
หนึ่ง

ย่างเข้าเดอืนสบิ สายลมเหมนัต์เริ่มพดัพา ปยุหมิะสขีาวร่วงหล่นจาก

ผนืฟ้าสคีราม เกี้ยวสแีดงหลงัใหญ่ตดักบัสเีขยีวของทวิทศัน์รอบด้าน มบีุรุษ

ร่างก�าย�าแปดคนหามพร้อมกบัก้าวเดนิเป็นจงัหวะ ขบวนเจ้าสาวผู้เพยีบพร้อม

ครบถ้วนสมฐานะก�าลงัมุ่งสู่ปลายทางด้วยใบหน้าเปี่ยมรอยยิ้ม

ด้านในเกี้ยวมรี่างบอบบางของเจ้าสาวคนงามนั่งอย่างสงบ บรรยากาศ

รอบด้านอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของงานมงคล เสียงเครื่องเป่าดังสูงต�่าเป็น

ท�านองสลับกับเสียงตีฆ้องเป็นจังหวะ ทว่าสีหน้าคนข้างในกลับเต็มไปด้วย

ความกงัวล

เกี้ยวสีแดงหลังใหญ่โคลงเคลงไปมาชวนให้รู้สึกอึดอัดเล็กน้อย หญิง

สาวพยายามข่มอาการเหล่านั้นพลางตั้งสติ นี่คืองานแต่งของนางจะให้ความ

หวั่นวติกมาท�าลายไม่ได้ เพราะวนันี้คอืวนัส�าคญัที่สุดในชวีติ มอิาจพลาดได้

โดยเดด็ขาด

วันที่นางจะกลายเป็นฮูหยินใหญ่ ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายภรรยาหลวงที่

ต้องคอยดูแลทั้งสามแีละอนุอกีหลายคน

นางคอือวิ๋นซอื บตุรสาวเพยีงคนเดยีวของใต้เท้าอวิ๋นเสนาบดกีรมคลงั
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แห่งแคว้นกับฮูหยินใหญ่จางซื่อ ที่บอกว่าเป็นบุตรสาวคนเดียวนั้นหาใช่ว่า 

บิดามีบุตรแค่นางหรอกนะ แต่หมายถึงคนเดียวที่มีกับฮูหยินใหญ่ต่างหาก 

เพราะบิดาของอวิ๋นซือมีสามภรรยากับสี่อนุอย่างครบครัน และยังไม่รวม 

สาวใช้อุ่นเตยีงที่มมีากมายเสยีจนนางผู้เป็นลูกนบัญาตไิม่ถูก

จางซื่อมีอวิ๋นซือเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียว อีกทั้งยังมิอาจตั้งครรภ ์

สายเลือดชายเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูลได้ ท�าให้ฐานะฮูหยินใหญ่ในจวนไม่มี

ความหมายนัก ผู้ที่มีอ�านาจในจวนแท้จริงกลับเป็นฮูหยินสามที่มีบุตรชายถึง

สองคน ทว่าเมื่อไม่นานมานี้เจยีงฮหูยนิรองกค็ลอดทายาทชายมาอกีคน ท�าให้

การแย่งชงิอ�านาจภายในจวนดุเดอืดขึ้นไปอกี

อวิ๋นซือไม่แยแสการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นของคนเหล่านั้น สิบห้าปีที่

เตบิโตในจวนเสนาบด ี ภาพที่นางเหน็มเีพยีงมารดาที่ต้องคอยรองรบัอารมณ์

ของบิดา รับใช้บรรดาฮูหยินรอง รวมทั้งดูแลอนุและเหล่าสาวใช้ที่บิดาโปรด 

ปราน นั่นคือฐานะฮูหยินใหญ่ ทว่าท�างานไม่ต่างจากคนใช้ที่ต้องคอยดูแล 

ทุกเรื่อง ความส�าคญัของมารดาที่มใีนใจบดิามสิู้อนุคนหนึ่งเลยด้วยซ�้า

ฮ!ึ นี่ละชะตาของคนเป็นฮหูยนิใหญ่ ภรรยาหลวงที่บรุษุทั้งหลายตบแต่ง

พวกนางเข้ามาเป็นเมยีเอกเพื่อเชดิหน้าชูตา

ท่ามกลางปุยหิมะและสายลมเหมันต์ ในที่สุดขบวนเจ้าสาวก็เดินทาง 

มาถึงที่หมาย เกี้ยวเจ้าสาวถูกวางลงบนพื้น พร้อมเสียงแม่สื่อร้องขานบอก

พธิกีารให้เจ้าบ่าวเตะเกี้ยวข่มภรรยาตามธรรมเนยีม

อวิ๋นซือคลี่ยิ้มบางใต้ผ้าคลุมลายนกยวนยางคู่ ธรรมเนียมประเพณี 

ช่างน่าขบขนันกั บุรุษมคี่ากว่าสตร ีสามคีอืฟ้า ภรรยาคอืดนิ แต่งถูกต้องตาม

พิธีการหมายถึงภรรยาเอก แต่งด้อยลงมาคือภรรยารอง ถัดมาอีกนิดก็เป็น 

อนุ แต่ไม่ว่าคนไหนกค็อืภรรยาที่ต้องเหน็สามเีป็นฟ้าอยู่ดมีใิช่หรอื

ขนาดนี้แล้วยงัต้องข่มอกีหรอือย่างไร

ระหว่างที่นางก�าลงัอยูใ่นภวงัค์ความคดิ ด้านนอกกเ็สรจ็สิ้นธรรมเนยีม 

มือใหญ่ที่ได้รูปสวยงามของบุรุษยื่นเข้ามา อวิ๋นซือสูดลมหายใจเข้าเบาๆ  
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ก่อนจะยกมอืขาวนุ่มของตวัเองวางทบัลงไป

ร่างสูงประคองเจ้าสาวของตัวเองเข้าสู่ด้านใน ฝ่ามือที่เกาะกุมกันให้

สัมผัสที่แตกต่างในความรู้สึกของทั้งคู่ คนหนึ่งสัมผัสถึงความนุ่มนวลของ 

มือน้อยนั้น อีกคนรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของบุรุษเพศจากความสากกระด้าง 

อวิ๋นซอืหลุบตาลงต�่ายามที่ก้าวเท้าตามแรงจูง

เขาเป็นบุรุษคนแรกนอกจากบิดาที่นางจับมือ และจะเป็นคนแรกใน 

อกีหลายๆ เรื่องด้วย หวงัเพยีงว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้า อกีฝ่ายจะให้เกยีรติ

กนับ้าง เท่านี้กพ็อใจแล้วส�าหรบันาง

ในที่สุดพิธีการแต่ละขั้นตอนก็ผ่านไปและเสร็จสิ้น ค�่าคืนที่มีค่าดั่ง 

ทองพนัต�าลงึเงยีบสงดั สาวใช้และแม่สื่อออกไปกนัหมดแล้ว ร่างบอบบางนั่ง

เกรง็เลก็น้อย สองมอืที่กุมประสานกนัของนางชื้นไปด้วยเหงื่อ ร่างสูงของคน

ที่เปน็สามหีมาดๆ ก้าวมายนืด้านข้าง มอืเรยีวสวยดจุหยกช่วยนางปลดเครื่อง

ประดบับนศรีษะออกอย่างอ่อนโยน หญงิสาวขบรมิฝีปากสะกดอาการอดึอดั

ในใจ รอจนเขาน�าทุกอย่างออกจากผมจนหมด

“เจ้าหวิหรอืไม่”

เขาถามน�้าเสียงทุ้มนุ่มนวล เสียงนั้นกังวานทว่าอ่อนโยนอย่างยิ่ง จน 

อวิ๋นซอือดเงยหน้าขึ้นลอบมองอกีฝ่ายไม่ได้ ใบหน้าเขาให้ความรูส้กึไม่ต่างจาก

เสยีง งดงาม คมสนั และสดใสราวกบัสายน�้าที่เยน็ฉ�่า ดวงตาคมฉายแววอบอุน่ 

เพยีงแค่สบมองกท็�าให้คนเคลบิเคลิ้ม ปากแดงฟันขาวและท่าทางอมยิ้มน้อยๆ 

นั่นกช็วนให้รู้สกึหลงใหลได้

เมื่อเหน็เจ้าสาวเหม่อลอยราวกบัถกูมนตร์สะกด หลนัชงิกอ็มยิ้มอารมณ์

ดี เขาหัวเราะเสียงทุ้มละมุนหูพลางก้าวมาคว้าจอกสุราบนโต๊ะ แล้วยื่นส่งให้

นางจอกหนึ่ง พออวิ๋นซอืรบัมาถอื อกีฝ่ายกค็ล้องแขนไขว้ดื่มทนัที

สรุารสแรงบาดคอ อวิ๋นซอืดื่มรวดเดยีวหมดจอก จากนั้นใบหน้างดงาม

ก็แดงก�่าลงมาถึงล�าคอ นางกะพริบตาถี่ๆ เมื่อความรู ้สึกมึนงงเข้าจู ่โจม  

หลนัชงิหวัเราะเอน็ดูในความคออ่อนของภรรยา เขาจบัจงูนางมานั่งที่โต๊ะอาหาร
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ก่อนจะชกัชวนให้กนิ

กนิอาหารคาวแล้วกต็้องมขีองหวานตบท้าย ส�าหรบัหลนัชงิ ของหวาน

ก็คืออวิ๋นซือนั่นเอง สุราฤทธิ์แรงและบุรุษรูปงามราวกับภาพฝันท�าให้รู้สึก

มนึเมากว่าปกต ิกว่านางจะทนัรูส้กึตวั แผ่นหลงัเปลอืยเปล่ากส็มัผสักบัที่นอน

เยน็เยยีบแล้ว

ดรุณนี้อยวยัสบิห้าไร้ประสบการณ์ได้แต่ตอบสนองอย่างเงอะงะ บุรุษ

หนุ่มผู้ช�่าชองใช้ความช�านาญหลอกล่อให้นางเผลอไผล ก่อนที่จะกรีดร้อง 

เมื่อรู้สกึถงึความปวดร้าว

ทว่าไม่นานความเชี่ยวชาญของหลนัชงิกท็�าให้นางตอบสนองอกีครั้ง เมื่อ

ความเจ็บปวดคลายลง ความรู้สึกแบบใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสก็เร่งเร้า อวิ๋นซือ

เผลอปลดปล่อยเสยีงหวานที่วาบหวามจนตวัเองยงัอดตกใจไม่ได้

ภายนอกสายลมเหมันต์พัดกระโชก หิมะที่โปรยปรายลงบนพื้นกลาย

เป็นพรมสขีาวสะอาดตา ตดักบัสแีดงสดของกลบีเหมยฮวาที่ร่วงหล่น ราวกบั

ผนืผ้าบนเตยีงนอนของคู่บ่าวสาว

ในห้องนอนที่ร้อนผ่าวจนสายลมและไอหิมะยังต้องล่าถอย สองร่าง 

แนบแน่นเกี่ยวกระหวดัรดัรงึ เตยีงนอนหลงัใหญ่โยกไหวส่งเสยีงประท้วง ทว่า 

ผู้เป็นนายกลบัไม่คดิจะใส่ใจ

อวิ๋นซอืเหลอืบมองผ่านหน้าต่างที่เปิดรบัสายลมเยน็ฉ�่า ภาพสุดท้ายที่

นางเห็นนอกหน้าต่างคือ ผืนหิมะสีขาวที่ตัดด้วยกลีบเหมยฮวาสีแดงสด  

จากนั้นคนบนร่างก็ทาบริมฝีปากลงมา พร้อมกับความรัญจวนที่อีกฝ่ายสร้าง

ขึ้น ดวงตาสุกใสเกดิละอองน�้าจนพร่ามวั เสยีงหนึ่งพลนัดงัแว่วขึ้นมาในหวั

‘วอนขอรกัแท้ที่มั่นคง เพยีงหนึ่งยวนยางยนืยงจนแก่เฒ่า’

หยาดน�้าใสพลนัไหลรนิจากหางตา รกัแท้มั่นคงหนึ่งคู่นกยวนยาง ใน

อดตีเป็นนางที่เฝ้าท่องบทกลอนนี้เสมอมา

แต่เดก็สาววยัฝันผู้ใดบ้างเล่าจะไม่ใฝ่หา…



สอง

เดอืนสามในเมอืงหลวง ลมวสนัต์พดัผ่าน อากาศอบอุน่จนเรยีกได้ว่า

ร้อนยิ่ง กาลเวลาไม่เคยรั้งรอผู้ใด เพยีงช่วงเวลาราวกะพรบิตา อวิ๋นซอืกแ็ต่ง

เข้าตระกูลหลนัมาจะครบรอบเป็นปีที่สองแล้ว

นางมีความสุขตามอัตภาพ เป็นฮูหยินใหญ่ที่ดูแลทุกข์สุขของบรรดา

ภรรยาน้อยให้สามตีนเอง หลนัชงิแสดงความรกัใคร่ ห่วงใย และให้เกยีรตนิาง

เสมอต้นเสมอปลาย อีกทั้งฮูหยินผู้เฒ่าซึ่งเป็นแม่สามีก็มอบความเอ็นดูให้ 

เรยีกได้ว่าอวิ๋นซอืนั้นมคีรบทุกสิ่งที่ภรรยาเอกคนหนึ่งควรจะได้รบั

ทั้งความรักและอ�านาจในการดูแลคฤหาสน์จากสามี ทั้งความเอ็นดู 

และความพึงพอใจของแม่สามี เนื่องจากอวิ๋นซือมักออกงานเลี้ยงต้อนรับกับ 

หลนัชงิบ่อยครั้ง ยิ่งท�าให้บรรดาฮหูยนิตระกลูอื่นล้วนชื่นชมและรษิยาในวาสนา 

ของนาง แต่นางมกับอกคนเหล่านั้นในใจอย่างสงสารเสมอ 

‘เชื่อเถอะว่าพวกเจ้าทุกคนคงไม่อยากเป็นเยี่ยงข้าหรอก เพราะมีครบ

ทุกอย่างนั้น หมายถงึฮูหยนิรองและเหล่าอนุในเรอืนหลงัด้วยน่ะส’ิ

หลันชิงสืบทอดต�าแหน่งเจ้าบ้านจากบิดา ที่บุกเบิกเส้นทางการค้าจน

ตระกูลหลันก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในด้านนี้ อ�านาจเงินตราบวกกับเส้นสายทาง 
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การค้าในมอื แม้แต่ขุนนางใหญ่ในราชส�านกัยงัต้องดูสหีน้า และนั่นท�าให้เขา 

มเิคยขาดสตรอีุ่นเตยีง

ในคฤหาสน์นอกจากอวิ๋นซือที่เป็นฮูหยินใหญ่ ยังมีฮูหยินรองและ 

ฮูหยินสามสี่ห้า อีกทั้งอนุที่มีมากกว่าบิดาของนางเป็นเท่าตัว ไม่รวมบรรดา 

สาวงามที่หลายคนส่งมาเอาใจ ซึ่งเจ้าตวักไ็ม่เคยปฏเิสธอนัใด ผู้คนจงึเล่าลอื

กันปากต่อปากว่า เรือนหลังของนายท่านหลันเป็นแหล่งรวมสาวงามชั้นยอด  

ที่แม้แต่เชื้อพระวงศ์กย็งัทาบไม่ตดิ

อวิ๋นซือยิ้มขณะที่เอนหลังพิงเก้าอี้เพื่อพักสายตาจากสมุดบัญชีที่ก�าลัง

ตรวจด้วยอิริยาบถผ่อนคลาย ริมฝีปากบางหยักยิ้มในมุมที่พอดิบพอดีอย่าง

ที่เคยฝึกมานับครั้งไม่ถ้วน ก็เพื่อเอาใจบุรุษคนส�าคัญ แน่นอนว่านางต้อง 

เอาอกเอาใจสวมบทบาทฮูหยินใหญ่ผู้รักใคร่เทิดทูนสามีซึ่งเป็นดั่งท้องฟ้าให้

แนบเนยีนที่สุด และหลนัชงิเองกพ็อใจมากจรงิๆ เมื่อเหน็รอยยิ้มอ่อนหวาน

ปานสายน�้าเยน็ เขาเองกอ็ารมณ์ดขีึ้นมา

“เหนื่อยอย่างนั้นหรอื”

นิ้วเรยีวที่เหน็ข้อนิ้วชดัเจนลูบไล้หน้าผากมนแผ่วเบา ปัดผมปอยหนึ่ง

ขึ้นให้ น�้าเสยีงทุ้มนุ่มนวลที่แฝงแววอ่อนโยนระคนห่วงใยเอ่ยถาม

“หากเหนื่อยนกักใ็ห้อาเต๋อไปจดัการเถดิ เจ้าจะได้ไม่ล�าบาก”

อาเต๋อที่เขาพูดถึงก็คือพ่อบ้านที่คอยดูแลทุกอย่าง อวิ๋นซือยิ้มรับแต่ 

ไม่ได้เอ่ยปากอนัใด ให้คนอื่นท�าแล้วนางกต้็องมานั่งตรวจอกีรอบอยูด่น่ีะหรอื 

นอกจากงานไม่ลดแล้วยงัเพิ่มเตมิคอืต้องเสยีเวลาสั่งกนัไปมา

บางทกีไ็ม่เข้าใจจรงิๆ ว่า เหตุไฉนบางคราสามผีู้ชาญฉลาดของนางจงึ

ใช้การกระท�าที่โง่งมเช่นนี้แสดงออกถงึความห่วงหา หรอืว่าบรรดาเมยีคนอื่น

ของเขาจะชื่นชอบความห่วงใยจอมปลอมเหล่านี้ จนมองข้ามเหตผุลและความ

เป็นจรงิไปได้

“ท่านพี่น่าจะสะสางงานอยูท่ี่ลั่วหยางมใิช่หรอื” นางเงยหน้าขึ้นสบตากบั

ฝ่ายตรงข้าม เสยีงใสเอ่ยค�าพูดเย้าหยอก
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“ข้าเร่งท�าทุกอย่างเพื่อกลบัมาหาฮูหยนิอย่างไรเล่า”

คนถูกเย้าหยอกด้วยค�าหวานตอบกลบั ทว่าผู้เริ่มกลบันกึถงึค�าพดูของ

บ่าวในคฤหาสน์ที่ซุบซิบกันเมื่อหลายวันก่อน อนุคนใหม่ที่ขุนนางผู้หนึ่งส่ง 

มานั้นงดงามมาก

เร่งท�าทุกอย่างเพื่อกลบัมาหาฮูหยนิ... คนไหนเล่า

เงาบุรุษในเรือนอนุคนใหม่ที่บังเอิญผ่านไปเห็นเมื่อสองสามวันก่อนนี้ 

เป็นนางเองที่ตาฝาดใช่หรอืไม่

หรอืเขามพีี่ชายฝาแฝด

แม้ในใจรู้เท่าทนั ทว่าอวิ๋นซอืเพยีงยกยิ้มอย่างยนิด ีไม่คดิท�าตวัฉลาด 

แสดงว่ารู้เรื่องที่อกีฝ่ายปกปิด เขาให้เกยีรตนิางสมฐานะ เช่นนั้นนางกจ็ะท�าตวั

ให้สมต�าแหน่งตามที่เขาว่าจ้าง

หลนัชงิก้าวเข้ามารั้งร่างบางไว้หลวมๆ ประคองภรรยาให้ขยบัตาม ก่อน

จะก้มหน้าลงบอกนางให้กนิอาหารพร้อมกนั พลางสั่งให้บ่าวจดัส�ารบัขึ้นโต๊ะได้

เลย ยามที่มาถงึโต๊ะกนิข้าว ทุกอย่างกถ็ูกจดัเตรยีมไว้พร้อมสรรพ ของบนนั้น

ล้วนเป็นของชอบของนางเสยีสิ้น

“ข้าสั่งแม่ครวัให้ท�าของโปรดเจ้าทั้งนั้น ซอืเอ๋อร์ เจ้าผอมลงไปมากนกั 

ข้าเหน็แล้วให้ปวดใจ”

อา... สามีของนางช่างอ่อนโยนเหลือเกิน ทั้งที่เขาต้องเป็นฝ่ายบริการ

เมยีมากมายขนาดนี้ ยงัสามารถเอาใจใส่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เรยีกว่า

หาที่ตมิไิด้เลย

อกีทั้งยงัดกีบัเมยีทุกคนอย่างเท่าเทยีม!

หลงัอาหารมื้อเยน็จบลง อวิ๋นซอืที่ตาปรอืกเ็อนกายพงิอกกว้าง ช่วงนี้

ใกล้ถึงงานเลี้ยงวันเกิดของฮูหยินผู้เฒ่า นางที่เป็นฮูหยินใหญ่ต้องดูแลเรือน 

จงึงานยุ่งจนสายตวัแทบขาดเพราะความเหนด็เหนื่อย

หลันชิงนั่งเป็นเพื่อนภรรยาเงียบๆ อดทนต่อความชาที่แขนเพราะ 
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ถูกนางทบั เมื่อเหน็ใบหน้าหล่อเหลาอยู่ใกล้สายตา หญงิสาวกเ็อื้อมมอืขึ้นไป

ไล้ข้างแก้มสากอย่างแผ่วเบา

“หากเหนื่อยนักก็ให้อาเต๋อไปจัดการ เห็นเจ้าอ่อนล้าเช่นนี้ข้ารู้สึกเป็น

ห่วงยิ่ง”

อวิ๋นซอืไม่สนใจค�ากล่าวนั้น “เกอืบเดอืนแล้วนะท่านพี่”

ไม่ว่าจะเป็นเพราะงานรุมเร้า เพิ่งเดนิทางกลบัจรงิหรอืเทจ็ แต่การที่นาง

ไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาเกือบเดือนนั่นคือเรื่องจริง และเมื่ออีกฝ่ายมาเพื่อมอบ 

ความสุขให้ นางก็ไม่จ�าเป็นต้องปฏิเสธอันใด เพราะอย่างน้อยก็ยังดีกว่าใช้

บรกิารนายโลมมใิช่หรอื

ดวงตาคมฉายแววอ่อนโยนทอประกายแสงเข้มวูบหนึ่ง เขากบันางต่าง

รูด้ถีงึความหมายของประโยคเมื่อครู ่ใบหน้าหล่อเหลาลดต�่าลงมาจนรมิฝีปาก

หยักจดไหล่บาง อาภรณ์ที่ปกคลุมลื่นหลุด แทบจะพร้อมกับฟันขาวที่กดลง

บนเนื้อนวล จากนั้นจึงค่อยๆ ผ่อนแรงลง หันมาใช้ปลายลิ้นร้อนตวัดตาม 

ร่องรอยที่สร้างไว้อย่างช�านาญ

...ชกัจูงและเล้าโลม

อวิ๋นซือรู้สึกวูบวาบไปทั่วกาย ความเจ็บแปลบที่ไหล่กลายเป็นความ

รัญจวน นางเงยหน้ารับจุมพิตดุดันและโต้ตอบกลับอย่างเร่าร้อน สองร่าง 

กอดก่ายกนัตามสญัชาตญาณ ร่างบางถกูกดลงบนเตยีงหนานุม่ บทรกัดเุดอืด

เสียจนนางเก็บเสียงครางไม่อยู่ ลมหายใจติดขัดขาดหายเป็นห้วง ภาพคนที่

อยู่ข้างบนพร่าเลอืน ท่ามกลางสตทิี่รางเลอืน นางกป็ล่อยให้ตนเองจมดิ่งลงสู่

ความปรารถนาอย่างเตม็ใจ

เช้าวนัใหม่ อวิ๋นซอืตื่นขึ้นด้วยความเมื่อยล้า นางนอนลมืตาฟังเสยีง

ลมหายใจคนข้างกายเงยีบๆ อยูค่รูห่นึ่ง ก่อนจะค่อยๆ ขยบัตวัลกุขึ้นจากเตยีง

เพื่อไม่ให้มเีสยีง เมื่อเหน็ว่าหลนัชงิไม่มทีท่ีาว่าจะตื่น นางจงึเดนิไปหยบิเสื้อผ้า

ที่วางตรงข้างเตียงขึ้นมาสวม แล้วไล่เก็บบรรดาเสื้อผ้าที่กองเกลื่อนกลาดอยู่
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บนพื้น

ถุงหอมสีเดียวกับท้องฟ้าร่วงหล่นจากอาภรณ์ในมือ นางหยิบขึ้นมา

พจิารณาอย่างละเอยีด เหน็ด้ายถกัเป็นรูปนกยวนยางคลอเคลยี อวิ๋นซอือ่าน 

กลอนที่ถูกลงเขม็ไว้อย่างพถิพีถินั แล้วกน็ิ่งงนัไปชั่วครู่ใหญ่

‘วอนขอรกัแท้ที่มั่นคง เพยีงหนึ่งยวนยางยนืยงจนแก่เฒ่า’

กลอนตดัพ้อเช่นนี้หลนัชงิยงัพกตดิตวั เกรงว่าอนคุนใหม่คงมรีะดบัชั้น

ที่ไม่ธรรมดาในใจนายท่านเสยีแล้ว หญงิสาวครุน่คดิเงยีบๆ แล้วจงึยดัถงุหอม

ใบนั้นกลบัเข้าไปดงัเดมิ จากนั้นกเ็ดนิออกจากห้องไปเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“ฮูหยนิใหญ่”

พอเห็นนางปรากฏกาย เสี่ยวอิงกับเสี่ยวหยวน สาวใช้คนสนิทก็ก้าว 

เข้ามาท�าความเคารพ ใบหน้ามแีววหนกัอกหนกัใจ

“เกดิอะไรขึ้น”

“อนุซิ่วกบัอนุหมิ่นทะเลาะกนัเจ้าค่ะ พวกนางลงไม้ลงมอืกนัแล้วพลาด 

ไปโดนของขวญัที่ฮูหยนิใหญ่เตรยีมไว้ให้ฮูหยนิผู้เฒ่าแตกเจ้าค่ะ”

ของขวญัชิ้นนั้นคอืรปูสลกัเทพธดิาหมากรู�าอวยพร ท�าจากแก้วเจยีระไน

ล�้าค่าที่ต้องสั่งท�าโดยเฉพาะ ซึ่งอวิ๋นซือทุ่มเทในการสั่งช่างฝีมือดีสลักขึ้นเป็น

พเิศษเพื่อมอบให้แก่แม่สามใีนวนัเกดิอนัใกล้นี้

ของส�าคญัขนาดนั้นย่อมถูกจดัเกบ็ไว้อย่างด ีทว่าพวกนางกย็งัอุตส่าห์

เข้าไปตบตีกันจนเกิดเรื่องได้ ต้องบอกว่ามีความสามารถหรือดันทุรังดีเล่า  

แต่เกรงว่าคงจะไม่ใช่อุบตัเิหตุอย่างที่เอ่ยมาเป็นแน่

คาดวา่เรื่องที่นายท่านหลนักลบัถงึคฤหาสนแ์ลว้ตรงมาค้างอ้างแรมกบั 

ฮหูยนิใหญ่ทนัท ีคงจะเข้าหพูวกนางกนัตั้งแต่เมื่อคนืแลว้ ถงึได้ถ่อไปตบตกีนั

ให้ของขวญัของตนเสยีหายเล่นเช่นนี้

“ฮูหยนิใหญ่เจ้าคะ แล้วเรื่องของขวญั...”

เสี่ยวอิงถามอย่างหนักใจ อีกไม่กี่วันจะถึงวันงานแล้ว เวลาน้อยนิด 

แค่นี้จะไปหาอะไรดีๆ  มาทดแทนได้กนั



16
ฮูหยินใหญ่

“ไม่ต้องวุน่วายไป ในหบีสนิเดมิของข้ามรีปูสลกัพระโพธสิตัว์ที่แกะด้วย

ไม้จนัทน์หอม เจ้าเอาไปท�าความสะอาดให้ด ีคราวนี้อย่าให้เกดิเหตุได้อกี”

ไม้จันทน์หอมเก่าแก่สลักรูปพระโพธิสัตว์สวยงาม นับเป็นของล�้าค่า 

หายากที่ไม่ธรรมดา นางแต่งเข้าสกุลหลนัมาเกอืบสองปี แม่สามนีบัว่าปฏบิตัิ

กบันางด้วยด ีดงันั้นอวิ๋นซอืจงึมอิาจละเลยได้

ทว่าส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของส่วนนั้น ดวงตาสีนิลฉายแววเย็นชายามที่

ออกค�าสั่ง “เสี่ยวหยวน เจ้าไปตามอาเต๋อมาพบข้า”

หลนัชงิใช้นางเป็นโล่ดงึความสนใจจากอนุซิ่วกบัอนุหมิ่น เพยีงเพื่อจะ

ปกป้องสตรีคนใหม่สินะ แน่นอนว่าเขาเป็นท้องฟ้า ย่อมไม่อาจท�าสิ่งใดกับ 

อกีฝ่ายได้ แต่ไม่ใช่ว่านางจะยอมเจบ็ตวัเปล่าๆ นี่นา

เมื่อมอี�านาจกต็้องใช้ อวิ๋นซอืเรยีนรู้หลกัการนี้จนขึ้นใจ...

ไม่นานอาเต๋อกก็้าวเข้ามาในห้อง เขายนืค้อมกายพร้อมกบัเอ่ยถามจุด

ประสงค์ของคนตรงหน้าอย่างนอบน้อม แม้ต่อหน้านายท่านและฮูหยนิผู้เฒ่า 

อกีฝ่ายจะสวมบทบาทเป็นสตรอ่ีอนหวานกต็าม แต่พ่อบ้านรูด้ว่ีาตวัตนของนาง

นั้นซบัซ้อนไม่แพ้เจ้านายของเขาสกันดิ

“อย่างที่ข้าบอก พ่อบ้านเต๋อคดิว่าควรลงโทษพวกนางอย่างไร”

เมื่อฟังความจบอาเต๋อกพ็ลนัเหงื่อซมึ เขาเป็นเพยีงพ่อบ้าน ไหนเลยจะ

กล้าล่วงเกนิสตรขีองเจ้านาย แต่ถ้าบ่ายเบี่ยง คนตรงหน้าย่อมมโีทสะเป็นแน่ 

แม้ว่าเกือบสองปีที่ผ่านมาอวิ๋นซือจะไม่เคยแสดงอาการมีโทสะให้เห็น แต่ 

พ่อบ้านกไ็ม่ปรารถนาจะเหน็มนัอยู่ดี

“ตามกฎตระกูล อนุตบตกีนัสร้างความวุ่นวาย ต้องถูกโบยหลงัยี่สบิที

ขอรบั”

ใบหน้างดงามนิ่วลงอย่างไม่เห็นชอบ “นางเป็นอนุของท่านพี่ จะให้

ลงโทษเยี่ยงนั้นกน็่าสงสารแย่ ผู้หญงิเปรยีบเสมอืนดอกไม้ ชอกช�้าง่าย” เสยีง

ใสกล่าวอย่างไม่เหน็ด้วย

อาเต๋อก้มหน้าพลางลอบกลืนน�้าลายลงคอฝืดๆ ท�าไมเขาถึงรู้สึกว่า
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ประโยคเมื่อครู่ของฮูหยนิใหญ่คล้ายไม่จรงิใจเอาเสยีเลยล่ะ

“เอาแบบนี้แล้วกนั ลงโทษโบยตคีงจะหนกัเกนิไป ใกล้งานวนัเกดิของ

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าแล้วแท้ๆ พวกนางยงักล้าก่อความวุน่วาย อกีทั้งการท�าลายของขวญั

ย่อมเป็นลางไม่ดี ประกาศออกไปว่าอนุซิ่วกับอนุหมิ่นกระท�าตนไม่เหมาะสม 

ท�าของขวัญวันเกิดเสียหายถือเป็นเรื่องใหญ่ ให้พวกนางไปถือศีลกินเจที่วัด

สองเดอืนเพื่อสร้างกุศลให้ฮูหยนิผู้เฒ่าเป็นการชดเชย”

อาเต๋อฟังแล้วรู้สกึหนาวเยอืก เขารบัค�าพลางถอยออกมา ฮูหยนิใหญ่

ช่างร้ายกาจ แม้การลงโทษโบยยี่สบิทอีาจจะหนกั แต่ถ้าให้เลอืก สองคนนั้น

ต้องยอมถกูโบยมากกว่าเป็นแน่ เพราะสองเดอืนผ่านไป นายท่านจะยงัจ�าพวก

นางได้หรอืไม่กม็อิาจรู้ได้ แต่สองอนุนั่นจะไม่รบัค�ากค็งไม่ได้ ด้วยอกีฝ่ายยก

มาทั้งเรื่องโชคลางและสร้างบุญให้แก่ฮูหยนิผู้เฒ่าขนาดนี้ ต่อให้เป็นนายท่าน

กย็งัไม่มเีหตุผลที่จะคดัค้านด้วยซ�้าไป

แตจ่ะไปโทษใครได้เลา่ กต็อ้งโทษพวกนางเองนั่นละที่หาญกล้าท้าทาย

คนที่ไม่ควร กจ็งส�านกึผดิกบัตนเองไปเถอะ

เพยีงแต่เกรงว่าคงจะไม่ทนัเสยีแล้ว...

พวกนางไม่ควรลมืไปเลยจรงิๆ ว่าคนที่ตวัเองคดิเล่นงานนั้นเป็นฮหูยนิ

ใหญ่



สาม

อากาศในเดอืนสี่ยงัคงอบอุ่น

ในที่สุดงานเลี้ยงวันเกิดฮูหยินผู้เฒ่าก็เวียนมาถึง อวิ๋นซือเลือกชุด 

เครื่องประดบัตามฐานะ ชดุกระโปรงตวัยาวสม่ีวงอ่อนกบัเสื้อคลมุสขีาวสะอาด

ตา ให้ความรู้สกึเป็นกนัเองและไม่เป็นทางการจนเกนิไป งดงามสง่า ไม่ขาด

และกไ็ม่เกนิแม้แต่น้อย

แขกส่วนใหญ่เริ่มทยอยเดนิทางมาถงึแล้ว ในฐานะฮหูยนิใหญ่ หญงิสาว

จงึต้องคอยยนืต้อนรบั ระหว่างรอฮูหยนิผู้เฒ่ากบัสามมีาถงึ แน่นอนว่าไม่ใช่

งานง่ายเลย ไหนจะต้องคอยดแูลเรื่องอาหารการกนิ อกีทั้งยงัต้องหมั่นดคูวาม

เรยีบร้อยของบ่าวไพร่ สลบักบัต้อนรบัแขกเป็นระยะ อวิ๋นซอืวิ่งวุ่นจนร่างกาย

แทบแยกเป็นส่วนเพราะความเหนื่อย

ทว่า… ไร้เงาคนเป็นสามี

อวิ๋นซือรู้ดีว่าอีกฝ่ายยังมาไม่ถึง เพราะยามเดินมาที่เรือนจัดเลี้ยงต้อง

ผ่านเรือนอนุคนใหม่ นางยังเห็นเงาร่างสองสายที่แทบแยกกันไม่ออกอยู่เลย 

แต่อย่างที่ทุกคนพูดกนั อนุเจยีวผู้มาใหม่คนนี้งดงามอ่อนหวานจบัใจนกั คง

ไม่แปลกหากนายท่านหลนัจะใช้เวลากบัคนงามอย่างอ้อยอิ่งสกัเลก็น้อย
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และก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า ในระหว่างที่อีกฝ่ายก�าลังส�าเริงส�าราญ

กับอนุที่โปรดปราน คนที่เหนื่อยสายตัวแทบขาดย่อมต้องเป็นนาง อวิ๋นซือ 

ถอนหายใจเบาๆ ใบหน้าแย้มยิ้มตามมารยาทอย่างเป็นธรรมชาติ

อย่างที่เคยคิดไว้เลย ต�าแหน่งฮูหยินใหญ่นั้นเป็นงานที่หนักอย่างยิ่ง 

ต้องคอยดูแลทุกเรื่องราวภายในบ้าน ปรนนิบัติรับใช้สามีและมารดาอีกฝ่าย 

ไหนจะยงัมหีน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกให้เหล่าสตรเีรอืนหลงั ยิ่งพอมงีาน

เสรมิกต็้องเหนื่อยเป็นเท่าตวัอย่างยามนี้

จนบางทนีางกอ็ดคดิไม่ได้จรงิๆ ว่าตวัเองก�าลงัท�างานที่ได้ค่าตอบแทน

ไม่สมน�้าสมเนื้ออยู่…

ไม่นานเกินรอฮูหยินผู้เฒ่าก็เดินเข้ามาในงานด้วยการประคองของ 

บตุรชาย เมื่อมาถงึงานใบหน้าชรากแ็ต้มไปด้วยรอยยิ้ม นางมองแขกส่วนใหญ่

ที่เป็นสหายหรอืบรรดาญาตหิ่างๆ แล้วชวนกนัเข้าไปนั่งคุย

แม้สกลุหลนัจะเป็นสกลุใหญ่ในเมอืงหลวง ทวา่นายท่านผูเ้ฒ่าคนก่อน 

กลบัมหีลนัชงิเป็นทายาทเพยีงคนเดยีว อกีทั้งหลนัชงิเองกย็งัไม่มบีตุรอกีด้วย 

จึงไม่แปลกที่บรรดาเมียใหญ่เมียเล็กจะพยายามแข่งขันกันเอาเป็นเอาตาย  

อวิ๋นซอืคดิพลางถอนใจ เมื่อนกึได้ว่าตนกเ็ป็นฮูหยนิใหญ่ของเขาเช่นกนั

อวิ๋นซือมองฮูหยินผู้เฒ่าทักทายผู้คนที่มาอวยพรพร้อมของขวัญอย่าง

สงบ เมื่อเหน็ว่าได้เวลาอนัสมควรแล้วจงึเอ่ยถามเพื่อขอความเหน็

“ท่านแม่ อีกเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้ว ให้เรียกพวกอนุมาอวยพรก่อนดี 

หรอืไม่เจ้าคะ เสรจ็แล้วจะได้เริ่มงานเลี้ยงต่อ”

เพราะอนุเป็นเพียงเมียที่ไร้ศักดิ์จึงมิเหมาะที่จะอยู่ร่วมงาน อีกทั้งอนุ

ของสามีนางก็เยอะแยะมากมายเกินจะให้พวกนางอยู่ได้ทุกคน จึงมีเพียงไม่ 

กี่คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงจัดให้พวกนางมาโขกศีรษะ 

ก่อนจะแยกย้ายกลบัเรอืนของตนเอง

เหล่าขบวนอนุเข้าอวยพรและมอบของขวัญตามล�าดับก่อนหลังที่มา 

ก่อนจะตามด้วยฮหูยนิรองทั้งสี่ จนมาถงึนางผู้เป็นฮหูยนิใหญ่ อนเุจยีวที่มาใหม่
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มีกิริยาท่าทางสมเป็นสาวน้อยผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง นางเป็นเพียงไม่กี่คนที่ได้รับ

อนุญาตให้อยู่ร่วมงานได้

ครั้นเห็นว่าถึงคราวอวิ๋นซือต้องมอบของขวัญให้บ้างแล้ว นางก็พลัน

เอี้ยวคอมาทางอวิ๋นซือพร้อมส่งเสียงร้องอ๊ะขึ้นมาเบาๆ ก่อนจะก้มหน้าหลุบ

ตาลงอย่างขวยเขินที่ตนเองเสียมารยาท บุรุษในงานไม่เว้นแม้แต่หลันชิงต่าง 

กม็องอาการหน้าแดงนั้นด้วยความเอน็ดู จากนั้นจงึพากนัหนัมาจบัจ้องอวิ๋นซอื 

อย่างสนใจใคร่รู้

หญิงสาวอมยิ้มน้อยๆ มือรับกล่องไม้สลักลายประณีตจากสาวใช้  

ก้าวออกมาด้านหน้าฮูหยินชราแล้วยื่นส่งให้ ท่ามกลางสายตาสงสัยใคร่รู้ของ

ผู้คนที่อยู่ในงาน

ของขวญัที่ขนาดสาวน้อยผู้หนึ่งยงัตกใจคงจะเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดา

อวิ๋นซือยังคงมีรอยยิ้มยามฮูหยินผู้เฒ่ารับของขวัญไปเปิด เจียวที่มี

ความหมายว่าน่ารักอ่อนหวานอย่างนั้นหรือ ช่างสมตัวเสียจริงเมื่อได้ยลโฉม

ความงามนั้น หญงิสาวไม่นกึประหลาดใจเลยแม้แต่น้อย หากสามขีองตนจะ

พงึพอใจอกีฝ่าย

แต่ถ้าบอกว่าอ่อนหวานคงเป็นความอ่อนหวานที่เคลอืบแฝงด้วยยาพษิ

เสยีมากกว่า เพราะกริยิาที่จงใจแสดงให้ผู้คนสนใจของขวญันางเมื่อครู ่บ่งบอก 

ได้ว่าอกีฝ่ายคงรู้ดอียู่แล้ว เรื่องที่สองอนุตบตกีนัจนรูปสลกัเทพธดิาเสยีหาย

อวิ๋นซือคิดว่าอีกฝ่ายคงคาดการณ์ไว้แล้วว่า เวลาน้อยเช่นนี้นางย่อม

ไม่มีเวลาหาของขวัญดีๆ ได้ จึงพยายามแสดงท่าทางให้คนอื่นสนใจเมื่อครู่  

ในฐานะฮูหยนิใหญ่ของคฤหาสน์ หากนางมอบของขวญัที่ไม่สมฐานะ สายตา

ผู้คนก็จะเปลี่ยนไปและดูถูก แม้แต่ฮูหยินผู้เฒ่าก็ต้องมีโทสะที่เสียหน้าต่อ 

แขกเหรื่อในงาน

เหน็อายุยงัน้อย ด้วยวยัเพยีงสบิห้าหนาวเท่านี้กค็ดิเป็นแล้วหรอื ที่แท้

ก็ไม่ได้ใสซื่ออย่างที่แสดงออก อวิ๋นซือคิดพลางส่งรอยยิ้มหวานที่ถูกฝึกมา

อย่างดกีลบัไป เมื่ออกีฝ่ายส่งยิ้มตาหยมีาให้



เหลียนฮวาสีชมพู
21

อวิ๋นซอืนบัถอืคนเก่งเสมอ โดยเฉพาะคนเก่งที่ฉลาดคดิ!

ทุกสายตามองรูปสลักพระโพธิสัตว์ในมือฮูหยินผู้เฒ่าด้วยแววตา

ประหลาดใจ นั่นหรอืคอืของขวญัจากฮหูยนิใหญ่สกลุหลนั จะบอกวา่ธรรมดา

กไ็ม่ใช่ หากดูจากขนาด ไม้จนัทน์หอมที่ใช้สลกัต้องมอีายุหลายร้อยปีเป็นแน่

ทว่าจะบอกว่าล�้าค่าก็เป็นค�าพูดที่ออกจะเกินไป เพราะแม้จะเป็นของ 

หายาก แต่ใช่ว่าจะหาไม่ได้นี่นา หลายคนมองมาแล้วซุบซบิกนั ฮูหยนิผู้เฒ่า

ให้อดึอดัใจเลก็น้อย นางรู้เรื่องที่สองอนุท�าให้ของขวญัสะใภ้เอกเสยีหายแล้ว 

แต่การจะน�ามาพูดตรงนี้กเ็ป็นเรื่องที่น่าอบัอายจนเกนิไป จงึต้องแสร้งนิ่งเงยีบ

เพื่อรกัษาหน้าตาสกุลไว้ ด้วยการปล่อยให้ผู้คนหนัไปต�าหนอิวิ๋นซอืแทน

หญงิสาวยงัคงแย้มยิ้มเช่นเคย นางมใิช่ไม่รู ้เรื่องที่แม่สามคีดิใช้ตวัเอง

เป็นเครื่องมอืรกัษาหน้าตาของสกุล อย่างไรเสยีหากเทยีบระหว่างการให้ผู้คน

ต�าหนิสะใภ้คนหนึ่งที่ไร้หัวคิด ก็ยังขายหน้าน้อยกว่าให้ผู้อื่นรู้ว่าในตระกูล 

มเีรื่องน่าขนั ที่แค่อนสุองคนยงัก�าราบไม่ได้ ถงึขนาดปล่อยให้ท�าลายของขวญั

วนัเกดิมารดาประมุข

อวิ๋นซอืหาได้โกรธเคอืงอกีฝ่ายไม่ แม้ฮูหยนิผู้เฒ่าจะเอน็ดูตนเพยีงใด 

แต่ถ้าให้เลอืกระหว่างนางกบับุตรชายและหน้าตาของตระกูล เกรงว่าคงไม่ผดิ

ถ้าแม่สามจีะเลอืกอย่างหลงั

ดวงตาสนีลิเหลอืบมองไปทางร่างสูงของผู้เป็นสามเีลก็น้อย นางไม่ได้

วาดหวังว่าเขาต้องออกหน้าช่วยเหลือ เพียงแค่เกิดความสงสัยในใจขึ้นมาว่า

อกีฝ่ายจะมที่าทางหรอืแสดงออกอย่างไร

เพราะถ้าพูดกนัตามความเป็นจรงิแล้ว ต้นเหตุมาจากเขาที่จงใจใช้นาง

เป็นโล่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของบรรดาเมยีอื่น ไม่ให้มารุมทึ้งเนื้อแม่กวาง

สาววยัขบเผาะผู้นั้นแท้ๆ

ทว่าสิ่งที่เห็นมีเพียงรอยยิ้มอบอุ่นที่ฉายอยู่บนใบหน้าหล่อเหลาเสมอ 

แม้จะเพยีงเสี้ยวเวลา อวิ๋นซอืกม็องทนัว่าสายตาของเขาอยู่ที่ใด ยิ่งมองใบหน้า

เล็กจิ้มลิ้มของอนุเจียวที่แดงก�่าทั้งยังก้มลงอย่างขวยเขิน ก็พลันแน่ใจว่าอีก
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ฝ่ายหาได้สนใจจะช่วยนางไม่

อวิ๋นซอืนั้นร�่าเรยีนอ่านเขยีนมาตั้งแต่เดก็ ย่อมรู้จกับทกวกีาพย์กลอน

จนทะลุปรุโปร่ง รู้จักค�านิยามของบุรุษที่ดีเป็นอย่างดี ผู้คนมักขนานนาม 

ชายหนุ่มผู้กล้าหาญและซื่อตรงดว้ยค�าวา่ ‘วรีบุรุษ’ ทว่านางสามารถนยิามสามี

ตนเองได้เพยีงค�าเดยีวเท่านั้น นั่นคอื... ‘สวะ!’

ท่ามกลางความกระอกักระอ่วน ชายชราร่างผอมสงูผูห้นึ่งกก้็าวออกมา 

ใบหน้าอีกฝ่ายมีแววตื่นเต้นยินดีฉายชัด อวิ๋นซือและทุกคนต่างรู้กันดีว่า 

เขาคอืใคร

‘ฉงิซื่อผงิ’ เถ้าแก่หอฟูเ่ถงิ ร้านเครื่องประดบัที่เก่าแก่ที่สดุในเมอืงหลวง 

สายตาในการคดัเครื่องประดบัของเขา แม้แต่ฮองเฮาในวงัหลวงยงัตรสัยกย่อง

ว่าเป็นที่หนึ่ง

เถ้าแก่ฉิงไม่สนใจสายตาเลื่อมใสของผู้คน เขาก้าวเข้าไปหาฮูหยินชรา

อย่างตื่นเต้น ดวงตาเปล่งประกายระยบิระยบัราวกบัเหน็ของมค่ีากองเท่าภูเขา

“อา... ฮูหยนิผู้เฒ่า ท่านอย่าว่าตาแก่คนนี้ละลาบละล้วงจนเกนิไปเลย 

แต่ขอข้าดูของขวญัจากสะใภ้ใหญ่ของท่านสกันดิเถดิ”

เสยีงฮอืฮาประหลาดใจดงัขึ้นเบาๆ เถ้าแก่ฉงิเป็นใคร มผีู้คนมากมาย

แค่ไหนอยากให้เขามาประเมินราคาสมบัติของตน มาบัดนี้อีกฝ่ายกลับสนใจ 

แค่ไม้จันทน์แกะสลักรูปพระโพธิสัตว์ธรรมดาๆ จะไม่ให้พวกเขาแปลกใจได้

อย่างไร

เถ้าแก่ฉิงว่าแล้วก็รับรูปสลักมาลูบคล�าอย่างตื่นเต้น เจ้าตัวไม่แยแส

สายตาผูอ้ื่นแม้แตน้่อย จนผ่านไปพกัใหญ่จงึมสีหีน้าตื่นเต้นอย่างที่สดุ เขาหนั

มาแสดงความยนิดแีก่ฮูหยนิผู้เฒ่าด้วยน�้าเสยีงร่าเรงิผดิอายุ

“ยินดีกับฮูหยินผู้เฒ่าด้วย สะใภ้ท่านช่างกตัญญูเหลือเกิน ของล�้าค่า

เพยีงชิ้นเดยีวในโลกกย็งัเสาะหามามอบให้ท่านได้”

จบประโยคดงักล่าวฝูงชนกพ็ลนัส่งเสยีงอกีรอบ ของล�้าค่าชิ้นเดยีวใน

โลกอย่างนั้นหรอื เถ้าแก่ฉงิชราจนเลอะเลอืนไปแล้วกระมงั ถงึได้กล่าววาจา
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เลื่อนลอยพรรค์นี้ออกมา

“เถ้าแก่ฉิงคงล้อเล่นกระมัง ไม้จันทน์หอมเก่าแก่เช่นนี้ถึงจะหายาก  

แต่กค็งไม่ได้มเีพยีงหนึ่งในหล้าหรอก จรงิหรอืไม่”

นั่นเป็นเสยีงของฮูหยนิห้าหลงิซ ีเดมิทนีางกไ็ม่ใคร่ชอบอวิ๋นซอือยู่แล้ว 

แต่จนใจที่อีกฝ่ายไร้จุดอ่อนให้เล่นงาน มายามนี้เห็นศัตรูก�าลังจะถูกผลักลง 

ในน�้าโคลน มหีรอืนางจะไม่รบีซ�้าเตมิ

ฝ่ายคนที่มาร่วมงานฟังแล้วให้นกึเหน็ด้วย พวกเขาพลนัเข้าใจว่า ที่แท้

แล้วเถ้าแก่ฉงิผูน้ี้กค็ดิช่วยรกัษาหน้าให้ฮหูยนิผู้เฒ่านั่นเอง แต่เถ้าแก่ฉงิคอืใคร 

ทั้งชวีติของเขาอยูก่บัวงการใส่หน้ากากเข้าหากนั ผู้คนแบบไหนบ้างเล่าที่ไม่เคย

พบ วธิกีารของหลงิซมีหีรอืผู้เฒ่าจะดูไม่ออก เจ้าตวัยกของในมอืขึ้นสูงพลาง

อธบิาย

“ไม้จนัทน์ที่พวกเราเหน็นี่ไม่ใช่ธรรมดา ดูจากลายไม้และวงแก่น คะเน

แล้วอายุไม่ต�่ากว่าห้าร้อยปีเป็นแน่ อีกทั้งลวดลายแกะสลักเป็นหนึ่งไม่มีสอง 

ด้วยฝีมอืปรมาจารย์ช่างไม้โม่เชวยีน”

ปรมาจารย์ช่างไม้โม่เชวยีนเป็นใคร บรรดาชนชั้นสงูต้องรูเ้ป็นแน่ เพราะ

อกีฝ่ายเป็นต�านานของงานฝีมอืที่ต้องมไีว้สะสมเลยกว็่าได้ ชั่วชวีติของช่างไม้

บรรดาศักดิ์ผู้นี้ออกผลงานมานับชิ้นได้ และงานแต่ละชิ้นของเขาล้วนไม่มี 

ใครเหมอืน นั่นเป็นที่มาของค�าว่า ‘หนึ่งเดยีวในโลก’ พอรู้แบบนี้สายตาที่มอง 

รูปสลกัพระโพธสิตัว์ในมอืเถ้าแก่ฉงิกพ็ลนัเปลี่ยนไป

ล้อเล่นหรอืไร ชิ้นเดยีวในโลกเชยีวนะ ผลงานของปรมาจารย์โม่เชวยีน 

แม้แต่ฮ่องเต้ยงัปรารถนาจะเกบ็สะสมไว้เลย พอคดิได้ทุกสายตากพ็ลนัหนัไป

จบัจ้องฮูหยนิผู้เฒ่าอย่างรษิยาแทน

“เถ้าแก่ฉิงทราบได้อย่างไรว่านี่เป็นผลงานของปรมาจารย์ช่างไม้นั่น 

ขนาดฮูหยนิใหญ่ยงัไม่ทราบด้วยซ�้า”

หลงิซกีล่าวขดัอย่างไม่ยอมแพ้ นางยงัคงเชื่อมั่นวา่อกีฝ่ายออกหน้าพดู

ให้กเ็พื่อรกัษาหน้าตาฮูหยนิชรา อวิ๋นซอืผู้นี้กแ็ค่บุตรสาวไม้ประดบัของใต้เท้า
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เสนาบดกีรมคลงั น้าสาวของนางที่เป็นฮูหยนิสามของบดิาอกีฝ่ายยงับอกเลย

ว่า ฮูหยนิใหญ่ผู้นี้ไม่ได้รบัการโปรดปรานจากผู้เป็นบดิา แล้วจะไปเอาปัญญา

ที่ไหนหาของส�าคญัมามอบให้ฮูหยนิผู้เฒ่ากนั

“หลนัฮูหยนิไม่ทราบจรงิๆ น่ะหรอื ว่านี่เป็นผลงานของปรมาจารย์โม่” 

เถ้าแก่ฉงิหนัมาถามอวิ๋นซอืแทนการตอบ พลางหรี่ตามองอย่างจบัสงัเกต บาง

อย่างเขาดูออก เป็นไปไม่ได้ที่อกีฝ่ายจะไม่ทราบ

อวิ๋นซอืคลี่ยิ้มบาง ก่อนจะค้อมศรีษะเป็นเชงิเคารพผู้อาวุโส พลางเอ่ย

ถ้อยค�าอธบิายด้วยน�้าเสยีงไพเราะ

“เดมิทขีองสิ่งนี้เป็นของสบืทอดที่ผูน้้อยรบัมาจากผู้อาวโุสอกีท ีท่านแม่

ปฏิบัติกับข้าอย่างดีเสมอมา เพียงเท่านี้ยังไม่อาจเรียกว่าเป็นความกตัญญ ู

ได้หรอกเจ้าค่ะ”

นางไม่จ�าเป็นต้องตอบ ของของตนเองมีหรืออวิ๋นซือจะไม่รู้ ที่ไม่เอ่ย

ปากบอกใครกแ็ค่เพราะอยากชมการแสดงตลกสกัฉากสองฉาก ถอืเป็นราคา

ของที่นางต้องเสยีไปกแ็ล้วกนั เถ้าแก่ฉงิฟังแล้วยิ่งรู้สกึดกีบัหญงิสาวตรงหน้า

ขึ้นอกีโข เขาพลนันกึถงึท่าทขีองคนสกลุหลนัที่มต่ีอนางเมื่อครู ่ชายชราบงัเกดิ

ความเสยีดายขึ้นมาทนัที

น่าเสียดายนัก หญิงสาวที่ดีกลับต้องมาอยู่กับคนพวกนี้ เสียของ... 

เสยีของจรงิๆ

“ตัวข้าอยู่ในวงการนี้มาค่อนชีวิต ศึกษาผลงานของปรมาจารย์โม่มา

ยาวนาน” มอืเหี่ยวย่นตามวยัชี้ไปที่ข้อเท้าด้านในของเทวรปูไม้สลกัก่อนจะเอ่ย

อีกครั้ง “ปรมาจารย์โม่ยึดติดกับผลงานทุกชิ้นของเขา ทุกครั้งที่สร้างผลงาน

ส�าเร็จ เขาจะต้องสลักอักษรค�าว่า ‘เชวียน’ ไว้เสมอ หรือถ้าใครคิดว่าข้า...  

ฉงิซื่อผงิผดิพลาด กม็าตรวจสอบด้วยตนเองได้เลย”

แน่นอนว่าไม่มใีครกล้าออกมาให้ตวัเองหน้าแตกเล่น แม้แต่หลงิซกีย็งั

ต้องกัดปากอย่างไม่ยินยอม ฮูหยินผู้เฒ่ามองผู้คนในงานแล้วรู้สึกพอใจกับ 

ผลที่ออกมาเชน่นี้อย่างยิ่ง นางวางมอืลงบนมอืของอวิ๋นซอืพลางเอ่ยเสยีงอ่อน
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“เดก็ด ีล�าบากเจ้าแล้ว”

อวิ๋นซอืไม่เกบ็เอาท่าทขีองสามแีละมารดาอกีฝ่ายมาใส่ใจ นางท�าเพยีง

ยิ้มบางๆ เช่นเคย ไม่มสีิ่งใดแสดงออกถงึความคบัข้องใจ เพราะนางหาได้ให้

ความส�าคญัแก่พวกเขา แล้วจะต้องเสยีใจอนัใด ที่ท�าลงไปกเ็ป็นเพยีงหน้าที่ 

เจ้าเสแสร้งมา ข้ากเ็ล่นไปตามน�้าเท่านั้นเอง

จบงานเลี้ยง ยามค�่าคนืของเดอืนสี่ท้องฟ้าสดใส มองเหน็พระจนัทร์

ดวงโตที่ลอยเด่น อวิ๋นซอืซึ่งอาบน�้าช�าระกายเรยีบร้อยแล้วนั่งพกัผ่อนหย่อนใจ

อยู่บนเตยีง พลางครุน่คดิอะไรบางอย่าง เมื่อหไูด้ยนิเสยีงเคาะประตขูองสาวใช้ 

หญงิสาวจงึเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉย

“เข้ามาได้”

“ฮหูยนิ...” เสี่ยวองิกดัรมิฝปีากแนน่ แสดงอาการลงัเลอย่างที่นอ้ยครั้ง

จะมี

“เจ้าไม่ได้ไปเรียนนายท่านให้ข้าหรอกหรือ” ผู้เป็นนายถามขึ้น เพราะ

ให้อกีฝ่ายไปบอกสามทีี่เอ่ยว่าจะมานอนค้างด้วยว่าไม่สบายนี่นา

เนื่องจากงานเลี้ยงวนันี้ผ่านไปได้ด้วยด ีและมหีน้ามตีาจนฮูหยนิผู้เฒ่า

อมยิ้มไม่หยดุ หลนัชงิจงึคดิให้รางวลันางด้วยการมาค้างคนืที่เรอืน ทว่าอวิ๋นซอื

สั่งคนไปสกดัอกีฝ่ายเสยีก่อน โดยให้เหตุผลว่าไม่สบายเพราะเหนด็เหนื่อย

ล้อเล่นอย่างนั้นหรอื นางในเวลานี้ทั้งอ่อนเพลยีและเมื่อยล้า อกีฝ่ายมา

ปรนนบิตักิค็งมเีพยีงเขาที่สขุอยูผู่เ้ดยีว แล้วไยนางต้องเปลอืงตวัเหนด็เหนื่อย

ด้วยเล่า

“คอืบ่าวก�าลงัจะออกไป แต่พี่เซยีง นาง...”

เสี่ยวเซียงคือสาวใช้อีกนางที่ติดตามอวิ๋นซือมาจากบ้านเดิม ระยะนี้ 

อีกฝ่ายมักแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงาม ท�าท่าทางแปลกๆ คล้ายคนมีความลับ  

เสี่ยวองินั้นเฉลยีวฉลาดหวัไวอยูแ่ล้ว พอเหน็อกีฝ่ายไล่ตนแล้วอาสาไปรายงาน

เอง กพ็อเดาได้ถงึจุดประสงค์ของสาวใช้รุ่นพี่
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เสี่ยวอิงว่าหัวไว อวิ๋นซือยิ่งไวกว่า นางเข้าใจได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไร 

มอืบางยกขึ้นโบกให้สาวใช้คนสนทิอย่างไม่ใส่ใจ

“ชา่งเถดิ ใครไปกเ็หมอืนกนั” แค่นางไม่ต้องเหนื่อยกพ็อแลว้นี่ “เจา้กบั

เสี่ยวหยวนกไ็ปพกัผ่อนกนัเถอะ เหนด็เหนื่อยมาทั้งวนัแล้ว”

เสี่ยวอิงรับค�าก่อนจะล่าถอยออกไป เมื่อประตูปิดลง ร่างบางก็ขยับ 

ลุกขึ้นมายนืชดิหน้าต่าง แสงจากคบไฟในสวนสลวัพอให้มองเหน็ นางมองเงา

ร่างคนคุ้นเคยที่โอบประคองกนัจนแนบชดิไปจนลบัตา

เป็นเสี่ยวเซยีง สาวใช้ที่หอบหิ้วกนัมาจากจวนเก่ากบัหลนัชงิ สามขีอง

นางนั่นเอง

ดวงตาสีนิลมองจันทราบนแผ่นฟ้าอีกครา ริมฝีปากแดงระเรื่อคลี่ยิ้ม

หวานแฝงแววขบขนั

‘วอนขอรกัแท้ที่มั่นคง เพยีงหนึ่งยวนยางยนืยงจนแก่เฒ่า’

ไม่รู้ว่าเจ้าของบทกลอนบนถุงหอมใบนั้น ราตรีนี้ยังจะสามารถข่มตา

หลบัลงได้หรอืไม่ เมื่อคู่ยวนยางของนางไม่ได้กลบัรงัไปหา

ค�่าคนืแห่งวสนัต์พราวพร่าง ขอนวลนางจงหลบัฝันด.ี..



สี่

อากาศต้นเดือนห้านั้นร้อนอบอ้าวยิ่งนัก อวิ๋นซือนั่งมองจดหมายใน

มือด้วยแววตาราบเรียบไร้ความรู้สึก ตัวอักษรที่บรรยายมาชวนให้ใจหดหู่ 

คล้ายนางเหน็เหตุการณ์พวกนั้นเกดิขึ้นเบื้องหน้า

มอืขาวเนยีนดุจหยกสั่นวูบหนึ่ง ทว่าเพยีงเสี้ยวพรบิตากเ็ป็นปกต ิเมื่อ

เจ้าของมันกลับมาควบคุมสติตัวเองได้อีกครั้ง ตั้งแต่เติบใหญ่มาหญิงสาวไม่

เคยร้องไห้โศกเศร้า นางใช้สติจัดการเรื่องราวทุกอย่าง เติบโตมากับการใช้

เหตุผลแทนการใช้ความรู้สกึ เพราะอวิ๋นซอืรู้ดวี่าคนที่รู้สกึกค็อืคนที่พ่ายแพ้

แล้วไยมารดาของนางจงึไม่ยอมเข้าใจกนันะ!

ร่างบอบบางขยับกายลุกขึ้นอย่างเชื่องช้า จดหมายแจ้งเรื่องราวของ 

ผู้เป็นมารดาถูกน�าไปวางลงในกล่อง บิดาคิดปลดมารดา ยกย่องฮูหยินสาม 

ขึ้นเป็นใหญ่ อ้างเหตุว่าเป็นเพราะภรรยาเอกนั้นไร้บุตรชายสบืทอดสกุล

อวิ๋นซือแค่นยิ้มเย้ยหยัน ดวงตาสีนิลทอประกายลึกล�้า เหตุการณ์ใน

ราชส�านกัแปรเปลี่ยน ตระกูลจางที่ขาดท่านตากบัท่านยายจะยงัเหลอือะไรให้

บดิาเกรงใจเล่า ที่ผ่านมาอกีฝ่ายยอมให้มารดานางเป็นฮูหยนิใหญ่กเ็พราะสิ้น

ทั้งสองท่านกย็งัมนี้าชายที่เป็นรองแม่ทพัอนาคตไกล
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ทว่ายามนี้ท่านน้าสิ้นชพีในการปราบปรามโจรป่า อกีทั้งท่านยงัไร้ทายาท

สบืทอด แค่มองกร็ู้ว่าตระกูลจางถงึคราต้องล่มสลายแล้ว ไฉนท่านพ่อยงัต้อง

ไว้หน้าผูใ้ดอกีเล่า เอาเถอะ แม้นางจะหดหูท่ี่มารดายงังมงายไม่ลมืหลูมืตา แต่

อีกฝ่ายก็เป็นผู้ให้ก�าเนิด ชีวิตที่ไร้ความโปรดปรานได้เติบใหญ่ขึ้นมาก็เพราะ 

ท่าน จะให้นิ่งดูดายคงไม่ได้อยู่ดี

อกีอย่าง... นางเองกค็าดการณ์เรื่องนี้ไว้นานแล้วมใิช่หรอื เช่นนั้นไหน

เลยจะยนิยอมแต่งเข้าสกุลหลนัง่ายดาย เมื่อชายผู้ให้ก�าเนดิที่มองตนเองเป็น

เพียงไม้ประดับจวนออกค�าสั่ง คงถึงเวลาต้องใช้สามีที่แสนดีของนางให้เป็น

ประโยชน์แล้วกระมงั

เพราะที่นางยอมเหนื่อยยากทั้งหมดกเ็พื่อการนี้มใิช่หรอื

“มใีครอยู่ข้างนอกบ้าง” เสยีงใสเอ่ยราบเรยีบ 

ไม่นานสองสาวใช้คนสนทิกก็้าวเข้ามา “ฮูหยนิ” 

ดวงตาด�าขลบักวาดมองพลางเอ่ยถาม “เสี่ยวเซยีงเล่า”

เสี่ยวอิงและเสี่ยวหยวนพลันนิ่งเงียบ ให้นึกเจ็บแค้นแทนผู้เป็นนาย 

จนขอบตาแดงเรื่อ เสี่ยวเซียงหญิงสารเลวเลี้ยงไม่เชื่อง ขนาดฮูหยินเป็น 

ผู้เมตตาชุบชีวิตนางจากการต้องถูกขายเข้าหอนางโลมแท้ๆ อีกฝ่ายยังกล้า 

แทงข้างหลงั

ครั้นเห็นท่าทางของสาวใช้คนสนิท อวิ๋นซือก็พอเดาได้ว่าเสี่ยวเซียง 

คงฉวยโอกาสตอนที่ขึ้นเตียงกับเจ้านายส�าเร็จ เกาะติดหลันชิงไม่ยอมปล่อย  

หญงิสาวหลุบตาลงครุ่นคดิด้วยความเงยีบขรมึ พลางสั่งงานคนของตนให้ไป

ท�า จากนั้นจงึบอกให้ออกไปได้  

เสี่ยวองิและเสี่ยวหยวนเป็นเดก็สาวหวัไว พวกนางรบัค�าแล้วไปจดัการ

โดยไม่เอ่ยถาม เพราะส�าหรบัทั้งสองแล้ว อวิ๋นซอืคอืเจ้านาย มใิช่สกุลหลนั

ภายในห้องที่เงยีบสงบ อวิ๋นซอืนั่งรอโชคชะตาอย่างเงยีบๆ บอกตนเอง 

ในใจว่าช่วงนี้นางหย่อนยานไปมากจรงิๆ ท�าให้ละเลยนายจ้างไปไม่น้อย เหน็ท ี

คงต้องออกแรงสกัหน่อยแล้ว
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สองสามวันต่อมา ข่าวเรื่องสาวใช้นางหนึ่งปีนขึ้นเตียงนายท่านหลัน 

อกีทั้งยงัยั่วยวนไม่ยอมออกจากเรอืนใหญ่กร็ู้ไปถงึหูของฮูหยนิผู้เฒ่า ซึ่งคนที่

น�าเรื่องราวไปบอกกห็าใช่ใครอื่น เป็นฮูหยนิห้าหลงิซนีั่นเอง

ฮูหยินผู้เฒ่าในอดีตฟันฝ่ากับเหล่าเมียรองของสามีมาอย่างโชกโชน  

นางย่อมรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของสตรีเรือนหลังเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมี

อคตติ่อบรรดาเมยีรองกบัอนุอย่างยิ่ง เมื่อทราบเรื่องนี้กใ็ห้นกึไม่ชอบใจ พอ

ฟังที่หลงิซเีล่าจบกโ็บกมอืไล่อกีฝ่ายทนัที

“ฮูหยนิ แล้วพวกเราจะท�าอย่างไรต่อดเีจ้าคะ”

เสี่ยวองิถามคนเป็นนาย สาวใช้ให้นกึร้อนใจแทน แม้ว่าพวกนางจะลอบ

ปล่อยข่าวเรื่องนี้ให้ฮหูยนิห้าร้อนใจได้ แต่ถ้าฮหูยนิผูเ้ฒ่าไม่เล่นด้วย ทกุอย่าง

กเ็ปล่าประโยชน์เสยีแล้ว

คนถูกถามละความสนใจจากอาหารบนโต๊ะ นางเลกิคิ้วขึ้นสูง ใบหน้า 

มรีอยยิ้มน้อยๆ “รจิะเป็นนายพราน เจ้าต้องมคีวามอดทนให้มากกว่าเหยื่อ” 

เสี่ยวอิงพยักหน้ารับค�า ทว่ายังมีร่องรอยความกังวลให้เห็น อวิ๋นซือ 

ส่ายหน้าเบาๆ วางตะเกียบลงบนถ้วยข้าวพลางยื่นมือไปดีดหน้าผากเล็กนั้น

อย่างเอน็ดู 

“ดูพวกเจ้าสิ ให้ความสนใจผู้อื่นจนละเลยหน้าที่” นางเอ่ยเย้าหยอก 

คนสนทิพลางหลิ่วตาลง “ปรนนบิตัฮิูหยนิของเจ้ากนิข้าวส�าคญักว่าไหม”

ท่าทางขี้เล่นอารมณ์ดทีี่แสดงออกไม่มคีนนอกได้เหน็ ดงันั้นจงึไม่เคย

มีผู้ใดล่วงรู้ว่าฮูหยินใหญ่ที่น่าเกรงขามก็มีมุมสาวน้อยร่าเริงเช่นกัน เสี่ยวอิง

และเสี่ยวหยวนเหน็ผู้เป็นนายยงัแจ่มใส กล็ะความสนใจจากเรื่องอื่นแล้วหนั

มาปรนนบิตัอิกีฝ่ายให้รบัอาหารเพิ่มทนัที

วนันี้อวิ๋นซอืกย็งัคงเหมอืนทุกวนั ชวีติของนางวนเวยีนอยู่กบัการดูแล

คฤหาสน์จดัการเรื่องราว ผ่านเวลาไปเรื่อยๆ อย่างไม่เร่งร้อน เพยีงไม่กี่วนัข่าว

การถูกขายของอดีตสาวใช้ก็เข้าหู เสี่ยวอิงเป็นผู้มารายงานด้วยน�้าเสียงสะใจ 

พวกนางย่อมไม่มคีวามเหน็ใจให้คนที่ทรยศฮูหยนิอยู่แล้ว
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“ฟังจากป้าผงิแม่ครวั เหมอืนเมื่อเช้าจะมคี�าสั่งให้ท�าความสะอาดเรอืน

นายท่าน ไม่รู้ว่านางไปท�าอีท่าไหนเข้า ถึงท�าแจกันพระราชทานที่นายท่าน 

ได้มาแตก ฮูหยนิผู้เฒ่ามโีทสะจงึสั่งโบยและให้จดัการขายนางเจ้าค่ะ”

เมื่อฟังแล้วอวิ๋นซอืให้นกึขบขนั จู่ๆ จะมเีรื่องบงัเอญิขนาดนี้เกดิขึ้นได้

อย่างไร ค�าสั่งท�าความสะอาดเรือนที่ไม่มีเหตุผล ประจวบเหมาะกับแจกัน

พระราชทาน ฮูหยินผู้เฒ่าช่างทุ่มทุนนัก แจกันพระราชทานแลกกับสาวใช้ 

คนหนึ่ง เหน็นางมโีทสะ หลนัชงิย่อมไม่กล้าขดัขวางเป็นแน่

“ฮหูยนิใหญ่เจ้าคะ” เสี่ยวหยวนก้าวเข้ามาเรยีกเมื่อเหน็หญงิสาวมองมา

กร็บีรายงานต่อ “นางมาคุกเข่าร้องไห้อยู่หน้าเรอืนเจ้าค่ะ จะให้บ่าวตามคนมา

ลากนางกลบัไปเลยหรอืไม่เจ้าคะ”

ใบหน้างดงามแสดงความแปลกใจนิดๆ อดีตสาวใช้ของนางผู้นี้ไม่มี

หวัคดิขนาดนั้นเลยหรอื ทั้งที่เพิ่งหกัหลงัเจ้านายไปแท้ๆ แต่พอเกดิเรื่องกว็ิ่ง

แจ้นกลบัมาร้องหม่ร้องไห้ขอความเหน็ใจ เหน็นางเป็นแม่พระหรอืวา่มเีหตผุล

อื่นแอบแฝงกนั

นั่นสินะ นางดูแลเรือนหลังมาด้วยความยุติธรรม อีกฝ่ายมาคุกเข่า 

ร้องห่มร้องไห้น่าสงสารขนาดนี้ หากยังวางตัวนิ่งเฉยคงถูกสตรีเรือนหลัง 

คนอื่นเอามาเสยีดสเีป็นแน่ ว่านางเป็นคนจติใจคบัแคบและเหน็แก่ตวั ขนาด

คนเคยปรนนบิตัเิดอืดร้อนยงัไม่ยื่นมอืเข้าช่วยเหลอื

ฮ!ึ จนถงึขนาดนี้ยงัคดิจะลากกนัลงน�้าโคลนไปด้วยอกีหรอืเสี่ยวเซยีง 

อือ... ขอถอนค�าพูด อีกฝ่ายไม่ใช่ไม่มีหัวคิดอย่างที่นางนึก อีกทั้งยังช่างคิด

เสยีด้วย

ทว่า... ลมืไปแล้วหรอืว่า ใครเป็นคนสอนเจ้าให้คดิเป็นกนั

“เอาเถอะ นางมาร้องไห้หน้าเรอืนขนาดนี้ ข้าจะไม่ออกไปดกูก็ระไรอยู”่

ร่างบางก้าวออกจากเรือนอย่างไม่รีบร้อน สองข้างขนาบด้วยสาวใช ้

คนสนทิ ทั้งคูเ่ดนิประคองเจ้านายของตนด้วยท่าทรีะมดัระวงั แววตามองสตร ี

ผู้มใีบหน้างดงามที่นั่งคุกเข่าอยู่หน้าเรอืนอย่างไม่เป็นมติร
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...กใ็ครจะกล้าไว้ใจสุนขัที่เคยเเว้งกดัเจ้าของ!

“ฮูหยนิใหญ่ๆ ได้โปรดเมตตาช่วยเสี่ยวเซยีงเถดินะเจ้าคะ ข้าส�านกึผดิ

แล้วจรงิๆ”

พอสายตาเหน็เจ้านายเก่า อดตีสาวใช้กร็บีถลาเข้ามาคกุเข่า ใบหน้าเลก็

งดงามเปียกปอนด้วยน�้าตา ท่าทางร�่าไห้เห็นแล้วชวนให้นึกอยากทะนุถนอม 

ประดุจดอกสาลี่ต้องลมฝน ทว่าน่าเสียดายที่อวิ๋นซือหาใช่บุรุษ จึงมิได้มีใจ 

รกัหยกถนอมบุปผาสกัเท่าใด

“ผิดแล้วเสี่ยวเซียง มันไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะเมตตาหรือไม่ แม้ว่าเจ้าเป็น

สาวใช้ของข้ากต็ามเถอะ”

ค�าพดูแบ่งแยก ขดีเส้นสูงต�่าอย่างเหน็ได้ชดั ขนาดแค่ไม่กี่วนัที่ขึ้นเตยีง

สามนีางได้ เสี่ยวเซยีงกล้าเล่นลิ้นใช้ค�าว่า ‘ข้า’ แทน ‘บ่าว’ อย่างที่เคย เหน็ชดั

ว่าคดิจะตตีนเสมอ แล้วจะให้นางส่งเสรมิงูพษิมาเเว้งกดัตนเองหรอื อวิ๋นซอืผู้

นี้ยงัไม่โง่งมถงึเพยีงนั้น

เสี่ยวเซยีงพลนัชะงกัในใจ ประโยคเมื่อครู่ฮหูยนิใหญ่จงใจกดศรีษะนาง

แน่นอน อกีฝ่ายแสดงออกชดัเจนว่าไม่ได้มองนางเป็นเมยีอกีคนของนายท่าน

เลยสกันดิ อดตีสาวใช้จวนเก่ากดัรมิฝีปากจนรูส้กึได้ถงึกลิ่นโลหติ แม้จะโกรธ

เกลียดคนตรงหน้ามากเพียงใด ทว่ายามนี้ไม่อาจต้านทานอ�านาจของอีกฝ่าย 

จงึจ�าต้องก้มศรีษะให้เพื่อเอาตวัรอด

ในอดตีเสี่ยวเซยีงเป็นคนฉลาดเฉลยีวที่สดุในบรรดาสาวใช้ของอวิ๋นซอื 

นางถนดัในการมองสหีน้าและเอาใจผู้คน นบัแต่ที่ได้คุณหนูใหญ่ใช้เงนิไถ่ตวั

มาจากบดิาที่คดิน�านางไปขายหอนางโลม เดก็สาวกต็ดิตามอกีฝ่ายเรื่อยมา ใน

จวนเสนาบดนีั้น จางซื่อไร้อ�านาจอกีทั้งความคดิยงัตื้นเขนิ ที่สามารถนั่งต�าแหน่ง 

ฮูหยนิใหญ่มาได้จนทุกวนันี้กเ็พราะบุตรสาวที่วางแผนอยู่เบื้องหลงันั่นเอง

เสี่ยวเซยีงตดิตามอวิ๋นซอืพลางเฝ้าซมึซบัและเรยีนรู้ อยู่ที่จวนเก่านาง

ไร้ความคดิจะปีนเตยีงใต้เท้าเสนาบด ีเพราะรูปลกัษณ์และอายขุองบดิาอกีฝ่าย

หาได้น่าพสิมยัอนัใด ทว่าหลนัชงินั้นไม่ใช่ เขามรีูปลกัษณ์หล่อเหลา อกีทั้งยงั
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อบอุ่นละมุนนุ่มนวล แผ่กลิ่นอายของบณัฑติ นบัแต่ได้เหน็แวบแรก เสี่ยว- 

เซยีงกเ็ทใจทั้งดวงให้อกีฝ่ายจนสิ้น

นางหลงรกัเขาตั้งแต่แวบแรกที่ได้พบ ใจดวงนี้มนีายท่านเข้ามายดึครอง

หมดทั้งดวง อีกทั้งเห็นสตรีของหลันชิงที่มีมากเสียยิ่งกว่ามาก เสี่ยวเซียงจึง

กล้าตดัสนิใจกระท�าการหกัหลงัผู้เป็นนาย

อย่างไรเสยีนายท่านกไ็ม่ได้มฮีูหยนิใหญ่เพยีงผู้เดยีวอยู่แล้ว เพิ่มนาง

อกีคนจะเป็นอะไรไป!

“หากฮหูยนิใหญ่ยอมช่วยเหลอื เสี่ยวเซยีงยนิดเีป็นววัเป็นม้าตอบแทน

เจ้าค่ะ หากท่านสนับสนุนข้า ภายหน้าแม้มีบุตร ข้าก็พร้อมยกให้ท่านเป็น 

ผู้ดูแล”

เสี่ยวเซยีงมไิด้โง่ นางรู้ดทีี่อวิ๋นซอืถูกเหล่าสตรเีรอืนหลงัวางแผนกลั่น

แกล้ง ส่วนหนึ่งกเ็พราะไม่มบีตุรค�้าจนุฐานะ ท�าให้แม้ปกครองเหล่าอนเุดด็ขาด

เพยีงไหน กย็งัไม่วายถกูวางเล่ห์ใส่ในบางครา และสิ่งที่นางเสนอกเ็ป็นทางเลอืก

ที่บรรดาเมียเอกมักใช้ในยามที่ไม่สามารถมีทายาทเองได้ สาวใช้เงยหน้าขึ้น

สบตากบัอดตีเจ้านายอย่างมุ่งมั่น มั่นใจว่าอกีฝ่ายต้องยอมรบัข้อเสนอของตน

แน่นอน

‘ฮ!ึ แม่ไก่ที่ออกไข่ไม่ได้อย่างคนตรงหน้ามหีรอืจะไม่หวาดกลวั เสี่ยว-

เซยีงผู้นี้ไม่เชื่อหรอก!’

อวิ๋นซือยิ้มบาง ดวงตาโค้งรีเล็กน้อย เสี่ยวเซียงนับว่าท�าให้นางได ้

เปิดหูเปิดตาแล้ว สาวใช้คนหนึ่งสามารถคดิอ่านได้ขนาดนี้ นางที่เป็นเจ้านาย

ชื่นชมนกั

ทว่า... อกีฝ่ายเลอืกวางเดมิพนัผดิคนแล้ว มใิช่ว่าร่างกายไม่อาจมบีุตร 

แต่เปน็นางเองตา่งหากที่ไม่ต้องการม ีดงันั้นยาบ�ารงุที่ฮหูยนิผูเ้ฒา่และหลนัชงิ

มอบให้จงึเป็นได้แค่ของไร้ค่า เมื่อถกูผสมเข้ากบัยาห้ามตั้งครรภ์ที่ใส่เพิ่มลงไป 

นบัตั้งแตรู่ว้า่ตนเองต้องตบแต่งเข้าสกลุหลนั หญงิสาวกศ็กึษาตวัยาที่จะน�ามา

ใช้และท�าให้เกดิผลข้างเคยีงน้อยที่สุด นางจงึใช่ว่ามบีุตรไม่ได้ ทว่าตั้งใจไม่มี
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เองต่างหาก

นางมอิาจรกัหลนัชงิต่อไปได้ ยิ่งเหน็การกระท�าที่ไร้ใจของอกีฝ่ายกย็ิ่ง

ไม่กล้าผูกพันด้วย จึงไม่คิดมีทายาทสืบทอดให้แก่เขา แต่ในสังคมที่ไร้ 

ปากเสยีงของสตร ีนางจงึไม่มสีทิธิ์เป็นฝ่ายหย่าขาดสามเีอง อกีทั้งมารดาที่อยู่

ในจวนเสนาบดกีย็งัต้องพึ่งพาต�าแหน่งฮหูยนิใหญ่สกลุหลนั เพื่อพยงุฐานะของ

ฮูหยนิเอกของตวัเองไว้ ดงันั้นอวิ๋นซอืจงึต้องจ�ายอมแบกรบัสถานะในตอนนี้

ทว่าใจดวงนี้กลบัไม่เคยหยุดคดิที่จะโบยบนิเลยสกัครา

หวังเพียงสักวันหนึ่ง มารดาจะเห็นตนส�าคัญกว่าบุรุษใจด�าที่อีกฝ่าย

งมงาย และเมื่อวนันั้นมาถงึ นางกค็งได้โบยบนิสู่ฟ้ากว้างสมดั่งใจหวงั

“เสี่ยวเซยีง ใช่ว่าข้าไม่อยากช่วยเหลอืเจ้า แต่จนใจที่มอิาจฝ่าฝืนค�าสั่ง

ของฮูหยนิผู้เฒ่า”

เสยีงหวานเอ่ยถ้อยค�าจนใจ แต่เสี่ยวเซยีงรู้นสิยัอดตีเจ้านายของตวัเอง

ดี ถ้าอีกฝ่ายคิดช่วยเหลือมีหรือจะท�าไม่ได้ ที่ส�าคัญ... แม้อวิ๋นซือจะไม่ได ้

ลงมือด้วยตัวเอง ทว่านางมั่นใจว่าคนตรงหน้าต้องอยู่เบื้องหลังเหตุการณ ์

ครั้งนี้เป็นแน่

นางยงัมคีวามหวงัอยู่ ขอเพยีงยื้อเวลาให้นายท่านกลบัมา ด้วยความ

โปรดปรานที่มีให้เห็นตลอดสองสามวันมานี้ เขาต้องยื่นมือช่วยเหลือนาง 

เป็นแน่

อวิ๋นซอืมองท่าทางไม่ยอมแพ้พลางอมยิ้ม เสี่ยวเซยีงช่างคดิและฉลาด

ท�า ทว่ากลับมองคนไม่ออก ดูใจชายไม่ทะลุ อีกฝ่ายยังหวังว่าหลันชิงจะ 

ออกหน้าช่วยเหลือตัวเองสินะ และอวิ๋นซือผู้นี้ก็เป็นคนใจดีที่อยากเตือนให ้

ใครบางคนตื่นจากฝันเสยีด้วย!

ร่างบางรั้งเท้ากลับ เตรียมจะหันหลังผละจากมา พลางเอ่ยประโยค

เหน็ใจ “ค�าสั่งของฮูหยนิผู้เฒ่ามอิาจไม่กระท�าตาม เจ้าท�าใจเสยีเถอะ” หางตา

เห็นเงาร่างสูงในชุดตัวยาวสีอ่อน เรียวปากสีสดขยับอีกครา ดวงตาเปล่ง

ประกายคมกรบิ
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“แต่เกรงว่าสาวใช้หน้าตางดงามอย่างเจ้า... คงหลีกหนีชะตานางโลม 

มพิ้น!”

เสยีงนั้นดงัออกมาแผ่วเบา ทว่าคนที่คกุเข่าได้ยนิชดัเจน เสี่ยวเซยีงผวา

เฮอืก นางโลมอย่างนั้นหรอื ตอนที่อกีฝ่ายพบกเ็ป็นตอนที่นางก�าลงัจะถูกขาย

เข้าหอนางโลมเช่นกนั ท�าให้ในใจสาวใช้เกดิความคบัแค้นพุ่งขึ้นมาทนัที

“เจ้าเองสนิะที่อยูเ่บื้องหลงั ฮหูยนิใหญ่ที่ออกไข่ไม่ได้อย่างเจา้คดิอจิฉา

ข้าสนิะ ถงึได้ใช้แผนการอุบาทว์เยี่ยงนี้!” 

อกีฝ่ายว่าพลางขยบัพุง่เข้าใส่ อวิ๋นซอืแสร้งผงะ ก้าวเท้าถอยอย่างตกใจ 

นางพลันเสียหลักจนร่างผวาหงายหลัง ท่ามกลางเสียงร้องตกอกตกใจของ 

สาวใช้ข้างกาย 

“ฮูหยนิใหญ่!”

ร่างบางของอวิ๋นซอืมไิด้หงายลงกบัพื้นดั่งที่ทุกคนคาดคดิ แต่กลบัถูก

โอบประคองโดยบางคนที่มาใหม่เสียก่อน พอเห็นใบหน้าของผู้มา สาวใช้ก ็

ร้องประสานเป็นเสยีงเดยีวกนั

“นายท่าน!”

หลนัชงิโอบรดัเอวบางของฮหูยนิไว้ ดวงตาคมหรี่มองหลายคนแล้วถาม

เสยีงขรมึผดิกบัยามปกต ิ“นี่มนัเรื่องอะไรกนั”

เสี่ยวองิกบัเสี่ยวหยวนมองร่างในอ้อมแขนอกีฝ่ายด้วยท่าทางล�าบากใจ 

เสี่ยวเซียงเห็นดังนั้นก็แสยะยิ้ม มั่นใจว่าที่สาวใช้ทั้งสองอ�้าอึ้งต้องเป็นเพราะ

เกรงว่านายท่านจะรู้เรื่องที่พวกนางนายบ่าวรวมหวักนักลั่นแกล้งตนเป็นแน่

ครั้นเหน็อดตีสาวใช้ถลาเข้ามากอดขาบรุษุข้างกาย อวิ๋นซอืกแ็ค่นหวัเราะ

ในล�าคอ นางอยากดูการแสดงฉากต่อไปเรว็ๆ เสยีแล้ว

“นายทา่น... ท่านต้องช่วยเสี่ยวเซยีงนะเจ้าคะ ฮหูยนิใหญ่กลั่นแกลง้ข้า

เจ้าค่ะ”

ดวงตาสีนิลสบประสานกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามี นางคลี่ยิ้มบาง ทว่า 

แววตากลับแดงก�่าแฝงแววผิดหวัง ร่างบางขยับตัวยืนด้วยตนเองพลางเบี่ยง
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กายออกจากอ้อมแขนแกร่ง

หลันชิงให้รู้สึกวูบวาบอย่างประหลาด ฮูหยินผู้อ่อนโยนของเขาก็มีมุม

เจ้าแง่แสนงอนแบบนี้ด้วยหรอื ที่ผ่านมาท�าไมเขาจงึไม่เคยรู้เลยนะ

“เกดิอะไรขึ้น ใครบอกข้าได้บ้าง”

ไม่ทนัที่เสี่ยวเซยีงจะร�่าร้องร�าพนั เสี่ยวองิกถ็ลาเข้ามาคุกเข่ากรดีเสยีง

ร้องไห้โฮเสยีก่อน กริยิาท่าทางเตม็ไปด้วยความโศกเศร้าเสยีใจอย่างแท้จรงิ

“นายท่านโปรดให้ความยุติธรรมแก่ฮูหยินของบ่าวด้วยเถอะเจ้าค่ะ  

ฮูหยินใหญ่ดูแลเรือน ปรนนิบัตินายท่านและฮูหยินผู้เฒ่าไม่เคยบกพร่อง ม ี

ครั้งใดบ้างท�าเรื่องไม่ด ีแต่กลบัต้องถูกคนว่าร้ายให้เจบ็ใจ”

เสี่ยวเซียงสะดุ้งเฮือก นางไม่คาดว่าเสี่ยวอิงจะชิงเอ่ยปากฟ้องก่อน 

ท�าให้ปฏกิริยิาโต้ตอบช้ากว่าปกตไิปโข

“ใครกล้าล่วงเกินฮูหยินใหญ่!” น�้าเสียงเย็นเยียบเอ่ยถาม ดวงตาคม 

จับจ้องร่างบางของผู้เป็นภรรยาไม่ละสายตา ทว่าอีกคนกลับแสดงออกเพียง

ความเงียบงันกับท่าทางปั้นปึ่ง เสี่ยวอิงเห็นเช่นนั้นก็รีบเช็ดน�้าตาบนใบหน้า 

แล้วเอ่ยต่อ

“เสี่ยวเซียงผู้นี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นสาวใช้ติดตามฮูหยินมาจากจวน

เสนาบดี นางหายไปจากเรือนโดยไม่บอกอยู่สองสามวัน ทว่าพอวันนี้นาง

ท�าความผดิจนถูกฮูหยนิผู้เฒ่าสั่งขาย จงึมาขออ้อนวอนขอให้ฮูหยนิใหญ่ช่วย 

แม้เจ้านายบ่าวมใีจจะช่วย แต่กม็อิาจขดัค�าสั่งของฮูหยนิผู้เฒ่า จงึได้ออกมา 

บอกนางด้วยตัวเอง มิคาดว่าหญิงลืมก�าพืดผู้นี้จะหาญกล้า ด่าว่าฮูหยิน 

ของบ่าวไม่พอ ยงัคดิท�าร้ายอย่างที่นายท่านเหน็เมื่อครู่เจ้าค่ะ”

เสี่ยวอิงพ่นวาจาไม่หยุด ความแค้นที่อีกฝ่ายหักหลังเเว้งมาท�าร้าย 

เจ้านาย ท�าให้นางไม่คดิสงสารอดตีสาวใช้รุน่พี่สกันดิ อวิ๋นซอืมองแล้วให้ขบขนั 

แต่สาวใช้ตวัน้อยของตนปูทางมาขนาดนี้แล้ว นางที่เป็นเจ้านายจะท�าน้อยกว่า

ได้อย่างไรเล่า

“ข้าเองกเ็พิ่งรู้เช่นกนัว่าท่านแม่สั่งขายสาวใช้คนหนึ่งที่ตดิตามข้ามาจาก
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จวนเก่า โดยไม่ได้เอ่ยค�าพูดอะไรกบัข้าเลย”

พอฟังค�าพูดของเจ้านายเก่า เสี่ยวเซียงก็พลันมีสีหน้าดีขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชดั อกีฝ่ายคงกลวันางจะฟ้องนายท่านถงึความผดิของตวัเองสนิะ ถงึได้คดิ

จะเอ่ยปากช่วยเหลอื ทว่าประโยคถดัไปกท็�าเอานางแขง็ค้างอกีครา

“แต่ข้าเป็นลกูสะใภ้ ย่อมต้องปรนนบิตัแิม่สามสีดุใจ เมื่อท่านแม่สั่งการ

เรื่องนี้จึงมิได้ขัด แต่ไม่นึกว่าการยอมท�าตามค�าสั่งของท่านแม่ กลับท�าให้มี

คนใชม้นัมาด่าวา่ไร้น�้าใจกลั่นแกล้งบ่าวไพร่ได้ และยิ่งไม่นกึมาก่อนอกีด้วยวา่

ฐานะฮูหยินใหญ่ของข้า แม้แต่การขายสาวใช้คนหนึ่งยังต้องถูกประณาม 

เยี่ยงนี้”

กล่าวจบร่างบางก็พลันส่งมือให้สาวใช้ประคองกลับขึ้นเรือนของตน 

หลนัชงิหาใช่คนโง่งม นางเอ่ยวาจาเป็นแนวทางถงึเพยีงนี้ มหีรอืที่อกีฝ่ายจะไม่

เข้าใจ

ร่างสูงยืนมองสตรีที่นั่งบนพื้นด้วยแววตาเฉยชา จดจ�าได้ว่าตนเจอ 

หญิงผู้นี้เมื่อคืนก่อน นางมารายงานเรื่องฮูหยินใหญ่ไม่สบายและเข้าพักผ่อน

ไปแล้ว อกีทั้งยงัเอ่ยอกีว่าถูกส่งมารบัใช้เขาแทน

ใช่ว่าหลันชิงจะมองไม่ออกเรื่องที่อีกฝ่ายหวังขึ้นเตียง ทว่าชายหนุ่มก็

ไม่คิดปฏิเสธอันใด ด้วยรูปร่างหน้าตาและท่าทางยั่วยวนของนาง แต่วาจา 

ของอวิ๋นซอืแฝงความหมายท�าให้เขาไม่อาจมองข้าม

ในคฤหาสน์หลงันี้มอีะไรบ้างที่เขาท�าไม่ได้ เพยีงแต่เรื่องสาวใช้ตรงหน้า

ท�าให้นางถูกลบหลู่เกยีรต ิจงึได้เอ่ยวาจาเป็นนยัมาแทนค�าต่อว่า เขารบัสาวใช้

ข้างกายนางขึ้นเตยีงโดยไม่บอก ถอืว่าไม่ไว้หน้านางในฐานะภรรยา

มารดาของเขาสั่งขายคนตดิตามจากบ้านเดมิ แม้นางรู้สกึแย่ แต่กย็งั

ท�าตาม ทว่ากลับถูกสาวใช้คนหนึ่งหยามเกียรติด้วยการตีตนเสมอ วูบหนึ่ง

หลันชิงให้รู้สึกผิดต่อฮูหยินของตนไม่น้อย อีกทั้งยังกิริยาแง่งอนที่น่ามอง 

นั่นอกี

เพราะในหวัมแีต่เรื่องคนที่จากไป ไฉนเลยหลนัชงิจะมวัมาสนใจสาวใช้
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ที่นั่งบนพื้น เขาเพียงสั่งให้อาเต๋อจัดการเรื่องราวต่อ ส่วนตัวเองก็ก้าวไปยัง 

เรอืนพกัของมารดาแทน

“ตดิต่อพ่อค้าทาสมา ขายนางออกไปให้ไวที่สุด”

นยัน์ตาเสี่ยวเซยีงเบกิค้าง ลมืกระทั่งกรดีร้องออกมา นายท่านสั่งขาย

นางให้พ่อค้าทาสโดยไม่คิดไต่ถาม คนผู้นั้นไม่อาลัยช่วงเวลาที่ตนปรนนิบัติ

บ้างเลยหรอืไรกนั จวบจนร่างสูงจากไปลบัตา นางกถ็ูกบ่าวชายลากตวัให้เดนิ 

อดตีสาวใช้ข้างกายฮูหยนิใหญ่กย็งัไม่อาจเข้าใจได้

ตั้งแต่ต้นจนจบนายท่านไม่ได้เอ่ยถงึแจกนัต้นเหตุแม้แต่ค�าเดยีว แล้ว

เขาโมโหนางด้วยเรื่องใดกนั หรอืว่า... ฮูหยนิใหญ่...

ในเรือนเสวี่ย อวิ๋นซือฟังข่าวจากเสี่ยวอิงด้วยสีหน้าเรียบเฉย อดีต 

สาวใช้ถูกขายให้แก่พ่อค้าทาส จบคืนวันดีๆ แต่เพียงเท่านี้ พ่อค้าเหล่านั้น 

เป็นพวกกินเนื้อไม่เหลือกระดูกข้อนี้ทุกคนล้วนรู้ดี หญิงสาวคิดแล้วก็พลัน 

ถอนหายใจอวยพรให้อกีฝ่ายเเกนๆ

แต่อย่าหวงัว่านางจะปรานอีกีฝ่ายให้ยาก เทพธดิาหมากูแก้วเจยีระไน

นั่นมเีพยีงคนในเรอืนเท่านั้นที่รู้ที่เกบ็ เพราะเดมิทอีวิ๋นซอืคดิจะให้ฮหูยนิผูเ้ฒ่า

ประหลาดใจจงึไม่ให้ใครแพร่งพรายเรื่องนี้

แล้วไฉนอนุซิ่วกับอนุหมิ่นจึงล่วงรู้ หากไม่มีผู้ใดบอก พวกนางจะมา

ตบตีกันเพื่อสร้างเรื่องท�าลายของขวัญได้อย่างไร อีกทั้งอนุเจียวกับฮูหยินห้า

จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่นางเตรียมเป็นรูปสลักพระโพธิสัตว์ไม้จันทน์หอม ถ้า

คนในไม่แพร่งพรายออกไป

ต้องบอกว่าเสี่ยวเซยีงรนหาที่เอง เจด็ปีก่อนเป็นนางที่มอบชวีติให้ อกี

ฝ่ายไม่เพียงจะไม่ส�านึกแต่ยังลอบคิดร้าย เช่นนั้นนางก็ขอรับสิ่งที่ให้คืนแล้ว

กนั และขอรวมดอกเบี้ยอกีนดิหน่อยด้วย

มือขาวเนียนหยิบจดหมายจากมารดาที่คนเพิ่งน�ามาส่งใส่ลงในกล่อง 

มารดาเขียนมาบอกว่าที่บิดาคิดปลดนางแล้วยกฮูหยินสามขึ้นแทนนั้นเป็น 
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เพยีงข่าวลอื และวนันี้บดิาได้เอ่ยปากยนืยนัต่อหน้าทุกคนแล้ว

มารดาของนางช่างอ่อนต่อโลกและงมงายนกั จงึเชื่อค�าชายผู้ไม่เคยรกั

ตนเอง

เพราะเมื่อรับรู้ข่าวเรื่องนี้ อวิ๋นซือก็เข้าใจทันที นี่เป็นการชดเชยของ 

หลันชิงและฮูหยินผู้เฒ่าในเรื่องสาวใช้เสี่ยวเซียง แน่นอนว่าหญิงสาวย่อมรู้ดี

ว่าเรื่องจะต้องจบแบบนี้ กบ็อกแล้วอย่างไรล่ะว่าสามขีองนางนั้นแสนดี

นางยกมมุปากยิ้มงดงามด้วยความเคยชนิ ก่อนจะนกึขึ้นได้ว่าไม่จ�าเป็น 

เพราะอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ตรงนี้ ส่วนเรื่องของเสี่ยวเซียงน่ะหรือ นั่นเป็นเพราะ 

นางรนหาที่เอง สาวใช้ทรยศที่คดิร้ายคนหนึ่ง แลกกบัการช่วยเหลอืของสามี

และมารดาของเขา... นบัว่าคุ้มค่าอยู่

ยามเยน็สามทีี่แสนดกีส่็งคนมาบอกว่าจะมาค้างด้วย อวิ๋นซอืยิ้มรบัด้วย

ใบหน้าแดงเรื่อ ยามบอกบ่าวผู้นั้นว่าเข้าใจแล้ว ก่อนจะสั่งให้สาวใช้ปรนนบิตัิ

ตนเองอาบน�้าด้วยสหีน้าเฉยเมย

‘ได้เวลาต้องท�างานให้สมค่าจ้างแล้วสินะ’ นางยังต้องพาสามีกลับไป

เยี่ยมมารดาในอกีสองวนั ‘เช่นนั้นวนันี้กค็งต้องพยายามสกัหน่อยแล้ว’

ค�่าคืนนี้จันทราดวงโตโผล่พ้นขอบฟ้า แต่ดาราดวงใดเล่าที่จันทร์เจ้า 

จะเลอืกเคยีงคู่



ห้า

เพราะราตรีที่ผ่านมานางทุ่มเทลงแรงไปไม่น้อย ผลที่ได้กลับมาจึง 

คุ้มค่ายิ่ง อวิ๋นซือคลี่ยิ้มหวานดีใจจนดวงตาเป็นประกายสุกใส เมื่อหลันชิง 

ผู้เป็นสามเีอ่ยปากจะตามไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายกบันางที่จวน

แน่นอนสวิ่าต้องไปด้วย เพราะนี่คอืวธิตีอบแทนในแบบของหลนัชงิ ที่

นางปรนนิบัติเขาได้ถูกอกถูกใจ ร่างบางทอดกายอิงแอบหน้าต่างในห้องนอน 

ดวงตาคูง่ามมองเหม่อไร้จดุหมายไปบนฟ้ากว้าง วนัเวลามเิคยรั้งรอผูใ้ด ความ

ฝันที่จะออกโบยบนิของนางกเ็ช่นกนั

เมื่อเช้ายามไปคารวะฮูหยินผู้เฒ่า อีกฝ่ายรั้งตัวนางไว้พูดคุยบางอย่าง 

อวิ๋นซอืพลนัเหยยีดยิ้มประหนึ่งเย้ยหยนั เมื่อคดิถงึประโยคสนทนาของตวัเอง

กบัแม่สามี

“ฮูหยนิเจ้าคะ...”

เสี่ยวอิงและเสี่ยวหยวนยืนมองผู้เป็นนายด้วยสีหน้าเป็นห่วงเป็นใย 

พวกนางนกึไม่ออกว่าจะเอ่ยปลอบอกีฝ่ายด้วยถ้อยค�าแบบใดด ีจงึได้แต่แสดง

อาการลังเลออกมา เสี่ยวอิงให้นึกโทษตัวเองไม่น้อย นางหัวไวไม่เท่าเสี่ยว- 

เซยีง มอิาจแบ่งเบาความทกุข์ของเจ้านายได้ เดมิทคีดิว่าอดตีสาวใช้เสี่ยวเซยีง
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ฉลาดเฉลียว น่าจะช่วยเหลืองานฮูหยินได้ดี ไม่คาดว่าอีกฝ่ายไม่เพียงไม่มี

ประโยชน์ ซ�้ายงัเป็นภยัด้วย

อวิ๋นซอืที่ก�าลงัเหม่อลอยพลนัรู้สกึตวั เมื่อหแูว่วเสยีงเรยีกขาน ใบหน้า

เลก็กห็นัไปมองสาวใช้อยู่ชั่วครู่ แล้วจงึยิ้มบางๆ ที่ไม่ใช่รอยยิ้มอย่างที่ฝึกมา 

ท�าไมจะไม่รูว่้าอกีฝ่ายคดิอะไรอยู ่เสี่ยวองิและเสี่ยวหยวนอยูก่บันางมามากกว่า

มารดาเสยีอกี ความภกัดทีี่มใีห้มากขนาดที่ว่า หากบอกให้อกีฝ่ายตาย สาวใช้

ทั้งคู่ย่อมไม่ปฏิเสธให้เสียเวลาอย่างแน่นอน แล้วแบบนี้จะให้นางปล่อยคน 

ของตนไปเหนื่อยยากท�าไม

จรงิอยูท่ี่เสี่ยวองิมคีวามสามารถด้านค�านวณ ที่ฮหูยนิผูเ้ฒา่เอ่ยปากให้

นางใช้คนของตัวเองมารับหน้าที่ท�าบัญชีเพื่อสร้างฐานอ�านาจในคฤหาสน์ อีก

ฝ่ายถอืว่าเหมาะสมที่สุด แต่แม่สามคีงไม่รู้ แม้ความสามารถด้านค�านวณของ

สาวใช้นางนี้จะไม่เลว ทว่าด้านอื่นก็ไม่ด้อย โดยเฉพาะด้านการปรนนบิัตนิั้น

ถอืว่ายอดเยี่ยม

“เจ้าอยากไปหรอืไม่เล่า”

เสียงใสเอ่ยถาม อวิ๋นซือใจกว้างกับคนของตนเองเสมอ หากเสี่ยวอิง

อยากไขว่คว้า เจ้านายเช่นนางย่อมต้องช่วยผลักดันแน่นอน สาวใช้ส่ายหน้า

เป็นระวิง ส�าหรับเสี่ยวอิง หากเลือกได้มีหรือจะอยากจากฮูหยินของตัวเอง  

แต่ถ้านางรบัหน้าที่นี้ เจ้านายกจ็ะได้ประโยชน์ แต่นางกจ็ะไม่ได้ตดิตามอกีฝ่าย

ต่อไป

“งั้นกไ็ม่จ�าเป็นต้องสนใจ” เสยีงหวานเอ่ยอย่างเรยีบเฉย นางหาได้แยแส

อ�านาจอะไรนั่นอยู่แล้ว แค่คนท�าบญัช ีใครอยากเป็นกใ็ห้เป็นไปส ิส่วนเสี่ยว-

องิให้คอยรบัใช้ข้างกายกด็อียู่แล้ว

เรื่องคนของใครจ�าเป็นต้องสนด้วยหรอื ในเมื่อนางคอืฮูหยนิใหญ่

เสี่ยวองิพยกัหน้ารบัแต่ในใจนกึขดัแย้ง ไม่สนใจได้หรอื ในเมื่อฮูหยนิ

ของนางเคร่งเครยีดเช่นนี้ ใบหน้าเลก็เผยยิ้มบาง สหีน้าห่วงใยของสาวใช้ทั้งคู่

มหีรอืคนเป็นนายจะไม่เข้าใจ ทว่าหาใช่เรื่องเสี่ยวองิไม่ที่นางคดิหนกั
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“ฮูหยนิผู้เฒ่าเรยีกให้ข้าเข้าไปคุยเรื่องบุตร นางเป็นห่วงเรื่องที่ข้ายงัไม่

ตั้งครรภ์เสยีท”ี ใช้ค�าว่าเป็นห่วงสถานะฮูหยนิใหญ่ของนาง ทว่าอวิ๋นซอืมหีรอื

จะไม่รู้ว่าที่อกีฝ่ายห่วงใยจรงิๆ กค็อืเรื่องผู้สบืทอดสกุลต่างหาก

“ฮูหยินผู้เฒ่าบอกข้าว่า หากจ�าเป็นจริงๆ อนุคนใดตั้งท้องก็ให้ข้ารับ 

เด็กคนนั้นมาเป็นบุตรตัวเอง” ล้อเล่นอย่างนั้นหรือ เอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงดู  

สายเลือดก็ไม่ใช่ หากเติบใหญ่อีกฝ่ายรู้เรื่องผู้ให้ก�าเนิด จะยังเคารพนาง 

หรอืไม่กย็ากจะคาดเดา ที่ส�าคญั... นางไม่ใช่ว่ามไีม่ได้ แต่ไม่ยอมมตี่างหาก

เสี่ยวอิงพยักหน้าด้วยท่าทางคลายกังวล เป็นนางเองสินะที่ตื่นตูมไป 

แต่สาวใช้กย็งัให้นกึสงสยัจนอดถามขึ้นมาไม่ได้ “แปลกนะเจ้าคะ ฮูหยนิใหญ่

ไม่ตั้งครรภ์ ฮหูยนิรองกบัพวกอนกุไ็ม่มวีี่แวว หรอืว่าอาจเป็นที่ตวันายท่านเอง

ที่มปีัญหา”

อวิ๋นซอืหวัเราะเสยีงแผ่ว ก่อนจะส่ายหน้าแทนค�าพดู ทว่าในใจคดิขบขนั 

หาใช่ว่าสามขีองนางไร้น�้ายาไม่ ทว่าเป็นมารดาของเขาที่เฉยีบขาด

ฮูหยินผู้เฒ่าครองต�าแหน่งเมียเอกมาอย่างมั่นคงจวบจนบุตรชาย 

เตบิใหญแ่ละสบืทอดสกลุ ย่อมมใิช่พวกที่กระดูกอ่อนเป็นแน่ อกีทั้งนางยงัให้

ความส�าคญัแก่สายหลกัอคตต่ิอสายรอง เช่นนี้แล้วมหีรอือกีฝ่ายจะยอมปล่อย

ให้เมียรองของบุตรชายตั้งครรภ์ก่อนเมียเอก เกรงว่ายามนี้เพราะตัวนางไม่มี

วี่แววเสยีท ีแม่สามจีงึต้องคดิแผนขึ้นมารองรบั

กส็มกบัเป็นขงิแก่จรงิๆ นั่นละ อายุขนาดนี้ยงัทั้งเผด็ทั้งร้อน

เดิมทีอวิ๋นซือคิดแผนไม่มีทายาทไว้ส�ารองในการหย่าร้าง ทว่าวันนี้ฟัง

ค�าพูดของอกีฝ่าย ดูท่าว่านางอาจต้องเปลอืงความคดิเพิ่มไม่น้อยเลยทเีดยีว

เอาเถอะ นั่นเป็นเรื่องของอนาคต สิ่งส�าคญัคอืวนักลบับ้านพรุ่งนี้ต่าง

หาก คงจะมีการแสดงสนุกๆ ให้ดูอีกมากมาย ท่านพ่อที่ถูกบีบของนางกับ 

ฮูหยนิสามที่ฝันค้างกลางอากาศ ไม่รู้ว่าพวกเขาจะท�าสหีน้าอย่างไรกนันะยาม

พบนาง...
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วันรุ่งขึ้น รถม้าคันใหญ่หรูหราที่ติดตราสกุลหลันจอดเรียงรายอยู่

บรเิวณหน้าคฤหาสน์พร้อมของขวญั โดยมบี่าวไพร่รออยู่พร้อมหน้า อวิ๋นซอื

ในอาภรณ์สีหวานเดินเคียงข้างร่างสูงในชุดตัวยาวสีขาวของสามีออกมาอย่าง 

เชื่องช้า ครั้นขึ้นรถม้าเรียบร้อย ขบวนก็เคลื่อนที่ทันที เพราะเดินทางด้วย 

รถม้าท�าให้ใช้เวลาไม่มากนกั สองสามภีรรยานั่งองิแอบเอ่ยถ้อยค�าหวานรื่นหู

ได้ไม่นาน ในที่สุดขบวนกม็าหยุดหน้าจวนเสนาบดจีนได้

อวิ๋นซอืขยบัรอยยิ้มอกีครั้ง มอืเรยีวยื่นส่งให้สามทีี่รอรบั พลางองิแอบ

ก้าวเคียงกันเข้าสู่ประตูจวน ท่ามกลางสายตาริษยาของใครบางคน ที่เห็นว่า

สองสามภีรรยารกัใคร่กนัเหลอืเกนิ หญงิสาวปล่อยให้ผู้เป็นสามโีอบประคอง

อย่างไม่อดิออด นางจ�าเป็นต้องแสดงให้บดิาและคนอื่นเหน็ถงึความโปรดปราน

ที่ได้รบั ก่อนจะเหยยีดยิ้มหวานเช่นที่ฝึกฝนมาให้เจ้าของสายตาไม่ประสงค์ดี

อย่างท้าทาย

จติใจคนบางคนกไ็ม่ปกต ิเหน็ผู้อื่นมคีวามสุขไม่ได้... พลิกึจรงิๆ

ใต้เท้าอวิ๋นยืนต้อนรับบุตรเขยด้วยสีหน้าเปี่ยมรอยยิ้ม ถัดมาเป็นร่าง

บางผ่ายผอมของจางซื่อ ตามด้วยบรรดาฮหูยนิรองและเหล่าอนุ อวิ๋นซอืค�านบั

ผู้ให้ก�าเนิดพลางกวาดตามอง นางพลันนึกดีใจที่อีกฝ่ายให้แค่อนุมาร่วม 

ต่อแถวต้อนรบั เพราะหากให้สาวใช้อุ่นเตยีงทุกคนมาร่วมต่อแถวด้วย เกรง

ว่าหน้าจวนเสนาบดีที่กว้างขวางคงจะไม่พอให้บรรดาเมียน้อยของบิดายืน 

เป็นแน่

ดวงตาสีนิลพราวระยับยามสบประสานกับเจ้าของสายตาไม่หวังด ี 

อกีฝ่ายยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง อะไรที่เป็นของนางกย็งัปรารถนาจะยื้อแย่งอยู่ด ี

ช่างไร้ความคดิไตร่ตรองเสยีจรงิ ผู้ชายที่เจ้ามองตาเป็นมนัและคดิยื้อแย่งอยู่

ทุกลมหายใจนั้นมศีกัดิ์เป็นพี่เขยของเจ้านะ รู้ตวับ้างไหมน้องรอง

อวิ๋นหานถลงึตาตอบกลบัไม่ยอมแพ้ กดัฟันแน่นเพื่อข่มอารมณ์รษิยา

ในใจ ทั้งที่บดิารกัตนมากกว่า ทั้งที่นางเหมาะสมกบัท่านพี่หลนัชงิมากกว่าแท้ๆ 

แต่เพราะนางไม่ใช่บุตรสาวภรรยาเอกจึงต้องพ่ายแพ้แก่อวิ๋นซือ ถ้าไม่เพราะ 
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ฮูหยินผู้เฒ่าอคติที่นางเป็นลูกสาวฮูหยินสาม คนที่จะได้แต่งเข้าสกุลหลันจะ

เป็นนงัพี่สาวที่นางแสนเกลยีดได้อย่างไร

ทกัทายปราศรยักนัอยู่เนิ่นนานหลงัอาหารมื้อใหญ่ผ่านพ้น ใต้เท้าอวิ๋น 

กก็้าวน�าทางบุตรเขยไปดูของสะสมที่ได้มาใหม่ อวิ๋นซอืมองตามหลงับดิาด้วย

สหีน้าเรยีบเฉย การแสดงก�าลงัจะเริ่มแล้วสนิะ

คล้อยหลังบุรุษต่างวัยสองคน ฮูหยินสามก็เป็นฝ่ายเปิดปากขึ้นก่อน 

“คิดไม่ถึงว่าเด็กสาวไม่ประสาอย่างเจ้า จะสามารถนั่งต�าแหน่งฮูหยินใหญ่ 

สกุลหลนัได้ยาวนานขนาดนี้ นบัว่าความสามารถไม่เลวเลยจรงิๆ”

อวิ๋นซือยิ้มรับก่อนจะตอบกลับด้วยน�้าเสียงเบาสบาย “ต้องขอบคุณ 

ฮูหยนิสามที่สอนสั่งยามก่อน ท�าให้ข้ามปีระสบการณ์พอดู” ค�าพูดของอวิ๋นซอื

ไม่เกนิเลยแม้แต่น้อย วนัเวลาของหญงิสาวในจวนหลงันี้ไม่ได้ผ่านมาง่ายดาย

เลย โดยเฉพาะผู้หญิงสองคนตรงหน้า หลิงจีซึ่งเป็นฮูหยินสามกับอวิ๋นหาน 

น้องสาวที่วยัอ่อนกว่าเพยีงเดอืนเดยีว

คนแม่กเ็พราะมมีารดาของอวิ๋นซอืคอยขวางหน้า จงึไม่ได้ขึ้นเป็นฮหูยนิ

ใหญ่สมใจ ส่วนคนลกูกเ็พราะมนีาง อกีฝ่ายจงึไม่ได้เป็นคุณหนูใหญ่ดั่งใจ มอง

ทา่ทางกระตอืรอืร้นของพวกนางสองแม่ลกู หญงิสาวกใ็ห้นกึเหนื่อยในใจแทน 

บุรุษมักมากอย่างบิดาและสามีนางมีอะไรน่ายื้อแย่งกัน หากไม่ติดว่ามารดา 

ยงังมงายกบัชายผู้นั้น อวิ๋นซอืคงจบัทั้งคู่ถวายใส่พานให้ไปแล้ว

“ข้าคงประมาทเจ้าเกินไป” ฮูหยินสามแค่นเสียง ดวงตาฉายแวว 

เกลยีดชงั “ส่งเสรมิให้เจ้าแต่งนายท่านหลนัยงัไม่ส�านกึ กล้าเเว้งกดัข้า” 

คิ้วเรยีวเลกิขึ้นเลก็น้อย อกีฝ่ายก�าลงัทวงบุญคุณกบันางอย่างนั้นหรอื 

ทั้งที่ยามนั้นบบีจนนางต้องยนิยอมแท้ๆ “ข้ากเ็รยีนรู้มาจากฮูหยนิสามอย่างไร

เล่า วธิกีารใช้ร่างกายให้เป็นเครื่องมอืออดอ้อนบุรุษ” 

หลายคนตกใจในค�าพูดเปิดเผยนั้นจนต้องเงยหน้าขึ้นมอง บางคนถงึ

กับเบือนหน้าหลบด้วยความอาย แต่พอหลิงจีปรายตาปรามก็ไม่มีใครกล้า 

มองมาอกี
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“แพศยา! เจ้ายอมรบัแล้วสนิะว่าใช้มารยาล่อลวงพี่หลนัชงิ”

อวิ๋นหานลุกพรวด ชี้หน้าด่าทอด้วยดวงตาแดงก�่า 

อวิ๋นซือพลันหัวเราะขบขัน น้องสาวนางไร้หัวคิดเพราะใช้ชีวิตสบาย 

เกนิไปหรอือย่างไรกนั อกีฝ่ายลมืไปแล้วกระมงัว่านางกบัหลนัชงิเป็นอะไรกนั 

จะท�าอันใดเกี่ยวอะไรกับตัวเอง “น้องรอง เจ้าไม่ท�าความเคารพพี่สาวผู้นี้ก ็

ไม่ถอื แตค่�าเรยีกขานพี่เขยเจ้าเมื่อครู่ข้าถอื เจ้าเองกไ็ม่ใช่เดก็แลว้ รกัษากริยิา

หน่อย คนจะได้ไม่เอาไปว่าว่าอยากได้ผู้ชายของข้าจนตวัสั่น”

“อวิ๋นซือ เจ้าอย่าทะนงไปนะว่าเจ้าเป็นฮูหยินสกุลหลันแล้วจะมาโอหัง

กบัพวกข้าได้” ฮหูยนิสามบนัดาลโทสะไม่น้อยเมื่อเหน็สหีน้าจวนจะร้องไห้ของ

บุตรสาวตัวเอง น�้าเสียงเกรี้ยวกราดและกิริยาทุบโต๊ะที่โอหังถูกแสดงออกมา

ให้เหน็ 

อวิ๋นซอืมองพลางแค่นเสยีง ฮูหยนิสามผู้หนึ่งถงึกบัแสดงท่าทางเช่นนี้

ต่อภรรยาเอกและบุตรสาว ต้องบอกว่าหลิงจีผู้นี้มีความกล้าหรือมารดาของ

นางอ่อนแอเกนิไปด ีอ�านาจอยู่ในมอืยงัไม่กล้าใช้ นางคดิพลางปรายตาไปยงั

สตรทีี่นั่งก้มหน้าอยู่ตรงหวัโต๊ะ เหน็ท่าทางค้อมไหล่จนหน้าจะจดพื้น อวิ๋นซอื 

ก็พลันรู้สึกอ่อนล้าวูบหนึ่ง นั่นสินะ นางคิดหวังอะไรอยู่อีก นับจากอดีต 

จวบจนถงึตอนนี้ สตรตีรงหน้าหาได้เคยปกป้องตนอย่างจรงิจงัไม่

นางในอดตีต้องเผชญิหน้ากบัความเยน็ชาของบดิา ถูกท�าร้ายจากผู้หญงิ

ของอีกฝ่ายจนแทบเอาชีวิตไม่รอด ทว่าสิ่งเหล่านั้นยังไม่กรีดใจเท่ากับภาพ

มารดายนืก้มศรีษะขออภยัทั้งที่นางไม่ผดิ 

‘เคยสกัครั้งไหมท่านแม่... ที่ท่านจะคดิยนืหยดัเพื่อปกป้องข้า’

สายตาผดิหวงัจากบุตรสาวท�าให้จางซื่อได้แต่ก้มหน้าลงต�่า แม้จะรูส้กึ

ผิดเพียงใด เจ้าตัวก็ไม่คิดจะเงยหน้าขึ้นมาสบตาตอบแม้แต่น้อย หญิงสาว

หลบัตาลงก่อนจะกะพรบิตาถี่ๆ  นางยงัคาดหวงัอะไรอกีนะ ทั้งที่รู้ดมีาตั้งแต่

ต้นอยู่แล้วแท้ๆ เหน็ฮูหยนิสามและอวิ๋นหานมองมาด้วยสหีน้าสะใจ อวิ๋นซอื 

กท็�าเพยีงส่งรอยยิ้มที่ปกปิดความรู้สกึออกมา
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“ท่านกไ็ม่ได้โง่นะแม่สาม ควรจะรู้ได้แล้วกระมงั ตราบใดที่ข้าอวิ๋นซอื

ยงัเปน็ฮหูยนิใหญ่สกลุหลนั ต�าแหน่งเมยีเอกที่ใฝ่ฝันของท่านกเ็ป็นได้แค่เรื่อง

ตลกเท่านั้นละ น่าเสียดายนะถ้าเป็นบุตรสาวท่านที่มัดใจหลันชิงได้ มีหรือ

มารดาของข้าจะยงัอยู่ดแีบบนี้”

เรยีวปากบางอมยิ้มหวาน สายตาพราวระยบัราวกบัส่งค�าท้าทาย ทว่า

มเีพยีงเจ้าตวัเทา่นั้นที่รูว่้าตนเองก�าลงับอกใบ้อกีฝ่าย ‘เรว็ส ิรบีใช้บตุรสาวท่าน

ให้เป็นประโยชน์เสยี ตราบใดที่ข้ายงัเป็นฮูหยนิใหญ่ตระกูลหลนั ฮูหยนิผู้เฒ่า

กับหลันชิงย่อมไม่ยอมให้ฝันนั้นเป็นจริงแน่ เพราะอย่างนั้นจงรีบใช้บุตรสาว 

ที่พวกท่านภูมใิจผูกใจชายผู้นั้นเสยี!’

ร่างบางขยับลุกขึ้นยืน บางอย่างที่ไม่น่าพิสมัยก็ไม่ชวนให้นึกอยาก

อาหาร นางกลบัไปนั่งกนิคนเดยีวที่เรอืนตวัเองยงัดเีสยีกว่า แน่นอนว่าไร้เสยีง

เรียกรั้งให้กลับไป อวิ๋นซือก้าวเท้าออกจากห้องนั้นโดยมีสาวใช้คนสนิทคอย

ประคอง จวบจนนางเดนิจากมาไกลโข หูกย็งัไร้เสยีงเรยีกขานของมารดา

มารดาผู้อ่อนแอและงมงายของนางวนันี้กย็งัคงไร้ปากเสยีงเช่นเดมิ...

เมื่อเดินมาถึงด้านหน้าโถงรับแขก ร่างบางก็พลันหยุดชะงักเล็กน้อย 

เช่นเดยีวกบัผู้ที่เดนิสวนเองกห็ยุดยนืมองมายงันาง อวิ๋นซอืส่งรอยยิ้มพร้อม

เรยีกขานอกีฝ่ายเสยีงหวาน

“ท่านพ่อ”

ใต้เท้าอวิ๋นขมวดคิ้วอย่างเคร่งขรึม ในอดีตบุตรสาวคนนี้เรียกได้ว่า 

ไม่เคยมีตัวตนในสายตาเขา หากไม่เพราะฮูหยินผู้เฒ่าสกุลหลันยืนกรานว่า 

ต้องเป็นนางที่เป็นบตุรสาวจากภรรยาเอก เขาคงเลอืกส่งหานเอ๋อร์ไปแทนแล้ว 

ทว่าวันนี้บุตรสาวที่เคยมองว่าไร้ค่ากลับสามารถสร้างความล�าบากให้เขาได้  

นบัว่านางปกปิดตวัเองได้หมดจดยิ่งนกั

“เรื่องเปลี่ยนฮูหยนิที่สกุลหลนัยื่นมอืเข้ามาสอด... เป็นเพราะเจ้าสนิะ”

รอยยิ้มยังคงไม่จางหาย ใบหน้าเล็กก้มน้อยๆ ยามเอ่ยค�าตอบรับ 

“เจ้าค่ะ”
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ความโกรธของอวิ๋นจั้นแทบจะพุ่งสูงเทยีมฟ้า นงัลูกอกตญัญูผู้นี้นี่เอง

ที่เป็นสาเหตใุห้หลนัชงิยื่นข้อเสนอเพื่อบบีบงัคบัเขา สารเลวยิ่ง! ช่างน่ารงัเกยีจ

ไม่ต่างจากมารดาของนางแม้แต่น้อย

อวิ๋นซอืมองข้ามท่าททีี่มโีทสะของบดิา และยงัคงกล่าวต่ออย่างไม่แยแส

“ตราบใดที่ลูกยังเป็นฮูหยินใหญ่สกุลหลัน ต�าแหน่งของท่านแม่จะ

เปลี่ยนมือไม่ได้เด็ดขาด ไม่อย่างนั้นจ�านวนเงินที่มอบให้ท่านน�าไปอุดส่วนที่

โกงของหลวงมาจะหายไปทันที ท่านพ่อที่เป็นคนฉลาดย่อมรู้จักเลือกก็ลอง

ตรองดเูอาเถดิ ตอ่ให้ท่านไม่เปลี่ยนฮหูยนิใหญ่ น้องชายกย็งัสบืทอดวงศ์สกลุ

ได้อยู่ด”ี

กล่าวจบร่างบางกก็้าวเท้าเดนิ บดิาหาใช่คนโง่งมเกนิเยยีวยา เขาย่อม 

รูด้ว่ีาระหว่างผูห้ญงิบนเตยีงกบัความช่วยเหลอืจากหลนัชงิอะไรส�าคญักว่ากนั 

นางก้าวออกมาพร้อมอีกฝ่าย เอ่ยค�าร�่าลาก่อนจากมา ทว่าไร้เงาคนบางคน 

ตามมาส่ง เรยีวปากบางยกยิ้มหยนัทว่างดงาม

บางครั้งมารดาของนางก็เลือดเย็นไม่น้อย ข้ามสะพานยังไม่ทันสุดก ็

ไม่สนใจกนัเสยีแล้ว

คืนนั้นที่คฤหาสน์สกุลหลัน ฮูหยินใหญ่ต้องลมเย็นหลังกลับไปเยี่ยม

บ้านเดิม จ�าต้องให้นายท่านไปค้างยังเรือนอื่น และผู้ที่โชคดีก็คืออนุเจียว  

เรื่องนี้ทุกคนต่างรู้กนัทั่ว

ทว่าในเรือนเสวี่ยของฮูหยินใหญ่กลับปรากฏร่างบอบบางที่นั่งอิงแอบ

เก้าอี้ ผู้ที่ใครต่างกน็กึว่าป่วยจนล้มหมอนนอนเสื่อนั้น ยามนี้ก�าลงัเหม่อมอง

ท้องฟ้า ขณะที่มอืกถ็อืจอกสุราแต่เพยีงผู้เดยีว

ใต้หล้านี้ทั้งกว้างและยิ่งใหญ่ เหตุไฉนกลบัมมิทีี่ให้ข้ายนื...


