
หนึ่ง

เดือนสาม ณ เมืองเซิ่งจิง ฝนตกลงมาโปรยปราย พิรุณซัดสาด 

ต่อเนื่องมาเป็นเวลาครึ่งเดอืนแล้วกย็งัไม่มทีที่าว่าจะหยุดลง

สาวใช้จินหลวี่สะดุ้งตื่นจากการนอนกลางวัน นางกวาดตามองไป 

รอบห้อง ก่อนจะพบว่าคุณหนูสี่หายตัวไปเสียแล้ว อาการง่วงงุนจึงพลัน

ปลาสนาการไปสิ้น!

เมื่อครู่คุณหนูสี่ยังนอนอยู่บนตั่งหลัวฮั่น1 ทางหน้าต่างทิศใต้อยู่เลย 

นี่นา ไฉนแค่พริบตาเดียวก็หายไปเสียแล้ว จินหลวี่ผุดลุกขึ้นอย่างตระหนก 

จากนั้นกค็ว้าร่มแล้วเดนิออกไปนอกห้อง ตั้งท่าจะตามตวัจนิฉอืกบัจนิเก๋อให้

ช่วยกันออกตามหา จังหวะที่นางก้าวเท้าพ้นประตูก็เห็นเด็กหญิงวัยหกขวบ 

นั่งอยู่ตรงระเบยีงกระเบื้อง

เด็กหญิงคนนั้นสวมเสื้อต่วนหรู2 ผ้าไหมสีเขียวใบตอง ท่อนล่างเป็น 

1 ตั่งนอนของชาวจนีโบราณ ใช้ส�าหรบัพกัผ่อนชั่วคราว
2 เสื้อของสตรจีนีแบบตวัสั้น แขนยาว สวมด้วยวธินี�าสาบเสื้อไขว้ทบักนั หรอืเป็นลกัษณะ

ผ่าหน้ากลดักระดมุ
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กระโปรงสีชมพูอ่อนลายผีเสื้อเชยผกา รูปร่างอรชร ซีกหน้าด้านข้างงดงาม 

อ่อนช้อย ขนตางอนยาว ริมฝีปากสีชมพูสด นางดูงดงามราวกับกระเบื้อง

เคลือบก็มิปาน ผมมวยเป็นก้อนกลมพันด้วยไหมสีแดง ปลายไหมห้อย 

กระดิ่งกลวงที่เกดิเสยีงกรุ๊งกริ๊งยามก้าวเดนิ

ดวงตาของนางเป็นประกายระยิบระยับราวกับแสงอาทิตย์ขับไล ่

เมฆหมอกทะมึนที่สาดสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบกระจ่างใสจนเกิดเป็น 

ประกายระยบิระยบัแวววาว

จนิหลวี่พรูลมหายใจยาวออกมา พอเหน็ว่าคุณหนูปลอดภยัดนี�้าเสยีง

ของนางกค็ลายกงัวลลง “คณุหนอูอกมาได้อย่างไรเจ้าคะ ข้างนอกฝนยงัตกอยู่ 

ระวงัจะเป็นหวดัเอาได้”

เว่ยหลัวไม่เอ่ยค�าใด มองนางโดยไม่พูดไม่จาอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก ็

หันหน้ากลับไปเงียบๆ นางเอาแต่จ้องม่านฝนด้านนอกหลังคา ไม่ว่าจินหลวี่ 

จะพูดค�าใดด้วยกไ็ม่มปีฏกิริยิาแม้แต่น้อย

จนิหลวี่รู้สกึอดึอดัใจไม่น้อย ตั้งแต่ที่คณุหนสูี่หายจากอาการไข้เมื่อวาน

ตอนเช้า เจ้าตัวก็ดูแปลกไปมาก เมื่อก่อนเป็นเด็กหญิงน่ารักสดใส ไม่ว่า 

เหน็ใครกม็กัจะยิ้มกว้างอยู่เสมอ ปากเลก็ๆ ช่างพูดช่างจ�านรรจาไม่หยุดปาก 

ไฉนสองวนัมานี้จู่ๆ ถงึได้เงยีบขรมึผดิปกตนิกั

หรอืจะเป็นไข้จนประสาทกลบั?

จนิหลวี่ต�าหนติวัเองในใจกบัความคดิที่ผุดวาบขึ้นมา นางเพ้อเจอ้อะไร

กนั! คุณหนูสี่เป็นคนฉลาดเฉยีบแหลมมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว

แต่วนันี้เกดิอะไรขึ้นกบันางกนัหนอ

จนิหลวี่คดิไม่ตก เกลี้ยกล่อมไปกด็ูจะไร้ประโยชน์ นางเลยท�าได้เพยีง

หยบิชดุคลมุตวัยาวสชีมพอู่อนปักลายตวัหนึ่งจากในเรอืนพกัมาคลมุทบัลงบน

ไหล่เว่ยหลัว ปากก็บ่นพึมพ�า “ฝนตกติดต่อกันมาหลายสิบวันแล้วก็ยังไม่มี

ทที่าว่าจะหยุด ไม่รู้ว่าจะตกไปถงึเมื่อไร”

เดอืนสามมาเยอืนเมื่อใด เมอืงเซิ่งจงิกต้็องประสบกบัสายฝนโปรยปราย
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ไม่หยุดเช่นนี้ทุกครา ท�าเอาภายในเรอืนชื้นแฉะไปหมด ชวนให้รู้สกึครั่นเนื้อ

ครั่นตัวยิ่งนัก เดิมทีจินหลวี่ก็แค่หาเรื่องสนทนาไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้น ไม่ได้ 

คาดหวงัว่าเว่ยหลวัจะตอบค�าถามนาง ถงึอย่างไรอกีฝ่ายกม็อีายุเพยีงหกขวบ

เท่านั้นจะไปรู้อะไรกันเล่า คงเป็นเพราะเห็นฝนแล้วรู้สึกสนุกก็เลยวิ่งออกมา

จากห้องแบบนี้กระมงั

ทว่าเว่ยหลัวกลับยิ้มบางๆ เผยให้เห็นฟันขาวซี่เล็กๆ นางเอ่ยขึ้น  

“พรุ่งนี้กห็ยุดแล้ว”

ยามแย้มยิ้ม ลกัยิ้มตื้นๆ ทั้งสองข้างกจ็ะปรากฏขึ้นด้วย รวมกบัดวงตา

ด�าขลับปานกาน�้าคู่นั้นก็ยิ่งท�าให้ดูน่ารักไร้เดียงสา ท�าเอาผู้ที่พบเห็นพากัน 

ใจละลาย

รอยยิ้มของนางในวนันี้กลบัดูแปลกออกไป ส่วนที่ว่าแปลกอย่างไรนั้น 

จินหลวี่ก็บอกไม่ถูกเช่นกัน สรุปแล้วคือแตกต่างจากวันวาน เมื่อก่อนยามที่

คุณหนูสี่ยิ้มแย้มนั้นดูสดใสยิ่งกว่าดอกกุหลาบในสวนเสียอีก นายท่านชอบ

รอยยิ้มของนางที่สุด เพราะรอยยิ้มนั้นสมัผสัได้ และท�าให้คนอื่นพลอยอารมณ์

ดไีปด้วย แต่วนันี้ไม่เหมอืนกนั แม้ว่านางจะก�าลงัยิ้ม ทว่ากด็ูเหมอืนจะแฝง 

ไปด้วยความแค้นความอาฆาตที่ปรากฏวบูขึ้นในแววตา กลิ่นอายความอ�ามหติ

ปกคลุมไปทั่วร่าง

เดก็น้อยในวยันี้รู้จกัความแค้นด้วยหรอืไร

“คุณหนูรู้ได้อย่างไรเจ้าคะ” จนิหลวี่ตกใจ พอตั้งใจจะพนิจิมองอกีฝ่าย 

เว่ยหลวักเ็บนหน้ากลบัไปมองเมด็ฝนด้านนอกตามเดมิ

นางเท้าคางพลางเอ่ยออกมาอย่างไม่ใส่ใจ “เดาเอาเท่านั้น”

จินหลวี่ก�าลังจะซักต่อ แต่อีกฝ่ายกลับไม่เอ่ยวาจาใดออกมาอีก นาง

ต้องผดิแปลกไปแน่ๆ จนิหลวี่คดิในใจ คณุหนสูี่อยู่ในจวนมาตั้งแต่เดก็ไม่เคย

มคีวามแค้นกบัผู้ใดมาก่อน แล้วจะเคยีดแค้นชงิชงัใครกนัเล่า นางเพิ่งจะอายุ

เพียงเท่านี้เอง จินหลวี่หัวเราะพลางเปลี่ยนบทสนทนา “ทางโรงครัวเพิ่งท�า

เต้าฮวยผลซิ่งเหริน3 เสร็จ คุณหนูอยากดื่มน�้าผึ้งดอกกุ้ยฮัว หรือว่าน�้าผึ้ง



8
มารยามารล้านเล่มเกวียน เล่ม 1

น�้าตาลแดงดเีจ้าคะ”

ดูเหมือนเอ่ยเช่นนี้จะเรียกความสนใจจากอีกฝ่ายได้ในที่สุด เว่ยหลัว

เอยีงคอคดิอยู่ครู่ก่อนจะเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้ม “ดอกกุ้ยฮวั”

เด็กอย่างไรก็ยังเป็นเด็กวันยังค�่า พอพูดถึงของอร่อยก็ลืมทุกอย่าง 

ไปจนสิ้น จนิหลวี่จงึบอกให้คณุหนขูองนางรออยูท่ี่นี่ โดยตนเองจะไปยกส�ารบั

ของว่างจากโรงครวัมาให้

หลงัจากจนิหลวี่ผละไป เว่ยหลวัที่ห่อตวัอยูภ่ายใต้เสื้อคลมุยงัคงนั่งอยู่

ตรงระเบยีงทางเดนิเช่นเดมิ

นางแกว่งขาทั้งสองข้างไปมาช้าๆ รองเท้าไหมปักลายโบตั๋นถูกน�้าฝน 

จนเปียกแฉะ นางก้มตัวลงไปแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าคลุมเอาไว้ แต่ดูเหมือนจะ 

ไม่ได้ผล สุดท้ายจงึโยนผ้าเชด็หน้าทิ้งไปเสยี จะเปียกแค่ไหนกเ็ปียกไป

พอใจลอยเจ้าตัวก็คิดถึงเรื่องในชาติก่อนของตัวเอง อันที่จริงจินหลวี่

คะเนไม่ผดิไปเลยแม้แต่น้อย นางหาใช่เว่ยหลวัคนเก่าไม่...

เดิมทีนางคิดว่าชีวิตเดินทางมาถึงจุดจบเสียแล้ว แต่คาดไม่ถึงว่าพอ

ดวงตาปิดสนิทลงนางกลับได้ย้อนอดีตมาอยู่ในร่างตัวเองในวัยเพียงหกขวบ 

ชาติก่อนนางมีชีวิตแสนรันทด ต้องใช้ชีวิตอย่างอดทนอดกลั้น ตอนที่หมด 

ลมหายใจลงกเ็ตม็ไปด้วยความคบัแค้นในอก การได้กลบัมามชีวีติใหม่อกีครั้ง

จงึเรยีกว่าเป็นเมตตาที่สวรรค์ประทานมาให้นาง

เวย่หลวัเกดิในจวนองิกั๋วกง เป็นคณุหนูสี่ของจวน เวย่คนุบดิาของนาง

คอืบุตรชายคนที่ห้าขององิกั๋วกง4 ...เว่ยฉางชุน นางมนี้องชายฝาแฝดชื่อเว่ย-

ฉางหง ว่ากนัว่าตอนที่พวกเขาเกดิมาคนในจวนตื่นเต้นไม่น้อย นายท่านยนิดี

ปรีดาเหลือแสน สั่งให้โปรยลูกอมมงคลไปทั่วตลาดและทุกตรอกซอกซอย  

ซ�้ายงัจดังานเลี้ยงหน้าจวนองิกั๋วกงสามวนัสามคนื นางกบัฉางหงไร้มารดาตั้งแต่

3 ธญัพชืตระกลูอลัมอนด์
4 กง เป็นต�าแหน่งบรรดาศกัดิ์จากการพระราชทาน รองชั้นจากเชื้อพระวงศ์ระดบัอ๋อง
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เลก็ บดิาของนางแต่งภรรยาใหม่ อกีฝ่ายเป็นหลานสาวทางฝั่งฮูหยนิจงอี้ป๋อ5 

มีนามว่าตู้เยว่อิ๋ง หลังจากแต่งเข้าจวนอิงกั๋วกงไม่นานก็ให้ก�าเนิดบุตรสาว 

คนหนึ่งนามว่าเว่ยเจงิ ซึ่งอายุน้อยกว่าทั้งคู่หนึ่งขวบ

ตูซ้ื่อ6 ปฏบิตักิบัเว่ยหลวัอย่างด ีรกัและเอน็ดนูางประหนึ่งบตุรจีากอทุร 

หากมขีองกนิของเล่นใดกม็กัจะคดิถงึนางอยู่เสมอ

แน่นอนว่า... นี่เป็นเพยีงฉากหน้ากเ็ท่านั้น

เว่ยหลวัรูส้กึว่าเมื่อก่อนตนเองช่างโง่เขลานกั ทั้งที่มใิช่มารดาแท้ๆ ไฉน

จงึได้หวงัว่าอกีฝ่ายจะรกันางดั่งลูกในไส้เล่า

ในสายตาของคนทั่วไป ตู้ซื่อดีต่อนางเป็นอย่างยิ่ง ให้นางได้กินอิ่ม 

นอนอุ่น ทว่าลบัหลงักลบัหาวธิที�าร้ายนางและน้องชายตลอดเวลา เมื่อครั้งที่

นางยงัเดก็ ในวนัเทศกาลซ่างซื่อ7 นางถูกตู้ซื่อหลอกไปที่ป่าร้างไกลโพ้นนอก

เมอืงเซิ่งจงิโดยมโีจรลกัเดก็ซุม่รออยูท่ี่นั่น นางยงัถามตูซ้ื่อด้วยความโง่เขลาว่า

อกีฝ่ายจะพาตนไปเล่นสนุกที่ใดกนั

กว่าจะรู้ว่าตกอยู่ในอันตรายก็สายไปเสียแล้ว นางเป็นเพียงเด็กน้อย 

วยัหกขวบ ยามต้องเผชญิหน้ากบัผู้ไม่หวงัดจี�านวนมากขนาดนั้น นางจะหนี

ไปทางใดได้เล่า เว่ยหลวัถกูตูซ้ื่อจบัตวัไว้รมิน�้า สาวใช้สองคนที่ตูซ้ื่อพามาด้วย

กร่็วมมอืด้วยการเข้าประชดิและจบัตวันางเอาไว้ เพื่อตดัรากถอนโคนไม่ให้นาง

ปากสว่างได้อกีในภายหลงั พวกเขาบบีคอนางแล้วจบัโยนลงแม่น�้า

ภาพเหตุการณ์ที่ตู้ซื่อบีบล�าคอนางแน่นด้วยสองมือคู่นั้น ทุกวันนี้นาง 

กย็งัไม่อาจลมืเลอืนได้

ทั้งแปลกหน้า ทั้งน่าหวาดกลวั...

ยงัดทีี่เว่ยหลวัชะตาแขง็ แม้จะถูกท�าถงึขนาดนั้นกย็งัไม่ตาย นางลอย

5 ป๋อ เป็นต�าแหน่งบรรดาศกัดิ์จากการพระราชทาน รองชั้นจากกงและโหว
6 ซื่อ หมายถงึ แซ่หรอืสกลุ ใช้ต่อท้ายสกลุของสตรทีี่แต่งงานแล้วเพื่อใช้เป็นค�าเรยีกขาน
7 วนัขึ้นสามค�่าตามปฏทินิจนัทรคตขิองจนี
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ไปตามน�้าจนถงึหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก่อนจะถูกสามภีรรยาชาวนาคู่หนึ่งช่วยแล้ว

เลี้ยงเอาไว้

จากคุณหนูสี่แห่งจวนองิกั๋วกงกลายเป็นบุตรสาวชาวนาในพรบิตา นาง

ใช้ชวีติตกระก�าล�าบากไปจนกระทั่งอายสุบิห้า เดก็สาวอายสุบิห้าถงึวยัที่สมควร

ออกเรอืนแล้ว แต่นางไม่อยากได้คูค่รองแบบขอไปท ีพอคดิถงึสถานะเก่าของ

ตนเอง นางกต็ดัสนิใจเดนิทางกลบัสู่จวนองิกั๋วกง

ไม่รู้ว่าครานั้นตูซ้ื่อบอกเล่าเหตกุารณ์ทั้งหมดกบับดิานางเช่นไร อกีฝ่าย

จึงยังใช้ชีวิตอย่างราบรื่นและสงบสุขมาได้ตั้งหลายปี เว่ยหลัวคิดว่าหากได้ 

พบกบับดิา เขากค็งจดจ�านางได้ทนัทตีั้งแต่แวบแรกที่เหน็และรบัตวันางกลบั 

เข้าจวนอกีครั้ง

ทว่าน่าเสยีดายที่นางยงัไม่ทนัได้พบหน้าเว่ยคุน หญงิสาวกถ็ูกตู้ซื่อกบั

บุตรขีองนางท�าลายใบหน้าจนเสยีโฉม จากนั้นกเ็ร่ร่อนไปตามถนน วนัรุ่งขึ้น 

กล็้มป่วยหนกั ตื่นขึ้นมาอกีครั้งกค็อืเมื่อสองวนัก่อน... ณ ปัจจุบนันี้

ชีวิตที่สิ้นหวังและทุกข์ทรมานเช่นนั้น แค่คิดก็ชวนให้หนาวยะเยือก 

ไปทั้งแผ่นหลงั

โชคดทีี่นางได้กลบัมา ได้มโีอกาสก�าหนดชวีติตวัเองใหม่อกีครั้ง เมื่อ 

รู้เช่นเหน็ชาตคินใกล้ชดิอย่างนี้แล้ว นางไม่มวีนัเหยยีบย่างไปบนเส้นทางเดมิ 

อกีแน่

ตอนที่จนิหลวี่ยกส�ารบัเต้าฮวยผลซิ่งเหรนิกลบัมา เมื่อนางเหน็รองเท้า

ปักของคุณหนูเปียกชื้นไปหมดก็ตกใจ รีบส่งถาดส�ารับให้จินฉือกับจินเก๋อที่

อยู่ข้างๆ “คุณหนูเปียกปอนไปหมดแล้ว พวกเจ้าเอาแต่เฝ้ามองอยู่อย่างนี้ 

หรอื ไยจงึไม่เกลี้ยกล่อมนางเล่า”

จนิเก๋อพมึพ�า “เกลี้ยกล่อมแล้ว ถ้าคุณหนูยอมฟังกด็สี.ิ..”

จนิหลวี่ถลงึตาใส่ อกีฝ่ายหุบปากฉบัทนัท ี จนิหลวี่เป็นสาวใช้ข้างกาย 

เว่ยหลวั ปีนี้อายุสบิสาม นางโตกว่าคนอื่นๆ หลายปี ทั้งยงัเป็นคนสุขุม ดงันั้น
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จงึมอี�านาจมากกว่าสาวใช้คนอื่น นางพูดอะไร ใครๆ กต็้องเชื่อฟัง จนิหลวี่

ดูแลรับใช้เว่ยหลัวอย่างถวายหัว พอเห็นอีกฝ่ายเปียกปอนก็รีบประคองให้ 

ลุกขึ้น 

“คณุหนรูบีกลบัห้องเถอะเจ้าค่ะ ถ้ายงันั่งอยูแ่บบนี้ละกท่็านต้องล้มป่วย

อกีแน่ๆ”

เว่ยหลัวก้มหน้าซ่อนแววตาเคียดแค้นเข้ากระดูกด�าเอาไว้ ตอนที่ 

เงยหน้าขึ้นอกีครั้งกเ็หน็เพยีงรอยยิ้มว่าง่าย “พี่จนิหลวี่ ฉางหงเล่า”

ฉางหงเกิดหลังนางหนึ่งชั่วยาม สองคนมีใบหน้าละม้ายคล้ายกันมาก 

นิสัยก็ร่าเริงด้วยกันทั้งคู่ ซ�้ายังสนิทสนมกันมากกว่าพี่น้องชายหญิงคู่อื่นๆ  

หากเป็นยามปกตฉิางหงกค็งแวะมาเยี่ยมนางตั้งนานแล้ว ทว่าวนันี้อกีฝ่ายกลบั 

ไม่มา ทั้งที่รู้สาเหตุแต่เว่ยหลวักย็งัอดถามไม่ได้

เป็นไปตามคาด จนิหลวี่เอ่ยอธบิาย “ฮูหยนิกงัวลว่าคุณชายหกจะตดิ

ไขจ้ากทา่นจงึไม่ให้แวะมาเจ้าค่ะ ถ้าคุณหนคูดิถงึคณุชายหกกต้็องรบีรกัษาตวั

ให้หายเรว็ๆ จะได้เล่นกบัคุณชายหกอย่างไรเล่าเจ้าคะ”

นี่เป็นแผนการของตู้ซื่อที่คดิจะตดัความสมัพนัธ์ระหว่างนางกบัฉางหง 

ท�าให้ฉางหงตีตัวออกห่างจากนางและรู้สึกแปลกหน้าต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะแบบนี้ในชาติก่อน ต่อให้นางหายสาบสูญไปอย่างกะทันหัน ฉางหงก็ 

ไม่มวีนัสงสยัในตวัตู้ซื่ออย่างแน่นอน 

เว่ยหลวันั่งเท้าคางพลางตอบอย่างหดหู่ “กไ็ด้...”

นางไม่ได้แสดงอาการผิดปกติไปจากเมื่อก่อน จินหลวี่จึงไม่สงสัยแต่

อย่างใด

เว่ยหลวัอ้าแขนออก ท�าท่าขอให้อกีฝ่ายอุ้ม “พี่จนิหลวี่เปลี่ยนรองเท้า

ให้ข้าหน่อยได้ไหม รองเท้าอาหลวัแฉะหมดแล้ว”

เมื่อได้ยินค�าขอจากเด็กน้อยหน้าตางดงามตรงหน้า มีหรือจินหลวี่ 

จะปฏิเสธได้ ถึงต่อให้เว่ยหลัวไม่สั่ง นางก็ต้องท�าหน้าที่นั้นอยู่แล้ว “เจ้าค่ะ  

คุณหนูตามบ่าวกลบัเข้าห้องก่อน บ่าวจะเปลี่ยนรองเท้าให้คุณหนูเอง” 
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จนิหลวี่จงูมอืคณุหนกูลบัเข้าห้อง ก่อนจะอุม้นางไปวางที่ตั่งรมิหน้าต่าง 

จากนั้นกช็ว่ยถอดรองเท้าชื้นแฉะออก แล้วหยบิผ้าผนืสะอาดมาเชด็ฝ่าเท้าเลก็

ที่ดรูาวกบัแท่งหยกคูน่ั้น จากนั้นกเ็ปลี่ยนรองเท้าให้นางเป็นรองเท้าทอไหมทอง

ลายดอกตู้ลั่วพันกิ่งคู่ใหม่ ขณะเดียวกันก็ก�าชับอย่างไม่วางใจเท่าใดนัก  

“ครั้งหน้าห้ามคณุหนไูปโดนฝนอกีนะเจ้าคะ หากนายท่านรูเ้ข้าจะปวดใจเอาได้”

เว่ยหลวัใช้สองมอืยนักบัขอบตั่งเอาไว้พลางเอยีงคอ “นายท่านคนไหน”

ค�าพูดนี้ท�าเอาจินหลวี่สะดุ้งโหยง “ก็...ก็ต้องเป็นคุณ...คุณชายห้าอยู่

แล้วสเิจ้าคะ ไฉนคุณหนูถงึถามเช่นนี้” คุณชายห้าคอืบดิานาง เป็นผู้ที่รกัและ

เอน็ดูนางมากที่สุดมาแต่ไหนแต่ไร คุณหนูลมืไปแล้วหรอื

เว่ยหลวักะพรบิตา “หากท่านพ่อรกัข้า เหตุใดจงึไม่มาเยี่ยมข้า”

จินหลวี่สั่งให้คนยกส�ารับเต้าฮวยผลซิ่งเหรินเข้ามา จากนั้นก็ใช้ช้อน 

ตักป้อนให้ถึงริมฝีปาก “นายท่านมาเมื่อเช้าแล้วเจ้าค่ะ ตอนนั้นคุณหนูก�าลัง

หลบัอยู่กเ็ลยไม่รู้เรื่อง นายท่านบอกอกีว่ารอให้คุณหนูหายดเีสยีก่อน พรุ่งนี้

จะให้ฮูหยนิพาคุณหนูไปจุดธูปไหว้พระที่วดัหู้กั๋ว”

พรุ่งนี้ต้องไปวดัหู้กั๋ว วนันี้คอืวนัที่สองเดอืนสาม พรุ่งนี้กเ็ป็นวนัที่สาม

เดอืนสาม

เป็นวนัที่ตู้ซื่อคดิจะขายนางให้โจรลกัเดก็

ประกายเย็นชาวูบขึ้นในแววตาเว่ยหลัว สองมือเล็กภายใต้แขนเสื้อ 

ก�าแน่น ความรู้สึกในใจปั่นป่วน ทว่าสีหน้านั้นกลับดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเยี่ยง

เดมิ นางกนิเต้าฮวยผลซิ่งเหรนิไปเงยีบๆ จนหมดชาม จากนั้นจนิหลวี่กห็ยบิ

ผ้าเชด็หน้ามาเชด็ปากให้ เจ้าตวัจงึเงยหน้าแล้วถาม “พี่จนิหลวี่ ข้ารูส้กึไม่สบาย 

พรุ่งนี้ไม่ไปได้ไหม”

จนิหลวี่คดิว่าอกีฝ่ายเป็นไข้เพราะถูกความเยน็จากฝนเมื่อครู่ จงึรบีสั่ง

คนไปต้มน�้าให้คุณหนูแช่น�้าร้อนไล่ความหนาว อาการป่วยของคุณหนูเพิ่ง 

หายด ีจะล้มป่วยอกีไม่ได้เป็นอนัขาด “เรื่องนี้ก�าหนดไว้ตั้งแต่เมื่อสามวนัก่อน

แล้ว นายท่านเองกเ็หน็ด้วย ฮูหยนิคดิถงึสุขภาพของคุณหนูนะเจ้าคะ... ไฉน
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คุณหนูจงึไม่ไปเอาดื้อๆ เล่า”

เว่ยหลวัไม่เอ่ยค�าใดอกี

ไม่นานน�้าร้อนก็ถูกยกเข้ามา จินหลวี่และสาวใช้อีกสองคนก�าลังเทน�้า

อยู่หลงัฉากกั้นไม้เถามู ่แล้วทนัใดนั้นกไ็ด้ยนิเสยีงกระเบื้องเคลอืบตกแตกจาก

ในห้อง จนิหลวี่รบีก้าวพรวดออกมาจากฉากกั้น ก่อนจะเหน็ว่าเว่ยหลวัยนือยู่

หลงักองเศษกระเบื้อง ปลายนิ้วมแีผลถูกเศษกระเบื้องบาดปรากฏอยู่ด้วย

บาดแผลไม่ลกึนกั มเีลอืดซมึออกมาเพยีงเลก็น้อย แต่จนิหลวี่อุทาน

ลั่น รบีหยบิผ้าเชด็หน้าออกมาเตรยีมจะอุดปากแผล เว่ยหลวักลบัก้มหน้าลง

แล้วเลยีปลายนิ้วตวัเอง จากนั้นเงยหน้าขึ้นก่อนเอ่ย “พี่จนิหลวี่ ข้าไม่ทนัระวงั

เลยท�าชามแตก”

ชามใบหนึ่งจะมคี่าสกัเท่าไรเชยีว เทยีบกบัคุณหนูได้อย่างไรเล่า

จนิหลวี่ก้มลงอุ้มอกีฝ่ายขึ้นมาให้พ้นระยะเศษกระเบื้องนั้น ก่อนจะสั่ง

ให้สาวใช้อีกสองคนเก็บกวาดพื้นให้เรียบร้อย นางถามด้วยความตระหนก  

“คุณหนูบาดเจบ็ตรงไหนอกีหรอืไม่เจ้าคะ”

เว่ยหลวัส่ายหน้าพลางโอบรอบคอจนิหลวี่ไว้ไม่ปล่อย

จนิหลวี่ไม่ทนัได้เหน็รอยยิ้มที่ค่อยๆ คลี่กว้างขึ้น ภายใต้ขนตางอนยาว

นั้น ประกายทะมึนเยือกผุดวาบ ดูราวกับปีกผีเสื้อหางหงส์ ทั้งงดงามทั้งน่า 

กริ่งเกรง

ในเมื่อหลบไม่พ้น เช่นนั้นกล็องดูแล้วกนั ตู้ซื่อคดิจะก�าจดันาง นางจะ

ไม่ให้โอกาสอกีฝ่ายได้อย่างไรเล่า นางหาใช่เดก็น้อยไม่รูป้ระสาเมื่อครั้งกระโน้น

อกีต่อไป ระหว่างพวกนาง... ยงัมบีญัชแีค้นครั้งใหญ่หลวงที่รอให้สะสางอยู่!



สอง

วนัรุง่ขึ้นกเ็ป็นไปตามค�าบอกของเว่ยหลวั ฝนเดอืนสามที่ตกตดิต่อกนั

มาถงึครึ่งเดอืนกพ็ลนัหยุดลง

แสงแดดสาดกระทบกบัพื้นกระเบื้องภายในจวนองิกั๋วกง สะท้อนแสง

จ้าไปทั่วทั้งเรอืน กิ่งไม้ทอดเงาเลอืนราง แสงอาทติย์ระยบิระยบัดูสดใส

หลังจากรับใช้เจ้านายทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรดาสาวใช้ต่างก็

รีบคว้าเชือกห้าสีไปเล่นกระโดดเชือกกันที่ลานกลางเรือน เหล่าสาวใช้ในชุด

สชีมพพูากนักระโดดลอดห่วงเชอืก ร่างอรชรอ้อนแอ้นพลิ้วไหวไปมาท่ามกลาง

เสยีงหวัเราะ หนึ่งในสาวใช้ที่ดจูะเก่งกาจกว่าใครเพื่อนกระโดดไปพลางเตะลกู

ขนไก่ไปพลาง ใช้ขาข้างหนึ่งเตะลกูขนไก่ลอยขึ้นกลางอากาศ จากนั้นกก็ระโดด

สงูจนพ้นเชอืก ก่อนจะยื่นขาออกมารบัลกูขนไก่ด้านหลงัเอาไว้ได้อย่างแม่นย�า

คนอื่นๆ พากันร้องชื่นชม จวนอิงกั๋วกงไม่ได้เข้มงวดกับบรรดาบ่าว 

รับใช้มากเท่าใดนัก โดยทั่วไปหากท�าหน้าที่ของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วและ 

บอกกล่าวแก่เจ้านายสักหน่อย จะแวะมาเล่นสนุกเพื่อผ่อนคลายก็มิใช่เรื่อง 

ผดิอะไร

ระหว่างที่กลุ่มสาวใช้ก�าลงักระโดดเชอืกกนัอย่างสนุกสนานอยู่นั้น จู่ๆ 
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เด็กน้อยภายใต้หน้ากากสีเขียวที่มีเขี้ยวแหลมคมก็โผล่พรวดมาจากใต้ต้น 

ถงซู่ จากนั้นกก็างแขนกางขาแล้ววิ่งเข้าหาสาวใช้เหล่านั้น 

“แฮ่!”

สาวใช้ที่ไม่ทันตั้งตัวพากันสะดุ้งโหยง บางคนที่ขี้ขลาดหน่อยก็ล้ม 

ก้นจ�้าเบ้าลงกบัพื้น ตกใจจนหน้าซดีเผอืด

เสยีงหวัเราะดงัลอยมาจากหน้ากาก เว่ยหลวัเอามอืกมุท้องพลางหวัเราะ

ดงัลั่น นางชี้ไปที่สาวใช้บนพื้นแล้วเอ่ยปนหอบ “พี่จนิเก๋อขี้ขลาดนกั”

จินเก๋อตะเกียกตะกายขึ้นจากพื้นแล้วปัดฝุน่ดินบนเสื้อผ้าด้วยท่าทาง

อบัอายนดิๆ “คุณหนูสี่รงัแกกนัอกีแล้ว...”

หนูน้อยเอื้อมมอืไปปลดเชอืกด้านหลงัท้ายทอย จากนั้นถอดหน้ากาก

ออก เผยให้เหน็ดวงตาทอประกายระยบิระยบั จมกูโด่งเป็นสนัได้รปู กลบีปาก

สชีมพู ใบหน้าดูราวกบัรูปสลกั นางยนือยู่ใต้ต้นถงซู่ในชุดหรูฉวนิ8 ไหมทอง 

สลบัเขยีวลายขั้วลูกพลบั มรีอยยิ้มแต่งแต้มบนใบหน้า กลบีดอกถงซูป่ลดิปลวิ

ลงมาตดิบนมวยผมของนาง เจ้าตวัยกสองมอืขึ้นเท้าเอวแล้วถาม 

“ข้าใช้หน้ากากนี้หลอกพวกเจ้ามาตั้งหลายครั้งแล้ว พวกเจ้าก็ตกหลุม

พรางทุกครั้ง ตกลงว่าข้ารงัแกพวกเจ้า หรอืว่าพวกเจ้ากนัแน่ที่เขลาเกนิไป”

เพิ่งจะหกขวบเท่านั้น แต่กลับช่างจ�านรรจาเหลือเกิน ยามที่นางเอา 

แต่ใจใครกร็บัมอืไม่ไหวจรงิๆ

จนิเก๋อจนค�าพูดจะตอบโต้ ได้แต่วิ่งหนไีปด้วยใบหน้าอนัแดงก�่า

เว่ยหลัวที่ยืนอยู่ใต้หลังคาเรือนราวกับมองเห็นตัวเองในอดีตอย่างไร

อย่างนั้น

นั่นเป็นเหตุการณ์ที่นางเคยเล่นสนุกเมื่อชาติก่อน ช่างไร้เดียงสาเหลือ

เกิน นางจ�าภาพเหตุการณ์ในวันนั้นได้อย่างชัดเจน เด็กน้อยสวมหน้ากาก 

8 เครื่องแต่งกายจนีโบราณที่เป็นชดุกระโปรงรดัอก เปิดล�าคอและคว้านลกึ นยิมสวมคู่กบั

เสื้อตวัในแขนยาว
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ออกมาหลอกบรรดาสาวใช้ ตอนหลงัท่านพ่อกบัตูซ้ื่อกเ็ข้ามา จากนั้นตูซ้ื่อกเ็อ่ย

วาจาหลอกล่อนาง ก่อนพานางออกไปจากจวนเพยีงล�าพงัแล้วทิ้งเว่ยเจงิเอาไว้

ในจวน ครานั้นนางควรจะรู้สึกแปลกใจที่ตู้ซื่อรักเว่ยเจิงเสียขนาดนั้น ไม่ว่า 

จะท�าอะไรก็ต้องมีบุตรสาวอยู่ข้างกายเสมอ เทศกาลซ่างซื่อเป็นเทศกาลที่

ครกึครื้นถงึเพยีงนั้น ไฉนจงึตดัใจทิ้งอกีฝ่ายให้อยู่ในจวนเพยีงล�าพงัได้

ที่แท้ก็วางแผนเอาไว้แล้วอย่างดี ท่านพ่อรู้เรื่องนี้หรือไม่นะ เขาจะมี

อาการเช่นไรบ้างถ้ารู้ว่านางเกอืบจะถูกตู้ซื่อสงัหารจนตาย

เว่ยหลวัเองกไ็ม่รูว่้าบดิารูห้รอืไม่เช่นกนั แต่ถงึอย่างนั้นนางกแ็ค้นเคอืง

เว่ยคุน แค้นที่อีกฝ่ายแต่งกับภรรยาใหม่ตั้งแต่นางยังเด็ก แค้นที่เขาไม่บอก

นางว่ามารดาผูใ้ห้ก�าเนดินางคอืใคร และยิ่งแค้นมากขึ้นเมื่อเขาให้นางเรยีกหญงิ

น�้ามอืเหี้ยมโหดผู้นั้นว่าท่านแม่

เว่ยหลัวเงื้อแขนขึ้นแล้วขว้างหน้ากากเขี้ยวกระแทกกับขั้นบันไดอย่าง

จงัจนแตกเป็นสองส่วน คนอื่นๆ ที่อยู่ในลานพากนัตกใจเพราะเสยีงนั้น ต่าง

หยุดงานในมอืแล้วหนัมามองนาง

นางรูส้กึสะใจยิ่งนกั ถงึขนาดย�่าเท้าลงบนหน้ากากที่แตกซ�้า ย�่าจนแหลก

ละเอยีดถงึหยุด หน้ากากนี้เว่ยคุนมอบให้นางตอนเทศกาลโคมไฟ เดมิทนีาง

เป็นเดก็รกัสนุก หน้ากากอนันี้จงึถูกใจนางเป็นอย่างยิ่ง ประเดี๋ยวกห็ยบิออก

มาสวมหลอกคนอื่น นางหวงแหนมันราวกับสมบัติล�้าค่า ทว่าบัดนี้นางไม่

ต้องการมนัแม้แต่น้อย มแีต่อยากจะท�าลายให้พงัพนิาศ

“อาหลวั ไยเจ้าจงึท�าลายหน้ากากทิ้งเสยีเล่า”

เสียงซักถามเคร่งขรึมดังขึ้นจากด้านหลัง เว่ยหลัวหันไปมองก็เห็น 

คนสองคนยนือยู่ใต้ระเบยีงทางเดนิ คนหนึ่งคอืบดิาของนาง... เว่ยคุน อกีคน

คอืตู้ซื่อ... แม่เลี้ยงของนาง และคนที่เอ่ยปากเมื่อครู่กค็อืเว่ยคุน

เว่ยคุนในชุดจื๋อตัว9 ลายไผ่ม่วง เขามีสีหน้านิ่งขรึม ทว่าแววตาลึกๆ 

กลับซ่อนความเอ็นดูเอาไว้ เดินตรงเข้ามาหานางแล้วถาม “เจ้าชอบหน้ากาก 

ที่พ่อมอบให้ที่สุดมใิช่หรอื”



เฟิงเหอโหยวเยว่
17

เว่ยหลัวไม่สนใจ ยังคงก้มหน้าย�่าเท้าบนหน้ากากอยู่เช่นนั้นราวกับ 

ไม่ได้ยนิค�าถาม

เว่ยคนุก้มลงอุม้บตุรสาวขึ้นมาก่อนจะเอ่ยกลั้วหวัเราะ “หรอืมใีครท�าให้

อาหลวัโมโห บอกพ่อมา พ่อจะจดัการให้เจ้าเอง”

ตู้ซื่อยืนห่างออกไปสองสามก้าว นางสวมชุดคลุมไหมทองตัวยาวลาย

ดอกฝหูรง ด้านในเป็นเสื้อตวัสั้นกบักระโปรงลายเมฆสม่ีวง ศรีษะประดบัด้วย

หยกและไข่มกุทอประกายวบัวาว ใบหน้านางยิ้มแย้มในตอนแรก ทว่าหลงัจาก

ที่เหน็เว่ยคุนเอน็ดูเว่ยหลวัถงึเพยีงนี้ รอยยิ้มนั้นกแ็ขง็ค้างไปนดิ

เว่ยหลัวซบลงกับไหล่เว่ยคุน ก่อนจะเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของตู้ซื่อ

พอดี

เมื่อก่อนนางยงัเดก็ ไร้ประสบการณ์และไม่เข้าใจชวีติ ต่อให้เหน็สหีน้า

นั้นกค็งไม่เกบ็มาคดิให้มากความ แต่บดันี้ไม่เหมอืนเดมิอกีแลว้ นางมองตูซ้ื่อ

และสมัผสัได้ถงึความเสแสร้งในทุกอณูของอกีฝ่าย

เว่ยหลวัถหูน้ากบัไหล่ของเว่ยคนุอย่างออดอ้อน น�้าเสยีงของนางออเซาะ 

ก่อนจะต่อว่าด้วยท่าทางน่าสงสาร “อาหลัวไม่สบาย ท่านพ่อไม่มาเยี่ยมเลย 

ท่านพ่อไม่รกัอาหลวัแล้ว...”

ที่แทก้ส็าเหตนุี้นี่เอง เว่ยคนุจะไม่รกับตุรสาวคนนี้ได้อย่างไรกนั เพราะ

รกัและเอน็ดนูางมาก ด้วยเหตนุี้ตอนที่นางล้มป่วย เขาจงึถงึกบันั่งเฝ้าที่หวัเตยีง

ทั้งวนัทั้งคนื พอนางได้สตขิึ้นถงึปลกีตวัออกมา แต่เจ้าลูกคนนี้กลบัรู้เพยีงว่า

ไม่เหน็หน้าเขายามที่ฟ้ืนตื่น หารูไ้ม่ว่าตอนที่นางหมดสตอิยู่นั้นเขามาเยี่ยมนาง

บ่อยแค่ไหน เว่ยคุนถอนใจออกมา 

“พ่อไม่ดีเอง พ่อควรจะไปเยี่ยมเจ้าให้บ่อยกว่านี้ อาหลัวจะท�าลาย

หน้ากากกส็มควรแล้ว ทั้งหมดเป็นความผดิของพ่อเอง”

9 ชดุที่บณัฑติและนกัปราชญ์จนีนยิมสวม ลกัษณะเป็นชดุคลมุยาว แขนยาว ปกเสื้อซ้าย

ป้ายทบัทางขวา รดัเอวด้วยเขม็ขดั
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เว่ยหลวัเงยหน้าขึ้น เป็นไปตามที่คดิ สหีน้าของตู้ซื่อดูย�่าแย่ยิ่งกว่าเดมิ 

เว่ยคุนรักนางขนาดนี้ ตู้ซื่อคงหวาดระแวงอยู่ในใจสินะ คงจะกลัวว่านาง 

มาแย่งความรักของบิดาไปจากเว่ยเจิง เพราะแบบนี้เลยรีบร้อนจะก�าจัดนาง 

อย่างนั้นสิ

ลองทบทวนดูดีๆ  แล้ว ท่านพ่อกด็ูเหมอืนจะเอน็ดูนางมากกว่าเว่ยเจงิ

จรงิๆ แต่เพราะเหตุใดกนั ในเมื่อเป็นบุตรทีั้งคู่ มอีะไรไม่เหมอืนกนัอย่างนั้น

หรอื...

เว่ยหลวัคดิดูแล้วกพ็บว่าน่าจะมสีาเหตุมาจากท่านแม่แท้ๆ ของนาง

นางไม่มภีาพความทรงจ�าเกี่ยวกบัมารดาผู้ให้ก�าเนดิเลย นางเคยได้ยนิ

ท่านป้าสี่บอกว่าหลงัจากนางกบัฉางหงเกดิมาได้ไม่นาน ท่านแม่กไ็ม่อยูเ่สยีแล้ว 

คนอื่นๆ บอกว่าหลงัจากคลอดพวกนาง ท่านแม่กเ็สยีเลอืดมากจนตาย แต่

ท่านป้าสี่บอกว่าท่านแม่ยงัไม่ตาย เพยีงไม่ต้องการพวกนางเท่านั้น ดงันั้นกเ็ลย

หนีไปในที่ที่ใครก็ตามตัวไม่พบ ท่านป้าสี่ยังบอกอีกว่าท่านพ่อรักท่านแม่มาก 

ครานั้นเพื่อให้ท่านปู่ตอบตกลงให้ท่านพ่อแต่งงานกับท่านแม่ ท่านพ่อยอม

คุกเข่าอยู่ที่ศาลบรรพชนเป็นเวลาถึงสามวันสามคืน กระทั่งสุดท้ายก็หมดสติ

ไปเพราะความหวิโหย ท่านปู่ถงึได้จ�าใจยอมตกปากรบัค�า

ว่ากันว่าหลังจากแต่งงานท่านพ่อก็ทะนุถนอมท่านแม่เป็นอย่างมาก  

สองคนใช้ชวีติร่วมกนัอย่างชื่นมื่น ภายหลงัไม่รู้ว่าเกดิเหตุอนัใดขึ้น หลงัจาก

คลอดนางกบัฉางหงแล้วท่านแม่กเ็ป็นฝ่ายจากไป 

ครานั้นท่านพ่อไม่ต่างจากคนเสยีสต ิเสาะหาที่อยูข่องท่านแม่ไปทั่ว ทว่า

ตามหาอยู่สามเดือนก็ยังไม่พบ ไม่นานท่านพ่อก็แต่งตู้ซื่อเข้าจวน เก้าเดือน 

ต่อมาเว่ยเจงิกถ็อืก�าเนดิขึ้น

ตอนนี้ในใจของท่านพ่อยงัมท่ีานแม่อยูห่รอืไม่ เขาจะยงัจ�าหน้าของนาง

ได้อยู่อกีหรอื...

เว่ยหลวัที่ฝังหน้าลงกบัไหล่ของเว่ยคนุหวัเราะเยอืก นางไม่เคยพบหน้า

มารดาแท้ๆ ของตนเองมาก่อน แทบจะไม่มคีวามผูกพนัใดๆ กบัอกีฝ่ายเลย
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ด้วยซ�้า ความสนใจเลก็น้อยเพยีงเรื่องเดยีวกค็อื นางอยากรู้ว่าไฉนท่านแม่ถงึ

ต้องทิ้งลูกตนเองไปด้วย

“หน้ากากพงัแล้วกแ็ล้วไปเถดิ วนันี้ข้าจะพาอาหลวัออกไปข้างนอกพอด ี

เอาไว้ค่อยซื้อให้เจ้าใหม่อีกอันดีหรือไม่” เมื่อครู่ตู้ซื่อไม่ได้จังหวะเอ่ยแทรก  

พอตอนนี้เหน็ว่าเว่ยหลวัสงบลงแล้ว นางจงึเสนอขึ้นพร้อมรอยยิ้ม

เว่ยหลัวเหลือบมองอีกฝ่ายด้วยสายตาเย็นยะเยียบ ไม่เหมือนกับ 

แววตาของเดก็น้อยเลยสกันดิ ตู้ซื่อชะงกัไปทนัใด รู้สกึเยน็วาบในหวัใจอย่าง

บอกไม่ถูก พอพนิจิอกีครั้งเว่ยหลวักก็ลบัมายิ้มหวานตามเดมิ “ท่านพ่อไปกบั

อาหลัวได้ไหม อาหลัวไม่ได้ออกไปข้างนอกกับท่านพ่อนานแล้ว อยากให้ 

ท่านพ่อไปด้วยกนั”

ไม่วา่ตูซ้ื่อจะลอบสงัเกตเช่นไรกไ็ม่เหน็สหีน้าเช่นเมื่อครูอ่กี หรอืนางจะ

ตาลาย?

เว่ยคุนลูบศรีษะอกีฝ่ายด้วยความเสยีดาย “เดี๋ยวพ่อต้องไปส�านกัราช-

บณัฑติหลวง คงออกไปเป็นเพื่อนเจ้าไม่ได้”

เว่ยคุนเป็นจิ้นซื่อ10 ที่สอบได้เมื่อหลายปีก่อน ปัจจุบนัเขาคอืชู่จี๋ซื่อ11 

แห่งส�านกัราชบณัฑติหลวง ทกุวนัเขาจะวุน่วายอยูก่บัการเรยีนการสอบ ตลอด

ทั้งวันจึงไม่ได้มีเวลาอยู่ที่จวนนานนัก แต่หลายวันมานี้เขาอยู่ติดบ้านได้ก ็

เพราะเว่ยหลวัล้มป่วย เนื่องจากไม่วางใจเขาจงึยอมแบ่งเวลาอยูใ่นจวนมากขึ้น

เพื่อที่จะดูแลนาง

ตู้ซื่อที่อยู่ข้างๆ ผ่อนลมหายใจออกมา

เว่ยหลัวหัวเราะอยู่ในใจ ก่อนจะแกล้งกอดเว่ยคุนให้แน่นขึ้น “ถ้า 

เช่นนั้นท่านพ่อกพ็าข้าไปส�านกัราชบณัฑติหลวงด้วยสเิจ้าคะ”

10 บณัฑติชั้นสงูที่ผ่านระบบการสอบคดัเลอืกเข้ารบัราชการในประเทศจนีโบราณ
11 ต�าแหน่งขนุนางในส�านกัราชบณัฑติหลวง ท�าหน้าที่บรรยายหรอือธบิายความในต�ารา 

ให้แก่ฮ่องเต้และขุนนางชั้นสูง
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เว่ยคุนคิดว่าบุตรสาวคงไม่อยากห่างจากตนจึงทั้งดีใจและจนใจอยู่ 

ในท ี “พ่อไปงานราชการ พาเจ้าไปด้วยได้ที่ไหนกนัเล่า ออกไปกบัแม่เจ้าเถดิ 

พวกเจ้าจุดธูปไหว้พระที่วดัหู้กั๋วเสรจ็พ่อกก็ลบัมาพอด”ี

กลบัมา? หากนางยอมไปแต่โดยด ียงัจะมโีอกาสรอดกลบัมาอกีหรอื!

เว่ยหลวัเอยีงหน้าหนัไปสบตาตู้ซื่อ “พี่จนิหลวี่บอกว่าข้ายงัไม่หายไข้ด ี

ต้องไปซื้อโอสถเพิ่ม ต�ารับโอสถอยู่กับแม่นมเย่ ฮูหยิน ข้าพาพี่จินหลวี่กับ 

แม่นมเย่ไปด้วยได้หรอืไม่”

จินหลวี่เป็นสาวใช้ที่นางไว้ใจมากที่สุด แม่นมเย่... เย่ซื่อก็เป็นผู้ที่ 

เลี้ยงดูนางมาแต่เยาว์วัย ทั้งคู่ดูแลนางเป็นอย่างดี ทั้งยังจงรักภักดีกับนาง  

หากคนทั้งคู่อยู่ด้วยย่อมไม่มีวันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆ กับนางอย่าง

แน่นอน ชาติก่อนนางไว้ใจคนผิด พาจินเก๋อกับจินฉือออกนอกจวนไปด้วย 

คดิไม่ถงึว่าสาวใช้ทั้งสองจะถกูตูซ้ื่อซื้อด้วยเงนิไปตั้งนานแล้ว พอถงึนาทวีกิฤติ

กลับท�าเป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่สนใจผู้เป็นนายอย่างนาง มองตู้ซื่อสังหารนาง 

ต่อหน้าต่อตาแล้วเอาแต่หลบไปยนืตวัสั่นอยู่ทางอื่น

ตู้ซื่อชะงกั “เจ้าเรยีกข้าว่าอะไรนะ”

เว่ยหลวัเรยีกซ�้าอกีรอบ “ฮูหยนิ”

ตู้ซื่อมองเว่ยคุนอย่างท�าอะไรไม่ถูก จากนั้นก็ขมวดคิ้วเข้าหากัน “ลูก

คนนี้เป็นอะไรไป เมื่อก่อนเรียกท่านแม่ตลอด ไฉนวันนี้ถึงเปลี่ยนค�าเรียก 

เสยีได้ หรอืสาวใช้จะเอ่ยวาจาไม่เข้าทกีบันาง”

เว่ยคุนเองกซ็กัว่านางเป็นอะไรไป เว่ยหลวัจงึเอ่ยตอบลกัษณะเหมอืน

จะเข้าใจแต่กไ็ม่เข้าใจ “ท่านป้าสี่บอกว่าข้ามมีารดา แต่ฮูหยนิไม่ใช่มารดาของ

ข้า” นางคว้าชายเสื้อของเว่ยคุนเอาไว้แล้วเงยหน้ามองด้วยท่าทางไร้เดียงสา 

“ท่านพ่อ ท่านแม่ของข้าเป็นใครกนั”

ตู้ซื่อรู้สกึเหมอืนถูกตบหน้าฉาดใหญ่ ไม่อาจปั้นหน้าสงบนิ่งได้อกี นาง

รู้ว่าก่อนที่ตนจะแต่งงานกบัเว่ยคุน เขาเคยมภีรรยามาก่อนแล้ว เพราะมจีวน

จงอี้ป๋อซึ่งเป็นสกลุฝ่ายมารดาหนุนหลงั ท�าให้ปกตไิม่มใีครกล้าเอ่ยถงึภรรยาเอก
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เจยีงเมี่ยวหลนัออกมาต่อหน้านาง วนันี้อาหลวักลบัโพล่งออกมาเช่นนี้ แสดง

ว่านางคงจะคบัแค้นใจมใิช่น้อย

แววเจ็บปวดปรากฏวูบขึ้นในแววตาของเว่ยคุน ก่อนจะกลับเป็นปกติ

อย่างรวดเรว็ “อาหลวัเดก็ด.ี.. ฮูหยนิกเ็ป็นแม่ของเจ้า ต่อไปห้ามถามค�าถามนี้

อกี”

มที่านแม่คนใดที่บบีคอบุตรตนเองให้ตายคามอืด้วยหรอื

แววตาอาหลวัเยน็ยะเยอืก นางตดัสนิใจแลว้วา่ต่อให้มารดาของนางจะ

ไม่ต้องการนางกบัฉางหงอกีแล้ว นางกจ็ะไม่มวีนัเรยีกตู้ซื่อว่า ‘ท่านแม่’ อย่าง

แน่นอน

ท้องถนนในเมืองเซิ่งจิงคึกคักเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ก่อตั้งแคว้น 

ต้าเหลยีงฮ่องเต้ฉงเจนิกป็กครองบ้านเมอืงเป็นระบบระเบยีบ มกีารให้บ�าเหนจ็

รางวลัและก�าหนดบทลงโทษชดัเจน ท�าให้เมอืงเซิ่งจงิและเมอืงใหญ่อื่นๆ สงบ

เรยีบร้อย ประชาราษฎร์อยู่ดมีสีุข การค้าขายรุ่งเรอืงเฟื่องฟู ยามที่นั่งอยู่ใน 

รถม้าก็จะได้ยินเสียงต่อรองซื้อขายกันดังเซ็งแซ่ รวมไปถึงเสียงสังสรรค์กัน

อย่างเฮฮาที่ดงัมาจากร้านสุรารมิทาง

หลังจากเว่ยหลัวออกจากจวนมาพร้อมตู้ซื่อ นางก็เอาแต่นั่งมองริม

หน้าต่างลอดผ้าม่านไหมทอง สายตาจบันิ่งอยู่บนท้องถนน

ตูซ้ื่อคดิว่านางคงอยากรูอ้ยากเหน็ตามประสาเดก็ทั่วไปจงึไม่ได้ควบคุม

อย่างใกล้ชดิ ปล่อยให้อกีฝ่ายท�าตามใจตน เมื่อคดิว่าอกีชั่วเวลาเพยีงไม่นาน 

นางกจ็ะก�าจดัหนามต�าตาต�าใจตรงหน้านี้ได้ มุมปากตู้ซื่อกย็กสูงขึ้นอย่างเกบ็

อาการไม่อยู่

หลายปีมานี้ผู้ที่นางชิงชังมากที่สุดก็คือเว่ยหลัวกับเว่ยฉางหง แต่เพื่อ

รักษาชื่อเสียงอันดีงามเอาไว้ นางจึงต้องแสร้งท�าเป็นรักและเอาอกเอาใจเด็ก 

ทั้งสอง อนัที่จรงินางเกลยีดชงัเดก็คู่นี้จะแย่ แค่เหน็กใ็ห้รู้สกึว่าตนเองเป็นแค่

ภรรยารองที่ท�าหน้าที่เติมเต็มเรือนเท่านั้น ทั้งสองเหมือนเป็นหนามที่คอย 
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ทิ่มแทงใจจนมอิาจข่มตาหลบัได้

โดยเฉพาะเว่ยหลวั... เว่ยคุนรกับุตรสาวผู้นี้จนนางมอิาจจะยอมรบัได้

ยิ่งเดก็น้อยเป็นคนฉลาดเฉยีบแหลม หน้าตาน่าเอน็ดแูละโดดเด่นยาม

อยูต่่อหน้าองิกั๋วกงจนกลบรศัมขีองเว่ยเจงิไปจนสิ้น เช่นนี้แล้วจะมใิห้นางรษิยา

ชงิชงัได้อย่างไรกนั แม้ว่าเว่ยเจงิจะไม่ด้อยกว่า แต่ถ้าเทยีบกบัเว่ยหลวัแล้วก็

ยงัดูแตกต่างกนัอยู่ดี

ตู ้ซื่อคิดถึงอนาคตที่ไกลออกไปเพื่อให้เว่ยเจิงได้มีชีวิตราบรื่นใน 

ภายหลัง ได้มีคู่ครองที่ดีและเหมาะสม มีทางเดียวก็คือต้องก�าจัดเว่ยหลัว 

เสียก่อน โดยการขายนางไปให้พ้นๆ และไม่ให้กลับมาเหยียบที่นี่อีก ส่วน 

เจ้าเดก็เว่ยฉางหง... รอให้นางมบีุตรชายเมื่อใดค่อยคดิหาวธิรีบัมอืกแ็ล้วกนั



สาม

หากจ�าไม่ผดิ หลงัจากไหว้พระขอพรเสรจ็ตู้ซื่อกล็งมอืกบันางระหว่าง

ทางที่ออกมาจากวดัหูก้ั๋ว โจรลกัเดก็ที่นางตดิต่อให้ไปดกัซุ่มอยู่ที่นั่นมทีั้งหมด

สองคน ชายหนึ่งหญงิหนึ่ง มนีสิยัละโมบโลภมาก หน้าตาอปัลกัษณ์ ครานั้น

ตูซ้ื่อไม่รบัเงนิจากการขายนาง เพยีงมข้ีอเรยีกร้องเรื่องเดยีวคอืให้น�าตวันางไป

ขายตอ่ใหไ้กลเท่าไรได้ยิ่งด ีทางที่ดทีี่สุดคอืชาตนิี้ไม่ต้องให้นางได้หวนกลบัมา

เมอืงเซิ่งจงิอกีเลย

คราวนี้เว่ยหลัวก้าวย่างไปตามหมากที่ตู้ซื่อวางแผนการเอาไว้ทีละก้าว 

อยากขายนางมากนกัหรอื ดูซวิ่าอกีฝ่ายจะมปีัญญาหรอืไม่

หวงัว่าถงึตอนนั้นนางจะไม่ท�าให้แม่นมเย่ตกใจไปเสยีก่อน หวงัว่าในใจ

ของแม่นมเย่ นางจะยงัเป็นเดก็น้อยที่น่ารกัและไร้เดยีงสาตลอดไป

ความรูส้กึที่เว่ยหลวัมต่ีอแม่นมเย่นั้นผูกพนัแน่นแฟ้นยิ่งกว่าญาตพิี่น้อง

แท้ๆ มากนกั ตั้งแต่ที่เว่ยหลวัจ�าความได้ แม่นมเย่กเ็ป็นผูค้อยดแูลนางมาโดย

ตลอด กบัลูกในอกแท้ๆ ของตนกย็งัดูแลไม่เท่านางเลยด้วยซ�้า ชาตกิ่อนเมื่อ

ครั้งที่เว่ยหลวัคดิจะกลบัคนืสูจ่วนและถกูสองแม่ลกูท�าร้ายจนเสยีโฉม กม็เีพยีง

เย่ซื่อที่จ�าหน้านางได้ ก่อนจะน�านางไปดแูลที่เรอืนของตน น่าเสยีดายที่ร่างกาย
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นางอ่อนแอเกินไป สุดท้ายก็ยืนหยัดต่อไปไม่ไหว หมดลมหายใจสุดท้ายไป

พร้อมกบัความแค้นที่ฝังอยู่เตม็อก

ถ้าชาติก่อนแม่นมเย่รู้แผนการของตู้ซื่อแล้วละก็ ต่อให้ต้องแลกด้วย

ชวีติ อกีฝ่ายกค็งต้องปกป้องนางเอาไว้อย่างถงึที่สุดเป็นแน่

น่าเสยีดายที่ค�าว่า ‘ถ้า’ ไม่มอียูจ่รงิ นางเองกต็ายไปแล้ว ซ�้ายงัตายอย่าง

น่าเวทนาอกีด้วย

ไม่รู้ว่ายามหลบัตู้ซื่อจะฝันถงึนางบ้างหรอืไม่ ตอนที่อกีฝ่ายร่วมมอืกบั

เว่ยเจงิท�าร้ายนางจนเสยีโฉม พวกนางมคีวามสุขมากอย่างนั้นหรอื ความรู้สกึ

ของการกรดีมดีไปบนผวิเนื้อทลีะนดิคงสนุกมากเลยสทิ่า... พอคดิเช่นนี้แล้ว

เว่ยหลวักร็ู้สกึอยากลองขึ้นมานดิๆ

นางยกยิ้มมุมปาก ทั้งที่คดิถงึเรื่องโหดเหี้ยมอยูแ่ท้ๆ แต่ใบหน้าของนาง

กลบัคลี่ยิ้มหวานออกมา นางมองออกไปนอกหน้าต่าง กลอกตาไปมาก่อนจะ

เกดิความคดิร้ายๆ ขึ้นในเวลาถดัไป

บนท้องถนนเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่เดินสวนกันไปมา พวกเขา 

แต่งกายหลากหลาย บ้างก็เป็นเศรษฐีเงินถุงเงินถัง บ้างก็สวมเสื้อผ้าอาภรณ์

ซอมซ่ออดมื้อกนิมื้อ และเพราะมผีู้คนสญัจรกนัคบัคั่ง ท�าให้รถม้าเคลื่อนตวั

ได้ไม่เรว็นกั ด้วยเหตนุี้เว่ยหลวัจงึมโีอกาสสงัเกตการณ์รอบๆ ได้อย่างละเอยีด

ถี่ถ้วน

จงัหวะนั้นเอง จู่ๆ  รถม้ากห็ยดุลง หนงิเสวี่ยสาวใช้ของตูซ้ื่อเลกิม่านขึ้น

แล้วไต่ถาม จึงรู้ว่าด้านหน้ามีรถม้าสองคันปะทะกันและขวางทางอยู่ คนขับ 

รถม้าจงึต้องจอดตรงหน้าร้านขายหน้ากาก

หนิงเสวี่ยถามขึ้น “โชคร้ายจริงๆ ฮูหยิน ถ้าอย่างไรอ้อมไปอีกทาง 

ดหีรอืไม่เจ้าคะ”

ตู้ซื่อคดิอยู่ครู่หนึ่ง เพราะไม่อาจเสยีเวลาอยู่ที่นี่ได้อกี นางจงึท�าท่าจะ

พยกัหน้ารบั “กด็.ี..”

เว่ยหลวัที่ไม่ได้เอ่ยวาจาใดออกมาเลยตั้งแต่แรกโพล่งสวนขึ้น “ฮูหยนิ



เฟิงเหอโหยวเยว่
25

ดูส!ิ ตรงนั้นมหีน้ากากเตม็เลย อาหลวัอยากซื้อหน้ากาก”

ตูซ้ื่อฝืนยิ้มบนสหีน้าเอาไว้ไม่ไหวอกี ทกุครั้งที่เว่ยหลวัเรยีกนางว่า ‘ฮูหยนิ’ 

ยิ่งสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่นาง เดิมทีนางอยากจะอาละวาดออกมาเสีย 

ตอนนี้ ทว่าพอคิดได้ว่ายังต้องหลอกล่อนังเด็กผู้นี้ให้ตายใจอีกพักใหญ่ ซ�้า 

อกีฝ่ายกไ็ม่ต่างจากปีศาจตวัน้อย ดไีม่ดหีากจบัพริธุนางได้ ถงึตอนนั้นเกดินาง

หลุดมอืไปจะท�าเช่นไร พอคดิเช่นนี้แล้วตู้ซื่อกฝ็ืนยิ้มออกมา 

“อาหลวัเดก็ด ีเราต้องไปไหว้พระที่วดัหูก้ั๋วนะ กลบัมาค่อยซื้อดหีรอืไม่”

เว่ยหลวัเอยีงคอแล้วส่ายหน้ารวัๆ ดั่งกลองปอหลางกู่ “ไม่เอา ข้าจะซื้อ

เดี๋ยวนี้!”

พอเหน็ว่าตูซ้ื่อตั้งท่าปฏเิสธ นางกเ็บ้ปากแลว้ออกท่าไม้ตายทนัท ี“ตอน

อยู่ที่จวนฮูหยินบอกว่าจะซื้อหน้ากากให้อาหลัว ไฉนจึงพูดแล้วคืนค�าเล่า  

ฮูหยนิหลอกข้าหรอื ข้าจะฟ้องท่านพ่อ!” 

นางรู้ว่าจะต้องใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แขง็ พอเหน็ตูซ้ื่อหน้าเสยี ดวงตากลมโต

กก็ะพรบิแพขนตาที่ฉ�่าน�้าปรบิๆ แล้วชี้ไปที่ร้านขายหน้ากากนอกหน้าต่าง “ข้า

ขอซื้อแค่อนัเดยีวเท่านั้น... ฮูหยนิซื้อให้ข้าได้หรอืไม่ ซื้อแล้วข้าจะเป็นเดก็ด!ี”

ตู้ซื่อแทบทนไม่ไหวกับท่าทางออเซาะของอีกฝ่าย นางใคร่ครวญอยู่ 

ครู่หนึ่ง ถงึอย่างไรตอนนี้กข็ยบัไปไหนไม่ได้ ไม่รู้ว่ารถม้าข้างหน้าจะขวางทาง 

อกีนานแค่ไหน อย่างไรกต็ามใจดูเสยีหน่อย เว่ยหลวัจะได้สงบและเชื่อฟังขึ้น

อกีนดิ นบัประสาอะไรกบับรรดาสาวใช้บนรถม้า ทุกคนเป็นคนของนางทั้งนั้น

จนิหลวี่กบัเย่ซื่อกน็ั่งอยูใ่นรถม้าคนัหลงั เมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายคงไม่อาจหนไีปไหน 

นางจงึตอบตกลง

ตู้ซื่อเอ่ยกับหนิงเสวี่ย “เจ้าพาคุณหนูสี่ลงไปซื้อหน้ากาก อย่าไปไกล  

ซื้อเสรจ็กร็บีกลบัมา”

หนิงเสวี่ยรับค�า ก่อนจะยื่นมือไปจูงเว่ยหลัวอย่างไม่เต็มใจเท่าใดนัก 

“คุณหนูมากบับ่าวเจ้าค่ะ”

เว่ยหลวัแสร้งท�าเป็นมองไม่เหน็ นางเบี่ยงตวัแล้วกระโดดลงจากรถม้า
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ทนัท ีจากนั้นกว็ิ่งตงึๆ ไปหยุดอยู่ที่ร้านขายหน้ากาก

หนงิเสวี่ยเป็นคนของตูซ้ื่อ ย่อมรูถ้งึแผนการของนายสาวอยู่แล้ว เพราะ

เหตนุี้นางจงึไม่ชอบใจเว่ยหลวัเท่าใดนกั พอถกูเว่ยหลวัเมนิเฉยใส่เช่นนี้ เจ้าตวั

กแ็ค่นเสยีงฮอึย่างไม่พอใจ ก่อนจะสะบดัมอืแล้วเดนิตามหลงัเว่ยหลวัไป

เว่ยหลวันั้นตวัเลก็ พอยนือยู่หน้าร้านคนขายกแ็ทบจะมองไม่เหน็นาง

ด้วยซ�้าไป แต่นางกห็าได้ร้อนใจ แสร้งท�าเป็นลูบอนันั้นจบัอนันี้ ดูเหมอืนจะ

สนใจไปทั้งหมด

เว่ยหลวัเอยีงหน้ามองคนที่ยนือยูข้่างๆ ก่อนจะยื่นมอืไปกระตกุชายเสื้อ

ทอไหมทองสีครามลายดอกเป่าเซียงของอีกฝ่าย แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงหวาน

ออเซาะ “พี่ชาย ข้าชอบหน้ากากในมอืท่าน ขอดูหน่อยได้หรอืไม่”

อกีฝ่ายชะงกัไปนดิ จากนั้นกก้็มหน้ามอง จงึเพิ่งจะสงัเกตเหน็เดก็หญงิ

คนหนึ่ง นางมวยผมพันไว้ด้วยโซ่ทองร้อยไข่มุกเม็ดเล็ก สวมชุดหรูฉวิน

ไหมทองสลับเขียวลายขั้วลูกพลับ มองดูแล้วเหมือนกิ่งอ่อนของต้นไม้ที่งอก

ขึ้นในฤดูใบไม้ผล ิแค่ปรายตามองกร็ู้ว่านางเป็นคุณหนูจากสกุลมั่งคั่ง

อกีฝ่ายลบูหน้ากากคนุหลนุหน1ู2 ในมอือย่างไม่ใส่ใจเท่าใดนกั น�้าเสยีง

ของเขานิ่งราวกบับ่อน�้าเก่าแก่ที่ผวิน�้ากระเพื่อมเพยีงเลก็น้อย “เจ้าอยากได้?”

แม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพียงหนุ่มน้อยคนหนึ่ง ทว่ากลับดูมีราศีสูงศักดิ์ 

ไปทั้งตวัอย่างโดดเด่นสะดุดตา เสี้ยวหน้าด้านข้างหล่อเหลางดงามจนน่ามอง  

ทั้งที่ดแูล้วน่าจะเพิ่งอายสุบิห้าเท่านั้น แต่ราวกบัผ่านประสบการณ์ชวีติมาอย่าง

โชกโชน ความสุขุมและเคร่งขรมึเยน็ชานั้นเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในคนวยัเดยีวกนั 

นี่เองเป็นเหตุผลให้เว่ยหลวัเลอืกที่จะมาซื้อหน้ากากร้านนี้ และแน่นอน... อกี

เหตุผลส�าคัญเลยก็คือ องครักษ์สองนายที่อยู่ด้านหลังเขาดูมีวรยุทธ์สูงส่ง 

มากทเีดยีว

12 หน้ากากสดี�าซึ่งวาดลวดลายเลยีนแบบใบหน้าชาวเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ที่มาเป็นทาส

ชาวจนีในอดตี
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เว่ยหลวัพยกัหน้า “อยากได้!”

จ้าวเจี้ยเพิ่งเดินทางมาจากแคว้นอูหรง หาได้รีบร้อนเข้าวังหลวงไม่ 

เดมิทเีขาคดิจะเดนิเที่ยวรอบตลาด ไม่คดิว่าเดก็หญงิผูน้ี้จะเป็นฝ่ายเริ่มสนทนา

กับเขาก่อน แต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีความอดทนต่อเด็กเล็กเท่าไรนัก ต่อให้ 

เดก็หญงิตรงหน้าจะหน้าตาหมดจดงดงามแค่ไหนกต็าม 

จ้าวเจี้ยวางหน้ากากลงแล้วท�าท่าจะผละไปพลางเอ่ย “ข้ายกให้เจ้า”

มหีรอืที่เว่ยหลวัจะปล่อยให้เขาจากไปง่ายๆ เช่นนั้น นางลงจากรถม้า

มากเ็พราะเขา!

ตอนที่อีกฝ่ายส่งหน้ากากมาให้และยังไม่ทันชักมือกลับ เว่ยหลัวก็พุ่ง

เข้าไปกอดแขนข้างนั้นเอาไว้ ก่อนที่ปากเล็กๆ จะอ้ากว้างแล้วงับข้อมือเขา 

เตม็แรง ไม่นานในโพรงปากกค็ลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลอืด

จ้าวเจี้ยไม่ทนัระวงัรบีสะบดัข้อมอืออก ทว่านางกลบัยิ่งกดัและเกาะแขน

เขาแน่น สะบดัเท่าไรกไ็ม่หลุดสกัท ีองครกัษ์ที่อยู่ด้านหลงัตวดักระบี่แล้วก้าว

เข้ามาโดยไม่สนใจสักนิดว่าที่นี่คือถนนที่มีผู้คนสัญจรไปมาคับคั่ง ตอนที่

เจ้าของกระบี่วาววับก�าลังจะตวัดใส่ร่างของเว่ยหลัว นางก็หลบวูบ จากนั้นก ็

รีบวิ่งไปแอบด้านหลังหนิงเสวี่ย ก่อนจะยิ้มจนตาหรี่ลง สายตาคู่นั้นเหมือน

ก�าลงัเอ่ยว่า 

‘เจ้ามาตขี้าเสยีส’ิ

ประกายเยน็ยะเยอืกผดุวาบขึ้นในแววตาจ้าวเจี้ย เขาก้มมองข้อมอืของ

ตนเอง กเ็หน็เป็นแผลมเีลอืดไหลซมึเป็นรอยฟันลกึ เมื่อครูเ่ขาประมาทเกนิไป 

คิดว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงเด็กน้อยที่ถูกพะเน้าพะนอจนเสียคน คิดไม่ถึงว่านาง 

จะมฟีันแหลมคมเอาไว้ขบกดัผู้อื่นเช่นนี้ด้วย

องครกัษ์ขอความเหน็จากเดก็หนุ่ม “ท่านอ๋อง?”

จ้าวเจี้ยเหลือบตาขึ้น ก่อนจ้องมองไปยังเว่ยหลัวที่หลบอยู่หลังหนิง- 

เสวี่ย “จบันางมา ข้าอยากจะดูนกัว่าฟันคมๆ ของนางขึ้นมากี่ซี่แล้ว”

องครกัษ์รบัค�าสั่ง ตอนที่ก�าลงัจะลงมอืเว่ยหลวักลบัวิ่งปรูด๊หายไปอย่าง
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รวดเร็ว เห็นว่านางตัวเล็กนิดเดียว แต่ความปราดเปรียวนั้นกลับไม่เบาเลย 

สักนิด เจ้าตัววิ่งตึงๆ กลับไปที่รถม้า ก่อนจะมุดเข้าไปในม่านไหมทองแล้ว 

ไม่โผล่หน้าออกมาอกีเลย ทิ้งหนงิเสวี่ยให้เผชญิหน้ากบัองครกัษ์ทั้งสอง เจ้าตวั

ได้แต่โอดครวญอยู่ในใจ ด้วยเกรงว่าจะเกดิเรื่องเกดิราวเลวร้ายขึ้น จงึได้แต่

ยิ้มอย่างขออภยัอยู่ในท ี

“คุณชายมนี�้าใจกว้างขวาง คุณหนูของข้าเพิ่งหกขวบเท่านั้น โปรดอย่า

ถอืสานางเลย...”

องครกัษ์ในชุดคลุมสฟี้าผู้มใีบหน้าดุดนัเอ่ยขึ้น “หกขวบ? เดก็หกขวบ

ดุร้ายได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือ ท่านอ๋องถูกนางกัดจนเนื้อแทบหลุดออกมาเป็น

ชิ้นๆ!”

หนิงเสวี่ยรู้ว่าพวกตนเป็นฝ่ายผิด จึงได้แต่ขอโทษอีกฝ่ายไม่ขาดปาก 

สุดท้ายตู้ซื่อที่รออยู่บนรถม้าก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป เรียกตัวสาวใช้คนสนิทให้

กลบัมาขึ้นรถม้า เจ้าตวัจงึพรูลมหายใจออกมาได้

ตอนที่ขบวนรถม้าเคลื่อนตัวไกลออกไปเรื่อยๆ เว่ยหลัวก็โผล่ศีรษะ

เลก็ๆ ออกมาจากหน้าต่าง จากนั้นกช็ะโงกกลบัมาด้านหลงั

จ้าวเจี้ยเองก็มองนางอยู่เช่นกัน ก่อนจะเห็นหนูน้อยอ้าปากแล้วเอ่ย 

ออกมาช้าๆ ชดัๆ 

“ไม่-อร่อย-สกั-นดิ!”

สหีน้าของจ้าวเจี้ยเปลี่ยนไปทนัที

จูเกิ่งองครักษ์ที่เอ่ยเมื่อครู่จึงถามขึ้น “ท่านอ๋อง จะให้จับตัวเด็กนั่น 

กลบัมาหรอืไม่ขอรบั ท่านจะได้จดัการนางได้”

จ้าวเจี้ยไม่เอ่ยค�าใด ไม่ตอบรบัและไม่ปฏเิสธ

เมื่อรถม้าเคลื่อนมาถึงวัดหู้กั๋ว ตู้ซื่อก็พาเว่ยหลัวเข้าไปในต�าหนัก 

หลงัใหญ่สทีองอร่ามเพื่อไปจุดธูปและขอพร 

ในที่สดุกแ็สดงละครจนจบฉาก แม้ว่าตูซ้ื่อจะร้อนใจแต่นางกย็งัปฏบิตัิ
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ตวัอย่างมลี�าดบัขั้นตอน หลงัเสรจ็สิ้นภารกจิ ทั้งหมดกเ็ตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

จู่ๆ เว่ยหลวักว็ิ่งไปหยุดอยู่ข้างๆ เย่ซื่อ นางเงยหน้าขึ้นแล้วบอก “แม่นมเย่  

ข้ารู้สกึไม่ด.ี..”

คราวนี้เป็นเย่ซื่อที่ตระหนกขึ้นมา จึงรีบคุกเข่าแล้วตรวจดูอาการของ

เว่ยหลัวทันที “คุณหนูรู้สึกไม่ดีตรงไหน หรือจะเป็นเพราะยังไม่หายไข้ด ี 

ต้องลมเข้าไปจงึไข้กลบั?”

ปีนี้เย่ซื่ออายุสามสบิกว่า แต่เพราะดูแลตวัเองเป็นอย่างด ี องคาพยพ 

ทั้งห้าบนหน้าจงึพอเหมาะพอเจาะ ท�าให้นางดนู่ามองกว่าสตรอีื่นในวยัเดยีวกนั

นางเป็นแม่นมที่เจยีงเมี่ยวหลนั... มารดาของเว่ยหลวัไหว้วานให้มาดแูล

บุตรทั้งสองเมื่อครั้งที่นางยังอยู่ ตอนที่เจียงซื่อจากไปนางก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดู 

เว่ยหลวัมาจนเตบิใหญ่ รกัใคร่และสนทิสนมกบัเว่ยหลวัยิ่งกว่าบุตรสาวแท้ๆ 

ของตนเอง พอได้ยนิอกีฝ่ายบอกว่ารู้สกึไม่ดกีพ็ลนัวติกกงัวลขึ้นมาทนัใด

เว่ยหลวัหาได้ป่วยไข้ไม่ นางเพยีงแต่ไม่อยากนั่งรถม้าคนัเดยีวกบัตู้ซื่อ

ก็เท่านั้น นางออดอ้อนอยู่ข้างๆ เย่ซื่อ เดี๋ยวปวดนั่น เดี๋ยวเจ็บนี่ สุดท้ายก็

เอะอะโวยวายจนเย่ซื่อกับตู้เยว่อิ๋งจนปัญญาต้องยอมให้นางนั่งรถม้าคันเดียว 

กบัเย่ซื่อลงเขาไป

พอขึ้นมาบนรถม้าอกีคนั อาการป่วยของเว่ยหลวักห็ายเป็นปลดิทิ้ง นาง

กอดเอวของเย่ซื่อเอาไว้ “แม่นมเย่ อย่าไปไหนนะ อย่าทิ้งอาหลวัไว้คนเดยีว”

ตั้งแต่ได้พบหน้ากนัในช่วงเช้า เย่ซื่อกพ็อจะมองออกว่าเว่ยหลวัไม่ถกูใจ

ตู้ซื่อสักเท่าใดนัก เจ้าตัวนึกแปลกใจขึ้นมา แม้ว่าเมื่อก่อนอาหลัวจะไม่สนิท

สนมกบัตูซ้ื่อเท่าใดนกั แต่กไ็ม่ต่อต้านถงึขั้นนี้ วนันี้นางเป็นอะไรไปหนอ... ทว่า

พอคดิถงึค�าพูดของอาหลวัในเช้าวนันี้ “ท่านป้าสี่บอกว่าข้ามแีม่ ฮูหยนิไม่ใช่แม่

ของข้า” เย่ซื่อกถ็อนใจ คงเพราะคดิถงึมารดากระมงั

พอคิดเช่นนี้นางจึงลูบศีรษะเว่ยหลัวอย่างรักใคร่ “ข้าไม่ไปไหนหรอก 

จะให้ไปไหนได้เล่า รอให้คุณหนูโตขึ้นและเบื่อข้าเสยีก่อน ถงึตอนนั้นข้าถงึจะ

ไปเอง”
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เว่ยหลวัพมึพ�า “ข้าไม่มวีนัเบื่อแม่นมเย่”

เย่ซื่อหวัเราะ ใบหน้าเตม็ไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่น

รถม้าของจวนองิกั๋วกงทะยานลงเขา สองข้างทางเตม็ไปด้วยต้นไม้เก่าแก่

สูงเสยีดฟ้า เงาไม้ปกคลุมครึ้ม เสยีงใบไม้เสยีดสดีงัแสกสาก ยิ่งผ่านไปนาน

เท่าใดกย็ิ่งดูผดิปกตขิึ้นเท่านั้น ดูเหมอืนจะไม่ใช่เส้นทางในขามา จนิหลวี่มอง

ซ้ายมองขวาก่อนเลกิม่านขึ้นแล้วถามคนขบัรถม้าอย่างตระหนก 

“จะกลบัจวนไม่ใช่หรอื ไฉนจงึใช้เส้นทางนี้”

คนขบัรถม้าถูกตู้ซื่อซื้อตวัไว้เช่นกนั จงึก้มหน้าต�่าแล้วเอ่ยงมึง�า “เป็น

ค�าสั่งของฮูหยนิ นางต้องการพบใครบางคน”

จนิหลวี่นิ่วหน้า ก่อนปล่อยม่านลงแล้วเอ่ยอย่างไม่พอใจ “ไม่รูจ้ะไปพบ

ผู้ใด... เหตุใดจงึต้องเดนิทางมายงัที่เปลี่ยวร้างเช่นนี้ด้วย”

สุดท้ายรถม้าก็จอดลงหน้ากระท่อมหลังหนึ่ง ไม่นานสาวใช้ก็ประคอง

ตู้ซื่อลงจากรถม้าคนัหน้า เว่ยหลวัลอบมองผ่านผ้าม่าน ก่อนจะเหน็ชายหญงิ

คูห่นึ่งยนือยูห่น้ากระท่อมไม้ไม่ไกลออกไป เป็นโจรลกัเดก็ที่ตูซ้ื่อตดิต่อไว้แล้ว

นั่นเอง



สี่

ตู้ซื่อใคร่ครวญแล้วว่าถึงต่อให้มีจินหลวี่กับเย่ซื่ออยู ่ด้วยก็หาใช่

อุปสรรค พอถงึตอนนั้นนางคงจะหาเหตุมาแยกพวกเขาออกจากกนั พอเย่ซื่อ

กบัจนิหลวี่กลบัมาอกีครั้ง เว่ยหลวักถ็ูกสองสามภีรรยาคู่นั้นพาตวัไปไกลแล้ว 

จากนั้นทกุอย่างกจ็ะง่ายดายขึ้น... นางจะบอกว่าเว่ยหลวัวิ่งซกุซนจนพลดัหลง

ไปแล้วตามหาไม่เจอ หรอืไม่กอ็้างว่าบนภูเขามพีวกโจรลกัพาตวัเดก็ และคน

เหล่านั้นกม็าชงิตวัเว่ยหลวัไป นางเพยีงแสร้งท�าเป็นเจบ็ปวดราวกบัจะขาดใจ 

ยิ่งมีแผลบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ ก็ยิ่งดี กลับไปอย่างมากก็แค่ถูกคุณชายห้า

ต�าหนเิท่านั้น เขาหายขุ่นเคอืงเมื่อใดเหตุการณ์นี้กถ็ูกลมืไปในที่สุด

ถูกต�าหนิลงโทษแลกกับความสงบใจทั้งชีวิต การค้าขายครานี้นับว่า 

คุ้มทุนเป็นอย่างยิ่ง

ตู้ซื่อพรูลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก ก่อนเดนิเข้าไปในกระท่อมกเ็อ่ย

กับเย่ซื่อ “ข้าเข้าไปด้านในสักครู่ เดี๋ยวออกมา เจ้าอยู่ที่นี่คอยดูแลคุณหนูสี่ 

ให้ด ีอย่าให้เกดิเหตุอนัใดขึ้น”

เย่ซื่อพยกัหน้า “ฮูหยนิวางใจเถดิเจ้าค่ะ”

เว่ยหลวัมุดหน้าลงกบัแขนเสื้อของแม่นมเย่แล้วขบกรามแน่น ในมุมที่
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ผู้อื่นมองไม่เหน็ นางเผยสหีน้าลกึลบัออกมา... ชาตกิ่อนกแ็บบนี้ ตู้ซื่อเข้าไป

ในกระท่อม นาง จินฉือ และจินเก๋อรออยู่ด้านนอก สักพักก็มีหญิงผู้หนึ่ง 

เดนิออกมาจากกระท่อมบอกว่าตูซ้ื่อต้องการพบตวันาง จากนั้นกอุ้็มนางเข้าไป

ด้านใน

จนิฉอืกบัจนิเก๋อนั้นรูเ้หตกุารณ์ทั้งหมดจงึไม่ได้ขดัขวางแต่อย่างใด แค่

มองนางถูกสตรผีู้นั้นอุ้มตวัจากไป

ตอนที่ก�าลงัจะเข้าไปในกระท่อมนางกรู้็สกึผดิปกตขิึ้นมา เว่ยหลวัดิ้นรน

จนหลุดจากอ้อมแขนของอีกฝ่ายแล้ววิ่งหนีไปทางด้านหลัง หลังกระท่อมไม ้

มแีม่น�้าอยู่สายหนึ่งที่ไหลลงสู่ตนีเขา นางจ�าเส้นทางได้ เพราะตอนที่ขึ้นเขามา

กม็องเหน็แม่น�้าสายนี้ตลอด จงึพุ่งตรงไปยงัจุดนั้น

น่าเสยีดายที่นางยงัเลก็นกัจงึหนไีม่รอด ถกูคนของตูซ้ื่อไล่ตามมาตดิๆ 

ตู้ซื่อโมโหจนตดัสนิใจไม่ขายนาง แต่เข้ามาบบีคอหวงัให้ตายไปเสยี... ตอนนั้น

เว่ยหลวัหวาดกลวัเป็นอย่างยิ่ง นางท�าอะไรไม่ถกู ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร ทั้งที่ 

ก่อนหน้าตูซ้ื่อยงัยิ้มอย่างอบอุน่ให้นางอยูแ่ท้ๆ วนิาทถีดัมาอกีฝ่ายกลบัต้องการ

พรากชวีตินาง

นางรบัรูไ้ด้ว่าตนเองเริ่มหมดลมหายใจลงเรื่อยๆ น�้าตาไหลออกมาจาก

หางตา นางถามตู้ซื่ออย่างยากล�าบาก “ท่านแม่... เพราะอะไร ท่านแม่... ข้า

ทรมาน” ทว่ากไ็ร้ประโยชน์

ครานั้นตู้ซื่อเอ่ยเช่นไรน่ะหรอื

อ้อ! นางบอกว่า “เจ้าสมควรตายไปตั้งนานแล้ว เจ้าตายไป... เว่ยเจงิ

ของข้าถงึจะมชีวีติที่ด”ี

อย่างนั้นหรอื...

‘พวกนางอยากมีชีวิตที่ดี เพราะฉะนั้นเลยต้องแลกด้วยชีวิตของข้า 

อย่างนั้นหรอื’

เว่ยหลวัยิ้มบาง ในเมื่อตู้ซื่อต้องการให้เว่ยเจงิมชีวีติสุขสบายสมดั่งใจ 

เช่นนั้นนางก็ไม่มีวันยอมให้พวกเขาได้สมปรารถนาเป็นแน่ นางมองจินหลวี่
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พลางถาม “ปิ่นของพี่จนิหลวี่งดงามนกั ขออาหลวัดูหน่อยได้ไหม”

จินหลวี่ตามใจคุณหนูของนางมาแต่ไหนแต่ไร นับประสาอะไรกับแค่ 

ขอดูปิ่นปักผม คุณหนูว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้น นางจึงปลดปิ่นปักผมรูปดอก

มะลิบนเรือนผมส่งให้เว่ยหลัว “ปิ่นอันนี้คมนัก คุณหนูระวังหน่อยเจ้าค่ะ  

อย่าให้บาดมอื”

เวย่หลวัรบัไปก่อนจะเงยหน้าแล้วยิ้มให้อกีฝ่าย “อื้อ” นางไม่ท�าบาดมอื 

ตวัเองอยู่แล้ว เพราะปิ่นนี้ยงัมปีระโยชน์อกีมากนกั

ระหว่างที่รออยู่ในรถม้า เว่ยหลวัเป็นเดก็ดไีม่ดื้อไม่ซน เพยีงแค่แกว่ง

สองขาเลก็ๆ ไปมาพลางเล่นปิ่นปักผมในมอื

ตู้ซื่อที่อยู่ด้านในคงก�าลังปรึกษาว่าจะแยกจินหลวี่กับเย่ซื่อออกไป

อย่างไร แล้วนางจะท�าเช่นไรดี ถ้าแอบหนีไปง่ายๆ ย่อมเสียเปรียบเป็นแน่  

แบบนั้นนอกจากจะเปิดโปงแผนการชั่วร้ายของตูซ้ื่อไม่ได้แล้ว ยงัอาจจะซ�้ารอย

ชะตากรรมของตนเองอกีกเ็ป็นได้ นางอยากให้ตู้ซื่อพ่ายแพ้หมดรูป พงัพนิาศ

ย่อยยบัไปเลยเป็นดทีี่สุด

เว่ยหลัวกระตกุแขนเสื้อจนิหลวี่ “พี่จินหลวี่ ไฉนฮูหยินยังไม่ออกมา

อกีเล่า ข้ารอจนเมื่อยแล้ว อยากกลบัจวน ข้าคดิถงึท่านพ่อ...”

จินหลวี่ปลอบนางอยู่ครู่หนึ่ง เมื่อไม่ได้ผลก็ผุดลุกขึ้น “บ่าวจะไปดู

หน่อยว่าเกดิอะไรขึ้น คุณหนูรออยู่ที่นี่นะเจ้าคะ เดี๋ยวบ่าวกลบัมา”

เว่ยหลวัพยกัหน้า กะพรบิตาแล้วถามอย่างไร้เดยีงสา “ฮหูยนิมคีวามลบั

ใดหรอื ไฉนจงึต้องสนทนาโดยไม่ให้พวกเราได้ยนิด้วยเล่า”

ในสายตาคนอื่นเว่ยหลวักแ็ค่พูดจาเรื่อยเป่ือยไปอย่างนั้นเอง แต่ส�าหรบั

จนิหลวี่กบัเย่ซื่อแล้ว วาจานี้ราวกบัแสงสว่างชี้ทาง เดมิทกีารกระท�าของตู้ซื่อ 

ก็ดูพิลึกพิลั่นมากอยู่แล้ว แม้พวกนางจะไม่เอ่ยออกมา ทว่าก็เกิดความ

คลางแคลงขึ้นในใจ พอเว่ยหลวัเอ่ยขึ้นมาเช่นนี้จงึอดคดิมากไม่ได้ 

สองคนสบตากัน จินหลวี่ลงจากรถม้าแล้วค่อยๆ ย่องไปด้านหน้า
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กระท่อมไม้ด้วยฝีเท้าแผ่วเบา

ภายในกระท่อม ตู้ซื่อก�าลังปรึกษาอยู่กับสองสามีภรรยาคู่นั้นจริงๆ 

พวกเขามใิช่คนเมอืงเซิ่งจงิ แต่เป็นคนในอ�าเภอหลิ่วหลนิที่อยู่นอกเมอืงหลวง 

เลี้ยงชีพด้วยการลักพาตัวเด็กไปขาย สามีมีนามว่าอู๋โจว ส่วนภรรยาแซ่หวัง 

คนส่วนใหญ่เรียกนางว่าหวังซื่อ ชื่อเสียงของทั้งคู ่ในอ�าเภอหลิ่วหลินนั้น 

มิค่อยดีเท่าใดนัก มักหลอกเด็กจากเมืองเซิ่งจิงแล้วน�าไปขายยังเมืองอื่น  

ตู้เยว่อิ๋งรู้จักทั้งคู่ผ่านแม่นมของตน แม่นมของนางเป็นคนอ�าเภอนั้น จาก 

สายสมัพนัธ์เก่าแก่ ไปๆ มาๆ ทั้งสองฝ่ายจงึรู้จกักนั

แม้ว่าตู้ซื่อจะร่วมมือกับพวกเขา แต่ในใจลึกๆ ก็ยังดูแคลนสองสามี

ภรรยาคู่นี้อยู่ดี

อู๋โจวถามขึ้น “สาวใช้และหญงิอกีคนจะท�าเช่นไร”

ตูซ้ื่อมองเลบ็มอืสแีดงเจดิจ้าที่เพิ่งทาใหม่พลางคลี่รมิฝีปากแล้วหวัเราะ

ออกมา “ข้าจะหาข้ออ้างแยกสาวใช้ผู้นั้นออกไปเอง ทิ้งแม่นมเย่เอาไว้เพียง

ล�าพัง เจ้าก็ท�าตามค�าสั่งข้า บอกนางไปว่าข้าต้องการพบเด็กคนนั้น แล้วก็ 

อุ้มนางมาที่นี่เสยี”

‘แผนการนี้กพ็อจะเข้าทอียูบ้่าง แต่ว่า...’ หวงัซื่อคดิในใจอย่างรอบคอบ 

ก่อนจะถามอย่างไม่วางใจเท่าใดนัก “คงไม่เกิดปัญหาใดหรอกกระมัง ท่าน

แน่ใจหรอืว่าจะไม่มผีู้ใดตามหาตวันาง มใิช่ว่าพอเราพานางไปแล้วกลบัมเีรื่อง

ยุ่งยากตามมาภายหลงันะ”

ตู้ซื่อปรายตามองอีกฝ่ายพลางแค่นเสียงเยือก “มารดาของนางยังไม่

ต้องการนาง แล้วยงัจะมใีครตามหานางอกีเล่า” พูดจบกส็ั่งให้หนงิเสวี่ยหยบิ

เครื่องหอมออกมาจากแขนเสื้อ จากนั้นกส็่งให้หวงัซื่อ “หากเจ้าไม่วางใจจรงิๆ 

เช่นนั้นกใ็ช้สิ่งนี้ท�าให้ทั้งคู่สลบเสยี ปลอดภยัไว้ก่อน”

เครื่องหอมนี้มชีื่อว่ายากล่อมจติ มฤีทธิ์ท�าให้นอนหลบัสนทิ แต่ถ้าใช้

ปรมิาณมากในครั้งเดยีวจะท�าให้สลบไสลไม่ได้สต ิตู้ซื่อให้คนเตรยีมของสิ่งนี้
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เอาไว้นานแล้ว และนางกน็�าตดิตวัมาด้วยความรอบคอบ

เป็นไปตามคาด ตอนที่นางหยิบเครื่องหอมนี้ออกมา หวังซื่อก็เบาใจ 

ลงมาก จากนั้นทั้งหมดกว็างแผนแล้วลงมอืในทนัที

จนิหลวี่ที่อยู่นอกกระท่อมกลั้นหายใจนิ่ง พอได้ยนิบทสนทนาของคน

เหล่านั้นนางกร็ู้สกึหนาวยะเยอืกตั้งแต่หวัจดเท้า... ฮูหยนิคดิจะขายคุณหนูสี่!

ปกติอีกฝ่ายดีกับคุณหนูมาโดยตลอดมิใช่หรือ! หรือท่าทางสนิทสนม

เอน็ดูเหล่านั้นล้วนแต่เสแสร้งทั้งสิ้น นางร้ายกาจถงึเพยีงนี้เชยีวหรอื

จินหลวี่ตะลึงพรึงเพริด จากนั้นก็พรวดพราดกลับเข้าไปในรถม้าแล้ว

บอกเล่าตามที่ได้ยนิมาให้เย่ซื่อฟังคร่าวๆ เย่ซื่อเองกท็ั้งตกใจทั้งเดอืดดาล 

“ฮูหยนิจติใจเหี้ยมโหดนกั!”

จนิหลวี่ดงึมอือกีฝ่ายชวนออกไปด้านนอก “เรารบีฉวยจงัหวะที่พวกเขา

ไม่ทนัรู้ตวัพาคุณหนูหนกีนัเถอะเจ้าค่ะ! เรื่องนี้ต้องบอกให้นายท่านรู้!”

เย่ซื่อพยักหน้า จากนั้นก็อุ้มเว่ยหลัวลงจากรถม้า สองแขนที่สั่นเทา 

ของนางกอดเว่ยหลวัไว้แน่น ดวงตาแดงก�่า “คุณหนูผู้น่าเวทนาของบ่าว...”

เว่ยหลวักอดคอแม่นมเย่เอาไว้แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสยีงไร้เดยีงสา “แม่นม

เย่ ท่านร้องไห้ท�าไม เหตุใดพวกเราจงึไปก่อนเล่า ไม่รอฮูหยนิหรอื”

พอได้ยนิอกีฝ่ายพูดกท็�าให้เย่ซื่อร้องไห้หนกัขึ้น “คุณหนูช่างไร้เดยีงสา

นกั! ขนืรอฮูหยนิ นางได้จบัท่านไปขายแน่...”

แม้เจยีงเมี่ยวหลนัไม่อยู่แล้ว แต่ก่อนนางจะจากไป นางได้ฝากฝังบุตร

ทั้งสองคนเอาไว้กับเย่ซื่อว่าให้ช่วยดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี แต่ดูเถิด... นาง

ดูแลพวกเขาอย่างไรกนั อกีนดิเดยีวกเ็กอืบปล่อยให้คุณหนูหลุดมอืไปแล้ว!

หากมใิช่เพราะรู้ตวัเสยีก่อน ป่านนี้คุณหนูจะมชีะตากรรมเช่นไร... แค่

คดิถงึภาพเหตุการณ์เลวร้ายที่อาจเกดิขึ้น ความละอายใจกก็่อตวัขึ้นทนัที
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คนที่อยู่ในกระท่อมสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวจึงออกมาดู ก่อนพบ

ว่าภายในรถม้าว่างเปล่า พวกเขาหนไีปแล้ว!

เพราะคดิว่าก้าวย่างของสตรนีั้นสั้นและคงหนไีปได้ไม่ไกล ตู้ซื่อจงึเอ่ย

กบัอู๋โจวด้วยน�้าเสยีงลอดไรฟัน “ยงัไม่รบีจบัตวักลบัมาอกี!” หากพวกเขาหนี

รอดไปได้ นางจะแก้ตวักบัเว่ยคุนอย่างไรเล่า

ตอนนี้นางหาได้สนใจจินหลวี่กับเย่ซื่อ ขอเพียงจับตัวทั้งหมดกลับมา

ได้ นางจะไม่มวีนัปล่อยให้ทั้งคู่หลุดรอดไปได้อกี!

อู๋โจวเป็นบุรุษที่วิ่งได้เร็ว ไม่นานเขาก็ไปดักหน้าเย่ซื่อเอาไว้ได้ เขา 

ยื่นมอืออกไปคว้าตวัเว่ยหลวัที่อยู่ในอ้อมอกของอกีฝ่าย “เอานางมานี่!”

คนผูน้ี้ทั้งผอมเกรง็และด�าคล�้า ใบหน้าดุร้ายป่าเถื่อน ฟันเหลอืงเตม็ปาก 

เว่ยหลวัเหน็แล้วสะอดิสะเอยีนยิ่งนกั และมหีรอืที่เย่ซื่อจะยอมส่งเว่ยหลวัให้

อกีฝ่าย นางอุ้มเว่ยหลวัพลางก้าวถอยไปด้านหลงั พอหนัไปแล้วเหน็ตู้ซื่อที่วิ่ง 

ตามมากอ็ดเอ่ยขึ้นอย่างขุ่นเคอืงไม่ได้ 

“ฮูหยนิ! แม้คุณหนูสี่จะมใิช่บุตรแท้ๆ ของท่าน แต่นางกเ็ป็นบุตรขีอง

นายท่าน เป็นคุณหนูสี่แห่งจวนองิกั๋วกงนะ ไฉนท่านถงึท�าเช่นนี้กบันาง!”

ตู้ซื่อก้าวเข้ามาช้าๆ ก่อนปรับสีหน้าให้เป็นปกติ จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น

รอยยิ้มสุภาพ “แม่นมเย่พูดอะไรข้าไม่เข้าใจ ข้าแค่เห็นว่าที่นี่ทิวทัศน์งดงาม 

ถงึได้พาอาหลวัมาชมดู” เอ่ยจบนางกถ็ามเว่ยหลวั “เจ้าชอบที่นี่หรอืไม่”

เว่ยหลัวไม่ไว้หน้าอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อย เด็กหญิงส่ายหน้ารัวๆ “ไม่

ชอบ!”

ตู้ซื่อเดนิเนบินาบเข้าไป “เหตุใดจงึไม่ชอบเล่า”

นางก�าลังหลอกล่อให้เว่ยหลัวสนทนาด้วยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ 

ระหว่างที่พูดคยุกนัอยูน่ั้น อูโ๋จวกเ็ดนิมาจากด้านหลงัแล้วใช้ผ้าเชด็หน้าปิดปาก

และจมูกเย่ซื่อเอาไว้ ผ้าเชด็หน้าผนืนั้นชุบยากล่อมจติไว้ในปรมิาณมาก หาก

เย่ซื่อสูดดมเข้าไปเพยีงนดิกจ็ะสลบในทนัที

อู๋โจวก�าลงัจะลงมอื ใครจะคดิว่าเดก็หญงิตวัน้อยกลบัหนัมาถลงึตาใส่ 
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จากนั้นกเ็งื้อวตัถุในมอืแทงเขา!

ยามที่นางจ้องมา ดวงตากระจ่างใสคู่นั้นเย็นชาอย่างไม่น่าเชื่อ ท�าเอา 

อูโ๋จวตะลงึงนัไปชั่วครูจ่งึไม่ทนัได้หลบเลี่ยง เขารูส้กึเจบ็ปลาบที่ใบหน้า จากนั้น

กร็้องโอ๊ย แล้วเอามอืกุมหน้าพลางก้าวถอยหลงั พอหงายฝ่ามอืดูกพ็บว่าเตม็

ไปด้วยเลอืดสดๆ

เว่ยหลัวใช้ปิ่นปักผมกรีดแทงใบหน้าเขาจากหางตาลงมาถึงมุมปาก 

บาดแผลทั้งลกึทั้งยาวท�าให้เจบ็ปวดจนเขาไร้เรี่ยวแรงไปพกัใหญ่

ตู้ซื่อเองกต็ะลงึงนั คดิไม่ถงึว่าเดก็ตวัเลก็ๆ จะใจเดด็ถงึเพยีงนี้ นาง

ต้องใช้เรี่ยวแรงมากแค่ไหนกนั... ขณะก�าลงัจะอ้าปากกเ็หน็ว่าเว่ยหลวัเงื้อปิ่น

ที่เปรอะคราบเลอืดพุง่เข้าใส่ตน นางจงึรบีถอยหลงักรดูอย่างตระหนก จากนั้น

กเ็ซไปกระแทกหนงิเสวี่ย ก่อนสูดลมหายใจเยน็เยยีบ

เว่ยหลวัท�าร้ายคนโดยไม่รู้สกึหวาดหวั่นเลยแม้แต่นดิ! น�้าเสยีงของนาง

ทั้งเยน็ชาและไร้เดยีงสา 

“ฮหูยนิรูจ้กัเขาอย่างนั้นหรอื อาหลวัไม่ชอบให้ใครสมัผสักาย ท่านบอก

เขาไปว่าอย่าสมัผสัตวัข้าได้หรอืไม่”

นี่ใช่ค�าพูดของเดก็วยัหกขวบหรอื นี่มนัเดก็เสยีสตชิดัๆ!

ม่านตาของตู้ซื่อหดวูบลง เหน็ชดัว่าตกใจกบัเหตุการณ์นี้เพยีงใด นาง

เข้าใจมาตลอดว่าเว่ยหลวัเป็นเดก็น้อยไร้เดยีงสาไม่เข้าใจโลก แต่ไม่เคยรู้เลย

ว่าอกีฝ่ายกม็มีุมเหี้ยมโหดเช่นนี้

วนิาทนีั้นเจ้าตวัจงึรบีพยกัหน้าแล้วเอ่ย “ได้ๆ”

เรื่องบานปลายมาถึงขั้นนี้แล้ว เกรงว่าวันนี้คงมิอาจจบลงด้วยดีได้  

อู๋โจวที่บาดเจ็บนอนกลิ้งเกลือกอยู่บนพื้น ส่วนสาวใช้คนอื่นๆ ที่มาเห็นภาพ

นองเลือดต่างพากันขยาดปิ่นเงินในมือเว่ยหลัว กลัวว่าหากเข้าไปใกล้อีกฝ่าย

เพยีงนดิ หนูน้อยอาจจะกรดีรอยแผลลงบนใบหน้าตนด้วยเช่นกนั

ไม่มใีครกล้าขยบัเข้าไปแม้เพยีงก้าวเดยีว

เย่ซื่อกับจินหลวี่เองก็ตกใจไม่น้อย ทว่าทั้งคู่คิดแค่ว่าเพราะเว่ยหลัว 
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ถูกต้อนให้จนมุม นางจึงต้องลงมือเช่นนั้น ความคิดนี้ยิ่งท�าให้ทั้งคู่เวทนา 

เว่ยหลวัมากขึ้นกว่าเดมิ

ใบไม้เอนไหว แสงอาทติย์ที่สาดกระทบลงมาท�าให้เกดิเงาแสงวบูวาบ

ทอดลงกับพื้นดิน คนบนยอดไม้ดูละครฉากใหญ่จนพอใจก็ปัดชายเสื้อแล้ว

ยดืตวัตรง จากนั้นกก็ระโดดลงมาอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มนั้น

บุรุษองอาจในชุดสีฟ้าผู้นี้คือองครักษ์ของจ้าวเจี้ย เขาหันมายิ้มยิงฟัน

ให้เว่ยหลวั 

“นงัหนู! เจอตวัเจ้าจนได้”



ห้า

คนผู้นั้นกระโดดลงจากยอดไม้สูงแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิด 

คนอื่นๆ ได้แต่ตวัแขง็ทื่อไปหมด

เย่ซื่อเห็นว่าอีกฝ่ายตั้งใจมาหาเว่ยหลัวโดยเฉพาะ นางก็กอดเว่ยหลัว

แน่นขึ้นตามสญัชาตญาณ “เจ้าเป็นใครกนั”

เว่ยหลัวไม่ได้เล่าเรื่องที่นางลงจากรถม้าไปซื้อหน้ากากให้เย่ซื่อฟัง  

อีกฝ่ายจึงไม่รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และไม่รู้ว่าเว่ยหลัวนั้นกัดข้อมือจ้าวเจี้ย 

อย่างแรง แตจ่เูกิ่งรูเ้รื่องนี้ด ีเขาสะกดรอยตามรถม้าของจวนองิกั๋วกงมาจนถงึ

วดัหูก้ั๋ว เดมิทคีดิว่าจะหาโอกาสสั่งสอนนงัหนผููน้ี้สกัหน่อย จะบอกว่าเขาจติใจ

คับแคบก็ดี ผู้ใหญ่รังแกเด็กก็ช่าง อย่างไรเขาก็ไม่มีวันปล่อยเจ้าเด็กแสบไป

เป็นอันขาด นับประสาอะไรกับร่างกายท่านอ๋องที่มีค่าดุจทองนับพันนับหมื่น

ชั่ง จะปล่อยให้ผู้อื่นมาล่วงเกนิเอาง่ายๆ ได้อย่างไร 

คดิไม่ถงึว่าหลงัจากที่สะกดรอยตามมาเรื่อยๆ เขาจะได้เหน็เหตุการณ์

ที่ไม่คาดฝันนี้ เขาที่อยู่ด้านหลังกระท่อมไม้ได้ยินบทสนทนาระหว่างตู้ซื่อ 

กับสองสามีภรรยาอย่างชัดเจน ที่แท้นังหนูที่ดูมีสกุลรุนชาติผู้นี้ก็มีแม่เลี้ยง 

ใจมารที่ก�าลงัวางแผนจะขายนางให้โจรลกัเดก็
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‘พษิที่ร้ายกาจที่สุดย่อมมพิ้นจติใจสตร’ี ค�าพูดนี้ไม่มอีะไรผดิไปสกันดิ

เดยีว

แม้จะรู้สกึว่านางน่าเวทนา ทว่าเขากห็าได้คดิยื่นมอืเข้าช่วยเหลอื เพยีง

ลอบสังเกตสถานการณ์ดูใกล้ๆ แทน เด็กหญิงผู้นี้กลับท�าในสิ่งที่เกินความ 

คาดหมายออกมา ตอนที่ป่ินปักผมแหลมคมแทงสวบลงไป เจ้าตวัไม่แม้แต่จะ

กะพรบิตาด้วยซ�้า

จูเกิ่งรู้สกึสนกุขึ้นมา เขาซ่อนตวัอยูบ่นยอดไม้พลางมองเหตกุารณ์อย่าง

ออกรสชาต ิแต่สุดท้ายกอ็ดรนทนไม่ไหวต้องกระโดดลงมาร่วมวง

เย่ซื่อคดิว่าเขาเป็นพรรคพวกเดยีวกบัตูซ้ื่อ จงึถอยหลงัไปสองก้าวอย่าง

ระแวง “ข้าขอบอกพวกเจ้าเอาไว้ ขอเพยีงข้ายงัมชีวีติอยู่ พวกเจ้าอย่าได้คดิ

แตะต้องแม้ปลายเส้นผมของคุณหนูสี่!”

เว่ยหลวัซาบซึ้งกบัค�าพูดนี้เป็นอย่างยิ่ง นางฝังหน้าลงกบัซอกคอเย่ซื่อ

พลางเอ่ยออกมาเบาๆ “แม่นมเย่...” นางหาได้สนใจจูเกิ่ง ท�าราวกบัไม่รู้จกัเขา

มาก่อนอย่างไรอย่างนั้น

ตอนแรกนางเจตนาจะหาเรื่องจ้าวเจี้ยจรงิๆ จดุประสงค์กเ็พื่อหลอกล่อ

พวกเขาให้ตามมาที่นี่ พอถึงวินาทีวิกฤติอีกฝ่ายก็อาจจะปรากฏตัวขึ้น ทว่า 

ตอนนี้ไม่จ�าเป็นอกีแล้ว ต่อให้ไม่มจีูเกิ่งนางกร็บัมอืกบัตู้ซื่อได้อยู่ดี

เมื่อจู่ๆ กม็บีรุษุผูห้นึ่งปรากฏตวัขึ้นแบบไม่มป่ีีมขีลุย่ ซ�้ายงัดูออกว่าเป็น

ยอดฝีมอืมวีรยุทธ์สงูส่ง ตูซ้ื่อเหน็ฝ่ายนั้นเอ่ยกบัเว่ยหลวัด้วยน�้าเสยีงสนทิสนม

กค็ดิว่าเขาคงเป็นองครกัษ์ที่เว่ยคุนส่งมา เพราะในจวนองิกั๋วกงกม็กีารเลี้ยงดู

องครักษ์ประจ�าจวนเอาไว้ แต่ละเรือนจะมีองครักษ์คอยพิทักษ์นับสิบนาย  

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่นางจะคิดเช่นนี้ หญิงสาวจึงปรับสีหน้าแล้วเอ่ยด้วยเสียง

กร้าว “เจ้าเป็นใครกนั!”

จูเกิ่งเป็นคนมุทะลุ เขาหาได้ใส่ใจขนบธรรมเนยีมไม่ ได้ยนิเช่นนั้นจงึ

ยิ้มแยกเขี้ยว “ข้าไม่ใช่ใครทั้งนั้น แค่อยากจะพาคณุหนูของพวกเจ้าไปด้วยกนั

สกัหน่อย”
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ตู้ซื่อระแวง “ไปที่ใด” 

นางจ�าเป็นต้องระแวงเอาไว้ก่อน เพราะหากคนผู้นี้เป็นองครักษ์ที่ 

เว่ยคนุส่งมาจรงิๆ แล้วอกีฝ่ายส่งเว่ยหลวักลบัไปยงัจวนองิกั๋วกงอย่างปลอดภยั 

เกดินงัเดก็นั่นเอ่ยปากฟ้องเรื่องของนางต่อหน้าเว่ยคุนละก ็ จะเป็นการปล่อย

โอกาสส�าคญัให้หลุดมอืไปโดยไม่อาจแก้ตวัได้อกีแล้ว 

ไม่ได้! จะให้เขาพาเว่ยหลวัไปไม่ได้! พอคดิเช่นนี้แววตาของตูซ้ื่อกส็าด

ประกายเยน็ยะเยอืก 

“ข้าเป็นคนพาอาหลวัมา จงึต้องพานางกลบัจวนเอง เจ้ามสีทิธิ์อะไรกนั” 

จากนั้นก็หันไปทางเว่ยหลัว ก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าเป็นอ่อนโยนในพริบตา  

“อาหลวั... เมื่อครู่เจ้าตกใจแย่แล้วกระมงั เจ้าอย่าเข้าใจผดิไป คนผู้นี้หาได้คดิ

จะท�าร้ายเจ้าไม่ เขาเหน็ว่าเจ้าหน้าตางดงามจงึอยากจะขออุ้มเจ้ากเ็ท่านั้น”

ขอเพียงดึงตัวเว่ยหลัวไว้ได้ นางไม่เชื่อว่าจะหาโอกาสก�าจัดอีกฝ่าย 

ไม่ได้อกี!

ทางหวงัซื่อภรรยาของอูโ๋จวได้ยนิเช่นนั้นกร็บีเออออ “นั่นส ิเข้าใจผดิ... 

เข้าใจผิดกันใหญ่แล้ว! เราสองผัวเมียเป็นเพียงคนล่าสัตว์อยู่บนภูเขาเท่านั้น 

ฮูหยินเคยช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้โดยบังเอิญ วันนี้พวกเราจึงอยากตอบแทน

บุญคุณบ้าง ประจวบกบัเหน็คุณหนูผู้นี้น่ารกัน่าชงันกั เลยอดขออุ้มมาเชยชม

ไม่ได้ ไม่คดิเลยว่าคุณหนูจะกรดีใบหน้าสามขี้าจนเป็นแผลแบบนี้... แผลลกึ

ขนาดนี้ ต่อไปจะท�าเช่นไรเล่า” เจ้าตัวพูดพลางกอดร่างของอู๋โจวเอาไว้แล้ว 

ร้องห่มร้องไห้ออกมา

วาจานี้มชี่องโหว่อยู่มากมาย หากเป็นคนมคีวามคดิสกัหน่อย แค่ฟังก็

ย่อมพบข้อพริุธทนัท ียงัไม่ต้องพูดเรื่องที่ตู้ซื่อเป็นฮูหยนิของสกุลใหญ่โต นาง

ไม่มีทางข้องเกี่ยวกับคนล่าสัตว์เป็นแน่ แค่สถานะที่ปั้นแต่งขึ้นมานี้ก็พอที่จะ

ท�าใหผู้ค้นดแูคลนได้แล้ว ซ�้ารูปร่างผอมกะหร่องของอูโ๋จวผูน้ี้ มลีกัษณะอย่าง

คนล่าสัตว์เสียที่ไหน อย่าว่าแต่จะล่าได้สัตว์ป่าสักตัวเลย แค่เข้าป่าก็น่าจะ 

เอาชวีติตวัเองไปสงัเวยเสยีก่อนแล้ว
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จินหลวี่ฟังวาจานั้นก็เดือดดาลเป็นที่สุด นางได้ยินค�าพูดของตู้ซื่อ 

กบัโจรลกัเดก็เตม็สองหอูยูแ่ท้ๆ พอเหน็ว่าทั้งสองฝ่ายรวมหวัสมคบคดิ ท�าผดิ 

มิยอมรับผิด นางจึงเอ่ย “เมื่อครู่ฮูหยินหาได้พูดเช่นนี้ ท่านบอกว่าจะขาย 

คุณหนูให้สองคนนี้ โดยจะท�าให้พวกเราสลบ... ท่านท�าเรื่องพวกนี้ ไม่กลวัว่า 

นายท่านจะรู้หรอื”

ตู้ซื่อลอบก�าหมัดแน่น ปลายเล็บที่ทาด้วยสีทาเล็บจากดอกเฟิ่งเซียน 

จิกเข้าไปในผิวเนื้อ เมื่อเห็นสีหน้าอาฆาตแค้นของจินหลวี่ก็แสร้งท�าเป็นโกรธ

เกรี้ยวอย่างหนกั “พดูจาเหลวไหล! ข้าเคยเอ่ยวาจาสกปรกพวกนั้นเมื่อใดกนั”

จนิหลวี่ผุดลุกขึ้น ตาแดงก�่าทั้งสองข้าง “ข้าได้ยนิหมดแล้ว...” 

สองคนโต้เถยีงกนัอย่างไม่ลดละ จูเกิ่งลอบคดิในใจว่าฮูหยนิผู้นี้โกหก

ตาใสดแีท ้ไม่ใชแ่ค่สาวใช้ที่ได้ยนิ ตวัเขาเองกไ็ด้ยนิชดัเจนเช่นกนั คาดวา่เวลา

นี้ยาที่ท�าให้สลบห่อนั้นก็ยังอยู่ที่ตัวอู๋โจวหรือไม่ก็หวังซื่อ เขาไม่สนใจที่จะดู

อิสตรีทะเลาะกัน เป้าหมายของเขาก็คือพาตัวเว่ยหลัวไป จูเกิ่งฉวยจังหวะที่ 

เย่ซื่อไม่ทันระวังเบี่ยงตัววูบ ก้าวพรวดมาหยุดอยู่ตรงหน้านาง ก่อนจะฉก 

เด็กหญิงในอ้อมแขนของอีกฝ่ายพาเหาะทะยานขึ้นไปบนต้นจางซู่ จากนั้นก็

กระโดดไปตามคาคบไม้แล้วหายวบัไป

เย่ซื่อที่อยู่ด้านล่างอุทานดงัลั่น “คุณหนู...!”

จเูกิ่งน�าตวัเว่ยหลวัลงมาถงึเชงิเขา จากนั้นกห็ยดุฝีเท้า เขาวางนางลง

กับพื้น จากนั้นก็กุมต้นคอพลางสูดลมหายใจลึก “นังหนู น�้ามือโหดเหี้ยม 

ดนีี่...” 

ต้นคอเขามีรอยแผลกรีดใหม่ๆ เนื่องจากเมื่อครู่เว่ยหลัวดิ้นไม่หลุด 

นางจงึใช้ปิ่นปักผมแทงเข้าที่คอเขา โชคดทีี่เขาหลบทนัจงึเฉยีดผวิไปเพยีงนดิ 

หากถูกแทงเข้าไปเตม็ๆ ละก ็วนันี้คงต้องเอาชวีติทิ้งไว้ที่นี่เป็นแน่!

ไม่รูเ้ดก็หญงิผูน้ี้เป็นอะไรไป ปกตเิดก็หกขวบคนอื่นๆ ยงัเอาแต่ออดอ้อน

อยู่ในอ้อมอกมารดาอยู่เลย แต่นางท�าตัวประหนึ่งสุนัขจิ้งจอก เดี๋ยวท�าร้าย 
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คนนั้นเดี๋ยวท�าร้ายคนนี้

หากมิใช่เพราะเขาต้องน�าตัวนางกลับไปให้ท่านอ๋องจัดการละก็ เขาก็

อยากจะทิ้งนางเอาไว้ที่นี่แล้วไม่ดูด�าดูดเีหมอืนกนั

เว่ยหลัวก�าปิ่นปักผมแล้วเงยหน้ามองเขา “แม่นมเย่กับสาวใช้ของข้า 

ยงัอยู่บนภูเขา เจ้าจะพาข้าไปที่ใด”

ยามนี้อาชารูปร่างสง่าสนี�้าตาลแดงถูกผูกเอาไว้ข้างต้นไม้ต้นหนึ่ง จูเกิ่ง

ไม่ตอบค�าถามนาง เขาก้าวเข้าไปแก้เชอืกที่ผกูไว้ ก่อนจะอุ้มนางไปนั่งด้านหน้า 

“ไปที่ใด ก็ต้องไปพบกับนายท่านของข้าน่ะสิ เมื่อครู่เจ้าใช้ฟันซี่ไหน 

กดัเขา เดี๋ยวเจ้ากจ็ะถกูถอนฟันซี่นั้นออกมา” เขาแกล้งขูเ่ว่ยหลวัไปอย่างนั้นเอง 

อนัที่จรงิเขากเ็จตนาจะท�าให้นางกลวั ทว่าท่านอ๋องกลบัไม่เหน็ด้วยเสยีนี่

เว่ยหลัวได้ยินแบบนั้นก็ยกมือปิดปากทันที แล้วมองเขาด้วยสายตา

หวาดๆ

จูเกิ่งฉีกยิ้มหยัน ตอนนี้รู้จักกลัวแล้วสินะ เมื่อครู่ท�าอะไรลงไปเล่า  

กดัเสยีแรงขนาดนั้น คดิบ้างหรอืไม่ว่าท่านอ๋องของเขาจะเจบ็

จูเกิ่งแกล้งข่มขู่นาง ซ�้ายงัไม่ปลอบอกีด้วย เขากุมบงัเหยีนมั่น จากนั้น

กต็ะโกน “ไป!” เจ้าม้ากท็ะยานออกไปเบื้องหน้าอย่างรวดเรว็

วดัหู้กั๋วอยู่ไม่ห่างจากเมอืงเซิ่งจงิเท่าใดนกั ใช้เวลาเพยีงหนึ่งเค่อ13 ก็

มาถึง จูเกิ่งตั้งใจจะพาเด็กหญิงกลับไปที่ต�าหนักอ๋องจิ้งเพื่อให้ท่านอ๋องได้ 

สั่งสอนนางสกัหน่อย ดูซวิ่าวนัหลงัจะยงักล้ากดัคนอื่นไปทั่วอกีหรอืไม่ 

แตแ่ล้วเจ้าตวักรู้็สกึผดิปกตขิึ้นมาระหว่างทาง เพราะผูค้นบนท้องถนน

พากันมองมาที่เขา บ้างก็ชี้มือชี้ไม้ บ้างก็ส่ายหน้าถอนใจ ช่วงแรกเขาก็รู้สึก

อึดอัดคับข้องใจยิ่งนกั ได้แต่เดินทางมาเรื่อยๆ ด้วยความฉงน แต่หลังจาก

ได้ยนิเสยีงร้องไห้สะอกึสะอื้นเบาๆ ก้มมองดูกเ็หน็ว่านงัหนกู�าลงัร้องห่มร้องไห้

น�้าตานองหน้า!

13 1 เค่อ เป็นเวลาประมาณสบิห้านาที
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จูเกิ่งตวดัร่างลงจากหลงัม้าอย่างรวดเรว็ อดสบถออกมาไม่ได้ นงัหนู

ผู้นี้นั่งเงยีบมาตลอดทาง เขากค็ดิว่านางยอมจ�านนแต่โดยด ีคดิไม่ถงึว่าอกีฝ่าย

แอบร้องไห้ออกมาเงียบๆ พอร้องไห้แล้วดวงตาคู่งามก็ดูประหนึ่งไข่มุกด�าที่

ผ่านการชะล้างจากทะเลสาบ แวววาวจนน่าตกตะลงึ ซ�้ายงัน่าเวทนาเหลอืแสน

มนิ่าคนอื่นๆ ถงึได้มองเขาด้วยสายตาแบบนั้น คงไม่ได้คดิว่าเขาเป็น

โจรลกัเดก็หรอกนะ!

จูเกิ่งรู้สึกราวกับศีรษะตนพองขยายขึ้นมา ถ้านางดุร้ายเหมือนเมื่อครู ่

ก็แล้วไปเถอะ แต่นี่กลับเบะปากร�่าไห้เสียได้ ท�าเอาเขารับมือไม่ถูกขึ้นมา 

ชั่วขณะ “เมื่อกี้ยงัดีๆ  อยู่ ไฉนถงึร้องไห้ขึ้นมาเสยีแล้วเล่า”

เว่ยหลวัยกมอืปาดน�้าตา ก่อนมองเขาด้วยดวงตาวบัวาว “ข้าไม่ได้เจตนา

จะกดัเขา... แม่เลี้ยงจะน�าข้าไปขาย ข้าไม่อยากไป... ถ้าข้าขอร้องพวกท่าน หาก

แม่เลี้ยงรู้เข้า นางต้องไม่ปล่อยข้าไว้แน่ เพราะเหตุนี้ข้าจงึได้คดิอุบายนี้ขึ้นมา”

ยงัมหีน้ามาระบายทุกข์อกีหรอื... จูเกิ่งพูดไม่ออก ได้แต่จ้องมองนาง

โดยไม่เอ่ยค�าใด

เว่ยหลัวร้องไห้หนักขึ้นกว่าเดิม ใบหน้าเล็กๆ อาบไปด้วยคราบน�้าตา 

ซ�้านางยงัร้องไห้ไม่เหมอืนกบัเดก็คนอื่นๆ เดก็คนอื่นเวลาร้องไห้จะน�้าหูน�้าตา

เปรอะเปื้อนไปหมด ดูไม่น่ามอง แต่นางกลบัร้องเงยีบๆ น�้าตาหยดเผาะเป็น

เมด็ๆ ดูแล้วชวนปวดใจยิ่งนกั 

“ข้าขอโทษ... ท่านอย่าโกรธเลย ต่อไปข้าจะไม่กดัใครอกีแล้ว ท่านปล่อย

ข้ากลบับ้านได้หรอืไม่”

ช่วงเวลาที่พวกเขาหยุดพูดคุยกันอยู่นี้เรียกสายตาจากผู้คนรอบด้าน 

ไม่น้อย คนที่เดินผ่านไปมาพากันมองจูเกิ่งสลับกับเว่ยหลัวผู้ร้องไห้อย่าง 

น่าสงสาร ก่อนจะส่ายหน้ากันเป็นแถว สายตาเหล่านั้นราวกับมองคนชั่วช้า

สามานย์กม็ปิาน

เส้นเอน็ที่ขมบัจเูกิ่งเต้นตบุๆ เขายกมอืขึ้นแลว้ดนัใบหน้าเลก็ไปอกีทาง

อย่างแรง “หยุดร้องไห้!”
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เว่ยหลัวตกใจจนตัวแข็งทื่อ ก่อนจะมองอีกฝ่ายอย่างหวาดหวั่นแล้ว

หยุดร้องไห้ จูเกิ่งเดนิกลบัไปกลบัมา เงยหน้าขึ้นท�าท่าจะเอ่ยอะไรบางอย่าง ก็

หันไปเห็นบุรุษในชุดเขียวที่ยืนอยู่บนหอสุราฝั่งตรงข้าม ฝ่ายนั้นเท้าแขนกับ 

ราวระเบยีงแล้วส่ายหน้าช้าๆ 

คนผู้นี้มีนามว่าหยางฮ่าว เป็นองครักษ์ประจ�าตัวของจ้าวเจี้ยหรือท่าน

อ๋องจิ้งเช่นเดยีวกบัจเูกิ่ง ในเมื่อเป็นองครกัษ์ประจ�าตวัปกตกิค็วรจะอยูข้่างกาย

จ้าวเจี้ยชนดิไม่ห่างแม้แต่ก้าวเดยีว ทว่าเขากลบัมาปรากฏตวัที่นี่ สาเหตุเดยีว

คอืต้องเป็นค�าสั่งของจ้าวเจี้ยนั่นเอง

จูเกิ่งเข้าใจทนัใด เขาสงบสตอิารมณ์ลงก่อนหนักลบัมาแล้วแสร้งท�าเป็น

เอ่ยกบัเว่ยหลวัด้วยความร�าคาญใจ “บ้านเจ้าอยู่ที่ใด”

เว่ยหลวัสูดจมูก “จวนองิกั๋วกง”

นางเป็นคุณหนูแห่งจวนอิงกั๋วกงอย่างนั้นหรือ... จูเกิ่งตกใจนิดหน่อย 

ทว่ากไ็ม่ได้ซกัความอนัใดอกี อุ้มเว่ยหลวัขึ้นไปนั่งบนหลงัม้าแล้วเหวี่ยงตวัขึ้น

ไปนั่งตาม ก่อนจะควบม้ามุ่งหน้าไปยงัจวนองิกั๋วกง

สายตาเขามองตรงไปเบื้องหน้าจึงไม่เห็นว่าน�้าตาเว่ยหลัวหยุดได้ตาม 

ใจสั่ง ชั่ววนิาทเีดยีวนางกห็ยุดร้องไห้ เว่ยหลวักะพรบิตา ก่อนจะเผยรอยยิ้ม

เป็นต่อออกมา หาได้มสีหีน้าท่าทางอย่างคนที่ถูกข่มเหงดงัเมื่อครู่อกีไม่

หลังจากมาถึงจวนอิงกั๋วกงแล้ว จูเกิ่งก็มองอีกฝ่ายเดินเข้าไปในจวน 

ก่อนจะขี่ม้าจากมา เดิมทีเขาคิดว่าอย่างมากเว่ยหลัวก็เป็นเพียงบุตรสาวของ

เศรษฐสีกุลดงั คดิไม่ถงึเลยว่าอกีฝ่ายจะเป็นถงึหลานสาวขององิกั๋วกง องิกั๋วกง

นั้นมีอ�านาจพอสมควรในราชส�านัก อุปนิสัยเคร่งขรึมจริงจังไม่เกรงกลัวผู้ใด 

นบัว่าเป็นคนมคีวามสามารถมากที่สุดในบรรดาขนุนางอาวโุสทั้งหมด ดแูลงาน

ในราชส�านกัอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทว่าดูจากเหตุการณ์ในวนันี้ การปกครอง

คนในจวนของเขาคงไม่ค่อยเข้าทีเท่าใดนัก... หลานสาวถูกแม่เลี้ยงวางแผน

ลอบท�าร้ายจนเกือบจะถูกขายไปอยู่ในเงื้อมมือโจรลักเด็ก เขาเองก็คงไม่รู้ 
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เรื่องนี้ด้วยซ�้า!

เมื่อจูเกิ่งกลบัมาถงึต�าหนกัอ๋องจิ้ง หยางฮ่าวกบ็อกว่าท่านอ๋องเรยีกพบ 

เขาจงึตรงไปที่ห้องหนงัสอืด้านหลงัต�าหนกั

จ้าวเจี้ยอยู่ในห้องหนังสือ เขาสวมชุดฉางฝู14 สีเหลืองเข้มลายขั้ว 

ลูกพลบั ก�าลงันั่งอยู่ตรงเชี่ยวโถวอั้น15 แต่ไม่ได้เปิดต�าราอ่าน กลบัทุ่มความ

สนใจอยู่กับกล้วยไม้ซู่ซินเจี้ยนหลันที่เฉิงยงผู้ตรวจการราชส�านักเพิ่งส่งมาให้

วันนี้ กล้วยไม้นี้มีราคาสูงลิ่วเพราะเป็นพันธุ์ที่หาได้ยากยิ่ง เฉิงยงนั้นยอม 

เสียเงินจ�านวนมากเพื่อขนมาจากทางใต้ เพาะมาจากสายพันธุ์หลงเหยียนซู่  

มีชื่อว่าไท่อันซู่ การดูแลนั้นต้องทุ่มเทเป็นอย่างมาก ทว่าเพราะเขาสนใจ  

จงึไม่รู้สกึว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่อย่างใด

คนในต�าหนักต่างรู้ดีว่าท่านอ๋องจิ้งชื่นชอบกล้วยไม้ พอบรรดาขุนนาง

ทั้งหลายรู้ว่าเขาเดินทางกลับมาเมืองหลวงแล้ว ต่างพากันส่งของก�านัลมาให้

เพื่อประจบเอาใจเขากนัเป็นแถว

บริเวณข้อมือเขาพันผ้าพันแผลเอาไว้ หมอหลวงได้แวะมาดูอาการให้

แล้ว และบอกว่ารอยกดันี้กนิลกึเข้าไปในเนื้อ ต่อให้บาดแผลหายดกีย็งัจะเหน็

รอยฟันอยู่ และคงจะไม่หายไปในระยะเวลาสั้นๆ แน่

จูเกิ่งก้มหน้ารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด พอเล่าถึงตอนที่เว่ยหลัว 

ใช้ปิ่นปักผมท�าร้ายอู๋โจว น�้าเสยีงของเขากแ็ฝงไปด้วยแววชื่นชม “นงัหนูผู้นั้น

ร้ายกาจจรงิๆ ตอนนี้ใบหน้าชายคนนั้นเละเทะไปหมด...” ทนัใดนั้นเขากน็กึขึ้น

ได้ว่าท่านอ๋องของตนกป็ระสบชะตากรรมไม่ต่างกนัจงึหุบปากทนัที

จ้าวเจี้ยยงัคงสงบนิ่งเช่นเดมิ เขาเอ่ยถาม “เจ้าส่งนางกลบัจวนไปแล้ว?”

14 ชดุขนุนางลกัษณะกึ่งล�าลอง 
15 เครื่องเรือนจีนโบราณชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายโต๊ะขนาดเล็ก ทรงเตี้ย ปลายโต๊ะ 

ทั้งสองด้านโค้งสงูขึ้น ใช้ส�าหรบัเขยีนหนงัสอื ทั้งยงัเป็นโต๊ะน�้าชาหรอืวางของเซ่นบวงสรวง

ต่างๆ
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จูเกิ่งพยักหน้า “ผู้น้อยเห็นนางเดินกลับเข้าไป” มาคิดๆ ดูก็ให้ฉงน 

ยิ่งนกั “ไฉนท่านอ๋องถงึปล่อยนางไปง่ายๆ เล่า”

จ้าวเจี้ยเคาะปลายนิ้วเรียวลงกับโต๊ะ ก่อนจะคลี่ยิ้มบาง “เจ้าบอกว่า 

นางร้องไห้จ้ามใิช่หรอื” นกึไม่ออกเลยว่าเดก็หญงิท่าทางดดุนัเช่นนั้นยามร้องไห้

แล้วจะมสีภาพเช่นไร จ้าวเจี้ยคดิแล้วกเ็สยีดายนกัที่ไม่มโีอกาสเหน็

จูเกิ่งเผยสหีน้ากระอกักระอ่วน “ขอรบั... ก่อนหน้านี้ยงัปกตดิอียู่เลย 

ใครจะคดิว่าจู่ๆ บทจะร้องนางกร็้องขึ้นมาดื้อๆ”

จ้าวเจี้ยคลี่ริมฝีปาก จูเกิ่งพอจะคาดเดาได้ว่าดูท่าแล้วนางคงเสแสร้ง

เป็นแน่ เพื่อให้เขาปล่อยนางไป ถึงได้ร้องไห้ออกมาเสียน่าสงสาร หากเป็น 

เช่นนั้นจรงิเดก็คนนั้นกเ็จ้าเล่ห์ยิ่งนกั

จ้าวเจี้ยละสายตากลับมามองกล้วยไม้ซู่ซินเจี้ยนหลันในแจกันจิ่งไท่-

หลนั16 ก่อนตกอยู่ในภวงัค์ของตน...

ที่เขาให้จูเกิ่งปล่อยตวัเว่ยหลวัไปหาใช่เพราะมจีติใจดงีามไม่ แต่เพราะ

รูม้าว่านางเป็นคณุหนแูห่งจวนองิกั๋วกง เขาพอจะจ�าองิกั๋วกงเว่ยฉางชนุได้ เป็น

ขุนนางเฒ่าตงฉิน ฝ่าบาทเรียกเขาเข้าพบเมื่อใดก็จะกริ้วจนข้าวของพังพินาศ

แทบทุกครั้ง สาเหตุก็เพราะอีกฝ่ายเคร่งครัดเอาจริงเอาจังเกินไป ไม่รู้จัก

ยืดหยุ่นในบางเรื่อง และก็มักจะท�าให้ฝ่าบาทตรัสไม่ออกอยู่เสมอ แต่แม้จะ

ทรงขุน่ขึ้งเพยีงใดกม็อิาจจดัการเขาได้ง่ายนกั เนื่องจากองิกั๋วกงนั้นมทีั้งชื่อเสยีง

และอ�านาจบารมี ดึงผมเพียงเส้นก็กระทบไปทั้งร่าง หากเหตุการณ์นี้ท�าให้ 

องิกั๋วกงตดิหนี้บญุคณุและเอนเอยีงมาเป็นพวกเดยีวกนัได้ แบบนี้กไ็ม่เรยีกว่า

ถูกกดัอย่างเปล่าประโยชน์เสยีทเีดยีว

จ้าวเจี้ยคดิถงึค�าบอกเล่าของจเูกิ่งที่มต่ีอเว่ยหลวัแล้วกค็ลี่รมิฝีปากอย่าง

นกึสนใจ “เจ้าหมายถงึคุณหนูคนใด”

จูเกิ่งจงึตอบ “คุณหนูสี่ ผู้น้อยได้ยนิบ่าวเฝ้าประตูเรยีกนางเช่นนี้”

16 เครื่องเคลอืบทองเหลอืง หนึ่งในหตัถกรรมชั้นยอดของจนี
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เว่ยหลวั... คุณหนูสี่แห่งจวนองิกั๋วกง

เรื่องเดียวที่เกินความคาดหมายของเขาก็คือเด็กหญิงผู้นี้นั่นเอง เด็ก

อายุหกขวบใช้ปิ่นปักผมกรีดหน้าบุรุษโดยไม่แม้จะกะพริบตา ความกล้าและ

ความเหี้ยมนี้หาใช่ใครๆ กท็�าได้ไม่

จ้าวเจี้ยลูบบาดแผลที่ข้อมือ แผลนั้นไม่เจ็บแล้ว เด็กคนนี้มอบของ

ก�านัลชิ้นใหญ่ให้เขาตั้งแต่แรกพบ และเรื่องนี้ก็ท�าให้เขาต้องมองนางในมุมที่

ต่างไปจากเดมิ

ณ จวนองิกั๋วกง

ตอนออกจากจวนเว่ยหลวัเดนิทางไปพร้อมกบัตู้ซื่อ ทว่ายามกลบันาง

กลบัมาเพยีงล�าพงั ท�าเอาบ่าวเฝ้าประตูตกใจไม่น้อย รบีเปิดประตูให้อกีฝ่าย

เข้าจวนโดยเร็ว พอกวาดตามองรอบๆ กายแล้วไม่พบว่าเว่ยหลัวบาดเจ็บ 

จงึถาม

“ไฉนคุณหนูถึงกลับมาคนเดียวเล่า ฮูหยินห้าไปอยู่เสียที่ไหน เหตุใด

ท่านจงึอยู่เพยีงล�าพงั”

เว่ยหลวัท�าท่าทางน่าสงสาร ขอบตาแดงก�่า ก่อนเอ่ยเสยีงอ่อยๆ “ท่าน

พ่อเล่า”

บ่าวเฝ้าประตูสายตาเฉียบไว แค่ปราดมองก็รู้ว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น

แน่แล้ว เขารีบเรียกสาวใช้ที่ก�าลังท�างานอยู่ในจวนคนหนึ่งเข้ามาแล้วสั่งให ้

พาคุณหนูไปยังห้องรับรองในสวนดอกไม้ สาวใช้ผู้นั้นเดินเข้ามาแล้วเอ่ย  

“คณุชายห้าเพิ่งกลบัมาจากส�านกัราชบณัฑติหลวง ตอนนี้ก�าลงัอยูใ่นห้องรบัรอง 

บ่าวจะให้สาวใช้พาท่านไปพบเจ้าค่ะ”

เว่ยหลวัตอบออืเบาๆ น�้าเสยีงแฝงแววสะอกึสะอื้น

สาวใช้พาเว่ยหลัวไปที่ห้องรับรอง ระหว่างพาไปแม้จะสงสัยว่าเกิด 

อนัใดขึ้น แต่สุดท้ายกไ็ม่กล้าถามให้มากความ ขณะที่ก�าลงัจะเดนิไปถงึห้อง

รบัรอง กไ็ด้ยนิเสยีงบทสนทนาดงัลอยมาจากด้านหน้า พอมองไปกเ็หน็เดก็น้อย
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สองคนยืนอยู่ตรงระเบียงทางเดินหน้าห้องรับรอง เป็นเด็กชายคนหนึ่งกับ 

เด็กหญิงคนหนึ่ง เด็กผู้หญิงนั้นหน้าตาน่ารัก วัยห้าขวบเศษ แต่งกายด้วย 

เสื้อต่วนหรสูเีหลอืงอ่อนปักลายผเีสื้อที่อก ท่อนล่างเป็นกระโปรงจบีสแีดงอ่อน 

ผูกผมเปียด้วยเชือกแดงทั้งสองข้าง ปลายเชือกห้อยกระดิ่งอันเล็กๆ ยาม 

ก้าวเดนิจะเกดิเสยีงดงักรุ๊งกริ๊ง 

ส่วนเด็กชายนั้นใบหน้าละม้ายเว่ยหลัว ริมฝีปากแดง ฟันขาวสะอาด 

เครื่องหน้าหมดจด เขาสวมเสื้อผ้าไหมสีฟ้าคราม เจ้าตัวเม้มปากขณะที่ยืน 

เว้นระยะห่างจากเดก็หญงิพอสมควร ดเูหมอืนทั้งคู่จะเข้ากนัไม่ได้สกัเท่าใดนกั

เดก็หญงิตะโกนเรยีกอกีฝ่ายอย่างไม่พอใจ “เว่ยฉางหง เจ้าได้ยนิที่ข้า

พูดหรอืไม่ ไฉนจงึไม่สนใจข้า”

ที่แท้ทั้งคู่กค็อืบุตรของคุณชายห้า... คุณชายหกเว่ยฉางหง กบัคุณหนู

ห้าเว่ยเจงิ

ราวกบัไม่ได้ยนิค�าพดูของเว่ยเจงิ ฉางหงก้าวเดนิไปข้างหน้าอกีสองก้าว

ก็เห็นเว่ยหลัวที่อยู่ตรงลานกลางเรือนพอดี แววตาเรียบเฉยในตอนแรกเป็น

ประกายวบัวาวขึ้นมา ใบหน้าเลก็อ่อนโยนลงมาก เขารบีก้าวเรว็ๆ เข้ามาหยุด

อยู่ตรงหน้านาง “เจ้ากลบัมาแล้วหรอื”

เวย่หลวัชะงกัฝีเท้าแล้วมองหน้าอกีฝ่ายอย่างอึ้งๆ คดิๆ ดแูลว้... นี่เป็น

ครั้งแรกที่เว่ยหลวัได้พบกบัฉางหงตั้งแต่นางกลบัมาเกดิใหม่

ชาตก่ิอนพวกเขาพลดัพรากกนัตั้งแต่ยงัเยาวน์กั เวย่หลวัไม่ได้เจอหน้า

อีกฝ่ายถึงสิบปีเต็ม จะมีก็แค่ตอนที่นางกลับจวนมาอีกครั้งตอนอายุสิบห้า  

ครานั้นนางเพยีงเหน็อกีฝ่ายจากที่ไกลๆ และเวลานั้นเขาหาใช่ฉางหงที่เว่ยหลวั

สนทิสนมคุ้นเคยอกีต่อไป 

เด็กหนุ่มวัยสิบห้าถูกตู้ซื่อกับเว่ยเจิงร่วมมือกันวางแผนการท�าลาย

อนาคตเสียจนป่นปี้ไม่เป็นผู้เป็นคนอีกต่อไป แต่ละวันได้แต่ใช้ชีวิตอย่าง

เมามายไร้สติ ทุกครั้งที่เว่ยหลัวคิดถึงเหตุการณ์นั้น นางก็อดน�้าตานองหน้า 

ไม่ได้ อยากจะอ้าแขนโอบกอดน้องชายเอาไว้
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เขาคือน้องชายของนาง ทั้งคู่เกิดและเติบโตมาพร้อมกัน ใกล้ชิดกัน 

ยิ่งกว่าพี่น้องคู่ไหนๆ

ตอนนี้อีกฝ่ายยังเล็กนัก อายุเพียงหกขวบเท่านาง ครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิด

อะไรขึ้นนางจะไม่ยอมเสียเขาไปอีกแล้ว พวกนางต้องมีชีวิตที่ดีให้ได้ ตู้ซื่อ 

กับเว่ยเจิงคิดจะพรากพวกนางออกจากกัน พวกเขาต้องได้รับผลจากการ 

กระท�านี้!

เว่ยหลวัสะกดกลั้นอารมณ์ ก่อนเม้มปากแล้วถาม “ท่านพ่ออยู่ข้างใน

หรอืไม่”

ฉางหงไม่ตอบ เอาแต่จ้องหน้านางนิ่ง แล้วเว่ยหลวักเ็หน็อกีฝ่ายตกอก

ตกใจขึ้นมาเนื่องจากดวงตาของนางแดงก�่าเพราะผ่านการร้องไห้มา ไหนจะ

คราบน�้าตาที่เปรอะหน้าอกี แค่มองกร็ู้ว่านางเพิ่งร้องไห้มาหมาดๆ ความยนิดี

ในสหีน้าฉางหงจงึมลายวบัไปทนัท ี เขายื่นมอืมาลูบหน้านาง รมิฝีปากสชีมพู

อ่อนเม้มเข้าหากนั ก่อนถามอย่างไม่พอใจ “เจ้าร้องไห้?”

ฉางหงถูกตู้ซื่อห้ามไม่ให้เจอหน้าเว่ยหลัวมาสามสี่วันแล้ว นางบอกว่า

เว่ยหลัวเป็นไข้ต้องลมหนาวและอาจติดเขาได้ จึงต้องรอให้นางหายดีก่อน 

ถงึจะไปเยี่ยมได้ เขารู้สกึว่าระยะเวลาสองสามวนัมานี้ยาวนานยิ่งนกั รอแล้ว

รออีกก็ไม่ถึงเวลาเสียที เขากับอาหลัวไร้มารดามาตั้งแต่เล็ก มีเพียงท่านพ่อ 

คนเดยีว ซึ่งท่านพ่อกเ็อาแต่วุน่วายกบัการสอบทกุวี่ทกุวนั แทบไม่มเีวลามาอยู่

กบัพวกเขา เพราะเหตุนี้เขาจงึสนทิสนมกบัอาหลวัเป็นพเิศษ อกีอย่าง... ทั้งคู่

กเ็ป็นแฝดชายหญงิ ความรู้สกึผูกพนัย่อมมากกว่าพี่น้องทั่วไปอยู่แล้ว

ฉางหงพูดไม่เก่ง ผู้ใหญ่ในสกุลต่างคิดว่าเขาเป็นเด็กที่สันโดษ ถึง

กระนั้นก็ยังมีบรรดาสาวน้อยชอบมาล้อมหน้าล้อมหลังอยู่เสมอ ใครใช้ให ้

เว่ยฉางหงมใีบหน้างดงามเปี่ยมเสน่ห์กนัเล่า

มเีพยีงเวลาที่อยู่กบัเว่ยหลวัเท่านั้น เขาถงึจะช่างพูดช่างเจรจา ผดิจาก

ท่าทเียน็ชาที่มใีหเ้ว่ยเจงิอย่างสิ้นเชงิ เช่นตอนนี้แม้เวย่หลวัจะไม่ได้ร้องไห้แลว้ 

แต่เขากก็ระวนกระวายขึ้นมา คิ้วได้รูปขมวดเข้าหากนั “ใครรงัแกเจ้า!”
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เว่ยหลัวก้มหน้าขยี้ตา กล่าวด้วยน�้าเสียงอัดอั้น “ฉางหง...” นางแค่ 

ไม่ได้เจออีกฝ่ายมานานมากและคิดถึงเขาก็เท่านั้น ฉางหงกลับคิดไปว่าม ี

คนรงัแกนาง ใบหน้าเลก็ตรงหน้าขมงึเกลยีวด้วยท่าทางโกรธแค้น

เว่ยคนุที่อยูใ่นห้องรบัรองได้ยนิเสยีงด้านนอกกก้็าวออกมา เขาเพิ่งกลบั

มาจากส�านักราชบัณฑิตหลวง ยังไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก็เห็นบุตรทั้งสาม 

ยนือยู่หน้าประตู จงึอดเอ่ยกลั้วหวัเราะไม่ได้ “เกดิอะไรขึ้น ไฉนถงึมายนือยู่

ตรงนี้กนั”

เว่ยหลัวเงยหน้าขึ้น ดวงตาสองข้างฉ�่าไปด้วยหยาดน�้าตาที่เกาะพราว

อยู่บนแพขนตางอนยาว พอเห็นหน้าเว่ยคุนนางก็นึกถึงเรื่องส�าคัญขึ้นมาได้ 

ปากเล็กบิดเบ้ ก่อนจะโผเข้าสู่อ้อมอกบิดา จากนั้นก็เอ่ยปากฟ้องด้วยความ 

เจบ็ช�้าใจ 

“ท่านพ่อ ฮูหยนิไม่ต้องการอาหลวัแล้ว ฮูหยนิจะขายอาหลวัทิ้ง...”


