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กลั่นแกล้งทุกวิถีทาง
จินหยวนเป่าเงยหน้าเหม่อมองเทียนไขที่ลุกไหม้อยู่บนโต๊ะ เปลวไฟ
ไหวระริกสะท้อนดวงหน้าแย้มยิ้มน่ารัก นางเอ่ยเสียงอ่อนโยนเปี่ยมด้วย
อารมณ์ความรูส้ กึ 'หยวนเป่า ความรูส้ กึ ทีข่ า้ มีให้เจ้ามาจากใจจริงทุกประการ'
เขายิม้ เงียบๆ ยืน่ มือไปหมายจะลูบไล้ดวงหน้านัน้ แต่กลับถูกไฟลวกเข้า
ร้อนจนเขารีบหดมือกลับมา ใบหน้าเปื้อนยิ้มในเปลวไฟหายวับไป
ชายหนุ่มถอนใจเบาๆ เงยศีรษะพิงพนักเก้าอี้และมองไปรอบๆ
เขาก็ แ ค่ เ ปลี่ ย นห้ อ งท� ำ งานเดิ ม ให้ เ ป็ น ห้ อ งพั ก แบบเรี ย บง่ า ย มี
โต๊ะท�ำงานหนึ่งตัว โต๊ะน�้ำชาหนึ่งตัวกับเตียงหนึ่งหลังโดยไม่มีข้าวของ
อย่างอื่นอีก
บนโต๊ะท�ำงานมีแบบร่างอาวุธนานาชนิดกองเต็มไปหมด จินหยวนเป่า
สูดหายใจลึกๆ แล้วเบนสายตากลับมาทีแ่ บบร่าง ตัง้ ใจศึกษาอย่างจดจ่อ จูๆ่
เขาก็ยื่นมือไปหยิบจอกชาตรงต�ำแหน่งที่มันเคยตั้งอยู่ประจ�ำ แต่กลับคว้าได้
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เพียงอากาศ ถึงค่อยนึกได้ว่าอวี้ฉีหลินไม่อยู่ด้วย...ไม่มีใครรู้ว่าน�ำ้ ชาของเขา
ควรวางอยู่ ณ ต�ำแหน่งใดบนโต๊ะท�ำงาน
เขายันโต๊ะลุกขึ้นเดินไปรินน�้ำชาให้ตัวเองด้วยความรู้สึกซับซ้อน
"คุณชายขอรับ หญิงสาวคนหนึ่งมาขอพบท่านอยู่นอกประตู บอกว่า
เป็นญาติสนิท" องครักษ์นอกประตูรายงาน
แววปรีดาวาบขึน้ บนใบหน้าของผูฟ้ งั เขาสะกดความตืน่ เต้นพลางถาม
"นางไม่ได้บอกรึว่ามาท�ำไม"
"แม่นางท่านนี้หิ้วตะกร้าใบใหญ่มาด้วย บอกว่าน�ำอาหารมาส่งให้ท่าน
ขอรับ ยามเฝ้าประตูไม่ให้นางเข้ามา แต่นางไม่ยอมกลับจึงได้ทะเลาะกัน"
ฉับพลันนั้นหัวใจก็เปี่ยมด้วยความตื่นเต้นยินดี เขาพูดขัดขึ้นทันที
"ข้าไปดูเอง" แล้วก้าวฉับๆ ไปยังประตูใหญ่ด้วยฝีเท้าเร็วขึ้นทุกขณะ สุดท้าย
แทบจะกลายเป็นวิ่งเหยาะๆ
ชายหนุม่ ปรีอ่ อกไปนอกประตู ครัน้ เห็นผูม้ าเยือน แววตาก็พลันหม่นลง
หญิงสาวคนนั้นคล้องตะกร้าไว้กับแขนขณะตวาดใส่ยามเฝ้าประตู
ทั้งสองอย่างเดือดดาล "ข้าบอกแล้วไงว่าข้าเป็นญาติสนิท พวกเจ้าไม่รู้จัก
ค�ำว่าญาติสนิทรึ จินหยวนเป่าเป็นญาติผู้พี่ของข้า ข้ามาเยี่ยมพี่ชาย เข้าใจ
หรือไม่!"
พูดถึงตรงนี้หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนก็ตาไวเห็นจินหยวนเป่าที่เดินออกมาจาก
ประตู นางรีบโบกมืออย่างดีอกดีใจ "พี่หยวนเป่า! ข้าเอาของกินมาให้ท่าน
ท่านรีบบอกให้มนุษย์หินสองคนนี้ปล่อยข้าเข้าไปที!"
จินหยวนเป่าโบกมือเป็นสัญญาณให้ทั้งสองปล่อยคน
หลังจากเข้ามาในห้องจินหยวนเป่าแล้ว หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนก็บ่นอย่าง
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ไม่ชอบใจรอบหนึ่ง ก่อนจะหยิบอาหารแต่ละอย่างออกจากตะกร้ามาเรียง
บนโต๊ะ
จินหยวนเป่านั่งมองอยู่ข้างๆ สีหน้าไม่ปรากฏแววยินดี
พอจัดเรียงอาหารเสร็จ นางก็ย่ืนตะเกียบให้ญาติผู้พี่พลางยิ้มเชื้อเชิญ
"พี่หยวนเป่ารีบกินเถอะ! พวกนี้เป็นของโปรดท่านทั้งนั้น ข้าตั้งใจสั่งโรงครัว
ท�ำมาให้โดยเฉพาะเลยนะ!"
ชายหนุม่ ไม่อยากขัดนางจึงหยิบตะเกียบขึน้ มา แต่แล้วก็ชะงัก อดถาม
ไม่ได้ "เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไร"
"ข้าคิดถึงท่านก็เลยมาเยี่ยมน่ะ!" นางตอบตามตรงก่อนจะหันมองไป
รอบๆ "พี่สะใภ้ไม่ได้มาหรือ"
คนถูกถามชะงักไป คีบกับข้าวค�ำหนึ่ง ค่อยๆ กินแล้วเอ่ยเหมือน
ไม่ใส่ใจว่า "นางคงก�ำลังยุ่งกับงานในคฤหาสน์ จึงปลีกตัวมาไม่ได้"
"ยุง่ อะไรกัน! วันๆ เอาแต่ขลุกอยูก่ บั กูฉ้ างเฟิงและพีน่ อ้ งของนางคนนัน้
เข้าๆ ออกๆ คฤหาสน์ทั้งวัน อารมณ์ดีจะตายไป" หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนค่อนขอด
จินหยวนเป่าก้มหน้ากินข้าว ไม่ตอบอะไร
มองใบหน้าด้านข้างอันหล่อเหลาคมคายของเขาแล้ว หลิ่วเชี่ยนเชี่ยน
ยิ้มบางพลางเอ่ยเสียงหวาน "ข้าน่ะ ต่อให้ยุ่งแค่ไหนก็คิดถึงพี่หยวนเป่า
เสมอ...ท่านจะกลับคฤหาสน์เมื่อไรล่ะ"
"ยังไม่แน่ คงอีกสักพัก" เขาตอบปัด
เห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเขา หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนตาเป็นประกายแล้ว
ยิ้มถาม "พี่หยวนเป่า ท่านย้ายออกมากะทันหันแบบนี้ คงไม่ได้ทะเลาะกับ
พี่สะใภ้หรอกกระมัง"
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จินหยวนเป่าชะงัก ก่อนจะเอ่ยปฏิเสธ "เปล่า เจ้าอย่าคิดฟุ้งซ่าน โรง
ผลิตอาวุธมีงานต้องส่งมอบมากมาย ข้ามาอยู่ท่ีน่ีจะได้จัดการได้สะดวก"
"อ้อ..." น�้ำเสียงของญาติผู้น้องผิดหวัง "งั้นข้าก็สบายใจ ข้ายังคิดว่า
พวกท่านทะเลาะกันถึงได้ย้ายออกมาอยู่ที่นี่เสียอีก"
"วางใจเถอะ..." ชายหนุ่มค่อยๆ กลืนอาหารในปาก "ไม่หรอก"
"ใช่แล้ว วันนี้ข้าเห็นกู้ฉางเฟิงกับเสวี่ยเอ๋อร์ก�ำลังเก็บสัมภาระ ท�ำท่า
เหมือนจะออกเดินทางไปไหน" จู่ๆ นางก็โพล่งขึ้น
ผู้ฟังอึ้งไป หัวคิ้วค่อยๆ ขมวดเข้าหากัน ทว่ากลับไม่ตอบอะไรและกิน
อาหารอย่างใจเย็นต่อ
หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนลอบสังเกตสีหน้าของญาติผู้พี่ ไม่เห็นร่องรอยผิดปกติ
ใดๆ จึงไม่ได้พูดต่อ หันไปเล่าเรื่องราวภายในคฤหาสน์วันนี้ไม่หยุดปากแทน
ก่อนจะเก็บจานชามจากไป
หลังส่งญาติผนู้ อ้ งจากไปแล้ว จินหยวนเป่าหมุนตัวเดินกลับห้องท�ำงาน
ด้วยใบหน้าเยียบเย็น
'ใช่แล้ว วันนี้ข้าเห็นกู้ฉางเฟิงกับเสวี่ยเอ๋อร์ก�ำลังเก็บสัมภาระ ท�ำท่า
เหมือนจะออกเดินทางไปไหน'
ค�ำพูดของหลิ่วเชี่ยนเชี่ยนเหมือนเสียงสะท้อนที่ดังก้องไปมาอยู่ในหัว
เขาตลอด
จินหยวนเป่าบีบพู่กันในมือจนหักท่อนแล้วเขวี้ยงลงพื้นอย่างเดือดดาล
ก่อนจะสวมเสื้อคลุมเดินลิ่วๆ ออกไป
ยามดึกสงัด ประตูหลังของคฤหาสน์สกุลจินที่ปิดสนิทเปิดออกอย่าง
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เงียบเชียบ รถม้าคันหนึ่งจอดอยู่นอกประตู
อวี้ฉีหลินชะโงกหน้าออกมาเหลียวซ้ายแลขวา ก่อนจะเดินออกมา
อย่างระวัง นางกวาดตามองรอบด้านอีกครั้งถึงได้วางใจกวักมือเรียกคน
ด้านในออกมา
เจียงเสี่ยวเซวียนกับกู้ฉางเฟิงจูงมือกันก้าวออกมา ทั้งสองช่วยกัน
ขนสัมภาระขึ้นรถม้าทีละชิ้น
อวี้ฉีหลินแหงนหน้ามองท้องฟ้าราตรีปลอดโปร่งแล้วพูดอย่างโล่งใจ
"ดูท่าคืนนี้อากาศดี ระหว่างทางระวังตัวด้วยล่ะ!"
เจียงเสี่ยวเซวียนกุมมือสหาย สะอื้นพลางก�ำชับ "พวกเราไปแล้ว เจ้า
ต้องรักษาตัวด้วยนะ"
เห็นอีกฝ่ายท�ำท่าจะร้องไห้ อวีฉ้ หี ลินเลยพลอยแสบจมูกไปด้วย นางรีบ
ยิ้มร่าพูดขัด "ไปได้แล้ว! เจ้าพูดซ�้ำตั้งกี่รอบแล้ว ขืนยังไม่ไป ฟ้าก็สางพอดี"
กู้ฉางเฟิงที่นั่งต�ำแหน่งคนขับได้ยินก็นับเลขซื่อๆ "ยังหรอก อีกตั้ง
สองชั่วยามกว่าฟ้าจะสาง"
เจ้าคนซื่อบื้อ! อวี้ฉีหลินถลึงตาใส่เขา
เจียงเสี่ยวเซวียนสะอึกสะอื้นอยู่สักพัก ก่อนจะกระซิบเสียงค่อยข้างหู
สหายรัก "พอข้าไปแล้ว เจ้าต้องอธิบายเรื่องทั้งหมดให้หยวนเป่าฟังทันทีนะ
ถ้าเขาโกรธหรือโมโห เจ้าก็ต้องทน จะอย่างไรพวกเราก็เป็นฝ่ายหลอกลวง
เขาก่อน"
อวี้ฉีหลินพยักหน้าแล้วตอบเสียงนุ่ม "วางใจเถอะ ข้าจะยอมลงให้เขา"
หญิงสาวสองคนกอดกันแน่นอีกครู่หนึ่ง อวี้ฉีหลินรู้สึกเวลาล่วงเลย
ไปมากแล้ว จึงรีบระงับความเศร้าโศกและเอ่ยเตือน "ดึกมากแล้ว เจ้ารีบ
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ไปเถอะ"
"อืม...เจ้าเองต้องรักษาตัวด้วยล่ะ" เจียงเสี่ยวเซวียนโบกมืออ�ำลา
สหายรักอย่างอาลัยอาวรณ์
กู้ฉางเฟิงเตรียมบังคับม้าให้ออกวิ่ง แต่ม้าเพิ่งวิ่งไปได้สองก้าวก็หยุด
กะทันหัน
"ข้าจะดูซวิ า่ พวกเจ้าใครหน้าไหนกล้าไปจากทีน่ !ี่ " ป้ากูป้ รากฏตัวตัง้ แต่
เมื่อไรไม่รู้และก�ำลังยืนขวางอยู่หน้ารถม้า ร่างผอมบางยืนหยัดมั่นคงขณะ
เงยหน้ามองลูกชายที่อ้าปากหวอ
กู้ฉางเฟิงตกใจ "ท่านแม่? ดึกป่านนี้แล้วท�ำไมท่านยังไม่พักผ่อน!"
ป้ากูม้ องลูกชายอย่างเย็นชา "ขืนข้าไปพักผ่อน น่ากลัวว่าคงเสียลูกชาย
ไปแล้ว! ในเมื่อเจ้ายังจ�ำได้ว่าข้าเป็นแม่ ไฉนจึงกล้าทอดทิ้งแม่เพื่อหญิงไม่มี
หัวนอนปลายเท้าคนหนึ่ง!"
"ท่านแม่ เสวี่ยเอ๋อร์ไม่ใช่หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้า..."
ป้ากู้หัวเราะเสียงเย็น "ข้าให้เกียรตินางในฐานะแขก นางกลับวิ่งโร่
มาบ้านผู้อื่นขโมยลูกชายเขา เรียกว่าหญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้ายังน่าฟัง
อย่าให้แม่อย่างข้าด่าค�ำที่เจ็บแสบยิ่งกว่านี้!"
กู้ฉางเฟิงรีบชี้แจง "ท่านแม่ ข้าไม่ได้ทอดทิ้งท่าน ข้าแค่อยากย้าย
ออกไปอยู่ข้างนอกเท่านั้น"
"อย่ามาเล่นลิ้นกับข้า! หลายวันมานี้ที่เจ้าหาบ้านเก็บข้าวเก็บของ
คิดว่าข้าไม่รู้งั้นรึ เจ้าคิดว่าแม่ตายไปแล้วหรืออย่างไร"
อวี้ฉีหลินได้ยินก็รีบเข้ามาเกลี้ยกล่อมอีกแรง "ท่านป้ากู้ ฉางเฟิงก็แค่
อยากย้ายเรือนโอสถไปไว้ข้างนอก..."
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หญิงสูงวัยเดือด หันกลับมาเหน็บเสียงเย็นอย่างไม่สนใจฐานะนายบ่าว
"ฮูหยินน้อย อย่าหาว่าบ่าวเถียงเลยนะเจ้าคะ ในเมื่อกู้ฉางเฟิงเป็นลูกชาย
ของบ่าว หน�ำซ�ำ้ ยังไม่ได้ทำ� สัญญาขายตัวให้สกุลจิน วันนีบ้ า่ วสัง่ สอนลูกทรพี
คนนี้ย่อมไม่รบกวนฮูหยินน้อยก้าวก่าย"
เห็นท่าทางขึงขังน่าย�ำเกรงของป้ากู้แล้ว อวี้ฉีหลินก็พูดอะไรไม่ออก
ป้ากู้เบนสายตาไปยังเจียงเสี่ยวเซวียน "วันนี้ข้าขอพูดไว้ตรงนี้เลย
กู้ฉางเฟิงเป็นลูกชายข้า ใครก็อย่าได้คิดจะลักตัวเขาไปทั้งนั้น!"
"ท่านแม่!"
หมอหนุ่มก�ำลังจะเอ่ยปาก แต่ถูกป้ากู้ขัดเสียงเฉียบซะก่อน "เจ้า
ลุ่มหลงนางจะออกไปให้ได้ ได้ บดรถม้าทับร่างข้าไปเลยสิ!"
ทันใดนั้นเสียงเย็นชาน่าเกรงขามของบุรุษก็ดังขึ้น "ดึกดื่นป่านนี้มา
ยืนขวางหน้าประตูท�ำอะไรกัน"
ทุกคนหันมองไปตามเสียง เห็นจินหยวนเป่าถือโคมไฟยืนอยู่ตรง
หัวมุมถนน
ชายหนุ่มค่อยๆ เดินเข้ามาและกวาดตามองทุกคน สุดท้ายสายตา
หยุดอยู่บนร่างของอวี้ฉีหลินครู่หนึ่ง เห็นนางไม่มีห่อสัมภาระและไม่มีทีท่า
จะจากไป หัวใจถึงค่อยสงบลง
ป้ากูเ้ ห็นดังนัน้ ก็กา้ วเข้าไป เอ่ยอย่างนอบน้อมแต่ยงั คงความน่าเกรงขาม
ไม่หวั่นเกรง "คุณชาย ฉางเฟิงถูกนางจิ้งจอกผู้นี้ล่อลวง จะทิ้งยายแก่อย่าง
บ่าวหนีออกจากบ้าน คุณชายใกล้ชดิ สนิทสนมกับฉางเฟิงของบ่าวมาโดยตลอด
เรื่องนี้ท่านทราบหรือไม่ บ่าวมิกล้าสรุป แต่บ่าวยังขอยืนยันค�ำเดิม ถ้าจะ
ไปก็ต้องบดรถม้าทับร่างบ่าวไป หาไม่แล้วไม่ว่าใครก็อย่าคิดพาฉางเฟิงจาก
13
Page ��������� 3.indd 13

8/10/2559 BE 13:45

บุ พ เพอลวน 3

ไปทั้งนั้น!"
ได้ยินค�ำว่านางจิ้งจอกแล้ว เจียงเสี่ยวเซวียนก็หน้าแดงก�่ำ
อวี้ฉีหลินท�ำท่าจะโต้กลับอย่างไม่ยอมแพ้ แต่ถูกสายตาเยียบเย็นของ
จินหยวนเป่าปรามไว้ก่อน
นายน้อยสกุลจินเดินไปข้างกายสหายรักแล้วถาม "ท�ำไมเจ้าต้องย้าย
ออกจากคฤหาสน์ด้วย"
"ข้าจะไปเปิดเรือนโอสถกับเสวี่ยเอ๋อร์..." กู้ฉางเฟิงตอบตะกุกตะกัก
"ข้าจะไปเอง ฉางเฟิง อันทีจ่ ริงเจ้าไม่จำ� เป็นต้องไปกับข้า" เจียงเสีย่ วเซวียน
ขัดเสียงเรียบ
กู้ฉางเฟิงตกใจ ก�ำลังจะพูดก็ถูกจินหยวนเป่าตวาดเสียงเฉียบซะก่อน
"ลงมา แล้วกลับไปกับแม่เจ้า!"
"แต่ว่า..."
"แต่อะไร! เจ้ากล้าทอดทิ้งแม่ผู้ให้ก�ำเนิดและเลี้ยงดูเจ้ามารึ ต่อให้ต้อง
ตีขาเจ้าจนหัก" จินหยวนเป่ากัดฟันมองเจียงเสี่ยวเซวียนและเอ่ยเสียงเย็น
"ข้าก็ไม่ยอมให้เจ้าไปกับนาง!"
ป้ากู้รู้สึกโล่งอก
อวี้ฉีหลินกับเจียงเสี่ยวเซวียนเห็นสถานการณ์พลิกผันก็ร้อนใจ
จินหยวนเป่าหมุนตัวกลับมามองภรรยาตัวปลอมด้วยสายตาเย็นชา
"ส่วนเจ้ากลับมากับข้า ข้ามีเรื่องจะถาม"
"แต่เจ้าจะท�ำแบบนี้กับพวกเขาสองคนไม่ได้..."
เจียงเสี่ยวเซวียนรีบห้ามนาง "ไม่ต้องสนใจข้า เจ้ากลับไปกับหยวนเป่า
ก่อน"
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"แต่ว่า..."
เจียงเสี่ยวเซวียนมองนางอย่างยืนกราน "จ�ำที่ข้าพูดกับเจ้าเมื่อครู่ให้ดี"
อวี้ฉีหลินเข้าใจและจ�ำใจท�ำตาม นางหมุนตัวเดินเข้าไปในคฤหาสน์
อย่างขัดใจ
จินหยวนเป่าเดินตามไป ก่อนเข้าประตูเขาปรายตามองกูฉ้ างเฟิงอย่าง
เยียบเย็น เอ่ยแฝงนัยว่า "กู้ฉางเฟิง เพื่อนาง...ไม่คุ้มหรอก"
หนึ่งชายหนึ่งหญิงก้าวเร็วๆ ตามกันไปภายใต้แสงจันทร์โดยไม่พูดจา
ในที่สุดอวี้ฉีหลินก็ทนไม่ไหว นางหยุดเดินและหันกลับมามองเขาด้วย
ความฉุน "เจ้าไม่ยอมช่วยพวกเขา!?"
ชายหนุ่มเพ่งพิศนางอย่างเฉยชาและเอ่ยเสียงเรียบ "เจ้ายุให้กู้ฉางเฟิง
ย้ายออกไป ยุให้กู้ฉางเฟิงทอดทิ้งมารดาเพื่อเสวี่ยเอ๋อร์พี่น้องของเจ้างั้นรึ"
"พวกเจ้าแต่ละคนท�ำไมไม่ฟังเหตุผลเอาซะเลย! กู้ฉางเฟิงแค่ย้าย
ออกจากคฤหาสน์เท่านั้น เขายังอยู่ในเมืองหลวง แค่ไปหาก็เจอแล้ว จะเรียก
ว่าทอดทิ้งมารดาได้อย่างไร"
เขามองประเมินนางอยู่นานโดยไม่พูดอะไร
อวี้ฉีหลินถูกจ้องจนอึดอัด จึงเอ่ยถามเสียงลน "เจ้าเป็นอะไร"
จินหยวนเป่าเปลี่ยนเรื่องกะทันหัน "ข้าขอถามเจ้าเรื่องหนึ่ง ตอนนั้นที่
สี่เอ๋อร์ตาย ไฉนเจ้าจึงเก็บสัมภาระจะจากไป"
หญิงสาวไม่ทนั ตัง้ ตัว นางหลบสายตาเขาอย่างไม่เป็นธรรมชาติ "ท�ำไม
จู่ๆ คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมากะทันหันล่ะ"
"ไม่ใช่จู่ๆ คิดถึงเรื่องนี้ แต่เรื่องนี้เจ้ายังไม่ตอบข้า ท�ำไมพอสี่เอ๋อร์ตาย
เจ้าถึงเก็บสัมภาระจะจากไป"
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นางตะลึง ไม่รู้ว่าท�ำไมจู่ๆ เขาถึงจะพลิกบัญชีเก่า
"จนถึงวันนี้ยังบอกข้าไม่ได้อีกหรือ"
อวี้ฉีหลินได้ยินดังนั้นก็ถามเสียงเศร้า "เจ้ายังสงสัยข้าอยู่หรือ..."
"อย่าโง่น่า ถ้าข้าสงสัยว่าเจ้าเป็นฆาตกร คงไม่ช่วยเจ้าให้พ้นผิด" เขา
ขัดด้วยน�้ำเสียงร�ำคาญ "แต่เจ้ายังติดค้างค�ำตอบข้าอยู่"
เขาสะกดความทุกข์ระทมในใจ เอ่ยเนิบๆ ว่า "เจ้าไม่ใช่ฆาตกร
เจ้าผูกพันกับสี่เอ๋อร์มาก ไม่มีเหตุผลที่เจ้าจะต้องจากไปหลังเกิดเรื่องกับนาง
เว้นเสียแต่เจ้าจะมีความล�ำบากใจอย่างอื่น หรือมีความลับอะไร...ตอนนั้น
ไม่ว่าข้าถามอย่างไร อ้อนวอนอย่างไรให้เจ้าบอกข้า ทั้งที่เจ้ารู้ว่าข้ามีเวลา
แค่สามวัน เจ้าก็ไม่ยอมบอกข้าว่าเพราะอะไร..."
ท่าทางทุกข์ตรมของเขาท�ำให้นางว้าวุ่นกังวล
จินหยวนเป่ายื่นมือไปโอบนางไว้แรงๆ จ้องตานางแล้วพูดย�้ำทีละค�ำ
"ข้าบอกแล้วว่าชีวิตข้าไม่มีอะไรปิดบังเจ้าอีก ความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้า เจ้าเอง
ก็รู้ดี เจ้าจะบอกข้าได้ไหมว่าตอนนั้นท�ำไมถึงต้องไป เป็นเพราะการตาย
ของสี่เอ๋อร์ท�ำให้เจ้ารู้สึกว่าคฤหาสน์สกุลจินอยู่ไม่ได้แล้ว หรือว่าเจ้าไม่ใส่ใจ
ความรู้สึกข้าเลยแม้แต่น้อย เป็นเพราะเจ้าคิดว่าข้าไม่มีค่าพอให้เจ้าเชื่อถือ
หรือว่าเจ้าคร้านจะเชื่อใจข้า"
ท่ามกลางม่านราตรี ดวงตาเขาแลดูเยียบเย็นดุจดวงดารา ทว่า
แววตากลับร้อนเร่า แผดเผานางจนว้าวุ่น เห็นท่าทางตรอมตรมเจียนคลั่ง
ของเขาแล้วนางรู้สึกผิดอย่างยิ่ง ด้วยอดนึกสงสารไม่ได้ จึงยื่นมือไปหมาย
จะลูบหน้าเขา
จินหยวนเป่าคว้ามือนางไว้เพื่อหยุดการกระท�ำนั้นและพูดต่ออย่าง
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ยืนกราน "บอกข้า เจ้ารูน้ สิ ยั ข้าดี ถ้าเจ้าไม่บอกเหตุผลทีแ่ ท้จริง ข้าจะกินไม่ได้
นอนไม่หลับ"
"ตอนนั้น..." อวี้ฉีหลินหลุบตากัดปาก อยากบอกความจริงเหลือเกิน...
ค�ำพูดนั้นเก็บกักอยู่ในใจนางมาเนิ่นนาน วนเวียนไปมาอยู่หลายรอบ สุดท้าย
พอเอ่ยออกมากลับกลายเป็น...
"ตอนนั้นที่ไม่บอกเจ้าเพราะข้าไม่มั่นใจในตัวเจ้า กลัวพูดไปแล้วเจ้า
จะโกรธ"
"ตอนนี้เจ้าพูดมาเถอะ ข้ารับรองว่าจะไม่โกรธ" จินหยวนเป่าอารมณ์
พลุ่งพล่าน
"เจ้า...ตอนนั้นเจ้านิสัยเสียมาก จองหองเผด็จการ ดูถูกคนอื่นไปทั่ว
ข้าทนเจ้าไม่ไหว" อวี้ฉีหลินพูดน�้ำเสียงอ่อนหวานเจือแววต�ำหนิ ใบหน้า
สะท้อนแววออดอ้อนออเซาะแบบผู้หญิง
เขามองนาง ผ่านไปครู่ใหญ่ก็หัวเราะออกมาดื้อๆ และพูดเย้า "แสดง
ว่าตอนนี้ปุบปับเจ้าก็ทนข้าได้ ไม่คิดจากไปแล้วหรือ"
"ช่วยไม่ได้นี่ แต่งกับไก่อยู่กับไก่ แต่งกับสุนัขอยู่กับสุนัข* เวลาผ่านไป
ข้าก็เริ่มชิน"
จินหยวนเป่ายังคงยิม้ อ่อนโยน แต่แววตากลับเยียบเย็นดุจแสงจันทร์...
เขายื่นมือไปจับจี้ตรงคอของอวี้ฉีหลินเบาๆ และเชยคางนางขึ้นมา "ดียิ่งนัก
เรื่องทุกอย่างขอแค่เคยชินก็พอ เจ้าอยู่ที่นี่ต่อไป เป็นฮูหยินน้อยของข้าให้ดี
เถอะ!"
* แต่งกับไก่อยูก่ บั ไก่ แต่งกับสุนขั อยูก่ บั สุนขั เป็นส�ำนวนจีนทีก่ ล่าวถึงแนวคิดของสังคมศักดินาจีนสมัยโบราณว่าหญิงสาวทีแ่ ต่งงาน
ไปแล้ว ไม่ว่าสามีจะดีหรือเลวก็ต้องติดตามสามีตลอดไป
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อวี้ฉีหลินเงยหน้ามองเขา หัวใจพลันกระตุก ความเสียใจบอกไม่ถูก
เอ่อขึ้นมา แต่กลับไม่รู้จะท�ำอย่างไรดี
เช้าตรู่วันถัดมา อวี้ฉีหลินที่ยังอยู่ในความฝันรู้สึกเย็นเหมือนผ้าห่มถูก
กระชากออกอย่างแรง นางลืมตาสะลึมสะลือและเห็นเงาคนเลือนรางยืนอยู่
ตรงหน้า
จินหยวนเป่าที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วยืนอยู่หน้าเตียง เขาโยนผ้าห่มไป
อีกด้านและก้มมองภรรยาตัวปลอม
อวีฉ้ หี ลินหนาวจนขดตัวเป็นก้อนกลม นางต่อว่า "เจ้าท�ำอะไร! ขัดขวาง
การนอนของคนอื่นแต่เช้า!"
แม้จะเห็นผิวพรรณที่เปิดเปลือยของนาง ดวงตาเขากลับปราศจาก
ความหวั่นไหว "ตื่น!"
"อย่ามายุ่งกับข้า เจ้าอยากตื่นก็ต่ืนไปคนเดียวสิ..." อวี้ฉีหลินหลับตา
แย่งผ้าห่มกลับมา
ทว่าจินหยวนเป่ากลับถีบผ้าห่มออกไปไกล เอ่ยเสียงเย็นว่า "นับแต่น้ี
ไปทุกเช้ายามเหม่า* ตรง เจ้าต้องลุกขึน้ มาล้างหน้าแต่งตัวให้เสร็จ ยามเหม่า
หนึ่งเค่อจะมีคนมาสอนหลักการเป็นฮูหยินน้อยของสกุลจินให้เจ้า"
หญิงสาวตะลึง ยันตัวลุกขึ้นมองไปข้างนอกอย่างมึนงง
หน้าประตูเห็นป้ากู้ยืนตรงแน่วอย่างเรียบร้อยด้วยท่วงทีคล่องแคล่ว
มือถือไม้เรียวปล้องไผ่มันลื่น เห็นชัดว่าผ่านการใช้งานมาตั้งไม่รู้เท่าไรแล้ว
"เชิญฮูหยินน้อยตื่นนอนด้วยเจ้าค่ะ! นับแต่วันนี้ไป บ่าวจะสอน
* ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น.
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ฮูหยินน้อยเรื่องการกินข้าว การเดิน และการพูดจา!"
อวี้ฉีหลินเพิ่งล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ ยังไม่ทันได้กินข้าวก็ถูกป้ากู้จับไป
เรียนรู้มารยาทและพิธีการต่างๆ เสียแล้ว
นางยืนตรงบนเฉลียงทางเดิน หลังพิงกับเสาหิน รู้สึกว่าไอเย็นจาก
เสาหินค่อยๆ แทรกซึมเข้ามาในหัวใจ หนาวเย็นจนเสียดกระดูก
หญิงสูงวัยเดินวนรอบตัวนางพลางพิจารณาด้วยสีหน้าเข้มงวดจริงจัง
"ท่ายืนของหญิงสาวในตระกูลใหญ่มีระเบียบแบบแผน ที่กล่าวว่าสง่างาม
ดุจรูปปั้นหยกสลักนั้น ทุกขั้นตอนล้วนต้องพิถีพิถัน"
อวีฉ้ หี ลินฟังแล้วมองจินหยวนเป่าทีน่ งั่ ไขว่หา้ งอยูด่ า้ นข้างอย่างเหลือเชือ่
"หยวนเป่า เจ้ารู้สึกว่าข้าน่าขายหน้าขนาดนี้จริงๆ หรือ"
ผู้ถูกถามกวาดตามองนางตั้งแต่หัวจรดเท้ารอบหนึ่งแล้วเอ่ยเสียงเย็น
"หากเป็นหน้าตาของฮูหยินน้อยสกุลจิน เจ้ายังห่างชั้นอีกไกล" พูดพลาง
พยักหน้าเป็นสัญญาณให้ป้ากู้
อีกฝ่ายบังเกิดความกล้าทันที ยื่นมือไปจัดท่ายืนของอวี้ฉีหลินให้ตรง
โดยไม่สนว่านางจะเจ็บจนกัดฟัน
"ขอฮูหยินน้อยโปรดจดจ�ำให้ขนึ้ ใจว่าเวลายืนคางต้องอยูห่ า่ งจากกระดูก
ไหปลาร้าหนึ่งชุ่นครึ่ง ห้ามเชิดสูงเกินไปเพื่อไม่ให้แลดูหยิ่งยโสกดข่มผู้อื่น
และห้ามห่อไหล่หดหลังจนเสียบุคลิก มองดูแล้วเหมือนพวกอนุนางบ�ำเรอที่
ต�่ำต้อยน่าอาย!"
อวี้ฉีหลินมองจินหยวนเป่าแล้วเถียงอย่างไม่พอใจ "แต่ไหนแต่ไรมา
จินหยวนเป่าก็เชิดหน้าเชิดจมูกนี่นา"
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"ตอนนี้เราก�ำลังกล่าวถึงฮูหยินน้อย! ฮูหยินน้อย ยามสนทนากับผู้อื่น
ดวงตาควรมองที่ใด"
นางกลอกตารอบหนึ่งก่อนจะยิ้มตอบ "ดวงตาสิ! แบบนี้ถึงจะจริงใจ!"
"ฮูหยินน้อยผิดแล้ว! ฮูหยินน้อยเป็นนายหญิงของคฤหาสน์สกุลจิน
ผู้คนที่ไปมาหาสู่ด้วยล้วนเป็นผู้สูงศักดิ์ หากยามพูดคุยสังสรรค์เอาแต่จ้องตา
ผู้อื่น ผู้อื่นจะคิดได้ว่าท่านจงใจหาเรื่อง ต้องมองที่ใต้คางของคู่สนทนา!"
"อะไรนะ!" หญิงสาวตะลึง "งั้นวันๆ ข้ามิต้องเห็นแต่คางๆๆ หรือ"
"อีกอย่าง!" ป้ากู้ขัดอย่างไม่พอใจ "ฮูหยินน้อยเบิกตากว้างเกินไป!"
จะบ้าหรือ! อวี้ฉีหลินมองอีกฝ่ายอย่างตะลึงงัน "แบบนี้ก็ผิดด้วย?"
"แน่นอนเจ้าค่ะ" หญิงสูงวัยตอบเสียงเย็น "ฮูหยินน้อยเอาแต่วางท่า
เหมือนจะหาเรื่องคนอื่นตลอดเวลา ต้องการจะท�ำลายชื่อเสียงของสกุลจินที่
ฮูหยินผู้เฒ่าสั่งสมมาหรือไร ขอฮูหยินน้อยโปรดจ�ำให้แม่นว่าดวงตาจะ
เบิกกว้างเกินไปไม่ได้ จะหยีลงเป็นเส้นตรงก็ไม่ได้ เวลายืนต้องเหยียดหลังตรง
ห้ามห่อไหล่หดหลัง..."
ห้ามห่อไหล่หดหลัง? อวี้ฉีหลินยิ้มกระหยิ่ม "เรื่องนี้ไม่มีปัญหา ข้า
รู้มาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเวลายืนต้องยืดอกแขม่วพุง..." ยังพูดไม่จบ ก้นก็ถูก
ไม้เรียวหวด นางเจ็บจนร้อง "โอ๊ย!" และกระโดดเหยง
"ห้ามจงใจยืดอกกระดกก้นเหมือนผู้หญิงไม่ดีพวกนั้น! ท่านเป็น
ฮูหยินน้อย ไม่ใช่แม่นางในหอใดทั้งสิ้น!"
"ข้าไม่ได้จงใจ ข้าเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว...อ๊า!"
นางยังอธิบายไม่จบ ก้นที่งอนกระดกก็ถูกไม้เรียวหวดเข้าอีกที
"หดกลับมา! จ�ำให้แม่นว่ากิริยามารยาทส�ำคัญเป็นที่สุด จะละเลย
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ไม่ได้เป็นอันขาด!"
อวีฉ้ หี ลินอึดอัดใจ นางมองสามีในนามด้วยสายตาต�ำหนิพลางออดอ้อน
"หยวนเป่า นางตีข้า..."
ชายหนุ่มนิ่งเฉยไม่ขยับ
นางกลอกตา เพิ่มแววน่าสงสารบนหน้าให้มากกว่าเดิมและอ้อนต่อ
"หยวนเป่า..."
เจ้ า ของชื่ อ หั น มามองด้ ว ยแววตาเยี ย บเย็ น พลางประชดเสี ย ดสี
"ท่านป้ากู้ ข้าว่าไม้เรียวท่านคงยังไม่แรงพอ ฮูหยินน้อยถึงยังจับเคล็ดลับการ
ยืนไม่ได้เสียที"
ว่าไงนะ อวี้ฉีหลินผงะอึ้ง "จินหยวนเป่า เจ้ายังเป็นสามีข้าอยู่หรือไม่"
อีกฝ่ายหัวเราะหยัน "ก็เพราะข้าเป็นสามีเจ้าอย่างไรล่ะเจียงเสีย่ วเซวียน
ถึงได้ต้องทุ่มเทอบรมสั่งสอนเจ้าเช่นนี้!"
น�้ำเสียงเข้มงวดเฉียบขาดนั้นท�ำเอานางหมดหวัง
"เอาล่ะ เจ้าตั้งใจเรียนเถอะ!" จินหยวนเป่าลุกขึ้นมองป้ากู้ "ท่านป้ากู้
อบรมสั่งสอนนางอย่างเข้มงวดได้เลย นางกิริยาหยาบคาย วาจาน่ารังเกียจ
สมควรอบรมสั่งสอนตั้งนานแล้ว ข้ายอมนางมาได้ถึงวันนี้นับว่าตามใจ
มากเกินไปจริงๆ"
อวี้ฉีหลินเดือด "นั่นเจ้าว่าใคร"
"เจ้าไงล่ะ" จินหยวนเป่าจ้องตานาง "กิริยาหยาบคาย วาจาน่ารังเกียจ
ข้าพูดผิดตรงไหน"
หญิงสาวจ้องเขาอย่างเดือดปุดๆ แต่กลับเห็นความเศร้าหมองวูบผ่าน
นัยน์ตาเขา จึงทอดเสียงอ่อนเอ่ยเสียงนุ่มว่า "หยวนเป่า ข้าท�ำอะไรผิดไป
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หรือไม่"
สายตาของมือปราบหนุ่มมองผ่านนางอย่างเยียบเย็นไปยังทะเลสาบ
ด้านหลัง "ในเมื่อจะเป็นฮูหยินน้อย ก็ต้องยอมเสียสละบ้างไม่ใช่หรือ"
อวี้ฉีหลินพูดไม่ออกไปชั่วขณะ
"ข้าไปล่ะ" จินหยวนเป่าพูดโดยไม่มองหน้านางและหมุนตัวจากไป
โดยไว
"ฮูหยินน้อย ต่อไปบ่าวจะสอนท่านว่าการยิ้มและการพูดท�ำอย่างไร"
ใกล้เที่ยงเต็มที ปากอวี้ฉีหลินคาบตะเกียบข้างหนึ่งและยิ้ม กล้ามเนื้อ
ตรงแก้มสั่นริกๆ
นางรู้สึกโกรธ พยายามเบิกตาเงยหน้าระบายยิ้ม แต่ครู่เดียวตะเกียบ
ก็ร่วงลงพื้น
ป้ากู้หยิบตะเกียบอันใหม่ยื่นให้ทันที
"ต่อเจ้าค่ะ! ครั้งนั้นที่ฮูหยินผู้เฒ่าต้อนรับหญิงสูงศักดิ์จากในวังและ
นอกวังกับไทเฮา ต้องยิ้มน้อยๆ แบบนี้อยู่ถึงสองชั่วยาม!"
ในทีส่ ดุ ฮูหยินน้อยสกุลจินก็สามารถยิม้ น้อยๆ ทัง้ ทีป่ ากยังคาบตะเกียบ
เอาไว้ได้...
เวลาเดียวกันจินหยวนเป่าพาหลิ่วเชี่ยนเชี่ยนเดินผ่านมา พอเห็นนาง
ก็เดินเข้ามาหาทันทีและพูดแดกดัน "ดีมาก รอยยิ้มเสแสร้งแบบนี้เหมาะกับ
เจ้ายิ่งนัก"
รอยยิ้มบนหน้าอวี้ฉีหลินหายวับไปทันใด
"ยิ้มไม่ออกแล้วรึ แย่จัง ข้าคิดว่าเจ้าจะเสแสร้งได้นานกว่านี้เสียอีก"
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หญิงสาวหลุบตา ตั้งสติและเงยหน้ามองเขาอีกครั้งพลางฉีกยิ้มน้อยๆ
หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนเดินนวยนาดเข้ามาด้วย นางเดินวนรอบตัวอีกฝ่ายแล้ว
ยิ้มพูด "พี่สะใภ้ท�ำอะไรอยู่หรือ"
เห็นใบหน้ายียวนกวนประสาทนัน่ แล้ว อวีฉ้ หี ลินพลันหงุดหงิดแต่กค็ ร้าน
จะสนใจอีกฝ่าย จึงเพ่งสายตามองไปข้างหน้าอย่างมีสมาธิแล้วยิ้มน้อยๆ
"คิดไม่ถึงว่าสิ่งที่ข้าเรียนรู้ตั้งแต่อายุแปดขวบ พี่สะใภ้กลับเพิ่งมา
เริ่มเรียนหลังแต่งเข้ามาแล้ว!" หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนยิ้มมองญาติผู้พี่ "พี่หยวนเป่า
ก็ท�ำเกินไป พี่สะใภ้ปล่อยตัวตามสบายมาทั้งชีวิต ให้นางใช้ชีวิตแบบมั่วซั่ว
ต่อไปก็สิ้นเรื่อง ไยต้องจับลิงมาสวมมงกุฎเช่นนี้ด้วย!"
อวี้ฉีหลินปรายตามองผู้พูดอย่างอดไม่ได้ แต่กลับถูกป้ากู้หวดไม้เรียว
ใส่ "ห้ามหวัน่ ไหวกับสิง่ ยัว่ ยุภายนอกเจ้าค่ะ! อีกหน่อยหากใครวิพากษ์วจิ ารณ์
ท่านต่อหน้า ฮูหยินน้อยก็จะขาดความอดทนเช่นนี้หรือ"
"นั่นสิ...นั่นสิ ข้าจะช่วยพี่สะใภ้ฝึกก�ำลังเอง พี่สะใภ้อย่าโกรธข้าล่ะ!"
หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนยิ้มพลางย่อกายค�ำนับ
อวี้ฉีหลินรู้สึกถูกดูหมิ่นเป็นทบทวี ก�ำลังจะระเบิดอารมณ์ออกมาอยู่
รอมร่อ แต่จินหยวนเป่ากลับก้าวเข้ามาและหยิบตะเกียบออกอย่างแผ่วเบา
"ท่านป้า พอแล้วล่ะ"
ดวงตาของหญิงสาวทอแววซาบซึ้งตื้นตันใจ
ทว่าเขากลับใช้ตะเกียบเสียบเฉียงๆ เข้าไปในมวยผมนาง เอ่ยเสียง
เรียบด้วยท่าทีหยอกเย้าแกมเย็นชาว่า "ต่อไปสอนนางเรื่องการยกน�้ำชา
ให้สามี"
แสงอาทิตย์ยามบ่ายส่องลงบนตัวอวี้ฉีหลิน พาให้ดวงหน้าเล็กขาว
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บริสุทธิ์ถูกย้อมเป็นสีแดงเรื่อ
นางใช้สองมือประคองถาด บนนั้นเป็นน�้ำร้อนสามชาม
"ฮูหยินผู้เฒ่าจิตใจกว้างขวาง ตั้งแต่แต่งเข้าสกุลจินมาจนกระทั่งบัดนี้
ฮูหยินน้อยยังไม่เคยรับใช้ข้างกายฮูหยิน ไม่เคยปรนนิบัติฮูหยินกินข้าวสักมื้อ
วันหน้าหากฮูหยินน้อยออกไปร่วมงานเลี้ยงกับฮูหยินข้างนอก ฮูหยินน้อยยัง
จะนั่งร่วมโต๊ะกับฮูหยินและห่วงแต่กินอย่างนั้นหรือ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงจ�ำเป็น
ต้องเรียนรู้การยืนนิ่งๆ เช่นนี้"
จินหยวนเป่านั่งอยู่บนเก้าอี้โยกใต้ร่มไม้ด้านข้าง เอ่ยเนิบช้าว่า
"ท่านป้ากล่าวถูกต้อง เจียงเสี่ยวเซวียน การปรนนิบัติพ่อแม่สามีน่าจะอยู่ใน
ค�ำสั่งสอนของกุลสตรีสกุลเจียง ในเมื่อสกุลเจียงรักเจ้าและตัดใจสั่งสอน
เจ้าไม่ลง พวกเราคงได้แต่ล�ำบากอบรมเจ้าให้มากหน่อย ท่านป้า คอยดูนาง
ยืนให้ดี"
อวี้ฉีหลินย่นคิ้วกัดฟันพลางเบิกตาสู้แสงแดดร้อนแรง หยาดเหงื่อบน
หน้าผากค่อยๆ ไหลลงมา
หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนเดินแช่มช้อยเข้ามาอีกครั้ง ก่อนจะเพิ่มน�้ำเข้าไป
อีกชามด้วยรอยยิ้ม "ท่านป้ากู้ หากท่านเห็นใจพี่สะใภ้ตอนนี้มิเท่ากับ
ท�ำร้ายนางหรือ น�้ำสามชามจะพอที่ไหนกัน ตระกูลใหญ่โตอย่างพวกเรา แค่
ถาดหินโมราก็หนักห้าชั่งเข้าไปแล้ว!"
อวี้ฉีหลินหลุบตาจ้องหลิ่วเชี่ยนเชี่ยนพลางกัดฟันทน
ป้ากู้พยักหน้านิดๆ "คุณหนูกล่าวถูกต้อง ฮูหยินน้อย หากบ่าวใจดีกับ
ท่านตอนนี้ก็เท่ากับท�ำร้ายท่าน"
หลิ่วเชี่ยนเชี่ยนเห็นพี่สะใภ้หลุบตา จึงเปลี่ยนใจหยิบน�้ำอีกชามวาง
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บนศีรษะอีกฝ่าย "เมื่อครู่พี่สะใภ้ก้มหน้าท่าทางไม่น่าดูเลย สมัยก่อนตอนข้า
เรียนรู้ธรรมเนียมมารยาทเหล่านี้กับท่านป้ายังต้องเทินน�้ำเดินไปมาตั้ง
หลายรอบแน่ะ!"
"หลิ่วเชี่ยนเชี่ยน เจ้าจะพอได้หรือยัง" อวี้ฉีหลินเหวี่ยงชามบรรจุน�้ำใน
มือกับบนหัวออกจนตกแตกดังเพล้ง ร่างกายเปียกชื้นขณะจ้องอีกฝ่ายอย่าง
ขุ่นขึ้ง
จินหยวนเป่าเห็นดังนั้นก็หรี่ตา พูดเสียงเรียบ "ท่านป้ากู้ เป็นถึงพี่สะใภ้
กลับไม่เป็นมิตรกับน้องสามี ควรต้องลงโทษอย่างไร"
ค�ำพูดนี้ท�ำให้ป้ากู้ฮึกเหิมทันใด อวี้ฉีหลินเป็นนายก็จริง แต่ตอนนี้ตน
มีจินหยวนเป่าคอยถือหางอยู่ จะต้องกลัวอะไรเล่า มิหน�ำซ�้ำเรื่องที่ลูกทรพี
จะหนีไปเมื่อคืน อวี้ฉีหลินเองก็มีส่วนไม่น้อย!
ชั่ววูบหนึ่งที่นางเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปะปนกันและหวด
ไม้เรียวแรงกว่าปกติหลายส่วน "ไม่รับฟังค�ำสั่งสอน ขาดความอดทน ตวาด
น้องสามีต่อหน้าธารก�ำนัล พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรเป็นของฮูหยินน้อยใน
ตระกูลใหญ่!"
การตีครั้งนี้ท�ำเอาอวี้ฉีหลินเจ็บจริงๆ นางรู้สึกแสบร้อนที่ก้น จึง
คว้าไม้เรียวอย่างมีโมโหและตะโกน "ฮูหยินน้อยตระกูลใหญ่อะไรกัน! ข้าวก็
ไม่ให้กิน ข้าไม่เป็นก็ไม่..."
"ไม่เป็นไม่ได้" จินหยวนเป่าลุกพรวด "ข้าใช้เกี้ยวแปดคนหามหามเจ้า
เข้าตระกูลมาอย่างสมศักดิ์ศรี ฮ่องเต้กับองค์รัชทายาทพระราชทานหนังสือ
แต่งตั้งให้เจ้าแล้ว ตอนนี้เจ้านึกจะไม่เป็นก็ไม่เป็นได้รึ เจ้าเห็นสกุลจินของ
ข้าเป็นอะไร คิดจะมาก็มา คิดจะไปก็ไปอย่างนั้นหรือ"
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ชายหนุ ่ ม พู ด เสี ย งเรี ย บทว่ า เฉี ย บขาด อวี้ ฉี ห ลิ น รู ้ สึ ก เหมื อ นเขา
กลายเป็นคนแปลกหน้า "จินหยวนเป่า เจ้าเป็นอะไรของเจ้า"
"ข้าไม่ได้เป็นอะไร" เขาตอบเสียงนิ่ง "ข้าแต่งงานและเป็นผู้ใหญ่แล้ว
รับช่วงดูแลโรงผลิตอาวุธ รับต�ำแหน่งนายน้อยสกุลจินอย่างเป็นทางการแล้ว
ย่อมต้องท�ำสิ่งที่นายน้อยควรท�ำ เจ้าอุตส่าห์ฝ่าฟันอุปสรรคตั้งมากกว่าจะได้
แต่งงานกับข้า ต่อให้ไม่เต็มใจเพียงไรก็ต้องอยู่กับข้าไม่ใช่หรือ"
หญิงสาวพูดไม่ออก
เขาไม่มองนางอีก กลับแหงนหน้ามองท้องฟ้าแล้วเอ่ยขึ้น "แดดก�ำลัง
ดี ข้าว่าคงไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอก ไปเอาน�้ำมาใหม่แล้วฝึกฝนอีกครั้ง!"
อวี้ฉีหลินที่เหนื่อยมาทั้งวันเดินกลับห้องในสภาพไหล่ตก นางเห็น
จินหยวนเป่านั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะ
ทว่าชายหนุ่มกลับท�ำเหมือนไม่เห็นสายตานางที่มองมา หยิบขนม
ขึ้นมาชิมหนึ่งค�ำ ก่อนจะโยนทิ้งถังขยะด้านข้าง "ขนมห่วยแตกอะไร ใช่ของ
ร้านเหอเป่าไจซะที่ไหน ต้องเป็นของปลอมแน่ๆ!" เขาจงใจเน้นเสียงค�ำว่า
ปลอมเป็นพิเศษ
หญิงสาวที่หิวมาทั้งวันฟังนัยแฝงในค�ำพูดเขาไม่ออก เอาแต่มองขนม
ที่เปื้อนคราบฝุ่นอย่างประดักประเดิด รู้สึกน้อยอกน้อยใจยิ่ง นั่นเป็นขนมที่
เมื่อวานนางอุตส่าห์ไปหาซื้อมาแต่เช้าตั้งไกล น�้ำตาค่อยๆ เอ่อขึ้นมาและ
กลิ้งอยู่ในขอบตา
จินหยวนเป่าลุกยืนช้าๆ "ข้าจะนอนแล้ว ไปเตรียมน�้ำล้างเท้าให้ข้า"
นางอ้าปากจะเถียง แต่ในหัวพลันนึกถึงค�ำพูดของเจียงเสี่ยวเซวียน
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ก่อนออกเดินทาง 'ถ้าเขาโกรธหรือโมโห เจ้าก็ต้องทน จะอย่างไรพวกเราก็
เป็นฝ่ายหลอกลวงเขาก่อน' ค�ำต่อว่าในใจหายวับไปทันที ได้แต่พยักหน้า
อย่างว่าง่ายและหมุนตัวเดินออกไป
นางเทน�ำ้ เดือดลงในอ่างและเติมน�ำ้ เย็นลงไป ยืน่ มือไปวัดอุณหภูมแิ ล้ว
ค่อยยกอ่างล้างเท้าเดินเข้าไปในห้องนอน
จินหยวนเป่าทดสอบอุณหภูมิน�้ำด้วยท่าทีรังเกียจ แต่กลับพบว่า
อุณหภูมิพอเหมาะไร้ที่ติ หัวใจพลันอ่อนยวบลงหลายส่วน
ภรรยาตัวปลอมย่อตัวอยู่ข้างๆ ล้างเท้าให้เขาพลางบีบนวด
เห็นสีหน้าอิดโรยและหยาดเหงื่อที่ไหลลงมาตามจอนผมของนางแล้ว
หัวใจของเขาก็อ่อนยวบลงอีกหลายส่วน
"คิดไม่ถึงว่าเจ้าเป็นถึงคุณหนูใหญ่ กิริยาวาจาไม่เอาไหน แต่กลับ
มีฝีมือในการนวด"
"แม่ข้าล�ำบาก ต้องท�ำงานจนเท้าระบมทุกคืน ข้ามักจะแช่เท้าและ
นวดเท้าให้นางบ่อยๆ" นางตอบโดยไม่เงยหน้า
"แม่เจ้าเป็นถึงฮูหยินของคฤหาสน์สกุลเจียง ยังต้องท�ำงานอีกหรือ" เขา
อดเสียดสีไม่ได้
"แม่นมของข้าต่างหาก"
"งั้นรึ" ชายหนุ่มแค่นเสียง "ดูเหมือนเจ้าจะกตัญญูกับแม่นมยิ่งกว่าแม่
แท้ๆ ซะอีกนะ"
อวี้ฉีหลินเงยหน้ามองเขา "ข้าไม่สนหรอกว่าจะเป็นแม่นมหรือแม่แท้ๆ
ใครดีกับข้า ข้าก็สนิทกับคนคนนั้น" นางหยิบผ้านุ่มมาเช็ดคราบน�้ำบนเท้า
เขาแล้ววางลงด้านข้าง เสร็จแล้วยกอ่างน�้ำท�ำท่าจะเดินออกไป
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จินหยวนเป่ามองเงาร่างที่ก�ำลังจะจากไปของนางพลางเอ่ยเสียงเย็น
"อ้อ เปลีย่ นน�ำ้ ร้อนมาอีกอ่าง แล้วเติมน�ำ้ มันหอมลงไปด้วย ฝีมอื เจ้าดีขนาดนี้
อย่าให้เสียเปล่า ข้าว่าท่านยายหลายคนในจวนที่รับหน้าที่นวดโดยเฉพาะ
ยังสู้เจ้าไม่ได้เลย"
ยังพูดไม่จบ อวี้ฉีหลินก็เขวี้ยงอ่างในมือทิ้งจนน�้ำสาดไปทั่วพื้น ในที่สุด
นางก็ระงับโทสะไม่อยู่ "จินหยวนเป่า ข้าท�ำอะไรล่วงเกินเจ้ากันแน่ วันนี้เจ้า
ถึงได้มที า่ ทีประหลาดทัง้ วัน หากจะโทษข้าเรือ่ งทีข่ า้ ช่วยฉางเฟิงย้ายออกจาก
คฤหาสน์ก็พูดมาตรงๆ อย่ามาวางท่าสามีหรือคุณชายใหญ่กดขี่ข้าแบบนี้!
พูดมา เจ้าต้องการอะไรกันแน่!"
ชายหนุ่มมองน�้ำที่เจิ่งนองไปทั่วอย่างเยือกเย็น "ข้าต้องการให้เจ้าไป
เอาผ้ามาถูพื้นเดี๋ยวนี้ ซับน�้ำบนพื้นให้สะอาด ข้าไม่ชอบให้ในห้องมีคราบน�้ำ"
นางจ้องหน้าเขา เขามองตอบด้วยสายตาเย็นเยียบ
ทั้งสองจ้องตากันครู่หนึ่ง ก่อนที่นางจะคว้าอ่างน�้ำที่ยังหมุนติ้วอยู่
บนพื้นขึ้นมา "จินหยวนเป่า ที่ข้าอดทนกับเจ้าแบบนี้ไม่ใช่เพราะกลัวเจ้า แต่
เป็นเพราะ..."
"ทางที่ดีมือไม้ให้ว่องไวหน่อย ตอนเข้านอนข้าไม่อยากเห็นพื้นใน
สภาพนี้"
นางรู้สึกเหมือนหัวใจถูกควักออกไปอย่างแรง พูดอะไรไม่ออกอีก
ได้แต่เดินออกไปเงียบๆ
พอจินหยวนเป่ากลับมาอีกครั้งก็เห็นนางยังคู้ตัวอยู่บนพื้น ใช้ผ้าฝ้าย
สีขาวซับน�้ำที่ขังอยู่ในรอยแยกของพื้นหินอย่างละเอียด ข้างกายมีผ้าฝ้าย
สีขาวโยนทิ้งไว้เป็นกอง
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เขานิว่ หน้าโดยไม่พดู อะไรและเดินอ้อมหญิงสาวทีก่ ำ� ลังคุกเข่าออกแรง
เช็ดพื้นไปอีกทาง
นานทีเดียวกว่านางจะใช้ผ้าผืนสุดท้ายเช็ดพื้นจนแห้งและลุกขึ้น
เก็บข้าวของ
ครั้นเห็นฝีเท้าซวนเซและเห็นนางใช้มือพยุงเอว จินหยวนเป่าจึงเอ่ย
ถาม "เหนื่อยหรือ"
"อืม" นางมองเขาด้วยท่าทางเหนื่อยล้าน่าสงสาร จากนั้นก็เดินไป
ริมเตียง ท�ำท่าจะล้มตัวลงนอน
คิดไม่ถึงว่าจินหยวนเป่ากลับยกมือขึ้นกระตุกผ้าห่มนางโยนลงพื้น
"เหนื่อยแล้วก็รีบนอนซะ อย่าลืมว่าพรุ่งนี้เช้าเจ้ายังต้องตื่นยามเหม่า
ตรง"
อวี้ฉีหลินมองหมอนกับผ้าห่มบนพื้นอย่างไม่เชื่อสายตา
"เจ้าจะให้ข้านอนบนพื้น? ทั้งที่เมื่อครู่น�้ำหกลงไปตั้งเยอะเนี่ยนะ"
"เจ้าเช็ดจนแห้งหมดแล้วไม่ใช่หรือ" จินหยวนเป่าปล่อยม่านพลางยิม้ เย็น
"เช็ดได้ไม่เลวนี่"
นางเหม่อมองผ้าห่มปักลายประณีตบนพื้น ในใจเต็มไปด้วยความรู้สึก
ซับซ้อนมากมาย
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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