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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



'ออกจากจวนมาไขคด'ี ทีนั่กอ่านก�าลงัถืออยู่ในมอืขณะน้ีเป็นอกีเรือ่งหน่ึง 

ทีม่ากกว่ารกัภมูใิจเสนอ เพราะนอกจากผลงานการวาดรปูของ 'Ibuki Satsuki'  

และท่านนักเขียนนักแปลแล้ว พล็อตเร่ืองโดยรวมค่อนข้างแตกต่างไปจาก

นิยายรักแปลจีนมากมายท่ีมีวางจ�าหน่ายอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เน่ืองด้วย

เรื่องราวไม่ได้เล่าถึงแต่เรือนหลังเพียงอย่างเดียว ทว่ามีครบทุกรสชาติใน 

เรื่องเดียว ท้ังการกลับชาติมาเกิดใหม่ที่แตกต่างจากเรื่องอื่น ความฝันท่ี 

เชื่อมโยงนางเอกของเราเข้ากับความรู้ความสามารถของคนอีกคนหน่ึง  

การไขคดีท่ีเป็นปริศนาท้ังคดีเล็กคดีใหญ่ การชันสูตรพลิกศพในเหตุการณ์ 

ที่มีความจ�าเป็นต้องท�าเพ่ือให้คนร้ายตัวจริงได้รับบทลงโทษที่สาสม และที ่

ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องราวความรักของพระ-นางที่เขาทั้งสองจะได้ร่วมสร้างสรรค์

หลายสิ่งหลายอย่างไปด้วยกันจนเกิดความรักที่ตราตรึงใจ

โดยเรื่องราวเร่ิมต้นข้ึนเม่ือ 'เฉินอิ๋ง' ก้าวออกมาปกป้องพ่ีสาวในจวน

เดยีวกันด้วยความจรงิท่ีว่าพ่ีสาวของนางถูกใส่ความ และเพราะการช่วยพ่ีสาว

ในครั้งนี้จึงท�าให้นางสร้างความไม่พอใจให้กับจวนองค์หญิงใหญ่อย่างมาก 

ทว่าสดุท้ายนางกลบัได้ช่วยฮองเฮาและไทเฮาไขความกระจ่างในเรือ่งทีท่ัง้สอง

ก�าลังหาค�าตอบ มิหน�าซ�้าเร่ืองยังยาวไกลไปถึงข้ันที่นางได้ช่วยฮ่องเต้จาก

การ...หากบอกมากไปกว่าน้ีนักอ่านอาจจะขุ่นเคืองแล้ว เช่นน้ันเรามาลุ้น 

ไปด้วยกันดีกว่าว่านางจะท�าเช่นไรจึงจะปลดพันธนาการจากหอห้อง เพ่ือ 

ออกเดินไปตามเส้นทางของตนเองในยุคที่ไม่เป็นมิตรกับอิสตรีเช่นน้ีได้ และ 

'จุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ให้นางได้พบกับ 'เขา' และให้นางได้ก้าว 'ออกจากจวน

มาไขคดี' อย่างเต็มตัว' ที่กล่าวถึงในค�าโปรยนั้นคืออะไร ติดตามกันไป 

ให้ครบทั้ง 10 เล่มเลยนะคะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เด็กหญิงหรือสตรีส่วนใหญ่ล้วนแต่เอียงอาย ยิ่งตอนพบเจอ 

บุรุษแปลกหน้ากะทันหัน พวกนางก็ย่ิงขัดเขินจนพูดอันใดไม่ออก ไม่ว่า

จะผู้ใดหรือแม้แต่พวกเขาสองคนก็ต่างล้วนคิดเช่นนั้น

"ผูน้้อยเผยซู ่คุณหนูสามเกรงใจแล้ว" น�า้เสยีงชวนเคลิบเคลิม้มนึเมา

นั่นดังขึ้นเป็นค�ารบที่สอง 

คราวน้ีในที่สุดเฉินอิ๋งก็เรียกสติที่จางหายไปก่อนหน้านี้กลับมาได้

ส�าเร็จ

ใจที่เต้นระส�่าไม่เป็นจังหวะหยุดน่ิง ลมหายใจกลับมาคล่องโล่ง 

ความรู้สึกอัดแน่นในล�าคอจู่ๆ ก็ปลาสนาการไปจนสิ้น

นางเงยหน้าขึน้ช้าๆ สายตากวาดมองไปทีด้่านหลงัขององค์รชัทายาท  

ที่นางเห็นคือบุรุษรูปร่างสูงกว่าองค์รัชทายาทเกือบครึ่งศีรษะ

เพราะยืนย้อนแสง ทัศนวิสยัของเฉนิอิง๋จงึค่อนข้างมดื ตอนก้มหน้าลง 

อีกครั้ง นางจ�าได้ก็แต่จมูกสูงโด่งเด่นสะดุดตาของอีกฝ่ายเท่านั้น



 เฉินจิ่น  คุณหนูใหญ่แห่งจวนเฉิงก๋ัวกง เป็นบุตรีของ 
เฉินซวินกับสว่ีซื่อ บิดานางเป็นซื่อจื่อก๋ัวกง 

คนปัจจุบัน นางจึงยิ่งโดดเด่นที่สุดในหมู่พี่น้อง

 กัวย่วน  เซยีงซานเซีย่นจู ่บตุรคีนเดยีวขององค์หญิงใหญ่
หย่งหนิง รูปร่างหน้าตางดงามชวนตรึงตรา  
นสิยัหย่ิงยโสโอหังไม่เหน็หัวผูใ้ด ทว่าเซยีวไทเฮา

ในรัชสมัยปัจจุบันกลับทรงเอ็นดูนางไม่ใช่น้อย

 เฉินอิ๋ง  คณุหนูสาม เป็นสตรจีากบ้านรองของจวนเฉงิก๋ัวกง  
มีฐานะเป็นบุตรีล�าดับสามของตระกูล ฐานะ 
ในจวนก๋ัวกงเรียกได้ว่าค่อนข้างกระอักกระอ่วน 
เนือ่งจากเฉนิเซ่าผูเ้ป็นบดิาของนางหายสาบสญู

ไปนานปี

 องค์หญิงใหญ่หย่งหนิง  พระมารดาของกัวย่วน พระชันษาเหมือนจะยัง 
ไม่ถึงสีส่บิปี ใบหน้ายาว หางตาชีข้ึน้ ชอบเขยีนคิว้ 

เรียวเล็กโก่งขึ้นน้อยๆ ตามสมัยนิยม

 เผยซู ่  บุรุษซึ่งอยู่ข้างกายองค์รัชทายาท สวมอาภรณ์
แตกต่างจากผู้อ่ืน ไม่ใช่สีของอาภรณ์ขุนนาง 
ฝ่ายบุ๋น และไม่ได้แต่งตัวเช่นขุนนางฝ่ายบู๊ เป็น
บุรุษอีกคนหนึ่งที่ท�าให้เฉินอิ๋งจดจ�าได้ตั้งแต ่
คราแรกที่พบ
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ลมบูรพาเดือนสามธารวสันต์ ที่พานพบเพียงดอกท้อมิใช่คน

แต่ไหนแต่ไรฤดูใบไม้ผลิเมืองเซิ่งจิงก็ล้วนแต่ฝนมากแดดน้อย  

ยากทีพ่ระอาทิตย์จะปรากฏให้ได้เหน็สกัหลายๆ วัน โชคดทีีฝ่นทีต่กลงมา

ล้วนแต่บางเบา เป็นก็แค่เพียงละอองฝนเล็กๆ ไม่ต่างอันใดกับเข็มเงิน 

เลก็ละเอยีด ประสมประเสอยู่กับหมอกบางเหนอืผวิน�า้นอกเมอืง ปกคลมุ

ต้นหยาง ต้นหลิวข้างทาง ดอกท้อนอกเรือน ขนอ่อนนุ่มบนก่ิงหลิว 

ลอยละล่องกระจัดกระจายอยู่ทั่วเมือง

วันท่ีสามเดอืนสามตรงกับเทศกาลซัง่ซือ่* พอด ี ท้องฟ้ายังคงปกคลมุ 

ไปด้วยเม็ดฝนเลก็ละเอยีดเหมอืนเก่า จวนเจิน้หย่วนโหว** หรอืคฤหาสน์

อู ่หลิง*** ท่ีตั้งอยู่ยังชานเมืองทิศตะวันตกนอกเมืองเซิ่งจิงก�าลังจัด 

1
งานเลี้ยงรับวสันต์คฤหาสน์อู ่หลิง

* เทศกาลซั่งซื่อ ตรงกับวันที่สาม เดือนสาม ตามจันทรคติจีน ชาวจีนในสมัยโบราณจะจัดพิธีเซ่นไหว้และ 
ช�าระล้างริมฝั่งแม่น�้าล�าธารเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บ
** โหว เป็นหนึ่งในบรรดาศักดิ์ 5 ขั้นรองจากชั้นอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน 
*** อู่หลิง ค�านี้นักกวีสมัยก่อนใช้แทนธารดอกท้อ ซึ่งเปรียบเปรยถึงดินแดนแห่งความสงบหรือโลกอุดมคติ  
มาจากบทกวีของเถาหยวนหมิง กวีเอกสมัยจิ้น
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บทน�า

งานเลี้ยงรับวสันต์อย่างย่ิงใหญ่ บรรดาผู้คนที่มีหน้ามีตาในเมืองเซิ่งจิง 

ล้วนแต่ได้รับการเชื้อเชิญ แขกเหรื่อในงานจึงมากมายนับไม่ถ้วน 

บรรยากาศคึกคักครึกครื้นยิ่ง

จะว่าไปคฤหาสน์อู่หลิงที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็ด้วยเพราะกลางคฤหาสน์มี

ป่าท้อผืนใหญ่อยู่ผืนหนึ่ง ยามนี้ก�าลังออกดอกชูช่อบานสะพรั่ง ยาม

สายลมแผ่วเบาร�าเพยพัด ดอกท้อสีแดงก็พากันหล่นร่วงไม่ต่างอันใดกับ

สายฝน บนเส้นทางหินศิลาเขียวที่อยู่ทางด้านล่างล้วนเต็มไปด้วย 

กลีบดอกเล็กๆ น้อยๆ จ�านวนมาก พวกมันถูกพัดม้วนไปตามลม  

คลกุเคล้าอยู่กับสายฝน ก่อนจะโรยรากลายเป็นดนิเลน เป็นผงคลส่ีงกลิน่ 

รัญจวนใต้ฝ่าเท้า

เพียงแต่ทัศนียภาพงดงามละมนุละไมเยีย่งนี ้ในสายตาของเฉนิจิน่

ยามน้ีมันกลับสูญสิ้นความงามเพริศแพร้วเฉกในภาพวาดหรือบทกวี  

ตรงกันข้ามกลับมีเพียงวาจาถากถางดูแคลนไร้คนแยแสใส่ใจ 

สตรนีางหนึง่เหม่อมองดหูมูม่วลบปุผาทีก่�าลงัปลดิปลวิหล่นร่วงอยู่

นอกหน้าต่างพวกนั้น ในใจล้วนมีแต่ความรู้สึกขมขื่น

ก่อนหน้าน้ีนางมหีน้ามตีาเพียงใด ทว่ายามนีน้างกลบัตกอยู่ในฐานะ 

ยากล�าบากยิ่งยวด

"ข้าขอบอกอีกครั้ง หยกประดับข้าไม่ได้เป็นคนเอาไป" นางขยับ 

ริมฝีปากเอ่ยวาจา น�้าเสียงเสียดหูด้วยอารมณ์โกรธขึ้ง

บรรยากาศรายรอบมีเพียงความเงียบสงัด

ไม่มีคนยินดีช่วยแก้ตัวแทนนาง แม้แต่ค�าอธิบายสักประโยค 

สองประโยคก็ยังไม่มี มีก็แต่เพียงเสียงเม็ดฝนกระทบชายคาไม่หยุด

เท่านั้นที่คอยขับดุนความอ้างว้างให้ปรากฏชัด
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ประตเูรอืนรบัรองทีอ่ยู่ด้านตรงกันข้ามศาลารมิน�า้บานน้ันยามน้ีถูก

ปิดลงหมดสิ้น กั้นเสียงขับขานของเหล่านักแสดงบนเวทีไว้ บรรดาอิสตรี

จากจวนต่างๆ ท่ีควรนัง่ชมการแสดงอยู่แต่เดิมยามน้ีต่างลกุออกจากท่ีนัง่

แทบหมดสิ้น ห้อมล้อมเป็นวงอยู่กลางโถง เหลือพ้ืนท่ีว่างตรงกลาง

ประมาณจั้ง* กว่าไว้

เฉนิจิน่ยืนอยู่กลางพืน้ทีว่่าง สองตาแม้แดงก�า่ ทว่าใบหน้าดึงดันด้ือร้ัน 

กลับเชิดสูง ไม่แยแสคนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้าม

"โถๆๆ เฉินจิ่นเอ๋ยเฉินจิ่น เสียทีท่ีเป็นถึงคนของจวนก๋ัวกง**  

หยกประดับไม่หยกประดับอะไรกัน อย่าพูดให้ตลกไปหน่อยเลย"  

เซียงซานเซี่ยนจู่*** กัวย่วน หลังทอดกายนั่งตามสบายลงยังเก้าอี้ข้าง 

โต๊ะกลมที่ตั้งอยู่อีกด้าน นางก็พาดแขนลงบนผ้าคลุมเก้าอี้ นิ้วที่ถูก 

ทาเล็บไว้เคาะอยู่บนผ้าคลุมเก้าอี้เป็นระยะๆ ดวงตาคู่สวยหรี่ลงครึ่งหนึ่ง  

คิว้เรยีวโค้งเลกิขึน้เลก็น้อย คางเชดิสงูประมาณหน่ึง แลดหูย่ิงยโสราวกับ

ควรเป็นเช่นนั้นอยู่แต่ไหนแต่ไร

เพราะมีฐานะเป็นบุตรีเพียงหน่ึงเดียวขององค์หญิงใหญ่หย่งหนิง 

ท�าให้เพียงแปดขวบกัวย่วนก็ได้รบัแต่งตัง้เป็นเซีย่นจูแ่ล้ว ยามนีน้างอายุ

สิบสี่ปีบริบูรณ์ รูปร่างหน้าตางดงามชวนตรึงตรา เซียวไทเฮาในรัชสมัย

ปัจจบัุนก็ทรงเอ็นดูนางไม่ใช่น้อย เรยีกได้ว่าเป็นคนโปรดอนัดบัหนึง่ในหมู่

สตรีสูงศักดิ์แห่งราชวงศ์ต้าฉู่

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
** กั๋วกง บรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ เป็นต�าแหน่งซึ่งกษัตริย์แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีความดีความชอบ 
บรรดาศักดิ์ 5 ขั้นรองจากชั้นอ๋อง คือกง โหว ป๋อ จื่อ หนาน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อยต่างกัน 
กั๋วกงถือเป็นขั้นหนึ่งคือขั้นสูงสุดในล�าดับกง (กงเจวี๋ย)
*** เซี่ยนจู่ คือต�าแหน่งองค์หญิงหรือท่านหญิง ข้ึนอยู่กับการสืบสายเลือดทางบิดากับฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน  
เป็นต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์หญิงล�าดับที่ 4 ผู้ที่ได้รับต�าแหน่งนี้ต้องเป็นพระธิดาในจว้ินอ๋องกับพระชายาเอก  
หรือพระธิดาในผู้สืบทอดชินอ๋องกับพระชายาเอก
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บางทีอาจเพ่ือแสดงถึงฐานะท่ีไม่ธรรมดาของตนเอง วันน้ีนางจึง

สวมใส่อาภรณ์สีชมพูเข้มปักลายโบตั๋นด้วยไหมทองด้ายสี ชายกระโปรง

กองยาวกรอมเท้าประหน่ึงย�่าอยู่เหนือเมฆแดง เกล้ามวยทรงชมเทพ*  

มีปิ่นขนนก** เส้นทองปักอยู่ทางด้านบนอันหน่ึง มุกที่ประดับอยู่บน 

ปิ่นน้ันมีขนาดประมาณน้ิวหัวแม่โป้ง มันปลาบเป็นเงา ขับดุนอยู่กับ

ดวงตากลมโตสุกกระจ่างราวกับผลซิ่ง*** ริมฝีปากแดงระเร่ือประหนึ่ง 

แต่งแต้มไว้ด้วยชาด แลดูเด่นชัดน่าเกรงขาม

"คุณหนูเฉิน อย่าหาว่าข้าไม่เตือน ที่เจ้าขโมยไปคือ 'หยกมังกร 

ชือหลง**** เก้าห่วง' สมบัติล�้าค่าของวังหลวง เสด็จยายพระราชทานให้

กับข้า แต่ยามน้ีกลบัถูกเจ้าท�าแตกเป็นสองท่อน เช่นนีแ้ล้วจะให้ข้าไปทูล

ต่อพระองค์เช่นไร" กัวย่วนสหีน้าบึง้ตงึ ป่ินทองบนศรีษะขยับไหว อญัมณี 

ส่องประกายระยิบระยับ แต่กลบัมอิาจกลบสายตาเย็นเยียบคู่น้ันของนางได้

เรอืนรบัรองเงียบงันไร้สรรพเสยีง ทว่าสหีน้าของทุกคนกลบัแตกต่าง

กันออกไป

คฤหาสน์อูห่ลงิปิดมานานหลายปี จนถึงยามนีเ้จิน้หย่วนโหวถึงเพ่ิง

ยอมเปิดคฤหาสน์จัดงานเลี้ยงรับวสันต์ แต่ไม่ว่าใครก็นึกไม่ถึงว่าจะเกิด

เรื่องราวฉาวโฉ่ใหญ่โตเช่นนี้ได้

สตรีท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งจวนเฉิงก๋ัวกงกลับขโมยหยกประดับของ 

เซียงซานเซี่ยนจู่ เรื่องนี้เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้จริงๆ

* มวยทรงชมเทพ ลักษณะเกล้าเป็นทรงสูงและท�ามวยเป็นรูปห่วง
** ปิ่นขนนก หรือเตี่ยนชุ่ย แปลว่าแต้มสีเขียวคราม หมายถึงปิ่นเงินหรือปิ่นทองที่ประดับลวดลายด้วยการฝัง
เส้นขนนกกระเต็นลงไปเพื่อให้เป็นสีเขียวคราม
*** ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต
**** ชือหลง เป็นมังกรประเภทหนึ่งของจีน สมัยโบราณชาวจีนแบ่งมังกรออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เจียวหลง
คือมังกรมีเกล็ด อิ้งหลงคือมังกรมีปีก ฉิวหลงคือมังกรมีเขา และชือหลงคือมังกรไม่มีเขา ชือหลงมักใช้เป็น
สัญลักษณ์ถึงสิริมงคลและความดีงาม พบเห็นตามเครื่องประดับและสถาปัตยกรรมของจีน
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แต่ทีย่ิง่แย่ไปกว่านัน้คือบรรดาฮหูยินทัง้หลายรวมถึงองค์หญิงใหญ่

หย่งหนงิต่างล้วนนัง่เรอืวิจติรไป 'อู่หลงิหยวน' ชมทะเลสาบกันก่อนหน้านี้ 

แล้ว ที่อยู่ในเรือนรับรองต่างล้วนเป็นสตรีที่ยังมิได้ออกเรือน แม้แต ่

ผู้อาวุโสที่จะท�าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์สักคนก็ยังไม่มี

เรื่องนี้จะจบลงเช่นไรนั้น ยากที่ใครจะเดาได้แล้ว

สายตาของทุกคนต่างจับจ้องไปยังสตรีสูงศักดิ์อีกนางโดยไม่ได้ 

นัดหมาย กู้หนาน

กู้หนานเป็นบุตรีของซื่อจื่อ* กู้ซ่าน อนาคตผู้สืบทอดต�าแหน่ง 

เจิ้นหย่วนโหวต่อจากผู้เป็นบิดา งานเลี้ยงครานี้ไม่ว่าเช่นไรนางก็ไม่อาจ

ปฏเิสธฐานะผูเ้ป็นเจ้าบ้านได้ เมือ่เกิดเรือ่งเช่นน้ีข้ึนนางย่อมต้องออกหน้า

คลี่คลายสถานการณ์ ไม่อาจท�าตัวเสมือนคนนอก

เพียงแต่กู้หนานในยามน้ีกลบัป้ันหน้าล�าบากใจ ยืนฟ่ันผ้าเชด็หน้า

อยู่ระหว่างเซียงซานเซี่ยนจู่กับเฉินจิ่น แม้นจะมีใจคิดจะเดินขึ้นหน้าไป

ไกล่เกลี่ย แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกอยู่ลึกๆ ว่าตนเองไม่เหมาะจะเอ่ยปาก

อันใด

ด้านหนึ่งคือหลานสาวคนโตของจวนก๋ัวกง อีกด้านคือบุตรีของ 

องค์หญิงใหญ่ ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ล้วนแต่ไม่อาจล่วงเกินด้วยกันทั้งสิ้น  

หากพูดผดิไปเพียงประโยค ผูค้นในจวนเจิน้หย่วนโหวท้ังหมดคงไม่แคล้ว

ต้องถูกลากเข้ามามส่ีวนเก่ียวข้องด้วยเป็นแน่ หากเกิดเร่ืองเช่นน้ันข้ึนจริง 

ไหนเลยจะเป็นเรื่องดีอันใดได้

"งานเลีย้งเฉลมิฉลองดีๆ  กลบัถูกเจ้าท�าลายป่นป้ีเช่นนี ้น่ีเจ้าไม่รูส้กึ

ละอายใจบ้างหรือไร" กัวย่วนขยับกายเปลี่ยนท่านั่งด้วยท่าทีเรียบเฉย 

* ซื่อจื่อ เป็นค�าเรียกทายาทผู้จะสืบทอดชั้นยศ ปกติคือบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอก
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สีหน้ายังคงเย็นชาเหมือนเก่า

เฉินจิ่นเชิดหน้ามองไปที่นอกหน้าต่าง รู้สึกวิงเวียนตาลาย สองขา

ชาสิ้น เอวและแผ่นหลังท่ีเคยเหยียดตรงอยู่ตลอดยามนี้กลับราวกับถูก

หินหนักพันชั่ง* กดทับ หนักอึ้งจนนางหายใจแทบไม่ออก

นางจะไปขโมยหยกมังกรชือหลงเก้าห่วงได้เช่นไร

นางสิ้นคิดเพียงนั้น?

นางเป็นถึงบุตรีของซื่อจื่อเฉิงกั๋วกง ว่าที่เฉิงกั๋วกงคนต่อไป มารดา

แซ่สว่ีมาจากตระกูลขุนนางชั้นผู้ใหญ่ มากด้วยคุณธรรมชื่อเสียงโด่งดัง 

ท่านตาใหญ่ของนางสว่ีเซิ่นเป็นถึงรองเสนาบดีกรมพิธีการฝ่ายซ้าย  

ส่วนท่านตารองของนางสว่ีโยวก็เป็นถึงบณัฑิตประจ�าส�านกัราชเลขาธิการ 

ทั้งสองล้วนมีโอกาสที่จะได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่

ว่ากันด้วยฐานะชาตกิ�าเนดิ เฉนิจิน่เองก็นบัว่ามฐีานะสงูส่งไม่ใช่น้อย  

ยิ่งเรื่องหน้าตาความสามารถ ในเมืองหลวงแห่งนี้นางเรียกได้ว่าโดดเด่น

ไม่แพ้ผู้ใด และไม่ได้ด้อยไปกว่าสตรีอย่างกัวย่วนด้วยซ�้า

แล้วเหตุใดนางถึงต้องท�าเรื่องต�่าช้าเช่นนั้นด้วย

"หยกมงักรชอืหลงเก้าห่วงนัน่ข้าไม่ได้เป็นคนเอาไป ข้าไม่ได้ท�าก็คอื

ไม่ได้ท�า" เฉินจิ่นควบคุมโทสะที่คุกรุ่นอยู่ในใจอย่างเต็มก�าลัง ผิวหน้า 

ขาวสล้างแดงก�่าผิดปกติ ใบหน้างดงามท่ีมีอยู่แต่เดิมเริ่มปรากฏริ้วรอย

บิดเบี้ยวบูดบึ้งออกมาให้เห็น

นางนึกน้อยเนื้อต�่าใจ แต่ในเวลาเดียวกันในใจก็รู้สึกหนาวสะท้าน

เรื่องนี้ไม่บังเอิญเกินไปหน่อยหรือไร

ไม่ว่าจะเวลาเกิดเหตุ พยานหลักฐานที่กัวย่วนน�ามาแสดง หาก

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน



13เหยาจี้ซาน

พิจารณาไปตามเหตุและผล ข้อกล่าวหาของอีกฝ่ายล้วนไม่มีพิรุธอันใด

แม้แต่น้อย

นอกจากปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว เฉินจิ่นก็ไม่มีทางออกอื่น

"เจ้าบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นคนเอาไป แต่กลับมีคนเห็นเจ้าขโมย 

เห็นเจ้าขว้างมันลงพ้ืนกับตา เมื่อครู่เจ้าเองก็ได้ยินพยานบอกอยู่ทนโท่ 

มิใช่หรือไร" กัวย่วนเอ่ยปากอย่างไม่เร่งร้อน แววตาที่มองดูเฉินจิ่นนั้น

คมกริบไม่ต่างอะไรกับสายตาของนายพรานที่ก�าลังจับจ้องมองเหยื่อ

"สาวใช้นางนั้นกล่าววาจาเหลวไหล เห็นอยู่ชัดๆ ว่าพูดจาปรักปร�า

ใส่ร้ายผูอ่ื้น!" เฉินจิน่สะบดัแขนเสือ้เต็มแรง ถลงึตาโมโหมองดคูนทีค่กุเข่า

อยู่หน้าโต๊ะกลมนั่น

อีกฝ่ายเป็นสาวใช้สวมเสื้อกุ๊นขอบไม่มีแขนสีน�้าเงิน อายุราวๆ  

สิบกว่าปี นางก้มหน้าห่อไหล่ ท่าทางอ่อนแอยิ่งนัก

เมือ่ครูส่าวใช้ผูน้ียื้นกรานหนกัแน่นว่าเหน็เฉนิจิน่ขโมยหยก อกีท้ังยงั 

บอกว่าสะกดรอยเดินตามนางไปห้องสุขา เห็นนางขว้างหยกประดับ 

ลงกับพ้ืน หากไม่ใช่เพราะมีสาวใช้เป็นพยาน กัวย่วนไหนเลยจะฮึกเหิม 

กล้าเปิดเผยเรื่องนี้ต่อหน้าทุกคนเช่นนี้
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กัวย่วนมองตามเฉินจิ่นไปที่สาวใช้นางนั้น คางเชิดขึ้นเล็กน้อย 

พลางเอ่ย "เจ้า...เจ้าชื่อว่ากระไร"

สาวใช้ตอบออกมาอย่างรวดเร็วด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา "เรียนเซี่ยนจู่ 

ผู้น้อยชื่อเถาจือเจ้าค่ะ"

กัวย่วนส่งเสยีง "อมื" ออกมาค�าหนึง่ก่อนจะเอ่ยปากช้าๆ ว่า "เถาจอื 

คุณหนูเฉินผู ้น้ีบางทีอาจได้ยินค�าพูดเมื่อครู ่ของเจ้าไม่ถนัด เอาล่ะ  

ลองเล่าเรื่องที่เจ้าเห็นให้พวกเราฟังอีกครั้งซิ ข้าเองก็จะได้ฟังดูด้วยว่า 

หน้าหลังมีอะไรไม่สอดคล้องกันหรือไม่"

ขณะก�าลงัพูดรมิฝีปากของนางก็ยกขึน้น้อยๆ อย่างอารมณ์ด ี "เร่ืองนี ้

ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ รอบคอบสักหน่อยเป็นการดี จะได้ไม่มีคนครหาได้ว่า 

สกุลกัวของข้าปรักปร�าคนดี"

"เจ้าค่ะเซีย่นจู"่ เถาจอืเงยหน้าหวาดๆ นางกวาดตามองเฉนิจิน่อย่าง

2
สาวใช ้นามเถาจือ
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รวดเร็ว ก่อนจะก้มหน้าลงอีกครั้งและเอ่ยว่า "เมื่อ...เมื่อไม่ถึงสองเค่อ* 

ก่อนหน้านี้ ผู้น้อยเห็นคุณหนูเฉิน...จงใจชนเซี่ยนจู่ พอเซี่ยนจู่เดินจาก 

ไปไกล ในมอืนางก็มขีองเพ่ิมขึน้มาชิน้หน่ึง ท่ีผูน้้อยเห็น มนัเหมอืนจะเป็น

หยกชิ้นหนึ่ง หลังจากนั้นนางก็ถือหยกชิ้นนั้นเดินจากไป..."

"เจ้าพูดจาเหลวไหล!" เฉินจิ่นสะกดอารมณ์โกรธข้ึงไม่อยู่ นาง 

พูดอย่างเดือดดาล "ข้าไปเอาหยกอะไรมาตั้งแต่เมื่อใด อีกอย่างข้าเอง 

ก็รู ้สึกประหลาดใจมาต้ังแต่เมื่อครู ่แล้ว ในเมื่อเจ้าเห็นข้าเอาหยก 

ไปกับตา แล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่เอ่ยปากเสียแต่แรก จะได้จับโจรได ้

คาหนังคาเขา"

"หึๆ คุณหนูเฉิน เจ้าจะร้อนใจไปไย" กัวย่วนพูดแทรกเหมือน 

ไม่รู้ร้อนรู้หนาวพลางเลิกค้ิวเรียวโค้ง "จะดีจะชั่วอย่างไรเจ้าก็มีฐานะ 

เป็นนาย จะไปโวยวายกับบ่าวไพร่เพ่ือการใด หรือว่าสตรีในจวนก๋ัวกง 

ล้วนเป็นเยี่ยงนี้?"

เสียงหัวเราะคิกคักดังแว่วเข้าหู

แต่ไหนแต่ไรเฉินจิ่นก็เข้าใจว่าตนเองเป็นคนมีพรสวรรค์ หน้าตา

งดงามหมดจด หย่ิงทะนงไม่เห็นผูอ้ืน่อยู่ในสายตา ทว่าในหมูส่ตรสีงูศกัดิ์

กลับไม่มีสหายสักเท่าใดนัก ในเมื่อเป็นเช่นนี้คนที่อยากเห็นนางเสียหน้า

ย่อมมีอยู่ไม่ใช่น้อย

เฉนิจิน่ยืดหลงัตรง ใบหน้ากลบักลายเป็นเขียวคล�า้ วาจาหยามเหยียด 

ของอีกฝ่ายท�านางอัปยศอดสูจนไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ใด

นางกัดริมฝีปากล่างเต็มแรง บังคับตนเองให้เงยหน้าจ้องตามอง 

กัวย่วน น�า้เสยีงสัน่เครอืเอ่ยว่า "การอบรมสัง่สอนในจวนก๋ัวกงของพวกเรา 

* เค่อ คือหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที



16 ออกจากจวนมาไขคดี 1

ไม่จ�าเป็นต้องรบกวนให้จวนองค์หญงิใหญ่สอนสัง่ ต่อให้เซยีงซานเซีย่นจู่ 

มีชั้นยศ ก็ไม่อาจยุ่งเรื่องในบ้านของผู้อื่น"

วาจาแข็งขืนย่ิงนัก คงมเีพียงสตรใีนจวนก๋ัวกงเท่านัน้ท่ีกล้าตีฝีปาก

ทัดเทียมกับเซี่ยนจู่เช่นนี้

ดวงตาของกัวย่วนฉายแววโหดเหี้ยมอ�ามหิตขึ้นมาวูบหน่ึง นาง 

ไม่ได้ต่อปากต่อค�ากับอกีฝ่าย ท�าเพียงมองดูเถาจอืทีน่ิ่งหมอบอยู่ข้างเท้า 

พูดด้วยน�้าเสียงเย็นชาว่า "ข้ายังไม่ได้สั่งให้เจ้าหยุด สุนัขรับใช้เช่นเจ้า 

กลับกล้าหยุดพูดตามใจชอบ? ยังไม่รีบพูดอีก!"

เฉินจิ่นสีหน้าเขียวคล�้า เม้มริมฝีปากแน่น

กัวย่วนจงใจพูดจาตีวัวกระทบคราด หากเฉินจิ่นยังคงเอ่ยปากอีก 

นางมิเท่ากับกลายเป็น 'สุนัขรับใช้' ที่อีกฝ่ายพูดถึงหรือ

"เจ้าค่ะเซี่ยนจู่ ผู้น้อยจะพูดเดี๋ยวนี้" น�้าเสียงของเถาจือไม่มั่นคง 

คล้ายก�าลังหวาดกลัวอย่างหนัก นางกลืนน�้าลายลงคอคราวหนึ่งก่อนจะ

เอ่ยปากต่อ "ผู้น้อยถึงจะเห็นคุณหนูเฉินเอาหยกไป แต่ผู้น้อยเป็นเพียง

บ่าวต�่าต้อย อีกทั้งยังกลัวจะมองผิดไป เลยไม่กล้าปริปากพูดอันใด"

น�้าเสียงของนางแม้จะสั่นสะท้าน ทว่าค�าพูดที่กล่าวออกมาล้วน 

ชัดถ้อยชัดค�า "ต่อมาพอเห็นคุณหนูเฉินออกไปจากเรือนรับรอง ผู้น้อย 

ก็รู้สึกไม่วางใจจึงแอบสะกดรอยตามนางไป เห็นนางเข้าไปในห้องสุขา 

จะว่าไปก็แปลก ห้องสขุาในเวลานัน้ว่างเปล่า บ่าวไพร่ทีเ่ฝ้าอยู่หน้าประตู 

ก็ไม่รูห้ายไปท่ีใดหมด ผูน้้อยเพราะอยากรูอ้ยากเห็นจงึรวบรวมความกล้า

เดนิตามเข้าไป พอเลกิม่านออกดก็ูเหน็ในมอืของคณุหนเูฉินถือหยกชิน้หน่ึง 

อยู่จริงๆ เพราะอยู่ห่างกันไม่ไกล ผู้น้อยจึงเห็นรูปร่างของหยกชิ้นนั้น 

ถนัดชัดแจ้ง มันคือหยกที่อยู่บนโต๊ะนั่น"
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นิว้ท่ีสัน่ระรกิของนางชีไ้ปท่ีโต๊ะกลม สิง่ท่ีวางอยู่ด้านบนคอืหยกมงักร 

ชือหลงเก้าห่วงที่หักเป็นสองท่อน

กัวย่วนส่งเสยีง "อมื" อย่างพึงพอใจออกมาค�าหน่ึงพลางส่งสญัญาณ 

บอกให้เถาจือพูดต่อ

เถาจือยกมือปาดเหงื่อบนหน้าผากก่อนจะกล่าวต่อ "ผู้น้อยเห็น 

คณุหนูเฉนิปาหยกลงกับพ้ืนเตม็แรง หยกหักเป็นสองท่อนทันที หลงัจากน้ัน 

ก็ใช้เท้าเหยียบขย้ีมันไม่หยุด เหมือนจะพูดว่า 'ใครใช้ให้เจ้าแต่งบทกวี 

ได้ดีกว่าข้า ใครใช้ให้เจ้าช่วงชิงวิญญาณในงานชุมนุมกวีกับข้า' อะไร

ท�านองนั้น ได้ยินเช่นนี้แล้วผู้น้อยก็นึกกลัว รีบวิ่งกลับมา"

"พรืด..." จู ่ๆ กัวย่วนก็หลุดหัวเราะออกมาคราหนึ่ง ลักย้ิมลึกๆ 

ปรากฏขึ้นบนสองแก้ม แลดูน่ารักน่าใคร่ยิ่ง

นางย่ืนเท้าเตะไปท่ีตัวเถาจือเบาๆ คราหนึ่งก่อนจะยิ้มด่าอีกฝ่าย 

"เจ้ามนัโง่งมย่ิงนัก นัน่เรยีกช่วงชงิวญิญาณเสยีทีใ่ดกัน เขาเรยีกชงิปัญญา

สามารถต่างหาก"

"อา...ใช่เจ้าค่ะๆ" เถาจือรีบพยักหน้าย้ิมประจบประแจง "เซี่ยนจู่ 

มคีวามรู ้ผูน้้อยอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ ไหนเลยจะรูจ้กัเข้าใจถ้อยค�าชัน้สงู

เช่นนั้น"

กัวย่วนได้ใจ ประคองถ้วยชาบนโต๊ะขึ้น สายตามองผ่านฝาถ้วย 

ไปยังเฉินจิ่นพลางพูดด้วยรอยย้ิมหยัน "ในงานชุมนุมกวีเมื่อเดือนที่แล้ว 

คุณหนูเฉินพ่ายแพ้แก่ข้า ดังน้ันจึงระบายโทสะเอากับหยกของข้า หึๆ  

คุณหนูเฉิน เจ้าช่างจิตใจคับแคบยิ่งนัก"

บรรยากาศในเรือนรับรองเงียบสงัดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตามมาด้วย

เสียงซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์
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เทศกาลก�าเนิดบุปผา* เมื่อครึ่งเดือนก่อน ฮูหยินของซิงจี้ป๋อได ้

จัดงานชุมนุมกวีขึ้น เฉินจิ่นกับกัวย่วนต่างเข้าร่วมงาน ผลก็คือกัวย่วน 

เป็นผู้ชนะ เฉินจิ่นพ่ายแพ้ให้อีกฝ่ายอย่างน่าเสียดาย

เพราะก่อนหน้านี้เถาจือไม่ได้เล่าละเอียดเช่นนี้ ทุกคนจึงไม่มีใคร

นึกถึงเรื่องน้ี ยามน้ีพอได้ยินค�าว่า 'ชุมนุมกวี' หลุดออกจากปากกัวย่วน 

หลายคนถึงกับแสดงสีหน้าเข้าอกเข้าใจออกมาทันที

หากบอกว่าสตรีจวนก๋ัวกงขโมยเพราะละโมบในทรัพย์สิน ค�าพูด

เช่นนี้เกรงว่าจะไม่น่าเชื่อถือเท่าใดนัก แต่หากบอกว่านางลงมือท�าเรื่อง

เหลวไหลเพราะต้องการระบายโทสะ เช่นน้ันนี่ก็เป็นอีกเรื่องแล้ว สตรีที ่

ได้รับเมตตาจากสวรรค์เหล่านี้มีใครที่ใดบ้างที่ไม่ 'งดงามยโส' ต่อให้เป็น 

เรื่องที่เกินเลยกว่านี้ก็ใช่ว่าจะไม่เคยมีคนเคยท�ามาก่อน

"พูดต่อไป หลังจากน้ันเล่า" กัวย่วนถามเถาจือต่อ น�้าเสียงมั่นอก

มั่นใจยิ่ง

เถาจอืกลนืน�า้ลายก่อนจะพูดต่อ "หลงัจากผูน้้อยกลบัมาได้ไม่นาน

ก็ได้ยินเซี่ยนจู่บอกว่าท�าหยกหาย คุณหนูรองบอกว่าพบหยกแตกเป็น 

สองเสีย้วอยู่ในห้องสขุา ผูน้้อยรูส้กึว่าตนเองไม่อาจแสร้งท�าเป็นไม่รูไ้ม่เหน็ 

ต่อไปได้อีก ผู้น้อย...ที่ผู้น้อยกล่าวมาล้วนเป็นความสัตย์"

"เหลวไหล!" เฉนิจิน่โมโหอกกระเพ่ือม นางกัดฟันถลงึตามองเถาจอื 

"เห็นอยู่ชัดๆ ว่าเจ้าก�าลังใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น!"

เถาจือตกใจกลัวเนื้อตัวสั่นสะท้าน ร่างกายขดเข้าหากันเป็นก้อน

กัวย่วนวางถ้วยชาลงกับโต๊ะเต็มแรง พูดด้วยน�้าเสียงเย็นชาว่า  

* เทศกาลก�าเนิดบุปผา ยังมีชื่อเรียกอื่นว่าเทศกาลบุปผาสะพรั่ง เป็นหนึ่งในเทศกาลดั้งเดิมของชาวฮั่น ตรง
กับวันท่ี 15 เดอืน 2 ตามปฏิทินจนัทรคตขิองจนี กิจกรรมทีท่�าในเทศกาลนี ้ได้แก่ การเซ่นไหว้เทพบปุผา การน�า
แถบผ้าสีแดงผูกกับกิ่งดอกไม้ การจับผีเสื้อ การเก็บดอกไม้
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"หยกมังกรชือหลงเก้าห่วงคุณหนูรองสกุลกู้พาคนออกค้นหา พยานหรือ

ก็เป็นสาวใช้จวนเจิน้หย่วนโหว ทัง้สองล้วนไม่ใช่คนของข้า หรือคณุหนเูฉิน 

จะบอกว่าพวกเราพร้อมใจกันรงัแกเจ้าอย่างนัน้หรอื เจ้ายืนกรานอยู่ตลอด

ว่าตนเองถูกปรักปร�า ได้ เช่นนั้นเจ้าก็หาพยานหลักฐานมาโต้แย้งข้า  

ข้ากัวย่วนจะรอเจ้าอยู่ที่นี่"

เฉินจิ่นยืนใบหน้าเขียวคล�้า ฟันแทบกัดริมฝีปากฉีก ความรู้สึก 

โกรธขึ้งน้อยเนื้อต�่าใจอัดแน่นอยู่ในอกจนเจียนจะระเบิด

หากมีคนช่วยยืนยันว่านางอยู่ท่ีใดท�าอะไรอยู่ในเวลาน้ันได้จริง  

นางไหนเลยจะถูกเซียงซานเซี่ยนจู่กัดไม่ปล่อยเช่นนี้ได้

เห็นอยู่ชัดๆ ว่านางถูกปรักปร�า แต่ทุกสิ่งกลับประจวบเหมาะ 

เสียจนไม่รู้จะแก้ต่างเช่นไร ใครเป็นคนขัดขานางจนนางไปชนเข้ากับ 

เซียงซานเซี่ยนจู่นางเองก็บอกไม่ได้ ตอนที่นางปวดท้องกะทันหัน สาวใช้ 

ที่ชื่อไฉ่เจว้ียนก็ไม่อยู่ข้างกาย ท�าให้นางต้องไปห้องสุขาเพียงล�าพัง 

หน�าซ�้านางยังออกมาจากห้องสุขาที่พบหยกนั่นเป็นคนสุดท้ายอีก

นางติดกับชาวบ้านเข้าเต็มเปา

ท่ีน่าโมโหคือทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นหลุมพราง แต่นางกลับไม่อาจแก้ต่าง

ให้กับตนเองได้
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"คราวนีเ้จ้าคงพูดไม่ออกแล้วกระมงั" เสยีงของกัวย่วนไม่ดงันกั ทว่า

ทุกถ้อยค�ากลับมุดแทรกเข้าถึงรูหูของทุกคน

นางพูดพลางยกถ้วยชาข้ึนด้วยท่วงท่าสบายๆ น้ิวมือเรียวยาว

ราวกับต้นหอมไล้อยู่บนฝาถ้วยช้าๆ สบินิว้เรยีวแหลม เลบ็เคลอืบโค่วตนั* 

สแีดงดัง่เลอืดงดงามหยาดเยิม้ "ไม่ว่าจะพยานหรอืหลกัฐานล้วนมพีร้อม 

คุณหนูเฉิน ไม่ว่าเจ้าจะเล่นลิ้นเช่นไรก็ไม่มีประโยชน์"

ขณะก�าลังพูด ดวงตาของนางก็ฉายแววได้ใจอย่างเก็บง�าไว้ไม่อยู่

ผูอ้าวุโสท้ังหลายต่างล่องเรอืวจิติรชมทะเลสาบกันหมดสิน้ ในนอก

เรือนรับรองนี้คนที่มีฐานะสูงส่งที่สุดคือนางเซียงซานเซี่ยนจู่

ด้วยชั้นยศและฐานะ นางไม่เชื่อว่าจะกดหัวเฉินจิ่นไม่ได้

กัวย่วนมองต�่า แววตาโหดเหี้ยมอ�ามหิตที่แฝงลึกอยู่ในดวงตานาง

3
คุณหนูสามสกุลเฉิน

* โค่วตัน คือน�้ายาย้อมสีเล็บให้แดงในสมัยโบราณ ท�าจากกลีบดอกไม้สีแดงสดต�าให้เละผสมกับสารส้ม  
น�าไปทาเล็บและใช้ผ้าพันหุ้มไว้ชั่วเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดสี
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ยามนี้แปรเปลี่ยนเป็นหยามเหยียดดูแคลน

ไม่ว่าจวนก๋ัวกงจะยิง่ใหญ่สกัเพียงใด จวนองค์หญิงใหญ่ของพวกนาง 

ก็หาได้ต�่าต้อยกว่าไม่ ย่ิงว่ากันด้วยเรื่องสายสัมพันธ์กับฮ่องเต้ด้วยแล้ว 

จวนองค์หญิงใหญ่ก็ย่ิงเหนือกว่า ยามนี้นางแค่เล่นลูกไม้เล็กๆ น้อยๆ  

ชื่อเสียงของจวนกั๋วกงก็หล่นร่วงตกบันไดไปไม่รู้กี่ขั้นต่อกี่ขั้น

วันหน้ายามสตรใีนจวนก๋ัวกงออกมาร่วมงานเลีย้งรับรอง แต่ละคน

ย่อมไม่แคล้วไร้สิ้นสง่าราศีเป็นแน่ แค่นึกก็สนุกยิ่งแล้ว

พอคดิได้เช่นน้ันแววตาดแูคลนทีม่อียู่ก่อนหน้านีข้องนางก็จางหายไป 

จนสิน้ เหลอืก็แต่ความรูส้กึลงิโลดได้ใจ รอยย้ิมงดงามปรากฏชัดข้ึนเร่ือยๆ

เฉินจิ่นอดทนอดกลั้นจนหน้าแทบจะกลายเป็นสีม่วง ขณะก�าลัง

อับจนหนทาง นางก็ส่งสายตาร้องขอความช่วยเหลือไปยังญาติผู้น้อง 

ของนางสองคน เฉินเซียงกับเฉินหาน

พวกนางล้วนแต่เป็นสตรบ้ีานสาม ครัง้นีต้ดิตามออกมาร่วมงานเล้ียง 

รับวสันต์

"น้องรอง น้องสี่ พวกเจ้าไม่เห็นอะไรเลยอย่างนั้นหรือ" ใบหน้าของ

เฉินจิ่นแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกวาดหวัง

ได้ยินค�าพูดเช่นน้ัน คุณหนูรองเฉินเซียงกับคุณหนูสี่เฉินหานที่ 

ขัดเขินจนหน้าแดงอยู่แต่เดิมก็พากันหูแดงขึ้นมาทันที 

เฉินเซียงกัดริมฝีปาก พูดเสียงแผ่วว่า "พี่ใหญ่ พวกเรา...ล้วนแต่ดู

การแสดงอยู่ที่ด้านหน้า ไม่เห็นอะไรแม้แต่น้อย"

ถึงนี่จะเป็นค�าตอบที่เฉินจิ่นคาดเดาได้แต่แรก แต่ถึงอย่างน้ันนาง

ก็ยังอดหนาวสะท้านไปทั้งใจไม่ได้

บ้านสามกับบ้านใหญ่ไม่ว่าเช่นไรก็มิใช่เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน
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ก๋ัวกงมีลูกหลานอยู่ด้วยกันสี่บ้าน บิดาของเฉินจิ่นนามเฉินซวิน  

ไม่เพียงเป็นบุตรชายคนโตหากยังเป็นบุตรในอุทรของภรรยาเอกซึ่งก็คือ

ฮูหยินใหญ่ จึงมีฐานะเป็นซื่อจื่อจวนกั๋วกงคนปัจจุบัน ส่วนนายท่านรอง

เฉินเซ่าน้ันเป็นบุตรท่ีเกิดจากอนุ หายตัวไปนานหลายปีแล้ว เป็นไม่พบ

คนตายไม่พบศพ นายท่านสามเฉินเหมี่ยนน้ันก็เกิดจากอนุเช่นกัน ส่วน

นายท่านสี่เฉินลี่กลับเป็นบุตรที่เกิดจากฮูหยินใหญ่

ด้วยเพราะภรรยาเอกกับอนุมีความต่าง บ้านใหญ่กับบ้านสี่ย่อมมี

สัมพันธ์ใกล้ชิด ส่วนบ้านรองเพราะไม่มีคนคอยค�้าชูเก้ือหนุน ดังน้ัน 

หลายปีมานี้จึงมีสภาพราวกับไร้ตัวตน เหลือก็แต่บ้านสามท่ีไม่อิงแอบ

แนบชิด ไม่ท�าตัวสนิทสนมกับผู้ใด

เฉนิเซยีงกับเฉนิหานไม่ได้หลบลีห้นีหน้าหากกลบัยืนอยู่ข้างเฉนิจิน่ 

นีเ่ป็นสิง่ทีพ่วกนางพอจะท�าได้มากท่ีสดุแล้ว ทว่าคิดให้พวกนางออกปาก

ช่วยเหลือนั้นไหนเลยจะเป็นไปได้

เฉินจิ่นรู้สึกสิ้นหวัง ได้แต่มองไปทางกู้หนาน

ด้วยฐานะเจ้าบ้าน กู้หนานเป็นเพียงคนคนเดียวเท่านั้นที่พอจะพูด

อะไรได้

"เอ่อ...ข้าคดิว่า...เซีย่นจูอ่ย่างไรก็...ระงบัความโกรธกริว้ไว้ก่อนเถอะ"  

กู้หนานฝืนเอ่ยปาก รอยย้ิมที่ปรากฏอยู่บนใบหน้างดงามนั้นแข็งท่ืออยู่

เลก็ๆ "เรือ่งนี.้..ข้าว่า...รอให้องค์หญิงใหญ่กับฮหูยินใหญ่เฉนิกลบัมาก่อน

แล้วค่อยตดัสนิความกัน เอ่อ...พวกเราล้วนแต่อายุยังน้อย จดัการกันเอง

คงไม่เหมาะนัก"

องค์หญิงใหญ่เป็นพระมารดาของกัวย่วน ส่วนฮูหยินใหญ่เฉิน 

เป็นมารดาของเฉินจิ่น ทั้งสองต่างได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ ์
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จากฮ่องเต้ ไม่ว่าจะว่ากันด้วยเรื่องอ�านาจหรือชั้นยศ พวกนางทั้งสอง 

ต่างไม่มีใครสูงใครต�่า ไม่มีใครกลัวใคร จวนเจิ้นหย่วนโหวของนางเป็น 

ก็แค่ขุนนางลอยชายเท่านั้น ไหนเลยจะกล้าย่ืนมือเข้าไปสอด กู้หนาน 

ได้แต่หวังว่าจะสามารถหลับหูหลับตาผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้โดยเร็ว

สหีน้าของกัวย่วนผ่อนคลายลงเลก็น้อย นางลดตวัย้ิมให้กับกู้หนาน 

"เห็นแก่หน้าเจ้า ข้าจะไม่ถือสาเอาเรื่องเอาราวก่อนชั่วคราว ไว้เสด็จแม่

กลับมาแล้วค่อยว่ากันใหม่" พูดจบนางก็กวาดตามองไปทางเฉินจิ่น 

พลางยิ้มเย็นชา "ครานี้คุณหนูใหญ่เฉินคงได้โด่งดังใหญ่แล้ว"

เฉินจิ่นใบหน้าแดงก�่า ทั้งโมโหทั้งอับอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนี 

ทว่านางท�าได้เพียงฝืนพูดเสียงสั่น "อย่าว่าแต่องค์หญิงใหญ่เลย ต่อให้

คนที่มามีอ�านาจบารมียิ่งกว่า ข้าเฉินจิ่นก็ยังคงยืนกรานค�าเดิม ข้าไม่ได้

เอาไป ผู้ใดก็อย่าหมายใช้อ�านาจบาตรใหญ่รังแกข้า"

ปึง!

กัวย่วนตบโต๊ะเต็มแรง ลุกขึ้นตวาดด้วยความโมโห "เจ้ากล้าหมิ่น

พระเกียรติเสด็จแม่ข้าหรือ!"

ถ้วยชาบนโต๊ะดังเคร้งคร้าง ขับดุนอ�านาจบนกายนางให้ย่ิง 

ปรากฏชัด

เฉนิจิน่ถลงึตามองอกีฝ่ายกลบัอย่างไม่ยอมแพ้ "จวนก๋ัวกงของพวกเรา 

ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากฮ่องเต้ มีหรือต้องกลัวพวกเจ้าด้วย!"

ในเมือ่ไม่มอีะไรจะเสยีแล้ว นางยังจะต้องสนใจเรือ่งมารยาท สงวน

ท่าที และระวังค�าพูดอันใดอีก

เมื่อเห็นเรื่องราวกลับกลายไม่สู้ดีเช่นนั้น กู้หนานก็รีบยิ้มไกล่เกลี่ย

สถานการณ์ "พวกท่านทั้งสองใจเย็นๆ ก่อน อย่าได้ท�าลายความสัมพันธ์ 
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น่ังลงดืม่ชา ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากัน" นางพูดพลางขยบัข้ึนหน้ารนิน�า้ชาให้

กัวย่วนก่อน หลังจากนั้นก็เรียกคนให้เอาเก้าอี้มาให้เฉินจิ่นน่ัง สายตา

ร้อนรนกวาดมองไปที่นอกฝูงชน

สาวใช้ที่ชื่อชิวฟางยืนอยู่ข้างประตูเรือนรับรอง พอเห็นกู้หนาน 

มองมานางก็รีบส่ายหน้าปฏิเสธ

กู้หนานลอบกัดฟันแน่น ผ้าเช็ดหน้าในมือถูกบิดเป็นเกลียวไม่ต่าง

อะไรกับขนมหมาฮวา*

นางส่งคนไปแจ้งผูเ้ป็นมารดาแล้ว เพียงแต่เรอืวจิติรล�าน้ันออกจาก

ฝั่งไปนานแล้ว คนส่งข่าวต้องพายเรือตามไป กว่าจะไปกว่าจะกลับมา

อย่างไรก็ต้องใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่ง

ยามนี้กัวย่วนนั่งกลับไปบนเก้าอี้แล้ว ก�าลังเชิดหน้ามองดูเฉินจิ่น 

อารมณ์เบกิบานเป็นพิเศษ ท่าทางไม่ต่างกับฮ่องเต้ผูส้งูส่งทีก่�าลงัก้มมองด ู

ขนุนางชาวประชาใต้ฝ่าเท้า "เป็นก็แค่หวัขโมยชัน้ต�า่ แต่กลบัท�าตวัก�าเริบ 

เสิบสานต่อหน้าข้า ไม่ส�าเหนียกเสียบ้างว่าตนเองเป็นตัวอะไร! เฮอะ  

บุตรีของซื่อจื่อจวนกั๋วกงท�าตัวเป็นหัวขโมยเช่นนี้ หน้าไม่อายจริงๆ!"

"นางมิใช่ขโมย" ทันทีท่ีเซียงซานเซี่ยนจู ่พูดจบ ใครบางคนก็ 

เอ่ยปากขึ้น 

เรือนรับรองที่เงียบงันอยู่แต่เดิม จู่ๆ ก็ยิ่งทวีความเงียบสงัดมากขึ้น

ไปอีก

กัวย่วนเก็บสีหน้าไม่อยู่อีกต่อไป นางหันไปมองตามที่มาของเสียง

ดรุณีน้อยนางหนึ่งค่อยๆ เดินผ่านฝูงชนออกมา

อายุของนางราวๆ สิบสองสิบสามปี มวยผมถูกเกล้าเป็นห่วง 

* ขนมหมาฮวา คือขนมแป้งเกลียวทอด
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สองห่วง มีปิ่นหยกประดับอยู่บนศีรษะ ท่อนบนสวมเสื้อสีแดงอมม่วง  

ท่อนล่างคือกระโปรงไหมสีขาว บนเอวผูกจิ่นปู้* หยกมันแพะ** เนื้อดีไว้

การแต่งกายของนางแม้ไม่สูงล�้าแต่ก็ไม่ต�่าต้อย รูปร่างหน้าตา 

ธรรมดาๆ ไม่เป็นที่สะดุดตา หากจะบอกว่าบนตัวนางมีอันใดพิเศษ  

เช่นนั้นก็คงมีค�าว่า 'สะอาดบริสุทธิ์' เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

สะอาดบริสุทธิ์จนแทบจะเรียกได้ว่า 'ผิดปกติ'

สัมผัสสะอาดบริสุทธ์ินี้ไม่ได้อยู่ท่ีสีผิวรูปร่างหน้าตา มิได้อยู่ที่การ

แต่งตัว หากอยู่ที่ลักษณะท่าทางของนาง ท่วงท่ารวมถึงการเคล่ือนไหว

ยามก้าวเดิน เสมือนหนึ่งธารน�้าไหลรินสู่บูรพา ใสกระจ่างไม่มีสะดุด

และด้วยเพราะท่วงทสีะอาดหมดจดเช่นน้ี ขนาดเดนิมาหยุดอยู่ข้าง

เฉินจิ่นท่ีถูกยกย่องให้เป็นโฉมสะคราญแล้ว ความงามของเฉินจิ่นก็ยัง 

มิอาจข่มนางให้กลับกลายเป็นอ่อนด้อย แม้แต่สตรีงดงามเย้ายวนอย่าง 

เซียงซานเซี่ยนจู่ก็ยังถูกความสะอาดบริสุทธ์ิราวสายน�้าใสกระจ่างนั้น

ชะล้างจนแลดูจืดจาง

"คดิว่าใครเสยีอกี ท่ีแท้ก็คณุหนูสามสกุลเฉนิน่ีเอง" กัวย่วนมองไปยัง 

คนท่ีมา สหีน้าไม่สบอารมณ์เมือ่ครูจ่างหาย สายตาหยามเหยียดดแูคลน

ปรากฏขึ้นอีกครั้ง "ไม่ทราบว่าคุณหนูสามคิดจะท�าอะไร อย่าหาว่าข้า 

ไม่เตอืน พ่ีสาวของเจ้าเป็นหวัขโมย ยามนีพ้ยานหลกัฐานพร้อมมลู อกีครู่

ข้าจะมอบให้เหล่าผู้อาวุโสเป็นคนตัดสิน เด็กอย่างเจ้าถอยไปให้ไกล

หน่อยดีกว่าจะได้ไม่ถูกคนอื่นสงสัยเอาด้วย มาร่วมเดินอยู่กลางน�้าขุ่น 

เช่นนี้ หรือว่าหัวสมองเจ้าใช้การไม่ได้เสียแล้ว?"

* จิ่นปู้ คือเครื่องประดับเอวสตรีชนิดหนึ่ง ท�าขึ้นจากการน�าหยกประดับหลากหลายรูปร่างมาร้อยเข้าด้วยกัน
กับไหมสี วัตถุประสงค์หลักเพ่ือทับกระโปรงไว้ไม่ให้เปิดออกเวลาก้าวเดิน อีกท้ังยังใช้ควบคุมจังหวะการ 
ย่างก้าวของสตรีด้วย
** หยกมันแพะ หยกสีขาวขุ่นเหมือนไขมันของแพะ เนื้อละเอียดไร้รอยต�าหนิ เกลี้ยงเกลาและวาวแสง
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เสียงหัวร่อ 'คิกคัก' ดังขึ้นอีกครั้ง

เสยีงหัวเราะเบกิบานใสกระจ่างราวกับบทเพลงของอสิตรีท้ังหลาย

ประหนึ่งเพียงเพราะรู้สึกสนุกสนานล้วนๆ หาได้มีจิตอกุศลใดๆ ไม่
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เฉนิอิง๋สดูลมหายใจเข้าลกึๆ คราหนึง่ เก็บง�าความรูส้กึสะอดิสะเอยีน 

ที่เอ่อท้นขึ้นมาอย่างกะทันหันกลับลงท้อง

เจตนาชัว่ร้ายมกัห่อคลมุร่างของมนัไว้ด้วยอาภรณ์ทีเ่รยีกว่า 'จติใจ

งดงาม' ความโหดเหี้ยมอ�ามหิตก็มักอาศัยความไร้เดียงสาเป็นเครื่องมือ 

ส่วนท�าร้ายกับลบหลู่ก็ย่ิงแปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นไม่สนใจไยดีภายใต้

ค�าพูดอย่าง 'พวกนางยังเด็กไม่รู้ประสีประสา'

นี่คือยุคสมัยที่นางอยู่ในเพลานี้

"หรือว่าคุณหนูสามคิดจะประจบประแจงฮูหยินบ้านใหญ่ของ 

พวกเจ้า?" วาจาถากถางของกัวย่วนดังขึ้นอีกครั้ง ทว่าแค่ค�าพูดประโยค

เดียวน้ีก็เปิดโปงความสัมพันธ์ระหว่างเรือนต่างๆ ในจวนเฉิงก๋ัวกงได ้

หมดสิ้น "ปกติแค่จะพูดให้ครบค�าอันใดก็ยังท�าไม่ได้ แต่ยามน้ีกลับคิด 

4
เถาซู* เกล็ดหิมะ

* เถาซู คือขนมอบโบราณชนิดหนึ่ง คนไทยเรียกขนมหน้าแตก
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เสนอหน้า"

ค�าพูดนี้เรียกเสียงหัวเราะจากบรรดาอิสตรีที่อยู่รายรอบได้มากข้ึน

กว่าเดิม

เฉินอิ๋งเป็นสตรีจากบ้านรองของจวนเฉิงก๋ัวกง มีฐานะเป็นบุตรี

ล�าดับสามของตระกูล ฐานะในจวนก๋ัวกงเรียกได้ว่า 'ค่อนข้างกระอัก 

กระอ่วน' เฉินเซ่าบิดาของเฉินอิ๋งหายสาบสูญไปนานปี เป็นตายไม่รู้แจ้ง 

เรือนที่ไร้บุรุษปกป้องคุ้มครองไหนเลยจะมีฐานะอันใดให้หยัดยืนได้ 

นอกจากน้ีตัวเฉินอิ๋งเองก็พูดจาไม่เก่ง ยามอยู่ท่ามกลางสตรีสูงศักดิ ์

ทั้งหลายนางมักเก็บตัวเงียบไม่สุงสิงกับผู้ใด ยามนี้จู่ๆ นางกลับออกหน้า

แทนเฉินจิ่น หากไม่ใช่คิดประจบบ้านใหญ่แล้วยังจะเพราะอันใดได้

แทบทุกคนล้วนคิดเช่นนั้น

"ข้าก็แค่มาเล่าความจรงิเท่าน้ัน" เฉนิอิง๋คล้ายฟังไม่เข้าใจค�าพูดของ 

กัวย่วน นางตอบกลบัด้วยน�า้เสยีงสงบนิง่ก่อนจะขยับข้ึนหน้าสองสามก้าว  

ชี้ไปยังเถาจือที่คุกเข่าอยู่กับพื้น "แขนเสื้อเจ้าเปื้อนสิ่งใด"

เหมือนตอนนางปรากฏตัว ค�าถามน้ีไม่เพียงถามออกมาปุบปับ 

แต่ยังแปลกประหลาดยิ่ง เสียงหัวเราะรายรอบพลันจางลงอย่างรวดเร็ว

เถาจือตะลึง รีบก้มหน้าส�ารวจแขนเสื้อตนเอง ก่อนจะตอบกลับ

อย่างนอบน้อม "เรยีนคุณหนสูาม แขนเสือ้ผูน้้อยเป้ือนเกลด็น�า้ตาลเจ้าค่ะ"

เฉินอิ๋งชูมือซ้ายขึ้น

ทุกคนยามนี้เพ่ิงสังเกตเห็น มือซ้ายของนางถือจานใส่ของว่างไว้  

เฉินอิ๋งพยายามชูมือสูงเพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้โดยสะดวก

"ถ้าข้าจ�าไม่ผิด วันนี้หลังอาหารมีของว่างกินคู่กับน�้าชาสามอย่าง 

แต่กลับมีเพียง 'ขนมเถาซูเกล็ดหิมะ' เท่าน้ันที่มีเกล็ดน�้าตาลโรยไว้  
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คุณหนูรอง ท่านว่าใช่หรือไม่" นางหันไปทางกู้หนานที่ยืนอยู่อีกด้าน

กู้หนานพยักหน้าอย่างงนุงง "ใช่แล้ว น่ีเป็นของว่างท่ีจวนของพวกเรา 

เพิ่งท�าออกมาไม่นาน"

เฉินอิ๋งส่งเสียง "อา" ออกมาค�าหนึ่ง มุมปากยกอยู่ในองศาแปลก

ประหลาด

หลังจากผ่านไปครู่หน่ึงกู้หนานถึงได้เข้าใจ คุณหนูสามสกุลเฉิน 

ก�าลัง...ยิ้ม?

นางเลิกคิ้ว รอยยิ้มนี้ไม่ธรรมดา...จริงๆ

เฉินอิ๋งไม่รู้ว่ารอยยิ้มของตนเองก�าลังรบกวนใจกู้หนาน

นางเดินขึ้นหน้าสองก้าว วางจานขนมลงบนโต๊ะหน้ากัวย่วน  

ก่อนจะหันกลับไปเอ่ยปาก "ขนมเถาซูเกล็ดหิมะนี้เพ่ิงน�าข้ึนโต๊ะมาเมื่อ 

หนึ่งเค่อก่อน คุณหนูรองน่าจะเป็นพยานยืนยันถึงเรื่องน้ีได้ ข้าพูดถูก 

หรือไม่"

กู้หนานตะลึงไปชั่วขณะ นางพยักหน้าอีกคร้ัง "อืม...ใช่แล้ว เมื่อ 

หนึ่งเค่อก่อนข้าเป็นคนสั่งเอง"

เพราะหยกชิน้โปรดของเซยีงซานเซีย่นจูแ่ตก กู้หนานจงใจเรียกคน

ให้เอาขนมเถาซเูกลด็หิมะมาสร้างบรรยากาศ แต่เถาจอืจู่ๆ  กลบัเอาเรือ่ง

เฉินจิ่นขึ้นมาฟ้อง ท�าเอาทั้งสองฝ่ายหมางใจกัน

"น่ันก็หมายความว่า...แม่นางเถาจือ โอกาสที่เจ้าจะสัมผัสถูก 

ขนมเถาซเูกลด็หิมะย่อมมเีพียงชัว่เวลาหน่ึงเค่อตอนเอาของว่างมาวางไว้

บนโต๊ะเท่านั้น เรื่องนี้ข้าคงพูดไม่ผิดกระมัง" เสียงของเฉินอิ๋งสงบนิ่ง 

ราวกับสายน�้า แต่คนที่ได้ยินกลับรู้สึกเหมือนถูกกระแสน�้าสาดซัด

ไม่ว่าจะบ้านใดเรอืนใดจดังานเลีย้ง หลงัอาหารของว่างถูกวางข้ึนโต๊ะ  
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พวกบ่าวไพร่ในจวนย่อมต้องถอยจากไป งานรบัใช้ใกล้ชดิอย่างรินน�า้เติมชา 

อะไรพวกนัน้ บ่าวคนสนิทของแต่ละสกุลย่อมเข้ามารบัหน้าท่ีต่อ ไหนเลย

จะยอมให้ผูอ่ื้นมาท�าแทน น่ีเป็นธรรมเนยีมปฏิบติัท่ีถึงจะไม่มกีารเขียนไว้

แต่ทุกคนก็ต่างรู้ดี

เถาจือขยับตัวกระวนกระวาย นางตอบเสียงแผ่วว่า "น่าจะ...ใช่...

เจ้าค่ะ"

เฉนิอิง๋ขยับมมุปาก นางยกมอืแล้วดงึเอากระดาษแผ่นหน่ึงออกมา

จากแขนเสื้อ

สาวใช้สวมเสือ้สคีรามนางหน่ึงไม่รูโ้ผล่ออกมาจากท่ีใดรับกระดาษ

แผ่นนั้นไว้ด้วยสองมือ ก่อนจะชูสูงให้ทุกคนได้เห็น

"ขอให้ทกุคนดูแผนทีนี่"้ มอืของเฉนิอ๋ิงไม่รูม้ก่ิีงไม้เพ่ิมขึน้ตัง้แต่เมือ่ไร 

มันคล้ายเพิ่งหักออกมาจากที่ใดสักแห่ง บนกิ่งยังมีใบไม้ติดอยู่ใบหนึ่ง

นางชูก่ิงไม้ขึ้น ชี้ไปยังต�าแหน่งต่างๆ มุมปากยกย้ิม "แผนที่นี้ข้า 

วาดขึ้นหยาบๆ ขอทุกท่านอย่าได้ถือสา"

ทุกคนสายตาจับจ้องอยู่บนแผนที่ ภาพที่เฉินอ๋ิงวาดเป็นเพียง 

ภาพร่างหยาบๆ จริงอย่างท่ีนางพูด ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองสามอันเป็น

ตัวแทนของห้องสุขา เรือนรับรอง ห้องครัว ระหว่างภาพสี่เหลี่ยมพวกนั้น

ถูกเชื่อมต่อด้วยเส้นตรงบ้างเส้นโค้งบ้าง น่าจะเป็นสัญลักษณ์แทน 

เส้นทาง 

เฉินอิ๋งเริ่มต้นด้วยการชี้ไปที่ห้องสุขาพลางอธิบาย "ห้องสุขาต้ังอยู่

ทางทิศเหนือของเรือนรับรอง ระยะห่างเมื่อมองเป็นเส้นตรง...อืม...ถึงจะ

ไม่ไกลจากเรือนรับรองนัก ทว่าเส้นทางกลับคดเคี้ยวเลี้ยวลด อย่างน้อย

ก็ต้องเลี้ยวถึงห้าเลี้ยว เมื่อครู่ข้าให้คนลองวิ่งไปมาให้เร็วท่ีสุดดู พบว่า 
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จากเรือนรับรองถึงห้องสุขาไปกลับอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาครึ่งเค่อโดย

ประมาณ เมื่อครู่แม่นางเถาจือบอกว่านางมั่นใจว่าเห็นพ่ีใหญ่ของข้าไป

ห้องสุขากับตาเมื่อไม่ถึงสองเค่อก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่"

ไม่มีคนตอบค�าถามของนาง ทุกคนต่างยอมรับค�าอธิบายของนาง

อยู่เงียบๆ

ก่อนหน้าน้ีเถาจือไม่เพียงพูดยืนกรานหนักแน่น หากยังพูดซ�้าถึง

สองรอบ ทุกคนในเรือนรับรองต่างเป็นพยานได้

เฉนิอิง๋ชักก่ิงไม้กลบัพร้อมหันมองไปทางเถาจอื "แม่นางเถาจอื เจ้า

เหน็พ่ีสาวของข้าไปห้องสขุาเมือ่ราวๆ สองเค่อก่อน อกีท้ังยงัสะกดรอยตาม 

นางไป เห็นนางเขวี้ยงหยกลงกับพ้ืนแตกเป็นสองท่อน หลังจากน้ันก็ 

กลับมาที่เรือนรับรองนี่ ตกลงเจ้าท�าเรื่องทั้งหมดนี้ใช้เวลาเท่าไรกันแน่"

เรอืนรบัรองเงียบสงดัย่ิงกว่าเก่า สายตาของทุกคนต่างจับจ้องอยู่บน 

ตัวเฉินอิ๋ง สายตาหลายคู่ส่องประกายวับวาวเป็นพิเศษ

หนึ่งในนั้นคือเฉินจิ่น

นางมองดูเฉนิอิง๋ด้วยสายตาโชติช่วงเป็นประกาย น่ีนบัเป็นครัง้แรก

ที่นางพบว่าน้องสามที่ไม่ชอบพูดจาผู้นี้หาได้ซื่อๆ เซ่อๆ เหมือนท่าทาง

ภายนอกไม่

"เอ่อ...ผู้น้อย...ผู้น้อยจ�าได้ไม่แน่ชัด" เถาจือเอ่ยปากอ�้าๆ อึ้งๆ  

ค�าตอบที่ให้มาคลุมเครือสิ้น

"จ�าได้ไม่แน่ชดั?" เฉนิอิง๋ไม่ได้ซกัไซ้ ไม่ได้แสดงอาการโกรธขึง้ เพียง

พูดตามอีกฝ่ายซ�้าด้วยน�้าเสียงสงบนิ่ง ก่อนจะเปล่ียนหัวข้อสนทนา 

ฉับพลันทันที "ทว่าเกล็ดน�้าตาลบนแขนเสื้อของเจ้ากลับบอกชัดแจ้งว่า 

อย่างน้อยก็ตอนน�าขนมเถาซเูกลด็หมิะมาวางข้ึนโต๊ะ ซึง่ก็หมายความว่า
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เจ้ากลับมาถึงเรือนรับรองตั้งแต่เมื่อหนึ่งเค่อก่อน หาไม่แล้วเจ้าไหนเลย

จะอธิบายได้ว่าเกล็ดน�้าตาลนั้นเปื้อนอยู่บนแขนเสื้อเจ้าได้เช่นไร ข้าพูด

เช่นนี้ถูกต้องหรือไม่"

เถาจือหลุบตาหลบ สองตากะพริบปริบๆ รวดเร็วสองสามที ไม่ได้

ตอบค�าถามของเฉินอิ๋ง

เฉนิอ๋ิงไม่ได้ซกัไซ้เอาความ แต่กลบัยกก่ิงไม้เคลือ่นกลบัไปกลบัมา

อยู่บนแผนที่ระหว่างเรือนรับรองกับห้องสุขา "แม่นางเถาจือ หากเจ้า

สามารถใช้เวลาไม่ถึงสองเค่อสะกดรอยตามพ่ีใหญ่ข้าไปห้องสุขา  

มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกับตา หน�าซ�้ายังกลับมายังเรือนรับรองได ้

เมื่อหนึ่งเค่อก่อนทันเวลาส่งของว่างขึ้นโต๊ะพอดิบพอดี เช่นน้ันช่วงเวลา 

ที่เจ้าสะกดรอยตามพ่ีใหญ่ข้าจนกระทั่งกลับมาถึงเรือนรับรองย่อมต้อง 

ไม่ถึงหนึ่งเค่อ อย่างมากก็คงแค่ครึ่งเค่อเท่านั้น การคาดเดาของข้าเช่นนี ้

คงไม่ผิดกระมัง"

ยามนี้เฉินจิ่นถึงได้เริ่มเข้าใจความหมายของน้องสาม นางหันมอง

ไปทางเถาจือพลางเปล่งวาจาออกมาสองค�า "พูดสิ!"

เสียงแม้จะไม่ดังมากนัก แต่น�้าเสียงกลับหนักแน่นยิ่ง

เถาจือเนื้อตัวสั่นสะท้านคล้ายหวาดกลัวเป็นที่สุด หลังจากผ่านไป

ครู่หน่ึงนางก็ตอบออกมาด้วยน�า้เสียงแผ่วเบาจนแทบจะกลายเป็นเสียง

กระซิบว่า "เรียน...เรียนคุณหนูสาม ผู้น้อยคิดว่า...น่าจะเป็นเช่นนั้น"

"อืม เจ้าคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น" เฉินอิ๋งจ้องมองดูเถาจืออย่าง 

ไม่วางตา น�า้เสยีงสงบนิง่เอ่ยต่อ "ทว่าข้ากลบัคิดว่าเรือ่งนีม้อีะไรบางอย่าง

ไม่ถูกไม่ควร"

นางมีดวงตาลึกล�้าราวน�้าหมึกคู่หนึ่ง ตาขาวแลดูอมฟ้าจางๆ ยาม
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มองดูคนแววตาใสกระจ่างเยี่ยงระลอกน�้า

ทั้งที่เห็นอยู่ชัดๆ ว่าอีกฝ่ายไม่ได้มองนางด้วยสายตาร้ายกาจอะไร 

ทว่าเถาจือกลับรู้สึกคล้ายถูกคนมองทะลุถึงก้นบึ้งในจิตใจ นางอดขดตัว

หนาวสะท้านไม่ได้จริงๆ
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"น้องสาม ไม่รูว่้าค�าพูดของเถาจอืนีม้อีะไรไม่ถูกไม่ควรตรงท่ีใดหรือ" 

เฉนิจิน่ถามต่อ รอยยิม้จางๆ ปรากฏบนใบหน้าขาวสะอาดไม่ต่างอะไรกับ

จันทร์กระจ่างทะลุม่านเมฆ งดงามละเอียดอ่อน เรือนรับรองพลอย 

สุกสว่างขึ้นหลายส่วน

เฉินอิ๋งย้ิมมุมปาก "เมื่อครู ่ข้าเพ่ิงบอกไปว่าข้าได้ให้คนวิ่งจาก 

เรือนรับรองไปห้องสุขา จากห้องสุขากลับมาที่เรือนรับรองรอบหนึ่ง  

เวลาท่ีใช้คือประมาณครึ่งเค่อ แม่นางเถาจือบอกว่านางสะกดรอยตาม 

พี่ใหญ่ไป พี่ใหญ่ ยามนั้นท่านคงไม่ได้วิ่งไปห้องสุขากระมัง"

"แน่นอนอยู่แล้ว" เฉินจิ่นยกแขนเสื้อปิดปากย้ิม "ข้าเชื่อว่าไม่ว่า 

สตรีสกุลใดก็ล้วนไม่มีทางวิ่งไปห้องสุขาแน่" พูดถึงตรงนี้สายตาของนาง

ก็กวาดมองไปทางกัวย่วนท่ียืนหน้าตาบึ้งตึงอยู่อีกด้าน คิ้วงามเลิกข้ึน 

เล็กน้อย "ไม่ทราบว่าเซียงซานเซี่ยนจู่คิดเห็นเช่นไร"

5
เกล็ดน�้าตาลล�้าค่า
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กัวย่วนไม่พูดไม่จา แววตาหยิ่งผยองกลับกลายเป็นเพิกเฉย

"ขอบคณุพ่ีใหญ่" เฉนิอ๋ิงพยักหน้าให้กับเฉนิจิน่ สายตากวาดมองไป 

รอบๆ เรอืนรบัรอง "ในเมือ่เป็นเช่นนี ้นัน่ก็แปลว่ามปัีญหาอยู่ประการหนึง่  

หากไม่วิ่งไป ชั่วระยะเวลาครึ่งเค่อนี้แม่นางเถาจือไหนเลยจะท�าเร่ือง

ทั้งหมดท้ังมวลนี้ได้เสร็จสิ้น และย่อมไม่มีทางกลับมาทันยกของว่าง 

ขึ้นโต๊ะได้"

"ก็ไม่แน่" ในทีส่ดุกัวย่วนก็อดไม่ได้ พูดเหนบ็แนมขึน้ "ตลอดทางไป

ห้องสุขาเถาจือย่อมต้องเดินไป แต่ตอนกลับมานางสามารถวิ่งเร็วหน่อย 

เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาย่อมประจวบเหมาะกระมัง"

"เซี่ยนจู่กล่าวเช่นนี้ย่อมผิดแล้ว" เฉินอิ๋งมองดูอีกฝ่ายด้วยแววตา

จริงจังพลางบอก "แม่นางเถาจือไม่เพียงแต่ 'เดิน' ไปห้องสุขา นางยัง 

มองเห็นพี่ใหญ่ข้าขว้างหยกลงพื้น เหยียบขยี้หยกนั่นอีกต่างหาก เรื่องนี้

อย่างไรก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่น้อย ส่วนคนที่ข้าเรียกให้วิ่งไปมานั้นกลับ 

ว่ิงไม่มีหยุดพัก พูดกันตามตรง ชั่วระยะเวลาครึ่งเค่อน้ีเรียกว่าน้อยที่สุด

แล้ว หากเซี่ยนจู่ไม่เชื่อ ท่ีนั่นมีกาน�้าหยด* อยู่ จะเรียกให้บ่าวของท่าน

ทดลองดูก็ได้ ดูซิว่าจะสามารถท�าเรื่องท้ังหมดตามที่เถาจือเล่ามาได้ 

หรือไม่"

กัวย่วนเม้มปากแน่น ความรูส้กึไม่พึงพอใจปรากฏชดัอยู่บนใบหน้า

นางเองก็รู ้ถึงต�าแหน่งที่ตั้งของห้องสุขา และรู้ดีว่าย่ิงหาคนมา 

ทดลองสถานการณ์ก็มีแต่จะยิ่งแย่ลง

"เอาล่ะ ตอนนี้พวกเราก็รู้แล้ว ค�าพูดของแม่นางเถาจือมีช่องโหว่

เรื่องเวลา ชั่วระยะเวลาครึ่งเค่อไม่อาจท�าเรื่องราวท้ังหมดที่นางพูดมา 

* กาน�า้หยด เป็นนาฬิกาน�า้ในสมยัโบราณของจนี มลีกัษณะแตกต่างหลากหลายรปูแบบ โดยมากจะใช้ภาชนะ
ที่ท�าจากทองแดงเจาะรูให้น�้าหยดลงมาตามท่อเพื่อบอกเวลา ภายหลังได้น�าปรอทและทรายมาใช้แทนน�้า
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ได้ครบถ้วน เช่นนั้นพวกเราย่อมสรุปได้ว่าแม่นางเถาจือโป้ปดมดเท็จ" 

เสียงของเฉินอิ๋งที่ดังขึ้นยังคงราบเรียบเฉกผืนน�้าดังเก่า ไม่ต่างอันใดกับ

ตัวนางเอง

ครั้นพูดถึงตรงนี้นางก็หยุดชะงักไปชั่วขณะ คล้ายต้องการทิ้ง 

ความรู้สึกล�้าลึกไว้กับทุกคนก่อนจะพูดข้ึนอีกคราว "หากอนุมานกันต่อ 

เรื่องโกหกท่ีว่านี้ย่อมยืนยันถึงความจริงได้ประการหน่ึงคือเร่ืองท่ีพ่ีใหญ่

ข้าขโมยหยก ขว้างท�าลายหยก เหยียบขย้ีหยกต่างๆ นานานี ้แม่นางเถาจอื 

ไม่ได้เห็นเองกับตา หรือพูดอีกนัยหน่ึงก็คือเถาจือผู้นี้สร้างหลักฐานเท็จ  

ที่นางพูดมาทั้งหมดล้วนเป็นการใส่ไคล้"

หลังเอ่ยวาจาด้วยท่าทีสงบนิ่งจบ เฉินอิ๋งก็กล่าวปิดท้าย "เรื่องน้ี 

สรุปได้ว่าพี่ใหญ่ของข้าไม่ใช่ขโมย นางถูกผู้อื่นปรักปร�า"

สีหน้ารอชมเรื่องสนุกของสตรีในเรือนรับรองท้ังหลายต่างถูกเก็บ

กลับไปหมดสิ้น

คุณหนูสามแห่งสกุลเฉินฉลาดเฉลียวเย่ียงนี้ นับว่าเหนือความ 

คาดหมายของทุกคนโดยแท้

เปิดโปงข้อบกพร่องจากจุดท่ีไม่มีผู้ใดคาดคิด ไม่เพียงเป็นการ

ท�าลายให้ค�าให้การของเถาจอืพังพินาศภายในคราเดยีว หากยังสามารถ

คนืความบรสิทุธ์ิให้เฉนิจิน่ได้ด้วยค�าพูดเพียงไม่ก่ีประโยค หน�าซ�า้ยังแทบ

ไม่มกีารปะทะคารมอันใดกับกัวย่วน ทกุอย่างด�าเนนิไปอย่างสันติ สงบนิง่  

บรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

ท่ีแท้การคล่ีคลายเงื่อนง�าก็ยังสามารถใช้วิธีการเช่นน้ีได้ เรื่องนี ้

ท�าให้สตรทีัง้หลายทีเ่คยชนิกับการชมละครทะเลาะเบาะแว้งของเหล่าสตร ี

เรือนหลังทั้งหลายได้เปิดหูเปิดตา
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"ผู้น้อย...ผู้น้อยโป้ปดจริงๆ" น�้าเสียงอ่อนระโหยแผ่วเบาของเถาจือ 

ดังขึ้นอีกครั้ง ไม่ต่างกับสายลมที่พัดแผ่วอยู่ข้างหู

นางก้มหน้า เนื้อตัวสั่นสะท้านคล้ายตกประหวั่นสุดขีด "เกล็ด...

เกลด็น�า้ตาลบนแขนเสือ้ผูน้้อย อนัทีจ่รงิไม่ได้เป้ือนตอนอยู่ในเรอืนรบัรอง 

ความจรงิผูน้้อย...ระหว่างทางกลบัจากห้องสขุา...ผูน้้อย...แวะไปทีห้่องครวั  

เกลด็น�า้ตาลน้ี คาดว่า...คาดว่าน่าจะเป้ือนตดิแขนเสือ้ผูน้้อยมาในตอนนัน้"

จู่ๆ  ดวงตาของนางก็มนี�า้ตาเอ่อคลอ คลานเข่าไปอยู่ข้างเท้ากู้หนาน

และร�่าไห้ "คุณหนูรองได้โปรด..."

"ช้าก่อน" เฉินอิ๋งจู่ๆ ก็เอ่ยปากตัดบท

เถาจอืหายใจติดขดัขึน้มาทันท ียังไม่ทันได้พูดเฉินอิง๋ก็เอ่ยปากถาม

อย่างรวดเร็ว "เจ้าคงไม่คิดจะบอกว่าเจ้าเข้าไปขโมยของกินในครัว  

แขนเสื้อเลยเปื้อนเกล็ดน�้าตาลมากระมัง"

เถาจอืยังคงน�า้ตาคลอเบ้า ใบหน้าซมึกะทอื คล้ายไม่อาจตอบสนอง

ได้ทันท่วงที

เฉินอิ๋งจ้องมองอีกฝ่ายเขม็ง นางถามซ�้าว่า "เจ้าไปขโมยขนมเถาซู

เกล็ดหิมะในห้องครัว ใช่หรือไม่"

เมื่อถูกคาดคั้นเช่นนั้น เถาจือก็เผลอพยักหน้าอย่างไม่รู้ตัว

นางคิดจะพูดเช่นนั้นจริงๆ ดังน้ันถึงได้ว่ิงไปขอรับผิดต่อกู้หนาน  

แต่นึกไม่ถึงว่าจะถูกเฉินอิ๋งขวางไว้

"แม่นางเถาจอื ขอเจ้าตอบออกมาชดัๆ ว่าใช่หรอืไม่ใช่ เจ้าไปขโมย

ขนมเถาซเูกลด็หมิะจากในห้องครวัใช่หรอืไม่ใช่" เฉนิอิง๋ถามเป็นครัง้ทีส่าม 

น�้าเสียงกระจ่างชัดยิ่ง

เถาจอืลอบช�าเลอืงมองกัวย่วนทีป้ั่นหน้าตาบึง้ตงึอยู่อกีด้าน ในทีสุ่ด
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ก็พูดออกมา "ใช่...ใช่เจ้าค่ะ..."

"เอาล่ะ ข้าเข้าใจแล้ว" เฉินอิ๋งย้ิมมุมปาก ยกมือท�าท่าเชื้อเชิญ  

"เชิญเจ้าร้องต่อได้แล้ว"

เถาจือเนื้อตัวแข็งทื่อ ถึงดวงตาของนางยังคงมีน�้าตาเอ่อคลอ  

แต่ครั้นได้ยินเฉินอิ๋งพูดเช่นนี้ ไม่รู้เพราะเหตุใดนางถึงร้องไม่ออก

เรอืนรบัรองเงยีบงนัอยู่ครูห่นึง่ ทันใดนัน้เสยีงหัวเราะกับเสยีงวิพากษ์ 

วิจารณ์แผ่วเบาก็ดังขึ้น

คณุหนูสามสกลุเฉนิผูน้ีว้าจาท่าทีแม้จะพิลกึพิลัน่แต่กน่็าสนใจมาก

เฉินอิ๋งไม่สนใจว่าคนเหล่าน้ันจะคิดเช่นไร นางยกมือขึ้นข้างหนึ่ง 

เสียงพ่ึบดังขึ้น กระดาษอีกแผ่นถูกดึงออกมาจากแขนเสื้อ นางหันมอง 

ไปทางกู้หนานพลางบอก "คุณหนูรอง จวนของท่านมีสตรีแซ่โจวอายุ

ประมาณสี่สิบ รูปร่างไม่อ้วนไม่ผอม ใบหน้าเรียวยาว หลังมือมีไฝอยู ่

เม็ดหนึ่งใช่หรือไม่"

ค�าถามท่ีเกิดขึ้นราวอาชาสวรรค์ทะยานฟ้านี้ท�าเอาเสียงวิพากษ์

วิจารณ์ในเรือนรับรองค่อยๆ เงียบลง

กู้หนานสีหน้าอับจน นางพยักหน้าเอ่ย "อืม ใช่แล้ว จวนของ 

พวกเรามีสตรีรูปร่างหน้าตาเช่นนั้นอยู่จริงๆ วันนี้โจวมามารับหน้าที่ดูแล 

เรือนรับรอง"

"เช่นนัน้ก็ด"ี เฉนิอิง๋วางใจ หนัไปหาทุกคนพลางชกูระดาษแผ่นน้ันข้ึน  

"ทุกท่านเชิญดู น่ีคือค�าให้การท่ีข้าได้มาจากโจวมามา นางได้ประทับ 

รอยนิ้วมือไว้แล้ว เชิญทุกท่านดูได้"

นางขยับตัวเพ่ือให้ทุกคนสามารถเห็นรอยน้ิวมือสีแดงเด่นชัดบน

กระดาษนั้นถนัดตาพลางพูดขึ้นช้าๆ "โจวมามาบอกว่าเกล็ดน�้าตาล 
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บนขนมเถาซูเกล็ดหิมะนั้นท�าขึ้นจากวัตถุดิบล�้าค่าราคาแพง ด้านในม ี

ผงไข่มุกผสมอยู่ ข้าคิดว่าเรื่องนี้คุณหนูรองคงทราบกระมัง"

กู้หนานตอบ "อืม" ยอมรับว่าค�าพูดของเฉินอิ๋งนั้นเป็นเรื่องจริง

เฉินอิ๋งยิ้มมุมปากให้กับอีกฝ่าย "สิ่งที่ข้าจะพูดต่อไปนี้ หากมีอะไร

ไม่ถูกต้องขอให้คุณหนูรองช่วยชี้แจงแถลงไขด้วยได้หรือไม่"

คราวนีกู้้หนานไม่แม้แต่จะกล่าวค�าว่า 'อมื' นางพยกัหน้า ไม่หันมอง 

ใบหน้าของกัวย่วนที่ยิ่งด�าคล�้ามากขึ้นทุกทีเสียด้วยซ�้า

เฉินอิ๋งหันหน้าไปหาทุกคน กล่าววาจาน�้าเสียงสงบน่ิง "โจวมามา 

บอกไว้ในค�าให้การว่าเพราะผงไข่มุกไม่ใช่ของธรรมดาๆ หน�าซ�้าวิธีการ 

ปรงุเกลด็น�า้ตาลเองก็เป็นความลบัสดุยอด ดงัน้ันทุกครัง้เวลาท�าของว่าง

ล้วนต้องให้คนจดบนัทกึเตรยีมผงไข่มกุให้เพียงพอต่อจ�านวนคน ก่อนจะ

ให้หัวหน้าคนครัวลงมือท�าเกล็ดน�้าตาลด้วยตนเองล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน 

เก็บมันไว้ในกล่องท่ีสั่งท�าขึ้นเป็นพิเศษ หลังจากนั้นค่อยมอบกุญแจให ้

มามาดูแลคลังเป็นคนเก็บรักษา"
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เฉินอิ๋งย่ืนมือชี้ไปยังค�าให้การท่อนหน่ึง นางก่ึงพูดก่ึงอ่านว่า  

"โจวมามาเน้นครั้งแล้วครั้งเล่า กล่องเก็บเกล็ดน�้าตาลจะถูกลงกลอนไว ้

จนกระท่ังวันงานถึงค่อยให้คนดูแลห้องเครื่องไปเอามา ตราบใดที่ยัง 

ไม่ถึงเวลาขนมออกจากกระทะ กล่องจะถูกเปิดออกไม่ได้เด็ดขาด 

มาตรฐานของขนมเถาซูเกล็ดหิมะนี้นับว่าสูงส่งไม่ธรรมดา หลังออกจาก

กระทะต้องโรยเกลด็น�า้ตาลลงไปทันที เสรจ็แล้วก็ใช้ฝาทองแดงปิดมนัใหม่ 

อีกครั้ง อบมันไว้อีกย่ีสิบสามสิบอึดใจถึงค่อยเปิดฝา เพ่ือให้ได้รสชาติท่ี 

ดีที่สุด"

เคร้ง!

กัวย่วนกระแทกฝาถ้วยชาลงกับโต๊ะ มองดูเฉนิอิง๋ด้วยสายตาเย็นชา 

พลางพูดเย้ยหยัน "คุณหนูสาม เจ้าพูดเหลวไหลอะไร ใครอยากฟังวิธี 

6
เงินทงเป่า* ในพระราชกระแสรับสั่ง

* เงินทงเป่า เป็นเงินส�าริดชนิดหนึ่งที่เริ่มใช้ในสมัยราชวงศ์ถังถึงปลายราชวงศ์ชิง
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ท�าขนมของเจ้ากัน"

"หากเซี่ยนจู่ไม่อยากฟัง เช่นนั้นปิดหูเสียก็สิ้นเรื่อง จริงหรือไม่"  

เฉินจิ่นเอ่ยปากต่อความทันควันด้วยท่าทียโสโอหัง น�้าเสียงหยิ่งผยอง 

เหมือนอย่างที่นางเป็นมาโดยตลอด

กัวย่วนจ้องดูอีกฝ่ายเขม็ง แววตาเย็นเยียบยิ่ง

เฉินจิ่นเองก็สีหน้าเย็นชาดุจน�้าแข็ง

สายตาของคนทั้งคู่ปะทะกันอยู่กลางอากาศไม่มีใครยอมใคร

เฉนิอ๋ิงมองดพูวกนาง พอเห็นสตรทีัง้สองประลองก�าลงักันผ่านทาง

สายตา ไม่มีทีท่าว่าจะพูดอันใด นางก็เอ่ยปากพูดต่อ "ค�าให้การของ 

โจวมามาน้ีคิดว่าทุกคนคงฟังเข้าใจแล้ว เกล็ดน�้าตาลถูกสั่งท�าขึ้นเป็น 

การเฉพาะ มีการดูแลจัดเก็บเป็นอย่างดี ก่อนของว่างถูกจัดขึ้นโต๊ะ  

คนที่จะสัมผัสมันได้มีเพียงแค่สามคนเท่านั้น ได้แก่ หัวหน้าคนครัว  

มามาดูแลคลัง และคนดูแลห้องเครื่อง"

เมื่อพูดถึงตรงน้ีนางก็หันไปทางเถาจือ ถามน�้าเสียงราบเรียบว่า 

"ตอนนีข้้าอยากถามแม่นางเถาจอื เจ้าขโมยกินขนมได้เช่นไร หัวหน้าคนครัว 

จงใจท�าเกินมาสองสามชิน้ให้สาวใช้อย่างเจ้าได้คลายความอยาก? หรอืว่า 

มามาดูแลคลัง คนดูแลห้องเครื่องสนิทสนมกับเจ้าเป็นพิเศษ จงใจมอบ 

เกล็ดน�้าตาลให้เจ้าจัดการ หากเป็นเช่นน้ันข้าก็อยากให้คุณหนูรองเชิญ

พวกเขาทั้งสามมาที่นี่เดี๋ยวนี้ จะได้ยืนยันต่อหน้าเถาจือ"

ได้ยินเช่นนั้นกู้หนานก็ตะลึงไปชั่วขณะ นางอดนึกโมโหไม่ได้

พูดเช่นน้ีมิเท่ากับว่าคุณหนูสามสกุลเฉินผู้นี้ก�าลังต�าหนิว่าคนของ

จวนเจิ้นหย่วนโหวไม่มีกฎระเบียบอยู่หรือไร เช่นนี้มันตบหน้ากันชัดๆ

ถึงจะไม่พูดแต่ในใจนางก็อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกไม่พอใจ ทว่า 
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ถึงอย่างน้ันกู้หนานก็ยังคงปั้นหน้าสงบน่ิง หยิบเอาผ้าเช็ดหน้าขึ้นกดซับ

มุมปาก เอ่ยวาจาอย่างไม่สนใจไยดี "เถาจือ เจ้าพูดเองเถอะ"

เถาจือใบหน้าต่ืนตระหนกข้ึนหลายส่วน นางสองมือยันพ้ืนแน่น 

กระดกูข้อต่อแทบจะกลบักลายเป็นสขีาว พูดเสยีงสัน่เครอื "ผูน้้อย...เอ่อ...

ผู้น้อยไม่ได้อยู่ในห้องครัว...ผู้น้อย..."

"เจ้าคดิจะบอกว่าเจ้าสมัผสัถูกเกลด็น�า้ตาลตอนของว่างถูกส่งมาที่

เรือนรับรองใช่หรือไม่" เฉินอิ๋งตอบขึ้นมาแทน

เถาจือรีบพยักหน้า "ใช่ ใช่แล้ว..."

"แม่นางเถาจือ เจ้าไม่ได้พูดความจริงอีกแล้ว" เฉินอิ๋งส่ายหน้า  

ชูก่ิงไม้ชี้ไปยังแผนที่ที่อยู่ในมือของสาวใช้ชุดคราม น�้าเสียงเฉยชา 

เอ่ยขึ้นว่า "ห้องครัว เรือนรับรอง ห้องสุขาสามแห่งน้ีประกอบกันเป็น 

มุมแหลม จริงอยู่ หากเจ้าสัมผัสถูกเกล็ดน�้าตาลระหว่างส่งมันจาก 

ห้องครัวมาเรือนรับรอง เช่นน้ันช่องโหว่ของค�าให้การเจ้าย่อมพอฝืน

ยอมรับได้ ทว่าเจ้ากลับลืมไปเรื่องหนึ่ง"

พอพูดถึงตรงนี้นางก็หยุดไปชั่วขณะ แววตาใสกระจ่างดุจผืนน�้า

หยุดนิ่งอยู่บนตัวเถาจือ "โจวมามาเคยเอ่ยปากเน้นอยู่หลายครั้ง ของว่าง

ออกจากกระทะต้องใช้ฝาทองแดงปิด ตลอดช่วงสามสิบลมหายใจจะ 

เปิดฝาออกไม่ได้เป็นอันขาด จากห้องครัวถึงเรือนรับรองใช้เวลาสามสิบ

ลมหายใจพอดี ตลอดทางขนมเถาซูเกล็ดหิมะล้วนถูกอบอยู่ในฝา"

เมือ่พูดถึงจดุนีเ้ฉนิอิง๋ก็พูดช้าลง "วันน้ีคนทีร่บัผดิชอบส่งของว่างมอียู่ 

เพียงสองคนเท่านั้น หนึ่งคือคนดูแลห้องเครื่อง อีกคนคือหัวหน้าคนครัว  

บอกข้ามา เจ้าแอบเปิดฝานั่นออกใต้สายตาผู้ใด"

เถาจือใบหน้าซีดเผือด พูดอะไรไม่ออกอีก
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เฉินอิ๋งเลื่อนกิ่งไม้ออก จ้องเถาจือเขม็ง "แม่นางเถาจือ ด้วยฐานะ

บ่าวชั้นสามอย่างเจ้า ที่เดียวที่เจ้าจะสัมผัสกับเกล็ดน�้าตาลได้คงมีเพียง

ชั่วจังหวะเวลาเล็กๆ ตอนน�าของว่างขึ้นโต๊ะอยู่ในเรือนรับรองนี้เท่านั้น  

พูดอีกอย่างก็คือหนึ่งเค่อก่อนหน้าน้ีเจ้าไม่ได้อยู่ที่ห้องสุขา ไม่ได้อยู่ใน 

ห้องครวั และย่ิงไม่ได้อยู่ระหว่างทางส่งของว่างมา เจ้าอยู่ในเรือนรับรองนี"้

เถาจือหน้าไร้สีเลือด แขนทั้งสองข้างสั่นเทาไม่หยุด ร่างทั้งร่าง 

พลอยสั่นระริกตามไปด้วย

ขอเพียงนางอยู่ในเรือนรับรอง เช่นนั้นท่ีนางพูดว่า 'เห็นเองกับตา' 

ย่อมกลับกลายเป็นถ้อยค�าโป้ปด ถึงตอนนั้นค�ากล่าวหาท่ีว่าเฉินจิ่นเป็น

ขโมยก็ย่อมหมดความหมายไปโดยปริยาย

"พูดมาตั้งนาน ก็แค่เกล็ดน�้าตาลไม่ใช่หรือไร" จู่ๆ กัวย่วนก็ขึ้นเสียง 

แววตาเหมือนไม่เห็นเรื่องน้ีอยู่ในสายตา "หากข้าบอกว่าข้าตกรางวัล 

ยกขนมเถาซูชิ้นหนึ่งให้นางกิน คุณหนูสามยังจะมีค�าพูดอันใดอีก"

ทันทีที่ค�าพูดดังกล่าวหลุดออกจากปากกัวย่วน บรรยากาศภายใน

เรือนรับรองก็เคร่งเครียดขึ้นอีกคราว

เพียงเพราะต้องการให้เฉินจิ่นมีความผิดฐานขโมยของให้ได้  

เซียงซานเซี่ยนจู่ถึงกับดึงดันยอมสมคบกับสาวใช้เถาจือให้การเท็จ

สายตาของทุกคนจับจ้องมาทางเฉินอิ๋ง

เฉนิอิง๋เองก็คล้ายตกตะลงึ หลงัจากผ่านไปครู่หนึง่นางถึงพยักหน้า

พูดขึ้นช้าๆ ว่า "หากเซี่ยนจู่พูดเช่นนี้ มันก็ย่อมเป็นไปได้"

"เช่นนั้นทุกอย่างก็คงจบแล้วกระมัง" กัวย่วนเชิดคางได้ใจ

เถาจือที่หมอบอยู่กับพื้นถอนหายใจโล่งอกอย่างเห็นได้ชัด

เฉินจิ่นที่ยืนอยู่อีกด้านกลับใบหน้าเขียวคล�้า
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หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งนางก็เดินขึ้นหน้าดึงแขนเส้ือของเฉินอิ๋ง  

กัดริมฝีปากพูด "น้องสาม ขอบใจเจ้ามากท่ีช่วยข้า หากไม่ไหวจริงๆ  

ก็ช่างเถอะ ไว้รอท่านแม่ของพวกเรากลับมา..."

"ไม่ได้" เฉินอิ๋งปฏิเสธข้อเสนอของนางทันควัน ท่าทีหนักแน่น 

เด็ดเดี่ยวยิ่ง

เฉินจิ่นขอบตาร้อนผ่าว น�้าตาเจียนหลั่ง

เฉินอิ๋ งพยายามช่วยนางอย ่างสุดก�าลังเช ่นนี้บางทีอาจมี

วัตถุประสงค์อื่น ทว่าการที่คนผู ้หนึ่งท�าเพ่ือนางถึงเพียงน้ี อย่างไร 

ก็ต้องนับเป็นน�้าใจใหญ่หลวงประการหนึ่ง

ไว้จบเรื่องก่อน ถึงตอนนั้นนางต้องขอให้ท่านแม่สนิทสนมกับบ้าน

รองให้มากข้ึน เฉนิจิน่นกึตัดสนิใจพร้อมมองดูเฉนิอ๋ิงด้วยความรู้สกึซาบซ้ึง

ปราดหนึ่ง แล้วไม่พูดอะไรอีก

เฉินอิ๋งยามนี้หัวคิ้วขมวดเข้าหากันน้อยๆ คล้ายมีอะไรบางอย่าง 

ไม่อาจตัดสินได้ นางเดินไปทางด้านข้างช้าๆ สองสามก้าว ทันใดน้ัน 

ก็เหมือนคิดอะไรออก นางสาวเท้ายาวๆ ไปทางเฉินจิ่น "พ่ีใหญ่ ท่าน 

ฟังข้าให้ดี ข้าอยากถามท่าน..."

จู่ๆ  นางก็หันเท้าเปลีย่นทิศ ตรงดิง่ไปทางเถาจอืรวดเร็ว ดงึแขนซ้าย

อีกฝ่ายไว้พลางออกแรงสะบัด

เคร้ง!

ของชิ้นหนึ่งหล่นออกมาจากแขนเสื้อของเถาจือ กลิ้งหลุนๆ อยู ่

บนพ้ืน เฉินอิ๋งรีบใช้เท้าเหยียบมันไว้ ในเวลาเดียวกันก็กระชากเถาจือ 

ไปทางด้านหลัง

การเคลื่อนไหวนี้ราวกับเมฆเคลื่อนธาราคล้อย ส�าเร็จเสร็จสิ้น 
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ในชั่วพริบตา เถาจือรู ้สึกเพียงมือของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยพละก�าลัง 

ชวนตะลึง นางแทบถูกอีกฝ่ายฉุดให้ลุกขึ้นพร้อมจับเหวี่ยงลงกับพ้ืน  

ใจนางก็เต้นระส�่า ใบหน้าตื่นตระหนกขาวซีดไปหมด

กว่าท่ีทุกคนจะได้สติ เฉินอิ๋งก็หยิบเอาของชิ้นนั้นข้ึนมาจากพ้ืน  

แกะกระดาษท่ีห่อหุ้มอยู่ด้านนอกออก เผยให้เหน็ของท่ีอยู่ด้านใน มนัเป็น

ก้อนเงินเนื้อดีสองชิ้นที่มีขนาดเล็กใหญ่เท่ากัน 

"เงินทงเป่าในพระราชกระแสรับสั่ง ปีท่ีสิบสี่" เฉินอิ๋งอ่านตัวอักษร

บนก้อนเงินด้วยเสียงอันดังพลางหันไปทางกัวย่วนและเผยย้ิมมุมปาก  

"นี่เป็นเงินก้อนที่ฮ่องเต้มีรับสั่งให้ท�าขึ้นเมื่อปีที่แล้ว"

นางพูดพลางชัง่น�า้หนกัเงินก้อนในมอืพลางเอ่ยปากต่ออย่างรวดเรว็  

"ก้อนเงนิสองก้อนนีน้�า้หนกัน่าจะสกัสองสามต�าลงึ* สามารถแลกเปลีย่น

เป็นเงินแท้ได้หลายเท่าตัว นี่เป็นเงินที่เซี่ยนจู่ประทานให้เถาจือด้วย 

อย่างน้ันหรือ ตกรางวัลมากมายเช่นนี้ หรือน่ีเป็นเงินรางวัลท่ีเซี่ยนจู ่

ใช้ซื้อตัวนางให้มาโกหกใส่ความพี่ใหญ่ข้า"

* น�้าหนัก 1 ต�าลึงของจีนเท่ากับ 31.25 กรัม
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"เหลวไหล!" ยังไม่ทันท่ีกัวย่วนจะได้พูดอะไร นางก�านัลท่ีอยู่ทาง 

ด้านหลงันางก็ชิงตวาดออกมาก่อน "นางเดก็ไร้มารยาท หดัรูจ้กัส�ารวมบ้าง"

นางก�านัลนางน้ันหน้าตานับว่างามไม่ใช่น้อย ทว่าสีหน้าท่าทาง

กลับเฉียบขาดยิ่ง นางสวมใส่อาภรณ์สีเขียว บนอกเสื้อมีผืนผ้าปักติดอยู่ 

ท่ีปักอยู่ทางด้านบนคือนกสาลิกาตัวหนึ่ง ท่ีแท้นางก็เป็นแค่นางก�านัล

ระดับล่างท�างานจิปาถะนางหนึ่งเท่านั้น

ถึงจะไม่มีระดับชั้น แต่อย่างไรก็เป็นนางก�านัลในวัง มิอาจดูแคลน

เฉนิอิง๋กลบัไม่ได้สนใจอกีฝ่าย นัยน์ตาใสกระจ่างคูน่ัน้ยังคงจบัจ้อง

อยู่บนตัวกัวย่วน นางเอียงคอน้อยๆ "หรือว่ามิใช่"

กัวย่วนยิ้มหยัน "น่าขัน ราชนิกุลที่เข้าออกจวนเจิ้นหย่วนโหวใช่ว่า

มีเพียงข้าผู้เดียวเสียเมื่อไร หรือจะบอกว่าขอเพียงเป็นของที่วังหลวง 

จดัท�าขึน้ ทัง้หมดล้วนมาจากข้า ค�าพูดเย่ียงนีไ้ม่ไร้เหตผุลไปหน่อยหรือไร"

7
มีเพียงคนเดียวเท่านั้น
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เฉินอิ๋งยิ้มมุมปาก นางยื่นมือออกมา แผ่นกระดาษถูกดึงออกจาก

แขนเสือ้เฉนิอิง๋เป็นครัง้ทีส่าม คราวนีท่ี้ถูกดึงออกมาเป็นกระดาษสองแผ่น 

นางหยิบเอาแผ่นหน่ึงวางทับลงบนค�าให้การของโจวมามา ยกมันข้ึน 

เหนือศีรษะเหมือนก่อนหน้านี้เพ่ือให้ทุกคนสามารถเห็นตัวหนังสือกับ 

รอยประทบัน้ิวท่ีอยู่ทางด้านบนชดัแจ้งพลางพูดเสียงดงัฟังชดัว่า "ในมอืข้า 

ยังมีค�าให้การอีกฉบับ คนที่ให้การคือบ่าวในจวนเจิ้นหย่วนโหว ได้แก่ 

เสี่ยวหง เสี่ยวชุ่ย หลิ่วมามา รวมถึงหม่าต้าซานจยา พวกเขาล้วนประทับ

รอยนิ้วมือไว้"

ขณะก�าลงัพูดนางก็มอบกระดาษพวกนัน้ให้กู้หนานพร้อมย้ิมมมุปาก  

"ด้านบนระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอายุและลักษณะเด่นของพยานทั้งสี่ไว้ 

ข้าได้ให้ทุกคนประทับลายนิ้วมือไว้แล้ว เชิญคุณหนูรองตรวจสอบ"

กู้หนานตัดสินใจไม่ช่วยเหลือฝ่ายใดทั้งสิ้น ไม่ว่าใครถามนางอะไร 

ขอเพียงเป็นความจรงินางล้วนยอมรบั หากไม่ใช่เรือ่งจรงินางย่อมไม่อาจ

กล่าววาจาเหลวไหล

ดังนั้นหลังจากก้มหน้าอ่านดูเน้ือความบนกระดาษโดยละเอียด 

ครู่หนึ่งนางก็ฝืนยิ้มให้เฉินอิ๋ง "ไม่ผิด คนทั้งสี่เป็นบ่าวในจวนของพวกเรา

จริงๆ"

เฉินอิ๋งกล่าวขอบคุณออกมาค�าหนึ่ง ก่อนจะหันไปบอกกับทุกคน 

"ในค�าให้การนี้คนทั้งสี่พูดถึงเรื่องเดียวกัน หรืออาจจะบอกว่าพูดถึง 

คนคนเดียวกันซึ่งก็คือเถาจือ"

เถาจือเนื้อตัวสั่น ใบหน้าซีดเผือดยิ่งกว่าเก่า

กัวย่วนเอนกายไปทางด้านหลัง ใบหน้ายามน้ีซ่อนหลบอยู่ใต้ 

เงาม่านโปร่ง
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เฉินอิ๋งบอกกับทุกคนด้วยน�้าเสียงสงบน่ิง "พยานทั้งส่ีต่างพูดเป็น

เสียงเดียว พวกเขาบอกว่าเถาจือถูกซื้อตัวเข้ามาเมื่อปีที่แล้ว เพราะอายุ

ยังน้อยจึงถูกส่งตัวให้ไปเรียนรู้กฎกับแม่นมที่คฤหาสน์อู่หลิง ไม่เคยออก

พ้นประตูมาก่อน"

บรรยากาศภายในเรอืนรบัรองมเีพียงความเงยีบสงดั จะมก็ีแต่เสียง

ราวกับธารน�า้ไหลของเฉนิอิง๋เท่านัน้ "ข้าคดิว่าทกุคนน่าจะรูถึ้งเรือ่งเรือ่งหน่ึง  

เมื่อสามปีก่อน หรือก็คือตอนรัชศกหยวนจยาปีท่ีสิบสอง จู ่ๆ น�้าใน

ทะเลสาบของคฤหาสน์อู่หลิงก็เน่าเหม็น ในป่าท้อถูกแมลงบุกท�าลาย  

เจิ้นหย่วนโหวใช้เงินจ�านวนมากเชิญคนมาจัดการ และด้วยเพราะเหตุนี้ 

นับแต่รชัศกหยวนจยาปีทีส่บิสองมาจนถึงต้นปีนี ้ทีน่ี่จงึไม่เคยต้อนรบัแขก 

ไม่มีการจัดเลี้ยง วันนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่คฤหาสน์อู่หลิง 

เปิดประตูจัดงานเลี้ยง คุณหนูรอง ข้าคงพูดไม่ผิดกระมัง"

ตอนพูดเฉินอิ๋งมองไปทางกู้หนานอีกครั้ง

กู้หนานพยักหน้าสหีน้าหนกัแน่น ไม่กระอกักระอ่วนเหมือนก่อนหน้านี้

เหล่าสตรใีนเรอืนรบัรองยามนีต่้างเก็บท่าทีสบายๆ ไปหมดสิน้แล้ว 

แต่ละคนล้วนมีสีหน้าเคร่งขรึม

หากจะให้พูดกันโดยละเอียดก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ

สองปีมาน้ี เมืองเซิง่จงิเพ่ิงจะสงบ ทัง้หมดทัง้มวลน้ีก็ด้วยเพราะเหล่าอ๋อง 

กับจวิ้นอ๋องทั้งหลายต่างตายตกไปกันไม่ใช่น้อย

รชัศกหยวนจยาปีท่ีสบิเอด็ ในราชส�านกัเหลอืท่านอ๋องเพียงหนึง่เดียว 

ซึ่งก็คืออันอ๋อง จู่ๆ เขาก็น�าทหารก่อกบฏขึ้นท่ีเมืองเป่าต้ิง อ�านาจนับว่า

ไม่ใช่น้อยๆ แน่นอนว่าด้วยเพราะความสามารถของฮ่องเต้หยวนจยา 

ในยามน้ัน เพียงไม่นานการก่อกบฏในครั้งน้ันก็ถูกปราบปรามราบคาบ 
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อนัอ๋องฆ่าตวัตาย ทหารกบฏพวกนัน้ถูกสงัหารหมดสิน้ แต่ถึงจะเป็นเช่นนัน้  

ชนช้ันสงูในเมอืงหลวงก็ยังคงอกสัน่ขวัญแขวน เมือ่สองสามปีก่อนพวกเขา 

ส่วนใหญ่ล้วนไม่ออกจากเมือง งานเลี้ยงดื่มกินท่องเที่ยวอันใดล้วนแต ่

จัดอยู่ในเมือง ทั้งนี้ก็เพราะกลัวถูกเพ่งเล็ง

เจิ้นหย่วนโหวปิดคฤหาสน์อู่หลิงนานสามปี พ้ืนที่ส่วนใหญ่พลอย

ได้รับผลกระทบ ที่ว่ากันว่าน�้าในทะเลสาบส่งกลิ่นเหม็น ป่าท้อถูกแมลง

บุกรุกท�าลายน้ัน ไม่มีใครไม่รู้ว่าน่ันเป็นเรื่องเท็จ อันที่จริงมันเป็นแค ่

ข้ออ้างที่ปั้นแต่งขึ้นเท่านั้น

"คฤหาสน์อู่หลงิไม่เปิดมาสามปี ส่วนเถาจอืเข้ามาทีน่ี่เมือ่สองปีก่อน 

ช่วงระยะเวลาดังกล่าวอย่าว่าแต่ราชนิกุลเลย แม้แต่แขกธรรมดาท่ัวไป

แม่นางเถาจือเองก็ไม่เคยพบเจอแม้แต่คนเดียว" เฉินอ๋ิงหันหน้าไปมอง

เถาจือด้วยดวงตาวับวาว "ด้วยเหตุน้ีข้าจึงสรุปได้เรื่องหน่ึง วันน้ี เวลาน้ี 

ยามน้ีเป็นวาระแรกที่แม่นางเถาจือได้พบพานแขกท่ีมาจากข้างนอก  

ส่วนก้อนเงินสองก้อนน้ีเป็นไปได้ว่านางได้มาจากแขกเหรื่อที่มาร่วม 

งานเลี้ยงในวันนี้"

พูดถึงตรงนี้มุมปากของนางก็ยกขึ้นน้อยๆ เผยให้เห็นถึงรอยย้ิม 

ทีแ่ท้จรงิ "ช่างบงัเอญิเสยีจรงิๆ วันน้ีท่ามกลางแขกเหรือ่ทีม่ากันแน่นขนัด 

คนที่สามารถมอบก้อนเงินเช่นนี้ให้นางได้กลับมีเพียงคนเดียวเท่านั้น"

"คุณหนูสามลืมองค์หญิงใหญ่กับราชนิกุลอาวุโสคนอื่นๆ ไปแล้ว

หรือไร ทุกคนล้วนสามารถหยิบเอาข้าวของท่ีวังหลวงจัดท�าออกมาได ้

ด้วยกันทั้งนั้น" นางก�านัลคนดังกล่าวเอ่ยปากเตือนด้วยน�้าเสียงเย็นชา

"ข้าไม่ได้ลืม" เฉินอิ๋งไม่มีอาการลนลาน นางยังคงชูค�าให้การสูง  

"ค�าให้การนี้บันทึกเวลาปฏิบัติหน้าท่ีของเถาจือไว้ เส่ียวหงกับเส่ียวชุ่ย 
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ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้เถาจือน่าจะท�างานช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่

กลางยามเว่ย* ส่วนองค์หญงิใหญ่กับฮหูยินอาวโุสทัง้หลายต่างนัง่เรอืวิจติร 

ไปกันตั้งแต่ต้นยามเว่ยกับอีกหน่ึงเค่อแล้ว ไหนเลยจะมีโอกาสประทาน

ก้อนเงินให้กับนางได้"

"ต่อให้ไม่ใช่เวรของนาง แต่คนมขีา ไม่แน่ว่าตอนเช้านางอาจบงัเอญิ 

พบเจอกับผู้สูงศักดิ์ที่ใดเข้า" นางก�านัลนางนั้นพูดน�้าเสียงราบเรียบ

"เรือ่งน้ีก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้" เฉนิอิง๋เอ่ยวาจาท่าทสีงบน่ิง "ตลอดเช้า 

เถาจือไม่ได้ออกจากเรือนเล็กท่ีพวกสาวใช้พักอาศัยอยู่ พวกหญิงรับใช้

อาวุโสท่ีคอยจบัตาดพูวกนางอยู่พวกน้ันไม่อนุญาตให้พวกนางไปไหนมาไหน 

ตามอ�าเภอใจ หากเซี่ยนจูม่ีเวลาว่าง พวกเราสามารถเรยีกคนพวกนัน้มา

ยืนยันต่อหน้าเถาจือได้" 

นางก�านลันางน้ันชะงกัค้างไปชัว่ขณะก่อนจะกระแอมออกมาค�าหนึง่  

"เรื่อง...ยืนยันอะไรนั่นหาจ�าเป็นไม่ ทว่าคุณหนูสามคงลืมไปเร่ืองหนึ่ง  

ไม่แน่ว่าก่อนเข้าจวนเจิน้หย่วนโหวมา เถาจอือาจเคยได้รับการตกรางวัล

จากผู้สูงศักดิ์ที่ใดมาก่อน เงินก้อนนี้นางอาจน�าเข้ามาจากข้างนอกก็ได้"

"สองสามปีก่อน?" มมุปากของเฉนิอิง๋ยกอยูใ่นองศาแปลกประหลาด  

นางชูก้อนเงินขึ้นสูง "ขอทุกท่านดูให้ชัดๆ นี่เป็นก้อนเงินที่เพ่ิงท�าขึ้นเมื่อ 

ปีที่แล้ว ก้อนเงินของปีก่อน เมื่อหลายปีก่อนเถาจือจะไปเอามาจากที่ใด"

เพราะรู้ว่าตนเองพลาดไปแล้ว นางก�านัลนางนั้นจึงปิดปากแน่น  

ไม่พูดอะไรอีก

พวกนางสองคน คนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบ ท้ังเร็วท้ังกระจ่างชัด  

ทุกคนได้แต่น่ิงฟังท�าอะไรไม่ถูก จนถึงตอนนี้เสียงหัวเราะแผ่วเบาถึงได้

* ยามเว่ย คือช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.
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ดังขึ้น

หากว่ากันถึงมิตรภาพ เซียงซานเซี่ยนจู่เหมือนจะด้อยกว่าเฉินจิ่น 

สตรีที่เคยถูกนางรังแกกลั่นแกล้งมีจ�านวนอยู่ไม่น้อย เห็นนางถูกต้อน 

จนอับจนเช่นนั้นย่อมมีคนปลาบปลื้มยินดี

"เจ้านายตกรางวัลบ่าวไพร่เป็นเรือ่งธรรมดา แต่ต่อหน้าทกุคนเซีย่นจู ่

กลบัปฏเิสธเสยีงแขง็ว่าไม่เคยประทานรางวัลเป็นเงนิจ�านวนมากให้เถาจอื  

เพราะเหตุใดกัน" เฉินอิ๋งหันไปถามทุกคน

เรือนรับรองเงียบสงัดอย่างน่าอัศจรรย์

ถึงจะไม่มีคนกล่าวถ้อยวาจาใด แต่บรรยากาศกลับคล้ายดูคึกคัก

เป็นท่ีสุดเหมือนมีคนก�าลังต่ืนเต้น เอ่ยปากวิพากษ์วิจารณ์คาดเดาไป

ต่างๆ นานา

กัวย่วนซุกตวัอยู่ใต้เงามดื ลมหายใจเย็นเยียบคล้ายแพร่กระจายออก 

สู่ภายนอกทีละเล็กทีละน้อย
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เฉินอิ๋งกวาดตามองทุกคน รอยย้ิมบนใบหน้าท้ังแปลกประหลาด 

ท้ังสงบนิ่ง "ข้าคิดว่าทุกคนคงประจักษ์ชัดแล้วว่าความจริงเป็นเช่นไร  

ค�าให้การของเถาจือเป็นเรื่องเท็จ ขโมยหยกเหยียบหยกที่นางบอกก็เป็น 

เรือ่งโกหกเช่นกัน พ่ีใหญ่ข้าบรสิทุธ์ิ คนทีส่ร้างเรือ่งทัง้หมดนีก็้คือคนทีม่อบ

เงินก้อนให้กับเถาจือ ซึ่งก็คือเซี่ยน..."

"เจ้าอาศัยอะไรมากล่าวหาว่าข้าเป็นคนตกรางวัลให้นาง" จู่ๆ เสียง

แหลมๆ ของกัวย่วนก็ดังขึ้น ร่างทั้งร่างโน้มเอนมาทางด้านหน้า สายตา 

ที่มองดูเฉินอิ๋งราวกับคิดจะกินเลือดกินเนื้อ

"เจ้าอาศัยอะไรกัดข้าไม่ปล่อย ก้อนเงินชนิดนี้คนท่ีอยู่รอบกายข้า

ล้วนมีได้ด้วยกันทั้งสิ้น เจ้ามีหลักฐานอะไรถึงมั่นอกมั่นใจว่าเป็นข้า"

เฉินอิ๋งเม้มปากแน่น ความรู้สึกสะอิดสะเอียนเอ่อท้นอยู่ภายในใจ

"เหตใุดถึงไม่พูดเล่า! ไม่มอีะไรจะพูดสนิะ" กัวย่วนตวาดเสยีงแหลม

8
องค์หญิงใหญ่เสด็จ
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ออกมาอีกคราว ใบหน้างดงามเย้ายวนแต่เดิมยามนี้กลับกลายเป็น

อัปลักษณ์หมดสิ้น "เจ้าฉลาดมากไม่ใช่หรือไร หน�าซ�้ายังสามารถหาคน

มาเป็นพยานได้มากมายอกีด้วยไม่ใช่หรอกหรอื แล้วเหตุใดถึงไม่พูดต่อเล่า!  

พูดสิ!"

จู่ๆ กัวย่วนก็หัวเราะดังลั่น เสียงหัวเราะก�าเริบเสิบสานกระจ่างชัด 

แฝงไว้ซึ่งน�้าเสียงเย่อหย่ิงราวกับต้องการจะบอกว่า 'อย่างไรแล้วเจ้าก็ 

ท�าอะไรข้าไม่ได้'

เฉินอิ๋งขมวดคิ้ว เก็บค�าให้การไม่พูดไม่จา

จากประสบการณ์ของนาง เสียงหัวเราะบ้าคล่ังเปลืองแรงเช่นน้ี 

ล้วนด�าเนินได้ไม่นาน ดังนั้นนางจึงตัดสินใจใช้ช่วงเวลาสั้นๆ นี้เก็บ 

หลักฐานค�าให้การให้เรียบร้อย

ทันทีที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จ เสียงหัวเราะนั้นก็หยุดลงเช่นกัน  

กัวย่วนใช้มือค�้าโต๊ะหอบหายใจ เห็นได้ชัดว่าเหนื่อยอยู่ไม่ใช่น้อย

ทันทีที่สบโอกาส เฉินอิ๋งก็เอ่ยปากขึ้นมาทันที "เซี่ยนจู่สังเกตเห็น 

หรือไม่ว่ายามนี้มีคนผู้หนึ่งหายตัวไป"

กัวย่วนตะลึงงัน

เฉินอิ๋งยิ้มมุมปาก นางยื่นมือชี้ไปทางด้านหลัง "สาวใช้ของเซี่ยนจู่

ขาดหายไปคนหนึ่ง"

กัวย่วนตกใจ ยังไม่ทันหันหน้าไป สาวใช้ทีช่ือ่เสยีฟางก็เขยิบเข้ามา 

กระซิบที่ข้างหูนาง "เส่าหงยังไม่กลับมาเจ้าค่ะ" 

"ท่ีขาดไปคงเป็นเส่าหงกระมัง" เฉินอิ๋งคล้ายมีหูทิพย์ นางพูดชื่อ 

สาวใช้อีกคนของกัวย่วนออกมา

แววตาหยิ่งผยองมั่นอกมั่นใจของกัวย่วนหายลับฉับพลัน



54 ออกจากจวนมาไขคดี 1

นางหรี่ตาลงเล็กน้อย นี่เป็นครั้งแรกที่นางตั้งอกตั้งใจพิจารณาดู 

คณุหนูสามสกุลเฉนิท่ีอยู่ตรงหน้าอย่างจรงิจงั ขณะเดยีวกันก็ลอบโบกมอื

ไปทางด้านหลัง

เสียฟางเข้าใจได้ทันที นางรีบค้อมกายถอยจากไป

การเคลือ่นไหวเลก็ๆ ของนายบ่าวสองคนย่อมหนีไม่พ้นสายตาของ

เฉินอิ๋ง

"เซีย่นจูค่ดิเรยีกคนไปตามหาในเวลานีเ้กรงว่าคงสายเกินการแล้ว" 

เฉินอิ๋งไม่ลนลาน คล้ายไม่สนใจกับเรื่องดังกล่าว "ค�านวณจากเวลาแล้ว 

คนของข้าตอนน้ีคงพาตวัเส่าหงเข้าเมอืงมาแล้ว อกีไม่นานท่ีว่าการเซิง่จงิ 

ก็คงได้รับฎีการ้องเรียนเซียงซานเซี่ยนจู่ของข้า"

เรือนรับรองเงียบไปชั่วขณะ ก่อนจะตามติดมาด้วยเสียงดังฮือฮา

คุณหนูสามสกุลเฉินย่ืนฎีการ้องเรียนเซียงซานเซี่ยนจู่ถึงที่ว่าการ 

เซิ่งจิง?

เรื่องเช่นนี้ท�าได้ด้วยหรือ

ทว่าสีหน้าท่าทางของเฉินอ๋ิงเหมือนไม่คล้ายโป้ปด เรื่องนี้ท�าให้ 

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังกระหึ่มมากขึ้นไปอีก

กัวย่วนแทบไม่เชื่อหูตนเอง

"ทีว่่าการเซิง่จงิ? ฎีการ้องเรยีน? เจ้าพูดอะไรของเจ้า" ในทีส่ดุนางก็

เริ่มลนลาน ท่าทียโสโอหังท่ีเคยมีอยู่แต่เดิมหายลับไปจนสิ้น ยามนี้ 

นางก็แค่เด็กสาวอายุสิบสี่เท่านั้น กัวย่วนตะลึงลานท�าอะไรไม่ถูก

เรื่องราวในวันนี้เส่าหงรู้ดีที่สุด

ซื้อตัวเถาจือ หลอกล่อบ่าวเฝ้าห้องสุขา เอาหยกท่ีกัวย่วนท�าแตก

ไปท้ิงไว้ในนั้น เรื่องทั้งหมดน้ีล้วนเป็นฝีมือของเส่าหง หากนางสารภาพ
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อะไรออกมา เช่นนั้น...

"ข้าบอกว่าข้าก�าลังจะย่ืนฎีการ้องเรียนท่าน เซียงซานเซี่ยนจู่"  

จู่ๆ เสียงของเฉินอิ๋งก็ดังขึ้น กัวย่วนได้สติขึ้นมาทันที

นางจ้องเฉินอิ๋งเขม็ง สีหน้ากลับไปกลับมาระหว่างตะลึงลานกับ 

โหดเหี้ยมอ�ามหิต

น�า้เสยีงของเฉนิอิง๋ยังคงสงบน่ิงไม่เปลีย่น "ข้าจะไปย่ืนฎีการ้องเรียน

เซยีงซานเซีย่นจูยั่งทีว่่าการเซิง่จงิฐานให้ท้ายบ่าวไพร่ท�าเรือ่งชัว่ช้า วางแผน 

ท�าลายชื่อเสียงผู้อื่น ข้ายังจะร้องเรียนว่าท่านซื้อพยาน จงใจแต่งเรื่อง 

ใส่ร้ายทายาทขุนนางผู้เป็นเสาหลักของแผ่นดิน"

พูดถึงตรงน้ีนางก็หยุดไปชัว่ขณะ เหมอืนต้องการให้ค�าพูดต่อจากนี ้

มแีรงกระแทกมากขึน้ไปอกี "และข้ายงัต้องการร้องเรยีนว่าท่านทรยศต่อ

กฎบรรพชน ไม่เคารพอาวุโส จงใจท�าลายของของอดีตฮ่องเต้ น่ันก็เพราะว่า 

หยกมงักรชอืหลงเก้าห่วงนัน้เซยีงซานเซีย่นจูเ่ป็นคนท�าลายมนัเองกับมอื!"

เสียงฮือฮาดังก้องไปทั่ว สตรีในเรือนรับรองต่างไม่มีใครสนใจเรื่อง

ส�ารวมกิริยามารยาทอีกต่อไป เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังแทบทะลุหลังคา

ในหมู่สตรีสูงศักดิ์แห่งเมืองเซิ่งจิง ไม่รู้ว่านานเพียงใดแล้วที่ไม่เคย

เกิดเรื่องคึกคักเช่นนี้

สตรีจวนเฉิงกั๋วกงต้องการยื่นฎีการ้องเรียนเซียงซานเซี่ยนจู่!

หากเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมา ละครเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะน่าดูชม

ถึงเพียงใด หัวข้อสนทนาหลังอาหารคงน่าสนใจขึ้นอีกไม่ใช่น้อย

"องค์หญิงใหญ่หย่งหนิงเสด็จ..." จู่ๆ เสียงร้องแจ้งเตือนกระจ่างชัด

ก็ดังข้ึน ไม่ต่างอะไรกับน�้าเย็นถังหนึ่งสาดใส่จนบรรยากาศพลุ่งพล่าน 

ในเรือนรับรองมอดดับ
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เสยีงวิพากษ์วิจารณ์แผ่วเบาลงอย่างรวดเรว็ ทุกคนต่างรบีเก็บสหีน้า  

จัดเสื้อผ้าให้เข้าท่ีเข้าทาง วางท่าสงบเสงี่ยมเรียบร้อยสมกับเป็นกุลสตรี 

ยืนตัวตรงอยู่ตลอดสองข้างทางของประตู รอการมาถึงของสตรีผู้มีฐานะ

สูงส่งที่สุดในงานนี้

บานประตูเปิดกว้าง องค์หญิงใหญ่หย่งหนิงเชิดพระพักตร์ตรง 

เข้ามาก่อนเป็นล�าดับแรก

อายุของนางเหมือนจะยังไม่ถึงสี่สิบ ใบหน้ายาว หางตาชี้ข้ึน  

เขยีนคิว้เรยีวเลก็โก่งขึน้น้อยๆ ตามสมยันิยม ทาชาดสแีดงไว้บนรมิฝีปาก 

เกล้ามวยสูงทรงชมเทพ สวมอาภรณ์ไหมสองชั้นลายประแจจีนสีเหลือง

แกมเขยีว ช่วงล่างคอืกระโปรงจบีสเีทาอ่อนปักชายลายห้าหงส์เหนิตะวัน

เดนิเส้นทอง ด้านนอกยังมเีสือ้คลมุขนนกปักลายเมฆาม่วงครามประดบัมกุ  

หรูหรางดงามยิ่งยวด

เฉินอิ๋งที่ยืนอยู่นอกฝูงชนส่ายหน้าถอนหายใจ

ความงามขององค์หญิงใหญ่เดิมยังพอมอียูห้่าส่วน ทว่ากลับถูกการ

แต่งตัวหักกลบลบเหลอืเพียงสามส่วนเท่านัน้ ขณะทีต่วัองค์หญงิใหญ่เอง

กลับไม่รู้ หน�าซ�้ายังคิดว่าตนเองนั้นเด่นล�้าเหนือผู้ใด 

ที่ตามองค์หญิงใหญ่หย่งหนิงเข้ามาคือสว่ีซื่อ* ฮูหยินของซื่อจื่อ 

เฉิงกั๋วกง หลังจากนั้นก็เป็นตู้ซื่อ ฮูหยินซื่อจื่อจวนเจิ้นหย่วนโหว ก่อนจะ 

เป็นเหล่าฮูหยินคนอื่นๆ ทุกคนล้วนตามติดเข้ามาไม่ต่างอะไรกับฝูงปลา 

ใบหน้าของพวกนางล้วนฝากแฝงไว้ซึง่รอยย้ิม คล้ายเทีย่วเล่นส�าราญใจย่ิง

"เสด็จแม่!" พอเห็นดาวช่วยชีวิต กัวย่วนก็ร�่าไห้ตรงด่ิงเข้าไปทันที  

โผเข้าสูอ้่อมกอดขององค์หญงิใหญ่หย่งหนงิพลางสะอกึสะอ้ืนบอก "เสด็จแม่  

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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ลกู...คณุหนสูามสกุลเฉนินาง..." เพียงชัว่พรบิตาเดยีวนางก็ร้องไห้โฮออกมา 

ราวกับเด็กถูกคนกลั่นแกล้งก็ไม่ปาน

องค์หญิงใหญ่หย่งหนิงเหมือนจะทรงล่วงรู้เหตุการณ์ท้ังหมดอยู ่

แต่แรก จงึตบหลงัอกีฝ่ายด้วยความรกัใคร่พลางส่งสายพระเนตรขออภัย

ไปยงัเหล่าฮหูยินทีอ่ยู่ทางด้านหลงั ส่ายพระพักตร์รบัสัง่ว่า "เดก็ๆ ก็เช่นนี้ 

ดีแต่ก่อเรื่อง ไม่รู้ประสีประสา ขายหน้าทุกคนแล้ว"

หลังจากนั้นก็ทรงเอ่ยปากปลอบกัวย่วนด้วยน�้าเสียงละมุนละไม 

"เด็กดี เลิกร้องไห้ได้แล้ว แม่อยู่ที่นี่แล้ว"

"นั่นสิ" คนที่พูดต่อคือสวี่ซื่อ ฮูหยินของซื่อจื่อเฉิงกั๋วกง

ท่ามกลางสตรีสูงศักดิ์ที่อยู่กันเต็มเรือนรับรอง มีก็แต่นางเท่านั้น 

ที่มีคุณสมบัติเอ่ยวาจารับค�าต่อจากองค์หญิงใหญ่ได้

ยามน้ีนางเองก็โอบกอดบุตรีเฉินจิ่นไว้เช่นกัน กล่าวอย่างทั้งเอ็นดู

ทั้งกลัดกลุ้มโมโหว่า "ดูเจ้าสิ จะเข้าสู่พิธีปักปิ่น* อยู่รอมร่อ ไฉนยังท�าตัว

เป็นเด็กไม่รู้จักโตเช่นนี้อีก ไม่รู้จักอายคนบ้างหรือไร"

เฉินจิ่นซุกหน้าลงกับอ้อมอกของสว่ีซื่อ ความรู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจ 

ที่เก็บมาเป็นนานพรั่งพรูออกมาทันที นางเองก็ร้องไห้เช่นกัน

ทันใดนั้นในเรือนรับรองก็เต็มไปด้วยเสียงสตรีร�า่ไห้กับเสียงปลอบ

ประโลมอ่อนโยนของผู้เป็นมารดา มิได้ตึงเครียดเหมือนก่อนหน้านี้อีก

"นั่งลงก่อน ทุกคนนั่งลงก่อน" ตู้ซื่อ ฮูหยินของซื่อจื่อเจิ้นหย่วนโหว

เดินขึ้นหน้าพูด นางหันไปสั่งให้สาวใช้จัดโต๊ะเก้าอี้ จัดของว่างขึ้นรับแขก

ใหม่อีกครั้ง

* สตรีจีนเมื่ออายุครบสิบห้าปีจะต้องท�าพิธีรวบผมปักปิ่นเพ่ือแสดงถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พร้อมที่จะ 
ออกเรือนแล้ว
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องค์หญิงใหญ่กับสว่ีซื่อต่างพาบุตรีของตนเองไปน่ังลงบนเก้าอี้ 

เสียงร้องของเฉินจิ่นกับกัวย่วนค่อยๆ แผ่วเบาลง ชาร้อนกับของว่าง 

สดใหม่ทยอยล�าเลียงขึ้นโต๊ะราวกับสายน�้าหลาก ประตูฝั่งศาลาริมน�้า 

บานนัน้ยามน้ีถูกเปิดออกอีกครัง้ เสยีงเพลงเจือ้ยแจ้วดังลอยข้ามผืนน�า้มา  

ฟังดูเลื่อนลอยไกลห่าง

ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิมราวกับไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้น

พอเห็นองค์หญิงใหญ่กับสว่ีซื่อน่ังพูดคุยย้ิมหัวชื่นมื่นอยู่ไกลๆ  

บนที่นั่งประธาน เฉินอิ๋งก็ยิ้มมุมปาก

แผนการร้ายสิ้นสุด เหลือก็แค่ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น ถึงตอนนั้น 

งานเลี้ยงรับวสันต์นี้ก็จะปิดฉากลงอย่างมีความสุข

หากไม่มีอะไรนอกเหนือความคาดหมาย

มุมปากของเฉินอิ๋งขยับยกอยู่ในองศาที่พิลึกพิลั่นยิ่งกว่าก่อน

9
พูดคุยยิ้มหัวช่ืนมื่น
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หลังจากผ่านไปได้ราวๆ ครึ่งเค่อ ในที่สุดกัวย่วนก็ร้องเอาความ

หวาดหว่ันวิตกกังวลออกมาจนสิ้น นางสูดจมูกผละออกจากอ้อมกอด 

ขององค์หญิงใหญ่ กดซับผ้าเช็ดหน้าลงบนหางตาด้วยท่าทีส�ารวม

ครั้นผู้เป็นแม่มาถึง อารมณ์โกรธขึ้งของนางก็หวนกลับมาอีกครั้ง

"เสดจ็แม่ รบีรบัสัง่ให้คนเตรยีมรถ เอาตวัเส่าหงกลบัมาเถอะเพคะ" 

ตอนเก็บผ้าเช็ดหน้ากลับ กัวย่วนก็กระตุกแขนเสื้อขององค์หญิงใหญ่ 

พลางเอ่ยปากอ้อนวอน น�้าเสียงออดอ้อนไม่ต่างอะไรกับทารกที่ต้องการ 

การปกป้อง ในเวลาเดียวกันก็กวาดตามองไปรอบๆ เพียงไม่นานนางก็

ควานหาตวัเฉนิอิง๋ทีน่ั่งอยู่แถวหลงัๆ พบ นางยกมอืชี ้"เสดจ็แม่ นาง...นาง

ก็คือคุณหนูสามสกุลเฉิน นางจะ..."

จู่ๆ นางก็หยุดพูด มือท่ีย่ืนออกไปกลับกลายเป็นแข็งทื่อ สีหน้า

ราวกับพบเจอภูตผีปีศาจ นางมองออกไปนอกฝูงชน

เส่าหงสาวใช้คนสนิทของนางเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางฝูงชน บางที

อาจเพราะบังเอิญได้ยินค�าพูดท่อนแรกของเซียงซานเซี่ยนจู่ก่อนหน้านี ้

จึงรีบเดินดิ่งเข้ามา ค้อมกายนอบน้อมถาม

"เซี่ยนจู่ตามหาตัวผู้น้อย?"

กัวย่วนอ ้าปากค ้างนึกคิดจินตนาการไม่ออก อักษรค�าว่า  

'ตื่นตระหนก' ปรากฏอยู่เต็มใบหน้า นางมองดูเส่าหงคราหน่ึง ก่อนจะ 

หนัมองไปทางเฉนิอิง๋ท่ีสหีน้าร้างไร้ความรูส้กึทีหนึง่ สองตากะพรบิปรบิๆ 

ไม่หยุดเหมือนกลัวตนเองจะมองผิดไป

กัวย่วนไม่ได้ตอบค�าถามของเส่าหง หากแต่ดึงมือกลับมองด ู

อีกฝ่ายด้วยสีหน้าประหลาดใจ "เหตุใดเจ้า...เจ้าถึงอยู่ที่นี่ได้ เมื่อครู่ 

เจ้าไปที่ใดมา"
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เส่าหงหน้าแดง หลังสะทกสะเท้ินอยู่ครู่หนึ่งนางก็ตอบเสียงแผ่ว  

"ผู้น้อย...ผู้น้อยอยู่ในห้องสุขา..."

ยังไม่ทันพูดจบ ทุกคนก็เข้าใจได้แทบหมดสิ้น

ทีเ่ฉนิอ๋ิงบอกว่า 'จบัตวัเส่าหงส่งไปท่ีว่าการเซิง่จงิ' แท้จริงแล้วก็คอื

เรื่องโกหก

ทุกคนต่างพากันทอดถอนใจ กล้าหลอกลวงแม้กระทั่งเซี่ยนจู ่  

คุณหนูสามจวนกั๋วกงผู้นี้ใจกล้ายิ่งนัก 

กัวย่วนยามนี้กลับมาได้สติ นางอดนึกโมโหไม่ได้ สายตาเย็นเยียบ 

จับจ้องไปทางเฉินอิ๋ง ทว่าในใจกลับรู้สึกเบาโหวง

เหตุใดถึงได้บังเอิญเช่นนี้ เหตุใดนางถึงรู้ว่าต้องใช้เส่าหงหลอกล่อ

ตนเอง หรือว่านางรู้ถึงแผนนี้อยู่ตั้งแต่แรก?

แต่นางรู้ได้เช่นไร หรือว่านางรู้จักศาสตร์ท�านายชะตา?

ขณะที่กัวย่วนก�าลังคิดอ่านสับสน องค์หญิงใหญ่กับพวกสว่ีซื่อ 

ก็เข้าใจเรื่องราวส่วนใหญ่แล้ว

ความจริงหากไม่ได้รับข้อความท่ีกู้หนานให้คนส่งไป พวกนาง 

ไหนเลยจะยอมเดินทางกลับมาก่อนเช่นนี้ ยามนี้คร้ันรับรู ้เร่ืองราว 

โดยละเอียด สว่ีซื่อกับองค์หญิงใหญ่ก็ต่างระบายรอยย้ิมเต็มใบหน้า  

มองไม่ออกว่ามีอันใดผิดปกติ

"นิสัยของเซียงซานเป็นเช่นไรข้าย่อมรู้ดีกว่าใคร นางเป็นคนตรงไป

ตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ใจร้อนวู่วาม" องค์หญิงใหญ่รับสั่งกับสวี่ซื่อก่อน 

รอยแย้มพระโอษฐ์อบอุน่จะประดับอยู่บนสพีระพักตร์ "ไม่รูน้างไปเอานสิยั

เช่นน้ีมาจากผูใ้ด ข้าเองก็ปวดหัวกับนางย่ิงนัก โชคดท่ีีวันน้ีไม่เกิดเร่ืองราว

ใหญ่โตอะไรขึ้น ข้าล่ะโล่งอกจริงๆ"
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"รบัสัง่อะไรเช่นนัน้เพคะ" รอยย้ิมของสวีซ่ือ่เองก็เป็นไปตามธรรมชาต ิ

ไม่มแีขง็ขนื อบอุน่อ่อนโยนแฝงด้วยความรูส้กึเหน็อกเห็นใจ "เดก็ๆ เตบิโต

มาพร้อมกบัการทะเลาะเบาะแว้ง กระทบกระท่ังกันบ้างก็เป็นเรือ่งธรรมดา 

ประเดี๋ยวโกรธประเดี๋ยวคืนดีกัน อย่างไรก็ล้วนเป็นสหาย ผู้อาวุโสอย่าง

พวกเราเห็นแล้วก็มีแต่นึกยินดี"

ได้ยินอีกฝ่ายพูดเช่นนั้นองค์หญิงใหญ่ก็ทรงพระสรวล หวนนึกถึง

เรือ่งราวสนกุสนานในวยัเดก็ สว่ีซือ่เองก็ร่วมวงครกึครืน้ด้วย ท้ังสองพูดคยุ 

ถูกคอ เพียงไม่ก่ีประโยคเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ก็ถูกระบใุห้เป็นเรือ่ง 'เหลวไหล

ของพวกเด็กๆ' องค์หญิงใหญ่รับสั่งให้กัวย่วนยอมรับผิดต่อหน้าสวี่ซื่อ  

สว่ีซื่อยืนกรานปฏิเสธ แต่องค์หญิงใหญ่กลับไม่ยอม จึงได้แต่เลือกอีก 

วิธีหน่ึง รับสั่งให้กัวย่วนเดินไปจับมือเฉินจิ่นไว้ ก่อนจะเอ่ยปากสั่งผู้เป็น

บุตรีอย่างเข้มงวดว่า "วันหน้าห้ามไม่ให้เจ้าใจร้อนวู่วามเช่นนี้อีก"

เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข บรรยากาศภายในเรือนรับรองก็กลับ

กลายเป็นสนิทสนมกลมเกลียวอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ทุกหนแห่ง 

ล้วนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะยินดี พยานที่ชื่อเถาจือที่เม่ือครู่ยังปรากฏ 

อยู่ต่อหน้าต่อตาทุกคนถูกลมืเลอืนไปแทบสิน้ ผูค้นส่วนใหญ่ถึงกับไม่รู้ว่า

นางหายตัวไปเมื่อใด

พอเห็นเรือนรับรองอบอวลไปด้วยบรรยากาศสงบสุข มุมปากของ

เฉินอิ๋งที่หยุดค้างอยู่ยังองศาแปลกประหลาดก็กลับสู่สภาพเดิม

นางจัดแจงเสื้อผ้าอาภรณ์ ลุกขึ้นยืน เดินขึ้นหน้าแสดงคารวะด้วย

ท่วงท่าถูกต้องตามขนบธรรมเนียม "องค์หญิงใหญ่เพคะ ท่านป้าใหญ่ 

เจ้าคะ ข้ามีเรื่องต้องการพูด"

เสียงหัวเราะค่อยๆ หยุดลง สายตาของทุกคนล้วนจับจ้องอยู่บน
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ตัวนาง

คณุหนสูามผูน้ีว้นัน้ีสามารถมชีือ่เสยีงขึน้มาได้ในชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ 

ก่อนหน้านีไ้ม่ว่าจะในทีล่บัหรอืทีแ่จ้งล้วนไม่มผีูใ้ดแท้ๆ นกึไม่ถึงว่ายามนี้

ทุกคนกลับจ้องมองดูนางอย่างเปิดเผย

"เจ้ามีเรื่องต้องการพูด?" สวี่ซื่อพูดเนิบๆ นางวางถ้วยชาลง  

ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปลายนิ้ว

องค์หญิงใหญ่ทีอ่ยู่อกีด้านไม่รบัสัง่อนัใด ทว่าคิว้คูส่วยนัน้กลับกดต�า่

ทนัใดนัน้บรรยากาศยากจะอธิบายก็แพร่สะพัดออกมาจากตวันาง 

นัน่คอืพลงัของผูท้ีค่รอบครองอ�านาจมาเป็นเวลาช้านาน เป็นอ�านาจของ

องค์หญิงใหญ่ของแผ่นดิน เย็นเยียบ น่าเกรงขาม เสมือนหนึ่งบรรพต 

สูงใหญ่ที่ไม่อาจล่วงละเมิด

เรือนรับรองกลับมาเงียบสงัดอีกครา

แต่ท่ีท�าให้ทุกคนประหลาดใจคือเฉินอ๋ิงกลับคล้ายไม่สังเกตเห็น 

สีพระพักตร์ขององค์หญิงใหญ่ ท่าทางของนางยังคงคล้ายสายน�้าใส

กระจ่างสะอาดบริสุทธิ์

นางย่างก้าวมัน่คงเดินไปหยุดอยู่หน้าโถงใหญ่ ไม่ได้รีบร้อนเอ่ยปาก 

หากกลบัเริม่หยิบเอาของออกมาจากแขนเสือ้ทลีะชิน้ๆ จดหมายให้ปากค�า 

สองสามฉบับ แผนที่หนึ่งแผ่น เงินก้อนที่มีกระดาษหุ้มห่อไว้สองก้อน

ตอนมองเหน็เงนิก้อน กัวย่วนก็ส่งเสยีงประชดเตม็แรงออกมาคราหนึง่

"เจ้าเอาของพวกน้ีออกมาด้วยเหตุใด" น�้าเสียงของสว่ีซื่อเคร่งขรึม

ขึ้นเล็กน้อย คล้ายรับรู้ได้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่าง นางกระวนกระวายจน

ขยับก�าไลหยกมันแพะบนข้อมืออย่างไม่สบายอกสบายใจ

เฉนิอิง๋เงยหน้ามองดนูางคราหน่ึง ก่อนจะหนัมองไปทางองค์หญิงใหญ่  
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มุมปากยกอยู่ในองศาพิลึกพิลั่น "นี่คือหลักฐานค�าให้การท่ีรวบรวมได้ 

ในวันนี้ ทั้งหมดล้วนอยู่ที่นี่แล้ว"

เรือนรับรองเงียบงันชวนอึดอัด แม้แต่เสียงเข็มหล่นก็ยังได้ยิน

"เจ้าเป็นบ้าอะไรของเจ้า" กัวย่วนอดไม่ได้ที่จะพูดต่อว่าอีกฝ่าย

เฉนิจิน่ทีอ่ยูอ่กีด้านก็เริม่นัง่ไม่ตดิ นางแอบช�าเลอืงมององค์หญิงใหญ่  

ขณะก�าลังจะเอ่ยปากเตือนเฉินอิ๋ง จู่ๆ แขนเสื้อก็ถูกใครบางคนดึงไว้

นางหันหน้ามองไปกลบัพบว่าคนทีดึ่งนางไว้เป็นสว่ีซือ่ผูเ้ป็นมารดา 

สวี่ซื่อส่ายหน้าน้อยๆ ปรายตามองไปทางองค์หญิงใหญ่ปราดหนึ่ง

เฉินจิ่นลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดนางก็ปิดปากเงียบ

เฉินอิ๋งเดินขึ้นหน้าต่ออีกสองสามก้าว สองมือวางของเหล่าน้ัน 

ลงบนโต๊ะกลมหน้าสวี่ซื่อ หางตากลับเหลือบเห็นขาโต๊ะสลักดอกท้อใกล ้

แย้มบานกิ่งหนึ่ง

นางรู้สึกประหลาดใจ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เหตุใดตนเองยัง

สนใจเหลือบแลสิ่งต่างๆ เหล่านี้อีก
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"เจ้าสาม เจ้าคิดจะท�าอะไร" สวี่ซื่อถามขึ้นอีกครั้ง สีหน้าราบเรียบ

ไร้ความรู้สึก

องค์หญิงใหญ่กวาดสายพระเนตรมองเฉนิอิง๋คราหน่ึง พระขนงงาม

ท่ีโก่งสงูอยู่เลก็น้อยคูน่ัน้ขมวดเข้าหากัน บรเิวณหว่างพระขนงคล้ายมคีน

แต้มหมึกไว้สองกลุ่ม

ทรงสะบัดแขนเสื้อพลางรับสั่งน�้าเสียงเฉื่อยเนือย "เด็กผู้น้ี เหตุใด

ต้องมากพิธีด้วย เรื่องก็ผ่านไปแล้ว ข้าไม่ถือสาเอาความเจ้า"

"หม่อมฉันมิได้กระท�าผิดอันใด ไม่จ�าเป็นต้องให้พระองค์อภัยโทษ

ให้เพคะ" เฉินอิ๋งตอบอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว

ท่าทางแข็งขืนอย่างไม่เคยมีผู้ใดกล้าท�ามาก่อน

สวี่ซ่ือหน้าเปลี่ยนสีขึ้นมาทันที ขณะก�าลังจะเอ่ยปาก เฉินอิ๋งก็ 

ชิงพูดขึ้นมาก่อน น�้าเสียงกระจ่างชัดเป็นพิเศษ "เรื่องท่ีเกิดข้ึนในวันนี ้

10
จากไปพร้อมสายฝนพร�า
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เซียงซานเซี่ยนจู่เป็นผู้ก่อ ความผิดมีสามประการ หน่ึงไม่เคารพอาวุโส 

ท�าลายข้าวของของอดีตฮ่องเต้ สองซื้อตัวคนให้กระท�าการใส่ร้ายป้ายสี

ผู้อื่น กล่าวหาว่าพี่ใหญ่ของหม่อมฉันเป็นขโมย สามใช้อ�านาจรังแกผู้คน 

ท�าลายพระเกียรติของเหล่าราชนิกุลรวมถึงไทเฮา"

หลังกล่าวออกมารวดเดียวจบ นางก็ชี้ไปยังข้าวของท่ีอยู่บนโต๊ะ  

น�้าเสียงกลับกลายเป็นจริงจัง "ท้ังหมดน้ีคือหลักฐานค�าให้การเพคะ"  

หลังจากนั้นก็ชี้ไปยังประตูใหญ่เรือนรับรองที่อยู่ด้านหลัง "สาวใช้จวน 

เจ้ินหย่วนโหวเถาจือคือพยาน เมื่อครู่นางถูกสตรีสูงวัยสองคนน�าตัว 

ออกไป"

เรือนรับรองเงียบสงัดราวกับคนตายท่ีพูดไม่ได้ ทุกคนต่างสองตา

เบิกโพลงปากอ้าค้าง

คุณหนูสามสกุลเฉินผู้นี้เสียสติไปแล้วใช่หรือไม่ ถึงกับกล้าตั้งตัว

เป็นศัตรูกับองค์หญิงใหญ่เช่นนี้

หรือนางไม่กลัวถูกไทเฮาต�าหนิเอา?

"หม่อมฉันพูดจบแล้ว ตอนน้ีรู ้สึกไม่ใคร่สบาย อยากกลับไป 

พักที่รถม้า หม่อมฉันทูลลาเพคะ" เฉินอิ๋งพูดขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย น�้าเสียง

หนักแน่นสงบนิ่ง นางค้อมกายแสดงคารวะ ก่อนจะหันหลังเดินออกจาก

เรือนรับรองไป

องค์หญิงใหญ่สีพระพักตร์เขียวคล�้า นางก�านัลที่อยู่ทางด้านหลัง 

อ้าปากเตรียมตวาด

"หยางมามาตามออกไปดูหน่อย อย่าปล่อยให้เจ้าสามหลงทาง"  

สว่ีซื่อชิงเอ่ยปากข้ึนก่อน น�้าเสียงอ่อนละมุน ท่าทางสุภาพเยือกเย็น  

ดูไม่ออกเลยแม้แต่น้อยว่าคิดตัดหน้าชิงเอ่ยปาก
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หลงัพูดจบนางก็หันไปมององค์หญิงใหญ่ สหีน้ายังคงละมนุละม่อม

เหมือนทุกครั้ง "เจ้าสามยังเป็นเด็ก ขออย่าได้ทรงถือสากับเด็กไม่รู้ประสี

ประสาเลยนะเพคะ"

นางถอนหายใจเบาๆ คล้ายนึกขึ้นได้ถึงเรื่องทุกข์ใจอะไรบางอย่าง

ก่อนจะกล่าวต่อ "จะว่าไป หากสะใภ้รองมไิด้ป่วย วนันีน้างต้องมาร่วมงาน 

ด้วยเป็นแน่ ยามนีบ้้านรองได้แต่ต้องพ่ึงเจ้าสามดแูลจดัการ เด็กผูน้ีจ้ะว่า 

ไปนับว่าน่าสงสารยิ่งนัก"

สว่ีซือ่พูดพลางดงึผ้าเชด็หน้าออกมากดท่ีหางตา คล้ายโศกาอาดรูย่ิง

ค�าพูดของสว่ีซื่อน้ีเรียกได้ว่าเจ้าเล่ห์ย่ิงนัก ขอเพียงองค์หญิงใหญ่

ทรงต�าหนอัินใดออกมาแม้เพียงน้อย นัน่ก็เท่ากับว่าทรงก�าลังรังแกเดก็น้อย 

น่าเวทนาที่ไม่เพียงขาดบิดา แม้แต่มารดาก็ก�าลังล้มป่วย

องค์หญิงใหญ่ทรงถือตนว่ามฐีานะสงูส่ง ไหนเลยจะยอมเป็นตวัตลก 

ในสายตาผู้อื่น

ว่ากันด้วยเรื่องฐานะ เฉินอิ๋งย่อมมีโทษฐานล่วงเกินเบื้องสูง ทว่า

หากว่ากันด้วยเรือ่งอายุ องค์หญิงใหญ่อายุยังมากกว่ามารดาของเฉนิอิง๋ 

อยู่หลายปี แล้วมหีรอืจะบนัดาลโทสะใส่ดรณีุน้อยนางหนึง่ต่อหน้าทุกคน

ค�าพูดเช่นนี้ของสวี่ซื่อนับว่าสมแล้วกับที่เป็นฮูหยินใหญ่ แข็งแกร่ง

อ่อนละมุน ไม่เพียงสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ หน�าซ�้ายังไม่แสดง

ท่าทีอ่อนแอให้ได้เห็น

บรรยากาศในเรือนรับรองผ่อนคลายลง

กัวย่วนหน้าด�าหน้าแดง โมโหอับอายแทบคลั่ง นางท�าท่าจะลุกขึ้น

หลายต่อหลายครัง้ แต่เพราะองค์หญิงใหญ่ทรงกดมอืนางไว้แน่น หน�าซ�า้ยัง 

ส่งสายตาเฉยีบขาดให้นางติดๆ กันหลายครัง้หลายหนจนนางมิอาจระเบดิ
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โทสะ

เฉินอิ๋งในเพลาน้ีเดินออกมาอยู่ใต้ชายคาระเบียงทางเดินนานแล้ว 

สายตาของทุกคนอดไม่ได้ท่ีจะมองตามนางไป ดูนางเอ้อระเหยมองหา 

ร่มอยู่ใต้ชายคาระเบียงทางเดิน ปฏิเสธการปรนนิบัติของหยางมามา 

กับสาวใช้เสื้อสีคราม ก่อนจะยกร่มขึ้นเดินออกไปอยู่ท่ามกลางสายฝน 

เล็กละเอียดที่โปรยปรายอยู่ทั่วแผ่นฟ้า

เรือนรับรองตกอยู่ท่ามกลางความเงียบงัน แม้แต่เสียงลมหายใจ 

ก็ยังไม่ได้ยิน

ในเวลานั้นทุกคนต่างก�าลังครุ่นคิดถึงปัญหาประการเดียวกัน

คุณหนูสามสกุลเฉินผู้นี้วิเศษวิโสมาจากที่ใดกัน

เหตุใดถึงกล้ากระตุกหนวดพยัคฆ์ขององค์หญิงใหญ่ หน�าซ�้ายัง 

ปลกีตวัจากไปได้อย่างปลอดภัยเช่นนัน้ นีเ่ป็นเพราะนางใจกล้าหรอืเพราะ 

นางโชคดียิ่งกันแน่

ผู้คนจ�านวนมากต่างก�าลังครุ่นคิดอย่างเหม่อลอยไปชั่วขณะ...

งานเลี้ยงรับวสันต์คฤหาสน์อู่หลิงจบสิ้นลงแล้ว สีหน้าของตู้ซื่อ  

ฮูหยินของซื่อจื่อเจิ้นหย่วนโหวจนถึงสุดท้ายก็ยังคงตึงเครียดไม่คลาย

ท่ีสีหน้าย�่าแย่แน่นอนว่าไม่ใช่มีเพียงนางผู้เดียว องค์หญิงใหญ่ 

สองแม่ลูกนั้นเรียกได้ว่าย�่าแย่ยิ่งกว่า

ทันทีที่นั่งลงบนรถม้า กัวย่วนก็ไม่พูดไม่จา ดึงปิ่นทองบนศีรษะลง 

ทิ่มแทงใส่หัวใส่หน้าของเส่าหงพลางร้องก่นด่า "เจ้ามันน่าตายนัก! 

แพศยาหน้าไม่อาย! คนชัน้ต�า่งีเ่ง่า! เหตุใดเจ้าไม่ไปตายอยู่ในส้วมเสยีให้

รู้แล้วรู้รอด เหตุใดเจ้าไม่ไปตายอยู่ข้างนอก ข้าสั่งให้เจ้าหลบ! ข้าสั่งให้
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เจ้าหลบไป!"

เส่าหงเจ็บปวดเน้ือตัวสั่น ไม่กล้าหลบเลี่ยง ท�าได้แต่เพียงคุกเข่า 

อยู่ที่นั่น น�้าตาเปื้อนเลือดอาบใบหน้าชวนสยดสยอง

"พอแล้วๆ เจ้าก็หยุดเถอะ" องค์หญิงใหญ่ทรงดึงกัวย่วนไว้  

สีพระพักตร์อับจนยิ่ง "แม้แต่กับสาวใช้ก็ยังไม่เว้น เจ้านี่เหลือเกินจริงๆ"

ถึงจะทรงต�าหนิแต่น�้าเสียงกลับยังคงอบอุ่นอ่อนโยน ทรงประคอง

มือของกัวย่วนขึ้นเป่า "เจ็บหรือไม่ ต้องให้แม่ช่วยนวดให้หรือเปล่า"

อารมณ์ขุ่นข้องที่อัดแน่นอยู่ภายในใจเป็นนานของกัวย่วนจู่ๆ ก็

ระเบิดออกทันที นางเขว้ียงปิ่นในมือท้ิง ถลากอดองค์หญิงใหญ่ร�่าไห้ 

เสียงดัง พูดสะอึกสะอื้นว่า "จวนเฉิงกั๋วกง...รังแกกันเกินไปแล้ว เสด็จแม่ 

เหตุใดถึงไม่ทรงลงโทษพวกนาง...ให้คุกเข่าส�านึกผิด เหตุใดถึงปล่อยให้

ลูกถูกพวกนางรังแกเช่นนี้"

นางกระทืบเท้าร�่าไห้ด้วยทั้งอับอายและโมโห "คุณหนูสามบัดซบ! 

ตัวบดัซบ! เสดจ็แม่ ลกูต้องการให้นางชือ่เสยีงป่นป้ี! ลกูต้องการล้างแค้น!"

องค์หญิงใหญ่ทรงโอบกอดนางไว้ ลบูแผ่นหลงัของผูเ้ป็นบตุรีอย่าง 

เอ็นดูรักใคร่และรับสั่งอย่างทะนุถนอม "ได้ๆ เด็กดี เลิกร้องได้แล้ว ไว้แม่

ค่อยเข้าวังกราบทูลเรื่องนี้ต่อเสด็จยายเอง รับรองจะต้องให้คุณหนูสาม 

สกุลเฉินมาคุกเข่าอยู่แทบเท้าเจ้า ให้เจ้าได้จัดการตามแต่ใจ"

ได้ยินเช่นน้ันกัวย่วนก็หยุดร้องทันท ีนางเงยหน้างดงามเป้ือนน�า้ตา 

ราวดอกสาลี่พร่างพรมด้วยหยาดฝนจ้องมองดูองค์หญิงใหญ่ ดวงตาท่ี

เอ่อคลอด้วยน�า้ตาเบกิกว้างกะพรบิปรบิๆ คล้ายไม่นกึอยากเชือ่ "เสดจ็แม่ 

ทรงพูดจริง ไม่ใช่แค่คิดปลอบลูกใช่หรือไม่เพคะ"

"ดเูจ้าส ิหน้าตาเลอะเทอะมอมแมมหมดแล้ว แม่เคยโกหกเจ้าตัง้แต่



69เหยาจี้ซาน

เมื่อไรกัน" องค์หญิงใหญ่ทรงจิ้มปลายจมูกผู้เป็นบุตรี สีพระพักตร์เอ็นดู

รักใคร่ แต่แล้วจู่ๆ พระขนงงามของพระองค์ก็ลู่ต�่า พระสุรเสียงเย็นเยียบ 

"เรื่องในวันน้ีแม่ท�าไม่ถูกท่ีไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเจ้า แต่เจ้าวางใจ 

แม่ต้องให้คุณหนูสามสกุลเฉินยอมรับผิดต่อหน้าเจ้าให้ได้ ถึงตอนนั้น

เจ้าคิดจะจัดการกับนางเช่นไรก็แล้วแต่เจ้า"

"เสด็จแม่ดีต่อลูกย่ิงนัก!" กัวย่วนเลิกร้องไห้ นางย้ิมและกอด 

องค์หญิงใหญ่ สีหน้าเบิกบานยิ่ง "เสด็จแม่ คราวนี้ท่านห้ามขวางลูกอีก 

ลกูจะให้คนถอดเสือ้คณุหนูสามออก โบยนางอย่างหนกักลางห้องโถงใหญ่ 

ต่อหน้าทุกคน ดูซิว่าวันหน้านางจะใช้ชีวิตเยี่ยงไร"

"เอาเถอะๆ จะท�าอะไรก็แล้วแต่เจ้า อยากท�าเช่นไรก็เช่นนั้น"  

องค์หญิงใหญ่รับสั่งด้วยความเมตตารักใคร่ ก่อนจะทรงหยิบผ้าเช็ดหน้า

ออกมาช่วยนางซับน�้าตา "เลิกร้องได้แล้ว ดูเจ้าสิ ร้องจนจะเป็นแมวลาย

อยู่แล้ว"

กัวย่วนค่อยๆ หยุดร้องไห้ พอเห็นเส่าหงยังคงคุกเข่าตัวตรงอยู่ 

ตรงหน้า ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือด นางก็ถ่มน�้าลายใส่อีกฝ่ายคราหน่ึง  

พูดด้วยน�้าเสียงโกรธแค้นชิงชัง "หรือต้องให้ข้าเอ่ยปากเชิญ เจ้าไปตาย 

อยู่ที่ใด ยังไม่รีบเล่าความจริงออกมาอีก"
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พอได้ยินเช่นน้ันเส่าหงถึงกล้าหยิบผ้าเชด็หน้าออกมาเชด็หน้าเชด็ตา  

นางเอ่ยปากเสียงสั่นว่า "เรียนเซี่ยนจู่ หลังเอาหยกไปวางไว้ในห้องสุขา  

ผู้น้อยก็ท�าตามค�าสั่งของเซี่ยนจู่ ไปเดินเล่นอยู่ข้างนอกรอบหน่ึง ตอน

ก�าลงัจะกลบัมาทีเ่รอืนรบัรองกลบัถูกสาวใช้ผูห้นึง่ท�าน�า้ชาหกใส่จนเปียก

โชกไปท้ังตัว สาวใช้นางน้ันพร�่าร้องขอความเมตตาไม่หยุด หน�าซ�้ายัง 

ลากผู้น้อยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าท่ีห้องสุขาของพวกบ่าวไพร่ ผู้น้อยกลัวว่า 

หากตดิตามเซ่ียนจูไ่ปในสภาพน้ันจะเป็นการเสยีมารยาทเลยตามนางไป 

สุดท้าย..." นางเนื้อตัวสั่น ไม่กล้าพูดอะไรต่อ

กัวย่วนสองตาเต็มไปด้วยเพลิงโทสะ โกรธท่ีไม่อาจดึงปิ่นออกมา

ทิ่มแทงใส่คนได้อีก

เรื่องราวหลังจากนั้นย่อมเดาได้ไม่ยาก เส่าหงต้องถูกคนวางแผน

ลากพาตวัไปห้องสขุาแน่ และคนทีว่างแผนย่อมไม่แคล้วเป็นคณุหนูสาม

11
ละอองฝนเพิ่งจางหาย
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สกุลเฉิน

เสียฟางท่ีอยู่อีกด้านพอเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็ใจกล้าตรงเข้ามา 

ทุบตีเส่าหงเต็มแรงสองที เอ่ยปากรวดเร็วสีหน้าขึงขังว่า "หัวเจ้ามีแต่ 

ขีเ้ลือ่ยหรอื ใครลากไปทีใ่ดก็ไป ชาวบ้านเรยีกให้เจ้าไปตายเจ้าจะไปตาย

หรือไม่ ยังมีหน้ามาร้องห่มร้องไห้อีก"

เส่าหงไม่กล้าพูด ท�าได้เพียงหมอบตัวสั่น น�้าตาไหลพรากไม่หยุด 

พรมสีครามเปียกชื้นเป็นด่างดวงขึ้นมาทันที

"ช่างเถอะ เสียฟาง เจ้าช่วยจัดการนางแทนข้าด้วย อีกเด๋ียว 

พอลงจากรถม้าเจ้าก็จัดการหาผ้าคลุมหน้าให้นางใส่เสีย หน้าตาเช่นน้ี

กว่าจะหายก็คงต้องอีกสักระยะ" ในที่สุดองค์หญิงใหญ่ก็มีรับสั่ง

เสียฟางนึกโล่งอก รีบกดหัวเส่าหงขอบพระทัย ก่อนจะพานางไป

จัดการที่มุมมุมหนึ่ง

องค์หญิงใหญ่ทรงโอบกัวย่วนไว้ในอ้อมแขนพร้อมรับส่ังนุ่มนวล 

"นิสัยของเจ้าอย่างไรก็ต้องเปลี่ยน แค่บ่าวไพร่ผู้หนึ่งเท่าน้ัน หากรู้สึก 

ขัดหูขัดตานักก็สั่งให้พวกมามาจัดการเฆี่ยนโบยเท่าน้ันก็ได้แล้ว เหตุใด

ต้องลงมือเอง"

กัวย่วนนัยน์ตาแดงเรื่อขึ้นมาอีกคราว นางพูดสะอึกสะอื้น "ก็ลูก 

คับแค้นใจ คุณหนูสามนั่นเจ้าเล่ห์ยิ่งนัก ลูก..."

นางพูดต่อไม่ออก น�้าตาหลั่งรินออกมาอีก

เพราะมีบุตรีเพียงหนึ่งเดียว องค์หญิงใหญ่จึงทรงเอ็นดูนางราวกับ

ไข่ในหนิ ยามน้ีพอเหน็กัวย่วนร�า่ไห้ออกมาอกี ไหนเลยจะยังต�าหนอิกีฝ่าย

ได้แม้เพียงครึ่งประโยค องค์หญิงใหญ่โอบกอดกัวย่วนไว้พลางเอ่ยปาก

เรียกแก้วตาดวงใจไม่หยุด หน�าซ�้ายังรับปากนางอีกหลายต่อหลายเร่ือง 
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บรรยากาศภายในรถถึงได้ผ่อนคลายลงอีกครั้ง

บรรยากาศภายในรถม้าของจวนองค์หญิงใหญ่นั้นมารดาเมตตา

บุตรีเอ็นดูรักใคร่กันเพียงใดไม่ต้องพูดถึง ทว่ารถม้าของจวนก๋ัวกงยามนี้

กลับมีเพียงความเงียบงัน

หลงัขึน้รถม้าสว่ีซือ่ก็ไม่กล่าวอะไรแม้แต่ครึง่ค�า นางท�าเพียงหลับตา

เอาแรงพิงร่างอยู่กับหมอนอิงปักลายทัศนียภาพสีด�าขาว หัวคิ้วขมวด

เข้าหากันน้อยๆ คล้ายอ่อนล้า

บนรถมีเพียงเฉินอิ๋งกับนางสองคนเท่าน้ัน แม้แต่สาวใช้ที่คอย

ปรนนิบัตรินิน�า้ให้สกัคนก็ไม่ม ีส่วนพวกเฉนิจิน่ถูกสว่ีซือ่ไล่ให้ไปข้ึนรถม้า

อีกคัน โดยมีฮูหยินสามเสิ่นซื่อเป็นคนพาไป

เฉินอิ๋งเชื่อว่าบนรถม้าคันน้ันบรรยากาศต้องคึกคักย่ิงยวดแน่  

ด้วยนิสัยของเสิ่นซื่อ ต่อให้ไม่มีเรื่องอะไรนางก็ต้องหาเร่ืองออกมาจนได้ 

ย่ิงไปกว่านั้นท่ีขายหน้ายามน้ีคือบ้านใหญ่ ล่วงเกินองค์หญิงใหญ่คือ 

บ้านรอง บ้านสามท�าตัวสงบนิ่ง นางย่อมรอดูด้วยความยินดีปรีดา

ข้อดีของการดูไฟชายฝั่ง* คือไม่ว่าเช่นไรไฟน่ันก็ไม่มีทางลุกลาม 

มาถึงตัวได้ ดังนั้นเรื่องคึกคักครึกครื้นที่เกิดขึ้นนั้นย่อมน่าสนใจยิ่งนัก

ตอนกลับถึงจวนกั๋วกงพระอาทิตย์ก็ใกล้ลาลับขอบฟ้าแล้ว ฝนไม่รู้

หยุดตกตัง้แต่เม่ือใด แสงสายัณห์ทอดตวัเอยีงเฉยีงแหวกผ่านทะลุม่านเมฆ 

ลงมาจับอยู่บนพื้นพสุธา ไม่ต่างอะไรกับผ้าโปร่งสีทองผืนใหญ่

พวกสวีซ่ือ่ลงจากรถมา้เปลีย่นมานัง่เกีย้ว เกีย้วไหมครามหลงัน้อย

เคลื่อนผ่านประตูข้าง ทะลุโถงผ่านลานก่อนจะไปหยุดอยู่ที่หน้าประตู 

* ดูไฟชายฝั่ง เป็นหนึ่งใน 36 กลยุทธ์พิชัยสงครามหรือกลศึกสามก๊ก หมายถึงจับตาดูความเคลื่อนไหวของ
ฝ่ายศัตรูที่เกิดการขัดแย้งภายในกันเองเพื่อรอจังหวะอย่างสงบ
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ฉุยฮวา* ทุกคนลงจากเก้ียวได้ไม่ทันไรโคมไฟสีแดงสองดวงเหนือประตู 

ฉุยฮวาก็สว่างขึ้น แสงสีแดงทองสว่างไสวอบอุ่นราวกับเปลวเพลิง

"สะใภ้สามคงเหน่ือยแล้ว กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะ ข้าจะพา 

พวกเด็กๆ ไปกล่าวค�าทักทายฮูหยินผู้เฒ่าก่อน" สว่ีซื่อบอกต่อเสิ่นซื่อ 

ด้วยท่าทีเกรงอกเกรงใจ

"ท�าเช่นนั้น...คงไม่เหมาะกระมัง" เสิ่นซื่อไม่คิดจากไป นางสองตา

วับวาวเป็นประกายด้วยความรู้สึกตื่นเต้น "ทุกคนไปกันหมด เว้นก็แต่ข้า

ที่ไม่ไป ท�าเช่นนี้ฮูหยินผู้เฒ่าจะคิดกับข้าเช่นไรเล่า"

"มข้ีาอยู่ ฮหูยินผูเ้ฒ่าไหนเลยจะต�าหนิเจ้า" สว่ีซือ่ไม่เปิดช่องให้นาง

แม้แต่น้อย รอยยิ้มบนใบหน้ายังคงอ่อนโยนดังเก่า คล้ายตกลงเจรจากัน

ได้ไม่ยาก

"ฮูหยินผู้เฒ่าชื่นชอบความสงบ ไม่นิยมคนมาก สะใภ้สามหาได้

จ�าเป็นต้องไปไม่ แม้นมีเรื่องอันใด ไว้ถามเจ้าสองกับเจ้าสี่ภายหลัง 

ก็เหมือนกัน"

มีเฉินเซียงกับเฉินหานไปพบฮูหยินผู้เฒ่าสวี่อยู่แล้ว นางมิได้คิด

จงใจกีดกันบ้านสาม ค�าพูดของสวี่ซื่อนี้ชัดเจนมากพอแล้ว

เสิ่นซื่อแม้จะไม่พอใจแต่ก็ท�าได้เพียงฝืนรับค�า ตอนเดินจากไป

สีหน้าของนางไม่สู้ดีนัก

ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ 'ต่อสู้ท�าศึก' กับสวี่ซื่อมา นางไม่เคย

ชนะอีกฝ่ายได้เลยแม้แต่สักครั้ง เรื่องนี้กระตุ้นอารมณ์อยากเอาชนะ 

ของนางย่ิงยวด ย่ิงพ่ายแพ้ก็ย่ิงฮกึเหิม ทกุครัง้ทีพ่่ายแพ้นางก็จะหายหน้า

ไปสองสามวันก่อนจะหวนกลบัมาใหม่ สว่ีซือ่จงึคุน้เคยกับพฤตกิรรมเช่นน้ี 

* ประตูฉุยฮวา หรือประตูบุปผาระย้า เป็นประตูที่มีเสาลอยสองต้นอยู่ด้านข้าง ไม่ยาวจรดติดพื้น ประตูและ
แผ่นไม้ที่ยึดโยงเสาไว้นั้นจะมีการแกะสลักวาดภาพไว้อย่างงดงามวิจิตร
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ของอีกฝ่ายนานแล้ว

หลังไล่เสิ่นซื่อจากไปเป็นที่เรียบร้อย สว่ีซื่อก็พาพวกเฉินจิ่นไปยัง

เรือนหมิงหย่วน

เรือนหมิงหย่วนเป็นท่ีพ�านักของฮูหยินผู ้เฒ่าสวี่ ต้ังอยู่บริเวณ 

ส่วนกลางของจวน ประกอบด้วยเรือนย่อยห้าหลัง สามหลังรับแสงได้ดี 

อีกสองหลังได้รับแสงน้อย ด้านนอกยังประกอบด้วยห้องข้าง โถงรับรอง

ส่วนหน้า และเรือนอุ่น รูปแบบถูกต้องตามมาตรฐาน ลานกว้างโล่ง 

รปูทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสัสงบเงียบไม่สบัสนวุ่นวาย ขนาดฝุน่ทีฝั่งอยู่ระหว่าง

ช่องว่างของแผ่นอิฐเขียวครามก็ยังถูกปัดกวาดจนสะอาดเอี่ยม

เพราะรูข่้าวแต่แรกแล้ว ฮหูยินผูเ้ฒ่าสวีจ่งึสัง่หญงิรบัใช้อาวโุสทีช่ือ่

หลิวเป่าซ่านจยาให้รอเฝ้าอยู่ที่ด้านนอก ทันทีท่ีเห็นสว่ีซื่อพาคนเข้ามา 

หลิวเป่าซ่านจยาก็ระบายรอยย้ิมเต็มใบหน้า ตรงเข้าไปต้อนรับพลาง 

เอ่ยปาก "ฮูหยินใหญ่ คุณหนูทั้งหลายมาได้เวลาพอดี ฮูหยินผู้เฒ่าก�าลัง 

จะให้คนไปตามตัวพวกท่านมาพูดคุยสนทนาแก้เบื่ออยู่เชียว พวกท่าน 

มาถูกจังหวะเช่นนี้ ฮูหยินผู้เฒ่าย่อมต้องดีใจแน่นอนเจ้าค่ะ"

สวี่ซื่อแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกกลัดกลุ้ม แต่ยามนี้อย่างไร

ก็ยังต้องป้ันย้ิม นางเอ่ยปากหยอกเย้าอกีฝ่าย "อกีไม่นานก็จะถึงเวลาอาหาร  

พวกเราแวะมาไม่นานกจ็ะไปแล้ว ไม่รบกวนเวลาอาหารของฮหูยินผูเ้ฒ่า 

รบกวนมามาเรียนฮูหยินผู้เฒ่าเช่นนี้เถิด"

"ฮหูยินใหญ่ชอบพูดเล่นย่ิงนกั" หลวิเป่าซ่านจยาย้ิมสองตาหยีเป็นเส้น  

นางแสดงคารวะต่อคณุหนท้ัูงหลายตามล�าดบั ก่อนจะหันกลบัไปน�าทาง  

"ฮูหยินผู้เฒ่ารออยู่ในห้องแล้ว ผู้น้อยน�าทางทุกท่านไปเอง"

ขณะก�าลงัพูดคยุสพัยอก ท่ามกลางวงล้อมของพวกสาวใช้ ในท่ีสดุ
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พวกนางก็เดินไปถึงหน้าประตูเรือนประธาน ทุกคนต่างพากันหยุดพูด  

หลิวเป่าซ่านจยาเดินข้ึนหน้าเลิกม่านประตูออกด้วยตนเอง ปล่อยให้ 

คนอื่นๆ เดินเข้าไปภายใน

ในห้องแม้จะยังไม่ได้จุดโคม แต่กลับไม่มืดมิด แสงสีแดงทอง 

ฉาบอยู่บนหน้าต่างกระดาษ พระอาทิตย์คล้อยต�่าไปทางทิศตะวันตก 

ภายในห้องเต็มไปด้วยความเงียบสงัด

ทกุคนลอดผ่านซุม้สลกัลายเถาองุน่ละเอยีดประณีตระหว่างหัวเสา 

เลี้ยวผ่านบังตาไม้จันทน์หกพับฝังกระจกลายสนกระเรียนอายุวัฒนะ  

เดินตรงเข้าไปยังห้องเชื่อมฝั่งตะวันออกเงียบๆ สว่ีซื่อน�าพาเหล่าคุณหนู 

ขึ้นหน้าแสดงคารวะ 

"ลกุขึน้เถอะ นัง่ส"ิ ฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีท่าทางเป่ียมเมตตา นางยกมอืข้ึน

น้อยๆ หลิวเป่าซ่านจยาก็รีบค้อมเอว พาพวกสาวใช้ถอยจากไป

ทุกคนนั่งลงตามล�าดับอาวุโส สวี่ซื่อเองก็ไม ่ยอมเสียเวลา  

นางกล่าวรายงานแผ่วเบา "ขอฮูหยินผู้เฒ่าได้โปรดให้อภัย ข้าไม่ควร 

รีบร้อนแวะมาเช่นนี้ แม้นมีค�าพูดอันใดก็ไม่ควรพูดต่อหน้าพวกเด็กๆ  

ทว่าวันนี้เรื่องท่ีเกิดขึ้นมิใช่เรื่องเล็กๆ ข้าหากล้าตัดสินใจโดยพลการไม่  

จึงใคร่ขอฮูหยินผู้เฒ่าช่วยชี้แนะ เด็กๆ พวกนี้ล้วนอยู่ท่ีนั่นตอนเกิดเรื่อง

เจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ส่งเสียง "อืม" ออกมาค�าหนึ่ง มิได้ปฏิเสธและมิได้

เห็นชอบ

สวี่ซื่อหันมองไปทางเฉินเซียง กล่าวน�้าเสียงอ่อนโยนว่า "เจ้าสอง 

เด็กดี เจ้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านย่าฟังเถิด"

อาจเพราะเฉินเซียงได้รับการชี้แนะมาก่อน ยามนี้จึงไม่มีทีท่า
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ประหลาดใจอันใด แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงเห็นได้ชัดว่านางตื่นเต้นอยู่ 

เล็กน้อย บางทีอาจเพราะต้องตอบค�าถามต่อหน้าฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ 
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เฉนิเซยีงเล่าเรือ่งยืดยาวเพราะนางเหน็เหตกุารณ์ท้ังหมด หน�าซ�า้ยัง 

อยู่ในเรอืนรบัรองน่ันมาโดยตลอด อกีท้ังยังรูเ้รือ่งราวท้ังหมดดกีว่าเฉนิอิง๋  

ดังนั้นจึงเล่าได้กระจ่างแจ้ง

หลังเล่าจบ สวี่ซื่อก็พูดน�้าเสียงอ่อนละมุน "นั่งลงเถอะ ล�าบากเจ้า

แล้ว ดื่มน�้าดับกระหายเสียก่อน"

ใบหน้างดงามของเฉินเซียงแดงระเรื่อขึ้นมาน้อยๆ นางค้อมกาย 

นั่งกลับลงไป

สวี่ซื่อหันไปหาฮูหยินผู้เฒ่าสวี่อีกครั้ง เอ่ยปากอย่างไม่เร็วไม่ช้าว่า 

"ฮูหยินผู้เฒ่าดูเอาเถิด เรื่องราวก็เป็นเช่นน้ี ยังมีเร่ืองท่ีเจ้าสองไม่เห็นอีก 

ตอนพวกเรากล่าวอ�าลา องค์หญิงใหญ่สีพระพักตร์บึ้งตึงตลอดเวลา  

พยักพระพักตร์เพียงครัง้ก็เสดจ็จากไปแล้ว หน�าซ�า้ยังจงูฮหูยินรองสกุลกู้

พูดคุยเรื่องราวสารพัดสารพัน เชื่อว่าเรื่องราวในวันน้ีพวกเราคงล่วงเกิน

12
อะไรคือสิ่งที่ เ รียกว่าเหตุและผล
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องค์หญิงใหญ่ไม่ใช่น้อยแล้วเจ้าค่ะ" 

นางพูดพลางถอนหายใจออกมายาวๆ คราหนึ่ง ยกผ้าเช็ดหน้า 

ขึ้นกดซับลงบนหางตา จู่ๆ ก็สะอึกสะอื้น "ลูกจิ่นเป็นลูกที่ข้าให้ก�าเนิด  

ต้องทนรับความอยุติธรรมใหญ่หลวงเช่นน้ีข้ารู้สึกเจ็บปวดใจนัก ทว่า 

ในเมื่อองค์หญิงใหญ่รับสั่งยอมรับผิดแล้ว ข้าย่อมไม่ควรต่อปากต่อค�า 

คิดเอาชนะคะคานอันใดกับนางอีก อย่างไรก็ต้องค�านึงถึงส่วนรวม 

เอาไว้ก่อน ทว่ายามน้ีดูท่าองค์หญิงใหญ่จะกริ้วมาก เรื่องอื่นอันใด 

ข้าไม่กลัว กลัวก็แต่จะทรงหาเรื่องสร้างความวุ่นวายจนเร่ืองนี้ไปถึง

พระเนตรพระกรรณของไทเฮา หากเป็นเช่นนั้นคงไม่ดีแน่"

นางคล้ายย่ิงพูดย่ิงเป็นกังวล จึงถอนหายใจยาวๆ ออกมาอีกคร้ัง

ก่อนจะเก็บผ้าเช็ดหน้า "ยามนี้ถึงใคร่ขอค�าชี้แนะจากฮูหยินผู้เฒ่า เรื่องนี้

พวกเราควรจัดการเช่นไรดีเจ้าคะ"

เฉินจิ่นนั่งไม่เป็นสุข คิดเอ่ยปากก็ท�าได้แค่หยุดไว้ นางได้แต่คิด

เท่านั้น ก็เหมือนตอนอยู่ในเรือนรับรองที่นางหมายจะเอ่ยปากนั่นปะไร

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ปิดเปลือกตาลงน้อยๆ นิ่งเงียบอยู่เป็นนานคล้าย 

งีบหลับ

สว่ีซื่อกับฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีเดิมคืออาหลานกัน นางเข้าใจนิสัยของ 

อีกฝ่ายเป็นอย่างดี นางรู้ดีว่าในเวลาน้ีไม่เหมาะจะรบกวน จึงท�าเพียง 

นั่งจิบชาเงียบๆ

หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีก็ขยับกายน้อยๆ อยู่บน

เก้าอี้ ปริปากพูดออกมาเนิบๆ "เจ้าสาม เจ้ามีอะไรจะพูดหรือไม่"

เฉนิอิง๋ลกุขึน้ยืน ค้อมกายคารวะอกีฝ่ายก่อนจะยืดตวัตรง "มเีจ้าค่ะ

ท่านย่า"



79เหยาจี้ซาน

สวี่ซื่อกวาดตามองนางด้วยสายตาเมินเฉยพลางใช้ผ้าเช็ดหน้ากด

ซับลงที่มุมปาก

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่รู้สึกประหลาดใจ คล้ายนึกไม่ถึงว่าเฉินอิ๋งมีอะไร

ต้องการจะพูด นางตะลงึไปเลก็น้อยก่อนจะพยักหน้า "ได้ เช่นน้ันเจ้าว่ามา"

เฉนิอิง๋ค้อมกายแสดงคารวะอกีครัง้ พูดน�า้เสยีงกระจ่างชดั "ท่านย่า 

ท่านป้าใหญ่พูดเหตุและผลกลับกันแล้ว"

สวี่ซื่อตะลึง ผ้าเช็ดหน้าค้างอยู่ห่างจากริมฝีปาก

เหตุใดจู่ๆ นางถึงยกเอาเรื่องเหตุและผลขึ้นมาพูด

หรือเฉินอิ๋งคิดว่าไม่ควรเอ่ยปากขอรับโทษจากฮูหยินผู้เฒ่า

ขอรับโทษมีอะไรเกี่ยวกับเหตุและผล

"เหตุและผลอะไรของเจ้า" สวี่ซื่อถาม หัวคิ้วขมวดเข้าหากันน้อยๆ

"เรียนท่านป้าใหญ่ ท่ีหลานพูดคือเหตุและผลของเรื่องท้ังหมดที ่

เกิดขึน้ในวนันี"้ เฉนิอิง๋ตอบน�า้เสยีงสงบน่ิง "พวกเราล่วงเกินองค์หญิงใหญ่

ไม่ใช่ผล หากแต่เป็นเหต ุเพราะองค์หญิงใหญ่มพีระทัยหมายสร้างความ

ล�าบากใจให้กับจวนก๋ัวกงอยู่แต่แรก ดังน้ันถึงได้เกิดเรือ่งเซยีงซานเซีย่นจู่ 

ใส่ไคล้พี่ใหญ่"

ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีที่เฝ้าปรือตามาโดยตลอดลืมตาข้ึนเป็นครั้งแรก  

แววตาราวกับอสนีบาตเย็นเยียบกวาดมองมาทางเฉินอิ๋ง

เฉินอิ๋งตระหนักรู้ได้ทันที นั่นไม่ใช่สายตาที่หญิงชราผู้หนึ่งพึงมี

คมกรบิ วับวาว เฉยีบขาด แฝงไว้ซึง่พลงัทะลทุะลวงรนุแรงประหนึง่

อสนีบาตฟาดใส่ร่าง ท�าเอาคนหนาวสะท้านไปทั่วทั้งสรรพางค์กาย

เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ทั้งสองต่างเบนสายตาไปทางอื่น

สายตาเย็นชาของฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีกับสายตาสงบนิ่งของเฉินอิ๋ง
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ราวกับโขกออกมาจากพิมพ์เดียวกัน

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ไม่โปรดปรานหลานสาวผู้นี้ย่ิง ก็เหมือนกับเฉินอิ๋ง 

ที่ไม่ปลื้มท่านย่าของตนเองสักเท่าใด

อันที่จริงนับตั้งแต่เฉินอิ๋งจ�าความได้ นางก็ไม่อาจนึกชอบท่านย่า

ของตนเอง ส่วนฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเฉินอิ๋งนางก็ 

รักใคร่เอ็นดูหลานสาวสีหน้าราบเรียบไร้ความรู้สึกผู้นี้ไม่ลง

ทว่าในเวลาน้ี ย่าหลานท่ีต่างชงัน�า้หน้าซึง่กันและกันกลบัประหลาดใจ 

ทีร่บัรูไ้ด้ถึงความสอดคล้องทางด้านความคิดอ่านบางอย่างของกันและกัน

มุมปากของเฉินอิ๋งยกขึ้นในองศาแปลกประหลาด ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่

หลับตาลงอีกครั้ง ไม่รู้ว่าเพราะไม่อยากเห็นหลานสาวเจ้าของรอยย้ิม

พิลึกพิลั่นนั่น หรือว่าต้องการใช้วิธีการน้ีแสดงถึงความลึกล�้าของตนเอง

กันแน่

"เจ้าสาม ค�าพูดนี้ของเจ้าหมายความเช่นไร" สวี่ซื่อถามขึ้นอีกคราว 

หัวคิ้วขมวดเข้าหากันแน่นมากขึ้นทุกที ท�าให้นางแลดูหน้าน่ิวคิ้วขมวด

มากขึ้นเรื่อยๆ

"หลานได้ยินว่ายามนีใ้กล้เลอืกพระชายาเอกในองค์รชัทายาทแล้ว" 

เฉินอ๋ิงไม่ได้ตอบค�าถามของสว่ีซื่อตรงๆ หากกลับเปิดเรื่องใหม่ด้วย 

น�้าเสียงเฉื่อยเนือย

ค�าพูดนี้ท�าสวี่ซื่อหน้าเปลี่ยนสีได้ส�าเร็จ เสียงของนางยกสูงขึ้นโดย

ไม่รู้ตัว "เจ้าว่าอะไรของเจ้า เรื่องคัดเลือกพระชายาเอกในองค์รัชทายาท

เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วย"

เฉนิอิง๋ลอบถอนใจออกมาคราวหนึง่ น�า้เสยีงยังคงสงบนิง่เหมือนเก่า  

"หลานเองก็ได้ยินคนพูดมาเช่นกัน องค์หญิงใหญ่หย่งหนงิหมายมัน่ป้ันมอื 
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จะให้สตรีสกุลกัวได้เข้าวัง"

"เจ้าพูดว่า...สกุลกัว?" สวี่ซื่อไม่นึกอยากเชื่อ 

องค์หญิงใหญ่หย่งหนิงอภิเษกกับกัวจุ ่น บุตรชายคนโตของ 

ภรรยาเอกของซิงจี้ป๋อ เรื่องน้ีในเวลาน้ันนับเป็น 'เร่ืองใหญ่' เร่ืองหน่ึง  

หน่ึงก็ด้วยเพราะองค์หญิงใหญ่มพีระชนมายุย่ีสบิสองพรรษา โตกว่ากวัจุน่ 

ถึงสองปี เรียกได้ว่าออกเรือนตอน 'สูงวัย' สองเพราะกัวจุ่นเป็นพ่อม่าย 

ภรรยาตายตอนอายุสิบเก้า อายุยี่สิบกลายเป็นราชบุตรเขย ตอนปลายปี

ที่อภิเษกองค์หญิงใหญ่ทรงให้การประสูติเซียงซานเซี่ยนจู่

ส่วนองค์หญิงใหญ่เหตใุดถึงยอมอภเิษกสมรสกับพ่อม่ายอย่างกัวจุน่  

แค่ดูจากรูปร่างหน้าตาของเซียงซานเซี่ยนจู่ก็รู้ได้แล้ว

กัวจุ่นตอนวัยหนุ่มชัดว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลามีช่ือเสียง

โด่งดังที่สุดในเมืองเซิ่งจิง ต่อให้ตอนนี้คนเข้าสู่วัยกลางคน แต่ถึงอย่างไร

ก็ยังคงหล่อเหลางามสง่า องค์หญิงใหญ่ในยามนั้นตกหลุมรักอีกฝ่าย

ตั้งแต่แรกเห็น ยืนกรานว่านอกจากเขาแล้วไม่ขออภิเษกกับผู้ใดท้ังสิ้น 

สุดท้ายด้วยเพราะบุญพาวาสนาส่ง ท�าให้สมดังใจปรารถนา

งานอภิเษกสมรสน้ีว่ากันว่าเซียวไทเฮากับฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน

พระราชทานให้

เพราะเซยีวไทเฮาทรงมอีงค์หญงิใหญ่หย่งหนิงเป็นพระราชธิดาเพียง 

พระองค์เดียว ดังนั้นจึงทรงรักใคร่เอ็นดูพระองค์มากเป็นพิเศษ ในรัชศก

หยวนจยาปีที่หนึ่ง ราชส�านักก�าลังตกอยู่ในภาวะหน้าส่ิวหน้าขวาน  

ฮ่องเต้หยวนจยาเพ่ิงขึ้นครองราชย์ ในมีเหล่าอ๋องคอยจ้องตาเป็นมัน  

นอกมีศัตรูแข็งแกร่งโอบล้อม บัลลังก์ฮ่องเต้ไม่มั่นคง ต้องการความ 

ช่วยเหลือจากไทเฮาเป็นการด่วน
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ตามตรอกเล็กซอยน้อยต่างเล่าลือกันว่าท่ีงานแต่งงานนี้เกิดขึ้นได้

น่ันก็ด้วยเพราะฮ่องเต้กับไทเฮาท�าข้อตกลงกัน แน่นอนว่านี่เป็นเพียง 

ข่าวลือเท่านั้น ไม่มีใครกล้ายืนยัน

แต่ไม่ว่าเช่นไรชายหนุม่หน้าตาหล่อเหลาหน�าซ�า้ยังมคีวามสามารถ

อย่างกัวจุ่นกับองค์หญิงใหญ่หย่งหนิงผู้สูงศักดิ์แห่งราชส�านักต้าฉู่ก็ 

กลายเป็นทองแผ่นเดียวกัน นี่ย่อมนับเป็นเรื่องดีของราชส�านักต้าฉู ่  

นี่เป็นความจริงที่ทุกคนล้วนเห็นได้ด้วยตา

"พวกเจ้ากลับไปกินอะไรก่อนเถอะ" ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีมองไปทาง 

พวกเฉินจิ่น หลังจากชะงักไปชั่วขณะนางก็จงใจส�าทับข้ึนอีกประโยค  

"เจ้าสาม เจ้าอยู่ที่นี่ก่อน"

สวี่ซื่ออ้าปากค้างก่อนจะปิดกลับลงไปพลางส่งสายตาปลอบขวัญ

ไปทางเฉินจิ่น

ค�าสั่งของฮูหยินผู้เฒ่าสวี่ไม่มีผู้ใดกล้าขัด พวกเฉินจิ่นเดินจากไป

อย่างรวดเร็ว ภายในห้องเหลือแค่คนสามคน

"เจ้าไปเอาข่าวนี้มาจากที่ใด" สวี่ซื่อเอ่ยปากเป็นคนแรก สีหน้า

เคร่งขรึม เก็บซ่อนสายตาคาดคะเนไว้

"ตอนหลานไปงานชมุนมุกวีจวนซงิจีป๋้อครัง้ก่อน ได้ยินพวกบ่าวไพร่

เก่าแก่ในจวนแอบวิพากษ์วิจารณ์กันถงึเรื่องดังกล่าวเจ้าค่ะ" เฉินอิ๋งตอบ
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"บ่าวไพร่?" ได้ยินเช่นน้ันสว่ีซื่อก็ตะลึงไปชั่วขณะ สีหน้าเคร่งขรึม

จางหายไปอย่างรวดเร็ว ท่าทางคล้ายหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออก นาง

หันไปบอกกับฮูหยินผู้เฒ่าสว่ี "เจ้าสามอายุยังน้อย ไม่รู ้ประสีประสา  

ขอฮูหยินผู้เฒ่าอย่าได้ถือสาเจ้าค่ะ"

พูดจบนางก็หันไปทางเฉินอ๋ิงอีกคราว เอ่ยปากด้วยสีหน้าจนใจ  

"เจ้าสาม ค�าพูดของพวกบ่าวไพร่หาเชื่อถือได้ไม่ คนชั้นต�่ามักเอ่ยวาจา 

เหลวไหล วันทั้งวันหามีเรื่องจริงอันใดหลุดออกจากปากไม่ เจ้าเองก็ 

เหลือเกินจริงๆ แค่ได้ยินเสียงลมวูบหนึ่งก็พานเข้าใจว่าฝนจะตก ท�าเอา 

ป้าตกอกตกใจหมด"

"เดิมทีหลานเองก็ไม่เชื่อ" เฉินอ๋ิงเอ่ยปากเห็นพ้องกับค�าพูดของ 

อีกฝ่าย ทว่าจู่ๆ ดวงตาสุกใสเป็นประกายคู่นั้นก็หันมองไปทางสว่ีซื่อ  

แฝงไว้ซึ่งความหมายลึกล�้า "ทว่าการท่ีเซียงซานเซี่ยนจู ่จู ่ๆ ก็หันมา 

13
ผิดหลักมัชฌิมา
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เล่นงานพวกเราเช่นนี้กลับท�าให้หลานเปลี่ยนความคิด หลานคิดว่า 

ค�าวิพากษ์วิจารณ์ของบ่าวไพร่เก่าแก่พวกนั้นหาใช่ค�าพูดโคมลอยไม่"

แต่ไหนแต่ไรจวนองค์หญิงใหญ่กับจวนเฉิงกั๋วกงก็น�้าบ่อไม่ยุ่งกับ

น�้าคลอง* กัวย่วนกับเฉินจิ่นถึงจะไม่ลงรอยกันสักเท่าใดนัก แต่น่ันก็แค่

เร่ืองเด็กสาวดื้อรั้นหัวแข็งที่อยากเอาชนะคะคานกันก็เท่านั้น ไม่เคย 

กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสองจวน

ทว่ายามน้ีกัวย่วนกลับลงมือโหดเห้ียมร้ายกาจ ไหนเลยจะยังเป็น

เพียงเรื่องเล่นสนุกๆ ของพวกเด็กสาวอีก

สว่ีซื่อใจเต้นระส�่า จู่ๆ นางก็ตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่าง นาง 

นึกเป็นกังวลขึ้นมา "ลูกจิ่น..."

เพียงพูดออกมาสองค�า ไอเย็นก็แพร่สะพัดไปท่ัวท้ังร่าง นางเน้ือตวั

สั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุม

กัวย่วนหันปลายกระบี่ใส่เฉินจิ่น หมายท�าลายชื่อเสียงของนาง  

นั่นมิแสดงให้เห็นชัดอยู่แล้วหรือไรว่า...

"เชื่อว่าในวังย่อมต้องมีข่าวลือแพร่สะพัด" ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีค่อยๆ  

เอ่ยปากด้วยน�้าเสียงเชื่องช้า

หากมิใช่เพราะได้ยินข่าว องค์หญิงใหญ่ไหนเลยจะยอมให้กัวย่วน

ลงมือกับเฉินจิ่น

เฉินอิ๋งไม่พูดอันใดอีก ท�าเพียงค้อมกาย นั่งกลับลงบนเก้าอี้

บางทีด้วยไหวพริบปฏิภาณสายตากว้างไกลของฮูหยินผู้เฒ่าสว่ี 

เรื่องพวกนี้นางย่อมมองออกได้แต่แรก

"เจ้าท�าได้ดีมาก" ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่พูดขึ้นอีกครั้งพลางหันมองไปทาง

* น�้าบ่อไม่ยุ่งกับน�้าคลอง เป็นส�านวน หมายถึงต่างฝ่ายต่างไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน
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เฉินอิ๋ง

สายตาคมกรบิของนางหายไปแล้ว ทีเ่ข้ามาแทนท่ีคอืแววตาเมตตา

ชื่นชมยกย่อง

"เจ้าท�าได้ดีมาก" นางพูดซ�้าอีกครา

คราวนี้สวี่ซื่อเริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้ว

เฉินอิ๋งท�าได้ดีจริงๆ

ต�าแหน่งเฉิงก๋ัวกงสืบทอดมาถึงยามน้ีเพ่ิงจะแค่สามชั่วคนเท่าน้ัน 

วันหน้ายังสบืทอดต่อไปได้อกีสองชัว่รุน่ รกัษาความรุ่งโรจน์อกีหลายสิบปี 

ไม่ใช่ปัญหา ทว่าอ�านาจของกั๋วกงในเวลานี้กลับเติบใหญ่เกินไป ไม่ต้อง 

พูดถึงก�าลังทหารในมือ แม้แต่บุตรชายทั้งสี่ก็ยังเจริญก้าวหน้า

ซื่อจื่อเฉินซวินท�างานเป็นเสมียนอยู ่ในกองบัญชาการทหาร 

ส่วนกลาง* ฮ่องเต้มักทรงให้เขาปฏิบัติงานในต�าแหน่งส�าคัญ วันหน้า 

ย่อมมีโอกาสได้ขึ้นเป็นรองผู้บังคับการทหาร บุตรชายคนรองเฉินเซ่า 

เป็นบัณฑิตฝึกงานในส�านักราชบัณฑิต ก่อนหายตัวไปเคยขึ้นเป็นถึง 

ผู้ช่วยเสนาบดีกรมโยธา บุตรชายคนที่สามเฉินเหมี่ยนเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อ 

สองป้ายประกาศ** ยามนีท้�างานเป็นเจ้าหน้าทีส่อบสวนอยู่ทีศ่าลยุตธิรรม 

บุตรชายคนที่สี่เฉินลี่ เมื่อหลายปีก่อนสอบเป็นบัณฑิตซิ่วไฉ ช่วงนี้ก�าลัง

เตรียมตัวเข้าร่วมการสอบเซียงซื่อในปีหน้า

จวนเฉงิก๋ัวกงในเวลาน้ีไม่ใช่จวนขุนนางท่ีมคีวามดคีวามชอบธรรมดาๆ  
* หน่วยงานบัญชาการทหารสูงสุดรับพระราชโองการจากฮ่องเต้โดยตรง
** บัณฑิตจิ้นซื่อสองป้ายประกาศ เป็นค�าเรียกบัณฑิตท่ีผ่านท้ังสนามสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล และ 
สนามสอบฮุ่ยซื่อระดับประเทศ ก่อนจะมีช่ือติดป้ายประกาศทอง การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจว่ี)  
แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเล่ือนทีละระดับชั้น เริ่มจากระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบ 
ถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจว่ีเหริน  
ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อท่ีเมืองหลวงเพ่ือขึ้นเป็นจิ้นซื่อ ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบ 
ทั้งสามระดับจะได้เข้าสอบหน้าพระท่ีนั่งคือการสอบเตี้ยนซ่ือเพ่ือคัดเป็นบัณฑิตเอกสามข้ัน ซึ่งบัณฑิตเอก 
ขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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อีกต่อไป หากแต่มีสถานะเป็นถึงครอบครัวตระกูลขุนนาง หน�าซ�้ายังเป็น

ครอบครัวขุนนางที่มีก�าลังทหารอยู่ในก�ามือ

สถานการณ์เช่นน้ีคดิจะเลีย่งไม่ให้ตกเป็นเป้าสายตาย่อมเป็นไปได้

ยาก หากบอกว่าฮ่องเต้ต้ังพระทยัทีจ่ะพระราชทานต�าแหน่งพระชายาเอก

ในองค์รัชทายาทให้ บางทีนั่นอาจเพราะต้องการสร้างสายสัมพันธ์

"เรือ่งนีจ้วนก๋ัวกงมไิด้นกึสนใจ" สวีซ่ือ่สหีน้าขรมึลงเลก็น้อย น�า้เสยีง

กลายกลับจริงจัง "อีกอย่างพวกเราก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้วิธีเลียแข้งเลียขา

เช่นนั้น ตาสุนัขมองคนต�่าโดยแท้"

"ถึงพวกเราจะคิดเช่นนี้ แต่ผู้อื่นก็ใช่ว่าจะคิดแบบเดียวกัน" ฮูหยิน 

ผู้เฒ่าสว่ีถอนหายใจออกมาคราหนึ่ง "จวนก๋ัวกงของพวกเราน้ันไม่รู ้

มีสายตาจับจ้องอยู่กี่มากน้อย"

สว่ีซื่อพยักหน้ารับก่อนจะหันหน้าไปทางเฉินอิ๋ง นางพูดออกมา 

ด้วยน�้าใสใจจริง "เด็กดี โชคดีท่ีวันนี้มีเจ้าอยู่ หากไม่ใช่เพราะเจ้าพูด 

เช่นน้ันต่อพระพักตร์องค์หญิงใหญ่ ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเข้าใจว่าสกุลเฉิน 

ของพวกเราเป็นเช่นไร" พูดๆ ไปขอบตานางก็แดงก�่า สวี่ซื่อใช้ผ้าเช็ดหน้า

กดซับหางตา "น่าสงสารก็แต่ลูกจิ่น จู ่ๆ ก็ต้องพบกับเร่ืองร้ายโดย 

ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเช่นนี้"

ฮ่องเต้หยวนจยาทรงเป็นบุตรกตัญญู ถึงจะไม่ใช่บุตรในอุทรของ

เซียวไทเฮา ทว่านับแต่ทรงขึ้นครองบัลลังก์จวบจนทุกวันนี้ เซียวไทเฮา 

ก็ทรงช่วยเหลือพระองค์อยู่ไม่ใช่น้อย ความรู้สึกระหว่างบุตรมารดาคู่นี้

เรียกได้ว่าลึกล�้าไม่ธรรมดา

ไม่ว่าฮ่องเต้หยวนจยาจะมีพระราชหฤทัยหมายหย่ังเชิงหรือทรงมี

เจตนาเช่นนั้นจริง จวนกั๋วกงก็ไม่ควรแสดงท่าทีชัดแจ้ง
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เฉินอิ๋งวันน้ีแม้จะเห็นชัดว่าท่ีนางล่วงเกินคือองค์หญิงใหญ่ แต่ 

อีกนัยนางก�าลังล่วงเกินเซียวไทเฮาอยู่ เชื่อว่าหากฮ่องเต้หยวนจยา 

ทอดพระเนตรเห็นก็ต้องครุ่นคิดพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเช่นกัน

"สกุลเฉินของพวกเราเป็นก็แต่ขุนนางสัตย์ซื่อ" ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ี 

กล่าวน�้าเสียงหนักแน่นจริงจัง

จวนเฉงิก๋ัวกงไม่เคยมใีจคิดองิแอบผูใ้ด และย่ิงไม่เคยคดิยืมอ�านาจ

ฮ่องเต้ขยายอ�านาจ เจตนารมณ์นี้เฉินอ๋ิงได้แสดงออกมาให้เห็นอย่าง

ประจักษ์ชัดแล้ว

"เพียงแต่...ไม่ว่าเช่นไรองค์หญิงใหญ่ก็เป็นพระขนิษฐาเพียงหน่ึงเดยีว 

ของฮ่องเต้ พวกเราล่วงเกินนางเข้าแล้ว" สวี่ซื่อบอก

นางเช็ดน�้าตาเรียบร้อย ก�าลังขมวดคิ้ว ใบหน้าเต็มไปด้วยความ

กลัดกลุ้มกังวล "ไทเฮาทรงล�าเอียงเข้าข้างองค์หญิงใหญ่มาโดยตลอด  

ถึงเรือ่งน้ีพวกเราไม่ใช่คนก่อเรือ่ง แต่อย่างไรพระพักตร์ขององค์หญิงใหญ่ 

ก็ถูกเจ้าสามฉีกไปแล้ว ไทเฮาอย่างไรก็ต้องทรงกล่าวโทษพวกเราแน่  

ถึงตอนนัน้อย่างน้อยกต้็องเข้าวังไปทลูขอพระราชทานอภัยให้ทรงหายกริว้"

นางพูดพลางถอนหายใจ สายตาคล้ายจะกวาดมองไปทางเฉินอิ๋ง 

"เจ้าสาม เจ้าต้องเตรียมตัวให้ดี เรื่องทางจวนองค์หญิงใหญ่เกรงว่า 

คงมีแต่ต้องให้เจ้าออกหน้าถึงจะพอประนีประนอมได้"

คราวน้ีไม่ว่าอย่างไรคงเลีย่งไม่ได้แล้ว เรือ่งน้ีไม่เก่ียวกับเรือ่งคดัเลอืก 

พระชายาเอกขององค์รัชทายาท เฉินอิ๋งเป็นฝ่ายเสียมารยาทก่อนจริงๆ

สว่ีซือ่พูดจบได้ไม่ทันไรฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีก็จ้องดนูางพลางเอ่ยปากถาม  

"เจ้ามากด้วยประสบการณ์ รู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเจ้าสามถึงท�าอะไร

เฉียบขาดเช่นนั้น"
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สว่ีซือ่ตะลงึไปชัว่ขณะ นางตอบน�า้เสยีงอ่อนโยน "เจ้าสามท�าเช่นน้ัน 

ก็เพราะต้องการแสดงทัศนคติของจวนก๋ัวกงของพวกเราให้เป็นท่ีประจกัษ์ 

เพียงแต่วิธีการออกจะรุนแรงเกินไปหน่อย เรื่องน้ีไม่ว่าเช่นไรก็ต้องม ี

ค�าตอบให้ทางจวนองค์หญิงใหญ่ หาไม่แล้วพวกเขาย่อมคิดว่าพวกเรา 

ก�าเริบเสิบสานยิ่ง"

ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่จ้องนางอยู่ครู่หนึ่ง แววตาผิดหวังจางๆ ปรากฏขึ้น

บนใบหน้า นางหันไปหาเฉินอิ๋ง "เจ้าสาม ไหนเจ้าลองว่ามา"

เฉินอิ๋งรับค�าพลางลุกขึ้นเอ่ยปากอย่างนอบน้อม "เจ้าค่ะท่านย่า"

พูดจบนางก็มองไปทางสวี่ซื่อ น�้าเสียงสงบนิ่งมาก "ท่านป้าใหญ่ 

ทางองค์หญิงใหญ่พวกเราไม่อาจอ่อนข้อให้ได้ ไม่เพ่ืออื่นใด แค่เพ่ือ 

ชื่อเสียงของพี่ใหญ่ จวนกั๋วกงไม่ว่าเช่นไรก็ต้องแข็งขืนให้ถึงที่สุด"

สว่ีซื่อส�าลัก เดือดดาลขึ้นมาทันควัน บ้านรองหมายออกหน้า  

เรื่องนี้นางไม่มีความคิดเห็น แต่พวกเขาไม่ควรเหยียบหน้าบ้านใหญ่  

และยิ่งไม่ควรเอาชื่อเสียงของเฉินจิ่นมาเป็นเดิมพัน

"เจ้าสาม เจ้าพูดเช่นนัน้หาได้ไม่" นางรบีเอ่ยปาก ใบหน้าละมนุละไม 

ยังคงสงบนิง่ เสมือนไม่คดิชงิดชีงิเด่นกับผูใ้ด "ครัง้นีเ้จ้าช่วยลูกจิน่ไว้ไม่น้อย  

น�้าใจของเจ้าป้าย่อมต้องซาบซึ้ง ป้ารู้ว่าเจ้าเป็นเด็กดี แต่ถึงอย่างไรป้า 

ก็ต้องต�าหนเิจ้า ค�าพูดของเจ้าพวกน้ันออกจะเกินเลยอยู่สกัหน่อย ถ้อยค�า

อันใดล้วนไม่น่าฟัง การแสดงออกของเจ้าในวันน้ีไม่เพียงเสียมารยาท  

หากยังท�าลายเกียรตยิศของจวนก๋ัวกงของพวกเรา สตรีเรือนในทีเ่คล่ือนไหว 

อยู่ภายนอกอย่างพวกเราล้วนมวิีธีพูดจา ไหนเลยจะโผงผางตรงไปตรงมา 

เช่นเจ้า ถึงจะบอกว่าเจ้าปรารถนาดี แต่ความปรารถนาดีกลับน�ามาซึ่ง

เรื่องร้าย วาจาท่าทางสุดโต่ง ผิดหลักมัชฌิมา"
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สมแล้วทีม่าจากตระกูลขนุนาง เปิดปากปิดปากล้วนเส้นทางสายกลาง 

ของอรยิะ วาจาทีก่ล่าวแม้จะนุม่นวลทว่ากลบัแฝงไว้ซึง่ความหมายลกึล�า้
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"ดูท่าท่านป้าใหญ่คงยังไม่เข้าใจสมัพันธ์ระหว่างเหตแุละผล" เฉนิอิง๋

พูดจาไม่มีเกรงใจ และยิ่งไม่เอ่ยวาจาเลอะเลือนเพียงเพราะฐานะอาวุโส

ของอกีฝ่าย "ทกุสิง่ทีเ่รยีกว่ามชัฌมิานัน้ต้องมใิช่ไม่รูจ้กัแยกแยะอะไรขาว

อะไรด�า และย่ิงต้องไม่กลบัผดิเป็นถูก ไม่ทราบว่าท่านป้าใหญ่สงัเกตเห็น

หรือไม่ องค์หญิงใหญ่หลังเสด็จเข้ามาในเรือนรับรอง พระองค์ก็ไม่รับสั่ง

ถึงเรื่องเซียงซานเซี่ยนจู่ปรักปร�าพ่ีใหญ่แม้แต่น้อย ตั้งแต่เริ่มจนจบทรง 

ท�าแค่เพียงตรัสออกมาลอยๆ ว่าเป็น 'เรื่องเหลวไหลของพวกเด็กๆ'  

ค�าขออภัยใดๆ ล้วนอาศัยแค่ค�าว่าเซี่ยนจู่ 'ใจร้อนบุ่มบ่าม' ไม่มีทีท่า 

จะช่วยกอบกู้ชื่อเสียงให้พี่ใหญ่แม้แต่น้อย"

ได้ยินอีกฝ่ายพูดเช่นน้ัน เพลิงโทสะในใจของสว่ีซื่อก็ลุกพ่ึบ นาง

โกรธจัดแล้ว

เฉินอิ๋งยามอยู่บ้านพูดจาน้อยมาก ขนาดธรรมเนียมเย่ียมเยือน 

14
ไหนเลยจะยอมเลอะเลือน
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ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ียังเรือนหมิงหย่วนที่จัดขึ้นทุกๆ สิบวันนางเองก็แทบ 

ไม่ปริปากอันใด ด้วยเหตุนี้สว่ีซื่อจึงรู ้สึกว่านางเป็นเพียงเด็กขี้ขลาด 

ไม่ค่อยพูดค่อยจาผู้หนึ่งเท่าน้ัน ทว่ายามนี้ถ้อยค�าของนางล้วนไม่มีทีท่า

เกรงอกเกรงใจผู ้หลักผู ้ใหญ่เลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามเพราะเห็น 

ผลประโยชน์เป็นหลัก ถึงกับยอมเผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมา

สวี่ซื่อรู้สึกอยู่ลึกๆ ว่าดรุณีน้อยนางนี้น่ารังเกียจยิ่งนัก

ถึงจะต�่าช้าเช่นไรก็ไม่อาจใช้วิธีการต�่าช้าเช่นน้ี มีฐานะเป็นถึง 

คุณหนู เหตุใดถึงพร�่าฉุดลากชื่อเสียงของพ่ีน้องไม่หยุดปากเย่ียงนี้  

แค่ช่วยเหลือลูกจิ่นนิดๆ หน่อยๆ ก็ดัดเสียงข่มขู่ชาวบ้านแล้ว คิดว่า 

คนของบ้านใหญ่รังแกกันได้ง่ายๆ หรือไร

อกีอย่างคนของบ้านใหญ่ไหนเลยจะต้องให้บ้านรองย่ืนมอืช่วยเหลอื  

น่าขันนัก!

ปะทะกันตรงๆ จดัเป็นวิธีทีบุ่ม่บ่ามท่ีสดุ กลยุทธ์ล�า้เลศิคอืการลอบ 

ลงมอืเล่นงานอกีฝ่ายหนกัหน่วงรนุแรงโดยแลดเูหมอืนรกัใคร่กลมเกลยีว

ไม่ท�าร้ายซึง่กันและกัน ให้กัวย่วนต้องเป็นฝ่ายขาดทนุย่อยยับ นีต่่างหาก 

ถึงจะเรียกว่าปราดเปรื่องเหนือชั้น

การชงิดชีงิเด่นกันภายในเรอืนในความละมนุละม่อมเป็นสิง่จ�าเป็น 

หาไม่แล้วหากทกุคนเอาแต่ฉกีหน้ากันและกัน เช่นนัน้แล้วจะเกิดอะไรขึน้

กึก!

เสียงวางถ้วยชาดังขึ้น รอยย้ิมบนใบหน้าสว่ีซื่อจางลง นางหันไป

กล่าวกับฮูหยินผู้เฒ่าสว่ี ไม่แม้แต่จะมองเฉินอิ๋ง "ขอฮูหยินผู้เฒ่าอย่าได ้

ถือสา เจ้าสามอายุยังน้อยจงึหนุหนัพลนัแล่น ได้ออกไปคบค้าสมาคมกับ

ผูค้นภายนอกเพียงไม่ก่ีครัง้ จงึไม่รูว่้าตนเองท�าผดิพลาดอนัใด ไว้ผ่านพ้น
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ช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานนี้ไปก่อน ถึงตอนน้ันนางย่อมรู้จักหนักเบา 

เร็วช้า ส่วนข้าก็จะคอยช่วยชี้แนะนางอีกแรงเจ้าค่ะ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีไม่ได้ปรปิากอันใด ท�าเพียงจ้องดเูฉนิอิง๋ ความหมาย

คือให้นางพูดต่อไป

เฉนิอ๋ิงเอ่ยปาก "ท่านป้าใหญ่ เรือ่งน้ีมหีนทางประนปีระนอมหรอืไม่ 

ท่านน่าจะรู้ดีกว่าหลาน"

พอพูดถึงตรงนี้นางก็ย่ิงพูดช้าลง "ขอท่านป้าใหญ่ท�าใจให้สงบ  

ลองไตร่ตรองทบทวนถึงค�าพูดท่าทีขององค์หญิงใหญ่ท่ีมีต่อเร่ืองนี้ให้ดี 

หลังจากนั้นค่อยลองพิจารณาดูโดยละเอียดอีกครั้ง หากหลังพวกเรา 

กลับมา หลานยังไม่อาจสรุปส�านวนเรื่องนี้ ไม่บีบคั้นเซียงซานเซี่ยนจู่ 

จนลนลาน ท่านป้าใหญ่คิดว่าองค์หญิงใหญ่จะทรงอนุญาตให้หลาน 

ซกัถามเถาจอืต่อหรอืไม่ พูดให้เข้าใจก็คอืท่านป้าใหญ่คดิว่าองค์หญิงใหญ่ 

จะเปิดโอกาสให้หลานได้มโีอกาสตรวจสอบค้นหาความจรงิกระนัน้หรอื"

สวี่ซื่อตะลึงลานเล็กๆ

ไม่รอให้นางได้เอ่ยปาก เฉินอิ๋งก็พูดต่อ "องค์หญิงใหญ่ทรงท�าเป็น

พูดจาเลอะเลือน นั่นก็เพราะต้องการให้เรื่องวันนี้ผ่านเลยไปเงียบๆ..."

"แล้วเช่นนั้นมันไม่ดีตรงที่ใด" สวี่ซื่อรีบเอ่ยปากตัดบทเฉินอิ๋ง

ยามนีน้างไม่อาจรกัษารอยย้ิมบนใบหน้าไว้ได้อกีแล้ว ถูกเดก็รุ่นหลงั 

ถามท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่า นางก็เริ่มรักษาหน้าไว้ไม่อยู่ ดังนั้นน�้าเสียง

จึงแข็งขืนตามไปด้วย

"เพราะเช่นนี้ป้าถึงได้บอกว่าเจ้าไม่เข้าใจ เจ้าสาม พวกเราคบค้า

สมาคมกับผู้คน เรื่องราวต่างๆ มากมายมิใช่ล้วนแต่เป็นเช่นน้ี" ย่ิงพูด 

น�้าเสียงของนางก็ย่ิงสูง คล้ายลืมท่วงท่ายามปกติไปหมดสิ้น "คนเรา
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สถานะเช่นไรก็พูดจาเช่นน้ัน เรื่องราวอยุติธรรมบางอย่างจ�าต้องรู้จัก

กล�้ากลืนเอาไว้ก่อน หลังจากนั้นค่อยหาวิธีจัดการอย่างลับๆ ไม่อาจ

บุ่มบ่ามอย่างที่เจ้าท�า หากท�าเช่นนั้นพวกเราจะต่างอะไรกับสตรีปาก... 

ทีท่ะเลาะกับชาวบ้านอยู่ท่ีข้างถนน ชนชัน้สงูมใิช่สงูส่งกว่าผู้อืน่ด้วยเพราะ

เหตุนี้หรือไร"

ไม่เพียงแค่น�า้เสยีงเท่าน้ันท่ีแขง็ขนื แม้แต่ค�าพูดยังรุนแรง จนแม้แต่

ค�าว่า 'สตรีปากตลาด' ก็ยังเกือบหลุดปากพูดออกมา

เฉินอิ๋งรู้สึกอับจน

สว่ีซือ่เกิดมาในครอบครวัขนุนาง อกีท้ังยังเป็นฮหูยินของซือ่จือ่จวน

ก๋ัวกง ถือดีเรื่องชาติก�าเนิด หย่ิงยโสในสถานะของตนมาแต่ไหนแต่ไร  

และย่ิงเชื่อมั่นในวิธีการของคนท่ีอยู่ในเรือนในของตน คร้ันได้ยินค�าพูด

เช่นน้ัน เฉนิอิง๋กนึ็กได้เพียงค�าพูดทีว่่า 'มรรคาแตกต่าง คนมอิาจร่วมทาง'

นางมองไปทางสวีซ่ือ่ด้วยสหีน้าครุน่คดิ "ท่านป้าใหญ่ ท่ีพ่ีใหญ่ต้อง

แบกรับคือโทษฐานลักขโมย เรื่องเช่นนี้ไหนเลยจะควรท�าตัวเลอะเลือน  

ควรอะลุ้มอล่วย ยอมจัดการกันลับๆ กัน"

นางถามทีเดียวสามคราวติด ไม่รอให้สว่ีซือ่ตอบเฉนิอิง๋ก็รบีกล่าวต่อ 

อีกว่า "หากไม่อาจกอบกู้ชื่อเสียงพ่ีใหญ่ให้เป็นท่ีกระจ่างแจ้ง เร่ืองราว 

ในวันน้ีจริงอยู่ว่าอาจผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น บางทีวันหน้าท่านอาจ

วางแผนเล่นงานเซียงซานเซี่ยนจู่ได้ ทว่าต่อให้เล่นงานเซียงซานเซี่ยนจู ่

ได้ส�าเร็จ ท�านางแพ้พ่ายชื่อเสียงย่อยยับ มลทินบนตัวพ่ีใหญ่ก็ใช่ว่า 

จะสามารถช�าระล้างได้ เหน็อยู่ชดัๆ ว่าพ่ีใหญ่ถูกเซยีงซานเซีย่นจู่กล่าวหา 

ว่าเป็นขโมย จวนกัว๋กงกลบัยังคงรกัใคร่กลมเกลยีวอยูกั่บจวนองค์หญิงใหญ่  

หน�าซ�้ายังแอบใช้วิธีลับๆ ล่อๆ ล้างแค้นเอาคืน น่ันหมายความว่าอะไร 
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หรอืว่ามใิช่ก�าลงับอกว่าจวนก๋ัวกงเป็นพวกไร้เหตผุล พ่ีใหญ่ไร้ซึง่คณุธรรม?"

สว่ีซื่อตะลึงลาน ผ้าเช็ดหน้าในมือถูกขยุ้มแน่น นางไม่ได้นึกถึง 

เรื่องนี้จริงๆ

"ดังน้ันหลานถึงได้บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีทางประนีประนอม" เฉินอิ๋ง 

พูดต่อ น�า้เสยีงมไิด้ดุเดือดรนุแรง ดวงตาท่ีจบัจ้องมาทางสวีซ่ือ่ใสกระจ่าง 

ดุจน�้า "ด�าก็คือด�า ขาวก็คือขาว พ่ีใหญ่ไม่ใช่ขโมย เซียงซานเซี่ยนจู่

ปรักปร�าใส่ร้ายนาง เรื่องนี้นับแต่เริ่มก็ไม่อาจยอมความกันได้ ต่อให ้

วันนี้ไม่ล่วงเกินองค์หญิงใหญ่ รอจนองค์รัชทายาทเลือกพระชายาเอก

เสร็จสิ้น องค์หญิงใหญ่ก็ยังคงขุดเรื่องนี้ขึ้นมาท�าลายชื่อเสียงของพี่ใหญ่

อยู่ดี ถึงตอนนั้นจวนก๋ัวกงคิดช่วยเหลือก็พลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปแล้ว  

และจวนกั๋วกงกับจวนองค์หญิงใหญ่ก็ยังคงเป็นศัตรูกันอยู่วันยังค�่า"

สวี่ซื่อครุ่นคิดไตร่ตรองถึงค�าพูดดังกล่าว จู่ๆ แผ่นหลังก็มีเม็ดเหงื่อ

เล็กละเอียดผุดพราย

เฉินอิ๋งยังพูดไม่จบ ทว่าสวี่ซื่อแต่ไหนแต่ไรก็มิได้โง่งม นางเข้าใจ 

ได้แล้ว

หากหลังจากวันนี้จวนก๋ัวกงเดินทางไปทูลขออภัยองค์หญิงใหญ่

ถึงที่ คนอื่นๆ จะคิดเช่นไร จุดยืนของจวนกั๋วกงเล่าจะเป็นเช่นไร

ทว่าหากเรื่องนี้ไม่อาจประนีประนอมยอมความ หรือว่าพวกนาง 

จะต้องแข็งกร้าวเช่นนี้ไปจนสุดทางจริงๆ

อีกฝ่ายเป็นถึงองค์หญิงใหญ่ เป็นพระขนิษฐาเพียงหนึ่งเดียวของ

ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั ถึงแม้จะไม่ใช่พระขนษิฐาร่วมบดิามารดร แต่อย่างไร

ก็ยังเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ไหนเลยจะล่วงเกินกันได้ง่ายๆ

"องค์หญิงใหญ่ไม่ยินดีลงมือเล่นงานจวนก๋ัวกงก่อน นั่นก็เพราะ 
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ท�าเช่นน้ันย่อมเป็นการประกาศศึกกับจวนก๋ัวกงซึ่งหน้า อีกท้ังยัง 

ไม่สอดคล้องกับท่วงท�านอง 'รุกเก้าเหลือหนึ่ง' ของราชส�านัก ขัดกับ 

ความปรารถนาเดิมของนาง ดังน้ันองค์หญงิใหญ่จงึพาผูอ้าวโุสท้ังหมดไป  

ปล่อยให้เซียงซานเซี่ยนจู่คุมสถานการณ์เพียงล�าพัง" เฉินอิ๋งวิเคราะห์

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ต่อ

"เซียงซานเซี่ยนจู่เป็นสตรีเพียงหนึ่งเดียวท่ีมีชั้นยศ มีนางกดทับ 

อยู่ที่นั่น ผู้ใดเล่าจะกล้าข้ามหน้านางไป และเมื่อนางออกหน้า ไม่ว่า 

เช่นไรก็ย่อมต้องมีหนทางพลิกแพลงกอบกู้สถานการณ์ หากแผนการ

ส�าเร็จลุล่วง องค์หญิงใหญ่ย่อมบรรลุสมดังใจปรารถนา ต่อให้ล้มเหลว

นางก็ยังสามารถอ้างเหตผุลขายผ้าเอาหน้ารอดบอกว่า 'เดก็ๆ ล้อเล่นกัน' 

หน�าซ�้ายังคงวางตนอยู่นอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

จะเป็นเช่นไร จวนกั๋วกงก็ยังคงแปดเปื้อนอยู่ดี แผนการนี้องค์หญิงใหญ่ 

แทบเรียกได้ว่าไม่มีจุดให้แพ้พ่าย"

เมื่อพูดถึงตรงน้ีเฉินอิ๋งก็หยุดลงครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากสรุป "เรื่อง

ในครั้งน้ีไม่ใช่ศัตรูตายก็ข้าม้วย นอกจากบุกทะลวงออกไปตรงๆ แล้วก็

ไม่มีหนทางอื่น ดังน้ันหลานถึงได้เลือกปะทะกับองค์หญิงใหญ่ซ่ึงหน้า 

หน่ึงก็เพ่ือให้ความจริงปรากฏ สองก็เพ่ือแสดงถึงจุดยืนของจวนก๋ัวกง 

ของพวกเรา"
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สวี่ซื่อจ้องเฉินอิ๋งไม่วางตา ในใจไม่นึกปลาบปลื้ม มีก็แต่ความรู้สึก

หวาดประหวั่น

หากนางจ�าไม่ผิด เฉินอิ๋งปีนี้เพิ่งสิบสามปีบริบูรณ์เท่านั้น

เหตุใดเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เด็กสาวอายุสิบสามอย่างนางถึง

สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ทะลุปรุโปร่งเย่ียงนี้ เทียบกับตนเองแล้ว เฉินอิ๋ง

สมควรเป็นแค่เด็กน้อยไร้เดียงสาผู้หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หรือไรกัน

"ค�าพูดนี้จะว่าไปก็ถูก" ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีพยักหน้าช้าๆ เห็นด้วยกับ 

ค�าพูดของเฉินอิ๋ง

เฉินอิ๋งถอนหายใจเงียบๆ แผ่นหลังเริ่มมีเหงื่อซึมออกมาเล็กน้อย

นางนึกเป็นกังวล กล่อมคนแซ่สวี่ผู้หนึ่งเหนื่อยกว่าสอบสวนเถาจือ 

ร้อยคน

ในห้องเงียบสงัดอยู่ครู่หนึ่ง สว่ีซื่อนั่งอยู่บนที่นั่งพยักหน้าไปทาง 

15
สกุลหวังในต�านาน
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ฮูหยินผู้เฒ่า "ความหมายของฮูหยินผู้เฒ่า ข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ"

ไม่ว่าจะพูดเช่นไรอย่างไรนางก็เป็นผูอ้าวโุสของเฉินอิง๋ วาจายอมรับ

ความพ่ายแพ้นั้นนางมีแต่จะกล่าวกับฮูหยินผู้เฒ่าสวี่เท่านั้น

"วันนี้เจ้าสามท�าได้ดีจริงๆ ป้าดีใจย่ิงนัก" นางหันมาย้ิมให้เฉินอิ๋ง 

ใบหน้านุ่มนวลอ่อนโยนไม่ปรากฏร่องรอยความไม่พึงพอใจใดๆ รอยยิ้ม

ของนางงดงามไร้ต�าหนิ

เฉินอิ๋งลุกกล่าวขอบคุณออกมาประโยคหน่ึง ก่อนจะน่ังกลับลงไป

อีกครั้ง

สวี่ซ่ือแม้จะไม่ขาดเล่ห์เหลี่ยมของคนในเรือนใน แต่ก็ใช่ว่าจะ

เชีย่วชาญสกัเท่าใดนัก ยังขาดสายตาอันกว้างไกลในการมองสภาพการณ์

โดยรวมอยู่เล็กน้อย ต่างกับองค์หญิงใหญ่ที่เติบใหญ่มาพร้อมกับฮ่องเต้

องค์ปัจจุบัน การมองโลกจึงกว้างไกลเหนือกว่าสว่ีซ่ือมากโข ถึงเฉินอิ๋ง 

จะไม่รู ้ว่าเพราะเหตุใดองค์หญิงใหญ่ถึงทรงคิดมีเร่ืองบาดหมางกับ 

จวนก๋ัวกง แต่หากว่ากันจากบางแง่มุม นางย่อมเข้าใจถึงวิธีการของ 

อีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี

จวนก๋ัวกงในเวลานี้เรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรกับไฟแรงต้มน�้ามัน  

บุปผาประดับแพรปัก* จวนองค์หญิงใหญ่กลับเป็นเพียงครึ่งพระญาติ 

ฝ่ายนอก ทีห่มายขดีเส้นค่ันกับจวนก๋ัวกงย่อมไม่พ้นเพราะต้องการปกป้อง

ตนเอง และด้วยเพราะเหตุน้ี ครั้นเซียงซานเซี่ยนจู่ลงมือ เฉินอิ๋งก็รู้ได ้

ทันทีว่าต่อให้ไม่ใช่เรื่องนี้ อีกฝ่ายก็พร้อมที่จะใช้วิธีการอื่นอยู่ดี ไม่มีทาง

ประนีประนอมอันใดได้

"ดไูม่ออกเลยจรงิๆ ว่าเจ้าสามแท้แล้วจะฉลาดเฉลยีวเย่ียงน้ี" สว่ีซือ่

* 'ไฟแรงต้มน�า้มนั บปุผาประดบัแพรปัก' เป็นการเปรยีบเปรยว่าท�าสิง่ทีดี่อยู่แล้วให้ดีมากย่ิงข้ึนไปอกี และยัง
ใช้บรรยายถึงบรรยากาศที่ครึกครื้น ใหญ่โตหรูหรา
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พูดทอดถอนใจเล็กๆ น�้าเสียงฟังดูไม่เป็นธรรมชาติ

"ท่านป้าใหญ่ชมเกินไปแล้ว" เฉินอิ๋งตอบกลับราวกับถูกตั้งค่าไว ้

ให้ตอบเช่นน้ัน หลังจากหยุดไปครู ่หนึ่งนางก็พูดข้ึนอีก "อันที่จริง 

ท่านป้าใหญ่เองก็ไม่จ�าเป็นต้องกังวลใจเกินไปนัก หากไม่มีอะไรนอกเหนอื

ความคาดหมาย อีกสองสามวันไทเฮากับองค์หญิงใหญ่ก็จะไม่มีเวลา

สนใจพวกเราแล้ว"

"เอ๋? เพราะเหตุใดกัน" สวี่ซื่อเอ่ยถาม

เฉินอิ๋งนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจตอบออกมาตามตรง

"วันน้ีหลานกับคุณหนูสกุลหวังพูดคุยกันอยู่ครู่หน่ึง" นางพูดสีหน้า

งามสง่า "คุณหนูสกุลหวังทั้งสองแอบบอกกับหลานว่าองค์หญิงใหญ่ 

ทรงละเมิดกฎบัญญัติอีกแล้ว"

สว่ีซื่อประหลาดใจเล็กๆ "สกุลหวัง? ที่เจ้าพูดถึงคือ...สกุลหวัง  

'ผู้นั้น'?"

"คอืสกุลหวังผูน้ัน้" เฉนิอิง๋พยักหน้ามัน่อกมัน่ใจ "หลานกับคุณหนูหวัง 

ทั้งสองสนิทสนมกันเป็นอย่างดี เรื่องในวันน้ีพวกนางเองก็ช่วยหลานไว ้

ไม่น้อย สาวใช้ข้างกายเซียงซานเซี่ยนจู่ที่ชื่อเส่าหงก็ได้สาวใช้สกุลหวัง

ช่วยรั้งตัวไว้"

หลังจากหยุดไปครู่หนึ่ง นางก็พูดขึ้นต่อ "ตอนเถาจือขุดหลุมพราง

เล่นงานพ่ีใหญ่ เพราะหลานสังเกตเห็นเกล็ดน�้าตาลบนแขนเสื้อนาง 

ถึงได้นึกสงสัย ดังนั้นเลยขอให้คุณหนูหวังสองพ่ีน้องช่วยเหลือ รวบรวม

ค�าให้การรวมถึงวาดแผนทีใ่ห้ หากไม่มพีวกนางช่วยเหลอื แค่หลานเพียง

ผู้เดียวไหนเลยจะเปิดโปงเถาจือได้รวดเร็วเช่นนั้น"

คราวน้ีสว่ีซือ่ตกใจข้ึนมาจรงิๆ แม้แต่บนใบหน้าของฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ี
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ก็ยังปรากฏริ้วรอยประหลาดใจขึ้นหลายรอย

ค�าพูดของเฉินอิ๋งนี้เข้าใจได้ไม่ยาก นางกับคุณหนูสกุลหวังทั้งสอง 

ไม่เพียงรู้จักมักคุ้น หากยังมีความสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างดี หาไม่แล้ว 

ผู้อื่นไหนเลยจะยอมลงมือลงแรงช่วยเหลือเพียงนั้น

"เรื่องนี้...นึกไม่ถึงเลยจริงๆ" สวี่ซื่อพึมพ�าแผ่วเบา ใบหน้าแฝงไว้ซึ่ง

ความรู้สึกไม่อาจนึกเชื่ออยู่หลายส่วน

สกุลหวังจัดเป็นหนึ่งในต�านานแห่งเมืองหลวง อีกทั้งยังเป็น 

แบบอย่างของขุนนางปัญญาชนตกอับแห่งราชส�านักต้าฉู่

นายท่านสกุลหวังแซ่หวังชื่อเอ้อร์ปา ชื่อของเขาไม่เพียงไม่งามสง่า

หากยังน่าขัน* อีกทั้งยังท�างานชั้นต�่าเป็นคนเชือดหมู

ถึงในราชส�านกัต้าฉูเ่ขาจะมฐีานะเป็นชนชัน้ล่าง แต่นายท่านสกุลหวัง 

กลับมีอภิชาตบุตรถึงสองคน คนหนึ่งชื่อหวังจั่ว อีกคนชื่อหวังโย่ว เพราะ

ต่อมาพวกเขาสอบเป็นซิ่วไฉได้พร้อมกัน ภายใต้การชี้แนะของผู้เป็น

อาจารย์พวกเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นหวังจั่ว กับหวังโย่ว** ว่ากันว่ายามน้ัน

นายท่านสกุลหวังเดือดดาลยิ่งยวด

ชื่อของสองพ่ีน้องแม้จะพิลึกพิลั่นแต่พวกเขาก็ล้วนเป็นผู้มีความ

สามารถฉลาดเฉลียวเกินคน มีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อย หน�าซ�้ายังได ้

เข้าสอบหน้าพระท่ีนั่ง ผ่านการสอบระดับสูงได้เป็นจิ้นซื่อระดับสอง  

ท�าให้สกุลหวังที่เป็นครอบครัวคนเชือดหมูสามชั่วรุ่นหลุดพ้นจากการ 

เป็นเพียงชาวบ้านทั่วไป

ว่ากันตามหลักแล้ว บทสรุปของเรื่องนี้น่าจะเป็นนายท่านสกุลหวัง

* เอ้อร์ปา แปลตรงตัวว่าสองแปด
** หวงัจัว่และหวังโย่วท้ังชือ่เดมิและช่ือใหม่พ้องเสียงกัน ตวัอกัษรจนีก็เขยีนคล้ายกัน โดยจัว่ (左) และโย่ว (右)  
ในชื่อเดิมหมายถึงซ้ายและขวา ส่วนจั่ว (佐) และโย่ว (佑) ในชื่อใหม่หมายถึงช่วยเหลือและพิทักษ์รักษา
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ตามบุตรชายเข้ามาเสวยสุขในวังหลวง ใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าสวมเส้ือ 

เพียงย่ืนมือ กินข้าวแค่อ้าปากนับแต่น้ัน ทว่าชายชรากลับมีนิสัยแปลก

ประหลาด ไม่ว่าเช่นไรก็ไม่ยอมโยนมีดเชือดหมูเล่มนั้นทิ้ง ไม่เพียง 

ไม่ติดตามลูกชายเข้าเมืองหลวง หน�าซ�้ายังคงอยู่ในชนบทรับจ้างฆ่าหมู

เช่นเดิม

พอเห็นผู้เป็นบิดาด้ือรั้นเช่นนั้น สองพี่น้องสกุลหวังก็จนปัญญา 

หลายครั้งที่ไปอ้อนวอนขอร้อง แต่ไม่ว่าเช่นไรผู้เป็นบิดาก็ไม่ยอมตกลง

รบัปาก กว่าจะยอมไปบ้านของบตุรชายสกัครัง้ก็ไม่ใช่ง่าย แต่เขากลบัเอาแต่ 

เหนบ็มดีเชือดหมเูดนิไปมา หน�าซ�า้ยังไปกินเน้ือดืม่สรุาอยู่กับพวกบ่าวไพร่  

โดยเฉพาะคนครัว ไม่มีทีท่าเหมือนคนเป็นนายท่านแม้แต่น้อย 

ทว่าถึงจะเป็นเช่นนั้น สองพ่ีน้องสกุลหวังก็ยังคงกตัญญูต่อผู้เป็น

บิดาอย่างที่สุด

แม้จะตกพุ่มม่ายมานาน แต่นายท่านสกุลหวังกลบัยืนกรานไม่ยอม

แต่งภรรยาใหม่ ด้วยเพราะกลัวจะพาภรรยาใหม่มารังแกลูกชายทั้งสอง 

ดังน้ันจงึคอยท�าตวัเป็นท้ังบดิามารดาเลีย้งดบูตุรชายทัง้สองจนเตบิใหญ่ 

ด้วยเหตุนี้ความผูกพันระหว่างพ่อลูกจึงแน่นแฟ้นมากเป็นพิเศษ ต่อให้

นายท่านสกุลหวังท�าเรื่องไม่อยู่กับร่องกับรอยอันใด ขอเพียงยอมอยู่ 

ในเมืองเซิ่งจิง สองพ่ีน้องสกุลหวังล้วนยินดีปรีดาย่ิง แล้วมีหรือจะไป 

ก้าวก่ายชีวิตของผู้เป็นบิดา

บางทีอาจเพราะสืบทอดความ 'ไม่เหมือนใคร' มาจากผู้เป็นบิดา 

สองพ่ีน้องสกุลหวังจึงท�าอะไรนอกเหนือความคิดอ่านของผู้คนอยู่เป็น

ประจ�า เป็นตัวประหลาดของราชส�านัก บุตรชายคนโตหวังจั่วเป็น 

รองหัวหน้ากองพิธีบวงสรวง ถึงต�าแหน่งจะไม่สงู แต่กลับไต่เต้าข้ึนมาจาก
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ข้าหลวงตรวจสอบหกกรม สมญานาม 'เน้ือเหนียว' พูดให้น่าฟังหน่อย 

คือเป็นคนนอกกลมในเหลี่ยม หากจะพูดให้ไม่น่าฟังก็ต้องบอกว่าเป็น 

พวกเจ้าเล่ห์แสนกล ยากจะรับมือด้วย ว่ากันว่าขนาดอ�ามาตย์บางคน 

ก็ยังเกรงกลัวเขา ส่วนน้องรองหวังโย่วนั่นย่ิงแล้วใหญ่ ไม่เพียงเป็น 

ผูต้รวจการ อีกท้ังยังเป็นพวกบนขึน้ได้ถึงสวรรค์ ล่างลงถึงสมทุร กลางยัง

สามารถเข้าถึงฮ่องเต้ สมญาทั่วหล้าไม่มีคนที่ไม่กล้าเข้าพบ

คุณหนูสกุลหวังที่เฉินอ๋ิงกล่าวถึง คนหน่ึงคือบุตรีของหวังจั่ว  

ชื่อหวังหมิ่นเจิน อีกคนเป็นบุตรีของหวังโย่ว ชื่อหวังหมิ่นจือ

เพราะหวังโย่วล่วงเกินคนมากเกินไป หวังจั่วเองก็เข้าถึงได้ยาก  

ดังน้ันท่ามกลางสตรีสูงศักด์ิท้ังหลาย คุณหนูท้ังสองจึงไม่มีมิตรสหาย 

อันใด ทันทีท่ีเห็นพวกนาง คุณหนูท้ังหลายก็ต่างพากันหลบลี้หนีหน้า  

แต่เฉินอิ๋งยามนี้กลับบอกว่านางกับคุณหนูท้ังสองเป็นสหายสนิท เร่ืองนี้ 

ย่อมสร้างความประหลาดใจให้กับสวี่ซื่อไม่ใช่น้อย

"เจ้ากับพวกนางสนิทสนมกันมากอย่างนั้นหรือ" สว่ีซื่อถามด้วย

สีหน้าไม่ปกตินัก

สองพ่ีน้องสกุลหวังแม้จะอายุยังน้อย แต่กลบัเป็นขุนนางคนส�าคญั 

หากบอกว่าฮ่องเต้หยวนจยาไม่มีพระราชประสงค์จะเล่ือนข้ันพวกเขา 

ไหนเลยจะมีใครยอมเชื่อ สกุลสว่ีคราวนี้ตั้งใจมุ่งมั่นจะช่วงชิงต�าแหน่ง

อ�ามาตย์ หากสามารถคบค้ากับสกุลหวังได้ ย่อมไม่ใช่เรื่องเลวร้าย

พอได้ยินเช่นนั้นมุมปากของเฉินอ๋ิงก็ยกเชิด "หลานกับพวกนาง 

ไม่อาจนับว่าสนิทชิดเชื้อกันเป็นพิเศษ ทว่าทุกครั้งเวลาพบหน้าค่าตากัน

ก็มักพูดคุยกันสองสามประโยคเสมอ คงบอกได้เพียงว่าพอพูดคุยกันได ้

ก็เท่านั้น"
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สว่ีซื่อย้ิมน้อยๆ คราหนึ่งพลางยกถ้วยชาข้ึนดื่มด้วยท่วงท่า

เอ้อระเหย "ลูกจ่ินเป็นคนรักสนุก เกรงว่าคงยากจะอยู่นิ่งวงสนทนากับ

พวกเจ้า มิน่านางถึงไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ป้าฟัง"

ค�าพูดนีก้�าลังต�าหนิทีข้่าไม่ยอมแนะน�าคุณหนูหวังท้ังสองให้เฉนิจิน่

ได้รู้จัก?

ความคิดน้ีวนเวียนอยู่ในใจเฉินอิ๋งครู่หนึ่ง ก่อนจะถูกนางโยนท้ิง 

ออกจากสมองในที่สุด

สวี่ซื่อคิดเช่นไร ไม่เกี่ยวอะไรกับนางแม้แต่น้อย

"นับตั้งแต่ปีที่แล้ว พวกนางสองคนก็บอกกับหลานมาตลอดว่า 

องค์หญิงใหญ่มักทรงละเมิดกฎต่างๆ อยู่เสมอ" เฉินอิ๋งพูดต่อจากเมื่อครู่ 

หวังว่าสวี่ซื่อจะไม่พูดออกนอกเรื่องอีก

"องค์หญิงใหญ่ทรงละเมดิกฎบญัญัติข้อใด" ในท่ีสดุฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ี

16
กฎอาภรณ์เคร่ืองประดับ
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ก็ถามเข้าประเด็น

เฉินอิ๋งถอนหายใจพลางรีบตอบ "เรียนท่านย่า องค์หญิงใหญ่กับ 

เซียงซานเซ่ียนจู่ล้วนละเมิดกฎเรื่องอาภรณ์เครื่องประดับ ว่ากันตามที่ 

คุณหนูหวังบอก มีอยู่หลายครั้งท่ีอาภรณ์ที่องค์หญิงใหญ่ทรงสวมใส่ 

ด้านบนมีมังกร ส่วนเซียงซานเซี่ยนจู่ก็มักสวมรองเท้าปักไก่ฟ้าคู่หงส์คู่"

สวี่ซื่อกับฮูหยินผู้เฒ่าสวี่สีหน้าแปรเปลี่ยนพร้อมกัน

ทัว่หล้ามเีพียงฮ่องเต้และฮองเฮาเท่าน้ันถึงจะสามารถสวมอาภรณ์

มงักร ส่วนท่ีอยู่ต้ังแต่เซีย่นจูล่งมาก็สวมใส่ได้เพียงอาภรณ์ปักลายไก่ฟ้าคู่ 

เท่านัน้ ไม่อาจใช้ลายหงส์ได้ น่ีเป็นกฎท่ีบรรพชนก�าหนดไว้ ห้ามมใิห้ผูใ้ด 

ขัดขืน

การกระท�าเช่นนี้ขององค์หญิงใหญ่มิใช่การละเมิดกฎธรรมดาๆ 

หากเป็นฮ่องเต้ท่ีจริงจังกว่านี้แค่เพียงเล็กน้อย โทษของนางคงไม่แคล้ว

ต้องถูกตัดหัว

"พวกเราเคยได้ยินพวกบ่าวไพร่วิพากษ์วิจารณ์เรือ่งน้ีกลางงานเล้ียง

อยู่หลายครั้ง พวกนางต่างบอกว่าไทเฮาชอบพระราชทานเสื้อผ้าอาภรณ์

ให้องค์หญิงใหญ่กับเซยีงซานเซีย่นจู ่ บ่าวไพร่พวกน้ันไม่เข้าใจ ทว่าคณุหนู 

สกุลหวังสองพี่น้องกลับไม่เลอะเลือน" เฉินอิ๋งกล่าวต่อ

สว่ีซื่อเข้าใจในค�าพูดของนางได้ทันที แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่กล้า 

นึกเชื่อ นางลังเลไล้ถ้วยชาที่อยู่ในมือแผ่วเบา "เรื่องนี้จะว่าเป็นเรื่องใหญ่

ก็ได้เรื่องเล็กก็ได้ สกุลหวัง...จะลงมือจริงอย่างนั้นหรือ"

"สกุลหวังกับองค์หญิงใหญ่มีเรื่องหมางใจกันอยู่ พวกเขาต้อง 

ลงมือแน่" เฉินอิ๋งปล่อยข่าวส�าคัญออกมา

สว่ีซื่อตกตะลึงไปกับค�าพูดของอีกฝ่าย นางวางถ้วยชาลง ถาม 
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เสียงขรึมว่า "เหตุใดพวกเขาถึงมีเรื่องหมางใจกัน เรื่องนี้เริ่มต้นได้เช่นไร"

"เรื่องนี้เกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับนายท่านหวัง" ฮูหยินผู้เฒ่าสวี่พูดต่อ

"ท่านย่าปราดเปรื่องยิ่งนัก" มุมปากของเฉินอิ๋งยกขึ้นน้อยๆ

ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีแม้จะออกนอกจวนน้อยครั้ง แต่กลับเห็นได้ชัดว่า

ช่องทางข่าวสารของนางนัน้เหนอืกว่าสว่ีซือ่มากนัก ปัญหาอยู่แค่เพียงนาง 

ต้องการทราบหรือไม่เท่านั้น

"น่ีก็ไม่เช้าแล้ว ข้าเองก็เหน่ือยแล้วเช่นกัน ไม่กวนเวลาพวกเจ้า 

กินข้าวล่ะ" จู่ๆ ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีก็ยกถ้วยชาท่ีอยู่อีกด้านขึ้น ไม่เพียง 

ไม่ต้องการพูดถึงเรื่องเมื่อครู่ต่อ หากยังเอ่ยปากส่งแขกออกมาตรงๆ

สว่ีซือ่ตะลงึไปชัว่ขณะ นางรบีวางถ้วยชาลง ลกุขึน้เอ่ยปากนอบน้อม  

"พวกเราต่างหากที่เป็นฝ่ายรบกวนความสงบของฮูหยินผู้เฒ่า"

"ไม่เป็นไร" ฮูหยินผู้เฒ่าสว่ีกล่าว ท่าทางยังคงเปี่ยมด้วยเมตตา  

นางเอ่ยปากเรยีกคน "หลวิเป่าซ่านจยา ช่วยส่งพวกฮหูยินใหญ่แทนข้าด้วย"

หลวิเป่าซ่านจยาเดิมก็ไม่ได้เดินไปไหนไกล พอได้ยินเสยีงเรยีกนาง

ก็เลิกม่านเดินเข้ามา ค้อมกายย้ิมบอกว่า "ผู้น้อยก�าลังจะขอค�าชี้แนะ 

จากฮูหยินผู้เฒ่าอยู่พอดี อาหารเย็นไม่ทราบควรจัดไว้ที่ใด"

"ทีห้่องนีก็้แล้วกนั" ฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีคล้ายไม่นึกสนใจ นางพูดออกมา

เพียงประโยคเดียวก่อนจะวางถ้วยชาลงบนโต๊ะ หลังจากนั้นก็หลับตาลง 

หลิวเป่าซ่านจยาไม่กล้าพูดมาก ท�าเพียงหันหลังเลิกม่านประตูข้ึนสูง 

เล็กน้อย สวี่ซื่อเองก็วางเท้าแผ่วเบา น�าพาเฉินอิ๋งถอยออกไปช้าๆ

จนกระท่ังเดินพ้นบันไดระเบียงทางเดินออกมา หลิวเป่าซ่านจยา 

ถึงได้ถาม "ฮูหยินใหญ่เองก็คงเหนื่อยแล้วเช่นกัน ต้องการให้ผู้น้อยเรียก

คนหามเกี้ยวเข้ามาหรือไม่" 
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สวี่ซื่อรีบบอก "ไม่จ�าเป็น ข้าก็แค่อยู่พูดคุยเป็นเพ่ือนฮูหยินผู้เฒ่า 

ครู่หนึ่งเท่านั้น จะเหน่ือยอันใดได้" นางพูดพลางย้ิม "วันนี้นั่งอยู่บนรถ 

มาครึ่งค่อนวันแล้ว ข้าอยากเดินเล่นสักหน่อย"

หลิวเป่าซ่านจยาพยักหน้า ยิ้มส่งนางออกไป

แสงสายัณห์เข้มข้ึนทีละน้อย ฟากฟ้าฝั่งตะวันตกยังคงแดงสดใส

งดงาม เฉินอิ๋งเงยหน้ามองไปกลับเห็นดวงตะวันสาดแสงเฉียงแต่งแต้ม

มุมชายคาหน้าระเบียงทางเดิน เหมือนหน่ึงสวรรค์โปรยผงทองลงมา 

เบื้องล่าง ทุกจุดที่เห็นล้วนส่องประกายอบอุ่น

เหล่าสาวใช้ตัวน้อยต่างถือโคมไฟเดินตรงเข้ามาจากอีกด้าน  

พอเห็นสว่ีซื่อพวกนางก็รีบแสดงคารวะ ก่อนจะใช้ไม้ยาวๆ เป็นตัวล่อ 

เชื้อไฟ จุดโคมไฟสองสามดวงที่อยู่ใกล้ประตูเรือนหมิงหย่วน

สว่ีซ่ือกับเฉนิอิง๋กล่าวลาหลวิเป่าซ่านจยา หลงัก้าวเท้าข้ามธรณีประตู  

ครั้นเงยหน้าขึ้นก็เห็นเฉินจิ่นกับพวกเฉินเซียงยืนพูดคุยกันอยู่บนระเบียง

ทางเดินนอกประตูพร้อมสาวใช้ ไม่ได้เดินเข้ามา ทันทีท่ีเห็นสว่ีซื่อเดิน 

ออกมา พวกนางก็พากันเดินเข้ามารับหน้า

"ท่านแม่ ท่านย่าว่าเช่นไรบ้าง ร้ายแรงหรอืไม่" เฉนิจิน่เปิดปากก่อน 

ใบหน้างดงามสะดุดตาแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกวิตกกังวล ดูงดงามยากจะ

บรรยาย

สวี่ซื่อมองดูบุตรี แววตาทั้งภาคภูมิใจทั้งปลื้มปีติ

บตุรขีองนางไม่จ�าเป็นต้องฉลาดเฉลยีวย่ิงยวด เพราะไม่ว่าเช่นไรก็ม ี

มารดาคอยหนุนหลังอยู่ ไม่ต้องกร้าวแกร่งมากมายเหมือนอย่างเฉินอิ๋ง

สวี่ซื่อในใจรู้สึกอบอุ่นอ่อนโยน นางยื่นมือลูบไล้เส้นผมของเฉินจิ่น 

เอ่ยวาจานุ่มนวลว่า "เรื่องผ่านไปแล้ว"
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พอได้ยินเช่นนั้นเฉินจิ่นก็สบายใจไปกว่าครึ่ง หันไปคล่ีย้ิมงดงาม 

ให้กับสว่ีซื่อ กอดแขนผู้เป็นมารดาส่ายไปมาอย่างสนิทสนม ก่อนจะ 

หันมองไปทางเฉินอิ๋งและถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย "น้องสาม เจ้า 

ไม่เป็นไรใช่หรือไม่"

"ข้าสบายดี ขอบคุณพ่ีใหญ่ที่ถามไถ่" เฉินอิ๋งตอบตามธรรมเนียม 

หลังจากนั้นก็ปิดปากเงียบ

เฉินจิ่นคิดว่าอีกฝ่ายอย่างน้อยก็น่าจะพูดอะไรบ้าง นึกไม่ถึงกลับ

พูดออกมาแค่เพียงประโยคเดียว นางรู้สึกผิดหวัง

ขณะก�าลงัจะถามอะไรบางอย่าง สว่ีซือ่กลบัเอ่ยปากข้ึนก่อน "เอาล่ะ  

กลบักันได้แล้ว นีก็่สายมากแล้ว อย่าให้ท่านแม่ของพวกเจ้าต้องเป็นห่วง"  

หลังจากน้ันก็หันกลับไปย้ิมให้เฉินอิ๋งคราวหนึ่ง เอ่ยปากเมตตา "เด็กดี  

เจ้าเองก็รีบกลับเถอะ ท่านแม่ของเจ้าป่านนี้คงรอจนร้อนใจแย่แล้ว"

เฉินอิ๋งขานรับนอบน้อม สวี่ซื่อพาเฉินจิ่นมุ่งหน้าตรงไปยังซุ้มประตู

วงเดือน* ทางทิศตะวันออก

ทีต่ัง้ของบ้านใหญ่กับบ้านสีล้่วนอยู่ทางทศิตะวันออกเฉยีงใต้ของจวน  

ทว่าเฉินอิ๋งกับเฉินเซียงสองพ่ีน้องกลับอยู่ทางเดียวกัน เรือนทั้งสองต่าง

อยู่ทางมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรื่องน้ีฮูหยินผู้เฒ่าสวี่เป็นคนก�าหนดมัน

ด้วยตนเอง แน่นอนว่าเพ่ือไม่ให้เกิดเรือ่งขดัแย้ง เฉนิอิง๋รูส้กึว่าการจดัการ

เช่นนี้นับว่าสมเหตุสมผลยิ่ง

สวินเจินสาวใช้ของเฉินอ๋ิงยืนรออยู่ที่นอกประตูมาตลอด ยามนี ้

เพ่ิงจะสบโอกาส นางเดินตรงเข้ามาเงียบๆ ย่ืนส่งเสื้อคลุมโปร่งเบา 

สีเหลืองขนห่านปักลายกระเรียนเมฆาที่พาดอยู่บนแขนให้เฉินอิ๋งพลาง

* ประตูวงเดือน คือประตูที่เจาะเป็นรูปวงกลม
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พูดแผ่วเบาว่า "คุณหนูสวมเสื้อคลุมสักหน่อยเถอะ ยามนี้อากาศเริ่มเย็น

แล้วเจ้าค่ะ"

เฉนิอ๋ิงรบัเสือ้คลมุมาถือไว้ ช�าเลอืงเห็นเฉนิเซยีงเฉนิหานท่ีอยู่ข้างๆ 

ต่างสวมเสือ้คลมุเรยีบร้อยอยู่ก่อนแล้ว น่ีเป็นเครือ่งแต่งกายทีตั่ดข้ึนใหม่

ของปีน้ี พวกคุณหนูทั้งหลายต่างมีกันคนละชุด ท้ังหมดล้วนแต่เป็น 

ผ้าโปร่งเบาปักลาย จะต่างกันก็ตรงสีสันเท่านั้น

สามพ่ีน้องเดนิไปตามเส้นทางตะวนัตกทีม่ซีุม้ประตรูปูแจกนัตัง้อยู่

เงียบๆ หลงัจากเดินไปได้ไม่ก่ีก้าว น้องสีเ่ฉนิหานก็ทนไม่ไหว เอ่ยปากถาม

ด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ "พ่ีสาม ท่านท�าผดิใหญ่โตถึงเพียงนัน้ ท่านย่า

ลงโทษท่านใช่หรือไม่ ลงโทษให้คุกเข่าหรือว่าคัดคัมภีร์" นางพูดพลาง

ปิดปากย้ิม "ท่านย่าลงโทษคนครัง้ล่าสดุเกิดข้ึนเมือ่สองปีก่อน ข้าจ�าได้ว่า

ครั้งนั้นคนถูกลงโทษคือพีใ่หญ่ ท่านป้าใหญ่ร้องไห้อยู่ครึ่งชั่วยาม* เต็มๆ"

นางย้ิมซื่อไร้เดียงสาคล้ายนึกขึ้นได้ถึงเรื่องชวนเบิกบานใจอะไร 

บางอย่าง 

"น้องสี่ เหตุใดเจ้าถึงพูดเช่นน้ี" เฉินเซียงกระตุกแขนเส้ืออีกฝ่าย 

ใบหน้าแดงระเรื่อกระอักกระอ่วน

พวกนางเป็นพ่ีน้องแม่เดียวกัน ล้วนแต่เป็นบุตรีของเส่ินซื่อ ทว่า 

เฉินเซียงนิสัยไม่ค่อยเปิดเผย จึงไม่เป็นท่ีโปรดปรานของเสิ่นซื่อนัก  

ตรงกันข้ามกับเฉินหานท่ีราวกับโขกออกมาจากพิมพ์เดียวกับเสิ่นซื่อ  

จึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของเสิ่นซื่อยิ่ง

* ชั่วยาม หน่วยเวลาโบราณของจีน หนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับหนึ่งชั่วโมง
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"ข้าก็แค่ถามเท่าน้ัน แม้แต่เรื่องน้ีพ่ีรองยังต้องยุ่ง?" เฉินหาน 

ตอกกลับอย่างไม่เกรงใจพลางหักก่ิงหลิวนอกทางเดินลงมาก่ิงหน่ึง  

เหวี่ยงมันลงกับพื้นเต็มแรง

"กล้าขวางทางข้า ขนาดท่านแม่ยังไม่กล้ายุ่งเรื่องของข้า แล้วท่าน

ถือดีอะไร" เฉินหานไม่ยอมรับค�าทักท้วงจากอีกฝ่าย นางย้ิมหยันกล่าว 

"แค่ติดตามบ้านใหญ่มีหน้ามีตาเข้าหน่อยพ่ีรองก็หลงล�าพองแล้ว 

อย่างนั้นหรือ ใครไม่รู้จะคิดว่าพี่รองเด็ดดาวคว้าดวงจันทร์มาได้ ที่ใดได้ 

ก็แค่พวกให้สีเจ้าไม่กี่สีก็คิดจะเปิดโรงย้อม* เท่านั้น"

นี่คือการเหน็บหอกพกกระบอง ไม่ว่าจะเฉินอิ๋งหรือเฉินเซียงล้วน 

ถูกนางด่าเหมารวมเข้าด้วยกัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าค�าพูดพวกน้ีต้อง

ถ่ายทอดมาจากปากของเสิ่นซื่อแน่ สมแล้วที่เป็นแม่ลูกกัน

17
ในเรือนหมิงเฟิง

* ให้สีเจ้าไม่กี่สีก็คิดจะเปิดโรงย้อม เป็นส�านวน หมายถึงผู้อื่นท�าดีด้วยหน่อยก็กลับถือดีอวดเก่ง ไม่เห็นผู้ใด
อยู่ในสายตา
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เฉินเซียงโมโหจนปากเขียวหน้าซีด หลังจากจ้องอีกฝ่ายอยู่ครู่หนึ่ง

นางก็หันหน้าเดินจากไป

เฉนิหานเบกิตากว้างกว่าเดมิคล้ายรูส้กึประหลาดใจ ขณะเดยีวกนั

ก็คล้ายน้อยเนือ้ต�า่ใจ นางท�าปากย่ืนหนัไปทางเฉนิอิง๋ พูดกระเง้ากระงอด

ว่า "เหตุใดพ่ีรองต้องโมโหด้วย ข้าก็แค่หยอกเย้าเล่นหน่อยเดียวเท่านั้น 

แค่นี้ก็ถือสาหาความด้วย ใจแคบเสียนี่กระไร"

เฉินอิ๋งยกยิ้มมุมปาก ไม่พูดไม่จา

โลกนี้มีคนชอบใช้ค�าพูดเป็นอาวุธโจมตีเล่นงานผู้อื่นอยู่จริงๆ หาก

ถือสาหาความ คนพวกนั้นก็จะบอกว่าล้อเล่น หากคิดว่าล้อเล่น อีกฝ่าย

ก็จะด่าจนคนที่ถูกด่าเสียคนหนักเข้าไปอีก นิสัยเช่นน้ีของเฉินหานเรียก

ได้ว่าสีครามเกิดจากต้นครามแต่เข้มย่ิงกว่าต้นคราม* โดยแท้ แม้แต ่

เสิ่นซื่อก็ยังเทียบไม่ติด

พอเห็นเฉินอิ๋งไม่พูดไม่จา เฉินหานก็กลอกตาไปมา ขยับเข้าไปหา

พลางเปิดปากย้ิมพูด "แย่จริง เพราะนิสัยพูดอะไรโผงผางตรงไปตรงมา

เช่นนี้ของข้าแท้ๆ ถึงท�าพ่ีรองโมโหวิ่งหนีไปเช่นนี้ อีกเดี๋ยวข้าคงต้องไป

ขออภัยนางแล้ว" พูดๆ ไปแล้วนางก็หนัไปต�าหนเิฉนิอิง๋ "พ่ีสาม แล้วเหตใุด 

พี่สามถึงไม่เตือนข้า ท�าเช่นนี้เท่ากับท่านไม่เห็นข้าเป็นน้องสาวสักนิด"

วาจาต�าหนิเล็กๆ โอดครวญน้อยๆ นี้ทั้งอ่อนหวานทั้งน่าเอ็นดู  

ไม่ต่างอะไรกับเด็กน้อยใสซือ่ไม่รูป้ระสปีระสา ต่างกับท่าทีแสบสนัเมือ่ครู่

ราวกับหน้ามือเป็นหลังมือ

"พวกเราอย่างไรก็พี่น้องกัน" เฉินหานยิ้มหวาน สีหน้าคล้ายรู้สึกว่า

เรื่องราวสมควรเป็นเช่นน้ัน "ระหว่างพ่ีน้องมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ควร

* สีครามเกิดจากต้นครามแต่เข้มยิ่งกว่าต้นคราม อุปมาถึงคนรุ่นหลังเหนือกว่าคนรุ่นก่อน
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ช่วยเหลือกันไม่ใช่หรือไร"

"เช่นน้ันตอนอยู่ในคฤหาสน์อู่หลิง เหตุใดน้องสี่ถึงไม่ช่วยข้าพูด 

อะไรบ้าง" เฉินอิ๋งเอ่ยปาก

เฉินหานย้ิมหน้าไม่เปลี่ยนสี "ข้าจะช่วยอะไรพ่ีได้ อีกอย่างพ่ีสาม

ออกจะรู้จักพูด เสียงดังเซ็งแซ่ ไหนเลยจะมีช่องให้พวกข้าได้เอ่ยปาก"

"แต่ข้ากลับไม่คิดเช่นนั้น" เฉินอิ๋งมองดูนางด้วยสีหน้าเปิดเผย 

ตรงไปตรงมา "เท่าที่ข้าเห็น น้องสี่ต่างหากถึงเรียกว่าช่างเจรจา ในเมือง 

เซิ่งจิงไม่มีผู้ใดเทียบได้"

เฉนิหานอายุยังน้อย ยังไม่ถึงขัน้หนงัหนาหน้าด้าน พอได้ยินค�าพูด

เช่นนั้นนางก็เก็บสีหน้าไว้ไม่อยู่ พูดว่า "น่ันแน่ ท่ีแท้พ่ีสามก็พูดจา 

กระแหนะกระแหนเป็นกับชาวบ้านด้วย ข้าได้เปิดหูเปิดตาแล้วจริงๆ  

คนอย่างข้าเป็นคนพูดจาไม่เก่ง ไหนเลยจะเทียบพี่สามได้" 

พูดจบนางก็ท�าเป็นถอนหายใจเสยีดายและป้ันหน้าผดิหวัง "แต่ก่อน 

พ่ีสามไม่ใช่เช่นน้ี ทว่าตอนน้ีในใจของพ่ีสาม พ่ีน้องในบ้านก็ยังแบ่งส�าคญั

มากน้อย บ้านใหญ่เป็นที่หนึ่ง ในใจไม่มีพวกเราบ้านสาม"

ค�าพูดยุให้ร�าต�าให้รัว่เช่นนีห้ลดุออกมาจากปากนางง่ายดายราวกับ

ดื่มน�้ากินข้าว

เฉินอิ๋งยิ้มมุมปาก สีหน้ายังคงจริงจัง "น้องสี่ เจ้าพูดมาตั้งมากมาย

เช่นนี้ คงไม่ใช่คิดจะหลอกถามข่าวจากข้าเอากลับไปบอกคนอื่นกระมัง 

ทว่าที่ข้าจะบอกก็คือข้าไม่มีเรื่องอะไรให้เจ้าสืบ อย่าเสียเวลาเปลือง

น�้าลายเลย"

เฉินหานตะลึง นี่ไม่ใช่วิธีการพูดจาของสตรีในจวนท่ีนางคุ้นเคย 

เลยสักนิด
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พวกเรามใิช่ควรเอ่ยวาจาเล่นลิน้ ซ่อนเขม็ในปยุฝ้าย* แฝงเรือ่งจรงิ

อยู่กับเรื่องที่เหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่หรอกหรือ แล้วเหตุใดนางถึงพูดจา 

ชัดแจ้งเยี่ยงนี้ เช่นนี้จะให้ผู้อื่นพูดต่อว่ากระไร

รอยยิม้บนใบหน้านางจู่ๆ  ก็กลายเป็นแขง็ขืน หลงัจากผ่านไปครู่หนึง่ 

ใบหน้าของนางก็เปลีย่นเป็นจรงิจงั "พ่ีสาม ท่านพูดเช่นนีห้มายความเช่นไร  

ใครคิดจะหลอกถามความจริงจากท่านกัน"

"หรือว่าไม่ใช่?" เฉินอิ๋งย้อนถาม

เฉินหานหัวเราะพรืดออกมาค�าหน่ึง เอ่ยวาจาเหยียดหยัน "ท่าน 

คิดว่าตนเองเป็นใคร ข้ามีความจ�าเป็นอะไรต้องหลอกถามข่าวคราว 

จากท่านด้วย"

เฉนิอิง๋ย้ิมมมุปาก ชนูิว้ขึน้น้ิวหนึง่ "ประการแรก ข้าคือพ่ีสามของเจ้า"  

หลังจากนั้นนางก็ชูน้ิวเพ่ิมขึ้นอีกน้ิว "ประการที่สอง เจ้าไม่จ�าเป็นต้องรู้"  

พูดจบนางก็ลดมือลงแล้วรวบเสื้อคลุม "น้องสี่ เจ้าก็ค่อยๆ เดินเถอะ  

ข้าขอตัวก่อน"

เฉินอิ๋งยังไม่ทันพูดจบก็สาวเท้ายาวๆ ขึ้นหน้า เพียงไม่นานก็ท้ิง 

เฉินหานไว้ทางด้านหลัง 

สวินเจนิกลัน้หวัเราะ รบีแสดงคารวะต่อเฉนิหานก่อนจะตามเฉินอิง๋

ไปติดๆ

เพียงชั่วสองสามอึดใจ ท่ามกลางทางเดินคดเคี้ยวก็เหลือเพียง 

เฉินหานที่ยืนนิ่งอยู่กับที่กับสาวใช้ของนางเอง

หลงัจากผ่านไปครูใ่หญ่ เฉนิหานก็กระทืบเท้าหนกัหน่วง พูดประชด

* ซ่อนเข็มในปุยฝ้าย เป็นส�านวน หมายถึงภายนอกอ่อนโยนภายในแข็งกร้าว สามารถใช้เปรียบเปรยว่า
ภายนอกดูเป็นคนดีแต่ซ่อนความชั่วร้ายเอาไว้ภายใน หรือใช้เปรียบเปรยถึงวาจาร้ายกาจที่เอ่ยออกมาอย่าง
นุ่มนวล
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ประชันว่า "เชอะ เจ้าพวกมีแม่คลอดแต่ไม่มีพ่อสอนสั่ง คิดว่าตนเองเป็น 

ใครกัน!" พูดจบนางก็หันหน้ากลับไปถลึงตามองผู้เป็นสาวใช้ปราดหนึ่ง 

"เจ้าตายแล้วหรือไร เหตุใดถึงไม่รู้จักช่วยข้าขวางนางไว้"

สาวใช้รายนั้นกลับฉลาดเฉลียวย่ิงนัก พอได้ยินเช่นน้ันแทนที่จะ

พากลับ นางกลับหน้าด้านขยับขึ้นหน้าขอความเมตตา "โธ่คุณหนู ผู้น้อย

แขนเล็กขาสั้น ไหนเลยจะไล่ตามคุณหนูสามทัน" นางพูดพลางเดิน 

ขึ้นหน้ารั้งคนไว้ "คุณหนูรีบกลับกันดีกว่า เมื่อครู ่แม่เฒ่าอวี๋บอกว่า 

เย็นวันนีค้ณุหนหูกต้องท่องต�าราให้นายท่านฟัง หากคณุหนูยังไม่กลบัไป 

เช่นนั้นนางชั้นต�่านั่นต้องถือโอกาสเหยียบจมูกท่านแน่ๆ"

"นางกล้า?" ถูกอีกฝ่ายเตือนสติเช่นนั้นเฉินหานก็สองตาเบิกกว้าง

อ้าปากร้องด่าออกมาคราหน่ึง "นางสนุขัจิง้จอกนัน่ชอบประจบประแจงนกั  

คอยดูเถอะสักวันข้าจะถลกหนังนาง" นางพูดพลางชักเท้าเดินรวดเร็ว

เฉินอิ๋งไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น นางเดินผ่านต้นไม้ดอกไม้

ไปอย่างรวดเร็ว

ส่วนสวินเจินกว่าจะตามมาทันก็ไม่ใช่ง่าย นางปิดปากหัวเราะ  

"วันนี้คุณหนูร้ายกาจย่ิงนัก น่าเสียดายที่ท่านไม่เห็นสีหน้าของคุณหนูสี่ 

นางแทบจะกลายเป็นเสือหน้าเขียวอยู่แล้ว"

เฉินอิ๋งถลึงตาใส่อีกฝ่าย "เจ้าแอบไปดูงิ้วที่ใดมาอีกแล้วใช่หรือไม่"

สวินเจินรีบปิดปาก ไม่กล้าพูดอะไรอีกแม้เพียงครึ่งค�า

สตรีอย่างคุณหนูของพวกนางแต่ละคนล้วนร้ายกาจ ค�าพูดใดจริง

ค�าพูดใดเท็จแค่ฟังดูก็รู้ได้แล้ว ยามอยู่ต่อหน้าคุณหนูทั้งหลาย ดีที่สุดคือ

ไม่ปริปากพูดอันใด

พ้นทางเดนิคดเค้ียวออกมาก็จะพบกบัสวนดอกไม้งดงามขนาดเลก็ 
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ผ่านทางเดนิหินกลางสวนไป เลีย้วผ่านซุม้ต้นถูหม*ี สองซุ้ม กลับข้ึนไปบน 

ทางเดนิคดเคีย้วท่ีเชือ่มต่อถึงต�าแหน่งสงัดเงียบไกลหูไกลตาคนอกีคราว 

สุดท้ายพวกเฉินอิ๋งก็มาถึงยังเรือนหมิงเฟิงอันเป็นที่ตั้งของบ้านรอง 

เฉินอิ๋งไปพบหลี่ซื่อผู้เป็นมารดาก่อน

หลายวันมาน้ีหลี่ซื่อล้มป่วยด้วยโรคกลีบกุหลาบ** หน�าซ�้ายัง 

ไอหนัก ยามนี้เพ่ิงกินยาหลับไป ตอนเฉินอ๋ิงแวะไปหา เรือนประธาน 

ยังมืดอยู่ สาวใช้จื่อฉี่เดินออกมาและพานางไปยังห้องข้าง

"ท่านแม่ดขีึน้บ้างหรอืไม่" หลงัเข้าไปถึงด้านในเฉินอิง๋ก็เอ่ยปากถาม

จือ่ฉีค้่อมกายตอบ "เรยีนคณุหนู ฮหูยินดขีึน้มากแล้ว หลายวนัก่อน

ฮูหยินมักหลับไม่สนิท แต่วันนี้ดูเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อย หลับไปตั้งแต่ 

เมือ่ครึง่ชัว่ยามก่อน ไม่พลกิตัวแม้แต่สกัครัง้ ผูน้้อยก�าลังคดิว่าคนืน้ีฮหูยิน

น่าจะนอนหลับพักผ่อนได้เต็มตื่น"

"เช่นนั้นก็ดี" เฉินอิ๋งโล่งอก หลังก�าชับจื่อฉี่สองสามประโยคจบนาง

ก็กลับไปยังเรือนข้างฝั่งตะวันตก

* ต้นถูหมี เป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกับกุหลาบ อยู่ในตระกูลเดียวกับกุหลาบจันทร์ของไทย ชื่อวิทยาศาสตร์คือ 
Rubus rosifolius var.coronarius
** โรคกลีบกุหลาบ เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากเชื้อไวรัส
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สาวใช้ท่ีช่ือจือสือคอยรับใช้อยู่หน้าประตูเรือนข้างฝั่งตะวันตกมา

โดยตลอด พอเห็นเฉินอิ๋งมานางก็รีบตรงเข้ามารับหน้า "คุณหนู วันนี ้

คงเหนื่อยแล้ว"

นางเลกิม่านเปิดทางให้เฉนิอิง๋ ก่อนจะเอ่ยปากถามแผ่วเบา "คณุหนู 

จะกินอาหารตอนนี้เลยหรือจะรออีกสักหน่อยก่อนเจ้าคะ"

"ตั้งโต๊ะเถอะ ข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสักครู่เดี๋ยวก็มา" เฉินอิ๋งบอกออกมา

ประโยคหนึ่ง หลังจากนั้นก็เดินเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

จือสือเรียกสาวใช้ตัวน้อยมายกโต๊ะ จัดวางอาหารสี่น�้าแกงหนึ่ง

พร้อมถ้วยชามตะเกียบลงบนโต๊ะ

หลังเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาเฉินอิ๋งก็เอ่ยปากสั่ง "เรียกคนไปดูที่ห้อง

คุณชายรอง"

เฉนิจว้ินพ่ีชายรองของเฉนิอ๋ิงปีน้ีอายุสบิหกปีเตม็ ก�าลงัร�า่เรยีนอยู่ท่ี 

18
ตนคือผู ้มาเยือน
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ส�านักศึกษาหลวง เพราะช่วงนี้เป็นวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ เขาจึงกลับมา 

อยู่บ้าน ทว่านิสัยของเขาไม่เหมือนกับเฉินอิ๋ง เป็นพวกอยู่ไม่ติดท่ี  

ไม่ชอบจับเจ่าอยู่แต่ในบ้าน ชอบออกไปเที่ยวอยู่ข้างนอกกับเหล่าสหาย

"ผู้น้อยส่งคนไปดูแล้ว ซู่เวิ่นบอกว่าคุณชายรองก�าลังทบทวนต�ารา 

จะกินอาหารเย็นที่ห้องหนังสือเจ้าค่ะ" จือสือตอบพลางตักข้าวใส่ชาม

กระเบือ้งขาวลายดอกเหมย "คณุหนรูบีกินเถอะ ผูน้้อยเพ่ิงอุน่มาหมาดๆ"

นับแต่เฉินเซ่าหายสาบสูญสุขภาพของหลี่ซื่อก็ไม่สู้ดีมาโดยตลอด 

ดงันัน้ฮหูยินผูเ้ฒ่าสว่ีจงึจดัการแบ่งพ้ืนทีห้่องชาเรือนหมงิเฟิงออกคร่ึงหนึง่ 

ก่อเตาเปลีย่นมนัเป็นห้องครวัขนาดเลก็ ใช้เพียงต้มน�า้อุน่แกงอะไรพวกน้ัน  

ไม่ได้ท�าอาหารจริงจัง

เห็นเฉินจว้ินรู้จักขยันหมั่นเพียร เฉินอิ๋งก็วางใจ หากใกล้สอบแล้ว

แต่ตอนน้ีเขายังกล้าออกไปว่ิงตะลอนอยู่ข้างนอกอีก เช่ือเถอะว่านาง 

ไม่มีทางปล่อยเขาแน่

หลังกินอาหารเสร็จ สวินเจินก็ถือโอกาสเดินเข้ามา นางถามอึกๆ 

อักๆ ว่า "คุณหนูยังจะให้ตั้งเป้าธนูหรือไม่"

นับแต่หกขวบเฉินอ๋ิงก็ขวนขวายศึกษาหาความรู้ด้านอื่นไม่รู้จัก 

หยุดหย่อน ยิงธนูก็คือหนึ่งในน้ัน เพียงแต่ตอนนี้ฟ้ามืดแล้ว ยิงธนูอยู่ 

ข้างนอกเห็นชัดว่าไม่เหมาะ

"ช่างเถอะ เอาคันธนเูข้าไปไว้ในห้องข้าก็แล้วกัน" เฉนิอิง๋สัง่ ตัง้ใจว่า 

อีกสักครู่จะฝึกดึงสายธนูเปล่าอยู่ในห้องสักสองร้อยที อย่างไรก็ดีกว่า 

ไม่ท�าอะไรเลย 

สวินเจินรับค�าก่อนจะเดินจากไป

เฉินอิ๋งเรียกหลัวมามาเข้ามาพูดคุย
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หลวัมามาเป็นบ่าวท่ีติดตามรบัใช้มารดาของนางมานับแต่ออกเรอืน  

ท�าอันใดล้วนสุขุมรอบคอบ รู้จักรุกรับ เป็นมือดีในการจัดการเร่ืองราว

ภายในเรอืนใน และเพราะหลีซ่ือ่มกัล้มป่วยอยู่บ่อยครัง้ เร่ืองราวใหญ่น้อย 

ในเรือนหมิงเฟิงยามน้ีจึงต้องอาศัยเฉินอิ๋งคอยดูแล ด้วยเหตุน้ีหลี่ซื่อจึง

อนุญาตให้ผู้เป็นบุตรีเรียกใช้หลัวมามาได้

โชคดทีีเ่รอืนหมงิเฟิงยามน้ีไม่มเีรือ่งใหญ่อนัใด หลงัหลวัมามาเข้ามา 

พูดคุยกันสองสามประโยคจบ เฉินอิ๋งก็ส่งนางออกไป

หลงัจากนัน้ไม่นานการลาดตระเวนตรวจตราช่วงค�า่ก็มาถึง เฉนิอิง๋ 

อยู่ในห้องเลก็ฝ่ังตะวันตกได้ยินเสยีงฮวาไจ้ผูจ่ยามามาผูด้แูลบ้านพูดคยุ

กับบ่าวหญิงอาวุโสที่เดินตรวจตราความเรียบร้อยยามค�่าคืน ตามติดมา

ด้วยเสียงปิดประตู หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งเค่อ ฮวาไจ้ผู่จยาก็มา

ปรากฏตัวอยู่นอกม่าน เอ่ยปากนอบน้อมว่า "คุณหนู นี่ก็ดึกมากแล้ว  

คุณหนูรีบพักผ่อนเถอะ" 

นี่เป็นกฎของจวนกั๋วกง ในบ้านแต่ละหลังล้วนต้องมีสตรีสูงวัย 

คอยดูแลเรื่องราวภายในเรือน การทักทายน้ีก็อยู่ในกฎระเบียบดังกล่าว

ด้วยเช่นกัน 

เฉินอ๋ิงบอกจือสือให้เลิกม่านขึ้น นางย้ิมมุมปากพลางเอ่ยปาก 

บอกกับฮวาไจ้ผู่จยา "ฮวามามาล�าบากแล้ว ท่านก็กลับไปพักเถอะ"

ฮวาไจ้ผูจ่ยาย้ิมพลางเอ่ยปากขานรบัก่อนจะถอยจากไป กระบวนการ 

ทั้งหมดทั้งมวลถือเป็นอันสิ้นสุด

ครั้นเห็นฮวาไจ้ผู่จยาเดินกลับเข้ายังที่พักท่ีอยู่ทางด้านหลังเป็นที่

เรียบร้อย สวินเจินก็ค่อยๆ ย่องประคองเอาถุงผ้าขนาดใหญ่เข้ามา

ที่อยู่ในถุงผ้าคือคันธนูของเฉินอิ๋ง



117เหยาจี้ซาน

เพราะเฉินอ๋ิงหาคนมาท�ามันขึ้นด้วยตนเอง ดังนั้นไม่ว่าจะก�าลัง 

ฉุดรวมถึงลูกธนูเรียกได้ว่าเหมาะกับตัวนางในเวลานี้ที่สุด

"ไปเฝ้าอยู่ข้างนอก" เฉินอ๋ิงรับธนูมาและเอ่ยส่ัง ก่อนจะหันหลัง 

เดินกลับเข้าไปในห้อง

เหล่าราชนิกุลในราชส�านักต้าฉู่ล้วนแต่อาศัยความสามารถเชิงบู๊

เลื่อนขั้นด้วยกันทั้งสิ้น จวนก๋ัวกงเองก็เป็นเช่นน้ัน ด้วยเหตุนี้ในจวนจึง 

ไม่เข้มงวดเรื่องการฝึกยุทธ์ ไม่ท้ังเชิดชูไม่ทั้งคัดค้าน หากอยากเรียน 

ก็สามารถไปแสวงหาอาจารย์ได้ด้วยตนเอง หากต้องการเชิญอาจารย ์

จากข้างนอกมาก็ใช่ว่าจะไม่ได้ ขอเพียงบอกให้ทางจวนทราบสักค�า  

ย่อมมีคนช่วยเป็นธุระให้

เฉินอิ๋งไม่ได้เรียนหมัดมวย นางรู้สึกว่าแทนท่ีจะฝึกฝนหมัดมวย 

อ่อนช้อยพวกนั้น ไม่สู้ฝึกทักษะอะไรที่มันใช้การได้จริงๆ จังๆ อย่างยิงธนู

เสียยังดีกว่า

ก�าลังไม่พอย่อมยิงได้ไม่แม่นย�า เรื่องนี้แค่กวาดตามองปราดเดียว

ก็รู้ได้แล้ว และไม่จ�าเป็นต้องตระหนักรู้อะไรมากมาย ขอแค่หม่ันเพียร

ฝึกฝนอย่างไรก็ย่อมท�าส�าเร็จได้

เฉินอิ๋งเริ่มด้วยการออกกายบริหารตามที่ตนเองคิดค้นข้ึนก่อน 

เป็นอันดับแรก นางขยับมือเท้า หลังจากน้ันก็หยิบคันธนูข้ึน เบี่ยงกาย  

กางแขน ดึงสาย และปล่อยสาย ทุกการเคลื่อนไหวล้วนละเอียดงดงาม

หมดจดถูกต้อง หลังเสร็จสิ้นสองร้อยครั้ง แขนของนางก็ปวดระบม  

เหงื่อท่วมทั่วตัว

สวินเจินกับจือสือรู ้เรื่องน้ีดีจึงสั่งให้คนต้มน�้ารอท่าอยู่ก่อนแล้ว  

ครั้นเฉินอิ๋งเก็บธนู พวกนางก็แบกน�้าเข้าไปในห้องข้าง
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กว่าจะแช่ตวัผ่อนคลายสบายๆ อยู่ในน�า้เสรจ็เวลาก็ดกึดืน่ไม่ใช่น้อย 

แล้ว และเพราะไม่มีนิสัยอ่านหนังสือยามค�่า เฉินอ๋ิงจึงปีนข้ึนเตียงนอน

ทันที 

เพียงไม่นานนางก็หลับฝันไป ภายใต้อากาศเย็นเยียบบริสุทธ์ิ  

ฉากหลังคือเมืองหลวงทันสมัย ความฝันถูกตัดแบ่งออกเป็นท่อนๆ

...คุณนักสืบ มีคดีต้องการให้คุณช่วยเหลือ เป็นคดีเด็กหาย นี่คือ

แฟ้มคดี จากสถิติที่ผ่านมา ช่วงหนึ่งปีมานี้มีคดีคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นแล้ว

ทั้งหมดห้าคดี พวกเราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือคนร้าย 

คนเดยีวกัน ตอนนีเ้ดก็ทีห่ายไปทัง้ห้าคนสถานการณ์เป็นอย่างไรยังไม่รู้ชดั...

...ผูต้ายเป็นหญิง จากการตรวจสอบสณัฐานกระดกูคาดว่าน่าจะอายุ 

ราวๆ สามสิบถึงสามสิบห้า กระดูกต้นคอด้านซ้ายมีร่องรอยเคลื่อนหลุด 

ออกจากต�าแหน่ง จากการสนันษิฐานเบือ้งต้นบาดแผลของผูเ้คราะห์ร้าย

น่าจะเกิดจากการถูกแส้หวด กระดูกน้ิวชี้กับนิ้วนางข้างขวาหัก ตาตุ่ม 

ของขาทั้งสองข้างก็เหมือนกัน เชื่อว่าน่าจะถูกคนทุบตีจนถึงแก่ชีวิต...

...ถ้าจ�าไม่ผดิ ตอนคณุเล่าถึงเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ครัง้แรก คุณเคยบอกว่า 

ในโทรศพัท์คณุได้ยินเสยีงหมาเห่า และก็เพราะค�าให้การของคณุ พวกเรา 

ถึงจบัตวัผูต้้องสงสยัคนแรกไว้ แต่ท่ีน่าสนใจก็คอืจากการตรวจสอบพวกเรา 

รู้มาว่าคืนนี้มีคนท่ีชอบล่าสัตว์คนหน่ึงผ่านไปแถวบริเวณท่ีเกิดเหตุพอดี 

เขาเองก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเหมือนกัน ทว่าเวลากลับช้ากว่าที่คุณบอก

ชั่วโมงหนึ่ง...

...ว่ากันตามรอยเท้าท่ีทิ้งอยู่ในจุดเกิดเหตุ สันนิษฐานได้ว่าคนท่ี 

บุกเข้าไปในห้องเป็นชาย สูงประมาณร้อยแปดสิบ น�้าหนักราวๆ เจ็ดสิบ

กิโลกรัม จากการตรวจสอบพ้ืนรองเท้าพบว่ามันเป็นรองเท้ากีฬาย่ีห้อ 



119เหยาจี้ซาน

'Link' ท่ีผลิตข้ึนเมื่อสามปีก่อน จากเศษกระจกแตกที่เหลืออยู่ในห้อง  

ผู้บุกรุกทุบท�าลายหน้าต่างห้องครัวก่อน...

คล้ายกระแสน�า้ค่อยๆ ถอยจากไปช้าๆ เผยให้เหน็ถึงดนิโคลนแขง็ๆ 

ความฝันค่อยๆ จางไปโดยไม่รู้ตัว เฉินอิ๋งลืมตาขึ้นช้าๆ ยังคงอยู่ในฝัน 

ไม่ปะติดปะต่อ คล้ายความทรงจ�ากับหลักฐานเท็จปะปนอยู่ด้วยกัน  

กลายเป็นความเรียงที่ไม่สมบูรณ์

เฉินอิ๋งพลิกตัวเบาๆ มองออกไปข้างนอก

มองลอดผ่านม่านโปร่งลายสตัตบงกชสฟ้ีาแกมเขียวทีถู่กปลดลงมา 

นางมองเห็นเทียนเล่มเล็กที่ถูกจุดอยู่ตรงมุมห้อง แสงของมันอ่อนจาง 

แต่กลับแผ่ขยายอบอุ่น

ในตอนนั้นเอง นางก็นึกถึงเรื่องเมื่อชาติก่อนได้

ในโลกอีกยุคสมัยหนึ่งซึ่งเป็นยุคโบราณเหมือนกันนี้ นางมักตื่น 

จากฝันยามเที่ยงคืนอยู่บ่อยครั้ง ไม่อาจบอกได้ว่าตนเองอยู่ ณ ที่ใด

ในฝันไม่รู้ว่าตนคือผู้มาเยือนหรือไม่

ถ้อยความที่อ่านเจอในหนังสือเรียนสมัยมัธยมปลายน้ีเหมือนเป็น

ค�าอธิบายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับชีวิตในอดีตชาติและชาตินี้ของตน

เฉินอิ๋งถอนหายใจอยู่ท่ามกลางความมืดเงียบๆ

คนที่เคยตายมาแล้วสองครั้ง หน�าซ�้าแต่ละคร้ังล้วนอายุขัยไม่เกิน

ย่ีสิบ ที่พอจะท�าได้คงมีเพียงถอนหายใจ ตอบสนองกับทุกสิ่งอย่างที่ 

เกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองไปมาเช่นนี้เท่านั้น
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เฉินอิ๋งค่อยๆ หลับตาลง อดไม่ได้ที่จะนึกถึงความฝันพวกนั้น

นับตั้งแต่นางจดจ�าเรื่องราวต่างๆ ในชาติภพอ่ืนได้เมื่อแปดปีก่อน 

และรับรู้ว่ายามนี้ตนเองคือคุณหนูสามของบ้านรองจวนก๋ัวกง นางก็ฝัน

แบบเดียวกันมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อสองปีกว่าก่อนหน้านี้ ความฝัน

แปลกประหลาดนั่นกลับยุติลง

ตลอดระยะเวลาห้าปีเตม็ท่ีนางคล้ายเดนิอยูใ่นฝัน จวบจนชวิีตของ

คนผู้หนึ่งสิ้นสุด

หากจะบอกว่าน่ันเป็นความฝัน ไม่สู้บอกว่ามันเป็นส่วนประกอบ

ย่อยที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตคนผู้หน่ึงท่ีอยู่ในรูปแบบความฝัน ถูกเคี่ยวกร�า

จนกลายเป็นความทรงจ�า

ส่วนเมื่อสองปีกว่าก่อนหน้านี้ ความฝันของนางกลับแตกกระจาย

เป็นช้ินเลก็ชิน้น้อย ไม่ต่างอะไรกับความฝันทีแ่ท้จรงิ ต่างกับเมือ่ห้าปีก่อน

19
ห้าปีหนึ่งฝัน
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ที่เป็นดั่งประสบการณ์ต่อเนื่องที่คนผู้หนึ่งประสบพบพาน

"คุณนักสืบ..." เฉินอิ๋งพึมพ�ากับตนเอง มุมปากยกอยู่ในองศา 

แปลกประหลาด

ตอนอยู่ในฝัน นี่เป็นค�าที่คนอื่นเรียกขานนาง

คุณนักสืบ

ใช่แล้ว ในฝันท่ียืดยาวต่อเน่ืองถึงห้าปีน้ัน นางไม่ใช่ตวันาง หากแต่

เป็นเขา เป็นคุณนักสืบคนหนึ่ง

ช่วงเวลาในฝันกระโดดข้ามเป็นตอนๆ จากวัยหนุ่มจนถึงวัยชรา  

เส้นเวลาดังกล่าวชัดเจนแจ่มแจ้ง นอกจากนี้ฝันพวกน้ันยังมีจุดเด่นอยู ่

อีกประการหนึ่งคือทั้งหมดล้วนมีคดีเป็นจุดเปลี่ยน

ซึง่นัน่ก็หมายความว่ามเีพียงความทรงจ�าหรือชีวิตคนท่ีมส่ีวนเก่ียวข้อง 

กับคดีเท่านั้นถึงจะปรากฏขึ้นในฝันของนาง

ตายไปสองครั้ง แต่กลับมีความทรงจ�าสามช่วงเวลา

นี่เป็นชะตากรรมที่แปลกประหลาดจริงๆ

เฉินอิ๋งพลิกกายอีกครั้ง ใช้ผ้าห่มห่อคลุมร่างแน่นหนา

ผ้าไหมอ่อนนุ่มสัมผัสอยู่กับผิวหนังชวนอุ่นสบาย

ว่ากันว่ามเีพียงคนท่ีรูส้กึไม่มัน่คงเท่านัน้ถึงจะอาศยัข้าวของภายนอก 

สร้างความรูส้กึปลอดภยัให้กับตนเอง ใช้มนับรรเทาความรู้สกึกังวลใจได้

หรือนางก็เป็นเช่นนั้น

เฉินอิ๋งรู้สึกเลอะเลือน

ไม่ว่าจะเป็นสังคมในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด หรืออดีตชาติที่นางมีชีวิต

อยู่ในยุคโบราณ ส�าหรับเฉินอิ๋งแล้วความรู้สึกปลอดภัยเป็นค�าที่นาง 

ไม่คุ้นเคยเลย
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ในยุคปัจจุบัน นางได้แต่วิ่งวุ ่นหัวปั่น ทั้งน้ีก็เพราะความที่เป็น 

เด็กก�าพร้าท�าให้นางต้องขยันขันแข็งกว่าคนอ่ืน นับแต่ชั้นประถมจน 

สอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลชั้นน�า ทุกวันนางล้วนพยายามว่ิงข้ึนหน้าอย่าง 

สุดความสามารถ เพ่ือเอาตัวรอด เพ่ือหาเลี้ยงชีพ เพ่ืออนาคตในวัน 

ข้างหน้า เพื่อสิ่งของต่างๆ ที่นางต้องการ

วันเวลาเช่นน้ันนางไหนเลยจะมีเวลาไปคิดเร่ืองปลอดภัยหรือไม่

ปลอดภัยอะไร ครั้นหมดวัน พอหัวถึงหมอนนางก็สลบแล้ว ไม่มีเวลา 

สนใจเรื่องอื่น

ส่วนชวีติในเรอืนคณุหนผููส้งูศกัดิเ์มือ่ชาตทิีแ่ล้ว นางตกอยู่ท่ามกลาง 

แผนการและการต่อสู้ต่างๆ นานา ก่อนแต่งงานต้องต่อสู้กับพ่ีสาวท่ี 

เกิดจากฮูหยินใหญ่ ต่อสู้กับอนุของบิดา ต่อสู้กับย่าและวงศาคณาญาติ 

หลังแต่งงานกลับยังต้องต่อกรกับพวกสาวใช้ ต่อสู ้กับเหล่าพ่ีสะใภ ้

น้องสะใภ้ สู้กับเหล่าสตรีที่หมายตาอยากได้ต�าแหน่งนายหญิงของนาง

จากแรกๆ ท่ีไม่คุ้นชิน ภายหลังนางก็ไม่ต่างอะไรกับปลาได้น�้า  

เริ่มต้นตั้งอกตั้งใจเรียนรู ้ ควบคุมนิสัยเดิมจนเป็นไปตามธรรมชาติ  

ก่อนจะจบชีวิตลงท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิงภายในเรือนใน

ชีวิตท้ังสองชาติภพ นางล้วนไม่เคยรู้ว่าตนเองต้องการอะไร และ 

ไม่เคยถามใจตนเอง

นางก็แค่ไม่รู ้จุดมุ่งหมาย เดินไปตามจังหวะย่างก้าวของผู้คน

จ�านวนมาก ไม่เคยเงยหน้ามองและไม่เคยหันหลังมองย้อนกลับไป

คนเข้านางก็เข้า คนถอยนางก็ถอย กลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกับ 

ทุกคน

ทว่าในเวลานี้กลับเป็นครั้งแรกที่นางเริ่มหยุดคิดว่าเหตุใดนางต้อง
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ก้าวเดินไปตามรอยเท้าของผู้คนจ�านวนมาก

สิ่งที่นางต้องการแท้แล้วคือสิ่งใด

อาจเพราะเดินตามคนอื่นมาเน่ินนานเกินไป จนกระท่ังหยุดร้ังเท้า

นางถึงได้พบว่าที่แท้นางก็เป็นคนไร้เป้าหมายผู้หนึ่ง

เป้าหมายทีว่่าไม่ใช่เป้าหมายทีส่อดคล้องตามภววสิยัเหมอืนอย่าง

ห้องชดุทีน่างอยากได้ตอนอยู่ในยุคปัจจบุนั หรอืต�าแหน่งนายหญิงท่ีนาง

ต้องการครอบครองมันไว้ชั่วนิรันดร์ในชาติปางก่อน

ไม่ใช่เป้าหมายจ�าพวกนั้น

เป้าหมายพวกนี้แต่ไหนแต่ไรนางก็ไม่เคยขาดแคลน ในอดีตชาติ

นางถึงกับทุ่มเทอย่างสุดก�าลังเพื่อพวกมัน

นางตระหนกัได้ว่าเป้าหมายทีต่นเองขาดหาย แท้แล้วก็คอืเป้าหมาย 

ในการด�ารงชีวิต

คนเรามีชีวิตเพื่อสิ่งใด

ความหมายของชีวิตอยู่ที่ใด

นางไม่เคยนึกถึงปัญหาเหล่านี้มาก่อน

จนกระทั่งถึงยุคต้าฉู่ จากความทรงจ�าแปลกประหลาดทั้งสามช่วง

ท�าให้นางตระหนักได้ว่าหากคนผู้หน่ึงมีทัศนคติต่อคุณค่าและชีวิตท่ี 

ชัดแจ้ง ด�าเนินชีวิตไปตามความเชื่อมั่น ชีวิตของคนผู้นั้นจะบริบูรณ์ 

เต็มไปด้วยสาระมากมายเพียงใด ชีวิตของนางหรือเขาจะเปล่งประกาย

เจิดจ้าแสบตาเช่นไร

หากบอกว่าความทรงจ�าท้ังสองชาติภพน้ันท�าให้นางเข้าใจได้ถึง

เหตผุลของความไม่แน่นอนในชวิีตมนุษย์ เช่นนัน้ชวิีตในช่วงเวลานีก็้ท�าให้

นางเข้าใจว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนในชวีติมนษุย์น้ันมเีพียงความเชือ่ 
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อุดมการณ์ ศรัทธา หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

เท่าน้ันถึงจะสามารถท�าให้ชีวิตไม่จืดชืดไร้รสชาติ ไม่ใช่ใครพูดอะไร 

ก็พูดตามอีก

นางมองไปทางรัศมีบางเบานอกม่านโปร่ง เฉินอิ๋งยิ้มขื่น

นางคล้ายตื่นจากฝัน

ทีน่่าขันคอืคนทีป่ลกุนางต่ืนไม่ใช่ใครไหนอืน่ แต่หากเป็นตวันางเอง

ครัน้ได้สต ิมาตรฐานการวางตวัทัง้สองชาตภิพทีอ่ยู่ภายในจติใต้ส�านกึ 

ของนางก็พังทลาย

'เก็บง�าส�ารวม' นีเ่ป็นถ้อยค�าชืน่ชมทีน่างมกับอกกับตนเองท้ังตอน 

อยู่ในยุคศตวรรษที่ย่ีสิบเอ็ดและยามอยู่ในเรือนคุณหนูผู ้สูงศักด์ิใน 

อดีตชาติ 

ทว่ายามน้ีนางกลับฉีกเปลือกจอมปลอมพวกน้ันทิ้ง เผยให้เห็น 

แก่นแท้อัปลักษณ์

ทุกสิ่งที่นางท�า ไหนเลยจะเรียกได้ว่า 'เก็บง�าส�ารวม' ได้

มนัก็แค่การปล่อยชวิีตให้ไร้จดุยืน ยอมให้ความเกียจคร้านขลาดเขลา 

เข้ามาแทนที่สติปัญญาต่างหาก

นางใช้ชีวิตบัดซบเช่นนั้นมาสองชาติภพแล้ว

โดยเฉพาะชาติภพที่สอง ในยุคสมัยอันเลวร้ายที่นางไม่อาจแม้แต่

จะค�านึงถึงตนเองก่อน ตรงกันข้ามกลับกลายเป็นพรรคพวกของคนโฉด

แห่งยุค

ภายใต้แสงเทียนหรุบหรู่ เฉินอิ๋งยิ้มมุมปาก นางไม่เข้าใจว่าเหตุใด

ตนเองถึงเคยมีชีวิตอยู่ในโลกเช่นนั้น

นางควรรู้อยู่แต่แรก โลกนี้ไม่เคยเป็นมิตรกับสตรี ทว่านางกลับมา
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อยู่ในยุคสมัยที่สตรีถูกกดขี่ ใช้มุมมองคุณค่าที่ไม่ใช่ของตนชั่งน�้าหนัก 

ทุกสรรพสิ่ง อาศัยอ�านาจเล็กน้อยที่ยุคสมัยประทานให้บ่อนท�าลายคนที่

อ่อนแอกว่าและคนเพศเดียวกันที่ไม่อาจขัดขืนดิ้นรน

นั่นมันชีวิตที่น่าสมเพชแบบใดกัน

แต่ท่ีน่าสมเพชท่ีสุดคือครั้นตนเองปรากฏกายอยู่ในช่วงเวลานั้น 

นางกลับกระหยิ่มยิ้มย่อง นึกภาคภูมิใจในชีวิตเช่นนั้น 

นางควรมีสติเร็วกว่าน้ีสักหน่อย จะได้ไม่ต้องตายเพราะโง่เขลา 

เลอะเลือน

โชคดีก็คือสวรรค์ให้โอกาสนางครั้งแล้วคร้ังเล่า ให้นางมีโอกาส 

เริ่มต้นออกเดินทางใหม่

'ข้าไม่กลัวตายอย่างโดดเดี่ยว ข้าแค่กลัวมีชีวิตอย่างไร้คุณค่า'

ค�าพูดประโยคนี้มาจาก 'The marvelous Mrs. Maisel'*

เฉินอิ๋งรู้สึกเจ็บแปลบลึกๆ อยู่ภายในใจ

น่าประหลาดจริงๆ

ในชาตทิีแ่ล้วนางน้อยนักท่ีจะมโีอกาสนึกถึงทุกสิง่อย่างในยุคปัจจบุนั  

ตรงกนัข้ามหลงัจากตายไปแล้วสองครัง้ ความทรงจ�าทีถู่กฝุน่เกาะกลบัถูก 

เช็ดถูจนสะอาดขึ้นมาอีกครั้ง เผยให้เห็นถึงโฉมหน้าที่แท้จริง

บางทีนั่นต่างหากถึงจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของนาง

หลงัการเดนิทางเลอะเลอืนสองชาตภิพในชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ จบลง 

ในที่สุดนางกับตัวนางอีกคนที่ซ่อนลึกอยู่ภายในใจก็ได้พบเจอกัน

นางคิด ในที่สุดนางก็ตื่นแล้ว เข้าใจแล้ว ตระหนักรู้แล้ว นางยินดี 

มีชีวิตอยู่เพ่ือตนเอง ต่อให้เป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ ต่อให้หัวแตก 

* ซีรี่ส์ย้อนยุคเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่บ้านชาวนิวยอร์กในปี ค.ศ. 1958 ที่อยากเป็นศิลปินเดี่ยว
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เลือดไหลอาบ อย่างไรก็ยังดีกว่าร่วมผุพังไปกับยุคสมัยบัดซบนี้

ไม่ทันได้รู้ตัว เฉินอิ๋งก็หลับใหลไปอีกคราว แต่ครั้งนี้นางกลับไม่ฝัน

อันใดอีก
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