
หนึ่ง
ดื้อดึง

โต้วเจาคดิว่าตนคงจะมชีวีติต่อไปอกีไม่นานแล้ว

คนโบราณมกักล่าวว่า ‘คนเป็นฝันถงึคนตาย ส่วนคนใกล้ตายจะคะนงึ

ถงึคนเป็น’

หลายวนัมานี้นางมกัฝันถงึช่วงเวลาในวยัเยาว์บ่อยครั้ง ยามนั้นนางนั่ง

แกว่งขาป้อมๆ ไปมาอยู่ใต้ซุ้มดอกจื่อเถงิ ข้างๆ มแีม่นมรูปร่างอวบอิ่มผวิขาว

ผ่องราวกบัหมั่นโถวก�าลงัป้อนข้าวนาง

ยามที่ลมพดัวบู ดอกจื่อเถงิที่เป็นพวงห้อยระย้ากแ็กว่งไกวและเสยีดสี

กนัจนเกดิเสยีง ราวกบัเดก็สาวที่จบักลุ่มกระซบิกระซาบกนั

นางรู้สกึชอบใจขึ้นมา จากนั้นกว็ิ่งหวัเราะร่าเข้าไปคว้าเถาต้นจื่อเถงิเถา

หนึ่ง ก่อนจะปลิดดอกจื่อเถิงที่ก�าลังผลิกลีบบานสะพรั่งลงมา ขณะเดียวกัน

แม่นมกว็ิ่งตาม 

“คณุหนสูี่ เดก็ด ีกนิข้าวค�านี้แล้วคุณชายเจด็กจ็ะกลบัมาจากเมอืงหลวง

แล้วนะเจ้าคะ ถงึตอนนั้นต้องมขีองอร่อยๆ มาฝากคุณหนูสี่มากมายเลยเชยีว 

มรีองเท้างามๆ ด้วยนะเจ้าคะ...”

นางไม่แม้แต่จะเหลือบมองแม่นม ทั้งยังหันหน้าหนีช้อนเงินที่อีกฝ่าย
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ยื่นมา จากนั้นกเ็อื้อมมอืไปเดด็ดอกจื่อเถงิอกีดอกลงมาจากเถา

น�้าเสียงเสนาะหูจากสตรีนางหนึ่งดังขึ้น “อะไรกัน คุณหนูสี่ดื้อรั้นอีก

แล้วหรอื”

พอแม่นมได้ยินเช่นนั้นก็หันกลับไปย่อตัวคารวะเจ้าของเสียงในทันท ี

ก่อนจะเอ่ยเรยีกด้วยน�้าเสยีงเคารพ “ฮูหยนิเจด็”

นางก�าดอกจื่อเถงิพลางวิ่งเข้าไปหาอกีฝ่าย “ท่านแม่ ท่านแม่...”

สตรผีู้นั้นโอบกอดนางเอาไว้อย่างอ่อนโยน นางประคองดอกจื่อเถงิใน

ฝ่ามอืให้มารดาดู ราวกบัว่ามนัเป็นของล�้าค่า

แสงแดดในฤดูใบไม้ผลิส่องกระทบเครื่องประดับทองแดงบนศีรษะที่

ปักอยู่ตรงมวยผม รวมไปถงึชดุสแีดงปักดิ้นทองของท่านแม่จนสะท้อนแสงจ้า

บาดตา ชุดของท่านแม่ประหนึ่งปิดทองทั่วทั้งตัว เจิดจ้าจนดวงตาของนาง 

พร่ามัว ส่วนใบหน้าของท่านแม่ก็กลืนไปกับแสงพร่างพราวชวนให้ปวดหัว 

ท�าให้มองเหน็สหีน้าของอกีฝ่ายไม่ชดัเจน

“ท่านแม่ ท่านแม่...” นางสะกดกลั้นความรูส้กึแสบตาเอาไว้ ก่อนจะเงย

ขึ้นมองหน้ามารดาให้ชดั

ทว่าใบหน้าของมารดากลบัเลอืนรางลงทุกทีๆ

สาวใช้คนหนึ่งวิ่งเข้ามารายงานด้วยน�้าเสยีงลงิโลด “ฮหูยนิเจด็ คณุชาย

เจด็กลบัมาจากเมอืงหลวงแล้วเจ้าค่ะ”

“จรงิหรอื!” ท่านแม่ลุกพรวดขึ้นด้วยความประหลาดใจแกมยนิด ีจาก

นั้นกถ็กชายกระโปรงแล้วก้าวพรวดๆ ไปยงัทศิทางหนึ่ง

สองขาสั้นๆ ของนางวิ่งเตาะแตะตามไปพลางเรยีก “ท่านแม่ ท่านแม่!”

ร่างของท่านแม่ห่างออกไปเรื่อยๆ ก่อนจะหายไปท่ามกลางแสงแดดใน

ฤดูใบไม้ผลิ

ด้วยความร้อนใจ นางจงึตะโกนตามหลงัมารดาที่เพิ่งเผยความปีตยินิด ี

‘ท่านแม่ ท่านแม่ ท่านพ่อไม่ได้กลบัมาเพยีงล�าพงั เขาพาสตรผีู้หนึ่งมา

ด้วย! นางจะแย่งต�าแหน่งฮหูยนิเอกของท่านไป แล้วบบีให้ท่านไร้ทางเลอืกจน
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ต้องสงัเวยชวีติ...’

ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ประโยคนี้จึงวนเวียนซ�้าไปซ�้ามาในหัวของนาง ติด

อยู่ที่ปลายลิ้น ทว่ากลับเปล่งเสียงไม่ออกเลยแม้แต่ค�าเดียว นางท�าได้เพียง

มองมารดาที่เดนิห่างไกลออกไปทุกทีๆ  ก่อนจะหายไปจากคลองสายตา

ในใจร้อนรนราวกับถูกไฟเผา นางวิ่งตามหาท่านแม่ไปทั่ว ภายใต้

แสงแดดเจดิจ้านางเหน็คนกลุ่มหนึ่งก�าลงัมปีากเสยีงกนั จงึวิ่งเข้าไปดู แหวก

กลุ่มคนไปพลางถามด้วยท่าทางกระสบักระส่ายไปพลาง “พวกเจ้าเหน็ท่านแม่

ของข้าหรอืไม่ พวกเจ้าเหน็ท่านแม่ของข้าหรอืไม่”

เพราะพวกเขาเอาแต่ทะเลาะกนั จงึไม่มใีครสนใจนางเลยสกัคน

‘ท่านแม่อยูท่ี่ไหนกนัแน่’ นางกวาดตามองไปรอบด้าน ทนัใดนั้นกเ็หลอืบ

ไปเหน็เงาของใครบางคนวบัแวมอยูต่รงโถงบปุผา1 เพราะประตเูปิดแง้มอยูเ่ลก็

น้อย

‘หรอืว่าท่านแม่จะแอบอยู่ที่นั่น?’

นางวิ่งเข้าไปหาด้วยความดใีจ 

แอ๊ด! 

ก่อนนางจะเปิดบานประตูเข้าไป

กระโปรงผ้าไหมสแีดงปักขอบด้วยดิ้นทองพลิ้วไหวอยูก่ลางอากาศ เท้า

ทั้งสองข้างโผล่ออกมาใต้ชายกระโปรงนั้น เท้าข้างหนึ่งสวมถุงเท้าขาวสะอาด

ปานหมิะ ส่วนเท้าอกีข้างสวมรองเท้าปักลายยวนยางสแีดงสด...

นางกรดีร้องเสยีงดงั ก่อนจะตื่นจากความฝันด้วยสภาพเหงื่อท่วมกาย

ภาพที่ปรากฏขึ้นในดวงตาคอืโคมแปดเหลี่ยมซึ่งส่องแสงนวล มนัยงั

คงประดบัอยู่ตรงมุมผนงัตามเดมิ 

1 เรอืนรบัรองแขกที่อยูด้่านนอกห้องโถงรบัแขก ส่วนมากมกัสร้างขึ้นบรเิวณลานเรอืนหรอื

กลางสวนดอกไม้
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ภายในห้องไร้สรรพเสยีงใดๆ ชุ่ยเหลิ่ง หวัหน้าสาวใช้นั่งงบีหลบัอยู่บน

ม้านั่งตรงหวัเตยีง

โต้วเจาสดูลมหายใจเข้าลกึ ที่แท้เสยีงกรดีร้องนั้นกอ็ยูใ่นความฝัน! นาง

ข่มกลั้นความรู้สกึกระสบักระส่ายในใจลกึๆ

เพราะนางล้มป่วยในครานี้ ท�าให้คนในสกุลวุ่นวายโกลาหลกนัไปหมด 

โดยเฉพาะบรรดาสาวใช้คนสนทิที่ต้องผลดัเปลี่ยนหมนุเวยีนมาดแูลนางทั้งวนั

ทั้งคืน พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะกะพริบตาด้วยซ�้า แค่คิดก็เหน็ดเหนื่อยหนัก

หนา

โต้วเจาไม่ได้ปลกุชุย่เหลิ่ง แต่ทอดสายตามองไปที่โคมแปดเหลี่ยมที่มมุ

ผนงัห้อง ขณะเดยีวกนักอ็ดนกึถงึความฝันเมื่อครู่ไม่ได้

ตอนที่ท่านแม่เสยีชวีติ นางมอีายุเพยีงหนึ่งขวบสบิเอด็เดอืน จ�าความ

อะไรไม่ได้สักอย่าง หากไม่ใช่เพราะภายหลังถั่วเหนียง2 บ่าวผู้ซื่อสัตย์ของ 

ท่านแม่ตามหานางจนพบละก็ นางคงไม่รู้ด้วยซ�้าว่าท่านแม่เสียชีวิตอย่างไร  

และกค็งไม่รู้รายละเอยีดพวกนี้ด้วยซ�้า

ทั้งหมดนี้เป็นความฝันที่นางสร้างขึ้นจากเรื่องราวที่ถั่วเหนียงเป็นคน

บอกเล่าให้นางฟัง!

โต้วเจารู้สกึอดึอดัในอก ทรมานเหมอืนคนหายใจไม่ออก นางจ�าต้อง

พลิกตัวมาอีกทาง เสียงเสียดสีของเนื้อผ้าเหมือนจะดังแจ่มชัดเป็นพิเศษ

ท่ามกลางราตรกีาลที่เงยีบสงดัเช่นนี้

ชุย่เหลิ่งสะดุง้ตื่นขึ้นมาทนัท ีพอรูว่้าตนเผลอหลบัไปตอนเฝ้าเวร กห็ลดุ

ปากออกมาด้วยความกระวนกระวาย “ฮูหยนิ”

โต้วเจาหวัเราะปลอบอกีฝ่ายก่อนเอ่ย “ข้ากระหายน�้า”

“บ่าวจะไปรนิให้เดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ” ชุ่ยเหลิ่งลุกพรวดขึ้นมาทนัท ีจากนั้นก็

ผ่อนลมหายใจออกมาอย่างเบาใจ

2 ค�าว่า ‘เหนยีง’ ใช้เรยีกสตรผีูท้ี่มอีาวุโสมากกว่า



จือจือ
11

โต้วเจาจิบชาแล้วถาม “ตอนนี้ยามใดแล้ว โหวเหย3 กลับมาแล้ว 

ใช่หรอืไม่”

“เพิ่งจะพ้นยามจื่อ4 เจ้าค่ะ” ชุ่ยเหลิ่งพมึพ�าด้วยท่าทางกระสบักระส่าย 

“โหวเหย... ยงั... ยงัไม่กลบัมาเจ้าค่ะ”

“...” แววตาของโต้วเจาทะมนึ

วนัเทศกาลฉงหยาง5 นางเดนิทางไปที่เรอืนเว่ยถงิเจนิ... ฮูหยนิซื่อจื่อ

แห่งจิ่งกั๋วกงเพื่อชมดอกเบญจมาศ จากนั้นกต้็องลมหนาวจนไข้ขึ้นสงู คราแรก

ไม่มีใครถือเป็นเรื่องใหญ่ รวมทั้งตัวโต้วเจาเอง คิดว่าเชิญท่านหมอมาตรวจ

อาการ กนิโอสถสองสามขนานกค็งดขีึ้น ใครจะคดิว่ากนิโอสถมากมายกแ็ล้ว 

แต่อาการป่วยกลบัไม่กระเตื้องขึ้น ซ�้ายงัทรุดหนกักว่าเดมิ 

สบิวนัก่อนนางถงึขั้นลกุจากเตยีงไม่ไหว คนในจวนพานตระหนกตกใจ

กนัใหญ่โต พวกเขาทั้งเชญิท่านหมอ สวดมนต์ และไหว้พระโพธสิตัว์ อลหม่าน

วุ่นวายไปหมด จี่หนงิโหว... เว่ยถงิอวี๋ สามขีองนางถงึขั้นสั่งให้สาวใช้น�าตั่งมา

ตั้งไว้ด้านนอกฉากกั้น เพื่อเฝ้าปรนนบิตัดิูแลนางยามกลางคนืทุกวนั

เมื่อวานยามบ่าย หวงัชงิไห่ คุณชายสี่ของจวนถงิอนัโหวเดนิทางมาพบ

เว่ยถิงอวี๋ สองคนกระซิบกระซาบกันครู่ใหญ่ ก่อนเว่ยถิงอวี๋จะหาข้ออ้างไป 

กนิอาหารเยน็กบัหวงัชงิไห่นอกจวน กระทั่งบดันี้เขากย็งัไม่กลบัมา

หวังชิงไห่เป็นสหายสนิทกับเว่ยถิงอวี๋มาตั้งแต่ยังเล็ก พวกเขามีสาย

สมัพนัธ์อนัดตี่อกนั ทั้งคู่ชอบขี่ม้า ยงิธนู เตะลูกหนงั และล่าสตัว์ ทั้งยงัแข่ง

ม้าด้วยกนัเป็นประจ�า หากเป็นยามปกตโิต้วเจาคงไม่คดิถอืสาหาความ แต่เมื่อ

3 โหวเหย (อ่านว่า โหว-เย๋) ค�าเรียกขานขุนนางที่ได้รับบรรดาศักดิ์ชั้นโหว รองจาก

บรรดาศกัดิ์ชั้นกง 
4 ช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. – 00.59 น.
5 ตรงกบัวนัที่ 9 เดอืน 9 ตามปฏทินิจนัทรคตขิองจนี เลขเก้าสองตวัพ้องเสยีงกบัค�าว่า 

‘ยนืยาว’ ในเทศกาลนี้มธีรรมเนยีมการปีนเขาและการกนิขนมฉงหยาง
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ครึ่งเดือนก่อนตงผิงป๋อ... โจวเส้าชวน พ่อตาของหวังชิงไห่ถูกริบทรัพย์และ

ถอดออกจากต�าแหน่งด้วยข้อหาละโมบคดโกง เวลานี้เขาถูกจองจ�าอยู่ใน 

คุกหลวง หวังชิงไห่ก�าลังวิ่งเต้นเพื่อช่วยเหลือพ่อตา เพราะเหตุนี้เองที่ท�าให้ 

โต้วเจากลวัว่าเว่ยถงิอวี๋จะเข้าไปพวัพนักบัเรื่องนี้

“เจ้าสั่งให้บ่าวเฝ้าเวรประตรูองไปดทูี่เรอืนรบัรองด้านนอกทว่ีา โหวเหย

พกัอยู่ที่ห้องหนงัสอืหรอืไม่” โต้วเจาเอ่ยด้วยความกงัวล “หากโหวเหยไม่อยู่ 

ที่ห้องหนงัสอืกบ็อกพวกที่เฝ้าเวรประตใูหญ่ว่า ถ้าโหวเหยกลบัมาเมื่อไรกเ็ชญิ

มาที่ห้องข้า”

ชุ่ยเหลิ่งรบัค�าแล้วรบีผละไป

ผ่านไปเพยีงครู่เดยีว ชุ่ยเหลิ่งกร็บีวิ่งกลบัมารายงาน “ฮูหยนิ โหวเหย

กลับมาแล้วเจ้าค่ะ!” นางเอ่ยก่อนจะหยุดไปครู่หนึ่ง จากนั้นก็เสริมขึ้นอีก  

“โหวเหยเพิ่งกลบัมาจากข้างนอก พอกลบัมากร็บีตรงมาที่ห้องฮูหยนิทนัท”ี

“ข้ารู้แล้ว” โต้วเจาหยดักายลุกขึ้นนั่ง

ชุ่ยเหลิ่งก�าลังคิดจะจัดมวยผมให้โต้วเจา ทว่าเว่ยถิงอวี๋ก้าวเข้ามาถึง

ด้านในแล้ว

แม้จะเลยวัยสามสิบมาแล้ว แต่เว่ยถิงอวี๋กลับไม่มัวเมาทั้งในสุรา 

กามารมณ์ และปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนร่างอ้วนฉุกระทั่งมีสีหน้าหม่นหมอง 

เหมือนซื่อจื่อคนอื่น รูปร่างของเขาสูงใหญ่ อวัยวะทั้งห้าบนใบหน้าโดดเด่น 

น่ามอง กริยาท่าทางคล่องแคล่วปราดเปรียว กระวีกระวาดยิ่งกว่าเด็กหนุ่ม 

หากมองผาดๆ ยังนึกว่าอีกฝ่ายเพิ่งจะอายุยี่สิบห้าหรือยี่สิบหก นับว่าเป็น 

บุรุษรูปงามแห่งเมอืงหลวงคนหนึ่ง

พอเหน็โต้วเจาสวมเสื้อคลมุแล้วลกุขึ้นนั่ง เขากเ็อ่ยด้วยน�้าเสยีงแปลกใจ 

“ไฉนเจ้าถงึยงัไม่นอนอกี”

โต้วเจาไม่ได้ตอบแต่กลบัถามอกีฝ่ายแทน “คุณชายหวงัขอพบโหวเหย

ด้วยเรื่องอนัใดหรอื”

“อ้อ!” เว่ยถงิอวี๋หลบสายตาไปอกีทาง “ไม่มอีะไร กแ็ค่มเีรื่องกลดักลุ้ม
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ใจเลก็น้อย เลยหาสหายดื่มด้วยกเ็ท่านั้น...”

“โหวเหย!” โต้วเจากล่าวแทรกวาจาของเว่ยถิงอวี๋อย่างไม่เกรงใจด้วย

เสียงแหลมสูง “คุณชายหวังขอความช่วยเหลือจากท่านกระมัง? โหวเหย

ใคร่ครวญดแีล้วหรอืไม่ว่า เพราะเหตุใดตงผงิป๋อถงึได้ถูกจองจ�า หากโหวเหย

ยื่นมือเข้าไปแทรกเรื่องนี้จนน�าภัยมาสู่ตัวจะเป็นเช่นไร ต่อให้โหวเหยไม่เห็น

แก่ข้า แต่ท่านแม่อายุมากแล้ว ซ�้าลูกๆ กย็งัเลก็นกั โหวเหยจะทอดทิ้งพวกเขา

ไม่ไยดหีรอืไร”

“เจ้าก็อย่าเอาแต่คิดว่าข้าเป็นเด็กสามขวบ” เว่ยถิงอวี๋เอ่ยกลั้วหัวเราะ 

“ตงผงิป๋อกแ็ค่พลั้งปากหลดุวาจาเลื่อนเป้ือนตอนดื่มสรุาเท่านั้น แต่กลบัไปแตะ

เกลด็ใต้คอมงักร6 เข้า เพราะเหตุนี้จงึถูกลงโทษจองจ�า อย่าว่าแต่ข้าเลย ทั่ว

ทั้งเมอืงหลวงแห่งนี้มใีครไม่รู้บ้างเล่า เจ้าอย่ากงัวลไป เรื่องนี้ข้าย่อมจดัการได้ 

รบัรองว่าไม่เดอืดร้อนมาถงึเจ้ากบัลูกๆ แน่” เขาเอ่ยตดับทแบบขอไปที

ฮอ่งเตอ้งค์ปัจจบุนัทรงขึ้นครองราชย์ได้เพราะเหตเุปลี่ยนแปลงภายใน

ราชส�านัก บัลลังก์มังกรไม่มั่นคง พระองค์ทรงระแวงแคลงพระทัยกับค�า

วิพากษ์วิจารณ์ลับหลังเป็นที่สุด เกรงว่าค�าพูดหลังเมามายของตงผิงป๋อนี้เอง 

ที่เป็นชนวนเหตุแห่งพบิตัภิยั

เพราะเป็นสามีภรรยากันมาสิบกว่าปี โต้วเจาจึงรู้นิสัยของเว่ยถิงอวี๋ดี

เสยียิ่งกว่าใคร เขาพูดเช่นนี้กย็ิ่งท�าให้นางกงัวลขึ้นกว่าเดมิ นางต้องบบีให้เขา

สัญญาให้ได้ “...เรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับสกุลโจว ห้ามท่านสอดมือเข้าไปเด็ด

ขาด!”

เว่ยถงิอวี๋เดอืดดาลขึ้นมา จงึเอ่ยอย่างไม่พอใจ “เจ้าพดูเช่นนี้หมายความ

ว่าอย่างไร! ต้าเหอเป็นกลัยาณมติรของข้า ตอนนี้เขาเดอืดร้อน หากข้านิ่งดูดาย 

6 ว่ากนัว่าเกลด็ใต้คอมงักรจะสวนทางกบัเกลด็ตรงบรเิวณอื่น หากแตะถกูจะท�าให้มงักร

โมโหเดอืดดาล ส�านวนนี้จงึหมายถงึ การท�าให้จกัรพรรดกิริ้ว ปัจจบุนัใช้เปรยีบเทยีบกบั

การท�าให้ผูม้อี�านาจโกรธ
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เช่นนี้ยงันบัว่าเป็นคนอกีหรอืไร”

ทว่าพอเห็นสีหน้าท่าทางของโต้วเจาแล้วก็อดละอายใจไม่ได้ เขาจึง 

เอ่ยเสียงแผ่ว “เจ้ารู้หรือไม่ว่าต้าเหอขอพบข้าด้วยเรื่องอันใด” พูดแล้วก็อด 

เบกิตากว้างด้วยความโมโหไม่ได้ ก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยความขุน่ขึ้ง “เจ้าคนสารเลว

ซ่งโม่คดิจะข่มเหงคุณหนูสบิสามกบัคุณหนูสบิสี่สกุลโจว!”

โต้วเจาตกใจจนหน้าถอดส ี“ฮูหยนิโจวเล่า?”

“ก็อยู ่ที่จวน” เสียงของเว่ยถิงอวี๋เบาเหมือนยุง สีหน้าเผยแวว

กระอกักระอ่วน

โต้วเจาสูดลมหายใจ

ฮูหยนิโจวเป็นภรรยาคนใหม่ของตงผงิป๋อ ปีนี้เพิ่งจะอายุสามสบิสองปี

เท่านั้น หน้าตางดงามสะดุดตา คุณหนูสิบสามกับคุณหนูสิบสี่สกุลโจวเป็น 

ดั่งแก้วตาดวงใจของฮูหยนิโจว เขยีวครามงามล�้ากว่าน�้าเงนิ7 ยงัไม่ทนัถงึวยั

ปักปิ่นกม็ผีู้คนมาสู่ขอจนธรณปีระตูแทบทรุด

“เขาไร้คุณธรรม ใช้ก�าลังข่มเหงผู้คน ปฏิบัติผิดท�านองคลองธรรม 

เช่นนี้ ฝ่าบาทไม่สนพระทยัเลยหรอืไร”

เว่ยถงิอวี๋แค่นเสยีงเอ่ย “เขาสงัหารบดิา ฆ่าน้องชาย ฝ่าบาทกท็รงลงโทษ

ริบเบี้ยหวัดเขาเพียงสามปี ปลดออกจากต�าแหน่งขุนนาง และสั่งให้เขาท�า 

ความดชีดใช้ความผดิ เจ้าคดิว่าฝ่าบาทจะทรงเอาผดิเขาด้วยเรื่องแค่นี้หรอืไร”

“...” โต้วเจาไม่เอ่ยค�าใดออกมา

7 เปรยีบเปรยคนรุน่หลงัที่โดดเด่นกว่าคนรุ่นก่อน



สอง
ขัดแย้ง

ซ่งโม่มีนามรอง8 ว่าเยี่ยนถัง เป็นบุตรชายคนโตในภรรยาเอกของ 

องิกั๋วกง... ซ่งอี๋ชุน มารดาเป็นคนสกุลเจี่ยง มชีาตกิ�าเนดิสูงศกัดิ์ ได้รบัการ

แต่งตั้งเป็นซื่อจื่อตอนอายุห้าขวบ ทว่าพออายุสิบสี่ปีก็มีข่าวลือว่าเขาถูก 

องิกั๋วกงขบัออกจากสกุล เป็นตายไม่อาจรู้ได้

รชัศกเฉงิผงิปีที่สี่ ฮ่องเต้มู่จงประชวร องค์ชายห้า... ท่านอ๋องเหลยีว 

มุ่งหน้ากลับมาดูอาการพระบิดาตามค�าเกลี้ยกล่อมของฮองเฮา จากนั้นก็เกิด

การเปลี่ยนแปลงขึ้นในราชส�านัก องค์รัชทายาทถูกมือธนูลอบสังหารจน

สิ้นพระชนม์ ฮ่องเต้ถูกกกับรเิวณ หน้าประวตัศิาสตร์พลกิผนั ฮ่องเต้องค์ใหม่

ทรงขึ้นครองราชย์

ซ่งโม่ซึ่งเดิมถูกกล่าวถึงเป็นครั้งคราวในการจิบน�้าชายามบ่ายกลับ

ปรากฏตวัขึ้นเบื้องหน้าทุกคนในฐานะขุนนางคนสนทิของฮ่องเต้

8 สมยัโบราณเมื่อผูช้ายท�าพธิสีวมกวานตอนอายยุี่สบิ จะมกีารก�าหนดนามรองที่สอดคล้อง

กบัชื่อเพื่อใช้ส�าหรบัการเรยีกขานกนัอย่างเป็นทางการ นามรองนี้จะแสดงถงึบคุลกิ อปุนสิยั 

และคณุธรรมของเจ้าของชื่อ ใช้แทนชื่อตวัเพื่อเป็นการให้เกยีรตยิกย่องผูถ้กูเรยีก
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เขาควบม้าถอืดาบบุกเข้าไปในจวนองิกั๋วกง ตดัแขนขาซ่งฮั่น น้องชาย

ร่วมอุทรต่อหน้าบิดา ให้บิดามองบุตรชายคนเล็กที่เลือดไหลนองท่วมกาย 

พร้อมกับร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด จากนั้นถึงได้บั่นศีรษะของบิดา 

น�้ามอืโหดเหี้ยม การกระท�าป่าเถื่อน สร้างความสะพรงึไปทั่วทั้งเมอืงหลวง แม้

เหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่เสยีงเล่าลอืเกี่ยวกบัตวัเขากย็งัไม่สร่างซา

บรรดาขนุนางพากนัถวายฎกีาขอให้ฮ่องเต้น�าตวัผู้ก่อเหตมุาไต่สวนและ

สืบหาความจริง ทว่าฮ่องเต้กลับลงอาญาเขาเพียงกักบริเวณให้อยู่แต่ภายใน 

ต�าหนกัซยี่วน

หลงัจากนั้นหกเดอืน ซ่งโม่กเ็ข้าร่วมหน่วยองครกัษ์เสื้อแพร รบัต�าแหน่ง

ลูกหมู่ขั้นเจด็ในกองก�าลงัทศิอุดร

หนึ่งปีให้หลังซ่งโม่ก็เลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์เสื้อแพร  

มตี�าแหน่งขุนนางขั้นสาม

ผูค้นในเมอืงหลวงเล่าลอืกนัว่าฮ่องเต้ทรงพอพระทยัในตวัซ่งโม่ กเ็พราะ

เขามีความชอบเรื่องการสังหารองค์รัชทายาทในเหตุการณ์ชิงราชบัลลังก์ 

ครั้งนั้น

ราวกับจะพิสูจน์ค�าเล่าลือนี้ เพราะตลอดระยะเวลาสิบสองปีที่ฮ่องเต้

องค์ใหม่ทรงครองราชย์ ไม่ว่าจะถูกตราหน้าว่าฉ้อราษฎร์บงัหลวง ถูกตตีราว่า

คดิคดต่อราชส�านกั ถูกกล่าวหาว่าเหี้ยมโหดไร้คุณธรรม ท�าตวัก�าเรบิเสบิสาน

หรือบ้ากามมั่วโลกีย์อย่างไร แต่ซ่งโม่ก็ยังได้รับพระเมตตาจากฮ่องเต้ 

ไม่เปลี่ยนแปลง ตรงกนัข้ามกบัขุนนางที่กล่าวโทษเขา บ้างกต็้องโทษลงทณัฑ์ 

บ้างกถ็ูกปลดออกจากต�าแหน่ง บ้างกถ็ูกประหารชวีติดบัสูญ

หากต้องเผชญิหน้ากบัคนผู้นี้ โต้วเจากอ็ดสะท้านในใจไม่ได้ ถ้าปล่อย

ให้เว่ยถงิอวี๋ท�าตามอ�าเภอใจอย่างคนไม่รู้จกัประมาณตนเช่นนี้ กร็งัแต่จะท�าร้าย

คนในสกุลให้พงัพนิาศ ดไีม่ดอีาจลามไปถงึญาตมิติรด้วยกเ็ป็นได้

นางพึมพ�า “สกุลโจวล้มลงก็ยังเหลือสกุลเฉา จ�าเป็นหรือที่ท่านกับ

คุณชายหวังจะต้องออกหน้า อย่ารนหาเรื่องเดือดร้อนดีกว่าเจ้าค่ะ! ข้าว่า
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อย่างไรเสยีกไ็ตร่ตรองให้รอบคอบกว่านี้สกัหน่อยย่อมดกีว่า...”

นางยังพูดไม่ทันจบความดี เว่ยถิงอวี๋ก็แค่นเสียงหยัน “ข้าไม่ได้คิด 

ยิบย่อยเหมือนเจ้า ข้ารู้เพียงว่า ‘สุภาพชนย่อมรู้ว่าสิ่งใดควรท�ามิควรท�า’  

เรื่องนี้ข้าไม่ยุ่งไม่ได้!”

เขาท�าเหมอืนนางเป็นคนใจด�า จติใจคบัแคบ เพื่อความปลอดภยัของ

ตวัเองถงึท�าเป็นเมนิเฉยไม่ดูด�าดูดชีะตากรรมของแม่ลูกสกุลโจว

ท่าทางของเว่ยถงิอวี๋กรดีลกึเข้าไปในใจของโต้วเจา

นางแค่นเสยีง “ซ่งโม่ไม่มคีรอบครวั ไม่มบีุตรหลาน จวนของเขาเตม็

ไปด้วยหญงิงามโฉมสะคราญมากมาย มากยิ่งกว่านางสนมในวงัหลวงด้วยซ�้า 

หญิงเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ถูกส่งตัวให้เขา เพราะคนในครอบครัวหวังประจบ 

ประแจงหรอืหมายต�าแหน่งขุนนาง

“ข้าได้ยินว่ามีหญิงผู้หนึ่งถูกหามออกมาจากประตูจวนด้านหลังเพราะ

ผกูคอจบชวีติตนเอง อกีคนกถ็กูส่งไปยงัอารามแม่ชเีนื่องจากโกนศรีษะตนเอง

เพราะไม่ยอมปรนนบิตัซ่ิงโม่ มบีางคนที่ถกูยกให้เป็นภรรยาหรอือนขุองสหาย

หรือลูกน้องของเขาที่หมายตา ส่วนบางคนก็หลบหนีออกมาเพราะทนการถูก

ทารุณกรรมจากเขาไม่ไหว ทว่าก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเขาต้องลงทุนลงแรง

ฉกชงิตวัหญงิคนใดเหมอืนกบัที่ท่านเล่า ท่านไปสบืข่าวให้ชดัเจนเสยีก่อนค่อย

พูดดหีรอืไม่เจ้าคะ”

เว่ยถิงอวี๋ราวกับถูกอสนีบาตฟาดใส่ เขานั่งตะลึงงันอยู่กับที่ ผ่านไป 

ครู่ใหญ่กย็งัไม่ขยบัเขยื้อน

โต้วเจาไม่สนใจเขาอกี นางหนัหลงัให้แล้วล้มตวัลงนอน

ท่ามกลางความเงียบสงัด นางได้ยินเสียงแผ่วเบาของเว่ยถิงอวี๋ดังขึ้น

ด้านหลงั “ขา้... ข้ารบัปากต้าเหอไปแล้วจะกลบัค�าไดอ้ย่างไรกนัเลา่ อกีอย่าง... 

ต้าเหอก็ขอความช่วยเหลือจากหย่งเอินป๋อด้วย หาใช่ข้าเพียงคนเดียวไม่  

ทกุคนตกลงกนัไว้แล้วว่า พรุง่นี้จะเข้าวงัไปยื่นฎกีาฟ้องซ่งโม่ต่อหน้าพระพกัตร์ 

หากข้าไม่ไปละก.็..”
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โต้วเจาเอ่ยเนบินาบ “ข้าป่วยอยู่มใิช่หรอืเจ้าคะ”

“นั่นส!ิ ใช่แล้ว!” เว่ยถงิอวี๋ยนิดขีึ้นมาทนัททีนัใด “ข้าต้องอยู่ดูแลเจ้า 

ที่จวน!”

โต้วเจาหลุดขนั นางก�าลงัคดิจะเกลี้ยกล่อมเว่ยถงิอวี๋อกีสกันดิ เพื่อไม่

ให้เขาถูกหย่งเอนิป๋อชกัจูงไปได้ ทว่าจู่ๆ เจ้าตวักเ็ปลี่ยนใจเสยีก่อน จงัหวะนี้

เองชุ่ยเหลิ่งกจ็�้าพรวดๆ เข้ามา 

“โหวเหย ฮูหยนิ ถงิอนัโหวมาเจ้าค่ะ!”

“อ๊ะ!” เว่ยถงิอวี๋จบัสงัเกตสหีน้าโต้วเจาด้วยอาการกระสบักระส่าย

ถงิอนัโหว... หวงัชงิหวาย เป็นพี่ชายร่วมอุทรของหวงัชงิไห่

“หลบหน้าคงไม่ด”ี โต้วเจาเอ่ยเสยีงขรมึ “เขาเดนิทางมาพบท่านดกึดื่น

เช่นนี้ แสดงว่าต้องมเีรื่องส�าคญั ขอเพยีงท่านยนืยนัว่าต้องดูแลข้ากพ็อ เรื่อง 

อื่นๆ อย่ารบัปากเป็นอนัขาด”

“ได้!” พอมีทางออก เว่ยถิงอวี๋ก็มีสีหน้าแจ่มใสขึ้นมาทันที ก่อนตรง 

ไปที่เรอืนรบัรองด้านนอก

โต้วเจารบีก�าชบัชุย่เหลิ่ง “เจ้ารบีตามไปดวู่าถงิอนัโหวมาพบโหวเหยด้วย

เรื่องอนัใด”

ชุ่ยเหลิ่งรบัค�าแล้วรบีผละไป

ตอนที่เสียงกลองดังขึ้นในยามสี่ เว่ยถิงอวี๋ก็เข้ามาในห้องนอนด้วย

ท่าทางอารมณ์ดี

“ฮูหยิน!” เขาเลิกคิ้วพลางเอ่ย “เจ้าทายซิว่าถิงอันโหวมาพบข้าด้วย 

เหตุใด”

โต้วเจาทราบความมาตั้งแต่ต้นแล้ว ทว่าเจ้าตัวก็ยังยิ้มรับก่อนถาม  

“เหตุใดเล่าเจ้าคะ”

“ถงิอนัโหวสั่งห้ามต้าเหอไม่ให้สอดมอืเข้าไปยุ่งเรื่องสกุลโจว ด้วยกลวั

ว่าพรุ่งนี้พวกเราจะเดินทางเข้าวังกันตามก�าหนดเดิม เพราะเหตุนี้จึงเดินทาง 
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มาขอบคุณด้วยตนเองพร้อมกับของก�านัล! เราเป็นสกุลแรกที่พวกเขามาพบ 

ถงิอนัโหวเอ่ยวาจาเหมอืนที่เจ้ากล่าวไว้ไม่ผดิ!”

โต้วเจาเอ่ยกลั้วหวัเราะ “เช่นนั้นกด็แีล้ว โหวเหยกจ็ะได้เบาใจเสยีท”ี

“มน่ิาถงึมคี�ากล่าวเอาไว้ว่า ‘มภีรรยาเฉลยีวฉลาดดจุครอบครองสมบตัิ

ล�้าค่า’ ” เว่ยถงิอวี๋เอ่ยประจบโต้วเจา “ยงัดทีี่มฮีูหยนิอยู่ด้วย ไม่เช่นนั้นข้าคง

ได้ก่อเรื่องน่าขันแล้ว” จากนั้นก็ดันร่างโต้วเจาให้เข้าไปชิดริมเตียงด้านใน  

แล้วประกาศก้องออกมา “ข้าจะนอนบนเตยีง ข้าไม่นอนบนตั่ง”

ท่าทางเช่นนี้นบัว่าเป็นการขออภยันางนั่นเอง

โต้วเจาหวัเราะแล้วแบ่งที่รมิเตยีงให้อกีฝ่าย ไม่นานเว่ยถงิอวี๋กส็่งเสยีง

กรนออกมาเบาๆ

หลายวนัมานี้โต้วเจานอนหลบัไม่สนทินกั บ่อยครั้งที่ต้องตื่นขึ้นเพราะ

เสยีงเอะอะ นางคดิอยู่ครู่หนึ่งกเ็ขย่ากายเว่ยถงิอวี๋

“มอีะไรหรอื” เว่ยถงิอวี๋ลมืตาขึ้นอย่างงวัเงยี ก่อนจะหลบัตาลงอกีครั้ง

“โหวเหย ข้ามเีรื่องอยากบอกท่าน”

“อือ!” เว่ยถิงอวี๋ขานรับ ผ่านไปอีกครู่ถึงได้ลุกขึ้นนั่งอย่างเกียจคร้าน 

เขาเอนกายพงิหวัเตยีง ก่อนจะหาวหวอดออกมา “เจ้ามเีรื่องอะไรกนั”

โต้วเจาสั่งให้ชุ่ยเหลิ่งหยิบเสื้อคลุมขนเสือดาวมาคลุมกายเว่ยถิงอวี๋  

จากนั้นถึงได้เอ่ยเนิบนาบ “ข้าอยากจัดการเรื่องการแต่งงานของลูกเวยให้

เรยีบร้อย”

เว่ยถงิอวี๋ชะงกั

ลูกเวยคอืบุตรชายคนโตของพวกเขา ปีนี้อายุสบิสี่ ไม่เพยีงแต่บุคลกิดี

มสีง่าราศ ี ทั้งยงัฉลาดเฉยีบแหลม และสุขุมรอบคอบ เดก็หนุ่มเป็นที่ถูกอก 

ถูกใจของเว่ยถงิเจนิ... พี่สาวของเขานกั สองปีก่อนฝ่ายนั้นกเ็ริ่มเปรยเป็นนยัๆ 

ว่าอยากจะยกไฉ่ผงิ บุตรคีนโตของตนให้เป็นภรรยาของลูกเวย

ฝ่ายหนึ่งคอืซื่อจื่อแห่งจี่หนงิโหว อกีฝ่ายคอืหลานสาวคนโตของจิ่งกั๋วกง 

ฐานะเหมาะสมกนัราวกบักิ่งทองใบหยก ทั้งยงัมสีายสมัพนัธ์ใกล้ชดิ เขารู้สกึ
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ว่าเป็นคู่หมายที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทว่าทุกครั้งที่ท่านพี่ ท่านแม่ หรอืแม้แต่เขา

เอ่ยถงึเรื่องนี้ โตว้เจากจ็ะท�าเพยีงหวัเราะขนัออกมา เรื่องนี้จงึค้างคาคลมุเครอื

ไม่คบืหน้าเสยีที

เวลานี้พอโต้วเจาเอ่ยถึงการแต่งงานของบุตรชายคนโต ความง่วงงุน 

ของเว่ยถงิอวี๋กป็ลาสนาการไปจนสิ้น เขาได้แต่เอ่ยเย้า “ตอนที่ท่านพี่เอ่ยเรื่องนี้

ต่อหน้าเจ้า เจ้าก็ท�าเป็นไม่รับรู้ ตอนนี้เจ้ากลับเป็นฝ่ายเสนอออกมาเสียเอง 

ระวงัท่านพี่จะเล่นตวั ปฏเิสธเจ้าบ้าง”

โต้วเจาหวัเราะ กระทั่งเว่ยถงิอวี๋หยุดลงิโลดใจ นางถงึได้บอกเขา 

“ข้าอยากหมั้นหมายลูกเวยกับหลานสาวคนโตของเซวียนหนิงโหว...  

กวัไห่ชงิ”

รอยยิ้มของเว่ยถิงอวี๋แข็งค้างอยู่บนใบหน้า มุมปากกระตุก ท่าทาง

เหมอืนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี

โต้วเจาหรอืจะไม่เข้าใจความคดิของสามกีบัแม่สามี

ทว่านางกม็คีวามคดิเป็นของตนเองเหมอืนกนั

พ่อสามลี้มป่วยและเสยีชวีติอย่างกะทนัหนั เวลานั้นเว่ยถงิอวี๋ยงัไม่ถงึ

วัยสวมกวานด้วยซ�้า ไม่มีประสบการณ์ในการปกครองและดูแลกิจในจวน  

แม่สามีของนางมีอุปนิสัยอ่อนโยน ขาดความเด็ดขาด ธุระทั้งหมดล้วนต้อง

อาศัยค�าชี้แนะจากเว่ยถิงเจิน เช่นนี้แล้วถึงผ่านพ้นความโกลาหลวุ่นวายใน 

ช่วงแรกมาได้ 

และเพราะเหตุนี้เอง เว่ยถิงอวี๋ก็ดี แม่สามีก็ดี ไม่ว่ามีเหตุอันใดก็มัก

ถามความเหน็ของเว่ยถงิเจนิ และขอความช่วยเหลอืจากอกีฝ่ายอยู่เสมอ พอ

เวลาล่วงเลยไปนาน เว่ยถงิเจนิกเ็ข้ามามอี�านาจในสกุลเว่ย ไม่ว่าเรื่องเลก็หรอื

เรื่องใหญ่ ขอเพยีงนางเอ่ยปาก เว่ยถงิอวี๋กบัแม่สามไีม่มใีครคดัค้าน เรยีกว่า

วาจาของเว่ยถงิเจนินั้นศกัดิ์สทิธิ์ยิ่งกว่าเว่ยถงิอวี๋กบัแม่สามเีสยีอกี

มารดาของโต้วเจาจากไปตั้งแต่นางยงัเลก็ นางเตบิโตมาพร้อมกบัความ

รู้สึกพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ปรารถนาที่สุดก็คือการมีครอบครัวของ
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ตนเอง มหีรอืที่นางจะยอมให้เว่ยถงิเจนิคอยสอดมอืเข้ามาแทรกในทุกเรื่อง

ช่วงแรกที่แต่งเข้าสกลุเว่ย นางไม่รู้ประสปีระสาอะไรสกัเรื่อง เพราะเหตุ

นี้จงึล�าบากไม่น้อย ต้องแอบหลั่งน�้าตาเงยีบๆ บ่อยครั้ง กระทั่งให้ก�าเนดิบุตร

ชายสองคนและบุตรีอีกคน จัดการกิจธุระใหญ่น้อยทั้งภายนอกและภายใน

จวนจนสกุลเว่ยมั่งคั่งขึ้นทุกปีๆ เว่ยถงิเจนิถงึได้เกบ็มอืเกบ็ไม้กลบัไปบ้าง

หากดองเป็นครอบครัวเดียวกับเว่ยถิงเจิน อีกฝ่ายก็จะเป็นทั้งป้าและ

แม่ยายของบุตรชาย ด้วยอุปนสิยัเผดจ็การของสตรผีู้นั้น บุตรชายของนางมิ

ถูกกดหัวไปตลอดทั้งชาติเลยหรือไร หากมีเรื่องระหองระแหงเกิดขึ้นระหว่าง

สามภีรรยา เช่นนั้นแล้วกค็งไม่มแีม้แต่คนที่จะตดัสนิความอย่างเป็นธรรมแน่

นางไม่มวีนัเหน็ด้วยกบัการหมั้นหมายนี้เดด็ขาด

แต่โต้วเจาก็รู ้ดีว่า หากไม่มีเหตุผลที่ฟังขึ้นแล้วไซร้ แม่สามีกับ 

เว่ยถงิอวี๋คงไม่เหน็ด้วยกบัการเลอืกลูกสะใภ้ที่ดทีี่สุดส�าหรบับุตรชายของนาง

ด้วยเหตุนี้นางถงึใคร่ครวญเรื่องนี้มาโดยตลอด

ประจวบเหมาะว่าวันฉงหยางที่ผ่านมานางไปชมดอกเบญจมาศที่จวน

จิ่งกั๋วกง บุตรสาวของจิ่งกั๋วกงเอ่ยเย้านาง 

“...พี่สะใภ้เอน็ดูน้องชายนกั นางยอมขดัใจท่านพี่ของข้า เพราะหมาย

จะยกไฉ่ผงิใหแ้ต่งกบับตุรชายเจ้าให้ได้ หากเป็นเจตนาของท่านพ่อละก ็ไฉ่ผงิ

ควรจะแต่งเข้าจวนจิ้งเจยีงโหว!”

นางถงึได้รู้ว่าจิ่งกั๋วกงมคีวามคดิเช่นนี้

โต้วเจาพลนัหาทางออกได้ในทนัท ีนางหาเหตผุลที่ดสี�าหรบัเกลี้ยกล่อม

สามีกับแม่สามีได้แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีโอกาสได้นั่งคุยรายละเอียดกับสามี

เท่านั้นเอง

ยามนี้ดกึสงดัไร้ผู้คน เป็นจงัหวะเหมาะที่จะพูดคุยพอดี

พอเห็นว่าอีกฝ่ายตะลึงงันไปเช่นนั้น โต้วเจาก็หัวเราะเสียงแผ่ว นาง

ถ่ายทอดค�าพูดบุตรสาวของจิ่งกั๋วกงให้เว่ยถิงอวี๋ฟังแล้วบอก “บุตรสาวของ 

จิ่งกั๋วกงคงไม่พูดเรื่องนี้กบัข้าโดยไร้สาเหตุ เกรงว่าเรื่องการแต่งงานของไฉ่ผงิ
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จะเป็นเหตุให้ท่านป้า9 ขัดแย้งกับสามีเสียแล้ว หลายปีมานี้ท่านป้าช่วยเหลือ

พวกเราไม่น้อย แม้นางจะเป็นฮหูยนิซื่อจื่อแห่งจิ่งกั๋วกง ทว่าผู้ดูแลจวนจิ่งกั๋วกง

ในเวลานี้ก็คือจิ่งกั๋วกง หากจิ่งกั๋วกงรังแครังคัดเราเพราะเรื่องการแต่งงาน 

ของลูกเวยกบัไฉ่ผงิ ถงึตอนนั้นจะได้ไม่คุ้มเสยีนะเจ้าคะ”

ความกตญัญูนบัเป็นสิ่งส�าคญัที่สุด

หากลูกสะใภ้ถูกพ่อสามีเดียดฉันท์แล้วละก็ ชีวิตหลังจากนั้นจะเป็น 

เช่นไรกนั ไม่แน่ว่าอาจจะถูกหย่าขาดกเ็ป็นได้

เว่ยถงิอวี๋หน้าถอดส ีก่อนต�าหนนิาง “หากเจ้าตอบตกลงการแต่งงานใน

ครั้งนี้ตั้งแต่แรก เรากค็งไม่ตกอยูใ่นสถานการณ์เช่นนี้! ตอนนี้จะท�าเช่นไรเล่า”

โต้วเจาเสนอวธิใีห้เว่ยถงิอวี๋ “อย่างไรเสยีโหวเหยลองปรกึษาเรื่องนี้กบั

ท่านแม่ดู ว่าจะจดัการเรื่องนี้อย่างไร”

“จรงิด้วย!” ดวงตาของเว่ยถงิอวี๋เป็นประกาย “ไฉนข้าถงึคดิไม่ได้หนอ” 

จากนั้นเขาก็ตะโกนเรียกชุ่ยเหลิ่งให้มาผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ โดยไม่สนใจว่า 

นี่เป็นยามใดแล้ว “ข้าจะไปพบท่านแม่เดี๋ยวนี้”

แม่สามอีายุมากแล้ว นอนหลบัไม่นาน ยามนี้กน็่าจะตื่นแล้ว

โต้วเจาไม่ห้ามปรามสามี นางท�าเพียงเรียกสาวใช้อีกคนมาถือโคมน�า

ทางเว่ยถงิอวี๋ไปยงัห้องพกัของแม่สามี

หากคาดการณ์ไม่ผดิละก ็ถ้าแม่สามรีู้ข่าวนี้เมื่อไร อกีฝ่ายต้องมาถาม

ความเหน็นางพร้อมกบัเว่ยถงิอวี๋อย่างแน่นอน

โต้วเจาหลับไปไม่นานก็ถูกชุ่ยเหลิ่งปลุกอีกครั้ง เพราะแม่สามีกับ 

เว่ยถงิอวี๋มาพบนางถงึห้องพกั

ยงัไม่ทนัปรปิาก แม่สามกีถ็ามด้วยน�้าเสยีงร้อนใจ “เรื่องที่เจ้าพูดเป็น

ความจรงิหรอื” แต่กค็ลางแคลงใจอยู่ในท ี “เหตุใดถงิเจนิถงึไม่เคยเอ่ยกบัข้า

มาก่อน”

9 ค�าเรยีกแทนตวัพี่สะใภ้ น้องสะใภ้จะใช้ค�าเรยีกขานตามบุตรชายของตน



สาม
ขมขื่น

“ท่านป้าเอ่ยวาจาออกมาแล้ว จะกลบัค�าได้หรอืเจ้าคะ” โต้วเจาเอ่ยกลั้ว

หวัเราะ “สองวนัก่อนฮูหยนิกวัสั่งให้คนน�าความมาบอกข้า นางคดิจะดองกบั

สกุลเรา เพราะเหตุนี้ข้าจงึคดิได้ว่า ถ้าอย่างไรเสยีให้ลูกเวยแต่งกบัหลานสาว

คนโตของเซวียนหนิงโหวเสีย ก็ย่อมคลายปมปัญหานี้ได้ ท่านป้าเองก็จะได ้

ไม่ล่วงเกนิผู้หลกัผู้ใหญ่ในสกุล มเิช่นนั้นหลงัจากนี้คงใช้ชวีติล�าบาก”

แม่สามพียกัหน้ารบั ก่อนจะเปลี่ยนท่าทเีป็นอ่อนโยนเหมอืนเคย จากนั้น

กต็ดัสนิใจเดด็ขาด “เช่นนั้นกท็�าตามที่เจ้าว่า ฮหูยนิกวัสนทิสนมกบัเจ้า พวกเรา

ก็เห็นบุตรีของนางมาแต่เล็กแต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หรืออุปนิสัยก็ 

เรยีกได้ว่าโดดเด่น เหมาะสมกบัลูกเวยของเรา เรื่องนี้จะช้าไม่ได้ อกีสองวนั

เจ้าให้คนไปสู่ขอที่สกุลกัวเลยก็แล้วกัน” พอเอ่ยจบก็คิดได้ว่าโต้วเจายังนอน

ป่วยกระเสาะกระแสะอยู่บนเตยีง นางจงึรบีบอก 

“ช่างเถดิๆ เรื่องนี้ให้ข้าจดัการเองดกีว่า เจ้าพกัผ่อนเสยี ข้าจะจดัการ

ธุระต่างๆ ให้เอง!” จากนั้นก็จับมือเว่ยถิงอวี๋เดินกลับไปที่เรือนของตน และ

ปรกึษากนัถงึเรื่องการหมั้นหมายของลูกเวย

โต้วเจาสงบจิตสงบใจ ก่อนสั่งความชุ่ยเหลิ่ง “เจ้าไปเชิญซื่อจื่อมา 
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พบข้าท!ี”

เรื่องบางเรื่องกจ็�าต้องบอกกล่าวลูกเวยให้เข้าใจเสยีก่อน!

ชุ่ยเหลิ่งรบัค�าแล้วผละไปท�าตามค�าสั่ง

โต้วเจารู้สกึอ่อนเพลยี จงึหลบัไปอกีครั้ง

ท่ามกลางความรู้สกึสะลมึสะลอืนั้น โต้วเจากไ็ด้ยนิเสยีงเอะอะดงัขึ้น

“...ข้ามไิด้ตั้งใจจะมาเอะอะโวยวายที่นี่ แต่ข้ากงัวลเรื่องอาการของฮูหยนิ

เหลอืเกนิ” 

เสยีงแหลมสูงของหูอี๋เหนยีง10 ดงัมาเข้าหูนาง 

“คนในจวนลอืกนัไปทั่วว่าอาการของฮหูยนิเริ่มไม่เข้าทแีล้ว ข้าเพยีงแต่

อยากรู้ความจรงิเท่านั้น” 

อกีฝ่ายพูดพลางร�่าไห้คร�่าครวญปานบดิามารดาจากไป 

“หากฮหูยนิเป็นอะไรไป ข้ากบัคณุชายสามจะอยูอ่ย่างไรกนั! ให้ข้าตาย

ไปพร้อมกบัฮูหยนิเสยียงัจะดกีว่า...”

เวย่ถงิอวี๋มอีนสุี่คน หลงัจากที่ลูกหรยุอายคุรบสี่ปี พวกนางกท็ยอยกนั

ให้ก�าเนิดบุตรชายสี่คนและบุตรสาวอีกสี่คน สกุลเว่ยจึงแตกหน่อลูกหลาน 

ออกมามากมาย

บุตรชายทั้งสองของโต้วเจาเติบใหญ่แล้ว นางไม่รังเกียจที่อนุเหล่านี้ 

จะให้ก�าเนดิทายาทคนอื่นๆ แก่สกลุเว่ย เดก็ๆ พวกนี้กเ็อาถ่านทกุคน อกีหน่อย 

ย่อมเป็นก�าลงัสนบัสนุนลูกเวยกบัลูกหรุยได้

หูอี๋เหนียงผู้นี้เป็นอนุคนแรกที่ให้ก�าเนิดบุตรชาย เวลานั้นนางยังอาย ุ

ไม่มาก วางตวัอวดโอ้ ท่าทางล�าพองใจไม่เบา โต้วเจาไม่ปรามอกีฝ่าย แต่ช่วย

จดัหาอนหุน้าตางดงามอกีสองคนให้เว่ยถงิอวี๋ หญงิคูน่ั้นช�านาญทั้งการขบัร้อง

และเรงิระบ�า รวมถงึเพลงพณิและหมากรุก ต้องรสนยิมของเว่ยถงิอวี๋พอด ี

ชายหนุม่ขลกุอยูก่บัอนใุหม่คูน่ั้นทั้งวนัทั้งคนื มหีรอืจะนกึถงึหอูี๋เหนยีง

10 อี๋เหนยีง คอื ต�าแหน่งอนภุรรยา
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หูอี๋เหนียงถึงได้ตระหนักแล้วว่าขอเพียงโต้วเจาเต็มใจ นางจะปั้นแต่ง

ให้ใครเป็นคนโปรดปรานกไ็ด้ทั้งนั้น จะให้ใครถูกลมืเลอืนกม็ใิช่เรื่องยากเยน็

แต่อย่างใด!

เพราะเหตุนี้หูอี๋เหนียงจึงเปลี่ยนแปลงท่าทีอย่างรวดเร็ว สงบเสงี่ยม

เจยีมตวัและรู้จกัประจบเอาใจโต้วเจาขึ้นมา

โต้วเจาจดัหาอนุที่เก่งเพลงพณิ วาดภาพ และเดนิหมากคนใหม่มาให้

เว่ยถงิอวี๋

บรรดาอี๋เหนยีงทั้งหลายรูซ้ึ้งถงึความร้ายกาจของโต้วเจาด ีตั้งแต่นั้นมา

กไ็ม่มใีครกล้าแสยะเขี้ยวเลบ็ ได้แต่พากนัส�ารวมท่าทโีดยพลนั

เมื่อพวกนางว่าง่าย โต้วเจากไ็ม่ท�าให้พวกนางล�าบากใจ อี๋เหนยีงทกุคน

มเีครื่องประดบัเสื้อผ้าอาภรณ์ใช้ไม่ขาดมอื มสีาวใช้ตดิตาม รวมถงึบ่าวรบัใช้ 

ไม่ด้อยกว่าภรรยาเอกหรือบุตรีในสกุลใหญ่โต อี๋เหนียงทั้งหมดจึงเจียมเนื้อ

เจียมตัว พวกนางประจบเอาใจโต้วเจา ปรนนิบัติดูแลเว่ยถิงอวี๋ ให้ก�าเนิด 

บุตรชายและบุตรสาว ทุกอย่างด�าเนนิไปด้วยความสงบราบรื่น

“อี๋เหนยีงเอ่ยวาจาเหลวไหลอะไรกนัเจ้าคะ!” ชุย่เหลิ่งตวาดใส่หอูี๋เหนยีง

ด้วยความขุ่นขึ้ง “ไฉนถงึเอาแต่เอ่ยวาจาเหลวไหลเลื่อนเปื้อนพรรค์นี้ โหวเหย

สนทนากบัฮหูยนิจนดกึดื่น ฮหูยนิเพิ่งจะได้พกัผ่อน ท่านอยากเอะอะจนท�าให้

ฮูหยนิตื่นหรอืไรกนั”

“หาใช่ไม่! หาใช่ไม่!” หูอี๋เหนยีงรบีอธบิายด้วยความร้อนรน

“ข้า... ข้ากแ็ค่ปวดใจนกั... อยากเจบ็ป่วยแทนฮูหยนิเหลอืเกนิ...” นาง

เอ่ยออกมาจากใจจรงิ

โต้วเจาเชื่อว่าสิ่งที่อีกฝ่ายเอ่ยเป็นวาจาจากใจ เพราะหากนางตายไป 

อย่างนานที่สดุหนึ่งปี... หลงัจากนั้นเว่ยถงิอวี๋กค็งแต่งงานใหม่ ลกูเวยกจ็ะเป็น

ซื่อจื่อแห่งจี่หนงิโหว เขาเองกใ็กล้จะแต่งงานแล้ว แม้ไร้มารดา แต่กม็คีรอบครวั

ฝั่งภรรยาเกื้อหนุน ส่วนลูกหรุยกับลูกอิน ทั้งคู่เป็นพี่น้องร่วมอุทร ซื่อจื่อ 

ย่อมไม่ถูกใครเอารดัเอาเปรยีบแน่ แต่บุตรชายบุตรสาวของอี๋เหนยีงทั้งหลาย
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ยงัเลก็นกั เมื่อมารดาไม่ได้รบัความเอน็ดู พวกเขากไ็ม่มใีครให้พึ่งพาอกีต่อไป!

“ถึงกระนั้นอี๋เหนียงก็ไม่ควรมาเอะอะหน้าห้องฮูหยิน” แม้น�้าเสียงที่ 

ตักเตือนหูอี๋เหนียงจะอ่อนหวาน แต่กลับแข็งกร้าวอยู่ในที “หากอี๋เหนียง 

คนอื่นๆ เป็นเหมอืนกนั ภายในจวนมปิั่นป่วนแย่หรอื! เช้าตรู่ขนาดนี้อี๋เหนยีง

คงยังไม่กินอาหารมื้อเช้าสินะเจ้าคะ อย่างไรเสียกลับห้องไปกินอาหารมื้อเช้า

ก่อน รอให้ฮูหยนิตื่นขึ้นมา...”

เสยีงของจูซื่อ!

โต้วเจาหวัใจกระตุกวูบ

จูซื่อเป็นแม่นมที่นางเฟ้นหามาปรนนบิตัดิูแลบุตรชายคนโต มอีุปนสิยั

ดีงาม จิตใจกว้างขวาง มีน�้าใจไมตรี นางอดทนและใส่ใจกับลูกเวยยิ่งกว่า 

บุตรของตนเอง ที่ดีที่สุดก็คือนางเป็นสตรีผู้มีความรับผิดชอบ ยามลูกเวย

ท�าความผดิ นางกไ็ม่ปล่อยเลยตามเลยเพยีงเพราะตนมสีถานะเป็นเพยีงแม่นม 

แต่จะกวดขันพร�่าสอนเขา สอดส่องและช่วยแก้ไข หลังจากที่โต้วเจาคลอด 

บุตรชายคนรอง นางก็มอบลูกหรุยให้จูซื่อเป็นผู้ดูแล ขณะที่ตนทุ่มแรงกาย 

แรงใจ และหมดเปลอืงเวลาไปกบัการดูแลกจิธุระภายในสกุลเว่ย

ผลที่ตามมาก็คือแม้บุตรชายทั้งสองจะเคารพย�าเกรงนาง แต่ก็ไร้ซึ่ง

ความผูกพนั

นี่ท�าให้โต้วเจาเจบ็แค้นเหลอืเกนิ!

เพราะเหตนุี้จงึปลดจซูื่อแล้วส่งนางไปอยูใ่นหมูบ้่านชาวนาแห่งหนึ่งของ

สกุลเว่ยบนภูเขาซีซาน ด้วยเหตุผลว่าเพื่อเป็นบ�าเหน็จการท�างาน จากนั้น 

โต้วเจากด็แูลเรื่องความเป็นอยูข่องบตุรชายทั้งสองด้วยตนเอง รวมไปถงึใส่ใจ

เกี่ยวกบัการเล่าเรยีนของพวกเขา ทั้งยงัเกลี้ยกล่อมให้เว่ยถงิอวี๋สอนบุตรชาย

ทั้งสองขี่ม้ายงิธนู...

ทว่าทุกอย่างกส็ายเกนิไปเสยีแล้ว

จูซื่อปฏิบัติตัวด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ไม่มีจุดบกพร่องใดให้คน

วพิากษ์วจิารณ์ได้ ลกูเวยวยัสบิขวบกบัลกูหรยุวยัเก้าขวบไม่เพยีงแต่ความจ�าด ี
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พวกเขายงัรูป้ระสาเหมอืนผูใ้หญ่ การที่นางท�าเช่นนี้ไม่เพยีงแต่ไม่ท�าให้บตุรชาย 

ทั้งสองกลับมาใกล้ชิดมากกว่าเดิม แต่กลับกลายเป็นว่า ยามอยู่ต่อหน้านาง 

พวกเขายิ่งเงยีบขรมึหนกักว่าเก่า

โต้วเจารู้ว่าบุตรชายทั้งสองโกรธเคืองที่นางขับไล่จูซื่อไปจากจวน แต่

ใครเล่าจะเข้าใจความเจ็บช�้าของมารดาที่เสมือนเป็นคนแปลกหน้าของบุตร

อย่างนางบ้าง บางทอีาจเป็นสตรทีี่เข้าใจสตรมีากที่สุด 

จูซื่อตระหนักได้ถึงปมในใจที่นางมีต่อตน หลังจากไปอยู่ที่หมู่บ้าน

ชาวนาแล้ว อีกฝ่ายก็ไม่เคยติดต่อมาหาลูกเวยกับลูกหรุยก่อนเลย ฉะนั้น 

ไม่ต้องพูดถงึเรื่องที่ลอบเดนิทางกลบัจวนมาโดยไม่แจ้งให้ใครรู้ล่วงหน้าเช่นนี้

จูซื่อมาด้วยจุดประสงค์อนัใดกนั

โต้วเจาครุ่นคดิก่อนจะได้ยนิเสยีงอุทานด้วยความตกใจด้านนอก 

“แม่นม ท่านมาได้อย่างไรกัน เส้นทางจากหมู่บ้านชาวนามายังเมือง

หลวงนั้นล�าบากนกั ไฉนท่านถงึไม่บอกข้าสกัค�า ข้าจะสั่งให้รถม้าประจ�าจวน

ไปรบัท่าน”

เจ้าของน�้าเสยีงกระจ่างใสคอืลูกเวยนั่นเอง

หลงัจากที่นางล้มป่วย ลูกๆ ต้องการมาเฝ้าไข้ แต่เพราะกลวัว่าพวกเขา

จะตดิไข้ไปด้วย นางจงึสั่งให้พวกเขามาคารวะในตอนเช้าเหมอืนยามปกตแิทน 

ทั้งสองฝ่ายพบหน้ากนัในเวลานี้ กค็งเพราะเป็นจงัหวะที่บุตรชายมาเยี่ยมนาง

พอดี

ลกูเวยเป็นบตุรชายคนโตในภรรยาเอกของจี่หนงิโหว เขาได้รบัการเลี้ยง

ดูในฐานะทายาทผู้สืบทอดต�าแหน่งมาตั้งแต่ยังเล็ก เนื่องจากมีบทเรียนก่อน

หน้านี้อย่างเว่ยถงิอวี๋ โต้วเจาจงึเข้มงวดกบัเขามากกว่าบตุรของกงโหวอื่นๆ ยิ่ง

เตบิโตขึ้นเท่าไร เขากย็ิ่งสุขุมรอบคอบขึ้น ทั้งยงัได้รบัค�าชมจากผู้อาวุโสอื่นๆ 

ไม่น้อย โต้วเจารู้สกึภาคภูมใิจไม่น้อยเลยทเีดยีว 

ทวา่ทา่ทางตระหนกตื่นตมูเช่นนี้เหมอืนกบับตุรชายคนโตผูเ้ตม็ไปด้วย

ความส�ารวมของนางเสยีที่ไหนกนั
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โต้วเจาท�าในสิ่งที่นางเคยเหยยีดหยามมาตลอด เจ้าตวัลุกขึ้นจากเตยีง 

จากนั้นกล็อบมองจูซื่อกบับุตรชายของตนผ่านหน้าต่าง

อาจเป็นเพราะกลัวว่าจะรบกวนนาง จูซื่อจึงกระซิบเสียงต�่า “...ได้ยิน 

ว่าฮูหยนิล้มป่วย ข้าจงึแวะมาเยี่ยม ท่านไม่ต้องกงัวลไป หากพบฮูหยนิแล้ว 

ข้ากจ็ะเดนิทางกลบั” จากนั้นกถ็ามเขา “หมู่นี้เป็นอย่างไรบ้าง ข้าได้ยนิว่าท่าน

ไปล่าสตัว์กบัคุณชายจากจวนจิ่งกั๋วกง ยงิไก่ฟ้ามาได้หลายตวัใช่หรอืไม่”

ลูกเวยมที่าทางละอายใจนกัจงึตดัพ้อ “แม่นม...” จากนั้นกเ็อ่ย “ท่านพี่

ยงิกระต่ายได้หลายตวัทเีดยีว!”

จูซื่อหัวเราะ “ยิงกระต่ายมีอะไรให้น่าภูมิใจกัน!” นางช่วยปัดฝุ่นผง 

ตามชายเสื้อของลกูเวยเบาๆ ก่อนจะทอดถอนใจออกมา “ซื่อจื่อของเราโตแล้ว 

ขี่ม้าล่าสตัว์ได้เก่งกาจเหมอืนกบัโหวเหย ครั้งนี้ยงิไก่ฟ้า ครั้งหน้าต้องล่ากวาง

กลบัมาได้เหมอืนกบัโหวเหยแน่”

จูซื่อเงยหน้าขึ้น สหีน้าเผยให้เหน็แววภาคภูมใิจ

ลูกเวยชะงัก จากนั้นก็ยิ้มกว้างออกมาด้วยความชอบใจแกมขัดเขิน 

อยู่ในที “แม่นม ท่านอยู่ที่หมู่บ้านชาวนาสบายดีหรือไม่ พี่จูเป็นอย่างไรบ้าง 

อย่างไรให้ข้าพูดกับพ่อบ้านใหญ่ดีหรือไม่ ขอให้เขาย้ายพี่จูมาท�างานในร้าน 

ของเราที่เมอืงหลวง ตอนนี้ข้าเริ่มช่วยท่านแม่รบัผดิชอบงานต่างๆ ภายในจวน

แล้ว เมื่อก่อนพี่จูคิดค�านวณเก่งกว่าข้าเสียอีก เข้ารับต�าแหน่งเถ้าแก่ร้านได้

สบายๆ ด้วยซ�้า...”

“เหลวไหล” จูซื่อต�าหนิลูกเวยด้วยสีหน้าแต้มยิ้ม ทว่านัยน์ตากลับ 

เผยแววเบาใจอย่างอ�าพรางไม่มิด “กิจในจวนล้วนมีล�าดับกฎเกณฑ์ทั้งนั้น  

แม้เขาจะเป็นพี่จขูองท่าน แต่กต้็องรบัใช้ปรนนบิตัท่ิาน เขาจะท�างานที่ใดกต้็อง

ได้รับความเห็นชอบจากฮูหยินเสียก่อน ท่านเป็นซื่อจื่อแห่งจี่หนิงโหว หาใช ่

ลูกหลานชาวบ้านร้านตลาดไม่ ท�าสิ่งใดต้องใคร่ครวญให้รอบด้าน อย่าท�าลาย

กฎเกณฑ์เพยีงเพราะความพอใจ...”

“ขอรบั รู้แล้วขอรบั!” ลูกเวยรบัค�าด้วยท่าทางร�าคาญใจ แต่กลบัคล้อง
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แขนจูซื่ออย่างสนทิสนม “นานๆ จะพบหน้ากนัสกัท ีท่านบ่นให้น้อยลงหน่อย

ไม่ได้หรอืไร ครั้งก่อนที่น้องรองไปเยี่ยมท่าน เขากลบัมาบอกข้าว่ามอืของท่าน

เยน็เฉยีบ ไหนให้ข้าดูท.ี.. วนัก่อนข้าไปหาซื้อโอสถทาผวิที่โรงหมอมาให้ท่าน 

ว่ากนัว่าเป็นต�ารบัที่ฮ่องเต้พระองค์ก่อนทรงใช้และได้ผลชะงดันกั ข้าก�าลงัจะ

ส่งไปให้ท่านพอด ีคดิไม่ถงึว่าท่านจะกลบัจวนมาเสยีก่อน...”

โต้วเจาทนฟังไม่ไหวอกีต่อไป

‘จซูื่อแค่มอืเยน็ เจ้ากร็บีไปพบหมอเพื่อหาโอสถต�ารบัวงัหลวงมาให้นาง 

ข้าล้มป่วยใกล้จะสิ้นใจแบบนี้ เจ้าเคยยื่นโอสถกบัมอืให้บ้างหรอืไม่!’

ความเจบ็ปวดแผ่ลามขึ้นในช่องอก

โต้วเจาเดินโซเซกลับเข้าไปยังห้องพักด้านใน ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตนขึ้นไป

นอนบนเตยีงได้อย่างไร นางรู้เพยีงว่าตอนที่ได้สตอิกีครั้ง แผ่นหลงักเ็ปียกชื้น

ไปด้วยเหงื่อแล้ว

นางเรยีกชุ่ยเหลิ่งเข้ามา “เรยีกจูซื่อกบัซื่อจื่อเข้ามา”

ชุ่ยเหลิ่งเห็นสีหน้าของโต้วเจาไม่ดีนัก ก็เหลือบมองนางด้วยท่าทาง 

กระสบักระส่าย ก่อนจะถ่ายทอดค�าสั่งนางออกไป

ไม่นานลูกเวยกเ็ดนิเข้ามาพร้อมกบัจูซื่อ

ท่าทางของพวกเขาดูห่างเหนิ คนหนึ่งอยูข้่างหน้า อกีคนตามมาด้านหลงั 

จากนั้นกห็ยุดลงด้วยท่าทางส�ารวม 

คนหนึ่งหลุบตาลงต�่าพลางขานเรยีก “ท่านแม่” 

อกีคนย่อกายแสดงความเคารพแล้วเอ่ย “ฮูหยนิ”

โต้วเจารู้สึกเย็นเยียบ ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะตอบรับ นางบอกเรื่อง 

การเกี่ยวดองกบัคนสกุลกวัให้บุตรชายทราบ เพราะถงึนางจะอยากเลี่ยงไม่ให้

จูซื่อรับรู้เรื่องนี้ แต่บุตรชายคนโตไม่ก็บุตรชายคนรองของนางคงบอกเรื่องนี้

ให้อกีฝ่ายรบัรู้อยู่ดี

อาจเป็นเพราะกะทันหันเกินไป ลูกเวยจึงมีท่าทีตั้งตัวไม่ทันอยู่สักนิด 

ขณะที่จูซื่อตกใจอย่างมาก จากนั้นกเ็ผยสหีน้ายนิดปีรดีา ก่อนน�้าตาจะพรั่งพรู
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ออกมา

บตุรชายของนางไม่เข้าใจสายสนกลในของเรื่องนี้ ทว่าจซูื่อกลบักระจ่าง

ชดัแทบจะในทนัที

พลนันั้นโต้วเจากร็ูส้กึสิ้นหวงั นางตดัใจเอ่ยกบับตุรชาย “แม่นมของเจ้า

เลี้ยงดูเจ้ามา แม้ไม่มคีวามดกีต็้องมคีวามชอบ ถ่ายทอดค�าสั่งข้าออกไป ให้ 

จูซื่อกลบัมาปรนนบิตัดิูแลเจ้า ส่วนลูกแม่นมกใ็ห้กลบัมาช่วยงานพ่อบ้านใหญ่

แล้วกนั”

“ท่านแม่!” ลูกเวยประหลาดใจและยนิดใีนคราเดยีวกนั เขาคุกเข่าลงที่

หน้าเตยีงโต้วเจาทนัท ีจากนั้นกก็้มศรีษะค�านบันางหลายครั้ง “ลูกขอขอบคุณ

แทนแม่นมกบัพี่จูด้วย!” สหีน้านั้นเตม็ไปด้วยความลงิโลดยนิดี

จูซื่อร้อนใจ รบีดงึตวัลูกเวยขึ้นมา “ซื่อจื่อ มคิวรเจ้าค่ะ มคิวร!”

แม้แต่แม่นมยงัรู้ว่า ‘มคิวร’ แล้วบตุรชายที่นางฟมูฟักมาอย่างทะนถุนอม

ด้วยความตั้งใจมหีรอืที่จะไม่รู้?

แต่เพราะเขามอิาจสะกดกลั้นความรู้สกึของตนได้กเ็ท่านั้นเอง!



สี่
เกิดใหม่

โต้วเจาบอกไม่ถกูว่าตนรษิยาหรอืเพยีงอจิฉาเท่านั้น เลอืดลมตขีึ้นมา

ที่ชอ่งอก ปั่นป่วนทรมาน นางกลวัว่าถ้าเหลอืบมองบตุรชายอกีเพยีงแวบเดยีว 

กจ็ะนกึเสยีใจในสิ่งที่ตดัสนิใจไปเมื่อครู่

“หยบิป้ายค�าสั่งให้ซื่อจื่อ” โต้วเจาสั่งความชุ่ยเหลิ่ง “สั่งความไปว่า ต่อ

ไปนี้ไม่เพยีงแต่เรื่องของซื่อจื่อ ธรุะของคณุชายรองกบัลกูอนิกใ็ห้จซูื่อเป็นธรุะ

จดัการแทน”

“ท่านแม่!” ลูกเวยเงยหน้าขึ้น สมัผสัได้ถงึความผดิปกตบิางอย่าง

“ฮูหยนิ ไม่ได้นะเจ้าคะ!” เสยีงของจูซื่อแหลมสูงยามเอ่ย ทั้งใบหน้ายงั

ขาวซดีทนัใด

คนที่นางเลอืกเฉลยีวฉลาดนกั หากอกีฝ่ายอยู่เคยีงข้างลูกๆ ของนาง 

เช่นนี้ย่อมปกป้องพวกเขาจากคนเจ้าเล่ห์เพทุบายได้

โต้วเจาหลบัตาลง จากนั้นกโ็บกมอื “ข้าเหนื่อยแล้ว อยากพกัสกัหน่อย 

พวกเจ้าออกไปได้แล้ว”

“ฮูหยิน!” จูซื่อคุกเข่าลงแล้วโขกศีรษะค�านับโต้วเจาหลายครั้งพร้อม

น�้าตาอาบหน้า
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ลูกเวยมองจูซื่อด้วยแววตาฉงน

โต้วเจาโบกมอือกีครั้ง จากนั้นกพ็ลกิตวัหนัหลงัให้

“ฮูหยิน วางใจเถิด แม้ต้องแลกด้วยชีวิต บ่าวก็จะดูแลคุณชายกับ 

คุณหนูอย่างเต็มที่เจ้าค่ะ” จูซื่อเอ่ยพึมพ�า หลังจากโขกศีรษะค�านับโต้วเจา 

อกีครั้งกจ็ากไปพร้อมลูกเวย

ภายในห้องเงยีบลง บรรยากาศเงยีบเชยีบและเดยีวดาย

โต้วเจาโศกเศร้าอยู่ในใจลกึๆ

ถ้าเว่ยถงิอวี๋พึ่งพาได้สกันดิ รบัผดิชอบหน้าที่ที่บุรุษพงึกระท�า นางซึ่ง

เป็นเพียงสตรี มีหรือที่จะต้องออกหน้าจัดการดูแลจวนสกุลเว่ย มีหรือที่จะ

ละเลยบุตรชายทั้งสองคนเช่นนั้น?

หากแม่สามห่ีวงใยหลานชายทั้งสองอกีสกันดิ มใิช่เอาแต่ขอพรไหว้พระ

โพธสิตัว์ มหีรอืที่บตุรชายทั้งสองจะเหน็จซูื่อที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายเลอืด

ประหนึ่งญาตสินทิ?

หรอืจะเป็นเพราะนางเลอืกคนผดิเอง?

ถ้าจูซื่อเป็นคนละโมบโลภมาก ทะเยอทะยานใฝ่สูง หยาบกระด้าง ไม่รู้

ขนบธรรมเนียม และชอบประจบสอพลอ บุตรชายทั้งสองก็คงจะไม่อาลัย

อาวรณ์อกีฝ่ายถงึเพยีงนี้

แต่ว่านางจะให้คนพรรค์นั้นมาอยู่ข้างกายและสั่งสอนบุตรชายได้

อย่างไรกนั นางไม่รู้ว่าควรจะโทษใครด้วยซ�้า!

ทุกครั้งที่คิดเช่นนี้ โต้วเจาก็จะนึกถึงมารดาผู้ล่วงลับของนาง นางยัง

เล็กขนาดนั้น ไฉนท่านแม่ถึงทิ้งนางเอาไว้คนเดียวได้ลงคอ ถ้าท่านแม่ยังอยู่

และอบรมสั่งสอนนางว่าผู้เป็นมารดากบัภรรยาควรท�าตวัเช่นไร นางอาจจะไม่

ล�าบากยากเขญ็ และเดนิไปบนเส้นทางคดเคี้ยวแบบนั้น ลูกๆ ของนางกอ็าจ

จะไม่ตตีวัออกหากจากนาง?

นี่เป็นค�าถามที่ไม่มวีนัได้รบัค�าตอบ

โต้วเจารู้สกึว่าร่างกายไร้เรี่ยวแรง
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นางยกผ้าห่มขึ้นคลุมศรีษะ ปล่อยตวัเองให้จมอยู่ในความมดืมดิ

ท่ามกลางความรู้สึกเลือนราง โต้วเจาได้ยินเสียงสะอื้นไห้ นางอยาก 

จะลืมตา แต่หนังตาหนักปานทองค�าพันชั่ง ไม่ว่าท�าอย่างไรก็เปิดเปลือกตา 

ไม่ขึ้น จากนั้นกไ็ด้ยนิเสยีงคร�่าครวญของเว่ยถงิอวี๋ดงัขึ้นข้างหู 

“เจ้าไปแล้ว ข้าจะอยู่อย่างไร” 

สกัพกักต็ามมาด้วยเสยีงของฮูหยนิกวั 

“เจ้าวางใจเถดิ ลูกเวยเป็นหลานเขยของข้า ไม่วา่อย่างไรข้ากจ็ะปกป้อง

เขาเอง”

‘ข้าก�าลงัจะตายหรอืไรกนั’

โต้วเจาพยายามลมืตาขึ้นมา ก่อนจะพบว่าตวันางนั่งอยูบ่นเตยีงเตา11 

แสงแดดสาดส่องกองหิมะในลานเรือน สะท้อนไปยังบานหน้าต่างกระดาษ 

เกาลี่12 จนภายในห้องสว่างพร่างพราย

ดรุณีหน้าตางดงามที่มีไฝแดงมุมปากนางหนึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามนาง อีก

ฝ่ายก�าลังเล่นพันด้ายเป็นเพื่อนนาง นอกจากนี้ก็ยังมีสาวใช้วัยสิบถึงสิบห้าปี

อกีราวสี่ห้าคนนั่งเยบ็ผ้าอยู่หน้าเตยีงเตา

พวกนางสวมเสื้อคลุมกันหนาวที่ตัดเย็บอย่างประณีตกับกระโปรง 

ผ้าป่าน บ้างกป็ระดบัต่างหูเงนิคู่เลก็น่ารกั บ้างกป็ักปิ่นเงนิบนศรีษะ ในความ

เรียบง่ายฉายความบริสุทธิ์สดใสและสง่างามของเด็กสาวออกมาได้อย่าง 

เด่นชดั ท�าให้ผู้ที่พบเหน็พากนัยิ้มออกมาได้โดยไม่รู้ตวั

11 เตียงเตาคือแท่นที่ก่อด้วยอิฐหรือดิน ด้านล่างมีปล่องเตาส�าหรับจุดฟืนเพื่อให้ความ

อบอุ่น ด้านบนปูทับด้วยเบาะรองนั่งหรือฟูกนอน มักสร้างในเรือนทางเหนือที่มีอากาศ 

หนาวเยน็
12 กระดาษวาดรปู มต้ีนก�าเนดิจากดนิแดนเกาหลเีหนอื วสัดเุหนยีวทนทาน เนื้อกระดาษ

เป็นมนั ซบัน�้าหมกึได้ดี



34
จิ่วฉงจื่อ เล่ม 1

โต้วเจาไม่รู้จกัคนที่อยู่ในห้องสกัคน แต่กลบัรู้สกึคุ้นเคยยิ่งนกั

เมื่อก่อนยามที่อยู่บ้านกับท่านแม่ในอ�าเภอเจินติ้ง หากเข้าสู่ฤดูหนาว

เมื่อไร บรรดาสาวใช้และบ่าวในเรอืนกจ็ะแต่งกายเช่นนี้

ที่แท้นางกฝ็ันอกีแล้ว...

โต้วเจาหัวเราะคิก นางไถลตัวลงจากเตียงเตา อยากจะดูว่าบรรดา 

สาวใช้เยบ็อะไรกนัอยู่ ทว่าเท้ายงัไม่ทนัถงึพื้น ใครบางคนกอ็ุ้มนางไว้เสยีก่อน

สาวใช้เม้มปากเพราะต้องกลั้นยิ้ม

ดรณุหีน้าตางดงามช่วยอุม้นางลงจากเตยีงเตา ปากกพ็ร�่าบ่น “คุณหนูสี่

ต้องการอะไรเจ้าคะ บอกแม่นมสเิจ้าคะ! แม่นมจะไปหยบิมาให้ท่านเอง”

ที่แท้คนผู้นี้กเ็ป็นแม่นมของนางนี่เอง!

โต้วเจาหวัเราะออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่

แม่นมในความฝันของนางครั้งก่อนผิวขาวอวบอิ่มราวกับหมั่นโถว  

คราวนี้เป็นหญงิสาวเอวบางร่างน้อย ไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะมรีูปร่างหน้าตาเช่นไร

โตว้เจาวิ่งตงึๆ ไปหาสาวใช้ที่ก�าลงัเยบ็ผ้า จู่ๆ  กพ็บวา่ร่างของตนเลก็ลง

ไปมาก โต๊ะเก้าอี้ที่เคยอยู่ในระดบัสายตากลบัสูงกว่านางเป็นเท่าตวั

ฮ้า! แม้แต่ในความฝันกย็งัสมจรงิสมจงัเหลอืเกนิ!

สาวใช้ที่เยบ็ผ้าอยู่เงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มให้นางอย่างมไีมตรี

ในบรรดาสาวใช้กลุ่มนี้ คนที่มีอายุมากหน่อยท�าหน้าที่เย็บพื้นรองเท้า 

คนที่อายุน้อยท�าหน้าที่สานเชือก ท่าทางแต่ละคนคล่องแคล่วช�านาญ ดูทีว่า

พวกนางคงเคยชนิกบังานนี้มานานปีแล้ว

ลมเยน็บาดกระดูกพดัวูบเข้ามา

โต้วเจาเงยหน้า ก่อนจะเห็นว่าผ้าม่านถูกเลิกขึ้น จากนั้นสตรีคนหนึ่ง 

กเ็ดนิเข้ามาพร้อมบรวิารล้อมหน้าล้อมหลงั

ทกุคนที่อยู่ในห้องลกุขึ้นคารวะสตรผีูน้ั้น ก่อนจะเรยีกขาน “ฮูหยนิเจด็”

โต้วเจามองอกีฝ่ายด้วยสายตาตะลงึ

อายุราวสบิแปดสบิเก้าปี รูปร่างสนัทดั อรชรอ้อนแอ้น หน้าเรยีวยาว 
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คิ้วใบหลวิ รมิฝีปากเลก็แดงสด สวมชุดเป้ยจ1ึ3 ผ้าไหมลายคนโทสดีอกท้อ

ขบัให้ผวิขาวผ่องปานหมิะ ดูบอบบางยิ่งกว่าบุปผา

นี่คอืมารดาของตน!

โต้วเจาไม่เหมอืนกบัท่านแม่เลยสกันดิ

นางมรีูปร่างสูงโปร่ง อรชรอ้อนแอ้น หน้ารูปไข่ คิ้วเรยีวยาว รมิฝีปาก

อิ่ม ผวิขาวราวหมิะ แววตาเฉยีบขาด ยามทอดสายตามองผู้อื่นดูทรงอ�านาจ

อยู่ในที เหมือนท่านพ่อราวกับแกะออกมาจากพิมพ์เดียวกัน ตอนที่แต่งเข้า

จวนจี่หนงิโหว นางถงึกบัต้องกนัคิ้วเรยีวยาวให้บางลงเพื่อให้ตวัเองดูอ่อนหวาน

ขึ้นสักนิด ต้องแสร้งหลุบตาลงต�่ายามสนทนากับผู้อื่น ถึงจะดูอ่อนหวานได ้

สกัสามส่วนของมารดา

ท่านแม่เดินยิ้มหวานเข้ามาหา ท�าให้นางมองเห็นอีกฝ่ายชัดเจนขึ้น 

ใบหน้าของท่านแม่สะอาดเกลี้ยงเกลา ราวกับชิ้นหยกงดงามที่ไร้รอยต�าหน ิ 

น่ามองเหลอืเกนิ

ท่านแม่ก้มตัวลงแล้วไล้ปลายจมูกของนาง จากนั้นก็เอ่ยเย้า “โซ่วกู  

เป็นอะไรไป จ�าแม่ไม่ได้หรอื!”

‘โซ่วกู?’

ชื่อเล่นของนางหรอื นางไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตนมชีื่อเล่นด้วย

น�้าตาหยดเผาะลงมา โต้วเจารบีกอดขาของท่านแม่เอาไว้

“ท่านแม่ ท่านแม่!” นางร้องไห้เหมอืนเดก็ไร้ที่พึ่งพา

“โอ๊ะๆ!” ดูเหมือนท่านแม่จะไม่รับรู้ถึงความสะเทือนใจของนางเลย  

อีกฝ่ายยังหันไปยิ้มแล้วถามแม่นม “โซ่วกูเป็นอะไรไป จู่ๆ ก็ร้องไห้ออกมา 

เช่นนี้” ไม่มีท่าทีคลางแคลงหรือต�าหนิแม่นม เห็นได้ชัดว่าไว้วางใจในตัว 

อกีฝ่ายอย่างมาก

13 เครื่องแต่งกายสตรี แขนเสื้อกับล�าตัวอาจตัดสั้นหรือยาว ใช้สวมคลุมทับด้านนอก  

สาบเสื้อสองด้านเรยีบตรง
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“เมื่อครู่ยงัดอียู่เลยนะเจ้าคะ” แม่นมแปลกใจไม่น้อยเหมอืนกนั แต่ก็

จ�าใจตอบ “อาจเป็นเพราะเห็นท่านมา บุตรสาวเห็นมารดาเมื่อไร ก็ร�่าไห้ได้

ตลอดเวลานั่นละเจ้าค่ะ”

“อย่างนั้นหรอื” ท่านแม่อุม้นางขึ้นมานั่งบนเตยีงเตา “เดก็คนนี้ กระโปรง

ของแม่เปียกหมดแล้ว”

โต้วเจาชะงกั

สิ่งที่มารดาควรกังวลที่สุดคือหาสาเหตุว่าท�าไมบุตรของตนถึงร้องไห ้

มใิช่หรอื ไฉนสิ่งที่ท่านแม่เป็นห่วงกลบักลายเป็นกระโปรงของตน...

นี่... นี่คอืท่านแม่ของนางจรงิๆ หรอื

โต้วเจาเบกิตากว้าง หยาดน�้าตายงัไหลรนิบนใบหน้าเลก็ๆ

ท่านแม่หวัเราะพรดืออกมา ก่อนจะหยบิผ้าเชด็หน้าซบัน�้าตาให้นางแล้ว

หนัไปบอกแม่นม “เดก็คนนี้เป็นเบื้อใบ้ไปเสยีแล้ว!” จากนั้นกก็อดนางเอาไว้

อย่างอ่อนโยน หอมแก้มนางก่อนเอ่ย “ท่านพ่อของเจ้าก�าลังจะกลับมาแล้ว  

เจ้าดใีจหรอืไม่” สหีน้านั้นเผยให้เหน็ความยนิดทีี่เปี่ยมล้นออกมา

โต้วเจาร้อง “อ๊ะ” แล้วท�าท่าจะกระโดดผลุง ไฉนนางถงึลมืเรื่องส�าคญั

แบบนี้ไปได้!

นางไม่รู้รายละเอียดว่าเกิดเรื่องใดขึ้นระหว่างท่านพ่อกับท่านแม่ใน 

ครานั้น แต่ฟังจากที่ถั่วเหนยีงเล่า ท่านพ่อรูจ้กักบัมารดาเลี้ยงเมื่อครั้งที่ไปสอบ

ระดบัมณฑล14 ณ เมอืงหลวง ท่านแม่ผู้น่าเวทนาหาได้รบัรู้สิ่งใดไม่ พอเหน็

ท่านพ่อเขียนจดหมายมาว่าจะท่องเที่ยวให้ทั่วเมืองหลวง นางก็ไม่คิดสงสัย 

เลยแม้แต่นดิ ได้แต่เฝ้ารอคอยให้ท่านพ่อกลบัมาอย่างใจจดใจจ่อ ซ�้ายงักลวั

ว่าท่านพ่อจะมีเงินไม่พอใช้ จึงคิดหาวิธีให้อวี๋ต้าชิ่งบ่าวของตนส่งเงินไปให ้

14 การสอบราชการ (สอบขุนนาง) ในสมยัราชวงศ์หมงิแบ่งออกเป็นสี่ระดบั ได้แก่ การ

สอบระดับท้องถิ่น (ถงซื่อ) การสอบระดับมณฑล (เซียงซื่อ) การสอบระดับเมืองหลวง  

(ฮุย่ซื่อ) และการสอบระดบัราชส�านกั (เตี้ยนซื่อ)
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ท่านพ่อใช้ ภายหลังไม่รู้ว่าท่านปู่ทราบความนี้ได้อย่างไร หลังจากถูกต�าหนิ

ยกใหญ่ ท่านแม่ถงึได้หยุด

การสอบระดบัมณฑลจดัขึ้นในเดอืนแปด หมิะโปรยปรายอยู่ด้านนอก 

เวลานี้ก็น่าจะเข้าสู่ช่วงกลางฤดูหนาว ท่านพ่อยังไม่กลับมา แต่ท่านปู่ยังอยู่  

เขาไม่มีทางฉลองปีใหม่ที่อื่นแน่ นั่นก็เท่ากับว่าหากเตือนท่านแม่ตอนนี้ก็อาจ

จะทนักาล

เพราะท่านแม่กอดนางแน่น โต้วเจาพยายามจะลุกขึ้นแต่ไม่ส�าเร็จ  

นางจงึตะโกนเสยีงดงัด้วยความร้อนใจ “ท่านแม่”

“วันนี้โซ่วกูเป็นอะไรไป” ผู้เป็นมารดาฉงนกับท่าทางดื้อรั้นที่แปลกไป

จากทุกวนัของบุตรสาว สายตาคมปลาบปรายมองแม่นม

แม่นมเผยสีหน้ากระวนกระวายออกมา “บ่าวอยู่เฝ้าคุณหนูสี่หลับไป

กระทั่งชว่งเชา้ถงึตื่นขึ้นมา จากนั้นกก็นิโจ๊ก ซาลาเปาเนื้อ ฮวาจว่น15 อกีชิ้น...”

“ข้าสั่งไว้ว่าทกุเช้าที่ตื่นขึ้นมาให้โซ่วกดูื่มน�้าอุน่ไม่ใช่หรอื” ท่านแม่ตดับท

แม่นม “เช้านี้เจ้าให้นางดื่มน�้าอุ่นหรอืไม่”

“ดื่มเจ้าค่ะ ดื่ม!” แม่นมรบีตอบ ท่าทางจรงิจงักว่าเมื่อครู่ “ข้าท�าตาม 

ที่ฮูหยนิก�าชบัไว้ ห่มผ้าให้คุณหนู ให้นางสวมเสื้อเหมยีนอ๋าว16 จากนั้นกใ็ห้

ดื่มน�้าอุ่น...”

‘ให้ตายเถดิ! เวลานี้แล้วยงัมาพูดถงึเรื่องพวกนี้ท�าไมกนั’

นางอยู่ที่หมู่บ้านชาวนากับท่านย่ามาจนถึงอายุสิบสองปี ฤดูร้อนก็ไป 

จับปลากับลูกๆ ของคนงานในหมู่บ้านชาวนา ดื่มน�้าในแม่น�้าไปไม่รู้เท่าไร 

ต่อเท่าไร ฤดูหนาวก็ขึ้นเขาไปจับนกกระจิบ ท้องหิวก็ย่างนกกิน ถึงกระนั้น 

กย็งัเตบิโตแขง็แรงดไีม่ใช่หรอืไร

15 หมั่นโถวชนดิหนึ่ง ใช้วธิยีดืแป้งออกเป็นเส้น แล้วน�ามาม้วนเป็นก้อน มรีปูทรงคล้าย

ดอกไม้ 
16 เสื้อกนัหนาวแบบมซีบัด้านในของจนี
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โต้วเจาเขย่าแขนมารดา “ท่านแม่...” นางอยากจะบอกท่านแม่ ‘ท่านพ่อ

จะพาหญงิผู้หนึ่งกลบัมา’ แต่เจ้าตวัรู้สกึราวกบัมอีะไรตดิอยู่ที่คอ ค�าพูดง่ายๆ 

เพยีงประโยคเดยีวกลบัเอ่ยอู้อี้ไม่ชดัเจน “ท่านพ่อ... หญงิ...” ได้เพยีงสองค�า

เท่านั้น

พอเหน็โต้วเจาเอ่ยบางอย่าง ท่านแม่กห็นักลบัมายิ้มให้นางแล้วพดูด้วย

ท่าทางอดทน “โซ่วกู เจ้าจะบอกอะไรแม่หรอื”

“ท่านแม่” โต้วเจาออกเสยีงอย่างยากล�าบาก “ท่านพ่อ... หญงิ...” สอง

ค�านี้ชดัเจนด ีแต่กย็งัพูดไม่ได้ความอยู่ดี

นางร้อนใจจนเหงื่อซมึตรงขมบั

ท่านแม่คลี่ยิ้มกว้าง มองข้ามค�าว่า ‘หญิง’ ไปแล้วเอ่ยออกมาอย่าง 

ดอีกดใีจ “ที่แท้โซ่วกูของเรากค็ดิถงึท่านพ่อนี่เอง! เกาเซงิส่งจดหมายกลบัมา 

บอกว่า ท่านพ่อของเจ้าจะถงึในอกีสองวนั ซ�้ายงัซื้อประทดั ดอกไม้ไฟ โคม 

และธูปเทยีนส�าหรบัฉลองปีใหม่มามากมาย ประทดัดอกไม้ไฟจากเมอืงหลวง

เชยีวนะ งดงามหลากหลายสสีนัเชยีวละ อย่าว่าแต่อ�าเภอเจนิติ้ง17 เลย แม้แต่

ในจงัหวดัเจนิติ้งกย็งัหาซื้อไม่ได้...”

‘เวลานี้ยงัจะสนใจประทดัดอกไม้ไฟอะไรอกี!’

โต้วเจาร้อนใจจนแทบเสยีสต ินางพูดซ�้าๆ “ท่านพ่อ... หญงิคนนั้น...”

สหีน้าของท่านแม่ขรมึไปทนัใด ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั “โซ่วกู 

เจ้าจะพูดอะไร”

โต้วเจาตัดสินใจแน่วแน่ สูดลมหายใจเข้าลึก จากนั้นก็เอ่ยออกมา 

ทลีะค�า “ท่าน-พ่อ-พา-หญงิ-คน-หนึ่ง-กลบั-มา...”

แม้จะเป็นเสยีงของเดก็น้อย แต่กลบักระจ่างชดัเจน

ราวกบัถูกคนตบหน้าฉาดใหญ่ ท่านแม่เผยสหีน้าตระหนก สงสยั และ

17 ในสมัยราชวงศ์หมิงแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคจากใหญ่ไปเล็กดังนี้ เสิ่ง  

(อ�าเภอ) เสี้ยน (เมอืง) โจว (จงัหวดั) ฝู ่(มณฑล)
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ตะลงึงนั

แม่นมกบับรรดาสาวใช้มองหน้ากนั สหีน้าดูหวาดหวั่นกระวนกระวาย 

ภายในห้องเงยีบราวกบัความตายมาเยอืน ก่อนที่ผ้าม่านจะถูกเลกิขึ้น สาวใช้

ที่รวบมวยผมรายหนึ่งวิ่งกระหดืกระหอบเข้ามา 

“ฮูหยินเจ็ด คุณชายเจ็ดกลับมาแล้วเจ้าค่ะ คุณชายเจ็ดกลับมาจาก 

เมอืงหลวงแล้ว...”

“จริงหรือ!” ท่านแม่เผยแววยินดีออกมา นางถกชายกระโปรงแล้ววิ่ง

ออกไปข้างนอก แต่เพยีงสองก้าวกห็ยุดลง อกีฝ่ายคดิอยู่ครู่หนึ่งกห็นักลบัมา

อุ้มโต้วเจา “เราไปรบัท่านพ่อด้วยกนั!”

ดูทวี่าท่านแม่คงเกดิความคลางแคลงใจขึ้นมาแล้ว

โต้วเจาพรูลมหายใจออกมา นางโอบล�าคอของท่านแม่เอาไว้แล้ว 

ตอบรบั 

“เจ้าค่ะ”



ห้า
กลับจวน

รถม้าของท่านพ่อจอดที่ประตูรอง บ่าวรับใช้ก�าลังวุ่นวายอยู่กับการ 

ขนข้าวของ ท่านพ่อสวมชุดจื๋อตวั18 ผ้าไหมหางโจวสฟี้าลายต้นชางผู คลุมทบั

ด้วยเสื้อคลมุต้าฉ่างขนกระรอก เขายนืสง่าอยูข้่างรถม้า ก�าลงัพดูอะไรบางอย่าง

กบัเกาเซงิ

พอได้ยนิเสยีงความเคลื่อนไหว ท่านพ่อกห็นักลบัมาพร้อมรอยยิ้มบาง 

ชายหนุ่มหล่อเหลาสง่างาม ราวกบัจนัทร์กระจ่างท่ามกลางสายลมอ่อน

โต้วเจาหัวใจกระตุกวูบ นางรู้ว่าท่านพ่อรูปงาม แต่ไม่เคยเห็นเขา 

ในลกัษณะนี้มาก่อน

ในความทรงจ�าของนาง ท่านพ่อมักขมวดคิ้วนิดๆ แม้ยามหัวเราะ  

หว่างคิ้วนั้นก็ยังขมวดเป็นปม เผยให้เห็นความกลัดกลุ้มที่ไม่มีวันจางหาย  

โดยเฉพาะยามที่ทอดสายตามองนางด้วยแววตาเรยีบเฉย ราวกบับ่อน�้าเก่าแก่

พนัปีที่ชวนให้รู้สกึหนาวเหนบ็ในใจ

18 ชดุที่บณัฑติจนีและภกิษนุยิมสวม ล�าตวัยาว สาบเสื้อด้านหนึ่งป้ายทบัอกีด้าน แขนยาว

กว้างแบบปีกผเีสื้อ
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ไม่เหมือนกับตอนนี้ อีกฝ่ายยังหนุ่มแน่น งดงาม สดใส ราวกับ 

ชายหนุ่มที่ปราศจากความทุกข์โศก มองแล้วชวนให้รู้สกึอบอุ่นใจ

“โซ่วกู” รอยยิ้มของท่านพ่อปรากฏอยู่เบื้องหน้านาง “พ่อกลับมาไฉน

ไม่ทกัทายกนัสกัค�าเล่า!” เขายื่นมอืมาบบีจมูกโต้วเจาเบาๆ

โตว้เจาเบอืนหน้าหนโีดยไม่รูต้วั หลกีเลี่ยงสมัผสัจากฝ่ามอืของอกีฝ่าย

ท่านพ่อชะงักไป ก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างไม่ถือสา จากนั้นก็หยิบ

กังหันลมจากด้านในรถม้าแล้วหมุนมันติ้วๆ ก่อนส่งให้นาง “นี่เป็นของเล่น 

ที่พ่อซื้อมาจากเมอืงหลวง สนุกหรอืไม่”

หากนางเป็นเดก็น้อยจรงิๆ คงตื่นเต้นดใีจเพราะกงัหนัลมอนันี้แน่ แต่

เวลานี้นางคอืมารดาของบตุรทั้งสาม เป็นคนที่ซื้อของเล่นไว้ปลอบประโลมเดก็ 

มหีรอืที่จะสนใจของพรรค์นี้

โต้วเจาชะเง้อคอมองด้านในรถม้า

ขณะที่ท่านแม่มองท่านพ่อด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรัก 

ใบหน้าของนางแดงระเรื่อ ปากกเ็อ่ยออกมาอย่างออดอ้อน “ท่านกลบัมาอย่าง

ปลอดภยักด็แีล้ว ยงัจะต้องซื้อข้าวของมาฝากพวกเราท�าไมกนัเล่าเจ้าคะ ใน

จวนกม็หีมดแล้วทุกอย่าง”

“เหมือนกันเสียที่ไหน!” ท่านพ่อรับนางมาจากมือท่านแม่ “นี่เป็นของ 

ที่ข้าตั้งใจซื้อมามอบให้พวกเจ้า”

ใบหน้าของท่านแม่แดงก�่ากว่าเดมิราวกบัได้ลิ้มรสสรุา ดวงตากฉ็ายแวว

เคลบิเคลิ้มขึ้นมา

โต้วเจาเอี้ยวตัว ท�าท่าจะรั้งมู่ลี่รถม้า แต่เด็กตัวเล็กแขนสั้นนัก ท�า

อย่างไรกเ็อื้อมไม่ถงึมู่ลี่เสยีที

ท่านพ่อสงัเกตได้ถงึเจตนาของนาง จงึตกี้นนางเบาๆ “เจ้าหาอะไรกนั”

โต้วเจาไม่สนใจท่านพ่อ เอาแต่มุดศรีษะเข้าไปด้านใน

ห้องภายในรถม้าปูฟูกหนา มตี�ารบัต�าราอย่าง ซื่อซูจู้เจี่ย19 หลายเล่ม

วางระเกะระกะ มมุหนึ่งตั้งกระบอกอุน่ชา กาจื่อชา20 นอกจากนี้กไ็ม่มสีิ่งใดอกี
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โต้วเจากวาดตามองไปรอบๆ ด้วยความฉงน หรอืว่านางจะจ�าผดิ?

หรอืว่า... เรื่องที่ถั่วเหนยีงพูดจะมใิช่ความจรงิ!

ท่านพ่อกลับจากเดินทางไกล เรื่องแรกที่ต้องท�าก็คือเข้าไปคารวะ 

ท่านปู่ ส่วนท่านแม่ใช้ข้ออ้างเรื่องจัดงานเลี้ยงในครอบครัวเพื่อกลับไปที่ห้อง

หลัก จากนั้นก็เรียกบรรดาสาวใช้และบ่าวไพร่ทุกคนที่เข้าเวรในห้องหลักมา 

ที่ห้องโถงพร้อมกนั

“เจ้าคนสารเลวคนใดบอกให้ลูกเจาพูดจาเหลวไหลเช่นนั้น ลุกขึ้นมา!” 

ท่านแม่ตบโต๊ะเสยีงดงั

โครม! 

“หากลกูเจาชี้ตวัเมื่อใดละก ็มนัผู้นั้นต้องถกูส่งตวัไปเป็นบ่าวนอกเรอืน 

และถูกลงโทษให้เข็ดหลาบ! ข้าจะรายงานให้นายท่านทราบ ตามคนค้าทาส 

มาแล้วเอาตัวไปขายบนภูเขา ชาตินี้อย่าหวังว่าจะได้กินแม้แต่หมั่นโถวสักลูก

เดยีว!”

ภายในห้องโถงเงยีบราวกบัมรณกาลมาเยอืน

เสยีงจอกชากระทบโต๊ะดงัปึกเพราะความเดอืดดาลของท่านแม่ “ดมีาก! 

ไม่มีใครรับสารภาพ คิดว่าข้าสืบไม่รู้ความกระมัง? ลูกเจาเพิ่งอายุไม่กี่ขวบ 

พูดจายังไม่ชัดด้วยซ�้า พวกเจ้ากล้ายุยงส่งเสริมให้ลูกเจาเอ่ยวาจาเหลวไหล 

ต่อหน้าข้า หากลกูเจาโตขึ้นกว่านี้สกันดิ นางไม่ถกูพวกเจ้าเสี้ยมสอนจนเสยีคน

หรอืไร...”

โต้วเจานั่งอยู ่บนเตียงเตาภายในห้องด้านในพร้อมสาวใช้คนหนึ่ง 

ประเดี๋ยวก็ถอนหายใจออกมา เป็นความคิดของนางเอง ใครเล่าจะก้าวออก

19 หนงัสอืขยายความสี่ต�าราที่เป็นพื้นฐานแนวคดิค�าสอนของลทัธขิงจื๊อ ได้แก่ ต้าเสวยี 

หลุนอวี่ เมิ่งจื่อ และจงยง
20 กาน�้าชาที่ท�าจากดนิจื่อชา มสีนี�้าตาลไหม้
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มายอมรบั! แต่โต้วเจากไ็ม่ได้แก้ต่างแทนบ่าวรบัใช้เหล่านั้น

นางในตอนนี้เป็นเด็กที่แม้แต่พูดก็ยังไม่ชัด ท่านแม่ย่อมเข้าใจว่า

ประโยคปั้นน�้าเป็นตัวอย่าง “ท่าน-พ่อ-พา-หญิง-คน-หนึ่ง-กลับ-มา...” เช่นนี้

เกดิจากการเป่าหูของบ่าวไพร่ข้างกาย หากนางออกรบัแทนคนเหล่านั้น ท่าน

แม่ก็จะยิ่งสงสัยว่ามีคนประสงค์ร้ายกับนาง คราวนี้บ่าวไพร่ทั้งหมดก็คง 

ไม่รอดแน่

โต้วเจาถามสาวใช้ข้างกาย “เจ้าชื่อ... อะไร” ล�าคอราวกบัถูกอุดเอาไว้ 

วาจาที่เอ่ยออกมาไม่ครบถ้วนทั้งประโยค

สาวใช้ทั้งตระหนกและดีใจในคราเดียวกัน จึงรีบตอบทันที “เรียน 

คุณหนูสี่ บ่าวชื่อเซยีงเฉ่าเจ้าค่ะ”

โต้วเจาบอก “ข้าจะหา... ถั่วเหนยีง!”

สาวใช้เบกิตากว้างแล้วถามด้วยความสงสยั “ถั่วเหนยีงเป็นใครเจ้าคะ”

โต้วเจาประหลาดใจ

ใครบางคนรายงานขึ้น “ฮูหยนิเจด็ คุณชายเจด็กลบัมาแล้วเจ้าค่ะ”

ด้านนอกมีเสียงความเคลื่อนไหว ขณะที่น�้าเสียงของท่านแม่ฉายแวว

กระสบักระส่ายเลก็น้อย “ป้าอวี๋ ไล่บ่าวในห้องคุณหนูสี่ออกไปให้หมด คนืนี้

คุณหนูสี่จะอยู่กบัข้าที่นี่ ส่วนคนอื่นๆ มอีะไรกไ็ปท�าเสยี”

เสยีงที่บ่งบอกให้รูว่้าผูก้ล่าวอยูใ่นวยัชราตอบรบัอย่างนอบน้อม “เจ้าค่ะ” 

จากนั้นกต็ามด้วยเสยีงความเคลื่อนไหวอกีครั้ง

ไม่นานท่านแม่ก็เดินเข้ามายังห้องด้านในด้วยรอยยิ้มอ่อนหวานพร้อม

ท่านพ่อ พอเห็นโต้วเจานั่งเหม่อลอยอยู่บนเตียงเตา ท่านพ่อก็หัวเราะพลาง 

ลูบศรีษะของนาง 

“เดก็คนนี้ วนันี้เป็นอะไรไป”

ท่านแม่ไม่กล้าบอกท่านพ่อว่านางถูกคนเสี้ยมสอนให้เอ่ยวาจาโป้ปด

มดเท็จ เพราะเหตุนี้จึงแสร้งเอ่ยกลั้วหัวเราะแล้วบอกปัดไป “อาจจะเล่นจน

เหนื่อย ประเดี๋ยวกด็ขีึ้นเจ้าค่ะ”
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ท่านพ่อไม่ซกัไซ้ให้มากความอกี

บรรดาสาวใช้ประคองอ่างล้างหน้ากับสบู่เข้ามา จากนั้นท่านแม่ก็ผลัด

เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ท่านพ่อ ตัวนางถูกสาวใช้คนหนึ่งอุ้มไปอาบน�้าช�าระ

ร่างกาย หลงัจากเปลี่ยนชุดแล้วทั้งหมดกต็รงไปที่เรอืนของท่านปู่

ท่านปู่พกัอยู่ที่เรอืนฝั่งตะวนัตก ที่โถงกลางตดิป้าย ‘กระเรยีนยนืยาว 

บณัฑติร่วมรุ่น’ เอาไว้ ด้วยเหตุนี้จงึเรยีกว่า ‘เรอืนเฮ่อโซ่ว21’

ด้านหน้าเรือนเฮ่อโซ่วเป็นสระน�้ากับภูเขาจ�าลอง ด้านหลังเรือนคือ 

พุ่มไม้และกิ่งเถาวัลย์พันเลื้อย เป็นต�าแหน่งที่โอบล้อมด้วยทิวทัศน์ซึ่งงดงาม

ที่สุดในจวนหลงันี้

ในความทรงจ�าของโต้วเจา นางเคยมาที่เรือนเฮ่อโซ่วแห่งนี้สองครั้ง  

ครั้งแรกตอนอายุเก้าขวบ ท่านปู่เสียชีวิต เนื่องจากท่านปู่สั่งเสียเอาไว้ว่าให้ 

จัดโถงเซ่นไหว้ไว้ในเรอืนเฮ่อโซ่ว นางจึงต้องเดนิทางกลบัมาอีกครั้งเมื่อคราว

ที่เข้าร่วมพธิอีอกทุกข์

เหตกุารณ์ทั้งสองครั้งนั้นเตม็ไปด้วยความวุน่วายโกลาหล นางไม่มเีวลา

ได้ส�ารวจเรอืนเฮ่อโซ่วอย่างละเอยีดเลยแม้แต่ครั้งเดยีว

ครั้งนี้ได้หวนกลับมาในความฝัน โต้วเจาเกาะไหล่มารดาแล้วปรายตา 

มองไปรอบๆ ด้าน

น�้าในสระกลายเป็นน�้าแขง็ ภเูขาจ�าลองปกคลมุด้วยหมิะ ต้นไม้ร่วงโรย 

เถาวลัย์กลายเป็นเพยีงเถาแห้งเหี่ยว แม้จะดแูห้งแล้งเปล่าเปลี่ยว แต่เนื่องจาก

ประดบัตกแต่งไว้อย่างสง่า จงึไม่อาจปกปิดความงดงามลกึล�้าที่แฝงไว้ได้

โต้วเจาอดพยักหน้าในใจไม่ได้ มิน่าบรรดาราชบัณฑิตในเมืองหลวง 

ถึงพากันชมว่าท่านปู่ปราดเปรื่องและมีพรสวรรค์ แต่น่าเสียดายที่ท่านปู่ 

เบื่อหน่ายชีวิตขุนนาง อายุไม่ถึงสามสิบก็ลาออกจากราชการ แล้วกลับมา 

21 ‘เฮ่อ’ หมายถงึนกกระเรยีน ‘โซ่ว’ หมายถงึอายุยนืยาว นกกระเรยีนเป็นสตัว์มงคล 

ที่มอีายยุนื ทั้งยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสุภาพชนผูม้ศีลีธรรม
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ท�าไร่ท�านาที่บ้านเกดิแทน

ระหว่างที่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นั้น พวกเขาก็เดินมาถึงประตูเรือนใน 

สตรีวัยกลางคนท่วงท่างดงามนางหนึ่งยืนยิ้มขณะรอต้อนรับพวกเขา แล้ว 

เดนิน�าเข้าไปข้างใน

โต้วเจามองสตรหีน้าตางดงามคนนั้นแล้วแทบจะเบกิตากว้าง ไฉนนาง

ถึงได้ฝันถึงท่านย่าติง ถ้าจะฝัน ในฝันก็ควรจะเป็นท่านย่าของนางมิใช่หรือ! 

เพราะนางโตมากบัท่านย่าต่างหาก!

ตอนที่ก�าลงัใคร่ครวญอยู่นั้น ท่านย่าตงิกเ็ดนิเข้ามาบบีมอืเลก็ๆ ของ

นางพร้อมรอยยิ้ม ก่อนจะหนัไปถามท่านแม่ “วนันี้โซ่วกูเป็นอะไรไป ท่าทาง

ห่อเหี่ยว ไม่ทกัทายใคร...”

ท่านแม่ขยบิตาให้ท่านย่าตงิ เอ่ยด้วยน�้าเสยีงกระซบิกระซาบ “ประเดี๋ยว

ข้าเล่าให้ฟังเจ้าค่ะ”

ท่านย่าตงิเข้าใจความหมาย ได้แต่หวัเราะแล้วอุ้มนางเดนิเข้าไปด้านใน

ห้องหนงัสอืของท่านปู่

โต้วเจารู้สกึว้าวุ่นใจ

ท่านปู่อายุสี่สิบปีแล้วแต่ยังไร้ทายาท ท่านย่าใหญ่เป็นผู้จัดหาอนุ 

สองคนให้ท่านปู ่คนหนึ่งคอืท่านย่าตงิ อกีคนคอืท่านย่าชยุ ท่านย่าตงิไม่มบีตุร

ให้ท่านปู่เหมือนท่านย่าชุย ท่านย่าเองก็มีบิดาของนางเพียงคนเดียว ฝั่งจวน

ตะวนัตกมบีุตรหลานน้อยนดิ 

ภายหลังมารดาเลี้ยงของนางแต่งเข้าจวนมา ก็ให้ก�าเนิดบุตรชายโต้ว-

เสี่ยว ท่านย่ามคีวามดคีวามชอบเรื่องให้ก�าเนดิทายาทสกุลโต้วตะวนัตก คน

สกลุโต้วถงึได้เปลี่ยนค�าเรยีกขานนางเป็น ‘ฮหูยนิชยุ’ แม้ท่านพ่อจะยงัเรยีกอกี

ฝ่ายว่า ‘อี๋เหนยีง’ แต่ทายาทรุ่นหลานกลบัเรยีกนางว่า ‘ท่านย่า’ ขณะที่ท่านย่า

ตงิกย็งัเป็นท่านย่าตงิเช่นเดมิ

หลังจากท่านย่าใหญ่จากไป ท่านปู่ก็ไม่แต่งภรรยาอีก ท่านย่าติงเป็น 
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ผู้ดูแลเรื่องต่างๆ ภายในจวน หลงัจากท่านแม่แต่งเข้าสกุลโต้ว จงึมอบหน้าที่

นี้ให้แก่ท่านแม่ ขณะที่ท่านย่าตงิดูแลเฉพาะเรื่องของท่านปู่เท่านั้น 

ช่วงบั้นปลายชวีติ ท่านย่าตงิเป็นผู้ดูแลปรนนบิตัทิ่านปู่มาตลอด ส่วน

ท่านย่าย้ายกลบัไปอยู่ที่หมู่บ้านชาวนา ซึ่งอยู่ห่างจากอ�าเภอเจนิติ้งราวห้าสบิลี้ 

นางจะกลับมาเพียงไม่กี่วันในช่วงวันไหว้บ๊ะจ่าง22 วันไหว้พระจันทร์ หรือ 

วนัปีใหม่เท่านั้น

ระหว่างที่ท่านปู่สนทนากับท่านพ่ออยู่นั้น โต้วเจาก็ถูกทิ้งให้เล่นอยู่ 

คนเดยีวบนเตยีงเตาภายในห้องหนงัสอื

โต้วเจารู้สกึกระสบักระส่ายในใจ ราวกบัว่ามเีรื่องอะไรบางอย่างเกดิขึ้น 

ทว่านางกลบัไม่รู้เรื่องราวอนัใดเลยแม้แต่นดิ

“ท่านแม่ ท่านแม่!” โต้วเจารู้สกึหวาดกลวัจบัใจ จงึตะโกนเรยีกมารดา 

ขณะเดยีวกนัน�้าตากห็ยดเผาะลงมาอย่างควบคุมไม่ได้

ท่านปู่ที่ก�าลังสนทนากับท่านพ่ออย่างออกรสออกชาติมีสีหน้าทะมึน 

ในทนัที

ขณะที่ท่านแม่รบีวิ่งมาจากห้องโถงด้วยท่าทางตระหนก “ท่านพ่อ ข้าพา

โซ่วกูไปเล่นข้างนอกนะเจ้าคะ” สหีน้าของท่านแม่ฉายแววขออภยั ก่อนจะอุ้ม

นางออกจากห้องหนงัสอืไป

“เป็นอะไรไป” ท่านย่าตงิสมัผสัหน้าผากนาง “ปกตกิด็ีๆ  อยู่ หรอืว่า 

จะแตะต้องของสกปรกอะไรเข้า”

โต้วเจากอดคอท่านแม่แน่น รู้สกึได้ถงึความอุน่ที่ซอกคออกีฝ่าย ราวกบั

ว่าท�าเชน่นี้ถงึจะพสิจูน์ได้ว่าผู้คนที่นางพบในเวลานี้ไม่ใช่ภตูผอีย่างไรอย่างนั้น

“ไม่จริงกระมัง” ท่านแม่ตัวสั่นก่อนเอ่ยออกมาอย่างลังเล “หรือว่า 

เป็นฝีมอืของเจ้าคนที่เสี้ยมสอนโซ่วกู?”

22 เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างหรอืเทศกาลตวนอู ่ตรงกบัวนัที่ 5 เดอืน 5 ตามปฏทินิทางจนัทรคต ิ

จดัขึ้นเพื่อร�าลกึถงึชวหียวน กวผีูร้กัชาติ
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“ไม่เป็นอะไรหรอกน่า” ท่านย่าตงิเอ่ยออกมาอย่างมั่นใจ “ต่อให้มใีคร

คดิไม่ดจีรงิกอ็ย่ากลวัไป สกุลเราท�าแต่ความดงีาม เทพเซยีนต้องคุ้มครองเรา

ให้มีชีวิตราบรื่นปลอดภัยอย่างแน่นอน เอาไว้ข้าจะขอยันต์ศักดิ์สิทธิ์มาให ้

โซ่วกูสกัสองแผ่น เจ้ากป็ัดรงัควานรอบๆ กายนาง จากนั้นกเ็ผาทิ้งเสยี เท่านี้

โซ่วกูกไ็ม่เป็นอะไรแล้ว”

ท่านแม่พยกัหน้ารบั ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีงขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน “ถ้าข้า

สบืได้ว่าใครคดิร้ายแล้วละก ็ข้าจะถลกหนงัมนัเสยี!”

“ยังดีที่เอ่ยออกมาต่อหน้าเจ้า หากเอ่ยต่อหน้าคุณชายเจ็ด เกรงว่าจะ

เป็นเรื่องแน่” ท่านย่าตงิถอนหายใจ ก่อนที่บ่าวชายคนหนึ่งจะวิ่งเข้ามารายงาน 

“นายท่าน คุณชายเจด็ ฮูหยนิเจด็ คุณหนูเจด็ ท่านย่าตงิ คุณชายสาม

แห่งจวนตะวนัออกมาเยอืนขอรบั” 


