
บทน�ำ

“ข้าขอดหูน้าของเจ้าได้หรอืไม่”

เสียงถามดังมาจากด้านในห้องขัง เหนือร่างของเด็กสาวมีหน้าต่างที่มี

ราวเหลก็กั้นเอาไว้ ไม่ให้คนที่อยูใ่นห้องขงัปีนหน้าต่างออกมาได้ เสยีงโซ่กระทบ

กบัพื้นดงัมาจากด้านใน เดก็สาวช้อนสายตามองไปกเ็หน็ใบหน้างดงามราวกบั

หยกสลักที่มัวหมองของเด็กชายที่พยายามปีนขึ้นมามองนาง สองตาเต็มไป

ด้วยความหวงัว่าค�าขอของตนจะได้รบัการสนอง

เดก็สาวคนนั้นคลี่ยิ้มเอน็ดู นางเป็นเดก็สาววยัสบิสี่หนาว อยู่ในวยัที่

สมควรจะออกเรือน ใบหน้ามีผ้าหนาทึบปกปิดเอาไว้ เหลือเพียงดวงตาคู่โต

งามคมที่ช้อนสบกบัดวงตาของเดก็ชาย เดก็สาวกล่าว

“อย่าเลย หน้าตาของข้าอปัลกัษณ์ เดี๋ยวเจ้าจะตกใจเสยีเปล่าๆ”

“ข้ากอ็าจจะตกใจ แต่ว่าเจ้าเป็นคนที่คอยเอาอาหารมามอบให้ข้า ข้าย่อม

ไม่รงัเกยีจเจ้าแน่” เดก็ชายเกลี้ยกล่อม เขากวาดตามองเดก็สาวที่อายุมากกว่า

ตนประมาณสี่ปี “ดวงตาของเจ้างดงามมาก ข้าคดิวา่หน้าตาของเจา้คงจะไม่แย่

สกัเท่าไร”

วาจาของเขาเถรตรง หากเป็นนางเมื่อก่อนหน้านี้ ‘เฉนิเหมย’ กค็งจะ
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อาละวาดใส่เขาไปแล้ว แต่เมื่อชวีติพลกิผนั ชะตาของนางจากคุณหนูตระกูล

คหบดทีี่ร�่ารวย ตกอบัมาเป็นสาวใช้คอยเทกระโถน ความเจ้าอารมณ์ที่เคยม ี

กจ็างหายไป เหลอืเพยีงความสุขุมเยอืกเยน็ 

เฉนิเหมยกล่าว “ข้าหน้าตาน่าเกลยีดจรงิๆ หากเอาผ้าปิดเช่นนี้กพ็อจะ

ดูได้ เสี่ยวเหลยอย่าพยายามเลย ข้าไม่อยากให้เจ้ารังเกียจข้าด้วยอีกคน”  

เฉนิเหมยมองเงาต้นไม้ นางคว้าห่ออาหารข้างกาย ผุดลุกพร้อมกล่าว “ข้าต้อง

ไปท�างานแล้ว พรุ่งนี้จะเอาอาหารมาให้เจ้าอกี”

“อื้อ” เดก็ชายแสดงความผดิหวงัออกมาทนัท ี“เสี่ยวฮวา ระวงัตวัด้วย”

เฉนิเหมยแย้มรอยยิ้ม ‘เสี่ยวฮวา’ และ ‘เสี่ยวเหลย’ คอืนามสมมต ิเอา

ไว้ให้นางกบัเดก็ชายใช้เรยีกหากนัโดยเฉพาะ นางเคยอยากจะให้เขาเรยีกนาง

ว่า ‘พี่สาว’ แต่เสี่ยวเหลยกย็งัเรยีกนางว่าเสี่ยวฮวาไม่ยอมเปลี่ยน เฉนิเหมย 

จงึได้แต่ตามน�้า ไม่เช่นนั้นคงจะมวัแต่เถยีงเรื่องค�าเรยีกไม่จบไม่สิ้น

เฉินเหมยคิดว่าเหลือเวลาไม่มากแล้ว จึงเดินไปยังข้างล�าธารเล็กๆ ที่

อยู่ด้านหลงัจวน ล�าธารนี้เป็นปลายน�้าที่มกีลิ่นเหมน็รุนแรง เป็นสถานที่ที่นาง

มาล้างกระโถนเป็นประจ�า ใกล้กันนั้นมีบ่ออุจจาระ มีรั้วไม้กั้นไม่ให้ผู้อื่นตก 

ลงไปในบ่ออาจม

เด็กสาวหยุดที่ตรงนั้น กวาดตามองไม่เห็นใคร จึงได้แกะห่ออาหาร  

เทอาหารทั้งหมดทิ้งลงไปในบ่ออาจม จากนั้นจึงคว้ากระโถนที่ล้างจนสะอาด 

เดนิกลบัเข้าไปในเรอืนของเจ้านาย

ด้านในมีเสียงครางอย่างสุขสม เฉินเหมยได้ยินเช่นนั้นก็แอบหลบไป

ข้างประตูอย่างรู้ฐานะของตนเอง ไม่ช้าเสยีงนั้นกห็ยุดไป ใครบางคนก้าวออก

มาจากห้อง เป็นชายหนึ่งคนและหญงิอกีหนึ่งคน

ผู้เป็นบุรุษนั้นไว้หนวดเครา ดวงตาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ผวิคล�้า และมพีุง

ใหญ่โต ส่วนผู้เป็นสตรคีอืเดก็สาวหน้าตาจิ้มลิ้ม อายุมากกว่าเฉนิเหมยไม่กี่ปี 

เดก็สาวผูน้ี้มสีหีน้าโรยแรง แต่กระนั้นกย็งัเกาะแขนอกีฝ่าย เอ่ยอย่างออดอ้อน

“ใต้เท้า ราตรนีี้ค้างกบัข้ามไิด้หรอืเจ้าคะ ท่านมไิด้มาหาข้านานแล้ว” นาง
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ดงึแขนอกีฝ่ายไปเบยีดกบัหน้าอกของตนเอง

ฝ่ายชายปฏเิสธอย่างอ่อนโยน “ไม่ได้หรอก ข้าจะต้องท�างานหนกัจรงิๆ 

เอาไว้คราหน้า...”

ทั้งคูก่ระซบิกระซาบกนัอย่างสนทิสนม ความเปรมปรดีิ์จากบทรกัยงัไม่

สร่าง ฝ่ายชายจงึยงัมองดรุณน้ีอยผู้นี้อย่างพงึพอใจ หลงัจากออดอ้อนสองครา 

เดก็สาวจงึยอมจ�านน ดวงตาคู่สวยฉายแววไม่พอใจ แต่กระนั้นรมิฝีปากกย็งั

วาดยิ้ม

“คราหน้าอย่าลมืเสี่ยวฉายนะเจ้าคะ เสี่ยวฉายคดิถงึใต้เท้าเสมอ”

หลงัจากร�่าลากนั ฝ่ายชายกห็มนุตวัเดนิออกจากเรอืนไป พอดวงตาปดู

โปนนั้นสบมองเฉินเหมยที่ก้มหน้า สีหน้าก็พลันหงุดหงิด เขาจึงสาวเท้าเดิน

จากไปอย่างรวดเรว็

ลับหลังใต้เท้าผู้นั้น ใบหน้าของเสี่ยวฉายจึงไร้รอยยิ้มอย่างเคย พอ 

หนัมาเหน็ว่าเฉนิเหมยกลบัมาแล้ว นางกเ็หยยีดยิ้มบาง

“คุณหนูกลบัมาแล้วหรอืเจ้าคะ”

ค�าว่า ‘คุณหนู’ ไร้ความเคารพนบนอบเหมอืนครั้งเก่า ตดิจะกระแทก

แดกดนัด้วยซ�้า 

เสี่ยวฉายกล่าว “ข้าหวิแล้ว คุณหนชู่วยไปหาอะไรมาให้ข้ากนิสกัหน่อย

เถดิ” กล่าวจบนางกห็าวหนึ่งท ี “ก่อนไป ล้างมอืให้สะอาดด้วย อย่าให้กลิ่น

กระโถนมาตดิจานอาหารของข้า!”

เฉนิเหมยก�าหมดัแน่น โน้มใบหน้าลงต�่า ยอมรบัแต่โดยดี

หลงัจากน�าของว่างจากครวัมาให้เสี่ยวฉาย เจ้านายกน็อนหลบัพกัผ่อน 

เฉนิเหมยจงึมเีวลาพกัผ่อน นางหวนคดิถงึเรื่องเก่า

ตระกูลเฉินนั้นคือตระกูลค้าผ้าอันดับหนึ่งของต้าฉิน เป็นตระกูลฝ่าย

มารดาของเฉนิเหมย พวกเขาสบืทอดการค้าผ้า และยงัท�าการค้าแร่จนร�่ารวย 

แม้จะเป็นตระกูลคหบดี แต่ก็มีหน้ามีตาในแคว้นแห่งนี้ เนื่องจากหัวหน้า 
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ตระกลูเฉนิเคยชว่ยชวีติอดตีฮ่องเต้เอาไว้ แต่ไม่ขอรบัราชการ ท�าให้บารมขีอง

ตระกูลเฉนิสูงส่ง ขนาดขุนนางบางคนยงัต้องดูสหีน้าท่านตาของนาง

บดิาของเฉนิเหมยมนีามว่า ‘หูหรงซวน’ แต่เดมินั้นเป็นบ่าวของตระกูล

เฉนิ ผู้เฒ่าเฉนิเหน็ว่าเขาเป็นคนพูดจาไพเราะ มคีวามคล่องแคล่ว แต่ไร้ญาติ

ขาดมิตร จึงยอมให้เขาเข้ามาอยู่ในเรือนบ่าวของตระกูลเฉิน หูหรงซวนโขก

ศรีษะสาบานว่าจะรบัใช้ตระกูลเฉนิจนวนัตาย 

ด้วยความที่เขาเป็นคนรูปงามหล่อเหลา ไม่นานกผ็ูกสมัพนัธ์กบั ‘เฉนิ-

เจิน’ มารดาของเฉินเหมย เมื่อแต่งเข้าตระกูล หูหรงซวนเปลี่ยนแซ่มาเป็น 

‘เฉนิหรงซวน’ ไม่นานเฉนิเจนิกต็ั้งครรภ์และคลอดลูกสาว แต่เพราะเฉนิเจนิ 

อายุยงัน้อย หลงัคลอดเฉนิเหมย... นางกเ็สยีชวีติ

ครั้นเฉินหรงซวนเห็นใบหน้าของทารกหญิงที่เกิดมาในวันนั้น เขาก็

ตกใจจนเกอืบท�าบุตรสาวตกพื้นพลางร้องขึ้น 

“ปีศาจ!”

เขาเป็นคนรูปงาม เฉนิเจนิเองกเ็ป็นเดก็สาวหน้าตางดงาม แต่บุตรสาว

ที่คลอดออกมากลับมีใบหน้าอัปลักษณ์ไม่เหมือนมนุษย์ เป็นผลให้เฉินหรง-

ซวนไม่คิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของตน เขาไม่เคยแตะต้องเฉินเหมยอีกเลย 

นบัแต่นั้น

ผู้เฒ่าเฉนิไม่รงัเกยีจหลานอปัลกัษณ์ รบันางมาเลี้ยงด้วยความเมตตา

สงสาร เพื่อลบปมด้อยเกี่ยวกบัหน้าตาของนาง ผู้เฒ่าเฉนิจงึตามใจหลานสาว

ผู้นี้ทุกอย่าง เฉนิเหมยเลยเตบิโตขึ้นมาเป็นสตรทีี่เจ้าอารมณ์คนหนึ่ง

ด้วยความที่ผูเ้ฒ่าเฉนิเคยช่วยอดตีฮ่องเต้เอาไว้ อดตีฮ่องเต้จงึเอ่ยปาก

ให้สตรีแซ่เฉินตบแต่งเป็นชายาเอกของอันอ๋อง หลานชายคนโปรดของอดีต

ฮ่องเต้ ไม่นานมานี้ เมื่อเฉนิเหมยมอีายุสบิสี่หนาวได้ขึ้นเกี้ยวเจ้าสาว เดนิทาง

สู่วงัอนัอ๋องเพื่อสมรสกบัเขาตามราชโองการของอดตีฮ่องเต้ผู้ล่วงลบั

คราสวมชุดเจ้าสาว นางรู้ดวี่านางไม่ได้งดงาม จงึหวงัเพยีงชวีติที่สงบ

สุขเท่านั้น
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อนัอ๋องนบัได้ว่าเป็นชายรปูงามที่สดุในต้าฉนิ การแต่งงานครั้งนี้นบัเป็น

วาสนาสูงส่งในชวีติ แต่อนจิจา ทนัททีี่เจ้าบ่าวเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว อนัอ๋อง

กถ็งึกบัประกาศยกเลกิการแต่งงาน ใช้อ�านาจของตนส่งตวัเฉนิเหมยกลบัมายงั

คฤหาสน์ตระกูลเฉนิทนัท ีโดยไม่ฟังค�าคดัค้านใด

ในตอนนั้น แทนที่เฉนิหรงซวนจะกราดเกรี้ยวที่อนัอ๋องปฏเิสธบตุรสาว 

และสงสารเหน็ใจบุตรขีองตน เขากลบัคุกเข่าต่อหน้าอนัอ๋อง ประกาศออกมา

ว่าตระกูลเฉินยังมีหลานสาวอีกคน หากท่านอ๋องต้องการ เขาจะเปลี่ยนตัว 

เจ้าสาวให้ โดยที่อนัอ๋องจะได้ไม่ขดัราชโองการของอดตีฮ่องเต้แต่อย่างใด

ผู้เฒ่าเฉินและเฉินเหมยจึงได้รู้เดี๋ยวนั้นว่าบิดาของนางมิใช่คนตัวเปล่า 

เขาเคยผ่านการสมรสกบัสตรแีซ่หวงัมาก่อน นางหวงัและบุตรของนางปรากฏ

ตัวขึ้น เฉินหรงซวนกล่าวว่าเด็กสาวโฉมสะคราญคนนั้นเป็นบุตรสาวของตน 

มนีามว่า ‘เฉนิซู’

แท้จรงิแล้ว บดิาของนางแอบมคีรอบครวัและลูกถงึสองคน ขณะที่เขา

แต่งงานกบัมารดาของนาง!

อนัอ๋องเหน็เฉนิซูกพ็อใจในตวันาง พวกเขาคล้ายรู้จกักนัมาก่อน และ

ยนืกรานจะแต่งเฉนิซูเป็นชายา เจ้าสาวจงึเปลี่ยนเป็นพี่สาวที่เฉนิเหมยไม่เคย

เหน็หน้ามาก่อน เนื่องจากเฉนิซเูป็นสาวบ้านนอก ไม่คุ้นกบัธรรมเนยีมใดๆ จงึ

ต้องเกบ็ตวัฝึกอบรมมารยาทเสยีสองปี จงึจะตบแต่งเข้าวงัอนัอ๋องได้

เหตุการณ์นี้ท�าให้ผู้เฒ่าเฉินถึงกับล้มป่วยทันที ผู้เฒ่าอยากค้าน ยึด

อ�านาจลูกเขย แต่น่าเสยีดายที่ตลอดเวลาสบิกว่าปีที่เฉนิหรงซวนอยู่ด้วย เขา

ไว้ใจอกีฝ่ายมาก ไม่เพยีงให้เป็นลูกเขย ยงัสอนการท�ากจิการ และให้อ�านาจ

มากเกนิไป เฉนิหรงซวนปรบัเปลี่ยนบ่าวในคฤหาสน์จนแทบไม่มใีครเป็นพวก

ของผู้เฒ่าเฉนิ

ขณะเดยีวกนั อนัอ๋องกใ็ช้อ�านาจของตนข่ม กลบัผดิเป็นถูก ด้วยอดตี

ฮ่องเต้นั้นสวรรคตแล้ว ฮ่องเต้องค์ใหม่ก็หาได้มีสายสัมพันธ์กับผู้เฒ่าเฉิน  

เฉนิซใูช้แซ่ตามบดิาว่าเฉนิ กถ็อืว่าท�าตามราชโองการครั้งเก่าแล้ว อกีทั้งฮ่องเต้
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ยงัเหน็ใจโอรส หากอนัอ๋องต้องแต่งกบัหญงิอปัลกัษณ์ที่ไม่ได้รกั ทั้งชวีติคงจะ

ไม่มคีวามสุข จงึเมนิต่อความเป็นจรงิเสยี

ผู้เฒ่ากับหลานสาวท�าอะไรไม่ได้ ได้แต่มองดูวาสนาตระกูลเฉินกลับ

กลายเป็นของผู้อื่นไปต่อหน้าต่อตา

หลงัก�าหนดการแต่งงานของอนัอ๋องกบัเฉนิซ ูเฉนิหรงซวนกร็บันางหวงั 

เฉนิซู และบุตรชายนามว่าเฉนิเซยีง เข้ามาในคฤหาสน์ตระกูลเฉนิอย่างโอ่อ่า 

และบังคับส่งผู้เฒ่าเฉินกับเฉินเหมยไปอยู่วัด เพื่อสวดภาวนาให้ใจสงบอย่าง

เงยีบๆ 

ผู้เฒ่าเฉนิเสยีใจที่คนที่เชื่อใจรกัใคร่ดุจบุตรชายท�ากบัตนได้ถงึเพยีงนี้

ภายหลงับ่าวที่ยงัซื่อสตัย์ได้ลอบกระซบิกบัเฉนิเหมยว่า บดิากบัมารดา

ของนางลักลอบมีความสัมพันธ์กันจนเกิดเรื่อง เมื่อไม้กลายเป็นเรือ ท�าให้ 

ผู้เฒ่าเฉนิต้องจดังานแต่งงานให้พวกเขา ก่อนจะสบืประวตัขิองบดิานางให้ดี

ผู้เฒ่าเฉนิรู้ว่าอกีไม่นานกค็งจะถงึวาระของตน ตอนที่อยู่ในวดัได้ลอบ

กระซบิบางอย่างกบัเฉนิเหมย

“เหมยเอ๋อร์ นี่คอืหยกที่อดตีฮ่องเต้มอบให้ตา เจ้าจงเกบ็เอาไว้ให้ด ีอย่า

ให้คนแซ่หูได้ไปเป็นอนัขาด!”

เฉนิเหมยรบัหยกงดงามที่สลกัค�าว่า ‘อู๋เฉนิ’ มา และแอบเกบ็เอาไว้กบั

ตวั นางฉลาดพอจะไม่ให้ใครรู้ว่าตนเกบ็รกัษาหยกชิ้นนี้ไว้

วาระสุดท้ายของผู้เฒ่าเฉนิมาถงึ ชายชราได้แต่พมึพ�าอย่างเจบ็ปวด

“ข้าไม่น่าเลย... ไม่น่าเลย...”

ผู้เฒ่าเสยีใจจนตาย

การจากไปของผูเ้ฒ่าเฉนิท�าให้เฉนิเหมยคล้ายลอยคว้างอยู่ในทะเล รูส้กึ

มดืแปดด้านไปหมด นางและเสี่ยวฉาย สาวใช้คนสนทิเดนิทางกลบัคฤหาสน์

ตระกลูเฉนิ ขณะที่ครุ่นคดิอยูน่ั้นเองว่าจะทวงทกุอย่างของตระกลูเฉนิกลบัมา

อย่างไรด ีรถม้าที่ส่งมารบัพวกนางกลบัไปชนกบัรถม้าของขุนนางคนหนึ่ง

ขนุนางแซ่ถ่งเป็นขนุนางกงัฉนิที่เลื่องชื่อเรื่องบ้าสตรเีป็นอย่างยิ่ง พบว่า
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รถม้าเป็นรถม้าของคฤหาสน์คหบดี ก็เลยท�าการบังคับพวกนางให้มายังจวน

แห่งนี้ มุง่หวงัในกายสาวของเฉนิเหมย แต่เมื่อเขากระชากผ้าคลมุหน้าของนาง

ออก และเห็นใบหน้าแท้จริงก็นึกรังเกียจ จึงหันไปคว้าเสี่ยวฉายมาเป็นนาง

บ�าเรอแทน

ฐานะของเฉินเหมยและเสี่ยวฉายกลับตาลปัตร บ่าวได้ขึ้นเป็นนาย 

นายกลายเป็นบ่าว เสี่ยวฉายที่อดทนต่อความเอาแต่ใจและคอยประจบเอาใจ

เฉนิเหมยมาโดยตลอดได้เวลาเอาคนื

“เมื่อก่อน... พอคุณหนูไม่ได้ดั่งใจกท็�าเช่นนี้กบัข้ามใิช่หรอืเจ้าคะ”

เสี่ยวฉายถามหลงัจากที่สั่งโบยเฉนิเหมยด้วยความสาแก่ใจ

“ข้าอาจจะตบตเีจ้า แต่ไม่เคย... ไม่เคยโบยเจ้า”

เฉนิเหมยอาจจะเคยเอาแต่ใจ ทว่านางไม่เคยสั่งให้โบยบ่าวรบัใช้มาก่อน 

นางยอมรับว่านางอารมณ์ร้อน พอได้ยินคนกล่าวถึงใบหน้าของนาง นางจะ

โกรธจนเข้าไปตบตพีวกเขา แต่ไม่ถงึกบัวู่วามสั่งโบยบ่าวไพร่

เสี่ยวฉายแต่งกายงดงาม เดินมาตรงหน้านางที่ถูกจับให้สวมชุดเก่า

ซอมซ่อ แล้วกล่าว

“ตอนนี้เจ้าเป็นบ่าว ข้าเป็นนาย ข้าจะท�าอะไรกับเจ้าก็ได้ นังหญิง

อปัลกัษณ์!”

เฉนิเหมยไม่เคยลมืความรู้สกึนั้น ยามตกลงจากที่สูง เจบ็ร้าวถงึหวัใจ

เสี่ยวฉายนั้นอาจจะได้รับความโปรดปรานชั่วขณะ แต่ขุนนางแซ่ถ่ง 

คนนั้นเป็นคนบ้าสตร ีเพยีงครู่เดยีวเขากเ็บื่อหน่าย และยิ่งมสีาวใช้อปัลกัษณ์

อยู่ในเรอืนของนางบ�าเรอคนใหม่ ขุนนางผู้นั้นกย็ิ่งไม่อยากจะมาเหยยีบเรอืน

ด้วยระคายสายตา 

เสี่ยวฉายแค้นเสยียิ่งกว่าแค้น ชั่วชวีติเพิ่งจะมตีอนนี้ที่นางได้แตะต้อง

ของสวยงาม แต่เฉนิเหมยกลบัท�ามนัพงั จงึไปประจบเอาใจอนุภรรยาคนอื่น 

รบัมอบงานล้างกระโถนมาให้เฉนิเหมยท�าแต่เพยีงผู้เดยีว

จากแค้นเป็นเจบ็ จากเจบ็เป็นเศร้า จากเศร้าเป็นความด้านชา
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เฉนิเหมยเริ่มยอมรบัชะตากรรมของตนเอง ที่นางยงัรกัษาความบรสิทุธิ์

ของตนเอาไว้ได้กน็บัว่าดมีากแล้ว นางมใิช่คนโง่เขลา มองออกว่าหากขุนนาง

แซถ่่งคนนั้นถกูทางการจบักมุ คนทั้งตระกลูจะต้องมอีนัเป็นไป กลายเป็นบ่าว

เช่นนี้อาจจะดกีว่า สกัวนันางจะหาทางออกจากจวนนี้ไป และกลบัไปทวงความ

ยุตธิรรมที่ตระกูลเฉนิอกีครั้ง

เฉินเหมยหยิบหยกของท่านตาขึ้นมา พลางคิดอย่างมีความหวังว่าจะ

ต้องมหีนทางเข้าสกัวนั

วันนี้เฉินเหมยยังคงเข้าไปขออาหารในครัวจากสาวใช้เพียงคนเดียว

ที่เป็นมิตรกับนาง สาวใช้คนนั้นเป็นเด็กหญิงอายุสิบสองหนาว มีนามว่า  

‘องิเออ๋ร์’ นางไม่ใช่เดก็ที่มแีววว่ายามโตจะหน้าตาดเีลยสกันดิ จงึไม่ถกูขนุนาง

แซ่ถ่งคนนั้นเลี้ยงดูให้โตขึ้นมาเป็นอนุภรรยา พอเห็นเฉินเหมยจึงรีบหยิบ 

หมั่นโถว ผกัต้ม และผกัดองให้

“พี่สาวจะไปกนิข้าวคนเดยีวอกีแล้วหรอื มากนิกบัพวกเราเถอะ ข้าไม่

กลวัท่านหรอก” องิเอ๋อร์เอ่ยพร้อมรอยยิ้ม ใบหน้าที่เตม็ไปด้วยกระส่งยิ้มให้

เฉนิเหมย แลดูจรงิใจยิ่งนกั

เฉนิเหมยส่ายหน้า บอกด้วยเสยีงอ่อนโยน “พี่กนิคนเดยีวดกีว่า”

มาอยู่ที่นี่สองเดือน ความเจ้าอารมณ์ของเฉินเหมยหายไปหมดแล้ว 

กลายเป็นคนสุขุมหนกัแน่นคนหนึ่งเพราะสถานการณ์บงัคบั

นางรบัเอาอาหารในส่วนของตนเอง เดนิไปยงัท้ายจวนอย่างลบัๆ ล่อๆ 

พอถึงเรือนไม้หลังเล็กที่ใช้ส�าหรับขังนักโทษ จึงเลียนแบบเสียงแมว ไม่นาน

คนที่อยู่ด้านในนั้นกป็ีนขึ้นมามองนางจากลูกกรง

เฉนิเหมยยิ้มให้เสี่ยวเหลยที่มอีายสุบิหนาว เขาเอาห่ออาหารของตนโยน

ออกมา เฉนิเหมยรบัแล้วใช้กระดาษที่เหมอืนกบัที่ใช้ห่ออาหารของเสี่ยวเหลย

ห่ออาหารของตน เขย่งกายยดัมนัเข้าไปทางซี่กรง เดก็ชายรบัมาเปิดออก กนิ

อย่างมมูมามด้วยความหวิ ขณะที่เฉนิเหมยทรุดตวัลงนั่งหนัหลงัชนฝากระดาน
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ดงัเดมิ เปิดห่อกระดาษของตนเอง

ในอาหารนี้เจอืด้วยยาท�าลายวรยทุธ์ ทว่าเฉนิเหมยเป็นสตรไีม่มวีรยทุธ์ 

มนัจงึไม่มผีลกบันาง กระนั้นยาพษิกย็งัคงเป็นยาพษิ นางจงึกนิเพยีงครึ่งหนึ่ง 

นางครุ่นคิดว่าวันหน้านางคงจะไม่สามารถฝึกวรยุทธ์ได้เพราะเหตุนี้ แต่ไม่

เป็นไร เพราะหากเทยีบกบับุรุษแล้ว ความร้ายแรงนั้นแตกต่างกนัมาก เสี่ยว-

เหลยเป็นคนน่ารกั นางไม่อยากให้เขาหมดอนาคตด้วยเรื่องนี้

“เสี่ยวฮวา วนันี้เป็นเช่นไรบ้าง”

เฉินเหมยยิ้ม และเล่าเรื่องที่เกิดในวันนี้ให้เขาฟังด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล 

เหมอืนเล่านทิานให้เดก็เลก็ฟัง

เสี่ยวเหลยนั้นถกูจบัมาจากที่ไหนสกัแห่ง เฉนิเหมยคดิวา่เดก็ชายคนนี้

จะต้องเป็นคนสูงศักดิ์อย่างแน่นอน เด็กชายมีใบหน้าเกลี้ยงเกลา รูปงามดั่ง

หยก และคาดว่าวนัหน้าคงจะรูปงามยิ่งขึ้นไปอกี เขาเคยเรยีนวรยุทธ์ แปลว่า

จะต้องเป็นลกูขนุนางใหญ่สกัคน และที่ส�าคญั... เขาฉลาดมาก เขารูว่้าในอาหาร

ของเขามียาพิษ จึงไม่ยอมกินอาหาร คราแรกเฉินเหมยเดินมาพบที่นี่เพราะ

หลงทาง และต้องการที่หลบฝน วันนั้นจึงได้เห็นมือเล็กๆ ยื่นออกมารอง 

น�้าฝน พอเสี่ยวเหลยได้ยนิเสยีงฟ้าผ่า เขากส็ะดุง้ จากที่ปีนขึ้นมาจนถงึหน้าต่าง

กต็กลงไป นางจงึเอ่ยทกัเขา

“อย่ากลวัเลย เสยีงฟ้าผ่าไม่น่ากลวัเท่าใจคนหรอก”

เฉนิเหมยเรยีกเขาว่าเสี่ยวเหลยที่แปลว่าสายฟ้าน้อย พอเขาถามชื่อนาง 

นางกบ็อกวา่ชื่อของนางแปลว่าดอกกหุลาบ เขาเลยดื้อดงึเรยีกนางวา่เสี่ยวฮวา 

พวกนางไม่ได้บอกชื่อจริงของกันและกัน เพราะกลัวว่าหากเขาและนางหลุด

ปาก จะต้องเกดิเรื่องเดอืดร้อนกบัทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน

นางรู้แค่ว่าเขาถูกจับตัวมา ส่วนเขาก็รู ้แค่ว่านางเป็นสาวใช้หน้าตา

อปัลกัษณ์เท่านั้น

“เสี่ยวฮวา เจ้าจะไม่ให้ข้าดูหน้าของเจ้าจรงิๆ หรอื” เสี่ยวเหลยเอ่ยด้วย

น�้าเสยีงเจอืความออดอ้อน วนันี้เขากย็งัคงไม่ยอมลดละความพยายามในการ
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ขอดูใบหน้านาง

เฉนิเหมยยิ้ม ก�าลงัจะปฏเิสธเหมอืนอย่างเคย ในตอนนั้นกลบัมเีสยีง

หนึ่งดงัขึ้น

“หากเขาอยากเหน็ ท�าไมเจ้าจงึไม่ยอมให้เขาได้เหน็เล่า”

เสียงของชายฉกรรจ์ท�าเอาเฉินเหมยถึงกับสะดุ้ง นางหันไปเห็นคน 

ผู้หนึ่งก�าลงัเดนิตรงมาที่นาง เฉนิเหมยลุกและวิ่งหนไีปได้เพยีงสบิก้าว กถ็ูก

กระชากเส้นผม ตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงสองฉาด

“นงัสารเลว! ข้ากค็ดิเอาไว้แล้วว่า ท�าไมเจ้าเดก็เวรนั่นถงึมเีรี่ยวแรงมาก

ขึ้นทุกวนั! แส่นกัใช่หรอืไม่!”

ฝ่ามอืแขง็ตบหน้าของเฉนิเหมยอกีสองท ีเสี่ยวเหลยที่อยูด้่านในคกุร้อง

ออกมาเสยีงดงั 

“หยุดนะ! อย่าท�านาง!”

“มานี่เลยนงัตวัด!ี”

ชายฉกรรจ์คนนั้นกระชากผมของเฉินเหมย ก้าวไปทางห้องนั้น พอ 

เขาเปิดประตูออกจึงเห็นห้องขนาดเล็ก มีเสี่ยวเหลยถูกล่ามโซ่ที่ข้อเท้าเอาไว้ 

เดก็ชายผวามาจบัลูกกรงที่กั้นระหว่างเขากบัผู้มาเยอืน เขย่าอย่างแรง อยาก

จะให้มนัหลุดออกใจจะขาดเมื่อเหน็เฉนิเหมยถูกทุบตี

“เจ้าอยากเหน็หน้าของนางมากนกัใช่หรอืไม่! อยากเหน็ใช่หรอืไม่!”

“ไม่! อย่า...!”

เฉนิเหมยกรดีร้องด้วยความเจบ็ ผ้าคลุมหน้าของนางถูกกระชากออก 

เสี่ยวเหลยถงึกบันิ่งงนัเมื่อเหน็ใบหน้าของสตรทีี่เขาอยากจะเหน็นกั

ใบหน้านั้นเตม็ไปด้วยติ่งเนื้อตั้งแต่หน้าผาก โหนกแก้ม จมกู คาง จนถงึ

ล�าคอ ติ่งเนื้อบ้างเป็นสเีนื้อ บ้างเป็นสดี�าคล�้า ดูโดยรวมแล้วอปัลกัษณ์ยิ่งนกั 

เฉินเหมยร้องไห้เสียงดังขณะที่ถูกซ้อมจนเลือดกบปาก นางขดตัวนอนคุดคู้

อยู่ที่พื้นห้อง ชายฉกรรจ์คนนั้นท�าร้ายนางจนสาแก่ใจกเ็อ่ยออกมาเสยีงดงั

“สตรอีปัลกัษณ์เช่นนี้ แม้แต่คนต�่าทรามยงัไม่อยากแตะต้องเลย!” เขา
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ถ่มน�้าลายใส่ร่างของเดก็สาว “ชาตนิี้ทั้งชาต.ิ.. เจ้าไม่มวีนัได้แต่งงานหรอก!”

“ให้ข้าตายดกีว่าแต่งงานกบัสตรอีปัลกัษณ์เช่นเจ้า!”

“ท่านอ๋องไม่ผดิหรอก กเ็จ้าสาวหน้าตาเช่นนี้ บุรุษใดจะอยากแต่งงาน

ด้วย”

ราวกบัได้ยนิเสยีงค�ารามของอนัอ๋องในวนัเข้าห้องหอ เฉนิเหมยตวัสั่น

เทิ้ม นางหลบัตาลงอย่างเจบ็ปวด

‘หากข้ามิมีหน้าตาเช่นนี้ ตระกูลเฉินก็คงไม่ต้อง...’ เฉินเหมยเจ็บร้าว 

ไปทั้งกาย ยิ่งกลั้นสะอื้นนางก็ยิ่งเจ็บไปทั่วทั้งตัว ขณะที่ก�าลังร�่าไห้เจ็บแค้น 

กบัโชคชะตาที่ต้องเกดิมาเป็นคนอปัลกัษณ์ เสี่ยวเหลยกส็่งเสยีงมาเบาๆ

“เสี่ยวฮวา...”

เฉินเหมยยกมือขึ้นปิดใบหน้า อยากจะออกจากห้องไป แต่ห้องนั้น 

กลับลงดาลขังพวกนางเอาไว้เสียแล้ว เฉินเหมยเลยได้แต่หันหลังให้อีกฝ่าย 

เสี่ยวเหลยรู้ว่านางอับอาย เขารอจนไหล่บอบบางนั้นหยุดสั่น จึงเรียกด้วย 

น�้าเสยีงอ่อนโยนอกีครั้ง

“เสี่ยวฮวา...”

“เจ้าเห็นแล้วว่าข้าอัปลักษณ์แค่ไหน” เฉินเหมยก้มหน้า น�้าเสียงของ

เสี่ยวเหลยเต็มไปด้วยความเห็นใจ นางจึงพรั่งพรูความอึดอัดที่เก็บไว้ในใจ 

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเคยแต่งงาน แต่พอเจ้าบ่าวเห็นหน้าข้า เขาก็ไล่ข้าออกจาก

ห้องหอ และแต่งงานกบั... พี่สาวของข้าแทน!”

“...”

“เขาพูดถูก ชาตนิี้... ข้าคงไม่ได้แต่งงาน”

“ไม่จรงิหรอก!” เสี่ยวเหลยตะโกนเสยีงดงั “เจ้า... ถงึเจ้าจะไม่งดงาม

แล้วอย่างไร เอ่อ... หน้าตาของเจ้ากไ็ม่ได้แย่มากขนาดนั้น มคีนเคยบอกข้าว่า

สิ่งที่ส�าคญัที่สุดมใิช่รูปลกัษณ์ แต่เป็นภายในต่างหาก! เจ้าช่วยข้าเอาไว้ เจ้ามี

น�้าใจมาก สกัวนัเจ้าจะได้สิ่งดีๆ  ตอบแทน!”

เฉนิเหมยได้ยนิเช่นนั้นกย็ิ่งชอกช�้า เดก็คนนี้ช่างไม่มวีาทศลิป์ ตอกย�้า
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ว่านางรูปไม่งาม แต่มดีทีี่จติใจ ยิ่งประโยคที่ว่า ‘หน้าตาของเจ้ากไ็ม่ได้แย่มาก

ขนาดนั้น’ ฟังออกเลยว่าเขากดัฟันเพื่อเอ่ยมนัออกมา เฉนิเหมยกดัฟันตอบ

“ขอบคุณ”

เมื่อได้ยินเสียงของนาง เสี่ยวเหลยก็ลนลานท�าอะไรไม่ถูก เขามอง 

แผ่นหลงับอบบางของนาง ครู่หนึ่งจงึเอ่ยออกมาเสยีงดงั

“เช่นนั้นแต่งให้ข้า!”

เฉนิเหมยชะงกั หลงลมืความเจบ็ชั่วขณะ นางหนัไปมองกเ็หน็เดก็ชาย

ผงะเลก็น้อย แต่ดวงตากลบัฉายแววมุ่งมั่นขึ้นมาอกีครั้ง

“แต่งให้ข้า” เขาตบอกตนเอง “ข้าจะรบัเจ้าเป็นเจ้าสาวเอง”

เฉนิเหมยมุมปากกระตุก เอ่ยอะไรไม่ออกอยู่เป็นนาน

ความอดทนของเด็กชายอายุสิบหนาวจะมีสักเท่าไร ครั้นเห็นนางมอง

เขานิ่งด้วยแววตาคล้ายก�าลงัมองสิ่งแปลกประหลาด ใบหน้าของเขากแ็ดงเถอืก

อย่างไม่อาจควบคุม

“ไม่เชื่อหรอื” เสี่ยวเหลยถามนาง ก่อนคว้าเอาสิ่งที่อยู่ในอกเสื้อออกมา

เสื้อผ้าของเสี่ยวเหลยเป็นเสื้อผ้าชั้นดี ทว่าเขาสวมมานานจึงขมุกขมัว

เต็มทน เสี่ยวเหลยหยิบเอาหยกชิ้นหนึ่งออกมา จากนั้นก็หักมันออกเป็น 

สองส่วน ยื่นส่วนหนึ่งออกมาจากกรงขงั

“นี่คอืของหมั้นจากข้า”

ใบหน้างดงามราวกบัหยกแทบจะหยดเลอืดออกมาได้ เฉนิเหมยคลาน

มารบัมนั หยกนั้นเนื้อเยน็ ท�าให้นางรู้ว่านี่คอืของวเิศษ

ของวเิศษนั้นหมายถงึของที่มคีวามพเิศษโดยเฉพาะ เฉนิเหมยมองเสี่ยว-

เหลยเพื่อถามว่าหยกนี้วเิศษเช่นไร หกัครึ่งเช่นนี้จะยงัเอาไปใช้ท�าอะไรได้อกี

“ความวเิศษของหยกนี้กค็อื หากน�ามาประกบกนั มนัจะต่อได้เหมอืน

เดมิ” เสี่ยวเหลยอธบิาย ยื่นหยกมาประกบกบัหยกของเฉนิเหมย พอเหน็ว่า

มนัต่อตดิกนัจรงิๆ เสี่ยวเหลยกห็กัซ�้าอกีครั้งแล้วบอก “ข้ารู้ว่าข้าควรจะมอบ

ของที่มคี่ามากกว่านี้ แต่...” เขาเกาศรีษะอย่างอบัจนปัญญา “ข้าไม่มอีะไรจะ
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ให้เจ้าอกี”

เฉินเหมยรู้ว่ามันช่างน่าขัน ค�าสัญญาแบบเด็กๆ เช่นนี้อาจจะไม่มีวัน

เป็นจริงได้ ทว่าดวงตาของนางกลับร้อนผ่าวขึ้นมาเมื่อมองใบหน้าเล็กๆ แต่

จรงิจงันั้น

“ข้าจะแต่งให้เจ้า” เฉนิเหมยเอ่ย นางยิ้มออกมาพลางกุมมอืของเขาเอา

ไว้ “ขอบคุณ วนันี้... เจ้าท�าให้ข้ามคีวามสุขมาก”

ไม่ใช่ของล�้าค่าที่ท่านตาของนางน�ามาเอาใจ

ไม่ใช่ค�ายกยอปอปั้นที่เสี่ยวฉายสรรหามาเอ่ยให้นางฟัง

แต่เป็นค�าสญัญาแบบเดก็ๆ และหยกเพยีงครึ่งเดยีวที่เฉนิเหมยได้รบั

ยามที่ชวีติตกต�่าที่สุด

เฉินเหมยคิดอะไรได้บางอย่าง จึงเอาหยกของท่านตาของตนออกมา 

กล่าวด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

“เสี่ยวเหลย ข้า... ในยามนี้เองกไ็ม่มขีองล�้าค่าอะไรให้เจ้ามากมาย หยก

นี้เป็นของท่านตา ข้าให้เจ้าไม่ได้ แต่พู่ที่ติดกับหยกนี้เป็นของดีเช่นเดียวกัน 

เป็นด้ายแดงที่ไม่มวีนัขาด ข้า... ยกให้เจ้า”

เสี่ยวเหลยมองพู่หยกสีแดงที่ยื่นมาตรงหน้าเขา มองรอยยิ้มของ 

เฉินเหมยที่งดงามจับใจ งดงามยิ่งกว่ารอยยิ้มของคนงามที่ไม่มีความจริงใจ

พวกนั้นเสียอีก เขารับมันมาผูกติดกับหยกอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือของตนเอง  

จากนั้นกย็ื่นพู่ห้อยหยกของตนให้นางเอาไว้ใช้แทนของเก่า เดก็ชายหน้าแดงก�่า 

กระแอมเบาๆ

“เสี่ยวฮวา ข้า... ไม่รู้ว่าจากนี้จะเป็นเช่นไร ในเมื่อข้าตดัสนิใจจะแต่งงาน

กบัเจ้าแล้ว ไม่สู้... เรามาเข้าพธิกีนัเถอะ”

เฉินเหมยสะท้าน เร่งส่ายหน้า “ไม่เอาหรอก แค่เจ้ายอมรับปากจะ

แต่งงานกบัข้า ข้ากด็ใีจมากแล้ว” เสี่ยวเหลยยงัเดก็เกนิไป เดก็มกัใจร้อน ดู

ตวัอย่างจากนางได้ ไม่ได้คดิหน้าคดิหลงัให้ด ีดงันั้นวนันี้จงึต้องมานั่งเสยีใจ

เฉนิเหมยกล่าวอย่างรู้ตวัด ี“ข้ารู้ตวัดวี่าข้าอปัลกัษณ์มาก ข้ารบัไว้เท่านี้
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กด็มีากแล้ว หากวนัหน้า... วนัหน้าเจ้าพบเจอคนหน้าตางดงาม เจ้ากแ็ต่งกบั

เขาเถดิ”

“เจ้าเห็นว่าข้าเป็นชายที่ไม่มีสัจจะหรือ” เสี่ยวเหลยถามพลางขยับตัว

คุกเข่า “มาเถดิ”

เฉนิเหมยเหน็มอืที่ยื่นมาตรงหน้าตนกล็งัเลเลก็น้อย ก่อนจะวางมอืลง

บนฝ่ามอืน้อยๆ นั่น แล้วคดิในใจว่าถงึจะเป็นชั่วขณะกย็งัด ีวนัหน้าเสี่ยวเหลย 

อาจจะไปแต่งงานกบัคนอื่น แต่นางกไ็ม่เสยีใจแล้ว

“หนึ่ง... ค�านบัฟ้าดนิ”

“สอง... ค�านบับดิามารดา”

“สาม... สามภีรรยาค�านบัซึ่งกนัและกนั”

เสียงของเสี่ยวเหลยดังกังวานในห้องนั้น เฉินเหมยยิ้มมุมปาก น�้าตา

หยาดหยดอย่างไม่อาจห้าม

เอาเถดิ พวกนางล้วนถูกคนใจโฉดขงัเอาไว้ ไม่แน่ว่าวนัพรุ่งนี้นางกบั

เสี่ยวเหลยอาจจะตายจากไป วนันี้นางได้แต่งให้บรุษุที่ต้องการแต่งงานกบันาง 

ทั้งที่เขาเหน็ว่านางอปัลกัษณ์เพยีงใด เท่านี้กเ็พยีงพอ

แม้ว่าเขาจะเป็นเพยีงเดก็อายุสบิหนาวกต็าม



หนึ่ง

เฉินเหมยอดทนต่อความเจ็บปวดที่ถูกเครื่องทรมานบีบกระดูก แต่

กระนั้นเมื่อชายฉกรรจ์ตะคอกสั่งเสี่ยวเหลย

“เจ้าจะบอกหรอืไม่ว่าของชิ้นนั้นอยู่ที่ไหน!”

เสี่ยวเหลยมองนางด้วยดวงตาแดงก�่า เฉนิเหมยร้องออกมา

“อย่าบอกเขานะ! เจ้าบอกพวกเขาเมื่อไร! พวกเขาจะฆ่าเราทนัท!ี”

“นงัอปัลกัษณ์นี่!”

ชายฉกรรจ์หวัเสยียิ่งนกั จงึหนัมาชกหน้าของเฉนิเหมยอย่างแรง หลงั

จากที่ชวีติผกผนั เฉนิเหมยถูกท�าร้ายมาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้ายแรง

ที่สุด นางรู้สกึอยากจะให้มนัจบลงเสยีท ีอยากจะพ้นจากความทรมาน แต่สติ

กย็งัย�้าเตอืนให้นางตระหนกัว่า หากนางยอมปล่อยให้เสี่ยวเหลยบอกถงึที่ซ่อน

ของที่นางไม่รูว่้ามนัคอือะไร เมื่อคนพวกนี้ได้สิ่งที่ต้องการแล้ว ย่อมสงัหารนาง

กบัเสี่ยวเหลยทิ้งทนัที

หลงัจากถกูทรมานจนแทบสิ้นสต ิพวกคนใจโฉดกท็ิ้งนางเอาไวเ้ช่นนั้น 

เสี่ยวเหลยเกาะกรงขงั จ้องมองนางด้วยดวงตาแดงก�่า เฉนิเหมยพยายามมอง

เขา นางรู้สกึว่านางคุ้นเคยกบัดวงตาเช่นนี้
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ดวงตาคั่งแค้นของผู้ที่ไม่สามารถท�าอะไรได้

เฉนิเหมยออกแรง คลานไปใกล้ลูกกรง กล่าวเสยีงสั่นเลก็น้อยเพราะ

ความเจบ็ปวด “เจ้าเก่งมาก...”

เสี่ยวเหลยน�้าตาไหล ถามเสยีงสั่นเครอื “เจ้าเจบ็หรอืไม่”

“เจ็บสิ แต่คงตายไปแล้วหากเจ้าบอกคนพวกนั้น เจ้า... ช่วยชีวิตข้า 

เอาไว้ ขอบคุณ” นางต้องตอกย�้าเข้าไว้ว่า การที่เดก็ชายรกัษาความลบัได้นั้น

ส�าคญัขนาดไหน

เสี่ยวเหลยเข้าใจความคดิเดก็สาว น�้าตาของเขาไหลรนิ เฉนิเหมยอยาก

จะถามเขาว่าของที่พวกนั้นต้องการคืออะไร แต่นางเจ็บจนทนไม่ไหวแล้ว 

ดวงตาของเดก็สาวค่อยๆ ปิดลง

เสี่ยวเหลยมองไปยงัมอืที่ยบัเยนิแดงไปด้วยเลอืดของเดก็สาวที่สลบไป

แล้ว เขาเอื้อมมอืไป อยากจะกอบกุมมนัเอาไว้อย่างทะนุถนอม แต่เกรงว่าอกี

ฝ่ายจะเจบ็ปวด จงึได้แต่ขดตวันอนบนพื้นเยน็ พยายามจอ้งมองใบหน้าที่เตม็

ไปด้วยติ่งเนื้อนั้นอย่างตั้งใจ

เฉินเหมยตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะได้ยินเสียงเรียกเบาๆ จาก 

ด้านนอก

“พี่สาว พี่สาวอยู่หรอืไม่”

“องิเอ๋อร์หรอื...” นางนกึถงึเดก็หญงิตวัน้อยไร้เดยีงสาที่ห้องครวั

อิงเอ๋อร์อาศัยช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นส่งของบางอย่างเข้ามา นาง

เอ่ยอย่างตั้งใจ “พี่สาว ท่านฟังข้าให้ดนีะ พวกเขาพูดกนัว่า ก่อนวนัพรุ่งพวก

เขาจะสงัหารท่านและนกัโทษที่อยู่ในคุกแล้ว ไม่แน่ว่าตอนนี้พวกเขาอาจจะมา

แล้ว ท่านจะต้องรบีหน ีข้า... ข้าช่วยท่านได้เท่านี้”

เฉนิเหมยมองกญุแจโลหะเยน็เฉยีบกส็ะท้านไปทั้งใจ “แล้วเจ้าล่ะ พวก

เขาจะรู้ว่าเจ้า...”

“ข้าไม่เป็นไรหรอก พี่สาวอย่าห่วงเลย รบีหนไีปเถอะ” องิเอ๋อร์เอ่ยจบ 
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เงาเลก็ๆ ของนางกห็ายไป

เฉนิเหมยฝืนขยบักายที่เจบ็แล้วลุกขึ้น รบีไขกุญแจห้องขงั เสี่ยวเหลย 

ออกมาได้ เขาโคจรพลงัเพื่อเปิดประตูไม้แล้วรบีพยุงนางออกไป

เฉนิเหมยเป็นห่วงองิเอ๋อร์ เดก็หญงิคนนั้นเสี่ยงขโมยกุญแจมาให้นาง 

ดงันั้นจงึตั้งปณธิานไว้ในใจว่านางจะต้องหนอีอกไปแล้วตามคนมาช่วยองิเอ๋อร์

ให้ได้ เฉนิเหมยพยายามข่มความเจบ็ปวดที่ถูกบบีกระดูก รบีพาเสี่ยวเหลยที่

ไม่รูท้างไปยงัทางออกด้านหลงั ตอนนั้นมเีสยีงคนดงัโหวกเหวกขึ้นมา เฉนิเหมย

จงึรบีคว้าเสี่ยวเหลยไปแอบตรงพุ่มไม้

‘สวรรค์! คนเยอะถงึเพยีงนี้เชยีว!’

เฉนิเหมยอุทานเมื่อเหน็คบเพลงิมากมายที่ส่องสว่างในยามกลางคนื

“หาให้เจอ! หากเจ้าเดก็บ้านั่นหนไีปได้จะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่!”

เสียงสั่งการของคนที่ท�าร้ายเฉินเหมยดังขึ้น เด็กสาวมองเสี่ยวเหลยที่

กดัรมิฝีปากแน่น ในใจนางครุ่นคดิว่าเดก็คนนี้คงมค่ีามากส�าหรบัพวกเขา หาก

เสี่ยวเหลยหนไีปได้ ไม่แน่ว่าค�าพูดของเขาอาจจะมนี�้าหนกัมากกว่าค�าพูดของ

เดก็สาวจากตระกูลคหบดอีย่างนางกไ็ด้ เมื่อคดิให้ถี่ถ้วน นางจงึจบัตวัเสี่ยว-

เหลยเอาไว้แล้วเอ่ย

“เสี่ยวเหลย ถอดเสื้อมา”

เสี่ยวเหลยท�าหน้างุนงง เฉนิเหมยต้องกดเสยีงต�่าขณะเอ่ยอย่างจรงิจงั

อกีครั้ง

“ข้าบอกให้เจ้าถอดเสื้อมา!”

เสี่ยวเหลยถอดเสื้อให้นาง เฉินเหมยคว้ามันแล้วคลานไปหาหุ่นฟาง

เก่าๆ ที่ถูกทิ้งเอาไว้แถวนั้น สวมเสื้อให้มนัขณะกล่าว

“เจ้าจ�าเอาไว้นะ พอพวกมนัไปแล้ว ให้วิ่งตรงไปทางปลายน�้า ที่นั่นมรีู

เลก็ๆ ตรงก�าแพง หากเจ้าลอดหนอีอกไปได้กอ็ย่าหนักลบัมาเชยีว”

“เสี่ยวฮวา เจ้าก�าลงัจะท�าอะไร” เสี่ยวเหลยหน้าขาวซดี

“ข้าจะล่อพวกมนัให้เจ้าเอง!”



24
กุหลาบลับนางอสูร เล่ม 1

เฉินเหมยตอบแทนโดยการกดร่างของเขาลงกับพื้น อุ้มหุ่นฟางขึ้นมา

พร้อมวิ่งตรงไปทางภูเขา

ทันทีที่เฉินเหมยหยัดกายลุกขึ้นจากหลังพุ่มไม้ คนของขุนนางแซ่ถ่ง 

กส่็งเสยีงเอะอะโวยวายพร้อมทั้งชี้มาที่นาง พรบิตาเดยีวชายฉกรรจ์ที่มวีรยุทธ์

หลายสบิคนกว็ิ่งตามนางมา

ขุนนางแซ่ถ่งปลูกจวนไว้ตรงเกอืบถงึยอดเขา เขาร�่ารวยขนาดซื้อที่ดนิ

ได้มากมาย เฉนิเหมยแอบคดิว่าเขาอาจจะซื้อที่ดนินี้อย่างลบัๆ และที่ขุนนาง

แซ่ถ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อท�าการลับบางอย่าง จึงไม่มีเวลาส�าหรับส�ารวจสถานที่

ให้ดี

แต่นบัจากเฉนิเหมยมาอยู่ที่นี่ นางคดิหลบหนหีลายครั้ง และมกัอาศยั

ช่วงเวลาที่เสี่ยวฉายปรนนบิตัขินุนางแซ่ถ่งแอบไปส�ารวจที่ต่างๆ กพ็บว่าก�าแพง

ด้านหนึ่งมรีโูหว่ สามารถลอดหนไีปได้ แต่ตวันางใหญ่เกนิไป ภายหลงัเสี่ยวฉาย

ไม่ได้ปรนนบิตัขินุนางแซ่ถ่งบ่อยครั้งอกีต่อไป จงึมกัเรยีกนางไปรบัใช้เป็นประจ�า 

เฉนิเหมยเลยไม่มโีอกาสไปยงัรูที่ก�าแพงนั้นอกี

ตอนนี้นางก�าลงัวิ่งหนเีหลา่คนของขุนนางแซ่ถง่ไปใหห้่างจากรนูั้น และ

ได้แต่วาดหวงัว่าเสี่ยวเหลยจะหนไีปได้ แล้วตามคนมาช่วยเหลอืนาง

เฉนิเหมยอาศยัว่าตนนั้นเคยส�ารวจเส้นทางแถวนี้ นางมคีวามจ�าด ีจงึ

ได้อุ้มหุ่นฟางไปอย่างมีเป้าหมาย แต่อีกฝ่ายก็มีจ�านวนมาก พวกเขาเจนจัด 

เส้นทางยิ่งกว่านาง ไม่นานเฉนิเหมยกถ็ูกต้อนมาอยู่ตรงรมิผา

ครั้นผู้อื่นใช้แสงจากคบเพลงิส่องให้ชดัเจน กเ็หน็ว่าสิ่งที่เฉนิเหมยอุ้ม 

อยูน่ั้นเปน็เพยีงหุน่ฟาง ชายฉกรรจ์ที่ซ้อมเฉนิเหมยถงึกบัสบถ ปราดเข้าไปชก

หน้าเดก็สาวอย่างแรง

เฉนิเหมยล้มลงตามแรงชก นางเหน็หุ่นฟางถูกเตะกระเดน็ตกเหว ไม่

นานฝ่าเท้าหนักก็กระทืบลงมาที่ใบหน้าของนางตามด้วยก�าปั้น นางถูกซ้อม

อย่างรุนแรงจนน่ากลัวว่ากระดูกจะหัก เด็กสาวกระอักเลือดออกมา บอบช�้า

ภายในแสนสาหสั
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“นงัตวัด ีเจ้าอยากตายนกัใช่หรอืไม่! ชอบแส่หาเรื่องมากนกัใช่หรอืไม่!”

เฉนิเหมยยกมอืของตนขึ้นจบัมอืที่กระชากผมนางพร้อมกรดีร้องอย่าง

เจ็บปวด ตอนนั้นชายฉกรรจ์คนเดิมที่กระชากผมของนางอยู่ชะงักค้าง ด้าน

ล่างหุบเขานั้นมีแสงไฟมากมาย เหมือนจะเป็นกลุ่มคนจ�านวนมากมุ่งหน้า 

ตรงมายงัหุบเขา

‘ทหารมา!’ เมื่อเหน็ปฏกิริยิาของชายโฉดคนนั้น เฉนิเหมยกเ็กดิความ

ยนิด ีเหมอืนว่าทุกคนที่นี่จะนกึกลวั ให้นางเดากค็ดิว่าน่าจะเป็นทหารก�าลงัมา

จบัขุนนางแซ่ถ่ง มเิช่นนั้นคนของเขาจะร้อนรนถงึเพยีงนี้ได้อย่างไร

“หวัหน้า พวกเราต้องรบีหนแีล้ว!” ชายหนุม่หน้าตาเกลี้ยงเกลาคนหนึ่ง

ตะโกนบอก

ใบหน้าคนถูกบอกด�าทะมนึไปทนัท ีเขาตวดัสายตามองเฉนิเหมยที่อยู่

ในก�ามอื พร้อมกบัตวาดด่า “เป็นเพราะเจ้าคนเดยีว!” เขาย่อมเดาได้ว่าเฉนิเหมย 

นั้นเป็นผู้ส่งสารขอความช่วยเหลอืออกไป

ชายฉกรรจ์โยนเฉินเหมยไปที่ริมผา ก่อนดึงดาบออกมาจากข้างเอว 

หมายจะเสอืกดาบใส่ร่างเลก็ของเดก็สาว เฉนิเหมยเหน็เช่นนั้นกก็รดีร้องเสยีง

ดงัตอนที่ดาบก�าลงัจะพุ่งมาแทงร่างของนาง แต่ในตอนนั้นกม็ใีครบางคนร้อง

ตะโกน

“หยุดนะ!”

ทกุคนหนัไปมองต้นเสยีงทนัท ีเฉนิเหมยหน้าขาวซดีเมื่อเหน็เสี่ยวเหลย 

เดก็ชายไปหามดีสั้นมาจากไหนไม่รู้ เขาเอามดีจ่อคอของตนพร้อมตวาด

“ปล่อยนาง!”

หวัหน้าคนโฉดท�าท่าหวัเสยี หนัหลงัจะไปจดัการกบัเฉนิเหมยต่อ แต่

ชายหนุ่มหน้าตาเกลี้ยงเกลากลบัรบีเข้ามาจบัมอืของเขาเอาไว้พลางกล่าว “เรา

จะให้เขาตายไม่ได้ นายท่านยงั...!”

ค�าพูดต่อๆ มาเฉนิเหมยไม่อาจได้ยนิ ในตอนนั้นเสี่ยวเหลยเร่งเดนิมา

ทางนาง พร้อมทั้งคอยระแวดระวังภัยเอาไว้ด้วย เฉินเหมยกัดริมฝีปากข่ม
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ความเจบ็ ก่อนร้องถาม

“เจ้าท�าอะไร”

“มีสามีที่ไหนทิ้งภรรยาของตัวเองล่ะ!” เสี่ยวเหลยถามกลับอย่างดุดัน 

พอเหน็สภาพของเฉนิเหมย เสยีงของเขากอ็่อนลง “เจ้า... ไม่เป็นไรนะ”

เฉนิเหมยก้มหน้าคายเลอืดออกมากองใหญ่เป็นค�าตอบ พอเงยหน้าขึ้น

มากร็้อง “ระวงั!”

เสี่ยวเหลยมัวแต่ห่วงความปลอดภัยของนาง ท�าให้ชายคนหนึ่ง 

ฉวยโอกาสคว้าเขาแล้วแย่งมีดไปได้ เสี่ยวเหลยอาจจะเคยฝึกวรยุทธ์ และ

เพราะความช่วยเหลือจากเฉินเหมย ท�าให้เขามีเรี่ยวแรงเหลือบ้าง แต่เขายัง

เด็กเกินไปที่จะสู้กับผู้ใหญ่ ยิ่งผู้ใหญ่หลายคนพุ่งตัวมาแย่งมีดและจับกุมเขา

เอาไว้ เสี่ยวเหลยกโ็ดนกดลงกบัพื้น ขณะที่หวัหน้าของเหล่าคนโฉดเดนิมายงั

เฉนิเหมย

เฉินเหมยเห็นสายตาของชายถือดาบ ความกลัวตายท�าให้นางถอยไป

ชดิตดิรมิผา เมื่อถอยจนไม่สามารถถอยได้อกี เสี่ยวเหลยกร้็องตะโกนเสยีงดงั

“หยุดนะ! อย่ายุ่งกบันาง!” เขาถูกชายคนหนึ่งจบัตวัเอาไว้แน่น

เฉินเหมยรู้ชะตากรรมของตนเอง เด็กสาวอดที่จะรู้สึกเจ็บปวดและ

หวาดกลัวจนดวงตาแดงก�่าไม่ได้ แต่เมื่อมองไปยังเสี่ยวเหลย นางก็เห็น 

เดก็ชายก�าลงัดิ้นรนเพื่อช่วยชวีติตนเอง เฉนิเหมยจงึอดยิ้มให้เขาไม่ได้

“ไม่เป็นไร ไม่ใช่ความผดิของเจ้า...”

ได้ตายโดยมคีนผู้หนึ่งที่ไม่ทอดทิ้งนางแม้นางจะอปัลกัษณ์ ชั่วขณะหนึ่ง

เฉนิเหมยกร็ู้สกึเหมอืนในใจจะปล่อยวางได้

ดาบคมแทงเข้ามาที่กลางร่างแล้วกระชากออก นั่นคือความเจ็บปวด

ที่สุดในชวีติ เฉนิเหมยโดนแรงดาบนั้นท�าให้ตกผา ขณะที่เสี่ยวเหลยรวบรวม

แรงกายสลดัหลดุจากฝ่ามอืที่จบักมุเขาแน่น แล้วพุง่ตวัไปยื่นมอืเพื่อช่วยเหลอื

เดก็สาว

ปลายนิ้วของพวกเขาสมัผสักนั แต่กไ็ม่อาจจบัและดงึนางขึ้นมาได้
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พอเหน็ดวงตาของคนที่ตกลงไป เดก็ชายกต็วัเยน็วาบไปทั้งกาย

ตอนที่เขาหวิโหย มนีางที่หยบิยื่นอาหารให้อย่างจรงิใจ

ตอนที่เขาเจบ็ปวด มนีางที่แอบขโมยยามาให้

ตอนที่เขาสูญสิ้นความหวงั กม็ถี้อยค�าของนางปลอบประโลม

เป็นนางที่ช่วยชวีติเขาครั้งแล้วครั้งเล่า

แต่ตอนนี้ไม่มนีางแล้ว

เด็กชายนิ่งค้างอยู่ในท่านั้น ด้านล่างคือป่าเขาและความมืดมิดที่ท�าให้

เขาไม่อาจเหน็ชะตากรรมของเสี่ยวฮวาของเขาได้ เดก็ชายตวัสั่นเทิ้ม ในตอนนั้น

หวัหน้าคนโฉดยกผ้าขึ้นเชด็ดาบของตนเอง

“น่าจะฆ่าๆ มนัเสยีตั้งแต่แรก หน้าตากไ็ม่เหมอืนคน รกหูรกตาที่สุด!”

เดก็ชายที่นั่งอยูเ่มื่อครูผ่ดุลกุขึ้น หมนุตวักลบัมาอย่างว่องไว ในมอืของ

เขามกีิ่งไม้ขนาดใหญ่ ไม่รู้ว่าใช้เรี่ยวแรงมากแค่ไหน แทงกิ่งไม้นั้นทะลุร่างคน

ที่ลงมอืสงัหารเดก็สาวจนร่างหนานั้นทะลุ ทุกคนต่างตกตะลงึพรงึเพรดิ คนที่

ถูกกระท�านั้นตกใจมากที่สุด ดาบในมือร่วงลงบนพื้น เด็กชายคว้ามันเอาไว้ 

แล้วฟันที่ล�าคอของหวัหน้ากลุ่มคนโฉดจนขาดสะบั้น

ชายหนุ่มหลายคนเหน็ภาพนั้นกผ็งะถอย เดก็ชายคนนั้นก�าดาบในมอื

แน่น แล้วพุ่งตวัเข้าไปหาศตัรูคนต่อไปอย่างไม่เกรงกลวัความตาย

เฉินเหมยรู้สึกเหมือนตกลงจากที่สูงมากๆ ตอนนั้นนางได้ยินเสียง 

เด็กหญิงก�าลังทะเลาะกันอยู่ พริบตาเดียวก็มีอะไรบางอย่างที่แข็งมากๆ ชน

ร่างของนางจนกระเดน็ไปไกล

เด็กสาวรู ้สึกเหมือนความตายอยู ่ใกล้แค่เอื้อม นางข่มความเจ็บ 

พยายามลมืตามองว่าภาพสดุท้ายของชวีตินั้นคอือะไร และสิ่งที่เหน็กค็อืท้องฟ้า

แสนสวย มคีนหลายคนที่สวมชุดประหลาด

‘ใครกนั ยมทูตหรอื’ นางคดิในใจ

ชายคนหนึ่งโน้มตัวมาจับที่ล�าคอของนางอย่างเร่งร้อน ก่อนจะบอก 
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เสยีงดงั

“ยงัไม่ตาย! เธอยงัไม่ตาย! รบีเอาเปลมาเรว็!”

“มาจากไหนเนี่ย”

“แต่งตวัประหลาดเหมอืนคนโบราณ”

‘พวกเขาพูดอะไร... พวกเขาพูดอะไร’

เฉนิเหมยถูกอะไรบางอย่างครอบที่ปากกบัจมูก แล้วถูกยกร่างขึ้น ใน

ตอนนั้นมหีญงิชราคนหนึ่งจบัมอืนางเอาไว้ พร้อมกบับอก

“ไม่ต้องกลวันะ พวกเราจะพาเธอไปส่งโรงพยาบาล”

‘โรงพยาบาล...? มนัคอือะไร’

เฉนิเหมยขยบัปาก แต่ไม่มแีรงถามออกไป ดวงตาของนางค่อยๆ ปิด

ลง แต่สามญัส�านกึกลบัรู้สกึได้ว่านางหลุดมาอยู่ในสถานที่ประหลาด...

...ประหลาดมากๆ

เก้าปีต่อมา

จานร่อนพุ่งตวัอยู่กลางอากาศเป็นเป้าชั้นยอด มนัแตกกระจายเมื่อถูก

กระสุนนดัหนึ่งยงิเข้าใส่อย่างแม่นย�า มาดามอวิ๋นลดปืนในมอืของตนลง มอง

ผลงานพลางแย้มยิ้มอย่างภาคภูมใิจ

คนที่อยู่ด้านหลงัปรบมอืเสยีงดงั “เวลาผ่านไปนาน คุณป้ากย็งัยงิปืน

ได้คล่องแคล่วไม่เปลี่ยนเลยนะคะ”

ดวงตาฝ้าฟางแต่คมกรบิทรงอ�านาจตวดัมองคนพูด เมื่อเหน็รอยยิ้มที่

อกีฝ่ายบรรจงป้ันแต่งมาให้ตนเอง รมิฝีปากเหี่ยวย่นที่วาดเป็นรอยยิ้มกเ็หยยีด

ออกเลก็น้อย

“ไม่หรอก แก่มากแล้ว กลัวว่าจะท�าปืนลั่นใส่พวกเธอจริงๆ ถอยไป

หน่อยส”ิ

หญิงวัยกลางคนที่ก�าลังยิ้มหวานมีสีหน้าสลดลง ก้าวถอยจากร่างเล็ก

ของมาดามอวิ๋น รอจนเศรษฐนิทีี่ได้ชื่อว่าร�่ารวยที่สุดเดนิผ่านไป รมิฝีปากจงึ
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เหยยีดออก ดวงตาฉายแววไม่พอใจ

“เหมยเอ๋อร์อยู่ไหน”

มาดามอวิ๋นเอ่ยปากถามหลานสาว 

อวิ๋นฝูเร่งบอกพร้อมรอยยิ้มหวาน “หลานเห็นว่าอากาศเริ่มร้อน เลย

บอกให้มนั... ให้อาเหมยไปยกน�้ามาให้คุณป้าค่ะ”

“คนของฉนั เธอคดิจะจกิหวัใช้กใ็ช้ได้อย่างนั้นหรอื” มาดามอวิ๋นกล่าว 

อย่างหงดุหงดิ พลางชี้ไปที่สาวใช้ของอกีฝ่ายที่คอยเดนิตามกางร่มให้ “คนของ 

ตวัเองกม็ ีท�าไมไม่ใช้!”

“เอ่อ...”

ในตอนนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก้าวเดินเข้ามาพร้อมด้วยชุดน�้าชาเรียบหรู 

เธอเดนิเอาชดุน�้าชานั้นไปวางบนโต๊ะตวัเลก็สขีาว แล้วโน้มตวัลงชงชาให้มาดาม 

อวิ๋นอย่างคล่องแคล่ว มาดามอวิ๋นเหน็เช่นนั้นกเ็อ่ย

“เหมยเอ๋อร์ ของแค่นี้ยกให้เป็นหน้าที่ของสาวใช้ก็ได้ เธอไม่ต้องท�า

หรอก”

“อาเหมยกเ็ป็นสาวใช้” หญงิวยักลางคนพมึพ�าอย่างหงุดหงดิ

เฉินเหมยเงยหน้าสบกับดวงตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาของหญิงชรา 

แล้วแย้มรอยยิ้มอ่อนหวาน ท�าให้ใบหน้างดงามไร้ที่ตนิั้นยิ่งดูอ่อนโยนขึ้น 

“ฉนัชอบชงชาให้มาดามเองค่ะ ดเีสยีอกี ใครจะได้เล่นตุกตกิไม่ได้”

ดวงตาคู่งามเหลือบมองหญิงวัยกลางคนแวบหนึ่ง ท�าเอาอีกฝ่ายท�า

หน้าตากระอกักระอ่วน เหลอืบมองซ้ายขวา ขณะที่มาดามอวิ๋นหวัเราะออกมา

“ล�าบากเธอแล้วนะ”

เฉินเหมยชงชาฝรั่งใส่นมแล้วยื่นแก้วให้มาดามอวิ๋น จากนั้นจึงชงอีก

แก้วหนึ่ง อวิ๋นฝูเมินหน้ามองไปทางอื่น ในใจคิดว่าหากนังคนไร้ที่มานี้ชงชา 

ให้เธอ เธอจะท�าเป็นเมนิไปเสยี จนกระทั่งสาวใช้ข้างกายกระตุกชายเสื้อเบาๆ 

อวิ๋นฝูจงึได้หนัมาเหน็ว่าเฉนิเหมยจบิชาอกีแก้วที่เหลอือยู่ ไม่ได้มคีวามคดิจะ

ชงชาให้ใครนอกจากตวัเองกบัมาดามอวิ๋น
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ขณะที่อวิ๋นฝูก�าลงัเดอืดดาลจนแทบจะตวาดหญงิสาวคนงาม สามขีอง

เธอกป็ราดเข้ามาจบัแขนเอาไว้พร้อมบอก

“คุณป้าครบั คอืเรื่องที่ผมขอเอาไว้...”

บรษิทัของเขาขาดทนุอกีแล้ว จะต้องแบกหน้ามาขอเงนิจากมาดามอวิ๋น 

ที่มศีกัดิ์เป็นป้าแท้ๆ ของภรรยา มาดามอวิ๋นกลบัไอออกมาขดัจงัหวะการพูด

ของเขา เฉนิเหมยเข้าใจเจตนา จงึปราดเข้ามาพยุงอกีฝ่ายพร้อมเอ่ยขึ้น

“มาดามคะ วันนี้มาดามตากแดดนานมากแล้ว รีบเข้าไปพักผ่อนใน

คฤหาสน์เถอะค่ะ”

มาดามอวิ๋นพยกัหน้า พลางจบัศรีษะตนเอง “จรงิ ฉนัรู้สกึมนึหวั คง

ต้องขอตวัก่อนนะ” หญงิชราเจ้าของคฤหาสน์หนัไปมองพ่อบ้าน ให้รบีเชญิแขก

กลบัไป ท�าให้คู่สองสามภีรรยานั้นถงึกบัก�าหมดัแน่น

เฉนิเหมยพยุงมาดามอวิ๋นขึ้นลฟิต์ เดนิไปตามทางเดนิ มาดามอวิ๋นมุ่ง

ตรงไปที่ห้องหนึ่ง แต่พอเปิดประตเูข้าไป กลบัไม่มพีื้นห้องให้เหยยีบ หากเผลอ

ก้าวเข้าไปจะต้องตกลงไปยงัชั้นล่าง และได้รบับาดเจบ็อย่างแน่นอน

มาดามอวิ๋นถอนหายใจเฮอืกใหญ่ “ฉนัแก่มากแล้ว ห้องนอนของตวัเอง

กย็งัหลงลมืได้”

เฉนิเหมยกุมมอืของมาดามอวิ๋นเอาไว้ ไม่เอ่ยอะไร แล้วพาอกีฝ่ายไป

ยงัห้องนอน

คฤหาสน์ของมาดามอวิ๋นแห่งนี้มทีั้งหมดเจด็ชั้น ไม่มแีปลนตายตวั เตม็

ไปด้วยกลไกสลบัซบัซ้อน การออกแบบแต่ละห้องกป็ระหลาดล�้า เป็นคฤหาสน์

ประหลาดที่ไม่ว่าใครกไ็ม่อยากเที่ยวชม เพราะอาจจะหลงไปตดิอยูใ่นห้องหนึ่ง

จนกระทั่งตายกเ็ป็นได้ มาดามอวิ๋นใช้ช่างหลายคนต่อเตมิคฤหาสน์ของตนไป

เรื่อยๆ เปลี่ยนช่างเป็นประจ�า และนั่นท�าให้มาดามได้คฤหาสน์ขนาดใหญ ่

ที่ไม่มใีครรู้แปลน ยกเว้นแต่ตวัมาดามอวิ๋นกบัเฉนิเหมย

“เหมยเอ๋อร์ เธอกอ็ยู่กบัฉนัมาเกอืบสบิปีแล้วนะ” มาดามอวิ๋นเอ่ยเสยีง

อ่อนโยน ตอนที่เฉนิเหมยคกุเข่าช่วยเธอถอดรองเท้าส�าหรบัสวมในบ้าน “ตลอด
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หลายปีมานี้ เธอคอยดูแลรบัใช้ฉนัมาโดยตลอด เคยคดิอยากได้อะไรเหมอืน

คนอื่นเขาหรอืไม่”

“ฉนัไม่มคีวามปรารถนาอะไรทั้งนั้นค่ะ” เฉนิเหมยเอ่ยอย่างจรงิจงัและ

จรงิใจ “ฉนัอยากอยู่ดูแลมาดามตลอดไป ไม่ต้องการอะไร ที่มาดามช่วยออก

เงินรักษาฉันในวันนั้น และ...” เฉินเหมยจับใบหน้าของตนเองพลางกล่าว  

“...แค่นี้กพ็อแล้ว”

มาดามอวิ๋นถอนหายใจ วนันั้นคนขบัรถของเธอขบัชนเดก็สาวคนหนึ่ง 

ขณะที่เธอก�าลังจะไปงานการกุศล เด็กสาวคนนั้นเลือดท่วมไปทั้งตัว อาการ

สาหัส โชคยังดีที่มีโรงพยาบาลอยู่แถวนั้น เฉินเหมยจึงได้รับการรักษาอย่าง

ทนัทว่งท ีระหว่างการรกัษา เดก็สาวคนนั้นคล้ายจะขลาดกลวัทกุสิ่ง ถามอะไร

กไ็ม่รู้ แม้แต่ต�ารวจกย็งัสบืประวตัไิม่พบว่าเธอเป็นใครมาจากไหน

แตใ่นความคดิของคนอื่น เฉนิเหมยจะต้องเป็นเหยื่อของการถกูทารณุ 

เด็กสาวคนนี้อาจจะถูกลักพาตัวไปตั้งแต่ยังเด็ก และถูกคนร้ายกักขัง ทุบต ี

ท�าการทารุณ แล้วเธอก็หนีออกมาได้ อาการบาดเจ็บของเฉินเหมยวันนั้น...  

บ่งชดัว่าเพิ่งจะผ่านการถกูแทงและถกูทบุตจีนกระดกูร้าวหลายท่อน ซ�้ายงัเป็น

โรคขาดสารอาหารอกี โชคยงัดทีี่เฉนิเหมยดวงแขง็ จงึรอดตายมาได้ราวกบัมี

ปาฏหิารยิ์

แต่เดิมเฉินเหมยนั้นมีติ่งเนื้อขึ้นเต็มหน้า หมอสงสัยว่าตอนที่แม่ของ

เธอตั้งท้องอยูน่ั้นอาจจะได้รบัสารพษิบางอย่าง ซึ่งหมอเองกอ็ธบิายไม่ได้ว่ามนั

คืออะไร แต่ผลของมันก็เป็นอย่างที่เห็น มาดามอวิ๋นเป็นคนชอบการกุศล 

เพราะอาชพีของเธอเกี่ยวข้องกบัการพรากชวีติคน ครั้นเหน็เดก็สาวน่าสงสาร

เช่นนี้ จงึยื่นมอืมาช่วยเหลอื 

เมื่อเฉนิเหมยไม่มทีี่ไป รู้แค่ชื่อของตวัเอง มาดามอวิ๋นเลยพามารบัใช้

ตนที่คฤหาสน์ แล้วกต็้องตกใจว่าเดก็สาวคนนี้ แม้จะอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ 

แต่มกีริยิามารยาทเรยีบร้อย คล้ายถกูเคี่ยวเขญ็มาอย่างด ีดูเหมอืนคนโบราณ

อยู่ไม่น้อย พอเฉินเหมยรักษาตัวจนหายดี ก็มีหน้าตาสวยงามเสียจนผู้ชาย 
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ทุกคนต้องมองเหลยีวหลงั

มาดามอวิ๋นเป็นพวกเมื่อตดัสนิใจช่วยเหลอืกย็่อมช่วยจนถงึที่สุด เธอ

สอนหนังสือเฉินเหมยด้วยตัวเอง เด็กสาวมีความตั้งใจจริงและฉลาดเฉลียว 

แม้แนวคดิบางอย่างต้องขดัเกลา แต่เมื่อมาดามอวิ๋นเคาะนสิยัให้เข้าที่เข้าทาง 

กพ็บวา่เฉนิเหมยเป็นเพชรเมด็งาม ถอืเป็นเพื่อนคูค่ดิ... ช่วยเหลอืมาดามอวิ๋น

ในการรบัมอืกบับรรดาญาตทิี่หวงัฮุบสมบตัขิองเธอ

“วันนี้อวิ๋นฝูพูดเรื่องลูกชายให้ฉันฟัง...” มาดามอวิ๋นกึ่งนั่งกึ่งนอนบน

เตียง หลังจากกินยาแล้ว เธอก็รับหนังสือเล่มโปรดมาจากเฉินเหมยที่นั่งอยู่

ข้างเตยีงตนเอง “เธอบอกว่าเขาอายุเท่ากบัเฉนิเหมย และเคยเหน็เธอครั้งหนึ่ง 

เขาถูกใจเธอมาก จะว่าอะไรไหมหากเขาจะขอจดัพธิดีูตวั”

เฉนิเหมยยิ้มน้อยๆ “คงจะเพราะเหน็ว่ามาดามดกีบัฉนัมากกระมงัคะ”

มาดามอวิ๋นหวัเราะ “ใช่ คนพวกนี้ชอบรวยทางลดั ใช้สองมอืสร้างเอง

ไม่ชอบ แต่ชอบเป็นปลิงเกาะคนอื่น ต่อให้เป็นหลาน ฉันก็อดรู้สึกสมเพช 

ไม่ได้จรงิๆ คอยดูนะ หากฉนัเป็นอะไรไปขึ้นมา ยายนั่นไม่มทีางร้องไห้ให้ฉนั

จากใจจรงิแน่”

เฉินเหมยเอื้อมมือไปกุมมืออีกฝ่าย บอกอย่างจริงใจ “มาดามยัง 

แขง็แรง ยงัอยู่ได้อกีนานค่ะ อย่าพูดเรื่องความตายเลย”

มาดามอวิ๋นยิ้มขณะมองเฉนิเหมย “คนเราทุกคนเกดิมากต็้องตาย ฉนั

เองก็ต่อสู้มามาก ดิ้นรนก่อร่างสร้างตัว พอแก่ตัวนึกว่าจะสบาย ใช้ชีวิต

บั้นปลายอยู่อย่างสงบในคฤหาสน์หลงันี้ แต่พวกญาติๆ  กลบัมากวนใจ ยงัดี

ที่มเีธอ ท�าให้หายร�าคาญใจไปบ้าง”

เฉนิเหมยคลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยน มาดามอวิ๋นมองเธอแล้วถาม

“เกอืบสบิปีแล้ว ยงัไม่อยากเล่าเรื่องราวครั้งเก่าอกีหรอื”

รอยยิ้มของเฉนิเหมยบางลง มาดามอวิ๋นจงึกล่าวต่อ 

“เธอยงัเหน็ฉนัเป็นคนอื่นอกีหรอื”

“ไม่ใช่ค่ะ เพยีงแต่ว่า...” เฉนิเหมยคลี่ยิ้มโรยแรง “...ที่พอจะจ�าได้ขึ้น
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มาบ้างกค็อื อดตีที่ถูกเกลยีดชงัเพราะมใีบหน้าผดิจากคนปกต ิ การแก่งแย่ง

ชงิด.ี.. และความรุนแรง ดงันั้นฉนัเลยไม่อยากจะพดูถงึมนัให้ระคายหมูาดาม 

ส่วนเรื่องดีๆ ...”

ชั่วขณะเฉินเหมยก็คิดไปถึงใบหน้าเล็กงดงามราวกับหยกสลักของ 

เดก็ชายคนหนึ่ง ซึ่งป่านนี้เขากค็งจะแต่งงานกบัสตรทีี่เหมาะสมแล้ว

“ฉนัทิ้งอดตีไปแล้วค่ะ”

“การแก่งแย่งชงิด”ี มาดามอวิ๋นเคาะนิ้วลงบนปกหนงัสอื “ลองเล่ามาส ิ

ฉนัชอบเรื่องดรามาเสยีด้วย”

เฉนิเหมยหลุดหวัเราะ เมื่อเหน็อกีฝ่ายจ้องมองมาเหมอืนรอฟัง เธอก็

อยากจะก้มศีรษะขอโทษอีกฝ่ายว่าตนไม่อยากจะพูดถึง แต่เมื่อคืนนี้เธอฝัน 

อกีแล้ว... การแต่งงาน การปรากฏตวัของพี่สาวต่างมารดา และท่านตา

เฉนิเหมยยงัเกบ็ทุกอย่างที่ตดิตวัเธอมาจากสถานที่ที่จากมา หยกสอง

ชิ้น... ชิ้นหนึ่งคอืของท่านตาและหยกอกีครึ่งชิ้น ไว้เตอืนว่าเธอเป็นใคร ผ่าน

อะไรมา และมาจากที่ใด

หญงิสาวครุน่คดิ เรยีบเรยีงค�าพดู ก่อนจะเล่าเสยีงเบา “คณุพ่อของฉนั 

ท่านเป็นลูกจ้างในร้านผ้าที่เป็นของคุณตาฉนัค่ะ”

มาดามอวิ๋นตกใจ แปลกใจ และยินดีที่ในที่สุดแม่สาวน้อยคนงามก็

ยอมเล่าเรื่องราวครั้งหลงัของตนเองได้เสยีท ีเฉนิเหมยเล่าต่อ

“พ่อของฉนัแต่งงานกบัแม่ของฉนั เขาบอกว่าตวัเองเป็นคนโสด ไม่มี

พนัธะ แต่ที่จรงิแล้วเขาเป็นคนที่มลีกูเมยีมาก่อน พอเขาแต่งงานกบัแม่ของฉนั 

ฐานะของเขากย็กระดบัขึ้นมา แม่ของฉนัคลอดฉนัและตายจากไป พอคุณตา

แก่ตวัจนท�างานไม่ไหว จงึยกกจิการให้คุณพ่อดูแล แล้ววนัหนึ่งคุณพ่อกเ็อา

ภรรยากบัลกูๆ ของเขาเข้ามาอยูใ่นบ้าน ท�าให้คณุตาของฉนัโกรธมากจนล้มป่วย

และตายจากไป ส่วนฉนั...”

เฉนิเหมยถอนหายใจ “ฉนัถูกจบัตวัไปค่ะ และเป็นอย่างที่มาดามเหน็ 

ถูกทรมานและเกอืบถูกฆ่าตาย ท้ายที่สุดเรื่องทั้งหมดกม็แีค่นั้น”
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มาดามอวิ๋นได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งอึ้ง มิน่าเล่า ทุกครั้งที่มาดามต่อสู้เพื่อ

ปกป้องทรพัย์สมบตัขิองตนเองจากญาต ิเฉนิเหมยจงึมองเธอด้วยความเคารพ

เทิดทูน ในคราแรกมาดามอวิ๋นยังคิดว่าเด็กคนนี้คงหวังสมบัติของตนอยู่

แน่นอน แต่พอจบัตาดูนานๆ กพ็บว่าเฉนิเหมยเป็นคนที่มคีวามซื่อสตัย์ ไม่ได้

หวงัในสมบตัขิองเธอเหมอืนพวกหลานๆ ตามสายเลอืด

“เธอโดนพ่อแท้ๆ แย่งสมบตัทิี่ควรเป็นของเธอหรอื” มาดามอวิ๋นถาม

เสยีงเครยีด

เฉนิเหมยหลุบตาลงต�่า “ไม่อาจกล่าวได้ เพราะคุณพ่อกท็�างานในร้าน

ของคุณตามานาน เขาลงแรงไปมาก...”

“เธอก�าลงัพยายามคดิตามหลกัความกตญัญคูณุธรรมอยูห่รอื” มาดาม 

อวิ๋นเอ่ยเสียงเยาะ “เด็กเอ๋ย แม่ของฉัน ก่อนที่ท่านจะตาย เวลาฉันท�างาน

หาเงนิมาได้ ท่านกจ็ะบอกให้ฉนัยกให้น้องชาย ฉนัยกเงนิก้อนแรกที่ฉนัหามา

ได้ให้น้องชายของฉันและแม่ของฉัน มากพอจะให้พวกเขาตั้งตัวได้ และฉัน

ประกาศว่าเงนิก้อนนี้ หนึ่งทดแทนความกตญัญู สองมอบให้ในฐานะพี่สาว แต่

จากนั้นฉนัจะไม่ให้เงนิพวกเขาอกี 

“แม่ของฉนัไม่เคยรกัฉนั ท่านรกัแต่น้องชายที่สามารถสบืทอดแซ่ของ

เราได้ พอน้องชายเงนิหมด เขากไ็ปขอแม่ พอเงนิของแม่หมด แม่กม็าออก 

ค�าสั่งให้ฉนัโอนเงนิให้น้องชายที่ชอบสร้างหนี้สนิ แต่ฉนัเมนิเสยี เธอคดิว่าฉนั

เป็นคนอกตญัญูหรอืไม่ที่ไม่เชื่อฟังแม่ของฉนั”

เฉนิเหมยมองมาดามอวิ๋น หญงิชราบบีมอืของเธอแน่น “สมบตันิั้นเป็น

ของเธอ อย่าให้คนอื่นแย่งชงิไป หากของในมอืจะต้องไปเป็นของคนอื่น กต้็อง

เป็นเธอที่ยกมนัให้เขา มใิชว่า่... ปล่อยให้คนอื่นมาชงิไปจากมอื คนที่พยายาม

เอาหลกัความดมีาข่มเพื่อให้ตนสบายใจ หนึ่งในสบิเป็นคนดทีี่แท้จรงิ แต่เก้า

ในสบินั้นคอืคนขี้แพ้ จ�าเอาไว้”

ใบหน้าของเฉินเหมยขาวซีด มือสั่นเทาถูกกอบกุมโดยมืออบอุ่นของ

หญงิชรา มาดามอวิ๋นถาม
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“หากเธออยากได้คนื ฉนัจะให้ทนายของฉนัช่วยเหลอืเธอเอง”

เฉนิเหมยถอนหายใจ “พวกเขาหายไปแล้วค่ะ อกีอย่าง... นอกจากสิ่ง

ที่พ่อท�ากับฉัน ชื่อของพวกเขา ฉันก็จ�าไม่ได้เลย...” พวกเขาอยู่อีกโลกหนึ่ง 

เฉินเหมยคิดว่าตนคงไม่มีโอกาสนั้น “...รอวันที่ฉันจ�าได้ ฉันจะบอกมาดาม

ด้วยตวัเองค่ะ”

เฉนิเหมยหาข้ออ้างเพื่อไม่ให้อกีฝ่ายทู่ซี้จะช่วยเธอแก้แค้นอกี มาดาม 

อวิ๋นได้ยนิว่าเธอจ�าไม่ได้กม็สีหีน้าเสยีดาย

“ได้ หากจ�าได้ให้มาบอกฉัน อย่าได้ปิดบัง” มาดามอวิ๋นกล่าว มอง

นาฬิกาพร้อมกล่าวต่อ “ดกึแล้ว ไปนอนเถอะ”

เฉนิเหมยหยดักายลุกขึ้น เดนิกลบัไปยงัห้องของตน มาดามอวิ๋นมอง

แผ่นหลงัของหญงิสาว ก่อนจะหรี่แสงโคมไฟ เอนกายพลางหลบัตาลง

หญิงสาวผละจากมาดามอวิ๋น กลับเข้ามายังห้องของตนที่อยู่ชั้นล่าง 

คฤหาสน์หลงันี้มทีั้งหมดเจด็ชั้น แต่ละชั้นล้วนมกีลไกสลบัซบัซ้อน เธอจะต้อง

ลงลฟิตไ์ป เฉนิเหมยเดนิผ่านหญงิวยักลางคนในชดุแม่บ้านคนหนึ่ง เธอชะงกั 

หนัไปส่งเสยีง

“เดี๋ยว!”

แม่บ้านคนนั้นหยุดนิ่ง หันมาก้มศีรษะอย่างนอบน้อมให้เฉินเหมย  

ที่มาดามอวิ๋นตั้งให้เป็นแม่บ้านใหญ่ประจ�าคฤหาสน์แห่งนี้ 

เฉนิเหมยถาม “จะไปไหน”

“มาดามโทร. ลงมาสั่งว่าอยากกนิผลไม้ก่อนนอนค่ะ” อกีฝ่ายตอบอย่าง

นอบน้อม

เฉินเหมยกวาดตามองถาดผลไม้ที่แม่บ้านคนนั้นถืออยู่ ก่อนจะพยัก

หน้ารบั เธอเดนิไปสกัพกัก่อนตวดัสายตามองแม่บ้านคนนั้นอกีครั้ง อกีฝ่าย

เดนิไปยงัห้องนอนของมาดามอวิ๋นอย่างไม่เร่งรบี เฉนิเหมยก้าวเข้าไปในลฟิต์ 

ก่อนจะขมวดคิ้วแน่น เธอออกจากห้องกระจก รีบเดินไปยังประตูบานหนึ่ง 

ก่อนจะตดัสนิใจเปิดประตูเข้าไป
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มาดามอวิ๋นก�าลงัจะหลบัแล้ว มเีสยีงเคาะประตูดงัขึ้น จงึส่งเสยีงถาม 

“ใคร”

“คุณเฉนิเหมยให้เอาผลไม้มาให้มาดามค่ะ”

มาดามอวิ๋นขมวดคิ้ว เฉินเหมยไม่มีทางออกค�าสั่งเช่นนี้ตอนกลางคืน

แน่ หญงิชราเอื้อมมอืไปที่ใต้หมอน จบัปืนกระบอกหนึ่งเอาไว้ พร้อมส่งเสยีง

บอก

“เข้ามา”

แม่บ้านวัยกลางคนถือถาดผลไม้เดินเข้ามา มาดามอวิ๋นมองอีกฝ่ายที่

เดินมาวางถาดผลไม้ที่ข้างเตียงของตนเอง อีกฝ่ายถามพร้อมรอยยิ้มหวาน 

เจอืแววประจบประแจง

“มาดามอยากดื่มน�้าส้มไหมคะ”

“ขอชา” มาดามอวิ๋นกล่าวเสยีงเรยีบ แม้เธอจะชรามากแล้ว แต่ดวงตา

ยงัคงชดัเจน มองอกีฝ่ายที่หนัหลงัให้ ไม่ให้เธอเหน็ว่าสองมอืก�าลงัท�าอะไร

มาดามอวิ๋นดงึปืนพกออกมาจากใต้หมอน อกีฝ่ายหนัมาอย่างรวดเรว็ 

ตวัดคมมีดฟันเข้าที่แขนของมาดามอวิ๋น ท�าให้หญิงชราเผลอท�าปืนตกไปอยู่

ใต้เตยีง มาดามอวิ๋นอุทาน เธอชรามากแล้วจงึเชื่องช้ากว่าอกีฝ่ายอยู่ก้าวหนึ่ง 

พรบิตาเดยีวหญงิวยักลางคนผู้นั้นกก็ระโจนขึ้นมาบนเตยีง หยบิหมอนขนาด

ใหญ่มากดปิดใบหน้าของเธอ มาดามอวิ๋นพยายามต่อสู้ แต่แม่บ้านมเีรี่ยวแรง

มากกว่า ใบหน้าจงึถูกกดด้วยหมอนใบใหญ่ แม่บ้านเงื้อมดีขึ้น

เสยีงปืนดงัขึ้น แขนที่ถอืมดีของหญงิวยักลางคนทะลุเป็นรู เฉนิเหมย

ปราดเข้ามากระชากอกีฝ่าย หญงิวยักลางคนข่มความเจบ็ตวดัมดีไปทางหญงิ

สาว แต่เฉนิเหมยกลบัจบัข้อมอืของอกีฝ่ายแล้วบดิ ท�าให้มดีตกลงบนพื้น ก่อน

ร่างนั้นจะร่วงลงไปกองกบัพื้น เฉนิเหมยบบีที่บาดแผลของอกีฝ่าย ถามเสยีง

เหี้ยม

“ใครส่งมา!”

“ยะ...อย่าท�าฉนัเลย!” แม่บ้านตวัปลอมร้องเสยีงหลง
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เฉนิเหมยขยบัปืนยงิที่ขาแม่บ้านที่ปลอมตวัมาอกีนดั หญงิวยักลางคน

ร้องโหยหวน หญงิสาวตวาดเสยีงดงั “ฉนัถามว่าใครส่งเธอมา!”

มาดามอวิ๋นหอบหายใจ กดโทรศัพท์ปุ่มฉุกเฉิน เหล่าบ่าวรับใช้วิ่งขึ้น

มายังห้องนอนของมาดาม พวกพ่อบ้านเร่งรวบตัวของแม่บ้านก�ามะลอ แล้ว 

กล่าวกบัเฉนิเหมย

“คุณเฉนิ ให้เป็นหน้าที่ของต�ารวจเถอะครบั”

เฉนิเหมยตวดัสายตามองคนพดูด้วยดวงตาคมกรบิครูห่นึ่ง ถอนความ

อ�ามหติและยอมผละจาก ตรงไปหามาดามอวิ๋นที่ยงัหอบหายใจ มาดามอวิ๋น

เรยีกความเยอืกเยน็ของตนคนืมา กุมมอืเฉนิเหมยเอาไว้ ไม่กล่าวอะไร

ต�ารวจเดนิทางมาอย่างรวดเรว็ เฉนิเหมยถูกน�าตวัมาสอบปากค�า เธอ

ตอบทุกค�าถาม

“คุณเห็นความผิดปกติก็เลยตามขึ้นไปที่ห้องของมาดาม... ทางประตู

ลบั” ต�ารวจชี้ไปยงัตู้ต�าราที่เปิดออกให้เหน็เส้นทางภายในผนงั เฉนิเหมยพยกั

หน้ารบั

“ความผดิปกตทิี่คุณเหน็คอือะไรครบั” ต�ารวจมองหญงิสาวอย่างทึ่งๆ 

ถงึผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมา แต่เธอกย็งัครองสตไิด้อย่างเยอืกเยน็

เฉนิเหมยตอบ “มาดามอวิ๋นไม่ชอบส้มค่ะ”

ต�ารวจคนนั้นชี้ไปยงัถาดใส่ผลไม้ แล้วเหน็เหยอืกน�้าส้มกบัผลส้ม เขา

เรยีกกองพสิูจน์หลกัฐานให้มาเกบ็ภาพ

วุ่นวายแทบทั้งคืน สุดท้ายมาดามอวิ๋นก็ตกลงใจจะต่อเติมคฤหาสน ์

เพิ่มขึ้น แล้วย้ายห้องนอนของตนเอง เธอกุมมอืเฉนิเหมยพร้อมบอก

“ฉนัเองกแ็ก่มากแล้ว เมื่อก่อนสามารถสู้ได้ แต่วนันี้ถ้าเธอไม่กลบัมา

หาฉนั คง...” หญงิชราส่ายหน้า รู้สกึปลงกบัสงัขาร มองเฉนิเหมยอย่างลกึซึ้ง 

“ไม่เสยีแรงที่ส่งไปเรยีนการต่อสู้มามาก”

เฉินเหมยยิ้ม ไม่ได้เอ่ยอะไร ก่อนพามาดามอวิ๋นไปยังห้องนอนใหม ่

ที่ยงัคงมกีลไกซบัซ้อนเหมอืนเดมิ มาดามอวิ๋นนั้นถูกคนปองร้ายมามาก วนันี้
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เธอแก่ชรา เริ่มจะหมดเรี่ยวแรง ใบหน้าจงึฉายแววอ่อนล้า

“ฉันอยู่ห้องข้างๆ นะคะ” เฉินเหมยไม่วางใจ จึงตั้งใจจะย้ายมานอน

ห้องข้างๆ นี้

มาดามอวิ๋นพยกัหน้า มองส่งเฉนิเหมยที่เดนิออกจากห้องไป หญงิชรา

ครุ่นคดิบางอย่างก่อนจะกดโทรศพัท์

“คุณทนายหรอื วนัพรุ่งนี้ช่วยมาพบฉนัท ี ฉนัว่า... ฉนัควรต้องเขยีน

พนิยักรรมแล้ว”

ครึ่งปีต่อมา

มาดามอวิ๋นจากไปด้วยโรคชรา เธอนบัถอืศาสนาครสิต์ ดงันั้นจงึท�าพธิี

ฝังศพอย่างชาวครสิต์ อวิ๋นฝูร้องไห้สะอกึสะอื้นเสยีงดงัตลอดทั้งงานศพ ขณะ

ที่เฉินเหมยรับแหวนเงินสลักรูปดอกกุหลาบที่มาดามอวิ๋นมักสวมเป็นประจ�า

มาไว้กบัตวัเอง

เฉินเหมยสวมแหวนไว้ที่นิ้วชี้ มองมันอย่างเหม่อลอยและโศกเศร้า 

พลางครุน่คดิว่าจะท�าเช่นไรต่อไปด ีในตอนนั้นทนายประจ�าตวัของมาดามอวิ๋น 

กเ็รยีกเธอเอาไว้

“คุณเฉนิ ได้เวลาเปิดพนิยักรรมแล้วครบั”

พอได้ยนิค�าว่า ‘เปิดพนิยักรรม’ ดวงตาแดงก�่าของอวิ๋นฝูกบัสามกีส็่อง

ประกายขึ้นมาทนัท ี สาวเท้าเดนิตามทนายประจ�าตวัของมาดามอวิ๋นไป พวก

เขาเปิดพนิยักรรมกนัที่ห้องโถงของคฤหาสน์หลงันี้

เฉินเหมยคิดเสมอว่าตนเป็นเพียงบ่าวรับใช้ ดังนั้นจึงยืนสงบอยู่ด้าน

หลัง ขณะที่ทนายความค่อยๆ อ่านพินัยกรรมของมาดามอวิ๋น มาดามอวิ๋น

เตรียมตัวที่จะจากโลกนี้ไปนานแล้ว เธอขายหุ้นของบริษัทที่ตนถือครองอยู่ 

บางส่วนยกให้คู่ค้าธุรกจิที่เป็นมติรกนัมานาน ส่วนที่ดนิจ�านวนหนึ่งยกให้การ

กุศล อีกส่วนยกให้เหล่าคนรับใช้ภายในคฤหาสน์ที่ภักดีต่อเธอ รวมทั้งเงิน

จ�านวนหนึ่งให้พวกเขาได้น�ากลับไปตั้งต้นชีวิตใหม่ ท�าเอาเหล่าคนรับใช้ชรา
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หลายคนน�้าตาไหลด้วยความซึ้งใจ แต่ก็อดมองเฉินเหมยไม่ได้ เพราะเฉิน- 

เหมยยงัไม่ได้อะไรเลย

หญงิสาวกลบัไม่คดิมากถงึเพยีงนั้น เธอปรนนบิตัดูิแลมาดามอวิ๋นกไ็ม่

ได้หวงัว่าจะได้อะไร ล�าพงัเพยีงแค่การศกึษาและค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล

เธอ มาดามอวิ๋นกอ็อกเงนิให้เป็นจ�านวนมากแล้ว จงึไม่กล้าคดิอยากได้อะไร

เพิ่ม แต่ขณะที่ก�าลงัคดิว่าหลงัจากนี้ตนจะย้ายไปอยู่ที่ไหนด ีทนายความกลบั

จบประโยคด้วยค�าพูดที่น่าตกใจ

“สดุท้าย... เงนิทั้งหมดในบญัชแีละคฤหาสน์หลงันี้ ขอยกให้ ‘เฉนิเหมย’ 

แต่เพยีงผู้เดยีว”

ความเงียบปกคลุมไปทั่วห้อง ทุกคนหันมามองเฉินเหมยเป็นตาเดียว 

เฉินเหมยเองก็ตกใจ ไม่คิดว่ามาดามอวิ๋นจะมอบคฤหาสน์และเงินในบัญช ี

ให้ตนเอง หญงิสาวเป็นคนฉบัไว แต่ในตอนนั้นยงัยนืเซ่อ

อวิ๋นฝูเงยีบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะร้องโวยวายขึ้นมาทนัที

“ฉนัไม่ยอม! ฉันเป็นหลานสาวเพยีงคนเดียวของคุณป้า ท�าไมทรัพย์

สมบตัพิวกนั้น คุณป้าถงึไม่ยอมยกให้ฉนั! แต่ดนัไปยกให้นงัเดก็ก�าพร้าไม่มี

ที่มาที่ไปคนนี้! ฉนัไม่ยอม!”

ทนายความคล้ายจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอเรื่องแบบนี้จึงกล่าวขึ้น “นี่

คอืพนิยักรรมทั้งหมดของมาดามอวิ๋น มผีมและท่านนายพลเป็นพยาน ไม่ว่า

อะไรกเ็ปลี่ยนแปลงไม่ได้ครบั”

ทหารยศนายพลหันไปมองอวิ๋นฝูที่หน้าด�าคร�่าเครียด อวิ๋นฝูชี้ไปที่ 

เฉนิเหมย

“แต่ยายนั่นไม่ได้มสีายเลอืดเดยีวกบัคณุป้าเลยนะคะ! ท�าไมมนัถงึ...!”

“การยกสมบัติให้ไม่ได้มีข้อก�าหนดว่าจะต้องมีสายเลือดเดียวกันครับ 

เป็นค�าสั่งก่อนตายของมาดามอวิ๋น ความจริงมาดามอวิ๋นก�าลังท�าเรื่องขอคุณ

เฉนิเหมยเป็นลูกบุญธรรม แต่เกดิป่วยหนกัเสยีก่อน และยงัเขยีนพนิยักรรม

เอาไว้ชดัเจนก่อนตาย ไม่ว่าใครกเ็ปลี่ยนแปลงไม่ได้”
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อวิ๋นฝูมุมปากกระตุก พูดไม่ออกเลยสักค�า พอพ่นวาจาออกมาได้ก็

กล่าวแต่ “ฉนัจะฟ้อง! จะฟ้อง...!”

“พินัยกรรมชัดเจน มีหลายคนเป็นพยาน และมาดามก็ท�าเรื่องเอาไว้

แล้ว ถงึฟ้องไป คณุกไ็ม่ได้อะไรหรอก” นายพลระดบัสงูที่เป็นเพื่อนของมาดาม 

อวิ๋นมานานเอ่ยขึ้น มองอวิ๋นฝูอย่างรู้เท่าทัน “คุณป้าของคุณเตรียมเอาไว้ 

ทุกอย่างแล้ว”

นั่นหมายความว่าสมบัติที่ดีที่สุดของมาดามอวิ๋นย่อมตกเป็นของ 

เฉนิเหมยแต่เพยีงผู้เดยีว สามขีองอวิ๋นฝูจบัตวัภรรยาของตนเอาไว้ พลางเอ่ย 

“เฉนิเหมย เธอน่าจะรู้ดแีก่ใจนะว่าไม่ได้มสีายเลอืดของคุณป้า แต่ภรรยาของ

ฉันมีสายเลือดของคุณป้า เธอคู่ควรหรือที่จะได้สมบัติพวกนี้ทั้งที่เป็นเพียง 

แม่บ้านเท่านั้น”

เขารู้ว่าเฉนิเหมยนั้นไม่ได้เรยีนหนงัสอืจนกระทั่งอายุสบิสี่ปี แม้ว่าหลงั

จากนั้นจะพยายามเรียน แต่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน และช้ากว่าคนอื่นเสมอ 

อีกทั้งเมื่อมาดามอวิ๋นไม่แข็งแรง เฉินเหมยก็ตัดสินใจเลิกเรียนเพื่อดูแลผู้มี

พระคุณของเธอตลอดเวลา กับหญิงสาวที่แทบจะไร้การศึกษาเช่นนี้ ชายวัย

กลางคนไม่เชื่อว่าเขาจะข่มเหงเธอไม่ได้

เฉินเหมยกะพริบตาแผ่วเบา หากเป็นเธอเมื่อก่อนก็คงจะแอบคล้อย

ตามค�าพูดนั้นแล้ว การแย่งชิงสมบัติที่ควรเป็นของผู้อื่นนั้นคือสิ่งที่เฉินเหมย

เกลยีดที่สดุ ทว่ามาดามอวิ๋นไม่ใช่ท่านตาที่ไม่ยนิยอมยกสมบตัใิห้บดิาของเธอ 

แต่บิดาของเธอก็ยังมาแย่งไป มาดามอวิ๋นยกมันให้เธอ และเธอก็จ�าค�าสอน

ของมาดามอวิ๋นขึ้นใจ

‘อย่าให้ใครมาหยบิของในมอืไปได้โดยง่าย’

“จริงอยู่ว่าฉันไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับพวกคุณ แต่ว่ามาดามก็ยกให้

ฉนัค่ะ” เฉนิเหมยยิ้ม หนัไปมองทนายความ “ฉนัมสีทิธิ์ที่จะไม่ยกให้พวกเขา 

ใช่ไหมคะ”

“ครบั” ทนายความพยกัหน้ารบั
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เฉินเหมยหันมากล่าว “ก่อนที่จะสนใจสมบัติพวกนี้ ฉันว่าพวกคุณ 

น่าจะสนใจคดคีวามของตวัเอง ที่ตอนนี้ยงัตกเป็นผูต้้องสงสยัเรื่องการจ้างวาน

ฆ่ามาดามอวิ๋นในครั้งนั้น”

พอเอ่ยถงึคดคีวามที่ยงัอยู่ในระหว่างด�าเนนิการ สองสามภีรรยากห็น้า

เปลี่ยนสี แม่บ้านคนนั้นสารภาพแล้ว อวิ๋นฝูกับสามีวิ่งเต้นเพื่อให้การตัดสิน

คดคีวามช้าลง ใช้เส้นสายทกุอย่างเพื่อปัดผดิเป็นถูก พอมาดามอวิ๋นตายอย่าง

สงบบนเตยีง พวกเขากย็งัคดิว่าจะน�ามรดกที่ได้จากมาดามอวิ๋นไปพยุงบรษิทั 

และตดิสนิบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้คดนีี้เงยีบไป

“เสร็จธุระแล้ว ผมขอตัวครับ” ทนายความเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม หันมา 

จบัมอืเฉนิเหมยเขย่าเบาๆ แล้วเอ่ย “ยนิดดี้วยนะครบั”

“ขอบคุณค่ะ” เฉนิเหมยแย้มรอยยิ้ม

นายพลคนนั้นจับบ่าเธอพร้อมกล่าว “หากมีปัญหาอะไร เรียกฉันได้

เสมอนะ”

“ค่ะ” เฉนิเหมยพยกัหน้ารบั

หลงัจากส่งพวกเขา เฉนิเหมยจงึหนัมามองสองสามภีรรยา

“หมดธุระแล้ว กรุณาออกไปจาก ‘บ้าน’ ของดฉินัด้วยค่ะ”

“แก... นงัคางคกขึ้นวอ! คอยดูเถอะ! สกัวนัฉนัจะฆ่าแก...!”

ชายวัยกลางคนรีบอุดปากภรรยาของเขา แล้วลากตัวออกไปอย่าง

ฉุนเฉยีว 

เฉนิเหมยมองส่งรถของพวกเขา จากนั้นจงึเดนิไปนั่ง เหลอืบมองภาพ

วาดสนี�้ามนัซึ่งเป็นภาพเหมอืนของมาดามอวิ๋นแล้วถอนหายใจยาว

เธอกลายเป็นเศรษฐนิโีดยไม่ทนัตั้งตวัเลย

เฉนิเหมยได้กลิ่นหอมของกหุลาบ จงึเผลอหลบัไปเมื่อไรไม่รู้ แต่พอ

ลมืตาขึ้นมา นางกลบัมาอยูใ่นสถานที่แห่งหนึ่งที่มต้ีนไม้และหญ้าภายใต้ท้องฟ้า

สคีราม
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“นี่...นี่...” เสยีงเรยีกอย่างขลาดกลวัดงัขึ้นจากด้านข้าง

เฉนิเหมยหนัไปมอง ก่อนจะเหน็เดก็หญงิสามคน ทกุคนลว้นอยูใ่นชดุ

สสีนัสดใส เป็นชดุเหมอืนที่นางเคยสวม ท�าให้หญงิสาวสะดุง้สดุตวั หนัไปมอง

รอบกายแล้วพมึพ�าเสยีงสั่น “ที่นี่...”

“พวกเราพาเจ้ากลบัมาแล้ว” เดก็หญงิชดุเหลอืงเอ่ยขึ้น “พวกเราขออภยั 

พวกเราเล่นสนกุกนัเลยท�าให้เจ้าต้องหลงไปอยูอ่กีที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่ของเจ้า พวก

เรา... เอ่อ...” ครั้นเหน็สหีน้าเฉนิเหมย เดก็หญงิชุดเหลอืงกเ็อ่ยไม่ออกอกี

“พวกเราเอาของวิเศษสวรรค์มาเล่น เหมยเอ๋อร์อยากได้ของบางอย่าง 

และชื่อของเจ้ากต็รงกบันาง... กเ็ลย...” เดก็หญงิชุดเขยีวเอ่ย

เหมยเอ๋อร์ที่นางกล่าวถงึคงจะเป็นเดก็หญงิชุดแดงที่ท�าหน้าเศร้า 

เดก็หญงิชดุเขยีวกล่าว “เอาเป็นว่าเจ้าอยูใ่นที่ที่เจ้าสมควรอยู่แล้ว พวก

เรากไ็ม่มอีะไรตดิค้างกนัอกีนะ”

“ไม่มอีะไรตดิค้างหรอื!”

เฉินเหมยมีสีหน้าทะมึน ตวาดถามออกมาเสียงดัง ท�าเอาเด็กหญิงที่

หน้าตาเหมอืนกนัอย่างกบัแกะทั้งสามถอยหลงัไปสามก้าว กุมมอืกนัด้วยความ

ตกใจ

“พวกท่านรู้หรอืไม่ว่าชวีติที่นี่ของข้าเป็นเช่นไร!”

เดก็หญงิทั้งสามส่ายหน้า เฉนิเหมยจงึเล่าต่อ

“ข้าถูกแย่งทั้งการแต่งงาน! ถูกแย่งแม้แต่ทรพัย์สมบตัขิองครอบครวั! 

ถูกพวกใจโฉดท�าร้าย ถูกแทงจนตกหน้าผา! ชวีติที่นี่มแีต่ความเลวร้าย และ

ข้าได้ไปที่นั่น!...” เฉนิเหมยหยุดหอบหายใจ “ในที่สุดกม็คีนยอมรบัข้า ข้าได้

รกัษาร่างกาย ได้รบัความรกั และได้รบัทรพัย์สมบตั ิข้ามทีุกอย่างที่นั่น! และ

พวกท่านกพ็รากไปจากข้า โดยการให้ข้ากลบัมาที่นี่!”

“ตะ...แต่เจ้าก็มีหน้าตางดงามอย่างที่ควรเป็นแล้วนะ” เด็กหญิงชุด

เหลอืงเอ่ย แต่แล้วกโ็ดนเดก็หญงิชุดเขยีวอุดปากทนัที

เฉนิเหมยระเบดิอารมณ์ “แล้วอย่างไร! มแีต่ตวัเช่นนี้ พวกท่านจะให้
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ข้าเอาร่างกายไปขายที่หอนางโลมเพื่อยงัชพีกระนั้นหรอื!”

เด็กหญิงชุดแดงตาแดงก�่า ท�าท่าจะร�่าไห้ออกมารอมร่อ เฉินเหมยจึง

เอ่ย

“หรือว่าจะให้ข้ากลับไปยังตระกูลของข้า ก็ดีนะ... แม่เลี้ยงอาจจะ

ต้อนรบัข้าด้วยการสงัหารข้าทิ้ง หรอืไม่ข้ากจ็ะถูกตราหน้าว่าหลอกลวง เพราะ

หน้าตาของข้าไม่เหมอืนเดมิแล้ว! ถกูทางการจบัตวัไป! หรอืต่อให้ข้าแสดงหยก

ของท่านตา พวกนั้นก็คงจะแย่งไปจากข้า! เพราะนอกจากตัวกับหยกที่ห้อย

ตดิตวัเสมอ ตอนนี้ข้าไม่มอีะไรสกัอย่างเลย!”

น�้าตาของเดก็หญงิชุดเหลอืงร่วงเผาะ

เฉินเหมยถอนหายใจเฮือกใหญ่ “และตอนนี้ข้าก็เลยวัยที่จะแต่งงาน

แล้วด้วย ในโลกนี้คนแต่งงานกนัตอนอายุไม่เกนิยี่สบิหนาว แต่ข้าตอนนี้อายุ

ยี่สบิสี่หนาว! ท�าไมพวกเจ้าไม่ปล่อยให้ขา้ตายตั้งแต่ตอนนั้น! พวกเจ้าท�าอะไร

กบัชวีติข้า! พรากข้าไปเพื่อเจอสิ่งที่ด!ี ก่อนจะพรากข้าจากมนัมาอย่างนั้นหรอื! 

แล้วยังพูดง่ายๆ ว่าขออภัย?! ไม่มีอะไรติดค้าง?! และก�าลังจะจากไปเช่นนี้

หรอื!”

เฉนิเหมยคดิถงึชวีติของตนต่อจากนี้แล้วกเ็กดิอบัจนหนทาง “ให้ข้าตาย

ดกีว่า!”

“อย่า!” เดก็ทั้งสามร้องห้ามพร้อมกนั

เดก็หญงิชุดเขยีวรบีเอ่ย “เข้าใจแล้ว เข้าใจแล้ว พวกเราผดิต่อเจ้า”

เดก็หญงิชุดแดงร้องไห้โฮ “ข้าขออภยั”

เดก็หญงิชดุเหลอืงบอก “พวกข้าขอปรกึษาอะไรกนัก่อน สกัครูห่นึ่งนะ 

เจ้า... ใจเยน็ๆ ก่อน อย่าเพิ่งรบีตาย”

สิ้นประโยคนั้น พวกนางทั้งสามกห็นัไปนั่งจบัเข่าพูดคุยกนั

“พวกเราท�าเรื่องใหญ่แล้ว”

“ท�าลายชวีติคนผู้หนึ่ง พวกเราอาจจะถูกปลดจากการเป็นเทพกไ็ด้ ไม่

นะ...”
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“พวกเราท�าผดิต่อนาง ย่อมต้องชดใช้ให้นาง หากท�าผดิแล้วรู้จกัแก้ไข 

สวรรค์คงให้อภยั”

“เขาว่ากันว่าลูกชายกลับตัวมีค่าเท่าทองพันชั่ง ลูกสาวกลับตัวถึงสาม

คนย่อมมคี่ามากกว่า”

พวกนางซุบซบิกนั เดก็หญงิชุดเขยีวชะโงกหน้าไปมองเฉนิเหมย ก่อน

ถูกเดก็หญงิชุดเหลอืงกดศรีษะให้กลบัมาเข้ากลุ่ม พูดคุยกนัมากมาย สุดท้าย

จงึเชด็น�้าตาแล้วหนัไปท�าท่าขงึขงัใส่เฉนิเหมย

“พวกเราท�าผดิต่อเจ้า พวกเราจะต้องชดใช้” เดก็หญงิชดุแดงบอก “เจา้

อยากได้อะไรหรอื”

“ชีวิตในโลกนั้นของข้าดีมาก ก่อนหน้าจะมาที่นี่ข้าได้รับคฤหาสน์หลัง

หนึ่ง และเงนิอกีจ�านวนมหาศาล ข้าได้รบัมาด้วยความเป็นธรรม และข้าคดิ

ว่า... ข้ามสีทิธิ์ได้”

เฉินเหมยกล่าวอย่างจริงจัง นางเพิ่งจะเป็นเศรษฐินีในโลกนั้น ก็ถูก

กระชากกลบัมายงัโลกนี้ ให้ตายอย่างไรนางกไ็ม่ยอม!

“ได้ๆ เอาให้เหมอืนเดมิเลยใช่หรอืไม่” เดก็หญงิชุดเหลอืงบอก

“ข้าเองกอ็ยากให้เป็นเหมอืนเดมิ” เฉนิเหมยถอนหายใจ “แต่วทิยาการ

ที่โลกนั้นสูงมาก แต่โลกนี้...” หญงิสาวรู้สกึปวดหวั “พวกท่านกน็่าจะรู้”

“ไม่เป็นไร” เดก็หญงิชุดเหลอืงบอก นางปรบมอืเบาๆ

เหล่าเด็กหญิงหันไปทางทิศหนึ่ง เฉินเหมยเองก็หันไปมอง พบว่า

คฤหาสน์เจด็ชั้นของมาดามอวิ๋นค่อยๆ ปรากฏขึ้นอย่างน่าอศัจรรย์ เฉนิเหมย

เร่งก้าวเข้าไปด้านใน เห็นว่าเครื่องเรือนทุกอย่างอยู่ครบ เด็กหญิงชุดเหลือง

เดนิมาจบัมอืเฉนิเหมยที่สวมแหวนดอกกุหลาบไว้ที่นิ้วชี้ นางส่งพลงัเข้าไปใน

แหวนวงนั้นพร้อมบอก

“เจ้าจะบญัชาการเครื่องเรอืนทกุอย่างในบ้านหลงันี้ได้ดั่งใจนกึ พวกมนั

จะท�างานเหมอืนมชีวีติเมื่อเจ้าสั่ง เจ้าลองนกึเคลื่อนย้ายอะไรดูสกัหน่อยส”ิ

เฉนิเหมยขมวดคิ้วพลางเอ่ย “เปิดไฟ”
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“ไม่ต้องเอ่ยกไ็ด้” เดก็หญงิชุดเหลอืงกล่าว

ไฟทกุดวงสว่างวาบขึ้นมา เฉนิเหมยยงัไม่ค่อยไว้วางใจสกัเท่าไร จงึลอง

บอกให้เก้าอี้ทั้งหลายขยับเปลี่ยนทิศ มันก็ขยับตามที่นางบอกจริงๆ มันเดิน 

ดุ๊กดิ๊กเหมอืนมชีวีติ บ้างกล็อยไปมา ลองเปิดตู้เยน็ กพ็บว่ามไีอเยน็ออกมา

แม้ไม่ได้เสยีบปลั๊ก ใบหน้าบึ้งตงึในคราแรกจงึค่อยๆ ดูดขีึ้น 

เฉนิเหมยถาม “แล้วเงนิในบญัช?ี”

เดก็หญงิชุดเหลอืงยิ้ม “ที่นี่มหี้องเกบ็สมบตัหิรอืไม่”

“มี” เฉินเหมยรีบตรงไปยังห้องหนึ่ง อีกเหตุผลที่มาดามอวิ๋นต่อเติม

คฤหาสน์ของตนเหมอืนเขาวงกต เพราะห้องหนึ่งเป็นห้องนริภยัที่เกบ็ของล�้าค่า

ของมาดามอวิ๋นเอาไว้

พอมาถึงประตูเหล็กห้องนิรภัย เฉินเหมยเพียงมองมัน ประตูก็ปลด

ล็อกเอง แล้วเปิดอย่างรวดเร็ว ตู้เครื่องเพชรของมาดามอวิ๋นตั้งอยู่ด้านใน 

พร้อมด้วยปึกเงนิสดมากมาย ดูแล้วน่าจะมจี�านวนมหาศาล เฉนิเหมยรูไ้ด้ทนัที

ว่านี่คอืเงนิทั้งหมดในธนาคาร เดก็หญงิชดุเหลอืงที่เดนิตามนางมายดือกอย่าง

ภาคภูมใิจ

“เป็นเช่นไรเล่า ข้าเนรมติให้เจ้า ทนีี้กค็งไม่ต้องขายเรอืนกายแล้วกระมงั”

เฉนิเหมยถอนหายใจ “นี่เป็นเงนิที่ใช้ได้เฉพาะในโลกนั้น”

“อุย๊!” สองแก้มของเดก็หญงิชดุเหลอืงแดงเรื่อ ยิ่งเหน็สายตาของพี่น้อง

กย็ิ่งก้มหน้างุด “ได้ๆ ข้าจะเปลี่ยนให้เดี๋ยวนี้”

นางโบกมือ เกิดละอองงดงามปลิวจากฝ่ามือเล็ก พอกระจายไปต้อง

เหล่าธนบัตร ปึกธนบัตรก็แปรเปลี่ยนเป็นก้อนทองที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกนี้

หลายร้อยก้อน จ�านวนเท่าที่ขายแล้วมมีูลค่าเท่าเงนิของมาดามอวิ๋น ก้อนทอง

พวกนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ จนเริ่มถล่ม และก�าลังจะล้นออกมาจากห้อง  

เฉนิเหมยต้องเร่งจูงเดก็ๆ ออกมาจากห้องนั้น ทองทั้งหมดทะลกัออกมาจาก 

ห้องนิรภัย นั่นเป็นเพราะจ�านวนเงินที่มาดามอวิ๋นมอบให้เฉินเหมยมีจ�านวน

มากจรงิๆ
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เกิดปัญหาเงินแทบล้นคฤหาสน์ออกมา เด็กหญิงในชุดเหลืองโบกมือ

อกีครั้งเพื่อขยายคฤหาสน์ ห้องนริภยัจงึได้ขยายกว้างขึ้น หบีทั้งหลายกป็รากฏ

ขึ้น ก่อนสูบก้อนทองเข้าไปแล้วลอยไปจดัเกบ็ในห้องนริภยัอย่างเป็นระเบยีบ

เรยีบร้อย พอทุกอย่างเรยีบร้อย เดก็หญงิชุดเหลอืงกถ็อนหายใจ

เฉนิเหมยกล่าว “มเีงนิมากขนาดนี้ ชวีติของข้าจะปลอดภยัได้อย่างไร 

พวกท่านให้ข้าเป็นวรยุทธ์ได้หรอืไม่”

“พวกข้าไม่ใช่เทพสงคราม” เดก็หญงิชดุเหลอืงก้มหน้าลงเลก็น้อย “การ

ขอพรจากเทพก็ต้องขอให้ตรงกับสายของเทพองค์นั้นด้วย พวกข้าท�าได้แค ่

น�าของที่มบีนโลกนี้และโลกนั้นมาให้เจ้าเท่านั้น พร้อมด้วยของจากพวกเราอกี

นดิหน่อย”

เดก็หญงิชุดเขยีวกล่าว “แต่ถงึเจ้าจะไม่มวีรยทุธ์ แต่ตอนนี้เจา้กม็อีาวธุ

ของอกีโลกนะ”

ถึงของในคฤหาสน์จะฟังค�าสั่งนาง แต่คนโลภก็ยังน่ากลัวเสมอ ครั้น

เหน็สหีน้าของนาง เดก็หญงิชุดแดงกเ็อ่ย

“เอาเช่นนี้ ข้าจะปลูกกุหลาบให้เจ้า”

เฉนิเหมยท�าหน้างุนงงสงสยั เดก็หญงิคนเดมิจงึกล่าวต่อ

“เจ้าต้องมีชะตากรรมเช่นนี้เป็นเพราะข้า ดังนั้นข้าจะให้ดอกกุหลาบ 

ของขา้แก่เจ้า” นางเอาดอกกหุลาบที่ตดิมวยผมของตนเองออกมาก่อนถามขึ้น 

“ข้าสามารถปลูกมนัได้ที่ไหน”

“ตามข้ามา” เฉินเหมยเดินน�าอีกฝ่ายไปยังเรือนกระจกปีกตะวันออก

ของคฤหาสน์

เรอืนกระจกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในสายตาทกุคน เดก็หญงิชดุแดงยิ้ม

ให้เฉนิเหมย แล้วเดนิไปยงักระถางที่อยู่กลางห้อง ปักดอกกุหลาบสามสลีงไป 

ดอกกุหลาบนั้นงอกงามขึ้นมาหลากหลายดอก กลายเป็นเถาวัลย์ที่เลื้อย

ปกคลุมไปทั่วรอบบริเวณคฤหาสน์ ดอกกุหลาบที่อยู่นอกเรือนกระจกเป็นสี

ขาว ขณะที่ดอกกุหลาบในเรอืนกระจกหลงันี้เป็นสแีดงกบัสเีหลอืง
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“กุหลาบสีขาวนั้นเป็นกุหลาบที่จะท�าให้คนอื่นหรือสัตว์หมดสติทันทีที่

ได้กลิ่นของมนั ยกเว้นเจ้า นอกจากเจ้าจะต้องการสลบเพราะมนั ไม่ว่าเจ้าจะ

ดมมันสักกี่ครั้ง เจ้าก็ไม่สลบ และมันยังสามารถต่อสู้กับศัตรูได้หากเจ้า

ปรารถนา ยงัม.ี.. กุหลาบสเีหลอืงนี้เป็นยาวเิศษ ใครกต็ามได้ดมกลิ่นหรอืกนิ

กลบีของมนัเขา้ไป ไม่ว่าร่างกายจะมบีาดแผลมากแค่ไหนกจ็ะหายกลบัมาเป็น

ปกตไิด้ ไม่ว่าพษิร้ายแค่ไหนกถ็อนได้ ส่วนดอกกุหลาบสแีดง...” เดก็หญงิชุด

แดงหนัไปมองเดก็หญงิชุดเขยีว เดก็หญงิชุดเขยีวเนรมติโหลแก้วขนาดใหญ่

ขึ้นมาในมอื

“ดอกกหุลาบสแีดงจะต้องใช้กบัสิ่งนี้” เดก็หญงิชดุเขยีวเดด็ดอกกหุลาบ

สแีดงแล้วใส่ไว้ในโหลแก้ว บอกเฉนิเหมย “เจ้าลองนกึถงึของที่ถูกท�าลายไป

แล้วดูส”ิ

เฉนิเหมยขมวดคิ้ว นกึถงึถ้วยชาของมาดามอวิ๋นที่นางเผลอท�าตกแตก

สมยัยงัไม่ชนิกบัความเป็นอยู่ในโลกนั้น ไม่นานกุหลาบสแีดงกก็ลบักลายเป็น

ถ้วยชานั้น เฉนิเหมยตกใจรบีคว้ามนัมาถอืเอาไว้

“พวกเราชอบท�าของเสยีหาย ท่านพ่อกเ็ลยมอบโหลนี้ไว้ให้สองใบ” เดก็

หญงิชุดเขยีวแลบลิ้น “ใส่กุหลาบสแีดงลงไป แล้วนกึถงึของที่เสยีหายไปแล้ว 

มนัจะปรากฏขึ้นมาแทนดอกกุหลาบ ไม่ว่าใหญ่แค่ไหนกด็งึออกมาได้”

“ไม่ใช่แค่ของที่เจ้าท�าเสยีหาย ของทุกอย่างที่ถูกท�าลายไปแล้วกจ็ะเป็น

เช่นนี้” เดก็หญงิชุดแดงบอกพร้อมรอยยิ้ม “เจ้าพอใจหรอืไม่”

เฉินเหมยลองใช้กุหลาบแดงแลกกับของชิ้นที่ใหญ่กว่า และรู้ว่าไม่ว่า

ของนั้นจะใหญ่แค่ไหนกด็งึออกมาได้ อย่างพรมที่ถูกมาดามอวิ๋นเผาไปแล้วก็

ดงึออกมาจากโหลแก้วได้ในสภาพเหมอืนใหม่

เฉนิเหมยครุ่นคดิก่อนจะเอ่ย “ช่วยอะไรอกีสกัสองสามอย่างได้หรอืไม่”

“ได้ส”ิ เดก็หญงิทั้งสามบอกอย่างใจกว้าง

สิ่งที่เฉินเหมยต้องการครานี้เรียบง่ายมาก นางแค่ขอให้พวกเขาสร้าง

หมอกควนัขึ้นมา รวมถงึรอยแยกของพื้นดนิรอบๆ คฤหาสน์ แล้วสร้างสะพาน



48
กุหลาบลับนางอสูร เล่ม 1

ที่มีเถาวัลย์กุหลาบสีขาวเลื้อยพัน ไว้ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นหรือสัตว์ป่าหลงเข้ามา

ในคฤหาสน์ของนาง

เฉนิเหมยยงัขอให้รถยนต์ที่อยูใ่นโรงจอดรถทั้งหมดกลายเป็นรถม้าเพื่อ

ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม ของในคฤหาสน์อาจจะเป็นของทนัสมยัได้ แต่ส�าหรบั

พาหนะที่นางจะใช้ สมควรเป็นรถม้า... และแน่นอนว่ามนัไม่จ�าเป็นต้องเทยีม

ม้า เฉนิเหมยสามารถสั่งให้มนัไปไหนมาไหนได้

เดก็หญงิชดุเหลอืงยงักล่าวอย่างใจด ี“คฤหาสน์นี้จะหายไปหากเจ้าหมนุ

แหวนไปทางขวาสามรอบ และจะกลบัมาปรากฏตรงหน้าเจ้าถ้าเจ้าหมุนแหวน

ไปทางซ้ายสามรอบ คนที่มแีหวนวงนี้เท่านั้นที่จะสั่งการคฤหาสน์นี้ได้”

“เข้าใจแล้ว”

เดก็หญงิชุดแดงยื่นม้วนภาพให้เฉนิเหมย “ข้าท�าผดิต่อเจ้าที่สุด ดงันั้น

ข้าขอมอบสิ่งนี้ให้เจ้าอกีอย่าง เจ้าสามารถดูเรื่องราวในอดตีของใครต่อใครได้ 

ขอเพยีงเจ้าเขยีนชื่อจรงิตั้งแต่แรกเกดิไว้ในกระดาษนี้”

‘ชื่อจริงตั้งแต่แรกเกิด’ เฉินเหมยครุ่นคิด นางก็รู้ว่าบนโลกของนาง 

มีของวิเศษที่ท�าร้ายคนได้ ขอเพียงได้ยินชื่อจริงตั้งแต่แรกเกิดของคนผู้นั้น  

ดังนั้นพวกชนชั้นสูงหรือราชวงศ์ต่างๆ จึงมีธรรมเนียมปกปิดชื่อจริงตั้งแต่ 

แรกเกิดของตนเอง แต่ของวิเศษพวกนั้นหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร 

และไม่มขีองพวกนั้นปรากฏมานานแล้ว ซึ่งเป็นของวเิศษในต�านาน เฉนิเหมย 

ก�าลงัจะได้มนัมาจงึตื่นเต้นยิ่งนกั

หญิงสาวรับสิ่งนั้นมา มองเด็กหญิงทั้งสามที่แย้มรอยยิ้มก่อนกล่าว 

“ขอบคุณพวกท่านมาก”

“ไม่เป็นไร ขอเพยีงเจ้าปิดเป็นความลบั ไม่บอกใครว่าพวกเราเผลอส่ง

เจ้าไปที่ใดกพ็อ” เดก็หญงิชุดเขยีวแย้มรอยยิ้มกว้างอวดฟันขาวราวกบัไข่มุก

“ใช่แล้ว ห้ามบอกใครนะ” เดก็หญงิชุดเหลอืงกล่าว

เดก็หญงิชุดแดงกล่าวเสรมิ “และพวกข้าขออภยั... จรงิๆ”

เฉนิเหมยพลนัรู้สกึเหมอืนตนก�าลงัรงัแกเดก็ หากพวกนางไม่ส่งเฉนิ-
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เหมยไปยงัโลกอื่น ป่านนี้เฉนิเหมยกค็งจะตายอยูใ่ต้ผานั้นแล้ว แต่นี่เฉนิเหมย 

กลบัขู่บงัคบัเอานั่นนี่จากพวกนาง

“ข้ารบัปากว่าจะไม่บอกใคร” เฉนิเหมยบอกพร้อมรอยยิ้ม

เดก็หญงิทั้งสามถอนหายใจยาว “เช่นนั้นพวกข้า... ขอลา”

พวกนางค่อยๆ หายไปทีละคน เหลือเพียงเด็กหญิงชุดเหลืองที่รั้งรอ 

พอพี่น้องของตนหายไปจนหมด นางกก็วกัมอืเรยีกให้เฉนิเหมยก้มลงมา แลว้ 

กระซบิบอก

“บนโลกนี้มรีกัแท้ของเจ้าอยูน่ะ เจ้าต้องหาเขาให้เจอ ผูท้ี่จะไม่ท�าให้ดอก

กุหลาบโรยรา”

เฉนิเหมยยิ้ม พยกัหน้ารบัทั้งที่ในใจไม่เชื่อสกัเท่าไร

รกัแท้ส�าหรบันางนั้น... คอืเรื่องเพ้อฝันมานานแล้ว

เฉนิเหมยศกึษาของวเิศษทั้งหลาย รวมทั้งทรพัย์สมบตัใินคฤหาสน์

อาชีพของมาดามอวิ๋นนั้นคือค้าอาวุธให้กองทัพจีน และเพราะมักมี

คนร้ายหมายเอาชวีติมาดาม ดงันั้นเธอจงึเกบ็อาวธุส่วนใหญ่ไว้ในห้องลบัเฉพาะ 

เฉนิเหมยมองปืนและกล่องกระสุนปืนจ�านวนมาก นางเดนิไปหยบิปืนที่ยงัไม่

ได้ประกอบขึ้นมาประกอบให้เรยีบร้อย เลง็ออกไปนอกหน้าต่าง เมื่อยงิไปหนึ่ง

นดั ดอกกุหลาบสขีาวกส็ะบดัไปด้านหนึ่ง

เจ้าปืนขยับตัวอย่างอึดอัดในมือของเฉินเหมย นางถอดปลอกกระสุน

แล้วเก็บมันเข้าไปในตู้ ออกค�าสั่งให้มันนอนอย่างสงบ นางครุ่นคิดว่าของใช้

ทกุอย่างที่ตดิมาจากโลกอื่นคงจะมชีวีติขึ้นมา แต่ไม่รูว่้าของจากโลกนี้จะมชีวีติ

หรอืไม่หากน�ากลบัเข้ามาในคฤหาสน์

เฉินเหมยเดินไปยังห้องเก็บผ้า ตอนนี้นางยังสวมชุดที่มักสวมเป็น

ประจ�าในโลกนั้น ครุน่คดิว่าหากนางจะออกไปยงัตวัเมอืงจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ให้เข้ากบัคนในโลกนี้ มาดามอวิ๋นเป็นคนที่ชอบสะสมผ้า เธอมผี้าจ�านวนมาก 

เฉนิเหมยคดิจะใช้ผ้าตดัชุดให้ตนเอง นางหยบิเอาผ้าสดี�าขึ้นมา
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ในโลกนั้น... มกัสวมชุดสดี�าไว้อาลยัให้ผู้ตาย

เฉนิเหมยคดิจะไว้อาลยัให้มาดามอวิ๋น นางจงึอยากสวมชุดสดี�าให้คน

ที่เปรยีบเหมอืนมารดาคนที่สอง

คฤหาสน์ของมาดามอวิ๋นในโลกนั้นอยู่ห่างจากตัวเมือง จึงมีห้องเก็บ

วัตถุดิบท�าอาหารอยู่มาก เฉินเหมยตัดชุดจากความทรงจ�า และอยู่อย่าง

สบายใจในคฤหาสน์นี้ต่อไปได้อีกสักพัก หลังจากวาดแบบส�าหรับตัดเย็บชุด

ให้ตนเอง และทดลองสั่งให้จกัรเยบ็ผ้า กรรไกร เขม็ และด้าย ตดัเยบ็ชุดตาม

แบบนั้น เฉินเหมยก็ตัดสินใจเข้าไปในห้องของมาดามอวิ๋น เตียงนอนของ 

มาดามอวิ๋นเหน็นางกร็บีเขย่าตวัเลก็น้อย ให้เฉนิเหมยรู้ว่ามอีะไรบางอย่าง

หมอนบนเตียงพลิกท�าให้เฉินเหมยเห็นจดหมายที่มาดามอวิ๋นซ่อนไว้ 

เฉนิเหมยทรุดตวัลงนั่งบนเตยีงที่สงบแล้ว ผ้าห่มลอยมาคลุมขาของนางอย่าง

เอาใจ เฉนิเหมยเปิดผนกึจดหมายออกอ่าน

เฉนิเหมยที่รกั

เธอคงจะแปลกใจที่ฉันยกทุกสิ่งทุกอย่างของฉันให้เธอ ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะฉนัรกัเธออย่างที่มารดาพงึรกัลูกสาวคนหนึ่ง และอกีส่วนเป็นเพราะฉนั

มองว่าเธอช่างเหมอืนกบัฉนัเหลอืเกนิ เธออาจจะไม่เชื่อ แต่ฉนัเคยเป็นอย่าง

เธอ คบัแค้นในความไม่เท่าเทยีมที่โลกใบนี้มอบให้ฉนั จนฉนัคดิได้ว่า... หาก

โลกไม่เท่าเทยีม ฉนักจ็ะพยายามท�าให้มนัเท่าเทยีมด้วยตวัของฉนัเอง หากฉนั

ต้องการ ฉนักจ็ะพยายามท�าให้ตวัฉนัเหนอืกว่าคนทั้งโลก 

เฉนิเหมยที่รกั บนโลกนี้มอีะไรมากมายให้เราหยบิฉวย ขอเพยีงแค่เรา

มองเหน็มนั จ�าค�าของฉนัเอาไว้

เฉนิเหมย เธออาจไม่รู้ตวั แต่เธอเป็นนกัสู้ที่ยิ่งใหญ่ และคฤหาสน์หลงั

นี้จะเป็นกองทพัของเธอ ไปคว้าชยัชนะตราบเท่าที่เธอต้องการเถดิ เธอคู่ควร

กบัมนัแล้ว

 มาดามอวิ๋น
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เฉนิเหมยเกบ็กระดาษแผ่นนั้นเอาไว้ เดนิไปหากรอบรปูมาใส่และแขวน

เอาไว้อย่างด ีเธอมองเพดานในห้องของมาดามอวิ๋น เจ้าเตยีงหลงันี้คงกลวัว่า

หญงิสาวจะไม่หลบั จงึได้โยกตวัเองเบาๆ เหมอืนเห่กล่อม เฉนิเหมยหลบัตา

ลง ครู่หนึ่งจงึหยดักายลุกขึ้น เดนิออกจากห้องไป ท�าให้เครื่องเรอืนทั้งหลาย

แสดงอาการโศกเศร้า

หญงิสาวเดนิไปหยบิของวเิศษที่นางได้รบัมา นั่นคอืม้วนภาพที่ไร้รอย

หมกึ หยบิปากกาหมกึซมึจากนั้นกเ็ขยีนลงไป

‘อวิ๋นฝู’

ภาพหลานสาวของมาดามอวิ๋นปรากฏขึ้น เป็นภาพของเด็กทารกหญิง

ที่น้องชายของมาดามอวิ๋นอุ้มขึ้นมา พยายามเอ่ยให้พี่สาวของตนอุ้มเดก็คนนี้

ด้วย ความคมชัดและการเคลื่อนไหวนั้นเหมือนเฉินเหมยก�าลังดูโทรทัศน์ 

สกัเครื่อง ชั่วขณะเฉนิเหมยเกดิความอยากรู้ว่าหลงัจากที่ตนกลบัมายงัโลกนี้ 

อวิ๋นฝูกับสามีเป็นเช่นไร ภาพที่อยู่ในม้วนภาพนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นภาพของ 

อวิ๋นฝูที่ถูกต�ารวจสอบปากค�าอย่างหนกั 

เพราะเฉนิเหมยและคฤหาสน์ทั้งหลงั รวมทั้งเงนิในบญัชหีายไปภายใน

ค�่าคืนเดียว และมีคนได้ยินว่าเป็นอวิ๋นฝูที่ขู่จะฆ่าเฉินเหมย เหมือนว่าหลาน

สาวของมาดามอวิ๋นจะล�าบากไม่น้อยในการแก้ข้อกล่าวหา เฉนิเหมยยิ้มบางๆ 

สมแล้วที่เป็นของวเิศษจากเทพ ใช้ได้ดจีรงิๆ ขนาดนางอยากจะดูเรื่องในต่าง

โลก ยงัสามารถดูได้อย่างใจต้องการ

เสียอย่างเดียวคือจ�าเป็นต้องใช้ชื่อจริงตั้งแต่เกิด และผู้ใช้จะต้องคุ้น

หน้าคุ้นตาผู้ที่ต้องการสบืข้อมูลบ้าง หากมใิช่ชื่อที่ใช้ยามถอืก�าเนดิ ภาพกจ็ะ

ไม่ปรากฏดั่งใจ

เฉนิเหมยครุ่นคดิบางอย่าง ก่อนจะท�าใจจดปากกาเขยีนค�าว่า ‘หูหรง-

ซวน’ และนางกต็ั้งจติ ขอดูเรื่องที่เกดิขึ้นในตอนที่หูหรงซวนเข้ามาในตระกูล

เฉนิ

หหูรงซวนเป็นคนยากจนแต่รปูงาม เขาเป็นบณัฑติที่เดนิทางมาสอบใน
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เมอืงหลวง และได้ยนิเรื่องเกี่ยวกบักติตศิพัท์ร้านผ้าของตระกูลเฉนิ ภาพนั้น

ฉายให้เหน็ภาพของหหูรงซวนมองรถม้าของตระกลูเฉนิที่โอ่อ่าเข้าออกวงัหลวง 

เฉินเหมยรู้ว่านั่นคงจะเป็นตอนที่ท่านตาของนางคบหากับอดีตฮ่องเต้และถูก

เชญิเข้าไปในวงัหลวงบ่อยครั้ง หหูรงซวนลงทนุอดข้าวอดน�้า แล้วไปแกล้งเป็น

ลมอยู่ที่หน้าคฤหาสน์ตระกูลเฉนิ ผู้เฒ่าเฉนิเหน็ว่าเขาเป็นบณัฑติ เลยยอมให้

กนิอยู่ในคฤหาสน์เพื่ออ่านต�าราเตรยีมสอบรบัราชการ

หูหรงซวนหมายตาเฉินเจินเอาไว้ ครานั้นเฉินเจินอายุเพียงแค่สิบสอง

ย่างสิบสามหนาว ได้รับการประคบประหงมอย่างดีจากผู้เฒ่าเฉิน หากเทียบ

อายใุนโลกที่เฉนิเหมยเพิ่งจากมา เดก็อายสุบิสองสบิสามหนาวนั้นยงัไม่ประสา 

และยงัอ้อนบดิามารดาอยู่เลย เฉนิเจนิกไ็ม่ผดิไปจากนั้น ท่าทางในตอนแรก 

มารดาของเฉินเหมยไม่ได้แยแสบิดา ที่สนใจเขาก็เพราะว่าหูหรงซวนแต่งบท

กวไีด้ไพเราะ เฉนิเจนิเป็นกุลสตรใีนห้องหบั นางจะตามทนัความเจ้าเล่ห์ของ

หูหรงซวนได้อย่างไร แล้วฉาก ‘ไม้กลายเป็นเรอื’ กม็าประจกัษ์ต่อหน้าเฉนิ- 

เหมย บดิาของนางล่อลวงเดก็หญงิวยัสบิสองหนาวเรื่องการแต่งบทกว ีมอมยา

แล้วเปลื้องผ้านาง!

เฉินเจินไม่ได้รักหูหรงซวนอย่างที่ผู้อื่นเข้าใจ แต่นางยังเป็นเพียงเด็ก

หญงิ เมื่อถูกท�าร้ายและถูกขู่บงัคบัย่อมขลาดกลวั จากนั้นหูหรงซวนที่เปลี่ยน

มาใช้แซ่เฉิน ก็ให้สาวใช้แซ่หม่าตามประกบนางทุกย่างก้าว ตัวเขาแสดงท่าท ี

‘รกัถนอมภรรยา’ แท้จรงิกแ็ค่กงัวลว่านางจะพูดเรื่องที่เขาท�ากบันางเท่านั้น 

และดูเหมือนนรกจะเข้าข้างเฉินหรงซวน เพราะเฉินเจินตั้งครรภ์หลัง

จากแต่งงานไม่นาน เฉนิหรงซวนแสดงท่าทขียนัขนัแขง็ต่อหน้าผูเ้ฒ่าเฉนิ เดนิ

ทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปซื้อไหมจากนอกด่านเพื่อท�าการค้า แต่แท้จริงแล้วเขา

เดนิทางกลบัไปหานางหวงั ภรรยาคนแรกที่คอยดแูลมารดาชราของตนอยู ่และ

ได้ยนิเสยีงบดิาแท้ๆ พูดกบันางหวงั

“เดก็ปานนั้นจะมดีอีะไร อย่างมากกแ็ค่แก้ขดัเท่านั้น”

พร้อมทั้งเอาเงินมาให้มารดาของตนและนางหวัง ท�าให้เฉินเหมยอด
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เหยยีดยิ้มเยาะไม่ได้

เหมอืนว่าเฉนิหรงซวนจะรกัใคร่นางหวงัอย่างแท้จรงิ พวกเขามลีกูด้วย

กนัสองคน คอืเฉนิเซยีงกบัเฉนิซู สามแม่ลูกนั้นเตบิโตด้วยเงนิที่เฉนิหรงซวน

บังคับเอามาจากเฉินเจินทั้งนั้น นางหวังมีเครื่องประดับของเฉินเจิน ก่อนที่

มารดาของนางจะจากไปเสียอีก พร้อมกันนี้เฉินหรงซวนยังลักลอบมีความ

สัมพันธ์กับสาวใช้แซ่หม่าซึ่งเป็นสาวใช้ประจ�าตัวของมารดา เพื่อให้นางหม่า

คอยดูแลควบคุมเฉนิเจนิตอนที่เขาไม่อยู่ เฉนิหรงซวนยงัเอายาจากนอกด่าน

มาให้นางหม่าให้เฉนิเจนิกนิอกีด้วย

เฉินเหมยจับใบหน้าของตนเอง นึกถึงค�าของหมอในโลกนั้นที่บอกว่า 

ใบหน้าของนางเป็นเช่นนี้เพราะตอนมารดาตั้งครรภ์ได้รับสารพิษบางอย่าง 

ดวงตาของนางจงึทอประกายล�้าลกึขึ้น

พอเฉินเจินคลอดลูกสาวและตายจากไป ผู้เฒ่าเฉินก็ยังคงหลงคิดว่า

เฉินหรงซวนที่ตีอกชกหัวเสียใจจนแทบคลั่งนั้นรักใคร่บุตรสาวของเขาอย่าง 

ลกึซึ้ง เมื่อผูเ้ฒ่าเฉนิคดิดแูลหลานสาว กจิการส่วนมากเลยยกให้ลกูเขยของตน 

เขายงัไม่ได้รบันางหม่าเป็นภรรยาทนัท ี แต่ให้เงนินางไถ่ตวั ซื้อบ้าน และอยู่

เป็นนางบ�าเรอนอกบ้านลับๆ ของเขา มีลูกชายด้วยกันชื่อว่าเฉินเค่อ และมี

ลูกสาวนามว่าเฉินลี่ ส่วนเฉินหรงซวนก็ยังคงแสดงบทบาทว่าเป็นลูกเขยที่ดี

ของผู้เฒ่าเฉนิต่อไป จนในที่สุดเรื่องราวกเ็ป็นอย่างที่เฉนิเหมยรู้

เฉนิเหมยถูกปฏเิสธการแต่งงานตามการคาดเดาของเฉนิหรงซวน เขา

เลยถอืโอกาสพาลูกสาวที่เขารกันามว่าเฉนิซูมาปรากฏตวั ให้เฉนิซูหมั้นหมาย

กบัอนัอ๋อง แล้วพานางหวงั เฉนิเซยีง และเฉนิซู เข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ตระกูล

เฉิน หลังจากส่งผู้เฒ่าเฉินกับเฉินเหมยไปอยู่วัด เขาก็ไปรับมารดาของตน...  

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าหมูาอยูด้่วย ก่อนรบันางหม่ามาเป็นอนุภรรยาพร้อมลกูชายลกูสาว

ครานี้กรรมตามทนันางหม่า นางช่วยเหลอืหหูรงซวนท�าลายคณุหนขูอง

ตน เพียงเพราะอยากขึ้นมาเป็นภรรยาเอกของคหบดี แต่กลับกลายมาเป็น

อนุภรรยาเสยีได้ เฉนิเหมยอยากจะสมน�้าหน้านางหม่า ทว่าในใจกลบัเตม็ไป
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ด้วยความขมขื่นมากกว่า ในตอนนั้นมเีหตุการณ์หนึ่งที่ท�าให้นางต้องเลกิคิ้ว

องค์รชัทายาทตามหาสตรทีี่มใีบหน้าเตม็ไปด้วยติ่งเนื้อ...

แน่นอนว่าองค์รชัทายาทต้องได้ยนิเรื่องที่บตุรตีระกูลเฉนินามว่า ‘เฉนิ-

เหมย’ ที่ถูกอันอ๋องปฏิเสธการแต่งงานเพราะมีติ่งเนื้อบนใบหน้า เฉินเหมย 

ใจเต้นโครมครามเมื่อเหน็ว่าคนขององค์รชัทายาทมาสบืที่คฤหาสน์ตระกลูเฉนิ 

เฉนิหรงซวนหน้าเปลี่ยนส ีปรกึษากบันางหวงัว่าจะท�าเช่นไรด ีแล้วพวก

เขากไ็ปหาอนัอ๋อง ใช้เฉนิซูเกลี้ยกล่อม อนัอ๋องกบัองค์รชัทายาทไม่ได้อยู่ฝ่าย

เดียวกันและแข่งขันกันอย่างเงียบๆ อันอ๋องเกรงว่าองค์รัชทายาทจะเอาจุดนี้

มาโจมตตีนเอง เลยบอกให้เฉนิหรงซวนตามตวัเฉนิเหมยมา แต่เฉนิหรงซวน

หวาดกลัวว่าองค์รัชทายาทจะช่วยเหลือเฉินเหมยเพื่อคืนความเป็นธรรม เขา

จงึเจรจาวา่ถ้าพาเฉนิเหมยตวัจรงิมา องค์รชัทายาทอาจจะหาทางบบีให้อนัอ๋อง

ต้องแต่งงานกบับตุรสาวอปัลกัษณ์ได้ ในฐานะบรุษุเช่นเดยีวกนั เขาท�าใจไม่ได้ 

หากคนรูปงามอย่างอนัอ๋องจะต้องจมปลกักบัเฉนิเหมย

“แล้วจะท�าเช่นไร” อนัอ๋องเริ่มคล้อยตาม

เฉนิหรงซวนรบีกล่าว “กระหม่อมเคยพบเจอเดก็สาวที่อายุรุน่ราวคราว

เดียวกับสตรีอัปลักษณ์ผู้นั้น และนางเพิ่งจะแขวนคอตายไปไม่นาน หาก 

ท่านอ๋องช่วยสกันดิ... เรื่องนี้กจ็ะแนบเนยีน”

เด็กสาวคนนั้นยังไม่ตาย แต่เฉินหรงซวนให้คนไปซื้อตัวนางจากบิดา

มารดามาเพื่อสงัหาร รดัคอนางแล้วเอาศพไปฝังไว้ในวดัที่เฉนิเหมยกบัผู้เฒ่า

เฉนิเคยอาศยั อนัอ๋องสั่งคนของตนโกนศรีษะเป็นหลวงจนี พอองค์รชัทายาท

มาถงึกใ็ห้คนขุดศพของเดก็สาวขึ้นมา ทั้งหลวงจนีปลอม อนัอ๋อง และเฉนิ- 

หรงซวนกก็ล่าววา่นั่นคอืเฉนิเหมย ละครนี้แนบเนยีน ความเสยีใจของอนัอ๋อง

กด็ูลกึซึ้งเสยีจนฮ่องเต้พระราชทานของปลอบประโลม

แล้วเฉนิเหมยกจ็ากไปด้วยสาเหตุนี้เอง

เมื่อดูถงึตอนนี้ เฉนิเหมยกต็้องหยุดพกัเพื่อสงบสตอิารมณ์ นางหยบิ

หยกของท่านตาขึ้นมาดู ทั้งท่านตา มารดาของนาง และนางช่างน่าสงสารเหลอื
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เกนิ!

เฉินเหมยเคยคิดหลายครั้งขณะอยู่ในจวนขุนนางแซ่ถ่ง หากหนีไปได้ 

นางจะทวงคนืความยตุธิรรมให้ตระกลูเฉนิ ทวงสิ่งที่เป็นของนางคนืมาจากบดิา

แท้ๆ แต่พอโชคชะตาพานางไปยงัโลกใหม่ ใช้ชวีติอยู่ที่นั่นนบัสบิปี กร็ู้ได้ว่า

ตอนนั้นนางช่างไร้เดยีงสา ต้องยอมรบัว่า... แม้เฉนิเหมยจะหนอีอกไปได้ใน

วันนั้น แต่นางก็คงจะยังท�าอะไรไม่ได้ ทั้งวิธีคิดและสิ่งที่มีอยู่ในมือยัง

ขาดแคลนเกินไป วิธีคิดขาดความเฉียบคมและการไตร่ตรอง ในมือยังขาด

ทรพัยากรที่จะทวงทุกสิ่งกลบัมาจากเฉนิหรงซวน

ตอนที่เฉินเหมยอยู่ข้างมาดามอวิ๋น แม้อยากจะแก้แค้นใจแทบขาด  

แต่นางกต้็องสะกดข่มเอาไว้เสมอเพราะเป็นไปไม่ได้ นางมาอยู่ในโลกใหม่แล้ว 

ไม่อาจกลบัไปท�าอะไรคนพวกนั้นได้ แต่ตอนนี้...

เฉินเหมยกวาดตามองเครื่องเรือนในคฤหาสน์ที่ขยับตัวเข้ามาหานาง 

คล้ายอยากจะถามไถ่ว่านางเป็นอะไร หญงิสาวหวัเราะออกมาเบาๆ แล้วหยบิ

ปากกาขึ้นมาอกีครั้ง

นางคดิว่านางพอจะท�าอะไรได้แล้ว


