
หนึ่งร้อยสิบห้า

วนันี้ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอก เป็นวนัดีๆ  ที่หาได้ยากยิ่งตั้งแต่ล่วง

เข้าฤดูใบไม้ร่วงมา

เว่ยหลัวผมหนา ด้วยเหตุนี้พอสระผมแต่ละครั้งจึงแห้งช้า นางสั่งให้

บ่าวรับใช้ตั้งโต๊ะสีชาดประดับมุกตัวเล็กเอาไว้ใต้ระเบียงเรือน จากนั้นก็นั่ง 

จบิชาไปพลางรบัแสงแดดไปพลาง

หลงัจากนั้นครึ่งชั่วยาม สาวใช้ในชดุสเีขยีวใบตองกม็าหยดุอยูเ่บื้องหน้า

เว่ยหลัว “คุณหนู พ่อบ้านต�าหนักอ๋องจิ้งมาเชิญท่านไปที่หอสุราข้างๆ ร้าน 

ซิ่วชุนจวเีจ้าค่ะ”

มอืเว่ยหลวัที่ถอืถ้วยชาชะงกัไป นางเอยีงคอถาม “ไปที่นั่นท�าไมกนั”

สาวใช้ส่ายหน้าแทนค�าตอบว่าไม่ทราบ

เว่ยหลวัฉงน นางยงัไม่ได้แต่งเข้าต�าหนกัอ๋องจิ้ง พ่อบ้านต�าหนกัมาหา

นางด้วยเหตุอนัใดกนั ซ�้าบดิานางยงัอนุญาตให้เขาเข้ามาในจวนอกีด้วย

นางคดิอยูค่รูห่นึ่ง ในเมื่อเว่ยคนุตอบตกลงแล้วกไ็ม่มอีะไรต้องคดัค้าน 

เว่ยหลัวกลับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินน�าสาวใช้ออกจากเรือนมาขึ้นรถม้า 

จากนั้นก็เดินทางมาถึงห้องรับรองชั้นสองของหอสุราที่อยู่ติดกับร้านซิ่วชุนจว ี
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ก่อนจะพบว่ามสีตรสีามสี่คนอยูภ่ายในห้องก่อนแล้ว สตรคีนหนึ่งอยู่ในชดุคลมุ

ผ้าไหมสแีดงสดตวัยาว อกีฝ่ายท�าความเคารพนาง

“คุณหนูสี่มาแล้ว ถ้าเช่นนั้นเรากเ็ริ่มวดัตวักนัเลยนะเจ้าคะ”

เว่ยหลัวยืนนิ่งอยู่กับที่ด้วยอาการตะลึง ก่อนที่บ่าวด้านหลังสตรีผู้นั้น

จะหยิบสายวัดกับสมุดบันทึกเข้ามายืนรายล้อมนาง จากนั้นก็ยกแขนนางขึ้น

แล้วเริ่มวดัสดัส่วนต่างๆ

เมื่อได้สตคินืมาอกีครั้ง สตรวียักลางคนกเ็ป็นคนลงมอืวดัช่วงอกนาง

ด้วยตนเอง อกีฝ่ายใช้สายวดัรดัรอบเนนิอกนาง จากนั้นกบ็อกตวัเลขให้บ่าว

รบัใช้เป็นผู้จด ก่อนเว่ยหลวัจะเริ่มขดัขนืในที่สุด

“นี่มนัเรื่องอะไรกนั ใครใช้ให้พวกเจ้าเข้ามา”

อกีฝ่ายหวัเราะออกมาอย่างมเีลศนยั ก่อนจะขยบิตาให้เว่ยหลวั “ท่าน

ว่าเรื่องอะไรเล่าเจ้าคะ กเ็ตรยีมชุดแต่งงานให้คุณหนูสี่อย่างไรเล่า”

เว่ยหลวัฉงนไปในทนัท ีแม้จะบอกว่าเป็นการเตรยีมชุดแต่งงาน แต่ผู้

ที่ต้องตระเตรยีมกค็วรเป็นหน้าที่มารดาของนางมใิช่หรอืไร เว่ยหลวัไร้มารดา 

งานนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของท่านป้าสี่ฉินซื่อ หรือจะให้นางตัดเย็บเองก็ย่อมได้ 

แตด่จูากเวลานี้แล้ว หรอืว่าจ้าวเจี้ยจะจดัเตรยีมชดุแต่งงานให้นาง เขาบอกกบั

บดิานางแล้วหรอื ท่านตอบตกลงแล้วหรอืไร!

เวลาที่สตรอีอกเรอืน ชุดแต่งงานนั้นส�าคญัยิ่งนกั ชุดแต่งงานดหีรอืไม่ 

ฝีเข็มประณีตหรือหยาบ แขกเหรื่อและญาติพี่น้องที่มาร่วมงานก็จะมองออก

ในทนัท ีสิ่งนี้เกี่ยวพนัถงึศกัดิ์ศรแีละหน้าตาของนางในอนาคต นางรูว่้าจ้าวเจี้ย

คิดเรื่องนี้เผื่อนาง แต่เขาเจ้ากี้เจ้าการเกินไปหน่อยแล้วกระมัง... เว่ยหลัว 

เย็บพื้นรองเท้าที่จะสวมในวันแต่งงานไปแล้วเกือบครึ่งแผ่น ถูกเข็มทิ่มนิ้ว 

ไม่รู้กี่ครั้งกี่หน แบบนี้นางกไ็ม่ได้ใช้รองเท้าคู่นั้นในวนังานน่ะสิ

ยามนี้เว่ยหลัวถึงได้เข้าใจว่าเหตุใดพ่อบ้านประจ�าต�าหนักอ๋องจิ้งจึงพา

นางมาที่นี่ เพราะข้างๆ หอสุรากค็อืร้านซิ่วชุนจวอีนัโด่งดงั เสื้อผ้าร้านนี้ขึ้นชื่อ

ในเมอืงเซิ่งจงิ เปน็ร้านเก่าแก่กว่าร้อยปี หากจะครอบครองสกัชดุมใิช่เรื่องงา่ย 
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นอกจากนี้ในร้านยังมีแต่ชุดที่ทางร้านตัดเย็บเองเท่านั้น ผู้ที่มาจับจองชุดใน

แต่ละปีมีจ�านวนล้นหลาม ลูกค้าล้วนเป็นคนใหญ่คนโต หรือไม่ก็คุณชาย 

คุณหนูมหีน้ามตีาจากสกุลดงั

ทว่าร้านซิ่วชุนจวีจะเปิดรับลูกค้าแค่สามวันในช่วงปีใหม่เท่านั้น ซ�้า 

หนึ่งปีจะรบัตดัเพยีงแค่ห้าชดุ หลงัจากนั้นกจ็ะปิดร้าน หากต้องการให้ทางร้าน

ตัดเย็บเสื้อผ้าให้ในช่วงเวลาอื่น แม้จะเอาเงินทองมากองทางร้านก็ไม่ท�าให้  

ราคาเสื้อผ้าอาภรณ์แต่ละชุดกส็ูงลบิลิ่ว แต่กระนั้นกย็งัมคีนเตม็ใจมาแย่งกนั

จบัจองอยู่ดี

สตรีชั้นสูงในเมืองเซิ่งจิงวัดความมีเกียรติกันด้วยการสวมเครื่องแต่ง

กายจากร้านนี้ หากใครได้ตดัชุดจากที่นี่กจ็ะเป็นที่อจิฉาตาร้อนของสตรอีื่น

เวลานี้อยู่ในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง ยังห่างจากสิ้นปีราวสองสามเดือน 

คงจะมคีนจบัจองล�าดบัการตดัชุดไปจนเตม็แล้วเป็นแน่ ไฉนจ้าวเจี้ยถงึท�าให้

คนของร้านซิ่วชุนจวตีอบตกลงได้หนอ

หากเว่ยหลวัได้สวมชุดเจ้าสาวที่ตดัเยบ็โดยร้านนี้ ไม่เพยีงแต่ทางจวน

อิงกั๋วกงที่จะพลอยได้หน้าไปด้วย คนอื่นๆ ก็จะเห็นว่าท่านอ๋องจิ้งให้ความ

ส�าคัญแก่เว่ยหลัวกับจวนอิงกั๋วกงมากเพียงใด เพราะเห็นแก่เจตนานี้ของเขา 

เว่ยหลวัจงึไม่ตโีพยตพีายกบัชายหนุ่มเรื่องรองเท้าอกี

ขณะที่นางก�าลงัใจลอย เถ้าแก่เนี้ยเจ้าของร้านกว็ดัตวันางเสรจ็เรยีบร้อย 

ซ�้าอกีฝ่ายยงัเหลอืบมองอกนางแล้วเอ่ยอย่างมนียั

“ช่วงนี้หน้าอกคุณหนูยงัขยายใหญ่ขึ้นอกีหรอืไม่เจ้าคะ”

เว่ยหลัวหน้าแดงก�่า เกือบจะยกมือขึ้นปกปิดเนินอกที่เริ่มเต่งตึงขึ้น 

ของตน ชุดแต่งงานต้องตดัเยบ็ให้พอดตีวั โดยทั่วไปหญงิสาววยันี้รูปร่างมกั

ไม่เปลี่ยนแปลงอกีแล้ว ทว่าส่วนหน้าอกยงัอาจขยายขึ้นได้อกี หากถงึเวลานั้น

ช่วงอกของชุดคบัแน่น ยามที่สวมกอ็าจท�าให้อดึอดัได้

สหีน้าของเว่ยหลวัแดงจดัจนแทบจะคั้นเลอืดได้ เรื่องส่วนตวัเช่นนี้กลบั

ต้องมาเอ่ยต่อหน้าคนอื่น ดีที่ไม่มีบุรุษในห้องนี้ พ่อบ้านต�าหนักอ๋องจิ้งเองก็
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หลบฉากไปตั้งแต่ตอนนางเริ่มวดัตวัแล้ว “เวลานี้กย็งัขยายอยู่...”

เด็กสาวอายุย่างสิบห้า ร่างกายจะอวบอิ่มขึ้นเองตามวัย จากเนินเนื้อ

เล็กๆ ขยับขยายจนสามารถกุมเอาไว้ได้เต็มฝ่ามือ เว่ยหลัวนึกสงสัยว่าเป็น

เพราะจ้าวเจี้ยมาลูบไล้มันหรือไม่... เพราะก่อนที่อีกฝ่ายจะยุ่มย่ามกับนาง 

หน้าอกของนางก็ดูจะไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อย... หลังจากคิดเลอะเทอะ

ไปไกล เว่ยหลวักร็บีเรยีกสตคินืมา ปรบัสหีน้าเป็นปกตดิงัเดมิ

เถ้าแก่เนี้ยร้านซิ่วชนุจวมีปีระสบการณ์ด้านการตดัเยบ็ชดุมานาน พอได้

ยนิเช่นนั้นกร็ูว่้าควรต้องท�าเช่นไร เวลานี้ห่างจากเดอืนสบิปีหน้าอกีไม่ถงึปี หาก

ตดัเยบ็ช่วงอกให้หลวมสกัหน่อย ถงึตอนนั้นกค็งจะสวมได้พอดตีวั เถ้าแก่เนี้ย

จดขนาดเอาไว้ หลงัจากเสรจ็เรยีบร้อยกก็ล่าวลาเว่ยหลวั

จากที่มีผู้คนจ�านวนมากออกันอยู่ในห้องรับรองเมื่อครู่ บัดนี้ก็เหลือ 

เว่ยหลวัอยู่เพยีงล�าพงั

ไม่รู้ว่าพ่อบ้านต�าหนักอ๋องจิ้งไปอยู่เสียที่ไหนแล้ว ขณะที่สาวใช้ของ 

เว่ยหลัวนั้นรออยู่ด้านล่าง เด็กสาวเดินไปดูตรงประตู จากนั้นก็เดินกลับมา

หยบิหมวก ตอนที่มอืสมัผสักบัหมวกตาข่ายที่วางอยูบ่นโต๊ะกลมสชีาดลายสงิห์ 

ร่างแกร่งกท็าบทบัเข้าที่แผ่นหลงับาง ก่อนจะกระซบิข้างหู

“ให้เปิ่นหวางดูหน่อยว่าใหญ่แค่ไหนแล้ว”

เว่ยหลัวสะดุ้งโหยง จากนั้นก็เบี่ยงตัวหลบวูบไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว 

ท�าให้สองมอืของจ้าวเจี้ยได้แต่คว้าอากาศเท่านั้น นางยนือยู่เบื้องหน้าชายหนุ่ม 

ถลงึตาใส่ด้วยความอบัอายระคนขุ่นเคอืง “ท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”

ระหว่างที่พูดนั้น สายตาของนางก็เหลือบมองไปที่ประตูไม้ฉลุ ประตู

ปิดแน่น ซ�้าเมื่อครู่นางกไ็ม่ได้ยนิเสยีงเปิดหรอืปิดประตูเลยแม้แต่นดิ หรอืว่า

จ้าวเจี้ยจะซ่อนตวัอยู่ที่นี่มาตลอด

พอคิดถึงบทสนทนาที่ตนเองเอ่ยกับเถ้าแก่เนี้ยเรื่องขนาดหน้าอกกับ

วาจาที่เอย่ขึ้นอย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ของจ้าวเจี้ยเมื่อครู่ เวย่หลวักเ็ข้าใจวา่อะไรเป็น

อะไรในทนัท ีใบหน้าเลก็ฉายแววขดัเขนิปนขุน่ขึ้ง ดรูาวกบัดอกไม้ตมูฉ�่าน�้าค้าง
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ในฤดูใบไม้ผล ิทั้งบอบบางและอ่อนหวาน

จ้าวเจี้ยมีสีหน้าปกติ ไม่ดูกระดากอายเลยแม้แต่นิด หลุบตาลงมอง 

เดก็สาวที่ก�าลงัขุน่ขึ้งตรงหน้า ก่อนจะหยกิแก้มนางพลางเอ่ยกลั้วหวัเราะ “กว่า

เปิ่นหวางจะเชิญคนจากร้านซิ่วชุนจวีมาได้ก็หาใช่เรื่องง่ายๆ เจ้าไม่ซาบซึ้งใจ 

กแ็ล้วไป นี่ยงัโมโหโทโสอกีหรอื”

เวย่หลวัถกูอกีฝ่ายหยกิแก้มโดยไม่ทนัตั้งตวั นางไม่รูส้กึเจบ็และแกล้ง

ถาม “ไฉนท่านพี่อ๋องจิ้งจงึไม่บอกข้าสกัค�าเล่า ข้าไม่ได้เตรยีมตวัเลยแม้แต่นดิ”

จ้าวเจี้ยมองนาง “มอีะไรต้องเตรยีมกนั แค่เจ้ามาได้กพ็อแล้ว”

เว่ยหลวัจงึถาม “ท่านบอกเรื่องนี้กบัท่านพ่อข้าแล้วหรอื”

จ้าวเจี้ยพยักหน้า ไม่เช่นนั้นเว่ยคุนคงไม่เห็นด้วยหากนางจะออกจาก

จวน

เว่ยหลวัร้อง “อ้อ” ออกมา กะพรบิตาแล้วเอ่ยด้วยน�้าเสยีงตดัพ้อนดิๆ 

“พวกนางวดัแม้กระทั่งขนาดรองเท้าของข้า... ข้าเยบ็พื้นรองเท้ามาได้ครึ่งแผ่น

แล้ว เปลอืงเวลานกั”

จ้าวเจี้ยมองอกีฝ่ายอย่างแปลกใจเลก็น้อย คลี่รมิฝีปากยิ้มช้าๆ “อาหลวั

ของเปิ่นหวางเยบ็รองเท้าเป็นด้วยหรอื”

แน่นอนอยู่แล้ว นอกจากอ่านหนงัสอืและปลูกต้นไม้ในจวน เว่ยหลวั

ยงัต้องฝึกฝนเรื่องงานฝีมอืด้วย แคว้นต้าเหลยีงยกย่องสตรทีี่เก่งกาจด้านงาน

เยบ็ปักถกัร้อย นอกจากสตรต้ีองเฉลยีวฉลาด ประพฤตตินตามขนบธรรมเนยีม

แล้ว เรื่องการบ้านการเรอืนกต้็องไม่บกพร่อง สตรทีี่มฝีีมอืเยบ็ปักถกัร้อย หาก

ออกเรือนไปก็จะได้รับการยอมรับจากมารดาสามี แต่เว่ยหลัวไม่ชอบงาน 

พวกนี้นัก ปกติก็ไม่ค่อยได้แตะต้อง กว่าจะเย็บรองเท้าได้สักคู่ก็ต้องขอค�า

แนะน�าจากท่านป้าสี่หลายครั้ง

เว่ยหลัวมองเขาด้วยสีหน้าแทนความว่า ‘ท่านยังไม่รู ้อะไรอีกมาก’ 

ดวงตาของนางงดงาม ตาเรยีวเผยแววขดัใจ ขณะเดยีวกนักแ็ฝงความหยิ่งยโส

อยู่ในท ีแววตานั้นเหมอืนเป็นตะขอกระชากวญิญาณผู้ที่ได้พบเหน็
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จ้าวเจี้ยโอบเดก็สาวไว้ด้วยมอืหนึ่ง ก่อนจะโน้มตวัลงมาขบเม้มรมิฝีปาก

นาง “ถ้าเช่นนั้นกเ็ปลี่ยนแบบ ท�าให้เปิ่นหวางสกัคู่แล้วกนั”

เว่ยหลวัอ้าปาก ในใจคดิว่าคนผูน้ี้ช่างฉวยโอกาสดแีท้ ท�ารองเท้าคู่หนึ่ง

เป็นเรื่องง่ายที่ไหนกัน หากมิใช่เพราะนางจะออกเรือนกับเขา แม้แต่รองเท้า

ของนางเอง นางกย็งัไม่อยากท�าด้วยซ�้าไป

จ้าวเจี้ยมองสีหน้าไม่เต็มใจของอีกฝ่าย ก่อนจะกอดนางแน่นขึ้นแล้ว 

ซุกหน้าแนบกบัใบหน้านาง “ได้หรอืไม่”

เว่ยหลวัส่ายหน้า “ไม่ ท�ารองเท้าคู่หนึ่งเสยีเวลาจะตายไป อกีอย่าง... 

ฝีมอืข้ากไ็ม่ดดี้วย”

จ้าวเจี้ยหวัเราะเสยีงต�่า “ไม่ว่าเจ้าจะท�าออกมาเป็นเช่นไร เป่ินหวางกจ็ะ

สวมมนัทุกวนั”

เวย่หลวัมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อเท่าใดนกั เขามสีถานะเป็นถงึอ๋อง ไม่

ว่าเรื่องอาหารการกนิหรอืเสื้อผ้าอาภรณ์ ล้วนแต่พถิพีถินัเป็นอย่างมาก หาก

นางท�ารองเท้าสานให้เขา เขาจะสวมหรือไร ถ้าฮองเฮาเฉินเห็นเข้า ไม่คิดว่า 

เขาเสยีสตไิปแล้วกค็งเรยีกว่าแปลกเตม็ที

พอเว่ยหลัวไม่ตอบตกลง จ้าวเจี้ยจึงเอาหน้าตัวเองไปถูเข้ากับใบหน้า

เล็กอย่างแรง... เรื่องซ่อนอาวุธบนภูเขาชางหนานเมืองสวีโจวท�าให้จ้าวเจี้ย 

ไม่ได้นอนทั้งคืน ซ�้าเช้านี้ก็ยังวุ่นวายกับการติดต่อคนจากร้านซิ่วชุนจวีเรื่อง 

ชุดแต่งงานให้เว่ยหลวั จนกระทั่งบดันี้กย็งัไม่ได้พกั หนวดเคราเริ่มขึ้นบรเิวณ

ใต้คาง พอสมัผสักบัใบหน้าบอบบางกท็�าให้ทั้งคนัทั้งเจบ็ เมื่อถูไถเข้ากบัใบหน้า

ของเว่ยหลวัที่เกลี้ยงเนยีนราวกบัเปลอืกไข่ เช่นนี้แล้วเดก็สาวหรอืจะทนไหว

เว่ยหลวัสู้ก�าลงัอกีฝ่ายไม่ได้ แต่จะหลบกไ็ม่พ้น นางเจบ็จนน�้าตาคลอ

เบ้าจงึเอ่ย “ข้ารู้แล้ว ข้าจะท�าให้ท่านเอง... เลกิถหูน้าท่านกบัหน้าข้าได้แล้ว เจบ็

ชะมดั”

จ้าวเจี้ยถงึยอมปล่อยอกีฝ่าย เขาจุมพติแก้มนาง “ยอดดวงใจ... เดก็ดี

ของเปิ่นหวาง” จากนั้นก็เอ่ยอีก “อีกสองสามวันเปิ่นหวางจะให้คนน�าแบบ
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รองเท้าไปให้เจ้า ท�าตามแบบนั้นกพ็อ”

เว่ยหลวัถูกเขาบงัคบั ในใจจงึไม่ยนิยอม นางท�าแก้มพองลม จากนั้น

กเ็ขย่งปลายเท้าแล้วกดัปลายคางชายหนุ่มไปทหีนึ่ง

ทั้งคู่ออกมาจากห้องรบัรองหลงัจากผ่านไปราวครึ่งชั่วยาม

สีหน้าของเว่ยหลัวเริ่มกลับเป็นปกติ แดงระเรื่อน้อยลง ทว่าก็ยังดู 

ขัดเขินอยู่ไม่น้อย ขณะที่จ้าวเจี้ยซึ่งอยู่ด้านหลังนางกลับอมยิ้มด้วยท่าทาง 

อิ่มอกอิ่มใจ คาดว่าคงเอาเปรียบเด็กสาวข้างกายได้สมใจแล้วเป็นแน่ แม้ว่า 

จะลงมอืไม่ถงึขั้นสุดท้าย แต่กไ็ด้ใช้มอืและรมิฝีปากวดัขนาดเนนิเนื้อเลก็ๆ นั้น

ด้วยตนเองจนพอใจแล้ว

คราวนี้เว่ยหลวัไม่แม้แต่จะเรยีกชายหนุ่มว่า ‘ท่านพี่’ อกี และยงัชี้หน้า

เขาด้วยใบหน้าแดงก�่า “ห้ามตามข้ามา!”

จ้าวเจี้ยหยุดเดนิทนัท ีก่อนจะอมยิ้มแล้วพยกัหน้าอย่างว่าง่าย

เว่ยหลัวไม่อยากให้ใครเห็นว่านางกับจ้าวเจี้ยเดินออกจากห้องรับรอง

มาพร้อมกนั จงึก้าวออกมาก่อน จากนั้นกม็องไปรอบๆ ทวา่ตอนที่เดนิออกมา

ได้เพยีงไม่กี่ก้าวนั้น นางกต็้องรบีชกัเท้ากลบัในทนัที

มีคนสองคนก้าวออกจากห้องรับรองฝั่งตรงข้ามแล้วตรงไปที่บันได 

พวกเขามองไม่เหน็เว่ยหลวั แต่นางเหน็พวกเขาก่อน

บุรุษสวมเสื้อสีฟ้าอ่อนขลิบขอบทองลายต้นชางผูนั้นอยู่ในวัยกลางคน 

ดูมสีง่าราศ ียามแย้มยิ้มดูราวกบัสายลมในฤดูใบไม้ผล ิส่วนสตรวียักลางคน

นั้นมใีบหน้างดงาม สวมเสื้อผ้าแพรคอกลมลายดอกซฟีานเหลยีนกบักระโปรง

หม่าเมี่ยนฉวินลายบัวพันกิ่ง คลุมทับด้วยเสื้อคลุมคอตั้งลายนกกระเรียน 

ท่องเมฆา ชายหญงิทั้งสองยนืเคยีงข้างกนั ดูเป็นคู่สามภีรรยาที่เหมาะสมกนั

ปานกิ่งทองใบหยก

เว่ยหลวัชะงกัฝีเท้า หยุดอยู่หลงับานประตูไม้ฉลุ แววขดัเขนิในดวงตา

มลายหายไป เหลอืเพยีงแค่ความเยน็ชา
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จ้าวเจี้ยลูบศรีษะนางพลางถาม “กลบัมาท�าไมกนั”

เว่ยหลัวไม่ตอบ หลังจากนั้นอีกครู่หนึ่งนางก็เดินออกจากห้องรับรอง

อกีครั้ง จงึพบว่าสามภีรรยาคู่นั้นเดนิลงบนัไดไปแล้ว... สองคนมท่ีาทางใกล้ชดิ

สนทิสนม ดูเหมอืนคู่สามภีรรยาที่ใช้ชวีติร่วมกนัมาหลายปี

เว่ยหลวัยนือยูด้่านหลงัราวกั้น มองแผ่นหลงัของทั้งคูเ่งยีบๆ ด้วยสหีน้า

ไร้อารมณ์ความรู้สกึ

จ้าวเจี้ยสังเกตเห็นอาการผิดปกติของเด็กสาวจึงมองตามสายตานาง 

ก่อนจะอุทานเสยีงต�่าอย่างแปลกใจ

บรเิวณทางเข้าหอสรุา เว่ยคนุก�าลงัเดนิเข้ามาจากด้านนอก เหน็ชดัว่า

ตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะ เขาเผชญิหน้ากบัคนทั้งคู่ ก่อนชะงกัไปในทนัท ีสายตา

จบันิ่งอยู่ที่สตรผีู้นั้น ก่อนจะเบนไปจ้องบุรุษที่อยู่ข้างกายนาง

หลังจากเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร ความเจ็บปวดก็ฉายชัดออกมาทาง 

แววตา จนแม้แต่เว่ยหลวัที่อยู่บนชั้นสองยงัเหน็ได้ชดั

เว่ยคุนสั่งให้คนมาสืบหาสถานที่แห่งนี้เอาไว้ก่อนแล้ว เขารู้ว่านางอยู่ 

ที่นี่ หลงัจากลงัเลอยู่นาน ในที่สุดกอ็ดรนทนไม่ไหวต้องแวะมาดูให้เหน็กบัตา

ยามนี้พอได้มาเหน็ด้วยตนเอง เขากลบัหวงัว่าตนนั้นไม่ได้มาที่นี่แทน

เว่ยคุนมองสตรทีี่อยู่ตรงหน้า ทว่ากลบัเอ่ยออกมาแทบไม่เป็นประโยค 

“เจ้า... เจ้ากลบัมาแล้ว”

สตรผีู้นั้นตวัแขง็ไปเลก็น้อย ผ่านไปพกัใหญ่ถงึได้พยกัหน้ารบั

เว่ยคนุไม่รูว่้าจะวางมอืไม้ไว้ที่ใด เขามคี�าพดูมากมายที่อยากเอ่ยกบันาง 

วาจาเหล่านั้นกลบัจ่ออยูท่ี่ปลายลิ้นคล้ายไม่รูว่้าควรเอ่ยค�าใดก่อน เว่ยคนุปราย

สายตามองบรุุษข้างกายนาง ลงัเลอยูพ่กัใหญ่ สดุท้ายกร็วบรวมความกล้าถาม 

“ท่านผู้นี้คอื...”

“เขาคอืสามขีองข้า ฟู่สงิอวิ๋น”

เสียงของนางไม่ดังนัก ทว่ายามนี้แขกในหอสุรามีอยู่แค่ไม่กี่คน เว่ย-
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หลวัที่ยนือยู่บนชั้นสองจงึได้ยนิชดัเจนเตม็สองหู สตรนีางนั้นหยุดไปครู่หนึ่ง

ก่อนจะเอ่ยเสรมิ “พวกเราแต่งงานกนัแล้ว”

เว่ยคุนร่างโซเซ ใบหน้าขาวซดีโดยพลนั ครู่ใหญ่ถงึได้กลบัมาเป็นปกติ

ดังเดิม เขาพยายามคลี่ยิ้มออกมา ทว่ามุมปากกลับกระตุก ดูแล้วไม่เป็น

ธรรมชาต ิ เขารู้สกึถงึสายตาที่มองมาจากชั้นบนจงึเงยหน้าขึ้น ก่อนสบเข้ากบั

แววตาเยน็ยะเยอืกของเว่ยหลวั จากนั้นกเ็อ่ยด้วยน�้าเสยีงตกใจ “อาหลวั...”

พออีกฝ่ายได้ยินเช่นนั้นก็แหงนหน้ามองไปยังชั้นสองของหอสุราด้วย

ความตกใจ

เว่ยหลัวกุมราวกั้นไว้แน่น ใบหน้านั้น... นางเคยเห็นจากภาพวาดใน

ห้องหนังสือของเว่ยคุนมาก่อน ซ�้ายังเคยพบตัวจริงของเจ้าของใบหน้านั้นมา

แล้วสองครั้ง ครั้งหนึ่งคอืในตลาด อกีครั้งกท็ี่วหิารหลกัในวดัต้าฉอื เว่ยหลวั

จ�านางได้ทันทีตั้งแต่แรกเห็น และรู้ว่าสตรีผู้นี้ก็คือเจียงเมี่ยวหลัน... มารดา

ของตน



หนึ่งร้อยสิบหก

แม้ว่าเว่ยหลวัจะจดจ�าเจยีงเมี่ยวหลนัได้ แต่นางกไ็ม่เคยคดิจะท�าความ

รู้จกัอกีฝ่าย ตั้งแต่เลก็เว่ยหลวัเคยเหน็คู่มารดากบับุตรมากมาย มทีั้งมารดา

ที่รกับุตรด้วยความเมตตาปราน ีบ้างกเ็ป็นมารดาที่เข้มงวดกวดขนั หรอืไม่ก็

มารดาที่มองบุตรของตนด้วยท่าทางขุ่นขึ้งและนกึขนัไปในเวลาเดยีวกนั...

แต่ไม่ว่าจะเป็นมารดาแบบใด นัยน์ตาของพวกนางก็ฉาย ‘ความรัก’ 

ออกมาอย่างชดัเจน ความรกัที่ท�าให้ใจละลายได้ ไม่ว่าหวัใจดวงนั้นจะกระด้าง

เพยีงใด หากได้รบัการปลอบประโลมจากมารดา ได้ออดอ้อนในอ้อมอกมารดา 

ไม่ว่าจะเกดิเรื่องใดกย็่อมผ่านพ้นไปได้

ครั้งหนึ่งเว่ยหลัวไปหาเหลียงอวี้หรงที่จวนผิงหย่วนโหว ฮูหยินผิง-

หย่วนโหวก�าลงัสั่งสอนเหลยีงอวี้ผู้ก่อเรื่องวุ่นวาย นางมสีหีน้าเคร่งขรมึ เสยีง

ดงักงัวาน ทั้งเหลยีงอวี้หรงและเหลยีงอวี้ต่างตกใจจนไม่กล้าเอ่ยค�าใด เหลยีง- 

อวี้คุกเข่าลงเบื้องหน้าฮูหยนิผงิหย่วนโหวโดยด ี ไม่ปรปิากออกมาสกัค�า ภาย

หลงัเว่ยหลวัจงึได้รูว่้าเพราะความซุกซนของเหลยีงอวี้ท�าให้เขาท�าแผ่นหยกสลกั

ลายดอกโบตั๋นที่ผงิหย่วนโหวมอบให้ฮูหยนิแตกหกั

หยกแผ่นนั้นมีความส�าคัญมาก เป็นของหมั้นหมายแทนใจระหว่าง 
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ผิงหย่วนโหวกับฮูหยิน นางจึงเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัย ปกติแทบไม่ได้หยิบ

ออกมา ทว่าเดก็ชายจอมซนอย่างเหลยีงอวี้อยากรู้อยากเหน็ไปเสยีทุกสิ่ง พอ

คว้าหยกแผ่นนั้นได้กท็�าตกแตกเพราะไม่ทนัระวงั

ฮูหยินผิงหย่วนโหวลงโทษเขาให้คุกเข่าอยู่หน้าศาลบรรพชนและงด

อาหารหนึ่งวนัหนึ่งคนื เหลยีงอวี้หรงไม่กล้าขอร้องแทนพี่ชาย ดงึมอืเว่ยหลวั

ให้ไปแอบดูเหลียงอวี้ด้วยกัน เหลียงอวี้คุกเข่าจนปวดเมื่อยไปหมด ที่ยิ่งไป

กว่านั้นกค็อืท้องหวิจะแย่ ทั้งที่ขุ่นเคอืงใจไม่น้อย แต่ฮูหยนิผงิหย่วนโหวกย็งั

เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ยามที่เหลยีงอวี้หรงลอบส่งอาหารให้เหลยีงอวี้ ถงึขนาด

สั่งให้สาวใช้คนสนิทน�าเบาะรองนั่งไปให้เหลียงอวี้ด้วยเพื่อให้เขาสบายขึ้น 

อกีนดิ จะได้ไม่เจบ็หวัเข่า

เวลานั้นเว่ยหลวัอจิฉาเหลยีงอวี้เป็นอย่างมากเพราะมมีารดาคอยอบรม

สั่งสอน ขณะเดยีวกนักม็มีารดาที่คอยมอบความรกัให้ มเีพยีงนางเท่านั้นที่ไม่

เคยเหน็หน้าค่าตามารดาของตนมาก่อน เว่ยหลวัไม่เคยพดูเรื่องนี้กบัใคร แม้แต่

กบัฉางหงกไ็ม่เคย

แม้ว่าท่านป้าสี่ฉินซื่อจะรักและเอ็นดูเว่ยหลัวมาก แต่ถึงอย่างไรความ

รักนั้นก็ไม่เหมือนกับความรักจากมารดาแท้ๆ ฉินซื่อสั่งสอนบุตรชายของตน

ได้ทุกเวลา พร�่าบ่นและอบรมพวกเขาได้ แต่กบันาง ฉนิซื่อนั้นมใีห้เพยีงความ

รกัและสงสารเท่านั้น เว่ยหลวัไม่อยากขุดคุ้ยหาเหตุ เพราะยิ่งขุดคุ้ยนางกย็ิ่ง

แค้นเคืองเจียงเมี่ยวหลันมากกว่าเดิม... เหตุใดอีกฝ่ายถึงตัดใจทิ้งตนกับ 

ฉางหงแล้วจากไปแบบไม่หวนกลบัมาเช่นนี้ได้

ไฉนเรื่องที่มารดาคนอื่นๆ ท�าได้ เจยีงเมี่ยวหลนักลบัไม่เคยท�ามาก่อน

เว่ยหลัวถึงขนาดเคยคิดด้วยความเกลียดชังว่าเจียงเมี่ยวหลันนั้น 

ได้รับรู้จุดจบของนางกับเว่ยฉางหงในชาติก่อนบ้างหรือไม่ หากรู้แล้วอีกฝ่าย 

จะมที่าทเีช่นไร เสยีใจหรอืไม่ที่ทอดทิ้งพวกนางสองพี่น้อง

เว่ยหลัวปรารถนาให้เจียงเมี่ยวหลันหายไปตลอดกาล และไม่หวน 

กลบัมาอกีเลย
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ทว่าเจียงเมี่ยวหลันก็กลับมา... ที่หน้าประตูหออวี้เหอในวันเทศกาล 

ไหว้พระจันทร์ เว่ยหลัวจ�านางได้ในทันที บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยผู้คน

มากมาย สตรีผู้หนึ่งเดินเนิบนาบออกมาท่ามกลางกลุ่มคน ลักษณะของนาง

เหมือนกับสตรีในภาพวาดของเว่ยคุนไม่มีผิดเพี้ยน ผ่านไปหลายปีแม้ว่า

โฉมหน้านั้นจะเปลี่ยนแปลงไป ทว่าสง่าราศปีระจ�าตวักลบัยงัเหมอืนเดมิ

เว่ยหลวัหาได้เจตนาจะหลบหน้าไม่ เพยีงแต่นางไม่อยากเผชญิหน้ากบั

เจยีงเมี่ยวหลนัเท่านั้น ไม่อยากยอมรบัว่าตนยงัมมีารดาอยู่อกีคน

นางมองสบกับสายตาตะลึงพรึงเพริดของเว่ยคุน จากนั้นก็ก้าวลงจาก

บนัไดชั้นสอง ก่อนจะหยดุห่างจากอกีฝ่ายสองสามก้าวแล้วคลี่ยิ้มทกัทาย “ท่าน

พ่อ”

“อาหลวั ไฉนเจ้าถงึมาอยูท่ี่นี่ได้” เว่ยคนุมองผ่านเจยีงเมี่ยวหลนัไปทาง

ด้านหลงั จ้าวเจี้ยเองกเ็ดนิตามมาหยุดอยู่ด้านหลงัเว่ยหลวั เว่ยคุนปรบัสหีน้า 

จากนั้นกค็ารวะจ้าวเจี้ย “คารวะท่านอ๋องจิ้ง ขายหน้าท่านอ๋องเสยีแล้ว”

สหีน้าของจ้าวเจี้ยราบเรยีบดงัเดมิ ยามที่อยู่ต่อหน้าผู้อื่นชายหนุ่มจะมี

สหีน้าเรียบเฉยเยน็ชาอยู่เสมอ “เปิ่นหวางเชญิช่างตดัเสื้อมาวดัชุดแต่งงานให้

อาหลวั เวลานี้ก�าลงัจะส่งนางกลบัจวน”

เว่ยคุนรู้เรื่องนี้มาก่อนจงึเอ่ยเพยีง “ท่านอ๋องมเีมตตายิ่งนกั”

จ้าวเจี้ยตอบกลบั “อาหลวัเป็นคูห่มั้นเป่ินหวาง เป่ินหวางสมควรท�าเรื่อง

เหล่านี้ ท่านพ่อตามติ้องคดิมาก”

ทันทีที่วาจานี้ออกจากปาก เจียงเมี่ยวหลันก็หันไปมองจ้าวเจี้ยด้วย

ความแปลกใจ แม้ว่านางจะมาที่เมอืงเซิ่งจงิได้หลายวนัแล้ว แต่กจ็งใจที่จะเลี่ยง

การรับรู้ข่าวสารจากจวนอิงกั๋วกง เพราะเกรงว่าจะท�าให้ตนเองนึกถึงเรื่อง 

ปวดใจในอดตี ทั้งยงักลวัว่าหากได้ยนิข่าวของลูกๆ ทั้งสอง นางจะคดิถงึและ

โหยหาพวกเขาขึ้นมา

เวลานี้พอได้ยนิจ้าวเจี้ยเรยีกเว่ยคุนว่า ‘ท่านพ่อตา’ ถงึได้รู้ว่าเว่ยหลวั

นั้นหมั้นหมายแล้ว
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เจยีงเมี่ยวหลนัมองบุรุษเบื้องหน้า รูปลกัษณ์งดงามมสีง่าราศ ี ดวงตา

วับวาวปานดวงดาวกลางฟ้ายามราตรี ทั้งเจิดจ้าและลึกล�้า ซ�้ายามที่เขาเอื้อน

เอ่ยวาจากับเว่ยหลัว ก็แสดงท่าทีปกป้องออกมาอย่างชัดเจน เห็นได้ชัดว่า 

ให้ความส�าคญัแก่เว่ยหลวัไม่น้อย

สารพดัอารมณ์ต่างถาโถมเข้ามาในใจเจยีงเมี่ยวหลนั บอกไม่ถูกว่านาง

รู้สกึเช่นไร

เว่ยหลัวเกลียดบรรยากาศเช่นนี้นัก นางไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกต่อไป

แม้แต่พรบิตาเดยีว “ท่านพ่อมธีรุะต้องคยุต่อ ถ้าเช่นนั้นข้าไม่รบกวนแล้ว ขอตวั

กลบัจวนองิกั๋วกงก่อนเจ้าค่ะ” เอ่ยจบนางกย็กชายกระโปรงหม่าเมี่ยนฉวนิขึ้น

แล้วก้าวยาวๆ ผละไป

พอเดนิมาถงึประตู จากเมื่อครู่ที่อากาศยงัโล่งโปร่งกลบัมฝีนตกลงมา 

ก่อนจะหนกัขึ้นเรื่อยๆ เมด็ฝนกระเซน็ใส่หน้าเว่ยหลวั เดก็สาวนิ่วหน้า ก่อน

ถอยหลังกลับหนึ่งก้าว ด้านนอกหอสุราฝนตกหนักพร้อมกับมีฟ้าร้องฟ้าผ่า 

สายลมเยน็และละอองฝนกระทบใบหน้า ไม่นานบรเิวณทางเข้าหอสรุากเ็จิ่งนอง

ไปด้วยสายน�้า

นางยกแขนเสื้อเชด็น�้าฝนจากใบหน้า ดวงตาทอประกายวบัวาว เจ้าตวั

ไม่รอจนิหลวี่ที่ไปหยบิร่มมาจากรถม้า ยกชายกระโปรงแล้วเดนิย�่าน�้าฝนออก

ไปด้านนอก

จ้าวเจี้ยถอดเสื้อคลมุสดี�าทอไหมทองคลมุศรีษะเว่ยหลวัเอาไว้ ก่อนจะ

คว้ามอืนาง “ฝนตกหนกัเช่นนี้ ไฉนถงึต้องรบีร้อนเพยีงนั้นด้วย รอให้สาวใช้

ของเจ้าน�าร่มมาให้ก่อนแล้วค่อยไป เดี๋ยวจะเป็นไข้”

ผ่านไปครู่ใหญ่ เว่ยหลวัถงึได้เอ่ยออกมา “ข้าไม่อยากอยู่รอที่นี่”

จ้าวเจี้ยกุมมอืนางเอาไว้ “เปิ่นหวางไปส่งเจ้าเอง”

เว่ยหลวักบัจ้าวเจี้ยยงัไม่ได้แต่งงานกนั ตามหลกัแล้วท�าเช่นนี้ไม่เหมาะ

ไม่ควรเท่าใดนัก ทว่าคนที่อยู่ที่นี่เวลานี้ยังจะมีใครมาใส่ใจขนบธรรมเนียม 

อกีเล่า
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ไม่นานจนิหลวี่กถ็อืร่มลายดอกฝูหรงกลบัมา เว่ยหลวัเดนิเข้าไปอยู่ใน

ร่ม จากนั้นกผ็ละไปพร้อมกบัเสื้อคลุมตวัใหญ่ของจ้าวเจี้ย

“อาหลวั!” เสยีงหนึ่งดงัขึ้นเบื้องหลงัเว่ยหลวั

เว่ยหลวัหยุดฝีเท้า ทว่าไม่ได้หนักลบัมา

เจยีงเมี่ยวหลนัเดนิมาถงึประตหูอสุรา เอามอืเท้ากรอบประตเูอาไว้ ก่อน

มองเดก็สาวด้วยท่าทางร้อนรน

เว่ยหลวัหนัมาเอ่ยกบัจนิหลวี่ “พวกเราไปกนัเถดิ ตอนออกมาไม่ได้บอก

ท่านย่า หากยงัไม่รบีกลบัไปอกี ท่านจะกงัวลเอาได้”

จินหลวี่พยักหน้า จากนั้นก็ช่วยยกชายกระโปรงให้เว่ยหลัว “คุณหนู

เดนิระวงัด้วยนะเจ้าคะ”

สายฝนตกพร�าสาดกระทบพื้นดิน ไม่นานก็ท�าให้รองเท้าเปียกชุ่มไป

หมด แม้จะยกชายกระโปรงขึ้นสูงกเ็ลี่ยงความเปียกไม่เป็นผล

เว่ยหลัวก้าวไปข้างหน้า หูได้ยินเสียงฝีเท้าเร่งรีบที่ดังขึ้นเบื้องหลัง  

เดก็สาวยงัไม่ทนัเดนิไปถงึ รถม้าของเจยีงเมี่ยวหลนักเ็ข้ามาหยดุขวางไว้เสยีก่อน

เจียงเมี่ยวหลันไม่ได้เดินกางร่มมาด้วย ชั่วพริบตานางก็เปียกปอนไป

ทั้งกาย สภาพในยามนี้ดูกระเซอะกระเซงิ หาได้งามสง่าเช่นที่เหน็เมื่อครู่อกีไม่

สายตาของเว่ยหลวัเรยีบเฉย นางมองเจยีงเมี่ยวหลนันิ่งๆ ไม่เข้าใจว่า

อกีฝ่ายเดนิไล่ตามมาด้วยสาเหตใุด ก่อนถามด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา “เมื่อครูฮ่หูยนิ

เรยีกข้าว่าอะไรหรอื”

เจยีงเมี่ยวหลนัปวดร้าวไปทั้งทรวงอกเพราะสายตาเยน็ชาของนาง ท่าม 

กลางสายฝนที่พรั่งพรมลงมา เจยีงเมี่ยวหลนัก้าวเข้าไปหาอกีฝ่าย ก่อนจะมอง

เหน็ใบหน้าของเว่ยหลวัชดัเจน “อาหลวั ข้าคอื...”

เว่ยหลวัหนัหน้ามาเอ่ยตดับทอกีฝ่าย “ข้าไม่อยากรู้”

มอืที่ยื่นออกมาของเจยีงเมี่ยวหลนัแขง็ค้างอยู่กลางอากาศ ทั้งกระสบั

กระส่ายทั้งเจบ็ปวดใจอยู่ในท ีเวลานี้เจยีงเมี่ยวหลนัถงึตระหนกัได้ว่าเว่ยหลวั

รบัรู้เรื่องนี้มานานแล้ว เพราะรู้ นางถงึได้เฉยชาเช่นนี้ หยาดฝนกระเซน็เข้าใน
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ดวงตาเจียงเมี่ยวหลัน ความสับสนทะลักทลายออกมา กลั่นเป็นหยาดน�้าที่

ขอบตา นางถามเว่ยหลวัทั้งน�้าตาที่พรั่งพรู “อาหลวั... เจ้าเกลยีดข้าหรอื”

หากมใิช่เพราะฝนตกหนกั คงจะมผีู้คนไม่น้อยที่เหน็เหตุการณ์นี้ แต่

ยามนี้บนท้องถนนร้างคน แม้จะมีผู้คนผ่านทางมาบ้าง ทว่าต่างก็มาอย่าง 

รบีร้อน หาได้มแีก่ใจจะสนใจพวกนางไม่

สหีน้าของเว่ยหลวัไม่เปลี่ยนไปสกันดิ “ฮูหยนิจ�าคนผดิแล้ว ข้าไม่รู้จกั

ท่าน” พูดจบเด็กสาวก็ไม่แม้แต่จะปรายตามองอีกฝ่าย ก้าวขึ้นไปบนรถม้าที่

จอดรออยู่

ทว่าชั่วพรบิตาที่เว่ยหลวัก้มตวัลอดผ้าม่านรถม้าเข้าไป เจยีงเมี่ยวหลนั

กต็ะโกนออกมาด้วยเสยีงที่สั่นเครอื

“ข้าคอืแม่ของเจ้า!”

เว่ยหลัวหยุดฝีเท้าลงในที่สุด ยืดตัวตรง ก่อนจะหันกลับมามองสตรี

ร่างกายเปียกปอนที่ยนือยู่หน้ารถม้า จ้องอกีฝ่ายเนิ่นนาน... นานเสยีจนเจยีง-

เมี่ยวหลนัคิดว่าเวลาหยุดนิ่งลง เว่ยหลวัปรายตามองเจยีงเมี่ยวหลนัแล้วเอ่ย

เนบินาบ “ท่านว่าอะไรนะ”

“อาหลวั ข้าคอืแม่ของเจ้า” เจยีงเมี่ยวหลนัเอ่ยซ�้าอย่างสะอกึสะอื้น

เว่ยหลัวได้ยินชัดเต็มสองหู สมองของนางก็พลันแจ่มชัดขึ้นมาด้วย 

วาจาที่เอ่ยออกมาจงึเยน็ชาขึ้นกว่าเดมิ “ท่านแม่ของข้าตายไปนานแล้ว ข้าไม่มี

แม่”

ใบหน้าเจยีงเมี่ยวหลนัพลนัขาวซดีอย่างมาก

“ตอนเดก็ๆ ข้าเคยป่วยหนกั เดก็คนอื่นเวลาป่วยไข้ล้วนแต่มแีม่คอย

ดูแลข้างกายทั้งสิ้น แต่ข้ามเีพยีงสาวใช้กบัแม่นมเท่านั้น หรอืไม่กเ็ป็นฉางหง

กบัท่านพ่อที่แวะมาดูแลข้าเสมอ คอยกล่อมให้ข้าดื่มยา” เว่ยหลวับอกเรื่องนี้

ขึ้นมาอย่างไม่มปีี่มขีลุ่ย มองเจยีงเมี่ยวหลนัพลางเอ่ยออกมาทลีะค�า “นบัแต่

นั้นเป็นต้นมา ข้ากร็ู้ว่าตนเองมเีพยีงท่านพ่อกบัน้องชาย ไม่มที่านแม่”

เจยีงเมี่ยวหลนัร่างโซเซ เกอืบจะล้มพบัลงกบัพื้น
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แล้วเว่ยหลัวก็เข้าไปในรถม้าอย่างไร้เยื่อใย สั่งให้คนขับรถม้าออก 

เดนิทางได้ “กลบัจวนองิกั๋วกง”

รถม้าเคลื่อนออกไป จากนั้นกห็ายลบัไปในม่านฝนอย่างรวดเรว็

ฟูส่งิอวิ๋นก้าวเข้ามา ถอดเสื้อคลุมของตนคลมุทบัให้เจยีงเมี่ยวหลนัแล้ว

โอบไหล่นางเอาไว้ “เอาละๆ สุขภาพของเจ้าไม่ดนีกั ตากฝนเดี๋ยวกล็้มป่วยอกี

พอด”ี

เจียงเมี่ยวหลันปวดร้าวในใจสุดจะกลั้น ไม่มีเรื่องใดที่จะท�าให้ทุกข์

ทรมานและสิ้นหวงัไปมากกว่าการที่ถกูบตุรสาวในอทุรเกลยีดชงัอกีแล้ว น�้าตา

ไหลรินท่วมหน้า เจ้าตัวเอาแต่เอ่ยซ�้าไปซ�้ามา “อาหลัวเกลียดข้า นางเกลียด

ข้า... แต่ข้าคดิถงึนางกบัฉางหงมาก ไม่มวีนัไหนที่ข้าไม่คดิถงึพวกนาง”

ฟูส่งิอวิ๋นพาเจยีงเมี่ยวหลนักลบัไปที่หอสุรา จากนั้นกข็อผ้าผนืหนึ่งจาก

ลูกจ้างในร้านมาเช็ดน�้าฝนตามศีรษะและใบหน้าให้นางพลางเอ่ยปลอบ “เจ้า

ต้องให้เวลานางได้คิดบ้าง พวกเจ้าไม่เจอหน้ากันมาหลายปีแล้ว จะรีบร้อน 

ตอนนี้ไม่ได้”

ระหว่างที่ทั้งคู่สนทนากันอยู่นั้น เจียงเมี่ยวหลันเพิ่งสังเกตเห็นว่าทั้ง 

เว่ยคุนและจ้าวเจี้ยยงัไม่ได้จากไปไหน

ไม่รู้ว่าลูกค้าในหอสุราออกกันไปหมดตั้งแต่เมื่อใด บัดนี้ภายในโถง

รบัรองเหลอืเพยีงพวกเขาสี่คนเท่านั้น จ้าวเจี้ยนั่งอยูต่รงโต๊ะตวัหนึ่ง ก�าลงัหมนุ

ถ้วยชาในมอืโดยไม่เอ่ยค�าใด ท่าทางครุ่นคดิอะไรบางอย่าง

พอเว่ยคุนได้ยินค�าพูดระหว่างเจียงเมี่ยวหลันกับฟู่สิงอวิ๋นก็ท�าสีหน้า

พิลึกพิลั่นออกมา ทั้งสับสนและปวดร้าว มองจ้องเจียงเมี่ยวหลันแล้วถาม 

“ร่างกายเจ้าเป็นอะไร”

เจยีงเมี่ยวหลนัเชด็น�้าฝนจากใบหน้า หลบุตาลงต�่า จากนั้นกค่็อยๆ เอ่ย

ออกมา “ครั้งนั้นเพราะข้าให้ก�าเนดิอาหลวักบัฉางหงจงึได้ป่วยเรื้อรงั ชาตนิี้ข้า

ไม่อาจให้ก�าเนดิทายาทได้อกี”



หนึ่งร้อยสิบเจ็ด

เดิมเจียงเมี่ยวหลันหาใช่คนในภพนี้ไม่ ในเมื่อโชคชะตาน�าพานาง 

มาที่นี่แล้ว จงึลมืเลอืนเรื่องราวในอดตีและตดัสนิใจใช้ชวีติอยู่ที่นี่

เจยีงเมี่ยวหลนัพบกบัเว่ยคนุในคนืวนัเทศกาลโคมไฟ เวลานั้นนางก�าลงั

ยืนทายปริศนาอยู่ใต้ราวโคม ความสามารถนี้เรียกว่าเป็นจุดแข็งของนางก็ว่า

ได้ ไม่มีปริศนาใดที่เกินความรอบรู้ของนาง แสงจากโคมไฟเจิดจ้ารอบด้าน

สาดเข้าใบหน้านาง แม้จะเหน็เพยีงซกีหน้า กลบัท�าให้เว่ยคนุที่เดนิผ่านมาพอดี

ถงึกบัเคลบิเคลิ้ม

ดวงตารูปผลซิ่งระยบิระยบัวบัวาวดุจดวงดาว ปากนดิจมูกหน่อย รมิ

ฝีปากดุจกลบีดอกท้อยกสูงขึ้นนดิๆ ประกายแห่งความสดใสสาดออกมา สิ่ง

ที่ท�าให้เว่ยคนุแปลกใจมากกว่าเดมิกค็อืเสื้อผ้าของนางเก่าซอมซ่อราวกบัฉกชงิ

มาจากผู้อื่น ขนาดไม่พอดีตัว ซ�้ายังมีรอยปะตรงแขนเสื้อ สภาพของเจียง- 

เมี่ยวหลนัดกูระเซอะกระเซงิไม่เข้ากบัโคมไฟงดงามเจดิจ้าเหล่านี้เลยแม้แต่นดิ 

ทว่าสิ่งเหล่านั้นดูจะไม่ส่งผลใดกับนางเลย หญิงสาวกลับทายปริศนาโคมได้

ครั้งแล้วครั้งเล่าจนสองมือแทบหอบหิ้วไม่ไหว บัณฑิตรอบๆ ต่างอดเหลือบ

มองนางไม่ได้
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เจียงเมี่ยวหลันเพลิดเพลินใจยิ่งนัก ชี้ไปที่ปริศนาบนโคมทางซ้ายมือ

แล้วทายค�าตอบออกมา ก่อนจะหนักลบัมาถามเถ้าแก่ร้าน “เฉลยปรศินาข้อนี้ 

ข้าทายถูกหรอืไม่”

เถ้าแก่ทั้งยินดีทั้งเสียดาย สีหน้าเขาเผยให้เห็นอารมณ์อันหลากหลาย 

“ถะ...ถูกต้อง แต่ว่า... ท่านช่วยย้ายไปทายที่ร้านอื่นบ้างได้หรอืไม่ ท่านกวาด

เอาโคมจากแผงของข้าไปจนเกลี้ยงแล้ว ให้ตายเถดิ...”

เจียงเมี่ยวหลันรับโคมรูปกระต่ายมาจากเถ้าแก่ร้าน จากนั้นก็หัวเราะ

แล้วพยกัหน้า ก่อนจะเดนิผละไป

เทศกาลโคมไฟเต็มไปด้วยแผงโคมปริศนา ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา 

เจยีงเมี่ยวหลนัทายปรศินาจนชนะได้โคมมานบัสบิลกู จากนั้นกน็�าโคมที่ได้มา

ไปขายใหส้าวใชท้ี่ตดิตามคุณหนสูกลุมั่งคั่งมาเที่ยวงานเพื่อแลกกบัเงนิประทงั

ชวีติ

เวย่คนุเดนิตามอกีฝ่ายด้วยอาการล่องลอย พอเดนิมาถงึปากซอยหนึ่ง 

จู่ๆ เจียงเมี่ยวหลันก็หันขวับมาแล้วจับอีกฝ่ายได้คาหนังคาเขา ชายหนุ่มเอา

มอืถูปลายจมูกพลางถาม

“ข้าเห็นแม่นางทายปริศนาโคมได้เก่งกาจนัก หากจะขอเชิญเจ้าไปนั่ง

สนทนากนัที่หอน�้าชาข้างหน้าจะได้หรอืไม่”

เพราะเหตุนี้เอง ทั้งสองคนจงึได้รู้จกักนั

พอเว่ยคนุรูว่้าเจยีงเมี่ยวหลนัเป็นบตุรก�าพร้ากด็แูลนางดขีึ้นกว่าเดมิ ถงึ

ขนาดปิดบงับดิามารดา ซื้อเรอืนหลงัหนึ่งให้นางอยูอ่าศยั หากมเีวลาว่างเมื่อไร

เว่ยคุนก็จะแวะไปเยี่ยมนาง ตอนนั้นเองที่เขาพบว่าเจียงเมี่ยวหลันที่ไม่ได้อยู่

ในสภาพมอซอและเสื้อผ้ากระด�ากระด่างนั้นเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงามน่ามอง 

ในคนืเทศกาลโคมไฟ ใบหน้าของนางมอมแมมนกั เขายงัคดิวา่สตรผีูน้ี้งดงาม

เพียงแค่ดวงตาเท่านั้น คิดไม่ถึงเลยว่านางจะงดงามเกลี้ยงเกลาราวกับผลึก

แก้ว

เจียงเมี่ยวหลันมักจะมีความคิดแปลกประหลาดพิลึกพิลั่นอยู่เสมอ 



เฟิงเหอโหยวเยว่
23

เป็นต้นว่า เล่นไพ่ การใช้กลบีดอกไม้ท�าน�้าอบน�้าปรุง สุราจากผูเถาที่นางเป็น

ผูห้มกัเอง... น�้าเสยีงของเจยีงเมี่ยวหลนันั้นไพเราะนกั เว่ยคุนไม่เคยรูจ้กัเพลง

ที่นางร้องมาก่อน ท่วงท�านองโดดเด่นชวนให้เคลิบเคลิ้มหลงใหล ส�าหรับ 

เว่ยคุนแล้ว เจยีงเมี่ยวหลนัเปรยีบดั่งของล�้าค่าที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์

หลงัจากรู้จกักนัมาหนึ่งปี เว่ยคุนกห็้ามใจไม่อยู่สารภาพกบัคนในสกุล 

บอกอิงกั๋วกงกับไท่ฟูเหรินว่าต้องการแต่งงานกับสตรีไร้หัวนอนปลายเท้า 

คนหนึ่ง

เหตุการณ์หลงัจากนั้นกเ็ป็นเช่นที่ทุกคนทราบกนัด ีองิกั๋วกงกบัฮูหยนิ

ไม่เหน็ด้วย เว่ยคุนคุกเข่าวงิวอนบดิามารดาอยู่ที่หน้าประตูถงึสามวนัสามคนื 

จนกระทั่งสุดท้ายทั้งคู่กจ็�ายอมพยกัหน้าตกลง

หลงัจากที่เจยีงเมี่ยวหลนัแต่งเข้าสกลุเว่ย นางไม่ได้รบัการต้อนรบัจาก

ไท่ฟูเหรนิหลวัซื่อเท่าใดนกั แต่เพราะเหน็แก่หน้าเว่ยคุน หลวัซื่อจงึไม่ท�าให้นาง

ล�าบากใจเกนิไป เพยีงแต่ทุกเช้าที่เจยีงเมี่ยวหลนัแวะมาคารวะ หลวัซื่อกแ็ทบ

จะไม่สนทนากบันางเลย

เจยีงเมี่ยวหลนัแต่งเข้าจวนมาได้สามเดอืนกต็ั้งครรภ์ เว่ยคุนดอีกดใีจ

ยิ่งนกั เขายิ่งเฝ้าเอาอกเอาใจนางมากกว่าเดมิ

สามเดือนแรกทุกอย่างผ่านไปโดยราบรื่น สองสามีภรรยารักใคร่

ปรองดอง อยู่เคียงข้างกันไม่ห่างกาย ใครได้พบเห็นต่างก็พากันอิจฉาใน 

ความรกั

เพยีงแต่ว่าสดุท้ายแล้ว... หลวัซื่อกย็งัไม่ชอบใจบตุรสะใภ้คนนี้อยูด่ ีจงึ

คิดจะหาหญิงสาวสักคนมาปรนนิบัติดูแลเว่ยคุนในขณะที่เจียงเมี่ยวหลัน 

ตั้งครรภ์อยู่ และสตรผีู้นั้นกค็อืตู้เยว่อิ๋งจากจวนจงอี้ป๋อ

แม้ว่าตู้เยว่อิ๋งจะเป็นญาติห่างๆ ของจวนจงอี้ป๋อ ทว่าชาติก�าเนิดของ

นางใช่จะดีนัก บิดาของนางเป็นเพียงบุตรอนุ หากจะให้นางแต่งเป็นอนุของ 

เว่ยคุนกไ็ม่นบัว่าเสยีเกยีรตแิต่อย่างใด

หลัวซื่อเคยหยั่งเชิงความเห็นของตู้เยว่อิ๋ง นางก็ก้มหน้าด้วยใบหน้าที่
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แดงระเรื่อเป็นการยอมรบัโดยปรยิาย

ทว่าตอนที่ไท่ฟเูหรนิเอ่ยเรื่องนี้กบัเว่ยคนุ บตุรชายของนางกลบัไม่ตอบ

ตกลง เรื่องนี้จงึต้องยุตลิงแต่เพยีงเท่านี้

เก้าเดอืนให้หลงัเจยีงเมี่ยวหลนักใ็ห้ก�าเนดิแฝดชายหญงิ ทารกทั้งสอง

สขุภาพแขง็แรง แต่เพราะเสยีเลอืดมากหลงัคลอดท�าให้นางเกอืบไม่รอด เวลา

นั้นก็เป็นช่วงเดียวกับที่เว่ยคุนสอบจิ้นซื่อพอดี เขามาเยี่ยมนางเพียงชั่วครู่ก็

ต้องเดนิทางไปสอบเข้ารบัราชการเสยีก่อน

ปรากฏว่าเว่ยคุนเกิดความพะวงจนไม่มีสมาธิ หลังจากที่ประกาศผล

สอบออกมากพ็บว่าเขาสอบจิ้นซื่อไม่ตดิ แม้แต่ล�าดบัที่ต�่ากว่ากย็งัไม่มชีื่อเขา

ช่วงนั้นสภาพจติใจของเว่ยคุนด�าดิ่งลงสุดกู่ ยิ่งพอได้ยนิว่าเจยีงเมี่ยว-

หลนัร่างกายอ่อนแอ เขากไ็ม่อยากให้นางต้องพบหน้าตนในสภาวะอารมณ์เช่น

นี้ จงึเลอืกที่จะพกัอยู่ที่ห้องหนงัสอืแทน เวลาที่เว่ยคุนไปเยี่ยมเจยีงเมี่ยวหลนั 

ภาพที่เห็นเป็นประจ�าก็คือใบหน้าที่ก�าลังหลับใหลของอีกฝ่าย หรือต่อให้นาง

ไม่หลับ เจียงเมี่ยวหลันก็ไม่มีแก่ใจจะสนทนากับเขา ทุ่มความสนใจทั้งหมด

ไปที่บุตรทั้งสองที่เพิ่งลมืตาดูโลก

กอปรกบัสหายสนทิคนหนึ่งของเว่ยคนุเสยีชวีติลงกะทนัหนั ส�าหรบัเขา

แล้วถอืเป็นเรื่องสะเทอืนจติใจอย่างใหญ่หลวง ชายหนุม่จงึเริ่มดื่มสรุาเพื่อคลาย

ทุกข์ มักจะแวะไปที่ศาลาหูซินหลังจวนเพื่อปลดปล่อยความเศร้าหมองเพียง

ล�าพงั

ตูเ้ยว่อิ๋งที่ตดิตามฮหูยนิจงอี้ป๋อมางานเลี้ยง ณ จวนองิกั๋วกง กไ็ด้พบกบั

เว่ยคนุที่อยู่ในอาการท้อแท้สิ้นหวงั ในเวลานั้นนบัว่าตูเ้ยว่อิ๋งฉลาดไม่น้อย นาง

รูว่้าจะต้องฉวยโอกาสนี้เพื่อใกล้ชดิเว่ยคนุ ชายหนุม่ก�าลงัหดหู ่นางกจ็ะอยูข้่าง

กายเขา ชื่นชมและให้ก�าลงัใจเขา ปลอบประโลมเขา เว่ยคนุซาบซึ้งน�้าใจตูเ้ยว่อิ๋ง

ยิ่งนกั ทว่ากย็งัรกัษาระยะห่างกบัอกีฝ่ายและไม่ได้ท�าสิ่งใดนอกลู่นอกทาง

ตู้เยว่อิ๋งเข้ามาอยู่ในจวนอิงกั๋วกงเกือบหนึ่งเดือนในสถานะผู้ดูแล 

ปรนนบิตัไิท่ฟเูหรนิ เวลานั้นเป็นช่วงที่เจยีงเมี่ยวหลนัพกัฟืน้รกัษาร่างกาย แต่
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ไม่รูว้า่เกดิอนัใดขึ้น สุขภาพของนางกลบัแย่ลงเรื่อยๆ สดุท้ายแม้แต่จะลกุจาก

เตยีงกย็งัท�าไม่ได้

เวย่คนุเจยีดเวลามาอยูเ่ป็นเพื่อนนางวนัละหนึ่งชั่วยาม เจยีงเมี่ยวหลนั

รู้ว่าเขาวุ่นวายอยู่กับการเตรียมสอบเข้ารับราชการครั้งต่อไป เพราะเหตุนี้นาง

จงึไม่รั้งเขาไว้ ผ่านไปราวครึ่งชั่วยามกบ็อกให้เขากลบัไปเสยี

จนกระทั่งมอียูค่รั้งหนึ่ง เว่ยคุนพาเจยีงเมี่ยวหลนัที่แขง็แรงขึ้นเลก็น้อย

ออกไปเดนิผ่อนคลายในสวน ทั้งคู่พบกบัตู้เยว่อิ๋งรมิทะเลสาบ ตู้เยว่อิ๋งไม่ทนั

ระวังสะดุดก้อนหินเข้า ก่อนร่างกายจะเซวูบไปด้านหลัง เว่ยคุนผละจากมือ

เจยีงเมี่ยวหลนัเข้าไปประคองตูเ้ยว่อิ๋งโดยไม่ทนัคดิอะไร ครานี้เจยีงเมี่ยวหลนั

ถงึได้มโีอกาสพบหน้าตู้เยว่อิ๋งเป็นครั้งแรก

ยามที่เราสนใจใครสักคนขึ้นมา เราจะเห็นร่องรอยของอีกฝ่ายปรากฏ

ขึ้นในชวีติตนเองแทบจะทุกที่

เหมอืนที่กุย้เซยีง... สาวใช้ของเจยีงเมี่ยวหลนัเคยรายงานให้ฟัง ตูเ้ยว่อิ๋ง 

มกัจะเข้าไปที่ห้องหนงัสอืของเว่ยคุนอยู่เป็นประจ�า ยกน�้าชาหรอืของว่างไปให้

เขา บางครั้งกข็อให้เว่ยคุนช่วยแนะน�าลายอกัษรที่นางเขยีน เรื่องพวกนี้ล้วน

แต่เป็นสิ่งที่ไท่ฟูเหรนิยอมรบัเป็นนยัๆ แล้วทั้งสิ้น เดมิไท่ฟูเหรนิกด็ูแคลนใน

ชาติก�าเนิดของเจียงเมี่ยวหลันมากอยู่แล้ว จึงคิดจะหาสตรีสักคนที่ช่วยเกื้อ

หนุนบุตรชายนางได้ สถานะของจวนจงอี้ป๋อกเ็ป็นทางเลอืกที่ไม่แย่เท่าไรนกั

หลงัจากรบัรู้เรื่องนี้ เจยีงเมี่ยวหลนักห็น้าซดีเผอืด เรยีกเว่ยคุนมาซกั

ความถามว่าเป็นจรงิหรอืไม่

เวย่คนุส่ายหน้าปฏเิสธ กมุมอืนางเอาไว้แลว้เอ่ยค�าสญัญาออกมาอย่าง

หนกัแน่น “หลนัเอ๋อร์ ชาตนิี้ข้าต้องการเจ้าแต่เพยีงผู้เดยีวเท่านั้น”

เจียงเมี่ยวหลันเลือกที่จะเชื่อเขา... เชื่อจนกระทั่งครั้งหนึ่งเว่ยคุนเดิน

ออกจากห้องของนางไปแล้วหยุดอยู่ใต้ระเบยีงเรอืนเพื่อสนทนากบัตู้เยว่อิ๋ง

“เจ้ามาได้อย่างไรกัน ร่างกายเจ้าอ่อนแอนัก วันก่อนเป็นไข้มิใช่หรือ 

หลนัเอ๋อร์ป่วยหนกัอยู่ในห้อง เกรงว่าเจ้าจะพลอยตดิไข้ไปด้วย กลบัไปก่อน
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เถดิ”

เจยีงเมี่ยวหลนัขยุ้มผ้าปูเตยีงแน่น ไม่อาจบรรยายความรู้สกึที่เกดิขึ้น

ภายในใจได้ นางคดิมาตลอดว่าตนมสีถานะพเิศษกว่าใครในใจเว่ยคุน ที่แท้

มไิด้เป็นเช่นนั้น เขาอ่อนโยน อดทนและใจกว้างกบัทกุคน กเ็หมอืนที่เขาปฏบิตัิ

กบัตู้เยว่อิ๋งในเวลานี้

นางเชื่อจนกระทั่งวนัหนึ่งตู้เยว่อิ๋งมาที่ห้องของนาง จากนั้นกย็กมอืขึ้น

ทาบไปที่ท้องแล้วเอ่ยอย่างขดัเขนิ “ท่านพี่ ข้าตั้งครรภ์ลูกของคุณชายห้า”

ราวกบัอสนบีาตซดัเปรี้ยงลงมา!

เจยีงเมี่ยวหลนัหลบัตาลง ดภูายนอกเหมอืนสงบนิ่ง ทว่าในใจนั้นราวกบั

ถูกมดีกรดีเฉอืน นางไม่เชื่อค�าพูดของตู้เยว่อิ๋ง อยากถามเรื่องนี้กบัเว่ยคุนให้

รูเ้รื่อง แตค่นืนั้นเว่ยคุนไม่กลบัจวน เจยีงเมี่ยวหลนัจงึสั่งให้กุย้เซยีงไปสบืข่าว 

แล้วกท็ราบว่าเว่ยคุนออกไปร่วมงานเลี้ยงพร้อมสหาย

วนัรุ่งขึ้นเจยีงเมี่ยวหลนักป่็วยหนกั คนจากเรอืนใหญ่และเรอืนสองแวะ

มาเยี่ยมเยยีนนาง ในตอนนั้นคุณชายสามเว่ยชางยงัไม่ได้แต่งงาน เว่ยชางนั้น

หมายปองหญิงใด คนในจวนอิงกั๋วกงต่างก็รู้อยู่แก่ใจดี ฮูหยินห้างดงามดุจ

บปุผา น่ามองดั่งดวงจนัทร์ ไม่เพยีงแต่คุณชายห้าที่หลงรกันาง แม้แต่คณุชาย

สามกถ็ูกใจนางทนัทตีั้งแต่แรกพบ น่าเสยีดายที่คุณชายห้ากบัฮูหยนิห้าจติใจ

ตรงกนั จงึไม่มทีี่ว่างให้คุณชายสามแทรกเข้ามาได้เลย

เวย่ชางเหน็สภาพของเจยีงเมี่ยวหลนักฉ็วยโอกาสที่ทกุคนผละไปหมด

แล้วเดนิมาหยุดอยู่ข้างเตยีงนาง จากนั้นกถ็ามขึ้นด้วยดวงตาแดงก�่า “ไฉนเจ้า

ถงึได้ผ่ายผอมเช่นนี้ หรอืว่ามใีครข่มเหงรงัแกเจ้า”

เจยีงเมี่ยวหลนัหนักลบัมาเอ่ยด้วยน�้าเสยีงไร้เรี่ยวแรง “ขอบคุณพี่สาม

ที่เป็นห่วง ข้าสบายดเีจ้าค่ะ”

เว่ยชางมองนาง ทว่าไม่เอ่ยค�าใด ผ่านไปครู่ใหญ่เจยีงเมี่ยวหลนัจงึได้

เอ่ยปากถามอกีฝ่าย

“เมื่อวาน... มใีครเชญิท่านหมอมาที่จวนหรอื”
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นางอยากถามเรื่องใด เว่ยชางย่อมรูด้แีก่ใจ จงึนกึถงึแผนการที่ตูเ้ยว่อิ๋ง

ร่วมมอืกบัคู่หมั้นของเขา

เพื่อก�าจัดศัตรูให้พ้นทาง สตรีนางหนึ่งสามารถท�าได้ทุกสิ่ง ไม่รู้ว่า 

ชายหนุ่มคดิเช่นไร เขาไม่ตอบค�าถามนาง แต่เลอืกที่จะเอ่ยออกไป “ตู้ซื่อตั้ง

ครรภ์แล้ว เดก็เป็นลูกของน้องห้า”

สุดท้ายเจยีงเมี่ยวหลนักไ็ร้เรี่ยวแรงจะยนืหยดัได้อกีต่อไป ราวกบัร่าง

ถูกสบูพลงัออกไปจนหมด สมองว่างเปล่า ไร้ความคดิใดๆ นางนั่งอยู่ที่หวัเตยีง

แล้วหลบัตาลง ตลอดระยะเวลาสองเดอืนที่ผ่านมานี้ได้พรากก�าลงัทั้งหมดของ

นางไป นางรู้สกึว่าตนเองถงึคราวอบัจนหนทาง เหลอืเพยีงซากร่างที่เหี่ยวแห้ง

เท่านั้น หากมใิช่เพราะบุตรทั้งสอง นางกค็งฝืนทนมาไม่ได้ถงึป่านนี้

ตอนที่เว่ยคุนเดินเข้าห้องมา เขาเห็นภาพเจียงเมี่ยวหลันที่ร�่าไห้น�้าตา

นองหน้า ขณะที่เว่ยชางนั่งอยู่ข้างเตยีงก�าลงัซบัน�้าตาให้อกีฝ่ายอยู่

เว่ยคุนมีแววตาทะมึน ก้าวเข้ามาแล้วลงไม้ลงมือกับเว่ยชาง พี่น้องที่

เคยมีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นในวันวานกลับกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะ

สตรเีพยีงคนเดยีว

นี่อาจจะเป็นฟางเส้นสดุท้ายที่พาดลงบนหลงัลา... ด้วยความเดอืดดาล 

เว่ยคุนจงึมปีากเสยีงกบัเจยีงเมี่ยวหลนัอย่างรุนแรง เอ่ยวาจาไม่น่าฟังออกมา

หลงัจากเกดิเรื่องแล้ว เจ้าตวัยงัลมืไปด้วยซ�้าว่าได้เอ่ยอะไรออกไป จ�า

ได้เพียงว่าใบหน้าของเจียงเมี่ยวหลันซีดขาวราวกับกระดาษ นัยน์ตาไร้ความ

ขุ่นขึ้งทว่ากลบัฉายแววสิ้นหวงัออกมาแทนที่

หลงัจากนั้นเว่ยคุนกไ็ม่ได้พบหน้าเจยีงเมี่ยวหลนัอกีต่อไป...

นางจากไปโดยไม่หวนกลบั นางกบัสาวใช้กุ้ยเซยีงจากไปในคนืวนัหนึ่ง 

ถ้ามใิชเ่พราะกลิ่นโอสถที่หลงเหลอือยูภ่ายในห้อง เวย่คนุกค็งคดิวา่เหตกุารณ์

ทั้งหมดที่เคยเกดิขึ้นนั้นเป็นเพยีงแค่ความฝัน ไม่มเีจยีงเมี่ยวหลนั ไม่มบีุตร

ทั้งสอง...

‘ลูก!’
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จู่ๆ  เวย่คนุกน็กึอะไรขึ้นได้ รบีวิ่งไปที่ห้องพกัข้างๆ ทนัท ีชายหนุม่มอง

ทารกสองคนที่อยูใ่นผ้าห่อตวั ทั้งคูใ่บหน้าเหมอืนกนั คนหนึ่งตื่น คนหนึ่งหลบั

สนทิ ดวงตาวบัวาวของเว่ยหลวัจ้องมองเขา ก�าปั้นเลก็ๆ ขาวนวลก�าเข้าหากนั 

ท่าทางไร้เดยีงสาด้วยไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้น พอเหน็หน้าเขากย็งัฉกียิ้มให้ด้วยซ�้า

ไป

เว่ยคุนคุกเข่าลงข้างเปลไกว ร�่าไห้ออกมาด้วยความปวดร้าวอย่างสุด

จะกลั้น เขาไม่รู้เหตุผลที่เจยีงเมี่ยวหลนัจากไป และกไ็ม่รู้ว่าเรื่องราวที่แท้จรงิ

คืออะไร เว่ยคุนไม่ได้ล่วงเกินตู้เยว่อิ๋ง แต่มีวันหนึ่งที่เขาดื่มจนเมามายแล้ว

เข้าใจผดิคดิว่าตู้เยว่อิ๋งเป็นเจยีงเมี่ยวหลนั จงึโอบกอดนางและเอ่ยวาจาหวาน

หู ทว่าเรื่องตั้งครรภ์นั้นเหลวไหลสิ้นด ี หรอืถงึต่อให้เขาล่วงเกนินางจรงิ แต่ 

ตู้เยว่อิ๋งก็ไม่มีทางตั้งครรภ์ได้เร็วถึงเพียงนี้แน่ เพียงแต่เจียงเมี่ยวหลันคิด 

ไปเองว่าพวกเขาลกัลอบมคีวามสมัพนัธ์ฉนัชู้สาว ถงึได้เชื่อค�าพูดของตู้เยว่อิ๋ง 

ง่ายๆ

เดมิทจีดุมุง่หมายของตูซ้ื่อกบัหลิ่วซื่อนั้นกเ็พื่อบบีให้เจยีงเมี่ยวหลนัจบ

ชวีติตนเองลงเสยี เวลานี้แม้ว่าเจยีงเมี่ยวหลนัจะจากเป็น แต่ผูห้ญงิตวัคนเดยีว

จะไปที่ใดได้ หากไม่ตายตกกไ็ม่พ้นตกอบัไปอยู่ในหอนางโลม เท่านี้กเ็รยีกว่า

บรรลุผลแล้วมใิช่หรอืไร

เว่ยคุนหาได้รู้สายสนกลในของเรื่องนี้เลยแม้แต่นดิ ตอนที่เขากลบัมา

จากข้างนอกและหวงัจะอธบิายเรื่องทั้งหมดให้เจยีงเมี่ยวหลนัเข้าใจ กลบัเหน็

ท่าทางสนทิสนมระหว่างนางกบัเว่ยชาง ยิ่งพอนกึถงึความรู้สกึของเว่ยชางที่มี

ต่อเจียงเมี่ยวหลัน ความอิจฉาริษยา กระสับกระส่าย และโกรธขึ้งก็ถาโถม 

ขึ้นมา จนกระทั่งกลายเป็นความผดิพลาดไป

เว่ยคุนเคยล่วงเกินตู้เยว่อิ๋งนั้นเป็นเรื่องจริง ทว่าพวกเขาหาได้สาน

สมัพนัธ์กนัถงึขั้นสุดท้ายไม่ แต่ถงึอย่างไรกท็�าให้กุลสตรคีนหนึ่งต้องมมีลทนิ

ตดิกาย และเนื่องจากตามหาตวัเจยีงเมี่ยวหลนัไม่พบ เว่ยคุนจงึต้องกลบัมา

เมอืงเซิ่งจงิอย่างสิ้นหวงั หลงัจากนั้นกต็้องแต่งตู้ซื่อเข้าจวน
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ต่อให้จติใจตรงกนัเพยีงใด แต่ถ้าไร้วาสนากไ็ม่มปีระโยชน์

เพราะเหตุนี้เองจวนอิงกั๋วกงจึงต้องบอกกับคนนอกว่าเจียงเมี่ยวหลัน

จากโลกนี้ไปเพราะอาการป่วย หากใครรูว่้านางทิ้งเว่ยคุนไป แบบนั้นย่อมสร้าง

ความอบัอายให้คนในสกุล

หลังจากที่เจียงเมี่ยวหลันหนีออกมาจากจวนอิงกั๋วกง เดิมนางคิดว่า 

ตวัเองคงจะมชีวีติอยู่ได้อกีไม่นาน ใครเล่าจะนกึว่านางกลบัได้พบฟู่สงิอวิ๋น

ฟู่สงิอวิ๋นเป็นหมอ ฝีมอืการรกัษาของเขาเรยีกได้ว่าชั้นปรมาจารย์ เขา

เป็นผู้ช่วยชวีตินางเอาไว้

เพียงแต่เมื่อครั้งที่อยู่ในจวนอิงกั๋วกงนางล้มป่วยอย่างหนัก เนื่องจาก

เรื้อรงัมานานจงึท�าให้นางไม่อาจมบีุตรได้อกี

เจยีงเมี่ยวหลนัออกจากจวนไปหลายปี นางรู้อยู่แล้วว่าทั้งเว่ยหลวัและ

ฉางหงคงจะจ�านางไม่ได้ นางเองกเ็ตรยีมใจเอาไว้แล้ว ทว่าวนันี้พอได้พบหน้า

กัน นางกลับควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่อยู่ ถึงต่อให้เว่ยหลัวจ�านางไม่ได้  

แต่นางกอ็ยากบอกอกีฝ่ายว่านางคอืมารดาของพวกเขา

เจียงเมี่ยวหลันมองหน้าเว่ยคุน “...ได้ยินว่าท่านแต่งงานกับตู้เยว่อิ๋ง 

พวกท่านใช้ชวีติร่วมกนัอย่างมคีวามสุขหรอืไม่เล่า”

เว่ยคนุยกมอืขึ้นปิดหน้า เขาพดูอะไรไม่ออก ไม่มใีครมองเหน็สหีน้าเขา 

ที่เห็นก็เพียงร่างที่ก�าลังสั่นเทิ้มและเสียงที่เปล่งออกมาด้วยความเจ็บปวด 

รวดร้าว



หนึ่งร้อยสิบแปด

เว่ยหลัวกลับจวนมาได้ไม่นานก็ได้รับแบบรองเท้าที่จ้าวเจี้ยเป็นผู้ส่ง

มา สาวใช้ที่น�าของมาส่งเป็นบ่าวรบัใช้ของทางต�าหนกัอ๋องจิ้งที่จวนองิกั๋วกงเพิ่ง

รบัเข้ามาใหม่ อายุราวสบิสองสบิสาม หน้าตาหมดจด สวมชุดหรูฉวนิสเีหลอืง 

ใบหน้าแต้มรอยยิ้มน่ามอง

“บ่าวชื่อเยว่หลี จากนี้ไปหากคุณหนูสี่มีเรื่องใดจะสั่งความก็บอกบ่าว 

ได้เลยเจ้าค่ะ”

เว่ยหลัวคิดไม่ถึงว่าจ้าวเจี้ยจะอาจหาญถึงเพียงนี้ ขนาดส่งคนของตน

เข้ามาอยู่ในจวนองิกั๋วกง พูดกนัตรงๆ กค็อื เยว่หลผีู้นี้เป็นบ่าวส่งสารระหว่าง

เขากบันางนั่นเอง ไม่มเีรื่องใดที่จะเลด็ลอดหูตาของเยว่หลไีปได้ เขาช่างกล้า

แท้ๆ! ไม่กลวัว่าจะถูกคนของจวนองิกั๋วกงจบัได้หรอืไรกนั

โชคดทีี่มเีพยีงแค่จนิหลวี่กบัไป๋หลนัเท่านั้นที่เคยพบหน้าเยว่หลมีาก่อน 

คนอื่นๆ ในจวนไม่มีใครรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนของจ้าวเจี้ย เว่ยหลัวจ้องมอง 

แบบรองเท้าบนโต๊ะลงรกัประดบัมุก สหีน้านางยงัสงบนิ่งดงัเดมิ

“ข้ารู้แล้ว เจ้าออกไปก่อน” ทว่าในใจลกึๆ เดก็สาวอยากคว้าเขม็ไปทิ่ม

หน้าจ้าวเจี้ยเสยีเหลอืเกนิ ชายผู้นี้ได้คบืจะเอาศอกแท้ๆ...
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หลงัจากเยว่หลผีละไป ไป๋หลนักร็บีปิดประตหู้อง จากนั้นกเ็ดนิกลบัมา

หาเว่ยหลวัแล้วเอ่ย “คุณหนู ไฉนท่านอ๋องจิ้งถงึ... สาวใช้ผู้นั้น...”

จนิหลวี่ฉลาดเฉลยีวกว่ามาก นางตดับทไป๋หลนัแล้วเอ่ย “สาวใช้ผู้นั้น

ดูไม่ธรรมดา คงจะระมดัระวงัตวัอยู่”

เว่ยหลวัถลงึตาใส่แบบรองเท้าราวกบัว่ามนัคอืใบหน้าของจ้าวเจี้ย บอก

กบัจนิหลวี่และไป๋หลนั “ข้ารบัปากว่าจะเยบ็รองเท้าให้เขาคู่หนึ่ง เกบ็ของพวก

นี้ไว้ เรื่องในวนันี้ห้ามแพร่งพรายออกไปเดด็ขาด”

จินหลวี่กับไป๋หลันล้วนแต่รู้กาลเทศะเป็นอย่างดี ไม่มีทางพูดพล่อยๆ 

กับใครเป็นแน่ อีกอย่าง... เว่ยหลัวกับจ้าวเจี้ยก็หมั้นหมายกันแล้ว จะเย็บ

รองเท้าให้คู่หมั้นสกัคู่กห็าใช่เรื่องแปลกไม่ ถงึต่อให้ผู้อื่นรู้กไ็ม่ผดิอะไร หาก

จะเกินเลยไปบ้างก็ตรงที่จ้าวเจี้ยส่งคนของตนมาแฝงตัวอยู่ในจวนอิงกั๋วกงก็

เท่านั้นเอง

ด้วยเหตนุี้เว่ยหลวัถงึไม่พอใจเท่าใดนกั หากเดก็สาวรูว่้าจ้าวเจี้ยเคยสั่ง

ให้หยางฮ่าวจบัตามองนางทกุฝีก้าวแล้วละก ็มหีวงัเจ้าตวัได้ทะเลาะกบัจ้าวเจี้ย

ใหญ่โตอย่างแน่นอน

ฝนด้านนอกยงัคงโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่หนกัเท่าตอนที่

นางเพิ่งกลบัมา ละอองฝนสาดกระทบบานหน้าต่างจนเกดิเป็นไอน�้าเกาะ หยาด

ฝนที่กระเซ็นลงมาบนหลังมือให้ความรู้สึกเย็นเยียบ บริเวณลานเรือนเต็มไป

ด้วยน�้าเจิ่งนอง เงาไม้สะท้อนลงบนแอ่งน�้าให้ความรู้สกึราวกบัภาพมายา

ยังไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวจากห้องรับรอง ดูท่าว่าเว่ยคุนจะยังไม่

กลบัมา ไม่เช่นนั้นต้องมบี่าวรบัใช้กางร่มออกไปรอรบัแล้ว

“เมื่อครู่ตอนที่กลบัมาจากข้างนอก คุณหนูต้องฝนมา ถ้าอย่างไรเสยีก็

อาบน�้าอุ่นไล่ความเยน็ก่อนเถดิเจ้าค่ะ ไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้จะเป็นไข้เอาได้” จนิ-

หลวี่เดนิไปปิดหน้าต่างพลางบ่นออกมา

เว่ยหลวัดื่มชาขงิผสมพุทราแดงจนหมดถ้วยแล้วกพ็ยกัหน้ารบั

ในถงัน�้าอาบผสมด้วยน�้าอบดอกกุ้ยฮวัที่หานซื่อเป็นผู้ปรุงขึ้นมา กลิ่น
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หอมอ่อนๆ ลอยฟุ้ง หลงัจากช�าระล้างกายแล้ว เรอืนกายของเว่ยหลวักห็อม

กลิ่นดอกกุ้ยฮัว นางสวมชุดคลุมตัวยาวลายพวงผูเถา ผมยาวด�าขลับสยาย

ปรกแผ่นหลงั เจ้าตวันั่งลงบนตั่งรมิหน้าต่างทางทศิใต้แล้วถามสาวใช้

“ท่านพ่อกลบัมาแล้วหรอื”

จนิหลวี่เดนิมารวบผมให้นาง จากนั้นกใ็ช้หวสีางผมให้ “นายท่านกลบั

มาแล้วเจ้าค่ะ”

ตอนที่เว่ยคุนกลับมา สีหน้าเขาย�่าแย่เป็นอย่างยิ่ง ทะมึนเสียยิ่งกว่า

ท้องฟ้าภายนอก บ่าวไพร่ในเรอืนซงหยวนไม่เคยเหน็เขาในลกัษณะนี้มาก่อน 

ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเดือดดาลด้วยเหตุอันใด พวกบ่าวต่างพากันอกสั่นขวัญแขวน 

ไม่กล้าขยบัตวักนัแม้แต่น้อย

จนิหลวี่ปรายตามองเว่ยหลวั อดถามขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเหน็ไม่

ได้ “คุณหนู หญงิที่เราพบที่หอสุราเมื่อครู่...” จนิหลวี่ได้ยนิบทสนทนาระหว่าง

เว่ยหลวักบัเจยีงเมี่ยวหลนัชดัเจน ค�าพูดที่ว่า ‘อาหลวั ข้าคอืแม่ของเจ้า’ นั้น

ท�าให้นางกบัไป๋หลนัตกใจไม่น้อย แต่พอเหน็ท่าทางไม่อยากพดูถงึของเว่ยหลวั 

ทั้งคู่จงึไม่กล้าถามให้มากความ ได้แต่คาดคะเนไปต่างๆ นานา

เวลานี้สีหน้าของเว่ยหลัวดูผ่อนคลายลง จินหลวี่ถึงได้กล้าเอ่ยเรื่องนี้

ขึ้นอกีครั้ง

เว่ยหลัวนั่งกอดเข่าสองข้างพลางซบคางลงมา สายตาจับจ้องไปนอก

หน้าต่างที่สาวใช้เปิดออกอกีครั้ง จากนั้นกเ็อ่ยอย่างไม่ใส่ใจ “อย่าถามให้มาก

ความ ท�าเรื่องที่พี่ควรท�าเสยี”

จนิหลวี่รู้กาลเทศะดพีอจงึรบีตอบ “บ่าวปากมากไปเองเจ้าค่ะ”

ไม่นานก็มีเสียงความเคลื่อนไหวดังมาจากห้องโถง เว่ยคุนเชิญคุณ

ชายสามเว่ยชางมาที่เรอืน ไม่รู้ว่าทั้งสองคนสนทนาเรื่องใดกนั แต่เสยีงพูดคุย

นั้นดงัขึ้นทุกท ีดูเหมอืนจะเป็นเสยีงตวาดด้วยความเดอืดดาลของเว่ยคุน

พอผมแห้งเว่ยหลัวก็ก้าวลงจากตั่งหลัวฮั่น สวมรองเท้าปักมุกลาย
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ดอกไม้แล้วเดนิออกไปด้านนอก จากนั้นกห็ยุดอยู่หน้าประตูห้องโถง ก่อนจะ

ได้ยนิเสยีงเว่ยคุนดงัออกมา

“เหตุใดท่านถงึพูดเรื่องเหล่านั้นกบันาง! ไฉนถงึต้องโกหกนาง!”

บ่าวรบัใช้ด้านนอกพากนัก้มหน้าลงต�่า ห่อไหล่จนตวัลบี ไม่กล้าแม้แต่

จะหายใจแรง

เว่ยหลวัเอนกายพงิประตูฉลุลายบุปผา หลุบตาลงเลก็น้อย ขนตาเป็น

แพราวกบัพดัคล้อยต�่าลง สาดเงาสะท้อนลงบนใบหน้าเกลี้ยงเกลาดจุแผ่นหยก

ขาว ครั้นเงยหน้าขึ้นอกีครั้งนางกเ็หน็เว่ยฉางหงในชดุจิ่นเผาสนี�้าเงนิลายหลงิจอื

เดนิมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วถาม

“ท่านพ่อทะเลาะกบัใครกนั ไฉนถงึได้เดอืดดาลเพยีงนี้” คาดว่าฉางหง

คงจะได้ยินอะไรมาบ้าง ถึงได้ขอตัวกับท่านอาจารย์เสวียแวะมาที่นี่ก่อนเลิก

เรยีน

เว่ยหลวัเหลอืบตาขึ้นแล้วเอ่ยเนบินาบ “ท่านพ่อก�าลงัสนทนากบัท่านลงุ

สาม” จากนั้นกเ็อยีงคอมองฉางหงพลางกะพรบิตา “คนที่ท�าให้ท่านพ่อโมโหได้

ขนาดนี้ เจ้าคดิว่ายงัจะมใีครอกีเล่า”

เว่ยฉางหงนิ่วหน้า ดูเหมอืนจะจบัเค้าลางอะไรบางอย่างได้จากน�้าเสยีง

ของเว่ยหลวั

เว่ยคุนคว้ากริชงาช้างสลักทองเล่มหนึ่งขึ้นมา จากนั้นก็ฟันลงไปที่มุม

หนึ่งของเชี่ยวโถวอั้นลงรกัลายดอกบวัแล้วเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเดด็ขาด “นบัแต่นี้

ไป ความสมัพนัธ์ฉนัพี่น้องระหว่างเราถอืว่าขาดกนัเหมอืนกบัโต๊ะตวันี้!”

ไม่นานเว่ยชางก็เดินออกมาจากห้องรับรองด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก ดู

เหมอืนจะสงบนิ่ง ทว่าเจ้าตวักลบักดัฟันกรอดชนดิแทบจะหลั่งเลอืดออกมาได้

เว่ยหลัวกับเว่ยฉางหงมองภาพตรงหน้าเงียบๆ ไม่รู้ว่าควรจะเข้าไป 

เกลี้ยกล่อมหรอืคอยสงัเกตสถานการณ์อยู่ห่างๆ ดี

ความโกรธขึ้งของเว่ยคุนยงัไม่บรรเทาเบาบางลง เขาสั่งให้คนไปพาตูซ้ื่อ

จากเรอืนอิ๋นซิ่งหยวนมาพบเขาที่ห้องรบัรอง
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ตูซ้ื่อไม่ได้ก้าวออกจากเรอืนหลงันั้นมานานมากแล้ว พอวนันี้ได้ออกมา

อกีครั้ง จวนองิกั๋วกงกด็จูะเป็นสถานที่แปลกหน้าส�าหรบันางไปเสยีแล้ว หลาย

สิ่งเปลี่ยนไปจากในวันวาน นางสวมชุดคลุมตัวยาวสีเทาเงินที่ซักจนซีด ก้าว

เนบินาบตามหลงับ่าวรบัใช้ จงัหวะที่มองสบตากบัสายตาเว่ยหลวัที่ระเบยีงเรอืน 

เจ้าตัวก็รีบจ�้าเดินหนีไปทันที หาได้มีท่าทางเชื่อมั่นในตนเองเหมือนเมื่อก่อน 

อีกไม่ สภาพของนางในยามนี้เหมือนสตรีชาวบ้าน หรืออาจจะดูแย่กว่านั้น 

ด้วยซ�้า

ตู้ซื่อไม่รู้ว่าเว่ยคุนเรียกนางมาพบด้วยเรื่องใด นางยังคิดว่าเขาจะใจ

กว้างและมีเมตตารับนางออกจากเรือนอิ๋นซิ่งหยวน ใครจะคิดว่าวาจาเพียง

ประโยคเดยีวของเว่ยคนุจะท�าให้ความยนิดทีั้งหมดของนางสลายไปในพรบิตา 

“ท่านว่าอะไรนะ”

เว่ยคนุเบอืนหน้าหน ีไม่แม้แต่จะปรายตามองอกีฝ่ายด้วยซ�้าไป “ให้คน

น�าพู่กนัเข้ามา ข้าจะเขยีนหนงัสอืหย่าขาดจากเจ้า”

การหย่าขาดนับเป็นเรื่องใหญ่ในแคว้นต้าเหลียง หากสตรีถูกหย่าก็

เท่ากับทั้งชีวิตพังทลายลง ไม่เพียงแต่ท�าให้สกุลฝั่งตนเสื่อมเสีย ยังส่งผล 

กระทบต่อสตรใีนสกุลที่ยงัไม่ได้ออกเรอืนอกีด้วย ซ�้าสตรทีี่ถูกหย่าขาด หาก

กลบัเข้าสกลุตนอกีครั้งกล้็วนแต่ต้องใช้ชวีติอย่างยากล�าบากด้วยกนัทั้งสิ้น ตูซ้ื่อ 

อายุเท่านี้แล้วคงไม่อาจแต่งงานใหม่ได้อกี ต้องกลายเป็นหญงิม่ายสถานเดยีว 

นานวนัเข้ากร็งัแต่จะเป็นที่น่าชงิชงัจากคนในสกุล

หากตู้ซื่อกลบัไปอยู่สกุลเดมิ นางกจ็ะไม่มโีอกาสได้พบหน้าเว่ยฉางหมี

อกี เว่ยฉางหมเีป็นคุณชายแห่งจวนองิกั๋วกง เขาไม่มทีางไปอยู่ที่จวนจงอี้ป๋อ

กบันางได้แน่ ตู้ซื่ออยู่ที่จวนองิกั๋วกงอย่างน้อยกย็งัได้เจอเว่ยฉางหมเีดอืนละ

ครั้ง ถ้านางถูกหย่าขาด ชาตนิี้กไ็ม่ต้องหวงัว่าจะได้พบเขาอกีแล้ว

มิแปลกที่ตู้ซื่อจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้ ทว่าเว่ยคุนตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว 

หยบิพู่กนัขนแพะขึ้นมาแล้วเขยีนอกัษร ‘หนงัสอืหย่า’ ลงไปบนกระดาษ จาก

นั้นกเ็ขยีนข้อความตราความผดิตูซ้ื่อ ‘จติใจเหี้ยมโหด คดิคดรษิยา’ นบัว่าเป็น
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ความผิดอุกฉกรรจ์รุนแรง เห็นได้ชัดว่าเว่ยคุนไม่คิดจะไว้หน้าอีกฝ่ายเลย 

แม้แต่นดิ และไม่สนใจความสมัพนัธ์ระหว่างสองสกุลอกีต่อไป เขาคดิแต่จะ

ตดัคนร้ายกาจอย่างตู้ซื่อออกจากชวีติเพื่อระบายความคบัแค้นใจ

ตู้ซื่อมองเว่ยคุนด้วยใบหน้าขาวซีด จนกระทั่งเขาเขียนหนังสือหย่า

เรยีบร้อย นางกส็่ายหน้าอย่างสิ้นหวงั “ท่านพี่ ไม่...”

เว่ยคุนเกบ็หนงัสอืหย่าเอาไว้ในแขนเสื้อ จากนั้นกก็้าวยาวๆ ออกจาก

ห้องรับรองไป “ข้าจะไปบอกท่านพ่อท่านแม่ให้คนจากจวนจงอี้ป๋อมารับเจ้า 

กลบัไปวนันี้”

ตู้ซื่อได้สติคืนมา วิ่งตามเขาไปแล้วตะโกน “ถ้าเช่นนั้นท่านก็คืนลูก 

หมเีอ๋อร์มาให้ข้า ข้าจะพาเขาไปด้วย!”

เว่ยคนุตอบกลบัโดยไม่แม้แต่จะหนัหลงัมา “หมเีอ๋อร์เป็นลกูของพี่สะใภ้

สี่ ข้าตดัสนิใจแทนนางไม่ได้”

ตู้ซื่อเอ่ยอย่างปวดร้าว “ลูกหมเีอ๋อร์เป็นลูกชายข้า ข้าคลอดเขาออกมา

หลงัจากอุ้มท้องถงึเก้าเดอืน เว่ยคุน หยุดเดี๋ยวนี้นะ!”

เว่ยคุนเดนิไกลออกไปทุกท ีบอกกบับ่าวรบัใช้ข้างกาย “เฝ้าตู้ซื่อเอาไว้ 

อย่าให้นางเพ่นพ่านไปที่ใด”

บ่าวรับใช้พยักหน้า จากนั้นก็เดินมาดักหน้าตู้ซื่อเอาไว้แล้วน�าตัวนาง

กลบัไปที่เรอืนพกั

เรอืนซงหยวนกลบัมาสงบลงในที่สดุ หลงัจากเหตกุารณ์เมื่อครูผ่่านพ้น

ไป ภายในเรอืนกเ็งยีบสงดัจนน่ากลวั

เว่ยหลวัอ่านบทละครจบกข็ยี้ตาแล้วเอ่ย “ฉางหง เจ้าลองทายซวิ่าวนันี้

ข้าพบกบัใครมา”

เว่ยฉางหงยนือยูไ่ม่ไกล จากเดก็หนุม่ในวนัวานเริ่มมเีค้าชายหนุม่ผูส้ง่า

งาม เขาตอบด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ “เจยีงเมี่ยวหลนั?”

เวย่หลวัหนัขวบัมาด้วยความแปลกใจ นางท�าสหีน้าวา่ ‘เจา้รูไ้ด้อย่างไร’

“ข้าเหน็นางเมื่อครั้งก่อน ตอนที่เจ้าไหว้พระขอยนัต์คุ้มครองอยู่ในวหิาร
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หลกัวดัต้าฉอื” เว่ยฉางหงเคยเหน็ภาพวาดเจยีงเมี่ยวหลนัมาก่อนเช่นกนั แม้

ว่าเว่ยคุนจะปิดบงัพวกเขา ทว่าอกีฝ่ายกลบัหยบิออกมาดูครั้งแล้วครั้งเล่า จะ

ไม่เห็นเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ ครั้งแรกที่เว่ยฉางหงเห็นเจียงเมี่ยวหลันเขาก ็

ถึงกับชะงักไป คิดว่าเป็นเพียงแค่คนหน้าเหมือนเท่านั้น พอได้ยินค�าถามนี้ 

จากเว่ยหลัว เขาจึงนึกถึงท่าทางของเว่ยคุนในวันนี้ จากนั้นก็พอจะเดาเรื่อง 

ที่เกดิขึ้นได้ไม่ยาก “นางกลบัมาแล้วหรอื เจ้าพูดอะไรกบันางบ้าง”

เว่ยหลัวท�าปากเบ้ราวกับพูดเรื่องดินฟ้าอากาศอย่างไรอย่างนั้น “นาง

แต่งงานใหม่ไปแล้ว คงจะไม่กลบัมาจวนองิกั๋วกงอกี” เจ้าตวักะพรบิตาปรบิๆ 

แล้วถามฉางหงด้วยรอยยิ้ม “ฉางหง เจ้าต้องการแม่หรอืไม่ อยากให้นางกลบั

มาไหม”

เว่ยฉางหงเอ่ยเรยีบๆ “เคยคดิตอนเดก็ๆ แต่ตอนนี้ไม่จ�าเป็นอกีแล้ว”

เว่ยหลวัยิ้มบาง “ข้ากเ็ช่นกนั”

ตอนที่เว่ยหลัวถูกตู้ซื่อหลอกไปขาย เวลานั้นเจียงเมี่ยวหลันไม่ได้อยู่

กบันาง ตอนที่เว่ยหลวัหมดลมหายใจลงในชาตก่ิอน เจยีงเมี่ยวหลนักไ็ม่ได้อยู่

กับนาง ตอนที่เว่ยฉางหงถูกหลี่ซ่งกับหลี่เซียงร่วมกันท�าลายชีวิตเขา เจียง- 

เมี่ยวหลนัไปอยู่เสยีที่ไหน! หลงัจากนั้นเป็นต้นมา เจยีงเมี่ยวหลนักไ็ม่มคีวาม

จ�าเป็นส�าหรบัพวกเขาอกีต่อไป

เสื้อกนัหนาวในฤดรู้อน พดัในฤดหูนาว มารดาที่มาช้าไป สิ่งเหล่านี้ล้วน

แต่เกนิความจ�าเป็นทั้งสิ้น

วันนั้นเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นสองเรื่องในจวนอิงกั๋วกง เรื่องแรกคือคุณชาย

ห้าหย่าขาดจากตู้ซื่อ จากนั้นคนของจวนจงอี้ป๋อก็ส่งคนมารับตัวตู้ซื่อไป อีก

เรื่องก็คือ... คุณชายสามส่งฮูหยินสามไปอยู่ที่วัด โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อให้ 

หลิ่วซื่อสงบจติใจเข้าถงึพระธรรม อนัที่จรงิคนในจวนต่างรูก้นัดว่ีาคณุชายสาม 

กบัฮูหยนิสามไม่เหลอืความผูกพนัฉนัสามภีรรยากนัอกีต่อไป พวกเขาไม่อาจ

จะใช้ชีวิตร่วมกันได้อีก หากไม่เห็นแก่เว่ยหยาที่ยังไม่ได้ออกเรือน ไม่แน่ว่า 

เว่ยชางกอ็าจเขยีนหนงัสอืหย่าแล้วกเ็ป็นได้
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หลงัจากตู้ซื่อกบัหลิ่วซื่อจากไป จวนองิกั๋วกงกเ็รยีกได้ว่าสงบสุขขึ้นไม่

น้อย

อากาศเย็นลงทุกที ฤดูหนาวก�าลังจะมาเยือน เช้าวันนี้เว่ยหลัวสวม 

โต่วเผงิขนจิ้งจอกสแีดงทอไหมทองลายดอกโบตั๋น นางยนืเท้าเปล่าอยูบ่นพรม 

จากนั้นกผ็ลกับานหน้าต่างแล้วทอดสายตามองผนืดนิขาวโพลนนอกเรอืน จงึ

รู้ว่าหมิะแรกของปีนี้มาเยอืนแล้ว

จนิหลวี่เปิดประตเูข้ามา พอเหน็เว่ยหลวัเดนิเท้าเปล่ากร้็องออกมาอย่าง

ตื่นตูม “คุณหนู! ไฉนถึงไม่สวมรองเท้าเล่าเจ้าคะ พื้นเย็นนัก หากเป็นไข ้

จะแย่เอานะเจ้าคะ”

เว่ยหลวัหนัมายิ้มหวานให้ “ในห้องวางเตาผงิเอาไว้หลายจุด ข้ารู้สกึว่า

ร้อนไปด้วยซ�้า หนาวเสยีที่ไหนกนัเล่า”

ถงึกระนั้นจนิหลวี่กย็งัไม่วางใจ ประคองเว่ยหลวัมานั่งบนตั่งรมิหน้าต่าง

ทางทิศใต้แล้วช่วยสวมรองเท้าให้อีกฝ่าย พอเงยหน้าก็พลันเห็นพื้นรองเท้า 

คู่หนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะลงรักประดับมุก เจ้าตัวอดเย้าไม่ได้ “นานขนาดนี้แล้ว 

คุณหนูเพิ่งจะท�าพื้นรองเท้าเสรจ็หรอืเจ้าคะ ดูทวี่าท่านอ๋องจิ้งคงจะได้สวมใน

ฤดูใบไม้ผลปิีหน้าเป็นแน่”

เว่ยหลวัหยบิพื้นรองเท้าคู่นั้นขึ้นมาดูแล้วจงใจเอ่ย “เดมิทขี้ากต็ั้งใจจะ

มอบให้เขาในช่วงฤดูใบไม้ผลอิยู่แล้ว ข้าท�ารองเท้าฤดูหนาวเป็นเสยีที่ไหนกนั 

หนาขนาดนั้น นิ้วมอืข้ามหีวงัได้พรุนไปเสยีก่อน”

จนิหลวี่หวัเราะพรดื รู้ดวี่าคุณหนูของตนอารมณ์หวั่นไหวง่ายนกั หาก

ท่านอ๋องรู้ว่าคุณหนูถูกเข็มทิ่มนิ้วจนพรุนเพราะเย็บรองเท้าให้เขา อีกฝ่ายจะ

ปวดใจเพยีงใดกนัหนอ



หนึ่งร้อยสิบเก้า

หมิะตกโปรยปรายลงมาปกคลมุเมอืงเซิ่งจงิเอาไว้จนขาวโพลนราวกบั

ผลดัอาภรณ์ จากเมอืงที่เตม็ไปด้วยสสีนักแ็ปรเปลี่ยนเป็นเมอืงที่ขาวสว่าง หาก

ทอดสายตามองออกไปจะเห็นกองหิมะบนหลังคาเรือนสะท้อนกับแสงแดด 

จนเกดิเป็นประกายแวววาว

เว่ยหลัวชวนไป๋หลันไปเก็บเกล็ดหิมะที่เกาะอยู่บนกลีบดอกเหมยใน

สวนดอกไม้หลังเรือน เกล็ดหิมะจากกลีบเหมยนั้นน�ามาสกัดชงเป็นน�้าชาได้ 

ให้รสชาตชิุ่มคอเสยียิ่งกว่าน�้าจากบ่อน�้าพุ เว่ยหลวัยกถ้วยกระเบื้องลายบุปผา

รองใต้ดอกเหมย เก็บเกล็ดหิมะจากกลีบดอกเหมยอย่างตั้งอกตั้งใจไปพลาง 

ฟังไป๋หลนัพูดพร�่าเรื่อยเปื่อยไปพลาง

“ฮหูยนิใหญ่พบตวัท่านหมอนามว่าฟู่สงิอวิ๋นผูน้ั้นแล้ว นางดใีจเป็นอย่าง

มาก เชญิท่านหมอฟู่มาตรวจดูอาการของคุณชายใหญ่ตั้งแต่เช้าตรู่...”

เว่ยหลัวชะงัก นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหอสุราข้างร้านซิ่วชุนจวี 

วนันั้น เจยีงเมี่ยวหลนับอกว่านางแต่งงานใหม่ คนผูน้ั้นกค็อืฟูส่งิอวิ๋น คนเดยีว

กับที่ท่านป้าใหญ่ต้องการพบตัว เพียงแต่ไม่รู้ว่าท่านป้าใหญ่ตามตัวฟู่สิงอวิ๋น 

ผู้นี้จนเจอ หรอืว่าเขามาปรากฏตวัที่นี่เพราะเจยีงเมี่ยวหลนัต้องการจะชดเชย
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บุญคุณความแค้นทั้งหมดคนืให้จวนองิกั๋วกงกนัแน่

แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ขอเพยีงฟู่สงิอวิ๋นรกัษาขาพี่ใหญ่ได้ เช่นนั้นก็

นบัว่าดทีี่สุดแล้ว เว่ยหลวัมองไป๋หลนั “ท่านหมอฟู่ว่าอย่างไรบ้าง อาการที่ขา

พี่ใหญ่มีทางรักษาหรือไม่” นางยังจ�าได้ว่าตอนที่ไปเสี่ยงเซียมซีที่วัดเชียนฝอ 

ท่านภิกษุชิงวั่งเคยให้ค�าชี้แนะว่าใต้หล้านี้มีเพียงผู้เดียวที่สามารถรักษาอาการ

ที่ขาของเว่ยฉางอิ่นได้... และคนผู้นั้นกค็อืฟู่สงิอวิ๋น

ไป๋หลนัเอ่ยออกมาอย่างตื่นเต้น “ท่านหมอฟู่ไปที่เรอืนหรงหยวน หลงั

จากตรวจอาการของคณุชายใหญ่แล้วกเ็อ่ยออกมาเพยีงสองค�า ฮหูยนิใหญ่ฟัง

แล้วกแ็ทบจะร�่าไห้ออกมา”

เว่ยหลวัร้อง “หอื” ด้วยความแปลกใจ “สองค�าใด”

ไป๋หลนัแสร้งท�าเป็นอมพะน�า พอถูกเว่ยหลวัหยกิแก้มเข้าให้ถงึได้เอ่ย

ออกมาพร้อมรอยยิ้มกริ่ม “ท่านหมอฟู่บอกว่า... รกัษาได้เจ้าค่ะ”

เว่ยหลวัพรูลมหายใจออกมา มทีางรกัษากด็แีล้ว หากรกัษาได้กเ็ท่ากบั

วา่พี่ใหญก่บัเหลยีงอวี้หรงยงัพอจะมวีาสนาต่อกนัอยู ่อย่างน้อยชาตนิี้พวกเขา

ทั้งคู่ก็ไม่ต้องประสบชะตากรรมพลัดพรากจากกันเพราะอาการเจ็บที่ขาของ 

เว่ยฉางอิ่นอกีแล้ว

ไป๋หลันแหวกกิ่งไม้เบื้องหน้าให้เว่ยหลัว บอกเรื่องที่ได้ยินมาอย่าง

ออกรสออกชาต ิ“ท่านหมอฟูย่งับอกอกีว่าอาการที่ขาของคณุชายใหญ่เรื้อรงัมา

แล้วหลายสบิปี หากจะรกัษาให้หายดมีใิช่เรื่องง่าย ต้องใช้ยาหลายขนานและ

ยังต้องไปรักษาตัวที่คฤหาสน์น�้าพุร้อนบนภูเขาเทียนฉาน เช่นนี้แล้วก็จะมี

โอกาสฟื้นตวัได้สูงขึ้น”

เพยีงแต่ว่าภูเขาเทยีนฉานอยู่ห่างจากเมอืงหลวงหลายร้อยลี้ กอปรกบั

เส้นทางสลบัซบัซ้อนเตม็ไปด้วยอนัตราย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเข้าไป

พกัยงัพื้นที่แถบนั้นมรีาคาที่สงู การจะไปพกัที่คฤหาสน์น�้าพรุ้อนเป็นระยะเวลา

หนึ่ง เกรงว่าคงมใิช่เรื่องง่ายๆ และน�้าพรุ้อนในแหล่งทั่วไปมสีรรพคุณด้านการ

รกัษาไม่ดเีท่ากบัน�้าพุร้อนบนภูเขาเทยีนฉาน เพื่อเว่ยฉางอิ่นแล้ว อย่างไรเสยี
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ฮูหยนิใหญ่กต็้องพยายามดูสกัครา

เว่ยหลัวใช้ถ้วยกระเบื้องรองเกล็ดหิมะที่ร่วงลงมาจากกลีบดอกเหมย

พลางถาม “ท่านป้าใหญ่กบัท่านพี่เตรยีมตวัจะออกเดนิทางเมื่อใดกนั”

เรื่องนี้ไป๋หลนักไ็ม่รู้เช่นกนั “คงจะอกีไม่กี่วนันี้เจ้าค่ะ ท่าทางฮหูยนิใหญ่

ร้อนใจน่าดู... คุณหนู ตอนนั้นท่านไม่เหน็ด้วยตาตนเอง ท่านหมอฟู่ผู้นั้นฝัง

เขม็ลงไปบนขาคุณชายใหญ่ไม่กี่ครั้ง ขาเขากเ็ริ่มตอบสนองขึ้นมาทนัท ีท่านว่า

มหศัจรรย์หรอืไม่เจ้าคะ”

เว่ยหลัวหัวเราะพรืดออกมา ต่อให้ฟู่สิงอวิ๋นเก่งกาจแค่ไหน แต่นางก็

ยงัไม่เชื่อค�าคยุโวนี้อย่างเดด็ขาด “พดูราวกบัว่าเจ้าเหน็กบัตาอย่างไรอย่างนั้น”

ไป๋หลนัท�าปากเบ้ “บ่าวได้ยนิสาวใช้ในเรอืนหรงหยวนพูดเช่นนี้เจ้าค่ะ”

แต่ถงึอย่างนั้นเว่ยหลวักร็ู้สกึอารมณ์ดไีม่น้อย มองเกลด็หมิะที่เกบ็มา

ไดเ้กอืบครึ่ง จากนั้นกห็นัไปเอ่ยกลั้วหวัเราะกบัไป๋หลนั “ไปเถอะ วนันี้ข้าจะให้

พวกเจ้าได้ลองชมิชาที่ข้าชง”

เว่ยหลวัมฝีีมอืเรื่องการชงชา นางเรยีนรู้ศลิปะแขนงนี้มาจากหานซื่อ ชา

ที่เว่ยหลวัชงจะมกีลิ่นหอมกรุ่นเหมอืนกลบีดอกไม้ ทั้งยงัมรีสชาตอิ่อนๆ แต่

จะเป็นดอกอะไรกบ็อกไม่ถูกเช่นกนั สรุปแล้วเป็นรสชาตหิอมหวานละมุนตดิ

ปลายลิ้น เหมาะกบัสตรยีิ่งนกั

ไป๋หลันลิงโลดขึ้นมาทันที ก่อนจะช่วยเว่ยหลัวยกถ้วยกระเบื้องอย่าง

ขยันขันแข็ง หลายปีมานี้นางร่าเริงขึ้นมาก ซ�้ายังช่างจ�านรรจามากขึ้นด้วย  

“คุณหนู ได้ยนิว่าบ่อน�้าพุร้อนบนภูเขาเทยีนฉานช่วยบ�ารุงผวิพรรณให้งดงาม 

ท�าใหผ้วินวลเนยีนเกลี้ยงเกลา ส่งผลดต่ีอร่างกาย ท่านอยากไปหรอืไม่เจา้คะ”

เว่ยหลวัคดิอยูค่รูห่นึ่ง “ไปได้กด็สี ิแต่ท่านพ่อจะเหน็ด้วยหรอื อกีอย่าง 

... ท่านป้าใหญ่จะเข้าพ�านักที่นั่นได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้” น�้าพุร้อนเป็นสิ่งยั่วเย้า 

ไม่มหีญงิสาวคนใดต้านทานได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ การแช่น�้าพุ

ร้อนพร้อมกบัชมดูหมิะโปรยปรายนบัเป็นความส�าราญที่ไม่มสีิ่งใดเทยีบเทยีม

ได้
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พอถงึวนัแรกแห่งฤดเูหมนัต์ คณุชายใหญ่เว่ยหมนิกต็ดิต่อไปยงัผูด้แูล

คฤหาสน์น�้าพุร้อนบนภูเขาเทียนฉาน ฝ่ายนั้นยินดีจะให้เช่าสถานที่เป็นเวลา 

สามเดอืนส�าหรบัรกัษาขาของเว่ยฉางอิ่น คฤหาสน์น�้าพรุ้อนหลงันั้นเป็นสมบตัิ

ของท่านอ๋องจิ้งจ้าวเจี้ย เว่ยหมนิจงึไปขอพบจ้าวเจี้ยเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ เดมิ

คิดว่าจ้าวเจี้ยอาจท�าให้เขาล�าบากใจ นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะตอบตกลงอย่าง

ง่ายดาย

เพราะเหตุนี้เองที่ท�าให้เว่ยหมินเปลี่ยนทัศนะที่มีต่อจ้าวเจี้ยไปอย่าง 

ใหญ่หลวง ดูทวี่าอกีฝ่ายหาได้เข้าถงึตวัยากเฉกเช่นที่คนอื่นเคยกล่าวถงึไม่

เว่ยหลวัไม่รู้เรื่องนี้ ทราบเพยีงว่าจะได้ไปพกัผ่อนที่ภูเขาเทยีนฉาน จงึ

รีบไปขออนุญาตเว่ยคุนกับไป๋หลัน เขาตอบตกลง เว่ยหลัวเลยสั่งให้จินหลวี่

ไปเชญิเหลยีงอวี้หรงจากจวนผงิหย่วนโหวให้เดนิทางไปด้วยกนั ถงึอย่างไรเสยี

คฤหาสน์หลงันั้นกก็ว้างขวางใหญ่โต หากมแีขกเพิ่มขึ้นอกีสกัคนสองคนกค็ง

ไม่เป็นกระไร

นอกจากเว่ยหลัวแล้ว คนจากเรือนสองและเรือนสี่ก็เดินทางไปพร้อม

กัน เว่ยเป่าซานเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ทุกคนต่างมุ่งหน้าสู ่ภูเขาเทียนฉาน

ท่ามกลางบรรยากาศอนัครกึครื้น

เส้นทางไปภูเขาเทียนฉานปกคลุมด้วยหิมะหนาทึบ รถม้าเดินทางได้ 

ไม่เรว็เท่าใดนกั ใช้เวลาทั้งสิ้นราวเจด็วนักว่าจะถงึ

รถม้าเดินทางมาถงึเชิงเขาเทียนฉานในวันที่เจ็ด หลังจากใช้เวลาเกือบ

ทั้งวันทุกคนก็ขึ้นมาถึงคฤหาสน์น�้าพุร้อนบนยอดเขา ยามนี้ฟ้ามืดลงแล้ว 

ล่วงเข้าสู่ยามค�่า ฮูหยินใหญ่จึงจัดสรรห้องพักให้ทุกคน เนื่องจากเดินทาง

เหนื่อยหนักกันมาหลายวัน หลังกินอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก็ 

เตรยีมตวัพกัผ่อน

เว่ยหลวักบัเหลยีงอวี้หรงอยูห้่องพกัตดิกนั ทั้งสองห้องจะใช้ห้องอาบน�้า

ร่วมกนั ภายในห้องอาบน�้ามสีระหนึ่งสระ น�้าในสระนั้นไหลมาจากน�้าพรุ้อนบน

ภูเขา ผิวน�้าพุร้อนระอุเป็นไอขึ้นมาล่อตาล่อใจยิ่งนัก สระน�้าปูด้วยกระเบื้อง
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หยกขาว กลางสระตั้งหยกสลักรูปดอกบัว หยดน�้าเกาะพราวตรงกลีบดอก 

ดูราวกบัเป็นดอกไม้จรงิอย่างไรอย่างนั้น

สิ่งที่เว่ยหลัวอยากท�าในเวลานี้ไม่ใช่การนอน นางต้องการจะแช่ตัวใน

น�้าพุร้อนเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายลงมากกว่า เวลานอนจะได้หลบัสนทิขึ้น

เหลยีงอวี้หรงอาบน�้าแล้วกน็อนหลบัใหลไปอย่างรวดเรว็ เว่ยหลวัสั่งให้

จนิหลวี่พาดชุดนอนเอาไว้บนฉากกั้นฉลุลาย ก่อนจะบอกอกีฝ่าย

“หากพวกเจ้าเหนื่อยกไ็ปพกัผ่อนกนัเถดิ ข้าอาบน�้าเสรจ็กจ็ะนอนแล้ว

เช่นกนั หลายวนันี้พวกเจ้าล�าบากมามากแล้ว คนืนี้พกัผ่อนกนัให้สบาย”

ตอนแรกจินหลวี่กับไป๋หลันไม่ยอมไปพักผ่อน แต่พอเห็นว่าเว่ยหลัว

พูดอย่างจรงิจงัพวกนางกเ็อ่ยออกมาอย่างซาบซึ้ง

“ขอบคุณคุณหนูเจ้าค่ะที่เมตตา”

เห็นชัดว่าสาวใช้ทั้งสองก็อ่อนเพลียไม่น้อยเช่นกัน เจ้านายอย่างนาง 

ยงัเหนื่อยล้าขนาดนี้ บ่าวรบัใช้กต็้องเหนื่อยหนกักว่าอย่างแน่นอน

เว่ยหลัวถอดเสื้อผ้าแล้ววางไว้บนตั่งเหม่ยเหรินข้างๆ ขณะที่ก�าลังจะ 

ทิ้งตวัลงในน�้าพุร้อน นางกพ็รูลมหายใจออกมาอย่างผ่อนคลาย

เรอืนกายถกูห่อหุม้เอาไว้ด้วยสายน�้าอุน่ ทั้งยงัมใิช่น�้านิ่ง แต่เป็นกระแส

น�้าพุร้อนที่ไหลเวยีนอยู่ในสระ น�้าพุอุ่นๆ เหมอืนฝ่ามอือ่อนโยนที่กดนวดลง

ไปตลอดทั้งร่าง เว่ยหลัวพลันรู้สึกว่าความล�าบากในการนั่งรถม้ามาตลอด 

หลายวนันี้นบัว่าคุ้มค่านกั

เว่ยหลัวเอนกายพิงขอบสระ ปลดปิ่นปักผมบนศีรษะออก ผมยาว 

ด�าขลับสยายลงมาราวกับม่านน�้าตก พอแช่อยู่ในน�้าก็ดูประหนึ่งแพสาหร่าย 

เส้นผมนางทั้งด�าขลับและเงางาม แค่เห็นก็รู้ว่าได้รับการบ�ารุงเป็นอย่างดี ไม่

เหมอืนสตรอีื่นที่ประแป้งแต่งหน้าเสยีงดงาม ทว่าผมกลบัแห้งกรอบจนส่งผล

ต่อความงาม เว่ยหลัวให้ความส�าคัญแก่ร่างกายทุกจุด นางบ�ารุงตัวเองเป็น

อย่างด ีกอปรกบัที่เรยีนสูตรเครื่องหอมประทนิผวิมาจากหานซื่อตั้งแต่ยงัเลก็ 

ด้วยเหตุนี้ผวิพรรณจงึขาวเปล่งปลั่ง เป็นหญงิงามที่ดูผุดผาดน่ามอง
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นางหยบิขวดกระเบื้องลายดอกอวี้หลนัมาจากขอบอ่าง หยดน�้าอบใสๆ 

สองหยดลงบนฝ่ามอืแล้วถไูปมา จากนั้นกน็�ามานวดบรเิวณล�าคอและลาดไหล่

ทั้งสองข้าง น�้าอบนี้ช่วยให้ผวิพรรณขาวเนยีนเกลี้ยงเกลา หญงิงามนอกจาก

จะงามที่ใบหน้าแล้ว ล�าคอและไหล่กเ็ป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้

หลงัจากแช่น�้าจนสบายตวั เว่ยหลวักห็น้าแดงระเรื่อเพราะไอความร้อน 

นางเอนกายพงัพาบเกาะขอบสระกระเบื้องหยกขาวด้วยท่าทางเกยีจคร้านพลาง

ฮมัเพลงในล�าคออย่างผ่อนคลาย ตอนที่ได้ยนิเสยีงฝีเท้าดงัขึ้น เจ้าตวักค็ดิว่า

คงจะเป็นไป๋หลนัหรอืไม่กจ็นิหลวี่

“ข้าบอกให้ไปพกัผ่อนกนัไม่ใช่หรอืไร ไฉนยงัตามเข้ามาอกีเล่า”

ไม่มเีสยีงตอบรบั

เว่ยหลวัลมืตาขึ้น รู้สกึถงึความผดิปกตขิึ้นมา รบีย่อตวัลงในน�้า ก่อน

จะหนักลบัไปมอง



หนึ่งร้อยยี่สิบ

“นั่นใคร!” เว่ยหลวันิ่วหน้าถามเสยีงเข้ม

หากเป็นจนิหลวี่หรอืไป๋หลนั ฝีเท้าทั้งคูก่น่็าจะเบากว่านี้ ซ�้ายงัต้องเรยีก

นางก่อนที่จะเข้าถึงตัว ไม่เดินมาอย่างลับๆ ล่อๆ แบบนี้ และก็ไม่มีทางใช่ 

เหลียงอวี้หรงแน่ๆ เพราะยามที่นางนอนหลับ แม้แต่ฟ้าผ่าฟ้าร้องก็ยังไม่ 

สะดุ้งตื่น เรื่องนี้เว่ยหลัวรู้ดีที่สุด คนผู้นี้ฝีเท้าหนักแน่นไม่รีบร้อน หากมิใช ่

เพราะเว่ยหลวัหูไวกค็งจะไม่ได้ยนิ

ในคฤหาสน์หลงันี้ นอกจากคนสกลุเว่ยแล้วยงัจะมใีครอื่นอกี! ใครกนั

ที่กล้ารุกล�้าเข้ามาง่ายๆ

เว่ยหลวัจ้องฉากกั้นฉลลุายดอกบวัภายในห้องอาบน�้านิ่ง เหน็เงาสะท้อน

ของใครบางคนบนฉากกั้น ดแูล้วน่าจะเป็นบรุุษ เขาหยดุอยูห่ลงัฉากกั้น ไม่ได้

ก้าวเข้ามาใกล้ จากนั้นน�้าเสยีงแหบพร่าทุ้มต�่ากด็งัขึ้น

“เปิ่นหวางเอง”

เว่ยหลวัชะงกันิ่งไปในทนัที

ภูเขาเทียนฉานอยู่ไกลจากเมืองเซิ่งจิงหลายร้อยลี้ จ้าวเจี้ยมาที่นี่ได้

อย่างไรกัน เขารู้ได้อย่างไรว่านางอยู่ที่นี่ ซ�้ายังรุกล�้าเข้ามาถึงห้องอาบน�้าของ
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นาง

เว่ยหลัวทั้งโกรธขึ้งทั้งขัดเขิน ยกมือขึ้นปิดหน้าอกตัวเองเอาไว้ “ท่าน

ออกไปนะ!”

ผ่านไปครูห่นึ่งถงึได้ยนิเสยีงจ้าวเจี้ยดงัขึ้น “เป่ินหวางจะรอเจ้าอยูต่รงนี้

หลงัจากเจ้าอาบน�้าเสรจ็แล้ว”

เว่ยหลัวขึงตาที่แดงก�่ามองฉากกั้น นางไม่เคยเห็นผู้ใดไร้ยางอายถึง

เพียงนี้มาก่อน เขายืนอยู่ตรงนั้น จะให้นางลุกขึ้นไปสวมเสื้อผ้าได้อย่างไร 

กนัเล่า อกีอย่าง... เสื้อผ้านางกพ็าดอยู่บนฉากกั้น

ลายฉลุบนฉากกั้นไม่อาจอ�าพรางสายตาได้ทั้งหมด เขายงัคงเหน็เรอืน

ร่างของนางได้อยู่ดี เด็กสาวหาได้หน้าหนาถึงเพียงนั้นไม่ กัดริมฝีปากแน่น 

แล้วเอ่ย

“ท่านหนัไปก่อน”

จ้าวเจี้ยรู้ว่าท�าให้เว่ยหลวัตื่นตมูขึ้นมาเสยีแลว้ จงึยอมหนัหลงัไปโดยด ี

อนัที่จรงิเขาไม่ได้คดิจะท�าอะไรเกนิเลย เพยีงแค่อยากแวะมาหาและพดูคยุกบั

นางกเ็ท่านั้น ใครจะคดิว่าอกีฝ่ายกลบัหวาดระแวงถงึเพยีงนี้ ชายหนุ่มเพิ่งจะ

ก้าวเข้ามาด้านหลงัฉากกั้น นางกร็บัรู้ถงึความผดิปกตไิด้เสยีแล้ว

แม้จ้าวเจี้ยจะบอกว่าหนัหลงัไปแล้ว แต่นางกย็งัระแวงเขาอยู่ดี

เว่ยหลัวลุกขึ้นจากสระน�้า เสียงน�้ากระฉอกดังซ่า หยาดน�้าไหลลงมา

ตามผิวกายราวกับธารน�้าเล็กๆ ที่รินไหลจากหุบเขา สุดท้ายก็หยดลงบนพื้น

หยกขาวดงัติ๋ง เว่ยหลวัตระหนกัได้ว่าจ้าวเจี้ยอยู่ที่นี่ด้วย จงึสวมเสื้อผ้าอย่าง

รวดเรว็ เสยีงโซ่ทองบนตู้โตวกระทบกนัดงักิ๊ง

เนื่องจากปกตจินิหลวี่กบัไป๋หลนัจะคอยรบัใช้ผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นาง 

เวลานี้พอยิ่งรีบนางก็ยิ่งลนลานสวมผิดสวมถูก ผูกตู้โตวสีลูกท้อลายดอก 

ฝูหรง จากนั้นก็สวมเสื้อหลัวซานสีดอกอวี้หลัน บนภูเขาอากาศเย็นยะเยือก 

นางจงึสวมทบัด้วยเสื้อคลุมตวัยาวสชีมพูปักลายดอกกล้วยไม้ แต่ไม่รู้ว่าเป็น

เพราะเหตุใด นางพยายามผูกเสื้อหลวัซานตวัในเท่าไรกผ็ูกไม่ได้เสยีที
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เดก็สาวร้อนใจจนเม้มรมิฝีปากแน่น ดวงตารปูผลซิ่งฉ�่าน�้าแดงเรื่อ สอง

มอืสั่นเทา เจ้าตวัก�าลงัต่อสู้กบัเสื้อตวับางที่สวมอยู่อย่างหนกั

จ้าวเจี้ยรออยู่ครู ่ใหญ่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจากหลัง 

ฉากกั้น จงึอดหนัหลงักลบัมาไม่ได้ “อาหลวั แต่งตวัเรยีบร้อยแล้วหรอืไม่”

เว่ยหลวัเอ่ยออกมาด้วยน�้าเสยีงขุ่นใจ “ยงัเจ้าค่ะ” ค�าพูดนี้ของเว่ยหลวั

เผยให้เหน็แววอดัอั้นล�าบากใจของอกีฝ่าย

“สวมเป็นหรอืไม่”

เว่ยหลวัถลงึตาใส่จ้าวเจี้ยที่อยู่ด้านหลงัฉากกั้น ฟังดูเถอะ ไฉนเขาถงึ

ได้เอ่ยวาจานี้ออกมาหน้าตาเฉย นางโง่เขลาถงึเพยีงนั้นเลยหรอืไร ทว่าเว่ยหลวั

กจ็นปัญญาจะตอบโต้ มอืที่จบัเชอืกไหมกุมกนัแน่น “ท่านช่วยเรยีกพี่จนิหลวี่

หรอืไป๋หลนัเข้ามาท”ี

รมิฝีปากของจ้าวเจี้ยยกยิ้มขึ้น “หากพวกนางเข้ามา เป่ินหวางกส็นทนา

กบัเจ้าไม่ได้แล้วส”ิ ประโยคนี้เป็นการบอกปฏเิสธอยู่ในที

เว่ยหลวัไม่เอ่ยค�าใด

จ้าวเจี้ยมองตรงมาเบื้องหน้า “หากเจ้าไม่คดัค้าน เป่ินหวางจะเข้าไปช่วย

สวมให้เจ้าเอง”

เว่ยหลัวก้มมองเสื้อผ้าของตน นอกจากเสื้อหลัวซานตัวบางที่ยังผูก 

ไม่เรยีบร้อย ส่วนอื่นๆ กเ็ข้าที่เข้าทางดแีล้ว

จ้าวเจี้ยเดินผ่านฉากกั้น ก่อนจะเห็นเด็กสาวยืนอยู่ตรงนั้น ชายหนุ่ม

หยดุฝเีทา้ลง ดวงตาคูน่ั้นลกึล�้า เว่ยหลวัเพิ่งขึ้นจากสระ ใบหน้าเลก็แดงระเรื่อ 

ดวงตาด�าขลบัฉ�่าวาวดูมเีสน่ห์เย้ายวน ขณะเดยีวกนักลบัดูบรสิุทธิ์จนชวนให้

นกึพรากความไร้เดยีงสานี้จากนาง

ชายหนุ่มมองต�่าลงทั้งที่นางสวมเสื้อผ้ามิดชิด เพียงแต่คอเสื้อที่ร่นลง

ไปบริเวณลาดไหล่เผยให้เห็นล�าคอเรียวดุจแท่งหยกกับเนินอกขาว หยาดน�้า

ไหลลงมาตามกรอบหน้าสู่ปลายคาง ก่อนจะเปียกซมึตามขอบตู้โตว อาจเป็น

เพราะเพิ่งขึ้นจากน�้าและไม่ทันได้เช็ดผิวกายให้แห้งสนิทเสียก่อน เสื้อผ้าของ
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นางจงึเปียกชื้นแนบกาย เผยให้เหน็เรอืนร่างแบบบาง ชวนให้คดิเหลวไหลได้

ดยีิ่งกว่ายามสวมเสื้อผ้าครบถ้วน

เวย่หลวัหารูไ้ม่ว่าตนเองในเวลานี้มเีสน่ห์ดงึดดูเพยีงใด นางจงึอนญุาต

ให้จ้าวเจี้ยเข้ามาได้โดยไม่ระมดัระวงัตวัแต่อย่างใด

จ้าวเจี้ยสดูลมหายใจลกึ เขามองอกีฝ่าย ไม่นานกเ็หน็ถงึความผดิปกติ

ที่เกดิขึ้น “เดก็โง่ เจ้าสวมกลบัด้านแล้ว”

เว่ยหลวัก้มหน้ามอง ก่อนจะกระจ่างชดัขึ้นมาทนัท ี“ข้ากค็ดิอยู่ว่าไฉน

ถงึผูกเชอืกไม่ได้เสยีท.ี..” นางสวมเสื้อกลบัด้าน เพราะเหตุนี้ต�าแหน่งเชอืกจงึ

สลบักนัและผกูไม่ส�าเรจ็เสยีท ีหากเป็นยามปกตนิางกค็งจะเหน็ความผดิปกติ

นี้แล้ว แต่เพราะวนันี้จ้าวเจี้ยอยูต่รงนี้ด้วย จงึทั้งอบัอายและร้อนใจถงึได้ไม่ทนั

สงัเกตเหน็

จ้าวเจี้ยอมยิ้มพลางมองนาง “ถอดออกมาแล้วสวมใหม่เสยี”

เว่ยหลวัหน้าแดงก�่าก่อนจะผลกัเขาออกไป “ข้ารูแ้ล้วว่าต้องสวมอย่างไร 

ข้าท�าเองได้ ท่านออกไปก่อนเถอะ” นางยงัไม่ได้คดิบญัชเีรื่องที่เขาบกุรกุเข้ามา

ถงึห้องพกัส่วนตวัของนางเลยนะ!

จ้าวเจี้ยหวัเราะ แสร้งท�าท่าทางเจบ็ปวดออกมา “มเีดก็น้อยคนหนึ่ง ยาม

ต้องการเปิ่นหวางกเ็รยีกเข้ามา ยามที่ไม่ต้องการกผ็ลกัไสออกไปไกลๆ ในใจ

ของนาง... เปิ่นหวางช่างไร้สถานะเหลอืเกนิ”

เว่ยหลวัท�าแก้มพองลม “ข้าหาได้เรยีกท่านเข้ามาเสยีหน่อย ท่านเข้ามา

เองต่างหาก” นางเห็นชายหนุ่มยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมก็ย�่าเท้าพลางถาม “ไฉนยัง 

ไม่ไปอกีเล่า”

จ้าวเจี้ยมองนาง “เปิ่นหวางอยากช่วยเจ้าสวมเสื้อผ้า”

ใบหน้าของเว่ยหลัวแดงเสียยิ่งกว่ายามแต้มชาดประทินโฉมหน้าทั้งใน

ชาตนิี้และชาตกิ่อนรวมกนั นางยงัไม่เคยฟังวาจาน่าอบัอายเช่นนี้มาก่อน เอ่ย

พมึพ�าเสยีงแผ่ว “ท่านพี่อ๋องจิ้งช่างหน้าไม่อายนกั”

พอเหน็อกีฝ่ายคลายความระแวงลง จ้าวเจี้ยกก็้าวเข้ามาหนึ่งก้าว จาก
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นั้นกช็ูสองมอืขึ้น “เปิ่นหวางรบัปากว่าจะช่วยเจ้าแต่งตวัเท่านั้น ไม่ท�าสิ่งอื่นใด

ทั้งสิ้น”

...เหตกุารณ์ในภายหลงัพสิจูน์ให้เหน็แล้วว่าวาจาของจ้าวเจี้ยนั้นเชื่อถอื

ไม่ได้เลยแม้แต่นดิเดยีว

แรกๆ จ้าวเจี้ยกส็�ารวมท่าทดี ีถอดเสื้อคลมุยาวตวันอกออกให้นาง ตอน

ที่ถอดเสื้อหลวัซานตวับาง แววตาคู่นั้นกด็ูเป็นปกต ิจ้าวเจี้ยมองร่างขาวเนยีน

อรชรอ้อนแอ้น สะกดกลั้นอารมณ์บุม่บ่ามที่อยากจะรวบนางเข้ามาในอ้อมแขน

ช่วยสวมเสื้อให้ใหม่ ก่อนจะคุกเข่าลงแล้วผูกเชอืกให้ เสรจ็แล้วถงึลุกขึ้นและ

ดงึนางมากอด จากนั้นกก็ระซบิเสยีงต�่าข้างหู

“อาหลวั... เจ้าหอมเหลอืเกนิ”

เว่ยหลวั “...”

จ้าวเจี้ยเอ่ยเนบินาบขึ้นอกี “เปิ่นหวางคดิถงึเจ้ามาก”

เวย่หลวัดิ้นหน ีฝ่ามอืร้อนผ่าวของเขาแนบอยูก่บับั้นเอวนางและพร้อม

จะเคลื่อนเลื้อยลงไปได้ทกุเวลา เดก็สาวหลบเลี่ยงฝ่ามอืนั้นโดยไม่รูต้วั ห่อตวั

ลงพลางโน้มไปข้างหน้า แต่แบบนี้ก็ยิ่งท�าให้กายส่วนหนึ่งแนบชิดจ้าวเจี้ย 

มากขึ้น จงึร้องออกมาด้วยความร้อนใจ “ท่านปล่อยข้านะ”

จ้าวเจี้ยไม่ปล่อยนาง แต่กลับขบเม้มปลายติ่งหูข้างหนึ่งแล้วเลียเบาๆ 

“หลงัจากแต่งงานกนัแล้ว ข้าจะช่วยสวมเสื้อผ้าให้เจ้าทุกวนั”

เว่ยหลวัส่ายหน้ารวัๆ “ไม่เจ้าค่ะ ข้ามสีาวใช้คอยปรนนบิตั”ิ ให้เขาช่วย

สวมเสื้อผ้าอย่างนั้นหรอื แค่คดิถงึภาพนั้นนางกร็ู้สกึอบัอายจะแย่แล้ว

จ้าวเจี้ยเอยีงคอมองเดก็สาวที่มท่ีาทางเขนิอายแล้วเอ่ยกลั้วหวัเราะ “เจ้า

กไ็ล่พวกนางออกไปให้หมดเสยีส”ิ

เว่ยหลัวก�าลังจะโต้กลับ ทว่าจู่ๆ ก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ จึงหลุด

หวัเราะพรดืออกมา “ท่านพี่จะมาเป็นสวามขี้า หรอืว่าจะมาท�าหน้าที่เป็นสาวใช้

ของข้ากนัเล่า”

จ้าวเจี้ยมองนางนิ่ง “เจ้าเรยีกเปิ่นหวางว่าอะไรนะ”
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เว่ยหลวัชะงกัไป พอได้สตคินืมากใ็บหน้าแดงก�่า ก่อนจะเบอืนหน้าหนี

หลบสายตาชายหนุ่ม

จ้าวเจี้ยเชยคางเลก็มนของนางขึ้นมา จ้องดวงตาคู่นั้นพลางถาม “อา-

หลวั เมื่อครู่เจ้าเรยีกเปิ่นหวางว่าอะไร”

เว่ยหลวัเหยยีบเท้าเขาแล้วดิ้นให้หลดุจากอ้อมกอด ก่อนจะวิ่งออกจาก

ห้องอาบน�้าไปอย่างเรว็จี๋ “ท่านหูฝาดแล้ว ข้าไม่ได้พูดอะไรสกัค�า!”

จ้าวเจี้ยยื่นมอืหมายจะไปคว้าตวัเว่ยหลวั ทว่าเดก็สาวปราดเปรยีวนกั 

มือนั้นจึงสัมผัสได้เพียงเส้นไหมด�าขลับ ทิ้งไว้เพียงความเสียดาย เขามอง 

ร่างเลก็ที่เผ่นแผลว็ไป จากนั้นกห็วัเราะออกมาอย่างอารมณ์ดี

หมิะโปรยปรายลงบนภเูขาเทยีนฉานตลอดทั้งวนั ยามนี้เกลด็หมิะขาว

โพลนจึงปกคลุมภูเขาทั้งลูกเอาไว้ แสงจันทร์ในราตรีกาลส่องกระทบผิวหิมะ 

สาดประกายวบัวาวออกมา ยามที่นั่งอยู่บนหลงัคาเรอืนกด็ูเหมอืนว่าดวงดารา

ลอยคว้างอยู่เหนอืศรีษะ เพยีงแค่เอื้อมมอืกค็ว้ามาครองได้

เว่ยหลัวอ่อนเพลียไม่น้อย อยากจะนอนซุกอยู่ใต้ผ้าห่ม ทว่าจ้าวเจี้ย 

กลบัไม่ยอมให้นางได้นอนหลบัพกัผ่อน นางนกึสงสยัวา่เขาเสพตดิพฤตกิรรม

เช่นนี้แล้วหรือไม่ เพราะนี่หาใช่ครั้งแรกที่นางอิงแอบแนบอกจ้าวเจี้ยแล้วหาว

หวอดๆ ออกมา “ท่านพี่อ๋องจิ้ง เหตุใดท่านถงึมาอยู่ที่นี่ได้”

จ้าวเจี้ยใช้มอืหนึ่งโอบเอวนางเอาไว้ อกีมอืกส็อดเข้าไปในกลุ่มผมหนา

แล้วนวดศรีษะให้นางอย่างเบามอื “ที่นี่เป็นคฤหาสน์ที่เป่ินหวางซื้อเอาไว้เพื่อใช้

เปน็สถานที่รกัษาอาการป่วยของหลวิหลเีมื่อสมยัเดก็ๆ ท่านลงุใหญ่ของเจา้มา

พบเป่ินหวางเพื่อขอเข้าพ�านกัในคฤหาสน์หลงันี้ มหีรอืที่เป่ินหวางจะปฏเิสธได้”

เว่ยหลวัเบกิตากว้าง “ถ้าเช่นนั้นท่านกร็ู้ว่าข้าจะตดิตามมาด้วย”

จ้าวเจี้ยให้รางวลันางด้วยการขบเม้มรมิฝีปากของนางเบาๆ “สถานที่ดีๆ  

เช่นนี้ อาหลวัของเปิ่นหวางจะไม่มาได้อย่างไรกนั”

เป็นไปตามที่คดิ เว่ยหลวัรู้อยู่แล้วว่าอกีฝ่ายต้องไม่บรสิุทธิ์ใจแน่ๆ จงึ
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หยกิแขนแกร่งที่โอบรอบเอวตนเองอย่างแรงไปทหีนึ่ง “ถงึอย่างนั้นท่านกไ็ม่ควร

แอบดูข้าอาบน�้า...”

จ้าวเจี้ยอดหวัเราะไม่ได้ “เปิ่นหวางยนือยู่ด้านนอกครู่หนึ่งแล้ว พอไม่

ได้ยนิเสยีงเคลื่อนไหวจากด้านในกค็ดิว่าเจ้าอาจเผลอหลบัไป” เขาหนักลบัมา 

ประกบรมิฝีปากนางเอาไว้แล้วบดเบยีดอยูแ่บบนั้น “อกีอย่าง... เป่ินหวางกเ็ป็น

ว่าที่สวามขีองเจ้า ดูนดิดูหน่อยจะเป็นไรไป”

เอวของจ้าวเจี้ยนั้นแข็งนัก ไม่ว่าจะหยิกเท่าไรก็ไม่ท�าให้อีกฝ่ายสะทก

สะท้านได้ ซ�้ายงัท�าให้ตนเองเจบ็มอืเปล่าๆ เว่ยหลวัจงึถลงึตาใส่ “ตอนนี้ยงัมใิช่

เสยีหน่อย!”

จ้าวเจี้ยคดิอยู่ครู่หนึ่ง เพราะตอนนี้ยงัไม่ถงึเวลา เขาจงึไม่บุ่มบ่ามบุก

เข้าไปอย่างไรเล่า หากใช่เวลาแล้วละก.็.. นางคดิว่าตนเองจะรอดพ้นเงื้อมมอื

เขาไปได้ง่ายๆ หรอืไรกนั

แน่นอนว่าหากเขาเอ่ยออกไป เว่ยหลวัจะต้องเดอืดดาลอกีเป็นแน่

จ้าวเจี้ยถอดเสื้อคลุมขนจิ้งจอกกุ๊นขอบผ้าต่วนสีด�ามาคลุมทับกาย 

เว่ยหลวั เนื่องจากอกีฝ่ายเพิ่งอาบน�้าเสรจ็ ผมยงัไม่แห้งสนทิ เขาเกรงว่าหาก

นางนั่งตากลมนานๆ จะไม่สบายเอาได้

ผ่านไปครู่หนึ่ง ชายหนุ่มกอ็ุ้มนางลงจากหลงัคาเพื่อพากลบัเข้าห้องพกั 

จ้าวเจี้ยวางเว่ยหลวัลงบนเตยีงไม้จื่อถานสลกัลายหลงิจอื เวลานี้เดก็สาวหลบั

สนิทไปแล้ว สีหน้านั้นสงบนิ่ง ขนตางอนยาวหลุบต�่าลง ใบหน้าหมดจด 

เกลี้ยงเกลาราวกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ เขาคลี่ยิ้มกว้าง ก่อนจะดึงผ้าห่ม 

ปักลายบุปผาคลุมห่มให้นาง จากนั้นกจ็ุมพติหน้าผากแล้วหมุนตวัผละไป



หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด

รุ่งขึ้นตอนเว่ยหลวัตื่นขึ้นมากไ็ม่พบผู้ใดอกี

หลังจากกินมื้อเช้าแล้ว เว่ยหลัวก็รับถ้วยเคลือบฝ้าหลางลายดอก

กล้วยไม้มาจากจินหลวี่ จากนั้นก็เทชาหลงจิ่งใส่ใบสะระแหน่มาดื่มกลั้วคอ 

สหีน้านางในยามนี้ดูมนึงง... เมื่อวานจ้าวเจี้ยแวะมาหานางจรงิๆ หรอืนางแค่

ฝันไป

เมื่อคืนเว่ยหลัวง่วงนอนมาก จ�าได้เพียงว่าจ้าวเจี้ยอุ้มนางขึ้นไปบน

หลงัคา จากนั้นกจ็�าไม่ได้แล้ว

เดก็สาวหนักลบัมามองหวัเตยีง ก่อนจะเหน็เสื้อหลวัซานลายดอกอวี้-

หลนัที่นางเพิ่งจะผลดัเปลี่ยนเมื่อครู่ เป็นเสื้อตวัเดยีวกบัที่จ้าวเจี้ยช่วยนางสวม 

ถ้าเช่นนั้นเรื่องเมื่อคนืกค็งไม่ใช่ความฝัน จ้าวเจี้ยมาที่นี่จรงิๆ แต่ไม่รูว่้าเขาจาก

ไปตอนไหน เวลานี้ยงัอยู่ที่คฤหาสน์น�้าพุร้อนหรอืไม่...

เว่ยหลัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว จินหลวี่ส่งเสียงเรียกนางถึงได้สต ิ

คนืมา ก่อนจะกะพรบิตาปรบิๆ พลางถาม “พี่จนิหลวี่มที่าทแีปลกๆ ตั้งแต่เช้า  

มเีรื่องใดจะพูดกบัข้าหรอื”

จนิหลวี่พยกัหน้า “คณุหน ูวนันี้เป็นวนัแรกที่ท่านหมอฟูจ่ะรกัษาอาการ
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ให้คุณชายใหญ่ ฮูหยนิเรอืนอื่นๆ ล้วนแวะไปเยี่ยมเยยีนเขาทั้งสิ้น ท่านจะไป

หรอืไม่เจ้าคะ”

เว่ยหลัวคิดอยู่ครู่หนึ่ง “ไปสักหน่อยก็ดีเหมือนกัน พี่จินหลวี่ไปตาม 

อวี้หรงมาท”ี

จินหลวี่ตอบรับ เว่ยหลัวจึงไปผลัดเปลี่ยนเป็นชุดผ้าอู๋หลัวสีทับทิม 

ลายหลงิจอืพนักิ่งกบักระโปรงผ้าโปร่งสฟี้าอ่อน อากาศภายนอกหนาวเยน็นกั 

จึงคลุมทับด้วยโต่วเผิงขนจิ้งจอกปักขอบด้วยดิ้นไหมแดง นางนั่งอยู่หน้า 

คันฉ่องแล้วสวมต่างหูหยกลวี่ซง จังหวะนั้นเหลียงอวี้หรงก็เดินตามหลัง 

จนิหลวี่เข้ามา

เหลยีงอวี้หรงกลวัอากาศเยน็เสยียิ่งกว่าเว่ยหลวั นางสวมเสื้อกนัหนาว

สีเหลืองเข้มลายดอกฝูหรงกับกระโปรงจีบ นอกจากคลุมกายด้วยโต่วเผิง 

อีกชั้นแล้วก็ยังสวมหมวกขนเตียวสู่ ในมือถือเตาอุ่นมือขนาดเล็ก ห่อกาย 

เอาไว้อย่างแน่นหนามดิชดิราวกบักลวัผูอ้ื่นจะไม่รูว่้านางหนาวอย่างไรอย่างนั้น

เว่ยหลัวมองเสื้อผ้าอาภรณ์ของอีกฝ่ายแล้วอดหัวเราะไม่ได้ “หากใคร

ไม่รู้กค็งคดิว่าเจ้าอยากใช้ชวีติอยู่บนภูเขาเทยีนฉานแห่งนี้”

ภเูขาเทยีนฉานเป็นพื้นที่ที่มอีากาศหนาวจดั ในฤดหูนาวหมิะจะปกคลมุ

ภเูขาทั้งลกูและจบัตวัเป็นน�้าแขง็ แทบจะไม่มสีิ่งมชีวีติใดอาศยัอยูบ่นภเูขานี้ได้

เลย เว่ยหลัวเอ่ยเช่นนี้ก็เพราะต้องการจะเย้าเหลียงอวี้หรงว่าแต่งกายเกิน

สมควรกเ็ท่านั้นเอง

เหลยีงอวี้หรงเลกิคิ้วขึ้นทนัท ี“เจ้าหวัเราะเยาะข้าหรอื ดนีกันี่ กข็้ากลวั

หนาวนี่นา ข้าไม่เคยอยู่บนภูเขาสูงเช่นนี้มาก่อนเลย” อีกฝ่ายพูดพลางท�าท่า 

จะเข้ามาถอดเสื้อคลุมของเว่ยหลวั

เดก็สาวทั้งสองหยอกเย้าและหวัเราะให้กนั บรรดาสาวใช้รูด้ว่ีาทั้งคูม่ไิด้

มปีากเสยีงกนัจรงิๆ จงึไม่มใีครเข้าไปขดั ได้แต่ยนือมยิ้มมองดูอยู่ข้างๆ

แต่แล้วจู่ๆ เหลียงอวี้หรงก็ชะงักนิ่งไป ก่อนจะชี้ที่รอยแดงตรงล�าคอ

ของเว่ยหลวัแล้วถาม “อาหลวั นั่นรอยอะไรกนั”
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เว่ยหลัวกะพริบตาอย่างฉงน “อะไรหรือ” เด็กสาวงงงวย กระทั่ง 

เหลยีงอวี้หรงหยบิคนัฉ่องส�ารดิอนัเลก็มาส่งให้นาง เจ้าตวัถงึเข้าใจขึ้นมา ไม่รู้

ว่าเมื่อคืนจ้าวเจี้ยขบเม้มล�าคอนางจนเป็นรอยแดงตั้งแต่เมื่อใด จนถึงตอนนี้ 

ก็ยังไม่จางไป ต�าแหน่งนี้เดิมทีไม่เป็นที่สังเกตง่ายๆ แต่ตอนที่ทั้งคู่เย้ากัน 

ไปมาอยู่นั้น เหลยีงอวี้หรงเผลอรั้งเสื้อเว่ยหลวัลงโดยไม่ตั้งใจ

ยงัดทีี่เว่ยหลวัหวัไว นางอยากจะกดัจ้าวเจี้ยคนืเสยีจรงิ ก่อนเอ่ยด้วย

สหีน้าสงบนิ่ง “อ้อ บนภูเขาแมลงเยอะไปหมด เมื่อคนืข้าไม่ทนัระวงั ถูกแมลง

ตวัเลก็ๆ กดัเข้าให้ตอนแช่น�้าพุร้อน ไม่เป็นอะไรมากหรอก”

เหลยีงอวี้หรงไม่คดิอะไรอกี ทว่าด้วยกลวัวา่ ‘แมลง’ ตวันั้นจะมพีษิต่อ

ผิวหนัง จึงสั่งให้สาวใช้ของตนกลับไปหยิบโอสถบรรเทาอาการอักเสบมาให้ 

จากนั้นกก็�าชบัเว่ยหลวัให้ทาทุกวนัเพื่อไม่ให้เกดิรอยแผลเป็น

เว่ยหลวัไม่ปฏเิสธ เอ่ยขอบคุณในความหวงัดขีองเหลยีงอวี้หรง

ฮหูยนิใหญ่กบัเว่ยฉางอิ่นพ�านกัที่เรอืนจิ่นจ ีตาน�า้พรุ้อนตั้งอยูท่างทศิ

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของเรอืนนี้ หากได้แช่น�้าพุร้อนที่นี่จะส่งผลดตี่อร่างกาย

และช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดเป็นเท่าตวั

ตอนที่เว่ยหลัวกับเหลียงอวี้หรงและจินหลวี่เดินมาถึงห้องโถงรับรอง 

พวกนางก็เห็นฮูหยินใหญ่และฮูหยินอื่นๆ เดินมาส่งชายคนหนึ่งที่หน้าประตู

พอด ีพอเข้าไปใกล้เว่ยหลวัถงึได้เหน็ว่าบุรุษผู้นั้นกค็อืจ้าวเจี้ย

เขาสวมชุดจื๋อตัวสีเขียวเข้มลายหลิงจือพันกิ่ง สวมกวานลายดอกบัว

พร้อมกับเสียบปิ่นหยกขาวหัวมังกรบนศีรษะ เป็นปิ่นหยกอันที่เว่ยหลัวมอบ

ให้เขานั่นเอง

จ้าวเจี้ยมีบุคลิกงามสง่า กิริยามารยาทสุภาพเหมาะสม ไม่ว่าจะเยื้อง

ย่างหรือท�าสิ่งใดก็ดูมีราศีไปเสียหมด ต่างจากคนที่แอบดูนางอาบน�้าเมื่อคืน

ราวกบัคนละคน เขาหลุบตาลงยามที่สนทนาอยู่กบัฮูหยนิใหญ่

ฮูหยินใหญ่เดินไปส่งอีกฝ่าย ก่อนเอ่ยออกมาอย่างซาบซึ้ง ขอบตา 
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สองข้างมีน�้าเอ่อคลอ “ต้องขอบคุณท่านอ๋องจิ้งเป็นอย่างสูง หากมิใช่เพราะ 

ท่านอ๋อง เกรงว่าอาการที่ขาของลูกฉางอิ่น...”

จ้าวเจี้ยเอ่ย “เรื่องเลก็น้อยเท่านั้น ฮูหยนิมติ้องเกรงอกเกรงใจ”

ฮูหยินใหญ่ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน�้าตา รู้ว่าหากยังพร�่าเอ่ยวาจาต่อไปมีแต่

จะท�าให้จ้าวเจี้ยร�าคาญเสยีเปล่าๆ จงึหยดุแล้วเอ่ยแต่พอด ี“ท่านอ๋องจะแวะไป

ดูอาการฉางอิ่นหน่อยหรอืไม่ ท่านหมอฟู่ก�าลงัรกัษาเขาอยู่ ท่านอ๋องมบีุญคุณ

กบัเขา เขาต้องอยากขอบคุณท่านด้วยตนเองเป็นแน่”

จ้าวเจี้ยคดิอยูค่รูก่เ็อ่ย “ถ้าเช่นนั้นรบกวนฮหูยนิน�าทางท”ี เขาเหลอืบตา

ขึ้นมอง ก่อนจะเหน็สองดรณุกีบัหนึ่งสาวใช้ยนือยูต่รงระเบยีงเรอืนฝ่ังตรงข้าม

เว่ยหลัวมองสบสายตามาพอดี ก่อนเจ้าตัวจะรีบเบือนหน้าไปอีกทาง 

คิดไม่ถึงว่าจ้าวเจี้ยจะอยู่ที่นี่ด้วย จังหวะนั้นเจ้าตัวไม่รู้ว่าควรจะเดินเข้าไปหา

หรอืผละไปจากตรงนี้ดี

ชายหญิงแตกต่าง ซ�้าเว่ยหลัวกับจ้าวเจี้ยก็หมั้นหมายกันแล้ว ก่อน

แต่งงานยิ่งไม่ควรพบหน้ากนั ทว่าจ้าวเจี้ยกบัฮหูยนิใหญ่ก้าวมาทางนี้แล้ว หาก

นางหนัหลงักลบัไปกค็งจะไม่เข้าทนีกั...

เว่ยหลวัจงึหลุบตาลง จนกระทั่งจ้าวเจี้ยกบัฮูหยนิใหญ่เดนิมาหยุดอยู่

เบื้องหน้า นางจงึเอ่ยทกั “ท่านป้าใหญ่” จากนั้นกไ็ม่เอ่ยค�าใดอกี

กลับเป็นเหลียงอวี้หรงที่ย่อตัวลงท�าความเคารพจ้าวเจี้ย “คารวะท่าน

อ๋องจิ้ง”

ฮูหยนิใหญ่รู้ว่าเดก็สาวย่อมขดัเขนิเป็นธรรมดา จงึไม่อยากให้เว่ยหลวั

ต้องล�าบากใจ ดว้ยเหตุนี้จงึออกปากแทนเวย่หลวั “มาแล้วหรอือาหลวั เมื่อครู่

หมเีอ๋อร์ตามหาเจ้าไปทั่ว เดก็คนนี้กช่็างตดิเจ้าแท้ๆ รบีไปหาเขาที่ห้องโถงเถดิ”

เว่ยหลัวพยักหน้า รับกล่องบุผ้าไหมดิ้นทองมาจากจินหลวี่แล้วส่งให ้

ถงึมอืฮูหยนิใหญ่ “นี่เป็นยนัต์คุ้มครองที่ข้าขอมาจากวดัต้าฉอืก่อนเดนิทางมา

ภูเขาเทยีนฉาน ยนัต์นี้จะช่วยให้สุขภาพแขง็แรง ราบรื่นชั่วชวีติ ท่านป้าใหญ่

ช่วยมอบให้ท่านพี่ฉางอิ่นด้วยนะเจ้าคะ”
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ฮูหยินใหญ่พออกพอใจเป็นอย่างมาก เอ่ยชมเว่ยหลัวว่ามีน�้าใจไม่

ขาดปาก “เจ้าวางใจเถดิ ป้าจะมอบให้เขาเองกบัมอื”

เว่ยหลวัอมยิ้มแล้วบอก “ข้าได้ยนิมาว่าระยะนี้ท่านป้าใหญ่นอนไม่หลบั

เพราะเรื่องของท่านพี่ฉางอิ่น และได้น�าถุงหอมที่ช่วยให้หลับสนิทติดตัว 

มาด้วยพอด ีประเดี๋ยวท่านป้าใหญ่สั่งให้บ่าวไปน�ามาจากที่ห้องพกัของข้าด้วย

นะเจ้าคะ ท่านพี่ฉางอิ่นเป็นคนดี สวรรค์ย่อมคุ้มครอง อาการที่ขาเขาต้อง 

รกัษาหายขาดอย่างแน่นอน”

ฮูหยนิใหญ่เอ่ยด้วยน�้าเสยีงทอดถอนใจ “ป้ากห็วงัเอาไว้เช่นนั้น”

พอเอ่ยจบ ด้วยเกรงว่าจ้าวเจี้ยจะรอนาน ฮูหยินใหญ่จึงรีบตัดบท 

สนทนากบัเว่ยหลวัแล้วหนัมาเอ่ยกบัจ้าวเจี้ย “ท่านอ๋องรอนานแล้ว เชญิทางนี้

เจ้าค่ะ”

จ้าวเจี้ยปรายตามองกล่องบุผ้าไหมในมือฮูหยินใหญ่ จากนั้นก็หันไป

มองแผ่นหลงัเว่ยหลวั ก่อนหลุบตาลงแล้วเอ่ย “เชญิฮูหยนิ”

ทกุคนต่างมารวมตวักนัในโถงรบัรอง แม้จะบอกว่าแวะมาด้วยความ

เป็นห่วงอาการที่ขาของเว่ยฉางอิ่น ทว่าหลงัจากสนทนากนัไปพกัใหญ่กพ็ากนั

ออกนอกเรื่อง ก่อนจะเอ่ยไปถงึน�้าพุร้อนและทวิทศัน์บนภูเขาเทยีนฉาน

ฮูหยนิสี่ฉนิซื่อเอ่ยขึ้น “เมื่อคนืข้าลองแช่น�้าพุแล้ว เช้านี้พอตื่นขึ้นมาก็

รู้สกึว่าหายเหนื่อยล้าเป็นปลดิทิ้ง”

ฮูหยนิรองเหน็ด้วย “นั่นน่ะส ิผวิพรรณกไ็ม่แห้งแตกอกีด้วย”

เมื่อคืนเหลียงอวี้หรงเข้านอนเร็วจึงยังไม่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของ

บ่อน�้าพุร้อนที่นี่ ด้วยเหตุนี้จงึให้ความเหน็ไม่ได้

ขณะที่เว่ยหลัวถูกเว่ยฉางหมีตามเกาะแกะไม่ห่าง จึงไม่มีโอกาสได้

สนทนาแทรกเพราะต้องคอยดูแลเขา เดก็สาวจงึเพยีงนั่งฟังไปเงยีบๆ

ส่วนเวย่เป่าซานที่อยูข้่างๆ ไม่มสีทิธิ์แสดงความเหน็ใดๆ ได้แต่ก้มหน้า

ยนือยู่ด้านหลงัฮูหยนิรองด้วยท่าทางใจลอยออกไปไกล
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เดิมทีฮูหยินรองไม่อยากพานางมาด้วย แต่ก็กลัวว่าหากปล่อยให้อยู ่

ที่จวนคนเดยีว เว่ยเป่าซานอาจจะหาเหตุไปเป่าหูคุณชายรอง เพราะเหตุนี้นาง

จงึจ�าใจพาเดนิทางมาด้วยกนั แต่เพราะไม่ชอบหน้าเว่ยเป่าซาน ฮูหยนิรองจงึ

เอ่ยกับฮูหยินใหญ่จัดให้นางพักในเรือนรับรองที่อยู่ไกลลิบ จากเรือนนั้นเดิน

มาถงึเรอืนจิ่นจกีต็้องใช้เวลาถงึสองก้านธูปด้วยกนั

เว่ยเป่าซานยืนอยู่อีกครู่หนึ่งก็เอ่ยกับฮูหยินรองซ่งซื่อ “ฮูหยินเจ้าคะ  

เป่าซานรู้สกึไม่ค่อยสบายเท่าใดนกั ขอกลบัไปพกัผ่อนก่อนนะเจ้าคะ”

ฮหูยนิรองไม่อยากเหน็หน้าอกีฝ่ายเป็นทนุเดมิอยูแ่ลว้ จงึโบกมอืพลาง

เอ่ย “ไปเถอะ ไม่สบายกไ็ม่ต้องออกมา เหน็แล้วอปัมงคลนกั”

เว่ยเป่าซานหน้าซดีเผอืด ย่อตวัลงแล้วเดนิออกไปจากห้องรบัรอง

เว่ยหลัวมองตามแผ่นหลังที่เคลื่อนจากไปของเว่ยเป่าซาน ในใจก็นึก

แปลกใจขึ้นมา ทว่ากบ็อกไม่ถูกว่าแปลกตรงไหน

เว่ยฉางหมียื่นขนมกุ้ยฮัวครึ่งชิ้นมาจ่อปากเว่ยหลัว จากนั้นก็ท�าเสียง 

“อ�้า” แล้วเอ่ย “ท่านพี่เว่ยหลวักนิส”ิ

เว่ยหลวัจงึกนิขนมกุย้ฮวัจากมอืเขาแล้วกลนืลงคอ เว่ยฉางหมถีามด้วย

ตาเป็นประกาย “อร่อยหรอืไม่ขอรบั”

เว่ยหลวัพยกัหน้า “ออื แต่หวานไปนดิ”

จากนั้นเว่ยฉางหมีก็ส่งขนมอีกครึ่งชิ้นเข้าปากตัวเอง ก่อนจะเคี้ยว 

แก้มตุ่ยแล้วเอ่ย “แต่ข้าไม่รู้สกึว่าหวานสกันดิ”

จู่ๆ เว่ยหลวักน็กึอะไรขึ้นได้ ผุดลุกขึ้นในทนัท ีจากนั้นกพ็าเว่ยฉางหมี

ไปไว้กบัเหลยีงอวี้หรงก่อนจะก้าวออกไปด้านนอก “ฝากเจ้าช่วยดูเขาท ีข้าจะ

ไปข้างนอกสกัหน่อย”

เหลยีงอวี้หรงร้องถามขึ้น “อ๊ะ เจ้าจะไปที่ใดกนั”

เว่ยหลวัไม่มเีวลาตอบค�าถามนั้น นางยกชายกระโปรงแล้วก้าวออกจาก

ห้องรับรอง ก่อนจะตรงไปที่ต้นกุ้ยฮัวหน้าประตูเรือนจิ่นจี ต้นกุ้ยฮัวนี้โตขึ้น

กลางลานเรือน ไม่ว่าจะเดินมาจากทางไหนก็ต้องผ่านต้นไม้ต้นนี้ เว่ยหลัว 
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เหน็มนัตอนที่เดนิมาเมื่อครู่ ดูแล้วน่าจะอายุไม่ต�่ากว่าหลายสบิปีแล้ว เวลานี้

ใบไม้เริ่มร่วงโรย เหลอืเพยีงกิ่งก้านโล่งเตยีน

ยามนี้เว่ยเป่าซานก�าลงัยนือยู่ใต้ต้นกุ้ยฮวั ผ้าเชด็หน้านางถูกลมพดัขึ้น

ไปตดิอยู่บนกิ่งไม้ เจ้าตวัพยายามเขย่งเพื่อเอื้อมมอืไปเกบ็ผ้าเชด็หน้าผนืนั้น

ไกลออกไป จ้าวเจี้ยก�าลังเดินออกมาจากห้องพักของเว่ยฉางอิ่นและ

ตรงมาทางด้านนี้ เว่ยหลวัยนืมองเหตุการณ์อยู่ใต้ระเบยีงเรอืน ไม่เข้าไปช่วย

เว่ยเป่าซาน และกไ็ม่เดนิเข้าไปหาจ้าวเจี้ย เพยีงยนืมองอยู่ที่เดมิ

จ้าวเจี้ยเหน็เว่ยหลวัในทนัท ีเขาก้าวยาวๆ มาทางนาง พอเหน็ว่าอกีฝ่าย

สวมเพียงเสื้อต่วนหรูสีทับทิมตัวบางเท่านั้น ชายหนุ่มก็รีบถอดเสื้อคลุมขน

จิ้งจอกด�าออกมาคลุมไหล่ให้ “ไฉนถึงได้สวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเช่นนี้ออกมาข้าง

นอก แล้วมายนืตรงนี้ท�าไมกนั ไม่กลวัหนาวหรอืไร”

เว่ยหลัวเงยหน้าขึ้น นางยิ้มสดใสให้อีกฝ่าย จากนั้นก็เอ่ยเสียงอ่อน 

เสยีงหวาน “ข้าไม่รู้ว่าท่านพี่อ๋องจิ้งจะออกมาเมื่อใด จงึยนืรออยู่ตรงนี้”

จ้าวเจี้ยไล้ปลายจมูกของนาง พอเหน็ว่าบรเิวณนี้อาจมคีนผ่านไปมาได้

ทุกเมื่อ ไม่เหมาะที่จะสนทนากนัสกัเท่าไร จงึกุมมอืนางแล้วพาเดนิไปด้วยกนั 

“มากด็ ีเปิ่นหวางมเีรื่องจะพูดกบัเจ้า”

เว่ยหลวัไม่ขดัขนื เดนิตามอกีฝ่ายไปอย่างว่าง่าย

ตอนที่เดนิผ่านเว่ยเป่าซาน จ้าวเจี้ยไม่แม้แต่จะเหลอืบตามองด้วยซ�้าไป 

ราวกบัมองไม่เหน็ว่านางก�าลงัเขย่งกายเพื่อคว้าผ้าเชด็หน้าอย่างไรอย่างนั้น

เว่ยหลัวเองก็ไม่กลัวว่าเว่ยเป่าซานจะเห็น เพราะนางไร้สถานะในจวน

องิกั๋วกง ถงึต่อให้พดูอะไรไปกไ็ม่มใีครสนใจจะฟัง จงึไม่ส่งผลกระทบใดทั้งสิ้น

พอเว่ยหลัวหันกลับมา เว่ยเป่าซานเองก็ก�าลังมองนางกับจ้าวเจี้ยอยู่ 

สหีน้านั้นดูแปลกประหลาด ก่อนเจ้าตวัจะฝืนยิ้มทกัทาย “คุณหนูสี่”

เว่ยหลวัยกยิ้มบาง “แม่นางเป่าซาน”

เว่ยเป่าซานสีหน้าเปลี่ยน เว่ยหลัวไม่ได้เรียกนางว่า ‘แม่นางเว่ย’  

แต่กลับเรียกว่า ‘แม่นางเป่าซาน’ เท่ากับว่าในใจของเว่ยหลัว นางหาใช่คน 
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สกุลเว่ยไม่

แตน่ั่นกม็ใิช่เรื่องแปลก เพราะแม้ว่าเว่ยเป่าซานจะมาอยูท่ี่จวนองิกั๋วกง

นานแล้ว ชื่อของนางก็ยังไม่ได้รับการบันทึกเข้าไปในผังของสกุล ยิ่งไม่ต้อง 

พูดถงึล�าดบัในสกุล เพราะเหตุนี้นางจงึไม่ต่างอนัใดกบัคนนอกสกุล... วาจานี้

เป็นการตอกย�้าถงึสถานะของเว่ยเป่าซานอยู่เป็นนยัๆ

นางมองแผ่นหลงัของจ้าวเจี้ยกบัเว่ยหลวั ในสายตาจ้าวเจี้ยมเีพยีงเว่ย-

หลัว เขาทะนุถนอมแค่นางเพียงผู้เดียว ยามก้าวย่างก็จงใจชะลอฝีเท้าลง 

เพื่อรอนาง เว่ยเป่าซานมองผ้าเชด็หน้าที่ตดิบนกิ่งไม้เหนอืศรีษะ หนัหลงักลบั

แล้วเดนิจากไป ไม่นกึต้องการมนัอกีต่อไป

จ้าวเจี้ยพาเว่ยหลวัมาที่ด้านหลงัภเูขาจ�าลองนอกเรอืนจิ่นจ ีชายหนุ่ม

หลุบตาลงต�่าพลางถามนาง “เจ้าตั้งใจขอยนัต์คุ้มครองให้เว่ยฉางอิ่น แล้วของ

เปิ่นหวางเล่า”

เมื่อครู่เว่ยหลัวมัวแต่ครุ่นคิดเรื่องของเว่ยเป่าซานจึงไม่ได้สังเกตว่า 

ชายหนุ่มติดใจเรื่องยันต์คุ้มครองนี้ มิน่าตอนที่นางส่งกล่องใส่ยันต์คุ้มครอง

ให้ท่านป้าใหญ่เมื่อครู่ สีหน้าของจ้าวเจี้ยถึงได้ทะมึนลง ที่แท้ก็อิจฉาเพราะ 

เรื่องนี้เอง

อันที่จริงเว่ยหลัวขอมาให้เขาอีกแผ่นหนึ่งแล้วในตอนที่ไปไหว้พระ 

ขอพรที่วัดต้าฉือพร้อมเว่ยฉางหงครั้งก่อน เพียงแต่ยังไม่มีโอกาสมอบให ้

เขาเท่านั้น พอชายหนุ่มเอ่ยขึ้นมาเช่นนี้ เว่ยหลัวจึงแสร้งตอบ “ข้าขอยันต์

คุ้มครองมาให้ท่านพี่ฉางอิ่นก็เพราะเขาขาพิการ ส่วนท่านแข็งแรงสมบูรณ์ด ี 

จะให้ข้าขอยนัต์คุ้มครองให้ท่านท�าไมกนั”

จ้าวเจี้ยจึงตอบ “เปิ่นหวางไม่เคยบาดเจ็บหรือไรกัน ครั้งก่อนตอนที่ 

เดนิทางกลบัมาจากส่านซ ีเจ้ากไ็ด้เหน็กบัตาตนเองแล้วนี่”

เว่ยหลวัโต้กลบัไป “แต่ตอนนี้ท่านกส็บายดนีี่นา”

“ยันต์คุ้มครองมีไว้เพื่อปกปักรักษา เจ้าหวังจะให้เว่ยฉางอิ่นมีชีวิต 
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ราบรื่น แต่ไม่คดิจะขอให้เปิ่นหวางปลอดภยัไร้ทุกข์บ้างหรอืไร” จ้าวเจี้ยหยกิ

แก้มนวล ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีงกึ่งบงัคบัขูเ่ขญ็ “กลบัไปแล้วขอยนัต์คุม้ครอง 

มาให้เปิ่นหวางหนึ่งแผ่นด้วย”

เว่ยหลวัไม่เคยเหน็ท่าทเีช่นนี้ของอกีฝ่ายมาก่อน สดุท้ายกก็ลั้นหวัเราะ

ไม่อยู่ หยบิถุงเครื่องหอมทรงสี่เหลี่ยมเลก็ๆ มาจากถุงผ้าปักลายดอกอวี้หลนั

ที่ผูกอยู่ข้างเอว ด้านบนเป็นเชอืกถกัลายหรูอี้ ด้านในเป็นยนัต์คุ้มครองที่นาง

ขอมาจากวดั เดก็สาววางถุงเครื่องหอมลงบนมอืจ้าวเจี้ย

“ให้ท่าน ครั้งก่อนที่ไปวัดต้าฉือข้าขอมาให้ท่านแล้ว เพียงแต่ยังไม่มี

โอกาสมอบให้กเ็ท่านั้น ข้าใส่ใบต้นอ้ายเฉ่ากบักลบีดอกเหมยเอาไว้ด้านในด้วย 

ท่านพกตดิตวัไว้แทนถุงเครื่องหอมเดมิกไ็ด้เจ้าค่ะ”

จ้าวเจี้ยรบัมาดู ถุงเครื่องหอมใบนี้ปักลายดอกจื่อเถงิหลวั ดูเรยีบง่าย 

กลิ่นเครื่องหอมกห็อมสดชื่นให้ความรู้สกึเยน็ใจนดิๆ เหมาะส�าหรบับรุษุยิ่งนกั 

จ้าวเจี้ยดูจะแปลกใจเลก็น้อย “เจ้าปักถุงเครื่องหอมนี้เองหรอื”

เว่ยหลัวไพล่มือไปด้านหลัง ก่อนจะเอ่ยอย่างล�าพอง “ไม่เช่นนั้นแล้ว

ใครจะปักให้ท่านเล่า”

จ้าวเจี้ยเอ่ยกลั้วหัวเราะ “ในเมื่อขอให้เปิ่นหวางแล้ว ไฉนเมื่อครู่ต้อง

หลอกกนัด้วย”

เว่ยหลัวจึงตอบ “หากมอบให้ท่านง่ายๆ ท่านก็จะรู้สึกว่าได้มาอย่าง

ง่ายดายและไม่เหน็ความส�าคญัของมนัเท่าไรนกั”

“ไม่มทีาง” จ้าวเจี้ยโน้มตวัลงมาจุมพติรมิฝีปากนาง นกึลงิโลดขึ้นในใจ 

“ข้าจะพกมนัตดิตวัทุกวนั จะห้อยเอาไว้ข้างเอวไม่ให้ห่างกาย”

เว่ยหลัวกลัวว่าใครจะผ่านมาตรงนี้จึงไม่อยากอยู่กับอีกฝ่ายตามล�าพัง

สองต่อสองนานนัก หลังจากมอบยันต์คุ้มครองให้จ้าวเจี้ยแล้วนางก็ผลักเขา

ออก ก่อนเดนิกลบัไปที่ห้องรบัรอง
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จ้าวเจี้ยยังมีราชกิจในเมืองหลวงที่ต้องสะสาง จึงเดินทางกลับในวัน 

รุง่ขึ้น ขณะที่เวย่หลวัยงัอาศยัอยูท่ี่คฤหาสน์น�้าพรุ้อนบนภเูขาเทยีนฉานตลอด

ฤดูหนาว เด็กสาวลากเหลียงอวี้หรงไปแช่น�้าพุร้อนด้วยกันแทบจะวันเว้นวัน 

นอกจากผวิพรรณพวกนางจะเปล่งปลั่งกว่าเมื่อก่อนแลว้ สหีน้ายงัดมูชีวีติชวีา

มากขึ้น เว่ยหลวักบัเหลยีงอวี้หรงใช้ชวีติที่นี่อย่างส�าราญใจ ตอนกลางวนัถ้าไม่

นั่งจบิชาชมหมิะกจ็ะดื่มด�่ากบัความงามของดอกเหมยท่ามกลางหมิะ บางครั้ง

ก็เขียนบทล�าน�าด้วยกัน ตกค�่าก็แช่น�้าพุร้อนบ�ารุงผิว พลางสนทนากันเรื่อง

สพัเพเหระ

ผ่านไปสามเดือน เด็กสาวทั้งสองก็งามผุดผาดขึ้นราวกับนางฟ้า 

นางสวรรค์ผู้ปราศจากกลิ่นอายโลกยี์

ตอนที่เว่ยหลวักลบัจากภูเขาเทยีนฉานมาถงึจวนองิกั๋วกง ไท่ฟูเหรนิก็

เรยีกนางมาพบแล้วเอ่ยปากชม “เจ้านี่หนา... งดงามจนย่าแทบจ�าไม่ได้”

เว่ยหลวัเอ่ยกลั้วหวัเราะ “แต่ท่านย่าดสูาวขึ้นกว่าตอนที่ข้าออกจากจวน

ไปอกีนะเจ้าคะ”

ไท่ฟเูหรนิไล้ปลายจมูกหลานสาว “ช่างเอาใจดแีท้” แม้ผูเ้ป็นหลานจะเอ่ย

เช่นนี้ ทว่าไท่ฟูเหรนิกพ็อใจยิ่งนกั สหีน้านางเตม็ไปด้วยความยนิด ีไท่ฟูเหรนิ

สนทนากับเว่ยหลัวอยู ่สองสามประโยคก็แวะไปดูอาการของเว่ยฉางอิ่น 

เนื่องจากการเดนิทางไปยงัภเูขาเทยีนฉานครานี้ เรื่องส�าคญัที่สดุกค็อืการรกัษา

ขาของเว่ยฉางอิ่น

หลงัจากเว่ยฉางอิ่นได้รบัการรกัษาขาจากท่านหมอฟู่ เวลานี้อาการของ

เขากด็ขีึ้นมาก แม้ว่าจะยงัเดนิเหนิไม่ได้ แต่กเ็ริ่มมคีวามรู้สกึในช่วงล่างตั้งแต่ 

หัวเข่าลงไปแล้ว ท่านหมอฟู่บอกว่าไม่จ�าเป็นต้องพักที่คฤหาสน์น�้าพุร้อนอีก 

ขอเพียงรักษาตัวให้ดีก็จะกลับมาเดินได้ในหนึ่งปี หลังจากนั้นจะไปพักฟื้นที่

คฤหาสน์น�้าพุร้อนปีละครั้งกย็่อมได้

ไท่ฟูเหรนิได้ยนิเช่นนั้นกเ็อ่ยออกมาทั้งน�้าตาคลอ “ด.ี.. ดเีหลอืเกนิ... 
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ข้ากค็ดิอยู่แล้วว่าสวรรค์จะต้องเมตตาปรานเีดก็ดอีย่างฉางอิ่นเป็นแน่”

ฮหูยนิใหญ่เองกพ็ลอยร้องไห้ตามไปด้วย “ท่านแม่กล่าวได้ถกูต้องแล้ว

เจ้าค่ะ ต้องโทษที่เมื่อก่อนข้าไร้ความสามารถ ไม่อาจตามหาท่านหมอเก่งๆ ที่

สามารถรกัษาอาการฉางอิ่นได้ ท�าให้เขาต้องทุกข์ทรมานมาหลายปีเช่นนี้...”

ไท่ฟูเหรนิตบหลงัมอืสะใภ้ใหญ่แล้วบอก “เรื่องนี้จะโทษเจ้าได้อย่างไร 

ทั้งหมดล้วนเป็นชะตาขดีเอาไว้ ขอเพยีงรกัษาอาการที่ขาของฉางอิ่นให้หายได้”

ฮหูยนิใหญ่ตื้นตนัจนน�้าตาไหลพรเูปียกชุม่ผ้าเชด็หน้า สดุท้ายกต้็องให้

สาวใช้ประคองนางกลบัไปพกัผ่อน ในห้องโถงรบัรองจงึสงบลงได้

เว่ยหลวัสนทนาเป็นเพื่อนไท่ฟูเหรนิอยู่อกีครู่หนึ่ง จากนั้นกข็อตวักลบั

ไปที่เรอืนซงหยวน หลงัเข้าสู่ฤดใูบไม้ผล ิเว่ยหลวักไ็ด้พบหน้าจา้วเจี้ยเพยีงแค่

ไม่กี่ครั้ง

อาจเป็นเพราะเขาเองกย็ุ่งวุ่นวายมากเช่นกนัจงึไม่ไดแ้วะมาหานางบ่อย

ครั้งนัก มีสองครั้งที่เขาอ้างนามหลิวหลีขอให้นางออกมาพบหน้ากัน แต่เด็ก

สาวกไ็ม่ยอมออกไปพบเลยสกัครั้ง การพบหน้ากนัก่อนแต่งงานนบัว่าเป็นเรื่อง

ที่ไม่ควรท�า

ก่อนหน้านี้จ้าวเจี้ยบุม่บ่ามเอาแต่ใจ ทว่าเวลานี้เว่ยหลวักลบัมาอยูท่ี่จวน

องิกั๋วกงแล้ว นอกจากสาวใช้คนสนทิสองรายแล้วกย็งัมบี่าวรบัใช้คอยเฝ้าอกี

สองคน จา้วเจี้ยจะลอบไปพบนางกเ็ป็นเรื่องยากเตม็ท ีเพราะเหตุนี้เว่ยหลวัจงึ

เก็บตัวอยู่ในจวน มีเวลาตระเตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะใช้ในวันแต่งงาน นาง

ขอให้ท่านป้าสี่ฉินซื่อสอนเย็บปักถักร้อย จากนั้นก็ลงมือปักปลอกหมอน 

ผ้าเชด็หน้า และรองเท้าด้วยตนเอง

ว่ากันว่าหากพบหน้ากันก่อนแต่งงานจะไม่เป็นมงคล ในเมื่อคิดจะ

แต่งงานกบัจ้าวเจี้ย เว่ยหลวัจงึอยากร่วมชวีติกบัเขาอย่างราบรื่นตลอดไป นาง

เชื่อมั่นเช่นนั้น

จากฤดูใบไม้ผลเิข้าสู่ฤดูร้อน ก่อนจะผนัเวยีนเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วง 

ระหว่างนั้นเว่ยหลัวได้เข้าพิธีปักปิ่นเฉกเช่นเด็กสาวคนอื่นๆ ก่อนเวลาจะล่วง
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เข้าสู่เดอืนสบิโดยไม่รู้ตวั...

พิธีอภิเษกสมรสของจ้าวเจี้ยกับเว่ยหลัวก�าหนดเอาไว้ในวันที่แปด 

เดอืนสบิ เท่ากบัว่าอกีไม่กี่วนัเว่ยหลวักจ็ะออกเรอืนไปอยู่ที่ต�าหนกัอ๋องจิ้งแล้ว

หากนบัวนัดู เว่ยหลวันั้นไม่ได้พบหน้าจ้าวเจี้ยมาเกอืบครึ่งปีแล้ว


