
“ท่านพ่อ ได้โปรดเถอะเจ้าค่ะ” หญงิสาวผูห้นึ่งกอดขาชายวยักลางคน

แน่น ใบหน้าของนางเตม็ไปด้วยคราบน�้าตา

“ฮ ึเป็นเพยีงแค่บตุรสาวของสาวใช้ เจ้ามสีทิธิ์เลอืกด้วยหรอื” เสยีงของ

หญงิวยักลางคนพูดอย่างดูหมิ่น

“ท่านพ่อ ได้โปรดเถอะเจ้าค่ะ ข้าไม่อยากแต่งงานกับเขา” ฮวาเฉิน  

หญงิสาวในวยัยี่สบิปีเป็นบตุรสาวที่เกดิกบัสาวใช้ในจวน นางก�าลงัจะถูกส่งตวั

ไปแต่งงานกบัท่านอ๋องผู้หนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความเดด็ขาดแทนน้องสาวที่เกดิกบั

ฮูหยนิใหญ่

“เฉนิเอ๋อร์ เจ้ากร็ู้ว่าน้องสาวของเจ้าดื้อดงึเพยีงใด” ขุนนางวยักลางคน 

บดิาของฮวาเฉนิกล่าวอย่างจนใจ จู่ๆ ท่านอ๋องกโ็พล่งขึ้นกลางท้องพระโรงว่า

ต้องการแต่งงานกับบุตรสาวของเขา ก็ไม่รู้ว่าเหม่ยเหยาไปต้องตาต้องใจ 

ท่านอ๋องตั้งแต่เมื่อไร ตดิกแ็ต่บุตรสาวคนรองมคีนที่ชอบอยู่ก่อนแล้ว เจ้าตวั

ดื้อรั้นถงึขั้นขู่จะฆ่าตวัตาย แล้วจะให้เขายอมได้อย่างไร คงจ�าต้องส่งบุตรสาว 

คนโตไป

“เจ้าเป็นพี่สาวคนโตกค็วรจะช่วยน้องสาวส”ิ ค�าพูดของฮูหยนิที่ยนือยู่

ด้านข้างยิ่งท�าให้จติใจของฮวาเฉนิมดืมนลงเรื่อยๆ

“ท่านพ่อเจ้าคะ บุตรสาวผู้นี้ไม่เคยดื้อกับท่าน หากน้องรองมีคนรัก  

บทนำ�
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ข้าก็มีแล้วเช่นกัน แล้วเหตุใดท่านจึงเลือกให้ข้าเป็นผู้เสียสละอยู่เรื่อยไป”  

หญิงสาวโอดครวญด้วยความเสียใจ คนรักของนางคือบุตรชายของแม่ทัพ

ประจ�าเมือง นางกับเขารู้จักกันโดยบังเอิญและตกหลุมรักกัน คนทั้งสอง 

เฝ้ารอวันแต่งงานที่ก�าลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างใจจดใจจ่อ  

แต่แล้วเหมือนฟ้าผ่าลงมา บิดาของนางส่งคนไปถอนหมั้นโดยไม่บอกนาง 

สกันดิ กว่าจะได้หมั้นหมายกย็ากแสนยาก ตอนนี้ความพยายามทั้งหมดกลบั

สูญเปล่าโดยสิ้นเชงิ “ท่านพ่อ” ฮวาเฉนิส่งสายตาเรยีกร้องขอความเป็นธรรม

ให้แก่ตนเองไปที่บดิา

“อย่างไรกต็าม ก�าหนดการได้ถูกก�าหนดแล้ว ที่เจ้าเตรยีมงานแต่งงาน

มากเ็พยีงแค่เปลี่ยนตวัเจ้าบ่าวเท่านั้น” ค�าพดูของบดิาดบัความหวงัที่รบิหรี่ของ

นางลงอย่างโหดร้าย “พาตวันางไปพกัผ่อน อกีสองวนักจ็ะถงึวนัแต่งงานแล้ว 

สภาพอย่างนี้อย่าให้ผงิอ๋องได้เหน็เชยีว”

สิ้นค�าสั่ง สาวใช้ที่รออยู่กเ็ดนิเข้ามาลากตวัคุณหนูใหญ่แห่งจวนขุนนาง

กรมยุติธรรมออกไปอย่างไร้ซึ่งความเคารพ คุณหนูใหญ่แล้วอย่างไร ก็แค่

บุตรสาวที่เกิดกับสาวใช้ ไม่ได้มีค่าในสายตาของคนที่วัดกันด้วยชาติก�าเนิด 

สกันดิ

“ท่านพี่เจ้าคะ เรื่องของเหยาเหยา...” เมื่อเสียงร้องไห้ของบุตรสาว 

คนโตเงียบหายไป ฮั่วฮูหยินก็รีบเข้าไปเรียกร้องผลประโยชน์ที่บุตรสาว 

คนรองของตวัเองจะได้รบัในทนัท ีคนที่เหม่ยเหยาหลงรกัอยูแ่ท้จรงิแล้วกค็อื

บตุรชายของท่านแม่ทพัอดตีคูห่มั้นของพี่สาวตวัเองนั่นเอง นางหรอืสูพ้ยายาม

ดงึดนัมากต็ั้งหลายปีจนนงัเดก็ฮวาเฉนิเกอืบจะยี่สบิอยูร่อมร่อ ในที่สดุกไ็ม่อาจ

จะทัดทานได้อีกต่อไป ใจหนึ่งก็คิดว่ารอให้ฮวาเฉินแต่งเข้าไปก่อนแล้วค่อย 

หาทางให้เหม่ยเหยาแต่งงานตามเข้าไปอกีคน ทว่าตอนนี้ฮวาเฉนิต้องไปแต่งงาน

กบัผงิอ๋องในรชักาลก่อน บตุรสาวของนางกจ็ะได้แต่งกบับตุรชายแม่ทพั แม้ว่า

ต�าแหน่งอ๋องจะดูมีฐานะมากกว่าในสายตาของนาง แต่ในเมื่อบุตรสาวเลือก

แล้ว มารดากจ็ะต้องหาหนทางท�าให้บุตรสาวมคีวามสุขให้ได้
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“เรื่องของเหยาเหยารอไปอกีสกัพกัเถอะนะ” ฮั่วเสยีนคงัขนุนางขั้นสาม

กรมยุติธรรมลูบหน้าผากตัวเองด้วยความเหนื่อยล้า บุตรสาวคนโตของเขา 

ที่จริงก็เป็นเด็กดีมาโดยตลอด ที่เขายืดการแต่งงานของนางออกไปส่วนหนึ่ง 

กเ็ป็นเพราะฮูหยนิใหญ ่อกีส่วนหนึ่งกเ็พราะตนเอง ใช่วา่เขาจะไมรู่้ว่าชวีติของ

นางไม่ต่างจากสาวใช้ ดไีม่ดสีาวใช้ของฮูหยนิใหญ่ยงัมหีน้ามตีากว่ามาก เพยีง

แค่ฐานะของมารดาก็ต�่าพออยู่แล้ว นี่ยังเกิดมาเป็นบุตรสาวที่เกิดจากสาวใช้

อุน่เตยีงจะไปมค่ีาอนัใดอกี จะให้ไปบอกฝ่ายชายซึ่งเพิ่งถูกยกเลกิงานแต่งงาน

ที่คนทั้งคูเ่ฝ้ารอมาเกอืบสี่ปีแล้วเสนอบตุรสาวจากฮหูยนิใหญ่ไปแทน เขายงัไม่

ขวญักล้าถงึเพยีงนั้น รอให้ผ่านการแต่งงานของฮวาเฉนิไปเสยีก่อนกย็งัไม่สาย 

บุตรสาวคนรองเพิ่งจะอายุเพยีงสบิเจด็ปีเท่านั้น

“ท่านแม่ เหตใุดข้าต้องเจอกบัเรื่องเช่นนี้” ฮวาเฉนิถกูขงัอยูใ่นห้องนอน

ของตวัเอง ภายในห้องไม่ได้มเีครื่องเรอืนชั้นด ี ไม่มกีลิ่นเครื่องหอม เตยีงก็

เป็นเพียงเตียงไม้ปูฟูกคลุมด้วยผ้าเนื้อเรียบธรรมดาเท่านั้น หญิงสาวร้องไห้

ให้แก่ความอยุตธิรรมกบัป้ายวญิญาณของมารดา

ตั้งแต่เด็กจนโตฮวาเฉินไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างสมฐานะคุณหนู

ใหญ่ประจ�าจวนขุนนางเลยสกัครั้ง ทว่านางกไ็ม่เคยสนใจ ขอแค่มทีี่กนิที่นอน

กเ็พยีงพอแล้ว มารดาของนางกไ็ม่เคยเรยีกร้องสิ่งใดมากเกนิกว่าให้นางได้เป็น

เพื่อนเรยีนหนงัสอืร่วมกบัคุณหนูรองเท่านั้น หรอืบางครั้งถงึกบัก้มศรีษะให้

ฮั่วฮูหยินเพื่อให้นางได้ออกไปเที่ยวเล่นด้านนอกในฐานะสาวใช้ของน้องสาว 

ร่วมบิดา หลังจากนางเห็นมารดาต้องก้มศีรษะคุกเข่าให้ฮูหยินใหญ่ดูถูกอยู่

ครั้งหนึ่ง นางกไ็ม่เคยบอกมารดาว่าอยากออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนอกีเลย มารดา

ของนางไม่อาจผ่านฤดูหนาวปีนั้นไปได้ เด็กสาวในวัยสิบสี่ปีต้องสู้ทนผ่าน 

ความล�าเอยีงภายในบ้านอย่างเดยีวดาย ร้องไห้กอดป้ายวญิญาณของมารดา

กห็ลายครั้ง แต่นางกย็งัเตบิโตมาได้อย่างราบรื่น

ฮวาเฉินเคยพยายามเรียกร้องส่วนแบ่งของตัวเองอยู่หลายครั้ง ทั้ง 
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ห้องพกัที่ดแีละเหมาะสมกบัอายุของนาง ทั้งเสื้อผ้าที่พอจะสวมออกไปพบปะ

ผู้คน ทั้งอาหารที่เหมาะสมจะให้คนกนิ บางสิ่งกไ็ด้มาอย่างง่ายๆ บางสิ่งกไ็ด้

มาอย่างยากยิ่ง ‘หย่งเซงิ’ ชายคนรกัของนาง นางกบัเขาพบกนัด้วยความบงัเอญิ

และตกหลุมรักกันอย่างไม่คาดฝัน ในวัยสิบหกปีฝ่ายชายก็มาสู่ขอนาง เขา

สัญญาว่าที่จวนแม่ทัพจะไม่มีใครรังแกนางอีก การแต่งงานถูกเลื่อนออกไป 

ครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยฝีมือของฮั่วฮูหยิน มารดาของน้องสาวร่วมบิดา จน 

ในที่สุดกไ็ม่อาจเลื่อนได้อกีต่อไป นางไม่คดิว่าอกีเพยีงไม่กี่เดอืน ทุกสิ่งที่นาง

และหย่งเซงิสู้ร่วมกนัฟันฝ่ามาจะสูญเปล่าไปในพรบิตา

“พี่หย่งเซงิ ขา้ไร้วาสนากบัท่านแล้ว” ฮวาเฉนิสะอื้นไห้อย่างไร้เรี่ยวแรง 

สุดท้ายความรกัที่นางเฝ้ารอกไ็ม่มวีนัมาถงึ

“คณุหนใูหญ่อาหารเยน็เจ้าค่ะ” สาวใช้ซึ่งท�าหน้าบึ้งตงึเดนิยกถาดอาหาร

ขนาดใหญ่เข้ามาในห้องโดยไม่มีการขออนุญาต นางกระแทกถาดลงบนโต๊ะ

อย่างแรง แล้วกเ็ดนิออกไปโดยไม่พูดสิ่งใดอกี

ฮวาเฉินลุกขึ้นจากพื้นหินที่ทั้งเย็นทั้งแข็งเดินลากขาที่ภายใต้กระโปรง

เต็มไปด้วยรอยช�้า นางคุกเข่าอยู่หน้าห้องฮั่วฮูหยินทั้งวันก็ไม่ได้ผล กอดขา

บิดาร้องไห้ก็ไม่ได้ผล สิ่งที่เห็นผลมีเพียงรอยช�้าที่หัวเข่าเท่านั้น ฮวาเฉิน 

เหม่อมองอาหารในถาดที่มีปริมาณมากกว่าปกติ และทุกสิ่งล้วนเป็นของด ี

ของดทีี่ขนาดมารดานางก้มศรีษะกไ็ม่มสีทิธิ์ที่จะได้แม้แต่มอง

“ท่านแม่ ข้าจะท�าอย่างไรดี ท�าไมท่านถึงได้จากไปไวเหลือเกิน”  

หญงิสาวน�้าตาไหลอาบข้างแก้มเป็นทาง นางนั่งลงบนเก้าอี้ มอืขวาจบัตะเกยีบ 

มอืซ้ายยนัขอบโตะ๊ ทุกกริยิาเป็นไปอย่างเชื่องช้า ฮวาเฉนิค่อยๆ กนิอาหารโดย

กนิเพยีงผกัต้มสองสามค�าคู่กบัข้าวเท่านั้น อาหารดแีล้วอย่างไร นางที่กนิแต่

ข้าวสวยกบัผกัต้มง่ายๆ มาโดยตลอด กนิสิ่งเหล่านี้เข้าไปกม็แีต่จะท�าให้ปวด

ท้องเพราะอาหารไม่ย่อยเท่านั้น ไม่รู้ว่าป่านนี้หย่งเซงิจะรู้ข่าวแล้วหรอืยงั
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“ท่านแม่ ท่านได้พูดเรื่องของลูกกับพี่หย่งเซิงแล้วหรือยังเจ้าคะ”  

หญงิสาววยัสบิเจด็ในชุดกระโปรงผ้าเนื้อดไีล่สชีมพูบานเยน็ ใบหน้าแต่งแต้ม

ชาดสอี่อนดูน่ารกัน่าเอน็ดูเป็นที่สุด

“เหยาเหยาของแม่” ฮั่วฮูหยินยิ้มกว้าง อ้าแขนให้บุตรสาวเข้ามากอด

อ้อน

“ท่านแม่ยงัไม่ได้ตอบลกูเลยนะเจ้าคะ” เหม่ยเหยาออดอ้อนมารดาของ

ตวัเอง

“แม่พูดให้เจ้าแล้ว แต่พ่อของเจ้าบอกให้รอไปอีกสักพัก” ฮั่วฮูหยิน 

ยิ้มอ่อนโยนพลางลูบศรีษะบุตรสาวด้วยความรกัใคร่

“นี่คงไม่ใช่ว่าพี่หย่งเซิงปฏิเสธหรอกนะเจ้าคะ” เหม่ยเหยาส่งสายตา 

น่าสงสารไปให้มารดา

“ไม่ใช่แน่นอน เพียงแต่พ่อของเจ้าเห็นว่าเพิ่งจะบอกยกเลิกงานหมั้น 

ของพี่สาวเจ้าไปไม่นาน จงึยงัไม่เหมาะที่จะพูดต่อ” ฮั่วฮูหยนิพูดด้วยน�้าเสยีง

อ่อนโยน “อกีอย่าง เจ้าออกจะน่ารกัน่าเอน็ดูขนาดนี้ หย่งเซงิจะปฏเิสธเจ้าได้

อย่างไร” ฮั่วฮูหยนิขยี้แก้มของบุตรสาวเบาๆ

“แล้วจะให้ลูกรออีกถึงเมื่อไหร่หรือเจ้าคะ ลูกกลัวว่าจะต้องรอนาน

เหมอืน...เหมอืนนงัลูกสาวใช้นั่น” แม้แต่ค�าว่าพี่สาวเหม่ยเหยายงัไม่อยากเอ่ย

ออกมา

“ไม่นานหรอก รอให้นงัลูกสาวใช้นั่นแต่งกบัผงิอ๋องให้เรยีบร้อย แล้ว

แม่จะรบีไปบอกให้พ่อของเจ้าจดัการเรื่องนี้ทนัท”ี มารดาส่งยิ้มให้บุตรสาว

“สญัญานะเจ้าคะท่านแม่” เดก็สาวแย้มยิ้มตอบ

“เจ้าไม่สนใจผงิอ๋องจรงิๆ หรอื ต�าแหน่งของเขาสูงกว่าหย่งเซงิอกีนะ” 

สองแม่ลูกกอดกนัอยู่พกัหนึ่งฮั่วฮูหยนิกถ็ามขึ้นอย่างอดไม่ได้

“ท่านแม่เจ้าคะ ท่านอ๋องคนนั้นน่ากลัวจะตาย ตอนลูกเห็นเขาใน 

งานเลี้ยง ลูกกร็ู้สกึขนลุกไปทั้งตวัแล้ว คนที่เอาแต่ท�าหน้านิ่งๆ แบบนั้น ไม่รู้

จติใจจะเยน็ชาเหมอืนหน้าตาหรอืเปล่า” เหม่ยเหยาวจิารณ์ท่านอ๋องตามความ
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คดิของตนเอง

“จรงิของเจ้า ท่านอ๋องคนนั้นแปลกนกั ต�าแหน่งสูงแต่กลบัไม่สนทิกบั

ใครเป็นพิเศษ พระชายาก็ไม่มี หน้าตาก็มีอยู่หน้าเดียว เรื่องท�างานหรือ

ปกครองบ่าวไพร่ก็ล้วนแต่เด็ดขาด หากเจ้าแต่งงานออกไปคงจะต้องอยู่แต่ 

ในจวน เอาแต่สังเกตอารมณ์สามีเป็นแน่” เมื่อพูดจบ ฮั่วฮูหยินก็ล้มเลิก 

ความคิดที่จะเกลี้ยกล่อมบุตรสาว ต�าแหน่งสูงแล้วอย่างไร หากไม่ได้อยู่กับ

คนที่รกั จติใจกเ็หมอืนตายไปครึ่งหนึ่งแล้ว

“ใครๆ ต่างกเ็รยีกเขาว่าปิงอ๋อง” เหม่ยเหยาหวัเราะคกิคกั “ต�าแหน่งเขา 

คอืผงิ1 อ๋อง แต่เพราะใบหน้าเยน็ชาทุกคนกเ็ลยแอบเรยีกลบัหลงัว่าปิง2 อ๋อง”

“บุตรสาวคนนี้นี่ เจ้าไปสนใจเรื่องซุบซบิเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กนั อย่า

ได้เอาไปพูดให้ใครฟังเชยีว” มารดาเคาะศรีษะบตุรสาวเบาๆ เป็นการตกัเตอืน

“ทา่นแม่กห็วัเราะชอบใจเหมอืนกนันั่นแหละเจ้าค่ะ คกิๆ” เสยีงหวัเราะ

ราวกบักระดิ่งเงนิของบุตรสาวท�าให้มารดาอดที่จะหวัเราะตามมไิด้

ฮวาเฉินถูกขังอยู่ในห้องนอนสองวันเต็มๆ ในที่สุดก็ล่วงเข้าสู่วัน

แต่งงานของนางอย่างรวดเรว็

“ท่านพ่อ” ฮวาเฉนิยนืหวั่นๆ อยู่กลางห้อง นางส่งสายตาอาลยัอาวรณ์

ไปที่บดิาอย่างไร้ความหวงั

“ข้าจะให้ทางเลอืกแก่เจ้า เจ้าจะยอมเข้าพธิแีต่โดยดหีรอืไม่” ฮั่วเสยีนคงั

ถามบุตรสาวที่เขาไม่ต้องการ

ฮวาเฉนิส่ายหน้าทั้งน�้าตา นางไม่อยากแต่งงานกบัคนที่ไม่ได้รกั

“จบันางกรอกเหล้า” ขุนนางแซ่ฮั่วกล่าวอย่างไร้เยื่อใย เหล่าสาวใช้ที่มา

ด้วยกัน คนหนึ่งจับหญิงสาวตรงหน้าให้คุกเข่า อีกคนยึดแขนนางไว้ราวกับ

1 ผงิ (平) แปลว่า รกัสงบ
2 ปิง (冰) แปลว่า น�้าแขง็
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นักโทษ อีกคนอุ้มไหสุราเข้ามาพร้อมกับจอกใบเล็กหนึ่งใบ เมื่อสาวใช้ที่ดู

คล่องแคล่วที่สดุรบัจอกที่มสุีราเตม็จอกสาวเท้าใกลเ้ข้ามา ฮวาเฉนิกถ็กูบงัคบั

ให้เปิดปากโดยต่อต้านไม่ได้

สุราจอกแล้วจอกเล่าสลายสติของนางที่มีอยู่ไปอย่างช้าๆ จากเดิมที่ 

ถูกบงัคบัอย่างไรนางกจ็ะไม่เข้าพธิเีคารพฟ้าดนิเดด็ขาด หากเป็นเช่นนี้ แม้แต่

แรงยนืยงัไม่ม ีแล้วนางจะมแีรงขดัขนืได้อย่างไร

“พอแล้ว!” เสียงตะโกนของบิดาราวกับดังมาจากที่ไกลแสนไกล 

ประโยคถดัไปนางกจ็บัใจความใดๆ ไม่ได้อกีเลย

“เกิดนางตายเสียก่อนจะกลายเป็นผิดพลาดได้ ถ้าจะให้ตายก็ไปตาย 

ในห้องหอ” ชายสูงวัยสั่งสาวใช้รอบข้างที่ดูเหมือนจะลงมือรุนแรงเกินไปให้

หยดุมอื “เปลี่ยนเสื้อผ้านางเป็นชดุเจ้าสาว ปิดผ้าคลมุหน้าให้เรยีบร้อยเสยี อกี

เดี๋ยวขบวนเจ้าสาวจะมาแล้ว”

ฮวาเฉนิไม่รู้สิ่งใดอกี ใครจะจบันางวางไว้ตรงไหนนางกอ็ยูต่รงนั้น ใคร

จะพยุงนางเดนิไปทศิใดนางกไ็ปตามทางนั้น หญงิสาวถูกส่งตวัขึ้นเกี้ยวเจ้าสาว

อย่างง่ายดาย แม่สื่อผู้ท�าพธิกีระซบิกระซาบบางอย่างกบัสาวใช้ที่มาสง่คณุหนู

ใหญ่ของตนเอง เมื่อตกลงกันได้ ถงุเงินหนักอึ้งก็ถูกส่งเข้าไปในแขนเสื้อของ 

อกีฝ่าย แม่สื่อวดัน�้าหนกัของถุงในแขนเสื้อแล้วกย็ิ้มร่า

“เคลื่อนขบวนได้” เมื่อเสียงแหลมแสบหูของแม่สื่อดังขึ้น เหล่า 

ชายฉกรรจ์ก็ยกเกี้ยวเจ้าสาวออกเดินไปตามทางที่ได้ตระเตรียมไว้อย่าง 

พร้อมเพรยีงกนั

สมชื่อผิงอ๋องผู้รักสงบ ขบวนเจ้าสาวเรียบง่ายไม่ต่างจากงานแต่งงาน

ของครอบครัวผู้มีอันจะกินทั่วไป มีเพียงเกี้ยวเจ้าสาวมารับตัวเจ้าสาวที่จวน

ขุนนางขั้นสามแล้วก็มุ่งตรงไปยังจวนอ๋องเท่านั้น เส้นทางที่ใช้ก็เป็นเส้นทาง

ธรรมดาไม่ได้แห่เกี้ยวรอบเมืองแต่อย่างใด ยิ่งดูสินเจ้าสาวที่มีเพียงหีบเดียว 

กย็ิ่งท�าให้ขบวนแห่ดูธรรมดาจนไม่อาจจะธรรมดามากไปกว่านี้ได้อกีแล้ว

ฮวาเฉนิพยายามประคองสตแิต่กย็ากแสนยาก เกี้ยวที่โคลงไปโคลงมา
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ท�าเอานางแทบนั่งไม่อยู ่นางอยากจะร้องตะโกนออกไปให้คนช่วยเหลอืเกนิ แต่

ล�าคอของนางกลบัแห้งผากไปหมด ช่วยด้วย พี่หย่งเซงิ ช่วยข้าด้วย หญงิสาว

โอดครวญอย่างสิ้นหวังอยู่ในใจ ขอเพียงแค่ขยับให้ได้ ขอเพียงแค่ขยับให้ได้

เท่านั้น...ทว่าต่อให้นางขยบัตวัตอนนี้ได้กค็งจะสายเกนิไป ขบวนเจ้าสาวมาถงึ

หน้าจวนอ๋องเสยีแล้ว

“นายท่านทั้งหลาย พอดีว่าเจ้าสาวตื่นเต้นจนเดินแทบไม่ไหว ข้าจะให้

คนของข้าช่วยพยุงนางเข้าพธิ ีคงจะไม่มใีครว่าอะไรหรอกนะ” แม่สื่อโบกพดั

พลางหัวเราะเสียงแหลม เมื่อไม่เห็นว่าคนในงานทักท้วง หรือต่อให้มี 

นางกไ็ม่สนใจสายตาคนอื่นเท่าไรนกั ไม่เช่นนั้นนางคงท�าอาชพีนี้ไม่ได้ เจ้าสาว

ที่โดนบงัคบัให้แต่งงานใช่ว่าจะมหีญงิสาวผูน้ี้เป็นคนแรกเสยีเมื่อไร เพยีงแต่ว่า

แต่งเข้าจวนอ๋องแบบนี้ก็น่าหนักใจอยู่ทีเดียว ยิ่งท่านอ๋องขึ้นชื่อทั้งเรื่อง 

เที่ยงตรงและเดด็ขาด กไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่า ถ้าเกดิผงิอ๋องรูต้วัว่าโดนสลบัเจ้าสาว 

เจ้าสาวคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง

กลางโถงพธิ ีเจ้าบ่าวในชุดแดงมสีหีน้าเรยีบเฉย ไม่สามารถบอกได้ว่า

รู้สกึดหีรอืไม่ดกีบัการแต่งงานครั้งนี้กนัแน่

“ท่านอ๋อง เจ้าสาวมาถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ” พ่อบ้านก้มศีรษะรายงานกับ 

ผงิอ๋องเจ้าของจวน

“อย่างนั้นกเ็ริ่มพธิเีลยกแ็ล้วกนั” หวงหยนิเยี่ย ต�าแหน่งผงิอ๋อง อ๋อง 

ผู้รักสงบจากรัชกาลก่อน เจ้าของฉายาอ๋องน�้าแข็งผู้มีหน้าเดียวตลอดชีวิต  

ชายหนุ่มวยัสามสบิหกปีพยกัหน้าเลก็น้อยให้เริ่มพธิไีด้

ฝ่ายผูท้�าพธิทีี่ลอบมองสหีน้าและท่าทางของผูว่้าจ้างอย่างไม่วางตา เมื่อ

เหน็อกีฝ่ายพยกัหน้ากร็บีเข้ามายนืในต�าแหน่งที่ตั้งใจไว้

ผู้ท�าพธิอียู่ในต�าแหน่งแล้ว เจ้าบ่าวกอ็ยู่ในต�าแหน่งแล้ว เมื่อเจ้าสาวถูก

แม่สื่อพาตัวเข้ามา ตัวเจ้าสาวยังมีลูกมือสาวของแม่สื่อพยุงตัวเข้ามาอีกด้วย  

ผู้ร่วมพิธีที่พอจะเคยเห็นพิธีแต่งงานลักษณะนี้มาบ้างต่างก็ลอบมองหน้ากัน  

ไม่กล้ากล่าวสิ่งใด ได้แต่คดิว่าใครกนัที่กล้าท�าเรื่องเช่นนี้ ถ้าเป็นกบัขนุนางเฒ่า
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สักคนก็คงไม่เป็นอะไรนัก แต่กับท่านอ๋องที่ขึ้นชื่อเรื่องจัดการอะไรเด็ดขาด 

จะไม่เป็นการแย่ในภายหลังหรอกหรือ ใครท�าอะไรก็รับกันไปเองก็แล้วกัน  

พวกเขานั้นแค่มาร่วมยนิดเีท่านั้น

“ผงิอ๋องเพคะ พอดวี่าเจ้าสาวรู้สกึยนิดจีนทรงตวัไม่อยู่ อย่างไรให้คน

ของหม่อมฉันช่วยพยุงนางเข้าพิธีเถอะนะเพคะ” แม่สื่อถูมือยิ้มประจบ เมื่อ

เห็นว่าท่านอ๋องไม่ได้มีท่าทีอะไรตอบกลับมา ก็รีบผงกศีรษะส่งสัญญาณให้ 

ผู้ท�าพธิโีดยไม่สนใจสายตาต�าหนหิรอืหวั่นใจของคนรอบข้าง

“บ่าวสาวค�านบัฟ้าดนิ” เจ้าบ่าวหน้านิ่งก้มศรีษะลงช้าๆ แล้วกเ็งยหน้า

ขึ้นโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยน เจ้าสาวที่ถูกพยุงตัวอยู่ก็ก้มศีรษะตาม ส่วนสีหน้า

ของนางที่ซ่อนไว้ใต้ผ้าปิดหน้าสแีดงล้วนไม่มใีครเหน็

“บ่าวสาวค�านับบรรพบุรุษ” ไม่ต่างจากครั้งแรก เจ้าบ่าวหน้านิ่ง 

ก้มศรีษะลงแล้วเงยหน้าขึ้น เจ้าสาวตวัอ่อนก้มศรีษะลงแล้วเงยหน้าขึ้น

“บ่าวสาวค�านับกันและกัน” เมื่อเจ้าบ่าวหันมาทางเจ้าสาวก็ขมวดคิ้ว 

เลก็น้อย ก่อนจะกลบัมาท�าหน้านิ่งเช่นเดมิ เจ้าสาวถกูจบัหมนุตวัมาเผชญิหน้า

กับเจ้าบ่าวอย่างช้าๆ ลูกมือสาวที่ทันได้เห็นสีหน้าของท่านอ๋องก็รู้สึกกลัวจน

หน้าซดีขาว เมื่อครู่ใช่คนตรงหน้ามโีทสะหรอืไม่ แต่ถงึขั้นนี้แล้วจะอย่างไรก็

ต้องท�าให้พธิเีสรจ็สิ้นให้ได้ เจ้าสาวค่อยๆ ก้มศรีษะลงอย่างช้าๆ ก่อนจะกลบั

มายนืตวัตรงเช่นเดมิ

“ส่งตวัเจ้าสาวได้” พธิแีต่งงานจบลงไปด้วยความโล่งอกของผูท้�าพธิแีละ

แม่สื่อ หลังจากงานนี้แล้วพวกนางควรจะหลบหน้าไปพักผ่อนที่นอกเมือง 

สกัพกัเสยีแล้ว

ฮวาเฉินรู้สึกตัวเป็นระยะๆ นางพอจะรับรู้ได้บ้างว่าตัวเองผ่านพิธี 

ค�านบัฟ้าดนิมาแล้ว และอยากจะบอกท่านอ๋องผู้เดด็ขาดเหลอืเกนิว่านางไม่ใช่

เจ้าสาวของเขา แต่สตขิองนางไม่สามารถรั้งอยู่ได้ยาวนานพอ

“เอาอย่างไรต่อดีเจ้าคะนายหญิง” ลูกมือสาวของแม่สื่อที่พยุงตัว 

ฮวาเฉนิมาตั้งแต่เริ่มพธิถีามอย่างหวาดๆ
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“ก็วางนางนอนลงบนบนเตียงนั่นละ” แม่สื่อชี้พัดของตัวเองไปบน 

เตยีงไม้หลงัใหญ่ที่มผี้าสแีดงปักลายมงคลคลุมอยู่

“เจ้าค่ะๆ” ลูกมอืสาวพยกัหน้าอย่างรวดเรว็

“รบีๆ เข้า ท�าให้เสรจ็ๆ จะได้รบีกลบักนัเสยีท”ี แม่สื่อพูดด้วยความ

กังวลใจ ท�าไมกันหนอ หญิงสาวผู้นี้ถึงได้ดื้อดึงที่จะหนีงานแต่งงานนัก  

ถ้านางสาวกว่านี้อกีสกัสบิปียี่สบิปีแล้วได้แต่งกบัท่านอ๋องสกัคนคงจะดไีม่น้อย 

แต่ขออย่างเดยีว อย่าได้เป็นอ๋องน�้าแขง็คนนี้เลย คดิได้ดงันั้นแล้วกใ็ห้ผ่านไป

ไม่ได้ใส่ใจจะค้นหาค�าตอบ เมื่อเหน็ว่าเจ้าสาวนอนแน่นิ่งอยู่บนเตยีง แม่สื่อกบั

ลูกมอืสาวกเ็ดนิออกไปจากห้องหอ

เวยีนหวั หน.ี..จะต้องหน ีฮวาเฉนิพยายามขยบัร่างกาย แต่กไ็ม่มกีาร

เปลี่ยนแปลงมากมายนกั ด้วยจ�านวนสรุาที่บดิาจบักรอกปากท�าให้ร่างกายของ

นางไม่ตอบสนองต่อสิ่งใดทั้งสิ้น อดึอดัเหลอืเกนิ...

ครดืดด เสยีงเลื่อนเปิดประตไูม้ดงัขึ้นพร้อมกบัร่างชายหนุม่ในชดุแดง 

หยินเยี่ยเดินเข้ามาในห้องหอเมื่อรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติตอนผ่านพิธีค�านับฟ้าดิน 

เขาเดินเข้ามาใกล้เตียงนอนตรงจุดที่ฮวาเฉินนอนอยู่ ก่อนเอื้อมมือไปเลิกผ้า

คลุมหน้าออก

ฮวาเฉินรู้สึกเหมือนได้รับอากาศบริสุทธิ์ ความอึดอัดในตอนแรก 

จงึผ่อนคลายลง ส่งผลให้นางไม่อาจต่อต้านความง่วงงุนได้อกีต่อไป ดวงหน้า

ของหญิงสาวที่ไม่ได้แต่งแต้มเครื่องส�าอางใดๆ เปิดเผยใบหน้าที่นวลเนียน 

ใสกระจ่างให้ท่านอ๋องหนุ่มได้เหน็

หยนิเยี่ยค่อยๆ ก้มหน้าลงไปใกล้ใบหน้าของนาง ก่อนสูดจมูกดมกลิ่น

บางอย่างที่ออกมาจากหญงิสาวซึ่งนอนไม่ได้สต ิสุรา…เขาขมวดคิ้วด้วยความ

สงสัย ทว่าก็กลับเข้าสู่ความสงบอย่างรวดเร็ว เอาไว้รอนางตื่นค่อยจับมา 

คาดคั้นก็ยังไม่สาย เมื่อชายหนุ่มเห็นว่าไม่มีสิ่งใดจะท�าได้อีกก็ดับไฟบางส่วน

ในห้อง ก่อนจะกลบัออกไปยงัห้องโถงพธิเีพื่อดื่มกบัผู้มาร่วมงานต่อไป



หนึ่ง
ผิงอ๋องผู้แสนประหล�ด

ย่างเข้ายามเฉนิ3 

“ออื” ฮวาเฉนิค่อยๆ ลมืตาขึ้นช้าๆ ทั้งห้องสว่างไสวไปด้วยแสงอาทติย์

ที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างตรงปลายเตยีง

สวบสาบ! เสยีงเสยีดสขีองผ้าปทูี่นอนดงัขึ้นเบาๆ ที่ด้านซ้ายเรยีกความ

สนใจจากหญงิสาว ฮวาเฉนิหนัไปตามทศิทางของเสยีงด้วยความงวัเงยี แต่เมื่อ

เหน็ว่าคนที่ทอดกายนอนอยู่ข้างๆ เป็นใคร นางกต็กใจจนแทบสิ้นสติ

“ท่าน...ท่านอ๋องเพคะ” ฮวาเฉนิเรยีกต�าแหน่งของอกีฝ่ายเสยีงสั่น ก่อน

รบีหลุบตาลง

“เรยีกข้าว่าหยนิเยี่ย” หยนิเยี่ยนอนตะแคงตวัเท้าแขนข้างศรีษะ สายตา

จบัจ้องหญงิสาวไม่วางตา “เจ้าเป็นใคร”

“หม่อม...หม่อมฉันเป็นบุตรสาวของขุนนางกรมยุติธรรมขั้นสามฮั่ว-

เสียนคัง” ฮวาเฉินเอ่ยชื่อต�าแหน่งและชื่อแซ่ของบิดา แม้น�้าเสียงจะฟังดู 

สั่นสะท้านอยู่บ้างแต่ก็พูดได้อย่างถูกต้องชัดเจน “หม่อมฉันชื่อฮวาเฉินเพคะ

ท่านอ๋อง” หญงิสาวไม่กล้าสบตาคนตรงหน้า

“ข้าไม่ยกัจะรู้ว่าฮั่วเสยีนคงัมบีตุรสาวอยูอ่กีคน” หยนิเยี่ยเอ่ยเสยีงเรยีบ 

3 ยามเฉนิ คอืเวลาตั้งแต่ 07.00 – 08.59 น.
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จติใจของฮวาเฉนิเหมอืนตกไปอยู่ที่พื้น

“หม่อมฉนัเป็นบุตรที่เกดิกบัสาวใช้ภายในจวน ท่าน...ท่านพ่อจงึไม่ได้

แนะน�าให้ใครรู้จกัเพคะ” ฮวาเฉนิตอบอย่างหวาดๆ นางเป็นบุตรสาวที่บดิาไม่

ต้องการ

“อมื” เมื่อคนตรงหน้าตอบรบัในล�าคอแล้วกไ็ม่ได้พูดสิ่งใดต่อ แต่กไ็ม่

ได้เคลื่อนไหวไปไหน ยังคงนอนตะแคงตัวมองนางอยู่อย่างนั้น ฮวาเฉิน 

นกึอยากจะพลกิตวัหนแีต่กไ็ม่กล้าพอ ถ้านางต้องค้างแขง็อยู่ท่านี้ อกีไม่นาน

แขนซ้ายของนางคงจะหมดความรูส้กึแน่ๆ ในขณะที่รวบรวมความกล้าเพื่อจะ

เปลี่ยนท่านอนอยู่นั้นเอง ชายหนุ่มก็พูดกับตัวเองเบาๆ “อืม บุตรสาวของ 

ขุนนางแซ่ฮั่ว ข้าพูดเช่นนั้นจรงิๆ เสยีด้วย” หยนิเยี่ยพยกัหน้าขึ้นลงทั้งๆ ที่

แขนยงัเท้าศรีษะอยู่

“ท่านอ๋องว่าอะไรนะเพคะ” ฮวาเฉินได้ยินท่านอ๋องกล่าวถึงตัวเองจึง 

ช้อนตาขึ้นมองที่คางของเขาอย่างกล้าๆ กลวัๆ

เมื่อหยินเยี่ยคิดในใจอยู่สักพัก พลางก็เอามือข้างที่ว่างเชิดคางของ 

คนตรงหน้าขึ้นมาให้สบตากบัตวัเอง ฮวาเฉนิที่โดนบงัคบัให้เงยหน้าอย่างไม่ทนั

ตั้งตัวตกใจจนดวงตาเบิกกว้าง อาจจะเป็นเพราะแสงทองของอาทิตย์ยามเช้า

อาบไล้ใบหน้าของชายหนุ่มท�าให้หญงิสาวรู้สกึตาพร่าไปชั่วขณะ

“เจ้าว่าข้าหน้าตาดีหรือไม่” ค�าถามของท่านอ๋องหนุ่มท�าเอาฮวาเฉิน 

กะพรบิตาปรบิๆ ในหวัขาวโพลนไปชั่วขณะ

“ท่าน...ท่านอ๋องหน้าตาหล่อเหลามาก ดดูมีากๆ เลยเพคะ” ฮวาเฉนิจ้อง

ตาหยินเยี่ยก่อนเอ่ยออกไปอย่างอึ้งๆ เมื่อครู่ตอนเห็นใบหน้าชายหนุ่มชัดๆ 

นางก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน พอเขาถามออกมานางก็เลยตอบกลับไปตามที่คิด 

ฮวาเฉนิตอบอกีฝ่ายด้วยความรูส้กึแปลกๆ หรอืว่าผงิอ๋องที่แท้จรงิแล้วเป็นคน

หลงตวัเองกนันะ

“อย่างนั้นหรอื อมื...ข้ากค็ดิว่าเจ้างดงามเช่นกนั เอาไว้คนืนี้ข้าจะสอน

เรื่องของสามภีรรยาให้แก่เจ้า” ค�าพดูประโยคนี้ควรจะท�าให้นางรูส้กึเคอะเขนิ 
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แต่กลบัท�าให้อารมณ์ของนางบรรยายออกมาเป็นค�าพดูไม่ได้เลยทเีดยีว ค�าพดู

ทั้งตรงทั้งทื่อไม่มีจังหวะจะโคนใดๆ ราวกับเป็นแค่การรายงานสิ่งที่เขาจะท�า

ออกมาเป็นค�าพูดเท่านั้น

“เพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิพยกัหน้าขึ้นลงช้าๆ 

เมื่อเห็นสาวงามตรงหน้ามีท่าทีเชื่อฟังดีหยินเยี่ยก็พลิกตัวกลับไปอีก

ด้าน ลกุขึ้นนั่งที่ขอบเตยีงสกัพกัก่อนจะลกุเดนิไปหยบิเสื้อคลมุที่พาดอยูข้่างๆ 

มาสวม เขานั่งลงบนเก้าอี้ตวัที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนรนิน�้าชาดื่ม

“ขออนุญาตเพคะท่านอ๋อง” เสียงของสาวใช้ดังฟังชัดมาจากด้านนอก

ของประตู

“เข้ามาได้” หยนิเยี่ยกล่าว นอกจากสาวใช้ที่เดนิเข้ามาในห้อง ยงัมผู้ีคุม

กฎตามเข้ามาด้วย เมื่อเหน็ฮวาเฉนิยงันอนอยู่บนเตยีงทั้งๆ ที่สวมชุดเจ้าสาว

พวกนางกไ็ม่รูจ้ะท�าอย่างไรต่อด ีพวกนางมหีน้าที่ที่จะต้องเข้ามาเกบ็ผ้าปทูี่นอน

เปื้อนเลือดพรหมจรรย์ในคืนแรกของการแต่งงาน แต่นี่หญิงสาวยังสวมชุด

เจ้าสาวอยู่เลย แล้วพวกนางจะท�าสิ่งใดต่อได้อีก จะบอกว่าไม่มีเลือดบน

ผ้าปูที่นอนเพราะเจ้าสาวไม่ใช่สาวพรหมจรรย์ก็ไม่ถูก เพราะดูท่าแล้วคน 

ทั้งสองยงัไม่ได้รวมอภริมย์กนัด้วยซ�้า

“พวกเจ้ามาอีกครั้งพรุ่งนี้ เมื่อคืนข้ากับนางเมามากจึงมิได้ท�าสิ่งใด”  

น�้าเสยีงเรยีบเฉยของผงิอ๋องช่วยให้ผู้คุมกฎทั้งหลายรู้สกึผ่อนคลาย

“เพคะท่านอ๋อง” ผูค้มุกฎรบัค�าก่อนถอยฉากออกไปอย่างรวดเรว็ เหลอื

เพยีงสาวใช้สี่คนที่รอจะเข้ามาปรนนบิตัพิระชายาคนใหม่เท่านั้น

เมื่อสาวใช้ยกอ่างทองเหลอืงมาวางที่โต๊ะข้างเตยีง ฮวาเฉนิกเ็ข้าใจท่าทาง

และสิ่งที่พวกนางจะท�าต่อไปทนัท ี “ไม่...ไม่ต้อง ข้าท�าเองได้” ฮวาเฉนิลุกขึ้น

จากเตียงก่อนรับผ้ามาจากมือของสาวใช้อีกคน แล้วจัดการเช็ดหน้าเช็ดตา 

ตวัเองทนัท ีสาวใช้ที่โดนแย่งผ้าไปจากมอืยนือึ้งอยู่กบัที่ สาวใช้ที่จะต้องเข้าไป

ช่วยเปลี่ยนชดุกไ็ม่รูจ้ะเข้าไปช่วยดหีรอืไม่ สาวใช้ที่ถอืชดุใหม่ของพระชายาคน

ใหม่กไ็ม่รู้จะยื่นชดุให้อกีฝ่ายแทนดหีรอืไม่ ส่วนสาวใช้ที่ถอืถาดเครื่องประดบั
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ยิ่งไม่รู้จะท�าสิ่งใดต่อดี

“ชุดนี้ของข้าหรือ” ฮวาเฉินชี้นิ้วไปที่พับผ้าที่วางอยู่บนถาดไม้ในมือ 

สาวใช้

“ใช่แล้วเพคะพระชายา” สาวใช้ยังไม่ทันตอบจบค�าเสื้อผ้าในถาดก็ถูก

หยบิไปเสยีแล้ว

หลังจากฮวาเฉินหยิบเสื้อผ้าได้ก็เดินไปที่หลังฉากกั้นซึ่งอยู่ภายในห้อง 

นางเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยตัวเองคนเดียวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ใช้เวลาไม่

ถึงหนึ่งเค่อฮวาเฉินก็ออกมาในชุดกระโปรงชุดใหม่ ส่วนชุดเจ้าสาวนั้นก็พับ

อย่างเรียบร้อย หยินเยี่ยที่นั่งดื่มชามองนางตั้งแต่ต้นจนจบเลิกคิ้วด้วยความ

แปลกใจชั่วขณะหนึ่ง ก่อนใบหน้าจะกลบัไปนิ่งเฉยเช่นเดมิ เขารบัผ้าชุบน�้าอุ่น

หมาดๆ จากมอืของสาวใช้ที่อาวุโสที่สุดในกลุ่มเพื่อน�ามาเชด็หน้าเชด็ตาตวัเอง 

เขากไ็ม่ใช่คนที่ชอบให้ใครคอยท�าอะไรให้เหมอืนกนั

“นี่คอือะไรหรอื” ฮวาเฉนิถามสาวใช้ที่ดเูดก็กว่านางมากซึ่งถอืถาดเครื่อง

ประดบัอยู่

“เป็นที่ครอบผมเพคะพระชายา” สาวใช้เดก็รู้สกึตื่นเต้นที่พระชายาถาม

ค�าถามนาง เมื่อครู่พระชายาฉวยเอาปิ่นปักผมที่ต้องใช้คู่กับที่ครอบผมไปใช้

รวบผมตวัเองโดยที่นางไม่ทนัได้ทกัท้วง นางจะบอกพระชายาอย่างไรดี

เมื่อเห็นสายตากังวลใจของสาวใช้ ฮวาเฉินก็เหมือนจะรู้ตัว “ที่ครอบ 

ผมนี้ต้องใช้คู่กบัปิ่นปักผมอนันี้หรอื”

“ใช่แล้วเพคะพระชายา” สาวใช้เดก็พยกัหน้าอย่างซื่อๆ

“เจ้าช่วยท�าผมให้ข้าหน่อยกแ็ล้วกนั” ฮวาเฉนิกดัรมิฝีปาก นางท�าพลาด

ไปเสยีแล้ว “พอดว่ีาข้าไม่เคยใช้ของพวกนี้มาก่อน” หญงิสาวเปรยออกมาคล้าย

ก�าลงัแก้ตวักบัตวัเองเบาๆ

“เพคะพระชายา” สาวใช้เดก็รบีวางถาดในมอืลง ก่อนจะดงึป่ินเงนิออก

จากมวยผมของฮวาเฉิน ม้วนผมของพระชายาขึ้นมาใหม่แล้วใช้ที่ครอบผม 

สีเงินฝังมุกครอบให้และเสียบปิ่นเงินเข้าไปตรงรูที่อยู่ระหว่างที่ครอบ ยึด 
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มวยผมของพระชายาไว้ได้อย่างเรยีบร้อย

“ขอบใจ” ฮวาเฉนิกล่าวขอบใจอย่างคล่องปาก ใบหน้าประดบัรอยยิ้ม

เลก็น้อย ท�าเอาสาวใช้เดก็ถงึกบัหน้าซดีจนเกอืบจะทรุดตวัลงไปคุกเข่ากบัพื้น

“พระ...พระชายาอย่าได้กล่าวเช่นนั้นเพคะ” ค�าพูดของสาวใช้ท�าเอา

บรรยากาศหนักอึ้งขึ้นมาทันที สาวใช้คนอื่นต่างก็ก้มศีรษะต�่าจนไม่สามารถ 

ต�่าได้อกี

ฮวาเฉนิเหน็สิ่งที่บรรดาสาวใช้ท�ากร็ู้สกึว่าตวัเองก�าลงัท�าอะไรผดิ นาง

ช�าเลอืงมองไปทางหยนิเยี่ยเพื่อขอความช่วยเหลอื

“ถัดจากนี้ให้เจ้าคอยติดตามรับใช้นาง” หยินเยี่ยมองสาวใช้เด็กที่เป็น

คนม้วนผมให้หญงิสาว 

หยินเยี่ยเดินไปหยิบชุดของตัวเองออกจากตู้ไม้แล้วก็มองมาทางคน 

ทั้งห้า สาวใช้ทั้งสี่ต่างก็เดินออกนอกห้องไปอย่างรู้ความ ส่วนฮวาเฉินที่ตาม

ไม่ทนัยงัคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าโต๊ะกระจก ชายหนุ่มจ้องนางอยู่สกัพกักห็นั

หน้าไปทางอื่น เขาค่อยๆ ปลดเสื้อคลุมชั้นนอกทิ้งไปที่พื้น ตามด้วยแกะสาย

รดัและปลดเสื้อคลุมนอนลงไปกองที่พื้นอกีชิ้น เมื่อถอดเสื้อตวัในออก เขาก็

รูส้กึเหมอืนได้ยนิเสยีงคนขยบัตวั พอช�าเลอืงมองกพ็บวา่ฮวาเฉนิหนัหน้ากลบั

ไปทางกระจก หยนิเยี่ยนกึขนัอยู่ในใจ ถ้านางเปิดตากค็งจะเหน็ภาพสะท้อน

ของเขาในกระจกอยู่ดมีใิช่หรอื เขามองใบหน้าแดงระเรื่อและดวงตาปิดสนทิ

ของหญงิสาวอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะกลบัมาแต่งตวัต่อ

ป้ึง! เมื่อเสยีงประตปิูดลง ฮวาเฉนิเปิดตามองรอบๆ ห้องที่ไม่มใีครอยู่ 

ก่อนจะถอนหายใจออกมาช้าๆ

ครืดดด เสียงเลื่อนประตูท�าเอาหญิงสาวถึงกับสะดุ้ง ผู้ที่โผล่หน้า 

เข้ามาในห้องกค็อืสาวใช้เดก็ที่เพิ่งถูกสั่งให้คอยตดิตามรบัใช้นางนั่นเอง

“พระชายา หม่อมฉนัเซยีงเซยีวเพคะ ต่อจากนี้จะมาเป็นสาวใช้ประจ�า

ตัวของพระชายาเพคะ” สาวใช้เด็กย่อตัวท�าความเคารพฮวาเฉิน แม้จะดู 

เก้ๆ กงัๆ ไปบ้าง แต่โดยรวมกท็�าได้อย่างถูกต้อง
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“อมื” ฮวาเฉนิพยกัหน้าตอบรบัช้าๆ

“พระชายาหิวหรือยังเพคะ ถ้าอย่างไรไปกินมื้อเช้าที่ห้องอาหารก่อน 

ดหีรอืไม่เพคะ” เซยีงเซยีวยิ้มแย้มถาม เข้าจวนมาไม่นานนางกไ็ด้รบัต�าแหน่ง

เป็นถึงสาวใช้ส่วนตัวของพระชายาแล้ว อนาคตของนางจะต้องสดใสอย่าง

แน่นอน

“ได้ ไปกนัเถอะ” หญงิสาวตอบรบั ก่อนจะหนัมาจดัผมตวัเองโดยอาศยั

เงาในกระจกอยู่พกัหนึ่งแล้วลุกเดนิออกจากห้องไป 

ยามเซนิ4 เมื่อหยนิเยี่ยกลบัมาถงึจวนกม็ชีายหนุม่วยัประมาณยี่สบิต้นๆ 

เดนิเข้ามาคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเขา “คารวะท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ”

“ลุกขึ้นได้” หยนิเยี่ยอนุญาตให้อกีฝ่ายลุกขึ้น

“ท่านอ๋อง กระหม่อมได้ตามดพูระชายามาตั้งแต่ยามซื่อ5” เมื่อชายหนุ่ม

ได้รบัอนุญาตให้ลุกขึ้นกร็บีรายงานสิ่งที่ตวัเองได้รบัมอบหมายให้ท�าทนัท ี

“เดินไปคุยไปเถอะ” หยินเยี่ยเริ่มออกเดินไปทางห้องหนังสือในจวน  

ชายหนุ่มอายุน้อยกว่ารบีสาวเท้าตามไปอย่างรวดเรว็

“หลงัจากพระชายากนิมื้อเช้าเสรจ็กเ็ดนิเล่นอยู่ในสวนใกล้ๆ ห้องครวั

สักพักราวๆ ครึ่งชั่วยาม จากนั้นก็กลับเข้าห้องนอนแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลย 

พ่ะย่ะค่ะ” เขารายงานผลการเฝ้าดูพระชายาให้ท่านอ๋องทราบ

“ไม่ออกมาอกีเลยอย่างนั้นหรอื” หยนิเยี่ยถามกลบั

“พ่ะย่ะค่ะ ไม่ออกมาอกีเลย อาหารเที่ยงกใ็ห้สาวใช้มาเอาไปให้ในห้อง

พ่ะย่ะค่ะ” ชายหนุ่มอายุน้อยรายงานอย่างตรงไปตรงมา

“แปลก ท�าไมอยูด่ีๆ  นางถงึได้กลบัเข้าห้องแล้วไม่ออกมาอกีเลย” หยนิ-

เยี่ยรู้สึกแปลกใจกับท่าทีของพระชายานัก วันนี้นอกจากสั่งให้คนตรงหน้า 

4 ยามเซนิ คอืเวลาตั้งแต่ 15.00 – 16.59 น.
5 ยามซื่อ คอืเวลาตั้งแต่ 09.00 – 10.59 น.



23
รักในเดือนสิบ

เฝ้าดูพระชายาแล้ว เขากย็งัสั่งให้คนไปตรวจสอบสถานะของนางมาด้วย

ฮั่วฮวาเฉิน อายุยี่สิบปี เป็นบุตรสาวคนโตของฮั่วเสียนคังที่เกิดกับ 

สาวใช้ในจวน มารดาตายตอนที่นางมีอายุเพียงสิบสี่ปี มีน้องสาวต่างมารดา 

ที่เกดิกบัฮูหยนิใหญ่ ชวีติความเป็นอยู่ในจวนไม่ค่อยดนีกั ตอนอายุสบิหกปี 

มีการหมั้นหมายกับบุตรชายคนรองของแม่ทัพลี่ นามว่าลี่หย่งเซิง แต่การ

แต่งงานกต้็องเลื่อนออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วนัก่อนการหมั้น

ระหว่างคนทั้งสองกถ็ูกยกเลกิ แล้วฮวาเฉนิกม็าแต่งให้เขาแทน

“แปลก แปลกจริงๆ” หยินเยี่ยลูบคิ้วของตัวเอง “ช่วงนั้นที่ห้องครัว 

เกดิอะไรขึ้น” เขาถามอกีฝ่าย

“กระหม่อมได้ยนิเสยีงมาจากในครวัแต่ไม่ได้สนใจพ่ะย่ะค่ะ” ตงซูพูด

ด้วยน�้าเสยีงแฝงความรู้สกึผดิ เขามวัแต่เฝ้าดูพระชายาอย่างเดยีว

“ตงซู ข้าเคยเตอืนเจ้าเรื่องความรอบคอบแล้วมใิช่หรอื” หยนิเยี่ยเอ่ย

เตอืนเสยีงเรยีบ

“ขอท่านอ๋องโปรดอภยัด้วยพ่ะย่ะค่ะ” ตงซูก้มศรีษะน้อมรบัความผดิ

“ช่างเถอะ ไปได้แล้ว” หยนิเยี่ยโบกมอืให้ตงซูกลบัไปท�างานของตวัเอง 

ส่วนเขากเ็ริ่มหยบิม้วนกระดาษที่วางอยู่ข้างๆ ขึ้นมาอ่านอย่างตั้งใจ

“พระชายาเพคะ ท่านอ๋องกลบัมาแล้วนะเพคะ” เซยีงเซยีวที่ถกูจดัให้ 

มารบัใช้ฮวาเฉนิกลบัมารายงานพระชายาถงึห้อง

“อย่างนั้นหรือ” วันนี้ตั้งแต่นางเริ่มก้าวขาออกจากห้องทุกคนต่างก็พา

กนัเรยีกนางว่าพระชายา การที่ทุกคนให้เกยีรตนิางเช่นนี้ช่างต่างจากจวนเดมิ

ของนางเหลือเกิน นางรู้สึกไม่ชิน และรู้สึกไม่สบายใจมาก ถึงอย่างไรนางก็

ไม่ใช่คนที่ท่านอ๋องต้องตาแต่แรก สิ่งที่ท�าให้นางอยู่ที่นี่ได้คงจะเป็นเพราะรูป-

โฉมของนาง ฮวาเฉนิจ้องตวัเองในกระจกทองเหลอืง ลบูใบหน้าของตวัเองช้าๆ 

ใบหน้าของนางนั้นไม่ต่างจากมารดามากนัก เป็นใบหน้าที่น�าความเดือดร้อน

และทรมานมาสู่มารดาของนาง
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“พระชายาเพคะ จะไม่ไปหาท่านอ๋องหน่อยหรอืเพคะ” สาวใช้ตวัน้อย

ถามพระชายาสาวอย่างกล้าๆ กลวัๆ

“ข้าควรจะไปพบท่านอ๋องอย่างนั้นหรอื” ฮวาเฉนิถามกลบัอย่างไม่แน่ใจ 

สหีน้าดูหวั่นวติกอยู่เลก็น้อย

“หม่อมฉันก็ไม่ทราบเพคะ” เซียงเซียวส่ายหน้าอย่างอับจนค�าตอบ  

นางกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่าพระชายาควรจะไปพบกบัท่านอ๋องด้วยหรอืไม่ “แต่ว่า...

พระชายาเกบ็ตวัอยู่ในห้องมาตั้งแต่เช้าแล้ว น่าจะลองออกไปเดนิเล่นรอบจวน

บ้างนะเพคะ ยังมีสิ่งสวยงามให้พระชายาไปชมอีกมากนะเพคะ” สาวใช้เด็ก

พยายามชกัชวนพระชายาสาว 

ตอนเช้าพระชายาเดนิชมสวนอยูด่ีๆ  จู่ๆ  กเ็ดนิกลบัเข้ามาอยูใ่นห้องเสยี

อย่างนั้น แล้วกไ็ม่ยอมออกนอกห้องอกีเลย นางที่เป็นสาวใช้ประจ�าตวักไ็ด้แต่

เดนิเล่นอยู่บรเิวณใกล้เคยีงเผื่ออกีฝ่ายจะเรยีกใช้เท่านั้น เมื่อเหน็ว่าพระชายา

ไม่ตอบ เซยีงเซยีวกก็ลบัออกไปนั่งอยู่ที่ทางเดนิด้านนอกห้องแทน เอาแต่อยู่

ในห้องอดึอดัจะตาย ไม่รู้ว่าพระชายาทนเข้าไปได้อย่างไร

“เซยีงเซยีว” เสยีงกะล่อนของชายหนุ่มทกัทายสาวใช้เดก็

“ท่านอู่ซมีอีะไรหรอืเจ้าคะ” เซยีงเซยีวลุกขึ้นปัดกระโปรงของตวัเอง

“ไม่ม”ี ค�าตอบนั้นท�าเอาสาวใช้มองอู่ซดี้วยความงงงวย ไม่มแีล้วเรยีก

นางท�าไมกนั

“ปีนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้ว” อูซ่คีดิอยูส่กัพกักถ็ามอายุของสาวใช้เดก็ออกไป

“อายสุบิสี่แล้วเจ้าค่ะ” นางตอบกลบัเสยีงใส ไหนเมื่อครูบ่อกไม่มอีย่างไร

เล่า

“แล้วพระชายาเล่า” เขาถามต่อ

“ผู้น้อยไม่ทราบเจ้าค่ะ” เซยีงเซยีวส่ายหน้า เรื่องส่วนตวัของพระชายา

นางไม่กล้าละลาบละล้วง

“อย่างนั้นหรอื” ชายหนุ่มโบกพดัขนเป็ดตบกบัหน้าอกของตวัเอง “เจ้า

ไปถามพระชายาดูส”ิ อู่ซชีี้พดัไปทางพระชายา
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“ผู้น้อยไม่กล้าหรอกเจ้าค่ะ” เซยีงเซยีวส่ายหน้าแรงขึ้น

“อย่างนั้นข้าจะไปถามพระชายาเอง” อู่ซไีม่พูดเปล่า เดนิอาดๆ ไปทาง

ห้องนอนของพระชายาและท่านอ๋องทนัที

“อ๊ะ! ท่านอู่ซรีอก่อนเจ้าค่ะ เข้าไปไม่ได้นะเจ้าคะ” เซยีงเซยีวรบีวิ่งตาม

ชายหนุม่เข้าไป จะปล่อยให้พระชายาอยูก่บัผู้ชายสองต่อสองในห้องได้อย่างไร

“คารวะพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” อู่ซคีุกเข่าลงกบัพื้นด้านข้างฮวาเฉนิที่ก�าลงั

นั่งส่องกระจกอยู่

“ยนื...ยนืขึ้นเถอะนะ” ฮวาเฉนิพดูแกมขอร้อง นางไม่ชอบใช้วาจาเช่นนี้

หรอืต้องการให้ผู้อื่นมาท�าความเคารพแบบนี้กบันางมาก่อน

“พระชายา กระหม่อมขอบงัอาจถามได้หรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ” อู่ซยีิ้มกว้าง

หลงัพูดจบ เมื่อเหน็ฝ่ายตรงข้ามพยกัหน้าอนุญาตเขาจงึพูดต่อ “พระชายากม็ี

อาการหลงตวัเองเหมอืนท่านอ๋องด้วยหรอืพ่ะย่ะค่ะ”

ท่านอ๋องแท้จรงิแล้วเป็นคนหลงตวัเองจรงิๆ เสยีด้วย ดวงตาฮวาเฉนิ

เบกิกว้าง “ข้าไม่ใช่” นางตอบกลบัเสยีงเบา “ท�าไมท่าน เอ่อ...”

“อู่ซ ีกระหม่อมชื่ออู่ซพี่ะย่ะค่ะ” อู่ซกี้มศรีษะแนะน�าตวัเอง

“ท�าไมท่านอู่ซจีงึคดิเช่นนั้น” ฮวาเฉนิถามบ้าง

“เพราะกระหม่อมเหน็พระชายานั่งอยู่หน้ากระจกพ่ะย่ะค่ะ” ชายหนุ่ม

ตอบกลบั

“ข้าแค่มานั่งตรงนี้เท่านั้้น” ฮวาเฉนิแก้ตวั

“เก้าอี้ตัวอื่นก็มีอีกมากให้พระชายานั่ง แต่พระชายากลับเจาะจงมานั่ง

หน้ากระจก กระหม่อมจึงนึกว่าพระชายาก�าลังนั่งชมความงามของตัวเอง 

พ่ะย่ะค่ะ” อู่ซตีอบด้วยน�้าเสยีงฟังดูน่าเชื่อถอืและเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่ง

“ข้ามไิด้ก�าลงัชื่นชมความงามของตวัเอง” หญงิสาวขมวดคิ้วด้วยความ

หนกัใจ นางควรจะบอกเขาไปดหีรอืไม่ว่านางก�าลงัคดิอะไรอยู่

“กระหม่อมมไิด้ต้องการให้พระชายาพดูสิ่งที่ไม่อยากพดูพ่ะย่ะค่ะ” อูซ่ี

ตอบด้วยท่าทเีรยีบเฉย
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“ข้า...” ฮวาเฉนิอ้าปากจะพูดแต่กค็ดิไม่ออกว่าควรจะพูดอะไรต่อ อู่ซี

ก็ท�าหน้าตั้งใจฟังที่นางพูดอย่างสนอกสนใจ “ข้าแค่คิดถึงท่านแม่เท่านั้น”  

หญงิสาวพูดแล้วกห็ลุบตาลงไม่ได้พูดอะไรต่อ

“แต่งงานครบสามวนัต้องกลบัไปเยี่ยมครอบครวัของภรรยา วนัรุง่ขึ้น

พระชายาก็ได้กลับไปเยี่ยมมารดาแล้วพ่ะย่ะค่ะ” อู่ซีพูดพลางโบกพัดในมือ 

ใบหน้ามรีอยยิ้มบางประดบั

“ท่านแม่ของข้าตายไปแล้ว” ฮวาเฉนิตอบเสยีงเบา มองเงาของตวัเองใน

กระจกแล้วกถ็อนหายใจออกมา

“อ้า พระชายาโปรดอภยั กระหม่อมพูดเรื่องเสยีมารยาทแล้วพ่ะย่ะค่ะ” 

อู่ซที�าทจีะคุกเข่าขออภยั

“ไม่ต้อง ไม่เป็นอะไร” ฮวาเฉนิรบีชงิห้ามก่อนที่หวัเข่าของอกีฝ่ายจะแตะ

พื้น ชายหนุ่มได้ยนิแล้วกห็ยุดท่าทางแล้วกลบัมายนืตวัตรงดงัเดมิ

“ขอบพระทัยพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” อู่ซีประสานมือยิ้มแป้น เซียงเซียว

เหน็แล้วกน็กึร�าคาญอยู่ในใจ ถ้าเมื่อครู่พระชายาไม่ห้าม นางอยากจะรู้นกัว่า

ท่านอู่ซจีะคุกเข่าลงไปจรงิๆ หรอืเปล่า

“ข้ากบัท่านแม่หน้าตาเหมอืนกนัมาก ยามที่ข้ามองกระจกท�าให้ข้ารู้สกึ

เหมือนท่านแม่ก�าลังจ้องมองข้าอยู่” ฮวาเฉินอธิบายช้าๆ ในใจรู้สึกประหม่า 

เล็กน้อย หลังจากนี้แม้ว่าเขาจะมองนางว่าแปลกพิลึกนางก็คงได้แต่ยอมรับ

โดยด ี“ดงันั้นข้าจงึชอบมองเงาสะท้อนของตวัเอง”

“เป็นเช่นนี้นี่เอง” อู่ซพียกัหน้าเข้าอกเข้าใจ

“แล้วท่านอู่ซีมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเจ้า...เอ่อ...มีธุระอะไรหรือ” หญิง

สาวแตะอกตวัเองด้วยความตกใจ เมื่อครู่นางเกอืบจะพดูค�าลงท้ายเหมอืนตอน

ที่นางใช้ชวีติราวสาวใช้อยู่ที่จวนบดิาเสยีแล้ว

“อ้อ กระหม่อมมขี้อสงสยั ปีนี้พระชายาอายุเท่าไรหรอืพ่ะย่ะค่ะ” อู่ซี

ท�าเป็นไม่ได้ยินค�าพูดที่อีกฝ่ายเกือบจะหลุดออกมา เขาท�าเหมือนนึกอะไรได้

จงึถามค�าถามเดยีวกบัที่ถามสาวใช้ก่อนหน้านี้
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“ปีนี้อายุยี่สบิแล้ว” พระชายาตอบอย่างเกรงๆ “มอีะไรหรอืเปล่า”

“เหลือเชื่อจริงๆ กระหม่อมนึกว่าพระชายาจะอายุประมาณสิบเจ็ด 

สิบแปดเสียอีกพ่ะย่ะค่ะ” เขายิ้มกว้าง สีหน้าท่าทางและค�าพูดของเขาเรียก 

รอยยิ้มของฮวาเฉนิได้เป็นอย่างดี

“ท่านกล่าวเกินไปแล้ว” หญิงสาวหัวเราะเบาๆ ออกมาอย่างอดไม่ได้  

เซียงเซียวได้แต่คิดในใจว่าคนอะไรหน้าไม่อาย แต่เมื่อลองลอบมองใบหน้า 

ของพระชายาให้ชดัแล้วนางกร็ูส้กึว่าพระชายาดอู่อนกว่าวยัตามที่อู่ซพีดูจรงิๆ

“ช่วงเย็นๆ อากาศดี พระชายาน่าจะออกไปชมพระอาทิตย์ตกกับ

กระหม่อมนะพ่ะย่ะค่ะ ทางด้านหลังจวนมีสระบัวที่ขุดออกมาจากทะเลสาบ

และมีศาลารับลมอยู่กลางน�้า แม้จะไกลไปหน่อยแต่บรรยากาศดีมากนะ 

พ่ะย่ะค่ะ” อู่ซีพูดยาวไม่หยุด ฮวาเฉินรู้สึกอึดอัดใจอยู่ประมาณหนึ่งไม่รู้จะ

ตดัสนิใจอย่างไรดี

“ได้” ฮวาเฉนิตอบเสยีงเบา อยู่ในห้องมาเกอืบทั้งวนัแล้ว ทั้งๆ ที่คดิว่า

เมื่อได้มาอยู่ที่ใหม่แล้วจะลองเปลี่ยนแปลงตวัเองดูสกัครั้ง แต่สุดท้ายกย็งัขงั

ตวัเองอยูใ่นห้องเช่นเดมิ ในเมื่อมคีนมาชวนออกไปนางกค็วรจะตามออกไป...

หรอืไม่กนันะ หญงิสาวตอบรบักร็ู้สกึกงัวลอย่างบอกไม่ถูก จนแสดงออกมา

ทางสหีน้า

“ดีๆ อย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะพ่ะย่ะค่ะ พลาดพระอาทิตย์ตกแล้วจะ

เสยีดาย มแีค่วนัละครั้งเองนะพ่ะย่ะค่ะ” อู่ซโีบกพดัขนเป็ดอย่างรื่นเรงิ ปาก

ก็พูดเรื่องไร้สาระออกมาได้อย่างไม่เคอะเขินแม้แต่น้อย เขาเดินน�าออกนอก

ห้องไปอย่างมั่นอกมั่นใจ

“พระชายา จวนแห่งนี้กว้างใหญ่นกั หากเดนิคนเดยีวอาจจะหลงเอาได้ 

แต่ทางเดนิไปสระบวัด้านหลงัมเีส้นทางเดยีว ให้พระชายาเดนิไปตามทางเรื่อยๆ 

เมื่อเจอทางหินก็ให้เดินตามทางหินไปก็จะถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ” ชายหนุ่มแนะน�า

เส้นทางให้แก่ฮวาเฉนิ เขาเดนิอยู่ด้านหลงันางหนึ่งก้าว “เซยีงเซยีว เจ้าไปยก

ขนมกบัน�้าชามา อย่าลมืว่าต้องมถี้วยชาสามใบ เข้าใจหรอืไม่ สามใบเท่านั้น” 
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เขาหนัไปสั่งสาวใช้ที่อยู่ด้านหลงัเบาๆ

เซยีงเซยีวพยกัหน้าหลายครั้งก่อนจะปลกีตวัไปท�าตามที่อกีฝ่ายสั่งทนัที

“พระชายาเป็นบตุรคนโตหรอืพ่ะย่ะค่ะ คนมกัจะพดูกนัว่าบตุรคนโต

เป็นดจุบดิามารดาของน้องๆ พระชายามคีวามคดิเหน็ว่าอย่างไรบ้างพ่ะย่ะค่ะ” 

ระยะทางจากเรือนนอนของท่านอ๋องกับพระชายาไปสระบัวค่อนข้างไกล อู่ซี

จงึชวนอกีฝ่ายพูดคุยในระหว่างทางเพื่อไม่ให้เงยีบจนเกนิไป

“ข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน ข้าไม่ค่อยได้พูดคุยกับน้องสาวมากนัก” 

ไม่ใช่เพียงไม่ได้พูดคุย แม้จะเห็นหน้าก็ต้องท�าเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง

กัน และอีกฝ่ายก็ท�าเหมือนนางเป็นแค่สาวใช้เท่านั้น ไม่ใช่พี่สาวร่วมบิดา 

แต่อย่างใด

“อมื กระหม่อมเป็นบุตรคนเดยีวกไ็ม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เช่นกนั คดิว่า

คนพูดคงจะเป็นน้องคนเล็กเสียมากกว่า ฮ่าๆๆ” อู่ซีหัวเราะร่าราวกับอ่าน

บรรยากาศไม่ออก

“ทางหนิคอืทางนี้หรอื” ฮวาเฉนิชี้นิ้วไปตรงแผ่นหนิกลมๆ ที่เรยีงเป็น

ทางอยู่บนพื้นด้านล่างข้างเส้นทางหลกั

“อ้า กระหม่อมเกือบจะเดินผ่านไปเสียแล้ว ขอบพระทัยพระชายาที่

เตอืนพ่ะย่ะค่ะ” อู่ซที�าท่าทางตกใจได้เหมอืนจรงิมาก

“ไม่เป็นอะไร” หญิงสาวตอบเสียงเบา เห็นได้ชัดว่าไม่คุ ้นเคยกับ 

ค�าขอบคุณของผู้อื่น อู่ซเีหน็แล้วกร็ู้สกึแปลกใจ พระชายาคนนี้ช่างดูไม่มั่นใจ

เอาเสยีเลย ถดัจากนี้ท่านอ๋องคงต้องพยายามอกีมาก

คนทั้งคูเ่ดนิตามทางหนิมาสกัพกักเ็หน็ศาลากลางน�้าอยูล่บิๆ ยามนี้แดด

ร่มมลีมพดัเอื่อยๆ ท�าให้ดูร่มรื่นอย่างบอกไม่ถูก เมื่อเดนิเข้าไปใกล้กป็รากฏ

เงาคนสามคนอยู่บริเวณศาลา สองคนยืนรออยู่ที่ทางเข้าศาลา คนหนึ่งดู 

ปราดเปรียวว่องไว ส่วนอีกคนดูแข็งแรงดุดัน ด้านในของศาลามีคนนั่งอยู่ 

บุรุษผู้นั้นกค็อืท่านอ๋องหยนิเยี่ย ท่าทางของเขาดูสง่าผ่าเผย นั่งหลงัตรง หน้า
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เฉยชาราวกบัรูปสลกั สายตาเหม่อมองไปยงัผนืน�้าด้านนอก

“คารวะท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ” อูซ่ทีี่เดนิมาทหีลงัตะโกนเสยีงดงัล�้าหน้า เมื่อ

หยนิเยี่ยหนัมากส็บตาเข้ากบัฮวาเฉนิซึ่งท�าหน้าตื่นตระหนกอยู่พอดี

“ท่านอ๋องเพคะ” ฮวาเฉนิส่งเสยีงเรยีกอกีฝ่ายอย่างกล้าๆ กลวัๆ นาง

กบัเขาเป็นสามภีรรยากนัแล้ว นางต้องย่อตวัท�าความเคารพอกีหรอืไม่ เรื่อง

พวกนี้นางกไ็ม่ค่อยรู้เสยีด้วยเพราะบดิาไม่เคยสอนนางเลย

“ไม่ต้องมากพธิไีป” หยนิเยี่ยพูดจบกร็ั้งสายตากลบัมาดงัเดมิ

“เชิญพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” หนึ่งในสองคนที่ยืนอยู่ข้างทางเข้าศาลาผาย

มอืให้พระชายาเข้าไปด้านใน ฮวาเฉนิรูส้กึกงัวลใจอย่างบอกไม่ถูก สถานการณ์

เช่นนี้เหมอืนกบัถูกจดัเตรยีมเอาไว้โดยที่นางไม่อาจปฏเิสธได้

ฮวาเฉนิคดิจะเดนิไปนั่งฝั่งตรงข้าม ยงัไม่ทนัที่หญงิสาวจะก้าวเท้าออก

ไป อู่ซกีส็าวเท้าอย่างรวดเรว็ล�้าหน้าไปนั่งตรงที่ฮวาเฉนิหมายตาเอาไว้ เขานั่ง

เท้าแขนโบกพดัในมอืท�าท่าทางสุขสบายเป็นที่สุด

หญงิสาวกดัรมิฝีปากแน่น เขาท�าเช่นนี้แล้วนางจะท�าเช่นไรต่อด ีจะไป

นั่งใกล้เขามากก็มิได้ โดยเฉพาะในขณะที่คนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสามีของนางก็อยู่ 

ที่นี่ด้วย หลังความคิดในหัวผ่านการกลั่นกรองจนมาถึงปลายทาง ฮวาเฉิน 

ก็ค่อยๆ เดินไปใกล้กับที่นั่งด้านเดียวกับหยินเยี่ย หญิงสาวหย่อนตัวลงนั่ง 

ข้างเขาช้าๆ ในใจหมุนคว้างไม่รู้กี่รอบ เมื่อนั่งแล้วก็รู้สึกหวั่นเกรงจนไม่กล้า 

มองไปรอบๆ เพื่อชมความงามของสระบวัแม้แต่น้อย นางคดิผดิ นางไม่น่า

ออกจากห้องมาเลย ไม่เช่นนั้นคงไม่ต้องมาเจอเรื่องอดึอดัใจเช่นนี้

“ท่านอ๋อง พระชายา หม่อมฉนัเอาขนมกบัน�้าชามาให้เพคะ” เซยีงเซยีว

ยกถาดไม้ที่มีกล่องไม้ทรงกลมมีฝาปิดและชุดน�้าชาวางอยู่เข้ามาวางบนโต๊ะ

กลางศาลา สาวใช้ตวัน้อยเหน็ว่าท่านอ๋องกบัพระชายานั่งอยู่คู่กนับนที่นั่งที่ถูก

สร้างยื่นเข้ามาด้านในรอบตัวศาลาแล้วก็รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก นางก็เป็น

สาวช่างฝันคนหนึ่งที่อยากจะได้แต่งงานกับบุรุษที่พึ่งพาได้ เวลาเห็นบุรุษอยู่

เคียงข้างโฉมงามก็อดจะนึกฝันไปเองไม่ได้ เพียงแต่ดูเหมือนพระชายาจะไม่
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ค่อยชนิเท่าไร แต่งงานมาใหม่ๆ กค็งจะเป็นเช่นนี้กระมงั

เซียงเซียวรินน�้าชาและแบ่งขนมในกล่องไม้ใส่ในจานกระเบื้องเนื้อดี 

ใบเลก็ “ท่านอ๋อง พระชายา น�้าชาเพคะ” สาวใช้ย่อตวัก้มหน้า ประคองถาดไม้ 

บนนั้นมีกาน�้าชากับถ้วยน�้าชาเนื้อดีสองใบและจานขนมที่มีขนมสี่ชิ้นจัดเรียง

อย่างสวยงาม สาวใช้เดก็เดนิย่อตวัเข้ามาใกล้แล้วกไ็ม่รู้จะวางถาดไว้ที่ใด จะ

วางไว้ระหว่างคนทั้งสองกด็ูไม่ด ีไว้ข้างพระชายา ท่านอ๋องกจ็ะหยบิไม่สะดวก 

ไว้ข้างท่านอ๋อง พระชายากจ็ะหยบิไม่ได้

ลงัเลอยูพ่กัหนึ่งถาดไม้กถ็กูอูซ่ทีี่เดนิมาด้านหลงัฉวยเอาไปวางที่ข้างท่าน

อ๋องแทน โดยเขานั่งลงบนที่นั่งที่อยู่ถัดไป ทุกอย่างเป็นไปอย่างธรรมชาติยิ่ง 

“เซยีงเซยีว เอาถ้วยชาอกีใบมาให้ข้าส”ิ เขาโบกพดัเอื่อยๆ แล้วชี้นิ้วสั่งสาวใช้

“เจ้าค่ะท่านอูซ่”ี แม้เซยีงเซยีวจะยงัอึ้งไม่หายแต่กร็บัค�าอย่างด ีนางเดนิ

ไปหยบิถ้วยชามาส่งให้อกีฝ่าย

“ขนมด้วย” ชายหนุม่พดูต่อ แล้วคว้าถ้วยชาไปรนิน�้าชาด้วยตวัเอง จาก

นั้นกย็กขึ้นจบิอย่างสุนทรยี์ “ท่านอ๋อง ชาของท่านรสชาตดิเีหลอืเกนิ เหตุใด

ไม่ให้พระชายาได้ดื่มด้วยเล่า” อู่ซยีิ้มแป้น ค�าพูดที่มชีื่อต�าแหน่งของฮวาเฉนิ

เข้าไปพ่วงอยู่ด้วยท�าให้นางอดเงยหน้าขึ้นมาลอบมองไม่ได้

หยินเยี่ยถอนหายใจออกมาเบาๆ ก่อนจะหยิบถ้วยชาในถาดส่งให ้

หญิงสาว ฮวาเฉินเห็นเช่นนั้นก็รีบเอื้อมมือออกไปรับ “ขอบพระทัยเพคะ” 

สายตาจบัจ้องอยูท่ี่ถ้วยชาไม่กล้าเงยหน้ามองอกีฝ่ายแม้แต่น้อย อดึอดั ใจนาง

อดึอดัเหลอืเกนิ

“อ่า ชาดี พระชายารีบดื่มตอนที่ยังร้อนเถอะพ่ะย่ะค่ะ” อู่ซีดื่มชา 

อกึใหญ่ก่อนจะส่งเสยีงออกมาด้วยความพอใจ วนันี้เขาอิ่มเอมเปรมใจนกั เหตุ

เพราะเขาชนะเดิมพันแล้ว “ท่านอ๋องจะให้สองคนนั้นยืนอยู่ด้านนอกเช่นนั้น

หรอืพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมเหน็ว่าสมควรท�าให้พวกเขายอมรบัได้แล้วพ่ะย่ะค่ะ”

“ฮวาเฉนิ” เสยีงเรยีบเฉยของหยนิเยี่ยที่เรยีกหญงิสาวท�าให้นางที่คดิจะ

กนัตวัเองออกไปจากวงสนทนาไม่สามารถท�าได้อกีต่อไป



31
รักในเดือนสิบ

“เพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิตอบรบั มอืที่กุมถ้วยชาอยู่สั่นเลก็น้อย

“อยูท่ี่นี่สบายดหีรอืไม่” หยนิเยี่ยเริ่มบทสนทนาด้วยการสอบถามความ

เป็นอยู่ของหญิงสาว น�้าเสียงของเขาไม่ได้คาดคั้น เพียงแต่ฮวาเฉินนั้นไม่ 

คุ้นชนิกบัค�าถามเช่นนี้ อกีทั้งไม่เคยได้รบัความสนใจเช่นนี้มาก่อน นางจงึรู้สกึ

กดดนัจนคดิอะไรไม่ออก

ฮวาเฉนินิ่งเงยีบอยู่นาน รู้สกึได้ถงึสายตาที่จบัจ้องของคนถาม สายตา

ที่ไร้ระลอกคลื่นราวกบัทะเลยามสงบ “ที่นี่เงยีบสงบดเีพคะ” ในที่สุดหญงิสาว

กบ็งัคบัตวัเองให้พูดออกมาจนได้

“อมื” ชายหนุ่มขานรบัในล�าคอ “พวกเจ้าสองคนเข้ามาได้แล้ว” หยนิ- 

เยี่ยหันไปสั่งให้คนทั้งสองที่ยืนเฝ้าทางเข้าศาลากลางน�้าราวกับรูปสลักเข้ามา

ด้านใน

ฮวาเฉนิจบิน�้าชาไปพลางลอบมองการเคลื่อนไหวที่เกดิขึ้นรอบๆ ตวัไป

พลาง ตอนยกถ้วยชาขึ้นจดปาก ฮวาเฉินก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมของควันชาที่

ลอยขึ้นมาแตะจมกูจนอดสูดดมไม่ได้ จบิชาไปเพยีงเลก็น้อย ที่ปลายลิ้นกร็ูส้กึ

ถึงรสฝาดที่มีความสดใหม่ตามมา เมื่อกลืนชาลงคอ นอกจากความอุ่นแล้ว 

ความหอมของชาก็ตามลงไปในล�าคอแล้วแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัวของนาง นางไม่

เคยดื่มชาเช่นนี้มาก่อนเลยในชวีติ ด้วยความตื่นตะลงึฮวาเฉนิลดถ้วยชาลงเพื่อ

มองให้ชดัขึ้น สขีองชาเป็นสอี�าพนัดสูวยงามและน่าหลงใหลเป็นที่สดุ หญงิสาว

ถอนหายใจออกมาด้วยความพงึพอใจ

“อื้อฮือ ท่าทางเมื่อครู่ของพระชายาเป็นการการันตีได้อย่างดีว่าชานี้ดี

ยิ่ง จรงิหรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ” อู่ซหีวัเราะร่า ทว่าฮวาเฉนิกลบัรู้สกึใบหน้าร้อนผ่าว 

นางไม่ได้คดิเลยว่าจะมคีนมองนางอยู่ หลงัค�าพูดของอู่ซทีุกคนต่างกม็องมาที่

นางเป็นตาเดยีว หญงิสาวกดัรมิฝีปากอย่างเคยตวั ก้มหน้าก้มตาไม่ยอมมอง

ใครอื่นอกี แม้แต่ชากไ็ม่คดิจะยกขึ้นดื่ม

“ฮวาเฉนิ” หยนิเยี่ยเรยีกหญงิสาวอกีครั้ง และนั่นท�าให้ฮวาเฉนิต้องเงย

หน้าขึ้นแต่โดยดี
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“เพคะท่านอ๋อง” หญงิสาวรบัค�า

“คนผู้นี้คอือู่ซ ีเจ้าคงรู้จกัแล้ว เขาเป็นที่ปรกึษาของข้า” ท่านอ๋องหนุ่ม

ผายมอืไปทางอู่ซี

“เมื่อครูก่ระหม่อมเสยีมารยาทแล้วพ่ะย่ะค่ะ” ใบหน้าของอูซ่ยีงัประดบั

ไปด้วยรอยยิ้ม สายตาของเขาดูกะล่อนและแพรวพราว

“ไม่เป็นอะไร” ฮวาเฉนิตอบกลบัเสยีงเบา

“คนนี้คอืตงซู เป็นหวัหน้าหน่วยข่าว” หยนิเยี่ยเลื่อนมอืไปยงัชายหนุ่ม

ร่างบางที่อยู่ด้านข้าง สผีวิของเขาซดีขาวราวกบัไม่ได้เจอแดดมานาน ท่าทางดู

คล่องแคล่ว

“คารวะพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” ตงซูประสานมอืย่อตวัท�าความเคารพ

“คนถดัมาคอืหม่าเต๋อ เป็นหวัหน้าหน่วยคุม้กนั” ไม่รอให้หญงิสาวตอบ

รบัตงซ ูหยนิเยี่ยกร็บีแนะน�าตวัคนถดัไปต่อทนัท ีหม่าเต๋อสมกบัที่ได้ชื่อว่าเป็น

หน่วยคุม้กนั ร่างกายของเขาเตม็ไปด้วยรอยแผล ผวิกร้านแดด อกีทั้งหน้าตา

กด็ุดนั

“คารวะพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” เสยีงของหม่าเต๋อดงัก้องไปทั่วผนืน�้า

“พวกท่านลุกขึ้นเถอะ” ฮวาเฉนิพูดขอร้องให้พวกเขาลุกขึ้น

“ข้ามีเรื่องที่จะต้องบอกพวกเจ้า” เมื่อเห็นว่าทุกคนไม่มีอะไรจะพูดอีก 

หยนิเยี่ยกพ็ูดสิ่งที่ตวัเองคดิจะพูดออกมา “เรื่องชาตกิ�าเนดิของนาง ถดัจากนี้

ห้ามให้ใครรบัรู้ทั้งสิ้น” เขามองไปยงัชายทั้งสามคนที่ยนือยู่ และปรายตามอง

เซยีงเซยีวแวบหนึ่ง

ฮวาเฉินกลืนน�้าลายอย่างยากล�าบาก นางไม่เข้าใจว่าเหตุใดเรื่องชาติ

ก�าเนดิของนางจะต้องเป็นความลบัด้วย

“พ่ะย่ะค่ะ” ชายหนุ่มทั้งสามขานรบัอย่างแขง็ขนั เซยีงเซยีวแม้จะไม่ได้

รู้เรื่องด้วยกย็งัพยกัหน้าพลางพมึพ�าตอบรบั

“พวกเจ้าไปได้แล้ว” หยนิเยี่ยสั่งเสรจ็กย็กถ้วยชาขึ้นดื่ม ส่วนคนทั้งสาม

ก็ไม่รอช้าเริ่มขยับกายไปยังทางเข้าออกของศาลากลางน�้า อู่ซียังใช้พัดต้อน 
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เซยีงเซยีวออกไปด้วยอกีคน

“ท่านอู่ซี ผู้น้อยต้องดูแลพระชายานะเจ้าคะ” สาวใช้กระซิบเสียงเบา 

นางเอนตวัหลบพดัที่โบกทางนั้นททีางนี้ที

“มท่ีานอ๋องอยูเ่จ้าไม่ต้องห่วงพระชายาหรอก” อูซ่กีระซบิบอก กดเสยีง

ให้เบายิ่งขึ้นจนแทบไม่มใีครได้ยนิ “อย่าขดัขวางช่วงเวลาดงีาม”

เซียงเซียวได้ยินดังนั้นก็รู้สึกราวกับมีแสงแดดเจิดจ้าส่องให้นางเห็น 

ทางเดนิ สาวใช้เดนิตามกลุ่มของชายหนุ่มทั้งสามออกไปแต่โดยดี

เมื่อคนทั้งสี่เดินออกไปได้สักระยะหนึ่ง ฮวาเฉินก็ทนเก็บความสงสัย

ไว้ในใจไม่ได้อกีต่อไป

“ท่านอ๋องเพคะ” หญงิสาวเรยีกอกีฝ่ายอย่างกล้าๆ กลวัๆ น�้าเสยีงของ

นางฟังดูสั่นเล็กน้อย เมื่อเห็นว่าชายหนุ่มยังคงฟังอยู่ฮวาเฉินก็เอ่ยถามสิ่งที่

สงสยั “เหต.ุ..เหตใุดเรื่องชาตกิ�าเนดิของหม่อมฉนัต้องเป็นความลบัด้วยเพคะ”

“ต�าแหน่งพระชายาที่จรงิแล้วต้องมาจากสตรทีี่มชีาตติระกูลด”ี หยนิ-

เยี่ยรินน�้าชาให้ตัวเอง พร้อมกับย้ายจานขนมมาวางไว้ระหว่างเขากับฮวาเฉิน 

“หากเจ้าต้องการรกัษาต�าแหน่งนี้ไว้กไ็ม่ควรให้ใครรูว่้ามารดาของเจ้าเป็นเพยีง

สาวใช้ในจวนของบดิา”

“แต่...แต่ท่านพ่อของหม่อมฉนักบั...กบัคนในจวน”

“พวกเขาจะไม่พูด” หยนิเยี่ยตดับทพลางจบิน�้าชาเลก็น้อยก่อนกล่าวต่อ 

“ส่งเจ้าสาวตวัปลอมเข้าจวนอ๋องมโีทษหนกั ตใีห้ตายอย่างไรเขากพ็ดูไม่ได้อยูด่”ี

ฮวาเฉินพอจะเข้าใจว่าคนอย่างนางนั้นไม่มีสิทธิ์ในต�าแหน่งพระชายา  

ถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็แค่ปลดนางก็ได้ไม่ใช่หรือ หรือไม่ก็ส่งนางคืนไปก็ได้นี่  

อกีอย่าง นางกบัเขากย็งัไม่ใช่สามภีรรยากนัจรงิๆ เสยีหน่อย เหตใุดต้องท�าให้

เรื่องมนัยุ่งยากด้วย

“แต่บดิาของหม่อมฉนักค็งไม่ยอมรบัหม่อมฉนัอยู่ดนีะเพคะ” ฮวาเฉนิ 

พูดด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจ มีอยู่ครั้งเดียวที่บิดายอมรับก็คงเป็นตอนที่ 
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ตดัสนิใจได้ว่าจะส่งตวันางมาแต่งงานนี่ละ

“พรุ่งนี้กลบัไปจวนขุนนางแซ่ฮั่วเจ้ากจ็ะรู้เอง” หยนิเยี่ยตอบพลางหยบิ

ขนมเข้าปากด้วยท่าทเีป็นธรรมชาต ิใบหน้าไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจาก

ปกติ

“เพคะท่านอ๋อง” ถ้วยชาในมือนางไร้แล้วซึ่งความร้อน ความเย็นของ

ถ้วยมากขึ้นเรื่อยๆ เฉกเช่นเดยีวกบัความหนาวเหนบ็ในใจ จรงิหรอื บดิาจะ

ยอมรบันางได้อย่างเตม็ปากเตม็ค�าจรงิหรอื

“เจ้ากินขนมนี่สิ” ชายหนุ่มเลื่อนจานขนมมาไว้ตรงหน้าของหญิงสาว 

ทว่าฮวาเฉินไม่มีความอยากแม้แต่น้อย “เจ้าดูสิ พระอาทิตย์เริ่มตกแล้ว”  

หยินเยี่ยมองไปทางพระอาทิตย์ที่ก�าลังหลบหายไปทางเส้นขอบฟ้า หญิงสาว

เบนหน้ามองไปยงัทศิทางเดยีวกนั

ดวงอาทิตย์สีส้มแดงค่อยๆ ลดระดับลงช้าๆ ยิ่งต�่าลงไปมากเท่าไร 

ท้องฟ้าก็ยิ่งเป็นสีส้มมากขึ้นเท่านั้น บนผืนฟ้าและผืนน�้ามีสีส้มกระจายไปทั่ว

ราวกับดวงตะวันต้องการเปล่งแสงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายไป มีฝูงนก 

บนิข้ามผ่านจากทางหนึ่งไปอกีทางหนึ่ง ฮวาเฉนิเพิ่งจะได้เหน็ความงดงามของ

สระบัว ดอกบัวแต่ละดอกสั่นไหวตามแรงลมที่พัดมาเอื่อยๆ บางดอกก็หุบ

กลบี บางดอกกลบีดอกกเ็ริ่มรวบเข้าหากนัอย่างช้าๆ แสงเรอืงรองครั้งสดุท้าย

ฉาบไปทั้งพื้นน�้าและใบบวัที่ลอยอยูบ่นนั้น ช่างเป็นทวิทศัน์ที่งดงามราวกบัภาพ

วาด ถดัจากขอบสระบวัเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ในที่สุดแสงสุดท้ายกห็ายไป

จากท้องฟ้า หญงิสาวทอดถอนลมหายใจด้วยความอาลยั

 “อาทติย์อสัดง  ชวีติคนไม่ต่างกนั

ค�่าคนืไร้ตะวนั  ยามตกต�่าไร้คนมอง”

หยินเยี่ยท่องกลอนเปรียบเทียบชีวิตคนที่มีขึ้นลงเหมือนดวงตะวัน  

“วนันี้ดวงอาทติย์หายลบัไปที่ขอบฟ้า แต่พรุ่งนี้กจ็ะกลบัขึ้นมาดงัเดมิ เกดิเป็น
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คนกค็วรเอาอย่างดวงอาทติย์ แม้จะตกต�่าเพยีงไรกจ็ะสามารถลุกขึ้นได้อย่าง

เจดิจ้าในวนัถดัไป”

หลังจากฟังค�าพูดของชายหนุ่มแล้ว ความน้อยเนื้อต�่าใจของฮวาเฉิน 

กล็ดน้อยลงอย่างเหน็ได้ชดั

จ๊อกกก! เมื่ออารมณ์ผ่อนคลายลง เสยีงท้องร้องของหญงิสาวกด็งัขึ้น

อย่างช่วยไม่ได้ ฮวาเฉนิสดูหายใจด้วยความตกใจ ท้องเจ้ากรรม ถ้าเป็นที่จวน

เก่านางก็คงไม่คิดอะไร แต่นี่เป็นจวนอ๋อง และที่ส�าคัญคือคนตรงหน้าก็เป็น

สามขีองนางเสยีด้วย ใบหน้าของนางแดงระเรื่อ นกึเสยีใจที่เมื่อครูไ่ม่หยบิขนม

เข้าปากเพื่อรองท้อง

“ไปกนิมื้อเยน็กนัเถอะ” หยนิเยี่ยลุกขึ้นบดิคอไปมา

“เพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิตอบเสยีงเบาด้วยความอบัอาย เมื่อชายหนุ่ม

เดนิผ่านหน้านางไปสกัระยะหญงิสาวกเ็ริ่มออกเดนิตามอย่างมรีะยะห่าง

“ขึ้นหน้ามาอกี” เขาหยุดรอให้นางเดนิขึ้นมาคู่กนั

“เพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉินรีบรับค�าก่อนเร่งฝีเท้าขึ้นมา เมื่อระยะห่าง 

ลดลงอยู่ในระดับที่ควรจะเป็นแล้ว คนทั้งคู่ก็เดินเคียงข้างกันไปตามทางเดิน

หนิมุ่งหน้าสู่ห้องอาหารหลกัของจวน

ก่อนหน้านั้นไม่นานนกั คนทั้งสี่ที่เดนิออกจากศาลามุ่งหน้ากลบัไปยงั

ส่วนหลกัของจวนอย่างไม่รอช้า ระหว่างทางยงัสั่งห้ามมใิห้ใครเข้าใกล้สระบวั

อกี

“ตงซู หม่าเต๋อ” อู่ซแีบมอืไปที่คนทั้งสอง เซยีงเซยีวที่ยนือยู่ข้างๆ มอง

การกระท�าของคนทั้งสามด้วยความสงสยั

“อะไร” ตงซูถามกลบั ในขณะที่หม่าเต๋อยนืดูอยู่เงยีบๆ

“ข้าพาพระชายาไปที่สระบวัได้ ข้าชนะพนนั” อู่ซตีอบพลางกระดกิมอื

เรยีกร้องเอาเดมิพนั

“พระชายามไิด้ไปอยู่เคยีงข้างท่านอ๋องเสยีหน่อย” ตงซูเถยีง “เดมิพนั
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คอืเจ้าท�าให้พระชายาไปอยู่เคยีงข้างท่านอ๋องต่างหาก”

“อย่างนั้นข้ากท็�าให้นางไป ‘นั่ง’ เคยีงข้างท่านอ๋องได้” อู่ซโีต้ตอบ “เจ้า

อย่าเล่นลิ้นไปหน่อยเลย”

“เจ้าต่างหากที่เล่นลิ้น” ตงซูก�ามอืแน่น นกึอยากบบีคอเจ้าคนตรงหน้า 

ที่เป็นฝ่ายเล่นลิ้นแท้ๆ แต่กลบัมาว่าเขาเสยีได้

ในขณะที่ตงซูก�าลังคิดหาค�าพูดโต้ตอบ หม่าเต๋อกลับควักหยกเขียว 

แผ่นบางทรงกลมคล้ายเหรยีญจากด้านในสาบเสื้อของตวัเองยื่นให้อู่ซ ี

“หม่าเต๋อ เจ้าเป็นคนซื่อสตัย์เสมอมา” คนที่รบัเหรยีญหยกตอบกลบั 

พร้อมกบัส่งสายตาไปยงัตงซูว่าให้ส่งเหรยีญหยกมาเสยี

“ท่านอู่ซ ีเหรยีญหยกนี้คอือะไรหรอืเจ้าคะ” เซยีงเซยีวถามขึ้นมาอย่าง

อดไม่ได้ สิ่งนี้กด็ูมคี่าอยู่ แต่คงเอาไปใช้จ่ายไม่ได้กระมงั

“หากเจ้ามเีหรยีญนี้เจ้าจะสั่งให้เจ้าของเหรยีญท�างานแทนเจ้าได้โดยไม่มี

ข้อแม้” อู่ซอีธบิายสั้นๆ 

“จรงิหรอืเจ้าคะ ขอผู้น้อยสกัเหรยีญบ้างได้หรอืไม่เจ้าคะ” เซยีงเซยีว

ถามด้วยความตื่นเต้น ถ้านางมสีกัเหรยีญนางจะสั่งให้ท�าอะไรดนีะ

“เจ้าท�าดอีะไรข้าถงึต้องให้เจ้า” อู่ซถีามกลบัอย่างเฉยเมย

“ผู้น้อยยกชากับขนมมาตามที่ท่านอู่ซีสั่งอย่างไรเจ้าคะ แล้วยังเตรียม

ถ้วยมาสามใบ ตรงค�าสั่งทุกอย่างเลยนะเจ้าคะ” สาวใช้พูดอย่างจริงจัง ส่ง

สายตาแสดงความคาดหวงัไปยงัเจ้านายตรงหน้า

“อ้อ นบัว่ามผีลงาน” ชายหนุม่พยกัหน้าไหวๆ “ตงซู เจ้าจะส่งมาได้หรอื

ยงั ข้ายื่นมอืจนเมื่อยแล้ว”

“ฮึ่ย!” ตงซหูยบิเหรยีญหยกของตวัเองออกมาบ้าง เหรยีญหยกของเขา

เหมือนกับของหม่าเต๋อทุกอย่าง เพียงแต่แทนที่จะเป็นสีเขียวกลับเป็นสีออก

เหลอืงกเ็ท่านั้น

“เอ้า เอาไป” อู่ซรีบัเหรยีญกร็บีโยนให้เซยีงเซยีวทนัที

“อ๊ะ!” แม้จะไม่ทนัตั้งตวัแต่สาวใช้เดก็กร็บัเหรยีญหยกของตงซูไว้ได้
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“นี่เจ้า!” ตงซูส่งเสยีงอุทาน มองอู่ซอีย่างโกรธเคอืง

“จุ๊ๆๆ งานที่นางให้เจ้าท�าคงท�าได้ไม่ยากหรอกน่า อย่ากังวลไปเลย”  

อู่ซีหัวเราะร่า โบกพัดขนเป็ดในมืออย่างส�าราญใจ สร้างความแค้นกับผู้อื่น 

คอืสิ่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุด

“เหรยีญนี้เป็นของท่านตงซูหรอืเจ้าคะ” เซยีงเซยีวถามกลบั

“ใช่แล้ว จะใช้เมื่อไรก็คิดให้รอบคอบเล่า” อู่ซีพยักหน้ายืนยัน “เฮ้อ 

พระอาทติย์ตกแล้ว รู้สกึหวิๆ นะ ไปหาอะไรกนิกนัเถอะ” เขาหนัมาพูดกบั 

ตงซูและหม่าเต๋อ คนทั้งคู่พยักหน้าเห็นด้วย ทั้งสามมุ่งหน้าไปยังห้องอาหาร

ของเหล่าเจ้านายทั้งหลาย ส่วนเซยีงเซยีวกไ็ปยงัโรงอาหารของบ่าวไพร่และสาว

ใช้แทน



สอง
เก็บไว้ให้ลึก ซ่อนไว้ให้มิด

หลังอาหารมื้อเย็นที่แสนจะหรูหรา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฮวาเฉิน 

ไม่เคยนั่งกนิอาหารร่วมโต๊ะกบัใครมานานมากแล้ว อกีทั้งอาหารดีๆ  ที่อยู่ตรง

หน้านางก็ไม่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วจะท�าให้ปวดท้องหรือไม่ สุดท้ายก็ได้แต่เลือก

กินของที่น่าจะย่อยง่ายไปสองสามอย่างเท่านั้น ฝ่ายหยินเยี่ยก็ไม่ได้พูดอะไร 

มื้ออาหารผ่านไปด้วยความเงยีบเชยีบ

เมื่อเดนิกลบัมาถงึห้องนอนหวัใจของฮวาเฉนิกเ็ริ่มเต้นแรงขึ้น เมื่อเช้า

เขาบอกว่าจะสอนเรื่องสามภีรรยาให้นาง ค�าพูดนั้นท�าให้นางรูส้กึกงัวลใจอย่าง

บอกไม่ถูก เมื่อเข้าห้องนอนมา สายตาที่ปะเข้ากบัเตยีงหลงัใหญ่กท็�าให้นางรูส้กึ

กระดากอายเกนิจะกล่าว หญงิสาวเดนิไปนั่งหน้าโต๊ะกระจก ใช้สองมอืประคอง

ที่ครอบผมและดึงปิ่นเงินออกจากเรือนผมช้าๆ อย่างระมัดระวัง ของสูงค่า

เช่นนี้นางอยากถอดวางเก็บเอาไว้ไม่ไปแตะต้องมันเหลือเกิน เมื่อดึงปิ่นออก

เส้นผมเส้นบางก็ทิ้งตัวลงราวกับน�้าตก ฮวาเฉินหยิบหวีที่ท�าจากงาช้างขึ้นมา

สางผมของตวัเองทลีะกลุ่ม

ครดืดด ประตหู้องนอนเลื่อนเปิดและปิดลงอย่างรวดเรว็ ฮวาเฉนิมอง

ภาพสะท้อนของอกีฝ่ายผ่านกระจกทองเหลอืงด้วยใจระทกึ

เมื่อหยนิเยี่ยเข้ามาในห้องแล้วกม็องหญงิสาวที่นั่งหนัหลงัให้อยูพ่กัหนึ่ง 

ก่อนจะเดนิไปถอดเสื้อคลุมด้านนอกของตวัเองที่หน้าตู้ไม้ ที่ด้านข้างของตวัตู้
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มโีต๊ะไม้ขนาดเลก็ที่เข้าชดุกบัเครื่องเรอืนทกุชิ้นภายในห้อง ชายหนุม่ปลดหมวก

ของตวัเองออกวางไว้ที่โต๊ะเลก็ ยามใกล้ถงึเวลานอนควรจะท�าตวัผ่อนคลายให้

มากที่สุด เขาผ่อนผ้ารดัเอวของตวัเองให้หลวมสบายมากขึ้น สาบเสื้อที่ปกปิด

ทับกันก็แหวกกว้าง หยินเยี่ยจัดการตัวเองเสร็จก็เดินไปทางโต๊ะกระจก 

อย่างมเีป้าหมาย ชายหนุ่มหล่อเหลาในชุดคลุมชั้นในสขีาว สาบเสื้อแหวกออก

เล็กน้อยให้เห็นเสื้อตัวบางด้านใน แม้ใบหน้าจะไม่แสดงอารมณ์ แต่กลับด ู

น่าหลงใหลและดงึดูดสายตายิ่งนกั

ฮวาเฉนินั่งนิ่งอยูบ่นเก้าอี้ไม่ไหวตงิ นางไม่รู้จะท�าเช่นไรต่อไปด ีเมื่อเหน็

ว่าท่านอ๋องเดนิเข้ามาใกล้กร็บียนืขึ้นแล้วหนัไปเผชญิหน้ากบัอกีฝ่าย

ฝั่งหยินเยี่ยที่จู่ๆ หญิงสาวก็ลุกขึ้นแล้วหมุนตัวหันหน้ามานั้นท�าให้เขา

รูส้กึแปลกใจอยูไ่ม่ใช่น้อย แต่ในเมื่อนางท�าเช่นนี้กส็ะดวกต่อเขาอยูเ่หมอืนกนั 

ชายหนุ่มหยุดยนืพจิารณานางครู่หนึ่ง ระยะของคนทั้งคู่ห่างกนัเพยีงแค่หนึ่ง

เซี๊ยะ6 เท่านั้น

ฮวาเฉนิยนืนิ่งด้วยไม่รู้จะท�าเช่นไรต่อ หลงัจากชายหนุม่หยดุยนืต่อหน้า

นางสักพัก นางก็ถูกรวบตัวเข้าไปในอ้อมกอดของฝ่ายตรงข้าม ร่างกายของ

นางแนบสนิทไปกับร่างกายของเขา ความร้อนของร่างกายชายหนุ่มถูกส่งมา

ถงึตวันาง กลิ่นกายของเขาล้อมรอบตวัของนางไว้ ใบหน้าของนางเห่อร้อนไป

ด้วยความเคอะเขนิ เป็นที่แน่นอนว่าชายหญงิไม่ควรเข้าใกล้กนั ดงันั้นนางจงึ

ไม่เคยถกูบรุษุสมัผสักายมาก่อนเลยสกัครั้งในชวีติ แม้แต่หย่งเซงิอดตีคูห่มั้น

และคนรกักม็แีค่จบัมอืเท่านั้น

“ท่านอ๋องเพคะ” ฮวาเฉินกัดริมฝีปาก หญิงสาวไม่รู้จะขยับแขนของ 

ตวัเองไปไว้ที่ไหนด ีจะดนัออกใจกไ็ม่กล้า จะโอบกอดกลบัใจกไ็ม่ยนิยอม

“อย่ากดัปาก” หยนิเยี่ยใช้มอืข้างขวาประคองใบหน้าของฮวาเฉนิให้เงย

หน้าขึ้น มอืซา้ยกก็ระชบัเอวของนางให้แน่นขึ้นอกี เขาก้มหน้าแตะรมิฝีปากไป

6 1 เซี๊ยะ ยาวประมาณ 1 ฟุต
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บนรมิฝีปากของคนในอ้อมกอด ชายหนุ่มรู้สกึได้ถงึความสั่นเทาของหญงิสาว

ที่ส่งผ่านมาทางผวิสมัผัสที่แตะกนัอยู่ อ้อยอิ่งอยู่พักหนึ่งเขาก็คลายแขนออก 

ฮวาเฉนิหายใจถี่ขึ้น หวัใจเต้นแรง ใบหน้าแดงระเรื่อ

“เดี๋ยว! เดี๋ยวก่อนเพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิยั้งมอืของอกีฝ่ายที่ก�าลงัจะ

แกะผ้ารัดเอวของนางออกด้วยความตื่นตระหนก สายตาไร้ระลอกคลื่นของ

หยนิเยี่ยจ้องมองนางราวกบัมองทะลุไปถงึความคดิของหญงิสาว

“ถ้าเช่นนั้นเจ้ากจ็ดัการเองกแ็ล้วกนั” เขาให้นางเป็นคนจดัการกบัเสื้อผ้า

ชั้นนอกของตวัเอง ส่วนเขากเ็ดนิไปนั่งรออยู่ที่ขอบเตยีง ฮวาเฉนิหนัหลงัแล้ว

กลั้นใจถอดเสื้อผ้าของตัวเองช้าๆ เสื้อคลุมชั้นนอกถูกถอดแล้วพับวางไว้บน

โต๊ะกระจกอย่างเป็นระเบยีบ แผ่นหลงัรบัรู้ได้ถงึสายตาที่จบัจ้องมายงัร่างกาย 

เมื่อถอดชุดกระโปรงออกอีกชั้น ส่วนเว้าโค้งน่ามองก็ปรากฏแก่สายตาของ

หยนิเยี่ย ชายหนุ่มรู้สกึถงึลมหายใจและความรุ่มร้อนที่เกดิขึ้นกบัตวัเอง

“ฮวาเฉิน มานี่” เขาส่งเสียงเรียกหญิงสาวที่ก�าลังถอดเสื้อผ้าของ 

ตวัเอง นางท�าอะไรชกัช้าเกนิไปแล้ว

“ท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิกุมสาบเสื้อตรงกลางหน้าอกแน่น นางยงัไม่พร้อม

ที่จะเข้าใกล้อีกฝ่ายในตอนนี้ แต่ก็ไม่กล้าขัดใจ หญิงสาวย่างเท้าเข้าไปใกล้ๆ 

เมื่ออยู่ใกล้นางก็ถูกอีกฝ่ายดึงตัวขึ้นไปนั่งบนตัก เนื้อผ้าที่เบาบางยิ่งกว่าตอน

กอดกนัครั้งแรกท�าให้รู้สกึได้ถงึสมัผสัที่ชดัเจนมากขึ้น

“ฮวาเฉิน ข้ามีเรื่องที่จะพูดกับเจ้าก่อน” ชายหนุ่มเว้นช่วงอยู่พักหนึ่ง

ก่อนพูดต่อ “ใจเยน็ๆ หายใจเข้าลกึๆ” หยนิเยี่ยลูบแผ่นหลงัของฮวาเฉนิเพื่อ

ให้นางใจเยน็ลง 

“เพคะ” ฮวาเฉนิพยกัหน้า สหีน้าแฝงความกงัวลใจอยู่อย่างเหน็ได้ชดั

หยินเยี่ยถอนหายใจพลางกุมมือทั้งสองของฮวาเฉินแล้วลดระดับลง 

เมื่อเปน็เชน่นี้ชดุกระโปรงเนื้อบางตวันอกกห็ลุดออก เปิดเผยให้เหน็เสื้อชั้นใน

ตวับางที่มองทะลุเหน็เอี๊ยมสฟี้าจางๆ วงแขนของเขากระชบัแน่นขึ้น

“ลี่หย่งเซงิ บตุรชายคนรองของแม่ทพัลี่” ชื่อที่ชายหนุ่มพดูออกมาท�าให้
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ร่างของหญงิสาวแขง็เกรง็ ดวงตาของฮวาเฉนิเบกิกว้างไม่กล้าสบตากบัอกีฝ่าย

“ไม่ว่าตอนนี้เจ้าจะคดิอย่างไรกบัเขา นบัจากนี้ขอให้เกบ็มนัเอาไว้ให้ลกึ

ที่สุด อย่าได้แสดงออกมาให้ใครเหน็อกี” หยนิเยี่ยแตะนิ้วชี้ลงไปกลางหน้าอก

ของหญงิสาวราวกบัลูกศรพุ่งตรงเข้าสู่หวัใจ ในใจฮวาเฉนิรู้สกึเจบ็ปวดอย่าง

บอกไม่ถูก เมื่อผ่านคนืนี้ไปนางกไ็ม่มหีวงัจะกลบัไปอยู่กบัคนที่รกัอกีแล้ว

“ท่านอ๋องเพคะ หม่อมฉนั...” ฮวาเฉนิพยายามจะบอกบางอย่าง แต่ก็

ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี นางเงยหน้าขึ้นมองหน้าอีกฝ่าย เมื่อสายตาของคนทั้งคู่

ปะทะกนั หยนิเยี่ยกร็วบตวันางเข้ามาจูบอย่างรวดเรว็

“ออื” ฮวาเฉนิยกมอืขึ้นดนัชายหนุ่มด้วยความตกใจ การกระท�าอย่าง

กะทันหันของเขาท�าเอาความตื่นกลัวที่ตอนแรกหายไปกลับคืนมาอีกครั้ง พี่

หย่งเซงิ...ลิ้นของชายหนุ่มรุกล�้าเข้าไปในช่องปากไม่ปลอ่ยโอกาสให้ฮวาเฉนิได้

หลบหลกี ลมหายใจของคนทั้งสองที่แลกเปลี่ยนกนัหอบถี่ ฮวาเฉนิรูส้กึสมอง

มนึชา ร่างกายไม่ยอมฟังค�าสั่ง มอืที่ดนัอกีฝ่ายอยู่ไร้เรี่ยวแรงลงเรื่อยๆ

หลงัจากจบูหญงิสาวอย่างล�้าลกึจนพอใจ หยนิเยี่ยกช้็อนขาหญงิสาวให้

หมนุตวักลบัเพื่อวางร่างฮวาเฉนิลงบนเตยีง เขาพยายามควบคมุลมหายใจของ

ตวัเอง แม้สหีน้าจะไม่แสดงออก แต่ในใจของเขารู้สกึถงึความเร่าร้อนรุนแรง

และมีความต้องการอย่างยิ่ง เขาคร่อมทับร่างนางเอาไว้ แหวกเสื้อคลุมของ 

ฮวาเฉนิออก ถลกเสื้อชั้นในตวับางของนางทิ้ง มอืกล้็วงสอดเข้าไปใต้เอี๊ยมของ

สาวงามใต้ร่าง เขาปล่อยตวัเองตามความต้องการอย่างเตม็ที่ สมัผสันุ่มหยุ่น

ที่มือของเขาสัมผัสท�าเอาเขาถอนหายใจด้วยความพอใจอย่างอดไม่ได้ เขาไม่

ได้ปล่อยตวัเองเช่นนี้มานานแล้ว

ฮวาเฉนิหอบหายใจ ตอนถกูเหวี่ยงลงมานอนบนเตยีงท�าเอานางหวัหมนุ

ไปหมด พอแผ่นหลังสัมผัสกับผ้าปูเตียงไม่ทันไรเสื้อผ้าก็ถูกถอดออกอย่าง

ไม่ทนัตั้งตวั มอืเยน็กว่าอณุหภมูร่ิางกายของอกีฝ่ายที่สอดเข้ามาลบูคล�าหน้าอก

ของนางโดยตรงท�าเอาหญิงสาวตกใจจนสะดุ้ง แต่ก็ขยับตัวไปไหนไม่ได้

เนื่องจากถูกชายหนุ่มทบัอยู่
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“ฮวาเฉนิ” เสยีงแหบห้าวของหยนิเยี่ยท�าเอาฮวาเฉนิหวัใจเต้นกระหน�่า 

มือของเขาที่ออกแรงปลุกเร้านางอย่างเบามือ ทั้งด้านบนและด้านล่าง 

ท�าเอาร่างกายของนางรู้สึกร้อนรุ่มขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ ร่างกายที่ไม่เคย 

เรยีนรู้เรื่องสมัผสัของชายหญงิมาก่อนถูกหยนิเยี่ยชี้น�าได้อย่างง่ายดาย

“อา...” ฮวาเฉนิส่งเสยีงครางด้วยความตกใจเมื่อนิ้วของชายหนุ่มสอด

ลกึเข้าไปในร่างกาย

“ชู่ ไม่ต้องเกรง็ไป” หยนิเยี่ยใช้มอืข้างที่เหลอือยู่ลูบใบหน้าแล้วจูบปาก

ที่ส่งเสยีงหอบตามการเคลื่อนไหวของเขา แม้ร่างกายจะยงัมเีสื้อผ้าปกปิด แต่

ความรู้สึกตรงจุดที่ถูกชายหนุ่มล่วงล�้าท�าเอาฮวาเฉินรู้สึกอับอายจนใบหน้า 

แดงซ่าน เสยีงร้องที่ออกมาถูกปากของชายหนุ่มดูดกลนืไปหมดสิ้น

“อืม...อือ...” นิ้วที่ขยับเข้าออกที่จุดส�าคัญของหญิงสาวท�าเอานางร้อง

ครวญครางอย่างหยดุไม่ได้ ร่างกายของฮวาเฉนิสั่นกระตกุรนุแรงก่อนจะอ่อน

ยวบลง

หยินเยี่ยปล่อยปากของฮวาเฉินให้เป็นอิสระ ตัวของนางสั่นสะท้าน  

หลงัจากแน่ใจว่าทกุอย่างเตรยีมพร้อมแล้วเขากล็งมอืถอดเสื้อผ้าที่มอียู่น้อยชิ้น

และชุ่มเหงื่อของนางออก การขัดขืนเล็กน้อยของฮวาเฉินท�าให้เขาหัวเราะ 

ออกมาเบาๆ เสยีงแหบทุ้มฟังดูมเีสน่ห์จนหญงิสาวนกึว่าตวัเองหูฝาดไป เมื่อ

ลองมองใบหน้าของเขาก็มีรอยยิ้มเล็กน้อยประดับอยู่ ท่านอ๋องผู้นี้หน้าตาดี

จรงิๆ น่าเสยีดายที่เขาไม่รู้จกัยิ้มเสยีเลย

หลงัจากจดัการเสื้อผ้าของหญงิสาวเสรจ็ ผวิขาวผ่องของนางที่ปรากฏ

ออกมาท�าเอาหยนิเยี่ยกลนืน�้าลายด้วยความยากล�าบาก เขาจดัการกบัเสื้อผ้า

ของตัวเองต่อ เมื่อเสร็จก็ไม่คิดที่จะดับไฟในห้อง เพียงแค่โยนเสื้อผ้าลงจาก

เตียงไปเท่านั้น ริมฝีปากของเขาจู่โจมเข้าที่หน้าอกของนางอย่างห้ามไม่ได้  

ครอบครองไปยงัจดุสทีี่อยูบ่นหน้าอกด้านหนึ่ง ส่วนอกีด้านกใ็ช้มอืบบีคลงึไปมา

“อือ...” ฮวาเฉินกระถดตัวหนีด้วยความเสียวซ่าน ผิวกายของคนทั้ง

สองเสยีดสกีนัจนเกดิความร้อนแผ่ลามไปทั่ว คนทั้งคู่หายใจแรงขึ้น ร่างกาย
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กร็้อนขึ้น เหงื่อบนใบหน้าของหยนิเยี่ยหยดลงตรงร่องเหนอืกระดูกไหปลาร้า

ของฮวาเฉนิ เขาเลยีหยดเหงื่อและจูบที่ซอกคอของนางอย่างดูดดื่ม ร่างกาย

ช่วงล่างของเขาตื่นตวันานแล้วแต่กย็งัไม่แน่ใจว่านางจะรบัไหวหรอืไม่

“ฮวาเฉนิ เจบ็แค่ครั้งแรกเท่านั้น” เขากระซบิที่ข้างหู

“ฮื้อ” ฮวาเฉนิส่งเสยีงตอบรบัออกมาด้วยความสงสยั ในขณะที่ฟังอะไร

ไม่ชดัเจน จู่ๆ กม็บีางอย่างรุกล�้าเข้ามาในจุดส�าคญัของนาง “อ๊า!” หญงิสาว 

ร้องออกมาอย่างเจบ็ปวด พยายามดิ้นหนอีย่างสุดแรง

“ไม่...ไม่เอาแล้ว...เอาออกไป” ฮวาเฉินร้องสะอื้นเสียงเบา หยินเยี่ย 

ยดึร่างของหญงิสาวเอาไว้แน่น ปากกก็ระซบิปลอบข้างหไูปด้วย เมื่อเหน็ว่าคน

ใต้ร่างสงบลงแล้วเขากเ็ริ่มขยบักายขึ้นลงตามสญัชาตญาณ 

เวลาผ่านไปไม่นาน ฮวาเฉนิทั้งทรมานทั้งสขุสม อกีนดิเดยีว อกีนดิเดยีว 

...นางไม่เข้าใจว่าสิ่งที่รอคอยอยูค่อือะไร รูเ้พยีงว่านางก�าลงัจะใกล้ถงึจดุหมาย

แล้ว เสยีงหายใจหอบแรงแฝงเสยีงแห่งความพงึพอใจออกมาด้วย มอืของนาง

ไขว่คว้าคอของหยินเยี่ยเอาไว้หลวมๆ เสียงครวญครางของนางท�าให้เขาเร่ง

จงัหวะให้เรว็ขึ้นโดยไม่รู้ตวั เขาเองกใ็กล้จะถงึจุดหมายที่ต้องการแล้วเช่นกนั

“อา” หยินเยี่ยร้องออกมาด้วยความพึงพอใจ ร่างของฮวาเฉินที่สั่น

กระตกุบอกได้ว่านางกเ็ป็นเช่นเดยีวกนั เขานอนกดร่างนางเอาไว้ข้างใต้ ดื่มด�่า

กบัความสขุที่เพิ่งได้รบั ตะเกยีงน�้ามนับางอนัในห้องดบัไปตั้งแต่เมื่อไรกไ็ม่อาจ

ทราบได้ แสงสลวัภายในห้องท�าให้ดวงตาของฮวาเฉนิรู้สกึพร่ามวั ด้วยความ

เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจติใจในที่สุดกห็ลบัไปอย่างไม่รู้ตวั

ยามเหม่า7 ในเช้าวนัถดัมา ฮวาเฉนิลกุขึ้นจากที่นอนด้วยความเหนื่อยล้า 

ร่างกายช่วงล่างรู้สกึปวดหนบึอย่างบอกไม่ถูก จากเรื่องที่เกดิขึ้นเมื่อคนืท�าให้

นางรู้ว่าเช้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น หญิงสาวหยิบเสื้อผ้าของตัวเองที่ถูกโยนลง

7 ยามเหม่า คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 – 06.59 น.
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บนพื้นและบางส่วนที่พบัไว้บนโต๊ะกระจกแล้วหลบเข้าไปหลงัฉากเพื่อแต่งตวั

“เจ้าช่างตื่นไวเสยีเหลอืเกนิ” หยนิเยี่ยได้ยนิเสยีงกุกกกัจงึลมืตาตื่นขึ้น

มามองสิ่งรอบตัว พลางเอ่ยทักพระชายาที่เดินออกมาจากหลังฉากในชุด

กระโปรงเรยีบร้อย

ฮวาเฉนิเบนสายตาไปที่อื่นไม่กล้ามองหน้าอกีฝ่าย หยนิเยี่ยที่ไร้อาภรณ์

ตดิกายลกุขึ้นมานั่งหาวอยูท่ี่ขอบเตยีง เวลานี้ที่จรงิกเ็ป็นเวลาปกตทิี่เขาจะต้อง

ตื่นเพื่อแต่งตวัไปเข้าวงั เพยีงแต่เมื่ออยูใ่นช่วงที่เพิ่งแต่งงานเขาจงึได้รบัอนญุาต

ให้หยุดพักอยู่ที่จวนได้ในระยะหนึ่ง เขามองเสื้อผ้าบนพื้นแล้วก็ถอนหายใจ  

จะอย่างไรกต้็องแต่งตวัให้เรยีบร้อยก่อนที่บรรดาสาวใช้และผู้คุมกฎจะเข้ามา 

ที่จรงิตอนนี้ทกุคนกค็งยนืรออยูด้่านนอกแล้ว เพยีงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

“ฮวาเฉนิ มาช่วยข้าแต่งตวั” ค�าสั่งของเขาท�าเอาหญงิสาวรูส้กึใจเต้นแรง

จนแทบจะหลุดออกมาด้านนอก

“เพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิรบัค�า ค่อยๆ หยบิเสื้อผ้าของชายหนุ่มที่ถูก

ทิ้งไว้บนพื้นขึ้นมาทลีะชิ้น สายตาพยายามไม่มองไปทางชายหนุ่มที่เปลอืยกาย

นั่งอยู่ตรงหน้า

“กาง...กางเกงเพคะท่านอ๋อง” นางยื่นกางเกงผ้าขาวบางตัวในให้เขา 

ด้วยมอือนัสั่นเทา

“หึๆ ” เสยีงหวัเราะของหยนิเยี่ยเรยีกสายตาของหญงิสาวได้เป็นอย่างด ี

เขาหวัเราะท่าทางเก้ๆ กงัๆ ของนางอย่างอดไม่ได้ มุมปากที่เป็นเส้นตรงเสมอ

มาค่อยๆ ยกสูงขึ้น ใบหน้าเปี่ยมเสน่ห์ของเขาท�าเอาฮวาเฉนิเบกิตากว้างยนือึ้ง

ไปพกัใหญ่

“มองอะไรของเจ้า” หน้าหยนิเยี่ยกลบัมาเรยีบเฉยอกีครั้ง เขารบักางเกง

มาแล้วก็ยืนขึ้นเพื่อสวม รอบตัวที่เริ่มสว่างขึ้นอย่างช้าๆ พอเจ้าตัวลุกยืนขึ้น 

จงึมองเหน็ร่างกายทุกส่วนได้อย่างชดัเจน

“ว้าย!” ใบหน้าของฮวาเฉนิแดงซ่านขึ้นมาทนัท ี หญงิสาวรบียกมอืขึ้น

ปิดหน้าด้วยความตกใจ
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“เมื่อคนืไม่ได้เหน็จนหมดแล้วหรอืไร” เขาถามหญงิสาวเสยีงเรยีบ ดงึ

เสื้อตัวบางมาจากมือของนาง เมื่อหยินเยี่ยแต่งตัวได้เรียบร้อยในระดับหนึ่ง 

ฮวาเฉนิจงึกล้าที่จะช่วยเขาแต่งตวัต่อ เมื่อช่วยจดัแถบผ้ารดัเอวให้อกีฝ่ายจน

เสรจ็สิ้นกล็่วงเข้ายามเฉนิพอดี

“ขออนุญาตเพคะท่านอ๋อง” เสยีงสาวใช้ดงัขึ้นที่นอกประตูห้องนอน

“เข้ามาได้” หยินเยี่ยอนุญาต ครั้งนี้กลุ่มของผู้คุมกฎท�างานได้อย่าง 

ราบรื่น เมื่อตวัแทนที่ไปตรวจสอบผ้าปทูี่นอนพยกัหน้าให้ คนที่เหลอืทั้งหลาย

ต่างก็กล่าวค�าอวยพรแก่คนทั้งสอง ผู้คุมกฎที่อาวุโสที่สุดในกลุ่มขออนุญาต

พระชายาเพื่อเกล้าผมส�าหรบัผู้หญงิออกเรอืนให้แก่นาง เมื่อรบัถุงเงนิรางวลั

แล้วคนที่หมดหน้าที่กเ็ดนิเรยีงแถวออกจากห้องไปพร้อมผ้าปทูี่นอนเป้ือนเลอืด

พรหมจรรย์

“ดูเหมือนเจ้าจะโล่งใจมากนะ” หยินเยี่ยเอ่ยทักฮวาเฉินที่แอบถอน

หายใจเมื่อขบวนคนกลุ่มใหญ่ออกจากห้องไป เขารบัผ้าชุบน�้าอุ่นหมาดๆ จาก

มือสาวใช้อาวุโสที่ท�าเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคุยกันมาเช็ดใบหน้าของตัวเอง  

แต่กลบัไม่รู้สกึสดชื่นเสยีเท่าไร

“เพคะท่านอ๋อง” ความกังวลใจที่ผู้อื่นเห็นว่าตัวเองแอบท�าอะไรท�าให้ 

ฮวาเฉนิกดัรมิฝีปากตามความเคยชนิ

“พระชายาเพคะ ชุดใหม่เพคะ” เซียงเซียวยกถาดไม้ที่วางชุดของ 

พระชายาเข้ามาให้ ที่จรงิแล้วชดุที่ฮวาเฉนิสวมในช่วงสองวนันี้เป็นชดุใหม่ที่ถกู

จวนอ๋องเตรียมเอาไว้ให้ไม่ใช่ชุดที่นางเอามาจากจวนเดิม เมื่อเช็ดหน้าเช็ดตา

เสรจ็แล้วนางกห็ยบิชุดใหม่เข้าไปหลงัฉาก

“เดี๋ยววนันี้ให้ตามช่างตดัเสื้อมาวดัตวันางด้วย” หยนิเยี่ยเหน็ชดุในถาด

ไม้เมื่อครู่กน็กึได้ เมื่อวานพ่อบ้านกพ็ูดคุยเรื่องนี้กบัเขาแล้วรอบหนึ่งเกี่ยวกบั

ชุดของพระชายาที่ดูไม่เหมาะสมกบัฐานะเท่าใด จนต้องไปคดัเลอืกเอาชุดเก่า

ของพี่สาวน้องสาวที่น�ามาฝากทิ้งไว้มาให้นางสวมแทน เขาสั่งเรื่องนี้กบัสาวใช้

อาวุโสที่รบัใช้ตวัเอง
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“หม่อมฉนัจะเรยีนท่านพ่อบ้านให้ท�าตามรบัสั่งเพคะ” อกีฝ่ายตอบรบั

ได้อย่างถูกต้อง

“อมื” หยนิเยี่ยพยกัหน้า เมื่อเหน็ว่าฮวาเฉนิเดนิออกมาจากหลงัฉากใน

ชุดเดมิกร็ู้สกึแปลกใจ “มอีะไรอย่างนั้นหรอื”

“คอืหม่อมฉนั หม่อมฉนัอยากเชด็ตวัสกัครั้งก่อนเพคะ” หญงิสาวบอก

เสียงเบา ที่จริงเมื่อเช้าตอนสวมชุดเดิมนางก็เริ่มรู้สึกไม่สบายตัวแล้ว ถ้าได้ 

เชด็ตวัสกัครั้งก่อนจะสวมชุดใหม่คงจะดี

“อ๋อ กเ็อาส”ิ เมื่อท่านอ๋องอนุญาต เซยีงเซยีวกย็กอ่างน�้าอุ่นตามเข้าไป

ที่หลงัฉาก ฮวาเฉนิถอนหายใจด้วยความโล่งอก

“ให้หม่อมฉันช่วยนะเพคะพระชายา” สาวใช้ตัวน้อยพับแขนเสื้อของ 

ตัวเอง หลังจากช่วยฮวาเฉินถอดเสื้อผ้าแล้วก็หันไปหยิบผ้าเนื้อนิ่มจุ่มลงใน 

อ่างน�้าอุ่น พอเห็นว่าคนตรงหน้าไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ สาวใช้เด็กก็เริ่ม

ลงมอืเชด็แผ่นหลงัให้คนตรงหน้าทนัท ี ตามด้วยเชด็ที่ช่วงเอว ท่อนแขน บ่า 

และคอ “พระชายา ตรงคอมรีอยแดงอะไรอยู่ด้วยเพคะ”

“หึๆ...ขออภัยเพคะท่านอ๋อง” ค�าพูดของเซียงเซียวนอกจากจะท�าให้ 

สาวใช้อาวโุสเผลอหวัเราะออกมาแล้ว ยงัท�าให้ใบหน้าของฮวาเฉนิแดงซ่านขึ้นมา 

อกีจนได้

“ขออภัยเพคะพระชายา” แม้สาวใช้เด็กจะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองพูดผิด

ตรงไหน แต่เมื่อได้ยนิเสยีงหวัเราะของคนที่อยูอ่กีด้านของฉากกร็ูส้กึผดิขึ้นมา 

นางจงึเอ่ยขออภยักบัพระชายาเสยีงเบา

“ไม่เป็นอะไร...รีบ...รีบแต่งตัวกันเถอะ” ฮวาเฉินรับผ้ามาเช็ดร่างกาย

ด้านหน้าและจุดสงวนของตัวเอง เมื่อส่งผ้าคืนให้ก็รีบสวมเสื้อผ้าชุดใหม ่

ทีละชิ้นโดยมีเซียงเซียวคอยช่วยเหลือ ใช้เวลาไม่นานหญิงสาวก็เดินออกจาก

หลงัฉากมาพร้อมชุดใหม่

“พวกเจ้าออกไปได้แล้ว” หยินเยี่ยออกปากไล่สาวใช้ที่เหลืออยู่ในห้อง

ให้ออกไป เมื่อครู่เขาใช้ให้สาวใช้ไปยกน�้าอุ่นมาอีกอ่าง เพราะเขาก็นึกอยาก 
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เช็ดตัวด้วยเหมือนกัน ชายหนุ่มนั่งอยู่ที่เดิมและเริ่มถอดเสื้อผ้าของตัวเอง 

อกีครั้ง ฮวาเฉนิเหน็ดงันั้นกค็ดิจะเดนิหลบเข้าไปหลงัฉาก ทว่า...

“ฮวาเฉนิ เจ้ามาช่วยข้าเชด็หลงั” ค�าสั่งของชายหนุ่มท�าเอานางต้องหนั

กลบัมาเผชญิหน้ากบัเขาอย่างช่วยไม่ได้

“เพคะท่านอ๋อง” หญิงสาวรับค�า เดินสาวเท้าเข้าไปหาเขาอย่างเชื่องช้า 

ยื่นมือไปรับผ้าชุบกับน�้าอุ่นที่อยู่ในอ่างทองเหลืองด้านข้าง บิดพอหมาดๆ  

จากนั้นฮวาเฉนิกค็่อยๆ เชด็ถูที่หลงัของหยนิเยี่ยเบาๆ

“ถใูหแ้รงกว่านี้อกีหน่อยได้หรอืไม่” เขาถามแกมออกค�าสั่ง นางเชด็เบา

เช่นนี้จะขดัคราบเหงื่อไคลออกไปได้อย่างไร

“ได้...ได้เพคะ” นางรบีรบัค�า หญงิสาวสดูหายใจเข้าลกึๆ แล้วผ่อนออก

เพื่อสงบสติอารมณ์ พอสงบจิตใจได้แล้ว ฮวาเฉินก็เริ่มถูแผ่นหลังอีกครั้ง  

ที่จริงแล้วเรื่องการรับใช้ผู้อื่นเป็นเรื่องที่นางถนัดที่สุด แต่เนื่องด้วยความ 

ตื่นเต้นและความกงัวลท�าให้นางไม่เป็นตวัของตวัเองสกันดิ

“พอแล้วล่ะนะ” เมื่อฮวาเฉนิเชด็มาถงึช่วงบ่ากถ็ูกหยนิเยี่ยจบัมอืไว้ เขา

ดงึผ้าไปเชด็ตวัต่อ “เจ้าไปเอาเสื้อผ้าของข้ามาท”ี

“ได้เพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิรบัค�าอย่างแขง็ขนั ก่อนจะเดนิไปเปิดตู้ไม้

ใหญ่หยบิเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมา

หยนิเยี่ยเชด็ล�าตวัของตวัเองส่วนที่เหลอื หลงัจากเชด็ตวัเสรจ็เขากร็ูส้กึ

สดชื่นมากยิ่งกว่าเดมิ ที่จรงิเขาอยากจะแช่ตวัในน�้าร้อนมากกว่า หากไม่ตดิว่า

วนันี้จะต้องเดนิทางกลบัไปยงัจวนเก่าของพระชายาตามธรรมเนยีม

“ชุดใหม่เพคะท่านอ๋อง เอ่อ...กางเกงเพคะ” ฮวาเฉินถือเสื้อผ้าของ 

ชายหนุ่มที่พบัมาอย่างเรยีบร้อย แล้วส่งกางเกงชั้นในขายาวตวับางให้อกีครั้ง 

วนันี้ผ่านมายงัไม่ถงึชั่วยาม นางกต็้องยื่นกางเกงชั้นในให้เขาถงึสองครั้ง

“ที่จรงิเจ้าไม่จ�าเป็นต้องพดูสภุาพกบัข้ากไ็ด้” หยนิเยี่ยรบักางเกงมาพาด

ไว้ที่แขนแล้วกห็ยบิเสื้อผ้าทั้งหมดมาวางไว้บนโต๊ะด้านข้างแทน ใช้เวลาไม่นาน

เขากเ็ปลี่ยนชุดใหม่เสรจ็เรยีบร้อย
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“ได้...ได้เพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิคดิจะรบัค�าอย่างเป็นกนัเองให้มากขึ้น

แต่กย็งัไม่สามารถท�าได้ทนัที

“ถ้าเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเถอะ” หยินเยี่ยฟังแล้วก็ไม่ได้คิด

จะว่ากล่าวอะไร เขารู้ดวี่าเรื่องเหล่านี้คงจะต้องใช้เวลาในการปรบัตวั

“ท่านอ๋องพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมเตรยีมรถม้าและของขวญัไว้ให้ตามรบัสั่ง

แล้วพ่ะย่ะค่ะ” พ่อบ้านประจ�าจวนอ๋องสาวเท้าเข้ามายืนรายงานเมื่อหยินเยี่ย 

กับฮวาเฉินเดินเข้ามาในห้องโถงใหญ่ เหล่าสาวใช้ต่างก็ยืนเรียงแถวรอส่ง 

คนทั้งคู่อย่างเป็นระเบยีบ

“ฮวาเฉิน คนนี้คือพ่อบ้านประจ�าจวนของข้า ถ้าเจ้าต้องการอะไรก็ให้

มาบอกเขาได้” ชายหนุ่มแนะน�าพ่อบ้านสูงวยัให้หญงิสาวได้รบัทราบ

“คารวะพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” พ่อบ้านก้มศรีษะท�าความเคารพ ถ้าไม่นบั

พระชายาคนใหม่ผู้นี้ คนที่เป็นใหญ่ในจวนรองจากท่านอ๋องก็คือเขา แม้แต่ 

ท่านอ๋องกย็งัต้องเกรงใจเขาอยู่สองส่วน

“ยนิดทีี่ได้รูจ้กัท่านพ่อบ้าน” ฮวาเฉนิเผลอก้มศรีษะให้พ่อบ้านด้วยความ

เคยชนิ แต่กย็ั้งตวัเองไว้ได้จงึดูเหมอืนนางก�าลงัพยกัหน้ารบัรู้

“เชญิท่านอ๋องและพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” พ่อบ้านผายมอืไปทางหน้าประตู

จวนที่มรีถม้ารออยู่

“ไปกนัเถอะ” หยนิเยี่ยออกตวัเดนิน�าไปตามทาง

“เพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิรบีเดนิตามชายหนุ่มไปทนัที

เมื่อส่งเจ้านายทั้งสองขึ้นรถม้าเรียบร้อยแล้วเหล่าสาวใช้และบ่าวชาย 

ทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปท�างานของตัวเองต่อ พ่อบ้านอายุมากยังคงนึกถึง

ท่าทางแปลกประหลาดเมื่อครูข่องพระชายาที่ดไูม่เหมอืนสตรทีี่มาจากตระกลู

ผู้ดแีม้แต่น้อย ดูอย่างไรกเ็หมอืนสตรทีั่วๆ ไปที่พอจะรู้เรื่องมารยาทอยู่บ้าง 

กเ็ท่านั้น แต่ในเมื่อท่านอ๋องไม่ได้ว่าอะไร และทั้งสองคนกเ็ป็นสามภีรรยากนั

อย่างถูกต้องแล้ว เขากไ็ม่คดิจะมปีัญหาอื่นอกี
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“ท่านอ๋องเพคะ” ฮวาเฉนินั่งเผชญิหน้ากบัหยนิเยี่ย

“อมื” ท่านอ๋องหนุ่มขานรบัในล�าคอ

“นายท่าน เอ่อ...ท่านพ่อจะไม่ว่าจรงิๆ หรอืเพคะ” นางถามเขาด้วยความ

กงัวลใจ ไหนจะฮูหยนิใหญ่อกีคนที่มกัจะคอยขดัขวางเรื่องของนางอยู่ตลอด

ความเงยีบของหยนิเยี่ยท�าให้จติใจของฮวาเฉนิรู้สกึไม่มั่นคง “เจ้าอย่า

กังวลไปเลย” ที่จริงหยินเยี่ยไม่ใช่คนชอบปลอบใจใคร อีกทั้งยังไม่ชอบพูด 

ซ�้าสอง เรื่องอะไรที่ท�าแล้วยุ่งยากก็ไม่ใคร่จะชอบท�า เพียงแต่ถ้าไม่พูดอะไร

กบัพระชายาใหม่บ้างอาจจะท�าให้หญงิสาวกงัวลจนเสยีสุขภาพกเ็ป็นได้

“เพคะท่านอ๋อง” หญงิสาวพยกัหน้าแล้วกห็ลุบตาลง ซ่อนความหวั่นไหว

ในดวงตาไม่ให้ใครเหน็

“เรยีกข้าว่าหยนิเยี่ย” เขาพดูกบันางอกีครั้ง ก่อนหน้านี้หลงัจากแต่งงาน

เขากเ็คยพูดไปครั้งหนึ่งแล้ว เพยีงแต่ดเูหมอืนนางจะไม่ยอมเรยีกเขาเช่นนี้เลย

สกัครั้ง

“เพคะท่านอ๋อง” ฮวาเฉินรับค�าเสียงเบา และยังคงใช้สรรพนามเดิม

เรยีกคนตรงหน้า

“พูดชื่อข้า” ไม่น่าเชื่อว่าเพยีงแค่ชื่อของเขายงัต้องออกค�าสั่งเพื่อให้นาง

พูด เหตุใดหญงิสาวผู้นี้ถงึได้ขี้ขลาดเช่นนี้

“ท่านอ๋อง”

“ฮวาเฉนิ เจ้าขี้ขลาดเกนิไปแล้ว หากเป็นเช่นนี้ต่อไป...” ยงัไม่ทนัที่หยนิ-

เยี่ยจะเริ่มอบรมหญงิสาวรถม้ากห็ยุดลง ค�าพูดของเขาจงึหยุดตามไปด้วย

“ท่านอ๋อง พระชายา ถงึจวนขุนนางแซ่ฮั่วแล้วพ่ะย่ะค่ะ” คนขบัรถม้าที่

น�าทางกล่าวรายงาน

“อมื” ท่านอ๋องเกบ็ค�าพูดของตวัเองในทนัท ี “เอาไว้กลบัจวนแล้วค่อย

พูดเรื่องนี้กนัต่อ”

“เพคะ” ฮวาเฉนิรบัค�าอย่างหวาดๆ

ระยะทางจากจวนอ๋องมาจวนเก่าของฮวาเฉนิไม่ได้ห่างไกลกนัถงึขนาด
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ต้องใช้รถม้า หากใช้วธิเีดนิเท้ามากค็งจะไม่เหมาะ จะใช้วธิตีั้งขบวนเกี้ยวกดู็จะ

เอกิเกรกิเกนิไป

คนขับรถม้าแหวกม่านไปเกี่ยวกับขอบประตู หยินเยี่ยหยิบกล่องไม ้

เนื้อดซีึ่งรอบๆ กล่องแกะสลกัลวดลายมงคลตดิตวัก่อนก้าวลงจากรถม้า ใน

ขณะที่ฮวาเฉนิก�าลงัจะก้าวลงตาม เขากย็ื่นมอืมาให้นางจบัเพื่อพยุงตวั

“ขอบพระทยัเพคะ” หญงิสาวกล่าวขอบคุณแล้วส่งยิ้มบางให้เขา หน้า

ของนางมแีววกงัวลอยู่เลก็น้อย

“เข้าไปข้างในพร้อมๆ กนัเถอะ” เขายนืรอให้นางเดนิมายนืข้างๆ เพื่อ

จะได้เดนิเคยีงคู่กนัไปด้านใน

จวนขุนนางขั้นสามจะไปสู้จวนอ๋องได้อย่างไร แค่ระยะทางระหว่าง

ประตจูวนไปจนถงึโถงกลางกส็ั้นกว่าที่จวนอ๋องถงึสามเท่าได้ เดนิเพยีงไม่กี่ก้าว

ฮวาเฉนิกส็งัเกตเหน็คนที่มายนืรออยู่

“คารวะผงิอ๋องและพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” ฮั่วเสยีนคงัมสีหีน้านิ่งสนทิ เขา

กล่าวน�าคนทั้งกลุ่มเพื่อทกัทายคนทั้งคู่ตรงหน้า

“ไม่ต้องมากพธิไีป อย่างไรกเ็ป็นคนกนัเองทั้งนั้น” หยนิเยี่ยพยกัหน้า

ให้ แม้ว่าฮั่วเสยีนคงัจะท�าหน้านิ่งสนทิ แต่กพ็อจะเหน็อารมณ์ขุ่นเคอืงอยู่บ้าง 

ไม่ได้ไร้อารมณ์เสียทีเดียว ทว่ากับท่านอ๋องหน้าตายแล้ว เรียกได้ว่าใบหน้า

ของเขานั้นไร้อารมณ์โดยสิ้นเชงิ

“เฉินเอ๋อร์ เจ้าสบายดีหรือไม่ แม่คิดถึงเจ้าจริงๆ” ฮั่วฮูหยินยิ้มแย้ม

แจ่มใส หญิงสูงวัยเดินเข้ามาจับท่อนแขนของฮวาเฉินแน่นไม่ยอมให้นาง 

ถอยหนี ลากตัวหญิงสาวเข้าไปในอ้อมกอดทันที ทั้งยังลูบศีรษะลูบหลังนาง

ด้วยความสนทิสนม

“ฮูหยินใหญ่เจ้าคะ ผู้...ผู้น้อย...” ฮวาเฉินเรียกอีกฝ่ายตะกุกตะกัก 

ท่าทางเช่นนี้ช่างแปลกพิลึกเสียจริง นางเหล่ตามองไปยังท่านอ๋องและบิดาที่

มองมาทางพวกนาง
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“ฮหูยนิอะไร ผู้น้อยอะไร ถงึจะบอกว่าบตุรสาวที่แต่งงานแลว้กเ็หมอืน

น�้าที่สาดออกไป แต่ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องห่างเหินกับแม่มากขนาดนี้เสียหน่อย” 

ฮั่วฮูหยินรีบกล่าวแทรกค�าของหญิงสาว ระดับความเสแสร้งไม่ธรรมดา  

“มากอดแม่กลบัแน่นๆ หน่อย แม่จะได้รู้ว่าเจ้าสบายด”ี

“เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ” ฮวาเฉนิไม่รู้จะท�าเช่นไรด ีมอืทั้งสองที่ทิ้งอยู่ข้างล�าตวั

จงึยกขึ้นโอบกอดคนตรงหน้า

นงัลูกคนใช้ น่าขยะแขยง แม้ใบหน้าของฮั่วฮูหยนิจะมรีอยยิ้มประดบั

ไว้โดยตลอด แต่ในใจกลับรู ้สึกชิงชังน�้าหน้าของคนที่นางแกล้งท�าเป็นมี

มติรไมตรใีห้ยิ่งนกั

“เหยาเหยา เจ้าก็มาทักทายพี่สาวเจ้าด้วยสิ” เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ

ฮั่วฮหูยนิกค็ลายมอืออก นางลากแขนฮวาเฉนิให้ไปใกล้กบัเหม่ยเหยา บตุรสาว

แท้ๆ เพยีงหนึ่งเดยีวของตวัเอง

เหม่ยเหยายังเด็กนักจึงไม่อาจเก็บอารมณ์และเสแสร้งได้เท่ามารดา 

ใบหน้าของนางนั้นแสดงออกถงึความรงัเกยีจ

“คารวะพระชายาเพคะ” น�้าเสียงของเด็กสาวแฝงอารมณ์ขุ่นเคืองไว ้

ไม่น้อย ฮวาเฉนิท�าเพยีงพยกัหน้ารบัเพราะนางกไ็ม่รูว้า่จะกลา่วสิ่งใดออกไปด ี

ถ้าเป็นปกตินางคงตอบรับด้วยถ้อยค�าง่ายๆ อย่าง ‘เจ้าค่ะคุณหนู’ แต่วันนี้

ต�าแหน่งของนางเปลี่ยนไปแล้ว

“เหยาเหยา ท�าไมถึงได้ห่างเหินกับพี่สาวเจ้าเช่นนั้นเล่า เรียกนางว่า 

พี่หญิงใหญ่เหมือนเดิมสิ” ค�าว่า ‘เหมือนเดิม’ ที่ฮั่วฮูหยินเน้นย�้าท�าให้หน้า 

ของเหม่ยเหยายิ่งบดูบึ้งมากขึ้น เหตใุดทกุคนต้องท�าเป็นดกีบันงัลกูสาวใช้คนนี้

ด้วย กแ็ค่ถูกส่งไปแต่งงานแทนจนได้ต�าแหน่งพระชายามากเ็ท่านั้น

สหีน้าที่บตุรสาวแสดงออกมาท�าให้ฮั่วฮหูยนิเหน็ท่าไม่ด ีในขณะที่ก�าลงั

คดิหาลู่ทางเพื่อกลบเกลื่อนอยู่นั้น

“พี่หญงิใหญ่ น้องคดิถงึท่านเหลอืเกนิ” จู่ๆ เหม่ยเหยากน็กึเรื่องดีๆ  ที่

เกิดขึ้นเมื่อวานได้ ท่าทีของนางที่มีต่ออีกฝ่ายจึงเปลี่ยนไปทันที “เมื่อครู่น้อง
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รูส้กึเสยีใจที่พี่หญงิใหญ่แต่งงานหนน้ีองไปก่อนจงึแสดงมารยาทที่ไม่ดอีอกมา 

ขอพี่หญิงใหญ่โปรดอภัยด้วยเจ้าค่ะ” ค�าพูดหวานเลี่ยนเปล่งออกมาได้อย่าง

ไหลลื่น

“ไม่เป็นอะไร” ฮวาเฉนิพยกัหน้าอกีครั้ง จู่ๆ ในใจกร็ู้สกึโหวงๆ เหมอืน

ก�าลงัจะมเีรื่องบางอย่างเกดิขึ้น

“ทักทายกันพอประมาณแล้ว ขอเชิญท่านอ๋องกับพระชายาร่วมมื้อ

อาหารพ่ะย่ะค่ะ” ฮั่วเสียนคังเห็นสตรีทั้งสามพูดคุยทักทายกันอยู่พักหนึ่ง 

จงึเชญิผู้มาเยอืนให้ร่วมโต๊ะกนิอาหารร่วมกนั

“นี่เป็นของขวัญเล็กๆ น้อยๆ หวังว่าท่านพ่อภรรยาคงจะไม่รังเกียจ” 

หยนิเยี่ยยื่นกล่องไม้แกะสลกัให้แก่ขุนนางแซ่ฮั่ว เมื่ออกีฝ่ายรบัมาอยู่ในมอืก็

รูไ้ดท้นัทวีา่เปน็ของด ีแค่ไม้ที่ใช้ท�ากล่องกเ็ป็นของดมีากแลว้ เมื่อเปิดกลอ่งไม้

ออก ก็เห็นภายในกล่องมีสร้อยข้อมือท�าจากไข่มุกสีขาวนวลอยู่สองเส้นและ

แหวนทองส�าหรบับุรุษ หวัแหวนเป็นหยกขาวเมด็ใหญ่อกีหนึ่งวง

“แหวนนี้ขอมอบให้ท่านพ่อภรรยา สร้อยข้อมอืไข่มุกเส้นนี้เป็นมุกเมด็

ใหญ่ขอมอบให้ท่านแม่ภรรยา ส่วนสร้อยข้อมอืไข่มุกเส้นเลก็คดิว่าคงจะเหมาะ

กบับตุรสาวคนรองของพวกท่าน” หยนิเยี่ยพูดด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบโทนเดยีว 

ดวงตาของฮั่วเสยีนคงัเบกิกว้างด้วยความตกใจในมลูค่าของของที่อยูใ่นกล่อง 

แม้แต่ฮั่วฮูหยินที่ยืนอยู่ห่างๆ ยังอดที่จะตื่นตะลึงตามไม่ได้ แม้จะดูเป็นของ

พื้นๆ อย่างแหวนทองหวัหยก แต่ตวัเนื้อหยกกเ็ป็นหยกมนัแพะชั้นดสีขีาวนวล

ไม่มรีิ้วรอยแม้แต่น้อย ตวัสร้อยข้อมอืกใ็ช้ไข่มุกที่มขีนาดเท่ากนัทุกเมด็ แถม

ขนาดของมนักไ็ม่ใช่เลก็ๆ ทั้งสุกใสทั้งมนัวาว สร้อยข้อมอืไข่มุกเส้นที่เลก็กว่า

กม็คีวามแวววาวงดงามไม่ต่างกนั

“เชิญท่านอ๋องเพคะ” ฮั่วฮูหยินยิ้มกว้างจนหุบไม่ได้ นางรีบเชื้อเชิญ 

อกีฝ่ายเข้าไปที่ห้องอาหารด้านในทนัที

“ฮวาเฉนิไปกนัเถอะ” ท่านอ๋องหนุ่มเรยีกหาพระชายาสาวของตนเอง

“ได้” ฮวาเฉนิพยกัหน้า เดนิไปใกล้ผู้ที่เรยีกหา
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บนโต๊ะเตม็ไปด้วยอาหารชั้นเลศิมากมาย ทั้งเป็ดย่างน�า้ผึ้ง ปลาทบัทมิ

นึ่งบ๊วยตวัเท่าท่อนขา ขาหมูทรงเครื่องยาจนีอกีจานใหญ่ และยงัมอีาหารจาน

ใหญ่อกีมากมาย ฮวาเฉนิมองไปรอบๆ โต๊ะอย่างล�าบากใจ คบีเนื้อปลาทบัทมิ

นึ่งบ๊วยใส่ถ้วยของตวัเองเลก็น้อย

“เฉนิเอ๋อร์ กนินี่ส ิเป็ดอบน�้าผึ้งของโปรดเจ้า” ฮั่วฮหูยนิคบีส่วนเนื้อของ

เป็ดย่างชิ้นใหญ่ใส่ถ้วยของหญงิสาวอย่างใจกว้าง

“ขอบคุณเจ้าค่ะ เอ่อ...ท่านแม่” หญงิสาวเอ่ยขอบคุณเสยีงตะกุกตะกกั 

รู้สกึไม่ชนิปาก

“ขอบคณุอะไรกนั เรื่องแค่นี้เอง” หญงิสงูวยัหวัเราะกลั้วคอ ถ้าไม่ใช่วา่

ทกุคนในที่นี้รูว่้าฮวาเฉนิมตี�าแหน่งใดในจวน คงจะต้องนกึว่าคนทั้งสองเป็นแม่

ลูกกนัจรงิๆ เป็นแน่

ที่จรงิแล้วฮวาเฉนิไม่รู้สกึอยากกนิอะไรสกันดิ แต่กไ็ม่กลา้ปฏเิสธ นาง

ค่อยๆ เคี้ยวอาหารในปากให้ละเอยีดก่อนจะกลนืลงไปทลีะค�า

“ท่านพ่อท่านแม่ ลกูอยากจะคยุกบัพี่หญงิใหญ่สกัหน่อยเจ้าค่ะ” หลงั

มื้ออาหารเช้าตามพธิกีลบัมาเยี่ยมจวน เหม่ยเหยากล็ากแขนของฮวาเฉนิไปทาง

สวนด้านหลงัอย่างสนทิสนม

“แล้วอย่ารั้งตวัพี่สาวเจ้าไว้นานเล่าลกูรกั ประเดี๋ยวท่านอ๋องจะรอนาน” 

ฮั่วฮูหยนิยิ้มแย้มท�าท่าทางเอน็ดูบุตรสาวทั้งสองเป็นที่สุด

“คิกๆ ไม่นานหรอกเจ้าค่ะ” เหม่ยเหยายังคงคล้องแขนอีกฝ่ายแน่น  

“ไปทางนี้กันเถิดเจ้าค่ะพี่หญิงใหญ่” นางลากจูงฮวาเฉินไปตามทางห่างจาก 

ห้องอาหารไปเรื่อยๆ

“ม.ี..มอีะไรอย่างนั้นหรอื” เมื่อคนทั้งคูม่าหยดุอยูท่ี่เส้นทางระหว่างเรอืน

ที่ไม่ค่อยมคีนเดนิผ่านไปมามากนกั ฮวาเฉนิกเ็อ่ยถามน้องสาวทนัที

“ฮ ึคดิว่าเจ้าเป็นใครนงัลกูสาวใช้ ถอืว่าตวัเองเป็นพระชายาแล้วใช่หรอื

ไม่” เมื่อเหลอืบซ้ายแลขวาว่าไม่มใีครแล้วเหม่ยเหยากห็ยุดท�าตวัสนทิสนมกบั
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อกีฝ่าย เดก็สาวปัดแขนซ้ายขวาของตวัเองด้วยท่าทรีาวกบัปัดสิ่งสกปรกออก

จากตวั

“ถ้า...ถ้าไม่มอีะไร ข้าขอตวัก่อน” ฮวาเฉนิรบัรู้ได้ถงึความไม่เป็นมติร

ของน้องสาวจงึรบีขอตวักลบัไปหาหยนิเยี่ย

“เดี๋ยวก่อนนังฮวาเฉิน เจ้าไม่อยากรู้หรือว่าข้าเรียกเจ้ามาท�าไมกัน”  

เหม่ยเหยาเหน็ฮวาเฉนิก�าลงัจะหนกีร็บีมายนืขวางทางเอาไว้

“ท�าไมหรอื” ฮวาเฉนิถามอย่างหวาดๆ ความรู้สกึหววิๆ เหมอืนก�าลงั

จะมเีรื่องร้ายกลบัมาอกีครั้ง

“พอข้าลองมาคิดดูแล้ว การที่เจ้าแต่งงานกลายเป็นชายาอ๋องก็ดี 

เหมือนกันนะ” เหม่ยเหยาพูดพลางใช้นิ้วพันผมของตัวเองเล่น วันนี้นางสวม

กระโปรงสีส้มไล่สี เสื้อตัวบนสีเหลืองนวลมีแถบผ้ารัดเอวสีเขียวสบายตา 

ดูราวกบัเทพธดิาบุปผาตวัน้อย น่าทะนุถนอมเป็นที่สุด “เพราะว่าการที่เจ้าทิ้ง 

พี่หย่งเซงิไปแต่งงานกบัท่านอ๋องที่มศีกัดิ์และฐานะสูงกว่า ท�าให้ท่านป้าลี่โกรธ

มาก เมื่อวานท่านป้าจงึตดัสนิใจจะหมั้นข้ากบัพี่หย่งเซงิแทน”

สิ้นค�าพูดของน้องสาว ฮวาเฉินก็รู ้สึกเหมือนแผ่นดินที่นางยืนอยู ่ 

เกดิการสั่นไหวอย่างรุนแรงจนซวนเซแทบยนืไม่อยู่

“อุย๊! พระชายา ดใีจกบัหม่อมฉนัถงึเพยีงนี้เลยหรอืเพคะ หึๆ ” เหม่ย-

เหยาหวัเราะเสยีงขึ้นจมูก ยื่นมอืไปช่วยพยุงอกีฝ่ายอย่างมนี�้าใจ “ดูๆ ไปแล้ว

ท่านอ๋องกับพระชายาก็เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยก ถ้าอย่างไร 

หม่อมฉนักข็ออวยพรให้พระชายาอยู่กบัท่านอ๋องอย่างมคีวามสุขนะเพคะ ไว้

งานมงคลของหม่อมฉนักบัพี่หย่งเซงิมาถงึเมื่อใด จะไม่ลมืส่งเทยีบเชญิให้ท่าน

อ๋องกบัพระชายาแน่นอนเพคะ”

ฮวาเฉนิรูส้กึหอูื้อองึไปหมด ยิ่งคนตรงหน้ากล่าวถงึนางกบัท่านอ๋องมาก

เท่าไร ใจของนางกร็ู้สกึปวดร้าวมากขึ้นเท่านั้น นางไม่ได้ทรยศหย่งเซงิ

“คุณหนูเจ้าคะ ฮูหยินให้มาตาม เอ่อ...พระชายากับคุณหนูกลับไปที่ 

ห้องโถงเจ้าค่ะ” สาวใช้ส่วนตวัของฮั่วฮูหยนิรายงานกบัเหม่ยเหยา สาวใช้ผู้นี้ก็
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เคยรังแกฮวาเฉินเช่นกัน เพียงแต่ตอนนี้นางไม่มีความกล้าพอจึงท�าได้เพียง 

ส่งสายตาอยู่ห่างๆ เท่านั้น

“อย่างนั้นกก็ลบัไปกนัเถอะเจ้าค่ะพี่หญงิใหญ่ คกิๆ” เหม่ยเหยาสะบดั

มอืของฮวาเฉนิทิ้งพร้อมกบัเหยยีดยิ้มส่งให้อกีฝ่าย ฮวาเฉนิรูส้กึเหมอืนมก้ีอน

ขมอยูท่ี่ล�าคอ จะกลนืกไ็มไ่ด้ จะคายกไ็มอ่อก เดนิตามนอ้งสาวกลบัไปราวกบั

ร่างกายไร้วญิญาณ นางไม่อยากรบัรู้เรื่องนี้อกีแล้ว

“ฮวาเฉนิ” หยนิเยี่ยสงัเกตเหน็ความผดิปกตขิองพระชายา เสยีงเรยีก

ของเขาท�าให้ฮวาเฉนิคนืสติ

“ท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิพยายามจะยิ้มตอบอกีฝ่ายแต่กลบัท�าได้ยากยิ่ง

“พวกเราก�าลงัจะกลบัแล้ว เจ้ามอีะไรจะพูดกบับดิาหรอืไม่” เขาถาม

ฮวาเฉินเบนหน้ามองไปทางบิดา ไม่รู้ว่าเรื่องของหย่งเซิง บิดามีส่วน

เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ “ท่านพ่อ...” ฮั่วเสียนคังหันหน้ามามองตามเสียงเรียก

ของบตุรสาวคนโต แต่ในสายตาของบดิากลบัไม่มนีางอยู่เลย ดวงตาไร้ซึ่งความ

เมตตาหรอืห่วงใยโดยสิ้นเชงิ

“ขอให้ท่านพ่อรกัษาสขุภาพด้วยเจ้าค่ะ” เมื่อฮวาเฉนิพดูจบกย็กแขนเสื้อ

ขึ้นซบัน�้าตาที่ไหลซมึออกมา ไม่ใช่น�้าตาที่มาจากความอาลยั แต่เป็นน�้าตาแห่ง

ความเสยีใจ จวนแห่งนี้ไม่เคยมทีี่ส�าหรบันางเลยสกันดิ ในใจของบดิากไ็ม่เคย

มนีางอยู่เช่นกนั

“กลบักนัเถอะ” เสยีงราบเรยีบของหยนิเยี่ยท�าให้นางรู้ว่ายงัมทีี่ให้นาง

กลบัไป หญงิสาวพยกัหน้าเลก็น้อยก่อนจะเดนิไปยนืเคยีงข้างชายหนุ่ม

“คารวะผงิอ๋องและพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” ฮั่วเสยีนคงัเป็นต้นเสยีงบอกลา

คนทั้งสอง หยินเยี่ยออกเดินไปทางประตูจวนโดยไม่สนใจสิ่งใดอื่น ที่เขามา 

ในวนันี้กเ็พื่อดใูห้แน่ใจว่าฐานะเดมิของฮวาเฉนิจะไม่ถูกเปิดโปงในภายภาคหน้า

กเ็ท่านั้น
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“คารวะท่านอ๋องและพระชายาพ่ะย่ะค่ะ” เมื่อหยนิเยี่ยกบัฮวาเฉนิกลบั

มาถงึจวน พ่อบ้านประจ�าจวนกร็บีออกมาต้อนรบัแทบจะทนัที

“อืม” หยินเยี่ยพยักหน้าให้พ่อบ้าน ที่เดินตามกันมาคือฮวาเฉิน 

ซึ่งมสีหีน้าซดีเผอืด ตอนขึ้นรถม้ากลบัจวน จู่ๆ  นางกร็ูส้กึพะอดืพะอมอย่างไร

บอกไม่ถกู เคราะห์ดทีี่ระยะทางระหว่างสองจวนไม่ไกลกนัมากนกั และท่านอ๋อง

กไ็ม่ได้พูดอะไรกบันางต่อ

“ท่านอ๋อง หม่อมฉนัขอตวัไปพกัผ่อนก่อนนะเพคะ” ฮวาเฉนิกล่าวกบั

ท่านอ๋องหนุ่ม

“อืม” นอกจากการตอบรับหยินเยี่ยก็ไม่มีค�าพูดอื่นอีก เขาดูออกว่า 

นางไม่ค่อยสบายนักจึงไม่อยากรั้งตัวเอาไว้ “ตามเซียงเซียวให้ไปรับใช้นาง” 

ชายหนุ่มบอกกบัพ่อบ้าน

“พ่ะย่ะค่ะ” พ่อบ้านรับค�า ถึงท่านอ๋องจะไม่พูดเขาก็คิดจะท�าอยู่แล้ว 

เพยีงแต่ที่ไม่ไปไหนกเ็พราะเมื่อนบักนัตามความส�าคญัแล้ว จนกว่าท่านอ๋องจะ

ไม่มสีิ่งที่ต้องการให้รบัใช้เขาจงึไปรบัใช้เจ้านายคนอื่นได้

“พระชายาเป็นอย่างไรบ้างเพคะ” เมื่อเซยีงเซยีวทราบว่าพระชายากลบั

มาและก�าลังพักผ่อนอยู่ นางก็ผละออกจากงานครัวที่ท�าอยู่รีบวิ่งมาในทันท ี

เส้นผมและใบหน้ายงัมรีอยแป้งตดิอยู่

“เซยีงเซยีว ข้าปวดท้องคลื่นไส้” มอืข้างหนึ่งของฮวาเฉนิกุมท้อง ส่วน

อกีมอืหนึ่งปิดปาก

“อา...พระ...พระชายา นี่...นี่เพคะ” สาวใช้เด็กเห็นท่าทีเจ็บปวดของ 

พระชายากต็กใจจงึรบีวิ่งไปหยบิกระโถนเปล่าที่อยู่มุมห้องมายื่นให้

“อ๊อก...” ฮวาเฉนิรบักระโถนจากมอืของสาวใช้ก่อนจะอาเจยีนเอาของ

ที่กนิเข้าไปเมื่อเช้าออกมาจนหมด “แคก็ๆ”

“ผ้าเชด็หน้าเพคะพระชายา ส่วนนี่กน็�้าชาบ้วนปากเพคะ” เซยีงเซยีวยื่น

ผ้าขาวสะอาดให้พระชายาสาวใช้เชด็ปาก นางจะต้องออกไปตามหมอ นางจะ
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ต้องออกไปตามหมอ “พระชายารอสักครู่นะเพคะ หม่อมฉันจะออกไปตาม

หมอมาให้เพคะ”

“เดี๋ยว...ไม่ต้อง” ฮวาเฉนิห้ามสาวใช้เดก็ไว้ไม่ทนั ใช้เวลาไม่นานเซยีง-

เซยีวกก็ลบัมาพร้อมกบัอู่ซี

“ท่านอู่ซ ี ท่านเป็นวชิาแพทย์จรงิๆ หรอืเจ้าคะ” สาวใช้ถามด้วยความ

ไม่ไว้วางใจ นางก�าลังจะวิ่งไปบอกพ่อบ้านอยู่แล้วเชียวหากว่าเจ้านายคนนี้ 

ไม่มาขวางไว้ก่อน แถมยงัเสนอตวัมารกัษาพระชายาอกีต่างหาก

“เจ้าคอยดูข้าให้ดีเถอะ” อู่ซีเอาพัดไม้หอมเคาะศีรษะเซียงเซียว ก่อน 

จะหนัมายิ้มให้ฮวาเฉนิ “พระชายา กระหม่อมขอเสยีมารยาทพ่ะย่ะค่ะ” เขา 

ยื่นมอืมาข้างหน้า

“ข้าไม่เป็นอะไรมากหรอก แค่อาหารไม่ย่อยเท่านั้นเอง” ฮวาเฉนิตอบ

อย่างเก้อเขนิ นางไม่เคยกนิอาหารดีๆ  เวลากนิเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่จงึมกัจะ

ปวดท้องเป็นประจ�ากเ็ท่านั้นเอง ทว่าหญงิสาวกย็ื่นมอืออกไปข้างหน้าแต่โดยดี

“อืม...พระชายามีอาการอาหารไม่ย่อยจริงๆ เสียด้วย คิดว่าคงกิน 

เนื้อสัตว์ไม่ได้มาก อีกทั้งจิตใจยังมีความกังวล จิตใจไม่สงบสุขร่างกายก็จะ 

ไม่ดีพ่ะย่ะค่ะ” อู่ซีปล่อยมือออกจากข้อมือเล็กบางของหญิงสาวตรงหน้า  

“แต่กระหม่อมกย็งัแนะน�าให้พระชายากนิอาหารจ�าพวกเนื้อสตัว์ให้มากขึ้นนะ

พ่ะย่ะค่ะ อาจจะเริ่มทลีะน้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มให้มากขึ้น พวกปลานึ่งหรอืต้ม

กน็่าจะเหมาะ” เขาแนะน�า

“ข้าเข้าใจแล้ว” ฮวาเฉนิพยกัหน้ารบัค�า เรื่องที่เหม่ยเหยาพดูคงจะท�าร้าย

จติใจของนางมากจรงิๆ ถงึไดม้อีาการมากมายขนาดนี้ หญงิสาวสูดหายใจเข้า

ลกึๆ แล้วผ่อนออกมาช้าๆ พยายามสงบจติสงบใจของตวัเอง

“ถ้าอย่างไรกระหม่อมจะแจ้งให้ท่านอ๋องทราบ ท่านอ๋องจะได้ตาม 

หมอหลวงมาดูแลพระชายาดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ” อู่ซีถามขึ้นทั้งๆ ที่รู้ค�าตอบดี

อยู่แล้ว

“ไม่ต้อง...ไม่ต้องบอกท่านอ๋อง” ฮวาเฉนิรบีปฏเิสธ นางไม่อยากให้ใคร
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รู้เรื่องที่นางอาเจยีน และไม่อยากให้เขาทราบสาเหตุที่ท�าให้นางรู้สกึไม่ดดี้วย

“ได้พ่ะย่ะค่ะ” อู่ซยีิ้มละมุน ตอบรบัอย่างง่ายดาย

เมื่อหญงิสาวมองหน้าของอกีฝ่ายแล้วกก็ดัรมิฝีปากด้วยความกงัวล “ข้า

แค่ไม่อยากให้ท่านอ๋องเป็นห่วง”

“กระหม่อมเข้าใจแล้วพ่ะย่ะค่ะ ถ้าอย่างไรพระชายาพักผ่อนให้มากๆ 

มีปัญหาอะไรก็ให้เซียงเซียวมาบอกกระหม่อมได้ตลอดเวลาพ่ะย่ะค่ะ” อู่ซี 

พยกัหน้ารบัค�าอกีครั้ง “ถ้าไม่มอีะไรแล้วกระหม่อมขอตวัก่อนพ่ะย่ะค่ะ”

“ได้ ไปเถอะ ขอบคุณท่านมาก” ฮวาเฉนิถอนหายใจด้วยความโล่งอก 

“เซยีงเซยีว เรื่องนี้เจ้ากไ็ม่ต้องเอาไปบอกใคร” ฮวาเฉนิหนัมามองสาวใช้ตวัน้อย

อย่างคาดหวงั

“ได้เพคะพระชายา” เซียงเซียวรับค�า ในใจนึกสงสัยในท่าทีของคน 

ตรงหน้า พระชายาช่างต่างจากสตรทีั่วไปเสยีจรงิ ว่าแล้วกท็�าให้นกึถงึพี่สะใภ้

ของลูกพี่ลูกน้องห่างๆ ที่มีดบาดนิ้วก็ท�าส�าออยจนไม่ยอมช่วยท�าการท�างาน 

เหน็ชดัๆ ว่าพระชายาป่วยแต่กลบัไม่อยากให้ใครรู้ แปลก...แปลกจรงิๆ หรอื

ว่าสตรทีี่มาจากตระกูลดจีะมคีวามเขม้แขง็และอดทนได้มากกว่าสตรทีั่วๆ ไป

“เซยีงเซยีว เจ้าได้ยนิหรอืไม่”

“เพคะพระชายา หม่อมฉนัไม่บอกใครแน่เพคะ” สมัผสัของพระชายา

ที่สะกิดต้นแขนสาวใช้เด็กท�าให้นางสะดุ้ง เมื่อครู่สาวใช้เด็กคิดอะไรจนเหม่อ

ไปครูห่นึ่ง “เออ...เมื่อครูห่ม่อมฉนัเหม่อไปหน่อย ขอพระชายาโปรดอภยัด้วย

เพคะ”

“ไม่เป็นไร ข้าอยากจะพักผ่อนสักหน่อย เจ้าท�าอะไรอยู่ก็ไปท�าเถอะ”  

ฮวาเฉนิพูดประโยคเมื่อครูอ่กีครั้ง นางไม่ได้มท่ีาทโีกรธเคอืงใดๆ อกีทั้งยงัยิ้ม

อ่อนโยนให้อีกด้วย นั่นท�าให้สาวใช้เด็กรู้สึกดีและชื่นชมพระชายามากขึ้น 

อกีขั้น

“ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอตัวก่อนเพคะ” เซียงเซียวเก็บมือย่อตัวเพื่อ 

บอกลาก่อนเดนิออกจากห้องไป
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เมื่อสาวใช้ตวัน้อยเดนิออกไปแล้วฮวาเฉนิกเ็ดนิไปนั่งที่ขอบเตยีง ก้มลง

ถอดรองเท้า ดงึเครื่องประดบับนศรีษะออกวางไว้ที่โต๊ะข้างเตยีง แล้วค่อยๆ 

เอนตัวนอนลงบนเตียงฟากที่เป็นที่นอนของหยินเยี่ย แม้ว่าอยู่จวนอ๋องแล้ว

เกร็งอยู ่มาก แต่เมื่อเทียบกันแล้วก็นับว่าอยู ่สบายกว่าจวนเดิมมากนัก  

อย่างน้อยกส็บายใจกว่าและมคีนเป็นห่วงนาง หรอืยอมรบัฟังสิ่งที่นางพดูบ้าง 

หญิงสาวพลิกตัวอยู่ครู่หนึ่ง สูดดมเอากลิ่นที่ในช่วงสองวันนี้นางคุ้นเคย ใช้

เวลาไม่นานฮวาเฉนิกผ็ลอ็ยหลบัไปด้วยความอ่อนเพลยี

“พระชายาเพคะ พระชายา” เสยีงเรยีกเบาๆ ของสาวใช้ส่วนตวัท�าให ้

ฮวาเฉนิรู้สกึตวั หญงิสาวลมืตาขึ้นอย่างช้าๆ

“อืม” ฮวาเฉินปาดน�้าตาออกจากหางตา ดูเหมือนน�้าตานางจะไหล 

ตอนที่นอนอยู่

“ท่านอ๋องให้มาถามว่าพระชายาต้องการกนิมื้อเที่ยงด้วยกนัหรอืไม่เพคะ 

ถ้าไม่ ให้นอนต่อได้อกีสกัพกั ช่วงบ่ายจะมชี่างตดัเสื้อมาวดัตวัเพคะ” เซยีง-

เซยีวรายงานสิ่งที่ตวัเองจ�ามาได้อย่างครบถ้วน

“กนิส”ิ พระชายาพยกัหน้า นางรู้สกึหวิอยู่มาก อาจเป็นเพราะอาเจยีน

เมื่อเช้าท�าให้แทบไม่มอีะไรเหลอือยูใ่นท้อง หญงิสาวดนัตวัขึ้นมานั่งที่ขอบเตยีง

ก่อนอ้าปากหาวอกีครั้ง

“ให้หม่อมฉนัช่วยท�าผมนะเพคะ” สาวใช้เดก็เสนอตวัในระหว่างที่ช่วย

พระชายาสวมรองเท้า

“ได้” ฮวาเฉินตอบรับพลางย้ายไปที่หน้าโต๊ะกระจก นางเห็นจากภาพ

สะท้อนว่าสาวใช้ตัวน้อยเอามือเช็ดกระโปรงข้างตัวก่อนจะเริ่มลงมือท�าผม 

ให้นาง

“เสรจ็แล้วเพคะพระชายา” เซยีงเซยีวชื่นชมฝีมอืตวัเองด้วยความภมูใิจ 

เส้นผมของพระชายาเส้นบางละเอียดและนุ่มมาก อีกทั้งยังตรงสวย รวบไว้

ด้านบนครึ่งศรีษะและปล่อยที่เหลอืให้ทิ้งตวัไว้ เพยีงเท่านี้กด็ูดมีากแล้ว
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“ขอบใจมาก” ฮวาเฉนิส่งยิ้มให้อกีฝ่าย เมื่อได้นอนพกัหน้าตาของนาง

กด็ูดขีึ้นมาก

“ไม่เป็นอะไรเพคะ” สาวใช้รับการขอบใจด้วยความเก้อเขิน เจ้านาย

ขอบใจสาวใช้จะดูอย่างไรก็แปลกประหลาด เพราะเรื่องการท�างานรับใช้ 

ล้วนแต่เป็นหน้าที่ของพวกนางอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องขอบใจเลยสกันดิ

“อย่างนั้นก็ไปกันเถอะ” ฮวาเฉินยืนจัดเสื้อผ้าของตัวเองที่หลุดลุ่ยจาก

การนอนโดยอาศัยความช่วยเหลือจากสาวใช้อีกพักหนึ่ง ก่อนจะเดินน�าออก

จากห้องนอนไปทางห้องอาหารหลกั

“เชญิพระชายาเพคะ” สาวใช้ที่คอยรบัใช้ในห้องอาหารส่งถ้วยกระเบื้อง

ใส่ข้าวเตม็ถ้วยให้ฮวาเฉนิ

“ขอบใจ” ค�าขอบใจของฮวาเฉนิท�าเอาสาวใช้ที่ท�าหน้าที่สะดุ้งเลก็น้อย

“เป็นหน้าที่ของหม่อมฉันเพคะ” ค�าตอบของสาวใช้นั้นหมายความว่า

พระชายาไม่จ�าเป็นต้องขอบใจนาง

ฮวาเฉนิไม่ได้ตอบอะไรต่อ เพยีงกวาดตามองไปรอบโต๊ะอาหารแล้วก็

ไปสะดุดตากบัเกี๊ยวน�้าชามหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กบัหยนิเยี่ย

“เอาเกี๊ยวน�้าชามนี้ให้นาง” ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้ามเห็นสายตาของ 

หญงิสาวมาหยุดที่เกี๊ยวน�้าใกล้ตวัจงึเอ่ยสั่งกบัสาวใช้ข้างโต๊ะ

“เพคะท่านอ๋อง” สาวใช้รีบยกชามเกี๊ยวมาวางไว้ใกล้มือฮวาเฉินทันท ี

และยงัน�าถ้วยแบ่งและช้อนกระเบื้องที่เข้าคู่กนัมาให้ “เชญิพระชายาเพคะ”

“อมื” ฮวาเฉนิรบัถ้วยเปล่าและช้อนกระเบื้องมาถอืไวใ้นมอื ควนัร้อนๆ 

และกลิ่นหอมอ่อนๆ ของอาหารตรงหน้าท�าให้หญงิสาวรูส้กึอยากอาหารขึ้นมา

ทนัท ีนางค่อยๆ ตกัแบ่งตวัเกี๊ยวออกมาใส่ถ้วยเลก็ เมื่อคดิจะเอาช้อนแบ่งตวั

เกี๊ยว เพยีงแค่แตะปลายช้อนลงไปแผ่นแป้งกฉ็กีตามแรงกด ฮวาเฉนิตกัเกี๊ยว

ขึ้นมาเป่าให้หายร้อนแล้วจึงเอาเข้าปาก ดูเหมือนจะท�าจากปลาหรือเปล่านะ 

แล้วกม็กีลิ่นหอมอ่อนๆ ของผกัช ีเมื่อกลนืลงไปกร็ูส้กึถงึรสร้อนของกระเทยีม
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ที่ไหลผ่านไปตามล�าคอ

“ใครเป็นคนท�าเกี๊ยวชามนี้หรือ” หยินเยี่ยที่เห็นท่าทีพอใจของคน 

ตรงหน้าจงึสอบถามกบัสาวใช้รอบๆ

“เรยีนท่านอ๋อง เป็นสาวใช้ส่วนตวัของพระชายาเองเพคะ”

“ให้รางวลั” แม้จะเป็นเพยีงการให้รางวลัตามธรรมดา แต่กท็�าให้บรรดา

สาวใช้ในห้องนั้นรู้ทนัทวี่าความส�าคญัของพระชายาคงไม่ธรรมดาแล้ว

“ขอบพระทัยเพคะท่านอ๋อง” เซียงเซียวที่จู่ๆ ก็มีโชคหล่นใส่แอบดีใจ

กับตัวเองอยู่เงียบๆ นางแค่อยากจะท�าอาหารที่ย่อยง่ายๆ ให้พระชายากิน

เท่านั้น ได้ยนิมาว่ากระเทยีมช่วยย่อย ส่วนผกัชกีช็่วยให้เจรญิอาหาร อกีทั้ง

ท่านอูซ่ยีงัเป็นคนพดูเองด้วยว่าปลากนิได้ นางจงึท�าเกี๊ยวปลาเลาะก้างบดผสม

กับกระเทียมและเครื่องปรุงรสอ่อนๆ ใส่ไข่ไก่ผสมเข้าไปในเนื้อปลาเพื่อเพิ่ม

รสสัมผัส ไม่ให้เละเกินไป ตัวแป้งก็ผสมกับผักชีเล็กน้อยให้พอมีกลิ่นหอม

จางๆ ห่อแล้วต้มเป็นเกี๊ยวน�้ากนิง่ายและลื่นคอ ถ้าเป็นชามนี้พระชายาจะต้อง

กนิได้อย่างแน่นอน

นอกจากเกี๊ยวน�้าแล้วฮวาเฉินยังกินอาหารอีกสองสามอย่างบนโต๊ะ 

ซึ่งกย็งัไม่พ้นอาหารที่ย่อยง่ายทั้งสิ้น แม้จะกนิข้าวได้น้อย ข้าวในถ้วยพร่องไป

ไม่ถึงครึ่ง แต่กลับกินเกี๊ยวน�้าได้เยอะ หญิงสาวไม่เคยกินอาหารได้เต็มอิ่ม 

เช่นนี้มาก่อน หลังมื้ออาหารท่านอ๋องพูดเพียงว่ามีงานต้องท�าไม่อาจอยู่เป็น

เพื่อนนางได้ จงึจะหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนตอนนางวดัตวัตดัชุด


