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และแล้วเรื่องนี้ก็ด�ำเนินมำถึงครึ่งทำงแล้วนะคะ เรื่องรำวควำมรัก

ระหว่ำง 'เจี่ยนเหยียน' กับ 'สวีจ้งเซวียน' ที่คนหน่ึงพยำยำมหนีห่ำง 

ทั้งท่ีในใจก็รัก อีกคนหน่ึงก็พยำยำมไขว่คว้ำโดยไม่สนอะไร พำให้เรำ 

ลุ้นตำมไปด้วยว่ำสุดท้ำยคนคู่นี้จะลงเอยเช่นไรหนอ กระซิบนิดหน่ึงว่ำ 

ในเล่มนีค้วำมสมัพันธ์ของพระเอกนำงเอกเรำมคีวำมคบืหน้ำข้ึนค่ะ

ทว่ำปัญหำกลับไม่ได้อยู่ท่ีควำมรู้สึกของพวกเขำท้ังสองอีกต่อไป  

เมื่อจู่ๆ ก็มีตัวแปรใหม่เข้ำมำก่อกวนควำมสัมพันธ์ของทั้งคู่ ถึงกับเป็น 

คนทีม่อี�ำนำจใหญ่โตย่ิงกว่ำสวีจ้งเซวียน พยำยำมบบีให้เจีย่นเหยียนไปเป็น 

อนหุ้องนอก

ไม่เพียงแค่นัน้ นำงยังได้พบกับคนทีเ่หมอืนกับชำยทีน่ำงเคยหลงรกั 

เมือ่ชำติก่อน ทว่ำในชำติน้ีควำมรูส้กึของนำงได้ต่ำงออกไปแล้ว

เจ่ียนเหยียนจะรอดพ้นจำกเงื้อมมือของขุนนำงเฒ่ำผู้นั้นได้หรือไม่ 

นำงจะหว่ันไหวกับชำยทีเ่หมอืนรุน่พ่ีของนำงหรอืเปล่ำ แล้วควำมสมัพันธ์

ระหว่ำงเจีย่นเหยียนกับสวีจ้งเซวียนจะด�ำเนนิไปเช่นไร เชญิร่วมติดตำมกันต่อ 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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"สวีจ้งเซวียน" นำงยืดแผ่นหลังขึ้นตรง พยำยำมท�ำให้เสียงตนเอง

ไม่ฟังดสูะอกึสะอืน้ แค่เย็นชำเรยีบเฉยเหมอืนอดีต "ต่อให้ท่ำนจะเลอืกอ�ำนำจ

ไม่ใช่ข้ำ แต่ท่ำนก็ไม่อำจใส่ควำมข้ำเช่นน้ี ข้ำ...ข้ำ..."

ต่อให้นำงจะรูด้ว่ีำในเวลำนีต้นเองไม่ควรร้องไห้โวยวำยเหมอืนภรรยำ

ทีแ่ค้นเคอืงผู้หน่ึง ท�ำรำวกับว่ำก�ำลังอ้อนวอนขอให้บรุษุท่ีอยู่ด้ำนหลงัรกันำง

อย่ำงไรอย่ำงนัน้ แต่สดุท้ำยน�ำ้เสยีงนำงก็ยังแฝงอำกำรสะอืน้ไห้ออกมำ

อย่ำงห้ำมไม่ได้อยู่ดี

นำงกัดรมิฝปำกตนเองแน่น อยำกให้ตนเองใจเย็นลง "แต่สวจ้ีงเซวียน 

คนที.่..คนท่ีข้ำรกัเป็นท่ำนต่ำงหำก!"

ประหนึง่โดนสำยฟำฟำดเข้ำใส่ สวีจ้งเซวียนตวัแข็งอยู่ทีเ่ดมิ ดวงตำ

เบกิกว้ำงขึน้น้อยๆ อย่ำงตกตะลงึและไม่อยำกจะเช่ือ
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 เจี่ยนเหยียน	 บตุรสาวตระกูลพ่อค้า	วญิญาณมาจากต่างยุคสมยั  

	 	 ถูกเลี้ยงดูมาเช่น	 'ม้าผอมแห่งหยางโจว'	 เป็น 

	 	 คนฉลาดทันคน

 สวีจ้งเซวียน	 คุณชายใหญ่สกุลสวี	 สอบผ่านเป็นจ้วงหยวน 

	 	 ตั้งแต่อายุยังน้อย	 มีนิสัยสุขุมน่ิงขรึม	 เจ้าเล่ห์ 

	 	 มากแผนการ	กับสิ่งท่ีปรารถนาเขาก็จะหาทาง 

	 	 ให้ได้ครอบครอง

 สวีเมี่ยวจิ่น	 คุณหนสูีส่กุลสวี	 น้องสาวแท้ๆ	ของสวจ้ีงเซวยีน	 

  ไม่ชอบคนประจบเอาใจเพ่ือหวังผล	เป็นคนพูดน้อย

 เสิ่นชั่ว	 เจ้าบ้านสกุลเสิน่	คหบดีท่ีมกิีจการมากมายในมอื	 

	 	 มากความสามารถ	ต้องตาเจีย่นเหยียน

 โจวอิ๋งอิ๋ง	 หลานสาวของราชเลขาธิการโจวหยวนเจิง้	 เป็น 

	 	 คุณหนผููส้งูศักดิ	์มชีือ่เสียงในเมืองหลวง

 ฉินเย่ียน	 บุตรชายสกุลฉินท่ีเกิดจากอนุ	 ไม่ถนัดเรื่อง 

	 	 ความเรียง	มาสอบขุนนางที่เมืองหลวง	
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7ฉางโกวลั่วเยวี่ย

เจี่ยนเหยียนไม่เคยเห็นสวีจ้งเซวียนที่เป็นเช่นนี้มาก่อน

ในความทรงจ�าของนางเสือ้ผ้าทีส่วีจ้งเซวียนสวมมกัจะเรยีบง่ายมาก

เสมอ ส่งผลให้ตัวเขาดูเหมือนภาพวาดน�้าหมึกรูปขุนเขาธาราที่สง่างาม  

ต่อให้จะรู้อยู่แก่ใจว่าบางทีนิสัยลึกๆ ของเขาอาจเป็นคนเห้ียมโหด ม ี

ความปรารถนาในการครอบครองสงู แต่มองจากภายนอกอย่างน้อยเขาก็ยังดู 

ใจเย็นสภุาพอ่อนโยน

แต่ตัวสวีจ้งเซวียนท่ีสวมชุดขุนนางสีแดงเข้ม บริเวณหน้าอกกับ 

แผ่นหลังปักลายนกยูงประดับบุปผา สวมรองเท้าขุนนาง ช่วยขับเน้นให้ 

ตัวเขาดูหล่อเหลาสะดุดตากว่าปกติไม่น้อย ทว่ายามนี้แววตาด�าทะมึน 

ของเขาท่ีมองมาก็ท�าให้นางรูส้กึกดดันอย่างมาก

เดมิทีชัว่ขณะท่ีเจีย่นเหยียนได้เหน็เขาถีบประตเูข้ามาน้ันนางดใีจมาก 

รูส้กึว่าสถานการณ์ล�าบากทีต่นเองเผชญิอยู่ถกูเขาช่วยแก้ไขสถานการณ์ 

50
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8 ชาติน ม่ขอเป็นอนุ! 3

ให้แล้ว แต่ด้วยสายตาเช่นน้ีของเขา นางพลนัรูส้กึคล้ายว่าตนเองกับเสิน่ชัว่ 

ก�าลงัท�าเรือ่งอะไรทีผ่ดิต่อเขาอยู่ท่ีนี่

เจีย่นเหยียนรูส้กึไม่พอใจอย่างมาก นางจงึไม่มองตาสวีจ้งเซวียนอกี  

แค่ก้มหน้าลง มองไปยังกระถางต้นสนเทียนมูท่ีว่างอยู่บนโต๊ะตรงหน้า

เสิน่ชัว่สัมผัสได้ถึงความผิดปกตแิต่แรกแล้ว เขาเองก็ไม่อยากมเีร่ือง 

กับสวีจ้งเซวียนซึง่หน้า พูดไปแล้วต่อให้เขาจะร�า่รวยกว่านี ้แต่สวีจ้งเซวียน 

เป็นขนุนางล�าดบัหลกัขัน้สาม หากย่ัวโมโหอกีฝ่ายเข้า เกรงว่าตนเองจะต้อง

ล�าบากอย่างมากแน่นอน ซ�้าหากคนผู้น้ีละโมบในเงินทองยังไม่เท่าไร  

เช่นน้ันย่อมมจีดุอ่อนอยู่ในก�ามอืตนเอง แต่จากทีเ่ขาส่งคนไปตรวจสอบ 

อีกฝ่ายลบัๆ สวจ้ีงเซวียนกลบัไม่ใช่คนเหน็แก่เงนิ จะใช้มารยาหญิงเองก็ 

เปล่าประโยชน์ ได้ยินว่าเคยมผีูใ้ต้บงัคบับญัชาคดิอยากเอาใจผูเ้ป็นนาย 

แอบส่งหญิงงามคนหน่ึงไปให้ ทว่าถูกอีกฝ่ายปฏิเสธอย่างเย็นชาทันที  

ภายหลงัสวีจ้งเซวียนยังถวายฎีกาเรือ่งผู้ใต้บงัคับบญัชาผูน้ั้น ส่งตัวคนผูน้ัน้ 

ไปไกลถึงอวิ๋นหนาน ส่วนทางด้านอื่นๆ เสิ่นชั่วเองก็ไม่เคยได้ยินว่า 

สวีจ้งเซวียนมคีวามชืน่ชอบอะไรเป็นพิเศษ คนผูน้ี้ละเอยีดรอบคอบทกุด้าน  

ไม่มช่ีองโหว่สกันดิ ยากจะต่อกรด้วยอย่างมาก

ตอนน้ีเสิ่นชั่วสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายเย็นชาที่แผ่กระจายออกมาจาก

สวีจ้งเซวียน ในใจก็คิดว่า

เกรงว่าข้าจะไปแตะโดนเกล็ดย้อนของสวีจ้งเซวียนเข้าให้แล้ว

สวจ้ีงเซวยีนใส่ใจเจีย่นเหยียนถึงเพียงน้ี? ใส่ใจถึงขัน้ท่ีต่อให้แค่เหน็นาง

นัง่สนทนากับบรุษุอีกคนก็จะระเบิดโทสะใหญ่โตเพียงน้ีแล้ว?

ขอแค่สวีจ้งเซวียนยังอยู่ เกรงว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับ 

เจี่ยนเหยียนจะไม่อาจก้าวหน้าไปได้กว่านี้อีก
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9ฉางโกวลั่วเยวี่ย

นับตัง้แต่สวีจ้งเซวียนเดนิเข้ามาในร้านด้ายทอ เขาก็ไม่เคยมองเสิน่ชัว่

ตรงๆ แม้แต่ครัง้เดยีว สายตาของเขาจ้องนิง่ไปท่ีเจีย่นเหยียนเท่านัน้ ยามน้ี 

ได้เหน็เจีย่นเหยียนก้มหน้าหลบสายตาเขา เขากรู้็สึกว่าในใจมเีพลิงโทสะ 

ไร้ชือ่ลกุโชนข้ึนมาทันที เผาไหม้จนจติใจเขาสัน่สะท้าน สตปัิญญาหายลบัไป

จนหมด

เขามองเจีย่นเหยียนนิง่ๆ หลงัจากนัน้ครูห่นึง่เมือ่เห็นนางยังเอาแต่ 

ขบรมิฝีปาก ไม่มท่ีาทีจะเงยหน้ามองเขา เขาก็อดทนไม่ไหวอกีต่อไป เอ่ยสัง่ 

เสยีงเย็นออกมา "มาน่ี!"

แม้เขาจะไม่ได้ระบชุือ่ แต่ทกุคนภายในร้านต่างรูว่้าเขาพูดถึงใคร

เจี่ยนเหยียนเองก็ย่อมรู้ว่าสวีจ้งเซวียนพูดสองค�านี้กับนาง นาง 

ถูกน�า้เสยีงเย็นชาของเขาท�าให้ตัวสัน่ไปท้ังร่าง กระทัง่หัวใจยังส่ันสะท้าน 

ตามไปด้วย

เพียงแต่ในความหวาดกลัวกลับมีความดื้อดึงไม่ยอมลงให้อยู่ด้วย

นางคดิว่า ถือดอีะไรว่าเจ้าเรยีกข้าไปข้าก็ต้องไปเล่า ข้าท�าผดิอะไรกัน 

เจ้าคดิจะให้ข้าท�าอะไรข้าก็ต้องท�าเช่นนัน้ด้วยหรอื

ดงันัน้ต่อให้ในใจนางจะหวาดกลวักว่าน้ี แต่ก็ยังคงขบรมิฝีปากแน่น  

นัง่นิง่อยู่ตรงนัน้ไม่ขยับ สองมอืทีอ่ยู่ในแขนเสือ้ก�าเข้าหากนัแน่น ขนตาเองก็ 

สัน่ไหวราวกับปีกผเีสือ้

สวีจ้งเซวียนรออยู่สักพักเห็นเจี่ยนเหยียนยังคงไม่มีท่าทีจะมาหา 

สุดท้ายเขาก็จนปัญญา ได้แต่ขยับเท้าเดินเข้าไปหานางเอง

ฉีซังที่ยืนอยู่ด้านหลังคิ้วกระตุกอย่างไร้ค�าพูด

คณุชาย ไฉนท่านถึงได้ไม่อดทนเพียงน้ี ก่อนหน้านีท่้านยังเปิดปากให้ 

คณุหนูเจีย่นเดนิมาหาด้วยกลิน่อายกดดนัเพียงนัน้ แต่ตอนน้ีอกีฝ่ายยืนกราน
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10 ชาติน ม่ขอเป็นอนุ! 3

ไม่มา ท่านกลับเดินเข้าไปเองก่อนแล้ว เช่นนี้วันหน้าท่านก็จะกลายเป็น 

ฝ่ายถูกกดข่มชดัๆ!

เมือ่เจีย่นเหยียนเห็นจากปลายหางตาว่าสวีจ้งเซวียนเดนิมาหยุดอยู่

ข้างนาง รมิฝีปากขยับต้องการพูดบางอย่าง นางก็ไม่รอให้เขาได้เอ่ยปาก  

แต่ลกุพรวดข้ึนพร้อมเอ่ยสัง่ไป๋เวยท่ีอยู่ด้านข้างเสยีงเย็น "ไป๋เวย พวกเรา 

ไปกัน!"

เดมิทไีป๋เวยยืนอยู่ตรงน้ันก็สมัผสัได้ถึงบรรยากาศตงึเครยีดท่ีพร้อมจะ

ปะทุทุกเมื่อระหว่างสวีจ้งเซวียนกับเจี่ยนเหยียน นางเป็นกังวลจนฝ่ามือ 

เอาแต่หลัง่เหงือ่เยน็ออกมา ยามนีไ้ด้ยินค�าสัง่ของเจีย่นเหยียนทีแ่สดงออก

ชัดเจนว่าจะต่อต้านสวีจ้งเซวียน นางก็ย่ิงเป็นกังวลมากกว่าเดมิ เพยีงแต่ว่า 

ค�าสั่งของเจี่ยนเหยียนนางย่อมต้องฟัง ดังน้ันจึงขานรับแล้วรีบเดินตาม 

เจีย่นเหยียนออกไปทันที

สวีจ้งเซวียนคาดไม่ถึงว่านิสัยของเจี่ยนเหยียนจะดื้อรั้นเพียงนี้ แม้

ตอนนีเ้ขาจะยอมลดท่าท ี เดินมาเองก่อน แต่นางก็ยังไม่สนใจเขา ราวกับ 

ในสายตานางไม่มคีนคนน้ีอยู่แต่อย่างใด ซ�า้ยงัพาสาวใช้ตนเองเดินออกไป 

ทนัที

เมือ่เห็นว่านางใกล้จะเดนิออกไปอยู่แล้ว สวีจ้งเซวียนก็ไม่แม้แต่จะคิด 

สาวเท้ายาวๆ ไล่ตามไปเช่นกัน

ฉีซังท่ีเป็นพยานอยู่ด้านข้างย่อมเห็นความเปล่ียนแปลงของละคร 

ฉากนี ้ท่ามกลางสถานการณ์วุน่วายก็ไม่รูว่้าจะพูดเร่ืองน้ีอย่างไรดแีล้ว

ทัง้ๆ ทีก่่อนหน้านีไ้ม่ว่าจะจากด้านการวางตวัหรอืด้านใดๆ คณุชาย 

ก็เป็นฝ่ายยึดครองความได้เปรียบชัดๆ แต่ยามน้ีกลับถูกคุณหนูเจี่ยน 

พลิกสถานการณ์กลับไปทั้งอย่างน้ี กลายมาเป็นคุณหนูเจี่ยนยึดครอง 
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ความได้เปรียบแทน เกรงว่าอีกสักพักจะไม่ใช่คุณหนูเจี่ยนอธิบายกับ

คณุชายว่าเหตุใดเมือ่ครูน่ีน้างถึงอยูกั่บเสิน่ชัว่ แต่เป็นคณุชายขอโทษนาง

เรือ่งทีเ่ขาไม่ควรเรยีกให้นางมาหาด้วยน�า้เสียงเย็นชาเช่นนัน้

เมือ่เหน็สวีจ้งเซวียนไล่ตามเจีย่นเหยียนออกนอกประตไูปแล้ว ฉซีงั 

ก็รบีไล่ตามไปเช่นกัน

รอจนเขาไล่ตามออกมาก็เห็นเจีย่นเหยียนเพ่ิงจะขึน้ไปบนรถม้า ก�าลงั

เอ่ยส่ังคนบงัคบัรถม้าเสยีงเบาให้บงัคบัรถม้ากลบัไป และเดิมทีไป๋เวยก็คิดจะ

ตามเจีย่นเหยียนขึน้ไปด้วย ทว่าถูกสวีจ้งเซวยีนชีไ้ปท่ีเก้ียวซึง่จอดอยู่ด้านข้าง

ให้นางไปนัง่เก้ียวแทน

ไป๋เวยท�าตัวไม่ถูกทันที น่ันเป็นเกีย้วขนุนางเชยีวนะ สาวใช้คนหน่ึง 

จะกล้าน่ังเก้ียวขนุนางได้อย่างไร

นางโบกไม้โบกมอืไปมาพร้อมเอ่ยตะกุกตะกัก "บ่าว...บ่าวไม่กล้าน่ัง

เจ้าค่ะ!"

แต่ฉีซังที่อยู่ด้านข้างย้ิมเอ่ยขึ้นว่า "หากแม่นางไป๋เวยไม่กล้าน่ัง  

ข้าจะให้คนเช่าเก้ียวธรรมดามาทันที เจ้ารอก่อน" เอ่ยจบก็รีบสั่งหนึ่งใน 

คนหามเกีย้วให้ไปเช่าเก้ียวมา

คนหามเกี้ยวผู้นั้นได้รับค�าสั่งก็หันตัววิ่งไปอย่างรวดเร็ว

ส่วนทางด้านสวจ้ีงเซวยีนก็เลกิม่านรถม้าขึน้ ค้อมตวัเข้าไปนัง่ในรถ

แล้ว

ชั่วพริบตาท่ีม่านสีแดงลายบุปผาถูกปล่อยตกลงมา เจี่ยนเหยียน 

ตาแหลมเห็นแววตาจนปัญญาของไป๋เวยท่ียืนอยู่ด้านนอกรถม้าเข้าพอดี

เจีย่นเหยียนรูส้กึโมโหจนแทบจะอาละวาดอยู่แล้ว มอียู่ชัว่ขณะหน่ึง 

ทีน่างอยากยกเท้าถีบหน้าสวจ้ีงเซวยีนจรงิๆ แต่นางยังคงพยายามข่มกลัน้ไว้
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สดุก�าลงั สีหน้าบึง้ตึงชดัเจนขณะกล่าวเสยีงเย็นใส่สวีจ้งเซวียน "ลงไป!"

ไม่ได้เตมิค�าว่า 'ไสหวั' ไปก่อนหน้าค�านี ้นางก็รูส้กึว่าตนเองดต่ีอเขา

มากแล้ว

แต่สวีจ้งเซวยีนไม่เพียงไม่ลงไป กลบักันยังเหลอืบมองนางเลก็น้อย 

ก่อนเลกิชายเสือ้ขึน้นัง่ลงฝ่ังตรงข้ามนาง

ดจูากท่าทางเช่นน้ันของเขา เหน็ได้ชดัว่าไม่มเีจตนาจะลงไปสักนดิ!

เจีย่นเหยียนรูส้กึโมโหอย่างมาก กระทัง่ใบหน้ายังปรากฏเป็นริ้วสแีดง 

บางๆ ขึน้มา

นางคิดในใจว่า ดี! ในเมื่อเจ้าไม่ลง เช่นนั้นข้าจะลงไปเอง!

แต่เห็นได้ชัดว่าสวีจ้งเซวียนอ่านเจตนาของเจี่ยนเหยียนออก นาง 

เพ่ิงจะลกุข้ึน เขาก็ย่ืนมอืมาจบัข้อมอืนางไว้แล้ว

สวีจ้งเซวียนเอ่ยเสียงเบา "อย่าก่อเรื่อง"

ใครก�าลงัก่อเรือ่งกันแน่ เขามาน่ังอยู่กับนางโดยไม่สนใจฐานะตนเอง  

แต่นางยังต้องการชือ่เสยีงอยู่! หลงักลบัไปหากให้คนในจวนสกุลสวีรู้เข้า 

วันหน้านางจะยังอยู่ในจวนสกุลสวีได้อย่างไร แค่น�า้ลายของคนเหล่าน้ัน 

ก็มากพอจะให้นางจมน�า้ตายแล้ว

เจี่ยนเหยียนออกแรงด้ินรนเพ่ือให้หลุดจากพันธนาการของเขา 

พร้อมกับเอ่ยเสยีงเย็น "สองตัวเลอืก ไม่ท่านลงไป...ก็ข้าลงไป!"

ตัวเลือกของสวีจ้งเซวียนคือ "เจ้าไม่ลง ข้าก็ไม่ลง"

จากน้ันเขาก็สัง่ฉซีงัผ่านม่านรถให้บอกคนบงัคบัรถเคลือ่นรถม้าได้ 

แต่ยังไม่ตรงกลับทงโจว ให้ไปยังที่พักของเขาก่อน

เจีย่นเหยียนได้ยินดงันัน้ย่อมโมโหมากขึน้กว่าเก่า ด้วยเหตุน้ีจงึเอ่ยว่า 

"จวนจะมดืแล้ว ข้าเกรงว่าท่านแมจ่ะเป็นห่วง จ�าเปน็ต้องรบีกลบั ขอให้
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คณุชายใหญ่ปล่อยข้าไปด้วยเจ้าค่ะ"

สวจ้ีงเซวยีนย่อมไม่ยอมปล่อยนางไป "ในเมือ่ฟ้าจะมดืแล้ว พวกเจ้า 

สองนายบ่าวเดนิทางกลบักันไปเองเกรงว่าจะไม่ค่อยสะดวก ข้าไม่สบายใจ  

ซ�า้พรุง่นีเ้ป็นวันหยดุ เดมิข้าก็ตัง้ใจจะกลบัไปอยู่แล้ว อกีสกัพักข้าจะกลบัไป 

กับเจ้า"

เจี่ยนเหยียนก�าลังจะโต้เถียงต่อ ทว่ากลับได้ยินสวีจ้งเซวียน 

ถอนหายใจออกมาเนิบช้า จากน้ันก็เอ่ยเสยีงเบาว่า "เจีย่นเหยียน พวกเรา 

ไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายเดือน จะทะเลาะกันเช่นนี้ทุกครั้งที่ได้เจอหน้า 

จรงิๆ หรอื"

ระหว่างท่ีรถม้าเคลือ่นไปข้างหน้า ม่านหน้าต่างทัง้สองฝ่ังถูกสายลม

แผ่วเบาพัดจนพองข้ึนก่อนยุบลงไปอกีคร้ัง แสงสส้ีมลอดผ่านตามเข้ามา  

จากน้ันก็ถูกม่านบดบงัไปอกีหน ภายในรถม้าประเดีย๋วสว่างประเดีย๋วมดื

เจีย่นเหยียนได้เหน็ว่าตอนท่ีสวีจ้งเซวียนเอ่ยประโยคนี ้ เขาหลบุตาลง 

ขนตาราวปีกกาสัน่ไหวเบาๆ มสีหีน้าอ้างว้างท่ีบรรยายไม่ถูก เจีย่นเหยียน

ชะงักไป ก่อนจะเลกิด้ินรนกะทนัหนั

นางนึกไปถึงจดหมายท่ีสวีจ้งเซวียนเขียนให้นางในช่วงที่ผ่านมา 

กระดาษเกาลีส่ขีาว ตวัอกัษรสงิเฉ่าท่ีฉวัดเฉวยีน แต่ละถ้อยค�าแต่ละประโยค

บอกนางว่าวนันีเ้ขากินอะไรอร่อย รูส้กึว่ารสชาตดิมีาก จงึไปขอวธีิท�ามาจาก 

พ่อครวั รอหลงักลบัมาแล้วจะท�าแต่ละอย่างออกมาให้นางชมิ นางก็รู้สกึ

ใจอ่อนขึน้มาอย่างห้ามไม่ได้

แต่นางก็ไม่ยอมโอนอ่อนท่าทีลงในทันที ดังนั้นร่างกายจึงยังเกร็ง 

ไปหมด รมิฝีปากสแีดงอ่อนนุม่เองก็เม้มเข้าหากันแน่น

สวีจ้งเซวียนสงัเกตสหีน้านาง รูว่้าความจริงนางใจอ่อนลงแล้ว แค่ 
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เปลอืกนอกไม่ยอมโอนอ่อนตามเขาทันทเีท่าน้ัน

เขานกึดใีจจงึปล่อยมอืท่ีจบัข้อมอืนางไว้แน่นทันควัน ท้ังยังไพล่สองมอื

ไปข้างหลงัพร้อมเอ่ยเสยีงเบา "เจ้าน่ังดีๆ ข้ารับรองว่าจะไม่แตะต้องเจ้าอกี 

เจ้ายังวางใจได้ ประเดีย๋วข้าย่อมออกค�าสัง่เด็ดขาดให้คนบงัคบัรถม้ากับ

บ่าวชายสองคนปิดปากสนิทเรือ่งท่ีวันน้ีพวกเรานัง่รถม้าคนัเดยีวกัน ไม่มทีาง

ปล่อยให้คนอ่ืนรบัรูแ้ม้แต่ค�าเดียวอย่างแน่นอน"

ความปราดเปรือ่งของสวีจ้งเซวียนอยู่ท่ีเขารู้ว่าความจรงิเจีย่นเหยียน 

มีนิสัยกินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็ง ซ�้านางยังใจอ่อนอย่างมาก ดังนั้นขอแค ่

ลบูขนนางตอนทีน่างก�าลงัจะพองขน จากน้ันเอ่ยค�าพดูน่าสงสารบางอย่าง  

ลดท่าทีของตนเองลง เพลงิโทสะนางก็จะสลายไปไม่น้อยทนัท ีนับประสาอะไร

กับทีต่อนนีเ้ขายังก�าจดัความกังวลในภายหลังของนางไปหมดแล้วด้วย

ดังนั้นหลังเจี่ยนเหยียนคิดแล้วก็ได้แต่กลับลงไปนั่งอย่างจนใจ

นางมีความกล้าพอจะกระโดดลงจากรถม้า แต่กระโดดลงไปแล้ว

อย่างไรกัน ก่อเรื่องใหญ่โตให้คนทั้งถนนรับรู้หรือไร ในเมื่อสวีจ้งเซวียน 

พูดเรือ่งท่ีนางเป็นกังวลมากท่ีสดุออกมา มหิน�าซ�า้ยังเอ่ยปากรบัรองแล้ว  

ถ้าอย่างนัน้กไ็ด้แต่ปล่อยให้เป็นเช่นนีก่้อนแล้วชัว่คราว

เพียงแต่ตอนท่ีน่ังอยู่ตรงน้ีเจีย่นเหยียนก็เอาแต่น่ังสอดมอืไว้ในแขนเสือ้ 

ก้มหน้ามองลายเมฆหรอ้ีูคู่ก่ิงเหมยอันวิจติรประณีตบนแขนเสือ้ตนเอง

ขณะท่ีสวีจ้งเซวียนกลับน่ังมองเจีย่นเหยียนตาไม่กะพรบิภายในรถม้า 

ทีโ่ยกคลอนไปมา และย่ิงมองมากเพียงไร ค้ิวของเขาก็ย่ิงขมวดเข้าหากัน

แน่นขึน้

เหตใุดตัวนางในตอนน้ีถึงดูผ่ายผอมลงกว่าตอนทีเ่ขาจากไปอกี แม้

เป็นเพราะอากาศหนาวนางจงึใส่เสือ้นวมผ้าต่วนสีชมพูอมม่วงทอด้ายทอง
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ทีห่นาหน่อย แต่ก็ยังคงเหน็เอวคอดก่ิวและเรือนร่างแบบบางอยู่ดี

ก่อนหน้าทีต่นเองจะจากไปไม่ได้ก�าชบัให้เจีย่นฮหูยินอย่าเข้มงวดกับ

อาหารของนางแล้วหรอกหรอื หรอืว่าเจีย่นฮหูยินไม่ได้ฟังค�าของเขา

คิ้วเรียวยาวของสวีจ้งเซวียนขมวดเข้าหากันแน่นในทันที

หลงัคดิๆ ดูแล้วเขาก็เคาะผนังรถม้าข้างตัวเบาๆ จากนัน้เลกิผ้าม่านขึน้ 

ก�าชบับางอย่างเสยีงเบากับฉซีงัท่ีติดตามอยู่ด้านนอก

ฉซีงัท่ีอยู่ด้านนอกได้ยนิชดัแล้วก็กระชากบงัเหียนในมอื กลบัหัวม้า 

ควบม้าว่ิงฝุน่ตลบไปทนัที

เจี่ยนเหยียนอยู่ด้านข้างย่อมได้ยินชัดเจนเช่นกัน

สวีจ้งเซวียนส่ังให้ฉซีงัไปซือ้อาหารกลบัมาจากหอสรุาใกล้ๆ จากนัน้ก็ 

ให้ไปซือ้ขนมกับผลไม้ขึน้ชือ่ของร้านกุ้ยเซียงมาด้วย

นางไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแล้ว เหตุใดเวลาอยู่ด้วยกันสวีจ้งเซวียน 

ต้องเอาแต่คิดถึงเรื่องอาหารของนางอยู่เสมอด้วย ไม่เลี้ยงจนนางอ้วนพี 

เขาก็จะไม่ยอมเลกิราใช่หรอืไม่

เดิมทีเจี่ยนเหยียนไม่อยากจะคุยกับสวีจ้งเซวียน หากท้ังสองคน 

นิง่เงยีบกันเช่นน้ีไปจนถึงจวนสกุลสวีแล้วก็แยกย้ายกันกลบัเรอืนพักของ

ตนเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทว่ายามนี้นางกลับทนไม่ไหวอีกครั้ง ท้ายที่สุด 

ก็ยังเปิดปากเอ่ย "ข้าไม่หิว ไม่อยากกินอะไรด้วย"

สวีจ้งเซวียนได้ยินนางเป็นฝ่ายชวนคยุขึน้มาก่อนย่อมดีใจมาก ดังน้ัน

ใบหน้าจงึผดุรอยย้ิมขึน้มาสามส่วน กระทัง่ค�าพูดท่ีเอ่ยออกมายังอ่อนโยนลง

ไม่น้อย "ข้าหิวแล้วเลยอยากกิน เจ้ากินเป็นเพ่ือนข้าดีหรือไม่" เมื่อเห็น 

เจีย่นเหยียนก�าลังจะเปิดปาก โดยไม่ต้องคิดเขาก็รู้ว่านัน่จะต้องเป็นค�าปฏเิสธ

แน่นอน ดังน้ันเขาจึงรีบพูดต่อว่า "ข้าเพ่ิงเร่งเดินทางกลับมาจากซานตง 
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เมื่อเช้า พอมาถึงก็รีบไปรายงานเรื่องการสอบเซียงซื่อกับฝ่าบาททันท ี 

จากนั้นก็ไปจัดการธุระบางอย่างที่กรมพิธีการต่อ อาหารเช้ากับ 

อาหารกลางวันล้วนไม่ทันได้กิน..." ในประโยคน้ีแฝงไปด้วยความน่าสงสาร

เจี่ยนเหยียนได้ยินดังน้ันก็ไม่สะดวกใจจะพูดปฏิเสธอีก ซ�้ายัง 

แอบสงสารเขาอยู่ด้วย ทว่าเบือ้งหน้ายังคงมสีหีน้าบึง้ตงึ เอ่ยด้วยใบหน้า 

ไร้ความรูส้กึ "ท่านหิวท่านก็กินเองได้ เหตุใดต้องให้ข้ากินเป็นเพ่ือนด้วย"

สวีจ้งเซวียนจึงย้ิมตอบว่า "มีเจ้าอยู่เป็นเพ่ือน ข้าย่อมกินข้าว 

ได้มากขึ้น"

กลิน่อายเก้ียวพานในประโยคนีข้องเขาชดัเจนมากแล้ว เจีย่นเหยยีน 

เองก็ฟังออก ดังน้ันนางจึงท�าเป็นไม่ได้ยิน ไม่ได้เอ่ยอะไรต่อ แค่กลับไป 

สอดมอืไว้ในแขนเสือ้ ก้มหน้าลง และนัง่อยู่ตรงน้ันโดยไม่สนใจเขาประหน่ึง 

รปูสลกัไม้ตามเดิม

สวีจ้งเซวียนกลบัมคีวามสขุย่ิง ไม่ว่าตอนน้ีนางจะแสดงท่าทเีฉยชา

ต่อเขาอย่างไร แต่อย่างน้อยนางก็ไม่ได้ปฏเิสธเขาอย่างเด็ดขาด ท้ังนางยัง 

เป็นห่วงเขา แม้นางจะไม่ได้พูดและไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้า แต ่

สวีจ้งเซวียนก็รูส้กึว่าตนเองนัน้รบัรูไ้ด้อยู่ดี

หลังท้ังสองคนอยู่กันเงียบๆ ไปอีกสักพักหนึ่ง ในใจสวีจ้งเซวียน 

ก็นึกถึงเรื่องเมื่อครู่นี้ขึ้นมาอีกครั้ง นางกับเส่ินชั่วไปนั่งด่ืมชาอยู่ด้วยกัน 

ได้อย่างไร ซ�า้ยังปิดประตูร้านถึงขัน้ลงดาลไว้อกีด้วย

เพียงแต่ว่าแม้เขามใีจอยากจะถาม แต่ก็กลวัว่าเจีย่นเหยียนจะโมโห 

ขึน้มาอกี เมือ่ครูต่อนอยู่ท่ีร้านด้ายทอ ไม่ว่าเขาจะโมโหหรอืยอมอ่อนข้อให้

อย่างไร เจีย่นเหยียนก็ล้วนไม่สนใจเขา หากยังถามต่อเกรงว่านางจะโกรธ 

แล้วจะไม่สนใจเขาอกีจรงิๆ
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17ฉางโกวลั่วเยวี่ย

แต่หากไม่ถามเรือ่งนีก็้เป็นเหมอืนก้างปลาตดิคอ ท�าให้เขาแค่ครุน่คดิ 

ลกึซึง้กว่าน้ีเลก็น้อยก็รูส้กึอดึอัดหัวใจจนแทบเสียสติ

หลงัเขาพิจารณาแล้วก็ตดัสินใจว่าถึงอย่างไรก็ยังต้องถามเจีย่นเหยียน 

อยู่ด ี เพียงแต่เปลีย่นไปถามอกีวิธี ดงัน้ันเขาจงึเปิดปากเอ่ยอย่างระมดัระวงั  

"เจ้ากับเสิน่ชัว่ เมือ่ครูน้ี่บงัเอญิเจอกันในร้านด้ายทอ เห็นว่ารูจ้กักันก็เลย 

นัง่ดืม่ชาพูดคุยกันใช่หรอืไม่"

แต่ไฉนต้องปิดประตดู้วย หรอืว่าบทสนทนาระหว่างพวกเขามเีร่ือง 

ทีไ่ม่อาจให้คนนอกรบัรูไ้ด้อย่างน้ันหรอื

สวีจ้งเซวียนหัวใจบบีรดัแน่น แต่ก็ไม่กล้าถามเช่นนีอ้อกไปตรงๆ ดังนัน้

เขาคิดแล้วจึงเอ่ยต่ออย่างระมัดระวัง "เพียงแต่เสิ่นชั่วผู้นี้แม้เปลือกนอก 

มองดเูป็นมิตร แต่ความจรงิเป็นคนเจ้าเล่ห์มาก วนัหน้าเจ้าอยู่ให้ห่างจากเขา

หน่อยจะดีกว่า"

เจีย่นเหยียนยังคงก้มหน้ามองลายปักอนัประณีตบนแขนเส้ือตนเอง 

ไม่ได้ตอบกลับสักครึ่งค�า

สวีจ้งเซวียนเริม่รูส้กึกระวนกระวายใจขึน้มา เขาไม่แน่ใจว่าความเงยีบ

ในตอนนีข้องเจีย่นเหยียนหมายความว่าอย่างไรกันแน่ เป็นเพราะความจรงิ 

นางกับเสิน่ชัว่ไม่ได้บงัเอญิพบกัน? หรอืรู้สกึว่าเขายุ่งเร่ืองของนางมากไป?  

หรอืไม่พอใจกับความเห็นท่ีเขามต่ีอเสิน่ชัว่? หรอืก็แค่ไม่อยากคยุกับเขา

เฉยๆ?

สองมือที่วางอยู่บนตักประเดี๋ยวก�าประเดี๋ยวคลาย ก�าๆ คลายๆ  

สลับกันไป สวีจ้งเซวียนก�าลังคิดว่าเขาควรจะอธิบายค�าพูดเมื่อครู่นี้ให ้

เจีย่นเหยียนฟังหรอืไม่ และควรอธิบายอย่างไรนางถึงจะไม่เข้าใจผดิกัน

แต่ความในใจจรงิๆ ของเขาก็คอืเขาไม่ชอบเหน็เจีย่นเหยียนอยู่กับ
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เสิน่ชัว่ พูดให้ชดักว่าน้ันคอืเขาไม่อยากเห็นเจีย่นเหยียนอยู่กับบรุษุหน้าไหน

นอกจากเขาทัง้น้ัน! นางควรจะเป็นของเขา ในสายตานางควรมแีค่เขาอยู่ 

ทกุคนืวนั ทกุชัว่ขณะ ไม่ว่าเขาจะอธิบายอย่างไรความคดิเหน็ข้อนีก็้ไม่มวัีน

เปลีย่นไป

และในตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเย็นชาของเจี่ยนเหยียนดังขึ้นช้าๆ

"สวีจ้งเซวียน ข้ารู้สึกว่าที่วัดอวี้หวงเมื่อคร้ังก่อน พวกเราได้คุย 

ทกุอย่างกันกระจ่างชดัพอแล้ว ถ้าอย่างนัน้เหตุใดตอนน้ีท่านถึงยังมายุ่งกับ 

เรือ่งของข้าอีกเล่า"

หลงัเจีย่นเหยียนเอ่ยประโยคน้ีอย่างใจเย็นจบก็เงยหน้าข้ึนมองไปท่ี

สวีจ้งเซวียนนิง่ๆ
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ชัว่พรบิตานัน้สวจ้ีงเซวียนรูส้กึเหมอืนว่าสายตานางมพีลงัในการมอง

จติใจคนทะลปุรโุปร่ง แทบจะมองเห็นชดัถึงความคดิอนัโหดร้ายท่ีไม่อาจให้

ผู้คนรับรู้พวกนั้นในใจเขา เขารู้สึกว้าวุ่นใจ อยากจะเอย่ปากอธบิาย แต่ 

รถม้าหยุดลงกะทันหนัเสยีก่อน เสยีงของคนบงัคบัรถม้าลอดผ่านหน้าต่าง

เข้ามาอย่างระมดัระวังว่า "คุณชายใหญ่ คณุหนเูจ่ียน ถึงแล้วขอรับ"

เจี่ยนเหยียนได้ยินเช่นนั้นก็ลุกขึ้นยืน จากน้ันก้มตัวเตรียมลงจาก 

รถม้า

สวีจ้งเซวียนย่ืนมอืไปดึงตัวนางไว้โดยไม่รูต้วั เพียงแต่มอืเขาเพ่ิงจะ 

แตะถกูข้อมอืนางก็ได้เห็นเจีย่นเหยียนหนัหน้ากลบัมากะทันหนั เอ่ยเสยีง

เรยีบเฉย "ปล่อยมอื"

สวีจ้งเซวียนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ช่ัวพริบตานั้นเหมือนเขาถูกค�า 

ที่นางเอ่ยออกมาลวกใส่ ยังไม่ทันรู้ตัว มือท่ีจับข้อมือนางไว้แน่นกลับ 

51
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ปล่อยออกก่อนแล้ว

เจี่ยนเหยียนอาศัยโอกาสนี้เลิกม่านรถม้าค้อมตัวน�าลงไปทันที

ไป๋เวยยืนรออยู่ด้านนอกรถม้านานแล้ว เมือ่เหน็เจีย่นเหยียนออกมา 

ก็รบีมาช่วยประคองนางลงจากรถม้า

สวีจ้งเซวียนตามหลังลงมา

เจี่ยนเหยียนไม่ได้มองเขา แต่เงยหน้ามองเรือนตรงหน้าแห่งนี้

ขั้นบันไดสีเทาอมขาว ประตูใหญ่สีด�า หลังคากระเบื้องสีเทาเข้ม  

ด้านหน้าประตูมต้ีนอิน๋ซิง่* อยู่ต้นหน่ึง ใบสเีหลอืงอร่ามเตม็ต้น บางครา 

มลีมพัดมาก่ิงไม้แห้งพลนัโยกไหว ใบไม้โปรยปรายลงมาบางส่วน

สวีจ้งเซวียนมองไปที่นาง เมื่อเห็นนางเอาแต่จับจ้องไปที่ต้นอิ๋นซิ่ง 

ก็ไม่ได้พูดอะไร แค่เดินผ่านนางไปเคาะห่วงประตู

บนถนนอฐิขมกุขมวัปแูผ่ไปด้วยใบอิน๋ซิง่สเีหลอืงอร่ามบางๆ ชัน้หน่ึง 

ตอนที่สวีจ้งเซวียนเดินผ่านไปเจี่ยนเหยียนก็ได้ยินเสียงสวบสาบดังขึ้น  

ฟังยุบยิบราวกับมีมดไต่อยู่บนหัวใจนาง ให้รู ้สึกขมฝาดอึดอัด ทว่าก็ 

ไม่มีวิธีพูดออกมา

จนตอนนีน้างก็ยังจ�าได้ ช่วงฤดูใบไม้ผลสิมยัอยู่มหาวิทยาลยัปีสอง

นางเคยไปเทีย่วทะเลสาบไท่หูกับเพ่ือนร่วมห้อง

ฤดใูบไม้ร่วงสทีองค�าเดอืนสิบ เดมิก็เป็นฤดูกาลห่านป่าโผบนิกลบัรัง 

ยามอาทิตย์อัสดง มีใบเฟิง** สีแดง ใบอิ๋นซิ่งสีเหลือง และต้นอ้อสีขาว  

ในดวงตาเต็มไปด้วยสีสันละลานตาท่ีโจมตีใส่ใจคน เพียงแต่ในตอนนั้น 

พวกนางอายุยังน้อย พวกนางอิสรเสรี พวกนางสามารถควบคุมชีวิต 

ของตนเองได้ ดังน้ันจึงไม่เข้าใจรสชาติของความทุกข์ เพียงแค่หัวเราะ 

* ต้นอิ๋นซิ่ง คือต้นแปะก้วย

** ใบเฟิง คือใบเมเปิ้ล
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อย่างปลดปล่อย ว่ิงไปตามใจ แต่ตอนนีเ้มือ่นึกถึงเรือ่งราวในอดตีเหล่าน้ัน 

ก็รู ้สึกเหมือนหัวใจอัดแน่นไปด้วยดอกปุยฝ้ายอิ่มน�้า คับพองจนนาง 

รูส้กึย�า่แย่มาก

เจ่ียนเหยียนรูส้กึจมกูตีบตันข้ึนมาอย่างห้ามไม่ได้ ดวงตาเองก็เคอืง 

ขึน้มา นางรบีก้มหน้าลงปิดบัง

แต่สวีจ้งเซวียนมองเห็นเข้าแล้ว

เขารีบก้าวสองก้าวลงจากบันไดมาอยู่ข้างนาง ก่อนถามเสียงเบา 

"เจ้าเป็นอะไรไป"

เจีย่นเหยียนก�าลงัสงบสตอิารมณ์ตนเอง ดังนัน้จงึไม่ได้ตอบกลบัทันที

สวีจ้งเซวียนหลงคดิว่านางถือสาเร่ืองท่ีเกิดข้ึนบนรถม้าเมือ่ครู่น้ี จงึ 

เอ่ยเสยีงเบาต่อ "เจ้าอย่าร้องไห้ ข้ารบัปากว่าวันหน้าขอแค่เป็นเรือ่งท่ีเจ้า 

ไม่อยากพูด ข้าก็จะไม่บงัคับให้เจ้าพูดเด็ดขาด"

เจี่ยนเหยียนคิดแค่ว่า หากข้าไม่อยากจะพูดจริงๆ เดิมทีไม่ว่าเจ้า 

จะบงัคบัข้าอย่างไรข้าก็ไม่มทีางพูดอยู่แล้ว เพียงแต่พอได้ยินสวีจ้งเซวียน 

รบัปากนางเช่นน้ี ในใจนางก็ยังแอบประทับใจข้ึนมาอยู่ดี

ดงัน้ันนางจงึเงยหน้าขึน้ ฝืนเหยยีดมมุปากเป็นรอยย้ิมขณะเอ่ยเพียงว่า 

"ไม่ได้เป็นอะไรเจ้าค่ะ แค่ไม่รูเ้พราะเหตใุด เมือ่ครูม่องเหน็ต้นอิน๋ซิง่ต้นนี ้

พลนันึกไปถึงบทกวีหนึง่ เลยรูส้กึเศร้าขึน้มา"

"เป็นบทกวีใดกัน" สวีจ้งเซวียนอยากกุมมือนาง ทว่าก็ไม่กล้า

เมื่อครู ่ น้ีตอนที่เขาหันกลับมาเห็นเจี่ยนเหยียนหางตาแดงก�่า  

ในดวงตามีประกายหยาดน�้าตาวูบไหว ชั่วพริบตานั้นเขาพลันรู้สึกว่า 

ในหัวใจคล้ายมเีหลก็ยาวแทงเข้าใส่อย่างรุนแรง หัวใจรวดร้าวไปหมด

เจีย่นเหยียนเม่ือเห็นเขามท่ีาทีจะถามให้ถึงทีส่ดุ ก็ได้แต่ค้นหาบทกวี 
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สองวรรคทีเ่หมาะสมกับทิวทัศน์ข้ึนมาในสมองอย่างรวดเรว็ "พงไพรไกลห่าง

กลางลมสารท คีรทีอดร่างอาบแสงสายัณห์"*

สวีจ้งเซวียนย่อมรู้จักกวีบทน้ี เป็นเพราะว่ารู้ ดังนั้นถึงได้เข้าใจว่า 

ความจริงกวีบทนี้มีความหมายถึงความรู้สึกทุกข์ระทมและโศกเศร้า  

ด้วยเหตุนี้จึงคิดถึงเรื่องท่ีเจี่ยนเหยียนเข้าใจสถานการณ์ของตนเอง 

มาตัง้แต่เด็กและอดทนมาถึงปัจจบุนั ดงัน้ันความรูส้กึปวดร้าวในใจของเขา 

จงึย่ิงมมีากกว่าเดิมทนัท ีแต่เขาก็ท�าได้แค่เอ่ยปลอบนางเสียงเบา "เจ้ายัง 

อายนุ้อย วันหน้าอ่านบทกวีเช่นน้ีให้น้อยลงหน่อยเถิด" ก่อนชะงกัไปแล้ว

เอ่ยเสยีงเบาออกมาอกีประโยค "เจ้าวางใจ ไม่ว่าเรือ่งใดล้วนมข้ีาอยู่ เจ้า 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นห่วงอะไรมากมายเพียงน้ัน"

เขาเอ่ยออกมาอย่างคลมุเครอื เจีย่นเหยียนได้ยินก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจ

อกีอย่างนางยังคิดว่าเรือ่งของตนเองย่อมควรให้ตนเองเป็นผู้จดัการ 

ไม่เช่นน้ันพอมเีรือ่งยากอะไรก็จะต้องไปร้องไห้ขอร้องผูอ้ืน่ คาดหวงัให้ผูอ้ืน่ 

ช่วยเหลอืเสมอหรอื แน่นอนว่าไม่ว่าพ่ึงพาใครก็ยังสบายใจสูพ่ึ้งพาตนเอง 

ไม่ได้

ประตูใหญ่ที่ด้านหลังเปิดออกนานแล้ว ฉีฮุยยืนอยู่ท่ีประตูด้วย 

ความรูส้กึกระอกักระอ่วนเลก็ๆ

เมือ่ครูน่ีต้อนท่ีสวีจ้งเซวยีนมาเคาะห่วงเหลก็ เขาก็ว่ิงมาเปิดประตูทันที 

เมือ่เห็นสวีจ้งเซวียน ค�าว่า 'คณุชาย' ยังค้างอยู่ทีล่�าคอไม่ทันเปล่งออกมา  

ชัว่ขณะต่อมาก็เหน็สวจ้ีงเซวียนรบีหนัตัวกลบัเดนิลงจากบนัไดไปก้มหน้า

ปลอบคณุหนูเจีย่นเสียงเบากับตา ยังดท่ีีดเูหมอืนตอนน้ีทัง้สองคนจะพูดคยุ

* มาจากบทกวีทีเ่ขียนอยู่บนผนังฝ่ังหนึง่ของศาลารมิแม่น�า้หวงเหอ (ฮวงโห) ผูแ้ต่งคือไหลก๋ัวจงหมิน่กงโค่วจุน่  

แต่งด้วยหัวข้อเก่ียวกับ 'ฤดูสารท' เนื้อหาจึงอาบย้อมไปด้วยอารมณ์หมองระทมของฤดูใบไม้ร่วง รวมท้ัง 

บรรยายถึงทัศนยีภาพในฤดใูบไม้ร่วงรมิฝ่ังแม่น�า้หวงเหอ
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เรือ่งส่วนตัวกันจบแล้ว สวีจ้งเซวียนอยู่ด้านหน้า เจีย่นเหยียนตามอกีฝ่าย 

อยู่ด้านหลงัสองก้าว ท้ังสองคนต่างเดินตรงมาท่ีประตู

ฉีฮุยรีบท้ิงมือลงข้างล�าตัวแล้วขยับไปยืนด้านข้างพร้อมเอ่ยเรียก 

อย่างเคารพนอบน้อม "คุณชายใหญ่ คุณหนูเจีย่น"

เจี่ยนเหยียนผงกศีรษะให้เขาพร้อมรอยย้ิมเป็นมิตร จากน้ันก็ 

เดินตามหลังสวีจ้งเซวียนเข้าไปในเรือนที่เมืองหลวงของเขาแห่งนี้

เรือนเล็กๆ ท่ีมีสองทางเข้าออก บนพ้ืนอิฐยกสูงเป็นเรือนสามห้อง 

เล็กๆ ในลานด้านหน้าเป็นถนนคดเค้ียวตัดจากหินอู่คัง* สองข้างทาง 

เป็นกอไผ่สลบักับภูเขาจ�าลองขรขุระ

สวีจ้งเซวียนเดินน�านางเข้าไปในห้องโถง ให้นางนัง่รออยู่ก่อน ส่วน

ตนเองไปเปลีย่นชดุท่ีห้องนอนด้านหลงั เพียงแต่หลังเดนิออกมาทีท่างเดิน

เขาไม่ได้ตรงไปทีห้่องนอนของตนเองทนัท ีแต่แอบยืนอยู่ตรงน้ันเงยีบๆ สกัพัก 

จนกระท่ังได้เห็นฉฮียุยกถาดชาเดนิมา สวีจ้งเซวียนจงึกวกัมอืเรียกให้อกีฝ่าย

มาหา

หลงัฉฮียุเข้ามาใกล้ สวีจ้งเซวียนก็ถามเขาเสียงเบา "เส่ียวเหมาถวน

อยู่ทีใ่ด"

ฉีฮุยไม่ทันนึกว่าจู่ๆ สวีจ้งเซวียนจะถามเช่นนี้ จึงร้องเอ๊ะออกมา 

พร้อมตอบว่า "ไม่ทราบสิขอรับ อากาศดีๆ เช่นนี้ ใครจะไปรู้ว่ามันไป 

ซกุตวันอนอยูท่ี่ใด"

"รีบไปหาตัวมันมา จากน้ันแอบปล่อยเข้าไปในห้องหลักเงียบๆ  

ถ้าเกิดคุณหนเูจีย่นถามขึน้มา เจ้ารูว่้าควรจะตอบว่าอะไรใช่หรอืไม่"

* หินอู่คัง คือหินจากภูเขาฝางเฟิงซึ่งอยู่ห่างจากอ�าเภออู่คังไปทางตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร มีอยู่ 

สองประเภท ประเภทท่ีใช้ในทางสถาปัตยกรรมจะเป็นหินภูเขาไฟท่ีแขง็ตวั มเีนือ้แขง็พอเหมาะ สตีามธรรมชาติ

ส่วนใหญ่เป็นสีม่วงอ่อน ประเภทท่ีสองส�าหรับสวนสาธารณะ ภูเขาจ�าลอง เป็นหินชั้นหินผุ มีสีเหลืองหรือ 

น�า้ตาล ลายหินไม่ชดั มขีนาดหลากหลายไม่แน่นอน
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ฉีฮุยไม่ได้มีไหวพริบเท่าฉีซังพ่ีชายเขาท่ีสามารถคาดเดาความคิด 

ของสวีจ้งเซวียนได้ ยามนีจ้งึมแีววตาว่างเปล่า หลงัคดิแล้วท้ายทีสุ่ดก็ยัง 

ส่ายหน้าพร้อมตอบอย่างซือ่สตัย์ "ไม่ทราบขอรับ"

"..." สวีจ้งเซวียนหมดค�าจะเอ่ย คลอดออกมาจากครรภ์มารดา

เดียวกันแท้ๆ เหตุใดถึงได้แตกต่างกันเพียงน้ีนะ โชคดีท่ีในยามนั้น 

เขาเหน็ฉซีงัเดินเข้ามาพร้อมบ่าวชายจ�านวนหน่ึงทีย่กกล่องอาหารมาด้วย 

จงึกวกัมอืเรยีกฉซีงัมาหา

ฉีซังรีบเข้ามาหาเขาทันที

ขณะที่สวีจ้งเซวียนสั่งการฉีฮุยอยู่ว่า "หลังยกชาเข้าไป เจ้าก็พา 

บ่าวชายพวกน้ียกอาหารเข้าไปวางเรยีงด้วย รอบคอบสักหน่อยเล่า"

ฉฮียุตอบรบั จากนัน้หนัตวักลบัไปใช้มอืเท้างุ่มง่ามท�างานละเอยีดอ่อน 

ของสาวใช้กบับ่าวหญิงแทนแล้ว

ส่วนทางสวีจ้งเซวียนก็เอ่ยประโยคท่ีพูดกับฉฮียุเมือ่ครู่น้ีกับฉซีงัอกีรอบ

ฉซีงัได้ยินแล้วเข้าใจทันที เขาผงกศรีษะเอ่ยตอบรบั "บ่าวเข้าใจขอรบั

คุณชาย ท่านวางใจได้ บ่าวจะต้องจัดการเรื่องนี้อย่างแนบเนียน ไม่ให ้

คณุหนเูจีย่นมองออกว่าพวกเราจงใจท�าแน่นอน"

สวีจ้งเซวียนถึงได้เดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างสบายใจ

เขาคิดว่าแม้เจ่ียนเหยียนจะใจอ่อน แต่นสิยัก็ยังดือ้รัน้ เขาจงึไม่อาจใช้ 

วิธีการบีบบังคับกับนาง ได้แต่ค่อยๆ เป็นน�้าหยดลงบนหินทีละหยดๆ  

ค่อยเป็นค่อยไป เริม่จากท�าให้นางประทบัใจด้วยเรือ่งทีเ่ลก็น้อยทีส่ดุก่อน  

จนกระทั่งนางคุ้นเคยกับการมีเขาอยู่ พบว่าตนเองไม่อาจจากเขาไปได้  

ถึงเวลานัน้ย่อมส�าเรจ็เสรจ็งาน ออกดอกออกผล

อีกอย่างตอนน้ีเขาก็ไม่ได้ร้อนใจ เขาสามารถอดทนรอ...รอจนถึง 
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เวลาท่ีตนเองเข้าครอบครองหัวใจทัง้ดวงของนางไปเงยีบๆ

เจีย่นเหยียนไม่ได้รูส้กึตัวสกันิดว่านางถูกสวีจ้งเซวียนวางแผนเช่นนี ้

อยู่ในใจ นางแค่นั่งอยู่บนเก้าอี้พนักโค้งตัวแรกทางซ้ายมือในห้องหลัก  

ดืม่ชาไปพลางมองส�ารวจการตกแต่งภายในห้องไปด้วย

บนผนังตรงกลางแขวนภาพวาดต้นสนคู่ก ้อนหินของจางเจ่า 

ศลิปินชาวถังเอาไว้ ด้านข้างแปะกลอนคู ่ ดอูอกว่าน่าจะเป็นลายมอืของ 

สวีจ้งเซวียนเอง ด้านหน้ารูปภาพเป็นโต๊ะยาวไม้ฮวาหลีตัวหนึ่ง ด้านบน 

วางกระถางสวนหนิปลอมคูแ่จกันทรงแปดมมุเคลอืบเขยีวสองใบข้างละฝ่ัง 

ด้านข้างโต๊ะยาวยังมีโต๊ะสูงอีกคู่หน่ึง ด้านบนจัดวางกระถางดอกไม้ 

ตามฤดูกาลเอาไว้ และที่ด้านหน้าโต๊ะยาวเป็นโต๊ะแปดเซียนตัวหนึ่ง  

ด้านข้างสองฝ่ังวางเก้าอีพ้นกัโค้งไว้สองตวั ถัดออกมาจากน้ันด้านซ้ายขวา 

เป็นเก้าอ้ีพนกัโค้งอีกสองตัว ตรงกลางขวางไว้ด้วยโต๊ะตวัหนึง่

เจี่ยนเหยียนตั้งใจจะมองส�ารวจเคร่ืองเรือนชิ้นอ่ืนๆ ต่อ ทันใดนั้น 

ก็ได้ยินเสยีงเมีย้วดงัขึน้พร้อมกบัเงาร่างอ้วนพีท่ีกระโจนเข้ามาจากประต ู

ไปอยูบ่นโต๊ะแปดเซยีน จากนัน้กม้็วนเกบ็หางนัง่ยองๆ ลงด้านบนพลาง 

เบกิดวงตากลมกวาดมองไปมา

เมื่อเจี่ยนเหยียนตั้งใจมองก็เห็นเป็นแมวตัวกลมตัวหน่ึง คิดว่า 

แมวตวัน้ีน่าจะมชีวิีตไม่เลว ไม่ต้องพูดถึงขนาดตวัอ้วนใหญ่ กระท่ังขนสส้ีม

อมน�า้ตาลบนตัวมนัเองก็มนัวาว ทอประกายดจุผ้าแพรชัน้ดี

ท่ีหาได้ยากคือตรงปลายจมูกมันมีพ้ืนที่สีขาวอยู่เล็กๆ นับได้ว่า 

เป็นจุดเด่นของทั้งตัว

แมวตัวนี้ไม่กลัวคนสักนิด เมื่อเห็นเจี่ยนเหยียนก�าลังมองมันก็ 

ร้องเมีย้วออกมาอกีครัง้ จากนัน้ก็ยกขาข้างหน่ึงข้ึนมาแลบล้ินเลียแผล็บๆ 
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เสรจ็แล้วก็ยกเท้ามาลบูบนหน้าต่อ

แมวเป็นสตัว์ทีป่ระหยัดน�า้มากจรงิๆ ด้วย! อย่างน้อยเวลาล้างหน้า 

ก็ไม่เคยต้องใช้น�า้

เริ่มแรกเจี่ยนเหยียนยังจดจ�าแมวตัวนี้ไม่ได้ ด้วยความที่แมวน้อย 

ทีไ่ด้เจอในป่าเหมยตัวนัน้ตัวเลก็จนสามารถนัง่อยู่บนฝ่ามอืนาง ใช้สองน้ิว 

หิว้คอขึน้มาได้ แต่แมวท่ีอยู่ตรงหน้าตอนนี.้..เอ่อ ตัวใหญ่จนคาดว่าคงต้องใช้

สองมอือุม้ข้ึนมา

นางแค่ประหลาดใจด้วยนกึไม่ถึงว่าคนอย่างสวีจ้งเซวียนจะเลีย้งแมว

ด้วย ซ�า้ยังเลีย้งแมวตวัอ้วนพีเช่นน้ี แต่หลงัคดิเสรจ็นางกเ็ก็บสายตากลบัมา 

มองส�ารวจภายในห้องต่อ

ยามนั้นฉีซังก็รีบร้อนว่ิงเข้ามา รีบถึงขั้นไม่ทันคารวะเจี่ยนเหยียน 

ก็ก้าวเร็วรี่ไปหยุดอยู่หน้าแมวตัวน้ัน ก่อนย่ืนมือไปอุ้มมันมากอดไว ้

พร้อมเอ่ยต�าหน ิ "เสีย่วเหมาถวนเจ้าไปท่ีใดมา เหตใุดถึงเพ่นพ่านส่งเดชให้

พวกเราหาตวัไม่เจอเล่า เมือ่ครูน้ี่คุณชายเพ่ิงถามถึงเจ้า บอกว่าจะต้องหา 

ตวัเจ้าให้เจอ ไม่อย่างนัน้พวกเราจะโดนโบยกันหมด!"

เจี่ยนเหยียนตกตะลึง หันขวับไปมองแมวตัวที่ฉีซังอุ้มอยู่ทันที

แมวสีส้มอมน�า้ตาล ปลายจมกูมแีต้มสขีาว มหิน�าซ�า้มนัยังถูกเรยีกว่า 

'เสีย่วเหมาถวน' เช่นกัน...

"มัน...มันชื่อว่าอะไรนะ" นางถามฉีซังอย่างไม่อยากจะเชื่อ

ฉีซังจึงอุ้มเสี่ยวเหมาถวนมาหยุดอยู่ตรงหน้านาง เขาก้มหน้ามอง 

เสี่ยวเหมาถวนก่อนหนหน่ึง จากนั้นถึงได้เงยหน้ามองเจี่ยนเหยียนอีกที

พร้อมย้ิมเอ่ย "มันหรือขอรับ มันชื่อเสี่ยวเหมาถวน คุณหนูเจี่ยนรู้สึกว่า 

มนัอ้วนเกินไปไม่เหมาะเรยีกเสีย่วเหมาถวน แต่ควรจะเรยีกต้าเหมาถวน 
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หรือพ่ังเหมาถวน* มากกว่าใช่หรือไม่ บ่าวเองก็คิดอย่างเดียวกัน แล้วก็ 

เคยเสนอกับคุณชายมาก่อนด้วย ทว่าคุณชายยืนกรานจะเรียกมันว่า 

เสีย่วเหมาถวน พวกบ่าวก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไร"

เจี่ยนเหยียนถามต่อ "พวกเจ้าไปได้มันมาจากที่ใดหรือ"

ฉซีงัส่ายหน้า "บ่าวไม่ทราบขอรบั คุณชายเป็นคนพากลบัมา จ�าได้

คลบัคล้ายว่าน่าจะเป็นช่วงเดอืนสองเดอืนสามกระมงั เอาเป็นว่าเป็นช่วงที่ 

ดอกท้อก�าลงับานงดงามพอด ีอยู่ดีๆ  วันหนึง่ตอนทีค่ณุชายหยุดพักผ่อน 

อยูท่ี่ทงโจวก็พาเสีย่วเหมาถวนกลบัมา บอกแค่ว่าให้พวกบ่าวดแูลมนัดีๆ   

แต่ความจริงขอแค่มีเวลาว่างเขาก็จะเป็นคนดูแลเองทั้งน้ัน ไม่อย่างน้ัน 

ตอนพากลบัมาเป็นแค่ลกูแมวตวัเลก็ๆ ตวัหน่ึง เพ่ิงจะผ่านมาครึง่ปีจะอ้วนจน

กลายมาเป็นเช่นนีไ้ด้อย่างไร"

ช่วงเดือนสองเดือนสามที่ดอกท้อบานพอดี...

เจีย่นเหยียนตัง้ใจย้อนคดิ นางได้เจอเสีย่วเหมาถวนในป่าเหมยครัง้แรก 

ก็ช่วงนัน้พอดี หลงัน่ังยองๆ เล่นกับมนัอยูใ่ต้ต้นเหมยสกัพักก็อยากพามนั

กลบัไปเลีย้งมาก ทัง้ยังต้ังชือ่ให้มนัว่าเสีย่วเหมาถวน เพียงแต่เจีย่นฮูหยิน

รังเกียจหมาแมวมากที่สุด ดังน้ันสุดท้ายจึงไม่ได้พามันกลับไป ทว่า 

สวีจ้งเซวียนเอามันมาเลี้ยงได้อย่างไร ซ�้ายังต้ังชื่อให้ว่าเสี่ยวเหมาถวน 

อีกด้วย หรือว่าวันน้ันสวีจ้งเซวียนเองก็อยู่ในป่าเหมย เพียงแต่ตนเอง 

ไมไ่ด้สงัเกตเห็นเขา?

นางจึงเริ่มย้อนคิดว่าวันนั้นตนเองท�าอะไรลงไปบ้างในป่าเหมย  

จากนั้นพอย่ิงคิดนางก็รู้สึกว่าแผ่นหลังมีเหงื่อออกชุ่ม สุดท้ายกระท่ัง 

ท้องน้อยยังเริ่มปวดขึ้นมานิดๆ...

* เสีย่วเหมาถวน แปลว่าก้อนไหมพรมน้อย ต้าเหมาถวน แปลว่าก้อนไหมพรมใหญ่ และพ่ังเหมาถวน แปลว่า 

ก้อนไหมพรมอ้วน
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ช่วงระหว่างฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาว เวลากลางวันสัน้กลางคนืยาว 

หลังเจี่ยนเหยียนกับสวีจ้งเซวียนกินอาหารเย็นเสร็จก็เพ่ิงต้นยามโหย่ว* 

เท่าน้ัน แต่ท้องฟ้าภายนอกกลบัมดืสนิทไปแล้ว

โคมไฟสองดวงทีแ่ขวนอยู่ตรงชายคารถม้าแกว่งไกวไปมา ด้านใน 

รถม้าเองก็มโีคมแก้วกลมหน่ึงดวงส่องสว่างอยู่

สวีจ้งเซวียนก้าวขึน้รถม้าก่อน จากนัน้ก็หนัมาย่ืนมอืให้เจีย่นเหยียน 

บรเิวณหว่างค้ิวเต็มไปด้วยรอยย้ิมอบอุ่น "ขึน้มาเถอะ"

เจี่ยนเหยียนกลับยืนนิ่งอย่างดื้อรั้น เอาแต่ถามว่า "ไป๋เวยเล่า ข้า 

นัง่รถม้าคนัเดียวกับนางก็พอ ไม่กล้ารบกวนคณุชายใหญ่"

ยามนีส้วจ้ีงเซวียนสวมชดุจือ๋ตวัตวับางสนี�า้เงิน เพราะว่าอากาศหนาว 

จงึคลมุทับด้วยเสือ้คลมุสแีดงเข้ม ยามสะท้อนกับแสงเทียนสส้ีมย่ิงท�าให้

52
    

* ยามโหย่ว หมายถึงช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.
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ใบหน้าเขาดูอบอุน่มากขึน้

เขาได้ยินเจีย่นเหยียนปฏเิสธ รอยย้ิมบนหน้ากลบัไม่ลดทอน กลบักัน 

ยังเอียงหน้าน้อยๆ เอ่ยว่า "ข้าให้ฉีซังเช่ารถม้าอีกคันมาให้ไป๋เวยนั่งแล้ว  

เจ้ากับข้ามาน่ังคันเดียวกัน"

เจีย่นเหยียนได้ยินดังน้ันก็หันมองไปด้านข้าง จึงได้เหน็ว่าทีด้่านหลัง

ยังมีรถม้าอีกคันจอดอยู่จริงๆ เพียงแต่เป็นเพราะฟ้ามืด ด้านหน้ารถม้า 

ยังไม่ได้จดุโคม ดังน้ันตอนแรกนางจงึไม่ทนัสังเกตเห็น

ยามนีใ้นเมือ่ได้ยินสวีจ้งเซวียนเอ่ยเช่นน้ีแล้ว เจีย่นเหยียนไม่พูดไม่จา 

ก็ขยับเท้าก้าวเดนิไปทางรถม้าคนัด้านหลงัทนัที แต่เอวพลนัถูกแขนข้างหนึง่ 

ย่ืนมาโอบรดัไว้แน่น!

บางทีอาจเพราะมีสีของราตรีช่วยบดบัง สวีจ้งเซวียนจึงเปล่ียนไป 

ใจกล้ามากกว่าเดมิ เรือ่งราวมากมายท่ีปกติกล้าแค่คิดทว่าไม่กล้าลงมอืท�า 

กลบัปฏิบติัจรงิขึน้มาแล้ว

นางผอมมากจริงๆ! สวีจ้งเซวียนนึกทอดถอนใจอยู่ในอก ทั้งๆ ที่

พยายามให้นางกินของดีๆ  มากมาย แต่เวลาโอบกอดนางก็ยงัคงรูส้กึว่า 

ไม่มเีนือ้หนงั ร่างเบาหวิวไร้น�า้หนักอยู่ดี

ส่วนเจี่ยนเหยียนถูกเขากอดกะทันหันเช่นนี้ย่อมดิ้นไม่ยอมง่ายๆ

สวีจ้งเซวียนจึงหลุบตาลง ย้ิมเอ่ยกับนาง "หากยังโวยวายทุกคน 

ก็จะรูกั้นหมดจรงิๆ แล้ว" พร้อมกันนัน้ก็วางตวันางนัง่ลงบนรถม้าดีๆ  ส่วน

ตนเองกลบัย่ืนมอืไปเลกิม่านรถม้าตรงหน้าข้ึน ก่อนเอ่ยถามฉซีงัทีก้่มหน้า

หลบุตาลง ท�าเสมอืนตนเองเป็นคนหูหนวกตาบอดท่ีไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ยิน

อะไรทัง้น้ัน "เรือ่งท่ีสัง่ไปจดัการเรยีบร้อยหรอืไม่" ต่างไปจากน�า้เสยีงแผ่วเบา

และใบหน้าย้ิมๆ ทีพู่ดคยุกับเจีย่นเหยียนเมือ่ครู่นี ้น�า้เสยีงของเขาในตอนนี ้
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กลบัทุ้มต�ำ่เข้มงวด

ฉีซังค้อมตัวลงเอ่ยตอบ "ขอรับ บ่ำวท�ำตำมค�ำส่ังของคุณชำย ไป 

ขูข่วัญคนบงัคับรถม้ำกับบ่ำวชำยสองคนน้ันก่อน จำกน้ันปิดปำกด้วยเงนิ  

ใช้ทัง้อ�ำนำจและบญุคุณแล้ว เชือ่ว่ำคนบังคับรถม้ำกับบ่ำวชำยสองคนนัน้

ย่อมปิดปำกสนทิต่อเรือ่งในวันน้ีขอรบั"

สวจ้ีงเซวยีนผงกศรีษะอย่ำงพึงพอใจก่อนปล่อยม่ำนรถม้ำในมอืลง

ยำมนี้เจี่ยนเหยียนก�ำลังซุกตัวอยู่ที่มุมรถ ในใจคิดว่ำสวีจ้งเซวียน 

ตัง้ใจจะท�ำอะไรกันแน่ ไม่คิดหลกีเลีย่งค�ำพูดพวกน้ีกับนำงสกันดิ หรอืว่ำ 

เขำก็คดิจะใช้วิธีกำรเช่นน้ันกับนำง ให้นำงยอมแพ้เช่นกัน

สวีจ้งเซวียนเป็นคนละเอียดอ่อน เมื่อเห็นสำยตำหวำดระแวง 

ทีเ่จี่ยนเหยยีนมองเขำกร็ู้ทนัทวีำ่นำงคิดอะไรอยู่ ดังนั้นเขำจึงเอ่ยอธิบำย  

"เจ้ำไม่ต้องคิดมำก ข้ำไม่ได้มเีจตนำจะปฏิบตักัิบเจ้ำเช่นน้ัน"

แต่เจี่ยนเหยียนยังคงมองเขำอยำ่งระแวง

สวีจ้งเซวียนเห็นแล้วก็ถอนหำยใจ เขำช้อนสำยตำจ้องมองนำงนิ่ง 

ก่อนเอ่ยกับนำงด้วยเสยีงแผ่วเบำทว่ำจรงิใจ "ข้ำแค่อยำกให้เจ้ำรู้ว่ำข้ำเป็น 

คนประเภทใดกันแน่ ด้ำนท่ีด ี ด้ำนท่ีไม่ด ี ข้ำอยำกให้เจ้ำรับรู้ท้ังหมด ในเมือ่ 

ไม่ว่ำอย่ำงไรเช่นน้ีก็เป็นตวัข้ำท่ีแท้จรงิ" ก่อนชะงกัไปแล้วเอ่ยต่อ "ข้ำหวังว่ำ 

เจ้ำจะแสดงด้ำนทีแ่ท้จรงิของเจ้ำต่อหน้ำข้ำด้วยเช่นกัน เจีย่นเหยียน ข้ำ 

อยำกเหน็ตวัเจ้ำท่ีแท้จรงิ ไม่ใช่ตวัเจ้ำท่ีสภุำพห่ำงเหินเสมอเวลำอยูต่่อหน้ำข้ำ 

อย่ำเอำลกูไม้ท่ีใช้รบัมอืกับคนนอกมำรบัมอืกับข้ำ เช่นน้ันข้ำจะเสียใจ"

เจ่ียนเหยียนเม้มปำกไม่ตอบอะไร ในใจกลับคดิว่ำ ไยข้าต้องแสดง

ด้านทีแ่ท้จรงิของตนเองต่อหน้าเจ้าด้วย กระทัง่สามภีรรยาทีใ่กล้ชดิท่ีสดุ 

ยังมเีรือ่งปิดบงักัน ถือดีอะไรให้ข้าแสดงตัวตนท่ีแท้จรงิของตนเองออกมา 
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ต่อหน้าเจ้าด้วย!

สวีจ้งเซวียนมองดูสีหน้าระแวดระวังป้องกันตัวของนางก็รู้ว่านาง 

ไม่ได้ฟังค�าของเขาเข้าหู

เขาจึงถอนหายใจอีกครั้ง ย่ืนมือไปตั้งใจลูบศีรษะนาง ทว่าถูก 

เจี่ยนเหยียนเบี่ยงศีรษะหลบ ขณะเดียวกันสายตาของนางก็เสมือน 

สัตว์ตัวเล็กที่ได้รับความตกใจ เอาแต่มองเขาอย่างระวังตัว มีท่าทีเหมือน 

หากเจ้ากล้าแตะต้องข้าอีกครัง้ ข้าจะกัดเจ้าให้จมเข้ียวอย่างไรอย่างนัน้

มือที่ยกขึ้นค้างอยู่กลางอากาศ หลังจากน้ันครู่หนึ่งสวีจ้งเซวียน 

ถึงได้ย้ิมขืน่อย่างจนปัญญาพลางเก็บมอืของตนเองกลบัมา แต่สดุท้ายก็ยัง

ปรกึษากับนางด้วยน�า้เสยีงดีๆ "อย่าเป็นเหมือนเม่นน้อยทีพ่องหนามใส่ข้า

เช่นน้ัน ว่าง่ายๆ ให้ข้าคอยเอาใจเจ้าไม่ดีหรอกหรือ"

"ไม่ดี" เจีย่นเหยียนตอบเสยีงเย็น "ข้าไม่ใช่สตัว์เลีย้ง ไม่จ�าเป็นต้อง 

ให้คนมาคอยเอาใจ ข้าสามารถเอาใจตนเองได้"

สวจ้ีงเซวยีนถอนหายใจ "เจีย่นเหยียน ไฉนนิสยัของเจ้าถึงแข็งกร้าวนกั 

แขง็เกินไปจะหักง่าย เช่นนีไ้ม่ใช่เรือ่งดี"

เจีย่นเหยียนหัวเราะเสยีงเย็น คดิเพียงว่าสวจ้ีงเซวียนต้ังใจจะเล่นศึก 

ทางจิตวิทยากับนางหรือ เริ่มแรกเอ่ยค�าพูดเปิดเผยจริงใจ ท�าเป็นว่าเขา 

เปิดเผยตวัตนทัง้หมดของตนเองต่อหน้านางอย่างตรงไปตรงมา ตัง้ใจจะ 

เอาเรือ่งนีม้าแลกให้นางเปิดใจและซาบซึง้จนหลัง่น�า้ตา พอเห็นว่าไม่ได้ผล 

จงึพูดอีกว่านิสยันางแข็งกร้าวไป ดูคล้ายคดิเพ่ือนางอย่างจริงใจ ท�าเช่นนี้

ยงัไม่ได้ใช้ท้ังอ�านาจและบญุคุณอกีหรอื ค่อยๆ โน้มน้าวเช่นน้ี เป้าหมาย

สดุท้ายก็ยังเป็นการให้นางเชือ่ฟังเขาอย่างว่าง่ายอยู่ดไีม่ใช่หรือ

ดงัน้ันเจีย่นเหยียนจงึเอ่ยเสยีงเย็น "ข้าหักไม่หักเป็นเร่ืองของข้า ไม่กล้า
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รบกวนให้คณุชายใหญ่เป็นห่วงหรอก" เอ่ยจบก็หันตัวไปด้านข้าง ยกมอืขึน้ 

เลกิผ้าม่านท่ีห้อยอยู่บนผนังรถ จากนัน้ก็เอาแต่มองออกไปข้างนอก แต่

ความจรงิข้างนอกมอีะไรให้น่าดูกัน มแีต่ความมดืเท่าน้ัน

สวีจ้งเซวียนเห็นนางไม่พอใจแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรอกี ท้ังยังเหน็ว่า 

เมื่อนางเลิกม่านขึ้น ลมหนาวภายนอกก็พรูเข้ามาพัดจอนผมของนาง 

ให้ปลิวพลิ้ว เป็นห่วงว่านางเอาแต่ตากลมจะเป็นหวัดเย็นได้ เขาจึงเอ่ย 

เสยีงอบอุน่ "ปล่อยผ้าม่านลงเถอะ ท�าเช่นน้ีจะไม่สบายได้ง่ายๆ"

ทว่าเจี่ยนเหยียนไม่สนใจเขา

สวีจ้งเซวยีนไร้หนทาง ได้แต่เอ่ยต่อว่า "ไม่อย่างน้ันให้ข้าลงจากรถ 

ไปข่ีม้าแทน เจ้าน่ังอยู่ทีน่ีค่นเดียว ไม่มข้ีารบกวนสายตาเจ้า เจ้าก็ไม่ต้อง 

มองออกไปข้างนอกแล้วใช่หรอืไม่" เอ่ยจบก็สัง่เสยีงต�า่ให้คนบงัคับรถม้า 

ด้านนอกหยุดรถ ส่วนตนเองก็ลุกขึ้นเตรียมลงจากรถม้าไป แต่ทันใดนั้น 

ก็ได้ยินน�า้เสยีงเรยีบเฉยของเจีย่นเหยียนลอยเข้ามาในหูพร้อมกระแสลม

กลางคนืหนาวเหนบ็

"ในเมื่อก่อนหน้านี้สร้างเรื่องให้พวกเขารู้กันหมดแล้วว่าพวกเรา 

นั่งรถม้าคันเดียวกัน ตอนนี้ยังจะมาหลีกเล่ียงอะไรอีก น่ังไปดีๆ ก็พอ"  

นางเอ่ยพลางลูบไล้กล่องขนมไม้แดงฝังเปลือกหอยหลากสีสันเป็น 

ลายบปุผา แมลง และสตัว์มงคลบนตัก

กล่องขนมกล่องนีเ้ป็นของทีส่วีจ้งเซวียนยัดเยียดให้นางก่อนจะออกมา

จากเรือน บอกแค่ว่าให้นางกินระหว่างทาง ก่อนหน้าน้ีนางเปิดดูเห็นว่า 

ด้านในมอียู่เก้าช่อง แต่ละช่องต่างใส่ขนม ผลไม้เชือ่ม และเมลด็ผลไม้แห้ง 

แตกต่างกันไป

การฝังเปลือกหอยจะใช้เปลือกหอยทากกับหอยทะเลมาขัดเป็น 
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แผ่นบาง แล้วฝังลงไปบนภาชนะต่างๆ ตามแบบทีต้่องการ แต่ว่าต่อให้ 

เปลอืกหอยเหล่าน้ีจะขดัให้บางกว่าน้ี เวลาทีล่บูไล้ก็ยังให้สมัผสัสากผวิเลก็ๆ 

บนปลายน้ิวอยู่ดี

เจีย่นเหยียนรูส้กึตวัอย่างน่าเศร้าว่าต่อให้เวลาสวีจ้งเซวียนอยู่ต่อหน้า

นาง เขาจะท�าตัวเจ้าแผนการกว่านี ้แต่ไม่อาจปฏิเสธว่าเขายังคงดกีบันาง

มาก และนางก็พบว่าตนเองก็ละโมบต่อความอบอุ่นเหล่านี้ที่เขามอบให้ 

อย่างหน้าไม่อาย ดังนั้นถึงได้ทนให้เขาออกไปข่ีม้าตากลมในยามราตรี 

อนัหนาวเหน็บเช่นน้ีไม่ได้

และแน่นอนว่ากับค�าพูดท่ีฟังดูคล้ายประชดประชัน แต่ความจริง 

เป็นห่วงนีข้องเจีย่นเหยียน สวีจ้งเซวียนย่อมฟังเข้าใจ เขาดใีจอย่างมาก  

จากนัน้ก็ไม่ได้ลงจากรถม้าไปจรงิๆ แค่สัง่คนบงัคบัรถม้าผ่านม่านรถอกีครัง้ว่า

ให้เคลื่อนรถม้าไปต่อ ก่อนจะเอ่ยเสียงเบากับเจี่ยนเหยียน "เช่นนั้นเจ้าก็ 

ปล่อยผ้าม่านลงมาดีหรอืไม่ หากไม่สบายเข้าก็ไม่ดแีล้วจริงๆ"

เจีย่นเหยียนไม่ได้พูดอะไร แต่สดุท้ายก็ยังปล่อยผ้าม่านลงมาอยู่ดี 

และพอหันหน้ากลับมาก็ก้มหน้าลงอีกคร้ัง เอาแต่เหม่อมองกล่องขนม 

บนตกั

สวีจ้งเซวียนรู้จักรุกและถอย ทันทีที่สัมผัสได้ถึงอาการต่อต้านของ

เจีย่นเหยียน เขาก็ฉลาดทีจ่ะปิดปากไม่พูดอะไรอกี

เดิมทีเวลากลางคนืก็เงียบสงัดอยู่แล้ว เจีย่นเหยียนได้ยินเสยีงหวีดหวิว

ของลมกลางคืนทีพั่ดผ่านก่ิงไม้ เสยีงกุบกับของกีบเท้าม้า เสยีงกุกกักของ 

ล้อรถ รวมถึงเสยีงเอีย๊ดอ๊าดไม่หยุดของโคมไฟด้านหน้ารถม้าทีถู่กลมพัด

แกว่งไกวไปมา

ช่วงเวลาเช่นนีเ้ดมิก็เป็นช่วงเวลาท่ีจติใจอ่อนแอทีส่ดุ นับประสาอะไร 
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กับคนท่ีน่ังอยู่ตรงหน้าผู้น้ีเป็นคนที่นางชอบและเขาก็ชอบนางชัดเจน  

แต่เหตุใดเขาต้องคอยเอาแต่หย่ังเชิงวางแผนใส่นาง และเหตุใดนางยัง 

เอาแต่ป้องกันตัวจากเขาเช่นนี้ ต่อให้วันนั้นท่ีวัดอวี้หวงนางจะรวบรวม 

ความกล้าท้ังหมด หลงคดิว่าได้พูดทุกอย่างกับเขาไปชดัเจนมากพอแล้ว  

ขอแค่เขาอย่าได้มารบกวนกันอกี นางก็สามารถใช้ชวิีตสงบสขุของตนเอง

เหมอืนท่ีผ่านมาต่อไปได้ ในใจไม่มคีวามหว่ันไหวใดๆ ก่อตวัข้ึนอกี แต่เขา

กลบัไม่ยอมปล่อยนางไป เอาแต่ตามวอแวนางไม่เลิก

เจี่ยนเหยียนรู้สึกว่าตนเองเป็นเหมือนแมลงตัวน้อยท่ีเข้าไปติด 

ใยแมงมมุ ทกุครัง้จะพยายามดิน้รนสดุชวิีต กระทัง่เหน็ว่าในทีส่ดุก็จวนจะ 

หลดุพ้นจากทะเลทุกข์ได้อยู่แล้ว แต่เวลาต่อมาก็มกัมใียแมงมมุเส้นหน่ึง 

ย่ืนมากระหวดัเก่ียวนางไว้แน่นอกีครัง้เงยีบๆ เช่นน้ีสนุกจริงๆ หรือ นางมแีต่ 

รูส้กึว่าเหนือ่ยย่ิงนกั

น�า้ตาไหลออกมาจากดวงตา นางเองก็ไม่ได้ยกมอืขึน้เชด็ แค่ปล่อยให้

หยาดน�า้ตาไหลผ่านแก้มหยดลงไปบนกระโปรงนางเงยีบๆ

นางเอาแต่ก้มหน้า ท้ังยังไม่มอีาการผิดปกติอะไร เดิมทสีวีจ้งเซวียน 

คดิแค่ว่านางก�าลงัโมโหจงึไม่สนใจเขา ไม่ได้คดิอะไรมาก เพียงแต่ภายหลงั 

เขาได้ยินเสยีงต๊ิงดังขึน้แผ่วเบา ราวกับมหียดน�า้ตกกระทบบนกล่องขนม 

ตอนแรกเขายังหลงคิดว่าตนเองหูแว่วไป แต่ตามมาติดๆ จากนั้นก็มี 

เสยีงเช่นเดมิดงัขึน้สองครัง้ เขาถึงได้ตกใจ รบีเอ่ยเรยีกหย่ังเชงิออกไปทันที 

"เจีย่นเหยียน?"

เจี่ยนเหยียนไม่ได้ตอบกลับ ถึงข้ันไม่ขยับ นางยังคงเอาแต่รักษา

ท่าทางนัง่ก้มหน้าอยู่ตรงนัน้

ตอนนี้สวีจ้งเซวียนก็ไม่มีเวลาไปสนใจว่านางจะโมโหหรือไม่แล้ว  
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เขารบีลกุจากท่ีน่ังลงมาคกุเข่าข้างหน่ึง ก่อนย่ืนมอืไปประคองศรีษะท่ีก้มต�า่ 

ของเจีย่นเหยียนขึน้มา

เจีย่นเหยียนยังต่อต้านไม่ยอมเงยหน้า เพียงแต่สวจ้ีงเซวียนแรงเยอะ  

นางขดัขืนไม่ไหว ได้แต่ถูกบงัคับให้เงยหน้าข้ึน

ดังนั้นท่ามกลางแสงเทียนท่ีไม่นับว่าสว่างไสวภายในรถม้า  

สวีจ้งเซวียนจึงได้เห็นว่าเจี่ยนเหยียนมีคราบน�้าตานองหน้าไม่รู้ตั้งแต่ 

เมื่อใด

เขานิ่งอึ้งไป หลังจากน้ันก็รู ้สึกปวดหนึบในใจ เจ็บปวดข้างใน 

ไปทั่วทั้งร่าง

นางเป็นเด็กสาวที่ด้ือรั้นเพียงน้ี ต่อให้ร้องไห้ก็จะร้องไห้เงียบๆ  

คนเดียว ไม่ยอมให้เขารับรู้อยู่ดี
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