
หนึ่ง

เรือขนาดใหญ่ซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราก�าลังล่องอยู่กลางแม่น�้าฉืออัน 

แม่น�้ำสำยหลกัของเมอืงฉำงอนั แคว้นเทยีนเฉำ ท่ำมกลำงทวิทศัน์อนังดงำม

สองฟำกฝั่งแม่น�้ำ ดอกเหมยบำนสะพรั่ง และอำกำศหนำวเยน็ซึ่งเริ่มคลำยตวั 

เป็นสญัญำณบอกว่ำก�ำลงัจะล่วงเข้ำสู่ฤดูใบไม้ผลิ

เหล่ำคุณชำยจำกห้ำตระกูลอนัทรงอทิธพิลทำงกำรค้ำ ก�ำลงันั่งจบิสุรำ

ชมบุปผำด้วยควำมส�ำรำญใจ ทั้งนี้ก็เพื่อหำรือเกี่ยวกับงำนฉลองอันยิ่งใหญ ่

ของเมอืงฉำงอนัที่ก�ำลงัใกล้เข้ำมำ

เป็นเวลำนับร้อยปีที่แคว้นเทียนเฉำมีประเพณีหนึ่งสืบทอดต่อกันมำ 

ประเพณซีึ่งตระกลูโหลว ตระกลูเหอ ตระกลูเสยีน ตระกูลเหลยีน และตระกูล

อวี่ ห้ำตระกูลใหญ่อนัทรงอทิธพิลร่วมมอืกนัจดัขึ้น

...งำนโปรยบุปผำ

งำนโปรยบปุผำเป็นงำนที่ชำวเมอืงฉำงอนัต่ำงกร็อคอย เนื่องจำกหนึ่งปี

จะถูกจดัขึ้นครั้งหนึ่ง และในทกุปีจะมกีำรน�ำกระดำษมำตดัเป็นรปูดอกไม้ชนดิ

ต่ำงๆ โดยสอดเงนิหรอืหยกชิ้นเลก็ๆ ปะปนลงไปในดอกไม้กระดำษเหล่ำนั้น 

ก่อนจะโปรยลงมำจำกหอสุรำตระกูลอวี่ ให้ผู้คนแย่งชิงกันอย่ำงสนุกสนำน  
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ซึ่งแต่ละตระกูลจะมรีำงวลัใหญ่ที่มมีูลค่ำสูงอยู่หนึ่งชิ้น อำจจะเป็นตั๋วเงนิหรอื 

หยกประดบัเนื้อดรีำคำสูง ขึ้นอยู่กบัตระกูลทั้งห้ำจะตดัสนิใจเลอืกของรำงวลั

ปีนี้พเิศษและคกึคกักว่ำทกุปี เนื่องจำกฮ่องเต้แคว้นเทยีนเฉำพระรำชทำน

หยกล�้ำค่ำ เพื่อให้เป็นหนึ่งในรำงวัลชิ้นที่มีค่ำที่สุดในงำนโปรยบุปผำ ดังนั้น 

ทั้งห้ำตระกลูย่อมต้องกระท�ำกำรอย่ำงรอบคอบ เพื่อให้งำนในครั้งนี้เป็นไปอย่ำง

ยุตธิรรม

“ข้ำขอเสนอให้เปลี่ยนกตกิำเลก็น้อย เรำไม่ต้องก�ำหนดว่ำดอกไม้ชนดิ

ใดมำจำกตระกลูใดในห้ำตระกลูเป็นอย่ำงไร” เสยีนซหีลวิเสนอขึ้นด้วยใบหน้ำ

เปื้อนรอยยิ้ม ในทุกๆ ปี แต่ละตระกูลจะก�ำหนดดอกไม้มำหนึ่งชนดิ เพื่อตดั

เป็นรูปร่ำงและแบ่งแยกประเภทบุปผำประจ�ำแต่ละตระกูลอย่ำงชดัเจน แต่ใน

ปีนี้เสยีนซหีลวิอยำกให้แตกต่ำงออกไปเลก็น้อย

“ท่ำนหมำยควำมว่ำอย่ำงไร” เหอหลี่คุนเอ่ยถำมด้วยท่ำทีที่ไม่ใคร่จะ

เข้ำใจนกั

“ก็หมำยควำมว่ำแทนที่จะก�ำหนดดอกไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดให้แต่ละ

ตระกูล พวกเรำกเ็ปลี่ยนมำลองใช้บุปผำทั้งห้ำคละแบบคละส ี โดยซ่อนหยก

เอำไว้ในนั้นแทน” เสยีนซหีลวิจบิสุรำด้วยท่ำทสีง่ำงำมก่อนเอ่ยออกมำ

“นั่นสนิะ หำกเจำะจงสแีละชนดิของบุปผำ ชำวบ้ำนที่เข้ำมำร่วมงำนก็

จะเลือกเฉพำะที่ตนหมำยตำ หำกเรำใช้บุปผำหลำกหลำยขึ้น ทั้งยังไม่อำจ

แยกแยะว่ำมำจำกตระกูลใด ดูแล้วคงสนุกขึ้นมำก อีกอย่ำง... ปีนี้มีหยก

พระรำชทำนจำกองค์ฮ่องเต้ หำกจะให้งำนครึกครื้นย่อมมีเพียงวิธีนี้ ข้ำเห็น

ด้วย” โหลวตงอวี้พยกัหน้ำก่อนจะยิ้มที่มุมปำก

เขำเหน็ด้วยกบัวธิอีนัชำญฉลำดนี้ของเสยีนซหีลวิ มเีพยีงวธินีี้เท่ำนั้นจงึ

จะป้องกนักำร ‘เล่นไม่ซื่อ’ ของผู้ใดกต็ำมที่พยำยำมหมำยปองหยกพระรำชทำน 

โดยเฉพำะขุนนำงที่สำมำรถติดสินบนคนในวังหลวง เพื่อให้รู้ชนิดและสีของ

บุปผำซึ่งห่อหุ้มหยกพระรำชทำนจำกองค์ฮ่องเต้

“พวกเจ้ำว่ำเหตุใดปีนี้องค์ฮ่องเต้จึงพระรำชทำนหยก ทั้งที่ตลอดมำ
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คนในวังหลวงหำเคยให้ควำมส�ำคัญแก่งำนนี้ไม่” อวี่ซินหยำงรินสุรำก่อนยก

จอกขึ้นมำคลงึ ยงัไม่ดื่มเข้ำไป ดวงตำคมจ้องมองจอกสุรำในมอื ก่อนเหลอืบ

สำยตำออกไปมองทวิทศัน์นอกเรอื

“เจ้ำจะพูดอะไรกนัแน่” เหลยีนชงิเหวนิขมวดคิ้วมองอกีฝ่ำยด้วยสำยตำ

ที่ไม่ใคร่จะสบำยใจนกั

“ห้ำตระกูลแห่งฉำงอันจัดงำนโปรยบุปผำมำนำน ฮ่องเต้ทุกพระองค์ 

ไม่เคยให้ควำมสนพระทยั แล้วเหตใุดครั้งนี้ฮ่องเต้จงึทรงมพีระประสงค์จะเข้ำ

ร่วมเล่ำ” อวี่ซินหยำงดึงสำยตำกลับมำ ก่อนสบตำกับสหำยซึ่งร่วมกันท�ำ 

กำรค้ำอกีสี่ตระกูล

“ซนิหยำง” เหอหลี่คุนขมวดคิ้ว “จะพูดอะไรกร็ะมดัระวงัหน่อยเถดิ”

เขำให้กังวลนัก เพรำะคนบนเรือหำใช่คนของทั้งห้ำตระกูลที่พวกเขำ

สำมำรถควบคมุได้ทั้งหมด เนื่องจำกมสีำวงำมจำกหอจื่อจงิซึ่งก�ำลงัเตรยีมกำร

ร่ำยร�ำอยู ่หำกปล่อยให้เรื่องนี้ถกูพดูกนัต่อไปจนกลำยเป็นเรื่องลบหลูเ่บื้องสงู 

พวกเขำไหนเลยจะรบัไหว

“หมำยควำมว่ำเจ้ำเองกส็งสยัเช่นเดยีวกนักบัข้ำหรอื” อวี่ซนิหยำงเลกิคิ้ว 

มองเหอหลี่คุน ก่อนจะหนัไปมองเสยีนซหีลวิซึ่งตอนนี้ถอนหำยใจออกมำเมื่อ

มองเหน็ท่ำทรีำวคุณชำยเจ้ำส�ำรำญของผู้เป็นสหำย

“มีขอบเขตบ้ำงเถิด แม้คนทั้งหมดบนนี้จะเป็นคนของห้ำตระกูล แต่

เรื่องเช่นนี้เจ้ำไหนเลยจะไม่รู้ว่ำไม่สมควรเอำมำล้อเล่น” เสียนซีหลิวยังคง

ใบหน้ำเรยีบเฉย แต่ค�ำพูดนั้นกลบัยนืยนัได้เป็นอย่ำงดวี่ำคนบนเรอืล้วนแล้ว

แต่เป็นคนที่เขำควบคุมเอำไว้ในมือทั้งสิ้น เนื่องจำกเขำเป็นผู้ที่จัดงำนหำรือ 

ครั้งนี้ขึ้น

“จะว่ำไป...” เสียนซีหลิวเอ่ยด้วยท่ำทีลังเลก่อนเงยหน้ำขึ้นสบตำกับ 

โหลวตงอวี้ “ข้ำได้ยนิมำว่ำเรื่องนี้เป็นพระประสงค์ขององค์หญงิหมงิเยี่ยน”

ทั้งสี่ต่ำงก็มองไปยังเสียนซีหลิวพร้อมกัน สีหน้ำของแต่ละคนนั้น 

แตกตำ่งกนัออกไป ทั้งกลดักลุ้ม เคร่งขรมึ ตกตะลงึ และสดุท้ำยคนที่คำดเดำ
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ไม่ได้ว่ำคิดอะไรอยู่ย่อมหนีไม่พ้นโหลวตงอวี้ ชำยหนุ่มเพียงเลิกคิ้วก่อนยก

จอกสุรำขึ้นจบิ

“ตงอวี้... น้องสำวของเจ้ำยังไม่มีคู่หมำยกระมัง” อวี่ซินหยำงเอ่ยถึง 

โหลวฟำงอี๋รำวกับก�ำลังนึกสนุก และค�ำถำมนั้นก็ท�ำให้เขำรู้สึกรื่นรมย์ขึ้น 

ไม่น้อยเมื่อเหน็หำงคิ้วของอกีฝ่ำยกระตุกวูบหนึ่ง

“คุณชำยอวี่เมำแล้วกระมงั” โหลวตงอวี้ยงัคงมที่ำทเีฉยเมย แต่ดวงตำ

วำววบันั้นไหนเลยจะสำมำรถซุกซ่อนควำมโกรธเกรี้ยวเอำไว้ได้

อวี่ซินหยำงหัวเรำะออกมำเสียงดัง พร้อมกับจ้องตำโหลวตงอวี้อย่ำง

ท้ำทำย “ข้ำเป็นถงึว่ำที่ผู้น�ำตระกูลอวี่ ซึ่งเป็นถงึเจ้ำของหอสุรำที่ใหญ่ที่สุดใน

เมอืงฉำงอนั สุรำแค่นี้หำท�ำอนัใดข้ำได้ไม่ ข้ำถำมเพรำะอยำกรู้จรงิๆ”

คุณชำยจำกสำมตระกูลมองท่ำทีของทั้งสองแล้วได้แต่ถอนหำยใจ  

อวี่ซินหยำงผู้นี้ก็ช่ำงเหลือเกินจริงๆ รู้ทั้งรู้ว่ำโหลวตงอวี้รักและเอ็นดูน้องสำว

อย่ำงโหลวฟำงอี๋เป็นที่สดุกย็งักล้ำกระเซ้ำเย้ำแหย่ เช่นนี้ไม่เป็นกำรรนหำที่ตำย

แล้วจะเรียกเป็นอย่ำงอื่นได้อย่ำงไร มีอย่ำงหรือ เอ่ยถำมถึงคู่หมำยของ 

น้องสำวอีกฝ่ำย ในยำมที่บุรุษจำกห้ำตระกูลก�ำลังตกเป็นเป้ำหมำยของ 

องค์หญิงหมิงเยี่ยน หำกนี่ไม่ใช่กำรบอกเป็นนัยว่ำต้องกำรหมั้นหมำยโหลว- 

ฟำงอี๋แล้ว จะยงัหมำยถงึเรื่องใดได้อกีเล่ำ!

“อย่ำล้อเล่นอกีเลยซนิหยำง เจ้ำกเ็หลอืเกนิจรงิๆ” เสยีนซหีลวิขมวดคิ้ว

ก่อนมองไปยงัโหลวตงอวี้ “เจ้ำคดิเช่นไรกบัเรื่องนี้”

“องค์หญิงหมิงเยี่ยนไม่เคยพบพวกเรำทั้งห้ำ เรื่องนี้อำจมีบำงอย่ำง 

ซ่อนเร้นอยู่กเ็ป็นได้ แต่ถงึจะเป็นเช่นนั้น พวกเรำสมควรรอดูไปก่อนเถดิ ไม่

แน่ว่ำเรื่องนี้อำจไม่มอีะไรเลย หรอืหำกจะม ีพวกเจ้ำคดิว่ำเรื่องภำยในรำชส�ำนกั 

คนนอกอย่ำงพวกเรำสำมำรถยื่นมอืเข้ำไปยุ่งเกี่ยวได้หรอื”

ทั้งห้ำต่ำงกส็บตำกนัไปมำด้วยท่ำทเีครยีดขรมึ ผดิกบัทวิทศัน์อนังดงำม

เบื้องหน้ำและเหล่ำโฉมสะครำญที่ต่ำงก็ก้ำวออกมำพร้อมกับเสียงเพลงพิณ 

ที่เริ่มบรรเลง ร�่ำสุรำ ชมบุปผำ เคล้ำคลอโฉมสะครำญ คือภำพบรรยำกำศ 
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ที่คนนอกมองมำยงัเรอืหรหูรำที่ล่องไปยงัแม่น�้ำฉอือนั กระนั้นควำมเคร่งเครยีด

ของบทสนทนำกลบัหำได้อยู่ในควำมคำดหมำยไม่

ไม่นำนนักเรือก็แล่นมำจนถึงท่ำเรือตระกูลเสียนซึ่งอยู่อีกฟำกของ 

เมอืง กำรร�่ำสุรำชมบุปผำจบลงเพยีงเท่ำนี้ เพรำะในยำมนี้เวลำกล็่วงเข้ำมำจน

บ่ำยคล้อย และดเูหมอืนว่ำกำรหำรอืจะเป็นไปได้ด้วยด ีเว้นเพยีงเรื่องเดยีวคอื

กำรที่หนึ่งในห้ำตระกูลก�ำลงัตกเป็นเป้ำหมำยขององค์หญงิหมงิเยี่ยน

“มคีนตกน�้ำ!”

เสยีงตะโกนและควำมวุ่นวำยท�ำให้คนในเรอืต่ำงกส็บืเท้ำเข้ำไปด ูคนใน

เรือหลำยคนกระโดดลงไปในแม่น�้ำฉืออันที่เย็นเยียบทันทีที่เห็นว่ำในแม่น�้ำ 

มรี่ำงของคนผู้หนึ่งก�ำลงัพยำยำมแหวกว่ำยขึ้นมำเหนอืผวิน�้ำจรงิๆ

เหล่ำคณุชำยจำกห้ำตระกลูที่ก�ำลงัจะเดนิขึ้นฝ่ังต่ำงชะงกัหยุดดูคนที่ถูก

ช่วยขึ้นมำจำกแม่น�้ำ กระทั่งเงำร่ำงหนึ่งพุง่ผ่ำนหน้ำพวกเขำเข้ำไปอย่ำงรวดเรว็

สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่สร้ำงควำมประหลำดใจให้ชำยหนุ่มอีกสี่คนที่ยืนอยู่

แม้แต่น้อย หำกไม่ใช่ว่ำคนที่พุ่งเข้ำไปนั้นกค็อืเสยีนซหีลวิ

ชำยหนุม่ปรำดเข้ำไปยงัร่ำงที่ถกูช่วยขึ้นมำจำกแม่น�้ำฉอือนั ก่อนจะถอด

เสื้อคลุมตัวนอกออกเพื่อคลุมไปบนร่ำงของสตรีที่นอนแน่นิ่ง ใบหน้ำซีดขำว 

มีเส้นผมยำวรุงรังเปียกชื้นบดบังเอำไว้กว่ำครึ่ง ท�ำให้ชำยหนุ่มจำกสี่ตระกูล

มองเห็นไม่ชัดว่ำหญิงสำวผู้นั้นคือผู้ใด กระนั้นกำรกระท�ำอันอ่อนโยนของ 

เสยีนซหีลวิกลบัเป็นสิ่งที่ท�ำให้คนทั้งสี่หนัมำมองหน้ำกนัไปมำ

“ไปเตรยีมรถม้ำ ข้ำจะกลบัคฤหำสน์!” เสยีนซหีลวิตะโกนด้วยน�้ำเสยีง

เครียดขรึม เขำไม่มองไปยังสหำยทั้งสี่ที่ยังคงรั้งอยู่ เนื่องจำกร่ำงเย็นเยียบ 

ในอ้อมแขนต้องกำรควำมช่วยเหลอือย่ำงเร่งด่วน

ชำยหนุม่จงใจมองข้ำมดวงตำที่เตม็ไปด้วยค�ำถำมของคนที่เหน็เหตกุำรณ์ 

จงใจใช้เสื้อคลุมของตนปิดบังคนที่หมดสติเอำไว้จำกสำยตำผู้คน ก้ำวขึ้น 

รถม้ำโดยไม่หันกลับไปมองสหำยทั้งสี่ เขำตะโกนสั่งกำรคนของตนให้ไปตำม

หมอและเร่งกลับไปเตรียมกำรที่คฤหำสน์ ทิ้งค�ำถำมและข้อสงสัยมำกมำย 
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เอำไว้เบื้องหลงั

อ้อมแขนยงัคงกอดรั้งร่ำงเลก็ของหญงิสำวปรศินำเอำไว้ ด้วยต้องกำร

มอบควำมอบอุน่จำกกำยของตนให้ร่ำงกำยของนำง ควำมเยน็เยยีบจำกร่ำงกำย

ของคนตรงหน้ำท�ำให้เขำอดที่จะหวั่นใจไม่ได้ เมื่อกวำดสำยตำผ่ำนผู้คนที่ 

รำยล้อม พลนัเขำต้องชะงกั

“ตำมข้ำกลบัคฤหำสน์เดี๋ยวนี้!”

หลำยคนสะดุ้งกบัน�้ำเสยีงโกรธกรุ่นและสำยตำดุดนัของชำยหนุ่ม แต่

เมื่อเงำร่ำงอรชรของสตรสีองคนก้ำวออกมำ ทั้งหมดจงึได้เข้ำใจว่ำเสยีนซหีลวิ

หมำยถงึผู้ใด

หลำยคนเริ่มซุบซิบกันเกี่ยวกับฐำนะของสตรีทั้งสำมซึ่งตอนนี้อยู่กับ 

เสยีนซหีลวิ เพรำะแต่ไหนแต่ไรมำตระกูลเสยีนมเีพยีงเสยีนซหีลวิและเสยีน- 

เหวนิเป็นทำยำท แต่ในยำมนี้กลับมีสตรีแต่งกำยประณีตปรำกฏตัวขึ้น หนึ่ง

ในนั้นกค็อืคนที่นอนหมดสตอิยู่ในอ้อมกอดของเสยีนซหีลวิ

“ยงัไม่รบีขึ้นรถม้ำอกี!”

เสยีนซหีลวิก้มลงมองใบหน้ำซดีขำวของคนในอ้อมแขน ตอนที่เขำมอง

เหน็ว่ำผู้ใดตกลงไปในแม่น�้ำ ร่ำงกำยเขำพลนัเยน็วำบ และยิ่งตื่นตระหนกเมื่อ

เหน็ว่ำอำกำรของอกีฝ่ำยไม่ใคร่จะดนีกั “เยว่เอ๋อร์! นั่นเจ้ำจะไปไหน ยงัไม่รบี

ตำมข้ำขึ้นรถม้ำอกี!”

เสยีงตวำดพร้อมกบัสำยตำโกรธกรุ่นของเสยีนซหีลวิ ท�ำให้ผูค้นที่มงุดู

หนัไปมองร่ำงเลก็ที่คล้ำยก�ำลงัหมนุตวัเดนิแยกออกมำ นำงแต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำ

สสีนัเรยีบง่ำย ท�ำให้ไม่เป็นที่สงัเกตในหมู่สตรทีั้งหลำยที่ยนือยู่รอบด้ำน

“ข้ำทรำบแล้ว”

หญงิสำวผู้นั้นเดนิตำมเสยีนซหีลวิขึ้นรถม้ำไปอย่ำงระมดัระวงั ใบหน้ำ

ที่พยำยำมก้มต�่ำไม่มองผู้ใดดูน่ำสงสำร ร่ำงเล็กที่พยำยำมบีบตัวเข้ำหำกันใน

ยำมที่ปีนขึ้นไปบนรถม้ำ ท�ำให้ผู้คนโดยรอบที่มองดูเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่ำง 

หนัมำซุบซบิถงึฐำนะของสตรแีปลกหน้ำอกีครั้ง
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หลำยคนสงสยัว่ำสตรเีฉดิฉำยสำมนำงอำจเป็นคูห่มำยของเสยีนซหีลวิ 

ยิ่งเปน็คนที่ตกลงไปในแม่น�้ำผู้นั้นน่ำจะมคีวำมเป็นไปได้มำกที่สดุ หลำยคนที่

ได้ยลโฉมแม่นำงน้อยอกีสองคนที่ตำมไปขึ้นรถม้ำ ต่ำงกเ็หน็ว่ำทั้งสองมใีบหน้ำ

ที่งดงำมรำวบุปผำแรกแย้ม ทว่ำคนสุดท้ำยที่ดูไม่โดดเด่นกลบัไม่ได้รบัควำม

สนใจโดยสิ้นเชงิ

ระหว่ำงที่รอบด้ำนเกดิเสยีงซบุซบินนิทำและค�ำถำมมำกมำย โหลวตงอวี้ 

กลบัยงัคงยนืนิ่งอยูท่่ำมกลำงคุณชำยทั้งสำม เสยีงของสหำยที่ร่วมกนัคำดเดำ

ฐำนะของสตรีทั้งสี่คนไม่ได้ดึงเขำเข้ำร่วมวงด้วย สำยตำคมยังคงจ้องมอง 

รถม้ำที่วิ่งออกไปจำกท่ำเรือตระกูลเสียน คิ้วเข้มขมวดแน่นรำวก�ำลังครุ่นคิด

อย่ำงหนกั แตถ่งึอย่ำงนั้นเมื่อสหำยทั้งสำมหนัมำถำมควำมคดิเหน็ของเขำ เขำ

กลบัเอำแต่ส่ำยหน้ำไม่ออกควำมเหน็แต่อย่ำงใด

กลางห้องโถงอันโอ่อ่ากว้างใหญ่ของคฤหาสน์ตระกูลเสียน บัดนี้

ใบหน้ำของเสยีนจวนิโกรธกรุน่จนเขยีวคล�้ำ บรรดำสำวใช้และหญงิสำวในห้อง

ต่ำงกก็้มหน้ำก้มตำลงรำวกบัก�ำลงัหวำดกลวั หนึ่งในคนเหล่ำนั้นมเีพยีงเสยีน 

ฮูหยนิซึ่งเป็นฮูหยนิเอกของเขำเท่ำนั้นที่ยงัคงมสีหีน้ำรำบเรยีบ

ข่ำวที่เสยีนหรซูวงตกลงไปในแม่น�้ำฉอือนัเพรำะถกูคนผลกั เป็นสำเหตุ

ที่ท�ำให้ทุกคนต้องมำนั่งอยู่ในห้องโถงดงักล่ำว

ควำมจริงแล้วตระกูลเสียนแห่งฉำงอันมีทำยำทเพียงสองคนทั้งยัง 

เป็นชำย... เสียนซีหลิวและเสียนเหวิน ซึ่งเกิดจำกเสียนฮูหยิน แต่กำรที่ม ี

หญิงสำววัยก�ำดัดเข้ำมำอยู่ในคฤหำสน์เช่นนี้ สำเหตุก็เนื่องจำกไม่กี่วันก่อน

หน้ำนี้ ตระกูลเสียนสำยรองจำกเสียนหยำงได้ส่งคุณหนูทั้งสี่มำยังเมือง 

ฉำงอนั นยัว่ำหำกหนึ่งในสี่คนต้องตำต้องใจคุณชำยเสยีนทั้งสอง พวกนำงก็

อำจจะได้แต่งเข้ำคฤหำสน์ตระกูลเสยีนแห่งฉำงอนัที่แสนมั่งคั่ง

เรื่องนี้เสียนจวินเป็นผู้ที่ส่งจดหมำยไปยังเมืองเสียนหยำง เพื่อให ้

น้องชำยของตนอนุญำตให้หลำนสำวของเขำทั้งสี่คนมำพ�ำนักยังเมืองฉำงอัน 
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สกัหลำยเดอืน หำกว่ำบตุรชำยของเขำคนใดคนหนึ่งแต่งบตุรสำวของน้องชำย

เป็นฮูหยินคงดีไม่น้อย แม้ตระกูลเสียนแห่งฉำงอันและตระกูลเสียนแห่ง 

เสยีนหยำงจะแยกจำกกนัมำนำน แต่ถงึกระนั้นควำมสมัพนัธ์กย็งัคงแน่นแฟ้น

เช่นเดมิ

“นอกจำกฮูหยนิใหญ่กบัพวกนำงสำมคน พวกเจ้ำออกไปให้หมด ไม่มี

ค�ำสั่งข้ำห้ำมใครเข้ำใกล้ห้องโถงเป็นอันขำด” เสียนจวินสั่งเสียงเครียดก่อน 

หนัไปสบตำกบับุตรชำยทั้งสอง “พวกเจ้ำสองคนกอ็ยู่ก่อน”

“ขอรบัท่ำนพ่อ” เสยีนซหีลวิและเสยีนเหวนิรบัค�ำก่อนเดนิไปยนืด้ำนข้ำง  

ทั้งสองมองดญูำตผิูน้้องสำมคนที่ตอนนี้ยนืก้มหน้ำอย่ำงสงบเสงี่ยมแลว้ได้แต่

ลอบถอนใจ เพิ่งเดนิทำงมำถงึเมอืงฉำงอนัเพยีงสำมวนักเ็กดิเรื่อง เช่นนี้แล้ว

ข่ำวลอืคงแพร่ออกไปอย่ำงไม่ต้องสงสยั

“เอำละ พวกเจ้ำทั้งสำมบอกข้ำมำ เหตุใดซวงเอ๋อร์จงึตกลงไปในน�้ำได้ 

แล้วเหตุใดสำวใช้ของซวงเอ๋อร์จึงบอกว่ำนำงถูกคนผลักตกลงไป ควำมจริง 

เป็นเช่นไรกนัแน่!” น�้ำเสยีงของเสยีนจวนิท�ำให้หญงิสำวทั้งสำมคนสะดุง้สดุตวั

เมื่อตอนกลำงวนัเป็นเสยีนหรซูวงที่ชกัชวนพวกนำงสำมคนออกไปเดนิ

ชมรอบเมือง ตอนไปถึงยังแม่น�้ำฉืออันแล้วเห็นว่ำเรือของตระกูลเสียนก�ำลัง

เทยีบท่ำ อกีฝ่ำยกลบัเร่งฝีเท้ำตำมมำยงัท่ำเรอื ไม่ทนัได้ระวงัจงึพลดัตกลงไป

จำกสะพำน ที่บอกว่ำถูกคนผลกัลงไปเช่นนี้ ผู้ต้องสงสยัคงหนไีม่พ้นพวกนำง

ที่เดนิตำมกนัไปตดิๆ หรอกหรอื

“ท่ำนลุงโปรดให้ควำมยุติธรรม พวกเรำหำได้มีผู้ใดผลักพี่ซวงเอ๋อร์ 

นะเจ้ำคะ” เสียนชิงหรูเป็นฝ่ำยพูดออกมำก่อน นั่นย่อมท�ำให้เสียนชิงเซียง 

ขมวดคิ้ว ส่วนเสยีนฉงิเยว่เพยีงนั่งก้มหน้ำไม่ว่ำกล่ำวสกัประโยค

พวกนำงทั้งสี่คนถูกส่งตัวมำยังเมืองฉำงอันอย่ำงเร่งด่วน เนื่องจำก 

เสยีนจวนิเกริ่นไว้ในจดหมำยเรื่องกำรหมั้นหมำย กำรที่เสยีนจวนิไม่เจำะจงว่ำ

เป็นผู้ใด แน่นอนว่ำย่อมสร้ำงควำมยุ่งยำกไม่น้อย เนื่องจำกมำรดำของ 

พวกนำงล้วนแล้วแต่คำดหวงัว่ำต้องเป็นบุตรสำวของตน
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เว้นกเ็พยีงแต่เสยีนฉงิเยว่ที่ทั้งบดิำมำรดำต่ำงกจ็ำกไปแล้ว ดงันั้นนำง

จงึมำในฐำนะคุณหนูผู้ซึ่งไร้ควำมส�ำคญัโดยสิ้นเชงิ

แม้ตั้งแต่แรกฐำนะของเสียนหรูซวงและเสียนฉิงเยว่จะนับว่ำเป็นต่อ 

เสยีนชงิเซยีงและเสยีนชงิหรู เนื่องจำกทั้งสองเป็นบุตรฮีูหยนิเอก ตรงกนัข้ำม

กับเสียนชิงเซียงและเสียนชิงหรู ที่พวกนำงล้วนแล้วแต่งดงำมเฉิดฉัน แต่ก็

เป็นเพยีงบุตรทีี่เกดิจำกอนุเท่ำนั้น

ทว่ำเสยีนฉงิเยว่ซึ่งไม่มผู้ีใดในตระกลูเสยีนใส่ใจนั้น ในเมอืงเสยีนหยำง

นำงไร้ตัวตนเช่นใด ในเมืองฉำงอันนำงก็ยังคงพยำยำมท�ำตัวคล้ำยล่องหน 

เช่นนั้น

“ท่ำนลุงเจ้ำคะ เสี่ยวหลิ่วเป็นเพยีงสำวใช้ยงักล้ำปรกัปร�ำพวกเรำเช่นนี้ 

ท่ำนต้องให้ควำมยุตธิรรมแก่พวกเรำนะเจ้ำคะ” เสยีนชงิเซยีงเอ่ยออกมำด้วย

น�้ำเสยีงรำวน้อยอกน้อยใจ

เสียนจวินถอนหำยใจออกมำครำหนึ่ง สำยตำของเขำมองไปยังเสียน-

ฉงิเยว่ที่ยงัคงนั่งเงยีบ น�้ำหนกัในใจเขำเอนเอยีงไปทำงหลำนสำวผู้นี้ อยำกให้

บุตรชำยลงเอยกบันำงเพรำะควำมเวทนำสงสำรในโชคชะตำที่อำภพัยิ่ง

หลำยปีก่อนน้องสำวและน้องเขยขฃองเขำจำกไปตั้งแต่อำยุยงัน้อย ทิ้ง

เอำไว้เพยีงหลำนสำวคนเดยีวผู้นี้ นำงมกัจะสงบเสงี่ยมเจยีมตวัไม่มปีำกเสยีง

กบัใคร แม้ว่ำคนในตระกลูเสยีนแห่งเสยีนหยำงจะยนืยนัว่ำนำงได้รบักำรดูแล

เป็นอย่ำงด ีแต่ลกึๆ เขำยงัคงสงสยั ไม่รูว่้ำนำงอยูใ่นจวนตระกลูเสยีนที่เสยีน- 

หยำงจะถูกรงัแกบ้ำงหรอืไม่

“เยว่เอ๋อร์”

“เจ้ำคะท่ำนลุง” เสยีนฉงิเยว่ก้ำวมำข้ำงหน้ำหนึ่งก้ำว นำงยงัคงก้มหน้ำ

ลงต�่ำ จงึไม่มใีครสำมำรถมองเหน็สหีน้ำของนำง

“ไหนเจ้ำลองเล่ำมำซ ิวนันี้เกดิอะไรขึ้น เหตุใดพี่สำวของเจ้ำจงึตกลงไป

ในแม่น�้ำฉอือนัได้”

น�้ำเสยีงอ่อนโยนของเสยีนจวนิท�ำให้ทกุคนในห้องโถงชะงกั เสยีนฮูหยนิ
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มองไปยังหญิงสำวที่มีรูปลักษณ์ธรรมดำสำมัญตรงหน้ำด้วยสำยตำครุ่นคิด  

คิ้วเรียวขมวดแน่นเมื่อหันไปมองบุตรชำยทั้งสอง ก่อนจะพบว่ำทั้งคู่เองก็ 

ดูเหมอืนจะมองนำงด้วยสำยตำที่แปลกไป

นำงจ�ำได้ว่ำหญิงสำวผู้นี้เป็นบุตรสำวเพียงคนเดียวของเสียนหรง  

น้องสำวคนเล็กของเสียนจวินและเสียนฮั่ว ตอนที่เสียนจวินย้ำยมำยังเมือง 

ฉำงอัน ยังเคยส่งของขวัญวันเกิดไปให้เด็กสำวคนนี้อยู่บ่อยครั้ง แต่เพรำะ 

เกดิเรื่องยุ่งมำกมำย เสยีนจวนิจงึค่อยๆ ลมืเลอืนไป

กระทั่งวนัที่ได้พบเสยีนฉงิเยว่อกีครั้ง แม้ไม่แสดงท่ำทผีดิหวงัออกมำ

อย่ำงชดัเจน แต่นำงที่อยู่กนิกบัเสยีนจวนิมำนำนมหีรอืจะดูไม่ออก เสยีนจวนิ

ดูเหมือนจะผิดหวังอย่ำงมำกที่เห็นรูปลักษณ์แสนธรรมดำของเสียนฉิงเยว่  

เพรำะจรงิๆ แล้วเขำคงคำดหวงัให้บตุรชำยของตนเลอืกเสยีนฉงิเยว่ผูน้ี้กระมงั

“เรยีนท่ำนลุง ตอนนั้นข้ำไม่ได้ตำมพี่ๆ  ทั้งสำมไปยงัท่ำเรอื ดงันั้นจงึ

มองไม่เหน็เจ้ำค่ะ” เสยีนฉงิเยว่ตอบเสยีงเบำ

แม้เสียนชิงเซียงและเสียนชิงหรูได้ยินดังนั้นแล้วจะมีท่ำทีไม่ใคร่พอใจ 

แต่ถงึอย่ำงนั้นพวกนำงกลบัไม่อำจโต้แย้ง

เนื่องจำกพวกนำงเองก็ได้ยินว่ำอีกฝ่ำยเอ่ยขอตัวกลับหลังจำกที่เสียน-

หรูซวงบอกว่ำจะเข้ำไปทักทำยเสียนซีหลิว ดังนั้นพวกนำงสองคนจึงเร่งฝีเท้ำ

ไปยังท่ำเรือ เพรำะไม่อำจปล่อยให้เสียนหรูซวงเสนอหน้ำต่อเสียนซีหลิวโดย

ล�ำพงั แน่นอนว่ำเสยีนฉงิเยว่จงึถูกทิ้งเอำไว้เบื้องหลงักบัสำวใช้

“อ้อ... เช่นนั้นแน่นอนว่ำไม่ใช่เจ้ำ”

เสียนจวินเอ่ยขึ้นเช่นนั้นก็ท�ำให้เสียนชิงเซียงและเสียนชิงหรูสะดุ้งวำบ 

“ท่ำนลุง! / ท่ำนลุง!” ทั้งสองอุทำนออกมำพร้อมกนั แต่ถงึอย่ำงนั้นเสยีนจวนิ

กลบัมสีหีน้ำนิ่งเฉย ยงัไม่ทนัได้เอ่ยปำกสอบสวนต่อ เสี่ยวหลิ่วพลนัพยุงร่ำง

อรชรที่มใีบหน้ำซดีเซยีวเข้ำมำในห้องโถง

เสยีนจวนิขมวดคิ้ว

“ท่ำนลุง” เสยีนหรูซวงท�ำท่ำจะย่อกำยคำรวะแต่ร่ำงกลบัทรุดลง หำก
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ไม่ใช่เสียนซีหลิวหันไปเห็นเข้ำพอดีจึงยื่นมือไปช่วยประคอง ร่ำงที่ยังคง 

อ่อนแรงไหนเลยจะยงัทรงตวัอยู่ได้ “ขอบคุณพี่ซหีลวิ” นำงยิ้มให้เขำ

“เจ้ำออกมำท�ำไม” เสียนฮูหยินขมวดคิ้วมองใบหน้ำซีดขำวนั้นด้วย

สำยตำยำกจะคำดเดำ

“เรยีนท่ำนลุง ท่ำนป้ำ เรื่องที่เกดิขึ้นเป็นเพยีงอุบตัเิหตุเท่ำนั้น หำได้มี

ผู้ใดตั้งใจผลักข้ำไม่ เสี่ยวหลิ่วเพียงตำฝำดขึ้นไปเท่ำนั้น ในตอนนั้นผู้คน

มำกมำย ข้ำจงึไม่ทนัระวงัตวัพลดัตกลงไปจำกสะพำน ขอท่ำนลุงอย่ำได้กล่ำว

โทษน้องๆ ทั้งสำมคนเลย หำกจะโทษ เช่นนั้นคงเป็นควำมผดิของข้ำผู้ซึ่งเป็น

พี่ใหญ่ที่ชักชวนพวกนำงออกไปเดินเล่นเปิดหูเปิดตำ” เสียนหรูซวงเอ่ยด้วย 

น�้ำเสยีงแหบแห้งรำวคนที่ก�ำลงัจะหมดแรง

“ท่ำนพี่” เสยีนฮูหยนิเอ่ยขึ้นเสยีงเบำ

“เจ้ำมีควำมคิดเห็นเช่นไรหรือ” เสียนจวินเอ่ยด้วยน�้ำเสียงอ่อนลงเมื่อ

เหน็ฮูหยนิของตนหนัมำหำ

“หำกเรื่องนี้แพร่ออกไป แน่นอนว่ำย่อมกระเทอืนถงึชื่อเสยีงตระกลูเสยีน  

ข่ำวลือเช่นนี้ย่อมปล่อยให้ลือกันไปไม่ได้ หำกมีคนพูดไปว่ำพวกนำงสำมคน 

คนใดคนหนึ่งผลักพี่สำวของตนลงไปในแม่น�้ำ ย่อมเป็นที่หัวร่อของชำวบ้ำน  

ซวงเอ๋อร์กบ็อกแล้วว่ำนำงพลดัตกลงไปเอง เช่นนี้กใ็ห้จบลงตรงนี้เถดิเจ้ำค่ะ” 

เสยีนฮูหยนิปรำยตำมองสตรทีั้งสี่ที่ยนืก้มหน้ำนิ่ง นำงมองทั้งสี่คนด้วยสำยตำ

พจิำรณำ ก่อนจะละสำยตำไปมองบุตรชำยคนโตที่ยงัคงช่วยพยุงเสยีนหรูซวง

“เช่นนั้นกท็�ำเช่นที่เจ้ำว่ำ” เสยีนจวนิเองกไ็ม่อยำกปวดหวักบัเรื่องไร้สำระ

ของอสิตร ีดงันั้นจงึปล่อยให้ฮูหยนิของตนเป็นคนตดัสนิ

“ขอบพระคุณท่ำนลุงกบัท่ำนป้ำที่เมตตำเจ้ำค่ะ” เสยีนหรูซวงค้อมกำย

ลงด้วยใบหน้ำซำบซึ้ง ใบหน้ำที่ยังคงขำวซีดดูอ่อนแอบอบบำงรำวบุปผำต้อง

ลมหนำว

เสยีนชงิเซยีงกบัเสยีนชงิหรทูี่ก้มหน้ำได้แต่ก�ำมอืกดัฟันแน่นด้วยควำม

ไม่พอใจ แต่ถงึอย่ำงนั้นทั้งสองกไ็ม่กล้ำโวยวำยหรอืแสดงท่ำทอีอกมำ เนื่องจำก
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ในสถำนกำรณ์เช่นนี้หำกยงัโง่งมโวยวำยออกไป ไม่เพยีงจะท�ำให้เสยีนจวนิและ

เสียนฮูหยินไม่พอใจ แม้แต่เสียนซีหลิวและเสียนเหวินเองก็อำจจะพลอย

รงัเกยีจพวกนำงไปด้วย

“เอำละ พวกเจ้ำกลบัห้องไปได้แล้ว” เสยีนฮูหยนิเอ่ยปำกอกีครั้ง

“ท่ำนแม่ ลูกขอพยุงซวงเอ๋อร์กลับห้อง หำกอำกำรไม่ดีขึ้น ลูกจะให ้

คนไปตำมหมอ”

เสียนฮูหยินมองดูท่ำทีของบุตรชำยคนโตแล้วได้แต่ทอดถอนใจ ดู

เหมอืนบุตรชำยผู้อ่อนโยนของนำงได้ตดิกบัเล่ห์ลวงของบุปผำจำกเสยีนหยำง

เสยีแล้ว...

“ไปเถดิ” เสยีนจวนิเป็นคนบอกพร้อมกบัโบกมอือย่ำงไม่ใส่ใจ เขำมอง

ตำมร่ำงเลก็ที่แต่ไหนแต่ไรกเ็อำแต่ก้มหน้ำก้มตำ ก่อนจะเอนหลงัเข้ำกบัพนกั

พงิเก้ำอี้

เสียนฮูหยินหันกลับไปมองผู้เป็นสำมีแล้วส่งยิ้มให้ “ผิดหวังหรือที่ผล 

ออกมำเช่นนี้ มใิช่ท่ำนหรอกหรอืที่บอกว่ำจะเป็นใครกไ็ด้ในพวกนำง”

“แตข่ำ้กย็งัหวงัให้เป็นเยว่เอ๋อร์ แม้จะหนกัใจเพรำะนำงจะต้องกลำยมำ

เป็นฮูหยนิของผู้น�ำตระกูลเสยีน แต่ข้ำว่ำเรื่องแบบนั้นเรยีนรู้กนัได้ แต่เหน็ชดั

ว่ำนำงขี้ขลำดถงึเพยีงนี้ ตั้งแต่มำถงึนำงยงัไม่เคยเงยหน้ำขึ้นเลยสกัครั้ง ทั้งยงั

เอำแตเ่ออออคล้อยตำมผู้อื่นไปเสยีหมดทกุเรื่อง” เสยีนจวนิได้แต่ถอนหำยใจ

ออกมำครำหนึ่ง

เสยีนฮหูยนิไม่กล่ำวอะไรออกมำ แม้ในใจนำงจะยงัคงรูส้กึขดัแย้ง ด้วย

ท่ำทีของเสียนฉิงเยว่ผู้นี้ท�ำให้นำงรู้สึกลังเลอยู่บ้ำง แม้ภำยนอกจะเห็นชัดว่ำ

หญงิสำวผู้นี้หำได้ใส่ใจกบัเรื่องใด ทั้งยงัดูขี้อำยและขี้ขลำดอยู่หลำยส่วน แต่

ไม่รู้ว่ำเหตุใดนำงจงึรู้สกึว่ำนี่หำใช่ตวัตนแท้จรงิของอกีฝ่ำยไม่

“เจ้ำว่ำลูกเหวนิ...”

“ท่ำนรบัปำกข้ำแล้ว” เสยีนฮูหยนิขมวดคิ้ว “แค่คนเดยีวเท่ำนั้น!” นำง

เสยีงแขง็ขึ้นมำอย่ำงไม่อำจห้ำม
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ก่อนหน้ำนี้นำงกับสำมีเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสะใภ้ของตระกูล 

เสียน เนื่องจำกเสียนจวินต้องกำรให้หนึ่งในหญิงสำวของตระกูลเสียนจำก 

เมืองเสียนหยำงแต่งให้บุตรชำยของตน ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะได้ค�ำตอบแล้ว 

หำกดูจำกท่ำทขีองบุตรชำยคนโต

ควำมจรงินำงไม่ได้รงัเกยีจเสยีนหรูซวง ออกจะพอใจด้วยซ�้ำที่ได้สตรี

เช่นนี้มำเป็นสะใภ้ เพรำะเท่ำที่สังเกตจำกบรรดำหญิงสำวทั้งสี่ เสียนหรูซวง

ใบหน้ำงดงำม คุณสมบัติหรือก็โดดเด่นเพียบพร้อม แต่นำงกลับรู้สึกว่ำ 

หญงิสำวผูน้ี้สขุมุลุ่มลกึ เมื่อมองว่ำฮหูยนิผูน้�ำตระกลูไม่อำจอ่อนโยนไร้เดยีงสำ 

นำงจงึคดิว่ำเหมำะแล้วที่เป็นเสยีนหรูซวง

ทว่ำควำมรู้สกึเสยีดำยลกึๆ นี้ เสยีนฮูหยนิไม่อำจปัดออกไปจำกใจได้

เลยจรงิๆ

หลังจากเห็นผู้เป็นนายเดินเข้าไปในห้องแล้ว จินเอ๋อร์มองซ้าย 

มองขวำเพื่อให้มั่นใจว่ำโดยรอบไม่มีผู้อื่นอีกจึงรีบปิดประตู ร่ำงเล็กวิ่งเข้ำไป 

หำผูเ้ป็นนำยที่เดนิเข้ำไปรนิชำแล้วดื่มเข้ำไปรำวกบัก�ำลงักระหำยเสยีเตม็ประดำ 

“คุณหนู”

“ไม่ได้ไปดลูะครฉำกหนึ่งในห้องโถง เจ้ำถงึกบัอดรนทนไม่ไหวอยำกให้

ข้ำเล่ำออกมำถงึเพยีงนี้เชยีว” เสยีนฉงิเยว่หวัเรำะออกมำเสยีงเบำกบัท่ำทขีอง

สำวใช้คนสนทิ ดวงตำคู่งำมทอประกำยขบขนัขี้เล่น ผดิไปจำกหญงิสำวแสน

จะขี้ขลำดที่เอำแต่ก้มหน้ำก้มตำเมื่อครู่รำวกบัเป็นคนละคน

“อย่ำล้อข้ำน้อยอกีเลย คุณหนูรบีบอกมำเรว็เข้ำว่ำเกดิอะไรขึ้น ครั้งนี้ 

คุณหนูใหญ่ท�ำให้ใครโดนลงโทษเจ้ำคะ” จินเอ๋อร์เอ่ยถำมออกมำด้วยกลัว 

เหลอืเกนิว่ำผู้เป็นนำยของตนจะพลอยโดนลงโทษไปด้วย

“ไม่หรอก ครั้งนี้ถือว่ำพี่ซวงเอ๋อร์สำมำรถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกำสได้

ส�ำเร็จ เห็นชัดว่ำนำงพลัดตกลงไปเอง แต่ยังสำมำรถท�ำให้ผู้คนเข้ำใจว่ำนำง 

ถูกผลักลงไป ภำยหลังยังถึงกับท�ำให้พี่ซีหลิวซำบซึ้งใจที่นำงเป็นคนจิตใจด ี
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คอยปกป้องน้องสำวทั้งสำม เหน็ทเีรว็ๆ นี้คงมขี่ำวดเีสยีละกระมงั”

เสยีนฉงิเยว่รนิชำอกีจอก ครั้งนี้นำงไม่ได้ดื่มเข้ำไปครำเดยีว แต่กลบั

ค่อยๆ จบิทลีะนดิ

นบัตั้งแต่บดิำและมำรดำของนำงจำกไป นำงเหลอืตวัคนเดยีวในคฤหำสน์ 

ตระกูลเสียนที่เต็มไปด้วยกำรแก่งแย่งชิงดี บรรดำฮูหยินใหญ่ฮูหยินรองของ

เสยีนฮั่วต่ำงกผ็ลกันำงไปทำงโน้นททีำงนี้ท ี รำวกบันำงเป็นตวัอปัมงคลที่หำมี

ผูใ้ดต้องกำรไม่ โชคยงัดทีี่ฮหูยนิสำมของเสยีนฮั่วไม่มบีตุรจงึรบันำงเอำไว้ นำง

จงึไม่ถูกรงัแกจนเกนิไป แต่ถงึอย่ำงนั้นฐำนะของนำงในตระกลูเสยีนกลบัไร้ซึ่ง

ควำมส�ำคญัโดยสิ้นเชงิ

ตลอดมำนำงเอำแต่อยู่ในที่ของตน ไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่แสดงตน พยำยำม

ท�ำตัวรำวกับไร้ตัวตนมำโดยตลอด ไม่ว่ำคนในตระกูลจะเหยียดหยำมหรือ 

ดูหมิ่น นำงก็ได้แต่ท�ำเป็นโง่งมไม่สนใจ เนื่องจำกเกรงว่ำจะถูกขับไสไล่ส่ง  

อีกทั้งยังต้องดูแลฮูหยินสำมที่เป็นดังเกรำะคุ้มภัยในยำมที่อีกฝ่ำยล้มป่วย 

กระเสำะกระแสะ

กระนั้นทันทีที่ฮูหยินสำมจำกไป นำงจึงเริ่มรู้ซึ้งว่ำคนในตระกูลเสียน

นั้นยงัโหดร้ำยได้มำกกว่ำที่เคยตระหนกั ยิ่งนำงแสร้งท�ำเป็นอ่อนแอและขลำด

เขลำ พวกเขำกย็ิ่งได้ใจหำเรื่องรงัแกนำงอยู่ร�่ำไป ปีก่อนถงึขนำดมคีวำมคดิจะ

ยกนำงให้ไปเป็นอนุของบุตรชำยคหบดตีระกูลหวงั ทั้งที่มขี่ำวลอืไม่ใคร่จะสู้ดี

ว่ำเขำลุ่มหลงสุรำนำร ีทั้งยงัชมชอบท�ำร้ำยตบตฮีูหยนิและอนุของตนเอง

หำกไม่ใช่เพรำะนำงใช้เล่ห์กลเล็กน้อย ท�ำให้อีกฝ่ำยเป็นฝ่ำยปฏิเสธที่ 

จะรบันำงเข้ำตระกูล มหีรอืที่นำงจะเอำตวัรอดมำได้

หลำยสบิปีมำนี้นอกจำกฮหูยนิสำมซึ่งรู้จกันสิยัใจคอและตวัตนที่แท้จรงิ

ของนำงแล้ว ก็มีเพียงจินเอ๋อร์สำวใช้คนสนิทเท่ำนั้นที่ล่วงรู้ตัวตนที่แท้จริง 

ที่ว่ำเสียนฉิงเยว่...ไหนเลยจะเป็นสตรีขี้ขลำดที่ไม่กล้ำแม้แต่จะเงยหน้ำสบตำ

ผู้คน!

ในยำมนั้นที่คหบดีหวังส่งคนมำขอถอนหมั้น โดยอ้ำงว่ำนับตั้งแต ่
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บุตรชำยของเขำหมำยตำเสียนฉิงเยว่ ก็พลันฝันร้ำยและมีวิญญำณร้ำยคอย

ตำมหลอกหลอนอยูร่�่ำไป พวกเขำถงึกบัโทษว่ำนำงเป็นตวัโชคร้ำยที่ท�ำให้ผู้คน

ต้องหนหี่ำง ดงันั้นคนในตระกูลเสยีนจงึต่ำงละเลยนำง ไม่เข้ำใกล้ ไม่สนใจ 

ทั้งยังจงใจเพิกเฉย แม้แต่อำหำรกำรกินและเงินที่สมควรได้ พวกเขำก็แสร้ง

ท�ำเป็นลมืเลอืนจนสิ้น

หำกไม่ใช่เพรำะฮูหยินสำมได้เคยแอบมอบเงินส่วนหนึ่งให้นำงเก็บไว้ 

นำงไหนเลยจะมีเงินทุนเอำไปลอบท�ำกำรค้ำ และนำงไหนเลยจะยังมีข้ำวกิน

และมเีสื้อผ้ำสวมใส่เช่นทุกวนันี้เล่ำ!

“เยว่เอ๋อร์” เสียงเรียกจำกด้ำนนอกท�ำเอำนำยกับบ่ำวหันมำสบตำกัน  

จินเอ๋อร์เดินออกไปเปิดประตู ก่อนจะพบว่ำเสียนเหวินยืนอยู่ด้ำนนอกด้วย

ใบหน้ำเปื้อนยิ้ม

“พี่เหวิน” เสียนฉิงเยว่ก้มหน้ำลง เปลี่ยนมำเป็นคนที่ไม่กล้ำเงยหน้ำ 

อกีครั้ง

“ไม่ได้ก�ำลงัเสยีใจที่ถกูต�ำหนกิระมงั” เสยีนเหวนิไม่ได้ก้ำวเข้ำมำในห้อง 

เนื่องจำกอย่ำงไรเสียญำติผู้น้องของเขำก็เป็นสตรี ดังนั้นเสียนฉิงเยว่จึงต้อง

เดินออกมำหำเขำที่หน้ำประตู “วันนี้ข้ำไปที่ถนนจูเสว่ ที่นั่นมีร้ำนขนมขึ้นชื่อ 

จงึซื้อมำฝำก ก่อนหน้ำนี้ส่งไปยงัห้องของเซยีงเอ๋อร์กบัหรเูอ๋อร์แล้ว นี่เป็นส่วน

ของเจ้ำ”

เสยีนเหวนิยื่นกล่องใบหนึ่งไปให้จนิเอ๋อร์ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน ชำยหนุ่ม

ลอบสงัเกตอกีฝ่ำยตั้งแต่ที่นำงมำถงึเมอืงฉำงอนั ดูเหมอืนในบรรดำหญงิสำว

ทั้งสี่ เสยีนฉงิเยว่ค่อนข้ำงจะเกบ็ตวั ทั้งยงัพูดคุยกบัผูอ้ื่นน้อยมำก กำรแต่งกำย 

ที่เรยีบง่ำยไร้ซึ่งเครื่องประดบั อกีทั้งท่ำทขีี้กลวัและหวำดระแวงของนำง ฐำนะ

ในตระกูลเสียนของนำงคงไม่นับว่ำส�ำคัญอะไร หำกเทียบกับกำรแต่งกำยที่

ประณตีงดงำมและเครื่องประดบัล�้ำค่ำหลำยชิ้นของหญงิสำวอกีสำมคน

“ขอบคุณพี่เหวนิที่เมตตำ” หญงิสำวเงยหน้ำมองเขำเลก็น้อย ก่อนรบี

ก้มหน้ำแล้วย่อกำยให้อย่ำงแช่มช้อย
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“พรุ่งนี้ข้ำจะพำพวกเจ้ำไปเที่ยวที่ตลำด สักสำยๆ หน่อยจะให้คนมำ 

บอก เจ้ำกเ็ตรยีมตวัเอำไว้” เสยีนเหวนิยงัคงเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงอบอุ่น

ชำยหนุ่มมองญำติผู้น้องที่อำยุน้อยกว่ำเขำด้วยใบหน้ำอ่อนโยน นำง

อำยุเพยีงสบิหกสบิเจด็ ห่ำงจำกเขำเพยีงสี่ปี แต่ในยำมที่เขำมองนำงกลบัรู้สกึ

เหมือนมองน้องน้อยคนหนึ่ง หำใช่มองเด็กสำวที่ผ่ำนกำรปักปิ่นมำแล้วและ

พร้อมที่จะออกเรอืนไม่ ผดิกบัอกีสำมคนที่เขำมองว่ำพวกนำงออกจะเก่งกำจ

ยิ่งมองจำกวำจำของพวกนำงที่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกๆ 

สถำนกำรณ์นั่นแล้ว เขำย่อมมองว่ำคนเงียบขรึมเช่นเสียนฉิงเยว่น่ะหรือจะ

ตำมพวกนำงทัน หำกให้เขำลองคำดเดำแล้ว ควำมผิดในวันนี้หำกนำงไม่ได ้

รั้งอยู่ด้ำนหลังจนไกลลิบ นำงคงหนีไม่พ้นต้องถูกปรักปร�ำว่ำเป็นคนผลัก 

เสยีนหรูซวงเป็นแน่

หลังจำกที่เสียนเหวินกลับไป จินเอ๋อร์พลันแอบเหลือบมองผู้เป็นนำย 

นำงมองดูท่ำทคีรุ่นคดิของอกีฝ่ำยแล้วได้แต่กงัวล “คุณหนูเจ้ำคะ”

“เจ้ำว่ำข้ำร้ำยกำจเกนิไปหรอืไม่”

“ในที่สดุคณุหนกูร็ูแ้ล้วว่ำตวัเองร้ำยกำจ” จนิเอ๋อร์พลั้งปำก ก่อนรบีเอำ

มือปิดปำกตัวเองเมื่อผู้เป็นนำยหันขวับมำจ้องเขม็ง นำงจึงหัวเรำะแล้วรีบ 

กลบเกลื่อน “ข้ำน้อยหมำยถงึคุณหนูไม่ผดินี่เจ้ำคะ คนตระกูลเสยีนล้วนเป็น 

ต้นเหตุให้คุณหนูต้องเสแสร้งเช่นนี้ หำไม่แล้วคุณหนูยังจะหนีจำกกำรถูกจับ

แต่งงำนครั้งนั้นได้หรอืเจ้ำคะ”

เสียนฉิงเยว่ค้อนสำวใช้คนสนิทของตัวเองทีหนึ่ง ก่อนที่นำงจะถอน

หำยใจออกมำพร้อมกบัมองไปยงัประตซูึ่งปิดสนทิ “ข้ำว่ำเขำกดู็เป็นคนไม่เลว”

แม้จะก้มหน้ำก้มตำ แต่หลำยครั้งนำงกแ็อบเงยหน้ำขึ้นมองเสยีนเหวนิ 

ทั้งยังรับรู้ได้จำกดวงตำเอื้ออำทรของอีกฝ่ำย บุรุษจิตใจดีทั้งยังไร้เดียงสำจน

มองเล่ห์กลของอสิตรไีม่ออกเช่นนี้ อดที่จะท�ำให้นำงรู้สกึผดิขึ้นมำในใจไม่ได้

แน่นอนว่ำควำมรู้สกึเหน็ใจของอกีฝ่ำยเป็นควำมจรงิไม่ใช่เรื่องเสแสร้ง 

ดเูหมอืนเขำจะมองออกถงึฐำนะอนัน่ำอดึอดัและล�ำบำกใจของเสยีนฉงิเยว่ ทว่ำ
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เป็นเสยีนฉงิเยว่คนที่นำงเสแสร้งให้คนอื่นเหน็ ดงันั้นเมื่อมองเหน็ท่ำทเีหน็อก

เหน็ใจของอกีฝ่ำย นำงกลบัรู้สกึเหมอืนก�ำลงัหลอกลวงคนผู้หนึ่งอยู่

“คุณหนู”

“หอื” นำงหนัไปมองจนิเอ๋อร์ที่ยนือยู่ข้ำงๆ

“เรำ...จะอยู่ในตระกูลเสยีนอกีนำนเท่ำไรหรอืเจ้ำคะ” เพรำะผู้เป็นนำย

วำงแผนจะออกจำกตระกูลเสียนทันทีหลังจำกกำรไว้ทุกข์ให้ฮูหยินสำมสิ้นสุด

ลง ซึ่งก็คือเมื่อเดือนที่แล้ว แต่เพรำะต้องเดินทำงมำยังเมืองฉำงอันเสียก่อน 

จงึไม่มโีอกำสบอกกล่ำวกบันำยท่ำน

“จนิเอ๋อร์... เจ้ำวำงใจได้ ข้ำอยู่ที่ไหนกต็้องมเีจ้ำอยู่ที่นั่นด้วย”

“แต่...เงนิไถ่ตวัข้ำน้อยสูงมำก”

“ข้ำมั่นใจว่ำร้ำนใบชำของข้ำ สำมำรถท�ำให้ข้ำซื้อตัวเจ้ำออกมำจำก 

ตระกูลเสยีนได้”

“แต่...เงนินั่น”

“นอกจำกว่ำเจ้ำไม่อยำกไปกบัข้ำด้วย”

“ไปเจ้ำค่ะ ข้ำน้อยขอไปทกุที่... ไปกบัคณุหน”ู จนิเอ๋อร์ละล�่ำละลกับอก

ออกมำพร้อมกบัน�้ำตำรื้น “ข้ำน้อยเพยีงเกรงว่ำนำยท่ำนกบัฮูหยนิจะโก่งรำคำ

หำกรู้ว่ำคุณหนูมรี้ำนใบชำในเมอืงเสยีนหยำง”

“แล้วจะให้พวกเขำรู้ท�ำไมเล่ำ หำกอยำกเห็นคนกระอักเลือดเพรำะ 

คับแค้นใจ มิสู้ให้พวกเขำเห็นและรับรู้หลังจำกที่ปล่อยเรำออกมำอย่ำงไม่มี

อะไรต้องเกี่ยวข้องกนัอกีต่อไปไม่ดกีว่ำหรอื”

“หำกท�ำเช่นนั้น แล้วสนิเดมิของนำยหญงิเล่ำเจ้ำคะ” จนิเอ๋อร์เอ่ยถำม

เสียงเบำ เพรำะรู้ดีว่ำสิ่งที่ท�ำให้เสียนฉิงเยว่คับแค้นใจที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้น

เรื่องที่สนิเดมิของมำรดำถูกเสยีนฮั่วและฮูหยนิฮุบเอำไว้ทั้งหมด

“นั่นสนิะ”

แม้แต่รำยละเอียดว่ำของทั้งหมดมีอะไรบ้ำงนำงยังไม่รู้ แล้วนำงจะ

ทวงถำมคนืมำได้อย่ำงไร อกีทั้งนำงจะให้ผู้ใดเล่ำทวงถำมให้ นำงกแ็ค่คุณหนู
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เสยีนผู้ไร้ตวัตน ทั้งยงัไม่มใีครให้ควำมส�ำคญั ทุกวนันี้แม้จะใช้แซ่เสยีน แต่ 

ดูนำงส.ิ.. ยงันบัว่ำเหมอืนคนตระกูลเสยีนที่มั่งคั่งตรงไหนหรอื...

ตามที่เสียนเหวินได้บอกเสียนฉิงเยว่เอาไว้ ในตอนเช้าสาวใช้ของ

คฤหำสน์ก็มำแจ้งอย่ำงนอบน้อม เพรำะวันนี้เขำจะพำหญิงสำวจำกเมือง 

เสียนหยำงออกไปเที่ยวที่ตลำด “เพรำะเห็นว่ำคุณหนูไม่มีชุดตำมแบบของ 

ฉำงอนั ฮูหยนิใหญ่จงึให้ข้ำน้อยน�ำชุดมำให้ท่ำนสองชุดเจ้ำค่ะ”

ประโยคนั้นท�ำเอำเสียนฉิงเยว่ชะงัก ต่ำงกับจินเอ๋อร์ที่ตำโตด้วยควำม

ตื่นเต้นในยำมที่ยื่นมือออกไปรับชุดแพรพรรณเนื้อดีที่อยู่ในมือสำวใช้อีกคน 

พร้อมกบักล่องเครื่องประดบัอกีหนึ่งชุด

“เครื่องประดบัชดุนี้เป็นนำยท่ำนมอบให้มำเจ้ำค่ะ” สำวใช้นำงนั้นรบีตอบ 

เมื่อเหน็สำยตำของหญงิสำวมองไปยงักล่องใบเลก็

“แล้วพี่ๆ  ทั้งสำมเล่ำ”

“คณุหนทูั้งสำมเองกไ็ด้รบัเช่นเดยีวกนัเจ้ำค่ะ แต่วนันี้อำกำรของคุณหนู

หรูซวงยังไม่ดีนัก จึงไม่อำจออกไปข้ำงนอก ดังนั้นวันนี้คุณชำยรองจึงจะ 

พำท่ำน คุณหนูชงิเซยีง และคุณหนูชงิหรูออกไปเที่ยวเจ้ำค่ะ”

“อ้อ...” เสยีนฉงิเยว่พยกัหน้ำอย่ำงครุ่นคดิ

“คุณหนู เช่นนั้นกร็บีเปลี่ยนชุดเถดิเจ้ำค่ะ เดี๋ยวคุณชำยรองจะรอนำน” 

จนิเอ๋อร์เอ่ยอย่ำงกระตอืรอืร้น ก่อนจะรบีลำกผู้เป็นนำยเข้ำไปเปลี่ยนชุด

เมื่อมองชุดสีชมพูอ่อนสดใสในมือของสำวใช้คนสนิท เสียนฉิงเยว่ 

พลนัส่ำยหน้ำ “สขีำวเถดิ”

“กไ็ด้เจ้ำค่ะ” จนิเอ๋อร์ค่อนข้ำงผดิหวงั เพรำะอยำกให้ผู้เป็นนำยแต่งกำย

ด้วยเสื้อผ้ำงดงำมสกัครั้ง แม้สขีำวจะดจูดืชดืเรยีบง่ำย กระนั้นเนื้อผ้ำและลำย

ปักยังคงประณีตและโดดเด่น นำงจึงรีบหยิบออกมำแล้วช่วยผู้เป็นนำยสวม 

ก่อนหวผีมรวบมวยขึ้นปกัด้วยปิ่นหยกขำวซึ่งมรีะย้ำผเีสื้อพลิ้วไหวประดบัอยู่

เงำสะท้อนที่อยู่บนคนัฉ่องท�ำเอำเสยีนฉงิเยว่เบกิตำกว้ำง ชุดตำมแบบ
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ชำวเสียนหยำงจะเป็นเสื้อและกระโปรงตัวยำวตัวเดียวแล้วใช้สำยคำดเอว 

ยึดเอำไว้ แต่ชุดตำมแบบของฉำงอันนั้นต่ำงออกไป ด้วยเพรำะตัวเสื้อ 

เป็นแบบแขนยำวทรงกระบอกพอดีตัว ทั้งยังไม่ได้เป็นเสื้อตัวยำวติดกับ

กระโปรงเป็นเนื้อเดียวกัน เพรำะกระโปรงตัวยำวทิ้งตัวลงกรอมเท้ำนั้นจะถูก

สวมแล้วมดัทบัลงไปกบัตวัเสื้อ ก่อนใช้สำยคำดเอวผนืใหญ่คำดทบักระโปรง

กบัตวัเสื้อเอำไว้ เผยให้เหน็ส่วนเว้ำส่วนโค้งของเอวอรชรอย่ำงชดัเจน

แม้หลำยวนัมำนี้จะได้เหน็มำบ้ำง แต่กลบัยงัไม่เคยลองสวม วนันี้พอ 

ได้มโีอกำสสวม นำงกลบัรู้สกึขดัเขนิอยู่บ้ำง ทว่ำในควำมขดัเขนิกลบัมคีวำม

พออกพอใจอยู่หลำยส่วน ยำมปกตใิห้นำงพยำยำมเป็นสตรทีี่ไร้ตวัตนอย่ำงไร 

กระนั้นนำงกย็งัคงเป็นสตรทีี่ชื่นชมในควำมสวยงำมอยู่ดี

“วนันี้อำกำศค่อนข้ำงหนำว สวมเสื้อคลมุทบัอกีตวันะเจ้ำคะ” จนิเอ๋อร์ 

เอ่ยขึ้นด้วยน�้ำเสยีงชื่นชม

เสื้อผ้ำในแบบของเมืองฉำงอันจะมีอยู่สองแบบ คือแบบไม่สวมเสื้อ 

ตวัยำวทบัแต่จะพำดผ้ำคลุมไหล่ลำยปัก กบัสวมเสื้อคลุมตวัยำวเอำไว้และจะ

พำดผ้ำคลุมไหล่หรือไม่ก็ได้ วันนี้อำกำศยังคงหนำวเย็นอยู่ แม้นำงอยำกให ้

ผู้เป็นนำยสวมชุดที่โดดเด่นงดงำมสักครั้ง แต่นำงกลับห่วงใยสุขภำพของ 

อกีฝ่ำยมำกกว่ำ

“อ้อ... ได้” เสยีนฉงิเยว่กะพรบิตำมองสำวใช้แล้วพยกัหน้ำเออออ มอง

ดูอกีฝ่ำยช่วยสวมเสื้อสขีำวปักลำยตวัยำวทบัลงไป ทั้งยงัพำดผ้ำคลุมไหล่ปัก

ลำยบุปผำนำนำพรรณลงไปอกีชั้นหนึ่ง

เสียงถอนหำยใจของหญิงสำวท�ำเอำจินเอ๋อร์เงยหน้ำขึ้นมอง “คุณหนู 

ไม่ชอบเสื้อตวันี้หรอืเจ้ำคะ”

“ไม่ใช่ ข้ำเพยีงแต่ไม่ชอบควำมซบัซ้อนของเสื้อผ้ำตำมแบบฉำงอนั แต่

กช็่ำงเถดิ เสรจ็แล้วใช่หรอืไม่”

“เจ้ำค่ะ” จินเอ๋อร์มองผู้เป็นนำยด้วยสำยตำชื่นชม ก่อนจะช่วยพยุง 

อกีฝ่ำยออกไปยงัห้องโถงซึ่งเสยีนเหวนิยนืรออยู่ก่อนแล้ว
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“เยว่เอ๋อร์มำแล้วหรอื” เขำเอ่ยพร้อมกบัมองส�ำรวจหญงิสำวด้วยควำม 

พึงพอใจก่อนพยักหน้ำขึ้นลง “...งดงำมยิ่ง ข้ำคิดเอำไว้แล้วว่ำเจ้ำต้องเหมำะ

กบัสขีำว ท่ำนแม่ช่ำงเก่งกำจยิ่งนกั”

ประโยคนั้นเรียกรอยยิ้มกว้ำงของเสียนฉิงเยว่ออกมำ แต่ยังไม่ทันได้

เอ่ยขอบคุณในควำมมีน�้ำใจของเขำ เสียงตื่นเต้นของเสียนชิงหรูและเสียน- 

ชงิเซยีงกด็งัขึ้นเสยีก่อน

“พี่เหวนิ... พวกข้ำมำแล้ว”

ร่ำงอรชรอ้อนแอ้นในชุดสีม่วงและชุดสีแดงพลันท�ำให้จินเอ๋อร์ย่นคิ้ว 

ในยำมปกตคิณุหนขูองนำงกน็บัว่ำถกูผูค้นมองข้ำมอยู่แล้ว บดันี้โฉมสะครำญ

สองนำงที่เดินเข้ำมำด้วยชุดสีสันเจิดจ้ำงดงำม ท�ำเอำชุดสีขำวของคุณหนูยิ่ง 

ไร้ควำมโดดเด่น จินเอ๋อร์แทบอยำกจะลำกผู้เป็นนำยกลับเข้ำไปเปลี่ยนเป็น 

ชุดสชีมพูอกีชุดเสยีเหลอืเกนิ

เมื่อหนัไปมองสหีน้ำรำวกบัคนกลั้นหวัเรำะของผูเ้ป็นนำย จนิเอ๋อร์พลนั

เลกิคิ้ว “คุณหนู ท่ำนคำดกำรณ์เอำไว้แล้วหรอืเจ้ำคะว่ำต้องเป็นเช่นนี้”

“เจ้ำคดิว่ำชดุสองชดุนั้นจะมำถงึมอืข้ำเลยทนัทหีรอื แน่นอนว่ำพวกนำง

ทั้งสำมคนย่อมได้เลอืกก่อนอยู่แล้ว” นำงยกัไหล่คล้ำยไม่ใส่ใจ

“แต่... เหตุใดจงึเป็นเช่นนี้เล่ำเจ้ำคะ”

เสยีนฉงิเยว่ได้ยนิเช่นนั้นพลนัมองเข้ำไปยงัห้องโถง แม้ว่ำจะมองไม่เหน็

เสยีนฮหูยนิ กระนั้นนำงกลบันกึไปถงึสำยตำพจิำรณำของอกีฝ่ำยในยำมที่มอง

มำ เห็นชัดว่ำนี่เป็นกำรหยั่งเชิงกลำยๆ ถึงควำมส�ำคัญในฐำนะของนำงต่อ 

ผู้เป็นพี่สำวทั้งสำมคน

เมื่อเช้ำสำวใช้ทั้งสี่คนมำถงึยงัห้องของนำงพร้อมกนั เหน็ได้ชดัว่ำทั้งสี่

ถือของมำด้วย ดังนั้นก่อนมำถึงห้องของนำง เสื้อผ้ำข้ำวของล้วนผ่ำนกำร

เลอืกสรรจำกผูอ้ื่น เสื้อผ้ำสองชดุนี้ดกูร็ูว่้ำเป็นของเหลอืจำกที่พี่สำวทั้งสำมคน

ได้เลอืกไว้แล้ว ดูท่ำเสยีนฮูหยนิคงสงสยัอะไรขึ้นมำแล้วกระมงั

“เรำคงต้องระวังตัวกันให้มำกขึ้น...” หำไม่คงถูกเสียนฮูหยินจับได ้
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เป็นแน่ นำงต่อประโยคนั้นในใจอย่ำงไม่ใคร่จะสบำยใจนกั

ทนัททีี่คนของคฤหำสน์มำแจ้งว่ำรถม้ำพร้อมแลว้ เสยีนเหวนิที่ข้ำงกำย

มเีสยีนชงิหรูและเสยีนชงิเซยีงกผ็ำยมอืไปยงัรถม้ำที่จอดหน้ำคฤหำสน์ เขำช่วย

พยุงพวกนำงทั้งสำมขึ้นรถม้ำ จำกนั้นจงึก้ำวตำมขึ้นไปทหีลงั คิ้วเข้มขมวดมุ่น

ที่หญิงสำวทั้งสองเกำะติดซ้ำยขวำจนเขำไม่มีช่องว่ำงชวนเสียนฉิงเยว่สนทนำ 

ซึ่งดูเหมอืนหญงิสำวที่เงยหน้ำขึ้นจะมองเหน็สหีน้ำของเขำเข้ำพอด ีนำงยิ้มให้

เขำน้อยๆ ก่อนจะยกมือขึ้นเปิดม่ำนรถม้ำแล้วหันไปสนใจทิวทัศน์ด้ำนนอก

แทน

เสยีนฉงิเยว่หำได้ประหลำดใจที่มองเหน็ผูคุ้้มกนัหลำยคนเดนิอยู่ข้ำงๆ 

รถม้ำที่วิ่งไปช้ำๆ เพรำะคุณชำยและคุณหนูตระกูลสูงศกัดิ์หำเป็นวรยุทธ์ไม่

เช่นกันกับเรื่องขี่ม้ำออกไปตำมท้องถนนที่ไม่ใคร่จะมีคุณชำยจำก

ตระกลูตำ่งๆ กระท�ำกนั ส่วนมำกแล้วพวกเขำมกัจะเดนิทำงโดยรถม้ำ หรอืไม่

ก็นั่งเกี้ยวที่มีคนหำม ทั้งนี้เป็นกำรแสดงออกถึงควำมมั่งคั่งของตระกูลต่ำงๆ 

ซึ่งตำมควำมเห็นของหญิงสำวแล้ว เรื่องเหล่ำนี้ออกจะเป็นกำรแสดงออกที่

ฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุจรงิๆ

ถนนเสวยีนอู่เป็นย่านค้าขายที่มรี้านเครื่องประดบัมากมายตั้งอยู่ แต่

ร้ำนที่เสยีนเหวนิพำหญงิสำวทั้งสำมคนเข้ำไปนั้น เป็นร้ำนที่มขีนำดใหญ่ทั้งยงั

เป็นร้ำนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองฉำงอัน ดังนั้นแน่นอนว่ำภำยในต้องมีเหล่ำ 

คุณหนูจำกตระกูลต่ำงๆ ก�ำลงัเลอืกชมเครื่องประดบัอยู่

ทนัททีี่ได้ยนิว่ำรถม้ำจำกตระกลูเสยีนมำถงึ ควำมสนใจทั้งหมดกต็กมำ

อยู่ที่เสยีนเหวนิที่เดนิลงจำกรถม้ำก่อนใคร ซึ่งแน่นอนว่ำคนเหล่ำนั้นย่อมต้อง

เป็นคุณหนูจำกตระกูลต่ำงๆ แต่ทันทีที่พวกนำงมองเห็นเสียนเหวินช่วยพยุง

สตรีถึงสำมคนลงจำกรถม้ำ พวกนำงก็เริ่มหันไปซุบซิบกันด้วยท่ำทีอยำกรู้ 

อยำกเหน็

เสียนเหวินหันมำกล่ำวกับเสียนฉิงเยว่ด้วยท่ำทีอ่อนโยน “เยว่เอ๋อร์  



28
เล่ห์ลวงห้วงรัก

เจ้ำเลือกดูไปก่อน ชอบชิ้นไหนก็หยิบกลับไปสักชุดเถิด ท่ำนแม่บอกว่ำเจ้ำมี

ของพวกนี้ไม่มำกนกั ไม่สู้เลอืกชิ้นที่เจ้ำชอบเอำไว้ใส่เล่น”

“แล้วพวกเรำเล่ำเจ้ำคะ” เสยีนชงิหรูเอ่ยถำมด้วยใบหน้ำบึ้งตงึ

“นั่นสเิจ้ำคะพี่เหวนิ ท่ำนถำมแต่เยว่เอ๋อร์ แล้วข้ำเล่ำ”

เสยีนเหวนิแทบจะกลอกตำแล้วถอนหำยใจออกมำ กระนั้นเขำเพยีงแค่

ยิ้มอย่ำงจนใจแล้วหันไปกล่ำวกับพวกนำงให้เลือกเครื่องประดับคนละชุด 

เช่นกนั เมื่อเหน็เสยีนชงิหรูและเสยีนชงิเซยีงมวัแต่ดใีจและเดนิไปเลอืกเครื่อง

ประดับ เขำจึงหันกลับมำคะยั้นคะยอให้เสียนฉิงเยว่เลือกปิ่นปักผม ดังนั้น 

นำงจึงท�ำได้แค่แสร้งเดินไปมองเครื่องประดับมำกมำยละลำนตำภำยในร้ำน 

ท่ำมกลำงสำยตำสนใจใคร่รู้ของคุณหนูจำกตระกูลต่ำงๆ

“คุณชำยรอง”

เสียงที่ดังขึ้นหน้ำร้ำนเครื่องประดับท�ำให้เสียนเหวินชะงัก เมื่อเขำเห็น

ว่ำเป็นคนของเสยีนซหีลวิกเ็ดนิออกไปยงัหน้ำร้ำน “เหตุใดเจ้ำกอ็ยู่ที่นี่”

“เรยีนคุณชำยรอง คุณชำยใหญ่อยู่ที่หอน�้ำชำฝั่งตรงข้ำมขอรบั ข้ำน้อย

เหน็รถม้ำอยู่ที่นี่จงึเข้ำมำดู”

“อ้อ... พี่ใหญ่อยู่ที่หอน�้ำชำหรอกหรอื”

“ขอรบั ตอนนี้คณุชำยใหญ่ก�ำลงัสนทนำอยูก่บัคุณชำยเหอและคุณชำย

เหลยีนขอรบั”

“คุณชำยเหลียนอยู่ที่นี่ด้วยหรือ” เสียนเหวินมีท่ำทีตื่นเต้นขึ้นมำ เขำ 

มธีุระอยำกจะคุยกบัเหลยีนชงิเหวนิอยู่พอด ีช่ำงประจวบเหมำะยิ่งนกั

“พวกเจ้ำทั้งสำมเลอืกเครื่องประดบัไปก่อนนะ ข้ำไปหำพี่ใหญ่ครู่เดยีว

เดี๋ยวจะกลบัมำ อย่ำออกไปด้ำนนอกเล่ำ รอในนี้จนกว่ำข้ำจะกลบัมำ เข้ำใจ

หรอืไม่” เสยีนเหวนิก�ำชบัก่อนเดนิออกไปกบัคนสนทิของผู้เป็นพี่ชำย

เสยีนชงิหรแูละเสยีนชงิเซยีงหนัไปสบตำกนั ก่อนมองตำมแผ่นหลงัของ

เสยีนเหวนิไปยงัหอน�้ำชำฝั่งตรงกนัข้ำม

โอกำสดีๆ  เช่นนี้พวกนำงมหีรอืที่จะยอมพลำด ได้พบกบัคุณชำยเหลยีน
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และคุณชำยเหอ ทำยำทของอกีสองตระกูลผู้ทรงอทิธพิลทำงกำรค้ำของเมอืง

ฉำงอนั หำกมวีำสนำ กไ็ม่จ�ำเป็นต้องเป็นเสยีนซหีลวิหรอืเสยีนเหวนิ แต่ถ้ำเป็น

คุณชำยท่ำนอื่น พวกนำงกย็่อมต้องสร้ำงโอกำสให้ตวัเองอยู่แล้ว

มองญำตผิูพ้ี่ทั้งสองเดนิตำมเสยีนเหวนิไปยงัหอน�้ำชำแล้ว เสยีนฉงิเยว่

ก็ได้แต่ถอนหำยใจ ใครจะท�ำอะไรก็ท�ำไปเถิด ส่วนตัวนำงนั้นขออยู่เงียบๆ  

ตรงนี้ดีกว่ำ …นั่นคือควำมคิดของนำงเพียงล�ำพัง เพรำะนำงไหนเลยจะรู้ว่ำ 

ตนก�ำลงัเปิดโอกำสให้คุณหนูทั้งหลำยได้เข้ำมำถงึตวันำง

“แม่นำงท่ำนนี้... หรอืว่ำจะเป็นคณุหนเูสยีนที่เพิ่งเดนิทำงมำจำกเสยีน- 

หยำง”

เสียนฉิงเยว่หมุนตัวกลับไปมองอีกฝ่ำย เมื่อครู่เสียงซุบซิบแบบไม่

เกรงใจนั้นกแ็สดงให้เหน็แล้วว่ำสตรเีหล่ำนี้เป็นคณุหนูสงูศกัดิ์แค่เพยีงภำยนอก 

แต่กำรกระท�ำกลบัตรงกนัข้ำม นำงเองกค็ร้ำนจะใส่ใจ จงึเพยีงแค่ส่งยิ้มให้

“ได้ยินว่ำท่ำนตกน�้ำ หำยดีแล้วหรือ” เมื่อเห็นว่ำเสียนฉิงเยว่ยิ้มให้จึง

เดนิเข้ำมำใกล้ ก่อนหยุดและเอ่ยประโยคหนึ่งรำวกบัอยำกจะชวนสนทนำ “ข้ำ

มนีำมว่ำหนงิเหอ แซ่กวน พี่ชำยของข้ำสนทิสนมกบัคุณชำยเสยีนเป็นอย่ำงด”ี

เสยีนฉงิเยว่เลกิคิ้วมองอกีฝ่ำยทนัททีี่ได้ยนิ ที่ว่ำสนทิกบัคุณชำยเสยีน 

เป็นคนพี่หรือคนน้องเล่ำ แล้วหำกเป็นจริง เมื่อครู่ไยจึงไม่เข้ำมำทักทำย 

เสยีนเหวนิ “ท่ำนเข้ำใจผดิแล้ว ผู้ที่ตกน�้ำคอืหรูซวง พี่สำวของข้ำ ข้ำมนีำมว่ำ

ฉงิเยว่”

นำงแนะน�ำตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียมำรยำทจนเกินไป หลังจำก 

ที่ได้ยินนำงแนะน�ำตัว ด้ำนหลังก็มีคนเดินเข้ำมำแนะน�ำชื่อของตัวเองจน 

หญิงสำวตำลำย ควำมจริงนับจำกชื่อที่สองที่สำมไป นำงล้วนลืมไปจนสิ้นว่ำ

สตรเีหล่ำนั้นมนีำมว่ำอย่ำงไร และมำจำกตระกูลใดบ้ำง

“เอ... นั่นมใิช่คุณชำยอวี่หรอกหรอื”

เสยีงที่เอ่ยขึ้นหน้ำร้ำนเครื่องประดบั เรยีกควำมสนใจของสตรทีุกนำง

ที่เข้ำมำยนืล้อมรอบเสยีนฉงิเยว่ จนิเอ๋อร์ขยบัเข้ำมำชดิเสยีนฉงิเยว่ก่อนกระซบิ
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เสยีงเบำ “คุณหนู ข้ำน้อยว่ำเรำตำมคุณชำยรองไปไม่ดกีว่ำหรอืเจ้ำคะ...”

กล่ำวยังไม่ทันจบประโยคก็จ�ำต้องขยับหลบ เมื่อกวนหนิงเหอหันมำ

สนใจผู้เป็นนำยอกีครั้ง

“คุณหนูเสยีนจะไม่ไปยงัหอน�้ำชำหน่อยหรอื”

ดวงตำคำดหวงัของสตรเีหล่ำนั้นท�ำเอำหญงิสำวสะอกึอึ้งอยูก่บัที่ แท้จรงิ

แล้วพวกนำงกอ็ยำกให้ตนสร้ำงโอกำสที่จะได้พบและแนะน�ำตวักบัเหล่ำคุณชำย

ทำยำทตระกลูใหญ่ในหอน�้ำชำฝ่ังตรงข้ำมนั่นเอง หญงิสำวแทบจะถอนฉนุออก

มำด้วยควำมร�ำคำญ แต่กระนั้นนำงกลบัเพยีงแย้มยิ้ม ก่อนก้มหน้ำลงแล้วเอ่ย

เสยีงเบำ

“ต้องขออภยั เมื่อครู่พี่เหวนิก�ำชบัไว้แล้วว่ำให้รอที่นี่ ดงันั้น...”

เสียงซุบซิบดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้จงใจให้นำงได้ยินอย่ำงแน่นอน  

“เช่นนั้นคงไม่ใช่นำง”

“นั่นส ิสองคนก่อนหน้ำยงังดงำมกว่ำนำงมำก”

“แต่ข้ำได้ยินว่ำคนที่ตกน�้ำเป็นคู่หมำยของคุณชำยใหญ่ แล้วพวกนำง

ทั้งสำมคน ใครกนัเล่ำเป็นคู่หมำยของคุณชำยรองเสยีน”

เมื่อเห็นว่ำหญิงสำวหมุนตัวกลับไปสนใจเครื่องประดับอีกครั้ง กวน-

หนิงเหอจึงจำกไปด้วยท่ำทีกระฟัดกระเฟียดไม่พอใจ เช่นเดียวกับเหล่ำ 

หญงิสำวที่รำยล้อมเสยีนฉงิเยว่เมื่อครู่ ส่วนใหญ่แล้วพวกนำงต่ำงพร้อมใจกนั

เข้ำไปยงัหอน�้ำชำฝั่งตรงข้ำม

เมื่อรอบกำยเริ่มเงียบลง เสียนฉิงเยว่จึงหันไปมองจินเอ๋อร์ “เรำควร

กลบัก่อนดหีรอืไม่ ข้ำว่ำหำกยงัรั้งอยู่ที่นี่นำน กย็ิ่งจะเจอเข้ำกบัเรื่องวุ่นวำย”

“แต่คุณชำยรองให้รออยู่ที่นี่นะเจ้ำคะ”

“จินเอ๋อร์ เจ้ำก็ได้ยินแล้วว่ำข่ำวลือออกมำว่ำอย่ำงไร หำกให้ข้ำกลำย

เป็นหนึ่งในข่ำวลอืคงไม่เป็นผลดเีท่ำไรกระมงั” เสยีนฉงิเยว่ขมวดคิ้วมุ่น “เจ้ำ

ไปส่งข่ำวบอกพี่เหวนิว่ำเรำจะกลบัก่อน คฤหำสน์ตระกูลเสยีนอยู่ไม่ไกล เดนิ

ไปกถ็งึ บอกเขำให้ท�ำธุระให้เสรจ็ ไม่ต้องกงัวล ข้ำรอเจ้ำอยู่ที่นี่กแ็ล้วกนั หำก
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เขำก�ำลงัยุ่งอยู่ เจ้ำกก็ระซบิบอกคนของพี่ซหีลวิเมื่อครู่ให้เขำแจ้งต่อพี่เหวนิ”

“เช่นนั้นข้ำน้อยจะรบีไปรบีกลบั คณุหนรูออยูท่ี่นี่ อย่ำไปไหนนะเจ้ำคะ”

“ข้ำรู้แล้ว เจ้ำไปเถิด” เสียนฉิงเยว่พยักหน้ำ ก่อนมองตำมสำวใช้ที่ 

เดนิออกไปจำกร้ำน

ดูเหมือนอิทธิพลของคุณชำยทั้งห้ำจะมีผลต่อหญิงสำวในเมืองฉำงอัน

ไม่น้อย ดทูหีรอืเมื่อครูภ่ำยในร้ำนยงัเตม็ไปด้วยหญงิสำวมำกมำยที่เข้ำมำเลอืก

ซื้อเครื่องประดบั พอรู้ว่ำพวกเขำอยู่ที่หอน�้ำชำฝั่งตรงข้ำมเท่ำนั้น ภำยในร้ำน 

กร็้ำงไร้ซึ่งผู้คนทนัที

ร่ำงเลก็อรชรหมุนตวักลบัเข้ำไปในร้ำน มคิำดแก้มของนำงกลบัชนเข้ำ

กบัแผงอกหนั่นแน่นของบรุษุผูห้นึ่งอย่ำงจงั จมกูของนำงได้กลิ่นหอมคล้ำยกบั

กลิ่นเปลอืกสนหน้ำร้อนผสมกบัถำนเซยีงซึ่งอบอวลอยู่บนเรอืนกำยแกร่ง คิ้ว

เรยีวขมวดมุ่น ใบหน้ำฉำยแววตื่นตะลงึขณะพยำยำมทรงตวัและก้ำวหลบไป

ด้ำนหลงัพร้อมๆ กนั

“เจอตวัแล้ว”

เสียงทุ้มเนิบนำบท�ำให้หญิงสำวยิ่งตระหนกมำกขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่ ด้วย

เพรำะเสียงคุ้นเคยนี้ที่นำงไม่มีวันลืมเลือน เสียนฉิงเยว่เงยหน้ำขึ้น ทันทีที่ 

รับรู้ถึงสัมผัสจำกมือใหญ่และอ้อมแขนซึ่งรัดเอวอรชร รั้งนำงไม่ให้ผละออก

ห่ำง “ทะ...ท่ำน”

ดวงตำแตกตื่นระคนตกตะลึงเรียกรอยยิ้มกว้ำงของชำยหนุ่มได้เป็น

อย่ำงด ีเขำก้มลงพร้อมยื่นหน้ำเข้ำไปหำคนที่พยำยำมเอนกำยไปด้ำนหลงัเพื่อ

หลบ “นกึอยู่แล้วว่ำเจ้ำต้องไม่ลมืข้ำ” เขำกระซบิเสยีงเบำ

ท่อนแขนที่รัดเอวอรชรดึงร่ำงนำงเข้ำมำแนบชิดกำยด้ำนหน้ำอย่ำง

อุกอำจ

เสยีนฉงิเยว่ลมหำยใจตดิขดัก่อนจะกวำดสำยตำมองหำควำมช่วยเหลอื 

กระนั้นรอบกำยกลับเงียบงันไร้ซึ่งผู้อื่นโดยสิ้นเชิง บัดนี้ภำยในร้ำนเครื่อง

ประดบัหำมคีนอยู่ไม่ แม้แต่คนดูแลสนิค้ำภำยในร้ำนเองกไ็ม่รู้ว่ำหำยไปไหน
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“จดจ�ำค�่ำคนืนั้นได้หรอืไม่ คนืที่เจ้ำปีนขึ้นเตยีงของข้ำ ในยำมที่ข้ำก�ำลงั

จะหลบัใหล...” เขำจงใจกระซบิเสยีงแผ่วและจงใจเป่ำรดลมหำยใจของตวัเอง

ไปทั่วใบหน้ำของหญงิสำว

“ทะ...ท่ำนปล่อยข้ำนะ”

ใบหน้ำหล่อเหลำที่อยู่ห่ำงเพยีงปลำยนิ้วสมัผสั ท�ำให้ร่ำงของหญงิสำว

สั่นเทำด้วยควำมหวำดหวั่น มอืสองข้ำงเป็นเพยีงสิ่งที่กั้นขวำงกำยส่วนหน้ำของ

นำงและเขำ นำงพยำยำมดันร่ำงแกร่งออกไป แต่ร่ำงเขำกลับให้ควำมรู้สึก

รำวกบัหนิผำที่ไม่อำจเคลื่อนไหว

ควำมทรงจ�ำวนันั้นยงัคงหลอกหลอนนำงมำจนถงึวนันี้ นำงไม่คำดคดิ

ว่ำเขำเปน็ชำวฉำงอนั หำกรูแ้ต่แรกว่ำเขำอยูท่ี่นี่ เป็นตำยร้ำยดอีย่ำงไรนำงย่อม

ไม่เดนิทำงมำอย่ำงแน่นอน วนันี้รู้สกึเสยีใจกส็ำยเกนิไปแล้ว

“ข้ำว่ำเรำสองคนมคีวำมหลงัที่ควรร�ำลกึถงึร่วมกนัอยู่กระมงั”

“ไม่...ไม่นะ” เมื่อรู้สึกว่ำร่ำงทั้งร่ำงของตนก�ำลังถูกยกลอยขึ้น เสียน-

ฉงิเยว่พลนัส่งเสยีงร้องออกมำ

“จะร้องให้คนช่วยหรือ” เขำชะงักพร้อมกระซิบถำม “เจ้ำแน่ใจหรือว่ำ

อยำกจะกรดีร้อง จะให้ข้ำช่วยหรอืไม่ ข้ำพอจะรู้จกัคุ้นเคยกบัเสยีนซหีลวิและ

เสยีนเหวนิอยู่บ้ำง จะให้คนของข้ำไปตำมให้... ดหีรอืไม่”

ยิ่งพดูรอยยิ้มของเขำกย็ิ่งอ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆ กระนั้นดวงตำของเขำกลบั

สวนทำงกับรอยยิ้มอ่อนโยนอย่ำงน่ำประหลำด และยิ่งเขำยิ้มให้นำงกว้ำงขึ้น

เท่ำไร หญิงสำวกลับยิ่งรู้สึกหวำดกลัวขึ้นมำกเท่ำนั้น “ทะ...ท่ำนจะ...จะเอำ

อย่ำงไร” นำงไม่อำจควบคุมเสยีงของตวัเองไม่ให้สั่นได้อกีแล้ว

“เดก็ด”ี เขำหุบยิ้มก่อนย่อกำยอุ้มนำงขึ้นทั้งตวั “เจ้ำต้องไปกบัข้ำ”

“แต่...”

เขำหมุนกำยเดนิเข้ำไปในร้ำนเครื่องประดบั ทนัททีี่เดนิไปถงึประตูกม็ี

คนเปิดให้อย่ำงรูง้ำน “ไปแจ้งที่หอน�้ำชำว่ำข้ำตดิธรุะด่วนไปไม่ได้แล้ว อ้อ... อกี

สกัครูค่งมคีนตระกลูเสยีนออกตำมหำคณุหนเูสยีน พวกเจ้ำบอกไปว่ำนำงเดนิ
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ออกไปจำกร้ำน เอำเป็น... นบัตั้งแต่สำวใช้ของนำงเดนิออกไปกแ็ล้วกนั”

“ขอรบัท่ำนประมุข”

ท่ำน...ท่ำนประมุข! เสยีนฉงิเยว่ลอบตื่นตระหนก เหงื่อเยน็ผุดขึ้นมำ

ตำมไรผมและกลำงฝ่ำมอื

เมื่อครู่เขำให้คนไปแจ้งที่หอน�้ำชำซึ่งเป็นที่นัดหมำยของคุณชำยห้ำ

ตระกูล อีกทั้งเมื่อครู่คนของเขำเรียกเขำว่ำท่ำนประมุข เช่นนี้คนผู้นี้ยังจะ 

เป็นใครไปได้เล่ำนอกจำกโหลวตงอวี้ ประมุขตระกูลโหลว!

อำยเุพยีงยี่สบิห้ำปี แต่กลบัใช้ควำมสำมำรถที่มต่ีอสูฟ้ำดฟันกบับรรดำ

ญำตผิูใ้หญ่ตระกลูโหลวและพี่ชำยต่ำงมำรดำจนกระทั่งสำมำรถก้ำวขึ้นมำเป็น

ผู้น�ำตระกูล ปกป้องมำรดำและน้องสำวไม่ให้ผู้คนในตระกูลรังแกพวกนำง  

ทั้งยงัสำมำรถเปิดร้ำนแลกเงนิที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงฉำงอนัได้ส�ำเรจ็เพยีงล�ำพงั

คนผู้นี้ใช่บุรุษปวกเปียกป้อแป้คนเดียวกันซึ่งนอนอยู่บนเตียงให้นำง

รงัแกเล่น เอ๊ย! ไม่ใช่! นำงหมำยถงึเขำนอนนิ่งให้นำงวำงยำเพื่อยดึครองห้อง 

เขำ...คอืคนคนเดยีวกนัจรงิๆ หรอื น่ำประหลำดใจเกนิไปแล้ว!

“ท่ำนจะพำข้ำไปไหน”

เขำไม่ตอบ แต่กลบัพำหญงิสำวก้ำวฉบัๆ เข้ำไปในห้องของตนภำยใน

ร้ำนเครื่องประดบัท่ำมกลำงสำยตำของคนในร้ำน นอกจำกสำยตำสงสยัใคร่รู้ 

พวกเขำกไ็ม่ได้เอ่ยอะไร ทั้งยงักลบัไปท�ำงำนของตวัเองอย่ำงรวดเรว็ รำวกบั

พวกเขำเองกห็วั่นเกรงบุรุษผู้นี้อยู่มำก

ห้องนอน! ห้องที่โหลวตงอวี้พำหญิงสำวเข้ำมำนั้นเป็นห้องนอนซึ่งอยู่

ด้ำนหลงัร้ำนเครื่องประดบั

นำงตระหนักได้ในที่สุดว่ำร้ำนนี้เป็นของตระกูลโหลว และกำรที่เขำ

กระท�ำกำรอกุอำจลกัพำตวันำงมำกลำงวนัแสกๆ ในร้ำนเช่นนี้ เหน็ได้ชดัวำ่เขำ

มั่นใจว่ำคนของตนจะไม่มีใครกล้ำแพร่งพรำยเรื่องนี้ออกไปอย่ำงแน่นอน 

“ประ...ประมุขโหลว ข้ำน้อยผดิไปแล้ว ข้ำน้อยมตีำแต่ไร้แวว ไม่รู้ว่ำท่ำนเป็น

ใครจงึล่วงเกนิท่ำน อภยัให้ข้ำน้อยด้วย”
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ทันทีที่เขำวำงนำงลงบนเตียง หญิงสำวกลับดิ้นรนออกจำกอ้อมแขน 

โหลวตงอวี้คว้ำได้เพยีงผ้ำคลมุไหล่และเสื้อตวัยำวตวันอก ซึ่งนำงตั้งใจถอดทิ้ง

เพื่อรกัษำระยะห่ำงไม่ให้เขำคว้ำถงึตวันำง ชำยหนุ่มไม่ได้พยำยำมคว้ำนำงกลบั

มำ เพรำะอย่ำงไรนำงกจ็นมุมอยู่ที่ด้ำนในของเตยีงนอนอยู่ดี

“เหตุใดเจ้ำมำอยู่ที่ฉำงอนั” โหลวตงอวี้เอ่ยถำมเสยีงเรยีบ ดวงตำคู่คม

หรี่ลงเลก็น้อยในยำมที่มองสำยตำกลิ้งกลอกของเจ้ำจิ้งจอกน้อยตรงหน้ำ

ถูกแล้ว... นำงคอืจิ้งจอกน้อยจอมเจ้ำเล่ห์ในสำยตำของเขำ เมื่อวำนเหน็

ท่ำทีสงบเสงี่ยมเจียมตัว บวกกับท่ำทีซึ่งพยำยำมก้มหน้ำก้มตำรำวคนขี้ขลำด

ของนำง เขำยังคงคิดว่ำจ�ำคนผิด กระทั่งเมื่อครู่ได้เห็นท่ำทีที่นำงพูดคุยกับ 

สำวใช้จึงกระจ่ำง นำงก็คือจิ้งจอกน้อยจอมเจ้ำเล่ห์ที่เคยเล่นงำนเขำเสียจน 

ต้องนอนซมไปหลำยเดอืน

ครั้งนี้นำงเดนิเข้ำมำในถิ่นของเขำด้วยตวัเอง มหีรอืที่เขำจะยอมปล่อย

นำงไปโดยง่ำย

“คอื...”

“ข้ำขอเตอืนเจ้ำก่อนจิ้งจอกน้อย หำกกล้ำเล่นลิ้นกบัข้ำละก.็..” เขำยื่น

หน้ำเข้ำใกล้นำงก่อนหรี่ตำลงจ้องนำงเขมง็เป็นกำรข่มขู่

“ขะ...ข้ำน้อยไม่กล้ำแล้ว ข้ำน้อยบอก...บอกท่ำนเดี๋ยวนี้ ข้ำน้อยเพยีง

เดินทำงมำเพรำะท่ำนลุงอยำกให้มำพ�ำนักที่เมืองฉำงอันสักหลำยๆ เดือน...” 

เสยีนฉงิเยว่ชะงกัเมื่อเขำยงัคงจ้องเขมง็รำวกบัรอคอยบำงอย่ำง

“เจ้ำค่ะ” นี่คอืสิ่งที่นำงลมื

และเขำก็ยอมถอยห่ำงออกไป ดวงตำฉำยแววพอใจออกมำเล็กน้อย 

ก่อนจะยิ้มที่มุมปำกเมื่อเห็นว่ำนำงพยำยำมขดตัวให้เล็กที่สุดรำวกับก�ำลัง 

หวำดกลวั

แน่ละ... หำกเทยีบกบัสิ่งที่นำงเคยท�ำกบัเขำเอำไว้แล้วหำยตวัไปอย่ำง

ไร้ร่องรอย โหลวตงอวี้เห็นด้วยที่นำงสมควรจะเกรงกลัวเขำ ถึงอย่ำงนั้นเขำ

กลบัไม่มั่นใจว่ำท่ำททีี่อกีฝ่ำยแสดงออกนั้นเป็นควำมจรงิ จำกประสบกำรณ์ที่
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เขำเคยพำนพบ เขำต้องเตอืนตวัเองว่ำจิ้งจอกน้อยจอมเจ้ำเล่ห์ตวันี้ไม่อำจดเูบำ

“ชื่อของเจ้ำ”

“ขะ...ข้ำน้อยแซ่เสยีน มนีำมว่ำฉงิเยว่เจ้ำค่ะ” นำงตอบออกมำเสยีงสั่น 

ไม่กล้ำหลบตำเมื่อเหน็ใบหน้ำจรงิจงัของอกีฝ่ำย หำกนำงโกหก เมื่อเขำสบืควำม

จรงิจนล่วงรู้หลงัจำกนี้ นำงย่อมหนไีม่พ้นเงื้อมมอืเขำเป็นแน่ ดงันั้นจงึได้แต่

ยอมจ�ำนน

“อ้อ... มใิช่คูห่มำยของซหีลวิตำมที่ข่ำวลอืก�ำลงัแพร่สะพดัสนิะ” รอยยิ้ม

ของเขำท�ำใหน้ำงงนุงง แต่ถงึอย่ำงนั้นกไ็ม่กล้ำเอ่ยปำกหรอืสง่เสยีงโดยพลกำร 

“เจ้ำมำอยู่ที่นี่ แล้วใครดูแลร้ำนใบชำของเจ้ำที่เสยีนหยำงเล่ำ”

ได้ยนิดงันั้นเสยีนฉงิเยว่พลนัเลกิคิ้วมองเขำอย่ำงลนลำน “ท่ำน... ไม่ได้ 

นะ ท่ำนจะเอำร้ำนของข้ำไปไม่ได้ นั่นเป็นเพยีงสิ่งเดยีวที่ข้ำ...”

“ผู้ใดอยำกได้ร้ำนของเจ้ำกนั” โหลวตงอวี้ขมวดคิ้วมองนำง “ที่ข้ำถำม

เพรำะรูม้ำว่ำเจ้ำเป็นเจ้ำของร้ำนนั้นเท่ำนั้นเอง แต่มำคดิดอูกีท.ี.. เหตใุดคณุหนู

ตระกูลเสียนจึงได้แอบออกไปลงทุนเปิดร้ำนใบชำโดยที่คนตระกูลเสียนไม่รู้” 

โหลวตงอวี้เอ่ยถำมด้วยดวงตำคำดคั้น แต่นั่นกลับท�ำให้หญิงสำวก้มหน้ำลง

หลบตำเขำโดยสิ้นเชงิ

นบัตั้งแต่เกดิเรื่อง เขำสบืหำตวัตนของนำงจำกหอนำงโลมที่พบกบันำง

ครำแรก แต่เพรำะในวันนั้นผู้คนแตกตื่นจนเกินไป คนของเขำจึงไม่อำจหำ

ต้นตอของควำมวุ่นวำย กระทั่งไม่นำนมำนี้คนของเขำเพิ่งจะแจ้งมำว่ำเคยพบ

นำงที่ร้ำนใบชำในเมอืงเสยีนหยำง

กระนั้นคนของเขำกลับคว้ำน�้ำเหลวอีกครั้ง เพรำะสิ่งที่ได้จำกหลงจู๊ลู่ 

ผู้ดูแลคือเจ้ำของร้ำนใบชำเป็นคนต่ำงถิ่น คนของเขำเฝ้ำดูอยู่นำนนำงก็ไม่

ปรำกฏตวั ที่ไหนได้... นำงกลบัเป็นคุณหนูในห้องหอตระกูลเสยีนเสยีนี่ มนิ่ำ

เล่ำ... เขำสบืหำแทบตำยกลบัไม่ได้อะไรกลบัมำเลย

“นั่น...นั่นเพรำะ...” เสียนฉิงเยว่ไม่เคยรู้สึกจนมุมเช่นนี้มำก่อน นำง

กะพริบตำครุ่นคิดหำทำงออก กระนั้นเมื่อหันไปสบตำกับโหลวตงอวี้ผู ้มี 
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ดวงตำดุดนัข่มขู่ผู้คนให้หวำดกลวั นำงพลนัรู้สกึหำยใจไม่ออก ควำมคดิหรอื

กไ็ม่โลดแล่นเช่นที่เคย หญงิสำวเลื่อนเข่ำทั้งสองข้ำงขึ้นมำกอดเอำไว้ เพื่อให้

กระโปรงตวัยำวของนำงปกปิดเรยีวขำสั่นเทำเอำไว้อย่ำงแนบเนยีน

“บรุษุที่เจ้ำเล่นงำนคนืนั้น...” โหลวตงอวี้พลนัเปลี่ยนเรื่อง “เขำคอืผูใ้ด”

“เขำเป็นบุตรชำยคหบดีตระกูลหวัง เพรำะข้ำไม่อยำกเป็นอนุของเขำ  

ดังนั้นจึงกุเรื่องวิญญำณแค้นขึ้นมำ” นำงเอ่ยออกมำพร้อมๆ กับพยำยำม 

ขบัไล่อำกำรร้อนผ่ำวที่กระบอกตำทั้งสองข้ำง

ตั้งแต่ที่นำงรู้ว่ำหมดที่พึ่งพิงอย่ำงบิดำมำรดำ นำงก็ลุกขึ้นมำปกป้อง 

ตวัเองและพยำยำมหำทำงหนทีไีล่ หำกถกูผู้ใดรงัแก นำงจะแอบเอำคนืเงยีบๆ 

อย่ำงสำสม ต่อมำก็แสร้งท�ำเป็นสตรีขี้ขลำดที่เอำแต่ก้มหน้ำไม่กล้ำมองผู้ใด 

อำศยักำรเอำคนืเลก็ๆ น้อยๆ เพื่อให้ตวันำงสำมำรถยนืหยดัต่อไปอย่ำงไม่น่ำ

อดสูเท่ำใดนกั กระนั้นนำงกไ็ม่เคยรู้สกึพ่ำยแพ้เช่นตอนนี้เลยจรงิๆ

ผู้คนตั้งมำกมำย เหตุใดคนที่นำงล่วงเกินต้องเป็นโหลวตงอวี้ ยิ่งคิด

นำงกย็ิ่งหดหู่ใจเหลอืเกนิ...

“เขำเป็นคู่หมำยของเจ้ำหรอื” คิ้วเข้มของโหลวตงอวี้ขมวดมุ่น

“ไม่ใช่เจ้ำค่ะ ตอนนั้นท่ำนลุงกบัท่ำนป้ำสะใภ้ที่เสยีนหยำงรบัปำกยกข้ำ

ให้เขำ แต่เพรำะวนันั้นเขำถูกข้ำแกล้งท�ำเป็นวญิญำณไปหลอกหลอนรงัควำน 

ตระกูลหวงัจงึคดิว่ำข้ำเป็นตวัอปัมงคล”

“แล้วท�ำไมจ�ำเพำะเจำะจงว่ำต้องเป็นเจ้ำ ในเมื่อเจ้ำยังมีญำติผู้พี่ที่ยัง 

ไม่ออกเรอืนอกีถงึสำมคน...” กล่ำวจบชำยหนุม่กข็มวดคิ้วเสยีเอง เพรำะฉกุคดิ

ขึ้นได้ว่ำนำงไม่มีบิดำมำรดำและผู้ที่สำมำรถปกป้องนำงได้แล้ว ดังนั้นนำงจึง

ได้แต่ลุกขึ้นมำท�ำเรื่องแผลงๆ เช่นวนันั้น “แล้วหลงัจำกนั้นเล่ำ”

เขำเปลี่ยนค�ำถำมเสยีเองโดยที่นำงกห็ำกล้ำขุ่นเคอืงไม่

“หลังจำกเรื่องในวันนั้น ผู้คนในเมืองเสียนหยำงก็คิดว่ำข้ำเป็นตัว

อปัมงคล จงึไม่มผีู้ใดกล้ำมำสู่ขอข้ำ ท่ำนป้ำสะใภ้เองกเ็ลกิสนใจในตวัข้ำโดย

สิ้นเชงิ”
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โหลวตงอวี้เลิกคิ้วมองหน้ำเจ้ำจิ้งจอกน้อยจอมเจ้ำเล่ห์ที่เพิ่งบอกว่ำ 

ตัวเองเป็นตัวอัปมงคล ก่อนที่เขำจะหัวเรำะออกมำเบำๆ “เจ้ำยังจดจ�ำค�ำพูด

ของข้ำในวนันั้นได้หรอืไม่”

เสียนฉิงเยว่เบิกตำมองเขำ ค�ำพูดที่ว่ำเขำจะแล่เนื้อเถือหนังนำงแล้ว

ค่อยๆ กนิน่ะหรอื!

...เขำไม่ได้พูดจรงิกระมงั ในดวงตำของนำงสั่นไหวด้วยควำมหวำดหวั่น

ชำยหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็ยิ้มแล้วค่อยๆ ยื่นมือออกไปหำนำง “มำนี่สิ” 

ดวงตำคมจ้องเขมง็ไปยงัเจ้ำจิ้งจอกน้อย

หญงิสำวตวัสั่นเลก็น้อยก่อนมองมอืใหญ่นั้นอย่ำงลงัเล “ท่ำนคงไม่คดิ

จะเอำชวีติข้ำกระมงั ข้ำเป็นแค่หญงิสำวตวัเลก็ๆ ไร้ซึ่งพษิสง”

“เอำชีวิตเจ้ำหรือ” เขำเลิกคิ้วถำม ทั้งยังมองนำงรำวกับสมองของนำง 

โง่งมไปแล้ว “เหตุใดคนที่สำมำรถเปิดร้ำนใบชำได้โดยที่เจ้ำตัวไม่ต้องลงมือ 

ท�ำเองยังมองไม่ออกว่ำข้ำหำได้คิดร้ำย เจ้ำดูข้ำตอนนี้สิ ข้ำมิใช่อำรมณ์ดียิ่ง

หรอกหรอื”

เสียนฉิงเยว่มองดูท่ำทีเสแสร้งของชำยหนุ่มแล้วเผลอค้อนเขำออกมำ

อย่ำงไม่รู้ตวั ปำกบอกว่ำไม่คดิร้ำย แต่ท�ำเอำนำงกลวัจนไม่กล้ำแม้แต่จะหำยใจ

เสยีงดงั ประมุขโหลวช่ำงเก่งกำจยิ่งนกั!

“เอำเถิด ข้ำไม่กลั่นแกล้งเจ้ำแล้ว” โหลวตงอวี้ถอนหำยใจออกมำรำว

คนกลัดกลุ้ม แต่ดวงตำระยิบระยับด้วยแววขบขันนั้นกลับไม่ได้หำยไปไหน 

“มำนั่งตรงนี้” เขำตบลงข้ำงตัว ทั้งยังรอคอยให้นำงยินยอมขยับเข้ำมำหำเขำ

ด้วยตวันำงเอง

“ท่ำนจะท�ำอะไร”

“เจ้ำกลวัข้ำถงึเพยีงนี้เลยหรอื” เขำเอ่ยถำมทั้งยงัจงใจขยบักำยไปนั่งพงิ

หวัเตยีง หนัหน้ำมำมองหญงิสำวที่นั่งขดตวัอยู่ปลำยเตยีงอกีฝั่ง “มำนั่งใกล้ๆ 

ข้ำ แล้วข้ำจะบอกว่ำสมควรท�ำเช่นไรกับสิ่งที่เจ้ำเคยท�ำกับข้ำในอดีต”  

ไม่เอ่ยเปล่ำ เขำยงัคงตบลงข้ำงตวั แสดงท่ำทยีนืยนัให้นำงเข้ำไปนั่งข้ำงๆ เขำ
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เสียนฉิงเยว่มองเขำด้วยท่ำทีหวำดระแวง กระนั้นนำงยังคงขยับกำย

เข้ำไปหำเขำ มองใบหน้ำหล่อเหลำที่เกลื่อนไปด้วยรอยยิ้มนั้นแล้ว นำงพลัน

สงัหรณ์ว่ำนบัจำกวนันี้ชวีติของนำงในเมอืงฉำงอนั อย่ำได้หวงัว่ำจะพำนพบกบั

ควำมสงบสุขอกีเลย


