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และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ
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เหตุการณ์กระชั้นชิดชวนให้ตื่นเต้น ระทึก เร้าใจ กลวิธีหมื่นแสน 

แปดพันใดๆ ก็จ�าต้องขดุงดัข้ึนมาใช้ให้จงได้!

เพียงเท่าน้ีก็น่าติดตามแล้วใช่ไหมคะ ส�าหรบั 'ยอดสามขีองกุลสตรี

อนัดบัหนึง่' เล่มสาม ผลงานเขียนของ 'จิว่เยว่ียหลวิหัว่' และได้นักแปล 

ของเรา 'เบบีน้าคราช' มาถ่ายทอดฉบบัภาษาไทย จากท่ีเกริน่มาเหมอืนจะ 

บอกเรากลายๆ ว่าเหตกุารณ์ในเรือ่งก�าลังเริม่ไต่ระดบัไปสูจ่ดุทีจ่ะท�าให้หวัใจ 

ของนักอ่านทุกท่านเต้นแรง ทุกครั้งที่มือหยิบจับหนังสือ สายตาจดจ้อง 

ตวัอกัษร ในท่ีสดุ 'เฉงิอวีโ๋ม่' หรอืตอนนีค้อืฮหูยินน้อยจวนจิง้หย่งโหวก็ต้อง 

เผชิญกับบททดสอบชีวิตหลังแต่งงานในจวนที่นางทั้งผลักทั้งดันตัวเอง

เข้าไปอยู่ แม้ว่าจะต้องเหยียบย�า่พ่ีสาวฝาแฝดก็ตาม อกีด้านหนึง่ 'เฉงิอว๋ีจิน่' 

คนเก่งของเราก็ก�าลังจะถูกคลุมถุงชนให้กับบุรุษท่ีนางไม่ต้องการ และ 

ให้คะแนนระดับล่างของตารางคูค่รอง อย่าง 'ตีเ๋หยียนหลนิ' ไช่ก๋ัวกงสกุลตี๋ 

ที่เชื่อมั่นในความองอาจของตนอย่างย่ิง ยามมีปัญหารุมเร้าเช่นนี้ นาง 

ก็ลามไปคิดถึง 'เฉิงหยวนจิ่ง' ท่านอาเก้าที่ตอนน้ีเตรียมด�าเนินแผนการ 

หวนคืนสูต่�าแหน่งองค์รชัทายาท 'หลีเ่ฉงิจิง่' และเมือ่ถึงตอนน้ันนางกับเขา 

คงยากจะพบเจอกันอีก โดยท่ีนางไม่รู้เลยว่าหัวใจขององค์รัชทายาท 

ทีแ่สนด้านชาได้เปิดออกให้นางแล้ว

ชวีติของเฉงิอวีโ๋ม่ในจวนจิง้หย่งโหวจะเป็นอย่างไร เฉงิอว๋ีจิน่จะสามารถ

รอดพ้นไปจากไช่ก๋ัวกงสกลุตีไ๋ด้หรอืไม่ และองค์รชัทายาทของเราจะเลอืกอะไร

ระหว่างฐานะของตนและหญิงท่ีรกั ทุกท่านสามารถหาค�าตอบได้แล้ว ด้วย 

การพลกิหน้ากระดาษต่อไปของ 'ยอดสามขีองกุลสตรอัีนดับหน่ึง' เล่มสาม 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



หลีเ่ฉงิจิง่วางมอืลง จะไม่เข้าใจลกูไม้ของนางได้อย่างไร เฉงิอว๋ีจิน่ 

ท�าเช่นน้ี หลีเ่ฉงิจ่ิงกลบัหัวเราะอย่างเบิกบานใจ

เฉิงอวี๋จิ่นไม่เข้าใจ ตัวเกร็งไปหมดตามจิตใต้ส�านึก

"ท่านหัวเราะอะไร"

"เจ้าอยากรูม้าตลอดว่าข้าดอูะไรไม่ใช่หรอื เป็นเทียนมงคลสองเล่มนัน้" 

เห็นเฉิงอว๋ีจิ่นหลบ หลี่เฉิงจิ่งตัดสินใจไม่อ้อมค้อมอีกต่อไป พูดท�าลาย

บรรยากาศทีเ่งยีบงนั "เทยีนมงคลในห้องหอเผาไหม้ไปครึง่เล่มแล้ว พวกเรา 

ควรจะท�าเรือ่งส�าคัญแล้วใช่หรอืไม่"

หลีเ่ฉงิจิง่พูดตรงอย่างมาก เฉิงอว๋ีจิน่กลบัไม่อาจพูดต่อไปได้ ต้นคอขาว

ของนางขึ้นสีแดง แต่ยังพยายามรักษาท่าทางสง่างามไว้ "องค์รัชทายาท  

ตามกฎ...ว้าย!"



 เฉิงอว๋ีจ่ิน บุตรสาวคนโตจวนอี๋ชุนโหว ดวงหน้างดงาม  
  กิรยิาอ่อนหวานเป็นระเบยีบ เป็นเลศิในศาสตร์ทัง้สี ่ 
  ถูกถอนหมั้น ปัจจุบันวางแผนหาสามีที่ดีเลิศ  
  กอบโกยผลประโยชน์ก่อนออกเรือน

 เฉิงหยวนจิ่ง เป็นท่ีรู้จกัในนามบตุรชายล�าดบัทีเ่ก้าแห่งสกุลเฉงิ  
  หล่อเหลาสุขุมลุ่มลึก ท่านอาเก้าผู้เต็มไปด้วย 
  ปรศินา แท้จรงิคอืองค์รชัทายาทผูห้ายสาบสญู 
  กว่าสบิปีนาม 'หลีเ่ฉงิจิง่'

 เฉิงอวี๋โม่ บุตรสาวบ้านรองจวนอี๋ชุนโหว งดงาม อ่อนแอ  
  บอบบาง น้องสาวฝาแฝดของเฉิงอวี๋จิ่น ถูก 
  แยกกันเลีย้งตัง้แต่เดก็ รูอ้นาคตจากฝันเช่นกัน  
  ปัจจบัุนเป็นฮหูยินน้อยจวนจิง้หย่งโหว

 ฮั่วฉางยวน จิ้งหย่งโหว แม่ทัพฉางเซิ่ง แห่งกองบัญชาการ 
  ทหารพิทักษ์ซเีป่ย เก่งกล้าสามารถตัง้แต่วัยเยาว์  
  ทอดตาทั่วหล้าไม่อาจเจอคนรุ ่นเดียวกันที่มี 
  ความสามารถเท่า คล้ายเหน็ภาพฝันประหลาด  
  หลงัแต่งเฉงิอว๋ีโม่เข้าจวน

 หยางไทเฮา ไทเฮาสกลุหยาง เป็นผูม้ากบารม ีสะกดข่มทกุคน 
  ในต�าหนักใน ผู้ท่ีช่วยให้ฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน 
  ได้ครอบครองบัลลังก์ อีกทั้งยังเป็นพ่ีสาวของ 
  ราชเลขาธิการหยาง

 หยางฮองเฮา หยางเมีย่ว สตรอีีกคนของสกุลหยางทีไ่ด้ข้ึนเป็น 
  ฮองเฮา ไม่ค่อยมคีวามเป็นตัวของตัวเองนัก ใช้ชวิีต 
  โดยพ่ึงบารมขีองบดิาและท่านป้าของตนเองอย่าง 
  ราชเลขาธิการหยางและหยางไทเฮามาตลอด
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แววตาท่ีเฉิงอว๋ีจิ่นมองหลินชิงหย่วนราวกับมองเน้ือติดมันชิ้นหน่ึง 

นางรูต้วัว่าแววตาของตนเองชัดเจนเกินไปแล้ว จงึรบีก้มหน้ากระแอม แล้ว 

พูดว่า "ข้าเสยีมารยาท ท�าให้พ่ีหลนิเหน็เรือ่งน่าขันแล้ว"

หลนิชงิหย่วนได้ยินค�าพูดของเฉงิอว๋ีจิน่ท่ีว่า 'จะไม่ถึงขัน้น้ันได้อย่างไร' 

นัน้แล้ว หน้าก็แดงข้ึนมา เขาไม่กล้ามองเฉงิอว๋ีจิน่ ดวงตาหลบุลงเลือ่นไปมา 

ทีพ้ื่น ได้ยินเฉงิอว๋ีจิน่พูด จงึรบีโบกมอืพูดว่า "ไม่เลยๆ ข้าไม่ควรพูดค�าเหล่านี้

กับคณุหนูใหญ่เฉงิต่างหาก ล่วงเกินเจ้าแล้ว เป็นความผิดของข้าเอง"

เฉงิอว๋ีจิน่หัวเราะแล้วพูดว่า "พ่ีหลนิเกรงใจเกินไปแล้ว ค�าพูดเหล่าน้ี 

ไม่มใีครเคยพูดกับข้ามาก่อน พ่ีหลนิยินดเีชือ่ใจข้า พูดค�าเหล่านีกั้บข้า ข้าดใีจ 

ยังไม่ทนัเลย จะเป็นการล่วงเกินได้อย่างไร"

หลินชิงหย่วนตกใจ เงยหน้าขึ้นมองเฉิงอวี๋จิ่น "คุณหนูใหญ่เฉิง..."

"พ่ีหลินมีความจริงใจต่อภรรยาในอนาคต คิดเผื่อนางทุกอย่าง  

77
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ว่าทีห่ลนิฮหูยินเป็นคนโชคดีมากทีส่ดุในใต้หล้าจรงิๆ" เฉงิอว๋ีจิน่ถอนหายใจ  

ดแูล้วกลดักลุม้ใจอยู่บ้าง "ถึงแม้ข้าจะเป็นบตุรสาวคนโต แต่ทกุคนต่างรูว่้า 

ข้าเป็นบตุรสาวทีร่บัมาเลีย้ง หลายปีมานีแ้ม้จะไม่กังวลเร่ืองเสือ้ผ้าอาหาร  

แต่กลับไม่อาจเข้ากับท่านแม่ได้อย่างสนิทใจ ส่วนทางอาสะใภ้รองก็มี 

น้องหญิงรองอยู่แล้วจงึไม่ต้องการข้า ข้ามกัจะคิดบ่อยคร้ังว่าไม่มท่ีีให้ไป 

อย่างเช่นวันน้ีน้องหญิงรองกลับมาบ้านเดิม ทุกคนต่างล้อมพูดคุยอยู่ 

ข้างกายนาง ข้าเคยถูกถอนหมัน้ ไม่เหมาะจะอยู่นาน จงึลอบถอยออกมา  

โชคดรีะหว่างทางได้เจอกับพ่ีหลนิ ไม่เช่นนัน้ข้าก็ไม่รูว่้าตนเองควรจะไปทีใ่ด"

หลนิชงิหย่วนจะเคยเจอยุทธวิธีเช่นนีไ้ด้อย่างไร เขาตะลงึไปในทนัที 

หญิงสาวตรงหน้างดงามสงบนิง่ ก้มหน้าถอนหายใจเบาๆ สิง่ท่ีนางแสดงให้ 

ทุกคนเหน็ตลอดมาล้วนเป็นความฉลาด ใจกว้าง เข้าใจจติใจผูอ่ื้นได้อย่างดี  

ผูใ้ดจะรูว่้านางก็มเีวลาท่ีอ่อนแอเช่นน้ีเหมอืนกัน

หวัใจของหลนิชงิหย่วนแหลกเป็นชิน้ๆ ในทนัท ีมคีวามสงสารและ 

รูส้กึหว่ันไหว เขาไม่กล้าแม้แต่จะพูดดงัจงึปลอบเสยีงเบาว่า "คุณหนูใหญ่เฉงิ 

ไม่จ�าเป็นต้องดถููกตนเองเกินไป เจ้าท�าได้ดมีากแล้ว ไม่ว่าจะนายหญิงใหญ่ 

หรอืนายหญิงรองสกุลเฉงิ พวกนางมบีตุรสาวท่ีโดดเด่นอย่างเจ้าได้ ต้อง 

รูส้กึสบายใจมากแน่นอน เพียงแค่พวกนางไม่ได้บอกเจ้าเท่านัน้"

เฉงิอว๋ีจิน่อมย้ิมส่ายหน้า แม้จะย้ิมอยู่ แต่ท่าทางของนางกลบัท�าให้ 

คนรูส้กึสงสาร ดวงตาของเฉงิอว๋ีจิน่มองไปข้างนอก พูดว่า "พ่ีหลนิไม่ต้อง

ปลอบใจข้าหรอก ชวีติก็เหมอืนคนดืม่น�า้ ร้อนหนาวมตีนเองท่ีรู ้ ข้าเข้าใจดี  

ข้าก็แค่อิจฉาสตรีท่ีถูกคนรอคอย ถูกคนจัดวางไว้อย่างเหมาะสมเหล่าน้ัน  

น้องหญิงรองน่าสงสารมาตั้งแต่เด็ก ร่างกายนางไม่แข็งแรง มักจะ 

ป่วยกระเสาะกระแสะ คนในบ้านต่างดแูลนางอย่างระวัง ถ้าไม่ใช่เพราะ 
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ยามอยู่ในครรภ์ข้าแย่งสารอาหารของน้อง บางทน้ีองหญงิรองอาจจะไม่ป่วย

ตัง้แต่เดก็ก็ได้"

หลนิชงิหย่วนทนฟังต่อไปไม่ไหว ผูด้ไีม่พูดวิจารณ์คนอืน่ แต่ผูอ้าวโุส 

สกุลเฉงิมคีณุธรรมเป็นเช่นน้ีหรอื ลกูคลอดออกมาร่างกายดีแย่ล้วนเป็นเรือ่ง

ก่อนเกิดแล้ว เอาเรือ่งร่างกายอ่อนแอขีโ้รคของคณุหนูรองไปโทษคณุหนูใหญ่

ด้วยเหตใุดกัน

หลินชิงหย่วนไม่พอใจ มองสตรีตรงหน้าแล้วรู ้สึกสงสารย่ิงข้ึน  

"คุณหนูใหญ่เฉิง น่ีไม่ใช่ความผิดของเจ้าสักนิด ที่คุณหนูรองร่างกาย 

อ่อนแอนั้นน่าเสียดายก็จริง แต่เจ้าก็เป็นแค่เด็กเช่นกัน เรื่องเหล่าน้ี 

ไม่เก่ียวกับเจ้าเลย"

เฉิงอว๋ีจิ่นหัวเราะเบาๆ บนใบหน้าซีดขาวอ่อนแรงอย่างปิดไม่อยู่ 

"ขอบคุณพ่ีหลิน ตอนเด็กข้ารู้สึกหวาดหว่ัน กลัวว่าตนเองท�าอะไรผิดอีก 

จะท�าให้น้องหญิงรองป่วย แต่พอโตขึน้ก็ไม่ค่อยใส่ใจอย่างนัน้แล้ว ตอนน้ี

น้องหญงิรองแต่งงานกับคนในดวงใจ จิง้หย่งโหวมใีจเดียวต่อนาง โอบอุ้ม 

ราวของล�า้ค่า นบัว่าได้ในสิง่ทีป่รารถนาแล้ว ท�าดไีด้ด"ี

หลนิชงิหย่วนฟังแล้วเศร้าใจ ความทรงจ�าของเขาไม่รูว่้าเป็นอย่างไร  

จู่ๆ  ก็ดขีึน้มาเป็นพิเศษ หลินชิงหย่วนนึกข้ึนได้แทบจะในทันทว่ีาจิง้หย่งโหว

เดมิทีเป็นคูห่มัน้ของเฉงิอว๋ีจิน่

นี.่..คูห่มัน้แต่เดมิไปแต่งงานกับน้องสาว ยังโอนอ่อนผ่อนตามน้องสาว

อกีด้วย มน่ิาเล่าเฉงิอว๋ีจิน่จงึทนอยู่ในโถงหลกัต่อไปไม่ไหว ลอบหนอีอกมา  

หากเปลีย่นเป็นเขา เขาก็ไม่อาจท�าใจให้สงบได้เช่นกัน

หลนิชงิหย่วนรูส้กึว่าการกระท�าของคนสกุลเฉงิไม่เหมาะสม น่ีนับว่า 

ไม่เหมาะอย่างทีสุ่ด คณุหนูใหญ่เฉิงฉลาดรูค้วามเช่นนี ้หากอยู่ในสกุลหลนิ 
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ต้องเป็นของล�า้ค่าในฝ่ามอืของคนทัง้บ้านแน่นอน จะพูดว่าเป็นดาวล้อมเดอืน 

ก็ไม่เกินไป แต่พอมาอยู่ในจวนสกุลเฉงิกลบัต้องแบกรบัความผดิทีไ่ม่ใช่ 

ของนางไว้ต้ังแต่เด็ก โตแล้วยังต้องหลีกทางเรื่องการแต่งงานให้น้องสาว  

ตอนนีน้้องสาว อดีตคูห่มัน้ และคนในครอบครวัก�าลงัมคีวามสขุเบกิบานใจ  

เฉิงอว๋ีจิ่นยังต้องหลบเลี่ยงออกมาเองอีก หลินชิงหย่วนรู้สึกโกรธไม่เบา  

อยากดงึตวัเฉงิอว๋ีจิน่มาอยู่ในครอบครวัของเขาเสยีเลย จะได้ไม่ต้องรองรบั

อารมณ์กับเรือ่งไร้สาระเช่นน้ี

หลนิชงิหย่วนลอบตกใจในทนัใด ดึงตัวเฉงิอว๋ีจิน่มาอยู่ในครอบครวั

ของข้าหรอื

เฉงิอว๋ีจิน่พูดต่อไปว่า "อนัท่ีจรงิข้าก็ไม่ได้ยึดตดิอะไรในตัวจิง้หย่งโหว  

ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ชอบข้าอยู่แล้ว ในเมือ่น้องหญิงรองชอบเขา เขาก็ชอบ 

น้องหญิงรองเช่นกัน เช่นนั้นให้คนที่มีใจต่อกันได้ครองคูกั่นจึงจะเป็น 

เรือ่งดีทีส่ดุ ข้าขวางอยู่ตรงกลางจะนบัเป็นตวัอนัใดได้เล่า สามารถเชือ่มวาสนา

ให้ผูอ้ืน่ได้ก็ดมีากเช่นกัน เพียงแต่ว่าหนทางข้างหน้าของข้าคงเดนิได้ค่อนข้าง

ล�าบาก"

หลนิชงิหย่วนถูกความคดิท่ีเกนิขอบเขตของตนท�าให้ตกใจจนเกร็งไป

ทั้งร่าง ตอนนี้หัวใจยังเต้นแรงอยู่เลย เลือดสูบฉีดไวอย่างไม่น่าเชื่อ เขา 

รู้สึกว่าตนเองเสียมารยาทมากเกินไปแล้ว เหตุใดจึงเกิดความคิดล่วงเกิน 

คณุหนูใหญ่เฉงิเช่นนีข้ึน้มาได้ แต่ความคดิมกัจะไม่เดนิตามสตสิมัปชญัญะ 

เมือ่ความคดิน้ีเกิดข้ึน หลนิชงิหย่วนกลบัไม่อาจควบคมุมนัได้อกีต่อไป

เขาคิดไม่หยุดว่ามารดาเคยเร่งรัดเขาท้ังทางตรงและทางอ้อม 

มาหลายครั้งให้เขารีบมีครอบครัว ส่วนบิดาแม้จะไม่ได้พูดตามตรง แต่ก็

ปรารถนาจะให้เขาแต่งภรรยามีบุตรเสียที บิดามารดาของเขาต่างมาจาก
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ตระกูลบัณฑิต ชอบสตรีท่ีมีความรู ้มีเหตุผล อ่อนโยนใจกว้างท่ีสุด  

จวนอีช๋นุโหวแม้จะไม่ใช่ตระกูลบณัฑิต แต่คณุหนูใหญ่เฉงิมคีวามรูเ้ตม็เป่ียม 

นสิยัอ่อนโยน มารดาพบนางแล้วต้องชอบอย่างแน่นอน

หลนิชงิหย่วนพบว่าตนเองย่ิงคดิย่ิงเลยเถิด เขารู้สกึสิน้หวัง รีบสัง่ให้

ตนเองหยดุคดิ ในเวลานีเ้ฉงิอว๋ีจิน่ก็พูดขึน้พอด ีหลนิชงิหย่วนจงึถามออกไป

เหมอืนเทพผดีลใจว่า "มสีิง่ใดให้เดินล�าบากหรอื"

"เหตใุดจ้วงหยวนหลนิจงึเลอะเลอืนเสยีแล้ว" เฉงิอว๋ีจิน่พูดด้วยรอยย้ิม 

"ถูกถอนหมัน้ครัง้หนึง่ จะได้หมัน้หมายกับตระกลูทีด่อีกีได้อย่างไร ชาตนิี้ 

ข้าอยู่โดดเดีย่วไปจนแก่น้ันไม่เป็นไร แต่จะท�าให้ตระกูลเดอืดร้อนไม่ได้ ถ้า 

ข้าอยู่ในจวนไปตลอด หลานชายหลานสาวในวันหน้าจะพูดทาบทาม 

หมัน้หมายได้อย่างไร ดงันัน้ท่านย่าจงึหาพ่อม่ายคนหน่ึงให้ข้า ภรรยาตายไป

หนึง่ปี ยังไม่ได้แต่งงานใหม่ ท่านย่าบอกว่าถึงแม้อีกฝ่ายจะอายุมากกว่าข้า  

บุตรชายก็ไม่เด็กแล้ว แต่อย่างไรก็เป็นภรรยาเอก สภาพการณ์ของข้า 

เป็นเช่นนี ้ ถ้าเลอืกต่อไปคงเป็นไม่ได้แม้แต่ภรรยาพ่อม่าย อกีอย่างอกีฝ่ายก็ม ี

บตุรชายแล้ว ความกดดนัของข้าก็ลดลงได้มาก ก็แค่เปลีย่นสถานท่ีใช้ชวิีต 

อกีแห่งเท่าน้ัน"

หลนิชงิหย่วนย่ิงฟังหัวคิว้ย่ิงขมวดแน่น อะไรนะ ต้องล�าบากคณุหนูใหญ่

ไปเป็นภรรยาใหม่ของพ่อม่ายด้วยหรอื อีกฝ่ายภรรยาตาย แม้แต่บตุรชาย

ก็ไม่เดก็แล้ว น่ีอายุต้องมากเพียงใดกัน หลนิชงิหย่วนนึกภาพชายอายุสีส่บิ 

ห้าสบิปีพุงพลุย้ตามสญัชาตญาณ หวัค้ิวก็ขมวดแน่นย่ิงข้ึน

เฉิงอว๋ีจ่ินที่บังอาจท�าลายภาพลักษณ์ของตี๋เหยียนหลินลับหลัง 

เจ้าตวัไม่มคีวามกดดนัในใจแม้แต่น้อย อย่างไรเสยีนางก็ไม่ได้พูดค�าโกหก  

ตีเ๋หยียนหลนิอายุมากกว่านางจรงิ บตุรชายก็ไม่เดก็ อายุหกขวบแล้ว
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หลนิชงิหย่วนไม่รูว่้า 'พ่อม่าย' ทีเ่ฉงิอว๋ีจิน่พูดถึงคอืไช่กัว๋กงผูม้ชีือ่เสยีง 

โด่งดัง ย่อมไม่มทีางรูว่้าการแต่งงานครัง้น้ีแม้จะเป็นการแต่งภรรยาพ่อม่าย 

แท้จรงิแล้วไม่ด้อยไปกว่าฮัว่ฉางยวนเลย

เขาย่อมมภีาพฉากในบทละครทีช่ายชราน่าเกลยีดพยายามจะแต่งงาน

กับสตรีตกอับขึ้นมาเป็นธรรมดาจนท�าให้ตนเองรู้สึกโกรธ หลินชิงหย่วน 

โกรธมาก รูส้กึถึงความไม่คุ้มค่าแทนเฉงิอว๋ีจิน่ "คุณหนใูหญ่เฉิง เจ้าฉลาด

เข้าอกเข้าใจคน มีความรู้มีเหตุผล ชายหนุ่มในโลกนี้ได้แต่งงานกับเจ้า  

ควรจะเป็นวาสนาย่ิงใหญ่ บุรุษชราไร้ความสามารถ ได้แต่อาศัยบารม ี

รังแกคนอื่น จะเหมาะสมกับเจ้าได้อย่างไร เจ้าได้รับการดูหมิ่นถึงขั้นนี้  

ไร้เหตผุลสิน้ดจีรงิๆ!"

หากไม่ใช่เพราะเฉิงอวี๋จิ่นบีบให้ตนเองต้องอยู่ในบทบาท นาง 

ก็เกือบจะหัวเราะออกมาแล้ว ค�าพูดของหลนิชงิหย่วนน้ีด่าได้ดี ต๋ีเหยียนหลนิ 

คนเลวผูน้ั้นสมควรถูกด่า เฉงิอว๋ีจิน่ฟังแล้วมคีวามสขุอย่างย่ิง

เฉงิอว๋ีจิน่กลัน้หวัเราะ แสดงภาพคณุหนูใหญ่ผูอ่้อนโยนมมีารยาท แต่

ชะตาชวิีตเลวร้ายต่อไป แล้วพูดอย่างเศร้าใจว่า "แต่ข้าจะมหีนทางใดเล่า 

ท่านย่ากลวัอ�านาจบารมขีองเขา ไม่กล้าปฏเิสธ เขากย่ิ็งบบีบงัคบักัน ยงัพูด 

อีกว่าสองวันให้หลงัจะให้คนมาทาบทามสู่ขอท่ีจวน ข้าย่อมไม่ยินดีอยู่แล้ว  

แต่ข้าจะไม่สนใจสกุลเฉงิไม่ได้ ถ้าข้าโวยวายจะเป็นจะตาย ข้าตายแล้ว 

ก็หมดเรือ่ง แต่ท่านพ่อท่านแม่คนในครอบครวัข้าจะท�าอย่างไร"

หลินชิงหย่วนทั้งโกรธและสงสาร ก�าหมัดแน่นพลางถามว่า  

"คุณหนใูหญ่เฉงิ คนผูน้ี้เป็นใครกัน บ้านเมอืงสงบสขุเช่นนี ้ จะปล่อยให้เขา

กระท�าการป่าเถ่ือนได้อย่างไร ข้าไม่เชือ่ว่าจะไม่มกีฎหมายบ้านเมืองอยู่"

เฉงิอว๋ีจิน่ส่ายหน้า ไม่ยอมพูดชือ่ของอกีฝ่ายออกมา "พ่ีหลนิ ข้ารูว่้า 
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ท่านหวังดี แต่ท่านอย่าถามเลย ข้าจะหาเรือ่งยุ่งยากมาให้ท่านไม่ได้"

หลินชิงหย่วนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายก็เหมือนสูญพลังไปอย่าง 

ฉบัพลนั เมือ่ครูเ่ขาเลอืดข้ึนหน้า พูดจาร้อนแรงอย่างมาก แต่เขาก็สงบสติ 

ลงได้อย่างรวดเร็ว หลินชิงหย่วนไม่ใช่ชายหนุ่มท่ีไม่รู้จักโลก การเติบโต

ท่ามกลางเหล่าขนุนางหลายปีมานี ้ ได้ขดัเกลาความไร้เดยีงสาเลอืดร้อน

ของเขาไปหมดแล้ว ในเมอืงหลวงมพียคัฆ์หมอบมงักรซ่อน* น�า้นิง่ไหลลกึ  

ต่อให้เป็นคุณชายในจวนกงหรือจวนโหวก็ไม่กล้าบุ่มบ่ามล่วงเกินคนอื่น  

ท่านย่าของเฉงิอว๋ีจิน่เป็นถึงฮหูยินผูเ้ฒ่าในจวนโหว เช่นน้ียังถูกอกีฝ่ายบบีค้ัน 

ได้ เขาเป็นเพียงขุนนางขั้นหกเล็กๆ ผู้หนึ่งเท่านั้น จะเอาอะไรไปเรียกร้อง 

ความยุตธิรรมให้เฉงิอว๋ีจิน่ได้เล่า

หลนิชงิหย่วนพูดไม่ออก ผ่านไปครู่หนึง่จงึถามอย่างงนุงงว่า "ไม่ม ี

ทางอืน่แล้วหรอื"

"ก็ใช่ว่าจะไม่มี" เฉิงอว๋ีจิ่นก้มหน้า ขนตาสั่นไหวเล็กน้อย "อีกฝ่าย 

ต่อให้มีบารมียิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถฝืนชิงตัวข้าได้ ถ้าข้าหมั้นหมายกับผู้อืน่ 

แล้ว ต่อให้เขาเหมิเกรมิเพียงใดก็ท�าอะไรไม่ได้ แต่ว่าข้าถอนหมัน้แล้ว จะไปหา 

คูห่มัน้จากทีใ่ดเล่า"

เฉงิอว๋ีจิน่พูดพลางถอนหายใจ สหีน้าเศร้าสลด "ข้าเพ้อฝันไปเอง วิธีนี ้

ไม่มทีางเป็นจรงิได้ พูดไปก็เท่าน้ัน"

หลนิชงิหย่วนขยับรมิฝีปากแล้วขยับอกี พูดอย่างลงัเลใจว่า "อนัท่ีจริง 

ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย"

เฉิงอวี๋จิ่นเงยหน้าขึ้น ดวงตางดงามคู่น้ันมองเขาอย่างเงียบๆ  

ทั้งไร้เดียงสาและสงสัย หลินชิงหย่วนถกปัญหากับผู้อ่ืนมาหลายปี เป็น 

* พยัคฆ์หมอบมังกรซ่อน หมายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถแต่หลบซ่อนตัวไม่เผยความสามารถของตัวเอง 

หรือคนที่มีความสามารถแต่ยังไม่ถูกค้นพบ
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ครั้งแรกท่ีรู้สึกว่าปากลิ้นของตนเองขยับได้ไม่คล่องแคล่ว ใบหูของเขา 

แดงเรือ่ขึน้มา ทนัใดน้ันก็รวบรวมความกล้าพูดว่า "คณุหนูใหญ่เฉงิ เจ้าว่า..."

ตอนทีห่ลนิชงิหย่วนเอ่ยปากพูด ดวงตาของเฉงิอว๋ีจิน่ก็เปล่งประกาย 

แล้ว นางแสดงละครมานาน ในท่ีสดุปลาก็ติดเบด็แล้ว เฉงิอว๋ีจิน่มมุปาก 

ยกยิ้มเล็กน้อย ท่าทางของนางในตอนนี้แตกต่างกับ 'คุณหนูใหญ่เฉิง'  

ทีเ่ข้มแขง็และอ่อนแอเมือ่ครูโ่ดยสิน้เชงิ

เฉงิอวีจ๋ิน่รูต้วัว่าตนเองเผลอหลดุอาการออกไป แต่นางคดิว่าทุกอย่าง

ส�าเรจ็แล้ว ความแตกเพียงเลก็น้อยเท่าน้ี หลนิชงิหย่วนคงไม่สงัเกตเห็น  

เฉงิอวีจ๋ิน่ย้ิมบางๆ ต้ังตารอให้หลนิชงิหย่วนพูดให้จบ

หลนิชงิหย่วนไม่ได้สงัเกตเห็นการเปลีย่นแปลงสหีน้าอนัน้อยนิดของ

เฉิงอว๋ีจิ่นจริงๆ เขาตอนน้ีประหม่าและตื่นเต้น จะมีแก่ใจสังเกตเรื่องอื่น 

ได้อย่างไร เดมิทเีขาคดิจะพูดว่า 'เจ้าว่าข้าเป็นอย่างไร' ทว่าเขาเพ่ิงพูดค�าว่า  

'ว่า' จบ ประตหู้องก็ถูกผลกัเปิดออกทันใด

หลนิชงิหย่วนตกใจ เอาค�าว่า 'ข้า' กลนืกลับลงท้องไปทนัที เฉงิอว๋ีจิน่ 

คาดไม่ถึงกับการเปลี่ยนแปลงนี้ นางลุกขึ้นยืนทันที เพ่ิงเดินไปสองก้าว 

ก็เหน็คนผูห้นึง่ยืนอยู่หน้าประตู เสือ้สดี�าขลบิทอง ผกูแถบรดัเอว ดวงตา 

ราวดาราน�า้แขง็เย็นเยือก

เฉิงหยวนจิ่งไม่รู้ว่ามานานเท่าใดแล้ว ดวงตาของเขากวาดมอง 

ภายในห้องช้าๆ หวัเราะเบาๆ ในทนัใด "ดูท่าข้าคงมาไม่ถูกจงัหวะสินะ"

หลินชิงหย่วนตะลึงไปชั่วครู่แล้วลุกขึ้นยืนทันที ทั้งตกใจและดีใจ  

"จิง่สงิ เจ้ากลบัมาแล้วหรอื"

หลนิชงิหย่วนถูกกระตุ้นด้วยความตืน่เต้นยินดีอนัไม่คาดคิด จะจ�าได้ว่า

เมือ่ครูต่นเองต้องการพูดอะไรได้อย่างไร เขาก็ไม่ทนัได้สงัเกตว่าเฉงิอว๋ีจิน่ 
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ลกุขึน้ยืนก่อนเขา ท้ังยังเดนิข้ึนหน้ามาก่อน ถึงข้ันท่ีสหีน้าของนางในตอนนี้ 

ไม่ใช่สหีน้าท่ีคณุหนูใหญ่ผูอ่้อนโยนและอ่อนแอคนหนึง่ควรจะมเีลย

หลนิชงิหย่วนเดนิไปหาเฉงิหยวนจิง่ รบีดงึตวัเฉงิหยวนจิง่มาพูดคุยด้วย 

เฉงิหยวนจิง่ไม่ได้มองเขากลบัมองผ่านไปยังเฉงิอว๋ีจิน่ทีอ่ยู่กลางห้อง

เฉงิอว๋ีจิน่ตะลงึไปพักหน่ึง ชัว่ขณะน้ันนางถึงขัน้สงสยัว่าตาของตนเอง

มองผดิไป นางกะพรบิตาอย่างแรง เห็นเงาร่างคนตรงหน้ายังไม่หายไป จงึ

หลบัตาแรงขึน้

ทว่าสวรรค์ไม่ได้ยินความในใจของนางอย่างเห็นได้ชดั เฉงิอว๋ีจิน่ลมืตาข้ึน

อกีครัง้ เห็นคนผูน้ั้นยังยืนเด่นอยู่ตรงหน้า หวัใจของนางแทบจะสลายแล้ว

สวรรค์หนอ

เป็นครัง้แรกท่ีเฉงิอว๋ีจิน่สงสยัว่าตนเองถูกคนท�าคุณไสย เฉงิหยวนจิง่

วุ่นวายกับเรือ่งการกลบัสูต่�าแหน่งองค์รชัทายาทไม่ใช่หรอื เหตุใดจู่ๆ  จงึ 

กลบัมา นางคงไม่โชคร้ายเช่นน้ีกระมงั นางเพ่ิงได้เจอกับหลนิชงิหย่วนวนันี้ 

ปรากฏว่าเฉงิหยวนจิง่ก็กลบัมาในวนันีเ้วลานีพ้อด ีหากเขามาช้าไปอกีเพียง

หนึง่ถ้วยชาก็คงพอแล้ว

ไม่ถูกสิ เฉิงอว๋ีจิ่นได้สติข้ึนมาทันที หลินชิงหย่วนจะพูดประโยค 

ที่ส�าคัญท่ีสุดนั้นออกมาอยู่แล้ว ถูกเฉิงหยวนจิ่งตัดบทไปพอดี โลกน้ี 

มีเรื่องบังเอิญเช่นน้ีด้วยหรือ เฉิงหยวนจิ่งมาถึงเมื่อใด มานานเท่าใดแล้ว  

ได้ยินมากน้อยเท่าใด

เฉงิอวีจ๋ิน่มองไปทางเฉงิหยวนจิง่อย่างสงสยั ทว่านางเพ่ิงช้อนตาข้ึน 

ก็ประสานเข้ากับสายตาของเฉงิหยวนจิง่ อีกฝ่ายก็ก�าลังมองนางอยู่พอดี

อารมณ์ซบัซ้อนท้ังสงสยั โมโห เศร้า และฉนุเฉยีวของเฉงิอวีจ๋ิน่ราวกับ 

ถุงหนังที่ใส่น�้าจนเต็มถูกเข็มเจาะแตก ลมรั่วจนแฟบ นางก้มหน้าลง 
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อย่างเงยีบๆ เผยให้เห็นเพียงหลงัศีรษะท่ีปกคลมุไปด้วยเส้นผมอ่อนนุม่

นางรู้ว่าตนเองจบสิ้นแล้ว

เฉิงหยวนจิ่งเกลียดท่ีผู้อื่นโกหกเขามากที่สุด เฉิงอว๋ีจิ่นตอนน้ัน 

เคยรบัปากเขา ถึงข้ันยังสาบานอกีด้วย รบัรองว่าปีนีจ้ะไว้ทุกข์อย่างสบายใจ  

ไม่คดิอะไรส่งเดช

ใครจะรูว่้าเขาจะกลับมาวันน้ี หากเฉิงหยวนจิง่บอกล่วงหน้า เฉงิอว๋ีจิน่ 

ต้องเปลีย่นสถานท่ีแน่นอน จะถูกจบัคาหนงัคาเขาเช่นน้ีได้อย่างไร

เวลาเฉงิหยวนจิง่โกรธหนักจะกลายเป็นคนสงบนิง่ เขากวาดตามอง 

เฉิงอวีจ๋ิน่อย่างเงียบๆ แวบหนึง่ ถึงแม้นางจะก้มหน้าอย่างน่ารัก แสดงถึง 

ความโอนอ่อนอย่างเหน็ได้ชดั แต่เฉงิหยวนจิง่มัน่ใจมากว่านางไม่รู้สกึเสยีใจ 

อนัใดเลย อาจถึงข้ันวางแผนว่าครัง้หน้าจะท�าอีกครัง้

ช่างดีเสียจริง

เฉงิหยวนจิง่ไม่พูดอะไร เดนิเข้ามาในห้องอย่างไม่เรว็ไม่ช้า เฉงิอว๋ีจิน่

ได้ยินเสียงฝีเท้าย่างก้าวเป็นจังหวะเข้ามาใกล้ทุกที น่องก็รู้สึกอ่อนแรง  

เฉงิอว๋ีจิน่หยิกตวัเองอย่างแรงทหีน่ึง เงยหน้าขึน้ ใช้ฝีมอืการแสดงท่ีสัง่สม 

มาทัง้ชวิีตพูดกับเฉงิหยวนจิง่ด้วยรอยย้ิม "ท่านอาเก้า ท่านกลบัมาแล้วหรือ"

เฉงิหยวนจิง่มองนางแล้วหัวเราะทีหน่ึงเช่นกัน "วันก่อนกลบัมาไม่ทนั  

วันน้ีตัง้ใจรบีกลบัมาให้เงินยาซุย่* เจ้า คดิไม่ถึงว่าหลานสาวคนโตจะต้องให้ข้า

ตามหา"

เฉงิอว๋ีจิน่หว่างคิว้กระตกุตบุๆ เฉงิหยวนจิง่กับนางไม่มคีวามสมัพันธ์ 

ทางสายเลือด ตอนอยู่ส่วนตัวเฉิงหยวนจิ่งจะเรียกชื่อของนางโดยตรง  

* เงนิยาซุย่ คอืเงนิอ่ังเปา (ซองแดง) ท่ีผูใ้หญ่ให้เป็นเงินขวญัถุงแก่เดก็และผูน้้อย หรอืมอบให้ผูอ้าวโุสเพ่ือเป็น 

สริมิงคลในเทศกาลตรษุจนี โดยชาวจีนตคีวามค�าว่า 'ยาซุ่ย (压岁)' ไว้สองลกัษณะ หน่ึงคอืความหมายแฝง 

ทีพ้่องเสยีงกับการข่มเคราะห์ปัดเป่าสิง่ชัว่ร้าย และความหมายตรงตามอกัษร แปลว่าเงนิข่มอายุ สือ่ถึงการอวยพร 

ให้พ่อแม่ผู้สูงวัยมอีายุยืนยาว
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มีน้อยครั้งมากตอนที่เขาโกรธจึงจะเรียกนางปนข่มขู่ว่า 'หลานสาวคนโต'  

เฉงิหยวนจ่ิงป้ันหน้าเย็นชายังดกีว่า เขาสงบนิง่ไม่แสดงสหีน้าอะไรเช่นนี้ 

กลบัท�าให้เฉงิอว๋ีจิน่รูส้กึกลวัมากขึน้

แย่แล้ว ครั้งนี้องค์รัชทายาทโกรธจริงๆ แล้ว

เฉงิอวีจ๋ิน่ราวกับลกูหนงัไร้ลม น่ังลงตามเฉงิหยวนจิง่อย่างเศร้าสลด 

หลังจากนางนั่งดีแล้วช้อนตาข้ึน สวรรค์ เฉิงหยวนจิ่งน่ังลงบนต�าแหน่ง 

ทีน่างน่ังอยู่เมือ่ครู่

กาน�้าชายังมีไอน�้าลอยปุดๆ ออกมาอยู่ เฉิงหยวนจิ่งหลุบตามอง 

ม่านน�า้ลอยฟุ้งนัน้แวบหน่ึง แล้วพูดว่า "พวกเจ้าช่างมคีวามสขุจรงิๆ มาน่ัง 

ต้มชาด่ืมอยู่ทีน่ี่"

เฉิงอวี๋จิ่นหัวคิ้วกระตุก รีบให้ตู ้รั่วยกน�้าท่ีต้มเดือดแล้วออกไป  

เฉงิอว๋ีจิน่นัง่ลงท่ีข้างกายเฉิงหยวนจิง่ ครอบครองพ้ืนทีเ่พียงเลก็น้อยเท่านัน้ 

นางเงยหน้าขึ้นย้ิมให้เฉิงหยวนจิ่งอย่างน่ารัก พูดว่า "ท่านอาเก้า ชานี ้

ต้มนานมาก ใบชาจดืหมดแล้ว ท่านอาเก้าเก่งกาจท้ังบุน๋บู ๊ สง่างามไร้ท่ีติ  

ข้านบัถือท่านอาเก้าจากใจ จะให้ท่านอาเก้าใช้ของชัน้ด้อยได้อย่างไร ตูร้ัว่ 

เปลีย่นน�า้ใหม่มา"

ตูร้ัว่ตกใจไม่เบาเช่นกัน รบียกของออกไป เปลีย่นน�า้ใหม่เข้ามา เฉงิอวีจ๋ิน่

ลองไฟอกีครัง้ ต้มน�า้และต้มชาด้วยท่าทีทีจ่รงิจงั แสดงฝีมอือันช�านชิ�านาญ  

ยอดเย่ียมกว่าเมือ่ครูห่ลายชัน้นกั

ความแตกต่างสองครัง้เห็นได้ง่าย สามารถมองออกได้ว่านีจ่งึจะเป็น

ระดบัความสามารถแท้จรงิของเฉงิอวีจ๋ิน่ คนหน่ึงจรงิจงัท�าทุกอย่างให้สมบรูณ์ 

อกีคนหนึง่ท�างานให้เสรจ็อย่างสบายใจก็พอแล้ว

หลินชิงหย่วนในเวลานี้จึงรู ้ว่าที่แท้เมื่อครู่เฉิงอว๋ีจิ่นไม่ได้จริงจัง 
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แม้แต่น้อย เขาดอูยู่ครู่หน่ึงจงึพูดอย่างขมขืน่ว่า "ในบ้านนอกบ้านแตกต่างกัน 

จรงิๆ มจีิง่สงิอยู่ คณุหนูใหญ่เฉงิจงึจะยอมเอาของท่ีดท่ีีสุดออกมา"

เฉิงอว๋ีจิ่นลอบเหลือบตามองเฉิงหยวนจิ่งแวบหน่ึง พูดประจบ 

โดยไม่กะพริบตา "เรื่องนี้แน่นอน ข้านับถือท่านอาเก้าที่สุด ของของเขา 

ย่อมต้องไม่เหมอืนผูอ่ื้น"

หลนิชงิหย่วนฟังแล้วจปุากทีหนึง่ โชคดท่ีีรูว่้าพวกเขาเป็นอาหลานแท้ๆ 

กัน ไม่เช่นน้ันเขาคงจะขนลกุทัว่ตัวแล้ว

เฉงิหยวนจิง่ได้ยินว่าในบ้านนอกบ้านแตกต่างกัน อารมณ์ก็ดขีึน้มา 

บ้าง เฉงิอว๋ีจิน่เอ่ยปากยอมรบัในทันที ท�าให้เขาสบายอารมณ์ขึน้มาอกีนิด  

ทว่าคดิจะอาศัยลกูไม้เลก็ๆ เหล่านีผ่้านด่านนีไ้ป ยังห่างไกลนัก

เฉิงอว๋ีจิ่นสังเกตสีหน้าของเฉิงหยวนจิ่งอยู่ตลอด พอนางพูดจบเห็น 

เฉงิหยวนจิง่ไม่พูดต่อก็รูว่้าตนเองจบสิน้แล้ว นางถอนหายใจอย่างกลดักลุม้

เฮอืกหน่ึง ครอบกาและแบ่งชาใส่ถ้วยอย่างคล่องแคล่ว จากน้ันยกถ้วยแรก 

ให้แก่เฉงิหยวนจิง่

เฉิงอวี๋จิ่นเงยหน้าขึ้น กะพริบตาส่งเสียงเรียก "ท่านอาเก้า"

เสยีงของนางจงใจพูดให้อ่อนโยนลง ค�าเพียงสองค�าราวกับเลีย้วไป

หลายสบิโค้ง เฉงิหยวนจิง่เดมิทคีดิจะไม่สนใจนาง แต่พอเหน็สายตาของนาง

แล้วก็ทนไม่ได้ท่ีจะหกัหน้านางต่อหน้าคนนอก

เฉิงหยวนจิ่งย่ืนมือไปรับถ้วยชามา เฉิงอว๋ีจิ่นรู ้สึกโล่งอกจริงๆ  

หลงัจากนัน้นางจงึเทชาถ้วยท่ีสองย่ืนให้หลนิชงิหย่วน

หลงัจากเฉงิหยวนจิง่เข้ามาหลนิชงิหย่วนก็รูส้กึเหมอืนมหีนามแหลม 

แทงหลงั* ผดิปกตไิปท้ังตวั แต่เขาคดิว่าตนเพียงคดิไปเอง ความแตกต่าง 

* หนามแหลมแทงหลัง หมายถึงกระวนกระวายใจจนนั่งไม่ติด
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ในการปฏิบตัขิองเฉิงอว๋ีจิน่ท่ีเห็นได้ง่ายน้ีท�าให้หลินชงิหย่วนถือสาอยู่บ้าง แต่ 

เมือ่คดิว่าเฉงิหยวนจิง่เป็นท่านอาของเฉงิอว๋ีจิน่ก็รูส้กึว่าเข้าใจเรือ่งทัง้หมดได้

คนครอบครวัเดยีวกันย่อมสนิทกันมากสักนดิ หลนิชงิหย่วนเหนอืกว่า 

ไม่ได้ก็เป็นปกติ

แท้จรงิแล้วหลนิชงิหย่วนอยากจะพูดหวัข้อเมือ่ครูน่ัน้ต่ออย่างมาก  

แต่มเีฉงิหยวนจิง่อยู่ ค�าพูดเหล่าน้ันเขาไม่สะดวกจะพูดอกี อกีทัง้เวลาผ่าน 

เรือ่งราวเปลีย่น ค�าพูดมากมายหากผ่านจงัหวะน้ันไปแล้ว พูดออกมาก็จะ

เปลีย่นความรูสึ้กไป หลินชิงหย่วนรูสึ้กเสียดายอยู่บ้าง ท�าได้เพียงกลนืค�าพูด

ครึง่ประโยคหลงัลงไป ไม่พูดถึงชัว่คราว

มีเฉิงหยวนจิ่งอยู ่ หลินชิงหย่วนไม่อาจพูดกับเฉิงอว๋ีจิ่นโดยตรง  

ท�าได้เพียงหนัไปพูดกับเฉงิหยวนจิง่ "จิง่สงิ เหตใุดเจ้าจงึจากจวนไปนาน 

เช่นนี ้เกิดเรือ่งส�าคัญอะไรข้ึนหรอื"

"ไม่มีอะไร" เฉิงหยวนจิ่งน�้าเสียงเรียบเฉย "เรื่องส่วนตัวเท่านั้น"

เฉิงอวี๋จิ่นได้ยินแล้วเบ้ปาก เรื่องส่วนตัว เร่ืองส่วนตัวที่สามารถ 

ส่งผลกระทบต่ออ�านาจย่ิงใหญ่ในใต้หล้าเท่านัน้

เฉิงหยวนจิ่งพูดว่าเรื่องส่วนตัว หลินชิงหย่วนก็ไม่สะดวกจะถามต่อ  

และหลนิชิงหย่วนก็เชือ่มัน่ในเฉงิหยวนจิง่อย่างบอกไม่ถูก มกัจะรูส้กึว่าไม่ว่า 

จะเกิดอะไรขึน้ ขอเพียงส่งมอบถึงมอืของเฉิงหยวนจิง่ก็ไม่มปัีญหาใหญ่อะไร 

ความรูส้กึตงึเครยีดของเขาผ่อนคลายลง ค่อยๆ เล่าเร่ืองราวชวิีตบางอย่าง 

ขึน้มา

เฉงิหยวนจิง่ฟังหลินชงิหย่วนพูดอยู่ครูห่น่ึง จงึถามอย่างไม่เรว็ไม่ช้าว่า 

"ตอนน้ีเป็นช่วงวันข้ึนปีใหม่ ถึงแม้บรรพชนสกุลหลินจะไม่อยู่ในเมอืงหลวง แต่ 

ช่วงนีแ้ขกไปใครมาคงมไีม่น้อยเช่นกัน เหตใุดเจ้าจงึคิดมาท่ีจวนสกุลเฉงิได้"
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หลนิชงิหย่วนรบัค�า "อ้อ" แล้วตอบอย่างไม่ปิดบังว่า "อนัทีจ่ริงก็ไม่ใช่ 

เรือ่งใหญ่อะไร ข้าอยู่จวนรูส้กึเบือ่จงึอยากมายืมต�าราท่ีเจ้า ได้ยินว่าเจ้าไม่อยู่ 

ข้าก็คดิว่าจะกลบัออกไป บงัเอิญเจอกับคุณหนูใหญ่เฉิงระหว่างทางพอด"ี

เฉงิอว๋ีจิน่ก้มหน้าต�า่ลงอกีนิด เฉิงหยวนจิง่ช�าเลอืงมองเฉงิอวีจ๋ิน่ด้วย 

รอยย้ิม แล้วพูดว่า "บงัเอญิจรงิๆ"

"ใช่แล้ว บงัเอญิมาก" หลนิชงิหย่วนเป็นคนไม่คดิมาก จงึไม่ได้สงัเกตถึง

บรรยากาศทีผ่ดิปกติอย่างน่าประหลาดตรงหน้า เพียงพูดอย่างไม่ใส่ใจอะไรว่า 

"ข้ามาหาเจ้าเพ่ือขอยืมต�ารารวมบทกลอนกับต�าราถกเรื่องร้อยแปด  

คณุหนูใหญ่เฉงิบอกว่าต�าราสองเล่มนีอ้ยู่ท่ีนางพอด ีนางให้สาวใช้ไปหาแล้ว 

ช่วงเวลาทีร่อนัง่พูดคุยกัน คุณหนูใหญ่เฉงิจงึต้มชาให้ด่ืม"

เฉิงอว๋ีจิ่นอยากจะยับย้ังแต่ไม่อาจยับย้ังได้ หลินชิงหย่วนยังเป็น 

คนไม่คดิมากอกีด้วย มอีะไรก็พูดอย่างนัน้ พอหลนิชงิหย่วนพูดจบ เฉงิอวีจ๋ิน่

แทบอยากจะขดุหลมุฝังตนเองเสยีเลย

นางใจสลายเป็นเถ้าถ่าน ลอบช�าเลืองมองเฉิงหยวนจิ่งแวบหน่ึง  

เฉงิหยวนจิง่ใช้นิว้มือลูบถ้วยกระเบือ้ง มมุปากมรีอยย้ิม "ต�ารารวมบทกลอน 

ต�าราถกเรือ่งร้อยแปด?"

เฉิงหยวนจิ่งพูดพลางหันมองเฉิงอวี๋จิ่น แววตามีรอยย้ิม "ต�ารา 

สองเล่มนีอ้ยู่ท่ีเจ้าหรอื"

เหน็ได้ชดัว่าไม่ใช่ เฉงิอว๋ีจิน่เพียงแค่พูดจาส่งเดชเท่านัน้ นางไล่สาวใช้ 

กลบัไปหา ย่อมหาไม่เจออยูแ่ล้ว ทว่าของเช่นต�าราน้ีเหตใุดต้องไปหา นาง 

เพียงอ้างว่าลมื จากนัน้ให้หลนิชงิหย่วนยืมต�าราของตนเองสกัเล่ม ตอนที่

หลนิชงิหย่วนเอามาคนื ย่อมต้องมาหานางอกี การตดิต่อไปมาเช่นนี ้ ระหว่าง 

พวกเขาก็สร้างความสมัพันธ์ต่อกันได้แล้ว
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เฉงิอว๋ีจิน่เงยหน้าขึน้ ในดวงตาผสมปนเปท้ังความอ่อนแอ ไร้เดียงสา 

และน่าสงสาร "ท่านอาเก้า"



22 ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง 3

เฉงิหยวนจิง่มไีฟโทสะเตม็อก ความอดกลัน้ท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีน่ิงเฉย

เร่ิมตงึเครยีดขึน้ทุกท ีแต่เมือ่เขาก้มลง เห็นแววตาไร้เดยีงสาของเฉงิอว๋ีจิน่ 

ก็รูส้กึว่าความโกรธท่ัวร่างไม่อาจระบายออกมาได้อีก

เฉงิหยวนจ่ิงรูว่้านางแสร้งท�า รูว่้านางเจ้าเล่ห์ใช้ลกูไม้เก่ง ถนัดการท�าให้ 

ชายหนุ่มหลงใหลที่สุด ท้ังหมดน้ีรวมไปถึงแววตาออดอ้อนและว่านอน 

สอนง่ายในตอนน้ีของเฉงิอว๋ีจิน่ด้วย

กระท่ังการสนทิสนมเอาใจของเฉงิอว๋ีจิน่ในช่วงทีผ่่านมาน้ี ทัง้หมด

ล้วนมจีดุประสงค์อย่างอ่ืน

เขาย่อมรู้ดี แต่นั่นจะท�าอะไรได้

เมือ่ต้องเผชญิกับดวงตาท่ีประณีตงดงาม แฝงการพ่ึงพิงแต่ไม่หวาดกลวั

คูน้ี่ เขาจะท�าสิง่ใดได้

หลงัจากเฉงิหยวนจิง่เดนิออกจากเรอืนพักของฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิก็เดินไป

78
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ทางเรือนจิ่นหนิงทันที ไปถึงแล้วจึงพบว่าเฉิงอว๋ีจิ่นไม่อยู่ เขาตกใจมาก 

สดุท้ายสงบสติลงได้ ให้คนติดตามไปสอบถาม จงึรูว่้าวันนีห้ลนิชงิหย่วน 

มาทีน่ี่

เฉงิหยวนจิง่ยืนอยู่ข้างนอก ฟังเฉงิอว๋ีจิน่พูดอ้อมถามถึงเรือ่งการแต่งงาน

ของหลนิชงิหย่วน ได้ยินนางแสร้งท�าท่าน่าสงสารพูดว่านางอยู่ในจวนสกุลเฉงิ 

ไม่ง่ายเลย ถึงข้ันท่ีว่าเขายังได้ยินเฉิงอว๋ีจิน่พูดว่านางจะถูกฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ 

ให้แต่งงานอกีด้วย อกีฝ่ายเป็นพ่อม่ายภรรยาตาย

เฉงิหยวนจิง่ไม่เหมอืนกับหลนิชงิหย่วน เขาเพ่ิงฟังไปครูห่นึง่กว็เิคราะห์

คณุสมบตัหิลายข้อเช่นเป็นพ่อม่าย มบีตุรชายหน่ึงคน ตรงใจสกุลเฉงิก็รูว่้า 

คนคนน้ีคอืไช่ก๋ัวกงต๋ีเหยียนหลนิ

ตีเ๋หยียนหลนิถกูท�าให้ชือ่เสยีงแปดเป้ือนอย่างไรเฉิงหยวนจิง่ไม่สนใจ

แม้แต่น้อย เขาสนใจเพียงว่าอกีไม่ก่ีวันสกุลตีจ๋ะมาทาบทามสูข่อถึงจวนหรือ

ตีเ๋หยียนหลนิไม่ได้ฟังค�าเตอืนของเขาในตอนน้ันอย่างใส่ใจ เฉงิหยวนจิง่

เตรยีมการไว้นานแล้ว แต่พอเขาได้ยินเรือ่งนีจ้ากปากของเฉงิอว๋ีจิน่โดยไม่ทัน

ตัง้ตัว ยังคงรูส้กึโกรธมาก

เหตุใดนางจึงไม่บอกเขา เหตุใดจึงยินดีจะขอความช่วยเหลือจาก 

ชายแปลกหน้าที่มีวาสนาได้พบหน้ากันเพียงไม่ก่ีคร้ัง แต่ไม่มาขอความ 

ช่วยเหลือจากเขา ตัวเขาในใจของเฉิงอว๋ีจิ่นไม่มีความส�าคัญถึงเพียงนี ้

เชยีวหรอื

สกุลตี ๋สกุลฮัว่ หรอืแม้แต่สกุลหลนิล้วนไม่ใช่ปัญหา พวกเขาไม่ว่าผูใ้ด

มาพูดทาบทามสูข่อก็ไม่มทีางส�าเรจ็ แต่ว่าเฉิงหยวนจิง่กลบัสนใจท่าทีของ 

เฉงิอวีจ๋ิน่มาก

เฉิงหยวนจิ่งอยู่ข้างนอกโดยไม่พูดอะไร เหล่าผู้ติดตามอยู่ข้างหลัง 
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เฉงิหยวนจิง่ต่างไม่กล้าหายใจแรงสกัคน จนกระท่ังเฉงิหยวนจิง่ล่วงรูไ้ด้ว่า

หลนิชงิหย่วนจะพูดอะไรก็อดรนทนไม่ไหว ผลกัประตเูปิดเข้าไป

เขาเดมิทียังตัดสินใจว่าครัง้น้ีจะไม่ให้อภัยเดด็ขาด จะแสร้งเมนิเฉย 

ไม่สนใจนาง ทว่าตอนน้ีก้มหน้าเห็นดวงตาของเฉิงอว๋ีจิ่น รูปทรงงดงาม  

ลูกตาด�าขาวแยกชัดเจน ทั้งไร้เดียงสาและดูประจบเอาใจ เฉิงหยวนจิ่ง 

ก็ใจร้ายไม่ลง เขาถึงขั้นคิดว่าคนตายเพราะทรัพย์นกตายเพราะอาหาร*  

เป็นธรรมดาทีม่นุษย์จะไขว่คว้าผลประโยชน์ เฉิงอว๋ีจิน่ไม่รูค้วามตัง้ใจของเขา 

นางกระตือรอืร้นจะหาทางออกให้แก่ตนเองเท่าน้ัน ใช่ว่าจะอภยัให้ไม่ได้ 

เสยีทเีดยีว

เฉิงหยวนจิ่งเองรู้สึกจนใจ เขาคิดว่าตนเองแยกแยะการให้รางวัล 

และบทลงโทษชดัเจน สงบนิง่มเีหตผุลเสมอ ตอนน้ีเขากลบัหาเหตผุลให้กับ 

เฉงิอวีจ๋ิน่

เฉงิหยวนจิง่น่ิงเงียบอยู่ครูใ่หญ่ ไม่รูจ้ะจดัการนางอย่างไรด ีแววตา 

ของเขาดจูนปัญญา รูส้กึแค้นใจทีค่นไม่ได้ด่ังใจ

เหตุใดสมองของเฉิงอว๋ีจิ่นจึงใช้งานได้ไม่ดีเช่นนี้ ต้องท�าเหมือน 

มองไม่เห็นเขาที่เป็นองค์รัชทายาทผู้นี้ ใช้ความสามารถทั้งหมดดึงดูดใจ 

หลนิชงิหย่วน หลนิชงิหย่วนต่อให้มอีนาคตดเีพียงใด ข้ึนต�าแหน่งสงูได้อย่าง

ง่ายดาย แต่สดุท้ายก็ครอบครองได้เพียงต�าแหน่งสงูสดุของขนุนางฝ่ายบุ๋น

เท่าน้ัน จะเทียบเขาได้หรอื

เฉงิหยวนจิง่ไม่อาจเข้าใจได้ แต่ในฐานะผูส้งูศกัดิไ์ม่สามารถแสดง

* คนตายเพราะทรพัย์นกตายเพราะอาหาร มเีรือ่งเล่าว่าชายสองคนพากันขึน้เขาไปหาสมบตั ิ เมือ่ขดุจนเจอสมบตัิ  

ชายคนหน่ึงก็เสนอตวัเฝ้าสมบัต ิ โดยให้ชายอกีคนไปหาอาหาร ระหว่างทีแ่ยกกนัชายท้ังสองต่างคดิจะก�าจดั 

อกีฝ่ายเพ่ือยึดสมบตัไิว้เอง เมือ่ชายคนท่ีไปหาอาหารกลบัมา ชายคนทีเ่ฝ้าสมบตัก็ิฆ่าเขาทิง้ จากนัน้ก็กินอาหาร 

ทีอ่กีฝ่ายหามาโดยไม่รูว่้าอาหารน้ันมยีาพิษ ท�าให้ตายไปอกีคน นกทีบ่นิผ่านมาจกิกินอาหารนัน้ไม่นานก็ตาย จงึ 

เกิดเป็นส�านวน 'คนตายเพราะทรพัย์นกตายเพราะอาหาร' อปุมาถึงคนทีโ่ลภในทรพัย์สนิเงินทองจนไม่คดิถึงชวิีต
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ความคดิของตนเองออกมาโดยตรงได้ ย่ิงไม่อาจเปิดเผยความชอบของตน  

เวลาส่วนใหญ่จะอาศยัคนเบือ้งล่างท�าความเข้าใจเอง ขนุนางทีส่ามารถอยู่ใน

หน้าทีไ่ด้ด ีไม่มใีครทีไ่ม่ใช่ยอดฝีมอืในการเดาความคดิของผูส้งูศกัดิ์

เฉงิหยวนจิง่ได้รบัการอบรมสัง่สอนส�าหรบัองค์รชัทายาททีเ่ข้มงวด

ตัง้แต่เดก็ จนเตบิใหญ่ก็ย่ิงเป็นเช่นนี ้ เขาจงึไม่อาจบอกเฉงิอวีจ๋ิน่ตามตรงว่า 

ให้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นตัวเขาแทน แต่ดวงตาเฉิงอวี๋จิ่นราวกับขึ้นสนิม  

มองอย่างไรก็ไม่เข้าใจความคดิของเขาเสยีที เฉงิหยวนจิง่จนปัญญาอย่างย่ิง 

กับตัวปัญหาที่ตัดใจตีไม่ลง จะหมางเมินก็ท�าไม่ได้เช่นนี้ เฉิงหยวนจิ่ง 

จนหนทางนัก ท�าได้เพียงหันปลายหอกไปทีช่ายคนอืน่

เหตใุดเฉงิอว๋ีจิน่จงึเอาแต่ท�าให้เขาโกรธด้วย นัน่ไม่ใช่เพราะชายหนุม่ 

ข้างนอกเหล่านี้ไม่อยู่ในกรอบ ปรากฏตัวผ่านหน้านางท้ังวัน รบกวน 

การตดัสนิใจของเฉงิอวีจ๋ิน่หรอื เรือ่งน้ีส�าหรบัองค์รชัทายาทแล้วง่ายมาก 

บรุษุทีข่วางตาต้องขุดทิง้ไปให้หมด

หลินชิงหย่วนเป็นคนแรกในบัญชีด�า

เฉงิอว๋ีจ่ินเป็นใคร นางสงัเกตเหน็รางๆ ถึงท่าทอ่ีอนลงของเฉงิหยวนจิง่ 

จากนั้นจึงท�าทุกอย่างให้เฉิงหยวนจิ่งอย่างเชื่อฟังราวกับไม่ต้องการเงิน  

ทั้งไม่มีหลักการและไม่มีจุดยืน ท่านอาเก้าพูดอะไรก็ล้วนถูกท้ังหมด  

หลนิชงิหย่วนเหน็แล้วทนไม่ไหวจปุากทหีน่ึง เขารูว่้าวันนีเ้ป็นวันท่ีบตุรสาว 

สกุลเฉงิทีอ่อกเรอืนไปแล้วกลบัมาเย่ียมบ้านเดิม เฉงิอว๋ีจิน่กับเฉงิหยวนจิง่ 

ยังมธุีระตดิตัว กอปรกับหลนิชงิหย่วนทนไม่ไหวกับท่าทางทีค่ณุหนใูหญ่เฉงิ 

ประจบเฉงิหยวนจิง่เกินกว่าเหตุ จงึหยิบต�าราแล้วรีบลากลับไป

เฉิงอว๋ีจิ่นกวาดมองต�าราสองเล่มน้ัน แล้วเหลือบมองเฉิงหยวนจ่ิง

อย่างระวังตัวแวบหนึ่ง พอเฉิงหยวนจิ่งเห็นเข้า เฉิงอว๋ีจ่ินก็เล่ือนสายตา 



26 ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง 3

กลบัมาทันที

เฉิงหยวนจิ่งให้คนของตนเองรวมต�าราบทกลอนสองเล่มนี้มาให้  

เฉงิอว๋ีจิน่กลวัมากว่าเฉงิหยวนจิง่จะเปิดเผยความผดิต่อหน้าพวกตน โชคยังดทีี่

เฉงิหยวนจิง่ดูแล้วใจกว้างมาก ไม่ได้เปิดโปงนางต่อหน้าหลินชิงหย่วน

ทว่าพอหลนิชงิหย่วนจากไป สหีน้าของเฉงิหยวนจิง่กไ็ม่มกีารปิดบงัใด

อกี เย็นชาขึน้อย่างเหน็ได้ชดั เฉงิอว๋ีจิน่ไม่ต้องรกัษาหน้าต่อหน้าคนนอก 

อีกเช่นกัน คุกเข่าขยับไปตรงหน้าเฉิงหยวนจิ่งทันที กระตุกแขนเสื้อของ 

เฉงิหยวนจิง่อย่างประจบเอาใจ "ท่านอาเก้า ข้าผดิไปแล้ว"

เฉิงหยวนจิ่งไม่ขยับเขย้ือน ไม่ได้มองนางแม้แต่น้อย "หลานสาว 

เตรยีมการทกุอย่างไว้ดีมาก จะมคีวามผดิใดหรอื"

เฉิงอวีจ๋ิ่นฟังแล้วก็ยิง่โอนอ่อนผ่อนตาม ดึงแขนเสื้อเฉิงหยวนจิ่งไว้ 

อย่างน่าเอน็ด ูกะพรบิตาพูดว่า "ท้ังหมดเป็นความผดิของข้าเอง ท่านอาเก้า 

เดินทางรอนแรมกลับมา ข้ากลับไม่ได้ไปต้อนรับท่านอาเก้าในทันที  

คืนวันสิ้นปีข้ารออยู่ทั้งคืน ทั้งที่ตัดสินใจจะอวยพรปีใหม่ท่านอาเก้า 

เป็นคนแรก ผลปรากฏว่ารอเท่าไรท่านก็ไม่มา วันทีห่น่ึงก็ยังไม่เห็น วันนี้ 

พวกน้องหญิงรองกลบัมากันหมด ข้าไม่อยากเจอฮัว่ฉางยวนท่ีโถงหลกั จงึ 

หลบออกมาเดนิเล่น คิดไม่ถึงว่าจะคลาดกับท่านอาเก้าเสียได้"

เฉงิหยวนจิง่เดมิทีเป็นคนแข็งนอกอ่อนในอยู่แล้ว แม้ว่าเขาจะป้ันหน้า

เย็นชา แท้จรงิแล้วกลบัตดัใจท�าอะไรเฉงิอว๋ีจิน่ไม่ลง ตอนนีไ้ด้ยินเฉงิอว๋ีจิน่ 

บอกว่าคนืสิน้ปีรอเขาอยู่ท้ังคืนก็ย่ิงใจอ่อนมากขึน้

ส�าหรบัค�าพูดน้ีจะจรงิเทจ็เพียงไร เฉงิหยวนจิง่ไม่อยากไปใคร่ครวญ  

ขอเพียงค�าพูดเหล่านีอ้อกมาจากปากของนางก็เพียงพอแล้ว

เฉงิหยวนจ่ิงอารมณ์ดขีึน้ มเีพียงบนใบหน้าท่ียังฉายแววเย็นชาอยู่ 
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"เช่นน้ันข้าถามเจ้า เจ้าผดิตรงทีใ่ดหรอื"

ความสามารถในการควบคมุสหีน้าของเฉงิหยวนจิง่เป็นเลศิ เฉงิอว๋ีจิน่ 

มองไม่ออกว่าเฉงิหยวนจิง่ไม่โกรธแล้ว นางเห็นเขายังมสีหีน้าเย็นชา คิดว่า 

เขายังไม่คลายโกรธ จงึยอมรบัผิดอย่างจรงิจงัมาก ไม่กล้าพูดจาเร่ือยเป่ือย  

"ข้าไม่ควรหลบทุกคนมาท่ีโถงข้างสวนดอกไม้ ไม่ควรคลาดกับท่านอาเก้า  

ไม่ควรพูดว่าต�าราสองเล่มนัน้อยู่ท่ีข้า"

เฉงิอวีจ๋ิน่พูดโดยเหลอืบมองสหีน้าของเฉงิหยวนจิง่ นางเหน็สหีน้า 

เฉงิหยวนจิง่ยังคงเยน็ชาอยู่ ท�าได้เพียงพยายามรบัผดิต่อไป เสยีงพูดเบาลง

ทกุที

เฉงิหยวนจิง่กลบัไม่มท่ีาทจีะปล่อยผ่านแม้แต่น้อย ถามว่า "มแีค่เท่านี้ 

หรอื"

เฉิงอวี๋จิ่นลอบกัดริมฝีปาก เฉิงหยวนจิ่งไม่ไว้หน้ากันเช่นนี้เชียวหรือ  

หรอือยากให้นางพูดออกมาเองว่าไม่ควรเกิดความคิดจะยุ่งกับหลนิชงิหย่วน  

เฉิงอวี๋จิ่นกัดฟัน พูดว่า "ข้ายังไม่ควรหยุดพูดคุยกับอาลักษณ์หลิน 

ทีโ่ถงข้างสวนดอกไม้ อาลกัษณ์หลนิเป็นชายคนนอก ข้าพบชายคนนอก 

ควรจะหลบเลีย่ง ไม่ควรอยู่ตามล�าพังเพ่ือสอบถามข่าวคราวของท่านอาเก้า"

เฉงิหยวนจิง่คดิว่านางช่างแต่งข้ออ้างเก่งจรงิๆ ค�าพูดมมีาเป็นชดุๆ 

พูดเช่นน้ีนางกับหลนิชงิหย่วนอยู่กันตามล�าพังก็เพ่ือเขาอย่างน้ันหรือ

เฉิงอว๋ีจิ่นเห็นเฉิงหยวนจิ่งไม่ได้แสดงท่าทีในทันที จึงขยับเข้าใกล้

พลางกุมชายเสือ้ของเฉงิหยวนจิง่เอาไว้ เรยีกเสยีงเบาว่า "ท่านอาเก้า"

เสียงพูดอ่อนโยนเสนาะหู อ่อนยวบเข้าไปถึงกระดูก เฉิงหยวนจิ่ง 

ถอนใจคราหน่ึง ป้ันหน้าน่ิงเหลอืบมองนาง "ครัง้หน้าไม่มีข้อยกเว้น"

"เจ้าค่ะ" เฉงิอวีจ๋ิน่มรีอยย้ิมเบกิบานในทนัที ในดวงตาเปล่งประกาย 
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เย้ายวนตาออกมา เฉิงหยวนจิง่เหม่อมองไปครูห่น่ึงก็ได้ยินเฉงิอว๋ีจิน่หวัเราะ 

แล้วพูดเสยีงใสว่า "ท่านอาเก้า ขอให้มคีวามสขุในปีใหม่ ในปีใหม่น้ีท่านต้อง 

ท�าทุกเรือ่งได้อย่างราบรืน่ ส�าเรจ็ด่ังใจคิดแน่นอน"

เฉงิหยวนจิง่ดงึสตคินืมา แล้วหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ไหว "เจ้ายัง 

จ�าได้อกีหรอื"

"เรื่องนั้นแน่นอน" เฉิงอวี๋จิ่นเห็นเฉิงหยวนจิ่งคลายโกรธแล้ว นาง 

ก็ไม่อยู่ในท่านั่งหลังตรงต่อไปอีก แต่เอนตัวพิงโต๊ะน�้าชา เฉิงอวี๋จิ่นกับ 

เฉงิหยวนจิง่น่ังอยู่ในฟากเดยีวกัน เฉงิหยวนจิง่ยังคงนัง่อย่างด ี ส่วนเฉงิอวีจ๋ิน่ 

ใช้แขนเท้าขอบโต๊ะ ท่าทางเป็นกันเอง รปูร่างงดงาม พูดด้วยท่าทจีรงิจงัว่า  

"น่าเสียดายที่ข้าไม่ใช่คนแรกที่อวยพรปีใหม่ให้ท่านอาเก้า รอวันหน้า 

ข้าต้องชงิเป็นคนแรกแน่นอน"

เฉิงหยวนจิ่งมองเฉิงอว๋ีจิ่นแล้วย้ิม เขามีกิริยาสง่างามเสมอ จิตใจ 

กว้างขวาง ถึงแม้รายละเอยีดทุกอย่างจะน่าดมูาก แต่กลบัเหมอืนเหล่าเซยีน 

ท่ีไม่มคีวามเป็นมนุษย์ ตอนน้ีมองนางแล้วย้ิม ในดวงตาแฝงความคิดลกึซึง้ 

ทีเ่ฉงิอว๋ีจิน่ดไูม่เข้าใจ ในท่ีสดุก็มคีวามเป็นมนษุย์ข้ึนมาบ้างแล้ว

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่เข้าใจความหมายในสายตาของเฉิงหยวนจิง่ แม้แต่ค�าพูด

ของเขาทีอ่ยู่ข้างหูยังเหมอืนมคีวามนัยลกึซึง้ด้วย "วันหน้าโอกาสยังมอีีกมาก 

เจ้าต้องท�าให้เป็นจรงิได้แน่นอน"

อ�าลาปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ยามค�า่คนื คดิจะอวยพรเป็นคนแรก อยู่ห่างกัน

ย่อมท�าไม่ได้แน่นอน แต่หากเป็นคนข้างหมอน เช่นน้ันโอกาสก็เพ่ิมมากขึน้ 

แล้ว

เฉงิอวีจ่ิ๋นตกอยู่ในรอยย้ิมท่ีมเีลศนัยของเฉิงหยวนจิง่ก็เกิดความรู้สกึถึง

อันตรายออกมาตามสัญชาตญาณ แผ่นหลังก็แข็งตึงขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว  
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เฉงิหยวนจิง่ได้ยินประโยคทีช่วนให้สบายใจท่ีสดุในปีนีก็้อารมณ์ดข้ึีนมาก 

จงึย่ืนมอืไปลบูผมของเฉงิอว๋ีจิน่ แล้วพูดว่า "อย่าโวยวายเลย พูดเร่ืองส�าคัญ 

ให้จบก่อน ทีเ่จ้าพูดเมือ่ครูม่นัเรือ่งอะไรกันแน่"

เฉิงอว๋ีจิ่นยังวิเคราะห์อยู่ว่ารอยย้ิมของเฉิงหยวนจิ่งหมายความว่า

อย่างไร ผลปรากฏว่าได้เจอค�าว่า 'อย่าโวยวายเลย' เฉงิอว๋ีจิน่พลนัตกใจ  

แม้แต่เฉงิหยวนจิง่ย่ืนมอืมาท�าให้ผมนางยุ่งก็ยังไม่มเีวลาเอาความ "เรือ่งส�าคัญ

ทีพ่วกเราพูดเมือ่ครูเ่ป็นเรือ่งล้อเล่นหรอื"

เฉงิอว๋ีจิน่รูส้กึไม่สบายไปทัง้ร่าง นางคดิว่าตนเองไล่ความโกรธในใจ 

ขององค์รชัทายาทได้แล้ว ผลปรากฏว่าองค์รชัทายาทกลบัพูดว่า 'อย่าโวยวาย

เลย' หรอื

เฉงิหยวนจิง่สีหน้าจรงิจงัข้ึนมาเลก็น้อย ถามว่า "แต่งงานใหม่มนัเรือ่ง

อะไรกัน"

เฉิงอว๋ีจิ่นได้ยินแล้วมีสีหน้าตกใจ นั่งตัวตรงเช่นกัน เม้มปากแล้ว 

พูดว่า "ไม่มีอะไร เรื่องเล็กน้อยของเรือนส่วนในสกุลเฉิง ไม่ต้องล�าบาก 

ท่านอาเก้าให้เหน่ือยใจหรอก"

"ตี๋เหยียนหลินหรือ"

เฉงิอว๋ีจิน่เดมิทีไม่อยากพูด แต่เฉิงหยวนจิง่พออ้าปากก็พูดชือ่อกีฝ่าย 

ออกมา เฉงิอว๋ีจิน่เผยอปาก สดุท้ายก็พูดอย่างจนใจว่า "ใช่"

เฉงิหยวนจิง่มองสหีน้าของเฉงิอวีจ๋ิน่ ผ่านไปครูใ่หญ่จงึถอนหายใจ

เบาๆ ทหีนึง่ แล้ววางมอืลงบนผมของนาง "ในเมือ่ตอนนีเ้จ้ายังเรยีกข้าว่า 

ท่านอาเก้า ข้าย่อมต้องท�าหน้าท่ีของอาอย่างเต็มที่เพ่ือปกป้องเจ้า เจ้า 

เผชญิหน้ากับอนัตรายใหญ่เช่นนี ้ยอมบอกหลนิชงิหย่วนแต่ไม่บอกข้าหรือ"

"ข้าไม่ได้หมายความเช่นนี"้ เฉงิอว๋ีจิน่รบีพูดแย้ง นางเห็นสายตาของ 
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เฉงิหยวนจิง่แล้ว สดุท้ายก็ทอดถอนใจอย่างจนปัญญา "เป็นเพราะเรือ่งน้ีไม่ใช่

เรือ่งดอีะไร ข้ายังอยากรกัษาภาพลกัษณ์อนัดใีนสายตาของท่านอาเก้าไว้  

ไม่อยากจะเอาเรือ่งแย่เช่นน้ีมารบกวนท่านจรงิๆ"

"ไม่เป็นไร" เฉิงหยวนจิ่งอาศัยเรื่องส่วนรวมมาจัดการเรื่องส่วนตน  

ฉวยโอกาสลูบผมของเฉิงอว๋ีจิ่น ผลปรากฏว่าสัมผัสที่มือดีมาก เขายังพูด 

อย่างจริงจังอีกว่า "ในเมื่อข้ารู้แล้วก็ไม่มีทางอยู่น่ิงเฉยไม่จัดการ เจ้า 

มเีรือ่งล�าบากก็พูดมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ"

เฉิงอว๋ีจิ่นไม่ได้สังเกตการกระท�าที่มือของเฉิงหยวนจิ่ง นางสร้าง 

ภาพลกัษณ์อย่างมากมาต้ังแต่เดก็ ทนรบัไม่ได้ท่ีสุดกับการจะถูกคนลบูหวั 

เหมอืนเดก็ๆ เฉงิหยวนจิง่มคีวามสง่างาม ในเวลานีพู้ดค�าจรงิจงัออกมา 

ตามตรงเช่นน้ี เฉงิอวีจ๋ิน่รูส้กึซาบซึง้ใจ จงึพูดว่า "แท้จรงิแล้วก็ไม่มอีะไร  

ครั้งก่อนข้าพูดสั่งสอนซื่อจื่อน้อยในสวนดอกไม้ ถูกไช่ก๋ัวกงเห็นเข้าพอดี  

ท่านอาเก้าตอนน้ันก็อยู่ด้วย คิดว่าคงเข้าใจสภาพการณ์ตอนน้ันดี"

เฉิงหยวนจิ่งพยักหน้า เฉิงอว๋ีจิ่นจึงพูดต่อไปว่า "ต่อมาตอนอยู่ที ่

วัดเซยีงจฮีหูยินผูเ้ฒ่าตีม๋าพูดคยุกับท่านย่า เจอข้าพอด ีบอกว่าจวนพวกเขา 

ขาดคนทีค่อยดแูลสัง่สอนซือ่จือ่ และข้ามคีวามเหมาะสมน้ีพอด ี ข้ายังไม่ได้ 

หมั้นหมาย ฮูหยินผู้เฒ่าตี๋จึงคิดจะแต่งข้ากลับไปเป็นภรรยาเอกคนใหม ่ 

จากนัน้ข้าก็บงัเอิญเจอกับไช่ก๋ัวกงท่ีข้างนอกสวนดอกไม้ ข้าไม่อยากเข้าไป 

ร่วมเหยียบในน�า้ขุน่กับสกุลตี ๋จงึพูดเรือ่งนีอ้ย่างชดัแจ้งกับไช่ก๋ัวกง ข้าคิดว่า 

ได้พูดกระจ่างแล้ว คิดไม่ถึงว่าไช่ก๋ัวกงยังคงแสดงความต้องการอยากจะ 

ขอแต่งงานกับท่านย่าอย่างชดัเจน ท่านย่ารูส้กึว่าเหมาะสมมาก ตอนท่ีข้า 

ได้รูข่้าวนีจ้ากท่านแม่ จะไปพูดเกลีย้กล่อมท่านย่า ท่านย่าก็ไม่ฟังค�าข้าแล้ว"

เพราะคนตรงหน้าคือเฉิงหยวนจิง่ เฉิงอวีจ๋ิน่จงึไม่ได้ปิดบงัความไม่ยินดี
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ของตนเองกับการวางแผนของสกุลเฉงิ เฉงิหยวนจิง่ได้ยินแล้วก็หรีต่าลง 

อย่างเงียบๆ เฉิงอว๋ีจิ่นเจอกับตี๋เหยียนหลินนอกสวนดอกไม้ที่วัดเซียงจี  

เขากลบัไม่รูเ้รือ่งนีเ้ลย

เห็นทีเขาต้องส่งคนไปให้เฉิงอว๋ีจิ่นเพ่ิมแล้ว และตี๋เหยียนหลินผู้นี ้

ต้องสัง่สอนให้รู้ส�านกึจรงิๆ

เฉงิอว๋ีจิน่เล่าความร�าคาญใจรวดเดียวจบแล้วก็รู้สกึสบายใจขึน้มาบ้าง

อย่างท่ีคดิ นางกัดฟัน แล้วพูดโอดครวญว่า "ไช่ก๋ัวกงผูน้ีพู้ดจาเชือ่ถือไม่ได้ 

เลย วาจากลบักลอกนกั วันนัน้ทีว่ดัเซยีงจ ี ท้ังทีข้่าบอกต้นสายปลายเหตุให้ 

เขาฟังอย่างชดัเจนแล้ว ส่ิงท่ีข้าต้องการเขาไม่มใีห้ สิง่ท่ีเขาต้องการข้าก็ท�า 

ไม่ได้ เดมิทพูีดกันดแีล้วว่าจะพบกันและลาจากแต่โดยดี แต่เขากลบัดีจรงิๆ 

กล้ากลนืค�าพูดตนเอง ไปบอกท่านย่าข้าโดยตรง"

เฉิงอวี๋จิ่นโกรธมาก เฉิงหยวนจิ่งฟังแล้วน่ิงเงียบไม่พูดจา นิ้วมือ 

เลือ่นมาท่ีจอนผมข้างหู เข่ียเส้นผมของนางเล่นเบาๆ

"อว๋ีจิน่ บนโลกนีใ้ช่ว่าเรือ่งทุกอย่างจะพูดด้วยเหตผุลกันได้" เฉงิหยวนจิง่

มองนาง ในแววตามีความหมายแฝง "โดยเฉพาะกับบุรุษ บุรุษทุกคน 

ต่างเหน็แก่ตวั ยามพวกเขาเห็นสิง่ทีง่ดงามจะคดิเพียงแย่งชงิ ครอบครอง และ

ยึดมาเป็นของตนเอง ต่อให้เจ้าหยิบยกเหตผุลท่ีไม่เหมาะสมร้อยแปดพันเก้า 

ขึน้มาก็สูค้วามเหน็แก่ตัวของพวกเขาไม่ได้"

เฉงิอวีจ๋ิน่มองเขาอย่างตกใจ เฉิงหยวนจิง่จ้องหน้านางเช่นกัน ทันใดน้ัน 

ก็หัวเราะออกมา "ไม่มข้ีอยกเว้น"

บุรุษต่างเห็นแก่ตัว...ไม่มีข้อยกเว้น

รวมทั้งเขาด้วย

จะต่างกันแค่เพียงเขามอี�านาจมากกว่าต๋ีเหยียนหลนิอยู่บ้างเท่านัน้
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หลังจากเฉิงอวี๋จิ่นฟังจบแล้ว นางนิ่งเงียบไปนานมาก

นางรูว่้าตนเองไร้เดยีงสามากเกินไป นางคดิว่าได้ปฏเิสธตีเ๋หยียนหลนิ

แล้ว ต๋ีเหยียนหลินจะรู ้ถึงความยากล�าบากแล้วถอยไปเอง แต่หาก 

ตี๋เหยียนหลินไม่เป็นเช่นนั้นเล่า ต๋ีเหยียนหลินมีอ�านาจบารมีมากกว่า 

จวนอี๋ชุนโหว น�้าหนักค�าพูดในจวนย่อมเหนือกว่าเฉิงอว๋ีจิ่นที่เป็นเพียง 

คณุหนูใหญ่คนนี ้ เขาไม่ไว้หน้า จะแต่งเฉงิอว๋ีจิน่กลับไปท�างานหนักให้ได้  

ต่อให้เฉงิอว๋ีจิน่ไม่ยินดีแล้วจะท�าอะไรได้

ความแข็งแกร่งอ่อนแอท่ีแตกต่างท�าให้คนรู้สึกจนปัญญาจริงๆ  

ย่ิงไปกว่านั้นนางท�าเช่นน้ีอาจจะได้ผลลัพธ์ตรงข้ามกับท่ีคาดไว้ก็ได้ นาง 

ปฏิเสธเขาอย่างไม่ไว้หน้า เป็นไปได้มากที่ท�าให้ตี๋เหยียนหลินอับอาย 

จนกลายเป็นโกรธ จงใจแต่งงานกับนางเพ่ือแก้แค้น หลงัแต่งงาน บรุษุผูห้น่ึง 

อยากให้สตรมีชีวิีตท่ีล�าบากก็มวิีธีการมากมายหลายอย่างทีจ่ะท�าได้

79
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ตอนที่เฉิงอวีจ๋ิ่นได้ยนิข่าวนีจ้ากปากท่านหญงิชิ่งฝูกร็ู้รางๆ แล้วว่า 

ผิดไปจากแผนท่ีวางไว้ ตอนนี้ได้ฟังเฉิงหยวนจิ่งพูดจบ นางก็ย่ิงรู้สึกว่า 

ตนเองไร้เดยีงสาจนน่าขัน นางคิดว่าสามารถอาศยัตนเองไปพูดเกลีย้กล่อม 

ไช่ก๋ัวกงได้ ยามอยู่ต่อหน้าความแข็งแกร่งและอ่อนแอสุดขั้วเช่นน้ี จะม ี

ความยุตธิรรมและเหตุผลอะไรให้พูดกันได้เล่า

เหน็เฉงิอวีจ๋ิน่ไม่พดูอะไร เฉิงหยวนจิง่พอมองออกถงึความสิน้หวงั 

ของนางได้บ้าง เขาถอนหายใจเบาๆ ทหีนึง่ แล้วจดัป่ินปักผมอันหนึง่บนผม 

ของนางให้ตรง "เจ้าไม่ต้องโทษตนเอง เจ้ายังเดก็ ยังไม่เข้าใจความเลวร้าย 

ของบรุษุ นีเ่ป็นเรือ่งปกติมาก"

เฉิงอว๋ีจิ่นส่ายหน้า พูดว่า "พูดถึงที่สุดแล้วเป็นข้าท่ีอ่อนแอเกินไป  

ข้าไม่รูอ้ะไรเลย ต่อให้สบืข่าวได้ก็ท�าอะไรไม่ได้แล้ว"

เฉงิหยวนจิง่น่ิงเงียบ ก่อนจะพูดว่า "อนัท่ีจริงเจ้าสามารถบอกข้าได้"

เฉิงอว๋ีจิ่นยังคงส่ายหน้า หน้าตาท่าทางไม่ค่อยใส่ใจนัก ตอบกลับ 

โดยไม่คิดอะไรว่า "ท่านอาเก้ามฐีานะสงูส่งเพียงใด ข้าจะรบกวนท่านไป 

ทกุเรือ่งได้อย่างไรกัน สรปุแล้วเป็นข้าท่ีคิดพลาดไปเอง"

รอยยิ้มของเฉิงหยวนจิ่งจางลง เขามองนางอย่างเคร่งเครียด แล้ว 

พูดข้ึนทันใดว่า "เหตุใดจะไม่ได้"

เฉิงอวี๋จิ่นตกใจ เงยหน้าขึ้นมองเฉิงหยวนจิ่ง ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจู่ๆ  

เขาจงึโกรธ

เฉงิหยวนจิง่จ้องตาของเฉงิอวีจ๋ิน่ ผ่านไปครูใ่หญ่จงึพูดอย่างจนใจว่า  

"ช่างเถอะ เรือ่งน้ีเจ้าไม่ต้องยุ่งแล้ว ข้าจะจดัการเอง"

เฉิงอวี๋จิ่นขมวดคิ้ว เห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยเชื่อนัก "จริงหรือ"

"ให้เจ้าคดิหาวิธีการต่อไป ไม่แน่อาจจะเกิดความผดิพลาดอะไรอกี"  
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เฉงิหยวนจิง่พูดจบ จงใจจิม้หว่างคิว้ของเฉงิอวีจ๋ิน่ "อย่าคิดอะไรส่งเดชอีก  

อยู่เฉยๆ ข้าจะจดัการเรือ่งทุกอย่างนีเ้อง"

องค์รัชทายาทลงมือเองท้ังที ย่อมมีพลังมากกว่าเฉิงอว๋ีจิ่นอย่าง 

เห็นได้ชัด เฉิงอว๋ีจิ่นตอบรับด้วยความยินดี เวลานี้ห่างจากที่เฉิงอว๋ีจิ่น 

ลอบออกมาจากหอโซ่วอันนานมากแล้ว ลองค�านวณเวลาดูน่าจะถึงเวลา 

ตัง้อาหารพอด ีหลงัจากเฉงิอว๋ีจิน่เอ่ยเตอืนเฉงิหยวนจิง่ก่อนทัง้สองจะลกุขึน้

พร้อมกัน ตอนทีเ่ฉงิหยวนจิง่เดนิออกประตก็ูพูดเหมอืนไม่ได้ต้ังใจว่า "เจ้า 

ให้ความส�าคญัเรือ่งทีบุ่รษุอายุมากกว่าเจ้านักหรอื"

เฉงิอว๋ีจิน่คดิว่าเฉงิหยวนจิง่หมายถึงตีเ๋หยียนหลนิ จงึพยักหน้ารบัค�า 

ทนัท ี "แน่นอน ท้ังทีเ่ป็นบรุษุอายุมากกลบัยังจะแต่งกับหญิงสาวอายุสบิห้า 

สบิหก อายุของเขาเป็นญาตผู้ิใหญ่ของอกีฝ่ายได้อย่างไม่มปัีญหาเลย ยังจะ 

ฉวยโอกาสทีห่ญิงสาวไม่รูเ้รือ่ง หลอกให้หญิงสาวแต่งงานกับเขา ถึงขัน้ที ่

บางครัง้ไม่ได้หลอก แต่เลอืกใช้การบบีบงัคบั ข้าล่ะรงัเกียจคนเช่นนีเ้ป็นทีส่ดุ"

เฉิงอวี๋จิ่นคิดว่านางแบ่งจุดยืนของตนเองกับตี๋เหยียนหลินชัดมาก  

เดมิทคีดิว่าเฉงิหยวนจิง่จะวางใจ ทว่าพอเงยหน้าข้ึน นางกลบัเห็นเฉงิหยวนจิง่ 

มสีหีน้าเรยีบนิง่ ท่าทางไม่ค่อยพอใจ

เกิดอะไรขึ้น ข้าพูดไม่ถูกหรือ เฉิงอวี๋จิ่นไม่เข้าใจอย่างยิ่ง

เฉิงหยวนจิ่งเดิมทีเอ่ยปากพูดหยั่งเชิงเท่านั้น คิดไม่ถึงว่าจะหยั่งเชิง 

ได้ผลลพัธ์เช่นนีอ้อกมา เขาอายุมากกว่าเฉงิอวีจ๋ิน่ห้าปี ถึงแม้ดูจากตัวเลข 

แล้วต่างกันไม่มากนัก แต่เฉงิหยวนจิง่มปีระสบการณ์หลากหลาย กอปรกบั

สาเหตจุากตวัท่านโหวผู้เฒ่าเฉงิ ท�าให้มรีะดบัอาวุโสมากกว่าเฉงิอว๋ีจิน่หน่ึงรุน่

จรงิๆ

ค�าพูดของเฉงิอวีจ๋ิน่เมือ่ครูแ่ต่ละเรือ่งแต่ละราวล้วนปักเข้าตรงกลางเป้า 
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ตรงกับสภาพการณ์ของเฉิงหยวนจิง่ทุกอย่าง เฉิงหยวนจิง่ได้รู้ว่าทีแ่ท้เฉงิอว๋ีจิน่ 

มคีวามคดิเช่นน้ี สภาพจติใจซบัซ้อนยากจะอธิบายได้ พลงัทีแ่ผ่ออกมาจาก 

ทัว่ร่างลดฮวบลงทกุที

เฉงิอวีจ๋ิน่ไม่รูเ้รือ่งราว ถามหย่ังเชงิว่า "ท่านอาเก้า ท่านเป็นอะไรไปหรอื"

"ไม่เป็นไร" เฉงิหยวนจิง่น�า้เสยีงเรยีบเฉย "ไปกินอาหารกันก่อนเถอะ"

"อมื" เฉงิอวีจ๋ิน่รบัค�าเสยีงเบา ไม่รูว่้าเหตใุดจงึท�าให้เฉงิหยวนจิง่โกรธ 

อกีแล้ว ตอนเฉงิหยวนจิง่อยู่ต่อหน้านาง ความอดทนดเูหมอืนจะแย่เป็นพิเศษ 

มักจะโกรธได้ง่าย จริงดังคาด ไม่มีผู้ใดชอบถูกรบกวน เอาแต่ขอให ้

องค์รชัทายาทช่วยนาง เป็นเรือ่งท่ีท�าให้คนรูส้กึเบือ่หน่ายได้ง่ายมาก

ถึงแม้องค์รชัทายาทจะบอกเฉิงอว๋ีจิน่ว่ามเีรือ่งอะไรให้ไปหาเขา แต่ว่า

นางควรพยายามรักษาระยะห่างกับองค์รัชทายาทเอาไว้ อย่าไปรบกวน 

คนเขาดกีว่า

พวกเขาเดนิไปโดยไม่พูดอะไรกัน ท้ังสองคนเดินผ่านประตูโค้งหลายชัน้ 

ระเบยีงทางเดนิหลายช่วง ตอนเดนิมาถึงทางเดนิปหูนิ ลมวูบหน่ึงก็พัดปะทะ

เข้ามา ตรงทางเดินแคบเป็นแบบปิด ลมที่พัดผ่านแรงมาก พัดจน 

เสื้อคลุมกันลมของเฉิงอวี๋จิ่นปลิวพะเยิบขึ้นมา เฉิงอวี๋จิ่นรีบกดหมวกไว้  

เอยีงศรีษะหลบลม เฉงิหยวนจิง่เหน็แล้วก็รบีขยับตวัไปขวางทางลมเอาไว้

เฉงิอวีจ๋ิน่จดัคอเสือ้ดีแล้ว จงึพูดเสยีงเบาว่า "ขอบคณุท่านอาเก้า"

เฉิงหยวนจิ่งรอนางจัดเสื้อเสร็จแล้ว จึงเดินขึ้นหน้าไป ทั้งสองคน 

เดนิไปไม่ก่ีก้าว เฉงิหยวนจิง่ก็ถามว่า "วันท่ีย่ีสบิเดอืนสบิสองเป็นวันเกิดเจ้า 

หรอื"

เฉิงอวี๋จิ่นชะงักไปครู่หนึ่ง จึงพูดอย่างตกใจว่า "ใช่เจ้าค่ะ"

เฉิงหยวนจิ่งถามเสียงเข้มว่า "เหตุใดจึงไม่บอกข้า"
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เฉงิอว๋ีจิน่เหมอืนคดิไม่ถึงว่าเฉิงหยวนจิง่จะถามเช่นน้ี นางตะลงึงันไป 

แล้วหวัเราะออกมา "เรือ่งเลก็แค่น้ีจะควรค่าให้พูดได้อย่างไร ท่านอาเก้า ท่าน 

ไปรูเ้รือ่งน้ีมาจากท่ีใด"

เฉงิหยวนจิง่รูว่้านางไม่อยากได้ยินชือ่ของฮัว่ฉางยวน จงึเลีย่งไม่พูดถึง 

พูดเพียงว่า "เมือ่ครู่ได้ยินคนพูดถึง ในจวนจดังานฉลองให้เจ้าหรือไม่"

"ไม่ม"ี เฉงิอว๋ีจิน่ส่ายหน้าอย่างไม่ใส่ใจนัก "แค่วันธรรมดาวันหนึง่เท่าน้ัน 

ไม่ใช่เทศกาลพิเศษอะไรเสียหน่อย เพียงแค่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ 

เท่านั้น ไม่จ�าเป็นต้องให้ทุกคนวุ่นวาย ตอนนี้ข้ายังไว้ทุกข์อยู่ เทียบกับ 

การฉลองวันเกิดแล้ว ชือ่เสยีงความกตัญญูในวันหน้าส�าคัญย่ิงกว่า"

เฉิงอว๋ีจิ่นไม่ชอบฉลองวันเกิด เพราะตั้งแต่นางจ�าความได้ วันเกิด 

แต่ละปีจะฉลองร่วมกบัเฉงิอวีโ๋ม่ ฐานะของนางเดมิทก็ีเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน 

อยู่แล้ว และเทียบกับเฉิงอว๋ีโม่ท่ีมีบิดามารดาผู้ให้ก�าเนิดและน้องชาย 

อกีสองคนคอยเก้ือหนุนไม่ได้ ดงัน้ันท้ังสองคนฉลองวันเกิดร่วมกัน เฉงิอว๋ีจิน่ 

มักจะเป็นฝ่ายที่ถูกเปรียบเทียบ เวลานานเข้าเฉิงอว๋ีจ่ินจึงมีความสนใจ 

ต่อวันเกิดน้อยลง นางไม่ชอบถูกคนเหยียบย�่า และไม่ชอบท�าอะไรแล้ว 

มอีกีคนหนึง่เลยีนแบบตาม เมือ่เทียบกันแล้วสู้เป็นเหมอืนอย่างเช่นปีนีไ้ม่ได้ 

มนัสงบเงยีบ ไม่ตัง้โต๊ะจดัเลีย้งสรุา รบัของขวัญวันเกิดแล้วก็กลับได้

"จะไม่ส�าคัญได้อย่างไร" เฉิงหยวนจิ่งเหมือนจะถอนใจเฮือกหน่ึง  

"น่ีเป็นวันคล้ายวันท่ีเจ้าเกิด เป็นวันเดยีวในหนึง่ปีทีเ่ป็นของเจ้า จะไม่ส�าคญั 

ได้อย่างไร ก่อนหน้านีข้้าไม่รู ้พลาดวันเกิดของเจ้าไป เจ้าอยากได้ของขวญั 

อะไร ข้าจะชดเชยให้เจ้า"

ก่อนหน้านีเ้ฉงิหยวนจิง่ไม่รู้ว่าวันเกิดของนางคือวนัท่ีย่ีสบิเดือนสบิสอง 

มเิช่นน้ันไม่ว่าอย่างไรก็ต้องรบีกลบัมาให้ได้ ตอนน้ีพูดอะไรก็สายไปแล้ว 
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ท�าได้เพียงชดเชยให้นางด้วยของขวัญ

เฉิงอวี๋จิ่นรู้สึกตื่นเต้นตกใจกับเรื่องที่ได้รับ "ไม่จ�าเป็นกระมัง"

"ไม่เป็นไร พูดมาเถอะ"

เฉิงอว๋ีจิ่นคิดถึงวันเกิดของเฉิงหยวนจิ่ง เขาเกิดในวันที่ห้าเดือนห้า 

เป็นวันและเดือนแห่งความชั่วร้าย ในสายตาของคนท้ังใต้หล้าเป็นวันท่ี 

ไม่เป็นมงคลอย่างย่ิง ถึงขั้นที่ว่าเพราะวันเกิดน้ี เขาจึงถูกหยางไทเฮา 

พูดตดัสนิว่าจะมชีวิีตได้ไม่ยืนยาว ยังท�าให้จงฮองเฮามารดาของเขาเดือดร้อน 

ไปด้วย

เฉงิอว๋ีจิน่ในใจมคีวามรูส้กึทีอ่ธิบายได้ไม่ชดัเจนอย่างหน่ึงพุ่งข้ึนมา 

เฉิงหยวนจิ่งระหกระเหินอยู่ภายนอกตั้งแต่ห้าหกขวบ เกรงว่าคงไม่มีใคร 

จดจ�าว่าต้องฉลองวันเกิดให้เขา ทกุปีตอนเทศกาลตวนอูท่กุบ้านท�าพิธีขบัไล่ 

สิง่ชัว่ร้าย เขาจดัการตนเองอย่างไร

เฉงิหยวนจิง่ไม่เคยฉลองวนัเกิดของตนเองเลย ดงันัน้จงึคดิจะชดเชย 

ให้นางกระมงั

เฉิงอวี๋จิ่นคิดถึงตรงนี้ก็พูดอะไรไม่ออก

เฉงิหยวนจิง่สงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลงทางสหีน้าของนางได้นานแล้ว 

เขากวาดมองผ่านๆ ก็เดาได้ว่าเฉิงอวี๋จิ่นคิดอะไรอยู่ เฉิงหยวนจิ่งไม่สนใจ 

ค�าพูดในอดีตของหยางไทเฮานานแล้ว พวกเขาต่างพูดว่าเขาจะมีชีวิต 

ไม่ยืนยาว น่าเสยีดายเขายงัคงมชีวิีตมาจนถึงวันน้ีไม่ใช่หรือ

เฉงิหยวนจิง่คดิว่าเฉิงอว๋ีจิน่คงคดิมากไป เขาเหลอืบมองนางแวบหน่ึง 

แล้วพูดว่า "ไม่ต้องคดิน่ันคดิน่ี และไม่ต้องสนใจหน้าตาของข้า เจ้าอยากได้ 

อะไรก็พูดมา ความปรารถนาในวันเกิดของเจ้า ข้ายังไม่ถึงข้ันท�าไม่ได้"

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่ค่อยเชือ่ค�าพูดนีนั้ก นางจงใจเล่นลกูไม้ เงยหน้าขึน้มอง 
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เฉงิหยวนจิง่อย่างเจ้าเล่ห์ "ท่านอาเก้า ข้าอยากได้อะไรท่านจะท�าให้เป็นจริง 

ได้หมดหรอื"

เฉงิหยวนจิง่หวัเราะเบาๆ ค�าพูดนีห้ากผูอ้ืน่รบัปากคงต้องท�าผดิค�าพูด 

เพราะถ้าเฉงิอว๋ีจิน่บอกว่าต้องการราชบลัลังก์ เช่นน้ันคงเป็นการก่อการกบฏ  

แต่ถ้าเป็นเฉงิหยวนจิง่กลบัสามารถท�าได้จรงิ

ต�าแหน่งขนุนาง ความร�า่รวย หรอือ�านาจเกียรติยศในใต้หล้าน้ี แม้แต่ 

ราชบลัลงัก์ เขาก็สามารถให้ได้

เฉิงหยวนจิ่งปล่อยให้นางโอหังตามใจเช่นกัน "เจ้าพูดมาได้เลย"

"เช่นนั้นข้าก็ไม่เกรงใจแล้ว ข้าอยากให้วันหน้าทุกเร่ืองราบร่ืน  

มลูีกหลานเตม็บ้าน ท�าอะไรไม่มีสิง่ใดไม่ได้ดัง่ใจ ไม่มใีครกล้าขัดความต้องการ

ของข้า"

เฉิงอวี๋จิ่นตั้งใจขอสัญญาที่ไม่อาจเป็นจริงได้ ค�าพูดเหล่านี้เหมือน 

บปุผาในคนัฉ่อง จนัทราในวาร*ี ไม่มีแม้แต่ทีจ่บัต้องได้อย่างแท้จรงิ แล้ว 

จะท�าได้อย่างไร แต่ในเมือ่คนหน่ึงกล้าพูด อกีคนก็กล้ารับปาก เฉงิหยวนจิง่

หวัเราะ แล้วใช้แววตาแฝงความคดิลกึซึง้น้ันมองนาง "เร่ืองน้ีจะมอีะไรยาก"

เอาอกีแล้ว เฉงิอว๋ีจิน่มกัจะรูส้กึว่าแววตาของเขาแปลกๆ แต่กลบั 

คดิไม่ออกว่ามนัแปลกท่ีใด โชคดท่ีีในเวลาน้ีมาถึงหอโซ่วอนัแล้ว เฉงิอว๋ีจิน่ 

โล่งใจ จะเดนิเข้าไปข้างใน

ตอนที่ก้าวขึ้นบันได เฉิงอว๋ีจิ่นได้ยินคนข้างกายพูดว่า "วันหน้า 

ห้ามเรยีกว่า 'พ่ีหลนิ' อีก"

เฉิงอว๋ีจิ่นชะงักฝีเท้า หยุดยืนตรงบันได ในช่วงเวลาน้ีเฉิงหยวนจิ่ง 

ได้เดนิผ่านนางมายืนบนบนัไดหนิเรยีบร้อย ความสงูของท้ังสองคนเดมิที 

* บุปผาในคันฉ่อง จันทราในวารี อุปมาถึงสิ่งที่เป็นภาพมายา ไม่เที่ยงแท้
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ก็ต่างกันมากอยู่แล้ว ตอนน้ียังมคีวามต่างของข้ันบันไดอีก ยิง่ท�าให้ต่างกัน 

มากขึ้น เฉิงหยวนจิ่งพบว่าระดับความสูงน้ีลูบหัวของเฉิงอว๋ีจิ่นได้สะดวก 

เป็นพิเศษ ดงัน้ันจงึไม่เกรงใจ ย่ืนมอืไปลบูหัวทีมี่ผมนุม่ๆ ของนาง

เฉิงอว๋ีจิ่นพอรู้ตัวก็หลบเลี่ยงมือของเขาอย่างไม่ยินยอมเท่าไรนัก  

เฉงิหยวนจ่ิงรูส้กึเสยีดายอยู่บ้าง แต่รูว่้าคนสกุลเฉงิอยู่ไม่ไกลออกไป ท�าลาย

หน้าตาของเฉงิอว๋ีจิน่นางคงจะร้อนใจมาก ดงัน้ันเฉงิหยวนจิง่ก็ไม่ได้ฝืนใจ  

ดงึมอืกลบัมาตามน�า้ แล้วพูดว่า "เจ้าเรยีกข้าว่าท่านอา แต่เรยีกเขาว่าพ่ีชาย  

วันหน้าห้ามท�า"

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่ยินดนีกั เฉงิหยวนจิง่ไม่ใช่ท่านอาจรงิๆ ของนางเสยีหน่อย 

หลินชิงหย่วนกับเขาอยู่ในรุ่นเดียวกัน แล้วต้องเรียกว่า 'ท่านอาหลิน' มัน 

ไม่มเีหตผุลท่ีเพียงพอ ตัง้ใจจะแกล้งกันแท้ๆ หากเฉงิอว๋ีจิน่คิดจะแต่งงานกับ 

หลนิชงิหย่วนกต้็องเปลีย่นแปลงสถานะท่ีหลนิชงิหย่วนมต่ีอนางอย่างเงยีบๆ 

จากหลานสาวของสหายสนิท เปลีย่นเป็นสตรอีายุน้อยท่ีงดงาม

บนโลกนียั้งมคี�าเรยีกหาทีปิ่ดบงัได้เหมาะสมย่ิงกว่าพ่ีชายน้องสาว 

อีกหรือ เฉิงอวี๋จิ่นตัดสินใจดีแล้วว่าจะเรียก 'พ่ีหลิน' ก่อน จากนั้น 

เป็น 'พ่ีชิงหย่วน' สุดท้ายค่อยเปลี่ยนไปเรียก 'ชิงหย่วน' โดยไม่ให้รู้ตัว  

มองการณ์ไกลเพ่ือเป้าหมายในอดุมคตเิช่นน้ี ไม่ทราบว่าไปขัดตาเฉงิหยวนจิง่ 

ตรงท่ีใดกันแน่

เฉิงอว๋ีจิ่นพูดอย่างไม่ยอมรับว่า "แต่ว่า...ข้ากับอาลักษณ์หลิน  

อายุไล่เลี่ยกัน..."

ค�าพูดน้ีเฉิงหยวนจิ่งไม่ชอบฟัง เขากับเฉิงอว๋ีจิ่นก็ไม่ได้อายุห่างกัน 

มากนัก เฉิงอว๋ีจิ่นกลับมีใจยกเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ เขาไม่เคยถูกเฉิงอว๋ีจิ่น 

เรยีกว่าพ่ีชายมาก่อน จะให้หลนิชงิหย่วนได้รบัมนัได้อย่างไร
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"ไม่ได้" เฉิงหยวนจิ่งเอ่ยปากตัดหนทางถอยหนีของเฉิงอว๋ีจ่ินทันที  

"ในตระกูลใหญ่การนับรุ่นส�าคัญที่สุด ข้าเป็นอย่างไร เขาก็เป็นอย่างน้ัน  

เข้าใจหรอืไม่"

เฉิงอวี๋จิ่นก้มหน้า รับปากอย่างไร้เรี่ยวแรง "ข้าเข้าใจแล้ว"

เฉิงหยวนจิ่งหลุบตาลงมองนาง ในใจรู้ว่านางไม่เข้าใจอะไรเลย

ศีรษะที่เต็มไปด้วยผมนุ่มๆ นี่คงไม่ได้ท�าด้วยไม้หรอกกระมัง

เฉิงหยวนจิ่งคิดพลางยื่นมือออกไป เขกหัวของเฉิงอวี๋จิ่น

เฉิงอวี๋จิ่นกุมหัว จ้องเขาด้วยท่าทางโกรธเกรี้ยว "ท่านท�าอะไร!"

"ฟังเสียงดัง"
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เฉงิอว๋ีโม่กับเฉงิหมิน่ต่างกลบัมาบ้านเดมิ บังเอญิว่าวันน้ีเฉงิหยวนจิง่

กลับมาเช่นกัน สกุลเฉิงยากนักจะมีคนมารวมตัวกันพร้อมหน้าเช่นนี ้ 

ครกึครืน้กว่าคนืวันส้ินปีเสียอกี ฮหูยินผู้เฒ่าเฉิงเหน็มคีนเต็มห้องก็ดีใจมาก  

ทกุคนกินอาหารพร้อมหน้าครอบครวัอย่างครกึคร้ืน

สุราอาหารเต็มอิ่ม ความร้อนและความง่วงท�าให้คนดูเกียจคร้าน  

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิเข้าไปนอนในห้องส่วนใน สวีเน่ียนชนุก็ถูกเฉงิหมิน่ไล่ไปนอน 

เช่นกัน เฉิงหมิ่นจัดให้สวีเนี่ยนชุนอยู่ในห้องก้ันฉาก ปิดประตูให้บุตรสาว 

ด้วยตนเอง แล้วเดินออกมาข้างนอกอย่างเบามอืเบาเท้า

ในห้องหลกัมคีนจ�านวนหนึง่น่ังกระจายกันอยู่ เวลานีไ้ม่มญีาตผิูใ้หญ่ 

และเดก็  ๆคอยรบกวน พวกเขาจงึมท่ีาทีผ่อนคลาย พูดคุยกันได้สบายใจย่ิงขึน้ 

นายท่านรองสว ี เฉงิหยวนฮัน่ และฮัว่ฉางยวนนัง่พูดคยุเรือ่งในราชส�านกั 

อยู่ท่ีโถงหลกั เฉิงอว๋ีโม่ถูกหร่วนซือ่ดงึมาน่ังบนเตียงในห้องด้านข้าง พูดคุยกัน 

80
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ถึงเรือ่งราวทีเ่กิดข้ึนในช่วงหลายวันน้ี

เฉิงหมิ่นเดินวนไปรอบท้ังห้าส่วนของโถงหลัก พบว่ามีคนน้อยลง 

มาก เฉงิอว๋ีโม่เหน็เฉงิหมิน่เดินวนไปมาเหมอืนก�าลงัหาใครอยู่ จงึถามว่า 

"ท่านอาหญิง ท่านตามหาพ่ีรองสวีอยู่หรอื"

เฉิงหมิ่นส่ายหน้า แล้วเอียงตัวน่ังลงบนเตียงเช่นกัน พูดว่า "ไม่ใช ่

อยู่แล้ว เขาโตถึงเพียงน้ันแล้ว มอีะไรน่าเป็นห่วงกัน อาก�าลงัหาพ่ีหญิงใหญ่ 

ของเจ้าอยู่ นางเพ่ิงกลับมาตอนกินอาหาร อาไปปูท่ีนอนให้เนี่ยนชุน 

ทีห้่องก้ันฉาก ไม่ทันสงัเกตแค่เพียงชัว่ครูน่างก็หายตวัไปแล้ว"

เฉงิอว๋ีโม่รอยย้ิมจางลง พูดว่า "ท่ีแท้ท่านอาหญงิตามหาพ่ีหญิงใหญ่ 

อยู่นีเ่อง เมือ่ครูท่่านอาเก้ากลบัมาแล้ว ตอนนีพ่ี้หญิงใหญ่คงจะอยู่ท่ีเรือน 

ของท่านอาเก้าแน่นอน"

"อ้อ อย่างน้ันหรอื" เฉงิหมิน่ลงัเลใจ "จิน่เจีย่เอ๋อร์สนทิสนมกับจิว่หลาง 

เช่นนีต้ัง้แต่เมือ่ใด"

สาวใช้ทีต่ดิตามพูดต่อข้ึนว่า "นายหญิงหมิน่คงจะไม่รู ้ ปีน้ีคณุหนใูหญ่ 

กับนายท่านเก้าถูกชะตากันมาก ตอนที่ท่านโหวผู้เฒ่ายังมีชีวิตอยู่ได้ให ้

คณุหนใูหญ่ปักอกัษรของนายท่านเก้าชิน้หนึง่ ท่านคงจะรูเ้รือ่งน้ี เป็นชิน้ท่ี 

ส่งเข้าไปในวังชิน้น้ัน"

เฉิงหมิ่นพยักหน้า "เรื่องนี้ข้ารู้แล้ว"

"ก็ด้วยเหตุนี้เพ่ือผลงานปักชิ้นน้ี คุณหนูใหญ่เรียนเขียนอักษรจาก 

นายท่านเก้าอยู่หนึง่ถึงสองเดอืน หลงัจากปักฉากบงัตาเสรจ็แล้ว คณุหนใูหญ่ 

ก็ไปยืมต�าราถามเรือ่งอกัษรทีเ่รอืนพักของนายท่านเก้าบ่อยคร้ัง ตอนนีคิ้ดว่า

คงจะอยู่ทีน่ั่นเช่นกันเจ้าค่ะ"

เฉงิหมิน่ตกใจ ปีหน่ึงนางกลบับ้านเดิมไม่ก่ีครัง้ ไม่รูส้ภาพการณ์ระยะนี้
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ของจวนอี๋ชุนโหว ในความทรงจ�าก่อนหน้านี้เฉิงอว๋ีจิ่นมักจะตามติดอยู ่

ข้างกายฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉิง ครัง้น้ีไม่เห็น จงึได้รูว่้าท่ีแท้เฉงิอวีจ๋ิน่กับเฉงิหยวนจิง่ 

สนทิกันแล้ว

เฉิงอว๋ีโม่ไม่รู้ว่าคิดถึงอะไร ยกมือใช้ผ้าเช็ดหน้าป้องปาก แล้วพูด

เหมอืนไม่ใส่ใจว่า "ไม่เพียงเท่านี ้ วันน้ีตอนพวกเราก�าลงัพูดคยุกันอยู่ จู่ๆ  ก็ 

หาตัวพ่ีหญิงใหญ่ไม่เจอ เป็นท่านอาเก้าท่ีออกไปตามหาอีกด้วย ต้ังแต่ 

ท่านอาเก้ากลบัมา พ่ีหญิงใหญ่จะอยู่กับคนอืน่น้อยมาก ปกติจะติดตามแต่ 

ท่านอาเก้า พวกเขามักจะเข้าพร้อมกันออกพร้อมกัน ข้านานทีจะกลับ 

บ้านเดมิ กลบัไม่ได้พูดคุยกับพ่ีหญิงใหญ่เสยีท ีอาจเป็นเพราะท่านอาเก้า

ความรูส้งูส่ง พ่ีหญิงใหญ่จงึคร้านจะสนใจพวกเรากระมัง"

หร่วนซื่อพูดสอดรับอยู่ด้านข้าง "ถูกต้อง แม้แต่ทุกคนพูดคุยกันอยู่  

พวกเขาสองคนก็นัง่อยู่ตามล�าพังข้างนอก ไม่มาอยู่รวมกับทุกคน คนท่ีไม่รู ้

ยังคดิว่าพวกเขาสองคนจงึจะเป็นร่างเดียวกัน"

เฉิงหมิ่นมองเฉิงอว๋ีโม่แวบหน่ึง เฉิงอว๋ีโม่หลุบตาลง บนใบหน้า 

ขาวสะอาดอ่อนแอมองการเปล่ียนแปลงของสหีน้าไม่ออก เฉงิหมิน่สดุท้าย 

ก็ไม่ได้พูดอะไรมาก เพียงพูดด้วยรอยย้ิมว่า "เดก็โตแล้ว ต้องมคีวามคิด 

เป็นของตนเอง อกีอย่างคณุหนใูหญ่รูค้วามตัง้แต่เดก็ เนีย่นชนุยังซนเป็นลงิ 

อยู่เลย นางกลบัรูจั้กช่วยพ่ีสะใภ้ใหญ่ดแูลบ้านแล้ว ให้นางนัง่อยู่กับเน่ียนชนุ 

เกรงว่าคงไม่มหีวัข้อสนทนาอะไรร่วมกัน เรือ่งท่ีพวกเราพูดถกกันก็ไม่เหมาะ 

ให้นางซึง่เป็นสตรทีียั่งไม่ออกเรอืนจะฟัง ถ้าไม่มจีิว่หลางอยู่ เกรงว่านาง 

คงไม่มคีนพูดคยุด้วยได้สกัคน โชคดจีิว่หลางกลบัมาแล้ว จิว่หลางกับนาง 

อายุใกล้กัน แต่กลับมปีระสบการณ์มากกว่านาง เกรงว่าคงต้องเป็นสองคนนี ้

จงึจะมอีะไรให้พูดกันได้ อาอายุมากแล้ว ตามความชอบของคนอายุน้อย 



44 ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่ง 3

ไม่ทนั เช่นนัน้ก็ปล่อยให้พวกเขาไปพูดคุยกันเองเถิด"

เฉิงอวี๋โม่สีหน้าเรียบเฉย กระตุกมุมปากเล็กน้อย พูดด้วยรอยย้ิม 

แขง็เกรง็ว่า "ท่านอาหญิงพูดถูก เป็นข้าเองท่ีไม่ได้ตระหนกัถึงสภาพการณ์ 

ของพ่ีหญิงใหญ่"

เฉิงหมิ่นย้ิมอย่างเป็นมิตรแล้วพูดอะไรอีกมากมายเลี่ยงไปจาก 

หัวข้อสนทนานี้ เฉิงอว๋ีโม่เล่าเรื่องสกุลฮั่วให้หร่วนซื่อฟัง เฉิงหมิ่นมองดู 

หลานสาวคนรองทีเ่คยไร้เดียงสาอ่อนโยนพูดอย่างไรก็ไม่พ้นเร่ืองสกุลฮัว่  

ก็ลอบทอดถอนใจเฮอืกใหญ่อยู่ภายใน

พวกเด็กๆ เติบโตกันหมดแล้ว เฉิงอว๋ีโม่ท่ีเคยหลบอยู่หลังผู้ใหญ่ 

อย่างหวาดหว่ันก็พูดจาให้ร้ายพ่ีสาวอย่างอ้อมค้อมเป็นแล้ว เฉิงหมิ่น 

ถอนหายใจอย่างหนัก นางใช่จะพูดว่าการกระท�าของเฉิงอว๋ีโม่ไม่ถูก  

เพียงแต่ว่าความเศร้าใจนัน้เป็นเรือ่งจรงิ

พวกนางสองคนเป็นฝาแฝดกัน คนหนึง่ถูกอุม้ไปเลีย้ง อกีคนให้อยู่ 

ข้างกายหร่วนซื่อ ด้วยสาเหตุมากมายท�าให้เวลาท่ีทุกคนพูดถึงพวกนาง  

มักจะเอามาเปรียบเทียบกัน สิบห้าปีมาน้ีเฉิงอวี๋จิ่นอาศัยความโดดเด่น 

ช่วงชงิสายตาของทุกคน เฉงิหมิน่สงสารทีเ่ฉงิอว๋ีจิน่ถูกอุม้มาเลีย้ง มกัจะ 

ทนไม่ไหวล�าเอยีงไปทางนางมากสกันิด และเฉงิอว๋ีจิน่เองก็ท�าได้ดจีริงๆ

เฉิงหม่ินเดิมทีคิดว่าพ่ีน้องคู่นี้เติบโตมาได้อย่างดีมาก พ่ีสาวสุขุม 

สง่างาม น้องสาวไร้เดยีงสาน่ารกั ทัง้คูก็่รกัใคร่ซึง่กันและกัน ไม่เหมอืนกับ 

บ้านอืน่ท่ีต่อสูกั้นท้ังในท่ีแจ้งและทีล่บั

แต่ความจริงสร้างความเจ็บปวดให้เฉิงหมิ่น การดูแลซึ่งกันและกัน

ระหว่างพ่ีน้องทีน่างคดิไว้ล้วนเป็นเพียงความเพ้อฝันของนางเอง ชะตาชวิีต 

ของพ่ีน้องฝาแฝดคู่นีต่้างกันครัง้ใหญ่ตอนอายุสบิสีปี่ ผลสดุท้ายเรยีกได้ว่า 
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พลกิผนัอย่างคาดไม่ถึง เฉงิอว๋ีโม่แต่งเข้าตระกูลใหญ่ เป็นเฉงิอว๋ีจิน่ทีท่กุคน 

ฝากความหวังไว้ถูกถอนหมั้น ตอนนี้ยังหาบ้านสามีท่ีดีไม่ได้ เฉิงอว๋ีโม ่

แต่งเข้าจวนสกุลฮัว่เพียงสีเ่ดอืนก็ลอบต�าหนพ่ีิสาว หาความรูส้กึเหนอืกว่า 

จากตวัพ่ีสาว แย่งชงิการให้ความส�าคัญต่อพ่ีสาวจากคนในครอบครัว

เดก็แย่งชงิทรพัย์สมบตัแิละความสนใจจากตระกูลเป็นเรือ่งปกติ แต่ 

เรือ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึนในบ้านตนเอง เฉงิหมิน่เกิดความรู้สกึซบัซ้อนขึน้มาบ้าง  

นีเ่ป็นเวลาเพียงสีเ่ดอืน รอวันหน้าเฉงิอว๋ีโม่มฐีานะมัน่คงในจวนสกุลฮัว่แล้ว 

คลอดบุตรชายคนโต ส่วนเฉิงอว๋ีจิ่นเพราะถูกถอนหมั้นท�าให้ไม่สามารถ

แต่งงานกับคนดีได้ หรอือาจถึงข้ันไม่ได้หมัน้หมายกับผู้ใด ความแตกต่าง

ของสองพ่ีน้องจะเพ่ิมมากย่ิงขึน้ นีไ่ม่ย่ิงแย่ไปใหญ่หรอื

เฉิงหมิ่นเหนื่อยใจอย่างอธิบายไม่ถูก นางทนไม่ได้ที่จะให้เฉิงอวี๋จิ่น 

เผชญิกับสิง่เหล่านี ้แต่พอคดิถึงปีศาจจอมก่อกวนโลกท่ีบ้านตนเองผูน้ั้นแล้ว 

ยังคงไม่ได้พูดอะไร

สวีจอืเซีย่นก็ไม่รูว่้าเป็นอะไรไป ช่วงก่อนท่าทางเหม่อลอย เฉงิหมิน่ 

ในฐานะมารดาพอจะมองความคดิของบตุรชายออกอย่างคร่าวๆ นางเดมิท ี

คดิว่าการแต่งงานทีพั่กไว้ก่อนหน้าน้ีมโีอกาสพลกิผนั ผลปรากฏว่าผ่านไป 

ไม่นาน สวีจือเซี่ยนออกนอกจวนไปครั้งหนึ่ง พอกลับมาที่จวนก็มีสีหน้า 

เศร้าสลด เฉิงหมิ่นพูดถึงเฉิงอวี๋จิ่นอีกครั้ง สวีจือเซี่ยนแค่เพียงส่ายหน้า 

แต่ไม่พูดอะไรเลย

เฉงิหมิน่มองออกว่าครัง้น้ีสวีจอืเซีย่นปฏเิสธจรงิๆ แต่ไม่ว่านางจะถาม

อย่างไร สวีจือเซี่ยนก็ไม่ยอมบอกสาเหตุ เฉิงหม่ินนอกจะถอนหายใจยาว 

แล้ว ไม่มวิีธีจะพูดเกลีย้กล่อมอีก

พวกเด็กๆ เติบโตกันหมดแล้ว
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เฉงิหมิน่รูส้กึกลดักลุม้ใจ ทนัใดนัน้ก็ได้ยินเฉงิอวีโ๋ม่เรยีกนาง เฉงิหมิน่ 

ดงึสตคินืมา เหน็เฉงิอว๋ีโม่ในชดุงามหรหูราเหมอืนกับนายหญิงน้อยท่ีพบเหน็ 

ได้ทัว่ไปในเมอืงหลวง ย้ิมอย่างภาคภูมแิละอ่อนโยนงดงาม "ท่านอาหญิง  

ท่านคดิอะไรอยู่ คดิจนเพลินเช่นน้ี ข้าเรยีกท่านหลายคร้ังก็ไม่มกีารตอบสนอง"

เฉงิหมิน่เหน็ท่าทางของเฉงิอวีโ๋ม่แล้ว ความหดหูอั่นไร้สาเหตุในใจนัน้ 

ก็เพ่ิมมากย่ิงขึน้ ทว่าอย่างไรเสยีนางก็เป็นนายหญิงรองของจวนก๋ัวกง จงึ 

ปรับสีหน้าได้ในเวลาไม่นาน พูดด้วยรอยย้ิมว่า "อาก�าลังคิดถึงพ่ีรองสวี 

ของเจ้า ปีศาจจอมก่อกวนโลกคนนัน้ ไม่ได้สงัเกตเรือ่งข้างนอก โม่เอ๋อร์ 

เมือ่ครูเ่จ้าพูดอะไรหรอื"

เฉงิอว๋ีโม่เม้มรมิฝีปาก ข้างแก้มปรากฏลกัยิม้เลก็ท่ีน่ารกัอนัหน่ึงขึน้มา 

"ข้ากับท่านแม่ก�าลงัพูดเรือ่งงานโคมไฟในเทศกาลซัง่หยวน* เทศกาลซัง่หยวน

ในเมืองหลวงไม่จ�ากัดการออกนอกจวนยามวิกาลสามวัน ท่านโหวนานที 

จะมีวันหยุด บอกว่าจะพาข้าไปเดินเล่นตามท้องถนน แต่จวนจิง้หย่งโหว 

มลีกูหลานน้อย แม่สามคีร้านจะออกจากจวน มข้ีาไปดโูคมไฟเพียงคนเดยีว  

คนน้อยไปไม่สนุก ดังนั้นข้าจึงคิดว่าไปกับท่านอาหญิงด้วยดีหรือไม่  

เหล่าคณุชายคุณหนูจวนชางก๋ัวกงมมีาก หลงัจากทีข้่าแต่งเข้าไปในสกุลฮัว่ 

จงึได้รูว่้าการมเีดก็รุน่หลงัมากเป็นเรือ่งทีค่รกึครืน้มากเร่ืองหนึง่ ท่านโหว 

ชอบทีจ่วนชางก๋ัวกงมลูีกหลานมากเช่นกัน ดงัน้ันพวกเราสองบ้านไปด้วยกัน 

ท่านอาเห็นว่าเป็นอย่างไร"

เฉิงหม่ินเริ่มแรกตกใจ จากนั้นก็รู้สึกยินดีมาก ฮั่วฉางยวนตอนนี ้

มอี�านาจบารมมีาก จวนชางก๋ัวกงหลายปีมานีอ้ยู่ในสภาวะอดึอดั เรือ่งทุกอย่าง

* เทศกาลซัง่หยวน เป็นอกีชือ่เรยีกหนึง่ของเทศกาลหยวนเซยีว ตรงกับวนัทีส่บิห้าเดอืนหนึง่ตามจนัทรคตจินี  

ซึง่เป็นคนืแรกของปีทีพ่ระจนัทร์เตม็ดวง คนในครอบครวัจงึมาชมจนัทร์กันพร้อมหน้า กินขนมบวัลอยซึง่แสดงถึง 

ความกลมเกลยีว ภายหลงัจดัเป็นงานฉลองย่ิงใหญ่ต่อเน่ืองจากเทศกาลตรษุจนี มปีระเพณปีระดับโคมไฟ จงึ

เรยีกอีกชือ่ว่าเทศกาลโคมไฟ โดยมากชือ่เทศกาลซัง่หยวนมกัใช้ในบรบิทของพิธีทางการ
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อาศยัพระชายาทีอ่ยู่ในวังหลวงคอยหนนุหลงัเอาไว้ จวนชางก๋ัวกงก็เคยคดิ 

จะสร้างความสมัพันธ์กับจวนจ้ิงหย่งโหวเช่นกัน แต่จนใจทีห่าโอกาสเหมาะสม 

ไม่ได้มาตลอด สามารถมีโอกาสนี้ได้ เป็นเรื่องที่ทุกคนในสกุลสวีคาดหวัง 

อยู่แล้ว

เฉิงหมิ่นย่อมต้องรับปากทันที เฉิงอว๋ีโม่เป็นหลานสาวของนาง  

ทางสายนีไ้ด้เฉงิหมิน่น�าไปตรงหน้าสวีเหล่าไท่จวิน ท�าให้เฉงิหมิน่ได้หน้ามาก

อย่างไม่ต้องสงสยั

เฉิงหม่ินสัมผัสได้ว่าเฉิงอว๋ีโม่จงใจท�า อย่างไรเสียเฉิงหมิ่นก็ชอบ 

เฉงิอว๋ีจิน่ท่ีงามสง่ารูค้วามมากกว่ามาตลอด เรือ่งนีป้กปิดกันไม่ได้ เฉงิอวีโ๋ม่ 

พูดเช่นน้ีในตอนน้ีมีจดุประสงค์จะชงิความเหนอืกว่าเฉงิอว๋ีจิน่ บอกเฉงิหมิน่ว่า

หลายปีมานีม้องคนผดิไปแล้ว

เฉงิหมิน่หวังอย่างย่ิงว่าเป็นนางท่ีคดิผิดไปเอง ใช้จติใจทีคั่บแคบของ

คนร้ายไปวัดความคดิของคนดจีนเข้าใจเฉงิอวีโ๋ม่ผดิ แต่ใครให้ความจรงิ 

มีอ�านาจเหนือกว่าคนเล่า เฉิงอว๋ีโม่ตอนน้ีเป็นช่วงท่ีถูกผลักดันข้ึนสู่ท่ีสูง 

ภรรยาอาศยัสามเีพ่ือรุง่เรอืง เป็นความจรงิทีไ่ม่อาจโต้แย้งได้

เฉงิหมิน่จ�าต้องก้มหวัให้กับหลานสาวคนรอง นางเหลอืบมองหร่วนซือ่ 

แล้วถามว่า "สามารถไปชมโคมไฟกับจวนโหวได้ พวกเราย่อมยินดีอย่างย่ิง  

แต่โม่เอ๋อร์นานทจีะได้พบหน้าพ่ีสะใภ้รองสักครัง้ ไม่ไปพร้อมกับพ่ีสะใภ้รอง 

หรอื"

หร่วนซือ่ถอนใจ พูดตอบว่า "เดิมทข้ีาเองก็คดิเช่นน้ี แต่ก่อนหน้านี้ 

ท่านแม่พูดไว้แล้วว่าเทศกาลซั่งหยวนนางมีก�าหนดการไว้แล้ว ให้ข้า 

อย่ารบัปากผูใ้ดส่งเดช โม่เอ๋อร์ตอนนีอ้ย่างไรเสยีก็เป็นคนของสกุลฮัว่ ข้า 

ไม่สะดวกจะขัดความประสงค์ของท่านแม่ ท�าได้เพียงไหว้วานน้องหญิง 
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ช่วยดแูลโม่เอ๋อร์ด้วย"

เฉงิหมิน่ย่อมรบัปากทันที พอพูดถึงเทศกาลซัง่หยวน ความสนใจของ

พวกสตรก็ีเกิดขึน้ทนัท ี เริม่พูดกันเจ้าหน่ึงค�าข้าหนึง่ค�า ไม่เพียงแค่เฉงิหมิน่ 

กับเฉิงอว๋ีโม่ท่ีเป็นฮูหยินนายหญิงเหล่าน้ีเท่านั้น สตรีทุกคนในเมืองหลวง  

ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรอืไม่ จะเป็นคุณหนูตระกูลสงูศกัด์ิหรอืชาวบ้านท่ัวไป  

ต่างก็เฝ้ารอเทศกาลซัง่หยวนนี้

เทศกาลซัง่หยวนไม่จ�ากัดการออกนอกจวนยามวกิาลสามวนั ฮ่องเต้ 

กับราษฎรฉลองร่วมกัน ทกุคนออกมาชมโคมไฟตามท้องถนน กฎระเบียบ 

ที่เคร่งครัดเป็นพิเศษตามปกติของชายหญิงเวลานี้ก็ผ่อนคลายลงเช่นกัน 

ไม่มผ้ีาคลมุหน้าและไม่มฉีากก้ันทาง บรรดาชายหญิงจบักลุม่สามคนห้าคน 

รวมกลุม่จดัขบวน ระหว่างทางพบหน้ากัน บนใบหน้าต่างมีรอยย้ิม

ในอีกทางหนึ่ง เทศกาลซั่งหยวนก็คือวันแห่งความรักดีๆ นี่เอง

ตอนวันท่ีสบิสามสาวใช้ในเรอืนก็เริม่มกีารเคลือ่นไหวแล้ว รอจนถึง

วันทีส่บิห้า บรรดาสาวใช้เปลีย่นมาสวมชดุใหม่ ท่าทางมคีวามสขุครกึครืน้ 

อย่างมาก ตูร้ัว่กับเหลียนเชีย่วพยายามแต่งตวัเฉิงอว๋ีจิน่ให้เหมอืนเทพธิดา 

อย่างเต็มท่ี วันน้ีเป็นเวลาท่ีปราศจากข้อห้ามอย่างที่หาได้ยากในหนึ่งปี  

คณุหนูใหญ่ของพวกนางต้องงดงามตะลึงไปท่ัว ได้รบัความรกัจากท่านเขย 

ในอนาคต จะให้ดคืีอต้นฤดูใบไม้ผลก็ิหมัน้หมายทนัที

เฉงิอวีจ๋ิน่กลบัไม่ค่อยกระตอืรอืร้นเท่าใด หลายวันน้ีนางลอบร�าคาญใจ

เรื่องจวนไช่ก๋ัวกงมาตลอด เฉิงหยวนจิ่งบอกว่าเรื่องน้ีมอบให้เขาจัดการ  

จากนัน้ก็ไม่มคีวามเคลือ่นไหวใดอกี เฉงิอว๋ีจิน่กลบัไม่สบายใจอย่างย่ิง นาง

อยากรูม้ากว่าการจดัการท่ีเฉงิหยวนจิง่พูดถึงมนัเป็นวิธีการจดัการอย่างไรกันแน่
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ท่ามกลางความครึกครื้น ท้องฟ้าค่อยๆ มืดลง จวนอี๋ชุนโหววันน้ี 

กินอาหารเย็นเรว็ขึน้ จากนัน้ท่านหญิงชิง่ฝกัูบหร่วนซือ่ก็น�าสาวใช้และเด็กๆ  

นัง่รถออกไปชมโคมไฟข้างนอก

บอกว่าเป็นเดก็ๆ แท้จรงิแล้วเป็นหญงิสาวในจวนสกุลเฉงิท่ียังไม่ได้ 

ออกเรือน เหลือเฉิงอว๋ีจิ่นเพียงคนเดียวแล้ว เฉิงอวี๋จิ่นพอคิดว่าอีกครู ่

ท่านหญงิชิง่ฝกัูบหร่วนซือ่ต้องใช้สองตาจบัจ้องนางคนเดียวก็รู้สกึไม่อยาก 

มชีวีติอยู่แล้ว ไม่รูส้กึสนุกแม้แต่น้อย

ทว่าไม่เพียงเท่าน้ี พอนางลงรถเดนิไปได้ไม่ก่ีก้าวก็เหน็ท่านหญงิชิง่ฝ ู

หนัมองไปมา จากน้ันก็โบกมอืไปยังทีแ่ห่งหน่ึงด้วยความตืน่เต้นยินดี

เมือ่เฉงิอว๋ีจิน่เหน็สญัลกัษณ์บนรถม้าของอกีฝ่ายแล้ว สหีน้าก็เย็นชาข้ึน

ทนัที

จวนไช่ก๋ัวกงอีกแล้ว ไม่ต้องคิดอะไรมาก นี่ต้องเป็นฝีมือของ 

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงอย่างแน่นอน

นายหญิงรองตี๋แท้จริงแล้วเห็นรถม้าของจวนอ๋ีชุนโหวนานแล้ว แต ่

นางหนัหน้าไปทางอืน่ แสร้งท�าเป็นมองไม่เห็น ตอนน้ีท่านหญิงชิง่ฝโูบกมอื 

ให้นาง นายหญิงรองต๋ีจะเลีย่งต่อไปก็ไม่ได้ จ�าต้องเดินเข้าไปหา

"นายหญิงใหญ่เฉิง นายหญิงรองเฉิง บังเอิญจริง ได้เจอกันท่ีนี่  

เมือ่ครูค่นเยอะ ข้ามองไม่เหน็เลย"

ค�าพูดของนายหญิงรองตี๋นี้ท่านหญิงชิ่งฝูไม่ได้คิดอะไรมาก  

เดินเข้าไปพูดคุยอย่างกระตือรือร้น หร่วนซื่อเห็นคนของจวนไช่ก๋ัวกง  

ดวงตาก็เปล่งประกาย ตามเข้าไปพูดทักทายทันทีเช่นกัน

มเีพียงเฉงิอว๋ีจิน่ท่ียังยืนอยู่ท่ีเดิม มองกลุม่คนข้างหน้าอย่างเย็นชา

นายหญิงรองตีป๋ากพูดอย่างยินดี แต่ในใจกลบัทอดถอนใจอยู่ตลอด  
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นางช้อนตาขึน้มองไป เหน็เฉงิอว๋ีจิน่ยนือยู่ไม่ไกลพอด ีอยู่ภายใต้แสงไฟ 

ทัว่เมอืง จ้องมองนางอย่างเงยีบๆ

นายหญิงรองตี๋หัวใจเต้นกระตุก จากนั้นนางก็นึกถึงค�าก�าชับของ 

แม่สามก่ีอนออกจากจวนขึน้มา จงึกลดักลุม้ย่ิงขึน้

ตอนท่ีนางรู ้ว ่าแม่สามีหมายตาคุณหนูใหญ่ของจวนอี๋ชุนโหว  

อยากแต่งกลบัมาเป็นภรรยาเอกคนใหม่ให้แก่พ่ีชายสาม ีนายหญิงรองตี ๋

ในใจมีความไม่ดียินดีนับหมื่น ทว่าจวนไช่ก๋ัวกงอย่างไรก็มีแม่สามีและ 

พ่ีชายสามีเป็นเจ้าบ้าน นายหญิงรองตี๋เป็นเพียงสะใภ้รอง ภรรยาของ 

น้องชายไช่ก๋ัวกงเท่านัน้ จะมสีทิธ์ิคัดค้านอะไรได้ ท�าได้เพียงหน้าเสยี ฟัง 

แม่สามกัีบพ่ีชายสามปีรกึษากันเรือ่งการแต่งภรรยา

ก็แค่แต่งภรรยาเอกคนใหม่ แต่ฟังการเตรียมการของพวกเขาแล้ว 

ยังดย่ิูงใหญ่กว่าการแต่งภรรยาเอกคนแรกเสียอกี นายหญิงรองต๋ีโกรธไม่เบา 

เมื่อคิดถึงว่าพอฮูหยินกั๋วกงคนใหม่แต่งเข้ามาแล้ว นางต้องมอบอ�านาจ 

ในการดแูลจวนกลบัคนืไปก็รูสึ้กปวดใจเป็นอย่างย่ิง นายหญิงรองตีส๋บืเรือ่ง 

ค�าวิจารณ์ของคุณหนูใหญ่เฉิงเป็นการส่วนตัว ฮูหยินจ�านวนมากพอพูด 

ถึงนางต่างช่ืนชมกันหมด ค�าวิจารณ์จะเป็นสง่ากิริยาเหมาะสม ออกหน้า 

ออกตาได้ ฉลาดมคีวามสามารถท�าได้ทุกอย่าง

นายหญิงรองตี๋ฟังแล้วกลัดกลุ้มใจยิ่งขึ้น

นายหญิงรองตี๋เดิมทีคิดว่าให้หญิงสาวคนหนึ่งมาขี่อยู่บนหัว เรื่องนี ้

ก็แย่มากพอแล้ว คดิไม่ถึงว่าเรือ่งจะไม่จบเพียงเท่าน้ี

มีวันหนึ่งพ่ีชายสามีกลับมาจากข้างนอก จู่ๆ สีหน้าก็เคร่งเครียด 

น่ากลัว บรรดาสตรีในจวนต่างพากันตกใจ แม่สามีรีบสอบถามเรื่องราว  

ตีเ๋หยียนหลนิก็เพียงแค่ส่ายหน้าไม่ยอมพูดจา ตีเ๋หยียนหลนิเป็นเหมอืนฟ้า 
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ของจวนไช่ก๋ัวกง เขามีสีหน้าผิดปกต ิบรรดาสตรทีัง้จวนก็พากันหวาดหว่ัน 

ตามไปด้วย

เรื่องราวหลังจากนั้นนายหญิงรองต๋ีก็ไม่รู้กระจ่างนัก รู้เพียงว่า 

ตี๋เหยียนหลินกับแม่สามีคุยกันเป็นการส่วนตัวครู่หนึ่ง หลังจากออกมา 

แม่สามก็ีมสีหีน้าซบัซ้อนมาก และหลงัจากน้ันแม่สามก็ีให้นายหญงิรองต๋ี 

ออกนอกจวน ฉวยโอกาสในเทศกาลซัง่หยวนท่ีมคีนมากไม่เป็นทีส่ะดดุตา 

ปฏเิสธเรือ่งการแต่งงานกับสกุลเฉงิอย่างมมีารยาท

การออกนอกจวนในเทศกาลซั่งหยวนไม่ใช่ปัญหา จวนไช่ก๋ัวกง 

เดิมทีก็นัดแนะกับสกุลเฉิงไว้แล้ว แต่ว่าการถอนหมั้นนั้นเข้าใจได้ แต่  

'อย่างมมีารยาท' นัน้หมายความว่าอะไร

นายหญิงรองต๋ีอมทุกข์ไว้เต็มกลืนจนพูดไม่ออก โดยเฉพาะ 

ถูกท่านหญิงชิ่งฝูดึงตัวไว้อย่างกระตือรือร้น พูดค�าสนิทสนมต่างๆ ของ 

คนทีก่�าลงัจะเป็นครอบครวัเดียวกันเต็มปาก นางก็ย่ิงปวดหัว

นายหญิงรองต๋ีตามท่านหญิงชิ่งฝูไปดูแผงขายโคมไฟห้าหกแผง  

ในใจท่านหญิงชิ่งฝูมีความรู้สึกตื่นเต้นที่บุตรสาวในนามจะไต่เต้าข้ึนถึง 

จวนไช่ก๋ัวกง เวลานี้ยินดีอย่างยิ่ง นายหญิงรองตี๋ในใจคิดเรื่องราวอยู่  

จะมแีก่ใจชมโคมไฟได้อย่างไร นายหญิงรองตีใ๋จลอย นางวุน่วายใจครู่หน่ึง 

ก็ตดัสนิใจทนัท ีพูดขึน้ว่า "นายหญิงใหญ่เฉงิ ข้ามีเร่ืองจะพูดกับท่าน"

ท่านหญิงชิ่งฝูมีรอยย้ิมเต็มใบหน้า "นายหญิงรองตี๋ เหตุใดจึงได ้

ท�าท่าเกรงใจเช่นนี ้ท่านมอีะไรก็พูดมาตามตรงได้เลย"

นายหญิงรองต๋ีถอนใจเบาๆ นางกวาดตามองเฉิงอว๋ีจ่ินท่ีเดินตาม 

ข้างหลงัแวบหน่ึง แม้จะไม่ได้พูดชดั ท่านหญิงชิง่ฝก็ูเข้าใจแล้ว ท่านหญงิชิง่ฝู

กระแอมกลั้วคอ พูดกับเฉิงอวี๋จิ่นว่า "คุณหนูใหญ่ ข้ากับนายหญิงรองตี๋ 
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มเีรือ่งจะพูดกัน เจ้าไปดูโคมไฟท่ีแผงข้างๆ ก่อนเถอะ"

เฉงิอว๋ีจิน่กวาดสายตาสงบน่ิงมองท่านหญิงชิง่ฝกัูบนายหญิงรองตี๋ 

พอถูกสายตาเช่นนัน้มอง นายหญิงรองตีก็๋กล้ันหายใจอย่างไร้สาเหตุ โชคดีท่ี 

เฉิงอวี๋จิ่นไม่ได้ถามอะไรมากความ พยักหน้าอย่างเชื่อฟังแล้วหมุนตัว 

เดนิจากไป

นายหญิงรองต๋ีในตอนน้ีจึงผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก อย่างไรเสีย 

เลือกทางใดก็คงมิได้ผลลัพธ์ที่ดี นายหญิงรองตี๋จึงตัดสินใจแน่วแน่ พูด 

ค�าของแม่สามใีห้ท่านหญิงชิง่ฝฟัูง

ในเวลานี้เฉิงอวี๋จิ่นยืนอยู่หน้าแผงขายโคมไฟอีกฟากตรงข้ามถนน  

ถึงแม้ดวงตาจะมองโคมไฟ แต่สหีน้าไม่มคีวามสนกุสนานแม้แต่น้อย

เจ้าของแผงถูกเฉงิอวีจ๋ิน่มองจนกลวั เขาย้ิมประจบเดินเข้ามาหา แล้ว 

ถามว่า "คณุหนทู่านน้ี ท่านหมายตาโคมไฟดวงใดหรือ ข้าน้อยหยิบลงมา 

ให้ท่านดหีรอืไม่"

เฉิงอว๋ีจิ่นจะชมโคมโฟอยู่ได้อย่างไร นางเข้าใจความหมายของ 

เจ้าของแผง และไม่ยินดจีะยืนอยู่ตรงน้ีขวางการค้าของคนเขา นางน�าตู้ร่ัว 

กับเหลยีนเชีย่วเดนิไปไม่ก่ีก้าวก็มเีสยีงทักอย่างเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ดังมาจาก 

ด้านข้างในทันใด "คณุหนใูหญ่เฉงิ?"

เฉงิอว๋ีจิน่หยุดชะงัก เอีย้วตวัหันหน้ามา อกีฝ่ายเหน็ท่าทีของเฉงิอว๋ีจิน่ 

ก็เบยีดเปิดทางกลุม่คนเดนิมาหาอย่างตืน่เต้นยินด ี "เป็นเจ้าจรงิๆ ข้ายังคดิว่า 

ข้ามองผดิไป"

เฉิงอวี๋จิ่นตะลึงอยู่นาน พูดได้ไม่ชัดเจนว่าน่ีเป็นลิขิตสวรรค์หรือ 

การกระท�าของคน

"อาลักษณ์...หลิน?"
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แสงไฟส่องสว่าง เฉิงอวี๋จิ่นมองคนตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตา

หลนิชงิหย่วนแท้จรงิแล้วเหน็เฉงิอว๋ีจิน่ตัง้แต่ไกลแล้ว นางสวมเสือ้คลมุ 

สีขาว ยืนดูโคมไฟหน้าแผงโคมไฟแผงหน่ึง แม้จะเปน็เพียงแผ่นหลัง  

มองหน้าตาไม่ชัดเจน แต่กลับคุ้นตาอย่างมาก หลินชิงหย่วนรู้สึกอย่าง 

อธิบายไม่ถูกว่านางก็คือเฉงิอว๋ีจิน่

หลินชิงหย่วนลองเรียกดูทีหน่ึง วันน้ีเป็นเทศกาลซั่งหยวน คนดีเลว 

ปะปนกัน เดนิไปมาไม่หยุด เขาไม่มัน่ใจว่าเฉิงอว๋ีจิน่ยินดีจะพบเขาในสถานท่ี 

เช่นนีห้รอืไม่ คดิไม่ถึงว่าเฉงิอว๋ีจิน่จะหนัหน้ามาจริงๆ

หลินชิงหย่วนมีแรงฮึกเหิมขึ้นมาทันที เขาแหวกกลุ่มคนมาถึง 

ข้างกายเฉงิอว๋ีจิน่ แล้วพูดด้วยรอยย้ิม "เมือ่ครูข้่ายงัไม่กล้ามัน่ใจ คิดไม่ถึงว่า 

จะเป็นคณุหนูใหญ่เฉงิจรงิๆ"

เฉงิอวีจ๋ิน่ไม่ได้ย้ิมเลย และไม่ได้ขยับ เพียงยืนอยู่ท่ีเดิมเงยีบๆ อย่างน้ัน 

81
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มองดหูลนิชงิหย่วนเดนิข้ามถนนมาอย่างยากล�าบาก เบยีดมาถึงตรงหน้านาง 

จนสดุท้ายเฉงิอว๋ีจิน่จงึย้ิมบางๆ แล้วพูดว่า "ข้าเหน็โคมไฟทีน่ี่น่าสนใจจงึ

เดนิมาด ู เมือ่ครูค่นมากเหลือเกิน ข้าไม่เห็นอาลักษณ์หลนิ ขออาลกัษณ์หลนิ 

อภยัด้วย"

หลนิชงิหย่วนได้ยินแล้วก็รบีโบกมอื "เจ้าไม่เหน็ข้าเป็นเรือ่งปกติมาก  

บนถนนมคีนมากมายอย่างน้ี จะเห็นไปหมดทุกคนได้อย่างไร คุณหนูใหญ่เฉงิ

เกรงใจเกินไปแล้ว ระหว่างพวกเราไม่จ�าเป็นต้องถึงขัน้น้ี"

เฉิงอว๋ีจิ่นได้ยินค�าพูดประโยคน้ี ความรู ้สึกอึดอัดมาตลอดคืน 

ก็ผ่อนคลายลงได้บ้าง ความตงึเครยีดในใจนางคลายลง สหีน้าท่าทางก็ดู 

มคีวามสขุข้ึน ความเปลีย่นแปลงนีท้�าให้คนเหน็รูส้กึเบกิบานใจตามไปด้วย

อย่างไร้สาเหตุ

หลินชิงหย่วนปกติไม่จุกจิกเรื่องมาก ในเมืองหลวงเขามีญาติมิตร 

ไม่มาก ออกมาชมโคมไฟเพ่ือร่วมสนุกเท่าน้ัน ตอนนีไ้ด้มาเจอเฉงิอว๋ีจิน่เข้า  

เขาคิดว่ายากนักจะได้เจอคนรู้จักสักคน ไม่ติดขัดอะไรที่จะไปชมโคมไฟ 

ด้วยกัน หลนิชงิหย่วนคดิเช่นน้ีจงึพูดออกมาว่า "คณุหนใูหญ่เฉงิ เจ้ามแีผน 

จะท�าอะไรต่อไป ข้าเหน็ด้านหน้ามกีารทายปรศินาโคมไฟ พวกเราไปดูด้วยกัน 

ดหีรอืไม่"

ตูร้ัว่กับเหลยีนเชีย่วได้ยินค�าพูดของหลนิชงิหย่วนแล้วสหีน้าก็เปลีย่นไป

เลก็น้อย ในเมอืงหลวงคนมอี�านาจบารมมีาก กฎระเบยีบมารยาทก็มาก 

เช่นกัน บรุษุผูห้นึง่พูดค�าเช่นนีอ้อกมา เรยีกได้ว่าเสยีมารยาทอย่างมาก

เฉงิอว๋ีจิน่กลบัไม่ค่อยใส่ใจ หากเป็นบรุษุอืน่พูดค�าเช่นนีอ้อกมา คงเป็น 

การล่วงเกินอย่างไม่ต้องสงสยั แต่หลนิชงิหย่วนไม่ใช่คนในเมอืงหลวง เขา 

ไม่คุน้เคยกับประเพณมีารยาทของเมอืงหลวงเป็นเรือ่งปกตมิาก อกีอย่าง



55จิ่วเยวี่ยหลิวหั่ว

หลินชิงหย่วนเดิมทีก็เป็นคนที่มีนิสัยใจกว้างไม่จุกจิกเร่ืองมากอยู่แล้ว  

เฉิงอวี๋จ่ินหัวเราะ ไม่ใส่ใจการออกนอกกรอบเล็กน้อยเหล่าน้ี "ได้ รบกวน

อาลกัษณ์หลนิแล้ว"

หลินชิงหย่วนได้ยินก็ดีใจจนออกนอกหน้า รวบรวมความกล้าอาสา 

เดนิน�าหน้า เฉงิอว๋ีจิน่หนัหน้าไปมองด้านหลงัเลก็น้อย ท่านหญิงชิง่ฝกัูบ 

นายหญิงรองตี๋ยืนอยู่ด้วยกัน ท้ังสองไม่รู้ว่าพูดคุยอะไรกัน สีหน้าของ 

ท่านหญิงชิ่งฝูค่อยๆ เย็นชาขึ้น แต่เป็นหร่วนซื่อท่ีท้ังตกใจและลอบยินดี 

พยายามสะกดรอยย้ิมบนใบหน้า

อยู่ไกลเช่นน้ี เฉิงอว๋ีจิน่ย่อมไม่อาจได้ยนิว่าพวกนางพูดอะไรกัน แต่ 

ดจูากท่าทางของท่านหญิงชิง่ฝ ูแม้จะตกใจไม่พอใจ แต่ไม่ได้โกรธจนสะบดั 

แขนเสือ้ เหน็ได้ว่าเรือ่งท่ีนายหญิงรองตีพู๋ดแม้จะท�าให้นางไม่ยินด ีแต่ก็ 

ไม่ได้เหยียบถูกขดีจ�ากัดต�า่สดุ กห็มายความว่าไม่น่าจะเป็นเรือ่งการถอนหมัน้?

ท่านหญิงชิง่ฝตู่อให้ไม่มคีวามรูส้กึต่อเฉงิอว๋ีจิน่เพียงไร แต่อย่างไร 

ก็เป็นมารดาในนาม หากถอนหมัน้ต่อหน้านางครัง้แล้วครัง้เล่า ท่านหญิงชิง่ฝู 

ต้องระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วแน่นอน จะมายืนน่ิงฟังนายหญิงรองตี ๋

กลางถนนได้อย่างไร

ไม่ใช่ถอนหมั้น หรือจะเป็นเงื่อนไขในพิธีแต่งงานหรือสินสอด  

ตี๋เหยียนหลินแต่งภรรยาเอกคนใหม่ ตามหลักประเพณีคนท่ีแต่งใหม่ 

ต้องท�าพิธีในฐานะอนุภรรยาต่อหน้าภรรยาเอกเดมิ ในทุกด้านย่อมไม่อาจ 

เกินหน้าภรรยาเอกเดมิได้ สนิสอดตามธรรมเนียมก็ต้องต�า่กว่าภรรยาเอกเดิม 

เช่นกัน สกุลตี๋อาจจะพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ข้อน้ีจึงมาเจรจาเง่ือนไขกับ 

จวนอีช๋นุโหวกระมงั

เฉงิอว๋ีจิน่พูดไม่ออกว่าในใจรูส้กึอย่างไร นางเหม่อมองโคมไฟตรงหน้า 
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ครู่หน่ึง แล้วหัวเราะเยาะตนเอง นางกลายเป็นคนเช่นน้ีต้ังแต่เมือ่ใด ถึงกับ 

ต้องเริม่อาศยัผูอ้ืน่แล้ว

ใต้หล้านีไ้ม่มใีครสนใจเรือ่งเหล่าน้ีมากกว่านางอกีแล้ว เฉงิหยวนจิง่ 

ถึงแม้พูดว่าจะช่วยนาง แต่งานของเขายุ่งมาก จะสนใจไปทกุด้านได้อย่างไร  

พูดถึงทีส่ดุแล้ว เรือ่งน้ียังต้องอาศัยตนเอง

วิงวอนพระขอร้องคนสู้พ่ึงพาตนเองไม่ได้ ทัง้ท่ีเป็นหลกัการท่ีนางเข้าใจ

ตัง้แต่เจด็ขวบ เหตุใดตอนน้ียังเลอะเลอืนได้อีก

หลนิชงิหย่วนเดนิไปครูห่นึง่ พูดกับคนด้านหลงัไม่มกีารตอบสนองใด  

พอหันหน้าไปจงึเหน็ว่าเฉงิอว๋ีจิน่ยังยืนอยู่กับท่ี ก�าลงัจ้องมองโคมไฟดวงหนึง่ 

อยู่ หลนิชงิหย่วนสงสัย ท�าได้เพียงย้อนกลบัมา "คณุหนใูหญ่เฉงิ เป็นอะไร 

หรอื"

เฉิงอว๋ีจิ่นหลุดจากภวังค์ความคิด รู้ตัวว่าตนเองท้ิงให้หลินชิงหย่วน

เคว้งคว้าง จงึก้มหน้ากระแอมทีหน่ึง แล้วพูดว่า "ไม่เป็นไร ข้าเห็นโคมไฟดวงนี้

แปลกด ีมองเพลนิโดยไม่รูตั้ว จงึไม่ได้เดินตามอาลกัษณ์หลิน"

หลินชิงหย่วนพอได้ยินว่าเป็นเพราะโคมไฟก็โบกมือทันที "ไม่เป็นไร  

คุณหนูใหญ่เฉงิไม่จ�าเป็นต้องขออภยัข้า ข้าเป็นคนพาคณุหนูใหญ่เฉงิไป

เท่ียวเล่น ไม่ได้มาเพ่ือให้คณุหนูใหญ่เฉงิขออภัย ขอเพียงคุณหนูใหญ่เฉงิ 

มคีวามสขุก็พอ"

เฉงิอว๋ีจิน่ได้ยินค�าพูดเช่นน้ีก็รูสึ้กสบายใจ หลินชงิหย่วนเป็นคนเปิดเผย

ตรงไปตรงมามากคนหนึ่ง มีจิตใจใสซื่อบริสุทธ์ิเหมือนสวีจือเซี่ยน แต่ 

มคีวามคดิมคีวามสามารถมากกว่าสวีจอืเซีย่น คนเช่นน้ีหากนางแต่งกับเขา  

วันหน้าต้องสบายใจมากแน่นอน

เฉงิอวีจ๋ิน่หลบุตาลงปิดบงัความคดิในใจ พูดว่า "ขอบคณุอาลกัษณ์หลนิ"
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หลนิชงิหย่วนเห็นเฉงิอว๋ีจิน่หยุดอยู่ตรงหน้าโคมไฟดวงหนึง่ คดิจรงิๆ ว่า

เมือ่ครูน่างดโูคมไฟอยู่ จงึพูดว่า "ถ้าคุณหนใูหญ่เฉงิชอบโคมไฟ ข้างหน้ายังมี 

โคมไฟรปูร่างแปลกตาอกีหลายแบบ คณุหนูใหญ่เฉงิลองเดินไปดูข้างหน้า 

ก็ได้"

"ได้" เฉงิอว๋ีจิน่พยักหน้า บนถนนคนเดนิไปเดินมา เฉงิอวีจ๋ิน่หนัหน้า 

ไปมองแวบหนึง่ เห็นพวกท่านหญิงชิง่ฝูยังคงตัง้ใจพูดคยุกันอยู่ ไม่ได้สงัเกต 

รอบข้างแม้แต่น้อย

ในเวลานีมี้รถม้าคันหน่ึงเคลือ่นผ่านกลางถนนพอดี รอจนรถม้าเคลือ่นท่ี

เบยีดเอยีงไปมา เฉงิอว๋ีจิน่ก็หายไปจากต�าแหน่งเมือ่ครู่แล้วเช่นกัน

จู่ๆ  ร่างของนางก็หายไปจากสายตา ต๋ีเหยียนหลนิขมวดคิว้ รบีเดนิ

ขึ้นหน้าไปหลายก้าวทันที ทว่าเทศกาลซั่งหยวนทุกคนออกมาเดินเล่น  

คนบนถนนมมีากเหลือเกิน ตีเ๋หยียนหลินมองหาอยู่นานก็ไม่เจอเงาร่างของ 

เฉงิอวีจ๋ิน่

ตีเ๋หยียนหลนิหวัคิว้ขมวดแน่น วนันีม้คีนพลกุพล่านมากมายไปหมด  

ข้างกายเฉิงอว๋ีจิ่นมีเพียงสาวใช้สองคน เดินรวมไปกับทุกคนเช่นนี้ออกจะ

อนัตรายเกินไปแล้ว เดมิทีเขาคดิว่าจะมุง่ไปทางท่ีเฉงิอวีจ๋ิน่เดนิหายไปทนัที  

ทว่าเพ่ิงเดนิไปไม่ก่ีก้าวก็นกึถึงเรือ่งท่ีเกิดข้ึนเมือ่หลายวันก่อน

เขาไปร่วมงานเลีย้งกับสหายร่วมงานตามปกต ิแต่ระหว่างดืม่สรุาเตม็ท่ี

เดินออกไปให้สร่างเมากลบัถูกคนแปลกหน้าคนหนึง่ขวางเอาไว้ ตีเ๋หยียนหลนิ 

มปีระสบการณ์มาก พอฟังเสยีงของอกีฝ่ายก็แยกออกได้ว่านีค่อืขนัท ีใต้หล้านี ้

มสีถานทีแ่ห่งเดยีวท่ีมขีนัที อาการเมาของตีเ๋หยยีนหลนิสร่างไปกว่าครึง่ 

ในทันท ีทว่าขันทผีูน้ั้นส่งย้ิมให้เพียงเปลอืกนอก หลงัจากพูดค�าสองแง่สองง่าม

บางอย่างแล้วก็บอกเขาอย่างมีความหมายลึกซึ้งว่าอย่ามีความคิดอะไร 
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ทีไ่ม่ควรม ีวาสนาบางอย่างเขารบัไม่ไหว

อาการเมาของตี๋เหยียนหลินสร่างไปจนสิ้น

ตีเ๋หยียนหลนิยืนอยู่กลางลมหนาวอยู่นาน ใบหน้าเปลีย่นจากแดงด้วย

ฤทธ์ิสรุาเป็นขาวซดี เขาย้อนคดิค�าพูดของขันทีซ�า้ไปซ�า้มา 'อย่ามคีวามคดิ 

อะไรทีไ่ม่ควรม'ี ระยะน้ีเขาไม่ได้ท�าอะไรต่างจากคนอืน่ มสีิง่เดียวท่ีแตกต่างไป 

ก็คอืก�าลงัวางแผนแต่งภรรยาเอกคนใหม่

ตี๋เหยียนหลินคิดถึงตรงน้ีพลันรู้สึกว่าเหลือเชื่อ เฉิงอว๋ีจิ่นถูกคน 

ในวังหลวงหมายตาเข้าหรอื

เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไร

ตี๋เหยียนหลินจะมีแก่ใจดื่มสุราอีกได้อย่างไร สั่งให้เสี่ยวเอ้อร์ไป 

บอกความที่โต๊ะสุรา ส่วนเขากลับจวนไปก่อน หลังจากตี๋เหยียนหลิน 

กลับถึงจวนก็มสีหีน้าย�า่แย่มาก เขาครุน่คดิซ�า้ๆ อยู่นาน สดุท้ายไประบายให้ 

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าตีฟั๋ง บอกให้มารดาระงบัเรือ่งการแต่งงานของสกุลเฉงิไว้ชัว่คราว

ฮูหยินผู ้เฒ่าตี๋ได้ยินว่ามีขันทีมาเตือนตี๋เหยียนหลินก็ตกใจจน 

ขวัญกระเจิงไปแล้วครึ่งหน่ึง จะกล้าเพียงระงับไว้ได้อย่างไร จึงบอกให ้

นายหญิงรองตี๋ไปถอนหมั้นในทันที ทว่าการถอนหมั้นพวกเขาก็ไม่กล้า 

ล่วงเกินสกุลเฉงิเช่นกัน จ�าต้องท�าอย่างเกรงใจ แทบจะขอร้องอีกฝ่ายด้วยซ�า้  

บอกว่าเรื่องที่พวกเขาเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ถือเสียว่าไม่เคยมีมาก่อน 

ก็แล้วกัน

ในวังหลวงยังมีองค์ชายที่ยังไม่ได้แต่งพระชายา ต่อให้มอบ 

ความกล้าหาญล้นฟ้าแก่ฮหูยินผูเ้ฒา่ตี ๋นางก็ไม่กล้าแย่งคนกับทางราชวงศ์

บงัเอญิก่อนหน้านีนั้ดหมายกันว่าจะพบหน้ากันในเทศกาลซัง่หยวน 

เดมิทผีูใ้หญ่ท้ังสองบ้านอยากจะสร้างโอกาสให้แก่ว่าทีบ่่าวสาว ให้พวกเขา 
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ได้ท�าความคุ้นเคยกัน อันที่จริงพูดได้ชัดแล้วก็คือความคิดส่วนตัวของ 

ตีเ๋หยียนหลนิเอง ทว่าตอนน้ีถูกคนในวังหลวงตกัเตอืน จวนไช่ก๋ัวกงไม่กล้า 

มีความคิดใด ฮูหยินผู้เฒ่าตี๋อายุมากแล้ว ไม่เหมาะจะเดินเบียดเสียด 

คนมากมายบนถนน จึงให้นายหญิงรองตี๋ออกจากจวน พูดกับสกุลเฉิง 

ให้กระจ่างด้วยท่าทีอนัดี

อย่างไรเสียก็ไม่ได้หมั้นหมายเป็นทางการ เป็นเพียงผู้ใหญ่สองฝ่าย 

แลกเปลีย่นค�าสญัญากัน ขอเพียงสกุลเฉงิไม่พูด สกุลตีไ๋ม่พูด ก็ไม่มใีคร 

รูเ้รือ่งน้ี ดต่ีอชือ่เสยีงของคณุหนูใหญ่เฉงิ และดต่ีออนาคตของสกุลต๋ีเช่นกัน

นายหญิงรองตี๋สีหน้าอมทุกข์ออกจากจวน ในสถานการณ์เช่นนี ้

ตี๋เหยียนหลินไม่เหมาะจะพบหน้าเฉิงอว๋ีจิ่นแล้ว แต่เขายังคงไม่ยอมแพ้  

ตามรถม้าของนายหญิงรองตีอ๋ยู่ไกลๆ และมองเฉิงอว๋ีจิน่เดนิลงมาจากรถม้า

โดยมผีูค้นมากมายก้ันกลาง

วันน้ีนางตัง้ใจแต่งตวั แม้จะเป็นเพราะอยู่ในช่วงไว้ทกุข์ เสือ้ผ้าบนร่าง 

จงึเป็นสเีรยีบ แต่เสือ้คลุมสีขาวสะอาดท้ังตวัของนางยามยืนอยู่ใต้แสงไฟ 

มแีสงเงาตดักนั เหมอืนบปุผาสเีงินบนต้นไม้ประดบัไฟ ราวกับว่าดวงดาว

บนท้องฟ้าพากันตกลงมาบนตัวนาง

ตี๋เหยียนหลินมองอยู่ไกลๆ ราวกับห่างกันคนละโลก มือของเขา 

ใต้แขนเสือ้ก�าเป็นหมดัแน่น ความรูส้กึมากมายทัง้ไม่ยินยอม ตกใจ ไม่พอใจ 

ต่างประดงัประเดเข้ามา กรอกลงจนเต็มในใจของเขา

ก่อนหน้าน้ีที่วัดเซียงจี เฉิงอว๋ีจิ่นท�าลายศักด์ิศรีของเขาอย่างรุนแรง  

นบัจากตีเ๋หยียนหลินเตบิโตมาถึงตอนน้ี น่ันเป็นคร้ังแรกท่ีมคีนกล้าพูดกับเขา 

เช่นนัน้ สตรทีกุคนต่างประจบเขาเอาใจเขา มเีพียงอยู่ในสายตาเฉงิอว๋ีจิน่ 

ทีไ่ม่มค่ีาแม้แต่อีแปะเดียว
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ตี๋เหยียนหลินถูกกระตุ้นความดุร้ายขึ้นมา ต้องการจะเอาหญิงคนน้ี 

มาเป็นของตนเองย่ิงขึน้ ใต้หล้านีจ้ะมเีหตผุลอะไรมากมายให้พูดกัน แค่ 

เฉงิอวีจ๋ิน่ไม่ยินดจีะแต่งก็จะไม่แต่งได้หรอื

เช่นนั้นก็ดูถูกจวนไช่กั๋วกงของพวกเขาเกินไปแล้ว

ตีเ๋หยียนหลนิถือเอาความต้องการของตน ฝืนท�าให้ทุกอย่างเกิดขึน้มา

จรงิๆ ระยะน้ีเขารูส้กึว่าทุกอย่างราบรืน่ เขาคดิมาตลอดว่ารอให้เฉงิอว๋ีจิน่รูว่้า 

ทกุอย่างถูกก�าหนดไว้แล้วจะมท่ีาทีอย่างไร รอจนนางแต่งเข้าจวนไช่ก๋ัวกง 

กลายเป็นภรรยาของเขาแล้ว จะโอนอ่อนมาขอร้องเขาหรือไม่

ตี๋ เหยียนหลินแค่คิดก็รู ้สึกเลือดลมพลุ่งพล่าน การพบหน้า 

ในเทศกาลซั่งหยวนก็เป็นเรื่องที่ต๋ีเหยียนหลินตั้งใจเตรียมการไว้ เขา 

อยากดวู่าตอนเฉงิอว๋ีจิน่เผชญิหน้ากับเขาจะมสีหีน้าอย่างไร

ทว่าค�าพูดของขันทีในวังหลวงคล้ายสาดน�้าเย็นหนึ่งอ่างรดหัวของ 

ตี๋เหยียนหลินอย่างไม่ปรานี ท้ังท่ีเป็นการพบหน้าที่เขาเตรียมการไว้ แต ่

สดุท้ายกลบัเป็นเขาทีไ่ม่กล้าปรากฏตวัราวกับหนทูีต่�า่ต้อยน่าขนั กล้าเพียง 

ซ่อนตัวอยู่ในกลุม่คนลอบมองสภาพการณ์ของสกุลเฉิง

หลงัจากสอดส่ายสายตาอกีครัง้จนมองเห็นเงาร่างของนาง ทกุอย่าง 

เป็นไปตามความคดิของตีเ๋หยียนหลนิ เฉงิอว๋ีจิน่งดงามสะดดุตา งดงาม 

จนท�าให้คนไม่อาจเลื่อนสายตาหนีได้ แต่ตี๋เหยียนหลินคาดไม่ถึงว่า 

เขาไม่มสีทิธ์ิแม้แต่จะไปพบหน้าเฉงิอว๋ีจิน่

ตี๋เหยียนหลินท�าได้เพียงมองเฉิงอวี๋จิ่นน�าสาวใช้ไปชมโคมไฟ นาง 

หยุดตรงหน้าแผงเล็กแผงหน่ึงอยู่นานโดยไม่ได้ซื้ออะไรเลย บนถนน 

มคีนมากมายมองนางอยู่ เฉิงอว๋ีจิน่กลบัไม่สังเกตเห็น สดุท้ายชายคนหน่ึง 

เดินเบียดกลุ่มคนด้วยความตื่นเต้นยินดีไปถึงข้างกายนาง ทั้งสองพูดคุย 
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อะไรกันบางอย่างแล้วเฉงิอว๋ีจิน่ก็หายไป

ตีเ๋หยียนหลนิเดาได้ไม่ยาก เกรงว่าชายผู้น้ีคงจะเดนิน�าเฉงิอว๋ีจิน่ไป 

ชมโคมไฟแล้ว

เขาโกรธ เคยีดแค้น และมคีวามรษิยาท่ีไม่กล้าแสดงออกผสมผสาน  

ทว่าสดุท้ายตีเ๋หยียนหลนิท�าได้เพียงออกแรงหกัคนัไม้โคมไฟในมอื หมนุตวั 

เดนิจากไปด้วยความโกรธ

เช่นเดียวกับตอนที่มา ไม่มีใครรับรู้ ไม่มีใครสนใจ

นายหญิงรองตี๋ไม่รู้ว่าพี่ชายสามีของนางเมื่อครู่มาดูอย่างห่างๆ

ตี๋เหยียนหลินไม่สบายใจ นายหญิงรองตี๋เวลานี้ก็รู้สึกไม่ดีเช่นกัน

จวนไช่ก๋ัวกงเป็นคนเสนอจะแต่งออกมาก่อน ปรากฏว่าผ่านไปไม่นาน

เท่าใด ครอบครัวพวกเขากลับพูดว่าทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิด ขอให ้

จวนอีช๋นุโหวเป็นผูใ้หญ่มใีจกว้าง ถือเสยีว่าไม่เคยมอีะไรเกิดข้ึนมาก่อน

เป็นผูใ้หญ่มใีจกว้างบ้าบออนัใด ท่านหญิงชิง่ฝจูะทนรบัการดหูมิน่

เช่นนีไ้ด้อย่างไร

นายหญิงรองตีอ๋มทกุข์ไว้เตม็กลนื ทัง้ไม่กล้าล่วงเกินสกุลเฉงิ ท�าได้เพียง

โอนอ่อนพูดค�าดไีม่หยุด ท่านหญิงชิง่ฝถููกการกระท�าน้ีของสกุลต๋ีท�าให้งนุงง 

บอกว่าจะถอนหม้ัน แต่สกุลตี๋กลับมีท่าทีเกรงใจอย่างย่ิง ถึงข้ันพูดอย่าง 

ประจบเอาใจ แต่จะบอกให้เป็นสหายท่ีดีกันต่อไป นายหญิงรองต๋ีก็กลับ 

เอาแต่พูดว่าไม่กล้าอาจเอือ้ม ราวกับว่าแสดงท่าทช้ีาไปจะมภียัร้ายอะไร

เกิดขึน้

นี่มันอยู่ในสถานการณ์อะไรกันแน่

ท่านหญิงชิ่งฝูกับนายหญิงรองตี๋สนทนากันไม่จบสิ้น พวกนาง 

ล้วนไม่ได้สงัเกตว่าเฉงิอวีจ๋ิน่หายตัวไปแล้ว
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เฉิงอว๋ีจิ่นตามหลินชิงหย่วนไปทายปริศนาโคมไฟ หลินชิงหย่วน

อย่างไรเสยีก็มาจากตระกลูบณัฑติ เป็นถึงจ้วงหยวน ตลอดทางท่ีเดนิน�า

ช่างเจรจาอย่างมาก เฉงิอว๋ีจิน่ฟังแล้วก็ค่อยๆ ผ่อนคลายลง เผยรอยย้ิม 

ทีแ่ท้จรงิออกมา

หน้าแผงโคมไฟแผงหน่ึงมีคนล้อมอยู่จ�านวนมาก แผงนี้โคมไฟ 

ท้ังใหญ่และสวยงาม เห็นได้ชดัว่าราคาไม่เบาเลย ข้างหน้ายังขึงเชอืกไว้ 

เส้นหน่ึง บนนัน้มโีคมไฟห้อยไว้เต็ม บนโคมไฟแต่ละดวงล้วนมปีรศินาอยู่ 

ทายถูกก็เอาโคมไฟไปได้ เจ้าของแผงตัง้แผงย่ิงใหญ่เช่นน้ีย่อมไม่ยอมขาดทุน

เสียเปล่า ปรศินาโคมไฟแต่ละข้อล้วนยากมาก หากเดาไม่ออกสามารถไปซือ้ 

โคมไฟบนแผงได้เลย

เฉงิอว๋ีจิน่รูส้กึชืน่ชมกับความชาญฉลาดในการท�าการค้าของชาวเมอืง 

เดิมทีนางคิดว่าตาไม่เห็นไม่วุ่นวายใจ อยู่ให้ห่างจากพวกท่านหญิงชิ่งฝู 

สักหน่อย ทว่าตอนนี้เห็นปริศนาโคมไฟมากมาย นางก็เกิดนึกสนุกขึ้นมา  

คดิพิจารณาอย่างละเอยีดไปทลีะข้อ

นางดไูปพลางแลกเปลีย่นความคดิกับหลนิชงิหย่วน ท้ังสองพูดคุยกัน

อย่างมคีวามสขุ เฉงิอว๋ีจิน่รูส้กึผ่อนคลายข้ึนทุกที หลนิชงิหย่วนเล่าต�านาน 

เรือ่งหน่ึง นางก็ถูกเย้าจนหลดุหัวเราะออกมา หางตาหางคิว้ล้วนมรีอยย้ิม

หลวิอ้ียืนอยู่ในมมุเงยีบสงบ รูส้กึว่าลมในคนืน้ีหนาวยะเยอืกขึน้ทกุที  

เขาลูบแขนเงียบๆ ท่ามกลางสายตาขอความช่วยเหลือของทุกคน จ�าใจ 

เดินเข้าไปหนึ่งก้าว ถามอย่างระมัดระวังว่า "องค์รัชทายาท ทางฝ่าบาท 

ยังทรงรออยู่นะพ่ะย่ะค่ะ พระองค์ว่า..."

เฉงิหยวนจิง่ยืนมอืไพล่หลงั มแีม่น�า้ก้ันกลางหน่ึงสาย มองดเูหตกุารณ์ 
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บนฝ่ังตรงข้ามโดยไม่พูดอะไร

ฝ่ังตรงข้ามแม่น�า้ตัง้เพิงใหญ่มากไว้เพิงหน่ึง ตอนน้ีมคีนจ�านวนมาก

ห้อมล้อมเพ่ือทายปริศนาโคมไฟ หลิวอี้อยากจะกัดล้ินของตนเองทิ้งเสีย  

ทั้งท่ีทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เหตุใดเขาต้องปากเปราะชี้ไปท่ีเพิงโคมไฟให้ 

องค์รชัทายาทดูความคึกคักด้วย

ตอนน้ีดเีลย เขาจะกลายเป็นความคกึคกัแล้ว หลวิอีใ้นเวลานีรู้้สกึว่า

ศรีษะของตนเองไม่ปลอดภัย วันน้ีจนัทราเตม็ดวงเป็นคร้ังแรกของปี ฮ่องเต้ 

ร่วมสนุกกับราษฎร ขึน้ไปบนหอไฟเพ่ือเป็นขวญัก�าลงัใจแก่ชาวเมอืง แน่นอน 

ทีบ่อกว่าร่วมสนุกกับราษฎรเป็นเพียงสาเหตหุนึง่เท่านัน้ สาเหตท่ีุส�าคญั 

ไปกว่านัน้อยู่ทีฮ่่องเต้อยากฉวยโอกาสท่ีวันน้ีมคีนมากหน้าหลายตาลอบพบ 

เฉงิหยวนจิง่สกัครัง้

เฉงิหยวนจิง่กับพวกหลิวอีอ้ยู่ระหว่างทางจะไปพบฮ่องเต้ แต่โชคไม่ดี 

ทีเ่ห็นเรือ่งทีไ่ม่ควรเห็นบางอย่างเข้าพอด ีและความวุ่นวายเหล่านีเ้ป็นสิง่ที่ 

หลวิอีช้ีใ้ห้เหน็เองอีกด้วย

หลิวอี้รู้สึกเสียใจภายหลังจนไส้แทบขาดแล้ว สวรรค์เป็นพยานได้ 

ตอนแรกเขาเพียงอยากจะประจบเอาใจผู้เป็นนายเท่านั้นจริงๆ ราษฎร 

ทัง้หลายอยู่เยน็เป็นสขุ เพราะผูเ้ป็นนายดแูลแผ่นดนิได้ดีมใิช่หรือ ใครจะรู้ว่า 

คณุหนใูหญ่เฉงิจะมาทายปรศินาโคมไฟอยู่ใต้เพิงขายโคมไฟแห่งน้ันเช่นกัน

เฉิงหยวนจิ่งมองอยู่ครู่หนึ่ง ปรับสภาพอารมณ์ ตัดสินใจจะไปพบ

ฮ่องเต้ก่อนแล้วค่อยจดัการเรือ่งของเฉงิอวีจ๋ิน่ เขาหมนุตวักลบั บนใบหน้า 

ไม่แสดงอาการใด แต่บรรยากาศรอบตวัเยน็ยะเยือกจนน่าตกใจ พวกหลวิอี้

ตอนแรกวางใจ แต่จากนัน้ก็กังวลใจมากขึน้ ก้มหน้าลงต�า่ แสร้งท�าเป็น 

คนใบ้หหูนวก เดินตามหลงัผูเ้ป็นนายอย่างเงยีบๆ
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พวกเขาเดนิอย่างหวาดหว่ันไปครูห่น่ึง ทันใดน้ันกไ็ด้ยินเสยีงดงัอือ้องึ 

ทางด้านหลงั หลวิอีเ้ดมิทีไม่ได้เก็บมาใส่ใจ เทศกาลซัง่หยวนผูค้นมากมาย 

อย่างนี ้ ทุกปีต้องเกิดเรือ่งไม่คาดคดิขึน้บ้าง แต่เสยีงอือ้องึดงัขึน้ทกุที ค่อยๆ 

เปลีย่นเป็นน่าตกใจ

เฉงิหยวนจิง่หันหน้ามา พบว่าจดุทีเ่สยีงดงัขึน้มาเป็นทิศทางท่ีเฉงิอว๋ีจิน่ 

อยู่เมือ่ครู ่เขาสหีน้าเคร่งเครยีด รบีย้อนกลบัไปด้านหลังทันที
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ถึงแม้โคมไฟตรงหน้าจะท�าได้เหมอืนจรงิและงดงามจบัตาเพียงใด แต่

เฉงิอวีจ๋ิน่ยังคงไม่อาจรวบรวมสมาธิได้ การทายปรศินาโคมไฟแม้จะคกึคกั  

แต่เสียงข้างหูล้วนเป็นค�าพูดระหว่างสามีภรรยา สหาย และครอบครัว 

พ่อแม่ลกู เฉงิอวีจ๋ิน่เพียงรูส้กึว่าความคกึคกัเหล่าน้ีไม่เก่ียวข้องอะไรกับนาง

นางเหม่อลอยอกีครัง้ หลงัจากดงึสตกิลบัมา เฉงิอวีจ๋ิน่พบว่านางมอง

ปรศินาโคมไฟตรงหน้าอยู่นานมากแล้ว

สามีภรรยาคู่หนึ่งด้านข้างพาบุตรสาวบุตรชายมาชมโคมไฟ เห็น 

เฉงิอว๋ีจิน่ยืนอยู่หน้าโคมไฟนานมากแล้ว จงึพูดด้วยรอยย้ิมว่า "แม่นางท่านน้ี 

ปริศนาโคมไฟข้อนี้ค่อนข้างยากสินะ เมื่อครู่พวกเราก็ทายไปหลายข้อ  

ล้วนผดิหมด"

พวกเขาคดิว่าเมือ่ครูเ่ฉงิอว๋ีจิน่ก�าลงัคิดค�าตอบของปรศินาโคมไฟอยู่ 

ในน�้าเสียงจึงแฝงการหยอกเย้าอย่างเป็นมิตร เฉิงอว๋ีจิ่นพยักหน้าย้ิมให้ 

82
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พวกเขา แต่ไม่ได้พูดอะไรมาก

หลินชิงหย่วนได้ยินเสียงจึงหันหน้ามาถามว่า "คุณหนูใหญ่เฉิง 

เป็นอะไรหรอื"

"ไม่ได้เป็นอะไร" เฉิงอวี๋จิ่นส่ายหน้า สถานที่นี้ปลอดภัยและคึกคัก 

เหลยีนเชีย่วกับตูร้ัว่นานทจีะได้ออกนอกจวน ตอนน้ีมองดจูนตาไม่กะพรบิ  

พวกนางปรนนบิตัริบัใช้เฉิงอว๋ีจิน่มาหน่ึงปี แทบจะไม่มเีวลาว่างเลย เฉงิอวีจ๋ิน่ 

อยากให้พวกนางได้พักผ่อน จงึไม่ได้เรยีกพวกนาง เพียงเดนิไปริมแม่น�า้ 

คนเดยีว

เพิงขายโคมไฟน้ีตัง้อยู่รมิแม่น�า้ ในตอนน้ีผวิน�า้จบัตวัเป็นน�า้แขง็แล้ว  

ไม่ต้องกลวัว่าลกูค้าจะเบยีดแน่นจนตกน�า้ไป ขนาดแผงแต่ละแผงมจี�ากัด 

เจ้าของแผงอยากจะจดัวางโคมไฟให้มากขึน้ จงึย่ืนตวัแผงจากบนฝ่ังแม่น�า้ไป 

บนผวิน�า้แขง็ ลอบขยายความกว้างของพ้ืนท่ีแผงขาย

ไม่เพียงแต่เจ้าของแผงคนนีม้คีวามคดิเช่นน้ี คนอืน่ๆ ก็มคีวามคิด 

เช่นเดยีวกัน กวาดตามองไป ธาราน�า้แข็งราวกับแถบสเีงนิแถบหนึง่ทอดยาว 

คดเคีย้วอยูก่ลางเมอืง สองฟากประดบัด้วยโคมไฟดวงเลก็ดวงน้อยราวกับ

ดวงดาวบนฟากฟ้าตกลงมาในแดนมนษุย์ งดงามอย่างย่ิง

แผงขายต้องการท�าการค้า ดังนั้นจะแขวนโคมไฟที่สวยท่ีสุดไว ้

ตรงกลางแผง คนท่ีห้อมล้อมตรงน้ันจึงมีมากที่สุดเช่นกัน ตรงส่วนท่ีอยู่ 

บนผิวน�้าแข็งจะเป็นโคมไฟเล็กแขวนกระจัดกระจายจ�านวนหนึ่งเท่านั้น 

จ�านวนคนจงึมน้ีอยลงตามไปด้วย เฉงิอวีจ๋ิน่เดนิตามเส้นทางไปถึงรมิแม่น�า้  

ข้างกายมคีนบางตาลงมาก นางรูส้กึผ่อนคลายลงบ้าง

เดินเล่นบนถนนทั้งที่มีเรื่องเก็บอยู่ในใจ ต่อให้เห็นของดีก็ไม่ท�าให ้

รูส้กึสนใจได้ เฉงิอว๋ีจ่ินเป็นเช่นน้ี นางแค่รูสึ้กว่าก�าลังเดนิเล่นเป็นเพ่ือนคนอืน่ 
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อยู่เท่าน้ัน ตนเองไม่มส่ีวนร่วมด้วยเลย

นางจ้องไปยังแสงไฟท่ีสะท้อนบนผิวแม่น�้า ท่าทางเหม่อลอย เมื่อ 

เทยีบกันแล้วในฤดรู้อนตอนท่ีนางออกจากจวนไปดูร้านค้าท่ีท่านโหวผูเ้ฒ่าเฉงิ

เหลือท้ิงไว้ให้นางครั้งน้ัน เดินทางไปด้วยเที่ยวเล่นไปด้วย มีความต้ังใจ

มากกว่าตอนนี้ เป็นไปได้ว่าสภาพจิตใจในการไปส�ารวจของของตนน้ัน 

ไม่เหมอืนกัน และอาจเป็นไปได้ว่าเพราะเป็นคนละคนกัน

เฉงิอว๋ีจิน่คดิถึงตรงน้ีก็รูสึ้กร�าคาญใจข้ึนมาทันใด นางสดูหายใจเข้าลกึ 

ทีหนึ่ง อยากให้อากาศท่ีเย็นเยือกกระตุ้นสมองของตนเองสักนิด ทว่า 

เมือ่เงยหน้าขึน้ เฉงิอว๋ีจิน่กลบัพบว่ามเีดก็คนหนึง่ถือโคมไฟรปูเสอืดวงหน่ึง 

ว่ิงเล่นอยู่กลางแม่น�า้

ผูใ้หญ่ท่ีดแูลเขาคงไม่ได้จบัตาดไูปชัว่ขณะ หรอือาจคดิว่าแม่น�า้จบัตวั

เป็นน�้าแข็งแน่นหนาแล้ว คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงปล่อยให้เด็กมาว่ิงเล่น 

บนพ้ืนน�า้แขง็ตามล�าพัง ทว่าเด็กคนนีค่้อยๆ ว่ิงไปถึงกลางแม่น�า้ ตรงนัน้

ห่างจากรมิฝ่ังไปไกล ชัน้น�า้แขง็ทีจ่บัตวับางมาก ย่ิงไปกว่านัน้ฤดหูนาวปีนี้ 

มหิีมะตกเพียงไม่ก่ีครัง้ และช่วงปีใหม่หลายวันน้ีอากาศยังอบอุน่ขึน้มากอกีด้วย

เฉงิอว๋ีจิน่เกิดลางสงัหรณ์ท่ีไม่ดข้ึีนมาทันใด ในเวลาน้ีเองนางดเูหมอืน 

จะมองเหน็รางๆ ว่าชัน้น�า้แขง็เกิดรอยแตกบางๆ เส้นหนึง่ทอดยาวออกไป

เฉิงอว๋ีจิ่นตกใจ ตะโกนเรียกคนตามสัญชาตญาณ ทว่ารอบข้าง 

เสยีงดงัอึกทกึ ทุกคนก�าลงัล้อมชมโคมไฟทายปรศินา จะได้ยินเสยีงของนาง 

ได้อย่างไร และเด็กคนนั้นเหมือนไม่ล่วงรู้ถึงอันตรายเลย ยังคงว่ิงไป 

ตรงกลางแม่น�า้

กลางแม่น�้าอยู่ห่างจากฝั่ง ชั้นน�้าแข็งไม่มีแรงยึดเหน่ียว มักจะเป็น 

ส่วนที่บางที่สุด เด็กคนนั้นไม่รู้ความ ตกลงไปในน�้าเย็นเฉียบเวลาเช่นนี้  
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ทัง้ยังเป็นเดก็ท่ีตวัแค่น้ีอกีด้วย แทบเป็นไปไม่ได้ท่ีจะมีชวิีตรอดเลย

เฉงิอว๋ีจิน่ช�านาญการวางแผน ท�าอะไรต้องค�านวณล่วงหน้าสามก้าว  

แต่ตอนตัดสินใจในเวลาส�าคัญกลับรวดเร็วมาก เพียงพริบตาเฉิงอว๋ีจิ่น 

ก็ตดัสนิใจแน่วแน่แล้ว นางเหยียบลงบนชัน้น�า้แข็งทันท ี ว่ิงไปกลางแม่น�า้ 

อย่างรวดเรว็ ขณะเดียวกันก็พยายามพูดเตอืนเด็กคนนัน้ว่าบนแม่น�า้อนัตราย 

อย่าเดินไปไกล ให้รบีกลบัมา

ทว่าเทศกาลซัง่หยวนเสยีงดงัอกึทึก คนบนรมิฝ่ังไม่ได้สนใจค�าพูดของ 

เฉิงอว๋ีจิน่ เดก็ท่ีอยู่กลางแม่น�า้ย่ิงฟังไม่ได้ยิน เฉิงอว๋ีจิน่ได้แต่มองเดก็คนนัน้ 

ว่ิงไปอีกหลายก้าว กระโดดโลดเต้นอยู่บนชั้นน�้าแข็ง เฉิงอว๋ีจิ่นเห็นแล้ว 

รูส้กึตระหนกจนใจเต้นไม่เป็นส�า่ รบีตะโกนพูดว่า "อย่าขยับ!"

ในเวลานีค้นทีเ่ดนิอยูส่องฟากสงัเกตเห็นความผดิปกติแล้ว พวกเขา 

เห็นสตรนีางหน่ึงสวมเสือ้คลมุสขีาว ดูการแต่งกายแล้วงามสง่าอย่างมาก 

ความผดิปกตขิองเฉงิอวีจ๋ิน่ดงึดดูความสนใจจากคนจ�านวนมาก จากน้ันก็ 

มคีนเหน็ความผดิปกติบนผวิน�า้แล้ว

"ตายล่ะ น�้าแข็งกลางแม่น�้ายังไม่แข็งตัว จะแตกแล้ว!"

คนทีห่ยุดยืนชีไ้ม้ชีม้อืไปบนผวิแม่น�า้มจี�านวนมากขึน้ทกุท ี เดก็คนน้ัน

สดุท้ายก็รบัรูถ้งึความผดิปกต ิเขาก้มหน้าเหน็รอยแตกเป็นลายเส้นน่าอนัตราย

บนผวิน�า้แขง็ก็ตกใจไม่น้อย ร้องไห้ว่ิงกลบัหลงัในทันที

แม้จะเป็นเด็กเล็กคนหนึ่ง แต่แรงกดจากการเหยียบบนชั้นน�้าแข็ง 

อย่างเตม็ท่ีนัน้ก็ไม่เบาเช่นกัน ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าเขาอยู่ภายใต้ความตกใจ 

จนท�าอะไรไม่ถูก ย่อมมีอาการล้มลุกคลุกคลาน เฉิงอว๋ีจิ่นได้แต่มองด ู

รอยน�้าแข็งแตกออกราวกับใยแมงมุม จากการเคลื่อนไหวของเด็กน้อย 

ท�าให้สามารถเห็นได้ด้วยตาว่าชัน้น�า้แข็งเปราะบางขึน้ทกุที
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เฉงิอวีจ๋ิน่ในใจบบีรดั รูว่้าตนท�าผดิพลาด เมือ่ครูน่างว่ิงลงมาเพราะ 

ร้อนใจไปชัว่ขณะ แต่การช่วยคนตกน�า้ในฤดหูนาวกับฤดรู้อนไม่เหมอืนกันเลย 

คนทีช่่วยจะให้ดอีย่าลงมาดกีว่า แต่ให้หาไม้ไผ่ยาวมาลากตวัคน ไม่เช่นน้ัน 

การเหยียบชัน้น�า้แขง็แตกมากขึน้อาจจะท�าให้ทัง้สองคนเป็นอันตรายได้มาก

แต่เรื่องมาถึงตอนนี้ นางไม่มีหนทางถอยกลับแล้ว หากย้อนกลับ 

ทางเดมิ น�า้แขง็ทีถู่กนางเหยียบมาครัง้หนึง่รบัแรงกดเป็นครัง้ทีส่อง ใคร 

จะรู้ว่ามนัจะแตกได้เรว็ข้ึนหรอืไม่ ท่ีส�าคญัก็คอืภายใต้สายตาของคนมากมาย

หากนางถอยกลับ คนที่มุงดูไม่สนใจหรอกว่านี่เป็นการช่วยเหลือที่ดีกว่า 

หรอืไม่ พวกเขาจะคิดเพียงว่าเฉงิอว๋ีจิน่รกัตัวกลวัตาย

ในเวลาน้ีเองมีเสียงดังแกร๊กรางๆ มาเข้าหู ชั้นน�้าแข็งที่เปราะบาง 

ภายใต้การออกแรงเหยียบของเดก็ก็แตกออก เดก็น้อยตกลงไปในหลมุน�า้แข็ง

ทนัที ถูกน�า้เย็นเยือกท�าให้รูส้กึหนาวสัน่อย่างรนุแรง

เฉิงอว๋ีจิ่นตัดสินใจกระโดดลงน�้าแทบจะพร้อมกัน น�้าในฤดูหนาว 

เย็นจบัข้ัวหวัใจมาก ตอนท่ีร่างกายลงสูน่�า้เย็น เฉงิอว๋ีจิน่ก็สัน่เทิม้ไปท้ังร่าง  

มชัีว่ขณะทีส่ญูเสยีการควบคมุร่างกายไป นางพยายามจะไปดงึตวัเดก็คนนัน้ 

แต่พบว่าเสื้อคลุมกันลมของตนดูดน�้าแล้วมีแรงต้านมาก นางจึงคลาย 

เชอืกผกูด้วยมอืทีส่ัน่เทา แล้วว่ายไปทางเด็กคนน้ันอย่างเต็มก�าลัง

โชคดทีีช่่องน�า้แข็งทีแ่ตกออกในตอนนีไ้ม่ใหญ่มาก เดก็น้อยถูกน�า้เย็น

ปะทะ แทบจะสูญเสียความสามารถในการตอบสนองไปแล้ว เฉิงอวี๋จิ่น 

ดงึตวัเขาเอาไว้ อยากจะหาแผ่นน�า้แขง็ทีแ่ขง็แรงเพ่ือขึน้ฝ่ัง ทว่าชัน้น�า้แขง็ 

กลางแม่น�้าล้วนเป็นน�้าแข็งแผ่นบาง เฉิงอว๋ีจิ่นหาช้ันน�้าแข็งท่ีสามารถ 

แบกรบัน�า้หนักคนสองคนไม่ได้เสยีที และนางยงัต้องลากเดก็คนหนึง่มา 

อกีด้วย ก�าลงักายจงึหายไปอย่างรวดเรว็
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เฉิงอว๋ีจิ่นรู้ในทันทีว่าจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไม่ได้ ตกน�้าฤดูหนาว 

ไม่เหมอืนกับในฤดรู้อน หากเป็นฤดรู้อน ขอเพียงมคีนมาก ต้องช่วยข้ึนมา 

ได้แน่นอน แต่ฤดูหนาวน�้าเย็นเฉียบ หากก�าลังกายของนางหมดลง  

ไม่สามารถลอยตัวเหนือน�้าได้แล้วจมลงไป เช่นน้ันก็จบสิ้นกัน ชั้นน�้าแข็ง 

คลุมผิวน�้าท้ังหมดไว้ หากนางตกลงไปแต่หาช่องว่างลอยตัวข้ึนมาไม่ได้  

จะต้องถูกท�าให้แข็งตายทัง้เป็น คนบนฝ่ังมชีัน้น�า้แขง็ก้ัน ต่อให้อยากช่วย 

นาง เกรงว่าคงท�าอะไรไม่ได้เช่นกัน

เฉงิอว๋ีจิน่จ�าต้องลองปล่อยตัวเดก็ก่อน เดก็ตัวเบากว่านาง นอนหมอบ 

บนชัน้น�า้แขง็ได้มัน่คงกว่านาง เฉงิอว๋ีจิน่เจอก้อนน�า้แขง็ทีไ่ม่โปร่งใสมากนกั

ก้อนหนึง่ ให้เดก็ใช้สองแขนกดยันบนก้อนน�า้แข็ง พยายามปีนขึน้ไป นาง 

ช่วยวางตวัเขาไว้บนผวิน�า้แขง็เช่นกัน

ทว่าเพียงแค่ท�าเช่นนี ้น�า้แขง็ก้อนนีก็้ปรากฏรอยร้าวข้ึนรางๆ แล้ว  

ทัง้สองคนอ่อนก�าลังมากเตม็ที ในเวลาน้ีทุกคนรมิแม่น�า้ถูกเหตุไม่คาดฝันนี้

ดึงดูดมาหมด ตู้รั่วกับเหลียนเชี่ยวอยากจะลงน�้าไปช่วยเฉิงอว๋ีจิ่น แต่ถูก 

หลินชิงหย่วนห้ามไว้ หลินชิงหย่วนมีบ้านเกิดอยู่ที่จี่หนาน เคยเห็น

โศกนาฏกรรมคนตกน�า้ในฤดหูนาว เขารูว่้าต้องช่วยคนอย่างไร ดงัน้ันจงึดงึ 

สาวใช้ทัง้สองไม่ให้พวกนางลงไปบนน�า้แข็ง จากน้ันก็ดงึไม้ไผ่ยาวล�าหน่ึง 

ออกมาจากแผงขายของ ก�ากับให้ทกุคนเอาไปพาดช่วยสองคนกลางแม่น�า้

ครอบครัวของเด็กน้อยรุดมาถึงแล้วเช่นกัน มารดาของเด็กชาย 

เห็นภาพเหตุการณ์ตรงหน้าก็ตกใจจนเข่าอ่อน แทบจะคุกเข่าลงบนผิวน�้า 

ญาตมิติรเพ่ือนบ้านรบีเลยีนแบบการกระท�าของหลนิชงิหย่วน ดงึไม้ไผ่ยาว 

ออกมาจากแผงขายโคมไฟ เป็นหลกัให้เดก็น้อยคลานกลบัมา รอจนคลาน 

มาถึงพ้ืนทีแ่ข็งแรงแล้ว พวกผูใ้หญ่จงึกรกัูนลงไปช่วยกันอุม้ตวัเดก็ข้ึนมา
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เทียบกันแล้วสถานการณ์ของเฉิงอวี๋จิ่นอันตรายกว่ามาก เพราะ 

เด็กน้อยเมื่อครู่ เฉิงอว๋ีจิ่นถึงกับเสียก�าลังเกือบครึ่งที่มีเพ่ือผลักขึ้นไปบน 

ผวิน�า้แขง็ เดมิทีก็ปลอดภัยไปแล้วครึง่หน่ึง ครอบครัวของอกีฝ่ายจงึช่วยเหลอื 

ได้อย่างราบรืน่ ทว่านางกลบัสญูก�าลงักายไปรนุแรงมาก ตอนเพ่ิงลงน�า้  

น�า้เย็นกระทบจนมอืเท้าเจบ็แปลบ แต่จากนัน้นางพบว่ามอืเท้าค่อยๆ แขง็  

เริม่หมดความรูส้กึ

พวกตูร้ัว่พยายามจะย่ืนไม้ไผ่ยาวออกไป ถึงขัน้เสีย่งอนัตรายลงไปยืน 

บนน�า้แข็ง แต่เฉงิอว๋ีจิน่เสียก�าลังกายไปอย่างรนุแรง ระยะห่างแค่สัน้ๆ ไม่ว่า 

จะท�าอย่างไรนางก็ว่ายไปไม่ถึง หลนิชงิหย่วนเห็นท่าไม่ดีจงึพูดว่า "เมือ่ครู ่

นางเสยีก�าลงัมากเกินไป ตอนนีไ้ม่มกี�าลงัแล้ว ช่วยถือเสือ้คลมุให้ข้า ข้าจะ 

ลงน�า้ไปช่วยนาง"

หลนิชงิหย่วนถอดเสือ้คลมุออก รูส้กึหนาวจนตวัสัน่ในทนัท ี เดก็รบัใช้

สกุลหลนิคดัค้านอย่างแรงกล้า หลนิชงิหย่วนเองก็ลงัเลใจไปชัว่ขณะเพราะ

ความหนาวเย็นเช่นกัน ในชัว่ขณะท่ีชะงกัไปเพียงชัว่ครูน่ัน้เอง ทางฝ่ังแม่น�า้ 

อีกด้านก็มีเสียงกระทบน�้าดังลอยมาในทันใด เหมือนมีคนตะโกนอะไร 

บางอย่าง จากนัน้ก็มเีสยีงกระโดดน�า้ตู้มๆ อีกหลายคร้ัง

หลินชิงหย่วนหันหน้าไปอย่างตกใจ มองผ่านแสงไฟที่รางเลือน  

เหน็คนคุน้ตาท่ีฝ่ังตรงข้าม

น่ันคือองครักษ์ของเฉิงหยวนจิ่ง ดูเหมือนจะชื่อหลิวอี้ ระยะน้ี 

หลนิชงิหย่วนเข้าออกจวนสกุลเฉงิบ่อยครัง้ จงึสนทิกับหลวิอีม้าก เพียงแต่ 

เวลานีห้ลวิอีท้ัง้ร้อนใจและตืน่ตระหนก ลนลานกระสบักระส่ายเหมอืนมด 

ทีว่ิง่ไปมาบนหม้อร้อนไม่มผีดิ

ตูร้ัว่กับเหลยีนเชีย่วสองสาวใช้ตะโกนร้องอย่างไม่ห่วงหน้าตา แทบจะ
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กระโดดอยู่แล้ว "เป็นนายท่านเก้า! คุณหนูรอดแล้ว!"

พวกนางสองคนตะโกนพูด แล้วรบีว่ิงไปยังอกีฝ่ังของแม่น�า้ คนทางนี้ 

ก็ยืดคอยาว พูดวิจารณ์ความเปลีย่นแปลงของอบุตัเิหตเุมือ่ครู่ เดก็รับใช้

สกุลหลินรีบคว้าแขนของหลินชิงหย่วนไว้แน่น เขาเห็นหลินชิงหย่วนจ้อง 

กลางแม่น�้านิ่งไม่ขยับ กลัวว่าคุณชายยังคิดจะกระโดดลงไปอีก รีบพูดว่า 

"คุณชาย ฤดูหนาวลงน�้าอันตรายเกินไป ท่านไม่ได้ว่ายน�้าได้ช�านาญนัก  

จะเสีย่งอนัตรายไม่ได้นะขอรบั!"

หลินชิงหย่วนบนใบหน้าปรากฏรอยย้ิมเศร้าจางๆ จางเสียย่ิงกว่า 

แสงไฟด้านหลงัเสยีอกี "ไม่ต้องแล้ว"

"คุณชาย?"

"น่ีก็คอืความแตกต่างกระมงั ข้าจนปัญญาแล้วจรงิๆ จงึจะลงน�า้ แต ่

เขากระโดดลงไปช่วยคุณหนใูหญ่เฉงิทันทีในชัว่ขณะทีเ่ห็นนาง"

"...คุณชาย ท่านพูดอะไรขอรับ"

หลนิชงิหย่วนส่ายหน้า รบัเสือ้คลมุตวันอกมาจากมอืของเด็กรบัใช้  

ไม่พูดอะไรอกี

เฉงิอว๋ีจิน่ค่อยๆ รูส้กึว่าโลกห่างจากนางไกลออกไปทกุที แสงไฟและ 

เสยีงโวยวายทีฝ่ั่งตรงข้ามเหมอืนจะกลายเป็นภาพเลอืนรางทีห่่างไปไกล 

นางไม่รูว่้าร่างกายตนเองเย็นเฉยีบเกินไปจนเกิดภาพลวงหรอืไม่ นางจงึ 

มองเห็นเฉงิหยวนจิง่

เฉิงอว๋ีจิ่นเองยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลวไหล เกิดภาพฝันว่าเทพเซียน 

มาช่วยนางยังดกีว่า เหตใุดจงึคดิถึงเฉงิหยวนจิง่เล่า ทว่าช่วงเวลาต่อมา 

แขนของนางกถู็กคนผู้หน่ึงจบัไว้ จากน้ันตวันางก็ถูกแรงทีแ่ขง็แกร่งยึดไว้มัน่
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ราวกับในท่ีสดุก็หลดุจากความว่างเปล่าขึน้มาเหยียบบนพ้ืนแข็งได้แล้ว

มือของอีกฝ่ายเย็นมากแล้ว แต่เมื่อเทียบกับเฉิงอวี๋จิ่น มือนั้นยังคง 

เป็นเหมอืนขมุความร้อน ส่งไอร้อนไหลเข้าสูร่่างกายนางไม่หยุด

เฉิงอว๋ีจิ่นจ้องอยู่นาน ไม่มั่นใจว่านี่เป็นภาพลวงตาท่ามกลาง 

ความหนาวเหน็บของตนหรือว่าเป็นความจริง "ท่านอาเก้า?"
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