่งโรจน์"

เฉินหานตะลึงงัน ความรู้สึกไม่พอใจอัดแน่นอยู่ในอก

นางฟังภาษาคนไม่รู้ความหรือไร

หรือนางฟังถ้อยความถากถางที่แฝงอยู่ในค�าพูดนั้นไม่ออก

หลังจากจ้องเฉินอิ๋งเขม็งอยู่ครู่หนึ่ง เฉินหานก็เอ่ยออกมาคราหนึ่ง 

"ชิ พี่สาม ท่านจะดีใจไปไย องค์หญิงใหญ่ทรงถูกลงโทษก็เพราะท่านลุง

ของท่าน หรือพี่สามฟังที่ข้าพูดไม่เข้าใจ"

"แล้วเช่นไร" เฉินอิ๋งย้อนถามด้วยใบหน้าสงบนิ่ง "องค์หญิงใหญ่ 

ทรงกระท�าความผิด ย่อมสมควรถูกลงโทษ ต่อให้ไม่ใช่ท่านลุง ก็ต้องมี

ขุนนางอื่นน�าเรื่องนี้ไปรายงานให้ฝ่าบาททรงทราบอยู่ดี"

พูดถึงตรงนี้จู่ๆ นางก็เปลี่ยนหัวเรื่อง กล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง "ว่าแต่

น้องสี่เถิด เจ้าใส่ใจเรื่องการบ้านการเมืองเช่นนี้ แม้จะไม่ใช่เรื่องเลวร้าย

อีกทัง้ยังสามารถช่วยเปิดความคดิให้กว้างขวาง ทว่าจะพูดจะจาอย่างไร

กส็มควรระวงัตัวให้มาก ค�าพดูของเจ้าเมื่อครู่หากคนที่ได้ยินมีจิตคดิร้าย 

โทษฐาน 'ล่วงเกินเบื้องสูง' คงไม่แคล้วได้ครอบอยู่บนศีรษะเจ้าเป็นแน่ 

เจ้าควรรู้ไว้ คนท่ีเปิดโปงเรื่องนี้แม้จะเป็นท่านลุงของข้า แต่คนท่ีลงโทษ

องค์หญิงใหญ่กลับเป็นฝ่าบาท"

ทันทีท่ีค�าพูดนี้หลุดออกจากปากของเฉินอิ๋ง เฉินหานก็ตะลึงลาน 

ขึ้นมาทันที หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง เหงื่อเย็นก็ไหลท่วมแผ่นหลังของนาง

เพียงเพราะสนใจแต่จะกระแหนะกระแหนเฉินอิ๋ง นางถึงได้ลืม 

เรือ่งนีส้ิน้ หากไม่ใช่เพราะเฉนิอิง๋เตอืนไว้ วาจาน่าเกลยีดน่าชงัมากกว่านี้

คงไม่แคล้วได้หลุดออกจากปากนางแน่ ถึงตอนนั้นมิเท่ากับ...

นางไม่กล้าคิดต่อ ร่างกายจู่ๆ ก็ขดงอเข้าหากัน แต่ทันใดนั้นนางก็
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ฝืนท�าเป็นไม่สนใจไยดี เชิดหน้าคอแข็งกล่าว "ไม่...ไม่จ�าเป็นต้องให้ท่าน

มายุ่ง!"

เฉนิอิง๋ไม่ได้คิดจะจบัจดุอ่อนของอกีฝ่าย นางต้องการก็แค่เตอืนสติ

เฉินหานเท่านั้น

ฮ่องเต้หยวนจยาทรงเป็นเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐ มีความคิดอ่าน

กว้างไกล ราชส�านักเองก็ไม่มโีทษล่วงเกินเบือ้งสงู ทว่าค�าพูดของเฉินหาน

เมื่อครู่เรียกได้ว่าขาดสติย้ังคิดจริงๆ เฉินอ๋ิงเอ่ยปากเตือนก็เพราะกลัว 

น้องสาวมุทะลุผู้นี้จะแกว่งเท้าหาเสี้ยนโดยไม่รู้ตัว

"ขอบคุณน้องสามที่เตือน" เฉินเซียงกลับมาได้สติ นางเอ่ยปาก 

แผ่วเบาใบหน้าซีดเผือด

เฉินอิ๋งแย้มยิ้มไม่พูดไม่จาอันใดอีก ยามนี้เชื่อว่าเฉินหานคงเพราะ

นกึกลวั จึงมไิด้พูดอะไรออกมาเช่นกัน ด้วยเหตุนีบ้รรยากาศจงึกลับกลาย

เป็นเงียบงัน

ทว่าความเงียบกลับปกคลุมอยู่ได้ไม่นานนักหลี่ซื่อก็กลับมา นาง

พูดด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนว่า "กลบักันก่อนเถอะ พวกเจ้าเองก็คงเหนด็เหน่ือย 

ไม่ใช่น้อยแล้ว"

เฉินหานคล้ายโล่งอก พวกนางสามพ่ีน้องกล่าวรับค�าข้ึนพร้อมกัน 

คนทั้งสี่ก้าวเท้าออกจากเรือนรุ่ยเจ่า

หลงัจากเดนิน่ิงเงียบอยู่ระยะหน่ึง หลีซ่ือ่ก็ถามเฉนิเซยีงด้วยน�า้เสยีง

อ่อนโยน "เจ้ารอง พวกเจ้าเดินทางมาจี่หนานคราน้ีคงราบร่ืนดีกระมัง  

ท่านแม่ของพวกเจ้าสุขภาพเป็นเช่นไรบ้าง พ่ีน้องคนอื่นๆ สบายด ี

ใช่หรือไม่"

ค�าพูดน้ีเดมิก็แค่วาจาเกรงอกเกรงใจเท่าน้ัน ทว่าเฉนิเซยีงกลับตอบ
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ทุกค�าถาม ภาษาที่ใช้ล้วนเปี่ยมไปด้วยมารยาท

ฝ่ายเฉินหานเห็นได้ชัดว่าลืมเรื่องก่อนหน้านี้ไปจนสิ้น ยามนี ้

นางกลอกตาไปมา ย้ิมเอ่ยปากพูดแทรกข้ึนว่า "ท้ังหมดก็ด้วยเพราะบารมี

ของท่านป้ารอง ท�าให้ข้ากับพ่ีรองได้เปิดหเูปิดตาแล้ว หากไม่มท่ีานป้ารอง  

หลานกับพี่รองไหนเลยจะมีโอกาสได้เดินทางเยี่ยงนี้"

ค�าพูดน้ีหาใช่วาจาดีๆ  อนัใดไม่ แม้จะเหน็ว่าเป็นถ้อยความเกรงอก

เกรงใจ แต่แท้ทีจ่รงิแล้วกลบัแฝงไว้ซึง่อารมณ์ประชดประชันและแค้นเคอืง 

อยู่หลายส่วน

หลี่ซื่อราวกับฟังไม่เข้าใจ นางยิ้มอ่อนโยน "เด็กโง่ อยู่ที่นี่แล้วยังจะ

เกรงอกเกรงใจป้าอีก" นางพูดพลางกวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะย้ิมกล่าว 

"คนรับใช้ของพวกเจ้าเหมือนจะมีอยู่ไม่มาก ช่างเถอะ ไว้วันพรุ่งน้ีป้าจะ

บอกกับฮูหยินผู้เฒ่า ให้นางหามามาท่ีมีอายุมากหน่อยสักสองสามคน 

มาคอยปรนนิบัติรับใช้พวกเจ้า พวกนางคอยส่ังสอนกฎเกณฑ์มารยาท

ต่างๆ ให้ป้าตั้งแต่ยังเล็ก ทุกคนล้วนฉลาดเฉลียวมีความสามารถ  

มีพวกนางอยู่รับใช้ใกล้ชิดพวกเจ้า ป้าย่อมวางใจ"

รอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินหานแข็งขืนขึ้นมาทันที

มามาที่มีอายุ?

สอนกฎเกณฑ์มารยาท?

คนพวกนั้นมิใช่บ่าวไพร่ที่รับมือยากที่สุดหรือไร

กับมามาสูงวัยพวกน้ัน พวกนางต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายให้เกียรติ 

ไม่เหมอืนพวกสาวใช้ตวัน้อยทีป่ล่อยให้คนจดัการได้ตามอ�าเภอใจ หลีซ่ือ่

เอ่ยปากบอกจะส่งมามาทีร่บัมอืด้วยยากย่ิงมาให้เช่นน้ีหมายความเช่นไร

เฉนิหานส่งสายตาให้กับเฉนิเซยีงอย่างเอาเป็นเอาตาย หมายบอกให้ 
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อีกฝ่ายปริปากปฏิเสธ

น่าเสียดายเฉินเซียงไม่ช�าเลืองดูนางแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามกลับ

ก้มหน้ารับค�าอย่างว่านอนสอนง่าย

เฉินหานทั้งโมโหท้ังคับแค้นใจ ทว่าเพราะจนปัญญาไม่อาจท�า 

อันใดได้ จึงได้แต่เปิดปากฝืนย้ิม "ท่านป้ารองเกรงใจกันเกินไปแล้ว  

บ่าวไพร่ของพวกเรามีมากพอแล้ว หาจ�าเป็นต้องรบกวนท่านป้ารอง 

เช่นนั้นไม่"

"เด็กผู้น้ียังจะเกรงอกเกรงใจอันใดอีก เรื่องนี้ป้าไม่ตกลงรับปาก"  

น�้าเสียงของหลี่ซื่ออ่อนโยนยิ่งยวด ทว่าในเวลาเดียวกันก็เด็ดเดี่ยวยิ่งนัก 

"ในเมือ่พวกเจ้าเรยีกป้าว่าท่านป้า เช่นนัน้ป้าย่อมมหีน้าทีต้่องดแูลพวกเจ้า 

อย่างเหมาะสม น่ีเป็นหน้าท่ีของผู้อาวุโสเช่นป้า หากพวกเจ้ายังเกรงอก

เกรงใจเช่นนี้อีก ป้าคงต้องโมโหแล้ว"

วาจาทีเล่นทีจริง อ่อนนอกแข็งในเช่นน้ีท�าเอาเฉินหานถึงกับพูด

อะไรไม่ออก รอยยิ้มบนใบหน้ากลับกลายเป็นน่าเกลียดน่าชังเสียยิ่งกว่า

ร�่าไห้

หลีซ่ือ่กวาดตามองนางคราหน่ึง รอยย้ิมบนใบหน้าย่ิงอบอุน่อ่อนโยน  

นางพูดเสียงเล็กเสียงน้อยว่า "เด็กดี พวกเจ้าคงไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาครานี้

ป้าดีใจเพียงใด มีพวกเจ้าอยู่ด้วยป้าย่อมไม่เงียบเหงาแล้ว ต่อไปไม่ว่า 

จะคัดคัมภีร์ ท�างานฝีมือเย็บปักถักร้อยอันใดล้วนมีคนคอยอยู่เป็นเพื่อน 

แค่คดิป้าก็สขุใจย่ิงแล้ว" พูดๆ อยู่นางก็ขมวดคิว้ ใบหน้าแฝงไว้ซ่ึงความรู้สึก 

กลัดกลุ้มเล็กๆ แววตาวิตกกังวล ก่อนจะเอ่ยวาจานุ่มนวลออกมาอีกครา 

"พวกเจ้าคงไม่นึกรังเกียจหาว่าป้าน่าเบื่อกระมัง เพราะหากเป็นเช่นน้ัน 

ป้าคงเจ็บปวดใจยิ่งนัก"
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ค�าพูดนี้เรียกได้ว่าอ่อนข้อให้กันอย่างที่สุด ทว่ารอยย้ิมบนใบหน้า

ของเฉินหานกลับกลายเป็นแข็งทื่ออย่างเห็นได้ชัด

คัดคัมภีร์?

เย็บปักถักร้อย?

แค่ต้องรบัมอืกับแบบฝึกเรยีนจากอาจารย์ท่ีถาโถมอยู่ทุกเมือ่เชือ่วัน 

พวกนางก็ท�าแทบไม่ไหวแล้ว ยามน้ีหลี่ซื่อยังจะคิดให้นางท�าโน่นนั่นนี ่

มากมายอีก

หรอืว่าภายภาคหน้าพวกนางจะได้แต่ต้องใช้ชวิีตอยู่ภายใต้สายตา

ของผู้อาวุโสเหล่านี้

สีหน้าของเฉินหานกลับกลายเป็นย�่าแย่ถึงขีดสุด แม้ใจจะอยาก 

เอ่ยปากปฏิเสธ แต่กลับถูกหลี่ซื่อเล่นงานจนไปไม่ถูก หมดหนทางขัดขืน 

แต่หากยอมรับแต่โดยดีเช่นนั้นวันหน้านางจะด�าเนินชีวิตเช่นไร

221
ค่อยๆ บดขยี้
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พอเห็นเฉนิหานร้อนรนจนหน้าเขยีวเช่นน้ัน เฉนิอิง๋ก็ได้แต่ถอนหายใจ 

อยู่ข้างๆ 

ไยต้องหาเรื่องใส่ตัวด้วย

คนท่ีมีความสามารถเพียงน�้าครึ่งถังอย่างเฉินหาน ไหนเลยจะ

เอาชนะคนท่ีเชี่ยวชาญการต่อสู้ภายในเรือนในอย่างหล่ีซื่อได้ ไม่จ�าเป็น

ต้องลงมืออันใด แค่ค�าพูดสองประโยคหลี่ซื่อก็บดขย้ีเฉินหานจนเละ 

เป็นโจ๊กได้แล้ว

"ท่านป้ารอง ข้า...หลาน...ปกติยังมีแบบฝึกเรียนมากมายต้อง

จัดการ เกรงว่าเรื่องคัดคัมภีร์...เอ่อ..." เฉินหานกัดริมฝีปากพูดพลางฟั่น

ผ้าเชด็หน้าทีอ่ยู่ในมอื เมด็เหง่ือผดุพรายเต็มหน้าผาก รูสึ้กเหมือนตวัอกัษร

แต่ละตัวล้วนยากจะเอื้อนเอ่ย

หลี่ซื่อไม่พูดอันใด ท�าเพียงยิ้มมองดูนางด้วยแววตาอ่อนโยน ทว่า

ในดวงตากลบัแฝงความหมายอ่ืน ขณะเดียวกันก็เหมอืนไม่มคีวามหมาย

อื่นใด

รอยยิ้มของอีกฝ่ายท�าเฉินหานขวัญผวา แม้จะอ�้าๆ อึ้งๆ อยู่ครู่หนึ่ง 

แต่นางกไ็มอ่าจปรปิากพดูอนัใดได้อกี ท�าได้แต่ปิดปากใบหน้าคล�้าเขยีว

"เด็กโง่ ป้าก็แค่ล้อพวกเจ้าเล่นเท่าน้ัน เหตุใดถึงถือเป็นจริงเป็นจัง

เช่นนี้ได้" จู่ๆ หลี่ซื่อก็ย้ิมออกมา ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปาก ท่าทางสงบนิ่ง  

"เรื่องคัดคัมภีร์พวกนั้นเด็กๆ อย่างพวกเจ้าไหนเลยจะทนไหว หรือเจ้า 

เห็นว่าป้าเป็นท่านป้าที่ใจร้ายเยี่ยงนั้น"

ยังคงเป็นวาจาอ่อนข้อ แต่ภายในกลับแฝงไว้ซึ่งคมมีดกรีดเฉือน

เฉนิหานถึงจะไม่อาจเข้าใจได้ทัง้หมด แต่ถึงกระนัน้นางกฟั็งออกว่า

ค�าพูดดังกล่าวแฝงความนัยอันใดไว้ ถึงจะมีใจหมายเอ่ยปากสวนกลับ



15เหยาจี้ซาน

แรงๆ สักหลายประโยค แต่ในหัวกลับนึกถ้อยค�าอันใดไม่ออก

ทนัใดนัน้จู่ๆ  หลีซ่ือ่ก็เก็บผ้าเชด็หน้า เอ่ยปากคล้ายยินดีคล้ายโมโห 

"ทว่าเด็กอย่างพวกเจ้าก็หาควรท�าตัวเหินห่างเกินไปไม่ มิเช่นน้ันป้าอาจ

รู้สึกละอายใจจนต้องส่งมามาไปปรนนิบัติรับใช้พวกเจ้าเสียหลายๆ คน"

นี่มิใช่วาจาโน้มน้าวแต่อย่างใด หากแต่เป็นการเตือนกันอย่าง

โจ่งแจ้ง คาดว่าอาจเพราะกลวัเฉนิหานฟังไม่เข้าใจ หลีซ่ือ่จงึชีแ้จงแถลงไข

ออกมาตรงๆ

ได้ยินค�าว่า 'มามา' สองค�า เฉนิหานก็ใจเต้นระส�า่ ค�าพูดมาถึงปาก

จู่ๆ ก็วกเลี้ยวไปทางอื่น รอยยิ้มยังคงแขวนค้างอยู่บนใบหน้า "ขอบคุณ...

เอ่อ...ท่านป้ารองที่ใส่ใจ วันหน้าพวกหลานสองพ่ีน้อง...เอ่อ...ต้องขยัน 

ไปมาหาสู่ญาติพี่น้องทุกคนแน่ ค�าสั่งสอนของท่านป้ารอง...เอ่อ...หลาน

ย่อมต้องรับฟัง"

สวรรค์เบื้องบนรู้ว่าค�าพูดน้ีของนางตะกุกตะกักลิ้นพันกันเพียงใด 

วาจาตลบตะแลงพลิกลิ้นก่อนหน้านี้ถูกนางกลืนกลับลงท้องหมดสิ้น 

เปลี่ยนกลับมาเป็นวาจาเรียงร้อยรื่นหูพวกนี้แทน

"ค�าพูดของเจ้าน้ีนับว่ากล่าวได้ถูกต้องย่ิงนัก" หลี่ซื่อย้ิมรับค�า นาง

ลูบผมเฉินหานและเฉินเซียงด้วยความเอ็นดูรักใคร่พลางกล่าวอ่อนโยน 

"วันหน้าพวกเราก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้ว พวกเจ้าสองคน 

ก็อย่าได้เกรงอกเกรงใจป้าเช่นนั้นอีก อยากกินอยากเที่ยวเล่นอันใด 

ก็บอกมา ถือเสียว่าที่นี่คือบ้านของพวกเจ้า"

"ขอบคุณท่านป้ารอง" เฉินเซียงกับเฉินหานกล่าวออกมาพร้อมกัน

จนถึงเพลานี้เฉินหานถึงได้โล่งอกโล่งใจขึ้นมาจริงๆ จังๆ แต่ 

ถึงกระนั้นนางก็ยังคงไม่กล้าท�าอะไรบุ่มบ่าม กลัวว่าหากหลี่ซื่อนึกสนุก
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เรียกพวกนางไปอยู่เป็นเพ่ือนคัดคัมภีร์หรือส่งมามาสูงวัยกลุ่มใหญ่มา

ควบคุมเข้มงวดกวดขัน เช่นนั้นนางคงต้องได้อึดอัดจนล้มป่วยแน่

เฉินเซียงก้มหน้าก้มตาตลอดเวลา ต่ิงหูแดงระเร่ือน้อยๆ คล้าย 

เริ่มอึดอัด เห็นได้ชัดว่านางเข้าใจในค�าพูดของหลี่ซื่อที่มีต่อเฉินหาน  

แต่ถึงกระนั้นนางก็ไม่พูดอันใดแม้เพียงครึ่งค�า

ครั้นเห็นเช่นนั้นหลี่ซื่อก็ให้นึกเอ็นดูอีกฝ่าย

ถึงปกตจิะไม่ใคร่ออกจากเรอืนสกัเท่าใด แต่นางกลับได้ยินเร่ืองราว

ของคุณหนูบ้านต่างๆ อยู่เป็นประจ�า รู้ดีว่าหลานสาวคนที่สองผู้น้ีเป็น 

คนซื่อ หาได้เหมือนกับเฉินหานไม่

"เด็กดี น่าสงสารจริงๆ หลายวันนี้เล่าเรียนเขียนอ่านอยู่ในบ้าน 

คงล�าบากไม่ใช่น้อย ดูสิใบหน้าเล็กๆ ของเจ้าซูบผอมลงอีกแล้ว" หลี่ซื่อ

บีบไหล่ของเฉินเซียง น�้าเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆ "ไม่ต้องกลัว  

มีป้าอยู่ พวกเจ้าสองคนก็เหมือนกับเจ้าสาม ล้วนแต่เป็นเด็กดีของป้า"

ค�าพูดน้ีออกมาจากใจจริงของนาง หาได้เสแสร้งแกล้งท�าไม่  

พอเฉนิเซยีงได้ยินเช่นนัน้ก็อดหวัน่ไหวไม่ได้ สองตาพลนัแดงระเรือ่ แม้แต่

ใบหน้าแขวนประดับไว้ด้วยรอยย้ิมของเฉินหานก็ยังฉายแววตกตะลึง 

ยากจะพบเห็นขึ้นมาเล็กๆ

"พวกเจ้าสองคนท�าใจสบายๆ ตัง้อกตัง้ใจเรยีนหนังสอืให้ด ี ไว้ผ่านไป 

สักระยะ ป้าจะเขียนจดหมายไปบอกท่านย่าของพวกเจ้า นางเป็นคน 

มีเมตตากรุณา หน�าซ�้ายังใจอ่อน เชื่อว่าถึงตอนน้ันต้องเรียกพวกเจ้า 

กลบัเมอืงหลวงแน่" หลีซ่ือ่กล่าวขึน้อกี ถ้อยวาจาอบอุน่อ่อนโยนเป็นทีส่ดุ 

ทุกประโยคล้วนสัมผัสถึงใจคน

คราน้ีแม้แต่เฉินหานก็ยังตาแดงตามไปด้วย ท่ีพวกนางสองพ่ีน้อง



17เหยาจี้ซาน

ต้องมาจีห่นาน ทัง้หมดท้ังมวลก็ด้วยเพราะนางเป็นเหต ุเฉนิเซยีงแค่เพราะ

บังเอิญอยู่ที่นั่นด้วยถึงได้ถูกฮูหยินผู้เฒ่าลงโทษด้วยอีกคน

เทียบกับเมืองหลวงที่คึกคักรุ ่งเรือง เปิดรับค่านิยมใหม่ๆ แล้ว  

จี่หนานนี้เรียกได้ว่าอยู่ล�าบากไม่ใช่น้อย เฉินหานหมายใจอยากกลับ 

จวนก๋ัวกงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ยามน้ีหลี่ซื่อเอ่ยปากบอกว่าจะช่วยขอ 

ความเมตตากับฮูหยินผู้เฒ่าให้ นางย่อมรู้สึกหวั่นไหว

เพียงชั่วไม่ก่ีอึดใจ พ่ีน้องสองคนน้ีก็ถูกหลี่ซื่อกล่อมจนอยู่หมัด  

เหน็เช่นน้ันเฉนิอิง๋ก็อดนึกเลือ่มใสศรทัธาผูเ้ป็นมารดาไม่ได้ ขณะเดยีวกัน 

ก็ลอบถอนหายใจโล่งอก

มีหลี่ซื่ออยู่ ไม่ว่าจะสถานการณ์เช่นไรนางก็น่าจะสามารถจัดการ

กับมันได้ วันเวลาในภายภาคหน้าน่าจะไม่ยุ่งวุ่นวายสักเท่าใดนัก

และก็เป็นจริงอย่างที่เฉินอิ๋งคาด หลังจากน้ันเฉินหานก็สงบนิ่งลง

เป็นอันมาก ทุกคนแม้จะอยู่ในเรือนเดียวกัน แต่กลับไม่มีเหตุทะเลาะ

วิวาทอันใด

เรื่องเฉินอิ๋งคลี่คลายคดีกู่ต้าฝูสังหารคนน้ัน หลี่เหิงได้เล่าเรื่องน้ี 

ให้หลี่ซื่อทราบแล้ว ทว่านอกเหนือจากความรู้สึกภาคภูมิใจ หลี่ซื่อยังคง

รู้สึกวิตกกังวลไม่คลาย ประจวบกับช่วงน้ีใกล้ถึงช่วงสิ้นปีแล้ว ดังนั้น 

หลี่ซื่อจึงยิ่งหาเหตุผลรั้งตัวเฉินอิ๋งไว้ในเรือน สั่งนางคัดคัมภีร์บ้างท�างาน

เย็บปักถักร้อยบ้างเป็นครั้งคราว เฉินอิ๋งจนปัญญาจะปฏิเสธจึงได้แต่ 

จ�าใจรับค�า

หลี่ซื่อยามน้ีแม้จะไม่ต้องยุ่งวุ่นวายเรื่องดูแลบ้านช่อง ทว่าหนีซื่อ 

ก็ยังคงชอบเอางานบ้านต่างๆ มาปรึกษากับนางอยู่เป็นประจ�า บางครั้ง

เฉินอิ๋งกค็อยช่วยเหลืออยู่ข้างๆ งานนีเ้รียกได้ว่าพอช่วยเติมรสชาติให้กบั
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เวลาว่างอันแสนจะน่าเบื่อได้อยู่เล็กๆ

ว่ากันตามหลักแล้ว เดิมเฉินอ๋ิงควรได้เรียนหนังสือเฉกเดียวกับ 

เฉินเซียงและเฉินหานอยู่ที่ส�านักศึกษาสตรีสกุลหลี่ เพียงแต่เพราะ 

ผลการเรยีนของคณุหนสูามแต่ไหนแต่ไรก็ 'ไม่น่าปลาบปลืม้' สักเท่าใดนกั  

ด้วยเหตุที่อาจารย์สตรีเหล่านั้นรู้สึกว่า 'ระดับของนางย�่าแย่' จึงไม่มีผู้ใด 

ยินดีสอนสั่ง

แต่ไหนแต่ไรสกุลหลี่ก็เคารพอาจารย์ให้ความส�าคัญกับการศึกษา 

ดังน้ันจึงไม่มีการบังคับอาจารย์ให้รับศิษย์ ด้วยเหตุน้ีเฉินอ๋ิงที่ความจริง

เพียงไม่ถนัดกับทักษะในยุคสมัยนี้จึงกลายเป็นคนที่ว่างที่สุด หล่ีซ ี

นกึอจิฉาอกีฝ่ายอย่างย่ิงยวด ส่วนเฉนิหานแม้ไม่ได้เยาะเย้ยถากถางอนัใด  

แต่ก็มีบ้างที่มองมาด้วยสายตาดูแคลน เห็นได้ชัดว่านางรู้สึกว่าพ่ีสาม 

ของนางผู้นี้ไม่เอาไหนเลยจริงๆ

หลังหิมะน้อยๆ ผ่านพ้น อากาศก็เริ่มหนาวมากข้ึนเร่ือยๆ ฮูหยิน 

ผูเ้ฒ่าหลีน่ัน้เพราะใช้ชวิีตในช่วงฤดหูนาวอยูท่ีจ่ีห่นานเป็นคร้ังแรกจงึรู้สกึ

ต่ืนเต้นย่ิงนัก มักเรียกพวกเด็กรุ่นหลังทั้งหลายไปชมดอกเหมยในสวน 

ร่ายบทกวี ไม่ก็ไปทายปริศนาอยู่ในเรือนอุ่น แน่นอนว่าการละเล่นพวกนี้

ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ไม่ได้ปล่อยให้เหล่าคุณหนูทั้งหลาย 

ด่ืมสรุาแสวงหาความส�าราญตามอ�าเภอใจ แม้จะสนกุสนานแต่ก็มไิด้ถึง

ขนาดไร้ขอบเขต

ถึงจะเป็นเช่นน้ัน แต่นิสัยรักสนุกของฮูหยินผู้เฒ่าหลี่ก็ยังท�าให้ 

เฉินอิ๋งได้เปิดโลกทัศน์ เทียบกับฮูหยินผู้เฒ่าจวนก๋ัวกงที่เคร่งขรึมเฉยชา

แล้ว ฮูหยินผู้เฒ่าหลี่นับว่าสนิทสนมได้ง่ายกว่ากันมาก
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วันน้ีบังเอิญเป็นวันหยุดของส�านักศึกษาสตรีสกุลหลี่ สตรีทุกนาง

ต่างมารวมตัวอยู่ที่เรือนรุ่ยเจ่า ฟังคนขับร้องบทละครเป็นเพ่ือนฮูหยิน 

ผู้เฒ่าหลี่ 

ผู้ที่ขับร้องบทละครเป็นสตรีตาบอดคู่หนึ่ง ว่ากันว่าเป็นศิษย์ของ

อาจารย์ทีกู่ซ ู เชีย่วชาญบทละครทางตอนใต้ หนึง่ดีดพิณผีผา* หน่ึงบรรเลง 

ซอสามสาย ฝีมือยอดเย่ียมหาตัวจับได้ยาก น�้าเสียงยามขับขานหรือก็

ไพเราะจับจิต ถูกอกถูกใจฮูหยินผู้เฒ่าหลี่ย่ิงนัก ระยะนี้นางมักเชื้อเชิญ

คนทั้งสองให้มาร่ายร้องบรรเลงอยู่บ่อยครั้ง

ทกุครัง้ท่ีมกิีจกรรมเช่นน้ี เฉนิอิง๋มกักลายเป็นคนท่ีได้รบัความสนใจ

น้อยทีส่ดุ นางไม่ถนดัเรือ่งพวกนีแ้ม้แต่น้อย นอกจากเข้าร่วมเพ่ิมจ�านวน

คนให้แลดูคึกคักแล้วก็หามีประโยชน์อื่นใดไม่

222
ลิ้มสุราอาภรณ์ช้ันเดียว

* พิณผีผา เป็นเครื่องดนตรีจีนประเภทเครื่องดีด 4 สาย จ�าพวกเดียวกับกีตาร์ ท�าจากไม้ รูปทรงเลียนแบบ 
ลูกผีผา (มะปรางจีน)
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ตรงกันข้ามกับหลี่ซีท่ีแสดงความสนอกสนใจออกนอกหน้า นาง 

นั่งอยู่บนตั่งดอกเหมย หยิบของว่างในถาดแปดหลุมกินพลางสดับเสียง

ขยับเส้นสายร่ายร้องเปี่ยมอารมณ์นั้นอย่างสบายอกสบายใจ

เฉินอิ๋งกับหลี่ซีนั่งอยู่ใกล้กัน พอเห็นทุกคนต่างก�าลังตั้งอกตั้งใจฟัง 

เฉินอิ๋งก็ขยับเข้าไปหาอีกฝ่ายพลางกระซิบบอก "ข้าจะออกไปข้างนอก 

สักครู่ หากฮูหยินผู้เฒ่าถาม เจ้าก็ตอบนางออกไปตามตรง แต่หาก 

ฮูหยินผู้เฒ่าไม่ถาม เจ้าก็ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวถึง"

หลี่ซีก�าลังฟังอยู่เพลินๆ พอได้ยินเฉินอิ๋งบอกออกมาเช่นน้ันนางก็

ใจลอยพยักหน้าพลางเอ่ยปาก "ญาติผู้พ่ีจะไปก็ตามสบาย..." ยังไม่ทัน

พูดจบ จู่ๆ นางก็ได้สติ สองตาเบิกกว้าง หันหน้ามองมาทางเฉินอิ๋ง  

สีหน้าตกตะลึง "ญาติผู้พี่...จะออกไปข้างนอก?"

"ใช่ ท่านแม่กับท่านลุงอนุญาตแล้ว" ถึงเสียงพูดอันใดจะล้วนถูก

เสียงดนตรกีลบจนสิน้ แต่ถึงกระน้ันเฉนิอิง๋ก็ยังคงกดน�า้เสียงแผ่วเบาอยู่ดี

"ญาติผู้พ่ี..." หลี่ซีสีหน้ากลับกลายเป็นลิงโลด นางย่ืนมือกระตุก 

แขนเสือ้ของเฉนิอิง๋ รอยย้ิมระบายเต็มใบหน้า "ญาตผิูพ่ี้แสนด ีญาตผิูพ่ี้ด ี

ทีห่นึง่ ทีแ่ท้ท่านก็จะออกไปข้างนอก แล้วเหตใุดถงึไม่บอกกันแต่เนิน่ๆ เล่า  

ญาติผู้พี่พาข้าไปด้วยเถอะ ข้าไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกนานแล้ว"

นางมองเฉินอิ๋งตาปริบๆ ขาดก็แต่ไม่มีหางให้กระดิกเท่านั้น

เฉินอิ๋งเองก็มีใจอยากตกลงรับปาก ทว่าครั้งนี้กลับไม่ได้ นางย้ิม

เสียใจพลางกล่าวด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน "ข้าไม่ได้ออกไปเท่ียว หากแต่มี

ธุระส�าคัญต้องจัดการ ไว้คราวหน้าข้ารับปากจะพาเจ้าไปด้วย แต่ครั้งนี้

ไม่ได้"

ได้ยินเช่นน้ันไหล่ของหลี่ซีก็ห่อเห่ียวลงทันที ปากเบะสูง ไม่กิน 
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ของว่างต่อ ท�าเพียงก้มหน้าเขี่ยหน้ารองเท้าอยู่กับขาโต๊ะ ปากพูดพึมพ�า

ว่า "ญาติผู้พี่คงเห็นข้าเป็นคนนอกแล้ว มีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกให้ข้ารู้"

พอเหน็อกีฝ่ายท�าท่ากระเง้ากระงอดราวกับเดก็น้อยเช่นน้ัน เฉนิอิง๋ 

ก็ให้ท้ังนึกขันท้ังอับจน หลังจากอดทนกล่าววาจาดีๆ ออกมาสองสาม

ประโยค ยืนยันว่าจะเอาของเล่นแปลกใหม่กลบัมาให้ หลีซ่ก็ีอารมณ์ดขีึน้

เล็กน้อย ยอมตกปากรับค�า

อันท่ีจริงเฉินอิ๋งก็แค่กลัวฮูหยินผู้เฒ่าหลี่จะกังวลใจก็เท่าน้ัน ไม่ได้

มีเจตนาคิดปิดบังอันใด ยามนี้พอเห็นหลี่ซีตกลงรับปาก นางก็เดินออก

จากเรือนอุ่นไปเงียบๆ

รถม้ารออยู่นอกประตูหลักก่อนแล้ว หนีซื่อเป็นคนจัดเตรียมไว้ให้

ด้วยตนเอง นอกจากสตรสีงูวัยตดิตามรถม้าสีค่นแล้ว หล่ีซือ่ยังให้หลวัมามา 

ตามไปด้วย รวมถึงสวินเจนิกับจอืสอือีกสองคน นับได้ว่าเอกิเกรกิมใิช่น้อย

หลัวมามายามนี้ดีขึ้นมากแล้ว ส่วนเฝิงมามาก็ถูกหล่ีซื่อใช้ให้ส่ง

จดหมายกลับเมืองหลวง อันที่จริงมามาทั้งสองล้วนแต่เป็นคนที่หลี่ซื่อ

สามารถเรยีกใช้ได้ เพียงแต่หลวัมามารูต้ื้นลกึหนาบางกว่า การจะเรียกตวั 

ใช้สอยใดๆ หลี่ซื่อย่อมวางใจกว่า

หลังขึ้นไปอยู่บนรถม้า เฉินอิ๋งก็เปลี่ยนมาอยู่ในอาภรณ์บุรุษ

นางก�าลังจะไปพบเผยซู่

เผยซู่เองก็มาที่จี่หนานแล้วเช่นกัน เขาเดินทางตามพวกเฉินอิ๋งมา

ติดๆ เมื่อสองสามวันก่อนตอนได้ยินข่าว เฉินอิ๋งก็รู้สึกตกใจ แต่ที่ท�านาง

ตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือองค์รัชทายาทก็เสด็จมาที่จี่หนานด้วย จนถึงยามนี้

ยังมิได้เสด็จจากไปที่ใด

เฉินอิ๋งไม่รู้ว่าพวกเขาก�าลังท�าเรื่องอันใด แต่ข่าวท่ีได้มาจากเผยซู่ 
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เรือ่งราวทีซ่านตงคล้ายจะยังไม่จบสิน้ มคีวามเป็นไปได้ว่าพวกเขาสบืพบ

เบาะแสอะไรบางอย่าง ที่เขานัดเฉินอิ๋งออกไปเจอกันครานี้ หนึ่งคงเพ่ือ

บันทึกคดีสังหารคนของกู่ต้าฝูที่ต้องน�าไปถวายให้ฮ่องเต้หยวนจยา  

สองน่าจะม ี'เรือ่งส�าคัญ' ต้องการพูดคยุกับนาง ส่วนจะเป็นเร่ืองอนัใดน้ัน 

หลี่เหิงที่เป็นคนน�าความมาบอกนางกลับไม่รู้

'ท่านโหวน้อยเดนิทางมาในครัง้น้ีเป็นความลบั ไม่สะดวกมาเย่ียมเยือน 

ถึงเรือนชาน จึงได้แต่ต้องให้เจ้าสามออกไปพบเจอกันข้างนอก' น่ีคือ 

ค�าพูดเดิมของหลี่เหิง

หากมิใช่เช่นนั้น หลี่ซื่อไหนเลยจะยอมตกลงรับปากเรื่องนี้ง่ายๆ

ท่ีแท้หลี่ซ่ือตั้งใจจะรอให้ถึงวันหยุดของเฉินจวิ้นก่อนจะได้ให้เขา

ช่วยคุ้มครองส่งผู้เป็นน้องสาว แต่เพราะเผยซู่นัดหมายกะทันหัน ส่วน 

พวกเฉนิจว้ินยามนีก็้เข้าไปเรยีนหนงัสอือยู่ในส�านกัศกึษาเฉวียนเฉงิแล้ว 

หลีก่งเองก็เดนิทางไปเย่ียมสหายสนทิของผูเ้ป็นอาจารย์ท่ีอ�าเภอหลนิเซีย่น  

ดังนั้นเฉินอิ๋งจึงได้แต่ต้องเดินทางไปตามล�าพัง

สถานที่นัดหมายคือเหลาสุรา 'หอชุมนุมหลูโจว' ซึ่งต้ังอยู่ทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจี่หนาน พ้ืนที่ละแวกน้ันไม่คึกคักเท่าพ้ืนที ่

ฝ่ังตะวันออกเฉยีงใต้ แต่ถึงกระนัน้ก็มไิด้ถึงขนาดเปลีย่วเหงา และเพราะ

มพ่ีอค้าวาณิชรวมตวักันอยู่ค่อนข้างมาก ปรมิาณผูค้นทีส่ญัจรไปมาจงึมี

อยู่ไม่ใช่น้อย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ส�าหรับ 'เร้นกายอยู่ภายในเมือง'

รถม้าจอดลงทีห่น้าหอ เฉนิอ๋ิงเลกิม่านเดินลงจากรถ แค่ชายตาเพียง

ปราดเดียวนางก็สังเกตเห็นหลางถิงอวี้ที่ยืนรออยู่ที่หน้าประตูได้แล้ว

"คุณชายสามมาถึงแล้ว นายท่านของพวกผู้น้อยรออยู่นานแล้ว

ขอรับ" หลางถิงอวี้เดินขึ้นหน้าทักทายพลางส่งสายตาให้เฉินอิ๋ง
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เฉินอิ๋งเข้าใจได้ทันที นางโบกมือย้ิมกล่าว "ข้ามาสาย อีกสักครู่ 

จะลงโทษตนเองสามจอก"

หลางถงิอว้ีหัวเราะร่าออกมาสองค�า ก่อนจะพาเฉนิอิง๋เดนิผ่านประต ู

เข้าไป หลัวมามาตามติดอยู่ทางด้านหลัง สวินเจินกับจือสือไม่ได้ตาม

เข้าไปด้วย

พวกนางสองคนแต่งกายเป็นบ่าวชายได้ไม่เหมอืนนัก ดงันัน้เฉนิอิง๋

จึงให้พวกนางรออยู่ในรถ ให้หลัวมามาตามเข้าไปเป็นเพ่ือนเพียงล�าพัง 

แม้การทีค่ณุชายผูห้นึง่มมีามาตามรบัใช้อยู่ข้างกายจะดแูปลกประหลาด

อยู่บ้าง แต่ถึงกระนั้นก็ยังพอกล้อมแกล้มผ่านไปได้ ไม่ถึงขนาดสะดุดตา

ผู้คนจนเกินไป

ครั้นเข้าไปถึงภายใน เฉินอิ๋งถึงพบว่าหอชุมนุมหลูโจวแห่งน้ีหาใช่

อาคารสูงตระหง่านแต่อย่างใด หากกลับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะ

คล้ายลานเรือนต้ังกระจายกันอยู่ห่างๆ ที่นั่งภายในโถงใหญ่ด้านหน้า 

ล้วนแยกย้ายเป็นอิสระออกจากกัน มีประตูบานเล็กเชื่อมต่อไปยัง 

ลานเรือนด้านหลัง ในสวนคือเรือนขนาดเล็กงดงามหลายหลัง ที่ปรากฏ

ต่อสายตาคือผืนน�้าเขียวสะพานสลักลาย ถึงจะไม่จัดว่ากว้างใหญ่ แต่ 

โครงสร้างองค์ประกอบของมันกลับประณีตวิจิตร เรียกได้ว่าทุกย่างก้าว 

ล้วนทัศนียภาพงดงาม เต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์แห่งเจียงหนาน

"นายท่านของพวกผูน้้อยบอกว่าทีน่ีส่งบเงยีบ" หลางถิงอว้ีทีอ่ยู่ข้างๆ 

พูดแนะน�า สีหน้าผ่อนคลายยิ่ง "เด็กรับใช้ที่นี่ก็ไม่ท�าตัวจุกจิกน่าร�าคาญ 

หากมีเรื่องต้องการเรียกใช้แค่เรียกออกมาคราหน่ึงพวกเขาก็พร้อม 

ปรากฏตัวขึ้นทันที แต่หากไม่มีกิจธุระพวกเขาก็จะไม่ปรากฏตัวเข้ามา 

สร้างความร�าคาญอันใด อาหารก็ไม่เลว"
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เฉินอิ๋งฟังพลางเดินขึ้นหน้าตามอีกฝ่ายไป เพียงไม่นานก็เข้าไปถึง

ยังเรือนเล็กหลังหนึ่ง ท่ีหน้าประตูสลักอักษรจ้วน* เป็นค�าว่า 'ลิ้มสุรา'  

ไว้สองค�า กว่านางจะอ่านออกก็หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่

"ข้าคดิว่าท่านจะมาช้ากว่าน้ีเสยีอกี นกึไม่ถึงว่าจะมารวดเรว็เย่ียงน้ี"  

คนยังไม่ทันมาถึง เสียงของเผยซู่กลับมาถึงเสียก่อน

น�้าเสียงทุ้มต�่าสบายๆ ชวนเคลิบเคลิ้มดังขึ้นท่ามกลางแสงตะวัน

ยามบ่าย ประหน่ึงบุรุษในอาภรณ์ชั้นเดียวก�าลังลิ้มสุราด้วยอารมณ ์

อันสุนทรีย์ 

ด้วยเพราะจนิตนาการงดงามเย่ียงน้ีไว้ จงึท�าให้เฉนิอิง๋เผยย้ิมออกมา 

น้อยๆ ยามมองเห็นเผยซู่

โครงหน้าเด่นชัดที่ปรากฏอยู่ต่อสายตาไม่อาจเรียกว่าหล่อเหลา 

สง่างามได้ ตาชัน้เดียวคู่นัน้ก็จดัว่าค่อนข้างเลก็ ทว่าน่ีกลับไม่เป็นอปุสรรค 

ต่อความรู้สึกจ�าเริญหูจ�าเริญใจที่นางมีในยามนี้

บางทีอาจต้องบอกว่าจ�าเริญตาด้วย

ชวนมองกับมีเสน่ห์เดิมก็เป็นแนวคิดคนละแบบ

อย่างน้อยในยามนีเ้ฉนิอิง๋ก็รูส้กึว่าบนตวัของเผยซู่มเีสน่ห์ยากบรรยาย 

อยู่ประการหนึ่ง

"คารวะท่านโหวน้อย" เฉินอิ๋งทักทายออกมาคราหนึ่ง

ภายใต้แสงตะวนัอบอุน่แหง่ฤดูหนาว สตรีในชุดเจี้ยนซิ่วสฟ้ีาสว่าง

ท่ีก�าลังเดินเข้ามานั้นดวงตาใสกระจ่าง ผิวขาวสล้างจอนผมด�าขลับ 

สะอาดสะอ้านราวกับหิมะแรก

ทนัใดนัน้จู่ๆ  เผยซูก็่รูส้กึว่ารอยย้ิมและน�า้เสยีงเช่นนีช้วนให้คนรู้สกึ

เบิกบานใจยิ่งนัก

* อักษรจ้วน คือตัวอักษรจีนโบราณที่ใช้ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีรูปทรงสี่เหลี่ยม
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เผยซู่ยกยิ้มมุมปากด้วยความเคยชิน ตาที่ไม่ใหญ่นักคู่นั้นหร่ีลง 

"คารวะคุณชายสาม"

พอพูดจบเขาก็ปัดอาภรณ์สดี�าบนตัวคราหน่ึง แขนยาวๆ เหยียดยืด 

เลิกเปิดม่านผ้าดิ้นหนาหนัก "เชิญคุณชายสามเข้าไปคุยกันในห้องเถอะ"

เฉินอิ๋งพยักหน้า ยกเท้าเดินเข้าไปด้านใน

การจดัวางภายในห้องเป็นไปอย่างเรยีบง่ายงามสง่า โต๊ะเก้าอีต้ัง่ไม้ 

ล้วนท�าจากไม้พะยูงหอม ที่อยู่ข้างผนังคือชั้นวางหนังสือ ด้านบนคือ

หนังสือที่พบเจอได้ทั่วไปตามท้องตลาด บรรยากาศภายในห้องคล้าย

อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจางๆ ของหมึก บนโต๊ะมีพานผลไม้ฝีมือประณีต

วางตั้งอยู่ ที่อยู่บริเวณมุมผนังคือเตาดินเผา น�้าในกาก�าลังเดือดปุดๆ  

ไอร้อนพวยพุ่งชวนให้รู้สึกอบอุ่น

เฉนิอิง๋ถอดเสือ้คลมุขนสตัว์ออก ย่ืนส่งมนัให้กับหลัวมามา หลังจากนัน้ 

223
ตัวเลขสี่กลุ ่ม
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ก็หยิบเอาบนัทึกในแขนเสือ้ทีเ่ตรยีมไว้ก่อนหน้าออกมาวางลงบนโต๊ะเบาๆ 

"นี่เป็นบันทึกการสืบคดีของกู่ต้าฝู เชิญท่านโหวน้อยรับไว้"

เผยซู่รับมันไว้ก่อนจะน่ังลงท่ีฝั่งตรงกันข้าม พลิกอ่านดูสองหน้า 

ก่อนจะเอ่ยปากคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "คณุชายสามบนัทกึได้ละเอยีดย่ิงนัก"

แม้จะฟังออกถึงวาจาหยอกเย้าของอกีฝ่าย แต่เฉนิอิง๋ก็มไิด้ประชด

ประชนัอันใดกลบั นางยังคงพูดด้วยสหีน้าเคร่งขรมึจรงิจงั "น่ีเป็นข้อตกลง

ระหว่างข้ากับฝ่าบาท ย่อมมิอาจมีอันใดผิดพลาด"

ทันทีท่ีค�าว่า 'ฝ่าบาท' หลุดออกจากปากนาง สีหน้าของเผยซู่ก็ 

กลับกลายเป็นแข็งทื่อขึ้นมาทันที เขาเบะปาก "เรื่องนี้ข้าย่อมต้องรู้ 

คุณชายสามรับพระราชโองการสืบคดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นถึงเสินทั่น

ป้ายทอง"

มุมปากของเฉินอิ๋งขยับ รอยย้ิมอันเป็นเอกลักษณ์ปรากฏชัด นาง

ตอบกลับอีกฝ่ายด้วยวาจาถ่อมตนส�าเร็จรูปประโยคหนึ่ง "ท่านโหวน้อย

ชื่นชมกันเกินไปแล้ว"

มุมปากของเผยซู่เบะออกยิ่งกว่าเดิม เขามิได้พูดอันใดอีก

เฉินอิ๋งเองก็เช่นกัน

บรรยากาศภายในห้องจึงกลับกลายเป็นเงียบงัน

ยังดทีีค่วามเงยีบนีม้ไิด้ชวนคนกระอกักระอ่วน ถ่านไฟในเตาส่งเสียง 

เผียะผะอยู่เป็นพักๆ สลับกับเสียงลมพัดปะทะผ้าม่าน จึงมิได้เงียบสงัด 

จนเกินไปนัก

หลงัจากนิง่เงียบกันไปพักหนึง่เฉนิอิง๋ก็ปรปิากขึน้ก่อน "ไม่ทราบว่า

ท่านโหวน้อยให้ข้ามาพบถึงนี่มีธุระส�าคัญอันใด"

เผยซูเ่หมอืนถูกเสยีงของเฉนิอิง๋ปลกุต่ืนจากภวังค์ เขากลบัมาได้สติ 
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โน้มตวัไปข้างหน้าเลก็น้อย เก็บบนัทกึเข้าไว้ในแขนเสือ้พลางกล่าวเสยีงขรมึ  

"ข้ามีเรื่องเรื่องหนึ่งต้องการขอค�าปรึกษา เกี่ยวกับเขากุ่ยคูนั่น"

ถึงเขาจะพูดออกมาตรงๆ ไม่มอ้ีอมค้อม ทว่าถ้อยความกลับคลุมเครอื 

ไม่ชัดแจ้ง แต่ถึงกระนัน้เฉนิอิง๋กพ็อเข้าใจได้ว่าเรือ่งเก่ียวกับเขากุ่ยคทูีเ่ขา

พูดถึงนั้น ไม่แคล้วต้องเกี่ยวกับเรือนตากอากาศของคังอ๋องนั่นเป็นแน่

"มีอะไรกระน้ันหรือ หรือว่าที่น่ันมีปัญหาอันใด" นางหยิบเอาขนม

ในถาดขึ้นมาส่งเข้าปาก น�้าเสียงผ่อนคลายยิ่งยวด

เผยซู่พยักหน้า สีหน้ากลับกลายเป็นจริงจัง "ใช่แล้ว คนของข้าพบ

เศษกระดาษบางส่วนในเรือนตากอากาศนั่น"

"หืม?" หัวคิ้วของเฉินอิ๋งขยับ ดวงตาใสกระจ่างดุจน�้าวับวาวเป็น

ประกายขึ้นมาแวบหนึ่ง "หรือว่าเศษกระดาษพวกนั้นมีอันใดพิเศษ"

เผยซู่มิได้พูดอันใด หากกลับหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจาก 

อกเสื้อ กดมันไว้ด้วยสองนิ้ว แล้วเลื่อนมันมาตรงหน้าเฉินอิ๋งช้าๆ

สมาธิของเฉนิอิง๋ยามนีถู้กกระดาษแผ่นนัน้ดงึดดูไว้หมดสิน้ หลงัใช้

ผ้าเชด็น้ิวมอืจนสะอาด นางก็รบักระดาษแผ่นน้ันมา คลีม่นัออกพิจารณา

ดูโดยละเอียด

น่ีน่าจะมิใช่ต้นฉบับ กระดาษกับน�้าหมึกยังใหม่ ตัวอักษรบน

กระดาษหนักแน่น เส้นตวัดซ้ายขวาคมกริบราวกับคมมีด

เฉินอิ๋งเงยหน้ามองเผยซู่คราหนึ่ง "ท่านโหวน้อยคัดลอกมันด้วย

ตนเอง?"

"ใช่แล้ว" เผยซู่ตอบรับเสียงทุ้ม สายตาเคร่งขรึม

เฉินอิ๋งย้ิมก่อนจะก้มหน้าดูมันอีกครั้ง ที่อยู่บนกระดาษคือตัวเลข 

สี่กลุ่ม
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หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า ห้า

สามสิบเจ็ด หกสิบเจ็ด

หนึ่งร้อยหนึ่ง แปดสิบหก

สิบสอง สาม

ตัวเลขสองชุดประกอบกันเป็นหนึ่งกลุ่ม เรียงกันอย่างไม่เป็นระบบ

ระเบียบ จากท่ีนางเห็น ระหว่างตัวเลขกับตัวเลข ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม 

คล้ายไม่มีอันใดสัมพันธ์กันตรงๆ

เฉินอ๋ิงมองดูตัวเลขพวกนั้นอยู่เป็นนาน ดวงตาขยับไหว ครุ่นคิด 

ไม่พูดไม่จา

เผยซู่เองก็นิ่งเงียบไม่พูดอันใด

ภายในห้องนอกจากเสียงน�้าแล้วก็ไม่มีเสียงอื่น หากมีเข็มหล่น 

สักเล่มเชื่อว่ายังสามารถได้ยิน

หลวัมามากับหลางถิงอวีไ้ม่รูว่้าถอยออกไปกันตัง้แต่เมือ่ไร ภายใน

ห้องที่มีคนอยู่กันแค่สองคนยามนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดแปลก

ประหลาด

หลังจากจ้องมองดูตัวเลขพวกนั้นอยู่เป็นนาน จู่ๆ เฉินอ๋ิงก็เลิกค้ิว

และอุทานเบาๆ ออกมาคราหนึ่ง "เอ๋?"

"อะไรหรือ" เผยซู่จับจ้องพินิจพิจารณาดูท่าทีของนางโดยละเอียด 

ยามน้ีพอเห็นเช่นน้ันเขาก็เอ่ยปากถามออกมาทันที "สังเกตเห็นรูปแบบ

อะไรบางอย่างใช่หรือไม่"

"รูปแบบ?" เฉินอิ๋งถามย้อนกลับไปค�าหนึ่ง นางเงยหน้ามองดูเขา

ด้วยสายตาแปลกๆ "ระหว่างตัวเลขสี่กลุ ่มนี้มีรูปแบบอะไรซ่อนอยู ่

กระนั้นหรือ"
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"หรือว่าไม่มี?" สีหน้าของเผยซู่แปลกประหลาดย่ิงกว่านาง เขา 

มองนางกลับด้วยความรู้สึกประหลาดใจ

เฉนิอิง๋ไม่พูดอนัใด ท�าเพียงหลบัตาลงน้อยๆ พยายามนึกถึงรปูแบบ

ทีพ่อจะเป็นไปได้ของตวัเลขสีก่ลุม่แปดตวันี ้หลงัจากน้ันนางก็ลมืตาแล้ว

พูดอย่างมั่นอกมั่นใจว่า "ตัวเลขทั้งสี่กลุ่มน้ีน่าจะไม่มีรูปแบบผูกพันกัน

ทางการค�านวณ แต่หากข้าทายไม่ผิด ตัวเลขทั้งส่ีกลุ่มนี้น่าจะผูกโยง 

ตอบสนองอยู่กับตัวอักษรหนึ่งตัว"

นัยน์ตาของเผยซู่เป็นประกายราวกับเปลวไฟขนาดเล็กสองดวง  

เขาถามนาง "หมายความเช่นไร"

ตอนเอ่ยปากพูดใจเขาเต้นระส�่า

เขารู้ดี เรื่องพวกนี้มาขอค�าปรึกษาจากเฉินอิ๋งนับเป็นการกระท�า 

ที่ถูกต้องแล้ว ขุนนางใต้บังคับบัญชาของเขาล้วนไม่อาจคลายปริศนานี้ 

ย่ิงไปกว่าน้ันเรือ่งนียั้งเป็นความลบัมอิาจสบืหาอย่างเอกิเกริกได้ พวกเขา

เค้นสมองครุน่คิดมาหลายเพลาแล้ว จนสดุท้ายองค์รัชทายาทก็ทรงเสนอ

ให้ตามนางมาช่วยเหลือ

ความจริงเผยซู่ก็นึกถึงเฉินอิ๋งก่อนหน้านานแล้ว เพียงแต่รู ้สึก 

ไม่เหมาะที่จะเอ่ยปากสักเท่าใดนัก บุรุษสตรีไม่ว่าเช่นไรก็มีความต่าง  

ดังนั้นทันทีที่องค์รัชทายาทรับสั่งเขาก็รีบตอบสนองทันควัน

"น่ีน่าจะเป็นรหัสลับอะไรบางอย่าง" เฉินอิ๋งบอก นางไม่สนใจว่า 

เผยซู่จะเข้าใจความหมายของค�าที่นางใช้หรือไม่

แต่เผยซู่กลับเข้าใจ

ถึงน่ีจะเป็นครั้งแรกท่ีเขาได้ยินค�าค�าน้ี แต่หากพิจารณาดูจาก 

ตัวอักษรแต่ละตัว มันก็มิใช่เรื่องยากอันใดที่จะเข้าใจค�าเหล่านี้ได้
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"รหัสลับที่ว่า...ถอดความได้อย่างไร" เขาถามด้วยสีหน้าร้อนรน

เฉินอิ๋งย่ืนนิ้วชี้ลงไปบนกระดาษ พูดด้วยน�้าเสียงสงบนิ่ง "ตัวเลข 

สี่กลุ ่มน้ี ทุกกลุ่มล้วนมีตัวเลขสองตัว ว่ากันตามความเข้าใจของข้า  

ตัวเลขด้านหน้าน้ีน่าจะเป็นเลขหน้าหนังสืออะไรสักอย่าง ส่วนตัวเลข 

ที่อยู่ด้านหลังคือล�าดับตัวอักษรในหน้านั้น"

เพราะกลวัเผยซูจ่ะไม่เข้าใจ นางจงึลกุเดนิไปทีช่ัน้วางหนังสือหยิบเอา 

หนงัสอืเล่มหนึง่ออกมา ก่อนจะนัง่กลบัลงไปบนเก้าอี ้สุม่พลกิหน้าหนงัสือ

ขึ้นมาหน้าหน่ึง ชี้ไปที่หน้าหนังสือน่ันพลางกล่าว "เชิญท่านโหวน้อยดูนี่ 

ตอนน้ีข้าพลิกเปิดหนังสืออยู่ที่หน้าที่เก้า" พูดๆ อยู่นางก็ใช้น้ิวแทนพู่กัน 

ลากนิ้วคล้ายก�าลังเขียนตัวอักษรค�าว่า 'เก้า' ลงบนโต๊ะ

หลงัจากน้ันนางก็สุม่ชีไ้ปยังตัวอักษรทีอ่ยู่ในหน้าทีเ่ก้าตามอ�าเภอใจ 

พลางกล่าว "ตัวอักษรนี ้หากนับจากหน้าไปหลงั มนัเป็นตวัอกัษรล�าดบัที่

สิบสอง"

หลงัจากพูดเสรจ็ นางก็ลากนิว้เป็นตัวอกัษรค�าว่า 'สบิสอง' ก่อนจะ

พูดต่อ "ท่านโหวน้อยว่ามันเหมือนกันหรือไม่ ข้าได้ตัวอักษรมากลุ่มหนึ่ง 

ได้แก่ค�าว่าเก้า กับค�าว่าสิบสอง"

เผยซู่ยามนี้พอจะเข้าใจข้ึนมาบ้างแล้ว แต่ถึงเช่นน้ันเขาก็ยังคง

ขมวดคิ้ว คล้ายไม่อยากจะนึกเชื่อ

เศษกระดาษนีเ้ขาได้มาจากการค้นเรอืนตากอากาศน่ันซ�า้แล้วซ�า้เล่า  

ในสายตาของเขา วิธีคลี่คลายความสัมพันธ์ของตัวเลขสี่กลุ่มนี้น่าจะ 

ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าน้ีถึงจะถูก ทว่าค�าตอบของเฉินอิ๋งกลับง่ายดาย

อย่างยิ่งยวด เรื่องนี้ท�าเขารู้สึกเหมือนเท้าเหยียบเข้ากับความว่างเปล่า
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"เพียงเท่าน้ี? ง่ายดายเย่ียงน้ีหรือ" เผยซู่มองเฉินอ๋ิง สีหน้าทั้ง 

ตกตะลึงทั้งฉงนสนเท่ห์

เฉินอิ๋งพยักหน้า ใบหน้ายังคงสงบน่ิงเหมือนเก่าไม่มีอันใดเปล่ียน 

"น่าจะเป็นเช่นนั้น ง่ายดายเยี่ยงนั้น"

หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งนางก็กล่าวเสริม "ข้าจ�าได้ว่าในกองทัพของ

ราชส�านกัก่อนมคี�าสัง่ลบัทีช่ือ่ 'จือ้เย่ียน' ความหมายของตวัเลขสีก่ลุม่กับ

ค�าสั่งลับจื้อเย่ียนน่าจะคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควร เพียงแต่ว่าจื้อเย่ียน 

อาศัยบทกวีโบราณสี่สิบอักษรไม่ซ�้ากันเป็นหลัก ทุกตัวอักษรแทนค�าสั่ง

ค�าสั่งหน่ึง ส่วนรหัสลับน้ีกลับอาศัยหนังสือ ใช้ตัวเลขหน่ึงกลุ่มแทน 

ตัวอักษรหนึ่งตัว" 

นางชีน้ิว้ไปยังตัวอกัษรท่ีเทยีบกับตัวเลขสองกลุม่เมือ่ครูพ่ลางกล่าว 

"อย่างกลุ่มตัวเลขชุดน้ี ครั้นเอามาเทียบกับหนังสือท่ีอยู่ในมือข้าเล่มนี้  

224
รหัสลับเรียบง่าย
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ด้วยเงื่อนไขที่ข้าตั้งไว้ ก็จะได้ตัวอักษรค�าว่า 'แต่' "

เผยซู่เข้าใจท่ีเฉินอ๋ิงกล่าวแล้ว หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ 

พยักหน้า "หลกัจือ้เย่ียนมใีช้อยู่ในกองทัพก็จรงิ ทว่ายามนีใ้ช้กันน้อยมาก

แล้ว"

เขาอยู่ในกองทัพมานานปี แน่นอนว่าย่อมต้องรู้เรื่องค�าสั่งลับของ

อดีตราชส�านัก เพียงแต่ยามนี้ราชส�านักต้าฉู่ได้เปลี่ยนไปใช้รูปแบบอื่น

แล้ว วิธีการที่เรียกว่า 'จื้อเยี่ยน' นี้น้อยนักที่จะมีคนหยิบขึ้นมาใช้

"ท่ีแท้ก็เช่นน้ี" เขาพูดขึ้นอีกครั้ง สีหน้าเคร่งขรึมเริ่มจางหายไป 

ทีละน้อย เขารู้สึกเลื่อมใสในค�าอธิบายของเฉินอิ๋งอยู่หลายส่วน

หากเฉินอิ๋งเพียงโพล่งพูดถึงสมมติฐานน้ี ต่อให้เขายอมเชื่อ แต ่

ไม่ว่าเช่นไรในใจเขาย่อมต้องนึกสงสัยไม่คลาย ทว่าค�าว่า 'จื้อเย่ียน'  

กลับเป็นตัวอย่างที่ดี ท�าให้เขารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น

"ดูท่าตัวเลขสี่กลุ่มนี้คงจะดัดแปลงมาจากจื้อเย่ียนจริงๆ" สุดท้าย

เขาก็พูดขึ้น เอนกายไปทางด้านหลัง สีหน้าผ่อนคลายลงเป็นอันมาก

เฉินอิ๋งย้ิมมองดูเขาปราดหน่ึง ก่อนจะเอ่ยปากกล่าววาจาสบายๆ 

ออกมาประโยคหน่ึง "ตอนเห็นตวัเลขสีก่ลุม่นีใ้หม่ๆ ข้าเองก็คดิหารูปแบบ

ความสมัพันธ์ของพวกมนัเช่นกัน แต่เพราะไม่ว่าจะคดิเช่นไรก็คดิไม่ออก 

ดังนั้นข้าจึงนึกถึงเรื่องจื้อเยี่ยนขึ้นมา"

คณุนกัสบืเชีย่วชาญเรือ่งคณติศาสตร์ เฉนิอิง๋เองก็เคยเป็นเดก็เรยีน

ในห้องยุคปัจจุบัน การให้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขน้ันอย่างไร 

นางก็มั่นใจว่าตนเองเหนือกว่าคนในยุคสมัยนี้อยู่มาก

หากแม้แต่นางยังหาความสมัพันธ์ออกมาไม่ได้ นัน่ก็แปลว่าตวัเลข

สี่กลุ่มนี้ไม่มีรูปแบบความสัมพันธ์อันใดให้พูดถึง หากแต่มีความหมาย
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อื่นแอบแฝง ดังนั้นเพียงไม่นานนางก็คิดถึงรหัสลับไม่ซับซ้อนชนิดนี้ได้

"แน่นอน การคาดคะเนของข้านี้อาจจะไม่ถูกต้องก็เป็นได้" เฉินอิ๋ง 

กล่าวขึ้นอีกครั้ง

นางไม่กล้ามั่นใจเกินไปนัก เพราะไม่ว่าเช่นไรนี่ก็เป็นเพียงการ 

คาดคะเนของนาง เป็นเพียงการเสนอความคิดช่วยเผยซูแ่ก้ปรศินาเท่าน้ัน 

หาใช่ข้อสรุปที่แน่ชัดอันใดไม่

ดังน้ันยามนี้นางจึงพูดต่อ "ในเมื่อท่านโหวน้อยถาม ข้าย่อม 

ท�าได้เพียงแสดงความคิดเห็น เรื่องนี้ไม่ว่าเช่นไรข้าก็ยังคงยืนกรานต่อ 

จุดยืนที่ว่าหากยังไม่มีหนทาง วิธีการท่ีเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อันใด 

ล้วนมีค่าให้ทดลองดูด้วยกันทั้งสิ้น"

"ค�าพูดนี้ถูกต้องยิ่งนัก" เผยซู่กล่าวเห็นด้วย จู่ๆ ภาพเฉินอิ๋งขุดถอน

ต้นหญ้าตอนอยู่กลางค่ายกลก็ปรากฏขึ้นในหัวของเขา

ยามนั้นใครเล่าจะนึกว่าคุณหนูสามสกุลเฉินผู ้นี้จะสามารถใช้ 

วิธีการแปลกประหลาดอย่าง 'การกระจายตัวของพันธ์ุไม้' และ 'ขุดอโุมงค์' 

ท�าลายค่ายกลดังกล่าวได้

ครั้นคิดถึงจุดนี้เผยซู่ก็ย่ิงรู้สึกมั่นใจ ใบหน้าเผยให้เห็นถึงรอยย้ิม 

พาลพาโลเลก็ๆ เขาเอ่ยปากกระเซ้า "คณุชายสามหาจ�าเป็นต้องถ่อมตวัไม่  

ต่อต้านศัตรูที่อีเซี่ยนเทียน สืบหาเส้นทางในเขากุ่ยคู รวมถึงคดีนายท่าน

ผู้เฒ่าเหอ ทุกเรื่องล้วนแสดงให้เห็นชัดว่าทุกสิ่งที่คุณชายสามคิดล้วนมี

เหตุผล"

ค�าพูดน้ีคล้ายล้อเล่น ทว่าจะมากจะน้อยเช่นไรใจของเผยซู่ก็คิด 

เช่นนั้นจริงๆ

การแสดงออกของเฉนิอิง๋ก่อนหน้านีเ้รยีกว่าโดดเด่นย่ิงนกั หากนาง
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เป็นบุรุษ เผยซู่ต้องดึงตัวมาเป็นแม่ทัพกองก�าลังสกุลเผยแน่ ไหนเลย 

จะปล่อยให้เป็นเช่นน้ี แค่คดิจะถามอะไรสกัหน่อยก็ต้องหาเหตผุลยกนัน่

อ้างนี่อยู่ตลอดเวลา

"ท่านโหวน้อยยกย่องกันเกินไปแล้ว" เฉินอิ๋งย้ิมตาหยี ในใจรู้สึก 

เบิกบานยิ่ง

การร่วมมือทั้งหลายล้วนต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อใจซึ่ง

กันและกัน รวมถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ยามนี้การร่วมมือกันระหว่างนาง

กับเผยซู่น่าจะเรียกได้ว่าย่างเข้าสู่ช่วงสัมพันธภาพอันดี

ส�าหรับนางแล้ว นี่เป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่

เฉินอิ๋งคิดเช่นนั้นพลางเดินไปหยุดอยู่ข้างเตาดินเผา หมายยกหูกา

ขึ้นชงชา

เพียงแต่หกูานัน่ถูกไฟเผาจนร้อนระอลุวกมอื ทนัทท่ีีแตะถูก เฉินอิง๋ก ็

รบีชกัมอืกลบั นางกวาดตามองไปรอบๆ หมายจะหาผ้าสักผืนมารองมอืไว้

แต่ใครจะไปนึกว่าขณะที่นางก�าลังคิดอยู่นั้น จู่ๆ ข้างกายนางก็ 

พลันมืดลง อุ้งมือขนาดใหญ่ข้อต่อเด่นชัดข้างหน่ึงปรากฏขึ้นต่อสายตา  

หูกาถูกยกขึ้นด้วยท่วงท่าสบายๆ

เฉินอิ๋งเหลือบมองด้วยความรู้สึกประหลาดใจ ก่อนจะเห็นเผยซู ่

ยกกาน�า้ไปทีข้่างโต๊ะเหมอืนคนไม่มอีะไรท�า รนิน�า้ร้อนใส่ลงไปในกาน�า้ชา 

หรูเ่หยา* สเีขยีวเมลด็ถ่ัวพลางเอ่ยปากว่า "กาน้ีร้อนย่ิง ให้ข้าจดัการเถอะ"

เขาเตมิน�า้ลงไปในกาน�า้ชาจนเตม็ ก่อนจะวางกาน�า้กลบัลงบนเตา

อีกครั้ง หลังจากนั้นก็รินน�้าชาลงในถ้วยชาสองใบ

เฉนิอิง๋ตะลงึดูการเคลือ่นไหวทัง้หมดทัง้มวลของอกีฝ่าย นางรูส้กึว่า 

* กาน�า้ชาหรู่เหยา เป็นเครือ่งป้ันดนิเผาจนีทีม่ชีือ่เสยีงและหายากมากจากราชวงศ์ซ่ง ซึง่ผลติให้กบัราชส�านัก
ในช่วงเวลาสั้นๆ ส่วนใหญ่มีสีฟ้าซีดๆ เหมือนสีฟ้าของท้องฟ้าท่ามกลางเมฆหลังฝนตก
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การเคลื่อนไหวของเขาในยามนี้ต่างจากยามปกติอยู่มาก

"ดื่มเถอะ ใบชาของที่นี่ล้วนแต่ใบชาชั้นยอด" หลังน่ังกลับลงบน

เก้าอี้เผยซู่ก็กล่าววาจาดังกล่าว ราวกับไม่รู้ตัวว่าเมื่อครู่ตนเองท�าอันใด

ลงไป

ส่วนเฉินอิ๋งกลับสังเกตเห็นท่าทีไม่ปกติของอีกฝ่าย

ท่านโหวน้อยรินชาให้ข้า?!

เฉินอิ๋งจ�าได้แม่น ตอนอยู่ที่หอชุมนุมซื่ออี๋นางรินชาให้เขา ผลคือ 

ไม่เพียงเขาไม่ดื่ม หากยังลงมือล้างถ้วยใบใหม่

ยามนี้เขาเป็นอะไรไป นิสัยเปลี่ยน?

ถึงในใจจะนกึสงสยั แต่ถึงกระน้ันสหีน้าของเฉนิอิง๋กลบัไม่ปรากฏชดั  

หลงัจากกล่าวขอบคุณอกีฝ่ายออกมาค�าหน่ึง นางก็น่ังกลบัลงไปบนเก้าอี้

กระดาษรหัสลับแผ่นนั้นยังคงวางอยู่บนโต๊ะ หลังจากครุ่นคิดอยู่ 

ครู่หนึ่ง เฉินอิ๋งก็วกกลับเข้าสู่บทสนทนาต่อ "ปกติแล้วหนังสือที่จะใช ้

เทียบเคียงกับรหัสลับนี้น่าจะไม่ใช่หนังสือแปลกประหลาดอันใด หาก 

ท่านโหวน้อยมีเวลา ลองหาหนังสือในท้องตลาดมาเทียบดู ไม่แน่ว่า 

อาจหาอักษรสี่ตัวนี้พบ"

พูดถึงตรงนี้นางก็หยุดไปชั่วขณะ ยกถ้วยชาข้ึนก่อนจะกล่าวต่อ 

"หากตวัเลขสีต่วัน้ีไม่ใช่ซ้ายหน่ึงกลุม่ขวาหน่ึงกลุม่ แต่เป็นการเรียงล�าดบั

อยู่ด้วยกัน เช่นนัน้ตัวอกัษรสีค่�าท่ีหาออกมาได้ก็น่าจะสามารถเรยีบเรยีงกัน 

เป็นประโยคได้"

เผยซูพู่ดออกมาตามตรงอย่างไม่คิดปิดบงั "เศษกระดาษนัน่มขีนาด

แค่หน่ึงฝ่ามือ เขียนตัวเลขสี่กลุ่มได้พอดิบพอดี ข้าคิดว่าพวกมันน่าจะ

เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน"
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"เช่นนั้นย่อมดียิ่ง" เฉินอิ๋งดื่มชาค�าหนึ่ง นางยิ้มอย่างพึงพอใจ นาง

ช่วยเผยซู่ได้อีกเรื่องแล้ว

นบัแต่ไม้สลกับนตวัสตรนิีรนามมาจนถึงค่ายกลในครัง้ก่อน หนีน้�า้ใจ 

ที่เผยซู่ติดค้างนางจนถึงยามนี้เหมือนจะมีอยู่ไม่ใช่น้อย

โอกาสเหมือนจะประจวบเหมาะ เรื่องท่ีนางต้องการท�าน้ันยามนี ้

น่าจะสามารถเอ่ยปากพูดได้แล้ว

ครัน้คดิได้เช่นนัน้เฉนิอิง๋ก็วางถ้วยชาลงช้าๆ สายตามองจ้องไปทาง

เผยซู่ สายตาทีป่รากฏอยู่ในดวงตาใสสะอาดคูน่ัน้เหมอืนจะต่างจากเดมิ

อยู่มากโข

เผยซู่รับรู้ได้ทันที เขาเงยหน้ามองนางปราดหนึ่ง คิ้วเลิกขึ้นน้อยๆ 

พลางถาม "คุณชายสามมองข้าเช่นนี้ มีเรื่องอันใดใช่หรือไม่"

"ถูกแล้ว ข้ามเีรือ่งเรือ่งหนึง่ใคร่ขอให้ท่านโหวน้อยช่วยเหลอื" สหีน้า

ของเฉนิอิง๋กลบักลายเป็นเคร่งขรมึขึน้มาทนัท ีนางพูดพลางหยิบเอาถุงหอม 

ใบหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ
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เผยซูก่วาดตามองไป เหน็ถุงหอมตดัเย็บขึน้จากผ้าไหมช้ันดี เชือกมดั 

สีชมพูเข้มงดงามจับตา แค่ดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นของใช้ของอิสตรี

รอยย้ิมบนรมิฝีปากของเผยซูแ่ฝงไว้ซึง่ความหมายลึกล�า้ "คุณชายสาม 

คงมิใช่ต้องการมอบอุบายแยบยลในถุงไหม* ให้ข้ากระมัง"

เหน็ได้ชดัว่าเขาก�าลงัเอ่ยวาจาล้อเล่นอยู่ เฉนิอิง๋อดยิม้ออกมาไม่ได้ 

"ท่านโหวน้อยกล่าวผิดแล้ว น่ีหาใช่อุบายแยบยลในถุงไหมไม่ หากจะ

กล่าวให้ถูกก็น่าจะกล่าวว่าเป็น 'เรื่องยุ่งยากในถุงไหม' มากกว่า ทว่า..." 

จู่ๆ นางก็เปลี่ยนน�้าเสียงเป็นหนักแน่นมากยิ่งขึ้น "นอกจากท่านโหวน้อย

แล้ว ข้าก็นึกไม่ออกว่าจะยังมีผู้ใดช่วยข้าได้"

นางพูดพลางขยับมือปลดเชือกที่มัดถุงหอมออก หยิบเอากระดาษ

ที่ถูกพับไว้หลายต่อหลายทบแผ่นหนึ่งออกมา คลี่มันออกทีละชั้นๆ และ

225
ออกจากห้องหับสตรี

* อุบายแยบยลในถุงไหม อุปมาถึงวิธีการอันแสนแยบยลที่ช่วยแก้ปัญหาได้ทันเวลา
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กางมันลงบนโต๊ะต่อหน้าเผยซู่

เผยซูต่ะลงึงนัไปเลก็น้อย เขาหลบุตามองดกูระดาษทีใ่หญ่ข้ึนตรงหน้า

นั่นคือภาพวาดแผ่นหนึ่ง

ครั้นกางออกเป็นท่ีเรียบร้อยเขาก็สังเกตเห็นว่าด้านบนสุดของ

กระดาษมอีกัษรตวับรรจงเขยีนไว้แถวหน่ึง 'ส�านกัศึกษาสตรีเฉวียนเฉิงกับ

สถานพ�านักเด็กและสตรี'

ความรู้สึกประหลาดใจภายในดวงตาชั้นเดียวของเผยซู่ปรากฏข้ึน

อย่างรวดเร็ว

"สิง่ท่ีข้าจะกล่าวต่อจากน้ีไปอาจท�าให้ท่านโหวน้อยรู้สึกไม่สบายใจ" 

เส้นเสียงใสกระจ่างที่ดังอยู่นั้นเป็นเสียงท่ีเขาได้ยินจนคุ้นหู เย็นยะเยือก

ดั่งสายธาร สะอาดสะอ้านเป็นพิเศษ "ทว่ายามน้ีท่านโหวน้อยเป็น 

ผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะผลักดันเรื่องนี้ ดังนั้นข้าจึงได้แต่ต้องพูดต่อไป"

เสียงของเฉินอิ๋งหยุดชะงักไปครู่หน่ึง ราวกับทบทวนเรื่องที่ก�าลัง 

จะพูดให้ถ้วนถ่ี แต่หลงัจากนัน้เพียงไม่นานเสยีงของนางก็ดังขึน้อกีคราว 

"ท่านโหวน้อยน่าจะจ�าได้ ตอนอยู่ที่หอชุมนุมซื่ออี๋ครั้งนั้น ข้าเคยบอกกับ

ท่านว่าข้ามเีรือ่งทีต้่องการท�าอยูเ่รือ่งหนึง่ เป็นไปได้ว่าอาจต้องการความ

ช่วยเหลอืจากท่านโหวน้อย ยามน้ีเรือ่งน้ันปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านโหวน้อย

แล้ว และข้าก็หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากท่าน ทั้งนี้ก็ด้วยเพราะ

เรื่องน้ีหากอาศัยก�าลังของข้าเพียงผู ้เดียวคงยากจะส�าเร็จลุล่วงได้  

จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทางการ...ขุนนางราชส�านัก หรือจะ 

พูดอีกอย่างก็คือข้าต้องการคนท่ีมีฐานะอย่างท่านโหวน้อย และเป็น 

ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจช่วยประสานงาน"

เมื่อพูดถึงตรงนี้นางก็เงยหน้าขึ้น จ้องตาเผยซู่ตรงๆ พลางกล่าว 
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"ภาพร่างนี้เป็นความปรารถนาของข้า ข้าหวังว่ายามข้ามีชีวิตอยู่จะ

สามารถสร้างส�านกัศึกษาและสถานพ�านกัเช่นนีไ้ด้ทัว่แผ่นดนิต้าฉู ่ ช่วยให้ 

สตรบีนแผ่นดนิต้าฉูท่ี่ถูกคนในครอบครวัทอดทิง้ ถูกผูค้นทัว่หล้าประณาม

ได้มทีีไ่ป ให้เดก็น้อยทีม่ฐีานะชาติก�าเนิดต�า่ต้อย ยากจนเจบ็ป่วย สามารถ

ใช้ชีวิตในวัยเยาว์ได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนคนปกติทั่วไป"

พึ่บๆ

สายลมเย็นเยียบแห่งฤดูหนาวโถมกระหน�า่ใส่ม่านผ้าดิน้ ระคนอยู่กับ 

กลิ่นหอมจางๆ ของดอกเหมย ละอองหิมะเล็กละเอียดสาดซัดอยู่กับ 

ผ้าม่านก่อนจะถูกไออุน่ภายในห้องละลายกลายเป็นหยดน�า้หล่นร่วงลงบน 

บันไดหิน

เดือนสิบรัชศกหยวนจยาปีท่ีสิบห้า ช่วงหิมะแรกในฤดูหนาวของ 

จีห่นานผ่านผนัไปอย่างรวดเรว็ในช่วงบ่ายของวนัทีแ่ลดเูหมอืนไม่มอีนัใด

ผิดปกติ

เผยซู่มองดูภาพร่างบนโต๊ะน่ิง บนใบหน้าที่คล้ายโกรธข้ึงสามส่วน

ยินดปีรดีาสามส่วนอยู่ตลอดเวลาน้ันจู่ๆ  ก็กลบักลายเป็นเจบ็ปวดรวดร้าว

ยิ่งยวด

ทนัใดน้ันความทรงจ�าท่ีถูกผนึกปิดไว้เน่ินนาน เรือ่งราวในอดตีท่ีเขา

พยายามลมืเลอืนแต่กลบัฝังลกึอยู่ในสมองพวกน้ันก็พากันทะลกัล้นออกมา 

อย่างรวดเร็วและกลืนกินเขาไปจนสิ้น

มือท่ีวางอยู่บนเข่าของเขากุมเข้าหากันแน่น แผ่นหลังเหยียดตรง 

ท่าทางราวกับถูกค�าพูดของเฉนิอิง๋เล่นงานเข้ากลางใจ ขณะเดยีวกันก็แลดู 

คล้ายทึ่มทื่อหมดสิ้น

หลงัจากผ่านไปครูใ่หญ่ เผยซูก็่ชกัสายตาจากภาพร่างดงักล่าวกลบั
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อย่างยากล�าบาก มองไปทางดรุณีน้อยที่นั่งสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้า

"คณุหนูสาม...คุณชายสาม เรือ่งใหญ่ท่ีท่านต้องการท�าก็คือ...เร่ืองนี?้"  

น�้าเสียงของเขาแห้งผากแหบพร่า ล�าคอเจ็บปวดเหมือนถูกไฟเผา

เฉนิอิง๋พยักหน้า "ใช่ ขอบอกกับท่านโหวน้อยตามตรง เป้าหมายของ 

การสร้างส�านักศึกษากับสถานพ�านักของข้าก็คอืต้องการให้สตรเีหล่านัน้ 

มหีนทางเอาตวัรอด ไม่ให้พวกนางเอาชวิีตไปท้ิงกับค�าว่าชือ่เสยีงไร้สาระ

พวกน้ัน" น�า้เสยีงของนางเหมอืนจะดังข้ึนกว่าเก่าเลก็น้อย ในเวลาเดยีวกัน

ก็คล้ายเพราะบรรยากาศเงียบสงัดภายในห้องท�าให้มันฟังดูกระจ่างชัด

"ข้าอยากให้คนบนโลกน้ีไม่เหน็สตรเีป็นเหมอืนดัง่ข้าวของ หรอืเห็น

พวกนางเป็นดั่งส่วนประกอบท่ีจะมีหรือไม่ก็ได้ และย่ิงปรารถนาให้สตรี

ท่ัวหล้านับแต่นี้สามารถหยัดยืน ไม่จ�าเป็นต้องพ่ึงพาพวกบุรุษอีกต่อไป 

แต่สามารถยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ด้วยล�าแข้งของตนเอง"

นางพูดค�าพูดพวกนี้ออกมาอย่างรวดเร็ว ความรู้สึกอยากตะโกน

ก้องจู่ๆ ก็คล้ายอัดแน่นอยู่ในใจนาง ท�าเอาทุกขุมขนทั่วร่างสั่นสะท้าน 

เสียงหึ่งแผ่วเบาดังก้องอยู่ในหู

"ค�าพูดพวกน้ีบางทท่ีานโหวน้อยอาจรูส้กึระคายห ูแต่ข้ากลบัรู้สึกว่า 

สิ่งที่โลกนี้กระท�าต่อสตรีนั้น...อยุติธรรมยิ่งนัก"

ภายในห้องเงยีบสงดั ค�าพูดมากมายยังคงหลดุออกมาจากล�าคอนาง 

อย่างไม่อาจควบคุม

"โลกน้ีทารุณโหดร้ายต่อสตรีย่ิงนัก ถึงขนาดพันธนาการทุกการ

เคลื่อนไหวของพวกนาง กักขังพวกนางไว้ในเรือนหลังกว้างใหญ่ไม่เกิน

ร้อยก้าวตลอดชีวิต แค่จะย่างก้าวออกไปเพียงก้าวก็ยังยากล�าบาก  

ทารุณโหดร้ายถึงขนาดแค่วาจาไร้เหตุผลย่ิงยวดอันใดก็ล้วนท�าลาย 
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ชีวิตของพวกนางได้อย่างง่ายดาย"

เฉินอิ๋งหอบหายใจรุนแรง ความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในอกยังคงท�าให้

นางรู้สึกเป็นทุกข์ จู่ๆ นางก็รู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออก จ�าต้องหยุดพัก

ครู่หนึ่ง ออกแรงสูดหายใจเข้าลึกๆ เอาอากาศที่ระคนด้วยกลิ่นถ่านแฝง

อยู่กับกลิ่นหิมะกลิ่นดอกเหมยนอกม่านเข้าปอด

เฉนิอิง๋หลบัตาลงน้อยๆ รบัรูถึ้งสภาพอากาศอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ

ฤดูหนาว อารมณ์เริ่มสงบลงทีละน้อย

หลงัจากผ่านไปสามอดึใจ ครัน้นางลมืตาข้ึนอกีคร้ัง เฉินอิง๋ทีส่งบนิง่ 

คนเดิมก็กลับมาอีกคราว

"ขอท่านโหวน้อยอย่าได้ถือสา ข้าพูดมากเกินไปแล้ว" นางย้ิมขออภัย 

ต่อเผยซู ่เพียงแต่รอยย้ิมน้ันคล้ายฝากแฝงไว้ซึง่ความรูส้กึเย้ยหยนัลกึล�า้ 

"พูดตามตรง ข้ารู้สึกว่าสิ่งที่เรียกว่าชื่อเสียงนี้ไร้สาระยิ่งนัก"

นางยิ้มโล่งอกคล้ายได้โยนภาระหนาหนักอะไรบางอย่างทิ้ง

นี่คือค�าพูดที่อัดอั้นอยู่ในใจนางเนิ่นนาน

ชื่อเสียง ช่างไร้สาระยิ่งนัก!

โดยเฉพาะโทษฐาน 'เสื่อมเสียชื่อเสียง' อันเกิดจากการถูกใส่ไคล้

ปรักปร�าด้วยเหตุผลน่าข�าของสังคมปิตาธิปไตยพวกนั้น ช่างเป็นเร่ือง 

โง่งมโดยแท้

หัวคิ้วของเผยซู่กระตุกซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ ท่ีจะได้ยินวาจาติดปากของเหล่าสตรีใน 

ยุทธภพเล็ดลอดออกจากปากของสตรีชั้นสูงเช่นนี้

ทว่าไม่รู้ด้วยเหตุใด ตอนได้ยินค�าพูดเหล่านั้น เขาถึงรู้สึกเหมือน 

หนิก้อนใหญ่ท่ีทาบทับอยู่ในใจเขาขยับไหว ท�าให้เขารู้สกึหายใจโปร่งโล่งข้ึน
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"ข้ารู้ เรื่องที่ข้าต้องการท�านี้ยาก ยากอย่างยิ่งยวด ยากเสียยิ่งกว่า

ขึ้นสวรรค์" เฉินอิ๋งยังคงพูดต่อ อารมณ์หยันเย้ยบนหว่างค้ิวด่ังถากถาง 

ตนเอง "ท่านโหวน้อยอาจนกึขนัทีข้่าไม่รูจ้กัประเมนิตน ทว่าข้าอยากลองด ู

สักครั้ง อยากเดินออกจากห้องหับลึกแคบของอิสตรีน่ัน อยากดูซิว่าข้า 

จะเดินไปได้ไกลสักเท่าใด ความคิดน้ีโถมกระหน�่ารุนแรงมากข้ึนทุกวัน 

ข้ารูส้กึว่าหากข้าไม่ลงมอืท�าอนัใด ข้าคงไม่แคล้วต้องนึกเสียใจไปตลอดชวิีต" 
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เผยซูม่ไิด้พูดอนัใด ท่ีก้องดังอยู่ภายในห้องตัง้แต่แรกจนจบก็มเีพียง

น�้าเสียงสงบนิ่งดุจสายน�้านั่นเท่านั้น

"โลกนี้ล้วนแต่กล่าวว่าบุรุษมีปณิธาน แต่กลับไม่เคยมีผู้ใดยอม 

มอบโอกาสให้สตรีได้แสดงปณิธานแม้เพียงครั้ง ยามนี้ที่ข้าต้องการท�า

ล้วนเพ่ือปณิธานแห่งตน" น�า้เสยีงของนางค่อยๆ แปรเปลีย่นเป็นแผ่วเบา

คล้ายบอกกล่าวกับตนเอง "บางทีเส้นทางสายนี้อาจยากล�าบากย่ิงยวด 

หรือบางทีบนโลกอาจไม่เคยมีเส้นทางนี้อยู่นับแต่แรก ทว่าสิ่งท่ีข้าท�าได้

มีก็แต่...เดินได้ถึงที่ใดก็เดินถึงที่นั่น"

ถ้อยค�าสุดท้ายสิบพยางค์ราวกับดึงพลังของเฉินอ๋ิงไปจนสิ้น นาง

เงียบงันไป รอยย้ิมบนใบหน้าสะอาดสะอ้านแลดูแปลกประหลาดพลาง

มองดูเผยซู่คล้ายก�าลังรอฟังค�าตอบของเขา

บางทีอาจบอกได้ว่าที่นางก�าลังรอคือค�าปฏิเสธของอีกฝ่าย

226
จัดหาที่พักให้แก่ผู ้อพยพ
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นางไม่อาจหวังให้บุรุษในสมัยต้าฉู่เข้าใจความฝันของนาง และ 

ไม่ปรารถนาจะโกหกปิดบังเผยซู่

ยามเผชญิหน้ากับคนร้ายหรอืความจรงิ หลายครัง้ทีน่างมกัเล่นเล่ห์

เพทุบาย ใช้ทักษะบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารที่นางต้องการ

มีเพียงความฝันและศรัทธาเท่านั้นที่ไม่อาจทรยศ

ดังน้ันนางจึงพูดกับเผยซู่ตามตรง บอกเล่าความคิดอ่านที่ผู้คน 

ในยุคนี้มองเห็นเป็นเรื่องผิดปกติทั้งหลายออกมาจนสิ้น

นางไม่กลัวจะถูกผู้คนเข้าใจว่าเป็นคนวิกลจริต

สตรีพิลึกพิลั่นท่ีได้รับป้ายทองเสินทั่นพระราชทานจากฮ่องเต้ 

อันที่จริงก็ต่างจากผู้คนในยุคนี้มากมายอยู่แล้ว

บรรยากาศภายในห้องเงียบสงัดชวนกลั้นหายใจ

ลมเหนือพัดม้วนม่านผ้าดิ้นเบาๆ หอบเอาเกล็ดหิมะเล็กละเอียด 

กับกลิ่นหอมกรุ่นเข้ามาภายใน อากาศแจ่มใสเย็นยะเยือกแม้จะชวน

ปลาบปลื้ม แต่ก็มิอาจปัดกวาดบรรยากาศหนักอึ้งเสมือนวัตถุมีน�้าหนัก

ออกไปได้

เผยซู่น่ังน่ิงมาโดยตลอด เขาหลุบตาก้มหน้าไม่ต่างอันใดกับ 

หลวงจีนเฒ่าเข้าฌาน

เขานิ่งเงียบเนิ่นนาน...นานจนเฉินอิ๋งอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าเขาได้ยิน

ที่นางพูดหรือไม่

ยังดท่ีีหลงัจากรออยู่พักใหญ่ ในท่ีสดุเผยซูก็่เอ่ยปาก ค�าพูดประโยค

แรกที่เขากล่าวตรงข้ามกับที่เฉินอิ๋งคาดคิด

"เรื่องนี้ข้าว่าข้าน่าจะพอช่วยได้" เสียงของเขายังคงแหบพร่า ทว่า

ความรูส้กึเศร้ารนัทดหายไปหมดสิน้แล้ว ทีเ่ข้ามาแทนท่ีกลบัเป็นอารมณ์
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ความรู้สึกแปลกประหลาดคล้ายยกภูเขาออกจากอก

"ข้ายินดีช่วยออกหน้า ว่ิงเต้นท�าเรื่องต่างๆ ให้ ทว่าเรื่องราวเป็น 

รปูธรรมอนัใดคงต้องให้คุณชายสามเป็นคนรบัผดิชอบตดัสินใจเอง เพราะ

อีกหนึ่งเดือนให้หลังข้าต้องจากไปแล้ว"

เฉนิอ๋ิงมองดเูขาอยู่ครูห่นึง่ ก่อนจะถอนหายใจเงยีบๆ ออกมาคราหน่ึง

ยามนี้นางกับเขาต่างเหมือนกัน คล้ายยกภูเขาออกจากอก

"ขอบคณุท่านโหวน้อยมาก" นางลกุขึน้ยืน ประสานมอืย่อกายแสดง

คารวะต่อเผยซู่ด้วยท่าทีจริงจัง

เฉินอิ๋งสวมใส่อาภรณ์เจี้ยนซิ่วที่แลดูทะมัดทะแมงแต่กลับแสดง

คารวะอย่างอ่อนน้อมเช่นนี้ท�าให้นางแลดูพิลึกพิลั่นยิ่งนัก

เผยซู่มุมปากกระตุก เผยสีหน้าขบขันออกมา "ช่างเถอะ ข้าติดค้าง

น�้าใจคุณชายสามอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าเช่นไรก็ควรท�าอะไรเป็นการตอบแทน

บ้างถึงจะดี"

เฉินอิ๋งเหยียดตัวตรง สีหน้าเคร่งขรึม "น�้าใจเหล่าน้ันไหนเลยจะ

เทียบกับคุณธรรมสูงส่งของท่านโหวน้อยได้ วันหน้าหากมีอันใดต้องการ

ให้ข้าเฉินอิ๋งช่วยเหลือ ขอเพียงท่านโหวน้อยออกปาก ข้าย่อมไม่มีทาง

ปฏิเสธ"

ได้ยินเช่นนั้นเผยซู่ก็อดตะลึงลานไม่ได้

เขามองเฉนิอิง๋อยู่ครูห่นึง่ อ้าปากหมายพูดอะไรบางอย่าง แต่สดุท้าย 

กลับหยุดเพียงเท่านั้น สีหน้ากลับกลายเป็นแปลกประหลาดพิลึกพิลั่น

หลังจากผ่านไปสองสามอึดใจ ในท่ีสุดเขาก็เปิดปาก น�้าเสียง

เคลิบเคลิ้มคล้ายสุรารสชาตินุ ่มละมุนเปลี่ยนบรรยากาศหนาหนัก

เคร่งขรึมภายในห้องให้กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้น 
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"ตกลงตามนั้น" เขาพูดออกมาสี่ค�าพลางยิ้มให้กับเฉินอิ๋ง

เฉินอิ๋งมองเห็นรอยย้ิมบริสุทธ์ิเช่นน้ีของเขาเป็นครั้งที่สองแล้ว  

ครั้งแรกที่เขายิ้มแย้มเช่นนี้คือตอนที่ค่ายกลในเขากุ่ยคูถูกท�าลายลง

"ขอบคุณท่านโหวน้อย" นางย้ิมตอบกลับเช่นกันพร้อมกล่าวค�า

ขอบคุณออกมาอีกครา หลังจากน้ันก็ยกชายอาภรณ์น่ังกลับลงบนเก้าอี้ 

ยกมือแตะมวยผมพลางกล่าว "เรื่องนี้อันที่จริงข้าแค่ต้องการให้ท่านโหว

น้อยช่วยออกหน้าให้ก็เท่าน้ัน ทว่ายามนีส้ถานการณ์ทีจ่ีห่นานกลบัท�าให้

ข้ารู้สึกเป็นกังวล"

ถึงหลายวันน้ีนางเท้าจะไม่ได้ออกจากเรอืน ทว่านางยังคงรบัรูไ้ด้ว่า

ประเพณีท้องถ่ินของจีห่นานนัน้ค่อนข้างปิดก้ัน กฎเกณฑ์ส�าหรบัเหล่าดรณีุ 

ทั้งหลายนั้นเข้มงวดกว่าที่อื่นมากนัก

และก็ด้วยเพราะเหตน้ีุนางถึงดงึเรือ่งนีไ้ว้จนถึงยามนี ้ ล้มเลิกความคิด 

ที่จะขอให้กัวหว่านช่วยออกหน้า

ฐานะชาตกิ�าเนดิของกัวหว่านพิเศษมากพออยู่แล้ว เฉนิอิง๋ไม่อยาก

สร้างความยุ่งยากอันใดให้กับนางอีก ไว้สถานการณ์ในวันหน้ามั่นคง 

เสียก่อน บางทีพวกนางอาจร่วมมือกันได้อีกครั้ง

เผยซู่ถึงจะไม่เข้าใจความหมายของเฉินอิ๋ง แต่ถึงกระนั้นเขาก็รู้ว่า

เรือ่งท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนนับแต่เบกิฟ้าเปิดปฐพีเช่นน้ี หมายจะผลกัดนั

ให้ส�าเร็จลุล่วงย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย

"ไม่ทราบว่าท่านโหวน้อยพอจะบอกต่อกับองค์รชัทายาทได้หรอืไม่ว่า 

ข้ายินดช่ีวยเหลอืเร่ืองจดัหาทีพั่กให้กับผูอ้พยพ" เฉนิอิง๋บอกเล่าถงึวธีิการ

ของตนเองออกมาตรงๆ นางยกถ้วยชาข้ึนดื่มคราหนึ่ง "ข้าคิดว่าหากมี 

องค์รัชทายาทคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆ อย่างน้อยเรื่องสถานพ�านักก็น่าจะ
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พอเป็นไปได้อยู่"

ส่วนเรื่องส�านักศึกษาสตรีน้ันหากไม่ได้จริงๆ ก็สามารถพักไว้ก่อน

ชัว่คราวได้ เพราะไม่ว่าเช่นไรมนัก็แค่ชือ่เท่านัน้ จะใช้สถานพ�านักด�าเนิน

การเรียนการสอนก็ย่อมได้เช่นกัน

เผยซู่ไม่พูดอันใด ท�าเพียงประคองถ้วยชาขึ้นดื่ม หัวคิ้วขมวด 

เข้าหากันแน่น

เฉนิอิง๋รูด้อียู่แก่ใจว่าการน้ีไม่ง่าย นางจงึกล่าวต่อ "ผูอ้พยพในเตงิโจว 

มีอยู่ด้วยกันไม่ใช่น้อย คิดจะจัดหาท่ีพักให้พวกเขาในระยะเวลาอันสั้น  

น่าจะยากล�าบากอยู่พอสมควร ต่อให้ย้ายพวกเขากลับบ้านเกิด ไม่ว่า 

เช่นไรก็จะยังมคีนกลุม่หนึง่ไร้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ดี ไร่นาท่ีถูกปล่อยรกร้างนานปี  

จะปลูกพืชผลอันใดได้หรือไม่ก็ยากจะบอกได้ หากผู้อพยพเหล่านี้ยังคง

ไร้ท่ีไป แต่คดีทุจริตที่เติงโจวกลับปิดตัวลงเสียก่อน เช่นนั้นคงไม่สู้ด ี

สกัเท่าใดนกั หากปีหน้าพวกเขากลบัไปเป็นขอทานท่ีซานตงอกี ถึงตอนนัน้ 

จะให้ท�าเช่นไร ยังคงปล่อยให้ทางราชส�านักด�าเนนิการจ่ายเงนิช่วยเหลอื

ต่อกระนั้นหรือ" 

นีเ่ป็นแผนการรบัมอืท่ีนางคดิขึน้กะทันหนัหลงัได้ยินว่าเผยซูต้่องการ 

นัดพบนางและองค์รัชทายาทก็ยังประทับอยู่ที่จี่หนาน

เงินทองในมือนางแม้จะไม่มาก แต่ก็เพียงพอที่จะประคับประคอง

ส�านักศึกษากับสถานพ�านกัในช่วงระยะแรกได้ ขอเพียงองค์รชัทายาททรง

ยอมออกหนังสือรับรองให้ นางมีหรือท่ีจะยังต้องกังวลเรื่องหาทุนทรัพย์

ไม่ได้อันใด

จี่หนานมีท่ีดินรกร้างอยู่ไม่ใช่น้อย นางไม่ได้ต้องการอะไรมาก  

ขอแค่ทีด่นิสกัย่ีสบิสามสบิหมู ่ผนวกกับเงนิสองหมืน่ต�าลงึทีน่างหามาได้ 
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เมือ่พิจารณาจากราคาสนิค้าบนแผ่นดินต้าฉู ่เชือ่ว่าน่าจะเพียงพอให้ใช้ได้

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

"รอบๆ จี่หนานมีที่ดินรกร้างอยู่ เรื่องนี้ข้ารู้มาจากท่านลุง หาก

สามารถเอาท่ีดินพวกนั้นให้เด็กและสตรีที่พลัดที่นาคาท่ีอยู่เหล่านั้นได ้

ใช้ท�าไร่ไถนา เช่นนัน้ข้าย่อมสามารถช่วยเหลอืเรือ่งทีอ่ยู่อาศยัให้ผูอ้พยพ

ได้เพิ่มมากขึ้น" เฉินอิ๋งพูดขึ้นอีกครั้ง

นอกจากนีน้างยังมแีผนการระยะยาวอืน่อกีอย่างคอืสร้าง 'สภาสตร'ี  

เป็นองค์กรที่ท�าเพื่อสตรี สนับสนุนให้สตรีอยู่ได้ด้วยล�าแข้ง มีสิทธิ์มีเสียง

มากขึน้ ต้าฉูเ่ป็นเพียงก้าวแรกเท่าน้ัน นางเชือ่ว่าความรูค้อืก�าลัง อกีท้ังยัง 

เปลี่ยนเป็นเงินทองและอาหารได้ ขอแค่มีเวลามากพอ สตรีต้าฉู่เหล่านี้

ย่อมสามารถแผ้วถางหนทางหาเลี้ยงตนเองได้ หลังจากนั้นค่อยกลับมา

ตอบแทนบุญคุณ 'สภาสตรี' กับส�านักศึกษาสตรีในวันข้างหน้า

"ขอให้องค์รัชทายาททรงออกหน้า...เรื่องนี้อาจพอเป็นไปได้"

จู่ๆ เสียงของเผยซู่ก็ดังขึ้น ตัดบทความคิดอ่านของเฉินอิ๋ง นาง 

มองดูเขา ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเดินไปหยุดอยู่ข้างเตาไฟตั้งแต่เมื่อใด

เผยซู่ในเวลาน้ีก�าลังเขี่ยถ่านไฟในเตาเล่น น�้าเสียงแฝงไว้ซึ่งท่าที

เกียจคร้านหลายส่วน "ผูอ้พยพพวกนัน้มจี�านวนไม่ใช่น้อยจรงิๆ อย่างน้อย

คร่ึงหนึ่งก็ยังไม่อาจกลับบ้านเดิมได้ ยามน้ีสภาพอากาศหนาวเหน็บ  

ไม่สะดวกทีจ่ะเดนิทาง ย่ิงไปกว่าน้ันพวกเขาส่วนใหญ่ล้วนตัวเปล่าเล่าเปลอืย 

ไม่มีทรัพย์สมบัติอันใด ไม่ต้องพูดถึงว่ากลับบ้านเกิดไปแล้วจะมีอาหาร

ให้กินอิ่มท้องมีเสื้อผ้าสวมใส่อบอุ่นร่างกายหรือไม่ แค่ไม่อดตายก็นับว่า

สวรรค์เมตตามากแล้ว"



49เหยาจี้ซาน

เมือ่พูดถึงตรงนีเ้ผยซูก็่หนัหน้ากลบัไปดเูฉนิอิง๋คราหน่ึงพลางกล่าว 

"องค์รัชทายาทมีน�้าพระทัยเมตตา บริจาคเงินก้อนหนึ่งให้เหล่าเด็กและ

สตรีพวกนั้นไว้ใช้ยามฤดูหนาว แต่เงินพวกนั้นกลับยังไม่มากพอ ด้วย

เพราะเหตุน้ีพระองค์ถึงเสด็จมาท่ีจี่หนาน จี่หนานแต่ไหนแต่ไรก็มั่งคั่ง 

อุดมสมบูรณ์ องค์รัชทายาทกับใต้เท้าหลี่ก�าลังระดมเงินทุนจากทั่ว 

ทกุสารทิศช่วยผูอ้พยพเหล่าน้ันให้มถ่ีานฟืนใช้สร้างความอบอุน่ มอีาหาร

ตกถึงท้อง มีเสื้อผ้าไว้กันหนาว"

เขาหยุดขยับคีมคีบถ่านในมือก่อนจะพูดต่อ "ท่ีดินรกร้างพวกนั้น

คุณชายสามไม่ต้องคิดแล้ว สถานการณ์ท่ีจี่หนานหาได้ง่ายดายกว่า 

เติงโจวไม่ สายสัมพันธ์ระหว่างคหบดีกับขุนนางนั้นสลับซับซ้อนยิ่ง  

อ�านาจของแต่ละฝ่ายล้วนเก่ียวพันอยู่ด้วยกัน ต่อให้ใต้เท้าหลีเ่ป็นหวัหน้า

ก็ใช่ว่าจะเข้าไปก้าวก่ายได้ง่ายๆ"

227
คุณหนูใหญ่สกุลเผย
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ค�าพูดน้ีชีใ้ห้เห็นเด่นชดั ส่วนเฉนิอิง๋เองก็รูว่้าทีต่นเองคดินัน้ง่ายดาย

เกินไป นางจึงย้ิมกล่าว "ข้าไม่รู ้เรื่องการบ้านการเมืองสักเท่าใดนัก  

ด้วยเหตุนี้จึงคิดเหลวไหลแล้ว"

เผยซู่จ้องไปท่ีเตาไฟพลางกล่าว "เรื่องที่ดินคุณชายสามไม่จ�าเป็น

ต้องกังวลใจมากเกินไป ข้าพอจะช่วยคิดหาหนทางให้ได้"

"จ�าเป็นต้องให้ข้าออกเงินหรือไม่" เฉินอิ๋งถามออกมาทันที

เผยซู่มิได้ตอบออกมาตรงๆ หากกลับหันหน้ามองนางด้วยสีหน้า

กระหายใคร่รู ้"ไม่ทราบว่าคุณชายสามต้องการทีดิ่นผนืใหญ่เท่าใดในการ

สร้าง...สถานพ�านักที่ว่านั่น"

เฉินอิ๋งชี้ไปทางมุมซ้ายล่างของภาพ "ข้าเขียนไว้เรียบร้อยแล้ว 

ส�าหรบัสิง่ปลกูสร้างอย่างส�านกัศึกษาสถานพ�านักอย่างน้อยก็ต้องใช้ทีด่นิ

สองสามหมู่ เดิมข้าตั้งใจจะจ่ายเงินซื้อท่ีดินรกร้างห้าหกสิบหมู่ ยามนี้ 

ในเมื่อเส้นทางนี้ไม่สะดวก ข้าจึงคิดว่าจะซื้อที่ดินย่านเยียนไถที่เติงโจว 

สักหลายๆ แปลง ท�าสวนผลไม้ขนาดใหญ่ไว้ปลูกต้นหลินฉิน"

หลินฉินเป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ลชนิดหนึ่ง แน่นอนจะเรียกมันว่า 

แอปเป้ิลพ้ืนเมอืงของจนีก็ได้ นอกจากชือ่หลนิฉนิแล้วมนัยังมชีือ่เรยีกอืน่

อีกอย่างคือฮวาหงหรือซาก่ัว ความสามารถในการปลูกหลินฉินในยุคน้ี

จัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนเยียนไถในยุคปัจจุบันก็ได้ชื่อว่าเป็นแหล่ง

ก�าเนดิแอปเป้ิลช้ันยอด เฉนิอิง๋รูส้กึว่าดินน�า้ทีน่ัน่น่าจะเหมาะกับการปลกู

ไม้ผล ดังนั้นถึงได้มีความคิดเช่นนี้

ภายใต้สถานการณ์ท่ีเงินทองมีจ�ากัด ส�านักศึกษาสถานพ�านัก 

จ�าต้องพ่ึงพาตนเองให้ได้ ในเมื่อท�านาไม่ได้ เช่นน้ันก็ต้องปลูกผลไม ้

ไว้ขาย เพียงแต่เรื่องนี้ออกจะยากอยู่สักหน่อย ปลูกไม้ผลจนถึงน�าออก
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จ�าหน่ายได้ทุกอย่างจ�าต้องครบครัน ช่วงแรกอาจยากท่ีจะเห็นผลส�าเร็จ

อันใด

ได้ยินเช่นนัน้เผยซูก็่กล่าวขึน้ "ขอคณุชายสามโปรดอภัย ภาพร่างน่ัน 

ข้ายังมิได้ดูโดยละเอียด" หลังจากนั้นสีหน้าฉงนสนเท่ห์ก็ปรากฏขึ้นบน

ใบหน้าเขาหลายส่วน เผยซู่ถามต่อ "ในเมื่อต้องการบุกเบิกท�าสวนผลไม้

ที่เติงโจว เหตุใดคุณชายสามถึงไม่ปรึกษาเรื่องนี้กับใต้เท้าหลี่"

หลี่เหิงก่อนหน้าน้ีท�างานเป็นตัวแทนเจ้าเมืองอยู่ท่ีเติงโจว หาก 

ยามนั้นเฉินอิ๋งบอกเรื่องนี้กับอีกฝ่าย เชื่อว่าย่อมต้องเหมาะสมกว่า

ทว่าทนัททีีพู่ดออกไปเขาก็เข้าใจถึงสายสนกลในได้ทันที เขาอดย้ิม

พลางเขกหน้าผากตนเองไม่ได้ "ขออภัยๆ เมื่อครู ่ข้ายังไม่ทันเข้าใจ  

ใต้เท้าหลี่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ ไหนเลยจะเหมาะที่จะออกหน้า"

จริงอย่างท่ีว่า หากหลี่เหิงย่ืนมือเข้ามายุ่งกับเร่ืองนี้ ดีไม่ดีวันหน้า

อาจถูกคนประณามได้

"ไม่เพียงแต่เท่าน้ี" เพราะรูว่้าเผยซูเ่ข้าใจผดิไปแล้ว นางจงึส่ายหน้า

กล่าว "ที่ข้าไม่ขอให้ท่านลุงช่วยเหลือ ไม่ใช่เพราะฐานะขุนนางของเขา 

หากแต่ด้วยเพราะท่านลุง...เป็นผู้อาวุโสของข้า"

น�า้เสยีงของนางแผ่วเบาลงเลก็น้อย อกีท้ังยังคลมุเครือ "ท่านโหวน้อย 

คงรู ้เรือ่งราวบางอย่างเกิดขึน้เพราะแรงกดดันจากเหล่าผูอ้าวุโส อกีทัง้ยัง

ยากจะต่อต้านย่ิงกว่าแรงกดดันภายนอกอ่ืนใด ดังนั้นก่อนท่ีเร่ืองนี้จะ

บรรลุ ข้าจึงไม่ปรารถนาจะท�าพวกเขาแตกตื่นตกใจ"

มเีพียงรอจนกระทัง่เรือ่งเปิดสถานพ�านักด�าเนินการไปเป็นท่ีเรยีบร้อย 

แล้วเท่าน้ัน แรงกดดนัของเหล่าผูอ้าวโุสทัง้หลายถึงจะไม่อาจยับย้ังไม่ให้

นางเดินหน้าได้อีก ถึงตอนนั้นนางย่อมมีก�าลังมากพอ สามารถใช้การ
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ลงมือท�าเกลี้ยกล่อมให้เหล่าผู้อาวุโสยอมรับ

เผยซูไ่ม่พูดอนัใด ท�าเพียงเล่นคีมคีบถ่านในมอื เหม่อมองดถู่านแดง

ในเตา หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ จู่ๆ เขาก็พูดขึ้นว่า "เร่ืองราวในบ้านข้า  

คาดว่าคุณชายสามคงรู้กระมัง"

ค�าพูดประโยคน้ีความจริงแล้วเป็นประโยคบอกเล่ามิใช่ประโยค

ค�าถาม

แต่ถึงกระนัน้เฉนิอิง๋ก็ยังรูส้กึประหลาดใจ หลงัจากน่ิงอึง้ไปชัว่ขณะ

นางก็พยักหน้าตอบ "ใช่แล้ว ข้าพอรู้อยู่บ้าง"

เผยซู่ส่งเสียง "อืม" เบาๆ ออกมาคราหนึ่ง สายตายังคงจับจ้อง 

อยู่ในเตาไฟ สีหน้าเปลี่ยนเป็นโศกเศร้ารันทดใจ

"หลงัท่านพ่อท่านพ่ีพลชีพีในสงคราม อนัทีจ่รงิบ้านข้ายังเกิดเรือ่งราว 

ขึ้นอีกมากมาย เรื่องพวกน้ีเกรงว่าคนท่ีรู้จะมีอยู่ไม่มาก" เขาหันหน้า 

มองมาทางเฉนิอิง๋คราหนึง่ สายตาราวกับฝากแฝงไว้ซึง่อารมณ์บางอย่าง 

ก่อนจะจืดจางลงอย่างรวดเร็ว "บางทีคุณชายสามอาจรู้สึกประหลาดใจ 

ว่าเหตุใดข้าถึงตอบรับเรื่องนี้ง่ายดายเยี่ยงนี้"

เฉินอิ๋งตะลึงขึ้นอีกครา นางรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ

เผยซูต่อบรบัง่ายดายเกินไป ไม่ถามอนัใดแม้เพียงประโยค ท�านาง

ไม่มีโอกาสปริปากกล่าวถ้อยความที่เตรียมไว้ก่อนหน้าพวกน้ัน เรื่องน้ี 

จะบอกว่าไม่แปลกก็คงไม่ได้

"ค�าพูดนี้ของท่านโหวน้อยตรงกับท่ีใจข้าคิดจริงๆ" เฉินอิ๋งกล่าว 

ออกมาตามตรง

"หากคุณชายสามทราบเรื่องราวภายในบ้านของข้า เกรงว่าคง 

ไม่ประหลาดใจแล้ว" เผยซูพู่ดต่อออกมาอย่างรวดเรว็ เขาส่ายหน้า สายตา
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หยุดอยู่บนคีมคีบถ่านในมือ น�้าเสียงเชื่องช้าลงเล็กน้อย "คุณชายสาม 

คงไม่ทราบว่านอกจากพ่ีชายใหญ่สองคนแล้ว ข้ายังมีพ่ีสาวท่ีแก่กว่าข้า

หกปีอยู่อีกคน"

เฉินอิ๋งตะลึงเป็นครั้งที่สาม

เผยซู่ยังมีพี่สาวอยู่อีกคน?

นี่เป็นครั้งแรกที่นางได้ยินเรื่องนี้จริงๆ

"คุณชายสามคงไม่เคยได้ยินเรื่องข้ามีพ่ีสาวกระมัง" เผยซู่คล้าย 

ทายความคิดอ่านของเฉินอิ๋งออก เขาจึงเอ่ยถามนาง

เฉินอิ๋งไม่ได้พูดอันใด ท�าเพียงพยักหน้าเงียบๆ

เผยซู่น่ิงอยู่ชั่วอึดใจก่อนจะถอนหายใจออกมายาวๆ คราหนึ่ง  

"พี่สาวข้าหากยังมีชีวิตอยู่ ยามนี้น่าจะมีสามีมีบุตร มีชีวิตผาสุกยิ่ง"

เขาจ้องมองดูถ่านไฟในเตาโดยไม่พูดอันใดอีก กลิ่นอายบนร่าง 

เต็มไปด้วยความรู้สึกอ้างว้าง

เฉินอิ๋งยังคงไม่พูดไม่จา บรรยากาศภายในห้องเงียบสงัดลง

"นายท่าน เหล่าเหอมาแล้ว" เสียงของหลางถิงอว้ีดังลอยมาจาก 

นอกม่าน ขับไล่บรรยากาศเงียบงันภายในห้อง

เผยซูร่าวกับตืน่จากฝัน เขากวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะผลนุผลนั

เสียจนท�าท่ีคีบถ่านหล่นลงกับพ้ืน เขาหันไปกล่าวขออภัยกับเฉินอ๋ิง  

"ข้าจะออกไปสักครู่ เพียงไม่นานก็กลับ"

เฉินอิ๋งยิ้ม "เชิญท่านโหวน้อยตามสบาย"

เผยซู่ส่งยิ้มให้นาง สาวเท้าก้าวยาวๆ เดินจากไป

ม่านผ้าดิน้เลกิข้ึนก่อนจะตกลงอกีครัง้ ละอองหิมะน้อยๆ ลอยตามลม 

เข้ามา หมุนวนอ่อนช้อยอยู่ข้างม่าน
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ดอกเหมยส่งกลิ่นหอมก�าจายมากขึ้นทุกขณะ

เฉนิอิง๋ลกุขึน้ หลงัจากเดนิเรือ่ยเป่ือยอยู่ภายในห้องครู่หนึง่ สดุท้าย

นางก็มาหยุดอยู่หน้าชั้นหนังสือ ตัดสินใจหยิบหนังสือเล่มหนึ่งลงมาอ่าน

แก้เบื่อ นึกไม่ถึงว่าจู่ๆ เสียงพูดของหลัวมามาท่ีอยู่นอกประตูจะดังลอย

เข้ามา

นางชะงัก เอียงคอเงี่ยหูฟัง

หิมะสาดซัดใส่ผ้าม่านเกิดเป็นเสียงหยุมหยิมน่าร�าคาญ ก้ันเสียง

ของหลวัมามาจนราวกับอยู่ไกลห่าง ฟังดเูลอืนรางย่ิง ส่วนเสียงอกีเสียงหน่ึง 

เหมือนจะอยู่ใกล้กว่า เสียงนั่นฟังดูค่อนข้างชราเฒ่า จ้อกแจ้กไม่รู้พูดคุย

อันใด มีเสียงกระแอมกระไอดังขึ้นเป็นพักๆ

เฉินอิ๋งวางหนังสือลง เดินตรงไปเลิกม่านขึ้น

หิมะก�าลังตกหนัก บนก�าแพงมีเกล็ดหิมะปกคลุม สตรีในอาภรณ์ 

กนัหนาวผ้าแพร กระโปรงฝ้ายสีเทาก�าลังยืนหันหลังให้เฉินอิ๋ง พูดคุยกับ 

หลัวมามาอยู่ใต้ชายคาระเบียงทางเดิน เส้นผมสีดอกเลาหวีรวบเก็บ

เรียบร้อย แผ่นหลังโก่งงอเล็กน้อย
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"คณุ...ชาย" หลวัมามายามนีเ้หน็เฉนิอิง๋แล้ว นางรบีหยุดพูดเดนิตรง

เข้ามา "ท่านเสร็จธุระแล้วกระนั้นหรือ"

"ยังอีกสักครู่" เฉินอิ๋งตอบ สายตากวาดมองไปทางหญิงชราผู้นั้น

บงัเอญิในเวลาเดยีวกันอกีฝ่ายก็หนัมองมาพอดี ทีป่รากฏอยู่ตรงหน้า 

เฉินอ๋ิงคือใบหน้าซูบผอมด�าคล�้า ดวงตาอ่อนโยนเมตตา ทว่าโครงเส้น

บริเวณกรามล่างกลับดุดันเห็นได้ชัดถึงนิสัยเด็ดขาดในอดีต ยามน้ี 

แม้จะชราเฒ่าแต่ก็ยังแลดูคล่องแคล่ว

"คารวะคุณชายสาม" หญิงชราผู้น้ันแสดงคารวะต่อเฉินอิ๋งพลาง

กล่าวถ้อยค�าทางการ

เพราะเฉนิอิง๋ไม่รูจ้กัอกีฝ่ายและไม่กล้ารบัคารวะของนางจงึเบีย่งกาย 

เลี่ยงเล็กน้อย

หลัวมามาเดินขึ้นหน้าพูดเสียงแผ่ว "เรียนคุณชาย มามาผู้นี้แซ่ฮั่ว 

228
มามาสกุลฮ่ัว
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เป็นมามารบัใช้ข้างกายท่านโหวน้อย คราก่อนทีห่อชมุนมุซือ่อี ๋ตอนผู้น้อย

ออกไปซือ้อาภรณ์ท่ีร้านเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูข้างนอกกไ็ด้ฮัว่มามาช่วยจดัการ

เป็นธุระให้ ด้วยเหตุนี้ผู้น้อยถึงได้รู้จักนาง"

ที่แท้นางก็คือฮั่วมามา

เฉนิอิง๋ได้ยินชือ่นีม้านานแล้ว ว่ากันว่าฮัว่มามาผู้น้ีเฝ้าดทู่านโหวน้อย 

เติบใหญ่มาตั้งแต่ครั้นยังเล็ก นับแต่ท่านย่าของเผยซู่ส้ิน สองนายบ่าว 

ก็ใช้ชีวิตประคับประคองซึ่งกันและกันอยู่ในจวนโหวหลังใหญ่นั่น

"ที่แท้ก็ฮั่วมามานี่เอง ข้าเสียมารยาทแล้ว" เฉินอิ๋งพยักหน้าทักทาย

อีกฝ่าย

ฮั่วมามาย้ิมกล่าว "บ่าวรบกวนความสงบของคุณชายสาม  

ขอคุณชายสามได้โปรดให้อภัยด้วย" พูดจบนางก็ไอออกมาสองครา

พอเห็นเช่นน้ันเฉินอิ๋งก็หันไปเลิกม่านประตูออก "มามารีบเข้ามา

ข้างในก่อนเถอะ ด้านนอกหิมะตก"

ฮั่วมามารีบโบกไม้โบกมือ ย้ิมฟันหลอพลางกล่าว "บ่าวมิกล้า  

แค่หิมะตกเท่านั้น หาเป็นอันใดไม่"

ยังไม่ทนัพูดจบนางก็ไอออกมาอกี สองแก้มแดงผิดปกต ิดก็ูรู้แล้วว่า 

ก�าลังป่วย

หลวัมามาเพราะนึกถึงน�า้ใจของอกีฝ่าย ยามนีจ้งึช่วยเฉนิอิง๋พูดอยู่

ข้างๆ อีกแรง "มามารีบเข้ามาก่อนเถอะ ตอนนี้ท่านโหวน้อยยังไม่มา  

ท่านก็เข้ามาอบอุ่นร่างกายสักหน่อยก่อนแล้วค่อยว่ากัน"

เฉินอิ๋งกล่าว "มามาเข้ามาดื่มชาร้อนสักค�าก่อนเถิด วันน้ีอากาศ

เหน็บหนาวยิ่งนัก"

พอเห็นพวกนางสองคนเอ่ยวาจาเกรงอกเกรงใจเช่นนั้น ฮั่วมามา 
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ก็ไม่กล้าเอ่ยปากปฏิเสธอีก นางซอยเท้าเดินเข้ามา

หลัวมามารีบเข้าไปพยุงพลางกล่าว "ค่อยๆ เดิน พื้นนี้ลื่นยิ่งนัก"

เฉนิอิง๋เลิกม่านขึน้เลก็น้อย ฮัว่มามาร้องเสยีงหลง "มไิด้ๆ" หลวัมามา 

กลับออกแรงฝืนส่งนางเข้าไปในห้อง ก่อนจะหยิบถ้วยสะอาดๆ ใบหน่ึง

มารินน�้าชาให้กับนาง เฉินอิ๋งเชิญนางนั่งผิงไฟอยู่ข้างเตา

ฮั่วมามาอายุไม่ใช่น้อยแล้ว หลังจากน่ังลง เพราะรู ้สึกมือเท้า 

เย็นจนแข็งท่ือไปหมด นางจึงยกมือขึ้นทุบขาทั้งสองข้างพลางเอ่ยปาก

กระแหนะกระแหนตนเอง "น่าขายหน้าย่ิงนัก ยายเฒ่ากระดูกกระเด้ียว

ไม่เอาไหนเช่นบ่าว ยามนี้ได้แต่เป็นภาระผู้อื่นแล้ว"

หลัวมามาที่อยู่ข้างๆ ย้ิมกล่าว "พูดอะไรเช่นน้ัน กระดูกของท่าน 

ยังแข็งแรงดี ยังเสวยสุขได้อีกนาน"

เฉินอิ๋งกล่าวต่อ "ฮั่วมามาสีหน้าท่าทางกระฉับกระเฉง เช่ือว่าอายุ

ต้องยืนถึงร้อยปี"

ยามพูดจาน�า้เสยีงของนางฟังดูอ่อนโยนย่ิงนกั เห็นได้ชดัว่าฮัว่มามา 

ผูน้ี้น่าจะรูจ้กันางอยู่ก่อนแล้ว นบัแต่เห็นหน้านางจนถึงยามน้ี ใบหน้าของ

หญิงชราล้วนสขุมุเยือกเย็น ไม่แสดงสหีน้าประหลาดใจอนัใดแม้เพียงน้อย  

เห็นได้ชัดว่าเผยซู่ได้บอกเรื่องในวันนี้ให้ฮั่วมามารับรู้หมดสิ้น

"วันนีบ่้าวออกมาเลอืกซือ้ของ" บางทีอาจเพราะเกรงเฉนิอิง๋จะสงสยั 

ฮั่วมามายามน้ีถึงได้ย้ิมตาหยีเอ่ยปากเล่าที่มาที่ไปให้นางฟัง "เพราะ 

ท่านโหวก�าลงัจะไปจากจีห่นานแล้ว บ่าวเลยคิดว่าจะดจีะชัว่เช่นไรก็น่าจะ 

ซื้อของอะไรติดมือกลับไปฝากผู้อื่นบ้าง จะได้ไม่ถูกผู้คนติฉินนินทาว่า 

จวนโหวไร้มารยาท ทว่าท่านโหวไม่ชอบเรือ่งพวกนี ้ถึงมอบหมายให้ผูอ้ืน่

จัดการเอง วันนี้ท่านโหวบังเอิญออกจากจวน จึงให้ผู้อื่นตามมาด้วย  
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จะได้แวะซื้อของกลับไป ไม่ต้องออกมาตระเวนซื้อของตามล�าพัง"

เฉินอิ๋งมิได้กล่าวอันใด หลัวมามากลับเอ่ยปากยกย่องไม่หยุด  

"ท่านโหวน้อยช่างมนี�า้ใจยิง่นกั รูจ้กัเหน็อกเห็นใจคนชราผูต้กทุกข์ได้ยาก 

ท่านได้พบกับนายผู้ประเสริฐแล้ว"

ค�าพูดน้ีพูดถูกใจฮั่วมามาย่ิงนัก นางใบหน้าย้ิมแย้มเบิกบาน 

เต็มไปด้วยริ้วรอยยับย่น "ท่านพูดถูกแล้ว บ่าวเช่นข้านับว่าตกอยู่ในรัง 

วาสนาจริงๆ"

หลวัมามาเอ่ยปากกล่าววาจาอนัเป็นสริมิงคลออกมาอกีสองสามค�า  

จนอกีฝ่ายปลาบปลืม้ไม่รูส้ิน้ วาจาย้ิมหวัดังอยู่มไิด้ขาด บรรยากาศคกึคกั

กว่าตอนที่เผยซู่อยู่เมื่อครู่มากโข

หลงัจากพูดคยุสพัเพเหระกันอยูค่รูห่น่ึง ฮัว่มามาก็ค่อยๆ เก็บรอยย้ิม  

นัง่ขยับเนือ้ขยบัตวัไม่เป็นสขุ นางกล่าวว่า "บ่าวมเีรือ่งใคร่ถามคณุชายสาม 

เรื่องหนึ่ง ไม่ทราบว่าได้หรือไม่"

หญิงชราสีหน้ากระอักกระอ่วน น�้าเสียงกดต�่าลงหลายส่วน

เฉนิอิง๋ย้ิมตอบ "ไม่มปัีญหา" นางพูดพลางท�ามอืเป็นสญัญาณให้กับ 

หลัวมามา

หลัวมามาเข้าใจได้ทันที นางถอยจากไปเงียบๆ พร้อมดึงประตูปิด

ฮั่วมามาวางถ้วยชาลง น่ังตัวตรงถามว่า "เมื่อครู่ตอนบ่าวเข้ามา 

ในเรอืน เห็นท่านโหวเดินออกไป ถึงบ่าวจะหตูาฝ้าฟางแต่ก็ยังพอมองเห็น 

สีหน้าของท่านโหวเหมือนจะ...ไม่สู้ดีนัก บ่าวปากมากใคร่ขอถามสักค�า 

ไม่ทราบว่าเมื่อครู่เกิดเรื่องอันใดขึ้น"

นางพูดพลางจ้องเฉินอิ๋งเขม็ง ในตาเต็มไปด้วยความรู้สึกห่วงใย 

จนแทบจะเรียกได้ว่าตึงเครียดอยู่น้อยๆ ประหนึ่งกลัวเฉินอิ๋งจะพูดอันใด
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ไม่ดีออกมา

ดูท่าฮ่ัวมามากับเผยซู่จะปฏิบัติต่อกันเหมือนด่ังญาติสนิทอย่างท่ี

ผู้คนเล่าลือกันจริงๆ

ถึงจะครุ่นคิดเช่นน้ัน แต่เฉินอิ๋งก็ไม่ได้ปิดบังอ�าพรางอันใด เรื่องท่ี

พอจะพดูได้นางล้วนเล่าออกมาหมดสิน้ แมแ้ต่เรือ่งคดิสร้างส�านกัศกึษา

สตรีนางก็ยังเล่าออกมาจนหมด เรื่องน้ีต่อให้นางไม่พูด วันหน้าเผยซู ่

ก็ต้องบอกให้ฮั่วมามารู้อยู่ดี ในเมื่อเป็นเช่นน้ันนางมิสู้เล่ามันให้อีกฝ่าย 

รู้เสียเอง

ได้ยินเฉินอิ๋งพูดเช่นน้ันฮั่วมามากลับไม่แสดงสีหน้าประหลาดใจ 

อันใดนัก นางท�าเพียงถอนหายใจออกมาเบาๆ คราหนึ่ง สีหน้า 

หม่นหมองย่ิง "มิน่าสีหน้าของท่านโหวถึงได้เป็นเช่นน้ัน ท่ีแท้ก็เพราะ 

พูดถึงเรื่องคุณหนูใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง"

สีหน้าของฮั่วมามากลับกลายเป็นรันทด คิ้วบางๆ ทั้งสองข้างลู่ตก 

ริ้วรอยบนใบหน้าก็เหมือนจะพลอยลึกลงตามไปด้วยเป็นอันมาก "ใช่ว่า

บ่าวปากมาก ทว่าชะตาชีวิตของคุณหนูใหญ่ช่าง...รันทดยิ่งนัก"

นางพูดพลางถอนหายใจ ยกแขนเสื้อขึ้นซับหางตา

เฉินอิ๋งจ้องอีกฝ่ายนิ่ง ไม่เอ่ยปากถามอันใด 

ความสามารถในการลืมเลือนของมนุษย์มีไว้ก็เพ่ือลบเลือนความ

เจ็บปวด เริ่มต้นชีวิตใหม่

วาจาหลบเลี่ยงหลีกเร้นของเผยซู่ก่อนหน้าน้ี รวมถึงความรู้สึก 

รันทดเจ็บปวดของฮั่วมามาในยามน้ีล้วนแสดงให้เห็นชัดว่าการตายของ

คุณหนูใหญ่เผยในยามน้ันเป็นเรื่องราวในอดีตที่ชวนให้ผู้คนรวดร้าว 

ปานใด
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เฉินอิ๋งไม่อยากสะกิดแผลเก่าของอีกฝ่ายขึ้นมาอีก ท�าเช่นนั้นออก

จะโหดเหี้ยมเกินไป

ทว่าฮ่ัวมามายามนี้กลับเริ่มต้นพูดขึ้น เรื่องที่นางเอ่ยปากออกมา 

กลับตรงกันข้ามกับที่เฉินอิ๋งคิด

"ในเมือ่ท่านโหวบอกเรือ่งนีกั้บคุณชายสามแล้ว เช่นน้ันบ่าวก็รูส้กึว่า 

คุณชายสามคงพอจะรับฟังรายละเอียดต่างๆ ได้" นางพูดด้วยน�้าเสียง

ไม่มีลังเลแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามกลับแน่วแน่ถึงขนาดเฝ้ารอด้วยความ

กระวนกระวาย "บ่าวเองก็รู้สึกว่าคุณชายสามเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เรื่องนี้

เล่าให้คณุชายสามฟัง เชือ่ว่าคณุชายสามคงไม่เหน็เป็นเรือ่งขบขนัอนัใด"
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เฉินอิ๋งตะลึงไปกับค�าพูดของอีกฝ่าย

ฮัว่มามามองมาทางเฉนิอิง๋ด้วยสายตาปลาบปล้ืม หางตาแดงระเร่ือ 

พลางกล่าว "บางทีคุณชายสามอาจจะไม่ทราบ แต่ไหนแต่ไรมาท่านโหว

ก็ไม่ชอบพูดถึงเรือ่งพวกน้ี ได้แต่เก็บมนัไว้ในใจ บางครัง้บ่าวเองก็กลวัว่า

ท่านโหวจะอัดอั้นตันใจจนล้มป่วย นี่เป็นครั้งแรกที่ท่านโหวยอมบอกเล่า

เรือ่งนีกั้บผูอ้ืน่ บะ...บ่าวคดิว่าหากคณุชายสามไม่รงัเกียจ ช่วยรบัฟังค�าพูด 

ของบ่าวสักสองสามประโยค ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่"

นางมองมาด้วยสายตาวาดหวัง น�้าตาที่เอ่อท้นอยู่ในดวงตาขุ่นมัว

ส่องประกายระยิบระยับ

เฉนิอิง๋รูส้กึประหลาดใจ สองตาเบกิกว้างขึน้เลก็น้อย มองดอูกีฝ่าย

โดยไม่พูดอันใด

ฮั่วมามาถอนหายใจยาวๆ ออกมาคราหนึ่ง "คุณชายสามเป็นคนดี 

229
เจื้อยแจ้วข ้างเตา
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แค่เห็นเพียงปราดเดยีวบ่าวกร็ูไ้ด้แล้ว เรือ่งสถานพ�านักทีค่ณุชายสามคดิ

จะสร้างนั้นถึงบ่าวจะไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ถึงกระน้ันบ่าวก็รู้สึกได้ว่าหาก 

ยามคุณหนูใหญ่มีชีวิตอยู่มีสถานที่เช่นนั้น คุณหนูใหญ่ก็คงไม่..."

จู่ๆ  นางก็ไม่อาจพูดต่อ ฮัว่มามาหยิบเอาผ้าเชด็หน้าออกมาซับหางตา  

ตอนปริปากข้ึนอีกคราน�้าเสียงของนางกลับสั่นสะท้านเบาๆ "บ่าวจะเล่า

เร่ืองท้ังหมดให้คณุชายสามฟัง หลงัฟังบ่าวเล่าจบ คณุชายสามก็จะเข้าใจ

ได้เองว่าเหตุใดวันนี้ท่านโหวถึงได้ตกลงรับปากคุณชายสาม"

ตอนพูดน�้าเสียงของนางเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกอาดูรเสียดาย

"หากเป็นไปได้มามาก็เล่ามาเถิด ข้ายินดีรับฟัง" เฉินอิ๋งพูดพลาง 

ยกกาน�้าชา รินชาร้อนให้ฮั่วมามาต่อ

เห็นได้ชัดว่ามามาผู้นี้ปรารถนาจะให้นางได้รับรู้เร่ืองราวทั้งหมด 

ทั้งมวล บางทีอาจเพราะเอ็นดูเผยซู่ ไม่อาจทนเห็นเขาทรมานตนเอง  

หรือไม่ก็อาจเพียงเพราะใคร่ระบายความรู้สึกออกมาเท่าน้ัน แต่ไม่ว่า 

จะด้วยเพราะเหตใุด เฉนิอิง๋ล้วนรูส้กึว่านางมหีน้าทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบ

ที่พึงท�าตนเป็นผู้ฟัง

พอเห็นเฉินอิ๋งรับปากเช่นนั้น ฮั่วมามาก็คล้ายถอนหายใจโล่งอก 

นางกล่าวขอขมาเฉนิอิง๋คราหนึง่ ยกถ้วยชาข้ึนดืม่ก่อนจะเร่ิมเอ่ยปากเล่า

"ยามน้ันหลงัอดตีท่านโหวกับคณุชายท้ังสองสิน้ ฮหูยินกับสะใภ้ใหญ่ 

สะใภ้รองต่างถูกคนนอกบอกว่าพวกนางชะตา 'ข่มสามี' บ่าวยังจ�าได้  

ช่วงท่ีพวกนางไว้ทุกข์อยู่ภายในจวน มักมีคนคอยชี้มือชี้ไม้กล่าววาจา

เหลวไหลอยู่เสมอ ต่อมาเรื่องนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วเมือง"

พูดถึงตรงนี้นางก็หยุดไปครู่หนึ่ง สีหน้าทุกข์ระทมมาก

เรื่องนี้เป็นเช่นไรเฉินอิ๋งย่อมจินตนาการได้ไม่ยาก ถึงนางจะไม่เคย
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ได้ยินเรื่องดังกล่าว แต่ก็พอจะเข้าใจถึงสถานการณ์ในยามนั้นได้อยู่

"ในตอนนั้นท่านโหวอายุยังน้อย ต่อให้มีบรรดาศักดิ์เป็นโหว แต ่

ถึงกระน้ันจวนโหวก็ไม่อาจเทียบกับอดีตได้ ไม่ว่าผู ้ใดก็ล้วนเข้ามา 

กลั่นแกล้งกันถึงที่ได้" ฮั่วมามาเล่าให้นางฟังต่อ น�้าเสียงเชื่องช้าลงอย่าง

ยิ่งยวด

"หลังจากนั้นประมาณสองสามปี นายท่านผู้เฒ่า ฮูหยิน และสะใภ้

ทั้งสองก็ล้วนอ�าลาจากโลกนี้ไป เหลือก็แต่ฮูหยินผู้เฒ่าที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่

ถึงกระนั้นก็ต้องดื่มยาประทังชีวิตอยู่เป็นนิตย์ ยามน้ันในจวนจัดงานศพ

กันแทบจะเรียกว่าวันเว้นวัน ท่ัวท้ังจวนเต็มไปด้วยกลิ่นเผากระดาษเงิน

กระดาษทอง จากหน้าประตูจนถึงลานเรือนด้านหลัง ตลอดทางไม่อาจ 

มองเห็นสีอื่นอันใด จะมีก็แต่สีขาวกับสีขาว ไม่ต่างอันใดกับหิมะ

โปรยปราย ชวนให้ผู้คนหนาวสะท้านจับขั้วหัวใจ"

ฮัว่มามายกมอืขึน้เชด็หางตา น�า้เสยีงสัน่ระรกิชดัแจ้งย่ิงกว่าเมือ่ครู่ 

"จนถึงยามนี้บางครั้งบ่าวก็ยังฝัน...ฝันเห็นสถานการณ์ในเวลานั้น  

หลังจากนั้นก็สะดุ้งตื่น ไม่อาจข่มตาหลับได้อีกตลอดคืน"

นางถอนหายใจพลางส่ายหน้า ใบหน้าท่ีเต็มไปด้วยร้ิวรอยยับย่น

สะท้อนอยู่กับเปลวไฟในเตา แลดูรันทดเกินบรรยาย "เฮ้อ..."

เฉินอิ๋งนิ่งฟัง ทว่าในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกร้าวราน

ชีวิตของเผยซู่ชวนให้คนนึกทอดถอนใจจริงๆ มิน่าเขาถึงได้มีนิสัย

ขัดแย้งกันเช่นนี้ ที่แท้ก็เพราะเหตุนี้

ทันใดน้ันนางก็ได้ยินฮั่วมามากล่าวขึ้นอีก "และนับแต่น้ันถ้อยค�า

เล่าลือข้างนอกนั่นก็เริ่มเปลี่ยน บอกว่าท่านโหวกับคุณหนูใหญ่สองคน

ต่างหากถึงเป็น 'ดาวพิฆาต' แท้จริง ต้องให้คนท้ังบ้านตายหมดก่อนถึง
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จะพอใจ ท่านโหวยามนั้นเพ่ิงจะอายุสิบขวบเท่าน้ัน อีกทั้งยังเป็นชาย  

ด้วยเหตุนี้ถึงจะได้ยินค�าพูดพวกนั้นแต่ก็ยังสามารถท�าเป็นหูทวนลมได้ 

ทว่าคุณหนูใหญ่ยามนั้นอายุสิบหกแล้ว ก�าลังอยู่ในวัยออกเรือนมี

ครอบครัว แต่เพราะถ้อยค�าเล่าลือพวกนั้นท�าให้ไม่มีคนตระกูลดีๆ ท่ีใด

มาสู่ขอ พวกที่มาก็ต่างเป็นพวกเกียจคร้านไม่เอาไหน ฮูหยินผู้เฒ่าด้วย

เพราะโมโหย่ิง จึงตัดสินใจบอกออกไปว่าคุณหนูต้องไว้ทุกข์แสดงความ

กตัญญู ก่อนอายุสิบเจ็ดจะไม่พูดคุยถึงเรื่องแต่งงานอันใด"

นางคล้ายพูดจนเหน่ือย หลงัจากด่ืมชาและหยดุพักครู่หนึง่ ฮัว่มามา 

ก็เอ่ยปากเล่าต่อ "จะว่าไปคุณหนูใหญ่เองก็เป็นดรุณีใสซ่ือไม่มีพิษมีภัย 

วาจาเหลวไหลด้านนอกพวกน้ันนางถึงกับยึดถือเป็นเร่ืองจริง ถึงกับ 

ตัดสินใจน�าพาบ่าวไพร่สองสามคนเดินทางไปพ�านักอยู่ท่ีนอกเมือง  

บอกว่าจะไม่ยอมให้ดวงของตนเองข่มชะตาของผูเ้ป็นน้องชายได้เด็ดขาด 

วันๆ เฝ้าสวดมนต์กินเจ แม้แต่เสื้อผ้าสีสันสดใสอันใดก็ไม่ยอมสวมใส่  

ใช้ชีวิตไม่ต่างอันใดกับหญิงชรา"

พอพูดถึงตรงน้ีฮั่วมามาก็สะอึกสะอื้น หลังจากอดทนฝืนข่มอยู่ 

ครู่หนึ่งนางก็กล่าวต่อ "คุณชายสามไม่เคยพบเห็นคุณหนูใหญ่มาก่อน 

คุณหนูใหญ่รูปร่างหน้าตาคล้ายฮูหยิน น่ารักน่าใคร่ยิ่งนัก ดวงตากลมโต 

ใบหน้าเล็กๆ ผิวพรรณขาวสะอาด นิสัยหรือก็ไม่ต่างอันใดกับฮูหยิน  

ไม่ชอบพูดคุย อีกทั้งยังเป็นคนคิดมาก"

ดวงตาของนางหรี่ลงเล็กน้อย คล้ายยามนี้ดรุณีงดงามอายุสิบกว่า

ผู้นั้นก�าลังยืนอยู่ตรงหน้า

เฉินอิ๋งยังคงนิ่งเงียบไม่พูดไม่จา ท�าเพียงช่วยเปลี่ยนชาร้อนให้กับ

อีกฝ่าย
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ฮั่วมามาเห็นเช่นนั้นก็รีบลุกขึ้นเนื้อตัวสั่น "บ่าวมิกล้า คุณชายสาม

หาควรท�าเช่นนี้ไม่"

เฉินอ๋ิงวางถ้วยชาลงบนอุ้งมือนาง กล่าวด้วยน�้าเสียงอ่อนโยนว่า 

"มามาอย่าได้ทุกข์ใจ ดื่มชาเถอะ"

ฮัว่มามาตะลงึมองดนูาง จู่ๆ  ขอบตาก็แดงก�า่ นางรีบหยิบผ้าเชด็หน้า 

ขึน้กดซบัหางตาพลางฝืนย้ิมกล่าว "บ่าวเฒ่าชราหตูาฝ้าฟาง เมือ่ครูถ่งึได้

เผลอนึกถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมา ตอนคุณหนูใหญ่อยู่ในจวน นางก็ชอบ

รินชาให้บ่าวอยู่เสมอ"

ค�าพูดน้ีชวนโศกสลดย่ิงนกั เฉนิอ๋ิงเพราะไม่รู้ว่าควรปลอบใจอกีฝ่าย

เช่นไร จึงได้แต่น่ังน่ิงอยู่ข้างๆ เป็นเพ่ือนนาง คอยฟังนางระบายความ 

ทุกข์โศกเท่านั้น 

หลังจิบชาร้อนไปสองค�า ฮั่วมามาก็คล้ายกลับมาได้สติ นางนั่งลง

อีกครั้งก่อนจะเอ่ยปากเล่าต่อ "เพียงชั่วพริบตาคุณหนูใหญ่ก็พ�านักอยู ่

นอกเมอืงครบสองปี อายุสบิแปดปีบรบิรูณ์ กลายเป็นสตรทีนึทึกนางหนึง่ 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเดมิก็แค่เอ่ยปากออกมาด้วยเพราะความโมโหเท่าน้ัน ช่วงนัน้

นางไหว้วานคนไปทั่วให้ช่วยหาคู่ครองที่เหมาะสมให้กับคุณหนูใหญ่  

แต่โชคไม่ดีท่ีหาคนท่ีเหมาะสมไม่พบ ถ้าไม่ใช่ชาติตระกูลต�า่ต้อยก็นิสัย

ไม่เอาไหน หรือไม่ก็บ้านเรือนสกปรก ฮูหยินผู ้เฒ่าด้วยเพราะกลัว 

คุณหนูใหญ่จะล�าบาก เรื่องนี้จึงลากยาวต่อไปอีกปี จนคุณหนูใหญ่อายุ

สิบเก้า" 

เมื่อพูดถึงตรงนี้นางก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้ สีหน้าจู่ๆ ก็เปล่ียนไป 

นยัน์ตาแฝงไว้ซึง่ความเคยีดแค้นชงิชงั ถูถ้วยชาในมอืไม่หยุด กระดกูข้อต่อ 

กลายเป็นซีดขาว น�้าเสียงแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกแค้นเคือง "ฤดูหนาวปีนั้น 
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หิมะตกหนกัไม่ต่างอะไรกับวนันี ้มบีรุษุต่างถ่ินผูห้นึง่มานอนหนาวหมดสติ 

อยู่หน้าเรือนคุณหนูใหญ่ ด้วยเพราะคุณหนูใหญ่มีเมตตาจึงสั่งให้คน 

ช่วยเขาไว้ เชิญให้เขาพ�านักรักษาตัว อีกทั้งยังสั่งให้คนมอบเงินค่า 

เดินทางจ�านวนหนึ่งให้เขา ก่อนจะส่งเขาจากไป หลังจากเรื่องนี้ผ่านพ้น 

คุณหนูใหญ่ก็มิได้เก็บมันมาใส่ใจอีก คิดเพียงท�าบุญท�ากุศลเท่านั้น"
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พอพูดถึงตรงนี้ฮั่วมามาจู่ๆ ก็เปลี่ยนไปพูดถึงอีกฝ่าย นางกัดฟัน

กล่าว "แต่ใครจะไปนึก คนผู้นี้หลังพ้นจากเรือนคุณหนูไปเขาก็เที่ยวป่าว

ประกาศไปท่ัวว่าคุณหนูใหญ่พยายามล่อลวงเขา แรกๆ ก็ไม่มีผู้ใดเชื่อ  

แต่เขากลบัสบถสาบานกล่าววาจาเหลวไหล อกีทัง้ยังเอ่ยปากบอกถึงต�าหนิ 

บนร่างของคุณหนูใหญ่ เพียงไม่นานเรื่องราวก็แพร่สะพัดอยู่ท่ามกลาง

พวกคนชั้นต�่า ช่าง..."

ริมฝีปากของนางสั่นระริก ใบหน้าเขียวคล�้า พูดอันใดต่อไม่ออก 

น�้าตาหลั่งริน

เฉินอิ๋งตะลึงฟัง ในใจหนาวสะท้านยิ่ง

วาจาเล่าอ้างบาดหูเช่นนีบ้บีบงัคบัท�าร้ายสตรใีนสมยัโบราณเช่นไร 

นางไม่ต้องคิดก็รู้ได้ทันที

"หากมามาไม่ปรารถนาจะเล่าต่อก็ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวอกี ข้าเข้าใจ

230
ใจคนต�่าทราม



68 ออกจากจวนมาไขคดี 4

แล้ว" นางอดเอ่ยกับอีกฝ่ายไม่ได้

เรือ่งราวในอดีตเหล่านีห้าควรย้อนนึกถึงอกีไม่ อารมณ์ของหญิงชรา

ได้รับความกระทบกระเทือนเช่นนี้ ดีไม่ดีอาจส่งผลต่อสุขภาพ

นกึไม่ถึงว่ายังไม่ทันทีเ่ฉนิอิง๋จะพูดจบ ฮัว่มามาก็ส่ายศรีษะ รอยย้ิม

เจบ็ปวดปรากฏขึน้บนใบหน้าท่ีเตม็ไปด้วยริว้รอยยับย่น "ถึงคณุชายสาม

จะเข้าใจ แต่เรื่องราวภายหลังเกรงว่าท่านอาจทายไม่ถูก"

น�า้เสยีงของนางแหบพร่าเลก็น้อยคล้ายมดีกรีดแก้วห ูท�าเอาทกุค�า

ที่นางพูดออกมาล้วนแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกเฉื่อยชายากเกินบรรยาย

"บ่าวรู้ คุณชายสามเป็นคนฉลาด คงทายเรื่องราวได้คร่าวๆ แล้ว" 

เส้นผมสีดอกเลาของฮั่วมามาส่ายไหวไปตามเสียงพูด คล้ายหิมะที ่

โปรยละอองอยู่ทัว่แผ่นฟ้าตกอยู่บนตวันาง "ต่อมา...ต่อมา...คณุหนูใหญ่

ก็กลนืทองพยายามปลดิชวิีตตนเอง ฮหูยินผูเ้ฒ่าส่งคนจ�านวนมากไปเฝ้า

คุณหนูใหญ่ไว้ด้วยเพราะกลัวนางจะฆ่าตัวตายอีก ทว่าคุณหนูใหญ่ยัง

ซ่อนทองไว้อีกก้อน พอลับตาคนนางก็แอบกลืนมันลงท้องอีก วันที่สอง

กว่าจะมีคนไปพบ ร่างของคุณหนูใหญ่...ก็เย็นเยียบสิ้นแล้ว" 

นางเพียรใช้ผ้าเชด็หน้าซบัน�า้ตา ทว่าน�า้ตากลบัยังคงหลัง่รนิ ไม่ว่า

จะท�าเช่นไรก็ไม่ยอมหยุดไหล เพียงไม่นานผ้าเชด็หน้าน่ันก็ชุม่โชกไปด้วย

น�้าตา

เฉินอิ๋งหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ ย่ืนส่งให้กับ 

อีกฝ่าย

ฮั่วมามารับไว้พลางใช้มันซับน�้าตา กว่าจะกลั้นน�้าตาได้ส�าเร็จ 

ก็หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ นางเช็ดหางตาเอ่ยปากสะอึกสะอื้น "บ่าว 

เสียมารยาท ท�าตัวให้คุณชายสามขบขันแล้ว"
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เฉินอิ๋งส่ายหน้าไม่พูดอันใด นางนั่งนิ่งอยู่ข้างอีกฝ่าย

ไม่รู ้ด้วยเหตุใดการเคลื่อนไหวสงัดเงียบไร้สรรพเสียงนี้กลับท�า 

ฮั่วมามารู้สึกเหมือนได้รับการปลอบโยน

หลังจากผ่านไปชั่วครู่ อารมณ์ของฮั่วมามาก็กลับมาสงบน่ิง นาง

เริ่มเอ่ยปากพูดอีกครั้ง

"ท่านโหวยามน้ันถึงจะเพ่ิงอายุสิบสาม แต่กลับรู้อะไรดีอะไรไม่ดี 

เขาปิดประตูเฝ้าศพของคุณหนูใหญ่ตลอดทั้งคืน เช้าวันที่สองก็พาคน 

ออกจากประตู ต่อมาบ่าวถึงได้รู้ว่าท่านโหวตามหาชายหนุ่มสร้างเรื่อง 

ผู้น้ันจนพบ บีบบังคับให้เขาบอกถึงต้นสายปลายเหตุ" น�้าเสียงของนาง

ไม่รันทดโศกเศร้าอีกต่อไป หากแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกเคียดแค้นชิงชัง

นางเข่นเขี้ยวเค้ียวฟันกล่าว "เจ้าคนถ่อยนั่นเป็นบัณฑิตยากจน  

คิดอยากมั่งมีศรีสุขจนเสียสติ เห็นจวนของพวกเรามีแต่เด็กกับคนชรา  

ชื่อเสียงของคุณหนูใหญ่เองก็ไม่สู ้ดี จึงคิดวางแผนตัดสินใจท�าลาย 

ชือ่เสยีงของคณุหนใูหญ่ให้สิน้ซาก คิดว่าหากฮหูยินผูเ้ฒ่าร้อนรน ไม่แน่ว่า 

อาจยอมยกคณุหนใูหญ่ให้กับเขา ถึงตอนน้ันคนยากไร้เช่นเขาย่อมสามารถ 

เกี่ยวดองกับจวนโหวได้ ช่างเป็นตัวบัดซบโง่งมตัวหนึ่งโดยแท้ ถุดๆ!"

ฮัว่มามาถ่มถุยน�า้ลายลงพ้ืนตดิๆ กันหลายครัง้หลายครา สองแก้ม

แดงระเรื่อด้วยความโกรธแค้น พูดจบนางก็ไอออกมาอีกครา

เฉินอิ๋งรีบขยับข้ึนหน้ายกถ้วยน�้าชาขึ้นให้อีกฝ่าย ฮั่วมามารับ 

ถ้วยน�้าชาไปดื่มสองสามค�า ครั้นหายไอนางก็หอบหายใจกล่าว "ล�าบาก

คุณชายสามแล้ว บ่าวใกล้เล่าจบแล้ว"

เฉนิอ๋ิงกังวลกลวันางจะเป็นอะไรไป แต่เห็นได้ชดัว่าอกีฝ่ายเก็บกด

เรื่องนี้อยู่นานมากแล้ว ยามนี้หากไม่ยอมปล่อยให้นางได้พูดจบ เกรงว่า
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จะย่ิงส่งผลเสียต่อร่างกายของหญิงชรามากข้ึนไปอีก ด้วยเหตุนี้เฉินอิ๋ง 

จึงได้แต่นั่งกลับลงบนเก้าอี้และตั้งใจฟังนางพูดต่อ

"ต่อมาท่านโหวได้บอกกบับ่าวว่าสาเหตุทีเ่จา้คนถ่อยนัน่เล็งเป้าไป

ที่คุณหนูใหญ่ก็ด้วยเพราะคุณหนูใหญ่ได้ชื่อว่ามีดวง 'ข่มญาติพ่ีน้อง'  

คนผู้น้ีหมายเก่ียวดองกับจวนโหวจนเสียสติ ถึงขนาดยอมทุ่มเททรัพย์

สมบัติที่มีทั้งหมดซื้อตัวแม่เฒ่าข้างกายคุณหนูใหญ่ แม่เฒ่านางนั้นเดิม

มหีน้าทีต่ดิไฟต้มน�า้ เพราะเรอืนนัน่ไม่มอีงครกัษ์เฝ้ารักษาความปลอดภัย

แน่นหนา ท�าให้นางฉวยโอกาสตอนคุณหนูใหญ่อาบน�้าแอบสังเกตดู

ต�าหนิบนตัวคุณหนูใหญ่ ก่อนจะเอาไปบอกกับเจ้าคนชั่วน่ัน ช่าง... 

แค่กๆๆ..."

ฮั่วมามาไอหนักหน่วงรุนแรงจนไม่อาจเล่าต่อ สองแก้มแดงชัด 

ยิ่งกว่าเก่า มือสั่นระริกยื่นไปที่ถ้วยชา 

เฉินอ๋ิงรีบคว้ามันย่ืนส่งให้กับอีกฝ่ายพลางพูดอย่างอ่อนโยนว่า  

"พอเถอะมามา ข้าเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ท่านไม่ต้องรีบ ใจเย็นๆ"

คราน้ีอาการไอของฮัว่มามาจางหายไปอย่างรวดเร็ว หลังจบิชาร้อน

สองค�าลงท้อง สีหน้านางก็ดีขึ้นมาก นางพูดออกมาว่า "ขอคุณชายสาม

อย่าได้ถือสา วันนี้เสียมารยาทยิ่งแล้ว คุณชายสามโปรดให้อภัยด้วย"

เฉินอิ๋งคิดจะเอ่ยปากกล่าว 'หาจ�าเป็นไม่' แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปาก 

จู่ๆ นางก็รู้สึกแผ่นหลังหนาวสะท้าน ครั้นหันหน้ามองกลับไปนางก็เห็น

ม่านประตถููกเลกิสงู เผยซูก่�าลงัยืนอยู่ทีข้่างประต ูอาภรณ์บนร่างสะบดัไหว 

ตามแรงลม ละอองหิมะเกาะติดอยู่ที่ข้างแขนเสื้อ

"เรื่องเก่าพวกนั้นมามาไม่จ�าเป็นต้องพูดถึงอีก" เขาลดม่านลงและ

สาวเท้ากว้างๆ เดนิเข้ามา เสือ้คลมุท่ีพาดอยู่บนแขนห่อคลมุลงบนตวัของ
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ฮั่วมามา น�้าเสียงทุ้มต�่าเอ่ยว่า "ข้าสั่งให้คนจุดเตาแล้ว มามาไปรออยู่ 

บนรถเถอะ อีกไม่นานข้าก็จะเสร็จธุระแล้ว" เขาพูดพลางเดินข้ึนหน้า 

หมายประคองหญิงชรา

นับแต่เห็นเขาเข้ามาในห้อง แววตาของฮั่วมามาก็เต็มไปด้วย 

ความรู้สึกปลาบปลื้มยินดี ยามนี้พอได้ยินค�าพูดดังกล่าว นางก็ยิ้มตาหยี

ตบมือของเขา "เอาล่ะๆ บ่าวพูดจบแล้ว ธุระของท่านโหวส�าคัญย่ิง  

เชิญท่านโหวจัดการธุระเถิด"

"อย่างไรมามาก็กลับขึ้นรถก่อนเถอะ" เผยซู่พยุงนางลุกขึ้น ก่อนจะ

หันไปพยักหน้ากับเฉินอิ๋ง "เมื่อครู่รบกวนคุณชายสามแล้ว"

ฮั่วมามาย้ิมพลางกล่าวเสริม "เมื่อครู่ต้องขอบคุณคุณชายสาม 

ย่ิงนักท่ีไม่รังเกียจยายเฒ่าน่าร�าคาญอย่างบ่าว ยามนี้บ่าวรู้สึกสบายใจ

ขึ้นมาก คุณชายสามนับเป็นผู้เปี่ยมเมตตา เป็นสตรีที่มีน�้าใจยิ่ง"

เพราะอายุมากจึงขี้หลงขี้ลืม ทันทีที่เอ่ยปากนางก็เผยให้ชาวบ้านรู้

ได้ทันทีว่าแท้ที่จริงแล้วนางล่วงรู้ถึงฐานะของเฉินอิ๋งอยู่ก่อน

เฉินอิ๋งเองก็คาดเดาได้อยู่ก่อนแล้วเช่นกัน พอได้ยินเช่นน้ันนางก็ 

ยิ้มกล่าว "หามิได้"

ฮัว่มามาไม่รูต้วัเลยแม้แต่น้อยว่าตนเองพลัง้ปากไปเป็นทีเ่รยีบร้อย

แล้ว นางฉีกปากยิ้มไม่หุบ

เผยซู่ที่อยู่ข้างๆ ไม่รู้เพราะเหตุใดพอเห็นเช่นนั้นท่าทางเขาก็คล้าย

กระอกักระอ่วนขึน้มาเลก็ๆ โชคดีทีเ่ฉนิอิง๋สนใจก็แต่พูดคยุอยู่กับฮัว่มามา 

ผนวกกับท่าทีผิดปกติของเขานี้ก็มิได้เด่นชัดอะไรนัก ทุกอย่างจึงผ่านพ้น

ไปเช่นนี้

หลงัจากหาคนส่งฮัว่มามาออกไปเสรจ็ เผยซูก็่หันกลบัมา ยกกาน�า้
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รินน�้าร้อนลงไปในกาน�้าชา ลงมือชงชาต่อ ควันสีขาวลอยละล่องระคน 

อยู่กับน�้าเสียงทุ้มต�่าของเขา "คุณชายสาม...รู้สิ้นแล้ว?"

"ใช่ ฮั่วมามาบอกข้าหมดแล้ว" เฉินอิ๋งตอบ ไม่ว่าจะสีหน้าหรือ 

น�้าเสียงล้วนสงบนิ่ง

เผยซู่พิจารณาดูด้วยหางตาอยู่ครู ่หนึ่ง ครั้นเห็นสีหน้าของนาง

เหมือนเช่นทุกครั้ง เขาก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาอย่างประหลาด

"ในเมื่อเป็นเช่นน้ี ท่าทีของข้าคุณชายสามก็คงจะเข้าใจแล้ว" เขา

ยกกาน�้าเดินไปที่ห้องข้าง

เฉินอิ๋งได้ยินเสียงตักน�้า เขาน่าจะก�าลังตักน�้าใส่กาอยู่ น�้าเสียง 

แผ่วเบาดังตามมา

"เช่นนั้นก็ดีแล้ว"
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ครั้นกลับมาถึงในห้อง สีหน้าของเผยซู่ก็กลับกลายเป็นปกติ เขา 

วางกาน�้าลงบนเตาพลางเอ่ยปาก "เอาเป็นว่าเรื่องนี้ข้ายินดีช่วยเหลือ 

เหตุผลมิใช่ด้วยเพราะสงสัยใคร่รู้หรืออื่นใด ท่านเชื่อใจข้าเท่านั้นก็พอ"

"ท่านโหวน้อยได้แสดงความจริงใจยิ่งยวดให้ประจักษ์แล้ว ข้ารู้สึก

ซาบซึง้ใจย่ิง" เฉนิอิง๋ยืนอยู่ข้างชัน้หนังสอื ผนิหน้ามองมาทางเขา รอยย้ิม

แม้จะปรากฏอยู่บนรมิฝีปากเพียงจางๆ แต่กลบัชดัเจนแจ่มแจ้งเป็นทีส่ดุ

พอเห็นรอยย้ิมเช่นนั้นเผยซู่เองก็อดย้ิมออกมาไม่ได้เช่นกัน "ยังคง

เป็นค�าพูดประโยคเดิม รอฟังข่าวจากข้า เรื่องสวนผลไม้ที่เยียนไถ  

มอบให้ข้าเป็นคนจดัการก็แล้วกัน ข้าจะพยายามอย่างสดุความสามารถ"

ค�าพูดพวกนีเ้ขาพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมา เฉินอิง๋ย้ิมน้อยๆ รับค�า 

ไม่ได้อิดออดกระบิดกระบวนเอ่ยปากถึงปัญหาเรื่องเงินอีกแต่อย่างใด

ปริศนาบนตัวเผยซู่ยามน้ีค่อยๆ คลี่คลายออกทีละน้อยแล้ว ส่วน 

231
เยี่ยมเยือนกะทันหัน
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ค�าตอบนั้นก็ช่วยให้นางเข้าใจเขาได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ในท่ีสดุนางก็รูแ้ล้วว่าเหตใุดเขาถึงใส่ใจเรือ่งชือ่เสยีงมากมายเย่ียงนัน้  

รวมถึงท่าทีระแวดระวังเกินความจ�าเป็นยามอยู่กับเพศตรงข้ามเหล่าน้ัน 

ด้วย ส่วนสาเหตุที่เขารับปากช่วยเหลือนางอย่างตรงไปตรงมาน้ันนางก็

เข้าใจแล้วเช่นกัน

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจู่ๆ เงาร่างของพ่ีน้องสกุลซย่าก็โผล่ขึ้นในหัว 

ของนาง ทนัททีีค่วามคิดดังกล่าวปรากฏ เฉนิอ๋ิงก็รบีกดมนักลบัลงไปทนัที

ประหลาดจริงๆ เหตุใดนางถึงนึกถึงสองพี่น้องนั่นขึ้นมาได้

นางแอบส่ายหน้านัง่กลบัลงบนเก้าอี ้ชีไ้ปยังภาพร่างพลางบอก "ในเมือ่ 

พอเข้าใจถึงโครงร่างคร่าวๆ ของโครงการ...แผนงานแล้ว เช่นน้ันต่อจากนี้ 

ข้าก็จะบอกเล่าถึงรายละเอียดด้านการก่อสร้าง รบกวนท่านโหวน้อย

จับตาดูดีๆ..." 

เกล็ดหิมะโปรยละอองอยู่ท่ีนอกหน้าต่าง ดอกเหมยส่งกล่ินหอม

จางๆ เสยีงพูดคยุจ้อกแจ้กดังอยู่ภายในเรอืนทีช่ือ่ว่า 'ลิม้สรุา' อยู่เป็นนาน

ไม่มีหยุด

หิมะแรกของจี่หนานตกอยู่เพียงครึ่งวันเท่านั้น คร้ันหัวค�่ามันก ็

หยุดตก ท้องฟ้าแจ่มใสอยู่นานถึงสิบวัน สภาพอากาศถึงกลับกลายเป็น 

เย็นเยียบย่ิงกว่าเดมิ ฮหูยินผูเ้ฒ่าหลีเ่องก็ไม่สนุกสนานคกึคักเหมอืนอย่าง

ก่อนหน้านี้ วันทั้งวันเอาแต่ผิงไฟท�าตัวให้อบอุ่นอยู่แต่ภายในห้อง

สภาพอากาศเช่นนี้ท�าให้การไปเรียนหนังสือของทุกวันเป็นไปด้วย

ความยากล�าบาก หลี่ซีเองก็ทะเลาะกับหนีซื่อไม่รู้กี่คร้ังต่อก่ีคร้ัง แต่ 

ถึงกระนั้นนางกลับไม่ได้รับความเมตตาจากผู้เป็นมารดาแม้แต่น้อย  

ทุกวันยังต้องฝ่าลมหนาวไปเรียนอยู่ดี
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ทุกครั้งท่ีเป็นเช่นนี้นางมักรู้สึกอิจฉาเฉินอิ๋งมากเป็นพิเศษ นาง 

รู้มาว่าญาติผู้พี่ของนางผู้นี้ 'เรื่องเรียนไม่เอาไหน' แต่ในความไม่เอาไหน

ทีว่่ากลบัเตม็เป่ียมไปด้วยความโชคดี ได้รบัความเอน็ดจูากสวรรค์จนนาง

อดนึกอยากเปลี่ยนตัวกับอีกฝ่ายไม่ได้

หากนางรู้ว่าทุกวันเฉินอิ๋งต้องพยายามตื่นนอนแต่หัวรุ ่ง ไม่ว่า 

สภาพอากาศจะหนาวเหน็บสักเพียงใดก็ยังต้องฝึกขี่ม้ายิงธนูรวมถึง 

ฝึกก�าลังข้อมือและอื่นๆ เชื่อว่าถึงตอนน้ันนางย่อมไม่นึกอิจฉาเฉินอิ๋ง 

อีกต่อไป

จะว่าไปนบัแต่แยกกับเผยซูใ่นวันนัน้ เฉนิอิง๋ก็ไม่ได้รบัข่าวสารอนัใด 

จากเขาอีก แต่ถึงกระนั้นนางก็ไม่ได้รู้สึกร้อนใจ ยังคงยุ่งอยู่กับเรื่องราว

ของตนเองเหมือนดังเก่า

วันน้ีหิมะตกหนัก เฉนิอิง๋ลกุขึน้แต่เช้า นางสงัเกตเหน็ท้องฟ้าอมึครึม 

ลมหนาวพัดผ่านประตูสลกัลายเข้ามาพร้อมกับกลิน่อายแจ่มใสเย็นยะเยือก

"วันนี้คุณหนูยังจะออกไปข้างนอกกระนั้นหรือ" หลังช่วยผู้เป็นนาย

ช�าระล้างร่างกายเป็นทีเ่รยีบร้อย หลวัมามาก็เอ่ยปากถาม สายตาจบัจ้อง

อยู่บนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่วางอยู่บนเตียง

เฉินอิ๋งพยักหน้ากล่าว "ใช่ ข้านัดกับนายหญิงสี่สกุลฉิวไว้ วันนี้ 

ตอนบ่ายจะแวะไปดูอะไรที่ร้านเซียงอวิ๋นสักหน่อย"

หลวัมามาไม่รูเ้รือ่งเฉนิอิง๋กับกัวหว่านร่วมมอืกันท�าการค้า พอได้ยิน 

เช่นนั้นหัวคิ้วของนางก็ขมวดเข้าหากันน้อยๆ เพราะรู้สึกว่าการท่ีเฉินอ๋ิง

ท�าตวัสนิทสนมกับหญงิม่ายผูห้นึง่เกินไปน้ันหาใช่เร่ืองดไีม่ แต่ถึงกระน้ัน

นางก็มิได้พูดอะไรออกมา

"ท่านแม่กับท่านป้าสะใภ้อนญุาตแล้ว ทีร้่านของนายหญิงสีเ่องก็มขีอง 
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ที่พวกท่านแม่ต้องการพอดี ถือเสียว่าแวะไปเอามันกลับมาให้พวกนาง" 

เฉินอิ๋งพูดขึ้นอีกคราวถือเป็นการอธิบาย

ไม่รู้ว่าเพราะได้รับอิทธิพลจากกระแสค่านิยมในท้องถ่ินหรือไม่  

นับแต่มาถึงจี่หนาน กัวหว่านก็ไม่เคยแวะมาเย่ียมเยือนนางเลยแม้แต่ 

ครัง้เดยีว ทีไ่ปมาหาสูถึ่งจวนสกุลหานทกุครัง้ล้วนแต่เป็นพวกมามาทัง้ส้ิน 

โชคดีท่ีหลี่ซื่อกับหนีซื่อไม่รู้เรื่องอะไรพวกน้ีมากนัก ดังนั้นคราวนี้เฉินอิ๋ง 

จึงสามารถขอออกไปข้างนอกตามล�าพังได้

เพราะสกุลหานวางจ�าหน่ายน�้ามันหอมระเหยชนิดใหม่มาอีก 

สองสามชนดิ แล้วกัวหว่านตกลงรบัปากพวกหนีซือ่ว่าจะส่งมาให้ เฉนิอิง๋

จึงใช้โอกาสนี้ขันอาสาไปจัดการให้เอง ส่วนหลี่ซื่อเองก็มิได้เอ่ยปาก 

ขัดขวาง คาดว่าคงไว้วางใจกัวหว่านยิ่ง

กว่าจะแต่งเนือ้แต่งตวัเป็นทีเ่รยีบร้อยเวลากไ็มเ่ชา้แล้ว ขณะก�าลงั

จะออกไป นึกไม่ถึงว่าเฉินเซียงกลับแวะมาเยี่ยมเยียนนางกะทันหัน

เฉินอิ๋งรู้สึกประหลาดใจ หลังจากเชิญอีกฝ่ายเข้าไปในห้องนางก็ 

ยิ้มถาม "วันนี้พี่รองไม่มีเรียนกระนั้นหรือ" 

ตารางเรยีนของส�านักศึกษาสตรทีกุวันล้วนแต่แน่นขนัด อกีทัง้วนันี้ 

หรอืก็มใิช่วันหยุด หาไม่แล้วเฉนิอิง๋ไหนเลยจะมโีอกาสออกไปตามล�าพังได้  

ถึงตอนนั้นเชื่อว่าต้องมีหางเล็กๆ อย่างหลี่ซีตามมาด้วยเป็นแน่

พอได้ยินเฉินอิ๋งถามเช่นนั้น เฉินเซียงก็หน้าแดงข้ึนมาทันที นาง 

อึกๆ อักๆ บอก "เอ่อ...ข้า...ข้ารู้สึกไม่ค่อยสบาย...เลยขอท่านอาจารย ์

หยุดพักครึ่งวัน" นางพูดพลางกวาดตามองไปรอบๆ ความหมายของนาง

เห็นได้ชัดยิ่งกว่าชัด

หลังสั่งให้พวกหลัวมามาออกไปเป็นที่เรียบร้อย เฉินอิ๋งก็เอ่ยปาก
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ถามขึน้อีกครา "พ่ีรองเหมอืนมธุีระจะคุยกับข้า ไม่ทราบว่าเป็นเรือ่งอนัใด"

เฉินเซียงหน้าแดงมากขึ้นไปอีก นางก้มหน้าขยับชายอาภรณ์อยู ่

ครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดคลุมเครือออกมา "เอ่อ...ไม่รู้ว่าท่านป้ารอง...เขียน

จดหมายถึงท่านย่าแล้วหรือไม่"

ที่แท้ก็เรื่องนี้

เฉินอิ๋งไม่รู้ว่าเฉินเซียงมาเองหรือว่าเฉินหานคะย้ันคะยอให้นาง 

มากันแน่ จึงพูดออกมาตามตรงว่า "ท่านแม่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับข้า  

พี่รองต้องการให้ข้าช่วยถามดูให้หรือไม่"

"ก็ดี...เช่นนั้นก็ต้องขอบคุณน้องสามย่ิงแล้ว" เฉินเซียงก้มหน้า 

พูดประโยคดังกล่าวออกมา คล้ายถอนหายใจโล่งอก

ยามนี้เฉินอิ๋งจึงมั่นใจแล้วว่าเรื่องน้ีเฉินหานต้องเป็นคนให้นางมา

ถามตนเองแน่

หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง เฉินเซียงก็รวบรวมความกล้าเงยหน้าข้ึน 

นางพูดจาตะกุกตะกัก "เอ่อ...เรื่องของข้ากับน้องสี่ เชื่อว่าน้องสาม 

คงได้ยินมาบ้างแล้วกระมัง"

เฉินอิ๋งตะลึงงัน ค�าพูดไม่มีหัวไม่มีหางเช่นนี้หมายความเช่นไร

โชคดทีีเ่ฉินเซยีงคล้ายไม่ต้องการค�าตอบจากเฉนิอิง๋ นางกล่าวต่อว่า 

"อนัท่ีจรงิน้องสีก็่แค่ย้ังปากไม่อยู่เป็นบางครัง้บางคราว พูดจาไม่ระมดัระวัง 

ก็เท่านัน้ นางก็แค่ด่าน้องหกออกมาตรงๆ มไิด้ลอบเล่นงานผูอ้ืน่แต่อย่างใด"

ค�าพูดน้ีท�าคนสับสนงุนงงย่ิงกว่าเดิม หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง  

ในที่สุดเฉินอิ๋งก็เข้าใจ

ที่แท้ท่ีเฉินเซียงพูดถึงอยู่ในเวลานี้ก็คือสาเหตุที่ท�าให้เฉินหานถูก 

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ส่งตัวมาที่จี่หนาน 
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เฉินอิ๋งส่งเสียง "อืม" เบาๆ ออกมาคราหนึ่ง แต่ก็มิได้พูดอันใดต่อ

เรื่องนี้เป็นภัยที่เฉินหานก่อ เฉินเซียงก็แค่ปลาที่ติดร่างแหมาด้วย

เท่านั้น

จะว่าไปเรือ่งนีเ้ฉนิอิง๋ไม่เคยนึกอยากรูเ้ลยแม้แต่น้อย หลวัมามาเอง

ก็ปิดปากสนิทไม่พูดอันใด เชื่อว่ารายละเอียดของเรื่องนี้คงมิได้ง่ายดาย

เหมือนอย่างที่เฉินเซียงพูดอยู่ในเวลานี้เป็นแน่ น่าจะยังมีสาเหตุอื่นด้วย

เพียงแต่ในเมื่อเฉินเซียงไม่ยอมเล่ารายละเอียด เฉินอิ๋งย่อม 

ไม่สะดวกใจไถ่ถาม

หลงัจากคดิอยู่ครูห่นึง่ เรือ่งเฉนิหานไม่พอใจคณุหนูหกเฉนิหยวนนัน้ 

อันท่ีจริงก็มีเค้าลางอยู่นานแล้ว เฉินหยวนแม้จะยังเล็ก แต่ก็เกิดมา

หน้าตาสะสวยงดงามราวกับสตรีล่มเมือง เฉินหานนึกอิจฉาอีกฝ่ายอยู่

ลึกๆ มาแต่ไหนแต่ไร

"ก็แค่ปากกับลิ้นทะเลาะกันเท่านั้น น้องสี่เพราะอารมณ์ฉุนเฉียว 

เกินไปหน่อย ท่านย่าถึงได้คิดดัดนิสัยนาง" เฉินเซียงพูดต่อ พยายาม 

ปกป้องผู้เป็นน้องร่วมอุทรอย่างสุดความสามารถ

"ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ เรื่องนี้ข้าไม่เคยรู้มาก่อน" น�้าเสียงของเฉินอิ๋ง 

ไม่มีอันใดผิดแผกไปจากยามปกติ และย่ิงไม่มีความรู้สึกยินดีปรีดา 

ต่อโชคร้ายของผูอ่ื้น นางพูดออกมาตรงๆ "แต่ไหนแต่ไรท่านย่าก็แยกแยะ

ลงโทษกับตกรางวัลอย่างชัดเจน คิดว่าเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่าง

น้องสี่กับน้องหกนี้คงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ หาไม่ท่านย่าก็คงไม่โกรธขึ้งเยี่ยงนี้"
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เมื่อได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงก็พยักหน้า เอ่ยวาจาแผ่วเบายิ่งยวด  

"น้องสามกล่าวได้ถูกต้องแล้ว อันที่จริง...ตอนนั้นข้าเองก็อยู่ที่นั่น แม้จะ

พยายามเตือนนางเช่นไรก็เตือนไม่ส�าเร็จ ต่อมาท่านย่าบอกว่า...บอกว่า

ข้าไม่เหมือนคนเป็นพ่ี ต้องการให้ข้าใคร่ครวญให้ดีว่าต้องท�าเช่นไร 

ถึงจะเป็นพี่ที่ดีได้"

"ท่านย่าย่อมต้องมีเหตุผล" เฉินอิ๋งตอบด้วยน�้าเสียงปลอบประโลม

อยู่ดีๆ ก็ถูกเฉินหานลากเข้าไปมีส่วนพัวพันด้วยเช่นน้ี เฉินเซียง 

นับว่าโชคร้ายโดยแท้

ทว่าเรื่องนี้ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่หาได้ท�าผิดอันใดไม่

เฉินเซียงอ่อนแอเกินไป จุดอ่อนนี้ของนางทุกคนต่างรู้ชัด หาก 

ไม่ยอมแก้ไข ถึงคราวออกเรอืนไป ชวิีตในภายภาคหน้าเกรงว่าจะย่ิงยาก

ล�าบาก

232
หิมะโปรยปราย
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"ข้ารู้ว่าท่านย่าหวังดีต่อข้า" เพราะเฉินเซียงเองก็เข้าใจถึงความ

ล�าบากใจของอีกฝ่าย ยามน้ีนางจึงพูดขึ้น สีหน้าละอายใจปรากฏชัด 

อยู่บนใบหน้า "ข้าก็แค่...บางครั้งใจไม่แข็งพอ ตอนนี้ข้าก�าลังพยายาม

ปรับปรุงอยู่"

พอพูดถึงตรงนี้นางก็เหมือนกลัวเฉินอิ๋งจะไม่เชื่อจึงรีบเอ่ยปากต่อ 

"วันนี้ข้ามาหาน้องสาม ไม่ใช่เพียงเพ่ือน้องสี่ หากแต่ยังเพ่ือตนเอง  

ข้ายามนี้..."

ใบหน้าของเฉินเซียงแดงระเรื่อขึ้นอีกครา ทว่าคราวน้ีนางเขินอาย

จริงๆ

เฉนิอ๋ิงเข้าใจได้ทนัที นางอดย้ิมออกมาไม่ได้พลางเอ่ยปากหยอกเอนิ  

"พี่รองเองก็ต้องคุยเรื่องออกเรือน เช่นนั้นย่อมควรรีบกลับเมืองหลวง"

เฉินเซียงหน้าแดงราวกับผืนผ้าสีแดงสด แต่ถึงกระน้ันก็ยังคง 

พยักหน้าหนักแน่น "อืม...ใช่แล้ว เป็นเช่นนั้นจริงๆ..."

เฉนิอิง๋ไม่เคยพบพานสตรคีนใดท่ีหน้าแดงบ่อยกว่าเฉนิเซยีงมาก่อน 

แม้นางจะพยายามไม่มอง แต่ใบหน้าของเฉนิเซยีงกลบัยังคงแดงมากขึน้

ทุกทีจนแทบจะไม่ต่างอันใดกับถูกไฟลวก

หลังจากฝืนนั่งอยู่ครู่หนึ่ง เฉินเซียงก็ทนนั่งต่อไปไม่ไหว นางลุกขึ้น

ขอตัวลา แทบจะเรียกได้ว่าลนลานพรวดพราด ตอนออกจากประตูไป 

ยังเกือบชนเข้ากับหลัวมามาที่ก�าลังเดินเข้ามาพอดี

"อา คุณหนูรอง เกิดอะไรขึ้นกระนั้นหรือ" หลัวมามาถูกท�าให้ตกใจ

จนม่านประตูแทบหลุดมือ นางยกมือขึ้นตบอกกล่าว "คุณหนูค่อยๆ  

เดินเถอะ ระวังจะหกล้ม" 

เฉินเซียงชะงักเท้า หน้าแดงพูดพึมพ�าแผ่วเบาไม่ต่างอะไรกับ 



81เหยาจี้ซาน

เสียงยุง ไม่รู ้ว่าที่พูดออกมาคือค�าขออภัยหรือค�าอธิบาย ก่อนจะเดิน 

จากไปอย่างรวดเร็ว

หลัวมามามองดูม่านประตูเรือนตะวันออกที่ก�าลังท้ิงตัวลง แม้จะ

รู ้สึกประหลาดใจแต่นางก็มิได้พูดอันใด ท�าเพียงเดินเข้าไปในเรือน 

ค้อมกายแสดงคารวะต่อเฉินอิ๋ง "คุณหนูจะไปตอนนี้เลยหรือไม่ รถม้า 

รออยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ"

"ไปกันเถอะ" เฉินอิ๋งลุกขึ้นพูด ผินหน้ามองดูกาน�้าหยดที่ตั้งอยู ่

อีกด้าน

ใกล้ต้นยามเซินแล้ว ท้องฟ้ามืดครึ้มกว่าก่อนหน้านี้พอสมควร  

โชคดท่ีีนางกับกัวหว่านไม่ได้ก�าหนดเวลานดัหมายไว้แน่ชดั บอกเพียงแต่

พบกันวันนี้ตอนบ่ายเท่านั้น หาไม่แล้วการขัดจังหวะของเฉินเซียงเมื่อครู่

เกรงว่าคงท�าเฉินอิ๋งไปสาย

"สภาพอากาศเช่นนีค้ล้ายหิมะก�าลงัจะตก คณุหนเูตรียมร่มไปด้วย

เถอะเจ้าค่ะ" สวินเจินท่ีอยู่ข้างๆ ชะโงกหน้ามองออกไปนอกม่านพลาง

กระซิบเตือน

บรรยากาศในลานเรือนเงียบเหงาซบเซาแทบไม่มีลม อุณหภูมิ 

ไม่ได้ต�่าจนเกินไปนัก กลุ่มเมฆหนาหนักสีหม่นท่ีกระจายอยู่ท่ัวแผ่นฟ้า

ทาบทับอยู่เหนือก�าแพง แสงตะวันอึมครึมลงทุกขณะ

"เอาร่มไปด้วยก็ดีเหมือนกัน หิมะคงตกลงมาอีกเป็นแน่" เฉินอิ๋ง 

กล่าวก่อนจะเดินออกนอกประตูไป

หลังจากเดินออกไปได้ไม่นานหิมะก็เริ่มโปรยปราย ท่ีลอยละล่อง

ลงมาในช่วงแรกเป็นก็แค่เพียงละอองหิมะเล็กละเอียดบางเบาเท่านั้น 

ครั้นตกถึงพ้ืนพวกมันยังคล้ายกลิ้งได้อยู่ ตอนรถม้าวิ่งอยู่บนถนน 
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ชีเสียนละอองหิมะก็เริ่มเกาะตัวใหญ่ข้ึน โปรยปรายปลิวว่อนไปท่ัว  

เหนอืชายคาบ้านเรือนตลอดสองข้างทางล้วนถูกปกคลมุด้วยเกลด็น�า้แข็ง

บางๆ

ร้านเซียงอว๋ินต้ังอยู่ที่ตรอกซย่าหม่าซึ่งอยู ่ติดกับถนนชีเสียน  

ตอนเฉินอิ๋งลงจากรถม้า นางกวาดตามองไปรอบๆ ก่อนจะพบต้นหลิว

จ�านวนมากส่ายไหวคล้ายเรงิร่ายตกแต่งประดับประดาเมอืงเก่าเงยีบสงดั

แห่งนี้

ผู ้คนท่ีสัญจรไปมาบนท้องถนนยามนี้มีจ�านวนไม่มากนัก ทว่า 

การปรากฏตัวของนางกลับดึงดูดสายตาคล้ายมีคล้ายไม่มีของผู้คน

จ�านวนไม่ใช่น้อย อาภรณ์กันหนาวแขนยาวลายก่ิงเหมยสีชมพูท่ีเห็น 

ได้อยู่รางๆ ใต้หมวกม่านแพรนั้นสะดุดตาผู้คนเกินไปอยู่สักหน่อย

"อา ไม่รูค้ณุหนบู้านใด แต่งตวังดงามดแีท้" มคีนเอ่ยปากทอดถอนใจ  

ไม่รู้ว่าชื่นชมหรือกระแหนะกระแหน

หลังจากนั้นคนผู้นั้นก็ยิ่งท�าตัวเหลวไหลมากขึ้นไปอีก เขาเอ่ยปาก

กระเซ้าต่อ "คงไม่ใช่นางจากหอใดสกัแห่งกระมงั รปูร่างไม่เลว อายุสบิห้า 

หรือยังก็ไม่รู้"

เสียงท่ีสามดังขึ้นตัดบทอีกฝ่าย "เจ้าตาบอดหรืออย่างไรถึงได้ 

มองไม่เห็นรถม้านั่น!"

เสียงสุดท้ายนั่นหยุดเสียงกระซิบกระซาบวิพากษ์วิจารณ์ได้ทันที 

ทว่าสายตาที่จับจ้องอยู่บนร่างของเฉินอิ๋งนั้นไม่ได้มีจ�านวนลดลง  

ตรงกันข้ามกลับเพิ่มมากยิ่งขึ้น

หลัวมามาสีหน้าเย็นชา นางคุ้มครองเฉินอิ๋งเดินเข้าไปในร้าน 

พลางกัดฟันโมโห "ปากของคนที่น่ีเหตุใดถึงได้โสมมนัก แต่ละคนกิน 
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มูลสุนัขก่อนออกจากบ้านมาหรือไรกัน"

บ่าวไพร่ท่ีติดตามมาด้วยยามน้ีต่างถลงึตาใส่คนพวกนัน้ จะดจีะชัว่

เช่นไรพวกเขาก็เป็นบ่าวไพร่จวนขุนนาง กลิ่นอายที่มีอยู่บนร่างไม่ใช ่

สิง่ทีค่นธรรมดาๆ จะเทียบเคยีงได้ ด้วยเพราะหวาดประหว่ัน พวกข้ีนนิทา

เหล่านั้นจึงต่างแยกย้ายไปกันคนละทิศละทาง เพียงไม่นานท้องถนน 

ก็กลับมาสงบเงียบดังเดิม

คิ้วที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกม่านแพรของเฉินอิ๋งขมวดเข้าหากัน สังคม 

ของที่นี่เลวร้ายกว่าที่นางคิดมาก

โชคดีที่ยามนี้ลูกจ้างในร้านเซียงอว๋ินรีบเดินออกมารับหน้าพลาง

เอ่ยปากทักทายด้วยท่าทีกระตือรือร้น ก่อนจะน�าพาแขกสูงศักดิ์ท่วงที 

ไม่ธรรมดาเข้าไปภายในร้าน

ในร้านไม่มีลูกค้าอื่นใด คาดว่าคงเพราะด้านนอกหิมะตก สภาพ

อากาศหรือก็หนาวเหน็บ ท�าให้ผู้คนเกียจคร้านเกินกว่าจะออกจากเรือน

ครั้นเข้าไปถึงภายใน ไม่ต้องรอให้เฉินอิ๋งสั่ง สวินเจินก็เดินขึ้นหน้า

มาวางท่ากล่าว "คุณหนูของพวกเราต้องการพบเจ้าของร้าน เทียบส่งมา

แล้ว ไปตามเถ้าแก่ของเจ้าออกมาเถิด"

ลูกจ้างรายนั้นสายตาคมกริบ เขาดูออกแต่แรกแล้วว่าเฉินอ๋ิง 

ไม่ใช่คนธรรมดา พอได้ยินเช่นนั้นก็รีบยิ้มรับค�า ตรงเข้าไปรายงาน 

อย่างรวดเรว็ เพียงไม่นานสตรหีน้าตางดงามหมดจดนางหนึง่ก็เดนิออกมา 

ต้อนรับด้วยท่วงท่างามสง่า

พอเห็นอีกฝ่าย หลัวมามายังไม่เท่าใด ทว่าสวินเจินกับจือสือท่ีอยู่

ข้างๆ ต่างสองตาเบิกโพลง สีหน้าตื่นตกใจ

คนที่มาก็คือหมิงซิน!



84 ออกจากจวนมาไขคดี 4

แม้แต่เฉินอิ๋งเองก็ยังรู้สึกประหลาดใจ

หมิงซินในอาภรณ์กันหนาวสีฟ้าใสปักกลุ่มโบตั๋นปรากฏตัวอยู่ใน

ร้านเซียงอวิ๋น อีกทั้งยังปรากฏตัวในฐานะเถ้าแก่

นี่มันเรื่องอันใดกัน

หลังคดีฆาตกรรมในบ้านสกุลเหอ หมิงซินก็ปรากฏตัวถี่ขึ้น เฉินอิ๋ง

เพ่ิงจะออกจากบ้านมาเป็นครัง้ทีส่องเท่านัน้ก็ได้พบเจอนางอกีคราวแล้ว

"คุณหนูสามเป็นแขกคนส�าคัญจริงๆ รีบเข้ามาข้างในเถิด" หมิงซิน 

อมย้ิมแสดงคารวะ พอลุกขึ้นนางก็น�าพาพวกเฉินอิ๋งเดินเข้าไปด้านใน

พลางกล่าว "เทียบของคุณหนูนายหญิงของพวกเราได้รับแล้ว เพียงแต่

คุณหนูมิได้ระบุเวลาแน่ชัด นายหญิงของพวกเราบังเอิญมีธุระด่วน 

จ�าต้องออกไปข้างนอก มิอาจอยู่รอต้อนรับ ทว่านายหญิงได้ก�าชับสั่ง 

ผู้น้อยเอาไว้แล้วว่าทันทีที่คุณหนูมา รบกวนให้คุณหนูอยู่รอสักครู่ เพียง

ไม่นานนางก็จะกลับมา"

ไม่รู้ว่าเพราะออกจากบ้านสกุลเหอมาหรือไม่ หมิงซินยามนี้ถึงได้

พูดจาสบายๆ อากัปกิริยาหรือก็สุขุมเยือกเย็น แลดูมีอ�านาจกว่าตอนอยู่

ข้างกายหวงซื่อ คล้ายภาคภูมิกว่าเก่าก่อนอยู่หลายส่วน

หลัวมามาไม่รู้จักนางจึงลอบถามสวินเจิน พอรู้ว่าสตรีตรงหน้า 

คือ 'นารีเป็นเหตุ' ชื่อดัง นางก็ไม่วายนึกกระหายใคร่รู้ จนอดไม่ได้ท่ีจะ

พินิจพิจารณาดูอีกฝ่าย
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เฉินอิ๋งจ้องหมิงซินไม่วางตา ก่อนหน้านี้ส่ิงแรกท่ีนางนึกถึงตลอด

ยามพบเจอหน้าหมิงซินคืออีกฝ่ายเป็นสาวโสดทึนทึกอายุเกินย่ีสิบห้า 

ในยุคโบราณผู้หนึ่ง

ทว่ายามน้ีพอได้เจอหน้ากันอีกครั้งนางกลับรู้สึกว่าหมิงซินกลับดู

อ่อนเยาว์ลง เป็นก็แค่เพียงสตรีอายุยี่สิบเท่านั้น

"เชิญคุณหนูสามเข้ามานั่งข้างในก่อนเถิด ด้านนอกผู้คนขวักไขว ่

ไม่เหมือนในห้องที่เงียบสงบกว่า" หมิงซินเอ่ยปากเชื้อเชิญอีกคราว  

วาจาเกรงอกเกรงใจอันใดล้วนไหลลื่นคล่องปาก แค่ดูก็รู้แล้วว่าท�าเช่นนี้

อยู่บ่อยครั้ง ต่างกับสาวใช้ที่ไม่ใคร่พูดจาในความทรงจ�าของเฉินอิ๋ง 

ราวกับเป็นคนละคน 

ขณะก�าลังครุ่นคิด เฉินอิ๋งก็ถอดหมวกม่านแพรออก สีหน้ายังคง

สงบนิง่เช่นทุกครัง้ "เช่นนัน้ก็ต้องรบกวนแม่นางหมงิซนิให้ช่วยน�าทางแล้ว"

233
ตัวตนที่แท้จริง
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"คุณหนูล้อผู้น้อยเล่นแล้ว เชิญทางนี้" หมิงซินค้อมกายน้อยๆ  

เดินน�าทางอยู่ด้านหน้า ทุกคนเดินตามนางไปยังลานเรือนด้านหลัง

ร้านเซียงอว๋ินที่จี่หนานเล็กกว่าที่อ�าเภอเผิงไหลอยู่เล็กน้อย ทว่า 

รูปแบบของพวกมันกลับคล้ายคลึงกันอยู่หลายส่วน หลังร้านล้วนเป็น 

ลานเรือนสองชั้น ที่พ�านักของกัวหว่านอยู่ลานเรือนด้านหลังสุด

ครั้นเข้าไปถึงภายใน ทุกคนก็ได้พบกับต้นสนเขียวชอุ่มกลางลาน 

ทางเดินหินคดเคี้ยว ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพเงียบวิเวกกลางหิมะโปรย

ห้องโถงเก็บกวาดจัดวางงดงาม ทางด้านหน้าของหน้าต่างฉลุลาย

มโีต๊ะสงูวางอยู่ตวัหนึง่ ทีต้ั่งอยู่ทางด้านบนคือดอกเหมยแรกแย้มในแจกัน 

แต่กลับมิใช่ดอกเหมยแดงที่พบเห็นได้ทั่วไป หากเป็นล่าเหมย* กิ่งหนึ่ง

พอเห็นเฉินอิ๋งจ้องมองดูดอกเหมยน่ัน หมิงซินก็ย้ิมกล่าว "มันเป็น

ดอกไม้หน้าหนาวที่นายหญิงโปรดปรานที่สุด"

เฉนิอิง๋พยักหน้านัง่ลงทีข้่างโต๊ะ หมงิซนิประคองส่งชาหอมให้กับนาง 

ด้วยมือตนเอง ขณะเดียวกันก็มีสาวใช้ตัวน้อยอีกคนประคองกล่องขนม

ทรงดอกเหมยมาสองกล่อง ด้านในบรรจขุองว่างจ�าพวกเน้ือแห้งผลไม้แห้ง 

นานาเข้ามา

หมงิซนิย้ิมกล่าว "หากต้อนรบัขาดตกบกพร่องอนัใด ขอคณุหนสูาม

อย่าได้ถือสา"

พอเหน็อีกฝ่ายอากัปกิรยิาไม่ธรรมดาเช่นน้ัน เฉินอิง๋ก็นกึอะไรข้ึนได้

บางอย่าง นางเอ่ยปากถาม "ข้าคงต้องเรียกแม่นางหมิงซินว่าท่านผู้ดูแล

แล้วกระมัง"

ได้ยินเช่นนั้นหมิงซินก็ตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะเผยยิ้ม นางปิดปาก

* ล่าเหมย เป็นไม้ดอกที่ออกดอกในฤดูหนาว ส่วนมากเป็นสีเหลือง แต่ก็มีท่ีสีชมพูหรือแดง คนท่ัวไปรู้จัก 
ในชื่อต้น Japanese Allspice (Chimonanthus praecox) แต่คนญี่ปุ่นเรียก 'โรไบ'
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กล่าว "ไหนเลยจะมีเรื่องเช่นน้ัน คุณหนูสามยกย่องผู้น้อยเกินไปแล้ว  

ผู้น้อยยามนี้ก็แค่สาวใช้คนหนึ่งเท่านั้น"

ถึงจะพูดเช่นนั้น ทว่าท่าทางของนางหลังจากนั้นกลับย่ิงท�าให้คน

ตกใจ

เพราะหลังจากเฉินอิ๋งนั่งลงได้ไม่นาน หมิงซินก็ประคองสมุดบัญชี

ออกมาปึกหนึ่ง

"นายหญิงบอกว่าคุณหนูอาจจะมาเพ่ือขอดูบัญชี ผู้น้อยจึงได้ 

เตรยีมบญัชีของเดอืนน้ีไว้" หมงิซนิพูด สหีน้าขัดเขินปรากฏขึน้บนใบหน้า 

"เพราะผู้น้อยดูรายการบัญชีไม่สู้จะเข้าใจนัก คุณหนูสามคิดว่าเล่มใดใช่

ก็เชิญคุณหนูตรวจดูได้ตามสบาย"

เฉนิอิง๋สหีน้าสงบนิง่ ทว่าในใจกลบัเตม็ไปด้วยความรู้สกึประหลาดใจ

เพ่ิงจะแค่เดือนกว่าเท่านั้น แต่กัวหว่านกลับมอบสมุดบัญชีให ้

หมิงซินดูแลแล้ว นางไว้ใจหมิงซินมากถึงเพียงนี้เชียว

แล้วลวี่อีกับหงเซียงเล่า

เฉินอิ๋งจ�าได้ว่าสาวใช้สองคนน่ันเป็นคนสนิทของกัวหว่าน แม้แต่

เรื่องใหญ่เช่นนี้นางยังให้หมิงซินเป็นคนดูแล แล้วสาวใช้สองคนนั้นเล่า

ท�าสิ่งใด

หลังจากกวาดตาใจลอยดูสมุดบัญชีอยู่ครู ่หนึ่ง สุดท้ายเฉินอิ๋ง 

ก็วางมันลง

สมุดบัญชีสมัยโบราณเช่นนี้นางเองก็ดูไม่รู ้เรื่องสักเท่าใดนัก  

แค่พออ่านเข้าใจได้คร่าวๆ เท่านั้น นอกจากน้ีบัญชีพวกนี้ก็ไม่เก่ียวข้อง

อันใดกับนาง กัวหว่านเพียงให้หมิงซินน�าออกมาเพื่อแสดงความจริงใจ

หลังจากน้ันนางก็นั่งกินของว่าง พูดคุยอยู่กับพวกหลัวมามาเป็น
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ครั้งคราว ชาหอมถูกเติมเข้ามารอบแล้วรอบเล่า ของว่างหรือก็เปลี่ยนไป

หลายครั้งหลายหน แต่ถึงกระนั้นกัวหว่านก็ยังคงไม่ปรากฏตัว

เฉินอิ๋งมีความอดทนสูง นางท�าเพียงนั่งรออีกฝ่ายด้วยท่าทีสงบนิ่ง 

ตรงกันข้ามกลับเป็นหมิงซินที่เกรงว่านางจะเบื่อจึงคอยอยู่คุยเป็นเพื่อน

ที่ชวนให้คนรู้สึกประหลาดใจก็คือหมิงซินคุยเก่งย่ิงนัก นางคล้าย

เคยอ่านหนังสือมาไม่น้อย เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความคิดอ่านหรือก็

กว้างไกล พูดคุยเรื่องสภาพความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของ 

ชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ กับเฉินอิ๋งรู้เรื่อง จัดเป็นคู่สนทนาที่ดีผู้หนึ่ง

หลังพูดคุยกันอยู่พักหนึ่ง หัวข้อสนทนาก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องดินฟ้า

อากาศประเพณีของผู้คนในเติงโจว หมิงซินย่อเข่าให้เฉินอิ๋งในเวลา 

อันเหมาะเจาะ เอ่ยปากแฝงน�้าเสียงหยอกเอินอยู่สองสามส่วน "จะว่าไป 

ผูน้้อยก็ควรขอบคณุคุณหน ูหากไม่มคุีณหนู ผูน้้อยก็คงไม่มโีอกาสมาทีน่ี่  

ได้พบคุณหนูอีกครั้ง หากกล่าวอย่างไม่เจียมตน บางทีน่ีอาจเป็นเพราะ 

ผู้น้อยกับคุณหนูมีวาสนาต่อกัน"

ทันทีที่พูดจบ บรรยากาศภายในห้องก็พลันเงียบงัน

เหตใุดหมงิซนิถึงมาทีจ่ีห่นานได้เหตุผลมใิช่ชดัเจนอยู่แล้วหรอืไรกัน

นั่นมิใช่เพราะนางเป็นบ่าวที่มีชะตา 'ข่มนาย' หรอกหรือ

และที่นางมีชื่อเสียงย�่าแย่เช่นน้ีก็ด้วยเพราะเฉินอิ๋งคล่ีคลายคด ี

กู่ต้าฝูสังหารคนได้ส�าเร็จ

ที่หมิงซินกล่าวยามนี้ แม้จะเหมือนเป็นค�าพูดสรรเสริญเยินยอ  

แต่ความหมายที่แฝงอยู่ภายในกลับมิได้ท�าให้คนรู้สึกดีแต่อย่างใด

หลัวมามาสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมรวดเร็ว นางเอ่ยปากอย่าง 

เย็นชาว่า "คุณหนูของพวกเรารับพระราชโองการสืบคดี อย่าว่าแต่ 
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สกุลเหอเลย ต่อให้เป็นพระราชวังต้องห้าม คุณหนขูองพวกเราก็จะลงมอื

สืบสวนสอบสวนเช่นกัน"

นางหมายใช้ค�าพูดดังกล่าวปิดปากหมิงซิน ไม่ให้อีกฝ่ายพูดถึง 

เฉินอิ๋งเช่นนั้น

พอได้ยินเช่นนัน้หมงิซนิก็ย้ิมเหมอืนไม่ใส่ใจ ในรอยย้ิมยังแฝงไว้ซึง่

ท่าทีงามสง่าหลายส่วน "มามาเข้าใจข้าผิดแล้ว แม้ข้าจะไม่ใช่คนส�าคัญ

อะไร แต่ก็หาได้เลอะเลือนเยี่ยงนั้นไม่"

พูดถึงตรงนีน้างก็หันไปแสดงคารวะต่อเฉนิอิง๋อกีครา สหีน้าจรงิจงัย่ิง  

"ผู้น้อยนึกขอบคุณคุณหนูด้วยใจแท้จริง แน่นอน ในสายตาของคุณหนู 

ผู้น้อยก็แค่หญ้าแพรกไร้ค่าเท่าน้ัน ทว่าผู้น้อยอย่างไรก็ยังต้องกล่าว  

การท่ีคุณหนูคลี่คลายคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่บ้านสกุลเหอน้ันได้มอบ 

ชีวิตใหม่ให้กับผู้น้อยจริงๆ"

พูดจบนางก็ย่อกายแสดงคารวะด้วยท่าทีงดงามอีกคราว

ค�าพูดนี้ท�าเอาหลัวมามาถึงกับตะลึง

ท่าทางค�าพูดค�าจาของหมิงซินไม่มีทางเป็นเรื่องโกหก นางนึก 

ขอบคุณเฉินอิ๋งด้วยใจแท้จริง

ยามนี้อย่าว่าแต่หลัวมามาเลย แม้แต่จือสือที่มีนิสัยสุขุมเยือกเย็น

ก็ยังมีสีหน้าประหลาดใจ

เฉนิอิง๋มองดหูมงิซนิปราดหนึง่ รอยย้ิมนุ่มนวลละมนุละม่อม "เรือ่งน้ี 

หาจ�าเป็นต้องขอบคุณข้าไม่ ข้าก็แค่ท�าเรื่องท่ีสมควรท�าก็เท่าน้ัน ยามนี้

เจ้าพบเจอเส้นทางเดินของตนเองแล้ว เห็นเจ้าท่าทางกระปร้ีกระเปร่า 

มีชีวิตชีวาเช่นนี้ ดูท่าเจ้าเองก็คงชอบการเปลี่ยนแปลงในเวลาน้ีเช่นกัน 

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ดีใจกับเจ้าด้วย"
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เพียงค�าพูดไม่ก่ีประโยคเท่านัน้ เฉนิอิง๋ไม่ได้รูส้กึว่ามนัมอีนัใดวิเศษ

มหัศจรรย์ แต่ส�าหรับหมิงซินแล้ว ค�าพูดดังกล่าวกลับท�านางสองตา 

แดงก�่า

นางเงยหน้า สายตาจับจ้องอยู่บนตัวเฉินอ๋ิงเป็นนาน จู่ๆ นางก็ 

แย้มย้ิม "ผูน้้อยคดิอยู่แล้ว คุณหนสูามฉลาดปราดเปร่ืองเช่นนี ้คนธรรมดา

ไหนเลยจะเทยีบเทียมได้ ยามน้ีได้พบพานพูดคยุกับท่านซึง่ๆ หน้า ผูน้้อย

ถึงได้รู้ว่าท่านน�้าใจกว้างขวางยิ่งนัก หาใช่แบบอิสตรีทั่วไปไม่"

นางยกแขนเสื้อขึ้นซับหางตาก่อนจะเอ่ยปากด้วยสีหน้าจริงจัง 

อีกครา "ต่อหน้าคุณหนูสาม ผู้น้อยย่อมมิอาจกล่าววาจามดเท็จ ตลอด 

ชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้น้อยพบเจอวาจาถากถางมากมาย ทุกคนล้วนบอกว่า

ผู้น้อยมีใจคอยจ้องหาโอกาสยกฐานะของตน อีกท้ังยังบอกว่าผู้น้อย 

เกาะแกะสกุลเหอไม่ยอมปล่อยนั่นก็ด้วยเพราะหมายใจอยากเป็นอนุ 

ต้องการช่วงชิงความรักความเมตตาที่นายท่านมีต่อนายหญิงเหอ"

นางส่งเสียงประชดออกมาคราหนึ่ง คิ้วเรียวโค้งนั้นเลิกขึ้นเล็กน้อย 

"ส�าหรับผู้น้อยแล้ว คนพวกนั้นล้วนตาสุนัขมองคนต�่า"

แม้จะเป็นเพียงค�าพูดแผ่วเบาประโยคหนึง่ แต่ครัน้ออกจากปากนาง  

มนักลบัฝากแฝงไว้ซึง่น�า้เสยีงโอหังอวดดีอยู่หลายส่วน ราวกับมองไม่เห็น

คนทั้งโลกอยู่ในสายตา

"อย่าว่าแต่นางบ�าเรอหรอือนุอันใดเลย ต่อให้นายหญิงเหอหย่าขาด

กับนายท่านแล้วยกต�าแหน่งของนางให้ผู้น้อย ผู้น้อยก็หาได้แยแสไม่"  

น�า้เสยีงของนางแทบเรยีกได้ว่าเมนิเฉย ร่างกายเหยียดตรงราวกับดอกบวั

ชูช่อส่ายไหวงดงามตามสายลม
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ผู้คนในห้องต่างพากันตะลึงลาน

หมิงซินกลับราวกับจมดิ่งอยู่ท่ามกลางอารมณ์ความรู้สึกแห่งตน 

นางยังคงพล่ามพูดไม่หยุด ทุกถ้อยค�าล้วนราวกับแฝงไว้ซึ่งน�้าหนัก 

แปลกประหลาด กระแทกเข้าใส่หูของคนทุกผู้ "ความมุ่งมาดปรารถนา

ของผู้น้อยหาใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระพวกนี้ไม่ น่าขันที่คนที่คิดว่าตนเอง

สามารถมองเห็นทุกอย่างได้ทะลปุรโุปร่งพวกนัน้กลับไม่รู้ตวัแม้แต่น้อยว่า 

ดูผู้น้อยผิดไป"

ด้วยเพราะอารมณ์ฮึกเหิมท�าให้เสียงของนางดังขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

"ท่ีผู้น้อยอยู่ท่ีบ้านสกุลเหอไม่ยอมจากไปท่ีใด มิใช่เพราะสิเน่หาระหว่าง

ชายหนุ่มหญิงสาว และย่ิงไม่ใช่หมายสู้รบตบมือชนิดเจ้าตายข้ารอด 

กับสตรีนางใด ปณิธานเพียงหนึ่งเดียวของผู้น้อยคือช่วยใต้เท้าเหอ 

มองการณ์ไกล ยกฐานะเลื่อนต�าแหน่งรวดเร็ว บรรลุความปรารถนา 

234
ยโสโอหัง
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ชั่วชีวิต"

บรรยากาศภายในห้องถูกครอบง�าด้วยความเงียบสงัด มีเพียง 

หางวาจาอวดโอ่ของหมิงซินเท่านั้นที่ยังคงก้องกังวานอยู่ทั่วทุกสารทิศ

สาวใช้ฐานะต�่าต้อยนางหนึ่งบอกว่าไม่สนใจเป็นอนุยังพอว่า แต่นี่

ถึงขนาดกล้าป่าวประกาศบอกว่าแม้แต่ต�าแหน่งฮูหยินใหญ่ก็ยังไม่สน  

ที่นางต้องการมิใช่เรือนหลัง หากแต่เป็นเรื่องของราชส�านัก!

นี่มิใช่แค่เพียงก�าเริบเสิบสาน แต่เป็นกบฏ!

เฉินอิ๋งตะลึงมองหมิงซิน จิตใจกระเพื่อมไหว

ยากจะพบพานโดยแท้

ท่ีนางมองเห็นอยู่ในสายตาของสตรีในยุคโบราณผู้นี้คือความ

ทะเยอทะยาน

ความทะเยอทะยานยโสโอหังแรงกล้าเย่ียงนั้นปรากฏอยู่บนตัว 

อีกฝ่ายอย่างชัดเจนเสียย่ิงกว่าเหล่าบุรุษที่เล่าเรียนเขียนอ่านแสวงหา

ความก้าวหน้าพวกนั้นเสียอีก

"ผู้น้อยไม่ขอปิดบังอันใดคุณหนูอีก ยามนั้นที่ใต้เท้าเหอกล้าตกลง

รับปากช่วยใต้เท้าหลี่นั่นก็ด้วยเพราะเขาฟังค�าแนะน�าของผู้น้อย"  

หมิงซินโยนระเบิดออกมาเป็นชุด ราวกับกลัวทุกคนจะแตกตื่นตกใจ 

ตะลงึลานกันไม่พอ "หนงัสอืราชการในเตงิโจวพวกนัน้ผูน้้อยล้วนอ่านมนั

ครบทุกตัวอักษร เนื้อความส�าคัญอันใดผู้น้อยล้วนจดจ�ามันใส่ใจและ 

ลอบคัดลอกจดบันทึกไว้ จนกระทั่งใต้เท้าหลี่ส่งคนมาตรวจสอบ ผู้น้อย

ถึงได้มอบมันให้กับใต้เท้าเหอ"

นางบอกเล่าเรื่องราวท้ังหมดด้วยน�้าเสียงสบายๆ ราวกับว่าการที่

สาวใช้เช่นนางช่วยเหลือผู้เป็นนายจัดการงานราชการนั้นเป็นเร่ืองปกติ



93เหยาจี้ซาน

ธรรมดาย่ิงยวด "หากตลอดหลายปีมานี้ไม่มีผู ้น้อยคอยเก็บรวบรวม

ข่าวสาร ใต้เท้าเหอแม้มีใจคิดช่วยเหลือ ก็ไม่มีทางช่วยใต้เท้าหลี่ร้ือ 

หามอดปลวกพวกนีไ้ด้พบ ถ้าพูดจาโอหงับงัอาจสกัหน่อยก็คงต้องบอกว่า 

หากไม่มีผู้น้อย อาศัยความสามารถของใต้เท้าเหอ คิดเลื่อนต�าแหน่ง 

รวดเดียวสองขั้น ไหนเลยจะเป็นไปได้"

หลังประกาศชัด หมิงซินก็เผยย้ิม สีหน้าสงบนิ่ง ไม่แสดงอาการ

สะทกสะท้านอันใดออกมา เรียกได้ว่ามิได้แลดูอ่อนด้อยกว่าสตรีสูงศักดิ์

นางใด

หลัวมามารวมถึงพวกสวินเจินต่างพากันตะลึงงัน พวกนางใช่ว่า 

จะไม่เคยพบเห็นบ่าวไพร่เอ่ยปากต�าหนนิายเก่า และใช่ว่าจะไม่เคยพบเจอ 

บ่าวไพร่ทะนงตนมาก่อน

เพียงแต่สาวใช้ใจกล้าที่ยืนอยู่ตรงหน้าผู้นี้ ไม่ว่าจะวิธีการหรือ 

มุมมองท่ีนางวิพากษ์วิจารณ์ผู้เป็นนายล้วนแต่ไม่เหมือนผู้ใด นับเป็น 

การเปิดโลกใหม่ให้กับพวกนางโดยแท้

เฉินอิ๋งพิจารณาดูหมิงซิน พูดกนัตามตรง นางใช่ว่าจะไม่รู้สึกตกใจ

ท่ียืนอยู่ต่อหน้านางยามนี้มิใช่สาวใช้ฉลาดเฉลียวซื้อขนมเปี๊ยะ 

ต้นหอมนางนั้นอีก แต่หากแลดูคล้ายนักการเมืองทะเยอทะยานผู้หนึ่ง

หากมิใช่เห็นเองกับตา เฉินอิ๋งย่อมไม่มีทางจินตนาการออกว่า 

จะมีสตรีเช่นนี้ปรากฏตัวอยู่ในยุคโบราณ

นางคล้ายสติสัมปชัญญะเลือนราง

นี่ยังใช่ยุคต้าฉู่กระนั้นหรือ

ในยุคโบราณท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานย่ิงยวดนี้ มี 'นัก 

การเมืองสตรี' เช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกัน
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ในเวลาเดียวกันจู่ๆ หมิงซินก็เก็บกลิ่นอายเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง 

บนตัวนั้นไปจนสิ้น

ใบหน้าของนางยามน้ีแปรเปลี่ยนเป็นขมขื่นข้ึนมาเล็กๆ สีหน้า

หม่นหมอง "เพียงแต่คนค�านวณมิสู้สวรรค์ลิขิต ผู้น้อยอุตส่าห์ไตร่ตรอง

ถ้วนถ่ี แต่สุดท้ายกลับลืมค�านึงถึงเรื่องกู่ต้าฝู เรื่องน้ีไหนเลยจะโทษผู้ใด

ไหนอื่นได้ คงได้แต่ต้องโทษที่ผู้น้อยเลินเล่อเกินไป ใครเล่าจะไปคิดว่า

เถ้าแก่ร้านขายขนมเปี๊ยะต้นหอมจะกล้าลงมือฆ่าคนเย่ียงน้ัน คนผู้น้ี 

ปกตแิลดซูือ่ๆ นกึไมถ่งึว่าความทะเยอทะยานของผูน้้อยจะถกูท�าลายลง

ด้วยน�้ามือของคนชั้นต�่าเยี่ยงนี้"

นางถอนหายใจ ยกมือจัดมวยผม แต่เพียงครู่เดียวนางก็คล้ายกับ

คิดตก สีหน้ากลับมาผ่อนคลายอีกครา "โชคดีท่ีดวงชะตาของผู้น้อย 

ไม่เลว นายหญิงยังพอมองเห็นความสามารถเล็กๆ น้อยๆ นี้ของผู้น้อย  

วันหน้าหากผู้น้อยช่วยนายหญิงแผ้วถางกิจการเหล่านี้ได้ส�าเร็จ อนาคต

ในภายภาคหน้าย่อมมน่ิาเบือ่หน่าย ตรงกันข้ามอาจกลบักลายเป็นดข้ึีน"

พอเห็นใบหน้าย้ิมแย้มราวกับไม่มีเรื่องอันใดเกิดขึ้นของอีกฝ่าย 

เช่นนั้น เฉินอิ๋งก็หัวคิ้วกระตุก นางหันไปส่งสายตาให้กับหลัวมามา

หลวัมามายามน้ีได้สตแิล้ว นางก�าลงัพิจารณาดหูมงิซนิด้วยสหีน้า

ต่ืนตะลึง คล้ายต้องการดูให้รู้ซึ้งถึงลูกไม้ของอีกฝ่าย คร้ันเห็นเฉินอิ๋ง 

ส่งสายตาให้เช่นนั้น นางก็รีบพาสวินเจินออกจากประตูไป

เมือ่ในห้องเหลอืพวกนางแค่สองคน เฉนิอิง๋ก็หยิบผลไม้ในถาดผลไม้ 

ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง แต่แทนที่จะกินนางกลับถือมันไว้ในมือพลางเอ่ยปากถาม 

"แม่นางหมิงซินพูดมาตั้งมากมายเช่นนั้น ข้าคิดว่าเรื่องเข้ามาอยู่ในบ้าน

สกุลหานก็น่าจะเป็นแผนการที่เจ้าวางไว้ก่อนหน้าแล้วเช่นกันกระมัง"
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หมงิซนิตะลงึไปเลก็น้อย หลงัจากนัน้นางก็ย้ิมงดงามกล่าว "แม้แต่

เรื่องนี้คุณหนูสามก็ยังดูออก?"

นางยอมรับมันแต่โดยดี ไม่มีท่าทีปฏิเสธอันใดแม้แต่น้อย

"อันท่ีจริงภายหลังนายหญิงเองก็ทายถูก ผู้น้อยนับว่าเลือกเจอ 

นายผู้ชาญฉลาดจริงๆ" สายตาของนางที่มองมาทางเฉินอิ๋งแฝงแววตา

ชืน่ชมอยู่หลายส่วน มไิด้อดึอดัเพราะถกูคนอ่านแผนการออกแต่อย่างใด 

"ในเมื่อท่านเองก็ทายได้ เช่นนั้นผู้น้อยก็ไม่จ�าเป็นต้องกล่าววาจาโกหก 

อันใดอีก ผู ้น้อยใช้วิธีบางอย่างให้หนิวมามาส่งข่าวไปยังสกุลหาน 

สองสามประโยคจริงๆ"

พอเห็นใบหน้าของหมิงซินย้ิมแย้มไม่สะทกสะท้านเช่นนั้น เฉินอิ๋ง 

ก็อดนึกเลื่อมใสไม่ได้

รู้จักยกรู้จักวาง รู้จักยืดรู้จักหด แม่นางหมิงซินผู้นี้ไม่ธรรมดาเลย

จริงๆ

"ความจริงอยู่ท่ีบ้านสกุลเหอก็ใช่ว่าจะมีอันใดไม่ดี นายหญิงเหอ 

อันที่จริงก็นับว่าไม่เลว" เฉินอิ๋งพูดออกมาตามตรง

หวงซ่ือแม้จะหวาดกลัวหมิงซินย่ิง แต่ก็ไม่เคยใช้วิธีเย่ียงคนพาล 

กับนาง จากความเข้าใจเรื่องการต่อสู้กันภายในเรือนหลัง นายหญิง 

อย่างหวงซื่อนี้ปฏิบัติต่อนางเช่นนี้อันที่จริงก็นับว่าใจกว้างมากแล้ว

พอได้ยินเช่นน้ันรอยยิม้ของหมงิซนิกก็ลบักลายเปลีย่นเป็นผดิหวัง 

นางพยักหน้าเอ่ย "คุณหนูกล่าวได้ถูกต้องแล้ว เพียงแต่นายหญิงเหอกับ

ผูน้้อยเดนิอยู่กันคนละเส้นทาง ก็เหมอืนค�ากล่าวท่ีว่าผูม้ธีรรมไม่เสมอกัน

มิอาจกระท�าการร่วมกันได้ หากผู้น้อยอยู่ในบ้านสกุลเหอต่อย่อมเท่ากับ

ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์" 
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"เอ๋?" มุมปากของเฉินอิ๋งกระตุก รอยยิ้มพิลึกพิลั่นยิ่งยวด "เหมือน

อย่างค�าพูดที่ว่านกดีเลือกคาคบเกาะอาศัย*?" 

"คณุหนูสามกล่าวได้ถูกต้องแล้ว" หมงิซนิรบัค�า รอยย้ิมฝากแฝงไว้

ซึ่งน�้าใสใจจริง

เฉินอิ๋งขมวดคิ้ว หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู ่หนึ่งนางก็เอ่ยปากถาม  

"นายท่านผูเ้ฒ่าเหอถูกสงัหารในคืนนัน้ ต้นเหตก็ุด้วยเพราะจู่ๆ  ใต้เท้าเหอ 

เปลี่ยนใจจะพาเจ้าไปจี่หนานด้วย น่ีก็คงเป็นความประสงค์ของเจ้าด้วย 

กระมัง"

"เรื่องนี้ผู ้น้อยกับใต้เท้าเหอตกลงกันก่อนหน้านานแล้ว ผู ้น้อย 

หาได้ยุยงอนัใดไม่" น�า้เสยีงของหมงิซนิพลนัหม่นหมอง ความรูส้กึห่อเหีย่ว

ปรากฏขึน้บนใบหน้า "เพียงแต่ยามน้ันใต้เท้าเหอวุ่นวายอยู่กับการพบปะ

ผูค้น จงึไม่รูว่้านายหญิงเหอถือวสิาสะจดัการเรือ่งผูน้้อย ส่วนผูน้้อยเพราะ

เห็นว่าใกล้ออกเดินทางเข้ามาทุกที จึงจ�าต้องเอ่ยปากเตือนใต้เท้าเหอ  

ใครเล่าจะไปคิด..."

นางถอนหายใจส่ายศีรษะ ความรู ้สึกห่อเห่ียวกลับกลายเป็น 

เจ็บปวด "ข้าไม่ได้ฆ่าป๋อเหริน แต่ป๋อเหรินตายเพราะข้า** พูดไปพูดมา 

เรื่องน้ีเพราะผู ้น้อยเป็นเหตุ หากมิใช่ผู ้น้อย นายท่านผู ้เฒ่าเหอคง 

ไม่ต้องตายอนาถเช่นนั้น"

* มาจากส�านวนเต็มว่า 'นกดีเลือกคาคบเกาะอาศัย ขุนนางดีเลือกเจ้านายที่ติดตาม' หมายถึงการเลือก 
สิ่งที่ดี มั่นคง และเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง
** 'ข้าไม่ได้ฆ่าป๋อเหริน แต่ป๋อเหรินตายเพราะข้า' เป็นส�านวน หมายถึงตนเองเป็นต้นเหตุให้คนอื่นต้อง 
เดือดร้อน มีที่มาจากสมัยราชวงศ์จิ้น ป๋อเหรินได้แอบช่วยหวังเต่าผู ้เป็นสหายอย่างลับๆ กราบทูล 
ไม่ให้จักรพรรดิหยวนตี้ประหารคนสกุลหวังในฐานะกบฏ ต่อมาเมื่อหวังตุนญาติผู้พ่ีของหวังเต่ากบฏส�าเร็จ 
ได้ถามหวังเต่าว่าควรจัดการป๋อเหรินเช่นไร หวังเต่านิ่งเฉยเพราะคิดว่าป๋อเหรินไม่เคยช่วยตน หวังตุนจึง
ประหารป๋อเหริน เมื่อรู้ความจริงภายหลังหวังเต่าจึงพูดประโยคนี้ด้วยความเสียใจ
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เฉินอิ๋งมองหมิงซินอยู่ครู่หนึ่ง รอยยิ้มบนใบหน้าลึกล�้ามากยิ่งขึ้น

ท่าทีเศร้ารันทดของหมิงซินแลดูจอมปลอมอยู่เล็กๆ

ทว่านั่นก็หาได้มีความหมายอันใดไม่

เฉินอิ๋งเองมิใช่ญาติสกุลเหอ ยิ่งไปกว่านั้นนางเองก็ไม่เคยเห็นด้วย

กับเรื่องสิ้นคิดอย่างบ่าวผู้ภักดีนายตายบ่าวตามอะไรพวกนั้น นางยินดี

เผชิญหน้ากับคนถ่อยใจกล้าอย่างหมิงซินมากกว่าปรารถนาจะเห็น 

คนผู้หนึ่งตกเป็นทาสทางใจของผู้อื่น

อีกอย่างการตายของนายท่านผู้เฒ่าเหอเองก็ส่งผลกระทบต่อ 

หมงิซนิเช่นกนั ท�าให้นางจ�าเป็นต้องเปลีย่นเป้าหมาย หากว่ากันจากจดุน้ี  

หมิงซินเองก็เป็นผู้เสียหายด้วย

"เจ้าไม่เคยคิดจะช่วยใต้เท้าเหอให้กลับมายืนหยัดได้อีกคร้ัง?"  

เฉินอิ๋งเอ่ยถาม ค�าถามนี้เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของนางล้วนๆ

235
เฒ่าชราเสน่หาลดเลือน
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คนท่ีมคีวามทะเยอทะยานเป่ียมล้นอย่างหมงิซนิน่าจะชอบควบคมุ

ผู้อื่นด้วยมือตนเองมากกว่าจะติดตามนายผู้ชาญฉลาด เพราะหากท�า 

เช่นนั้นนางย่อมมิอาจตระหนักได้ถึงคุณค่าของตนเอง

ได้ยินเฉินอิ๋งถามเช่นน้ัน ความรู ้สึกเศร้ารันทดบนใบหน้าของ 

หมิงซินก็พลันจางหาย นางกล่าววาจาแย้มย้ิมเบิกบาน "ความสามารถ 

ของใต้เท้าเหอมีจ�ากัด ผู้น้อยรู้สึกว่าสติปัญญาของเขาเกรงว่าคงทุ่มเท

หมดสิ้นไปกับการในครั้งนี้แล้ว"

พูดอีกอย่างก็คือนางไม่เห็นค่าของ 'หยกดิบ'* อย่างเหอจวินเฉิง  

ดังนั้นจึงตัดสินใจเสาะหาเส้นทางแห่งความรุ่งโรจน์สายใหม่ 

เฉนิอิง๋อดนกึชืน่ชมไม่ได้ คาดว่าทัว่ทัง้ต้าฉูค่งมสีาวใช้อย่างหมงิซนิ 

เพียงคนเดียวเท่านั้นที่กล้าดูแคลนบุรุษผู้เป็นนายเยี่ยงนี้

"เจ้าออกจากบ้านสกุลเหอ ใต้เท้าเหอตัดใจได้กระนั้นหรือ" เฉินอิ๋ง

ถามขึ้นอีกคราว

หมงิซนิมไิด้ตอบออกมาตรงๆ มกีแ็ต่เพียงรมิฝีปากแดงระเร่ืองดงาม

ราวบุปผาเท่านั้นที่ยกขึ้นน้อยๆ "ใต้เท้าเหอเป็นคนดี"

แค่ประโยคนี้เพียงประโยคเดียว ไม่มีถ้อยค�าอื่นใด

เฉินอิ๋งนึกนับถือใจของอีกฝ่ายขึ้นมาอีกครา

เหอจวินเฉิงจะดีจะชั่วเช่นไรอย่างไรก็เป็นอัจฉริยะท่ีผ่านการสอบ

คัดเลือกในระดับมณฑลมาได้ นึกไม่ถึงจริงๆ ว่าสุดท้ายกลับมิอาจ

ต้านทานค�าพูดเพียงสองสามประโยคของสตรีอย่างหมิงซิน ค�าพูดที่ว่า 

'วีรบุรุษผู้กล้ายากจะผ่านด่านโฉมสะคราญ' วันนี้นางได้ประจักษ์ต่อ

สายตาแล้วจริงๆ

* หยกดิบ คือหยกที่ยังไม่ได้เจียระไน อุปมาถึงคนที่เนื้อแท้แล้วมีความสามารถ แต่ยังไม่มีผู้ใดค้นพบ
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"เช่นน้ันข้าสรุปเช่นน้ีได้หรือไม่ ท่ีแม่นางหมิงซินจงใจเลือกบ้าน 

สกุลหาน อันที่จริงเป้าหมายกลับอยู่ที่นายหญิงสี่สกุลฉิว" หลังจาก 

นิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง เฉินอิ๋งก็เอ่ยปากขึ้นอีกคราว

นับเป็นค�าพูดที่ยากจะคาดถึงจริงๆ

หมิงซินตะลึง นางเงยหน้ามองดูเฉินอิ๋งปราดหนึ่ง

เฉินอิ๋งจ้องตาอีกฝ่ายกลับพร้อมรอยย้ิมจางๆ "เจ้ารู ้ดีว่าผู้คน 

ในเผิงไหลต่างล้วนรู้จักเจ้า หากยังอยู่บ้านสกุลเหอต่อย่อมยากที่จะ

ก้าวหน้าอันใดได้ วันหน้าต่อให้ไปบ้านสกุลอื่น ก็ไม่แน่ว่าจะมีโอกาส 

แสดงความสามารถ ส่วนชวิีตความเป็นอยู่ในบ้านสกุลหานน้ันเอือ้อ�านวย

ต่อเจ้าเพียงใดไม่จ�าเป็นต้องพูดถึง นอกจากนี้ยังมีนายหญิงสี่สกุลฉิวที่

เปี่ยมไปด้วยความสามารถ เจ้ารู้ว่าน�้ามันหอมระเหยของสกุลหานมี 

นายหญิงสี่สกุลฉิวควบคุมอยู่ และยิ่งรู ้ว่าขอเพียงติดตามนาง ไม่ว่า 

เช่นไรย่อมมสีกัวันท่ีนางจะพาเจ้าออกไปจากเผงิไหล มอบโอกาสให้เจ้าได้ 

โบยบินใช่หรือไม่"

ภายในห้องมีก็แต่ความเงียบงัน

หลงัจากผ่านไปสองสามอดึใจ หมงิซนิก็ถอนหายใจออกมาคราหนึง่ 

กล่าววาจาอย่างอับจนว่า "คุณหนูสามฉลาดปราดเปรื่องย่ิงนัก ขอท่าน

อภัยด้วย ผู้น้อยน่าจะพูดความจริงกับท่านตั้งแต่แรก"

เฉินอิ๋งมุมปากกระตุก "ข้าก็แค่อยากรู้เท่าน้ัน ทุกอย่างที่เจ้าท�ามา

ล้วนถูกกฎหมาย ข้าหามีคุณสมบัติอันใดเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่"

หมงิซนิตะลงึ เหน็ได้ชดัว่านางไม่อาจตามความคดิอ่านของเฉนิอิง๋

ได้ทัน

หากเป็นสตรีสูงศักดิ์คนอื่นๆ ยามนี้คงไม่พอใจยิ่งยวดแล้ว ผู้ที่มี
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ฐานะสูงส่งกว่า ความปรารถนาในการควบคุมย่อมต้องมากกว่าผู้อื่น 

เป็นธรรมดา

ทว่าคุณหนูสามสกุลเฉินผู้นี้กลับผิดแผกแตกต่างจากสตรีสูงศักด์ิ

ที่นางเคยรู้จักก่อนหน้านี้

หลงัจากผ่านไปครูใ่หญ่ หมงิซนิกย่็อกายแสดงคารวะ "คณุหนจูติใจ

กว้างขวาง ผู้น้อยนับถือด้วยใจ"

เฉินอิ๋งยิ้ม จัดการกินผลไม้ที่ถืออยู่ในมือเป็นนานลงท้อง

หมิงซินยืนก้มหน้าอยู่กับที่ไม่รู้ว่าก�าลังคิดสิ่งใด

เฉินอิ๋งมองดูนางอยู่ครู่หนึ่ง จู่ๆ ในใจก็มีค�าถามโผล่ขึ้นมาข้อหนึ่ง

พูดคุยกันอยู่เป็นนาน ตกลงหมิงซินผู้นี้มีความเป็นมาเช่นไรกันแน่ 

เรื่องนี้ชวนให้คนรู้สึกกระหายใคร่รู้ยิ่ง

จากค�าพูดค�าจากิรยิาท่วงท่าของนาง นางน่าจะไม่ได้อยูใ่นครอบครัว 

ชาวบ้านธรรมดาๆ คนธรรมดาท่ัวไปไหนเลยจะอบรมเล้ียงดูสตรีให้

คลั่งไคล้การบ้านการเมืองเยี่ยงนี้ได้

หรือว่าบรรพบุรุษของนางจะเป็นขุนนางชั้นสูง?

หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดเฉินอิ๋งก็เอ่ยปากถาม "ข้าพอจะ

ถามเรื่องฐานะชาติก�าเนิดของแม่นางหมิงซินได้หรือไม่"

ค�าถามนี้ยังคงเกิดขึ้นเพียงเพราะความกระหายใคร่รู้ของนาง

อันที่จริงมิสู ้บอกว่าเฉินอิ๋งก็เหมือนอย่างท่ีเผยซู่กับเยี่ยชิงบอก  

เป็นคนที่ 'ชอบถามค�าถามยิ่งนัก' 

ครั้นได้ยินเช่นนั้นหมิงซินก็เงยหน้าขึ้นแล้วจ้องเฉินอิ๋งเขม็ง

สีหน้าของนางจู่ๆ ก็พลันแปลกประหลาด ทั้งคล้ายหย่ิงยโสท้ัง 

คล้ายหวาดประหวั่น อีกทั้งยังแฝงไว้ซึ่งความเจ็บปวดแค้นเคืองอยู่จางๆ



101เหยาจี้ซาน

"ท่ีแท้คณุหนสูามก็ยังไม่ทราบ" นางเอ่ยปาก อารมณ์ซบัซ้อนสบัสน

บนใบหน้าจางหายไปพร้อมกับเสียงพูด เหลือไว้ก็แต่สีหน้าเฉื่อยเนือย 

"บรรพบุรุษของผู้น้อยเคยอุทิศตนรับใช้อ๋องกบฏ"

แม้จะมลีางสงัหรณ์อยู่ก่อนหน้าแล้ว แต่ถึงกระนัน้ค�าตอบของนาง

ก็ยังคงท�าเฉินอิ๋งตะลึง

อ๋องกบฏ?

นับแต่ฮ่องเต้หยวนจยาขึ้นครองราชย์ อ๋องกบฏก็มีอยู่ด้วยกัน 

นับไม่ถ้วน แล้วอ๋องกบฏที่หมิงซินพูดถึงคือผู้ใด

หรือว่า...

"คอื...คงัอ๋อง?" หลงัจากเงียบไปชัว่ระยะหน่ึง เฉนิอิง๋ก็ลองเอ่ยปากถาม

"คุณหนูสามปราดเปรื่องย่ิงนัก" หมิงซินยิ้มข่ืนออกมาคราหนึ่ง  

ขณะก�าลังพูดเงาร่างเหยียดตรงจู่ๆ ก็ค้อมโก่งลงมาอย่างน่าประหลาด

"บิดาของผู้น้อยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอ๋องกบฏ หลังอ๋องกบฏ 

ถูกประหาร บดิาของผูน้้อยก็ตายตกตามกัน ด้วยเพราะฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั

มีพระมหากรุณา พระองค์จึงไม่ทรงเอาผิดพวกผู้น้อยทั้งตระกูล ดังน้ัน

พวกผู้น้อยจึงยังมีชีวิตอยู่ แต่เพราะผู้น้อยชะตาอาภัพ มารดาอ�าลาจาก

โลกนี้ไปนานแล้ว ญาติมิตรก็ไม่ยินดีอุปถัมภ์ค�้าชู จึงขายผู้น้อยออกมา"

ได้ยินเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็อดนึกเสียใจไม่ได้

หมงิซนิก็คอืเครือ่งสงัเวยของการต่อสูท้างการเมอืง น่าเห็นใจย่ิงนกั

"คุณหนูสามสบายใจได้ ที่มาของผู ้น้อยน้ีนายหญิงรู ้สิ้นแล้ว  

ใต้เท้าเหอเองก็ทราบ ผู้น้อยเองก็ยินดีบอกกับท่าน" สาวใช้ฉลาดเฉลียว 

ผูน้ีแ้ค่ดเูพียงปราดเดยีวก็อ่านความคดิของเฉนิอิง๋ได้แล้ว ประสาทสมัผสั

นับว่าเฉียบคมยิ่งนัก น�้าเสียงนางในยามนี้ฟังดูจริงใจอย่างยิ่งยวด 
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เฉินอิ๋งยิ้มให้กับอีกฝ่าย ไม่พูดอันใดต่อ

ทว่าหมิงซินกลับคล้ายไม่มีอันใดพะวักพะวน นางย้ิมกล่าวต่อ  

"เรียนคุณหนูสาม ยามเด็กผู้น้อยหน้าตานับว่าไม่เลว ท่านพ่อของผู้น้อย

เคยคดิจะยกผูน้้อยให้อ๋องกบฏ ตอนผูน้้อยอายุสบิขวบเคยตดิตามท่านพ่อ 

ไปฉลองวันเกิดอ๋องกบฏท่ีจวน อ๋องกบฏเคยชมผู้น้อยว่า 'ทั้งงดงาม 

ทั้งฉลาด' อีกทั้งยังประทานชื่อเล่นให้ผู้น้อยว่า 'ซุ่นชิง' "

พอพูดถึงตรงนีจู้่ๆ  สหีน้าของนางก็เหม่อลอย คล้ายย้อนกลบัไปอยู่

ยังจวนอ๋องอันงดงามโด่งดังเปี่ยมอ�านาจบารมีในยามนั้น เป็นที่ชื่นชม 

ของเหล่าชนชั้นสูง ทุกคนต่างนึกอิจฉา

นางนิ่งเงียบไม่บอกเล่าถึงเรื่องราวเก่าก่อนราวกับจมดิ่งอยู่ในห้วง

คิดค�านงึ เฉนิอิง๋จงึเอ่ยปากถามหย่ังเชงิ "ทีเ่จ้าเข้าใจเรือ่งการบ้านการเมอืง 

นั่นก็ด้วยเพราะวิชาความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาของครอบครัว?"

"คณุหนูสามทายถูกอีกแล้ว" หมงิซนิย้ิมอย่างไม่อนัิงขังขอบ ใบหน้า

ร้างไร้ความรู้สึกรันทดใจใดๆ "ยามเด็กเพราะผู้น้อยความจ�าเป็นเลิศ  

ท่านพ่อจึงโปรดปรานผู ้น้อยย่ิง มักลงมือสอนสั่งผู ้น้อยด้วยตนเอง  

ยามท่านพ่อกับเหล่าขุนนางพูดคุยปรึกษางานราชการกัน ท่านพ่อก็มัก

เรียกผู้น้อยไปนั่งฟังอยู่ข้างๆ ท่านพ่อเคยบอกผู้น้อยว่าคนที่ใช้ความงาม

รับใช้ผู ้อื่น เมื่อความงามร่วงโรยความรักท่ีได้มาก็ย่อมโรยราจากไป  

ถึงยามนั้นสายสัมพันธ์อันใดย่อมขาดสะบั้น คนเราหากกระท�าการใด 

โดยอาศัยเพียงรูปโฉมหน้าตา ความส�าเร็จนั้นย่อมไม่มีวันยืนยง ดังน้ัน 

ไม่ว่าเช่นไรก็ต้องร�่าเรียนเขียนอ่านให้กระจ่างแจ้ง คิดอ่านกว้างไกล  

ช่วยเหลือผู้เป็นสามีให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ท�าตัวเสมอต้น 

เสมอปลาย เพราะจดจ�าค�าสอนนั้นใส่ใจ ผู้น้อยจึงขยันหมั่นเพียร ค่อยๆ 
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ท�าความเข้าใจงานราชการเหล่านั้น"

เมื่อพูดถึงตรงนี้จู่ๆ นางก็คล้ายได้สติ หมิงซินปิดหน้าหัวเราะกล่าว 

"อา ผูน้้อยกล่าววาจาเหลวไหลอะไรกัน ไม่รูจ้กัอะไรสงูอะไรต�า่เอาเสยีเลย 

ถึงกับกล้าอวดตวัต่อหน้าคุณหนสูามผูช้าญฉลาดเย่ียงนี ้หน้าไม่อายจริงๆ 

ขอท่านได้โปรดให้อภัยด้วย ผู้น้อยก็แค่กล่าววาจาเหลวไหลเท่านั้น  

ขอท่านอย่าได้ถือเป็นจริงเป็นจัง"
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หลงัจากเฉนิอ๋ิงส่งเสยีง "อืม" ออกมาคราหน่ึง นางก็ไม่กล่าวอนัใดอกี

นางไม่มีอะไรที่พอจะพูดได้อีกแล้ว

อดีตของหมิงซินเรียกได้ว่าดั่งเทพนิยายบทหนึ่ง ความปรารถนา 

อันย่ิงใหญ่ของผู้เป็นบิดาท่ีปลูกฝังอยู่บนตัวนางในยามน้ัน สุดท้ายก็

เปลี่ยนนางให้กลายเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยาน

เฉินอิ๋งเดาว่าที่หมิงซินสามารถเข้ามายุ่งวุ ่นวายกับงานของ 

เหอจวินเฉิงได้ เกรงว่าจะมากจะน้อยเช่นไรนางย่อมต้องใช้วิธีการอะไร

บางอย่างเป็นแน่ อย่างน้อยละครอย่างโฉมสะคราญเคียงบัณฑิตไม่ว่า

เช่นไรก็ไม่มีทางขาดได้

เฉินอิ๋งอดทอดถอนใจไม่ได้

ที่อยู่ใต้ผืนหนังงดงามเบื้องหน้ากลับเป็นจิตใจท่ีทระนงองอาจ 

หาใดเปรียบดวงหนึ่ง

236
รอยหิมะบนถนนสายยาว
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สตรีเย่ียงน้ีไม่ว่าจะไปที่ใดก็ล้วนมีชีวิตได้ด่ังใจนางปรารถนา และ

มักจะได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการทั้งหมด หากพิจารณาจากจุดน้ี  

ค�าพูดที่บอกว่านางไม่สนใจต�าแหน่งนายหญิงอันใดนั้นคาดว่าน่าจะ 

ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด หากเหอจวินเฉิงได้เล่ือนข้ันข้ึนเป็นขุนนาง 

ชั้นสูง เกรงว่านางคงยินดีทอดกายให้กับเขา

ไม่ว่าเช่นไรนางย่อมเลือกก็แต่เส้นทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

ที่สุดเท่านั้น เพ่ือบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะวิธีการใดนางล้วนไม่สนใจ  

หลกัปรชัญาหน้าหนาใจด�าของเหล่านักการเมอืงแม่นางหมงิซนิผู้นีเ้รียนรู ้

มาจากบิดาของนางครบถ้วนกระบวนความ

มอียู่แวบหน่ึงทีเ่ฉนิอิง๋นึกอยากเชญินางมาช่วยสร้างส�านกัศกึษาสตรี  

แน่นอนว่าสตรท่ีีมคีวามรูค้วามสามารถเช่นนีย่้อมเหมาะย่ิงกับการบกุเบกิ

เส้นทาง

แต่สุดท้ายนางก็ได้แต่ล้มเลิกความคิดดังกล่าว

หมิงซินค�านึงถึงผลประโยชน์และความส�าเร็จมากเกินไป ทะเยอ 

ทะยานเกินไป ทว่าที่เฉินอิ๋งต้องการกลับเป็น 'นักปฏิบัตินิยม'

'ผู้มีธรรมไม่เสมอกันมิอาจกระท�าการร่วมกันได้' ค�าพูดนี้เหมาะ 

ที่จะใช้กับเฉินอิ๋งและหมิงซินที่สุด

หลังพูดคุยกับหมิงซินจบได้ไม่นาน เฉินอิ๋งก็ไปจากร้านเซียงอวิ๋น

กัวหว่านมิได้กลับมา

เฉินอิ๋งรอนางอยู่ราวๆ หนึ่งชั่วโมง แต่กัวหว่านกลับเหมือนมีอะไร

บางอย่างติดพัน ไม่เพียงคนไม่กลับมา แม้แต่จะส่งคนกลับมาแจ้งข่าว 

ก็ยังไม่มี

หากไม่ใช่เพราะเชื่อในความสามารถของกัวหว่านแล้วล่ะก็ เฉินอิ๋ง
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คงอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกับนางใช่หรือไม่

ตอนก้าวเท้าออกจากประตู หมงิซนิพร�า่กล่าวขออภยัไม่หยุด อกีทัง้

ยังพยายามเชิญเฉินอิ๋งให้รอต่ออีกสักหน่อย แต่เฉินอิ๋งกลับไม่รับปาก

นางรับปากหลี่ซื่อไว้ว่าจะกลับไปให้ไวหน่อย ยามน้ีสายมากแล้ว 

หากกลับช้ากว่านี้ หลี่ซื่อคงไม่แคล้วทั้งกังวลทั้งหวาดวิตก

โชคดีท่ีกัวหว่านสั่งให้คนเตรียมน�้ามันหอมระเหยไว้ก่อนแล้ว  

แค่เฉนิอิง๋เอากลบัไปมอบให้พวกหนซีือ่ การเดินทางมาในคร้ังน้ีก็ไม่นบัว่า 

เสียเปล่า

ที่หน้าประตูหิมะยังคงตก เกล็ดหิมะโปรยปรายไร้สรรพเสียง  

ที่อยู่ไกลออกไปคือแผ่นฟ้ากว้างไกล ที่อยู่ใกล้ๆ คือตรอกถนนเงียบเหงา 

แผ่นฟ้าผืนปฐพีกว้างโล่ง

เฉินอิ๋งสูดลมหายใจเข้าลึกๆ

สภาพอากาศในวนัหมิะตกท้ังเย็นเยียบทัง้ชุม่ชืน้ คล้ายปอดถูกล้าง

จนสะอาดเอี่ยม

หลังข้ึนไปน่ังอยู่บนรถม้า ฟังเสียงเกือกม้ากระทบพ้ืนผิวถนนดัง

กุบกับ เฉินอิ๋งก็เลิกม่านมองออกไปด้านนอก

หิมะโปรยปรายอยู่ทั่วทุกแห่งหน เปลี่ยนโลกน้ีให้แลดูงดงาม 

เกินบรรยาย เวิ้งว้างกว้างไกลเสมือนภาพวาดประณีตบรรจง

รถเคลื่อนเลี้ยวตรงมุมถนนท่ีต้ังอยู่ท้ายตรอกซย่าหม่าช้าๆ หาก 

มุ่งหน้าต่อพวกนางก็จะไปถึงถนนชีเสียน

ในตอนนั้นเอง รถม้าขนาดเล็กหลังคาสีด�าสองคันก็ปรากฏขึ้น 

ที่อีกฟาก

เฉินอิ๋งสายตาดีย่ิง แค่เห็นเพียงปราดเดียวนางก็จ�าได้ทันทีว่า 
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บ่าวไพร่ที่เดินตามอยู่ข้างรถคันหนึ่งนั้นเป็นบ่าวสกุลหาน

กัวหว่านกลับมาแล้ว

เฉินอิ๋งอ้าปากหมายเรียกอีกฝ่าย แต่ครั้นช�าเลืองดูอีกครานางก็

สีหน้าชะงักงัน

ที่ตามอยู่ข้างรถม้าหลังคาด�าอีกคันคือบุรุษแต่งตัวเย่ียงองครักษ์  

มีอยู่สองคนที่นางรู้จัก

พึ่บ

จู่ๆ เฉินอิ๋งก็ลดม่านลง แล้วรีบถอยออกจากหน้าต่างรถ ใจเต้น 

ตึกตักรัวเร็ว

ทันใดนั้นรถม้าก็เลี้ยวไปอยู่บนถนนชีเสียน เสียงเกือกม้ากระทบ 

อยู่กับผิวถนนดังชัด

รอยเกือกเท้าม้าจางๆ ถูกหิมะกลบหายไปอย่างรวดเร็ว

มือของกัวหว่านวางอยู่บนมือของลวี่อี ยามนี้นางก�าลังยืนอยู่ที่ 

ข้างรถหันหน้ามองกลับไป

"นายหญิงดูอะไรอยู่กระน้ันหรือเจ้าคะ" ลว่ีอีถามพลางมองตาม

สายตาของอีกฝ่ายไป

ถนนว่างเปล่าเงียบเหงา ร้างไร้ผู้คน มีเพียงหิมะโหมกระหน�่า

"ข้าเหมอืนจะเห็นรถม้าของคณุหนูสามสกุลเฉนิ" กัวหว่านพูดเบาๆ 

ก่อนจะไอออกมาคราหนึ่ง

ลว่ีอีรีบขยับเสื้อคลุมขนจิ้งจอกขาวบนร่างของผู้เป็นนายพลาง

เหลือบมองกลับไป

กึกๆ

เสียงเคาะแผ่วเบาสองคราดังขึ้นจากบนรถม้าอีกคัน
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พอเสียงดังกล่าวดัง สารถีก็รีบยกแส้ รถม้าห้อตะบึงผ่านพวก 

กัวหว่านไปอย่างรวดเร็ว เพียงไม่นานก็แล่นผ่านประตูร้านเซียงอว๋ิน 

ไปไกล

กัวหว่านยกมือประคองหมวกกันลมบนศีรษะ น้ิวเรียวราวกับ 

ต้นหอมขับดุนอยู่กับขนสุนัขจิ้งจอกขาวบนคอ ยากจะแยกออกว่าอันใด

ขาวเนียนกว่ากัน 

ลว่ีอตีะลงึมองอยู่ข้างๆ นางแอบนกึทอดถอนใจ โลกนีค้ดิจะหาสตรี

งดงามเย่ียงนายหญิงของข้าใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆ เพียงแต่สตรีสูงศักด์ิ

ผู้นั้นที่มาที่ไปไม่ธรรมดา...การนี้ไม่รู้ว่าดีร้ายเช่นไร

ลว่ีอีเหมือนมีลางสังหรณ์ไม่สู้ดีนัก นางรีบโยนอารมณ์ความรู้สึก 

ไร้ประโยชน์พวกนั้นทิ้ง และประคองกัวหว่านก้าวเท้าขึ้นบนบันไดหิน

เพียงไม่นานร่องรอยรถม้าผูค้นท่ีหน้าประตรู้านเซยีงอวิน๋ก็จางหายไป 

จนสิ้น หิมะโปรยปรายลงมาไม่หยุดเสมือนไร้ซึ่งขอบเขต ไร้ซึ่งเวลา 

สิ้นสุด...

รัชศกหยวนจยาปีท่ีสิบหกฤดูใบไม้ผลิของจี่หนานมาค่อนข้างไว  

ยังไม่เข้าเดือนสองต้นสาลี่ในเรือนก็เริ่มแตกใบใหม่ให้เห็น

เฉินอิ๋งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ เงยหน้ามองดูใบอ่อนสีเขียวขับดุนอยู่กับ

ท้องฟ้าสะอาดสะอ้านเหนือศีรษะ สองตาหรี่ลงเล็กน้อย ไม่รู้ว่าก�าลัง 

คิดอะไรอยู่

"คุณหนู แม่ทัพหลางมาแล้ว" หลัวมามาเดินเข้ามาเงียบๆ ก่อนจะ

กล่าวรายงานด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา

เฉินอิ๋งหันหน้ามองไป พบว่าที่ข้างประตูวงเดือนที่เพ่ิงทาสีขาวได้
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ครึ่งหนึ่งนั้นมีชุดหมั่งเผาสีแดงสดปรากฏให้เห็นอยู่มุมหนึ่ง

"เชญิเขาเข้ามาเถอะ" นางย้ิมให้กับหลวัมามาพลางใช้มอืปัดไปบน

ไหล่ของอีกฝ่าย "มามาเดนิผ่านระเบยีงทางเดนิด้านนอกเข้ามาใช่หรือไม่ 

ถึงได้มีฝุ่นติดตัวเช่นนี้"

หลัวมามารีบก้มหน้ามอง ก่อนจะพบว่าบนไหล่ของนางรวมถึง 

ชายกระโปรงล้วนมีแต่ฝุ่นขาว นางรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาปัดพลาง

กล่าววาจาอย่างอบัจน "ผูน้้อยบอกแล้วว่าก่อนสร้างเสรจ็ทีน่ี่ต้องยุ่งเหยิง

เตม็ไปด้วยฝุน่แน่ แต่คณุหนก็ูไม่ฟัง โชคดทีีค่ณุหนไูม่ได้ตามผูน้้อยออกไป 

ข้างนอกด้วย ไม่อย่างนั้นอาภรณ์ตัดใหม่นี้คงได้เลอะเทอะเปรอะเปื้อน

หมดสิ้น"

เฉินอิ๋งย้ิมฟังนางโอดครวญ หลังหลัวมามาพูดจบนางก็ถามข้ึน 

"ท่านแม่เล่า ยังวุ่นวายอยู่ที่ด้านหลังใช่หรือไม่"

สหีน้าอบัจนของหลวัมามาเพ่ิมมากขึน้อีกระดบั นางพยักหน้ากล่าว 

"คุณหนูกล่าวได้ถูกต้องแล้ว ก่อนหน้าน้ีฮูหยินบอกว่าจะไม่มา ยามนี ้

กลบัตามคณุหนูมาประจ�า ตอนนีก้�าลงัเรยีกให้พวกเดก็ๆ จดัการเก็บข้าว

เก็บของอยู่"

ได้ยินเช่นน้ันเฉินอ๋ิงก็นึกเบิกบานใจ นางย้ิมกล่าว "ข้าน่ีมีญาณ 

วิเศษจริงๆ รู้จักเก็บที่แห่งนี้ไว้ให้ตนเองไว้ใช้พักอาศัย ที่นี่ภูเขาสวยน�้าใส 

ใกล้ๆ ล้วนแต่ครอบครัวชาวนาซื่อๆ วันหน้าหากท่านแม่รู้สึกเบื่อที่จะอยู่

ในเมือง ย่อมสามารถมาพักผ่อนอยู่ที่นี่ได้สักหลายๆ วัน ถือเสียว่าเป็น

บ้านพักตากอากาศที่บุตรีผู้นี้สร้างไว้ให้มารดา"

หลัวมามาย้ิมไปกับค�าพูดของเฉินอิ๋ง ก่อนจะเอ่ยปากทอดถอนใจ 

"คณุหนคูรุน่คดิรอบคอบดีแท้ ฮหูยินเอ่ยปากอยู่ตลอดเวลาว่านางชืน่ชอบ
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ที่นี่ยิ่งนัก"

หลี่ซื่อยามน้ีพักอยู่จวนข้าหลวง ที่น่ันไม่ว่าเช่นไรก็ไม่ใช่บ้านของ 

ผู้เป็นมารดาอย่างแท้จริง ยามนี้เฉินอิ๋งได้แบ่งเรือนหลังหน่ึงในส�านัก

ศึกษาสตรเีฉวียนเฉิงนีอ้อกมาใช้พ�านกัอาศัยเอง เท่ากบัเป็นการสร้างทีพั่ก

ให้กับหลี่ซื่อ หากวันใดพวกนางสามคนแม่ลูกไม่สะดวกจะพ�านักที่จวน

ข้าหลวงต่อ ภายในเมืองจี่หนานกว้างใหญ่พวกนางย่อมมิร้างที่ไป
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"ช่างเถอะ มามารีบเรียกแม่ทัพหลางเข้ามาเถิด" พอเห็นหลัวมามา

นิ่งเงียบไม่พูดอันใด เฉินอิ๋งก็ยิ้มเอ่ยปากเตือน

หลัวมามาได้สติ นางรีบขานรับและเรียกบ่าวตัวน้อยให้เข้ามา 

รับค�าสั่ง ส่วนนางเองก็คอยยืนรับใช้อยู่อีกด้าน

เฉนิอ๋ิงอาศยัจงัหวะขณะก�าลงัว่างกวาดตามองไปรอบๆ ความรู้สกึ

ปลาบปลื้มเอ่อท้นไปทั้งใจ

อากาศอบอุ่นขึ้นทีละน้อย หิมะน�้าแข็งบนพ้ืนเริ่มละลาย ส�านัก

ศึกษาสตรีเฉวียนเฉิงกับสถานพ�านักเด็กและสตรียามนี้ก�าลังก่อสร้าง

อย่างขมีขมัน ทุกอย่างล้วนด�าเนินไปอย่างราบรื่น

งานน้ีเผยซู่ทุ ่มเทก�าลังอย่างเต็มที่ ท่าทีขององค์รัชทายาทหรือ 

ก็เป็นไปด้วยความกระตือรือร้น แม้แต่ฮ่องเต้หยวนจยาเองก็ได้ยินว่า 

ทรงเห็นพ้องกับการนี้ด้วยเช่นกัน เฉินอิ๋งเพลานี้เท่ากับมีป้ายผ่านที่
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แข็งแกร่งท่ีสุดในราชส�านักต้าฉู่แล้ว ต่อจากน้ีไม่ว่าจะซื้อท่ีดิน ซื้อไม้  

ซื้อหิน รวมถึงคนงานย่อมล้วนสามารถด�าเนินไปตามแผนการท่ีวางไว้

ก่อนหน้า คนงานที่เฉินอิ๋งว่าจ้างมาล้วนแต่เป็นชาวบ้านอพยพจากทาง

เติงโจว นับตั้งแต่ปลายปีท่ีแล้วจนถึงยามนี้ พวกชาวบ้านอพยพที่มา 

พ�านักอยู่ในส�านักศึกษาสตรีเฉวียนเฉิงมีจ�านวนเกินกว่าร้อยคนแล้ว  

ในจ�านวนนีม้หีกส่วนเป็นแรงงานทีอ่ยูกั่นพร้อมหน้าพร้อมตาทัง้ครอบครวั 

สี่ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานที่คนในครอบครัวล้มตายหายสาบสูญหรือไม่ก็

เป็นแรงงานเด็กและสตรีก�าพร้าอ่อนแอ ซึ่งคนเหล่านี้ยามนี้ครึ่งหนึ่งเป็น

พวกลูกมือ อีกครึ่งพ�านักอยู่ในส�านักศึกษาสตรีเฉยๆ เรียกได้ว่าเป็น 

การช่วยองค์รัชทายาทแก้ไขปัญหายุ่งยากส่วนหนึ่ง

"น่ีคือจดหมายที่นายท่านของผู้น้อยฝากมาถึงท่าน" เสียงของ 

หลางถิงอวี้ดังขึ้น ดึงสติของเฉินอิ๋งกลับ

ยามน้ีแม่ทัพเตี้ยล�่าผู้น้ีก�าลังยืนห่างออกไปไม่ไกลสักเท่าใดนัก  

มือท้ังสองข้างประคองจดหมายฉบับหน่ึง ตัวอักษรท่ีเขียนอยู่ด้านบน 

เป็นลายมือของเผยซู่

หลัวมามาขยับเท้าเดินขึ้นหน้าเข้าไปรับ ก่อนจะมอบมันต่อให้กับ

เฉินอิ๋ง ขวางมิให้คุณหนูของตนวางตัวใกล้ชิดกับบุรุษอื่นโดยตรง

หลางถิงอว้ีไม่ได้รู้สึกอันใดกับเรื่องดังกล่าว หากกลับเป็นเฉินอิ๋ง 

เสียเองที่มองดูหลัวมามาด้วยสีหน้าจนใจ แต่ถึงกระน้ันนางก็มิได้พูด 

อันใดออกมา

เรื่องสร้างส�านักศึกษาสตรียามน้ีเป็นที่รับรู้กันทั่วแล้ว หล่ีเหิง 

กับหลี่ซื่อเองก็มิเคยก้าวก่ายอันใด ในเมื่อเรื่องน้ีองค์รัชทายาททรง 

ออกหน้าร่วม แม้แต่ซอืถูฮองเฮาเองก็ยังพระราชทานเงนิทองผ้าผนืมาให้ 
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แล้วผู้ใดเล่าจะกล้ายับย้ังห้ามปราม เมื่อไม่มีการขัดขวางจากเหล่า 

ผู้อาวุโส...อย่างน้อยก็ในเวลาน้ี เฉินอิ๋งย่อมพึงพอใจย่ิงนัก เร่ืองเล็กๆ 

น้อยๆ เหล่านี้นางจึงหาได้ใส่ใจไม่

หลงัอ่านจดหมายจากเผยซูจ่บ เฉนิอิง๋ก็เลกิค้ิวมองไปทางหลางถิงอว้ี 

พลางถาม "อีกสองสามวันท่านโหวน้อยจะมาซานตงอีกครั้ง?"

"ขอรบั" หลางถิงอว้ีประสานมอืตอบด้วยสหีน้าเคร่งขรึม "ทางเตงิโจว 

เกิดเรื่องข้ึนเล็กน้อย ท่านโหวน้อยของพวกเราได้รับค�าส่ังให้แวะมาดู

สถานการณ์"

"เกิดเรื่องอันใดขึ้น" เฉินอิ๋งถามก่อนจะย้ิมกล่าวออกมาอีกคร้ัง  

"หากไม่สะดวกจะเล่าก็ช่างเถอะ ท่านโหวน้อยเองก็ไม่ได้เขียนไว้ใน

จดหมาย ข้าถามเพียงเพราะอยากรู้เท่านั้น"

สีหน้าของหลางถิงอว้ีเคร่งขรึมหนักข้ึนไปอีก "ตอนผู้น้อยออกจาก

เซิง่จงิ ท่านโหวน้อยเองก็ไม่ทราบรายละเอยีดอนัใดนัก เพียงแต่ตอนผูน้้อย 

ออกจากเติงโจวมาเมื่อหลายวันก่อน เรื่องน้ีกลับแพร่กระจายไปทั่วแล้ว 

เชื่อว่าอีกไม่นานคุณหนูสามก็คงได้ยินข่าวเช่นกัน"

ตอนพูดเขาถอนหายใจเบาๆ ออกมาคราหนึ่ง "ในค่ายผู้อพยพท่ี 

เติงโจวเกิดไฟไหม้ มีคนตายไม่ใช่น้อย"

รอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินอิ๋งแข็งทื่อไปทันที

ค่ายผู้อพยพน่ันองค์รัชทายาททรงลงมือควบคุมดูแลการก่อสร้าง

ด้วยพระองค์เอง ยามนี้เกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ มิน่าเผยซู่ถึงต้องรีบรุดไปดู

หลงัจากผ่านไปครูห่นึง่ นางก็เอ่ยปากถาม "เกิดไฟไหม้ข้ึนได้เช่นไร 

แม่ทัพหลางพอจะเล่ารายละเอียดให้ข้าฟังได้หรือไม่"

หลางถิงอวี้ส่ายหน้า สีหน้าซึมเซาลง "ท่ีผู้น้อยรู้ก็มีเพียงเล็กน้อย
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เท่านั้น ชาวบ้านท่ีถูกไฟคลอกตายพวกน้ันล้วนพักอยู่ในเรือนเดียวกัน 

ได้ยินขุนนางช้ันผู้น้อยท่ีดูแลค่ายผู้อพยพนั่นบอกว่าคนที่อาศัยอยู่ท่ีนั่น

ล้มตายกันแทบหมดสิ้น เฮ้อ..."

เขาส่ายหน้า ใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกเวทนา ก่อนจะไม่พูด 

อันใดอีก

อารมณ์ของเฉินอิ๋งหนักอึ้งขึ้นมาทันที หลังจากนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ 

นางก็ถอนหายใจกล่าว "ภัยธรรมชาติผนวกกับภัยพิบัติจากฝีมือมนุษย์ 

เด็กและคนชราเหล่านั้นยามนี้คงไปชุมนุมอยู่ด้วยกันยังอีกภพแล้ว"

ผูอ้พยพพวกนัน้เร่ร่อนพลดัทีน่าคาท่ีอยู่ก็ด้วยเพราะความอดอยาก 

หลงัมาถึงเตงิโจวกลบัถูกคนควบคมุจนสญูสิน้อสิรภาพ กว่าจะมคีวามหวัง 

ขึน้มาได้กไ็ม่ใช่ง่าย ใครจะไปนกึว่าจะถูกพระเพลงิพรากชวีติไปอกี ถึงจะ

เกิดในยุคสมัยท่ีเจริญรุ่งเรือง แต่ชีวิตกลับต�่าต้อยและต้องตายอนาถ 

ชะตาชีวิตเช่นนี้ชวนให้คนนึกทอดถอนใจยิ่งนัก

ลานเรือนเล็กๆ เงียบสงัด ราวกับถูกทาบทับไว้ด้วยความกลัดกลุ้ม

ทว่าลมวสันต์น้ันกลับยังคงโชยไหว พัดมาแล้วก็ผันผ่านไป กิ่งไม้ 

ที่เริ่มแตกใบอ่อนสะบัดไหวไปทางผืนดินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา

เรอืนทีก่่อสงูประมาณครึง่ตัวคนก�าลงัถูกเสรมิให้แข็งแกร่งแน่นหนา

ขึ้นทีละน้อยภายใต้ฝีมือของเหล่าช่างฝีมือ บนพ้ืนดินท่ีใช้เป็นสนามน้ัน 

มีสตรีและเด็กจ�านวนไม่น้อยก�าลังเก็บกวาดก้อนกรวดถอนวัชพืช หาก

ทอดตามองไปไกลอีกสักหน่อยก็จะพบว่าท่ีด้านหลังของห้องเรียน  

บนพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์ขนาดเกือบหน่ึงหมู่เองก็ถูกแบ่งออกเป็นพ้ืนที่

สี่เหลี่ยม ไว้ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ ส่วนท่ีดิน 

ที่อยู่ประชิดติดเขาน้ันตอนนี้ก�าลังมีการสร้างห้องหับข้ึนเป็นจ�านวนมาก 
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มีทั้งท่ีพักของผู้เป็นอาจารย์ ท่ีพักผู้เรียน ชั้นเรียนเด็กเล็ก สถานพ�านัก 

และอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ เขตท่ีพักอาศัยนี้วันหน้าจะมีการสร้างก�าแพงสูง 

โอบล้อมไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยพื้นฐานให้กับพวกเขา

หลังออกจากลานเรือนมาเดินเตร็ดเตร่อยู่บนท่ีดินดังกล่าว เฉินอิ๋ง 

ก็รูส้กึว่าความรูส้กึหนกัอ้ึงภายในจติใจเมือ่ครูย่ามนีส้ลายหายไปบางส่วน

แล้ว

ครั้นกวาดตามองไปโดยรอบ รอยยิ้มจางๆ ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้า

ของนาง

นางเดินออกมาแล้ว

เม่ือพ้นออกมาจากห้องหับเรือนลึกพวกน้ัน นางก็จะพบกับโลกท่ี

พร้อมจะมอบอิสระให้แก่นาง

ถึงจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ ก้าวเดียวก็ตาม

ไม่ต่างอันใดกับเด็กที่ก�าลังเดินโซซัดโซเซไม่รู้เป้าหมาย ที่นางเดิน

อยู่ในเวลานี้ก็แค่ก้าวเล็กๆ เยี่ยงเด็กหัดเดินก้าวหนึ่งเท่านั้น

หลังจากนี้นางต้องย่างก้าวให้มั่นคงกว่านี้ รวบรวมพละก�าลังเดิน

ขึ้นหน้าต่อไป ไปยังแผ่นฟ้าผืนปฐพีที่กว้างไกลยิ่งกว่า

รอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินอิ๋งค่อยๆ ปรากฏชัด จนกระทั่งเสียงของ

สวินเจินดังขึ้นนางถึงได้สติ

"คณุหน ูผูน้้อยได้แจ้งให้พ่อบ้านเซ่าทราบแล้ว เขาบอกว่าอกีสกัครู่

จะแวะมาเจ้าค่ะ" นางพูดพลางปัดฝุ่นขาวบนตัวไม่หยุด บางทีก็ไอส�าลัก 

ฝุ่นพวกนั้น

ครัน้เห็นเช่นนัน้เฉนิอิง๋ก็อดถามอย่างแปลกใจไม่ได้ "เจ้ามาจากทีใ่ด  

หรือว่าพ่อบ้านเซ่าก็ไปดูห้องหับมาเช่นกัน?"
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สวนิเจนิยกผ้าเชด็หน้าขึน้ปิดปากย้ิม "ใช่แล้วเจ้าค่ะ เมือ่ครูผู่น้้อยเอง 

ก็รูส้กึประหลาดใจว่าเหตใุดหาจนท่ัวแล้วแต่ก็ไม่พบคน ทีแ่ท้พ่อบ้านเซ่า

ก็ว่ิงไปดหู้องหบัทีก่�าลงัก่อสร้างพวกน้ัน ผูน้้อยปากมากเลยถามเขาออกมา 

ประโยคหนึง่ พ่อบ้านเซ่าบอกว่ายามนีเ้ขาหาโรงเผาอฐิใหม่ได้แล้ว ก�าลงั

เอาอิฐใหม่กับอิฐเก่าเทียบกันอยู่ เพื่อเรื่องนี้เขาถึงกับไปเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

จากบ้านสกุลหานมาช่วยดูด้วย"

"ที่แท้ก็เป็นเช่นน้ี" เฉินอิ๋งอมย้ิมพยักหน้า เรื่องส�านักศึกษาสตร ี

เฉวียนเฉิง บ้านสกุลหานก็มีส่วนร่วมด้วย

เดิมเฉินอิ๋งไม่คิดจะให้กัวหว่านเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยเพราะกลัว 

จะส่งผลต่อชื่อเสียงของนาง แต่นึกไม่ถึงว่าความสามารถในการล่วงรู้

ข่าวสารของอีกฝ่ายจะยอดเย่ียมจนน่าตกใจ สามารถล่วงรู้เรื่องนี้จาก 

เส้นทางอืน่ หลงัจากนัน้ก็ให้ลวีอ่นี�าตัว๋เงนิสองพันต�าลงึมาให้ ตอนเฉนิอิง๋

เขยีนจดหมายหาเผยซูเ่ป็นครัง้ทีส่อง เผยซูก็่บอกไว้ในจดหมายว่าสกุลหาน 

ยามนีไ้ด้กลายเป็นผูร้บัเหมารายใหญ่ของส�านกัศึกษาสตรเีฉวียนเฉงิแล้ว

ผลลพัธ์เช่นนีอั้นทีจ่รงิก็อยู่ในความคาดหมายของเฉินอิง๋แต่แรกแล้ว  

เพียงแต่นางนกึไม่ถึงว่าสกุลหานจะสนอกสนใจเรือ่งน้ีมากมายถึงเพียงน้ี  

หานตวนหลีถึ่งกับลงทุนซือ้โรงไม้โรงหินอย่างละหนึง่เพ่ือการนีโ้ดยเฉพาะ 

หน�าซ�้ายังยอมจ่ายเงินก้อนโตว่าจ้างช่างฝีมืออีกจ�านวนมาก
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ไมอ่าจไม่พดูถงึ นบัแตส่กลุหานเข้าร่วม เฉนิอิ๋งกป็ระหยดัเรี่ยวแรง

ไปได้มาก แม้แต่ภาพร่างสิง่ปลกูสร้างท่ีนางวาดไว้ก็ยังได้ช่างฝีมอืท้ังหลาย 

ช่วยกันแก้ไขจนสมบรูณ์ สดุท้ายนางก็ได้แต่วางมอืปล่อยให้คนอืน่จดัการ

กันไป นอกจากควักเงินจ่ายไม่หยุดแล้ว ที่นางต้องท�าก็มีเพียงเรียบเรียง

รวบรวมสร้างสื่อการเรียนการสอน 

"สกุลหานไม่ว่าจะเจ้านายหรือลูกน้องล้วนแต่ผู้เปี่ยมสติปัญญา"  

เฉินอิ๋งพูดพลางทอดถอนใจ

ค�าพูดนี้สวินเจินไม่กล้าเอ่ยปากรับช่วงต่อ หลัวมามาเองก็ได้แต่

กล่าวด้วยน�า้เสยีงแผ่วเบาเป็นทีส่ดุ "วิสยัทศัน์ของนายท่านผูเ้ฒ่าสกลุหาน

นับว่าไม่ธรรมดาจริงๆ"

ค�าพูดนี้แฝงความหมายลึกล�้า พวกนางต่างรู้ดีแก่ใจ

วันนั้นไปเยี่ยมเยียนกัวหว่านแต่ไม่พบ ตอนกลับพวกสวินเจินเห็น

238
พบพานสหายเก่า
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รถม้าหลังคาด�าสองคัน

ทหารองครักษ์ติดตามรถสองนายนั้นพวกนางเองก็รู้จัก

เรือ่งนีไ้ม่มทีางปิดบงัได้นาน เรือ่งจะแดงขึน้เมือ่ไรปัญหาอยู่ท่ีเวลา

เท่านัน้ หลงัจากครุน่คิดครัง้แล้วครัง้เล่า ในท่ีสดุเฉนิอิง๋ก็น�าเร่ืองน้ีไปบอก

กับหลี่ซื่อ ด้วยเหตุนี้หลัวมามาจึงพลอยรู้ไปด้วย

เฉินอิ๋งถอนหายใจเงียบๆ คราหนึ่งก่อนจะโยนเร่ืองพวกนี้ออกจาก

หัวสมอง นางเปลี่ยนเรื่องคุย "เป็นเช่นนี้ก็ดีเหมือนกัน นายหญิงสี่ฉิว 

ไม่ออกหน้า คนที่สกุลหานส่งมาก็เป็นพ่อบ้านใหญ่ของพวกเขา ต่อให ้

วันหน้ามเีรือ่งอะไรเกิดขึน้จรงิ ก็ไม่มอัีนใดผกูโยงพวกเรากับนายหญิงสีฉ่วิ 

เข้าด้วยกันได้"

นางหวังว่ากัวหว่านจะมชีวิีตสงบสขุด้วยใจจรงิ ไม่ต้องเข้ามามส่ีวน

พัวพันกับเรื่องสู้รบอันใด

แต่จากที่เห็นในเวลานี้ เรื่องนี้เหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้ว

ครั้นพูดถึงตรงนี้พวกนางนายบ่าวก็ข้ามไปไม่พูดถึงรายละเอียด 

อันใดอีก

ยามน้ีเซ่าจงมาถึงแล้ว อีกฝ่ายด้วยเพราะรีบรุดเดินทางมา  

ตอนมาถึงเนื้อตัวเขาจึงเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดโตๆ ท่ามกลางอากาศเย็น 

ต้นฤดูใบไม้ผลิ หัวของเขาถึงกับมีไอร้อนปรากฏรางๆ 

"ผู้น้อยคารวะคุณหนูสาม" เขายืนสงบนิ่งค้อมกายแสดงคารวะ 

อยู่ทางด้านหน้าห่างจากเฉินอิ๋งไปไม่ไกลนัก

เฉินอิ๋งเบี่ยงกายเล็กน้อยพลางยิ้มกล่าว "พ่อบ้านเซ่างานการรัดตัว 

ข้าเรียกท่านมาเช่นนี้คงท�าท่านเสียการเสียงานแล้ว"

เซ่าจงรีบเอ่ยปากตอบพลางย้ิมกล่าว "มิกล้า นายท่านผู้เฒ่าของ
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พวกเราก�าชับ บอกให้ผู้น้อยวางงานท้ังหมดในมือลงก่อน รับฟังค�าสั่ง 

ของคุณหนูสาม เรื่องของคุณหนูสามก็คืองานของผู้น้อย ผู้น้อยย่อมต้อง

ปฏิบัติตาม"

เฉนิอิง๋ย้ิมพร้อมโบกมอืกล่าว "ท่านก็อย่าได้เกรงใจข้าเกนิไป ข้ารูว่้า 

ท่านยังมีเรื่องราวอีกมากท่ีต้องจัดการ ข้าเองก็ไม่คิดจะพูดจาอ้อมค้อม

อันใด แค่อยากถามว่าเรื่องสวนผลไม้ยามนี้เป็นเช่นใดแล้ว"

หานตวนหลี่รับเหมาหมดทุกอย่าง แม้แต่เรื่องสวนผลไม้ที่เยียนไถ

ก็ยังรับไปด้วย ส่วนเผยซู่ด้วยเพราะเหตุผลบางอย่างจึงไม่ได้แย่งชิงกับ

อีกฝ่าย

สกุลหานเป็นเจ้าถิ่นอยู่แต่ไหนแต่ไร ที่ก่อนหน้านี้มีฐานะตกต�่านั่น

ก็ด้วยเพราะถูกคนกดทับไว้จนขยับเขย้ือนไม่ได้ ยามนี้ภูเขาลูกใหญ่น่ัน

ไม่มีแล้ว หน�าซ�้ายังผูกสัมพันธ์อยู่กับสกุลหลี่และจวนก๋ัวกง เบื้องหลัง 

ไม่แน่ว่าอาจมีผู้สนับสนุนที่ใหญ่โตยิ่งกว่านี้อีก เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่

สามารถกลบัมาเงยหน้าอ้าปากได้ น�า้มนัหอมระเหยพวกนัน้หรือก็ขายดบิ 

ขายดีเป็นเทน�้าเทท่า ยามนี้ขายไปถึงเมืองเซิ่งจิงแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นาน 

ค�าว่า 'คหบดีอันดับหนึ่งแห่งเติงโจว' คงได้กลับมาอยู่ในมือสกุลหาน 

อีกครั้งเป็นแน่

หานตวนหลีอ่าจเพราะระลกึถึงบญุคณุของเฉินอิง๋ และอาจเป็นไปได้ 

ว่ามีแผนการอื่น เขาถึงคอยช่วยเหลือนางอย่างสุดก�าลัง เร่ืองส�านัก 

ศึกษาสตรีเฉวียนเฉิงนี้ ไม่ว่าเช่นไรเขาก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุด แม้แต่

เรื่องที่เฉินอิ๋งนึกไม่ถึงเขาก็ยังช่วยนึกให้

พอได้ยินเฉนิอิง๋บอกว่ามเีรือ่งจะถาม เซ่าจงก็ดงึเอากระดาษแผ่นหนึง่ 

ออกมาจากรองเท้าหุม้ข้อ อ่านมนัออกมาให้นางฟัง "ห่างจากเมอืงเยียนไถ 
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ออกไปสี่สิบลี้ ซื้อท่ีดินยี่สิบหมู่ไว้ผืนหนึ่ง ปลูกต้นหลินฉินพันห้าร้อยต้น 

ว่าจ้างคนสวนไว้สิบคน คนงานขุดร่องน�้าสี่สิบ..."

รายการต่างๆ เขียนไว้อย่างละเอียด แม้แต่ค่าใช้จ่ายก็คิดค�านวณ

ออกมาเสรจ็สรรพ ส�าหรบัเฉนิอิง๋แล้วเรือ่งปลกูต้นไม้ใดๆ นัน้นางหารูเ้รือ่ง

อันใดไม่ ยามนี้นางก็แค่รับฟังเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เท่านั้น ครั้นอีกฝ่าย

อ่านจบนางก็ยิ้มกล่าว "ล�าบากแล้ว เพื่อการนี้ถึงกับต้องให้ท่านเดินทาง

ไปถึงเยียนไถด้วยตนเอง"

เซ่าจงประคองบันทึกรายการดังกล่าวด้วยสองมือพลางย้ิมกล่าว 

"คุณหนูสามกล่าวหนักเกินไปแล้ว เรื่องพวกน้ีล้วนแต่เป็นเร่ืองที่ผู้น้อย

สมควรท�าทั้งสิ้น"

หลวัมามาเดนิขึน้หน้าไปรบับนัทึกรายการในมอือกีฝ่าย เฉนิอิง๋ถามข้ึน 

อีกประโยค "เรื่องเชิญท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าด�าเนินการไปถึงที่ใดแล้ว"

พอได้ยินเช่นน้ันสีหน้าของเซ่าจงก็กลับกลายเป็นกระอักกระอ่วน

ขึ้นมาเล็กๆ ทันที "เรียนคุณหนูสาม เรื่องนี้นายท่านเป็นคนจัดการด้วย

ตนเอง ผู้น้อยรู้ก็แต่ว่ายามนี้ยังไม่มีผู้ใดตอบรับ"

เฉินอิ๋งส่งเสียง "อืม" ออกมาคราหน่ึง แต่ถึงกระน้ันนางก็มิได้รู้สึก

ผิดหวังอันใดมากนัก

เรื่องน้ีก็อยู่ในความคาดหมายของเฉินอิ๋งเช่นกัน ส�านักศึกษาสตรี

แห่งนีแ้ม้ฮ่องเต้หยวนจยาจะทรงอนญุาตให้สร้างขึน้ และเป็นส�านกัศึกษา

สตรสี�าหรบัชาวบ้านราษฎรท่ัวไป รวมท้ังสตรทีีด้่อยโอกาสทางการศกึษา

แห่งแรกของแผ่นดินต้าฉู่ ทว่าอาจารย์ท่ีเป็นบุรุษเกรงว่าจะไม่ยอมรับ 

ค�าเชิญกันง่ายๆ ส่วนอาจารย์สตรี หากโชคดีพอก็น่าจะเชิญมาได้สัก 

สองสามคน
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"ผู้น้อยใคร่ถามคุณหนูสามสักข้อ เหตุใดถึงไม่หาอาจารย์จากทาง

จี่หนานเล่า" เซ่าจงถามอย่างระมัดระวัง

ที่ซานตง เติงโจวจัดเป็นสถานท่ีท่ีค่อนข้างห่างไกลความเจริญ  

การศึกษาไม่สู้ก้าวหน้านัก คิดหาอาจารย์สตรีสักคนหาใช่เร่ืองง่ายๆ ไม่ 

ตรงกันข้ามกับจีห่นานท่ีเจรญิรุง่เรอืงกว่า สถานทีห่รือก็มใีห้เลอืกมากกว่า

เติงโจวนัก เขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดเฉินอิ๋งถึงทิ้งใกล้เลือกไกลเช่นนี้

ได้ยินอีกฝ่ายถามเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็ย้ิมขื่น นางถอนหายใจตอบ  

"ข้าเองก็ใช่ว่าจะไม่อยากท�าเช่นน้ัน ทว่าความคิดอ่านของคนที่นี่หาได้ 

เปิดกว้างไม่ อาจารย์สตรีเหล่านั้นทะนุถนอมชื่อเสียงเหนืออื่นใด ยากจะ

พูดจาชักจูงได้"

นางถึงกับขอให้หลีเ่หงิช่วยถาม แต่ถึงกระนัน้ก็หามผีลลพัธ์อนัใดไม่  

อาจารย์สตรทีีม่คีวามรูใ้นจีห่นานส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นคณุหนูตระกูลใหญ่ 

น้อยนักที่จะยินดีปรากฏตัว

เฉนิอิง๋ตดัสนิใจว่าหากหาไม่ได้ ถึงตอนนัน้นางคงได้แต่ต้องบากหน้า 

ยืมตัวอาจารย์จากส�านักศึกษาสกุลหลี่มาสักสองสามคน เฉินอิ๋งเองก็ 

รับหน้าที่สอนหนังสือได้บางส่วน หลี่ซื่อเองก็เช่นกัน

ทว่าเรื่องพวกนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องในภายภาคหน้า พูดตอนนี้ออกจะ

เร็วเกินไปอยู่สักหน่อย

จู่ๆ เฉินอิ๋งก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้ นางเอ่ยปากถาม "พ่อบ้านเซ่า

เพ่ิงกลับมาจากเติงโจว ไม่ทราบว่าท่านพอได้ยินข่าวเร่ืองค่ายผู้อพยพ 

ที่นั่นบ้างหรือไม่"

เซ่าจงตะลงึไปชัว่ขณะก่อนจะกลบัมาได้สตอิย่างรวดเรว็ เขาค้อมกาย 

กล่าว "หากคุณหนูสามหมายถึงเรือ่งเพลงิไหม้ทีเ่กิดข้ึนในค่ายผู้อพยพล่ะก็  
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ผู้น้อยพอได้ยินมาอยู่บ้างขอรับ"

"เอ๋?" เฉินอิ๋งมองดูอีกฝ่ายด้วยดวงตาเป็นประกาย นางถามต่อ  

"ไม่ทราบว่าท่านพอจะเล่ารายละเอียดให้ข้าฟังได้หรือไม่"

เซ่าจงรีบบอก "วันน้ันผู ้น้อยบังเอิญอยู่ท่ีเผิงไหลพอดี คืนเกิด 

เพลิงไหม้ผู้น้อยอยู่ในบ้านมองเห็นแสงไฟ ท้องฟ้าแดงฉานไปกว่าครึ่ง 

ด้านนายท่านผู้เฒ่าเพราะใส่ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่ิง เช้าวันท่ีสอง 

จึงสั่งให้ผู้น้อยออกไปสืบข่าว ทว่าค่ายผู้อพยพน้ันมีทหารเฝ้าอยู่ ผู้น้อย 

จึงสืบข่าวรู้ก็แต่ว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้น้ันเกิดข้ึนทางฝั่งตะวันตก คนที่ 

พักอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้ล้วนเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ท่าเรือ นอกจากเรื่องพวกนี้  

เรื่องอื่นอันใดผู้น้อยล้วนไม่ทราบ"

ที่แท้ก็เป็นคนที่เคยตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกไห่ปัง

เฉินอิ๋งพยักหน้าเงียบๆ ขณะก�าลังจะพูดอะไรบางอย่าง จู่ๆ นางก็

เห็นคนสองคนเดินมาจากไกลๆ ที่เดินอยู่ทางด้านหน้าคือหลางถิงอวี้

นางรู้สึกประหลาดใจจึงรีบเงียบเสียงลงทันที

เมื่อครู่หลางถิงอวี้เพิ่งจากไป แล้วเหตุใดถึงย้อนกลับมาอีก หรือว่า

เกิดเรื่องอันใดขึ้น?

ครั้นคิดได้เช่นน้ันนางก็เรียกหลัวมามาให้ส่งเซ่าจงออกไป ส่วน 

พวกหลางถิงอวี้ก็เดินใกล้เข้ามาทุกขณะ

เฉินอิ๋งกวาดตามองคราหนึ่งก่อนจะพบว่าคนอีกผู้หนึ่งท่ีเดินตาม

หลางถิงอวี้อยู่ทางด้านหลังคือ...

เยี่ยชิง!

"เย่ียชิง?" นางอุทานออกมาเบาๆ คราหน่ึง ใบหน้าฉายแวว

ประหลาดใจอย่างเก็บง�าไว้ไม่อยู่ "ท่าน...ท่านมาได้เช่นไร"



123เหยาจี้ซาน

เยี่ยชิงตอบเพียงสั้นๆ พลางยืนนิ่งอยู่ทางด้านหลังของหลางถิงอว้ี

ไม่ขยับ "คุ้มครองผู้คน"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3RGFZxO

https://bit.ly/3RGFZxO

