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ปฐมบท

เมื่อนานแสนนาน...นานมาแล้ว เซียนบนสวรรค์ได้จัดการแข่ง 

ว่ิงวิบากระยะไกลครั้งหน่ึง แดนมนุษย์จึงมีสิบสองนักษัตรตั้งแต่น้ันมา 

ผู้คนใช้ชื่อของสัตว์มาแบ่งแยกปีต่างๆ ทว่าหลังการแข่งขันวิ่งระยะไกล

เสร็จสิ้นลง บรรดาสิบสองนักษัตรได้บังเกิดพลังวิเศษ ท่านเซียนเจ้าภาพ

จึงส่งสิบสองนักษัตรสลับสับเปลี่ยนกันไปอยู่แดนมนุษย์ทุกๆ สิบสองปี

ต่อหนึ่งตน

เซยีนเจ้าภาพได้สร้างสวนสตัว์แห่งหน่ึงข้ึนในแดนเซยีนเพ่ือให้เป็น

ที่พ�านักของสิบสองนักษัตร ที่เรียกที่แห่งนี้ว่าสวนสัตว์ น่ันเป็นเพราะว่า

ต้องท�าการขอวงเงินก่อสร้างถึงได้เรยีกมนัเช่นนัน้ ไหนเลยจะอยากท�าให้

ผู้คนเห็นเป็นเรื่องขบขัน อีกทั้งยังท�าให้สิบสองนักษัตรหลายตนไม่พอใจ 

ทั้งที่ทุกตนที่อยู่ที่นี่ล้วนอยู่ดีกินดีกันทั้งนั้น 

เน่ืองจากเหล่าสิบสองนักษัตรต้องรอถึงสิบสองปีกว่าจะได้ลงไป
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ท�างานสักครั้ง ช่วงที่ว่างพวกเขาจึงชอบสร้างปัญหาและหาเร่ืองสนุก 

ท�าไปท่ัว สิบสองนักษัตรบ้างหลอกเอาเงิน บ้างก็เห็นทหารสวรรค์ 

เป็นกระสอบทราย บางตนย่ิงร้าย ถึงขนาดหัดท�าตัวเป็นลิงแสบขโมย 

ผลท้อผานเถา อาละวาดต�าหนักสวรรค์ ก่อกวนอว้ีหวงต้าตี*้ จนมผีมหงอก

ขึ้นมาหลายเส้น

อว้ีหวงต ้าตี้จึงเรียกเซียนหลายตนมาหารือและสรุปได ้ว ่า 

สบิสองนักษตัรเหล่าน้ี 'ว่าง-มาก-ไป' เพราะต้องรอถึงสบิสองปีกว่าจะได้

ท�างานกันสักครั้งจึงเบื่อหน่ายย่ิง ควรจะหาอะไรให้พวกเขาท�าบ้าง  

เซียนทั้งหลายจึงเสนอให้แต่งตั้งต�าแหน่งงานให้สิบสองนักษัตร  

เทพเฒ่าจันทราจึงกล่าวว่า 'การมีครอบครัวท�าให้สร้างตัวได้'

เทพเฒ่าจันทราใช้ประสบการณ์ชี้แจงให้สหายผู้ร่วมงานเก่าแก่ 

ทั้งหลายฟังว่าถ้าหากเหล่าสิบสองนักษัตรหาคู่มาอยู่เป็นเพ่ือนได้ก็จะ 

ไม่สร้างเรื่องวุ่นวายอีก เมื่อเหล่าเซียนฟังก็พลันฉุกคิดถึงวาจายอดนิยม

ในแดนมนุษย์ขึ้นมาได้ว่า 'ปุจฉาโลกรักนั้นคือฉันใด สอนให้รู้คู ่เคียง 

จวบวายปราณ' จึงพากันเห็นดีด ้วย เพียงแต่พวกเขารู ้นิสัยของ 

เหล่าสบิสองนกัษตัรดว่ีาถ้าบอกไปตรงๆ เช่นนีจ้ะต้องถูกต่อต้านแน่นอน  

ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนวิธีพูดเสียใหม่เป็น...อีกหลายปีต่อจากน้ีแดนเซียน 

จะจัดการแข่งขันวิ่งผลัดระยะไกลขึ้นอีกครั้ง

โดยบอกเหล่าสิบสองนักษัตรว่าในการแข่งขันว่ิงผลัดคร้ังน้ี  

พวกเขาจะต้องหาคู่ร่วมแข่งขันมาช่วยด้วย แต่ห้ามไปที่แดนมนุษย์  

เพราะจะเป็นการท�าให้วถีิธรรมชาตวุ่ินวาย (ควรกล่าวว่าเทพเฒ่าจนัทรา 

* อวี้หวงต้าตี้ หรือเง็กเซียนฮ่องเต้ คือผู้ปกครองสูงสุดของแดนสวรรค์
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ชอบสร้างเรื่องท�าให้วิถีธรรมชาติวุ่นวาย คร้ังนี้จึงถูกปรามให้สร้างเร่ือง

น้อยหน่อยจะดีกว่า) พวกหนังสือในห้องหนังสือของแดนเซียนล้วนม ี

พลังวิเศษ และบรรดาตัวละครในหนังสือเหล่านั้นก็ล้วนมีพลังวิเศษ 

แบบเดียวกัน ท่านเซียนเจ้าภาพจึงให้สิบสองนักษัตรเข้าไปเลือกหาคู ่

จากโลกในหนังสือเหล่านั้น

แน่นอนว่าการเลอืกหาคู่จะใช้วิธีลากตวัคนมาท่ีแดนเซยีนเลยไม่ได้ 

แต่จะต้องเพาะบ่มความรู้สึกท่ีดีและสร้างเสริมวาสนาร่วมกัน คอยให ้

คนคนน้ันสิน้อายุขัย (ในหนังสือก็มอีายุขัยเหมอืนกัน) แล้วยินดมีาท�าหน้าที่

เป็นคู่ร่วมแข่งขันด้วยความเต็มใจ พวกเขาจึงจะสามารถพาคนผู้นั้น 

กลับมาที่แดนเซียนได้

พอได้ยินค�าพูดของท่านเซียนเจ้าภาพแล้ว บรรดาสิบสองนักษัตร 

ทีไ่ม่พอใจอนัดบัของตนเองในตอนน้ี หรอืทีอ่ยากจะปกป้องต�าแหน่งของตน 

จึงตัดสินใจทุ่มสุดความสามารถเพ่ือท�าให้ 'คู ่ร่วมแข่งขันในอนาคต'  

มีใจเสน่หาต่อตนและเชื่อฟังท�าตามทุกอย่าง จนกระทั่งยอมให้พาตัว 

มาแดนเซียนได้ จะไม่ท�าให้เสียเวลาเปล่าแน่นอน

เพ่ือความยุติธรรมสิบสองนักษัตรทุกตนตัดสินใจใช้หนังสือ 

แบบเดียวกันเป็นเครื่องตัดสินชี้ขาด หลังจากเลือกไปเลือกมาแล้ว  

พวกเขาต่างต้องตาหนังสือหมวด 'นิทานโบราณ' เพราะเจ้าหนูท่ีมี 

นสิยัแปลกประหลาดบอกว่า 'ช่วงน้ีพวกมนษุย์ชอบทะลมุติิกัน และทกุคร้ัง 

ทีย้่อนไปก็จะไปโกงความตายในยุคโบราณท�าให้ได้รับการเคารพยกย่อง

จากคนในยุคนั้น ดังน้ันพวกเราก็ไปหลอกล่อหาคู่ร่วมแข่งขันสักคน 

กลับมาจากยุคโบราณกันเถอะ!'

Page �����������������������.indd   9 10/7/2562 BE   15:55



10

นิทานรักนักษัตรปีมะเส็ง

บรรดาสิบสองนักษัตรเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง จึงพากันมุดเข้าไปใน

หนังสือนิทานกันทีละตน โดยหารู้ไม่ว่าแผนการนั้นไม่อาจรับมือกับ 

ความเปลี่ยนแปลงได้ทัน

เปลีย่นท่ีหนึง่...การทะลมุติิ พวกเขาไม่อาจเลอืกบทบาทได้ ดงัน้ัน

หนทางอันแสนยากล�าบากจึงเพิ่งจะเริ่ม!

เปลีย่นทีส่อง...พวกเขาไปผดิหมวด เพราะเรือ่งทีพ่วกเขามดุเข้าไป

ไม่ใช่นิทานต้นฉบบั แต่เป็น 'นิทานฉบบัดดัแปลง' ทีเ่หล่าเซยีนรวบรวมเอาไว้

ตอนแข่งเขียนความเรียงกันเมื่อก่อนหน้านี้!

สรปุคอืเรือ่งราวการทะลมุติแิบบฉบบัไม่ดัง้เดมิท่ีแสนสนกุ หวานชืน่ 

ไร้สาระ และน่าประทับใจได้เปิดฉากข้ึนแล้ว...
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'หญิงงามแง้มม่านมกุ น่ังไม่ลกุขมวดคิว้สวย เพียงเหน็น�า้ตารินรวย 

ไม่รู้ว่าใจแค้นใคร'

แค้นใคร

แค้นสวรรค์อย่างไรเล่า

แค้นพวกที่แอบแกล้งนาง อย่าให้รู ้เชียวนะว่าใครเป็นคนท�า  

ไม่เช่นนั้นรับรองว่านางจะต้องกลืนมันลงท้องไปทีเดียวทั้งตัวแน่นอน!

เพราะถ้าหากไม่มใีครแอบแกล้งนางแล้ว วนันีน้างจะมานัง่ทกุข์ตรม 

น�า้ตารนิเป็นสายเช่นน้ีหรอื

"คณุ...คณุชายรอง..." เสยีงกระเส่าดังมาจากนอกหน้าต่างไม่ขาดสาย

สงสารนางท่ีถูกบังคับให้ต้องมาดูการเริงรมย์...ใจคอจะไม่ให้ 

เหลือทางรอดกันเลยใช่หรือไม่

ปีน้ีนางเพ่ิงจะอายุเท่าไรเอง ขอร้องล่ะ! ร่างเล็กกระจ้อยร่อยน้ี 

1
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เพ่ิงจะสบิขวบกว่าเท่าน้ัน เจ้าโง่สองคนท่ีใจร้อนอยากเร่งสมสูกั่นข้างนอกนัน่

ไม่รูจ้กัไสหัวไปให้ไกลๆ หน่อยหรอืไร

นางไม่ได้อยากแอบมองพวกเขาหรอกนะ...แต่นางหิวมาก  

หิวมากๆๆๆ!

นกึว่าทีน่างตลบม้วนม่านลกูปัดขึน้เพราะอยากเห็นพวกเขาสองคน

มาท�าอะไรเช่นน้ีหรือ เปล่าเลย! นางแค่หิวเลยอยากจะดูว่าเสว่ียเย่ียน 

เอาอาหารกลับมาแล้วหรือยัง เหตุใดจึงให้นางคอยนานนัก แต่ยังไม่ทัน

จะได้เห็นเสว่ียเย่ียนก็ได้ยินเสียงคนสองคนที่มาสมสู่กันท่ีใต้หน้าต่าง 

เสียก่อน...

นางช่างน่าสงสารนัก น่าสงสารจริงๆ...

ตอนแรกจุดประสงค์ของนางที่เข้ามาในเร่ือง 'ความฝันในหอแดง' 

คือสุราอาหารเลิศรสของคฤหาสน์สกุลจย่า แต่ผู้ใดจะรู้ว่าตัวนางลิขิต 

มิสู ้ผู ้อื่นลิขิตให้ เพราะมีใครบางคนแอบเล่นงานนาง ซ�้ายังท�าอย่าง 

ไร้มนุษยธรรม น่ารังเกียจเป็นที่สุด เหมือนเคยมีความแค้นกับนาง 

มาหลายช่ัวโคตร เสียดายที่จ�านวนคนที่นางเคยล่วงเกินมีมากเกินไป 

จ�าเป็นต้องใช้นิว้มอืสบินิว้นบักันหลายร้อยรอบ ท�าให้นางคาดเดาไม่ถูกว่า

ตกลงเป็นผู ้ใดที่มีความเป็นไปได้ท่ีจะเล่นตลกเช่นนี้...เพราะทุกคน 

ล้วนมีสิทธิ์กันทั้งสิ้น!

ฮือๆ...นางท�าผิดกฎสวรรค์ข้อใดกัน แค่ตะกละนิดหน่อย นั่นก็กิน 

นี่ก็กินแค่นี้ มันผิดถึงขนาดต้องเอาชีวิตนางเลยหรือ!

นางเป็นใคร นางเป็นเทพปีมะเส็งเชียวนะ!

เซียนบนสวรรค์บอกว่าในการแข่งขันว่ิงผลัดระยะไกล พวกนาง 
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ทัง้สบิสองนกัษตัรจะต้องเข้ามาหาคู่ร่วมแข่งขนัจากหนังสอืหมวดนทิานโบราณ 

รอให้คูแ่ข่งขนัหมดสิน้อายุขยัแล้วค่อยพากลับไปทีแ่ดนเซียน นางจึงเลือก

เรือ่งความฝันในหอแดงอย่างไม่พูดมากและตดัสินใจว่าจะเป็นเซวียเป่าไช

เพราะอยากอยู่ดีกินอร่อย

แต่สวรรค์กลับท�าร้ายนาง!

ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องผิดพลาดอะไรข้ึนถึงท�าให้นางไม่ได้เป็นเซวียเป่าไช 

แต่กลับเป็นหลินไต้อวี้แทน!

ฮือๆ...จะให้เป็นใครก็ได้ แต่นางกลับต้องเป็นผีเจ้าน�้าตาที่ตนเอง 

ไม่ได้อยากจะเป็นเลยสกันดิ ท�าให้นางต้องกระหน�า่ร้องไห้เป็นพายุทุกครัง้ 

ที่มีเวลาว่าง ร้องจนตัวนางเองรู้สึกเหนื่อย

แต่เมื่อเรื่องมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วยังจะท�าอะไรได้อีก ทว่า 

ความหายนะท่ีสดุคงไม่หยุดอยู่แค่นีแ้ละไม่รูด้้วยว่าจะมเีรือ่งวินาศสนัตะโร

อะไรตามมา

นางทะลุมิติมาตอนหลินไต้อว้ีเริ่มเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์สกุลจย่า

ตอนอายุเจ็ดขวบ ในใจคิดว่าจะมากจะน้อยนางคงได้อยู่ดีกินอร่อยบ้าง

เพราะมีฮูหยินผู้เฒ่าจย่าผู ้เป็นยายคอยคุ้มศีรษะ ผู้ใดจะรู ้ว่าทันทีที ่

ร่างอนัเปราะบางของหลนิไต้อว้ีเข้ามาอยู่ในสกุลจย่าก็เกิดล้มป่วย ท�าให้ 

นางต้องเริ่มต้นกลืนยาทั้งที่ยังไม่ทันได้กินอย่างอื่น วันท้ังวันหลินไต้อวี้

ต้องกินแต่ของขมๆ ทีน่างเกลยีดท่ีสดุ ทัง้ทีน่างไม่กินรสขมแต่กลบัถูกบงัคบั

ให้ต้องกินยารอบแล้วรอบเล่า

พักฟ้ืนมากว่าครึ่งปีแต่กลับยังมีสภาพเหมือนตายเพราะได้แต ่

นอนป่วยเช่นนี้ท�าให้หลินไต้อว้ีเริ่มเอะใจว่าต่อให้ร่างน้ีจะเปราะบางมาก

Page �����������������������.indd   13 10/7/2562 BE   15:55



14

นิทานรักนักษัตรปีมะเส็ง

เพียงใดก็ไม่น่าท่ีจะย่ิงกินยาแล้วย่ิงแย่ นางจึงหยุดกินยาท้ังหมดและ 

ให้สาวใช้ประจ�าตัว เสว่ียเย่ียนไปเอายาลูกกลอนท่ีว่ากันว่านางกินมา

ตั้งแต่เล็กจนโตมาแทน หึ ไม่ถึงสามวันนางก็ลงจากเตียงได้แล้ว

เช่นนี้พอจะเข้าใจแล้วหรือยังว่ามันหมายความว่าอะไร

เข้าใจสิ ไม่เห็นจ�าเป็นต้องพูดเลยด้วยซ�้า ในคฤหาสน์หลังใหญ่นี้ 

จะต้องมีผีอยู่แน่ๆ แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือฮูหยินผู ้เฒ่าจย่าที่บอกว่า 

รักถนอมหลินไต้อว้ีเป็นที่สุดไม่เคยมาเย่ียมนางเลย เร่ืองนี้สิท่ีผิดปกติ

อย่างจรงิจงั! และนัน่กลบัท�าให้นางต้องนึกย้อนไปถึงเร่ืองความฝันในหอแดง

อย่างละเอียดแล้วพบว่าเนื้อหาของมันไม่ได้เป็นเช่นนี้

แต่สรปุคอืเวลานีน้างอาศยัอยู่ใต้ชายคาบ้านผูอ้ืน่ย่อมต้องปรบัตวั

ไปตามสถานการณ์ก่อน

ถ้าอยากอยู่ในคฤหาสน์สกุลจย่าท่ีเต็มไปด้วยมรสุมอย่างอยู่ดี 

กินอร่อย นางจ�าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนเลก็น้อย ยกตวัอย่างง่ายๆ เช่น

การคารวะผู้ใหญ่ตอนเช้าและตอนเย็นท่ีเรียบง่ายท่ีสุด นางต้องท�าเป็น

เวยีนศรีษะและเดนิไปคารวะด้วยอาการโซซดัโซเซพร้อมสงัเกตดทู่าทขีอง

ทุกคนจนสรุปได้ว่านางไม่เป็นที่ต้อนรับ

ต้องบอกก่อนว่าสะใภ้สองคนของท่านยายซึง่ก็คอืท่านป้าท้ังสองคน

ของนางไม่ชอบนาง เรื่องนี้หลินไต้อว้ีไม่รู้สึกแปลก แต่ขนาดท่านยาย 

ยังไม่อยากเห็นหน้านางนี่สิ...

มนัประหลาดเกินไปแล้ว! เพราะเหตใุดหลนิไต้อว้ีถึงไม่เป็นทีต้่อนรบั 

ได้ถึงเพียงนีท้ั้งทีม่ารดาของนางเป็นบตุรสาวท่ีท่านยายรักทีส่ดุ หลงัจาก 

ที่มารดาของนางเสียชีวิตไม่นาน นางก็เข้ามาอยู่ในคฤหาสน์สกุลจย่า 
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ตามค�าสั่งของท่านยาย แล้วเหตุใดท่านยายจึงไม่รักนาง

บางทีนางอาจจะมาเจอกับเน้ือเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลอย่าง 

สมควรตายเข้าแล้ว ท้ังน้ีและท้ังนัน้คือถ้าอยากพลิกสถานการณ์ นางต้อง

ยอมจ่ายค่าตอบแทนเล็กน้อย เป็นต้นว่านอกจากการสวมเสื้อหลากสี

ท�าให้บพุการเีพลดิเพลนิ* แล้วนางยังสอบถามเสว่ียเย่ียนว่ามารดาผูว้ายชนม์

ของนางมอีปุนิสยัอย่างไรเพ่ือท�าให้ท่านยายหันมาสนใจตวันางทีน่่าสงสาร

ต้องบอกให้รูก่้อนว่าในคฤหาสน์สกุลจย่าน้ี ท่านยายเป็นใหญ่ทีส่ดุ

และมีอ�านาจอยู่เหนือทุกคน ต่อให้ตีบ่าวไพร่ในบ้านตายแล้วยัดข้อหา 

ให้ลกูหลานสกัคนจนเสยีชวิีต แม้แต่จกัรพรรดยัิงสอดมอืเข้ายุ่งเก่ียวไม่ได้

หากล่วงเกินท่านยายแล้ว หลนิไต้อว้ียังจะมีวันดีๆ  ให้ผ่านอกีหรือไร

สามปีผ่านไป ในทีสุ่ดก็เป็นผลบ้างแล้ว แม้ท่านยายจะไม่ค่อยสนิทสนม

กับนาง แต่อย่างน้อยก็ไม่ได้มองค้อนนางเหมือนท่านป้าสองคน ท�าให้ 

หลินไต้อว้ีเริ่มจะจับทางได้ว่าจะต้องมีคนไปคอยเป่าหู แม้ท่านยาย 

จะอายุเยอะแล้วแต่กลับเชื่อคนง่ายอย่างน่าประหลาด หลินไต้อวี้ 

จงึต้องคอยเข้าไปเสนอหน้าทุกวันเพ่ือให้ตนได้รบัความโปรดปราน เช่นน้ี

นางจึงจะมีวันดีๆ ให้ผ่าน

ทว่าพูดกันตามความจริง ขนาดใช้ความพยายามถึงสามปีเต็ม  

แต่ผลลพัธ์กลบัยังไม่ค่อยดี เพราะสถานภาพของนางในคฤหาสน์สกุลจย่า

กระเตื้องขึ้นเพียงเล็กน้อย น้อยจนนางนึกอยากจะกลับบ้านเต็มแก่

อยู่ที่นี่นางไม่มีอ�านาจอะไรเลย ยากที่จะกินอิ่มสวมอุ ่น และ 

* 'สวมเสื้อหลากสีท�าให้บุพการีเพลิดเพลิน' มีท่ีมาจากเหล่าไหลจื่อซึ่งเป็นชาวแคว้นฉู่ในสมัยชุนชิว ที่แม ้
เขาอายุมากแล้ว บางครัง้ก็ยังสวมเสือ้ลายหลากส ีท�าท่ากระโดดโลดเต้นสร้างความบนัเทิงใจให้บดิามารดา 
แกล้งล้มและร้องไห้งอแงเหมือนเด็กๆ เพ่ือให้บิดามารดาขบขัน จึงได้รับการขนานนามและยกย่องให้เป็น 
หนึ่งในยี่สิบสี่ยอดกตัญญูของชาวจีน
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ที่น่ารังเกียจมากที่สุดคือทุกสองวันสามวันนางเป็นต้องไม่สบาย ย่ิงพอ

เข้าหน้าหนาวนางถึงกับต้องไปวนเวียนอยู่แถวหน้าประตูผีหลายครั้ง...

ก่อนจะกลับมามีชีวิตน่าสงสารอย่างที่ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง ต้อง 

สวมเสือ้หลากสที�าให้บพุการเีพลดิเพลนิ และต้องท�าเป็นหหูนวกตาบอด 

ต่อฉากเริงรมย์ที่สามวันมีให้ดูฉากเล็ก ห้าวันมีให้ดูฉากใหญ่

สวรรค์! นางขอกระโดดลงบ่อน�า้เพ่ือสละสทิธ์ิน้ีแล้วกลบัแดนเซยีนเลย

ได้หรอืไม่

"คุณหนู"

ห่างออกไปไม่ไกลนัก เสียงเรียกเบาๆ ของเสว่ียเย่ียนเรียกสติของ

หลินไต้อวี้ให้กลับคืนมาและท�าให้ฉากเริงรมย์ที่นางเจอที่ใต้หน้าต่าง 

หยุดชะงักฉับพลัน เฮ้อ นางควรบอกท่านยายให้สร้างเพิงง่ายๆ ไว้ใช้ใน

เวลากลางคืน จะได้ไม่ต้องมาท�าอะไรๆ กันที่ใต้หน้าต่างของนาง หรือ 

เวลาไปเดินเล่นในสวนจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงครางกระเส่าเหล่านั้นอีก

แต่หลนิไต้อว้ีคิดว่าถ้านางพูดแบบน้ันออกไปจรงิ นางคงถูกไล่กลับ

หยางโจวไปเดีย๋วน้ัน แม้การกลบัหยางโจวจะไม่ใช่ปัญหาเพราะได้ยินว่า

บิดาของหลินไต้อว้ีรักนางมาก แต่ปัญหาคือสุขภาพร่างกายของนาง 

ในเวลานี้เปราะบางอย่างที่สุด นางไม่กลัวที่จะต้องหลับตาท้ังสองข้าง  

แต่กลัวมากว่าถ้าไม่ยอมหลับตาในเวลาท่ีควรหลับแล้ว ระหว่างทาง 

กลับบ้านท่ีแสนจะยาวไกลนางจะต้องถูกบังคับให้กินอาหารแห้งคู่กับ 

ยาขมๆ นี่ต่างหากท่ีเป็นความทุกข์ระทมอย่างที่สุดในชีวิต นางไม่ขอ 

ย้อนกลบัไปมคีนืวันท่ีแสนน่ากลวัถึงครึง่ปีเหมอืนเมือ่ตอนทีเ่พ่ิงเข้ามาอยู่

คฤหาสน์สกุลจย่าอีกเป็นอันขาด
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลาน้ีนางได้กล่ินอาหาร ท�าให้ย่ิงไม่อยากจะ

ไปที่ใด

ดมสิๆ  กลิน่แรกในดนิแดนแห่งนีเ้ป็นกลิน่หอมทีท่�าให้รูส้กึผ่อนคลาย 

เป็นรสชาติท่ีหากินไม่ได้ในแดนเซยีน

แต่...

"พ่ีสะใภ้รอง" นางเห็นแวบๆ ว่ามีคนเดินตามหลังเสว่ียเย่ียนมา 

จึงรีบลุกขึ้น

"น้องสาวไม่ต้องมากพิธี ข้าบอกเจ้าแล้วอย่างไรว่าให้เรียกพ่ีเฟิ่ง 

ก็พอแล้ว" ผู้มาเยือนย้ิมจนดวงตาเรียวงามยิบหยี อากัปกิริยาสวยสง่า 

โดยเฉพาะป่ินทองเต็มศีรษะน้ันเปล่งประกายจนแทบท�าให้คนตาบอดได้

คนผู้นี้ชื่อว่าหวังซีเฟิ่ง เป็นสะใภ้ของท่านลุงใหญ่จย่าเซ่อและ 

เป็นฮูหยินของพี่รองเหลียน บ่าวไพร่ในบ้านเรียกนางว่า 'สะใภ้รองเฟิ่ง'

สาเหตท่ีุเรยีกว่าสะใภ้รองเป็นเพราะท่านยายของนางมลีกูชายสองคน 

ท่านลุงใหญ่จย่าเซ่อได้รับแต่งตั้งเป็นหรงก๋ัวกง* แต่กลับไม่ได้พักอยู่ท่ี 

เรือนหลัก เพราะผู้ที่พักอยู่เรือนหลักคือท่านลุงรองของนางท่ีรับราชการ

ต�าแหน่งขุนนางท่ีปรกึษาของกรมโยธา ภรรยาของท่านลงุรองแซ่เดมิว่าหวัง

เป็นน้องสาวของผูต้รวจการทพัเมอืงหลวง ดงัน้ันเมือ่ท่านยายอายุมากข้ึน

จึงต้องให้สองสะใภ้รับหน้าที่ดูแลบ้าน แต่คนดูแลเรื่องเงินรายเดือนของ 

บ่าวไพร่ทั้งหมดกลับเป็นสะใภ้รองหวังซีเฟิ่งผู้นี้

หลนิไต้อว้ีเดาว่าอาจเพราะหวังซเีฟ่ิงเป็นหลานสาวของป้าสะใภ้รอง

* ก๋ัวกง เป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณของขุนนางจีน แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีคุณงามความชอบ  
โดยบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋องคือกง โหว ป๋อ จื่อ หนาน แต่ละสมัยจะมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อย 
ต่างกัน ซึ่งกั๋วกงถือเป็นขั้นสูงสุดในล�าดับกง
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หวังฮูหยิน ป้าสะใภ้รองจึงยกสิทธ์ิในการดูแลให้แก่นาง หรือจะพูด 

อีกอย่างหน่ึงคือถ้าอยากจะอยู่ในคฤหาสน์สกุลจย่าเฉกเช่นมนุษย์ผู้หน่ึง 

หลินไต้อวี้ปฏิบัติต่อท่านยายอย่างไรก็ต้องปฏิบัติต่อหวังซีเฟิ่งอย่างนั้น

"วันน้ีเป็นวันเกิดท่านยาย ข้าจะให้พ่ีสะใภ้ต้องมาดูได้อย่างไร"  

ระหว่างท่ีพูดหลนิไต้อวีป้รายตามองไปทีด้่านข้างคล้ายอยากจะถลงึตาใส่

เสว่ียเย่ียนสกัทีเพราะเคอืงทีอ่กีฝ่ายไม่รูจ้กักาลเทศะ แต่กลบัเหลอืบไปเหน็

ก่อนว่าในกล่องอาหารน้ันใส่อะไรมาด้วย สวรรค์ นางหวิจนกลนืวัวได้ทัง้ตวั

แล้ว นี่เรื่องจริงนะ!

"นายหญิงผู้เฒ่าให้ข้ามาเย่ียมเจ้า" หวังซีเฟิ ่งดึงตัวหลินไต้อว้ี 

ไปน่ังที่เตียงอย่างสนิทสนมพลางพิจารณาดูนางอย่างละเอียดแล้วย้ิม

อย่างใจดีย่ิง "สีหน้าดูดีกว่าเมื่อวานเยอะแล้ว แต่เหมือนจะยังแตะต้อง

ของมนักับของคาวไม่ได้ ข้าให้คนท�าอาหารง่ายๆ มานิดหน่อยกับต้มยา 

แล้ว อีกเดี๋ยวอย่าลืมกินด้วยล่ะ"

"ขอบคุณพ่ีสะใภ้มาก" นางย้ิม ใจจริงอยากจะบอกว่าขอบคุณ 

เพราะถ้าหากไม่มีท่าน ข้าคงไม่เหลือสีสันของความมีชีวิตอยู่อีกแล้ว

"ไม่เป็นไร เราเป็นครอบครวัเดยีวกัน" หวงัซเีฟ่ิงให้สาวใช้ทีต่ามนางมา

ช่วยเสวีย่เยีย่นน�ากล่องอาหารไปวางบนโต๊ะเลก็แล้วอยู่คุยกับหลนิไต้อว้ี

สองสามประโยค ก่อนจะพาพวกสาวใช้จากไป

ย่ิงคนเดินห่างออกไปไกลเท่าไร รอยย้ิมบนใบหน้าของหลินไต้อว้ี 

ก็ยิ่งเย็นชาและจางลง

ดเูอาเถอะ ขนาดเทพเซยีนบนสวรรค์ไปท่ีใดมาท่ีใดยังไม่แห่เป็นขบวน

หรือประดับเงินทองเหมือนอย่างอีกฝ่ายเลย ท�าเหมือนกลัวคนจะไม่รู้ว่า 
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เป็นสะใภ้คนโตของจวนหรงก๋ัวกงผูถื้อครองอ�านาจและสทิธ์ิในการดแูลบ้าน

"คุณหนู กินอาหารเถิดเจ้าค่ะ" เสว่ียเย่ียนเปิดกล่องอาหารทีละชัน้ๆ 

แล้วหยิบ...โจ๊กหนึ่งชามกับยาหนึ่งชามออกมา

หางตาของหลินไต้อว้ีกระตุกอยู่สองคร้ัง แต่ 'ตามบท' นางต้อง 

ถอนหายใจอย่างเหนือ่ยหน่าย นัง่ลงท่ีข้างโต๊ะแล้วดืม่โจ๊ก...หรือจะเรียกว่า

น�้าเลยก็ได้ เพราะตะเกียบของนางคนเม็ดข้าวขึ้นมาได้ไม่ถึงสองเม็ด

เสว่ียเย่ียนประคองชามยาขึ้นมา เมื่อแน่ใจว่าไม่มีคนนอกแล้ว  

นางก็รบีเทยาออกไปนอกหน้าต่าง ใบหน้าจิม้ลิม้น่ารกัไม่แสดงความรูส้กึ

ขณะเอ่ยว่า "คุณหน ู ต้นกล้วยข้างนอกใกล้จะตายอยู่แล้ว พวกเราคงต้อง

เปลี่ยนที่เทยาทิ้งแล้วล่ะเจ้าค่ะ"

"ข้าบอกแล้วว่าอย่ารักสบาย แจกจ่ายฝนให้โปรยทั่วฟ้า เจ้านี่จริงๆ 

เลย" ต้นไม้ดอกไม้ข้างนอกมีต้ังเยอะตั้งแยะ หนึ่งวันมียาตั้งสามชาม 

ค่อยๆ เวียนไปเทก็ได้ หาไม่ ต้นไม้ตายเร็วเช่นน้ี ผีเจ้าเล่ห์อย่างหวังซเีฟ่ิง 

จะไม่สังเกตเห็นหรือ

จะว่าไปหลินไต้อวี้ไม่แน่ใจว่าตนคิดมากเกินไปหรือไม่ แต่พอ 

เวลาผ่านไปหลินไต้อว้ีก็พอจะเข้าใจได้ว่าแม้จะยืนยันชัดไม่ได้ว่านี่เป็น

เจตนาของหวังซีเฟิ่งเองหรือมีคนสั่งการอยู่เบื้องหลัง แต่ก็เป็นหลักฐาน

แสดงให้เห็นว่านางไม่เป็นที่ต้อนรับของที่นี่

"คณุหน ูเรารบีเขยีนจดหมายไปหานายท่าน ให้นายท่านส่งคนมารบั

พวกเรากลบัหยางโจวกันดกีว่าเจ้าค่ะ" เสว่ียเยีย่นอ้อนวอนเป็นคร้ังท่ีร้อยแปด

แล้ว

"เจ้านึกว่าข้าไม่อยากกลับหรือ" นางดื่มโจ๊กรวดเดียวหมดแล้ว 
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รู้สึกได้ว่าท้องก�าลังร้องไห้อย่างทุกข์ทรมาน

"เช่นน้ันก็ไปกันสเิจ้าคะ" เสว่ียเย่ียนพูดอย่างไม่เห็นเป็นเร่ืองล�าบาก

หลินไต้อว้ีปรายตามองอีกฝ่ายอย่างหงุดหงิด "เจ้าพูดง่ายนัก"  

นี่ยังเห็นนางตกอยู่ในสภาพน่าอนาถ จะตายมิตายแหล่ไม่พออีกหรือ

"ง่ายออกน่ีเจ้าคะ พวกเราใช่ว่าจะไร้ท่ีไป เหตุใดจึงต้องรั้งอยู่ที่น่ี 

ให้ได้ด้วย"

หลินไต้อว้ีเม้มปากไม่ตอบค�า สิ่งที่เสว่ียเย่ียนพูดมาไม่ผิด เพราะ

นางไม่มีความจ�าเป็นต้องทรมานตนเองอยู่ที่นี่จริงๆ หากท�าใจแข็ง 

สกัหน่อย ยอมทนล�าบากสกัสองสามเดอืนให้ผ่านๆ ไปกใ็ช่ว่าจะมอีปุสรรค 

ที่ผ่านไม่ได้ แต่...นางยังไม่ได้กินหนังขาหมูน่ึง ย�าหัวไช้เท้าขิงหั่นฝอย  

อกห่านแต้มชาด กุ้งหมักเต้าหู้ยี้ ขาหมูตุ๋น...

นึกถึงตอนแรกท่ีนางอ่านหนังสือไปพลางน�้าลายไหลไปพลาง  

เพราะอาหารเลศิรสท่ีชวนให้เฝ้าคดิค�านึงถึงไม่วาย จนถึงตอนน้ีนางทนทกุข์

มาร่วมสามปีแล้ว แต่กลบัไม่เคยพบเหน็แม้แต่เงาของอาหารพวกน้ันสกัครึง่

และไม่เคยได้กลิ่นเลยสักนิด แล้วจะให้นางตัดใจจากไปได้อย่างไร!

สามปี...นางดิ้นรนต่อสู ้อย่างทรมานอยู่ในคฤหาสน์สกุลจย่า 

มาสามปี ยังไม่ทันได้ลิ้มของอร่อยก็จะให้จากไปหรือ ไม่มีทาง! สาเหตุ 

ที่นางฝืนปักหลักอยู ่ ท่ีน่ีไม่ไปที่ใดไม่ใช่เพราะเหตุผลน้ีหรือ หาไม่  

นางคงกระโดดลงบ่อน�้าเพื่อสละสิทธิ์และกลับแดนเซียนไปแล้ว!

"คุณหนูท�าเพ่ือของกินใช่หรือไม่เจ้าคะ" เสวี่ยเย่ียนหรี่นัยน์ตา 

ประดุจเมล็ดซิ่ง* ลง
* ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจีนมักเปรียบดวงตาที่เรียวรีว่าเหมือน
เมล็ดซิ่ง
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แววตาเพ้อฝันของหลนิไต้อว้ีแลดผูดิปกต ิแต่ลองว่าอกีฝ่ายไม่ยอมรบั

แล้ว นางจะท�าอะไรได้

"เฮ้อ พอคุณหนูเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์สกุลจย่าแล้วก็เหมือน 

เปลี่ยนไปเป็นคนละคน เอาแต่ถามถึงเรื่องอาหารในจวนอยู่นั่น ขนาด 

ไม่สบายยังเพ้อหาขาหมูตุ๋นอีก" เสว่ียเย่ียนติดตามคุณหนูมาตั้งแต่เด็ก 

แม้ไม่กล้าพูดว่าสนิทสนมกันดุจพ่ีน้อง แต่นิสัยของคุณหนูเป็นอย่างไร

นางรู้ดีที่สุด

"ข้าละเมอจรงิหรอื" หลนิไต้อว้ีถามอย่างแปลกใจแล้วเห็นเสวีย่เย่ียน 

พยักหน้ารบัด้วยสหีน้าจรงิจงั ท�าให้นางต้องเม้มรมิฝีปาก

น่าชงันัก ขาหมตูุน๋ แม้แต่กลิน่นางก็ยังไม่เคยได้สมัผสั แล้วจะให้นาง

ตดัใจจากไปได้อย่างไร

คฤหาสน์สกุลจย่าเป็นสถานที่น่ารังเกียจ มั่วกามราคะเหมือนใน

หนงัสอืทีน่างอ่าน แต่กลบัไม่รูว่้าใครก�าหนดสถานภาพของผูใ้หญ่กับผูน้้อย 

ให้ต่างกันปานฟ้ากับเหว ต่อให้นางไม่ป่วยแล้วอยากกินของดีๆ กยั็งไม่ได้! 

ขนาดพวกสาวใช้และบ่าวหญิงอาวุโสท่ีอยู่ข้างกายท่านยายต่างมองไม่เหน็หัว 

ท�าให้นางรูว่้า...

"น้องหลิน"

เสียงใสกังวานดงัมาจากทางประตพูร้อมกลิน่หอมของโจ๊ก ชัว่ขณะที่

หลินไต้อว้ีหันหน้าไปเห็นรอยย้ิมท่ีท�าให้ดวงจันทร์ต้องส้ินสีสัน นัยน์ตา

แวววาวพลันจับน่ิงอยู่ที่กล่องอาหารในมือจย่าอ๋ิงชุน ท�าให้ต้องออกแรง 

กลนืน�า้ลายท่ีเริม่สอออกมาให้กลบัลงคอแล้วเอ่ยเรียกอกีฝ่าย

"พ่ีอ๋ิงชุน ท่ันชุน น้องซีชุน!" หลินไต้อว้ีเหมือนนกขมิ้นท่ีหลุดพ้น 
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จากกรง ร้องรับผู้มาเยือนด้วยน�้าเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลอย่างที่สุด 

โดยไม่ได้หันไปมองเสวี่ยเยี่ยนที่แอบถอนหายใจแรงๆ เลย

"ไม่ต้องๆ เจ้ายังต้องพักฟ้ืน จะลงจากเตียงได้อย่างไร" จย่าทั่นชุน

รีบเข้ามาดึงตัวนางไว้และบังคับให้หลินไต้อวี้นั่งลงบนเตียง

จย่าซีชุนที่อายุน้อยท่ีสุดเข้าไปช่วยเสวี่ยเย่ียนยกโต๊ะเตี้ยตัวหน่ึง 

ขึน้ไปวางบนเตยีงโดยไม่ต้องมใีครบอก เพ่ือให้จย่าอิง๋ชนุวางถาดอาหาร

ได้สะดวก

"กินอาหารเย็นแล้วหรอืยัง" จย่าอิง๋ชนุมใีบหน้างดงามดจุหยกและ 

มรีอยย้ิมอ่อนโยนน้อยๆ ดูใจดีเหมอืนพ่ีสาวท่ีมคีวามหนกัแน่น พ่ึงพาได้

ก่อนที่เสวี่ยเย่ียนจะได้เอ่ยปาก หลินไต้อว้ีชิงพูดก่อนว่า "ยังเลย  

ข้าหวิจะแย่" นางไม่ได้พูดปดนะ ตอนด่ืมโจ๊กเมือ่ครูเ่หมอืนดืม่น�า้ไม่มผีดิ 

จะให้หลอกท้องไส้คงท�าได้ยาก

"พ่ีอิง๋ชนุบอกว่าเจ้าต้องหิวแน่เลยตัง้ใจลงครวัท�าโจ๊กรวมมติรง่ายๆ 

มาให้" จย่าทั่นชุนมีใบหน้างดงามประดุจบุปผา หว่างคิ้วแฝงความ 

เฉลยีวฉลาด อายุรุน่ราวคราวเดียวกับหลนิไต้อว้ี แต่ตวัเตีย้กว่านางมาก

"ท้ังหมดนีใ่ห้ข้าหรอื" หลนิไต้อว้ีมองโจ๊กรวมมติรท่ีดแูล้วน่าจะพอให้

คนสกัสามถงึห้าคนกินแล้วรูส้กึน�า้ลายสอขึน้มาอย่างรวดเรว็

จย่าซีชุนเป็นคนพูดน้อยจึงไปน่ังอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของโต๊ะเตี้ย 

นยัน์ตาคูง่ามจ้องเป๋งไปทางเสว่ียเยีย่นคล้ายคอยให้นางเข้ามาปรนนบิตัิ 

เนื่องจากพวกนางสามคนไม่ได้พาสาวใช้มาด้วย

เสวีย่เย่ียนลบูจมกูแล้วเข้าไปตกัโจ๊กรวมมติรวางลงตรงหน้าทกุคน

คนละชาม นางเหน็ว่านยัน์ตาของคณุหนูฉายแววผดิหวังอยู่รางๆ ห่อเหีย่ว
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เหมือนต้นกล้วยน�้าว้าด้านนอก ท�าให้หางตานางต้องกระตุก ก่อนท่ี 

เสวี่ยเยี่ยนจะถอยหลังไปอยู่ข้างกายคุณหนูอย่างช้าๆ

เท่าที่เสวี่ยเยี่ยนเห็น หลินไต้อวี้ดูปวดใจเหมือนจะตาย

เพราะนางเข้าใจว่าโจ๊กรวมมิตรท้ังหม้อเป็นของนางคนเดียว แต่

สดุท้ายนางกลบัได้โจ๊กรวมมติรมาแค่ชามเดยีว...แต่จะต�าหนพิวกพ่ีน้องชนุ

ทั้งสามก็ไม่ได้ เพราะพวกนางคงยังไม่ได้กินอาหารมาเหมือนกัน

จย่าอิง๋ชนุเป็นบตุรสาวท่ีเกิดจากอนุภรรยาของท่านลงุใหญ่ จย่าทัน่ชนุ

เป็นบุตรสาวที่เกิดจากอนุภรรยาของท่านลุงรอง แม้แต่จย่าซีชุนก็เป็น 

บตุรสาวทีเ่กิดจากอนภุรรยาของท่านลงุแห่งจวนหนงิก๋ัวกง มารดาของนาง

เสยีไปต้ังแต่นางยังเดก็มาก ท่านยายจงึรบัจย่าซชีนุเข้ามาดูแลในคฤหาสน์

สกุลจย่า แต่ในงานเลีย้งกลบัไม่มทีีน่ัง่ส�าหรับพวกนางสามคน

หรอืพูดอกีอย่างหนึง่คอืหลนิไต้อว้ีไม่ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค

เช่นเดียวกันกับพ่ีน้องชุนท้ังสาม และพวกนางก็ไม่มีสิทธ์ิในความม่ังค่ัง

ของสกุลจย่าเช่นกัน

ส่วนเรือ่งทีว่่าหลนิไต้อวีท้�าอย่างไรถึงได้มาสนทิกับพ่ีน้องชนุทัง้สาม 

เรื่องมันเป็นเช่นนี้...

ตอนท่ีนางมาถึงคฤหาสน์สกุลจย่าใหม่ๆ กว่าจะรกัษาตัวให้หายจาก

อาการป่วยได้ก็ไม่ง่ายเลย ด้วยวันหน่ึงอยากออกไปเดนิเล่นทีส่วน ผลคอื 

ไม่ระวังไปเจอฉากเริงรมย์เข้า หลินไต้อว้ีตกใจจนตัวแข็งทื่อ แต่เรื่องน้ี 

ไม่อาจต�าหนนิาง เพราะเรือ่งพรรค์นีไ้ม่ใช่เร่ืองทีส่ามารถพบเหน็ได้ทัว่ไป

และนางยังไม่เคยพบเจอมนัมาก่อนก็ย่อมต้องตกใจเป็นธรรมดา

จงัหวะนัน้บงัเอิญจย่าซชีนุผ่านมาพอดีจงึเดนิเข้ามาเห็น แล้วดงึตวั
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หลินไต้อว้ีจากไปเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น จย่าซีชุนไม่รู ้เลยว่า 

หลินไต้อว้ีรู้สึกนับถือนางมากที่สามารถท�าตัวน่ิงสงบได้เช่นน้ันท้ังๆ ที ่

นางเพ่ิงจะอายุแค่หกขวบ ภายหลงัเมือ่หลนิไต้อวีถ้าม จย่าซีชนุเพียงตอบ

เสียงเรียบว่า 'เห็นจนชินแล้ว'

เวลาน้ันถ้าไม่ใช่เพราะสุขภาพของนางเปราะบางมาก หลินไต้อวี้

ต้องกลบัไปฆ่าคนสองคนทีท่�าให้นางจติหลดุแน่ๆ จวนหรงก๋ัวกงช่างเป็น

แหล่งอบายมขุ ถึงได้ท�าให้เด็กอายุหกขวบเห็นเร่ืองต�า่ทรามจนชินชาได้!

ทว่าหลังจากนั้นไม่นานหลินไต้อวี้ก็ได้เห็นภาพพวกน้ีจนชินชา

เหมือนกัน...บ่าวไพร่ของสกุลจย่าช่างร้ายกาจ เพราะต้องรู้กันก่อนว่า 

บ่าวไพร่ของทีน่ีม่จี�านวนมาก การทีเ่จ้านายไม่เคารพกฎบ้านและลกัลอบ

ได้เสียกันจนเป็นเรื่องสามัญอาจพูดได้อีกอย่างหน่ึงคือเป็นแม่แบบ 

ให้พวกบ่าวท�าตาม สมดังค�าว่า 'เมื่อคานบนไม่ตรง คานล่างย่อมคด' 

อย่างแท้จริง

ต่อมาพวกนางสองคนไปมาหาสู่กันบ่อยข้ึน ในช่วงที่หลินไต้อว้ี 

หายป่วยแล้วไม่มอีะไรท�า จย่าซชีนุก็พานางไปหาจย่าท่ันชนุเพ่ือวาดภาพ

เล่นกัน...นางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กอายุแค่นี้จะมีฝีมือวาดภาพ 

มากเพียงนี้ แต่คนท่ีหลินไต้อว้ีรู ้สึกนับถือมากท่ีสุดกลับเป็นจย่าซีชุน 

ที่เชี่ยวชาญการวาดภาพอาหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงของอร่อยในต�านาน

ของสกุลจย่า จย่าซีชุนก็สามารถวาดออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวาย่ิง  

หลนิไต้อว้ีเหน็แล้วสองตาแดงก�า่และนึกอยากกลนืภาพวาดลงท้องไปให้

รู้แล้วรู้รอด

ด้วยเหตนุีภ้าพวาดของจย่าซชีนุจงึกลายมาเป็นของแก้ความอยาก
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ให้หลินไต้อวี้และกลายมาเป็นกิจกรรมเล็กๆ ฆ่าเวลาของนาง 

ส่วนจย่าทัน่ชนุผูใ้จกล้าจบักระรอกบนิในจวนได้สองตวัแล้วมอบให้

จย่าอิง๋ชนุน�าไปปรงุอาหาร ท�าให้หวัใจของหลนิไต้อว้ีมอีาการด้ินพราดเลก็ๆ

หากนางต้องพาใครสักคนกลับแดนเซียนจริงๆ ในบรรดาพี่น้องชุน

ทั้งสามนี้นางจะพาใครไปดีนะ

จย่าซชีนุเก่งวาดภาพ จย่าท่ันชนุเก่งล่าสตัว์ จย่าอิง๋ชนุเก่งท�าอาหาร...

นางขอเหมาทัง้สามคนเลยแล้วกัน!

สวรรค์รู ้ดีว ่าสาเหตุท่ีคืนวันแสนทรมานนี้ไม ่อาจกดดันนาง 

ให้กระโดดบ่อน�า้และสละสทิธ์ิเป็นเพราะนอกจากนางยังไม่ได้ลิม้รสอาหาร

สมใจแล้ว ยงัมเีรือ่งของพ่ีน้องชนุทัง้สามนีด้้วย!

ลองชมิดูส ิ โจ๊กรวมมติรท่ีใช้วัตถุดิบสดใหม่ น�า้แกงมีกลิน่อายทะเล

ทีช่่วยดึงเอากลิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของข้าวมรกตออกมาเสรมิรสให้เน้ือปลา 

เนื้อสัตว์ และผักสดหลายๆ อย่าง อร่อยจนนางแทบจะกลืนลิ้นตนเอง

"ถูกปากน้องสาวหรอืไม่" จย่าอิง๋ชนุลองชมิค�าหน่ึงแล้วช้อนตาขึน้ถาม 

ดวงหน้างดงามน่าตะลึงลานท�าให้จย่าทั่นชุนกบัจย่าซีชุนต้องช้อนตาขึ้น

มองตาม

"ร้องไห้ด้วยเหตุใดหรือ" จย่าท่ันชุนอดย่นหัวคิ้วไม่ได้ ในขณะที ่

จย่าซีชุนเพียงกินโจ๊กรวมมิตรต่อเงียบๆ

"อร่อยเหลอืเกิน..." ฮอืๆ ไม่รูว่้านางหิวจนตาลายหรอืความชืน่ชอบ 

ในการกินต�า่ลง นางถึงได้รูส้กึว่าโจ๊กรวมมติรน่ีอร่อยกว่าอาหารราคาแพง

ทัง้หลาย และไม่แน่ว่าอาหารหลายอย่างทีอ่ยู่ในหนังสอืยังสูโ้จ๊กทีจ่ย่าอ๋ิงชนุ

ตัง้ใจท�ามาไม่ได้ด้วยซ�า้
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จย่าอิ๋งชุนหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดน�้าตาให้นางพลางหัวเราะ 

"เด็กโง่ ถ้าเจ้าชอบ พรุ่งนี้ข้ากับบ่าวหญิงจะท�าอะไรเบาๆ มาให้เจ้าอีก  

ไม่ต้องร้องไห้"

"พี่สาว" ฮือๆ เป็นพี่สาววันเดียวเท่ากับเป็นพี่สาวชั่วชีวิต...

เสว่ียเย่ียนเห็นคณุหนโูผเข้าไปในอ้อมแขนของจย่าอิง๋ชนุก็เป็นต้อง

รีบหลับตาลง ท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็น หลังจากที่คุณหนูเข้ามาอยู่ในบ้านแล้ว

ล้มป่วย นิสัยของนางก็ประหลาดมากขึ้นทุกวันจนเสวี่ยเยี่ยนเริ่มชิน

จย่าอิง๋ชนุถูกอกีฝ่ายเย้าจนหวัเราะร่วน ในใจรูส้กึเวทนาหลนิไต้อว้ี 

ที่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้านก็ไม่เคยได้กินอาหารเป็นจริงเป็นจังเลย

"เป็นอะไรไป ไยน้องหลินร้องไห้ล่ะ"

น�้าเสียงนิ่มๆ ที่ดังมาจากนอกประตูท�าให้พ่ีน้องชุนทั้งสามต้อง 

รีบจับหลินไต้อว้ีนั่งตัวตรงและลุกขึ้นเพ่ือต้อนรับสะใภ้ใหญ่ของบ้านรอง 

หลี่หวัน

"พ่ีสะใภ้ใหญ่" หลนิไต้อว้ีเรยีกเสยีงสะอืน้ ย่ิงเหน็กล่องอาหารลายทอง

ท่ีหลีห่วันถืออยู่ในมอื น�า้ตาก็ไหลพรัง่พรเูหมอืนท�านบพังทลายอย่างไม่อาจ

ห้ามได้อีกครั้ง

"เป็นอะไรไป" หลีห่วันจงูบตุรชายด้วยมอืข้างหน่ึงแล้วใช้มอือกีข้าง 

หิ้วกล่องอาหาร นางส่งกล่องอาหารไปให้จย่าอิ๋งชุนก่อนย่ืนมือมาดึงให้

หลินไต้อวี้นั่งลง

"ข้าแค่เห็นหน้าพี่สะใภ้แล้วดีใจน่ะเจ้าค่ะ" นางตอบตามความจริง

ดูเอาเถอะ ใครต่อใครต่างเอากล่องอาหารมาให้ แล้วจะไม่ให ้

หลินไต้อวี้เบิกบานใจได้อย่างไร นางดีใจจนเผลอน�้าตาไหลแล้ว
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"ช่างปากหวานจรงิๆ" หลีห่วนัดงึมอืของหลนิไต้อว้ีไว้และให้บตุรชาย  

จย่าหลนัทกัทายทกุคน ไหนเลยจะรูว่้ามอืข้างหน่ึงของบตุรชายจะถือหนังสอื

อยู่เหมอืนยังไม่รูตั้วว่าตนถูกพามาทีใ่ด "เดก็ผู้นีช่้าง..."

"ไม่เป็นไร เสี่ยวหลันชอบอ่านหนังสือก็ดีแล้ว"

จย่าหลันท่ีถูกเรียกว่า 'เสี่ยวหลัน' ช้อนสายตาข้ึนและเรียกนางว่า 

"ท่านอา อย่าเรียกข้าว่าเสี่ยวหลันอีกนะ"

"หลันเอ๋อร์?" หรือเรียกเช่นนี้จะดีกว่า

"ท่านอา ข้าสอบได้เป็นบณัฑิตในส�านกัศกึษาหลวงแล้ว การท่ีท่าน

จะเรียกข้าเช่นน้ีมันไม่เหมาะ" จย่าหลันแก้ค�านางด้วยท่าทีเหมือนเป็น

ผู้ใหญ่ผู้หนึ่ง

"บัณฑิตในส�านักศึกษาหลวง?!" นางตกตะลึง

ที่ตกตะลึงเพราะ...เด็กชายอายุแปดขวบคนหนึ่งสอบได้เป็น 

บัณฑิตในส�านักศึกษาหลวงแล้ว ตามหลักควรเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างย่ิง 

แต่เพราะเหตุใดนางจึงไม่เคยได้ยินว่ามีงานฉลองเรื่องน้ีมาก่อน ท้ังท่ี

ภายในบ้านมงีานเลีย้งกันเป็นประจ�า นอกจากงานเลีย้งวันเกิดของท่านยาย 

ท่ีมีการฉลองกันต่อเนื่องหลายสิบวัน ยังมีวันเกิดของใครต่อใคร และ 

งานเลี้ยงชมดอกไม้ก็มีอีกไม่น้อย

เมื่อปีท่ีแล้วตอนน้องสาวของหวังฮูหยิน น้าเซวียพาบุตรชายหญิง

มาเย่ียม ทันทีท่ีเข้าคฤหาสน์สกุลจย่ามา เซวียเป่าไชก็ได้รับการดูแล

ประดุจคุณหนูผู ้สูงศักดิ์ ไหนจะเหมือนพวกหลินไต้อวี้ท่ีอยู่กันอย่าง 

ลูกก�าพร้าเช่นนี้

ในทางกลับกันจย่าหลันเป็นบุตรชายคนเดียวของพ่ีใหญ่บ้านรอง 
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ผู้วายชนม์ เท่ากับเป็นหลานชายคนโตสายตรงของท่านลุงรองและ 

เป็นเหลนของท่านยาย มาวันนี้เมื่อเขาประสบความส�าเร็จ เหตุใด 

ภายในบ้านถึงเงียบเชียบเช่นนี้

หลีห่วันเพียงย้ิมเงยีบๆ และหาเรือ่งคยุ "อิง๋ชนุ ช่วยเอาขนมในกล่อง

ออกมาหน่อยเถิด วันนี้เป็นวันเกิดของนายหญิงผู้เฒ่า พวกเจ้าไม่ได้ไป 

ร่วมงาน ข้าเลยเอาส่วนของพวกเจ้าทุกคนมาให้"

จย่าอิ๋งชุนจึงเปิดกล่องอาหารที่ซ้อนกันหลายชั้น พบว่าด้านใน 

มีขนมทั้งหมดสี่ชุดจึงอดตาแดงเรื่อไม่ได้ นางรีบหยิบขนมออกมา

"ได้ยินว่าสาลี่หิมะตุ๋นลูกเดือยน้ีช่วยรักษาโรคไอได้ชะงัดนัก  

เจ้าลองชิมดูนะ ยังมีเหอเถา* คลุกน�้าตาล แล้วค่อยปิดท้ายด้วย 

พุทราแดงเชื่อมดอกกุ้ย"

หลินไต้อวี้ได้ยินแล้วน�้าตาพลันทะลักออกมาอีกรอบ

ขนมคฤหาสน์สกุลจย่า ขนมที่เคยได้แต่อ่าน ทว่าบัดนี้มาอยู่ 

ตรงหน้าแล้ว!

นางยกชามขึ้นมาตักสาลี่หิมะตุ ๋นลูกเดือย สัมผัสชุ ่มชื่นลื่นคอ  

เน้ือเนียนละเอยีดท�าให้หลนิไต้อว้ีน�า้ตาไหลเตม็หน้า ในปากอบอวลไปด้วย

สมุนไพรกับกลิ่นหอมของผลไม้ท�าให้นางไม่อาจหยุดน�้าตาของตนเอง

อย่างสิ้นเชิง

สวรรค์ น่ีสิคอืสาลีหิ่มะตุน๋ลกูเดอืย! น�า้เชือ่มหวานเข้มข้นแต่ไม่เลีย่น 

พอสาลีหิ่มะเข้าปากก็ละลาย อร่อยจนนางแทบจะกลนืลิน้ตนเองลงไปด้วย

แล้ว!

* เหอเถา หมายถึงวอลนัท
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ช้อนตาขึ้นมอง เห็นพ่ีน้องชุนทั้งสามค่อยๆ ละเลียดกันค�าเล็กๆ  

ด้วยสหีน้าต้ืนตัน แสดงให้เหน็ว่าขนมในงานเลีย้งพวกน้ีเป็นอาหารเลศิรส 

ทีห่ากินได้ยากส�าหรบัพวกนางเหมอืนกัน ท�าให้หลนิไต้อวีอ้ดรูส้กึปวดใจ

แทนพวกนางไม่ได้

ในสายตาของนางการท่ีพ่ีน้องชนุทัง้สามเข้ามาใกล้ชดิอย่างกะทนัหัน

เช่นนี้ไม่ใช่เพราะหลินไต้อว้ีน่ารักน่าเอ็นดูอย่างเดียว แต่เพราะพวกนาง 

มองเห็นข้อดีที่แอบแฝงอยู่ทางเบื้องหลังของนาง

เป็นต้นว่า...

"อ้าว พวกพี่สาวน้องสาว มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้อย่างไร"

น�้าเสียงใสกังวานประดุจไข่มุกกระทบหยกดังมาจากทางด้านหลัง

ของหลินไต้อวี้ ท�าให้รอยยิ้มของนางหุบฉับลงทันที

เจ้านกยูงสมควรตาย! 

ถ้าไม่ใช่เพราะร่างกายนางเปราะบางเช่นน้ี นางคงฟาดฝ่ามอืใส่เขา

ให้ลอยไกลไปถึงสุดขอบฟ้ามหาสมุทรแล้ว ไหนเลยจะปล่อยให้เขา 

แวบไปแวบมาอยู่รอบตัวทุกสามวันห้าวันเช่นนี้

"เป่าอวี้ มานี่สิ" หลี่หวันเรียกเสียงนุ่ม

"พี่สะใภ้ใหญ่"

หลินไต้อว้ีหลุบตาลงแต่ยังไม่วายเหลือบไปเห็นจย่าเป่าอว้ี 

ทีป่ระโคมเครือ่งประดบัเตม็ตวั สวมชดุคลมุตวันอกผ้าดิน้สแีดงแบบปิดคอ

ขลิบริมทองทับด้วยเสื้อแขนสั้นผ้าไหมเนื้อบางปักลายหรูอี้* สีถ่ัวแดง 

ศีรษะสวมรัดเกล้าหยกทอง บนคอมีสร้อยจี้ทองค�าฝังหยก ไข่มุกและ

* ลายหรูอี้ เป็นลายสายเมฆเชื่อมต่อกัน โดยค�าว่า 'หรูอี้' มีความหมายว่าสมปรารถนา
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เครื่องประดับทองกับหยกแปลกๆ จ�านวนมาก เปล่งประกายจนนาง 

รู้สึกแสบตา 

ใบหน้าของเขาขาวผ่องดุจหยก หล่อเหลาประดุจเทพเซียน แม้จะ

อายุยังน้อยแต่กลบัเป็นด่ังต้นดอกท้อเดินได้ เพียงปรายตามองก็สามารถ

ท�าให้พวกสาวใช้หลงเสน่ห์จนล้มลงไปกองแทบเท้าเขากันระเนระนาด

'ความงามสง่าโดยธรรมชาติอยู่ทีป่ลายคิว้ อารมณ์หลากหลายรูไ้ด้

ด้วยหางตา'

ค�าบรรยายนี้เขียนได้ตรงมากๆ รูปร่างหน้าตาเช่นนี้มันน่าซัดจริงๆ  

แต่หลินไต้อว้ีก็ต้องอดทนสะกดใจเอาไว้หลายครั้งเพราะไม่มีเรี่ยวแรง  

หาไม่ นางคงเตะเขาให้ลงไปกินมลูท่ีพ้ืนนานแล้ว

พวกขายหน้าตาเช่นนี้ที่แดนเซียนมีเป็นกองพะเนิน และนางก็ 

ไม่ใช่สาวใช้ไร้เดียงสา จะหูตามืดบอดเพราะเจ้าหนุ่มผู้หน่ึงได้หรือ ทว่า

อดึใจต่อมาหลนิไต้อว้ีกลับรูสึ้กว่าความหล่อเหลาไร้ท่ีเปรยีบของจย่าเป่าอวี้

สามารถน�าไปแข่งกับเทพสวรรค์ได้

เนื่องจากหลินไต้อวี้ก�าลังจ้องซาลาเปาในตะกร้าที่เขาถืออยู่

เพราะซาลาเปาพวกนัน้ท�าให้หลนิไต้อว้ีเปล่ียนท่าทีจากหนิผามาเป็น

หยกงามทีเ่ปล่งรศัมเีรอืงรอง แล้วจ้องมองความหล่ออย่างไร้ผู้เปรยีบปาน 

ของจย่าเป่าอว้ีได้ชนิดตาไม่กะพรบิ

"ผนิผนิ ข้าเอาซาลาเปาอายุยืนมาให้ อยากได้หรอืไม่" อาจเพราะ 

ไม่เคยถูกนางมองด้วยแววตาเปิดเผยเช่นนี้มาก่อน ท�าให้จย่าเป่าอว้ี 

ต้องเอ่ยถามด้วยความรู้สึกดีใจว่าในท่ีสุดสายตาของสตรีนางนี้ก็มีแวว

เหมือนคนทั่วไปแล้ว
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จะว่าไปตัวเขาผูเ้ป็นบรุษุหยกชัน้เลศิ หล่อเหลาไร้ทีเ่ปรยีบ ใครเห็น

ใครรกั เพียงปรายตามองสาวใช้สกัแวบก็ท�าให้พวกนางหน้าแดง และพอ

มองซ�า้อกีครัง้แต่ละคนก็หน้ามดืเป็นลม บางคนถึงกับอ่านหนงัสอืเล่มเดมิ

สามรอบด้วยสหีน้าเลือ่นลอยคล้ายไม่อาจดงึสตกิลับมา

แต่ลูกผู้น้องของเขานางน้ีกลับแปลกประหลาด เพราะนับตั้งแต ่

ครั้งแรกท่ีเจอกันก็ดูเหมือนหลินไต้อว้ีจะไม่เคยเหลียวแลเขาเลย หาก

ไม่ใช่เพราะเขาเห็นนางท�าหน้าเศร้าแล้วตั้งชื่อรองให้นางว่า 'ผินผิน'  

นางคงไม่เหลือบแลเขาแม้แต่แวบเดียว แต่น่ันมันก็แค่ครั้งเดียว เพราะ

หลังจากน้ันสายตาที่หลินไต้อวี้มองเขาก็ดูพิกลอย่างมาก เขาไม่เคย 

เจอใครที่มองเขาด้วยสายตาเช่นนี้มาก่อนและไม่รู้ด้วยว่าตกลงแล้ว 

มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น

ทว่าเมื่อนางกลับมาเป็นปกติเรียบร้อย เขาก็ยินดีให้อภัยแก่ 

ความไม่รู้ในอดีตของนาง เมื่อคนเราอายุยังน้อยย่อมไม่รู้ประสีประสา  

ไม่จ�าเป็นต้องถือสาหาความ

ผินบ้านเจ้าสิ! หลินไต้อวี้บริภาษในใจ แต่ปากกลับพูดว่า "เอา" 

อย่างไม่ต้องหยุดคิด

เหลวไหล! นางยังต้องคิดทบทวนอะไรอีก นั่นมันซาลาเปาอายุยืน 

ซาลาเปาอายุยืนเชียวนะ! เป็นอาหารเลิศรสอีกอย่างที่นางเคยอ่านเจอ

และอยากกินมาก! แม้นางจะอยากตคีนผูน้ีม้ากเพียงใด แต่นางจะหยุด

ความคิดนี้เอาไว้ก่อน

"ได้สิ เหลืออยู่หนึ่งลูกพอดี ให้เจ้า" จย่าเป่าอว้ีส่งซาลาเปาให้นาง

อย่างใจกว้าง
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หลนิไต้อวีก้ล่าวขอบคุณตามมารยาท แต่พอจะอ้าปากงบั หางตา

พลนัเหลอืบไปเหน็นยัน์ตากลมโตเหมอืนแมวของจย่าซีชนุซึง่จ้องมาทีต่น...

น่าชังนัก ต้องใช้สายตาเช่นน้ีมามองนางเชียวหรือ นางแค่อยากจะ 

กลืนให้หมดในทีเดียวเลยเท่านั้น!

กลนืให้หมดในทีเดยีวถือเป็นเรือ่งธรรมชาติ การแบ่งให้ผูอ้ืน่ต่างหาก 

ทีส่มองมปัีญหา ทัง้ทีอ่กีฝ่ายอายุน้อยแค่น้ียังสามารถวาดภาพของอร่อย

ออกมาแบ่งให้นางได้ แล้วนางจะลมืคุณคนได้อย่างไร

หลนิไต้อว้ีจงึต้องบแิบ่งซาลาเปาอย่างไม่ใคร่เตม็ใจท�าให้ไส้ด้านใน

ทะลักออกมา นางไม่สนใจแล้วว่าซาลาเปาท่ีแบ่งมีขนาดเท่ากันหรือไม่ 

รีบส่งซาลาเปาครึ่งหน่ึงไปให้ซีชุน แล้วอ้าปากกว้างยัดซาลาเปาใส่ปาก

รวดเดียวหมด

อา...ในแผ่นเต้าหู้มเีห็ดหหูนู เหด็หอม ผกัหลงไช่ เมลด็โก่วฉี ่ และ 

ผกัสดชนิดต่างๆ ทันทท่ีีเข้าปากจะได้รสสดใหม่อบอวลทัว่ปาก แผ่นเต้าหู้

ลื่นคอแทบขาดใจ เห็ดหอมน่ึงจนสุกเปื่อย ช่วงที่กลืนลงท้องนางรู้สึกว่า 

การทีค่วามทกุข์ทรมานในช่วงสามปีนีส้ามารถแลกซาลาเปาอายุยืนครึง่ลกู

มาได้ ช่างคุ้มค่าเหลือเกิน!

อาหารรสเลิศท�าให้คนรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ช่างคุ้มค่า...หึ คิดว่า 

นางจะบอกว่าถึงตายก็ไม่เสียดายใช่หรือไม่ ผิดแล้ว! ของอร่อยเช่นนี ้

มแีต่จะท�าให้นางย่ิงอยากมชีวิีตอยู่มากขึน้และกระตุน้ความอยากอาหาร

ที่สูญสิ้นไปในชีวิตให้กลับคืนมา นางจะขอมีชีวิตอยู่เพื่อของอร่อย!

ครั้งหน้านางจะกินร้อยลูก!

ไม่สิ...มันน้อยเกินไป ต่อให้เอามาสักสองร้อยลูกก็ไม่เป็นปัญหา!
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หลินไต้อวี้คิดในใจโดยไม่รู้เลยว่าท่าทางดื่มด�่าในรสอร่อยของนาง

ดึงดูดสายตาของทุกคนที่อยู่ในที่น้ัน เมื่อดวงตาที่มีม่านน�้าตาคลอ 

เริม่มปีระกายสว่างไสวฉายชดัอยู่บนดวงหน้าน้อยๆ ท่ีดอูมโรคดจุต้นอ่อน

ที่เริ่มงอกราก ละม้ายบุปผาที่เริ่มแย้มบาน ท�าให้คนมองถึงกับเหม่อ  

ย่ิงตอนนางดูดนิ้ว สีหน้าน่ารักน่าสงสารเหมือนก�าลังตกอยู่ในห้วงหิมะ 

ซัดกระหน�่าช่วงฤดูเหมันต์ที่หนาวจัดท�าให้ใครต่อใครรู้สึกเวทนาจับใจ

"ผินผิน...เจ้าหิวหรือ" จย่าเป่าอวี้เอ่ยถามเสียงเบา

เขาเป็นคนแรกท่ีดงึสตคินืมาส�าเรจ็ เพราะอยากเหน็ลกัย้ิมท่ีเต็มไปด้วย

ความอ่ิมเอมเปรมใจของนางอีกครั้ง แม้ใต้หล้าจะมีสตรีงามมากมาย 

และบรรดาสาวใช้ในบ้านล้วนสวยสดโดดเด่น แต่สตรีที่สามารถขโมย 

หัวใจคนได้ด้วยรอยย้ิมเดียวเหมือนหลินไต้อว้ีกลับไม่มีให้เห็นมากนัก  

เพราะชั่วขณะท่ีนางย้ิม ห้องทั้งห้องเหมือนจะสว่างข้ึน และตัวนาง 

คล้ายถูกอาบไล้ด้วยแสงตะวัน ดวงหน้าเปล่งประกาย เสียดายที่เป็น 

ช่วงเวลาแค่แวบเดยีว ทว่าช่วงเวลาสัน้ๆ กลบัท�าให้หวัใจของจย่าเป่าอวี้ 

เต้นกระหน�า่อย่างไม่ได้เตรยีมใจมาก่อนและกระหายทีจ่ะได้เห็นอกี

หลินไต้อว้ีช ้อนสายตาขึ้นมองอย่างแช่มช ้าและผงกศีรษะ 

อย่างน่าสงสาร

ไม่พอสิ นี่มันเป็นแค่ไม้จิ้มฟันเท่านั้นเอง

"ท่านเอามาเพิ่มได้หรือไม่" นางรีบถาม

"ได้ ข้าจะไปเอามาให้อกีหลายๆ ลกู" ขอเพียงท�าให้นางหนัมาสนใจเขา

ได้ เรือ่งเลก็น้อยแค่นีย่้อมไม่เป็นปัญหา "อยากได้เยอะเท่าใด"

นางเริม่กางน้ิวแล้วกล่าวด้วยน�า้เสยีงปวดใจ "อย่างน้อยก็สกัสบิสีล่กู 
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เผือ่พวกพ่ีสาวกับน้องสาวด้วย" นอกจากจย่าเป่าอวีแ้ล้วทกุคนต้องได้กัน

คนละสองลูก และถ้าหากพวกนางกินไม่หมด หึๆ ทั้งหมดย่อมต้องเป็น 

ของนาง

"สิบสี่...ข้าจะให้พ่อครัวนึ่งให้หนึ่งหม้อเลย"

"ขอบคุณพ่ีเป่าอว้ีเจ้าค่ะ" อีกนิดเดียวนางก็แทบจะโผเข้าไปใน 

อ้อมกอดของเขาแล้ว

รอยย้ิมน้อยๆ ของหลินไต้อว้ีท�าให้จย่าเป่าอวี้รู้สึกหน้ามืดตาลาย 

เขาวิ่งออกไปพร้อมรอยยิ้มโง่งม

"น้องสาว สั่งทีเดียวเยอะถึงเพียงน้ัน ไม่มีทางกินหมดหรอกนะ"  

หลี่หวันหัวเราะเบาๆ

"กินหมดอยู่แล้วเจ้าค่ะ" เชื่อนางเถอะ นางท�าได้จริงๆ

"น้องสาว ขอบใจเจ้า" จย่าอิ๋งชุนบีบมือหลินไต้อวี้เบาๆ

"ขอบคุณพี่เป่าอวี้ดีกว่าเจ้าค่ะ จะขอบคุณข้าด้วยเหตุใด"

ความจรงิสาเหตทุีพ่วกพ่ีน้องมาชมุนมุกันทีเ่รอืนของนาง นอกจาก 

จะพูดคุยกันเพ่ือคลายเหงาแล้วก็เป็นเพราะเจ้าปีศาจในแดนมนุษย์นั่น

ชอบหาเรื่องยุ่งมาให้นางประจ�า เนื่องจากเขาบอกว่าชอบนาง หากผู้อื่น

มาได้จังหวะก็จะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรไปด้วย

ต้องบอกให้รู ้กันก่อนว่าคนผู้น้ีเป็นแก้วตาดวงใจของสกุลจย่า  

เป็นแก้วตาของท่านยายและเป็นดวงใจของท่านป้าสะใภ้รอง ขอเพียง 

เขาท�าดต่ีอใคร พวกผูใ้หญ่ก็จะเผือ่แผ่ความเมตตามาให้ เหมอืนรักใครแล้ว

ย่อมต้องรักไปถึงอีกาบ้านเขาเพื่อเป็นการเอาใจจย่าเป่าอวี้

แต่ถ้าใครคิดจะแย่งชิงความโดดเด่นไปจากเขา คนผู้น้ันอาจ 
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ได้รับเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่นจย่าหลันที่นางเดาว่าจย่าหลันคง 

เฉลียวฉลาดมากเกินไปถึงสอบเข้าเป็นบัณฑิตในส�านักศึกษาหลวงได้ 

โดยไม่ต้องให้สนิบน เท่ากับเป็นการตบหน้าท่านอารองเป่าอย่างแรง มน่ิา 

ท่านยายถึงไม่พอใจ และท่านป้าสะใภ้รองก็ไม่ชอบ

เรือนลึกของบ้านหลังนี้อยู่ได้ไม่ง่ายจริงๆ จะว่าไป...ไฉนตอนแรก

นางถึงไม่คิดจะเอาใจคนผู้นี้บ้างนะ

ถ้าท�าดีกับเขาสักหน่อย นางย่อมมีวันดีๆ ให้ผ่าน แต่...พอเห็น

หน้าตาโง่งั่งนั่นแล้วมันขัดลูกหูลูกตา หลินไต้อว้ีเคยเห็นเขาวางท่าเป็น

คุณชายตอนไม่พอใจแล้วสั่งโบยคน ท�าให้รู้สึกว่าน่าขยะแขยง

แต่ถ้าอยากกินของอร่อย...ก็ทนๆ เอาหน่อยเถอะ
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หลงัจากน้ันหลนิไต้อวีไ้ม่เคยคดิเคยฝันเลยว่าตอนทีน่างกนิซาลาเปา

ลูกที่แปด ร่างกายที่ใช้การอะไรไม่ได้น้ีจะเกิดไม่ยอมรับของอร่อยขึ้นมา

อย่างกะทนัหนั แล้วอาเจยีนอาหารรสเลศิออกมาจนหมด ท�าให้นางป่วย

หนัก

ล�าพังแค่ป่วยยังพอว่าแต่นีก่ลบัป่วยตัง้แต่วนัเกิดของท่านยายยาวไป

จนถงึปีใหม่ ช่างเป็นเรือ่งท่ีน่าอนาถจนทนดไูม่ไหว แต่ทีน่่าชงัมากย่ิงกว่าคอื 

เจ้าจย่าเป่าอวีบ้้านัน่ดันมาเย่ียมนางทกุวันพร้อมเอาอาหารชัน้เลศิมาด้วย 

ให้นางดมได้ แต่กินไม่ได้

สวรรค์! ความเศร้าที่สุดในชีวิตของมนุษย์เป็นเช่นนี้นี่เอง!

มีของอร่อยมาอยู่ตรงหน้าแต่นางกลับไร้วาสนา ใต้หล้านี้จะยัง 

มีเรื่องอะไรที่น่าแค้นใจไปมากกว่านี้อีกหรือไม่

"วันนี้ผินผินยังกินอะไรไม่ได้อีกหรือ"

2
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ได้ยินเสียงใสกังวานของจย่าเป่าอวี้ดังมา หลินไต้อว้ีลืมตาข้ึน 

อย่างอ่อนแรงแล้วรู้สึกเหมือนร่างกายที่เป็นโพรงด�ามืดพลันมีแสงแดด

ส่องสว่างมาจากทิศตะวันออก จย่าเป่าอว้ีช่างงดงามปานประหนึ่ง 

เซียนตกสวรรค์ งามสง่าไร้ท่ีเปรียบ เพราะในมือของเขามีสิ่งที่ช่วย 

เสริมเสน่ห์ให้อย่างยอดเยี่ยม

นางปรือตาจ้องกล่องมีหูหิ้วขนาดเล็กในมือของจย่าเป่าอว้ี แม้จะ

ยังไม่ได้เปิดฝาแต่ก็ได้กลิ่นหอมของนมลอยมาท�าให้หลินไต้อว้ีเผลอ

น�้าลายสอ

"คุณชายรองเป่า ตอนน้ีคุณหนูไม่เหมาะที่จะกินอะไรตามใจ  

ต้องให้เป็นอาหารใสๆ จืดๆ จะดีกว่า" เสวี่ยเยี่ยนที่อยู่ข้างๆ ช่วยพูดแทน

หลินไต้อวี้ที่ป่วยจนคุยไม่ไหว

น�้าตาของหลินไต้อวี้ไหลรินลงมาสองสายอย่างเงียบงัน นาง 

ช่างน่าสงสารเหลอืเกิน จรงิๆ นะ ใต้หล้านีไ้ม่มผีูใ้ดน่าสงสารไปกว่านาง 

อีกแล้ว เพราะนางต้องมาป่วยเช่นน้ี...นางอยากจะบอกพวกเซยีนเหลอืเกินว่า

ไม่ต้องแข่งว่ิงผลดัอะไรกนัหรอก มาแข่งป่วยกันดกีว่า รบัรองว่านางต้อง 

ชนะเลศิแน่

"ผินผิน วันนี้เป็นวันท่ีหนึ่ง พ่ีหยวนชุนเลยต้ังใจให้คนน�าซูเล่า 

เคี่ยวน�้าตาล* จากในวังมาให้ ตอนแรกข้าว่าจะเอามาลองกินกับเจ้า"  

จย่าเป่าอว้ีพูดด้วยสีหน้าเสียดาย "นี่เป็นของดีที่คนท่ัวไปหากินไม่ได้  

ถ้าหากพี่สาวไม่ได้อยู่ในวังคงไม่มีทางได้มา"

ซเูล่าเคีย่วน�า้ตาลของพระราชทาน...หลนิไต้อวีไ้ด้ยินแล้วกจ้็องตาเขมง็

* ซูเล่า อาหารชนิดหนึ่งท�าจากนมแพะหรือนมวัวเคี่ยวกับเหล้าข้าวเหนียวจนข้น
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ได้ยินว่าซเูล่าพระราชทานมคีวามเข้มข้น สดใหม่ นุ่มเนียนละเอยีด 

เข้าปากแล้วก็ละลาย หวานแต่ไม่เลีย่น พอเข้าไปในคอจะได้กลิน่หอมนม

และน�้าตาล...หลินไต้อวี้นึกวาดภาพในสมองแล้ว รู้สึกเหมือนตนเอง 

ก�าลังจะส�าลักน�้าลายตาย

วันท่ีหนึ่ง...วันที่หนึ่งแล้ว เหตุใดนางถึงยังป่วยอยู่อีก คงไม่ใช่ว่า 

ในอาหารท่ีส่งมาท่ีห้องนางมยีาพิษผสมหรอกนะ หาไม่จะมผีูใ้ดท่ีป่วยยาว

เหมือนนาง ได้แต่นอนติดอยู่กับเตียงเช่นนี้!

นางอยากกิน! ไม่สนแล้ว ต่อให้กินแล้วต้องป่วยอกีรอบ นางก็จะกิน!

ไหนๆ ก็ป่วยมาตลอด นางขอกินก่อนแล้วค่อยป่วยต่อดีกว่า  

อย่างน้อยจะได้ป่วยแบบสบายอารมณ์เพราะมีรสอร่อยติดลิ้นอยู่ใน 

ช่วงที่ก�าลังเจ็บ!

จังหวะท่ีหลินไต้อว้ีก�าลังจะบอกให้จย่าเป่าอว้ีทิ้งซูเล่าไว้ นางกลับ

เหน็เขาหนัไปพูดกับพวกสาวใช้ทีอ่ยู่ด้านหลงัว่า "ในเมือ่ผนิผนิไม่มวีาสนา

ได้ชิม พวกเจ้าก็เอาไปกินกันที่ศาลาเถอะ"

นี่! เจ้าปีศาจดอกท้อ เจ้าชอบข้าไม่ใช่หรือ!

หลินไต้อวี้ด่ากราดอย่างไร้เสียง ก่อนจะรู้สึกว่าตนก�าลังผรุสวาท

อย่างไร้เหตุผล เมื่อนึกได้ว่าจย่าเป่าอวี้เป็นพวกเจ้าชู้มากรักอยู่แล้ว  

มคีนใดในสกุลจย่าท่ีไม่ชอบเขาบ้าง หากไม่ใช่เพราะจย่าเป่าอว้ีอายุยังน้อย  

ไม่แน่ว่าเขาอาจเจริญรอยตามพวกพ่ีเจิน พ่ีหรง หรือพ่ีรองเหลียน 

ที่เที่ยวเด็ดบุปผาเล่นใบหญ้า* ในคฤหาสน์สกุลจย่าก็ได้

เอ๋? ไม่สิ เขาน่าจะยุ่งกับพวกน้ันเรียบร้อยแล้วต่างหาก เพราะ 

* เด็ดบุปผาเล่นใบหญ้า หมายถึงการเกี้ยวพาราสีผู้อื่น
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เวลาน้ีจย่าเป่าอว้ีอายุสิบสองปี หนงัสือทีน่างอ่านบอกว่าคนทีเ่ขามอีะไรๆ ด้วย

เป็นสาวใช้ส่วนตวัทีเ่ป็นฝ่ายเข้าหาจย่าเป่าอว้ีเอง...สาวใช้ประจ�าตวัทีเ่ขา

กวาดเรียบเสียจนเหนื่อยหอบพวกนั้นอายุน่าจะมากกว่าเขาสองสามปี 

แต่ละคนล้วนเป็นพวกจนัทร์หลบโฉมสุดา มวลผกาละอายนาง* เป็นตัวเลอืก 

ที่ยอดเยี่ยมทั้งสิ้น

แม้หน้าตาและผิวพรรณของหลินไต้อวี้จะไม่ด้อย แต่จุดอ่อนอยู่ที่

สหีน้าอมโรค รปูร่างผอมบางจนเหลอืแต่กระดกู จะไปสูร้ปูร่างอวบอดัเย้ายวน

ของผู้อื่นได้อย่างไร

ระหว่างที่นางก�าลังนึกปลงในความน่าสงสารของตน หลินไต้อวี้

พลันได้ยินเสียง

"ผูใ้ดอนญุาตให้คนรบัใช้อย่างพวกเจ้ามาส่งเสยีงเอะอะ ไม่มรีะเบยีบกัน

เช่นนี"้

น�า้เสยีงมอีายุแต่ฟังดูภูมฐิานท�าให้บรรดาสาวใช้ท่ีก�าลงัเล่นหเูล่นตา

หน้าถอดสีกันทันทีพลางก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อม "คารวะ 

นายหญิงผู้เฒ่าเจ้าค่ะ"

เรือนผมขาวโพลนของฮหูยินผูเ้ฒ่าจย่ารวบขึน้แล้วปักป่ินอย่างง่ายๆ 

แต่ถ้าใครทีส่ายตาดหีน่อยดจูะรูว่้านัน่คอืป่ินหยกมนัแพะทีม่ค่ีาควรเมอืง

อันหน่ึง นางสวมชุดกระโปรงสีด�าอีกาที่ดูเรียบสนิท แต่ตรงสาบเสื้อ  

ชายแขนเสื้อ และชายกระโปรงล้วนปักด้ายทองเป็นลายกระเรียนมงคล

สมปรารถนา เส้นไหมทองนัน้เป็นเส้นไหมทีไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้ได้เฉพาะ 

* มาจากค�ากล่าวที่ว่า 'มัจฉาจมวารี ปักษีตกนภา จันทร์หลบโฉมสุดา มวลผกาละอายนาง' ใช้ชื่นชม 
ความงามของส่ียอดหญิงงามของจีน ได้แก่ ซีซือ หวังเจาจวิน เตียวฉาน และหยางกุ้ยเฟย หมายถึง 
งามชวนตะลงึจนเหล่าปลาจมลงไปในล�าธาร เหล่านกร่วงหล่นจากท้องฟ้า ดวงจนัทร์เขนิอายจนต้องหลบเร้น  
หมู่มวลดอกไม้หุบกลีบลง
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ในวัง

ส�าหรับหลินไต้อว้ี นางรู้สึกสบายตากับความหรูหราที่แฝงอยู่ใน

ความเรียบง่ายของฮูหยินผู้เฒ่าจย่า เพราะเมื่อเทียบกับความอวดเบ่ง 

ของหวังซีเฟิ ่งท่ีชอบวางโต ฮูหยินผู ้เฒ่าจย่าวางตัวส�ารวมได้อย่าง 

พอเหมาะพอดี แต่คนที่ท�าให้หลินไต้อว้ีนึกสงสัยคือสตรีท่ีประคอง 

ฮูหยินผู้เฒ่าจย่าเข้ามาในห้อง

สตรีนางน้ันดูมีอายุราวย่ีสิบปี สวมชุดหรูซานฉวินสีแดงดอกท้อ  

ศรีษะคลมุด้วยหมวกของเสือ้คลมุประดบัขนจิง้จอก เสยีบป่ินดอกไม้ไหวทอง 

แม้จะดูสูงส่งน่าเกรงขามแต่กลับไม่ฉูดฉาด ให้ความรู้สึกบริสุทธ์ิและ 

ทรงเกียรติอย่างไม่อาจล่วงละเมดิ เป็นความเหมาะเจาะพอดอีย่างย่ิง

"ทั้งหมดออกไป" สตรีนางนั้นพูดเสียงเบา

สาวใช้ทั้งหมดจึงทยอยก้มหน้าเดินจากไปอย่างรวดเร็ว 

จย่าเป่าอว้ีท่ีไม่มีใครคอยรับใช้แล้วต้องเดินเข้าไปคารวะ "ท่านย่า  

พี่เข่อชิง"

หลินไต้อว้ีหัวใจกระตุกนิดหน่ึงเมื่อรู้แล้วว่าคนผู้นี้คือภรรยาของ 

จย่าหรง ถ้านับกันตามศักดิ์ นางถือได้ว่าเป็นหลานสะใภ้ของจย่าเป่าอวี้ 

ตระกูลย่อมถือเรื่องล�าดับรุ ่นมากกว่าอายุ ผู ้ท่ีใช้ชื่อท่ีมีอักษรหยก*  

จึงต้องเป็นคนท่ีเป็นรุ่นเดียวกับจย่าเป่าอวี้ และคนที่มีอักษรต้นหญ้าคือ 

คนรุ่นถัดจากเขาลงไป

จวนหนิงก๋ัวกงมีจย่าเจินเป็นผู้ดูแล แม้เขาจะอยู่ในล�าดับญาต ิ

* ชาวจนีสมยัโบราณมช่ืีอเรยีกขานหลากหลาย โดยทัว่ไปม ี 'นาม (หมงิ 名)' คือชือ่ทีพ่่อแม่ต้ังให้แต่ก�าเนดิ  
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นชื่อท่ีอาจารย์ตั้งให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนามหรือเพิ่มค�าด้านหน้า 
ให้เหมือนกันในหมู่พ่ีน้องเพ่ือบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากนี้ผู ้มีความรู้ มีต�าแหน่งหน้าที่อาจตั้ง  
'ฉายา (เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการ
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รุน่เดยีวกบัจย่าเป่าอว้ีแต่กลบัอายุมากกว่าเกือบสามสบิปี ดงันัน้จย่าหรง 

ที่เป็นลูกชายของจย่าเจินจึงโตกว่าจย่าเป่าอว้ีเล็กน้อยและแต่งงานกับ 

ฉินเข่อชิงนานแล้ว

"เหลวไหล ผู ้ใดให้เจ้าเรียกส่งเดช ไม่รู ้จักกฎระเบียบเช่นนี้"  

ฮูหยินผู้เฒ่าจย่าต�าหนิอย่างทั้งฉิวทั้งขัน แต่สายตาคมปลาบที่มองมา 

ที่จย่าเป่าอว้ีกลับเต็มไปด้วยความรักใคร่ทะนุถนอม ราวกับว่าต่อให้ 

ต้องควักหัวใจของตนเองออกมา นางก็จะไม่ลังเลแม้แต่น้อย

"จริงด้วย ท่านอารองเป่าเรียกเช่นน้ีมิท�าให้ข้าต้องอายุสั้นหรือ"  

ฉินเข่อชิงหัวเราะเบาๆ แล้วประคองฮูหยินผู้เฒ่าจย่าให้นั่งลงบนตั่งนุ่ม

"ข้าไม่สนใจเรื่องล�าดับรุ ่นหรอก ทุกคนล้วนแต่เป็นพ่ีน้องกัน  

ถ้าไม่ใช่เพราะท่านย่าไม่ยอม ข้าจะเรยีกท่านเป็นพ่ีสาว" เขาพูดพลางน่ังลง

ทีข้่างกายฮหูยินผูเ้ฒ่าจย่า ค�าพูดน้ีท�าให้ฮูหยินผู้เฒ่าจย่าหวัเราะหน้าบาน 

ทั้งหัวเราะและด่าไปด้วย

หารูไ้ม่ว่าบทสนทนาน้ีท�าให้หลนิไต้อว้ีทีก่�าลงัป่วยอยูต้่องพยายาม

สะกดตนเองไม่ให้อาเจียนออกมา

ดูเอาเถอะ คนอ่ืนเขาปากหวานน�าหน้าไปไกลตั้งเท่าไร นางจะ 

เอาอะไรไปสูเ้ขา ถึงหลนิไต้อว้ีอยากจะเป็นทีโ่ปรดปรานแต่ใช่ว่าแค่พูดว่า

อยากแล้วจะท�าได้ หาไม่ ลองให้จย่าหวน น้องชายของจย่าเป่าอว้ี 

ที่เกิดจากอนุภรรยามาลองพูดแบบเดียวกันดูสิ ถ้าเขาไม่ถูกไล่ออกจาก

คฤหาสน์สกุลจย่าเดี๋ยวนั้น นางจะกระโดดบ่อน�้าเองเลย

สองย่าหลานพูดคุยกันต่ออีกพักหนึง่ ถ้าหากไม่ใช่เพราะจย่าเป่าอว้ี

หยิบยกเรื่องของหลินไต้อว้ีขึ้นมา นางคิดว่าท่านยายคงลืมไปแล้วว่า 
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มาท�าอะไรทีน่ี ่ จะว่าไปเรอืนป้ีซาแห่งนีเ้ดิมเป็นเรือนน้อยในสวนตะวันออก

ของท่านยาย การทีท่่านยายจะเดนิเล่นมาถึงท่ีน่ีย่อมไม่ใช่เรือ่งน่าแปลก 

และการจะท�าเหมอืนนางไม่มตัีวตนก็เป็นเรือ่งท่ีสมเหตสุมผลเช่นกัน

"เหตุใดพักฟื้นมาต้ังหลายเดือนแล้วยังหน้าตาซีดเซียวอยู่อีก"  

ฮูหยินผู้เฒ่าจย่าถอนใจ

หลินไต้อว้ีหลุบขนตายาวเฟ้ือยลงเพราะไม่รู ้จริงๆ ว่าควรจะ 

ตอบอย่างไร ช่วยไม่ได้ เทียบกับจย่าเป่าอวี้แล้ว ปากของนางเหมาะจะ 

ใช้กินอาหารมากกว่าพูดคุย

"ไม่ใช่อะไรหรอกขอรบั ตอนนัน้ข้าสัง่ให้พ่อครวันึง่ซาลาเปาอายุยืน

ให้ผนิผนิหน่ึงหม้อ แต่ใครจะรูว่้านางกลบัไร้วาสนาได้ลิม้รส พอกินเสรจ็ 

ก็ล้มป่วย เวลาน้ีกลวัแต่ผนิผนิจะเป็นเหมอืนท่านอาหญิงทีสุ่ขภาพอ่อนแอ 

ถ้าไม่ถือโอกาสนีก้�าจดัต้นตอของโรค ทิง้ไว้นานๆ แล้วจะไม่ด"ี จย่าเป่าอวี้

ประคองกล่องอาหารในมือ "ดูสิขอรับ น่ีเป็นซูเล่าที่พ่ีสาวใช้ให้คนน�ามา 

ตอนแรกข้าตั้งใจว่าจะเอามาลองกินกับผินผิน แต่เวลานี้นางคงกินซูเล่า

ไม่ได้แล้ว"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าจย่าฟังแล้วนัยน์ตาคมปลาบพลนัเปลีย่นเป็นอ่อนโยนลง

ราวกับสุขภาพอ่อนแอของหลินไต้อว้ีท�าให้นางมองเห็นเงาของบุตรสาว 

ผูอ้าภัพจงึเอ่ยกับจย่าเป่าอวีว่้า "อกีเดีย๋วให้บดิาเจ้าเขียนจดหมายไปเชญิ

หมอหลวงจากในวังมาด้วย"

"ขอรบัท่านย่า เพราะเกิดผนิผนิมารกัษาตวัทีบ้่านเราแล้วอาการหนักข้ึน 

พวกเราคงจะสูห้น้าอาเขยไม่ได้อย่างแน่นอน"

หลินไต้อว้ีหันไปมองจย่าเป่าอว้ีอย่างระแวงเพราะไม่อยากเชื่อว่า
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เขาจะมองออกว่าภายในคฤหาสน์มีการอาฆาตมาดร้ายกันอยู่ ทว่า 

ค�าพูดประโยคนี้ของเขากลับช่วยชีวิตของนางไว้ เพราะมันท�าให้นาง 

ได้กินอาหารอร่อยและสามารถสูต่้อไปได้ นบัแต่น้ีนางจะดต่ีอเขามากข้ึน

อีกนิดและจะไม่มองค้อนเขาอีกแล้ว

"ไต้อว้ี อีกเด๋ียวข้าจะส่งสาวใช้สักสองสามคนมาดูแลเจ้า จะให ้

เด็กที่ยังไม่โตอย่างเสว่ียเย่ียนมาคอยดูแลได้อย่างไร" ฮูหยินผู้เฒ่าจย่า 

พูดพลางค่อยๆ ลุกขึ้นยืน

"ขอบคุณท่านยายเจ้าค่ะ" หลินไต้อว้ีพูดเสียงแหบ ช่วงที่ป่วย 

เสียงของนางจะแหบลงเล็กน้อยท�าให้ฟังดูน่าสงสารมาก

"ขอบคณุอะไร ครอบครวัเดยีวกันท้ังน้ัน" ฮหูยินผูเ้ฒ่าจย่าลบูหน้านาง

เบาๆ "รบีบ�ารงุรกัษาร่างกายให้ดีๆ นะ"

หลินไต้อว้ีผงกศีรษะ อดรู้สึกนับถือความสามารถของจย่าเป่าอว้ี 

ไม่ได้ เพราะแค่เขาพูดสองสามค�าก็ท�าให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าจย่าหันมาดต่ีอนาง

ได้แล้ว และน่ีเป็นครั้งแรกที่นางได้รับความเมตตาจากฮูหยินผู้เฒ่าจย่า

นับตั้งแต่ที่เข้ามาในคฤหาสน์จนถึงวันนี้

ทว่าสิ่งท่ีท�าให้หลินไต้อวี้ปวดใจยังคงเป็นสิ่งท่ีอยู ่ในมือของ 

จย่าเป่าอว้ี ซเูล่าเค่ียวน�า้ตาลท่ีก�าลงัห่างจากนางออกไปมากขึน้ทกุขณะ...

ฮือๆ ใจคอจะไม่เหลือให้นางกินสักค�าเลยหรือ

"ท่านออกไปเดินเล่นท่ีสวนกับท่านอารองเป่าก่อนดีหรือไม่ ข้าจะ 

อยู่คยุเป็นเพ่ือนท่านอาหญิงน้อยท่ีนีเ่อง" ฉนิเข่อชงิประคองฮหูยินผูเ้ฒ่าจย่า

เดินไปที่ประตูด้วยรอยยิ้มน่ารักพลางเอ่ย

ฮูหยินผู้เฒ่าจย่ารับค�าแล้วให้จย่าเป่าอวี้ประคองนางเดินออกไป
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หลินไต้อว้ีเลิกคิ้วอย่างฉงนเพราะคิดไม่ถึงว่าคนที่เพิ่งได้พบกัน 

ครั้งแรกจะมีเรื่องอะไรมาคุยกับนางได้ แต่ในระหว่างท่ีก�าลังขบคิด  

นางกลับเห็นฉินเข่อชิงเดินเข้ามาหาและกล่าวด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลว่า 

"สุขภาพร่างกายของท่านอาไม่ค่อยดี ต้องบ�ารุงให้มาก หาไม่ต่อไป 

อาจเหลือต้นตอของโรค"

อ๋อ จะคุยเรื่องนี้ ช่างไม่รู้จักคิดสร้างสรรค์บ้างเลยจริงๆ "ขอบคุณ 

แต่ท่านยายไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว เจ้าเรียกชื่อข้าเลยก็ได้" นางรู้สึกปวดศีรษะ

กับเรื่องกฎระเบียบภายในบ้านมาก เพราะบางคร้ังเวลาเจอใครก็ไม่รู้ว่า

ควรจะเรยีกเขาว่าอย่างไร ท�าให้หลนิไต้อว้ีนึกอยากเลยีนแบบจย่าเป่าอว้ี 

ที่เรียกทุกคนเป็นพี่สาวน้องสาวให้หมด

แต่เสยีดายทีห่น้านางยังบาง กับคนท่ีไม่สนทิหรอืไม่ได้เป็นอะไรกัน 

นางเรียกเป็นพี่เป็นน้องไม่ออกจริงๆ

ฉินเข่อชิงยิ้ม ท่วงทีกิริยาจับตาท�าให้คนมองรู้สึกอ่อนยวบได้อย่าง

แท้จริง หญิงสาวไม่ได้งามหยาดเยิ้มน่าหลงใหล แต่ท่าทางไม่ถือตัวกับ

ความมีเมตตาท�าให้ใครต่อใครอยากคุยกับนางให้นานขึ้น

เสียดายที่หลินไต้อว้ีก�าลังป่วยใกล้ตาย ไม่มีแรงจะคุยด้วยอีก  

หากจะมาพูดซ�้าเหมือนผู้อื่นล่ะก็ นางฟังจนท่องได้หมดแล้ว และบางที

ยังท่องเป็นกลอนในใจได้ด้วย

"ไต้อว้ี หากเจ้าอยากจะอยูใ่นคฤหาสน์สกุลจย่าดีๆ ต้องรูจ้กัระวังตัว"

"เอ๋?"

"แม้ท่านอารองเป่าจะเป็นทีร่กัและได้รบัความโปรดปรานจากท่านย่า 

แต่น่ันก็ท�าให้เขาตกเป็นที่ริษยาของผู้อื่น ดังนั้นการซ่อนประกายไว ้
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ย่อมดีกว่า"

หลินไต้อว้ีจ้องหน้าฉินเข่อชิงท่ียังคงย้ิมแย้มเหมือนเดิมด้วย 

อาการตาค้าง เพราะค�าพูดประโยคนี้เหมือนก�าลังท�าให้นางเข้าใจถึง

สภาวะการต่อสู้แย่งชิงกันในคฤหาสน์สกุลจย่า รวมไปถึงสถานภาพ 

และบทบาทของนาง ทว่าฉินเข่อชิงเป็นคนของจวนหนิงก๋ัวกง เหตุใด 

นางจึงรู้เรื่องพวกนี้ดีถึงเพียงนี้

"ยังมีอีก เวลาไปรับอาหารจงอย่าบอกว่าไปรับให้ใคร การมอบ 

เศษเงินเพ่ือจ้างคนไปน�ามาให้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ส่วนเรื่องยาให้ท�าเป็น 

ยาลกูกลอนไว้กินจะเหมาะกว่า" ฉนิเข่อชงิพูดพลางหนัไปมองเสว่ียเย่ียน 

ที่ยืนอยู่ข้างเตียงแวบหนึ่ง "เจ้ายังมีสาวใช้ผู้น้ีที่พอจะใช้งานได้ การจะ 

ออกจากคฤหาสน์สกุลจย่าไปท�ายาลกูกลอนเพ่ือรกัษาโรคไม่ใช่เรือ่งยาก 

ร้านขายยาซุ่นซิงทางตะวันตกของเมืองเป็นตัวเลือกท่ีไม่เลว เพราะเป็น

ยาลูกกลอนของแท้"

หลินไต้อวี้ฟังแล้วแทบจะขนลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนาวเยือก

สวรรค์! อย่าบอกนางนะว่าคฤหาสน์ทุกหลัง เรือนพักทุกแห่ง 

ล้วนใช้วิธีน้ีเหมอืนกันหมด ฉนิเข่อชงิถึงได้มาชีแ้นะวิธีเอาตวัรอดให้แก่นาง

นางรู้ว่าในอาหารและยาจะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆ แต่หลินไต้อว้ีที่อยู่

ใต้ชายคาบ้านผูอ้ืน่จ�าเป็นต้องยอมก้มหวั ย่ิงการทีน่างสามารถมชีวิีตอยู ่

ได้นานเพียงน้ีย่อมแสดงว่ายาพิษไม่ได้แรงแต่ต้องการให้นางค่อยๆ ตาย

เพราะพิษไปอย่างช้าๆ เพราะทางที่ดีที่สุดคือท�าให้นางป่วยตาย

ปัญหาคือถ้านางตายแล้วจะมีประโยชน์อะไร เร่ืองน้ีหลินไต้อว้ี 

คิดอย่างไรก็คิดไม่ตก นางเคยสงสัยว่าอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์
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ระหว่างนางกับจย่าเป่าอวี้ ทว่าแต่ไหนแต่ไรมานางกับเขาก็ไม่เคย 

ใกล้ชิดกันมากขนาดต้องก�าจัดนางทิ้ง เช่นนั้นมันไร้เหตุผลจนเกินไป

สรปุคอืดจูากสถานการณ์ในเวลานีห้ลนิไต้อว้ีคงไม่ได้กินซาลาเปา

มากไปจนท้องไส้พัง แต่เพราะจย่าเป่าอว้ีปฏิบัติต่อนางพิเศษกว่าผู้ใด 

จึงท�าให้มีคนปองร้าย

ยุ่งล่ะส ิ เช่นนีน้างจะเข้าใกล้จย่าเป่าอว้ีด ีหรือจะอยู่ให้ห่างจากเขาดี 

เพราะถ้าดึงเขามาเป็นพวกเดียวกันได้ นางย่อมได้ท่านยายมาเป็นท่ีพ่ึง  

แต่ถ้าหากไม่ผลักเขาออกไปเกรงว่านางคงถูกพิษตายอยู่ในคฤหาสน์สกุลจย่า

จรงิๆ

ถูกพิษตายเป็นเรือ่งเลก็ แต่ต่อจากน้ีไปต้องอดกินของอร่อยต่างหาก

ทีเ่ป็นเรือ่งใหญ่!

ความคิดที่จะตัดหนทางไปสู่ของอร่อยของนางช่างไร้มนุษยธรรม

และน่ารังเกียจยิ่ง แล้วนางจะนั่งรอความตายอยู่เฉยๆ ได้หรือ

"หากเป็นไปได้ ต่อไปเวลากินอาหารก็ให้ไปกินกับพ่ีๆ น้องๆ ในบ้าน

จะดีกว่า" ฉินเข่อชิงหยุดพูดแล้วลุกขึ้นอย่างแช่มช้อย ปิ่นที่เสียบอยู่บน

มวยผมส่งเสียงดังกรุ๊งกริ๊ง

"พ่ีเข่อชิง ข้าเข้าใจสิ่งท่ีท่านบอกแล้ว ต่อไปข้าจะอยู่ให้ห่างจาก 

จย่าเป่าอว้ี" คงต้องท�าเช่นน้ีไปก่อนเพ่ือรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 

จากนั้นค่อยรีบเผ่นกลับหยางโจว!

แดนมนษุย์ทุกทีล้่วนมแีต่ของอร่อย แม้การจากคฤหาสน์สกุลจย่าไป 

จะเป็นเรือ่งน่าเสยีดาย แต่ถ้าออกจากคฤหาสน์สกุลจย่าไปแล้วสขุภาพดขีึน้ 

อยากกินอะไรท่ีอืน่มหีรอืจะเป็นเรือ่งยาก
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ก่อนจากไปฉินเข่อชิงยังเอ่ยร�าพึงเสียงเบา "เด็กผู้นั้นชะตาอาภัพ"

หลินไต้อวี้นิ่งงันอยู่นาน จย่าเป่าอว้ีน่ะหรืออาภัพ อ๋อ คงหมายถึง

จุดจบของเขาล่ะสิ ก็อาภัพจริงๆ นั่นล่ะ ปัญหาคือฉินเข่อชิงก็มองเห็น 

ได้เหมือนนางหรือ หาไม่ เหตุใดนางจึงรู้เรื่องนี้ ไม่ถูกสิ ที่นี่เป็นโลกใน 

นิทานโบราณ ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของจริงที่มนุษย์ทั่วไปจะสามารถ 

ทะลุมิติเข้ามาได้

แล้วที่ฉินเข่อชิงบอกว่าอาภัพ...มันหมายถึงเรื่องอะไร หรือนาง 

มีความสามารถท�านายเหตุการณ์ล่วงหน้า?

หลินไต้อว้ีมุ่นหัวคิ้วคิดอยู่นานแต่กลับคิดไม่ออก นางจึงนอนลง 

ด้วยความรู้สึกมึนๆ งงๆ แต่ก่อนหลับนางก็ยังคงรู้สึกเสียดายท่ีไม่ได้กิน 

ซูเล่าเคี่ยวน�้าตาลอีกครั้ง

ฮือๆ นั่นมันของพระราชทานเชียวนะ! 

ในใจของจย่าเป่าอวี้เต็มไปด้วยค�าถาม

เขาคิดมาสามปีแล้ว จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ค�าตอบ

เขาเดินถือกล่องอาหารเข้าไปในเรือนปี้ซาแล้วได้ยินเสียงซอยเท้า

ท�าให้ต้องช้อนสายตาข้ึนมองเลก็น้อย เรยีกเสยีงร้องเบาๆ จากพวกสาวใช้ 

ทีว่ิ่งมาหา แต่ละคนเขนิจดัจนต้องก้มหน้า ไม่กล้าสบตาเขา ภาพพวกนี ้

เขาเห็นมาต้ังแต่เลก็จนโต กลายเป็นความคุน้ชนิแล้วจงึท�าเป็นมองไม่เหน็

และเดินจากไป 

ลองมาคิดดู ต่อให้เป็นสาวใช้รุ่นใหญ่ข้างกายท่านย่าที่มีความนิ่ง

พอตัว แค่เขาจงใจท้ิงสายตาให้หน่อย มีคนใดบ้างจะไม่เหม่อลอย 
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จนแข้งขาอ่อน

แต่นี่ผินผินกลับไม่แยแส...

เมือ่ก่อนเขาสงสัยว่านางอาจจะสายตาไม่ดี มองไม่เห็นใบหน้าหล่อเหลา

เหนือใครของเขา ถึงได้ไม่มท่ีาทเีช่นเดยีวกับสตรใีนวยัเดยีวกัน แต่มอียู่วนัหนึง่ 

ทีเ่ขาเหน็กับตาว่านางชีน้กท่ีบนิอยู่บนท้องฟ้าแล้วบอกได้อย่างแม่นย�าว่า

มนัคอืนกลว่ีซิว่เหย่ียน* และน่ันท�าให้เขาย่ิงไม่เข้าใจมากข้ึน

เพราะถ ้าสายตานางดีถึงเพียงนั้น เหตุใดเวลาที่ เห็นเขา 

กลับไม่มีท่าทีอะไรเลย

กระทั่งลูกผู ้ พ่ีอย่างเซวียเป่าไชท่ีเข้ามาในคฤหาสน์สกุลจย่า 

ซึ่งมีอายุไล่เลี่ยกับผินผิน เป็นคุณหนูตระกูลสูงศักดิ์ มีกิริยามารยาท

เรียบร้อย แต่แค่เขาตั้งใจจ้องนางให้มากหน่อย เซวียเป่าไชยังเขิน 

จนหน้าแดงก�่าและไม่กล้ามองหน้าเขา จวบจนท้ังสองคนไปมาหาสู่กัน

ได้สองปี นางถึงค่อยๆ กล้ามองตอบและคุยเล่นด้วย

ด้วยเหตุน้ีผินผินจึงกลายเป็นสตรีประหลาด เพราะตั้งแต่ครั้งแรก 

ที่เจอกันนางก็ไม่สนใจเขาเลย แม้แต่มองก็ยังไม่ยอมมองให้นานหน่อย

ด้วยซ�้า

ทว่าจู่ๆ ในงานเลี้ยงวันเกิดท่านย่าเมื่อปีท่ีแล้วนางกลับเปลี่ยนไป 

ดวงตาที่แอบซ่อนความขวยเขินตื่นกลัวมีประกายสดใส พิลาสพิไล 

หยาดเยิ้มจนท�าให้เขาใจสั่น

ขนาดนึกย้อนดอูกีทตีอนน้ีจย่าเป่าอว้ีก็ยังคงรู้สึกหวัใจเต้นแรงไม่หาย 

ช่างน่าอศัจรรย์เหลอืเกิน

* นกลวี่ซิ่วเหยี่ยน (Zosterops Japonicus) คือนกแว่นขาวหลังเขียว
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แม้จะบอกว่าผนิผนิเป็นหญิงงามรุน่เยาว์ทีม่เีสน่ห์น่าสงสารราวกับ

ซีซือยามเจ็บไข้ ในขณะที่เซวียเป่าไชเป็นสตรีทรงเสน่ห์ย่ัวยวน แต่ 

จย่าเป่าอวี้กลับไม่เคยรู้สึกใจสั่นเพราะเซวียเป่าไชเหมือนอย่างผินผิน

อาการใจสั่นอย่างไร้เหตุผลนี้ท�าให้เขาอยากจะหาเวลาไปเย่ียม 

ผินผินเป็นประจ�า แต่ระยะหลังดูเหมือนรอบตัวผินผินจะมีผู้คนอยู่ด้วย

เยอะข้ึน เพราะพ่ีน้องชุนท้ังสามคล้ายจะเป็นเงาของนางไปแล้ว กระทั่ง 

พ่ีสะใภ้หลี่หวันกับหลานชายของเขาหลันเอ๋อร์ก็ยังไปร่วมด้วย เวลาเห็น 

พวกนางจบักลุม่กันกินนัน่กินนี ่ จย่าเป่าอว้ีก็อยากเข้าไปมส่ีวนร่วมด้วยมาก 

แต่เขากลับเข้ากลุ่มไม่ได้

ช่วยไม่ได้ เมื่อเขาไม่ค่อยสนิทกับพวกพ่ีน้องกลุ่มน้ี ท�าให้ตอนน้ี 

ต่อให้อยากจะเข้าไปสนิทด้วยก็ไม่รู ้ว่าควรคุยเร่ืองอะไร นอกจากนี้ 

พวกนางก็ไม่มีท ่าทีว ่าจะทอดสะพานให้ ไม่เหมือนพวกฉิงเหวิน 

ที่ชอบเครื่องหอมแป้งชาด และไม่เหมือนเซ่อเยว่ียกับเสี่ยวหงที่ท�า 

เชอืกถักสานตะกร้าให้ เรือ่งทีพ่วกผนิผนิคยุกันมกัเป็นเร่ืองบทกวี แม้แต่

หลานชายของเขาหลนัเอ๋อร์ยังสามารถต่อกลอนได้ ในขณะท่ีเขาฟังแล้ว

รู้สึกปวดศีรษะมาก 

นัน่เป็นการละเล่นทีไ่ม่เหน็จะสนุกสกันดิ ไม่ว่าจย่าเป่าอวีจ้ะเข้าไป

เล่นด้วยก่ีครัง้ก็ยังเหมอืนเดิม ท�าให้เขาไม่ค่อยอยากไปอกี ต่อมาเขารูจ้าก

สาวใช้ท่ีท่านย่าส่งให้ไปอยู่ข้างกายผินผินว่าสุขภาพของนางดีขึ้นมาก 

ท�าให้เขารูส้กึวางใจขึน้และไม่จ�าเป็นต้องว่ิงไปหาทกุๆ สองวนัสามวัน...

ปัญหาคือถึงสมองจะคิดเช่นน้ี แต่ร่างกายกลับฝืนจะไปอีกทาง 

ท�าให้เขายังคงวิ่งมาทุกสองวันสามวัน
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ทว่าพวกผินผินยังคงเป็นเหมือนเดิม

ไม่สิ ไม่รู้ว่ามีจย่าหวนเพ่ิมเข้ามาต้ังแต่เมื่อไร น้องชายของเขา 

ทีเ่กิดจากอนภุรรยาของท่านพ่อ เป็นน้องชายทีเ่ขาไม่สนทิแต่ก็ไม่ได้คดิว่า

เป็นศัตรู

เรือ่งทีน่่ารงัเกียจย่ิงกว่าคือตอนทีเ่ขาก้าวเข้าไปในเรอืนพัก เสยีงหัวเราะ

จะหยุดชะงักลงทันควัน คล้ายว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่ต้อนรับ 

ท�าให้จย่าเป่าอว้ีเผลอเบ้ปากและหมนุตัวเดินจากไป

ที่น่ีมีอะไรดี พวกนางดีแต่จับกลุ่มสุมหัวกัน ในขณะที่เขายุ่งมาก

เพราะต้องไปร่วมงานเลี้ยงของเป่ยจิ้งอ๋องและหนานอันจวิ้นอ๋อง แค่นี ้

เขาก็ยุ่งจนเท้าไม่แตะพ้ืนแล้ว ไม่มีเวลามาท�าท่างดงาม มีความสุข 

เหมือนไม่สนใจโลกอย่างพวกนั้นหรอก

ถึงกระนั้นจย่าเป่าอวี้ยังคงรู้สึกขุ่นใจ เขาไม่พอใจเอามากๆ

เหตใุดพวกนางถึงจบักลุ่มเล่นสนุกกับจย่าหวน แต่กลบัไล่เขาออกมา

ด้วยความเงียบ เขาอยากไปเย่ียมผินผิน แต่พอคิดได้ว ่าตอนตน 

ท�าท่าสะบดัแขนเสือ้จะจากไปแล้วไม่มใีครรัง้เขาไว้เลยสกัคน จย่าเป่าอวี ้

ก็พลันรู้สึกอัดอั้นและต้องบังคับตนเองไม่ให้ไปหานาง...

พริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปกว่าครึ่งปี วันนี้พวกเขาได้รับจดหมาย

จากทางหยางโจวบอกว่าบิดาของผินผินล้มป่วยและอยากพบนาง

ทันทีที่ข่าวนี้มาถึง จย่าเป่าอวี้ก็ถึงกับลนลาน

หากผินผินไปแล้วไม่กลับมาอีก โรคใจของเขาจะรักษาได้อย่างไร

ตอนงานวันเกิดท่านย่า เขาตั้งใจไปน่ังข้างกายนาง แต่ผินผิน 
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กลับวุ่นอยู่กับการกิน ไม่ยอมเจียดเวลามาคุยกับเขา ท�าให้จย่าเป่าอว้ี 

ต้องคอยให้งานเลี้ยงเลิกและทุกคนย้ายไปดูละครที่สวนทิศใต้ก่อน ทว่า

นางกลบัเหมอืนอ่านความคดิของเขาได้จงึชงิขอตวักลบัไปพักผ่อนท่ีห้อง 

ท�าให้จย่าเป่าอวี้ต้องหาข้ออ้างออกมาแต่ไม่พาสาวใช้สักคร่ึงคนไปด้วย

เพื่อตรงไปยังเรือนปี้ซา

ผู้ใดจะรู้ว่าเมื่อเขามาถึง...

"พวกเจ้าท�าอะไรกันอยู่น่ะ" จย่าเป่าอวีไ้ด้ยินน�า้เสยีงแข็งกร้าวและ 

เย็นชาของตนเอง แต่เขาห้ามตนเองไม่ได้ ซ�้ายังนึกอยากจะเหวี่ยง 

กล่องอาหารที่อยู่ในมือออกไปใจจะขาด

ดูเอาเถอะ น่ีมันอะไรกัน! รอบตัวไม่มีสาวใช้สักครึ่งคน มีแต ่

บรุษุสตรอียู่ด้วยกันตามล�าพังในท่ีรโหฐาน ผนิผนิก�าลงัมอบถุงผ้าปักใบหนึง่ 

ให้แก่น้องชายไร้ประโยชน์ที่เกิดจากอนุภรรยาของพ่อเขา!

นี่มันเรื่องอะไรกัน! สัญญารักมั่นอย่างนั้นหรือ ต่อให้อยากท�า

สญัญารกัก็น่าจะมาหาเขาส ิ เหตุใดถึงกระโดดข้ามเขาไปหาเจ้าน้องชาย 

ไร้การศึกษา ขโมยเงินไปชนไก่ไล่สุนัขได้

ก่อนหน้านีเ้ขาเพียงดูหมิน่จย่าหวนและแอบรังเกียจอกีฝ่ายอยู่ในใจ 

แต่ภาพที่เห็นเวลาน้ีท�าให้จย่าเป่าอว้ีนึกอยากจะพุ่งเข้าไปซัดจย่าหวน 

เป็นครัง้แรก

"มธุีระอะไรหรอื" หลนิไต้อว้ีลอบท�าเสยีงจิจ๊๊ะเบาๆ อย่างนึกร�าคาญ 

ที่เจ้าคนกวนประสาทผู้น้ีโผล่พรวดพราดมา แต่ตอนที่นางได้กล่ินหอม 

ของขาหมูตุ๋น นางก็ตัดสินใจยกโทษให้เขา

ต้องบอกให้รูก่้อนว่านางเป็นคนท่ีมจีติใจกว้างขวางมาต้ังแต่ไหนแต่ไร  
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ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับพวกเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน�้านม แต่แน่นอนว่า 

ก่อนหน้าน้ันเขาต้องยกอาหารท่ีน�ามาให้นางก่อนนะ

"ผินผิน เจ้าคิดจะลอบท�าสัญญารักกับจย่าหวนหรือ" จย่าเป่าอว้ี 

ก�าหมดัแน่น สายตาท่ีมองไปทางจย่าหวนแลดเูยียบเย็นเป่ียมไอสังหาร

"หา?" หลนิไต้อวีต้ะลงึ นางมองจย่าหวนผู้มใีบหน้าหมดจดแต่กลับ

มกัชอบวางตวัเป็นอนัธพาลท�าให้ความงามต้องเสยีหายแล้ว คดิไม่ถึงว่า

สองแก้มของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก�่า

อย่าเหลวไหลส ินางไม่ได้ชอบเด็กนะ ต่อให้เขามเีค้าว่าจะโตข้ึนมา

เป็นหนุ่มรูปงามอย่างไรก็ไม่เข้าตานางอยู่ดี!

เหตใุดคนสกุลจย่าถึงได้โตเรว็กันนักนะ เพ่ิงจะอายุไม่เท่าไรแต่กลบั

เลียนแบบผู้ใหญ่กันเสียแล้ว...ขอร้องล่ะ หลินไต้อว้ีแค่วานให้จย่าหวน

ช่วยอาศยัช่ือมารดาของเขาไปรบัอาหารหรอืของสดมาให้เท่าน้ัน เหตไุฉน

ไปๆ มาๆ เขาจึงเกิดใจเต้นขึ้นมาได้ล่ะ อย่าง่ายกันเช่นนี้สิ!

นางไม่อยากกระชากกล้าอ่อนให้ตาย แล้วทางทีด่ก็ีอย่ามายัดเยียด

บทน้ีให้นางเล่นด้วย หาไม่นางจะชกัสหีน้าให้ชมแน่ๆ

"ยังจะแกล้งท�างุนงงอกี เจ้ามใิช่มอบถุงผ้าปักให้เขา..." จย่าเป่าอว้ีด่า 

แต่น�้าเสียงใสกังวานกลับแหบพร่า ใบหน้างามราวเซียนตกสวรรค ์

เปลี่ยนเป็นซีดขาว มือกุมหน้าอกแน่นเพราะเจ็บหัวใจจนพูดไม่ออก

"ข้าก็ให้ทกุคนนัน่ล่ะ" หลงัจากเข้าใจสถานการณ์ท้ังหมด หลนิไต้อว้ี 

ก็เอ่ยเสยีงเย็น "พวกพ่ีสาวน้องสาวล้วนได้กันทุกคน"

แค่ให้ถุงผ้าปักเท่าน้ัน อย่าท�าเหมือนนางหลับนอนกับจย่าหวน 

ไปแล้วสิ ท�าเอาขวัญกระเจิงหมด
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"เจ้าให้พวกพี่สาวน้องสาวได้ แต่ให้เขาไม่ได้!"

"เขาเป็นน้องข้า เหตุใดให้ไม่ได้" ความจริงนางอยากจะพูด 

ให้เยอะกว่านีว่้า 'กงการอะไรของท่าน' แต่เพราะนางยังกินมือ้เย็นไม่อ่ิมและ

อยากลิ้มลองของท่ีอยู่ในกล่องอาหารของจย่าเป่าอว้ีจึงต้องสะกดตนเอง

เอาไว้ เพราะนางได้กลิ่นขนมฝูหรง* เมื่อครู่นางเพ่ิงได้กินไปแค่ชิ้นเดียว 

รสหวานที่แค่เข้าปากก็ละลายนั้น นางยากที่จะลืมจริงๆ

ไหนเลยจย่าเป่าอว้ีจะรู้ว่าหลินไต้อวี้ก�าลังคิดเร่ืองอะไรอยู่ เขา 

ปรายตาไปมองใบหน้าท่ีเปลี่ยนเป็นซีดเผือดอย่างฉับพลันของจย่าหวน

แล้วหัวเราะเสยีงเย็น ในใจนกึข�าอกีฝ่ายท่ีช่างไม่รู้จักประมาณตน เป็นแค่

ลูกอนุที่ไม่รู้จักเล่าเรียนหนังสือแต่กลับหมายปองปทุมงามอย่างผินผิน

"จย่าหวน ท่านย่าพาชายาหนานอันจว้ินอ๋องและบรรดานายหญิง

ตราตั้ง** ไปชมละครที่สวนแล้ว หากเจ้าไม่รีบตามจ้าวอี๋เหนียง*** ไป 

แล้วเกดิเรือ่งน่าอบัอายขึน้ ไม่รูว่้ามผีูใ้ดบ้างทีต้่องขายหน้า" น�า้เสยีงของ 

จย่าเป่าอว้ีเต็มไปด้วยกระแสถากถาง แต่กลับไม่ได้มองหน้าอีกฝ่าย  

"อย่าได้เรียกชื่อละครผิดหรือแต่งเรื่องขึ้นมาเอง คนที่ต้องอับอาย 

จะไม่ได้มีแค่นางผู้เดียว"

เรื่องน่าชวนหัวเมื่อปีท่ีแล้วเขาไม่ได้เก็บมาใส่ใจ แต่ท่านย่ากลับ

ถือสาเป็นอย่างมากเพราะรูส้กึอบัอายขายหน้า หากเกิดเรือ่งท�านองนีข้ึน้

อีกครัง้ เขารบัรองได้เลยว่าจ้าวอีเ๋หนียงอย่าได้คดิจะได้เข้าร่วมงานเลีย้ง 
* ขนมฝูหรง เป็นขนมขึน้ชือ่ของมณฑลอนัฮยุ ท�าจากแป้ง ลกัษณะคล้ายขนมถ้วยฟูของไทย ได้ชือ่ว่าขนมฝหูรง
เพราะสีและรปูลกัษณ์ทีเ่หมอืนดอกฝหูรง (พุดตาน)
** นายหญิงตราตั้ง เป็นบรรดาศักดิ์ที่จักรพรรดิพระราชทานแก่มารดาหรือภรรยาของขุนนางชั้นสูง  
โดยในแต่ละขั้นจะมีค�าเรียกที่แตกต่างกัน ได้แก่ ข้ันหน่ึงและข้ันสองเรียกว่าฟูเหริน ข้ันสามเรียกว่าซูเหริน  
ขั้นสี่เรียกว่ากงเหริน ขั้นห้าเรียกว่าอี๋เหริน ขั้นหกเรียกว่าอันเหริน และขั้นเจ็ดลงไปเรียกว่าหรูเหริน
*** อี๋เหนียง เป็นค�าเรียกอนุภรรยา
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ของสกุลจย่าอีกเลย

จย่าหวนได้ยินแล้วก็รีบจากไปอย่างไม่มีทางเลือก

จย่าเป่าอว้ีห้ิวกล่องอาหารเดนิมาตรงหน้าหลนิไต้อวี ้ เอ่ยถามเสยีงต�า่ 

"หากเขาได้ แล้วของข้าเล่า"

หลินไต้อว้ีก�าลังจะด่าเขาว่าไม่มีน�้าใจต่อพ่ีน้อง แต่กลับถูกเขา 

เอ่ยถามแทน "อะไร"

"ถุงผ้าปัก" จย่าเป่าอวี้ยื่นมือออกไปอย่างถืออภิสิทธิ์เต็มที่

ถ้าหากนางมอบถุงผ้าปักให้ทุกคน ย่อมต้องมีส่วนของเขาด้วยสิ

ท่าทีโอหังวางอ�านาจของจย่าเป่าอว้ีท�าให้หลินไต้อว้ีต้องเลิกคิ้ว  

นางตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม "ไม่มี"

"อะไรนะ"

"ไม่มส่ีวนของท่าน" นางย้ิมอย่างชัว่ร้ายและไม่ลืมฟันซ�า้อกีดาบหนึง่ 

"เหตุใดข้าจึงต้องให้ท่าน"

จย่าเป่าอว้ีจ้องหน้านางอย่างไม่อยากเชื่อ เพราะเขาไม่กล้าเชื่อว่า

นางจะท�าเช่นนี้กับเขา

"เพราะเหตุใด" เขาถามเสียงสั่น

"จ�าเป็นต้องมเีหตุผลด้วยหรอื" นางย้อนถามอย่างเสแสร้งแต่น่ารกั

"ข้าท�าไม่ดีต่อเจ้าอย่างน้ันหรือ นับตั้งแต่ที่เจ้ามาที่นี่จนถึงวันนี้ 

ข้าคอยถามไถ่ทุกข์สุขของเจ้าไม่เคยขาด เวลามีอะไรแปลกๆ เล่นสนุก 

ก็น�ามาให้เจ้าท้ังหมด ขอแค่เจ้าปรารถนา เพียงเจ้าเอ่ยปาก ข้าล้วนท�าให้ได้

ทุกอย่าง แต่เจ้ากลับมอบถุงผ้าปักให้เจ้าคนไร้ประโยชน์อย่างจย่าหวน 

ไม่ยอมให้อะไรข้า!" จย่าเป่าอวี้โกรธจัดแต่กลับไม่กล้าท�าร้ายนาง
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หลินไต้อว้ีเปราะบางอย่างน่าประคองเอาไว้ท่ีกลางฝ่ามือเช่นนี้  

จะให้เขาท�าตัวป่าเถ่ือนกับนางได้อย่างไร แต่กับจย่าหวน จย่าเป่าอว้ี 

ไม่มีความจ�าเป็นต้องเกรงใจ มีวิธีใดท่ีสามารถเล่นงานอีกฝ่ายให้ตายได้ 

เขาพร้อมท�าทั้งนั้น

"คุณชายรองเป่า ข้าเคยขอให้ท่านท�าดต่ีอข้าหรือไม่ หรอืเคยบอกว่า

อยากอยู่กับท่านหรอืไม่ อ๋อ เคยส ิ เรือ่งซาลาเปาอายุยืน ข้าได้รบัเสยีจน

หน�าใจเลย" ต้องนอนยาวกว่าครึง่ปีจนนางคดิว่าต่อไปน้ีตนคงไม่กล้ากิน

ซาลาเปาอายุยืนอีกแล้ว "เป็นจริงที่ท่านบอกว่าเพียงข้าเอ่ยปาก ท่าน 

ล้วนท�าให้ได้ทกุอย่าง แต่ก็แน่ล่ะ ในเมือ่ท่านคอืคณุชายรองเป่าผูม้สีถานะ 

ไม่เหมือนผู้อื่นเพราะท่านย่าของท่านคอยปกป้องและโปรดปราน ไม่ว่า 

ท่านปรารถนาสิง่ใด มหีรอืท่ีจะไม่ได้ แต่นัน่ล้วนไม่ใช่สิง่ท่ีท่านได้มาจาก

ก�าลงัความสามารถตนเอง เพราะสิง่ท่ีท�าให้ท่านได้ทุกอย่างคือชือ่เสยีงของ

สกุลจย่า รวมไปถึงความรกัใคร่เอน็ดจูากท่านย่าและมารดา ส่วนตวัท่านเอง

เป็นแค่เด็กไร้ค่า ไม่มกีารศึกษา รกัสนุก สันหลังยาว"

เฮ้อ พรุ่งน้ีนางจะไปจากคฤหาสน์สกุลจย่าแล้ว พูดเสียให้หมด 

ในวันนีเ้ลยแล้วกัน ถึงจะเสยีดายอาหารในกล่องอยู่บ้าง แต่คอยให้ดกึหน่อย

นางค่อยให้เสวี่ยเยี่ยนไปถามว่ามีของเหลือบ้างหรือไม่ก็ได้

อันท่ีจริงนางควรออกเดินทางกลับหยางโจวไปตั้งแต่ตอนได้รับ

จดหมายจากทางบ้าน แต่หลนิไต้อว้ีอ้างว่าต้องบ�ารงุร่างกายให้ดจีงึอยู่ต่อ

อกีระยะหนึง่เพ่ือให้ถงึงานวนัเกดิของท่านยาย จะได้กินอาหารรสเลศิจาก

งานเลีย้งสกังาน หาไม่นางจะเสยีเวลาพูดคุยอยู่กับเขาท่ีน่ีไปด้วยเหตใุด

สหีน้าของจย่าเป่าอว้ีเดีย๋วด�าเด๋ียวขาว เขาอ้าปากแต่กลบัพูดไม่ออก
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เขาโตจนป่านนี้ยังไม่เคยมีใครต่อว่าเขาเลยแม้แต่น้อย มีผู้ใดบ้าง 

ทีไ่ม่คอยตามประจบเอาใจเขา ต่อให้เขาท�าผดิ คนในบ้านก็ไม่เคยพูดจา

รุนแรงสักประโยค แต่หลินไต้อว้ีกลับพูดใส่หน้าเขาจนแทบทนฟังไม่ได้  

ที่น่าโมโหมากยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเถียงไม่ได้ด้วย!

"ข้าไม่ใช่คนไร้การศึกษา และย่ิงไม่ใช่พวกรักสนุกสันหลังยาว!"  

เนิน่นานกว่าทีจ่ย่าเป่าอว้ีจะเค้นเสยีงโต้อ่อนอ่อยออกมาได้ "ต่อให้สอบผ่าน 

แล้วจะอย่างไร ได้เป็นขนุนางในราชส�านกัแล้วจะอย่างไร สกุลจย่ารุง่เรอืงมาก

อยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องเอาข้าไปเพ่ิมดอกไม้บนผ้าทอลาย* อกีหรอก แล้ว 

ต่อให้ข้าออกนอกบ้านมากกว่านีก็้ยังไม่ถือว่าเป็นการออกไปส�ามะเลเทเมา 

เพราะข้าไปเชื่อมสัมพันธไมตรีตามจวนจวิ้นอ๋องต่างๆ แล้วเจ้าจะเอา 

คนอย่างจย่าหวนมาเปรียบกับข้าได้อย่างไร! เขาต่างหากท่ีเป็นเจ้าโง่ 

ไร้การศึกษา รักสนุก สันหลังยาว ตีไก่ไล่สุนัขตัวจริง!"

หลินไต้อวี้เอนตัวพิงราวจับด้วยท่าทางเกียจคร้านพลางเอ่ยด้วย 

น�า้เสยีงคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "คณุชายรองเป่าผูเ้ก่งกล้าสามารถ ทุกข์สขุ 

ของสกุลจย่าล้วนขึน้อยู่กับท่านผูเ้ดยีว ขนาดหลนัเอ๋อร์สอบได้ต�าแหน่งซิว่ไฉ** 

ตอนอายุแปดขวบ คนในบ้านยังไม่เห็นเป็นเร่ืองส�าคัญ ที่แท้เป็นเพราะ 

การออกนอกบ้านของคุณชายรองเป่ามคีวามส�าคัญมากย่ิงกว่านีเ่อง"

จย่าเป่าอวี้มีสีหน้าปั้นยาก "เรื่องที่หลันเอ๋อร์สอบได้ต�าแหน่งซิ่วไฉ 

* เพ่ิมดอกไม้บนผ้าทอลาย หมายถึงการประดับตกแต่งสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วให้สวยงามย่ิงขึ้นไปอีก  
เปรียบเปรยถึงการกระท�าที่ไม่จ�าเป็น
** การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจว่ี) มีท้ังหมด 6 สนามสอบ ผู้ที่สอบผ่านระดับเซี่ยนซื่อและฝู่ซื่อ 
จะได้เป็นบัณฑิตถงเซิง ผู ้ท่ีสอบผ่านระดับย่วนซื่อจะได้เป็นบัณฑิตซ่ิวไฉ ผู ้ท่ีสอบผ่านระดับเซียงซื่อ 
จะได้เป็นบัณฑิตจว่ีเหริน ผู้ท่ีสอบผ่านระดับฮุ่ยซื่อจะได้เป็นบัณฑิตก้งซื่อ และผู้ท่ีสอบผ่านระดับเตี้ยนซื่อ 
จะได้เป็นบัณฑิตจิ้นซื่อ ซึ่งในระดับสุดท้ายนี้จะแบ่งเป็นสามขั้น โดยผู้มีคะแนนสอบเป็นสามอันดับแรก 
ของบัณฑิตขั้นหนึ่งจะเรียกว่าจ้วงหยวน ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวาตามล�าดับ
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ข้ารู้สึกดีใจไปกับเขาด้วย แต่คนท่ีเราก�าลังพูดถึงตอนนี้คือจย่าหวนนะ  

ไม่ใช่หลันเอ๋อร์!"

"ก็จรงิ แต่ข้ารูม้าว่าจย่าหวนไม่ใช่พวกสนัหลงัยาว หากเป็นเพราะ 

ท่านยายไม่อนุญาตให้เขาไปเรียนหนังสือ แล้วน่ันก็เพราะผลการเรียน 

ของเขาที่ส�านักศึกษาหลวงดีกว่าคุณชายรองเป่ามาก ดังนั้นจึงไม่อาจ 

ปล่อยให้เขาข่มรัศมีของท่าน ท�าให้เด็กผู้หน่ึงต้องถูกกักไว้ในบ้าน  

กระดิกไปที่ใดไม่ได้เพราะต้องถูกผูกมัดด้วยสถานภาพของลูกอนุภรรยา 

แล้วท่านจะให้เขาท�าอย่างไร" นางบอกเล่าถึงความอยุติธรรมในช่วง 

ระยะเวลาหลายปีนี้ออกมาจนหมด

"เพราะเป็นบุตรท่ีเกิดจากอนุภรรยา กระทั่งต�าแหน่งก็ไม่มี แต่

ส�าหรบัข้าท่านคอืพ่ีชายต่างแซ่ของข้าและเขาเป็นน้องชายต่างแซ่ของข้า 

ไม่มีอะไรแตกต่าง หรือถ้าจะฝืนบอกว่าต่างกันให้ได้ อย่างมากก็แค ่

ฐานะของพวกท่านสองคนในใจของท่านยายเท่านั้นที่แตกต่าง"

คิดๆ ดูแล้วนางเองก็ใจร้ายเหมือนกัน เพราะคิดว่าก�าลังจะได้ 

ไปจากท่ีนี่ นางถึงเลือกท่ีจะพูดถากถางเขาในเวลาน้ี แต่ก็ช่วยไม่ได้  

ในเมือ่เขาเอาตวัมาประเคนให้ด่าถึงประตเูองแล้วจะโทษใคร ย่ิงไปกว่าน้ัน 

สิง่ทีน่างพูดออกไปล้วนเป็นเรือ่งจรงิทกุประโยค ไม่ได้ใส่น�า้มนัเตมิน�า้ส้ม* 

เลยแม้แต่น้อย

อ�านาจชี้เป็นชี้ตายในบ้านหลังนี้ล้วนอยู่ในก�ามือของท่านยาย  

นอกจากจย่าเป่าอว้ีแล้ว หากผูอ้ืน่คดิจะเผยอหน้าข้ึนมา...เกรงว่าคงเป็น

เรื่องยากยิ่งกว่าปีนขึ้นฟ้า

* ใส่น�้ามันเติมน�้าส้ม หมายถึงเล่าเรื่องราวให้เกินจริงเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่น
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"ขอเพียงข้าตัง้ใจ เขาก็อย่าคดิว่าจะสูข้้าได้" เสยีงโต้ของเขาย่ิงอ่อนลง

กว่าเดมิ "เขาเป็นแค่ลกูอนุ เกิดจากบ่าวไพร่!"

ทีเ่ขาดูหมิน่จย่าหวนเป็นเพราะมารดาและท่านย่าต่างมองไม่เห็นหวั

ของจย่าหวน นานวนัเข้าจย่าเป่าอวีจ้งึพลอยไม่ชอบหน้าจย่าหวนตามทุกคน 

ไปด้วยและไม่เคยมองจย่าหวนว่าเป็นน้องชาย...แต่จะเป็นไปได้อย่างไร

ทีท่่านย่าจะไม่ให้จย่าหวนไปเรยีนหนงัสอื เห็นอยู่ว่าเขารักสนกุจนไม่ยอม

เรียนเองต่างหาก!

"เป็นบ่าวไพร่แล้วไม่ใช่มนษุย์หรอื เสยีแรงท่ีท่านให้ความรกัใคร่เอน็ดู

พวกสาวใช้ของตนเองเหมอืนของล�า้ค่า เหตใุดสาวใช้ของท่านเป็นมนุษย์ 

ส่วนสาวใช้ของบดิาท่านมใิช่มนุษย์ และน้องชายของท่านก็มใิช่มนษุย์หรือ 

หากสกัวันสาวใช้ของท่านเปลีย่นเป็นสาวใช้ห้องข้าง* แล้วให้ก�าเนิดบตุรชาย 

แก่ท่าน ท่านจะไม่รักลูกที่เกิดจากอนุภรรยาเช่นนั้นหรือ"

ถ้าไม่ใช่เพราะต้องเก็บแรงเอาไว้ออกเดินทางในวันพรุ่งน้ี นาง 

ก็อยากจะกระโดดเข้าไปทุบเขาหนักๆ สักยกหนึ่งจริงๆ 

เขาได้รบัความรกัใคร่ตามใจจนเสยีคนแล้ว คนทีส่มควรโดนตโีดนด่า

เช่นนีไ้ม่มทีางเข้าตานางหรอก!

จย่าเป่าอวี้นิ่งงัน เขาไม่เคยขบคิดถึงปัญหานี้มาก่อน แต่...

"ข้าไม่มวัีนมสีาวใช้ห้องข้าง ไม่มวัีนรบัสาวใช้ห้องข้าง และไม่มทีาง 

มีลูกกับอนุภรรยา!" เขาตะโกนออกมาอย่างไม่ต้องหยุดคิด เพราะเขา 

ไม่ได้อยากมสีาวใช้ห้องข้างหรอือีเ๋หนยีงเหมอืนบดิา สิง่ทีเ่ขาต้องการคือ

* สาวใช้ห้องข้าง เป็นค�าเรยีกภรรยาบ่าวซึง่ไม่ได้รบัการยกย่อง โดยมากรบัไว้ก่อนรบัอนุภรรยาหรอืแต่งภรรยาเอก 
พักอยู่ในห้องด้านข้างทีท่ะลกุบัห้องนอนหลกัของเจ้านายเพ่ือให้สะดวกในการปรนนบิติัตอนกลางคนื จงึเป็น 
ทีม่าของชือ่ดงักล่าว
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การมีภรรยาแค่ผู้เดียว

และภรรยาคนที่เขาต้องการคือ...

"ผู้ใดจะรู้ แต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่เก่ียวกับข้า" หลินไต้อว้ียักไหล่

อย่างไม่แยแส "คุณชายรองเป่า ข้าเหนื่อยแล้ว เชิญท่านไปชมละคร 

เป็นเพื่อนท่านยายที่สวนเถิด"

อย่าอยู่ท่ีนี่ต่อเป็นอันขาด เพราะนางกลัวเหลือเกินว่าจะมีสาวใช้ 

มาพบว่าเขาอยู่ท่ีเรือนพักของนางแล้วท�าให้วันที่นางจะได้กลับบ้าน 

ต้องทอดห่างออกไปอย่างไร้จุดสิ้นสุด

"เจ้าบอกมาซิว่าต้องท�าอย่างไร เจ้าจึงจะดีต่อข้าบ้าง"

น�า้เสยีงไม่ย่ีหระของหลนิไต้อว้ีท�าให้จย่าเป่าอว้ีโกรธจดั เขาคว้ามอื

ของนางมาถามอย่างต้องการค�าตอบ

"ปล่อยข้า" หลินไต้อวี้พูดเสียงเรียบ

"เจ้าก็บอกสิว่าเพราะเหตุใด! ทั้งท่ีข้าดีต่อเจ้าถึงเพียงนี้แต่กลับสู ้

จย่าหวนไม่ได้?!" ความกราดเกรีย้วนีไ้ม่ว่าเขาจะท�าอย่างไรก็กล�า้กลืนมนั

ลงไปไม่ได้ มนัไม่ใช่แค่เพราะจย่าหวนเป็นลกูอน ุแต่ท่ีส�าคญัมากย่ิงไปกว่าคอื 

จย่าหวนได้มพ้ืีนท่ีในหัวใจของนางท้ังทีท่ีต่รงน้ันสมควรเป็นของเขา!

"เพราะจย่าหวนเป็นคนน่าสงสาร เพราะจย่าหวนน่าเห็นใจ สิ่งที่ 

เขาท�าเป็นแค่การปกปิดความน้อยเนือ้ต�า่ใจและป้องกันตวัเอง ในสายตาข้า 

เขายังพอช่วยได้ ในขณะท่ีท่าน..." หลินไต้อว้ีกระตุกมือออกจากอุ้งมือ

ของเขาด้วยเรี่ยวแรงท่ีไม่รู้ว่ามาจากที่ใด และแรงของนางมากพอที่จะ 

ท�าให้จย่าเป่าอวี้เซล้มลงบนพ้ืน หลินไต้อว้ีลุกขึ้นอย่างแช่มช้าพลาง 

ปรายตามองเขา "ท่านมนัจองหองจนไม่เหลอืทางแก้ไขอกีแล้ว ข้านึกชงัท่าน
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ตั้งแต่แรกเห็น...ไสหัวไป!"

จย่าเป่าอว้ีมองรอยย้ิมของนางที่สลายหายไปอย่างตะลึงลาน  

ในดวงตานิ่งสงบร้อนรนด้วยเพลิงโทสะ ใบหน้าสวยหวานประดุจบุปผา

แลดเูยือกเยน็อย่างไม่อาจล่วงเกิน แสงจากเปลวเทียนส่องสะท้อนให้เห็นถึง

ความงามสง่าผิดตา

เขาสมควรโมโห สมควรไม่พอใจ และสมควรหมุนตัวเดินจากไป  

แต่ช่ัวขณะนั้นเขากลับขยับตัวไม่ได้ เพราะความงามประดุจเทพเซียน 

ของหลินไต้อวี้ท�าให้หัวใจรู้สึกหวาดหวั่น

"ไสหัวไปให้ห่างจากข้า อย่าท�าให้ข้าต้องเหนื่อยอีก" หลินไต้อว้ี 

กล่าวเสียงเย็นชา

นางเจออันตรายจากท้ังทีแ่จ้งและท่ีลบัในคฤหาสน์สกุลจย่ามามาก

พอแล้ว ถ้าฉนิเข่อชงิไม่มนี�า้ใจเตอืนนาง เกรงว่าหลนิไต้อว้ีคงไม่ได้ย่างเท้า 

ออกจากประตคูฤหาสน์สกุลจย่าอกี เวลาน้ีนางมอบตะปอู่อน* ให้เขาไป

หลายดอกแล้ว ที่นางรักษามารยาทและระยะห่างกับเขาเป็นเพราะ

ต้องการให้ตนเองได้อยู่อย่างสงบมากขึ้นสักเล็กน้อย ไหนเลยจะรู้ว่า 

เขากลับเป็นฝ่ายวิ่งมาข่มขู่นางเสียเอง

เห็นได้ชัดเลยว่าจย่าเป่าอวี้เป็นลูกเศรษฐีท่ีถูกตามใจจนเสียคน  

ช่างน่ารังเกียจนัก

เพียงแต่จนถึงวันนีห้ลนิไต้อว้ีก็ยังคิดไม่ตกว่าเพราะเหตุใดฉินเข่อชงิ

ถึงเข้าใจว่าจย่าเป่าอวี้เป็นคนอาภัพ ทั้งที่เขาเป็นพวกบุญหนักศักดิ์ใหญ่  

ถ้าคนอย่างเขาอาภัพ บนโลกคงไม่มีคนวาสนาดีอีก

* ตะปูอ่อน เป็นส�านวน หมายถึงการปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมหรือการวิจารณ์อย่างนุ่มนวล
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"หมายความว่าอย่างไร" จย่าเป่าอวี้ได้สติ เขาถามเสียงงึมง�า

ขนตายาวของหลินไต้อว้ีหลุบต�า่ นางคดิหนักว่าควรสัง่สอนเขาหนกัๆ 

ดหีรอืไม่

แต่แล้วจู่ๆ  กลับมเีสียงฝีเท้าท่ีว่ิงมาอย่างเสยีขวัญดังมาจากด้านนอก 

ท�าให้นางนึกในใจว่าแย่แล้ว มีแม่นางท่ีแต่งกายเป็นสาวใช้วิ่งเข้ามา 

ตามคาดจรงิๆ

คนผูน้ี้เป็นใคร...สาวใช้ในบ้านมจี�านวนมากเกินไปท�าให้นางจ�าไม่ได้

จรงิๆ ว่าคนใดเป็นคนใดแล้ว
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ระหว่างที่หลินไต้อว้ีก�าลังคิดว่าจะเอาจย่าเป่าอว้ีไปซ่อนไว้ท่ีใดดี 

สาวใช้ผู้นั้นก็พุ่งเข้ามาในเรือนแล้ว หลินไต้อว้ีจึงได้แต่ปลงอนิจจังและ 

หวังว่าความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง 

กลับบ้านของนางในวันรุ่งขึ้น

"ช่วยด้วย! เจ้านายทัง้สองได้โปรดช่วยนายหญิงของข้าด้วย!" สาวใช้

ว่ิงมาแบบหายใจหายคอไม่ทัน และพอเข้ามาในเรือนได้ก็คกุเข่าลงขอร้อง

หลนิไต้อว้ีชะงกั กลายเป็นจย่าเป่าอว้ีทีไ่ด้สตก่ิอน เขาดงึตวัสาวใช้ 

ขึน้มา "เจ้าคือรุย่จ ูสาวใช้ของเข่อชงิไม่ใช่หรอื"

มุมปากของหลินไต้อว้ีกระตุก เก่งจริง ขนาดชื่อสาวใช้ของ 

จวนหนิงก๋ัวกงยังจ�าได้ ถ้าเอาความจ�ายอดเย่ียมระดบันีไ้ปใช้กับการเรยีน 

เรื่องคิดจะสอบเอาต�าแหน่งจ้วงหยวนคงไม่ใช่เรื่องยาก

"เกิดเรื่องอะไรขึ้น" หลินไต้อวี้ถามอย่างนึกสงสัย

3
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วันน้ีเป็นงานวันเกิดของท่านยาย ฉินเข่อชิงจึงติดตามคนของ 

จวนหนิงก๋ัวกงมาอย่างพร้อมหน้า ตอนจบงานเลี้ยงอาหารหลินไต้อวี ้

เหน็ฉนิเข่อชงิติดตามอยู่ข้างกายท่านยาย บอกว่าจะล่วงหน้าไปชมละคร 

ที่สวน

"คุณชายรองเป่า นายหญิงของข้าเกิดเรือ่งแล้ว ท่านพอจะตามบ่าว

ไปช่วยนายหญงิได้หรอืไม่เจ้าคะ!" รุย่จรู�า่ไห้ประดจุดอกสาลีต้่องหยาดฝน 

หากไม่ใช่เพราะจย่าเป่าอว้ีชงิดงึตวันางขึน้มาก่อน เกรงว่านางคงโขกศรีษะ 

ให้เขาแล้ว

"ตกลงมนัเกิดเรือ่งอะไรขึน้ เจ้าเล่ามาให้เข้าใจหน่อย" ทันทท่ีีได้ยินว่า 

ฉนิเข่อชงิเกิดเรือ่ง ค้ิวเข้มของจย่าเป่าอวีพ้ลนัขมวดเข้าหากันฉบั

น่ีเป็นเรื่องใหญ่ ต้องรู้กันเสียก่อนว่าฉินเข่อชิงเป็นหลานสะใภ ้

ของภรรยาเอกแห่งจวนหนิงก๋ัวกง ถ้าหากมาเกิดเรื่องขึ้นในบ้าน... 

แต่จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในบ้านได้เล่า

"ตอนทุกคนล่วงหน้าไปชมละครที่สวนทิศใต้ นายหญิงผู ้เฒ่า 

บอกว่าลมตอนกลางคืนเย็นอยากจะได้เสื้อคลุม ความจริงเร่ืองนี้ควรให้

สาวใช้รุน่ใหญ่ไปน�ามา แต่ไม่รูว่้าคุยกันอย่างไรถึงได้ให้นายหญิงไปแทน 

นายหญิงไม่คุ ้นกับเรือนพักของท่ีนี่จึงต้องให้บ่าวหญิงกับบ่าวชาย 

ช่วยน�าทาง เดิมทคีวรต้องไปทีห้่องหลกัของเรือนทิศเหนือ แต่พอเดนิผ่าน

ทางแคบกลับไม่ได้เข้าไปในห้องหลักของเรือนทิศเหนือ เพราะบ่าวหญิง

กับบ่าวชายพานายหญิงไปท่ีห้องเล็กทางตะวันออกของเรือนทิศเหนือ

แทน นายหญิงจงึให้บ่าวช่วยเข้าไปเอาเสือ้คลมุในห้องหลกัมา ตอนบ่าว

กลับไปที่ห้องเล็กอีกครั้งก็เห็นแต่ไกลว่าเป่าจูที่เป็นสาวใช้อีกคนล้มอยู ่
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บนพ้ืน ส่วนบ่าวหญิงกับบ่าวชายสองคนนั้นก�าลังรุมนายหญิง" รุ ่ยจู 

เล่าด้วยน�้าตาไหลอาบใบหน้า 

"นายหญิงแอบส่งสายตาให้บ่าว บ่าวจึงรีบว่ิงมาหาคนช่วย  

แต่ผู้คนในบ้านล้วนไปอยู่ท่ีสวนทิศใต้กันหมด บ่าวจึงต้องท�าใจกล้า 

บุกเข้ามาหาแม่นางหลินที่นี่"

จย่าเป่าอว้ีฟังถึงตรงนี้ก็มีสีหน้าซีดขาวดุจกระดาษ เพราะรู้ว่า 

เรื่องนี้จะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆ จึงรีบบอกว่า "รีบน�าทาง!"

รุ่ยจูกล่าวขอบคุณอย่างซาบซึ้งก่อนน�าจย่าเป่าอว้ีไป หลินไต้อว้ี 

จึงจะตามไปด้วย "ข้าไปด้วย!"

"ผินผินเจ้าห้ามมา!" จย่าเป่าอวี้ตวาดเสียงหนัก

"เหตุใดข้าจะไปไม่ได้ พ่ีเข่อชิงดีต่อข้าท่ีสุด ถ้านางมีปัญหา จะให้

ข้ายืนดูอยู่เฉยๆ ได้หรือ" แม้พวกนางจะมีวาสนาได้พบกันแค่ครั้งเดียว  

แต่ฉินเข่อชิงกลับช่วยนางเอาไว้อย่างมาก หลินไต้อวี้ย่อมไม่มีเหตุผล 

ที่จะไม่ตอบแทนบุญคุณ

เพียงแต่เรือ่งพวกน้ีมนัมาจากนิทานดดัแปลงฉบบัใดกัน ฉนิเข่อชงิ

ต้องป่วยตายไม่ใช่หรือ! เหตุใดนางจึงถูกม้วนเข้าไปในการฆาตกรรม

หน้าตาเฉยเช่นนี้

จย่าเป่าอว้ีไม่มีเวลามาเตือนให้หลินไต้อว้ีถอยออกจากเร่ืองนี้ 

เพราะใจห่วงแต่เรื่องช่วยคนเป็นอันดับแรก เขาจึงตามรุ่ยจูไปท่ีห้องเล็ก

ทางตะวันออกของเรือนทิศเหนือ

ห้องเล็กนี้อยู่ห่างจากเรือนป้ีซาไปไม่ไกล เพียงผ่านทางเดินเล็กๆ 

สองสายก็ถึงประตชูัน้ในแล้ว พวกเขาเห็นได้แต่ไกลว่าด้านในมคีนล้มลง 
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กับพื้น เมื่อย่ืนหน้าเข้าไปมองก็ต้องตกใจ เพราะบ่าวหญิงก�าลังกดตัว 

คนผู้หนึ่ง ในขณะที่บ่าวชายถือเชือกไว้ในมือแน่นเหมือนก�าลังรัดอะไร 

สักอย่างอยู่

จย่าเป่าอว้ีตะลึงค้างอยู่ที่เก่า ตรงกันข้ามกับรุ่ยจูที่ก�าลังจะพุ่งตัว 

น�าเข้าไป

ทว่าหลนิไต้อว้ีกลบัคว้าตวัรุย่จเูอาไว้และแสร้งตะโกนเหมอืนไม่รูเ้รือ่ง 

"พ่ีเป่าอว้ี น่ีเป็นทางไปสวนทิศใต้จริงหรือ ข้าไม่เห็นเงาใครเลยสักคน  

ท่านคงไม่คิดจะหลอกข้ามาทีร่โหฐานหรอกนะ"

จย่าเป่าอวี้มองนางอย่างอึ้งๆ เพราะไม่เข้าใจในเจตนาของนาง  

ต่อมาเขาก็ถูกหลินไต้อว้ีลากเข้าไปที่ด้านหลังพุ่มไม้ และเพียงชั่วอึดใจ

บ่าวหญิงกับบ่าวชายที่อยู่ในห้องก็เปิดประตูแล้ววิ่งออกมา

โคมป้องกันลมที่แขวนอยู่ข้างทางสายเล็กส่องให้เห็นเงาของ 

สองคนนั้นอย่างชัดเจน จย่าเป่าอว้ีพิศดูอย่างละเอียดแล้วพบว่า 

บ่าวหญิงผูน้ัน้คือภรรยาโจวรุย่ ผูต้ดิตามของท่านแม่ และบ่าวชายผูน้ัน้คอื 

จินเหวินเสียง พ่อบ้านของท่านย่า...

นี่มันเรื่องอะไรกัน! เขาตัวสั่นน้อยๆ

เพราะ...เพราะเหตุใดบ่าวหญิงกับพ่อบ้านในคฤหาสน์ถึงต้อง

สังหารฉินเข่อชิงเล่า!

เขารูส้กึเย็นวาบไปทัว่ท้ังร่าง แต่ยังไม่ทันได้สงบใจ หลนิไต้อว้ีท่ีอยู่

ข้างกายเขากลับพุ่งตัวน�าออกไป ถึงเขาอยากจะร้ังนางไว้แต่ก็ไม่ทัน  

ท�าได้เพียงตามหลังนางกับรุ่ยจูเข้าไปในห้องแล้วรีบปิดประตู

ทันทีท่ีหันไปก็เห็นรุ่ยจูฟุบตัวร้องไห้อยู่บนร่างของฉินเข่อชิงท่ีสลบ

Page �����������������������.indd   65 10/7/2562 BE   15:55



66

นิทานรักนักษัตรปีมะเส็ง

อยู่บนพื้น จย่าเป่าอวี้ตัวแข็งทื่อก่อนเริ่มมีอาการสั่นน้อยๆ

เขาราวกับสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงท�าให ้

ไม่อาจท�าสิ่งใด ผิดกับหลินไต้อว้ีท่ีแนบหูฟังท่ีหน้าอกของฉินเข่อชิง 

แล้วเงยหน้าขึ้นมาร้องบอกทันทีว่า "หัวใจยังเต้น ยังมีลมหายใจ  

เรารีบพานางไปเร็ว!"

"นายหญิงยังมีชีวิตอยู่หรือ..." รุ่ยจูร้องไห้จนถามแทบไม่ได้ศัพท์  

มือเล็กๆ ลูบเลือดที่มุมปากของฉินเข่อชิงออก

"ยังมชีวิีตอยู่แน่นอน" หลนิไต้อวีร้บีพยุงคนข้ึน แต่เนือ่งจากแรงนาง

น้อยเกินไปจงึจ�าเป็นต้องหนัไปขอความช่วยเหลอื "จย่าเป่าอวี ้ ท่านยังจะ

ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นท�าอะไร รีบหน่อยสิ!"

จย ่าเป่าอว้ีถึงได ้สติกลับมาทันที เขารีบทรุดตัวลงน่ังยองๆ  

เพ่ืออุ้มฉินเข่อชิงขึ้นมา แต่ก�าลังของเขาใช่ว่าจะอุ้มคนข้ึนมาง่ายๆ และ

ในจังหวะนี้เอง...

"มีคนมา" หลินไต้อว้ีพูดเสียงเบาพลางกวาดตามองซ้ายขวา  

"ลากนางไปที่ใต้โต๊ะหนังสือก่อน"

จย่าเป่าอว้ีไม่ตอบแต่เค้นก�าลงัท้ังหมดเพ่ือลากตวัฉนิเข่อชงิไปไว้ที่

ใต้โต๊ะหนังสือ ระหว่างที่เขาคิดว่าคนข้างนอกจะเปิดประตู... "ไม่ถูก  

เหตใุดพวกเราจงึต้องซ่อนตัวไม่ให้พวกเขาเหน็" เขาเป็นคณุชายสกุลจย่า 

หรือพวกนั้นจะกล้าลงมือกับเขาด้วย? คิดจะเป็นปฏิปักษ์กันหรือไร

หลินไต้อวี้ก�าลังคิดหนักว่าควรท�าอย่างไรต่อไป แต่แล้วนาง 

กลับได้กล่ินน�้ามันตะเกียง ตามมาด้วยเสียงบานประตูลั่นดังเปรี๊ยะๆ  

เมื่อไอร้อนได้แทรกผ่านเข้ามาให้เห็นเปลวไฟได้เลือนๆ
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"เป็นไปไม่ได้" หลินไต้อวี้จ้องบานประตูที่เริ่มไหม้ไฟอย่างทึ่มทื่อ

พวกนัน้ตัง้ใจวางเพลิงเผาห้องเพ่ือท�าลายศพและร่องรอยมาตัง้แต่ต้น!

จย่าเป่าอว้ีมองไปทางหน้าต่างท่ีมีอยู่แค่บานเดียว "ปีนหน้าต่าง 

ออกไป เร็ว!"

หลนิไต้อวีกั้บรุย่จชู่วยกันยกตัวฉนิเข่อชงิให้จย่าเป่าอว้ีอุม้หนอีอกไป

ทางหน้าต่าง จากนั้นจย่าเป่าอวี้ก็หันกลับมาอุ้มหลินไต้อว้ี ทว่าเมื่อเขา 

หันไปรับตัวรุ่ยจู เขากลับเห็นนางก�าลังมองเป่าจูที่นอนหมดลมหายใจ 

อยู่ที่พื้น

"จะช่วยนางด้วยหรือ" จย่าเป่าอวี้ท�าท่าจะปีนกลับเข้าไปในห้อง

แต่รุย่จรูบีผลกัเขากลบัออกมา "คณุชายรองเป่า ได้โปรดช่วยนายหญงิ

ด้วย!"

"เข่อชิงปลอดภัย เจ้าออกมาได้แล้ว"

"ข้าไปไม่ได้"

"เพราะเหตุใด" จย่าเป่าอวี้ไม่เข้าใจ

"เพราะการท่ีพวกเขาวางเพลิงแสดงว่าต้องมีคนบงการ คอยให้ถึง

ตอนดบัไฟหรอืทกุอย่างไหม้หมด พวกน้ันจะต้องมาตรวจดูจ�านวนศพแน่ๆ 

หากศพหายไปศพหนึ่ง พวกเขาก็จะรู้ว่านายหญิงได้รับความช่วยเหลือ 

ให้หนีออกไป" รุย่จมูนี�า้ตาอาบเตม็ใบหน้า แต่นางกลบัค่อยๆ แย้มย้ิมออกมา

อย่างอ่อนโยนและเด็ดเดี่ยว

"เจ้าพูดจาเหลวไหลอะไรน่ะ ข้าจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่าง  

ไม่มีทางปล่อยให้เข่อชิงต้องตายอย่างไม่รู ้อีโหน่อีเหน่แน่ รับรองว่า 

จะไม่เกิดปัญหาอะไรอกี" จย่าเป่าอวีพู้ดเสยีงหนักแน่น สะกดความตืน่กลวั 
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ในใจเพื่อแสดงความเยือกเย็นและพึ่งพาได้

"คุณชายรองเป่า ท่านน่าจะรู้อยู่แก่ใจดีว่าถ้าหากนายหญิงไม่ตาย 

เรื่องน้ีก็ยากที่จะจบ เช่นนั้นก็ให้ข้าเป็นตัวแทนนายหญิงดีกว่า ขอท่าน 

ช่วยดูแลนายหญิงให้ดีและหาทางพานางออกไปจากจวนให้ได้" รุ่ยจู

กล่าวจบก็คุกเข่าลงโขกศีรษะแรงๆ

"รุ ่ยจู เจ้าอย่าท�าอะไรโง่ๆ นะ พวกเราสามารถ..." หลินไต้อว้ี 

ฟังบทสนทนาของท้ังสองคนแล้วรูส้กึผดิปกตจิงึตัง้ท่าจะห้าม แต่กลบัเห็น

รุย่จลูกุพรวดแล้ววิง่พุ่งชนผนังอย่างแรง ก่อนร่างของนางจะล้มลง บนพ้ืน

ใต้ร่างค่อยๆ มเีลอืดไหลทะลกัออกมา ท�าให้สองหนุม่สาวได้แต่ตะลงึค้าง 

พูดอะไรไม่ออก 

สายลมยามค�่าในเดือนแปดมีไอร้อนแทรกอยู่ในความเย็น ทว่า 

จย่าเป่าอว้ีกลับตัวสั่นอย่างไม่อาจห้ามและรู ้สึกเหมือนตนก�าลังอยู่

ท่ามกลางพายุหิมะในช่วงฤดูเหมันต์ที่หนาวจัด

"จย่าเป่าอว้ี เรารีบพาเข่อชิงไปจากท่ีน่ีก่อนเถอะ ว่าแต่...เราจะ 

พานางไปที่ใดดี"

เสยีงเรยีกของหลนิไต้อว้ีท�าให้จย่าเป่าอวีต้้องหลบุตามองฉนิเข่อชงิ

ที่นอนไม่ได้สติอยู่ที่พ้ืน เขาหยุดคิดครู่หนึ่งแล้วลงมือถอดเสื้อของนาง

อย่างรวดเร็ว

"ท่านท�าอะไรน่ะ!" หลินไต้อวี้ห้ามเขาอย่างไม่อยากเชื่อ

แต่เรีย่วแรงของนางไหนเลยจะสูพ้ละก�าลงัของเขาได้ นางจงึได้แต่

มองจย่าเป่าอวีถ้อดเสือ้ปักลายดอกกุหลาบหนสีูแดงดอกท้อของฉนิเข่อชงิ 

ออกแล้วกระโดดหน้าต่างเข้าไปด้านในเพ่ือเอาเสื้อปักตัวนั้นคลุมลงไป
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บนตวัของรุย่จ ูภาพน้ันท�าให้หลนิไต้อว้ีเข้าใจเจตนาของจย่าเป่าอว้ีทนัที

เมื่อกลับมาอีกครั้งก็ไม่รู ้ว่าเขาไปเอาเร่ียวแรงมาจากท่ีใด ถึง 

อุ้มฉินเข่อชิงขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย

"พานางกลับไปที่เรือนข้างของข้าก่อน" จย่าเป่าอวี้บอก

"ไม่ได้ เรอืนท่านมสีาวใช้กับบ่าวเยอะแยะ เรือ่งของพ่ีเข่อชงิจะแดงเอา"

จย่าเป่าอวี้ชะงัก "เช่นนั้นจะไปที่ใด"

"...เรือนของสะใภ้ใหญ่หลี่หวันดีกว่า หลันเอ๋อร์ไม่ได้ไปดูละคร  

เราไปขอให้เขาช่วยดูแลก่อน ทีน่ัน่มคีนน้อย ท่านยายกับท่านป้าสะใภ้รอง

คงไม่สังเกตเห็น"

"เช่นนี้ก็ดี"

ลมยามค�่าพัดโหมให้เปลวไฟในยามราตรีลุกแรงเพ่ือกลืนกิน 

ความอัปลักษณ์และน่าพรั่นพรึงในคฤหาสน์ตระกูลสูงเข้าไปทั้งหมด

ก่อนหน้าที่ทั้งสองคนจะไปถึงเรือนพักของหล่ีหวัน พวกเขา 

บังเอิญเจอกับหลี่หวันและพี่น้องชุนทั้งสามที่กลับมาเรือนพักกันก่อน

ทันทีที่หลี่หวันเห็นคนในอ้อมแขนของจย่าเป่าอว้ี สีหน้าของนาง 

ก็พลันนิ่งค้าง แต่ไม่มีเวลาให้ซักถาม นางรีบลากตัวพวกเขาเข้าไปใน 

เรือนพักและจงใจไล่สาวใช้รุ่นใหญ่สองคนออกไป

คอยจนหาท่ีทางให้ฉนิเข่อชงิเรยีบร้อย ท้ังสีค่นจงึค่อยถามทีม่าท่ีไป

จากสองหนุ่มสาว

พอหลนิไต้อว้ีเล่าจบ พวกนางสีค่นก็หน้าถอดสี รู้สึกไม่อยากจะเช่ือ

หลี่หวันกุมขมับ ตามองรอยรัดชัดเจนบนคอของฉินเข ่อชิง 
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อย่างไม่กล้าเชื่อว่าในบ้านจะเกิดเรื่องน่ากลัวท�านองนี้ แต่น่ีย่อมแสดง 

ให้เห็นว่าฮูหยินผู้เฒ่าจย่าคือผู้บงการ

"ไร้เหตผุลสิน้ด ีนายหญิงผูเ้ฒ่าเอน็ดเูข่อชงิมาโดยตลอด แล้วเหตใุด

จงึให้คนท�าเช่นนี"้ หลีห่วนัหลดุปากออกมา

"ไม่ใช่ท่านย่า!" จย่าเป่าอวี้แย้งอย่างไม่ต้องหยุดคิด

หลินไต้อวี้ช้อนตาขึ้นมองอย่างเย็นชา "ท่านแน่ใจหรือ"

"ท่านย่าไม่มีเหตุผลที่จะท�าเช่นนี้!" น�้าเสียงของจย่าเป่าอว้ี 

ไม่อาจปิดบังความสะเทือนใจ

"เช่นน้ันบอกข้าหน่อยซิว่าผู ้ใดในสกุลจย่าที่มีความสามารถ 

ท�าเรื่องเช่นนี้ได้ บ่าวหญิงเป็นคนของท่านป้าสะใภ้รอง พ่อบ้านเป็น 

คนของท่านยาย หรือท่านจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เก่ียวข้องกับท้ังสองคน 

เลยสกันดิ ถ้าหากไม่เก่ียวจรงิ เหตใุดท่านจงึพาพ่ีเข่อชงิมาท่ีน่ีตามค�าแนะน�า

ของข้าแทนที่จะพานางไปสอบถามความจริงต่อหน้าท่านยาย"

จย่าเป่าอวี้พูดไม่ออก สีหน้าทะมึน

การท่ีคนสนิทของท่านย่าและท่านแม่เหิมเกริมถึงเพียงน้ีแสดงว่า

ต้องได้รบัค�าสัง่ให้ลงมอื นอกจากน้ีฉนิเข่อชงิยังเป็นคนของจวนหนิงก๋ัวกง

จึงมีเค้าว่าน่าจะได้รับการยินยอมจากจวนหนิงก๋ัวกงด้วย...ด้วยเหตุนี้ 

เขาจึงลังเล เกรงว่าถ้าส่งตัวฉินเข่อชิงออกไปจะเท่ากับเป็นการส่งนาง 

ไปสู่ปรโลกอีกครั้ง

เขารู้ดีและมั่นใจกว่าผู้ใดว่าเรื่องน้ีจะต้องเป็นค�าสั่งของท่านย่า  

แต่ปัญหาคือเขาไม่เข้าใจ...ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรท่านย่าถึงได้ท�าเช่นนี ้

และเพราะอะไรถึงได้ไม่ให้ค่าชีวิตคนเช่นนี้
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สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืคนผู้น้ีไม่ใช่สาวใช้หรอืบ่าวไพร่ แต่เป็นหลานสะใภ้ 

คนส�าคญัของสกุลจย่า เป็นสะใภ้คนโตของจย่าเจนิผูเ้ป็นทายาทผูห้นึง่ของ

สกุลจย่า! 

"เวลานี้ท่านคงเข้าใจแล้วสินะว่าเพราะเหตุใดท่านจึงท�ากร่าง 

ในคฤหาสน์สกุลจย่าได้"

มันเป็นค�าเหน็บที่ไม่มีค�าหยาบแต่กลับท�าให้จย่าเป่าอว้ีต้อง 

ถลึงตามองอย่างฉุนๆ

หลินไต้อว้ียักไหล่อย่างไม่ใส่ใจ "ในคฤหาสน์สกุลจย่า ท่านยาย

เปรียบเสมือนท้องฟ้า ความเป็นความตายของทุกคนล้วนอยู่ในมือนาง 

นางจงึมองไม่เหน็ชวิีตของสาวใช้บ่าวไพร่อยู่ในสายตา เช่นเดยีวกับเจ้านาย

อีกหลายคนท่ีมองไม่เห็นค่าของชีวิตคน และสักวันท่านก็จะเป็นเหมือน

อย่างพวกเขา"

สี่ปีท่ีอยู่ในคฤหาสน์สกุลจย่า นางได้เห็นความเน่าเฟะ บ้าราคะ  

และเล่นสนกุกับสาวใช้ในคฤหาสน์สกุลจย่าทกุแบบ แต่พอเรือ่งแดงขึน้มา 

ถ้าคนผู้นั้นไม่ถูกบีบคั้นจนตายก็มีอันต้องหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

ครัง้แรกทีเ่ห็นนางรูส้กึตกใจ แต่วันนีน้างกลบัเหน็เป็นเร่ืองธรรมดา 

ไปแล้ว

เวลาแค่สี่ปียังท�าให้นางชินชากับเรื่องประหลาดได้ แล้วคนที่ต้อง

โตขึ้นมาในคฤหาสน์สกุลจย่าจะไม่เปลี่ยนไปเป็นแบบเดียวกันได้หรือ

"ไม่มีทาง! ข้าไม่มีทางเป็นเช่นนั้น!" จย่าเป่าอวี้แผดเสียง

หลินไต้อวี้มองเขาด้วยแววตาเรียบเฉย "ไม่ว่าท่านจะเป็นหรือไม่  

ข้าล้วนไม่ใส่ใจ เพราะถึงอย่างไรพรุ่งนี้เช้าข้าก็จะไปจากที่นี่แล้ว"
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"เจ้า!"

"เอาล่ะ เรือ่งส�าคัญท่ีสดุตอนน้ีคอืคดิหาวิธีจดัการเรือ่งของเข่อชงิก่อน 

จะปล่อยให้นางอยู่ในคฤหาสน์น้ีต่อไปไม่ได้ และจะให้ใครรูว่้าเข่อชงิอยู่ท่ีนี ่

ไม่ได้ด้วย หาไม่..." หลีห่วันกลนืน�า้ลายอย่างฝืดคอ "แม้แต่พวกเราก็อาจจะ 

มีปัญหา"

หลินไต้อว้ีชะงักก่อนเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าในคฤหาสน์สกุลจย่า

สตรกีลุม่นีไ้ม่ได้มคีวามส�าคัญในสายตาของท่านยาย แม้จะให้การเลีย้งดู 

ไม่ได้ทอดท้ิง แต่ก็ไม่มีความรู้สึกใดๆ มอบให้ หากมีผู้ใดรู้ว่าพวกนาง 

ช่วยฉนิเข่อชงิและน�าตวัมาซ่อนท่ีน่ี ไม่แน่ว่าอกีวนัพวกพ่ีสาวน้องสาวกลุม่น้ี 

อาจจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกัน

"เช่นน้ันพรุง่น้ีข้าจะกลบัหยางโจวแล้ว ข้าจะพาพ่ีเข่อชงิไปหยางโจว

ด้วย"

ในเมือ่หลนิไต้อวีเ้ป็นคนช่วยฉนิเข่อชงิ ย่อมต้องรบัผดิชอบให้ถึงท่ีสดุ 

หาไม่นางคงต้องกระวนกระวายใจไปตลอดทางทีก่ลบัหยางโจว

"ไม่ได้หรอก พ่ีรองเหลียนมีหน้าที่รับผิดชอบส่งเจ้ากลับหยางโจว 

หากเขารู ้..." เสียงแผ่วหวานของจย่าอิ๋งชุนถูกกดลงให้เบาแสนเบา 

คล้ายกลัวว่าจะมีหูตาอยู่ที่หน้าต่าง

หลนิไต้อวีเ้ผลอย่นหวัค้ิว จรงิด้วย ไม่รู้ว่าจย่าเหลียนรู้เหน็กับเร่ืองน้ี

ด้วยหรือไม่ แต่ถ้าเขารู้จักฉินเข่อชิงและบนรถม้ามีคนเพ่ิมข้ึนมาอีกคน  

ก็ไม่มทีางท่ีเขาจะไม่รู้

"ฉวยโอกาสตอนท่ีพวกฮหูยินแยกย้ายกันหารถม้าสกัคนั ส่งเข่อชงิ 

ไปท่ีบ้านมารดาของข้าก่อน แล้วค่อยส่งต่อไปทีบ้่านมารดานางดหีรอืไม่" 
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หลีห่วนัพูดเสยีงเบา เมือ่คิดค�านวณแล้วว่านางสามารถหาสาวใช้รุน่ใหญ่

สองคนให้กลับไปรายงานที่บ้านมารดาเพื่อขอความช่วยเหลือได้

"จากนั้นล่ะ นางมิต้องอยู่ที่บ้านมารดาของพ่ีสะใภ้ตลอดไปหรือ"  

จย่าท่ันชุนที่ตกใจจนขวัญกระเจิงดึงสติกลับมาแล้วเอ่ยถาม "เรายัง 

ไม่รู้แน่เลยว่าเพราะเหตุใดท่านย่าจึงท�าเช่นน้ี แล้วยังจะฝืนส่งกลับไป 

ที่บ้านมารดาอีกหรือ" 

"ไม่ได้หรอก ถ้าส่งเข่อชิงกลับไปที่บ้านมารดา เรื่องน้ีจะต้องไป 

เข้าหูท่านย่าแน่ๆ" น�้าเสียงของจย่าเป่าอวี้เยือกเย็น

"เช่นนั้นจะท�าอย่างไรดี"

จย่าเป่าอวีน้ิง่คิด "พรุง่นีข้้าจะไปคุยกับท่านย่าว่าข้าจะเป็นคนไปส่ง

ผินผินกลับหยางโจว เมื่อนั้นพ่ีรองเหลียนย่อมไม่ต้องตามไปและเข่อชิง

สามารถออกไปจากที่นี่ได้"

หลินไต้อว้ีปิดเปลือกตาลงอย่างอ่อนใจ "ข้าว่าคุณชายรองเป่า 

ตั้งสติให้ดีกว่าน้ีก่อนดีกว่า ท่านเป็นยอดดวงใจของท่านยายและ 

เพิ่งจะอายุเท่าไร นางจะปล่อยให้ท่านเดินทางไปกับข้าได้อย่างไร"

สาเหตุท่ีพ่ีรองเหลียนได้รับมอบหมายให้ส่งนางกลับหยางโจว 

เป็นเพราะเขาสามารถรับภาระทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียว และบางครั้ง

ก็ต้องวิ่งรอกเหนือใต้ออกตกเพื่อดูแลที่ดินหลายๆ แห่ง

แต่จย่าเป่าอว้ีปีนี้เพ่ิงจะอายุสิบสองปี! ต่อให้เขาจะวางท่าดี 

มีอ�านาจมากเพียงใดก็ยังไม่ถือว่าโตเป็นหนุ่ม การมีเด็กชายที่มีหน้าตา

และท่าทางอย่างเศรษฐีเช่นเขาร่วมทางไปด้วยย่อมเป็นการกวักมือ 

เรียกโจรป่าว่า 'มาปล้นข้าสิๆ คุณชายมีเงินนะ!'
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นางไม่อยากเดินทางกลับบ้านอย่างอกสั่นขวัญหายเช่นนั้น! 

นอกจากนีน้างไม่อยากให้จย่าเป่าอว้ีตดิตามไป และอยากสลดัเขาทิง้ไป 

ให้เร็วที่สุดด้วย

"ข้ามีวิธี รับรองว่าได้ผลแน่"

"วิธีอะไร"

ขนตาดกหนาเป็นแพของจย่าเป่าอว้ีหลุบลงชั่วอึดใจ ริมฝีปากโค้ง

เป็นรอยย้ิมงามประหลาดเปี่ยมเสน่ห์ ท�าให้ท่วงทีน่าหลงใหลของ 

ปีศาจดอกท้อย่ิงเพ่ิมพูนขึ้นอีกหลายเท่า แม้แต่จย่าซีชุนท่ีเป็นคนเฉยๆ 

พูดน้อยยังพลอยต้องมนตร์สะกดด้วย เห็นได้ชดัว่าเสน่ห์ของเขาร้ายกาจ

ปานใด

แต่สิ่งท่ีหลินไต้อว้ีเห็นมีเพียงความรู้สึกหนาวยะเยือกไปทั่วร่าง 

คล้ายมีลางร้ายบางอย่าง

"พรุ่งนี้เจ้าจะรู้เอง" เขาย้ิมจนดวงตาดอกท้อ* หร่ีลง แผ่กล่ินอาย

ความชั่วร้ายที่น่าหวาดหวั่นออกมา

หลินไต้อวี้กลัวมาก นางกลัวอย่างจับจิตจับใจ

นางไม่ได้กลัวท่านยายท่ีเพ่ิงสั่งฆ่าคนไปเมื่อคืนแต่ตอนนี้กลับ

สามารถย้ิมอย่างอ่อนโยนใจดี เพราะนางรู้มาต้ังแต่แรกแล้วว่าเจ้านาย

ในคฤหาสน์สกุลจย่าล้วนเป็นพวกเสแสร้งและตีสองหน้าเก่งกันทั้งนั้น

ถ้าจะเล่าเรื่องที่ท�าให้นางรู้สึกกลัวคงต้องเล่าตั้งแต่เรื่องเมื่อเช้า

พอฟ้าสางหลินไต้อว้ีก็ได้ยินพวกสาวใช้พูดกันว่าฉินเข่อชิงกับ 
* ดวงตาดอกท้อ เป็นช่ือลักษณะดวงตาเจ้าเสน่ห์ซ่ึงงามได้รปูเหมอืนกลบีดอกท้อ ตาโตเรยีวยาว หางตาโค้งงอน 
แพขนตาหนายาว ในทางนรลกัษณ์ว่าเป็นลกัษณะดวงตาของคนเจ้าชู้
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สาวใช้รุน่ใหญ่ถูกไฟคลอกตายอยู่ทีห้่องเลก็ทางตะวนัออกของเรอืนทศิเหนอื 

เมื่อสอบถามดูว่าเพราะเหตุใดพวกนางจึงมั่นใจเช่นนั้น พวกสาวใช ้

ก็บอกว่าเพราะฉินเข่อชิงชอบใส่เสื้อผ้าสีแดงดอกท้อ และในท่ีเกิดเหต ุ

ก็พบเศษผ้าที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้...น่ีเองคือสาเหตุที่จย่าเป่าอว้ี 

ถอดเสื้อของฉินเข่อชิงออก

สวรรค์! คนเราใกล้หมึกเปรอะด�า* จริงด้วย จย่าเป่าอว้ีคลุกคล ี

อยู่ในบ้านท่ีเต็มไปด้วยภูตผีปีศาจมานานท�าให้เขาเริ่มกลายเป็นปีศาจ

เหมือนกันแล้ว เขาถึงอ่านสถานการณ์ได้ขาดเกินวัย แม้มันจะเป็น 

เรือ่งท่ีหลนิไต้อว้ีเองก็สามารถท�าความเข้าใจได้ แต่สมองกลบัไม่ไวเท่าเขา

สรปุคอืสิง่ทีน่างกลวัจบัใจในยามนีค้อืกลวัว่าคนผูน้ีจ้ะใช้เล่ห์อบุายอะไร

มาท�าให้ท่านยายยอมพยักหน้าอนญุาตให้เขาตามนางไปหยางโจว

ต้องบอกให้รู้ก่อนว่าเมื่อวานกว่าจะพาตัวฉินเข่อชิงปะปนกับผู้คน

ออกไปจากคฤหาสน์ได้ก็ไม่ง ่ายแล้ว แต่การอยู่ที่บ้านมารดาของ 

พ่ีสะใภ้ใหญ่ตลอดไม่ใช่ทางออกที่ดี มีแต่ต้องเดินทางกลับไปหยางโจว 

กับหลินไต้อวี้วันนี้เท่านั้นจึงจะหมดห่วงกันได้

"ไม่ได้ เจ้าเป็นเดก็อายุเท่าไร จะเดนิทางกลบัไปหยางโจวกบัไต้อว้ี 

ได้อย่างไร เรือ่งนีย้กให้พ่ีรองเหลยีนของเจ้าจดัการเถิด ย่ามอบหมายให้เขา

เรียบร้อยแล้ว"

เป็นอย่างท่ีหลินไต้อวี้คิดไว้คือฮูหยินผู้เฒ่าจย่าบอกปัดค�าขอของ 

จย่าเป่าอวี้อย่างไม่ต้องหยุดคิด

* มาจากส�านวน 'ใกล้ชาดเป้ือนแดง ใกล้หมกึเปรอะด�า' หมายถึงเมือ่อยู่คลกุคลกัีบบคุคลหรอืสภาพแวดล้อม
แบบใดก็จะเอนเอียงคล้อยตามไปเช่นนั้น คล้ายกับส�านวนไทยท่ีว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต 
บัณฑิตพาไปหาผล
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นางลอบมองจย่าเป่าอวีแ้วบหนึง่ เหน็เขามสีหีน้าเหมอืนผูช้นะและ

พูดด้วยน�า้เสยีงเป็นปกตว่ิา "ท่านย่า เจตนาของการเดินทางไปหยางโจวคร้ังน้ี

ไม่เหมือนเดิม ข้าไม่ไปไม่ได้"

"เจตนาไม่เหมือนเดิมตรงที่ใด" ฮูหยินผู้เฒ่าจย่าถามเสียงหนัก  

แม้แต่หวังฮหูยินทียื่นอยู่ข้างกายนางยังแสดงสีหน้าเย็นชาท�าให้หลินไต้อว้ี

เผลอรู้สึกหนาวเยือก เพราะนางมีลางสังหรณ์ว่าตนก�าลังจะกลายเป็น 

ฉินเข่อชิงคนที่สอง ถ้ายังไม่ไปอีก น่ากลัวว่าคงต้องตายสถานเดียว

"ย่อมไม่เหมอืนเดิมเพราะข้าไม่ได้จะเดนิทางไปหยางโจวเพ่ือคารวะ

ท่านอาเขยอย่างเดียว แต่จะไปคารวะพ่อภรรยาด้วย"

อย่าว่าแต่นยัน์ตาของหลนิไต้อว้ีจะเบกิถลนจนแทบจะหลดุออกมา

เลย แม้แต่ฮูหยินผู้เฒ่าจย่าและหวังฮูหยินยังมีสีหน้าตกตะลึงพรึงเพริด

กันไปด้วย ชั่วขณะต่อมาสายตาท่ีหวังฮูหยินกราดมองมาที่นางพลัน 

กลายเป็นเหมอืนคมมดีทีพ่ร้อมจะเชอืดเนือ้กัน ท�าให้หลนิไต้อว้ีต้องค่อยๆ 

ก้มหน้าลง

หลนิไต้อว้ีคดิในใจว่านางน่าจะฟังผดิไป มนัคงไม่ได้มคีวามหมาย

เช่นนั้น...นางปลอบใจตนเองและบอกตนเองว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้

"เป่าอวี้ ความหมายของเจ้าคือ..."

"ท่านย่า ข้าอยากแต่งผินผินเป็นภรรยา"

ร่างบอบบางประดจุต้นหยางหลวิของหลนิไต้อวีโ้งนเงน แต่เสวีย่เย่ียน 

ทีอ่ยู่ด้านหลงัรบีรบัเอาไว้ท�าให้นางไม่ต้องล้มคะม�าลงไปทีพ้ื่น

"เจ้ากับไต้อวี้..."

"ท่านย่า หากข้าไม่ชอบผนิผินจะว่ิงไปหานางทุกสองวันสามวันได้หรอื"
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"เป่าอว้ี เจ้าอย่าคิดเอาเองสิ เคยได้ถามความเห็นของไต้อว้ีแล้ว 

หรือยัง" น�้าเสียงกังวานใสของหวังฮูหยินเป็นเหมือนคมมีดท่ีตวัดใส่ 

หลินไต้อวี้

จย่าเป่าอว้ีย้ิม เขาหยิบถุงผ้าปักใบหนึ่งออกมาจากเสื้อ "ท่านย่า 

ท่านแม่ นี่เป็นถุงผ้าปักที่ผินผินมอบให้ข้าเองกับมือเมื่อวาน เราสองคน

ได้แลกเปลี่ยนค�ามั่นต่อกันแล้ว"

หลินไต้อว้ีจ้องถุงผ้าปักรูปน�้าเต้าสีม่วงขลิบริมทองปักลายหรูอี้ 

ที่ห้อยอยู่ที่คอของเขา...น่ีมันถุงผ้าปักท่ีนางมอบให้จย่าหวนไปเมื่อวาน

มิใช่หรือ 

เหตุใดมันจึงมาอยู่ในมือของจย่าเป่าอวี้ได้...

นางถลงึตาใส่จย่าเป่าอว้ีอย่างดดุนัแต่กลบัเห็นเขาปรายตามามองตน

พลางย้ิมเขิน และตอนท่ีนางก�าลังก�ามือหลวมๆ อะไรบางอย่างก็ถูกยัด 

เข้ามาในมอือย่างแนบเนยีน ท�าให้หลนิไต้อวีต้้องคลายมอืออกอกีคร้ัง... 

มนัคอืป้ายหยกขาวมนัวาวทีแ่กะเป็นรปูกิเลน

"ข้าได้มอบกิเลนของตนเองเป็นการให้ค�ามั่นแก่ผินผิน และต้ังใจ 

จะมาบอกกล่าวให้ท่านแม่กับท่านย่าทราบในวันนี้"

หลินไต้อว้ีพูดไม่ออก ร่างกายสัน่เท้ิมอย่างห้ามไม่อยู่ แต่ไม่ว่าอย่างไร 

ก็ดงึมอืกลบัมาไม่ได้...ปีศาจ คนผูน้ี้ต้องเป็นปีศาจแน่ๆ!

"ข้าไม่..."

"ไต้อวี้ เหตุใดเจ้าจึงไม่รีบบอกเรื่องนี้ให้ข้ารู้" ฮูหยินผู้เฒ่าจย่า 

ตดับทวาจาโกรธเกรีย้วของหวงัฮหูยินแล้วลกุขึน้เดนิมาจบัมอืทีก่�าอยู่หลวมๆ 

ของหลินไต้อวี้อย่างรักใคร่ถนอม "นี่เป็นเรื่องดี หากเจ้ายอมแต่งงานกับ
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เป่าอว้ีก็จะเท่ากับเป็นมงคลซ้อนมงคลและได้เกี่ยวดองเป็นญาติกัน 

อีกชั้นหนึ่ง"

หลินไต้อวี้อ ้าปากค้าง นางอยากจะปฏิเสธ แต่นี่ เป็นวิธีท่ีด ี

ทีจ่ะท�าให้จย่าเป่าอว้ีสามารถส่งตวัฉนิเข่อชงิไปหยางโจว ถ้านางบอกปัด  

มิเป็นการท�าให้เสียเรื่องหรือ แต่ถ้านางยอมรับ...นางก็กลัวว่าเร่ืองเท็จ 

จะกลายเป็นจริง

ต้องรู้กันก่อนว่าเพ่ือถอยออกจากสมรภูมิสกุลจย่าแล้ว หลินไต้อว้ี 

ถึงกับยอมตัดใจจากของอร่อยทั้งหมดด้วยความคิดว่าขอเพียงรักษา 

สุขภาพร่างกายให้ดีได้ ใต้หล้าล้วนมีอาหารรสโอชาอยู่ทุกแห่ง ต่อให ้

ของกินในคฤหาสน์สกลุจย่าจะเป็นต้นต�ารบัมากเพียงใด นางก็ยังไม่อยากตาย 

อยู่ในคฤหาสน์ตระกูลใหญ่อยู่ดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูนี่สิ สายตาโกรธเกรี้ยวของท่านป้าสะใภ้รอง

และพ่ีสะใภ้รองเฟ่ิงเหมอืนไฟทีไ่หม้โหมเมือ่คนืไม่มผิีด...นางไม่คิดจะถูกเผา

จนไม่เหลือแม้แต่โครงกระดูกหรอกนะ 

"ท่านย่า ผนิผนิเขนิแย่แล้ว" จย่าเป่าอวีกุ้มมอือกีข้างของนางเบาๆ 

และยื่นหน้ามากระซิบที่ข้างหูนางว่า "ไม่ต้องกลัวนะ มีข้าอยู่ด้วย"

หลินไต้อว้ีถลึงตาใส่บุรุษผู ้มีใบหน้าย้ิมแย้มดุจปีศาจดอกท้อ  

เมื่อพบว่าตนดูเบาเขาเกินไป!

เขามันเป็นปีศาจมาตั้งแต่เกิด! ถึงได้เสแสร้งได้เก่งจนเหมือนเป็น 

เรือ่งจรงิเช่นน้ี เขาเคยคดิบ้างหรอืไม่ว่ากระเพาะของนางจะทนรับความคิด 

น่าสะอิดสะเอียนของเขาไม่ไหว!

"ท่านย่า ขอท่านได้โปรดช่วยส่งเสริมพวกเราด้วย" เขากล่าวพลาง

Page �����������������������.indd   78 10/7/2562 BE   15:55



79

ลวี่กวง

ดึงหลินไต้อวี้ให้คุกเข่าลงด้วยกัน

"ลุกขึ้นๆ เมื่อครู่ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นมงคลซ้อนมงคลและ 

ได้เกีย่วดองเป็นญาตกัินอกีชัน้ ขอเพียงเป่าอว้ีต้องการ ไม่ว่าต้องทุม่เทเท่าไร

ข้าก็จะเอามาให้เขาให้ได้ และน่ีเจ้าแค่อยากแต่งงานกับไต้อว้ี เป็นเรือ่งท่ีดี 

ดีแล้ว" ฮูหยินผู้เฒ่าจย่ายิ้มไม่หุบ นางดึงทั้งสองคนให้ลุกขึ้น

"ขอบคุณท่านย่า" จย่าเป่าอวี้รีบฉวยโอกาสท�าตัวเป็นงูเลื้อยข้ึน 

ตามท่อนไม้* "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจึงจ�าเป็นต้องเดินทางไปหยางโจว 

เพื่อเยี่ยมเยียนและแจ้งท่านอาเขยว่าข้ามีความตั้งใจที่จะสู่ขอผินผิน"

"แต่เจ้า..."

"ท่านย่าให้หลี่กุ้ยกับฉูเย่าตามข้าไปด้วยก็ได้ หลายปีมาน้ีหล่ีกุ้ย 

ตดิตามพ่อบ้านคอยดแูลทีด่นิ ถ้าให้เขาไปด้วย เขาจะได้มปีระสบการณ์

มากย่ิงขึ้น" จย่าเป่าอว้ีรีบเสนอบุตรของหมัวมัว** ตนและคนรับใช้ที่เขา 

ไว้วางใจมากที่สุด

"เรื่องนี้..."

"เป่าอวี้ แม่ไม่อนุญาตให้เจ้าออกไปไกลบ้านเด็ดขาด" หวังฮูหยิน

เห็นฮูหยินผู้เฒ่าจย่ามีท่าทีลังเลก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

"ท่านแม่ เมือ่วานในบ้านเกิดเรือ่งน่าเศร้าขึน้ เรายังต้องช่วยพวกพ่ีเจนิ 

จดังานศพ พ่ีสะใภ้รองยุ่งมาก พ่ีรองเหลียนต้องอยู่ช่วยนาง หากพ่ีรองเหลยีน

ไม่อยู่บ้าน พ่ีสะใภ้รองมต้ิองเหนือ่ยหนกัหรอื" จย่าเป่าอว้ีไม่ยอมถอยและ

* มาจากส�านวน 'ตีงูงูเล้ือยขึ้นตามท่อนไม้' หมายถึงรู้จักปรับตัวไปตามสถานการณ์ ช่วงชิงผลประโยชน ์
ทีม่ากขึน้ให้กับตวัเอง มทีีม่าจากงชู�านาญการเลือ้ยพันของแข็ง เวลาตีงูถ้าใช้ท่อนไม้แข็งงูอาจเลือ้ยพันข้ึนมา 
ตามไม้และพ่นพิษใส่คนตีได้ จึงต้องใช้ไม้ไผ่ตีงู
** หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลายท้ังย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียก 
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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พูดอย่างมีเหตุผล

ฮูหยินผู้เฒ่าจย่านิ่งไปพักหนึ่ง "เช่นนั้นก็ท�าตามนี้แล้วกัน"

"ท่านแม่!" หวังฮหูยินไม่อยากเชือ่ว่าฮหูยินผูเ้ฒ่าจย่าจะยอมอนุญาต

"ให้เป่าอว้ีออกไปเจออะไรข้างนอกบ้างจะได้มีประสบการณ์  

อีกอย่างหรูไห่สุขภาพไม่ดี การที่เป่าอวี้ท่ีเป็นก่ึงเขยขอไปช่วยดูแลถือว่า 

เป็นเรือ่งท่ีด"ี สิง่ทีฮ่หูยินผูเ้ฒ่าจย่าคดิค�านวณอยู่ในใจคอืจะชัว่ดอีย่างไร 

บิดาของหลานยายก็เป็นข้าหลวงตรวจการการค้าเกลือ มีผลประโยชน์

มากมาย หากหลานชายท�าให้เขาพอใจ สินเดิมมหาศาลของหลานยาย

ย่อมท�าให้หลานชายมใีช้จ่ายไปตลอดสามชาตก็ิยังไม่หมด แม้สกุลจย่า

จะไม่ได้ต้องการสินเดิมพวกนั้น แต่หากช่วยเสริมก�าลังให้หลานชายได้

ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่า "เอาไว้พวกเจ้าสองคนกลับมาจากหยางโจวแล้ว 

ค่อยจัดการเรื่องหมั้นหมายกันอีกที"

"ขอบคุณท่านย่า" จย่าเป่าอวี้ดีใจ เขาเข้าไปกอดและหอมแก้ม 

ฮูหยินผู้เฒ่าจย่า ท�าให้ฮูหยินผู้เฒ่าจย่าต้องแสร้งท�าหน้าดุแต่สุดท้าย 

กลับยิ้มอย่างเบิกบานสดใส

หลินไต้อว้ีได้แต่นิ่งตั้งแต่ต้นจนจบ นางท�าได้เพียงหันหน้าไปทาง

ซ้ายทีขวาทีแล้วสุดท้ายจึงมาจบด้วยการจ้องปลายรองเท้าของตน 

เพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นสายตาดุดันของหวังฮูหยิน

ขอร้องล่ะ น่ีแค่การแสดงเท่าน้ัน อย่าถือเป็นจริงเป็นจังนักเลย 

ได้หรือไม่...

ตอนแรกต้ังใจว่าจะออกเดินทางไปหยางโจวตอนเช้า แต่เพราะ 
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มีจย่าเป่าอว้ีเข้ามาท�าให้ต้องยืดเวลาออกไปเล็กน้อย จนใกล้เท่ียงถึงได้

เร่งออกเดินทาง

เมื่อแน่ใจว่าน่ังรถม้าออกมาทางตะวันตกของเมืองเรียบร้อย  

หลนิไต้อว้ีก็ถามเสยีงเบา "จย่าเป่าอว้ี น่ีเราก�าลงัเล่นละครกันอยู่ใช่หรือไม่" 

แม้นางจะถามลอยๆ แต่นางรู้ว่าเขาจะต้องเข้าใจแน่นอน

"เล่นละครอะไร" 

เห็นเขาย้ิมเหมือนปีศาจเจ้าชู ้แล้ว นางต้องคอยก�าหมัดถ่ีๆ  

"เรือ่งแต่งงานท่ีท่านว่า ความจรงิเป็นแค่แผนขัดตาทพั ท่ีท่านพูดเช่นนัน้ 

ก็เพื่อหาทางมาส่งข้ากลับหยางโจวแทนพี่รองเหลียนใช่หรือไม่"

จย่าเป่าอว้ีย้ิมจนนัยน์ตาดอกท้อแพรวพราวยิบหยี ทว่าน�้าเสียง 

กลับจริงจัง "จะเป็นไปได้อย่างไร ที่ข้าบอกท่านย่าว่าจะแต่งงานน้ัน  

ข้าพูดออกมาจากใจจริงทุกอย่าง"

ผงึ! ทนัทีทีเ่ส้นสตขิาด หลนิไต้อว้ีก็คว้าคอเสือ้ของจย่าเป่าอว้ีหมบั 

"เจ้าตัวบัดซบ นี่คิดจะท�าร้ายข้าใช่หรือไม่!"

"ผินผิน ท�าร้ายอะไร ข้าแค่อยากแต่งเจ้าเป็นภรรยาเท่าน้ัน แล้ว 

เรื่องนี้จะท�าให้พวกเราได้รับประโยชน์กันมากขึ้นด้วย"

"ข้าได้ยินแต่ท่านผายลม!" เจ้าคนผูน้ี้อยากจะวางแผนเล่นงานใคร 

ก็ท�าไปส ิแต่น่ีกลบัขุดหลมุดักนางด้วย เขาคงเบือ่ชวิีตจรงิๆ ถึงได้ออกแรง

ลากนางไปเข้าแผน คอยให้ร่างกายของนางแข็งแรงดเีมือ่ไร นางจะส่งเขา

ไปแดนสุขาวดีทันที อย่านึกว่านางมีนิสัยอ่อนโยนและยอมคนจริงๆ นะ 

เขายังไม่เคยเห็นนางระเบิดโทสะออกมาเองต่างหาก!

"เหตุใดเจ้าจึงพูดจาหยาบคายเช่นนี้ แต่ไม่เป็นไร ข้าได้ยินผู้เดียว
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และข้าก็ไม่ถือสาด้วย" เขาดงึมอืนางออกอย่างนุม่นวลและกุมมอืนางแน่น 

"อย่างไรเสียพวกเราก็หมั้นกันและท่านย่าก็อนุญาตแล้ว อีกหน่อย 

ย่อมต้องเป็นสามีภรรยา"

กล่าวจบเขาก็ไม่ลืมดึงของแทนใจออกมาให้นางดูด้วย

"นีม่นัถุงผ้าปักท่ีข้ามอบให้จย่าหวน" นางให้เสว่ียเย่ียนท�าถุงผ้าปัก

ออกมาหลายใบเพ่ือมอบให้เป็นของขวัญอ�าลาก่อนออกเดินทาง แต่ 

ผู้ใดจะรู้ว่าคนผู้นี้จะเจ้าเล่ห์ถึงขนาดไปแย่งชิงของของผู้อื่นมา

"เวลานี้มันเป็นของข้า" เขาแนบมันท่ีต�าแหน่งหัวใจเพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้นางใช้ก�าลังแย่งกลับไป

"ท่านช่างเป็นพ่ีชายแสนดีจรงิๆ ถึงขนาดแย่งถุงผ้าปักของน้องชาย!" 

เขาเพ่ิงจะอายุไม่เท่าไร แต่กลบัเป็นคนเจ้าอุบายมากแผนการไปเสียแล้ว

แต่ที่น่ากลัวมากย่ิงกว่าคือเรื่องเพ่ิงจะเกิดขึ้นเมื่อวาน แต่เขากลับ 

คิดอ่านได้อย่างทะลุปรุโปร่งทั้งยังเตรียมแผนไว้พร้อมสรรพ ท�าให้นาง 

รู้สึกหนาวเยือกไปทั้งตัว

เรื่องเช่นน้ีผีน้อยอายุสิบสองปีที่ใดจะท�าได้ เห็นชัดเลยว่าเจ้าน่ี 

กลายเป็นปีศาจอย่างสมบูรณ์ไปแล้ว!

"เปล่าสักหน่อย ข้าไม่ได้แย่ง" เขาพูดเสียงเนิบ

"ท่านไม่ได้แย่ง แล้วจย่าหวนให้ท่านเองหรือ"

"ก็ไม่ถึงกับให้ แค่มีผลประโยชน์แลกเปลี่ยน"

"หมายความว่าอะไร"

"ข้าบอกเขาว่าถ้ายกถุงผ้าปักน้ีให้ข้า ข้าจะหาวิธีให้เขาได้ไป 

เรียนหนังสือ"
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หลินไต้อว้ีเบิกตากว้างแล้วส่ายหน้าอย่างไม่อยากเชื่อ ฟังสิฟัง! 

กระทั่งน้องแท้ๆ ของตนเองเจ้าคนผู้นี้ยังไปหลอกใช้เขาได้!

"เช่นนี้ไม่ดีหรือ เขาจะได้ไปเรียนหนังสือโดยท่ีท่านย่าไปยุ่งไม่ได้"  

จย่าเป่าอวี้พูดเสียงเรียบพลางมองหน้านาง "ความรู้สึกที่เขามีต่อเจ้า

บางเบาถึงเพียงนี้ รู้สึกผิดหวังหรือไม่"

"เอ๋?" พูดกันจรงิๆ นางฟังในค�าพูดช่วงหลังได้เข้าใจทกุค�า แต่ไม่รู้ว่า

เพราะอะไรพอเอาพวกมนัมารวมกันแล้วกลบัรูส้กึงนุงงเหมอืนค�าปรศินาได้

"เลิกคิดได้แล้ว ห้ามเจ้าคิดอีก เจ้าเป็นได้แค่คนของข้าอย่างเดียว"

เห็นเขาหุบย้ิมและแผ่รังสีอันธพาลออกมาอย่างไม่คิดจะปิดบัง 

ท�าให้หลินไต้อวี้เข้าใจได้ทันที

"เด็ก"

"เจ้าว่าอะไรนะ"

"ข้าบอกว่าท่านมนัลกูเศรษฐแีท้ๆ" เพราะมแีต่เด็กน้อยลกูเศรษฐเีท่าน้ัน

ทีจ่ะเล่นอะไรเป็นเด็กๆ เช่นน้ี

เห็นอยู่ว่าเขาขัดตาจย่าหวนเพราะนึกว่าจย่าหวนมีใจให้นาง  

ถึงได้อยากแย่งของรักของจย่าหวนมาพร้อมป้ายสีจย่าหวนด้วย เช่นนี ้

ถ้าไม่ใช่ 'เด็ก' แล้วจะเรียกว่าอะไร

"ลูกเศรษฐีแล้วอย่างไร"

"ไม่มอีะไรๆ ท่านพอใจก็ดีแล้ว เพราะถึงอย่างไรเมือ่ไปถึงหยางโจว 

เราสองคนก็ต้องจบกัน" นางรูว่้าในเรือ่งบดิาของหลินไต้อว้ีจะต้องเสียชีวติ 

แต่ต่อให้เป็นเช่นนัน้ นางก็ยังเป็นเจ้าบ้านและไม่มคีวามจ�าเป็นต้องกลบัไป

คฤหาสน์สกุลจย่าตามท้องเรือ่งอย่างคนปัญญาทึบ
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นางไม่ใช่คนโง่เขลา ถึงจะได้กลับไปเล่นศึกแย่งชิงในตระกูลใหญ่ 

ย่ิงหลนิไต้อวีไ้ม่ได้มจีดุเด่นเรือ่งการฟาดฟันกับผูใ้ดด้วยแล้ว หากพลาดพลัง้

เพียงครัง้เดยีวก็อาจถูกเล่นงานจนไม่เหลอืแม้แต่ศพ เช่นน้ันมนัคุม้แล้วหรือ

นางมาที่นี่เพื่อของอร่อย ไม่มีเวลาไปยุ่งกับคนบ้านนั้นหรอก

"อย่าโง่ไปหน่อยเลย หลงัจากเย่ียมบิดาเสร็จ เจ้าต้องตามข้ากลบัไป

คฤหาสน์สกุลจย่าดีๆ"

"ท่านพูดอย่างไรก็ต้องท�าตามน้ันหรือ" นางไม่ได้เก็บเอาเร่ือง 

สัญญาแต่งงานมาใส่ใจ เพราะขอเพียงนางไม่ยอมผงกศีรษะ ผู ้ใด 

ก็ไม่สามารถท�าอะไรนางได้

ทว่าใบหน้าย้ิมแย้มน่าตบที่เป่ียมไปด้วยความเชื่อมั่นเต็มท่ีของ 

จย่าเป่าอว้ีกลับท�าให้หลินไต้อว้ีตัวสั่นอย่างไม่มีเหตุผล หลินไต้อว้ี 

เริม่นึกสงสยัว่าตนก�าลงัมองทกุอย่างสวยงามเกินไป และนางอาจหนีไม่พ้น

เงื้อมมือของปีศาจตนน้ี...อย่าโง่ไปหน่อยเลย! นางเป็นเทพปีมะเส็งนะ  

แค่เจ้าเด็กผู้หนึ่งมีอะไรน่ากลัวกัน

เลิกคิดถึงเรื่องนี้แล้วหันรถอ้อมไปรับฉินเข่อชิงที่ได้สติเรียบร้อย 

ที่บ้านมารดาของหลี่หวันก่อน จากน้ันก็เร่งลงแส้ม้าเพ่ือออกเดินทางไป

หยางโจว

"สรุปคือท่านก็ไม่รู้เรื่องหรือ" หลังสอบถามต้นสายปลายเหตุจาก 

ฉินเข่อชิง หลินไต้อวี้ก็รู้สึกปวดศีรษะ

ฉินเข่อชิงผงกศีรษะรับด้วยสีหน้าเลื่อนลอย

หลินไต้อว้ีถอนหายใจแรงๆ "ช่างเถอะ ต่อไปท่านก็อยู่กับข้า 

ที่หยางโจวแล้วกัน" จะชั่วดีอย่างไร หลินไต้อว้ีก็เป็นคนท่ีรู้จักคุณคน  
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เมื่อได้รับน�้าใจหยดหนึ่งแล้วย่อมต้องทดแทนด้วยน�้าพุ

"ขอบคุณท่านอาหญิง"

"อย่าเรียกท่านอาหญิงเลย ในเมื่อท่านออกจากคฤหาสน์สกุลจย่า

มาแล้วก็ถือเสียว่าตายจากสกุลจย่าตั้งแต่เมื่อวานและเริ่มต้นชีวิตใหม่

ตั้งแต่วันนี้ เปลี่ยนมาเรียกชื่อข้าเถอะ" 

"ขอบคุณมาก"

หลนิไต้อวีโ้บกมอืเป็นสญัญาณให้นางเลกิพูดขอบคณุแล้วเงยหน้าขึน้

มองจย่าเป่าอว้ีท่ีหลบุตาลง นิง่เงียบคล้ายก�าลังคดิเร่ืองอะไรบางอย่าง

ไม่ว่าเจ้าคนผู้นี้จะคิดอย่างไร แต่อย่างน้อยเขาน่าจะเข้าใจแล้วว่า

ท่านยายมด้ีานมดือยู่ด้วย แล้วเขาจะหวังให้นางอยูใ่นคฤหาสน์กนิคนเช่นน้ัน

ได้อีกหรือ นางจะไม่มีวันยอมกลับไปคฤหาสน์สกุลจย่าอีกเป็นอันขาด!
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เสียดายที่โชคชะตาไม่เป็นไปอย่างใจหวัง

เพราะเมือ่เดนิทางไปถึงคฤหาสน์สกุลหลนิท่ีหยางโจว พวกเขาถึงรูว่้า

หลนิหรไูห่ป่วยตายแล้ว

หลินไต้อว้ีมีสีหน้าเศร้าสลดตลอดเวลา นางถามสวรรค์อยู่ในใจ 

ไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วว่าตกลงเป็นผู้ใดท่ีกล่ันแกล้งนางอย่างเอาเป็น

เอาตายเช่นนี้!

โลกใบนี้ช่างมืดมนเหลือเกิน! ตั้งแต่ทะลุมิติเข้ามาในนิทาน นาง 

ก็พบว่าเนื้อเรื่องด�าเนินไปแตกต่างจากต้นฉบับอย่างส้ินเชิง ท�าให้นาง

จ�าเป็นต้องท�าตัวหัวหดเพื่อให้มีชีวิตรอดในคฤหาสน์สกุลจย่า

หลินไต้อว้ีเข้าใจว่าขอเพียงนางกลับมาหยางโจวได้ย่อมมีวันดีๆ  

ให้ผ่านสักหลายวันจนนางจัดการคฤหาสน์สกุลหลินเรียบร้อยและ 

สร้างความน่าย�าเกรงส�าเร็จ...ไหนเลยจะรู ้ว ่าบิดาผู ้อาภัพของนาง 

4
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จะมาด่วนจากไปเสียก่อน เช่นนี้คิดจะบีบนางให้กระโดดลงบ่อน�้า 

กลับแดนเซียนหรือ!

ประเด็นส�าคัญอยู่ที่หลินไต้อวี้เป็นสตรี และเป็นบุตรสาวก�าพร้า 

ที่เพิ่งจะอายุเต็มสิบเอ็ดปีด้วย!

ยุคน้ียังมีบ่าวผู้จงรักพิทักษ์นายอีกหรือ อย่าโง่งมไปหน่อยเลย  

นางเคยอ่านเรื่องน่ากลัวอย่างบ่าวยึดสมบัติและกล่ันแกล้งนายจนตาย

ในหนังสือมาไม่น้อย สกุลจย่าก็เป็นตัวอย่างให้เห็นได้

หลินไต้อว้ีไม่สามารถอาศัยบิดาเพ่ือสร้างความน่าย�าเกรง 

ได้อีกต่อไป แล้วสตรีอายุน้อยเช่นนางก็สามารถถูกบ่าวไพร่ล่วงเกิน 

ให้อยู่ในสภาพตายทั้งเป็นได้ง่ายมาก

นอกจากน้ีสาเหตุการตายและการจัดพิธีศพของบิดายังท�าให้ 

หลินไต้อวี้รู้สึกหวาดผวามากยิ่งขึ้น

ได้ยินว่าบดิาป่วยตายไปเมือ่สามวันก่อน แต่เมือ่วานกลบัท�าพิธีเผาศพ

และเก็บเถ้ากระดูกกันเรียบร้อยแล้ว...มีอะไรผิดไปหรือไม่ พิธีศพยุคนี้ 

ต้องยุ่งยากถึงขนาดเอาร่างฝังดินกันอย่างเดียวมิใช่หรือ หรือต่อให ้

ต้องเผาศพก็น่าจะคอยให้นางกลับมาถึงก่อนสิ มีท่ีใดรวบรัดกันให้เสร็จ 

แค่ในไม่ก่ีวันเช่นน้ี นางเป็นลูกสาวของผูต้าย การท�าพิธีศพย่อมต้องคอยนาง

มาเป็นผู้ท�าพิธีมิใช่หรือ

แต่นีก่ลบัไม่มใีครยอมคอยนาง จดัการกันเองเสรจ็สรรพ ท�าให้นาง

ไม่มีแม้แต่โอกาสจะได้ร�่าไห้เรียกความสงสารจากบ่าวไพร่เลย

แย่แล้วๆๆๆ นางชกัเริม่ระแวงแล้วสว่ิาบ่าวไพร่ในคฤหาสน์สกุลหลนิ

จะไม่ใช่คนดี
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ตอนท่ีเพ่ิงเข้าบ้านมานางเหน็บ่าวหลายคนมท่ีาทางแปลกๆ ท้ังจู่ๆ  

พวกบ่าวท่ีหน้าตาไม่คุ้นก็หายตัวไปตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้ ท�าให้หลินไต้อวี้

เริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจต่ออนาคต 

"ไต้อวี้ อย่าเอาแต่น่ิงไม่พูดไม่จาสิ อยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเลย" 

ฉนิเข่อชงิท่ีตดิตามอยู่ข้างกายเห็นหลนิไต้อว้ีเดนิเข้าไปในศาลตัง้ป้ายวญิญาณ

อย่างเงยีบๆ แล้วอดรูส้กึเป็นกังวลไม่ได้

"ผนิผนิ ไม่ต้องกลวันะ มข้ีาอยู่ด้วย" จย่าเป่าอว้ีเข้าใจว่านางก�าลงัเสยีใจ

จงึตามมาปลอบขวัญ

หลินไต้อวี้ส่ายหน้าช้าๆ ไม่พูดเลยสักค�า ได้แต่ลอบสบถสาบาน 

อยู่ในใจว่าคอยให้นางกลับไปแดนเซียนเมื่อไร เรื่องแรกที่นางจะท�าคือ

ตามสืบให้รู้ว่า...ผู้ใดที่แอบเล่นงานนาง!

มารดามันเถอะ นางโมโหจนสมองใกล้จะระเบิดอยู่แล้ว!

จังหวะที่ฉินเข่อชิงกับจย่าเป่าอวี้ไม่รู ้ว่าควรปลอบใจหลินไต้อวี้

อย่างไร ที่นอกประตูพลันมีเสียงวุ่นวายดังมา จย่าเป่าอวี้หันไปดูก็พบว่า

มีบุรุษวัยต้นสี่สิบคนหนึ่ง สวมชุดผ้าแพรชั้นดี ใบหน้าเหลี่ยม จมูกโด่ง  

คิ้วเรียวเป็นทรงใบหลิว ท่าทางซื่อๆ รีบส่งเสียงเรียกมาตั้งแต่ยังไม่ทัน 

ก้าวเข้าห้องว่า "คุณหนู!"

หลินไต้อว้ีหันหน้าไปช้าๆ เมื่อเห็นชายผู้น้ันนางก็ควานหาสิ่งที ่

เก่ียวกบัเขาออกมาจากสมอง นัยน์ตาพลนัแดงเรือ่ขณะร้องเสยีงแหบแห้ง 

"ท่านอาจี้!"

เสียงแผ่วหวิวแหบแห้งนั้นท�าให้คนฟังรู้สึกแสบจมูก ฉินเข่อชิง 

ที่อยู่ข้างๆ ต้องยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน�้าตา
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"คุณหนู" จี้ไหวรีบเข้ามาคุกเข่าตรงหน้านาง "ข้าไม่ดีเอง ข้าดูแล 

นายท่านไม่ดี ท�าให้คุณหนูไม่ได้พบนายท่านเป็นครั้งสุดท้าย ข้ามัน 

สมควรตายนัก"

ทันทีที่จี้ไหวคุกเข่า บ่าวไพร่ที่ตามหลังเขามาก็คุกเข่าตามกันหมด 

แต่ละคนร้องห่มร้องไห้กันเสียงดังลั่น

"อาจี.้..เหตใุดจงึเผาศพท่านพ่อก่อน เหตใุดจงึไม่คอยข้ากลบัมาก่อน" 

ร่างของหลินไต้อว้ีสั่นสะท้านประดุจใบไม้ในฤดูสารทแต่กลับยืนตัวตรง  

ไร้แววข้ึงโกรธ มเีพียงความเศร้าอาลัย น�า้ตาเอ่อคลออยู่ในดวงตากระจ่างใส

ก่อนร่วงรนิลงมาตามผวิแก้มอิม่เอบิ ท�าให้บ่าวไพร่ย่ิงคร�า่ครวญตีอกชกหัว

กันหนักขึน้

"คุณหนูขอรับ น่ีเป็นค�าสั่งของนายท่านว่าให้น�าป้ายวิญญาณ 

ของท่านไปซูโจว และช่วงน้ีอากาศเริ่มร้อนข้ึน ข้าจึงต้องถือวิสาสะ 

เร่งท�าการพิธีศพเพ่ือคอยให้คุณหนูกลับมา แล้วจะได้น�าเถ้ากระดูกของ

นายท่านเดินทางไปยังสุสานสกุลหลิน"

หลินไต้อวี้ฟังแล้วผงกศีรษะเล็กน้อย นางมองบ่าวไพร่ที่คุกเข่าอยู่

บนพ้ืนในลานบ้านแล้วทรุดตัวลงคุกเข่าคารวะพวกเขาอย่างเต็มพิธีการ

ด้วยท่าทางอ่อนแรง

"ไต้อว้ีขอขอบคณุทกุท่านท่ีช่วยส่งบดิาเดินทางช่วงสดุท้ายแทนไต้อว้ี"

เสียงร�่าไห้จนแหบแห้งย่ิงท�าให้น�้าตาทะลักทลายออกมามากข้ึน  

ค�าขอบคุณอย่างจริงใจของนางท�าให้บ่าวที่ไม่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู

พากันร้องไห้จนตาแดงและยิ่งไม่อาจทอดทิ้งนางผู้นี้ไปที่ใดได้

"คณุหน ูรบีลกุขึน้ ลกุขึน้เถิดขอรบั อย่าท�าให้พวกเราต้องอายุสัน้เลย" 
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จี้ไหวรีบดึงตัวนางให้ลุกขึ้น

"ขอบคุณท่านอาจีม้าก" น�า้ตาของหลนิไต้อว้ีพรัง่พรูประดจุหยาดฝน 

นางหอบหายใจแล้วไอออกมาอย่างกลัน้ไม่อยู่

จี้ไหวเห็นดังนั้นจึงรีบร ้องสั่ง "เสวี่ยเย่ียน ยาของคุณหนูล ่ะ  

ยังไม่รีบประคองคุณหนูให้กลับไปกินยาที่ห้องอีก"

เสว่ียเย่ียนผูม้นีสิยัเยือกเย็นเชด็น�า้มกูน�า้ตาแล้วรบีประคองหลนิไต้อว้ี

กลบัไปท่ีเรอืนตะวันตก

"พี่เข่อชิง..." หลินไต้อวี้กวักมือเรียกฉินเข่อชิงอย่างอ่อนแรง

ฉนิเข่อชงิรบีตามไป จย่าเป่าอว้ีท�าท่าจะตามไปด้วยแต่กลบัถูกจีไ้หว

ขวางเอาไว้

"คณุชายรองเป่า ในบ้านก�าลังมงีานศพ เกรงว่าจะมกีลิน่อายอปัมงคล  

มสิูใ้ห้ข้าช่วยท่านจดัหา..."

"ไม่เป็นไร น้าเขยข้ามกีลิน่อายอปัมงคลทีใ่ด นอกจากนีท่้านยังเป็น

พ่อภรรยาท่ีข้าไม่มีวาสนาได้กราบคารวะด้วย ข้าย่อมต้องตามไปส่ง

วิญญาณท่านอยู่แล้ว"

"หา?"

"นายหญิงผู ้เฒ่ายกผินผิน...ไต้อว้ีให้ข้าแล้ว" จย่าเป่าอวี้ยิ้ม  

ท่าทางกรุ ้มกริ่มจนพวกสตรีเห็นแล้วพากันหน้าแดงใจเต้น "ดังนั้น 

ต่อจากน้ีไปเรยีกข้าว่าท่านเขยก็ได้ ส่วนเรือ่งท่ีพักช่วยจดัให้ข้าอยู่ข้างห้อง

ของผินผินด้วย"

เขาต้องดูแลภรรยาในอนาคตของตน จะปล่อยให้บ่าวไพร่พวกนี ้

ท�าก�าเริบเสิบสานได้อย่างไร
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คนที่จะแกล้งนางได้มีเพียงเขาผู้เดียวเท่านั้น!

หลินไต้อว้ีไม่รู้ว่าจะบริภาษร่างที่สุดแสนจะเปราะบางนี้อย่างไร  

แค่แกล้งร้องไห้ยกเดียวก็แทบจะขาดใจ ท�าให้นางได้แต่นั่งพิงข้างเตียง

เพื่อหอบหายใจ

"คุณหนู ผู้ใดให้ท่านเล่นเกินบทเช่นนี้"

"เจ้าว่าข้าเล่นละครเช่นนั้นหรือ" นางแสดงได้ไม่เนียนหรือ นาง

อุตส่าห์ท�าท่าทางน่าสงสารออกไปอย่างสุดชีวิตเพ่ือเรียกความสงสาร 

จากทุกคน พวกน้ันจะได้ไม่เห็นคนตกบ่อโยนหินซ�้า* กลั่นแกล้ง 

บุตรสาวก�าพร้าน่าสงสารอย่างนาง

เสว่ียเย่ียนมองหลนิไต้อว้ีแวบหน่ึงแล้วหยิบยาลกูกลอนออกมาจาก

ห่อผ้า ก่อนรนิน�า้มาส่งให้ "ท่านแม่ข้าพูดเสมอว่าท่านพ่อเป็นคนหน้าซือ่ 

แต่ความจรงิแล้วเป็นจิง้จอกตัวหนึง่ หาไม่นางคงไม่ถูกหลอกกลบัมาบ้าน 

แค่ข้าเห็นท่านพ่อคกุเข่าก็รูแ้ล้วว่าเขาก�าลงัเล่นละคร แล้วท่านก็ร้องไห้เตม็ที่

เหมือนกัน"

จะว่าไปในช่วงหลายปีทีคุ่ณหนูไม่อยู่ บ่าวไพร่ในบ้านถูกสับเปล่ียน

ใหม่หมด บางคนที่ไม่รู ้จักคุณหนูก็ไม่ยอมรักษามารยาท แต่ลองว่า 

บดิาของนาง...พ่อบ้านคฤหาสน์สกุลหลนิคกุเข่าแล้ว คนอืน่ๆ จะไม่คกุเข่า

ได้หรือ

"เจ้าพูดถึงท่านอาจี้อย่างนี้เชียวหรือ อีกเดี๋ยวข้าจะไปฟ้องเขา"  

หลินไต้อว้ีดื่มน�้ากลืนยา แม้จะรู ้สึกแน่นหน้าอกอยู่มาก แต่ที่นี่คือ 

* เห็นคนตกบ่อโยนหินซ�้า เป็นส�านวน หมายถึงซ�้าเติมคนที่ก�าลังตกระก�าล�าบาก
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บ้านของนาง ถึงอ�านาจส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในมือของนางทั้งหมด  

แต่นางยังคงรู้สึกผ่อนคลาย แม้จะเพิ่งสูญเสียบิดาไปก็ตาม

หลินไต้อวี้ค่อนข้างรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ แต่ไม่มีทางเลือก เมื่อนาง

ทะลมุติมิาตอนระหว่างเดินทางไปคฤหาสน์สกุลจย่า แม้จะมคีวามทรงจ�า

เก่ียวกับบิดาแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคย การที่นางร้องไห้เป็นเพราะ

ต้องการช่วยท่านอาจี้และช่วยตนเอง เพื่อให้ได้รับความสงสารมากขึ้น

ท่านอาจี้เป็นคนดีมากและเป็นพวกคมในฝัก แต่กลับจงรักภักด ี

ต่อบดิานางด้วยชวิีต ท�าให้หลนิไต้อวีไ้ว้วางใจได้ว่าเมือ่มท่ีานอาจีค้อยช่วย 

นางจะต้องมีวันดีๆ ให้ผ่านแน่ๆ

ดีเหลือเกิน ชีวิตของนางมีหวังแล้ว!

"ท่ีแท้ไต้อว้ีก็รู้จักท�าเจ้าเล่ห์เป็นด้วย" ฉินเข่อชิงได้ฟังแล้วถึงเข้าใจ 

นางจึงกล่าวด้วยน�้าเสียงกึ่งฉิวกึ่งขัน

"อืม ตอนอยู่คฤหาสน์สกุลจย่า ข้าไม่เป็นตัวเองเลยจริงๆ ได้แต ่

ก้มศีรษะยอมเขาไปเสียทุกอย่าง แต่ที่น่ีเป็นบ้านของข้า ข้าย่อมไม่ต้อง 

ท�าเหมือนเดิมอีก"

"แต่ข้าได้ยินคุณชายรองเป่าบอกว่าเขาไปขอเจ้าแต่งงานกับ 

นายหญิงผู้เฒ่าเพ่ือพาข้ากลับมาหยางโจว เช่นน้ันเจ้าย่อมต้องกลับไป

คฤหาสน์สกุลจย่า"

"แค่พูดส่งๆ ไปเท่านั้น"

"ต่อให้ไม่มีสัญญาแต่งงาน แต่นายท่านหลินเสียชีวิตไปแล้ว  

แม้เจ้าจะเป็นนายแต่ก็อายุน้อยมาก นายหญิงผู ้เฒ่าย่อมต้องกลัว 

เรื่องบ่าวรังแกนาย และให้พาเจ้ากลับคฤหาสน์สกุลจย่าไม่ว่าจะมี 
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เรื่องแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่"

"คงไม่หรอกกระมัง"

"ย่อมเป็นเช่นนั้นแน่"

สหีน้ามัน่อกมัน่ใจของฉนิเข่อชงิท�าให้หลนิไต้อว้ีรูส้กึถึงความหนาวเยือก

ที่ระเบิดขึ้นมาจากภายในร่าง ต่อให้ตีให้ตายนางก็ไม่อยากกลับไปท่ี 

คฤหาสน์สกุลจย่าอีก "น่าจะ...มวิีธีอืน่กระมงั"

"ก็มี"

"เป็นต้นว่า?" หลินไต้อวี้เริ่มมีความหวัง

"ออกบวช"

หลินไต้อว้ีเม้มริมฝีปากแน่น ก่อนจะเห็นฉินเข่อชิงหลุดข�าออกมา

อย่างห้ามไม่อยู่ ท�าให้นางรูส้กึเหมอืนพ่ีสาวผูใ้จดกี�าลงัแกล้งอ�าเพ่ือเย้านาง

เล่น

"อนัทีจ่รงิยังมอีกีวิธีหน่ึง" เสว่ียเย่ียนอดเสนอแผนออกมาบ้างไม่ได้

"วิธีอะไร" หลินไต้อว้ีถามอย่างเหน่ือยหน่าย และนึกสงสัยว่า 

ก่อนหน้านี้ตนคงวางตัวเฉยมากเกินไปเลยท�าให้ใครต่อใครอยากแกล้ง 

แม้แต่เสวี่ยเยี่ยนที่ล่มหัวจมท้ายมาด้วยกันก็ยังไม่ยอมปล่อยนาง

"แต่งงานกับพี่ชายข้า"

"คุณชายรองเป่าได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับไต้อว้ีแล้ว หนึ่งหญิง 

จะมสีองสามไีด้อย่างไร" ฉนิเข่อชงิกล่าวอย่างหวัเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก

"เช่นน้ันก็บอกว่าพ่ีชายข้าท�าลายความบริสทุธ์ิของคุณหนู นางจงึต้อง

แต่งงานกับพ่ีชายข้าคนเดยีว" แม้เสว่ียเย่ียนจะท�าหน้านิง่ๆ แต่ไม่ว่าใคร 

ก็ฟังออกว่านางมเีจตนาน�าเสนอพ่ีชายคนโตของตนเองอย่างเตม็ที่
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"เสวี่ยเยี่ยน..." ฉินเข่อชิงตกใจกับความคิดแปลกๆ เช่นนี้ แต่กลับ

ได้ยินคนข้างตัวเปล่งเสียงชมเชย

"เป็นวธีิทีดี่! เสวีย่เยีย่น เจ้าน่ีฉลาดจริงๆ" เอาวิธีน้ีล่ะ แกล้งท�าเป็น

แต่งงานกับพ่ีชายของเสวี่ยเยี่ยน เช่นนั้นนางก็ไม่จ�าเป็นต้องกลับไป 

รังสุนัขป่าอย่างคฤหาสน์สกุลจย่าอีก

"ไต้อวี้ บ่าวไม่อาจเทียบเคียงกับบุตรสาวนาย..."

"เฟิ่งปาหรือ..." หลินไต้อว้ีไม่สนว่าฉินเข่อชิงจะพูดกล่อมนางว่า

อย่างไร เพราะนางค้นความทรงจ�าเก่ียวกับจี้เฟิ่งปาออกมาได้อย่าง 

ไม่ต้องเปลืองแรงเป่าฝุน่เรียบร้อย จี้เฟิ่งปาอายุมากกว่าหลินไต้อวี้ราวๆ 

เจด็หรอืแปดปี นางจ�าได้ว่าก่อนทีน่างจะออกจากบ้าน เขาเป็นผูช่้วยมอืดี 

ที่คอยติดตามอยู่ข้างกายท่านอาจี้เพ่ือท�าบัญชี มีความสามารถท้ังบุ๋นบู๊ 

รูปโฉมไม่เป็นสองรองใคร แม้จะไม่หล่อเหลาเจ้าส�าอางอย่างจย่าเป่าอวี้  

แต่ก็เป็นบุรุษหนุ่มรูปงามติดอันดับผู้หนึ่ง

"เฟิ่งปา?" ฉินเข่อชิงหลุดปากอย่างแปลกใจ

"มีอะไรหรือ"

"เปล่า แค่รู้สึกว่าชื่อแปลกๆ"

"แปลกตรงที่ใดหรือ"

"ครอบครัวของเสว่ียเย่ียนมีพ่ีน้องเป็นบุรุษหลายคนหรือ เหตุใด 

จึงมีชื่อเป็นล�าดับที่แปด*"

เสวี่ยเย่ียนหยุดคิด "ข้ามีพ่ีชายแค่คนเดียว แต่จ�าได้ว่าท่านพ่อ 

เคยเล่าให้ฟังว่าท่ีตัง้ชือ่ว่าเฟ่ิงปาเพราะหวังว่าจะมลีกูชายมากๆ เสยีดายที่

* ปา แปลว่าแปด
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หลงัจากท่านแม่ให้ก�าเนดิข้าแล้ว ร่างกายบอบช�า้จนไม่อาจคลอดน้องชาย

น้องสาวได้อีก"

"เช่นนั้นหรือ"

หลินไต้อว้ีลอบมองฉินเข่อชิงเมื่อรู้สึกว่าค�าพูดของนางคล้ายมี

เจตนาหย่ังเชิง แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมาก เพราะเร่ืองส�าคัญที่สุดในเวลานี้คือ 

"เสว่ียเย่ียน ไปให้ห้องครัวเตรียมของอร่อยๆ ให้ทีสิ เอาอาหารดีๆ ของ 

เจียงหนานมาเยอะๆ เลย เข้าใจหรือไม่"

ครั้งนี้นางจะต้องกินให้หมดอย่างจริงจังเพ่ือเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ 

ให้แก่ตนเอง

"คุณหนู บ้านเราก�าลังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ ทุกอย่างต้องเรียบง่ายนะ 

เจ้าคะ" เสวีย่เย่ียนถอนหายใจแรงๆ ได้แต่บอกตนเองว่าคณุหนขูองนาง

ไม่ใช่คุณหนูคนเดิมอีกต่อไปแล้ว

ทว่าคุณหนูผู้นี้ก็ดีกว่าคุณหนูคนเก่า เพราะอย่างน้อยนางก็ไม่ได ้

ท�าหน้าอมทุกข์ตลอดเวลาจนคนที่อยู่รอบข้างพลอยรู้สึกหดหู่ไปด้วย

"คุณหนูขอรับ ในบ้านมีงานศพเลยให้พ่อครัวลาพัก ข้าต้องลงครัว

ท�าอาหารง่ายๆ เอง เกรงว่ารสชาติอาจจะไม่ถูกปากท่าน"

ช่วงเข้าไต้เข้าไฟจี้เฟิ่งปาให้บ่าวจ�านวนหนึ่งยกอาหารมาให้

ชั่วขณะน้ันหลินไต้อวี้ถึงกับตาค้าง เพราะแค่จี้เฟิ่งปาผู้นี้ย้ิมบางๆ 

นางก็รู้สึกเหมือนมีประกายแสงเจิดจรัสอาบร่าง ย่ิงพิศดูรูปโฉมของเขา

อย่างละเอยีดย่ิงบอกได้ว่าเขาเป็นสิง่ล�า้ค่าหายากในแดนมนุษย์พอๆ กับ 

จย่าเป่าอว้ี เพราะเขามคีวามแข็งแกร่งแต่ไม่หยาบกระด้าง คิว้คมดจุใบมดี 
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นยัน์ตาสกุใสสะดดุตา โครงหน้าคมชดั เผยให้เห็นถึงเสน่ห์ของบุรุษวยัฉกรรจ์ 

ย่ิงได้ยินว่าเขาลงครัวได้และเห็นน�้าแกงห่านป่า เก๊ียวน�้า กับปลาเหลือง 

ราดน�า้ปรงุรสทีเ่ขายกมาเองกับมอื ใจนางก็ยกเขาขึน้ไปอยู่ในระดบัเซยีน

เรยีบร้อย

นางรู้สึกชื่นชม...รสมือของเขาอย่างยิ่ง

"ผินผินถูกมนตร์สะกดไปแล้วหรือ" จย่าเป่าอว้ีจับปลายคางนาง 

เพื่อบังคับให้หันหน้ามาทางเขาโดยไม่ยอมพูดจา

ทันใดนั้นแววชื่นชมในดวงตานางพลันหายวับแล้วเปลี่ยนเป็น 

ดูหมิ่นเหยียดหยัน

จย่าเป่าอวี้หรี่ดวงตาสีด�าวาวดุจศิลาลง "เป็นอะไรไป"

พอชายผูน้ัน้ก้าวเข้ามาในห้อง หลนิไต้อว้ีก็เอาแต่จ้องมองเขาและ 

วางมอืน้อยๆ ไว้บนหน้าอก...หรอือาการจะก�าเริบ! แต่ถ้าอาการจะก�าเริบ 

ก็ช่วยก�าเริบให้เหมือนคนป่วยหน่อยได้หรือไม่ เหตุใดถึงต้องหน้าแดง 

ด้วยเล่า!

ชายผูน้ี้รปูงามไม่เท่าเขา ฐานะก็สู้เขาไม่ได้ เป็นแค่บ่าวท่ีลงครวัเป็น... 

เหน็ได้ว่าสายตาของหลนิไต้อว้ีมปัีญหาถึงได้ไปสนใจคนช้ันต�า่เช่นน้ี!

หลินไต้อว้ีท�าเสียงจิ๊จ๊ะสองค�าแล้วส่ายหน้าอย่างคิดหนัก "เหตุใด

จึงต่างกันมากถึงเพียงนี้" ดูเอาเถอะ พ่ีชายคนโตสกุลจี้มีสง่าดุจหยก  

รปูกายสงูใหญ่ ได้ทัง้บุน๋บู ๊ดแูลท่ีดนิ ดแูลควบคุมหวัหน้าผู้ดูแลท่ีดนิทกุคน

ได้อย่างเหมาะสม ที่ส�าคัญที่สุดคือฝีมือการท�าครัวของเขา! 

สวรรค์! เทียบกับบุรุษไม่ได้ความที่ดีแต่เกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นหญ้า 

พ่ีจี้ของนางชนะเขาไปไม่รู้ก่ีร้อยคะแนนแล้ว ความคิดน้ีท�าให้หลินไต้อวี้
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หน้าแดงใจเต้น ก่อนตัดสินใจว่าจะต้องแต่งงานกับเขาให้ได้!

แน่ล่ะ! ของดีเลิศประเสริฐเช่นนี้ คอยให้นางหมดส้ินอายุขัยและ 

พาเขาไปที่แดนเซียนแล้ว เขาไม่เพียงสามารถเป็นคู่ร่วมแข่งขันชั้นยอด

ให้นาง แต่ยังสามารถเข้าครัวท�าอาหารให้นางทุกวันได้ด้วย...คิกๆๆๆ  

ดังค�ากล่าวที่ว่า 'ขุนเขาสายน�้าก้ันขวางไร้ทางไป หมู่บ้านไพรพุ่มสด

ปรากฏพลัน'* ที่แท้สิ่งพิเศษสุดก็อยู่ข้างกายนางมาตลอด!

"หลนิไต้อว้ี เจ้าพูดว่าอะไรนะ!" จย่าเป่าอว้ีแผดเสยีงอย่างโกรธจดั 

ล�าพังแค่นางดูหมิ่นเขาแล้วไปยกย่องจย่าหวน เขาก็อิจฉาตาร้อนมาก

พอแล้ว เวลานี้นางยังไปทอดไมตรีให้แก่บ่าวต่อหน้าต่อตาเขาอีก  

อยากให้เขาขาดใจตายให้ได้เลยใช่หรือไม่!

"คุณชายรองเป่า คุณหนแูค่ล้อเล่นเท่าน้ัน กินอาหารก่อนเถอะขอรบั 

ถ้าเย็นแล้วจะเสยีรส" จีเ้ฟ่ิงปากล่าวพลางแย้มย้ิมน้อยๆ อย่างมมีารยาท  

เขาตกัอาหารให้คณุหนแูละแขกด้วยตนเอง ก่อนตกัน�า้แกงห่านป่าไปให้ 

ฉินเข่อชิง 

เมื่อฉินเข่อชิงเห็นหน้าเขา ดวงตาของนางพลันฉายแววตื่นตะลึง

อย่างยากที่จะปิดบัง

ชายหนุ่มชะงักก่อนส่งยิ้มอบอุ่นให้อีกฝ่าย เขาหันไปตักเกี๊ยวน�้าให้

หลนิไต้อว้ี ทัง้ท่าทางและค�าพูดล้วนแสดงถึงความเอาอกเอาใจอย่างย่ิง

"พ่ีจี้ อร่อยมากเลย ยังมีอีกหรือไม่" หลินไต้อว้ีถามอย่างอดไม่อยู่ 

เพราะข้าวแค่สองชามนี้ยังไม่อาจเติมเต็มความหิวโหยของนางได้

* ท่อนหน่ึงในบทกลอนของลู่โหยว กวีสมยัซ่งใต้ เนือ้หาบรรยายถึงทวิทัศน์ธรรมชาติอนังดงามของมณฑลซานซี 
ท่ีเตม็ไปด้วยเทอืกเขาและสายน�า้ ทัง้ยงัแฝงปรชัญาการใช้ชวิีตว่าไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะยากล�าบากเพียงใด 
ขอเพียงมคีวามมมุานะย่อมพบแสงแห่งความหวัง

Page �����������������������.indd   97 10/7/2562 BE   15:55



98

นิทานรักนักษัตรปีมะเส็ง

ต่อให้เป็นอาหารเลิศรสของคฤหาสน์สกุลจย่าแล้วจะอย่างไร  

พี่จี้ของนางต่างหากที่มีฝีมือเหนือใคร

"หากคุณหนูอยากกิน แค่สั่งมาค�าเดียว เฟิ่งปาจะรีบจัดเตรียมให้

คุณหนูทันทีเลยขอรับ"

"พี่จี้..." ฮือๆ ในที่สุดนางก็เจอกับมนุษย์ปกติแล้ว

"เรียกพี่จี้คงไม่ค่อยเหมาะกระมัง" จย่าเป่าอวี้แขวะเสียงหนัก

"ไม่เหมาะตรงทีใ่ด ทีน่ี่คือคฤหาสน์สกุลหลนิไม่ใช่คฤหาสน์สกุลจย่า 

นายของบ้านน้ีคือข้า ข้าอยากเรียกอย่างไรก็เรียกอย่างน้ัน" หลินไต้อว้ี 

ตอกกลับอย่างไม่เกรงใจและไม่ไว้ไมตร ี "พี่จี้ ปลานีอ่ร่อยมากๆ ยังมีอีก 

หรอืไม่"

"ข้าจะไปจัดเตรียมเดี๋ยวน้ี" จี้เฟิ่งปาไม่ได้เก็บเอาค�าค่อนแคะของ 

จย่าเป่าอวี้มาเป็นอารมณ์ เขาโค้งตัวแล้วเดินจากไป

"พูดจาเสยีงอ่อนเสยีงหวานเช่นน้ี อยากดืม่ชาให้ชุม่คอหน่อยหรอืไม่"  

จย่าเป่าอว้ีแค่นเสยีง

"วางใจเถอะ ได้คุยกับคนที่ชอบ ต่อให้พูดนานเท่าใดคอก็ไม่แห้ง

หรอก" หลนิไต้อว้ีโต้กลบัอย่างไม่เกรงใจ ท�าให้จย่าเป่าอว้ีวางชามข้าวลง

แล้วสะบดัแขนเสือ้จากไป หากนางก็ยังท�าหน้าทะเล้นตามหลังเขาไปด้วย

"คณุหนู..." เสวีย่เย่ียนท่ีคอยปรนนบิตัอิยู่ข้างๆ อดถอนหายใจไม่ได้

"ถ้าเขาไม่ย่ัวโทสะข้า ข้าก็ไม่ท�าอะไรเขาหรอก" ถ้านางไม่ระบาย

ความเคียดแค้นที่ได้รับจากสกุลจย่าใส่เขาบ้าง ความใจกว้างของนาง 

คงอยู่ในระดับเดียวกับอัครเสนาบดีแล้ว 

"ไต้อว้ี คณุชายรองเป่าเพียงถกูเลีย้งมาอย่างตามใจ แต่ความจริงแล้ว
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เขาเป็นคนจิตใจดีมาก หาไม่ข้าคงไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้" ฉินเข่อชิง 

ช่วยพูดแทนจย่าเป่าอวี้

"ข้าทราบดี ไม่เช่นน้ันข้าคงไม่สนใจเขาหรอก" แม้จย่าเป่าอว้ีจะเป็น

คนเจ้าเล่ห์ ท�าอะไรหวังผล แต่พูดกันจรงิๆ แล้วเขาก็เป็นคนช่วยฉินเข่อชงิ 

เพราะในเวลานั้นท่าทีตอบสนองของหลินไต้อว้ียังไม่ไวเท่าเขา คิดอะไร

ไม่ละเอียดเท่าเขา และแรงสู้เขาไม่ได้ด้วย...

แต่หลนิไต้อว้ีก็ไม่ได้เก็บเอาเรือ่งน้ีมาใส่ใจ อดึใจต่อมาเมือ่จีเ้ฟ่ิงปา

ยกปลาเหลืองราดน�้าปรุงรสมาให้ ความสนใจท้ังหมดของนางก็ไปอยู่ที่

การกิน และรู้สึกเหมือนชีวิตได้รับการเติมเต็มแล้ว

ในช่วงที่นางก�าลังเติมเต็มความต้องการเร่ืองปากท้อง หางตา 

ก็พลนัเหลอืบไปเหน็จีเ้ฟ่ิงปากับฉนิเข่อชงิแลกเปลีย่นสายตากัน แต่พอรูว่้า 

หลินไต้อวี้เห็น ทั้งสองก็รีบท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ท้ังสองคนมองกันไปมาเช่นน้ีมนัหมายความว่าอะไร อย่าบอกนะว่า

เป็นรกัแรกพบ เช่นน้ีก็แย่ส ินางก�าลงัวางแผนจะใช้จีเ้ฟ่ิงปามาเป็นโล่กันธนู 

แต่ลองว่าบรุษุเสน่หา สตรมีใีจแล้ว นางคงไม่อาจเอาไม้ไปไล่ตีคู่ยวนยางได้

ว่าแต่...นางจะไปหาโล่กันธนูอันใหม่ที่ใดดีนะ

เฮ้อ ช่างเถอะ เลิกคิดดีกว่า คอยให้นางกินอิ่มแล้วค่อยว่ากัน

ทว่าพอกินอิ่มหนังตาก็หย่อน ประกอบกับต้องเร่งเดินทางทั้งวัน

ท�าให้หลินไต้อว้ีเข้าสู่ห้วงนิทราไปด้วยความรู้สึกเหน่ือยล้า คอยจนนาง

ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเวลาเที่ยงของวันถัดไปแล้ว

ทนัททีีน่างลมืตาก็เห็นจย่าเป่าอว้ีก�าลังชะโงกหน้ามามองอยู่นอกม่าน 

หากหลินไต้อวี้เป็นคนจิตอ่อน การถูกจ้องเช่นน้ีคงท�าให้ขวัญกระเจิง 
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จนต้องเผ่นไปชนผนังด้านในแล้ว

"คณุชายรองเป่าท�าอะไรอยู่น่ะ" ไม่รูห้รอืไรว่าบรุษุสตรไีม่พึงใกล้ชดิกัน  

ยังจะว่ิงเข้ามาในห้องส่วนตัวของสตรตีามใจชอบอกี

"เจ้าไม่สบาย?"

"ท่านต่างหากที่ไม่สบาย" นี่เขาคิดจะแช่งนางใช่หรือไม่

จย่าเป่าอว้ีพิศดูสีหน้าหลินไต้อว้ีอย่างละเอียดพบว่าแม้สีหน้า 

ของนางจะซีดไปบ้าง แต่ยังคงมีเลือดฝาดแดงเรื่อแลดูเย้ายวนใจ 

อย่างสตรีที่เพิ่งตื่นนอน ไม่มีแววของความป่วยไข้เลยแม้แต่น้อย

เขาจึงเป็นฝ่ายงง "เพราะเหตุใด..."

"เอ๋?!" อย่าฉวยโอกาสตอนที่สมองนางยังไม่ต่ืนดีมาพูดเรื่องอะไร 

ที่ไม่มีหัวมีท้ายได้หรือไม่ นางขี้เกียจเดา

"แต่ไหนแต่ไรมามื้อใดที่เจ้ากินเยอะแล้วจะป่วยไม่ใช่หรือ"

หลินไต ้อ ว้ีหลับตาลงนึกดูแล ้วพลันหัวเราะร ่าอย ่างจ�าได ้  

"ท่านเข้าใจผิดแล้ว นั่นเป็นเฉพาะตอนอยู่คฤหาสน์สกุลจย่าต่างหาก"

"เพราะเหตุใด"

"ท่านฉลาดถึงเพียงนี้ น่าจะคิดเองได้นะ" อย่าให้นางเฉลยเลย  

ข้อแรก เป็นเพราะนางไม่มีหลักฐาน และข้อสอง ถ้าบอกความจริง 

ออกไปแล้ว เขาอาจรับไม่ได้

ระหว่างท่ีจย่าเป่าอว้ีก�าลงัครุน่คดิ เขาก็เห็นหลนิไต้อวีล้กุข้ึนมาหวผีม 

จงึนกึอีกเร่ืองขึน้มาได้ "ก่อนหน้าน้ีบ่าวสกุลหลนิต้อนรบัสหายขนุนางกับ

แขกที่มาร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลของท่านอาเขยได้ไม่เลว"

"อืม อีกสามวันต้องเคลื่อนป้ายวิญญาณแล้ว สองสามวันนี้น่าจะ 
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มคีนมากันเยอะ" ข้าหลวงตรวจการการค้าเกลือไม่เก็บผลประโยชน์ใต้โต๊ะ 

ย่ิงไปกว่าน้ันบดิาของหลนิไต้อว้ีเป็นคนใจด ีมนี�า้ใจกว้างขวางท�าให้มคีน 

มาร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลไม่น้อย "คุณชายรองเป่า ข้าว่าท่านพักอยู่ที่นี ่

สักสองสามวันแล้วค่อยเดินทางกลับเถอะ"

"เหตุใดข้าต้องกลับ"

"แล้วท่านจะอยู่ท�าอะไร" หลินไต้อวี้ย้อนถามอย่างหงุดหงิด

"การย้ายป้ายวิญญาณของบดิาเจ้าย่อมต้องมคีนถือธงน�าวญิญาณ 

แม้ข้าจะเป็นบุตรชายแค่ครึ่งตัว แต่เรื่องนี้สมควรให้ข้าเป็นผู้กระท�า"

จย่าเป่าอว้ีพูดด้วยสหีน้าจรงิจงัท�าให้หลินไต้อว้ีรูส้กึตาลายไปวูบหน่ึง 

"นั่นเป็นแค่แผนขัดตาทัพเท่านั้น ข้ายังไม่ได้รับปากจะแต่งงานกับท่าน" 

ขอร้องล่ะ วันดีๆ  ของนางเพ่ิงจะเริม่ สมองนางยังไม่พังถึงขัน้จะอยากกลบัไป 

ทีค่ฤหาสน์สกุลจย่าอกี "ย่ิงไปกว่านัน้ท่านพ่อข้าเสียไปแล้ว เร่ืองแต่งงาน

ไม่มผีูใ้หญ่ช่วยจดัการ ครัง้นีจ้งึไม่นับ"

"ผิดแล้ว ถึงพ่อภรรยาจะเสียไป แต่ท่านย่ายังเป็นผู้ใหญ่ให้อยู่  

เจ้านึกว่าท่านย่าอนุญาตเรื่องงานแต่งแค่ส่งๆ ไปอย่างนั้นหรือ" รอยย้ิม

ของจย่าเป่าอวี้ฉายแววชั่วร้าย

"ข้าไม่แต่ง! ข้าจะแต่งกับพ่ีจี!้" แม้หลินไต้อวีจ้ะรู้สกึผิดเร่ืองแย่งคน 

กับฉินเข่อชิง แต่น่ีเป็นแค่แผนขัดตาทัพ ต่อให้สุดท้ายพ่ีจี้กับนาง 

ต้องหย่าขาดจากกันก็ไม่เป็นไร ขอแค่นางไม่ต้องกลบัไปทีค่ฤหาสน์สกุลจย่า 

อีกก็พอ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น

"เหลวไหล เขาเป็นแค่บ่าว ไหนเลยจะคู่ควรกับเจ้า ย่ิงไปกว่านั้น 

เขายังลงครัว..."
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"พูดเช่นน้ีแสดงว่าท่านไม่รูจ้กัโลก ไม่รูจ้กัอะไรบ้างเลย" หลนิไต้อว้ี

กล่าวตัดบทจย่าเป่าอวี้ด้วยรอยยิ้มเย็น

"เจ้าจะพูดอะไร"

"ขยันเรียนหนังสือให้มากกว่านี้ก่อนเถอะ อย่างน้อยท่านจะได้รู้ว่า

เซ่าคังกษัตริย์แห่งราชวงศ์ซย่าเคยเป็นพ่อครัว อีอิ่นอัครเสนาบดี 

แห่งราชวงศ์ซางได้ดีเพราะท�าน�า้แกงห่านป่าและปลาเหลืองราดน�า้ปรงุรส  

จนได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์แห่งการท�าอาหาร ยังมีหยวนซวินเจียง

ในยุคบกุเบกิราชวงศ์โจวท่ีก่อนเข้ารบัราชการเคยตกปลา ล้มวัว ขายข้าว 

ท�าให้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ...ผู้ใดบอกท่านว่าคนลงครัวมีแต่บ่าว หาก

ไม่มีพ่อครัว ท่านก็ไปกินหญ้ากินดินเถอะ!"

คนท่ีดูหมิ่นพ่อครัวย่อมเป็นศัตรูนาง! เพราะส�าหรับหลินไต้อว้ี  

คนท่ีเก่งที่สุดในโลกคือพ่อครัว ล�าดับถัดมาคือครอบครัวชาวนาและ 

อาชีพฆ่าสัตว์ ส่วนคนที่ต�่าต้อยด้อยค่าที่สุดคือลูกเศรษฐีไร้ค่าที่ท�าอะไร 

ไม่เป็นเช่นจย่าเป่าอวี้!

"เจ้า!" จย่าเป่าอวี้ถลึงตาใส่นางจนนัยน์ตาแทบฉีกขาด

"ข้าไม่ได้พูดผดินะ ผูใ้ดใช้ให้ท่านไม่รูจ้กัเรียนหนังสอืจนไม่รู้แม้แต่

เรื่องทั่วไปเช่นนี้"

"ผู้ใดบอกว่าข้าไม่รู้" จย่าเป่าอวี้หน้าแดง

"ฮ่าๆ รูก็้บอกว่ารู ้ ไม่รูก็้บอกว่าไม่รู ้ หรอืถ้ารูแ้ต่รบัไม่ได้ อย่างน้อย 

ก็น่าจะมีความกล้ามากกว่านี้ เสียดายที่ท่านไม่มีเลยสักอย่าง"

"คัมภีร์หลุนอวี่คือต�าราสอบรับราชการ เจ้าอย่ามาท�าเป็นอวดเก่ง 

ต่อหน้าข้าหน่อยเลย"
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"อ้อ ท่าทางจะรู้จริง แล้วอย่างไร ท่านลองถามตัวเองดูเถอะว่า 

ท่านเคยท�าอะไรที่ควรค่าให้ผู้อื่นยกย่องบ้างหรือไม่ และเมื่อใดท่านจะ

อาศยัก�าลงัของตวัเองท�ามาหาเลีย้งตนเองได้ ลกูเศรษฐทีีท่�าอะไรไม่เป็น 

มีสิทธิ์อะไรไปหัวเราะเยาะผู้อื่น" หลินไต้อวี้ถามด้วยสีหน้าจริงจัง

จย่าเป่าอว้ีฉดุมอืนาง "แม้ข้าไม่เคยท�าอะไรท่ีควรค่าให้ผูอ้ืน่ยกย่อง 

แต่อย่างน้อยข้าก็ไม่อาจทนดูคนคุ้นเคยกันตายไปต่อหน้าต่อตา และ

อย่างน้อยข้าก็อยากปกป้องเจ้า!"

"แค่ท่านอยู่ให้ห่างจากข้าก็เท่ากับเป็นการปกป้องข้าอย่างดีที่สุด

แล้ว"

"วันนี้มีคนมาปักธูปไหว้กันเยอะ แต่เมื่อตอนฟ้าสางข้าแอบไป 

เปิดดูโถเถ้ากระดูก พบว่าเถ้ากระดูกมีสีด�า"

"ท่านว่างมากเลยไปเปิดโถเถ้ากระดูกของพ่อข้า...เดี๋ยวนะ  

ท่านว่าอะไรนะ" ตอนแรกหลนิไต้อวีจ้ะด่าเขาว่าเสียมารยาท แต่พอได้ยิน

ประโยคสุดท้าย นางกลับนิ่งงันไปและต้องเอ่ยถาม "สีด�า?"

"ถึงไม่พูด เจ้าก็น่าจะรูว่้ามนัหมายความว่าอะไร พิธีศพจดัแบบแปลกๆ 

ทั้งที่รู้ว่าเจ้าอยู่ในระหว่างเดินทางกลับมาแต่กลับชิงเผาศพก่อน ไม่ว่า 

จะพูดอย่างไรก็ฟังไม่ข้ึน" จย่าเป่าอว้ีเหน็นางตะลงึ ท�าให้ความโกรธของเขา 

ลดลงกว่าครึ่ง "ฉากร้องไห้ของเจ้าใช้ได้ผลกับคนคิดดี แต่กับคนคิดชั่ว  

ต่อให้ร้องไห้จนตาบอดก็ไม่มปีระโยชน์ เจ้าต้องคอยระวังและจบัตามอง 

ทกุอย่าง กับครอบครวัสกุลจีก็้ให้ระวังเอาไว้ด้วย"

"เป็นไปไม่ได้ ท่านอาจีไ้ม่ใช่คนเช่นน้ัน" หลนิไต้อว้ีกล่าวอย่างเด็ดขาด

ชดัเจน แต่ไม่ใช่เพราะความทรงจ�าในสมองอย่างเดยีว หากนางมัน่ใจใน
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สายตาของตนเองอย่างมาก

"เช่นน้ันเจ้าบอกข้าหน่อยสิว่าถ้าจี้ไหวเป็นคนรอบคอบจริง ผู้ใด 

จะวางยาพิษบดิาเจ้าใต้หนังตาเขาได้" เรือ่งท้ังหมดนีไ้ม่ว่าจะมองในด้านใด 

ก็ล้วนไม่สมเหตุสมผล ท�าให้จย่าเป่าอว้ีต้องมองครอบครัวสกุลจี้เป็น 

ผู้ต้องสงสัยเอาไว้ก่อน

"เรือ่งน้ีจะต้องมบีางอย่างท่ีข้ายังไม่รู ้แต่ข้าจะสะสางเอง" หลินไต้อว้ี

ลดเสยีงลง นกึชมในความละเอยีดรอบคอบและการไปเปิดโถเถ้ากระดกู

อย่างใจกล้าของจย่าเป่าอว้ี

"เจ้าจะท�าอะไรได้ เจ้าเพ่ิงจะอายุเท่าไร หากคนในบ้านลุกฮือกัน 

ขึ้นมา พวกเขายังจะเห็นเจ้าเป็นคุณหนูอีกหรือ"

"มีพ่ีจี้อยู่ด้วย เขาต้องช่วยข้าแน่" หลินไต้อวี้มั่นใจอย่างย่ิง และ 

เชื่อมั่นในสัญชาตญาณที่ไม่เคยผิดพลาดของตน

จย่าเป่าอว้ีค�ารามเสียงต�า่อย่างหงุดหงิด "พ่ีจี้ๆ  เจ้านกึว่าเขาเป็นเพชร

จรงิหรอื ผูใ้ดจะรูว่้าพวกเขาเป็นมสุกิอสรพิษในรงัเดยีวกันหรอืไม่ เจ้ายังจะ

ท�าตวัหน้าโง่ลดตัวลงไปอยากแต่งงานกับเขาอกี!"

"ใช่ ข้าอยากแต่งงานกับเขา"

"เจ้า! ข้าไม่อนุญาต เจ้าเป็นของข้า!" กล่าวจบจย่าเป่าอวีก็้รวบตวั

หลินไต้อว้ีเข้ามากอด ดูเอาเถอะ นางตัวเล็กผอมบางเพียงแค่น้ี หาก 

ไม่มีใครคอยดูแลอยู่ข้างกายก็น่ากลัวว่านางคงถูกพวกบ่าวเล่นงาน 

จนตายแน่ แล้วจะให้เขาวางใจได้อย่างไร

หลินไต้อว้ีรู้สึกเจ็บจมูกท่ีไปชนเข้ากับแผ่นอกที่นางไม่รู้ว่ามันผอม 

เกินไปหรอืมกีล้ามเนือ้ท่ีมองไม่เห็น แต่ท่ีแน่ๆ คอืมนัเจบ็เจยีนตาย ซ�า้ยัง 
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ดิ้นไม่หลุด ท�าให้นางถูกกินเต้าหู้* ไปเปล่าๆ ชนิดไม่อาจไปร้องเรียนกับ 

ผู้ใดได้

"ข้าว่านะคุณชายรองเป่า พูดกันจริงๆ คือท่ีท่านสนใจข้าเพราะข้า

คร้านท่ีจะสนใจท่าน หากข้าพูดคุยกับท่านให้มากหน่อย ท่านคงรู้สึกว่า

ข้าไม่น่าสนใจ เพราะฉะนัน้ท่านกลบับ้านไปเถอะ" พูดกันเสยีให้หมดเปลอืก 

ต่อไปต่างฝ่ายจะได้ไม่ต้องทนทุกข์กันอีก

"เจ้าพูดพล่ามอะไร! เจ้านกึว่าข้าคดิกบัเจ้า..." สดุท้ายฟันขาวๆ ของเขา

ต้องงบัลงมาเพ่ือมใิห้ตนเองพูดต่อ

"หรือว่าไม่ใช่ ท่านเห็นจย่าหวนดีต่อข้าก็แสดงอาการไม่พอใจ แต่

ความจริงคือท่านคิดว่าทุกคนบนโลกควรศิโรราบต่อท่าน ทว่าข้าไม่ใช่  

เพราะฉะนั้นท่านจึงอยากปราบพยศข้า" 

เอาเถอะ จย่าเป่าอว้ีอายุยังน้อยอาจจะยังไม่เข้าใจ นางก็จะ 

ช่วยเตือนให้ด้วยเจตนาดีเพ่ือปลดปล่อยจิตมารในตัวเขา ให้ทุกอย่าง 

กลับคืนสู่ความสงบ "เห็นแก่ที่ท่านดีต่อข้า เรามาเป็นสหายกันดีกว่า  

ท่านคิดว่าเป็นอย่างไร"

จย่าเป่าอว้ีกัดฟันกรอดๆ เนิ่นนานกว่าท่ีเขาจะระงับเพลิงโทสะ 

ที่เจียนระเบิดเอาไว้ได้ "ผู้ใดอยากได้กัน!" กล่าวจบ เขาก็สะบัดแขนเสื้อ

จากไปพร้อมปิดประตูตามหลังดังปัง

หลินไต้อว้ียักไหล่อย่างอ่อนใจ "ไม้ผุมิอาจใช้แกะสลัก"** นาง 

ท�าเต็มที่แล้วจริงๆ

* กินเต้าหู้ เป็นส�านวน หมายถึงแต๊ะอั๋งเอาเปรียบผู้หญิง ในสมัยซีฮั่นท่ีถนนฉางอันมีสองสามีภรรยา 
เปิดร้านขายเต้าหู้ ภรรยาเป็นคนสวยผิวขาวราวกับเต้าหู้ บุรุษต่างชอบมาอุดหนุนและพูดจาแทะโลม บางที 
ก็จับมือถือแขนนางจนเป็นที่มาของค�านี้
** ไม้ผุมิอาจใช้แกะสลัก เป็นส�านวนที่ใช้อุปมาว่าไม่อาจปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้
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ในเมือ่จย่าเป่าอวียื้นกรานไม่ยอมจากไป หลนิไต้อวีก็้ท�าอะไรไม่ได้ 

นอกจากปล่อยให้เขาเป็นผูถื้อธงน�าวิญญาณตอนเคลือ่นย้ายป้ายวญิญาณ

และให้เขาห่มผ้าป่านเพ่ือแสดงความกตญัญูตามนางเดินทางไปทีเ่มอืงซโูจว 

ให้จี้เฟิ่งปาอยู่ดูแลบ้านและที่ดินกับฉินเข่อชิง

ทัง้ขาไปและขากลบัใช้เวลาร่วมสองเดือนกว่า แม้จย่าเป่าอว้ีจะย�า่ยี

ใบหน้าดอกท้อด้วยการแสดงสหีน้าเย็นชาเมนิเฉยต่อทกุคนท่ีเข้าหา ท�าให้

ใบหน้าหล่อเหลาทอนเสน่ห์ลงอย่างมาก ทว่าหลนิไต้อว้ีกลบัไม่ใส่ใจและ

มองว่าเขาก�าลงัท�าตวัเป็นเดก็ๆ เพราะถ้าจะบอกว่าลกูเศรษฐอีนัดบัหนึง่

อย่างจย่าเป่าอวี้ไม่มีนิสัยเสียท�านองนี้เลย นางก็ไม่เชื่อเหมือนกัน

แต่สิ่งที่หลินไต้อว้ีไม่ชอบมากที่สุดคือการที่มีคนมาเล่นแง่ ทั้งยัง

เล่นกันอย่างยาวนาน ทว่านางก็ไม่เหลือบแลสนใจ

"คุณหนู"

"หืม?" หลินไต้อวี้หันไปมองจี้ไหวอย่างล้าๆ

พวกเขาเพ่ิงกลับมาถึงบ้าน ถ้าหากท�าได้หลินไต้อวี้อยากทิ้งตัวลง 

นอนบนเตียงยาวๆ แม้ตลอดการเดนิทางจะมกีารพักเท้าตามโรงเต๊ียมบ้าง 

แต่การประกาศสถานภาพของตนเองไม่เป็นผลดต่ีอการเดนิทางระยะไกล

จงึต้องใช้เรือและรถม้าเป็นระยะ

"เรือ่งของนายท่านเรยีบร้อยหมดแล้ว ข้าก�าลงัคดิว่าคณุหนูจะตาม

คณุชายรองเป่ากลบัไปทีค่ฤหาสน์สกุลจย่าหรอืไม่" จีไ้หวถามอย่างไม่มัน่ใจ

หลินไต้อว้ีกะพริบตาแล้วพลันนึกถึงค�าเตือนของจย่าเป่าอวี้ ทว่า

มองอย่างไรนางก็ไม่เหน็ว่าท่านอาจีจ้ะเป็นผูว้างยาพิษสงัหารบดิาของนาง 

แต่พอเขาถามถึงเรือ่งนี.้..น่ีจะรบีไล่นางออกจากบ้านหรอื
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"คุณหนู?"

หลินไต้อว้ีนั่งลงบนตั่งผ้าแพร ตามองจ้องรองเท้าปักลายดอกไม ้

ที่เปื้อนฝุน่ของตนเองอยู่นานก่อนเอ่ย "ท่านอาจ้ี ผู้ใดเป็นผู้วางยาพิษ

สังหารท่านพ่อของข้า"

จีไ้หวตะลงึ เขาหลบุตาลงเหมอืนไม่รูส้กึแปลกใจเพราะรูเ้รือ่งทุกอย่างด ี

เพียงแต่มนัเป็นเรือ่งยากท่ีจะบอกเล่าให้คณุหนูฟังและคดิว่าจะปล่อยให้

เรือ่งนีค้ลมุเครอืต่อไป ทว่าคุณหนกูลบัสงัเกตเห็น

"ท่านอาจี้ เลือกเล่ามาเฉพาะที่ท่านเล่าได้เถอะ"

จีไ้หวช้อนสายตาขึน้มองนางแล้วย้ิมให้นางอย่างอาร ี "คณุหนไูปอยู่

คฤหาสน์สกุลจย่าสี่ปี ดูจะเปลี่ยนไปมาก"

"แน่ส ิ ข้าโตแล้วน่ีนา" ดีเหลอืเกนิ สายตาของนางยังคงดอียู่ เพราะ

แววตาของท่านอาจี้ไม่มีแววโหดร้ายเหี้ยมเกรียม

"นายท่านถูกคนในวงการเดียวกันลงมือ ความจริงเรื่องท้ังหมด 

ก�าลงัอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ทีต้่องรบีเผาศพเพราะไม่อยากให้คณุหนู

ต้องมาเห็นสภาพผิดปกติของนายท่าน"

"จรงิหรอื" ฟังดสูมเหตสุมผล เมือ่บดิานางเป็นเจ้าของผลประโยชน์ต่างๆ 

มานาน การที่มีคนในวงการเดียวกันริษยาย่อมมีความเป็นไปได้ "แล้ว 

เหตใุดท่านอาจีจ้งึถามข้าว่าจะกลบัไปคฤหาสน์สกุลจย่ากับคณุชายรองเป่า

หรอืไม่"

"ตอนคุณชายรองเป่ามาถึงบ้านใหม่ๆ ได้บอกเรือ่งทีน่ายหญิงผูเ้ฒ่า

จัดการเรื่องแต่งงานของพวกท่านสองคนให้รู้แล้ว"

หลินไต้อว้ีปิดเปลือกตาลงอย่างพูดไม่ออก คนผู้นั้นรีบประกาศ 
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เรือ่งของพวกเขาสองคนต้ังแต่มาถึงคฤหาสน์สกุลหลนิเลยหรอื "ท่านอาจี้

ไม่ต้องไปสนใจเขา เรื่องนี้ใช่ว่าพวกเขาสั่งอย่างไรก็ต้องได้ตามนั้น"

"แต่ถ้านายหญิงผู้เฒ่าอนุญาตแล้วไม่ยอมท�าตาม..."

"ท่านอาจี้ ท่านพ่อข้าเพ่ิงจากไป ข้าตั้งใจไว้ทุกข์สามปี และ 

อีกสามปีให้หลังข้าตั้งใจจะแต่งงานกับพ่ีจี้" หลังกล่าวจบหลินไต้อว้ี

สาบานได้ว่าน่ีเป็นครั้งแรกที่นางเห็นดวงตาเรียวรีของจี้ไหวเบิกโตเท่านี้ 

ท�าให้นางพลอยตกใจไปด้วย

"ไม่ได้ขอรับ!" จี้ไหวตะโกนจนคอเกือบแตก

ต้องตกใจกันถึงเพียงน้ีเชียวหรือ ท่านอาจี้? ท�าเอาหนอนนิทรา 

ของนางตกใจจนเผ่นหนีไปหมดแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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