อู ห ลิ ง

บทน�ำ
นับแต่เด็กจนโต ความใฝ่ฝันของนางมีเพียงอย่างเดียว เรื่องที่
ง่ายดายยิ่งส�ำหรับผู้อื่น แต่ส�ำหรับนางแล้วกลับยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์
ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าจะมีวันที่ความฝันกลายเป็นจริงหรือไม่
นางอยากก้าวออกไปจากห้องด้วยขาของตัวเอง อยากท่องเที่ยว
ไปทั่วหล้าโดยไร้ซึ่งข้อจ�ำกัดใดๆ ทว่าตั้งแต่เกิดมา ขานางก็เดินไม่ได้โดย
ไม่ทราบสาเหตุ
ความพิการของขาท�ำให้นางได้แต่ขงั ตัวเองอยูใ่ นห้องทัง้ วัน ร่างกาย
จึงพลอยอ่อนแอตามไปด้วย มักป่วยกระเสาะกระแสะอยู่เสมอ จวบจน
วันนี้นางอายุครบสิบเก้าแล้ว ยังไม่เคยมีใครมาเจรจาสู่ขอเสียที
นางไม่คาดหวังอะไรกับการแต่งงานนานแล้ว หวังเพียงว่าสักวัน
อาการป่วยทีข่ าจะหายดี ท่านพ่อเสาะหาหมอชือ่ ดังจากทุกทีม่ ารักษานาง
ตั้งแต่เด็กจนโตแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้น แม้จะเป็นเช่นนี้ ทว่านาง
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ยังหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ แม้โอกาสจะริบหรี่มากก็ตาม...
แต่บัดนี้เห็นทีว่าแม้แต่โอกาสริบหรี่เช่นนั้นนางก็รอไม่ไหวแล้ว...
"อวี่อิน เจ้าอดทนอีกนิด ซื่อคุนไปตามหมอชื่อดังมาแล้ว รออีก
สักสองสามวัน อีกสองสามวันเจ้าก็จะหายดี!"
ร่างกายนางร้อนระอุไปหมดและอยูใ่ นภาวะครึง่ หลับครึง่ ตืน่ นับแต่
ไม่ระวังตัวจนเป็นไข้หวัดเมือ่ หนึง่ เดือนก่อน นางก็ลม้ ป่วยไม่หาย ร่างกาย
อ่อนแอลงทุกที ตอนนีแ้ ม้แต่เรีย่ วแรงจะลืมตายังไม่มี ได้ยนิ เพียงน�ำ้ เสียง
ร้อนรนของท่านพ่อดังอยู่ข้างหูไม่หยุด
เวลาของนางมาถึงแล้วหรือ ดีเหมือนกัน ในที่สุดนางจะได้หลุดพ้น
จากร่างพิการอ่อนแอนีเ่ สียที ไม่ตอ้ งหดหูซ่ มึ เศร้าอยูท่ งั้ วันและได้แต่มอง
ท้องฟ้าจากหน้าต่างห้อง ไม่ต่างจากนกที่ถูกขังอยู่ในกรง
การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีของท่านพ่อและพี่ใหญ่ ชาตินี้นาง
คงมิ อ าจตอบแทนแล้ ว ไว้ ช าติ ห น้ า นางจะเป็ น วั ว เป็ น ม้ า ตอบแทน
พระคุณของพวกเขาโดยไม่ปริปากบ่นสักค�ำแน่นอน
ชาติหน้านางขอไม่มาก แค่ให้นางมีสขุ ภาพแข็งแรง มีขาทีใ่ ช้งานได้
ฐานะจะสูงหรือต�่ำล้วนไม่ส�ำคัญ
สิ่งที่นางต้องการเรียบง่ายยิ่ง แต่ส�ำหรับนางในชาตินี้กลับยากเย็น
เหลือเกิน
สติรับรู้ค่อยๆ เลือนราง แม้แต่เสียงเรียกของท่านพ่อก็เริ่มล่องลอย
ห่างออกไป ยิ่งฟังยิ่งไม่เหมือนจริง เห็นทีนางคงเดินมาถึงวาระสุดท้าย
ของชีวิตแล้ว ฝืนทนก็อยู่ได้อีกไม่นาน
ไม่รู้ชาติหน้านางจะเป็นอย่างไร
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หวังว่าสวรรค์จะได้ยินเสียงวิงวอนและเมตตานาง อย่าล้อเล่น
กับนางรุนแรงถึงเพียงนี้อีก ให้นางได้มีจุดเริ่มต้นเหมือนคนธรรมดา
คนอื่นๆ เถอะ...
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1
"จะท�ำอย่างไรดีนะ..."
แปลกจริง ใครก�ำลังพูดนะ เสียงนี้...ไม่คุ้นเอาเสียเลย...
"คิดไม่ถึงว่าคราวนี้พระชายาจะเอาจริง เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้ง
เสียแล้ว"
"แต่พระชายาสลบไปตั้งนาน ยังไม่รู้ว่าจะฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่..."
เอาจริงเรื่องอะไร พระชายา? ที่แท้พวกนางพูดถึงใครกัน
นางลืมตาตื่นจากความมึนงง รู้สึกเหนื่อยล้ายิ่ง ใช้เวลาครู่หนึ่ง
ดวงตาจึงปรับจุดรวมแสงได้และมองเห็นภาพตรงหน้าชัดเจนในที่สุด
แต่กลับต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่ไม่คุ้นเคย
ม่านเตียงหรูหราเหนือศีรษะแตกต่างกับม่านเตียงเรียบง่ายที่นางใช้
อยู่เดิมอย่างสิ้นเชิง ยังมีกลิ่นหอมรุนแรงที่นางไม่คุ้นอย่างยิ่งแผ่อวล
ไปทั่วห้อง ได้กลิ่นแล้วไม่ชินเลยสักนิด
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ข้าอยู่ที่ใดกันแน่ ตอนนี้เกิดอะไรขึ้น
สาวใช้สองคนข้างเตียงรีบหันมาทันทีเมื่อได้ยินเสียงเคลื่อนไหว
ครั้นเห็นนางลืมตาก็ร้องเรียกอย่างตื่นเต้นดีใจ "พระชายา ในที่สุดท่าน
ก็ฟื้นแล้ว!"
"ท่านสลบไปคราวนี้หลับใหลไปเกือบสิบวัน ท�ำเอาพวกข้าน้อย
ตกใจแทบแย่!"
พระชายา? พวกนางเรียกข้าว่าพระชายาหรือ แต่ขา้ ไม่ใช่พระชายา
สักหน่อย! นางอยากเอ่ยปาก แต่ล�ำคอกลับแห้งผากจนเปล่งเสียงไม่ได้
"พระชายา ท่านอยากเสวยน�้ำหรือไม่เพคะ ข้าน้อยจะรินน�้ำมา
ให้ท่านเดี๋ยวนี้" สาวใช้คนหนึ่งหมุนตัวไปรินน�้ำชา
"ข้าน้อยจะไปเชิญหมอหลวงมาดูอาการของท่าน" สาวใช้อีกคน
หมุนตัวออกไปเช่นกัน
นางงุ น งงไปหมด ไม่ รู ้ จ ริ ง ๆ ว่ า เกิ ด อะไรขึ้ น กั น แน่ นางไม่ ใ ช่
พระชายา ท�ำไมทั้งสองเอาแต่เรียกนางเช่นนี้
นางคือจูอวี่อินชัดๆ เป็นเพียงบุตรสาวของคหบดีคนหนึ่ง ยังไม่เคย
แต่งงานกับใครด้วยซ�้ำ แล้วจะเป็นพระชายาได้อย่างไร
สาวใช้รินน�้ำชามาให้ จากนั้นพยุงนางที่ยังอ่อนแรงขึ้นจากเตียง
และป้อนน�้ำชา นางเห็นเงาสะท้อนของตัวเองจากน�้ำชาแล้วตื่นตระหนก
ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็น
"พระชายา ทรงเป็นอะไรไปเพคะ น�้ำชา...มีอะไรหรือ"
จูอวี่อินไม่สนใจล�ำคอที่เจ็บแสบ แต่ฝืนเปล่งเสียงที่แหบแห้งอย่าง
ที่สุดออกมาสั้นๆ "กระ...กระจก..."
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"หา? เพคะ"
สาวใช้ได้แต่วางถ้วยชาไว้ก่อนแล้วหมุนตัวเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้ง
หยิบกระจกทองเหลืองบานหนึ่งมา นางใช้มือที่อ่อนยวบไร้เรี่ยวแรง
ฝืนประคองกระจกไว้ พอเห็นโฉมหน้าที่สะท้อนออกมาจากกระจกแล้ว
ก็ตะลึงงันอีกครั้งและเหม่อลอยอยู่นาน
หญิงสาวในกระจกเป็นคนงามเฉิดฉัน แม้การสลบไสลเป็นเวลานาน
จะท�ำให้ดอู ดิ โรยไม่นอ้ ย แต่ยงั มองเห็นเค้าความงามแต่เดิม นางต้องเป็น
โฉมงามล�้ำเลิศคนหนึ่งเป็นแน่
เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ จูอวี่อินพูดไม่ออก นี่ไม่ใช่ใบหน้าของข้า! นาง
ก้มหน้ามองเล็บมือที่ย้อมสีแดงและทรวงอกอวบอิ่มซึ่งแตกต่างจาก
เรือนร่างผอมบางในอดีตของตนอย่างสิ้นเชิง พลันตื่นตระหนกอีกครั้ง
เมื่อพบว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของนางเช่นกัน
นี่เป็นความฝันหรือ แล้วเหตุใดจึงเกิดเรื่องเหลือเชื่อถึงเพียงนี้ได้
"พระชายา หมอหลวงมาแล้วเพคะ!"
จูอวี่อินยังตกตะลึงไม่หาย สาวใช้อีกคนก็เดินน�ำหมอหลวงเข้ามา
ในห้องแล้ว
หลังจับชีพจรให้นางและตรวจดูอาการอย่างละเอียด หมอหลวง
ยิ้มบางๆ เอ่ยว่า "พระวรกายของพระชายาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว
ขอเพียงพักผ่อนให้ดี บ�ำรุงให้มากก็จะฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว"
"ข้า...ไม่ใช่...พระชายา..."
"อะไรนะ" เนื่องจากเสียงของนางอ่อนแรงมาก หมอหลวงจึงได้ยิน
ไม่ชัด
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"ข้าไม่ใช่...พระชายา...ที่พวกเจ้าพูดถึง..."
หมอหลวงอึ้งไป สาวใช้สองคนด้านหลังสูดหายใจอย่างตกตะลึง
เช่นกันพลางพึมพ�ำเสียงค่อย "พระชายา...ความจ�ำเสื่อม!"
จูอวี่อินตระหนักดีว่าตัวเองไม่ได้ความจ�ำเสื่อม แต่นางจะอธิบาย
ให้พวกเขาเข้าใจอย่างไรดี
หมอหลวงจั บ ชี พ จรให้ น างอี ก ครั้ ง อย่ า งสุ ขุ ม และตรวจดู อ ย่ า ง
ละเอียดอีกครั้งก่อนพูด "พระชายาอย่าทรงกังวลพระทัยไปเลย อาจ
เป็นเพราะได้รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุรุนแรงเกินไป จึง
สูญเสียความทรงจ�ำชัว่ คราวและจ�ำฐานะของพระองค์ไม่ได้ แต่ไม่เป็นไร
พักผ่อนอีกสองสามวัน ความทรงจ�ำน่าจะค่อยๆ ฟื้นฟูกลับมา หาก
ผ่านไประยะหนึ่งแล้วความทรงจ�ำยังไม่กลับมา พวกเราค่อยมาคิดหา
หนทางรักษาอื่นๆ"
เรื่องทั้งหมดเหลือเชื่อเกินไปแล้ว! บางทีนางอาจยังอยู่ในความฝัน
ขอเพียงตื่นจากฝัน ทุกอย่างก็จะกลับเป็นเหมือนเดิม นางไม่จ�ำเป็นต้อง
ลนลานตื่นกลัว!
ดังนั้นจูอวี่อินจึงไม่โต้แย้งเรื่องฐานะของตัวเองกับพวกเขาอีก
ความเหนื่อยล้ารุนแรงไต่ขึ้นมาตามตัว นางเอนกายลงบนเตียงและ
หลับตาลง ใจคิดว่าท�ำอย่างนีแ้ ล้วอาจออกจากความฝันประหลาดนีแ้ ละ
กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่นางคุ้นเคยได้
สุดท้ายนางหลับแล้วตื่น ตื่นแล้วหลับไปอีก สามวันผ่านพ้นไป
อย่างมึนงง แต่สุดท้ายนางกลับยังอยู่ในห้องหรูหราที่ไม่คุ้นเคย ผู้ที่อยู่
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ข้างกายนางยังคงเป็นสาวใช้สองคนที่นางไม่รู้จัก จวบจนตอนนี้นางจึง
จ�ำต้องยอมรับความจริงว่าทุกอย่างหาใช่ความฝัน
สวรรค์ล้อเล่นครั้งใหญ่กับนางอีกครั้ง นางคิดว่าตัวเองป่วยตาย
ไปแล้ว ย่อมควรไปรายงานตัวที่ปรโลก คิดไม่ถึงว่าปรโลกไม่ได้ไป
กลับติดอยู่ในร่างของหญิงผู้หนึ่งและมีชีวิตอีกครั้ง!
เพราะอะไร นางไม่เข้าใจจริงๆ สวรรค์ลิขิตเช่นนี้มีจุดประสงค์ใด
กันแน่
จากความตืน่ ตระหนกตกใจในตอนแรกค่อยๆ กลายเป็นความสงบ
เยื อ กเย็ น จู อ วี่ อิ น ครุ ่ น คิ ด ถึ ง สถานการณ์ ต อนนี้ ข องตน นางไม่ รู ้ ว ่ า
สภาวะนีจ้ ะคงอยูน่ านเท่าไร บางทีอกี ไม่กวี่ นั ยมทูตอาจพบความผิดพลาด
และมารับตัวนาง เช่นนั้นก่อนที่ความผิดพลาดนี้จะยุติลง นางจะจัดการ
กับตัวเองอย่างไรดี
คิดไปคิดมาก็ได้แต่ใช้ชีวิตอยู่ในร่างนี้ไปก่อนชั่วคราว ไม่มีหนทาง
อื่นแล้ว
หวังว่ายมทูตจะมารับนางในอีกไม่ช้า เพราะนางไม่อยากยึดครอง
ร่างของผู้อื่นนานเกินไป ถึงอย่างไรการมีชีวิตอยู่ด้วยฐานะของผู้อื่นและ
ใช้ชีวิตที่ไม่ใช่ของตัวเองย่อมท�ำให้รู้สึกไม่สบายใจ
จนถึงวันที่สี่ จูอวี่อินก็ยอมรับสภาพตอนนี้ของตัวเองได้บ้างแล้ว
อารมณ์ของนางจึงดีขนึ้ ไม่นอ้ ย จูๆ่ มีบรุ ษุ คนหนึง่ ถลันเข้ามาในห้องอย่าง
ไม่คาดฝัน ไม่เพียงท�ำให้นางสะดุง้ เฮือก แต่ยงั สร้างความตืน่ ตกใจให้นาง
เป็นอย่างมาก...
"ในที่สุดเจ้าก็ฟื้นสักที คราวนี้ไม่ได้ตายสมใจ ไม่รู้จริงๆ ว่าเจ้า
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หรือข้ากันแน่ที่เสียใจ"
นางนั่งอยู่บนเตียงมองบุรุษตรงหน้าอย่างอึ้งงัน เขายังหนุ่มมาก
อายุนา่ จะประมาณยีส่ บิ ห้า รูปโฉมหล่อเหลางามสง่า ทัว่ ร่างแผ่กลิน่ อาย
ของผู้เป็นนายแต่ก�ำเนิดออกมา แต่สีหน้าหยิ่งยโส ประกอบกับน�้ำเสียง
เสียดสีเย็นชาสร้างความรู้สึกเหินห่างอย่างรุนแรง ยากที่ผู้คนจะเข้าถึง
"ท่านเป็นใคร ไยจึงพูดจาไร้ความเกรงใจถึงเพียงนี้" นางอดโพล่ง
ออกไปไม่ได้ เพราะวาจาเย็นชาไร้เยื่อใยของเขาบาดหูเกินไป ท�ำให้นาง
ไม่ชอบใจยิ่ง
"คิดสั้นไม่ส�ำเร็จ ตอนนี้แกล้งความจ�ำเสื่อม อยากได้ความเห็นใจ
หรือความละอายใจจากข้าอย่างนัน้ หรือ" ชายหนุม่ แค่นเสียงอย่างดูแคลน
"ไม่วา่ อาการความจ�ำเสือ่ มของเจ้าจะเป็นเรือ่ งจริงหรือเสแสร้ง อย่าคิดว่า
นั่นจะท�ำให้ข้าเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเจ้า พอซะเถอะ"
คิดสั้น? เจ้าของเดิมของร่างนี้ฆ่าตัวตายหรือ เพราะอะไร จูอวี่อิน
ตกตะลึงและเหม่อลอย ไม่ตอบค�ำเขานานทีเดียว
สาวใช้ด้านข้างเห็นนางเหม่อลอยหน้าซีด คิดว่านางสะเทือนใจกับ
ค�ำพูดของชายหนุม่ จึงได้แต่ฝนื ใจเอ่ยขอร้อง "ท่านอ๋อง พระชายาเพิง่ ฟืน้
ได้ไม่กวี่ นั พระวรกายยังอ่อนแอมาก ท่านอ๋องได้โปรด...สงสารพระชายา
เถอะเพคะ"
ท่านอ๋อง? แสดงว่าบุรุษเย็นชาไร้ความรู้สึกผู้นี้คือสามีของเจ้าของ
ร่างทีข่ า้ อาศัยอยู่ ชะรอยความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคูน่ คี้ งจะ...ย�ำ่ แย่ยงิ่
จูอวี่อินพลันรู้สึกอยากหัวเราะ หัวเราะให้กับความเหลวไหลของ
สถานการณ์ตอนนี้ นางต้องทนฟังค�ำเสียดสีเหน็บแนมโดยทีม่ อิ าจโต้ตอบ
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ไม่ยุติธรรมเลยจริงๆ
ชายหนุม่ ถลึงตาเย็นชาใส่สาวใช้จนนางหวาดกลัวตัวสัน่ เขาสะบัด
แขนเสือ้ จากไป ก่อนไปยังเอ่ยว่า "เจ้าระวังตัวให้ดเี ถอะ อย่าคิดว่าจะโชคดี
พ้นเคราะห์ได้ทุกครั้งไป"
จนกระทัง่ ชายหนุม่ จากไปแล้ว สาวใช้ทงั้ สองจึงถอนใจโล่งอก ทว่า
แววตาที่มองจูอวี่อินกลับเจือแววกระอักกระอ่วน เหมือนกลัวว่านางจะ
ทนค�ำพูดไร้เยื่อใยเมื่อครู่นี้ไม่ได้
จู อ วี่อินเพียงแต่ยิ้ม บางๆ นางไม่ใ ส่ใจแม้แต่น้อย เพราะนาง
หาใช่คนที่เขาเกลียดชังไม่ แต่นางคิดว่าตัวเองจ�ำเป็นต้องท�ำความ
เข้าใจเรื่องราวระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ จะได้ไม่ถูกต่อว่าโดยไม่รู้ต้นสาย
ปลายเหตุแบบเมื่อครู่อีก
ครัน้ เห็นผูเ้ ป็นนายไม่โกรธ แต่กลับยิม้ สองสาวใช้มองหน้ากันอย่าง
ตะลึงงัน หากเป็นเมือ่ ก่อน พวกนางคงต้องเริม่ เก็บเศษกระเบือ้ งของแจกัน
ที่ถูกเขวี้ยงจนเกลื่อนไปทั่วห้องแล้ว
"พวกเจ้าสองคน...คนหนึ่งชื่อชุนฮวา อีกคนชื่อชิวเยวี่ยใช่หรือไม่"
"เพคะ" ทั้งสองตอบเป็นเสียงเดียวกัน
"ข้าจ�ำอะไรไม่ได้เลย พวกเจ้าเล่าสิ่งที่ข้าสมควรรู้ทั้งหมดให้ข้าฟัง
ได้หรือไม่"
"เอ่อ...คือ..." พวกนางลังเลเหมือนกังวลใจอะไรบางอย่าง
"ไม่เป็นไร เล่าให้ข้าฟังทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี ข้าไม่อยากฟังแต่เรื่อง
ดีๆ ข้าอยากฟังความจริง ต่อให้เป็นความจริงที่ไม่น่าฟัง ข้าก็ไม่โทษ
พวกเจ้าหรอก วางใจเถอะ"
16
Page �����������.indd 16

12/27/16 1:39 PM

อู ห ลิ ง

ชิวเยวีย่ ลังเลอีกครูห่ นึง่ ในทีส่ ดุ จึงรวบรวมความกล้าเอ่ยปาก "เป็น
อย่างนี้เพคะ พระชายา..."
จากค�ำบอกเล่าของสองสาวใช้ จูอวีอ่ นิ จึงรูว้ า่ เจ้าของร่างนีม้ นี ามว่า
'เหยาเมิง่ เจิง' เป็นบุตรีสดุ ทีร่ กั เพียงคนเดียวของเสนาบดีกรมอากร แม้จะ
เป็นโฉมงามอันดับหนึง่ แต่กลับถูกครอบครัวให้ทา้ ยจนหยิง่ ยโสเอาแต่ใจ
นิสัยหยาบคายไร้เหตุผลจนขึ้นชื่อ
ส่วนบุรุษคนเมื่อครู่คือองค์ชายสามเหวินเหรินเสวียนซวี่ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นหลี่อ๋อง ประสูติจากโจวกุ้ยเฟย*
เหยาเมิ่งเจิงได้แต่งงานกับเหวินเหรินเสวียนซวี่เพราะนางเป็น
ฝ่ายเอ่ยขอกับบิดาของตน นางได้พบเหวินเหรินเสวียนซวี่โดยบังเอิญ
ครั้งหนึ่งและถูกท่วงท่าสูงส่งยากจะเข้าถึงของเขาดึงดูด จึงตัดสินใจว่า
จะแต่งงานกับเขาเท่านั้น
เสนาบดีกรมอากรรักบุตรีอย่างยิ่ง จึงฝืนใจกราบทูลฮ่องเต้เรื่อง
การสมรส และเนือ่ งจากกรมอากรกุมอ�ำนาจด้านทรัพย์สนิ ของแผ่นดินอยู่
ฮ่องเต้ทรงให้ความส�ำคัญไม่น้อย จึงทรงอนุญาต ด้วยเหตุนี้เหยาเมิ่งเจิง
จึงได้เป็นพระชายาของหลี่อ๋องสมใจนึก
แต่นกี่ ลับเป็นจุดเริม่ ต้นของความผิดพลาดทัง้ มวล หลังการแต่งงาน
นางยังคงหยิง่ ยโสเอาแต่ใจไม่เปลีย่ น เป็นทีร่ งั เกียจของเหวินเหรินเสวียนซวี่
อย่างยิง่ ดังนัน้ เพียงไม่กเี่ ดือนความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคูน่ จี้ งึ แตกหัก
เหวินเหรินเสวียนซวี่ถึงขั้นแยกห้องกับนาง ยามอยู่ในวังอ๋องหากเลี่ยงได้
ก็จะเลี่ยงไม่ยอมพบหน้านาง ไม่ใส่ใจตัวตนของนางอย่างสิ้นเชิง
* กุ้ยเฟย (อัครชายา) ต�ำแหน่งมเหสีขององค์จักรพรรดิ ล�ำดับศักดิ์สูงกว่ามเหสีชั้นเฟยอื่นๆ แต่ชั้นต�่ำกว่า
ฮองเฮา (อัครมเหสี)
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เหยาเมิ่งเจิงจะยอมให้ตัวเองถูกทอดทิ้งได้อย่างไร นางเริ่มก่อเรื่อง
ในวังเพื่อบีบให้เขาเผชิญหน้ากับนาง นิสัยเอาแต่ใจเช่นนี้ท�ำให้ความ
สัมพันธ์ของทั้งสองย�่ำแย่กว่าเดิม หากไม่ติดที่ฮ่องเต้เป็นผู้พระราชทาน
สมรสครั้งนี้ กอปรกับนางมีเสนาบดีกรมอากรคอยให้ท้าย เขาคงหย่ากับ
นางไปนานแล้ว ไหนเลยจะปล่อยให้นางใช้อำ� นาจบาตรใหญ่ในวังหลีอ่ อ๋ ง
การทะเลาะครั้งรุนแรงที่สุดของพวกเขาเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าวันก่อน
ที่สวนดอกไม้ด้านหลัง เหยาเมิ่งเจิงคว้าตัวเหวินเหรินเสวียนซวี่
ที่พอเห็นนางก็จะเดินหนีทันทีไว้ ทั้งสองยืนทะเลาะกันอย่างรุนแรงริม
สระน�ำ้ จากนัน้ เขาก็สะบัดแขนจากไปอย่างเดือดดาล ไม่คดิ จะพูดกับนาง
อีกแม้แต่ค�ำเดียว...
'เหวินเหรินเสวียนซวี่ หยุดเดีย๋ วนีน้ ะ!' เหยาเมิง่ เจิงแผดเสียงแหลม
ดังลั่น 'หากท่านไม่หยุด ข้าจะกระโดดสระน�้ำฆ่าตัวตาย ท�ำให้ท่าน
ต้องเสียใจภายหลัง!'
เขาไม่ห้ามนางด้วยซ�้ำ แต่ก้าวไปข้างหน้าต่อ นางชอบเอาชีวิต
ตนเองมาข่มขู่ เขาหมดความรู้สึกตั้งนานแล้ว อีกอย่างเขารู้ดีว่านาง
เก่งแต่ปาก ไม่มีความกล้าจะคิดสั้นจริงๆ
ทว่าคราวนี้นางโกรธจนขาดสติและเหมือนต้องมนตร์ เหยาเมิ่งเจิง
หมุนตัวและกระโดดลงไปในสระน�้ำที่ทั้งลึกและเย็นโดยไม่สนใจอะไร
ทั้งสิ้น
'ว้าย...พระชายากระโดดน�้ำ!'
'ใครก็ได้ รีบมาช่วยที...'
ชุนฮวากับชิวเยวี่ยที่อยูใ่ นเหตุการณ์หวีดร้องให้คนช่วย เหวินเหริน
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เสวี ย นซวี่ จึ ง ตระหนั ก ว่ า นางกระโดดสระน�้ ำ จริ ง ๆ เขารี บ วิ่ ง กลั บ มา
แล้วกระโดดลงไปช่วยทันที ใช้เวลาครูใ่ หญ่จงึ ช้อนตัวเหยาเมิง่ เจิงทีจ่ มดิง่
ลงไปในน�้ำขึ้นมาได้
เหยาเมิง่ เจิงถูกบ่าวไพร่ทอี่ ยูร่ มิ สระดึงตัวขึน้ ไปก่อน จากนัน้ เหวินเหริน
เสวียนซวี่จึงถูกดึงตัวตามขึ้นไป
ร่างกายเขาเปียกโชกขณะสอบถามอย่างร้อนใจ 'พระชายาเป็น
อย่างไรบ้าง'
บ่าวไพร่คนหนึง่ ตรวจสอบลมหายใจของพระชายาทีน่ อนอยูบ่ นพืน้
อย่างสั่นเทา ก่อนตอบเสียงค่อยว่า 'พระชายา...ไม่หายใจแล้ว'
'เจ้าว่าอะไรนะ?!' เหวินเหรินเสวียนซวีป่ ราดมาข้างกายเหยาเมิง่ เจิง
อย่างประหลาดใจ พอยื่นมือไปอังที่จมูกนางก็พบว่าไม่มีลมหายใจแล้ว
จริงๆ เขาจับชีพจรที่ล�ำคอนาง ไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเช่นกัน
'เร็วเข้า รีบไปตามหมอหลวง!' เหวินเหรินเสวียนซวีห่ นั ไปสัง่ บ่าวไพร่
แม้การท�ำเช่นนี้จะเปล่าประโยชน์ก็ตาม
ตอนนีค้ วามคิดของเขาสับสนยิง่ นัก ไม่รจู้ ะเสียใจทีเ่ มือ่ ครูน่ ไี้ ม่สนใจ
ไยดีนาง หรือควรดีใจทีใ่ นทีส่ ดุ ตัวเองได้รบั การปลดปล่อย ไม่ตอ้ งเผชิญหน้า
กับสตรีที่หยิ่งยโสเอาแต่ใจและไร้เหตุผลเช่นนี้อีก
แม้เขาจะเกลียดชังนาง แต่ไม่เคยคิดบีบให้นางต้องตาย ไยนาง
ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน ถึงขั้นเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งเช่นนี้ด้วย
ขณะที่เขาขมวดคิ้วมุ่น ในใจขัดแย้งเป็นอย่างยิ่งนั้น เหยาเมิ่งเจิงที่
เดิมทีนอนนิง่ ไม่ขยับอยูบ่ นพืน้ พลันมุน่ หัวคิว้ และส�ำลักน�ำ้ ค�ำใหญ่ออกมา
ท�ำเอาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจสะดุ้ง
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'พระชายา?' เขาตรวจสอบลมหายใจที่จมูกนาง พบว่านางเริ่ม
หายใจอีกครั้ง แม้ลมหายใจจะแผ่วเบายิ่ง แต่มีอยู่จริงๆ
คิดไม่ถึงว่านางสิ้นลมไปไม่นานจะฟื้นคืนชีพใหม่ เรื่องนี้...ดีหรือ
ไม่ดีกันแน่
ฟังเหตุการณ์ทสี่ ร้างความตืน่ ตะลึงเมือ่ สิบกว่าวันก่อนแล้ว จูอวีอ่ นิ
พอเข้าใจสถานการณ์ในที่สุด เห็นทีการกระโดดน�้ำด้วยอารมณ์ของ
เหยาเมิง่ เจิงคงท�ำให้นางเสียชีวติ จริงๆ ตนถึงได้เข้ามาแทนทีอ่ ย่างบังเอิญ
และมีชีวิตอยู่ต่อไป
มิน่าท่าทีของเหวินเหรินเสวียนซวี่เมื่อครู่ถึงได้แย่เพียงนั้น ที่แท้
เรื่องนี้เหยาเมิ่งเจิงมีความผิดอย่างมาก จะโทษผู้อื่นไม่ได้
พวกสาวใช้สงั เกตสีหน้าของพระชายาอย่างระมัดระวัง ด้วยเกรงว่า
นางจะไม่พอใจ แต่กลับเห็นนางมีสีหน้าสุขุม ต่างจากนิสัยในอดีตอย่าง
สิ้นเชิง บอกตามตรงว่าพวกนางไม่ชินเลยจริงๆ
หรือพอคนเราสูญเสียความทรงจ�ำแล้ว ไม่เพียงหลงลืมเรื่องราว
ในอดีตจนสิน้ แม้แต่นสิ ยั ก็เปลีย่ นแปลงไปด้วย หากเป็นเช่นนีจ้ ริง พระชายา
ควรจะความจ�ำเสื่อมเร็วกว่านี้หน่อย!
จูอวี่อินมองสีหน้างุนงงของสองสาวใช้แล้วยิ้มบางๆ "ไม่มีอะไร
พวกเจ้าถือเสียว่าเหยาเมิ่งเจิงที่หยิ่งยโสป่าเถื่อนในอดีตตายไปแล้ว
เหยาเมิ่งเจิงตอนนี้เกิดใหม่และจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว"
เนื่องจากนางพิการ ประกอบกับป่วยไข้เล็กน้อยไม่ได้หยุด จึงอยู่
แต่ในห้องเป็นเวลานานและเห็นความอนิจจังของโลกใบนี้ ท�ำให้นิสัย
ค่อนข้างเฉยชา ไม่อาจแสร้งท�ำนิสัยหยิ่งยโสเอาแต่ใจแบบเหยาเมิ่งเจิง
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ได้จริงๆ จึงตัดสินใจไม่เสแสร้งแกล้งท�ำ ปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่า
ไม่แน่อกี ไม่นานนางก็ออกจากร่างนีแ้ ละไปเกิดใหม่แล้ว นางคร้าน
จะเล่นละคร แล้วแต่สถานการณ์จะพาไปเถอะ
"เพคะ" สาวใช้ทั้งสองขานรับเป็นเสียงเดียวกัน ในใจยังมีข้อกังขา
อีกมากมายที่คิดไม่ตก
เพราะนับแต่พระชายาฟื้นจากการสลบไสล บุคลิกท่าทีก็เปลี่ยน
ไปหมด แม้ใบหน้าจะยังงดงามฉูดฉาดดังเดิม แต่กลิ่นอายที่แผ่ออกมา
จากตัวกลับอบอุ่นอ่อนโยน ท�ำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกถึง...ความสบาย
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
หากการสูญเสียความทรงจ�ำท�ำให้ใครคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงจาก
หน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้ พวกนางหวังว่าความทรงจ�ำของพระชายา
จะไม่หวนกลับมาอีก!
จูอวี่อินพักฟื้นอยู่ในห้องต่อไป แต่หัวกลับเอาแต่คิดถึงท่านพ่อ
และพี่ใหญ่ การตายของนางต้องท�ำให้พวกเขาโศกเศร้ามากเป็นแน่
แต่นอกจากเสียใจไปกับพวกเขาด้วยแล้ว นางมิอาจท�ำอะไรได้
ตอนนี้นางอยู่ในเมืองหลวงหมิงเย่า ห่างไกลจากอ�ำเภอฉางเล่อ
บ้านเกิดนับพันลี้ นางไม่อาจรู้สถานการณ์ทางบ้านในตอนนี้ได้เลย และ
ไม่กล้ารับรู้ด้วย
เพราะนางกลัวว่าหากรู้ข่าวคราวของครอบครัวแล้ว นางจะตัดใจ
ตายจากไปไม่ ไ ด้ แ ละอยากกลั บ ไปเยี่ ย มพวกเขา แต่ ต อนนี้ น างคื อ
เหยาเมิ่งเจิง ทั้งยังมีโอกาสกลับสู่ปรโลกได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนางเลือกที่จะ
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ไม่รับรู้อะไรเลยดีกว่า เช่นนี้อีกหน่อยหากต้องจากไป ความห่วงหาอาลัย
จะได้น้อยลงหน่อย ทุกคนจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานกับการลาจากไป
ด้วยความตายอีกครั้ง
การทีเ่ หวินเหรินเสวียนซวีเ่ หินห่างและเย็นชากับนางนับเป็นเรือ่ งดี
เพราะนางจะได้รอคอยความตายอย่างสงบ ไม่จ�ำเป็นต้องรับมือกับเขา
ทว่าครอบครัวของเหยาเมิ่งเจิงกลับเป็นปัญหายุ่งยาก...
"ฮือ...เจิงเอ๋อร์ ในที่สุดเจ้าก็ฟื้นขึ้นมา แม่ตกใจแทบแย่..."
เดิมทีจูอวี่อินนั่งเหม่ออยู่บนเตียง แต่จู่ๆ กลับถูกหญิงวัยกลางคน
ที่ถลันเข้ามาในห้องกอดไว้แน่น รัดจนนางเกือบหายใจไม่ออก หญิง
วัยกลางคนร้องห่มร้องไห้ข้างหูนางอย่างสะเทือนใจไม่หยุด นางไม่รู้
จะปลอบโยนอีกฝ่ายอย่างไร จึงปล่อยให้หญิงผู้นั้นกอดและร้องไห้จน
พอใจ ตัวเองพูดให้น้อยหน่อย
ฮูหยินรูปร่างค่อนข้างท้วมผู้นี้คือมารดาของเหยาเมิ่งเจิงหรือ ดีจริง
ท่านแม่ของข้าเสียชีวิตไปนานแล้ว ข้าไม่ได้สัมผัสอ้อมกอดของคน
ในครอบครัวเช่นนี้มานานแล้ว ถือโอกาสนี้ระลึกความหลังเสียหน่อย
ถึงอย่างไรข้าก็ดิ้นไม่หลุดอยู่ดี
เหยาฮูหยินร้องไห้ครูใ่ หญ่กว่าจะหยุดและคลายมือทีก่ อดบุตรสาว
ออก นางมองใบหน้าที่ยังอิดโรยอยู่เล็กน้อยของบุตรสาว "ได้ยินว่าเจ้า
จ�ำอะไรไม่ได้เลย เป็นความจริงหรือ"
"ใช่แล้ว ท่านแม่ ลูกขอโทษ แม้แต่ทา่ นลูกก็จำ� ไม่ได้" จูอวีอ่ นิ ยิม้ ฝืด
อย่างจนใจ
"ลูกสาวที่อาภัพของแม่..."
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เหยาฮูหยินกอดบุตรสาวและเริ่มต้นร้องไห้ฟูมฟายอีกครั้ง ท�ำเอา
จูอวี่อินปวดเศียรเวียนเกล้า
"หากรู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้ ตอนนั้นต่อให้ตายแม่ก็ต้องยับยั้ง
ไม่ให้เจ้าแต่งกับเขา วันนี้เจ้าย่อมไม่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้"
ชุนฮวากับชิวเยวี่ยที่อยู่ด้านข้างมองหน้ากัน คิดในใจเหมือนกันว่า
การแต่งงานครั้งนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครกันแน่ที่อาภัพ
เมื่อครู่จูอวี่อินแค่แกล้งท�ำท่าจนใจเท่านั้น ตอนนี้นางกลับรู้สึก
จนใจจริงๆ เสียแล้ว ดูเหมือนนางควรพูดบางอย่างปลอบโยนอีกฝ่าย แต่
เกรงว่าปลอบโยนไม่ส�ำเร็จ กลับยิ่งท�ำให้เหยาฮูหยินร้องไห้โศกเศร้า
กว่าเดิม ท�ำให้ตัวเองปวดหูเปล่าๆ
ขณะที่ เ หยาฮู ห ยิ น กอดบุ ต รสาวร้ อ งห่ ม ร้ อ งไห้ ไ ม่ ห ยุ ด นั้ น เอง
เหวินเหรินเสวียนซวี่เข้ามาในห้อง แม่ยายมาเยี่ยมเยือนทั้งที ต่อให้
เขาจะรังเกียจการมาที่นี่เพียงใดก็ต้องท�ำตามธรรมเนียมพื้นฐาน มา
ปรากฏตัวสักหน่อย
"ท่านแม่ หมู่นี้ท่านสบายดีหรือไม่"
"เจ้า..." พอได้ยินเสียงบุตรเขย เหยาฮูหยินก็ปล่อยมือจากบุตรสาว
และลุกขึ้นชี้หน้าด่าเขาอย่างโมโหทันที "ถ้าไม่เพราะเจ้า เจิงเอ๋อร์ของข้า
จะตกอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไร เจ้ายังมีส�ำนึกอยู่หรือไม่ ถึงได้ไม่ถามไถ่
อาการของเจิงเอ๋อร์เลย ไม่มีเยื่อใยไมตรีให้นางสักนิด!"
ตามหลักแล้วเหวินเหรินเสวียนซวี่เป็นอ๋อง เหยาฮูหยินไม่มีสิทธิ์
ต่อว่าเขา แต่คนเป็นแม่ยอ่ มรักและปกป้องลูก ท�ำให้นางลืมขนบธรรมเนียม
ไปสิ้น
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ใบหน้าเหวินเหรินเสวียนซวี่ขรึมลงทันที เขาไม่ย้อนถามว่าหลายปี
มานี้นางอบรมบุตรสาวอย่างไรให้ยโสโอหังและเอาแต่ใจเช่นนี้ก็นับว่า
ไว้หน้ามากแล้ว นางยังจะไม่พอใจอะไรอีก
"ท่านแม่ ข้าไว้ไมตรีกบั นางทีส่ ดุ แล้ว หาไม่วงั หลีอ่ อ๋ งแห่งนีค้ งไม่มที ี่
ให้นางอยู่ด้วยซ�้ำ นางใช้การฆ่าตัวตายมาข่มขู่ข้า ท�ำให้ตัวเองล้มป่วย
และสูญเสียความทรงจ�ำ นั่นเป็นเพราะนางท�ำตัวของนางเอง จะโทษ
ผู้อื่นไม่ได้!"
"เจ้าว่าอะไรนะ..."
"ท่านแม่ อย่าพูดอีกเลย" จูอวี่อินรีบดึงแขนเสื้อของเหยาฮูหยินไว้
นางพอรู้แล้วว่านิสัยของเหยาเมิ่งเจิงบ่มเพาะมาจากอะไร เป็นเพราะ
ถูกรักใคร่เอาใจอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นเอง "เรื่องนี้ข้ามีส่วนผิดอยู่จริงๆ
ท่านอย่าโต้เถียงกับท่านอ๋องอีกได้หรือไม่"
เหยาฮูหยินสูดหายใจอย่างเหลือเชื่อและหันกลับมามองบุตรสาว
นิสยั ของบุตรสาวนางรูด้ ที สี่ ดุ ทีผ่ า่ นมามีแต่ผอู้ นื่ เป็นฝ่ายผิด เหยาเมิง่ เจิง
เคยยอมรับผิดเสียที่ไหน
เหวินเหรินเสวียนซวี่มองเหยาเมิ่งเจิงอย่างประหลาดใจเช่นกัน
ไม่อยากเชือ่ ว่าจะมีวนั ทีน่ างส�ำนึกได้ เกรงว่าท้องฟ้าจะมีฝนแดงตกลงมา
เสียแล้ว
ชุนฮวากับชิวเยวี่ยมองหน้ากันอีกครั้ง เข้าใจดีถึงความตกตะลึง
ของพวกเขา ไม่ตะลึงน่ะสิแปลก
"ฮือ ลูกสาวที่น่าสงสารของแม่..." เหยาฮูหยินนั่งลงบนเตียงอีกครั้ง
และกอดบุตรสาวไว้ พูดเสียงสะอึกสะอืน้ "เจ้าต้องถูกความใจด�ำไร้เยือ่ ใย
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ของเขาท�ำร้ายไม่เบาแน่ๆ ถึงได้สิ้นหวังถึงเพียงนี้ แม่เข้าใจ แม่เข้าใจ
ทุกอย่าง..."
จูอวี่อินไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี นี่เป็นการเข้าใจแบบใดกัน
เห็นชัดว่าไม่อยากยอมรับนิสัยที่เปลี่ยนไปอย่างมากของบุตรสาว
"ไม่ต้องกังวล แม่จะพาเจ้ากลับไปพักฟื้นที่บ้านเดี๋ยวนี้ อย่าอยู่ที่นี่
ให้คนอื่นย�่ำยีเลยนะ"
"ท่านแม่ ลูกแต่งงานแล้วย่อมไม่ควรหนีกลับบ้านมารดาด้วยปัญหา
เพียงเล็กน้อย ผู้อื่นจะหัวเราะเยาะเอาได้" แม้นางจะยังไม่แต่งงาน
แต่หลักการข้อนี้นางตระหนักดี
"หือ?" เหยาฮูหยินตะลึงงัน ท�ำหน้าไม่อยากเชื่ออีกครั้ง
สิ่งที่จูอวี่อินไม่รู้คือก่อนหน้านี้เหยาเมิ่งเจิงกลับบ้านมารดาไปฟ้อง
เรื่องที่เหวินเหรินเสวียนซวี่เย็นชากับนางเป็นประจ�ำ สามวันไม่กลับวัง
หลี่อ๋องนับเป็นเรื่องปกติ ไม่สนใจว่าใครจะหัวเราะเยาะหรือไม่
เหวิ น เหริ น เสวี ย นซวี่ ม องนางด้ ว ยสี ห น้ า ซั บ ซ้ อ น เหตุ ใ ดนาง
รอดชีวิตมาได้คราวนี้ไม่เพียงสูญเสียความทรงจ�ำ แต่นิสัยยังเปลี่ยนไป
อีกด้วย จากคุณหนูใหญ่ที่ฉุนเฉียวเอาแต่ใจกลายเป็นสาวน้อยที่รู้จัก
ขนบธรรมเนียมมารยาท
"เจิงเอ๋อร์ ลูกไม่ต้องกังวล แม่เข้าใจว่าความผิดปกตินี้เป็นเรื่อง
ชั่วคราวเท่านั้น ไว้ร่างกายค่อยๆ ฟื้นฟูเมื่อไร สมองก็จะกลับมาเป็นปกติ
เหมือนเดิม"
เหยาฮูหยินยังคงไม่อยากยอมรับความจริง ท�ำให้จูอวี่อินปวดหัว
เล็กน้อย
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ไม่วา่ บุตรสาวจะโน้มน้าวอย่างไร เหยาฮูหยินก็ตดั สินใจพาบุตรสาว
กลับบ้านให้ได้ นางเอ่ยกับเหวินเหรินเสวียนซวี่อย่างโมโห "ท่านอ๋อง
ข้าจะพาเจิงเอ๋อร์ไปจากที่นี่และบ�ำรุงร่างกายให้นางเอง ขอท่านโปรด
อย่าขัดขวาง!"
"ท่านแม่โปรดวางใจ ข้าไม่คิดขัดขวางอยู่แล้ว ท่านอยากพานาง
กลับไปฟืน้ ฟูรา่ งกายนานเท่าไรก็ตามสบายเถิด" เขาโบกมืออย่างสบายใจ
"ต้องให้ข้าส่งคนมาช่วยเก็บสัมภาระด้วยหรือไม่ พวกท่านจะได้กลับไป
เร็วๆ"
คิดไม่ถึงว่าบุตรเขยจะไม่ไว้หน้าถึงเพียงนี้ ไม่คิดจะรั้งไว้แม้แต่
นิดเดียว ถึงขั้นอยากให้พวกนางรีบจากไปด้วยซ�้ำ เหยาฮูหยินเดือดดาล
กว่าเดิม "เจ้า..."
"ท่านแม่ อย่าท�ำเช่นนี้เลย" จูอวี่อินดึงมือมารดาไว้อีกครั้ง "ข้า
ไม่กลับ ข้าจะพักฟื้นอยู่ที่นี่ต่อ"
"เจิงเอ๋อร์ เจ้าบ้าไปแล้วหรืออย่างไร!" เหยาฮูหยินขึน้ เสียงสูง แววตา
ที่มองบุตรสาวเหมือนเห็นผี
"ข้าไม่ได้บ้า ข้าไม่อยากไปจริงๆ"
นางอยู่ที่นี่แม้จะถูกเมิน ไม่มีใครถามไถ่ทุกข์สุข แต่นี่กลับเป็น
สิ่งที่นางต้องการ หากกลับไปบ้านมารดาของเหยาเมิ่งเจิงและต้องถูก
คนในบ้านห่วงใยห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลา ส�ำหรับนางนั่นต่างหากคือ
ความวุ่นวายอย่างแท้จริง
เพราะนางไม่ใช่เหยาเมิ่งเจิง นางแค่อยากใช้ชีวิตที่เหลวไหลนี้
อย่างสงบ ไม่อยากดึงดูดความสนใจโดยไม่จ�ำเป็นอีก
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"ไม่ได้ แม่ไม่วางใจให้เจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปแล้ว เจ้าต้องกลับไปกับแม่!"
"ท่านแม่..."
เหยาฮูหยินคว้าแขนบุตรสาวและออกแรงลากลงจากเตียง คิด
ไม่ถึงว่าการฉุดกระชากนี้จะท�ำให้เกิดเรื่องไม่คาดฝัน นางร่วงลงมา
จากเตียงอย่างไม่ทันตั้งตัวและร้องด้วยความเจ็บ "โอ๊ย!"
"เจิงเอ๋อร์?" เหยาฮูหยินย่อตัวลงอย่างเป็นห่วง รู้สึกเสียใจยิ่งนัก
"เจ้าเป็นอะไรหรือไม่ เจ็บตรงไหนหรือเปล่า"
"พระชายา!" ชุนฮวากับชิวเยวี่ยรีบวิ่งมาข้างกายผู้เป็นนายอย่าง
เป็นห่วง
มีเพียงเหวินเหรินเสวียนซวี่ที่ยังยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่คิดจะเข้าใกล้
เขาขมวดคิ้วน้อยๆ ไม่เข้าใจว่านางวางแผนอะไรอยู่
นางจงใจกลิ้งตกจากเตียงต่อหน้าเขาเพื่อแสดงความอ่อนแอรึ
หรือตอนนี้นางรู้แล้วว่านิสัยหยิ่งยโสเอาแต่ใจเรียกร้องความเห็นใจจาก
เขาไม่ได้ ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้แผนเรียกความสงสารแทน
"ข้าไม่เป็นไร...ไม่เป็นไร..." นางฝืนข่มความเจ็บและฉีกยิ้ม "แค่
นอนอยู่บนเตียงนานเกินไป ร่างกายอ่อนแอ ขายังออกแรงไม่ค่อยได้
จึงไม่ระวังตกลงมา"
ขาข้า...รู้สึกเจ็บแล้ว! การรับรู้นี้ท�ำเอานางตกใจมากและพลัน
ตระหนักว่าเหยาเมิ่งเจิงเป็นคนปกติ ขาทั้งสองใช้งานได้ดี สามารถเดิน
ไปไหนมาไหนได้โดยอิสระไร้ข้อจ�ำกัด
ก่อนตายสิ่งที่นางใฝ่ฝันมาตลอดคือได้รู้ว่าการเดินด้วยขาของ
ตัวเองเป็นความรู้สึกอย่างไรกันแน่ ไม่คิดว่าการเข้ามาอยู่ในร่างนี้อย่าง
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ผิดพลาดจะท�ำให้นางมีโอกาสท�ำความปรารถนาให้เป็นจริง ควรจะ
บอกว่านี่เป็น 'ความโชคดีในความโชคร้าย' หรือไม่
เดิมทีคิดว่าชีวิตไร้ความหมาย แค่รอคอยยมทูตมาเอาชีวิตนางไป
อย่างเงียบๆ บัดนี้ในที่สุดก็พบแสงแห่งความหวัง บางทีนางอาจใช้ร่างนี้
ท�ำความฝันให้เป็นจริงก่อนจะจากไปอีกครั้ง จะได้ไม่หลงเหลือความ
เสียใจไว้
เหวินเหรินเสวียนซวี่ยังคงจ้องนาง รู้สึกผิดปกติมาก เป็นไปไม่ได้
ที่คนคนหนึ่งสูญเสียความทรงจ�ำแล้วนิสัยจะเปลี่ยนไปด้วย หากนาง
มิได้ก�ำลังเล่นละครย่อมต้องมีลับลมคมในอะไรแน่!
เขาลอบแค่นเสียง รอดูว่านางจะมีลูกไม้อะไรมาแสดงอีก เชื่อว่า
ด้วยนิสัยหยิ่งยโสเอาแต่ใจตัวเองเช่นนั้น ถึงอยากเสแสร้งก็คงท�ำได้
ไม่น าน นางต้ อ งเผยธาตุ แ ท้ อ อกมาอย่างรวดเร็ ว แน่แ ละกลายเป็ น
เหยาเมิ่งเจิงคนเดิมที่เขารังเกียจ!

28
Page �����������.indd 28

12/27/16 1:39 PM

อู ห ลิ ง

2
ละครที่เหยาฮูหยินจะพาบุตรสาวกลับไปพักฟื้นที่บ้าน สุดท้าย
ก็ปิดฉากลงภายใต้การยืนกรานปฏิเสธอย่างหนักแน่นของจูอวี่อิน แม้
เหยาฮูหยินยังไม่อยากเชือ่ ว่านิสยั ของบุตรสาวจะเปลีย่ นไปจนนางจ�ำไม่ได้
ทว่าก็ได้แต่ถอยทัพกลับจวนอย่างจนใจ
ยากเย็นทีเดียวกว่าจะเชิญเหยาฮูหยินกลับไปได้ จูอวี่อินถอนใจ
โล่งอก ส่วนเหวินเหรินเสวียนซวี่ยังคงมีท่าทีเย็นชาต่อนาง เขาแค่นเสียง
ก่อนจะออกไป ท�ำให้ความประหม่าตื่นเต้นของนางคลายลงในที่สุด
ดีมาก ไม่มีใครสนใจนางแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่นางต้องการและ
ปรารถนาอย่างยิ่ง
จู อ วี่ อิ น ที่ เ ดิ ม ที ใ ช้ ชี วิ ต อย่ า งไร้ จุ ด หมายในที่ สุ ด ก็ เ ข้ ม แข็ ง ขึ้ น
ไม่เอาแต่นั่งเหม่ออยู่บนเตียงรอให้ยมทูตมาพาตัวไปอีก นางตัดสินใจ
แล้วว่าจะหวงแหนช่วงเวลาที่ได้เพิ่มขึ้นมานี้ ใช้ร่างของเหยาเมิ่งเจิง
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ท�ำความฝันตลอดหลายปีของตัวเองให้เป็นจริง...เดินด้วยขาของตัวเอง
หมู่นี้พอมีเวลาว่างนางจะหัดเดินอยู่ในห้อง จับเครื่องเรือนแล้ว
ค่อยๆ เดิน พวกสาวใช้ตา่ งคิดว่านีเ่ ป็นอาการป่วยหลังจากนอนอยูบ่ นเตียง
เป็นเวลานาน จึงไม่พูดอะไรมากและคอยอยู่ข้างกายผู้เป็นนายระหว่าง
การฝึกฝน
"พระชายา ระวังเพคะ!"
"เหนื่อยหรือไม่เพคะ จะนั่งพักก่อนหรือไม่"
จากเริ่มแรกที่สะดุดล้มอยู่บ่อยครั้งจนขาเต็มไปด้วยสีเขียวม่วง
เป็นจ�้ำๆ ตอนนี้จูอวี่อินจับเคล็ดลับได้แล้ว นางดีใจยิ่ง บ่อยครั้งที่แม้จะ
ฝึกฝนจนใบหน้าผุดเหงื่อบางๆ ก็ยังไม่คิดจะหยุดพัก
ความรู้สึกของการเดินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระช่างดีเหลือเกิน
หัวใจทีเ่ ดิมทีเศร้าหมองพลันเบิกบานขึน้ ใบหน้าแต้มรอยยิม้ แห่งความสุข
อยู่เป็นนิจ เหมือนเด็กน้อยที่ก�ำลังเล่นสนุก
กระทั่งนางพอเดินได้แล้วก็ไม่ขังตัวเองอยู่ในห้องอีกและเริ่มเดิน
ออกไปข้างนอก เดินวนไปมาอยูใ่ กล้ๆ และไม่ให้ชนุ ฮวากับชิวเยวีย่ ตามมา
เพราะพวกนางสองคนท�ำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมเกินไป เห็นนาง
เดินเซนิดเดียวก็รบี เข้ามาประคอง จากนัน้ ก็ขอร้องให้นางพักผ่อนสุดชีวติ
สร้างความหนวกหูจนนางปวดหัว ดังนัน้ นางจึงอยากอยูค่ นเดียวมากกว่า
อยากท�ำอะไรก็ท�ำ สุขใจที่ได้ความสงบ
ตอนนี้นางอยู่คนเดียวและเดินอยู่บนระเบียงทางเดินใกล้ๆ เรือน
นางจับราวระเบียงค่อยๆ เดิน พอเหนื่อยก็จับราวยืนพักผ่อน ตากลม
ธรรมชาติพลางมองทิวทัศน์ในวังอ๋อง
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สบายยิ่งนัก อิสระมาก ชอบเหลือเกิน
บังเอิญยิง่ ทีเ่ หวินเหรินเสวียนซวีท่ เี่ พิง่ กลับมาผ่านมาใกล้ๆ เขาเห็น
นางยืนอยูบ่ นระเบียงทางเดินตามล�ำพัง สีหน้าดูผอ่ นคลาย ต่างจากท่าที
ในอดีตอย่างสิ้นเชิง
นางสวมชุดกระโปรงเรียบสง่า ใบหน้าไร้เครื่องประทินโฉม มวย
ที่เกล้าขึ้นประดับปิ่นหยกเรียบง่ายไม่กี่อัน แตกต่างจากการแต่งองค์
ทรงเครื่องอย่างฉูดฉาดในอดีตอย่างสิ้นเชิง ดูแล้วรื่นตาขึ้นไม่น้อย
เขาขมวดคิ้ว ได้ยินว่าความทรงจ�ำของนางยังคงไม่กลับมา นิสัย
ก็ไม่หยิ่งยโสเอาแต่ใจเหมือนเดิมอีก เกรงใจและมีมารยาทกับทุกคน
ท�ำเอาคนในวังตกใจกันไม่น้อย
ขาของนางดูเหมือนจะมีปัญหาจากการนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลา
นาน หมู่นี้นางจึงขยันหัดเดินเป็นอย่างมาก คล้ายว่าการเดินเป็นความ
ชื่นชอบอย่างหนึ่ง ฝึกฝนอย่างมีความสุขโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ส่วนเขาช่วงนี้ไม่ได้ถามไถ่ทุกข์สุขนางและไม่ได้ยินนางบ่นว่าใดๆ
ซ�้ำยังใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุข ราวกับการไม่มีเขาส�ำหรับนาง
แล้วไม่ส�ำคัญสักนิด
เดิมทีเขาคิดว่านางเสแสร้งไม่กวี่ นั ย่อมต้องเผยธาตุแท้ คิดไม่ถงึ ว่า
เหนือความคาดหมาย ดูเหมือนนางจะไม่ได้เสแสร้ง แต่เปลี่ยนไปจริงๆ
ทว่านางจะเปลีย่ นไปมากขนาดนัน้ ได้อย่างไร แต่กอ่ นนางคิดเรียกร้อง
ความสนใจจากเขาเป็นประจ�ำ ขัดใจนิดหน่อยก็เอะอะโวยวาย ฉุนเฉียว
ดุร้ายยิ่ง แต่นางในตอนนี้กลับไม่ปรากฏแววหยิ่งยโสและแผ่กลิ่นอาย
สุภาพอ่อนโยนออกมาแทน ท�ำให้เขามักรู้สึกเหมือนเห็นภาพลวงตา
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เหยาเมิ่งเจิงที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ไม่ใช่นางคนเดิม แต่เป็นหญิงสาว
อีกคนที่สวมเปลือกของเหยาเมิ่งเจิงไว้
เป็นไปได้หรือ ทั้งที่รู้ว่าความคิดนี้เหลวไหลมาก เขาก็ยังอดคิด
ไม่ได้ เพราะนอกจากนี้แล้วเขาก็คิดหาเหตุผลที่เหมาะสมมาอธิบาย
สาเหตุการเปลี่ยนไปของนางไม่ได้เลย
จูอวี่อินพักผ่อนพอแล้วและเริ่มก้าวเดินอีกครั้ง นางเดินผ่านบันได
เตีย้ ๆ สามขัน้ คิดไม่ถงึ ว่าประมาทไปนิดเดียวเท้าทีเ่ หยียบขัน้ บันไดจะลืน่
นางจึงเสียสมดุลทันทีและก�ำลังจะล้มคะม�ำไปข้างหน้า...
"ว้าย..."
"ระวัง!"
เหวินเหรินเสวียนซวีป่ ราดเข้าไปทันทีโดยไม่ได้คดิ มากและโอบเอว
นางจากด้านหลัง ประคองร่างนางไว้ก่อนที่นางจะล้มลงกับพื้น
จูอวี่อินอกสั่นขวัญผวาอยู่ครู่หนึ่งกว่าจะได้สติและหันกลับไปมอง
ชายหนุม่ ทีก่ อดนางไว้ ครัน้ พบว่าเป็นเหวินเหรินเสวียนซวีก่ ห็ น้าแดงทันใด
นางยืนให้มนั่ คงก่อนจะขืนตัวออกจากอ้อมกอดเขาอย่างร้อนรน ไม่อยาก
ใกล้ชิดกับเขามากนัก
แม้เจ้าของร่างนี้จะเป็นภรรยาเขา แต่นางไม่ใช่ นางเป็นหญิงสาว
บริสุทธิ์ที่ยังไม่ออกเรือน ไม่คุ้นเคยกับการสัมผัสบุรุษอย่างใกล้ชิดเช่นนี้
เหวินเหรินเสวียนซวี่อดขมวดคิ้วไม่ได้เมื่อเห็นนางหลบเลี่ยงเขา
โดยเร็วราวกับเขาล่วงเกินนาง รู้สึกประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูก
นี่คือภรรยาของเขาจริงๆ หรือ ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่านางท�ำทุกวิถี
ทางเพื่อใกล้ชิดเขา หากเป็นเมื่อก่อนนางต้องไม่ยอมปล่อยโอกาสอันดี
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นี้แน่ จะต้องเกาะเขาไว้แน่นไม่ยอมปล่อย
ขัดแย้งจริงๆ เขาไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับนางอย่างไรดี ควรจะเห็น
นางเป็นเหยาเมิง่ เจิงคนเดิม หรือควรท�ำความรูจ้ กั กับนางทีเ่ ปลีย่ นไปใหม่
ครั้นเห็นสีหน้าเขาดูเหมือนไม่พอใจนัก นางจึงตระหนักว่าท่าที
เมื่อครู่ของตัวเองไม่ถูกต้อง จึงรีบโค้งกายขอบคุณเขาทันที "ขอบคุณ
ท่านอ๋องที่ช่วยดึงหม่อมฉันไว้ ท�ำให้หม่อมฉันไม่ล้มลงไปอย่างอนาถ"
ได้ยินแล้วหัวคิ้วเขาขมวดลึกกว่าเดิม ดวงตาสีด�ำลึกล�้ำจ้องนาง
ครู่ใหญ่เหมือนจะค้นหาเบาะแสอะไรจากตัวนาง เนิ่นนานจึงเอ่ยว่า
"เจ้าในอดีตไม่มีทางเกรงใจข้าเช่นนี้"
"อย่างนั้นหรือ หม่อมฉันลืมไปแล้ว" นางยิ้มบางๆ เอาเป็นว่า
มีปัญหาอะไรก็อ้างไปว่าความจ�ำเสื่อม ใครจะท�ำอะไรนางได้
ทว่าแววตาที่เขามองมาท�ำให้นางรู้สึกอึดอัด ราวกับเขามองเห็น
ความลับของนางอย่างนั้นแหละ ดังนั้นนางจึงอยากรีบๆ จากไป จะได้
ไม่ถูกเขาจ้องจนร้อนตัวขึ้นทุกที
"หากไม่มีอะไรแล้ว หม่อมฉันไม่รบกวนท่านอ๋องแล้วเพคะ"
จูอวี่อินย่อกายคารวะเขาอีกครั้งและหมุนตัวเดินต่อโดยไม่สนใจ
แววตาจับผิดของเขา คิดเสียว่าเขาไม่มีตัวตน
เหวินเหรินเสวียนซวีม่ องเงาร่างนางทีห่ า่ งออกไป ความสงสัยในใจ
เพิ่มมากขึ้นทุกที เขาใคร่ครวญดูครู่หนึ่งและตัดสินใจเปลี่ยนท่าทีจาก
ไม่สนใจไยดีนางเป็นจับตาดูนางให้ดี
เหตุใดนางจึงเปลี่ยนไปมากถึงเพียงนี้ ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องหา
ค�ำตอบให้ได้!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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