ฉางโกวลั่ ว เยวี่ ย

179
ขณะลวี่อวิ๋นเข้ามาในมือได้ถือห่อผ้าที่นางน�ำมาเมื่อวานด้วย
คิดว่าคงจะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว
หลั ง จากเข้ า มานางก็ คุ ก เข่ า ให้ เ สิ่ น หยวนทั น ที ก่ อ นกล่ า วว่ า
"เป็นบ่าวที่ไร้วาสนา มิอาจปรนนิบัติรับใช้นายท่านและฮูหยินได้ บ่าว
เต็มใจจะกลับไปปรนนิบัติรับใช้ไท่ไท่เจ้าค่ะ" พูดเหมือนว่าล้วนเป็น
ความผิดของตนเองก็มิปาน
เสิ่นหยวนรู้สึกผิดอยู่บ้าง จึงเงยหน้ามองลวี่อวิ๋น
เสือ้ ตัวยาวกุน๊ ขอบสีมว่ งอ่อนดอกติงเซียง* คูก่ บั กระโปรงบุนวมสีขาว
เส้นผมด�ำขลับประหนึ่งขนนกกาน�้ำ หน้าตาก็งามพิสุทธิ์ เป็นหญิงสาว
ที่รู้ความรู้กาลเทศะนางหนึ่ง
เสิ่นหยวนคิดแล้วก็สั่งไฉ่เวย "เจ้าไปหยิบตั๋วเงินสองร้อยต�ำลึงมา"
* ดอกติงเซียง หมายถึงดอกไลแล็ก
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ไฉ่เวยรับค�ำ เดินเข้าห้องนอนของเสิน่ หยวน เปิดตูใ้ บเล็กลงรักฝังมุก
หยิบตั๋วเงินหนึ่งร้อยต�ำลึงสองใบออกมาจากกล่องไม้ใบเล็กใบหนึ่งในตู้
จากนั้นก็ปิดประตูตู้ แล้วเดินออกมาอีกครั้ง
เสิ่นหยวนท�ำท่าบอกให้ไฉ่เวยน�ำตั๋วเงินมอบให้ลวี่อวิ๋น
เงินสองร้อยต�ำลึงมิใช่จ�ำนวนน้อยๆ เลย! เห็นเช่นนี้ลวี่อวิ๋นก็ตกใจ
จนสะดุ้ง รีบปฏิเสธ "บ่าวมิกล้ารับ ท่านเก็บกลับไปเถิดเจ้าค่ะ!"
"เจ้ารับเอาไว้เถอะ!" เสิ่นหยวนกล่าวเสียงอ่อนโยน "ถือเสียว่า
เป็นการชดเชยจากข้า"
เสิ่นหยวนและลวี่อวิ๋นต่างรู้แก่ใจดีว่าเจี่ยงซื่อเป็นคนรักหน้าตา
เสิ่นหยวนส่งลวี่อวิ๋นกลับไปยามนี้ เจี่ยงซื่อมีหรือจะเก็บนางไว้รับใช้
ข้างกายต่อให้เห็นแล้วโมโหทุกวัน จะต้องจับลวี่อวิ๋นแต่งงานออกไป
แน่นอน เกรงว่าคงต้องแต่งไปไกลๆ อีกด้วย ดีไม่ดอี าจเป็นในพืน้ ทีก่ นั ดาร
ห่างไกลสักแห่ง
ลวี่อวิ๋นได้ยินดังนี้ขอบตาก็เรื่อแดงขึ้นมาอย่างกลั้นไม่อยู่
นางรับตั๋วเงินสองร้อยต�ำลึงนั้นมาอย่างเงียบๆ ก่อนพับเก็บไว้
ในอกเสื้ออย่างระมัดระวัง แล้วฟุบลงโขกศีรษะให้เสิ่นหยวนทันที
เงินสองร้อยต�ำลึงนี้เพียงพอจะท�ำให้นางไม่ต้องกังวลเรื่องการกิน
การอยูไ่ ปทัง้ ชาติแล้ว บุญคุณในครานีข้ องเสิน่ หยวน นางจะจดจ�ำไว้เสมอ
เสิ่นหยวนเรียกไฉ่เวยให้ประคองลวี่อวิ๋นลุกขึ้น ส่วนตนเองก็ลุกขึ้น
จากตั่งหลัวฮั่นเพื่อจะเดินไปยังเรือนของเจี่ยงซื่อเช่นกัน
แม้รทู้ งั้ รูว้ า่ อีกประเดีย๋ วจะต้องคอยมองสีหน้าของเจีย่ งซือ่ ฟังอีกฝ่าย
กล่าววาจาค่อนแคะ แต่นางก็ตอ้ งไปเผชิญหน้า อย่างไรก็มอิ าจปล่อยให้
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ลวี่อวิ๋นอยู่ในเรือนจิ้งหยวนต่อไปได้จริงๆ
คนเราก็เป็นเช่นนี้ ที่ผ่านมาเสิ่นหยวนไม่รู้สึกอะไรกับหลี่ซิวเหยา
เพียงแค่อยากอยู่กับเขาอย่างเคารพและให้เกียรติกันไปชั่วชีวิต หากเขา
ต้องการรับอนุ นางก็คงจะยังพยายามท�ำหน้าที่ของภรรยา ช่วยจัดการ
ให้เขาอย่างเต็มที่ เนื่องจากเวลานั้นในใจนางไม่มีเขา
แต่บดั นีน้ างมีใจให้หลีซ่ วิ เหยาแล้ว จะยังทนมองดูสตรีอนื่ ปรนนิบตั ิ
อยู่ข้างกายเขาอีกได้อย่างไรเล่า
ครั้นมาถึงเรือนใหญ่สาวใช้เข้าไปรายงานเสร็จก็เปิดม่านเชิญ
เสิ่นหยวนเข้ามานั่งรอในห้องกลาง
ทว่าเจี่ยงซื่อมิได้ออกมา ผู้ที่ออกมาคือซุนมามา
ซุนมามายอบตัวคารวะเสิ่นหยวนพลางเอ่ยเรียกว่า "ฮูหยินใหญ่"
ก่อนเอ่ยว่า "เช้านี้ไท่ไท่อาการปวดศีรษะก�ำเริบ ยามนี้ก�ำลังนอนอยู่
ฮูหยินใหญ่มีธุระอะไรก็บอกบ่าวมาได้ ประเดี๋ยวบ่าวจะไปแจ้งให้ไท่ไท่
ทราบเจ้าค่ะ"
จะอย่างไรเจี่ยงซือ่ ก็ถอื เป็นแม่สามีของเสิน่ หยวน เมื่อรูว้ า่ นางป่วย
ก็สมควรต้องไปเยี่ยมสักหน่อย
เสิ่นหยวนจึงลุกขึ้นยืน กล่าวด้วยสีหน้าเป็นห่วง "อะไรนะ! ท่านแม่
ไม่สบายหรือ ซุนมามาช่วยน�ำทางที ข้าจะไปดูท่านแม่เสียหน่อย"
ซุนมามารีบบอกว่า "ท่านหมอบอกไว้แล้วว่าอาการป่วยของไท่ไท่
ต้องให้พักผ่อนเงียบๆ อีกทั้งไท่ไท่ก็เพิ่งจะหลับไป ยามนี้ยังไม่เหมาะ
จะไปเยี่ยมเจ้าค่ะ"
9
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เสิ่นหยวนเห็นซุนมามามีท่าทางเช่นนี้ก็รู้ว่าเจี่ยงซื่อไม่ได้นอนหลับ
อีกฝ่ายก็แค่ไม่อยากพบนางเท่านัน้ เกรงว่าเรือ่ งปวดศีรษะนีก้ ใ็ ช้หลอกนาง
เช่นกัน
เมื่อวานเจี่ยงซื่อยังพูดคุยกับนางอย่างอ่อนโยนอยู่แท้ๆ ไฉนวันนี้
จู่ๆ ก็ไม่อยากพบนางเสียแล้วเล่า
เสิ่นหยวนคิดไม่ออกว่าเกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่ จึงเลิกคิดเสียเลย
แล้วเปลี่ยนมาพูดถึงจุดประสงค์ที่มาเยือนอย่างอ้อมค้อมแทน
ใครจะไปรู้ว่าพอซุนมามาได้ยินก็จะกล่าวอย่างตรงไปตรงมาทันที
"บ่าวเข้าใจความหมายของฮูหยินใหญ่ อีกสักครู่พอไท่ไท่ตื่นแล้ว บ่าว
จะแจ้งเรื่องนี้ต่อนางเจ้าค่ะ" ครั้นแล้วก็บอกให้ลวี่อวิ๋นกลับไปยังห้องเดิม
ของนางก่อน
ต่อจากนั้นซุนมามาก็คุยกับเสิ่นหยวนอีกสองสามค�ำแล้วเอ่ยปาก
ขอตัว บอกว่าต้องเข้าไปเฝ้าไท่ไท่ ทั้งยังเชิญให้เสิ่นหยวนกลับไปก่อน
เสิ่นหยวนจึงเอ่ยลา หันหลังเดินออกมาข้างนอกเช่นกัน
ถึงอย่างนัน้ เสิน่ หยวนก็ยงั รูส้ กึ แปลกใจ เมือ่ ครูซ่ นุ มามาไม่มที า่ ทาง
ประหลาดใจแม้แต่น้อย กลับคล้ายว่ารู้อยู่ก่อนแล้วว่านางจะพาลวี่อวิ๋น
กลับมาส่ง
ด้วยเหตุนี้เสิ่นหยวนคิดแล้วก็หันไปมองชิงเหอพลางสั่งนางว่า
"เจ้าอย่าเพิง่ กลับไป อยูส่ บื ข่าวมาทีวา่ วันนีท้ เี่ รือนใหญ่ใช่เกิดเรือ่ งอะไรขึน้
หรือไม่"
ชิงเหอรับค�ำ
เสิ่นหยวนถึงค่อยพาไฉ่เวยเดินไปยังเรือนจิ้งหยวนต่อ
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จวบจนถึงเวลาเสิ่นหยวนกินอาหารกลางวัน ชิงเหอถึงได้กลับมา
ทว่ามองเห็นเสิน่ หยวนก�ำลังกินข้าวอยู่ ชิงเหอจึงมิได้กา้ วมารายงาน
ทันที เพียงแค่ยืนคอยรับใช้อยู่ข้างๆ
อย่างไรก็เป็นเวลาอาหาร จะมารายงานข่าวได้อย่างไรเล่า
แต่เสิ่นหยวนอยากรู้อย่างยิ่งว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ จึงวางชาม
และตะเกียบในมือลง ก่อนเอ่ยถามชิงเหอ "เจ้าได้ข่าวอะไรมา"
ครานี้ชิงเหอถึงได้ก้าวมารายงาน "บ่าวถามอยู่หลายคน เริ่มแรก
ไม่มผี ใู้ ดกล้าพูด ดูเหมือนว่าไท่ไท่จะออกปากห้ามไม่ให้ใครพูดเรือ่ งทีเ่ กิด
เมือ่ เช้าออกไป บ่าวหาตัวสาวใช้นางหนึง่ มา แอบมอบขนมจ้างไส้เมล็ดสน
ที่ท่านให้บ่าวเมื่อวันก่อนให้นางกิน นางถึงได้ยอมปริปากบอกว่าวันนี้
นายท่านไปพบและคุยกับไท่ไท่ พอนายท่านจากไป ไท่ไท่ก็โมโหจน
ล้มหมอนนอนเสื่อเจ้าค่ะ"
ต่อจากนั้นชิงเหอก็เล่าเรื่องที่หลี่ซิวเหยาพูดกับเจี่ยงซื่อเมื่อเช้านี้
ให้เสิ่นหยวนฟังอย่างคร่าวๆ
เสิ่นหยวนได้ยินแล้วมุมปากก็โค้งขึ้นมา
นางไม่ชอบเจี่ยงซื่อเลยจริงๆ ชาติก่อนนางได้รับความล�ำบากจาก
ฝีมือของเจี่ยงซื่อมาไม่น้อย ชาตินี้ก็ยังติดที่ฐานะแม่สามีอีก กระนั้น
แม้นางจะชังน�ำ้ หน้าเจีย่ งซือ่ เพียงไร แต่ภายนอกก็ยงั ต้องให้ความเคารพ
อีกฝ่าย
คิดไม่ถึงว่าหลี่ซิวเหยาจะถึงกับพูดเรื่องเหล่านี้กับเจี่ยงซื่อตรงๆ
ซ�้ำยังเป็นการท�ำเพื่อนาง...
เสิ่นหยวนรู้สึกว่าในใจหวานล�้ำยิ่งนัก
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นางหันหน้าไปมองแสงอาทิตย์ด้านนอก เพิ่งจะเที่ยงตรง กว่า
หลีซ่ วิ เหยาจะกลับมาก็อกี พักใหญ่ ทว่ายามนีน้ างเริม่ จะคิดถึงเขาเสียแล้ว
เมื่อก่อนเวลาหลี่ซิวเหยาไปท�ำงานนางไม่เคยรู้สึกตั้งตารอเขา
กลับมาเช่นนี้ แต่วันนี้ทั้งวันกลับรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าเหมือนนานเป็นปี
อยากแต่จะให้หลี่ซิวเหยากลับมาเร็วๆ
หลังจากสั่งให้ชงิ เหอและชิงจู๋เก็บจานชามออกไปแล้ว เสิน่ หยวนก็
หยิบสะดึงมาเริม่ ปักผ้า ทว่าในใจไม่อาจสงบลงได้ เอาแต่คดิ ถึงหลีซ่ วิ เหยา
ใจลอยอยู่เนืองๆ
แม้แต่ไฉ่เวยยังพูดขึน้ ยิม้ ๆ อย่างอดไม่ไหว "วันนีฮ้ หู ยินเป็นอะไรไป
เจ้าคะ หน้าแดงอยู่ตลอดเชียว ซ�้ำยังมีรอยยิ้มอีกด้วย"
เสิ่นหยวนเม้มปาก สองแก้มยิ่งแดงก�่ำมากขึ้น
สุดท้ายนางก็วางสะดึงลงบนโต๊ะเล็กแล้วลุกขึ้นยืน เรียกไฉ่เวย
"พวกเราไปเดินเล่นในสวนกัน"
ไฉ่เวยรับค�ำ ก่อนเดินไปเลิกม่านสีเขียวหยกปักลายดอกบนประตู
ฉลุลาย เชิญให้เสิ่นหยวนเดินออกไป
แม้อากาศจะเย็นเนื่องจากเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิ แต่โชคดีที่วันนี้
ท้องฟ้าแจ่มใส จุดที่แดดส่องจึงยังอบอุ่นยิ่ง
มิหน�ำซ�ำ้ ดอกตูมบนต้นอวีห้ ลันทีห่ นั เข้าหาดวงอาทิตย์กด็ เู หมือนจะ
บานแล้ว
ทางด้านหน้าไม่ไกลยังมีต้นดอกชาภูเขาเตี้ยๆ ต้นหนึ่งปลูกอยู่ข้าง
หินก้อนหนึ่ง ใบสีเขียวเข้ม ดอกตูมสีชมพูก�ำลังผลิบาน
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ยามนี้เสิ่นหยวนอารมณ์ดี ย่อมจะเห็นทุกอย่างดีงามไปหมด
เสิน่ หยวนหยุดฝีเท้าลงข้างดอกชาภูเขา มองดูมนั ด้วยรอยยิม้ พลาง
พูดคุยกับไฉ่เวย ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่บ้านเดิมของนาง
เสิ่นเฉิงจางยังคงว่างงานอยู่ที่บ้านเช่นเดิม
ขณะเสิน่ หยวนกับหลีซ่ วิ เหยาไปอวยพรปีใหม่ยงั สกุลเสิน่ ในวันทีส่ อง
เดือนหนึ่ง เหยาซื่อได้เปรยกับเสิ่นหยวนอย่างอ้อมๆ อีกครั้งถึงเรื่องที่
อยากให้เสิ่นเฉิงจางกลับไปเป็นขุนนาง อยากให้เสิ่นหยวนช่วยพูดกับ
หลี่ซิวเหยาสักหน่อย ทว่าเสิ่นหยวนมิได้สนใจ
ส่วนตัวเสิน่ หยวนไม่อยากให้เสิน่ เฉิงจางกลับไปเป็นขุนนางอีกครัง้
แต่ไรมาเสิน่ เฉิงจางก็เป็นคนหูเบา คิดว่าคงไปได้ไม่ไกลในเส้นทาง
ขุนนางแน่
ยิ่งกว่านั้นเมื่อเย็นวานเสิ่นหยวนยังได้รู้อีกว่าเรื่องที่เสิ่นเฉิงจาง
กระท�ำทุจริตเป็นเรือ่ งจริง จึงยิง่ ไม่อยากให้เขากลับไปเป็นขุนนางยิง่ กว่าเดิม
ส่วนเสิ่นหงนั้นแม้เสิ่นเฉิงจางจะไม่ได้เป็นขุนนางแล้ว แต่มีพี่เขย
อย่างหลี่ซิวเหยาอยู่ เขาจึงยังสามารถศึกษาในส�ำนักการศึกษาหลวง
ต่อไปได้
นิสัยของเสิ่นเซียงดูนิ่งเงียบขึ้นกว่าที่แล้วมาไม่น้อย นางได้พบกับ
ซ่งเฉิงจี้สองครั้ง และรู้สึกพอใจอย่างยิ่ง ยามนี้จึงเอาแต่ปักชุดแต่งงาน
อยู่ในบ้าน รอออกเรือนในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้อย่างสบายใจ
เสิน่ เซียวอายุยงั น้อย เสิน่ หยวนยังคงไม่วางใจจะมอบเรือ่ งการแต่งงาน
ในวันหน้าของนางให้เหยาซื่อจัดการ จึงมิพ้นที่เสิ่นหยวนต้องคอยให้
ความสนใจแทน
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ส่วนด้านคฤหาสน์บรรพบุรุษสกุลเสิ่นนั้น ป้าสะใภ้ใหญ่ได้ส่งข่าวดี
มาว่าโจวหมิงฮุ่ยผู้เป็นพี่สะใภ้ได้ตั้งครรภ์แล้ว ท�ำเอาป้าสะใภ้ใหญ่ดีใจ
จนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทุกวัน
เสิ่นหยวนก�ำลังพูดกับไฉ่เวยว่าอีกสองวันจะไปเยี่ยมโจวหมิงฮุ่ย
ทันใดนั้นก็พลันได้ยินคนเรียกตนเองจากด้านหลัง "พี่สะใภ้"
เสิ่นหยวนหันกลับไปมองก็เห็นว่าเป็นเซี่ยเจินเจิน
เซี่ยเจินเจินแต่งกายงดงามเรียบร้อย เสื้อผ้าต่วนสีรากบัวลาย
ดอกกล้วยไม้และใบไผ่ บนศีรษะปักด้วยปิน่ หยกเขียวหนึง่ อันและดอกไม้
ประดับสองดอก อีกทั้งสีหน้านางดูไม่สู้ดี ยามยิ้มก็ดูจืดเจื่อนยิ่ง
คนทั้งสองคารวะทักทายกันเสร็จ เซี่ยเจินเจินก็กล่าวกับเสิ่นหยวน
ด้วยใบหน้ายิ้ม "พี่สะใภ้ช่างอารมณ์ดีนัก ถึงกับมาชมดอกไม้อยู่ที่นี่"
ระหว่างที่พูดเซี่ยเจินเจินก็พินิจดูเสิ่นหยวนไปด้วย เห็นอีกฝ่าย
สวมเสือ้ ผ้าต่วนสีเหลืองอ่อนลายดอกเหมยกุน๊ ขอบขนสัตว์คกู่ บั กระโปรง
ผ้าไหมสีเหลืองนวล ดูทั้งมั่งคั่งทั้งสง่างาม
เสิน่ หยวนดูหน้าตาสดใสยิง่ คิดว่าคงจะอารมณ์ดมี าก ทว่าคิดไปแล้ว
ก็สมควรเป็นเช่นนั้น มีสามีที่ดีต่อตนเองทั้งที เสิ่นหยวนจะอารมณ์ไม่ดี
ได้อย่างไรเล่า
เซี่ยเจินเจินคิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกเศร้าหมองขึ้นมา
เมื่อเย็นวานเซี่ยเจินเจินสลัดยางอายทิ้งไป รวบรวมความกล้า
บอกกับหลี่ซิวหยวนว่านางอยากมีลูก ถึงขั้นถอดชุดนอนบนร่างตนออก
ต่อหน้าเขา
วาจาที่เจี่ยงซื่อพูดต่อหน้าคนทั้งหลายในคืนสิ้นปีท�ำร้ายจิตใจ
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เซี่ยเจินเจินมากจริงๆ
มิหน�ำซ�ำ้ เมือ่ วานเจีย่ งซือ่ ยังยกลวีห่ ลิว่ ให้หลีซ่ วิ หยวน และสามีนาง
ก็มิได้ปฏิเสธ หากเซี่ยเจินเจินยังไม่มีลูกอีก ผูใ้ ดจะไปรู้วา่ วันหน้าเจี่ยงซื่อ
จะออกอุบายร้ายอะไรออกมาอีก
แต่คดิ ไม่ถงึ ว่าเวลานัน้ หลีซ่ วิ หยวนกลับเพียงปรายตามองเซีย่ เจินเจิน
ปราดหนึง่ แล้วเก็บสายตากลับไป ก่อนจะพูดอย่างเย็นชาว่า 'สตรีพงึ ต้องมี
ความส�ำรวม เมื่อก่อนเจ้าก็ท�ำได้ดี ข้าไม่ชอบที่เจ้าแสดงกิริยารุกเร้า
เช่นยามนี้' พูดพลางพลิกตัวนอนหันหลังให้นาง
เซี่ยเจินเจินได้ยินค�ำของหลี่ซิวหยวนแล้วก็ทั้งรู้สึกอัปยศอดสูและ
ขุ่นเคืองเดือดดาล นางนอนไม่หลับตลอดทั้งคืน เอาแต่หลั่งน�้ำตาเงียบๆ
ขณะลุกขึ้นจากเตียงยามฟ้าสางดวงตาทั้งสองของนางก็บวมเป่ง
ต้องใช้ผ้าร้อนประคบเป็นครู่ใหญ่ ทั้งต้องผัดแป้งลงไปถึงได้มองไม่เห็น
ต่อจากนั้นเซี่ยเจินเจินก็ออกไปคารวะเจี่ยงซื่อที่เรือนใหญ่
แต่มริ เู้ หตุใดเจีย่ งซือ่ ถึงดูมที า่ ทางไม่พอใจอย่างยิง่ จึงไม่มสี หี น้าทีด่ ี
ให้เซีย่ เจินเจิน ซ�ำ้ ยังเอ่ยวาจาค่อนแคะนางอีกมากมาย นางเองก็ทำ� ได้เพียง
อดทน
หลังปรนนิบัติเจี่ยงซื่อกินอาหารเช้าเสร็จ เซี่ยเจินเจินก็ไปจัดการ
บรรดาเรือ่ งทีค่ นในจวนมารายงานต่อ ยามนีถ้ งึ เพิง่ จะมีเวลาให้พกั หายใจ
หายคอบ้าง
ทว่าเซีย่ เจินเจินไม่อยากกลับไปเรือนฮุย่ ชุนนัก จึงมาผ่อนคลายอารมณ์
ในสวน คิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญมาเจอเสิ่นหยวนเข้า
ได้ยนิ ค�ำของเซีย่ เจินเจินแล้ว เสิน่ หยวนก็กล่าวด้วยใบหน้ายิม้ แย้ม
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"เมือ่ ครูย่ ามอยูใ่ นห้องเห็นวันนีแ้ ดดดี จึงอยากจะออกมาเดินเล่นสักหน่อย"
ก่อนจะถามเซี่ยเจินเจินว่า "เจ้ามาจากที่ใด"
เซี่ยเจินเจินมุ่นคิ้ว มุมปากยกขึ้นยิ้มเยาะตนเอง "ข้าจะมาจากที่ใด
ได้อีกเล่า ถ้ามิใช่ไปปรนนิบัติท่านแม่ที่เรือนใหญ่ ก็ต้องไปจัดการงาน
จุกจิกในจวนที่โถงเล็กด้านหน้าแห่งนั้น"
เสิน่ หยวนได้ยนิ เซีย่ เจินเจินพูดแฝงด้วยโทสะก็ไม่ได้ตอ่ บทสนทนา
เพียงแค่ยิ้มน้อยๆ
ครัน้ แล้วก็ได้ยนิ เซีย่ เจินเจินพูดอีกว่า "ตอนข้าอยูท่ เี่ รือนของท่านแม่
ก่ อ นหน้ า นี้ ได้ยินสาวใช้ส องคนแอบคุยกันว่า ตอนกลางวันพี่สะใภ้
พาลวี่อวิ๋นกลับไปส่ง ยังพูดด้วยว่าพี่ใหญ่ไปพบท่านแม่ตอนเช้าด้วย
จุดประสงค์ที่จะส่งลวี่อวิ๋นกลับไปเช่นกัน ข้านั้นอิจฉาในวาสนาของ
พี่สะใภ้โดยแท้"
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180
เซี่ ย เจิ น เจิ น อิ จ ฉาเสิ่ น หยวนจริ ง ๆ เพื่ อ ปกป้ อ งเสิ่ น หยวนแล้ ว
หลีซ่ วิ เหยาถึงกับกล้าโต้เถียงเจีย่ งซือ่ อย่างเปิดเผย ในขณะทีห่ ลีซ่ วิ หยวน
ไม่มีทางท�ำเรื่องเช่นนี้ออกมาเด็ดขาด
หลี่ซิวหยวนกตัญญูต่อเจี่ยงซื่อยิ่ง เจี่ยงซื่อสั่งอะไร ไม่ว่าเป็น
เรือ่ งถูกหรือผิดเขาล้วนจะท�ำตาม ถึงขัน้ ยังเรียกร้องให้เซีย่ เจินเจินเชือ่ ฟัง
เจี่ยงซื่อตามไปด้วย บอกว่าเช่นนี้ถึงจะเป็นการกตัญญูกตเวที
อันที่จริงเซี่ยเจินเจินอยากจะให้หลี่ซิวหยวนปกป้องนางต่อหน้า
เจี่ยงซื่อสักครั้ง...แต่นางก็รู้ว่านี่เป็นเพียงความเพ้อฝันของตนเองเท่านั้น
เรื่องที่เซี่ยเจินเจินพูดในวันนี้ล้วนต่อบทสนทนาได้ค่อนข้างยาก
ด้วยเหตุนี้เสิ่นหยวนจึงยิ้มก่อนเอ่ยว่า "เจ้าก็มีวาสนาเช่นกัน สามารถ
แต่งงานกับคนที่ตนเองชมชอบได้ นับว่าสมหวังแล้ว"
เทศกาลซัง่ หยวนเมือ่ ปีทแี่ ล้วเสิน่ หยวนได้ยนิ เซีย่ เจินเจินสารภาพรัก
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กับหลี่ซิวหยวนเองกับหู
เซี่ยเจินเจินได้ยินแล้วก็มีสีหน้าอึ้งงันไปเล็กน้อย
เวลานัน้ นางรักและชืน่ ชมหลีซ่ วิ หยวนจริงๆ ไม่วา่ อย่างไรก็อยากจะ
แต่งงานกับเขา แต่หากย้อนเวลากลับไปได้อีกครั้ง นางคิดว่าตนเอง
คงจะไม่แต่งงานอีกแล้ว
ไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ปราศจากความอบอุ่น
ไม่มีแรงผลักดันให้ฝ่าฟันชีวิตไปได้
ทว่าเซี่ยเจินเจินก็มิได้ตอบอะไร เพียงแค่ยิ้มเยาะตนเอง จากนั้นก็
กล่าวกับเสิ่นหยวนอีกว่า "ช่วงก่อนข้าว่าง จึงได้ปักภาพทิวทัศน์ออกมา
อยากจะน�ำมาท�ำเป็นฉากกัน้ หากยามนีพ้ สี่ ะใภ้ไม่มธี รุ ะก็ไปนัง่ ทีเ่ รือนข้าเถิด
ดูภาพที่ข้าปักสักหน่อยดีหรือไม่"
เสิ่นหยวนไม่อยากไปจึงปฏิเสธในทันที
แต่ไม่รู้ไฉนวันนี้เซี่ยเจินเจินถึงได้มีท่าทางกระตือรือร้นอย่างที่สุด
รบเร้าให้เสิน่ หยวนไปให้ได้ ซ�ำ้ ยังบอกว่าเสิน่ หยวนแต่งเข้ามาสามเดือนกว่า
แล้ว กลับไม่เคยไปเยือนเรือนของนางสักครัง้ วันนีไ้ ม่วา่ อย่างไรก็ตอ้ งเชิญ
เสิ่นหยวนไปนั่งให้ได้
ในช่วงสามเดือนกว่านี้เซี่ยเจินเจินมานั่งที่เรือนจิ้งหยวนหลายหน
ตามมารยาทแล้วเสิ่นหยวนก็ควรไปนั่งที่เรือนของเซี่ยเจินเจินบ้างจริงๆ
เสิ่นหยวนจึงมองแสงอาทิตย์เหนือศีรษะ คิดว่าตอนนี้ยังห่างจาก
เวลาเลิกงานของขุนนาง หลี่ซิวเหยาและหลี่ซิวหยวนคงไม่กลับมาเร็ว
ปานนีแ้ น่ ในเมือ่ เป็นเช่นนีน้ างไปนัง่ ทีเ่ รือนฮุย่ ชุนเสียหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก
นางจึงตอบรับไป
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เรือนฮุย่ ชุนอยูไ่ ม่หา่ งจากสวนนีน้ กั เวลาเพียงสองถ้วยชาก็เดินมาถึง
ประตูใหญ่ทาสีเขียว ก�ำแพงขาวกระเบือ้ งด�ำ ใต้ชายคาแขวนโคมแดง
ไว้สองดวง หน้าประตูยังปลูกต้นหลิวที่ล�ำต้นมีขนาดเท่าปากชามไว้ด้วย
ต้นหนึ่ง ทว่ายามนี้อากาศยังเย็นอยู่ ใบหลิวจึงยังไม่งอกออกมา มีเพียง
กิ่งเกลี้ยงๆ แกว่งไกวเบาๆ ท่ามกลางสายลมเย็น
เสิ่นหยวนพลันหยุดฝีเท้าลง จู่ๆ ก็ไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไป
ชาติก่อนนางใช้ชีวิตอยู่ในเรือนฮุ่ยชุนนี้อย่างเงียบเหงาเดียวดาย
ถึงห้าปี
เวลาเกือบสองพันวันนั้นนางไม่อยากหวนนึกถึงอีก เดิมทีก็คิดมา
ตลอดว่าตนเองวางเฉยกับเรือ่ งราวในชาติกอ่ นได้มากพอแล้ว แต่ครัน้ มา
ยืนอยู่หน้าประตูเรือนฮุ่ยชุนในยามนี้ นางก็อดจะรู้สึกแสบจมูกไม่ได้
ที่แท้มิใช่ข้าวางเฉยได้ ก็แค่ไม่กล้าหวนนึกถึงเท่านั้นเอง
เซี่ยเจินเจินเห็นเสิ่นหยวนหยุดเดินก็หันหน้ามาเรียกนาง "พี่สะใภ้
เชิญเข้ามา"
เรื่องที่ตกปากรับค�ำไปแล้ว ยามนี้จะกลับค�ำได้อย่างไร อีกทั้ง
เสิ่นหยวนก็รู้สึกว่าเรื่องในชาติก่อนได้ผ่านไปแล้ว นางในตอนนี้มีชีวิต
ที่ดียิ่ง จะปล่อยให้เรื่องในชาติก่อนมารบกวนใจตนเองได้อย่างไรกัน
สักวันก็ต้องเผชิญหน้า
ด้วยเหตุนี้นางจึงยิ้มให้เซี่ยเจินเจิน ก่อนก้าวเท้าเดินเข้าประตูเรือน
เสิ่นหยวนจ�ำได้ว่าขณะนางอาศัยอยู่ในเรือนฮุ่ยชุนเมื่อชาติก่อน
ไม่มบี า่ วรับใช้มาเก็บกวาดท�ำความสะอาด พอถึงฤดูใบไม้รว่ งก็จะมีใบไม้รว่ ง
อยู่เต็มลานเรือนและขั้นบันได มองไปทางใดก็เห็นแต่ความทรุดโทรม
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ทว่ า เมื่ อ เดิ น เข้ า มายามนี้ ก ลั บ เห็ น ไผ่ เ ขี ย วปลู ก อยู ่ ข ้ า งก� ำแพง
ต้นทับทิมที่ข้างทางเดินศิลาเขียว และต้นกล้วยที่ข้างภูเขาจ�ำลองซึ่ง
ล้วนแต่เจริญงอกงามดี ในลานเรือนทุกซอกทุกมุมเก็บกวาดเรียบร้อยยิ่ง
ด้านขวามือยังมีซุ้มจื่อเถิง* เพิ่มมาซุ้มหนึ่ง ข้างใต้มีโต๊ะและเก้าอี้ศิลา
วางไว้ด้วย คิดว่าคงเป็นเซี่ยเจินเจินให้คนมาท�ำ
เสิ่นหยวนมองดูสิ่งเหล่านี้แล้วก็พลันรู้สึกโล่งใจ หายติดค้างในใจ
ทันใด
ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนกับชาติก่อนแล้ว...
ในชาตินนี้ างเป็นภรรยาของหลีซ่ วิ เหยา ย่อมไม่มที างเกิดเรือ่ งอย่าง
ในชาติก่อนอีก ครั้งนี้ไม่ว่าเรือนฮุ่ยชุนก็ดีหรือหลี่ซิวหยวนก็ช่าง ทุกอย่าง
ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับนางแล้ว
เสิ่นหยวนเดินตามเซี่ยเจินเจินเข้าตัวเรือนไปด้วยกัน
ตอนนี้เซี่ยเจินเจินกับหลี่ซิวหยวนอาศัยอยู่ที่นี่ ความชมชอบของ
พวกเขาต่างจากเสิ่นหยวน ของประดับตกแต่งในเรือนย่อมต่างจาก
ชาติก่อนของนาง
ชาติก่อนเสิ่นหยวนชอบสิ่งของที่ดูหรูหรา ดังนั้นในเรือนจึงถูกนาง
ตกแต่งจนดูหรูหราโอ่อ่า แต่เห็นได้ชัดว่าเซี่ยเจินเจินชอบสิ่งของที่แฝง
ความลุ่มลึก ในเรือนตอนนี้จึงตกแต่งได้งามสง่ายิ่ง
เสิน่ หยวนพินจิ ดูภายในห้องเพียงสองอึดใจ จากนัน้ ก็หนั ไปดูภาพที่
เซี่ยเจินเจินปัก
เซีย่ เจินเจินปักภาพของกัวซี** ด้านบนมีภเู ขาทีอ่ ยูห่ า่ งไกล มีตน้ สน
* จื่อเถิง หมายถึงต้นวิสทีเรีย (Wisteria)
** กัวซี คือจิตรกรชื่อดังในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ
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โบราณ มีดอกกล้วยไม้ มองออกได้วา่ อีกฝ่ายสิน้ เปลืองเวลาและก�ำลังไป
มากเพียงใด
เซี่ยเจินเจินก�ำลังพูดกับเสิ่นหยวนว่า "...ภาพนี้ข้าเริ่มปักตั้งแต่
ยังอยู่ที่บ้านเดิม แต่ยังปักไม่เสร็จ จึงน�ำติดตัวมาด้วย ครึ่งปีกว่ามานี้
ข้ า ถู ก งานจุ ก จิ ก สารพั ด อย่ า งรุ ม เร้ า มาตลอด แทบจะไม่ มี เ วลาว่ า ง
มาปักต่อ ไม่ง่ายเลยกว่าจะปักเสร็จเมื่อสองวันก่อน ข้าได้ยินว่าฝีมือ
ปักผ้าของพี่สะใภ้นั้นดียิ่ง จึงอยากขอให้ท่านมาช่วยดูสักหน่อย"
เสิน่ หยวนเห็นภาพทีป่ กั ออกมานีม้ สี สี นั เข้ากันจนดูงดงามเรียบร้อย
ฝีเข็มก็ละเอียดประณีต จึงเอ่ยชื่นชมจากใจจริง "ภาพนี้ของเจ้าปัก
ได้ดียิ่งนัก จนข้าไม่รู้ว่าควรชมอย่างไรแล้ว" ก่อนจะยิ้มพลางกล่าวกับ
เซี่ยเจินเจินอีกว่า "คิดว่าน้องรองจะต้องชอบภาพที่เจ้าปักแน่นอน"
ในอดีตตอนทีเ่ สิน่ หยวนยังชอบหลีซ่ วิ หยวนอยูไ่ ด้เคยสืบความชมชอบ
ของเขา จึงรู้ว่าเขาชอบภาพวาดของกัวซี เซี่ยเจินเจินปักภาพนี้ออกมา
คิดว่าก็คงเพื่อเอาใจหลี่ซิวหยวน
รอยยิ้มบนหน้าเซี่ยเจินเจินแข็งค้างไปเล็กน้อย
เดิมทีนางมิใช่คนชอบงานเย็บปัก ตอนแรกที่ปักภาพของกัวซีนี้
เป็นเพราะอยากเอาใจหลี่ซิวหยวนจริงๆ นางยังจ�ำได้ว่าขณะที่นางเริ่ม
ปักมันทั้งหัวใจมีแต่ความหวานล�้ำ คิดอยู่ตลอดว่าเมื่อปักเสร็จแล้ว
มอบให้หลี่ซิวหยวน ไม่รู้บนหน้าเขาจะมีความประหลาดใจเพียงใด
ทว่าหลังจากเซีย่ เจินเจินแต่งเข้ามาหลีซ่ วิ หยวนก็เห็นนางปักภาพนี้
เป็นประจ�ำ แต่บนหน้าเขากลับไม่มคี วามประหลาดใจหรือดีใจแม้แต่นอ้ ย
คล้ายไม่ว่ากับผู้ใด ทั้งตัวนางหรือแม้กระทั่งเจี่ยงซื่อ หลี่ซิวหยวน
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ล้วนมีแต่สีหน้าเฉยชามอบให้ ไม่เคยมีเวลาที่เสียกิริยามาก่อน คิดว่า
เขาคงเป็นคนที่มีนิสัยเช่นนั้นกระมัง
เพียงแต่เซี่ยเจินเจินพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้
คื น เทศกาลซั่ง หยวนเมื่อ ปีก่อ นนั้นนางมองเห็นสีหน้า ไม่พอใจ
ของหลี่ซิวหยวนยามเผชิญหน้ากับเสิ่นหยวนด้วยตาตนเอง มิหน�ำซ�้ำ
ยังได้ยินเขาเรียกชื่อของเสิ่นหยวนอย่างโมโหเองกับหูด้วย
ต่อมานางเอ่ยถึงเสิ่นหยวนต่อหน้าหลี่ซิวหยวนอีกหลายครั้ง เขาก็
ดูมีท่าทางร�ำคาญอย่างที่สุด
เหมือนว่าหลี่ซิวหยวนจะปฏิบัติต่อเสิ่นหยวนต่างออกไปบ้าง...
ระหว่างคนทัง้ สองจะเป็นอย่างทีเ่ สิน่ หยวนบอกเท่านัน้ หรือ เคยบังเอิญ
พบหน้ากัน หลีซ่ วิ หยวนเหมือนจะเข้าใจนางผิด ฉะนัน้ เวลาตนเอ่ยถึงนาง
ต่อหน้าเขา หลี่ซิวหยวนถึงได้โมโหขุ่นเคืองยิ่ง?
เป็นความเข้าใจผิดเช่นไรกันแน่ถึงท�ำให้ยามหลี่ซิวหยวนได้ยินชื่อ
เสิ่นหยวนแล้วจะมีอาการตอบสนองต่างไปจากปกติ
ในใจเซี่ยเจินเจินอดนึกสงสัยขึ้นมาไม่ได้ นางมองเสิ่นหยวน เห็น
อีกฝ่ายยังคงเพ่งพินิจภาพที่นางปักอยู่ด้วยสีหน้าเรียบเฉย
ด้วยเหตุนเี้ ซีย่ เจินเจินใคร่ครวญดูอกี ทีกม็ องว่าตนเองคิดมากไปแล้ว
ยามนี้เสิ่นหยวนดูมีสัมพันธ์กับหลี่ซิวเหยาดียิ่งยวด ระหว่างนางกับ
หลี่ซิวหยวนจะไปมีเรื่องอะไรได้อีกเล่า มิหน�ำซ�้ำระยะนี้เวลาหลี่ซิวหยวน
มองเห็นเสิ่นหยวนก็ล้วนมีท่าทีเย็นชาอย่างที่สุด
เซี่ยเจินเจินจึงเอ่ยปากคุยกับเสิ่นหยวนขึ้นมาอีกครั้ง เชิญอีกฝ่าย
ไปนั่ ง บนตั่ง หลัวฮั่นในห้อ งกลาง ทางหนึ่งเรียกให้สาวใช้ยกชาและ
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กล่องขนมมา อีกทางก็ปรึกษากับเสิ่นหยวนว่าหากใช้ภาพนี้มาท�ำเป็น
ฉากกั้น โครงฉากควรใช้ไม้ใดมาท�ำ รวมถึงเรื่องจ�ำพวกว่าบนตัวโครง
ต้องสลักลายหรือไม่ ถ้าสลักจะสลักลายอะไร
ระหว่างที่พวกนางก�ำลังคุยกันก็พลันได้ยินเสียงแมวร้องขึ้นมา
จากนั้นก็มองเห็นลูกแมวตัวหนึ่งกระโดดเข้ามาจากนอกห้อง เป็นแมว
สีขาวหิมะ มีเพียงปลายหูขวาที่เป็นสีด�ำ ยังดูเล็กอยู่มาก มือข้างเดียว
ก็สามารถอุ้มขึ้นมาได้
เสิ่นหยวนมองเห็นแมวตัวนี้ก็มีอาการอึ้งงันอยู่บ้าง
ชาติกอ่ นนางเก็บลูกแมวยังไม่หย่านมตัวหนึง่ ได้จากเรือนด้านหลัง
ของเรือนฮุ่ยชุน มันมีสีขาวหิมะทั้งตัว และมีเพียงปลายหูขวาที่มีสีด�ำ
เช่นนี้ ต่อมานางก็เลี้ยงแมวตัวนั้นไว้ตลอด เวลาเบื่อๆ ก็จะคุยกับมัน
หลังจากที่นางถูกพิษจนสองตามืดบอด ในใจก็ยังคงพะวงว่าแมวตัวนั้น
จะหิวโหยหรือไม่
คิดไม่ถึงว่าชาตินี้จะยังได้เห็นลูกแมวตัวนี้อีก
มีสาวใช้อมุ้ ลูกแมวตัวนัน้ ขึน้ มา เซีย่ เจินเจินรับมาประคองไว้ในมือ
ก่อนกล่าวยิม้ ๆ กับเสิน่ หยวน "ข้าเก็บได้จากเรือนด้านหลังเมือ่ สองวันก่อน
เวลานัน้ เจ้านีด่ นู า่ สงสารยิง่ ข้าจึงสัง่ ให้คนเลีย้ งดูมนั อย่างดี แต่มนั กลับเป็น
เจ้าแมวที่เรื่องมาก ทุกวันนอกจากนมวัวก็ไม่ยอมกินยอมดื่มอย่างอื่น"
เซี่ยเจินเจินยิ้มขึ้นมาอีก "จะว่าไปเจ้านี่ก็ได้อาศัยใบบุญพี่สะใภ้
มันยังเล็ก ไม่อาจกินของอย่างอืน่ ได้ ท�ำเอาข้าร้อนใจจนไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรดี
ต่อมาได้ยินว่าในโรงม้ามีแม่วัวอยู่ตัวหนึ่ง เป็นวัวที่พี่ใหญ่ซื้อมาไว้ให้
พี่ ส ะใภ้ไ ด้ดื่ม นมอุ่นๆ โดยเฉพาะ ข้า จึงให้สาวใช้น�ำเงินไปให้คนที่
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มีหน้าที่เลี้ยงวัว เพื่อให้เขาเจียดนมวัวมาให้ข้าทุกวัน ต้องขอบคุณนมวัว
เหล่านี้ มิเช่นนั้นเกรงว่าเจ้านี่คงไม่รอดแล้ว"
เซี่ยเจินเจินพูดพลางก้มหน้าลง ใช้นิ้วสะกิดจมูกของลูกแมวน้อย
เบาๆ "ไกวไกว รีบขอบคุณฮูหยินใหญ่เร็วเข้า"
คิดว่า 'ไกวไกว' คงจะเป็นชือ่ ทีเ่ ซีย่ เจินเจินตัง้ ให้ลกู แมวตัวนี้ ส่วนชือ่
ที่ชาติก่อนเสิ่นหยวนตั้งให้มันคือ 'เสี่ยวเหมาฉิว'
เสิ่นหยวนจึงพูดยิ้มๆ กับเซี่ยเจินเจิน "แค่นมวัวนิดเดียวเท่านั้น
มีค่าอะไรกัน วันหน้าหากเจ้าต้องการก็ไปเอามาได้เลย มากเท่าไรก็ได้"
ก่อนจะมองลูกแมวน้อยในมืออีกฝ่ายพลางกล่าวอีกว่า "มันดูน่ารักมาก
จริงๆ ให้ข้าอุ้มหน่อยได้หรือไม่"
เซี่ยเจินเจินยิ้มพลางยื่นลูกแมวน้อยมาให้
เสิ่นหยวนยื่นมือไปรับมาประคองไว้ในมือแล้วมองดูมัน
ลูกแมวน้อยตากลมดิก ลูกตาเป็นสีด�ำ เสียงร้องฟังดูโตไม่เต็มวัย
เสิ่นหยวนมองแล้วก็อดจะยกมือเกาคางมันเบาๆ ไม่ได้
ลูกแมวน้อยหรีต่ าลงด้วยความสบายทันที ทัง้ ยังส่งเสียงร้องออกมา
สองสามครั้ง
เห็นดังนี้เซี่ยเจินเจินก็กล่าวยิ้มๆ "ดูท่าไกวไกวจะชอบให้พี่สะใภ้
เกาคางมันยิ่ง"
เสิ่นหยวนยิ้มโดยไม่พูดอะไร
ชาติก่อนนางก็ชอบอุ้มเสี่ยวเหมาฉิวไว้ในอ้อมแขนแล้วเกาคางมัน
เบาๆ เช่นนี้ เสี่ยวเหมาฉิวใช้ชีวิตผ่านวันเวลาอันเงียบเหงาเดียวดาย
เป็นเพื่อนนางเกือบสองพันวัน ในใจนางย่อมให้ความส�ำคัญกับมันมาก
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เสิ่นหยวนพลันอยากเอ่ยปากขอเสี่ยวเหมาฉิวกลับไปเลี้ยงกับ
เซีย่ เจินเจิน แต่ครัน้ คิดดูอกี ที อีกฝ่ายดูทา่ ทางชอบเสีย่ วเหมาฉิวอย่างมาก
นางจะแย่งของรักของผู้อื่นได้อย่างไรเล่า
มิหน�ำซ�้ำทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องดูที่วาสนา จะอย่างไรชาตินี้ก็เป็น
เซี่ยเจินเจินเก็บเสี่ยวเหมาฉิวได้ก่อน...
เรื่องที่พลาดไปแล้วก็ท�ำได้เพียงปล่อยให้มันเป็นไป
เสิน่ หยวนจึงล้มเลิกความคิดทีจ่ ะขอเสีย่ วเหมาฉิวมาจากเซีย่ เจินเจิน
นางคิดว่าเซีย่ เจินเจินดูจะชอบเสีย่ วเหมาฉิวออกปานนี้ จะต้องดีตอ่ มันมาก
แน่นอน ส่วนเรือ่ งนมวัวนางจะบอกคนทีม่ หี น้าทีเ่ ลีย้ งวัวเองว่าต่อไปทุกวัน
ให้เขาส่งนมมาให้เซี่ยเจินเจินมากขึ้นหน่อย
เสิน่ หยวนคุยกับเซีย่ เจินเจินต่อโดยทีก่ อดเสีย่ วเหมาฉิวไว้ในอ้อมแขน
อยู่ตลอด เรื่องที่คุยคือบรรดาเรื่องสนุกตอนที่นางเคยเลี้ยงสัตว์เล็กๆ
ยามเป็นเด็ก
เซี่ยเจินเจินเองก็บอกกับเสิ่นหยวนว่าตอนยังเด็กเคยเลี้ยงกระต่าย
ตัวหนึง่ ทว่าต่อมากระต่ายได้ตายลง ท�ำให้นางเสียใจอย่างมาก คนทัง้ สอง
คุยกันได้ถูกคอยิ่ง
เวลานี้เองก็เห็นสาวใช้นางหนึ่งเปิดม่านเดินเข้ามายอบตัวคารวะ
เซี่ยเจินเจิน ก่อนกล่าวว่า "ฮูหยิน หลี่มามาบอกว่าขนมที่ท่านบอกนาง
เมื่อวานเย็นมีขั้นตอนหนึ่งที่นางลืมไป มิทราบว่าควรท�ำอย่างไร ในเตา
ตอนนี้ยังมีไฟอยู่ นางจึงให้บ่าวมาถามท่านเจ้าค่ะ"
หลีม่ ามาเป็นบ่าวหญิงผูด้ แู ลการปรุงอาหารในครัวเล็กของเรือนฮุย่ ชุน
เมื่อเย็นวานจู่ๆ เซี่ยเจินเจินก็นึกอยากกินขนมแป้งกระจับผสมน�้ำตาล
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ดอกกุ้ย จึงเรียกหลี่มามาให้นางมาท�ำในวันนี้
หากแต่หลี่มามาท�ำไม่เป็น เซี่ยเจินเจินจึงได้อธิบายให้นางฟัง
อย่างละเอียดว่าต้องท�ำอย่างไร คิดไม่ถึงว่านางยังลืมเสียได้
เซี่ยเจินเจินอธิบายวิธีการท�ำให้สาวใช้ฟังอย่างละเอียดอีกรอบ
แต่เพราะสาวใช้อายุยังน้อยจึงจ�ำได้ไม่หมด และเซี่ยเจินเจินเอง
ก็รู้สึกว่าให้หลี่มามาท�ำขนมนี้ครั้งแรกเกรงว่าคงจะท�ำออกมาไม่ได้
ตนเองจ�ำต้องไปท�ำให้ดูสักหน่อย
ด้วยเหตุนี้เซี่ยเจินเจินจึงกล่าวกับเสิ่นหยวน "พี่สะใภ้ ข้าจะไป
ที่ครัวเล็กเสียหน่อย ไม่นานก็กลับมา ท่านรอข้าก่อน ประเดี๋ยวข้าจะ
เชิญให้ท่านลองกินขนมแป้งกระจับผสมน�้ำตาลดอกกุ้ย"
เสิ่นหยวนหันหน้าไปมองแสงอาทิตย์ที่ด้านนอก คิดว่ายังห่างจาก
เวลาเลิกงานของขุนนางอยู่บ้าง กลับไปก็ว่างงาน อีกทั้งนางเพิ่งได้พบ
เสี่ยวเหมาฉิว ไม่อยากจะจากไปทันทีเช่นกัน จึงตกปากรับค�ำไป
เซี่ยเจินเจินจึงลุกขึ้นเดินออกจากห้อง
ส่วนเสิน่ หยวนก็กอดเสีย่ วเหมาฉิวไว้ในอ้อมแขน ยกมือเกาคางมันต่อ
ทางหนึง่ ก็พดู กับมันเบาๆ ประหนึง่ ว่าย้อนกลับไปในช่วงทีพ่ งึ่ พาอาศัยกัน
เมื่อชาติก่อนก็มิปาน
ขณะก�ำลัง พูด เสิ่นหยวนพลันรู้สึกว่า ในห้องสว่า งขึ้นกะทันหัน
มีคนเปิดม่านออก แสงที่ด้านนอกลอดเข้ามา
เสิ่นหยวนนึกว่าเป็นเซี่ยเจินเจินกลับมาแล้ว จึงเงยหน้ายิ้มพลาง
เอ่ยว่า "กลับมาแล้วหรือ"
แต่ครั้นเสิ่นหยวนมองเห็นใบหน้าของคนที่ยืนอยู่ตรงประตูชัดเจน
26
Page ������������� ����������������� 5.indd 26

25/11/2563 BE 09:23

ฉางโกวลั่ ว เยวี่ ย

รอยยิ้มบนหน้านางก็แข็งค้างไปทันใด
เป็นเซี่ยเจินเจินกลับมาเสียที่ใดกัน เป็นหลี่ซิวหยวนต่างหาก!
เพียงแต่ยามนี้ยังไม่ถึงเวลาเลิกงาน ไฉนเขาถึงได้กลับมาก่อนเล่า
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181
ฝีเท้าของหลี่ซิวหยวนชะงักค้าง
เขาคิ ด ไม่ ถึ ง ว่ า จะได้ เ ห็ น เสิ่ น หยวนที่ นี่ อี ก ทั้ ง นางยั ง ยิ้ ม พลาง
พูดกับเขาด้วยว่า 'กลับมาแล้วหรือ'
เหมือนกับเป็นภรรยาที่รอสามีกลับมาโดยตลอด จากนั้นพอรู้ว่า
สามีกลับมาในที่สุดก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มให้สามีด้วยความดีใจ...
ในใจหลี่ซิวหยวนพลันมีความรู้สึกแปลกๆ ประการหนึ่ง คล้ายว่า
เดิมทีเสิ่นหยวนก็ควรอยู่ในเรือนฮุ่ยชุนนี้ รอเขาเลิกงานกลับมาทุกวัน
สายตาเขาพิ นิ จ มองเสิ่ น หยวน เสื้ อ ผ้ า ต่ ว นสี เ หลื อ งอ่ อ นลาย
ดอกเหมยกุ๊นขอบขนสัตว์กับกระโปรงผ้าไหมสีเหลืองนวล นางนั่งอย่าง
สงบอยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้าเรียบเฉย ดูงดงามยิ่ง
ในห้วงความคิดหลี่ซิวหยวนพลันปรากฏกลอนวรรคหนึ่งขึ้นมา...
คนงามดัง่ บุปผาอยูเ่ บือ้ งนภาในม่านเมฆ คล้ายว่าอยูส่ งู ลิบมิอาจแตะต้อง
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เขาอดจะตกตะลึงไม่ได้
เวลานีเ้ สิน่ หยวนวางลูกแมวน้อยในอ้อมแขนลงบนตัง่ หลัวฮัน่ อย่าง
เบามือแล้ว
เพือ่ เลีย่ งไม่ให้หลีซ่ วิ เหยาต้องคิดมาก เวลานางอยูต่ อ่ หน้าหลีซ่ วิ เหยา
จะพูดคุยกับหลีซ่ วิ หยวนอย่างห่างเหินมีพธิ รี ตี องเหมือนอย่างทีน่ างปฏิบตั ิ
ต่อผูอ้ นื่ แต่ยามเผชิญหน้าหลีซ่ วิ หยวนตามล�ำพังเช่นนี้ นางยังคงไม่อยาก
สนทนากับเขา
เรือ่ งบางเรือ่ งถึงนางจะพยายามเมินเฉย สามารถไม่คดิ เล็กคิดน้อยได้
แต่ก็ยังไม่อาจท�ำเฉยได้อยู่ดี
เสิน่ หยวนอยากจะออกไปจากทีน่ ใี่ นทันที ทว่านางเพิง่ จะลุกขึน้ ยืน
ก็ได้ยนิ เสียงเย็นชาของหลีซ่ วิ หยวนเอ่ยถามนางว่า "ไฉนเจ้าถึงมาอยูท่ นี่ ไี่ ด้"
เสิ่นหยวนรู้สึกอยากหัวเราะอยู่บ้าง หรือหลี่ซิวหยวนจะคิดว่า
นางจงใจตรงมาเซ้าซี้เขาถึงในเรือนฮุ่ยชุน?
ด้วยเหตุนี้เสิ่นหยวนจึงตอบว่า "เมื่อครู่น้องสะใภ้บังเอิญพบข้า
ในสวน จึงเรียกให้ข้ามาดูภาพที่นางปัก" ก่อนจะเอ่ยถามหลี่ซิวหยวน
ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอ่อนๆ "ไฉนวันนี้น้องรองจึงเลิกงานเร็วปานนี้เล่า"
หลังเสิ่นหยวนแต่งเข้ามาตอนพบหลี่ซิวหยวนก็ไม่เคยเรียกว่า
'น้องรอง' มาก่อน ยามนี้ถือเป็นครั้งแรก และยังเพื่อให้เขากระจ่างแจ้ง
ในความสัมพันธ์ตอนนี้ของทั้งสองด้วย
นางเป็นพี่สะใภ้ของเขา มิหน�ำซ�้ำในใจนางก็ไม่ได้รู้สึกใดๆ กับเขา
แล้วจริงๆ
หลี่ซิวหยวนได้ยินแล้วก็เงียบไปไม่เอ่ยปาก ทว่าสายตาที่มอง
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เสิ่นหยวนกลับเข้มขึ้น
เสิน่ หยวนกลับไม่อยากไปสนใจว่าหลีซ่ วิ หยวนจะรูส้ กึ เช่นไร เพียงยิม้
พลางพูดว่า "ข้ายังมีธรุ ะ ขอตัวไปก่อน รบกวนน้องรองบอกน้องสะใภ้ดว้ ย"
พูดพลางก้าวเท้าเดินไปข้างหน้า
หลี่ซิวหยวนยังยืนอยู่ตรงประตู แม้เขาจะมีรูปร่างผอม แต่เขาก็
เป็นบุรุษ อย่างไรก็สูงใหญ่กว่าเสิ่นหยวน เขาขวางประตูไม่ยอมเปิดทาง
เสิ่นหยวนก็หมดหนทางจะเดินออกไปได้
เสิ่นหยวนจึงหยุดฝีเท้าลง เงยหน้ามองหลี่ซิวหยวนด้วยสายตา
ที่สงบนิ่งยิ่ง
นางพูดกับเขาชัดเจนเพียงนีแ้ ล้ว เขากลับยืนอยูต่ รงนัน้ ไม่ยอมหลบ
อีกหรือ หมายความว่าอย่างไรกัน หรือยังคิดว่านางตั้งใจมาพัวพันเขา
ก็เลยอยากจะออกปากต่อว่าให้หนัก?
หลี่ซิวหยวนสบตากับเสิ่นหยวน ริมฝีปากเม้มน้อยๆ สายตาเป็น
ประกาย สุดท้ายก็ขยับตัวหลบไปด้านข้าง
เห็นดังนี้ไฉ่เวยที่ยืนเป็นกังวลอยู่ด้านหลังเสิ่นหยวนมาตลอดถึง
คลายใจลงในที่สุด รีบก้าวไปเปิดม่านประตูแล้วเชิญให้เสิ่นหยวนเดิน
ออกไป
ขณะเสิ่นหยวนเดินผ่านไป หลี่ซิวหยวนก็ได้กลิ่นดอกมะลิหอม
ละมุนสดชื่น
แปลก เมื่อก่อนนางมิใช่ชอบกลิ่นกุหลาบหรือไร
นางมี รู ป โฉมงามจรั ส ปานนั้ น นิ สั ย ก็ ห ยิ่ ง ผยองยิ่ ง เหมาะกั บ
ดอกกุหลาบที่จัดจ้านหอมหวนมากกว่าดอกมะลิที่งามเรียบนัก
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หลี่ซิวหยวนมองเสิ่นหยวนที่เดินออกไปถึงลานเรือนแล้ว เงาหลังดู
อรชรบอบบาง
ทันใดนั้นก็พลันมองเห็นเซี่ยเจินเจินเดินออกมาจากในครัวเล็ก
ด้านข้าง พอนางมองเห็นเสิ่นหยวนก็ก้าวไปหาทันที
ทางด้านนั้นเซี่ยเจินเจินเพิ่งจะท�ำขนมแป้งกระจับผสมน�้ำตาล
ดอกกุ้ยเสร็จ ดูหลี่มามาใส่มันลงในลังถึงแล้วถึงได้เดินออกมา แต่
คิดไม่ถงึ ว่าพอก้าวพ้นประตูครัวเล็กมากลับเห็นเสิน่ หยวนอยูใ่ นลานเรือน
ซ�้ำยังมีท่าทางเหมือนก�ำลังจะกลับ
เซี่ยเจินเจินจึงรีบก้าวไปถาม "พี่สะใภ้ นี่ท่านจะกลับแล้วหรือ
รออีกสักครู่เถิด ขนมแป้งกระจับผสมน�้ำตาลดอกกุ้ยใส่ลงลังถึงแล้ว
ประเดี๋ยวเดียวก็ได้ที่ ท่านอยู่ชิมก่อนค่อยไป"
เสิ่นหยวนมองเห็นเซี่ยเจินเจินก็หยุดฝีเท้าลง
เซีย่ เจินเจินผูน้ นี้ บั ว่านิสยั ดียงิ่ เสิน่ หยวนเองก็ไม่อยากปฏิเสธน�ำ้ ใจ
ของอีกฝ่าย เพียงแต่...
เสิน่ หยวนหันหน้ากลับไปมองก็เห็นหลีซ่ วิ หยวน ไม่รอู้ กี ฝ่ายมายืนอยู่
บนบันไดศิลาเขียวตั้งแต่เมื่อไร เขาก�ำลังมองนางด้วยสายตาอึมครึม
ไม่รู้ว่าในใจคิดสิ่งใดกันแน่
ไม่รู้เหตุใ ดเสิ่นหยวนถึง ได้รู้สึกว่า หลี่ซิว หยวนที่เ ป็นเช่นนี้ช่าง
แปลกประหลาดยิ่ง
ท่าทีที่หลี่ซิวหยวนมีต่อนางในยามนี้ นางบอกไม่ถูกว่าเป็นท่าที
แบบใดกัน
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หากบอกว่ายังระอานางเหมือนที่ผ่านมา เช่นนั้นพอเขาเห็นนาง
ก็ ค วรจะเดิ น หนี ไ ปทั น ที มิ ใ ช่ ห รื อ แต่ ไ ฉนยามนี้ ส ายตาของเขากลั บ
มองนางโดยตลอด
หากบอกว่าให้ความเคารพนางในฐานะพี่สะใภ้ แต่น�้ำเสียงที่เขา
ใช้พูดกับนางก็ฟังดูเย็นชายิ่ง
เสิ่นหยวนคิดแล้วก็รู้สึกว่าหลี่ซิวหยวนคงรับเรื่องที่นางกลายเป็น
พี่สะใภ้ของเขาไม่ได้กระมัง!
จะอย่างไรในใจเขาเมื่อก่อนนางก็ตามพัวพันเขาถึงเพียงนั้น ท�ำให้
เขาอิดหนาระอาใจอย่างที่สุด จู่ๆ วันหนึ่งนางกลับแต่งงานกับพี่ใหญ่
ของเขา ซ�้ำเขายังต้องเรียกนางว่าพี่สะใภ้...
คิดถึงตรงนี้เสิ่นหยวนก็หายข้องใจแล้ว
ด้วยเหตุนนี้ างจึงยิม้ ให้เซีย่ เจินเจินพลางกล่าว "เมือ่ ครูข่ า้ เห็นน้องรอง
เลิกงานกลับมาแล้ว ก็คดิ ว่าพีใ่ หญ่ของเจ้าใช่จะกลับมาแล้วเช่นกันหรือไม่
จึงได้รีบจะกลับไปต้อนรับเขา"
เวลานี้เองเซี่ยเจินเจินจึงเพิ่งมองเห็นหลี่ซิวหยวนที่ยืนอยู่บนบันได
นางนึกประหลาดใจเช่นกันว่าไฉนวันนี้เขาถึงเลิกงานกลับมาเร็วเพียงนี้
จากนั้นก็มองเห็นเขามีสีหน้าเย็นชา ก�ำลังหันหน้ามองกระถางต้นสนที่
วางอยูห่ น้าระเบียงอยู่ คล้ายว่าไม่ได้ให้ความสนใจทางพวกนางโดยสิน้ เชิง
เซี่ยเจินเจินโล่งใจอย่างบอกไม่ถูก หลี่ซิวหยวนไม่ให้ความสนใจ
เสิน่ หยวนเช่นนีอ้ ย่างไรก็เป็นเรือ่ งดี เพราะนางรูส้ กึ อยูเ่ สมอว่าหลีซ่ วิ หยวน
ปฏิบัติต่อเสิ่นหยวนค่อนข้างต่างไปจากผู้อื่น
เซี่ยเจินเจินหันหน้ามามองเสิ่นหยวน ก่อนเอ่ยกระเซ้าว่า "พี่สะใภ้
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อดใจรอพบพี่ใหญ่ไม่ไหวถึงเพียงนี้ พวกท่านรักใคร่กันดีโดยแท้"
ค�ำพูดของเซี่ยเจินเจิน หลี่ซิวหยวนก็ได้ยินเช่นกัน คิ้วยาวทั้งสอง
ของเขาขมวดมุ่น ทว่าสีหน้ายังคงเย็นชามิเปลี่ยน
เสิ่นหยวนเองก็ยิ้มน้อยๆ โดยไม่ตอบอะไร
ที่ เ สิ่ น หยวนพู ด เมื่ อ ครู ่ นี้ มิ ใ ช่ ข ้ อ อ้ า งเพื่ อ จะจากไปเสี ย ทั้ ง หมด
มองเห็นหลี่ซิวหยวนเลิกงานกลับมาเร็วเพียงนี้ คิดว่าวันนี้หลี่ซิวเหยา
ก็คงกลับมาเร็วเช่นกัน นางจึงอยากกลับไปพบหลีซ่ วิ เหยาเสียเดีย๋ วนีจ้ ริงๆ
เสิ่นหยวนก�ำลังจะเอ่ยปากบอกลาเซี่ยเจินเจินก็เห็นชิงเหอเดิน
ตามหลังสาวใช้นางหนึ่งของเรือนฮุ่ยชุนเข้ามา
ครัน้ มองเห็นเสิน่ หยวนชิงเหอก็รบี เอ่ยเรียก "ฮูหยิน" ก่อนจะยอบตัว
คารวะหลีซ่ วิ หยวนและเซีย่ เจินเจิน แล้วเอ่ยเรียกว่า "คุณชายรอง ฮูหยินรอง"
จากนัน้ ชิงเหอถึงกล่าวกับเสิน่ หยวน "ทีแ่ ท้ทา่ นก็มาอยูท่ นี่ เี่ อง เมือ่ ครู่
นายท่านกลับมาแล้ว เห็นท่านไม่อยู่ในเรือนก็ออกตามหาท่านไปทั่วเลย
เจ้าค่ะ! กระทั่งตัวบ่าวเองก็เป็นนายท่านใช้ให้ออกมาหาท่านเช่นกัน"
เสิ่นหยวนได้ยินแล้วก็ท�ำท่าจะรีบกลับไปทันที แต่ทันใดนั้นเอง
ก็มองเห็นเงาร่างสูงใหญ่องอาจเดินเข้าประตูเรือนมาพอดี
ครัน้ มองเห็นเสิน่ หยวนอยูใ่ นนี้ หลีซ่ วิ เหยาก็กา้ วปราดเข้ามากุมมือนาง
ไว้อย่างเป็นธรรมชาติ ยิ้มพลางกล่าวกับนาง "เมื่อครู่ข้าเที่ยวตามหาเจ้า
อยู่เป็นนานก็หาไม่พบ ที่แท้เจ้ามาอยู่ที่นี่นี่เอง"
ดูเหมือนว่ายามนี้ในสายตาเขามีเพียงเสิ่นหยวนคนเดียว คนอื่นๆ
เขาล้วนไม่แยแส
ถูกหลีซ่ วิ เหยากุมมือต่อหน้าคนมากเพียงนี้ เสิน่ หยวนก็รสู้ กึ ขัดเขิน
33
Page ������������� ����������������� 5.indd 33

25/11/2563 BE 09:23

เกิ ด ใหม่ อี ก ที ไ ม่ ข อสามี ส กุ ล หลี่ 5

อยู่บ้าง นางจึงดิ้นเบาๆ เงยหน้าถลึงตาใส่เขา ก่อนกระซิบว่า "ที่นี่มีคน
อยู่ตั้งมาก พวกเขาจะมองอย่างไร รีบปล่อยมือเร็วเข้า"
หลี่ซิวเหยามองสองแก้มแดงเรื่อของนางพลางยิ้มน้อยๆ แต่กลับ
มิได้ปล่อยมือ
เสิ่ น หยวนจนปั ญ ญา ได้ แ ต่ ป ล่ อ ยให้ ห ลี่ ซิ ว เหยากุ ม มื อ ต่ อ ไป
ในขณะที่ใบหน้ากลับแดงยิ่งกว่าเดิม นางหลุบตาลงอย่างเอียงอาย
อยู่บ้าง
เซี่ ย เจิ น เจิ น มองอยู ่ ข ้ า งๆ รู ้ สึ ก อิ จ ฉายิ่ ง ที่ ค นทั้ ง สองรั ก ใคร่ กั น
ถึงเพียงนี้ คิดดูเถอะว่าหลี่ซิวหยวนเคยท�ำดีกับตนต่อหน้าผู้อื่นอย่าง
ปราศจากการหลบเลี่ยงเช่นนี้เสียที่ใด แม้แต่ลับหลังเขาก็ไม่เคยท�ำ
เช่นกัน
ทว่าภายนอกเซี่ยเจินเจินยังคงยอบตัวคารวะหลี่ซิวเหยาอย่าง
นอบน้อม เอ่ยเรียกว่า "พี่ใหญ่" ก่อนจะยิ้มพลางกล่าวกับเขาว่า "เมื่อครู่
พี่ ส ะใภ้ คิ ด ว่ า ท่ า นอาจจะกลั บ มาแล้ ว ก็ รี บ ร้ อ นจะกลั บ ไปพบท่ า น
คิดไม่ถึงว่าท่านกลับตามมาหาถึงที่นี่เสียก่อน"
หลี่ซิวเหยาได้ยินแล้วย่อมจะดีใจ มองเสิ่นหยวนด้วยแววตายิ้ม
ปราดหนึ่ง รู้สึกว่าเซี่ยเจินเจินถือเป็นคนรู้กาลเทศะ ท่าทางที่มีต่อนาง
จึงอบอุ่นขึ้นกว่าที่ผ่านมาไม่น้อย
จากนั้นเซี่ยเจินเจินก็หันหน้าไปเรียกหลี่ซิวหยวน "ท่านพี่ พี่ใหญ่
มาแล้ว ท่านมาพบเสียหน่อยเถอะ"
ตอนนี้เซี่ยเจินเจินเข้าใจแล้วว่าหลี่ซิวหยวนมีนิสัยคร�่ำครึ คิดว่า
คงไปได้ไม่ไกลในเส้นทางขุนนาง วันหน้ามิแคล้วยังต้องให้หลี่ซิวเหยา
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ช่วยเกือ้ หนุน ดังนัน้ นางจึงหวังให้หลีซ่ วิ หยวนสามารถมีความสัมพันธ์อนั ดี
กับหลี่ซิวเหยาได้ นี่ก็คือสาเหตุว่าเหตุใดจู่ๆ นางถึงกระตือรือร้นต่อ
เสิ่นหยวนมาก
ยามนี้ ส ายตาของหลี่ ซิ ว หยวนก� ำ ลั ง มองมื อ ที่ จั บ กุ ม กั น อยู ่ ข อง
หลี่ซิวเหยากับเสิ่นหยวน รวมถึงเสิ่นหยวนที่ยืนอยู่ข้างหลี่ซิวเหยาด้วย
ท่าทางเอียงอาย
ได้ยินที่เซี่ยเจินเจินพูด หลี่ซิวหยวนก็ขมวดคิ้วอย่างร�ำคาญอยู่บ้าง
แต่สุดท้ายยังคงเดินลงบันไดมายืนเบื้องหน้าหลี่ซิวเหยา เอ่ยเรียกอย่าง
เย็นชาเสร็จก็ไม่มีอย่างอื่นจะพูดอีก "พี่ใหญ่"
หลีซ่ วิ เหยาเองก็เพียงตอบรับในล�ำคออย่างเย็นชา จากนัน้ ก็พยักหน้า
ให้เซี่ยเจินเจิน แล้วกุมมือเสิ่นหยวนหมุนตัวเดินออกนอกประตูเรือนไป
มองดูเงาหลังของเสิ่นหยวนกับหลี่ซิวเหยา เซี่ยเจินเจินก็พูดขึ้น
อย่างทอดถอนใจ "พีใ่ หญ่กบั พีส่ ะใภ้ชา่ งรักใคร่กนั ดีโดยแท้! พอพีส่ ะใภ้
คิดว่าพี่ใหญ่อาจกลับมาแล้วก็รีบจะกลับไปพบเขาทันที พี่ใหญ่เอง
กลับมาเห็นพี่สะใภ้ไม่อยู่ในเรือนก็รีบตามหานางไปทั่วเช่นกัน พวกเขา
สองคนแต่งงานกันมาสามเดือนกว่าแล้ว แต่ยังดูเหมือนห่างกันไม่ได้
แม้แต่เสี้ยวเวลาอยู่เลย"
หลี่ซิวหยวนได้ยินค�ำพูดของเซี่ยเจินเจิน ในใจก็รู้สึกไม่สบายยิ่ง
สีหน้าเยียบเย็นลงทันใด
"เมื่ อ ครู ่ เ หตุ ใ ดเจ้ า ต้ อ งเรี ย กข้ า มาพบพี่ ใ หญ่ ด ้ ว ย" เสี ย งของ
หลี่ซิวหยวนฟังดูเยียบเย็นเช่นกัน "อีกทั้งท่าทีที่เจ้ามีต่อเขาเมื่อครู่นี้
เจ้าคิดเอาใจเขา? ประจบเขา?"
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เซี่ ย เจิ น เจิ น ได้ ยิ น หลี่ ซิ ว หยวนพู ด เช่ น นี้ ก็ อ ดจะอึ้ ง งั น ไปไม่ ไ ด้
ครั้นรู้สึกตัวนางก็รู้สึกฝาดเฝื่อนในใจและรู้สึกไม่เป็นธรรม
เมื่อก่อนนางก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเช่นกัน วันๆ รู้จักแต่
อ่านหนังสือ ท่องกลอน แต่ตอนนี้นางแต่งงานเป็นภรรยาคนแล้ว อีกทั้ง
สามียังเป็นคนเช่นนี้ด้วย นางยังจะท�ำสิ่งใดได้อีกเล่า ไม่ว่าอย่างไรชีวิต
ก็ต้องด�ำเนินต่อไป
ด้วยเหตุนเี้ ซีย่ เจินเจินจึงมองหลีซ่ วิ หยวนพลางพูดน�ำ้ ตาคลอ "ข้าจะ
ท�ำอะไรได้ ท่านไม่คิดบ้างเล่าว่าตอนนี้ฝา่ บาทมีพระราชโอรสเพียง
สองพระองค์ แม้องค์ชายใหญ่จะทรงได้รบั การแต่งตัง้ เป็นรัชทายาทแล้ว
แต่พี่ใหญ่เป็นแม่ทัพใหญ่ที่กุมก�ำลังทหารจ�ำนวนมากอยู่ ในพระทัย
ฝ่าบาทก็ต้องหวั่นเกรงเขาเช่นกัน ถึงภายนอกขุนนางใหญ่ในราชส�ำนัก
จะล้วนดูถูกขุนนางบู๊ แต่อันที่จริงมีผู้ใดบ้างไม่เกรงกลัวพี่ใหญ่ ส่วน
หลี่ซูเฟยนั้น ข้าเห็นว่าก็มีพระทัยทะเยอทะยานเช่นกัน นางทรงพยายาม
ผูกมัดพี่ใหญ่เข้าเป็นพวกอยู่ตลอด ใครจะไปรู้ว่าสถานการณ์ในวันหน้า
จะเป็นเช่นไร"
เซี่ยเจินเจินชะงักเล็กน้อย ก่อนจะพูดต่ออีกว่า "มิหน�ำซ�้ำ เนื่องจาก
เรื่องคราวก่อนที่ท่านลงนามร่วมกับขุนนางใหญ่คนอื่นในฎีกากราบทูล
ขอให้แต่งตัง้ องค์ชายใหญ่เป็นรัชทายาท ท�ำให้หลีซ่ เู ฟยทรงมีอคติตอ่ ท่าน
แล้ว หากท้ายที่สุดองค์ชายรองทรงได้สืบทอดพระราชบัลลังก์ ตัวท่าน
จะเป็นเช่นไรเล่า อย่างไรก็ต้องสานสัมพันธ์กับพี่ใหญ่และพี่สะใภ้ให้ดี
ข้ารู้ว่าท่านสูงส่งบริสุทธิ์ ไม่เต็มใจจะท�ำเรื่องพรรค์นี้ เช่นนั้นข้าก็จะขอ
ท�ำเอง แต่นี่ท่านกลับยังมาต่อว่าข้าเช่นนี้อีก!"
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เซี่ยเจินเจินร้องไห้พลางพูดอีกว่า "ถ้าแค่ท่านมีความสามารถ
ได้อย่างพี่ใหญ่ สามารถดูแลจัดการเรื่องทุกอย่างได้เป็นอย่างดี ไม่ต้อง
ให้ข้ามาคอยนั่งเป็นห่วง ข้ามีหรือจะต้องท�ำเช่นนี้ ท่านดูอย่างพี่สะใภ้สิ
ตอนนี้นางไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้น ทุกวันแค่รับการพะเน้าพะนอ
จากพี่ใหญ่อย่างสบายใจ..."
ยังพูดไม่ทันจบหลี่ซิวหยวนก็พลันตวาดตัดบท "เงียบ!"
ยามนีส้ หี น้าเขามิได้เฉยชาเช่นทีผ่ า่ นมาแล้ว กลับเปลีย่ นเป็นหน้าด�ำ
คร�่ำเคร่ง แม้แต่เส้นเลือดบนล�ำคอก็ยังผุดขึ้นมา
เซีย่ เจินเจินคิดอย่างเยาะหยันตัวเองอยูบ่ า้ งว่าทีแ่ ท้เขาก็มชี ว่ งเวลา
ที่ไม่เฉยชากับนางเช่นกัน! ถึงแม้จะเป็นเพราะอารมณ์โมโห แต่นั่นก็ยัง
ดีกว่าท่าทางเย็นชาที่นางเห็นในทุกวัน
ท่าทางเย็นชาของหลี่ซิวหยวนเหมือนกับเป็นหยกเนื้อเย็นชิ้นหนึ่ง
ท�ำให้เซี่ยเจินเจินเกลียดชังเป็นที่สุด
ทว่าทีส่ ดุ แล้วก็ยงั คงรูส้ กึ เสียใจยิง่ เซีย่ เจินเจินอดจะเปล่งเสียงร�ำ่ ไห้
ออกมาไม่ได้
ไม่มสี าวใช้ในลานเรือนคนใดกล้าก้าวเข้ามาไกล่เกลีย่ สักคน ล้วนแต่
คุกเข่าลง
ระหว่างที่เซี่ยเจินเจินร้องไห้น�้ำตาอาบหน้า ก็เห็นหลี่ซิวหยวน
สะบัดแขนเสื้ออย่างแรง ก่อนหมุนตัวเดินลิ่วออกประตูเรือนไป
ไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ใด เซี่ยเจินเจินคิดในใจ
นางรูว้ า่ หลีซ่ วิ หยวนมีหอ้ งหนังสืออยูท่ เี่ รือนส่วนหน้า นัน่ เป็นสถานที่
ที่เขาเอาไว้ใช้รับแขก ทว่าในเรือนฮุ่ยชุนนี้ก็มีห้องหนังสือของเขาอยู่
37
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ห้องหนึ่งเช่นกัน ปกติหนังสือที่เขาต้องการอ่านจะอยู่ในห้องหนังสือนี้
ทั้งหมด ดังนั้นเขาจึงไปที่ห้องหนังสือในเรือนส่วนหน้าไม่บ่อยนัก
สองวันก่อนเซีย่ เจินเจินเพิง่ จะหาข้ออ้างไล่ซชู่ งิ ไปอยูท่ นี่ นั่ ด้วยคิดว่า
ไม่อยากเห็นอีกฝ่ายให้บาดตา แต่ตอนนี้ดีนัก นางกลับผลักหลี่ซิวหยวน
ไปหาซู่ชิงเสียเอง
ซ�้ำซู่ชิงก็เป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวาน ไม่เคยขึ้นเสียงกับหลี่ซิวหยวน
สักครั้ง ไม่ว่าเขาท�ำสิ่งใดนางล้วนสนับสนุน
คิดถึงตรงนี้เซี่ยเจินเจินก็อดจะยกมือปิดหน้าร้องไห้เสียใจหนัก
กว่าเดิมไม่ได้
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182
อีกด้านหนึ่งหลังหลี่ซิวเหยากุมมือเสิ่นหยวนเดินออกมาจากเรือน
ฮุ่ยชุนแล้ว เขาก็เอ่ยถามนางว่า "ไฉนเจ้าถึงมาที่นี่"
เรือนฮุ่ยชุนเป็นเรือนของหลี่ซิวหยวนกับเซี่ยเจินเจิน
คราวก่อนขณะหลีซ่ วิ เหยามองเห็นหลีซ่ วิ หยวนกับเสิน่ หยวนทีเ่ รือน
โม่อวิ้น ในใจก็นึกสงสัยอยู่บ้างแล้ว รู้สึกอยู่ตลอดว่าระหว่างคนทั้งสอง
หาได้แค่เคยพบหน้ากันในบ้านเสิ่นลั่วแต่อย่างเดียวไม่
ยามนีย้ งั มาเห็นเสิน่ หยวนอยูใ่ นเรือนฮุย่ ชุนอีก และเมือ่ ครูห่ ลีซ่ วิ หยวน
ก็อยู่ด้วย
เสิ่ น หยวนรู ้ ว ่ า หลี่ ซิ ว เหยาเป็ น คนขี้ ร ะแวง เกรงว่ า เขาจะเกิ ด
คลางแคลงใจขึ้นมาจึงรีบอธิบายว่า "ก่อนหน้านี้ข้าอยู่ในเรือนแล้ว
รู้สึกอุดอู้ จึงพาไฉ่เวยไปเดินเล่นในสวน แล้วบังเอิญเจอกับน้องสะใภ้
เข้าพอดี นางบอกว่าไม่กี่วันก่อนเพิ่งปักภาพเสร็จ จึงชวนข้ามาดู เดิมที
39
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ข้าไม่อยากมา แต่นางก็จะชวนข้ามาให้ได้ ข้าจึงได้แต่ตามมา หลังคุย
กับนางได้ครู่หนึ่ง นางบอกว่าจะท�ำขนมแป้งกระจับผสมน�้ำตาลดอกกุ้ย
ให้ข้ากิน ตอนนั้นเองก็เห็นน้องรองเลิกงานกลับมา ข้าคิดว่าท่านอาจจะ
กลับมาแล้วเช่นกัน จึงรีบจะกลับไปเรือนจิง้ หยวนเพือ่ พบท่าน คิดไม่ถงึ ว่า
ท่านจะมาหาข้าเสียก่อน"
พูดถึงตรงนี้เสิ่นหยวนก็กระเซ้าขึ้นยิ้มๆ "ต้องโทษท่าน มิเช่นนั้น
ป่านนี้ข้าก็คงได้กินขนมแป้งกระจับผสมน�้ำตาลดอกกุ้ยที่น้องสะใภ้
ท�ำแล้ว!"
หลีซ่ วิ เหยาได้ยนิ เสิน่ หยวนพูดเช่นนี้ ความคลางแคลงใจเมือ่ ครูก่ อ่ น
ก็สลายหายไป จึงยิ้มพลางกล่าวว่า "วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ
หกสิบปีของอิงกั๋วกง ตอนเย็นจะจัดงานเลี้ยง ซ�้ำยังเชิญคณะละครและ
นักแสดงปาหีม่ าด้วย ตอนประชุมขุนนางในตอนเช้าเขาได้กราบทูลขอให้
ฝ่าบาททรงเลื่อนเวลาเลิกงานในวันนี้ให้เร็วขึ้น ด้วยอยากจะเชิญบรรดา
ขุนนางไปร่วมงานเลี้ยงที่จวนเขา ฝ่าบาททรงอนุญาตแล้ว ดังนั้นวันนี้
กรมกองต่างๆ จึงเลิกงานตั้งแต่กลางยามเว่ย"
เสิ่นหยวนจึงถามว่า "แล้วไฉนท่านถึงไม่ไปร่วมงานเลี้ยงที่จวน
อิงกั๋วกงเล่า"
ตอนนี้หลี่ซิวเหยาเป็นแม่ทัพใหญ่ ไม่มีทางที่อิงกั๋วกงจะไม่เชิญเขา
แต่เสิ่นหยวนก็จ�ำได้ว่าชาติก่อนอิงกั๋วกงดูเหมือนจะยืนอยู่ฝา่ ย
องค์ชายใหญ่ ต่อมายังถูกหลี่ซิวเหยาจัดการด้วย
หลี่ซิวเหยามองนางด้วยสายตาเปื้อนยิ้ม "ไปอยู่กับคนพวกนั้น
มีอะไรน่าสนใจกัน กลับมาอยู่กับเจ้าดีกว่า"
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มิหน�ำซ�้ำหลี่ซิวเหยาเองก็รู้ว่าแม้ผิวเผินอิงกั๋วกงจะเชิญเขาไป
ร่วมงานเลี้ยง แต่ก็หาเชิญด้วยความจริงใจไม่
อิงกั๋วกงถือตัวว่าเป็นขุนนางมาสองรัชศก บรรพบุรุษยังเคยเป็น
ผู้ช่วยที่ติดตามปฐมกษัตริย์ จึงไม่เห็นหลี่ซิวเหยาอยู่ในสายตา อีกทั้ง
อิงกัว๋ กงก็สนับสนุนองค์ชายใหญ่ ผูท้ ไี่ ปร่วมงานเลีย้ งคราวนีก้ เ็ ป็นขุนนางที่
ยืนอยูฝ่ า่ ยองค์ชายใหญ่เป็นส่วนมาก หลีซ่ วิ เหยาไม่อยากไปคบค้าสมาคม
กับคนเหล่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้นในใจหลี่ซิวเหยาก็คิดถึงเสิ่นหยวนจริงๆ ดังนั้นจึง
บอกปัดอย่างเกรงอกเกรงใจสองสามค�ำ แล้วสั่งให้ฉีหมิงส่งของขวัญ
ไปแทน ส่วนตนเองก็กลับมาก่อน
เสิ่นหยวนได้ยินแล้วก็แก้มแดง ในใจนึกยินดียิ่ง
นางมองหลี่ซิวเหยาด้วยรอยยิ้มนุ่มนวลพลางกล่าวเสียงเบา "ท่าน
เหนื่อยมาค่อนวันแล้ว ในเมื่อกลับมาแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่สิ ไยต้อง
ออกมาเที่ยวตามหาข้าด้วยตนเอง ข้ารู้ว่าท่านกลับมาแล้ว ไม่นานย่อม
ต้องกลับไป"
"ข้าอยากเห็นเจ้าเร็วขึน้ " เสียงของหลีซ่ วิ เหยาเจือแววขบขัน สายตา
ที่มองนางก็เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเช่นกัน
เสิ่นหยวนได้ยินดังนี้ก็เม้มปากยิ้มน้อยๆ สองแก้มแดงเรื่อ งดงาม
เกินบรรยาย
หลีซ่ วิ เหยารูส้ กึ เพียงในใจราวกับถูกขนนกปัดผ่าน ทัง้ คัน ทัง้ อ่อนระทวย
และก็ดใี จอย่างทีส่ ดุ เขาสามารถรูส้ กึ ได้ชดั เจนยิง่ ว่าเสิน่ หยวนมีทา่ ทีตอ่ เขา
ต่างไปจากที่ผ่านมาแล้ว
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ที่ผ่านมาเวลานางอยู่ต่อหน้าเขาจะมีท่าทีนิ่งเฉย ไม่เคยมีเวลาที่
เอียงอายเช่นนี้ ดังนั้นยามนี้ในใจนางจะต้องมีเขาแล้วแน่นอน
หลี่ซิวเหยากระชับมืออ่อนนุ่มบอบบางของเสิ่นหยวนเบาๆ อย่าง
อดใจไม่อยู่ พูดกับนางยิ้มๆ ว่า "ไป พวกเรากลับไปบอกให้พี่จางท�ำขนม
แป้งกระจับผสมน�้ำตาลดอกกุ้ยให้เจ้ากัน"
เขายังไม่ลืมว่าเมื่อครู่นี้เสิ่นหยวนต่อว่าเขาที่ท�ำให้นางอดกินขนม
ที่เซี่ยเจินเจินท�ำ
เสิ่นหยวนได้ยินแล้วรอยยิ้มตรงมุมปากก็ยิ่งกดลึกกว่าเดิม นาง
ยังคงปล่อยให้เขาจับมือตนเองเดินไปข้างหน้าอย่างน่ารักว่าง่ายยิ่ง
หลังหลีซ่ วิ หยวนเดินออกจากประตูเรือนฮุย่ ชุนมาก็มไิ ด้ไปไหนไกล
แต่มายืนใจลอยอยู่ใต้ต้นหลิวที่หน้าประตูเป็นครู่ใหญ่ จากนั้นถึงสืบเท้า
เดินไปห้องหนังสือของตนเองที่เรือนส่วนหน้า
ครั้นเดินเข้ามาในห้องหนังสือหลี่ซิวหยวนก็มองเห็นซู่ชิงก�ำลังใช้
ผ้าเช็ดโต๊ะกับเก้าอี้อยู่
ซูช่ งิ เองก็คดิ ไม่ถงึ ว่าหลีซ่ วิ หยวนจะมาในเวลานี้ เมือ่ เงยหน้าขึน้ มา
เห็นเขากะทันหันนางจึงมีสีหน้าตกตะลึงทันใด
จากนั้นนางก็รีบทิ้งผ้าในมือลง ก้าวมาหา ก่อนเอ่ยเรียกอย่าง
ทั้งตกใจทั้งดีใจ "นายท่าน"
หลีซ่ วิ หยวนพยักหน้าให้ซชู่ งิ โดยไม่ได้พดู อะไร เขาเดินตรงไปนัง่ ลง
บนเก้าอีพ้ นักกลมทางด้านข้าง แล้วหันหน้ามองดอกเหมยทีน่ อกหน้าต่าง
อย่างใจลอย
42
Page ������������� ����������������� 5.indd 42

25/11/2563 BE 09:23

ฉางโกวลั่ ว เยวี่ ย

ซูช่ งิ เห็นแล้วก็ไม่พดู อะไรอีก เพียงแค่เดินออกไปอย่างเบามือเบาเท้า
เรียกให้สาวใช้ไปยกน�้ำมาให้นางล้างมือ จากนั้นนางก็ไปชงชาและใช้
ถาดน�้ำชาลงรักใบเล็กยกถ้วยชามาให้หลี่ซิวหยวนด้วยตนเอง
ขณะซู่ชิงยกถาดเข้ามาก็เห็นหลี่ซิวหยวนนั่งมองไปที่นอกหน้าต่าง
อย่างใจลอยอยู่ แม้แต่ท่าทางก็ยังไม่เปลี่ยนไปสักนิด
ไม่รวู้ า่ นายท่านก�ำลังคิดสิง่ ใดอยู่ ทีผ่ า่ นมาข้าไม่เคยเห็นเขามีทา่ ทาง
เช่นนี้มาก่อนเลย...
ซู่ชิงคิดในใจเช่นนี้ แต่ยังคงไม่กล้ารบกวนหลี่ซิวหยวน หลังวาง
ถ้วยชาลงบนโต๊ะเล็กด้านข้างมือเขาแล้ว นางก็ถอยไปยืนมือแนบล�ำตัว
กลั้นหายใจอยู่ด้านข้าง
หลี่ซิวหยวนดูเหมือนจะไม่ได้สังเกตเห็นเรื่องทั้งหมดนี้ เขาเอาแต่
มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างใจลอยโดยตลอด ซู่ชิงจึงยืนเงียบๆ อยู่
ด้านข้างตามไปด้วย
ราวปลายยามเซินหลีซ่ วิ หยวนถึงได้สติกลับมาในทีส่ ดุ เขาหันหน้าไป
ยกมือหยิบถ้วยชาบนโต๊ะเล็กขึ้นมาดื่ม
เห็นดังนัน้ ซูช่ งิ ก็รบี ส่งเสียงห้าม "นายท่าน ชาถ้วยนีเ้ ย็นแล้ว ให้บา่ ว
ไปเปลี่ยนชาร้อนๆ มาให้ใหม่นะเจ้าคะ"
พูดพลางนางก็ยนื่ มือจะหยิบถ้วยชาในมือหลีซ่ วิ หยวนไป แต่กลับถูก
ฝ่ายหลังเบี่ยงมือหลบ
หลี่ซิวหยวนไม่พูดอะไร เพียงเปิดฝาถ้วยออกแล้วก้มหน้าดื่มไป
อึกหนึ่ง
น�้ำชาเย็นชืดแล้ว รสขมปร่าแผ่มาจากปลายลิ้น ในใจเขาตอนนี้
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ก็ขมขื่นอยู่เล็กน้อยเช่นกัน
"นายท่าน!" เขาได้ยนิ ซูช่ งิ ละล�ำ่ ละลักพูดอยูข่ า้ งๆ "กระเพาะท่านไม่ดี
จะดื่มชาที่เย็นแล้วเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าคะ" สีหน้านางดูร้อนใจยิ่ง
หลี่ซิวหยวนเงยหน้ามองซู่ชิงปราดหนึ่ง จากนั้นก็เบนสายตาออก
เพียงเอ่ยปากสั่งนางเนิบๆ "ฝนหมึก ข้าจะคัดอักษร"
การคัดอักษรสามารถท�ำให้คนใจสงบได้
ที่แล้วมาเวลาหลี่ซิวหยวนมีเรื่องรบกวนจิตใจก็จะคัดอักษร แค่
ครู่เดียวก็สามารถท�ำให้ใจสงบนิ่งดุจผิวน�้ำได้
หากแต่วนั นีไ้ ม่รเู้ ป็นอย่างไร หลีซ่ วิ หยวนยิง่ คัดกลับยิง่ รูส้ กึ อารมณ์
ร้อนรุ่ม ไม่นานบนพื้นก็มีกระดาษที่เขียนพลาดถูกโยนทิ้งไว้จ�ำนวนมาก
สุดท้ายเขาก็หยุดคัด โยนพู่กันขนแพะในมือลง แล้วนั่งซึมกะทือ
บนเก้าอี้
หลี่ซิวหยวนคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจว่าไฉนตอนนี้เสิ่นหยวนถึงรักใคร่
กับหลี่ซิวเหยาปานนั้น เมื่อก่อนนางมิใช่ชอบตน ตามตอแยตนตลอด
หรือไร
ทว่ายามนี้นางถึงกับไม่แม้แต่จะมองหลี่ซิวหยวนเต็มๆ ตาแล้ว
ถึงจะฝืนใจคุยกับเขาสองค�ำก็ยงั มีทา่ ทางเย็นชาอย่างทีส่ ดุ คล้ายต้องการ
ผลักไสเขาให้ออกห่างก็มิปาน
ตรงกันข้ามกับเวลาเสิ่นหยวนคุยกับหลี่ซิวเหยาโดยสิ้นเชิง ดวงตา
นางจะมีประกาย มุมปากก็มรี อยยิม้ ไม่วา่ ใครก็ลว้ นมองออกได้วา่ ตอนนี้
นางชอบหลี่ซิวเหยามาก
นึกถึงที่เมื่อครู่เสิ่นหยวนจับมือกับหลี่ซิวเหยา ยืนอยู่ข้างเขาด้วย
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ท่าทางเอียงอาย บรรยากาศรอบตัวนางดูหวานซึ้ง หลี่ซิวหยวนก็ยิ่งรู้สึก
อารมณ์ร้อนกว่าเดิม
หลี่ซิวหยวนเองก็ไม่รู้ว่าไฉนตนเองถึงเป็นเช่นนี้ เมื่อก่อนยาม
มองเห็นเสิน่ หยวนในใจเขาจะรูส้ กึ ระอานางอย่างทีส่ ดุ แท้ๆ แทบอยากให้
ตนเองไม่เห็นนางได้เป็นดี
ต่อมาได้รวู้ า่ เสิน่ หยวนหมัน้ หมายกับหวังซิน่ รุย่ ซือ่ จือ่ ของก่วงผิงป๋อ
หลี่ซิวหยวนยังรู้สึกโล่งใจเสียด้วยซ�้ำ รู้สึกว่าพอเสิ่นหยวนแต่งงานแล้ว
ต่อไปนางก็จะไม่มาตามพัวพันตนเองอีก
เวลานัน้ หลีซ่ วิ หยวนอยากให้เสิน่ หยวนรีบแต่งงานเร็วๆ ใจแทบขาด
ตอนนีน้ างแต่งงานเข้าแล้วจริงๆ แต่คนทีแ่ ต่งด้วยกลับเป็นหลีซ่ วิ เหยา
...พี่ชายของเขา
ช่วงที่ผ่านมานี้หลี่ซิวหยวนก็ได้ยินผู้อื่นพูดอยู่เนืองๆ ถึงขั้นว่า
บางครั้งยังได้เห็นเองกับตาว่าระหว่างเสิ่นหยวนกับหลี่ซิวเหยารักใคร่กัน
ปานใด
ในใจหลี่ซิวหยวนรู้สึกโกรธขึ้งเสิ่นหยวนอยู่บ้าง
ยามนั้นนางมิใช่บอกว่าชอบเขา และยังบอกด้วยว่าบุรุษใต้หล้านี้
ไม่มีใครเทียบเขาได้แม้แต่คนเดียวหรือไร
ทว่ า พริ บ ตาเดี ย วนางถึ ง กั บ หั น ไปดี ต ่ อ หลี่ ซิ ว เหยาปานนี้ และ
ไม่เห็นเขาอยูใ่ นสายตาโดยสิน้ เชิงแล้ว เห็นได้วา่ วาจาในเวลานัน้ ของนาง
ล้วนใช้หลอกลวงเขาเท่านั้น!
ครั้นถึงเวลาอาหารเย็นหลี่ซิวหยวนก็ยังคงไม่กลับไปเรือนฮุ่ยชุน
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เซี่ยเจินเจินคงโกรธจริงๆ แล้ว จึงมิได้ให้สาวใช้มาเชิญหลี่ซวิ หยวน
กลับไป กลายเป็นซู่ชิงต้องไปยกอาหารที่ครัวมาปรนนิบัติเขากินใน
ห้องหนังสือ
พอหลี่ซิวหยวนกินเสร็จ ซู่ชิงก็เรียกสาวใช้นางหนึ่งเข้ามาเก็บ
ถ้วยชาม
สาวใช้ทเี่ ข้ามาสวมเสือ้ กัก๊ สีเขียวคราม หน้าตาท่าทางดูมนี ำ�้ มีนวล
อยู่หลายส่วน หลี่ซิวหยวนเงยหน้ามองนางปราดหนึ่ง คลับคล้ายจะ
จ�ำได้ว่านางเหมือนจะชื่อเสี่ยวเฟิง
เดิมทีหลี่ซิวหยวนมิได้ใส่ใจสาวใช้นางนี้ แค่มองปราดเดียวก็เป็น
อันจบ แต่สายตาเขากลับมองเห็นถุงหอมที่ห้อยอยู่ตรงเอวนาง สีหน้า
พลันเปลี่ยนไปอยู่บ้างทันที
เวลานี้เสี่ยวเฟิงเก็บถ้วยชามบนโต๊ะลงกล่องอาหารเรียบร้อยแล้ว
จึงยอบตัวคารวะหลี่ซิวหยวน ท�ำท่าจะถือกล่องอาหารออกจากห้องไป
ทันใดนั้นก็พลันถูกหลี่ซิวหยวนเรียกเอาไว้ "เจ้าอย่าเพิ่งไป!"
เสี่ยวเฟิงรีบหยุดยืน เอ่ยถามอย่างเคารพนบนอบ "มิทราบว่า
นายท่านมีงานใดจะสั่งหรือเจ้าคะ"
แม้นางจะเป็นสาวใช้ในห้องหนังสือนี้ อีกทั้งอยู่ที่นี่มาสองปีแล้ว
แต่หลี่ซิวหยวนเป็นคนเย็นชา น้อยนักที่จะพูดกับผู้อื่นก่อน ไม่แน่ว่า
จะรู้ชื่อของนาง ทว่าวันนี้เขากลับพูดกับนาง...
เสี่ยวเฟิงใจเต้นไม่เป็นส�่ำขึ้นมา
จากนัน้ ก็ได้ยนิ หลีซ่ วิ หยวนถามนางว่า "ถุงหอมทีห่ อ้ ยอยูต่ รงเอวเจ้า
ได้มาจากที่ใด" หากฟังดูดีๆ คล้ายจะได้ยินเสียงเขาสั่นเครือน้อยๆ
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ซู่ชิงรู้สึกแปลกใจ นางปรนนิบัติรับใช้ข้างกายหลี่ซิวหยวนมาห้าปี
เห็นเขามีท่าทางเรียบเฉยเสมอมา เดิมทีวันนี้ก็รู้สึกว่าที่เขาใจลอยมา
ตลอดบ่ายนั้นแปลกมากแล้ว ยามนี้เขายังถึงขั้นเสียงสั่นอีกด้วย
วันนี้นายท่านเป็นอะไรไปกันแน่
ด้วยเหตุนี้ซู่ชิงจึงมองไปที่ถุงหอมตรงเอวเสี่ยวเฟิง
เป็นถุงหอมผ้าต่วนสีนำ�้ เงินไพลิน ด้านบนปักลายไผ่เขียวสองสามล�ำ
ภูเขาหินหนึ่งลูก และยังมีดอกกล้วยไม้อีกกอหนึ่ง เนื้อผ้าดีมาก ดูแล้ว
น่าจะเป็นผ้าต่วนหางโจว ทว่างานปักกลับไม่ได้เรื่อง ลวดลายที่ซู่ชิงปัก
ออกมาหลังเรียนได้ครึ่งปีก็ยังดีกว่านี้
เวลานีเ้ สีย่ วเฟิงก็กำ� ลังก้มหน้ามองถุงหอมนีเ้ ช่นกัน ในโสตได้ยนิ เสียง
ของหลีซ่ วิ หยวนพลันเร่งร้อนและเคร่งเครียดขึน้ มา "เจ้าไปเอาถุงหอมใบนี้
มาจากที่ใดกันแน่ รีบบอกมา!"
เสีย่ วเฟิงขีก้ ลัวเป็นทุนเดิม พอได้ยนิ หลีซ่ วิ หยวนท�ำเสียงเคร่งเครียด
เช่นนี้ก็ตกใจจนสองขาอ่อนยวบ เข่าทรุดลงกับพื้นทันที
"ระ...เรี ย นนายท่ า น..." เสี ย งของเสี่ ย วเฟิ ง สั่ น เครื อ ซ�้ ำ ยั ง เจื อ
เสียงสะอื้น "ถะ...ถุงหอมใบนี้เดิมทีเป็นของเจิ่นหลิวบ่าวชายข้างกาย
นายท่าน มีหนหนึ่งบ่าวช่วยปะชุนเสื้อผ้าให้เขา เขาจึงมอบถุงหอมใบนี้
ให้บ่าวเป็นการขอบคุณ บ่าว...บ่าว..."
พูดถึงตรงนีเ้ สีย่ วเฟิงก็ไม่รวู้ า่ ควรพูดอะไรต่อแล้ว นางไม่รเู้ ช่นกันว่า
เหตุใดหลี่ซิวหยวนถึงถามเรื่องถุงหอมนี้กับนาง
หลี่ซิวหยวนเม้มปากเบาๆ ไม่ได้พูดอะไร ทว่าสายตากลับมอง
ถุงหอมที่อยู่ตรงเอวเสี่ยวเฟิงโดยตลอด
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183
หลี่ซิวหยวนจ�ำได้ว่าถุงหอมใบนี้เป็นเสิ่นหยวนมอบให้เขา
เวลานัน้ ไม่รวู้ า่ เสิน่ หยวนไปสืบเรือ่ งทีเ่ ขาชอบต้นไผ่ทดี่ สู งู ส่งบริสทุ ธิ์
มาได้อย่างไร จู่ๆ วันหนึ่งขณะเขากลับมาจากส�ำนักการศึกษาหลวง
ก็ถูกนางมาขวางทางไว้ ก่อนที่นางจะยัดถุงหอมใบนี้ใส่มือเขาทั้งใบหน้า
แดงก�่ำ จากนั้นก็หมุนตัววิ่งหนีไป
เวลานั้นเขาใช้สองนิ้วคีบถุงหอมขึ้นมาดู เห็นว่าเป็นสีน�้ำเงินไพลิน
ด้ า นบนปั ก ลายไผ่ เ ขี ย ว ภู เ ขาหิ น และดอกกล้ ว ยไม้ เ อาไว้ ผ้ า ที่ ใ ช้
มีคุณภาพดีอย่างที่สุด ทว่างานปักกลับดูไม่ได้เอาเสียเลย
เขาย่อมจะไม่รับสิ่งของที่เสิ่นหยวนมอบให้ มิหน�ำซ�้ำยังเป็นของ
อย่างถุงหอมอีก นึกอยากจะตามไปคืนของให้นาง แต่นางก็หนีหายไป
ไม่เห็นเงาแล้ว
หลีซ่ วิ หยวนไม่มที างตามไปคืนถุงหอมให้นางถึงสกุลเสิน่ แน่ ไม่อาจ
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ปล่อยให้ทุกคนล่วงรู้เรื่องที่เสิ่นหยวนตามพัวพันเขา ดีไม่ดีจะยังบังคับ
ให้เขาแต่งกับนางอีกด้วย
เวลานัน้ หลีซ่ วิ หยวนจึงโยนถุงหอมใบนีใ้ ห้เจิน่ หลิวบ่าวชายทีต่ ามอยู่
ด้านหลังตนเอง สั่งให้เขาเอาไปทิ้งในที่ลับตาคน
คิดว่าเจิ่นหลิวเห็นถุงหอมนี้ท�ำด้วยผ้าชั้นดี เสียดายที่จะโยนทิ้ง
จึงได้แอบเก็บเอาไว้เอง และต่อมาก็ได้มอบให้เสี่ยวเฟิง
พอได้เห็นถุงหอมใบนี้อีกครั้ง ในใจหลี่ซิวหยวนก็รู้สึกซับซ้อนยิ่ง
เขาคิดแล้วสุดท้ายยังคงยื่นมือไปทางเสี่ยวเฟิง "เอาถุงหอมให้ข้า"
ได้ยินเช่นนี้เสี่ยวเฟิงกับซู่ชิงต่างตระหนกตกใจยิ่ง
หากหลี่ซิวหยวนต้องการถุงหอม ไม่ว่าเป็นของคุณภาพดีเพียงใด
ก็สามารถหาได้ทั้งนั้น ไยต้องเป็นถุงหอมใบนี้ด้วย
ซู่ชิงจึงเอ่ยขึ้นทันที "นายท่าน หากท่านต้องการถุงหอม วันพรุ่งนี้
บ่าวจะท�ำให้ท่านเอง ถุงหอมใบนี้ไม่...ไม่เหมาะกับท่านจริงๆ เจ้าค่ะ"
หากถุงหอมทีง่ านปักเป็นเช่นนีป้ ระดับอยูบ่ นตัวหลีซ่ วิ หยวน คนนอก
เห็นเข้าจะต้องหัวเราะเยาะแน่นอน
แต่หลี่ซิวหยวนประหนึ่งไม่ได้ยินอย่างไรอย่างนั้น เขาไม่มองซู่ชิง
แม้แต่แวบเดียว สายตาเอาแต่จบั จ้องทีถ่ งุ หอมใบนัน้ โดยตลอด ซ�ำ้ น�ำ้ เสียง
ก็เริ่มจะเย็นเยียบขึ้นมา "เอาถุงหอมให้ข้า"
เสีย่ วเฟิงมีหรือจะกล้าไม่ให้ นางรีบปลดถุงหอมออกจากเอว จากนัน้ ก็
ประคองยื่นไปเบื้องหน้าหลี่ซิวหยวนด้วยมืออันสั่นเทา
หลี่ซิวหยวนยื่นมือมาหยิบไป แม้ใบหน้าจะยังดูเย็นชาเหมือน
ที่แล้วมา แต่หากมองดูดีๆ ก็จะเห็นว่ามือเขาก�ำลังสั่นเช่นกัน
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หลังได้ถุงหอมไปหลี่ซิวหยวนก็ก�ำไว้ในมือแน่น ราวกับกลัวว่า
จะถูกใครแย่งไปก็มิปาน
เสี่ยวเฟิงลอบมองหลี่ซิวหยวน เห็นคนตรงหน้ามีท่าทางเช่นนี้
ก็แทบจะท�ำให้คนนึกว่าเขาได้สมบัติสุดแสนล�้ำค่าที่หายไปกลับคืนมา
ทว่าก็แค่ถุงหอมใบหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งงานปักยังแย่อย่างมาก
เสี่ยวเฟิงไม่กล้าอยู่ในห้องต่อแล้ว หลังลุกขึ้นจากพื้นได้ก็หยิบ
กล่องอาหารหันหลังวิ่งออกไปทันที
เวลานี้ซู่ชิงเองก็ลอบมองหลี่ซิวหยวนอยู่ตลอดเช่นกัน
เห็นเขามีท่าทางรักและทะนุถนอมถุงหอมใบนั้นอย่างที่สุด ก�ำไว้
ในมือแน่นไม่ปล่อย ทั้งยังมองดูมันอย่างใจลอยภายใต้แสงเทียนโดย
ไม่พูดไม่จา ไม่รู้ว่าก�ำลังคิดอะไรอยู่กันแน่
ซู่ชิงย่อมข้องใจอย่างเลี่ยงไม่ได้
มิใช่ของดีอะไรเสียหน่อย เป็นแค่ถุงหอมที่งานปักแย่ใบหนึ่ง...
มิหน�ำซ�้ำจากที่เสี่ยวเฟิงบอกมาเมื่อครู่ นี่ยังเป็นของที่เจิ่นหลิว
มอบให้นางด้วย เห็นทีวนั อืน่ จะต้องหาตัวเจิน่ หลิวมาถามเสียหน่อยแล้วว่า
ถุงหอมนี้มีความเป็นมาอย่างไร
ขณะก�ำลังคิดเรื่องเหล่านี้ซู่ชิงก็พลันได้ยินสาวใช้มารายงานอยู่
ด้านนอก บอกว่า "แม่นางชิงอู๋มาเจ้าค่ะ"
ซู่ชิงรีบหันหน้าไปมองก็เห็นชิงอู๋เปิดม่านเดินเข้ามาแล้ว
ชิงอู๋เป็นหัวหน้าสาวใช้ของเซี่ยเจินเจินที่ติดตามมาจากบ้านเดิม
ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากเซี่ยเจินเจินเป็นอันมาก แม้ซู่ชิงจะเป็น
สาวใช้อุ่นเตียงของหลี่ซิวหยวนอย่างเปิดเผย แต่กล่าวกันถึงที่สุดแล้วก็
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เป็นเพียงสาวใช้นางหนึ่ง มิหน�ำซ�้ำยังไม่เป็นที่ชื่นชอบของเซี่ยเจินเจิน
ยามนางเห็นชิงอู๋ย่อมจะต้องเกรงใจ
ด้วยเหตุนี้ซู่ชิงจึงรีบยิ้มพลางก้าวไปเอ่ยถาม "มืดเพียงนี้แล้ว ไฉน
แม่นางชิงอู๋จึงมาเยือนได้เล่า"
ชิงอูไ๋ ม่ได้เหลือบแลซูช่ งิ โดยสิน้ เชิง เพียงยอบตัวคารวะหลีซ่ วิ หยวน
จากนั้นก็กล่าวอย่างเคารพนบนอบ "นายท่าน ค�่ำแล้ว ฮูหยินให้บ่าว
มาเชิญท่านกลับไปเจ้าค่ะ"
นี่คือเซี่ยเจินเจินเป็นฝ่ายมางอนง้อแล้ว
ซู่ชิงได้ยินแล้วในใจก็พลันเต้นกระตุก หากยังคงมิได้ส่งเสียง เพียง
เงยหน้ามองหลี่ซิวหยวน ทว่ามือที่อยู่ในแขนเสื้อนั้นก�ำแน่น
ในมือหลีซ่ วิ หยวนยังก�ำถุงหอมใบนัน้ ไว้แน่น เขามิได้เงยหน้าขึน้ มา
เพียงพูดด้วยน�้ำเสียงเรียบเฉยว่า "คืนนี้ข้าไม่กลับไป"
สีหน้าชิงอู๋แข็งค้าง คิดแล้วนางก็ยังคงเอ่ยว่า "นายท่าน ฮูหยิน
ก�ำลังรอท่านกลับไปนะเจ้าคะ..."
ยังพูดไม่ทันจบดีก็ได้ยินเสียงของหลี่ซิวหยวนดังขึ้น "ออกไป"
ชิงอู๋มองดูสีหน้าเย็นชาของเขาแล้วก็ได้แต่ยอบตัวคารวะ ก่อน
หันหลังเดินจากไป
ครั้นชิงอู๋จากไป ภายในห้องก็เริ่มเงียบลงอีกครั้ง
ผ่านไปครู่หนึ่งก็ได้ยินซู่ชิงถามขึ้นเสียงนุ่ม "นายท่าน คืนนี้ท่านจะ
นอนในห้องหนังสือนี้หรือไม่เจ้าคะ บ่าวจะปูที่นอนให้ท่านเดี๋ยวนี้"
หลี่ซิวหยวนไม่ได้เอ่ยตอบ เพียงแค่พยักหน้า
ซู่ชิงเห็นเขาพยักหน้าก็เผยสีหน้าดีใจ รีบหันไปหยิบผ้านวมที่มี
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เตรียมพร้อมไว้ในตูเ้ สือ้ ผ้าออกมาปูลงบนเตียงลงรักหลังเล็กๆ ในห้องข้าง
ฝั่งตะวันตก
กลางวันวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งและแดดดียิ่ง ซู่ชิงจึงขนผ้าห่ม
ในตู ้ เ สื้ อ ผ้ า ออกมาตากแดด ยามนั้ น นางยั ง คิ ด ในใจว่ า ไม่ แ น่ วั น ใด
หลี่ซิวหยวนจะมาที่ห้องหนังสือในเรือนส่วนหน้านี้ แล้วอาจนอนค้างที่นี่
ก็เป็นได้
ทว่าต่อมาซูช่ งิ กลับยิม้ เยาะตนเอง รูส้ กึ ว่านางช่างคิดเข้าข้างตนเอง
โดยแท้ แต่ไรมาหลีซ่ วิ หยวนมาทีห่ อ้ งหนังสือในเรือนส่วนหน้าน้อยครัง้ นัก
และยิ่งไม่เคยนอนค้างที่นี่ แม้แต่ผ้าห่มที่เตรียมไว้เหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าวางอยู่
ในตู้มานานเท่าไรแล้ว
กระนั้นขณะที่ซู่ชิงก้มตัวปูที่นอน มุมปากนางก็ยังยกขึ้นมาอย่าง
อดไม่ไหว ใจเริ่มเต้นตึกตักไม่เป็นส�่ำ
จะว่าไปแล้ว แม้ซู่ชิงจะเป็นสาวใช้อุ่นเตียงของหลี่ซิวหยวน แต่ก็
มีแค่ตัวนางที่รู้ว่าระหว่างห้าปีมานี้หลี่ซิวหยวนเคยแตะต้องนางเพียง
ครั้งเดียว
อีกทัง้ ไม่กวี่ นั ก่อนนางยังถูกเซีย่ เจินเจินหาเหตุไล่ให้มาอยูท่ หี่ อ้ งหนังสือ
ในเรือนส่วนหน้านี้ ซู่ชิงยังนึกว่าชาตินี้คงไม่มีทางได้อยู่ใกล้หลี่ซิวหยวน
แล้วเสียอีก
ทว่าสวรรค์เมตตา วันนี้อีกฝ่ายถึงกับมาที่ห้องหนังสือในเรือน
ส่วนหน้านี้แล้ว มิหน�ำซ�้ำยังบอกว่าจะค้างคืนที่นี่ด้วย
ครั้นปูเตียงเสร็จเรียบร้อยซู่ชิงก็ไปที่ห้องข้างฝั่งตะวันออกเพื่อเชิญ
หลี่ซิวหยวนมานอน
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หลีซ่ วิ หยวนลุกขึน้ จากเก้าอี้ ก่อนเดินเข้ามาในห้องข้างฝัง่ ตะวันตก
มือยังคงก�ำถุงหอมใบนั้นไว้อยู่ เขาหยุดยืนที่หน้าเตียง ปล่อยให้ซู่ชิง
ถอดชุดตัวนอกออกให้ตนเอง
แม้หลีซ่ วิ หยวนจะผอมแต่กต็ วั สูง ซูช่ งิ ยืนอยูเ่ บือ้ งหน้าเขาก็สงู เพียง
ระดับอกเขาเท่านั้น
ขณะยกมือแก้สายผูกเสือ้ ให้หลีซ่ วิ หยวน หัวใจของซูช่ งิ ก็เต้นเร็วขึน้
กว่าเดิม แม้แต่ใบหน้าก็เริ่มร้อนผ่าว
หลังจากน�ำเสื้อตัวนอกของหลี่ซิวหยวนไปพาดไว้บนราวแขวนเสื้อ
สีแดงชาดที่ด้านข้างเสร็จ ซู่ชิงกลับมาอีกครั้งก็เห็นเขาสวมเพียงชุดนอน
สีเขียวคราม เลิกผ้าห่มขึ้นเตียงไปแล้ว และก�ำลังนั่งพิงราวเตียงอยู่
บนโต๊ะสี่เหลี่ยมตัวเล็กที่ด้านข้างมีเชิงเทียนแปดเหลี่ยมลายคราม
เขียนลายดอกเสาวรสวางอยู่อันหนึ่ง ด้านบนมีแสงเทียนสีส้มอุ่นจุดอยู่
มันส่องกระทบบนร่างหลีซ่ วิ หยวน ท�ำให้เขาดูหล่อเหลาบริสทุ ธิข์ นึ้ กว่าเดิม
ถึงยามนี้เขาจะก�ำลังขมวดคิ้วก็ไม่อาจท�ำลายความสง่าภูมิฐานของเขา
ซู่ชิงยืนนิ่งอยู่ข้างเตียง ยังคงมองหลี่ซิวหยวนด้วยสายตาเปี่ยมรัก
ละมุน
หลี่ซิวหยวนไม่ได้เอ่ยปากบอกให้ซู่ชิงอยู่ต่อ นางย่อมไม่สะดวก
จะเอ่ยปากพูดตรงๆ หากแต่นางก็ไม่เต็มใจจะหันหลังเดินออกไปทั้ง
อย่างนี้
ผ่านไปครู่ใหญ่ถึงเห็นหลี่ซิวหยวนเงยหน้าขึ้นมา ครั้นมองเห็นซู่ชิง
ยังยืนอยูข่ า้ งเตียงไม่จากไปทีใ่ ด เขาก็มสี หี น้าประหลาดใจ คล้ายแปลกใจว่า
เหตุใดนางถึงยังอยู่
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ทว่ามองเห็นซู่ชิงมีสีหน้าเอียงอาย ทั้งยังก้มหน้าดึงสายรัดเสื้อของ
ตนเองเล่น หลี่ซิวหยวนมีหรือจะไม่เข้าใจเจตนาของนาง
เพียงแต่หลี่ซิวหยวนไม่ได้ฝักใฝ่ในเรื่องนั้นแม้แต่น้อย
ในห้าปีที่ซู่ชิงปรนนิบัติรับใช้เขามานี้ มีหนหนึ่งที่สหายชวนเขา
ไปกินอาหารที่หอสุรา เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้จริงๆ เขาถึงได้ดื่มสุราไป
หลายจอก คิดไม่ถึงว่าจะเมามาย
ขณะกลับมาก็ได้ซู่ชิงรับใช้ เขาเองก็ไม่รู้ไฉนถึงได้ท�ำเรื่องเช่นนั้น
กับนางอย่างเลอะเลือน ทว่าต่อจากนัน้ เมือ่ เขามีสติเต็มทีก่ ไ็ ม่เคยแตะต้อง
ซู่ชิงอีกแม้แต่ครั้งเดียว
กระทั่งกับเซี่ยเจินเจินที่เป็นภรรยาถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม
ของเขาเอง จ�ำนวนครั้งที่ท�ำเรื่องเช่นนั้นก็มีจ�ำกัดยิ่ง คล้ายว่ากระตุ้น
อารมณ์ใดๆ ไม่ขึ้นก็มิปาน
ด้วยเหตุนี้หลี่ซิวหยวนจึงกล่าวกับซู่ชิง "ตอนกลางคืนข้าไม่ต้อง
ให้ใครมารับใช้ เจ้าออกไปพักผ่อนเถอะ!"
ซู่ชิงได้ยินแล้ว ในดวงตาก็อดปรากฏแววผิดหวังออกมาไม่ได้
ทว่านางก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงเม้มปากยอบตัวคารวะหลี่ซิวหยวน
เป่าเทียนในห้องให้ดับ ก่อนหันหลังเดินออกจากห้องไป
หลี่ซิวหยวนจึงหลับตานอนเช่นกัน
ระหว่างก�ำลังเคลิม้ หลับเขาคล้ายว่ามองเห็นเสิน่ หยวน นางยืน่ แขน
ขวางทางไปของเขาไว้ แล้วแหงนหน้าแย้มยิ้มงามหยาดเยิ้มให้กับเขา
เขายังคงท�ำสีหน้าเย็นชา ถามนางว่า 'ท�ำอะไร'
เสิ่ น หยวนยิ้ ม กว้ า งยิ่ ง ก่ อ นจะตอบอย่ า งไม่ ป ิ ด บั ง แม้ แ ต่ น ้ อ ย
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'หลี่ซิวหยวน ข้าชอบท่าน! ท่านก็ชอบข้าด้วยได้หรือไม่'
เขามองรอยยิ้มงามเพริศพริ้งและฟังวาจาที่ไม่ส�ำรวมเลยสักนิด
ของนาง ไม่รเู้ หตุใดในใจไม่เพียงไม่รำ� คาญและไม่สะอิดสะเอียน กลับยัง
รู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นด้วย
จากนั้นเขาก็กุมมือนางไว้ จูงนางเดินไปในตรอกเล็กลับตาคนที่
ด้านข้าง สองมือประคองใบหน้านาง ก้มศีรษะลงจุมพิตริมฝีปากนาง
อย่างแนบสนิท...
หลีซ่ วิ หยวนสะท้านเฮือก เขาพลันสะดุง้ ตืน่ ขึน้ มา หัวใจในอกก�ำลัง
เต้นตุบๆ ไม่เป็นจังหวะ จากนั้นเขาก็รู้สึกอดสูและตระหนกตกใจยิ่งยวด
เมือ่ ครูเ่ ขาถึงกับฝันถึงเสิน่ หยวน มิหน�ำซ�ำ้ ในฝันเขายังท�ำเรือ่ งเช่นนัน้
กับนาง ท่าทางไม่ได้เย็นชาเหมือนที่เขาเป็นในยามปกติสักนิด กลับดุดัน
และดุเดือดยิ่ง
หลีซ่ วิ หยวนเงียบไป จากนัน้ เขาก็ดงึ มือขวาทีว่ างอยูใ่ นผ้าห่มออกมา
ตรงหน้า แบฝ่ามือออก ในนั้นมีถุงหอมสีน�้ำเงินไพลินใบก่อนหน้านี้อยู่
นี่มันเรื่องอะไรกันแน่...
หลี่ซิวหยวนพลันรู้สึกสับสนวุ่นวายใจ ทว่าในฝันเมื่อครู่นี้ขณะเขา
กระท�ำเรื่องสนิทแนบแน่นกับเสิ่นหยวน ในใจเขากลับเปรมปรีดิ์และ
อิ่มเอมอย่างที่สุด ซึ่งที่แล้วมาเขาไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อน
เขาคลับคล้ายจะเข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องอะไร หากแต่เขาไม่เข้าใจ
ว่าตนเองปล่อยให้เรื่องราวกลายมาเป็นเช่นในยามนี้ได้อย่างไร
ที่ผ่านมาตอนที่เสิ่นหยวนชอบข้า ในใจข้าก็รู้สึกระอานาง แต่บัดนี้
นางเป็นพี่สะใภ้ของข้าแล้ว มิหน�ำซ�้ำนางก็ดูไม่แยแสข้าแม้แต่น้อย
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ข้ากลับเริ่ม...
คิดถึงตรงนีห้ ลีซ่ วิ หยวนก็กำ� ถุงหอมในมือแน่น รูส้ กึ เจ็บปวดรวดร้าว
ที่อกปานถูกศรนับหมื่นแทงหัวใจ
ทว่าข้ายังจะท�ำอันใดได้อกี เล่า เขาหลับตาลงด้วยความทุกข์ทรมาน
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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