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'ออกจากจวนมาไขคดี' เล่ม 5 นีเ้ข้มข้นสดุๆ ไปเลยค่ะ เม่ือกัวหว่าน

ยอมเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เฉินอิ๋งฟัง ท้ังนางยังวางเดิมพันเรื่องสินเดิม 

พวกนัน้เพ่ือให้ตนเองได้มามบีทบาทในจวนป๋อของสกุลกัว เฉินอิง๋มัน่ใจว่า

อกีฝ่ายคงมแีผนการใหญ่รออยู่ข้างหน้าเป็นแน่แท้ แล้วก็เป็นเช่นน้ันจรงิๆ 

กัวหว่านทีส่ามตีายกลายเป็นม่าย กลบัจะได้แต่งเข้าต�าหนักบรูพา เรือ่งน้ี

อาจจะเป็นเรือ่งเกินคาดของผูอ้ืน่ แต่ส�าหรบัเฉนิอิง๋นางพอจะคาดเดาได้อยู่

บ้างแล้ว เพียงแต่ไม่คิดว่าสหายรักจะมีหมากอยู่ในท่ีลับซึ่งนางไม่รู้อีก

มากมายเลยทเีดียวค่ะ 

แต่หากจะพูดถึงความเข้มข้นแล้วจะพูดถึงเพียงเรื่องของกัวหว่าน

อย่างเดยีวก็คงไม่ได้ เพราะในเล่มน้ียังมเีหตกุารณ์ฆ่ากันตายในจวนสกุลเฉนิ  

เรื่องนี้พัวพันถึงบิดามารดาของเฉินอิ๋งโดยตรง นางไม่มีเวลาให้ครุ่นคิด

สบัสนอนัใด ก็ต้องมสีติช่วยเหลอืมารดาและผูบ้รสุิทธ์ิคนอืน่ๆ ก่อน หลีซ่ือ่

มารดานางเพ่ิงช�า้ใจเพราะมคีนอ้างตวัเป็นภรรยาอกีคนของเฉนิเซ่าไม่ทนัไร 

ก็มีเรื่องนี้ขึ้นอีก เรียกว่าไม่ให้ได้พักหายใจหายคอกันเลยทีเดียว เฉินอิ๋ง 

ต่อให้แขง็แกร่งแค่ไหนก็ต้องการแรงใจและการสนับสนุนช่วยเหลือ โชคดี

ทีน่างมสีิง่เหล่าน้ัน แล้วมนัก็มาจากเผยซูน่ั่นเอง ความหวานคงไม่ต้องบอก

นะคะ เพราะถึงไม่ฟินจกิหมอน แต่กห็ลอมละลายหวัใจเราให้ใจบางได้จริงๆ 

ถ้าอยากรูว่้าใจคนเราจะบางลงได้ขนาดไหน พลิกกระดาษหน้าต่อไปและ

เดนิทางเข้าจวนกันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ขยับมาทางน้ีหน่อยเถิด เสือ้ผ้าของท่านเปียกหมดแล้ว" เฉนิอิง๋กล่าว

เผยซู่คล้ายไม่ได้ยิน เขายกร่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย เอ่ยข้อสงสัยของ

ตนเองออกมา "เหตุใดถึงชอบดูท้องฟ้านัก"

ทกุครัง้ท่ีเจอนาง นางเหมอืนชอบทอดสายตามองฟ้า คล้ายเหม่อลอย 

คล้ายก�าลงัครุน่คดิอะไรบางอย่าง

"ท้องฟ้างดงามยิง่" เฉนิอิง๋ตอบ มอืข้างหน่ึงจบัด้ามร่ม ออกแรงดนั 

ไปทางเขา "ร่มคันน้ีใหญ่พอ ท่านโหวน้อยหาจ�าเป็นต้องเอียงมาทางข้า

ทัง้หมดไม่"

"ไม่เป็นไร"



 เฉินอิ๋ง  คุณหนูของจวนเฉิงกั๋วกง ได้รับพระราชทาน 

ป้ายทองเสินทั่นจากฮ่องเต้ ท�าให้สามารถ

สืบสวนคดีทุกคดีท่ีเกิดข้ึนได้ มีสหายที่นับว่า

สนิทที่สุดคือกัวหว่าน

 เผยซู่  เป็นบรุษุอกีคนหน่ึงท่ีท�าให้เฉนิอิง๋จดจ�าได้ตัง้แต่

คราแรกท่ีพบ มอีดตีทีแ่สนเศร้าซกุซ่อนอยู่ เฉนิอิง๋ 

ไว้ใจเขามาก ส่วนตัวเขาเองก็ไว้ใจนางมากเช่นกัน

 กัวหว่าน  หลานสาวของนายท่านผูเ้ฒ่าสกุลหาน แต่งงาน

มสีามกีลายเป็นนายหญิงส่ีสกุลฉวิ ยงัมอีกีฐานะ 

ก็คือคุณหนูใหญ่สกุลกัว เก่งกาจมีความรู ้ 

ความสามารถรอบตัว 

 กัวย่วน  เซียงซานเซี่ยนจู่ นิสัยหยิ่งยโสโอหัง เอาแต่ใจ

ตนเองอย่างย่ิง ชอบอวดโอ่ตนเองต่อหน้าทกุคน

เสมอ นับเป็นน้องสาวร่วมบิดากับกัวหว่าน

 เฉินเซ่า  บุตรชายคนรองของสกุลเฉิน เป็นลูกท่ีเกิดจาก

อนุนามว่าเซียวอี๋เหนียง เป็นบิดาของเฉินจว้ิน

และเฉินอิ๋ง หายสาบสูญไปแปดปี เดิมเคยเป็น

ผู้ช่วยเสนาบดีกรมโยธา
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293
ตัวตนที่แน่ชัด 

ถึงแม้ท่าทางของกัวหว่านยามนีจ้ะแลดูสบายๆ ทว่าเฉนิอิง๋กลบัรูส้กึ

ว่าในใจของอีกฝ่ายมิได้สบายเหมือนอย่างที่นางแสดงออกมาให้เห็น

สินเดิมพวกน้ันก่อนหน้าน้ีนางมิใช่เพียรรักษามันไว้อย่างสุดก�าลัง

หรอืไร แต่เพลานีก้ลบัต้องปล่อยให้หลดุมอื ต่อให้เป็นผูอ้ืน่ก็ไม่มใีครบอก

ว่าเต็มอกเต็มใจได้อย่างเต็มปากเต็มค�ากระมัง

"ดีหรือไม่ดีต่างกันตรงที่ใด" กัวหว่านย้ิมน้อยๆ แหงนหน้ามองฟ้า 

สหีน้าเลือ่นลอย "มชีวิีตอยู่ในสถานทีเ่ยีย่งนี ้อะไรดอีะไรไม่ดยีากเกินกว่า

จะบอกได้จริงๆ ทว่าเรื่องที่ควรจัดการสิ่งที่ข้าพึงได้ ข้าย่อมต้องจัดการ  

ข้าย่อมต้องช่วงชิงมันกลับคืนมา"

เฉนิอิง๋มองดูอีกฝ่ายอยู่ครูห่น่ึง ทว่าสดุท้ายนางก็ยังคงไม่กล่าวอนัใด

กัวหว่านในยามนี้น่าเป็นห่วงจริงๆ

แต่หากว่ากันจากอีกแง่มุมหนึ่ง กัวหว่านกับเฉินอิ๋งหาได้มีอันใด 
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ต่างกันไม่

พวกนางต่างรูด้ถึีงเส้นทางทีต่นเองก�าลงัจะเดนิไป และรูด้ว่ีาการกระท�า 

ที่ไม่สนใจผลลัพธ์ที่จะตามมาภายหลังนี้อาจน�ามาซึ่งบทลงเอยเช่นไร

แต่ถึงกระนั้นพวกนางก็ต่างไม่ยอมจ�านน

กัวหว่านใช้สนิเดมิเหล่านัน้เป็นเครือ่งมอืเบกิทาง เปิดประตท่ีูเชือ่ม

อยู่กับเส้นทางสายนั้น

นี่คือสิ่งที่นางเลือก คือวิถีของนาง

เฉินอิ๋งรู้สึกว่าตนเองหาได้มีคุณสมบัติท่ีจะไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน

ตามอ�าเภอใจไม่

"คุณหนูสามวางใจเถิด ข้าย่อมมีเหตุผลของข้า นอกจากนี้ข้าคง 

อยู่ในจวนแห่งนีไ้ม่นานนัก" เสยีงของกวัหว่านดังลอยมา น�า้เสยีงของนาง

คล้ายกลั้วหัวเราะ

เฉินอิ๋งตระหนักถึงสิ่งที่นางเอ่ยได้ทันที จึงพยักหน้ากล่าว "หาก 

เป็นเช่นนั้นได้ก็ย่อมดีนัก จวนซิงจี้ป๋อหาใช่ที่ปลอดภัยไม่"

คนร้ายเลือกท่ีจะลงมือฆ่าคนอ�าพรางศพไว้ในสระจวนซิงจี้ป๋อ  

น่ันก็เป็นไปได้ว่าบางทเีขาอาจหลบซ่อนตัวอยู่ทีน่ี่ กัวหว่านไปจากสถานท่ี 

แห่งนี้ได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งดีมากเท่านั้น

กัวหว่านได้ยินอกีฝ่ายกล่าวเช่นน้ันก็เหมอืนจะนึกอะไรข้ึนได้บางอย่าง  

จู่ๆ สีหน้าของนางก็พลันเปลี่ยนแปลง

"มีเรื่องอันใดใช่หรือไม่" เฉินอิ๋งถามออกมาทันที

กัวหว่านส่ายหน้าพร้อมย้ิมออกมาคราหนึง่ ก่อนสหีน้าจะหม่นหมอง 

ลงเล็กน้อย "ตัวข้าหามีอันใดไม่ แค่สืบรู้ข่าวคราวบางอย่างก็เท่านั้น"

นางถอนหายใจพลางเอ่ยวาจาแผ่วเบา "เยียนหล่ิว...หายสาบสูญ
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ไปเมื่อประมาณสี่ปีก่อนจริงๆ"

"เอ๋?" เฉินอิ๋งมองดูนาง สีหน้ากลับกลายเป็นเคร่งขรึม "ไม่ทราบว่า

นายหญิงสี่ไปได้ข่าวมาจากที่ใด"

"ซอืหม่าเป็นคนไปสบืมาด้วยตนเอง ไม่มทีางผดิแน่" กัวหว่านกล่าวอย่าง 

หนกัแน่น นางอธิบายเสรมิว่า "ซอืหม่าก็คือจอมยุทธ์หญิงท่ีข้าเชญิมาผู้นัน้"

ที่แท้ผู้ดูแลหญิงท่ีถือก�าเนิดอยู่ในยุทธภพนางน้ันก็แซ่สองพยางค์

ว่า 'ซือหม่า' เป็นแซ่ที่พบเจอได้ยากยิ่งนัก

กัวหว่านกล่าวขึน้อกี "ซอืหม่าสบืข่าวมาจากมามาท่ีท�างานอยู่ในจวน 

มาเป็นเวลาช้านานผูห้น่ึง มามาผูน้ัน้เคยท�างานปัดกวาดเชด็ถูอยู่ในเรือน

ของท่านแม่ข้า"

"ไม่ทราบว่าพอจะบอกเล่าเรื่องราวให้ละเอียดกว่าน้ีได้หรือไม่"  

เฉินอิ๋งซักต่อ

กัวหว่านเหน็บเส้นผมท่ีถูกลมพัดยุ่งเหยิงไว้ท่ีหลังหูก่อนจะกล่าว

ออกมาเสยีงแผ่วเบา "จากทีม่ามานางน้ันเล่า เมือ่สีปี่ก่อน เพราะตอนน้ัน

ท่านย่าอายุสีส่บิพอดี ในจวนจงึได้จดังานเลีย้งวันเกิดให้กับนาง และเชญิ

แขกเหรือ่มาเป็นจ�านวนมาก วันนัน้เยียนหลิว่รบัหน้าทีด่แูลน�า้ชา หวัหน้า

ผูด้แูลบอกว่านางเข้าไปส่งชาทีด้่านใน หลงัจากนัน้ก็ไม่ได้กลบัออกมาอกี 

หัวหน้าผู้ดูแลรายน้ันพล่ามพูดโอดครวญอยู่ครึ่งค่อนวัน มามาปัดกวาด

เช็ดถูพื้นบังเอิญได้ยินเข้าพอดี" 

"ไม่มีผู้ใดตามหานางกระนั้นหรือ อย่างน้อยก็น่าจะรายงานเรื่องนี้

ให้ฮูหยินผู้เฒ่ากัวรับรู้รับทราบนี่นา" เฉินอิ๋งขมวดคิ้วกล่าว

ต่อให้เยียนหลิ่วเป็นเพียงสาวใช้ ทางจวนก็ไม่น่าละเลยถึงขนาด

ปล่อยคนให้หายสาบสูญไปเฉยๆ โดยไม่ไถ่ถามอันใด
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ได้ยินเช่นนัน้สหีน้าเย้ยหยันเลก็ๆ กป็รากฏขึน้บนใบหน้าของกัวหว่าน  

นางเอ่ยปากด้วยน�้าเสียงเรียบเฉย "เรื่องนี้ย่อมต้องมีการรายงานอยู่แล้ว 

พอท่านย่าได้ยินเช่นนัน้ก็เดอืดดาลยกใหญ่ ส่งบ่าวไพร่สองคนไปตามคน

กับข้าถึงเติงโจว"

เฉินอิ๋งตะลึงมองดูอีกฝ่าย

"น่าขันใช่หรือไม่" รอยย้ิมปรากฏอยู่บนใบหน้าของกัวหว่าน ทว่า

เพียงไม่นานก็เลือนหายไป ท่ีอยู่ลึกในดวงตาคือความรู้สึกเปล่ียวเหงา 

"ท่านย่าคงคดิว่าเยยีนหลิว่ฉวยจงัหวะตอนทุกคนก�าลงัยุ่งแอบหนกีลบัไป

พ่ึงใบบุญข้ากระมัง ท่านย่าเป็นคนขี้ระแวงและเจ้าแผนการ ไหนเลย 

จะปรารถนาให้เยียนหลิว่กับข้าได้พบเจอกันอกี ดงัน้ันจงึรีบส่งคนมาหาเร่ือง 

ข้าก่อนเป็นอันดับแรก"

พูดถึงตรงนีน้างก็อดถอนหายใจยาวๆ ออกมาคราหนึง่มไิด้ "ยามนัน้ 

ข้าก�าลงัเตรยีมตวัออกเรอืน บ่าวสองคนน้ันซ่อนตวัอยู่ท่ีเผงิไหลหนึง่เดอืนกว่า 

แต่ก็ไม่เห็นเยียนหลิ่วปรากฏตัว จนกระทั่งข้าแต่งเข้าสกุลฉิว พวกเขาถึง

ไปรายงานต่อท่านย่า ข้าคดิว่าท่านย่าหน่ึงคงมัน่ใจว่าเยียนหลิว่ต้องแอบ

พบเจอข้าอย่างลบัๆ แน่ สองเพราะกลวัว่าข้าจะสบืรูอ้ะไรบางอย่าง ดงัน้ัน 

จึงเก็บง�าเรื่องนี้ไว้ไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้"

ในที่สุดเฉินอิ๋งก็เข้าใจเรื่องราว นางกล่าวว่า "นายหญิงสี่ไม่จ�าเป็น

ต้องกล่าวต่อแล้ว ข้าเข้าใจแล้ว"

เรือ่งราวหลงัจากน้ันย่อมคาดการณ์ได้ไม่ยาก ฉวิซือ่หลางป่วยตาย 

กัวหว่านกลายเป็นม่าย เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในเรือนแทบไม่ได้ย่างเท้าออก

พ้นประตเูรอืน เห็นได้ชดัว่านางมไิด้ติดต่อกับเยียนหลิว่ นานวันเข้าเฉงิซือ่

จึงพลอยลืมเลือนเรื่องนี้ไปหมดสิ้นเช่นกัน
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ทว่าเมื่อปีท่ีแล้วศพสตรีนิรนามโผล่พ้นผิวน�้า ยามน้ันไม่แน่ว่า 

เฉงิซือ่อาจนกึถึงเรือ่งท่ีเยียนหลิว่หายตัวไปเนิน่นานหลายปีข้ึนได้ และด้วย 

เพราะเหตุผลอะไรบางอย่าง นางจึงจงใจซ่อนง�าข่าวสารนี้ไว้ ไม่ยอม 

เปิดเผยตัวตนของสตรีนางนั้น

หากไม่ใช่เพราะกัวหว่านกลับเมืองหลวง เกรงว่าเรื่องราวของ 

เยียนหลิ่วคงไม่มีผู้ใดล่วงรู้ไปชั่วนิรันดร์

"ในมอืของเยียนหลิว่มรีายการตรวจสอบอยู่ฉบบัหน่ึง" จู่ๆ  กัวหว่าน

ก็พูดขึ้น

เฉินอิ๋งเงยหน้า สายตาบังเอิญสอดประสานเข้ากับสายตาร้างไร้

ความรู้สึกของอีกฝ่ายพอดี

"ท่านย่ารับเยียนหลิ่วไว้ก็เพราะรายการตรวจสอบในมือของนาง

ฉบับนั้น น่าเสียดายว่ายามนั้นท่านย่าพลาดไม่ได้ยึดสัญญายินยอม

ขายตัวของเยียนหลิ่วไว้ ตอนนั้นนางส่งคนไปบีบบังคับข้าถึงเผิงไหล  

หากไม่ใช่เพราะท่านตาขวางไว้ ไม่แน่ว่าสัญญายินยอมขายตัวของ 

เยียนหลิ่วน่ันข้าอาจรักษาไว้ไม่อยู่" เสียงของกัวหว่านราบเรียบสงบน่ิง 

ไม่ต่างอันใดกับก�าลังพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับตนเอง

เฉนิอิง๋จ้องมองดนูางพลางเอ่ยถามเสยีงแผ่วเบาว่า "ทีฮู่หยินผูเ้ฒ่ากัว 

ไม่ยอมพูดถึงเยียนหลิ่วก็ด้วยเพราะรายการตรวจสอบนั่น?"

"ผู้ใดเล่าจะรู้" กัวหว่านยิ้มกล่าว "ไม่ว่าเช่นไรนางก็มีความคิดอ่าน

เป็นของตนเอง ยามนี้รายการตรวจสอบพวกนั้นข้าได้มอบให้นางไปแล้ว 

ฉบับท่ีอยู่ในมือของเยียนหลิ่วนางย่อมไม่นึกติดใจอันใดอีก ความเป็น

ความตายของสาวใช้ผู้หนึ่งนางไหนเลยจะเก็บมาใส่ใจ"

หัวคิ้วของเฉินอิ๋งขมวดเข้าหากัน นางรู้สึกว่าการกระท�าของเฉิงซื่อ
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มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง

ก่อนหน้าน้ีท่ีนางปิดบังตัวตนของเยียนหลิ่วไว้น่ันก็ด้วยเพราะนาง

ไม่ต้องการให้คนรู้ถึงเรื่องที่นางคิดจะฮุบสินสมรสเดิมของอดีตสะใภ้

ถึงแม้เรือ่งนีจ้ะแพร่สะพัดไปทัว่เมอืงหลวง แต่สดุท้ายมนัก็เป็นเพียง

ข่าวลอืเท่านัน้ ทว่าเมือ่ใดก็ตามทีเ่รือ่งของเยียนหลิว่ปรากฏขึน้ต่อสาธารณชน  

ข่าวลอืสดุท้ายอาจกลายเป็นจดุอ่อนให้คนเล่นงานโจมตเีอา จวนซงิจีป๋้อ

ไหนเลยจะยอมแบกรับเรื่องราวอัปยศเช่นนั้น

ทว่ากัวหว่านยามนีไ้ด้มอบสนิสมรสพวกนัน้ไปแล้ว เรือ่งของเยียนหลิว่ 

ย่อมไม่ส่งผลกระทบอันใดต่อเฉิงซื่อได้อีก แล้วเหตุใดนางถึงยังไม่ยอม

บอกข่าวการตายของเยียนหลิ่วให้กัวหว่านได้รู้

ลืมกระนั้นหรือ เฉินอิ๋งนิ่งคิดไม่พูดอันใด

"นอกจากเรื่องของเยียนหลิ่วแล้ว ข้ายังสืบรู้ข่าวที่น่าสนใจอีกเรื่อง" 

กัวหว่านพูดขึ้นอีกค�ารบ

เฉินอิ๋งตื่นจากภวังค์ นางรีบแย้มย้ิมกล่าว ก่อนจะเอ่ยถามข้ึน 

"ขออภยัด้วย ข้าเผลอใจลอยแล้ว ไม่ทราบว่านายหญิงส่ีสืบได้ความอนัใด"

กัวหว่านยิ้มน้อยๆ "ได้ยินว่าศพสองศพที่ได้มาจากใต้สระนั่น หนึ่ง

ในนั้นคือสาวใช้ที่ชื่อเจียวซิ่ง ข่าวที่ข้าสืบรู้มาเกี่ยวข้องกับนาง"

นางลดเสยีงลง พยายามพูดให้สัน้กระชบัท่ีสดุ "ได้ยินว่าคนืทีเ่จยีวซิง่  

'กระโดดน�า้ฆ่าตวัตาย' นัน้ มคีนแบกกระสอบป่านใบหน่ึงออกมาจากห้อง

ของท่านอาข้า"

เฉนิอิง๋ตะลงึงัน หลงัจากผ่านไปไม่นานนางก็มท่ีาทีตอบสนองข้ึนมา 

ทันที

'ท่านอา' ที่กัวหว่านพูดถึงที่แท้ก็คือซื่อจื่อของซิงจี้ป๋อ
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294
ตระกูลที่ดีที่สุด 

"ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้" เฉินอิ๋งพยักหน้า สีหน้าท่าทางสงบนิ่ง

นี่คือหนึ่งในความเป็นไปได้ที่นางนึกคิดอยู่ก่อนหน้าแล้ว

นางเองก็รู้ การตายของเจียวซิ่งต้องเก่ียวกับซื่อจื่อสองสามีภรรยา

แห่งจวนซิงจี้ป๋อแน่ เพียงแต่ต่อให้มีคนเห็นเจียวซิ่งถูกหามออกมา ก็ใช่

ว่าจะสามารถบ่งชี้ได้ว่าสองสามีภรรยานี้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนร้าย

ถึงคนทีใ่ห้ข่าวจะยินดีเป็นพยาน แต่ปากค�าให้การนีย่้อมถูกล้มคว�า่

ได้โดยง่าย

ทว่าข่าวของกัวหว่านนีไ้ม่ว่าเช่นไรก็ยังนบัว่ามปีระโยชน์อยู่ เฉนิอิง๋

ย้ิมกล่าวอย่างจริงใจให้กับอีกฝ่าย "ต้องขอบคุณนายหญิงสี่จริงๆ ท่าน

ช่วยข้าไว้มิใช่น้อย"

กัวหว่านโบกมือตอบ "แค่เรื่องเล็กน้อยเท่าน้ัน คนในจวนน้ีทุกคน

ล้วนหูไวตาไว สืบข่าวหามีอันใดยากไม่ คนที่อยู่ข้างกายข้าหรือก็มีความ
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สามารถ" 

นางหนัมาชีไ้ปยังผูด้แูลหญิงแซ่ซอืหม่าผูน้ัน้พลางปิดปากย้ิม "เชญินาง 

มาช่วยเหลือนับว่าถูกต้องยิ่งนัก เงินข้ามิได้สูญไปเปล่าๆ" 

พอเห็นนางยิ้มพรายเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็อดนึกยกย่องชื่นชมไม่ได้

คนท่ีมีมันสมอง ยินดีสละเงินทอง เข้าใจวิถีแห่งการเปล่ียนแปลง 

ไม่ว่าคิดท�าการใดย่อมมีแต่จะประสบผลส�าเร็จ

"เรื่องราวหลังจากน้ีท่านเตรียมพร้อมแล้ว?" คร้ันนึกถึงหนทางใน 

วันข้างหน้าของกัวหว่าน เฉินอิ๋งก็อดถามออกมาอีกประโยคไม่ได้

ถึงจะรู้อยู่แก่ใจว่าถามไปก็เสียเปล่า ไม่ว่าเช่นไรกัวหว่านย่อม 

เตรยีมพร้อมอยู่ก่อนหน้าแล้วเป็นแน่ แต่ถึงกระน้ันนางก็ยังอดถามออกมา 

ไม่ได้

พอได้ยินเช่นน้ันสายตาที่จับจ้องอยู่บนร่างของเฉินอิ๋งก็กลับกลาย

เป็นอ่อนโยนขึ้นหลายส่วน นางกล่าวช้าๆ "ขอบคุณคุณหนูสามที่ห่วงใย 

เรือ่งราวต่างๆ ข้าเตรยีมพร้อมแล้ว หากไม่มอีนัใดนอกเหนือความคาดหมาย  

คาดว่าอีกสองสามวันก็คงเปิดเผยได้"

"รวดเรว็ปานนัน้?" เฉนิอิง๋เอ่ยปากอย่างประหลาดใจ อกีทัง้ยังนกึกังวล 

มากขึ้นทุกขณะ "ท่านพ่อท่านแม่ของ 'เขา' เห็นชอบแล้วกระนั้นหรือ"

ท่านพ่อท่านแม่ของ 'เขา' ย่อมหมายถึงฮ่องเต้และฮองเฮา

พวกเขาเห็นด้วยกับการอยู่กับองค์รัชทายาทของกัวหว่าน?

ฐานะของกัวหว่านไม่ว่าเช่นไรก็นบัเป็นอปุสรรคใหญ่ทีก่ัน้ขวางนาง

กับองค์รัชทายาท

กัวหว่านกลบัเหมอืนไม่นึกสนใจ นางยกมอืขึน้แตะจอนผม ย้ิมแย้ม

งดงามกล่าว "อันที่จริง...ข้ายังเป็นสตรีพรหมจรรย์อยู่"
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เฉินอิ๋งตะลึงลานไปกับค�าพูดของนาง นึกไม่ถึงว่ากัวหว่านจะยินดี

เผยความลับนี้ให้ผู้อื่นได้รู้

ยังคงเป็นสตรีพรหมจรรย์?

ทว่าครั้นคิดดูอีกที เฉินอิ๋งก็รู้สึกว่าเรื่องนี้อันที่จริงก็เป็นไปได้อยู่

ฉิวซื่อหลางผู้น้ันยังไม่ทันเข้าห้องหอก็เป็นลมหมดสติไปก่อนแล้ว 

หลังจากน้ันก็ป่วยหนักอยู่บนเตียง เกรงว่ากัวหว่านไม่มีโอกาสแม้แต ่

จะเข้าหอ

"ข้าฐานะชาติก�าเนิดต้อยต�่า เรื่องนี้อันท่ีจริงก็นับได้ว่าเป็นเร่ืองดี" 

กัวหว่านกล่าวออกมาอีกครั้ง สีหน้าไม่สะทกสะท้าน

เฉินอิ๋งเข้าใจค�าพูดของอีกฝ่าย

หากพิจารณาดูจากทุกยุคทกุสมยั เพ่ือป้องกันมใิห้อ�านาจของญาติ

ฝ่ายนอกขยายวงกว้าง บรรดาสนมชายาส่วนใหญ่ล้วนมาจากครอบครัว

ต�่าต้อยยากจน เรื่องนี้กลายเป็นประเพณีนิยมที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ไปแล้ว ไม่ว่าจะซือถูฮองเฮาหรือเซียวไทเฮาก็ล้วนแต่เป็นเช่นนี้

กัวหว่านแม้จะเป็นสตรจีวนป๋อ ทว่ามารดาผูใ้ห้ก�าเนดิกลบัเป็นเพียง

สตรใีนตระกลูพ่อค้า บดิาผูใ้ห้ก�าเนิดเป็นราชบตุรเขยทีไ่ม่มอี�านาจแท้จรงิ 

ส่วนองค์หญิงใหญ่ผูเ้ป็นฮหูยินใหญ่แต่เพียงในนาม ความสมัพันธ์ระหว่าง 

กัวหว่านกับอีกฝ่ายก็มิได้สนิทชิดเชื้อแต่อย่างใด

หวังก็แต่ฮ่องเต้หยวนจยาจะทอดพระเนตรเห็นข้อดีนี้ของกัวหว่าน 

ทรงอนุญาตให้นางเข้าต�าหนักบูรพา

แม้ใจจะคิดเช่นนี้ แต่เฉินอิ๋งก็ยังคงเป็นกังวลแทนนางไม่ได้

เรื่องนี้นับว่ายากเย็นแสนเข็ญย่ิง ไม่ใช่เรื่องที่เพียงอ้อนวอนนิดๆ 

หน่อยๆ คุกเข่าเพียงเล็กน้อยก็สามารถคลี่คลายได้
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จ�าต้องมีโอกาสที่เหมาะเจาะเหมาะสม

เฉินอิ๋งเคยทดลองจ�าลองสถานการณ์ในใจอยู่หลากหลายรูปแบบ 

แต่ไม่ว่าจะแบบใดก็ล้วนแต่ต้องพ่ึงความบังเอิญท้ังสิ้น ไม่มีสักวิธีท่ีจะ

ประสบความส�าเร็จได้ด้วยการลงมือเพียงครั้งเดียว

เฉินอิ๋งตัดสินใจไม่คิดต่ออีก เรื่องน้ีน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ  

ไม่อาจคลีค่ลายได้ในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ ค�าว่า 'อกีสองสามวัน' ท่ีกวัหว่าน 

พูดถึงน่าจะเป็นการประมาณการเท่านั้น มิใช่ตัวเลขที่แท้จริงแต่อย่างใด

ทว่าเรื่องราวกลับด�าเนินไปไกลกว่าที่นางคาดเอาไว้มาก

หลงังานเลีย้งชมบปุผาจวนซงิจีป๋้อผ่านพ้นไปได้ไม่นาน ข่าวสะเทอืนฟ้า 

สะเทือนดินก็ถล่มเข้าใส่ชนชั้นสูงในเมืองหลวงอีกคราว ก่อเกิดเป็นคลื่น

ใหญ่โตมโหฬาร

หานตวนหลี่วาณิชผู้มั่งคั่งแห่งเติงโจวช่วยผู้ประสบภัยที่ไร้ที่พ�านัก

พักพิงเป็นจ�านวนมาก บรจิาคเงนิก้อนโตให้กับทางราชส�านกัสงูถึงห้าสบิหมืน่ 

ต�าลงึเงนิ ช่วยเหลอืจดัซือ้ท่ีดนิอดุมสมบรูณ์ ซ่อมสร้างท่ีพ�านักอาศยั แจกจ่าย 

เสื้อผ้าให้กับเหล่าผู้ประสบภัยและอื่นๆ

เรื่องนี้สร้างความสะท้านสะเทือนไปทั่วทั้งแผ่นดิน

ห้าสบิหมืน่ต�าลงึเงนิ มลูค่าของมนัเกือบจะเท่ากับเงินภาษหีนึง่ในสาม 

ของราชส�านักต้าฉู่ในเพลานั้น

การกุศลนี้ไหนเลยจะไม่ควรได้รับการยกย่อง

เรือ่งนีส้ร้างความสัน่สะเทือนไปถึงฮ่องเต้ พระองค์มพีระราชโองการ

พิเศษ อนุญาตให้หานตวนหลี่เดินทางมาเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ 

อีกท้ังยังพระราชทานป้ายเชิดชูเกียรติ 'ตระกูลที่ดีที่สุด' ท่ีทรงเขียนด้วย

พระองค์เองให้กับเขา
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ในเวลาเดียวกันฮ่องเต้หยวนจยาก็มรีบัสัง่ให้แต่งตัง้หลานสาวนอก

ของหานตวนหลี่ คุณหนูใหญ่จวนซิงจี้ป๋อกัวหว่านให้เป็นหรูจื่อ* ใน 

องค์รัชทายาท

ตอนข่าวนีแ้พร่สะพัดออกไป เหล่าชนชัน้สงูในเมอืงหลวงก็เรยีกได้ว่า 

สบัสนอลหม่านสิน้ ตลอดสองสามวันนัน้ผูค้นต่างพากันสืบข่าวว่ากัวหว่าน 

แท้จริงแล้วมีเบื้องลึกเบื้องหลังลึกลับอัศจรรย์อันใดกันแน่

ตอนเฉินอิ๋งได้ยินเรื่องนี้ นางก�าลังคัดอักษรฝึกกิจวัตรประจ�าวันอยู่

จือสือยืนอยู่ข้างโต๊ะหนังสือ เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เฉินอิ๋ง

ฟังด้วยน�้าเสียงต่ืนตระหนกท่ีไม่ค่อยจะได้ยินจากปากของนางนัก ส่วน 

สวินเจินก็ยืนฟังอยู่อีกด้านสองตาไม่กะพริบ

นายหญิงสีส่กุลฉวิผูน้ั้นเป็นหญิงม่ายมใิช่หรอืไรกัน ใครจะไปนกึว่า

นางจะสามารถกลายเป็นพญาหงส์ได้เช่นน้ี เร่ืองนี้ไม่ว่าใครได้ยินเข้า 

ก็ต้องตกตะลึงด้วยกันทั้งนั้น

แม้จะเคยเหน็รถม้าขององค์รชัทายาทส่งกัวหว่านกลบับ้านมาก่อน 

แต่ถึงกระน้ันข่าวนี้ก็ยังคงน่าตกตะลึง ท�าเอาคนถึงกับพูดอะไรไม่ออก

อยู่ดี

หลังฟังจือสือเล่าจบ มือที่ก�าลังคัดตัวหนังสือของเฉินอิ๋งก็หยุดค้าง

อยู่กลางอากาศ

หลังจากน้ันนางก็หันกลับไปทุ่มเทความสนใจอยู่กับตัวอักษร 

ตรงหน้าต่อ

ครั้นเห็นเช่นน้ันพวกสวินเจินกับจือสือก็ไม่กล้าปริปากอะไรอีก  

ท�าเพียงยืนนิ่งอยู่ข้างๆ

* หรูจื่อ คือต�าแหน่งอนุชายาในองค์รัชทายาท
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หลงัจากผ่านไปได้ครึง่เค่อ ครัน้เขียนตัวอักษรตวัสดุท้ายเสรจ็ เฉนิอิง๋ 

ก็วางพู่กันลงบนแท่นวางพู่กัน พยักหน้าถอนหายใจ "ทีแ่ท้นางก็เตรยีมการ 

ไว้เช่นนี้"

นี่นับเป็นหมากที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายจริงๆ

ช่างเหนือชัน้ย่ิงนกั ชวนให้คนนกึอยากตบโต๊ะอทุานว่า 'ยอดเย่ียม' 

ออกมาโดยแท้

มกีารท�าบญุกุศลครัง้ใหญ่ของหานตวนหลีเ่ช่นน้ี ฐานะของกัวหว่าน

นอกจากจะไม่เป็นจดุอ่อนให้ผูค้นต�าหนิติติงแล้ว ตรงกันข้ามกลบัย่ิงท�าให้

ผู้คนรู้สึกชื่นชมในเหล่าบรมวงศานุวงศ์แห่งราชส�านักต้าฉู่

เพ่ือตอบแทนความดคีวามชอบครอบครวัของหานตวนหลีท่ี่สร้างคณุ 

ต่อแผ่นดนิ ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัถึงกบัยินดรีบัหลานนอกตกพุ่มม่ายของอกีฝ่าย 

ให้มาเป็นหรจูือ่ในองค์รชัทายาท การกระท�าเช่นนีนั้บเป็นพระมหากรณุาธิคณุ 

อย่างใหญ่หลวงของฮ่องเต้ เป็นการปฏิบัติต่อผู้มีคุณต่อแผ่นดินด้วย

คุณธรรม ยนิดใีห้ผูเ้ป็นบตุรของตนกล�า้กลนืความอยุติธรรม แต่มยิอมให้

ชาวประชาผู้รู้จักเป็นห่วงเป็นใยแผ่นดินต้องรันทดใจ

ฮ่องเต้เช่นนี้หากมิเรียกว่า 'ฮ่องเต้ผู้ประเสริฐ' แล้วยังจะให้เรียก 

อันใดได้

มิน่ากัวหว่านถึงได้มั่นอกมั่นใจนัก ท่ีแท้นางก็เตรียมการไว้อยู ่

ก่อนหน้าแล้ว

แน่นอนว่าหานตวนหลี่เองก็ลงมือได้จังหวะยิ่งนัก เห็นได้ชัดว่าเขา

ฝากความหวังทั้งหมดทั้งมวลไว้กับหลานสาวผู้นี้

ครัน้หนักลบัไปพิจารณาดูอีกคราว ในท่ีสดุเฉนิอิง๋ก็เข้าใจ ทีน่ายท่าน 

ผู้เฒ่าสกุลหานผู้นี้สามารถกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งซานตงได้นั่น



19เหยาจี้ซาน

ก็ด้วยเพราะเหตุผลนี้ วิสัยทัศน์และวิธีการของเขาเรียกได้ว่าเหนือกว่า

พ่อค้าวาณิชทั่วไปมากนัก ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเยี่ยมยอด

"คุณหนูคงยังไม่ทราบ เรื่องน้ีอันท่ีจริงยังไม่จบสิ้นเจ้าค่ะ" จือสือ 

กล่าวขึ้นอีกค�ารบ

เฉินอิ๋งตกใจ นางรีบเอ่ยปากถาม "หรือว่ายังมีเรื่องราวพลิกผัน 

อันใดอีก"

ก็เหมือนกับค�ากล่าวที่ว่า 'น�้าพระทัยฮ่องเต้ยากคาดเดา' นางกลัว

ฮ่องเต้หยวนจยาจะเปลี่ยนพระทัย

แต่ไหนแต่ไรมาฮ่องเต้พระองค์นี้ก็ทรงด�าเนินงานไปตามความ

เหมาะสม ไม่เคยไว้หน้าผู้ใด เรื่องคืนรับสั่งนี้ไม่แน่ว่าพระองค์อาจท�าจริง

ก็เป็นได้

พอได้ยินเช่นนัน้จอืสอืก็รบีโบกมอืกล่าว "คณุหนหูาต้องเป็นกังวลไม่  

เรื่องนี้มิได้มีเหตุพลิกผันอันใด หากแต่เป็นเรื่องใหม่ของจวนซิงจี้ป๋อ

เจ้าค่ะ"
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295
ใช ้ตะกร้าไม้ไผ่ตักน�้า*

เมื่อได้ยินเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็ไม่รู้สึกประหลาดใจ

ครัง้นีกั้วหว่านเรยีกได้ว่าแค่กางปีกก็โผบนิสูน่ภา คนในจวนซงิจีป๋้อ

ที่นางเรียกว่าญาติเหล่าน้ันเชื่อว่าในใจต้องนึกหงุดหงิดไม่สบอารมณ ์

เป็นแน่ ไม่แน่ว่าอาจก่อเรื่องอะไรขึ้น

ท่าทางของจอืสอืยามนีก้ลบัคล้ายพบเจอเรือ่งขบขันอะไรบางอย่าง 

นางพยายามกลั้นยิ้มอย่างสุดก�าลัง ก่อนจะกล่าวต่อ "ผู้น้อยได้ยินเรื่องนี้

จากเจินจู นางบอกว่าเงินที่ฮูหยินจวนซิงจี้ป๋อได้รับยังไม่ทันร้อนอุ่นท้อง 

จู่ๆ กลับต้องคายออกมาหมดสิ้นเจ้าค่ะ"

ค�าพูดนี้ท�าเฉินอิ๋งตะลึงลานจริงๆ ใจนางเต้นระส�่า "เจ้าหมายถึง...

สินเดิมพวกนั้น?"

"ใช่แล้วเจ้าค่ะคุณหน"ู จอืสอืพยักหน้าเต็มแรง ในท่ีสุดนางก็กล้ันย้ิม 

* ใช้ตะกร้าไม้ไผ่ตักน�้า หมายถึงสูญเปล่า ไม่ได้รับผลตอบแทนจากที่ลงแรงไป ไม่ต่างอะไรกับการใช้ตะกร้า

ไม้ไผ่ตักน�้า น�้าย่อมรั่วออกมาหมด 
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ไว้ไม่อยู่ "เงินห้าสิบหมื่นต�าลึงเงินท่ีนายท่านผู้เฒ่าหานบริจาคนั้นมีอยู่

หลายส่วนทีเ่ป็นเงนิทีไ่ด้มาจากการจ�านองหน้าร้าน ท่ีดนิ รวมถึงทรพัย์สนิ

มค่ีาต่างๆ ได้ยินเจนิจบูอกว่านายท่านผูเ้ฒ่าหานบรจิาคข้าวของท่ีเขียนไว้ 

ในรายการสินเดิมนั่นออกไปหมดสิ้น ไม่มีเหลือ"

"พรืด..." สวินเจินปิดปากหัวร่อ

กัวหว่านกับเฉินอิ๋งคบค้าเป็นสหายสนิทย่อมเท่ากับเป็นคนกันเอง 

เฉงิซือ่ฮหูยินจวนซงิจีป๋้อเป็นฝ่ายตรงกันข้าม พอได้ยินว่าอกีฝ่ายถูกบบีให้ 

ยอมรับความพ่ายแพ้เช่นนั้นพวกนางมีหรือจะไม่รู้สึกเบิกบานใจ

ทว่าเฉนิอิง๋กลบัไม่นกึข�า นางรูส้กึตืน่ตระหนกและนกึเลือ่มใสอกีฝ่าย 

ด้วยใจแท้จริง

"นายหญิงสี่สกุลฉิว...ไม่สิ คุณหนูใหญ่กัวร้ายกาจยิ่งนัก" สวินเจิน 

ทอดถอนใจ สีหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธา

จือสือก็ถอนหายใจออกมาคราหนึ่ง "นั่นสิ เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น เรื่องที่

ฮหูยินซงิจีป๋้อฮบุสนิเดิมของอดีตสะใภ้ แล้วคุณหนูใหญ่กัวกลับเข้าจวนได้ 

ก็เพราะมอบสินเดิมเหล่านั้นให้กับอีกฝ่ายยามนี้แพร่สะพัดไปทั่วแล้ว"

"นับเป็นวิธีการที่...ร้ายกาจยิ่งนัก" เฉินอิ๋งเอ่ยปากชม

ซ่อนง�าแผนการ หลอกล่อให้อกีฝ่ายตายใจ คร้ันลงมือก็ธนูดอกเดยีว 

ได้เหยี่ยวถึงสี่ตัว

หนึง่ นางได้ฐานะเดิมท่ีตนเองพึงมกีลบัมา สอง สามารถเข้าต�าหนกั

บูรพาได้ส�าเร็จ สาม น�าเกียรติยศความภาคภูมิอันหาที่เปรียบไม่ได้มาสู่

สกุลหาน สุดท้ายคือเหยียบย�่าจวนซิงจี้ป๋อจนจมธรณี

นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนพวกน้ีแล้ว นางยังมี

ลูกไม้อื่นซ่อนเอาไว้อีก
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นั่นเป็นแผนการที่นางเตรียมไว้เพ่ือเล่นงานองค์หญิงใหญ่กับ 

เซียงซานเซี่ยนจู่โดยเฉพาะ

นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าองค์หญิงใหญ่คิดเล่นงานลูกเลี้ยง หรือ

เซียงซานเซี่ยนจู่หมายหาเรื่องพ่ีสาวคนละแม่ผู้นี้ให้ต้องล�าบาก เกรงว่า

คงจะไม่มีโอกาสแล้ว

ท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิงอ�านาจทางการเมืองที่เต็มไปด้วยกล่ิน

คาวเลอืด ต�าหนักบรูพาและองค์รชัทายาทแต่ไหนแต่ไรก็ล้วนเป็นตวัแทน

ของเส้นเขตภายในใจของฮ่องเต้

ต่อให้องค์หญิงใหญ่ทรงเป็นท่ีรกัใคร่เอ็นดูสกัเท่าใดก็ไม่อาจเหยียบ

เส้นเขตนั้นได้ หากท�าเช่นนั้นก็เท่ากับจงใจมีเรื่องกับฮ่องเต้

ความรู้สึกโปรดปรานชิงชังของฮ่องเต้สามารถตัดสินความเป็น

ความตายของคนผู้หนึง่ได้ องค์หญิงใหญ่หย่งหนิงมใิช่สตรโีง่งม นางรูแ้จ้ง

แก่ใจว่าทนัทีทีน่างกล้าย่ืนมอืเข้าไปสอดไม่ว่าจะเรือ่งคนหรือเรือ่งราวใดๆ 

ในต�าหนักบูรพา สายพระเนตรของฮ่องเต้หยวนจยาย่อมจับจ้องอยู่ 

บนตัวนางทันที

ถูกจับตาเช่นน้ัน ถึงจะเป็นองค์หญิงใหญ่ฐานะสูงส่งก็ใช่ว่าจะ 

แบกรับไหว

ถึงทุกคนจะบอกว่าฮ่องเต้หยวนจยาทรงเป็นฮ่องเต้ผู้ประเสริฐ แต่ก็ 

ไม่มีผู้ใดลืมเลือนว่าใต้บัลลังก์มังกรของฮ่องเต้ผู้ประเสริฐพระองค์นี้ม ี

โครงกระดูกของราชนิกุลที่เป็นบุรุษเกือบทั้งราชส�านักฝังอยู่

ฮ่องเต้ผู้ประเสริฐเย่ียงนี้ผู้ใดเล่าจะกล้าวาดหวังให้พระองค์ทรงมี

ความรักความผูกพันลึกซึ้งฉันพี่น้องอันใด

คราน้ีกัวหว่านเรียกได้ว่าสามารถหาที่พ่ึงท่ีใหญ่ท่ีสุดให้ตนเองได้
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ส�าเร็จ บนโลกนี้ไหนเลยจะมีผู้ใดกล้าขอดเกล็ดฮ่องเต้

นบัแต่วันนีเ้ป็นต้นไป ขอเพียงนางไม่เป็นฝ่ายหาเร่ืองก่อน องค์หญงิใหญ่ 

หย่งหนิงกับเซียงซานเซี่ยนจู่ย่อมไม่อาจท�าอันใดนางได้

เฉินอิ๋งนึกอยากตบโต๊ะตะโกนว่า 'ยอดเยี่ยม' เสียจริง

ถึงนางจะไม่ชอบการต่อสู้ภายในเรือนใน แต่วิธีการของกัวหว่านนี้

ก็เรียกได้ว่าน่าเลื่อมใสยิ่งนัก

หากการต่อสูภ้ายในเรอืนในทัง้หมดบนโลกใบน้ีล้วนเป็นเหมือนอย่าง 

กัวหว่าน น�าประโยชน์มาสู่ชาวประชา เสียสละเพื่อแผ่นดิน นั่นย่อมเป็น

วาสนาใหญ่หลวงของราษฎรทั่วหล้า

สตรใีนตระกูลพ่อค้านางหนึง่สามารถขึน้เป็นพระชายาในองค์รชัทายาท 

ได้โดยง่าย เรื่องนี้กลายเป็นคลื่นลูกใหญ่กลืนกลบเร่ืองเฉินเซ่าสูญเสีย

ความทรงจ�าไปหมดสิ้น ชาวบ้านในเมืองหลวงท่ีไม่เคยขาดข่าวลือ 

ข่าวเล่าอ้างใดๆ ต่างร่วมส�าแดงพลังห้าวหาญต่อเรื่องดังกล่าว ในเมือง

เต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เปลี่ยนอุณหภูมิให้กลับกลายเป็นสูงขึ้น

เฉินอิ๋งรู้สึกว่าตนเองติดค้างหนี้บุญคุณกัวหว่านอีกแล้ว

เพียงไม่นานเวลาก็ผนัผ่านมาถึงเดอืนห้า หลังเทศกาลตวนอู ่งานแต่ง 

ของเฉนิผใูกล้เข้ามาทกุขณะ จวนก๋ัวกงถูกห้อมล้อมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ 

วุ่นวายที่อบอวลไปด้วยความปีติยินดี

คาดว่าคงด้วยเพราะต้องการยืมงานมงคลนี้ชะล้างความอัปมงคล

ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้เมื่อปีทีแ่ล้ว ฮูหยนิผูเ้ฒ่าสวีจ่งึใส่ใจกบัเรื่องนีเ้ปน็พเิศษ 

ไม่ว่าจะเรือ่งเลก็น้อยอนัใดล้วนต้องสมบรูณ์แบบไม่มทีีต่ ิท�าเอาสว่ีซือ่กับ

เสิ่นซื่อสองคนถึงกับหัวหมุน



24 ออกจากจวนมาไขคดี 5 

ทว่าบรรยากาศคึกคักวุ่นวายเช่นนี้กลับไม่มีอันใดเก่ียวข้องกับ 

บ้านรองแม้แต่น้อย

ความสนใจของหลีซ่ือ่ยามน้ีอยู่ก็แต่บนตวัของเฉนิเซ่าเท่านัน้ เร่ืองราว 

ต่างๆ ภายในจวนนางล้วนไม่นึกใส่ใจ ฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีเห็นแก่ท่ีสองสามภีรรยา 

ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหลังพลัดพรากจากกันไปนาน อีกท้ังเฉินเซ่า

หรอืก็ก�าลงัอยู่ในช่วงพักรกัษาตัว จงึสัง่คนห้ามไม่ให้เข้าไปรบกวนพวกเขา  

เปลี่ยนเรือนหมิงเฟิงให้กลับกลายเป็นแดนสุขาวดี

แม้จะพักรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ตาม ทว่าอาการสูญเสีย 

ความทรงจ�าของเฉินเซ่าก็ยังไม่มีทีท่าจะดีข้ึนแม้แต่น้อย ทางกรมโยธา

หรือก็ไม่มีข่าวคราวอันใด เหมือนจงใจท้ิงอดีตผู้ช่วยเสนาบดีกรมโยธา 

ผู้นี้ไว้อีกด้าน 

ทกุครัง้ท่ีได้เห็นบตุรชายคนรองรปูร่างผ่ายผอมเข้ามาแสดงคารวะเช้า 

ตามธรรมเนียมทุกสิบวัน กั๋วกงก็อดทอดถอนใจไม่ได้

บตุรชายทัง้ส่ีล้วนโดดเด่น นีเ่ป็นความภาคภูมใิจอย่างย่ิงยวดในชีวิต 

ของเขา

ทว่าเฉนิเซ่ายามนีก้ลบัเป็นเช่นน้ี ความภาคภมูใิจของก๋ัวกงก็กลบักลาย 

เป็นเว้าแหว่งขาดหายไปมุมหนึ่ง ทุกครั้งท่ีคิดเช่นนี้ เขาก็ให้นึกเสียใจ 

เป็นพิเศษ

วันทีส่บิเดอืนห้าเป็นวันแสดงคารวะทกัทายยามเช้าอกีวัน หลังเข้ามา 

แสดงคารวะเสรจ็ พวกเขาแต่ละบ้านก็ต่างแยกย้ายไปจากเรือนหมงิหย่วน

หลี่ซื่อรีบร้อนพาเฉินอิ๋งออกจากประตูเรือนไป

วันนี้เป็นวันที่ส�านักแพทย์หลวงจะส่งยามา นางต้องเตรียมคน 

ออกไปรับ นอกจากนี้ใบสั่งยาของเฉินเซ่ายังต้องมีการปรับใหม่ อากาศ
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ยามนี้ร้อนมากขึ้นทุกวัน ตัวยาหลายตัวเกรงว่าจ�าเป็นต้องเปลี่ยน

นางก้มหน้าครุน่คดิเรือ่งเหล่าน้ีพลางพูดคยุปรึกษากับเฉินอิง๋สองสาม 

ประโยค สองแม่ลกูเดนิเลีย้วขึน้ไปอยู่บนระเบยีงทางเดิน เสยีงเรยีกแผ่วเบา 

ดังขึ้นที่ทางด้านหลัง "พี่สะใภ้รอง ได้โปรดรอสักครู่"

หลีซ่ือ่ชะงกัเท้าทนัควนั นางหันมองกลบัไปก่อนจะพบคุณชายสีเ่ฉินล่ี 

ในอาภรณ์สีน�้าเงิน ยืนตัวตรงอยู่บริเวณนอกระเบียงทางเดิน

ร่างกายของหลี่ซื่อขมวดตึงขึ้นมาทันที ทว่าใบหน้ากลับแขวน

ประดับไว้ซึ่งรอยยิ้ม

"น้องสามเีรยีกข้ามอีนัใดกระนัน้หรอื" นางถามด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน

พลางจงูเฉนิอิง๋ให้ไปยืนอยู่ทางด้านหลงั และเอ่ยปากก�าชบัเสยีงแผ่วเบา 

"เจ้าไปยืนรอแม่อยู่ที่ด้านหลัง"

เฉินอิ๋งรู้ว่าอีกฝ่ายก�าลังคิดสิ่งใดจึงท�าเพียงตอบรับก่อนจะชักเท้า

ถอยหลังออกไปสองก้าว

เรื่องหุ่นคุณไสยเมื่อปีที่แล้วหาใช่เรื่องเล็กๆ ไม่ หลี่ซื่อพาเฉินอิ๋ง 

ไปซานตงก็เพื่อหลบเลี่ยงมรสุม

ยามน้ีถึงเรือ่งราวจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ระลอกคลืน่ก็ยังมริูส้ิน้ ซอูีเ๋หนียง 

นั่นก็ช่างเถอะ ยามนี้นางถูกส่งตัวไปอยู่ยังชนบทห่างไกล ชาตินี้เกรงว่า

คงไม่มทีางได้กลบัจวนมาอกี ส่วนเสิน่ซือ่กลบัแอบนกึยินด ีความสมัพันธ์

ระหว่างนางกับบ้านรองกลับกลายเป็นดีขึ้นกว่าเก่าก่อน

แต่บ้านสี่กลับไม่เหมือนกัน

หลิ่วซื่อไม่ว่าเช่นไรก็เป็นนายหญิงของบ้านส่ี นางกับเฉินล่ีฉินเซ่อ

สอดประสาน* อีกทั้งยังมีความดีความชอบฐานให้ก�าเนิดบุตรชายจึงถูก

* ฉินเซ่อสอดประสาน เป็นส�านวน หมายถึงสามภีรรยารกัใคร่ปรองดองกัน โดยฉนิและเซ่อคอืพิณทีม่ลีกัษณะ

คล้ายกัน จึงมักใช้เปรียบเป็นคู่สามีภรรยา
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ฮูหยินผู้เฒ่าลงโทษเพียงให้ไปสงบจิตสงบใจอยู่ในอาราม จนถึงยามนี ้

ก็ยังไม่ได้กลบัมา ตอนน้ีเรือ่งราวทัง้หมดในบ้านสีล้่วนได้หลวิเป่าซ่านจยา 

คอยช่วยดูแลจัดการ

เมื่อพวกหลี่ซื่อออกเดินทางไกล บ้านสี่กับพวกนางก็ย่อมไม่มีเรื่อง

อันใดให้ทะเลาะเบาะแว้งกันอีก ทว่ายามน้ีพวกนางกลับจวนมากัน 

ทั้งครอบครัว ทุกคนเงยหน้าไม่เห็นก้มหน้าเห็น* ความสัมพันธ์ระหว่าง

บ้านทั้งสองจึงลึกล�้ายากจะเข้าใจ

ด้วยเหตุนี้หลี่ซื่อถึงได้ปกป้องดึงผู ้เป็นบุตรีให้ไปหลบอยู่ทาง 

ด้านหลังตามสัญชาตญาณ

* เงยหน้าไม่เห็นก้มหน้าเห็น หมายถึงมีโอกาสพบหน้ากันบ่อยครั้งอย่างเลี่ยงไม่ได้
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296 
แนะน�าหมอให้ด้วยห่วงใย 

เฉนิลีค่ล้ายไม่ตระหนักถึงการเคลือ่นไหวของหลีซ่ือ่ เขายังคงยืนนิง่

อยู่นอกระเบียงทางเดนิ กล่าวถ้อยวาจาด้วยน�า้เสยีงกระจ่างชดั "พ่ีสะใภ้รอง  

ข้าได้ยินมาว่าทีวั่ดเซยีงก๋ัวมภีกิษจุากซฟีาน* มาจ�าวดัอยู่รปูหนึง่ เชีย่วชาญ 

ทักษะด้านการแพทย์ย่ิง อีกทั้งยังมีพระสูตรลับที่สืบทอดต่อกันมาอยู่ 

ชุดหนึ่ง เชื่อว่าสามารถรักษาผู้ที่มีอาการทางสมองได้โดยเฉพาะ ข้าจึง

แวะมาบอกให้พี่สะใภ้รองทราบ หากพี่สะใภ้รองมีเวลาอาจแวะไปลองดู

สักครา ไม่แน่ว่าอาการของพี่รองอาจดีขึ้น" 

สีหน้าท่าทางของเขาแลดูจริงจังจริงใจย่ิง อาการห่วงใยท่ีแสดง 

ผ่านทางใบหน้านั้นหาใช่เสแสร้งไม่

รอยย้ิมบนใบหน้าของหลีซ่ือ่ยังคงเหมอืนเดมิไม่เปล่ียน นางย่อกาย

กล่าวขอบคุณ "ขอบคุณน้องสามีที่ห่วงใย ข้ารู้แล้วและจะสั่งให้คนไป

* ซีฟาน หมายถึงพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของจีนในสมัยโบราณ
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จับตาดู เรื่องนี้ล�าบากเจ้าแล้ว"

ครั้นได้ยินเช่นนั้นสีหน้าอับจนเล็กๆ ก็ปรากฏข้ึนบนใบหน้างดงาม

อ่อนโยนของเฉนิลี ่แต่ถึงกระน้ันเขาก็มไิด้พูดอนัใดออกมา ท�าเพียงแสดง

คารวะออกมาคราหนึ่งก่อนจะเดินจากไป

หลังมองส่งอีกฝ่ายเดินพ้นประตูวงเดือนไป หลี่ซื่อก็หันกลับมา 

ใบหน้าแขวนประดับไว้ซึ่งรอยย้ิมสงบนิ่งละมุนละไม นางกล่าวน�้าเสียง

อ่อนโยน "พวกเรากลับกันเถอะ"

เฉินอิ๋งขยับเข้าไปประคองผู ้เป็นมารดา พานางเดินกลับเรือน 

หมิงเฟิง

ครั้นประตูเรือนหมิงเฟิงที่อยู่ด้านหลังปิดลง รอยยิ้มบนใบหน้าของ

หลี่ซื่อก็อันตรธานไปจนสิ้น นางถอนหายใจ เหยียดริมฝีปากเย้ยหยัน

ตนเองก่อนจะกล่าวออกมาเบาๆ "ไม่หยุดแม้แต่จะสักวันจริงๆ"

"ท่านแม่ ค�าพูดของอาสี่ท่านใคร่ฟังก็ฟัง ไม่ใคร่ฟังก็หาเป็นไรไม่ 

ท่านย่าไม่มีทางต�าหนิอะไรท่าน" เฉินอิ๋งเดินขึ้นหน้ากล่าวแผ่วเบา

เฉนิลีเ่ป็นบตุรทีฮ่หูยินผูเ้ฒ่าสวีโ่ปรดปรานท่ีสดุ เหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึน

เมื่อครู่ตอนอยู่นอกเรือนหมิงหย่วน ฮูหยินผู้เฒ่าต้องได้ยินแล้วเป็นแน่ 

ส่วนท่าทขีองหลีซ่ือ่น้ัน ไม่แน่อาจส่งผลต่อมมุมองของฮหูยินผูเ้ฒ่าทีม่ต่ีอ

บ้านรอง และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรหลี่ซื่อถึงมีทีท่าวิตกกังวล 

เช่นนั้น

พอได้ยนิเฉนิอิง๋กล่าวเช่นนัน้หลีซ่ือ่ก็ตบหลงัมอืนางเบาๆ ฝืนย้ิมกล่าว  

"เหตุผลนี้แม่ย่อมเข้าใจ แม่แค่เหนื่อยเกินไปก็เท่านั้น"

หลายวนัมานีน้างเหน็ดเหนือ่ยทัง้กายใจจรงิๆ สองแก้มซบูผอมลงไป 

ไม่ใช่น้อย แม้จะไม่มอีาการไออนัใด แต่ใบหน้ากลบัไม่มเีลือดฝาดเหมอืน
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ยามอยู่ที่จี่หนาน

วันเวลาในจวนแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยง่ายดาย

"หลัวมามา วันพรุ ่งนี้ท่านพาคนไปวัดเซียงก๋ัวสักสองสามคน"  

หลี่ซื่อสั่งด้วยน�้าเสียงอ่อนล้า

ไม่ว่าค�าพูดของเฉินลี่จะเชื่อถือได้หรือไม่ มีแผนการร้ายอันใด

แอบแฝงหรือเปล่า ละครฉากน้ีไม่ว่าเช่นไรนางก็ต้องเล่น ต้องแสดงให ้

ทุกคนได้เห็น จะได้ไม่มีคนเอาเรื่องนี้มาใช้เล่นงานนางได้

หลวัมามารบัค�าอย่างรวดเรว็ หลีซ่ือ่ฝืนท�าตวักระปร้ีกระเปร่าก�าชบั 

"ระวังตัวด้วย สืบข่าวสักสองสามประโยคก็กลับมาได้แล้ว ไม่ว่าพบเจอ

เรื่องอันใดจะกระท�าตามอ�าเภอใจไม่ได้เด็ดขาด"

นางพูดเช่นนี้ก็ด้วยเพราะเกรงจะมีคนวางกับดักหลุมพรางรออยู ่

ที่วัดเซียงกั๋ว ถึงโอกาสจะไม่มากนัก แต่ไม่ว่าเช่นไรก็ควรระวังตัวไว ้

สักหน่อย

หลวัมามากล่าวด้วยน�า้เสยีงจรงิจงั "ฮหูยินวางใจ ผู้น้อยรู้ดว่ีาควรท�า 

เช่นไร"

หลีซ่ือ่สหีน้าผ่อนคลายลงเลก็น้อย จบัมอืของเฉินอ๋ิงเดินผ่านประตูห้อง 

เข้าไปภายในพลางเอ่ยปากแผ่วเบา "เอาล่ะ เรื่องนี้ก็ว่ากันตามนี้ไปก่อน

แล้วกัน แม่ไปนอนพักเอาแรงสกัครู ่เหน่ือยล้าย่ิงนัก เจ้าก็กลบัไปพักผ่อน

เถอะ"

นางพูดพลางลบูแก้มของเฉนิอิง๋ด้วยความเอน็ด ู"เจ้าเองก็ผอมลงมาก  

หลายวันมานี้คงเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อยจริงๆ"

ค�าพูดดังกล่าวแทงใจด�าของนางเข้าพอดี หลี่ซื่อนึกรันทด สองตา 

กลับกลายเป็นแดงก�่า "เฮ้อ...ล้วนเป็นเพราะแม่ไม่เอาไหนท�าให้เจ้าต้อง
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พลอยล�าบากไปด้วย"

หลี่ซื่อมอบหมายเรื่องราวทั้งหมดในบ้านให้เฉินอ๋ิงจัดการแล้ว 

ตนเองแค่ท�าหน้าทีดู่แลผูเ้ป็นสามเีท่านัน้ นางรูว่้าหลายวันมานีผู้เ้ป็นบตุรี

ท�างานหนกัหนาสาหัสไม่ใช่น้อย ในเมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้วนางมหีรือจะไม่นึก

เจ็บปวดใจ

เฉินอิ๋งย้ิมกล่าว "ท่านแม่อย่าได้กล่าวเช่นน้ัน ลูกสบายดี กินอิ่ม 

นอนหลบั ยามน้ีเพราะสงูขึน้ถึงได้ดซูบูผอม ไว้อกีสกัระยะลกูก็จะกลบัไป

มีเนื้อมีหนังเหมือนเช่นเดิมแล้วเจ้าค่ะ"

ย่ิงเฉินอิ๋งท�าเหมือนไม่มีอันใดเกิดขึ้น หลี่ซื่อก็ย่ิงนึกต�าหนิตนเอง 

ครั้นนึกถึงภาพเฉินลี่ในวันนี้นางก็น�้าตาเจียนหลั่ง ดึงมือเฉินอิ๋งไว้พลาง

สะอึกสะอื้น "เป็นเพราะแม่ไม่เอาไหน เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ อยู่เป็นนิตย์

จึงไม่อาจดูแลเรื่องราวหลายด้านพร้อมกันได้ เด็กดี ล�าบากเจ้าแล้ว"

พอเห็นผู้เป็นมารดาเป็นทุกข์เช่นน้ันเฉินอิ๋งก็กลัวนางจะคิดมาก 

จนล้มป่วยอีก จึงเอ่ยปากปลอบใจ "ท่านแม่ควรท�าใจให้สบายถึงจะถูก 

พวกเราใช้ชีวิตอยู่แต่ในเรือน ขอเพียงท่านไม่ไปใส่ใจ เร่ืองราวเหล่านั้น

ย่อมไม่อาจท�าอันใดท่านได้"

นางพูดพลางเอ่ยปากกระเซ้าผูเ้ป็นมารดา "ลกูดแูลเร่ืองราวเหล่านี้

ก็เพ่ือเตรียมพร้อมออกจากเรือนในภายภาคหน้า ทุกวันนี้ลูกยังเกรงว่า

ท่านแม่จะไม่ชอบ แย่งงานกลับไปท�าเองเสียทั้งหมด"

หลี่ซื่อคลี่ย้ิม แสร้งย่ืนมือจิ้มหน้าผากบุตรี เอ่ยปากดุอีกฝ่ายว่า 

"พูดจาไม่รูจ้กับนัยะบนัยังเอาเสยีเลยนะ ใครมาได้ยินเข้าจะหัวเราะเยาะ

เอาได้"

เฉนิอิง๋เหน็อกีฝ่ายอารมณ์ดีข้ึนเช่นนัน้ก็กล่าววาจาน่าขบขันออกมา
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อกีสองสามประโยค หลวัมามาท่ีอยู่ข้างๆ พลอยผสมโรงตาม ท�าให้หลีซ่ือ่

เบิกบานขึ้นหลายส่วน

พวกนางสองแม่ลกูเดนิเข้าไปภายในห้องนอน สาวใช้ตวัน้อยก�าลงั

ปทูีน่อน หลีซ่ือ่ดึงเฉนิอ๋ิงมาเอ่ยปากก�าชบัเสยีงแผ่ว "ท่านพ่อของเจ้ายามน้ี 

คงไปคารวะก๋ัวกงกับฮูหยินผู ้เฒ่าอยู่ที่ส่วนหน้า เจ้าอย่าลืมแวะไป

เย่ียมเยียนเขาสักหน่อย อีกอย่างช่วยแม่ดูแลจัดการสาวใช้ที่คอยอยู่

ปรนนบิตัริบัใช้ท่านพ่อของเจ้าด้วย พวกนางเป็นคนทีท่่านย่าส่งไป เวลาท่ี 

แม่จะได้พบหน้าท่านพ่อของเจ้าหรอืก็น้อยยิง่นกั ไม่รูว่้าคนพวกนัน้ดหีรอื

ไม่ดีเช่นไร"

เฉินอิ๋งรับค�าก่อนจะเร่งหลี่ซื่อให้รีบไปนอนพัก

นับแต่กลับจวนมาเฉินเซ่ามียาให้ต้องกินไม่ได้ขาด นอกจาก 

ยาลูกกลอนท่ีส�านักแพทย์หลวงจัดเตรียมให้แล้วยังมียาต้มท่ีต้องกินอีก 

และเพราะยาพวกน้ันมส่ีวนผสมของยาสงบใจ ท�าให้เวลาพักผ่อนของเขา

แตกต่างจากผูอ้ืน่ ตืน่สายหลบัเรว็ แม้แต่ธรรมเนียมแสดงคารวะเช้าทกุๆ 

สบิวันเขาก็มกัเดนิทางไปพบฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีเพียงล�าพังหลงัตืน่นอนเสมอ

ถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไรก็ต้องรักษาไว้ 

การกระท�าของเฉินเซ่าเรียกได้ว่าสอดคล้องกับนิสัยดั้งเดิมของเขาอยู่

ครั้นสั่งเสร็จสาวใช้ตัวน้อยก็จัดเตียงเป็นท่ีเรียบร้อยพอดี เฉินอิ๋ง 

มองส่งผู้เป็นมารดาขึ้นเตียงนอนก่อนจะหันหลังเดินกลับเรือนตะวันตก

ต้าจ้วนกับเสี่ยวจ้วนยืนรออยู่ท่ีหน้าประตู พอเห็นเฉินอิ๋งกลับมา 

พวกนางก็รีบแหวกม่านมุกออกให้เฉินอิ๋งเดินเข้าไปภายในโดยสะดวก

หลงักลบัถึงเรอืนเฉนิอิง๋ก็ตรงไปนัง่อยูท่ี่หน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง ไม่เรียกหา 

ผู้ใด ลงมือจัดการผมเผ้าด้วยตนเอง
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พอเห็นเช่นนั้นต้าจ้วนก็รีบตรงเข้ามาช่วยพลางยิ้มขออภัย "คุณหนู

ต้องการสางผมกระน้ันหรอื ต้องการให้ผูน้้อยไปตามพ่ีสวินเจนิมาหรือไม่"

"ไม่เป็นไร ข้าจัดการเองได้" เฉินอ๋ิงพูดอย่างไม่อินังขังขอบและ 

ดึงปิ่นปักผมออก

วันนี้เพราะต้องไปเรือนหมิงหย่วน สวินเจินจึงท�าทรงผมซับซ้อน 

ให้นาง ท้ังยังปักปิ่นทองเพ่ิมอีกหลายอัน เฉินอิ๋งรู ้สึกหัวหนักเท้าเบา 

อยู่ตลอดเวลา ยามน้ีเมือ่ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องออกไปพบแขกท่ีด้านนอก 

แต่งตัวเช่นไรถึงจะสบายนางก็แต่งตัวเช่นนั้น

หลังจัดการเกล้ามวยใหม่เป็นที่เรียบร้อย เฉินอิ๋งก็ตรึงมันไว้ด้วย 

หวีเสียบมุกบุปผา นางส่องคันฉ่อง เห็นจือสือเลิกม่านเดินเข้ามากล่าว

รายงานว่า "คุณหนู คุณหนูสกุลหวังส่งจดหมายมาเจ้าค่ะ"

เฉินอิ๋งลิงโลดใจ นางเอ่ยปากอย่างรวดเร็ว "รีบเอามา"

จือสือรีบยื่นส่งจดหมายให้ผู้เป็นนายทันที

เฉินอิ๋งคลี่มันออกอ่าน รอยยิ้มปรากฏขึ้นทันที

เดอืนสามหวังหมิน่เจนิกับหวังหมิน่จอืสองพ่ีน้องกลบับ้านไหว้บรรพชน  

แวะเย่ียมท่านปูน่ายท่านผูเ้ฒ่าหวัง ดงัน้ันช่วงนีจ้งึตดิต่อกบัเฉนิอิง๋ผ่านทาง 

จดหมาย จดหมายฉบับน้ีหวังหมิ่นเจินเป็นคนเขียน นางบอกเฉินอิ๋งว่า

พวกนางจะกลับเมืองหลวงมาตอนปลายเดือนเจ็ด

ค�านวณวันเวลาดู เฉินอิ๋งกับพวกนางไม่ได้เจอกันครึ่งปีกว่าแล้ว 

นางยังคงคิดถึงพวกนางสองพี่น้องเสมอ

เฉินอิ๋งอาศัยจังหวะตอนก�าลังว่างรีบเขียนจดหมายตอบกลับ  

ก่อนจะมอบให้สวินเจินน�าส่งออกไป

เพียงไม่นานหลวัมามาก็เข้ามา รายงานเรือ่งจกุจกิจปิาถะสองสามเรือ่ง  
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กว่าเฉินอิ๋งจะจัดการเรื่องราวเหล่าน้ันเป็นท่ีเรียบร้อย เวลาก็ไม่เช้าแล้ว 

นางเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกคราพาจือสือไปเรือนเจิ่นซวงต่อ
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297 
อาภรณ์สีครามกลางเก่ากลางใหม่ 

เรือนเจิ่นซวงคือที่พ�านักเดี่ยวของเฉินเซ่า

และนี่ก็เป็นไปตามค�าสั่งหมอหลวงของส�านักแพทย์หลวง

เพราะยังมีเลือดค่ังอยู่ในสมอง บรรดาหมอหลวงจึงคิดว่าช่วงนี ้

เฉินเซ่าไม่ควรได้รับความกระทบกระเทือนใจหรือตื่นเต้นอะไรเกินไป  

ควรพักรักษาตัวด้วยความสงบ ดีที่สุดคือพ�านักอยู่เพียงล�าพัง

หลี่ซื่อย่อมไม่อาจขัดค�าสั่งของผู้เป็นหมอ ดังนั้นนางจึงเปลี่ยน 

เรือนเจิ่นซวงที่ว่างเปล่ามาเป็นที่พ�านักของเฉินเซ่า ลานเรือนดังกล่าวกับ

เรือนประธานมีก็แค่ก�าแพงขวางก้ัน ด้านนอกยังมีประตูอยู่อีกบาน  

ไม่เพียงแต่สงบเงียบ หากยังสะดวกต่อหลี่ซื่อในการดูแลอีกฝ่าย

ตอนเฉินอิ๋งแวะไป ประตูข้างท่ีเชื่อมต่ออยู่กับเรือนประธานนั้น 

กลบัถูกลงกลอนไว้ บางทีอาจด้วยเพราะหลีซ่ือ่กลวัจะมคีนเข้าไปรบกวน

ผู้เป็นสามี ดังนั้นเฉินอิ๋งจึงแวะไปที่เรือนหมิงเฟิง คร้ันเดินลัดเลาะตาม



35เหยาจี้ซาน

ก�าแพงอฐิเขยีวครามไปทางทิศตะวันตกอยู่ครูห่น่ึง นางก็มองเหน็ประตูไม้ 

วิจิตรงดงามบานหนึ่งบนก�าแพงนั่น

จือสือเดินขึ้นหน้าเข้าไปเคาะประตู เพียงไม่นานประตูก็เปิดออก 

คนที่มาเปิดประตูให้คือสาวใช้อายุสิบกว่าปี ผูกหางเปียไว้บนศีรษะ 

ดวงตาเรียวเล็กงดงาม เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว และด้วยเหตุนี้นางจึง 

ถูกเรียกว่าเฉี่ยวเอ๋อร์*

"เชิญคุณหนูเจ้าค่ะ" หลังแสดงคารวะเสร็จเฉ่ียวเอ๋อร์ก็เดินน�าทาง

อยู่ทางด้านหน้า บ่าวตัวน้อยอีกคนขยับขึ้นหน้า ปิดประตูไม้บานน้ันลง

อีกครา

เฉนิอิง๋เดนิเข้าไปภายในพลางเอ่ยปากถาม "บดิาข้าต่ืนแล้วหรือไม่"

เฉี่ยวเอ๋อร์ยังไม่ทันตอบ เส้นเสียงสงบนิ่งก็ดังลอยมาจากหลังม่าน

ประตูเรือนประธาน "พ่อตื่นแล้ว"

ครั้นเสียงพูดดังกล่าวสิ้นสุด ม่านก็ถูกเลิกข้ึน เงาร่างสูงโปร่งของ 

เฉินเซ่าปรากฏขึ้นที่ข้างประตู

เฉินอิ๋งรีบย่อกายแสดงคารวะ เฉินเซ่าย้ิมบอกนางไม่ต้องมากพิธี 

ก่อนจะกวักมือเรียกนางเข้าไปหา "อาหมานเข้ามาหาพ่อมา"

เฉินอิ๋งเดินอยู่บนระเบียงทางเดิน นางเอ่ยปากถาม "เมื่อคืนบิดา

หลับพักผ่อนสบายดีหรือไม่"

"พ่อหลับจนถึงเช้า" เฉินเซ่าตอบ ยกมือชี้ไปยังเก้าอี้โต๊ะไผ่ที่อยู่ 

ใต้ระเบียงทางเดิน สีหน้าอบอุ่นอ่อนโยนปรากฏข้ึนบนใบหน้าหล่อเหลา

งดงามนั้น "เจ้ามาได้จังหวะพอดี เดินหมากล้อมกับพ่อสักตาเป็นไร"

เฉินอิ๋งผินหน้ามองไป พบว่าบนโต๊ะไผ่น้ันมีกระดานหมากล้อม 

* เฉี่ยวเอ๋อร์ หมายถึงคล่องแคล่วว่องไว
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วางอยู่ ข้างๆ ยังมีบ่าวตัวน้อยยืนต้มน�้าชงชาอยู่อีกคน

ช่วงเวลาหยุดพักรกัษาตวัของเฉนิเซ่าผนัผ่านไปอย่างเอ้อระเหยย่ิงนัก

เฉนิอ๋ิงไม่ถนัดเดนิหมากล้อม นางกล่าวออกมาตามตรง "ฝีมอืเดนิหมาก 

ของลูกไม่เอาไหน หวังว่าบิดาจะไม่รังเกียจ"

ได้ยินเช่นนั้นมุมปากของเฉินเซ่าก็ยกข้ึนน้อยๆ ก่อนจะค่อยๆ 

ปรากฏชัด เสมือนจันทร์กระจ่างสดใสชวนให้คนเคลิบเคลิ้มเหม่อลอย

"ไม่เป็นไร พ่อจะยอมให้เจ้าสามตัวก็แล้วกัน" เขาเหมือนจะอารมณ์ด ี

อยู่ไม่ใช่น้อย ขณะก�าลงัพูดเขาก็น่ังลงบนเก้าอี ้ดันกระปกุไม้ทีเ่ตม็ไปด้วย

เม็ดหมากสีด�าข้ึนหน้าพลางเอ่ยปากคล้ายก�าลังเอาใจเด็กน้อย "อืม  

อาหมาน เจ้าใช้หมากสีด�าก็แล้วกัน"

เฉินอ๋ิงเห็นใบหน้าแขวนประดับไว้ซึ่งรอยย้ิมของอีกฝ่ายเช่นนั้น 

ใจก็พลันอบอุ่นขึ้นมาน้อยๆ

ช่วงนีเ้พราะไปมาหาสูกั่นบ่อยครัง้ พวกนางสองพ่อลูกจงึสนทิสนมกนั 

กว่าตอนแรกๆ ความเป็นห่วงเป็นใยท่ีเฉนิเซ่ามใีห้น้ันแลดเูป็นธรรมชาตย่ิิง

เป็นความสนิทสนมใกล้ชิดกันทางสายเลือดหลอมละลายอยู่ใน

กระดูก ไม่อาจเสแสร้งแกล้งท�า

มมุปากของเฉนิอ๋ิงยกขึน้น้อยๆ นางนัง่ลงเดินหมากอยู่กับผูเ้ป็นบดิา

สายลมแผ่วเบาร�าเพยพัดอยู่นอกระเบยีง ทีอ่ยู่ด้านนอกคอืต้นอิน๋ซิง่*  

สงูใหญ่ เงาอนัเกิดจากก่ิงก้านใบของมนัตัดสลบัทับซ้อนไปมา หมากขาวด�า 

บนกระดานเชือ่มต่ออยู่ด้วยกัน เสยีงวางหมากดงัแผ่วเบาทว่ากระจ่างชดั

อยู่เป็นระยะๆ ขับดุนให้ลานเรือนแห่งนี้แลดูสงบเงียบมากยิ่งขึ้น

หลงัครึง่ชัว่ยามผ่านพ้น หมากตาหน่ึงก็จบสิน้ เฉนิเซ่าสีหน้าอ่อนล้า 

* อิ๋นซิ่ง หมายถึงแปะก๊วย
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อยู่หลายส่วน เขาผลกักระดานหมากพลางย้ิมกล่าว "อาหมานแพ้อกีแล้ว"

พอเห็นอีกฝ่ายสีหน้าเหน่ือยล้าเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็เอ่ยปากแผ่วเบา 

"บิดาต้องการพักผ่อนแล้ว"

เฉนิเซ่าย้ิมอ่อนโยนพลางส่ายหน้า "ไม่เป็นไร พ่อแค่นึกข้ึนได้ว่าต้องไป 

ทักทายไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบท่านย่าของเจ้าอีก ไม่อาจโอ้เอ้ชักช้า"

หลงัจากหยุดไปครูห่นึง่เขากล็กุขึน้ย่ืนมอืลบูกระหม่อมเฉนิอิง๋เบาๆ 

เอ่ยวาจานุ่มนวล "อีกทั้งพ่อยังมีของสิ่งหนึ่งจะให้เจ้า อาหมานนั่งรออยู ่

ที่นี่สักครู่ พ่อไปหาท่านย่าไม่นาน เดี๋ยวก็กลับมาหยิบของให้เจ้า"

เฉินอิ๋งพยักหน้ารับค�าอีกฝ่าย

เฉินเซ่าจัดเสื้อผ้าอาภรณ์ให้เข้าท่ีเข้าทางก่อนจะพาสาวใช้ตัวน้อย

สองคนเดินจากไป

ภายในลานเรอืนเหลอืก็แต่เฉนิอิง๋กับเฉีย่วเอ๋อร์สองนายบ่าว เฉีย่วเอ๋อร์ 

หันมองเข้าไปภายในห้อง ก่อนจะเดินขึ้นหน้ากล่าวขออภัย "ขอคุณหนู 

ได้โปรดให้อภัย เพราะนายท่านก�าชับผู้น้อยว่าให้เอาเสื้อผ้าออกไปตาก 

ผู้น้อยจ�าเป็นต้องไปจัดการธุระสักครู่ ไม่อาจอยู่รับใช้คุณหนู"

เฉินอิ๋งเห็นอีกฝ่ายอายุยังน้อย แต่กลับวางท่าราวกับเป็นผู้อาวุโส

เช่นนั้นก็ให้รู้สึกสนใจ นางย้ิมกล่าวว่า "เจ้าไปจัดการธุระของเจ้าเถอะ  

ข้าจะนั่งอยู่ตรงนี้ ไม่เข้าไปในห้อง"

เฉี่ยวเอ๋อร์แสดงคารวะนอบน้อมก่อนจะเลิกม่านเดินเข้าไปใน 

ห้องข้าง เพียงไม่นานนางก็เดนิออกมาพร้อมข้าวของเต็มสองมอื ท้ังหมด

ล้วนแต่เป็นเสื้อผ้าหนาหนัก

พอเห็นนางเกือบจะถูกฝังอยู่ใต้กองเสื้อผ้าเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็เรียก

จือสือให้เข้าไปช่วย
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เฉีย่วเอ๋อร์วางเสือ้ผ้าลงบนเก้าอีไ้ผ่ตวัน้อยก่อนจะแสดงคารวะขอบคุณ 

เฉินอิ๋งด้วยท่าทีจริงจัง ยอมรับความช่วยเหลือจากจือสือแต่โดยดี

เฉินอิ๋งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไผ่ มองดูนางตากผ้า

เพียงไม่นานเสือ้ผ้าอาภรณ์สคีราม สดี�า สเีทาก็ถูกตากไว้เตม็รัว้ระเบยีง  

แสงอาทติย์สาดส่อง เงาไม้ชายคาตดัสลบัทบัซ้อนอยู่ด้วยกัน ลายปักบน

อาภรณ์ส่องประกายอยู่จางๆ แลดูงดงามเป็นพิเศษ

เฉินอ๋ิงยกถ้วยชาขึ้นจิบ ช�าเลืองดูเฉี่ยวเอ๋อร์ถืออาภรณ์สีคราม 

กลางเก่ากลางใหม่ตัวหนึ่งอย่างระมัดระวัง ครั้นหาพ้ืนราบสะอาดๆ 

บรเิวณปลายระเบยีงพบ นางก็ลงมอืปผู้าขาวผนืใหญ่ลงไปก่อน หลงัจากน้ัน 

ก็วางเสื้อตัวนั้นไว้ทางด้านบน การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว

ด้วยเพราะกระหายใคร่รู ้เฉนิอิง๋จงึเอ่ยปากถาม "เสือ้ตวัน้ันเป็นของ

บิดาด้วยกระนั้นหรือ" 

อาภรณ์สีครามตัวน้ันท�าขึ้นจากผ้าฝ้ายธรรมดาทั่วไป ดูเหมือนจะ

ใช้งานมานานหลายปีแล้ว ชายเสื้อถูกขัดสีจนเริ่มขึ้นขน เทียบกับเสื้อผ้า

อาภรณ์ก่อนหน้านี้ เห็นได้ชัดว่าเก่ากว่ากันมาก ไม่เหมือนเสื้อผ้าท่ีคน 

มีฐานะอย่างเฉินเซ่าจะสวมใส่

ได้ยินเช่นนั้นเฉี่ยวเอ๋อร์ก็วางงานในมือลง ลุกข้ึนค้อมเอวกล่าว 

"เรียนคุณหนู นี่เป็นเสื้อผ้าของนายท่าน นายท่านก�าชับส่ังผู้น้อยว่าให้ 

เอามันแยกออกมาตากต่างหาก อีกทั้งอีกสักครู่ยังให้ผู้น้อยแวะไปเอา 

กาส�าริดจากโรงครัวมากรอกน�้าร้อนลงไปรีดมันให้เรียบเจ้าค่ะ"

ค�าพูดนี้ท�าเฉินอิ๋งประหลาดใจย่ิง เสื้อผ้าเก่าคร�่าคร่าตัวหนึ่งทว่า 

เฉินเซ่ากลับใส่ใจมันเย่ียงน้ีไม่รู้ว่ามีสาเหตุอันใด หรือว่าอาภรณ์สีคราม

ตัวนี้สามารถช่วยเขารื้อฟื้นความทรงจ�าได้?
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แม้ภายในใจจะเฝ้าวนเวียนครุน่คดิถึงเรือ่งนีไ้ม่หยุด แต่นางก็ไม่ได้

ซักไซ้ไล่เลียงอันใดอีก ท�าเพียงนั่งดื่มน�้าชาต่อ

เฉี่ยวเอ๋อร์เป็นสาวใช้ท่ีเพ่ิงถูกส่งตัวมาปรนนิบัติรับใช้เฉินเซ่า 

ประวัติความเป็นมาของเสื้อตัวนี้เกรงว่านางเองก็อาจจะไม่รู้

บรรยากาศในลานเรือนเงียบสงัด นอกจากเสียงเดินไปมาแผ่วเบา

ของสาวใช้เหล่านั้นแล้วก็มีเพียงเสียงลมพัดแผ่วเท่านั้น

เฉนิอิง๋นัง่นิง่อยู่บนเก้าอี ้มองดเูงาไม้ใต้ชายคาและดอกไม้ทีอ่ยูน่อกร้ัว  

จิตใจสงบนิ่ง

เพียงไม่นานเฉินเซ่าก็กลับมา

เฉนิอิง๋เพ่ิงเตมิชาได้ไม่ทนัไร ประตไูม้บานน้ันก็ถูกคนผลักเปิด แขนเสือ้ 

ของเฉินเซ่าสะบัดไหว เขาสาวเท้าเดินเข้ามา

เฉนิอิง๋เดนิขึน้ไปรบัหน้าพลางส�ารวจสหีน้าของอกีฝ่าย แต่กลบัเห็น

สีหน้าของผู้เป็นบิดาสงบนิ่ง ดวงตาหรือก็เช่นกัน นางทายได้ว่าการแวะ

ไปทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบฮูหยินผู้เฒ่าของผู้เป็นบิดาน่าจะราบร่ืน

ไม่มีอันใดติดขัด

ทว่าการอนุมานนี้เป็นไปได้มากเช่นกันว่าอาจจะไม่ถูกต้อง

คนที่เป็นขุนนางมาเนิ่นนานอย่างเฉินเซ่าย่อมสามารถควบคุม

อารมณ์ไม่ให้ปรากฏบนใบหน้าได้ คิดจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจาก

สีหน้าท่าทางของเขา เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

"เจ้าคงรอจนกระวนกระวายแย่แล้ว" เฉินเซ่ากล่าววาจาอ่อนโยน

พลางเดินขึ้นไปอยู่บนบันได

เฉินอิ๋งตอบ "บิดาหาได้ไปนานอันใดไม่ ดูพวกนางตากเสื้อผ้า  

จะว่าไปก็สนุกอยู่เหมือนกัน"
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เฉินเซ่าลูบแขนเสื้อพลางยิ้มกล่าว "เรื่องเช่นนี้ก็สนุกได้กระนั้นหรือ 

อาหมาน เจ้ายังเด็กอยู่จริงๆ" พูดจบเขาก็เปลี่ยนน�้าเสียง เอ่ยปากสีหน้า

เบกิบาน "อาหมาน เจ้าตามพ่อเข้าไปในห้อง พ่อมขีองอะไรดีๆ  บางอย่าง

จะให้เจ้า"
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298
โต่ว* หยกในรัชสมัยก่อน

ไม่รูว่้าเพราะการสญูเสยีความทรงจ�าแปดปีเป็นเหตหุรอืไม่ ทุกครัง้

ทีพู่ดคยุอยู่กับเฉนิอิง๋ เฉนิเซ่าถึงได้ท�าเหมอืนนางเป็นเดก็น้อยอยู่ตลอดเวลา 

โดยไม่รู้ตัว

อันทีจ่รงิในความทรงจ�าของเฉนิอิง๋ ตอนเป็นเดก็นางแทบจะไม่เคย

ได้พบปะพูดคยุอะไรกับเฉนิเซ่าเพียงล�าพังเลยแม้แต่คร้ังเดยีว นางไม่รูจ้ริงๆ  

ว่าท่าทีของเฉินเซ่าเช่นนี้มีที่มาที่ไปเช่นไร นางคิดว่าบางทีนี่อาจเป็นการ

แสดงออกของจิตใต้ส�านึก

ทัง้สองเดนิเข้าไปในห้องนอน เฉนิเซ่าหยิบเอาโต่วหยกเลก็ๆ สเีขียว

สดใสใบหนึ่งออกมาจากลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ แกว่งมันไปมาตรงหน้า

เฉินอิ๋ง กล่าวด้วยน�้าเสียงอ่อนโยนว่า "นี่เป็นของที่พ่อได้มาจากแผงลอย

เล็กๆ เมื่อหลายวันที่แล้ว เป็นของเก่าในรัชสมัยก่อน เจ้ารับไปเถอะ"

* โต่ว เป็นเครื่องตวงข้าวจีน รูปทรงสี่เหลี่ยม ส่วนมากมักท�าจากแผ่นไม้ และใช้เรียกภาชนะทรงที่มีปากกว้าง

ก้นแคบ
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เฉนิอิง๋เคยได้ยินหลีซ่ือ่บอกว่าเฉนิเซ่าเป็นยอดฝีมอืด้านโบราณวัตถุ 

โดยเฉพาะกับพวกเครื่องหยก เพียงแต่ก่อนหน้านี้ด้วยเพราะหน้าที่ 

การงานรัดตัว งานอดิเรกนี้ถึงได้ถูกละเลยไป

ยามนีเ้ขาเอ้อระเหยลอยชายอยู่บ้าน วันๆ ไม่มอีะไรท�า จงึมกัออกจาก 

จวนไปวนเวียนอยู่ตามตลาดในตรอกท่ีอยู่ไม่ไกลนักเป็นประจ�า หนักลบัมา 

ใส่ใจกับงานอดเิรกน้ีอีกครัง้ ท่ีนัน่มแีผงลอยขายของเก่าเล็กๆ ไม่สะดดุตา 

อยู่สองสามเจ้า ด้วยเพราะมสีายตาท่ีไม่เหมอืนผูใ้ดจงึมกัได้ของดีๆ  ตดิมอื

กลับมาอยู่บ่อยครั้ง

การเดินเล่นฆ่าเวลาเช่นนี้ ไม่ว่าจะฮูหยินผู้เฒ่าสวี่หรือหลี่ซื่อก็ต่าง

ล้วนเห็นดีเห็นงามด้วย

เทยีบกับนัง่จบัเจ่าอยู่แต่ในเรอืนแล้ว การออกไปเดินเล่นผ่อนคลาย

อยู่ข้างนอกไม่ว่าเช่นไรก็ย่อมดีกว่า แค่ส่งคนติดตามไปสักสองสามคน 

ไม่ให้ถูกคนชนจนเกิดเรื่องเข้าเท่านี้ก็ได้แล้ว

ยามนี้เห็นเฉินเซ่าหยิบเอาโต่วหยกสีเขียวออกมาอย่างทะนุถนอม

เช่นนั้น เฉินอิ๋งก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าของสิ่งนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ นางรีบยื่นมือ

ทั้งสองข้างออกไปรับพลางยิ้มกล่าว "ขอบคุณบิดา"

ได้ยินเช่นน้ันคิ้วเรียวยาวสีด�าก็ขมวดเข้าหากันน้อยๆ คล้ายได้ยิน

อะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึง "เหตุใดอาหมานถึงมักเรียกพ่อว่าบิดาอยู่ 

ตลอดเวลาเช่นนี้ หากยังเรียกอีกพ่อจะโกรธเจ้าแล้ว"

เขาพูดพลางท�าท่าเหมอืนจะคว้าเอาโต่วหยกกลบั แสร้งป้ันหน้าบึง้ตึง  

"หากยังดื้อรั้นไม่ฟังค�า เจ้าสิ่งนี้พ่อจะไม่ให้เจ้าแล้ว"

นียั่งคงเป็นน�า้เสยีงเช่นก�าลงัหยอกเย้าเด็กน้อย ฝากแฝงไว้ซึง่ความ

เอ็นดูรักใคร่หลายส่วน
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ใจของเฉนิอิง๋อ่อนระทวยขึน้มาอย่างประหลาด ขณะเดยีวกันก็รู้สกึ

รันทดอยู่เล็กๆ

นางรับรู้ได้ว่าเฉินเซ่าเอ็นดูบุตรีเช่นนางจริงๆ

"ลูกกล่าวผิดไปแล้ว ต้องสมควรบอกขอบคุณท่านพ่อต่างหาก"  

นางกล่าว

ครัน้ได้ยินเช่นนัน้เฉนิเซ่าก็หัวร่อเสยีงดงัลัน่ ย่ืนมอืไปลบูกระหม่อม

ผูเ้ป็นบตุร ีพูดจาหยอกเอนินาง "ท�าอาหมานของพวกเรากระดากใจแล้ว"

เดิมเฉินอิ๋งก็มิได้รู้สึกอันใด แต่ครั้นได้ยินอีกฝ่ายพูดเช่นนั้นนางก็ 

นึกละอายใจขึ้นมาจริงๆ

ทันใดนั้นนางก็ตระหนักได้อย่างชัดแจ้งว่านอกจากโลกในฝัน 

รวมถึงชีวิตในอดีตเมื่อสองชาติภพก่อน นางในเวลาน้ีอันที่จริงก็เป็นแค ่

ดรุณีน้อยอายุสิบสี่นางหนึ่งเท่านั้น

นางมบีดิาและยังมพ่ีีชายอยู่อีกคน พวกเขาต่างล้วนเอน็ดรูกัใคร่นาง 

ยิ่ง

ความรู้สึกอบอุ่นจางๆ แผ่ซ่านไปท่ัวท้ังใจ รอยย้ิมบนใบหน้าของ 

เฉินอิ๋งเบ่งบาน นางเงยหน้ามองดูเฉินเซ่า

เฉนิเซ่าก�าลงัมองดนูาง บนใบหน้าหล่อเหลางดงามมรีอยย้ิมอ่อนโยน 

ละมุนละไม นัยน์ตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกรักใคร่เห็นอกเห็นใจ

เฉนิอิง๋รูส้กึว่านางเหมอืนถูกฟองอากาศอบอุน่ห่อหุม้ ร่างกายคล้าย

เบาโหวง

"นายท่าน ยาต้มเสร็จแล้วเจ้าค่ะ" จู ่ๆ ม่านประตูก็ถูกเลิกเปิด  

ใบหน้าเล็กๆ ทว่าจริงจังของเฉี่ยวเอ๋อร์ปรากฏขึ้นที่ข้างประตู

เฉินเซ่าพยักหน้าและตอบอีกฝ่ายกลับด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน "ยก 
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เข้ามา วางไว้ข้างหน้าต่าง ทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน"

เฉี่ยวเอ๋อร์รับค�า เฉินเซ่าหันมาทางเฉินอิ๋งใหม่อีกคราว กล่าววาจา

นุ่มนวลว่า "อาหมานกลับไปเถอะ พ่อต้องดื่มยาแล้ว"

เพราะไม่ชอบให้ใครเห็นเขาป่วย ทุกครั้งที่ดื่มยาจึงมักหลบเลี่ยง

ผู้คน โดยเฉพาะกับคนเป็นญาติ

เฉินอิ๋งเข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นบิดาดี

ได้ช่ือว่าเป็นนายท่านคนหนึ่งของบ้าน ทว่ายามนี้กลับกลายเป็น 

ตัวภาระ บ้านรองวุน่วายสบัสนกันไปหมดกเ็พราะเขา เชือ่ว่าใจของผูเ้ป็น

บิดายามน้ีย่อมไม่แคล้วหนักอึ้ง ถึงจะไม่เคยแสดงให้ผู้ใดได้เห็นก็ตาม 

แต่ยิ่งเก็บง�าเช่นนี้ ผู้คนที่อยู่รายรอบก็ยิ่งไม่สบายใจ

เฉินอิ๋งไม่ได้ขัดค�าสั่งผู้เป็นบิดา นางตอบอย่างนอบน้อม "ท่านพ่อ

ดูแลสุขภาพด้วย ลูกขอตัวกลับก่อน"

เฉนิเซ่าย้ิมพลางส่งเสยีง "อืม" ออกมาค�าหนึง่ ก่อนจะเดนิส่งนางออก 

พ้นประตูห้องไปด้วยตนเอง และหยุดยืนมองส่งนางอยู่บนบันได

ตอนเดนิพ้นออกจากประตูเรอืน เฉนิอิง๋ก็หันมองกลับไปเงยีบๆ นาง

เหน็เฉนิเซ่าไม่รูเ้ดินไปหยุดอยู่ทีส่ดุทางของระเบยีงคดตัง้แต่เมือ่ใด ท่าทาง

เหมือนก�าลังก้มหน้ามองอะไรบางอย่าง

เท้านางหยุดชะงักน้อยๆ มองตามสายตาของเขาไป

ที่เฉินเซ่าก�าลังดูคืออาภรณ์สีครามกลางเก่ากลางใหม่ตัวนั้น

แสงอาทติย์สาดทะลชุายคาระเบยีง จบัอยู่บนเค้าโครงใบหน้างดงาม 

ของอีกฝ่าย ซีดขาวทว่าอบอุ่นอ่อนโยน

ศรีษะของเขาก้มต�า่ สายตาหยุดอยู่บนอาภรณ์สคีรามตวันัน้ คล้าย

ก�าลังใช้สายตาลูบไล้แผ่วเบาอยู่บนทุกฝีเข็ม สีหน้าท่าทางละมุนละไม 
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คล้ายอาลัยอาวรณ์เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ

ตอนเฉินอิ๋งยกเท้า เขาก็หันหน้ากลับมาพอดี ครั้นเห็นนางยังไม่ไป 

เขาก็คลี่ยิ้ม

"รีบกลับไปเถอะ พระอาทิตย์แผดเผาแล้ว" เขาโบกมือให้กับนาง 

แววตายังคงสุกใส แต่มิได้ละมุนละไมอาลัยอาวรณ์เช่นนั้นอีก

ราวกับภาพที่นางเห็นเมื่อครู่เป็นเพียงภาพลวง

เฉินอิ๋งยิ้มตอบอีกฝ่ายก่อนจะหันหลังเดินจากไป

ประตไูม้ปิดลงเงียบๆ ท่ีอยู่เหนอืคานประตคืูอเถาจือ่เถิงสองสามก่ิง 

ยามนี้ก�าลังส่ายไหวแผ่วเบาล้ออยู่กับลมฤดูร้อน ท่ามกลางใบเขียวชอุ่ม

มีดอกเล็กๆ สีม่วงแซมอยู่

กลิ่นหอมจางๆ ลอยละล่องอ้อยอิ่งอยู่ภายในลานเรือน ทะลุม่าน

แอบอิงอยู่กับแขนเสื้อคล้ายไม่ยอมจางหาย

เฉินเซ่ายกชายอาภรณ์ขึ้นเล็กน้อยก่อนจะทรุดตัวนั่งลงบนท่ีน่ัง 

ใต้ข่ือคาน มองดูอาภรณ์เก่าท่ีวางราบอยู่ข้างเท้า ลึกลงไปในดวงตาคล้าย

มีระลอกน�้าแผ่กระจาย

หลงัจากนัง่นิง่อยู่ครูห่นึง่เขาก็ถอนหายใจ ลุกเดนิกลบัเข้าไปในห้อง

ภายในห้องอบอวลไปด้วยกลิน่ยาหอมจางๆ เขายกถ้วยยาบนโต๊ะข้ึน  

มือรับรู้ได้ถึงสัมผัสอบอุ่นเล็กๆ

รอยย้ิมของเขากลับกลายเป็นขมขื่น เฉินเซ่ายกถ้วยยาข้ึนด่ืม 

รวดเดียวหมด ก่อนจะส่งถ้วยเปล่าคืนให้เฉี่ยวเอ๋อร์ที่ยืนอยู่ข้างๆ

เฉี่ยวเอ๋อร์รับถ้วยไป นางเตรียมผ้าเช็ดหน้าขาวสะอาดผืนหนึ่ง 

อยู่ก่อนหน้าแล้ว นางกล่าวอย่างนอบน้อมว่า "นายท่าน เชด็สกัหน่อยเถิด

เจ้าค่ะ"
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เฉินเซ่าย่ืนมือออกไปรับ เช็ดมุมปากจนสะอาด ก่อนจะเดินไปมา

อยู่ภายในห้อง

เฉี่ยวเอ๋อร์ประคองถ้วยถอยจากไปเงียบๆ

ห้องหับแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตอันใด แม้เฉินเซ่าจะเดินไปมา แต่ก็มิได้

รู้สึกหงุดหงิดแต่ประการใด บางครั้งอาจหยุดเท้าครุ่นคิดอะไรบางอย่าง 

ไม่ก็หยบิเอาหนังสอืบนโต๊ะขึน้มาพลกิดสูองสามครา ยืนใจลอยทอดสายตา 

มองดเูงาไม้นอกหน้าต่าง ก่อนจะเดนิวนเวยีนไปมาไม่หยุดอกีครัง้ คล้าย

ก�าลังรออะไรอยู่

เพียงไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังข้ึน ในเวลาเดียวกันก็มีเสียงสุขุม

ทุ้มต�่าของพ่อบ้านหลิวดังข้ึนด้วยเช่นกัน "นายท่านรอง ยาของส�านัก 

แพทย์หลวงส่งมาถึงแล้วขอรับ"

ดวงตาของเฉินเซ่าขยับไหว ทว่าร่างกายกลับหยุดนิ่งไม่ขยับ เขา

ได้ยินเสยีงเฉีย่วเอ๋อร์เดินตรงไปเปิดประตูให้อีกฝ่าย ก่อนจะตามตดิมาด้วย 

เสียงฝีเท้าที่ขยับใกล้เข้ามา

เฉินเซ่านั่งลงบนเก้าอี้ไผ่ที่อยู่ข้างโต๊ะ สองมือวางลงบนเข่า สายตา

จับจ้องไปที่ม่านประตู ร่างกายเหยียดตรง สีหน้าฉายแววเฝ้ารออยู่เล็กๆ

เพียงไม่นานเงาร่างของพ่อบ้านหลิวก็ปรากฏขึ้นที่ข้างม่านประตู 

บ่าวตวัน้อยช่วยเขาเลกิม่าน เขาค้อมกายเดนิเข้ามา มเีฉ่ียวเอ๋อร์คอยตามอยู่ 

ทางด้านหลงั มอืทัง้สองประคองกล่องไม้ค่อนข้างยาวอยู่ใบหนึง่ ด้านบน

ยังมีจดหมายสองสามฉบับวางทับซ้อนอยู่

พ่อบ้านหลวิแสดงคารวะก่อนเอ่ยปากนอบน้อม "เรยีนนายท่านรอง 

ยาบ�ารุงกู้เจินกล่องน้ีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดย่ีสิบเม็ด คนจัดยาของส�านัก

แพทย์หลวงน�ามามอบให้ด้วยตนเอง" พูดๆ อยู่เขาก็หันไปชี้กล่องไม้ที่อยู่
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ในมือของเฉี่ยวเอ๋อร์พลางย้ิมกล่าว "คนเฝ้าประตูบอกว่ามีจดหมายของ

นายท่านรองสองสามฉบับ ผู้น้อยน�ามาด้วยแล้ว"
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299
หน้าต่างสลักประตูแดง 

"ล�าบากเจ้าแล้ว" เฉินเซ่ากล่าวอย่างอ่อนโยนพร้อมยกมือไปทาง

เฉี่ยวเอ๋อร์

เฉี่ยวเอ๋อร์ขานรับออกมาค�าหนึ่ง เดินขึ้นหน้าวางกล่องยาในมือ 

ลงบนโต๊ะ หยิบเอาจดหมายสองสามฉบบัน้ันไปวางลงบนตะกร้าสานฝีมอื

งดงามที่อยู่ข้างโต๊ะ 

ตะกร้าสานนั้นเคลือบไว้ด้วยสีแดง ถักชิดติดกันแน่น แฝงไว้ซึ่ง 

กลิ่นไผ่หอมสดชื่นอยู่จางๆ

พ่อบ้านหลิวเงยหน้าข้ึนเงียบๆ พอเห็นในตะกร้ามีจดหมายที่ยัง 

ไม่ได้เปิดอยู่อีกสองสามฉบับ เขาก็รู้ได้ทันทีว่าตะกร้านั้นเฉินเซ่ามีไว ้

ใส่จดหมายโดยเฉพาะ

จะว่าไปก่อนสูญเสียความทรงจ�า เฉินเซ่าก็เป็นผู้ช่วยเสนาบด ี

กรมโยธาแล้ว ข้างกายมีมิตรสหายอยู่ไม่น้อย มีอยู่หลายคนที่เรียกได้ว่า
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เป็นสหายสนิท

หลงัจากกลบัมาถงึเมอืงหลวง ด้วยเพราะได้แต่อยู่ว่างๆ เฉนิเซ่าจงึ

มักเขียนจดหมายติดต่อสหายเก่าเหล่านั้น ทุกคนต่างล้วนเป็นผู้รู้หนังสือ 

ข้อความในจดหมายจงึเฉิดฉายยิง่นกั บ้างกเ็ปน็จดหมายน้อย บ้างกเ็ปน็

บทกวี บ้างก็เป็นภาพวาด บางครัง้ก็เป็นเพียงแค่ถ้อยวาจาดีๆ  สองประโยค  

ส่งกันไปส่งกันมา ท�าให้วนัเวลายาวนานในการพักรกัษาตัวนีไ้ม่น่าเบือ่หน่าย 

จนเกินไป

"นายท่านรอง ท่ีผู ้น ้อยยังมีรายการตรวจสอบอีกฉบับขอรับ"  

พ่อบ้านหลิวกล่าวรายงานอย่างนอบน้อมออกมาอีกคราว ก่อนจะหยิบ

กระดาษแผ่นหนึง่ออกมาจากแขนเสือ้ ย่ืนส่งออกไปด้วยสองมอื "รายการ

ยาที่ส�านักแพทย์หลวงส่งมาจนถึงยามน้ีล้วนถูกจดบันทึกไว้บนนี้แล้ว 

เชญินายท่านรองตรวจสอบ ทางฮหูยินรองผูน้้อยก็ส่งไปให้แล้วฉบบัหนึง่

เช่นกัน"

เฉินเซ่ายื่นมือออกไปรับพลางถาม "แล้วฮูหยินเล่า"

ที่เขาถามถึงคือหลี่ซื่อ

พ่อบ้านหลวิรบีตอบอย่างนอบน้อม "เรยีนนายท่านรอง หลงัจดัการ

เรื่องราวต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยฮูหยินก็กลับเรือนไป หลัวมามาท่ีติดตาม 

รบัใช้อยู่ข้างกายฮหูยินบอกว่าฮหูยนิรองเหน็ดเหน่ือย ยามนีก้�าลังนอนหลบั 

พักผ่อนอยู่ขอรับ"

"ล�าบากนางแล้วจริงๆ" เฉินเซ่าถอนหายใจ สีหน้าเป็นทุกข์

พ่อบ้านหลวิไม่กล้าพูดอนัใดอกี หลงัจากยืนน่ิงอยู่ครูห่นึง่ ครัน้เห็น

อีกฝ่ายไม่มีอะไรจะสั่ง เขาก็ค้อมกายถอยจากไปเงียบๆ

เฉี่ยวเอ๋อร์เองก็ถอยฉากออกไปเงียบๆ เช่นกัน ในห้องเหลือก็แต ่
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เฉินเซ่าเพียงล�าพัง

เขาน่ังนิง่อยู่ครูห่น่ึงก่อนจะลกุข้ึนถือกล่องยาท่ีวางอยู่บนโต๊ะ เอ่ยส่ัง 

บ่าวที่อยู่ด้านนอก "ข้าจะพักสักครู่ เจ้ายืนเฝ้าประตูอยู่ข้างนอก"

อีกฝ่ายขานรับด้วยน�้าเสียงแจ่มชัด ก่อนจะกุลีกุจอปิดประตู และ

ถอยกลับไปยืนอยู่ที่ระเบียงทางเดิน

เฉนิเซ่าชอบความสงบ และเพราะงัวเงยีอยู่บ่อยคร้ังจึงมกันอนกลางวัน 

เสมอ เรื่องนี้บ่าวเคยชินแล้ว

เฉนิเซ่าไม่พูดอันใดอีก ท�าเพียงหันหลงัเดินไปยังห้องทีอ่ยู่ด้านในสุด

ห้องดงักล่าวสีด้่านล้วนมผีนังขาวสะอาด บนผนงัไม่มพิีณกระบีอ่นัใด 

แขวนประดับ นอกจากตั่งเตียงสีชาดแล้วในห้องก็มีแต่ข้าวของเครื่องใช้

เรียบง่าย แค่โต๊ะเก้าอี้อย่างละตัวเท่านั้น ทั้งหมดล้วนวางอยู่ใต้หน้าต่าง 

แต่ด้วยเพราะหน้าต่างบานน้ันยามนีปิ้ดสนทิ โถส�ารดิบรรจนุ�า้แขง็ใบใหญ่

ท่ีวางอยู่ข้างมมุห้องแผ่ไอเย็นออกมาน้อยๆ ภายในห้องเตม็ไปด้วยความ

เงียบสงัด

ห้องเล็กแคบนี้ ยามนี้คือห้องนอนของเฉินเซ่า

เขาค่อยๆ เดินขึ้นหน้าไปปลดม่านโปร่งที่อยู่ทั้งสองข้างลง ก่อนจะ

แทรกตัวเข้าไปอยู่ด้านในอย่างไม่รีบร้อน

ตลอดระยะเวลาดังกล่าว เขาคล้ายเผลอเอากล่องยาท่ีอยู่ในมือ 

หิ้วติดเข้าไปด้วย

ครัน้ม่านโปร่งปิดเข้าหากัน ทันทีทีร่่างกายของเขาหายเข้าไปอยู่ใน

พ้ืนที่สงบเงียบเล็กๆ น่ัน การเคลื่อนไหวของเฉินเซ่าก็กลับกลายเป็น 

กระวีกระวาด

เขาวางกล่องยาลงบนตั่งเตียง ฉีกผนึกที่ปิดไว้อยู่ทางด้านบนออก
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ด้วยท่าทีเร่งร้อนลนลาน

ทันใดนั้นของที่อยู่ในกล่องยาก็ปรากฏขึ้นต่อสายตา

กล่องยานัน่แบ่งออกเป็นสองแถว แต่ละแถวมสีบิช่อง รวมทัง้หมด

เป็นย่ีสิบช่อง ต่างล้วนบุไว้ด้วยผ้าก�ามะหย่ีสีแดง แต่ละช่องล้วนบรรจุ 

ยาลูกกลอนขนาดตามังกรไว้ มีขี้ผึ้งขาวห่อหุ้มมิดชิดอยู่ทางด้านนอก  

แลดูงดงามประณีตยิ่งนัก

เฉินเซ่าไม่ได้สนใจยาเหล่าน้ัน แต่กลับลงมือรื้อฝากล่องก่อน 

เป็นอันดับแรก

ฝากล่องบุไว้ด้วยผ้าก�ามะหย่ีสีแดง ครั้นฉีกตรงกลางออกเขาก็ 

พบว่าภายในมีจดหมายฉบับหน่ึงเสียบอยู่ ด้านบนเขียนตัวอักษรเอาไว้

ว่า 'วิธีและปริมาณในการใช้ยาบ�ารุงกู้เจิน'

ทกุครัง้ท่ีส่งยามาล้วนมใีบค�าแนะน�าส่งแนบตดิมาด้วยเสมอ ครัง้นี้

ก็เช่นกัน

หลงัมองดจูดหมายฉบบันัน้ ลมหายใจของเฉนิเซ่าก็กลบักลายเป็น

ถ่ีกระชัน้ ปีกจมกูขยับไหว สองแก้มแดงระเรือ่ ร่างกายส่ันเทิม้อย่างไม่รู้ตวั

เขาสะบัดซองจดหมาย ดึงเอาจดหมายท่ีสอดอยู่ภายในออกมา 

กวาดตามองดูเนื้อหาที่เขียนอยู่ทางด้านบนอย่างรวดเร็ว ดวงตาของ 

เฉินเซ่าจู่ๆ ก็วับวาวชวนสะพรึง

เขาโยนจดหมายท้ิงลงบนต่ัง หยิบเอากล่องยาข้ึนมา พยายาม

ควบคมุความรูส้กึกระสบักระส่ายภายในใจอย่างสดุก�าลงั นบัเมด็ยาลกูกลอน 

ด้วยสีหน้าท่าทางขึงขังจริงจัง

เริ่มจากแถวแรก จากซ้ายไปขวา นับไปเก้าช่อง น้ิวมือเรียวยาว 

ของเขาเคาะอยู่บนช่องใส่ยาน่ัน ก่อนจะเลือ่นลงมาทางด้านล่างหนึง่ช่อง 
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หลังจากนั้นก็นับถอยหลังจากขวาไปซ้ายอีกสามช่อง

สุดท้ายเขาก็หยิบเอายาลูกกลอนในช่องนั้นข้ึนมา ออกแรงบิ 

จนเปลือกที่ท�าจากขี้ผึ้งขาวแตก

เป๊าะ

ครัน้สิน้เสยีง จดหมายน้อยท่ีถูกม้วนเป็นก้อนกลมก็กลิง้หลุดออกมา

เฉนิเซ่าคล้ายไม่นึกอยากเชือ่ เขายกมอืข้ึนขย้ีตาตนเอง สองตาเบกิกว้าง 

มองดูม้วนกระดาษนั่นพลางยื่นมือออกไปสัมผัสด้วยท่าทีระแวดระวัง

ม้วนกระดาษกลิ้งไปตามการเคลื่อนไหวของเขา ในท่ีสุดเฉินเซ่า 

ก็ยอมเชื่อ ความรู้สึกปีติยินดีปรากฏขึ้นบนใบหน้าฉับพลัน เขาหยิบมัน 

ขึ้นมาคลี่ออกช้าๆ

'อย่าตามหาโจว อย่าระลึกถึงอีก ต่างฝ่ายต่างอยู่อย่างสงบ'

ที่เขียนอยู่บนจดหมายน้อยมีแค่ตัวอักษรเหล่านี้เท่านั้น

ลายเส้นหวัดๆ ตัวอักษรเฉยีงขึน้บนคล้ายรบีร้อนเขยีน จดหมายน้อย 

หรือก็คล้ายฉีกออกมาจากอะไรสักอย่าง ขอบมุมไม่ราบเรียบเสมอกัน

เฉินเซ่าเหม่อมองดูจดหมายน้อยนั่น จู่ๆ เขาก็ยื่นมือออกไป นิ้วมือ

เรียวยาวสั่นระริก ค่อยๆ ลูบไปบนอักษรทุกตัวทุกเส้นขีด สีหน้าท่าทาง

เคร่งขรึมประหนึ่งสานุศิษย์ผู้เชื่อมั่นศรัทธาในเทพเซียนผู้ยิ่งใหญ่

เขาลูบไล้จดหมายน้อยนั่นไปมาเงียบๆ อยู่เป็นนาน

จนถึงสุดท้าย น�้าตาหยดหนึ่งก็หลั่งไหลออกมาจากหางตาของเขา

เฉินเซ่าหลับตา ปล่อยให้น�้าตาเย็นเยียบไหลอาบผ่านสองแก้ม  

มุมปากเหยียดออกสองข้างช้าๆ เกิดเป็นรอยยิ้มเศร้าวิเวก
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"วันท่ีสาม...เดือนเก้า..." เขาพึมพ�าพูด น�้าเสียงแผ่วเบาย่ิงยวด  

รอยย้ิมเศร้าวเิวกน้ันคล้ายกระจายไปพร้อมเสยีงดงักล่าว อาบย้อมสองตา  

"ที่แท้เจ้า...เจ้าก็ยังจ�าได้..."

หัวคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันแน่น สีหน้าลุ่มหลงคลั่งไคล้แลด ู

หวานล�้าอยู่หลายส่วน แต่ขณะเดียวกันก็แลดูขมข่ืนเจ็บปวด ก่อนจะ 

กลับกลายเป็นร้าวรานไร้สิ้นสุด

เขาลืมตาขึ้นช้าๆ ไม่แม้แต่จะปาดเช็ดน�้าตาบนใบหน้า ท�าเพียง

หยิบกระดาษขึน้มาวางไว้บนหน้าผากอย่างระมดัระวัง ก่อนจะหยิบมนัออก  

พิจารณาดูตัวอักษรที่อยู่ด้านบนน่ันซ�้าแล้วซ�้าเล่า ประหน่ึงน�้าหมึกทุก

หยาดหยด เส้นสายทุกเส้นล้วนสลักลึกอยู่ยังก้นบึ้งของหัวใจ

หลังจากผ่านไปเนิ่นนาน ในที่สุดเขาก็หลับตาอาลัยอาวรณ์ สีหน้า

คล้ายก�าลังจากลาชั่วนิรันดร์ เขายัดกระดาษน่ันเข้าปาก เค้ียวมันช้าๆ 

ก่อนจะกลืนลงท้องไป

ทนัใดน้ันใบหน้าเขาก็กลบักลายเป็นอิม่เอบิไปด้วยความสขุ เสมอืน

ก�าลงัลิม้อาหารโอชารสทีส่ดุในโลก ทว่าน�า้ตาสองสายกลบัหล่ังรนิออกจาก 

หางตาเขาอีกครั้ง

ไอเย็นสีขาวกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าลอยละล่องออกมาจากโถส�าริดใส ่

น�้าแข็งที่ตั้งอยู่ยังมุมห้อง เคลื่อนตัวอยู่ภายในห้องเล็กเงียบสงัด

ลมฤดรู้อนพัดผ่านบานหน้าต่างทีถู่กงับปิดไว้ เคลือ่นผ่านบานประตู

ปิดแน่น เถาจื่อเถิงแกว่งไกวไปตามลม กลิ่นบุปผาละเมียดละไม เงาไม้

อึมครึม กักขังเรื่องราวภายในใจที่มีอยู่เต็มเรือนนี้เอาไว้...
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300
อ๋ีเหนียงแซ่เซียว

ตลอดระยะเวลาสองสามวันถัดมา ประตูเรือนเจิ่นซวงก็ไม่เคย 

เปิดอีก แม้หลี่ซื่อจะไปเยี่ยมเยือนหลายต่อหลายครั้ง แต่กลับถูกเฉินเซ่า

ให้รออยู่แต่ที่นอกประตูตลอด

เฉินเซ่าฝากให้คนไปบอกฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีกับหลี่ซื่อว่าระยะนี้เขา 

ค่อนข้างเหนื่อย ใคร่พักผ่อนมากๆ ไม่ต้องการให้คนนอกรบกวน

อันท่ีจริงน่ีก็เป็นเรื่องปกติ อาการป่วยของเขาสมควรพักผ่อน

มากกว่าจะขยับตัวท�าอันใด เขายินดีปิดประตูพักผ่อนเช่นนี้ทุกคนจึง 

ไม่นึกสงสัยอันใด และยิ่งไม่มีคนกล้าซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์

ในจวนก๋ัวกง ค�าว่า 'นายท่านรอง' สามค�าน้ีนับเป็นเรื่องต้องห้าม 

แม้แต่นายท่านบ้านอื่นก็ยังไม่กล้ากล่าววาจาสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะฉะนั้น 

ยิ่งบ่าวไพร่ในจวนก็ยิ่งไม่มีใครกล้าพูดจาเหลวไหลเลื่อนเปื้อน

เฉินเซ่าเก็บตัวพักรักษาอาการป่วยเช่นนี้หลี่ซ่ือจึงกลับกลายเป็น 
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มเีวลาว่าง ดงันัน้นางจงึหนัไปลงมอืจดัการเรือ่งราวต่างๆ ในเรือนหมงิเฟิง 

ด้วยตนเอง ส่วนเฉินอิ๋งครั้นว่างจากกิจต่างๆ ในเรือนที่ต้องคอยดูแล นาง

ก็ใช้จ่ายเงินก้อนโต ให้คนไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือด้านนอกมาเป็น

จ�านวนมาก และส่งพวกมันไปที่ส�านักศึกษาสตรี

ตอนอยู่ที่จี่หนานอันท่ีจริงนางก็ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของส�านัก

ศึกษาสตรีไปไม่ใช่น้อย เพียงแต่หนังสือในเมืองต่างๆ บนแผ่นดินต้าฉู ่

ไม่เชือ่มโยงถึงกัน หนงัสอืทีห่าซือ้ได้ในเมอืงหลวงทีจ่ีห่นานกลบัไม่ม ีดงัน้ัน 

นางจงึฉวยโอกาสในช่วงท่ีก�าลงัว่างอยูน่ีด้�าเนินการจดัซือ้หนงัสอืครัง้ใหญ่

นางยังมีแผนการที่ยังจัดการไม่ส�าเร็จเสร็จส้ินอีกประการ เฉินอิ๋ง

ตั้งใจว่าหากมีโอกาส นางจะเดินทางไปให้ท่ัวแผ่นดินต้าฉู่ เก็บรวบรวม

หนงัสอืทกุชนิดทกุประเภท เปลีย่นห้องสมดุของส�านักศกึษาสตรเีฉวยีนเฉงิ 

ให้กลายเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของต้าฉู่

แน่นอน หากพิจารณาจากสถานการณ์ในเวลานี้ ปริมาณหนังสือ

ในส�านักศกึษาสตรทีีน้่อยจนน่าเวทนานัน้เกรงว่าจะเทียบกับห้องหนังสอื

ในบ้านคนธรรมดาทั่วไปยังไม่ได้เลยด้วยซ�้า

นอกจากเรื่องซื้อหนังสือแล้ว สิ่งที่เฉินอิ๋งมักจะท�าบ่อยๆ ในช่วงน้ี 

คือการแวะไปเย่ียมเยือนหลี่ซื่อ ใช้เหตุผลต่างๆ นานา วิธีการสารพัด 

ช่วยนางขจัดความกลัดกลุ้ม

เฉินจวิ้นเองก็มักแวะเวียนมาชวนผู้เป็นมารดาพูดคุย อีกทั้งยัง 

ซื้อของเล่นแปลกใหม่มาปลอบใจช่วยสร้างความส�าราญให้นาง

มบีตุรทัง้สองคอยดูแลเอาใจใส่เช่นน้ันหลีซ่ือ่ย่อมมไิด้รู้สึกกลัดกลุ้ม

อันใดสักเท่าไรนัก หน�าซ�้ายังเจริญอาหารมากกว่าเก่าก่อน

มีอยู่ครั้งหน่ึง เฉินอิ๋งแวะไปอยู่เป็นเพ่ือนพูดคุยสนทนากับหลี่ซื่อ 
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ขณะท่ีก�าลงัพูดคยุกัน จู่ๆ  นางก็พูดถึงอาภรณ์สคีรามท่ีเฉินเซ่าทะนุถนอมยิง่ 

ตัวนั้น 

อันท่ีจริงหลังออกจากเรือนเจิ่นซวงมา ภาพใบหน้าที่เต็มไปด้วย

ความอาลยัอาวรณ์ยามมองดอูาภรณ์กลางเก่ากลางใหม่ตวัน้ันกป็ระทับ

ลึกอยู่ในใจของเฉินอิ๋ง ไม่ว่าจะท�าเช่นไรก็ไม่อาจสลัดหลุด

นางรู้สึกประหลาดใจ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดตนเองถึงสนใจเร่ืองนี้นัก 

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถละเลยได้เช่นน้ี เพราะอะไรนางถึง

จดจ�ามันได้แม่นย�า นางเองก็ไม่อาจเข้าใจ

และเพราะเหตุน้ี ตอนพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นางถึงได้เอ่ยปากถาม 

หลี่ซื่อ "...ท่านแม่พอจะรู้ถึงเหตุผลหรือไม่"

ได้ยินเช่นน้ันใบหน้าของหลี่ซื่อก็กลับกลายเป็นอ่อนโยนย่ิง นาง

กล่าวว่า "เสื้อตัวน้ันแม่เองก็จ�าได้ เป็นของเซียวอี๋เหนียง...ยามนั้นนาง

ลงมือตัดเย็บให้ท่านพ่อของเจ้าด้วยตนเอง"

เฉินอิ๋งตะลึงงัน เซียวอี๋เหนียงคือมารดาผู้ให้ก�าเนิดของเฉินเซ่า

เดิมนางเป็นสาวใช้ติดสอยห้อยตามฮูหยินผู้เฒ่าสว่ี หลังฮูหยิน 

ผู้เฒ่าสวี่ให้ก�าเนิดบุตรชายคนโตไม่นาน นางก็ถูกยกขึ้นเป็นอนุ ได้ยินว่า

เพราะสขุภาพไม่สูด้ ีหลงัเฉนิเซ่าอายุได้ห้าขวบนางก็ล้มป่วยอ�าลาโลกนีไ้ป 

หลีซ่ือ่ทอดถอนใจ น�า้เสยีงกลดักลุม้เอ่ยต่อว่า "ได้ยินท่านพ่อของเจ้า 

บอกว่ายามนั้นเซียวอี๋เหนียงรู้ดีว่าตนเองคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ดังนั้น

จึงฝืนสังขารตัดเย็บเสื้อผ้าชุดน้ีให้กับเขา โดยเทียบจากรูปร่างของก๋ัวกง 

เรียกได้ว่าเป็นน�้าใจของผู้เป็นมารดา ท่านพ่อของเจ้าเก็บรักษามันไว ้

เป็นอย่างดี ตอนสอบได้เป็นซิ่วไฉกับจว่ีเหริน เขาเคยสวมใส่มันอยู ่

สองสามครั้ง พอนานวันเข้ามันเลยถูกมอดแมลงกัดแทะ แม่เป็นคน 
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ช่วยซ่อมให้ท่านพ่อของเจ้า แม่ยังจ�าได้อีกว่าด้านบนมีลายปักรูปใบไผ่"

ท่ีแท้ท่ีอยู่บนเสื้อกลางเก่ากลางใหม่ตัวนั้นก็คือความคิดค�านึงท่ี 

เฉินเซ่ามีต่อผู้เป็นมารดานี่เอง

เฉนิอิง๋พยักหน้า ภาพอาภรณ์สคีรามท่ีปอูยู่บนพ้ืนตวันัน้ปรากฏข้ึน

ในสมอง

แน่นอน บรเิวณชายของอาภรณ์สคีรามน้ันมลีายปักใบไผ่อยู่หลายจดุ 

จริง เส้นด้ายท่ีเดินอยู่ทางด้านบนมีสภาพค่อนข้างเก่า คิดว่าน่าจะเป็น

ฝีมือของหลี่ซื่อในยามนั้น

เพียงแต่สีหน้าท่าทางของเฉินเซ่าในเวลาน้ันเฉินอิ๋งกลับไม่รู้สึกว่า

นั่นเป็นสีหน้าของการระลึกถึงผู้วายชนม์ ท่าทางอาลัยอาวรณ์นั้นรุนแรง

เกินไป หากจะให้บอกว่านั่นเป็นการร�าลึกถึงผู้เป็นมารดา มิสู้บอกว่า 

นั่นเป็นการบูชาเทพเซียนที่เคารพสุดหัวใจ

เซียวอี๋เหนียงผู้นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนเยี่ยงนั้น?

เมื่อคิดถึงจุดนี้เฉินอิ๋งก็ไม่กล้าคิดต่อ

นี่เป็นก็แค่เรื่องเล็กๆ เรื่องหน่ึงเท่าน้ัน ค�าตอบของหล่ีซื่อก็ฟังด ู

สมเหตุสมผล เฉนิอ๋ิงทุ่มเทความสนใจกลบัไปยังเร่ืองการจดัเตรียมหนงัสือ

เข้าห้องสมุดใหม่อีกครั้ง

หลงัส่งหนงัสอืไปไม่นาน เฉนิเซยีงก็ส่งจดหมายตอบกลบัมา บอกว่า 

ได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังบอกว่ายามนี้นางกับเฉินหาน

ไปสอนหนงัสอืทุกวัน เพราะเฉนิอิง๋เตรยีมการเรยีนการสอนไว้พร้อมสรรพ 

ท�าให้พวกนางสามารถสอนหนังสือได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้เฉินเซียง 

ยังเขยีนบอกถึงการเรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคนไว้ในจดหมายอย่างละเอยีด 

จดหมายจึงยาวถึงห้าหน้ากระดาษทีเดียว
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เฉินอิ๋งมักรู้สึกว่าเฉินเซียงมีความสามารถแฝงในการเป็นอาจารย์ 

จดหมายฉบับนี้หากตัดค�าทักทายหัวท้ายออก มันสามารถกลายเป็น 

'รายงานการตรวจสอบผลการเรียน' ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่าง

สมบูรณ์

เฉินหานเองก็แนบจดหมายน้อยมาด้วยเช่นกัน นางเขียนถามไถ่

สารทุกข์สุกดิบของเฉินอิ๋งกับคนในครอบครัวสองสามประโยค ก่อนจะ

ถามค�าถามเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพออกมาสิบกว่าค�าถาม

วิชานี้มีเฉินหานสอนแทน ถึงแผนการเรียนการสอนน้ันเฉินอิ๋ง 

จะเขยีนไว้โดยละเอยีดแล้วก็ตาม เนือ้หาพวกน้ีส�าหรับนางทีม่คีวามทรงจ�า 

ของยุคปัจจบุนัย่อมอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก ทว่าเฉนิหานเป็นสตรีในยคุโบราณ 

ไหนเลยจะเข้าใจได้ท้ังหมด ด้วยเหตน้ีุอกีฝ่ายจงึเขียนค�าถามออกมาเพ่ือ

ขอความกระจ่าง

หลังอ่านจดหมายของพวกนางจบ เฉินอิ๋งก็นึกโล่งอก

ส�านักศึกษาสตรีด�าเนินกิจการไปตามปกติ เฉินหานถึงกับเขียน

จดหมายมาขอปรกึษาเรือ่งวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นการเฉพาะ นาง

รู้สึกว่าวันเวลาผ่านผันไปอย่างราบรื่นจนชวนให้คนนึกอยากร้องเพลง 

ออกมา

ท่ามกลางความสบัสนวุ่นวาย วันเวลาผนัผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพียง

พริบตาก็วันที่ย่ีสิบเจ็ดเดือนห้าเป็นวันมหามงคลฤกษ์ เหมาะกับการ

แต่งงาน ออกเดินทาง การเซ่นไหว้ การท�าการค้า

งานแต่งของเฉินผูจัดขึ้นในวันนี้

เฉนิอิง๋ตืน่แต่เช้า หลงัฝึกกิจวัตรเสรจ็นางก็ไปอาบน�า้ท�าผม หลวัมามา 
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แวะเข้ามาพร้อมเร่งให้นางรีบเปลี่ยนไปสวมใส่อาภรณ์ตัดใหม่ ก่อนจะ

เลอืกเครือ่งประดบัศรีษะให้นางสองชิน้ หลงัจดัการทกุอย่างเป็นทีเ่รยีบร้อย 

นางก็ถูกหลัวมามาเร่งรัดให้ไปที่เรือนหมิงหย่วน

จวนก๋ัวกงในเวลานี้ทุกแห่งล้วนประดับประดาด้วยโคมไฟรวมถึง 

ผ้าแถบหลากสี ใบหน้าของทุกคนล้วนแขวนประดับไว้ด้วยรอยย้ิม 

บรรยากาศคกึคกัเป็นท่ีสดุ สาวใช้บ่าวไพร่เดนิไปมาอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ 

เรือนสุ่ยเจี้ยนของบ้านใหญ่ที่แทบจะถูกโอบล้อมไว้ด้วยสีสันแห่งการ 

เฉลิมฉลอง

ด้านสว่ีซือ่ย่ิงทัง้เน้ือทัง้ตัวราวกับสว่างไสวขึน้หลายส่วน เพราะเรือ่ง

น่าปีติยินดีที่ชวนให้อารมณ์หรรษาเบิกบานนี้ 

และเพราะวันนี้เหล่าผู้อาวุโสไม่เข้มงวดกวดขันอันใดนัก พวก 

เด็กรุ ่นหลังท่ีอายุยังน้อยอย่างพวกคุณหนูหกเฉินหยวนจึงต่างพากัน

กระโดดโลดเต้นยินดี ไปรวมตัวกันอยู่ที่ทางด้านหน้าของประตูหลัก  

บอกว่าจะไปรอดูเจ้าสาวให้ถนัดตา

เฉินชิงแม้จะอายุมากท่ีสุดในหมู่พวกนาง แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคง 

มีใจนึกสนุกไม่ต่างอันใดกับน้องๆ คนอื่นๆ เพียงแต่เพราะกลัวจะถูกคน

หัวเราะเยาะ นางจึงลากเฉินอิ๋งไปด้วยกัน

เฉินอิ๋งจนปัญญา ได้แต่ยืนส่ายหน้าอยู่ใต้ต้นไม้หลังประตูหลัก

พลางกล่าว "เจ้ามาเรว็เกินไป เก้ียวรบัเจ้าสาวยังไม่ออกจากจวนเลย ทีม่ากัน 

ในยามนีม้ก็ีแต่แขกเหรือ่เท่านัน้ ไหนเลยจะมเีจ้าสาวอนัใดให้พวกเจ้าได้ดู"

พอได้ยินเช่นนั้นเหล่าดรุณีน้อยทั้งหลายก็ต่างพากันแย้มยิ้ม

เฉินชิงปิดปากกล่าวว่า "ไม่มีเจ้าสาวให้ดู ดูแขกเหรื่อก็ยังดี"

ในนอกประตูหลักเต็มไปด้วยผู้คนสัญจรไปมา คึกคักเป็นที่สุด  
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พวกนางเพราะถูกกักตัวอยู่แต่ในเรือน ยามน้ีไม่ว่าเห็นผู้ใดก็ล้วนรู้สึก 

สนอกสนใจ ต่างพากันมองดูอย่างตั้งใจ

"เหตุใดพวกเจ้าถึงไม่ไปดูพ่ีใหญ่กันเล่า" จู่ๆ ก็มีเสียงใครบางคน 

ดังลอยมา

เฉินอิ๋งตกใจ หันหน้ามองกลับไปก่อนจะพบเห็นใบหน้างดงาม 

ของใครบางคน

ที่แท้ก็เป็นเฉินจิ่น
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301 
แปลงน้อยบุปผาสะพร่ัง 

ครัน้เหน็ว่าคนท่ีมาเป็นเฉนิจิน่ ทกุคนก็ต่างพากันตะลึงลานไปชัว่ขณะ  

ก่อนจะเดินขึ้นหน้าไปแสดงคารวะ

เฉนิจิน่ปิดปากย้ิมกล่าว "พวกเจ้ายังมเีวลาแสดงคารวะต่อข้าอกีมาก  

ทว่าตอนนี้รีบไปดูที่ห้องพ่ีชายใหญ่เถอะ ยามน้ีเขาสวมใส่อาภรณ์แดง 

ทั้งตัว"

พอได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็อดยิ้มกว้างขึ้นไม่ได้

ปกตเิฉนิผไูม่ใคร่ย้ิมหัวอนัใดนกั กิรยิาท่าทางสงบน่ิงสง่างาม ยากจะ 

นกึคดิภาพยามเขาใส่อาภรณ์เจ้าบ่าวสแีดงฉดูฉาดทัง้ตวัเช่นน้ัน ภาพเช่นนี้ 

เชื่อว่าต้องน่าดูมากเป็นแน่

เหล่าดรณีุน้อยท้ังหลายแม้จะอยากขยับ แต่ก็ไม่มใีครกล้าเดนิก่อน

เป็นคนแรก

เฉินชิงรวบรวมความกล้าเดินขึ้นหน้าสองก้าว มองดูสีหน้าของ 
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เฉินจิ่นพลางพูดละล�่าละลัก "เช่นน้ัน...พ่ีใหญ่ พวก...พวกข้าขอตัวไปดู 

พี่ชายใหญ่ก่อน พี่ใหญ่ว่าได้หรือไม่"

อันที่จริงพวกนางค่อนข้างกลัวเฉินจิ่น ยามนี้จึงไม่สู้จะมั่นใจนักว่า

อีกฝ่ายพูดจริงหรือไม่ หรือก�าลังคิดหาโอกาสสั่งสอนพวกนางกันแน่

ทว่าเฉินจิ่นกลับมีรอยย้ิมระบายเต็มใบหน้า พยักหน้าติดๆ กัน 

พร้อมกล่าว "ข้ามใิช่บอกให้พวกเจ้าไปแล้วหรอืไร อย่าหาว่าข้าไม่เตือนเล่า  

อีกสักครู่หลังเปลี่ยนชุดเจ้าบ่าวเสร็จ พี่ชายใหญ่ก็จะไปเข้าร่วมงานเลี้ยง

ที่ด้านนอก ถึงตอนนั้นพวกเจ้าอยากเห็นก็ไม่มีโอกาสแล้วกระมัง"

พอได้ยินเฉินจิ่นกล่าวเช่นน้ันดรุณีน้อยท้ังหลายไหนเลยจะยังกล้า

นิ่งเฉยอีก ต่างหัวเราะคิกคักวิ่งไปร่วมวงอย่างสนุกครึกครื้น ที่วิ่งเร็วที่สุด

คือเฉินชิง นางไม่สนแม้แต่จะลากเฉินอิ๋งไปด้วย

พอเห็นอีกฝ่ายว่ิงลบัหายไปไม่เห็นแม้แต่เงาเช่นน้ัน เฉนิจิน่ก็หันมา

ทางเฉินอิ๋ง รอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆ กลับกลายเป็นหม่นหมอง

"ขอบใจน้องสามมากที่ช่วยรักษาหน้าข้า" นางกล่าวด้วยน�้าเสียง

เอื่อยเนือย สีหน้าอึมครึม

มุมปากของเฉินอิ๋งขยับ รอยย้ิมบนใบหน้ายังคงแปลกประหลาด

เหมือนเช่นทุกครั้ง "พ่ีใหญ่แอบดึงข้าไว้ เชื่อว่าคงมีเรื่องอะไรบางอย่าง

ต้องการคุยกับข้ากระมัง"

เฉนิจิน่กัดรมิฝีปากพร้อมพยักหน้า คล้ายมอีะไรบางอย่างจะกล่าว

แต่กลับหยุดไว้เพียงเท่านั้น

เฉนิอิง๋ถอนหายใจเงยีบๆ นางพอจะเดาได้ว่าเฉนิจิน่ต้องการพูดอนัใด

หลงัวันแต่งงานถูกก�าหนด เฉนิจิน่ก็ถูกฮหูยินผูเ้ฒ่ากักตัวอยู่ในเรือน 

ไม่ยอมให้นางออกจากลานเรอืนไปท่ีใดแม้เพียงครึง่ก้าว ขนาดธรรมเนยีม
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แสดงคารวะเช้าที่จัดขึ้นทุกๆ สิบวันก็ยังยกเว้น เฉินอิ๋งกลับจวนมาได้ 

เดือนหนึ่งแล้วแต่กลับไม่เคยได้พบหน้าค่าตากันแม้แต่สักครั้ง วันน้ี 

นับเป็นวันแรก

พบหน้ากันครั้งแรกเฉินจิ่นก็ลากนางไปคุยด้วยเพียงล�าพังแล้ว  

ดูท่าคงเพื่อคนผู้หนึ่งกระมัง

เฉนิอิง๋เงยหน้ากวาดตามองไปรอบๆ ครัน้เห็นแปลงดอกไม้แปลงหนึง่ 

อยู่ห่างออกไปไม่ไกล ลักษณะค่อนข้างกว้างโล่ง นางก็เหยียดแขนช้ี 

ไปทางด้านนั้นพลางกล่าว "พวกเราไปคุยกันที่นั่นเถอะ"

นางจ�าได้แม่น ครัง้สดุท้ายท่ีนางได้พูดคยุกับเฉนิจิน่คอืเมือ่ปีท่ีแล้ว

ตอนองค์รัชทายาทเสด็จมา

วันน้ันบทสนทนาของพวกนางถูกฮูหยินสี่ลอบฟังจนเกิดเรื่องหุ่น 

คุณไสยขึ้น น�ามาซึ่งความกลัดกลุ้มร�าคาญใจมากมาย

เฉินอิ๋งรู้สึกว่าเรื่องท่ีเฉินจิ่นต้องการพูดในวันน้ีเกรงว่าจะยังคงเป็น

เรื่องส่วนตัวเหมือนเช่นเคย ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้ารอย

ขึ้นอีก พูดคุยกันในสถานที่กว้างโล่งนับเป็นตัวเลือกที่ไม่เลว

เฉินจิ่นมองไปตามทางที่นางชี้บอก ก่อนจะพยักหน้าน้อยๆ ไม่พูด

อันใด ท�าเพียงขยับตัวเดินขึ้นหน้าไป

เฉินอิ๋งตามติดอยู่ทางด้านหลัง ทั้งคู่ต่างนิ่งเงียบ ขนาดไปถึงกลาง

แปลงดอกไม้แล้ว พวกนางทั้งคู่ก็ยังคงยืนนิ่งไม่ปริปากพูดอันใด

กลิน่บปุผาอบอวล ผึง้ผเีสือ้บนิวน ทว่าบรรยากาศระหว่างพวกนาง

กลับหนักอึ้ง

หลงัจากผ่านไปครูใ่หญ่ จู่ๆ  เฉนิจิน่ก็ถอนหายใจแผ่วเบา "น้องสาม 

เจ้ายังโกรธข้าอยู่ใช่หรือไม่"
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ตอนถามค�าถามน้ี ใจเฉนิจิน่จะมากจะน้อยอย่างไรก็ยังรู้สกึละอายใจ

ยามนัน้เพราะสงสยัว่าเฉนิอิง๋แพร่งพรายความลบัออกไป ของท่ีอกีฝ่าย 

ให้คนส่งมาหลายต่อหลายครั้งจึงถูกนางโยนทิ้งไปจนสิ้น นางนับว่า 

ท�าเกินไปจริงๆ

ได้ยินเช่นน้ันเฉินอิ๋งก็ส่ายศีรษะด้วยสีหน้าเรียบเฉย "ข้าหาเคย 

นึกโกรธไม่"

นี่คือความจริง นางยุ่งมากจริงๆ ยุ่งถึงขนาดอยากให้แต่ละวันม ี

เวลาเพิม่สักหลายๆ ชั่วโมงเสียด้วยซ�้า แล้วจะเอาเวลาใดมาโกรธอีกฝ่าย

ทว่าค�าตอบน้ีเฉินจิ่นคล้ายไม่นึกเชื่อ นางผินหน้ามองดูพุ่มย่ีสุ่น 

ที่ก�าลังเบ่งบานอยู่กลางแปลง สีหน้าขมขื่นอยู่เล็กๆ "ข้ารู้ว่าข้าท�าไม่ถูก 

ไม่ควรเชื่อวาจายุยงปลุกปั่นของผู้อื่นง่ายๆ จนเข้าใจน้องสามผิดไป  

หากเจ้าจะโกรธข้าย่อมเข้าใจได้ หากเป็นข้า ข้าย่อมต้องโกรธเช่นกัน"

"ข้าไม่เคยนึกโกรธจริงๆ" เฉินอิ๋งอับจนไม่รู้ควรอธิบายเช่นไร

เฉนิจิน่ก�าลงัใช้ตนเองวดัผูอ้ืน่โดยแท้ ทว่าเรือ่งนีจ้ะโทษนางกไ็ม่ได้ 

นางเป็นสตรีที่ผู ้คนทั่วหล้าล้วนอิจฉา แล้วไหนเลยจะเข้าใจหลักการ

พิจารณาจากมุมมองของผู้อื่น ในสายตาของเฉินจิ่น ความชื่นชอบชิงชัง

ของนางล้วนส่งผลต่อทุกคนบนโลก

ถึงเฉนิอ๋ิงจะไม่เหน็เป็นเช่นน้ัน แต่นางก็มไิด้รูส้กึว่าอกีฝ่ายมปัีญหา

อะไร

เฉนิจิน่มเีหตุผลทีจ่ะคิดเช่นนัน้ ต่อให้วันหน้าออกเรือนไป ด้วยฐานะ

ของสกุลหยวน นางก็ยังคงสามารถใช้ชีวิตดั่งจันทราท่ีถูกห้อมล้อมอยู่

ท่ามกลางดวงดาราได้เหมือนเช่นเคย

คนแต่ละคนเดิมก็ไม่เหมือนกัน
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การยอมให้ผู้อื่นมีชีวิตสบายๆ ดั่งใจปรารถนาก็เหมือนกับยอมให้

ดอกไม้ทุกดอกบนโลกนี้เบ่งบานตามอ�าเภอใจ

เฉนิอิง๋ไม่มทีางฝืนบงัคบัผูใ้ด ขณะเดยีวกันก็ไม่มผีูใ้ดจะส่งผลกระทบ 

ต่อนางได้ง่ายๆ

เฉนิจิน่หนัหน้ามองมา สายตาจบัจ้องมองดเูฉนิอิง๋อยูค่รูห่น่ึง ก่อนจะ 

ชักสายตาไปทางอื่น ฟันกัดลงบนริมฝีปากเบาๆ สีหน้าย่ิงหมองหม่น 

ลงกว่าเดิม

เฉินอิ๋งอดทนรอ แต่หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ เห็นสีหน้าของเฉินจิ่น

ยิ่งทุกข์ระทมเช่นนั้นนางก็ตระหนักขึ้นได้ทันที

ที่แท้เฉินจิ่นก็ก�าลังรอให้นางเอ่ยปากถาม

"เช่นน้ัน...พ่ีใหญ่ต้องการพูดเรือ่งอนัใด" เฉนิอิง๋เอ่ยปากถามตามน�า้

ออกมาทันที

เฉนิจิน่เงยหน้า ดวงตาสกุใสคล้ายมหีมอกบางๆ ปกคลุมอยู่ชัน้หนึง่ 

ขนตาสั่นระริกน้อยๆ คล้ายเสียงท่ีสั่นสะท้านอยู่เบาๆ ของนาง "ข้า... 

ข้าอยากถามว่า...น้องสาม เจ้า...กับกัว...กัวหรูจื่อผู้นั้นรู้จักกันมาก่อน?"

ที่แท้ก็เรื่องนี้

เฉินอิ๋งรู้สึกอับจนย่ิงยวด และท่ีมากกว่านั้นคือความรู้สึกที่ไม่อาจ

บรรยาย นางหลบุตาครุน่คดิพลางกล่าว "หากคนท่ีพ่ีใหญ่พูดถึงหมายถึง

กัวหว่าน ข้ารู้จักนางจริงๆ"

นี่เป็นสถานการณ์ท่ีนางไม่อาจหลบเลี่ยง ในเมื่อเฉินจิ่นยืนกราน

ถามไถ่ นางก็ได้แต่ตอบออกไปตามตรง

เมื่อได้ยินเช่นน้ันขนตาของเฉินจิ่นก็กะพริบน้อยๆ นางหลุบตา  

น�้าเสียงแผ่วเบาราวพร้อมจะถูกสายลมพัดกระจายไปได้ทุกเมื่อ "นาง...
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งดงามหรือไม่"

"นางงดงามยิ่งนัก" เฉินอิ๋งตอบตามสัตย์จริง

เฉินจิ่นใบหน้าซีดเผือด นางเงยหน้ามองเฉินอิ๋ง ริมฝีปากส่ันระริก 

"เทียบกับข้าแล้ว...เป็นเช่นไร"

เฉินอิ๋งสีหน้าชะงักงัน ไม่รู้ควรตอบค�าถามนี้ของอีกฝ่ายเช่นไร

"น่าจะ...พอๆ กัน" หลังจากคิดอยู่เป็นนาน ในท่ีสุดเฉินอิ๋งก็ตอบ

คลุมเครือออกมาเช่นนั้น

ในสายตาของนาง ความงามของกัวหว่านเรียกได้ว่าหยาดเยิ้ม  

ส่วนเฉินจิ่นกลับงามสง่า หากต้องการเทียบกันจริงๆ เกรงว่ากัวหว่าน 

อาจเหนือกว่าอยู่ขัน้หน่ึง เพราะนอกจากหตูาจมกูค้ิวคางท่ีงดงามนัน่แล้ว 

บนตัวนางยังเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ยากจะบรรยายอีกอย่าง เป็นความงาม 

ที่ประสบการณ์ชีวิตมอบให้ ซึ่งเฉินจิ่นไม่มี

เพียงแต่สิ่งท่ีเรียกว่าสุนทรียะนี้เป็นความรู้สึกส่วนบุคคล เฉินอิ๋ง 

ไม่อยากท�าเฉินจิ่นสะเทือนอารมณ์มากไปกว่านี้

หลงรักอีกฝ่ายข้างเดียวอันที่จริงก็เป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานมากพอ 

อยู่แล้ว โดยเฉพาะกับการหลงรักคนที่ไม่อาจเป็นไปได้ ย่ิงเป็นเร่ืองชวน

สิ้นหวังยิ่งนัก

เฉินอิ๋งไม่ใช่เห็นอกเหน็ใจเฉินจิ่น นางแค่รู้สึกว่าความรักความรู้สึก

ท่ีออกมาจากใจจริงใดๆ ล้วนไม่ควรได้รบัการตอบสนองด้วยความมทุะลุ 

ต่อให้เป็นคนนอกก็สมควรให้เกียรติอีกฝ่าย

ได้ยินเฉนิอิง๋กล่าวเช่นนัน้สหีน้าของเฉนิจิน่ไม่เพียงไม่ดขีึน้ ตรงกันข้าม 

กลับซีดเผือดมากขึ้นไปอีก

"ข้าคิดว่า...ข้า...ข้าเข้าใจแล้ว" รอยย้ิมปรากฏข้ึนบนริมฝีปากนาง
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อย่างรวดเร็ว

นัน่เป็นรอยย้ิมอ่อนแอชวนให้คนทีไ่ด้เห็นรู้สกึเจบ็ปวด ไม่ต่างอนัใด

กับบุปผาที่ก�าลังร่วงโรยอยู่กลางสายลม
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302 
ไม่ปรารถนาร่วมทาง 

"ในเมื่อน้องสามบอกว่าข้ากับนางพอๆ กัน เช่นนั้นข้าก็คิดว่ากัว...

หรจูือ่ผูน้ั้นย่อมต้องงดงามกว่าข้าเป็นแน่" เฉนิจิน่เอ่ยปากแผ่วเบา รอยย้ิม 

ขมข่ืน ทกุถ้อยค�าล้วนเลด็ลอดออกจากปากของนางด้วยความยากล�าบาก

ในยามนี้นางรู้สึกชิงชังต่อความรู้สึกฉับไวของตนเองมาก

หากกัวหว่านไม่งดงามเท่าตนเอง เฉนิอิง๋ก็น่าจะบอกนางแต่แรกแล้ว  

ไหนเลยจะตอบออกมาว่า 'พอๆ กัน' เช่นนี้

กัวหรูจ่ือผู้น้ันต้องงดงามย่ิงยวดเป็นแน่ อีกท้ังยังงดงามสะดุดตา 

ย่ิงกว่านางเฉนิจิน่ งดงามถึงขนาดน้องสามท่ีพูดจาตรงไปตรงมาอยู่ตลอด

ของนางก็ยังไม่อาจกล่าวค�าว่า 'นางไม่ทัดเทียมกับท่าน'

ถึงค�าตอบเช่นนั้นจะท�าให้นางยิ่งไม่อยากยอมแพ้ ทว่านางก็ยังคง

ต้องการฟังค�าตอบเช่นนั้น

"ข้าอยาก...พบเจอนางจริงๆ" น�้าเสียงของเฉินจิ่นท้ังแหบทั้งพร่า  
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รอยยิ้มบนใบหน้าคล้ายถูกอะไรบางอย่างแช่แข็งไว้

เฉินอิ๋งเบนสายตาไปทางอื่น ไม่อยากเห็นใบหน้าคล้ายก�าลังร�่าไห้

ของอีกฝ่าย

นีเ่ป็นปมในใจของเฉนิจิน่ และมก็ีแต่นางเองเท่านัน้ท่ีจะคลายปมนัน้ 

ออกได้ ผู้อื่นมิอาจและมิสามารถ

เฉนิจิน่หลบัตาลงโดยแรง พยายามสะกดกลัน้น�า้ตาทีก่�าลงัเอ่อท้น

อย่างสุดก�าลัง

ระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่ก่ีอึดใจนั้นกลับเหมือนยาวนานไร้ส้ินสุด 

ความทกุข์ ความอจิฉารษิยา ความแค้นเคือง ความดงึดนั ความรูสึ้กต่างๆ 

นานาทะลักล้นออกมาเช่นเดียวกับแสงตะวันช่วงกลางฤดูร้อนท่ีสาดใส่

ลงมาเต็มๆ ท�าคนเจ็บปวดไปทั้งร่าง

หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ในที่สุดนางก็ลืมตาขึ้นช้าๆ แต่ถึงกระนั้น

นางก็ยังคงไม่กล้าสบตากับเฉนิอิง๋ คล้ายแค่จ้องมองนางก็เจบ็ปวดเกินทน 

แล้ว

"ขอบใจน้องสามมากทีไ่ม่รงัเกียจค�าถามมากมายของข้า" ริมฝีปาก

ซีดเผือดของนางขยับไหวน้อยๆ น�้าตาเอ่อคลอเต็มสองเบ้า คล้ายมี 

เปลือกบางโปร่งแสงห่อหุ้มอยู่ บริเวณขอบจวนเจียนปริแตก "ข้า...ข้า 

ก็แค่...อยากรู้เท่านั้น ถึง...ถึงได้เอ่ยปากถาม"

พอเห็นใบหน้ารวดร้าวของอกีฝ่ายเช่นนัน้เฉนิอิง๋ก็ได้แต่ถอนหายใจ

เงียบๆ ตั้งใจจะเอ่ยปากเตือนสติอีกฝ่ายสักสองสามประโยค

นึกไม่ถึงว่าจู่ๆ เฉินจิ่นกลับถอยหลังไปก้าวหนึ่ง ยกแขนเส้ือข้ึน

ปิดบังใบหน้า น�้าเสียงสั่นเครือ "ข้า...ข้ายังมีธุระอื่นอีก ต้องไปก่อนแล้ว 

น้องสามไม่ต้องไปส่ง"
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หลังฝืนพูดจบนางก็โซซัดโซเซว่ิงจากไปไกล อาภรณ์สีสันสดใส 

ลับเข้าไปอยู่ท่ามกลางต้นไม้เขียวชอุ่มบุปผาสะพรั่งก่อนจะจางหายไป

จากสายตา

เฉนิอิง๋ทอดสายตามองไปยังแมกไม้เงาบปุผาทีอ่ยู่ไกลออกไปพวกนัน้ 

พลางถอนหายใจเงียบๆ

ความรักของเฉินจิ่นทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับยุคสมัย

หากเป็นยุคปัจจบุนั นางอาจสารภาพออกมาตรงๆ กับองค์รชัทายาท 

ได้ แต่ในยุคต้าฉู่นี้นางกลับมิอาจ

ทว่าหากมองจากมมุอ่ืน ต่อให้ไม่มคี�าสัง่ของผูเ้ป็นบดิามารดา วาจา

ของแม่สือ่แม่ชกั ต่อให้อยู่ในยุคปัจจบุนัทีส่นบัสนุนเรือ่งอสิระในความรกั 

องค์รัชทายาทกับเฉินจิ่นก็ไม่แน่ว่าอาจไร้วาสนาต่อกันอยู่ดี

ทั้งนี้ก็ด้วยเพราะเขาไม่ชอบนาง

มีอยู่ครั้งหนึ่งเฉินอิ๋งได้มีโอกาสพูดคุยกับองค์รัชทายาท นางเคย 

พูดถึงเฉินจิ่นออกมาประโยคหนึ่ง แต่อีกฝ่ายกลับครุ่นคิดอยู่เป็นนาน 

ถึงจะนึกออกว่าเฉินอิ๋งยังมีพี่สาวเช่นนี้อยู่อีกคน

หากฝ่ายหนึง่พอมใีจอยู่บ้างย่อมไม่มทีางทีจ่ะต้องมานัง่เสียเวลานาน 

กว่าจะนึกออกว่าอกีฝ่ายคอืผูใ้ด ด้วยประสาทสมัผสัฉบัไวของเฉินอิง๋ แค่มอง 

เพียงปราดเดียวนางก็รู้แล้วว่าองค์รัชทายาทมิได้ก�าลังทรงเล่นละคร

ทว่าไม่มีความทรงจ�าใดๆ เกี่ยวกับเฉินจิ่นเลยแม้แต่น้อยจริงๆ

นี่เป็นเรื่องที่ชวนให้คนอับจนยิ่ง

ชอบกับไม่ชอบ รักกับไม่รัก เป็นความรู้สึกที่โหดร้ายและไร้เหตุผล

ที่สุดบนโลก ไม่มีตรรกะใดๆ ให้พูดถึง

เฉินอิ๋งเดินออกจากแปลงดอกไม้ไปด้วยจิตใจที่สับสน เตรียมไป 
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ร่วมงานที่เรือนหมิงหย่วน

อีกไม่นานงานเลีย้งกจ็ะเริม่แล้ว สตรทีัง้หลายต่างอยู่ทีน่ัน่กันเกือบหมด  

เรือนหมิงหย่วนไม่เพียงจัดเตรียมงานเลี้ยงรับรอง หากยังเชิญผู้แสดงมา

ร้องร่ายท�าการแสดงอีกด้วย

สวนิเจนิเฝ้ารอสิง่น้ีอยู่เป็นเวลานานแล้ว เพราะคาดเดาได้อยู่ก่อนหน้า  

วันน้ีเฉินอิ๋งจึงอนุญาตให้สวินเจินหยุดพัก คาดว่าวันนี้นางคงยืนอยู่ทาง

ด้านล่างของปะร�าแสดงตลอดทั้งวันแน่

จากประตูหลักเลี้ยวไปตามทางเดินแคบยาว ในที่สุดเสียงอึกทึก

ครึกโครมเหล่านั้นก็จางหายหมดสิ้น

เฉินอิ๋งเย้ืองย่างเชื่องช้า ที่อยู่เหนือศีรษะคือหญ้าเล็กเรียวเหนือ

ก�าแพงสูง ดวงตะวันสาดแสงเอียงเฉียง ใต้เงาก�าแพงเย็นร่มรื่น สายลม

พัดแผ่วเป็นระยะๆ สงัดเงียบงดงาม

แอ๊ด...

จู่ๆ เสียงเปิดประตูที่อยู่ไกลออกไปไม่เท่าใดนักก็ดังลอยมา

เฉินอิ๋งชะงักเท้าทอดสายตามองไปตามเสียง นางเห็นประตูข้าง 

บานหนึ่งถูกคนแง้มเปิดออกครึ่งหนึ่ง สาวใช้ตัวน้อยในอาภรณ์สีคราม 

สองคนเดินออกมา คนหน่ึงดึงประตูเปิด อีกคนหน่ึงหันกลับไปประคอง

สตรีรูปร่างผอมบางนางหนึ่งออกมา

สตรคีนดังกล่าวห่อคลมุร่างกายอยู่ภายใต้อาภรณ์สีชมพูสดใส ทีอ่ยู่ 

บนผมคอืป่ินหยกเนือ้ดี ปลายของมนัสลกัเป็นรปูดอกโบตัน๋ ด้านล่างมมีกุ

ร้อยประดับไว้ ขับดุนสองตาวับวาวของนาง แลดูงดงามสุภาพยิ่งนัก

ที่แท้อีกฝ่ายก็คือหลิ่วซื่อ

พบเจอกันกะทันหันเช่นนี้ เฉินอิ๋งใช่ว่าจะไม่นึกประหลาดใจ
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ว่ากันตามหลกัแล้ว ยามน้ีหลิว่ซือ่น่าจะสงบจติสงบใจอยู่ในอาราม

มากกว่า เหตุใดวันนี้ถึงออกมาได้

"เจ้าสาม ไม่ได้พบกันเสยีนาน" เห็นเฉนิอิง๋ยืนอยู่ทางด้านหน้าเช่นน้ัน  

หลิ่วซื่อก็ยกมือขึ้นสัมผัสจอนผม ริมฝีปากยกย้ิมน้อยๆ เอ่ยวาจาละมุน

ละไม

เฉินอิ๋งย่อกายน้อยๆ สีหน้าน�้าเสียงล้วนสงบนิ่งไม่ต่างกัน "คารวะ

อาสะใภ้สี่"

"ช่างเถอะๆ ทีน่ีไ่ม่มผีูอ้ืน่ หาจ�าเป็นต้องมากมารยาทไม่" หลิว่ซือ่ย้ิม

ไม่มีทีท่าแสลงใจอันใด นางโบกมือ หันไปย้ิมให้กับสาวใช้ตัวน้อยใน

อาภรณ์สคีรามน่ัน "ข้ากับคณุหนสูามมเีรือ่งจะพูดคยุกัน พวกเจ้าถอยไปก่อน"

สาวใช้ตัวน้อยสองคนแสดงคารวะเงียบๆ ก่อนจะถอยออกไป 

สิบกว่าก้าว ก้มหน้ายืนนิ่งอยู่ที่นั่น

หลิว่ซือ่ขยับมอืยกชายกระโปรงข้ึนเลก็น้อย ก้าวเท้าออกเดนิ สองตา 

พิจารณาดูเฉินอิ๋ง รอยยิ้มปลงอนิจจังอยู่สองสามส่วน "พวกเราไม่เจอกัน

นานจริงๆ ข้ายังจ�าได้ว่าตอนเจอเจ้าครั้งก่อนเจ้ายังสูงประมาณติ่งหูข้า

เท่านั้น ทว่ายามนี้กลับเกือบสูงกว่าข้าแล้ว"

ครั้นอีกฝ่ายขยับเข้ามาใกล้ เฉินอิ๋งก็สังเกตเห็นว่าบนใบหน้าของ

นางลงแป้งไว้ไม่น้อย แลดขูาวนวลชุม่ชืน้ กลบสผีวิเดมิของนางไปจนสิน้ 

คิ้วยังคงเรียวงามเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ยามน้ีริมฝีปากแดงระเรื่อยกโค้ง 

นางย้ิมมองมา ราวกับเรื่องท่ีต้องนั่งนิ่งอยู่ในอารามมาตลอดระยะเวลา

หนึ่งปีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวนางเอง

มมุปากของเฉนิอิง๋ขยับ "อาสะใภ้สีเ่กรงใจเกินไปแล้ว" พูดจบนางก็

ค้อมกายน้อยๆ "ข้ายังต้องไปเรือนหมิงหย่วนอีก คงต้องขอตัวก่อน" 
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จากนั้นเฉินอิ๋งก็เตรียมเดินขึ้นหน้าจากไป

หลิ่วซื่อส่งเสียง "อา" ออกมาคราหนึ่งก่อนจะก้าวเท้าคร่ึงก้าว  

ขวางทางไปของเฉินอิ๋งไว้ ก่อนจะยกผ้าเช็ดหน้าข้ึนปิดปากย้ิม "ช่าง 

บังเอิญจริงๆ ข้าเองก็ก�าลังจะไปเรือนหมิงหย่วนเช่นกัน ฮูหยินผู้เฒ่า

ต้องการพบข้า ถึงให้สาวใช้สองคนนั้นมารับข้า"

นางหันกลบัไปชีส้าวใช้ตัวน้อยในอาภรณ์สคีรามสองคนนัน้ รอยย้ิม

เย้ยหยันตนเองน้อยๆ ปรากฏขึน้บนใบหน้า "โทษกักบริเวณของข้ายังมอียู่  

ฮูหยินผู้เฒ่าส่งพวกนางมาเพราะเมตตาเกรงว่าข้าจะขาดคนเรียกใช้  

ช่างน่าซาบซ้ึงใจย่ิงนัก" พูดจบนางก็เดินขึ้นหน้าหมายดึงเฉินอิ๋งไว้ ย้ิม 

ไม่ต่างอันใดกับลมวสันต์ "ในเมื่อไปทางเดียวกัน เช่นนั้นพวกเราก็ไป 

พร้อมกันเถอะ"

"เรือ่งนีเ้กรงว่าจะไม่ได้" เฉนิอิง๋เบีย่งกายหลบมอืของอกีฝ่ายทีย่ื่นมา 

ดวงตาใสสะอาดสงบนิ่ง "ข้าไม่ปรารถนาจะไปพร้อมกับอาสะใภ้สี่"

หลิ่วซื่อตะลึงลานอย่างเห็นได้ชัด ดวงตางดงามกะพริบปริบๆ อยู่

สองสามครา สีหน้าไร้เดียงสาราวกับดรุณีน้อย เอ่ยปากถามนางด้วย 

ความรู้สึกสงสัย "เพราะเหตุใดกัน"

"เพราะเปลืองเวลาและก�าลังมากเกินไป" เฉินอิ๋งตอบพร้อม 

พยักหน้าให้กับอกีฝ่าย ก่อนจะเดินผ่านหลิว่ซือ่ไป ชายกระโปรงสะบดัไหว

ตามแรงลม เพียงไม่นานก็จากไปไกล

หลิว่ซือ่ยืนนิง่อยู่ทางด้านหลงัราวกับตกประหว่ันไปกับการเคลือ่นไหว 

ของอีกฝ่าย สีหน้าประหลาดใจยังคงไม่จางหาย 

จนกระทั่งเฉินอิ๋งเดินไปเกือบสุดทางนางถึงกลับมาได้สติ

"จริงๆ เลย..." หลิ่วซื่อถอนหายใจ นางส่ายหน้ายิ้มขื่น สีหน้าคล้าย
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อับจน "เด็กผู้นี้ดึงดันดื้อรั้นยิ่งนัก ไม่เหมือนกับคนอื่นๆ"

ค�าพูดน้ีเตม็ไปด้วยความรูส้กึโอบอ้อมอารท่ีีผูอ้าวโุสมต่ีอเดก็รุ่นหลัง 

คล้ายนางลืมเลือนแผนการร้ายที่ตนเองเคยท�าไว้กับเฉินอิ๋งจนหมดสิ้น
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303 
พบกันที่ระเบียงทางเดิน 

"นายหญิงสี ่จวนได้เวลาแล้วเจ้าค่ะ" สาวใช้ในอาภรณ์สคีรามผูห้นึง่

เอ่ยปากเตือน เสียงของนางไม่สูงนัก ไม่ประจบประแจงไม่นอบน้อม 

ทั้งหมดล้วนราบเรียบไม่ฝากแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกใดๆ

ครั้นได้ยินหลิ่วซื่อก็ส่งเสียง "อืม" เบาๆ ออกมาคราหนึ่ง ก่อนจะ 

ยกแขนขึ้นลูบสาบเสื้อ ดวงตาท่ีหลุบต�่าฉายแววแปลกประหลาดข้ึนมา

วูบหนึ่งแล้วจางหายไปอย่างรวดเร็ว

"ไปกันเถอะ" นางยกกระโปรงข้ึนก้าวเท้าออกเดนิ มอืข้างหนึง่วางอยู่ 

บนแขนของสาวใช้ตัวน้อยทีย่ื่นออกมา รมิฝีปากยกย้ิม "วันนีเ้ป็นวันมงคล 

ข้านายหญิงสี่ต้องเข้าร่วมงานด้วย"

หากมิใช่เช่นนั้น ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีไหนเลยจะเว้นโทษกักตัวของนาง

เป็นการชั่วคราว

เรือ่งราวภายในเรอืนย่อมต้องจดัการให้หมดจดเรยีบร้อยภายในเรอืน  
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ยามอยู่ต่อหน้าคนนอกต้องปรองดองรักใคร่ สง่างามเป็นที่เล่าลือ เช่นนี้

ถึงจะไม่ผิดต่อชื่อเสียงของจวนกั๋วกง

หลิว่ซือ่หวัเราะคกิคกัออกมาคล้ายนกึถึงเรือ่งน่าสนกุอะไรบางอย่างได้  

นางเอ่ยปากน�้าเสียงแผ่วเบา "บรรยากาศคึกคักเย่ียงนี้ หากข้าไม่อาจ 

เห็นเองกับตาแล้วจะสนุกได้เช่นไร"

ไม่ว่าใครได้ยินนางพูดประโยคน้ีก็ย่อมเข้าใจว่าเป็นเรือ่งงานมงคล 

ของเฉินผู ทว่าสาวใช้ตัวน้อยสองคนนั้นกลับสีหน้าราบเรียบไร้ความรู้สึก 

คนหนึง่ซ้ายคนหนึง่ขวาคอยประคอง ทัง้สามเดนิอยู่บนทางแคบช้าๆ มุง่หน้า 

ไปยังเรือนหมิงหย่วน

ตอนเฉนิอิง๋เดนิทางไปถึงเรอืนหมงิหย่วน จอืสอืก็ก�าลงัเดนิวนเวยีน

ร้อนอกร้อนใจอยู่ใต้ชายคาระเบียงนอกประตูเรือน พอเห็นเฉินอิ๋งนางก็

รีบเดินขึ้นมาพลางกล่าว "คุณหนู ในท่ีสุดท่านก็มาเสียที ฮูหยินก�าลัง 

ตามหาตัวท่านอยู่ รีบเข้าไปในงานเถิดเจ้าค่ะ"

นางพูดพลางปาดเหง่ือ ก่อนจะใช้ผ้าเช็ดเหง่ือโบกเรียกลมไปมา 

อยู่ข้างแก้ม ใบหน้าขาวสะอาดนั้นไม่ได้แลดูสุขุมเหมือนเมื่อครั้งอดีต 

พอเห็นเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็ย้ิม "ข้าถูกพวกน้องห้าลากไป หลังจากนั้น 

ก็พูดคุยกับพี่ใหญ่อยู่อีกครู่หนึ่ง ตอนนี้พวกนางกลับมาแล้วหรือยัง"

จอืสอืรบีเก็บผ้าเชด็เหงือ่ ย่อกายตอบ "เรยีนคณุหน ูพวกคณุหนูห้า

กลับมากันหมดแล้ว แต่ไม่พบคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะ"

เฉินจิ่นมิได้กลับมาจริงๆ

เฉินอิ๋งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดนางก็เข้าใจ

ตอนจากมาเฉินจิ่นก�าลังจิตใจไหวหว่ัน ในเมื่อเป็นเช่นน้ันนาง 
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ไหนเลยจะไปยังจุดท่ีคึกคักท่ีสุดได้ บางทีตอนน้ีอาจก�าลังกลัดกลุ้ม 

เป็นทุกข์อยู่ที่ใดสักแห่ง

"มีใครออกไปตามหาแล้วหรือยัง" นางเดินตามจือสือเข้าไปภายใน

พลางเอ่ยปากถามเสียงแผ่วเบา

ถึงจะไม่สนิทกับพ่ีสาวของตนผู้น้ีสักเท่าใดนัก แต่นางก็ยังคง 

เป็นห่วงไม่รู้ว่าเฉินจิ่นจะคิดตกได้หรือไม่

สตรท่ีีผดิหวังในรกั บางครัง้อาจท�าเรือ่งโง่งม ยิง่ไปกว่านัน้วนัน้ียังมี 

แขกเหรื่อเต็มเรือน หากเฉินจิ่นท�าอันใดออกมา ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ย่อมต้อง

โมโหโกรธาแน่ ถึงตอนนัน้ผลลพัธ์ย่อมไม่ใช่เพียงการลงโทษแบบขอไปที

"พวกไฉ่เจว้ียนออกไปตามหาแล้วเจ้าค่ะ หลายวันน้ีคุณหนูใหญ ่

ถูกจับอยู่โยงให้อยู่แต่ในเรือน วันน้ีพอถูกปล่อยออกมา หน�าซ�้าในจวน

หรอืก็เตม็ไปด้วยบรรยากาศคึกคัก ไม่แน่ว่ายามน้ีอาจไปเทีย่วเล่นอยู่ทีใ่ด 

สักแห่ง" จือสือตอบ

เฉินอิ๋งพยักหน้าไม่กล่าวอันใด

อย่างไรเสยีไฉ่เจว้ียน ไฉ่หลีว์่ล้วนแต่เป็นสาวใช้ของเฉนิจิน่ พวกนาง

เข้าใจในตัวผู้เป็นนายมากกว่าเฉินอิ๋งหลายเท่านัก

ขณะก�าลังพูด สองนายบ่าวก็เดินมาถึงที่จัดงานเล้ียง ที่น่ันเป็น 

เรือนกว้างโล่ง ตัง้อยู่ทางด้านหลงัของเรือนหมิงหย่วน สี่ด้านล้วนถกูลอ้ม

ไว้ด้วยม่านไม้ไผ่ ลมสามารถพัดผ่านได้โดยสะดวก สายลมเย็นพัดโชย 

ซ้ายขวาของเรอืนยังมเีพิงอกีสองสามหลงัให้แขกเหร่ือได้พักผ่อน จากท่ีน่ี 

เดินข้ึนหน้าไปอีกไม่ไกลก็จะเป็นสระน�้าเล็กๆ ยามน้ีสายลมระคนอยู่กับ

กลิ่นหอมของดอกบัวจางๆ ก�าลังพัดเย็นสบาย น�้าใสท้องฟ้าปลอดโปร่ง 

จัดว่าชวนให้คนผ่อนคลายและสุขสงบใจกว่าอยู่ภายในมาก
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หลี่ซื่อเข้าน่ังประจ�าที่แล้ว ครั้นเห็นเฉินอิ๋งเดินมาแต่ไกล นางก็ 

กวักมือเรียกให้เฉินอิ๋งเข้าไปหา สองแม่ลูกพูดคุยกันได้สองสามประโยค 

พวกไฉ่หลี่ว์ก็ห้อมล้อมพาเฉินจิ่นเดินเข้ามา

เฉินอิ๋งเงยหน้าขึ้นมอง ยามนี้เฉินจิ่นมีสีหน้าท่าทางสงบนิ่ง เสื้อผ้า

อาภรณ์บนตัวหรือก็เรียบร้อยเป็นระเบียบ อย่างน้อยเมื่อมองดูจาก

ภายนอกก็ไม่พบว่านางมีอันใดผิดแปลกไป

นางนึกโล่งอก ขณะก�าลังชักสายตากลับ จู่ๆ นางก็รู้สึกว่ามีสายตา

หลายคู่ก�าลังจ้องมองมา นางมองกลับไปก่อนจะพบเห็นเซี่ยเจียงกับ 

เซี่ยเหยียนสองพี่น้อง

ทั้งสองและหลิ่วซื่อนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวหน่ึง ต่างก�าลังพินิจพิจารณาดู 

เฉินอิ๋งไม่หยุด ประเดี๋ยวก็ปิดปากพูดคุยยิ้มแย้มรู้ใจกันสองสามประโยค

ก่อนจะมองมาทางเฉนิอ๋ิงอกีครา เหน็ได้ชดัว่าก�าลงัพูดเรือ่งอะไรบางอย่าง

เกี่ยวกับตัวนาง

เรื่องภายในบ้านเฉินอิ๋งหานึกใส่ใจไม่ นางมองดูคนเหล่าน้ันเพียง

ปราดเดียวเท่านั้น

ปากงอกอยู่บนตัวผู้อื่น ผู้อื่นจะนั่งวิพากษ์วิจารณ์อยู่ที่นั่นสองสาม

ประโยคก็ย่อมเป็นอสิระของพวกนาง เฉนิอิง๋คร้านเกินกว่าจะเก็บมาใส่ใจ

เพียงไม่นานงานเลีย้งก็เริม่ต้นขึน้ ทกุอย่างด�าเนินไปตามปกต ิไม่มเีหต ุ

ท�าน�้าแกงหกท�าสุรากระฉอกอันใด ทุกอย่างล้วนเป็นไปด้วยความสงบ

เรียบร้อย

ครั้นงานเลี้ยงสิ้นสุด ใครใคร่ท�าอันใดก็อันน้ัน เฉินอิ๋งจึงพาผู้เป็น

มารดากลับไปพักผ่อนที่ห้อง

หลีซ่ือ่น่ังอยู่ในงานเลีย้งนานครึง่ค่อนวนั ระหว่างนัน้ไม่รูต้้องรบัมอื
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กับความกระหายใคร่รู ้ตั้งก่ีมากน้อย ต้องอดทนแบกรับสายตาทั้ง

ปรารถนาดีและปรารถนาร้ายจ�านวนนับไม่ถ้วน แม้จะไม่เหนื่อยกาย แต่

จติใจก็อ่อนล้าย่ิง เฉนิอิง๋จงึกลวัว่าผูเ้ป็นมารดาจะเหน็ดเหน่ือยมากเกินไป

หลี่ซื่อเหนื่อยล้าจริงๆ หลังกลับถึงเรือนนางก็ล้มตัวลงนอน กว่าจะ

ตื่นขึ้นอีกครั้งก็ต้นยามเซิน

เฉินอิ๋งอ่านหนังสืออยู่ข้างเตียงผู้เป็นมารดามาโดยตลอด พอเห็น

อีกฝ่ายลกุขึน้นางก็เรยีกพวกจือ่ฉีเ่ข้ามา สองแม่ลกูหวีผมเปลีย่นเสือ้ผ้าใหม่ 

อีกครั้ง ก่อนจะพากันออกจากเรือนหมิงเฟิงไป

งานเลีย้งตอนกลางคืนถึงจะเป็นงานเลีย้งส�าคญั แขกทีม่ามจี�านวน

มากกว่าตอนกลางวันมากโข ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีมอบหมายให้หล่ีซ่ือช่วย

ต้อนรับแขกอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นหลี่ซื่อย่อมไม่อาจปฏิเสธ ดังนั้น

นางจึงมาค่อนข้างเร็วกว่าคนอื่นๆ

ย่างเท้าข้ึนไปอยู่บนระเบียงคดได้ไม่ทันไร จู่ๆ ก็มีคนจ�านวนหนึ่ง

ปรากฏตัวห่างออกไปไม่ไกล คนท่ีอยู่หน้าสุดสองคนล้วนมีรูปร่าง 

ผอมเพรียวงามสง่า สวมเสื้อกันลมแขนกว้างเหมือนกัน คนทางด้านซ้าย

ใบหน้าซีดขาวอ่อนโยนละมุนละไม สูงโปร่งหล่อเหลาคล้ายไผ่ยืนต้น 

โดดเดีย่วท่ามกลางแสงจันทรย์ามราตรี ส่วนคนที่อยู่ทางดา้นขวาดวงตา

สุภาพงดงามคล้ายคุณชายผู้หลุดพ้นจากโลกียวิสัย

ที่แท้ก็เฉินเซ่ากับเฉินลี่สองพี่น้อง

"ท่านพี่?" หลี่ซื่อยืนนิ่งไปชั่วขณะ ยามกวาดมองเฉินลี่ มือที่วางอยู่

บนมือของเฉินอิ๋งก็กุมเข้าหากันแน่น ทว่าใบหน้ากลับแย้มยิ้ม นางมองดู

เฉินเซ่าพลางถาม "ท่านพี่ออกมาได้เช่นไร"

ด้วยเพราะกลัวจะรบกวนอีกฝ่ายพักรักษาตัว เร่ืองในวันน้ีฮูหยิน 
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ผู้เฒ่าสวีจ่งึไม่ได้ให้คนไปแจ้งต่อเฉนิเซ่า การปรากฏตวัข้ึนของเขาในเวลานี ้

เห็นได้ชัดว่าเพราะต้องการไปร่วมงานเลี้ยงทางด้านหน้านั่น

"ฮูหยินเองก็จะไปทางด้านหน้าด้วยกระนั้นหรือ" เฉินเซ่าชะงักเท้า 

ใบหน้าซีดเผือดแฝงไว้ซึ่งรอยยิ้ม

หลี่ซื่อเดินขึ้นหน้าสองสามก้าว สายตากวาดมองไปทางเฉินลี่ที ่

อยู่ข้างๆ อีกคราวพลางพยักหน้า "น้องสามีก็อยู่ด้วยกระนั้นหรือ" ก่อนจะ

หนัไปทางเฉนิเซ่า เอ่ยปากกล่าววาจาอ่อนโยนว่า "ท่านพ่ียามน้ียังป่วยอยู่ 

ท่านคิดจะไปที่ใด"

"ข้าตั้งใจจะไปเย่ียมผูเกอเอ๋อร์เสียหน่อย" เฉินเซ่ากล่าวพลาง 

ทอดถอนใจ ยกมือลูบชายอาภรณ์ สีหน้าละอายใจ "วันเวลาผ่านไป

รวดเร็วย่ิงนัก แค่พริบตาผูเกอเอ๋อร์ก็แต่งงานมีครอบครัวแล้ว ข้าเป็น 

ท่านอารองของเขา ไม่ว่าเช่นไรก็ควรแวะไปดูสักหน่อย"

พอเห็นเขาต้องการไปเข้าร่วมพิธีทางด้านหน้าเช่นนั้นหลี่ซ่ือก็ 

อดร้อนใจไม่ได้ นางไม่นึกสนใจอื่นใด รีบคว้าแขนเส้ือของอีกฝ่ายไว้  

เอ่ยปากเตอืนว่า "ท่านพ่ี ข้างนอกผูค้นมากมาย อากาศหรือก็ร้อนไม่ใช่น้อย  

เหตุใดท่านต้องล�าบากเช่นนั้นด้วย"

พูดจบหางตานางก็กวาดมองไปทางเฉินลี่ท่ีอยู่ข้างๆ อย่างรวดเร็ว

ก่อนจะกลับมาหยุดอยู่บนตัวเฉินเซ่าอีกคราว "ท่านพ่ียังไม่หายดี ค�าส่ัง

ของหมอหลวงมิอาจลืมเลือน หากถูกคนกระแทกเข้า มิเท่ากับท�าลาย

ความห่วงใยของฮูหยินผู้เฒ่าหรือ หากฮูหยินผู้เฒ่าร้อนรนจนล้มป่วย  

ถึงตอนนั้นพวกเราควรจัดการกับตนเองเช่นไร"

แม้ค�าพูดจะฟังดูอ้อมค้อม แต่ความหมายกลับกระจ่างชัดยิ่ง นาง

ก�าลังต�าหนิเฉินลี่ที่ยุยงให้เฉินเซ่าออกจากเรือน
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เฉินลี่ยิ้มน้อยๆ ค้อมตัวถอยไปสองก้าว ไม่พูดจาอันใด

หลี่ซื่อนึกโมโหอยู่เล็กๆ แต่ถึงกระน้ันนางก็มิได้กล่าวต�าหนิผู้เป็น

น้องสามอีอกมาตรงๆ ท�าเพียงมองไปทางเฉนิลีด้่วยสหีน้ากระวนกระวาย

ก็เท่านั้น

ขอเพียงเฉินเซ่าไม่ยอมไป เฉินลี่ย่อมไม่อาจท�าอันใดได้
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304 
พี่น ้องรักใคร่ 

"ข้าไม่เป็นไร ฮูหยินวางใจเถิด" น�้าเสียงของเฉินเซ่าอ่อนโยนละมุน

ละไม สีหน้าก็เช่นกัน เขายกมือตบไหล่หลี่ซื่อเบาๆ น�้าเสียงก็แผ่วเบายิ่ง

เช่นกัน "ข้ารู้ว่าฮูหยินหวังดีต่อข้า ข้าเข้าใจ"

ถูกอกีฝ่ายพูดจีถู้กจดุเข้าเช่นนัน้หลีซ่ือ่ก็อดสองตาแดงระเรือ่ข้ึนมา

ไม่ได้

นางมีหรือจะไม่ปรารถนาออกงานร่วมกับผู้เป็นสามี มีหรือจะ 

ไม่ต้องการปรากฏตัวพร้อมกันท้ังครอบครัวต่อหน้าผู้คน ตบหน้าพวกท่ี

ชอบพูดจาเหลวไหลพวกนั้น

ทว่านางไม่กล้า

ด้านนอกไม่เพียงผู้คนมากมาย หากยังมีสายตาสอดส่ายจ�านวน 

นับไม่ถ้วน เสียงซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา หากเฉินเซ่าได้รับ 

ความกระทบกระเทือนอันใดข้ึนมาอีก ถึงตอนน้ันจะให้นางรับมือกับ 
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เรื่องนี้เช่นไร

หลายปีมาน้ีนางล�าบากมามากพอแล้ว ไม่เพียงแต่ตัวนางเอง 

แม้แต่บตุรธิดาของนางเองก็ล้วนทนทุกข์อยู่ทกุเมือ่เชือ่วัน ยามนีส้ิง่ทีน่าง

ปรารถนามีก็แค่เพียง 'วันเวลาสงบสุข' สี่ค�าเท่านั้น

"หากท่านพ่ีเข้าใจ เช่นน้ันก็กลับไปพักผ่อนที่ห้องเถิด ดีหรือไม่"  

หลีซ่ือ่สองตาเปียกชืน้ นางจ้องลกึเข้าไปในดวงตาของเฉนิเซ่าด้วยสายตา

อ้อนวอนละมุนละม่อม

"วันนี้ถึงท่านพ่ีจะไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยง แต่งานยกน�้าชาท่ีเรือน 

หมิงหย่วนในวันพรุ่งท่านพ่ีก็ยังคงพบหน้าหลานชายกับหลานสะใภ้ได้

อยู่ด ีหามอีนัใดต่างกันไม่ ทกุคนล้วนแต่เป็นครอบครวัเดยีวกนั ไม่จ�าเป็น

ต้องเคร่งครัดเรื่องพิธีการอันใดถึงจะถูก" นางเอ่ยปากเตือนเขาอีกครา

เฉินเซ่ามองดูนางด้วยสายตาอ่อนโยน คล้ายแสงจันทร์ในคืน 

เงียบสงัดจับอยู่บนใบหน้า "อาอิง เจ้าไม่ต้องวิตกกังวล ข้าก็แค่ไปนั่งอยู่

ที่ข้างนอกดูพวกเขาท�าพิธีแค่เพียงครู่เดียวเท่าน้ัน หลังจากนั้นก็จะกลับ 

ไม่รั้งรออยู่นาน"

ได้ยนิเชน่นัน้หลีซ่ือ่กส็องตาแดงก�า่มากขึน้กว่าเดมิ นางรบีก้มหน้า

กลบเกลื่อน

หลงัเฉนิเซ่าหายสาบสญูก็แทบไม่มผีูใ้ดเรยีกขานนางว่า 'อาองิ' อกี 

เรื่องราวหวานล�้าในอดีตเอ่อท้นขึ้นภายในใจ ท�าเอานางแทบใจไม่อยู ่

กับเนื้อกับตัว

พอเห็นนางท่าทางคล้ายจะร้องไห้ออกมาเช่นน้ันสายตาของเฉนิเซ่า

ก็ย่ิงอ่อนโยนมากขึน้ เขาพูดเสยีงแผ่วเบาว่า "เอาล่ะ อาองิ เจ้าก็เลกิดงึดัน

ได้แล้ว อย่าขวางข้าเลย ให้ข้ากับน้องสี่ไปเถอะ" พูดจบเขาก็ประสานมือ
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ค้อมค�านับคล้ายต้องการล้อนางเล่น

แม้จะถูกอีกฝ่ายหยอกเย้าจนย้ิมออกมาเช่นนั้น แต่ถึงกระน้ัน

นยัน์ตาของนางก็ยังคงมนี�า้ตาเอ่อคลอ อารมณ์ความรูส้กึต่างๆ ประเดประดงั 

ระคนอยู่ด้วยกัน ล�าคอตีบตันพูดอันใดไม่ออก

"พี่สะใภ้รองได้โปรดวางใจ ในเมื่อข้าเชิญพี่รองออกจากเรือน ย่อม

ต้องดแูลพาพ่ีรองกลบัเรอืนอย่างปลอดภัย" ยามนีเ้องจู่ๆ เฉินล่ีก็เปิดปากพูด  

ก่อนจะค้อมกายค�านับนาง

หลี่ซื่อไม่กล้ารับคารวะจากอีกฝ่าย นางรีบเบี่ยงกายก่อนจะแสดง

คารวะตอบ "น้องสามีไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนี้ ข้าหากล้ารับไม่"

เฉินเซ่าโบกมือกล่าววาจาอ่อนโยน "พวกเจ้าก็เลิกมากมารยาท 

ได้แล้ว"

เฉนิลีเ่หยียดตวัตรงหนัไปย้ิมให้กับอกีฝ่าย "พ่ีรองกล่าวเช่นน้ี ผูน้้อง

ย่อมปฏบิตัติาม" ก่อนจะหนัไปทางหลีซ่ือ่อีกคราว พูดจาก่ึงล้อเล่น "ครานี ้

พี่สะใภ้รองคงปล่อยคนได้แล้วกระมัง"

พอพูดถึงตรงนี้จู่ๆ เขาก็มีสีหน้าจริงจัง น�้าเสียงสงบน่ิงเอ่ยว่า "ข้า

กับพ่ีรองเป็นพ่ีน้องสายเลือดเดียวกัน ไม่ว่าโลกน้ีจะมีอันใดเปล่ียนไป  

ทว่าเรื่องน้ีไม่ว่าเช่นไรก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ค�าพูดของข้านี้ไม่ทราบว่า 

พี่สะใภ้รองฟังเข้าใจหรือไม่"

หลีซ่ื่อตะลงึลาน นางก้มหน้ากระแอมกระไอออกมาคราหน่ึง สหีน้า

กระอักกระอ่วนยิ่ง

นางวางใจเฉินลี่ไม่ลงจริงๆ เรื่องหุ่นคุณไสยน่ันท�านางรู ้สึกอยู ่

ตลอดเวลาว่าเขาประสงค์ร้ายต่อบ้านรอง

น่ีไม่ใช่เพราะนางจิตใจคับแคบ แต่การต่อสู้กันภายในเรือนในนี ้
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ล้วนแต่ฆ่าคนไร้ร่องรอย นางไม่อาจไม่ระวังตัว

ทว่ายามนีเ้ฉนิลีก่ลบักล่าววาจาเช่นนีอ้อกมาด้วยสีหน้าขึงขังจริงจงั 

หลี่ซื่อแม้จะรู้สึกไม่สบอารมณ์แต่ก็ไม่อาจขวางพวกเขาได้ หากยังคง 

ยืนกรานขัดขวาง นั่นก็เท่ากับนางก�าลังท�าลายสัมพันธ์พ่ีน้องจวนก๋ัวกง 

โทษนี้นางไหนเลยจะแบกรับไหว

"ยังมอีกีเรือ่ง บางทพ่ีีสะใภ้รองอาจไม่ทราบ" เฉนิลีเ่ปิดปากข้ึนอกีครัง้  

ยามพูดดวงตาของเขาก็แดงก�า่ขึน้มาน้อยๆ คล้ายสะเทอืนใจย่ิงยวด "ทีข้่า 

เล่าเรียนคืบหน้าได้ในยามนั้น ทั้งหมดก็ด้วยเพราะพ่ีรองทุ่มเทชี้แนะ  

หากปราศจากพี่รอง น้องเล็กเช่นข้าเกรงว่ายามนี้คงเป็นก็แค่เพียงลูกผู้ดี

มีสกุลผู้หนึ่งเท่านั้น น�้าใจนี้ข้าจดจ�าใส่ใจเสมอมามิกล้าลืมเลือน หาก 

พ่ีสะใภ้รองไม่เชื่อ ลองสอบถามพวกบ่าวไพร่เก่าแก่ในจวนดูก็ได้ จะได้ 

รูว่้าค�าพูดน้ีของข้าล้วนออกมาจากใจ มใิช่วาจาโกหกพกลมแต่ประการใด"

ค�าพูดนี้หนักหนาไม่ใช่น้อย หลี่ซื่อมิกล้ารับ นางรีบย่อกายกล่าว  

"ค�าพูดนี้ของน้องสามีข้าไหนเลยจะกล้าแบกรับ"

นางเงยหน้าขึ้น รอยย้ิมอบอุ่นอ่อนโยน สายตาท่ีกวาดผ่านจาก 

เฉนิลีไ่ปหยุดวนเวียนอยู่บนตัวเฉนิเซ่าน้ันก็เต็มไปด้วยอารมณ์ละมนุละไม 

นางพยกัหน้ากลา่ว "ข้ารู้ว่าพวกทา่นพีน้่องรักใคร่สนทิสนมกันมาแต่ไหน

แต่ไร พวกท่านจะไปก็ไปเถิด"

นางถอยหลังไปหน่ึงก้าว ก่อนจะก�าชับเสียงแผ่วว่า "ท่านพ่ีรีบไป 

รีบกลับ หากจ�าเป็นจริงๆ จะดื่มสุราสักสองจอกก็ได้ แต่อย่าดื่มให ้

มากเกินไป"

"ข้าเข้าใจแล้ว" เฉนิเซ่าตอบเสยีงแผ่ว รอยย้ิมอ่อนโยนปรากฏข้ึนบน 

ใบหน้าซีดขาวอีกครั้ง ชวนให้นึกถึงค�าพูดที่ว่า 'สุภาพชนเสมือนหยก'
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หลีซ่ือ่ย้ิมละมนุละไมให้อกีฝ่าย ก่อนจะชกัเท้าถอยอกีสองสามก้าว 

ย่อกายแสดงคารวะ "ท่านพี่ น้องสามีรักษาตัวด้วย"

เฉินเซ่าพยักหน้า ผินหน้ามองไปทางด้านหลังของหลี่ซื่อ ก่อนจะ

สังเกตเห็นเฉินอิ๋งยืนอยู่ที่มุมระเบียง เขาโบกมือยิ้มให้นาง "อาหมาน 

คอยอยู่เป็นเพื่อนท่านแม่ด้วย พ่อไปก่อน"

เฉนิอิง๋ก้มหน้ารบัค�า เฉนิเซ่าย้ิมออกมาอกีคราว ก่อนจะเดนิจากไป

พร้อมกับเฉินลี่

หลี่ซื่อยืนน่ิงอยู่ท่ีระเบียง มองดูแผ่นหลังของพวกเขาเลี้ยวผ่าน

ระเบียงยาว ไม่พูดจาอันใด

เฉินอิ๋งรู ้ว ่าผู ้เป็นมารดาก�าลังอารมณ์ไม่ดีจึงคิดจะเดินเข้าไป 

เตือนสติอีกฝ่ายสองสามประโยค แต่ขณะก�าลังจะขยับริมฝีปาก นางก็

พบว่าไม่รู้ควรจะเริ่มจากตรงที่ใด

เฉนิเซ่าไปเข้าร่วมงานพิธีนบัเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา เฉนิลีเ่ชญิผูเ้ป็น

พ่ีชายให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยเช่นกัน  

ความรูส้กึเคลอืบแคลงสงสยัและห่วงใยของหลีซ่ือ่ก็หามอีนัใดผดิปกตไิม่

ที่ว่า 'ขุนนางเที่ยงธรรมยากตัดสินเรื่องในครอบครัว'* ทั้งนี้ก็ด้วย

เพราะค�าว่า 'เรื่องปกติธรรมดา' พวกน้ีมีเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ยากจะ

แยกแยะอยู่มาก ท�าให้คนได้แต่คิดทว่ามิอาจพูด

"ฮหูยิน มงคลฤกษ์ใกล้มาถึงแล้ว หากยังไม่ไปเกรงว่าจะไม่ทันเวลา" 

เสียงกระซิบเตือนของหลัวมามาแม้จะแผ่วเบาแต่กลับท�าลายความ 

เงียบงันสิ้น

หลีซ่ือ่ชกัสายตากลบั สหีน้าระทมทกุข์ย่ิง "ช่างเถอะ พวกเราไปกัน"

* ขุนนางเท่ียงธรรมยากตัดสินเรื่องในครอบครัว หมายถึงเรื่องในครอบครัวนั้นสลับซับซ้อน แม้แต่ขุนนาง 

ผู้สุจริตเที่ยงธรรมก็ยังยากจะตัดสินชี้ขาดถูกผิดได้
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ค�าพูดสี่ค�าหลังน้ันนางกล่าวมันออกมาประหน่ึงไร้สิ้นชีวิตชีวา  

พูดจบก็เดินขึ้นหน้าไปเพียงล�าพัง ไม่ต้องการให้เฉินอิ๋งช่วยประคอง

พวกเฉนิอ๋ิงรบีเดินตาม พวกนางเดินผ่านลานเรอืนชัน้แล้วชัน้เล่าไป

เงียบๆ ครั้นมาถึงนอกประตูเรือนสุ่ยเจี้ยน พวกนางก็ถูกโคมไฟสีแดงกับ

เสียงดังอึกทึกโอบล้อมไว้ บรรยากาศต่างจากเมื่อครู่โดยสิ้นเชิง

"พวกนายท่านไปทางประตูหลัก" หลัวมามากล่าวรายงาน

หลี่ซื่อพยักหน้า สีหน้าอิดหนาระอาใจแฝงไว้ซึ่งความวิตกกังวล  

นางก�าชับเสียงแผ่ว "ให้บ่าวไพร่ฉลาดๆ สักสองสามคนตามนายท่านไว้ 

มีเรื่องอะไรก็ให้รีบมารายงานทันที"

หลัวมามารับค�าสั่งแล้วค้อมกายถอยจากไป

เฉนิอิง๋กับหลีซ่ือ่เดนิเข้าไปในเรอืนสุย่เจีย้น สาวใช้นางหนึง่เดนิตรง

เข้ามารับหน้า ย้ิมกล่าวว่า "ฮูหยินรองกับคุณหนูสามมาได้จังหวะพอดี 

เชิญนั่งรอสักครู่ อีกเดี๋ยวก็ถึงฤกษ์มงคลแล้ว ผู้น้อยจะน�าทางพวกท่าน 

ไปเอง ที่นั่งด้านในจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว รับรองว่าสามารถมองเห็น

ตอนเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวได้"

หลีซ่ือ่ไม่อาจป้ันหน้ากลดักลุม้ได้อกี นางระบายรอยย้ิมเตม็ใบหน้า 

ย้ิมกล่าวว่า "ปากเลก็ๆ ของเจ้านีช่้างเจรจาย่ิงนัก ดทู่าคงฉาบน�า้ผึง้เอาไว้

เป็นแน่ พูดจนข้าปลาบปลื้มดีอกดีใจยิ่ง" นางพูดพลางหันไปส่งสายตา 

ให้กับจื่อฉี่

จื่อฉี่เข้าใจได้ทันที หยิบเอาซองแดงเล็กๆ ย่ืนส่งออกไปซองหน่ึง

พลางย้ิมพูด "นีเ่ป็นของทีฮ่หูยินของพวกเรามอบให้เจ้า เอาไปซือ้เคร่ืองประดบั"

สาวใช้ตัวน้อยสองมือประคองรับซองแดง ย้ิมเห็นฟันไม่เห็นตา 

กล่าวออกมาติดๆ กันว่า "ผู้น้อยขอบคุณฮูหยินรอง ขอบคุณคุณหนูสาม 
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เงนิน้ีผูน้้อยจะเก็บเอาไว้ซือ้ลกูกวาด กินให้ปากหวานจะได้มาขอประทาน

รางวัลกับฮูหยินรองอีก"

ค�าพูดนี้ท�าเอาทุกคนต่างพากันหัวเราะ จื่อฉี่ย้ิมบอก "ข้าว่าเจ้าคง

ลืมกฎระเบียบสิ้นแล้วกระมัง ถึงกับคิดจะหาเรื่องถูกลงโทษ ยังไม่รีบ

น�าทางอีก"

ท่าอ้อนวอนขอความเมตตาพิลึกพิลั่นของสาวใช้ตัวน้อยน้ันเรียก

เสียงหัวเราะข้ึนอีกครา หลังจากนั้นทุกคนก็พากันเดินตรงเข้าไปภายใน

เรือนประธาน
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305 
ทว่าชีหลาง? 

ในเรือนประธานเองยามนี้ก็เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยหัวร่อต่อกระซิก

ยินดีปรดีา ซือ่จือ่เฉนิซวินกับสว่ีซือ่ก�าลงัยุ่งกับการต้อนรับแขก เฉนิอิง๋ตาม

หลีซ่ือ่เข้าไปทักทายพวกเขา ก่อนจะตรงเข้าไปน่ังยังทีน่ัง่ท่ีไม่สะดดุตานัก 

ทางเสิ่นซื่อขยับเข้ามา ลากหลี่ซื่อไปคุยด้วยอย่างเป็นกันเอง

แรกๆ เฉินอิ๋งก็รู้สึกประหลาดใจ ทว่าต่อมาภายหลังนางก็เข้าใจได้

ในที่สุด

การทีจู่่ๆ  เสิน่ซือ่ก็กระตือรอืร้นขึน้มาเช่นนีม้ใิช่เพราะนสิยัเปลีย่นไป

แต่อย่างใด หากแต่เพื่อค�าว่า 'หน้าตา' สองค�านี้ต่างหาก

ในห้องเต็มไปด้วยแขกเหรื่อคนส�าคัญ ทุกคนต่างล้วนเป็นขุนนาง

เรืองอ�านาจแห่งราชส�านัก เสิ่นซื่อพอเข้าไปนั่งอยู่ด้านในก็แทบจะไม่ม ี

ผูใ้ดสนใจนาง โชคดีท่ีหลีซ่ือ่มาถึงพอดี สภาพของฮูหยินบ้านรองผู้น้ียามนี้ 

เรยีกได้ว่าย�า่แย่ย่ิงกว่านาง นางดงึหลีซ่ือ่มาพูดคยุด้วยน่ันเพราะต้องการ
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ได้คนช่วยขับดุนก็เท่านั้น

ความคดิอ่านเช่นนีข้องเสิน่ซือ่ไหนเลยจะรอดพ้นสายตาของหลีซ่ือ่

ไปได้ แต่เพราะนางไม่อยากใส่ใจกับเรือ่งราวเลก็ๆ น้อยๆ ไร้ความส�าคญั

อันใดพวกน้ี ผนวกกับการมีคนส่งเสียงจ้อกแจ้กอยู่ข้างหูยังช่วยบดบัง

สายตาแปลกประหลาดได้ ดังนัน้นางจงึยอมให้อกีฝ่ายลากตวัไป ใบหน้า

แขวนไว้ซึ่งรอยย้ิมเงียบสงบ ท�าตัวเย่ียงข้าวของเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง

พลางท�ามือท�าไม้ให้กับเฉินอิ๋ง

เฉนิอิง๋รูส้กึอบัจน นางมองดเูสิน่ซือ่คราหน่ึงก่อนจะพยักหน้าน�าพา

จือสือเดินออกไปที่ด้านนอก

แขกเหรื่อส่วนใหญ่ล้วนรวมตัวอยู่ภายในห้อง นอกประตูมีคนอยู่ 

ไม่เท่าใดนัก เฉินอิ๋งยืนน่ิงอยู่ที่ระเบียงรอเจ้าสาวเดินผ่านเข้าประตูไป  

หลังขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นนางก็จะพาหลี่ซื่อออกมาเดินเล่นอยู่ที ่

ข้างนอก จะได้ไม่ต้องทนอึดอัดอยู่ภายในงาน

ในขณะน้ันเองจู่ๆ  หลวัมามาก็เดินตรงเข้ามา สหีน้าท่าทางร้อนรนย่ิง

เฉินอิ๋งกวักมือเรียกอีกฝ่ายทันที "มามา ทางนี้"

หลัวมามามองไปตามเสียง สีหน้าผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็ว นาง

รีบชักเท้าเดินขึ้นหน้าเอ่ยปากเสียงแผ่ว "ผู ้น้อยก�าลังตามหาคุณหนู 

อยู่พอดี" นางพูดพลางหันซ้ายมองขวา "ฮูหยินมิอยู่?"

พอเห็นท่าทีเช่นนั้นของอีกฝ่ายเฉินอิ๋งก็นึกหวั่นใจ "ท่านแม่ก�าลัง 

พูดคุยอยู่ที่ด้านใน มีเรื่องอะไรมามาบอกกับข้าได้เลย"

นางพูดพลางเดนิลกึเข้าไปในระเบยีงคดอกีสองสามก้าวเพ่ือหลบเลีย่ง 

ฝูงชน

หลวัมามารบีเดนิตามไป นางกระซบิว่า "ผูน้้อยก็คดิเช่นน้ีอยู่เหมอืนกัน"
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ก่อนท่ีนางจะขยับขึ้นหน้าอีกเล็กน้อย กล่าวด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา 

ย่ิงกว่าเดมิ "ผูน้้อยมเีรือ่งต้องการเรยีนให้คณุหนทูราบ นายท่านสีพ่านายท่าน 

ไปร่วมงานเลี้ยงที่ด้านนอก ท่าทางคล้ายต้องการหลบเลี่ยงผู้คน ผู้น้อย 

ไม่กล้ากระท�าการอันใดโดยพลการ จึงตัดสินใจมารายงานให้คุณหนู

ทราบก่อน" 

ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ เฉินอิ๋งรู้สึกโล่งอกอยู่เล็กๆ

เฉนิลีผู่น้ีน้างดูเขาไม่ออก ทุกครัง้ท่ีเหน็ล้วนไม่ต่างอนัใดกับชมบปุผา 

อยู่กลางหมอก*

ทว่าหากมองจากอกีมมุ ถึงแม้ว่าคนผูน้ี้จะส�ารวมท่าท ีแต่กับบ้านรอง 

ของพวกนาง เขาเหมือนจะไม่มีเจตนาร้ายอันใดจริงๆ

จุดนี้เฉินอิ๋งเชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง

นอกจากน้ีเรื่องภิกษุจากซีฟานรูปนั้น ภายหลังเฉินอิ๋งได้ขอร้องให้

เผยซู่ช่วยสืบข่าวให้ พบว่าที่เฉินลี่พูดมานั้นเป็นเรื่องจริงมิได้โกหก ภิกษุ

จากซีฟานรูปนั้นเชี่ยวชาญการแพทย์จริงๆ รักษาคนมาไม่น้อย อีกทั้ง 

ยังไม่พบว่ามีการติดต่อกับเฉินลี่อย่างลับๆ แต่อย่างใด

ทว่าเช่นไรเรื่องนี้นางก็ยังคงรู้สึกไม่วางใจอยู่ดี

หลงัขมวดคิว้ครุน่คดิอยู่ครูห่นึง่ เฉนิอิง๋ก็พูดข้ึนว่า "ในเมือ่เป็นเช่นนี้ 

ข้าจะไปดท่ีูทางด้านหน้าสกัครู ่มามาเข้าไปอยู่เป็นเพ่ือนท่านแม่ทีด้่านใน 

เถอะ"

ถึงสขุภาพของหลีซ่ือ่ยามน้ีจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ถึงกระน้ัน 

นางก็ยังมีเรื่องราวให้เปลืองสมองครุ่นคิดอยู่ไม่น้อย เฉินอิ๋งไม่หวังให้ 

ผู้เป็นมารดาถูกเรื่องราวยิบย่อยมากมายพวกนั้นรบกวนจิตใจ

* ชมบุปผาอยู่กลางหมอก หมายถึงเห็นเลือนราง เข้าใจเรื่องราวได้ไม่ชัดเจน
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หลวัมามาเข้าใจได้ทันท ีนางค้อมกายกล่าว "เชญิคณุหนเูถิด ผูน้้อย

รู้ดีว่าควรท�าเช่นไร"

ทันทีที่หลัวมามาจากไป เฉินอิ๋งก็เรียกต้าจ้วนเสี่ยวจ้วนมา ก่อนจะ

เอ่ยก�าชับพวกนาง "รอฟังค�าสั่งอยู่ที่น่ี หากท่านแม่ถามก็บอกนางไปว่า

ข้าออกไปเดินเล่นข้างนอก อีกไม่นานก็กลับ"

ทัง้สองประสานมอืขานรบั เฉนิอิง๋พาจอืสอืเดินออกจากเรอืนสุย่เจีย้น 

ไปตามระเบียงทางเดินที่อยู่อีกด้าน

งานเลี้ยงรับรองถูกจัดขึ้นนอกประตูเรือนชั้นสอง มีอยู่ด้วยกัน

ทัง้หมดสบิแปดโต๊ะ คนทีเ่ข้าร่วมงานเลีย้งนอกจากเพ่ือนบ้านใกล้เคยีงแล้ว  

ที่เหลือล้วนแต่เป็นพวกที่มาเพราะได้ยินข่าวด้วยกันทั้งสิ้น

นีเ่ป็นธรรมเนียมของผูค้นในเมอืงหลวง และเป็นการท�าบญุท�ากุศล

อย่างหนึ่ง

เวลาคนที่มีหน้ามีตาในสังคมจัดงานมงคล พวกเขามักต้ังโต๊ะ 

จัดงานเลี้ยงรับรองสักหลายๆ โต๊ะ คนที่เข้าร่วมงานไม่จ�ากัดชนชั้นสูงต�่า 

ขอเพียงแต่งกายให้เหมาะสม หลังเข้าประตูมาเอ่ยวาจาอันเป็นมงคล 

สกัสองสามประโยค เพียงเท่าน้ีก็สามารถน่ังกินอาหารชัน้เลศิสรุาชัน้ยอด

มื้อหนึ่งได้แล้ว ต่อให้เป็นขอทานตัวบัดซบอันใดก็ไม่มีผู้ใดกล้าไล่

ตอนเฉนิอิง๋ไปถึงประตลูานเรอืนชัน้สอง โต๊ะท้ังสิบแปดก็ถูกแขกเหรือ่ 

จับจองจนหมดสิ้นแล้ว กลิ่นสุราอาหารหอมฟุ้งตลบอบอวลไปท่ัว เสียง

เฉลิมฉลองรื่นเริงดังอยู่ไม่ขาดสาย บรรยากาศคึกคักยิ่ง

เฉินอิ๋งกวาดตามองดูผู้คนท่ีเข้าร่วมงานเหล่านั้น เพียงไม่นานนาง

ก็หาเฉินเซ่ากับเฉินลี่พบ

พวกเขาสองคนแต่งกายด้วยอาภรณ์หรูหรา ท่วงท่าไม่ธรรมดา 
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คล้ายกระเรียนในฝูงไก่* แลดูสะดุดตาเป็นที่สุด

เฉินอิ๋งเห็นเฉินเซ่ายืนพูดคุยอะไรบางอย่างกับเฉินล่ีอยู่ที่น่ันก็พลัน

รูส้กึโล่งอก ขณะก�าลงัสัง่บ่าวตวัน้อยผูห้น่ึงให้ไปถ่ายทอดความ จู่ๆ  เสยีง

ของใครบางคนก็ดังขึ้น

"ท่าน...คือชีหลาง?"

น�้าเสียงกระจ่างชัดฝากแฝงไว้ซึ่งพลังทะลุทะลวงนั้นเปลี่ยนเสียง

อึกทึกครึกโครมภายในลานเรือนให้กลับกลายเป็นแผ่วเบา

เฉินอิ๋งชะงักงัน นางหันมองไปตามเสียง

คนที่เดินออกมากลับเป็นสตรีหน้าตามอมแมมนางหนึ่ง ทว่าหูตา

จมูกคิ้วคางกลับงดงามย่ิงนัก มีเพียงผิวพรรณเท่านั้นที่แลดูหยาบกร้าน

อยู่สักหน่อย ใบหน้าค่อนข้างด�าคล�้า

ยามนีน้างก�าลงัมองดเูฉนิเซ่าทีย่นือยู่ไม่ไกลเท่าใดนัก สีหน้าตะลงึลาน  

สายตาอ่อนโยนระคนไว้ซึ่งความรู้สึกประหลาดใจ

บรรยากาศสงบเงียบอย่างน่าประหลาดแผ่กระจายออกมาจากโต๊ะ

ที่นางอยู่

เฉนิเซ่าจ้องมองดูสตรนีางนัน้ สายตาเหมอืนไม่รูจ้กัมกัคุน้กับอกีฝ่าย

"ชหีลาง ท่านจ�าข้าไม่ได้แล้วกระน้ันหรอื" สตรนีางน้ันกล่าวขึน้อกีคราว  

โซซัดโซเซคล้ายต้องการเดินขึ้นหน้า แต่สองขาจู่ๆ กลับอ่อนแรง เอนล้ม

ไปทางด้านหลัง โชคดีที่มีชายรูปร่างกลางๆ ผู้หนึ่งช่วยประคองไว้

ชายผู้นั้นหนวดเครารกรุงรัง มีปานใหญ่ขนาดเหรียญส�าริดอยู่

บริเวณปีกจมูก ใบหน้าอัปลักษณ์ ที่สวมใส่อยู่บนร่างคืออาภรณ์ไหม 

กลางเก่ากลางใหม่

* กระเรียนในฝูงไก่ เป็นส�านวน หมายถึงคนที่มีรูปลักษณ์และความสามารถโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่น
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"พ่ีใหญ่ระวัง" หลังช่วยประคองอีกฝ่ายให้หยัดยืนมั่นคงเป็นที่

เรียบร้อย เขาก็ก้มลงอุ้มเด็กน้อยอายุราวๆ ห้าหกขวบที่ถูกห่อหุ้มอยู ่

ใต้เสื้อคลุมหนาๆ ขึ้นมาพลางมองดูเฉินเซ่า

"พ่ีเขย ท่านจ�าพวกเราไม่ได้แล้วหรือ ข้าคือจู้จื่ออย่างไรเล่า!" เขา

พูดเส้นเสียงแตกพร่า แหลมรันทดไม่ต่างอันใดกับเสียงนกเค้าแมว  

"ต่อให้ท่านจ�าข้าไม่ได้ ก็น่าจะจ�าถวนเกอเอ๋อร์ได้"

เขากอดเด็กผู้นั้นเอาไว้แน่น มองดูเฉินเซ่าด้วยสีหน้าวาดหวัง

"เจ้าพูดเหลวไหลอนัใด!" เฉนิลีใ่นท่ีสดุก็ได้สต ิเขาใบหน้าเขียวคล�า้ 

"นี่คือพี่รองของข้า หาใช่ชีหลางอะไรของเจ้าไม่"

"เขาก็คือชีหลาง!" ชายที่ชื่อจู้จื่อตอบกลับทันควัน เขาจ้องเฉินเซ่า

เขม็ง สองตาแดงระเรื่อขึ้นน้อยๆ "พ่ีเขย ท่ีแท้ท่ีท่านเคยบอกกับพวกเรา

ล้วนเป็นเรื่องจริง ท่านจ�าฐานะชาติก�าเนิดของตนเองไม่ได้ เดิมข้าคิดว่า

ท่านหลอกลวงข้า ที่แท้นี่ก็เป็นเรื่องจริง"

เขามองดูเฉินลี่ ก่อนจะหันมองไปทางเฉินเซ่าอีกที จู่ๆ ก็หัวเราะ

เสียใจ "ใช่แล้วๆ พ่ีเขยเป็นผู้สูงศักดิ์อยู่แต่เดิม ทว่าพ่ีสาวของข้า... 

พวกเรา...ที่แท้...ก็อยู่กันคนละชั้น"

พอพูดถึงตรงนีเ้ขาก็ยืดอกพูดเสยีงสัน่ "หลวิชหีลาง ท่านจ�าข้าไม่ได้

ก็ไม่เป็นไร แต่พ่ีสาวของข้าเป็นภรรยาที่ถูกต้องของท่าน ถวนเกอเอ๋อร์ 

ก็เป็นเลือดเน้ือเชื้อไขของท่าน ไฉนท่านถึงทอดท้ิงพวกเขาไม่ใส่ใจดูแล 

ท�าเช่นนี้ท่านยังนับเป็นคนอยู่อีกกระนั้นหรือ"

"หุบปาก!" เฉินลี่สองตาเพลิงโทสะลุกโชน ขณะก�าลังจะอ้าปาก 

เรียกคน นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายกลับตัดบทเขา

"ข้าไม่สนอะไรท้ังนั้น!" เขาค�ารามเสียงดังลั่น กอดเด็กน้อยท่ีเขา
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เรียกว่าถวนเกอเอ๋อร์เอาไว้แน่น กล่าววาจารันทดเจ็บปวดขึ้นว่า "สวรรค์

ไม่ไร้ความเที่ยงธรรม ข้าไม่เชื่อว่าจะไม่มีคนคืนความเป็นธรรมให้กับ 

พวกเรา" พูดจบเขาก็ดึงสตรนีางน้ันหมายเดินจากไป ทว่านกึไม่ถงึอกีฝ่าย

กลับออกแรงสลัดการเกาะกุมของเขา

นางแย่งถวนเกอเอ๋อร์ท่ีอยู่ในอ้อมแขนของอีกฝ่ายมาอุ้มเอาไว้เอง

พลางหันมองไปทางเฉินเซ่า สองตาเอ่อคลอไปด้วยน�้าตา สีหน้ารันทด 

ยิ่งนัก "ชีหลาง ท่าน...ท่านจ�าข้าไม่ได้จริงๆ กระนั้นหรือ"

น�้าตาของนางไหลอาบสองแก้มและหยดลงบนสาบเสื้อ

เฉินเซ่างุนงงมองดูนาง สายตายังคงคล้ายพบเห็นคนแปลกหน้า

เหมือนเช่นเคย

"ข้าไม่เชื่อ...ข้าไม่เชื่อว่าท่านจะจ�าไม่ได้" สตรีผู้น้ันสองขาอ่อนแรง 

ทรุดล้มลงกับพ้ืน ร�่าไห้สะอึกสะอื้น "ข้าไม่เชื่อ...ข้าไม่เชื่อชีหลาง...ข้า 

ไม่เชื่อว่าท่านจะลืมข้า...ข้าไม่เชื่อ..."

น�้าเสียงแผ่วเบาดังวนเวียนอยู่ท่ามกลางลานเรือนเงียบสงัด

ไม่มีใครพูดอันใด แม้แต่เสียงลมหายใจก็ยังจางหายไปหมดสิ้น 

แม้แต่แสงตะวันเหนือหัวท่ีสาดส่องลงมาก็ยังแลดูเย็นเยียบซีดเผือด 

เปลี่ยนใบหน้าของทุกคนให้แลดูไม่ต่างอันใดกับภูตผีปีศาจ ชวนให้คน

รู้สึกหนาวสะท้านทั้งๆ ที่อยู่กลางฤดูร้อน
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306 
คืนค�่ามืดคร้ึม

โคมแดงแขวนอยู่บนคานสูง แสงเทียนส่ายไหวไปมาอยู่ท่ามกลาง

แมกไมบ้ปุผานานาพรรณ บดัเดีย๋วมดืบัดเดีย๋วสว่าง คล้ายทางช้างเผอืก

ห้อยกลับหัวกลับหาง ตกแต่งลานเรือนที่เคยคึกคัก

ทว่าสุดท้ายคืนค�่ามืดมิดก็ยังคงมาถึง

ความมืดเข้าปกคลุมทุกหัวเลี้ยวทุกอิฐกระเบื้อง ความคึกคักยินดี

บนโลกคล้ายถูกความมืดด�ากลืนกินไปจนสิ้น

นอกระเบียงเรือนหมิงหย่วนมีคนยืนอยู่เต็มไปหมด แต่กลับไม่มี

เสยีงกระแอมกระไออนัใดแม้เพียงน้อย เงยีบสงดัจนสามารถได้ยินแม้แต่

เสียงเข็มตกกระทบพื้น

องิเกอ ฮว่าเหมย ฝหูรง หวงอิง สาวใช้ท้ังสีย่ามน้ีต่างยืนประสานมอื 

อยู่ที่ด้านล่างของบันได สีหน้าเคร่งขรึม หน้าประตูเรือนที่ถูกปิดสนิทยังมี

มามาในอาภรณ์สีครามยืนอยู่อีกหลายคน ท่าทีของพวกนางล้วน 
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เย็นเยียบประดุจน�้าแข็ง

ภายในห้องข้างฝั่งตะวันตก แสงเทียนสว่างไสวจนดูไม่ต่างอะไร 

กับยามกลางวัน ส่องสะท้อนอยู่กับผ้าดิ้นที่แขวนประดับอยู่เต็มห้อง

รวมถึงบรรยากาศเงียบสงัดที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งห้อง

หลี่ซื่อเงยหน้าขึ้นช้าๆ สายตากวาดมองดูห้องท่ีคุ้นเคย ใบหน้า

ซมึเซาอ้างว้าง เพียงชัว่เวลาไม่นานนางแลดคูล้ายเฒ่าชราลงหลายสบิปี

หลังจากหายสาบสูญไปแปดปี จู่ๆ สามีของนางก็กลับมา ยามนั้น

ในใจนางคดิว่าการเฝ้าอดทนรอมาตลอดแปดปีนีใ้นทีส่ดุสวรรค์ก็ซาบซึง้ 

ยินดใีห้สามขีองนางน�าพาความคดิถึงความอาลยัอาวรณ์ต่อคนในครอบครัว 

กลับบ้านมาอีกครั้ง

ทว่าความจรงิอนัแสนโหดร้ายกลบัโจมตเีล่นงานนางอย่างหนกัหน่วง

ความปรารถนาอันงดงามที่แท้ก็เป็นเพียงความเพ้อฝันของนาง

เพียงฝ่ายเดียว

นางไม่เคยคิดมาก่อนว่าท่ามกลางคืนค�่าอันยาวนานท่ีนางไม่อาจ

ข่มตาหลบันัน้ สามขีองนางจะมลีกูกับหญิงอืน่อยู่ข้างนอก มคีรอบครวัใหม่

ใจของหลี่ซื่อเจ็บปวด แต่หางตาของนางกลับแห้งผาก ไม่มีน�้าตา

หลั่งรินออกมาแม้แต่หยดเดียว

บางทีท่ามกลางการรอคอยนั้น น�้าตาของนางอาจแห้งผากไป 

ก่อนหน้านานแล้วก็เป็นได้

ล�าคอของนางขมฝาด แม้แต่ปลายลิ้นก็ยังชาสิ้นไร้ความรู้สึก

หลี่ซื่อก้มหน้า สองตาว่างเปล่า ภาพท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้าท้ังหมด

คล้ายไม่มีตัวตน คล้ายเป็นเพียงภาพลวง

อันที่จริงนางหาได้สนใจสายตาของผู้อื่นไม่
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เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากด้านนอกพวกนั้นนางน้อยนักที่จะใส่ใจ

ทว่านางในยามนี้ไม่อาจท�าเช่นนั้นได้อีกแล้ว

การรอคอยเน่ินนาน ความคิดถึง ความเป็นห่วงเป็นใยอันใดล้วน

กลายเป็นเรื่องตลก

ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้จะให้นางเอาใจดวงนี้ไปวางไว้ที่ใด

วันเวลางดงามในท่ีสุดก็จากไปไม่ต่างอันใดกับสายน�้า ภาพผู้คน

พลกุพล่านจอแจยามน้ีกลบักลายเป็นเงยีบสงดั ร่างของนางเย็นเยียบจม

อยู่ใต้ผืนน�้า มองดูดรุณีบนฝั่งย�่าน�้าร้องเพลงพลางเด็ดดอกไม้ป่าปักมัน

ลงบนจอนผมโดยมีระลอกน�้ากว้างไกลกั้นขวางไว้อีกชั้น

หลีซ่ือ่ก้มหน้า ความรูส้กึรนัทดร้าวรานปรากฏอยู่บนใบหน้าก่อนจะ

ถูกความเยือกเย็นเข้าแทนที่อย่างรวดเร็ว

นางรู้ นางไม่ควรมีทีท่าหมดอาลัยตายอยากเช่นนี้

นางควรปลุกเร้าตนเอง รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้

คนพวกน้ันมีที่มาที่ไปเช่นไรไม่มีผู้ใดรู้ชัด ยามนี้พูดอันใดล้วนแต่

เร็วเกินไป ไม่แน่ว่าน่ีอาจเป็นวิธีการต�่าช้าของบ้านใดหรืออริของจวน 

กั๋วกงคนใดที่หมายฉีกหน้าจวนกั๋วกงให้สิ้นก็เป็นได้

ทว่าแม้สมองจะกระจ่างชดัแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใจจะรู้แจ้งไปด้วย

ตอนมองเห็นใบหน้างดงามของสตรนีางนัน้ ใจของหลีซ่ือ่ก็เย็นวาบ

ขึ้นมาทันที แม้แต่เลือดร้อนในอกก็ยังกลับกลายเป็นก้อนน�้าแข็ง

เมื่อเห็นหลี่ซื่อนั่งหมดอาลัยตายอยากเช่นนั้น ดวงตาของฮูหยิน 

ผู้เฒ่าสวี่ก็ฉายแววเห็นอกเห็นใจ

"เด็กโง่..." นางถอนหายใจออกมาคราหนึ่ง หลับตาขยับลูกประค�า

ในมือช้าๆ



99เหยาจี้ซาน

จุดอ่อนใหญ่หลวงที่สุดของหลี่ซื่อก็คือผูกพันในรักมากเกินไป

ยามน้ันหลังเฉินเซ่าหายตัวไป นางก็ขังตนเองอยู่ในเรือนหมิงเฟิง

นานถึงเจด็ปีเตม็ ไม่สนใจเรือ่งราวภายนอกอนัใด หากไม่ใช่เพราะเฉนิอิง๋

ถูกคนของสองบ้านรวมหัวกันเล่นงานแล้วล่ะก็ บางทีหลี่ซื่ออาจยังขังตัว

อยู่ในห้อง ท�าตัวไม่เป็นชิ้นเป็นอันอยู่

ยามน้ีเฉนิเซ่ามไิด้หย่าภรรยาเก่าแต่กลบัรบัภรรยาใหม่ ภรรยาทีอ่ยู่

ข้างนอกบุกเข้ามาตามหาคนถึงจวน คลายปมปริศนาหายตัวไปแปดป ี

ต่อหน้าทุกคน

เรื่องน้ียังมีประเด็นที่น่าสงสัยให้พูดคุยกันอยู่หลายจุด แต่กลับ 

เห็นได้ชัดว่าหลี่ซื่อไม่อาจแบกรับ

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ลืมตาขึ้นน้อยๆ มองดูสวี่ซื่อที่นั่งอยู่อีกด้าน

สวี่ซื่อใบหน้าร้างไร้ความรู้สึก นางก�าลังเพ่งพินิจดูถ้วยชาท่ีตั้งอยู่

บนโต๊ะคล้ายก�าลังศึกษาลวดลายของมัน

หัวคิ้วของฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ขมวดเข้าหากันน้อยๆ ยากจะสังเกตเห็น

คนหนึ่งหมดอาลัยตายอยาก ส่วนอีกคนก็ไม่แยแสใส่ใจ

ในจวนเฉิงก๋ัวกงของนางเหตุใดถึงไม่มีลูกสะใภ้ที่ใช้การได้แม้แต่ 

คนเดียวเช่นนี้

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่กลอกตาด้วยความผิดหวัง

ที่นางจงใจให้สวี่ซื่ออยู่ที่นี่ แต่กลับให้เสิ่นซื่อกับหลิ่วซื่อกลับไปนั้น

ก็ด้วยเพราะนางหวังว่าจะสามารถอาศยัเรือ่งนีช่้วยให้สวีซ่ือ่กลบัมายืนหยัด 

ได้อีกครั้ง

ในจวนเกิดเรือ่งใหญ่เช่นน้ี สว่ีซือ่ผูเ้ป็นนายหญิงย่อมต้องรับผิดชอบ

จัดการเรื่องราวเหล่านี้ให้เรียบร้อย ควรก�าจัดก็ต้องก�าจัด ควรตรวจสอบ
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ก็ต้องตรวจสอบ ต่อให้แย่สกัเพียงใดก็ควรมคี�าตอบให้กับหล่ีซือ่ ให้สามคน 

หนึ่งครอบครัวได้ไปจัดการต่อ คืนเกียรติภูมิให้กับจวนกั๋วกง

แต่ในเวลานี้กลับเห็นได้ชัดว่าสวี่ซื่อไม่น�าพาสิ่งใด

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่รู้สึกอึดอัดใจยิ่ง

มีเรื่องดีๆ ก็รีบเสนอหน้า มีเรื่องยุ่งยากกลับเอาแต่หดหัว รู ้จัก

แสวงหาผลประโยชน์แต่กลบัไม่ยอมออกแรง การกระท�าเช่นนีเ้หมอืนกับ

คนเป็นนายหญิงหรือไรกัน

เมือ่คดิถึงตรงนีน้างก็ไม่เพียงรูส้กึผดิหวัง หากยังทดท้อไม่ต่างอนัใด 

กับหลี่ซื่อ

ความรู้สึกพะวักพะวนของสวี่ซื่อนั้นนางเข้าใจ

เรื่องในวันนี้ด�าเนินมาจนถึงข้ันที่เรียกว่ายากจะเก็บกวาดได้ หาก

สืบสวนกันจนถึงที่สุด เรื่องนี้เฉินลี่ย่อมยากจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้

หากไม่ใช่เพราะเขาพาเฉนิเซ่าไปดงูานพิธีทีด้่านหน้า อกีทัง้ยังลาก

อีกฝ่ายไปร่วมงานเลี้ยงที่นอกประตูเรือนชั้นสองนั่น พวกเฉินเซ่าสามคน

พ่อแม่ลูกก็ไม่จ�าเป็นต้องนับญาติกับคนพวกน้ันต่อหน้าผู้คนท้ังหลาย 

เรื่องน่าอับอายเช่นนี้ไหนเลยจะปรากฏต่อสายตามากมายเช่นนี้ได้

พวกชาวบ้านและแขกเหรือ่ในเมอืงหลวงทัง้สบิแปดโต๊ะนัน่ล้วนแต่

สามค�าสอนเก้าส�านกั* จวนก๋ัวกงเสยีหน้าครัง้ใหญ่ บ้านรองย่ิงกลายเป็น

ตัวตลกของผู้คนทั่วทั้งเมืองหลวง

เรื่องน้ีบ้านสี่มีส่วนเก่ียวข้องด้วยหรือไม่ ฮูหยินผู ้เฒ่าสวี่เองก็ 

ไม่แน่ใจ

* สามค�าสอนเก้าส�านัก หมายถึงศาสนาและส�านักคิดของชาวจีนในสมัยโบราณ ใช้เป็นค�าเรียกรวมถึงผู้คน

สารพัดแบบในสังคม บ้างเรียกย่อเหลือเพียง 'เก้าส�านัก' มีนัยดูถูกดูแคลนผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีเกียรติ

น่ายกย่องตามค่านิยมในสมัยนั้นๆ 
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ถึงแม้นางจะเชื่อในคุณธรรมของเฉินลี่ มั่นใจในตัวหลิ่วซื่อท่ีอยู่ใน

อารามว่าไม่มีทางก่อเรื่องใหญ่อันใดได้ ทว่าเรื่องที่บ้านสี่มีส่วนท�าให้ 

เรื่องนี้ลุกลามใหญ่โต คนที่มีตาไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนมองเห็น

ด้วยเพราะเรือ่งนีส้วีซ่ือ่จงึไม่ยอมเอ่ยปากพูดอนัใดแม้แต่ประโยคเดยีว  

นางกลัวว่าหากเกิดเรื่องนอกเหนือความคาดหมายอะไรขึ้นแล้วตนเอง

หรอืก็ไม่ได้จดัการให้เรยีบร้อย ถึงตอนนัน้ความผดิย่อมไม่แคล้วตกอยู่กับตัว

อีกอย่างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านรองแต่ไหนแต่ไร 

ก็หาได้สนิทชิดเชื้อกันไม่

สายตาของฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีเคลื่อนออกจากลูกประค�าบนมือ นาง

ถอนหายใจหนักๆ ออกมาอีกครา

ไม่ต้องพูดถึงเรื่องท่าทีของผู้เป็นนายหญิง แค่การช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันระหว่างสะใภ้ เอ่ยปากพูดปลอบใจกัน สวี่ซื่อก็ไม่แม้แต่คิดจะท�า

นางคงรู้สึกว่าแค่นั่งอยู่ที่นี่ช่วยออกความคิดเห็นเล็กๆ น้อยๆ นั่นก็

นับเป็นความเมตตาสูงสุดแล้ว

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่หันหน้ามองไปยังมุมห้อง เม้มปากแน่น

กึกๆๆ

ยามนี้เองเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากนอกประตู ม่านประตูถูกเลิกสูง  

หลิวเป่าซ่านจยาเดินเข้ามา ค้อมเอวยืนสงบนิ่ง

นางออกไปสบืข่าว ทว่าข่าวนีค้วรรายงานกับผู้ใด ยังต้องฟังเจตจ�านง 

ของฮูหยินผู้เฒ่าสวี่

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่น่ังนิ่งไม่ขยับ สวี่ซื่อที่อยู่ข้างๆ ช�าเลืองมองดูนาง

ปราดหนึง่ หวัคิว้ขมวดเข้าหากัน ก่อนจะเอ่ยปากอย่างยากล�าบาก "มามา 

ส่งคนออกไปสืบข่าวแล้วใช่หรือไม่"
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ยามพูดสายตาของนางคล้ายกวาดมองไปทางหล่ีซื่อพลางยก

ผ้าเช็ดหน้าในมือขึ้นซับมุมปาก
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307 
พี่น ้องสกุลโจว

"เรียนฮูหยิน คนในบ้านของผู้น้อยเพ่ิงกลับเข้ามา พวกเขาบอกว่า

คนสกุลโจวท้ังสามน้ันมาจากทางตอนเหนือจริงๆ เมื่อเจ็ดแปดวันก่อน

พวกเขาพ�านกัอยู่ทีโ่รงเตีย๊มเกาเซงิ โจวจูเ้อ๋อร์เคยบอกกบัเดก็ในโรงเตีย๊ม

ว่าพ่ีเขยของเขาหายตัวไป พวกเขาเข้าเมืองหลวงมาก็เพ่ือตามหาคน"  

หลิวเป่าซ่านจยาตอบเสียงแผ่ว

คนที่เอ่ยปากยืนกรานว่าตนเองเป็นญาติเก่ียวดองกับเฉินเซ่านั้น 

แซ่โจว โจวจิว่เหนยีงกับโจวจูเ้อ๋อร์เป็นพ่ีน้องกัน ส่วนเดก็ท่ีพวกเขาเรียกกัน 

ว่าถวนเกอเอ๋อร์นั้นชื่อจริงคือหลิวซือหรู ว่ากันว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ

เฉินเซ่า ชื่อที่ฟังดูผู้ลากมากดีนี้เขาก็เป็นคนตั้งให้เอง

สวี่ซื่อส่งเสียง "อืม" ออกมาค�าหนึ่ง นางยกถ้วยชาขึน้ ฝาแตะลงบน

ขอบถ้วยเบาๆ "มีเพียงเท่านี้?"

หลิวเป่าซ่านจยาค้อมกาย น�้าเสียงแผ่วเบาลงกว่าเดิมเล็กน้อย 
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"เรียนฮูหยินใหญ่ ยังมีข่าวอื่นอีก คนท่ีนายท่านผู้เฒ่าส่งไปท่ีว่าการนั้น

แจ้งกลบัมาว่าฐานะของคนท้ังสามไม่มปัีญหา ซือ่จือ่กับสกุลโจวสองพ่ีน้อง 

พูดคยุกันอยู่ครึง่ค่อนวัน แต่ก็ไม่พบพิรธุอันใด ทกุอย่างสอดคล้องเข้ากันด"ี

นางพูดพลางหยิบเอากระดาษสองสามแผ่นออกมาจากแขนเส้ือ 

เดินขึ้นหน้าสองก้าว ยื่นส่งออกไปให้ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ด้วยสองมือ

สวี่ซื่อคล้ายมองไม่เห็น นางท�าเพียงตั้งอกตั้งใจดื่มชา

ฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีวางสร้อยประค�าในมอืลง แต่กลบัมไิด้รบักระดาษน่ัน  

เพียงมองไปทางหลี่ซื่อ

"สะใภ้รอง เจ้าต้องการอ่านดูก่อนหรือไม่" นางพูดอย่างอ่อนโยน 

ใบหน้าแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอยู่หลายส่วน

สามีสูญเสียความทรงจ�า ไหนจะยังต้องมาพบกับเร่ืองย�่าแย่เช่นน้ี 

ขนาดแม่สามีเช่นนางก็ยังรู ้สึกกลัดกลุ้ม ย่ิงกับคนที่มีส่วนเก่ียวข้อง

โดยตรงอย่างหลี่ซื่อก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง

หลี่ซื่อเงยหน้า ตะลึงมองกระดาษพวกน้ัน นัยน์ตานิ่งสนิทคล้าย 

ไม่เข้าใจคล้ายไม่ได้ยินที่ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่กล่าว

ฮหูยินผูเ้ฒ่าสวีถ่อนหายใจ นางถามซ�า้ออกมาอกีครา คราวนีด้วงตา

ของหลี่ซื่อถึงได้ขยับ

"เชิญฮูหยินผู้เฒ่าอ่านเถิดเจ้าค่ะ" นางตอบพลางฉีกยิ้ม

เทียบกับร�่าไห้แล้วนั่นเป็นรอยยิ้มที่น่าเกลียดยิ่งนัก

พอเห็นเช่นนั้นฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ก็ถอนหายใจออกมาอีกค�ารบ

"สะใภ้อ่านไป...ก็หามีประโยชน์อันใดไม่" พูดจบหล่ีซื่อก็ก้มหน้า 

สองมือฟั่นผ้าเช็ดหน้าไปมาซ�้าแล้วซ�้าอีกโดยไม่รู้ตัว

ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีไม่พูดอันใดอีก นางย่ืนมือไปรับกระดาษ ท�าเพียง
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กวาดตาอ่านผ่านๆ สีหน้ากลับกลายเป็นเคร่งขรึม

ยังดีที่หลี่ซื่อไม่ได้อ่าน หาไม่แล้วเกรงว่านางจะยิ่งไม่สบายใจ

ท่ีเขยีนอยู่บนกระดาษใบน้ันละเอยีดกว่าทีห่ลวิเป่าซ่านจยาเล่ามากนกั  

ที่สะดุดตาที่สุดคือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเฉินเซ่าที่โจวจิ่วเหนียงเล่า

ความเคยชินของเฉินเซ่า ต�าหนิบนร่าง นางล้วนกล่าวได้ถูกต้อง  

นับแต่แรกรู้จักกับเฉินเซ่าจนผูกสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากัน นางล้วน 

เล่าออกมาโดยละเอียด ถึงกับหยิบเอาหนังสือแต่งงานฉบับหนึ่งออกมา

ซื่อจื่อเฉินซวินไหว้วานขอความช่วยเหลือจากสมัครพรรคพวก  

หนึง่ในน้ันมคีนทีช่�านาญเรือ่งของเก่าโบราณวตัถุ พอเหน็หนงัสอืแต่งงาน

เขาก็เอ่ยปากบอกว่าหนังสือแต่งงานนี้ ไม่ว่าจะกระดาษหรือน�้าหมึก 

ล้วนแต่มีอายุมานานหลายปีแล้ว รับรองว่าไม่ใช่ของที่ท�าขึ้นเมื่อไม่นาน

มานี้แน่

นอกจากน้ีสหายอีกคนท่ีเคยท�างานสอบปากค�าอยู่ในกรมอาญา 

ก็ยังออกหน้า จับสองพ่ีน้องสกุลโจวแยกกันสอบถาม ผลก็คือทุกอย่าง 

ที่สองพ่ีน้องนี้กล่าวแทบจะไม่มีอันใดต่างกัน นอกจากวันบางวันที่ 

คลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ส่วนเรื่องอื่นๆ ล้วนสอดคล้องต้องกัน

สหายผูน้ั้นบอกกับเฉนิซวนิว่าเพราะมจีดุต่างกันเลก็น้อย ค�าให้การ

ของสองพ่ีน้องสกุลโจวนีจ้งึเชือ่ถือได้ เพราะปกตแิล้วพวกท่ีนัดแนะเตรียม

ค�าให้การไว้ก่อนล่วงหน้า ค�าพูดของพวกเขามกัไม่มช่ีองโหว่ เป็นไปไม่ได้ 

ที่จะมีความต่างกันเช่นนี้

พูดอีกนัยหนึ่งก็คือสองพี่น้องสกุลโจวนี้หากไม่พูดความจริง ก็ต้อง

มีผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศคอยให้ค�าชี้แนะ

จากปากค�าของสองพ่ีน้องนั่น ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีท่ีเฉินเซ่า 
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ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเขาน้ันเขาจดจ�าชื่อ ฐานะเดิม รวมถึงอายุขัยของ

ตนเองไม่ได้ ช่ือ 'หลิวชีหลาง' ที่เขาใช้เป็นชื่อท่ีตาเฒ่าแซ่หลิวที่ให้การ

อุปถัมภ์เขาไว้ในครานั้นเป็นคนตั้งให้

ต่อมาตาเฒ่าหลวิก็ป่วยหนัก ชายชราสัง่ให้เขารับเอาโจวจิว่เหนียง

สตรีบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นภรรยา ปีถัดมาถวนเกอเอ๋อร์ก็ถือก�าเนิด

สดุท้ายโจวจิว่เหนียงยังบอกอกีว่าเดือนสีปี่น้ีหลวิชหีลางเดนิทางไป

ต่างอ�าเภอเพ่ือซื้อข้าวของสัพเพเหระ หลังจากนั้นก็หายตัวไปไม่ได ้

กลบับ้าน ด้วยเพราะนางต้องการตามหาสาม ีจงึขายสมบตัใินบ้านท้ังหมด  

พาน้องชายเดินทางสืบข่าวจนมาถึงเมืองหลวง

เพ่ือยืนยันว่าปากค�าของสองพ่ีน้องสกุลโจวเป็นความจริง ก๋ัวกง 

ถึงกับออกหน้าเอง เชิญหมอหลวงสองคนท่ีเคยร่วมตรวจอาการของ 

เฉินเซ่ามา พร้อมเล่าเรื่องราวระหว่างเฉินเซ่ากับสองพี่น้องสกุลโจวให้ 

อีกฝ่ายฟัง

หมอหลวงท้ังสองล้วนบอกว่าแม้อาการป่วยของนายท่านรองเฉิน

จะหาได้ยาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อน

สมัยฮ่องเต้เกาจู่เคยมีคนเป็นเช่นนี้มาก่อน คนผู้นั้นเพราะไม่ระวัง

หกล้มจนสญูเสยีความทรงจ�า ลมืเลอืนท่ีมาทีไ่ปของตนเองหมดส้ิน ดงัน้ัน 

จึงใช้ชีวิตอยู่ที่ด้านนอกนานหลายปี ใครจะไปนึกว่าต่อมาเขาจะหกล้ม 

หัวกระแทกพื้นเข้าอีก ครานี้จู่ๆ เขาก็จดจ�าเรื่องราวก่อนหน้านั้นได้ ทว่า

ช่วงชีวิตตอนอยูข้่างนอกเป็นระยะเวลาหลายปีนัน้เขากลบัลมืเลอืนมนัไป

หมดสิ้น

หมอหลวงทัง้สองอนุมานว่ารอยบาดแผลเก่าตรงหลังหัวของเฉินเซ่า 

นั้นน่าจะเป็นเหตุให้เขาสูญเสียความทรงจ�า และหายสาบสูญไปนานถึง
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แปดปี

ตลอดระยะแปดปีนัน้เขาจดจ�าเรือ่งเก่าก่อนไม่ได้ ใช้ชวีติอยู่ภายใต้

ชื่อหลิวชีหลาง แปดปีต่อมาเขาได้รับความกระทบกระเทือนขึ้นอีกครั้ง 

โดยร่องรอยบาดแผลใหม่คือหลักฐาน ท�าให้จู่ๆ เขาก็นึกเรื่องราวในอดีต

ขึ้นได้ แต่กลับลืมเรื่องราวแปดปีนั้นไปจนสิ้น

ว่ากันตามหลกัการแพทย์ สถานการณ์เช่นน้ีเรียกว่ามเีหตผุล มหีลกัฐาน 

ให้สืบค้น

ค�าอนุมานของหมอหลวงท้ังสองท�าให้ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีโล่งใจข้ึนมา

เล็กน้อย

การรบัภรรยาใหม่โดยมไิด้เลกิภรรยาเก่าแม้จะผดิกฎหมายต้าฉู ่แต่

เฉินเซ่าก็มีจุดให้ยกโทษได้

คนท่ีจ�าไม่ได้แม้แต่ชือ่แซ่ของตน ไหนเลยจะจ�าได้ว่าในบ้านยังมลูีก

และภรรยารออยู่

อีกอย่างสองพ่ีน้องสกุลโจวนัน่ก็ผดิด้วยเช่นกัน ทัง้ๆ ทีรู่ว่้าชาตกิ�าเนดิ 

ของหลวิชหีลางไม่ปกต ิแต่กลบัยอมร่วมหอลงโรงกับอกีฝ่าย หรอืว่าพวกเขา 

คิดจะใช้ชีวิตเลอะเลือนเช่นนี้ไปตลอดทั้งชาติ?

หลังอ่านดูรายละเอียดต่างๆ ในจดหมายจบ ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีก็ 

พับกระดาษนัน่ หางตากวาดมองไปทางหลีซ่ือ่ นางลังเลอยู่ครู่หนึง่ก่อนจะ 

เอ่ยปากถามหลิวเป่าซ่านจยา "แล้วเด็กที่ชื่อถวนเกอเอ๋อร์นั่นเล่า"

เด็กผูน้ั้นถูกห่อหุม้ไว้อย่างแน่นหนาต้ังแต่หัวจรดเท้า แม้แต่เสียงร้อง 

สักค�าก็ยังไม่ได้ยิน ไม่ว่าจะดูเช่นไรก็คล้ายคนเจ็บไข้ไม่สบาย

พอได้ยินเช่นน้ันหลิวเป่าซ่านจยาก็รีบตอบอย่างนอบน้อม "เรียน 

ฮูหยินผู้เฒ่า...ถวนเกอเอ๋อร์ผู้นั้น...ว่ากันว่านับแต่เกิดมาสุขภาพก็ไม่สู้ 



108 ออกจากจวนมาไขคดี 5 

แข็งแรง เจ็บออดๆ แอดๆ อยู่เป็นประจ�า เพราะเห็นสองพ่ีน้องสกุลโจว

ผลดักันอุ้มไม่วางมอืเช่นน้ัน ซือ่จือ่จงึเชญิท่านหมอทีแ่วะเวียนมาเย่ียมเยือน 

อยู่บ่อยๆ ให้ช่วยตรวจชีพจรให้ ท่านหมอบอกว่า...เด็กอาจเป็นไข้ทรพิษ"

"เอ๋?!" สวีซ่ือ่อทุานตกใจออกมาค�าหน่ึง พอรูต้วัว่าไม่เหมาะนางก็รีบ 

ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นปิดปาก เอ่ยปากอย่างร้อนรนว่า "งานนี้ต้องจัดการให้ดี 

ไข้ทรพิษน้ีอนัตรายย่ิง อกีอย่างพวกเด็กๆ ในจวนล้วนไม่เคยเป็นไข้ทรพิษ

มาก่อน" 

ไข้ทรพิษติดต่อกันได้ง่าย ก่อนตกสะเก็ดยิ่งสุ่มเสี่ยง

ยามน้ีสว่ีซ่ือก�าลงัแอบนึกดีใจ เฉนิซวินตอนยังเลก็เคยเป็นไข้ทรพิษ

มาก่อนจึงไม่กลวัติดเชือ้ ในเวลาเดียวกันก็ต้องระมดัระวงัไว้ ไม่ควรเข้าไป

สุงสิงชิดใกล้กับสกุลโจวสามคนนั่นนัก

ด้านฮหูยินผู้เฒ่าสว่ีพอได้ยินเช่นนัน้หวัค้ิวของนางก็ขมวดเข้าหากัน 

"ในเมื่อเป็นไข้ทรพิษแล้วเหตุใดถึงพาเด็กตะลอนไปทั่วเช่นนี้"

ขณะก�าลังพูด นางก็ช�าเลืองมองไปทางหลี่ซื่อเงียบๆ

หากทีโ่จวจิว่เหนียงพูดมาเป็นความจรงิ เดก็ทีช่ือ่ถวนเกอเอ๋อร์น่ันก็

เท่ากับเป็นทายาทของจวนก๋ัวกง สายเลอืดสกุลเฉนิ ย่อมไม่อาจปล่อยให้

ตกระก�าล�าบากอยู่ที่ด้านนอกได้ จ�าต้องพาตัวกลับมา

หากเรื่องราวด�าเนินไปถึงข้ันน้ัน ทางหลี่ซื่อน้ี นางย่อมจ�าเป็นต้อง

ปลอบโยนเอาใจให้ดีถึงจะได้
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308 
เรือนรับรองสุดฝั ่งตะวันตก

อันสงบเงียบไกลหูไกลตาผู ้คน

"เรียนฮูหยินผู้เฒ่า โจวจิ่วเหนียงผู้น้ันบอกว่าเด็กมีตุ่มใสข้ึนตาม

ร่างกายพอสมควรแล้ว ยามน้ีก�าลังรอตกสะเก็ด เพราะพวกนางต้อง 

กินอยู่อย่างประหยัด ถวนเกอเอ๋อร์อดอยากปากแห้งไม่ได้กินเนื้อมา 

หลายวันแล้ว พอได้ยินว่าจวนก๋ัวกงจัดงานเล้ียงให้ชาวบ้านมากินได ้

โดยไม่ต้องจ่ายเงิน พวกนางก็เลยแวะมา"

หลิวเป่าซ่านจยาตอบครอบคลุมรอบด้าน เห็นได้ชัดว่านางสืบข่าว

มาโดยละเอียด

ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีพยักหน้า หัวคิ้วยังคงขมวดอยู่ด้วยกัน "เรื่องที่พัก

จัดการเรียบร้อยแล้ว?"

หลิวเป่าซ่านจยาตอบอย่างระมัดระวัง "เรียนฮูหยินผู้เฒ่า ผู้น้อย 

ถือวิสาสะให้คนไปจัดการเก็บกวาดเรือนรับรองสุดฝั่งทิศตะวันตกแล้ว  

ที่นั่นทุกอย่างล้วนพร้อมสรรพ..."
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"เรือนรับรองฝั่งตะวันตก?" สวี่ซื่อพูดแทรก ใบหน้าครุ่นคิด จู่ๆ นาง

ก็ส่งเสียง "อา" อุทานเข้าใจออกมา "ที่แท้ก็เป็นที่นั่น"

สายตานางกวาดมองไปทางหลีซ่ือ่อย่างรวดเรว็ ลึกเข้าไปในดวงตา

ทั้งสองข้างแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกบางอย่าง นางพยกัหน้ากล่าว "ที่นั่นนับว่า

สงบเงียบไกลหูไกลตาอยู่"

เรือนรับรองสุดฝั่งตะวันตกจวนก๋ัวกง อันที่จริงเอาไว้ใช้ต้อนรับ 

ญาติพี่น้องที่ยากจน

ทุกปีจวนก๋ัวกงมักมีญาติพ่ีน้องแวะเวียนขอความช่วยเหลืออยู่ 

มไิด้ขาด เรอืนรบัรองนัน่มไีว้ให้พวกเขาพ�านกัอาศยัเป็นการเฉพาะ ถึงจะ

ได้ชื่อว่าเป็น 'เรือนรับรอง' อีกทั้งยังมีบานประตูเชื่อมต่ออยู่กับจวนกั๋วกง 

แต่ประตูกลับถูกลงกลอนปิดตายมาเป็นเวลาช้านาน จะเข้าจะออกล้วน

ต้องใช้ประตูฝั่งที่อยู่ติดกับถนน

คิดจะใช้ประตูใหญ่นั้นเข้าออกจวนก๋ัวกง จ�าต้องอ้อมประตูข้าง 

ที่ถูกกั้นไว้อีกสองช่วงถนน นับว่า 'เงียบสงบไกลหูไกลตาผู้คน' โดยแท้ 

หลวิเป่าซ่านจยาเงยหน้าขึน้เงียบๆ มองดฮูหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีปราดหน่ึง 

ก่อนจะก้มหน้าพูดเสียงแผ่วต่อ "เรือนชิวหลีทางฝั่งตะวันออกก็ยังว่างอยู่ 

ผู้น้อยให้คนไปเก็บกวาดแล้วเช่นกัน" นางหยุดชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนจะ 

เอ่ยปากน�า้เสยีงแผ่วเบาลงกว่าเดมิ "ยามนีก้�าลงัรอค�าชีแ้นะจากฮหูยินผูเ้ฒ่า"

นางจัดเตรียมไว้สองห้อง เรือนรับรองฝั่งตะวันตก 'เงียบสงบไกลหู

ไกลตาผูค้น' ส่วนเรอืนชวิหลแีม้จะไกลเช่นกัน แต่กลบัยังอยู่ในลานเรอืนหลกั

สกุลโจวทั้งสามจะได้อยู่ตะวันออกหรือตะวันตก จะได้อยู่ตรงหน้า

หรือจะแยกกันไว้ก่อน ก็ต้องดูท่าทีของฮูหยินผู้เฒ่าสวี่

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่หลับตาลงน้อยๆ คล้ายงีบหลับ
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สวี่ซื่อช�าเลืองมองดูนางปราดหนึ่ง ก่อนจะรีบหันมองไปทางหลี่ซื่อ

หลี่ซื่อยังคงนั่งอยู่ในท่าเดิม เสียงและการเคลื่อนไหวที่เกิดทั้งหมด

ภายในห้องเหมือนอยู่ไกลห่างจากตัวนาง

หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีก็ลืมตาขึ้นพลางเอ่ย "ให้

พวกเขาไปพักอยู่ที่เรือนรับรองฝั่งตะวันตกเถอะ"

หลิวเป่าซ่านจยารีบขานรับทันที

ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีค่อยๆ หยิบลูกประค�ามาวางในมือและขยับไปมา

ด้วยสหีน้าอ่อนล้าย่ิง "ส่วนเรือ่งบ่าวรบัใช้ เจ้าไปถามดูซว่ิาในจวนใครเคยเป็น 

ไข้ทรพิษบ้าง หลังจากน้ันค่อยเลือกที่ท�างานเข้าท่าเข้าทางหน่อยเข้าไป 

อีกอย่างวันพรุ่งนี้เจ้าน�าเทียบของข้าไปเชิญท่านหมอที่เช่ียวชาญเร่ือง 

ไข้ทรพิษเด็กมาดูอาการให้เด็กน้อยนั่น"

หลิวเป่าซ่านจยารับค�า ทว่าร่างกายกลับไม่ขยับ คล้ายมีอันใด 

จะกล่าวแต่กลับหยุดไว้เพียงเท่านั้น

ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีช้อนตามองนาง คิ้วกระตุกเล็กน้อย "เหตุใดถึงยัง 

ไม่ไปอีก"

"เรียนฮูหยินผู้เฒ่า เรื่องเชิญหมอ ผู้น้อยรู้สึกว่าไม่ควรรีบร้อน"  

หลิวเป่าซ่านจยายิ่งพูดก็ยิ่งระมัดระวัง นางพูดแทบจะเน้นทุกถ้อยค�า

"โจวจิว่เหนยีงผูน้ั้นเอ่ยปากหลายครัง้หลายคราว่าก่อนเข้าเมืองหลวง 

มานางได้เชญิท่านหมอมาดูอาการถวนเกอเอ๋อร์อยู่ก่อนแล้ว ในมอืยังมยีา 

อยู่อีก ไม่จ�าเป็นต้องให้พวกเราเชิญท่านหมอเพิ่ม บอก...บอกว่า..."

น�้าเสียงของนางแผ่วเบาลงเรื่อยๆ สุดท้ายก็ไม่อาจพูดต่อ

ค�าพูดดั้งเดิมของโจวจิ่วเหนียงเกรงว่าจะแข็งขืนกว่าที่นางเล่ามาก

สตรยีากจนผูน้ีต้้องการบอกให้ทกุคนรูว่้านางตามหาสามมีาถงึทีน่ี่ 
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มิใช่ด้วยเพราะเงินทอง แต่ด้วยเพราะฐานะผู้เป็นภรรยา นอกจากนี้นาง

ยังแสดงท่าทีแข็งกร้าวบอกว่าไม่ยอมให้ผู้ใดแยกนางกับลูกออกจากกัน 

และย่ิงไม่ยอมให้เรียกท่านหมอคนใดมาดูอาการเจ็บป่วยของลูกนาง 

ทั้งสิ้น หาไม่นางจะฆ่าตัวตายอยู่หน้าประตูจวนกั๋วกง

หลวิเป่าซ่านจยารูส้กึว่าถึงอกีฝ่ายฐานะชาตกิ�าเนดิจะต�า่ต้อยอยู่บ้าง  

แต่โจวจิว่เหนยีงผูน้ี้กม็คีวามฉลาดเฉลยีวอยู่สองส่วน นางรู้ว่าฐานะของนาง 

กับเฉินเซ่าต่างกันคนละชั้น หากต้องการให้คนรับเป็นภรรยา ท่ีพ่ึงเพียง

หนึ่งเดียวของนางก็มีเพียงบุตรชายผู้นี้เท่านั้น

นางท�าเช่นน้ีก็เพ่ือป้องกันไม่ให้มผีูใ้ดลงมอืกับถวนเกอเอ๋อร์ของนางได้

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่สีหน้าอึมครึมยิ่ง

หากสกุลโจวบกุเข้ามาเอง จวนก๋ัวกงย่อมจดัการได้ไม่ยาก แค่ลากคน 

เข้ามาในจวน จับขังไว้ ถึงตอนนั้นจะท�าเช่นไรก็ย่อมได้

แต่พวกเขากลับประกาศตัวต่อหน้าแขกเหรื่อมากมาย ผู้คนใน 

เมืองหลวงกว่าครึ่งล้วนพบเห็นเป็นพยาน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ หาก

ไม่ระวัง จวนกั๋วกงย่อมต้องถูกผู้คนหมื่นพันชี้หน้าต�าหนิ

ก๋ัวกงเดอืดดาลจนกลบัไปนอนแล้ว ส่วนซือ่จือ่แม้จะจ�าต้องออกหน้า  

แต่ก็ไม่รู้ควรท�าเช่นไร เบาก็ไม่ได้ หนักก็ไม่ใช่

ส่วนคู่กรณีอย่างเฉินเซ่า คนสูญเสียความทรงจ�าอย่างเขายังจะท�า

อันใดได้

นับแต่สกุลโจวปรากฏตัว เขาก็สีหน้าตะลึงลาน เห็นได้ชัดว่านึก 

ไม่ออกจริงๆ

หลังจากนั้นเพ่ือยืนยันถึงความบริสุทธ์ิของตนเอง เฉินเซ่าก็ย่ิง

พยายามย้อนคิดถึงเรื่องราวในอดีต แต่ผลที่ได้กลับเป็นสองมือกุมศีรษะ
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เหงื่อเย็นไหลท่วมทั้งตัว อาการป่วยกลับกลายเป็นหนักหนาสาหัสกว่า 

เก่าก่อน

ท้ังๆ ท่ีเป็นวันมงคล แต่กลับไม่มีสักเรื่องท่ีท�าให้คนเบิกบานใจ 

ได้เลย

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่กระแอมกระไอออกมาสองสามครา พร้อมขยับ 

ลกูประค�าในมอืต่อ "เช่นน้ันท่านหมอทีล่กูใหญ่ให้ไปตรวจอาการเจบ็ป่วย

ของเด็กที่ชื่อถวนเกอเอ๋อร์นั่น ตกลงได้ตรวจแล้วหรือไม่"

ก็เหมอืนกับโจวจิว่เหนียงไม่วางใจจวนก๋ัวกง จวนก๋ัวกงเองก็ไม่มทีาง 

เชื่อหญิงสาวชาวบ้านผู้นี้ง่ายๆ 

หลวิเป่าซ่านจยารบีกล่าว "เรยีนฮหูยินผูเ้ฒ่า ท่านหมอบอกว่าถึงจะ

ไม่มั่นใจเต็มเปี่ยม แต่อย่างน้อยก็ยังมีอยู่หกส่วน"

"เช่นนั้นก็ช่างเถอะ" ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่โบกมือสีหน้าท่าทางเย็นชา  

"ในเมื่อชาวบ้านไม่ยินดีรับน�้าใจ พวกเราก็หาควรฝืนใจไม่"

ที่มาที่ไปของคนทั้งสามเป็นเช่นไรยังไม่รู ้แน่ จวนก๋ัวกงไม่มี 

ความจ�าเป็นต้องเร่งรีบ

อกีอย่างต่อให้ถวนเกอเอ๋อร์น่ันเป็นเลอืดเนือ้เชือ้ไขของเฉนิเซ่าจรงิๆ 

โจวจิ่วเหนียงก็เป็นได้แค่อนุเท่านั้น

อนุของจวนเฉิงก๋ัวกง แต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยมีโอกาสเหยียบจมูก 

ขึ้นหน้าได้

ฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีหยุดไปชัว่ขณะ ก้มมองดูสร้อยประค�าในมอื น�า้เสียง

ของนางเมินเฉยมากข้ึนเรื่อยๆ "เช่นนั้นบ่าวไพร่อันใดก็ไม่จ�าเป็นต้อง 

ส่งไปแล้ว แค่ส่งคนไปเฝ้าประตูให้ดีเท่านั้นก็พอ หากพวกเขาไม่ยินด ี

กินข้าวดื่มน�้าในจวนของพวกเรา เช่นนั้นก็ตามแต่ใจพวกเขาเถิด"



114 ออกจากจวนมาไขคดี 5 

พอพูดถึงตรงนี้นางก็หยุดชะงักไปเล็กๆ ก่อนจะกล่าวต่อ "อีกครู ่

เจ้าเอาเงินห้าสิบต�าลึงเงินจากบัญชีข้าส่งไป" 

"ฮูหยินผู้เฒ่าเหตุใดต้องใช้เงินของตนเองด้วย เงินนี้บ้านใหญ่ของ

พวกเราออกเองก็ได้" ในทีส่ดุสว่ีซือ่ก็ปรปิาก ถึงนางจะไม่ปรารถนาเข้าไป

มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ด้วยก็จริง ทว่าเงินน้ีไม่ว่าเช่นไรนางย่อมต้องออก  

นี่เป็นหน้าที่เดิมของนายหญิงและสะใภ้ใหญ่ของตระกูลอย่างนาง

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่มองดูนาง แววตาอ่อนโยนลงหลายส่วน "เจ้าใส่ใจ

แล้วหรือ"

ยามน้ีเฉินเซ่าไม่มีหน้าท่ีการงาน บ้านรองมีก็แต่เงินรายได้จาก 

หน้าร้านไม่กี่แห่ง บ้านผู้เป็นมารดาของหลี่ซื่อสามารถช่วยชดเชยได้ แต่

จวนกั๋วกงไม่มีเหตุผลให้ใช้เงินของสะใภ้

บ้านใหญ่ยินดีออกเงินก้อนนี้ เห็นได้ชัดว่าออกมาจากใจ ฮูหยิน 

ผู้เฒ่าสวี่ย่อมนึกยินดี

"สะใภ้โง่งม เรื่องราวหลายเรื่องก่อนหน้าน้ีมิอาจช่วยเหลืออันใด" 

สวี่ซื่อลุกขึ้นกล่าวน�้าเสียงนุ่มนวล

พอได้ยินเช่นน้ันใจของฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีทีเ่พ่ิงจะโล่งอกโล่งใจได้ไม่ทนัไร 

จู่ๆ ก็กลับกลายเป็นอึดอัดขึ้นอีกครั้ง

นี่มิใช่แสดงออกให้เห็นกันอย่างชัดแจ้งหรือไรว่าต้องการออกเงิน 

แต่ไม่ยินดีออกแรง ไม่ปรารถนาจะใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้

หมากกระดานนี้สวี่ซื่อค�านวณได้ยอดเย่ียมย่ิงนัก ทว่าจวนก๋ัวกง

ต้องการเงินพวกนั้นกระนั้นหรือ

เส้นเลือดด�าบนหน้าผากของฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีกระตุก แต่ถึงกระนั้น

นางก็มิได้พูดอันใดออกมา ท�าเพียงเชิดคางพยักพเยิดไปทางสว่ีซื่อ  
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"เจ้าก็นั่งลงเถอะ"

สวี่ซื่อได้ยินฮูหยินผู้เฒ่าสวี่กล่าวเช่นนั้นก็นั่งลงแต่โดยดี
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309
               ท่านพี่อยู ่ที่ ใด

ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีหันไปทางหลิวเป่าซ่านจยาพลางเอ่ย "ค�าพูดของ

สะใภ้ใหญ่เจ้าได้ยินแล้วใช่หรือไม่ ไปจัดการตามท่ีนางบอก ดึงเงิน 

ออกจากบัญชีบ้านใหญ่ห้าสิบต�าลึง หักออกจากข้าอีกห้าสิบต�าลึงเงิน 

รวมเป็นร้อยต�าลึงเงิน ให้คนส่งเข้าไป"

หลงัจากหยุดไปสองสามอดึใจ หวัคิว้ของนางก็ขยับน้อยๆ "ค่าใช้จ่าย 

ใดๆ ของสกุลโจวให้ใช้เงินก้อนนี้ หากไม่พอเจ้าค่อยมารายงานต่อข้า"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าสวีก่ล่าวออกมาประโยคหน่ึง หลวิเป่าซ่านจยาก็เอ่ยปาก 

ขานรับคราหนึ่ง

หลงัจากหยดุไปครูห่นึง่ ฮหูยินผูเ้ฒ่าสวีก็่เอ่ยปากน�า้เสยีงราบเรยีบ

ขึน้มาอกีคราว "ยังมอีกีเรือ่ง เจ้าไปบอกกับซือ่จือ่ ให้คนวาดรปูพ่ีน้องสกุลโจว 

กับภาพเหมอืนของนายท่านรอง หลงัจากน้ันก็ให้บ่าวไพร่ท่ีมคีวามสามารถ 

เชิงบู๊ไปสืบความที่บ้านเกิดของพวกเขา"
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"เจ้าค่ะฮูหยินผู้เฒ่า" หลิวเป่าซ่านจยาตอบนอบน้อม เอวค้อม 

จนแทบติดพื้นพลางรับค�า

น่ีเป็นการยืนยันถึงฐานะที่แท้จริงของอีกฝ่าย หากท่ีมาท่ีไปของ 

คนทั้งสามมีอันใดผิดปกติ เช่นนั้นก็ต้องสืบรู้ให้ละเอียด

"ออกเดินทางคืนน้ีเลย เอาป้ายจวนก๋ัวกงออกจากเมืองไป ห้าม 

มใิห้ชกัช้า" ฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีพูดขึน้เป็นครัง้สดุท้าย น�า้เสยีงเสมอืนหอกมดีขอ 

ที่พุ่งตรงมา ท�าเอาคนที่ได้ยินต่างพากันแตกตื่นตกใจเนื้อตัวสั่นสะท้าน

ร่างกายของหลีซ่ือ่สัน่สะท้าน นางเงยหน้าข้ึน มองไปทางฮหูยนิผูเ้ฒ่า 

ด้วยสีหน้างุนงง

สว่ีซื่อมองดูอีกฝ่ายด้วยสีหน้าประหลาดใจ หลังจากครุ่นคิดอยู ่

ครู่หนึ่งนางก็อดเอ่ยปากเตือนออกมาไม่ได้ "ถึงฮูหยินผู้เฒ่าจะต้องการ

สืบสายสนกลในของพวกเขาก็ไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อนเย่ียงนี้ นี่ก็ค�่ามืด

ดึกดื่นแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่าพักผ่อนเสียหน่อยก่อนเถิด อย่าได้ตรากตร�า 

จนล้มป่วยเลยเจ้าค่ะ"

จวนก๋ัวกงยามน้ีก�าลังอยู่บนยอดคลื่นกลางพายุ มีเร่ืองเพ่ิมมิสู้ 

มเีรือ่งน้อยลง รีบร้อนเดนิทางออกจากเมอืงตอนกลางคนืย่อมง่ายต่อการ

ถูกวิพากษ์วิจารณ์ นึกไม่ถึงเพียงเพื่อบ้านรองนางถึงกับยอมเอาชื่อเสียง

ของทั้งตระกูลไปเสี่ยง

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าสว่ีไม่สนใจอกีฝ่าย ท�าเพียงโบกมอืให้กับหลิวเป่าซ่านจยา  

"เจ้าไปได้แล้ว"

หลิวเป่าซ่านจยาไหนเลยจะยังกล้าชักช้า นางรีบถอยจากไปทันที

สวีซ่ือ่หน้าแดง มใีจหมายจะพูดอะไรบางอย่าง แต่สดุท้ายกลับไม่กล้า  

นางประคองถ้วยชาไว้ในมือเนื้อตัวแข็งท่ือ สายตาเย็นเยียบกวาดมอง 
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ไปทางหลี่ซื่อ หัวคิ้วขมวดเข้าหากันแน่น

บ้านรองสร้างเรื่องเหลวไหลขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่เคยหยุดพัก

แม้แต่วันเดียว

เฉนิเซ่าสญูเสยีความทรงจ�าเดมิก็กลายเป็นทีโ่จษจนัไปทัว่เมอืงหลวง 

อยู่แล้ว ยามนี้ยิ่งงามหน้าเข้าไปใหญ่ วันมหามงคลของหลานชายคนโต

ของตระกลูแท้ๆ กลบัเกิดเรือ่งเสือ่มเสยีแพร่สะพัดออกไปอกี หน้าตาของ

จวนกั๋วกงยามนี้แทบจะรักษาไว้ไม่อยู่แล้ว

สวี่ซื่อดื่มชาค�าหนึ่ง

ชาเย็นชืดหมดสิ้นแล้ว รสชาติยามผ่านเข้าล�าคอล้วนขมฝาด 

อ้อยอิ่งติดตรึงอยู่ระหว่างปากและฟัน

สว่ีซื่อวางถ้วยชาลงด้วยสีหน้าเย็นชา นางยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับ

บริเวณข้างหน้าผาก

คนเราหากกระวนกระวายเหง่ือก็มักออกได้ง่าย ถึงในห้องจะมี 

ถังน�้าแข็งส�าริด แต่อย่างไรก็ยังคงร้อนรุ่ม

ยามน้ีสวี่ซื่อรู้สึกหงุดหงิดใจย่ิงนัก ลูกสะใภ้เข้าเรือนมาไม่ทันไร 

ก็ต้องพบกับความอยุติธรรมเช่นนี้แล้ว ตอนเปิดผ้าคลุมหน้า เสียงซุบซิบ

วิพากษ์วิจารณ์มากมายพวกนั้นเรียกได้ว่าสามารถท�าหลังคาพลิกคว�่า 

แล้วผู้ใดเล่าจะยังมีแก่ใจสนใจเจ้าสาวอีก เรื่องราวที่เกิดข้ึนที่ลานเรือน

ด้านหน้าน่ันต่างหากถึงจะเป็นละครฉากเด็ด เป็นเหตุการณ์ที่ครึกครื้น 

น่าสนใจ

พรุง่นีต้อนยกน�า้ชา อย่างน้อยแม่สามอีย่างนางก็ต้องพูดจาปลอบใจ 

อีกฝ่ายดีๆ ยังมีฝ่ายบ้านเจ้าสาวอีก ไม่ว่าเช่นไรก็ต้องมีค�าตอบให้กับ 

ฝ่ายนั้นด้วย มิอาจปล่อยให้งานนับญาติต้องกลายเป็นงานสร้างศัตรู
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สว่ีซื่อย่ิงคิดก็ย่ิงกลัดกลุ้ม นางตัดสินใจไม่เงยหน้าข้ึนอีก ท�าเพียง

จับจ้องมองดูถ้วยชาในมือ คล้ายปรารถนาจะจ้องมองมันให้ทะลุเป็นรู

เรื่องน้ีผู้ใดใคร่สนก็สนไป บ้านรองจะสร้างความวุ่นวายอันใดนั่น 

ก็เป็นเรื่องของบ้านรอง นางไม่นึกน�าพา

สายลมยามค�า่พัดผ่านคานหลงัคาหนาหนกั น�าพามาซึง่ความรูส้กึ

เย็นสบาย แต่ในขณะเดียวกันก็ขับดุนบรรยากาศเงียบงันให้ยิ่งเด่นชัด

เมื่อประตูเรือนหมิงหย่วนเปิดขึ้นอีกครั้ง เวลาก็พ้นต้นยามซวี*  

ไปกว่าครึง่แล้ว โคมแดงพวกนัน้คล้ายกลบักลายเป็นเก่าคร�า่คร่าหม่นหมอง

เฉินอิ๋งเฝ้าอยู่นอกประตูมาโดยตลอด ตอนเห็นพวกจื่อฉี่ประคอง

พาหลี่ซื่อออกมา นางก็รีบตรงเข้าไปรับหน้า ย่ืนส่งน�้าแกงโสมอุ่นก�าลัง

พอดีให้กับผู้เป็นมารดา "ท่านแม่ดื่มสักหน่อยเถิด จะได้รู้สึกชุ่มคอ"

เมือ่ต้องสายลมยามค�า่ทีพั่ดโชยเหล่านัน้ จติใจของหล่ีซือ่ก็กลับกลาย 

เป็นดีขึ้นหลายส่วน

นางฝืนย้ิม ดื่มน�้าแกงโสมจากเฉินอิ๋งสองค�า ก่อนจะส่ายหน้าเอ่ย 

"พอแล้ว แม่มิได้กระหายมากถึงเพียงนั้น"

เฉนิอิง๋เห็นนางสหีน้าหม่นหมองไม่มสีง่าราศีเช่นน้ันก็รู้สกึเจ็บปวดใจ

นี่เป็นหายนะที่เกิดข้ึนโดยไม่มีเค้าลางเลยจริงๆ อยู่ดีๆ เฉินเซ่าก็ 

มีภรรยามีครอบครัวเพิ่ม ใจของหลี่ซื่อย่อมต้องกระอักกระอ่วนยิ่ง

"ท่านแม่ พวกเรากลับไปพักผ่อนก่อนเถอะ มีเรื่องอะไรไว้พรุ่งน้ี 

ค่อยว่ากัน ท่านว่าดีหรือไม่เจ้าคะ" เฉินอิ๋งกล่าววาจาอ่อนโยน นางขยับ

ขึน้หน้ารบัผูเ้ป็นมารดาต่อจากมอืของจือ่ฉี ่ให้อกีฝ่ายพิงซบอยู่บนร่างของ

ตนเอง

* ยามซวี คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.
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ครัน้รบัรูไ้ด้ถึงกลิน่หอมจางๆ บนร่างของผูเ้ป็นบตุร ีรวมถึงไหล่เรยีวบาง 

แต่แข็งแกร่งยิ่งนั่น จู่ๆ หลี่ซื่อก็เจ็บปวดเศร้าสร้อยมากขึ้นกว่าเดิม น�้าตา

ไหลหลั่งริน

"เจ้าว่า...นีม่นัเรือ่งอะไรกัน" หลีซ่ือ่พูดได้เพียงประโยคนี ้เสยีงของนาง 

ก็ค้างอยู่ในล�าคอ น�า้ตาไหลร่วงไม่หยุด ในใจราวกับถูกมีดกรีดเฉือน เจบ็ปวด 

จนแทบจะยืนไม่อยู่

เฉินอิ๋งเห็นเงาร่างของผู้เป็นมารดาโงนเงนไปมารุนแรงก็รีบพยุง 

อีกฝ่ายให้ยืนนิ่ง

จื่อฉี่ที่อยู่อีกด้านยื่นผ้าเช็ดหน้าส่งเข้ามาให้

นางรบัผ้าเชด็หน้า ช่วยซบัน�า้ตาให้หลีซ่ือ่อย่างระมดัระวงั "ท่านแม่

อย่าได้ทุกข์ใจไป ลูกยังอยู่ ลูกจะอยู่เป็นเพ่ือนท่าน ลูกจะอยู่เป็นเพ่ือน

ท่านตลอด ท่านยังมีลูกอยู่"

ค�าพูดนี้ย่ิงแทงใจด�าหลี่ซื่อ นางอดไม่ได้ท่ีจะโอบกอดผู้เป็นบุตรี 

ร�่าไห้ไร้สรรพเสียง

บุตรธิดาไหนเลยจะอยู่เป็นเพ่ือนบิดามารดาได้ตลอด ไม่ว่าเช่นไร

สุดท้ายนางก็ต้องบินออกจากอ้อมอกของบิดามารดาไปไกล

'เคียงคู่อยู่ด้วยกันไปตลอด' นั้นมีก็แต่คนที่เข้าพิธีสมรสอยู่ใต้เงา

โคมแดงเท่านั้น

ทว่ายามนี้ ท่ามกลางความมืดกว้างไกล คนผู้นั้นไปอยู่เสียที่ใด

ความรู้สึกอยุติธรรม พร�่าบ่น ร้าวราน เจ็บปวดล้วนปรากฏอยู่ใน

ดวงตาของนาง และไหลรินเอ่อท้นออกมาพร้อมกับน�้าตา

หลี่ซื่อร้องไห้ออกมาอย่างไม่อาจควบคุม

เฉินอิ๋งช่วยนางเช็ดน�้าตาอย่างเบามือ มิได้ฝืนลากตัวผู้เป็นมารดา
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ไปต่อหน้าพวกสาวใช้ ตรงกันข้ามกลับโบกมือไปทางพวกจื่อฉี่บอกให ้

พวกนางถอยออกไป

ร�า่ไห้ออกมาได้ย่อมเป็นเรือ่งด ีเทียบกับกักเกบ็ไว้ในใจแล้วนีนั่บว่า

ดีกว่ากันมาก

หลีซ่ือ่ในเวลาน้ีจ�าต้องระบายอารมณ์ท่ีเกบ็สะสมมาตลอดแปดปีนัน้ 

ออกมาให้เร็วที่สุด มีแต่เช่นน้ีเท่าน้ันถึงจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ

ของนาง

บนระเบียงมีก็แต่ความเงียบงัน ไหล่ของหลี่ซื่อสั่นสะท้าน สาบเสื้อ

ของเฉินอิ๋งเปียกชุ่มไปด้วยน�้าตาของอีกฝ่าย

นางมิได้ร�่าไห้เสียงดัง แต่กลับพยายามควบคุมมันอย่างสุด 

ความสามารถ ทว่าการเคลื่อนไหวนี้กลับยังคงเห็นได้กระจ่างชัด

ไม่รู้หลิวเป่าซ่านจยามาปรากฏตัวอยู่ท่ีนอกระเบียงตั้งแต่เมื่อใด 

ด้านหลงัยังมสีตรร่ีางกายแขง็แรงในอาภรณ์สคีรามอกีสีน่าง แบกเก้ียวอ่อน 

ไว้หลังหนึ่ง

นางไม่ได้พูดอันใด ท�าเพียงค้อมกายให้เฉินอิ๋ง ก่อนจะถอยกลับ

เรือนหมิงหย่วนเงียบๆ หลังจากนั้นก็กวักมือเรียกสาวใช้ตัวน้อยมาอีก 

สองสามคน สั่งให้พวกนางยืนเฝ้าอยู่สองข้างทางของประตูวงเดือนบน

ระเบียงคด ห้ามมิให้ผู้ใดผ่านเข้ามา หลังจากนั้นก็ไปยืนนอบน้อมอยู ่

ข้างประตูลานเรือน มองดูหลี่ซื่อด้วยสายตาห่วงใย

แสงจากโคมไฟส่องให้เห็นถึงดวงตาของนาง ท่ีอยู่ภายในดวงตา 

คู่นั้นคือความรู้สึกห่วงใยที่สามารถมองเห็นได้ชัดแจ้ง

เฉินอิ๋งพยักหน้าอย่างซาบซึ้งใจให้หลิวเป่าซ่านจยา

ภายในลานเรือนขนาดใหญ่นี้น�้าใจใช่ว่าจะแห้งเหือดหมดสิ้น
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แม้หลิวเป่าซ่านจยาจะไม่พูดอันใดแม้เพียงประโยคเดียว แต่การ

เคลื่อนไหวของนางกลับเป็นการดูแลหลี่ซื่อที่ดีที่สุด

โคมไฟสแีดงส่ายไหวอยู่กลางสายลม เงาจนัทร์เคลือ่นคล้อย แสงไฟ 

กระจ่างส่องประกายอยู่ท่ามกลางสมุทมุพุ่มพฤกษ์ ขณะเดยีวกันก็เหมอืน

ถูกแสงจันทร์สุกสกาวท�าให้ดูหม่นหมองไปหลายส่วน

หลังร�่าไห้อยู่พักหนึ่ง น�้าตาของหลี่ซื่อก็เริ่มหยุดไหล

เมือ่ครูน่างแค่ควบคมุอารมณ์ไม่อยู่ถงึได้ร�า่ไห้อยู่นอกเรอืนหมงิหย่วน 

เช่นนั้น พอรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยนางก็อดนึกอับอายไม่ได้

นางรู้สึกอึดอัดใจที่เผลอร�่าไห้ต่อหน้าบุตรีและเหล่าสาวใช้

พอเห็นเช่นนั้นเฉินอิ๋งก็กวักมือเรียกเก้ียวอ่อนเข้ามา ประคองพา 

ผู้เป็นมารดาขึ้นเก้ียวพลางกล่าววาจาอ่อนโยนว่า "ท่านแม่ ด้านนอก 

ลมแรง ท่านนั่งเกี้ยวเถอะ ลูกจะคอยเดินอยู่ข้างๆ"
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310 
ธุลีแดงยุ ่งเหยิงสับสน

หลีซ่ือ่เหน็ผูเ้ป็นบตุรจีดัการทกุอย่างได้รอบด้านเช่นนัน้กด็งึมอืเฉินอิง๋ 

มากุมไว้ด้วยขอบตาร้อนผ่าว นางรบีสะกดกลัน้อารมณ์ กล่าวออกมาด้วย

สีหน้ายิ้มแย้ม "ล�าบากเจ้าแล้ว แม่ไม่เอาไหนเลยจริงๆ"

"ท่านแม่กล่าวเหลวไหลอันใด ในสายตาลูก ทั่วหล้านี้มีแต่ท่านแม่

เท่านั้นที่เป็นอันดับหนึ่ง ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้" เฉินอิ๋งกระซิบปลอบใจ

อีกฝ่าย นางยื่นส่งผ้าเช็ดหน้าสะอาดๆ ให้หลี่ซื่อพลางแย้มยิ้มบาง "ผืนนี้

ท่านเอาไว้เช็ดเหงื่อ"

หลีซ่ือ่รูส้กึเหมอืนได้รบัการปลอบประโลม นางรบัผ้าเชด็หน้าเก็บไว้ 

ในแขนเสือ้ ครัน้พิจารณาดถู้อยค�าของเฉนิอิง๋อกีครัง้ นางก็รู้สกึว่ามนัช่าง

น่าขันยิ่ง "เด็กผู้นี้พูดจาพิลึกพิลั่นจริงๆ"

ครั้นได้ยินเช่นน้ันเฉินอิ๋งก็โล่งอก นางฟังออกว่าผู้เป็นมารดาก�าลัง

กระเซ้านางเล่น อีกท้ังยังรู้จักต�าหนินางออกมาเช่นน้ัน จิตใจของหลี่ซื่อ
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ยามนี้น่าจะสงบลงหลายส่วนแล้ว เช่นนี้นับว่าดียิ่งนัก

ม่านสีครามถูกปลดลง สตรีแข็งแรงทั้งสี่หามเกี้ยวอ่อน

เฉนิอิง๋เดนิอยู่ข้างเก้ียว สาวใช้เดนิอยู่หลงัเก้ียวห่างออกไปสองสามก้าว

ท่ามกลางแสงจันทร์สีขาวนวล ทุกคนเดินจากไปอย่างช้าๆ

สว่ีซือ่เดนิทางกลบัถงึเรอืนเรว็กว่าหลีซ่ือ่เลก็น้อย อกีท้ังยังไม่รูเ้รือ่ง

บนระเบียงคด หลังกลับไปถึงเรือนสุ่ยเจี้ยนนางก็นั่งลงที่หน้าโต๊ะแต่งตัว

ถอดปิ่นปลดต่างหู ในใจร้อนรนกระสับกระส่ายยิ่งยวด

เรือ่งราวของบ้านรองยุ่งยากย่ิงนัก ถึงจะโยนมนัทิง้ออกจากมอืแล้ว 

แต่สุดท้ายก็ยังคงติดค้างอยู่ในใจนางไม่รางเลือน

ขณะก�าลังครุ่นคิด จู่ๆ ม่านมุกก็ถูกเลิกสูง สาวใช้ท่ีชื่อหลิวอ่ิงเดิน

เร่งร้อนเข้ามาภายใน

ทันทีทีเ่ข้ามาในห้อง ยังไม่ทันพูดอนัใด นางก็กวาดตามองไปรอบๆ ก่อน

สว่ีซือ่เข้าใจได้ทันที นางโบกมอืไล่สาวใช้ตวัน้อยในห้องออกไปจนหมด

หลิวอิ่งขยับขึ้นหน้าสองสามก้าว กระซิบบอกออกมาสองประโยค

หลังฟังจบสวี่ซื่อก็คล้ายไม่ยินดียินร้ายอันใด หัวคิ้วคลายออก เขี่ย

เครื่องประดับบนโต๊ะเล่นไปมา "ข้าคิดว่าเรื่องอะไรเสียอีก ก็แค่ร�่าไห้

เท่านั้น หาใช่เรื่องใหญ่โตอันใดไม่"

ทว่าพูดจบจู่ๆ  นางก็ถอนหายใจออกมาคราหนึง่ "จะว่าไปท่ีนางร้องไห้ 

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หากเป็นข้า ข้าย่อมต้องร้องไห้เช่นกัน"

ความอยตุธิรรมทีห่ลีซ่ือ่ได้รบัไม่ใช่เรือ่งเลก็ๆ ทีฮ่หูยินผูเ้ฒ่าสว่ียอม

ออกหน้าช่วยเหลอือกีฝ่ายอย่างสดุก�าลงัในครัง้นี ้หนึง่ก็เพ่ือรกัษาหน้าตา

ของจวนกั๋วกง สองคงด้วยเพราะนึกละอายใจต่อสะใภ้รอง
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"ฮูหยินรองนับว่าน่าสงสารจริงๆ" หลิวอิ่งกล่าววาจาเห็นพ้อง

สว่ีซือ่หัวร่อออกมาคราหนึง่ แววตาแสดงออกว่าไม่เหน็เป็นเช่นน้ัน

ชัดแจ้ง "ใช่ว่าข้าจะนึกต�าหนิอันใดหรอกนะ ทว่าเรื่องนี้นายท่านรอง

จัดการได้แย่จริงๆ ต่อให้ไม่สามารถแก้ไขอันใดได้ จะดีจะชั่วเช่นไรก็ 

น่าจะโผล่หน้าออกมาช่วยปลอบใจนางบ้าง"

ได้ยินเช่นนั้นหลิวอิ่งก็เดินขึ้นหน้าหยิบพัดข้ึนมาช่วยพัดให้อีกฝ่าย 

"ผูน้้อยยงัมอีีกเรือ่งทีไ่ม่ได้รายงานให้ฮหูยินทราบ เป็นเรือ่งของนายท่านรอง 

เจ้าค่ะ"

นางท�าท่าทุม่ของพลางกล่าว "ได้ยนิว่าก่อนกลบัเรอืน นายท่านรอง

ทุ่มของประดับหยกล�้าค่าสองชิ้นลงกับพ้ืนจนแตกละเอียดก่อนจะล้ม 

หมดสตไิป โชคดีท่ีในบรรดาแขกพวกน้ันมท่ีานหมอท่ีเชีย่วชาญการฝังเข็ม 

อยู่ผู้หนึ่ง ช่วยฝังเข็มให้จนสามารถฟื้นคืนสติกลับมาเจ้าค่ะ"

สว่ีซ่ือรู้สึกแปลกใจอยู่เล็กๆ "มีเรื่องเช่นน้ีด้วยกระนั้นหรือ เหตุใด 

ข้าถึงไม่ได้ยินข่าว"

น�้าเสียงของหลิวอิ่งแผ่วเบาลงทุกขณะ "เรื่องน้ีนายท่านสี่เป็นคน

จดัการ เรือ่งราวท่ีเกิดขึน้ทางด้านหน้าน้ันมไิด้ผ่านมอืฮหูยินผูเ้ฒ่า เมือ่ครู่

นายท่านสี่เพิ่งให้คนมารายงานเจ้าค่ะ"

สวี่ซื่อหลุดหัวเราะออกมาคราหนึง่ สีหน้าผอ่นคลายลงเป็นอันมาก 

"ข้าก็นึกว่าเรื่องอะไร ที่แท้ก็เป็นเขา"

นางลากหางเสียงยาวๆ ก่อนจะโบกมือ "ช่างเถอะ เร่ืองน้ีอยู่ห่าง 

ได้เท่าไรก็เท่านั้น มือจะได้ไม่แปดเปื้อน"

นางคาดอยู่ก่อนแล้วว่าเรื่องน้ีต้องเก่ียวข้องกับบ้านส่ีแน่ ดังนั้น 

ตอนอยู่ที่เรือนหมิงหย่วนนางถึงไม่ยอมเปิดปาก ต่อให้รู้ว่าการกระท�า 
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เช่นนี้อาจท�าฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ไม่พึงพอใจก็ตาม

เทียบกับการท�าให้แม่สามีพึงพอใจแล้ว นางรู้สึกว่าชื่อเสียงใน 

ภายภาคหน้าของจวนกั๋วกงส�าคัญกว่า

บรรดาศกัดิเ์ฉงิก๋ัวกงนีส้ดุท้ายย่อมต้องตกอยู่กับพวกนางบ้านใหญ่ 

เส้นทางในภายภาคหน้าของซื่อจื่อเฉินซวินยังอีกยาวไกล ไม่จ�าเป็นต้อง

ให้น้องชายไม่เอาไหนลากพาจนต้องพลอยล�าบากตามไปด้วย

พอคิดถึงจุดนี้สว่ีซื่อก็ล้วงเอากุญแจส�าริดงดงามดอกหนึ่งออกมา

จากแขนเสื้อ มอบให้กับหลิวอิ่งพลางกล่าว "เจ้าไปเปิดตู้ใบใหญ่ที่อยู ่

ด้านหลงั ในนัน้มกีล่องเคลอืบสลีายบปุผาอยู่ใบหนึง่ เจ้าไปเอามนัออกมา"

หลิวอิ่งรับค�าแล้วเดินจากไป เพียงไม่นานนางก็ประคองเอากล่อง

ใบนั้นกลับมา ยื่นส่งให้สวี่ซื่อพร้อมกุญแจดอกนั้น

สว่ีซื่อเก็บกุญแจกลับ เปิดฝากล่องออก ที่บรรจุอยู่ภายในคือ 

โสมต้นหนึ่ง

หลิวอิ่งอุทานออกมาค�าหนึ่ง สองตาเบิกกว้าง "ฮูหยิน ท่านคิดจะ

มอบมันให้?" ปากนางขยับเป็นค�าว่า 'บ้านรอง'

สว่ีซื่อพยักหน้าพลางปิดฝากล่องลง และผลักมันไปอีกด้านคล้าย

ไม่น�าพา "สิง่นีข้้าเก็บไว้ก็ไม่มคีนกิน หากยังวางเก็บไว้ต่อ สดุท้ายก็คงไม่มี

ฤทธิ์ยาอันใดหลงเหลือแล้ว มิสู้มอบมันให้คนที่จ�าเป็นต้องใช้"

หลิวอิ่งยิ้มแสดงคารวะนอบน้อม "ฮูหยินใจกว้างยิ่งนัก ไม่ว่าเช่นไร

สิ่งนี้ก็นับเป็นของล�้าค่า ฮูหยินบอกจะให้ก็ให้เช่นน้ี ในจวนนี้ยังจะมีผู้ใด

เทียบฮูหยินได้อีกเล่าเจ้าคะ"

สวี่ซื่อช�าเลืองมองนางปราดหนึ่ง สีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "ก็แค่

แสดงน�้าใจเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น อีกอย่างทางน้ันก็ยังไม่แน่ว่าจะรับไว้  
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แต่ไม่ว่าเช่นไรพวกเราก็ไม่อาจท�าตัวแล้งน�้าใจ"

นางมไิด้เป็นพวกขาดวิสยัทัศน์ ก็แค่โสมคนรากหนึง่เท่านัน้ นางเชือ่ว่า 

ทางหลีซ่ือ่เองก็หาได้ขาดของพวกนีไ้ม่ บ้านมารดาของผูอ้ืน่ฐานะใช่ว่าจะ

ย�่าแย่เสียเมื่อไร

เพียงแต่ที่ควรแสดงออกก็ควรต้องแสดงออก หลี่ซื่อร�า่ไห้อยู่นอก

ประตเูรอืนหมงิหย่วน พวกนางบ้านอ่ืนไหนเลยจะควรท�าตัวเพิกเฉยเย็นชา

"เจ้ารอดูเถิด พรุ่งนี้ของที่ฮูหยินผู้เฒ่าจะมอบให้นางมีแต่จะมาก 

ไม่มีน้อย โสมคนของข้านี้จะนับประสาอะไรได้" สว่ีซื่อพูดด้วยสีหน้า 

สงบนิ่ง
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