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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



มากกว ่ารักภูมิ ใจน�าเสนออีกหนึ่ งผลงานของนักเ ขียนดัง  

'ฉางโกวลัว่เยว่ีย' ค่ะ โดยครัง้น้ีจะเป็นเรือ่งราวของ 'เจีย่นเหยียน' ซึง่เป็น

วิญญาณจากยุคปัจจุบันที่ย้อนไปอยู่ในร่างทารก ความคิดความอ่าน

หลายๆ อย่างจึงไม่คล้อยตามผูค้นในยุคน้ีค่ะ

จะว่าไป ลองคิดกันเล่นๆ หากเป็นคนท่ีได้ทะลไุปอยู่ในร่างบตุรสาว

ตระกูลพ่อค้าธรรมดา ต้องถูกเลี้ยงดูมาอย่าง 'ม้าผอมแห่งหยางโจว'  

เล่าเรยีนศาสตร์ศิลป์ทกุอย่าง ไม่อาจกินอาหารได้ตามใจปาก รปูร่างต้อง

ผอมบางอรชรอ้อนแอ้นอยู่เสมอ วันหนึง่วันใดอาจถูกขายให้กับขุนนางแก่

คราวพ่อ ดหีน่อยอาจได้แต่งเป็นอนขุองขุนนางชัน้สงู คนสมยัใหม่ท่ีอยู่ใน

จดุน้ันต้องท�าอย่างไร

ก็เหมือนเจี่ยนเหยียนที่มีมารดาคอยบงการ กะเกณฑ์ให้ชีวิตนาง 

เดนิไปบนเส้นทางนัน้ ส�าหรบัเจีย่นเหยียนแล้วนีไ่ม่ใช่ทางท่ีนางต้องการเลยค่ะ  

นางจงึเก็บหอมรอมรบิ ตระเตรยีมทางหนจีากชะตากรรมพวกนัน้เสยีแต่

เนิ่นๆ ทว่าในช่วงเวลาที่ครอบครัวนางย้ายไปอยู่ในจวนสกุลสวีท่ีเป็น 

ญาตกัินนัน้ นางย่อมไม่นึกฝันว่าตนเองจะไปต้องตาใครบางคนในสกุลสวี

เข้า...

ชวิีตเจีย่นเหยียนในจวนสกุลสวีจะวุ่นวายเพียงใด นางจะหนรีอดจาก

วังวนการเป็นอนุของผูอ้ืน่ได้หรอืไม่ และบรุษุสกุลสวีผูน้ัน้จะรุกคบืหวัใจนาง

อย่างไรบ้าง เชญิท่านนกัอ่านร่วมติดตามภายในเล่มได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เจี่ยนเหยียนยังคงจดจ�าค�าพูดท่ีฉินซื่อเอ่ยเมื่อเย็นวันนั้นได้อย่าง

ชัดเจนทุกถ้อยค�า นางไม่อยากจะไปวนเวียนอยู่ใกล้ๆ สวีจ้งเซวียนอย่าง

หน้าด้านให้คนจ�านวนนับไม่ถ้วนหัวเราะเยาะนางลับหลัง แต่ท่ีจริงน่ีก็

ไม่ใช่เรื่องท่ีนางถือสาท่ีสุด นางไม่ได้กลัวคนอื่นหัวเราะเยาะนาง แล้วก็ 

ไม่สนใจว่าคนอืน่จะมองนางอย่างไรด้วย ค�าว่าชือ่เสยีงส�าหรบันางกเ็ป็นแค่ 

ค�าค�าหนึ่งเท่านั้น นางไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย

ทีส่�าคญัคอืคนอย่างสวีจ้งเซวียนผูน้ัน้ ไม่ว่าจะไปอยู่ท่ีใดก็เป็นบรุษุ

ท่ีเพียบพร้อมทั้งหน้าตาและความสามารถ จากฐานะของเขา วันหน้า

ภรรยาของเขาจะต้องเป็นหญิงสาวสูงศักดิ์อย่างแน่นอน ซ�้าอนุเองก็ย่อม

มีมาก นางจะยังไปเข้าร่วมความวุ่นวายพวกนั้นเพื่ออันใดกัน ด้วยฐานะ

ของนางในตอนนีย่้อมไม่มทีางได้เป็นภรรยาเอกแน่ๆ หากให้นางเป็นอนุ...

เจีย่นเหยียนหัวเราะแผ่วเบา นางไม่มวัีนไปเป็นอนุของใคร ถึงข้ันว่า 

นางไม่คิดจะแต่งกับใครด้วยซ�้า



 เจี่ยนเหยียน  บตุรสาวตระกูลพ่อค้า วญิญาณมาจากต่างยุคสมยั  

ถูกเลี้ยงดูมาเช่น 'ม้าผอมแห่งหยางโจว' เป็น 

คนฉลาดทันคน 

 สวีจ้งเซวียน  คุณชายใหญ่สกุลสวี สอบผ่านเป็นจ้วงหยวน

ตั้งแต่อายุยังน้อย มีนิสัยสุขุมน่ิงขรึม เจ้าเล่ห์

มากแผนการ กับสิ่งท่ีปรารถนาเขาก็จะหาทาง

ให้ได้ครอบครอง 

 สวีเมี่ยวจิ่น  คุณหนูสี่สกุลสวี น้องสาวแท้ๆ ของสวีจ้งเซวียน 

ไม่ชอบคนประจบเอาใจเพ่ือหวังผล เป็นคนพูดน้อย

 สวีเมี่ยวหนิง  คณุหนสูามสกุลสว ีลกูพ่ีลกูน้องของเจีย่นเหยียน 

มีนิสัยสดใสร่าเริง

 อู๋จิ้งเซวียน  หลานฮูหยินผู้เฒ่าสกุลสวี วางตัวสูงส่ง ชอบ 

สวีจ้งเซวียน

 เจี่ยนฮูหยิน  ฮหูยินสกุลเจีย่น รบัเจีย่นเหยียนมาเล้ียงสวมรอย

แทนบุตรสาวที่ตายไป ท�าอะไรมักหวังผล 
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เมื่อหนึ่งพันปีก่อนจั๋วเหวินจวิน* เคยกล่าวไว้ว่า 'เพียงขอได้พบ 

ใครสกัคน ครองคู่กันไปจนผมหงอกขาว' ฟ่ันเฉงิต้า** เคยเอ่ยว่า 'ปรารถนา 

ให้ข้าเป็นดาวท่านเป็นเดอืน ส่องสว่างเคยีงคูกั่นไปในทุกราตร'ี หยวนเจิน่***  

เคยพูดว่า 'เมื่อเคยไปเยือนมหาสมุทร นทีใดก็ไม่อาจเทียบ นอกจากเมฆ

สรีุง้เหนอืภเูขาอซูาน เมฆแห่งอืน่ล้วนเผอืดสสีนั' อว๋ีเสวียนจ*ี*** เคยกล่าวว่า  

บทน�ำ

* จั๋วเหวินจวิน (ค.ศ. 121-175) ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสี่สตรีผู้มีความสามารถของจีนในยุคโบราณ โดย

อกีสามคน ได้แก่ ไช่เหวินจ ีหล่ีชิงเจ้า และซ่างกวนหว่านเอ๋อร์ จัว๋เหวนิจวนิเป็นสตรผีูม้รีปูโฉมงดงาม ช�านาญ

ท�านองสังคีต บรรเลงพิณ บทกวีวรรค 'เพียงขอได้พบใครสักคน ครองคู่กันไปจนผมหงอกขาว' มาจากบท 

'ล�าน�าผมขาว' ที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน

** ฟั่นเฉิงต้า (ค.ศ. 1126-1193) ขุนนางและนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงในยุคซ่ง โดยเฉพาะในด้านบทกวี ซึ่งวรรค 

'ปรารถนาให้ข้าเป็นดาวท่านเป็นเดอืน ส่องสว่างเคยีงคูกั่นไปในทุกราตร'ี มาจากบท 'รถม้าสญัจรไกล' มคีวามหมาย 

เชิงแสดงความคิดถึงต่อคนรักที่อยู่ห่างไกลกัน

*** หยวนเจิ่น (ค.ศ. 779-838) นักกวียุคถังผู้มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อายุยังน้อย วรรค 'เมื่อเคยไปเยือนมหาสมุทร 

นทีใดก็ไม่อาจเทียบ นอกจากเมฆสีรุ้งเหนือภูเขาอูซาน เมฆแห่งอื่นล้วนเผือดสีสัน' มาจากบท 'หลีซืออู่โส่ว' 

ซึ่งชนรุ่นหลังมักยกมาเปรียบถึงความรักที่ซื่อสัตย์รักมั่นต่อคนคนเดียว

**** อวี๋เสวียนจี (ค.ศ. 860-874) นักกวีหญิงยุคปลายราชวงศ์ถัง เป็นหนึ่งในสี่นักกวีหญิงผู้มีความสามารถ

แห่งยุคถัง โดยอกีสามคน ได้แก่ หลเีหย่ีย เซวยีเทา และหลวิไช่ชนุ วรรค 'หาสิง่ของท่ีไม่อาจประเมนิค่า ยังง่ายกว่า 

หาบุรุษผู้มีรักมั่น' มาจากบท 'แด่บุตรสาวเพื่อนบ้าน' เป็นกวีที่ถ่ายทอดความรักที่ไม่สมหวังของตัวนักกวีเอง
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'หาสิง่ของทีไ่ม่อาจประเมนิค่า ยังง่ายกว่าหาบรุษุผูม้รัีกมัน่' หยวนเฮ่าเว่ิน*  

เคยกล่าวไว้ว่า 'ถามโลกหล้าความรักคือสิ่งใด ไม่ว่าเป็นตายก็ขออยู่ 

เคียงคู่กัน'

บางครั้งเจี่ยนเหยียนก็เคยคิดเช่นกันว่าบนโลกใบน้ีจะมีความรัก 

ท่ีท�าให้คนใจเต้นรัวอยู่จริงหรือ แต่ว่าในฐานะคนที่ข้ามมิติมาจากโลก 

ยุคหลังอย่างนางนั้นไม่เชื่อ

นางเคยมีบิดามารดาท่ีรักนางดุจสมบัติล�้าค่า พ่ีชายที่รักและ

ปกป้องนาง นางเคยมีชีวิตอยู่ท่ีเมืองหลวงในยุคซึ่งสังคมเปิดกว้าง 

และเจรญิรุง่เรอืง นางเคยเรยีนหนงัสอื เตบิโตขึน้มา มคีนทีต่นเองแอบรกั

อย่างมีความสุข นางเคยรับความคิดที่ ทันสมัยที่ สุดบนโลกใบนี้  

เคยเหยียบย่างไปทั่วโลก มองโลกในแง่ดี แต่อยู่มาวันหนึ่งนางก็ข้ามมิต ิ

มายังยุคโบราณที่ไม่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์

หญิงสาวท่ีน่ีจะต้องรักษาหลักสามเชื่อฟังสี่คุณธรรม** จะต้อง

ช�านาญด้านพิณ หมากล้อม คัดอักษร วาดภาพ และงานเย็บปักถักร้อย 

ประตูใหญ่ไม่ออก ประตูเล็กไม่ข้าม*** การแต่งงานจะต้องเชื่อฟังค�าส่ัง

ของบิดามารดา ท�าตามค�าพูดของแม่สื่อแม่ชัก สรุปก็คือเมื่อก่อนนาง

ประหนึง่นกทีโ่ผบินอย่างอสิรเสรบีนผนืนภากว้างใหญ่ ทว่าตอนน้ีมกีรงขัง

กักตวันางไว้เสยีแล้ว ท�าให้นางต้องอยู่แต่ในส่วนลกึของจวน เวลากลางวนั 

ได้แต่ยืนจับกรอบประตูเงยหน้ามองผืนฟ้าอันห่างไกลและเมฆสีขาวท่ี

* หยวนเฮ่าเวิน่ (ค.ศ. 1190-1257) นกัปราชญ์และนักประวติัศาสตร์ผูม้ชีือ่เสยีงในยุคปลายราชวงศ์จนิถึงช่วงท่ี 

ชาวมองโกลปกครองจีน วรรค 'ถามโลกหล้าความรักคือสิ่งใด ไม่ว่าเป็นตายก็ขออยู่เคียงคู่กัน' มาจากบท  

'โมอว๋ีเอ๋อร์' เป็นประโยคท่ีมีการถามตอบในตัวเอง โดยผู้ประพันธ์เชื่อว่ารักลึกซึ้งคือรักที่อยากอยู่เคียงคู่กัน 

ไม่ว่าจะเป็นหรือตาย

** สามเชือ่ฟัง คอือยู่บ้านเชือ่ฟังบิดา ออกเรอืนเชือ่ฟังสาม ีสิน้สามเีชือ่ฟังบุตร สีค่ณุธรรม คอืศลีธรรม ปิยวาจา 

อรรถจริยา และฝีมืองานบ้านงานเรือน

*** ประตใูหญ่ไม่ออก ประตูเลก็ไม่ข้าม เป็นส�านวน หมายถึงธรรมเนียมของหญิงสาวสมยัโบราณทีไ่ม่ออกไป

เตร็ดเตร่นอกบ้านและไม่เปิดรับแขกเข้ามาถึงเรือน
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เคลื่อนคล้อยผ่าน เวลากลางคืนอยู่กับแสงตะเกียงดวงเล็กดุจเมล็ดถ่ัว  

นัง่ฟังเสยีงหยาดฝนตกกระทบลงบนใบกล้วยอยู่บนตัง่ไม้ข้างบานหน้าต่าง  

ตอนเที่ยงคืนพลิกร่างกระสับกระส่าย นึกคะนึงหาอดีตมากมายเมื่อ 

ภพชาติก่อน

ทุกอย่างประดุจภาพฝันและภาพลวงตา นางเคว้งคว้างสับสนจน

ไม่รูว่้าควรจะท�าเช่นไรดี ได้แต่คิดว่าตนเองควรจะยอมแพ้ต่อสถานการณ์

ในปัจจบุนั ยอมรบัพันธนาการทุกอย่างท่ียัดเยียดให้นางเป็นเช่นหญิงสาว

ทกุคนในยุคสมยันี ้หรอืว่าควรยืนหยัดต่อความคดิเดมิ พยายามต่อสูเ้พ่ือ

อิสรภาพของตนเอง

ค�าตอบน้ันเห็นได้อย่างชดัเจน...หากไร้ซึง่อสิรภาพมสิูต้ายเสยีดีกว่า 

ท้ายทีส่ดุนางก็ไม่เต็มใจจะยอมแพ้อยู่ด ีดังนัน้จงึพยายามต่อสูเ้พ่ือผนืฟ้า

อันกว้างใหญ่ ใฝ่หาชีวิตอิสรเสรี ส่วนเรื่องความรักนั้น...นางคิดว่าใน 

ยุคสมยัท่ีบรุษุคิดว่าการมสีามภรรยาสีอ่นุเป็นเรือ่งปกตลึิกถึงกระดกูเช่นน้ี  

นางจะไปตามหาบุรุษที่ตลอดชีวิตเต็มใจมีนางเพียงผู้เดียวได้อย่างไร 

อย่างไรนางก็ไม่อยากครอบครองบุรุษร่วมกับหญิงสาวคนอื่น ดังนั้นนาง

ยอมไม่มีความรักเสียเลยดีกว่า

จนกระทั่งนางได้พบกับสวีจ้งเซวียน...
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ช่วงปลายฤดูหนาวต้นฤดูใบไม้ผลิประเดี๋ยวอุ่นประเดี๋ยวหนาว 

สะใภ้ห้าจี้ซื่อ* แม่ม่ายของจวนสกุลสวีแห่งทงโจวก�าลังยืนอยู่ด้านหน้า

ประตูฉุยฮวา** รอต้อนรับพ่ีสาวกับหลานชายหลานสาวของนางซ่ึง 

เดินทางมาไกลจากหลงโจว

ประมาณช่วงเท่ียงวัน ในท่ีสุดก็มีสาวใช้ว่ิงเข้ามารายงานว่าพ่ีสาว

กับหลานๆ นางมาถึงแล้ว

จี้ซื่อได้ยินดังนั้นก็รีบเดินอ้อมก�าแพงบังตาออกไปต้อนรับทันที

สองพี่น้องไม่ได้พบหน้ากันมายี่สิบกว่าปี ยามนี้ทันทีที่ได้พบหน้าก็

จับมือกันแน่น ยังไม่ทันจะพูดอะไรก็ล้วนมีน�า้ตาคลอหน่วย ทั้งสองคน

1

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม

ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี

** ประตูฉุยฮวา คือประตูส่วนในของเรือนชาวจีนในสมัยโบราณ ถือเป็นประตูท่ีพิถีพิถันมากประตูหน่ึงของ

เรือนสี่ประสาน เป็นประตูเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้แบ่งระหว่างเรือนส่วนในกับส่วนนอก (ด้านหน้า)
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ต่างได้สาวใช้กับหมัวมัว* ของตนเองช่วยกันปลอบ จึงพากันหยิบ

ผ้าเชด็หน้าขึน้มาซบัน�า้ตาท่ีปลายหางตา หนัไปเอ่ยค�าพูดแสดงความคดิถึง 

อื่นๆ แทน

หลงัจากน้ันจีซ้ือ่ก็มองดเูดก็หนุม่เดก็สาวทียื่นอยู่ด้านหลงัเจีย่นฮหูยิน 

ก่อนย้ิมถาม "น่ีก็คือชิงเกอเอ๋อร์กับเหยียนเจี่ยเอ๋อร์** ใช่หรือไม่ โตกัน 

เพียงนี้แล้ว"

เจี่ยนฮูหยินมีบุตรชายบุตรสาวอย่างละคน บุตรคนโตเจี่ยนชิงปีน้ี

อายุสบิแปด เกิดมามใีบหน้ากลม แม้แต่ดวงตาสองชัน้กับจมกูก็ดกูลมมน 

เช่นเดียวกัน หน้าตาดูธรรมดาสามัญ แต่บุตรสาวของนาง เจี่ยนเหยียน 

แม้ปีนีจ้ะเพ่ิงอายุสบิสาม ทว่ากลบัมผีวิขาวเสยีย่ิงกว่าหิมะ รูปโฉมงดงาม 

จี้ซื่อนึกทอดถอนใจระคนชื่นชมอยู่ในใจ

เจีย่นชิงกับเจีย่นเหยียนรบีก้าวข้ึนหน้ามาคารวะจีซ้ือ่พร้อมเปล่งเสยีง 

เรียกพร้อมกันว่า "ท่านน้า"

จี้ซ่ือประคองท้ังสองคนข้ึนมาพร้อมกัน นางมองเจี่ยนชิงสลับกับ

เจี่ยนเหยียน ก่อนย้ิมเอ่ยกับเจี่ยนฮูหยิน "ดูดีกันท้ังคู ่ราวกุมารทอง 

กุมารีหยก*** เชียว ข้าไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยชมอย่างไรแล้ว!" ด้านข้างมี 

สาวใช้ยื่นกล่องผ้าสองใบมารออยู่แล้ว จี้ซื่อจึงรับมายื่นส่งให้เจี่ยนชิงกับ

เจีย่นเหยียน "เดก็ด ีนีเ่ป็นน�า้ใจเลก็ๆ น้อยๆ จากน้า พวกเจ้ารับไปเล่นกันเถอะ"

เจี่ยนชิงกับเจี่ยนเหยียนต่างเอ่ยขอบคุณพร้อมย่ืนมือออกไปรับ

กล่องผ้ามา

* หมวัมวั เป็นค�าเรยีกหญิงสงูวัย มคีวามหมายหลากหลาย ทัง้ย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรยีกหญิงรบัใช้ 

อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังหลวงด้วย

** เกอเอ๋อร์แปลว่าพ่ีชาย เจี่ยเอ๋อร์แปลว่าพ่ีสาว โดยชาวจีนมักใช้ต่อท้ายชื่อเด็กชายและเด็กหญิงเพ่ือเรียก 

ในเชิงเอ็นดู

*** กุมารทองกุมารีหยก คือคู่กุมารเทพชายหญิงซึ่งเป็นบริวารรับใช้เทพเจ้าของจีน



12 ชาติน ม่ขอเป็นอนุ! 1

ในตอนน้ีจี้ซื่อก็หันไปจับมือของเจี่ยนฮูหยิน จากน้ันน�าพวกเขา 

เดินไปยังเรือนเหอเซียง สถานที่พักของตนเอง

รอจนทุกคนน่ังลงเรียบร้อย จี้ซื่อจึงให้สาวใช้ยกชาและกล่องขนม

เข้ามาวาง จากน้ันสั่งต่อว่า "รีบไปเรียกอันเกอเอ๋อร์กับหนิงเจี่ยเอ๋อร์มา 

เร็วเข้า"

สาวใช้ขานรับแล้วออกไป ทางด้านนีจ้ีซ้ือ่กับเจีย่นฮหูยินนัง่แยกกัน

อยู่สองฝั่งของตั่งหลัวฮั่น* โดยมีโต๊ะไม้ฮวาหลี** ตัวเล็กคั่นกลาง ก�าลัง 

พูดคุยถึงเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีนี้ เมื่อคุยไปถึงประเด็นท่ี 

อ่อนไหว ทั้งสองคนก็ต่างร้องไห้ออกมา

ช่วงเวลานั้นเจี่ยนเหยียนท่ีน่ังอยู่บนเก้าอี้เหมยกุย*** ตัวท่ีสอง 

ทางซ้ายมือก็ยกถ้วยชาขึ้นมาเปิดฝาออกจิบน�้าชาพลางแอบมองส�ารวจ

จี้ซื่อไปหนึ่งหน...อีกฝ่ายสวมเสื้อตัวยาวสีเขียวอ่อนก่ึงใหม่ก่ึงเก่ากับ 

กระโปรงจบีรอบสงีาช้าง คลมุทับด้วยเสือ้ตัวนอกสชีมพูหวาน แม้สีจะอ่อน 

แต่กลบัดอู่อนโยนสง่างามอย่างมาก จากนัน้มองไปทางเจีย่นฮูหยินทีนั่ง่อยู่ 

ด้านข้างอกีครา...ทางนีส้วมเสือ้ตัวยาวคอปกสเีงินปักลายดอกเบญจมาศ

ดอกใหญ่กับกระโปรงทรงหน้าม้า**** สนี�า้เงินเข้มอมม่วง ดงูามสว่างไสว

สะดุดตา แต่ถึงอย่างไรก็ยังถูกจี้ซื่อข่มลงไปอยู่ดี

เจีย่นเหยียนขยับปิดฝาถ้วยชาในมอืลงเบาๆ ในใจคิดว่า แม้ทัง้สองคน 
* ตัง่หลวัฮัน่ เป็นเครือ่งเรอืนสมยัโบราณของจนี ใช้ส�าหรบัน่ังรบัแขกหรอืนอนเล่น ลกัษณะคล้ายต่ังขนาดใหญ่ 

แต่ไม่ใช้เป็นเตียงนอนในห้องนอน

** ไม้ฮวาหลี หมายถึงไม้พะยูงหอม

*** เก้าอี้เหมยกุย เป็นเก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่เท้าแขน ขนาดค่อนข้างเล็ก ใช้ไม้ท่อนเรียวเล็กมาประกอบ

อย่างประณีต สวยงาม ตรงพนักพิงมักแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ หรืออาจปล่อยตรงกลางหลังโล่งเป็นแค่

โครงพนักพิง

**** กระโปรงทรงหน้าม้า เป็นเครื่องแต่งกายประเภทหนึ่งของชาวฮั่น ด้านหน้าเป็นผืนกระโปรงสี่ชิ้นซ้อนกัน

สองชั้น ด้านข้างตีเกล็ด ตรงกลางเป็นส่วนที่ผืนกระโปรงทับซ้อนกันพอดี ลักษณะคล้าย 'หน้าม้า' ซึ่งหมายถึง

ก�าแพงเมืองที่ยาวขนาบสองข้างของป้อมปราการ จึงได้ชื่อดังกล่าว
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ตรงหน้าจะเป็นพี่น้องกัน แต่รูปโฉมกลับไม่เหมือนกันสักนิด ขณะที่จี้ซื่อ

ดูบอบบางอ่อนหวาน มารดาในนามของข้าผู้นี้กลับมีสีหน้าที่ดูเข้มงวด 

ใจร้าย ไม่น่าคบหาด้วยง่าย ขณะที่คิดเจี่ยนเหยียนก็รับฟังบทสนทนา

ระหว่างจี้ซื่อกับเจี่ยนฮูหยินไปด้วย

หลังฟังพวกนางสนทนากันไปสักพักเจี่ยนเหยียนถึงได้รู ้ว่าท่ีแท้ 

ในปีนั้นจี้ซื่อก็แต่งให้กับนายท่านห้าสกุลสวี แต่นายท่านห้าสกุลสวีผู้น้ี

จากไปเร็ว เหลือทิ้งไว้เพียงบุตรชายบุตรสาวฝาแฝดคู่หนึ่งที่ปีนี้อายุครบ

สิบปีพอดี

ขณะท่ีเจีย่นเหยียนก�าลงัต้ังใจฟังก็เหน็ม่านประตเูลกิข้ึน ภายในห้อง 

สว่างขึน้มาพร้อมได้ยินเสยีงสาวใช้เอ่ย "ฮหูยนิ คณุหนกัูบคณุชายมาถึงแล้ว 

เจ้าค่ะ"

เจี่ยนเหยียนหันมองไปทางประตู นางเห็นเด็กหญิงกับเด็กชาย 

เดนิตามกันเข้ามาโดยมสีาวใช้กับบ่าวหญิงอาวโุสจ�านวนหนึง่ตามหลงัมา 

ประหนึ่งดาวล้อมเดือน

คาดว่าเดก็ทัง้สองคนนีก็้คอืบตุรชายกับบตุรสาวของจีซ้ือ่ สวเีมีย่วหนงิ 

กับสวีจ้งอันนั่นเอง

สวีเมีย่วหนงิหน้าตาน่ารกัอ่อนหวาน หลงัเข้ามาก็ใช้ดวงตากลมโต

มองส�ารวจเจีย่นฮหูยิน เจีย่นชงิ กับเจีย่นเหยียนไม่หยดุ ไม่มท่ีาทีขลาดกลวั 

สักนิดเดียว ขณะที่สวีจ้งอันดูเป็นผู้ใหญ่กว่ามาก หลังเดินเข้ามาสายตา

ก็ไม่ว่อกแว่กไปที่ใด เคร่งครัดตามขนบธรรมเนียม

จี้ซื่อกวักมือเรียกให้สวีเมี่ยวหนิงกับสวีจ้งอันเดินมาตรงหน้า ก่อน 

ชี้ไปทางเจี่ยนฮูหยินแล้วบอกให้พวกเขาเรียกนางว่า 'ท่านป้า'

สวีเมี่ยวหนิงจึงย่อกายลงพร้อมเอ่ยเรียกเสียงใสว่า "ท่านป้า"
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ส่วนสวีจ้งอันก็ประสานมือ เอ่ยออกมาช้าๆ ว่า "ท่านป้า" 

เจี่ยนฮูหยินรีบบอกให้เสิ่นมามา* คนสนิทของตนเองน�าของขวัญ

แรกพบหน้าออกมามอบให้สวีเมี่ยวหนิงกับสวีจ้งอัน ขณะเดียวกันก็ 

เอ่ยอย่างใจดี "เด็กดี ป้าอยู่ไกล ตอนท่ีพวกเจ้าเกิดมาป้าไม่สามารถมา 

ดูพวกเจ้าได้ นี่เป็นน�้าใจเล็กๆ น้อยๆ ของป้า รีบรับไปเถอะ"

สวีจ้งอันกับสวีเมี่ยวหนิงเอ่ยขอบคุณเจี่ยนฮูหยินพร้อมย่ืนมือ 

ออกไปรับมา

จากนัน้จีซ้ือ่ก็ย้ิมเอ่ยกับพวกเขาว่า "ยงัไม่รบีไปทักทายพ่ีชายพ่ีสาว

พวกเจ้าอีกหรือ"

เจี่ยนชิงกับเจี่ยนเหยียนเองก็แยกกันมอบของขวัญแรกพบหน้าให้

เช่นกัน สวจ้ีงอนัและสวีเมีย่วหนงิต่างได้ถุงพกทีใ่ส่ทองแท่งเอาไว้สองแท่ง

สกุลสวีแห่งนีพู้ดไปก็นับเป็นตระกูลบณัฑิต ทุกวันน้ียังมรีองเสนาบดี 

ฝ่ายซ้ายกรมพิธีการอยู่ด้วยผู้หนึ่ง นับได้ว่าเป็นตระกูลชั้นสูง แต่คนที่

เจี่ยนฮูหยินแต่งงานด้วยกลับเป็นแค่พ่อค้าผู้หน่ึงเท่านั้น ตอนน้ีสามีนาง

ตายไปแล้ว นางพาบุตรชายบุตรสาวมาพ่ึงพาอาศัยน้องสาวตนเอง 

ฝากตวัพักอยู่ทีจ่วนสกุลสวี ในแต่ละวันอาจต้องดูแลจัดการบ่าวรับใช้บ้าง

อย่างเลี่ยงไม่ได้ เพื่อไม่ให้คนสกุลสวีพูดกันว่าครอบครัวนางตระหนี่ จน

พากันมาดูถูกพวกนาง ดังนั้นตอนออกเดินทางมาจากบ้านเจี่ยนฮูหยิน 

จึงมอบถุงใส่ทองแท่งกับถุงใส่เศษเงินอย่างละหนึ่งใบให้เจี่ยนชิงกับ 

เจี่ยนเหยียนโดยเฉพาะ ทั้งยังก�าชับพวกเขาว่าถ้าต้องควักเงินก็ต้องควัก 

อย่าให้ผู้อื่นดูถูกพวกเขาได้เป็นอันขาด

ในตอนนั้นเจี่ยนเหยียนรับมาทันทีอย่างมีความสุข

* มามา โดยท่ัวไปหมายถึงแม่ แต่สามารถใช้เป็นค�าเรียกภรรยา หญิงสูงวัย และยังใช้เรียกแม่เล้าใน 

หอนางโลมได้ด้วย
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นางเป็นคนท่ีข้ามมติิมาท่ีน่ี เมือ่ภพชาติก่อนเกิดอบุตัเิหตทุางรถยนต์  

พอลืมตาข้ึนอีกทีก็ต้องตกตะลึงพรึงเพริดท่ีตนเองกลายไปเป็นเด็กทารก

คนหนึ่งแทน ซ�้ายังเป็นเด็กทารกที่มีคนนอนตายอยู่ด้านข้างด้วย

ตอนนัน้นางหลงคดิว่าตนเองจะต้องตายเหมอืนกันแน่ๆ ทว่าคดิไม่ถึง 

ว่าชีวิตจะยังไม่ถึงคราวตาย แม่ชีท่านหนึ่งผ่านมาช่วยชีวิตนางเอาไว้

แต่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงกลียุค แม่ชีผู้นั้นยังแทบเอาชีวิตตนเอง 

ไม่รอด นับประสาอะไรกับเด็กทารกผู้หน่ึง ดังนั้นเมื่ออับจนหนทางแล้ว 

แม่ชีผู้นั้นจึงอุ้มนางไปมอบให้เจี่ยนฮูหยินเลี้ยงดู

ยามนัน้เจีย่นฮหูยินเพ่ิงคลอดบตุรสาวคนหนึง่ แต่คลอดมาได้ไม่ก่ีวัน 

ก็ตายจากไป รวมกับที่บุตรชายคนโตของตนเองมักเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ 

อยู่เสมอ แม่ชีผู้นั้นจึงอาศัยเรื่องนี้บอกให้เจี่ยนฮูหยินรับเด็กหญิงคนหนึ่ง

มาเลี้ยงดูเพ่ือป้องกันเคราะห์ร้ายให้บุตรชายคนโต และอย่าได้ให้คนอื่น

รูว่้าเดก็หญิงผูน้ีเ้ป็นเดก็เก็บมาเลีย้งจะดีทีส่ดุ ไม่อย่างนัน้จะป้องกันเคราะห์ 

ให้ไม่ได้

เจีย่นฮหูยินหลงเชือ่จงึรบัเลีย้งเจีย่นเหยียนไว้ โดยทีบ่อกกับคนนอก 

ว่าเป็นบุตรสาวแท้ๆ ของตนเอง ภายหลังเจี่ยนเหยียนโตข้ึน นางเห็นว่า 

เจี่ยนเหยียนมีรูปโฉมงดงาม จึงเชิญอาจารย์มากมายมาสอนศาสตร์ 

ด้านพิณ หมากล้อม คัดอักษร และวาดภาพให้นาง รวมไปถึงการร่ายกวี

ขบัร้องเพลง แต่กไ็ม่ได้เกิดจากความปรารถนาดีอนัใด เพียงแค่คดิจะเลีย้ง

เจี่ยนเหยียนให้เป็นดั่งม้าผอมแห่งหยางโจว* คิดว่ารอนางโตข้ึนเมื่อไร 

* ม้าผอมแห่งหยางโจว เป็นค�าเรยีกหญิงสาวทีถู่กคนมเีงนิเกบ็มาเลีย้งดหูรืออาจซือ้มาจากครอบครวัท่ียากจน

ตัง้แต่เดก็ๆ จากน้ันอบรมสัง่สอนศาสตร์ด้านต่างๆ ของหญงิสาวให้ รวมถึงการแต่งกาย การเอาใจบรุุษ ภายหลงั 

เมื่อหญงิสาวโตแล้วก็จะขายต่อในราคาแพงให้แก่พ่อค้าเกลือหรือเศรษฐีเป็นอนุหรือนางระบ�า โดยหญงิสาว

เช่นนี้จะเรียกว่า 'ม้าผอม' เพราะจะถูกบุรุษย�่ายีได้ตามใจเหมือนม้าตัวผอมที่อ่อนแอ สาเหตุที่เป็นหยางโจว 

ก็เน่ืองจากในสมยัโบราณหยางโจวเป็นสถานทีข่นย้ายสนิค้าทีส่�าคญั ก่อให้เกิดพ่อค้าท่ีร�า่รวยจากการค้าเกลอื

จ�านวนมาก และเริ่มแรกม้าผอมแห่งหยางโจวก็เกิดมาจากความต้องการของบรรดาพ่อค้าเกลือเหล่านี้
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ก็จะยกให้เป็นอนุของขุนนางสูงศักดิ์สักคนหนึ่ง จะได้ช่วยสนับสนุน 

สกุลเจี่ยนของพวกนางได้ 

และเพ่ือทีจ่ะท�าให้รปูร่างเจีย่นเหยียนดอู้อนแอ้น เจีย่นฮหูยนิถึงขัน้

ก�าชับห้องครัวไม่ให้นางกินเน้ือสัตว์ ให้กินแต่อาหารมังสวิรัติเท่าน้ัน  

ซ�้าข้าวมื้อหน่ึงยังไม่อาจกินเกินครึ่งชาม ดังนั้นหลายปีมานี้เจ่ียนเหยียน

จึงรู้สึกหิวอยู่ทุกวัน

อย่างไรก็ตาม นางตดัสนิใจว่าจะไม่มวัีนไปเป็นอนุใคร ดงันัน้จงึคดิ

หาโอกาสที่เหมาะสมหนีไปนานแล้ว แต่การหนีไม่จ�าเป็นต้องใช้เงินหรือ 

นางก�าลังทุกข์ใจท่ีในมือไม่มีเงิน บังเอิญที่เจี่ยนฮูหยินมอบของพวกน้ี 

ให้พอดี ดังนั้นนางย่อมรับเอาไว้อยู่แล้ว

ถุงพกทีใ่ส่ทองแท่งให้สวีจ้งอนักับสวเีมีย่วหนงิเป็นถุงท่ีเจีย่นเหยียน

ปักเองกับมือ ทว่าลวดลายของถุงพกไม่เหมือนกัน ถุงพกในมือสวีจ้งอัน

เป็นลายหมีสยงเมา* กินใบไผ่ ส่วนถุงพกในมือสวีเมี่ยวหนิงคือลายแมว

หยอกผีเสื้อ

สวเีมีย่วหนิงชอบถุงพกใบน้ีมากอย่างเห็นได้ชดั นางถือถุงพกไว้ในมอื 

พลางพลกิดลูายแมวกับผเีสือ้ไปมา ทัง้ยังคอยช้อนสายตามองเจีย่นเหยยีน 

เป็นพักๆ

เจี่ยนเหยียนเพียงหลุบตาลงยกถ้วยชาขึ้นมาดื่มท�าเป็นมองไม่เห็น

ในตอนนั้นเจี่ยนฮูหยินก็ให้เสิ่นมามาน�าของขวัญของจี้ซื่อออกมา 

ท้ังยงัให้สาวใช้ยกหีบไม้การบรูใบใหญ่เข้ามา เมือ่เปิดออกก็พบว่าข้างใน

เต็มไปด้วยกล่องเล็กๆ ที่ห่อเอาไว้เรียบร้อย ล้วนใช้เชือกแดงมัดเอาไว้ 

ด้านบนแปะกระดาษสีแดงที่เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าจะให้ผู้ใด

* สยงเมา หมายถึงหมีแพนด้า
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"กล่องน้ีมอบให้ฮหูยินผูเ้ฒ่า สามกล่องน้ีมอบให้ฮหูยินของแต่ละบ้าน  

ส่วนพวกน้ีมอบให้บรรดาคุณชายกับคุณหนู" เจี่ยนฮูหยินมองสาวใช้ 

น�าของขวัญเหล่าน้ีออกจากหีบมาเรียงได้เต็มโต๊ะพอดีพลางเอ่ยแนะน�า

ไปทีละกล่อง "แค่น�้าใจเล็กๆ น้อยๆ ของข้าเท่านั้น รบกวนให้สาวใช ้

ของเจ้าน�าสิง่ของเหล่านีไ้ปส่งทัง้หมดด้วย" ก่อนชะงกัไปแล้วจงใจชีไ้ปยัง

หีบไม้การบูรซึ่งมีกล่องที่ห่อผ้าไว้อย่างดูวิจิตรประณีตสองกล่อง "ส่วนนี่

มอบให้คุณชายใหญ่" 

จีซ้ือ่ภายในใจกระจ่างแจ้ง เผยย้ิมเอ่ย "พ่ีสาวเกรงใจเกินไปแล้วจรงิๆ  

แค่ท่านมาที่นี่ได้ข้าก็ดีใจมากแล้ว จะต้องตระเตรียมของขวัญมากมาย

เพียงน้ีไปไย คิดเผื่อถึงกระท่ังทุกคนในจวนสกุลสวีอีก" ก่อนกล่าวต่อ 

"เพราะรู้ล่วงหน้าว่าพี่สาวกับชิงเกอเอ๋อร์และเหยียนเจี่ยเอ๋อร์จะมา ข้าจึง

สั่งให้คนไปเก็บกวาดห้องเอาไว้เรียบร้อยแล้ว หากพ่ีสาวไม่รังเกียจก็ 

พักอยู่ทางห้องปีกตะวันออกของเรอืนข้าเถิด พวกเราพ่ีน้องจะได้พูดคุยกัน 

สะดวก ส่วนเหยียนเจี่ยเอ๋อร์ให้ไปพักอยู่เรือนแยกทิศตะวันออกเป็น

อย่างไร" นางเอ่ยยิ้มๆ พลางหันไปชี้ที่สวีเมี่ยวหนิง "หนิงเจี่ยเอ๋อร์ของข้า

นิสัยแปลกประหลาดที่สุด นางไม่ยอมพักอยู่ด้วยกันกับข้า เต็มใจจะพัก

อยู่ในเรือนแยกด้านข้างมากกว่า บอกว่าไม่มีผู้ใดคอยจับตามอง นาง 

ไม่ต้องพะวงอันใด ท้ังยังรู้สึกผ่อนคลายเป็นตนเองได้มากกว่า ข้าคิดว่า

หากให้เหยียนเจี่ยเอ๋อร์พักอยู่กับพวกเรา เจอหน้าพวกเราตลอดทั้งวัน  

เกรงว่าจะรูส้กึอดึอดัไม่เป็นตนเองเช่นกัน จงึเก็บกวาดเรอืนแยกทิศตะวันออก 

ให้นางพักอยู่เสยีเลย ส่วนชงิเกอร์เอ๋อร์ก็ให้ไปพักกับอนัเกอเอ๋อร์ท่ีเรอืนหน้า  

จะได้สะดวกแก่การไปเข้าเรียน พี่สาวเห็นว่าอย่างไรเจ้าคะ" 

ส่วนใหญ่ภายในสวนดอกไม้มแีต่หญิงสาวพักอยู่ บรุุษจะพักอยู่ด้าน
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ในก็ไม่ค่อยดี นับประสาอะไรกับที่เป็นเพียงญาติกันเท่านั้น เจี่ยนฮูหยิน 

ย่อมเข้าใจในเรื่องนี้จึงตอบรับทันที "จัดการเช่นนี้ย่อมดีที่สุดแล้ว"

"พ่ีสาวกับชงิเกอเอ๋อร์และเหยียนเจีย่เอ๋อร์เดนิทางรอนแรมกันมาไกล  

ทกุคนคงจะเหนือ่ยมากแล้ว พ่ีสาว ให้ข้าส่งท่านไปพักยังห้องปีกตะวันออก 

ก่อนเถิด หลังท่านพักผ่อนแล้วพวกเราพ่ีน้องค่อยมาคุยกันต่อ" หลังเอ่ย

เช่นนี้นางก็สั่งให้สาวใช้สองคนแยกย้ายกันพาเจี่ยนเหยียนกับเจ่ียนชิง 

ไปส่งที่เรือนแยกทิศตะวันออกกับเรือนหน้าด้วย

เจีย่นเหยียนจงึลกุจากเก้าอีเ้อ่ยลาจีซ้ือ่ ก่อนหมนุตวัเดนิตามสาวใช้ 

ไปยังเรือนแยกทิศตะวันออก

ที่แท้เรือนแยกทิศตะวันออกแห่งน้ีก็ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ 

เรือนเหอเซียง เป็นเรือนเล็กสามห้องหลักสองห้องรอง เชื่อมติดกับ 

ระเบียงทางเดินออกไปข้างนอก ตรงกลางมีประตูเรือนสองบานพับอยู่ 

ปกตแิล้วหากเปิดประตูเรอืนสองบานพับไว้ เรอืนแยกทศิตะวนัออกแห่งนี้ 

ก็จะเชื่อมกับเรือนหลักของเรือนเหอเซียง หากปิดเอาไว้ก็จะเป็นเสมือน

เรือนเล็กแยกสันโดษออกมาอย่างไรอย่างน้ัน และหากต้องการออกไป

ข้างนอก หลงัเดนิผ่านประตูเรอืนสองบานพับออกมา แค่เดนิคดเคีย้วทะลุ

ประตูใหญ่ด้านหน้าห้องโถงต่อก็ออกไปได้แล้ว เส้นทางสะดวกอย่างยิ่ง

สาวใช้พาเจีย่นเหยียนเดนิเข้าไปในห้องหลกั ได้เห็นทีบ่นผนังเบือ้งหน้า 

เป็นหน้าต่างบานใหญ่กรอบบปุผาลายน�า้แขง็ร้าว ทาปิดทบัด้วยกระดาษ

สีขาวหิมะ ข้างบานหน้าต่างเป็นโต๊ะยาว ด้านบนวางฉากก้ันเล็กๆ ลาย

บปุผาสีฤ่ดเูอาไว้ แจกันลายเมฆมงคลหลากสสีองใบตัง้เคยีงกัน ด้านข้าง

โต๊ะยาววางโต๊ะสูงสองตัวที่มีกระถางดอกไม้ตามฤดูกาลวางอยู่ข้างบน 
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ถัดจากโต๊ะยาวก็เป็นโต๊ะแปดเซยีน* สดี�าขลบัตวัหนึง่ ด้านข้างโต๊ะแปดเซยีน 

มีเก้าอี้เหมยกุยสองตัว ด้านบนวางเบาะเก้าอี้สาดหมึก** เอาไว้

สาวใช้ชี้ไปทางห้องรองฝั่งตะวันออกพร้อมเอ่ย "คุณหนูญาติผู้พ่ี 

ทางนั้นคือห้องนอนของท่านเจ้าค่ะ"

เจี่ยนเหยียนมองตามไป เห็นว่าเป็นห้องท่ีใช้ประตูก้ันห้องแปด

บานพับกั้นแยกออกมา เมื่อมองผ่านม่านประตูไปพอจะเห็นเลือนรางว่า

ข้างในวางเตียงไว้หลังหน่ึง ด้านข้างหน้าต่างวงเดือนวางโต๊ะเครื่องแป้ง

รวมถึงสิง่ของอย่างอืน่ทีห้่องของสตรใีนห้องหอควรมเีอาไว้ นางไม่ได้เดนิ

เข้าไปดใูนทนัท ีเพียงหนักลบัมาผงกศรีษะเอ่ยขอบคณุสาวใช้ ท้ังยังฝากให้ 

อีกฝ่ายบอกต่อไปยังท่านน้าด้วยว่า "ล�าบากท่านน้าแล้วทีเ่กบ็กวาดเรือน

เงียบสงบเช่นนี้ออกมาให้ข้า รอประเด๋ียวข้าจะไปขอบคุณด้วยตนเอง 

อีกครั้ง"

สาวใช้รับค�าแล้วถอยออกไป

หลังจากน้ันเจี่ยนเหยียนก็สั่งให้ไป๋เวยกับซื่อเยวี่ยสาวใช้สองคน 

ของตนช่วยกันเปิดหีบทีน่�ามาจากหลงโจวออก เร่ิมเก็บข้าวของแต่ละอย่าง 

ให้เข้าที่

ตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงสาวใช้ที่อยู่ด้านนอกดังข้ึนมาว่า "คุณหนู 

คุณหนูญาติผู้น้องมาหาเจ้าค่ะ"

* โต๊ะแปดเซียน หมายถึงโต๊ะส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ แต่ละด้านกว้างพอนั่งได้สองคน รวมสี่ด้านเป็น 

แปดคน ใช้ส�าหรับนั่งรับประทานอาหาร

** เก้าอี้สาดหมึก คือการตัดกระดาษให้เป็นลายฉลุ มาวางบนผ้าปักลายหรือผ้าสีล้วนท่ีเอามาท�าเบาะ 

รองเก้าอี้ จากนั้นสาดน�้าหมึกลงไปบนผ้า ให้น�้าหมึกซึมลงไปบนผ้าในส่วนท่ีมีลายฉลุ เพ่ือให้เบาะรองเก้าอี้

เป็นลวดลายขึ้นมา
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สวีเมีย่วหนงิเดินน�าสาวใช้ชงิหยาตรงเข้ามาในเรอืนแยกทิศตะวันออก  

จากน้ันก็กระโดดโลดเต้นมาตรงหน้าเจี่ยนเหยียนอย่างสนิทสนม ก่อน 

เงยหน้าขึ้นมองนางพร้อมเอ่ยเสียงหวาน "พี่สาว"

เจี่ยนเหยียนเผยย้ิมตอบ ก้มหน้ามองนางพลางเอ่ยเสียงอ่อนโยน 

"ว่าอย่างไรน้องสาว"

สวีเมีย่วหนงิมสีหีน้าซกุซน รอยย้ิมประหนึง่บปุผา ชุดสีแดงดอกไห่ถัง*  

ปักลายก่ิงดอกอว้ีหลัน** ย่ิงขับให้นางดูน่ารักมากขึ้น สายตาของนาง 

มองส�ารวจไปมาบนร่างเจี่ยนเหยียนรอบหน่ึง ก่อนบนใบหน้าจะเผย 

รอยย้ิมหวานขึ้นมา คว้าแขนเจี่ยนเหยียนมากอดไว้พลางเอ่ย "พ่ีสาว  

ท่านรูปโฉมงดงามจริงเชียว!"

เจีย่นเหยียนรูส้กึขบขนัอยู่ในใจ รอยย้ิมบนใบหน้าไม่ได้ลดลง ท้ังยัง 

2

* ดอกไห่ถัง หรือ Chinese Flowering Apple เป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ล ดอกมีทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง

** ดอกอวี้หลัน หมายถึงดอกแม็กโนเลีย
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ย่ืนมือไปตบหลังมือสวีเมี่ยวหนิงเบาๆ พลางย้ิมเอ ่ยตอบรับนาง 

ตามมารยาทต่อไป "น้องสาวเองก็หน้าตาน่ามองมากเช่นกัน" จากนั้น

สายตาก็มองเลยไปยงัถุงพกลายแมวหยอกผเีสือ้ท่ีสวีเมีย่วหนิงยังก�าแน่น

ไว้ในมือใบน้ัน พู่ห้อยสีแดงด้านบนแกว่งไกวไปมาไม่หยุดตามการ

เคลื่อนไหวของนาง รอยยิ้มของเจี่ยนเหยียนจึงยิ่งกดลึกมากกว่าเดิม

น้องสาวผู้น้ีของนางดูเหมือนจะชอบถุงพกใบนี้มาก ดังน้ันท่ีมา

ตีสนิทกับนางจะต้องมีบางอย่างท่ีอยากจะพูดหรือเรื่องท่ีอยากจะ 

ขอร้องนางอย่างแน่นอน

ไม่ผิดจากท่ีคาด ชั่วขณะต่อมาเจี่ยนเหยียนก็เห็นสวีเมี่ยวหนิง 

ยกถุงพกในมือขึ้นพร้อมถามว่า "พ่ีสาว ท่านเป็นคนเย็บถุงพกใบน้ีเอง 

หรือเจ้าคะ"

"ใช่แล้ว" เจี่ยนเหยียนรู้แจ้งแก่ใจในทันใด ดังน้ันจึงย้ิมผงกศีรษะ 

"ข้าเป็นคนเย็บเอง มีอันใดหรือ น้องสาวชอบถุงพกใบนี้มากหรือ"

สวีเมีย่วหนงิรบีผงกศรีษะทนัท ี"ใช่แล้วเจ้าค่ะ ข้าชอบมาก ชอบมากๆ  

ไม่ทราบว่าพี่สาวยังมีลายอื่นที่น่าสนใจกว่านี้หรือไม่"

"ไป๋เวย" เจีย่นเหยียนกลัน้ย้ิม หนัหน้ากลบัไปสัง่ไป๋เวยท่ียืนอยู่ด้านข้าง  

"ข้าจ�าได้ว่าถุงพกที่ข้าปักตอนอยู่บ้านล้วนเก็บไว้ในกล่องสีด�าวาดลาย 

เป่าขลุย่เรยีกหงส์ เจ้าไปหาถุงพกทีปั่กลายแมวกวกัออกมาให้ญาติผูน้้อง

เถอะ"

ไป๋เวยขานรับ นางหันตัวกลับไปค้นหาของจากในหีบสักพักก็หยิบ

กล่องสดี�าขลบัวาดลายใบน้ันออกมา จากนัน้เปิดค้นอยู่ครูห่นึง่จงึประคอง

สองมือยื่นถุงพกใบนั้นไปให้

สวีเมี่ยวหนิงรีบยื่นมือออกมารับไว้ทันที
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ถุงพกใบน้ีไม่ได้เป็นทรงรี ทรงสี่เหลี่ยม หรือทรงน�้าเต้าตามแบบ

ท่ัวไป กลบัเย็บออกมาเป็นทรงแมวกวักกลมๆ ดูแล้วน่ารกัน่าชงัอย่างมาก

สวีเมี่ยวหนิงชอบมากอย่างเห็นได้ชัด รอยย้ิมบนใบหน้าดูสดใส

จริงใจมากกว่าตอนเรียกนางว่า 'พี่สาว' เมื่อครู่นี้มากนัก

"พี่สาว นี่เป็นแมวอะไรกัน มีอยู่ที่ใดหรือ ข้าจะให้ท่านแม่ไปซื้อมา

ให้ข้าเลี้ยงสักตัว"

เจีย่นเหยียนเงยีบไปครูห่นึง่ ในใจคดิว่า ถึงอยากเล้ียงกค็งเป็นไปไม่ได้  

ทว่าหากมีโอกาสได้รู้จักช่างหลอมเครื่องเคลือบ อาจให้พวกเขาหลอม 

ออกมาให้เจ้าเล่นได้ตัวหนึ่ง

นางได้แต่เอ่ยอธิบายว่า "แมวกวักตัวน้ีเป็นแมวทีข้่าเย็บออกมาเพ่ือ

ผ่อนคลายยามเบือ่หน่าย ในความเป็นจรงิไม่ได้มแีมวเช่นนี"้ ทัง้ยังพูดกับ

สวีเมี่ยวหนิงต่อว่า "ดูสิ แมวกวักยกขาหน้าขวาขึ้นหมายถึงกวักเรียก 

เงินทอง ยกขาหน้าซ้ายขึ้นคือกวักเรียกความสุข เมื่อยกทั้งสองขาข้ึนมา 

ก็คอืกวักเรยีกทัง้เงนิทองและความสขุ กระด่ิงทองค�าทีห้่อยไว้ตรงหน้าอก

มันก็มีไว้เพื่อกวักเรียกเงินทองและความสุขเหมือนกัน"

หลังได้ยินเช่นนั้นสวีเมี่ยวหนิงก็ยิ่งดีใจมากขึ้นกว่าเดิม

"พี่สาว" สวีเมี่ยวหนิงเงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้ายินดี "ถุงพกที่พี่สาวเย็บ

ดดูกีว่าถุงพกทีพ่ี่เซวียนเย็บมากนัก! พ่ีเซวียนเย็บแต่พวกดอกไม้เอยผเีสือ้เอย  

ไม่เคยเย็บแมวกวักอะไรเช่นนี้มาก่อน" ก่อนนางจะชะงักไปแล้วเอ่ยต่อ 

"อกีอย่างของทกุอย่างทีพ่ี่เซวยีนท�ามาก็มแีต่มอบให้น้องหญิงส่ี ไม่เคยให้ข้า  

ฮึ! ไว้วันพรุ่งนี้ข้าจะเอาแมวกวักตัวน้ีไปให้น้องหญิงสี่ดู บอกให้นางรู้ว่า

ข้าไม่เสียดายของที่พี่เซวียนเย็บปักเหล่านั้นหรอก!"

เจ่ียนเหยียนได้ยินก็รู้สึกขบขัน ท่ีแท้ก็เป็นการโอ้อวดกันระหว่าง 
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เด็กหญิงนี่เอง

สวีเมีย่วหนิงชืน่ชอบถุงพกทัง้สองใบมาก จงึตดัสินใจห้อยท้ังสองใบ

เอาไว้ที่เอวอย่างไม่สนใจอะไร และดูเหมือนภายหลังจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆ  

รับถุงพกของเจี่ยนเหยียนเอาไว้สองใบพร้อมกันดูไม่ค่อยเหมาะสม จึง

แกว่งมือนางไปมาพลางถาม "พ่ีสาว ตอนนี้ท่านยุ่งหรือไม่ หากไม่ยุ่ง 

ข้าจะพาท่านไปเดินเล่นภายในสวนเจ้าค่ะ" แม้สวีเมี่ยวหนิงจะเอ่ยด้วย 

น�้าเสียงสอบถาม ทว่ากลับจูงมือเจี่ยนเหยียนเดินออกไปข้างนอกแล้ว

เจี่ยนเหยียนไร้ทางเลือก อีกทั้งนางรู้สึกว่าการได้ออกไปเดินเล่น 

ก็ไม่เลวเช่นกัน ประการแรกจะได้เดินชมสวนดอกไม้ด้านหลังของ 

จวนสกุลสวี ท�าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมล่วงหน้า ประการที่สอง

ยังหาโอกาสหลอกถามสวีเมีย่วหนงิเพ่ือจะได้รบัรู้ความสมัพันธ์ของคนใน

สกุลสวีด้วย ต้องรูว่้าความสมัพันธ์ของคนในตระกูลใหญ่นัน้ซบัซ้อนมาก 

ไม่ทันระวังเพียงนิดก็อาจยุ่งยากได้

ดังนั้นนางจึงปล่อยให้สวีเมี่ยวหนิงดึงตนเองเดินออกไปนอกเรือน 

ระหว่างนั้นก็หันหน้ากลับไปสั่งไป๋เวยว่า "เจ้ารออยู่ท่ีนี่ จัดเก็บข้าวของ 

ทีพ่วกเราน�ามาให้เรยีบร้อย ส่วนซือ่เยว่ีย เจ้าตามข้ากับคณุหนญูาตผิูน้้อง

ออกไปเดินเล่น"

หลงัออกมาจากประตูเรอืนเลก็สวเีมีย่วหนงิกช็ีไ้ปข้างหน้าพร้อมเอ่ย 

"พ่ีสาว ทางด้านน้ันก็คือเรือนแยกทิศตะวันตกที่ข้าพักอยู่ หากท่านไม่มี

อะไรท�าก็ไปหาข้าได้นะเจ้าคะ"

เมื่อมองผ่านต้นไม้ดอกไม้อันอุดมสมบูรณ์ในลานเรือนไป ก็พอจะ

มองเห็นประตูเรือนสองบานพับที่เหมือนทางเรือนนางไม่ผิดเพี้ยนได้

เจี่ยนเหยียนยิ้มรับปาก 
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สวีเมีย่วหนงิดีใจมาก แล้วกจ็งูมอืนางเดินไปตามระเบยีงทางเดนิต่อ  

เพียงไม่นานก็ออกมาจากประตูใหญ่ของเรอืนเหอเซยีง เมือ่เดินไปทางขวา 

อีกไม่ไกลก็ได้เห็นสระน�้าขนาดใหญ่

บรเิวณรมิฝ่ังปลกูต้นหลวิกับต้นท้อเอาไว้ คาดว่าเมือ่อากาศอบอุน่

มาเยือน ภาพของดอกท้อแดงคู่ใบหลวิเขยีวจะต้องเป็นทศันียภาพท่ีดมีาก

แน่นอน

สวีเมีย่วหนงิชีไ้ปยังสระน�า้ "เมือ่ฤดรู้อนมาถึง ภายในสระจะเตม็ไปด้วย 

ใบบวั ดอกบวับาน งดงามย่ิงนัก! พ่ีสาว ถึงเวลานัน้พวกเรามาชมดอกบวั

ด้วยกันดีหรือไม่เจ้าคะ"

เจี่ยนเหยียนย่อมตอบรับว่า "ดีสิ" 

สวีเมี่ยวหนิงมีความสุขอย่างมาก

เจี่ยนเหยียนเห็นสวีเมี่ยวหนิงมีความสุขเช่นน้ี ในใจก็คิดไปว่า 

เดก็คนน้ีท�าตวัเหมอืนคนไม่มญีาตพ่ีิน้อง ตอนน้ีพอมาเจอสหายท่ีเล่นด้วยได้ 

ถึงมีความสุขมากเพียงนี้อย่างไรอย่างนั้น ดังนั้นนางจึงลองถามเกี่ยวกับ

พ่ีน้องของสวเีมีย่วหนงิดู และเมือ่ถามดูจงึได้รูว่้านางมพ่ีีชายสามคน พ่ีสาว 

สองคน น้องชายหนึ่งคน และน้องสาวอีกหนึ่งคน

แน่นอนว่าน้องชายบดิามารดาเดยีวกันมเีพียงสวจ้ีงอนัเท่านัน้ คนอืน่ๆ  

ล้วนเป็นพี่น้องคนละพ่อคนละแม่ทั้งสิ้น ส่วน 'น้องหญิงสี่' ที่สวีเมี่ยวหนิง

เคยเอ่ยถึงผู้นั้นมีนามว่า 'สวีเมี่ยวจิ่น' เป็นลูกของบ้านใหญ่ ตอนนี้ก็อายุ

สบิปีเช่นกัน อายุน้อยกว่าสวเีมีย่วหนงิแค่สองเดอืนเท่านัน้ แม้ปกติท้ังสองคน 

จะเล่นด้วยกันได้ แต่น่าเสียดายที่น้องหญิงสี่สุขภาพอ่อนแอตั้งแต่เกิด  

จึงไม่ค่อยได้ออกมาเล่นข้างนอกมากสักเท่าไร 

ขณะท่ีพ่ีสาวสองคนล้วนเป็นลกูของบ้านรอง คนหนึง่เกิดจากภรรยาเอก  
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นามว่า 'สวีเมีย่วหวา' อีกคนเกิดจากอนุภรรยา นามว่า 'สวีเมีย่วหลัน' ทว่า

พ่ีสาวคนโตมนิีสยัเย่อหย่ิงมาก ดูถูกเด็กไม่มบีดิาอย่างนาง ปกตจิงึไม่ค่อย

จะเล่นกับนางเท่าไร ส่วนพ่ีสาวคนรองก็เหนียมอายย่ิง ถามออกไป 

สามประโยคนางอาจไม่ตอบกลับมาสักประโยค อยู่ด้วยกันก็เล่นไม่สนุก 

ยังมีญาติผู้พี่อีกคน นามว่า 'อู๋จิ้งเซวียน' เป็นหลานสาวทางบ้านสกุลเดิม

ของท่านย่า แต่ปกติแล้วพ่ีเซวียนผู้น้ีจะสนิทแต่กับพ่ีหญิงใหญ่และ 

น้องหญิงสี ่ไม่ค่อยมาเล่นกับนางเท่าไร ถุงพกทีปั่กก็มอบให้แต่น้องหญงิสี ่

ไม่มีให้นาง ส่วนบรรดาพ่ีชายน้องชาย พวกเขาล้วนต้องไปเรียนหนังสือ 

ไม่มีเวลามาเล่นเป็นเพื่อนนาง

สวเีมีย่วหนงิย่ิงเล่าย่ิงรูส้กึน้อยเนือ้ต�า่ใจ ราวกับหลายปีมานีต้นเอง

อยู่ตามล�าพังมาโดยตลอด แต่สุดท้ายนางก็ได้มีความสุขขึ้นมาเสียที จึง

กอดแขนเจ่ียนเหยียนพลางย้ิมเอ่ย "พ่ีสาว ข้ารูส้กึชอบท่านตัง้แต่ครัง้แรก

ที่เห็นท่านแล้ว หลังจากนี้พวกเรามาเล่นด้วยกันนะเจ้าคะ!"

เจี่ยนเหยียนหัวเราะไปกับค�าพูดของสวีเมี่ยวหนิง ก่อนยกมือข้ึน 

ลูบศีรษะนางเบาๆ ยิ้มรับปาก "ได้สิ หลังจากนี้เมื่อใดที่เจ้ารู้สึกเบื่อหน่าย

ก็มาหาข้าได้เสมอ"

ทั้งสองคนเดินเลาะริมฝั่งไปพลางพูดคุยกันไป สวีเมี่ยวหนิงชี้ไปยัง

เรือนเล็กสองเรือนที่ฝั่งตรงข้าม "ผู้ที่พักอยู่ในเรือนถังหลีคือพี่เซวียน ส่วน

ในเรือนจิ้งอี๋คือพ่ีหญิงรองของข้า" จากนั้นก็ย่ืนมือชี้ไปทางด้านหน้าของ

ตนเอง แล้วชีไ้ปท่ีด้านหลงัต่อ "ตรงน้ันคือเรอืนอีหลันซึง่พ่ีหญิงใหญ่ของข้า 

พักอยู่ อยู่ไม่ห่างจากเรือนเหอเซียงของพวกเรานัก ส่วนน้องหญิงสี่ข้า 

พักอยู่ในเรือนหนิงชุ่ยทางด้านข้างป่าเหมยเจ้าค่ะ"

ครั้นเมื่อเจี่ยนเหยียนมองดู...ยอดเย่ียม ยามนี้พวกข้าอยู่ห่างจาก
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เรือนหนิงชุ่ยไม่ไกลแล้ว ยืนอยู่ตรงนี้ยังมองเห็นประตูเรือนได้ คาดว่า 

เดก็หญิงผูน้ีน่้าจะมคีวามคิดจะน�าถุงพกทัง้สองใบไปโอ้อวดให้น้องหญิงส่ี 

ของนางดูอยู่

ไม่ผิดจากท่ีคาด ชั่วขณะต่อมาเจี่ยนเหยียนก็ได้ยินสวีเมี่ยวหนิง 

เอ่ยขึน้ย้ิมๆ ว่า "พ่ีสาว พวกเราเดินมานานเพียงน้ีก็เหน่ือยแล้ว มสู้ิไปน่ังพัก 

ที่เรือนน้องหญิงสี่กันดีหรือไม่"

เจีย่นเหยียนน้ันอย่างไรก็ได้ ในเมือ่นางมาถึงสกุลสวีแล้ว ไม่ช้าไม่เรว็ 

นางย่อมได้เจอกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวน้ีแน่ มิสู้ท�าความรู้จักไป 

ทีละคนตั้งแต่ตอนน้ีเสียเลย อย่างไรก็มีสวีเมี่ยวหนิงอยู่ เด็กหญิงผู้น้ีมี 

ไหวพรบิ มอีกีฝ่ายคอยแทรกอยู่ตรงกลาง ไม่แน่ว่าไม่นานนางกับสวีเม่ียวจิน่ 

อาจสนิทสนมกันแล้วก็เป็นได้ จะได้ไม่ต้องล�าบากหากภายหลังไปพบ 

สวีเมี่ยวจิ่นตามล�าพังแล้วไม่รู้ว่าควรจะตีสนิทอย่างไรดี

ดงันัน้เจีย่นเหยียนจงึเดินไปทางเรอืนหนงิชุย่ด้วยกันกับสวีเมีย่วหนิง

ทว่ายังไม่ทนัเดินไปถงึก็ได้ยินเสยีงเอีย๊ดดังขึน้กะทนัหนั ประตเูรอืน

สองบานพับที่ปิดสนิทถูกเปิดออกจากด้านใน มีชายหญิงคู่หนึ่งเดินน�า

ออกมาก่อน

เมือ่เจีย่นเหยียนช้อนสายตาขึน้มองก็ได้เห็นว่าบรุุษผูน้ัน้อายปุระมาณ 

ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปี สวมชุดสีเทาอ่อน บริเวณปกเสื้อกับชายแขนกุ๊นด้วยผ้า

สีคราม รูปร่างผอมเพรียว รูปโฉมหล่อเหลา ส่วนเด็กสาวผู้น้ันอายุราว 

สบิหกสบิเจด็ปี สวมเสือ้สงีาช้าง กระโปรงสฟ้ีาอ่อน คลุมทับด้วยเส้ือกันลม 

สีแดงลายก้านดอกบัว ดูงามสง่าอย่างมาก

ช่างเป็นคู่สร้างคู่สมกันจริงๆ เจี่ยนเหยียนนึกชื่นชมอยู่ในใจ ก่อน

ปลายหางตาจะเหลือบไปเห็นว่าสวีเมี่ยวหนิงท่ีร่าเริงมาตลอดทางกลับ
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เก็บรอยย้ิมบนใบหน้าลงไปจนหมด ยืนประสานมือเรียบร้อยอยู่ตรงน้ัน 

พร้อมทั้งเอ่ยเรียกเสียงเบาออกไปว่า "พี่ใหญ่"

ดังนั้นเจี่ยนเหยียนจึงได้รู้ว่าบุรุษที่อยู่ตรงหน้าก็คือคุณชายใหญ่

สกุลสวี 'สวีจ้งเซวียน'

นางรูม้าต้ังแต่ตอนอยู่บ้านเดิมแล้วว่าสวีจ้งเซวียนเป็นบคุคลส�าคญั

ในกลุ่มคนรุ่นหลังของสกุลสวี ตอนน้ีได้นั่งอยู่ในต�าแหน่งรองเสนาบดี 

ฝ่ายซ้ายกรมพิธีการ ขุนนางล�าดับหลักขั้นสามแล้ว เพียงแต่นางไม่เคย

นึกมาก่อนว่าเขาจะอายุน้อยเพียงนี้

ด้วยความประหลาดใจนางจึงมองสวีจ้งเซวียนนานขึ้น นึกไม่ถึงว่า

เขาจะหนัมามองนางกับสวีเมีย่วหนงิพอดี ทัง้สองคนจงึสบตากันเข้าเตม็ๆ
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เจี่ยนเหยียนรู้สึกว่าดวงตาของสวีจ้งเซวียนเป็นเหมือนทะเลสาบ 

ในวันฟ้าครึ้ม สลัวมัวและดูลึกไม่เห็นก้นบึ้ง มองไม่ออกโดยส้ินเชิงว่า 

เป็นคนเช่นไร

แต่ก็จริง คนที่อายุเพียงเท่านี้ก็สามารถครองต�าแหน่งรองเสนาบดี

ฝ่ายซ้ายของกรมพิธีการได้แล้วจะเป็นแค่คนธรรมดาไปได้อย่างไรกัน

นางหันหน้าหน ีขณะเดียวกันก็ตัดสนิใจว่าวันหน้านางจะอยู่ให้ห่าง

จากสวีจ้งเซวียนสักหน่อยดีกว่า นางมองไม่ออกว่าเขาเป็นคนเช่นไร แต่

เวลาท่ีเขามองมานางกลบัรูส้กึว่าเขาสามารถมองตนเองได้อย่างทะลปุรโุปร่ง

ทว่าความจรงิสายตาของสวีจ้งเซวียนแค่กวาดผ่านเจีย่นเหยียนไป

ครูเ่ดยีวเท่านัน้ จากนัน้ก็มองไปยังสวีเมีย่วหนงิท่ียืนอยู่ด้านข้างนางแทน

สวเีมีย่วหนิงรูส้กึหวาดกลวัพ่ีใหญ่ของนางมาโดยตลอดอยู่แล้ว ยามน้ี 

เมือ่สมัผสัได้ถึงสายตาของเขาก็ขนลกุซู ่สองมอืกอดแขนเจีย่นเหยียนแน่น 

3
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คล้ายขอความช่วยเหลือขณะเอ่ยเสียงตะกุกตะกักว่า "พ่ี...พ่ีใหญ่ นี่... 

นี่คือ...ญาติผู้พี่ของข้าเจ้าค่ะ"

เจีย่นเหยียนลอบทอดถอนใจ ค�าแนะน�านีข้องสวีเมีย่วหนิงไม่ได้เรือ่ง 

จริงๆ ไร้นามไร้สกุล แค่ค�าว่า 'ญาติผู้พี่ของข้า' นับเป็นอะไรกัน

ดังนั้นนางจึงย่อกายลงพลางเอ่ยเสียงเบาโดยมี 'เครื่องประดับ' 

อย่างสวีเมี่ยวหนิงกอดแขนเอาไว้ "เจี่ยนเหยียนคารวะคุณชายใหญ่" 

เช่นนี้ก็ถือว่าข้าแนะน�าตนเองแล้วกระมัง

สวีจ้งเซวียนเองก็ประสานมือคารวะนางกลับพร้อมเอ่ยเรียกอย่าง

สุภาพและห่างเหิน "คุณหนูเจี่ยน"

น�า้เสยีงของเขาใสกระจ่างประหนึง่เสยีงทองค�ากับหยกดงักระทบกัน

ยามน้ันเจีย่นเหยียนจงึถามสวีเมีย่วหนงิเบาๆ ว่าคณุหนูทียื่นอยู่ข้าง

สวีจ้งเซวียนผูน้ัน้เป็นใคร หลงัได้รูว่้าเป็นอูจ๋ิง้เซวียนนางกผ็ดุรอยย้ิมบางๆ 

ขึ้นมาบนใบหน้า ย่อกายลงเอ่ย "คารวะคุณหนูอู๋"

ก่อนหน้าน้ีดวงตาวาววับของอูจ๋ิง้เซวียนเอาแต่มองส�ารวจเจีย่นเหยียน 

เงียบๆ เมื่อเห็นเจี่ยนเหยียนคารวะให้นาง นางจึงรีบคารวะตอบเช่นกัน 

บนใบหน้าประดับรอยยิ้มอ่อนหวาน "คารวะคุณหนูเจี่ยน"

หลังทักทายกันเรียบร้อยเจี่ยนเหยียนก็รู้สึกว่าตนเองกับพวกเขา 

ไม่มอีะไรให้พูดคุยกัน จงึย้ิมน้อยๆ หนัหน้าไปด้านข้าง ทอดสายตามองดู 

ใบอ่อนสีเหลืองที่งอกออกมาจากกิ่งของต้นการบูรแทน

เสียงของสวีจ้งเซวียนดังขึ้นอย่างนุ่มนวล "น้องหญิงสามมาหา 

จิ่นเอ๋อร์หรือ"

สวีเมีย่วหนงิแทบจะร้องไห้อยู่แล้ว มอืบบีแขนเจีย่นเหยียนแน่นขึน้

กว่าเดิม เหตุใดข้าต้องหาเรื่องตายวิ่งมาอวดถุงพกใบใหม่ที่เพิ่งได้มากับ
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น้องหญิงสี่ยามนี้ด้วย คราวนี้ถึงได้เจอหน้าพี่ใหญ่ตรงๆ

เพียงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็มาแล้ว ต่อให้ต้องโกหกต่อหน้าก็ต้องท�าให้

พี่ใหญ่เชื่อข้าให้ได้!

ดงัน้ันนางจงึป้ันหน้าอมทุกข์ ตอบไปว่า "จะ...เจ้าค่ะ ข้า...ข้าอยากให้ 

น้องหญิงสี่ได้เจอญาติผู้พี่ข้า"

"เมื่อวานจิ่นเอ๋อร์เป็นหวัด เพ่ิงกินยาพักผ่อนไป เจ้ารอสักพักค่อย

มาใหม่เถอะ"

สวีเมีย่วหนงิประหนึง่รอดตาย แทบอยากดงึตวัเจีย่นเหยียนหนัตัวกลบั 

เดนิจากไปทนัที แต่ทนัใดนัน้ก็ได้ยินเสยีงราบเรยีบของสวีจ้งเซวียนดงัข้ึน

อีกครั้ง...

"จิ้นเฟิ่งเทีย* ที่ข้าให้เจ้าคัดเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นอย่างไรบ้างแล้ว"

เมื่อได้ยินค�าว่า 'จิ้นเฟิ่งเทีย' หางตาเจี่ยนเหยียนก็กระตุกเล็กน้อย 

ด้วยความที่หลายปีมาน้ีนางคัดแบบตัวอักษรน้ีอยู่บ่อยๆ พอได้ยิน 

สามพยางค์นี้จึงรู้สึกคุ้นเคยอย่างมาก

สวีเมี่ยวหนิงกลับจะร้องไห้ออกมาอยู่รอมร่อ น�้าเสียงแผ่วเบาลง

เรื่อยๆ "ข้า...ข้าคัดไปแค่แผ่นเดียวเจ้าค่ะ"

"ห้าสิบแผ่น วันหยุดครั้งหน้าเอามาส่งให้ข้าด้วย"

เสียงของสวีจ้งเซวียนไม่ได้ดังมาก ทว่าราบเรียบและหนักแน่น  

ให้ความรู้สึกว่าไม่ยอมให้โต้แย้งโดยสิ้นเชิง

ขนุนางในยุคสมยันีไ้ด้หยุดพักทุกห้าวนั ห้าวันห้าสิบแผ่น ถ้าอย่างน้ัน 

ก็วันละสบิแผ่น เจีย่นเหยียนแอบจดุเทยีนไว้อาลยัสวีเมีย่วหนิงในใจเงยีบๆ

เจ่ียนเหยียนคิดว่ายามนี้นางเข้าใจเหตุผลที่สวีเมี่ยวหนิงกลัว 

* จิ้นเฟิ่งเทีย คือแบบคัดตัวอักษรลายมือเว่ยฮูหยิน นักเขียนอักษรพู่กันจีนหญิงสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก
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สวีจ้งเซวียนมากเพียงนี้แล้ว หากนางมีพ่ีชายเช่นนี้ก็คงไม่รู ้จะท�าตัว

อย่างไรเช่นเดียวกัน

ทว่าเมื่อได้เห็นสีหน้าประดุจญาติเสียของสวีเม่ียวหนิง นางก็รู้สึก

ทนไม่ได้อยู่บ้าง ดังน้ันจึงย่ืนมือออกไปตบหลังมือสวีเมี่ยวหนิงเบาๆ  

ก่อนหนัร่างกลบัมา บนใบหน้ายังคงประดับรอยย้ิมน้อยๆ ทีท่ัง้สภุาพและ

เหมาะสม

"ข้ากับญาติผู้น้องยังมีธุระอื่นอีก ไม่ขอรบกวนคุณชายใหญ่กับ 

คณุหนอููแ๋ล้ว" เอ่ยจบนางก็ผงกศีรษะให้ท้ังสองคนแทนการคารวะ จากน้ัน 

ก็หันตัวกลับพาสวีเมี่ยวหนิงเดินจากไป

จนกระทัง่เดนิออกมาไกลมากเจีย่นเหยยีนจงึสัมผัสได้ว่าสวีเมีย่วหนิง 

คลายมอืทีจ่บัแขนนางไว้เสยีแน่นออก ก่อนอกีฝ่ายจะเอ่ยเสียงเบาออกมา 

อย่างหมดแรง "พี่สาว"

เจี่ยนเหยียนจึงยิ้มถาม "ว่าอย่างไร มีอะไรหรือ"

สวีเมีย่วหนิงเงยหน้าข้ึนมองเจีย่นเหยียนอย่างจริงใจ ชัว่ขณะน้ีนาง

รู้สึกว่าดวงตาที่แฝงรอยย้ิมของคนตรงหน้าราวกับแอ่งน�้าแร่ ดูชุ่มฉ�่า 

หาใดเปรียบ

"พ่ีสาว เมื่อครู่น้ีท่านร้ายกาจเกินไปแล้วจริงๆ ไม่นึกว่าจะไม่กลัว 

พ่ีใหญ่ข้าสกันิดเดียว ท่านไม่รูห้รอกว่าเมือ่ครูต่อนเจอหน้าพ่ีใหญ่ ขาข้าส่ัน 

อยู่ด้วยซ�้า หากไม่มีท่านคอยอยู่ข้างๆ ข้าจะต้องตกใจจนทรุดลงไปกอง

กับพื้นอย่างแน่นอน!"

เจีย่นเหยียนเห็นสหีน้าของสวีเมีย่วหนิงทีก่�าลังช่ืนชมตนเอง รอยย้ิม 

ในดวงตานางก็ย่ิงลึกขึ้นอย่างห้ามไม่ได้ สวีจ้งเซวียนไม่ใช่พ่ีใหญ่นาง  

ทัง้ไม่มทีางบงัคบันางคดัอกัษร นางมเีรือ่งใดให้กลวักัน ทว่านางอยากจะ
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หยอกล้อสวีเมี่ยวหนิง จึงเอ่ยถามออกไป "เจ้ากลัวพ่ีใหญ่เจ้าเพียงนี ้

เพราะเหตุใดกัน พี่ใหญ่เจ้าดุมากหรือ"

สวีเมีย่วหนงิเอยีงศรีษะครุน่คดิอยู่ครูห่นึง่จงึส่ายหน้าตอบ "ความจรงิ 

เขาก็ไม่ได้ด ุอย่างน้อยข้าก็ไม่เคยเห็นเขาโมโหใส่พวกเรามาก่อน แต่ต่อให้ 

เขาไม่พูด แค่ยืนมองข้าเงียบๆ อยู่ตรงนั้น ข้าก็รู้สึกกลัวแล้ว"

เจีย่นเหยียนรูว่้านีค่อืกลิน่อายกดดนัท่ีคนเป็นผูน้�าสัง่สมมาหลายปี 

ต่อให้เขาไม่พูดอะไร แค่ยืนอยู่เฉยๆ คนทัว่ไปก็จะรูส้กึกดดนัและหว่ันเกรง

ต่อเขาแล้ว

"อีกอย่างพ่ีสาว ท่านรูห้รอืไม่ พ่ีใหญ่ข้าเรยีกได้ว่าไม่ใช่คน ข้าได้ยิน

ท่านแม่ข้าบอกว่าพ่ีใหญ่รูห้นงัสอืต้ังแต่อายุสามขวบ อายุเจด็ขวบก็เข้าใจ

คัมภีร์ท้ังหก* ตอนอายุสิบสองสอบเซียงซื่อ** ผ่านเป็นเจี้ยหยวน อายุ 

สิบแปดสอบฮุย่ซือ่ผ่านเป็นฮุย่หยวน ในการสอบเตีย้นซือ่ภายหลงัยังเป็น

จ้วงหยวนที่ฮ่องเต้ทรงยอมรับ ร้ายกาจยิ่ง!"

เจี่ยนเหยียนผงกศีรษะ สวีจ้งเซวียนอายุเพียงสิบแปดปีก็สอบผ่าน

ขุนนางทั้งสามสนามเป็นอันดับหน่ึง แค่น้ีก็เป็นเด็กเทพในต�านานแล้ว  

ซ�้าจะต้องเป็นเด็กเทพขั้นสุดยอดผู้หนึ่งแน่ๆ

จากน้ันนางก็คิดต่อว่ารุ ่นพ่ีท่ีนางแอบรักเมื่อภพชาติก่อนก็เป็น 

เด็กเทพเหมือนกัน สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นอันดับหนึ่งของเมือง ซ�า้

* คัมภีร์ท้ังหก หมายถึงคัมภีร์ท่ีขงจื๊อเรียบเรียงไว้สมัยก่อนราชวงศ์ฉิน ได้แก่ ซือจิง (บทกวีนิพนธ์) ซูจิง  

(ประวัติศาตร์) อี้หลี่ (จารีตประเพณี) อี้จิง (ต�านานลึกลับ) เยวี่ยจิง (สังคีต) และชุนชิว (พงศาวดาร)

** การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจาก

ระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับ

มณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวี่เหริน ผู้ที่สอบได้เป็นอันดับหนึ่งเรียกว่าเจี้ยหยวน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับ

ฮุ่ยซื่อท่ีเมืองหลวงเพ่ือข้ึนเป็นจ้ินซื่อ ได้บรรจุเข้ารับราชการ โดยผู้ท่ีสอบได้เป็นอันดับหน่ึงเรียกว่าฮุ่ยหยวน 

เมือ่ผ่านการสอบท้ังสามระดบัจะได้เข้าสอบหน้าพระท่ีน่ัง คอืการสอบเตีย้นซือ่ เพ่ือคดัเป็นบณัฑติเอกสามขัน้ 

ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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ยังได้คะแนนเต็มทุกวิชา ดังนั้นต่อให้เขาจะเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้ว  

แต่รูปภาพของเขาก็ยังคงถูกแปะไว้ในป้ายประกาศของโรงเรียน คอย

เฆี่ยนตีรุ่นน้องอย่างพวกนางให้คอยเอาเขาเป็นแบบอย่างตลอดเวลา

เพราะว่าเคยพบเจอเด็กหัวกะทิมาแล้ว ดังนั้นพอได้ยินเร่ืองราว 

อันทรงเกียรติเหล่านี้ของสวีจ้งเซวียน เจี่ยนเหยียนจึงดูเฉยชาอย่างมาก

สวีเม่ียวหนิงจึงย่ิงนับถือเจี่ยนเหยียนมากกว่าเดิม เพราะคนอื่นๆ 

ตอนทีเ่พ่ิงได้ยินเรือ่งพวกน้ีของพ่ีใหญ่นางไม่มผีูใ้ดไม่แสดงสหีน้าตกตะลงึ

หรือสีหน้านับถืออย่างมากออกมา

"พ่ีสาว" สวเีมีย่วหนิงกลบัมากอดแขนเจีย่นเหยียนแน่นอกีครัง้ ก่อน

เงยหน้าขึ้นมองนางด้วยสีหน้าจริงใจ และเอ่ยอย่างจริงจัง "วันหน้าข้าจะ

ติดตามท่าน!" เพราะว่าญาติผู้พ่ีนางไม่กลัวพ่ีใหญ่ วันหน้าขอแค่เป็น

สถานการณ์ทีม่พ่ีีใหญ่นางอยู่ นางก็จะลากญาตผู้ิพ่ีไปด้วยกัน หากเหน็ว่า 

สถานการณ์ไม่เข้าทีก็จะหลบไปซ่อนอยู่ด้านหลังญาติผู้พี่ทันที

เมื่อเจี่ยนเหยียนได้ยินค�าพูดเด็กน้อยเช่นน้ีจากสวีเมี่ยวหนิงก็ 

อดหัวเราะออกมาอีกครัง้ไม่ได้ หลงัหวัเราะก็ตบหลงัมือนางเอ่ยว่า "หากข้า 

เป็นเจ้า ยามนี้จะยังไม่คิดถึงเรื่องว่าจะติดตามใคร แต่จะรีบกลับไปคัด

จิ้นเฟิ่งเทียให้เสร็จก่อน นั่นต่างหากจึงจะถูกต้อง"

หลงัได้ยินเช่นนัน้สวีเมีย่วหนิงก็ร้องโอดครวญออกมายาวๆ ดวงตา

ที่ทอประกายระยับมืดหม่นลงไปทันที

และขณะเดียวกับที่เจี่ยนเหยียนกับสวีเมี่ยวหนิงเดินไปจาก 

เรอืนหนงิชุย่ อูจ๋ิง้เซวยีนก็เอ่ยถามสวีจ้งเซวียนขึน้มาอย่างเขินอาย "พ่ีชาย 

ข้ามเีรือ่งเก่ียวกับการคัดอักษรบางอย่างต้องการสอบถามท่าน ท่าน...ท่าน
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พอจะมีเวลาหรือไม่" นางรู้ว่าสวีจ้งเซวียนชอบคัดอักษร ดังนั้นระยะนี้ 

นางจึงคอยฝึกคัดอักษรอย่างยากล�าบาก เพราะคิดอยากอาศัยเรื่องนี ้

เป็นตัวกลางไปมาหาสู่กับเขาบ่อยๆ

สวีจ้งเซวียนขมวดค้ิวเลก็น้อย ทว่าตอนทีห่นัหน้าไปกลับมองไม่ออก

สักนิด

"ข้ายังมีธุระบางอย่าง ตอนน้ียังไม่ว่าง" เสียงของเขาฟังดูนุ่มนวล 

แต่ต่อให้นุ่มนวลกว่าน้ีก็ยังเป็นประโยคปฏิเสธอยู่ดี "หากญาติผู้น้อง 

ชอบคดัอักษร ทางข้ายังมแีบบคดัอกัษรอยู่อกี ไว้ให้ฉซีงัน�าไปมอบให้เจ้า

อีกทีก็แล้วกัน"

รอยย้ิมบนใบหน้าอู๋จิ้งเซวียนแข็งค้างไป ทว่าก็ได้แต่ตอบรับว่า  

"เช่นนั้นก็รบกวนพี่ชายแล้ว"

สวีจ้งเซวียนผงกศีรษะให้นาง จากนัน้ก็หันตัวเดนิไปทางห้องหนงัสอื

ของตนเอง ฉีซังที่ยืนรออยู่ด้านข้างก็รีบก้าวตามไปเช่นกัน

ห้องหนงัสอืของสวีจ้งเซวียนอยู่ด้านหลงัป่าเหมย ช่วงต้นฤดใูบไม้ผลิ 

ดอกเหมยเหี่ยวเฉาไปหมดแล้ว ใบไม้ก็ยังไม่ทันงอกออกมา มีเพียงกิ่งไม้

สีน�้าตาลคดงอไหวไปมาในสายลมฤดูใบไม้ผลิ

อู๋จิ้งเซวียนยืนอยู่บนข้ันบันไดหินด้านหน้าเรือนหนิงชุ่ย สายตา 

มองตามเงาร่างของสวีจ้งเซวียนที่เดินเข้าไปในผืนป่าเหมย จนกระทั่ง 

ผ่านประตูวงเดือนและลับหายไปในที่สุด

สาวใช้เสว่ียหลิ่วท่ียืนอยู่ด้านหลังนางเห็นสถานการณ์เป็นเช่นน้ีก็

ลอบถอนหายใจ ก่อนเอ่ยเกลีย้กล่อมว่า "คุณหน ูพวกเราก็กลับไปกันเถอะ

เจ้าค่ะ"

สายลมพัดเส้นผมตรงจอนผมของอูจ๋ิง้เซวียนขึน้มาปัดผ่านใบหน้า
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ขาวกระจ่างอ่อนนุ่มของนางอย่างแผ่วเบา

นางเก็บสายตากลับมาแล้วก้าวลงจากขั้นบันไดหิน

สองฟากของบนัไดมต้ีนหญ้าชุย่อว๋ิน* งอกข้ึนมาเป็นพุ่มๆ ใบสนี�า้เงิน 

อมเขียว ใบเรียวยาว เวลาที่ลมพัดก็จะโบกไสวไปมา

"เสวี่ยหลิ่ว" นางพลันเอ่ยปาก "คุณหนูเจี่ยนคนเมื่อครู่นี้ เจ้าไปสืบ

ความเป็นมาของนางที"

เมือ่ครูน่ีน้างคอยสงัเกตเจีย่นเหยียนเงยีบๆ อยู่ตลอด เหน็ว่าแม้นาง

จะอายุน้อยเพียงสิบสามสิบสี่ปี แต่รูปโฉมกลับงดงามพริ้มเพรา ซ�้ายังมี

ความใจกว้าง รู้จักรุกถอยอันหาได้ยาก ไม่รู้เพราะเหตุใดจู่ๆ นางก็รู้สึก

หัวใจบีบรัดแน่นขึ้นมา...

* ต้นหญ้าชุ่ยอวิ๋น หรือ Selaginella uncinata เป็นต้นหญ้าก้านเรียวนิ่ม แตกกิ่งก้านหลายแขนง ใบลักษณะ

เป็นวงรีคล้ายรูปไข่ สีออกน�้าเงินอมเขียว
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หลังสวีจ้งเซวียนกลับไปที่ห้องหนังสือได้ไม่นาน ชุ ่ยผิงสาวใช ้

รุ่นใหญ่ของจี้ซื่อก็น�าของขวัญของเจี่ยนฮูหยินมาส่งมอบให้

ฉซีงัเป็นคนรบัมา ก่อนจะค้อมตัวน้อยๆ ย่ืนกล่องไม้การบรูส่งต่อไป

ตรงหน้าสวีจ้งเซวียนด้วยสองมือ

เมือ่สวีจ้งเซวียนเปิดออกก็เห็นว่าข้างในเป็นแท่นฝนหมกึหินไหมแดง 

หนึง่อนั น�า้หมกึเถ้าไม้สนสองตลบั แล้วยังมทีีท่บักระดาษหยกขาวอกีก้อน

ด้วย

แท่นฝนหมึกหินไหมแดงกับน�้าหมึกเถ้าไม้สนก็ไม่เท่าใดนัก แต ่

ทีท่บักระดาษหยกขาวก้อนนัน้ถึงกับใช้ไม้จือ่ถาน* ชัน้ดเีป็นฐาน แกะสลกั

เป็นทรงสัตว์มงคลคาบเห็ดหลินจือ เนื้อหยกเนียนอุ่น นับว่าล�้าค่ามาก

สวีจ้งเซวียนแค่หยิบขึน้มาถือเล่นสกัพักก็วางทีทั่บกระดาษหยกขาว

4

* ไม้จื่อถาน หรือ Pterocarpus indicus คือไม้ประดู่บ้าน เป็นไม้ท่ีมักน�ามาใช้ท�าสิ่งก่อสร้างหรือเครื่องมือ

เครื่องใช้
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ก้อนนี้ลงบนโต๊ะหนังสือ ไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใด

ในตอนน้ันก็มีบ่าวรับใช้เข้ามาแจ้งอีกว่าไฉ่จู...สาวใช้ข้างกาย 

ฮูหยินผู้เฒ่ามาเยือน

ไฉ่จูมีใบหน้ารูปไข่เป็ด รูปร่างดี หน้าตาน่ามอง นางเป็นสาวใช ้

รุ่นใหญ่คนส�าคัญที่สุดของอู๋ซื่อ

"คารวะคุณชายใหญ่" ไฉ่จูย่อกายลงให้สวีจ้งเซวียนก่อนเอ่ย  

"ฮูหยินผู้เฒ่าส่งบ่าวมาเรียนให้ท่านทราบว่าวันนี้ครอบครัวพ่ีสาวจาก 

สกุลเดมิของฮหูยินห้ามาถึงจวนแล้ว ตอนเย็นฮหูยินผูเ้ฒ่าจะจดังานเลีย้ง

ที่ห้องโถงเป็นการต้อนรับพวกเขา ขอให้ท่านไปเข้าร่วมด้วยเจ้าค่ะ"

สวีจ้งเซวียนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งถึงได้ตอบรับ "เข้าใจแล้ว"

ไฉ่จูคารวะให้เขาอีกครั้ง จากนั้นจึงล่าถอยออกไป...

ท่ีแท้ตอนท่ีสวีเมี่ยวหนิงดึงตัวเจี่ยนเหยียนออกไปช่วงนั้น จี้ซื่อ 

ได้เอ่ยกับเถาหมัวมัวคนสนิทของตนเองว่า "ในเมื่อพ่ีสาวน�าของขวัญ 

มาให้ทุกคน เช่นน้ันพวกเราก็ต้องช่วยส่งไปให้แต่ละคนแทนนาง ด้าน 

เกอเอ๋อร์กับเจี่ยเอ๋อร์ เจ้าให้ชุ่ยเสี่ยวกับชุ่ยผิงแยกกันน�าสาวใช้ไปส่งให้ 

ทีละคน ทางพวกพี่สะใภ้ เถาหมัวมัว เจ้าพาสาวใช้สองคนแวะไปสักรอบ

ก็แล้วกัน ส่วนทางฮูหยินผู้เฒ่าข้าจะน�าไปให้ด้วยตนเอง"

รอตอนที่จี้ซื่อไปหาอู๋ซื่อแล้วมอบของขวัญท่ีเจี่ยนฮูหยินน�ามาให้

เรยีบร้อย เนือ่งจากแต่ละอย่างล้วนเป็นสิง่ของล�า้ค่าย่ิง อูซ๋ือ่เห็นแล้วย่อม

รูส้กึดใีจ จงึบอกว่าตอนเย็นจะจดังานเลีย้งให้เชญิเจีย่นฮหูยินกับบตุรชาย

บุตรสาวของนางมา ถือเสียว่าเป็นงานเลี้ยงต้อนรับพวกเขา หลังจี้ซื่อ 

กลบัไปจะต้องไปบอกกับพวกเจีย่นฮหูยินดีๆ ให้พวกนางมาร่วมงานเลีย้ง

ตอนเย็นให้ได้
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จี้ซื่อรับปาก จากน้ันอู๋ซื่อก็สั่งให้สาวใช้แยกกันไปบอกเรื่องน้ีกับ 

คนอื่นๆ ในจวน ตอนนี้ไฉ่จูก็ไปพูดเรื่องนี้กับสวีจ้งเซวียนแล้ว

ไม่ว่าอย่างไรอู๋ซื่อก็เป็น 'ท่านย่าในนาม' ของสวีจ้งเซวียน ในเมื่อ

นางพูดเช่นนี้แล้วและตอนนี้ตนเองก็พักผ่อนอยู่ท่ีเรือน ย่อมต้องรับปาก

ว่าจะไป

ช่วงพลบค�า่ รอตอนท่ีสวีจ้งเซวียนไปถึงเรอืนซงเฮ่อของอูซ๋ือ่ ก็ได้เห็น 

ว่าภายในห้องมีคนที่เขาไม่รู้จักเพิ่มขึ้นมาสามคน

แม้เขาจะไม่รูจ้กัหญิงวัยกลางคนกับเด็กหนุม่ผูน้ัน้ แต่คิดว่าก็คงเป็น 

เจี่ยนฮูหยินกับบุตรชายคนโตของนาง ส่วนเด็กสาวอีกคนก็คือคนท่ีเขา 

ได้เจอที่ด้านหน้าประตูเรือนหนิงชุ่ยเมื่อตอนกลางวัน

เขาเก็บสายตาส�ารวจของตนเองกลบัมาเหมอืนไม่มีเร่ืองอะไร จากน้ัน 

ก็คารวะให้อู๋ซื่อ "หลานคารวะท่านย่า"

อู๋ซื่อก�าลังนั่งกอดเด็กสาวชุดสีแดงอยู่บนต่ังหลัวฮั่น บนใบหน้า

ประดบัรอยย้ิมใจด ีเมือ่เห็นสวีจ้งเซวียนคารวะให้นาง นางก็โบกมือย้ิมเอ่ย  

"ข้ารู้ว่าเจ้ามีธุระยุ่ง เพียงแต่วันน้ีครอบครัวพ่ีสาวของอาสะใภ้ห้าเจ้า 

มาถึงจวน ก็เลยเรียกเจ้ามาด้วย ทุกคนได้มากินอาหารร่วมกันและ 

พบหน้ากันย่อมเป็นเรื่องดี"

เจี่ยนเหยียนอยู่ด้านข้างได้ยินแล้วรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้าง

ตามหลักแล้วอู๋ซื่อเป็นย่าของสวีจ้งเซวียน ทว่าเหตุใดนางฟังอู๋ซื่อ

พูดเช่นนี้กลับคล้ายก�าลังอธิบายให้สวีจ้งเซวียนฟัง ซ�้าเวลาอู๋ซื่อพูดกับ 

สวีจ้งเซวียนยังแฝงความระมดัระวังและประจบประแจงเอาไว้ ไม่มคีวาม

สนิทสนมอย่างที่ย่าหลานควรมีให้กันเลย
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และช่วงท่ีเจีย่นเหยียนก�าลงัประหลาดใจน้ันเอง จีซ้ือ่ก็พาสวีจ้งเซวยีน 

ไปท�าความรู้จักเจี่ยนฮูหยินแล้ว ก่อนเรียกให้เจี่ยนชิงกับเจี่ยนเหยียน 

มาหาต่อ

เจี่ยนชิงจะต้องได้ยินคนเล่าประวัติอันเก่งกาจของเด็กหัวกะทิสวี 

มาแล้วเป็นแน่ สายตาทีม่องสวีจ้งเซวียนในยามน้ีจงึเป็นเหมอืนเดก็น้อย

ที่ได้เห็นคิงคองยักษ์ในสวนสัตว์เป็นครั้งแรก มีความหว่ันเกรง ทว่าก็ยัง

อยากเข้าไปดูใกล้ๆ และพูดคุยด้วย

เมื่อถึงคราวเจี่ยนเหยียนนางกลับแค่หลุบตาลงน้อยๆ ไม่ได้มอง 

สวีจ้งเซวียน ก่อนจะย่อกายคารวะอย่างส�ารวมพร้อมเอ่ยเรียกส้ันๆ ว่า 

"คุณชายใหญ่"

สวีจ้งเซวียนเองก็ประสานมือตอบและแค่เอ่ยเรียก "คุณหนูเจี่ยน" 

กระชับสั้นเช่นกัน เท่านี้ก็นับว่าทั้งสองคนได้ทักทายกันแล้ว

จากน้ันก็ได้ไปทักทายฮูหยินกับบุตรชายบุตรสาวของบ้านที่เหลือ

ของสกุลสวีต่อ หลงัพูดคยุกันสกัพักก็มสีาวใช้กับบ่าวหญิงอาวุโสเดนิเข้ามา 

ตั้งโต๊ะอาหาร

อาหารมื้อหน่ึง ฉากหน้าก็นับว่ากินกันอย่างปรองดองมีความสุข 

หลังกินเสร็จเจี่ยนฮูหยินก็พาเจี่ยนเหยียนไปน่ังร่วมพูดคุยกับอู๋ซื่อ หลัง

สนทนาเรื่อยเปื่อยกันครู่หนึ่งถึงได้บอกลากลับไป

ทันทีที่พวกนางจากไป อู๋ซื่อก็เอนตัวลงวางแขนข้างหนึ่งเท้าอยู่บน

หมอนหนุนสนี�า้เงนิเข้มทอลายมงักรตัวเลก็ สนทนาสพัเพเหระกับจู้หมวัมัว 

คนสนทิของตนเอง แต่ก็แค่พูดเรือ่งครอบครวัเจีย่นฮหูยินเท่านัน้ แน่นอนว่า 

ความหมายโดยนัยแฝงอาการดูถูกพวกเจีย่นฮหูยินท่ีเป็นแค่ตระกูลพ่อค้า

ด้วย
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จู้หมัวมัวย่อมเอ่ยสนับสนุนค�าพูดของนาง

หลงัจากนัน้สกัพักอูซ๋ือ่ก็ตะแคงร่างเป็นท่าท่ีสบายกว่าเดมิ ครุ่นคดิ

แล้วเอ่ยถามขึ้นว่า "ด้านเซวียนเอ๋อร์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง"

จูห้มวัมัวย้ิมเอ่ยตอบ "หลายวันมานีบ่้าวคอยสงัเกตด ูคณุหนอููช๋อบ

คุณชายใหญ่เข้าจริงๆ แล้วเจ้าค่ะ ขอแค่คุณชายใหญ่กลับมาวันหยุด  

คุณหนูอู๋ก็จะหาโอกาสไปพบหน้าคุณชายใหญ่เสมอ คุณหนูอู๋หน้าตา 

น่ามองน่าเอ็นดู อ่อนโยนบริสุทธ์ิราวกับปั้นมาจากน�้าเช่นนี้ บุรุษผู้ใด 

จะไม่ชมชอบได้ หากได้ใกล้ชดิกันบ่อยครัง้ยังจะต้องกลุ้มใจว่าคณุชายใหญ่ 

จะไม่ชอบคุณหนูอู๋อีกหรือเจ้าคะ"

อู๋ซื่อได้ยินแล้วก็ผงกศีรษะเห็นด้วย

อู๋จิ้งเซวียนเป็นหลานสาวจากบ้านพี่ชายนาง ตอนที่พี่ชายนางต้อง

ออกจากเมอืงหลวงไปรบัต�าแหน่งทีต่่างเมอืงได้พาอูจ๋ิง้เซวียนมาพบนางด้วย  

ครั้งแรกท่ีนางได้เห็นอู๋จิ้งเซวียนก็นึกชอบนิสัยสงบเสงี่ยมอ่อนโยนของ 

อีกฝ่าย ทั้งยังเห็นว่าหลานสาวผู้น้ีมีรูปโฉมน่ามอง กิริยาก็อ่อนหวาน  

จึงรั้งตัวอีกฝ่ายไว้ที่จวนสกุลสวี

แต่ความจรงิอูซ๋ือ่นัน้มเีจตนาส่วนตัวอยู่ นางอยากจะจับคูอู่จ๋ิง้เซวยีน 

กับสวีจ้งเซวียน เช่นนี้มิใช่ว่าครอบครัวจะได้เกี่ยวดองกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

หรอกหรือ ดังนั้นนางจึงรั้งอู๋จิ้งเซวียนเอาไว้เลี้ยงดูข้างกาย ให้ได้พบหน้า

สวีจ้งเซวียนทุกเช้าค�่า ให้ต่างฝ่ายต่างตกหลุมรักกันย่อมดีที่สุด

"จูห้มวัมวั" อูซ๋ือ่คิดๆ แล้วก็เอ่ยสัง่ "ช่วงนีอ้ากาศเริม่อบอุน่ข้ึนมาแล้ว 

หาสกัวันตดัชดุฤดใูบไม้ผลสิสีนัสดใสให้เซวียนเอ๋อร์สกัหลายๆ ตวั แล้วก็

ซือ้เครือ่งประดบัใหม่ๆ มาด้วย เงินค่าตัดชดุกับซือ้เครือ่งประดบัให้เอาจาก 

ส่วนของข้าไปใช้"
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จู้หมัวมัวขานรับ 

อู๋ซื่อเอ่ยต่อ "ข้านึกถึงอีกเรื่องหนึ่งข้ึนมาได้ เมื่อครู่นี้ได้เห็นคุณหนู

สกุลเจ่ียนผู้น้ัน รูปโฉมเองก็นับว่างดงาม พูดกันตามตรงก็นับว่าข่ม 

เซวียนเอ๋อร์ลงไปได้ ทั้งยังมีกิริยามารยาทสง่างาม ดูน่าเอ็นดู จู้หมัวมัว 

เจ้าว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า..."

จู้หมัวมัวรู้ว่าผู้เป็นนายก�าลังกังวลสิ่งใดจึงรีบย้ิมเอ่ยขึ้นมาทันที  

"จะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าคะ แม้คุณหนูเจี่ยนจะรูปโฉมงดงาม แต่ว่าก็เพิ่ง

อายุไม่เท่าไร...อายุสบิสาม แค่เดก็น้อยคนหน่ึงเท่านัน้เอง! คณุชายใหญ่

อายุย่ีสบิสีปี่แล้ว ทัง้สองคนอายุห่างกันสบิเอด็ปี คณุชายใหญ่จะต้องตานาง 

ได้อย่างไรกัน ท่านคิดมากไปแล้วเจ้าค่ะ!"

"แต่ข้าก็ยังไม่สบายใจอยู่ดี" อู๋ซื่อถอนหายใจ "ข้าคงคิดมากไป แต่

เมื่อครู ่น้ีในงานเลี้ยง ข้าเห็นสายตาของเจี่ยนฮูหยินเอาแต่มองไปท่ี 

เซวียนเกอเอ๋อร์ ตอนท่ีพูดคุยเรื่อยเปื่อยก็ยังเคยถามเก่ียวกับเรื่อง 

การแต่งงานของเซวียนเกอเอ๋อร์อีกด้วย"

"เจี่ยนฮูหยินก็แค่เห็นว่าคุณชายใหญ่อายุปาเข้าไปย่ีสิบส่ีปีแล้ว 

แต่ยังไม่แต่งงาน ก็เลยถามออกมาด้วยความประหลาดใจเฉยๆ เจ้าค่ะ" 

จู้หมัวมัวเอ่ยปลอบอู๋ซื่อ "ท่านคิดมากเกินไปแล้วจริงๆ"

อู๋ซื่อผงกศีรษะเบาๆ "ขอให้เป็นเช่นนั้นก็แล้วกัน"

แต่ความจริงความกังวลของอู๋ซื่อนั้นเป็นเรื่องจริง เจี่ยนฮูหยิน 

มีความคิดจะจับสวีจ้งเซวียนอยู่จริงๆ

ตอนน้ีนางก�าลงันอนตะแคงอยู่บนต่ัง ฟังเร่ืองท่ีให้เจนิจไูปสบืข่าวมา

"...สกุลสวีมท้ัีงหมดห้าบ้าน ในจ�านวนน้ันนายท่านใหญ่ นายท่านสาม  
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กับนายท่านห้าสามขีองน้องสาวท่านต่างไม่อยู่แล้ว นายท่านสีท่�าการค้า 

ออกไปก่อตัง้อีกตระกูล ได้พาคนในครอบครวัย้ายออกไปจากจวนนานแล้ว  

ดังนัน้ในบรรดาบตุรชายรุน่ก่อนจงึเหลอืแค่นายท่านรองทียั่งอาศยัอยู่ในจวน  

ด้วยเหตุน้ีฮูหยินผู้เฒ่าสวีจึงมอบเรือนเจาฮุยเรือนหลักของจวนสกุลสวี 

ให้บ้านรอง ส่วนตัวนางไปอยู่ที่เรือนซงเฮ่อข้างๆ ส่วนที่อาศัยของฉินซื่อ

จากบ้านใหญ่กับอว๋ีซื่อของบ้านสามก็อยู่ในเรือนเล็กสองหลังด้านหลัง

เรือนซงเฮ่ออีกทีเจ้าค่ะ"

"เหตุใดถึงไม่ใช่บ้านใหญ่ท่ีอาศัยอยู่เรือนเจาฮุย แต่เป็นบ้านรอง

แทนเล่า" เจี่ยนฮูหยินประหลาดใจอย่างมาก "ต่อให้นายท่านใหญ่จะ 

ไม่อยู่แล้ว แต่ตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรคุณชายใหญ่ก็มีต�าแหน่งขุนนางสูงสุด

ในจวนสกุลสวี ทั้งยังเป็นหลานชายคนโต ตามหลักแล้วบ้านใหญ่ควรจะ

อาศัยอยู่ในเรือนเจาฮุยจึงจะถูก"

"ฮหูยิน" เจนิจรูบีเอ่ยอธิบาย "เรือ่งนีม้สีาเหตเุจ้าค่ะ เดิมฮหูยินผู้เฒ่าสว ี

ไม่ใช่ภรรยาเอกของนายท่านผู้เฒ่าสวี นางเป็นแค่ภรรยาเอกคนที่สอง

เท่าน้ัน แต่นายท่านใหญ่สวีเป็นบตุรชายท่ีเกิดจากภรรยาเอกคนแรกของ

นายท่านผู้เฒ่าสวี ตัวฮูหยินผู้เฒ่าสวีเองให้ก�าเนิดแค่นายท่านรองกับ 

นายท่านห้าเท่านั้น นายท่านสามกับนายท่านสี่ล้วนเกิดจากอนุภรรยา  

มหิน�าซ�า้บ่าวยังได้ยนิมาว่าคณุชายใหญ่สวีก็ไม่ใช่บตุรของฉินซือ่เหมอืนกัน  

เดิมเป็นบุตรของอนุภรรยาของนายท่านใหญ่ แค่เลี้ยงดูภายใต้ชื่อของ 

ฉินซื่อเท่านั้น"

"ทีแ่ท้คุณชายใหญ่ผูน้ีเ้กดิจากอนหุรอืน่ี" เจีย่นฮหูยินเอ่ยออกมาช้าๆ

ตวัเจีย่นฮหูยินเป็นลกูท่ีเกิดจากภรรยาเอก ไม่ค่อยเหน็ลกูอนอุยู่ใน

สายตา ทว่าเมื่อคิดอีกที ตอนนี้สวีจ้งเซวียนด�ารงต�าแหน่งขุนนางขั้นสูง
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เช่นนี้ ต่อให้เกิดจากอนุแล้วอย่างไรกัน ดังนั้นนางจึงเอ่ยต่อว่า "ช่างเถอะ 

เรือ่งของคนอืน่ๆ เจ้าไม่ต้องพูดให้ข้าฟังแล้ว แค่พูดเร่ืองของคณุชายใหญ่

ให้ข้าฟังดีๆ ก็พอ"

เจินจูหยุดคิดเล็กน้อย "บ่าวได้ยินมาว่าคุณชายใหญ่ผู้นี้ร้ายกาจ

อย่างย่ิง สมัยที่เขาสอบเต้ียนซื่อตอนอายุสิบแปดปีได้ถูกแต่งตั้งเป็น 

จ้วงหยวน ได้รับต�าแหน่งราชอาลักษณ์แห่งส�านักราชบัณฑิต ขุนนาง

ล�าดับหลักขั้นหกจากพระโอษฐ์ของฮ่องเต้ทันที เป็นคนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่

วัยหนุ่มจริงๆ ภายหลังเขารับต�าแหน่งครบสองปีก็ย้ายไปเป็นขุนนาง 

เรียบเรียงต�าราแห่งส�านักราชบัณฑิต ขุนนางล�าดับหลักขั้นห้า เข้าจวน 

เหลยีงอ๋องไปบรรยายต�าราให้เหลยีงอ๋องฟัง ได้ยินว่าเหลยีงอ๋องให้ความ

นับถือเขามาก ท้ังยังได้ยินว่าราชเลขาธิการคนปัจจุบันเป็นอาจารย ์

ของเขา เมื่อมีความสัมพันธ์สองชั้นอย่างเหลียงอ๋องกับราชเลขาธิการ 

เช่นนี ้เกรงว่าวนัหน้าต�าแหน่งขุนนางของคุณชายใหญ่จะยังเล่ือนข้ึนไปอกี 

เจ้าค่ะ!"

เจี่ยนฮูหยินตกตะลึงจนพูดไม่ออกไปชั่วขณะ หลังจากน้ันสักพักก็ 

ได้สตกิลบัมา ก่อนถามค�าถามท่ีนางสนใจมากท่ีสดุในตอนน้ีออกไป "เหตุใด 

คณุชายใหญ่อายเุข้าไปยีส่ิบสีปี่กย็งัไมแ่ต่งงานอกี มีสาเหตอุะไรซอ่นอยู่

หรือไม่"

เจนิจตูอบว่า "เรือ่งนีบ่้าวเองก็ไปสบืมาแล้วเช่นกัน ได้ยินมาว่าสมยัที ่

นายท่านใหญ่ยังอยู่ก็เคยหมัน้หมายไว้ให้คณุชายใหญ่ แต่หลังนายท่านใหญ่ 

ตายไป คุณชายใหญ่ก็ไว้ทุกข์อยู่หลายปี ภายหลังอุตส่าห์ไว้ทุกข์ครบปี

แล้ว คณุหนูท่ีหมัน้หมายไว้กลบัไร้วาสนามาป่วยหนกัตายจากไป จากน้ัน

คุณชายใหญ่ก็รับต�าแหน่งขุนนางเรียบเรียงต�าราอยู่สองปี ทั้งยังไปดูแล



44 ชาติน ม่ขอเป็นอนุ! 1

ส�านักการศึกษาท่ีหนานจิงมาอีกสองปี เมื่อปีก่อนได้เล่ือนข้ันเป็น 

รองเสนาบดีฝ่ายซ้ายกรมพิธีการถึงได้กลับมาเมืองหลวง เพราะสาเหตุ

เหล่านี ้ดงันัน้แม้ตอนน้ีคุณชายใหญ่จะอายย่ีุสบิสีปี่แล้วก็ยงัไม่ได้แต่งงาน

เจ้าค่ะ"

เจี่ยนฮูหยินรู้สึกพึงพอใจ บนใบหน้าจึงปรากฏความยินดีข้ึนมา

อย่างห้ามไม่ได้ เสิ่นมามาที่อยู่ด้านข้างมองเห็นเข้าพอดี

หลังโบกมือให้เจินจูออกไป เจี่ยนฮูหยินก็เอ่ยกับเสิ่นมามาว่า 

"คุณชายใหญ่ผู้นี้เป็นคนร้ายกาจไม่น้อย เกรงว่าอนาคตจะก้าวหน้ามาก

กระมัง"

เสิ่นมามารีบร้องตอบรับ "ใช่แล้วเจ้าค่ะ ก่อนหน้านี้ตอนกินอาหาร

บ่าวลองสังเกตคุณชายใหญ่ดู รูปโฉมหล่อเหลาไม่พูดถึง กิริยาท่าทาง 

ค�าพูดค�าจายังนุม่นวล ทัง้ยังเป็นคนทีดู่ไม่ออกว่าในใจคดิอะไรอยู่ วันหน้า

จะต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาแน่นอนเจ้าค่ะ!"

เจี่ยนฮูหยินผงกศีรษะ ทว่าไม่ได้พูดอะไรต่อ ในใจคิดเพียงว่า 

กรมพิธีการเป็นกรมที่ดูแลเรื่องการจัดสอบขุนนางพอดี ถ้าหากเกาะ 

สวีจ้งเซวียนผู ้น้ีได้ยังต้องกังวลว่าจะหาต�าแหน่งขุนนางให้เจี่ยนชิง 

ไม่ได้อกีหรอื สวีจ้งเซวยีนแค่ขยับนิว้ส่งๆ ก็น่าจะมตี�าแหน่งมากมายแล้ว! 

นางย่อมหวังว่าบุตรชายตนเองจะเป็นขุนนางได้เช่นกัน จะได้เป็นเกียรติ

ให้แก่วงศ์ตระกูล

เมือ่คดิมาถงึตรงนีร้อยย้ิมบนใบหน้าเจีย่นฮหูยินกย่ิ็งกว้างข้ึนกว่าเดมิ

นางครุน่คดิก่อนเอ่ย "แม้เหยียนเจีย่เอ๋อร์จะมพีวกเส้ือผ้าเครือ่งประดับ 

อยู่บ้าง แต่ในเมื่อตอนนี้มาอยู่ท่ีทงโจว ก็ไม่รู ้ว่าทางด้านนี้นิยมของ 

แบบใดบ้าง ไม่อาจให้นางสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับเก่าๆ พวกนั้นแล้ว 
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ถูกคนหวัเราะเยาะเอาได้ เสิน่มามา ไว้มเีวลาพวกเราก็ไปข้างนอก ออกไป 

ซื้อเสื้อผ้ากับเครื่องประดับใหม่ๆ ให้เหยียนเจี่ยเอ๋อร์กันเถอะ"

เสิ่นมามาย่อมผงกศีรษะเห็นด้วยก่อนยิ้มเอ่ย "เดิมคุณหนูของ 

พวกเราก็งดงามมากอยู่แล้ว หากสวมเสื้อผ้ากับเคร่ืองประดับท่ีฮูหยิน

เลอืกเองกับมอือกี ต่อให้ยืนอยู่ในกลุม่คนก็ยังจะถูกสงัเกตเหน็ได้ในทนัที

อยู่ดีเจ้าค่ะ"

ประโยคน้ีถูกใจเจีย่นฮหูยินอย่างมาก ชัว่ขณะหนึง่นางรู้สึกว่าเส้นทาง 

ขุนนางของเจี่ยนชิงนั้นไร้อุปสรรคแล้ว

และอกีทางด้านหนึง่เจีย่นเหยียนก็ก�าลงัฟังข่าวทีไ่ป๋เวยสบืมาให้นาง 

เช่นกัน

"คุณชายสกุลสวีมีสี่ท่านเจ้าค่ะ นอกจากคุณชายสี่อันเกอเอ๋อร์ 

ทีท่่านน้าของท่านให้ก�าเนิดแล้ว ก็มคีณุชายใหญ่สวีจ้งเซวียนของบ้านใหญ่ 

ทีเ่กิดจากอนุ ทว่าถกูรบัเลีย้งไว้ในชือ่ของฉนิซือ่ คณุชายรองสวีจ้งจิง่ตอนน้ี 

อายุสิบแปดปี เป็นบุตรของอว๋ีซื่อของบ้านสาม คุณชายสามสวีจ้งเจ๋อก็

อายุสิบแปดปีเช่นกัน เด็กกว่าคุณชายรองเพียงหนึ่งเดือนเท่าน้ัน ทว่า 

เกิดจากอนุสกุลเว่ยผู้หนึ่งของบ้านรองเจ้าค่ะ"

เจี่ยนเหยียนผงกศีรษะเงียบๆ

นางนกึไม่ถึงว่าสวีจ้งเซวียนจะเกิดจากอนุ ทว่าจะเกิดจากภรรยาเอก 

หรืออนุแล้วแตกต่างกันอย่างไร ตอนน้ีแม้แต่ฮูหยินผู ้เฒ่าจะคุยกับ 

สวีจ้งเซวียนยังต้องคอยระมัดระวังค�าพูดด้วยซ�้า!

"ส่วนด้านคุณหนสูกุลสว ีเด็กสาวชดุแดงทีท่่านเห็นฮหูยินผูเ้ฒ่ากอดอยู่ 

เมื่อเย็นก็คือคุณหนูใหญ่สวีเมี่ยวหวา เกิดจากเฝิงซื่อ ฮูหยินของบ้านรอง 
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คณุหนูรองสวีเมีย่วหลนัก็เป็นลกูของบ้านรองเช่นกัน แต่เกิดจากอนสุกลุเว่ย 

ท่ีให้ก�าเนิดคุณชายสามผู้นั้น คุณหนูสามท่านทราบดีอยู่แล้ว ก็คือ 

หนงิเจีย่เอ๋อร์ของท่านน้าท่าน ส่วนคุณหนูสีส่วีเมีย่วจิน่เป็นลกูหลง เกิดจาก 

มารดาคนเดียวกับคณุชายใหญ่ ทว่าอนุภรรยาผูน้ีก้ลบัไร้วาสนา หลงัคลอด 

คณุหนสูีอ่อกมาก็ตายจากไป ดังนัน้คุณหนสูีจ่งึถูกรบัเลีย้งในชือ่ของฉนิซือ่ 

เช่นกัน คุณหนูสี่ผู้นี้เป็นเพราะคลอดก่อนก�าหนด สุขภาพจึงไม่แข็งแรง 

ไม่ค่อยออกมาข้างนอกนัก ปกตจิะอยู่แต่ในเรอืนของตนเองเท่านัน้ เย็นวันน้ี 

นางก็ไม่ได้ออกมากินอาหาร ดังน้ันคุณหนูจึงไม่เคยเจอนาง นอกจากนี้

ยังมอีูจ้ิ๋งเซวียนท่ีเป็นคณุหนูลกูพ่ีลกูน้องอยู่อกีคน นางเป็นหลานสาวทาง

สกุลเดิมของฮูหยินผู้เฒ่า มาอยู่ในจวนสกุลสวีประมาณสองปีได้แล้ว 

ได้ยินมาว่าปกติคุณหนูลูกพ่ีลูกน้องผู้นี้สนิทกับคุณหนูใหญ่ คุณหนูสี่  

เป็นคนมีนิสัยอ่อนโยนผู้หนึ่ง"

เจีย่นเหยียนฟังไป๋เวยพูดจบก็ดดีลกูคดิค�านวณในใจเลก็น้อย ก่อน

ถอนหายใจออกมาเบาๆ

ยังคงเป็นค�าเดิม สถานที่ท่ีมีคนก็คือยุทธภพ นางยังคงต้องคอย

ระมัดระวัง อย่าได้ก้าวพลาดเด็ดขาดอยู่ดี
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วันเวลาผ่านไปเรว็ดัง่ลกูธนหูลดุจากแล่ง เพ่ิงจะพ้นช่วงหนาวเหน็บ

ของเดือนสองไป ตอนนี้จวนเข้าสู่เดือนสามอันอบอุ่นแล้ว

เจีย่นเหยียนก�าลงัน่ังอ่านต�าราเล่มหนึง่อยู่ภายในศาลาของป่าเหมย

นางไม่ค่อยชอบนัง่อดึอัดอยู่ในห้องทัง้วัน ดงัน้ันเวลาว่างก็จะออกไป 

เดินเล่นตามสถานท่ีต่างๆ ของสวนดอกไม้ และพอออกมาเดินเล่นนาง 

จึงได้รับรู้ถึงข้อดีของป่าเหมยแห่งนี้เข้า

ป่าเหมยผืนน้ีไม่ได้ใหญ่นัก มีแค่ต้นเหมยหลายสิบต้น ด้านในมี

ศาลาหกเหลี่ยมเล็กๆ อยู่หลังหน่ึง ข้างในศาลามีโต๊ะหินกับเก้าอี้หินอยู่

ครบครนั ตรงราวก้ันสองฝ่ังเป็นเก้าอ้ีเหม่ยเหรนิ* จะน่ังหรือนอนก็ได้ท้ังส้ิน

ก่อนหน้านีน้างเคยส�ารวจป่าเหมยแห่งนีไ้ปรอบหนึง่ รู้ว่าท่ีด้านหลงั

มกี�าแพงสขีาว บนก�าแพงมปีระตวูงเดอืนอยู่ ทัง้ยังมหีน้าต่างอยูด้่านข้าง

5

* เก้าอี้เหม่ยเหริน หมายถึงเก้าอี้ที่สร้างยาวไปกับระเบียงทางเดิน มีความสูงในระดับที่พิงหลังได้ มีไว้ส�าหรับ

นั่งพักระหว่างทาง
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อกีสองสามบาน นางเองก็เคยเดินทะลปุระตวูงเดอืนไปดขู้างหลงัมาแล้ว 

เหน็ว่ามต้ีนอูถ๋ง* ขนาดสองคนโอบจ�านวนหนึง่ตัง้ตระหง่านบดบงัแสงตะวัน  

ทว่าไม่เห็นเงาของผู้ใด นางถึงได้สบายใจ ปกติเวลาว่างๆ ก็จะเอาต�ารา

มาอ่าน หรือไม่ก็นั่งเหม่ออยู่ในป่าเหมยผืนนี้เสียเลย

จวนจะเข้าสู่เดือนสาม สภาพอากาศอบอุ่นข้ึนมาแล้ว ต้นเหมย

บริเวณรอบๆ สองฝั่งซ้ายขวาของศาลาเริ่มมีลูกเหมยเล็กๆ อยู่บนต้น  

ลูกกลมมนแต่ละลูกซ่อนตัวอยู่ระหว่างใบไม้เขียวดกหนา บางคราก็จะมี

นกบินมาเกาะบนกิ่งไม้ คอยส่งเสียงร้องจิ๊บๆ ไม่หยุด

เจี่ยนเหยียนรู ้สึกมีความสุข ตอนน้ีจึงนั่งอ ่านหนังสือพลาง 

ครวญเพลงเบาๆ ไปด้วย

ท�านองเพลงท่ีครวญก็เข้ากับทัศนียภาพอย่างย่ิง เป็นเพลง... 

บุปผาบานยามวสันต์

หลงัจบเพลงบปุผาบานยามวสนัต์ นางก็ครวญเพลงคล้ายๆ กันต่อ

พร้อมพลิกต�าราในมือไปอีกหน้า

ระหว่างที่ครวญเพลงอยู่นางก็ได้ยินเสียงเมี้ยวเบาๆ ดังแว่วมา  

ฟังดูคล้ายเป็นเสียงร้องของลูกแมวตัวหนึ่ง

นางจงึปิดต�ารา เดนิหาไปตามเสยีง ในท่ีสดุก็เจอลกูแมวท่ีใต้ต้นเหมย 

ต้นหนึ่ง

ลกูแมวยังตวัเลก็มาก ตวัสส้ีมอมน�า้ตาล มแีค่ตรงปลายจมกูทีเ่ป็น

สีขาวเล็กๆ เจี่ยนเหยียนน่ังยองๆ ก่อนประคองมันไว้บนฝ่ามือซ้ายอย่าง 

ระมดัระวัง ท้ังยังงอน้ิวชีข้้างขวาย่ืนไปเขีย่คางมนัอย่างน่ิมนวลพลางถามมนั 

เสยีงอ่อนโยนว่า "เจ้าตวัน่าสงสาร มาอยู่ท่ีนีต่ามล�าพังได้อย่างไรฮ ึแม่เจ้าเล่า"

* ต้นอู๋ถง หรือ Chinese Parasol Tree เป็นไม้ยืนต้น ใบเป็นรูปฝ่ามือ ดอกเป็นช่อสีเหลือง ไม้เนื้อเหนียว  

ใช้ท�าเครื่องดนตรี ตามต�านานจีนเชื่อว่าพญาหงส์จะเกาะอยู่บนต้นอู๋ถงเท่านั้น จึงนับเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์



49ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ลกูแมวน้อยนอนอยู่ในฝ่ามอืนาง ดวงตากลมโตมองมาท่ีนางพร้อม

ส่งเสียงร้องเมี้ยวๆ ทั้งยังแลบลิ้นออกมาเลียมือนางอีกด้วย

ปลายลิน้ของมนัสากเลก็น้อย เวลาเลยีลงบนมอืเจีย่นเหยียนให้รูส้กึ

จั๊กจี้ นางถูกมันเลียจนหลุดหัวเราะออกมา จึงเกาปลายคางมันแรงขึ้น 

กว่าเดิมและลูบศีรษะมัน หนึ่งคนหน่ึงแมวเล่นกันอย่างมีความสุข ทว่า

ไม่ทันระวังว่าจะมีคนยืนแอบมองแอบฟังอยู่ 

หากมีใครมองผ่านบานหน้าต่างสี่เหลี่ยมทรงดอกไห่ถังบนก�าแพง

ออกไป ก็จะเห็นว่าที่ตรงนั้นมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่ แต่ไม่รู้ว่าเขายืนอยู่ตรงนั้น

มานานเท่าใดแล้ว

ยามน้ีเจี่ยนเหยียนหยิบขนมพุทราแดงชิ้นหน่ึงออกมาจากถุงพกท่ี

พกติดตัว ก�าลังบี้มันให้ละเอียด แล้วป้อนให้ลูกแมวน้อยตัวนั้นกิน

ขณะท่ีป้อนนางยังเอ่ยว่า "นี่เป็นขนมพุทราแดงชิ้นสุดท้ายของข้า

แล้วนะ หลังให้เจ้ากินเย็นน้ีข้าก็ต้องทนหิวแล้ว เจ้าตัวน่าสงสาร ข้าด ี

ต่อเจ้าหรือไม่ ไหนลองว่ามา"

แต่ลูกแมวสนใจแต่เลียเศษขนมพุทราแดงในมือนาง ไม่สนใจจะ

ตอบค�าถามนางโดยสิ้นเชิง

เจีย่นเหยียนลบูศรีษะมนัเบาๆ ลบูไปสกัพักก็เอ่ยต่อว่า "จะเรียกเจ้า

ว่า 'เจ้าตัวน่าสงสาร' ไปตลอดก็ไม่ได้ เรยีกเสยีเหมอืนกับว่าเจ้าน่าสงสารมาก 

อย่างไรอย่างน้ัน มิสู้ข้าต้ังชื่อให้เจ้าดีหรือไม่" นางครุ่นคิดอย่างตั้งใจ 

สกัพักหน่ึง เมือ่หลบุตาเห็นมนัยืนอยู่บนฝ่ามอืตนเอง ตวัขดเป็นก้อนปกุปยุ  

คดิๆ แล้วนางจงึย้ิมเอ่ย "นกึออกแล้ว! เรยีกว่าเสีย่วเหมาถวนเป็นอย่างไร 

เพราะตัวเจ้าเหมือนกับก้อนไหมพรม"

จากน้ันก็ลบูศีรษะมนั ถามต่อว่า "เสีย่วเหมาถวน เจ้ามาจากท่ีใดกัน  
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ให้ข้าพาเจ้ากลับไปเลี้ยงดีหรือไม่"

เสี่ยวเหมาถวนไม่ได้สนใจนาง ยังคงก้มหน้าตั้งใจเลียเศษขนม

พุทราแดงต่อไป

ตอนนั้นเองเจี่ยนเหยียนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมา เม่ือเงยหน้าข้ึน 

ก็เห็นว่าเป็นไป๋เวย ดังนั้นนางจึงลุกข้ึนยืน พร้อมประคองลูกแมวในมือ 

ยื่นให้นางดู

"ไป๋เวย ดูสิ ข้าเจอลูกแมวตัวน้ีท่ีนี่ ข้ายังตั้งชื่อให้มันแล้วด้วยว่า 

เสี่ยวเหมาถวน ไพเราะหรือไม่"

ไป๋เวยได้เห็นดวงตานางพราวระยับประหนึง่มแีสงอาทติย์ลอดผ่าน

แมกไม้ลงมาส่องกระทบลงในดวงตานาง

ด้วยโตมากับเจีย่นเหยียนตัง้แต่เดก็ ไป๋เวยจงึพอจะคาดเดาความคดิ 

ของนางได้อยู่บ้าง

"คุณหนู" นางถอนหายใจเอ่ย "พวกเราเลี้ยงมันไม่ได้เจ้าค่ะ"

ประกายในดวงตาเจีย่นเหยียนหม่นลงไปทันท ีความจรงินางจะไม่รู้

ได้อย่างไรกันว่าเจี่ยนฮูหยินเกลียดสุนัขกับแมวมากที่สุด ไม่เคยอนุญาต

ให้เลีย้งสตัว์พวกนีภ้ายในจวนมาก่อน แม้ตอนนีน้างจะพักอยู่ในเรอืนแยก

ทิศตะวนัออก ปกติก็ไม่ค่อยได้เจอเจีย่นฮหูยิน และอกีฝ่ายเองก็ไม่เคยมาเยือน 

ที่เรือนนาง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็พักอยู่ในเขตของเรือนเหอเซียงเช่นกัน จึง 

ไม่อาจมั่นใจได้ว่าเจี่ยนฮูหยินจะไม่รู้เรื่องที่นางแอบเลี้ยงแมว

ไป๋เวยเหน็นางมสีหีน้าหม่นหมอง ในใจก็ทนไม่ได้จึงเอ่ยปลอบไปว่า  

"ท่านสามารถมาที่นี่เพื่อหาแมวตัวนี้ได้ทุกวันนะเจ้าคะ"

แต่เจี่ยนเหยียนก็รู้ว่านี่เป็นแค่ประโยคปลอบใจเท่านั้น

ลกูแมวมขีาของตนเอง คิดจะไปทีใ่ดก็ไป จะเป็นเหมอืนตนเองท่ีถูก
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พันธนาการให้อยู่แต่ในเรือนนี้ คิดอยากออกไปที่ใดก็ไปไม่ได้ได้อย่างไร

เจี่ยนเหยียนไม่ได้พูดอะไร นางแค่น่ังยองๆ ลงบดขนมพุทราแดง

อีกครึ่งชิ้นท่ีเหลือให้ละเอียดแล้วโปรยลงบนพ้ืน ก่อนมองลูกแมวกินอยู่

อีกสักพักก็ยืดตัวขึ้นแล้วเดินน�าไป๋เวยออกจากป่าเหมยไป

ไป๋เวยรีบเดินตามไปทันที

เมือ่ครูน้ี่ตอนท่ีเจีย่นเหยียนได้เจอลกูแมวนางก็หลงดใีจมากเกินไป 

ถึงกับหลงลืมสถานการณ์ของตนเองไปชั่วขณะ อย่างไรนางก็เป็นแค่นก

ในกรง ปลาในบ่อเท่านั้น ต่อให้ฉากหน้าเป็นคุณหนูท่ีได้รับการเลี้ยงดู

อย่างดี แต่ขอแค่ยังไม่หลุดพ้นจากการบงการของเจี่ยนฮูหยิน นางก็ยัง 

มีโอกาสจะถูกเจี่ยนฮูหยินส่งมอบออกไปให้ผู้อื่นประหน่ึงส่ิงของชิ้นหน่ึง

ได้ทุกเมื่ออยู่ดี

รอหลงัเจีย่นเหยียนกับไป๋เวยเดนิออกไปจากป่าเหมย คนทียื่นมอง

อยู่ด้านหลังหน้าต่างตลอดเวลาก็เดินอ้อมประตูวงเดือนออกมาหยุดอยู่

ข้างลูกแมวตัวนั้น

คนผูน้ีส้วมชดุผ้าโปร่งสเีขยีว บคุลกิสงูสง่า รปูโฉมหล่อเหลา เขาก็คอื 

สวีจ้งเซวียนนั่นเอง

ลูกแมวยังคงตั้งใจเลียเศษขนมพุทราแดงบนพ้ืนโดยไม่คิดสนใจ 

คนรอบข้างอย่างสิ้นเชิง

สวีจ้งเซวียนหลุบตามองมันโดยไม่ได้พูดอะไร

เขานึกถึงว่าเมื่อครู่นี้เขาเดินตามเสียงครวญเพลงมาก็เห็นเด็กสาว

ผู้หนึ่งพิงร่างอยู่บนเก้าอี้เหม่ยเหรินด้วยท่าทางเกียจคร้าน ศีรษะก้มลง

อ่านต�าราในมือขณะก�าลังครวญท�านองเพลงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
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เขารู้จักเด็กสาวผู้นี้ นางคือเจี่ยนเหยียนที่เขาเคยได้พบหน้ามา 

ก่อนหน้านี้สองหน

ในการพบหน้าสองครั้งน้ัน แม้จะไม่ได้พูดคุยอะไรกัน ทว่า 

ภาพประทับใจทีเ่จีย่นเหยียนมอบให้เขาคอืเดก็สาวผูม้กิีริยามารยาทสง่างาม 

เหมอืนคณุหนใูนห้องหอคนอืน่ๆ เพียงแต่เมือ่ครูน่ีน้างทีน่ั่งอย่างเกียจคร้าน 

อยู่ตรงนั้นยังจะมีท่าทางของคุณหนูในห้องหอเหลืออยู่อีกที่ใดกัน

หลงัลกูแมวเลยีกนิเศษขนมพุทราแดงบนพ้ืนเสรจ็ก็ร้องเมีย้วๆ ออกมา

สวีจ้งเซวียนก้มหน้ามองมันพลางนึกไปถึงภาพเมื่อครู่น้ีท่ีเด็กสาว 

ผู้น้ันน่ังยองๆ ประคองลูกแมวตัวน้ีอยู่ในฝ่ามือ มีแสงอาทิตย์ลอดผ่าน

แมกไม้ลงมาตกกระทบบนเรอืนผมสดี�าสนิทและกระโปรงสเีขียวหยกของนาง  

ยามเมือ่ลมพัดผ่านแสงอาทิตย์สทีองอ่อนจางก็วูบไหวไประหว่างเรอืนผม

และกระโปรงนาง

ตอนท่ีฉซีงัตามมาพบจงึได้เห็นคณุชายของตนเองก�าลงัประคองบางสิง่ 

ไว้บนฝ่ามอื ครัน้ตัง้ใจมองจนเหน็ชดัว่าเป็นลกูแมวตวัหน่ึงก็อดตกตะลงึไม่ได้  

คุณชายไม่ชอบสิง่ทีม่ขีนปกุปยุทีส่ดุแล้ว กระท่ังชดุฤดหูนาวยังไม่ยอมใส่เสือ้ 

ที่ปกเสื้อกับแขนเสื้อประดับขน เหตุใดตอนนี้กลับประคองลูกแมวขนปุย

ตัวหน่ึงไว้ในมือได้เล่า แต่เขาก็ไม่กล้าเผยความรู้สึกออกมาทางสีหน้า 

เพียงแค่วางมือแนบล�าตัวและเอ่ยเรียกอย่างนอบน้อมเท่านั้น "คุณชาย"

สวีจ้งเซวียนเหลอืบมองฉซีงัก่อนย่ืนลกูแมวไปให้พร้อมส่ัง "หากรงที ่

กว้างขวางสบายๆ ใส่แมวตวัน้ี แล้วเอามนักลบัไปเลีย้งดท่ีูเมอืงหลวงดีๆ"

แม้ระยะห่างระหว่างทงโจวกับเมืองหลวงจะไม่ไกล ขี่ม้าก็ใช้เวลา

แค่ราวครึ่งชั่วยาม* แต่ทุกวันสวีจ้งเซวียนจะต้องไปท�างานที่กรมพิธีการ 

* ชั่วยาม เป็นการนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ โดย 1 ชั่วยามเท่ากับ 2 ชั่วโมง ดังนั้นครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ  

1 ชั่วโมง
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ทกุวันท่ีสาม หก และเก้ายังต้องร่วมประชมุท่ีท้องพระโรง ดงัน้ันจงึซือ้เรือน

สองทางเข้าออกแห่งหนึง่ไว้ทีเ่มอืงหลวง ปกติพักอาศยัอยู่ท่ีน่ัน ถึงวนัหยุด

เมื่อใดจึงจะกลับมาทงโจว

ฉีซังยื่นมือไปรับลูกแมวมา วูบแรกรู้สึกว่าเจ้าตัวเล็กในมือตัวน้ี 

ทั้งตัวเล็กและนุ่มนิ่มจริงๆ เขากลัวว่าหากออกแรงมากไปเล็กน้อยโดย

ไม่ทันระวัง ก็อาจเผลอบีบสิ่งมีชีวิตที่เล็กปานนี้ตายได้

"คุณ...คุณชายขอรับ" เขาปกป้องลูกแมวในมืออย่างระมัดระวัง 

ป้องกันไม่ให้ตนเองพลั้งมือท�าร้ายมันก่อนถามออกมา "จะตั้งชื่อให ้

ลูกแมวตัวนี้หรือไม่ขอรับ" ทว่าทันทีที่ถามออกไปเขาก็อยากตบหน้า

ตนเองสักฉาดหนึ่งทันที

มแีต่พวกหญิงสาวในห้องหอเท่านัน้ทีเ่วลาเลีย้งแมวเลีย้งสนัุขแล้ว

จะตัง้ชือ่ให้พวกมนั คณุชายของเขาเป็นบรุษุ แม้จะไม่รูว่้าเหตใุดจู่ๆ  ก็นกึ

อยากจะเลี้ยงแมวข้ึนมา ซ�้ายังเป็นลูกแมวท่ีธรรมดาสุดๆ ตัวหน่ึงด้วย  

แต่จะละเอียดอ่อนถึงขั้นตั้งชื่อให้มันได้อย่างไร

เขาเตรียมจะเปิดปากขอรับโทษจากสวีจ้งเซวียน แต่ทันใดน้ันก็ 

ได้ยินเสียงอ่อนโยนของคุณชายตนเองดังขึ้นเบาๆ...

"เรียกเสี่ยวเหมาถวนก็แล้วกัน"

ฉีซังรู้สึกว่ากระดูกกรามตนเองเกือบจะหล่นลงพ้ืนด้วยความตกใจ

อยู่แล้ว

เสีย่วเหมาถวน? น่ีมนัชือ่อะไรกัน! ในฐานะจ้วงหยวนผูม้ชีือ่เสยีงไป

ทั่วหล้าตั้งแต่อายุสิบแปดปี จะตั้งชื่อให้สัตว์เลี้ยงตนเองท้ังที ไม่ควรตั้ง 

ให้ยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยหรือ เสี่ยวเหมาถวนนับเป็นอะไรได้เล่า!
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หลังเจี่ยนเหยียนเดินออกมาจากป่าเหมยก็มุ่งตรงไปข้างหน้าโดย

ไม่พูดอะไร ข้างหลังมีไป๋เวยเดินตามหลังมาติดๆ

ช่วงน้ีต้นท้อริมสระน�้าออกดอกสีแดงระเรื่อ ต้นหลิวเขียวขจี เป็น

ทัศนียภาพที่งดงามอย่างมาก

หลังเดินไปได้ไม่นานเจี่ยนเหยียนก็เห็นเด็กหญิงผู้หนึ่งน่ังอยู่บน

ก้อนหินใต้ต้นหลิวริมฝั่งเข้ากะทันหัน ด้านข้างมีสาวใช้เกล้าผมสองมวย

ยืนอยู่ด้วย

เจีย่นเหยียนแอบมองสงัเกตนางจากปลายหางตา เหน็ว่าเดก็หญิง

มีรูปร่างแบบบาง สีหน้าดูขาวผิดปกติ ปลายคางแหลม ทว่าดวงตา 

ใสกระจ่าง ก�าลังมองตรงมาที่นาง

เจี่ยนเหยียนสังเกตเห็นว่าในวันที่อากาศอบอุ่นเช่นนี้ เด็กหญิงผู้น้ี

กลับยังสวมเสื้อส�าหรับฤดูหนาว แม้จะน่ังอยู่บนก้อนหินแต่ก็ปูเบาะรอง

6
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หนาๆ เอาไว้ชั้นหนึ่งด้วย นางจึงรู้ในทันทีว่าเด็กหญิงผู้นี้เป็นใคร

นางมาอยู่ท่ีจวนสกุลสวีได้ประมาณหนึ่งเดือน ทุกคนภายในจวน

แห่งนี้นางแทบจะเคยพบหน้ามาหมดแล้ว มีเพียงคุณหนูส่ีสวีเมี่ยวจิ่น 

ทีน่างยังไม่เคยพบมาก่อน ดังน้ันคุณหนตูรงหน้าผู้น้ีก็คงจะเป็นสวีเมีย่วจิน่ 

แน่แล้ว

นางก�าลงัครุน่คดิว่าจะแกล้งท�าเป็นมองไม่เหน็แล้วเดนิผ่านไปเลย

หรือว่าจะหยุดลงทักทายคุณหนูสี่สวีเมี่ยวจิ่นผู้น้ีดี ก็ได้ยินสวีเม่ียวจิ่น 

เอ่ยขึ้นมากะทันหัน

"ท่านคือญาติผู้พี่ของพี่หญิงสามข้าหรือเจ้าคะ"

ประโยคนี้ถามได้น่าสนใจไม่น้อย เจี่ยนเหยียนคิดในใจขณะหยุด

ฝีเท้าลง นางหนักลบัมาเผชญิหน้ากับสวีเมีย่วจิน่ บนใบหน้าประดบัรอยย้ิม 

พลางผงกศีรษะ "ใช่แล้ว ข้าคือญาติผู้พี่ของหนิงเอ๋อร์"

"ถุงพกแมวกวักใบนัน้ของพ่ีหญิงสามข้า ท่านเป็นคนเย็บหรือเจ้าคะ"  

เสยีงของสวเีมีย่วจิน่แผ่วเบา เบาเช่นคนทีเ่พ่ิงผ่านอาการป่วยหนักมาแล้ว

ไม่มีเรี่ยวแรงเท่าไร

"ใช่แล้ว" เจีย่นเหยียนผงกศรีษะพร้อมเอ่ยด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน "ข้า

เย็บเอง"

สวีเมี่ยวจิ่นเงยหน้ามองนาง ริมฝีปากเม้มแน่นไม่พูดอะไรทั้งส้ิน  

แต่ความคาดหวังในดวงตานางไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนดูออก

เจีย่นเหยียนคิดในใจว่า...เด็กหญิงผูน้ีช่้างปากแข็งเหลอืเกิน ทัง้ๆ ที ่

อยากได้ถุงพกแบบหนิงเอ๋อร์ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมเอ่ยออกมา แต่ 

เมื่อเห็นสีหน้าที่ทั้งดื้อดึงและน่าเอ็นดูเช่นนี้ของสวีเมี่ยวจิ่น เจี่ยนเหยียน 

ก็ทนไม่ไหว สดุท้ายกลบักลายเป็นนางท่ีเปิดปากถามสวเีมีย่วจิน่ก่อนเอง 
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"เจ้าอยากได้ถุงพกที่เหมือนหนิงเอ๋อร์ใช่หรือไม่"

"ท่านก็จะมอบถุงพกให้ข้าเหมอืนกันหรอื" สวีเมีย่วจิน่รบีรับค�าทนัควนั  

ทว่าเนื้อความในค�าพูดกลับแสดงออกชัดว่า 'ถุงพกใบน้ีไม่ใช่ข้าท่ีคิด 

อยากได้ก่อน แต่เป็นท่านต้องการมอบให้ข้าก่อนเอง'

คาดว่าเด็กคนนี้คงหน้าบาง กลัวจะถูกสวีเมี่ยวหนิงรู้ว่าตนเอง 

อยากได้ถุงพกแมวกวักของอีกฝ่าย จึงจงใจมาขอกับนาง ดังน้ันถึงได้ 

พยายามเน้นว่าถุงพกใบนี้ตนเองไม่ได้เป็นฝ่ายอยากได้ก่อน

เจี่ยนเหยียนย้ิมออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ เด็กหญิงที่ปากแข็งเช่นน้ี

น่ารักยิ่งนัก!

"ใช่แล้ว ข้าอยากมอบถุงพกท่ีเหมอืนกบัถุงพกของหนงิเอ๋อร์ให้กับเจ้า  

เจ้าอยากได้หรือไม่"

"ไม่อยากได้เจ้าค่ะ"

เจ่ียนเหยียนเป็นฝ่ายอึง้งันแทน หรอืว่าตนเองจะเดาผดิ สวีเมีย่วจิน่

ผูน้ีไ้ม่ได้มาน่ังอยู่ท่ีนีเ่พ่ือรอขอถุงพกใบหนึง่จากนางโดยเฉพาะหรอกหรือ

แต่จากนัน้สวีเมีย่วจิน่ก็เอ่ยต่ออย่างรวดเรว็ว่า "ข้าไม่อยากได้ถุงพก

ลายเดียวกับพี่หญิงสาม ข้าอยากได้ถุงพกที่นางไม่เคยมีมาก่อน"

มองไม่ออกเลยว่าคุณหนูน้อยผู้นี้จะเอาแต่ใจไม่เบา! เจี่ยนเหยียน

ย้ิมออกมาอีกครั้งอย่างห้ามไม่อยู่ ก่อนจะเอ่ยสั่งไป๋เวย "เจ้ากลับไปเอา

ถุงพกลายกระต่ายเจี้ยน* มา"

ไป๋เวยขานรับพร้อมเดินกลับไปทันที

ในตอนนัน้สวีเมีย่วจิน่ก็เอ่ยปากบอกให้เจีย่นเหยียนนัง่ลง เจีย่นเหยียน 

จึงน่ังลงข้างนางทันทีอย่างไม่เกรงใจ ดวงตาสีด�าขลับของสวีเมี่ยวจิ่น

* กระต่ายเจีย้น หมายถึงกระต่ายมาชมิาโร่ (Mashimaro) ซึง่เป็นตวัการ์ตนูของเกาหล ีมลีกัษณะเป็นกระต่าย

อ้วนกลมๆ ขาวๆ และตาตี่
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เอาแต่มองส�ารวจเจีย่นเหยยีนไม่หยุด เจีย่นเหยียนเองก็อยู่นิง่ๆ บนใบหน้า 

ประดับรอยยิ้มขณะปล่อยให้นางมองส�ารวจไป

หลงัผ่านไปเช่นนีส้กัพักก็ได้ยินสวีเมีย่วจิน่เอ่ยว่า "พ่ีหญิงสามบอกว่า 

ท่านดมีาก นางมกัจะโอ้อวดต่อหน้าข้าว่าตนเองมญีาตผิูพ่ี้ท่ีดมีากผูห้นึง่"

เจี่ยนเหยียนแทบจะจินตนาการออกทีเดียวว่าตอนท่ีสวีเมี่ยวหนิง 

อวดตนเองต่อหน้าสวีเมี่ยวจิ่น อีกฝ่ายจะมีสีหน้าอวดดีอย่างไร คาดว่า

ยามนั้นในใจสวีเมี่ยวจิ่นจะต้องอึดอัดมากเป็นแน่ ดังน้ันเจี่ยนเหยียนจึง

เอ่ยปลอบนาง "อย่าไปฟังเจ้าเด็กน้อยนัน่พูดเหลวไหล ข้าดเีพียงน้ันท่ีใดกัน  

นางก็แค่อยากยั่วโมโหเจ้าเท่านั้น"

"ไม่ใช่หรอก" สวเีมีย่วจิน่ส่ายหน้าพลางเอ่ยต่อเสยีงเบา "ก่อนหน้าน้ี 

ข้าก็คิดว่านางจงใจเอ่ยเช่นน้ันเพ่ือย่ัวโมโหข้า เพราะญาติผู้พ่ีเซวียน 

สนิทกับข้ามากกว่านาง ทั้งยังโอ้อวดถุงพกลายแมวกวักกับลายแมว

หยอกผเีสือ้ต่อหน้าข้าไปมา บอกว่านางไม่สนใจของท่ีพ่ีเซวียนเย็บหรอก 

แต่ตอนน้ีข้าได้เจอท่านด้วยตนเอง ข้าจึงเชื่อในค�าพูดของนางแล้ว"  

ความหมายโดยนัยคือนางก็รู้สึกว่าเจี่ยนเหยียนเป็นอย่างที่สวีเมี่ยวหนิง 

บอก เป็นคนที่ดีมากผู้หนึ่งจริงๆ

เจี่ยนเหยียนขัดเขินขึ้นมาเล็กน้อย พอถูกเด็กหญิงผู้หนึ่งเอ่ยชมมา

ตรงๆ เช่นนี้ ก็ชวนให้ท�าตัวไม่ถูกอยู่บ้างจริงๆ

นางยกมือข้ึนลูบแก้มที่ร้อนผ่าวของตนเอง ก่อนคิดแล้วเอ่ยว่า  

"พ่ีเซวียนของเจ้าเองก็ดีมาก นางอ่อนโยนใจดี ทั้งยังดีกับเจ้าเพียงน้ัน 

มาโดยตลอด"

ครัง้แรกท่ีนางได้พบอูจ๋ิง้เซวียนเป็นครัง้แรกท่ีหน้าประตเูรอืนหนงิชุย่  

คาดว่าครัง้นัน้อูจ๋ิง้เซวียนน่าจะกลบัจากไปเย่ียมสวเีมีย่วจิน่พร้อมสวจ้ีงเซวยีน 
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พอด ีและช่วงท่ีผ่านมานีน้างก็ได้ยินคนในจวนสกุลสวีพูดกันว่าอูจ๋ิง้เซวียน 

ชอบญาติผู้น้องอย่างสวีเมี่ยวจิ่นที่สุดแล้ว ทุกๆ สองสามวันเป็นต้อง 

ไปหานางที่เรือนเสมอ ทั้งยังมอบของเล็กๆ น้อยๆ ให้บ่อยครั้ง

สวีเมี่ยวจิ่นเม้มปากแน่นขึ้นมาอีกครั้ง ไม่ได้เอ่ยต่อประโยค

เจีย่นเหยียนไม่รูว่้าตนเองพูดอะไรผดิไปท�าให้เดก็หญิงผูน้ีไ้ม่พอใจ

ขึน้มา ขณะทีก่�าลงัคิดจะเอ่ยปากถามก็ได้ยินสวเีมีย่วจิน่เอ่ยขึน้มากะทันหัน 

อีกครั้ง

"นางชอบท�าเหมือนข้าเป็นเด็ก คิดว่าข้าไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้น แต่ข้า

รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร พี่เซวียนไม่ได้ดีต่อข้าจากใจจริง"

เจีย่นเหยียนไม่เข้าใจจงึถามสวีเมีย่วจิน่ว่าหมายความว่าอะไร แต่นาง 

กลับเงียบไปอีกครั้ง เอาแต่นั่งเม้มปากแน่น

เจี่ยนเหยียนไม่สะดวกจะถามต่ออีก บังเอิญท่ีไป๋เวยหยิบถุงพก 

กลับมาพอดี นางจึงย่ืนมือไปรับถุงพกมาแล้วย่ืนต่อให้สวีเมี่ยวจิ่น 

ด้วยสองมือพลางยิ้มเอ่ย "ถุงพกใบนี้มอบให้เจ้า"

บนถุงพกปักลายกระต่ายเจี้ยนตัวหนึ่ง ขาสั้นๆ ตัวอ้วนๆ ดวงตาหรี่

เป็นเส้นเดยีว แม้จะมสีหีน้าไร้ความรูส้กึ แต่มกัให้ความรูสึ้กว่าชัว่เวลาต่อมา 

มันจะลืมตาขึ้นแล้วเอ่ยถ้อยค�าเจ้าเล่ห์ออกมา

สวีเมี่ยวจิ่นย่อมไม่เคยเห็นกระต่ายเจี้ยน ดังน้ันต่อให้ก่อนหน้านี ้

นางจะเย่อหย่ิงเสแสร้งเป็นผูใ้หญ่ตวัน้อยเพียงไร แต่ในตอนทีร่บักระต่ายเจีย้น 

ไปก็ยังเบิกตากว้าง บนใบหน้าเต็มไปด้วยความสนใจ ประหลาดใจ และ

ดีใจ

เจี่ยนเหยียนจึงถามออกไป "ชอบหรือไม่"

สวีเมีย่วจ่ินก�าถุงพกแน่นขณะเงยหน้ามองเจีย่นเหยียน หลังผ่านไป
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สักพักถึงได้เอ่ยนิ่งๆ อย่างไว้ตัวว่า "ชอบ ขอบคุณเจ้าค่ะ"

เดก็คนน้ีช่างปากแข็งมากจรงิๆ! เจีย่นเหยยีนย่ืนมอืไปลูบศรีษะนาง

อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวพร้อมอมยิ้มเอ่ย "เจ้าชอบก็ดีแล้ว"

ยามนั้นสวีเมี่ยวจิ่นยังเงยหน้ามองเจี่ยนเหยียนอยู่ ในดวงตากลับ

ปรากฏความรู้สึกที่ต่างออกไป

"นอกจากพี่ใหญ่ข้า ยังไม่เคยมีใครลูบศีรษะข้าเช่นนี้มาก่อน"

เจ่ียนเหยียนรูส้กึท�าตวัไม่ถกูขึน้มาทนัท ีนางรบีหดมอืกลบัไปซกุใน

ชายแขนเสือ้ พร้อมย้ิมแห้งๆ เอ่ย "ฮ่าๆ อย่างนัน้หรือ เช่นนัน้กข็อโทษด้วย"

"ไม่ต้องขอโทษเจ้าค่ะ" สวีเมี่ยวจิ่นกลับเอ่ยออกมาช้าๆ "ข้าชอบ 

ให้ท่านลบูศีรษะข้าเช่นนี"้ ก่อนหยุดคดิไปแล้วปรกึษากับนางว่า "พ่ีหญิงสาม 

เรยีกท่านว่าพ่ีเหยียน เช่นน้ันข้าก็จะเรยีกท่านว่าพ่ีเหยียนเช่นกันได้หรอืไม่"

เด็กหญิงสองคนนี้ไม่ยอมกันจริงๆ เจี่ยนเหยียนได้แต่ผงกศีรษะ  

"ได้สิ"

สวีเมี่ยวจิ่นแสดงสีหน้าดีใจมากออกมา ท้ังยังเป็นฝ่ายย่ืนมือมา 

จับมือเจี่ยนเหยียนก่อน

เจีย่นเหยียนคิดขึน้มาทันทีว่าทีแ่ท้ความเป็นมติรของนางก็สงูเพียงน้ี 

เชียวหรือ หรือสวีเมี่ยวจิ่นผู้น้ีแค่เห็นว่าสวีเมี่ยวหนิงมีญาติผู้พ่ีอย่างนาง 

ในใจยอมไม่ได้ก็เลยแทรกเข้ามาด้วย ขณะที่ก�าลังคิดเหลวไหลไร้สาระ

ก็ได้ยินเสยีงชงิจูส๋าวใช้ของสวีเมีย่วจิน่เอ่ยกระซบิขึน้มาด้านข้างกะทนัหนั

"คุณหนู คุณหนูใหญ่กับคุณหนูลูกพี่ลูกน้องก�าลังมาเจ้าค่ะ"

เมื่อเจี่ยนเหยียนเบี่ยงตัวไปมองเล็กน้อย ก็เห็นว่าสวีเมี่ยวหวากับ 

อู๋จิ้งเซวียนก�าลังพาสาวใช้เดินมาจากอีกด้านจริงๆ

พวกนางน่าจะมาเก็บดอกท้อกัน ในมือของสาวใช้ที่เดินตามหลัง
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พวกนางมาต่างถือดอกท้อเอาไว้

"ข้าไม่อยากเจอพวกนาง" ยามน้ันสวีเมี่ยวจิ่นกระชับมือของ 

เจี่ยนเหยียนแน่น หลังเอ่ยเสียงต�่าออกมาประโยคหนึ่งก็หันหลังกลับ 

แสดงท่าทีจะเดินจากไป

แต่สวีเมี่ยวหวากับอู๋จิ้งเซวียนมองเห็นพวกนางแล้ว

ตอนทีส่วีเมีย่วหวาเหน็พวกนาง บนใบหน้าเผยรอยย้ิมดูแคลนออกมา  

แค่ยืนอยู่ตรงนั้น ไม่ได้มีท่าทีจะเดินมาหาหรือเปิดปากเอ่ยอะไร แต่เป็น

อู๋จิ้งเซวียนที่เอ่ยเรียกออกมา "จิ่นเอ๋อร์"

จากนัน้นางก็เดินเข้ามาพร้อมต้ังใจจบัมอืสวีเมีย่วจิน่อย่างสนทิสนม 

แต่สวีเมี่ยวจิ่นกลับเบี่ยงตัวหลบไปข้างหลังเจี่ยนเหยียน ซ�้ายังไพล่มือ 

อีกข้างไปด้านหลังด้วย

เมื่ออู ๋จิ้งเซวียนมองเห็นมืออีกข้างของสวีเมี่ยวจิ่นท่ียังจับมือ 

เจี่ยนเหยียนไว้แน่น รอยยิ้มบนใบหน้าก็แข็งค้างไปเล็กน้อย

เจี่ยนเหยียนทอดถอนใจ ไพล่คิดถึงว่าวันนี้ก่อนออกมานางไม่ได้ดู

วันท่ีให้จริงๆ แค่ไม่ทันระวังก็มาเจอฉากต่อสู้ประหนึ่งอยู่ในต�าหนักใน 

เช่นนี้เข้า

"พ่ีเซวียน" ถึงอย่างไรทุกคนก็พักอยู่ในจวนเดียวกัน ปกติก็เคย 

พบหน้ากนัหลายครั้ง หากให้เรียก 'คุณหนอูู๋' ต่อไปกจ็ะฟังดูไม่เหมาะสม 

ดงันัน้เจีย่นเหยียนจงึเป็นฝ่ายคารวะให้อูจ๋ิง้เซวียนพร้อมเอ่ยเรยีกนางก่อน 

จากนั้นก็หันไปคารวะให้สวีเมี่ยวหวาพร้อมเรียกว่า "พี่หวา" เช่นเดียวกัน 

สวีเมี่ยวหวาใกล้ถึงวัยปักปิ่น อายุมากกว่านางหนึ่งปี ตามหลักก็ควรจะ

เรียกว่า 'พี่' เช่นเดียวกัน

อู๋จ้ิงเซวียนเองก็คารวะนางกลับพร้อมเรียกนางอย่างสนิทสนมว่า 
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"น้องเหยียน" ท้ังยังถามว่านางกับสวีเมีย่วจิน่มาท�าอะไรกันทีน่ี ่วนัน้ีดอกท้อ 

ก�าลังเบ่งบานงดงาม มาชมดอกท้อกันหรือ

ส่วนสวีเมี่ยวหวาเอาแต่ไม่สนใจนาง แค่เชิดหน้าขึ้นน้อยๆ ท่าทาง

ไม่สนแม้แต่จะเหลือบแลนาง

เจ่ียนเหยียนแค่ท�าเป็นมองไม่เห็น บนใบหน้ายังคงประดบัรอยย้ิมน้อยๆ  

รับฟังอู๋จิ้งเซวียนเล่าให้นางฟังว่าดอกท้อของที่ใดเบ่งบานได้งดงามที่สุด
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"ดอกท้อทีร่ิมสระน�้าฝั่งนัน้บานงดงามที่สุด!" อู๋จิ้งเซวยีนหันกลับไป

ชี้ข้างหลังก่อนยิ้มเอ่ย "ข้ากับน้องหวาให้สาวใช้เด็ดมาเยอะมาก ตั้งใจว่า

รอประเดี๋ยวจะส่งไปให้ฮูหยินผู้เฒ่ากับน้องๆ แต่ละคนปักแจกัน บังเอิญ

ได้มาเจอพวกเจ้าท่ีนี่พอดี น้องเหยียน เจ้ารีบมาเลือกไปสองก่ิงเร็วเข้า!" 

พร้อมกันนัน้ยังก้มตวัย้ิมเอ่ยกับสวีเมีย่วจิน่ "ประเดีย๋วพ่ีเซวียนจะตามเจ้า

กลับเรือนหนิงชุ่ย เลือกดอกท้อสองก่ิงที่บานสวยๆ มาปักแจกันให้เจ้า 

ด้วยตนเอง ให้เจ้าน�าไปวางบนโต๊ะข้างหน้าต่างดีหรือไม่"

สวีเมีย่วจิน่เพียงยืนหลบุตาอยู่ตรงน้ัน ไม่ได้ตอบกลับ แต่มือข้างหนึง่ 

ยังคงจับมือของเจี่ยนเหยียนแน่น

รอยย้ิมบนใบหน้าอู๋จิ้งเซวียนเริ่มรักษาไว้ไม่อยู่ แต่นางยังคงย้ิม 

บอกให้เจี่ยนเหยียนไปเลือกดอกท้อ

เจี่ยนเหยียนคิดแล้วสุดท้ายก็ยังยื่นมือไปเลือกดอกท้อมากิ่งหนึ่ง

7
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อูจ๋ิง้เซวียนเจอตะปูไมแ่ขง็ไมอ่อ่นอย่างสวเีมี่ยวจิ่นเข้าให้แล้ว หาก

ตนเองยังเอ่ยปากปฏิเสธ ไม่แน่ว่าคุณหนผููน้ี้อาจโกรธตนเองขึน้มาก็เป็นได้

หลังหยิบดอกท้อก่ิงหน่ึงมาไว้ในมือ นางก็ผงกศีรษะย้ิมเอ่ยกับ 

อู๋จิ้งเซวียนว่า "ขอบคุณเจ้าค่ะพี่เซวียน"

ตอนน้ันเองอู๋จิง้เซวียนก็หนัไปเรยีกสวีเมีย่วหวาต่อ "น้องหวา ในเมือ่

พวกเราได้เจอจิ่นเอ๋อร์ท่ีน่ี เช่นน้ันก็ไปน่ังเล่นท่ีเรือนหนิงชุ่ยของจิ่นเอ๋อร์

ด้วยกันเถอะ"

อู๋จิง้เซวียนเพ่ิงจะเอ่ยประโยคน้ีออกมา เจีย่นเหยียนก็สัมผัสได้ทันที

ว่าสวีเมี่ยวจิ่นกระชับมือนางแน่นขึ้น

ก็สมควรอยู่หรอก ว่าไปแล้วสวีเมี่ยวจิ่นต่างหากถึงจะเป็นเจ้าของ

เรือนหนิงชุ่ย เหตุใดอู๋จิ้งเซวียนจึงเชิญคนไปที่เรือนหนิงชุ่ยโดยไม่ถาม

เจ้าของสักค�า ทว่ากลับตัดสินใจเอาเอง นี่มิใช่เป็นเหมือนท่ีสวีเมี่ยวจิ่น 

บอกหรือ หลอกนางเหมือนนางเป็นเด็กน้อยอย่างไรอย่างนั้น แต่ว่า 

เรื่องระหว่างพวกนางพ่ีน้องเจี่ยนเหยียนไม่คิดสอดมือเข้ายุ่ง มิหน�าซ�้า 

ฟังจากค�าพูดของอู๋จิ้งเซวียนเมื่อครู ่นี้ก็ไม่ได้มีเจตนาจะเชิญตนไปท่ี 

เรือนหนิงชุ่ยด้วยกันสักนิด ดังนั้นตนคิดว่าบอกลาพวกนางแล้วจากไป 

จะดีกว่า

เจี่ยนเหยียนก�าลังจะเอ่ยปากบอกลาพวกนาง แต่สวีเมี่ยวจิ่นกลับ

กระตกุมอืนางกะทันหัน นางจงึก้มหน้ามอง เห็นแค่ว่าสวีเม่ียวจิน่เงยหน้าข้ึน  

ดวงตาคู่โตจับจ้องมาที่นาง

จากนัน้นางก็ได้ยินสวเีมีย่วจิน่หนัไปเอ่ยกับอูจ๋ิง้เซวียนอย่างหนกัแน่น 

ว่า "พี่เหยียนก็จะไปด้วยกัน"

เจี่ยนเหยียนพูดอะไรไม่ออก จะถามความเห็นกันก่อนได้หรือไม ่
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เจ้าคะ คุณหนู

ในตอนน้ันสวีเมีย่วหวากลบัแค่นเสยีงเย็นเอ่ยขึน้ว่า "ข้าไม่คิดจะไปด้วย 

หรอกนะ" เอ่ยจบก็พาสาวใช้ของตนเองหันหลังกลับเดินจากไปทันที

หลายวนัมาน้ีเจีย่นเหยยีนก็เคยได้ยินข่าวนนิทาบางอย่างมาบ้าง รู้ว่า 

อู๋ซื่อเคยคิดจะมอบสิทธิ์ในการดูแลจวนให้ลูกสะใภ้ตนเอง ซึ่งตามล�าดับ

ควรจะมอบให้ฉินซื่อแห่งบ้านใหญ่ เนื่องจากสามีของนางเป็นบุตรคนโต

ที่เกิดจากภรรยาเอกและฉินซื่อก็เป็นภรรยาเอกของเขา เพียงแต่ยามนั้น

นายท่านใหญ่ตายไปแล้ว หญิงม่ายอย่างนางจะมาดูแลจวนอะไรได้  

มิหน�าซ�้าในด้านความรู้สึกนายท่านรองสวีต่างหากถึงจะเป็นบุตรแท้ๆ  

ของอู๋ซือ่ นางย่อมสนิทกับบ้านรองมากกว่า ดังนัน้นางจงึคดิให้เฝิงซือ่แห่ง

บ้านรองมาดูแลจวน ทว่าฉินซื่อกลับไม่ยอม เฝิงซื่อเองก็ย่อมไม่ยอมแพ้ 

สุดท้ายทั้งสองคนแย่งชิงเรื่องนี้กันจนเกือบตบตีกันขึ้นมา อู๋ซื่อไร้หนทาง

จึงได้แต่ดูแลต่อเอง

และด้วยเหตุนี้ระหว่างฉินซื่อกับเฝิงซื่อจึงไม่ลงรอยกันอย่างหนัก  

ส่งผลให้สวีเมี่ยวหวามองบ้านใหญ่เป็นศัตรูขึ้นมาด้วยเช่นกัน

เมื่อถูกสวีเมี่ยวหวาหันหลังกลับเดินจากไปทันทีโดยไม่ไว้หน้ากัน

เช่นนี้ บนใบหน้าอู๋จิ้งเซวียนก็ปรากฏแววกระอักกระอ่วนขึ้นมาเล็กน้อย

และสวีเมี่ยวจิ่นก็ดูจะไม่คิดไว้หน้าอู๋จิ้งเซวียนเช่นกัน เพราะนาง 

ไม่สนใจอีกฝ่ายโดยสิ้นเชิง เพียงเงยหน้าถามเจี่ยนเหยียนคนเดียวว่า  

"พ่ีเหยียน ท่านไปนั่งท่ีเรือนหนิงชุ่ยของข้าสักพักดีหรือไม่" ระหว่างที่พูด

ยังแกว่งแขนเจีย่นเหยียนไปมาเบาๆ มองดูเหมอืนทัง้สองคนสนทิสนมกัน

มากทีเดียว

มาถึงขั้นนี้เจี่ยนเหยียนก็ได้แต่รับปากเท่าน้ัน นางผงกศีรษะเอ่ย
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ตอบรับ "ได้สิ ข้าไม่เคยไปที่เรือนเจ้ามาก่อนพอดี"

สวีเมี่ยวจิ่นดีใจมาก จูงมือเจี่ยนเหยียนหันตัวกลับเดินจากไปทันที 

ชงิจูส๋าวใช้ของนางย่อมรบีไล่ตามไป ส่วนไป๋เวยก็ตามหลงัไปอกีทีเช่นกัน

ขณะที่อู๋จิ้งเซวียนยังยืนอยู่ที่เดิม ชั่วขณะนั้นสีหน้ากระอักกระอ่วน

ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้น

ตั้งแต่ต้นจนจบสวีเมี่ยวจิ่นไม่ได้เอ่ยปากชวนนางไปท่ีเรือนหนิงชุ่ย

เลยสักครั้ง

เสวี่ยหลิ่วสาวใช้ของนางเอ่ยถามขึ้นมา "คุณหนู ท่านจะไปที่เรือน

ของคุณหนูสี่หรือไม่เจ้าคะ"

อู๋จิ้งเซวียนนึกถึงว่าวันน้ีเป็นวันหยุดของสวีจ้งเซวียน ถึงแม้เขาจะ

ไม่ได้กลบัมาทกุครัง้ทีห่ยุด แต่เมือ่ครูม่สีาวใช้มาบอกนางว่าเห็นคณุชายใหญ่ 

อยู่ในห้องหนังสอื สวีจ้งเซวียนให้ความส�าคัญกับน้องสาวอย่างสวีเมีย่วจิน่ 

มากท่ีสุด ในเมื่อเขากลับมาแล้วก็จะต้องไปหาน้องสาวที่เรือนหนิงชุ่ย

แน่นอน หากตนเองไปที่เรือนหนิงชุ่ย ไม่แน่อาจจะพบเขาก็ได้!

พอนึกถึงรูปโฉมหล่อเหลาของสวีจ้งเซวียน หัวใจของอู๋จิ้งเซวียนก็

เต้นกระหน�่าเหมือนมีลูกกวางน้อยวิ่งชนไปท่ัว ส่งผลให้ใบหน้าร้อนผ่าว

ไปด้วย ดังนั้นนางจึงขยับเท้าเดินตามไปทันที

เรือนหนิงชุ่ยเป็นเรือนเล็กๆ หลังหน่ึง หลังเดินข้ึนบันไดหินขาว 

สลักลายคทาหรูอี้* สามขั้น ตรงหน้าก็เป็นประตูสีด�าขลับสองบาน  

บนบานประตูมีห่วงทองเหลืองทรงกลมเรียบง่ายอยู่สองห่วง

* คทาหรูอี้ เป็นเครื่องไม้หรือเครื่องหยก รูปทรงเป็นแท่งแบนโค้ง ส่วนหัวมีลักษณะเป็นแป้นกลม และนิยม

สลักลายเมฆตลอดอัน โดยค�าว่าหรูอี้มีความหมายว่าสมปรารถนา ชาวจีนจึงใช้เป็นของเสริมสิริมงคลและ 

ใช้เป็นเครื่องแสดงฐานะของชนชั้นสูง



66 ชาติน ม่ขอเป็นอนุ! 1

ชงิจูก้๋าวขึน้หน้าไปเคาะประตู จากน้ันก็มสีาวใช้เดนิมาเปิดประตใูห้  

ทันทีที่เห็นว่าด้านนอกมีคุณหนูของตนเองกับคนมากมายเพียงนี้ยืนอยู่  

ก็รีบย่อกายคารวะแล้วรวบมือถอยไปยืนด้านข้างทันที

สวีเมีย่วจิน่จงูมอืเจีย่นเหยียนเดนิข้ามธรณีประตูน�าเข้าไปข้างในเรอืน 

ก่อน

ลานเรือนไม่ได้ใหญ่มากนัก สองฝั่งเป็นระเบียงคดเคี้ยว ตรงกลาง

มีแปลงดอกไม้ หินกรวดหลากสีสันสลักเป็นลายดอกไม้ต่างๆ ข้างทาง 

มีกอไผ่เขียวชอุ่มสองสามกอ แถวบานหน้าต่างเป็นต้นกล้วย ทั้งยังม ี

ภูเขาจ�าลองเล็กๆ อีกด้วย

สวีเมี่ยวจิ่นจูงมือเจี่ยนเหยียนมายืนกลางลาน ก่อนชี้ชวนให้นาง

มองแผ่นอกัษรคูบ่นเสาทางเดินด้านหน้า ก่อนถามนางว่าตวัอกัษรบนนัน้

เขียนสวยหรือไม่

เจ่ียนเหยียนได้เห็นว่าบนกระดาษสแีดงเขยีนบทกวีไว้สองประโยค

'แสงจันทร์สะท้อนเงาไผ่ทาบก�าแพง

ลมไหวมาสดับเสียงเหมันต์'*

นางรู้ว่านี่เป็นบทพรรณนาถึงต้นไผ่ของนักกวีสมัยถังผู้หน่ึง น�ามา

แปะไว้ทีน่ี่ก็นบัว่าเข้ากับทศันียภาพอยู่ ส่วนเรือ่งท่ีว่าเขียนออกมาดหีรือไม่  

นางลอบเดาว่าตวัอกัษรสงิเฉ่า** สองแถวน้ีน่าจะเป็นลายมอืของสวจ้ีงเซวียน  

จงึไม่กล้าแสดงความเห็น แค่ผงกศีรษะเอ่ยว่า "กวีสองประโยคน้ีเหมาะกับ 

* บทกวีที่เขียนโดยสวี่หุน (ประมาณ ค.ศ. 791-858) หนึ่งในนักกวีผู้มีอิทธิพลสมัยปลายราชวงศ์ถัง

** อักษรสิงเฉ่า เป็นหนึ่งในรูปแบบของอักษรสิงชู ซึ่งเป็นรูปแบบอักษรกึ่งกลางระหว่างอักษรบรรจง (ข่ายชู) 

กับอักษรหวัด (เฉ่าช)ู โดยอกัษรสงิเฉ่าจะเน้นไปในทางหวัดมากกว่า หากเน้นไปทางบรรจงมากกว่าจะเรยีกว่า 

อักษรสิงข่าย
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ที่นี่มาก ตัวอักษรสิงเฉ่าทั้งสองแถวก็เขียนได้ดีมากเช่นกัน"

ตอนน้ันเองอู๋จิ้งเซวียนก็เอ่ยข้ึนจากด้านข้างว่า "ตัวอักษรสิงข่าย 

สองแถวนีเ้ขยีนได้ไหลลืน่ สง่างาม ฝีมอืด้านการเขยีนอกัษรของญาตผิูพ่ี้

นับว่าแตกฉาน ฝึกฝนมาได้อย่างเชี่ยวชาญจริงๆ"

เจี่ยนเหยียนอึ้งไป ในใจคิดว่า...หรือข้าจะมองผิด ความจริงนี่เป็น

ลายมือสิงข่ายสองแถว ไม่ใช่สิงเฉ่า?

นางจึงหันไปมองอักษรแผ่นนั้นอีกครั้งพลางไล่สายตาพิจารณาไป

ทีละตัวอักษรอย่างละเอียด แต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวอักษรสองแถวน้ีเป็นอักษร

แบบเฉ่ามากกว่าแบบข่ายอยู่ดี

และโดยไม่ต้ังใจ ปลายหางตาของเจี่ยนเหยียนก็ตวัดไปเห็นว่า 

ที่ด้านหลังประตูของห้องหลักมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่

บนกรอบช่องประตูมกีระดาษหนาชัน้หน่ึงปิดไว้ ถึงแม้จะไม่โปร่งใส 

มองไม่เห็นว่าข้างในเป็นอย่างไร แต่วนัน้ีแสงแดดเจดิจ้ามาก หากตัง้ใจมอง 

ก็ยังพอจะมองออกเลือนรางว่าด้านหลังมีคนผู้หน่ึงยืนอยู่ เงาร่างของ 

คนผูน้ัน้ค่อนข้างสงู จะต้องเป็นบุรษุอย่างไม่ต้องสงสยั และบรุษุทีส่ามารถ

เข้าออกภายในเรือนหนิงชุ่ยแห่งน้ีได้อย่างอิสระน่าจะมีไม่มากกระมัง 

เจี่ยนเหยียนแทบจะเดาได้ในทันทีว่าคนผู้นั้นเป็นใคร นางลอบร้องทุกข์

อยู่ในใจ คนเขยีนอกัษรคู่แผ่นน้ียืนอยู่ตรงน้ัน พวกข้ากลับมาวิจารณ์กันว่า 

ลายมือของเขาเป็นเช่นไร

เดิมเจี่ยนเหยียนก็ไม่อยากออกความเห็นว่าตัวอักษรสองแถวนั้น

เขียนได้เป็นอย่างไรอยู่แล้ว คราวนี้ก็เลยปิดปากเงียบไปเสียเลย แล้ว 

หันหน้าไปมองกอไผ่ด้านข้างแทน

สวจ้ีงเซวียนทีอ่ยู่ภายในห้องกลบัเดนิออกมายืนอยู่ท่ีระเบยีงทางเดนิ  
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ทอดสายตามองแต่ละคนที่อยู่ด้านล่างขั้นบันได

เขายังคงสวมชดุผ้าโปร่งสเีขยีวชดุน้ัน เมือ่ยืนตวัตรงอยู่บนทางเดนิ

เช่นนี้ก็ดูสง่างามราวกับต้นไผ่ล�าหนึ่ง

ทันทีท่ีสวีเมี่ยวจิ่นมองเห็นเขาก็ถามออกไปทันที "พ่ีใหญ่ ท่านมา

ตั้งแต่เมื่อใดหรือเจ้าคะ"

"เพ่ิงมาถึง" เขาหนัหน้าเข้าหาสวเีมีย่วจิน่ ค�าพูดเอ่ยตอบกระชบัสัน้ 

ทว่าหางตากลับมองไปทางเจี่ยนเหยียน

เดก็สาวสวมเสือ้แพรสแีดงอ่อน กระโปรงผ้าแพรสเีขยีวหยกเอาแต่

หนัไปสนใจกอไผ่ด้านข้างประหน่ึงว่าบนใบไผ่มอีะไรท่ีน่าดึงดดูความสนใจ 

เป็นพิเศษ

"ญาตผิูพ่ี้" อูจ๋ิง้เซวียนคลีย่ิม้ หัวใจเต้นรวัเรว็ขึน้มา ขณะเอ่ยเสียงอ่อน 

เสียงหวานว่า "ที่แท้ท่านก็อยู่ที่น่ี" ในใจกลับคิดว่า เขาอยู่ที่น่ีจริงๆ ด้วย 

ยังดทีีเ่มือ่ครูข้่าไม่ได้กลบัไปเพราะความกระอกักระอ่วน มฉิะนัน้ไม่ใช่ว่า

จะพลาดโอกาสพบหน้าครั้งนี้ไปหรือ

ยามนั้นเองเจี่ยนเหยียนก็หันหน้ากลับมาในที่สุด

อิงตามล�าดับความสัมพันธ์ สวีเมี่ยวจิ่นกับอู๋จ้ิงเซวียนล้วนทักทาย

สวีจ้งเซวียนเรียบร้อย คราวนี้ก็ควรจะถึงทีนางแล้ว ดังนั้นนางจึงย่อกาย

คารวะสวีจ้งเซวียน ทว่าไม่ได้มองเขา เอาแต่หลบุตามองปลายเท้าตนเอง

พร้อมเอ่ยด้วยน�้าเสียงที่ทั้งสุภาพและห่างเหิน "คุณชายใหญ่"

จากมมุของสวจ้ีงเซวียน เขามองเห็นแค่ดอกไม้ผ้าแพรสนี�า้เงนิอ่อน

กับป่ินดอกอว้ีหลนัหยกสขีาวทีเ่สยีบอยูบ่นเรอืนผมนางเท่านัน้ ทัง้ๆ ท่ีรูว่้า

นางมองไม่เห็น แต่สวจ้ีงเซวียนก็ยังผงกศรีษะตอบรบัโดยไม่รูตั้ว จากนัน้

ยังเอ่ยตอบว่า "คุณหนูเจี่ยน"
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เจี่ยนเหยียนไม่ได้พูดอะไรอีก แค่หลุบตามองพื้นเท่านั้น

นางนึกถงึวนัแรกทีเ่พ่ิงมาถึง ครัง้ทีเ่ข้าร่วมงานเลีย้งของสกลุสวีกับ

เจีย่นฮหูยิน หลงักินอาหารเสรจ็เจีย่นฮหูยิน อูซ๋ือ่ รวมถึงฉนิซือ่กับคนอืน่ๆ 

ก็นั่งสนทนาเรื่อยเปื่อยอยู่ด้วยกัน ตอนนั้นเจี่ยนฮูหยินถามออกไป 

ประโยคหนึ่งว่า 'มิทราบว่าคุณชายใหญ่เคยแต่งงานหรือไม่'

ทันทีท่ีเจี่ยนฮูหยินถามออกมา เจี่ยนเหยียนที่น่ังอยู่ข้างนางก็รู้สึก

หน้าร้อนขึ้นมาทันที แทบอยากหาโพรงมุดเข้าไปแล้วไม่ออกมาอีก

ในยุคสมัยน้ีการถามค�าถามเช่นน้ีต่อหน้าญาติผู้อื่นยากจะไม่ให้ 

คนคิดเชื่อมโยงเลยเถิดจริงๆ โดยเฉพาะในตอนท่ีตัวเจี่ยนฮูหยินยังม ี

บตุรสาวท่ียังไม่แต่งงานอยู่คนหน่ึง สวจ้ีงเซวียนเองก็มฐีานะสงูออกปานนัน้

ยามน้ันเจี่ยนเหยียนได้ยินฉินซื่อหัวเราะออกมาเบาๆ จากนั้นก็ 

เห็นนางเอ่ยด้วยรอยยิ้มดูถูกว่า

'ยังเลย! แต่ว่าก็มีครอบครัวมากมายเอาเทียบชะตาของบุตรสาว 

มามอบให้ ส่งคนมาเป็นแม่สื่อ แต่ข้าคิดว่าถึงอย่างไรเซวียนเกอเอ๋อร ์

ก็เป็นขุนนางล�าดับหลักขั้นสาม...จากอายุของเขา ต�าแหน่งขุนนาง 

ล�าดับหลักขั้นสามก็ไม่เล็กแล้ว วันหน้าอนาคตน่าจะยังไปได้ไกลกว่าน้ี 

ดงันัน้ข้าจงึคดิว่าเรือ่งการแต่งงานของเซวียนเกอเอ๋อร์สามารถคดิให้ดีๆ  ได้  

ต่อให้ไม่อาจเป็นองค์หญิงหรือบุตรสาวของท่านอ๋อง แต่อย่างน้อยก็ต้อง

เป็นบตุรสาวของขุนนางชัน้สงูในราชส�านัก บุตรสาวของครอบครวัท่ัวๆ ไป 

ไม่ต้องพูดถึงเซวียนเกอเอ๋อร์หรอก ต่อให้เป็นข้าก็ยังไม่อยากจะมอง  

ไม่พูดถึงเลยจะดีกว่า!'

หลังนางเอ่ยประโยคนี้จบเจี่ยนฮูหยินก็มีสีหน้าจืดเจื่อนขึ้นมา

ยามนั้นเจี่ยนเหยียนย่ิงก้มหน้าต�่าลงกว่าเดิม รู ้สึกว่าศักดิ์ศรี 
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ของตนเองถูกเจี่ยนฮูหยินท�าให้ย่อยยับไปแล้ว!

นบัจากนีไ้ปไม่รูว่้าคนในจวนสกุลสวีจะมองนางอย่างไร อาจคดิว่า

นางพยายามที่จะเกาะสวีจ้งเซวียนก็ได้ ดังน้ันนับต้ังแต่คืนนั้นหากนาง 

ไม่จ�าเป็นต้องพบหน้าสวีจ้งเซวียนก็จะพยายามหลีกเล่ียงมาโดยตลอด 

จะได้ไม่ต้องให้ใครมานินทาครหาลับหลัง
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