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ไม่ว่าเป็นชายแดนหรือท่ีเมืองหลวงก็ล้วนอยู่ห่างไกลจากชีวิตของ

เยี่ยเหมยมาก

เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บ ระยะนี้เย่ียเหมยจึงอยู่อย่างไม่สบายนัก 

นอกจากต้องกินผักผลไม้และเคลื่อนไหวให้น้อยลงแล้ว นางยังต้องเป็น 

'คนแขนด้วน' ไปพักหนึ่ง ทว่าก็ยังดีที่ยามน้ันนางพลิกมือยันตนเอง 

เอาไว้ได้ ท�าให้น�้าหนักขณะล้มลดน้อยลงกว่าค่อน มิเช่นน้ันป่านนี ้

คงมีอาการไม่สู้ดีจริงๆ แล้ว

ช่วงวันพักฟ้ืนน่าเบือ่ย่ิง ดท่ีีทุกครัง้หลงัจากภรรยาต้าเหอออกจากเรอืน

ไปเดินเตร่กม็กัจะน�าข่าวซบุซบิกลบัมาได้ไม่น้อย ท�าให้เย่ียเหมยไม่รูสึ้กอดุอู้

หงุดหงิดเกินไปในฤดูร้อนนี้

เผลอแวบเดียวเดือนเจด็ท่ีอากาศร้อนจดัก็มาถึง เพ่ิงจะผ่านพายุฝน

สองวนัติด พ้ืนยังเปียกลืน่อย่างย่ิง เย่ียเหมยขังตนเองอยู่ในห้องมาสองวัน 

29
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พอได้ยินเสียงฝนท่ีด้านนอกหายไปแล้ว นางก็ตืน่แต่เช้าตรู ่ คดิจะออกไป

เดินเล่น 

ทางนี้เพ่ิงจะมีเสียงกุกกัก เย่ียนหมัวมัวท่ีนอนอยู่ห้องข้างนอก 

ก็รีบร้อนลุกขึ้นมา "นายหญิง?"

"ไม่มอีะไร แค่เห็นว่าฝนหยุดแล้วเลยอยากออกไปเดินเล่นเสยีหน่อย"

ฤดูร้อนผู้คนต่างใส่เสื้อผ้าน้อยชั้น ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ใส่แค่เอี๊ยม

กับเสือ้ฤดรู้อนและกางเกงขายาว แต่พอเป็นเย่ียเหมย ด้านในมเีสือ้ชัน้ใน

ผ้าฝ้ายสายเด่ียวที่ประยุกต์ขึ้น ส่วนด้านนอกเป็นชุดผ้าฝ้ายสีฟ้าอ่อน 

ลายดอกเล็กๆ แบบเกาหลีกับกางเกงขายาวผ้าฝ้ายเน้ือบางสีเทา 

ที่มีแถบผ้าคาดเอวขนาดใหญ่

เพ่ิงจะสวมเสื้อผ้าเสร็จ เย่ียเหมยก็เหนื่อยจนเหง่ือออกทั้งตัวแล้ว 

พอเย่ียนหมัวมัวเดินเลี้ยวผ่านฉากบังลมท่ีเพ่ิมมาใหม่ในห้องมาก็พลัน

อุทานด้วยความตกใจ รบีก้าวมาทรดุตวัน่ังยองลงตรงหน้านาง ช่วยนาง 

ใส่รองเท้าผ้าก่อนประคองนางลุกขึ้นไปนั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง

"นายหญิง อย่าเพ่ิงออกไปเดินจะดีกว่าเจ้าค่ะ พ้ืนยังเปียกล่ืน  

ถ้าเกิดอบุตัเิหตจุะท�าอย่างไร บ่าวคดิว่าบ่าวควรปทูีน่อนกับพ้ืนในห้องข้างใน 

เริ่มนอนเป็นเพ่ือนท่านนับตั้งแต่คืนน้ี..." เย่ียนหมัวมัวปากพูดไป มือก็ 

เกล้าผมปักปิ่นเงินงามเรียบๆ อันหนึ่งให้เยี่ยเหมยอย่างรวดเร็ว

พอเย่ียเหมยสามารถหันหน้ากลับไปได้ก็รีบร้องบอกให้หยุด 

"เย่ียนหมัวมัว ท่านพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่อี๋เหนียงสามมาท่ีนี่แล้ว แต่ 

ท่านก็รูว่้าขณะข้าเพ่ิงต่ืนนอนจะสตเิลอะเลอืนอยู่บ้าง ถ้ามองเห็นคนนอน

หรือยืนอยู่ใกล้ๆ ข้าคงได้ตกใจตายพอดี"
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"พูดอะไรไม่เป็นมงคลเช่นน้ีเจ้าคะ เป็นตายอะไรกนั" เย่ียนหมวัมวั

นกึถึงเร่ืองทีก่่อนหน้านีภ้รรยาต้าเหอดงึดนัจะปทูีน่อนหน้าเตียงเย่ียเหมย 

แต่ผลคือท�าให้เยี่ยเหมยตกใจจนกระทบกระเทือนถึงครรภ์หนักย่ิงกว่า

ตอนท่ีอีเ๋หนยีงสามสาดเลอืดสนุขัด�า ทัง้สองคนจงึได้แต่พักความคดิน้ีไป

หากแต่สองวันน้ีเห็นหน้าท้องเยี่ยเหมยเริ่มคล้อยต�่าลงชัดเจน  

ไม่แน่ว่าจะคลอดเอาเวลาใด แม้เย่ียนหมัวมัวจะได้ชื่อว่าเป็นแม่นม  

แต่ตนเองก็เคยคลอดแค่เย่ียนเฟย และแค่เคยปรนนิบตัฉินิซือ่ ฮูหยินของ

สกุลจั่นคลอดจั่นอว๋ินหยาง ประสบการณ์มีมิเพียงพอ ในใจจึงไม่มั่นใจ

เอาเสียเลย

"เย่ียนหมัวมวั ท่านกับข้าอยู่ห่างกันแค่ผนังก้ัน มคีวามเคลือ่นไหวอะไร 

มหีรอืจะปิดท่านได้ วางใจเถอะ ถ้าเกิดอะไรผดิปกติ ข้าไม่มทีางปิดปาก 

อดกลัน้เอาไว้แน่ มหิน�าซ�า้ยังจะร้องเรยีกท่านดังๆ ด้วย" แม้ว่าเย่ียนหมวัมวั

จะเอาแต่เรยีกแทนตนเองว่า 'บ่าว' แต่เย่ียเหมยนับวนัก็ย่ิงชนิกับการมนีาง

อยู่ข้างกาย เห็นนางเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อใจได้ท่านหนึ่งในบ้านแล้ว

ยามน้ีแบกท้องโตๆ เดินเหินได้ไม่สะดวก เย่ียเหมยจึงหวังให้วันที่

แตงสุกหล่นจากขั้วมาถึงโดยเร็ว

นายบ่าวสองคนเดินออกประตูห้องมา สองพ่อลกูทีก่�าลงักินข้าวอยู่

ใต้เถาองุ่นทางเรือนปีกซ้ายก็มองมาพร้อมกัน

"ท่านอาหญิง" ลู ่อันหร่านท่ีปากยังคาบซาลาเปาไส้เนื้ออยู ่

กระโดดมาถึงเบื้องหน้าเย่ียเหมยแล้วย่ืนมือเล็กมันแผล็บออกมา  

"เมื่อไหร่น้องสาวจะออกมาขอรับ"

เย่ียเหมยไม่มคีวามคิดให้ความส�าคญักับบตุรชายมากกว่าบตุรสาว 
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แต่ในยุคสมัยนี้บุรุษด�ารงชีวิตได้ง่ายกว่าสตรีมาก

นางชิงจับมือที่จะแตะตัวนางของลู่อันหร่านไว้ก่อนย�้าเขาอีกครั้ง 

"ท่านปู่อ้วนเคยบอกแล้วว่าเด็กในท้องอาหญิงเป็นน้องชายมิใช่น้องสาว 

ถ้าคราวต่อไปยังเรียกผิดอีก ข้าจะให้พวกพี่สาวหักดอกไม้แดงของเจ้า"

ลูอ่นัหร่านเบะปาก กลบัไปน่ังลงรมิโต๊ะอาหารอกีคร้ังด้วยสหีน้าบดูบึง้ 

"ท่านก็เป็นแต่ใช้ไม้นีม้าขู่เด็กตัวน้อยๆ อย่างข้า น้องชายมอีะไรน่าสนุกกัน 

คลอดน้องสาวออกมาเป็นภรรยาของข้ามิดีกว่าหรือ"

"เสี่ยวอัน ไปหัดค�าพูดเหลวไหลน้ีมาจากไหน ยังไม่รีบกินให้เสร็จ

แล้วไปฝึกคัดอักษรอีก" ปกติลู่เฉินจะมีรอยยิ้มอบอุ่นอ่อนโยนให้คนนอก

โดยตลอด มีเพียงยามเผชิญกับลู่อันหร่านถึงจะแสดงอารมณ์อย่างอื่น

ออกมา แม้ปากเขาดุด่าบุตรชาย แต่กลับหยิบผ้ามาเช็ดปากและ 

คราบน�้ามันบนมือให้อีกฝ่ายด้วยความเอาใจใส่

ขณะหันมาหาเย่ียเหมย ใบหน้าดวงตาของลู่เฉินมีแววห่วงกังวล

วาบผ่าน แต่พริบตาเดียวก็กลายเป็นมีแต่แววอบอุ่นอ่อนโยน "วันนี้ 

อาเหมยตื่นเช้ากว่าเดิม มีเรื่องอะไรต้องท�าอย่างนั้นหรือ"

แค่เดินออกมานอกห้องก็หายใจผิดจังหวะแล้ว เย่ียเหมยจึงนั่งลง 

สูดหายใจลึกไปสองค�ารบถึงนับว่าค่อยยังชั่วขึ้น "ไม่ได้จะท�าอะไร  

เพียงแต่อุดอู้อยู่ในห้องมาสองวันก็เลยอยากออกมาเดินเล่นสักหน่อย  

จะว่าไปก็ไม่ได้พบหน้าพี่เหวินเซวียนมาหลายวันแล้ว"

อีกครึ่งเดือนจะถึงวันสอบย่วนซื่อ ลู่เฉินออกจากบ้านแต่เช้าและ

กลบัมาตอนดกึตดิต่อกันหลายวนัแล้ว สองคนจงึแทบไม่ได้เจอหน้ากันเลย 

คิดถึงตรงน้ีเย่ียเหมยก็พินิจมองลู่เฉินข้ึนลงรอบหน่ึง "พ่ีเหวินเซวียน  
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ดเูหมอืนท่านจะผอมลงมาก ขอบตาก็ด�าแล้ว น่ีต้องเหน่ือยมากเพียงไรกัน"

"เป็นเพราะท�างานดกึไปหน่อย" เห็นได้ชดัว่าลูเ่ฉนิไม่อยากพูดเรือ่ง

ตนเองนัก จงึดงึประเดน็กลบัมาท่ีเย่ียเหมย "คราวก่อนข้าถามท่านหมอเถียน

ได้ความว่าเจ้าน่าจะคลอดราวกลางเดอืนเจด็ ได้เชญิหมอต�าแยเรยีบร้อยแล้ว

หรอืยัง อย่าเสยีดายเงินเพียงไม่เท่าไร หาหมอต�าแยทีไ่ว้วางใจได้สกัสองคน 

มาไว้ป้องกันเหตุไม่คาดฝันด้วย"

"ป้องกันเหตุไม่คาดฝันอะไรกัน" เย่ียเหมยก�าลังดื่มน�้าเต้าหู้อยู่ 

ได้ยินค�าพูดนี้ก็หวิดจะพ่นออกมา "พ่ีเหวินเซวียน ท่านฟังเรื่องลับของ

ตระกูลใหญ่มามากเกินไปกระมัง ในบรรดาพวกเราไหนเลยจะมีอะไร 

ไว้วางใจไม่ได้มากเพียงนั้น"

ลูเ่ฉนิเองก็รูตั้วเช่นกันว่าเป็นห่วงเกนิเหตแุล้ว สหีน้าจงึเก้อกระดาก

อยู่บ้าง มองซ้ายมองขวาก่อนว่า "คนอื่นๆ เล่า"

"เมื่อวานซืนมีคนถือจดหมายมาจากหมู่บ้าน บอกว่าบิดาของ 

ท่านอาต้าเหอล้มป่วย ให้พวกเขาสามภีรรยากลบัไปปรนนิบตัดิแูล จนิฮวา

จะแต่งงานวันที่สองเดือนแปดก็ตามกลับไปด้วย" เย่ียเหมยมองลู่เฉิน 

ทีข่มวดคิว้ รูว่้าเขาเป็นห่วงกลวัมคีนไม่พอ จงึพูดต่ออกีว่า "พ่ีเหวนิเซวียน

ไม่ต้องเป็นห่วง ท่ีนีม่เีย่ียนหมวัมวัอยู่ ซ�า้หลงัเรอืนก็ยังมเีอ้อร์ฮวา ซานฮวา 

และท่านลุงหนงอยู่อีก อีกอย่างท่านอาต้าเหอกับอาสะใภ้ต้าเหอก็คงจะ

กลับมาในอีกไม่กี่วัน"

"ต้องนับข้ากับท่านพ่อแล้วก็ซื่อฮวากับอู่ฮวาด้วย บ้านพวกเรา 

มีคนมากนัก" ลู่อันหร่านไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ก�าลังคุยอะไร เพียงแค่ไม่อยากให้

ตนเองถูกมองข้าม จึงท�าเสียงจุปากกล่าวอย่างจริงจังบ้าง
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"อาจารย์ลู่อยู่หรือไม่ขอรับ" ลู่เฉินเพ่ิงจะวางชามวางตะเกียบลง 

ก็มีเสียงอ่อนเยาว์ร้องเรียกเบาๆ อยู่หน้าประตูเรือน

ผูท่ี้เข้ามาคอืเดก็อายุราวสบิขวบ เป็นนกัเรยีนในส�านกัศกึษาป้ันซาน  

หลงัเห็นลูเ่ฉนิก็โล่งใจยกใหญ่ "อาจารย์ใหญ่ส่งจดหมายกลบัมาแจ้งให้ท่าน

ไปอ�าเภอฉีเซี่ยน เกิดปัญหาเล็กน้อยกับคนรับรองของถงเซิงสองท่าน 

จากต�าบลหยางหลิ่วขอรับ"

"ปัญหาอะไร" หลายวันมาน้ีเป็นเวลาลงชื่อสมัครสอบย่วนซื่อ  

เฝิงเต๋อเหว่ยไปท�าหน้าที่ลงทะเบียนข้อมูลบัณฑิตจากส�านักศึกษา 

อยู่ที่อ�าเภอฉีเซี่ยนใต้สังกัดเมืองเซิ่งโจว ลู่เฉินไม่ได้ใส่ใจผู้อื่นเท่าไรนัก  

แต่บัณฑิตจากต�าบลหยางหลิ่วมีอยู่ไม่มาก และเย่ียหย่วนดันเป็น 

หนึง่ในจ�านวนน้ันพอดี ถ้าคนรบัรองของเขามปัีญหา เช่นนัน้ก็ยุ่งยากแล้ว

"ศษิย์เองก็มทิราบขอรบั หลงัอาจารย์ได้รบัจดหมายจากอาจารย์ใหญ่ 

ก็ให้ศิษย์รีบมาแจ้งท่านทันที"

หลงัจากหนุ่มน้อยท่ีน�าข่าวมาส่งได้จากไปแล้ว ลูเ่ฉนิคดิทบทวนไปมา

ก็ย่ิงเป็นห่วงว่าเรื่องน้ีจะมีผลกระทบกับการสอบย่วนซื่อของเยี่ยหย่วน 

จึงรีบเก็บเสื้อผ้า หารถม้าบึ่งไปต�าบลหยางหลิ่วทันที

"ไม่ก่ีวันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่" เย่ียนหมัวมัวเก็บจานชามบนโต๊ะ

พลางพูดอย่างแปลกใจอยู่บ้าง "แต่ละคนพากันไปท่ีอืน่กันหมด" หลังจาก

ครอบครัวเกาต้าเหอรีบร้อนกลับไปหมู่บ้านเกาจยาแล้ว วันน้ีลู่เฉิน 

ก็รีบร้อนจากไปอีกคน

เย่ียเหมยเชด็ปาก พลางกล่าวขึน้อย่างจริงจงั "เย่ียนหมวัมวัรูสึ้กว่า

งานล้นมอืไปหน่อยใช่หรอืไม่ ถ้าอย่างน้ันจ้างใครสกัคนมาช่วยปัดกวาด
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เช็ดถูดีหรือไม่เล่า" บัดนี้โรงเลี้ยงเด็กมีรายรับรายจ่ายค่อนข้างสมดุลกัน 

การค้าทางด้านเย่ียนเฟยพอจะเห็นก�าไรบ้างแล้ว ยาเสริมกระดูกกับ 

รถเข็นเด็กเองก็เริ่มมีลู่ทางจ�าหน่ายดีขึ้น ในที่สุดเยี่ยเหมยก็เก็บเงินได้

หลายสิบต�าลึง

"อย่าเลยเจ้าค่ะ งานเพียงเท่านีใ้นเรอืนพวกเรายังไม่พอให้บ่าวท�าเลย 

อกีอย่างถ้าภรรยาต้าเหอรูว่้าท่านออกเงนิจ้างคนมาจะต้องว่าท่านแน่นอน"

ระหว่างที่เย่ียนหมัวมัวคุยกับเย่ียเหมยก็เก็บกวาดโต๊ะจนสะอาด

อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ออกจากห้องมาเดินเล่นเป็นเพ่ือนเย่ียเหมย  

หลังอายุครรภ์ล่วงเข้าเดือนที่เจ็ด เย่ียเหมยก็ออกไปเดินรอบหมู่บ้าน 

ในช่วงเช้าและเย็นเป็นกิจวัตร

เมื่อคืนมีฝนตกหนัก เวลาเช้าตรู่ถึงจะเป็นวันท้องฟ้าปลอดโปร่ง 

ก็ยังไม่ร้อนมากเกินไป เย่ียเหมยกับเย่ียนหมัวมัวเพ่ิงกลับมาใกล้บ้าน 

หลงัเดนิเล่นเสรจ็ก็มองเห็นชายฉกรรจ์ท่าทางเหมอืนนักเลงท้องถ่ินไม่ก่ีคน

มาด้อมๆ มองๆ ส่องผ่านช่องประตูดูข้างในเรือนแต่ไกล

เยี่ยนหมัวมัวให้เยี่ยเหมยรออยู่อีกด้าน ก่อนก้าวไปตะโกนเสียงดัง

เพียงล�าพัง "พวกเจ้ามาท�าลับๆ ล่อๆ อะไรกัน"

ไม่ก่ีคนนั้นมีกลิ่นอายอันธพาลแผ่ออกมา หน้าตาก็ไม่คุ้นอย่างย่ิง 

เย่ียนหมัวมัวจึงจงใจเร่งเสียงให้ดัง เพียงแต่น่าเสียดายที่ต้นยามซื่อ 

เป็นเวลาที่หมู่บ้านซูย่วนก�าลังยุ่งที่สุดพอดี เพื่อนบ้านซ้ายขวาจึงมิมีใคร

ได้ยินเสียงแล้วออกมาดู

คนตวัเตีย้ท่ีมหีนวดบนรมิฝีปากบนคนหนึง่ทีเ่มือ่ครูเ่อาหน้าแนบประตู

มองประเมินเยี่ยนหมัวมัวกับเย่ียเหมยด้วยแววตาชั่วร้ายก่อนแสยะย้ิม
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เยียบเย็นน่าสะพรึงกลัว "พวกข้ากลับมาบ้านตนเองเกี่ยวอะไรกับเจ้า"

"เจ้าว่าอะไรนะ" เย่ียนหมัวมัวโมโหจนข�าออกมา เอามือเท้าเอว

พลางว่า "พวกเจ้ารีบไปให้พ้น มิเช่นนั้นข้าเรียกคนมาแล้ว"

"ไปเรียกสิ ข้าจะดูซิว่าคนมาแล้วจะเห็นว่าใครผิด!" เจ้าหนวด 

มองท้องฟ้า มุมปากปรากฏรอยย้ิมไม่มีเจตนาดีออกมา ก่อนจะล้วง

กระดาษขึน้สเีหลอืงสองแผ่นจากในอกเสือ้ชข้ึูน "เหน็นีห่รือไม่ โฉนดบ้าน

กับโฉนดที่ดิน เรือนหลังนี้กับหลังข้างๆ ล้วนเป็นของข้า"

"เจ้าว่าอะไรนะ!" 

เย่ียเหมยไม่เคยเห็นหน้าตาของโฉนดบ้านกับโฉนดที่ดิน แต่ 

เยี่ยนหมัวมัวนั้นรู้จักดี พอเพ่งมองดูก็ตกใจจนสะดุ้ง 

"พวกเจ้าเป็นใคร!"

"ไม่ต้องสนใจว่าพวกข้าเป็นใคร รีบเก็บข้าวของแล้วไสหัวไปซะ!" 

เจ้าหนวดชี้เยี่ยเหมยที่ยืนอยู่ไกลออกไปพลันร้องสั่ง

"เป็นใครใช้พวกเจ้ามา" แม้เย่ียเหมยจะยืนอยู่ไกล แต่กลับได้ยิน 

บทสนทนาของเย่ียนหมัวมัวกับเจ้าหนวดผู้น้ีชัดเจน สายตาจ้องเขม็ง  

รู้สึกได้ถึงข้อพิรุธในค�าพูดของเจ้าหนวดทันที

ตนเองกับเย่ียนหมัวมัวเพ่ิงจะเดินมาถึงหน้าประตู เจ้าหนวด 

ที่ไม่เคยเจอหน้ากันผู ้น้ีก็รู ้แล้วว่าพวกนางสองคนอาศัยอยู่ท่ีเรือนน้ี  

ที่น่าแปลกใจย่ิงกว่าคือในมือเจ้าหนวดมีโฉนดบ้านกับโฉนดท่ีดินอยู่ 

ได้อย่างไร

"เจ้าไม่ต้องสนว่าข้าเป็นใคร รูแ้ค่ว่าบ้านสองหลงันีเ้ป็นของข้าก็พอ" 

เจ ้าหนวดย่ืนมือมาหาเย่ียนหมัวมัวด ้วยท่าทางเอ ้อระเหยยียวน  
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"เอากุญแจมา!"

ยังไม่รูว่้าเรือ่งราวเป็นมาอย่างไร เย่ียนหมวัมวัย่อมไม่มทีางส่งกุญแจ

ให้อกีฝ่ายแน่นอน

เจ้าหนวดก็มิได้ทวงซ�้า แค่นเสียงเย็นเสร็จก็กระโดดเหินตัว 

ใช้เท้าข้างหนึ่งถีบประตูใหญ่จนเปิด "พ่ีน้องทั้งหลาย โยนข้าวของ 

ของหญิงสองนางนี้ออกมา"

ไม่ว่าท�าเรื่องใดล้วนต้องประมาณก�าลังตนเอง ดูอีกฝ่ายเป็น 

ชายฉกรรจ์สี่ห้าคน ในขณะท่ีฝ่ายตนเป็นเพียงหนึ่งคนแก่หนึ่งคนท้อง  

เย่ียเหมยเห็นว่าเรื่องน้ีไม่อาจเอาแข็งเข้าปะทะ ทว่านางยังไม่ทัน 

ร้องบอกให้หยุดก็เห็นเจ้าหนวดพาคนบุกเข้าไปในห้องใหญ่ ส่วน 

เยี่ยนหมัวมัวไล่ตามไปอย่างควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้ว

"น่ีพวกเจ้าก�าลังบุกรุกบ้านคน ไม่เห็นกฎหมายบ้านเมืองอยู่ใน

สายตาแล้วอย่างนั้นหรือ!" ทรัพย์สินมีค่าในบ้านล้วนอยู่ในห้องนอนของ

เยี่ยเหมย เยี่ยนหมัวมัวเห็นผู้มาไม่ประสงค์ดีก็รีบไล่ตามเข้าไปทันที

ด้วยอารามจนปัญญา เย่ียเหมยเองก็ได้แต่ประคองเอวก้าวตาม 

เข้ามาในเรือนด้วย

"องุ่นพวกน้ีน่ีเกะกะขวางทางนัก ร้ือมันให้ข้า" เจ้าหนวดชี้เถาองุ่น

ทางเรือนปีกซ้ายพลางออกค�าสั่ง

ในฤดูน้ีบนเถามีองุ่นออกผลสีเขียวเป็นพวงแล้ว ก่ิงใบหนาทึบ 

ก่อให้เกิดร่มเงาผนืใหญ่ เป็นจดุหลบร้อนทีเ่ย่ียเหมยโปรดปรานท่ีสดุ ทว่า

ตอนนี้เย่ียเหมยกับเย่ียนหมัวมัวไม่มีเวลาให้สนใจเถาองุ่นแล้ว สองคน 

รีบปราดไปขวางหน้าประตูห้องใหญ่
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"หยุดนะ! คนท่ีจ้างพวกเจ้าเคยบอกให้รูห้รอืไม่ว่าเรอืนนีเ้ป็นของผูใ้ด" 

เย่ียเหมยหน้าแดงเถือกทั้งหน้า ดวงตารูปเมล็ดซิ่งเบิกโต ดูท่าทางโมโห

อย่างยิ่งยวด

ท่าทางน่าคร้ามเกรงของนางต่างจากสตรตีระกูลเลก็ในภาพนกึคดิ

ของเจ้าหนวดโดยสิ้นเชิง ท�าให้เขาอึ้งงันไปชั่วขณะ ก่อนจะส่ายหน้า 

โดยไม่รู้ตัว "ไม่เคย"

"ขนาดไม่รูเ้จ้ายังกล้าทะเล่อทะล่ามาบกุรกุอกีหรอื น่ีเป็นเรอืนของ 

นายท่านลูเ่ฉนิผูเ้ป็นถึงจิน้ซือ่ รอเขากลบัมา ดซูว่ิาพวกเจ้าจะชีแ้จงอย่างไร!" 

เย่ียเหมยน�าชือ่ลูเ่ฉนิมาอ้าง มอืท่ีอยู่ด้านหลงัส่งสญัญาณให้เย่ียนหมวัมวั 

ไม่หยุดว่าในโรงเลีย้งเดก็ท่ีเรอืนข้างๆ มเีดก็อยู่สามสบิกว่าคน อย่าปล่อยให้

คนเหล่านี้เข้าไปได้ จะได้ไม่เกิดเหตุร้ายใดๆ กับพวกเด็กๆ

ชือ่จิน้ซือ่ยังมปีระโยชน์ขูข่วัญอกีฝ่ายได้หลายส่วน เจ้าหนวดคมุเชงิ 

ดูท่าทีเย่ียเหมยอยู่ชั่วครู่ก่อนลูกตาจะกลอกไปมา "ท่านจิ้นซื่อก็ต้อง 

มีเหตุผลกระมัง โฉนดบ้านโฉนดที่ดินนี้อยู่ในมือของข้า หรือว่าเขายังจะ

ใช้ก�าลงัยึดครองได้อกี อกีอย่าง ท่านจิน้ซือ่ไปไหนเสยีเล่า เรยีกเขาออกมา

ให้ข้าดูที!"

ได้ยินดังนี้ ใจเย่ียเหมยก็ค่อยๆ ตกลงไปที่ตาตุ ่ม คนเหล่านี ้

ดเูหมอืนมคีนหนนุหลงัท�าให้ปราศจากความกลวัเกรง แม้แต่เร่ืองท่ีลูเ่ฉนิ 

ไม่อยู่ทีเ่รอืนก็ยงัรูเ้ป็นอย่างดี แสดงว่ามกีารเตรยีมการมาก่อน เย่ียเหมย 

จับมือเย่ียนหมัวมัวไว้ทันทีก่อนกล่าวเสียงเข้ม "ในเมื่อในมือพวกเจ้า 

มีโฉนดบ้านโฉนดท่ีดิน เช่นน้ันข้ายกเรือนให้พวกเจ้าก็ได้ เย่ียนหมัวมัว 

พวกเราไปกันเถอะ"
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เย่ียเหมยก�าลังหย่ังเชิงว่าคนเหล่าน้ีมุ่งเป้ามาที่เรือนหรือมุ่งเป้า 

มาที่นางกันแน่

เป็นไปตามคาด เสี้ยวเวลาถัดมาเจ้าหนวดนั่นก็ให้คนยืนดักอยู่ 

หน้าประตูเรือน ขวางเย่ียเหมยเอาไว้ ทั้งๆ ที่ในมือเย่ียเหมยกับ 

เย่ียนหมัวมัวสองนายบ่าวต่างว่างเปล่า เขากลับบอกจะตรวจค้นว่า 

คนทั้งสองได้น�าของอะไรไปจากในห้องหรือไม่

เรื่องมาถึงข้ันน้ี เย่ียเหมยก็ไม่อยากถกเถียงเร่ืองเจ้าของสิ่งของ 

ในห้องแล้ว เพียงอยากแต่จะรีบออกไปให้พ้นประตู

เย่ียนหมวัมวัก็รูเ้ช่นกันว่าถ้ายังรัง้อยู่ต่ออกีจะต้องมเีรือ่งท่ีอนัตราย

กว่าเดิมรออยู่แน่นอน จึงใช้สองมือจับมือนักเลงสองคนท่ีอยู่ตรงประตู 

ไว้แน่น เหนี่ยวรั้งตัวพวกเขาไว้สุดแรงเกิด "นายหญิงรีบหนีไป!"

เย่ียเหมยเองก็ไม่มีหนทางอ่ืนแล้ว จึงกัดฟันประคองท้องพุ่งตัว 

ออกไปข้างนอก

"ดูซิว่าเจ้าจะยังหนีไปไหนพ้น!" ทว่าในยามน้ันเองกลับมีเสียงสตรี

อึมครึมน่าพรั่นพรึงดังขึ้น ท่ีนอกประตูมีเงาร่างหน่ึงปรากฏขึ้น สองมือ 

ยื่นผลักเยี่ยเหมยที่พุ่งออกประตูมาโดยมิมีลังเล

"อ ๊ะ!" เ ย่ียเหมยหยุดไม่ทัน ถูกผลักล้มหงายหลังลงกับพ้ืน  

ท้องปวดตุบขึ้นมาทันที นางเจ็บจนแทบหายใจไม่ได้

"เรื่องน้ีไม่เก่ียวกับพวกข้า พวกข้าเพียงแต่มาทวงเรือนคืนเท่าน้ัน" 

เจ้าหนวดเห็นดังน้ีก็ตกใจ อุทานเสียงหลงข้ึนมาตามไปด้วย จากนั้น 

ก็ส่งสัญญาณให้ลูกน้องสองคนรั้งตัวเย่ียนหมัวมัวท่ีโผไปหาเย่ียเหมย 

เอาไว้
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"อู๋ ซ่ือ!" เย่ียเหมยไม่อยากเรียกคนผู ้น้ีว่าอี๋เหนียงสามอีกแล้ว  

มองเห็นตาที่แดงก�่าของอีกฝ่าย ในใจก็มีสังหรณ์ไม่ดีผุดขึ้นมา

"ข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้าคลอดมารหัวขนออกมาเด็ดขาด ขอเพียง

เจ้ากับมารหัวขนตายไป ข้าก็จะต้ังท้องลกูได้แล้ว!" อีเ๋หนียงสามพูดพึมพ�า

อย่างคล้ายว่าจติวิปลาส พลางย่างสามขุมเข้าหาเย่ียเหมย ยกเท้าท�าท่าจะ

กระทืบท้องที่ป่องขึ้นมาของอีกฝ่าย

เย่ียเหมยมองเห็นทุกอย่างชัดเจน แทบจะใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดท่ีมี 

หดตวัถอยหลงั ฉวยโอกาสขณะอีเ๋หนยีงสามยงัยืนไม่มัน่คงออกแรงถีบนาง

จนล้มหงายลงกับพ้ืน จากน้ันก็เปล่งเสยีงตะโกนลัน่ทนัที "มคีนจะฆ่าข้า 

ช่วยด้วย!"

เย่ียนหมัวมัวว่ิงมาถึงตัวเย่ียเหมยแทบจะพร้อมกับอี๋เหนียงสาม 

ที่ลุกขึ้นมาใหม่ ทั้งสามคนย้ือยุดดิ้นรนจนล้มกองกันอีกคร้ัง คร้ังนี ้

ความเจ็บปวดรุนแรงท่ีส่งมาจากท้องท�าให้เสียงร้องขอความช่วยเหลือ

ของเยี่ยเหมยขาดหายไป กลายเป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแทน

"นายหญิง! ท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ" เย่ียนหมัวมัวจิกผมของ 

อี๋เหนียงสามไว้ไม่ยอมปล่อย ไม่ให้นางกระโจนเข้าหาเย่ียเหมยได้อีก 

พอได้ยินเสียงร้องโอดโอยของเยี่ยเหมยก็ยิ่งโมโหจนตาแทบถลน

หางตาอี๋เหนียงสามเหลือบเห็นใต้กระโปรงสีฟ้าอ่อนของเย่ียเหมย 

มสีแีดงเข้มค่อยๆ ซมึออกมา ดวงตาก็วาบแววดีใจเป็นล้นพ้น! สตรีคลอดลกู

ต้องเดนิผ่านประตยูมโลก นางได้ข่าวมาว่าเดก็ในท้องเย่ียเหมยยังไม่ครบ

อายุครรภ์ ถ้าคลอดในเวลาน้ีต้องมีโอกาสรอดน้อยนิดแน่นอน หากแต่ 

เท่านี้ยังไม่พอ เด็กคนนี้จะรอดชีวิตไม่ได้เด็ดขาด!
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ขณะทีอ่ีเ๋หนยีงสามยอมทุม่สดุตัว ถึงถูกคนกระชากหนังศรีษะหลดุ 

ก็ต้องกระทืบท้องเย่ียเหมยซ�้าอีกทีให้ได้นั้นเอง นอกประตูเรือนกลับม ี

เงาร่างหนึ่งผลุบเข้ามา พร้อมกับมีเสียงหนึ่งตวาดลั่น

"บัดซบ!"

เสยีงเพ่ิงจะถูกเปล่งออกมา อีเ๋หนยีงสามก็ลอยกระเดน็ไปด้านข้าง 

ก่อนตกลงพื้นอย่างหนักทั้งตัวคนแล้ว

เย่ียเหมยประคองท้องทีเ่จบ็ปวดรนุแรงเตรียมหลบัตารอความตาย 

ไมค่าดว่าจะมถิกูเท้าพฆิาตชวีติของอีเ๋หนยีงสาม แต่หลงัจากเสยีงตวาด

ทุ้มต�่าดังลั่นขึ้น ท้ังตัวคนกลับถูกมือใหญ่อันอบอุ่นทรงก�าลังสองข้าง 

อุ้มขึ้นจากพ้ืนแทน เมื่อรู้สึกได้ว่าหลุดพ้นอันตรายแล้ว นางก็ให้โล่งใจ 

ภาพตรงหน้าพลันด�ามืดหมดสติไป

"เฟยเอ๋อร์ ท่านรอง" มองเหน็เงาร่างผึง่ผายสองร่างทีม่าปรากฏตวั 

กลางลานเรอืน เย่ียนหมวัมวัก็ตัวอ่อนยวบ ทรุดลงกับพ้ืน "ท่านรอง..."

จั่นอว๋ินหยางเวลาน้ีก�าลังจ้องใบหน้าที่งดงามแต่กลับซีดขาว 

ของเย่ียเหมยอย่างไม่ละสายตา ในใจเกิดคลื่นสูงหมื่นจั้ง กลับมา 

หลงัออกจากบ้านไปครึง่ปี เขาค้นพบว่าในคฤหาสน์เกิดความเปลีย่นแปลง

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรือนสุยเฟิงของตนเองถึงกับไม่มีคนคุ้นหน้า

แม้แต่คนเดียว เย่ียนหมัวมัวยิ่งไม่รู ้ว่าไปท่ีใด ดีที่มีคนสวนคนหน่ึง 

บอกข่าวเย่ียนเฟยแก่เขา เขาถึงได้ไปหาเย่ียนเฟยแล้วตามมาที่ 

หมู่บ้านซูย่วน

เพ่ิงจะเข้าหมู่บ้านซูย่วน คนยังอยู่ต้ังไกล แต่เขาก็ได้ยินเสียง 

ร้องขอความช่วยเหลอืแล้ว หลงัเร่งให้เย่ียนเฟยเข้าประตูมา จัน่อว๋ินหยาง 
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ก็มองเห็นเย่ียเหมยใช้มือยันตัวอยู่ที่พ้ืน พยายามต่อสู้ดิ้นรนเต็มท่ีทันที! 

แม้รูปร่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ดวงตารูปเมล็ดซ่ิงท่ีมีชีวิตชีวา 

เต็มเปี่ยมทั้งสองข้างน้ันกลับคล้ายว่าประทับอยู่ในใจของเขาแล้ว ทว่า

ความปีติยินดีที่ได้พบหน้ากันอีกครั้งยังไม่ทันเอ่อขึ้นมา เสี้ยวเวลาถัดมา

จั่นอว๋ินหยางก็ค้นพบว่าเย่ียเหมยตกอยู่ในอันตราย แต่ด้วยความเร็ว 

ของเย่ียนเฟยกับความงุ่มง่ามของเย่ียนหมัวมัว อยากจะช่วยเย่ียเหมย 

ให้ทันเวลาก็เป็นเรื่องเพ้อฝันโดยสิ้นเชิง เขาจึงส่งเสียงตวาดกร้าว 

แล้วเหินกายเข้าไปถีบอี๋เหนียงสามในชั่วขณะหน้าสิ่วหน้าขวาน ก่อนจะ

ช้อนตัวเยี่ยเหมยขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนทันที

เมื่อจั่นอว๋ินหยางอุ้มเย่ียเหมยอยู่ เย่ียนหมัวมัวต้ังสติได้ก็กระโจน

ไปหาอีเ๋หนยีงสามท่ีนอนแน่น่ิงอยู่บนพ้ืน "นางคนอ�ามหติ ข้าจะบบีคอเจ้า

ให้ตาย!"

เย่ียเหมยเดมิทีสลบไป แต่ความเจบ็ปวดรนุแรงท่ีร่างกายได้ลากนาง

กลับมาจากอาการหมดสติอีกครั้ง ท่ามกลางความเลอะเลือนไม่ได้สติ  

นางจบัแขนท่ีอยู่ข้างมอืไว้แน่นพลางร้องโหวกเหวกคร�า่ครวญ "เย่ียนหมวัมวั 

ข้าเจบ็ท้องย่ิงนัก ใช่จะคลอดแล้วหรอืไม่..." พูดจบก็รูส้กึเจบ็ปวดแสนสาหสั

ปานตัวจะฉีกเป็นชิ้นๆ นางจึงหอบหายใจหนักๆ อีกครั้ง

"เลือด...นายหญิง ท่านเลือดออก!" เย่ียนหมัวมัวได้ยินเสียง 

ก็หันหน้ามา มองเห็นบนพ้ืนกับบนตวัเยีย่เหมยยังมเีลอืดแดงๆ ไหลหยดอยู่ 

"น่ีมัน...ยังไม่ถึงก�าหนดก็คลอด..." ชั่วพริบตาน้ันเย่ียนหมัวมัวเองก็

ตระหนกลนลานจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ไม่รู้ว่าควรท�าอะไรแล้ว

"ห้องนางอยู่ไหน" จัน่อวิน๋หยางเองก็มองเหน็รอยเลอืดบนกระโปรง
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เย่ียเหมยเช่นกัน หว่างคิ้วมุ่นเข้าหากัน มือออกแรงกระชับตัวเย่ียเหมย 

แน่นขึ้น

เย่ียเหมยอทุานตกใจ เพ่ิงค้นพบว่าผูท้ีอุ่ม้ตนเองอยู่เป็นจัน่อว๋ินหยาง 

ไม่ได้พบกันครึ่งปีเขายังคงเย็นชาขรึมเคร่งเช่นเดิม เพียงแต่เวลานี้ 

ใบหน้าเตม็ไปด้วยความหยาบกร้าน นัยน์ตาเหยีย่วเรยีวยาวย้อมไปด้วย

แววทุกข์กังวล ดูมีอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์มากข้ึนกว่าตอนจากกัน

หลายส่วน

เย่ียเหมยไม่รู ้ เช ่นกันว่าเหตุใดตนเองถึงสามารถหวนนึกถึง 

ลักษณะท่าทางของจั่นอว๋ินหยางในความทรงจ�าได้เร็วเพียงนี้ ซ�้ายังมี

ความรูส้กึวิงเวยีนจากการท่ีความทรงจ�าอนัถูกทิง้ไว้จนฝุน่จบัถูกเปิดออก

"ช่างบังเอิญนัก...ได้ท่านรองจั่นช่วยไว้อีกแล้ว" เย่ียเหมยไม่รู้ว่า 

เหตุใดตนเองถึงพูดเช่นนี้ออกมาในเวลานี้

"ทะ ทางน้ัน..." เย่ียนหมัวมัวแทบจะสูญเสียความสามารถ 

ในการพูดแล้ว

คณะของเจ้าหนวดถูกจัน่อวิน๋หยางกับเย่ียนเฟยทีโ่ผล่มากะทันหนั

ท�าเอาตกใจจนสะดุ้ง โดยเฉพาะเมือ่เหน็อีเ๋หนยีงสามถกูจัน่อว๋ินหยางถีบ

จนสลบ ในใจย่ิงตื่นตระหนกอย่างหนัก กลัวว่าจั่นอว๋ินหยางจะท�าอะไร

พวกตนด้วย

"เย่ียนเฟย ไล่คนพวกน้ีออกไปให้หมด อย่าลืมดูหน้าตาท่าทาง 

พวกเขาให้ชัดด้วย! เย่ียนหมัวมัว อย่าเอาแต่วนไปวนมาเหมือน 

แมลงวันไร้หัว ต้องท�าอะไรก่อนหลังไม่มีระเบียบขั้นตอนหรือไร"  

จั่นอวิ๋นหยางสั่งงานเสียงเย็น เห็นเย่ียนหมัวมัวกับเย่ียนเฟยใจเย็นลง 
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อย่างรวดเร็วแล้วจัดการงานตามท่ีเขาสั่งก็ผ่อนลมหายใจออกมา  

อุ้มเย่ียเหมยก้าวเท้ายาวเดินไปทิศทางท่ีเย่ียนหมัวมัวชี้ ระหว่างทาง 

ก็ใช้เท้าช่วยเยี่ยนเฟยถีบเจ้าหนวดผู้เป็นหัวโจกจนกระเด็นไปด้วย

"มีเจ้าค่ะๆ ข้าจะไปเชิญหมอต�าแยมาเดี๋ยวนี้!" เย่ียนหมัวมัว 

ทีเ่คยชนิกับการถูกจัน่อวิน๋หยางก�ากับสัง่การ ตอบรบัค�าพลางออกแรงวิง่

ออกไปนอกเรือน

"ทางนั้น..." เรื่องมาถึงขั้นน้ี เย่ียเหมยไหนเลยจะยังมีเวลามา 

เขินอายได้ พอรู ้สึกว่าจั่นอวิ๋นหยางหยุดอยู่ท่ีห้องรับแขก ไม่รู ้ว ่า 

ควรเลีย้วไปทางไหน นางก็ชีท้างเดินทีต่รงไปยงัห้องนอนของตนเอง ทว่า

เวลาน้ีท้องก็ปวดเกรง็ขึน้มาอกี เย่ียเหมยจงึกดหน้าท้องไว้พลางสดูปากร้อง

ด้วยความเจ็บปวดทรมานยิ่ง

จัน่อว๋ินหยางมร่ีางสงูใหญ่ ระยะก้าวก็ยาว เพียงไม่ก่ีก้าวก็เดนิผ่าน

ทางเดินเล็กท่ีมีเก้าอี้ไม้วางอยู่สองแถวมาผลักเปิดประตูสลักลายสีแดง 

สิง่ทีส่ะท้อนเข้ามาในสายตาคอืตัง่นอนนุม่ตวัหนึง่ล่างขอบหน้าต่าง ทว่า

แค่เห็นก็รู้แล้วว่ามิใช่ส�าหรับเยี่ยเหมยนอน

จัน่อว๋ินหยางไม่หยุดฝีเท้า เดินเลีย้วผ่านฉากบงัลมส่ีตอนบานสงูมา 

ก็มองเห็นเตียงเตาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ติดผนังด้านหลังในที่สุด ครึ่งหนึ่ง

ของเตียงปูด้วยเสื่อไม้ไผ่เย็นสบาย อีกคร่ึงปูด้วยผ้าปูเตียงฝ้ายสีฟ้า  

เขาจึงวางเยี่ยเหมยลงบนฝั่งผ้าปูเตียงโดยไม่แม้แต่จะคิด 

"เจ้า...ไม่เป็นไรกระมัง" เวลาเพียงไม่ก่ีอึดใจท่ีเข้าประตูมา  

ในห้วงสมองจั่นอว๋ินหยางกลับมีความคิดยัดอยู ่นับไม่ถ ้วนแล้ว  

ความคิดสารพัดอย่างลอยวนเวียน แต่ยามเอ่ยปากจริงๆ กลับพูดออก
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เพียงไม่กี่ค�า

"ข้าเองก็ไม่รู ้ เป็นอะไรหรือไม่ต้องรอหมอต�าแยมาก่อนถึงจะรู้"  

เมื่อก่อนเยี่ยเหมยเคยได้ยินว่าเวลาคลอดลูกจะเจ็บเป็นพักๆ แต่ 

นางกลับเจ็บเป็นระลอกถ่ี ไม่ให้เวลานางได้พักหายใจโดยสิ้นเชิง  

พอจับท้องที่ย่ืนป่องก็เหมือนจะรู ้สึกได้ถึงแรงของเด็กที่ยังไม่กลับหัว 

ดิ้นอยู่ข้างใน น�้าตากลิ้งไปมาอยู่ที่ขอบตา ไม่ยอมไหลลงมา

"นายหญิง ท่านแม่ของบ่าวบอกว่าหมอต�าแยในหมูบ้่านไปเย่ียมญาติ

เมื่อวานยังไม่กลับมา นางเลยจะลองไปถามบ้านสกุลหนงที่เมืองไว่ตงดู

ขอรับ" เย่ียนเฟยชะงักไปเล็กน้อย แต่ยังคงเป็นห่วงความปลอดภัยของ 

เย่ียเหมยมากกว่า จึงเร่งเสียงพูดด้วยความลังเล "ท่านรอง บ่าวจัดการ 

เก็บกวาดข้างนอกจนสะอาดแล้ว ท่านช่วยไปรับท่านหมอเถียนหนานซงิ 

ที่โรงหมอหุยชุนในตัวเมืองมาที่นี่แทนบ่าวได้หรือไม่ขอรับ"

ช่วยไปรับแทน?

จัน่อว๋ินหยางขมวดคิว้ รูส้กึว่าได้ยินประโยคนีแ้ล้วชวนให้ไม่สบอารมณ์

อย่างอธิบายไม่ถูก ยังไม่ทันคิดสาเหตุออก ปากเขาก็เร็วกว่าความคิด  

พูดสั่งไปทางหน้าต่าง "เจ้าขี่ม้ารีบไปรีบกลับ ข้าจะอยู่ที่นี่เอง"

"ขอรบั" เย่ียนเฟยเชือ่ฟังค�าสัง่ของจัน่อว๋ินหยางจนเป็นความเคยชนิ

แล้วเช่นเดียวกัน แม้จะเป็นห่วงเย่ียเหมย แต่ก็ยังคงหันหลังจากไป 

โดยไม่เหลียวกลับไปมอง
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"ท่านรองจั่น ท่านแบกอะไรอยู่บนหลัง ไม่หนักหรือ" เย่ียเหมย 

เพ่ิงจะนอนลงบนเตยีงก็ค้นพบว่าจัน่อวิน๋หยางแบกของบางอย่างอยู่บนหลงั 

ซ�้ายังใช้ผ้าไหมชั้นเลิศห่อเอาไว้ด้วย

ได้ยินดังนี้ จั่นอว๋ินหยางก็นิ่งงันไปเล็กน้อย ก่อนจะรีบแก้ปมผ้า 

ที่ผูกอยู่ด้านหน้าตัวเองออก แล้วพลิกมือจับห่อผ้าบนหลังวางลงทันที 

"พระราชนัดดา!"

"พระราชนัดดา?" เย่ียเหมยมองเห็นชัดแล้วว่าส่ิงที่จั่นอว๋ินหยาง 

วางลงพ้ืนเป็นเด็กคนหน่ึง หรือพูดให้ถูกต้องบอกว่าเป็นเด็กผู ้ชาย 

ที่ผิวพรรณขาวผ่องละเอียดเกลี้ยงเกลาเหมือนตุ๊กตาเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง 

เพียงแต่ตัง้แต่อยู่บนหลงัจนกระท่ังถูกวางลงมา เดก็คนนัน้กลบัมท่ีาทาง

เหมือนท่อนไม้ ทั้งๆ ที่ลืมตาอยู่ แต่ในดวงตากลับปราศจากแววใดๆ

"มิใช่ ข้าพูดว่าข้าจะวางเขาลงและพักสายตา" จั่นอว๋ินหยาง 

30
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ร้องเรียกออกไปด้วยอารามร้อนใจเสร็จก็นึกเสียใจภายหลัง รีบร้อน 

แปลงค�าพูดเอาตัวรอด

"โอ๊ย..." ความเจ็บปวดจู่โจมมาอีกระลอก เย่ียเหมยหมดปัญญา 

จะครุน่คิดพิจารณาจงึข้ามปัญหาน้ีไป อกีทัง้นางยังค้นพบว่าการฟังเสียง

ทุ ้มนุ่มของจั่นอว๋ินหยางพูดเป็นวิธีบรรเทาความเจ็บปวดที่ดีวิธีหนึ่ง  

พอความเจ็บระลอกนี้ผ ่านไปแล้ว เย่ียเหมยก็ชี้เตียงฝั ่งที่ปูเสื่อไว ้

พลางบอกจัน่อวิน๋หยางว่า "ท่านพาเด็กไปนัง่ฝ่ังนัน้เถิด ในลิน้ชกัหัวเตยีง 

มีของกินเล่นอยู่ เอาให้เด็กกินได้"

"ขอบใจมาก" จัน่อว๋ินหยางมเีรือ่งในใจให้คดิ อกีท้ังมใิช่คนพูดมาก 

จึงจับตัวเด็กบนพื้นมานั่งตามค�าบอกให้เรียบร้อย

เย่ียเหมยรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะร้องครวญครางอีกอย่างไรก็ไม่อาจ

บรรเทาความเจ็บปวดได้ นางไม่มีเวลาจะมาสนเรื่องท่ีไม่คุ ้นเคยกับ 

จัน่อว๋ินหยาง และย่ิงมาน่ังสนใจไม่ได้แล้วว่าเขาชอบพูดหรือไม่ เอ่ยถาม

เขาอีกทันที "ท่านรองจั่น ท่านมาหมู่บ้านซูย่วนกับเย่ียนเฟยได้อย่างไร  

คงมิใช่ว่าท่านมาทวงเย่ียนหมวัมวักับเย่ียนเฟยกลบัไปกระมงั จู่ๆ  ท่านก็

สะบัดแขนจากไป รูห้รอืไม่ว่าเย่ียนเฟยกับเย่ียนหมวัมวัเกือบจะต้องจากกัน

ชั่วนิรันดร์แล้ว"

"ระหว่างทางมาเย่ียนเฟยได้เล่าให้ข้าฟังคร่าวๆ แล้ว ขอบใจเจ้ามาก" 

บนหน้าจั่นอว๋ินหยางมีแววเย็นชาท่ีขับคนให้อยู ่ห ่างพันลี้ฉาบอยู ่

โดยตลอด แม้ว่ายามน้ีใบหน้าหล่อเหลาจะยังเครียดขมึง แต่ในดวงตา

กลับมีแววอบอุ่นเล็กๆ แล้ว

จั่นอวิ๋นหยางหาได้โชคร้ายดังท่ีผู้อื่นลือกันไม่ แต่กลับกัน ในปีนั้น
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แม้เขาจะพลาดสอบเตี้ยนซื่อ แต่กลับได้รับการเรียกพบเป็นการส่วนตัว

จากองค์จกัรพรรด ิ ได้รบัมอบหมายภารกิจใหญ่หลวงในการช่วยรชัทายาท

ขึ้นครองบัลลังก์ แน่นอนว่าภารกิจใหญ่หลวงน้ีมิใช่สิ่งที่เขาสามารถ 

ท�าส�าเรจ็ได้ด้วยตวัคนเดยีว ยังมคีนอกีจ�านวนมากทีพ่ยายามอยู่ทัง้ทีล่บั

ที่แจ้ง

ฝ่าบาทองค์ปัจจบุนัของอาณาจกัรต้าฉีย่ามเยาว์วัยหูเบาเชือ่คนง่าย 

พอชราลงถึงได้รูต้วัว่าตนเองได้เลีย้งคูต่่อสูท่ี้มกี�าลังทัดเทียมกันให้รัชทายาท

ถึงสองคน อกีทัง้เรือ่งมาถึงบดันีก็้ยากจะกู้กลบัคนืแล้ว เขาไม่อยากเหน็

เลอืดเนือ้เชือ้ไขห�า้หัน่กัน แต่ก็ไม่อยากส่งมอบอ�านาจให้รชัทายาทโดยตรง 

ด้วยเหตุน้ีองค์จักรพรรดิถึงได้เริ่มหาผู้ช่วยที่ไว้ใจได้มาให้รัชทายาท

เป็นการลับภายใต้ค�าแนะน�าขององค์หญิงใหญ่กับพระสวามีของนาง  

ซึ่งจั่นอวิ๋นหยางเป็นผู้ที่ได้รับความคาดหวังเป็นพิเศษ

จั่นอวิ๋นหยางท่ีถือดีในความรู ้ความสามารถและมีชีวิตราบรื่น 

มาโดยตลอดมีนิสัยหัวรั้น ไม่ชอบใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไป ฝ่าบาท 

ให้ฉินรุ่ยพระสวามีองค์หญิงใหญ่มอบหมายงาน จั่นอว๋ินหยางก็ตอบรับ

ด้วยความยินดี ระหว่างน้ีได้ช่วยงานรัชทายาทเป็นการลับจนส�าเร็จไป 

ไม่น้อย ฝ่าบาทมพีระราชโองการลบัเลือ่นต�าแหน่งขุนนางให้เขาฉบบัแล้ว

ฉบับเล่า จนบัดนี้เขาเป็นถึงขุนนางขั้นสี่แล้ว

ปีกลายอาณาจักรต้าฉี่เริ่มประกาศสงครามกับแคว้นเพ่ือนบ้าน  

ซัง่กวนชหูยางรชัทายาทอาสาออกรบ โจมตแีคว้นศตัรจูนพ่ายแพ้ถอยร่น 

ได้อย่างต่อเน่ือง สัง่สมชือ่เสยีงบารมใีนกองทัพได้มหาศาล ทว่ากองทพัใหญ่

ออกรบจ�าเป็นต้องมีเสบียง แต่เพราะในราชส�านักมีองค์ชายสามกับ 
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องค์ชายห้าคอยถ่วงแข้งถ่วงขา เสบียงของกองทัพจึงมักเกิดปัญหา 

ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เป็นประจ�า 

ครึ่งปีก่อนจั่นอวิ๋นหยางกลับเมืองเซิ่งโจวมาเร่งเสบียง หากแต่ 

เร่งเสบียงได้แล้ว พวกเขากลับพบกรวดทรายเกินห้าส่วนปนอยู่ใน

ธัญญาหารส่วนหนึ่ง 

เรือ่งนีท้�าให้รชัทายาทพิโรธอย่างหนกั ทว่าองค์ชายสามกับองค์ชายห้า

ต่างมหีมูตีาอยู่ในกองทพั ถึงกับฉวยโอกาสขณะรชัทายาทคดิจะสบืสาว

เรื่องน้ีให้ถึงท่ีสุด ส่งคนไปจับตัวคนในสกุลเดิมของชายารัชทายาท  

ใช้ชวีติพวกเขามาขูใ่ห้ชายากดดนัรชัทายาทอกีท ีอกีด้านหนึง่ก็ส่งคนไป

จบัตวัซัง่กวนเจว๋ียพระโอรสเพียงองค์เดยีวของรชัทายาท หมายจะใช้เขา 

มาบังคับขู่เข็ญอีกฝ่าย

ยังดีท่ีเหล่าองครักษ์ผู้ภักดีข้างกายซั่งกวนเจว๋ียเสี่ยงตายส่งเขา 

ออกนอกเมืองหลวงจนได้จั่นอว๋ินหยางช่วยเอาไว้ และระหว่างทาง 

ก็ได้รบัค�าสัง่ลบัจากรชัทายาทให้หาสถานท่ีปลอดภัยให้พระราชนดัดาอยู่ 

โดยที่มีคนรู้น้อยเท่าไรก็ยิ่งดี

คิดไปคิดมา สถานท่ีเดียวท่ีจั่นอว๋ินหยางคิดออกก็คือเมืองเซิ่งโจว 

ผู ้ที่ไว้ใจได้ท่ีสุดก็คือคนในครอบครัวตนเอง เขาจึงอ�าพรางร่องรอย 

พาเด็กมุ่งตรงมายังเมืองเซิ่งโจว แต่ไม่คาดว่าพอถึงคฤหาสน์จะค้นพบ

ความเปลี่ยนแปลงมากมายหลังจากครั้งล่าสุดท่ีเขาออกจากบ้าน  

คนงานในเรือนถูกเปลี่ยนใหม่ยกชุด อีกท้ังพักนี้จั่นเจียงฉือผู้เป็นบิดา 

ก็มกัว่ิงวุ่นอยู่ข้างนอก ท�าให้เขาลงัเลทีจ่ะให้พระราชนัดดาพักในคฤหาสน์ 

แผนการเดิมใช้ไม่ได้แล้ว เขาจงึคิดจะหาตวัเย่ียนหมวัมวักับเย่ียนเฟยก่อน 
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จะได้ฝากซัง่กวนเจว๋ียไว้กับพวกเขาระยะหน่ึง กลบัคดิไม่ถึงว่าเย่ียนหมวัมวั

กับเยี่ยนเฟยจะจับพลัดจับผลูมาเกี่ยวข้องกับเยี่ยเหมย

"เด็กคนน้ีหน้าตาดีโดยแท้ เป็นลูกนอกสมรสของท่านหรือ"  

เย่ียเหมยเปลี่ยนเรื่องพูดไปหลายเรื่องโดยไม่รู้เน้ือรู้ตัว ทว่านางก็มิได ้

หวังให้จั่นอวิ๋นหยางตอบทุกเรื่อง

จั่นอว๋ินหยางค่อยๆ เข้าใจแล้วว่าเย่ียเหมยดูเหมือนพูดกับเขาอยู่  

แต่อนัทีจ่รงิความคดิความอ่านมไิด้อยู่ท่ีบทสนทนาโดยสิน้เชงิ เหน็เย่ียเหมย 

มเีหงือ่ออกโซมหน้าโซมตวัจนผมเผ้าเสือ้ผ้าเปียกชุม่ไปหมด รอยเป้ือนสแีดง

บนกระโปรงเองก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ ท้ังๆ ที่ร่างกายเจ็บจนส่ันไม่หยุด แต่

นางกลับยังดึงดันไม่ยอมร้องโอดครวญ ไม่ยอมปล่อยให้น�้าตาในเบ้าตา

ไหลร่วงลงมาอย่างที่ควรเป็น

เห็นดังนี้ จั่นอว๋ินหยางก็ปวดใจ ส่ายศีรษะพูดยาวข้ึนกว่าเดิม  

"เขาเป็นลูกของสหายสนิทคนหนึ่งของข้า ในบ้านมีปัญหาจึงยังไม่อาจ

กลับไปได้ และก็ไม่อาจให้ร่องรอยการเคลื่อนไหวหลุดออกไปได้เช่นกัน 

ดังนั้นข้าถึงได้อ�าพรางร่องรอยพาเขากลับมาเซ่ิงโจว เดิมคิดจะให้ 

เยี่ยนหมัวมัวดูแลสักระยะ ใครเลยจะรู้ว่า..."

"ใครเลยจะรู ้ว ่าเย่ียนหมัวมัวจะมาอยู ่กับข้าใช่หรือไม่ บางที 

ท่านคงยังไม่รู ้ ต้องขอบคุณการสั่งซื้อรถเข็นเด็กกับรถหัดเดินชุดแรก 

ของท่าน ตอนนีข้้าไม่เพียงเปิดร้านค้าแล้ว แต่ยงัท�าส�านกัศกึษาทีม่ชีือ่ว่า

โรงเลี้ยงเด็กด้วย เป็นสถานท่ีช่วยดูแลเด็กโดยเฉพาะ...โอ๊ย..." ยังไม่ทัน

พูดจบ เย่ียเหมยก็เจบ็จนต้องส่งเสยีงร้องออกมา อาการเจบ็คร้ังนีรุ้นแรงขึน้

ไม่น้อย ส่วนลึกในตัวก็มีความรู้สึกเจ็บปานร่างจะปริฉีกชนิดหนึ่งเพิ่มมา 
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วิธีเบนความสนใจเพ่ือบรรเทาความเจบ็ปวดคล้ายว่าจะไม่ได้ผลเสยีแล้ว

ได้ยินเย่ียเหมยส่งเสยีงร้องในล�าคอ หวัใจจัน่อว๋ินหยางก็พลอยหดรดั

ไปด้วย "เจ้าเจ็บมากหรือ"

เขาอดไม่ไหวชะโงกตัวมาใกล้เย่ียเหมย ใช้แขนเส้ือช่วยเช็ดเหง่ือ 

บนหน้าผากกับพวงแก้มให้นาง เมื่อเข้ามาใกล้เขาถึงได้มองเห็นว่า 

ริมฝีปากล่างของเย่ียเหมยถูกกัดจนมีเลือดซึมออกมา ด้วยอาราม 

ตระหนกตกใจ จั่นอวิ๋นหยางจึงใช้น้ิวสอดเข้าปากเย่ียเหมยโดยไม่รู้ตัว  

กดริมฝีปากนางไว้ ให้นางกัดนิ้วเขาแทน

ยามเจ็บปวดถึงที่สุด เย่ียเหมยก็สติหลุดลอย ไม่รู้โดยส้ินเชิงว่า 

สิ่งท่ีกัดคือริมฝีปากของตนเองหรือคือนิ้วของจ่ันอว๋ินหยาง จวบจน 

ความเจ็บปวดระลอกนี้ผ่านไป นางถึงได้ค้นพบอย่างความรู้สึกช้าว่า 

ในปากมีแต่กลิ่นคาวเลือด ใบหน้าหล่อเหลาเย็นชาของจั่นอว๋ินหยาง 

อยู่ใกล้แค่คืบ ในดวงตาน้ันเป่ียมล้นด้วยแววยินด?ี เย่ียเหมยกะพริบๆ ตา 

น่ากลัวว่าตนเองจะมองผิดไป

"พ่อ...ของลูกเจ้าเล่า" ครั้นเห็นแววตาในดวงตารูปเมล็ดซิ่งของ 

เย่ียเหมยกลับมาใสกระจ่างจากท่ีเลื่อนลอย จู่ๆ ก็ไม่รู้อะไรดลใจให้เขา

ถามค�าถามนีอ้อกมา แม้เวลาครึง่ปีท่ีเขาอยูข้่างนอกจะมงีานยุ่ง แต่กลบั

นกึถึงดวงตารปูเมลด็ซิง่อนัพิเศษไม่เหมอืนใครคูน่ีข้องเย่ียเหมยอยู่เป็นระยะ 

ต่อให้ไม่เข้าใจเรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ ระหว่างชายหญิงเพียงไร เขาก็ยังค้นพบว่า

ตนเองดูเหมือนจะมีใจให้เยี่ยเหมยเข้าแล้ว

เดมิเขาตัง้ใจว่ารอเสรจ็เรือ่งทางรชัทายาทและจดัการจบการหมัน้หมาย

อันผิดพลาดกับหลินฟางเฟยแล้ว เขาจะคิดวิธีหาตัวเย่ียเหมยมายืนยัน
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ความรู ้สึกของตนเอง จากนั้นค่อยไปสู่ขอนาง หากแต่เขาคิดไม่ถึง 

โดยสิ้นเชิงว่าเยี่ยเหมยจะน�า 'ความตกใจ' ใหญ่หลวงเพียงนี้มาให้เขา!

"หรอืว่าเยีย่นเฟยไม่ได้บอกท่าน" เย่ียเหมยย้อนถามจบถงึนกึขึน้ได้ว่า

เยี่ยนเฟยมิใช่พวกปากย่ืนปากยาวท่ีชอบนินทาผู้อื่น บัดน้ีพอเจอ 

ความเจบ็ปวดเข้าไปถึงได้รูว่้าการคลอดลกูให้คนทีไ่ม่รู้อยู่ไหนโดยไม่ไตร่ตรอง

เป็นเรือ่งทีทุ่กข์ทรมานมากเพียงไร นางอดจะมโีทสะผดุข้ึนมาในใจไม่ได้ 

"ใครจะไปรูว่้าเจ้าคนสมควรตายนัน่อยู่ท่ีใด เขากินเสร็จก็สะบดัก้นจากไปแล้ว 

ทิง้แต่เจ้าก้อนสมบตัลิ�า้ค่านีไ่ว้ให้ข้า ถ้ารูก่้อนว่าการคลอดลกูจะเจบ็ขนาดน้ี 

ตอนน้ันข้าก็ควรกินยาขบัเลอืดลงไปให้สิน้เรือ่ง! ทะลมุติ ิทะลบุ้าทะลบุอ

อะไร ผูอ้ืน่สามารถทะลมุาเป็นองค์หญิงเป็นคณุหน ูแต่เหตใุดถึงคราวข้า

กลับกลายเป็นหญิงโง่ที่ดันท้องก่อนแต่งเสียได้...ฮือๆๆๆ..."

ความเจบ็ปวดบนกายและความเดียวดายในใจท�าให้เกราะป้องกนั

ของเย่ียเหมยถูกซดัท�าลายจนพังครนืในท่ีสดุ มอืกอดท้องปล่อยเสยีงร้องไห้

ออกมา

จัน่อว๋ินหยางยืนตวัแขง็ท่ืออยู่กับทีไ่ปทันที เขายังอยู่ในท่าค้อมเอว 

มอืหน่ึงวางอยู่ข้างแก้มเย่ียเหมย ปลายน้ิวแตะพวงแก้มซดีขาวท่ีเปียกเหงือ่

ผสมน�้าตาของนาง พอได้ยินค�าพูดนี้ ในใจเขาก็มีอารมณ์สับสนยุ่งเหยิง

อันอธิบายไม่ถูกปรากฏขึน้มา คล้ายว่า...คล้ายว่าผู้ท่ีเย่ียเหมยพูดถึงก็คอื

เขา

เขาพลันส่ายศีรษะ พยายามสลัดความรู้สึกละอายออกจากใจ  

แต่จู ่ๆ ความคิดกลับลอยไปยังต�าราโบราณเล่มหนึ่งที่เขาเคยอ่าน  

'เมืองเถ่ียนเฉิงมีสตรีนางหน่ึง นิสัยนอบน้อมสัตย์ซื่อ วันหน่ึงฟื้นคืนจาก
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ความตาย นิสัยเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวง เฉลียวฉลาดผิดปกติ หย่าสามี

แล้วออกจากบ้าน สร้างระบบชลประทานการเกษตร ออกท่องเท่ียวใต้หล้า...

อายุสามสบิก่อนสิน้อายุขัยเคยกล่าวต่อผู้อืน่ว่า 'ข้าทะลมุติมิาจากโลกอืน่ 

ครั้งนี้สิบปี ควรต้องกลับไปแล้ว ชาตินี้ไม่มีอะไรให้เสียดาย!''

ก่อนหน้านี้จั่นอว๋ินหยางเคยได้ยินเย่ียเหมยพูดกับเย่ียหย่วนว่า 

นางเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่ง เวลาน้ันเขามีงานยุ่ง จึงมิได้เกิดความคิด 

จะสบืสาว ตอนน้ีได้ยินเย่ียเหมยร้องไห้โอดครวญเร่ืองนีอ้กีคร้ัง พอน�ามา

เช่ือมโยงกับต�าราโบราณ จัน่อวิน๋หยางก็รูส้กึตระหนกในใจอย่างใหญ่หลวง 

เลือ่นมอืปิดปากเย่ียเหมยไว้โดยจติใต้ส�านกึ หันหน้าไปมองซัง่กวนเจวีย๋ 

ทีหั่วเตยีง เห็นเขายังมท่ีาทางเป็นตุก๊ตาไม้เช่นเดิมถึงค่อยโล่งใจได้เล็กน้อย

"ฮอืๆๆๆ ท่านท�าอะไร" เย่ียเหมยยกมอืจบัมอืของจัน่อว๋ินหยางออก 

หายใจเข้าออกหนักๆ สองท ีมองเขาผ่านม่านน�า้ตา "ท่านรองจ่ัน ไฉนท่าน

ถึงอยู่ที่นี่" หลังร้องไห้ได้ครู่หนึ่ง เยี่ยเหมยก็ดูเหมือนจะสติแจ่มชัดขึ้นมา 

บ้าง

จัน่อวิน๋หยางงนัไปเลก็น้อยก่อนจะตระหนักได้ว่าเย่ียเหมยในเวลานี้

น่าจะก่ึงไม่ได้สติ แต่ไม่รู้เหตุใดเขาที่ไม่ชอบพูดมากถึงได้อธิบายตอบ 

เย่ียเหมยว่าเย่ียนหมวัมวักับเย่ียนเฟยไปท่ีใด ขณะท่ีพูดก็อดจะขมวดคิว้ 

ไม่ได้ "เรือนตั้งใหญ่โต มีเพียงเจ้าอยู่กับเยี่ยนหมัวมัวเท่านี้เองหรือ"

พอเขาถามเช่นนี้ เยี่ยเหมยเองก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติอย่างช้า 

ไปมาก "ในเรอืนย่อมจะไม่ได้มแีค่ข้าอยู่กับเย่ียนหมวัมวั แต่ท่านอาต้าเหอ 

กับอาสะใภ้ต้าเหอพาจินฮวากลับหมู่บ้านไป ส่วนพ่ีเหวินเซวียนก็ถูกคน 

มาเรยีกตวัไปเช่นกัน ต่อจากน้ันก็มอีนัธพาลท้องถ่ินมาหาเรือ่ง แล้วอู๋ซือ่ 
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ก็ปรากฏตัว ทั้งๆ ที่หมอต�าแยในหมู่บ้านบอกแล้วว่าระยะนี้จะเตรียมตัว

ให้พร้อมตลอดเวลา แต่จู่ๆ กลับเดินทางไปเยี่ยมญาติ..."

เรื่องราวต่อเนื่องกันเป็นทอด ไหนเลยจะมีเรื่องบังเอิญเพียงนี้ได้!

พอคิดไล่ไปตามต้นสายปลายเหตุ เย่ียเหมยก็พูดข้ึนว่า "ไม่ถูกต้อง  

อู๋ซือ่ไหนเลยจะมปัีญญาสร้างเรือ่งบงัเอญิได้มากขนาดนี"้ ไม่รูเ้หมอืนกันว่า

เป็นเพราะในสมองมเีรือ่งให้คิดหรอืเป็นเพราะเจบ็จนชาไปแล้ว เย่ียเหมย

ถึงพอจะทนได้มากขึน้ เริม่พูดเพ่ือเบีย่งเบนความสนใจตนเองข้ึนมาอกี

"เจ้ายังมีศัตรูคู ่แค้นคนอื่นอีกหรือไม่" จั่นอว๋ินหยางที่เที่ยวท่อง 

หาประสบการณ์มาหลายปีได้กลิ่นตุๆ จากเรื่องนี้ทันที ผู้ที่ร้ายกาจที่สุด

ในเรื่องทั้งหมดดูเหมือนเป็นอู๋ซื่อผู้ลงมือ ทว่าถ้าไม่มีคนคอยช่วย อู๋ซื่อ 

เพียงคนเดียวไม่มีทางท�าส�าเร็จได้เด็ดขาด

"ศัตรูคู่แค้นหรือ" 

เย่ียเหมยก่อนทะลุมิติมาเป็นสาวน้อยที่มองโลกในแง่ดีคนหนึ่ง  

แล้วจะไปเอาศตัรคููแ่ค้นมาจากไหน หลงัทะลมุติมิาก็ดเูหมอืนจะมเีพียง 

อีเ๋หนยีงสามท่ีสติฟ่ันเฟือนคนเดียวทีเ่ห็นนางเป็นศตัรูคู่อาฆาต คร้ันนกึถึง

เวลาเกือบสองเดือนท่ีอีเ๋หนียงสามหายตัวไปอย่างน่าประหลาด เย่ียเหมย 

ก็พึมพ�ากับตนเอง "แม้ข้าจะเคยล่วงเกินเฝิงหมวัมวับ่าวของสะใภ้ใหญ่จัน่ 

แต่หลงัจากนัน้ก็ไม่เคยยุ่งเก่ียวใดๆ กับพวกนางอกี ชนุหลันยังไม่รู้เลยว่า 

ข้าพักอยู่ที่ไหน มีหรือพวกนางจะรู้ได้..."

"นักเลงพวกนั้นเอาโฉนดบ้านโฉนดท่ีดินมาก่อกวนมิใช่หรือ  

เจ้าใช่เคยล่วงเกินคนในส�านักศึกษาหรือไม่" จ่ันอวิ๋นหยางเคยเป็น 

บุคคลที่มีอิทธิพลในส�านักศึกษาปั้นซาน แต่เวลาผ่านมาหลายปี ใจคน
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ย่อมเปลี่ยนแปลง ส�านักศึกษาในปัจจุบันใครมีโอกาสจับโฉนดบ้าน 

โฉนดท่ีดนิได้บ้างกลบัยังมริู ้หากแต่เขาจ�าเรือ่งสะใภ้ใหญ่จัน่กับเฝิงหมวัมวั 

ที่เยี่ยเหมยเผลอเอ่ยถึงเอาไว้แล้ว ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะกลับไปตรวจสอบดู

"จริงสิ ท่านไม่พูดข้าก็คิดไม่ถึงจุดนี้ ผู้ที่สามารถเรียกตัวอาหย่วน 

กับพ่ีเหวินเซวียนออกจากบ้านไปได้พร้อมกันนอกจากอาจารย์ใหญ ่

ของส�านักศึกษาแล้วจะยังมใีครได้อีก ผูท่ี้สามารถน�าโฉนดบ้านโฉนดท่ีดนิ

ออกมาได้ย่อมต้องเป็นผู้ที่ครอบครองบ้านและที่ดินผืนนี้" หลังเยี่ยเหมย

ขบเข้ียวเคี้ยวฟันเสร็จก็นึกอีกเรื่องหนึ่งขึ้นได้ "แต่อาจารย์ใหญ่เดินทาง 

ออกจากส�านักศึกษาไปดแูลการสอบย่วนซือ่ครัง้น้ีตามเมอืงใหญ่แต่ละเมอืง

ตั้งแต่สิบวันก่อนแล้ว..."

"ไม่มีทางเป็นอาจารย์ใหญ่เฝิง" ดวงตาเหย่ียวเรียวยาวของ 

จั่นอวิ๋นหยางชี้ขึ้น "อาจารย์ใหญ่เป็นคนเปิดเผยซื่อตรง ไม่มีทางอ�ามหิต

เลอะเลือนเช่นนี้แน่นอน"

ขณะท้ังสองคนก�าลงัจะวเิคราะห์ลงลกึไปกว่านีก็้มเีสยีงพูดเร่งด้วย

ความร้อนใจของเย่ียนหมวัมวัลอยมาจากด้านนอก เย่ียนหมวัมวัออกไป

ตระเวนรอบบ้านว่าท่ีสามีของเกาจินฮวาจนในที่สุดก็หาหมอต�าแย 

ที่ว่างงานอยู่บ้านมาได้คนหนึ่ง ทั้งสองจึงรีบร้อนกลับมาที่เรือน

เย่ียนหมวัมวัจงึจดัให้จัน่อว๋ินหยางกับซัง่กวนเจวีย๋ไปรออยู่ส่วนนอก

ห้องนอนของเย่ียเหมย ก่อนจะเร่งหมอต�าแยให้รบีมาตรวจสภาพร่างกาย

ของเยี่ยเหมย

ครั้นหมอต�าแยตัดกางเกงของเย่ียเหมยออกดู มือก็สั่นเทาขึ้นมา 

"แย่แล้ว! ฮูหยินท่านนี้เกรงว่าต้องคลอดก่อนก�าหนดแล้ว"
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เย่ียเหมยเหลอืกตาใส่เพดานห้องอย่างอดไม่ไหว สภาพเป็นขนาดนี้

แล้ว ใครไม่รู้บ้างว่าต้องคลอดก่อนก�าหนด!

"เด็กยังไม่อยู่ในท่ากลับหัว เกรงว่าคงจะคลอดยาก อีกท้ังน�้าคร�่า 

ซมึออกมาไม่หยุด ปากมดลกูกลบัเปิดเพียงหนึง่ปลายนิว้มอื ถ้าไม่คลอด

ออกมาภายในหนึง่วัน เกรงว่าอาจจะรกัษาเดก็ไว้ไม่ได้" หมอต�าแยย่ืนมอื

ไปคล�าท้องของเย่ียเหมย ในท่ีสดุก็ให้ข้อสรปุออกมาสองข้อ ทว่าข้อสรุปนี้

ท�าให้คนใจหล่นลงก้นเหวทันที

"ยายสี่ พ่ีสะใภ้หนงบอกว่าท่านฝีมือดี ท่านต้องรักษาชีวิตของ 

นายหญิงกับคุณชายน้อยของพวกข้าเอาไว้ให้ได้!" เย่ียนหมัวมัวตกใจ 

จนสัน่เทาไปท้ังร่าง คว้าก้อนเงนิก้อนหนึง่ออกมาจากกล่องเลก็ตรงหัวเตยีง 

วางใส่มือหมอต�าแย

"เรื่องน้ี...ข้าย่อมจะพยายามสุดความสามารถ ทว่าฮูหยินกับ 

นายท่านที่ด้านนอกก็ต้องเตรียมใจให้พร้อมด้วยเช่นกัน" หมอต�าแย 

ยัดก้อนเงินเก็บใส่อกเสื้อ ก่อนชะโงกหน้าตะโกนพูดกับจั่นอว๋ินหยาง 

อยู่หลังฉากบังลม "นายท่านท่านนี้ ท่านอย่าเพ่ิงเอาแต่ดูลูกคนโต  

มาดูแลฮูหยินของท่านกับลูกคนเล็กท่ียังอยู่ในท้องก่อนเถิด ท�าของกิน 

มาเพ่ิมเรีย่วแรงให้ฮหูยินของท่านสกัหน่อย ถ้าในบ้านมโีสมก็รบีห่ันเตรยีมไว้ 

แล้วก็ต้มน�้าร้อนไว้สองหม้อด้วย"

ได้ยินค�าของหมอต�าแยแล้ว การเคลื่อนไหวของเย่ียนหมัวมัว 

ก็ชะงักค้างไป ก่อนจะมองไปทางนอกฉากบังลมอย่างอกสั่นขวัญแขวน 

ก�าลังคิดจะอธิบาย กลับคาดไม่ถึงว่าจั่นอวิ๋นหยางถึงกับลุกขึ้นยืนแล้ว 

"ข้าจะไปต้มน�้าก่อน เยี่ยนหมัวมัวว่างแล้วค่อยมาท�าของกิน!"
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ได้ยินดงันี ้ เย่ียนหมวัมวัก็ตกใจจนปากอ้าตาค้างทนัที น่ียังใช่ท่านรอง 

ที่หลังจากผู้เป็นมารดาสิ้นใจก็เย็นชาเงียบขรึม สันโดษเย่อหย่ิงของนาง 

อยู่หรอืไม่ แต่ทว่าตะลงึงนัได้เพียงพรบิตาเดยีว เยีย่นหมวัมวักถู็กเสยีงร้อง

โอดโอยของเย่ียเหมยดึงสติกลับมา รีบรื้อค้นหัวเตียงเตา หยิบโสม 

ทีเ่ก็บรกัษาไว้อย่างดหัีวหน่ึงออกมาแล้วเดนิอ้อมฉากบงัลมออกไป ครัน้แล้ว 

ก็มองเหน็เด็กน้อยท่ีจัน่อว๋ินหยางลมืท้ิงไว้บนเก้าอี ้ จงึส่งเสยีงอทุานสงสยั

ออกมาเบาๆ "นี่ท่านรองอุ้มเด็กจากบ้านใดมากัน"

เย่ียนหมัวมัวไม่หวังว ่าจั่นอว๋ินหยางที่มีชี วิตมั่งคั่งสุขสบาย 

จะท�างานบนเตาเป็น พอเข้าห้องครัวมาได้ก็ไปยืนแทนที่จั่นอว๋ินหยาง 

ที่มือไม้พันกันยุ่ง ตอกไข่สิบกว่าใบใส่หม้ออย่างคล่องแคล่วว่องไว

"ท่านรอง ท่านเองก็คงหิวแล้วกระมังเจ้าคะ ในบ้านมีงานมาก  

เกรงว่าจะให้การรบัรองได้ไม่ถ่ีถ้วน เอาอย่างน้ี...ท่านกินไข่ไก่รองท้องก่อน

สักหน่อยแล้วก็กลับไปคฤหาสน์สกุลจั่น รอวันไหนว่างแล้ว บ่าวค่อยให้

เฟยเอ๋อร์ไปขอขมาต่อหน้าท่าน"

"ท่านท�างานของท่านไปได้เลย ไม่ต้องมาสนใจข้า" จั่นอว๋ินหยาง 

คดิเลก็น้อยก่อนอธิบายเพ่ิม "เดก็ท่ีอยู่ในห้องเป็นลกูชายสหายสนทิท่านหน่ึง

ของข้า แต่ยามนี้ไม่สะดวกจะให้ใครรู้ท่ีอยู่ของเด็กคนนี้ วันหน้าเกรงว่า 

ต้องรบกวนหมัวมัวช่วยดูแลด้วย"

"อะไรนะเจ้าคะ" มือของเย่ียนหมัวมัวหยุดชะงัก "ท่านรอง บัดน้ี 

บ่าวกับเฟยเอ๋อร์เป็นบ่าวของนายหญิงแล้ว อีกทั้งแค่ดูแลตนเอง 

ก็ยังไม่มีเวลาเลยเจ้าค่ะ"

"ท่านไปท�างานก่อน ถึงเวลาน้ันข้าจะอธิบายกับ...นายหญิงของ
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ท่านเอง" ในท่ีสุดจั่นอว๋ินหยางก็รู้สึกได้แล้วว่ามีตรงใดไม่ถูกต้อง แต่ 

เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจะให้เขาแล่นไปอธิบายกับหมอต�าแย จ่ันอวิ๋นหยาง

ไม่เอาด้วยหรอก

ทางด้านจัน่อว๋ินหยางเพิง่จะกินไข่ดาวน�า้ลงท้องหมดชาม เย่ียนเฟย 

ก็แบกเถียนหนานซิงรีบร้อนก้าวเข้าประตูเรือนมาแล้ว

เถียนหนานซิงไม่มีเวลาให้คิดเรื่องหยุดพัก รีบพุ่งตัวเข้าห้องไป 

ตรวจชีพจรให้เยี่ยเหมยทันที 

ครั้นเข็มเงินหลายเล่มถูกฝังลงไป ความเจ็บปวดบนร่างเย่ียเหมย 

ก็หายไปกว่าค่อน หากแต่เนื่องจากทารกยังไม่กลับหัว เถียนหนานซิง 

จงึแนะให้เย่ียนหมวัมวัประคองเย่ียเหมยลกุขึน้มาเดนิ ขณะเดนิก็ให้นวด 

ไปด้วย จะได้ท�าให้ทารกกลับหัวเข้าต�าแหน่งได้ราบรื่นขึ้น
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เที่ยงวัน บ้านหลังต่างๆ ในหมู่บ้านซูย่วนต่างก็ครึกครื้นข้ึนมา  

เสยีงทางด้านเย่ียเหมยเองก็ดงัออกไป ท�าให้มคีนทยอยกันมาถึงประตเูรอืน

เพื่อจะเข้ามาดูข้างใน แต่ล้วนถูกเยี่ยนหมัวมัวสกัดไว้

หลังจากคุยกับจั่นอว๋ินหยางเป็นการลับแล้ว เย่ียนเฟยก็ได้แต ่

ท�าหน้าขมพาหน่ึงเด็กหนึง่ผูใ้หญ่มายังป่าไผ่หลังเรือน คร้ันหาตวัเย่ียเหมย 

ทีเ่หง่ือเปียกโชกจนมสีภาพเหมอืนเพ่ิงแช่น�า้มาพบก็กล่าวว่า "เรือ่งของบ่าว 

ท่านรองคุยกับนายหญิงจะดีกว่าขอรับ"

"เรือ่งอะไรหรอื" เย่ียเหมยถูกเย่ียนหมวัมวัประคองเปลีย่นทศิทางเดิน

มาพอดี นางจงึได้ยินบทสนทนาของเย่ียนเฟยกับจัน่อว๋ินหยาง

"ข้ามงีานบางอย่างอยากสัง่ให้เย่ียนเฟยจดัการ" เขากลบัคฤหาสน์

สกลุจัน่แล้วก็รบีร้อนจากมา เกรงว่าในคฤหาสน์ตอนน้ีคงวุน่วายขนาดหนกั 

ทว่าพอได้ใช้เวลาคยุกับเย่ียนเฟยแล้ว ในใจเขากลบัมคีลืน่โหมซดักระหน�า่

31
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ขึ้นมาทันที

เหตุใดเย่ียนเฟยถึงได้หวิดจะเสียชีวิต นั่นเป็นเพราะเขาไปเห็น 

หลงจู๊ใหญ่ของร้านข้าวสกุลจัน่สัง่คนงานให้เทกรวดทรายลงในธัญญาหาร! 

ซึง่เสบยีงท่ีเมอืงเซิง่โจวต้องส่งไปชายแดนในครัง้น้ีก็มาจากร้านข้าวสกุลจัน่ 

ถ้าเรือ่งเสบยีงมขีองปลอมปนเก่ียวข้องกับสกุลจัน่จรงิๆ หลงัเรือ่งแดงข้ึนมา

จะน�าผลลัพธ์เช่นไรมาให้ เขาก็ไม่กล้าจะคิดเลย

"เวลาน้ี?" เย่ียเหมยขมวดค้ิวพลางเอ่ยถามอย่างข้องใจ แต่คร้ัน 

นกึได้ว่าบดัน้ีตนเองก�าลงัจะคลอดลกู เย่ียนเฟยอยู่ในบ้านไปก็ช่วยงานอะไร

ไม่ได้ กลบัเป็นจัน่อวิน๋หยางทีแ่ม้จะได้ชือ่ว่าเป็นท่านรองบตุรชายสายตรง

ของสกุลจัน่ แต่อันทีจ่รงิไม่ได้อยู่บ้านมาหลายปี จงึไม่มคีนสนทิทีไ่ว้ใจได้

ในสกุลจั่นแม้แต่คนเดียว จะยืมตัวเยี่ยนเฟยไปสักพักก็ไม่เป็นอะไร นาง

จงึพยกัหน้าให้เย่ียนเฟย "ขอเพียงไม่ท�าให้การค้าเสยีงาน อะไรทีช่่วยได้

พวกเราก็พยายามช่วยแล้วกัน" นางกลบัลมืไปแล้วว่าในตอนแรกทีซ่ือ้ตวั

เย่ียนหมัวมัวสองแม่ลูกไว้ก็เพราะจะตอบแทนน�้าใจ และตั้งใจว่า 

พอจั่นอวิ๋นหยางกลับมาจะขายต่อให้เขา

"แค่กๆ" นางเปิดเผยใจกว้างเพียงน้ี จั่นอว๋ินหยางก็ไม่สะดวกใจ 

จะเอ่ยปากพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้ว

สดุท้ายก็ได้เย่ียนเฟยช่วยพูดแทนเขา "อกีเรือ่งหนึง่ ท่านรองกลบัมา

คราวนี้ก็เพ่ือหลบเลี่ยงศัตรูของเด็กผู้น้ี ไม่อาจปล่อยให้เขาเปิดเผยตัว 

ต่อหน้าผูอ้ืน่ได้ นายหญิงจติใจดี ไม่ทราบว่าให้ท่านแม่ของบ่าวช่วยดแูล

เด็กผู้นี้สักหน่อยตอนที่ท่านรองออกไปท�าธุระได้หรือไม่ขอรับ"

เด็กที่หน้าตาน่ารักเกินใครแต่สีหน้ากลับซึมกะทือไร้ชีวิตชีวา 
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เหมือนซั่งกวนเจวี๋ย ถ้ามีใครตามหาตัวก็เป็นเรื่องง่ายดายจริงๆ เพียงแต่

ค�าว่า 'ศัตรู' ก็ชวนอกสั่นขวัญแขวนเกินไป เย่ียเหมยจึงตัดสินใจไม่ได้ 

ไปชั่วขณะ

"เจ้าวางใจได้ อย่างมากครึ่งวันข้าก็กลับมาแล้ว" จั่นอว๋ินหยาง

สายตาแหลมคม แค่แวบเดียวก็มองออกถึงความลังเลของเย่ียเหมย  

"อีกอย่างเด็กคนนี้ก็เป็นเช่นนี้มาแต่ก�าเนิด ไม่จ�าเป็นต้องเปลืองสมอง 

มาดูแลให้มาก"

ยกเรื่องบุญคุณที่เขาช่วยชีวิตและท�าให้นางมีรายรับก้อนแรก 

เอาไว้ก่อน แต่ข้างหลังก็ยังมีเรื่องไมตรีจิตของเย่ียนหมัวมัวสองแม่ลูก  

รวมถึงการกระโจนเข้าช่วยเหลือจากอันตรายในวันน้ีอยู ่อีก ต่อให ้

แค่เหน็แก่เดก็ท่ีแววตาแข็งท่ือไร้อารมณ์ความรูส้กึคนน้ัน เย่ียเหมยก็แขง็ใจ 

ไล่เขาไปไม่ได้แล้ว นางจงึประคองท้องเดนิมาหยุดเบือ้งหน้าซัง่กวนเจวีย๋ 

ทีเ่ย่ียนเฟยอุม้อยู่ "เด็กน้อย เจ้าชือ่ว่าอะไร ลงมาเล่นกับอาหญิงดหีรอืไม่"

แววตาของซัง่กวนเจว๋ียยังคงเหม่อค้างไร้อารมณ์ความรู้สกึเช่นเดมิ 

หากแต่เย่ียเหมยที่จ้องมองความเปลี่ยนแปลงของสีหน้าเขาโดยตลอด 

กลับพบว่าหูของเขากระดิกน้อยๆ ชาติก่อนในชั้นเรียนการเลี้ยงเด็ก  

อาจารย์เคยบอกว่าไม่มเีด็กทีปิ่ดก้ันตนเองแต่ก�าเนดิ และก็ไม่มเีดก็ปิดก้ัน

ตนเองคนใดที่ไม่อยากเดินออกมา ส�าหรับเด็กที่เป็นเช่นนี้ จ�าเป็นต้อง

ปฏิบัติด้วยอย่างมีน�้าอดน�้าทนกว่าคนปกติเป็นสิบเป็นร้อยเท่า

เย่ียเหมยเห็นดังน้ี มุมปากก็ยกข้ึนน้อยๆ ส่งสัญญาณบอกให้

เย่ียนเฟยวางเขาลงกับพ้ืน "พวกท่านมธุีระก็ไปท�าก่อนเถิด ระวังตวัด้วย"

"บ่าวขอตวัขอรบั" เย่ียนเฟยประสานมอืค�านับอย่างเคารพนบนอบ
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ก่อนกล่าว "เพิ่มความยุ่งยากให้นายหญิงแล้ว"

"รู ้ว ่าเพ่ิมความยุ่งยากให้นายหญิงก็รีบไปจัดการธุระให้เสร็จ 

แล้วกลับมาปรนนิบัติรับใช้ ท่านลู่กับนายน้อยหย่วนไม่อยู่ ในเรือน 

อย่างไรก็ต้องมคีนเฝ้ายามตอนกลางคืน" เย่ียนหมวัมวัโบกๆ มอื ไม่พอใจ

อยู่บ้าง ครัน้เหน็จัน่อว๋ินหยางกับเย่ียนเฟยตามกันจากไปไกลแล้วก็อดจะ

บ่นพึมพ�าไม่ได้ "ตอนน้ีในบ้านก�าลงัต้องการคนช่วยงานเพ่ิมข้ึนอกีหลายคน 

แต่นี่อะไร ดึงตัวคนไปคนหนึ่งไม่พอยังเพิ่มความวุ่นวายให้อีก"

"พรืด..." เย่ียเหมยกลั้นไม่ไหว หัวเราะออกมาเบาๆ "ถ้าหมัวมัว 

ไม่ยินยอมจริงๆ ก็ปฏิเสธแทนข้าได้นี่นา"

"บ่าวมไิด้หมายความเช่นน้ัน" เยีย่นหมวัมวัเองก็รูว่้าเย่ียเหมยหาได้

ต�าหนิจริงๆ ไม่ จึงถอนหายใจ "เฮ้อ ท่านรองเองก็ชีวิตอาภัพนัก"

เย่ียนหมัวมัวมิได้พูดอะไรต่อไปอีก แต่เดินไปเคาะประตูหลัง 

ของโรงเลี้ยงเด็กที่อยู่ห่างไปเพียงก�าแพงก้ันแทน เลยยามเที่ยงแล้ว  

เป็นเวลานอนกลางวันของเด็กๆ ในโรงเลี้ยงเด็กพอดี เกาเอ้อร์ฮวากับ 

เกาซานฮวาน่าจะก�าลังว่าง ดึงตัวสักคนกลับไปช่วยงานก็ดีเหมือนกัน

เ ย่ียเหมยสบายอยู ่ได ้ไม ่นานนัก การเดินเหินมีประโยชน ์

ต่อการกลับหัวของทารก แต่กลับท�าให้น�้าคร�่าไหลออกมาเร็วกว่าเดิม  

หลังเถียนหนานซิงได้กลิ่นน�้าคร�่าอบอวลจากตัวนาง สีหน้าก็เปลี่ยนเป็น

เคร่งเครยีดไร้ใดเทียม ได้แต่สอนวิธีการนวดให้หมอต�าแย แล้วให้เยีย่เหมย

นอนลงบนเตียงรับการนวดช่วยทารกกลับหัวอย่างเร่งด่วน

ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเถียนหนานซิงฝังเข็มให้หรือเป็นเพราะ
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ยังไม่ถงึเวลา เย่ียเหมยทีน่อนลงบนเตียงเตาถึงไม่ได้มคีวามรูส้กึเจบ็ปวด

ปริฉีกเหมือนมีอะไรถ่วงหน้าท้องเช่นตอนเที่ยงแล้ว

หลังบอกให้เกาเอ้อร์ฮวากลับโรงเลี้ยงเด็กไป เย่ียเหมยก็หันหน้า 

ไปพูดกับซัง่กวนเจว๋ียท่ีเย่ียนหมวัมวัอุม้มาวางลงทางด้านข้าง ซัง่กวนเจวีย๋ 

ไม่ได้ให้การตอบรับใดๆ แม้แต่นิดเดียว เพียงแต่ฟังเย่ียเหมยเล่านิทาน

ไปเรื่อยเปื่อยเรื่องแล้วเรื่องเล่า...

"หมาป่าเทาเป่าลมจนแก้มฉีก กรงเล็บแหลมคมตะกุยจนยับเยิน  

แต่ก็ยังไม่อาจท�าอะไรบ้านที่ลูกหมูตัวท่ีสามใช้อิฐสร้างได้...เสี่ยวอว้ี 

เจ้ากะพรบิตาแล้ว ใช่มใิช่สามารถฟังเรือ่งทีอ่าหญิงเล่าเข้าใจ ลกูหมตูวัแรกน่ะ

ใจร้อนและก็เกียจคร้านสะเพร่าเกินไป ส่วนตัวที่สอง..."

จัน่อว๋ินหยางไม่รูว่้าตนเองยืนฟังอยู่ข้างผนังมานานเท่าไร ดูเหมอืนว่า

เขาจะอยู่ตั้งแต่เย่ียเหมยเล่านิทานเรื่องก่อนแล้ว เขาไม่รู้เหมือนกันว่า 

เหตใุดตนเองถึงยืนเงยีบโดยตลอด เป็นเพราะกลวัจะรบกวนความเงียบสงบ

ในห้อง หรือเพราะถูกนิทานที่เย่ียเหมยฝืนสะกดกลั้นความเจ็บปวด 

เล่าออกมาอย่างมีชีวิตชีวานั้นดึงดูดใจ

"โอ๊ย...ท่านกับเสี่ยวอวี้ออกไปข้างนอกเถอะ ข้า...เกรงว่า... 

จะคลอดแล้ว" หลังเล่านิทานจบแล้ว เย่ียเหมยก็หอบหายใจถ่ีหนัก 

หลายเสียง ก่อนพลันหันหน้ามาคว้าจับข้อมือเย่ียนหมัวมัวไว้ด้วย 

ความทรมาน

"นายหญิง!" เย่ียนหมัวมัวถูกท�าให้ตกใจอีกแล้ว มีใครท่ีไหน 

เป็นอย่างเย่ียเหมยบ้าง ถ้านางไม่มีสภาพเหมือนไม่เป็นอะไรก็มีสภาพ

เหมือนใกล้จะไม่ไหวแล้วไปเลย
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ยามนัน้เองหมอต�าแยทีง่บีหลบัอยู่ด้านข้างกลบัปราดมาถึงอกีด้าน

ทีใ่ช้ม่านก้ันเอาไว้แล้ว นางตรวจดูส่วนล่างของเย่ียเหมย เสียงเครือน้อยๆ 

ของนางดังตามมาทันที "ปากมดลูกเปิดแล้ว แต่ต�าแหน่งยังไม่ถูกต้อง!"

เถียนหนานซงิท่ียามน้ีอยู่อกีห้องก็พลันเด้งตวัขึน้มา พลางส่งเสยีงถาม 

"ตอนนีต้�าแหน่งทารกเป็นอย่างไร"

"อย่าตาย..." ท่ามกลางเสียงหวาดหว่ันลนลานของบรรดาผู้ใหญ่  

ไม่มใีครสงัเกตเห็นว่ารมิฝีปากซัง่กวนเจว๋ียท่ีถูกเย่ียนหมวัมวัอุม้ออกมาข้างนอก

ขยับน้อยๆ ส่งเสียงแผ่วอ่อนออกมา นัยน์ตาท่ีเหม่อค้างของเขาเองก็ย้อมด้วย

แววตระหนกตกใจเช่นกัน

"ท่านรอง กลับมาแล้วหรือเจ้าคะ รับเด็กไปเจ้าค่ะ" เย่ียนหมัวมัว 

พบจั่นอว๋ินหยางกลางทางเดินก็ส่งตัวซั่งกวนเจว๋ียเข้าอ้อมแขนเขา  

แล้วม้วนแขนเสื้อวิ่งปรู๊ดไปห้องครัว

ในห้อง เสียงครางแผ่วด้วยความเจ็บปวดถึงขีดสุดแต่กลับ 

ฝืนสะกดกลั้นไว้ดังถ่ีขึ้นกว่าเก่า จั่นอว๋ินหยางทนไม่ไหวต้องพุ่งตัวมา 

หน้าประตูไม้สลักลายที่ปิดงับไว้โดยไม่ลงกลอนบานน้ัน ในเวลาน้ีเอง 

เขาพลันรู้สึกว่าตรงคอเปียกชื้น ต่อจากนั้นหูก็ได้ยินเสียงวิงวอนแผ่วเบา

แทบไม่ได้ยิน

"อย่าตาย..."

ครัน้หันหน้ามองไปยังจดุก�าเนิดเสยีง จัน่อว๋ินหยางก็ตกตะลงึพรงึเพรดิ 

พระโอรสเพียงองค์เดยีวของรชัทายาทองค์ปัจจบัุนปีนีอ้ายุห้าขวบ หลงัได้เหน็

ชายารัชทายาทสิ้นใจอย่างอนาถด้วยตาตนเองก็ได้รับความตระหนก 

มากเกินไปจนมอีาการเงยีบขรมึผดิปกติ จนถึงบดันียั้งไม่เคยเปิดปากพูด
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แม้แต่ครึ่งค�า และก็ไม่เคยมีการแสดงออกทางอารมณ์อื่นๆ เช่นกัน  

แต่เวลาน้ีทีอ่ยู่ในเรอืนเลก็น้ีเขากลบัมคีวามเปล่ียนแปลงทางอารมณ์แล้ว 

เช่นนี้จะไม่ให้จั่นอวิ๋นหยางจิตใจสะท้านสะเทือนได้อย่างไร

"ท่านรอง เมือ่กลางวนัเป็นเรือ่งเร่งด่วน แต่บัดนีท่้านไม่อาจเข้าไป 

ข้างในได้แล้ว" เย่ียนหมวัมวัยกน�า้อ่างหน่ึงเดินกลบัมาพอดี เห็นจัน่อวิน๋หยาง

ยืนเหม่ออยู่หน้าประตูห้องนอนเยี่ยเหมยก็รีบดึงตัวเขาไว้

ด้วยอยากตรวจดูอาการของซั่งกวนเจว๋ียให้รู ้ชัด อีกท้ังเขาเข้า 

ห ้องคลอดไปก็ไม่เหมาะสมจริงๆ จั่นอว๋ินหยางจึงล ่าถอยมาอยู ่

กลางโถงใหญ่นอกทางเดินอย่างเงียบๆ แต่จะไม่ให้เขาซกัถามได้อย่างไร  

ซั่งกวนเจว๋ียกลับยังคงเอาแต่จ้องมองห้องเย่ียเหมย แววตาเต็มไปด้วย

ความหวาดหวั่นเศร้าสร้อย

พลบค�่าฤดูร้อนมีหมอกเมฆแดงเกลื่อนท้องฟ้า หมู่บ้านซูย่วน 

มคีวันไฟจากการหุงหาอาหารลอยวนเวียน ดูมบีรรยากาศเงยีบสงบร่มเย็น  

มีเพียงเรือนของเย่ียเหมยที่แม้จะมีควันไฟลอยวนเวียนเช่นเดียวกัน  

แต่กลบัมไิด้เงียบสงบร่มเย็นโดยสิน้เชงิ โดยเฉพาะหลงัจากเกาเอ้อร์ฮวา 

กับเกาซานฮวาพาเกาซื่อฮวา เกาอู่ฮวา และลู่อันหร่านกลับมา ทั้งเรือน

ยิ่งวุ่นวายจอแจขึ้นมาก

จันทร์ข้ึนถึงกลางฟ้า สายลมภูเขาเย็นสบายพัดพาความร้อนระอุ

ของฤดรู้อนให้สลายไป แต่ตัวเย่ียเหมยกลบัเปียกชุม่เหมอืนเพ่ิงถูกช้อนขึน้

จากน�้าก็มิปาน

ความเจ็บปวดโหมซัดมาตั้งแต่พลบ ค�่าดึกด่ืนเท่ียงคืนแล้ว 
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ความเจ็บปวดแสนสาหัสปานร่างจะปริฉีกท่ีกายส่วนล่างก็ยังถาโถมมา

อย่างไม่ขาดสาย เจ็บจนถึงข้ันท่ีนางไม่มีปัญญาจะทนรับไหว หากแต ่

ไม่ว่าเถียนหนานซิงจะให้ยาเร่งคลอดหรือหมอต�าแยจะนวดไม่หยุดมือ 

เด็กในท้องกลับเหมือนว่าก�าลังท�าตัวต่อต้านเย่ียเหมย ไม่ยอมกลับหัว

เสียที

มือหมอต�าแยยิ่งสั่นข้ึนเรื่อยๆ สีหน้าเถียนหนานซิงก็ย่ิงคร�่าเครียด 

เย่ียนหมวัมวัว่ิงไปจดุธูปสามดอกท่ีห้องโถงใหญ่แล้ว แต่ก็หาได้มปีระโยชน์

มากนัก

ยังดีที่ เด็กๆ ในบ้านกับซั่งกวนเจวี๋ยล้วนถูกเกาเอ้อร์ฮวากับ 

เกาซานฮวาท่ีร้อนใจเช่นเดียวกันพาตัวไปอยู่ที่โรงเล้ียงเด็กแล้ว ทางน้ี 

ถึงได้ไม่วุ่นวายหนักกว่าเดิม ส่วนบรรดาสตรีทั้งสาวท้ังชราท่ีคอยมาด ู

เ ย่ียเหมยด้วยความเป็นห่วงนั้น แม้จะต่างอยากรู ้อยากเห็นว ่า 

บุรุษชุดเขียวครามที่นั่งก�าหมัดอยู่ในห้องโถงใหญ่ของบ้านเย่ียเหมย 

เป็นผู้ใด แต่ในเวลานี้ก็ไม่มีใครสะดวกปากจะเอ่ยถาม

"ท่านหมอเถียน ไม่อาจช้ากว่าน้ีได้แล้ว ท่านลงมีดกรีดท้องข้า 

เอาเด็กออกมาเถิด" ฉับพลันนั้น ค�าพูดของเยี่ยเหมยในห้องนอนก็ท�าให้

จั่นอว๋ินหยางเผลอปล่อยมือท�าให้ถ้วยชาในมือตกคว�่าลงพ้ืน ส่วนคน 

ก็ผุดลุกขึ้นยืนอย่างห้ามใจไม่อยู่เช่นกัน

"แม่นางเยี่ย เจ้าพูดเหลวไหลอะไร!" เถียนหนานซิงก�าลังจับชีพจร

ให้เย่ียเหมย พอได้ยินก็ตกใจจนหัวใจแทบวายเช่นกัน เหง่ือกาฬแตกพล่ัก 

จนเปียกซึมเสื้อผ้า "ถ้าท�าเช่นนั้น เจ้ามีหรือจะรอด"

"ข้าพูดจรงิๆ คราวก่อนท่านมใิช่บอกว่ามยีาชาหรอืไร เอามาให้ข้าดืม่ 
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จากน้ันท่านก็ผ่าท้อง พอเสร็จก็เย็บไปทีละชั้น ข้าเคยเห็นคราวก่อน 

ท่านยังเย็บขาให้เจ้าด่างหน้าหมู่บ้านอยู่เลย" เย่ียเหมยมิได้ก�าลังล้อเล่น  

นางเจบ็จนไม่มปัีญญาจะคิดพิจารณาแล้วจรงิๆ นางไม่สนว่าเขามทีกัษะ

ความรูพ้อหรอืไม่ และไม่สนด้วยว่าหลงัผ่าตดัเสร็จแผลจะอกัเสบหรือเปล่า 

นางแค่อยากหลดุพ้นจากความเจบ็ปวดทรมานให้เร็วข้ึน

น่าเสียดายท่ีการผ่าท้องคลอดซึ่งเห็นได้ทั่วไปในชาติก่อนของนาง

เป็นเรื่องท่ีชวนให้โลกตะลึงในอาณาจักรต้าฉี่ พูดยังไม่ทันจบดีก็ถูก 

เถียนหนานซิงปิดปากไว้แล้ว "แม่นางเยี่ย อย่าพูดเหลวไหล"

หมอต�าแยก�าลังใช้มือข้างหนึ่งวัดดูขนาดปากมดลูกของเย่ียเหมย 

พอได้ยินค�าของเย่ียเหมยก็ตกใจจนมือเสียการควบคุมไปทันที ถึงกับ 

เผลอดันเข้าไปด้วยก�าลังแรง สองน้ิวรู้สึกได้ว่าดันเข้าไปถูกตัวเด็ก 

ท�าให้เด็กขยับตัว ซึ่งก็ช่างบังเอิญโดยแท้ การขยับนี้ท�าให้นางแตะถูก

เส้นผมเปยีกชื้น จึงอดจะส่งเสียงอุทานดีใจออกมาไม่ได้ "ข้าแตะถูก 

หัวเด็กแล้ว! นายหญิงรีบออกแรงเบ่ง"

อนัทีจ่รงิไม่ต้องให้นางบอก ในใจเย่ียเหมยก็รูส้กึได้ นางหายใจเข้าออก

ตามค�าชีแ้นะของหมอต�าแยก่อนออกแรงเบ่ง เจบ็จนกัดรมิฝีปากไว้อย่างแรง

ถึงค่อยกลัน้เสยีงร้องเอาไว้ได้

"นายหญิง ถ้าเจ็บท่านก็ร้องออกมาเถิดเจ้าค่ะ อย่ากัดจนตนเอง 

เป็นแผล" เยี่ยนหมัวมัวก�าลังช่วยเช็ดเหงื่อให้เยี่ยเหมย เห็นริมฝีปากนาง

มเีลอืดไหลแล้วก็ปาดน�า้ตาด้วยความปวดใจ "นางคนอ�ามหิตทีส่มควรตาย 

นักเลงหน้าเหม็นที่สมควรตาย รอท่านลู่กลับมา จะต้องเล่นงานพวกเจ้า

ให้น่าดูชมให้ได้!"
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"เอาท่อนไม้มาให้นายหญิงของเจ้ากัดไว้เถิด อย่าปล่อยให้นางกัด

ถูกลิ้น" เถียนหนานซิงรู้ว่าปัญหาใหญ่ในอาการคลอดยากของเย่ียเหมย

ได้ผ่านไปแล้วจึงโล่งใจในที่สุด เขาลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอก ยังต้อง

ขบคิดตรึกตรองค�าเสนอแนะที่ชวนตะลึงของเย่ียเหมยอีกสักหน่อย  

"ข้าจะไปนั่งในห้องโถงใหญ่สักครู ่ มีอะไรก็ไปเรียกข้า" ถึงอย่างไร 

ชายหญิงก็ยังแตกต ่างกัน แม ้มีม ่านผ ้า ก้ันอยู ่  เ ถียนหนานซิง 

ไม่อาจมองเห็นภาพอีกด้านชัดเจน แต่อยู่ในห้องต่อก็มิใคร่เหมาะสม

ตั้งแต่ตอนเท่ียงที่เย่ียนเฟยไปรับตัวมาจนถึงตอนนี้ก็ห้าชั่วยาม 

เข้าไปแล้ว นอกจากตอนทีกิ่นเก๊ียวน�า้ชามหน่ึงลงไปลวกๆ ระหว่างนัน้แล้ว 

เขาก็ไม่มีเวลาพักอีกเลย เถียนหนานซิงเดินสะโหลสะเหลมาถึง 

ระเบียงทางเดินแล้วก็ได้จั่นอว๋ินหยางช่วยประคองแขนไว้ "ท่านหมอ 

เยี่ย...เหมยนางเป็นอย่างไรบ้าง"

จั่นอวิ๋นหยางได้รู้เป็นครั้งแรกว่าสตรีคลอดลูกถึงกับเป็นเร่ืองชวน

ใจหายใจคว�่าเพียงน้ี ท�าให้คนน่ังไม่ติดเพียงน้ี ความทรมานเคี่ยวกร�า 

จากเรือ่งนีย้ากจะบรรยายย่ิงกว่าตอนทีถู่กเรยีกเข้าเฝ้าในห้องทรงพระอกัษร 

แล้วต้องเลือกระหว่างการมีหน้ามีตาไร้ขีดจ�ากัดกับการหลบอยู่ในที่มืด

เสียอีก

เถียนหนานซิงมองจั่นอวิ๋นหยางแวบหนึ่งด้วยความแปลกใจ  

"เจ้าเป็นผู้ใด" จั่นอว๋ินหยางยังไม่ทันตอบ เถียนหนานซิงก็เดินไปนั่งลง 

บนเก้าอ้ีกลางห้องโถง หลังดื่มชาไปอึกหน่ึงก็โบกมือกล่าวว่า "ช่างเถิด  

ในเมื่อให้เจ้าเข้าประตูมาได้ก็แสดงว่าต้องเป็นคนรู้จักของพวกนาง  

อีกอย่างท่านลู่ก็ไม่อยู่ ข้าเองก็ได้แต่ต้องอธิบายให้เจ้าฟังก่อนสักหน่อย 
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รอท่านลู่กลับมาเจ้าค่อยบอกเล่าต่อเขา คราวน้ีแม่นางเย่ียมีอันตราย 

ใหญ่หลวงจริงๆ ถ้ามิใช่ปกตินางเชี่ยวชาญเร่ืองการบ�ารุงรักษาร่างกาย 

และก่อนหน้านี้ท่านลู่ได้ซื้อโสมแก่หัวหน่ึงมาเตรียมไว้ เกรงว่าคงไม่รอด

ทั้งแม่ทั้งลูกแล้ว คนท�าช่างใจคอโหดเหี้ยม วิธีการก็อ�ามหิตโดยแท้"

เถียนหนานซงิมาอาศยักินข้าวทีเ่รอืนนีเ้ป็นประจ�าเพ่ือคอยเลยีบเคยีง

ถามความรู ้เก่ียวกับการรักษาท่ีเย่ียเหมยรู้ คนมิใช่ต้นไม้ใบหญ้า 

ที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก เคราะห์กรรมที่เย่ียเหมยประสบคราวนี้ก็ท�าให้ 

ชายชราทีย้ิ่มแย้มแจ่มใสอยู่เป็นนจิผูน้ีค้บัแค้นใจเช่นกัน เขามสีหีน้าถมงึทึง 

อยากให้พวกคนท่ีผลกัเย่ียเหมยมาอยู่ตรงหน้าใจแทบขาด เขาจะได้ลงมอื

ระบายแค้นให้หนัก

ยามน้ันเอง เสยีงเปรีย๊ะดังขึน้เบาๆ ก่อนทีเ่ท้าแขนของเก้าอีไ้ม้พะยูง

ตัวที่จั่นอวิ๋นหยางนั่งอยู่ปริแตกตามเสียง

อยู ่ดีๆ เถียนหนานซิงกลับรู ้สึกว ่ามีลมเย็นม้วนพัดในห้อง  

ขนบนแขนลกุซูผ่ดุตุ่มหนงัไก่แน่นขนัด เขาลูบเคราเหลือบมองบรุุษเย็นชา

ผู้มีใบหน้าถมึงทึงแวบหนึ่งอย่างเงียบๆ

ดวงจนัทร์ยังไม่ลบัลง ขอบฟ้าเพ่ิงปรากฏสขีาวพุงปลา หมูบ้่านซยู่วน

มีเสียงไก่ขันเสียงแรกดังขึ้น 

ยามนั้นเอง ในห้องเย่ียเหมยเองก็มีเสียงร้องไห้ของเด็กทารก 

ดงัออกมา เริม่แรกเป็นเสยีงร้องเบาๆ อดึอดัแหบแห้ง จากน้ันก็กลายเป็น

เสียงร้องไห้จ้าอย่างมีพลังเต็มเป่ียม

เย่ียนหมัวมัวยกน�้าผสมเลือดอ่างหนึ่งพุ่งปราดออกมาจากด้านใน 
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"พระโพธิสัตว์คุ้มครองโดยแท้!"

"เย่ียนหมัวมัว!" จั่นอว๋ินหยางร้องเรียก แต่เย่ียนหมัวมัวคล้ายว่า 

ไม่ได้ยิน รีบไปห้องครัวเอาน�้าร้อนอ่างใหญ่ยกขึ้นมาและท�าท่าจะพุ่งตัว 

เข้าไปในห้องอีกรอบ คราวน้ีจั่นอว๋ินหยางได้แต่เอาตัวขวางหน้านางไว้ 

"นายหญิงเล่า ไม่เป็นอะไรกระมัง" ต้ังแต่เด็กส่งเสียงร้องไห้เสียงแรก  

จัน่อว๋ินหยางก็ไม่ได้ยินเสยีงเย่ียเหมยแล้ว หวัใจเหมอืนถูกคนจบัไปห้อยอยู่

กลางอากาศ ยากจะสงบใจลงได้

เย่ียนหมัวมัวงันไปก่อนส่ายหน้าทันที "หลังนายหญิงคลอด 

คณุชายน้อยก็หมดแรงหลบัไปแล้วเจ้าค่ะ ท่านรอง ท่านอย่าขวางทางข้า 

ทางคุณชายน้อยกับนายหญิงยังมีเรื่องอีกไม่น้อยให้จัดการ" เน่ืองจาก 

ไม่อยากให้เรือ่งโฉนดบ้านโฉนดทีดิ่นท�าให้คนทัง้หมูบ้่านซยู่วนต้องแตกตืน่ 

เย่ียเหมยกับเย่ียนหมวัมวัจงึบอกปัดเพ่ือนบ้านทีอ่ยากมาช่วยให้กลบับ้านไป 

มิเช่นนั้นนางก็คงไม่งานยุ่งขนาดนี้

พอได้ยินค�าตอบ จั่นอว๋ินหยางก็คลายมือที่ก�าแน่นมานานออก

อย่างใจลอย หูได้ยินเพียงเสียงเถียนหนานซิงที่อยู่ในห้องก�าลังก�าชับ

เย่ียนหมัวมัวถึงวิธีการพยาบาลดูแลเย่ียเหมยหลังตื่น เด็กคลอดเร็ว 

ราวสิบวันไม่มีอะไรร้ายแรง เพียงแต่ช่วงคลอดอยู่ในกายมารดา 

นานไปหน่อย ต้องบ�ารุงดูแลอย่างใส่ใจเป็นพิเศษสักระยะ เขาพูดไปต้ัง

มากมาย จั่นอวิ๋นหยางกลับได้ยินเพียงค�าว่า 'ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก'

หัวใจกลับมาเข้าที่อีกครั้ง จั่นอวิ๋นหยางหมุนกายเดินออกจาก 

ห้องโถงมายืนอยู ่ในลานเรือน สองมือไพล่หลัง เงยหน้ามองไป 

ทางตะวันออก สีหน้าแปรเปลี่ยนไปมา จากสงสัยเป็นงุนงงสับสน  
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สุดท ้ายก็เป็นสีหน ้าหายข ้องใจ และยังถึงขนาดมีแววต่ืนเต ้น 

กระเห้ียนกระหือรืออีกหลายส่วน เพียงแต่เรื่องราวตบเท้าเข้ามาหา 

มากเกินไป ความสามารถควบคุมตนเองอันแก่กล้าของเขาบอกเขาว่า 

ทุกเรื่องมีต้นสายและปลายเหตุ จัดการงานที่รัชทายาทมอบหมาย 

ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องส่วนตัวก็ยังมิสาย
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เย่ียนเฟยยุ่งง่วนมาหน่ึงวันหนึง่คนื ในทีส่ดุก็ท�างานทีจ่ัน่อว๋ินหยาง

มอบหมายให้ได้เรยีบร้อยพอสมควรแล้ว กลบัถึงเรอืนเลก็ก็ทันเวลาข้าวเช้า

พอดี

เขารับชามข้าวท่ีเกาเอ้อร์ฮวาย่ืนส่งมา ก่อนเอ่ยถามเย่ียนหมัวมัว

ถึงอาการของเยี่ยเหมยอย่างอดใจรอไม่ไหว

"นายหญิงสบายดี เพียงแต่ไม่มีเรี่ยวแรง ต้องบ�ารุงดูแลสักระยะ 

ส่วนคุณชายน้อยก็หน้าตาหล่อเหลานัก ดวงตา จมูก และปากเล็กๆ นั่น 

เฮ้อ...ไฉนข้าถึงรู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นจากท่ีไหนมาก่อนนะ" พูดไปพูดมา 

เยี่ยนหมัวมัวก็พลันมีอาการเหม่อลอยเล็กๆ ขึ้นมา ตอนเช้าตรู่ยุ่งวุ่นวาย

เลยไม่รู้สึก ตอนนี้นึกถึงหน้าตาของเด็กขึ้นมากลับมีความรู้สึกเหมือนว่า

เคยรู้จักมาก่อนจริงๆ แต่นางกลับนึกไม่ออก

"ท่านแม่ ตอนท่านลู ่ออกจากบ้านเมื่อวานได้บอกหรือไม่ว่า 

32
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จะกลับมาเมื่อไร แล้วต้องบอกเรื่องอู๋ซื่อต่อนายน้อยหย่วนหรือไม่" 

เย่ียนเฟยวางชามลง ท�างานให้จั่นอว๋ินหยางเสร็จก็เหลือเพียงงานทาง 

เย่ียเหมยน้ี หากแต่เรื่องโฉนดบ้านโฉนดที่ดินต้องให้ผู้ดูแลส�านักศึกษา

จดัการ ส่วนเรือ่งอ๋ีเหนยีงสามก็ต้องให้สกุลเย่ียจัดการ เย่ียนเฟยไม่คุน้เคย

กับทั้งสองฝ่ายจึงไม่สะดวกจะออกความเห็นจริงๆ

กล่าวถึงเรื่องนี้ เย่ียนหมัวมัวก็เรียกเกาเอ้อร์ฮวากับเกาซานฮวา 

มาฟังด้วยกัน 

"เรือ่งเมือ่วานพวกเจ้าสองคนอย่าเพ่ิงให้ใครล่วงรู้ ท้ังนายน้อยหย่วน 

ทั้งท่านลู ่ไม่อาจเสียสมาธิได้ อีกอย่างงานแต่งงานของพ่ีสาวคนโต 

ของพวกเจ้าก็ใกล้จะมาถึง ไม่ต้องเอาเรื่องไปรบกวนพ่อแม่พวกเจ้า 

เช่นกัน นายหญิงบอกแล้วว่าเรื่องทุกอย่างรอหลังนางอยู่ไฟเสร็จและ 

นายน้อยหย่วนสอบย่วนซื่อเรียบร้อยค่อยว่ากัน ทว่าก็ยังต้องสืบหาที่อยู่

ของนางคนอ�ามหิตนั่นให้ได้ ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่านางไปซ่อนตัวอยู่ท่ีใด  

ถ้าจับนางได้และส่งนางเข้าคุกตั้งแต่คราแรก อาจจะไม่มีเรื่องร้ายนี ้

เกิดขึ้นก็ได้"

พอคิดถึงว่าเย่ียเหมยเกือบตายเพราะเหตุนี้ เย่ียนหมัวมัวก็พลัน

พนมมือท่องอมิตาภพุทธขึ้น สองวันมาน้ีนางเอ่ยนามพระพุทธองค์และ 

ทวยเทพทั่วทั้งสวรรค์จนจะครบทุกองค์แล้วกระมัง

"อื้ม เช่นน้ันก็รอท่านลู่กลับมาค่อยตัดสินใจว่าควรท�าอย่างไร"  

ในใจของเย่ียนหมัวมัวกับเยี่ยนเฟยยึดถือเย่ียเหมยเป็นเจ้านายแล้ว  

ในขณะท่ีลู ่ เฉินก็เป็นผู ้ชาญฉลาดมากปัญญา ส่วนจั่นอว๋ินหยาง 

เจ้านายคนเก่านั้น เน่ืองจากเมื่อก่อนเขาลึกล�้าเกินไป ตอนนี้ก็เคร่งขรึม
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เย็นชาอย่างมาก พวกนางสองแม่ลูกจึงไม่รู้โฉมหน้าที่แท้จริงของเขา  

ย่อมไม่มีทางคิดถึงเรื่องว่าให้เขาช่วยตัดสินใจ

เย่ียนหมัวมัวกับเย่ียนเฟยและแม้แต่เกาเอ้อร์ฮวากับเกาซานฮวา

ต่างก็แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีเย่ียเหมยคลอดก่อนก�าหนดในคร้ังนี้ 

โดยที่ลืมไปสนิทว่าในบ้านยังมีจั่นอว๋ินหยางอยู่อีกคน มิใช่เห็นเขาเป็น 

คนกันเองเลยไม่ใส่ใจ แต่เห็นเขาเป็นคนแปลกหน้าที่บังเอิญโผล่มา 

โดยสมบูรณ์ ไม่ต้องสอบถามความเห็นของเขา และก็ไม่ต้องสนใจ 

ความต้องการของเขาเช่นกัน

การถูกคนมองข้ามเช่นนี้นับว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม ่

ส�าหรบัจัน่อว๋ินหยาง เขารูว่้าคนเหล่าน้ีเป็นห่วงเป็นใยเย่ียเหมยมากเกินไป

ถึงได้ลืมการมีอยู่ของเขาไป หากแต่เขารู้สึกอึดอัดกับความรู้สึกท่ีถูกกัน

อยู่วงนอกน้ีนัก ถึงแม้ในใจจะขุ่นเคือง ทว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงแต่

ใช้ช้อนตักไข่ตุ๋นนุ่มลื่นป้อนซั่งกวนเจวี๋ย

แม้ซัง่กวนเจว๋ียจะมท่ีาทางเหม่อลอยไร้อารมณ์ความรูสึ้ก แต่พอถึง

เวลากินข้าวเขายังรูจ้กัอ้าปาก เวลาอยากปลดทกุข์ก็รูจ้กัดงึเชอืกผกูกางเกง 

เลี้ยงง่ายกว่าเด็กที่ร่าเริงกระฉับกระเฉงเหล่านั้นมาก

เดิมทีเห็นเย่ียเหมยมีท่าทีเห็นด้วยท่ีจะให้เย่ียนหมัวมัวช่วยเลี้ยง 

ซั่งกวนเจว๋ียสักระยะแล้ว แต่ตอนนี้พวกเย่ียนหมัวมัวกลับล้วนยุ ่ง 

จนอยากมีอีกร่างมาช่วยงานใจแทบขาด

รอจนห้องครวัเหลอืเพียงจัน่อว๋ินหยางกับซัง่กวนเจว๋ียเพียงสองคน 

เขาขมวดคิ้วครุ่นคิดได้พักหน่ึงก็ได้แต่ถอนหายใจกล่าวกับฝ่ายหลังว่า 

"พระราชนดัดา ก่อนองครกัษ์ลบัจะมาถึง เกรงว่าคงต้องล�าบากให้พระองค์
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กลับไปคฤหาสน์สกุลจั่นกับกระหม่อมแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

ซั่งกวนเจว๋ียย่อมมิได้ตอบอะไรเขาแม้แต่คร่ึงค�า จากนั้นก็ถูกเขา

แบกขึน้หลงัไม่ต่างจากห่อสมัภาระ และมุง่หน้าไปคฤหาสน์สกุลจัน่ ทว่า

คฤหาสน์สกุลจั่นนี้เห็นได้ชัดว่าไม่สมพงศ์กับจั่นอว๋ินหยาง หรือจริงๆ  

ต้องบอกว่าไม่สมพงศ์กับทั้งจั่นอวิ๋นหยางและซั่งกวนเจวี๋ยยิ่ง

จั่นอว๋ินหยางเดิมคิดจะไปหาจั่นเจียงฉืออย่างเงียบๆ เพ่ือบอก 

เรื่องในร้านข้าวให้เขาฟัง ใครจะไปรู้ว่าเพ่ิงมาถึงหน้าประตูห้องหนังสือ

ของจั่นเจียงฉือ เขากลับได้ยินเสียงหวานเลี่ยนเสียงหนึ่ง

"ฟางเฟยขอบพระคุณท่านลุงที่เมตตาสนับสนุนเจ้าค่ะ"

"เด็กโง่ เหตุใดยังเรียกว่าท่านลุงอยู่อีก" เสียงยินดีปรีดาเป็นของ 

หลินอี๋เหนียงอนุของจั่นเจียงฉือดังขึ้นอีกเสียง

"ท่านพ่อสามี" เสียงของหลินฟางเฟยย่ิงหวานกว่าเดิมหลายส่วน 

แต่จั่นอวิ๋นหยางที่ด้านนอกได้ยินแล้วกลับโทสะพลุ่งพล่าน

จัน่อว๋ินหยางใช้เท้าหน่ึงถีบประตหู้องหนงัสอืให้เปิดออก นยัน์ตาเหย่ียว

กวาดมองหลินอี๋เหนียงที่นวดเฟ้นให้จั่นเจียงฉืออยู่ไปจนถงึหลินฟางเฟย 

ทีม่สีหีน้าแตกตืน่และดใีจ จากน้ันก็แค่นเสียงเย็นออกจมกู "ช่างครึกครืน้กัน 

เสยีจรงิ" กระไอเย็นเยียบแผ่ออกมาจากทัง้กายเขา ท�าให้อณุหภูมภิายในห้อง

เมือ่ครูน้ี่ลดต�า่ลงราวกับถึงจดุเยือกแขง็ทันที

"อว๋ินหยาง เจ้ากลบัมาแล้วหรอื!" จัน่เจยีงฉือเหมอืนว่าไม่สังเกตเหน็

ใบหน้าเย็นเยียบของบตุรชาย จงึลุกข้ึนยืนพลางกล่าวด้วยความตืน่เต้นยินดี

ยิ่ง

เขากับหน่ึงภรรยาสองอนุมบีตุรชายท้ังหมดสามคน คนท่ีเขารักท่ีสดุ 
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ไม่ใช่จั่นอว๋ินเผิงบุตรชายสายรองท่ีสามารถช่วยงานในกิจการค้าขายได ้

และย่ิงไม่ใช่จัน่อว๋ินเฟยบตุรชายคนเล็กท่ียังอายุน้อย แต่เป็นจัน่อว๋ินหยาง 

ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่มีนิสัยกบฏแต่ก�าเนิดคนนี้

ครึง่ปีก่อนจัน่อว๋ินหยางกลบับ้านมาเพียงไม่ก่ีวันก็รีบร้อนจากไปอกี

โดยไม่แม้แต่จะท้ิงจดหมายบอกกล่าว เรื่องน้ีท�าให้จั่นเจียงฉือท่ีคิดจะ 

ถือโอกาสให้เขารับช่วงกิจการของบ้านต่อโมโหอย่างยิ่ง ทว่าจะอย่างไร 

ก็เป็นบุตรที่รักที่สุด ไม่ได้พบหน้านานแล้ว ยามจั่นเจียงฉือพินิจมองเขา

จึงดูตั้งอกตั้งใจและอบอุ่นเป็นพิเศษ

"อว๋ินหยาง เจ้าสงูข้ึนอกีแล้ว และก็ด�าลง ผอมลงด้วย...เอ๊ะ นัน่เจ้า

แบกใครมา" จั่นเจียงฉือดึงแขนเสื้อของจั่นอว๋ินหยาง ก่อนจะเห็นว่า 

เขาแบกเด็กคนหนึ่งไว้บนหลัง

บงัเอิญว่าเมือ่เช้าซัง่กวนเจว๋ียท่ีอยู่บนหลงัจัน่อวิน๋หยางกินโจ๊กลงไป 

ตอนน้ีน่าจะอยากปลดทกุข์ จงึบดิตวัไปมามดุออกจากห่อผ้า ใบหน้าเลก็ๆ  

ที่ซุกอยู่ในผ้าจนแดงก�่าจึงสะท้อนเข้าสายตาของจั่นเจียงฉือพอดี

"อวิ๋นหยางเจ้า...นี่คือหลานชายของข้า?!" ซั่งกวนเจว๋ียมีหน้าตา 

หล่อเหลาโดดเด่น หน่วยก้านก็ดี เห็นแค่แวบเดียวจั่นเจียงฉือก็รู ้สึก 

ถูกชะตาแล้ว จึงยื่นมือไปหาอย่างงกเงิ่น

"จัน่อว๋ินหยาง ท่านเลีย้งสตรไีว้ข้างนอก?!" เทยีบกับอาการตืน่เต้น

พลุง่พล่านด้วยความปีตยิินดีของจัน่เจยีงฉอื หลนิฟางเฟยดูจะมอีาการคลุม้คลัง่

อยู่หลายส่วน

ได้ยินเสียงของหลินฟางเฟย ส่วนลึกในดวงตาของจั่นอว๋ินหยาง 

ก็มีประกายเย็นเยียบวาบผ่านอย่างรวดเร็ว คราวก่อนต้องรีบจากไป  
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ไม่ทันได้จดัการเรือ่งนาง คดิไม่ถึงว่านางยังกล้าอยู่ท่ีคฤหาสน์สกลุจัน่ต่อ  

ยังไม่ยอมถอดใจเสียที

จั่นเจียงฉือมีใจล�าเอียงเข้าข้างจ่ันอวิ๋นหยางเต็มที่ บุตรชาย 

ยังไม่ทนัพูดอะไร เขาก็ท�าหน้าเย็นเยียบแล้ว "เจ้ารับไม่ได้หรอื" น�า้เสียงน้ี

ช ่างหนาวเหน็บเสียดแทง ลืมอารมณ์เบิกบานใจขณะตัดสินใจ 

ให้หลินฟางเฟยเป็นลูกสะใภ้เมื่อครู่นี้ไปโดยสิ้นเชิง

อนัทีจ่รงิจัน่เจยีงฉอืมคีวามคิดดูถูกหลินฟางเฟยว่าทีลู่กสะใภ้นางน้ี

อยู่แล้ว ถ้ามิใช่สตรีท่ีบุตรชายใกล้ชิดด้วยในหลายปีมาน้ีมีเพียงนาง  

เขาก็ไม่มีทางเห็นด้วยกับเรื่องแต่งงานน้ีแน่ ทว่าบัดนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว 

บตุรชายพาหลานชายกลับมาด้วย แน่นอนว่าทุกเร่ืองย่อมต้องยึดความพอใจ

ของเขาเป็นที่ตั้ง

หลนิฟางเฟยเหน็จัน่เจยีงฉอืท�าสหีน้าเยียบเย็นก็ไม่กล้าแสดงกิรยิา

ของหญิงอารมณ์ร้ายออกมาอีก ได้แต่กระทืบเท้าอย่างแค้นเคือง 

แล้วหันไปหาหลินอี๋เหนียง "ท่านอาหญิง..."

"ท่านรองอตุส่าห์กลบัมาท้ังท ี ข้าจะไปสัง่บ่าวไพร่ให้ท�าความสะอาด

เรอืนเด๋ียวน้ี ฟางเฟย ยังนิง่อยู่ท�าไมกัน มาช่วยงานส"ิ หลนิอีเ๋หนียงรูด้ถึีง 

ความรกัใคร่ตามใจทีจ่ัน่เจยีงฉอืมต่ีอจัน่อวิน๋หยาง จงึรูว่้ายามน้ีทางทีด่ทีีส่ดุคอื

อย่าปะทะกับจั่นเจียงฉือตรงๆ จะคิดบัญชีก็ต้องรอสบโอกาส

ระหว่างที่พูดกันไม่กี่ประโยค จั่นอวิ๋นหยางก็ปลดคนบนหลังลงมา

แล้ว

ซั่งกวนเจว๋ียคล้ายว่ามองไม่เห็นบรรดาคนรอบข้าง และก็ 

ไม่ได้ยินเช่นกันว่าคนเหล่านี้ก�าลังพูดอะไร ผู้อื่นเห็นเขามีท่าทางเหมือน
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ท่อนไม้ แต่หารู้ไม่ว่าในสายตาเขาก็เห็นผู้อื่นเป็นท่อนไม้เช่นเดียวกัน  

เขาเดินเหม่อลอยตัวแข็งทื่อไปหยุดอยู่ท่ีมุมมุมหน่ึง ก่อนถลกชายชุดข้ึน 

และปลดกางเกงลง...

ครัน้ตระหนกัได้ว่าเขาต้องการท�าอะไร หลนิฟางเฟยทียั่งคงอยู่ตรงนัน้ 

ก็หวดีร้องดงัก้องออกมา ใบหน้าท่ีเมือ่เช้าบรรจงแต่งแต้มอย่างดมีผีงสขีาว

ร่วงกราวลงมา นิ้วที่ชี้ซั่งกวนเจวี๋ยสั่นระริก "เขา...นี่เขาก�าลังท�าอะไร"

"หุบปาก!" จั่นอว๋ินหยางขมวดคิ้ว ตวัดสายตาท่ิมแทงมองไป  

เมื่อวานเขาเห็นเย่ียเหมยต้องทนกับความเจ็บปวด แต่ก็ยังอ่อนโยนกับ 

ซั่งกวนเจว๋ียถึงเพียงนั้น เขาถึงได้รู้ว่าเวลาเด็กน้อยถ่ายทุกข์มิอาจได้รับ

ความตระหนกตกใจได้

ยังดีท่ีซั่งกวนเจว๋ียมิมีท่าทางรู้สึกรู้สา ไม่ว่าเสียงของหลินฟางเฟย

แหลมบาดหูมากเพียงไรก็ยังคงต้ังหน้าต้ังตาปล่อยปัสสาวะอยู่ตรงมมุผนัง 

อีกทั้งเสร็จธุระแล้วยังไม่ลืมจะย่ืนมือน้อยๆ ออกมา ส่วนจ่ันอวิ๋นหยาง 

ก็ก้าวไปเชด็มอืให้เขาภายใต้สายตาตะลึงงนัของอกีสามคนภายในห้องหนังสอื 

พอเช็ดเสร็จก็โยนผ้าทิ้งไปด้านข้าง

"เขา...เขา..." ดวงตาจั่นเจียงฉือปล่อยรัศมีแสงเจิดจ้าออกมา  

แววตาท่ีมองซัง่กวนเจว๋ียอบอุน่หาใดเทยีม ยิง่มคีวามมัน่ใจขึน้มาอกีครัง้ 

"อว๋ินหยาง เขาเป็นหลานชายของข้าถูกหรือไม่ สามารถท�าให้เจ้า 

แบกกลบัมาด้วยตนเองได้จะต้องเป็นลกูชายสายตรงทีเ่จ้าให้การยอมรบั

แน่นอน ถูกต้องหรือไม่ ฮ่าๆ สกุลจั่นของข้ามีทายาทสืบสกุลแล้ว!"

"นี่เป็นเรื่องน่ายินดีใหญ่หลวงโดยแท้ ข้านึกขึ้นได้กะทันหันว่า 

ยังมีงานค้างอยู่ ยากนักกว่าท่านรองจะกลับมาคฤหาสน์ พวกท่าน 
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ค่อยๆ คุยกันไปนะเจ้าคะ" สีหน้าหลินอี๋เหนียงเดี๋ยวด�าเดี๋ยวแดง  

ถอยออกจากประตูไป ไม่มีเวลาให้นึกถึงหลินฟางเฟย 

หางตาจั่นอวิ๋นหยางเหลือบเห็นหลินอี๋เหนียงออกประตูไปได้ 

ก็เริ่มก้าวเท้าว่ิงเหยาะๆ มุมปากยกย้ิมอ่อนอกอ่อนใจระคนเยาะหยัน  

นึกในใจว่าบนโลกนี้มักมีของบางอย่างท่ีบางคนไม่ต้องการ แต่บางคน

กลับต้องการแต่มิอาจได้มา

"อวิ๋นหยาง เจ้ามีทายาทแล้ว กิจการของสกุลจั่นเรา..."

จัน่เจยีงฉอืเพ่ิงจะพูดได้ครึง่เดียว จัน่อว๋ินหยางก็ขมวดคิว้ตดับทเขา

แล้ว "ท่านพ่อ ข้ามบีางเรือ่งอยากพูดกับท่าน" หากแต่หลนิฟางเฟยยังอยู่

ในห้อง เขาจึงไม่สะดวกจะพูดอะไรกับจั่นเจียงฉือได้มากนัก

สายตาของเขามองไปทางหลินฟางเฟยโดยตลอด หลินฟางเฟย 

ถึงแม้จะตอบสนองช้าไปบ้าง แต่มิใช่คนโง่ ลูกตากลอกไปมาน้อยๆ  

ครัน้แล้วก็ย่ืนมอืไปหาซัง่กวนเจวีย๋ อกีทัง้บนหน้ายังแขวนรอยย้ิมทีนั่บว่า

อบอุน่อ่อนหวานเอาไว้ด้วย "ในเมือ่ท่านลงุจัน่กับท่านรองมธุีระต้องหารอืกัน  

มิสู้ให้ข้าพาคุณชายน้อยไปเล่นที่สวนดอกไม้ข้างนอกสักครู่จะดีกว่า"

"ไม่ต้อง เจ้าออกไป" จั่นอว๋ินหยางไม่มีความรู้สึกดีๆ ต่อนาง 

แม้แต่น้อยนิด ออกปากปฏิเสธนางทันควัน

"ท่านรอง ข้าเพียงแต่อยากท�าอะไรให้ท่านบ้างเท่าน้ันเอง อีกท้ัง 

เมื่อครู่ท่านลุงจั่นก็รับปากแล้วว่าหลังเทศกาลจงชิว* จะไปสกุลหลิน 

เพ่ือหารือเรือ่งวันแต่งงานของท่านกับข้า" หลนิฟางเฟยย้ิมเอยีงอายระคน

ขลาดกลัว ก้มหน้าปิดบังแววเยียบเย็นก้นดวงตา
* เทศกาลจงชวิ คอืเทศกาลไหว้พระจนัทร์ ตรงกับวันท่ีสบิห้าเดือนแปดตามจนัทรคติจีน เดือนแปดอยู่ในช่วง 
กลางฤดูใบไม้ร่วงที่เรียกว่า 'จงชิว' จึงเป็นที่มาของชื่อเทศกาล
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ปกตินางก�าเริบเสิบสานวางอ�านาจบาตรใหญ่จนเป็นนิสัย  

จู ่ๆ มาท�าท่าเจียมเนื้อเจียมตัวประจบประแจงเพียงนี้ จั่นอว๋ินหยาง 

จึงรู้สึกอยู่ตลอดว่าต้องมีอะไรแอบแฝง สีหน้าจึงยิ่งเย็นชากว่าเดิม

จั่น เจียงฉือกลับได ้สติกลับมาทันที  "จริ งด ้วยอ ว๋ินหยาง  

หยกลายปลาคู่อยู่ท่ีฟางเฟย ตามหลกัแล้วสะใภ้เอกของคฤหาสน์สกุลจัน่

สมควรต้องเป็นฟางเฟยจึงจะถูก แต่ว่า..." จั่นเจียงฉือมองซั่งกวนเจว๋ีย 

ที่ผิวพรรณขาวผ่องละเอียดเกลี้ยงเกลาปานหยกเจียระไนแวบหนึ่ง  

จิตใจกระเต้ืองขึ้นมาทันที "แต่ว่าก็ไม่อาจปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับ 

บุตรชายคนโตของเจ้าได้ ถ้าอย่างน้ีเจ้าก็รับตัวแม่ของเด็กกลับมาแต่ง

พร้อมกันเลย ให้สองคนมฐีานะเท่ากัน ลกูท่ีคลอดออกมาให้เป็นสายตรง

ทั้งหมด"

พอได้ยินค�าว่า 'หยกลายปลาคู่' จั่นอวิ๋นหยางก็ชักจะสับสนขึ้นมา

นั่นเป็นของแทนใจบิดามารดาของเขา ไม่ใช่แค่จ่ันเจียงฉือที่ให้

ความส�าคัญ เขาเองก็ให้ความส�าคัญอย่างมาก ทว่าหยกลายปลาคู่นั้น

มใิช่ตกหายไปตัง้แต่คนืทีเ่กิดเหตวุุ่นวายนัน่แล้วหรอืไร ทัง้เมือ่ครึง่ปีก่อน 

เขาหย่ังเชิงดูแล้วได้ผลลัพธ์ว ่ามันมิได้อยู ่ในมือหลินฟางเฟยชัดๆ  

ถึงได้ให้กู่จว้ินไปตรวจสอบเรื่องบางอย่าง คิดไม่ถึงว่าเวลาผ่านมาคร่ึงปี 

หยกลายปลาคู่จะปรากฏออกมา มิหน�าซ�้ายังอยู่ในมือของหลินฟางเฟย

ด้วย

ไม่รูเ้พราะเหตใุดจู่ๆ  จัน่อวิน๋หยางก็นกึถึงถ้อยค�าก่นด่าขณะเจบ็ปวด

จนเสียการควบคุมตนเองของเย่ียเหมย ก่อนหนังศีรษะจะชาหนึบและ 

จติใจว้าวุ่นขึน้มาชัว่ขณะ จัน่เจยีงฉอืซกัถามอะไรต่ออกีก็ฟังไม่ได้ศพัท์แล้ว 
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เพียงแต่พึมพ�าตอบกลบัไปประโยคหนึง่ "เร่ืองน้ีค่อยว่ากันทหีลัง" ตราบใด

ที่ยังไม่รู ้ว่าหลินฟางเฟยเอาหยกลายปลาคู่ไปได้อย่างไร เขาไม่อาจ 

แหวกหญ้าให้งูตื่นได้เด็ดขาด

"เช่นนีก็้ดีเลย ท่านรองวางใจเถิด ข้าจะเล้ียงเด็กคนนีไ้ม่ให้ต่างจาก 

ลูกตนเองแน่นอน"

ขณะหลินฟางเฟยยังก่อกวนอยู่ทางนี้ จั่นอว๋ินเผิงสามีภรรยา 

ก็รดุมาถึงห้องหนงัสอืแล้ว ชัว่ขณะท่ีมองเหน็จัน่อว๋ินหยาง สองสามภีรรยา

ต่างก็แสดงท่าทต่ืีนเต้นเกินปกต ิ เมือ่สถานการณ์เป็นเช่นนี ้ จัน่อว๋ินหยาง 

ก็ไม่มีโอกาสได้พูดเรื่องร้านกับจั่นเจียงฉือ ได้แต่ช่างมันชั่วคราวและ 

พาซั่งกวนเจวี๋ยไปหาที่พัก

จัน่อว๋ินหยางกลบัคฤหาสน์มาครัง้น้ีเดมิคดิจะสอบถามจัน่เจยีงฉอื

ให้ละเอียดถึงเรื่องข้าวสารและธัญญาหารต่างๆ ทว่านับตั้งแต่กลับมา  

จัน่เจยีงฉอืกลบัดูเหมอืนจะมงีานยุ่งขึน้มากทันที แต่ละวันออกเช้ากลับค�า่ 

ต่อให้อยู ่ตามล�าพังที่ห้องหนังสือ แต่เพียงครู่เดียวถ้าหลินอ๋ีเหนียง 

ไม่โผล่ขัดจังหวะกะทันหัน ก็จะมีจั่นอวิ๋นเผิงน�างานกองใหญ่มาหา

ด้วยติดที่ความสัมพันธ์ระหว่างจั่นอวิ๋นเผิงกับเจ้าเมืองเซิ่งโจว  

ตราบใดท่ีจั่นอวิ๋นหยางยังไม่รู ้ ท่ีมาท่ีไปของเร่ืองน้ีแน่ชัด ก็ไม่กล้า

แพร่งพรายข้อมูลใดๆ ต่อหน้าอีกฝ่ายโดยสิ้นเชิง

เพียงพรบิตาเดียวเวลาก็ผ่านมาเจด็แปดวันแล้ว คนทีจ่ัน่อวิน๋หยาง

ยืมตวัมาจากโรงรบัจ�าน�ารุย่จีก็้ส่งจดหมายฉบบัหนึง่ตอบกลบัมาในทีส่ดุ 

เขารับจดหมายที่นอกประตูแล้วรีบร้อนกลับเรือน ยังไม่ทันเปิดอ่านจบ 
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เขาก็ค้นพบว่าในเรือนมีบางอย่างไม่ถูกต้อง

ซั่งกวนเจวี๋ยที่เมื่อครู่เขาให้บ่าวชายเฝ้าไว้หายตัวไปแล้ว!

จัน่อว๋ินหยางตกใจจนเหง่ือแตกพลัก่ทันท ี รีบเก็บจดหมายเข้าอกเสือ้

ด้วยมอืทีส่ัน่เทาเสรจ็ก็ได้ยินเสยีงพูดไปด่าไปแหลมบาดหดูงัแว่วมาจาก

นอกเรือน "หลินฟางเฟย!"

เขาก้าวเท้ายาวเดนิออกไป แล้วก็หาตวัหลนิฟางเฟยทีก่�าลงัชีห้น้า 

ด่าทอซัง่กวนเจว๋ียอยู่พบไม่ไกลจากเรอืนจรงิๆ เบือ้งหน้านางคอืบ่าวชาย 

ที่เดิมทีสมควรเฝ้าซั่งกวนเจวี๋ยอยู่

อาจเพราะบนตวัจัน่อวิน๋หยางมกีระไอเย็นเยียบแผ่ออกมามากเกินไป 

ท�าให้หลินฟางเฟยกับบ่าวชายผู้นั้นหันมามองทางเขาพร้อมกัน

จั่นอว๋ินหยางมีสีหน้าเย็นเยียบเป็นน�้าแข็ง เร่งฝีเท้าก้าวไปอุ้ม 

ซั่งกวนเจวี๋ยมาตรวจดู ไม่ถึงครู่เดียวก็ยื่นเท้าไปถีบบ่าวชายผู้นั้นก่อนพูด

ด้วยโทสะ "ข้าสั่งเจ้าว่าอย่างไร!" 

นีเ่ป็นครัง้แรกทีจ่ัน่อว๋ินหยางรูส้กึว่าใจสูแ้ต่แรงไม่สู ้ นีค่อืคฤหาสน์

สกุลจั่น นี่คือเรือนสุยเฟิงของเขา แต่เขากลับไม่มีคนท่ีใช้งานได้สักคน  

เขาใช่จะล้มเหลวเกินไปหน่อยหรือไม่

"ท่านรอง...ข้าเพียงแต่คิดจะป้อน..."

"ไสหวัไป!" จัน่อว๋ินหยางตวาดเสยีงต�า่ พลางสะบดัมอืใส่หน้าอกีฝ่าย 

ถ้ามใิช่เขายังเห็นว่าหลนิฟางเฟยเป็นสตร ี ต่อให้ฆ่านางท้ิงก็ยังไม่เกินเหตุ

ไป

ถึงกับกล้าท�าให้พระราชนัดดาเป็นแผลถูกลวก?!

เขาดัน้ด้นจากเมอืงหลวงมาถึงเมอืงเซิง่โจว ระยะทางไกลเป็นพันลี้ 
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ก็ยังไม่เคยท�าให้พระราชนัดดาเส้นขนหลุดไปสักเส้น แต่เพ่ิงจะอยู่ใน

คฤหาสน์ได้เพียงเจ็ดแปดวันก็ท�าให้พระราชนัดดามุมปากแดงเป็นแถบ 

ซ�้ายังปากแตกเลือดไหลซิบแล้ว

เสยีงของจัน่อว๋ินหยางเยียบเย็นเกินไป อกีท้ังยังมกีระไอหนาวเหนบ็

บีบคั้นแผ่ฟุ้งรอบกาย จึงท�าให้หลินฟางเฟยที่ไม่เคยเห็นด้านน้ีของเขา 

ตัวสั่นงันงกขึ้นมาทันที กุมแก้มที่เจ็บจนชาพลางตะลึงงันอยู่กับที่

จั่นอว๋ินหยางท้ิงหลินฟางเฟยเอาไว้อย่างนั้น เขาส่งสัญญาณมือ 

ให้เด็กหนุ่มหน้าแดงคนหนึ่งท่ียังยืนรอเขาอยู่หน้าประตูเรือนก่อนตรงไป

ห้องหนงัสอืของจัน่เจยีงฉอื ทว่าเขาเพ่ิงจะเปิดประตเูข้าไปพบจัน่เจยีงฉอื 

ยังไม่ทนัได้พูดอะไร หลนิอีเ๋หนียงก็รบีร้อนว่ิงโร่มาแล้ว ขณะเข้าประตมูา 

ก็พบว่าจั่นอวิ๋นหยางมีสีหน้าไม่ดี จึงอดจะหนาวสั่นน้อยๆ ไม่ได้ 

"มีใครยั่วโทสะของท่านรองหรือ"

"ไปถอนหมั้นที่สกุลหลินตอนน้ีเดี๋ยวนี้เลย!" จั่นอว๋ินหยางไม่สนใจ

หลินอี๋เหนียง มองตาจั่นเจียงฉือท่ีมองมาพลางพูดทีละค�าด้วยน�้าเสียง

เยียบเย็น

อันที่จริงไม่ก่ีวันมาน้ีจั่นเจียงฉือต้ังใจหลบหน้าจั่นอว๋ินหยาง ด้วย

เขาโปรดปรานบตุรชายคนนีม้ากเกินไป และท�าอะไรอกีฝ่ายไม่ได้ รูท้ัง้รูว่้า 

อีกฝ่ายไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินกิจการของสกุลจั่น กลับมาแต่ละครั้ง 

ล้วนเป็นเพราะมีธุระต้องจัดการ จัดการธุระเสร็จก็จะหันหลังจากไป 

โดยไม่ลังเล ดังน้ันเขาจึงไม่ให้จั่นอว๋ินหยางมาพบเสียเลย ด้วยคิดว่า 

ท�าเช่นนี้จะสามารถรั้งตัวบุตรชายให้อยู่บ้านได้นานขึ้น

จั่นเจียงฉือยอมรับว่าตนเองแก่แล้ว ไม่รู้ว่าจะยังช่วยเฝ้าทรัพย์สิน
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กิจการของสกุลจัน่ให้เขาได้อกีนานเพียงไร จงึคดิแต่จะรัง้ตวัเขาไว้รบัช่วง

ดูแลกิจการต่างๆ ต่อไป

อีกอย่างหากว่ากันตามตรง จั่นเจียงฉือก็ไม่ได้ถูกใจว่าท่ีลูกสะใภ้

อย่างหลนิฟางเฟยผูน้ีเ้สยีเท่าไร เพียงแต่ปีก่อนจู่ๆ  บตุรชายก็รบีร้อนกลบับ้าน

มาบอกว่าต้องการแต่งนาง แต่เป็นเพราะสาเหตุอะไรกลับไม่ยอมบอกชดั 

เขาถึงได้ไปจดัการเรือ่งหมัน้หมายกับสกุลหลนิ ดงันัน้ค�าพูดของบตุรชาย

ในตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่เขารอคอยมาตลอด จั่นอวิ๋นหยางเพ่ิงจะพูดจบ  

เขาก็มองเห็นหลินฟางเฟยท่ีหน้าบวมแดงไปครึ่งแถบวิ่งโซซัดโซเซมาถึง

หน้าประตูห้องหนังสือ

จัน่เจยีงฉอืจงึกล่าวด้วยสหีน้าเข้มขึน้เลก็น้อย "อย่างไรก็ต้องมเีหตผุล

กระมัง"

"ถอนหมั้น?! ท่านรอง ความบริสุทธ์ิของฟางเฟยของพวกข้า 

มิใช ่สิ่ง ท่ีท ่านจะพรากไปเฉยๆ ได ้" หลินอี๋ เหนียงลอบช�าเลืองดู 

สหีน้าสงบเยือกเย็นของจัน่เจยีงฉอืแล้วก็ให้ร้อนใจเงยีบๆ นายท่านรักใคร่

ตามใจจัน่อวิน๋หยางอย่างไร้ขดีจ�ากัด ทกุเรือ่งล้วนแต่ท�าตามความพอใจ 

เรื่องมาถึงบัดนี้ นางก็ได้แต่ต้องลองเดิมพันสักตั้งแล้วว่าเขาไม่มีทาง 

ยอมให้ชื่อเสียงของจั่นอว๋ินหยางมีมลทินใดๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในยามที่ผู้คนรู้กันทั่วแล้วว่าจั่นอวิ๋นหยางกับคุณชายสุยเฟิงผู้มีความรู้

ความสามารถน่าตื่นตะลึงเป็นคนคนเดียวกัน

"อว๋ินหยาง?" จั่นเจียงฉือยินดีฟังค�าอธิบายของบุตรชายตนเอง

มากกว่า แต่หัวคิ้วก็ขมวดมุ่นโดยไม่รู้ตัวแล้ว

หลนิอีเ๋หนยีงไม่เสยีแรงท่ีเป็นคนข้างหมอนของจัน่เจยีงฉอืมาหลายปี 
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สามารถเดาความคิดในเวลานีข้องเขาได้เกือบท้ังหมด เวลาน้ีจัน่เจยีงฉอื 

รู ้สึกว่าเกียรติและชื่อเสียงของสตรีเป็นเรื่องใหญ่หลวง ถ้าสกุลหลิน 

คิดถือสาขึ้นมาเพราะเหตุน้ีก็จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุตรชาย 

อย่างมาก

"ให้นางพูดเอง" จัน่อว๋ินหยางสะบดัแขนเสือ้ สายตามองเห็นรอยแดง

อันขัดหูขัดตาบนใบหน้าขาวผ่องของซั่งกวนเจว๋ีย แววตาก็เยียบเย็นลง 

อีกหลายส่วน ส่งสัญญาณมือให้บ่าวชายหน้าแดงที่นอกประตูอีกครั้ง

"ข้า...ไม่มีอะไรให้พูด" หลินฟางเฟยท�าเป็นกระมิดกระเมี้ยน แต่

ฝีเท้าทีก้่าวเดินเข้าห้องหนงัสอืกลบัหยุดลงโดยไม่รู้ตัวภายใต้การจ้องเขมง็

ของจั่นอวิ๋นหยาง

"คนในคืนนั้นไม่ใช่เจ้า" จั่นอวิ๋นหยางพูดอย่างชัดเจนทีละค�า

"ท่าน...ท่านรูไ้ด้อย่างไร" หลนิฟางเฟยเอ่ยออกมาภายใต้การจ้องเขมง็

จากดวงตาแหลมคมของจั่นอวิ๋นหยาง ครั้นรู้สึกตัวว่าหลุดปากพูดอะไร 

ก็หน้าเผือดสีทันควัน รีบร้อนกล่าวว่า "ไม่ใช่ๆ คนในคืนนั้นเป็นข้าจริงๆ"

"พวกเจ้าก�าลังพูดเรื่องอะไร" จั่นเจียงฉือมองคนนี้ทีคนน้ันที  

สีหน้าก็เปลี่ยนเป็นขึงขังขึ้นมาเช่นกัน

จัน่อว๋ินหยางจ้องใบหน้าซดีของหลนิฟางเฟย มมุปากยกข้ึนน้อยๆ 

"วันที่สิบสองเดือนสิบปีกลาย ข้าไปคฤหาสน์นอกเมือง..."
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วันท่ีสบิสองเดือนสบิเป็นวันครบรอบวนัตายของฉินซือ่ผูเ้ป็นมารดา

จั่นอว๋ินหยาง ในวันนี้ของทุกปีเขาจะไปร�าลึกถึงมารดาอย่างเงียบๆ  

เพียงคนเดียวยังคฤหาสน์อันเป็นสถานที่สิ้นใจของมารดา

คฤหาสน์หลังน้ันกันดารห่างไกล มีบ่าวไพร่อยู่น้อยคน ตกดึก 

สุม้เสยีงเงยีบสงัดจัน่อวิน๋หยางคิดถึงมารดาจงึได้ดืม่เหล้าจนเมามายหนัก 

หลังเกิดเรื่อง ทุกครั้งที่เขานึกถึงหลินฟางเฟยเป็นต้องรู้สึกไม่สบอารมณ์ 

เขาถึงได้ไม่เคยย้อนนึกถึงเรื่องในวันน้ัน ทว่าพอพูดถึงขึ้นมาในเวลานี ้

ถึงได้พบว่ามีพิรุธอยู่หลายจุดยิ่งนัก

ในคนืวันท่ีสบิสอง ระหว่างทีน่อนเมามายอยู่บนตัง่นอนอนัเย็นเฉยีบ 

ก็มีเสียงสวบสาบดังขึ้น จากน้ันข้างกายมีร่างอุ่นร้อนมีส่วนเว้าส่วนโค้ง 

ร่างหนึง่เพ่ิมมา จมกูนอกจากได้กล่ินหอมของเหล้าแล้วก็ยังมกีลิน่หอมหวาน

ชวนหลงใหลเคลิบเคลิ้มและกลิ่นสะอาดสดชื่นเพิ่มมาด้วย

33
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ราตรีมืดมิดอารมณ์พรั่งพรู เขาแยกได้ไม่ชัดว่าเป็นความฝันหรือ 

เป็นความจริง รู้แต่เพียงว่าขณะฉีกกางเกงชั้นในและท�าลายอุปสรรค 

กีดขวางบางๆ ของสตรีนางนั้น นางได้ส่งเสียงร้องไห้เบาๆ เหมือน 

สะกดกลัน้ไว้ออกมาเสยีงหนึง่แล้วหลงัจากนัน้ก็ตวัสัน่เทาร้องไห้โดยตลอด 

ต่อมาเหล้าออกฤทธิ์หนักขึ้น เขาเสร็จกิจแล้วก็หลับเป็นตาย

ครั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็มีหลินฟางเฟยอยู่ในสภาพก่ึงเปลือยอก 

ร้องไห้กระซิกอยู่ข้างๆ กลิ่นเครื่องประทินโฉมเข้มข้นกลบกล่ินทุกอย่าง 

เขาตกตะลึงเหลือประมาณ ดึงเสื้อผ้ามาสวม พลางทิ้งค�าพูดว่า 

จะรับผิดชอบไว้แล้วรีบร้อนจากมา ตอนน้ีมาคิดดู เขาถึงกับไม่เคยถาม

บ่าวไพร่ในคฤหาสน์น้ันเลยว่าเคยเปลีย่นผ้าปเูตยีงทีส่มควรจะเป้ือนเลอืดนัน้

หรอืไม่ ไม่เคยคดิอย่างละเอยีดด้วยว่าเสือ้ผ้าอาภรณ์ทีห่ลนิฟางเฟยสวมใส่

ล้วนแต่เป็นของหรหูราราคาแพง เป็นไปได้อย่างไรทีจ่ะสวมเสือ้ผ้าเน้ือหยาบ

ระคายมือ

"ช่วงเวลานัน้ข้าเองก็ไปไหว้พระขอพรให้ท่านพ่อข้าท่ีบนเขาเชยีนฝัว

พอดี วันท่ีสิบสองได้รบัจดหมายด่วนจากทางบ้าน บอกว่าท่านแม่ป่วยหนกั 

ใครเลยจะรู้ว่าขณะเร่งรุดเดินทางไปถึงหมู่บ้านอู๋จยา รถม้าจะเกิดพัง  

เวลาน้ันฟ้ามืดแล้ว ข้าก�าลังร้อนใจอย่างหนัก แต่แม่นมนึกข้ึนได้ว่า 

สกุลจ่ันมคีฤหาสน์อยู่ท่ีหมูบ้่านอูจ๋ยา ด้วยเห็นว่าเป็นญาตกัินจงึได้รีบไป 

ขอความช่วยเหลือ

ผู ้ดูแลคฤหาสน์รู ้จักสกุลหลินของพวกข้า แต่บอกว่าต้องถาม 

ท่านรองก่อน เวลานั้นข้าคิดว่าข้าเองก็เคยพบท่านรอง มิสู้ไปขอร้อง 

ท่านรองด้วยตนเองจะดีกว่า ใครเลยจะรู้ว่าพอเข้าห้องไปท่านรองจะ..." 
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พูดถึงตรงน้ี หลนิฟางเฟยก็หยดุพูดอย่างกระดากอายไร้ใดเทยีม หากแต่

ละอองน�้าในดวงตากับถ้อยค�าที่นางยังพูดออกมาไม่หมดน้ันได้บอก 

อย่างชัดเจนแล้วว่าวันนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่

"อย่างน้ันหรอื" เรือ่งมาถึงบดันี ้หญิงนางน้ียังคดิจะกล่าวอย่างข้างๆ คูๆ  

ต่อไปอกี ในเมื่อตวันางยงัไม่อาย เขามหีรอืจะไว้หน้านาง จัน่อวิน๋หยาง 

หมนุตวัเดนิออกไปข้างนอก พลางสัง่เดก็หนุม่หน้าแดงผูน้ั้น "เอาของมาให้ข้า 

จากนั้นเจ้าก็ไปร้านของใช้เด็กเย่ียจื่อที่ถนนหนานซื่อ แจ้งหลงจู๊เย่ียนว่า 

วันน้ีให้ปิดร้านช้าหน่อย ข้ามเีรือ่งจะไหว้วานเขา" ต่อจากนัน้เขาก็ร้องเรียก

พ่อบ้านของสกุลจัน่ทีอ่ยู่ด้านนอก "ลงุมู ่ รบกวนท่านไปเชญิสะใภ้ใหญ่จัน่

มาสักหน่อย" บัดนี้สกุลจั่นมีสะใภ้ใหญ่ดูแลเรื่องในบ้าน ให้นางมาอยู่

ปรามหลินอี๋เหนียงก็เป็นเรื่องดี

สะใภ้ใหญ่จัน่มาถึงเรว็ย่ิง อนัทีจ่รงินางรู้ข่าวตัง้แต่ตอนจ่ันอว๋ินหยาง

ตบหน้าหลนิฟางเฟยและเดนิมาห้องหนงัสอืแล้ว เพียงแต่อารมณ์ความรูส้กึ

ของนางที่มีต่อจั่นอว๋ินหยางสลับซับซ้อนย่ิง ด้านหนึ่งนางรู้สึกละอายใจ 

ต่อลูกทั้งสองของตน ไม่อาจไม่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพวกเขา แต่อีกด้าน

คดิถึงว่าจัน่อว๋ินหยางมลีกูของตนเองแล้วก็ให้ระทมใจอยู่บ้าง

ทว่าพอได้รับข่าวว่าจั่นอวิ๋นหยางเชิญนางไปห้องหนังสือ นางจึง 

วางเรื่องทุกอย่างไว้แล้วเดินมาตามค�าเชิญ พอมองเห็นท่าทางปกป้อง 

เดก็หน้าตาน่ารกัหล่อเหลาคนน้ันของเขาจากนอกประต ูนางก็หยุดฝีเท้าลง

อย่างห้ามใจไม่ได้

"สะใภ้ใหญ่" เฝิงหมัวมัวเห็นเจ้านายตนจ้องมองเงาหลังของ 

จั่นอวิ๋นหยางอย่างใจลอยก็รีบเอ่ยเตือน
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สะใภ้ใหญ่จัน่สดูหายใจลกึ แววตาเปล่ียนจากนุม่นวลเป็นหนกัแน่น 

"ข้ารู้แล้ว" พูดจบนางก็ก้าวเท้าเดินเข้าห้องหนังสือ

"นีเ่ป็นของท่ีข้าให้คนไปเกบ็มาจากคฤหาสน์หลงันัน้" จัน่อว๋ินหยาง

เปิดห่อผ้าออก ผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือดกับกระเป๋าผ้าไหมคุณภาพแย่ 

ก็ปรากฏออกมา

เขาเองก็มิได ้พูดอะไรมาก คนสายตาดีล ้วนมองออกได้ว ่า 

วัสดุท�ากระเป๋าใบเล็กใบนั้นคุณภาพเป็นเช่นไร แต่งานปักนับว่าไม่เลว 

ทว่าหลินฟางเฟยไม่ช�านาญเรื่องเย็บปักถักร้อย และย่ิงไม่เห็นวัสดุ

คุณภาพเลวเพียงนี้อยู่ในสายตา

ส่วนผ้าปูเตียงท่ีมีรอยเลือดสีแดงคล�้าน้ันก็ท�าให้หลินอี๋เหนียง 

โมโหโกรธาขึ้นมาทันที "ท่านรอง ข้าเคารพท่าน แต่ท่านก็ไม่อาจมาย�่ายี

ฟางเฟยเช่นนี้ได้ นี่...นี่..."

"ของเหล่านีม้ใิช่ของหลนิฟางเฟย!" จัน่อวิน๋หยางร่อนจดหมายฉบบัหน่ึง

จากในห่อผ้าออกไป ไม่คิดจะลดตัวไปอธิบายโดยส้ินเชงิ

จดหมายถูกส่งจากมอืจัน่เจยีงฉอืไปถึงมอืสะใภ้ใหญ่จัน่ สหีน้าของ

ทัง้สองคนต่างเปลีย่นเป็นลกึลบัซบัซ้อนย่ิง ทัง้หายข้องใจท้ังดถููกดแูคลน

"สะใภ้ใหญ่จัน่ เรือ่งนีเ้จ้าเร่งจดัการเถอะ" จัน่เจยีงฉอืมองหลนิฟางเฟย

ที่ยังท�าปากแข็งไม่ยอมรับผิดอยู่ข้างประตูปราดหนึ่งอย่างผิดหวัง อีกทั้ง

พลอยผิดหวังในตัวหลินอี๋เหนียงที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปรนนิบัติเขามา

ครึ่งชีวิตไปด้วย

คนที่จั่นอว๋ินหยางไหว้วานให้จัดการเร่ืองน้ีเป็นมือดีท่ีฉินรุ ่ย 

น้าชายของเขาทิง้เอาไว้ในเซิง่โจว คนเหล่านีเ้ก่งเรือ่งปิดบงัอ�าพราง ทว่า
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เรื่องขุดความลับผู ้อื่นช�่าชองย่ิงกว่า นอกจากมีค�าสารภาพอันเป็น 

หลักฐานแน่นหนามาวางต่อหน้าคนแล้ว นอกคฤหาสน์สกุลจั่นยังม ี

รถม้าคันหนึ่งจอดอยู่ อีกทั้งข้างในยังมีคนนั่งอยู่สี่คนด้วย

ในสีค่นนี ้สามคนท่ีเป็นชายคือบ่าวอารกัขาของสกุลหลนิ คนดดีพิณ

ทีส่กุลหลนิเคยว่าจ้าง และอาจารย์สอนการต่อสูจ้ากโรงฝึกยุทธ์แห่งหน่ึง 

ในเมอืง ทัง้สามต่างมสีมัพันธ์ชูส้าวกับหลนิฟางเฟยตัง้แต่นางอายุได้สบิห้า 

แต่ละคนไม่เพียงสามารถบอกลกัษณะพิเศษบนร่างกายของหลนิฟางเฟย

ได้ชดัเจน แม้แต่เวลา สถานท่ี และรปูแบบการลอบนดัพบก็สามารถอธิบาย

ได้อย่างละเอยีดย่ิง หญิงชราอกีคนท่ีเหลอืคอืญาตห่ิางๆ ฝ่ายตระกูลยาย

ของหลินฟางเฟย เดือนเก้าปีกลายเคยช่วยหลินฟางเฟยอยู่ไฟหลังแท้ง

ส่วนเรื่องหยกลายปลาคู่ที่นางเคยกล่าวอ้างถึงน้ัน ต่อให้มีอยู่ใน 

มือนางจริงก็เป็นของปลอมแล้ว

สรปุก็คอื สตรท่ีีปรากฏตวับนเตยีงของจัน่อวิน๋หยางในคนืวันท่ีสบิสอง

เดือนสิบไม่มีทางเป็นหลินฟางเฟยไปได้ ความจริงวางอยู่ตรงหน้า  

หลินอี๋เหนียงกับหลินฟางเฟยก็ไม่อาจแก้ตัวข้างๆ คูๆ ได้อีก

สะใภ้ใหญ่จั่นจึงออกหน้าเป ็นตัวแทนสกุลจั่นไปถอนหมั้น  

คืนสถานะโสดให้จั่นอวิ๋นหยาง

จัดการเรื่องทางนี้จนคลี่คลายแล้ว จั่นอว๋ินหยางก็พาซั่งกวนเจวี๋ย

ไปร้านของใช้เด็กเย่ียจื่อ หลังไหว้วานให้เย่ียนเฟยพาเด็กไปส่งที ่

หมู่บ้านซูย่วนเสร็จก็มุ่งหน้าไปโรงรับจ�าน�ารุ ่ยจี้ ขณะออกมาอีกครั้ง 

สีหน้าท่ีเพ่ิงคลายลงก็กลับมาเยียบเย็นเป็นน�้าแข็งอีกครั้ง ซ�้ายังมี 

แววคมปลาบยิ่งกว่าก่อนหน้านี้
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พอกลับถึงบ้าน เวลาอาหารเย็นจ่ันเจียงฉือก็ลองหย่ังเชิงบอกให ้

จัน่อว๋ินหยางอยู่บ้านอกีครัง้ต่อหน้าจัน่อว๋ินเผงิกับสะใภ้ใหญ่จัน่ คดิไม่ถึงว่า

อีกฝ่ายจะตอบรับเต็มปากเต็มค�า ท�าเอาจั่นเจียงฉือพูดค�าชื่นชมออกไป

ไม่ขาดปาก

จั่นอว๋ินหยางพินิจมองสีหน้าท่าทางที่แข็งทื่อไปชั่วพริบตาของ 

จั่นอวิ๋นเผิงกับสะใภ้ใหญ่จั่นอย่างไม่กระโตกกระตาก เหยียดมุมปากยิ้ม

อย่างหาได้ยาก "ประสบผ่านเรื่องคราวนี้ ลูกก็นับว่าโตแล้ว ไม่ควร 

เอาแต่จมกับความเศร้าเสียใจจนท�าให้ท่านพ่อกับพ่ีใหญ่ต้องคอยว่ิงวุ่น

ยุ่งง่วน"

"ดีๆ วันพรุ่งพ่อจะไปคุยเรื่องจุดพักม้ากับท่านลุงท่านอาท้ังหลาย  

อวิน๋เผงิต้องไปตระเวนตรวจดูทีดิ่นแต่ละแห่ง เช่นนัน้อว๋ินหยางก็ไปกับข้า

แล้วกัน อมื ข้าต้องแต่งตวัให้สง่างามเสยีหน่อย ไม่อาจท�าให้คุณชายสยุเฟิง

ขายหน้าได้" พอคิดถึงว่าจะพาจั่นอว๋ินหยางไปเปิดตัวในแวดวงการค้า 

จั่นเจียงฉือก็มีสีหน้าสดชื่นเปล่งปลั่ง แม้แต่ข้าวเย็นก็กินเพิ่มขึ้นอีกชาม

หลังจากน้ันเป็นต้นมา จั่นอว๋ินหยางก็ตามจั่นเจียงฉือไปร่วมงาน 

การค้าต่างๆ ในเมอืงเซิง่โจวทกุวัน

จั่นอว๋ินหยางเก็บง�ากระไอหนาวเหน็บบีบค้ันบนตัว แม้ยามพูดจา

จะสั้นกระชับ แต่กระท�าการสุขุมเยือกเย็นจัดเจนรอบคอบ เวลาส้ันๆ  

เพียงสบิกว่าวนัก็ชือ่เสยีงดงักระฉ่อนไปท่ัวท้ังเมอืงเซิง่โจว ท�าให้คนในเมอืง 

รูว่้าคหบดจีัน่ไม่ได้มเีพียงบตุรชายคนโตสายรองทีจ่ดัการงานทกุอย่างได้

ลื่นไหลเพียงคนเดียว แต่ยังมีบุตรชายสายตรงที่มีความสามารถทุกด้าน

โดดเด่นเหนือใครอีกคน มิหน�าซ�้าเขายังเป็นถึงคุณชายสุยเฟิงคนดัง 
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เมือ่ไม่ก่ีปีก่อนของเมอืงเซิง่โจว และบดัน้ีในหมูบ่ณัฑิตปัญญาชนก็ยังคง 

มีคนสนับสนุนอยู่เป็นจ�านวนมาก

เยี่ยเหมยที่ก�าลังอยู่ไฟหาได้ยินข่าวที่ก�าลังครึกโครมในเมืองไม่

นางก�าลังน่ังเอนหลังอยู่ตรงหัวเตียงเตา พลางค่อยๆ สอนให ้

ซั่งกวนเจว๋ียพูดตาม "เสี่ยวอว้ี น่ีคือน้องชาย" รอจนเขามีการตอบสนอง 

ก็หรี่ตาน้อยๆ ดื่มด�่ากับสายลมเอื่อยเย็นสบายท่ีโชยลอดมาจาก 

หน้าต่างข้างหลัง

ซัง่กวนเจว๋ียฟุบอยู่ข้างทารกน้อย สายตาตรงึอยู่บนใบหน้าหลบัอตุุ

ของเย่ียเป้ยเป้ย ปากขยับน้อยๆ แม้จะไม่ได้เปล่งเสียงออกมา แต่ก็ยัง

อ่านปากออกได้ว่าก�าลังพูดว่า 'น้องชาย'

เย่ียเหมยไม่ร้อนใจแม้แต่น้อย ถึงอย่างไรตอนนี้นางก็ว่างมาก 

อยู่แล้ว การถูกขังให้อยู่ไฟที่ห้องนอนในสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 

ชวนหงุดหงิด ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีโทรศัพท์มือถือ 

ก็ท�าได้เพียงอ่านหนังสือและเล่นกับเด็ก ทว่าบันทึกอาณาจักรต้าฉ่ี 

ที่นางยืมมาจากเย่ียหย่วนนั้น นางเปิดอ่านซ�้าไปซ�้ามาหลายรอบ 

จนแทบจะท่องได้แล้ว

ส่วนเย่ียเป้ยเป้ยบตุรชายท่ีมพีลังชวิีตเป่ียมล้น อกีท้ังยังท�านางทรมาน

แทบเป็นแทบตายกว่าจะคลอดออกมาได้น้ันกลับเล้ียงง่ายจนน่าอศัจรรย์ 

ยามหิวยามขบัถ่ายจะแค่ขยับตัวร้องอ้อแอ้ออกมาเบาๆ กินอิม่ดืม่พอแล้ว

ก็จะยกสองมือท�าท่าเหมือนยอมจ�านนแล้วนอนหลับน�้ามูกโป่งเหมือน 

ลกูหมไูปทนัที ยังดทีีห่ลายวันก่อนเย่ียนเฟยพาเสีย่วอว้ีมาส่งถึงเรอืนเลก็
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พร้อมกับตัว๋เงนิสองร้อยต�าลงึ มเิช่นน้ันนางต้องได้เบือ่จนเป็นบ้าแน่นอน

สภาพอาการของเสี่ยวอว้ีไม่เหมาะจะไปปล่อยไว้ที่โรงเลี้ยงเด็ก  

ด้วยเห็นแก่ตั๋วเงินที่เป็นดั่งฝนในหน้าแล้ง เย่ียเหมยจึงให้เย่ียนหมัวมัว 

พาตวัเด็กมาไว้ในห้องนอนของตน ถึงอย่างไรก็มเีดก็ต้องเลีย้งคนหน่ึงแล้ว 

เลี้ยงเพ่ิมเป็นสองคนก็เหมือนกัน มิหน�าซ�้ายังเป็นเด็กท่ีว่าง่ายถึงเพียงน้ี

ด้วย

"น้องชาย..." ผ่านมาอีกเป็นนาน ซั่งกวนเจว๋ียเหมือนว่าจะหา 

วิธีการเปล่งเสียงเจอแล้ว ในที่สุดก็เปิดปากพูดออกมาเบาๆ

ชั่วพริบตานั้นในใจเย่ียเหมยมีความรู ้สึกประสบความส�าเร็จ 

อัดแน่นอยู่เต็มเปี่ยม สิบสองวัน ในท่ีสุดเด็กคนนี้ก็ยอมพูดแล้ว แม้ว่า 

เสียงจะแผ่วเบาอีกทั้งพร่าเลือนอยู ่บ ้าง แต่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่า 

เขาเริ่มที่จะออกจากก�าแพงที่สร้างขึ้นมาส�ารวจโลกภายนอกแล้ว

"ถูกต้อง เป็นน้องชาย" เยี่ยเหมยพูดเบาๆ ด้วยกลัวว่าเด็กจะตกใจ

จนหดหัวที่เพิ่งยื่นออกมากลับเข้าไปอีกครั้ง

"นายหญิง!" คิดไม่ถึงว่านางก�าลังพูดเสียงอ่อนเสียงกระซิบ  

เยี่ยนหมัวมัวกลับพุ่งเข้ามาในห้องราวกับลมพายุ

ซั่งกวนเจว๋ียตัวสั่นน้อยๆ ใจของเย่ียเหมยก็พลอยส่ันไปด้วย  

"ชู่ว...เบาเสียงหน่อย"

สายตาของเยีย่นหมวัมวัสบเข้ากับสายตาซัง่กวนเจวีย๋โดยไม่ตัง้ใจ 

แววตกัเตอืนในดวงตาดวงน้อยของเดก็ถึงกับท�าให้นางอึง้ไป จงึลดเสยีงลง

โดยไม่รู้ตัว "นายหญิง ท่านลู่ส่งจดหมายฉบับหนึ่งกลับมาเจ้าค่ะ"

วันน้ันเย่ียเหมยถูกท�าร้ายจนคลอดยาก แต่หลังเย่ียหย่วนกับ 
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ลู่เฉินกลับมา นายบ่าวไม่ก่ีคนก็ปิดเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นไว้ชั่วคราว 

อย่างเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ทว่าเมื่อสามวันก่อนเยี่ยหย่วนออกเดินทาง

ไปอ�าเภอฉีเซี่ยนที่ต�าบลหยางหลิ่วสังกัดอยู ่กับคนในส�านักศึกษา 

เพ่ือเตรยีมตวัสอบย่วนซือ่ ลูเ่ฉนิถึงได้อดรนทนไม่ไหว ถามเรือ่งเหตุการณ์

ในวันนั้นอย่างละเอียด หลังฟังจบก็เดินออกจากเรือนไปโดยไม่พูดอะไร

สักค�า ผ่านมาจนบัดน้ีถึงเพ่ิงให้ท่านซูท่ีข้างบ้านน�าจดหมายมาส่งให้ 

เยี่ยเหมย

"ข้าขออ่านดูก่อน" เย่ียเหมยรับซองจดหมาย ก่อนจะดึงกระดาษ 

ออกมา ตวัอกัษรของลูเ่ฉนิท่ีอ่อนโยนนุม่นวลไม่มเีหลีย่มคมเหมอืนกับตัวเขา

ก็ปรากฏอยู่ในสายตา เข้าใจง่ายกว่าค�าอธิบายในบันทึกอาณาจักรต้าฉ่ี 

ที่นางอ่านมากนัก

"นายหญิง?" เย่ียนหมวัมวัเดิมยังหวังว่าจัน่อว๋ินหยางจะช่วยสบืข่าว

มาให้เย่ียเหมยได้สักหน่อย ใครจะไปรู้ว่าเขาจะหายเงียบไปเลย แม้แต ่

ซัง่กวนเจว๋ียเขาก็ยังวานให้เย่ียนเฟยพามาส่ง ด้วยหมดปัญญา เย่ียนหมวัมวั

จึงไม่คาดหวังในตัวเจ้านายเก่าที่ลึกล�้ายากหย่ังถึงของตนเองแล้ว  

แต่เอาความหวังมาฝากไว้ที่ลู่เฉินที่เชื่อถือได้มากกว่าแทน

แม้เรื่องในวันนั้นจะดูยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่หลังลู่เฉินกลับมาไล่คิดดู

ไปทลีะชัน้ก็ได้ต้นสายปลายเหตุออกมา พอสบืค้นดกูส็าวไปถึงตวัเฝิงจิง้ซู  

เพียงแต่เฝิงจิง้ซใูห้ตายก็ไม่ยอมรบัว่ารูจ้กัอีเ๋หนยีงสาม เอาแต่พูดไม่หยุดว่า

นางรักและชื่นชมลู่เฉินก็เลยเกิดใจริษยา ถึงได้เลอะเลือนขนาดไปจ้าง

อันธพาลให้ไปก่อกวนหาเรื่อง ส่วนเรื่องอี๋เหนียงสามอะไรนั่นเป็นเพียง

ความบังเอิญเท่านั้น
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เฝิงจิ้งซูเป็นหลานสาวแท้ๆ ของเฝิงเต๋อเหว่ยผู้เป็นอาจารย์ใหญ่  

เฝิงเต๋อเหว่ยยังไม่กลับมา อีกท้ังยังไม่มีหลักฐาน จึงไม่เหมาะสม 

ถ้าจะส่งตัวอีกฝ่ายให้ทางการ กอปรกับพอนางเห็นลู่เฉินก็ท�าเป็นแง่งอน  

ลู่เฉินจึงไม่มีวิธีหาเบาะแสที่มีประโยชน์จากนางได้อีก

วันนัน้เย่ียหย่วนกลบัไปส�านกัศกึษาเพราะสหายร่วมเรยีนเกิดปัญหา

จรงิๆ และก็เพราะเฝิงจิง้ซพูบว่าเย่ียหย่วนกลบัมาส�านกัศกึษากเ็ลยถามถึง

สถานการณ์ทีเ่รอืนล่างเขา พอได้รูว่้าคนสกุลเกากลับหมูบ้่าน ในเรือนเล็ก

เหลอืเพียงลูเ่ฉนิกับเย่ียเหมย จงึเกิดความคดิข้ึนมาทันที

เรื่องราวต่อจากน้ันด�าเนินได้ราบร่ืนราวกับมีเทวดาช่วยเหลือ 

เลยทเีดยีว เฝิงเต๋อเหว่ยส่งจดหมายกลบัมาบอกให้เฝิงจิง้ซหูาคนน�าข้อมูล

ของผูเ้ข้าสอบไปส่ง เรือ่งน้ีไม่จ�าเป็นต้องให้ลูเ่ฉินไปด้วยตนเองโดยส้ินเชงิ 

แต่โอกาสดีนี้ถูกนางใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม หลังล่อให้ลู่เฉินจากไป 

ได้ส�าเรจ็ก็ให้หลิว่เย่ียเอ๋อร์ผูเ้ป็นสาวใช้ไปแจ้งให้อีเ๋หนยีงสามทีร่อโอกาสอยู่

ได้รู้

เพ่ือรับรองว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาด เฝิงจิ้งซูยังใช้เงินก้อนใหญ่ 

จ้างให้อันธพาลไม่ก่ีคนนั้นไปหาเรื่องถึงเรือนเล็กด้วย เช่นนี้ถึงได้ 

มีเรื่องอันตรายเกิดต่อกันเป็นชุดในวันที่เยี่ยเหมยคลอดก่อนก�าหนด

เร่ืองเหล่าน้ีลู่เฉินมิได้เอ่ยถึงในจดหมาย แต่เย่ียเหมยมิใช่คนโง่  

ใต้ฟ้าน้ีไหนเลยจะมีความบังเอิญมากมายเพียงนั้น อันธพาลในวันนั้น 

เหน็ได้ชดัว่ารอการปรากฏตวัของอีเ๋หนียงสาม ถ้าก่อนหน้าน้ันไม่ได้สมคบกัน

ก็แปลกแล้ว

"ไม่ได้สมคบคดิกันอย่างน้ันหรอื" เยีย่เหมยยัดจดหมายไว้ใต้หมอน
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ข้อความระหว่างบรรทัดของลู่เฉินคล้ายว่าคิดไม่ออกว่าเฝิงจิ้งซ ู

ท�าเช่นนีเ้พ่ืออะไร แต่เย่ียเหมยกลบัรูว่้าตนเองถูกพาลโกรธเข้าแล้ว ส่วนว่า

เฝิงจิ้งซูเป็นคนเช่นไรนั้นนางเคยพบอีกฝ่ายแค่ครั้งเดียวจึงให้ความเห็น 

ไม่ได้ แต่หญงิสาวทีถู่กความรษิยาท�าให้หน้ามดืตามวัมกัจะท�าเรือ่งท่ีสดุ

โต่งจนสุภาพบุรุษผู้ซื่อตรงอย่างลู่เฉินคิดไม่ถึงออกมาได้เสมอ ถ้ามิใช่ 

ชาติก่อนเห็นข่าวคนท�าเรื่องบ้าคลั่งเพ่ือความรักมาจนชิน เย่ียเหมย 

ก็คงไม่มีปัญญาจินตนาการได้เลยว่าเฝิงจิ้งซูจะร่วมมือกับอี๋เหนียงสาม

ถูกต้อง นางมั่นใจเกือบเต็มร ้อยแล้วว ่าเรื่องในวันน้ันเป็น 

ฉากละครน�า้เน่าทีเ่ฝิงจิง้ซกัูบอีเ๋หนียงสามร่วมมอืกันจดัขึน้ เมือ่เป็นเช่นนี้ 

เรื่องที่อี๋เหนียงสามไปซ่อนตัวอยู่ที่ใดหลังจากสาดเลือดสุนัขด�าใส่นาง 

ก็มีค�าอธิบายที่สมเหตุสมผลแล้ว เรื่องในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงความผิด 

โดยไม่ตั้งใจของเฝิงจิ้งซูอย่างเด็ดขาด

ทว่าเฝิงเต๋อเหว่ยให้การดแูลลูเ่ฉนิเป็นอย่างดี การทีลู่่เฉินจะล�าบากใจ

ก็เป็นเรื่องท่ีเข้าใจได้ ดังนั้นเยี่ยเหมยจึงไม่ได้หวังว่าลู่เฉินจะสามารถ 

ช่วยทวงความยุติธรรมให้นางได้

"เยี่ยนเฟยเคยไปถามท่านรองจั่นเรื่องเสี่ยวอวี้บ้างหรือไม่"

เย่ียเหมยมองเห็นซัง่กวนเจว๋ียท่ีนอนอยู่กับบตุรชายของตนบนเตยีงเตา

ก็เปลี่ยนเรื่องพูด

เย่ียนหมัวมัวเองก็ก�าลังร้อนใจในเรื่องนี้อยู่เช่นกัน "ขณะท่านรอง 

ส่งเสี่ยวอวี้ให้เฟยเอ๋อร์หาได้พูดอะไรไม่ วันเดียวกันน้ันมีข่าวถอนหมั้น 

ของท่านรองออกมาด้วย หลงัจากน้ันก็เงียบหายไร้ข่าวคราว คงจะจากไป

โดยไม่ลาเหมอืนครัง้ก่อนอีกแล้วกระมงัเจ้าคะ" ส�าหรับจัน่อว๋ินหยางท่ีนาง
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เลีย้งมาตัง้แต่เดก็จนอายไุด้สบิสาม เย่ียนหมวัมวัหาได้มคีวามเข้าใจต่อเขา

มากนัก แต่กลับรู้สึกจนใจต่อเขามากกว่า

"ถอนหมั้น?!" โดยไม่คาดคิด ในใจเย่ียเหมยก็มีภาพหลินฟางเฟย 

ที่ก�าเริบเสิบสานวางอ�านาจบาตรใหญ่ซึ่งเคยพบที่คฤหาสน์สกุลจั่น

ปรากฏข้ึนมา ครั้นคิดถึงภาพนางยืนเคียงข้างจั่นอว๋ินหยาง เย่ียเหมย 

ก็รู้สึกว่าไม่เข้ากันอย่างอธิบายไม่ได้ ฉับพลันนั้นไม่รู้อะไรดลใจให้ถาม

ออกไปว่า "เพราะเหตุใดกัน"

เย่ียนหมัวมัวเบ้ปาก "บ่าวได้ยินคนบอกว่านางคนแซ่หลินน่ัน 

ไม่รูไ้ปหลอกอะไรท่านรองแล้วถูกท่านรองเปิดโปง บ่าวไม่ทราบเหตกุารณ์

แน่ชัด ถ้านายหญิงอยากทราบ บ่าวให้เย่ียนเฟยไปลองสืบดูดีหรือไม ่

เจ้าคะ" พูดถึงตอนท้าย เย่ียนหมัวมัวก็มีท่าทางกระตือรือร้นเต็มที่  

สาเหตุมิใช่อะไรอื่น วันเวลาขณะเย่ียเหมยอยู่ไฟค่อนข้างน่าเบ่ือ เร่ืองท่ี

โปรดปรานที่สุดจึงเป็นการฟังข่าวซุบซิบ ยากนักกว่าจะมีประเด็นท่ีนาง

รู้สึกสนใจ เยี่ยนหมัวมัวจึงอยากช่วยขจัดความเงียบเหงาให้นาง

"ถูกหลอก? หลอกเงินหรือหลอกกาย..."

เย่ียเหมยเพ่ิงจะเริม่ถามต่อก็พลนัมเีสยีงบรุษุเสนาะหูทีฟั่งดูอ่อนแรง

อยู่สักหน่อยดังมาจากหน้าต่างข้างหลัง "ถ้าจะไปเที่ยวถามคนส่งเดช  

สู้มาถามข้าตรงๆ เลยจะดีกว่ากระมัง"

เพ่ิงจะพูดจบ หน้าต่างฉลุลายที่ด้านหลังก็ขยับเปิดออก จากน้ัน 

เงาร่างสูงสีน�้าเงินก็ข้ามหน้าต่างเข้ามา ทว่าการเคลื่อนไหวน้ันเชื่องช้า 

อยู่บ้าง สภาพตกกลิ้งลงบนเตียงเตาก็ดูทุลักทุเลยิ่งยวด

"ท่านรอง..." เย่ียนหมวัมวัต้องปิดปากไว้ถึงจะไม่ส่งเสยีงออกมาได้ 
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สาเหตุมิใช่อะไรอ่ืน เป็นเพราะนางมองเห็นแผ่นหลังถึงแขนซ้ายของ 

จัน่อวิน๋หยางมแีผลพาดยาว เลอืดก�าลงัไหลซึมออกมา ชดุตวักลางสขีาว 

ที่ด้านในถูกย้อมจนเป็นสีแดงเลือดแล้ว

"ขอโทษด้วย อาจจะท�าให้เจ้าต้องยุ่งยากแล้ว..." จั่นอว๋ินหยาง 

มิได้สนใจเยี่ยนหมัวมัว แต่จ้องเยี่ยเหมยพลางขมวดคิ้วกล่าวเสียงเบา

เย่ียเหมยได้กลิ่นคาวเลือดต้ังแต่จั่นอว๋ินหยางเพ่ิงพลิกตัวข้าม

หน้าต่างเข้ามาแล้ว พอมองเห็นบาดแผลบนหลังเขาชัดเจน นางก็หวิด 

จะหวดีร้องออกมาเช่นกัน แค่เหน็ก็รูว่้าน่ันเป็นแผลจากการถูกของมคีมฟัน 

ถ้าไม่ยุ่งยากแล้วจะเป็นอะไรได้เล่า

"เร็วเข้า! ล้อมทางเข้าออกทุกแห่งของหมู่บ้านเอาไว้ ไม่อาจ 

ปล่อยให้โจรที่ฆ่าคนชิงทรัพย์หนีรอดไปได้เด็ดขาด!"

ไกลออกไป เสยีงฝีเท้าและเสยีงตะโกนทีส่บัสนปนเปดงัชดัขึน้เรือ่ยๆ 

ถึงเย่ียเหมยอยากผลกัคนออกไปข้างนอก แต่ก็ต้องพิจารณาว่าจะพลอย 

ถูกลากไปเก่ียวข้องด้วยหรอืไม่ อกีอย่างถงึไม่นบับญุคณุทีเ่ขาช่วยชวิีตนาง 

ทีน่อกคฤหาสน์สกุลจัน่เมือ่ครึง่ปีก่อน แต่เมือ่หลายวันก่อนก็ต้องขอบคณุเขา

เช่นกันที่รุดมาทันกาล ชีวิตพวกนางสองแม่ลูกถึงสามารถรักษาไว้ได้  

ไม่ว่าอย่างไรนางก็ท�าเรื่องเนรคุณคนออกมาไม่ได้

"เย่ียนหมัวมัว ท่านไปเชือดไก่อยู่ในลานเรือนสักตัว ท�าเป็นว่า 

ไม่เหน็อะไรอย่างอืน่ทัง้สิน้ และก็ไม่มใีครเข้ามาในห้องเช่นกัน" ได้ยินเสยีง

คนดงัสบัสนอลหม่านอยู่รอบทิศ เย่ียเหมยก็ตดัสนิใจหยิบผ้าห่มบางผนืหน่ึง

ออกมาจากในตู้หัวเตียงเตาทนัทไีม่มลีงัเล ท�าท่าทางบอกให้จัน่อว๋ินหยาง

ขยับไปชดิในสดุก่อนคลีผ้่าห่มคลมุเขาเอาไว้ จากน้ันก็อุม้เย่ียเป้ยเป้ยไว้ใน
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อ้อมแขนแล้วให้ซัง่กวนเจว๋ียมานัง่ตกั มองจากด้านนอกไม่มทีางสงัเกตเห็น

โดยสิ้นเชิงว่าบนเตียงยังมีคนอยู่อีกผู้หนึ่ง

ความสุขุมใจเย็นของเย่ียเหมยท�าให้เย่ียนหมัวมัวสูดหายใจลึก  

ออกไปจับไก่ตัวหนึ่งมาอย่างคล่องแคล่วว่องไว เพ่ิงจะเชือดเสร็จวางลง

ในกะละมังก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเรือนแล้ว

เย่ียนหมัวมัวพยายามรวบรวมสติและดึงดาลประตูออก ประตู 

เพ่ิงจะถูกเปิด คนกลุม่หนึง่ก็กรกัูนเข้ามาในเรอืนแล้ว หลงักระจายตวักัน

ตรวจค้นก็มีสองสามคนปรี่ตรงไปยังอาคารหลัก

"พวกท่านท�าอะไรกัน!" จะดจีะชัว่ก็เป็นผูที้อ่ยู่ในตระกูลใหญ่มาหลายปี 

เย่ียนหมัวมัวจึงไม่กลัวสถานการณ์เช่นน้ี อีกท้ังยังรีบร้อนก้าวตามไปถึง 

หน้าอาคารหลัก กางสองมือออกขวางหน้าประตรูะเบยีงทางเดนิท่ีเชือ่มไปถึง

ห้องใหญ่ของเย่ียเหมยด้วย

"เจ้าหน้าท่ีของทางการก�าลงัปฏิบตังิาน คนไม่เก่ียวข้องห้ามกีดขวาง" 

ผู้เป็นหัวหน้าคือชายมีหนวดร่างก�าย�าล�่าสันอายุราวสามสิบ เสียงเขา 

ก้องกังวานประหนึ่งระฆัง พอเห็นเยี่ยนหมัวมัวขวางทางไม่ยอมให้ผ่าน 

ก็ยื่นมือไปจะดันร่างเยี่ยนหมัวมัวให้พ้นทาง

ด้านหลังเขามคีนทยอยย้อนกลบัมาจากจดุต่างๆ ในเรอืน มเีจ้าหน้าที่

จมูกแดงผู้หน่ึงก้าวมากระซิบข้างหูเขา "หัวหน้า ที่น่ีมีกลิ่นคาวเลือดฉุน 

ยิ่งนัก!"

เจ้าหน้าที่จมูกแดงเพ่ิงจะพูดจบก็มีเสียงชิ้งดังข้ึน ไม่ก่ีคนที่เดินอยู่

ข้างหน้าต่างชักดาบคาดเอวออกมา

เจ้าหน้าที่มีหนวดจ้องเย่ียนหมัวมัวด้วยสายตาวาววาบปานคบไฟ 
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"ถ้าซ่อนตัวคนร้ายไว้จะมีโทษข้อหาเดียวกัน หลีกไป!"

"ใต้เท้า พวกท่านพูดเรือ่งอะไร ข้าฟังไม่เข้าใจโดยสิน้เชงิ ในเรอืนนี ้

มฮีหูยินทีเ่พ่ิงคลอดบตุรได้ยังไม่ครบเดอืนของข้าอยู่ ข้าเกรงว่าถ้าใต้เท้า

บุกเข้าไปโดยไม่สนใจอะไร..."

เย่ียนหมัวมัวยังพูดไม่ทันจบ สองคนที่พุ่งตัวไปอยู่ด้านหน้าสุด 

ก็รบีหยุดฝีเท้าลงทันที สาเหตมุใิช่อะไรอืน่ แต่เป็นเพราะมเีรือ่งเล่าลอืกันว่า

สตรีอยู่ไฟจะน�าโชคร้ายมาให้ โดยเฉพาะกับบุรุษย่ิงเป็นสิ่งต้องห้าม 

โดยสิ้นเชิง

"แต่ว่ากลิ่นคาวเลือด..." เจ้าหน้าที่จมูกแดงเอ่ยเสริมเสียงเบา

"มิใช่เพ่ิงบอกว่านายหญิงของข้าก�าลังอยู่ไฟหรือไร เมื่อครู่นี้ 

ข้าก�าลังเชือดไก่ไว้บ�ารุงนาง" เย่ียนหมัวมัวก้าวหลบไปข้างๆ ด้วย 

ใบหน้าบรสิทุธ์ิไร้ความผดิ "ข้าขวางใต้เท้าเอาไว้มใิช่ไม่ให้พวกท่านเข้าไป

ตรวจดู แต่เป็นเพราะยังไม่ได้อธิบายสถานการณ์ให้ชัดเจน ไม่อยากให้

พวกท่านมาต่อว่ากันทีหลัง"

"เรื่องน้ี..." เจ้าหน้าท่ีมีหนวดลังเลขึ้นมาทันที แต่เบื้องบนมีค�าสั่ง 

ลงมา ถ้าหาตวัคนทีไ่ด้รบับาดเจบ็คนน้ันไม่พบ กลบัทีว่่าการไปคงชีแ้จง

ล�าบากแล้ว
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นอกห้องเย่ียนหมวัมวัก�าลงัรบัมอืกับมอืปราบจากทีว่่าการ ในห้อง

เยี่ยเหมยก็ก�าลังสงสัยว่าเหตุใดจั่นอวิ๋นหยางถึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้

ส่วนจั่นอวิ๋นหยางในเวลาน้ีความคิดล่องลอย ดวงตามีหมอกด�า

ปกคลุมหนาทึบขึ้นเรื่อยๆ

ไม่ก่ีวันมาน้ีเขาสงัเกตเห็นว่าบญัชขีองสกุลจัน่คล้ายจะมจีดุผดิพลาด

ตกหล่นอยู่มากย่ิง ทว่าเขายังไม่ทันลงมือตรวจสอบให้ละเอียด เมื่อคืน 

ก็ถูกคนท่ีมวีรยุทธ์ไม่เลวสามคนตามฆ่า อยู่ในช่วงเวลาหวัเลีย้วหวัต่อแบบน้ี 

ถ้ายังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของผู้มาแน่ชัด เขาก็ไม่กล้าเปิดเผยเร่ืองท่ีตน 

มวีรยุทธ์โดยสิน้เชงิ หลงัถูกฟันไปดาบหน่ึงก็เผ่นแน่บออกมา คดิไม่ถึงว่า

เขาหนีไปหนีมาจะถึงกับขึ้นมาบนเขาเถาฮวา

เดมิคดิว่าหลบคนชดุด�าทีม่ฝีีมอืไม่ธรรมดาสามญัสามคนน้ันพ้นแล้ว

ก็จะจบเรื่อง คาดไม่ถึงว่าหลังฟ้าสางคนชุดด�าทั้งสามหายไปแล้ว แต ่

34
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ผูท้ีอ่อกค้นหาคนทัว่ทัง้เขากลบักลายเป็นมอืปราบจากทีว่่าการเมอืงเซิง่โจว

แทน เมือ่เหน็ความเปลีย่นแปลงน้ี ความคดิหน่ึงในสมองของจัน่อว๋ินหยาง

ก็ได้รับการยืนยัน จิตใจให้ยิ่งว้าวุ่นขึ้นมาทันที

ขณะเขาถูกเจ้าหน้าท่ีจากทางการท่ัวทั้งเขาบีบให้ถอยไปถึง 

หน้าผาแห่งหนึ่ง ผู้อื่นอาจจะไม่รู ้ แต่เขาเห็นแค่แวบเดียวก็มองออก 

แล้วว่าหน้าผาน้ีคือหน้าผาด้านหลังหมู่บ้านซูย่วน ตอนที่ศึกษาอยู่ที ่

ส�านักศึกษาปั ้นซานเขาเคยเดินไปเดินมาในบริเวณนี้อยู ่บ่อยครั้ง  

จึงตัดสินใจหาช่องปีนลงมาอย่างไม่ลังเล คร้ันมองเห็นเครื่องเล่นเด็ก 

รูปร่างแปลกประหลาดที่ด้านหลังเรือนเยี่ยเหมยก็ให้โล่งใจ

จากน้ันเขาก็มาหลบอยู่ใต้หน้าต่างหลงัห้องเย่ียเหมย เดิมคดิจะรอ

ฟ้ามืดลงสักหน่อยค่อยเข้าไปในห้อง คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินสองนายบ่าว

ก�าลงัคยุกันเรือ่งเขา ไม่รูอ้ะไรดลใจ เขาถึงได้พลิกตัวข้ามหน้าต่างเข้าห้อง

ไป

ได้ยินเย่ียนหมวัมวัโต้เถียงกับมอืปราบอย่างมเีหตมุผีลอยู่ข้างนอก 

จั่นอว๋ินหยางก็รู ้สึกงงงันไปเล็กน้อยว่า เย่ียนหมัวมัวรู ้จักแสดงละคร 

ตั้งแต่เมื่อใดกัน

"อุแว้..."

เย่ียเป้ยเป้ยในอ้อมแขนเย่ียเหมยโบกมือเท้าดิ้นกระสับกระส่าย 

ไปมา เยี่ยเหมยเห็นเขาออกแรงหันหน้าหาหน้าอกของตนก็รู้ว่าเด็กคนนี้

เล่นจนเหนื่อย อยากกินนมนอนหลับแล้ว

แม้หจูะได้ยินเสยีงคนพูดดงัมาจากหน้าประต ูแต่ก็คิดได้ว่าแค่รบัมอื

มือปราบไม่ก่ีคนเย่ียนหมัวมัวท�าได้สบาย เย่ียเหมยจึงวางใจ มือหนึ่ง 
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ตบปลอบเย่ียเป้ยเป้ย อีกมือปลดสายผูกเสื้อใต้รักแร้ เผยแหล่งอาหาร

ของเยี่ยเป้ยเป้ยออกมา

จั่นอว๋ินหยางที่ถูกผ้าห่มคลุมอยู่ได้ยินด้านข้างมีเสียงสวบสาบ 

ก่อนท่ีปลายจมกูจะได้กลิน่น�า้นมอบอวล เขาถึงขนาดมองเห็นเย่ียเป้ยเป้ย

หรีต่าซกุหาจุดท่ีสามารถคาบอมได้บนอกของเย่ียเหมยไปมาผ่านผ้าห่มผนืบาง

ที่กั้นอยู่

พอเย่ียเป้ยเป้ยขยับปากดูด เย่ียเหมยก็เจ็บจนต้องร้องเบาๆ ออกมา 

และยังต้องคอยใช้มอืกดเต้าถันท่ีบวมเป่งเอาไว้เป็นระยะไม่ให้อดุจมกูของลกู

เหน็ภาพน้ี จัน่อว๋ินหยางก็รูส้กึเพียงว่าทัว่ท้ังกายมกีระแสความร้อน

อันไม่คุ ้นเคยพวยพุ่งขึ้นมา กระแสความร้อนไหลเวียนไปทั่วกาย  

เขากลั้นกระแสความร้อนท่ีจะพุ่งออกจากจมูกเอาไว้ได้ แต่กลับสกัดก้ัน

กระแสอารมณ์ที่ถาโถมมากะทันหันไม่อยู่ 

"ใต้เท้า รบกวนท่านเบาเสียงหน่อย ถ้าคุณชายน้อยของบ้านเรา 

ถูกเสียงดังท�าให้ตื่นจะแย่เอา เสียงร้องไห้น้ันดังสะเทือนเลื่อนลั่น..." 

เย่ียนหมวัมวัพูดพลางพามอืปราบทีดู่อายุราวห้าสบิคนหนึง่เดนิเข้ามาใน

ห้องนอน พอเลี้ยวผ่านฉากบังลมก็ส่งเสียงกล่าว "นายหญิง พวกใต้เท้า

ก�าลังค้นหาตัวผู้ต้องสงสัย เพียงแต่มาดูในบ้านสักหน่อย..."

ในห้องนอนถูกก้ันเป็นส่วนนอกและใน ส่วนนอกมีตั่งนอนนุ่ม 

กับโต๊ะเก้าอ้ีชุดหน่ึง ที่หลังฉากบังลมก็มีเพียงเตียงเตาใหญ่หนึ่งเตียง  

บนเตยีงเตาเวลานีเ้ย่ียเหมยก�าลงัอุ้มเด็กคนเลก็ หยอกล้อกับเดก็คนโตอยู่ 

พอมองเหน็คนแปลกหน้าเข้ามาก็มท่ีาทางตะลึงลาน รีบเบีย่งตวับงัหน้าอก 

ที่เปลือยเพราะให้นมลูกเอาไว้
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มือปราบที่เข ้ามากับเย่ียนหมัวมัวอายุใกล้หกสิบแล้ว ในใจ 

จงึอยากให้บตุรชายได้เป็นมอืปราบของทีว่่าการ เมือ่ครูข่ณะอยูน่อกประตู

ได้ยินว่าคนในห้องเป็นสตรีท่ีเพ่ิงคลอดลูกได้ยังไม่ครบเดือน ไม่มีใคร 

กล้าเข้ามา สุดท้ายก็ได้มือปราบชราผู้นี้เสนอเงื่อนไขอย่างละมุนละม่อม

แล้วตามเย่ียนหมวัมวัเข้าประตูมาดู ถ้าเป็นสตรเีพ่ิงคลอดจรงิๆ ก็แล้วไป 

แต่ถ้าเย่ียนหมัวมัวหลอกลวง พวกมือปราบก็สามารถกลับไปรายงาน 

การปฏิบัติงานได้แล้ว

เย่ียเหมยใช้ผ้าคลุมศีรษะอยู่ ภายในห้องก็มีกลิ่นน�้านมจางๆ  

สภาพห้องส่วนในมองเห็นได้ทั้งหมดในปราดเดียว ไหนเลยจะมีบุรุษ 

ที่ได้รับบาดเจ็บอะไร หลังรับเศษเงินก้อนหน่ึงที่เย่ียนหมัวมัวยัดใส่มือ 

มาแล้ว มือปราบชราก็ฉีกย้ิมกว้าง พยักหน้าค้อมหลังถอยออกจากห้อง 

"ฮูหยินท่านนี้ ด้วยเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติ ขออภัยด้วย"

จากนัน้เหล่ามอืปราบกจ็ากไป เย่ียนหมวัมวัปิดประตูเรอืนเรยีบร้อย

จึงยกน�้าสะอาดอ่างหน่ึงกลับเข้ามาในห้องของเย่ียเหมย "ท่านรอง  

หมดเรื่องแล้วเจ้าค่ะ"

"ท่านรองของท่านหมดสติไปแล้ว" เย่ียเหมยเลิกผ้าห่มออก 

มองใบหน้าซีดขาวและดวงตาที่ปิดสนิทของจั่นอว๋ินหยางแวบหน่ึง  

หลังยื่นมือไปอังใต้จมูกเขาดูแล้วก็วางใจได้เล็กน้อย

นางส ่งเ ย่ียเป ้ยเป ้ยให ้เ ย่ียนหมัวมัว จากน้ันก็เปลี่ยนที่ กับ 

ซั่งกวนเจว๋ีย ยกอ่างน�้ามา ตัดเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของจั่นอว๋ินหยางออก  

หลังล้างแผลจนสะอาดก็ใช้ผ้าพันแผลพันทีละชั้น

"นายหญิง ตอนนี้จะท�าอย่างไรดีเจ้าคะ" เย่ียนหมัวมัวกล่อม 
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ซั่งกวนเจว๋ียกินข้าวกลางวันแล้วก็พาเขาไปนอนกลางวันบนต่ังนอนนุ่ม 

ที่ห้องส่วนนอก ก่อนกลับมามองจั่นอว๋ินหยางท่ีสลบไสลอยู่บนเตียงเตา

ด้วยสีหน้าทุกข์กังวล

"จะยังท�าอะไรได้อีก ท่านทนเห็นข้าโยนอดีตเจ้านายของท่าน 

ออกไปตายอยู่ข้างนอกได้หรือไร ถึงอย่างไรข้าก็ก�าลังอยู่ไฟ คงไม่มีใคร

เข้ามาในห้อง ให้เขาพักรักษาบาดแผลอยู่ในน้ีจนหายดีแล้วค่อยว่ากัน" 

ไม่รูเ้หตใุดเยีย่เหมยถึงรูส้กึอยูต่ลอดว่าเวลาจัน่อว๋ินหยางหลับตาดอู่อนโยน

เป็นพิเศษ แข็งใจผลักเขาออกประตูไปไม่ลงไม่ว่า ทว่าแม้แต่จะเรียก 

ให้เขาตื่นก็ยังรู้สึกว่าท�าไม่ลง

"เรือ่งน้ี...ไม่ค่อยเหมาะสมกระมงั ชือ่เสยีงอนับรสิทุธ์ิของนายหญิง..." 

เย่ียนหมวัมวักวาดตามองหวัเตียงและปลายเตียงเตาแวบหน่ึงอย่างลงัเล 

แม้จะกล่าวว่าตรงกลางยังมท่ีีว่างอยู่ สามารถแขวนม่านก้ันไว้เหมอืนวันที่

เย่ียเหมยคลอดได้ แต่จะอย่างไรก็เป็นชายหญิงนอนร่วมเตียง คิดแล้ว 

ก็รู้สึกไม่ค่อยเหมาะสม นางจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเกินไป

"เรือ่งแรก ข้าไม่มคีวามคดิจะแต่งงาน ท่านเองก็ไม่ได้มนิีสยัปากสว่าง  

ข้ากับเขาฐานะแตกต่างกัน หรือท่านกลัวว่าท่านรองจั่นอดีตเจ้านาย 

ของท่านจะป่าวประกาศออกไปให้เป็นผลเสยีต่อตวัเขาเอง อกีประการหน่ึง 

ท่านเห็นว่ามีท่ีใดปลอดภัยกว่าห้องที่ข้าอยู่ไฟบ้าง ไม่รู้ว่าอดีตเจ้านาย 

ของท่านไปท�าเรื่องเลวร้ายอะไรมา ดูท่าทางของพวกมือปราบเหล่านั้น 

คงไม่ล่าถอยไปง่ายๆ อย่างเด็ดขาด"

เย่ียเหมยพูดถูกทกุอย่าง ข่าวท่ีตอนบ่ายเย่ียนหมวัมวัออกไปเดนิเตร่

แล้วกลบัมารายงานเป็นตามทีเ่ยีย่เหมยพูด เหล่ามอืปราบปิดล้อมบรเิวณ
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เขาเถาฮวา จดัวางก�าลงัคนไว้ทัง้บนและล่างเขาไม่น้อย ในหมูบ้่านซยู่วน

ย่ิงมีมือปราบลาดตระเวนอยู่เป็นระยะ ไม่เหมาะจะให้จั่นอว๋ินหยาง 

ย้ายไปที่อื่นในเวลานี้จริงๆ

เย่ียนหมวัมวัจงึได้แต่เข้าเมืองไปขอให้เถียนหนานซงิจ่ายยาบ�ารงุเลอืด

บ�ารุงร่างกายแล้วน�ากลับมา ดีที่เย่ียเหมยร่างกายอ่อนแอหลังคลอด  

เรือ่งท่ีจ�าเป็นต้องบ�ารงุเลอืดล้วนรูกั้นท่ัว มอืปราบซกัถามไม่กีค่�าก็ปล่อยตวั

มาแล้ว

พลบค�า่ จัน่อวิน๋หยางตืน่ขึน้มาท่ามกลางกลิน่หอมกรุน่ของอาหาร 

บนเตียงเตาเหลือเพียงเขากับเย่ียเป้ยเป้ย ที่นอกฉากบังลมเย่ียเหมย 

ก�าลังสอนลู่อันหร่านกับซั่งกวนเจว๋ียว่าเวลากินข้าวอย่าเลือกกิน ส่วน

เย่ียนหมวัมวัก็อยู่ถัดไปด้านนอกอกี ก�าลงัก�าชบัเกาเอ้อร์ฮวากับเกาซานฮวา

ที่หลายวันมานี้ช่วยเลี้ยงลู่อันหร่านให้ระวังอย่าเป็นหวัดและคอยต่ืนตัว

ระมัดระวังโจรผู้ร้าย

แสงอาทิตย์ยามโพล้เพล้ส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่างด้านหลงัห้องนอน 

จัน่อว๋ินหยางยันตัวลกุขึน้มาอยู่ในท่าก่ึงน่ังก่ึงนอน กลิน่อ่อนจางข้างกาย

ดงึดดูให้เขาหันหน้าไปมอง

เน่ืองจากเป็นหน้าร้อน เย่ียเหมยจงึให้เย่ียเป้ยเป้ยสวมชดุผ้าฝ้ายตัดเอง

ทีต่วัเสือ้และกางเกงเชือ่มติดกันเพียงตัวเดียว บนตวัมผ้ีาห่มผนืเลก็ห่มอยู่ 

หลังเด็กหลับสองมือก็ชูขึ้นด้านบนเหมือนท่ายอมจ�านน บนใบหน้าเล็ก 

แดงเปล่งปลัง่มขีนอ่อนละเอียดลูข่ึน้ลงตามการหายใจของเขา เส้นดวงตา

ทีปิ่ดอยู่เรยีวยาว เพ่ิงอายุย่ีสบิกว่าวนัก็มองออกได้แล้วว่าขนตาทัง้หนาทัง้ยาว 

โตขึ้นย่อมจะยิ่งกว่านี้ ส่วนขนคิ้วแม้จะบาง แต่รูปคิ้วดูไม่เลวเลยจริงๆ
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มองไปมองมา มอืของจัน่อว๋ินหยางก็อดจะยกข้ึนมาลูบๆ คางไม่ได้ 

รู้สึกสงสัยอยู่ตลอดว่าไฉนหน้าตาของเด็กคนนี้ถึงน่ารักน่าชังทั้งยังให้

ความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยเพียงนี้

ไม่รู ้เหมือนกันว่าเย่ียเป้ยเป้ยสัมผัสได้ถึงสายตาเจิดจ้าวาววับ 

ของจั่นอวิ๋นหยางหรือว่าฝันเห็นอะไรถึงได้ท�าปากแจ๊บๆ ยามนั้นเอง 

ไม่รู้อะไรดลใจให้จั่นอวิ๋นหยางยื่นนิ้วไปจ่อปากเขา

เยีย่เป้ยเป้ยทีอ่ายุย่ีสบิกว่าวนัหาของกินเป็นแล้ว ความร้อนทีข้่างแก้ม

ท�าให้เขาแลบลิ้นออกมาโดยสัญชาตญาณ และเลียปลายนิ้วของ 

จั่นอวิ๋นหยาง

ชั่วเสี้ยวเวลาน้ันจั่นอว๋ินหยางรู ้สึกเพียงว่าโพรงจมูกร้อนผ่าว  

มีความรู้สึกอยากร้องไห้ ความตื้นตันที่เกิดขึ้นกะทันหันนี้ท�าให้เขาตกใจ

จนสะดุ้ง หดมือกลับมาประหนึ่งว่าถูกไฟร้อนลวก

เย่ียเป้ยเป้ยไม่สามารถดดูน�า้นมอุน่ร้อนจากน้ิวน้ันได้ก็มท่ีาทางไม่พอใจ

อย่างเห็นได้ชดั สองมือออกแรงโบกไปมา อารมณ์บนใบหน้าก็เปลีย่นแปลง

อย่างรวดเรว็

"อ้าว เจ้าอย่าร้องไห้สิ" ด้านนอกมีทั้งเด็กท้ังผู้ใหญ่หลายคน 

ก�าลังกินข้าวกันอยู่ อย่าท�าให้พวกนางพากันกรูเข้ามาเชียว!

จั่นอวิ๋นหยางโอดครวญในใจ คิดจะปลอบเย่ียเป้ยเป้ยท่ีก�าลังจะ

ร้องไห้จ้าอย่างลนลานท�าอะไรไม่ถูก

"น้องชายร้องไห้แล้ว!" ลู่อันหร่านหูไว ได้ยินเสียงที่ห้องส่วนใน 

ก็กระโดดลงจากเก้าอี้ท�าท่าจะพุ่งไปข้างใน

เย่ียเหมยมอืไวตาไว รบีจบัเขาเอาไว้ "เสีย่วอนั เจ้าลมืค�าก�าชบัก�าชา
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ของท่านพ่อเจ้าแล้วหรือ"

ลูเ่ฉนิเป็นห่วงว่าเด็กซนอย่างลูอั่นหร่านจะรบกวนการพักฟ้ืนร่างกาย

ของเย่ียเหมยกับเย่ียเป้ยเป้ย ก่อนจากไปจงึย�า้เตอืนลูอ่นัหร่านซ�า้แล้วซ�า้อกีว่า

ก่อนเย่ียเหมยจะอยู่ไฟเสรจ็ห้ามเข้าห้องนอนส่วนในของเย่ียเหมยเดด็ขาด

ลูอ่นัหร่านอายุยังน้อยกจ็รงิ แต่กลบัเป็นเด็กทีร่กัษาค�าพูด ก่อนหน้าน้ี

ต่อให้เย่ียเหมยเรียกเขา เขาก็ไม่แน่ว่าจะเข้าไปห้องส่วนใน เวลาคิดถึง 

เย่ียเป้ยเป้ยก็จะขอให้เย่ียนหมัวมัวหรือไม่ก็เย่ียเหมยอุ้มอีกฝ่ายออกมา 

ให้ดูที่ห้องส่วนนอก เมื่อครู่อาจเพราะได้ยินเยี่ยเป้ยเป้ยร้องไห้ถึงได้ 

ลืมไปชั่วขณะ

หากเปลี่ยนเป็นวันก่อนๆ เย่ียเหมยคงจะปล่อยให้เขาเข้าไปแล้ว  

แต่ตอนนี้มีจั่นอวิ๋นหยางอยู่ข้างใน จึงท�าได้เพียงรั้งตัวเขาเอาไว้

"เกือบลืมไปเสียสนิท ท่านอาหญิงอย่าบอกท่านพ่อข้านะขอรับ"  

ลู ่อันหร่านเองก็ไม่อยากผิดค�าพูดในเรื่องท่ีตนเองรับปากไว้ จึงรุนๆ  

แขนเยี่ยเหมย "เช่นนั้นท่านอาหญิงก็รีบไปอุ้มน้องชายออกมาเถิด ข้าจะ

ป้อนข้าวให้เสี่ยวอวี้"

ผู้ที่รู ้ตัวว่าต้องเป็นพ่ีใหญ่รู้ความเป็นพิเศษ เย่ียเหมยลูบผมเขา 

แล้วรีบเดินเลี้ยวไปหลังฉากบังลม ภาพตรงหน้าท�าให้นางเกิดความรู้สึก

ประหลาดขึ้นมาทันที 

จัน่อว๋ินหยางนัง่พิงก�าแพง มอืข้างทีไ่ม่ได้รบับาดเจบ็กอบประคอง 

เย่ียเป้ยเป้ยเอาไว้เหมือนก�าลังประคองสิ่งของที่แตกหักง่าย ส่วน 

มือข้างที่บาดเจ็บก็รองสองขาที่ขยับเปะปะไปมาของเย่ียเป้ยเป้ย 

ด้วยท่าทางพิลึกพิลั่น สีหน้าและแววตานั้นแค่เห็นก็รู้ว่าไม่เคยอุ้มเด็ก 
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มาก่อน

จะว่าไปก็แปลก จัน่อว๋ินหยางอุม้ได้เงอะงะเก้กังเพียงนัน้ เยีย่เป้ยเป้ย 

กลับไม่ร้องไห้ แต่โบกไม้โบกมือไปมา พยายามซุกเข้าหาหน้าอกของ 

จัน่อว๋ินหยาง ปากก็ขยับแจ๊บๆ แสดงท่าทางว่าต้องการอาหาร ในขณะที่ 

จั่นอว๋ินหยางนั้นมุ่นค้ิวดาบแน่น ดวงตาเรียวยาวหรี่มองเยี่ยเป้ยเป้ย 

ไม่วางตา เหมือนก�าลังมองสัตว์ประหลาดดึกด�าบรรพ์อะไรอยู่ แต่ก็ 

เหมือนก�าลังมองสมบัติล�้าค่าหายากอยู่ด้วยเช่นกัน สีหน้าดูประหลาด

อย่างที่สุด

"เป้ยเป้ยตื่นแล้วหรือ" เยี่ยเหมยยื่นมือไปคิดจะรับตัวลูกมาจากมือ

ของจั่นอว๋ินหยาง คาดไม่ถึงว่าในเวลานี้เองเย่ียเป้ยเป้ยจะพลันเหยียด

สองขา สายน�้าท่ีมีไออุ่นสายหน่ึงพุ่งออกมาจากหว่างขานั้น เส้นโค้ง

สมบูรณ์แบบพุ่งเข้าใบหน้าเคร่งเครียดของจั่นอว๋ินหยางพอดี ท�าเอาเขา

อึ้งงันอยู่กับที่

"พรืด..." สีหน้าท่าทางของจั่นอวิ๋นหยางท�าให้เย่ียเหมยทนไม่ไหว 

ต้องหัวเราะออกมา ทว่ามือก็มิได้ช้า รีบรับตัวเย่ียเป้ยเป้ยมาเพ่ือไม่ให ้

อีกเดี๋ยวถูกใครบางคนที่โมโหกระหืดกระหอบจับโยนทิ้ง

อาณาจักรต้าฉี่ไม่มีผ้าอ้อม วันอากาศร้อนเช่นนี้เยี่ยเหมยก็ไม่อาจ

แขง็ใจปล่อยให้เย่ียเป้ยเป้ยมผีดได้ จงึใช้ผ้าฝ้ายเนือ้ละเอยีดท�าเป็นผ้าอ้อม 

ใครใช้ให้จั่นอว๋ินหยางอุ้มเด็กไม่เป็น ท�าให้ผ้าอ้อมเล่ือนจากต�าแหน่ง  

และถูกฉี่พุ่งใส่หน้ากันเล่า

ห้องส่วนนอกยังมีเสียงคนอยู่ ให้จั่นอว๋ินหยางหงุดหงิดใจเพียงไร 

ก็ไม่กล้าส่งเสยีงบอกให้เย่ียนหมวัมวัน�าน�า้ล้างหน้ามาให้ ได้แต่ตวัแข็งทือ่
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มองดูเย่ียเหมยจัดการท�าความสะอาดเด็กและเตียงเตาอยู ่ ท่ีเดิม 

เหมือนเป็นหุ่นไม้ตัวหน่ึง ผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่เห็นเย่ียเหมยจะ 

หันหน้ากลับมามองตนเองแม้แต่แวบเดียว ไม่รู้เหตุใดก้นบึ้งหัวใจเขา 

ถึงมีความรู้สึกไม่พอใจที่ถูกละเลยเกิดขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ เขายกมือ

ปิดปาก กระแอมไอเบาๆ ทว่าเพิ่งจะส่งเสียงกระแอมได้เพียงเสียงเดียว 

ความเปียกชื้นบนหลังมือก็ท�าให ้เขานึกได ้ว ่าเมื่อครู ่ เกิดอะไรข้ึน  

ดวงตาเหยี่ยวเรียวยาวจึงพลันเบิกโตขึ้นมาอีก

เยี่ยเหมยได้ยินเสียงหันหน้ามาก็มองเห็นสีหน้าอันวิเศษยอดเยี่ยม

บนหน้าเขา ตวันางเป็นคนหัวเราะง่าย พอเหน็ภาพนีไ้หนเลยจะยังกลัน้ไหว 

อุ้มเย่ียเป้ยเป้ยหัวร่องอหายลงกับเตียงเตา เคราะห์ดีที่เย่ียนหมัวมัวรู้ว่า 

มอีะไรในห้องส่วนใน จงึพาลูอ่นัหร่านออกไปลานเรอืนนานแล้ว ในห้อง 

จึงเหลือเพียงพวกนางสามคน

"เจ้า..." จั่นอว๋ินหยางถูกรอยย้ิมเจิดจ้าบนหน้าเย่ียเหมยท�าเอา 

ตกตะลึง

เนื่องจากมีลูกแล้ว ใบหน้าของเย่ียเหมยจึงย่ิงขาวผ่องอิ่มเอิบขึ้น

กว่าเดมิ เส้นผมดกด�านุ่มลืน่ม้วนเป็นมวยหลวมๆ อยู่หลงัศรีษะ แสงจนัทร์

นวลกระจ่างส่องลอดช่องหน้าต่างด้านหลงัมาสะท้อนลงบนใบหน้าด้านข้าง

ของนาง ท�าให้นัยน์ตาคู่น้ันย่ิงดูสุกใสแวววาว ท้ังตัวคนดูมีชีวิตชีวาข้ึน

หลายส่วน นางหัวเราะเสียเบิกบานใจไม่มีกระมิดกระเมี้ยน กลิ่นอาย

สดใสมั่นใจในตนเองแผ่จากข้างในออกมาข้างนอก ท�าให้คนท่ีอยู่ข้างๆ 

พลอยได้รับอิทธิพลความมีชีวิตชีวานี้ไปด้วย

ครั้นหัวเราะจนหน�าใจแล้ว เย่ียเหมยก็ลงจากเตียงเตาเดินไป 
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นอกฉากบังลม หาอ่างน�้ากับผ้าสะอาดท่ีเยี่ยนหมัวมัวเตรียมไว้มาให ้

จั่นอวิ๋นหยางถึงเตียง

จัน่อว๋ินหยางคิดจะเอือ้มมอืไปหาอ่างน�า้บนโต๊ะกลบักระเทือนแผล 

เจ็บจนเขาต้องแยกเข้ียวยิงฟัน เอนตัวกลับไปพิงผนังปลายเตียงอีกคร้ัง 

"ต้องรบกวนเจ้าแล้ว"

เย่ียเหมยเหน็เขามท่ีาทางเจบ็ปวดทรมานกรี็บช่วยเอาผ้าชบุน�า้ให้เขา

ทันที

ในดวงตาเรียวยาวของจั่นอวิ๋นหยางมีประกายไม่กระจ่างแจ้ง 

วาบผ่าน ก่อนจะหลุบตาน้อยๆ "หลังข้าเจ็บย่ิงนัก สองมือก็ไร้เรี่ยวแรง 

เกรงว่าต้องรบกวนแม่นางเยี่ยให้ช่วยล้างหน้าให้ข้าแล้ว"

น�้าเสียงของจั่นอว๋ินหยางเจือด้วยแววอ่อนล้า อีกท้ังยังเป็น 

เรื่องที่บุตรชายของนางก่อข้ึน เย่ียเหมยจึงใช้ผ้าคลุมลงบนหน้าของ 

จั่นอว๋ินหยางด้วยความยินดีโดยไม่แม้แต่จะคิด กลายเป็นบดบัง 

แววตกตะลึงน้อยๆ และแววสมใจที่วาบผ่านในดวงตาอีกฝ่ายเอาไว้

หลงัผ้าผนืนุม่ทีอุ่น่เลก็น้อยคลมุลงบนหน้า จัน่อวิน๋หยางก็สามารถ

รู ้สึกผ่านผ้าได้ถึงมือเล็กอันอบอุ ่นของเย่ียเหมยก�าลังเคลื่อนไหว 

บนหน้าตนเอง ฉบัพลนันัน้ก็รูส้กึว่าก้นบ้ึงหัวใจมคีวามอบอุน่พร่ังพรูข้ึนมา 

ในดวงตาถึงกับชุ่มชื้นขึ้นหลายส่วน

ก่ีปีมาแล้วทีไ่ม่เคยมใีครปฏิบตัต่ิอเขาอย่างอ่อนโยนเอาใจใส่เช่นนี้ 

ก่ีปีมาแล้วทีค่วามเย็นชาเฉยเมยของเขาท�าให้ผูค้นข้างกายย่ิงออกห่างเขา

ไปเรื่อยๆ

"เอ๊ะ?" เชด็ไปเชด็มาเย่ียเหมยก็เหลอืบไปเหน็เย่ียเป้ยเป้ยนอนหลบัไป
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อีกครัง้ ท�าให้ไพล่นึกไปถึงภาพทีไ่ด้เห็นขณะเพ่ิงเดนิเข้ามา จัน่อว๋ินหยาง 

ใช้มือยกตัวเด็กไว้ชัดๆ ไฉนตอนนี้ถึงไม่มีแรงแม้แต่จะหยิบผ้าผืนหนึ่ง 

ได้เล่า 

คนผู้นี้ก�าลังเล่นลูกไม้อยู่ใช่หรือไม่

เย่ียเหมยเบิกตากว้าง รู ้สึกเหลือเชื่ออยู่บ้าง แต่ทว่าความจริง 

ก็วางอยู่ตรงหน้า นางไม่อาจไม่เชื่อ เดิมทีคิดจะโยนผ้าทิ้งไม่สนใจเขา  

แต่แล้วก็พลนักลอกลกูตา เลือ่นผ้าทีเ่ดมิเชด็แก้มเขาอยู่มาเชด็ปากเชด็จมกู

จัน่อวิน๋หยางอย่างแรง อกีท้ังยามสมัผสัถูกรมิฝีปากของเขาก็ย่ิงออกแรง

อย่างตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษ

เพียงไม ่นานจั่นอว๋ินหยางก็ค ้นพบความผิดปกติ แม ้จมูก 

จะไม่มีกลิ่นปัสสาวะแล้ว แต่รสชาติที่ไม่เหมือนน�้าเปล่านั้นกลับมาอยู่ 

บนปากทั้งหมด จึงรู้ในทันทีว่าเยี่ยเหมยรู้ทันลูกไม้แกล้งหยอกท่ีคิดได้

กะทันหันของเขาแล้ว เขาลอบถอนหายใจด้วยความเสียดายก่อนยกมือ

ดงึผ้าออก "แม่นางเย่ียคดิจะท�าให้ข้าหายใจไม่ออกตาย จะได้ไม่มใีครรูเ้รือ่ง 

ที่ท�าให้เจ้าชื่อเสียงเสียหายอย่างนั้นหรือ"

เย่ียเหมยเดิมก็เป็นพวกคลั่งไคล้เสียง เสียงที่จั่นอว๋ินหยางจงใจ 

ลดความดังลงน้ีราวกับเป็นขนนกปัดอยู่ในใจนาง ท�าให้นางไม่กล้าเงยหน้า 

ทีเ่ห่อร้อนอยู่บ้างข้ึนมองสีหน้าท่าทางของเขา นางจงึหนัไปยกอ่างล้างหน้า 

มาวางลงข้างมืออีกฝ่ายให้เขาไม่ต้องล�าบากนัก ก่อนจะตอบกลับไป 

เสยีงเบาเช่นเดียวกัน "ข้ามลีกูโดยไม่แต่งงานยังจะมเีกียรตมิชีือ่เสยีงอะไร

ให้พูดได้อีก กลับเป็นท่านรองจั่นมากกว่าท่ีฐานะสูงส่งมีเกียรติ เกรงว่า

คงจะได้รบัความไม่เป็นธรรมอย่างมากกระมงั" พูดจบเย่ียเหมยก็ลงจาก
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เตียงเตา เดินไปห้องส่วนนอก ยกอาหารที่เยี่ยนหมัวมัวตั้งใจแบ่งไว้มาที่

ห้องส่วนใน

จั่นอว๋ินหยางไม่พูดอะไรต่อ เพียงแต่มองเย่ียเหมยในชุดตัวโคร่ง 

ท�านู่นท�านี่ มุมปากอดจะยกขึ้นนิดๆ ไม่ได้ ได้รับความไม่เป็นธรรม 

อย่างน้ันหรือ แต่ไฉนเขาถึงรู ้สึกว่าเวลาเพียงครึ่งวันที่อยู ่ในห้องนี ้

เป็นเวลาที่เขาผ่อนคลายที่สุดและรู้สึกสงบอบอุ่นที่สุดนับตั้งแต่มารดา

สิ้นใจ

น�า้แกงไก่ด�าตุ๋นพุทราแดงกับผดัตบัหม ูนีเ่ป็นอาหารบ�ารงุเลอืดลม

หลงัคลอด ซึง่กเ็หมาะสมจะให้จัน่อวิน๋หยางท่ีแผ่นหลงับาดเจบ็เสยีเลอืด

กินอย่างมากเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เย่ียนหมัวมัวจึงไม่ได้ท�าอาหารอย่างอื่น 

นอกเหนือจากที่เตรียมไว้

แม้จัน่อว๋ินหยางจะไม่ชอบกินอาหารสองอย่างนี ้แต่พอเหน็เย่ียเหมย 

มท่ีาทางขุ่นเคอืง ขมวดคิว้กินอย่างเข่นเขีย้วเช่นกัน อารมณ์เขาก็ผ่อนคลาย

เป็นพิเศษ ถึงกับกินตามลงไปไม่น้อย

ครัน้เย่ียนหมวัมวัพาลูอ่นัหร่านกับซัง่กวนเจวีย๋เข้านอนแล้วกลบัมา

เก็บโต๊ะ นางถึงนึกข้ึนได้ว่าเจ้านายเก่าของตนไม่ชอบกินอาหารทีม่กีลิน่คาว 

ถ้าเช่นนัน้จานชามทีส่ะอาดเกลีย้งเกลาเหล่านัน้เป็นฝีมอืของนายหญิง?

ด้วยกลวัว่าจัน่อวิน๋หยางจะหวิ ขณะเย่ียนหมวัมวัท�าอาหารว่างมือ้ค�า่

ให้เยี่ยเหมยจึงได้ท�าเพิ่มขึ้นอีกส่วน

"นี่คืออะไร" ภายใต้แสงตะเกียงสลัว ของสีด�าทะมึนสองชามใหญ่

บนโต๊ะเลก็ข้างเตียงเตาท�าให้จัน่อว๋ินหยางเกิดลางสังหรณ์ไม่ดข้ึีนเล็กน้อย

"ไข่ไก่ต้มน�า้ตาลทรายแดงในสรุาหมกัข้าวเหนียวด�า" เย่ียเหมยตอบ
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พลางมีสีหน้ากล�้ากลืน

นับตั้งแต่วันที่สองหลังเย่ียเหมยคลอดลูก เย่ียนหมัวมัวก็ท�าตาม 

ค�าแนะน�าของเถียนหนานซิง ใช้วัตถุดิบบ�ารุงเลือดลมและน�้านม 

มาท�าอาหารให้นางทกุมือ้ อกีทัง้จ�านวนมากยังเป็นของบ�ารงุเลอืดชัน้เลศิ 

ที่ก่อนหน้านี้เย่ียเหมยเคยให้เย่ียนหมัวมัวท�าให้เย่ียนเฟยกินอีกด้วย  

หลังเถียนหนานซิงอนุญาต แม้แต่อาหารว่างมื้อค�่าเย่ียนหมัวมัวก็ยัง 

ท�าตามต�ารบัเหล่าน้ัน ท�าให้เย่ียเหมยท่ีชอบกินรสเคม็และเผ็ดต้องล�าบาก

อย่างยิ่ง

"ท่านรอง สิ่งน้ีรวมถึงไก่ด�ากับตับหมูในมื้อเย็นล้วนเป็นของด ี

ช่วยบ�ารุงเลือดลม นายหญิงอยู่ไฟกินแล้วมีประโยชน์ ท่านเองกินแล้ว 

ก็จะหายได้ไวขึ้น ก่อนหน้าน้ีเฟยเอ๋อร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้น  

หมอยังวินิจฉัยว่าไม่สามารถรักษาหาย แต่ก็ต้องขอบคุณของเหล่านี้..."

จั่นอว๋ินหยางท่ีรู้จักเย่ียนหมัวมัวดีรู้ว่าถ้าเขาไม่กิน 'อาหารส�าหรับ

หญิงอยู่ไฟ' ชามน้ีลงไป นางมหีวังได้พูดตัง้แต่ยามไฮ่* จนฟ้าสาง ระหว่างท่ี

ก�าลงัปวดหัวไม่รูจ้ะปฏิเสธอย่างไรดีอยู่น้ัน เขาพลนัเห็นเย่ียเหมยหนัหน้า

กลับไปจับข้อมือที่ชูสูงของเย่ียเป้ยเป้ยให้วางลงแนบล�าตัว เย่ียเป้ยเป้ย

ดิ้นรนขัดขืน พอกลับไปท�าท่าทางชูไม้ชูมือเช่นเดิมไม่ได้ จึงเบะปาก 

ส่งเสียงครางที่ไม่รู้ความหมายออกมา

"ตายจรงิ คุณชายน้อยต่ืนแล้ว บ่าวจะอุม้ออกไปเล่นด้วยก่อนสักครู่ 

นายหญิงกร็บีกนิตอนยังร้อนนะเจ้าคะ" เสยีงบ่นของเย่ียนหมวัมวัหยุดลง

ในฉบัพลนั นางอุม้เดก็ขึน้มาอย่างคล่องแคล่วพลางเดินออกจากห้องส่วนใน 

* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น.ถึง 23.00 น.
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ทีร้่อนอบอ้าวข้ึนหลายส่วนเน่ืองจากมไีข่ไก่ต้มน�า้ตาลทรายแดงทีร้่อนควนัฉยุ

สองชามใหญ่วางอยู่

ได้ยินเสยีงนุ่มนวลของเย่ียนหมวัมวัหยอกเย้าเด็กดงัมาจากอกีด้าน

ของฉากบังลม จัน่อว๋ินหยางก็โค้งมมุปากข้ึน สีหน้าทีเ่ยียบเย็นเป็นน�า้แข็ง

ละลายหายไป ถึงกับมคีนสามารถหยุดเสียงบ่นของเย่ียนหมวัมวัได้ ทว่า

เพียงชั่วครู่ถัดมาเขาก็ยิ้มไม่ออกแล้ว

เย่ียเหมยมองผ่านใบหน้าหล่อเหลาท่ีมไิด้เย็นชาขรมึเคร่งเพียงนัน้แล้ว

เนื่องจากรอยย้ิมน้อยๆ ของเขา ก่อนจะยกชามใหญ่ข้ึนมา คีบไข่ในน้ัน 

มาใส่ลงชามของเขาหนึง่ใบ สองใบ สามใบ ก่อนจะใช้ตะเกยีบเคาะขอบชาม 

"ท่านรองจัน่ น่ีเป็นความหวังดขีองเย่ียนหมวัมวั ย่ิงกินหมดเร็ว แผลของท่าน

จะย่ิงหายไวข้ึน" นางพูดพลางบุย้ปากไปทางเงาของเย่ียนหมวัมวั ในดวงตา

รูปเมล็ดซิ่งที่กลมโตมีแวววิงวอนขอร้องฉายอยู่เต็ม ดูน่ารักน่าสงสาร 

อย่างบอกไม่ถูก

จั่นอวิ๋นหยางเห็นดังนี้ก็อดข�าไม่ได้ เขาสามารถนึกภาพได้เลยว่า

การท่ีเย่ียเหมยต้องกินอาหารที่มันเลี่ยน มีกลิ่นคาว อีกท้ังหนักท้อง 

แบบเดียวกันตลอดย่ีสิบกว่าวันท่ีอยู่ไฟเป็นเรื่องที่ทรมานมากเพียงไร  

ยากนักทีจ่ะได้เห็นเย่ียเหมยท�าท่าทางน่าสงสาร ต่อให้เขาต้องกินไข่เจ็ดใบ

แล้วอย่างไรเล่า ถือเสียว่ากินยาก็แล้วกัน

ขณะเขากลนืไข่ไก่ใบทีห้่าลงไปอย่างยากล�าบาก เย่ียเหมยทีน่ั่งอยู่ 

ฝั ่งตรงข้ามก็คลี่ย้ิมอบอุ่นงดงามดั่งฤดูใบไม้ผลิ "ท่านรองจั่น ตอนนี ้

ข้าชกัจะดีใจแล้วทีใ่ห้ท่านอยูใ่นบ้านต่อ" อย่างน้อยเวลาทีท่นกลนือาหาร

จาก 'ความรัก' ของเย่ียนหมัวมัวไม่ไหวก็ยังมีคนโง่งมท่ีมีน�้าอดน�้าทน 
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มาช่วยแบ่งเบาได้

"ท่านรอง บ่าวทราบว่าท่านไม่ชอบกินอาหารทีม่กีลิน่คาวหนกัเหล่านี ้

แต่เพ่ือร่างกายของท่าน..." เย่ียนหมวัมวัเห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรแล้ว  

จึงอุ้มเย่ียเป้ยเป้ยเดินเข้ามาเริ่มบ่นต่ออีก ก็จะท�าอย่างไรได้ ใครใช้ให ้

สตรตีวัเลก็ๆ อย่างเย่ียเหมยกินไข่ในชามหมดไปแล้ว แต่ในชามจัน่อว๋ินหยาง

กลบัยังเหลืออกีสองใบ อกีทัง้เขายังมท่ีาทางกินไม่ลงอกีด้วย ไม่บ่นเขาแล้ว

จะให้บ่นใคร

จัน่อวิน๋หยางขมวดค้ิว ความรูส้กึเย็นชาในสีหน้าน้ันกลบัมาอกีแล้ว 

เย่ียนหมวัมวัจงึถอนหายใจ หยุดพร�า่สอน หลงัจัน่อวิน๋หยางฝืนใจ

กลืนไข่ไก่ลงไปอีกใบ นางก็ส่งเด็กให้เย่ียเหมยที่บ้วนปากแล้วอุ ้ม  

ก่อนเก็บโต๊ะเล็กกับของบนโต๊ะลงและช่วยปลดม่านกลางเตียงเตาลง 

ให้เย่ียเหมย จากน้ันก็ยกน�้ามาปรนนิบัติจั่นอว๋ินหยางล้างหน้าบ้วนปาก

แล้วถอยออกไป
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ห้องทีเ่ย่ียเหมยพักอยู่มเีตยีงเตาขนาดมหมึาอยู่เตยีงหนึง่ สามารถ

นอนได้เจ็ดแปดคนสบายๆ ยามน้ีมีม่านก้ันอยู่ตรงกลาง ด้านหนึ่งเป็น 

เยี่ยเหมยและเยี่ยเป้ยเป้ยอยู่ ส่วนอีกด้านเป็นจั่นอวิ๋นหยางอยู่

แต่จั่นอว๋ินหยางที่หูตาดีสามารถได้ยินเสียงหายใจสม�่าเสมอ 

ทางฟากของเยี่ยเหมยกับเย่ียเป้ยเป้ยได้ จิตใจจึงรู้สึกสงบลง ความง่วง

ถาโถมขึ้นมา ทว่ากลับไม่อาจหลับได้เนื่องจากไข่ไก่ที่กินไปก่อนหน้านี้

จัน่อว๋ินหยางนอนตะแคงอยู่บนหมอนอ่อนนุม่ ปรือตาลงท�าเป็นงีบ 

มือข้างหน่ึงเคาะหัวเข่าเป็นจังหวะเบาๆ คนที่คุ ้นเคยกับเขาล้วนรู้ว่า 

นี่เป็นอากัปกิริยาที่เขาติดเป็นนิสัยเวลามีเรื่องอะไรตัดสินใจยาก

ท่ามกลางราตรีมืดมิด เสียงนกร้องดังข้ึนสองที ดวงตาปรือ 

ของจั่นอว๋ินหยางพลันสว่างวาบขึ้นทันใด แววตาแหลมคมปานเหย่ียว

มองไปยังป่าไผ่มืดมิดผ่านหน้าต่างฉลุลายท่ีหลังห้อง เสียงนกร้องนั้น 

35
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เข้ามาใกล้ขึน้เรือ่ยๆ ฟังดทิูศทางอยู่ตรงกลางป่าไผ่หลงัเรอืน จัน่อว๋ินหยาง

ลกุขึน้นัง่ แหวกม่านผ้ามองเย่ียเหมยสองแม่ลูก เหน็พวกนางยังหลับสนิท

เช่นเดิม เขาก็สะกดกลั้นความเจ็บปวด ขมวดคิ้วผลักเปิดหน้าต่าง 

แล้วพลิกตัวข้ามออกไป

ขณะลงถึงพ้ืน เขาก็สูดปากครางออกมาอย่างกลั้นไม่ไหว ท�าให้ 

เย่ียเหมยขยับตัวเบาๆ เขายืนกลั้นหายใจเงียบอยู่ชั่วครู่ถึงค่อยหายใจ 

ออกยาวๆ ห่อปากส่งเสยีงเบาๆ คล้ายเสยีงจิง้หรีดร้องออกไปเสร็จก็ทิง้ตัว

พิงผนังด้วยสีหน้าซีดขาว

"คุณชายกู่ นายน้อยจั่นอยู่ตรงน้ีขอรับ" เสียงฟึ่บดังข้ึนสองเสียง  

เบือ้งหน้าจัน่อว๋ินหยางก็มบุีรษุในชดุพรางตัวโผล่มาสองคน ก่อนทีค่นหน่ึง

จะร้องเรียกไปทางข้างหลังเบาๆ ด้วย

"เบาเสยีงหน่อย อย่าท�าให้คนต่ืนกันหมด" จัน่อว๋ินหยางสะกดกล้ัน

ความเจบ็ปวดแสนสาหสับนหลงั ยืดตวัยืนตรง ท�ามอืเหมอืนประคองสองคน

ที่ท�าความเคารพอย่างนอบน้อมอยู่เบื้องหน้าเขา

"ชจูิว่ ประคองนายน้อยจัน่ เขาได้รบับาดเจบ็" พร้อมกับเสยีงร้องเรยีก

ของบรุษุชดุพรางตวัก็มเีงาคนในชดุขาวกระโดดออกมาใกล้ ใบหน้าอ่อนเยาว์

เหมือนเด็กอันชวนให้นึกชอบของกู่จวิ้นสะท้อนเข้าสายตาจั่นอว๋ินหยาง

ทันที

จัน่อว๋ินหยางขมวดค้ิวพลางกล่าว "ไฉนถึงเป็นเจ้า" แม้กู่จวิน้จะเป็น

สายสืบลับของรัชทายาทเหมือนกัน แต่กลับมีคนไม่น้อยแล้วที่รู ้ว่า 

เขาได้เลือ่นขัน้เป็นท่ีปรกึษารชัทายาท การสบืคดเีสบยีงปลอมปนในครัง้น้ี

เป็นเรื่องใหญ่ ให้กู่จวิ้นที่เอะอะมะเทิ่งมาช่วยสืบดูจะไม่เหมาะสมนัก
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"นายน้อยจั่นจะมาดูถูกข้าโดยท่ียังไม่ถามความเป็นมาเป็นไป 

ให้รู้เรื่องไม่ได้" หลังกู่จวิ้นประเมินมองจั่นอวิ๋นหยางข้ึนๆ ลงๆ รอบหน่ึง 

ก็โล่งใจได้เลก็น้อย ก่อนกล่าวอย่างเคร่งเครยีดอยู่บ้าง "ปกตนิายน้อยจัน่

มิใช่ท�างานส�าเร็จได้ง่ายดายไม่เปลืองแรงหรือไร แล้วนี่ไปแหวกหญ้า 

ให้งูตื่นเข้าได้อย่างไรกัน"

เรื่องส่วนตัวในบ้านจั่นอว๋ินหยางไม่อยากพูดมาก ด้านหนึ่ง 

ให้ลูกน้องท้ังสองพันแผลให้ใหม่ อีกด้านก็เลือกจุดน่าสงสัยส�าคัญ 

ในคดเีสบยีงมาอธิบายต่อกู่จวิน้ ก่อนบาดแผลเขาจะหายด ี ยังคงต้องมคีน

มาท�างานแทน

รอยย้ิมของกู่จว้ินกลับมาอยู่บนหน้าอ่อนเยาว์ของเขาในท่ีสุด  

มือลูบคางพลางว่า "อันที่จริงเจ้าคิดซับซ้อนเกินไปแล้ว ดูจากข่าวกรอง 

ในพระหัตถ์องค์รัชทายาท ตัวการในเรื่องเสบียงปลอมปนครั้งน้ีคือ 

องค์ชายสาม เสบยีงต้องผ่านการตรวจรบัจากทางการก่อน เจ้าเมอืงเซิง่โจว

ย่อมมีส่วนเก่ียวพันด้วยแน่นอน ด้วยพระอุปนิสัยขององค์ชายสาม  

ถ้าไม่ส่งคนมาเฝ้าอยู่ที่เมืองเซิ่งโจวก็เป็นเรื่องไม่ปกติยิ่ง แล้วเมื่อครู ่

เจ้าก็บอกว่าระยะนีเ้จ้ายุ่งกับการตรวจสอบร้านข้าวสกุลจัน่ บางทีคนนอก

อาจจะมองเห็นชดัเจนกว่า พ่ีชายของเจ้ากุมอ�านาจในสกุลจัน่มาหลายปี  

มีหรือจะยอมให้เจ้ามาชุบมือเปิบไปได้ เจ้าม่ันใจว่าในคฤหาสน์สกุลจั่น

ไม่มีใครมีวรยุทธ์สูงส่ง เช่นนั้นทางตระกูลเดิมของพี่สะใภ้เจ้าเล่า" 

กู่จว้ินยังจ�าได้ว่าคราทีเ่ขาได้ไปเยือนคฤหาสน์สกุลจัน่ มาดเจ้าบ้าน

ของจั่นอว๋ินเผิงกับสะใภ้ใหญ่จั่นในตอนน้ันเขาจ�าได้ข้ึนใจ มีเพียง 

จั่นอวิ๋นหยางที่ออกจากบ้านไปหลายปีที่มิได้ใส่ใจใดๆ ทั้งสิ้น
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"อย่างน้ันหรอื" กู่จว้ินพูดผิดแล้ว ความจรงิท่ีจัน่อวิน๋หยางห่อเหีย่วเพียงนี้

ก็เป็นเพราะเขาคิดได้ถึงความเป็นไปได้นีต่้างหากล่ะ

"เอาเถอะ เรือ่งเหล่านีเ้ป็นเพียงการคาดเดาของข้าเท่านัน้ เรือ่งราว

แท้จริงเป็นอย่างไรต้องตรวจสอบก่อนถึงจะรู ้ เรื่องเสบียงในครั้งน้ี 

องค์รัชทายาทกราบบังคมทูลให้ฝ่าบาททรงทราบแล้ว ฝ่าบาททรงพิโรธ

อย่างหนัก แต่ก็ทรงฟังค�าแนะน�าขององค์รัชทายาท มีพระราชานุญาต 

ให้องค์หญิงใหญ่และพระสวามีเสด็จกลับบ้านเกิดเพ่ือทรงเย่ียมญาติได้ 

องค์รัชทายาทให้ข้ากับอี้เซียนและซูยวนรุดมาช่วยเจ้า ถ้าสามารถหา 

หลักฐานชิ้นส�าคัญได้ก็สามารถสยบอีกฝ่ายได้ราบคาบเช่นกัน" กู่จวิ้น 

ตบบ่าจั่นอวิ๋นหยางเบาๆ พลางบอกเล่าแผนการของซั่งกวนชูหยาง 

ให้ฟังคร่าวๆ สุดท้ายก็กวักมือเรียกคนในชุดพรางตัวที่ยืนเฝ้าระวังอยู ่

สองข้างมา "ประคองนายน้อยจั่นไปหาที่อยู่กันก่อน"

"ช้าก่อน" จั่นอวิ๋นหยางยกมือห้ามคน คิดถึงนิสัยของสามคน 

ทีม่าหนนุช่วยตนเองแล้ว จัน่อว๋ินหยางก็รูส้กึว่าตนมเีร่ืองให้ต้องเหน่ือยใจ

ไม่หมดไม่สิ้น ยังดีที่อีกไม่นานท่านน้าชายก็จะมาช่วยยังเมืองเซิ่งโจว  

ถ้าจะพึ่งกู่จวิ้น สู้พึ่งตนเองยังจะดีกว่า 

"ข้ากับพระราชนัดดาอยู่ที่นี่ปลอดภัยอย่างท่ีสุด ยังไม่จ�าเป็นต้อง

เปลี่ยนสถานที่ ถ้าพวกเจ้าอยู่ในเมืองแล้วไม่สะดวกจะปฏิบัติงาน 

ก็ออกจากทางใต้ของเมืองไปทางตะวันตกราวย่ีสิบกว่าล้ี มีสถานที่หน่ึง

ชื่อว่าหมู ่บ้านอู ๋จยา ข้ามีคฤหาสน์อยู่ที่ น่ัน ปลอดภัยห่างไกลผู้คน  

พร้อมกันนี้ก็ช่วยตรวจสอบบางเรื่องให้ข้าด้วย..."

กู่จว้ินอดทนฟังงานทีจ่ัน่อว๋ินหยางมอบหมายจบก็พยักหน้าหงกึหงกั 
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สุดท้ายถึงค่อยฟังออกว่าอีกฝ่ายพูดเหน็บว่าเขาพาคนมามากเกินไป  

คิดถึงว่าจั่นอว๋ินหยางเดินทางจากชายแดนไปถึงเมืองหลวง ช่วย 

พระราชนัดดาแล้วพามาถึงเมืองเซิ่งโจวได้ด้วยตัวคนเดียว แต่พอถึง 

คราวเขากับเฝิงซูยวนและหลี่ อ้ีเซียนออกมาปฏิบัติงานกลับพาคน 

ไม่ต�่ากว่าร้อยล้อมหน้าล้อมหลังมาด้วย จึงอดจะหน้าแดงไม่ได้ "ครั้งน้ี

พวกเราต้องป้องกันทหารของเมืองเซิ่งโจวก่อกบฏ จึงต้องพาคนมาเยอะ

หน่อย..."

เขาไม่พูดอะไรยังจะดกีว่า เจอจัน่อว๋ินหยางมองเขมง็อย่างปราศจาก

อารมณ์ยิง่รูส้กึว่าย่ิงพูดก็ย่ิงแย่ พูดไปพูดมาเสียงก็ขาดหายไปในทีสุ่ด

จั่นอว๋ินหยางยังหน้าน่ิง พลางพยักหน้าน้อยๆ "เช ่นน้ันก็ดี  

ระมดัระวังด้วย" พูดพลางย่ืนมอืเกาะช่องหน้าต่าง ก่อนจะออกแรงทีเ่ท้า

ส่งตัวกลับเข้าห้อง

"อ้าว..." กู่จว้ินขวางไว้ไม่ทัน ได้แต่ลูบจมูกด้วยท่าทางขัดเขิน  

"ไปเร็วขนาดนี้ หรือว่าห้องนี้จะเป็นห้องของสตรีนางใด"

เยีย่เหมยไม่รูเ้ลยว่าในห้องมผีูใ้ดหายไปมผีูใ้ดเพ่ิมมา และย่ิงไม่รูว่้า

คนผูน้ี้เรยีกลกูน้องโขยงหนึง่มาจดัการเรือ่งต่างๆ ลบัหลงันาง นางรูเ้พียงว่า

นับต้ังแต่วันรุ่งข้ึนเป็นต้นมา นางสบายข้ึนมากเน่ืองจากมีจั่นอวิ๋นหยาง 

มาอยู่ด้วย ลกูร้องไห้มคีนอุม้ข้ึนมาปลอบทันที อาหารอยู่ไฟของเย่ียนหมวัมวั 

ก็มคีนช่วยกินจนหมด ถ้ามองข้ามแววตาแปลกๆ คล้ายว่าคดิอะไรในใจ 

ที่มองมายังตนเองของเขาไป ทุกอย่างก็นับว่าดียิ่ง

ชีวิตสงบราบเรียบในยี่สิบกว่าวันที่อยู่ไฟท�าให้เยี่ยเหมยค่อยๆ วาง
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ความระมัดระวังในใจลง แต่กลับคาดไม่ถึงว่าเฝิงจิ้งซูที่เย่อหยิ่งจองหอง

เป็นนสิยัจะยงัไม่ยอมจบเรือ่ง เมือ่นางรูว่้าเขาต้องไปส่งศิษย์ของส�านักศึกษา

ไปสนามสอบ พอลู่เฉินออกเดินทางไป นางก็เก็บข้าวของบางอย่าง 

พาสาวใช้ลงเขามาทันที

ได้ยินว่าเฝิงจิ้งซูมาหา เย่ียเหมยก็อึ้งงันไปชั่วครู ่ ก่อนจะวาง 

เย่ียเป้ยเป้ยลงแล้วว่า "เชญินางไปน่ังทีห้่องโถงใหญ่ ข้าจะออกไปเดีย๋วนี"้ 

บนเตียงเตาในห้องนอนนางยังมีบุรุษท่ีก�าลังพักฟ้ืนนอนอยู่อีกคน นาง 

ไม่ได้ยินเสยีงเคลือ่นไหวฟากฝ่ังเขานานแล้ว เขาคงจะหลบัไปหลงัดืม่ยา

เฝิงจิ้งซูเช้าไม่มาสายไม่มา ดันมาตอนในบ้านไม่มีคนพอดี  

เห็นได้ชัดว่ามาด้วยเจตนาไม่ดี!

แม้เย่ียเหมยจะสัง่เช่นน้ี แต่การอยู่ไฟกลบัเป็นเรือ่งส�าคญัใหญ่หลวง

ในสายตาเย่ียนหมัวมัว เห็นว่าใกล้จะอยู่ไฟครบเดือนแล้ว จึงคัดค้าน 

อย่างเด็ดขาดไม่ให้เยี่ยเหมยไปพบแขกที่ห้องโถงอันมีลมเข้าสามด้าน

สองนายบ่าวเถียงกันไปมาจนท�าให้จั่นอว๋ินหยางบนเตียงเตาตื่น 

เขาจึงแหวกม่านท่ีก้ันอยู่ออกแล้วตัดสินใจให้ "พบแขกท่ีห้องส่วนนอก 

แล้วกัน" เย่ียนหมวัมวัย�า้เรือ่งข้อห้ามตากลมระหว่างอยู่ไฟขนาดน้ันแล้ว 

เยี่ยเหมยอย่าฝ่าฝืนข้อห้ามจะดีกว่า

จั่นอว๋ินหยางที่ก�าลังบาดเจ็บเสียงแหบแห้งอยู่บ้าง นั่งขมวดคิ้ว 

พิงหมอนข้างฝีมือเยี่ยเหมย สีหน้าเคร่งขรึมขึ้นหลายส่วน

เย่ียนหมัวมัวเดิมก็ค่อนข้างกลัวเขาอยู่แล้ว จึงฉุดห้ามเย่ียเหมย 

ทีค่ดิจะพูดอะไรเอาไว้ "ในเมือ่ท่านรองตืน่แล้ว นายหญิงกไ็ม่ต้องห่วงว่า

จะเสียงดังรบกวนท่านรอง"
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เย่ียเหมยมองเข้าไปในดวงตาสุขุมลุ ่มลึกของจั่นอว๋ินหยาง  

ค�าพูดคัดค้านติดอยู ่ในคออย่างไรก็พูดไม่ออก "ขอแค่ท ่านรอง 

ไม่รังเกียจว่าข้าเสียงดังเอะอะก็พอ"

ถ้าคนพูดเบาอย่างเยี่ยเหมยเรียกว่าเสียงดังเอะอะ เช่นนั้นเฝิงจิ้งซู

ที่ใช้เสียงเข้าข่มจะเรียกว่าอะไร

จั่นอว๋ินหยางเป็นศิษย์ปิดส�านักของเฝิงเต๋อเหว่ย รู้จักบุตรหลาน

สกุลเฝิงไม่น้อย อาจเพราะยังติดภาพอ่อนหวานเยาว์วัยในสมัยก่อน  

พอมาได้ยินเฝิงจิ้งซูสั่งให้เย่ียเหมยย้ายตนเองกับโรงเลี้ยงเด็กออกจาก 

หมู่บ้านซูย่วนภายในสองวัน เขาถึงกับยังนึกว่าตนเองหูฝาดไป

ทว่าเย่ียเหมยเตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว จึงไม่ได้ตกใจท่ีได้ยินอีกฝ่าย 

พูดเช่นน้ัน "คุณหนเูฝิง แม้ข้าจะรูว่้าโฉนดบ้านโฉนดท่ีดนิของสองเรอืนนี ้

ทีเ่จ้าถือมาจะเป็นของจรงิ แต่โปรดอภยัท่ีข้าต้องถามละลาบละล้วงสกัค�าว่า

คนที่ถือโฉนดมาเมื่อต้นเดือนเจ็ดมีความสัมพันธ์ใดกับเจ้า"

"เรือ่งนีไ้ม่เก่ียวกับท่ีข้าให้เจ้าย้ายออกไปกระมงั" เฝิงจิง้ซทู�าหน้าตงึ 

ไม่ตอบแต่กลับย้อนถาม

"จะไม่เก่ียวได้อย่างไร เรือนนี้เป็นเรือนที่อาจารย์ใหญ่เฝิงมอบให ้

พ่ีเหวินเซวียน ส่วนเรือนข้างๆ ก็เป็นเรือนที่ข้าใช้ต้นฉบับต�าราแลกสิทธ์ิ 

ในการใช้ประโยชน์มา ตอนนี้กลับมีคนสองกลุ่มถือโฉนดบ้านโฉนดที่ดิน

มาทวงเรือน ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าของใครเป็นของจริง มีค�ากล่าวว่า 

รับการไหว้วานแล้วก็ต้องท�างานอย่างเต็มก�าลัง ในเมื่อปัจจุบันข้าเป็น 

คนดูแลสองเรือนนี้ ข้าก็ย่อมต้องพิจารณาไตร่ตรองแทนเจ้าของเรือน"

อาจารย์ใหญ่เฝิงดูเป็นคนซือ่ตรงจติใจดมีเีมตตา ไม่เหมอืนคนท่ีจะ
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กลับค�าพูดโดยสิ้นเชิง เพียงแต่บัดน้ีเขากับลู่เฉินล้วนไม่อยู่ที่เขาเถาฮวา 

เมื่ออยู่ต่อหน้าโฉนดบ้านโฉนดที่ดิน เย่ียเหมยจึงท�าได้เพียงยืนหยัด 

ในจุดยืนของตนเองไม่ยอมถอย

"มอบให้? สิทธ์ิในการใช้ประโยชน์? เรือ่งเหล่านีใ้ครเป็นพยานได้บ้าง" 

เฝิงจิ้งซูเดิมก็มิได้มาท่ีน่ีเพ่ือแสร้งวางท่าเป็นคุณหนูตระกูลดีอยู่แล้ว  

ย่ิงตอนนีไ้ม่มคีนทีน่างใส่ใจอยู่ท่ีนีเ่ลยสกัคน นางจงึไม่ปิดบงัสนัดานเดมิ 

ของตนเองอกี "เจ้าคดิจะถ่วงเวลาจนท่านปูข้่ากับท่านลูก่ลบัมาใช่หรอืไม่  

ข้าจะบอกความจริงให้เจ้าฟัง กิจการของท่านอาสามของข้าเกิดปัญหา  

หลงัการสอบย่วนซือ่ท่านปูข้่าจะมุง่หน้าไปเมอืงอ๋ินโจวทันที ส่วนข้าท่ีมฐีานะ

เป็นหลานสาวคดิจะช่วยเหลอืท่านอาด้วยการน�าบ้านเรอืนในหมูบ้่านซยู่วน

อันเป็นของสกุลเฝิงแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพ่ือส่งไปคล่ีคลายวิกฤตฉุกเฉิน  

คิดว่าหลังท่านปูท่ราบเรื่องก็คงไม่ต�าหนิข้านักหรอก"

พูดถึงเรื่องน้ี เฝิงจิ้งซูก็ต้องขอบคุณที่สวรรค์ช่วยเหลือ ขณะลู่เฉิน

คาดคั้นนาง ในใจนางให้กระวนกระวายอยู่ตลอด แต่พริบตาเดียว 

นางก็ได้รับจดหมายขอเงินจากท่านอาสาม ท่านปู่ไม่อยู่ในส�านักศึกษา 

นางทีเ่ป็นหลานสาวย่อมต้องช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้เป็นอา เพ่ือไม่ให้

ท่านปูก่ลับมาเอาผิด นางจึงหยิบโฉนดบ้านโฉนดที่ดินท้ังหมดที่ผู้เป็นปู่

เก็บอยู่ในเรือนมาไล่ทวงเงินทุกหลัง

"เจ้าต้องการเงนิเท่าไร" คนมาเจตนาไม่ด ีคนเจตนาดไีม่มา เย่ียเหมย

คิดค�านวณในใจอย่างรวดเร็วว่าสามารถจ่ายได้เท่าไร ทางเย่ียนเฟย 

เอาเงินส่วนใหญ่ไปแล้ว เย่ียหย่วนท่ีไปสอบก็เอาไปอีกส่วนหนึ่ง  

หกัค่าใช้จ่ายเดือนนีข้องโรงเลีย้งเด็กออกไป เงนิทีน่างน�ามาใช้ได้ก็มเีพียง
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ห้าหกสิบต�าลึงเท่านั้น ทว่ามิต้องให้อีกฝ่ายบอก นางก็รู้ว่าไม่พอค่าเรือน

สองหลังใหญ่ในหมู่บ้านซูย่วนนี้โดยสิ้นเชิง

"แม่นางเย่ีย มิใช่ข้าต้องการบีบคั้นเจ้า ตามหลักแล้วท่านลู่เป็น

อาจารย์ของส�านักศึกษา เรือนน้ีข้าไม่ควรริบคืน แต่ท่านลู่ก็มีท่ีพักใน 

ส�านักศึกษาให้เขาพักได้ชั่วคราว คิดว่าเมื่อเขาได้รู้ว่าสกุลข้าจ�าเป็นต้อง

ใช้เงินก็คงไม่เห็นค้านใดๆ ย่ิงเรือนด้านข้างย่ิงไม่ต้องพูดแล้ว เมื่อก่อน 

มันเป็นเรือนของท่านอารองกับญาติผู้พ่ีของข้า ตอนนี้พวกเขาสองคน 

ล้วนรบัราชการอยู่ข้างนอก ไม่มแีผนจะกลับมาโดยส้ินเชงิ เรือนสองหลังนี ้

มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในหมู่บ้าน ไม่แน่ว่าเงินที่ท่านอาสามต้องการอาจต้อง

อาศัยพวกมันช่วย ดังนั้นเรือนสองหลังน้ีจึงมีราคาไม่ถูก" เฝิงจิ้งซูย่ิงพูด

ยิ่งล�าพองใจ เห็นการกินอยู่ของเยี่ยเหมยมิได้ดีเด่นอะไร มีสภาพเหมือน

ข่าวที่ได้ทราบจากอี๋เหนียงสามก็คิดว่าน่าจะบีบให้เย่ียเหมยออกไปได้

แน่นอน

"ไม่ต้องพูดมาก ข้าอยากรู้เพียงว่าเจ้าต้องการเงินเท่าไร ต้องช�าระ

ให้ครบเมื่อใด" เยี่ยเหมยถามซ�้าอีกรอบ นางไม่อยากพูดอะไรกับเฝิงจิ้งซู

ให้มากความ และยิ่งไม่อยากฟังอีกฝ่ายเสแสร้งแกล้งพล่ามต่อ

"ข้าต้องการไม่มาก เรอืนสองหลงัสองพันต�าลงึ ข้าจะให้คนมาเก็บเงนิ

ในสองวัน ถ้าไม่มจ่ีายก็อย่าหาว่าข้าไม่ไว้หน้าพ่ีลูก็่แล้วกัน ราคาน่ียุติธรรม

แล้ว ถ้าไม่เชื่อเจ้าก็..." เฝิงจิ้งซูยังพูดไม่ทันจบ เย่ียเหมยก็พลันลุกขึ้น 

ยืนชี้ประตู ท�าเอาเฝิงจิ้งซูตกใจจนใบหน้างามถอดสี "เจ้าจะท�าอะไร!"

"ไม่ท�าอะไร" เย่ียเหมยพูดด้วยสหีน้าเย็นเยยีบ "ประตเูรอืนอยู่ทางน้ัน 

คุณหนูเฝิงเชิญกลับไปได้แล้ว วางใจเถอะ ถ้าข้าหาเงินสองพันต�าลึงนี้ 
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มาจ่ายไม่ได้ก็จะเก็บข้าวของจากไป ไม่อยู่ขวางทางร�า่รวยของคณุหนูเฝิง

แน่นอน"

"ฮ!ึ เจ้านกึว่าข้าอยากอยู่ในห้องเหมน็ห่ึงนีข้องเจ้านานนกัหรือ เดีย๋ว

ข้าก็ให้เจ้าย้ายออกวันนีเ้สยีหรอก!" เฝิงจิง้ซโูมโหจนตวัสัน่ นึกเสยีใจอยู่บ้าง

ทีเ่มือ่ครูอ่อกปากให้เวลาสองวนั นางรูส้กึว่าควรให้พวกนักเลงคราวก่อน 

มาไล่เย่ียเหมยออกไปตรงๆ เลยยังดีกว่า

"คณุหนเูฝิงก็บอกกับคนอ่ืนๆ ในหมูบ้่านซยู่วนเช่นเดยีวกันนีห้รอืไร" 

หลงัเย่ียเหมยกล่าวจบก็เรยีกให้เย่ียนหมวัมวัทีเ่ฝ้าอยู่ตรงระเบยีงทางเดนิ

ส่งแขก 

เย่ียเหมยเดินกลับเข้าห้องส่วนในด้วยสีหน้าทุกข์กังวล ก่อนจะ 

ขยับตัวขึ้นเตียงเตาด้วยท่าทางเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากร่าง  

พอหยิบหบีเงินท่ีหัวเตยีงออกมานับ พบว่ารวมกับบรรดาเงนิเศษเลก็เศษน้อย

แล้ว ในตวันางก็ยังมเีพียงราวเจด็สบิกว่าต�าลงึ ต้องท�าอย่างไรถึงจะหาเงนิ 

มาได้ครบสองพันต�าลึงกันเล่า

ย้ายออกไปตอนน้ีเป็นการรนหาที่ตายอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ว่า 

เป็นตัวนางที่ก�าลังอยู่ไฟหรือโรงเลี้ยงเด็กท่ีค่อยๆ เร่ิมเข้าที่เข้าทางข้ึน 

ล้วนยังไม่อาจไปจากหมูบ้่านซยู่วนได้ อกีทัง้ถ้านางจากไปง่ายดายเพียงน้ี 

ไหนเลยจะไม่ท�าให้เฝิงจิ้งซูสมใจ

ระหว่างท่ีน่ังเหม่ออยู ่ครู ่หนึ่ง เย่ียนหมัวมัวก็รีบร ้อนเข้ามา 

ในห้องส่วนใน "นายหญิง คุณหนูเฝิงไปเคาะประตูแต่ละบ้านแล้ว  

ตอนน้ีหมู่บ้านซูย่วนอลหม่านใหญ่แล้วเจ้าค่ะ สกุลซูที่ข้างบ้านไม่มีเงิน  

เลยเตรียมจะย้ายไปอยู่ท่ีพักท่ีส�านักศึกษาแบ่งให้ท่านซู พวกเรา 
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จะท�าอย่างไรกันดเีจ้าคะ ให้เยีย่นเฟยขายร้านหรือจะให้คนไปตามท่านลู่

กลับมาช่วยกันคิดดี ท่านรอง..."

หลังจากพูดรวัเป็นประทัดได้ชดุใหญ่ เย่ียนหมวัมวัถึงได้สงัเกตเหน็ว่า

จัน่อว๋ินหยางใช้มอืเดียวอุม้เย่ียเป้ยเป้ยพิงผนงัอยู่ เขาก�าลงัจ้องเยีย่เหมย

ด้วยสหีน้าถมงึทึง ดวงตาหรีน้่อยๆ เหมอืนว่าก�าลงัคดิแผนการร้าย นางจงึ

ย่ืนมอืออกไปอย่างตัวสัน่งนังก "ท่านรอง ส่งคณุชายน้อยมาให้บ่าวอุม้เถิด

เจ้าค่ะ"

จัน่อว๋ินหยางกลับมิได้ก�าลังคดิแผนการร้ายอะไรอย่างท่ีเย่ียนหมวัมวัคิด 

แต่เขาก�าลงัโมโห

เมื่อครู ่เฝิงจิ้งซูเข้าประตูมาได้ไม่นาน เย่ียเป้ยเป้ยก็ต่ืนแล้ว  

จั่นอว๋ินหยางกลัวเขาจะร้องไห้จนท�าให้เย่ียเหมยเป็นห่วง จึงไม่สนใจว่า

ร่างกายก�าลังเจ็บ ฝืนอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขน เดิมทีเตรียมใจไว้พร้อมแล้ว 

รอแค่เย่ียเหมยเอ่ยปาก เขาก็จะให้กู่จว้ินไปน�าเงินจากโรงรับจ�าน�ารุ่ยจี ้

มาให้นาง ใครเลยจะรู้ว่านางพูดกับเฝิงจิ้งซูได้อย่างสุขุมเยือกเย็น แต่ 

พอกลับเข้ามาในห้องส่วนในกลับไม่เหลือบมองเขาแม้แต่แวบเดียว 

เอาแต่ก้มหน้าก้มตานับเศษเงินที่มีอยู่ไม่มากของนาง น่ีเป็นอีกครั้ง 

ที่เขาถูกคนมองข้ามโดยสิ้นเชิงเช่นนี้

คนท่ีเขาโมโหย่ิงกว่าคอืเย่ียนหมวัมวั หลงัเข้าประตูมาเอะอะโวยวาย

จนรบกวนเด็กนัน้ช่างเถอะ แต่นางเอาแต่พูดเรือ่งขายร้านเรือ่งตามท่านลู่

กลบัมาอะไรอยู่ได้ นางคิดว่าเจ้านายคนนีข้องนางตายไปแล้วหรือไร ตอนนี้

ยังมาทวงเด็กแล้วมองด้วยสายตาเช่นนัน้อกี กลัวว่าเขาจะท�าอนัตรายเดก็

หรือไร ช่างเป็นแม่นมคนดีของเขาโดยแท้!
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"ไม่ต้องสนใจข้า" จั่นอว๋ินหยางโมโหจนพูดอะไรไม่ออกแล้ว  

หลุบตามองเย่ียเป้ยเป้ย ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายพริ้มตานอนหลับไปต้ังแต่เมื่อใด 

จึงอุ้มเขาล้มตัวพิงหมอนนุ่มที่เย่ียเหมยเตรียมให้เย่ียเป้ยเป้ยเป็นพิเศษ

เสียเลย

เพ่ิงจะล้มตัวนอนลง ซั่งกวนเจว๋ียที่เดิมนอนอยู่กับเย่ียเป้ยเป้ย 

ก็คลานมาเงียบๆ ก่อนเอนตัวลงนอนข้างจั่นอว๋ินหยาง การจับกลุ่มของ

สามคนท่ีต่างเงียบกริบท�าให้เย่ียเหมยที่ได้สติกลับมากับเย่ียนหมัวมัว 

พากันตะลึงงัน

"นายหญิง?" สถานการณ์เร ่งด ่วน เย่ียนหมัวมัวไม ่มี เวลา 

มานั่งสืบสาวแล้วว่าเจ้านายคนก่อนของตนเกิดเพ้ียนอะไรข้ึนมา  

หนัหน้าไปขอความเหน็จากเย่ียเหมย ในสายตาของนางเหน็ว่าไม่มเีรือ่งใด

ยากเกินมือของเยี่ยเหมย

แต่คราวนี้เย่ียเหมยล�าบากแล้ว เงินอีแปะเดียวล้มคว�่าวีรบุรุษ*  

ทว่าตอนน้ีมิใช่แค่เรื่องเงินอีแปะเดียว แต่เป็นเงินถึงสองพันต�าลึง  

นางยังไม่เคยเหน็เงินจ�านวนมากขนาดนัน้เลยแล้วจะไปหามาจากทีใ่ดได้ 

ยามน้ีนางจนปัญญาไปชัว่ขณะ เอ่ยพูดงึมง�าว่า "คนืน้ีให้ข้าคิดดดูีๆ  ก่อน"

เวลาหนึ่งคืนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เย่ียเหมยลืมตาขึ้นมาท่ามกลาง

เสียงร้องไห้ของเย่ียเป้ยเป้ย มองเห็นแสงอาทิตย์จ้าตาที่นอกหน้าต่าง

ฉลุลายหลังห้องแล้วนางก็ใจลอยไปเล็กน้อย นางจ�าได้ว่าตอนยามห้า

ตนเองยังป้อนนมลูกอย่างปราศจากความง่วงงุนอยู่เลย แล้วไฉนถึงผลอ็ยหลบั
* เงินอีแปะเดียวล้มคว�่าวีรบุรุษ เป็นส�านวน หมายถึงแค่เรื่องหรือปัญหาเล็กๆ กลับส่งผลให้งานใหญ ่
หยุดชะงัก เดินหน้าต่อไม่ได้
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มาจนป่านนี้ได้

"เด็กหิวแล้ว" ม่านท่ีก้ันอยู ่ตรงกลางเตียงเตาถูกจั่นอวิ๋นหยาง 

แหวกเปิดก่อนส่งตัวเยี่ยเป้ยเป้ยมาให้ "เจ้าคิดหาวิธีได้แล้วหรือ"

เย่ียเหมยที่รับตัวลูกมายังสะลึมสะลือตาปิดปรือ สีหน้างุนงง

เลื่อนลอย "วิธีอะไร"

ยามเย่ียเหมยเพ่ิงต่ืนนอนจะมีสติไม่ค่อยแจ่มชัดเท่าไร ย่ิงได้ยิน

เสียงนุ่มเป็นธรรมชาติของจั่นอว๋ินหยางเข้าไป ไม่เพียงไม่ระวังค�าพูด  

แต่พอได้ยินเย่ียเป้ยเป้ยร้องไห้หนักแล้วก็ลืมแม้แต่เรื่องว่าควรท�าอะไร 

ให้มิดชิด ชุดฤดูร้อนซึ่งเดิมก็เบาบางถูกเลิกขึ้นเบาๆ เผยผิวขาวนวล 

ปานกระเบื้องเคลือบออกมาทันใด พอส่งความกลมกลึงอวบอิ่มเข้าปาก

เยี่ยเป้ยเป้ยแล้ว ดวงตาก็ค่อยๆ พริ้มหลับไปอีกครั้ง

สีหน้าเย็นชาขรึมเคร่งของจั่นอว๋ินหยางมีการเปลี่ยนแปลงในที่สุด 

ผิวสีน�้าตาลอ่อนแทบจะกลายเป็นสีน�้าตาลเข้ม ลูกกระเดือกขยับข้ึนลง

ติดกันหลายที ใช้มือดันตัวซั่งกวนเจวี๋ยท่ีได้ยินเสียงแล้วลุกขึ้นมา 

ให้นอนลงไปใหม่ ไม่ให้อกีฝ่ายมองเห็นสิง่ทีไ่ม่ควรเหน็ แต่ตัวเขาเองกลับ

มองตาไม่กะพริบ นอกจากปฏิกิริยาทางร่างกายแล้ว ในใจเขายังสัมผัส

ได้ถึงความสงบอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อน ความปรารถนาแปลกๆ นั้น 

ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

หลังจากพริ้มตาได้ครู่หนึ่ง กระบวนความคิดของเยี่ยเหมยก็ค่อยๆ 

กลบัเข้าทีเ่ข้าทาง ครัน้ลมืตาขึน้อกีครัง้ ตรงหน้ากลับไม่ได้มีใบหน้าเย็นชา

ขรมึเคร่งของจัน่อว๋ินหยางปรากฏอยู่อย่างท่ีคิด มแีต่เพียงม่านผ้าแกว่งไกว 

น้อยๆ นางก็อดจะโล่งใจไม่ได้ ต้องเป็นตนเองคดิมากไปแน่นอน ท่านรองจัน่

Page ���������� ������������ 2.indd   107 7/5/2562 BE   15:27



108

สามีสกุลดี สตรีมากวาสนา 2

เป็นสภุาพบรุษุท่ีเย็นชาซือ่ตรง แล้วจะมาลอบมองสตรีอย่างนางให้นมลูก

ได้อย่างไร 

พอคิดถึงเรือ่งน่ากระอกักระอ่วนน้ี บนสองแก้มขาวผ่องของเย่ียเหมย 

ก็อดจะมเีลอืดฝาดว่ิงขึน้มาไม่ได้

อีกด้านของม่าน จัน่อว๋ินหยางเองก็ก�าลงัหายใจเข้าออกลกึๆ ไม่หยุด 

ถึงขนาดต้องใช้มือสัมผัสบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บถึงท�าให้กระแสอารมณ ์

โหมซัดที่ทั้งคุ ้นเคยทั้งไม่คุ ้นเคยภายในกายสงบลงได้ ชั่วครู ่ให้หลัง  

เขาก็คว้าของที่ข้างมือยื่นส่งไปอีกด้านของม่าน "สิ่งนี้ให้เจ้า"

"คืออะไร" เย่ียเหมยทียั่งก�าลงัทบทวนตนเองว่าจติใจคบัแคบเกินไป

มองแขนท่ีย่ืนมาจากอกีด้านของม่าน ครัน้มองไล่มาเหน็กระดาษท่ีถูกยืน่มา

ตรงหน้า ดวงตารูปเมล็ดซิ่งก็พลันเบิกโต "ตั๋วเงิน?!"

"เจ้ามิใช่ต้องการเงินหรือไร เอามันไปใช้เถอะ" แม้จะมีม่านก้ันอยู่ 

แต่แค่จัน่อวิน๋หยางนกึถึงสหีน้าท่าทางในยามน้ีของนาง ไม่รูเ้พราะเหตใุด

ถึงรู้สึกอารมณ์ดียิ่ง มุมปากโค้งขึ้นน้อยๆ ก่อนปล่อยมือ

"เอ๋?!" เย่ียเหมยหยิบตัว๋เงนิมาดก็ูพบว่าเป็นตัว๋เงนิมลูค่าหนึง่พันต�าลงึ

สามใบ ก็รู้ว่าเมื่อวานเขาคงได้ยินที่เฝิงจิ้งซูพูดเป็นแน่ แต่สามพันต�าลึง 

ออกจะมากเกินไปหน่อยกระมัง "ท่านรองจ่ัน ท่านพกเงินเยอะขนาดนี ้

ตดิตวัอยู่ตลอดเลยหรอื" เดิมคดิจะขอบคณุเขา แต่ไม่รู้ท�าไมค�าพูดมาถึงปาก

กลับเปลี่ยนเป็นเช่นนี้

ได้ยินดังน้ี จั่นอว๋ินหยางก็งันไปเล็กน้อย "ไม่นับว่าเยอะเท่าไร  

เพียงแต่เตรียมไว้เผื่อยามจ�าเป็น"

"ถือว่าข้ายืมเงินสองพันต�าลึงจากท่านรองจ่ันแล้วกัน ข้าจะเขียน
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หลกัฐานการยืมให้ท่าน" เย่ียเหมยตบหลงัเย่ียเป้ยเป้ยทีก่นิอิม่แล้วให้เรอ 

ก่อนคนืตัว๋เงนิใบหน่ึงให้จัน่อว๋ินหยาง "หน่ึงพนัต�าลงึท่ีเกินมาขอท่านรองจัน่

โปรดเก็บกลบัไปให้ดี" ประสบการณ์ชวิีตตัง้แต่เล็กของเย่ียเหมยท�าให้นาง

ไม่อยากเป็นหนีน้�า้ใจใคร ด้วยเหตุน้ีแม้แต่กับคนสกุลเกานางก็ยังสะสาง

เรื่องเงินไม่ให้ติดค้างกันท้ังสองฝ่าย นับประสาอะไรกับจั่นอว๋ินหยาง 

ที่เพียงเคยได้พบกันไม่กี่ครั้ง

จัน่อว๋ินหยางเลกิม่านข้ึนทนัท ี รมิฝีปากบางเม้มแน่น "ไม่ต้องเขยีน  

ข้าจะขอตัวเยีย่นหมวัมวักับเย่ียนเฟยคืน เงนิเหล่านีค้อืค่าตวัของพวกเขา 

อีกอย่างเจ้าก็ช่วยชีวิตข้าไว้ ท้ังยังให้ข้าอยู่พักฟ้ืนท่ีน่ีต่อ ตามหลักแล้ว 

ข้าควรต้องขอบคุณเจ้า เงินเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับ"

ไม่พูดถึงเย่ียนหมัวมัวกับเย่ียนเฟยยังพอว่า พอพูดถึงขึ้นมา 

เยี่ยเหมยก็นึกถึงค�าพูดที่เยี่ยนหมัวมัวพูดกับนาง อารมณ์จึงชักไม่ค่อยดี

ทันที "ท่านอยากซื้อก็ต้องดูก่อนว่าข้าที่เป็นเจ้านายคนปัจจุบันยินดีขาย

หรือไม่ ตอนน้ีเย่ียนเฟยที่เป็นคนของข้าไปช่วยท่านจัดการธุระ ข้าไม่ได้

ขอค�าอธิบายจากท่านด้วยซ�้า ท่านกลับยังมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีก ข้าบอก

ท่านเลยว่าข้าไม่ขาย ส่วนท่ีให้ท่านพักฟ้ืนทีน่ี่ก็เพราะอยากขอบคุณท่ีท่าน

เคยช่วยชวิีตข้า คิดท่านแค่ห้าร้อยต�าลงึแล้วกัน ส่วนสองพันห้าร้อยต�าลงึ 

ที่เหลือถ้าท่านไม่เก็บกลับไป ข้าก็จะเขียนหลักฐานการยืมให้ท่าน" 

"เจ้า...จะต้องคิดค�านวณให้ชัดเจนขนาดน้ีเชียวหรือ" เมื่อสบกับ 

แววตาเด็ดเด่ียวของเย่ียเหมย จั่นอว๋ินหยางก็ต้องยอมแพ้อย่างจนใจ  

"เช่นนั้นก็เขียนมาแล้วกัน"

เดิมทีเย่ียเหมยรู้สึกว่าวันน้ีอากาศร้อน ทว่ายามน้ีในห้องกลับเย็น
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ขึน้มาหลายส่วน นางจงึย่ืนมอืไปจดัผ้าห่มให้เย่ียเป้ยเป้ยกับซัง่กวนเจว๋ีย

เลก็น้อย ก่อนจะลงจากเตยีงไปเขยีนหลกัฐานการยืมมาให้จัน่อว๋ินหยาง

จริงๆ ท�าเอาฝ่ายหลังโมโหจนหวิดจะฉีกมันท้ิงตรงน้ันทันที แต่ครั้น 

มองเห็นเย่ียเหมยถือต๋ัวเงินเดินไปห้องส่วนนอกด้วยท่าทางดีอกดีใจ  

แล้วให้เย่ียนหมัวมัวไปตามซูเถียนซื่อมาคุยกันโดยท่ีไม่ได้มองเขาอีก

แม้แต่แวบเดียว เขาก็รู ้สึกว่าการงอนจนพานฉีกหลักฐานการยืม 

เป็นเรื่องไร้สาระเกินไปแล้ว

ถึงอย่างไรปัญหาก็คลี่คลายแล้ว หัวคิ้วนางคลายออก แม้แต ่

เงาที่ด้านหลังก็ดูสบายอกสบายใจไร้ใดเทียมข้ึนอีกหลายส่วน หากนาง

อยากเขียนหลกัฐานการยืมก็เขยีนมาเถอะ นางดใีจก็พอแล้ว ส่วนตนเอง 

ยังคงสงบใจพักฟ้ืนร่างกายต่อไปจะดีที่สุด
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เวลาสิบวันเพียงพอให้บาดแผลบนตัวจั่นอวิ๋นหยางหายเกือบสนิท 

อีกทัง้ยังมเีน้ือหนังเพ่ิมข้ึนอกีหลายชัง่ ความคิดแผนการย่ิงผดุออกมามากขึน้

อีกหลายส่วน

และเป็นสิบวันท่ีเขาเห็นเย่ียเหมยอบรมสั่งสอนซั่งกวนเจว๋ียด้วย 

น�า้เสยีงนุม่นวลแผ่วเบา เตม็เป่ียมไปด้วยน�า้อดน�า้ทน เห็นนางคลอเพลงเดก็

พลางอาบน�้าท�ากายบริหารให้เย่ียเป้ยเป้ยอย่างร่าเริงกระฉับกระเฉง  

และก็เห็นนางชี้แนะวิธีการสอนเด็กในโรงเลี้ยงเด็กให้เกาเอ้อร์ฮวากับ 

เกาซานฮวาอย่างอ่อนโยนใจกว้าง 

ครั้นย้อนนึกถึงความเด็ดเดี่ยวหนักแน่นยามเผชิญหน้ากับเฝิงจิ้งซู

และความตรงไปตรงมาไม่อืดอาดยืดยาดยามจัดการงานของนาง  

เขาก็ย่ิงรู ้สึกว่าตนเองอาจจะหาสตรีที่ดึงดูดสายตาและตรงกับใจ 

ขนาดเยี่ยเหมยไม่ได้อีกแล้ว!

36
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ความสามารถควบคมุตนเองอนัแก่กล้าของเขาสลายหายไปไม่มเีหลอื

เมือ่อยู่ต่อหน้าเย่ียเหมย ท้ังใจเหลอืเพียงความคิดว่าต้องท�าอย่างไรถึงท�าให้ 

สตรีที่ก่อกวนหัวใจนางนี้ตกหลุมรักตน ในท่ีสุดบัดน้ีเขาก็เข้าใจแล้วว่า 

ค�าว่า 'พบคนท่ีเป็นครึ่งชีวิต' ที่รัชทายาทเคยตรัสเมื่อก่อนหน้านี้น้ัน 

ท�าให้ใจคนสั่นสะท้านได้อย่างไร

หากแต่เย่ียเหมยไม่เหมือนคนที่จะคิดเรื่องแต่งงานโดยสิ้นเชิง  

บุรุษเช่นเขากินข้าวร่วมโต๊ะ ล้างหน้าร่วมอ่าง นอนหลับร่วมเตียงกับนาง 

กลับมองไม่เห็นแววสะเท้ินอายแม้แต่กระผีกเดียวจากในดวงตานาง  

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงอารมณ์รกัใดๆ เรือ่งนีท้�าให้เขารูส้กึล้มเหลวหนกัขึน้เรือ่ยๆ 

ยามน้ีใกล้จะถึงวันอายุครบเดือนของเย่ียเป้ยเป้ย เขาเองก็มีเวลาพักฟ้ืน

เหลือไม่กี่วันแล้ว ใช่ควรท�าอะไรให้มากขึ้นหรือไม่

เย่ียเหมยไม่ได้รับรู้ถึงความยุ่งยากใจของจั่นอว๋ินหยางแม้แต่น้อย 

ในวันครบเดอืนของเย่ียเป้ยเป้ย นางกลบัต้องวุ่นวายอยู่กับการต้อนรบัแขก

ที่อยู่เหนือความคาดหมายโขยงหนึ่ง!

ขณะนางได้ยินเย่ียนหมวัมวัทีเ่ข้าห้องมาบอกว่ามคีนสกุลเย่ียมาเยือน

ก็งงงนัไปครูใ่หญ่ จนกระทัง่เย่ียนหมวัมวัเอ่ยเตอืนอกีรอบว่าเป็นสกุลเยีย่

แห่งต�าบลหยางหลิว่ นางถึงได้เด้งตวัลกุข้ึนจากเก้าอี ้ ท่าทางน่าประหลาดน้ัน

ท�าให้จัน่อว๋ินหยางกับเย่ียนหมวัมวัตกใจ เพราะจะอย่างไรในมอืนางยามน้ี 

ก็ยังอุ้มเยี่ยเป้ยเป้ยที่ก�าลังกินนมเอาไว้อยู่

"ตายแล้ว! นายหญิงของข้า ท่านต้องระวังหน่อยนะเจ้าคะ"  

เย่ียนหมัวมัวตบอกพลางรีบรับตัวเย่ียเป้ยเป้ยไปส่งต่อให้จั่นอวิ๋นหยาง 
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ที่เท้าข้างหนึ่งก้าวลงจากเตียงเตาแล้ว "ท่านรอง ตอนน้ีเป็นเวลานอน 

ของคุณชายน้อย ท่านช่วยดูคุณชายน้อยให้สักหน่อยก่อนนะเจ้าคะ"  

พูดจบก็ไม่รอการตอบสนองจากคนท้ังสอง รีบจูงเย่ียเหมยเดินออก 

นอกห้องนอน

เพ่ิงจะเดินออกประตูมา เย่ียเหมยก็มองเห็นเย่ียฮูหยินกับอีเ๋หนยีงสี่

ที่มาโดยไม่ได้รับเชิญแล้ว "ท่านแม่ อี๋เหนียง พวกท่านมาได้อย่างไรกัน"

เรือ่งท่ีคราวก่อนอีเ๋หนียงสามแอบตามอีเ๋หนียงสีม่ายังท�าให้เย่ียเหมย

เสียวสันหลังไม่หาย นางพินิจมองสาวใช้กับบ่าวหญิงสูงวัยที่คนท้ังสอง

ให้รออยู่นอกประตูนานขึ้นหลายอึดใจ ก่อนจะเชิญให้อี๋เหนียงส่ีและ 

เยีย่ฮหูยนิไปนั่งในห้องโถงด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก

หลงัอีเ๋หนยีงสีเ่ห็นบตุรสาว ดวงตาก็พลนัชุม่น�า้ เพ่ิงเปิดปากจะพูด 

เย่ียฮูหยินก็กระแอมเบาๆ อี๋เหนียงสี่จึงกลายเป็นมีท่าทางขลาดกลัว  

ก้มหน้าไม่พูดอะไรอีก

"อาเหมย ข้ากับอีเ๋หนียงของเจ้ามาคราวนีเ้พราะต้องการรบัเจ้ากลบัไป" 

เย่ียฮูหยินกวาดตามองคนสองกลุ่มที่นั่งกันอยู่ในลานเรือนด้านนอก 

แวบหนึง่ แยกเป็นครอบครวัเพ่ือนบ้านในหมูบ้่านซยู่วนท่ีมไีมตรทีีด่ต่ีอกัน

และไม่ก่ีครอบครวัจากหมูบ้่านเกาจยา กิรยิาวาจาและเสือ้ผ้าอาภรณ์บนตวั

ล้วนแต่ดูซื่อๆ และยากจน ในสายตานางเห็นว่า มองแล้วขัดลูกตายิ่ง  

หัวคิ้วจึงขมวดมุ่นโดยไม่รู้ตัว

"รับข้ากลับไป?!" เย่ียเหมยเบิกตาโตด้วยความประหลาดใจ  

พอมองไปยังอี๋เหนียงสี่กลับเห็นเพียงแววตาตื่นเต้นยินดีของอีกฝ่าย  

แต่ไม่มีสัญญาณบอกใบ้ใดๆ แม้แต่กระผีกเดียว นางใจหล่นวูบ ได้แต่
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เลื่อนสายตาไปมองเยี่ยฮูหยินอีกครั้ง รอให้อีกฝ่ายพูดต่อ

"ขณะพวกเราเดนิทางมาไม่รูเ้ลยว่าจะมาทันพิธีครบเดือนของลกูอาเหมย

พอด ี ข้าจงึไม่ได้เตรยีมของขวัญอะไรมา เจ้าก็เอาก�าไลวงน้ีไปให้เด็กแทนข้า

แล้วกัน" บนหน้าเย่ียฮหูยินมรีอยย้ิมประดบัอยู่ ถอดก�าไลข้อมอืทองแท้วงหน่ึง

ออกจากมอืก่อนย่ืนให้อ๋ีเหนยีงสีท่ี่มท่ีาทางตกตะลงึ

"เจ้าค่ะ" อี๋เหนียงสี่ท�าสีหน้าท่าทางดีใจเป็นล้นพ้นประหนึ่งว่า 

ได้รับพระราชโองการเลื่อนต�าแหน่งพระราชทานทรัพย์อย่างไรอย่างน้ัน 

มอืประคองก�าไลเดินไปทางระเบียงทางเดินทีเ่ย่ียเหมยเดนิออกมา รีบร้อน

อยากเห็นหน้าเด็กเต็มแก่จนลืมขออนุญาตเยี่ยเหมยด้วยซ�้า

"อ๋ีเหนียงช้าก่อน! เด็กเพ่ิงหลับไป ท่านอย่าไปรบกวนเขาเลย"  

เยี่ยเหมยเห็นสถานการณ์ไม่ถูกต้องก็เร่งเสียงไล่ตามมา

จัน่อวิน๋หยางทีก่�าลงัแนบประตูห้องนอนด้านในฟังความเคลือ่นไหว

พลันผลุบตัวเข้าห้องส่วนในอย่างรวดเร็ว ใครจะรู้ว่าเขาเพ่ิงจะเข้ามา  

เย่ียเหมยก็รีบร้อนเข้าห้องมาเช่นกัน ซ�า้ยังตะโกนบอกข้างนอกว่า "ในห้อง

มีเคราะห์ร้าย อี๋เหนียงอย่าเข้ามา ข้าจะอุ้มลูกออกไปให้ท่านดูแล้วกัน"

"ต้องล�าบากท่านรองซ่อนตัวแล้ว" เย่ียเหมยทางหนึ่งย่ืนมือไปอุ้ม

เย่ียเป้ยเป้ยทีอ่ยู่ในชดุเสือ้ผ้าฝ้ายคลมุทัง้ตัวมาจากอ้อมแขนจ่ันอว๋ินหยาง 

อีกทางก็ถือโอกาสลดเสียงลงอธิบาย

เพ่ิงจะพูดจบก็ได้ยินเสียงที่ลังเลอยู่บ้างของอี๋เหนียงส่ีดังข้ึน 

ตรงฉากบังลม "อาเหมย อี๋เหนียงตัดเสื้อผ้าสองสามชุดมาให้หลาน..."

เสยีงเพ่ิงจะดงัขึน้ ตวัจัน่อว๋ินหยางก็วาบจากหัวเตยีงไปอยู่ปลายเตยีง 

ที่ติดผนังแล้ว ขณะอ๋ีเหนียงสี่เข้ามาก็มองเห็นเพียงเตียงเตาหลังใหญ่  
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ผ้าม่านทีด้่านบนสะบดัไหว เย่ียเหมยอุม้ลกูยืนอยู่หน้าเตยีง สหีน้าไม่พอใจ

อยู่บ้าง

"ข้ามใิช่บอกว่าอย่าเข้ามาหรอืไร" เดมิเย่ียเหมยยังคดิจะปฏิบตัต่ิอคน

สกุลเย่ียให้ดีสกัหน่อย น่าเสยีดายทีไ่ม่ว่านางมคีวามกระตอืรอืร้นเพียงไร 

ก็ยังถูกท�าให้หมดไปไม่เหลอื

น�้าเสียงเย็นยะเยือกท�าให้จั่นอว๋ินหยางที่หลายวันมานี้เคยชินกับ

ความอ่อนโยนของนางตกใจจนสะดุง้เล็กน้อย อีเ๋หนียงสีเ่องกห็ยดุฝีเท้าทนัที 

พดูอ�้าอึ้งพลางยื่นห่อผ้าห่อเล็กในมือส่งให ้ "ขา้เพียงแต่อยากหลบฮูหยนิ 

มาบอกเจ้าว่านายท่านให้พวกข้ามารับเจ้ากลับจริงๆ"

"ล�าบากท่านแล้ว" เย่ียเหมยรับห่อผ้ามาวางไว้ปลายเตียง ก่อน

ท�าท่าบอกให้อี๋เหนียงสี่เดินตามนางออกไปข้างนอก "ไฉนท่านพ่อถึงได้

นกึถึงข้าข้ึนมา" มใิช่ไล่ออกจากบ้านแล้วหรอืไร จะเล่นลวดลายอะไรอกี 

หรือว่าเรื่องนี้จะมีแผนการชั่วของอี๋เหนียงสามอยู่ด้วย!

"น้องหญิงสี ่อาเหมย พวกเจ้าท�าเช่นน้ีจะไม่มมีารยาทเกินไปหน่อยแล้ว

หรือไม่" เสียงไม่พอใจของเยี่ยฮูหยินดังขึ้นที่ระเบียงทางเดิน

เย่ียเหมยจึงเร ่งฝีเท ้าเร็วขึ้น ขวางเย่ียฮูหยินไว ้ได ้ก ่อนนาง 

จะคิดตามเข้าห้องนอนมาพอดี "เมื่อครู่ข้าเสียงดังเกินไปจนท�าให้ลูกต่ืน 

ก็เลยชักช้าไปเล็กน้อย ปล่อยให้ท่านแม่รอนานแล้ว"

เพ่ือจะรู ้จุดประสงค์การมาท่ีแท้จริงของเย่ียฮูหยิน เย่ียเหมย 

จึงวางลูกลงในมือเย่ียนหมัวมัว ก่อนกล่าวว่า "อี๋เหนียง ก่อนหน้านี้ 

ข้ากับอาหย่วนออกจากบ้านสกุลเย่ียมาก็ไปอยู่ท่ีหมูบ้่านเกาจยาโดยตลอด 

ได้รบับญุคณุจากผูอ้ืน่มากมาย หาได้ยากทีค่นจะมาเยือนถึงบ้านพร้อมหน้า
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เช่นวันนี้ ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ช่วยไปขอบคุณพวกเขาแทนข้ากับอาหย่วน 

ได้หรือไม่"

เรือ่งเช่นน้ีเดมิก็เป็นเรือ่งสมเหตสุมผล แต่อีเ๋หนียงสีก่ลบัยังคงมอง

เยี่ยฮูหยินอย่างระมัดระวัง เพราะจะอย่างไรนางก็เป็นเพียงอนุคนหนึ่ง

เย่ียฮูหยินเดิมคิดจะหาข้ออ้างแยกนางออกไปอยู่ พอได้ยินเช่นน้ี

ย่อมจะยินดีอย่างย่ิง พยักหน้าอนุญาตทันที อี๋เหนียงส่ีจึงเดินตาม 

เยี่ยนหมัวมัวออกไปพร้อมรอยยิ้มกว้าง

เย่ียฮหูยินมองห้องโถงใหญ่ทีค่นมองจากข้างนอกได้ท่ัวในแวบเดยีว 

ก่อนมองห้องรับแขกที่มีหน้าต่างด้านหน้าด้านหลังและอยู่ระหว่าง 

ห้องโถงใหญ่กับห้องนอนเย่ียเหมยอีกเล็กน้อย จากนั้นก็ตัดสินใจ 

เลือกเดินไปนั่งในห้องรับแขกที่มิดชิดลับตาคนมากกว่า 

"ไม่กี่วันก่อนมีคนมาสู่ขอที่บ้าน"

เย่ียเหมยไม่รูว่้าถ้อยค�าทีเ่ย่ียฮหูยินพลนัพูดขึน้หมายความว่าอย่างไร 

จึงไม่ได้พูดอะไรต่อ

กล่าวถึงเรื่องน้ี ในใจเย่ียฮูหยินก็รู ้สึกไม ่ค ่อยสบายเท ่าไร  

นายท่านเย่ียมีภรรยาและอนุไม่น้อย บุตรสาวบุตรชายย่อมมีมาก 

เป็นธรรมดา ยังไม่กล่าวถึงบุตรชาย ล�าพังบุตรสาวของเย่ียเซิ่งเกรงว่า 

มือข้างเดียวยังนับไม่หมด ที่อายุได้สิบห้าสิบหกอันเป็นวัยเหมาะแก่ 

การออกเรอืนก็มถีงึสีค่นแล้ว สองคนในจ�านวนนีค้นหนึง่คอืบตุรสาวแท้ๆ 

ของนางเอง อีกคนเป็นลูกอนุที่แม่ตายตั้งแต่เกิดจึงได้รับการเล้ียงดูอยู ่

ข้างกายนาง

ราวสองวันก่อนมีแม่สื่อทางการนางหนึ่งน�าของขวัญจ�านวนมาก 
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มาจากอ�าเภอ ท�าให้เย่ียเซิ่งท่ีก�าลังเจรจาการค้าอยู่ข้างนอกตกอกตกใจ

จนรบีร้อนกลบับ้าน ควรต้องรูว่้าบตุรสาวสองคนทีแ่ต่งออกไปก่อนหน้าน้ี

ของนายท่านเย่ียล้วนแต่อยู่ในต�าบลเล็กๆ อย่างต�าบลหยางหลิ่ว อีกท้ัง

การแต่งงานของบุตรสาวบตุรชายสกุลเย่ียโดยมากก็มสีหายแวดวงการค้า

หรือไม่ก็ญาติพ่ีน ้องเป็นสื่อให้ แม่สื่อทางการเพียงนางเดียวของ 

ต�าบลหยางหลิ่วไม่เคยมาเหยียบประตูมาก่อน

ซ�้าฐานะฝ่ายชายท่ีแม ่สื่อทางการจากอ�าเภอนางนี้แจ ้งมา 

ย่ิงท�าให้เย่ียเซิ่งตกตะลึงกว่าเดิม ฝ่ายชายถึงกับเป็นน้องชายแท้ๆ ของ 

ท่านนายอ�าเภอ ทั้งยังเกิดจากภรรยาเอก เป็นสายตรงของตระกูลด้วย! 

แน่นอนว่าอีกฝ่ายอายุมากไปบ้าง คือสี่สิบกว่าแล้ว หากแต่เขาตั้งใจ 

จะแต่งภรรยาเอกแทนคนเก่าที่สิ้นใจไป

น้องชายของนายอ�าเภอก็เป็นขุนนางต�าแหน่งไม่เล็กไม่ใหญ่ 

ในอ�าเภอเช่นกัน อีกทั้งในบ้านยังมีทรัพย์สินไม่ธรรมดา ครอบครัวเช่นน้ี

ต่อให้เย่ียเซิ่งต้องส่งบุตรสาวสายตรงไปแต่งก็ยังยินดีเสียย่ิงกว่ายินดี  

นับประสาอะไรกับเป้าหมายของการสู่ขอเป็นเพียงบุตรสาวสายรอง 

อย่างเยี่ยเหมย

"สู่ขอข้า?!" เมื่อได้สติ เย่ียเหมยแทบจะกระโดดผึงข้ึนมา ก่อนจะ

เม้มปากและกล่าวว่า "ถึงจะสู่ขอข้าแล้วอย่างไร ข้อแรกข้าไม่คิดจะ

แต่งงาน ข้อสองข้ามิใช่ถูกพวกท่านไล่ออกจากบ้านแล้วหรือไร"

เย่ียฮูหยินชักร ้อนใจแล้ว "ถ ้ามิใช ่คนเขาระบุมาว่าจะสู ่ขอ 

พี่สาวร่วมมารดาของอาหย่วน เจ้าคิดว่าข้าอยากมาที่นี่นักหรือ"

ขณะเย่ียเหมยคิดจะถามเย่ียฮูหยินต่อว่าเหตุใดถึงมีเรื่องเช่นนี้ 

Page ���������� ������������ 2.indd   117 7/5/2562 BE   15:27



118

สามีสกุลดี สตรีมากวาสนา 2

ก็พลันมีเสียงโครมครามดังเบาๆ มาจากในห้องนอน แม้เสียงจะเบา  

แต่ทิศทางท่ีดังมากลับสมควรเป็นห้องนอนท่ีไม่มีใครอยู่ จึงท�าเอา 

เยี่ยฮูหยินกับเยี่ยเหมยตกใจจนสะดุ้งทันที

"แย่แล้ว เมือ่เช้าด่ืมน�า้แกงไก่แล้วลมืเก็บโถออกมา คงมใิช่ถูกแมว 

หาเจอแล้วหรอกนะ ท่านแม่โปรดรอสกัครู ่ ข้าจะไปดสูกัหน่อย" เย่ียเหมย

ชิงก้าวพรวดๆ เข้าห้องนอนก่อนเยี่ยฮูหยินจะทันได้ถามอะไร

เมื่อก้าวเข้าประตูมา เย่ียเหมยก็แสร้งท�าเป็นว่ิงไล่พร้อมกับ 

ร้องเลียนเสียงแมวสั้นๆ ออกมา ครั้นแล้วก็พบว่าจั่นอว๋ินหยางถึงกับ 

นอนอยู่บนเตียงฝั่งนาง พิงหมอนของนาง ขมวดค้ิวด้วยท่าทางเจ็บปวด

อยู่บ้าง

"เป็นอะไรไป" เยี่ยเหมยเลิกคิ้วถามเสียงแผ่วเบา

ราวสิบวันมานี้นางนับว่ามองออกแล้วว่าแม้ท่านรองจ่ันผู ้ น้ี 

จะเกิดมามั่งคั่งมีเกียรติ แต่อันที่จริงหาได้มีบุคลิกเย่อหย่ิงฟุ่มเฟือย 

เหมือนคนเหล่านั้นไม่ ถึงขนาดยังพิถีพิถันน้อยกว่า 'คนจน' อย่างนาง 

เสียด้วยซ�้า

"เมื่อครู่รีบร้อนหลบเกินไปเลยกระเทือนบาดแผล เจ็บอยู่บ้าง"  

ครั้นสบกับแววตาสุกใสเปิดเผยของเย่ียเหมย จั่นอว๋ินหยางก็รู้สึกได้เป็น

ครั้งแรกว่าอะไรเรียกว่าไร้ก�าลัง

"อ้อ ตอนนี้ไม่เป็นไรกระมัง ต้องการให้ข้าช่วยดูหรือไม่" อันที่จริง 

เย่ียเหมยเพียงแต่ถามไปตามมารยาท ก่อนหน้าน้ีเย่ียนหมัวมัว 

เป็นผูใ้ส่ยาพันแผลให้เขาโดยตลอด ถ้ามปัีญหาอะไรจริงๆ นางออกไปเรียก

เยี่ยนหมัวมัวให้มาดูก็ได้แล้ว
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คดิไม่ถึงว่าจัน่อว๋ินหยางกลบัไม่พูดพร�า่ท�าเพลง พลกิตัวนอนคว�า่ลง

กับเตียงทันที เสียงที่แหบแห้งอยู่บ้างของเขาดังมาว่า "เช่นนั้นก็รบกวน 

แม่นางเยี่ยแล้ว"

ผู ้อื่นตั้งท่าให้เรียบร้อยแล้ว ตนยังจะหันหลังจากไปได้อยู่หรือ  

มิหน�าซ�้าจั่นอว๋ินหยางที่เดิมท�าเย็นชานิ่งเฉยมาตั้งหลายวัน พูดยังแทบ 

ไม่ได้พูดกับนางเสียเท่าไร ตอนนี้กลับเป็นฝ่ายบอกให้นางดูแผลให้  

จะต้องเพราะเจ็บมากแน่นอนกระมัง ด้วยเหตุน้ีเย่ียเหมยจึงน่ังลง 

ริมขอบเตียง ยื่นมือไปเลิกชุดตัวกลางของจั่นอวิ๋นหยางช้าๆ

เนื่องจากเป็นช่วงอากาศร้อนจัด อีกทั้งบนตัวก็มีบาดแผล  

จั่นอว๋ินหยางจึงไม่ได้ใส่ชุดตัวนอก แต่ใส่แค่ชุดตัวกลางผ้าฝ้าย 

เนื้อละเอียดสีขาวท่ีเย่ียนหมัวมัวซื้อมา เขารู้สึกได้ชัดเจนว่าปลายน้ิว 

ที่ค่อนข้างเย็นของเย่ียเหมยเลื่อนจากหลังเอวเขามาถึงสะบักไหล่  

เห็นได้ชัดว่าผิวที่ควรเย็นลงแล้วกลับร้อนขึ้นมาอย่างผิดปกติ

"ไม่มีปัญหาอะไรน่ีนา คงมใิช่ว่ามีอะไรในผ้าพันแผลกระมงั" บาดแผล 

ที่หลังของจั่นอว๋ินหยางหายเกือบสนิทแล้วจึงไม่ได้ใช้ผ้าพันทบหลายชั้น 

เช่นก่อนหน้าน้ี เพียงแต่ใช้แถบผ้าขาวเส้นหน่ึงพันรอบอกเขาไว้เท่านั้น 

เย่ียเหมยเอ่ยถามพลางก้มตัวลง คิดจะยกแถบผ้าขึ้นตรวจดูให้ละเอียด

มากขึ้น

ท่าทางเช่นน้ีท�าให้แก้มนางแทบจะแนบกับตัวจั่นอว๋ินหยาง  

ลมหายใจแผ่วเบาประหน่ึงเป็นเปลวไฟร้อนแรงราดรดความร้อนลงบน 

ตวัของจัน่อว๋ินหยาง เสยีงของเขาย่ิงแหบห้าวขึน้ "ถ้าเลอืดไม่ได้ซมึออกมา 

ก็ปล่อยมนัไว้ เจ้ารบีไปจดัการธุระของเจ้าเถอะ" แม้ความทรมานพรรค์นี ้
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จะหวานชื่น แต่ความหวานชื่นเพียงฝ่ายเดียวมีความหมายอะไร  

เขาต้องการให้ตนเองกับนางใจตรงกันต่างหาก

ในเส้ียวเวลานี้จั่นอว๋ินหยางกระจ่างแจ้งต่อความต้องการในใจ

อย่างไร้ใดเทียม เขาชอบสตรีที่เข้มแข็งมั่นใจในตนเองและมีความคิด 

ไม่เหมือนใครนางนี้! ไม่ว่านางจะมีความเป็นมามหัศจรรย์เพียงไร ไม่ว่า

ก่อนหน้านี้นางประสบผ่านอะไรมา เขาล้วนไม่สนใจ ความรู้สึกพิเศษ 

ที่เกิดขึ้นขณะได้พบกันเมื่อครึ่งปีก่อน ทุกกิริยา ทุกวาจา ทุกรอยย้ิม  

ทกุการขมวดค้ิวของนางท่ีคอยนกึถึงตลอดครึง่ปีมาน้ี ความหว่ันกลวัในใจ

ยามเห็นนางคลอดยากเมื่อหนึ่งเดือนก่อน ความปวดใจยามเห็นนาง 

ทนเจบ็จนต้องเบีย่งเบนความสนใจ ความอบอุน่ในใจยามเหน็นางเอือ้นเอ่ย

อย่างอ่อนโยน อกีท้ังความตระหนกตกใจและความเดอืดดาลทีผ่ดุข้ึนมา 

ในใจยามได้ยินค�าพูดของเย่ียฮูหยินเมื่อครู่นี้...ทุกอย่างล้วนแต่ชัดเจน 

ถึงเพียงนั้น

นางต้องเป็นของเขา! ความปรารถนาท่ีจะครอบครองเกิดข้ึนมา 

ในฉับพลัน ก่อนหน้าน้ียังตั้งใจว่ารออีกสักพักให้สถานการณ์สงบก่อน 

ค่อยว่ากัน แต่ตอนน้ีตัวเขายังอยู่ที่น่ีกลับมีคนจ้องหมายปองนางแล้ว  

ในใจให้ปวดแน่นเหลือประมาณ

น่าเสียดายที่เย่ียเหมยไม่ได้รู ้สึกตัวต่อเรื่องน้ีแม้แต่น้อย นาง 

ดึงผ้าห่มมาคลุมตัวจั่นอว๋ินหยางไว้ด้วยสายตาเปิดเผยบริสุทธ์ิ "เช่นนั้น

ท่านรองจั่นก็พักผ่อนให้ดี ข้าวเที่ยงข้าจะหาโอกาสน�ามาส่งให้ท่าน"

จั่นอว๋ินหยางมองเย่ียเหมยเดินออกไปนอกห้องโดยไม่แม้แต ่

จะเหลยีวกลบัมามองแล้วก็พลกิตัวลกุขึน้นัง่อย่างกลดักลุม้ใจ เดมิคดิจะ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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