
บทนำ�

วนัที่ 1 ม.ีค. 2016 เวลา 18.26 น. ตามเวลาท้องถิ่น เกดิเหตุสลด 

มนีกัท่องเที่ยวตกจากชงิช้าสวรรค์เสยีชวีติสยอง 5 ศพ รวมผู้ชาย 3 ศพ เดก็

หญงิอายุ 10 ขวบ 1 ศพ และหญงิชาวต่างชาตไิม่ระบุชื่อและสญัชาต ิ1 ศพ 

นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกจ�านวนมาก โดยต�ารวจได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ

กระเช้าชิงช้าสวรรค์ที่สวนสนุกแห่งหนึ่งในประเทศจีนหลุดลงมากระแทก

กระเชา้และโครงสร้างอื่นๆ ที่อยู่ด้านล่าง ท�าให้นกัท่องเที่ยวร่วงลงมากระแทก

พื้นจนมผีู้เสยีชวีติและบาดเจบ็ระนาว

ก่อนหน้านั้น เวลา 17.55 น. 

หญงิสาวร่างอ้วนกลม ผวิขาวสุขภาพด ีสวมเสื้อคลุมสนี�้าตาลตวัใหญ่

พอดีตัว นั่งอยู่ในกระเช้าขนาดใหญ่ร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายสิบคน 

มืออวบอูมยกกล้องถ่ายรูปราคาถูกขึ้นถ่ายวิวรอบด้าน จากมุมที่สูงขึ้นตาม 

การขยับหมุนของวงล้อโลหะขนาดใหญ่ และสูงขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้มองเห็น 

สภาพแวดล้อมรอบด้านได้กว้างไกล ความสวยงามจากมุมที่ไม่ค่อยได้สมัผสั 

ส่งผลให้ใบหน้ากลมขาวดังซาลาเปามีรอยยิ้มสุขสันต์แต้มบางๆ นิ้วอวบชา
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เนื่องจากอากาศที่หนาวเยน็ขยนักดชตัเตอร์รวัๆ

ในเดือนมีนาคม จีนก�าลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ แต่อากาศของท้องที่ต่างๆ 

ส่วนใหญ่ยงัหนาวอยู่ จงึไม่แปลกนกัที่ผู้คนจะสวมเสื้อกนัหนาวกนัประปราย

เสียงพูดคุยกันด้วยภาษาจีนดังก้องไปทั่วกระเช้าโดยสาร นั่นเพราะ 

ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มีไม่กี่คนที่เป็นชาวต่างชาติ รวมถึงป่านไหม 

สาวอ้วนร่างกลมจากไทย ที่หลบความวุน่วายจากกรงุเทพฯ ข้ามมายงัดนิแดน

มงักรเพื่อให้รางวลัชวีติ ท่องเที่ยวตามที่ใจปรารถนา หลงัจากตรากตร�าท�างาน

จนเรยีนจบ หญงิสาวกส็ะสมวนัหยุดประจ�าปีไว้เพื่อเที่ยวพกัผ่อนโดยเฉพาะ

ป่านไหม แซ่โง้ว เป็นลูกครึ่งไทย-จนี บดิาเป็นคนจนี พบรกักบัมารดา

ซึ่งเป็นสาวไทยเมืองเหนือ เธอเกิดที่ประเทศจีน แต่มาโตที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเทศไทย และเมื่อบิดาเสียชีวิตเพราะโรคประจ�าตัวตอนเธออายุได้เพียง 

สองขวบ มารดากพ็าเธอกลบัประเทศไทย มาอาศยัอยู่กบัตายาย 

ตั้งแต่เกิดจนจ�าความได้ ป่านไหมไม่เคยได้ไปเที่ยวที่ไหนไกลๆ หลัง

เรียนจบก็เอาแต่ท�างาน ไม่ค่อยมีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง จวบจนหลัง 

ปีใหม่ หญิงสาวท�างานเป็นเชฟที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ จึงตัดสินใจ 

ขอหวัหน้าลาพกัร้อน โดยได้รบัการสนบัสนุนจากครอบครวัให้เดนิทางมาเที่ยว

ประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่ 

หญงิสาวจงึจดักระเป๋ามุง่หน้ามายงัประเทศบ้านเกดิของพ่อบงัเกดิเกล้า 

หลบความวุ่นวายของกรุงเทพฯ วางตะหลิวกับกระทะไว้ข้างหลังชั่วคราว 

หนัมาหยบิกล้องถ่ายรูปกบักระเป๋าสะพายย�่าไปทั่วแดนมงักรแทน 

เที่ยวเมอืงจนีเป็นวนัที่หกแล้ว พรุ่งนี้กไ็ด้ก�าหนดกลบัเมอืงไทย ค�่าคนื

นี้ป่านไหมเลยถือโอกาสมาเที่ยวสวนสนุกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม

ที่พกั 

ความคึกคักและแสงสีจากบ้านและตึกในละแวกใกล้ๆ สวยงามจนไม่

อาจละสายตาได้ ขณะที่เสยีงพดูคุยยงัดงัเรื่อยๆ นกัท่องเที่ยวชี้ชวนให้ดรูอบๆ 

ตวัเมื่อกระเช้าลอยผ่านสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยเป็นลูกครึ่งไทย-จนี ป่านไหม
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จงึไม่มปัีญหากบัการฟังและพดูภาษาจนี ได้มารดาที่รูภ้าษาจนี ซึ่งเคยเป็นไกด์

น�าทวัร์จนีช่วยสอนพูด อ่าน เขยีน ตั้งแต่เดก็ๆ

ป่านไหมเป็นคนชอบคุยและเข้ากบัคนง่าย หญงิสาวจงึร่วมสนทนากบั

นักท่องเที่ยวจีนหลายคนที่มาด้วยกัน ชวนให้ทั้งกระเช้าหลังนี้สนุกสนานไป

ด้วยเสยีงพูดคุยและหวัเราะ

เสียงพูดคุยและหัวเราะด้วยความสุขดังขึ้นกลบให้ทุกคนในกระเช้าไม่

ได้ยินเสียงเหล็กที่ใช้คานน�้าหนักเชื่อมกับโลหะโครงสร้างที่เกิดประกายไฟลุก

อย่างรวดเรว็ ในเวลาไม่ถงึสามสบิวนิาที

เคล้ง! ครดื!

เสียงเหล็กหักกระทบกับบางสิ่งลากยาวดังก้องสะท้อนไปทั่วบริเวณ 

พร้อมกับเสียงกรีดร้องของผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ กระเช้าที่บรรจุผู้โดยสาร

ประมาณสบิกว่าชวีติกร่็วงจากความสงูห้าสบิเมตรระดบัพื้นดนิ ตกมากระแทก

กระเช้าโดยสารห้องอื่นในระดบัต�่าลงมาอย่างรวดเรว็ โดยที่ผู้โดยสารในกระเช้า

ไม่ทนัได้รู้ตวั

ป่านไหมรบัรูถ้งึความเจบ็ปวดทรมานบรเิวณศรีษะที่ถกูกระแทกอย่าง

รุนแรงกับอะไรสักอย่าง ความอึดอัดทรมาน หายใจไม่ออกประเดประดัง 

เข้ามาระลอกแล้วระลอกเล่า ร่างอ้วนกลมเปื้อนไปด้วยเลอืด ถูกทบัด้วยนกั

ท่องเที่ยวอกีหลายคน จนไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ กล้องถ่ายรูปที่ถอืไม่

ห่างกาย บัดนี้กระเด็นไปอยู่อีกทางและโดนเท้าของใครสักคนเหยียบจนไม่

เหลอืเค้าเดมิ

ก่อนสตจิะดบัลง ส�านกึสุดท้ายของป่านไหมนกึถงึครอบครวั

...ไม่รู้ว่าเธอจะมชีวีติรอดไปได้ไหม

…ไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะได้เจอพวกเขาอกีไหม

ขณะสตทิี่เลอืนรางแทบจะดบัลงทกุวนิาท ีกลบัมแีสงเจดิจ้าขึ้นตรงหน้า 

เปลือกตาที่ลืมไม่ขึ้นเหมือนมีหินหนาหนักทับถ่วงไว้ต้องพยายามปรือตาเพื่อ

มองแสงนวลตาอนัแปลกประหลาดด้วยความรู้สกึอบอุ่นในใจ 
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ในม่านสายตาที่พร่ามวัเธอเหน็รอยยิ้มอบอุ่น สายตาอ่อนโยนมเีมตตา

ของชายวัยกลางคนสวมชุดประหลาดสีน�้าเงินกรมท่ายืนเอามือไพล่หลังอยู่ 

เบื้องหน้า เสยีงแหบสั่นเครอือดไม่ได้ที่จะเอ่ยออกมาแผ่วเบาราวกบัล่องลอย

อยู่ในความฝัน พร้อมกับสติที่ดับลง กระชากลมหายใจไปจากร่างอ้วนกลม

ตลอดกาล

“คะ...คุณพ่อ”



หนึ่ง
ชีวิตใหม่

เรือนโบตั๋นยามนี้เงียบเหงา มีเพียงบ่าวรับใช้สองคนนั่งเฝ้าอยู่หน้า

เรือนด้วยใบหน้าเศร้าสลด เพราะเจ้าของเรือนบัดนี้นอนไม่ได้สติมาสองวัน  

ไร้ผู้มาเยี่ยมเยอืนแม้แต่คนเดยีว ไม่แปลกนกั เพราะยามปกตเิจ้าของเรอืนก็

ไม่ได้ท�าตัวเป็นมิตรกับใคร ยามเจ็บไข้ได้ป่วยจึงไร้คนเหลียวแล เหลือเพียง

สาวใช้คนสนทิสองคนที่คอยเชด็เนื้อเชด็ตวั ตามหมอมาดูแลอาการไม่ว่างเว้น 

“นี่กเ็ลยมาสองวนัแล้ว หากฮูหยนิน้อยยงัมฟิื้น ข้าเกรงว่า...”

“เหลวไหล...อย่าได้เอ่ยสิ่งอปัมงคลใดออกมาเชยีว ฮูหยนิน้อยต้องฟื้น

แน่นอน” 

“แต่นี่กผ่็านมาสองวนัแล้ว แม้แต่นายน้อยยงัไม่เคยมาเยี่ยมเลยสกัครั้ง 

ช่างน่าสงสารฮูหยนิน้อยยิ่งนกั”

บ่าวรบัใช้คนสนทิของเพ่ยเอนิต่างถกกนัด้วยความทดท้อ พวกนางล้วน

ตามเพ่ยเอนิมาจากตระกลูเพ่ย จงึยงัอยูค่อยรบัใช้ข้างกายฮหูยนิน้อย ต่างจาก

สาวใช้คนอื่นในตระกูลเหยยีน ที่พอฮูหยนิน้อยล้มเจบ็กล็้วนพากนัไปประจบ

อนุฮุ่ย 

อย่าว่าแต่บ่าวรบัใช้เลย แม้แต่อาหารการกนิ เสื้อผ้าที่เดมิใช้แต่ผ้าเนื้อ
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ด ีบดันี้เหลอืเพยีงเนื้อผ้าที่พอหาได้ดาษดื่นจากท้องตลาด หาใช่ผ้าทอที่ดทีี่สุด

จากร้านหนานกง อาหารกล็ดปรมิาณลง กว่าจะน�ามาถงึเรอืนโบตั๋นกเ็ยน็ชดื

จนไม่น่ากนิ ฮหูยนิน้อยที่ได้รบับาดเจบ็อยูแ่ล้ว อาการจงึทรดุลงอย่างน่าเวทนา

“หนี่เซยีง ข้าว่าหากวนันี้ฮูหยนิน้อยยงัมฟิื้น พรุ่งนี้ข้าจะเร่งไปส่งข่าวที่

จวนตระกูลเพ่ย ให้นายท่านมารบัฮูหยนิน้อยไปรกัษา ดกีว่าปล่อยให้นอนรอ

ความตายอยู่ที่นี่” กู่เผินตัดสินใจแล้วว่าจะท�าตามที่พูด ไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่

ยอมปล่อยให้ฮูหยนิน้อยมานอนรอความตาย

“ข้าเห็นด้วยกับความคิดของเจ้า เรื่องนี้รอช้ามิได้ พรุ่งนี้เจ้าก็ออก 

เดนิทางแต่ยามอิ๋น1 ชกัช้าทกุอย่างอาจสายได้” หนี่เซยีงไม่คดัค้านความคดิของ

กูเ่ผนิ นางเองกร้็อนใจไม่ต่างกนั เมื่อคนในบ้านนี้ไม่เหลยีวแลเพ่ยเอนิที่มศีกัดิ์

เป็นฮหูยนิน้อย พวกนางคงต้องหวงัพึ่งนายท่านเพ่ย บดิาของฮูหยนิน้อยที่เป็น

ผู้ช่วยเจ้าเมอืงผนัโจว

คงมแีค่นายท่านเพ่ยเท่านั้นที่รกัและสามารถช่วยคุณหนูได้ 

เพล้ง!

“เจ้าได้ยนิเสยีงอนัใดรไึม่”

“เสยีงอนัใด”

“ฟังดีๆ  ส ิ เหมอืนเสยีงจะดงัมาจากข้างใน” หนี่เซยีงบอกกู่เผนิสหีน้า

จรงิจงั

โครม! 

เสียงดังโครมจากในห้องเรียกให้บ่าวรับใช้ทั้งสองรีบเปิดประตูเข้าไป

อย่างรวดเร็วราวกับลมพัด กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฮูหยินน้อยที่ยังนอนไม่

ได้สต ิแต่ภาพที่เหน็เบื้องหน้า...

ร่างอ้อนแอ้นยนืหมุนตวัไปมาหน้ากระจกทองเหลอืงบานใหญ่ ใบหน้า

1 ยามอิ๋น คอืเวลา 03.00 น. จนถงึ 04.59 น.
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งามตื่นตระหนกราวกบัเหน็ผ ีดวงตากลมโตมองตวัเองในกระจกสลบักบัมอง

ตามเนื้อตวั ยกแขนขึ้นลูบไล้ไปมาไม่หยุด อย่างคนไม่อยากเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกดิ

ขึ้นนี้คอืเรื่องจรงิ

“ฮหูยนิน้อยฟ้ืนแล้ว สวรรค์เมตตา ฮูหยนินอ้ยฟ้ืนแลว้ ฮอืๆ” หนี่เซยีง

กับกู่เผินทรุดลงกอดขาผู้เป็นนายด้วยความดีใจ พากันร้องไห้ ปากก็พร�่า

ขอบคุณสวรรค์ไม่หยุด

จะให้ป่านไหมเชื่อได้อย่างไรว่าเรื่องทั้งหมดนี้คอืเรื่องจรงิ ก่อนหน้านั้น

เธอจ�าได้ว่าก�าลังนั่งชิงช้าสวรรค์อยู่ หลังจากนั้นเหมือนว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

กระเช้าที่เธอโดยสารร่วงลงมาสูพ่ื้นในระยะสงู ร่างกายที่อ้วนขยบัไม่ได้เพราะ

ถูกนกัท่องเที่ยวคนอื่นทบั ศรีษะกระแทกกบัเหลก็ได้รบับาดเจบ็ จากนั้นสต ิ

กด็บัลง จ�าอะไรไม่ได้อกี

เธอตายแล้วงั้นหรอื แต่...ถ้าตายแล้ว ท�าไมถงึมาอยู่ที่นี่ล่ะ 

ตายแล้วต้องไปนรกหรอืขึ้นสวรรค์ส ิแต่ไหงมาโผล่ที่นี่ ในร่างของคน

อื่น ถงึร่างนี้จะน่าพสิมยักต็าม แต่แบบนี้เธอไม่ตลกด้วยหรอกนะ

เอ๊ะ! หรือสวรรค์จะเมตตาให้โอกาสเธอมาเกิดใหม่ในชาติภพนี้ แต่ 

ป่านไหมก็ยังสงสัยอยู่ดี ว่าท�าไมไม่ให้เธอเกิดมาจากท้องแม่ เป็นเด็กทารกที่

ยังไม่รู้ความ เหตุใดถึงให้มาเกิดใหม่ในร่างที่เป็นเด็กสาวซึ่งน่าจะอายุไม่เกิน

สบิแปดปี ที่ส�าคญักว่านั้น ท�าไมไม่ลบความทรงจ�าครั้งเก่าไปด้วย

ให้มาอยู่ในชาติภพที่แปลกประหลาด ราวกับหลุดเข้ามาในหนังจีน

โบราณ แถมอาศยัอยูใ่นร่างของสาวน้อยแสนสวย หากเธออยูท่ี่นี่ ครอบครอง

เรอืนร่างนี้ แล้วเจ้าของร่างนี้เล่าไปอยู่ที่ไหน 

คงไม่ได้สลบัร่างกบัเธอเหมอืนในนยิายหรอกใช่ไหม

เมื่อแรกลมืตาตื่น นอกจากอาการปวดระบมตามเนื้อตวัแล้ว สิ่งที่ท�าให้

ป่านไหมตื่นตระหนกจนแทบสิ้นสตคิอื เมื่อกวาดตามองรอบตวัแล้วเจอห้องที่

มองอย่างไรกเ็หมอืนในหนงัจนีโบราณที่เคยดูผ่านตาในภพโน้น สิ่งที่เหน็รอบ

ตัวยังไม่น่าตื่นตกใจเท่า เมื่อเธอเกิดกระหายน�้าจนต้องซวนเซลุกจากเตียงมา



14
ตำ�รับรักข้�มภพ

รนิน�้าที่บรรจุไว้ในกาสเีปลอืกไข่เข้าชุดกบัจอกใบเลก็สเีดยีวกนัอกีสี่ใบ

น�้าที่คิดว่าเป็นน�้าเปล่ากลับกลายเป็นน�้าชารสแปลกที่ไม่เคยลิ้มลอง 

ใบหน้าสดชื่นขึ้น และเมื่อเริ่มตั้งสตไิด้กห็นัมองส�ารวจห้องอกีครั้ง เผื่อจะพบ

สิ่งมชีวีติ แล้วกไ็ด้พบจรงิๆ เพยีงแต่สิ่งมชีวีติแสนสวยตรงหน้าส่องสะท้อนมา

จากกระจกทองเหลอืงบานใหญ่ซึ่งวางไว้ตรงจดุที่เธอยนืพอด ีแต่ห่างมาหลาย

ก้าว มอืบางขาวผ่องดุจเกลด็หมิะสั่นระรกิ จนจอกที่ถอืร่วงลงพื้น ก่อนร่าง

อ้อนแอ้นจะถลาไปยนืชดิกระจกบานใหญ่อย่างลนลาน ขาเลยสะดดุเกี่ยวเก้าอี้

ที่ตั้งไว้ตรงโต๊ะกลมวางถาดป้านชาล้มโครมเข้าให้

อยากกัดลิ้นตัวเองให้ตายอีกรอบนัก ร่างตรงหน้าโฉมสะคราญยิ่ง 

เรอืนร่างอรชรอ้อนแอ้น ใบหน้าจิ้มลิ้ม ดวงตากลมโตสุกสกาวแวววาว ขนตา

งอนยาวและหนาเป็นแพเรยีงสวยอย่างเป็นธรรมชาต ิคิ้วโก่งงามดุจกิ่งหลวิต้อง

แรงลม รมิฝีปากอวบอิ่มแดงระเรื่อโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องประทนิโฉม ผวิพรรณ

นวลผ่องขาวลออดุจหมิะ ผมสดี�านุ่มลื่นยาวสลวยจดบั้นท้าย

ร่างนี้สร้างความอจิฉาให้บงัเกดิในใจของป่านไหมไม่น้อย ชาตภิพโน้น 

หญิงสาวมีรูปร่างอ้วนกลม น�้าหนักเกือบร้อยกิโล จะหาเสื้อผ้าสักตัวใส่ยัง

ล�าบาก ด้วยไซซ์ที่ไม่ได้มาตรฐานของตน จะขยับหรือท�าอะไรก็ไม่คล่องตัว

เพราะสรรีะไม่เอื้อ เอาง่ายๆ ที่เหน็ชดัๆ คอื แค่ยนืแล้วก้มมองพื้น เธอยงัมอง

ไม่เหน็เท้าตวัเองเลย เหน็แต่พุงที่ยื่นออกมาประกาศศกัดาถงึความตามใจปาก

ของตน จนมีร่างอ้วนสมบูรณ์ เพื่อนๆ ที่ท�างานบอกว่าอย่างน้อยเธอก็ยังมี

ใบหน้าเหมือนซาลาเปาที่น่ารักจนคนเห็นต่างพากันเอ็นดู แต่เจอร่างนี้เข้าไป 

ร่างในภพโน้นมแีต่ดบั

ทุกอย่างเหลอืเชื่อเกนิไป ต้องมอีะไรผดิพลาด ถงึได้ส่งผลให้ป่านไหม

มายงัที่แห่งนี้และอยู่ในร่างนี้

ตอนนี้ปา่นไหมกย็งัไม่เชื่อและหลอกตวัเองว่าเธออาจก�าลงัฝันไป เดี๋ยว

พอตื่น ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

แต่เสยีงสะอื้นของหญงิสาวสองคนที่กอดขาเจ้าของร่างนี้กลบัดงัสะท้อน
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อื้อองึในหวัของเธอ ไม่ใช่ความฝัน เนื้อตวัที่สมัผสักนั ความอุ่นร้อน ทุกอย่าง

เหมอืนจรงิจนน่ากลวั 

“โอ๊ย! ปวดหวั” และเพื่อตอกย�้าความจรงิ ภาพบางอย่างและเรื่องราว

ของเจ้าของร่างนี้ก็ไหลทะลักเข้ามายังความรู้สึกนึกคิด เสมือนจะหล่อหลอม

รวมเข้ากบัความทรงจ�าของป่านไหมให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั

“ฮูหยนิน้อยยงัเจบ็ตรงไหนบ้างเจ้าคะ” หนี่เซยีงรบียนืขึ้นประคองร่าง

อ้อนแอ้นที่บางจนแทบจะปลิวหายไปกับลม พาไปนอนที่เตียงด้วยความ 

ร้อนใจ ความดใีจที่ฮูหยนิน้อยฟื้นก่อนหน้าเลอืนหายไปทนัท ีเมื่อเหน็ใบหน้า

บดิเบี้ยวด้วยความเจบ็ปวดของฮูหยนิน้อย

“บ่าวจะรบีไปตามหมอมาเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ หนี่เซยีง เจ้าดูแลฮูหยนิน้อยให้

ดี ข้าจะรีบไปรีบกลับ” กู่เผินไม่รอช้า หลังจากดึงผ้าแพรผืนบางคลุมร่าง

อ้อนแอ้นแล้วกห็นัมาฝากความกบัหนี่เซยีงและผลุนผลนัออกไป

“เจบ็ตรงไหนบอกบ่าวสเิจ้าคะ อย่าเงยีบเช่นนี้ บ่าวใจคอไม่ดเีลยเจ้าค่ะ” 

หนี่เซยีงที่สงัเกตอาการมาพกัหนึ่งเริ่มใจไม่ด ีเมื่อเหน็ฮหูยนิน้อยสะดุง้เป็นพกัๆ 

ครางเสยีงแหบต�่าอย่างเจบ็ปวดไม่หยดุ สองมอืกมุศรีษะส่ายสะบดั เอาแต่พดู

ถ้อยค�าประหลาดที่นางไม่เข้าใจซ�้าไปซ�้ามา

“That's not true.” 

“ฮือๆ ฮูหยินน้อย ท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะ โปรดฟังบ่าวหน่อยเจ้าค่ะ 

ฮอื” 

เสยีงร้องห่มร้องไห้ดงัขดัเสยีงป่านไหมที่เอ่ยออกมา ตอกย�้าว่าทกุอย่าง

ที่ตนเพิ่งประสบไม่ใช่ฝัน แต่ยิ่งท�าให้เธอยิ่งรู้สกึแย่ ไหนจะภาพความทรงจ�าที่

หลั่งไหลเข้ามาให้ได้รับรู้ไม่หยุดหย่อน โดยมีเจ้าของร่างนี้เกี่ยวพันด้วยทุก

เหตุการณ์ ยิ่งตอกย�้าให้ป่านไหมรู้ตัวว่าเธอก�าลังหลอกตัวเองตอนกลางวัน

แสกๆ อยู่

“ฉันไม่เป็นไร เงียบหน่อยได้ไหม ปวดหัว!” ป่านไหมเอ่ยขึ้นในที่สุด 

เอาเข้าจรงิเธอกท็�าใจเหน็สาวน้อยหน้าตาน่าเอน็ดูมาร้องไห้ต่อหน้าไม่ได้เช่นกนั 
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ปวดหัวจนแทบระเบิด ความทรงจ�าที่ไม่ใช่ของตัวเอง แต่พยายาม

แทรกซมึเข้ามาในหวัคล้ายจะให้เธอรบัเอาไว้ แค่นี้กป็วดหวัจะแย่ ยงัจะมเีสยีง

ร้องไห้ชวนสงสารของสาวน้อยข้างตัวอีก ยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดให้ทบทว ี

มากขึ้น

“ฮะ...ฮูหยนิน้อย”

“เงยีบหน่อย ขอเวลาสบินาท”ี ป่านไหมต้องการเวลาท�าความเข้าใจ ไม่

สนใจว่าสิ่งที่พูดไป สาวน้อยข้างกายจะเข้าใจหรอืเปล่า ปกตเิธอไม่ใช่คนเข้าใจ

อะไรยาก แต่กบัเรื่องนี้ ต้องใช้เวลาสกัหน่อย 

ยิ่งป่านไหมต่อต้านความทรงจ�าของเพ่ยเอนิ ความเจบ็ปวดกย็ิ่งเพิ่มขึ้น

จนทรมานไปทุกสรรพางค์กาย มอืขาวก�าผ้าแพรที่ห่มกายแน่น รมิฝีปากขบ

เม้ม ดวงตาคู่โตหลุบลง เหงื่อเมด็เลก็ผุดซมึตามไรผม ก่อนจะหยดลงต้องมอื

ขาวผ่อง จ�าใจยอมแพ้ต่อความเจบ็ปวดโดยดุษณี

หนี่เซียงไม่เข้าใจว่าฮูหยินน้อยพูดอะไร แต่นางก็เงียบลงอย่างว่าง่าย 

คอยสงัเกตไม่วางตา ฮูหยนิน้อยดูแปลกไป ไม่โวยวาย ไม่ขี้โมโห ปกตหิากท�า

อะไรไม่ถูกใจ นางจะเกรี้ยวกราด ขว้างปาสิ่งของใกล้มอืระบายอารมณ์ หนนี้

หนี่เซยีงสมัผสัความเจ้าอารมณ์ร้ายของฮูหยนิน้อยไม่เจอ นบัว่าแปลก

“เธอ...เอ่อ คุณ ไม่ใช่สิ จะ...เจ้าคือหนี่เซียงใช่หรือไม่” เมื่อขอเวลา

ท�าความเข้าใจ ป่านไหมได้แต่ปลงตกในชะตาชวีติตวัเอง หญงิสาวเริ่มชวนคุย 

ความทรงจ�าของเจ้าของร่างนี้พอท�าให้เธอรู้ว่าใครเป็นใคร ถงึจะยงังงๆ กเ็ถอะ 

เดี๋ยวคงชนิกบัภาษาและการใช้ชวีติที่นี่ 

“เจ้าค่ะ ฮูหยินน้อยจ�าบ่าวได้” ใบหน้าของหนี่เซียงที่ปาดน�้าตา ซึ่ง 

ป่านไหมสรุปว่าน่ารกั เผยยิ้มสดใสจนความหดหู่ก่อนหน้าสลายหายไป 

“ที่นี่คอืที่ไหน” 

“เรอืนโบตั๋น คฤหาสน์ตระกูลเหยยีนเจ้าค่ะ” 

“เรอืนโบตั๋นหรอื” ป่านไหมอมยิ้ม ชื่อเพราะซะด้วย จากความทรงจ�า

ของเพ่ยเอนิกพ็อรู้ว่าที่นี่คอืที่ไหน แต่เธอกอ็ยากถามเพื่อความมั่นใจอยู่ด ี
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“เรือนโบตั๋นคือเรือนที่นายน้อยเหยียนมอบให้ฮูหยินน้อยตอนแต่งเข้า

มา เป็นเรอืนใหญ่อนัดบัสองรองจากเรอืนแสงจนัทร์เจ้าค่ะ” หนี่เซยีงเหน็ความ

สงสัยในแววตาของฮูหยินน้อยจึงอธิบายเพิ่ม เข้าใจไปเองว่าทุกสิ่งที่นาง

แสดงออกมาคงเป็นผลจากอาการบาดเจบ็

“ข้าเข้าใจแล้ว ข้าอยากนอนพกัเสยีหน่อย” ป่านไหมแค่ต้องการความ

มั่นใจ แต่เห็นความจงรักภักดีของคนข้างกายแล้วก็ได้แต่แอบถอนหายใจ 

เพ่ยเอนิช่างโชคดนีกัที่มสีาวใช้ที่รกัและซื่อสตัย์ หากแม่สาวน้อยนี่รูว่้าเธอไม่ใช่

เจ้านายตวัจรงิของตน คงร้องห่มร้องไห้หนกักว่าเดมิแน่

“ยงัเจบ็ตรงไหนเจ้าคะ อกีเดี๋ยวกู่เผนิกต็ามท่านหมอมาแล้ว ฮูหยนิน้อย

อดทนหน่อยนะเจ้าคะ” หนี่เซยีงกระวกีระวาดช่วยจดัให้ฮูหยนิน้อยนอน หยบิ

ผ้ามาชุบน�้า บดิพอหมาด น�ามาเชด็ตามใบหน้าและล�าคอให้อย่างเอาใจใส่ แม้

ที่ผ่านมานางจะเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจไปบ้าง แต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งนางกับกู่เผิน

ให้ต้องเผชิญกับความยากล�าบาก นางกับกู่เผินจึงรักและเคารพฮูหยินน้อย 

สญัญาว่าทั้งชวีติจะขอตามรบัใช้ฮูหยนิน้อยไปจนกว่าชวีติจะหาไม่

“แค่รูส้กึปวดเมื่อยเท่านั้น อย่าได้ห่วงเลย เจ้าเองกไ็ปพกัสกัหน่อยเถอะ” 

ป่านไหมรู้สึกตัวอีกทีตอนได้ยินเสียงพูดคุยแผ่วเบาของคนหลายคน 

เหมอืนตั้งใจหรี่เสยีงคยุให้เบา จะได้ไม่รบกวนการนอนของเธอ เปลอืกตาบาง

ลมืขึ้น กะพรบิตาปรบิๆ เมื่อสบเข้ากบัสายตาอบอุ่นของชายวยัชรา ผมและ

คิ้วสดีอกเลา ไว้เคราสเีดยีวกบัสผีม ยาวสามนิ้วเหน็จะได้ ก�าลงัแตะข้อมอืเธอ

เพื่อจบัชพีจร เดาได้ไม่ยากว่าคงเป็นท่านหมอที่กู่เผนิไปตาม

“รูส้กึเจบ็ตรงไหนเป็นพเิศษหรอืเปล่าขอรบั” ท่านหมอหยวนชกัมอืกลบั

อย่างนุ่มนวล ก่อนหน้านั้นอาการของฮหูยนิน้อยน่าเป็นห่วง ชพีจรเต้นแผ่วเบา 

ร่างกายกเ็ยน็เยยีบประดุจน�้าแขง็ นอนไม่ได้สต ิเขายงัคดิว่าฮหูยนิน้อยคงไม่มี

โอกาสรอด ทว่าวนันี้อาการของฮูหยนิน้อยกลบัดขีึ้นอย่างประหลาด จากการ

จับชีพจรหลายครั้งก็เต้นปกติ ร่างกายก็อุ่น หัวใจเต้นปกติ หายใจเข้าออก
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สม�่าเสมอ ถ้าไม่ใช่คนรกัษาฮูหยนิน้อยด้วยตวัเอง ท่านหมอหยวนคงไม่มทีาง

เชื่อแน่ว่าฮูหยนิน้อยบาดเจบ็จนนอนไม่ได้สตมิาแล้วหลายวนั

คดิแล้วให้ประหลาดใจยิ่ง อาการบาดเจบ็สาหสัก่อนหน้า คนคนหนึ่ง

จะหายได้รวดเรว็เพยีงนี้เชยีวหรอื แม้จะประหลาดใจเพยีงใด ท่านหมอหยวน

กไ็ม่มเีหตุผลใดต้องครุ่นคดิให้เป็นปัญหา ในเมื่อคนไข้อาการดขีึ้น เป็นเรื่อง

น่ายนิดยีิ่ง จงึได้แต่ปล่อยเลยตามเลย 

“รู้สึกปวดเมื่อยร่างกาย ไม่ได้เจ็บตรงไหนเป็นพิเศษ” ป่านไหมตอบ 

ท่านหมอ

“ทา่นหมอหยวน อาการของฮหูยนิน้อยจะทรุดลงอกีไหมเจา้คะ” กูเ่ผนิ

ยงัไม่วางใจ 

“ร่างกายฮูหยนิน้อยแขง็แรงยิ่งนกั อาการบาดเจบ็หายดขีึ้นมาก ข้ายงั

แปลกใจ หากฮูหยนิน้อยไม่ได้บาดเจบ็ใดๆ อกี ขอเพยีงดูแลฮูหยนิน้อยให้ดี

และกินยาที่ข้าให้ อีกสามวันฮูหยินน้อยจะหายเป็นปกติ เจ้าอย่าได้กังวล” 

ท่านหมอชี้แจงอย่างมเีมตตา หยบิกระดาษกบัพูก่นัที่หนี่เซยีงเตรยีมไว้ให้ก่อน

หน้าขึ้นมาเขยีนอะไรสกัพกั แล้วยื่นให้หนี่เซยีงพร้อมกบัขวดยาขนาดเลก็ขวด

หนึ่ง

“เจ้าไปซื้อยาตามใบสั่งยานี้ น�ามาต้มให้ฮหูยนิน้อยดื่มหลงัอาหารทกุวนั 

อาการของฮหูยนิน้อยจะดขีึ้น ส่วนยานี้ให้ทาแผลฮหูยนิน้อยทกุๆ สองชั่วยาม” 

“ขอบคณุท่านหมอมากเจ้าค่ะ” หนี่เซยีงรบัใบสั่งยากบัขวดยามาถอื และ

จ�าค�าสั่งของท่านหมอให้ขึ้นใจ

“หากมีอะไรพวกเจ้าก็ไปตามข้าได้ทุกเมื่อ ข้าน้อยขอตัวกลับก่อนนะ 

ขอรบัฮูหยนิน้อย” ท่านหมอหยวนเพยีงพยกัหน้าตอบรบัค�าขอบคุณของสอง

สาวใช้ผู้ซื่อสตัย์ ก่อนจะหนัมาเอ่ยลาฮูหยนิน้อย โดยมกีู่เผนิเดนิไปส่ง

“ขอบคุณท่านมาก”

อาจเพราะค�ากล่าวและขวดยาที่ท่านหมอหยวนให้หนี่เซยีง เผลอท�าให้

ป่านไหมยกมอืขึ้นสมัผสัขมบัข้างขวาที่รู้สกึเจบ็ขึ้นมาทนัใด จงึได้รู้ว่าเพ่ยเอนิ
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ได้รบับาดเจบ็ ตรงขมบัขวามแีผล ท่าจะแผลใหญ่ไม่น้อย แล้วยงัมเีลอืดซมึ

ติดมือขาวผ่อง คราแรกที่ลืมตาตื่นเพราะตกใจกับสภาพแวดล้อมและร่างนี้ 

เธอเลยไม่ได้สนใจแผลนกั ตอนนี้เมื่อระลกึได้จงึรู้สกึเจบ็ขึ้นมาบ้าง

“พวกเจ้าช่วยเล่าเรื่องราวหลงัจากข้ากลบัจากจวนท่านพ่อจนมานอนอยู่

ตรงนี้ให้ข้าฟังท”ี รอจนกู่เผนิกลบัมาสมทบ ป่านไหมสงสยัว่าร่างนี้ไปท�าอที่า

ไหนถงึได้นอนเจบ็ไม่ได้สติ

ความทรงจ�าของเพ่ยเอนิที่ส่งต่อมายงัเธอ ท�าให้ป่านไหมรูแ้ค่ว่าเพ่ยเอนิ 

ออกเดินทางไปเมืองผันโจว เพราะได้รับเทียบเชิญจากจวนตระกูลเพ่ย ที่จะ

จดังานฉลองวนัเกดิของฮูหยนิรอง ขาไปกร็าบรื่นด ีเพ่ยเอนิอยู่ร่วมงานฉลอง

ที่จวนบดิาถงึสามวนัจงึได้เดนิทางกลบัเมอืงลั่วหนาน ขณะโดยสารรถม้ากลบั

นั้น ระหว่างทางเกิดมีโจรป่ากลุ่มหนึ่งเข้ามาดักทางรถม้า ปล้นชิงข้าวของ 

เครื่องใช้ของเพ่ยเอิน ฆ่าผู้ติดตามที่เพ่ยไห่ บิดาของเพ่ยเอินส่งมาคุ้มครอง

ความปลอดภยัของบุตรจีนสิ้น เหลอืเพยีงสามนายบ่าวที่นั่งอยู่บนรถม้า 

ม้าที่ตื่นตระหนกเร่งฝีเท้าไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ทศิทาง ท�าให้เชือกที่ผูก

ตวัรถกบัม้าขาดออกจากกนั ม้าวิ่งไปตวัละทศิละทาง ตวัรถม้ากไ็ถลพุ่งชนกบั

ต้นไม้ข้างทางอย่างแรง ถงึขนาดต้นไม้หกัโค่นลงขวางทาง เสยีงกรดีร้องดงัขึ้น

ภายในรถม้าที่พงัโครมลงมาในพรบิตา 

นั่นคอืความทรงจ�าสุดท้ายของเพ่ยเอนิที่ป่านไหมรบัรู้ และท�าให้เธอรู้

ว่าชาติภพที่ตนมาเกิดใหม่นี้ ไม่ใช่ยุคจีนโบราณ แต่เป็นมิติหรือภพภูมิที่

คล้ายคลงึกนั เพราะแต่ละชื่อและสถานที่ไม่คุ้นหู แม้จะสื่อสารด้วยภาษาจนี

กต็าม แต่ยงัไม่ใช่ยุคจนีโบราณในประวตัศิาสตร์ที่เธอเคยเรยีนรู้มา

สองสาวใช้ของเพ่ยเอินเล่าเรื่องราวที่ป่านไหมพอรู้มาจากความทรงจ�า

ของเพ่ยเอินด้วยสีหน้าหวาดผวาปนเคร่งเครียด และเล่าในส่วนที่เพ่ยเอิน 

หมดสติ

“ตอนรถม้าชนกบัต้นไม้ ร่างฮูหยนิน้อยกก็ระเดน็ไปทางประตู ศรีษะ

กระแทกโครงรถม้าจนหมดสต ิดทีี่บ่าวทั้งสองพุ่งมาจบัยดึแขนกบัขาไว้ได้ทนั 
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มเิช่นนั้นฮูหยนิน้อยคงกระเดน็ออกไปนอกตวัรถ อาการคงหนกักว่านี้ โชคดี

นกัที่ยามนี้ฮูหยนิน้อยปลอดภยัแล้ว”

“แล้วรอดมาได้อย่างไร” ป่านไหมสงสยั

“โชคดีที่คุณชายอี้ผ่านมา จึงช่วยขับไล่กลุ่มโจรและพาท่านไปหาหมอ 

ก่อนจะส่งกลับมายังคฤหาสน์ตระกูลเหยียน” กู่เผินไม่ได้บอกหมด ในส่วน

ของเหยยีนเล่อที่พอรูว่้าเพ่ยเอนิได้รบับาดเจบ็ขณะกลบัจากจวนบดิา นายน้อย

ท�าเพียงส่งพ่อบ้านมารับฮูหยินน้อยจากบ้านท่านหมอกลับคฤหาสน์ จากนั้น 

กไ็ม่เคยสนใจ ไถ่ถาม เยี่ยมเยอืนก็ไม่ ทุกอย่างให้พ่อบ้านหลี่เป็นคนจดัการ 

หากเรื่องนี้ให้ฮูหยินน้อยรู้เข้าคงชอกช�้าใจจนอาการทรุดเป็นแน่ พวกนาง 

จ�าต้องปิดไว้

เรื่องราวต่อจากนั้นจนเธอตื่น ป่านไหมพอเดาได้รางๆ เหน็ท่าทางอกึอกั

ของคนเล่าทั้งสองแล้วกไ็ม่ได้ซกัไซ้อะไรต่อ หากว่ามอีะไรมากกว่านี้ อยู่นาน

ไปเธอคงรู้เอง

เฮ้อ! ในที่ที่ไม่คุน้เคยอะไรสกัอย่าง เธอจะเอาตวัรอดไปได้สกักี่น�้าเชยีว

คงไปไหนไม่ได้ นอกจากอยู่ที่นี่ตามที่โชคชะตาลขิติให้เธอมา

ที่ส�าคญักว่านั้น ป่านไหม แซ่โง้ว ตายแล้วเมื่อชาตภิพโน้น ในชาตภิพ

นี้มเีพยีงคุณหนูเพ่ยเอนิ บุตรขีองเพ่ยไห่ ผู้ช่วยท่านเจ้าเมอืงผนัโจว หรอือกี

นยัหนึ่งกค็อื ฮูหยนิน้อย ภรรยาของเหยยีนเล่อ 



เมื่อสวรรค์เมตตาให้โอกาสป่านไหมได้ถือก�าเนิดใหม่ในภพนี้ ใน 

ร่างของเพ่ยเอนิ เธอกจ็ะขอใช้ชวีติที่เหลอืของเพ่ยเอนิให้มค่ีาและเกดิประโยชน์

ให้สมแก่ความเมตตาของเบื้องบน

ลานหญ้าด้านหลงัเรอืนโบตั๋น เพ่ยเอนิก�าลงันั่งดดูอกบวัสขีาวในสระน�้า

ขนาดเลก็ ดอกขนาดใหญ่รูปไข่ ปลายเรยีว ชั้นนอกสขีาวอมเขยีว ส่วนกลบี

ชั้นกลางและชั้นในสขีาว ปลายกลบีดอกสชีมพูเรื่อๆ ซึ่งมใีบขนาดใหญ่ ชูก้าน

พลิ้วไหวประดบัสระน�้า

รอบๆ สระน�้าเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดเล็กใหญ่วางเรียงรายซ้อนทับ

กัน น�้าในสระก็ใสสะอาด บ่งบอกเป็นอย่างดีว่าสระแห่งนี้ได้รับการดูแล

สม�่าเสมอ 

ที่นั่งข้างๆ เพ่ยเอินคือหนี่เซียงกับกู่เผิน สองสาวถือผ้าไหมคนละ 

ผืน ตะกร้าเข็มกับด้ายวางข้างกัน ก�าลังตั้งใจปักลายดอกโบตั๋นที่เริ่มเป็นรูป

เป็นร่างเพื่อตดัชุดให้ฮูหยนิน้อย

อากาศยามสายเย็นสบาย ภายใต้ต้นหลิวสูงตระหง่านแต่ดูอ่อนโยน 

แดดไม่แรงจดั ใบหลวิลู่ลงสู่พื้นด้านล่าง มองแล้วให้สบายตากบับรรยากาศ

สอง
ตระกูลเหยียน
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โดยรอบ หญ้ากเ็ขยีวชอุ่ม น�้ากใ็ส ดอกบวักบ็านสวยงาม ทุกอย่างสวยงามดุจ

ธรรมชาตริงัสรรค์

คนที่ท�างานจนแทบไม่มีเวลาพักกินข้าว พอมีเวลาให้นั่งทอดอารมณ์ 

พกัผ่อนกลบัรู้สกึว่างมากจนน่าเบื่อด้วยซ�้า

ตั้งแต่ฟื ้นและรักษาตัวจนหายเป็นปกติก็ผ่านมาแล้วสองสัปดาห์ 

เพ่ยเอนิยงัไม่เจอใครเลย นอกจากหนี่เซยีง กู่เผนิ และท่านหมอหยวน เพราะ

ไม่มใีครอยากเฉยีดมาใกล้เรอืนโบตั๋น แม้แต่อาหารการกนิ ห้องครวัยงัส่งมา

ให้แค่ประตูเข้าเรอืน จากนั้นกู่เผนิจะเดนิไปน�ามาให้เพ่ยเอนิอกีที

เพ่ยเอนิเอ๋ยเพ่ยเอนิ เจ้าท�าอะไรลงไป ทกุคนถงึได้จงเกลยีดจงชงัเจ้านกั

เอาเข้าจรงิจากความทรงจ�าที่ได้รู ้เพ่ยเอนิท�าสารพดัอย่างที่ไม่น่าให้อภยั 

ขยันสร้างศัตรูมากกว่ากระชับมิตรเสียอีก จึงไม่แปลกที่ทุกคนในคฤหาสน์ 

จะเกลยีดชงัเจ้าตวั

หากปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้ต่อไป เธอที่กลายเป็นเพ่ยเอินก็จะอยู่ที่นี่

ล�าบาก มีคนกล่าวไว้ ‘เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม’ แต่นิสัยเดิมของ 

เพ่ยเอินเอาแต่ใจตามประสาคุณหนู แถมอารมณ์ร้าย ไม่พอใจ ไม่ได้ดั่งใจ 

กอ็าละวาด จะให้เธอสวมรอยเป็นเพ่ยเอนิคนเดมิ บอกได้ค�าเดยีวว่าไม่ไหว

ชีวิตใหม่ของเธอและเพ่ยเอินต้องดีกว่าเก่า เธอจะเปลี่ยนเพ่ยเอินให้

กลายเป็นที่รักของทุกคนให้ได้ เพื่อตอบแทนเพ่ยเอินที่ให้ชีวิตที่เหลือแก่เธอ 

และเพื่อความสุขในการใช้ชวีติที่เหลอืในวนัหน้าในภพนี้

“เป็นปกตขิองที่นี่เจ้าค่ะ ฮูหยนิน้อยเคยบอกกบับ่าวทุกคนว่า หากไม่มี

ใจคิดจะอยู่ก็ให้ขนข้าวของออกไปให้หมด ทุกคนจึงได้ทยอยออกไปกันหมด

เจ้าค่ะ” กู่เผนิหนัไปสบตากบัหนี่เซยีงแล้วยิ้มอย่างรู้กนั ตั้งแต่ฮูหยนิน้อยฟื้น

กเ็ปลี่ยนไปไม่เหมอืนคนเดมิ แต่กลบัเปลี่ยนไปในทางที่ดขีึ้น ไม่ปฏเิสธว่าพวก

นางชอบฮูหยินน้อยในตอนนี้นัก สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 

แถมยงัไม่เหน็ฮหูยนิน้อยใส่อารมณ์ ขว้างปาข้าวของให้ต้องตามเกบ็ จงึไม่ต้อง

มาหวาดผวากบัความเจ้าอารมณ์ของฮูหยนิน้อย พวกนางกส็บายใจขึ้น
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“กจ็รงิ...” ชาตภิพโน้นป่านไหมโหยหาชวีติที่เงยีบสงบ เพราะท�างานใน

เมอืงที่วุน่วาย ชวีติแต่ละวนัเดนิตามเขม็นาฬิกาจนยุง่เหยงิไม่เว้นแต่ละวนั กว่า

จะปลกีตวักลบับ้านต่างจงัหวดัได้แต่ละหนกส็ี่ห้าเดอืนครั้ง พอมาอยู่ที่นี่ถงึจะ

ชอบมากแค่ไหน ทว่าก็ไม่ชินอยู่ดีกับการโดนเกลียดชังจากทุกคนที่อาศัยอยู่

ร่วมกนั

“แล้วพวกเจ้าคดิจะอยู่แต่ในนี้ ไม่ออกไปไหนเลยหรอื”

“พวกข้าเป็นแค่บ่าวรับใช้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนตามใจชอบ

หรอกเจ้าค่ะ”

น่าเบื่อแย่...นานๆ ออกไปทกีย็งัด ีได้ยนิอย่างนี้กใ็ห้สงสารสองสาว ชวีติ

ที่ต้องขายให้เจ้านาย คอยตามรบัใช้จนกว่าจะสิ้นใจ ไม่มสีทิธิ์มเีสยีงใดๆ มคี่า

ไม่ต่างจากมดปลวก

“พวกเจ้าไปไม่ได้ แต่ฐานะอย่างฮูหยินน้อยคงออกไปไหนมาไหนได ้

ใช่หรอืไม่” ทั้งที่รู้ค�าตอบอยู่แล้วแต่กอ็ยากถาม

“ไปได้เจ้าค่ะ แต่ฮหูยนิน้อยต้องแจ้งให้นายน้อยทราบก่อน” ฮหูยนิน้อย

ไม่ได้ออกไปข้างนอกบ่อยนัก เพราะนายน้อยไม่อนุญาต กลัวว่าคนอารมณ์

ร้ายและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างฮูหยินน้อยจะไปก่อเรื่องข้างนอก 

ฮหูยนิน้อยที่ทั้งรกัและเคารพนายน้อยยิ่งกว่าอะไรจงึยอมอยู่ในเรอืนแต่โดยดี

“ด ี งั้นพวกเราไปเที่ยวข้างนอกกนั” เสยีงหวานกระตอืรอืร้น ตื่นเต้น 

แค่คดิว่าจะได้เที่ยวชมสถานที่แปลกตา

“ไม่ได้เจ้าค่ะ ท่านเพิ่งจะหายด ี อย่างไรนายน้อยคงไม่อนุญาต รอให้

ผ่านไปอกีหลายวนัค่อยไปนะเจ้าคะ”

“เหน็แก่พวกเจ้า ข้ายอมกไ็ด้” นั่นไม่ได้หมายความว่าเพ่ยเอนิยอมเพราะ

เหยยีนเล่อ ถ้าเป็นเพ่ยเอนิคนเก่าคงใช่ แต่ไม่ใช่กบัเพ่ยเอนิคนใหม่

กู่เผนิเผยสหีน้าโล่งอก ขณะที่หนี่เซยีงพยกัหน้าอมยิ้ม ฮูหยนิน้อยจะ

รู้หรอืไม่ ว่าตั้งแต่ฮูหยนิน้อยเปลี่ยนไปไม่เหมอืนคนเดมิ นางกบักู่เผนิกย็ิ่งรกั

และเคารพฮูหยนิน้อยมากขึ้นทุกวนั
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ความจรงิแล้วเพ่ยเอนิกเ็พิ่งแต่งเข้าตระกลูเหยยีนได้เพยีงสามเดอืน ซึ่ง

ถอืว่ายงัไม่นาน เจ้าตวักต็้องมามอีนัเป็นไป ไม่รู้ว่าจะเสยีใจมากเพยีงใดที่ต้อง

จากสามทีี่รกัหนกัหนาไปอย่างไม่มวีนัหวนกลับ

ทกุคนทั่วเมอืงลั่วหนานต่างรูก้นัดว่ีานายน้อยเหยยีนตบแต่งกบัคุณหนู

สกลุเพ่ยเพราะค�ามั่นสญัญาของสองตระกลู หาได้แต่งเพราะความรกั ต่างจาก

คุณหนูเพ่ยที่รกัปักใจแก่นายน้อยเหยยีน เมื่อแต่งเข้าสกุลเหยยีน นางจงึถูก

หมางเมนิ ไร้การเหลยีวแลจากสาม ีต้องอยู่อย่างเดยีวดายในเรอืน

เรื่องตบแต่งของเหยียนเล่อกับเพ่ยเอินจึงเป็นประเด็นที่ชาวเมือง 

ลั่วหนานพูดถงึกนัไปทั่วเมอืง ที่ว่าหากเอ่ยถงึสองคนในหวัข้อสนทนา ไม่มใีคร

จะไม่รู้จกั 

ตั้งแต่จ�าความได้ เพ่ยเอินก็ถูกมารดารองกรอกหูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันให้

รักและเชื่อฟังเหยียนเล่อ ในภายภาคหน้านายน้อยเหยียนคนนี้จะกลายเป็น

สามีของนาง เพ่ยเอินที่ถูกสั่งสอนมาอย่างนั้นตั้งแต่ยังเด็กจึงบังเกิดความรัก

และเชื่อฟังแต่เหยยีนเล่อเสมอมา

ความรกัของเพ่ยเอนิที่ให้ไปได้รบัความเยน็ชาหมางเมนิจากเหยยีนเล่อ

มาแทน เจ้าตัวถึงได้ชอกช�้าใจ พานให้เกลียดชังฮุ่ยจื่อที่มีฐานะเพียงอนุ แต่

กลบัได้รบัความโปรดปรานจากเหยยีนเล่อมากกว่าตน จนต้องคอยหาหนทาง

รงัแกฮุ่ยจื่อไม่หยุดหย่อน

ถกูเหยยีนเล่อลงโทษกห็ลายหน นางกไ็ม่เขด็ ยงัคงมุง่หน้ารงัแกฮุย่จื่อ 

กบัคนของนางไม่หยุด

‘สิ่งที่เจ้าได้รับคงเป็นผลจากสิ่งที่เจ้ากระท�า สิ่งใดที่พอจะแก้ไขได้ ข้า

จะช่วยเจ้าเอง’ เพ่ยเอนิคนใหม่ให้สญัญาแก่ตวัเอง 

ไม่มีใครร�่ารวยมาแต่เกิด ต่างก็ต้องดิ้นรนท�ามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ 

ตระกูลเหยยีนกเ็ช่นกนั คนในตระกูลเหยยีนหลายชั่วอายุเป็นพ่อค้า เริ่มจาก

ค้าขายเกลอืเลก็ๆ ซึ่งเกลอืมรีาคาแพงและหายาก จงึไม่ได้ก�าไรเท่าทนุที่เสยีไป 
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ตลอดจนขายผกั ผลไม้ หาของป่ามาขายประทงัชวีติ จนกจิการมารุ่งเรอืงใน

รุ่นของท่านปู่

ท่านปู่และท่านย่าที่ท�างานหนักมาทั้งชีวิตด้วยการค้าขายของป่า พอมี

เงินเก็บไม่น้อยก็ซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง ท�าการก่อสร้างโรงเตี๊ยมขึ้น ตั้งชื่อให้ว่า 

‘สมปรารถนา’ เพื่อท�าสิ่งใดทกุอย่างจะได้บรรลผุลสมปรารถนา แรกๆ กไ็ด้รบั

มรสุมจากโรงเตี๊ยมใหญ่น้อย ผลประกอบการที่ได้กน็้อยแสนน้อย แต่ความ

ไม่ย่อท้อ ไม่นานโรงเตี๊ยมสมปรารถนาจงึเริ่มเป็นที่รู้จกั

มาถึงรุ่นท่านพ่อ เนื่องด้วยท่านแม่ที่เป็นบุตรีของนายอ�าเภอลั่วหนาน

เลยพอรู้จักและสนิทสนมกับเหล่าขุนนางต�าแหน่งน้อยใหญ่ ท่านพ่อจึงได้รับ

การส่งเสรมิจากพวกเขา จนน�าพาให้โรงเตี๊ยมสมปรารถนาเริ่มขยายตวั เปิด 

สาขาอื่นๆ ไปทั่วตามเมอืงใหญ่ๆ ไม่ว่าจะทางเหนอื ใต้ ออก ตก ตระกลูเหยยีน

จบัจองพื้นที่ท�ามาหากนิไว้เรยีบร้อย เป็นรากฐานที่มั่นคงส่งต่อมายงัรุ่นลูก

รุ่นของเหยยีนเล่อ โรงเตี๊ยมสมปรารถนายิ่งมชีื่อเสยีงขจรขจายไปทั่ว

แดน เมื่อการปกครองตกสูอุ่ง้มอืของเหยยีนเล่อ เขามุง่มั่น จรงิจงั ทุม่เทท�างาน

ดูแลกิจการ ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่ปี โรงเตี๊ยมสมปรารถนาก็มีชื่อเสียงโด่งดัง 

เป็นที่รู้จกัในวงกว้าง

เรียกได้ว่าหากคิดจะพัก คิดถึงโรงเตี๊ยมสมปรารถนา หากคิดจะกิน

อาหารเลิศรส คิดถึงโรงเตี๊ยมสมปรารถนา หากคิดถึงความสะดวกสบาย 

โปรดคิดถึงโรงเตี๊ยมสมปรารถนา เพราะที่นี่สามารถบันดาลให้ท่านทั้งหลาย

สมดงัใจปรารถนา

หากเปรยีบกบัภพโน้น ตระกลูเหยยีนคงเป็นมหาเศรษฐตีดิอนัดบัหนึ่ง

ในสิบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงเตี๊ยมสมปรารถนาก็คงเปรียบได้กับ

โรงแรมระดบัห้าดาวที่เปิดสาขาทั้งในและต่างประเทศ นามสกุลเหยยีนกค็งเป็น

หนึ่งในนามสกุลของพวกเศรษฐผีู้ดไีฮโซ

ตระกูลเหยยีนนี่พฒันาจากระดบัรากหญ้าจนสู่ระดบัสากลจรงิๆ

แหม...ใครจะคดิล่ะว่าภพนี้เธอจะดนัได้เป็นไฮโซยคุโบราณกบัเขาด้วย
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แต่งเนื้อแต่งตวัหรูหรา เดนิไปทางไหนกม็สีาวใช้และผูต้ดิตามร่างก�าย�า

ราวกับบอดีการ์ดเดินตามไม่ห่าง กินนอนแต่ละทีก็ได้รับการปรนนิบัติอย่าง 

ดี สะดวกสบายจนตัวขี้เกียจเริ่มถามหาทุกวี่วัน หากเป็นแบบนี้ไปนานวัน 

เพ่ยเอนิคงขี้เกยีจตวัเป็นขน 

“ข้าจะออกไปเดนิเล่นข้างนอก พวกเจ้าไม่ต้องตามข้ามาหรอก” ทนอดุอู้

อยู่ในเรือนมาหลายวัน สุดท้ายเพ่ยเอินก็ตัดสินใจออกไปเดินเล่นนอกเรือน 

อยากเหน็ผู้คนและบ้านเรอืนสวยๆ หลงัอื่นบ้าง

“เดี๋ยวบ่าวไปกบัฮหูยนิน้อย ให้กูเ่ผนิเฝ้าเรอืนเองเจ้าค่ะ” หนี่เซยีงละมอื

จากผ้าที่ยงัปักไม่เสรจ็ ส่งต่อส่วนที่เหลอืให้กู่เผนิ

“เจ้าอยู่ที่นี่กบักู่เผนิเถดิ ข้าไปไม่นาน เดนิเล่นแค่นี้เอง”

“แต่...”

“ข้ารบัปากพวกเจ้าว่าจะไม่หาเรื่องใคร แค่เดนิเล่นเฉยๆ” รู้เต็มอกว่า

พวกนางเป็นห่วง กลัวเพ่ยเอินจะไปรังแกใครเข้า อยากจะบอกเหลือเกินว่า

ตอนนี้เพ่ยเอนิไม่กล้ารงัแกใครแล้ว

“แต่บ่าวเป็นห่วง”

“ข้ารู้และขอบใจมากที่พวกเจ้าห่วงข้า ไว้ข้าจะรีบกลับแล้วกัน ไปละ” 

ไม่ยอมต่อความยาวสาวความยืด เพ่ยเอินเอ่ยจบก็รีบเผ่นแน่บออกจากที่ 

ตรงนั้น ทิ้งให้บ่าวรบัใช้อ้าปากค้าง ตกตะลงึกบัท่าทางที่ไม่สมเป็นกุลสตรขีอง 

ฮหูยนิน้อย คนที่แต่เดมิมกัเชดิหน้า คอตั้ง ชอบวางมาดหยิ่งยโส จะเดนิจะก้าว

แต่ละที เชื่องช้าแผ่วเบางดงามจนกระโปรงแทบไม่ไหวติง ราวกับลอยได ้

คนนั้น บดันี้กลบัวิ่งไม่เหลยีวหลงัตรงไปยงัประตูเรอืน เหน็เพยีงหลงับางลบิๆ

“อากาศที่นี่ดจีงั บรสิทุธิ์...ชื่นใจ”

เพ่ยเอนิพมึพ�ากบัตวัเอง ขณะหยดุเดนิอยูบ่นสะพานทอดโค้งข้ามล�าธาร

สายเล็กที่ไหลมาจากอีกด้านหนึ่งหลังก้อนหินก้อนใหญ่หลายก้อน ใบหน้า

จิ้มลิ้มชะโงกมองปลาสสีนัสดใสหลายตวัที่แหวกว่ายไปมาในน�้าเพยีงครูจ่งึออก
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เดนิต่อ พ้นจากสะพานมาได้ กม็ทีางเดนิเลก็ๆ ปูด้วยหนิสขีาวขดัถูจนขึ้นเงา

ประณีตวางเรียงรายไปจดทาง ปลูกแซมด้วยหญ้า ทางเดินคดโค้งไปมา 

มีกอดอกไม้เตี้ยๆ ขึ้นสองข้างทาง เพ่ยเอินเห็นศาลาหลังหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล 

หลงัคาสดี�า ปลายหลงัคาสร้างเป็นรูปปลามงักร ดแูล้วสวยงามและน่าสนใจยิ่ง

ขาที่จะก้าวไปทางศาลาหยุดชะงัก หูแว่วได้ยินเสียงพูดคุยหยอกล้อ 

และเสยีงหวัเราะมาจากอกีด้าน ด้วยความอยากรู้จงึสาวเท้าไปตามเสยีง

ร่างอ้อนแอ้นนั่งแอบอยู ่หลังต้นไม้ทรงเตี้ยที่ตัดแต่งเป็นรูปทรง

ประหลาด ศรีษะเลก็เงยขึ้นมองต้นเสยีงที่น�าพาให้ตนอยากรู ้จนต้องแอบมอง

ราวกบัหวัขโมย

ดรุณีน้อยสองคนเบื้องหน้า ในมือถือตะกร้าหวาย ก�าลังช่วยกันเด็ด

ดอกไม้หลากพันธุ์พูดคุยกระเซ้าเย้าแหย่ราวกับพี่น้องที่รักใคร่ แต่ที่ท�าให้ 

เพ่ยเอนิตาเบกิกว้างคอืความงามของสองสาว คนหนึ่งใบหน้าน่ารกัสดใสสมวยั 

อกีคนใบหน้างามสง่าดเูลอค่าอย่างบอกไม่ถกู ดวงตาเรยีวยาว หางตาตวดัโค้ง

ขึ้น นยัน์ตาด�าสนทิ คิ้วรูปพระจนัทร์ครึ่งเสี้ยว รมิฝีปากเลก็สชีมพูเป็นมนัเงา 

สองสาวช่างงามดุจดอกท้อแย้มบานในฤดูใบไม้ผลิ

ถ้าจ�าไม่ผดิ สาวน้อยที่ดูอายุน้อยสุดเหมอืนจะเป็นเหยยีนหง น้องสาว

ต่างมารดาของเหยียนเล่อ ส่วนสาวสวยงามสง่าไปทุกสัดส่วนที่สวมชุดสีขาว

คอืฮุย่จื่อ อนคุนโปรดของเหยยีนเล่อ ไม่แปลกใจเลยวา่ท�าไมเหยยีนเลอ่ถงึได้

โปรดนกั กง็ามขนาดนี้ ใครบ้างจะไม่โปรด เป็นเธอกช็อบเหมอืนกัน

“พี่ฮุ่ยจื่อเก็บดอกมะลิจนเต็มตะกร้า มิทราบว่าพี่พอจะแบ่งให้ข้าบ้าง 

ได้หรอืไม่”

“หากเจ้าอยากได้ท�าไมไม่เกบ็เองเล่า”

“พี่กร็ู้ว่าข้าไม่ชอบดอกมะล”ิ

“เพราะข้ารู้ถึงได้ไม่แบ่งให้เจ้าอย่างไรล่ะ ของบางอย่างก็แบ่งให้ไม่ได้ 

ดทีี่เป็นเจ้า เช่นนั้นข้าคงหนกัใจ”

“หนกัใจเรื่องอนัใดเจ้าคะ” เหยยีนหงถามอย่างสงสยั นางแค่หยอกเย้า
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ฮุ่ยจื่อเล่น เพราะรู้ทั้งรู้ว่าดอกมะลิที่อีกฝ่ายเก็บจะน�าไปสกัดท�าเป็นน�้าหอม 

มอบให้พี่ชายของนางที่ชื่นชอบกลิ่นหอมของมะลิ

“ไม่มอีะไร รบีเกบ็กนัเถอะ จะได้กลบัเรอืน” ฮุ่ยจื่อตดับท ตั้งใจเกบ็

ดอกไม้อย่างจรงิจงั อกีคนจงึรบัค�าเสยีงเบาแล้วหนัไปจดจ่อกบัการเกบ็ดอกไม้

ท่ามกลางสายลมบางเบา ร่างอ้อนแอ้นตัดสินใจลุกจากที่ซ่อนก้าวไป

หาสองสาว

ทั้งสองที่ตั้งใจเก็บดอกไม้รู้ตัวอีกทีก็มีบุคคลที่สามล่วงล�้าเข้ามาพร้อม

กบัเสยีงหวานใสเอ่ยท�าลายความเงยีบ

“พวกเจ้าท�าอะไรกนัหรอื”

เสียงที่จู่ๆ ก็ดังขึ้นแบบไม่ให้สุ้มให้เสียงมาก่อน ส่งผลให้เหยียนหง 

รีบขยับกายหลบอยู่หลังฮุ่ยจื่อทันที เมื่อจ�าได้ขึ้นใจว่าเจ้าของเสียงคือใคร 

และหวงัใช้ร่างฮุ่ยจื่อเป็นก�าบงักายจากสายตาของคนมาใหม่

เพ่ยเอนิเลกิคิ้ว มองตามการกระท�าของเหยยีนหงไม่วางตา อกีฝ่ายท�า

เหมอืนเธอเป็นยกัษ์เป็นมารที่หวงัฉกีทึ้งร่างเจ้าตวัมากดักนิ ต่างจากฮุย่จื่อที่ไม่

ได้หลบ แต่ใบหน้างามซดีเผอืด สายตาคู่สวยดุจหงส์กลบัฉายแววหวาดหวั่น 

มอืที่กุมมอืน้องสามสีั่นอย่างเหน็ได้ชดั

“พะ...พี่สะใภ้ ทะ...ท่านหายดแีล้วหรอืเจ้าคะ” เหยยีนหงพยายามบงัคบั

ไม่ให้เสียงสั่นเอ่ยกระท่อนกระแท่น ไม่กล้าสบตาคนที่ตนก�าลังถามราวกับ 

คนขี้ขลาด

“ข้าหายดแีล้ว เลยอยากมาเล่นกบัพวกเจ้า” ค�าว่า ‘เล่น’ ของเพ่ยเอนิ 

หมายถึงอยากมาร่วมเสวนาด้วย เพื่อท�าความคุ้นเคยมากกว่าเดิม แต่อีก 

สองคนกลับตีความต่างออกไป เข้าใจไปเองว่าเพ่ยเอินคงอยากหาเรื่องรังแก

เหมอืนในวนัวาน

“โปรดอภัยด้วย วันนี้ข้ากับหงเอ๋อไม่ว่างจะเล่นกับท่าน ยังมีงานใน

คฤหาสน์อกีหลายอย่างให้เราต้องจดัการ ไว้วนัหน้าเถดิ” ฮุ่ยจื่อเหน็น้องสามี

หวาดกลวักุมมอืตนแน่นจงึเอ่ยขดัเพ่ยเอนิเสยีงสั่นเครอื แม้จะตกใจที่เพ่ยเอนิ
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หายดีและดูแข็งแรงจนไม่เหมือนคนเพิ่งหายป่วย ทว่าก็ไม่กล้าเอ่ยอะไรมาก 

ไปกว่านั้น

เสยีงสั่นเครอืคล้ายหวาดกลวัเธอ แต่ถ้อยค�าแฝงความนยัในประโยค

ดั่งจะโจมตเีธอว่าช่างว่างงานนกัจนต้องมาหาเรื่องกลั่นแกล้งกนั 

“งั้นหรอื เอางี้ไหม พวกเจ้าไม่ว่างแต่ข้าว่างมากถงึมากที่สุด ข้าจะตาม 

พวกเจ้าไปดหีรอืไม่”

“ไม่ด!ี” สองเสยีงเอ่ยขึ้นพร้อมกนัโดยไม่ได้นดัหมาย และถอยกรูดไป

อกีหลายก้าว

เพ่ยเอินหลุดหัวเราะ สบตาหวาดหวั่นสองคู่อย่างไม่คิดหลบ ท่าทาง

หวาดกลวัเธอจนต้องถอยเพราะไม่อยากอยูใ่กล้ยิ่งจดุประกายขบขนัในดวงตา

คู่โต ว่าแล้วกข็ยบัเข้าใกล้สองสาวอกีนดิ ขยบัอกีนดิ สองสาวกข็ยบัถอยห่าง

อกีหน่อย

ท่าทางเหมือนจะมาหาเรื่องของเพ่ยเอินยิ่งกระพือความหวาดกลัวให้

ฉายชดั จนสองสาวเกอืบจะร้องขอความช่วยเหลอืจากบ่าวรบัใช้ที่พวกตนสั่ง

ให้ไปเกบ็ดอกไม้บรเิวณใกล้เคยีง หากไม่มเีสยีงทุ้มนุ่มลกึดงัขึ้นเสยีก่อน

“หยุดเดี๋ยวนี้!”

ร่างอ้อนแอ้นหยดุลงทนัใด เมื่อร่างกายขยบัไม่ได้ เพราะมอืแขง็แรงข้าง

หนึ่งจับแขนตนจากด้านหลังแน่น เพ่ยเอินหลุบตาลงมองมือที่เข้ามาขัดขวาง

การท�าความรู้จกัของเธออย่างส�ารวจ มอืหนาแขง็แรงสนี�้าตาลทอง ผวิเนยีน

ละเอยีด นิ้วหรอืกเ็รยีวเสลาสวยงาม เลบ็ตดัเรยีบร้อยดูสะอาดสะอ้าน

มอืสวยจรงิๆ เลย เป็นนายแบบโฆษณาครมีทามอืในชาตภิพก่อนของ

เธอได้สบาย

เพ่ยเอนิอมยิ้มกบัความคดิตวัเอง ก่อนจะเอี้ยวตวัมามองเจ้าของเสยีง

คุ้นเคย มุมปากอมยิ้มก่อนหน้าเลอืนหายไป แทนที่ด้วยรอยยิ้มกว้างอย่างไม่ 

รูต้วั เมื่อดวงตาคู่โตอ่อนหวานสบประสานกบัดวงตาคมกลา้สดี�าอมเทาเยน็ชา

คู่นั้น ใจพลนัเต้นแรงขึ้นมาชั่วขณะหนึ่ง
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ไม่ต้องให้ใครมาบอก เธอกร็ูไ้ด้ทนัทว่ีาผูช้ายที่ยนืตรงหน้าคนนี้คอืสามี

สุดที่รกัของเพ่ยเอนิ

...เหยยีนเล่อ...



เจ้าของดวงตาคมกล้าสีด�าอมเทาทั้งเย็นชาและดุดัน อย่างที่เรียกว่า 

‘นัยน์ตาเสือ’ เหนือดวงตาเย็นชาคู่สวยดึงดูดเพศตรงข้ามนั้นคือคิ้วโค้งงอดั่ง

ธนู หน้าผากโหนกกว้าง แสดงถงึความฉลาดและเป็นคนมวีาสนา โหนกแก้ม

สูง คางสี่เหลี่ยมบึกบึน เสริมให้ใบหน้าชายหนุ่มหล่อเหลาคมเข้ม เรือนร่าง 

สงูใหญ่สง่างาม เสื้อผ้าที่สวมแนบเนื้อจนเหน็กล้ามเนื้อแขง็แรงผ่านตา แสดงถงึ

การดูแลเอาใจใส่สุขภาพเป็นอย่างดี

เพ่ยเอินเอียงคอเพ่งมองท่าทางไว้ตัวของคนที่ชักมือกลับไปนานแล้ว 

บัดนี้ยืนไพล่หลัง มองตรงไปข้างหน้าด้วยสายตาแน่วแน่ ดวงตาคู่โตยังจ้อง

เขาเขมง็ สายลมบางเบาพดัพากลิ่นหอมหวานของมวลบุปผาต้องจมูก รวมถงึ

กลิ่นหอมอ่อนๆ จากร่างสูงตรงหน้า จนต้องสูดเข้าปอดอย่างชื่นใจ

หุย...หอมอ่ะ อยากจะบอกใจแทบขาด ไม่ต้องวางมาดกไ็ด้ แค่นี้กใ็จ

ละลายแล้วพ่อคุณ

เหมอืนจะรบัรู้ถงึสายตาไร้มารยาทที่มองมา เหยยีนเล่อจงึก้มมองคน

สูงแค่อกเขาด้วยนยัน์ตาด ุทว่าคนโดนดทุางสายตาหาได้สนใจไม่ ใบหน้าจิ้มลิ้ม

ยงัคงเคลบิเคลิ้ม อมยิ้มเลก็น้อย

ส�ม
ส�มี (คนอื่น)
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เข้าใจแล้วว่าท�าไมเพ่ยเอนิถงึรกัถงึหลงสามนีกั กด็เูขาส ิไม่ต้องท�าอะไร 

แค่ยนืนิ่งเฉยๆ กท็�าใจคนสั่นไหวได้อย่างง่ายดาย รวมถงึเธอด้วย

“มองอะไร” เสยีงถามห้วน กระชบั เจอืแววต�าหนชิดัเจน

ใบหน้าจิ้มลิ้มเงยขึ้นสบดวงตาคมกริบดึงดูดคู่นั้น สองแก้มพลันแดง

เรื่อ หลุบตาลงมองพื้น ก่อนตอบตะกุกตะกกั “มองสาม.ี..” ละค�าว่า ‘คนอื่น’ 

ไว้เกอืบไม่ทนั

ไม่ใช่แค่เหยียนเล่อที่ประหลาดใจกับสิ่งที่ได้ยิน ฮุ่ยจื่อกับเหยียนหงก็

มอีาการไม่ต่างกนั ปกตแิล้วหากอยู่ต่อหน้าเหยยีนเล่อ เพ่ยเอนิจะสงบเสงี่ยม 

ถามค�าตอบค�า เป็นสาวน้อยไร้เดยีงสา แม้แต่จะสบตากบัเขายงัไม่กล้า คอย

หลบตาเอยีงอายอยู่ร�่าไป หากลบัหลงักลบัแอบมองเขาตาละห้อย

เพ่ยเอนิอาจจะร้ายกบัทุกคน แต่กบัเหยยีนเล่อแล้ว นางจะกลายเป็น

สาวน้อยแสนดไีปทนัที

ทว่าความแสนดีของนางก็ไม่ได้ท�าให้เหยียนเล่อมองนางมากกว่าเดิม 

ตรงข้าม เขายิ่งหมางเมนิ เยน็ชากบันางขึ้นทุกวนั

“ทั้งหล่อทั้งเท่ระเบดิ ท�าใจข้าเผลอเต้นแรงจนควบคุมไม่ได้” เพ่ยเอนิ 

บอกเขาเสียงรื่นเริง เก็บกวาดความไร้ยางอายเข้ากรุ ล็อกประตูแน่นหนา 

หาได้หวาดหวั่นต่อสายตาดุที่มองมาอย่างปรามๆ ของชายหนุ่ม

นี่คอืชาตภิพใหม่ของเธอ ท�าตามความปรารถนาของเพ่ยเอนิจะเป็นไร

ไป อกีอย่างหนึ่ง สนองต่อความต้องการอยากเกี้ยวคนหล่อ ซึ่งถ้าอยู่ในภพ

โน้นคงไม่มวีนัได้ท�า มแีต่ได้กบัได้

อ่า มองสามีคนอื่นนี่มันชุ ่มชื่นหัวใจจริงๆ รู้สึกได้เลยว่าร่างกาย

กระชุ่มกระชวย

“ส�ารวมกิริยาของเจ้าด้วย ใครสั่งใครสอนให้เจ้าเอ่ยวาจาเช่นนี้ หาก

คนนอกได้ยินเข้าจะหาว่าฮูหยินน้อยตระกูลเหยียนไร้การอบรม จะพลอย 

เสื่อมเสยีไปยงับดิาของเจ้าได้”

“ท่านพี่อย่าได้ต�าหนไิปเลยเจ้าค่ะ นางเพิ่งหายจากอาการบาดเจบ็ สติ
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คงยงัเลอะเลอืน ถงึได้พูดจาไร้การไตร่ตรองออกมา ท่านอย่าได้น�ามาใส่ใจ” 

เสยีงหวานใสดุจระฆงัแก้วดงัขึ้นจากเบื้องหลงั เรยีกความสนใจของทุกคนได้

เป็นอย่างดี

เหยียนเล่อปรายตาเย็นชาดุจน�้าแข็งพันปีผ่านร่างเพ่ยเอินไปด้านหลัง 

ก่อนจะสาวเท้าไปหยุดตรงหน้าสองสาวน้อยที่ขวัญผวากับการเดินเข้ามาร่วม

วงของเพ่ยเอนิ

“หน้าเจ้าซดีเซยีวไปหมดแล้ว กลบัเรอืนก่อนเถดิ งานพวกนี้สั่งให้บ่าว

รบัใช้ท�า เจ้าไม่จ�าเป็นต้องท�าเอง ร่างกายเจ้ายิ่งอ่อนแออยู่ด้วย เกดิล้มป่วยไป

จะท�าอย่างไร” เหยยีนเล่อเอ่ยเสยีงเรยีบ กวาดตามองคนหน้าซดีด้วยใบหน้า

ขรมึ ก่อนจะมองเลยไปยงัน้องสาวและถอนหายใจออกมาแผ่วเบา

“ข้าอยากลงมอืท�าให้ท่านพี่ด้วยตวัเอง” นางว่าเสยีงอ่อย ส่งมอืให้เมื่อ

มอืหนายื่นมาช่วยประคอง

“แค่เจ้ามแีก่ใจท�าให้ ข้ากด็ใีจแล้ว เจ้าไม่จ�าเป็นต้องท�าเอง พกัผ่อนบ้าง 

เจ้าเองกเ็หนื่อยไม่น้อย”

“พี่ฮุ่ยจื่ออยากท�าให้เป็นของขวญัวนัเกดิของพี่ใหญ่เจ้าค่ะ”

“เหยยีนหง!” นางปรามเสยีงไม่จรงิจงั หลบตาลงอย่างเอยีงอาย เมื่อ

เขามองมาด้วยสายตาถามไถ่ มุมปากบางสวยโค้งเป็นรอยยิ้มบางๆ มอืที่ช่วย

ประคองกระชบักายบางขึ้น ร่างงามทิ้งตวัแนบกายแกร่ง พมึพ�าเสยีงหวานกบั

อกกว้าง

“ข้าแค่อยากให้ท่านพี่มคีวามสุข ไม่ได้เหนื่อยอะไร”

“จื่อเอ๋อ...ล�าบากเจ้าแล้ว” ครานี้น�้าเสียงเขาทุ้มนุ่ม สายตาที่ทอดมอง

คนในอ้อมแขนกอ็่อนโยน

เพ่ยเอนิมองการกระท�าของสองสามภีรรยาด้วยสายตาเบกิกว้าง ก่อน

จะเปลี่ยนเป็นสับสน และเจ็บปวดลึกๆ อยู่ในอกแวบหนึ่ง สุดท้ายก็เป็น 

แววตารื่นเรงิบนัเทงิใจ

เธอไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นถงึได้รู้สกึสบัสนและเจบ็ปวดเสี้ยวแวบหนึ่ง จน
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ต้องปลอบใจตวัเองว่าคงเพราะหวัใจดวงนี้ยงัเป็นของเพ่ยเอนิและมตีวัตนของ

เธอรวมอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง ความรู้สกึของเพ่ยเอนิจงึได้ส่งต่อมายงัเธอ

เพ่ยเอนิรบีสละความรู้สกึเหล่านั้นทิ้งไป แทนที่ด้วยความรื่นเรงิ วา่กนั

ตามจรงิ หนุ่มหล่อสาวสวยตรงหน้าช่างเหมาะสมกนัราวกิ่งทองใบหยก หาก

ไม่ติดว่าหนุ่มหล่อเป็นสามีของเพ่ยเอินด้วยละก็ เธอก็แอบเชียร์ความรักของ

คนทั้งคู่เหมอืนกนั

สามคีนอื่นนี่ ยิ่งมองกย็ิ่งหล่อ ไม่ว่าจะมองมุมไหนกถ็ูกใจไปหมด

“ท�าไมถงึยงัไม่กลบัไปพกั เพิ่งหายด ีไม่ควรออกมาเดนิตากแดดตากลม

ข้างนอก แล้วบ่าวรับใช้ของเจ้าหายไปไหน ถึงได้ปล่อยให้เจ้าออกมาเดินเล่น

คนเดยีว” แม้ไม่ได้ไปดอูาการด้วยตวัเอง แต่เขากไ็ด้รบัรายงานอาการบาดเจบ็

ของนางจากท่านหมอหยวนทุกอย่าง ด้วยงานที่ยุ่งจนล้นมือจึงให้พ่อบ้านหลี่

ช่วยเป็นธุระจดัการให้

แต่ถงึขั้นเดนิออกมาเองได้แบบนี้ คงหายดจีนไม่น่าเป็นห่วงอะไร

“ข้าเป็นคนสั่งห้ามพวกนางไม่ให้ตามมาเอง”

“เช่นนั้นเจ้ากส็มควรกลบัเรอืนได้แล้ว เดี๋ยวข้าจะเดนิไปส่ง” เหยยีนเล่อ

ค่อยๆ ปล่อยร่างงามในอ้อมแขน โดยสาวงามท�าเพยีงหลุบเปลอืกตาลง เลย

มองไม่เหน็แววตาว่านางก�าลงัรูส้กึอย่างไร ร่างสงูเหลอืบเหน็บ่าวรบัใช้ของนาง

กบัน้องสาว จงึกวกัมอืให้มาพาทั้งสองกลบัเรอืน

ยงัไม่ทนัที่ใครจะได้เดนิกลบัเรอืน เสยีงหวานตดิน้อยใจกเ็อ่ยขึ้นอย่าง

ไม่มปีี่มขีลุ่ย

“อยู่แต่ในเรอืนมาหลายวนั ข้าให้คดิถงึท่านพี่ยิ่งนกั จงึตามเสยีงหวัใจ

ตวัเองมาหาท่าน ไยท่านช่างใจร้ายกบัข้านกัเล่า ไม่มาเยี่ยม ข้าไม่ว่า ค�าห่วงหา

สกัค�าไม่ถามไถ่ ข้าไม่ถอื แต่ห้ามไม่ให้เจอ ข้าปวดใจยิ่งนกั” ฮ่าๆ น�้าเน่าจรงิๆ 

แต่เพ่ยเอินก็เอ่ยออกไปแล้ว และแทบกลั้นหัวเราะไม่ไหว เมื่อเห็นสีหน้าสุด

ช็อกของชายหนุ่มที่เคร่งขรึมเย็นชาก่อนหน้า บัดนี้น�้าแข็งบนใบหน้าหลุดลุ่ย

ไม่มชีิ้นดี
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เอ๋! ถ้าจบีสามตีวัเองจะผดิไหม อยากไม่สนใจเพ่ยเอนิดนีกั เธอจะตาม

ตดิให้เขาร�าคาญใจไปเลย

ชาติที่แล้วเธอไม่มีแฟน อย่าว่าแต่แฟนเลย ความรักยังไม่มีด้วยซ�้า 

เพราะมวัแต่ท�างานหาเงนิส่งให้แม่ หากมคีนหล่อเดนิผ่านเธอกช็อบมอง ปลื้ม

เป็นธรรมดา มาชาตนิี้คดิเรอะ...ว่าเธอจะยอมทิ้งนสิัยเดมิไป ยิ่งมสีามหีน้าตา

ด ีไม่มองกโ็ง่แล้ว แบบนี้ยิ่งมองยิ่งไม่ผดิ เพราะเพ่ยเอนิมสีทิธิ์เตม็ๆ

สามตีวัเอง หากไม่มองจะให้ไปมองใคร

“เจ้าพูดเหลวไหลอะไร” ชายหนุ่มหรี่ตามองคนพูดพลางควบคุมสหีน้า

ให้กลบัมาเยน็ชาดงัเดมิ แต่แม่ตวัดพีอเริ่มหายดกีด็ูแปลกไปจากที่เคย ความ

สงบเสงี่ยมหลอกตาที่เขาเคยประจักษ์แก่ใจเลือนหายไปสิ้น บัดนี้เหลือเพียง

ใบหน้าแย้มยิ้ม ดวงตาคู่โตต้องแสงเปล่งประกายแวววาวที่มองสบมาอย่าง

มั่นคง กับถ้อยค�าไม่สมเป็นกุลสตรีของคุณหนูที่มาจากตระกูลผู้ดี ราวกับ

เปลี่ยนเป็นคนละคน

“ข้าหาได้พูดเหลวไหล แต่มนัเป็นถ้อยค�าที่มาจากใจข้า อย่าใจร้ายนกั

เลย ใจข้าคดิอย่างไร มหีรอืท่านพี่คนดจีะไม่รู้” เสยีงหวานตดัพ้อ ยกสองมอื

ขึ้นปิดหน้าราวกบัเสยีใจที่ความในใจที่เผยไปถกูเขากล่าวหาว่าไร้สาระ แต่ความ

เป็นจริงแล้วเพ่ยเอินก�าลังกลั้นหัวเราะต่างหาก จนต้องยกมือขึ้นปิดหน้า 

ร่างกายสั่นไหว ทนทานแรงหวัเราะไม่ไหว

ท่าทางของเพ่ยเอนิกลบัท�าให้ทุกคนคดิว่าเธอก�าลงัร้องไห้

“ข้าจะถือว่าเจ้าเพิ่งหาย สติคงเลอะเลือนดังที่จื่อเอ๋อว่า จะไม่ถือสา 

ค�าพูดของเจ้า”

“สิ่งที่พูดไป ข้ามีสติรู้ความดีทุกอย่าง หาได้เลอะเลือนดังค�ากล่าวหา

ของใครไม่”

“เจ้า!”

“หากท่านพี่มใีจเป็นห่วงข้าสกันดิ ควรจะดูแล เอาใจข้าสกัหน่อย ท่าน

พี่ไม่รูห้รอื ว่าคนเจบ็ที่เพิ่งหายจติใจบอบช�้านกั อะไรนดิอะไรหน่อยมากระทบ 
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กายใจอันบอบช�้าของข้าอาจแตกสลายเป็นฝุ่นผงไปในพริบตาได้” ไม่ว่าเพ่ย-

เอินจะพูดอะไรออกไป ถ้อยค�าเหล่านั้นก็ได้สร้างรอยแผลขึ้นในใจของฮุ่ยจื่อ

หลายแผล มอืเรยีวเลก็ก�ากระโปรงตวัเองแน่น เหลอืบตาสบดวงตาคู่โตรื่นเรงิ

ที่หาได้มรีอยสะอื้นแวบหนึ่ง

ฮุ่ยจื่อสะบัดตัวเดินจากไป โดยมีเหยียนหงและบ่าวรับใช้เดินตามไป

อย่างรบีร้อน

“กลบัเรอืน!” เหยยีนเล่อสั่งเสยีงเข้ม ถอนสายตาจากร่างอ้อนแอ้นออก

เดนิน�าไปโดยไม่รอว่าคนถูกสั่งจะตามมาหรอืไม่ ชายหนุ่มก�าลงัครุ่นคดิอย่าง

หนกักบัการเปลี่ยนแปลงของนาง 

อะไรท�าให้แม่ตวัดหีนัมาเกี้ยวเขาอย่างที่ไม่เคยนกึท�ามาก่อน

ท่านพี่! ท่านพี่!

แค่ได้เรยีกไม่กี่ครั้งกด็ูจะคล่องปากและรู้สกึดอีย่างประหลาด

เพ่ยเอนิอมยิ้มเมื่อนกึถงึคนหน้าหล่อแต่วางมาดเยน็ชาที่เดนิมาส่ง แต่

กลบัไม่ยอมรอเธอ เอาแต่เดนิน�าลิ่วๆ จนต้องวิ่งตาม ตาคู่ดุมบ้ีางที่หนัมาปราม 

ทว่ากไ็ม่ได้เอ่ยอะไร เดนิมาส่งถงึหน้าเรอืนแล้วกร็บีจากไป ราวกบักลวัว่าเธอ

จะฉุดเขาเข้าห้องอย่างไรอย่างนั้น

ยิ่งเขาท�าตัวเย็นชา เหินห่าง ยิ่งอยากจีบ แต่คนที่ไม่เคยจีบใครอย่าง

เธอ นอกจากจ�ามาจากละครและนยิาย สกลิการจบีระดบัอนุบาล เธอเองกไ็ม่

ได้คาดหวงัอะไร จบีเอาฮา ไม่ได้หวงัจรงิจงั หากจะท�าให้เหยยีนเล่อหวั่นไหว

กถ็อืเป็นผลพลอยได้ หญงิสาวจ�าต้องพบัความคดิแผลงๆ ของตวัเองไว้ เมื่อ

กู่เผนิเดนิถอืถาดใส่อาหารเที่ยงมาวางบนโต๊ะ

“อาหารเที่ยงมาแล้วเจ้าค่ะ”

“ข้ารู้แล้ว” ร่างอ้อนแอ้นอรชรลุกจากตั่งไม้ตวัยาวที่ปูทบัอย่างหนาข้าง

หน้าต่างมายงัอาหารเที่ยงที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนกระเพาะ

“พวกเจ้าเองกไ็ปกนิเถอะ ไม่ต้องอยู่ปรนนบิตัขิ้า” เมื่อกู่เผนิจดัการรนิ
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น�้าชาและยกอาหารออกมาจากถาดเรยีบร้อยแล้ว เพ่ยเอนิจงึเอ่ยปากให้ทั้งสอง

ไปกนิข้าว คราแรกที่เธอให้ทั้งสองไปกนิข้าว หนี่เซยีงกบักู่เผนิต่างกไ็ม่มใีคร

ยอม ภายหลงัทั้งสองรู้ว่าคงห้ามไม่ได้จงึยอมไปแต่โดยด ี

โธ่เอ๊ย! กินข้าวแค่นี้ไม่ต้องอยู่ปรนนิบัติหรอก เธออาย...มีคนคอยดู 

จะสวาปามกท็�าไม่ได้ สู้กนิคนเดยีว ท�าอะไรกไ็ม่ต้องระวงัว่าจะไม่งาม 

“เจ้าค่ะ” ลับร่างสองสาว หญิงสาวจึงหันมาสนใจกับข้าวตรงหน้า 

ทุกมื้อเธอจะกนิไม่มเีหลอื ไม่ใช่ว่าอร่อยมากจนต้องกนิหมด แต่เธอเสยีดาย 

กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมด็ ชาวนาต้องล�าบากล�าบนขนาดไหน จะกนิทิ้งกนิขว้าง

ได้อย่างไร แม่เธอสอนมาดี ลูกสาวที่รักและเชื่อฟังแม่จึงปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครดั ถงึได้มหีุ่นอ้วนกลมสมบูรณ์ จนเพื่อนร่วมงานแซวว่าแม่เลี้ยงมาดี

อยู่ที่นี่เธอกย็งัตามใจปาก กนิทุกอย่างที่กนิได้ และโชคดทีี่ร่างเพ่ยเอนิ 

อ้วนยาก กนิเข้าไปเท่าไรกไ็ม่อ้วนสกัท ีคนชอบกนิเลยยิ่งชอบใจ

นอกจากอ้วนยากแล้ว สดัส่วนทุกอย่างบนร่างยงังดงามจนสร้างความ

อจิฉาให้สาวๆ รุ่นเดยีวกนัได้เลย อกเป็นอก เอวเป็นเอว สะโพกเป็นสะโพก 

ผิวหรือก็เนียนนุ่มหอม ที่รู้เพราะเธอเคยถอดเสื้อแอบดูมาแล้วน่ะสิ ถึงขั้น 

อ้าปากค้างตะลงึกบัความงามที่ยากจะพานพบบนคนคนเดยีวได้

ตอนเดก็แม่เลี้ยงด้วยอะไรถงึได้งามนกัเอยเพ่ยเอนิ

แม้ที่นี่จะไม่มีเครื่องอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย แต่ก็สะดวกสบาย

จนไม่จ�าเป็นต้องพึ่ง ไม่รู้ว่าป่านนี้แม่กบัยายยงัท�าขนมส่งขายตลาดหน้าอ�าเภอ

หรอืเปล่า แล้วตายงัสานตะกร้ากบัท�าไม้กวาดขายอยูไ่หม พวกเขาสบายดหีรอื

เปล่า คนไกลบ้านได้แต่ทอดถอนใจ

เธอคงเรยีกที่โน่นว่าบ้านไม่ได้อกีแล้ว ที่นี่ต่างหากจะกลายเป็นบ้านของ

เธอ ทกุอย่างต้องด�าเนนิไปตามครรลองของมนั จะฝืนชะตาฟ้าลขิติได้อย่างไร

เลกิคดิแล้วกนิข้าวดกีว่า...

“จานนี้เผด็ไปหน่อย น�้าแกงถ้วยนี้กจ็ดืเกนิไปแทบไม่รู้รส ผดัผกัจาน

นี้กแ็ห้งเกนิไป” บ่นงมึง�าแต่กไ็ม่ลมืเคี้ยวข้าวในปากไปด้วย มอืกค็อยคบีกบัข้าว
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ส่งเข้าปากเรื่อยๆ จนทุกอย่างบนโต๊ะพร่องลง

อาหารที่นี่รสชาตอิร่อย แต่บางอย่างกป็รุงไม่ถูกปาก รวมถงึวตัถุดบิ 

ที่ใช้ บางอย่างก็ใส่เยอะจนดูล้น บางอย่างก็ใส่น้อยจนไม่รู้รส บางอย่างไม่ 

ควรใส่กลบัใส่ อย่างเช่น ผดัผกัจานนี้ รสชาตกิด็อียู่หรอก หากน�้าปรุงรสจะ

ไม่แห้งเหอืดจนผกัเกอืบไหม้ กระเทยีมที่ควรใส่ให้พอมกีลิ่นหอม กลบัเยอะ

จนจะกลายเป็นผดักระเทยีม

บางมื้อน�้าแกงที่ควรใสรสชาติกลมกล่อมกลับเต็มไปด้วยคราบน�้ามัน 

คนไม่ชอบกนิทิ้งกนิขว้างยงัขยาด ต้องใช้ช้อนตกัน�้ามนัทิ้งก่อนจะกนิได้

บางทเีพ่ยเอนิควรจะไปเดนิเล่นแถวห้องครวัดูสกัหน่อย

จู่ๆ ค�าพูดของฮุ่ยจื่อกับเหยียนหงตอนอยู่ในสวนก็ลอยเข้ามาในหัว 

พวกนางลงทุนไปเก็บดอกไม้ เพราะฮุ่ยจื่อตั้งใจจะสกัดน�้าหอมกลิ่นมะลิเพื่อ

เป็นของขวญัวนัเกดิให้เหยยีนเล่อ

อืม มะรืนนี้เป็นวันเกิดของเหยียนเล่อ เพ่ยเอินเองก็ต้องท�าอะไร 

สักอย่างเป็นของขวัญให้เขาเช่นกัน จะให้อะไรดี ด้วยฐานะอย่างเหยียนเล่อ 

ผู้น�าตระกูลคนปัจจุบนัคงไม่ขาดอะไร

ฮุ่ยจื่อให้น�้าหอม เพ่ยเอินจะให้อะไรดี ทุกปีที่ผ่านมา ในฐานะคู่หมั้น 

เพ่ยเอินให้ของขวัญเล็กใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทกลอนที่คัดขึ้นเอง 

ผ้าเช็ดหน้าที่ปักลายดอกมะลิ รองเท้าที่ปักเอง หรือกระทั่งดีดพิณให้เขาฟัง 

ทุกอย่างเพ่ยเอนิล้วนท�ามาหมดแล้ว

หรือเธอจะน�าตัวเองผูกโบส่งไปให้เขาดีไหมนะ คิกๆ เพ่ยเอินหัวเราะ

กับความคิดพิสดารของตัวเอง ท�าอย่างนั้นจริงคงถูกเขาตะเพิดออกมาแทบ

ไม่ทนัสไิม่ว่า

เอาเถอะ จะให้อะไรเดี๋ยวคงคดิออกเอง

ห้องหนงัสอืทางด้านตะวนัออกของเรอืนแสงจนัทร์

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มลูกกลมๆ สีเหลืองส่งกลิ่นหอมไปทั่วห้อง จอก
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น�้าชาสีขาวครึ่งจอกวางเคียงข้างด้านหนึ่งของโต๊ะที่เต็มไปด้วยกระดาษและ

หนงัสอื

แสงเทียนจุดประกายแสงสว่างในยามค�่าคืนเป็นเงาวูบไหว จนเงาร่าง

ของคนในห้องสงูยาวทาบไปกบัพื้น ดกึมากแล้ว ทว่าเจ้าของเรอืนยงันั่งท�างาน

ไม่ได้พักมาตั้งแต่ช่วงบ่าย และไม่มีทีท่าว่าจะพักไปจดเช้า ภาพเช่นนี้ถือเป็น

ภาพปกตทิี่จิ่นเฟิงเหน็จนชนิตา จงึเลกิทกัท้วงกบัการทุ่มเทท�างานจนไม่มเีวลา

พกัของนายน้อย

จิ่นเฟิงตดิตามนายน้อยมาตั้งแต่ยงัเดก็ พอโตขึ้นกเ็ป็นผูช่้วยคนส�าคญั

ของนายน้อย คอยติดตามรับใช้ด้วยความจงรักภักดีสมแก่ความเมตตาของ

นายผู้เฒ่าที่เลี้ยงดูเขามา ไม่มีวันไหนที่เขาจะเห็นนายน้อยนอนแต่หัวค�่าและ

ตื่นสาย นอกจากล้มป่วย จงึไม่แปลกที่โรงเตี๊ยมสมปรารถนาจะเจรญิรุง่เรอืง

ขึ้นทุกวนั

“พ่อบ้านหลี่” ชายหนุ่มวางพู่กนัในมอืลง แล้วเคาะโต๊ะเบาๆ เป็นอาการ

ที่เขามกัท�าประจ�า เมื่อตกอยู่ในภาวะครุ่นคดิ

“ขอรบันายน้อย”

จิ่นเฟิงที่ก�าลังดูสมุดบัญชีสาขาหนึ่งทางเหนือเงยขึ้นมองพ่อบ้านหลี่ที่

ยกของว่างยามดกึเข้ามา และถกูนายน้อยรั้งตวัไว้ ซึ่งก�าลงัยนืกมุมอือย่างสงบ

อกีมุมหนึ่งของห้อง

“พรุ่งนี้ช่วยตามท่านหมอหยวนมาตรวจดอูาการฮูหยนิน้อยให้ละเอยีด

และมารายงานข้าก่อนเที่ยง”

“ขอรบั...เอ่อ หลายวนัก่อน บ่าวรบัใช้ของฮูหยนิน้อยแจ้งมาว่ากบัข้าว

ที่ทางครัวส่งไปให้ทางเรือนโบตั๋นน้อยลง” พ่อบ้านหลี่ล�าบากใจกับเรื่องที่พูด 

ไม่น้อย

“หมื แล้วอย่างไร” เส้นผมนุม่ยาวบดบงัเสี้ยวหน้าหล่อเหลาไปครึ่งหนึ่ง 

แต่ไม่อาจซ่อนเร้นนยัน์ตาฉายแววกระด้างเยน็ชาคู่นั้น

“ดูเหมอืนจะไม่พอกนิ ฮูหยนิน้อยกนิไม่อิ่ม บ่าวของฮูหยนิน้อยเลยมา
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ขอให้เพิ่มกบัอกีสองสามอย่างขอรบั”

“ส่งไปให้ตามที่นางขอ แล้วส่งบ่าวรับใช้ชุดใหม่เข้าไปปรนนิบัติฮูหยิน

น้อยด้วย เริ่มพรุ่งนี้เลยแล้วกนั”

“ขอรบั” เมื่อเหน็นายน้อยโบกมอืเป็นเชงิว่าหมดธุระแล้ว พ่อบ้านหลี่จงึ

ออกจากห้องหนงัสอื ตรงไปทางเรอืนส�าหรบัให้บ่าวรบัใช้พ�านกั

“เจ้าคดิว่าอย่างไร”

“ตั้งแต่ฮูหยินน้อยฟื้นจากอาการบาดเจ็บ ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเป็น 

คนละคนเลยนะขอรบั” จิ่นเฟิงที่เงยีบมานานเอ่ยขึ้น เขาคอยตามรบัใช้นายน้อย 

จงึพลอยรู้เรื่องอาการของฮูหยนิน้อยจากท่านหมอไปด้วย

“นั่นสนิะ นางดูเปลี่ยนไปจรงิๆ” แต่ก่อนนั้นเพ่ยเอนิมกัอยู่แต่ในเรอืน 

จะเหน็นางแต่ละครั้งกต็อนที่เขาเรยีกพบเพื่อตกัเตอืนกลายๆ ถงึปัญหาที่นาง

ก่อลับหลังเขา ข้าวปลาก็กินน้อยเหมือนแมวดม พ่อบ้านหลี่กลับบอกว่านาง

เจรญิอาหารขนาดวา่กนิไม่อิ่มจนต้องขอเพิ่ม ทั้งที่ก่อนหน้านางเองเป็นคนแจง้

ไปทางแม่ครวัให้ลดปรมิาณอาหารลง

วนันี้ยงัมหีน้ามาเกี้ยวเขาด้วยวาจาเหมิเกรมิ ไม่รู้ว่าไปหดัเรยีนมาจาก

ไหน

หรือเขาจะละเลยนางจนไม่รู้ว่านางเปลี่ยนไปตอนไหน เปลี่ยนไปได้

อย่างไร เหตุใดถงึเปลี่ยนไปได้เพยีงนี้

เพ่ยเอิน เจ้าคงไม่ได้ก�าลังเรียกร้องความสนใจจากข้าด้วยวิธีการใหม่

ใช่หรอืไม่



เพ่ยเอินมองตัวเองในกระจก ส�ารวจความเรียบร้อยอีกครั้ง ร่าง

อ้อนแอ้นงามสง่าในชดุสชีมพ ูกระโปรงจบีบานยาวระพื้น ผมยาวสลวยถูกถกั

เป็นเปียย้อนเกบ็ผมจากท้ายทอยขึ้นไป เกบ็รวบทั้งศรีษะ เปิดเผยใบหน้าจิ้มลิ้ม

โชว์กรอบหน้าสวย เครื่องประดบัผมมแีค่ป่ินหยกสขีาวเรยีบๆ ที่ข้อมอืขาวดจุ

หมิะสวมก�าไลหยกแดงเลอืดนกตดักบัสผีวิดูโดดเด่น

เครื่องประดบัเหล่านี้สวยงาม ประณตี เลอค่าสมราคา แต่ใส่เยอะไป 

กห็นกั แต่งแค่นี้กพ็อแล้ว

“เอาละ ไปกันเถอะ ข้าหิวแล้ว” เมื่อส�ารวจความเรียบร้อยจนพอใจ 

เพ่ยเอนิจงึหนัไปเอ่ยกบักูเ่ผนิที่วนันี้เข้ามาดแูลเธอตั้งแต่ฟ้ายงัไม่สาง เสี้ยวเวลา

ที่เพ่ยเอินหมุนตัวเพื่อเดินออกไปยังห้องด้านนอก ร่างอ้อนแอ้นเกิดอาการ 

หน้ามดืจนต้องยดึขอบโต๊ะที่วางกระจกทองเหลอืงไว้เป็นหลกั

“ฮหูยนิน้อยเป็นอนัใดเจ้าคะ” กูเ่ผนิรบีเข้ามาประคองด้วยสหีน้าห่วงใย

“ข้าไม่เป็นไร แค่รู้สกึหน้ามดื เดี๋ยวคงดขีึ้น” เอ่ยปลอบเสยีงนุ่มหวาน 

ตื้นตนัใจทุกครั้งที่มคีนคอยเป็นห่วงเป็นใย

“ท่านต้องดูแลตวัเองดีๆ  เกดิเดนิสะดุดหกล้มไปจะแย่เอาได้นะเจ้าคะ”

สี่
ท้อง
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“ข้ารู้แล้ว เมื่อวานหนี่เซยีงกย็�้าทหีนึ่ง วนันี้กเ็จ้า ข้าจ�าได้ขึ้นใจเชยีวละ”

“ไม่ใช่แค่จ�า แต่ท่านต้องปฏบิตัติามด้วย ห้ามวิ่งและห้ามกระโดด หาก

ต้องการอะไรก็เรียกบ่าวท�าให้ เข้าใจหรือไม่เจ้าคะ” สีหน้ากู่เผินจริงจังจน 

เพ่ยเอินรับค�าเสียงอ่อย เธอท�าภาพพจน์กุลสตรีชั้นสูงอันงดงามของเพ่ยเอิน

เสยีหายย่อยยบั จงึรู้สกึเกรงใจกู่เผนิคนเจ้าระเบยีบมากเป็นพเิศษ

“เช่นนั้นกด็เีจ้าค่ะ บ่าวจะประคองท่านไปนั่งนะเจ้าคะ”

“อมื” เพ่ยเอนิปล่อยให้กู่เผนิประคองตนไปนั่งยงัโต๊ะกลมด้านนอกที่มี

กับข้าวหน้าตาน่ากินวางเรียงกันเกือบเต็มโต๊ะ หญิงสาวเลิกคิ้วแปลกใจ แต่

ไม่ทนัจะได้เอ่ยปากถาม หนี่เซยีงที่ยนืรอปรนนบิตักิพ็ูดขึ้นมาเสยีก่อน

“พ่อบ้านหลี่ให้แม่ครัวท�ากับข้าวเพิ่มจากเดิมถึงสองส่วนให้ฮูหยินน้อย

นบัจากนี้ไปเจ้าค่ะ”

“ประเสริฐ!” หญิงสาวยิ้มร่า หยิบตะเกียบขึ้นคีบเนื้อปลาสีขาวที่แกะ

ก้างออกใส่ผกัสเีขยีวรสชาตเิหมอืนขึ้นฉ่ายมาไว้ในชาม ก่อนจะเปลี่ยนเป็นคบี

น่องไก่อบสมุนไพรมาชมิ ใบหน้างามหลบัตาพริ้ม ดื่มด�่ากบัรสชาตหิอมกรุ่น

ของสมุนไพรหลากชนิดที่ใส่ไปกับเครื่องเทศ เนื้อไก่นุ่มก�าลังดี เคี้ยวง่าย 

กลนืไปแล้วยงัได้กลิ่นหอมของสมุนไพรตดิปลายลิ้น

ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ มื้อนี้ดูเหมือนจะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ อ้า...

สุขใดจะเท่าสุขในการกนิเป็นไม่มี

“ข้าอยากกนิแตงโม เดี๋ยวกนิมื้อเช้าเสรจ็ พวกเราไปเดนิเล่นแถวห้อง

ครวัหน่อยเถดิ” จู่ๆ เช้านี้กร็ู้สกึอยากกนิแตงโมขึ้นมา จงึเอ่ยชวนหนี่เซยีงกบั 

กู่เผนิ คดิว่าแอบไปคนเดยีวคงโดนดุ

“เดี๋ยวบ่าวไปน�ามาให้เจ้าค่ะ ฮหูยนิน้อยไม่ต้องล�าบากเดนิไปไกลถงึห้อง

ครวั ในนั้นทั้งร้อน เสยีงดงั มคีวนัและกลิ่นเตม็ไปหมด เดี๋ยวกลิ่นจะตดิกาย

เอาได้”

“ใช่เจ้าค่ะ ฮูหยนิน้อยประสงค์สิ่งใด แค่เอ่ยบอก พวกบ่าวจะหามาให้

เองเจ้าค่ะ”
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“ข้ารู้ว่าพวกเจ้าเป็นห่วง แต่แบบนี้ออกจะเกนิไปหน่อย ให้ข้าได้ยดืเส้น

ยืดสายบ้างเถิด ไม่เช่นนั้นข้าคงกลายเป็นง่อยเข้าสักวันเพราะท�าอะไรเองไม่

เป็น” ตงดิในใจชอบกลกบัความเป็นห่วงไม่เข้าเรื่องของสองสาว แต่ความตงดิ

สงสยัของเพ่ยเอนิกถ็ูกไขกระจ่างด้วยค�าพูดต่อมาของหนี่เซยีง

“ท่านไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้ว หากคุณชายน้อยและท่านเกิดเป็นอะไรไป

จะท�าอย่างไรเจ้าคะ”

เคล้ง!

ตะเกยีบร่วงจากมอืบางกระทบพื้นดงัไปทั่วห้อง 

ทะ...ท้อง เธอท้อง ไม่ใช่ส ิเพ่ยเอนิท้อง จะเป็นไปได้อย่างไรกนั เหตุใด

ในความทรงจ�าของเพ่ยเอนิถงึไม่มเีรื่องนี้รวมอยู่ด้วย ที่ส�าคญั ท้องในวยัเพยีง

แค่สบิเจด็ปีเนี่ยนะ อยากจะเป็นลม

แม้จะเดาว่าคนสมัยก่อนนิยมแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยและให้ก�าเนิด

บุตรตั้งแต่เยาว์วยั แต่ส�าหรบัคนที่มาจากศตวรรษที่ 21 ยุคที่ผู้หญงิมอีสิระ 

มสีทิธเิท่าเทยีมผู้ชาย การศกึษาไม่ขดีกั้น สามารถดูแลตวัเองได้ โดยไม่ต้อง

พึ่งพาผู้ชาย ส่วนใหญ่จะแต่งงานก็ตอนที่อายุล่วงเลยไปเลขสาม เพราะเป็น 

วยัที่พร้อมส�าหรบัทุกอย่าง พอมาเจอแบบนี้ หญงิสาวจงึตกใจ

พระเจ้า! พรากผู้เยาว์เชยีวนะ เหยยีนเล่อพรากผู้เยาว์

“ตั้งแต่เมื่อไหร่ ท้องตั้งแต่เมื่อไหร่” เสยีงหวานตดิสั่นถามร้อนรน คง

ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคดิหรอกนะ เสยีงนุ่มน่าฟังมจีงัหวะจะโคนในการพูดของ

หนี่เซยีงยนืยนัได้เป็นอย่างดวี่าสิ่งที่เพ่ยเอนิคดินั้นถูก

“บ่าวกบักูเ่ผนิกเ็พิ่งรูต้อนที่ตามท่านหมอหยวนมารกัษาอาการบาดเจบ็

ของท่าน”

“พวกเราเลยขอร้องให้ท่านหมออย่าเพิ่งบอกเรื่องท่านท้องให้ใครรู้ 

เกรงว่าหากมคีนรู ้ท่านที่ยงันอนไม่ได้สตอิาจโดนปองร้ายได้ จงึต้องปกปิดไว้” 

พวกนางกังวลแทบตายเมื่อรู้ว่าฮูหยินน้อยบาดเจ็บสาหัสไม่ได้สติ แล้วยัง 

ตั้งครรภ์ จงึต้องขอร้องท่านหมอให้ปิดเป็นความลบั 



44
ตำ�รับรักข้�มภพ

โชคดทีี่ลูกในท้องของฮูหยนิน้อยไม่ได้รบัผลกระทบใดๆ

ฮูหยนิน้อยที่ประสบเหตุกลุ่มโจรป่าดกัปล้นจนได้รบับาดเจบ็ นอนไม่

ได้สติ หากทุกคนรู้ว่าฮูหยินน้อยตั้งครรภ์ อาจมีพวกไม่หวังดีถือโอกาสนี้

วางแผนท�าเรื่องเลวร้ายขึ้นได้ อะไรจะเกดิขึ้นกส็ุดจะคาดเดา

“โปรดลงโทษบ่าวด้วยที่ตัดสินใจท�าไปโดยพลการ” สองบ่าวสาวทรุด

กายคุกเข่า โขกศรีษะกบัพื้นเสยีงดงั เพ่ยเอนิตกใจกบัเสยีงหน้าผากกระทบพื้น

รบียื่นมอืไปช่วยประคองตวัทั้งสองไว้ 

“พวกเจ้าอย่าท�าเช่นนี้ ที่พวกเจ้าท�าไปเพราะเป็นห่วง ข้าจะลงโทษ 

พวกเจ้าได้อย่างไร รบีลุกขึ้นมาแล้วค่อยคุยกนั”

“ขอบคุณฮูหยินน้อยที่เมตตาเจ้าค่ะ” หน้าผากที่เป็นรอยแดงชัดเจน 

ท�าให้เพ่ยเอินทอดถอนใจ เอื้อมมือไปสัมผัสรอยแดงบนหน้าผากของกู่เผิน 

แผ่วเบา คดิว่าเดี๋ยวต้องตามท่านหมอหยวนมาดูหน้าผากของสองบ่าวสาว จะได้ 

มยีาทาแก้ฟกช�้า

“ข้าท้องได้กี่เดอืนแล้ว”

“ย่างเข้าเดอืนที่สามแล้วเจ้าค่ะ”

จะสามเดือนแล้ว เพ่ยเอินเพิ่งแต่งเข้าตระกูลเหยียนได้สามเดือน นี่

แสดงว่าเพ่ยเอนิท้องตั้งแต่คนืแรกที่เข้าหองั้นเรอะ ครั้งเดยีวท้อง อะไรจะเรว็

ปานนั้น

จากความทรงจ�าของเพ่ยเอิน นอกจากคืนเข้าหอ เหยียนเล่อก็ไม่เคย

เหยียบย่างเข้ามาในห้องของนางอีกเลย หากเพ่ยเอินตัวจริงรู้ว่าตัวเองก�าลัง 

ตั้งครรภ์ลูกของสามผีู้เป็นที่รกัจะดใีจเพยีงใดหนอ คงดใีจมาก เพราะเธอเอง

ยงัรู้สกึดใีจ ยนิดเีหมอืนลูกในท้องเป็นของตวัเอง

จะว่าไปกเ็ป็นลูกของเธอเหมอืนกนั ในเมื่อตอนนี้เธอเป็นเพ่ยเอนิ ความ

รู้สึกนึกคิด รวมถึงความทรงจ�าทุกอย่างหล่อหลอมรวมกับเพ่ยเอินจนเป็น 

อนัหนึ่งอนัเดยีวกนัแล้ว ไม่ว่าจะเพ่ยเอนิหรอืป่านไหม ต่างกค็อืเธอ

ความรูส้กึแวบแรกที่รู้ว่าท้องคอืตกใจ หวาดหวั่น และกลายเป็นดใีจใน
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ที่สุด เดก็คนนี้จะเป็นของขวญัที่ดทีี่สุดที่เพ่ยเอนิให้แก่เธอ และเธอสญัญาว่า

จะรกั ทะนุถนอม ดูแล สอนสั่งให้เขาเป็นคนดี

“เฮ้อ! ข้าก�าลังจะกลายเป็นแม่คนแล้วหรือเนี่ย” ภพโน้นแฟนไม่มี 

ไปไหนมาไหนก็ตัวคนเดียว มาภพนี้ได้สามีแถมลูกอีกคน ถ้าไม่เรียกว่าโชค

หล่นทบักไ็ม่รูจ้ะเรยีกว่าอย่างไรแล้ว ซื้อลอตเตอรี่ยงัไม่โชคดเีท่านี้เลย หญงิสาว

ประชดตวัเอง

“พวกบ่าวยินดีกับฮูหยินน้อยด้วยเจ้าค่ะ ที่ตั้งครรภ์คุณชายน้อย” 

ทั้งสองต่างแสดงความยินดีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มขัดกับรอยแดงบนหน้าผาก 

เพ่ยเอนิอยากถามนกัว่ารู้ได้อย่างไรว่าลูกในท้องเป็นลกูชาย ในเมื่อไม่มเีครื่อง

อลัตราซาวด์และเพิ่งจะท้องได้สามเดอืน ทารกในครรภ์ยงัไม่เหน็เป็นรปูร่างที่

ชัดเจน แต่ก็จ�าต้องเงียบไว้ มีเพียงรอยยิ้มอ่อนหวานเท่านั้นที่ส่งไปให้แทน 

ค�าขอบคุณ

“ฮหูยนิน้อยขอรบั ผูน้้อยพ่อบ้านหลี่ได้รบัค�าสั่งจากนายน้อยให้พาท่าน

หมอหยวนมาตรวจดูอาการท่านขอรับ” เสียงของพ่อบ้านหลี่ดังขึ้นนอกเรือน 

ส่งผลให้สามนายบ่าวมองตากนัปรบิๆ ก่อนกูเ่ผนิที่ไวกว่าจะรดุออกไปจากห้อง

เพื่อเชญิท่านหมอกบัพ่อบ้านหลี่เข้ามา

หนี่เซยีงประคองฮหูยนิน้อยไปนั่งพกัที่ตั่งไม้ข้างหน้าต่าง พร้อมกบัเปิด

บานหน้าต่างให้อ้ากว้าง ปล่อยให้สายลมอ่อนโชยเอากลิ่นหอมของดินและ 

ใบหญ้าเข้ามาแตะจมูก

“ผู้น้อยขอคารวะฮูหยนิน้อย”

“ไม่ต้องมากพิธี” เพ่ยเอินตวัดแขนเสื้อเป็นเชิงให้พ่อบ้านหลี่และท่าน

หมอตามสบาย อย่าได้มพีธิรีตีอง

“ขอล่วงเกินแล้ว” ท่านหมอไม่รอให้เสียเวลา เดินตรงเข้าไปยังตั่งที่ 

เพ่ยเอินนั่งเอนกายราวคนเกียจคร้าน ก่อนจะยื่นมือไปแตะข้อมือขาวนวลที่

เจ้าของยื่นมาให้อย่างรู้งาน

ใบหน้าชราตามอายุมรีอยเหี่ยวย่นตรงขอบตาเงยขึ้นสบดวงตากลมโต
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ใสกระจ่าง ก่อนจะเผยยิ้มน้อยๆ ดงึมอืกลบัมากุมประสานอย่างสุภาพ

“อาการของท่านหายเป็นปกตแิล้วขอรบั ไม่มอีะไรต้องกงัวล เพยีงดแูล

ตวัเองให้ด ีร่างกายกจ็ะแขง็แรงขึ้นเรื่อยๆ”

“แล้วลกูในท้องเล่า ข้าต้องระมดัระวงัเรื่องใดบ้าง” ถามไว้จะได้รูว่้าต้อง

ท�าตวัอย่างไร ด้วยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อน ใครจะรู้ล่ะว่าเธอจะท้อง 

“ฮหูยนิน้อยว่าอะไรนะขอรบั” พ่อบ้านหลี่คดิว่าตวัเองหูแว่ว ได้ยนิไม่ชดั 

เพ่ยเอินเบือนหน้าไปมองพ่อบ้านหลี่ด้วยสายตาจริงจัง ตอบเสียงดัง 

ฟังชดัให้ได้ยนิทั่วกนั “ข้าท้อง...จะย่างสามเดอืนแล้ว”

“ท่านจะบอกว่าก�าลังอุ้มครรภ์ทายาทสกุลเหยียน มีคุณชายน้อยให้ 

นายน้อยหรือขอรับ” พ่อบ้านหลี่จ�าไม่ได้ว่าตัวเองดีใจมากถึงขนาดร้องไห ้

ครั้งสุดท้ายเมื่อใด สิ่งที่ฮูหยนิน้อยบอกท�าให้น�้าตาอุ่นร้อนเอ่อคลอเบ้าตาของ

ชายวยักลางคนได้ในเสี้ยวลมหายใจ

เพ่ยเอนิพยกัหน้าหงกึๆ แทนค�าตอบ เท่านั้นพ่อบ้านหลี่กน็�้าตาไหลพราก 

ปากพมึพ�ากล่าวขอบคุณสวรรค์ไม่หยุด

“ในเมื่อท่านรูแ้ล้วว่าก�าลงัท้อง ควรกนิอาหารที่มปีระโยชน์ ดูแลตวัเอง

ให้ดี พักผ่อนให้มากๆ สิ่งที่ควรระวัง ข้าได้บอกแก่บ่าวรับใช้ของท่านเมื่อ 

ครั้งนั้นเรยีบร้อยแล้วขอรบั” ท่านหมอเอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนมเีมตตา

“ขอบคุณท่านหมอมากเจ้าค่ะ หากมเีรื่องอนัใด ข้าจะให้คนไปตาม คง

ต้องรบกวนท่านหมออกีหลายครั้ง”

“มกิล้าๆ ฮูหยนิน้อยกล่าวเกนิไปแล้ว”

“อย่างไรก็ขอบคุณท่านหมอมากที่ช่วยข้ากับลูก” เพ่ยเอินยังถามท่าน

หมออีกหลายประโยค ก่อนกลับยังให้ท่านหมอจัดยาทาแผลฟกช�้าให้สาวใช้ 

โดยมกีู่เผนิเดนิตามไปส่ง

ลับหลังท่านหมอหยวนแล้ว พ่อบ้านหลี่ก็ส่งสัญญาณมือให้บ่าวรับใช้

จ�านวนหนึ่งที่ตดิตามตนมา แต่ยนืรออยู่นอกห้องให้เดนิเข้ามา เมื่อทุกคนเดนิ

เข้ามาคกุเข่าก้มหน้าสงบเสงี่ยมลงตรงหน้าฮหูยนิน้อยเรยีบร้อย พ่อบ้านหลี่จงึ
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กล่าว

“นายน้อยให้ผู้น้อยจดัหาบ่าวรบัใช้ชุดนี้มาปรนนบิตัฮิูหยนิน้อยขอรบั”

“บ่าวคารวะฮูหยนิน้อย”

เพ่ยเอนิมองบ่าวรบัใช้ชายสองหญงิสามตรงหน้าอย่างละเอยีด ทุกคน

ต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อหยาบ ผวิกร้านอย่างคนท�างานหนกัตลอดชวีติ ทว่า

กริยิาท่าทางเหมอืนคนได้รบัการอบรมสั่งสอนมาอย่างด ีดูแล้วไม่ใช่ชุดเดยีว

กับก่อนหน้าที่เพ่ยเอินไล่ออกไปจากเรือน คงเป็นชุดใหม่ที่พ่อบ้านหลี่คดัสรร

มา หญงิสาวอมยิ้มก่อนจะสั่งเสยีงหวานนุ่มห ู“เงยหน้าขึ้นส”ิ

สิ้นค�าสั่งทุกคนพร้อมใจกนัเงยหน้าขึ้นสบผูเ้ป็นนาย ก่อนจะหลบุตาลง

ก้มหน้ามองพื้นอย่างเดิม ตามธรรมเนียมแล้วบ่าวรับใช้ชั้นต�่าจะไม่มีสิทธิ์ 

มองหน้าผู้เป็นนาย แค่เห็นปลายเท้าก็ถือว่าเป็นบุญหนักหนาแล้ว ความจริง

บ่าวรับใช้ของฮูหยินน้อยควรจะเป็นคนที่รับเข้ามาใหม่ ติดที่เวลากระชั้นชิด 

พ่อบ้านหลี่จงึคดัเอาจากแผนกต่างๆ ในคฤหาสน์มาแทน

“ขอบคุณพ่อบ้านหลี่ที่เป็นธุระจดัการให้ ข้าพอใจกบับ่าวรบัใช้ชุดใหม่

มาก” เพ่ยเอินไม่ชอบคนประจบประแจง เธออยากให้ทุกคนอยู่อย่างพี่น้อง 

เป็นครอบครัวเดียวกัน มีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่อง จะได้

คอยช่วยเหลอืกนั

พวกชอบประจบประแจงคนโน้นคนนี้ ไม่ซื่อสตัย์ ไม่ไว้ใจเชื่อใจกนั ก็

สมควรแล้วที่เพ่ยเอินไล่ให้ออกไปจากเรือน คนน้อยแต่อยู่แล้วอุ่นใจ ดีกว่า

คนมากแล้วต้องมาคอยหวาดระแวงจนอยู่ไม่สุข

“ผูน้้อยมกิล้า” ตอนนี้ฮหูยนิน้อยก�าลงัอุม้ครรภ์ทายาทสกลุเหยยีน ควร

มคีนคอยปรนนบิตัอิย่างด ีแต่ก่อนฮูหยนิน้อยมกัมโีทสะ เลยไม่มใีครเข้าหน้า

ติด มีเพียงบ่าวรับใช้คนสนิทสองคนเท่านั้น เรื่องที่ได้รู ้มาว่าฮูหยินน้อย 

เปลี่ยนไปเป็นคนละคนตั้งแต่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ เหมือนจะมิใช่ข่าว

โคมลอยแต่อย่างใด

“กู่เผนิช่วยจดัหาที่พกัให้ทุกคนด้วย”
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“เจ้าค่ะฮูหยนิน้อย พวกเจ้าตามข้ามา” กู่เผนิรบัค�าหนกัแน่น ประโยค

หลงัหนัมาเอ่ยกบัคนทั้งห้าที่ยงัคุกเข่าอย่างสงบให้ตามตนออกไปด้านนอก

เมื่อกู่เผินพาบ่าวรับใช้ชุดใหม่ไปยังห้องพัก พ่อบ้านหลี่จึงกล่าวขอตัว

กลบัเรอืนแสงจนัทร์ ต้องน�าความที่ได้วนันี้ไปแจ้งแก่นายน้อย 

“เราก็ไปกันเถอะ” เมื่อทุกคนกลับออกไปกันหมด เพ่ยเอินจึงเอ่ยขึ้น 

โดยมีหนี่เซียงคอยประคองไม่ห่างกาย ตอนแรกก็ไม่ชินที่มีคนคอยตามติด 

พอนานวนัเข้าหญงิสาวกเ็ริ่มชนิ จนเหน็เป็นเรื่องปกติ

“นางท้องหรือ” เสียงทุ้มเอ่ยขึ้นแผ่วเบาเหมือนก�าลังร�าพึงกับตัวเอง

มากกว่าจะเป็นค�าถาม

ความรูส้กึอิ่มเอมใจแปลกประหลาดไหลบ่าจากทกุอณูกายเข้าสูอ่กด้าน

ซ้าย หูแว่วได้ยินเสียงนกร้องไพเราะดังสะท้อนก้องไปมา ท้องฟ้าเบื้องบนดู

สว่างสดใส เมฆคล้อยลอยล่องล้อเล่นกบัคลื่นลม ดูสวยงามไปทุกอย่าง

“ขอรบั ย่างเข้าสามเดอืนแล้ว ท่านหมอหยวนยงับอกว่าฮหูยนิน้อยหาย

เป็นปกตแิละแขง็แรงด”ี พ่อบ้านหลี่รายงานสิ่งที่รู้มา พร้อมกบัยกหลงัมอืขึ้น

ซบัหยดน�้าตรงหางตา ดใีจเหลอืจะกล่าวที่จะได้เหน็ทายาทของนายน้อย หาก

นายท่านกบัฮูหยนิยงัอยู่ พวกเขาคงดใีจมากที่นายน้อยมทีายาทสบืสกุล 

“สั่งให้บ่าวรบัใช้ดแูลนางให้ด ีอย่าให้ไปก่อเรื่องที่ไหน” ตอนนี้ยิ่งไม่ปกติ

อยู่ด้วย ใครจะคิดว่าฮูหยินที่เขาไม่โปรดจากการกระท�าหลายอย่างของนาง 

คนที่รักปักใจแต่เขาเพียงผู้เดียวมาแต่เด็กจะอุ้มเลือดเนื้อเชื้อไขของเขา และ

เขายังละเลยไม่เหลียวแลนางผู้เป็นถึงฮูหยิน จนล่วงเลยมาจะสามเดือนแล้ว 

ถงึเพิ่งรู้ว่านางท้อง

หากเหตุการณ์คราวนั้นอี้หลงไม่ผ่านมาเจอ และยื่นมือเข้าช่วยเหลือ 

เพ่ยเอินกับลูกของเขาจะยังมีชีวิตเหลือรอดมาจนถึงวันนี้หรือไม่ นั่นท�าให้ 

เหยยีนเล่อรู้สกึผดิที่ละเลยนาง

“ข้าน้อยจะก�าชบับ่าวรบัใช้ให้ดูแลฮูหยนิน้อยไม่ให้คลาดสายตาขอรบั”
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“อมื” เหยยีนเล่อโบกมอืไล่พ่อบ้านหลี่ เมื่อเหลอืบเหน็ร่างงามระหงก�าลงั

เยื้องกรายมายงัประตหู้องหนงัสอืแต่ไกล พ่อบ้านหลี่เหน็เช่นนั้นจงึประสานมอื

คารวะและถอยออกไปจากห้อง เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ฮุ่ยจื่อก้าวเข้ามา

“ข้าชงชามาให้ท่าน ได้ยนิว่าท่านพี่ท�างานยงัไม่ได้นอนพกั ข้าให้ห่วงใย

นัก” ฮุ่ยจื่อคว้ากาน�้าชาท�าจากดินเผาสีส้มเหลือบแดงมาจากสาวใช้คนสนิท 

ขยบักายไปยนืเคยีงข้างร่างสูงสง่าที่นั่งท�างานตรงโต๊ะตวัใหญ่กลางห้อง รนิชา

ใส่จอกเดมิของเหยยีนเล่อที่น�้าชาเหลอืตดิแค่ก้นจอก

“เจ้าไม่น่าล�าบากต้องมาท�าเรื่องพวกนี้เอง” ชายหนุ่มเอื้อมมือรับจอก 

น�้าชามาจบิช้าๆ ดื่มด�่ากบัชาสดี�ารสเข้มข้น ดื่มแล้วชุ่มฉ�่า หอมตดิปากตดิคอ 

ให้ความรู้สกึสดชื่นยิ่งนกั

“ปรนนิบัติสามีเป็นหน้าที่ของข้า สิ่งที่ข้าท�า เป็นเรื่องสมควรยิ่งแล้ว

เจ้าค่ะ” น�้าเสยีงนางอ่อนหวานชวนฟัง

“อุ๊ย! ท่านพี่” คนเสยีงหวานอุทานเบาๆ เมื่อสามสีอดแขนแขง็แรงมา 

กอดรอบเอวบาง ดงึรั้งร่างบางขึ้นมานั่งตกัแกร่ง

“เลยต้องล�าบากเจ้าอยู่เรื่อย”

“ให้ข้าได้แบ่งเบาภาระท่านบ้างเถิด เห็นท่านพี่ท�างานหนัก ใจข้าก็อยู ่

ไม่สุข ได้ช่วยท่านพี่เล็กน้อยกย็งัด”ี

“ห้ามไปเจ้าคงไม่ฟัง อย่างไรเสยีกอ็ย่าหกัโหม ถนอมกายเจ้าให้ดอีย่า

ปล่อยให้ล้มป่วย”

“เจ้าค่ะ” ฮุ่ยจื่อยิ้มเอยีงอายเมื่อสบสายตาสื่อความหมายลกึซึ้งจากสาม ี

ใบหน้างามล�้าปานล่มเมอืงก้มงดุ ใบหแูดงก�่าเมื่อลมหายใจอุน่ร้อนรนิรด ตาม

มาด้วยเสยีงทุ้มนุ่มกระซบิ กบัถ้อยค�าที่พาให้ใจล่องลอยไปไกลสุดหล้า

“ดูเจ้าส.ิ..อยากท�าให้ข้าเสยีงานนกัหรอื”

“ทะ...ท่านพี่” กายใจสั่นไหวกบัความอ่อนโยนที่ได้รบัจากสาม ีต้องสอด

มอืไปกอดรอบเอวของเขาเอาไว้แน่นแล้วค่อยๆ เอยีงศรีษะแนบอกกว้าง

“นานแล้วที่เราไม่ได้ออกไปเดนิเล่นแถวทะเลสาบหิ่งห้อย” นางกล่าวขึ้น
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เสยีงแผ่ว

“เจ้าอยากไปหรอื”

“ข้าแค่นึกถึงความหลัง ครั้งแรกที่พบท่าน ณ ที่แห่งนั้น ข้าเลยรู้ว่า 

ตวัเองโชคดเีพยีงใดที่ได้รู้จกัท่าน”

วันนั้นหอราตรีแดง หอคณิกาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเมือง 

ลั่วหนานได้จดังานชมหิ่งห้อยเคล้าเสียงเพลงขึ้นที่ทะเลสาบหิ่งห้อย เพื่อสร้าง

ความบนัเทงิเรงิใจให้แก่แขกขาประจ�า นางจงึได้พบกบัเขาเป็นครั้งแรก และ

ตกหลุมรกันายน้อยผู้สูงศกัดิ์ชาตติระกูลดอีย่างเหยยีนเล่อ

“เจ้าคงก�าลงัคดิถงึครั้งแรกที่เราพบกนั”

“เจ้าค่ะ ท่านทั้งหล่อเหลา สง่างาม ยากจะหาผู้ใดเปรียบ ไม่ว่าจะ 

เยื้องย่างไปทางใด ล้วนดงึดูดสายตาผู้คนจนต้องมองเหลยีวหลงั”

“อย่างงั้นหรอื แล้วตอนนี้เล่า ข้าเป็นอย่างไรในสายตาเจ้า” ชายหนุ่มลด

ใบหน้าลงจนสบตากับคนในอ้อมแขน ดวงตาคมกริบเป็นประกาย ตาสีด�า 

อมเทาระยบิระยบังดงามพาให้คนงามเคลบิเคลิ้ม ตอบเสยีงหวานเลื่อนลอย

“ท่านพี่เป็นสามทีี่รกัและดกีบัข้าที่สุด”

“หึๆ ” เขาแค่นหวัเราะในล�าคอ กระชบัวงแขนแน่นกว่าเดมิ ก่อนจะท�าลาย

ความสุขแสนหวานของนางลงในพรบิตา

“เพ่ยเอนิ...นางตั้งครรภ์ลกูของข้า” เสยีงชายหนุ่มทุม้นุ่มน่าฟังยามบอก

เล่าถึงบุคคลที่ได้ครองต�าแหน่งฮูหยินน้อย นางผู้ที่ก�าลังอุ้มครรภ์ทายาท 

สกุลเหยยีน พานให้คนที่ได้เป็นแค่อนุเกรง็ร่างแขง็ทื่อ สองมอืที่กอดรดัสามี

จกิเข้าหากนัแน่นเพื่อลดอาการสั่นเทา

“ข้าไม่ได้ไปค้างที่เรอืนโบตั๋นนานแล้ว คงต้องหาเวลาไปค้างบ้างเพื่อดูแล

นางกับลูก” เหยียนเล่อมองคนในวงแขนด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก มุมปาก

เหยยีดยิ้มเยาะหยนัแวบหนึ่ง ก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเรว็จนไม่ทนัสงัเกต

เหน็

“ท่านจะไปค้างเรอืนโบตั๋นหรอืเจ้าคะ” เสยีงแสร้งสดใสมรี่องรอยสลด
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จนปิดไม่มดิ คนถามเอาแต่ก้มหน้างุด

“สมควรเป็นเช่นนั้น” เสียงเขาราบเรียบสนิท ไม่บ่งบอกความรู้สึกใด 

ใบหน้างามเงยขึ้นมองใบหน้าหล่อเหลาอย่างค้นคว้า สิ่งที่เห็นมีเพียงใบหน้า

เรยีบเฉยออกจะเคร่งขรมึ ไร้แววเสน่หาอย่างที่ท�าให้นางเบาใจ

ได้ยินบ่าวรับใช้ลือกันว่าเพ่ยเอินตั้งครรภ์ นางให้กลัดกลุ้มใจจนต้อง 

รดุมาที่ห้องหนงัสอื อยากได้ยนิค�ายนืยนัจากเสยีงเล่าลอืนั้นจากปากเขาเอง และ

ค�าลอืที่ว่ากเ็ป็นจรงิ

ยายเดก็นั่นท้องอย่างที่นางมอิาจท้องได้



เสียงดังโฉ่งฉ่างของหม้อและกระทะลอยเคล้ามากับกลิ่นหอมของ

เครื่องปรุง และเสยีงตะโกนคุยกนัจากในครวั เพ่ยเอนิกวาดตามองเข้าไปใน

ห้องครวัขนาดใหญ่ที่บรรจอุปุกรณ์ท�าครวัและวตัถดุบิส�าหรบัท�าอาหารไว้ตาม

ชั้นที่ท�าจากไม้ เรยีงเป็นระเบยีบ แยกประเภทไว้อย่างชดัเจน ดูสะอาดสะอ้าน

ไม่รกตาอย่างที่นกึไว้

ภายในครวัดแูคบไปถนดัตา เมื่อบรรจไุปด้วยเตาถ่านหนิขนาดใหญ่ถงึ

สองเตา เตาขนาดเลก็อกีสามเตา รวมกบัจ�านวนคนในครวัซึ่งมดี้วยกนัทั้งสิ้น

ห้าชวีติ ห้องครวัเลยดูแออดั

“ฮูหยินน้อยค่อยๆ เดินนะเจ้าคะ” หนี่เซียงไม่วายเป็นห่วง ยามเห็น 

ฮูหยินน้อยยกกระโปรงขึ้นเพียงนิดเพื่อเดินข้ามธรณีประตู เพ่ยเอินได้ยินจึง

ส่งมอืให้หนี่เซยีงช่วยประคองเข้าไปในครวั

เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในห้อง และสิ่งนั้นก็คือสิ่งมีชีวิตแสนสวย 

ที่ไม่เคยแม้แต่จะเหยียบย่างเข้ามาถึงในเขตห้องครัว แถมเคยระบายโทสะ 

กับอาหารที่ทางครัวส่งไปยังเรือนโบตั๋น ท�าเอาทุกคนชะงักมือกับสิ่งที่ท�าอยู่

อย่างพร้อมเพรยีง ต่างประหลาดใจแกมตื่นตระหนก เดก็ในครวัที่เป็นคนประสบ

ห้�
เข้�ครัว
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มาด้วยตนเอง พอเห็นหน้าคนมาใหม่ มือที่ถือกะละมังซึ่งเต็มไปด้วยผัก 

เกดิสั่นจนท�าหลุดมอื

เคล้ง!

เสยีงกะละมงัตกเรยีกสตขิองทกุคนในครวัให้กลบัมาเผชญิหน้ากบัคน

มาใหม่ แม่ครวัฉวมีสีหีน้ากระอกักระอ่วน แต่กร็บีขยบักายไปต้อนรบั

“มทิราบว่ามอีะไรให้บ่าวรบัใช้หรอืเจ้าคะ”

ดวงตากลมโตมีแววขบขัน เบือนใบหน้าสวยอ่อนเยาว์กลับมามองคน

พูด ครั้งก่อนโน้นเพ่ยเอินเคยไล่ตะเพิดแม่ครัวฉวีกับเด็กในครัวสองคนที่ท�า

ปลาน�้าเค็มรสจัดมาให้ ทั้งที่รู้ว่านางไม่ชอบกินปลารสเค็ม แต่ก็ยังท�ามาให้ 

เจ้าตวัเลยมโีทสะ ไล่ตะเพดิไม่ไว้หน้า และยงัลงโทษให้ลดมื้ออาหารของแม่ครวั

ฉวกีบัเดก็ในครวัจากสองมื้อเหลอืแค่มื้อเดยีวเป็นเวลาหนึ่งเดอืน

ไม่แปลกใจเลยที่เหน็สหีน้ากระอกักระอ่วนและไม่อยากจะต้อนรบัเธอ 

รวมถึงท่าทางไม่ค่อยจะเป็นมิตรของบางคนที่มองมาทั้งที่ปิดมิดและไม่มิด 

ซึ่งท�าใจไว้แล้วว่าจะต้องเจอสายตาไม่เป็นมิตรจากการกระท�าที่ผ่านมาของ 

เพ่ยเอนิ จงึไม่ได้ให้ความสนใจ เพยีงบอกจุดประสงค์ที่มาเท่านั้น

“ข้าอยากกินแตงโมเลยแวะมาเดินเล่นแถวนี้ พวกเจ้าท�างานต่อเถอะ 

ไม่ต้องสนใจ แค่เอาแตงโมมาให้ข้าสกัลูกกพ็อ”

เดินเล่น...คิดอย่างไรถึงอยากมาเดินเล่นแถวห้องครัว คนเอาแต่ขลุก

อยู่ในเรือน นานๆ จะออกมาที่เรือนใหญ่อย่างเรือนแสงจันทร์ จะเป็นไปได้

อย่างไรที่อยากมาเดินเล่นในที่ที่ร้อนและอบอ้าวเช่นในครัว นั่นคือความคิด

ของทุกคน ต่างลอบสบตากนัไปมาโดยไม่มใีครพูด

“ชิงชิงยังไม่รีบเอาแตงโมมาให้ฮูหยินน้อยอีก” แม่ครัวฉวีสั่งเด็กสาวที่

เป็นมอืขวาของตน ซึ่งชงิชงิกร็บัค�าและเดนิหายไปอกีด้านของชั้นวางของ เพยีง

ครู่กเ็ดนิกลบัมา ในมอืถอืแตงโมมาด้วยลูกหนึ่ง ไม่ต้องรอให้ใครบอก ชงิชงิ

กล็งมอืปอกและหั่นเป็นชิ้นเรยีงลงจานอย่างสวยงาม

“ขอบใจเจ้ามาก เจ้าท�างานของเจ้าต่อเถดิ”
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“เจ้าค่ะ” ชงิชงิส่งจานแตงโมให้หนี่เซยีง แม้จะแปลกใจกบัท่าทางที่แปลก

ไปของฮูหยนิน้อย แต่นางกร็ู้ความว่าควรวางตวัเช่นไร ไม่เคยเลยที่จะได้ยนิ

ค�าขอบคุณ ขอโทษ จากปากฮูหยนิน้อยผู้นี้ จะมแีค่เดนิผ่านและปรายตามอง

ด้วยสายตานิ่งสงบ ก็พาให้คนถูกมองตัวสั่น ต้องหลบตาไม่กล้าเอื้อนเอ่ย 

สิ่งใด

แม้ฮูหยนิน้อยจะบอกให้ทุกคนท�างานตามปกต ิอย่าได้สนใจนาง แต่ก็

ไม่วายที่ทุกคนในครวั รวมถงึแม่ครวัฉวจีะแอบมองเป็นระยะ คราแรกนกึว่า

ได้แตงโมแล้วฮหูยนิน้อยคงออกไปจากครวั แต่ไม่เลย นางสั่งการอะไรสกัอย่าง

กบัสาวใช้คนสนทิ หนี่เซียงรบัค�าก่อนจะเดนิหายเข้าไปในชั้นวางของ ค้นตาม

ชั้นเพยีงครู่กก็ลบัมาพร้อมถาดซึ่งเตม็ไปด้วยของจ�านวนหนึ่ง

ท่าทางฮูหยินน้อยเวลาหยิบโน่นนี่ดูคล่องแคล่ว สั่งการสาวใช้อย่าง 

ลื่นไหล ราวกบัว่าเคยท�าเช่นนี้มาแล้วหลายครั้ง ใส่เครื่องปรุงไม่มากหรอืน้อยไป 

ปรมิาณที่ใส่ลงไปอย่างคนที่รู้ดวี่าต้องใส่ประมาณเท่าไรถงึจะได้รสชาตดิี

ดูแปลกตาและยังความแปลกใจมาสู่ทุกคน จนต้องลอบมองหน้ากัน 

อกีครั้งด้วยค�าถามที่ไม่สามารถเอ่ยออกมา

แม้จะสงสยัแต่หนี่เซยีงกเ็ลอืกที่จะปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆ เลก็ๆ ตามที่

ฮูหยนิน้อยสอนไปเงยีบๆ ขณะที่ฮูหยนิน้อยก�าลงันวดแป้งให้เป็นเนื้อเดยีวกนั

กบัฟักทองนึ่งสุก หากมองไม่ผดิ ฮูหยนิน้อยฮมัเพลง ดูแป้งกบัฟักทองที่ผสม

เป็นเนื้อและสเีดยีวกนั ใบหน้างามดมูชีวีติชวีาดจุได้รบัน�้าค้างเยน็บรสิทุธิ์กลาง

ฤดูร้อน

อย่าว่าแต่คนอื่น หนี่เซียงเองยังประหลาดใจกับท่าทางเจนครัวของ 

ฮหูยนิน้อย นางไม่เคยรูม้าก่อนว่าฮหูยนิน้อยท�าครวัเป็น จากที่เหน็ไม่น่าใช่แค่

ท�าครัวเป็น ดูเหมือนจะเรียกว่าถนัดเลยด้วยซ�้า นับวันฮูหยินน้อยจะกลาย 

เป็นคนแปลกหน้าที่นางไม่รู้จัก แต่นางกลับรู้สึกดีที่ฮูหยินน้อยดูมีชีวิตชีวา 

กว่าเดมิมาก

“เสยีดายที่ไม่มใีบเตย ไม่งั้นกลิ่นคงหอมกว่านี้” ไม่รู้ว่าที่นี่จะมใีบเตย
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ปลูกหรอืเปล่า เอาจรงิๆ จะมคีนรู้จกัหรอืเปล่าเหอะ

เมื่อปั้นแป้งทั้งหมดเสร็จ เพ่ยเอินจึงใส่นมสดลงในหม้อ เติมน�้าตาล 

และเกลอื คนให้ละลาย แล้วต้มน�้าในหม้ออกีใบจนเดอืด น�าบวัลอยลงไปต้มจน

ลอยขึ้นมา แล้วตกัขึ้นพกัให้สะเดด็น�้า จากนั้นใส่ลงในถ้วย ตกันมสดที่เตรยีม

ไว้ลงไป ด้วยไม่มกีะทแิละมะพร้าว จงึใช้นมสดแทน ตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยค่อยๆ 

เทลงในหม้อนมสด รอจนไข่สุกแล้วตกัใส่ถ้วยบวัลอย

ได้แค่นี้กถ็อืว่าดมีากแล้ว บวัลอยไข่หวานของเธอ

“อมื ใช้ได้” หญงิสาวตกับวัลอยชมิค�าหนึ่ง ก่อนจะค่อยๆ ละเลยีดกนิ

อย่างมคีวามสุข เมื่อได้กนิอาหารรสชาตถิูกปาก 

“เจ้ากล็องกนิส ิรบัรองจะตดิใจ” เพ่ยเอนิชวนเมื่อเหน็ท่าทางชะเงอ้มอง

ตามของหนี่เซยีง

“บ่าวมกิล้า” หนี่เซยีงสั่นหน้าทนัใด ถงึฮูหยนิน้อยจะเปลี่ยนไป ไม่เจ้า

อารมณ์ เอาแต่ใจดั่งเก่า แต่กไ็ม่เหมาะสมหากนางจะร่วมกนิอาหารกบัผู้เป็น

นาย

“เจ้าอยู่รบัใช้ข้ามาตั้งแต่ยงัเดก็ เราต่างกเ็หมอืนพี่น้อง ไยต้องเกรงใจ

กัน อย่าได้แบ่งข้าแบ่งเจ้า มิเช่นนั้นข้าจะโกรธเจ้าจริงๆ นะ” หากจะเป็นค�า 

ข่มขู่ หนี่เซยีงกค็ดิว่าช่างเป็นค�าขู่ที่ท�าให้นางตื้นตนัใจนกั มริู้จะสรรหาถ้อยค�า

ใดมาห้ามความหวังดีของฮูหยินน้อย จึงเอื้อมมือไปหยิบช้อน ตักน�้าสีขาวๆ 

ชิมลางก่อน ค�าแรกที่กลืนลงไป หนี่เซียงตาโต มองช้อนในมือสลับกับชาม

บวัลอย เลยไปยงัใบหน้างามอ่อนเยาว์ของคนท�า แล้วค่อยตกัแป้งลูกกลมเข้า

ปาก 

ความนุ่มของตวัแป้งเข้ากนัได้ดกีบัน�้าบวัลอย ไม่หวานไม่มนัจนเกนิไป 

กลิ่นหอมของฟักทองและนมสดกระตุ้นต่อมน�้าลายให้ท�างานหนัก จนชาม

บวัลอยพร่องลงในเวลาอนัรวดเรว็

“อร่อยไหม” เพ่ยเอนิลุ้น

“อมื อร่อยมากเจ้าค่ะ ฮูหยนิน้อยรู้วธิที�าจากไหนเจ้าคะ” ถามทั้งที่ปาก
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ก�าลงัเคี้ยวแป้งนุ่มลูกกลมๆ ไปด้วย ลมืเลอืนความเหมาะสมก่อนหน้าไปหมด

“ยาย ท่านยายของข้าเอง” นี่ถอืเป็นสูตรเฉพาะของคุณยายที่ชอบท�าให้

ลกูสาวกบัหลานสาวกนิ เธอจงึจ�าสตูรมาท�ากนิเองตอนอยู่คนเดยีวในเมอืงกรงุ

หนี่เซียงไพล่เข้าใจไปว่า ฮูหยินน้อยคงหมายถึงฮูหยินผู้เฒ่าสกุลปัน 

มารดาของฮูหยนิใหญ่สกุลเพ่ย ผู้เป็นยายของฮูหยนิน้อย

“ขนมนี้เรยีกว่าอะไรหรอืเจ้าคะ” หนี่เซยีงถามอย่างสนใจ ไม่เคยลิ้มรส

ขนมชนดินี้จากที่ใดมาก่อน

“บวัลอยไข่หวาน”

“บัว-รุย-ไข่-หวา อร่อยมากเจ้าค่ะ” แม้ชื่อจะเรียกยากและฟังแปลก

ประหลาด ออกเสยีงชื่อไม่ชดั แต่รสชาตอิร่อยถูกปาก จนไม่สนใจแล้วว่ามนั

จะชื่ออะไร

“พวกเจ้าก็มาแบ่งไปกินด้วยสิ” เพ่ยเอินว่าอย่างใจดี มองอย่างรู้ทัน 

ท�าเอาคนแอบมองสะดุ้งกันเป็นแถว ก่อนเด็กหนุ่มหน้าตาน่าเอ็นดูคนหนึ่งจะ

กระซบิถามเสยีงแหบ กลนืน�้าลายลงคออกึใหญ่

“กะ...กนิได้หรอืขอรบั”

“ได้ส ิอนันี้แบ่งให้เจ้านะ เอาไปกนิกบัคนอื่นๆ” ตอบเสยีงหวาน นยัน์ตา

คู่โตเจอืแววเอน็ดู จดัแจงตกับวัลอยแบ่งใส่ถ้วยใหญ่ ยดัใส่มอืเดก็หนุ่ม

“ขอบคุณขอรบั” เดก็หนุ่มถอืถ้วยบวัลอยไปรวมกบัคนอื่นๆ ที่ยนืมอง

จากมุมหนึ่ง คราแรกกย็งัไม่มใีครกล้ากนิ ยนืมองอย่างรรีอ พอเพ่ยเอนิท�า

เป็นไม่สนใจ ชวนหนี่เซยีงคุย เหล่าคนที่รรีอก่อนหน้ากล็งมอืกนิ

“โอ้! ขา้ไม่เคยกนิขนมครั้งไหนอร่อยเท่าครั้งนี้เลย เจา้อย่ารบีกนิจนไม่

เผื่อให้คนอื่นส”ิ เสยีงพูดคุย ถกเถยีง ยื้อแย่งดงัขึ้นภายในครวั

รสชาติอร่อยเหมือนอาหารต่างถิ่นอย่างที่พวกเขาไม่เคยกินจากที่ใด 

มาก่อน ท�าให้บวัลอยไข่หวานที่เพ่ยเอนิแบ่งให้หมดลงในเวลาอนัรวดเรว็ บางคน

ถงึขั้นมองถ้วยบวัลอยของเพ่ยเอนิตาเป็นมนัด้วยยงัไม่อิ่ม

“เจ้าน่ะชื่ออะไร” เพ่ยเอินพยักหน้าไปยังเด็กหนุ่มคนที่เข้ามารับถ้วย
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บวัลอยจากตนไปเมื่อครู่ คนถกูถามรบีตอบเสยีงกระตอืรอืร้น ความหลงัใดๆ 

ที่เคยมอีคตไิม่ดต่ีอฮหูยนิน้อยเหมอืนจะจางหายไปพร้อมกบัถ้วยบวัลอยที่หมด

ไปในชั่วพรบิตา

“ข้าน้อยชื่อเสวี่ยไกว้ขอรบั”

“ดีมากเสวี่ยไกว้ เจ้าชอบกินบัวลอยไข่หวานที่ข้าท�าหรือไม่” ตั้งแต ่

เข้ามาจนบดันี้ เพ่ยเอนิสงัเกตเหน็ว่าแม้เสวี่ยไกว้จะเป็นแค่เดก็ล้างจาน แต่ถ้า

แม่ครวัฉวใีชใ้หช้งิชงิหยบิจบัสิ่งใด มกัเป็นเสวี่ยไกวท้ี่สงัเกตเหน็และช่วยหยบิ

มายื่นให้ชงิชงิก่อนเสมอ โดยชงิชงิยงัครุ่นคดิว่าสิ่งที่แม่ครวัฉวใีห้หยบิวางอยู่

ตรงไหน

เสวี่ยไกว้เป็นคนท�างานเรว็ สะอาดหมดจด หูตาว่องไว อย่าคดิว่าเขา

นั่งล้างจานกองใหญ่เลยไม่รูเ้รื่องอะไร เสวี่ยไกว้จะคอยสงัเกตว่าทกุคนท�างาน

กนัแบบไหน และคงจดจ�ามาเรยีนรู้ด้วยตวัเอง

“ชอบขอรบั”

“ข้าจะสอนวธิที�าให้”

“จริงหรือขอรับ ขอบคุณฮูหยินน้อย” ใบหน้าดีอกดีใจของเสวี่ยไกว้ 

ท�าให้เพ่ยเอนิรูส้กึเอน็ดูในตวัเดก็หนุ่มมน้ิอย เสวี่ยไกว้ดแูล้วน่าจะอายนุ้อยกว่า

เพ่ยเอินสองปี ดูจากหน่วยก้านแล้ว ไม่ใช่คนเกี่ยงงาน ถ้าตั้งใจเรียนรู้งาน 

ในครวั หากได้รบัการสนบัสนุนที่ด ีอนาคตคงรุ่ง

แล้วหากเพ่ยเอนิจะเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ สนบัสนุนเดก็หนุ่มสกัคน

ไว้ในสงักดั ‘หนุ่มหน้าตาดทีี่ขาดทุนทรพัย์’ คงไม่มใีครว่าหรอกมั้ง

คิกๆ หญิงสาวอดหัวเราะกับความคิดเลื่อนเปื้อนของตัวเอง หาก 

เสวี่ยไกว้มแีวว หญงิสาวกอ็ยากสนบัสนุน ให้โอกาสเสวี่ยไกว้ได้พสิูจน์ตวัเอง 

ให้อะไรกไ็ม่เท่ากบัการให้ความรู้ สร้างอะไรกไ็ม่เท่ากบัการสร้างคนให้เป็นคนดี

“ถ้าเจ้าชอบ ข้าจะสอนเจ้าท�าอาหารชนดิอื่นอกีหลายอย่างด้วย”

“อาหารเป็นชีวิตหล่อเลี้ยงจิตใจ แต่งแต้มจิตวิญญาณข้าน้อยให้ 

ลอยล่องเป็นอสิระทกุครั้งเมื่อได้ท�า ข้าน้อยชอบท�าอาหารขอรบั” ประโยคที่เปล่ง
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ออกมาจากเดก็หนุ่มล้างจานธรรมดาๆ สร้างแรงฮกึเหมิ กระตุน้สญัชาตญาณ

ของคนชอบท�าอาหารเป็นชีวิตจิตใจให้เดือดพล่าน กี่วันแล้วที่เธอร้างราจาก

การถอืกระทะกบัตะหลวิ ตั้งมั่นกบัตวัเองว่าจะพยายามแวะมาที่ห้องครวัเพื่อ

สอนเสวี่ยไกว้ให้ได้

หญิงสาวสอนเสวี่ยไกว้ครึ่งชั่วยามเกี่ยวกับขั้นตอนการท�าบัวลอย 

ไข่หวาน ก่อนจะกลบัเรอืนกไ็ม่ลมืก�าชบัให้เสวี่ยไกว้น�าบวัลอยไข่หวานที่ท�าไปยงั

เรอืนแสงจนัทร์

เหยยีนเล่อเอ๋ยเหยยีนเล่อ ลองกนิบวัลอยไข่หวานสกัหน่อยเถดิ รบัรอง

ท่านจะจ�าไปอกีนาน

ผู้ชายคนนี้...ถึงจะรูปหล่อ พ่อรวย แต่นิสัยไม่น่าคบ ไม่รัก ไม่เคย

เหลยีวแล แล้วยงัมาท�าให้ท้องอกี ต้องหาทางดดัหลงัเอาคนืบ้าง ไม่อย่างนั้น

คงไม่ใช่เธอ

แม้เธอจะปลื้มคนหล่อ เอน็ดูคนหน้าตาด ีแต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะ 

‘หมั่นไส้’ ไม่เป็น

เช้าวนัต่อมา

ร่างอ้อนแอ้นนอนเหยียดขาบนตั่งตัวยาว โดยมีสาวใช้สวมอาภรณ์

สชีมพูอ่อนสองนาง นางหนึ่งก�าลงันวดขาผูเ้ป็นนาย ส่วนอกีนางก�าลงัจดักล่อง

เครื่องประดับเก็บให้เข้าที่ คนทอดตัวนอนราวคนเกียจคร้านก�าลังนับเวลา 

ถอยหลงั รอคอยอย่างเชื่องช้า มมุปากนุม่ยกขึ้นอย่างอารมณ์ด ี เมื่อคดิถงึเรื่อง 

ที่ก�าลงัรอคอย

“วนันี้จะออกไปนอกเรอืนหรอืไม่เจ้าคะฮูหยนิน้อย”

“ไปส ิแต่ยงัไม่ถงึเวลา”

“บ่าวรนิน�้าชาให้นะเจ้าคะ”

“อืม” เพ่ยเอินหลับตาพริ้ม ครางอย่างสบายตัวกับการปรนนิบัติเป็น

อย่างดขีองพวกนาง อยู่ที่นี่สบายจรงิๆ เลย
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ถิงเยวี่ย สาวใช้คนใหม่ที่ถูกคัดสรรมาจากแผนกซักผ้า พอเสร็จจาก

การเกบ็เครื่องประดบัจงึหยบิพดักระดาษลายกิ่งไผ่ตวดัเลื้อยพนักนัขึ้นพดัให้

ฮูหยินน้อย ส่วนลู่หลัน สาวใช้ที่พ่อบ้านหลี่คัดมาจากแผนกหาบฟืนและน�้า

กลบัฉงนกบัค�าตอบของผู้เป็นนาย ลู่หลนัเป็นสาวใช้ที่อายุน้อยที่สุดในบรรดา

สาวใช้ของเพ่ยเอิน นางจึงชอบซักถามตามประสาเด็กอยากรู้อยากเห็น และ 

ฮูหยนิน้อยกช็อบตอบค�าถามของนาง แต่นางยงัไม่ทนัจะได้ถาม เสยีงร้อนรน

ของกู่เผนิกด็งัแทรกเข้ามาเสยีก่อน

“เกดิเรื่องแล้วเจ้าค่ะฮูหยนิน้อย”

“มเีรื่องอนัใด ไยเจ้าถงึได้รบีร้อนนกัเล่า” หญงิสาวลมืตาขึ้นมองกู่เผนิ

ที่รบีร้อนวิ่งมา ยนืหอบห่างจากตนไม่กี่ก้าว ในใจพลนัเบกิบาน รูว่้าถงึเวลาแล้ว

“นายน้อยเจ้าค่ะ บ่าวได้ยินพ่อบ้านหลี่สั่งอาเกียวให้ไปตามท่านหมอ

หยวน บ่าวรบัใช้ในเรอืนใหญ่ต่างกระซบิกระซาบกนัว่านายน้อยล้มป่วยตั้งแต่

เมื่อคนื ป่านนี้ยงัไม่ลุกจากเตยีงเลยเจ้าค่ะ”

“มใีครไปที่นั่นบ้าง” ท่าทนีิ่งสงบ ไม่เดอืดเนื้อร้อนใจดงัแต่ก่อนพอท�าให้

ใจที่พะวงของกู่เผนิเยน็ลง คราก่อนนั้น ขอแค่เป็นเรื่องของนายน้อย ฮูหยนิ

น้อยจะต้องร้อนรน วุ่นวายใจไปเสยีทุกครั้ง นางจงึกงัวลนกัว่าฮูหยนิน้อยจะ

ตื่นตระหนกเป็นห่วงจนไม่ดูแลตวัเอง ส่งผลให้อาจล้มป่วยได้

“ตอนบ่าวปลกีตวักลบัมายงัเรอืนโบตั๋น ทนัเหน็อนฮุุย่กบัคณุหนเูหยยีน 

ก�าลงัมาถงึเรอืนใหญ่เจ้าค่ะ”

“งั้นหรอื ข้าเองกค็วรไปเหมอืนกนั หลนัเอ๋อ...”

“เจ้าค่ะฮูหยนิน้อย”

“เจ้าอยู่ที่นี่ ส่วนกู่เผนิกบัถงิเยวี่ยตามข้าไปเรอืนแสงจนัทร์” หญงิสาว

ลุกขึ้นสะบัดผมยาวสลวยไปด้านหลัง รวบขึ้นเป็นมวยต�่าแล้วปักด้วยปิ่นไม้ 

สดี�าเรยีบๆ กลมกลนืไปกบัเส้นผม ก่อนจะเยื้องย่างออกไปจากเรอืน
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“ท�าไมเจ้าถงึไม่พกัผ่อนอยูท่ี่เรอืน” ชายหนุม่ที่สมควรนอนอยูบ่นเตยีง

เพราะป่วยจนลกุไม่ขึ้นกลบัยนืกอดอกพงิข้างเตยีง นยัน์ตาคมกรบิเยน็ชาคู่นั้น

มองเธอตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า ก่อนจะเบอืนหน้าไปอกีทางอย่างไม่สนใจ ดู

อย่างไรกไ็ม่มวีี่แววว่าก�าลงัล้มป่วย

ไม่จรงิน่ะ หรอืจะมอีะไรผดิพลาด เมื่อวานตอนสอนเสวี่ยไกว้ เธอแอบ

ใส่ยาถ่ายท้องลงในถ้วยบัวลอย ซึ่งเธอจ�าได้ว่าเพ่ยเอินมีอยู่ในตู้เก็บเสื้อผ้าจึง

ได้น�าตดิตวัไปด้วย หรอืเขาจะไม่ได้กนิ แล้วข่าวที่ว่าล้มป่วยและเรยีกหมอมา

รกัษาหมายความว่าอย่างไร 

“ความจรงิสมควรเป็นเช่นนั้น แต่ได้ยนิว่าท่านพี่ล้มป่วย ข้าให้ห่วงนกั 

อีกอย่าง ข้าไม่อยากถูกผู้คนต�าหนิเอาได้ว่าละเลยสามี” แม้เรื่องจะไม่ได้เป็น

อย่างที่เพ่ยเอนิคาดหวงั เจ้าตวักไ็ม่ลมืเหนบ็แนมเขา

เหยียนเล่อคิ้วกระตุก นัยน์ตาคมกริบดุดันขึ้นเท่าตัว มองคนก�าลัง

เหนบ็แนมเขาอย่างคาดโทษ ใบหน้าจิ้มลิ้มหม่นหมอง ฉายชดัถงึความห่วงใย

อันเปี่ยมล้น ทว่าดวงตากลมโตกลับไหวระริกสนุกสนานสวนทางกับใบหน้า

อย่างสิ้นเชงิ

“ท่านพี่อย่าได้ต�าหนเิลยเจ้าค่ะ นางเองกเ็ป็นห่วงท่านพี่มนิ้อย” ฮุ่ยจื่อ 

ช่วยเกลี่ยด้วยสีหน้าสงสารเห็นใจ เพ่ยเอินที่ตั้งแต่เข้ามาเหยียบยังเรือน

แสงจนัทร์จงึเริ่มกวาดตามองคนงามที่นั่งเรยีบร้อยอยูอ่กีมมุ ปราศจากเหยยีน-

หงข้างกาย คดิว่าน้องสามคีงรบีร้อนขอตวักลบัก่อน เมื่อรู้ว่าเพ่ยเอนิก�าลงัมา

“ค�าพูดของข้า ไหนเลยจะมคี่ากบัใจท่านพี่ มเิหมอืนอะ...”

“จื่อเอ๋อเจ้ากลับไปก่อน” ชายหนุ่มเอ่ยขัดเสียงห้วน ไม่แม้แต่จะมอง

ใบหน้างดงามที่หม่นลง ดวงตาคู่สวยมีแววตัดพ้อ เมื่อไม่ได้รับความสนใจ

อย่างที่คดิมาก่อน

“แต่ท่านพี่...”

“กลบัไป!”

นางมองเขาเหมอืนไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่ได้ยนิจะเป็นเรื่องจรงิ น�้าตาที่เคย
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ขงัคลอบดันี้รนิไหลลงอาบแก้มนุ่ม ก่อนร่างระหงจะเดนิตวัแขง็ทื่อจากไป

หลงรกัคนมากเมยีต้องท�าใจหน่อยแล้วละฮุ่ยจื่อ เพ่ยเอนิส่ายหวัเบาๆ 

เหน็แล้วเคอืงตายงัไงไม่รู้

“ยาของท่านหมอหยวนดียิ่งนัก ท่านพี่ถึงได้หายไวเช่นนี้” ลับร่างของ

คนงาม หญงิสาวจงึเดนิไปนั่งเก้าอี้ตวัเดมิของฮุย่จื่อ เอยีงใบหน้าเป้ือนยิ้มหวาน

มองชายผูไ้ด้ชื่อว่าเป็นสาม ีคนถกูมองหาได้หวั่นกบัรอยยิ้มหวานนั้น กล่าวเสยีง

กระด้างเยน็ชา

“ในเมื่อเจ้าไม่อยากละเลยปรนนิบัติข้า ส่วนข้าเองก็ละเลยเจ้ามานาน 

หนนี้สามคีนนี้จะให้เจ้าได้สมใจปรารถนา ดหีรอืไม่ฮูหยนิของข้า”

เหยียนเล่อก้าวมาหยุดตรงหน้าฮูหยินที่เขาหมายหัวไว้ว่า ‘ตัวปัญหา’ 

นับวันนางชักก�าเริบใหญ่ เขาไม่เชื่อว่าที่จิ่นเฟิงต้องถ่ายท้องทั้งคืนจะไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับนาง ร้อยวันพันปี นางหรือจะเคยเข้าครัว เมื่อวานกลับให้เด็ก 

รับใช้น�าขนมหวานชื่อประหลาดมาให้ ซึ่งเขาไม่สนใจจึงไม่ได้แตะ มีเพียง 

จิ่นเฟิงที่เสยีดายเมื่อเขาสั่งให้คนน�าไปเททิ้ง จิ่นเฟิงจงึจดัการหมดในเวลารวดเรว็ 

เมื่อคืนถึงได้เข้า-ออกห้องน�้าเป็นว่าเล่น เช้านี้เลยลุกไม่ไหว ต้องนอนซมอยู่ 

บนที่นอน โดยมที่านหมอหยวนมาดูอาการและสั่งยาให้

“เยน็นี้ข้าจะไปค้างคนืเรอืนโบตั๋น”

“ท่านพี่อยากจะค้างเรือนโบตั๋นของข้าหรือ” ใบหน้าจิ้มลิ้มเงยขึ้นมอง 

ร่างสูงตาปรบิๆ งงงวยกบัสิ่งที่ไม่คาดว่าจะได้ยนิ

“ใช ่อย่าชงิหลบัเสยีก่อนล่ะ” เขาเอ่ยเสยีงหยนั ตั้งใจให้ทกุคนได้ยนิกนั

ถ้วนหน้า เหตกุารณ์ในวนันี้ท�าให้ทกุคนต่างคดิไปต่างๆ นานา แต่สิ่งหนึ่งที่บ่าว

รบัใช้ที่อยู่ร่วมในเหตกุารณ์ต่างเหน็ตรงกนัคอื ฮหูยนิน้อยกลบัมาทวงสิ่งที่เป็น

ของนางคนืแล้ว

“ย่อมไม่หลบัแน่นอน แต่ข้ามปัีญหาข้องใจอยากขอให้ท่านพี่ช่วยไขความ

กระจ่างให้หน่อยเจ้าค่ะ”

“ว่าไป...”
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“แค่มาค้างใช่หรอืไม่เจ้าคะ”

“ใช่!”

“อ้อ!...งั้นกู่เผนิ พอกลบัถงึเรอืนเจ้าอย่าลมืช่วยจดัห้องเลก็ทางรมิซ้าย

ห้องสุดท้ายให้นายน้อยด้วยล่ะ” ดวงตากลมโตเปล่งประกายเจ้าเล่ห์

“เอ่อ...จะ...เจ้าค่ะ” กู่เผินรีบรับค�าเสียงสั่น มิกล้าสบตาผู้ใด จับมือ 

ถงิเยวี่ยที่ยนืข้างกนัแน่น มทิราบว่าฮูหยนิน้อยมริู้หรอืตั้งใจ บ่าวคนอื่นต่างก็

คาดไม่ถึงว่าฮูหยินน้อยจะสั่งเช่นนี้ ไม่มีใครกล้าขยับตัว กลัวจะเป็นการขัด 

บทสนทนาของสองผู้เป็นนาย

“เจ้า!”

“ห้องที่เรือนโบตั๋นเต็มเกือบทุกห้อง หากท่านพี่ไม่พอใจก็มิต้องค้าง” 

เป็นค�ากล่าวที่ไม่ไว้หน้าอกีฝ่ายเลยสกันดิ

“ต้องให้ข้าบอกหรอืไม่ว่าค้างร่วมห้องกบัเจ้า” น�้าเสยีงเขาหงุดหงดิเจอื

โทสะ

“อ้อ ข้ามนัคนโง่เขลา หากไม่พูดตรงๆ ข้ามอิาจตคีวามได้หรอกเจ้าค่ะ 

ท่านนี่ก็ยังไงน้า แค่บอกมาแต่แรกว่าอยาก-นอน-กับ-ข้าก็จบเรื่องแล้ว” เน้น

อย่างจงใจ

“เพ่ยเอนิ!” คราวนี้ทั้งดุดนัน่ากลวั ทว่าร่างอ้อนแอ้นยงันั่งนิ่งที่เดมิ

“เจ้าขา...” หญงิสาวเลกิคิ้ว อมยิ้มในหน้า ลุกขึ้นเตรยีมจากไป ก่อน

จากไปยงัเอ่ยทิ้งท้ายให้เหยยีนเล่อสบถด้วยความคาดไม่ถงึ

“คนืนี้ข้าคงมอิาจรอท่านได้ ข้ากบัลูกต้องเข้านอนแต่หวัค�่า มอิยากให้

ใครรบกวน หวงัว่าท่านจะเข้าใจ อ้อ! ลมืถามเสยีสนทิ...บวัลอยไข่หวานอร่อย

ไหมเจ้าคะ”


