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เซยีวจว้ินพูดจบ เขาก็เหน็หลีเ่มิง่ซก้ีมหน้านวดเท้าให้เขาเช่นเดมิ โดยท่ีนางไม่พูดอะไร ใจรูว่้า

ครัง้น้ีนางต้องแบกรบัความอดึอดัใจมใิช่น้อย แต่เขาเองก็จนใจเหมอืนกัน มารดาจะท�าไม่ถูกเพียงใด 

ก็ยังคงเป็นมารดา ถึงอย่างไรใต้หล้าน้ีก็ไม่มีบิดามารดาที่ท�าผิด เซียวจว้ินลอบถอนหายใจในใจ 

อย่างจนปัญญา

เห็นหน้าผากหลี่เมิ่งซีมีเหงื่อผุดซึม ต่อให้ไม่อยากตัดใจปล่อยนางไปเพียงใดก็รู ้ว ่า 

นางเหนื่อยแล้วจริงๆ นางควรไปพักผ่อนได้แล้ว เขาจึงพูดเสียงนุ่มนวล "ซีเอ๋อร์เหน่ือยมาท้ังวัน  

ตอนนี้ก็ดึกมากแล้ว เจ้าเองก็ควรพักผ่อนได้เสียที!" เซียวจวิ้นจงใจพูดอย่างคลุมเครือไม่ชัดเจน  

เขาหวังอยากให้หลี่เมิ่งซีเข้าใจจุดประสงค์ของเขา

ให้นางพักผ่อนบนเตียงของเขา ไม่...เป็นเตียงของพวกเขาต่างหาก
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คำ�นำ�

เร่ืองราวของสตรีในเรือนน่ีมกัจะชิงดชิีงเด่นกันเหลอืเกนิ ไม่ว่าใครกอ็ยากแย่งชิง

ความรักของผู้เป็นสามีกันทั้งนั้น ทว่านั่นเป็นเรื่องของสตรีในเรือนอื่น เว้นภรรยาเอก

ในเรือนเซยีวเซยีงน้ีสกัคน เพราะหลีเ่มิง่ซนีอกจากจะใช้ชีวิตเหนิห่างกับผูเ้ป็นสามแีล้ว 

นางยังขยันไปเอาอกเอาใจเหล่าไท่จวินด้วยค่ะ

ด้วยกฎของสกุลทีไ่ม่ให้ภรรยาเอกเป็นลกูของอนุ ท�าให้หลีเ่มิง่ซีรู้ว่าตนเองอยูท่ีน่ี่ไป 

ก็เพือ่รอวนัหย่าเท่านัน้ ทว่านางกพ็ยายามหาหนทางในการมชีวีติรอดหลงัจากทีถ่กูหย่า 

นางไม่แยแสกับการเอาอกเอาใจสามีหรือตบตีแย่งชิงกับบรรดาอี๋เหนียงของเขา  

นางหวังแค่เก็บเงิน สร้างเน้ือสร้างตัวจากร้านยาอี๋ชุนที่ก�าลังไปได้ด้วยดี ทว่า 

เร่ืองราวจะง่ายถงึเพยีงน้ันหรือ แม้นางไม่ไปสูร้บตบมือกบัสตรีนางใด เพยีงแค่อยูเ่ฉยๆ 

สตรีนางอื่นก็มาหาเร่ืองนางด้วยอยากแย่งต�าแหน่งภรรยาเอกของนางจนตัวสั่น  

ทั้งยังมีสามีผู้ชอบท�าหน้าเป็นภูเขาน�้าแข็งตลอดเวลา ซึ่งนางรับมือเขาได้ยากยิ่งกว่า

เวลาเผชิญหน้ากับเหล่าอี๋เหนียงของเขาเสียอีก

มาร่วมติดตามกันค่ะว่าใน 'ยอดหญิงเทพสมุนไพร' เล่ม 2 ความสัมพันธ์ 

ของสามีภรรยาคู่นี้จะด�าเนินอย่างไรต่อไป และจะมีอุปสรรคใดเข้ามาท�าให้หลี่เมิ่งซี 

ไม่อาจอยู่อย่างสงบสุขได้อีก พร้อมแล้วเชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱ หลี่เม่ิงซ ี ดอ็กเตอร์ทางการแพทย์ทีท่ะลมุติเิข้าไปในร่างหลีเ่มิง่ซี 

  ลูกสาวอนุ เป็นสาวหัวสมัยใหม่ มีความคิดเป็นของ 

  ตนเอง

✱  เซียวจวิ้น คุณชายรองแห่งสกุลเซียว ว่าที่ประมุขคนต่อไป  

  นิสยัเข้มงวด จริงจงั มองว่าสตรีต้องโอนอ่อนผ่อนตาม

✱ เหล่าไท่จวิน ย่าของเซียวจว้ิน รักหลานชายและเอ็นดูหลี่เมิ่งซี  

  เป็นผู้ยึดมั่นในกฎธรรมเนียมต่างๆ

✱ จางซิ่ว ญาติผู ้น้องของเซียวจว้ิน หลานสาวคนโปรดของ 

  นายหญงิใหญ่ อยากได้ต�าแหน่ง 'ภรรยา' ของเซยีวจวิน้

✱ หลี่อี๋เหนียง อีเ๋หนียงคนทีส่ี ่เป็นอนุโปรดของเซยีวจว้ิน นิสยัหยิง่ยโส  

  ไม่นับถือหลี่เมิ่งซี

✱ นายหญิงใหญ ่ มารดาของเซยีวจวิน้ ไม่ชอบหลีเ่มิง่ซ ีและอยากผลกัดนั 

  หลานสาวตนเองเป็นสะใภ้มากกว่า

✱ ซั่งกวนหงฮุย รัชทายาทองค ์ป ัจจุบัน นิสัย รักความถูกต ้อง  

  ห่วงใยราษฎร

✱ จือชวิ บ่าวคนสนิทของหลี่เมิ่งซี ยินดีท�างานถวายชีวิต 

  ให้ผู้เป็นนาย กตัญญูกับครอบครัว

แนะนำ�ตัวละคร
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อวี่จิ่วฮวา

วันนี้อาศัยจังหวะที่เซียวจว้ินไม่อยู่ในเรือน จางซ่ิวก็มาหาหล่ีเม่ิงซี

อย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อน ทว่าหลี่เมิ่งซีไม่อยู่ ประตูเรือนปีกตะวันออก 

ก็ถูกลงกลอนเอาไว้

จางซิ่วมองจือซย่า จือตงที่อยู่ด้านข้างและเอ่ยว่า "หลายวันน้ี 

ข้ามาไม่เคยได้พบพี่สะใภ้เลย คิดๆ ดูก็พักใหญ่แล้วที่ไม่ได้เจอ ข้า 

เริ่มรู ้สึกคิดถึงพ่ีสะใภ้เสียแล้ว ฤดูร้อนวันเวลายาวนาน ถึงอย่างไร 

วันนี้พวกเราสองคนก็ต้องคุยกันสักหน่อย จือซย่า ตอนสะใภ้รอง 

ของพวกเจ้าออกไปมิได้บอกหรือว่าไปไหน เจ้าไปเชิญพ่ีสะใภ้กลับมา  

บอกว่าข้าจะรออยู่ที่เรือน"

"เรียนแม่นางซิ่ว สะใภ้รองกับจือชิว จือชุนออกไปตั้งแต่เช้าแล้ว  

ไม่ได้บอกว่าไปไหนเจ้าค่ะ" 

"ในเมื่อนางไม่ได้บอก เจ้าก็ไปหาทีละเรือนแล้วกัน หาพบแล้ว 

24
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ยอดหญิงเทพสมุนไพร 2

ให้บอกว่าข้าคิดถึงนาง จะรอนางอยู่หน้าประตูเรือนปีกตะวันออก หงจู 

ยกเก้าอี้มา ยกโต๊ะเล็กกับน�้าชามาหนึ่งกาและเตรียมขนมด้วย"

จือซย่าเห็นสถานการณ์เป็นเช่นน้ีก็ได้แต่ฝืนใจรับค�า ก่อนจะ 

หมุนตัวออกจากเรือนเซียวเซียงไปตามหาสะใภ้รอง แต่จะให้นาง 

ไปตามหาคนจากท่ีใดเล่า ในเมือ่สะใภ้รองหัดคดัอกัษรอยู่ในห้องทศิเหนือ

ของเรือนปีกตะวันออกนี่เอง!

อีกด้านหงจยูกเก้าอีม้าวางหน้าประตเูรอืนปีกตะวนัออก สาวใช้รุ่นเลก็

สองคนก็ยกโต๊ะตัวเลก็ออกมา ตามด้วยน�า้ชาและขนม

จางซิ่ว น่ังลงบนเก ้าอี้  ด่ืมน�้าชาอย ่างสบายอารมณ์ วันน้ี 

นางตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเอาชนะหลี่เมิ่งซีให้ได้ 

เช่นเดียวกับจางซิ่ว หลี่เมิ่งซีก็จัดสาวใช้รุ ่นเล็กสองคนเฝ้าอยู่ 

หน้าประตใูหญ่ของเรอืนเซยีวเซยีง หากเห็นจางซิว่ผ่านมาเมือ่ไร พวกนาง

จะรบีมารายงานทันที ทกุครัง้ทีจ่างซิว่มา ขอเพียงเซียวจว้ินไม่อยู่ หล่ีเมิง่ซี

จะสั่งให้คนปิดประตูลงกลอน นางก็อยู ่ภายในเรือนปีกตะวันออก 

บ้างอ่านต�ารา บ้างคัดอักษร บ้างไปเรือนหลังปรุงยา หน้าต่างด้านหน้า 

มม่ีานบงัอยูจ่งึมองไม่เหน็ข้างใน ต่อให้จางซิว่ฉลาดเพียงใดก็คงคาดไม่ถึงว่า

นางจะขังตนเองไว้ข้างในเช่นน้ี หลี่เมิ่งซีท�าเช่นน้ีหาใช่เพราะหวาดกลัว 

อีกฝ่าย แต่มากเรื่องมิสู ้น้อยเรื่อง นางคร้านจะเสียเวลากับจางซิ่ว 

ผู้ไม่รู้กาลเทศะผู้นี้แล้ว

ออกจากประตูเรอืนเซยีวเซยีง จอืซย่าก็หนักลับไปมอง เหน็ซ้ายขวา

ไม่มคีนตามมา จงึตัดสนิใจท�าตามค�าสัง่ของสะใภ้รองทีว่่าให้หาท่ีซ่อนตวั 

จางซิ่วรอคอยอยู่นอกเรือนปีกตะวันออก ครั้นเห็นดวงอาทิตย์
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เคลื่อนคล้อยไปทิศตะวันตก ดื่มน�้าชาไปหลายกาจนปากมีรสเฝ่ือนแล้ว 

ก็ยังไม่เห็นจอืซย่ากลบัมา สะใภ้รองผูน้ัน้ย่ิงไม่เหน็เงา นางจงึสัง่ให้จอืตง 

ไปตามหาอกีคน ทว่าจอืตงจากไปแล้วก็ไม่เหน็เงาอกีเลยเช่นกัน จนกระท่ัง

เซยีวจว้ินกลบัมาแล้ว จอืซย่ากับจอืตงก็ยังตามหาสะใภ้รองของพวกนาง

ไม่พบ ทั้งยังหายตัวไปทั้งคู่อีก

เซยีวจว้ินเข้าประตมูาก็เหน็จางซิว่น่ังอยู่หน้าประตเูรือนปีกตะวันออก 

หงจูและคนอ่ืนๆ ยืนเป็นเพ่ือนด้านข้าง ใจเขาลอบตระหนก หล่ีเมิ่งซี 

ก่อเรื่องอะไรอีกแล้วหรือ ท�าให้จางซิ่วต้องมาขวางอยู่หน้าประตูเช่นนี้  

ดวงตากวาดมองรอบหนึ่ง แต่ไม่เห็นเงาของนาง จึงเอ่ยถามด้วย 

ท่าทางไม่ใส่ใจ "ไฉนน้องสาวจึงมานั่งอยู่ตรงนี้ ไม่เข้าไปในเรือนเล่า"

จางซิ่วน่ังรอมาตลอดทั้งบ่าย ความมุ่งมั่นในตอนแรกได้หายไป 

หมดแล้ว เห็นเซียวจวิ้นถามมานางจึงท�าปากย่ืนตาแดง พูดเสียงเศร้า  

"พ่ีชาย วันน้ีซิว่เอ๋อร์คดิถึงพ่ีสะใภ้จงึได้มาหา แต่ซิว่เอ๋อร์รอมาต้ังแต่บ่ายแล้ว 

ก็ไม่เห็นเงาของพี่สะใภ้เลย ไม่รู้ว่าพี่สะใภ้หายไปไหน"

เซียวจวิ้นยิ่งไม่รู้ว่าหลี่เมิ่งซีไปไหน ทั้งที่เขาอาศัยอยู่ในเรือนหลังนี้

แท้ๆ ทว่าทุกวันนี้ยังยากที่จะเห็นเงานาง คร้ันได้ยินจางซิ่วพูดเช่นนี ้

ก็นึกประหลาดใจว่าคนตัวเบ้อเริ่มท้ังคน เหตุใดตามหาทั้งวันแล้ว 

ก็ยังหาไม่พบ แค่สัง่ไปค�าเดียว นางอยู่เรอืนใดย่อมมบ่ีาวมารายงานทนัที 

ข่าวสารในคฤหาสน์สกุลเซยีวถูกปิดก้ันถึงเพียงนีต้ั้งแต่เมือ่ไร แม้ใจนกึสงสยั 

แต่เขาไม่สะดวกจะพูดออกมาต่อหน้าจางซิว่ "ช้าเรว็ซเีอ๋อร์ย่อมต้องกลบัมา 

น้องสาวเข้าไปรอในห้องโถงก่อนเถอะ ข้างนอกลมแรง"

การได้อยู่กับเซียวจว้ินตามล�าพังย่อมส�าคัญกว่าการเข้าไปใน 
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เรือนปีกตะวันออกมากนัก เรือนปีกตะวันออกน้ีรอไว้พรุ ่งน้ีค่อยมา 

ก็ยังไม่สาย นางมีเวลามาได้ทุกวัน ไม่เชื่อหรอกว่าหล่ีเมิ่งซีจะหลบหน้า

นางได้ทุกวัน!

คิดเช่นน้ีจางซิ่วจึงลุกขึ้นสั่งให้คนเก็บโต๊ะเก้าอี้ แล้วเดินเข้าไปใน

ห้องโถงกับเซียวจวิ้น นั่งอยู่เฉยๆ ก็รู้สึกเบื่อ ทั้งสองจึงเดินหมากกัน 

ระหว่างน้ันหลีเ่มิง่ซใีห้จอืชวิประคองเดนิเข้ามา "ปล่อยให้น้องสาว 

รอนานแล้ว วันนีข้้าไปเดินเล่นทีศ่าลาทางทิศเหนอื เหน็ว่าทวิทัศน์ไม่เลว  

จงึน่ังชมทวิทัศน์อยู่ท่ีนัน่ คิดไม่ถึงว่าจะผลอ็ยหลับไป ท�าเอาจอืซย่า จือตง

ล�าบากตามหาแทบแย่ พอได้ยินว่าน้องสาวคดิถึงข้า ข้าก็รีบกลับมาเลย" 

หลี่เมิ่งซีพูดพลางก้าวขึ้นมาคารวะเซียวจว้ิน นั่งลงดูท้ังสองเดินหมาก 

โดยไม่รอให้พวกเขาเอ่ยปาก

"ซิ่วเอ๋อร์มาหาพ่ีสะใภ้ไม่ได้มีเรื่องใหญ่อะไรหรอก เพียงแต่หมู่น้ี 

ไม่เห็นหน้าพ่ีสะใภ้ก็เลยรู้สึกคิดถึง จึงอยากไปน่ังที่เรือนของพ่ีสะใภ้บ้าง 

แต่รออยู่ตลอดทั้งบ่ายก็ไม่เห็นพ่ีสะใภ้กลับมา พ่ีชายจึงให้ซิ่วเอ๋อร์ 

มารอพี่สะใภ้ในห้องโถงนี้" 

หลี่เมิ่งซีฟังแล้วเพียงอมย้ิมน้อยๆ ผงกศีรษะกับนาง จากน้ัน 

นั่งมองทั้งสองเดินหมากอย่างสง่างาม 

เห็นหลี่เมิ่งซีนั่งข้างเซียวจว้ิน จางซิ่วก็รู้สึกขัดใจเหลือเกิน ช่วงนี ้

พ่ีชายยุ่งกับกิจการของครอบครัว กลับมืดขึ้นทุกวัน บางครั้งถึงขั้น 

กินอาหารค�่ามาจากข้างนอก กว่าจะกลับคฤหาสน์ฟ้าก็มืดแล้ว วันนี้ 

หายากที่กลับมาเร็วหน่อย มีเวลาอยู่กับนางตามล�าพัง เวลาเหล่าน้ี 

มีค่าประหนึ่งทองค�าโดยแท้ แล้วจะปล่อยให้พ่ีสะใภ้เข้ามาเป็นส่วนเกิน
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ได้อย่างไร นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่ง ขวางหูขวางตายิ่งนัก

แอบช�าเลืองมองเซียวจวิ้นพลางคิดในใจ ไฉนพ่ีชายจึงไม่บอกให ้

พ่ีสะใภ้กลับไปเหมือนที่ผ่านมาเล่า หากมีเพียงนางกับเขาแค่สองคน 

จะดีสักเพียงใด แม้พ่ีชายจะพูดน้อย นางพูดสิบค�า พ่ีชายตอบกลับมา

เพียงค�าเดียว แต่ขอเพียงพ่ีชายนั่งเป็นเพ่ือนอยู่ข้างๆ แล้วต้ังใจฟังสิ่งที่

นางพูด หัวใจนางก็เต็มไปด้วยความหวานชื่นแล้ว บัดนี้เมื่อมีพ่ีสะใภ้ 

เพ่ิมเข้ามากลบัท�าให้นางพูดไม่ออก จางซ่ิวลมืไปเสียสนิทว่าผู้อืน่ต่างหาก

ที่เป็นสามีภรรยาที่กราบไหว้ฟ้าดินกันอย่างถูกต้อง

ยามน้ีเซียวจว้ินรู ้สึกไม่สบายใจเช่นกัน มีหลี่เมิ่งซีคอยมองเขา 

กับจางซิ่วเดินหมากอยู ่ข ้างๆ ท�าให ้ เขารู ้สึกอึดอัดไปหมด แต ่ 

เมื่ออยู่ต่อหน้าจางซิ่วเช่นนี้เขาไม่กล้าขอให้หลี่เมิ่งซีท�าอะไรอีกแล้ว 

เหตกุารณ์อาหารกลางวันเมือ่ครัง้ก่อนท�าให้เขารูฤ้ทธ์ิของภรรยาผูแ้ทนตนว่า 

'ภรรยาผู ้น้อย' อย่างแท้จริง ปกติเห็นนางอ่อนน้อมถ่อมตนกับเขา  

ท่าทางอ่อนแอบอบบางเหมอืนลกูแกะเชือ่งๆ ตวัหน่ึง หากเอ่ยค�าพูดรนุแรง

สกัหน่อย นางก็รบียอมรบัผดิ ขอให้ลงโทษนางแล้ว หากพูดรุนแรงกว่าน้ีอกี 

นางก็จะคุกเข่าโขกศีรษะให้ หากรุนแรงมากย่ิงข้ึน นางจะเป็นลมให้ดู 

เสยีเลย แต่กลบัไม่เคยเห็นนางท�าตามทีเ่ขาต้องการอย่างแท้จรงิเลยสกัครัง้ 

ส่วนลกึของนางมสีิง่ทีเ่ขาเซยีวจว้ินหกัไม่ได้และท�าลายไม่ได้อยู่ เห็นนาง 

นัง่อยูข้่างๆ เช่นน้ีเขายังจะกล้าพูดอะไรอกี ได้แต่ฝืนใจเดินหมากกับจางซิว่

ต่อไป

ในที่สุดหมากกระดานนี้ก็ยุติลง จางซิ่วแพ้ไปสองตัว นางไม่ยอม 

จะขอเล่นอีกกระดานให้ได้ 
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เซยีวจว้ินลกุขึน้เอ่ยว่า "ซเีอ๋อร์เดินหมากกับน้องสาวเถอะ ข้าคอยด ู

ก็พอ" 

จางซิ่วมองเซียวจวิ้นอย่างตกใจ นางไม่อยากเสียเวลากับหลี่เมิ่งซี

สักหน่อย! 

"คณุชายรองเดนิหมากกับน้องสาวต่อเถอะ ภรรยาผูน้้อยคอยดอูยู่ข้างๆ 

ก็พอแล้ว ภรรยาผู ้น้อยเดินหมากไม่เป็น กระทั่งดูก็ยังดูไม่เข้าใจ  

ขาวๆ ด�าๆ มากมายล้อมกันไปมา ไม่รู ้ว่าแยกแพ้แยกชนะอย่างไร"  

หลีเ่มิง่ซเีห็นเซยีวจว้ินมองมา ดวงตากระจ่างของนางกลอกไปมาเล็กน้อย  

มมุปากผดุรอยย้ิมจาง รมิฝีปากแดงเผยอออกนิดๆ พูดด้วยน�า้เสยีงนุ่มนวล

จางซิ่วฟังค�าพูดนี้แล้วก็โมโหเหลือเกิน ดูไม่รู้เร่ืองแล้วเจ้ายังจะมา 

เสแสร้งท�าอะไรอกี นัง่ท่ืออยู่ตรงน้ีเหมอืนท่อนไม้ ไม่รูห้รือไรว่าเกะกะลกูตา

เพียงใด ท�าให้นางกับพ่ีชายจะคุยกันก็ไม่สะดวก

เซียวจวิ้นไม่รู ้จริงๆ ว่าหลี่เมิ่งซีเดินหมากไม่เป็น เขามองนาง 

อย่างสงสัย เดินหมากไม่เป็น? เช่นนั้นเจ้านั่งดูอยู่นานด้วยท่าทางจริงจัง

ถึงเพียงนั้นท�าไม เจ้าดูอะไรกันแน่

หลี่เมิ่งซีเองก็อึดอัดไม่น้อย นางไม่มีความรู้เร่ืองหมากล้อมเลย  

แต่กลับต้องนั่งดูอยู่ข้างๆ มิใช่เพราะญาติผู้น้องของเจ้าบอกว่าคิดถึงข้า

หรอกหรือ ข้าอุตส่าห์มานั่งอยู่ที่นี่ให้นางดูข้าเสียให้พอ 

เห็นท้ังสองจบัจ้องตน นางก็อดรูส้กึประดกัประเดดิไม่ได้ จงึพูดด้วย

สีหน้าแดงเรื่อ "พอดีได้ยินน้องสาวบอกว่าคิดถึงจึงมาอยู่เป็นเพ่ือน  

พวกท่านเดินหมากกันต่อเถอะ ภรรยาผู้น้อยดูอยู่ด้านข้างก็พอ หงจู 

เปลี่ยนน�้าชากาใหม่ให้คุณชายรองกับแม่นางซิ่วด้วย" 
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เหน็ดวงหน้าของหลีเ่มิง่ซผีดุสแีดงเรือ่ เซยีวจว้ินก็มองจนเหม่อลอย

ไปชั่วขณะ ไหนเลยจะมีใจไปเดินหมากอีก 

จางซิ่วก็เช่นกัน มีพ่ีสะใภ้ผู้ไม่รู้กาลเทศะอยู่ข้างๆ ไหนเลยจะยัง 

เดินหมากได้อย่างสงบอีก ทั้งสามนั่งคุยกันพักหนึ่ง เป็นครั้งแรกที่จางซิ่ว 

ออกจากเรือนเซียวเซียงโดยไม่รอให้ฟ้ามืด

สองวันต่อมาก็เป็นเช่นนี้ ตอนบ่ายจางซิ่วไปที่เรือนปีกตะวันออก  

แต่ไม่พบหลี่เมิ่งซี รอจนเซียวจวิ้นกลับมา หลี่เมิ่งซีถึงจะกลับมา จากนั้น

นางก็จะนัง่อยู่ด้านข้างอย่างสง่างาม มองทัง้สองสนทนาและเดนิหมากกัน

เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่ง จวบจนวันท่ีสี่ จางซิ่วจึงตระหนักได้ว่าขอเพียง

นางไปก่อกวนหลี่เมิ่งซีที่เรือนปีกตะวันออก หล่ีเม่ิงซีก็จะมาอยู่กับนาง  

คั่นกลางระหว่างนางกับพี่ชาย ท�าให้ขวางหูขวางตาเป็นที่สุด 

จริงตามคาด วันที่สี่ตอนบ่ายจางซิ่วไม่ได้ไปท่ีเรือนปีกตะวันออก 

ตอนเย็นหลี่เมิ่งซีก็ไม่มา เซียวจว้ินเข้าใจความคิดของหลี่เมิ่งซีในที่สุด  

เขาได้แต่ย้ิมขื่นและส่ายหน้า สองวันน้ีเขากลับมาเร็วมาก เพียงพบว่า 

มีนางคอยนั่งอยู่ข้างๆ อย่างอ่อนโยน แม้ไม่พูดอะไร เขาก็รู้สึกสบายใจ  

เขาชอบความรูส้กึเช่นนีม้าก ย่ิงรูส้กึว่าช่วงเวลาดีๆ  ทีจ่ะได้อยู่ร่วมกับนาง

อย่างสงบเช่นน้ีหาได้ยากนัก ความประหม่าลกุลนในวันแรกพลนัหายไปแล้ว 

วันน้ีเขาจงึรบีกลบัมาแต่หัววนั ครัน้เห็นว่านางไม่มา ในใจก็อดผิดหวังไม่ได้

ส่วนจางซิ่วสิ่งที่นางมีเหลือเฟือคือเวลา ไม่เชื่อหรอกว่าหลี่เมิ่งซี 

จะหนีหน้านางไปได้ท้ังชีวิต นางจะมาที่นี่ทุกวัน ต้องมีสักวันท่ีเจอตัว 

หลี่เมิ่งซีแน่ ท�าเช่นน้ีติดต่อกันสามวัน ตอนบ่ายมาก่อกวนหลี่เมิ่งซ ี

ที่เรือนปีกตะวันออก พอตกเย็นหลี่เมิ่งซีจะมานั่งข้างกายเซียวจว้ิน 
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อย่างอ่อนโยน ดูพวกเขาเดินหมากและสนทนากัน 

หลังจากหลี่เมิ่งซีมาดูพวกเขาเดินหมากติดต่อกันสามวัน จางซิ่ว 

ก็สังเกตเห็นว่าสองวันมาน้ีสายตาที่พ่ีชายมองพ่ีสะใภ้มักเต็มไปด้วย 

ความอ่อนโยน ไม่เย็นชาเหมือนตอนอาหารกลางวันมื้อนั้นอีก เร่ืองนี ้

ท�าให้จางซิ่วลอบตระหนกในใจ มีเรื่องหนึ่งท่ีจางซิ่วจ�าต้องยอมรับ  

น่ันก็คือรูปโฉมงดงามของพ่ีสะใภ้เป็นสิ่งที่นางเทียบไม่ติด แม้พ่ีสะใภ ้

จะไม่ได้มีส่วนเว้าส่วนโค้งที่ชัดเจนเหมือนกับนาง แต่อย่างไรพ่ีสะใภ้ 

ก็อายุน้อยกว่านางถึงสองปี วันข้างหน้าเมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นแล้ว 

ทรวดทรงองค์เอวย่อมต้องงดงามเย้ายวนเป็นแน่ ถึงเวลาน้ันพ่ีชายยังจะ 

เย็นชากับพี่สะใภ้เช่นนี้อีกหรือ 

สายตาทีพ่ี่ชายมองพ่ีสะใภ้ท�าให้จางซิว่บงัเกิดความรูส้กึไม่ปลอดภัย

อยู่ลกึๆ ตัง้แต่เข้ามาในคฤหาสน์สกุลเซยีว นางก็ได้ยินว่าทัง้สองไม่ถูกกัน

เหมอืนน�า้กับไฟ ตัง้แต่แต่งเข้ามาพ่ีสะใภ้ก็จะถูกทิง้ให้อยู่ในเรอืนปีกตะวันออก

มาตลอด หลายวันมาน้ีความเย็นชาท่ีพ่ีชายแสดงต่อพ่ีสะใภ้นางเห็นมา 

กับตาตนเอง คดิไม่ถึงว่าเวลาสัน้ๆ เพียงสามวันสายตาท่ีพ่ีชายมองพ่ีสะใภ้

จะเปลี่ยนไป หากยังปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไป พ่ีชายจะหว่ันไหวไปกับ 

รูปโฉมงดงามของพี่สะใภ้หรือไม่

ไม่ได้! นางจะปล่อยให้พ่ีสะใภ้นั่งข้างพ่ีชายระหว่างที่พวกเขา 

เดินหมากสนทนากันอีกไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงเร่ืองที่พ่ีสะใภ้นั่งอยู่ตรงนี ้

แล้วจะขวางหูขวางตานางหรือไม่ แค่ความรู้สึกในใจนางน้ันก็ไม่อยาก 

จะให้พ่ีชายบงัเกดิความรูส้กึดีๆ  กับพ่ีสะใภ้แล้ว แม้เพียงเลก็น้อยก็ไม่ได้ 

นั่นจะเป็นเงามืดในชีวิตแต่งงานของนางกับพ่ีชายในภายภาคหน้า  

Page ����������������� 2.indd   14 25/4/2562 BE   15:32



15

อวี่จิ่วฮวา

นางจะไม่ยอมให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเด็ดขาด

ขบคิดพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้ว วันเวลาต่อจากนั้นจางซิ่วจึง 

ไม่กล้าไปท่ีเรือนปีกตะวันออกเพ่ือก่อกวนหล่ีเมิ่งซีอีก เพียงวางอ�านาจ

บาตรใหญ่อยู่ในเรอืนเซยีวเซยีง เบนความสนใจไปท่ีอีเ๋หนียงทัง้หลายแทน 

ช้าเร็วนางก็ต้องเป็นนายหญิงของเรือนแห่งน้ี ก่อนอื่นจะต้องท�าให ้

อี๋เหนียงทั้งหลายก้มหัวจ�านนต่อนางให้ได้ จางซิ่วฉลาดมาก นางรู้ว่า 

นางไม่อาจสร้างศัตรูขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวห้าคน จะต้องดึงบางส่วน 

มาเป็นพวกก่อน เซียวจว้ินรักใคร่หลี่อี๋เหนียงกับจางอี๋เหนียงมากท่ีสุด  

สองคนน้ีเป็นภัยกับนางมากท่ีสดุ การร่วมมอืกับหวังอีเ๋หนียง เฉินอีเ๋หนยีง 

และหงอว้ีจัดการพวกนางสองคนก่อนน้ัน ส�าหรับนางแล้วถือเป็น 

ทางเลอืกท่ีดท่ีีสดุ เมือ่ตดัสนิใจได้แล้ว จางซิว่จงึเล่นบทสามก๊กในเรอืนหลงั 

กลั่นแกล้งจางอี๋เหนียงกับหลี่อี๋เหนียง ลืมไปเสียสนิทว่าท่ีเรือนหน้า 

ยังมีนายหญิงอยู่อีกคน

ที่จางซิ่วไม่ไปก่อกวนหลี่เมิ่งซีมิใช่เพราะนางลืมไปแล้วจริงๆ และ 

มใิช่เพราะว่านางยอมแพ้ แต่เป็นเพราะนางยังคดิหาหนทางดีๆ  ไม่ออกเท่าน้ัน

จึงยังไม่รีบจัดการกับอีกฝ่ายในตอนนี้ มีเวลาก็ค่อยๆ คิดไป นางจางซิ่ว 

ไม่เคยรูจ้กัค�าว่ายอมแพ้อยู่แล้ว ไม่ว่าอย่างไรนางจะต้องไล่หลีเ่มิง่ซอีอกไป

จากคฤหาสน์สกุลเซยีวให้ได้ก่อนท่ีสายตาของเซยีวจวิน้จะสงัเกตเห็นความงาม

ของอกีฝ่ายเข้าเสยีก่อน 

จางซิ่วไม่มาก่อกวนเรือนปีกตะวันออก หลี่เมิ่งซีย่อมใช้ชีวิต 

อย่างเงยีบสงบ หลายวันมาน้ีนอกจากไปอยู่เป็นเพ่ือนเหล่าไท่จวินแก้เหงา 

เวลาส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในเรอืนปีกตะวันออกอย่างสบายใจ นางไม่ออกไปไหน 
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ไม่ว่าที่เรือนหลังของเซียวจวิ้นจะเกิดเรื่องใหญ่โตเพียงใด นางก็เพียงยิ้ม

มองดอกไม้ในลานผลิบานและร่วงโรยเท่านั้น 

พริบตาเดียวก็ถึงเทศกาลฉีเฉี่ยว หลี่เมิ่งซีตื่นแต่เช้า ก่อนจะ 

ไปคารวะเหล่าไท่จวินและกลับเรือน เห็นหงอว้ีกับอี๋เหนียงท้ังสี่รออยู่ที ่

นอกห้องโถง 

รอจนหลี่เมิ่งซีนั่งลงเรียบร้อยแล้ว ทุกคนจึงก้าวเข้ามาคารวะและ

ยืนอยู่สองฝั่ง

หลี่เมิ่งซีมองซ้ายมองขวาก่อนเอ่ยว่า "วันน้ีเป็นวันเทศกาลฉีเฉ่ียว  

หายากทีส่ตรอีย่างเราจะมเีทศกาลเช่นนี ้ อีเ๋หนยีงทัง้หลายอย่ามวัแต่ยืน 

อยู่เลย นัง่ลงเถอะ หงจ ูเตรยีมเก้าอ้ีให้อ๋ีเหนียงทัง้หลายกับหงอว้ีด้วย"

อี๋เหนียงทั้งหลายฟังค�าพูดน้ีแล้วก็อ้ึงไป เงยหน้ามองสีหน้าของ 

หลีเ่มิง่ซี เหน็ว่าอกีฝ่ายต้องการให้พวกนางน่ังจรงิๆ หลงัจากปฏิเสธครูห่นึง่

จึงนั่งลง 

รอจนอ๋ีเหนียงน่ังลงแล้ว หลี่เมิ่งซีมองหวังอี๋เหนียงและเอ่ยถาม  

"ปีก่อนๆ เทศกาลฉีเฉี่ยวของเรือนแห่งนี้มีกฎธรรมเนียมอะไรบ้าง" 

"เรียนสะใภ้รอง ไม่มีกฎธรรมเนียมอะไรเจ้าค่ะ เหล่าไท่จวิน 

มจีดังานเลีย้งภายในครอบครวัตอนกลางคนื เนือ่งจากเป็นเทศกาลของสตรี 

แม้แต่อี๋ เหนียงยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานด้วย ส่วนคุณชายรอง 

ไม่ได้จัดงานเลี้ยงอะไรในเรือน แต่สาวใช้และบ่าวหญิงทั้งหลาย 

จะรวบรวมเงินฉลองกันเองเล็กๆ น้อยๆ เจ้าค่ะ" 

หลีเ่มิง่ซฟัีงแล้วลอบถอนใจอย่างอดไม่ได้ กิจกรรมรืน่เรงิในสมยัโบราณ
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ช่างน้อยเหลอืเกินจรงิๆ แม้จะมก็ีล้วนเป็นกิจกรรมส�าหรับบรุษุทัง้น้ัน มน่ิา

พวกสตรใีนเรอืนถึงได้ว่างจนแก่งแย่งชงิดกัีนทกุวนั หากพวกนางเป็นเหมอืน

สตรีในศตวรรษที่ย่ีสิบเอ็ด เริ่มงานเก้าโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็น ทั้งยัง 

ถูกนายจ้างสัง่ให้ท�างานเกนิค่าแรงอยู่บ่อยๆ อยู่ท�าโอทีจนดกึดืน่ คาดว่า 

คงไม่มแีรงมาทะเลาะกันแล้วกระมงั เรือ่งน้ีท�าให้นางอดคดิถึงไพ่โป๊กเกอร์

ในชาติที่แล้วไม่ได้ มิสู้สั่งให้บ่าวท�าออกมา สอนอี๋เหนียงทั้งหลายเล่น  

จะต้องเพ่ิมบรรยากาศครึกครื้นได้มากแน่ นับดูแล้วมีอี๋เหนียงอยู่สี่คน  

ก็น่ังได้หนึง่โต๊ะพอดี

คดิแล้วหลีเ่มิง่ซก็ีเงยหน้าก�าลงัจะสัง่หงจใูห้ไปจดัเตรยีม แต่กลบัเห็น

สายตากระตอืรอืร้นและใบหน้าทีเ่ป่ียมด้วยความหวงัของหลีอ่ีเ๋หนยีงกับ 

จางอีเ๋หนยีงเข้าเสยีก่อน นางตกใจ หลายวนัมาน้ีทัง้สองคงล�าบากเพราะ

จางซิ่วไม่น้อย มองนางเช่นนี้หมายความว่าอะไร คิดจะผลักนางออกไป 

ให้เป็นผูเ้สยีสละหรอื ค�าพูดทีม่าถึงปากแล้วถูกเปล่ียนเป็น "เม่ือเป็นเช่นน้ี 

ก็ท�าตามธรรมเนียมของปีก่อนๆ แล้วกัน เพียงแต่นานๆ ทีจะมีเทศกาล 

ของสตรีเรา อย่าเข ้มงวดกับตนเองเกินไปนัก อี๋ เหนียงแต่ละคน 

หากชอบความรื่นเริงก็สังสรรค์กันภายในเรือนได้ ไม่ต้องเคร่งครัดกับ 

กฎธรรมเนียมนักหรอก พวกเราเกิดมาเป็นสตรี ใช้ชีวิตไม่ง่ายเลย  

ข้าสัง่ห้องครวัท�าขนมฉเีฉีย่ว* ไว้แล้ว ประเดีย๋วแยกย้ายกันแล้วจะแบ่งให้

แต่ละเรือนน�ากลับไป"

หลี่ เมิ่ งซี พูดจบก็นึกถึงการตากเสื้ อผ ้าในเทศกาลฉี เฉี่ ยว  

ก�าลังจะเอ ่ยปากก�าชับหวังอี๋ เหนียง หลี่อี๋ เหนียงกลับพูดขึ้นก ่อน  

* ขนมฉีเฉี่ยว คือขนมท่ีกินในเทศกาลฉีเฉี่ยว (ชีเฉี่ยว) เดิมเป็นผลไม้ท่ีแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ ต่อมา 
หมายรวมถึงขนมที่ท�าจากแป้งหรือน�้าตาลด้วย
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"สะใภ้รอง วันก่อนคุณชายรองมอบแพรอว๋ินจิ่นอย่างดีให้แต่ละเรือน  

อนุเห็นว่าผ้าเนื้อดีขนาดนี้ ฐานะอย่างสะใภ้รองเท่านั้นที่คู่ควรจะสวมใส่ 

อนุน�าไปสวมจะเสียของเปล่าๆ จึงอดนอนอยู ่หลายคืน เร่งตัดเย็บ 

ออกมาให้เสร็จก่อนเทศกาลฉีเฉี่ยว จึงน�ามามอบให้สะใภ้รองเพ่ือเป็น 

การแสดงความกตัญญู สะใภ้รองลองดูว่าพอดีตัวหรือไม่ อนุฝีมือไม่ดี 

ท�าให้สะใภ้รองต้องขบขันแล้ว"

หลีอ๋ี่เหนียงพูดพลางส่งสญัญาณให้ไป๋จว๋ียกถาดในมอืข้ึนมา จอืชิว

รีบเข้าไปรับและน�าไปยื่นตรงหน้าหลี่เมิ่งซี 

หลี่เมิ่งซีย่ืนมือไปเลิกผ้าท่ีคลุมถาดขึ้น หยิบเสื้อผ้าออกมาสะบัด

และกางออก เป็นชดุแพรอว๋ินจิน่สเีขยีวรากบวั คอเส้ือ ขอบแขนเส้ือ และ

ชายเสือ้ล้วนปักลายดอกไม้และใบไม้อย่างประณตี สอดรบักับดอกไป่เหอ

ตรงหน้าอกท่ีดูสูงส่งโดดเด่น มองปราดเดียวก็รู้ว่าท�าอย่างต้ังใจ นางจึง

อดชืน่ชมฝีมอืเย็บปักของหลีอ๋ี่เหนยีงผูน้ี้มไิด้ เอ่ยว่า "หล่ีอีเ๋หนยีงฝีมอืดยีิง่ 

ล�าบากเจ้าที่อุตส่าห์มีน�้าใจเช่นนี้ ข้าจะรับไว้แล้วกัน" 

พูดพลางส่งสัญญาณให้จือชุนรับไว้ ขณะก�าลังจะเอ่ยปาก 

ก็เห็นจางอีเ๋หนยีงก้าวขึน้มา แล้วมอบป่ินเงินฉลลุายฝังไข่มกุให้นางคูห่นึง่ 

มองปราดเดียวก็รู้ว่ามีราคาค่างวดไม่น้อย 

หลี่เมิ่งซีมองอ๋ีเหนียงทั้งสองอย่างงุนงง ดวงอาทิตย์ไม่เพียงข้ึน 

ทางทิศตะวันตกเท่านั้น ฝนสีแดงยังตกลงมาด้วย 

ไม่ว่าอย่างไรล้วนเป็นน�า้ใจของอีเ๋หนยีงท้ังสองคน หลีเ่มิง่ซจีงึสัง่ให้ 

จอืชนุเข้าไปรบัมา จากนัน้ก็สัง่ให้จอืชวิตกรางวัลแก่ท้ังสอง 

หวังอีเ๋หนียงกับเฉนิอีเ๋หนียงอดึอดัเลก็น้อย พวกนางไม่เคยคดิมาก่อนว่า
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ต้องมอบของขวัญให้กับนายหญิงในวันเทศกาล ชดเชยตอนน้ีกไ็ม่ทันแล้ว  

พวกนางได้แต่นัง่อยู่ตรงนัน้อย่างวางตวัไม่ถูก อกึอกัอยู่นานจนหน้าแดง  

จางอีเ๋หนยีงกับหลีอ๋ี่เหนยีงมองท้ังสองด้วยรอยย้ิมนดิๆ

หลีเ่มิง่ซกีวาดตามองรอบหนึง่แล้วก็เข้าใจ ทว่านางท�าเป็นมองไม่เหน็

และพูดต่อ สัง่ให้แต่ละเรอืนน�าเสือ้ผ้าออกมาตาก จากน้ันจงึคยุถึงธรรมเนยีม

และเรื่องตลกในเทศกาลฉีเฉี่ยวกับอี๋เหนียงทั้งหลาย พูดคุยได้ครู่เดียว 

ก็เห็นแม่นางน้อยท้ังสามแต่งกายเรียบร้อยเดินเข ้ามา หลี่ เมิ่งซี 

เห็นแล้วจึงบอกให้อี๋เหนียงทั้งหลายถอยออกไป กลับเรือนไปเตรียมตัว

ร่วมงานเลี้ยงฉลองภายในครอบครัวคืนนี้ 

เทียบกับอี๋เหนียงท้ังหลายท่ีมีอุบายลึกล�้าแล้ว หล่ีเมิ่งซีกลับชอบ 

เดก็หญิงทีน่่ารกัสามคนน้ีมากกว่า เวลาอยู่กับพวกนางมกัท�าให้ตนคดิถึง

วัยเยาว์ทีม่คีวามสขุเมือ่ชาติทีแ่ล้ว นัน่เป็นความสุขเพียงอย่างเดยีวทีน่าง

เก็บรักษาไว้ในใจในชาตินี้ แม้อี๋เหนียงทั้งหลายจะแอบก�าชับเด็กๆ  

ให้ระวังตวัเมือ่อยู่กับนาง แต่ภายใต้การหลอกล่อของนางนัน้ ความห่างเหิน

และความหวาดระแวงที่เด็กๆ มีต่อนางก็จะฟ้องออกมาบนใบหน้า 

โดยไม่รู ้ตัว ดูน่ารักน่าเอ็นดูมากย่ิงขึ้น ท�าเอาหลี่เมิ่งซีอุทานในใจว่า  

ช่างเป็นเด็กท่ีสอนได้โดยแท้ แน่นอนว่าข้าไม่ได้ชักจูงให้ผู้เยาว์ท�าผิด  

เพียงแต่สอนพวกนางให้รู้จักจริงใจกับผู้อื่นตั้งแต่เด็กเท่านั้น

บ่าวหญิงสงูวยัพาเด็กหญิงทัง้สามเข้ามาคารวะมารดาทลีะคนและ

นัง่ลงด้านข้างอย่างเรยีบร้อย การใกล้ชดิกันในช่วงท่ีผ่านมาท�าให้เด็กท้ังสาม

ไม่มีความอึดอัดเหมือนช่วงแรกท่ีเผชิญหน้ากับมารดาแล้ว พวกนาง 

ชอบมารดาทีเ่อือ้อารผีูน้ีจ้ากใจจรงิ นางไม่เพียงงดงามดจุเทพธิดา มองแล้ว
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ชวนให้รู้สึกสบายใจเท่าน้ัน แต่มารดายังเล่านิทานสนุกๆ ได้ด้วย ทั้งยัง 

ท�าขนมอร่อยๆ เป็น เวลาพูดกับพวกนางน�้าเสียงมักจะอ่อนโยนนุ่มนวล 

บางครั้งยังโอบกอดพวกนางแนบอกเบาๆ ด้วย ท�าให้พวกนางรู้สึกถึง 

ความอบอุน่ ความใกล้ชดิ และความรกัใคร่ของมารดาจากภายในจติใจ 

มารดาท่ีดีถึงเพียงนี้ ไม่รู้เหตุใดอี๋เหนียงจึงต้องบอกว่านางนิสัยไม่ดีด้วย  

หาว่าจติใจนางชัว่ร้ายดุจอสรพิษ แม่นางน้อยทัง้สามขบคดิเรือ่งนีอ้ย่างไร 

ก็ไม่เข้าใจ แต่จากสองตาและการสัมผัสด้วยตนเองของพวกนาง ท�าให้

หัวใจดวงน้อยของพวกนางค่อยๆ เกิดการต่อต้าน กระทั่งพวกนาง 

เริ่มปกปิดทุกอย่างเกี่ยวกับมารดายามที่อยู่ต่อหน้าอี๋เหนียง

เหน็บตุรสาวน่ังลงเรยีบร้อยแล้ว หลีเ่มิง่ซจีงึสัง่ให้จอืชวิน�าถุงผ้าใบเลก็

ใส่เครื่องหอมและผ้าเช็ดหน้าท่ีเตรียมไว้ก่อนแล้วออกมามอบให้ทุกคน  

แล้วสัง่ให้สาวใช้ยกขนมและผลไม้เข้ามา บอกบตุรสาวทัง้สามว่าไม่ต้องส�ารวม 

ทัง้ยังสอนเพลงส�าหรบัใช้ขบัร้องในเทศกาลฉเีฉ่ียวให้พวกนาง

"ขอให้มอืคล่องแคล่ว ขอให้รปูลกัษณ์โดดเด่น ขอให้เป่ียมปัญญา  

ขอให้รูปโฉมงดงาม ขอให้บิดามารดาอายุยืนร้อยปี ขอให้พ่ีน้องอายุยืน 

พันหมืน่ปี..." 

ด้วยความเป็นเด็ก ไม่นานบรรยากาศก็คึกคัก แม่นางน้อยทั้งสาม 

ร้องเพลงกระโดดโลดเต้นอยู่ในลาน หลี่เมิ่งซีเสียดายที่นางไม่อาจ 

หลอมรวมตนเองกับความรู ้สึกเหล่านี้ได้ ชั่วชีวิตนี้ไม่อาจสัมผัสกับ 

ความสุขอันบริสุทธิ์เช่นนี้ได้อีก 

หลี่เมิ่งซีสั่งให้จือชุนพาเด็กๆ เล่นแล้ว ส่วนตนเองก็พาจือชิว 

มาทีห้่องครัวด้านหลงั แม่ครวัเหน็สะใภ้รองเข้ามาก็รบีบอกว่า "สะใภ้รอง 
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บ่าวท�าตามค�าสั่งของท่าน เตรียมขนมฉีเฉี่ยวเอาไว้แล้ว สะใภ้รอง 

มคีวามคดิแปลกใหม่จรงิๆ ลกูเล่นหลากหลาย บ่าวท�าขนมตามทีท่่านบอก 

ไม่เพียงขนมมีสีสันสดใส รสชาติยังดีกว่าปีก่อนๆ ด้วยเจ้าค่ะ บ่าว 

เตรียมวัตถุดิบตามที่ท่านสั่งไว้แล้ว ล้วนวางอยู่ตรงนี้ท้ังหมด สะใภ้รอง 

ยังอยากจะท�าอะไรอีกเจ้าคะ" 

หลี่เมิ่งซีเดินไปดู สั่งให้ห้องครัวน�าขนมฉีเฉี่ยวที่ท�าเสร็จแล้ว 

แบ่งใส่กล่องอาหาร น�าไปมอบให้เรอืนต่างๆ จากนัน้ใช้วัตถุดบิทีห้่องครวั

เตรียมไว้แล้วลงมือท�าขนมฉีเฉี่ยวด้วยตนเองกับจือชิว นางมีความสุข 

เม่ือได้ลงมือเข้าครัวด้วยตนเอง มีเพียงเวลานี้เท่าน้ันท่ีนางสัมผัสได้ถึง 

กลิ่นอายของชีวิต...สัมผัสได้ถึงความจริงแท้ของชีวิต 

หลี่เมิ่งซีสั่งให้คนน�าน�้าตาลทรายขาวต้มในหม้อท�าเป็นน�้าเชื่อม  

จากน้ันผสมแป้งหมีแ่ละงาลงไป ป้ันเป็นรูปดอกโบตัน๋ ดอกบวั ดอกเหมย 

ดอกกล้วยไม้ ดอกเบญจมาศ และลวดลายอื่นๆ หลี่เมิ่งซียังลองปั้น 

รปูสตัว์ขนาดเลก็ด้วย สดุท้ายทอดในน�า้มนัจนเป็นสเีหลอืงทอง ขนมฉเีฉีย่ว

ก็ส�าเร็จ นางสั่งให้คนแบ่งใส่กล่องอาหาร น�าไปมอบให้เหล่าไท่จวิน 

และแม่นางน้อยท้ังสาม ท่ีเหลือให้สาวใช้ยกตามหลงัมาเพ่ือจะน�ากลบัไปยัง

เรือนปีกตะวันออก

หลี่เมิ่งซีกินอาหารกลางวันเสร็จและงีบหลับในเรือนปีกตะวันออก

ครู ่หน่ึง พอต่ืนขึ้นมาก็เตรียมตัวไปร่วมงานเลี้ยงภายในครอบครัว 

ตอนกลางคืน จือชิวคล่องแคล่ว เพียงครู่เดียวก็เกล้ามวยผมทรงไป่เหอ 

ให้นางเสร็จแล้ว ก่อนจะเลือกปิ่นไข่มุกฉลุลายดอกกล้วยไม้เสียบเฉียงๆ 

ตรงจอนผม ม่านไข่มุกท่ีถูกร้อยเป็นสายขยับไปมาตรงหน้าผากยามท่ี 
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หลีเ่มิง่ซเีคลือ่นไหว อกีด้านจอืชนุก็น�าชดุผ้าต่วนชาววังสแีดงสดออกมาแล้ว

หลีเ่ม่ิงซเีห็นแล้วมุน่ค้ิว เอ่ยว่า "แค่งานเล้ียงภายในครอบครัวเท่าน้ัน 

ไม่ต้องเอกิเกรกิถึงเพียงนีห้รอก เปลีย่นชดุเถอะ เอาชดุผ้าทอลายไป่เหอสฟ้ีา 

ทีข้่าใส่เมือ่ครัง้ก่อนก็พอ ดูเรยีบร้อยและสง่าภูมฐิานด"ี

"ไม่ได้นะเจ้าคะสะใภ้รอง แม้มิใช่เทศกาลใหญ่อะไร แต่เน่ืองจาก 

เป็นเทศกาลของสตร ีอีเ๋หนียงท้ังหลายล้วนถูกเชญิมาร่วมงานด้วย โอกาสนี้

สวมชุดสีแดงสดถึงจะขับเน้นฐานะของท่าน ท�าให้อ๋ีเหนียงท้ังหลายรู้ว่า 

ในเรือนแห่งน้ีมีแต่ท่านเท่าน้ันท่ีสวมสีแดงสดเช่นนี้ได้ พวกนางจะได้

ส�ารวมจิตใจกันบ้าง"

"ชุดผ้าทอลายไป่เหอสีฟ้าตัวน้ันดีแล้ว เร็วเข้า อย่าท�าให้ข้าไปช้า 

ประเดีย๋วนายหญิงใหญ่จะจับผิดเอาได้" หล่ีเม่ิงซเีหลอืบมองจอืชนุทีจ่งรักภกัดี 

ก่อนจะพูดโดยไม่เปิดช่องให้โต้แย้งใดๆ ในคฤหาสน์สกุลเซียวแห่งน้ี  

สีแดงสดมิใช่สีของนาง

จอืชนุเห็นหลีเ่มิง่ซมีท่ีาทยืีนกรานจงึได้แต่ท�าตามประสงค์ของนาง

อย่างจนใจ เก็บชุดสีแดงสดและปรนนิบัติหลี่เมิ่งซีเปลี่ยนชุด 

แต่งตัวเรยีบร้อยแล้ว หลีเ่มิง่ซจีงึให้จอืชวิประคองนางก้าวออกจาก

ประตูเรือนปีกตะวันออก อี๋เหนียงทั้งหลายรออยู่ข้างนอกนานแล้ว  

แต่ละคนล้วนแต่งหน้าเข้ม แต่งกายฉูดฉาด แม่นางน้อยท้ังหลาย 

ก็ถูกบรรจงแต่งองค์ทรงเครื่อง สวมเสื้อผ้าชุดใหม่และมีบ่าวหญิงสูงวัย

คอยดูแล

มองดูผู้อื่นแล้ว จากนั้นจึงก้มมองตนเอง ออกจะดูเรียบง่ายเกินไป

สักหน่อย นางคิดไม่ถึงจริงๆ ว่าอ๋ีเหนียงเหล่านี้จะให้ความส�าคัญกับ 
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งานเลี้ยงภายในครอบครัวเช่นน้ี คงอยากเฉิดฉายต่อหน้าเซียวจว้ิน 

ในงานเลี้ยงคืนน้ีกระมัง นางลอบเสียใจท่ีตนเองสะเพร่าไปหน่อย  

ลมืคดิถึงความคดิจิตใจของอีเ๋หนียงท้ังหลายท่ีไม่ได้พบเซยีวจว้ินมาหลายวัน 

เมื่อน�าไปเปรียบเทียบกับอี๋เหนียงแล้ว นางก็ดูแปลกแยกจนเกินไป  

เช่นนี้ไม่ดีเลย คิดจะหมุนตัวกลับไปเปลี่ยนชุดที่มีสีสันกว่านี้อีกสักหน่อย 

แต่ก็รู้สึกว่าท�าอย่างนั้นดูเป็นการเสียหน้าเกินไป หากให้อี๋เหนียงเห็นเข้า

จะถูกหัวเราะเยาะเอาได้ ฝีเท้านางจงึชะงกัไปครู่หน่ึง ก่อนจะเดนิออกมา

อย่างสุขุม 

หวังอี๋เหนียงเห็นหลี่เมิ่งซีออกมาก็รีบเข้าไปประคอง คนกลุ่มใหญ่

เดินออกจากประตูใหญ่ ข้างนอกเตรียมเก้ียวไว้แล้ว ทุกคนแยกย้ายกัน 

ขึ้นเกี้ยว มุ่งหน้าไปยังเรือนโซ่วสี่

โดยท่ัวไปงานเลีย้งภายในของคฤหาสน์สกุลเซียวจะจดัในเรือนโซ่วสี่

ของเหล่าไท่จวิน มีเพียงเวลาเลี้ยงแขกภายนอกเท่าน้ันจึงจะจัดงาน 

ในเรือนรับรองแขกด้านนอก ตอนท่ีหลี่เมิ่งซีพาแม่นางน้อยทั้งสามและ 

คนอื่นๆ เข้ามา นางก็พบว่าจางซิ่วมาถึงแล้ว ก�าลังนั่งพูดคุยอยู่ข้างกาย

เหล่าไท่จวิน มองปราดเดียวก็รู ้ว่าจางซิ่วตั้งใจแต่งตัวมาเป็นอย่างดี  

ดูงดงามมีเสน่ห์โดยแท้ อ่อนหวานยิ่งกว่าบุปผาเสียอีก

หลี่เมิ่งซีเดินน�าอี๋เหนียงท้ังหลายเข้าไปคารวะและน่ังลงอีกฝั่งของ

เหล่าไท่จวิน อี๋เหนียงทั้งหลายกับหงอว้ียืนอยู่ข้างหลังนาง หลี่เมิ่งซี 

มองดจูางซิว่พลางคิด เหตุใดสตรสีมยัโบราณจงึมีเวลาว่างทัง้วนั พวกนาง

ชอบแต่งตัวถึงเพียงนี้เชียวหรือ แค่งานเลี้ยงภายในครอบครัวงานหนึ่ง 

ตอนน้ีกลับกลายเป็นนางท่ีไม่เข้าพวก ระหว่างลอบนึกเสียใจ ค�าพูด 
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ของเหล่าไท่จวินก็ลอยมา "วันน้ีซีเอ๋อร์ดูเรียบง่ายไปหน่อยนะ ไฉนจึง 

ไม่แต่งหน้าแต่งตัวบ้าง เจ้าดูส ิแม่นางซิว่แต่งออกมาได้งดงามเพียงใด!" 

"เหล่าไท่จวินกล่าวถูกต้องแล้วเจ้าค่ะ หลานก�าลังนึกเสียใจอยู่พอด!ี 

เดมิยังคดิว่าเป็นเพียงเทศกาลของสตร ีจงึออกมาโดยไม่ได้แต่งตัวสกัเท่าไร 

คดิไม่ถึงว่าจะเป็นงานใหญ่เช่นน้ี วันหน้าหลานจะระมดัระวังให้มากเจ้าค่ะ"

"เจ้านี่นะ ปกติไม่ชอบแต่งตัว อายุยังน้อยกลับให้ความรู ้สึก 

เหมือนคนแก่คนหนึ่ง ควรจะสดใสร่าเริงกว่าน้ีถึงจะถูก" เหล่าไท่จวิน 

มองหลี่เมิ่งซีพลางถอนหายใจ 

จางซิ่วคลี่ย้ิมงดงามให้หลี่เมิ่งซีและพูดจาเอาใจเหล่าไท่จวิน 

เสียงอ่อนเสียงหวาน หลี่เมิ่งซีเพียงรับค�าอยู่ข้างๆ อย่างระมัดระวัง 

เวลาน้ีแม่นางน้อยท้ังสามจึงเข้าไปคลอเคลียข้างกายเหล่าไท่จวิน 

ค�าก็ท่านย่าทวด สองค�าก็ท่านย่าทวด ชิงเอาความโดดเด่นของจางซิ่ว 

ไปในทันที
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เหล่าไท่จวินก�าลังพูดคุยกับแม่นางน้อยทั้งสาม นายหญิงใหญ ่

ก็เดินเข้ามาโดยมีอี๋ไท่ทั้งหลายคอยห้อมล้อม 

หลี่เมิ่งซีรีบลุกขึ้นคารวะ จางซิ่วก็ลุกข้ึนเช่นกัน แล้วเดินเข้าไป

ต้อนรับอย่างอ่อนช้อย 

นายหญิงใหญ่จงูมอืนางด้วยความรกัใคร่ เดนิไปคารวะเหล่าไท่จวิน

และนั่งลง ทุกคนเข้ามาคารวะเหล่าไท่จวินทีละคน เวลาเดียวกัน  

บุตรสาวสองคนของคุณชายใหญ่เซียวชิงก็ถูกบ่าวหญิงสูงวัยพาเข้ามา 

หลงัคารวะผูใ้หญ่แล้ว หลีเ่มิง่ซก็ีสัง่ให้จอืชวิน�าถุงผ้าใบเลก็ท่ีเตรียมไว้ออกมา 

แม่นางทัง้สองรบีย่ืนมอืมารบัและขอบคุณ พวกเซยีวชนุเห็นนายหญิงใหญ่

เข้ามาจึงขยับตัวออกจากเหล่าไท่จวินมาคารวะท่านย่า จากนั้นจึงจูงมือ

พี่สาวสองคนของบ้านคุณชายใหญ่ เด็กทั้งห้าชวนกันไปเล่นอีกด้านหนึ่ง

คุณชายสามเซียวอว้ินก็กลับมาจากส�านักศึกษาแต่หัววัน  

25
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หลงัคารวะผูใ้หญ่แล้วเขากน่ั็งสนทนาเสยีงเบาอยู่ในห้องโถง รอนายท่านใหญ่

กับเซียวจวิ้นกลับมา

เวลานี้นายท่านใหญ่กับเซียวจว้ินหารือกันอยู่ในห้องหนังสือนอก 

ไหนเลยจะมีจิตใจฉลองเทศกาล 

"ท่านอารองออกหน้าสนับสนุนรชัทายาท? เร่ืองนีเ้กิดข้ึนต้ังแต่เมือ่ไร 

ไฉนบิดาจึงไม่บอกจวิ้นเอ๋อร์ให้เร็วกว่านี้"

"เรื่องน้ีข ้ากับท่านย่าเจ้าก็เพ่ิงรู ้ก ่อนหน้านี้ไม่นาน ตอนน้ัน 

จว้ินเอ๋อร์ป่วยอยู่ เกรงว่าหากให้เจ้าเป็นกังวลแล้วจะกระทบต่อการพักฟ้ืน 

ท่านย่าเจ้าจึงสั่งให้ปิดบังเจ้าไว้ก ่อน อารองของเจ้าหลายปีมานี ้

มีแต่ต�าแหน่งทว่าไร้อ�านาจ คงทนไม่ได้จึงไหว้วานให้คนใช้เส้นสายของ

รัชทายาทอย่างลับๆ มอบต�าแหน่งเจ้าเมืองหยางโจวให้เขา ตอนนั้น 

เดิมทีข้ากับท่านย่าเจ้าคิดจะให้พระชายาจิ้งเฟยช่วยหาต�าแหน่งดีๆ  

ให้อารองของเจ้าเช่นกัน ระหว่างเตรยีมการ ราชโองการส่งอารองของเจ้า 

ไปเป็นขุนนางท้องถ่ินกลบัถูกประกาศออกมาเสยีก่อน ตอนนัน้ท่านย่าเจ้า

ยังคดิว่าเป็นพระกรณุาธิคณุของฮ่องเต้ ยังดีใจอย่างมากอยู่เลย จวบจน 

ไม่นานก่อนหน้านี้ เยียนอ๋องได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ครั้นเห็น 

สกุลโอวหยางสวามิภักดิ์กับเยียนอ๋อง ท้ังยังมีไทเฮาคอยสนับสนุน  

ขุนนางใหญ่ในราชส�านักจึงพากันสวามิภักดิ์เยียนอ๋องตาม มีแนวโน้ม 

จะเกิดการแย่งชิงต�าแหน่งรัชทายาทขึ้น อารองของเจ้าถึงได้หว่ันใจ 

เขียนจดหมายมาเล่าความจริง บอกให้ข้ากับท่านย่าเจ้าเตรียมพร้อมไว้

ล่วงหน้า โจวอิ่นพรรคพวกของรัชทายาทขอให้อารองของเจ้าแนะน�าข้า

ให้เขารู้จักหลายครั้ง แต่ก็ล้วนถูกข้าบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่างานยุ่ง กระนั้น 
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นี่ก็มิใช่แผนการรับมือในระยะยาว" 

"ไฉนท่านอารองจงึเลอะเลอืนเช่นนี ้ทีส่กุลเซยีวของเราเจรญิรุง่เรอืง

มาจนบดันีล้้วนเป็นเพราะปฏิบตัติามค�าสอนของบรรพบุรุษ การเปลีย่นผ่าน

อ�านาจของฮ่องเต้ในแต่ละยุค สกุลเซยีวล้วนไม่เคยมส่ีวนร่วมในการแย่งชงิ

อ�านาจของแต่ละฝ่าย สดุท้ายจงึได้รบัพระกรณุาธิคณุจากฮ่องเต้พระองค์ใหม่

ทกุสมยั สกุลเซยีวจงึสบืทอดมาได้จนถึงทุกวันน้ี"

"จว้ินเอ๋อร์พูดถูก ตอนท่านย่าเจ้าทราบข่าวนีก็้แทบจะเป็นลมไปเช่นกัน 

ครัง้น้ีพอจวิน้เอ๋อร์แต่งงาน อารองของเจ้าเกรงว่าท่านย่าจะต�าหนิจงึไม่กล้า

กลบัมา"

เซียวจว้ินเอ่ยว่า "พอหลี่จั้นได้ยินว่าลูกหายดีแล้วจึงเชิญพวกเรา 

สีค่ณุชายแห่งเมอืงผงิหยางมารวมตัวกัน ต้องการเล้ียงฉลองเรียกขวัญให้ 

เขาชวนอยู่หลายครั้ง แต่เพราะหลี่จั้นเป็นที่ปรึกษาของรัชทายาทแล้ว  

ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่สงบในตอนน้ี ลูกไม่อยากใกล้ชิดกับรัชทายาท

มากเกินไปจงึปฏเิสธโดยอ้างว่าร่างกายยังไม่ฟ้ืนฟูด ีคดิไม่ถึงว่าท่านอารอง 

จะออกหน้าสนบัสนนุรชัทายาทอย่างโจ่งแจ้ง หากกล่าวด้วยใจเป็นกลาง 

รัชทายาทมีใจเมตตาเป่ียมด้วยคุณธรรม ในยุคท่ีแผ่นดินสงบสันติเช่นนี้ 

สามารถเป็นฮ่องเต้ที่ดีพระองค์หน่ึงได้แน่นอน รัชทายาทอยู่ในต�าแหน่ง

มาหลายปีก็ไม่เคยมเีรือ่งด่างพร้อย ทัง้ยังเป็นทีโ่ปรดปรานของฮ่องเต้จิน่ตี้ 

การสนับสนุนเขามิใช่การกระท�าที่เกินเลย เพียงแต่เยียนอ๋องมีไทเฮา

สนบัสนุน ขนุนางทีม่อี�านาจล้วนสวามภัิกด์ิต่อเยียนอ๋อง ได้ยินบ่อยคร้ังว่า

คนผู้น้ีจิตใจโหดเห้ียมร้ายกาจ ไม่เคยปรานีผู้ท่ีคิดต่างจากตน สามารถ

เป็นผู้ปกครองท่ีโดดเด่นในกลียุคได้ หากเยียนอ๋องเป็นฝ่ายได้เปรียบ  
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เขาไม่มีทางใจกว้างเหมือนรัชทายาทแน่ จะต้องลงมือกับพรรคพวก 

ที่ เหลืออยู ่ของรัชทายาทอย่างเฉียบขาด ขุดรากถอนโคนทั้งหมด 

สถานการณ์ในราชส�านักเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วพริบตา หาก 

ยังไม่ถึงท้ายทีส่ดุ ใครจะกล้ายืนยันว่าชยัชนะน้ีจะตกอยู่กับผูใ้ด ท่านอารอง

ไม่ควรด่วนเอาตนเอง เอาสกุลเซียวของพวกเราไปผูกอยู่กับรถศึกของ

รัชทายาทเลยจริงๆ"

"จว้ินเอ๋อร์กล่าวถูกต้องย่ิงนัก ก่อนหน้านี้ตอนชิงเอ๋อร์กลับมา  

ข้าได้วางแผนกับเขาบางส่วนแล้ว เพียงแต่สกุลเซียวเราเป็นเหมือน 

ไม้ใหญ่ทีส่งูตระหง่าน หากไม่มแีผนการอนัยอดเย่ียมรดักมุ หากเยียนอ๋อง

ยึดอ�านาจได้เมื่อไร หายนะของสกุลเซียวครั้งน้ีย่อมยากจะหลีกเลี่ยงได้ 

หวังเพียงพระชายาจิง้เฟยจะสามารถเจรจาประนปีระนอม ให้สกุลเซยีวเรา

เหลอืทายาทไว้สบืสกุลได้ก็นับเป็นความโชคดคีร้ังใหญ่แล้ว เวรกรรมแท้ๆ"

ในห้องหนังสือเงียบไปครู ่หนึ่ง เน่ินนานจึงได้ยินเซียวจว้ินพูด  

"ลกูรูส้กึมาตลอดว่าครัง้นีล้้มป่วยอย่างแปลกประหลาด ตัง้แต่ร่างกายฟ้ืนฟู 

จึงให้คนสืบเรื่องเก่ียวกับบุคคลและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้งก่อนและ 

หลงัป่วยอย่างลบัๆ แม้จะไม่พบเบาะแสอะไร แต่กลบัทราบข่าวอย่างหน่ึงเข้า 

นั่นคือพบเหมืองแร่ขนาดใหญ่ทางตอนใต้ ว่ากันว่าใหญ่กว่าเหมืองแร่ 

เขาเทียนทงท่ีสกุลโอวหยางครอบครองอยู่หลายเท่านัก พอลกูทราบข่าวนี้

ก็สัง่ให้คนปิดข่าวทันท ีหลายวันก่อนส่งก�าลงัคนหลายสายเดนิทางลงใต้ 

ไปแล้ว เตรียมตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลมาก่อน 

สกุลโอวหยาง บิดา มิสู้พวกเราใช้เหมืองแร่แห่งนี้ในการโยนหินถามทาง 

ใช้แผนยิงธนูดอกเดียวได้เหยี่ยวสองตัวดีหรือไม่ขอรับ" 
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"จวิ้นเอ๋อร์หมายความว่าอย่างไร" 

"ตอนท่ีหลี่จั้นยังไม ่ได ้เป็นที่ปรึกษาของรัชทายาท พวกเรา 

เคยหารือกันถึงสถานการณ์ในราชส�านัก หลี่จั้นเคยบอกว่าฮ่องเต้ 

ทรงไม่พอพระทัยที่สี่สกุลสูงศักด์ิควบคุมการค้าหลักของต้าฉีและ 

ลอบมีส่วนร่วมกับการแย่งชิงอ�านาจของฮ่องเต้มากขึ้นทุกวัน จึงมี 

พระประสงค์ที่จะสนับสนุนสกุลใหม่ๆ ขึ้นมาคานอ�านาจกับสกุลสูงศักด์ิ

อย่างลบัๆ ลกูจงึอยากใช้แซ่ฝ่ายบดิาของท่านย่า ตัง้นามแฝงว่าซัง่กวนจว้ิน

และขอให้พระชายาจิง้เฟยช่วยเจรจาขอสทิธ์ิการขุดเหมอืงแร่ทางตอนใต้

มาในนามของสกุลซั่งกวนโดยมีสกุลเซียวคอยสนับสนุนด้านการเงิน 

อยู่เบือ้งหลงั เราสามารถใช้โอกาสนีห้ย่ังเชิงพระประสงค์ของพระองค์ได้ 

ข ้อแรก ตามหลักแล้วกิจการเหมืองแร ่ของต้าฉีอยู ่ภายใต้ 

การควบคมุดแูลของสกุลโอวหยางมาตลอด คร้ังนีเ้ม่ือพบเหมอืงแร่แห่งใหม่

แล้วก็สมควรมอบให้สกุลโอวหยางเป็นผูค้วบคมุดแูล แต่หากฮ่องเต้จิน่ตี้

ทรงมีพระประสงค์จะบ่มเพาะข้ัวอ�านาจใหม่ข้ึนจริงๆ โอกาสท่ีพวกเรา 

จะได้สิทธ์ิในการขุดเหมืองแร่ย่อมมากขึ้น ข้อสอง บัดน้ีสกุลโอวหยาง

สวามิภักด์ิเยียนอ๋อง หากฮ่องเต้จิ่นต้ีทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสนับสนุน

รัชทายาท เช่นนั้นสิทธ์ิในการขุดเหมืองแร่ต้องเป็นของพวกเราแน่  

ฮ่องเต้จิ่นตี้ทรงท�าเช่นนี้ อย่างน้อยก็สามารถลดอ�านาจของเยียนอ๋องได้ 

พวกเราสามารถฉวยโอกาสน้ีแบ่งผลประโยชน์ส่วนหน่ึงมาจากสกุลโอวหยาง 

หากเป็นเช่นนีจ้รงิล่ะก็ บดิา ลกูยินดหีาวนัเดนิทางลงใต้ เริม่ต้นกิจการใหม่

ในนามของซัง่กวนจว้ิน โยกย้ายกิจการอาหารแห้งบางส่วนของสกุลเซยีว 

ท่ีอยู่ทางตอนใต้ออกมา ใช้แผนการย้ายภูเขาถมทะเล เมื่อเป็นเช่นนี้  
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วันหน้าหากรชัทายาทได้ข้ึนครองราชย์ย่อมดท่ีีสดุ แต่หากผูท่ี้ขึน้ครองราชย์

เป็นเยียนอ๋อง ตราบใดท่ีเขายังไม่อาจคว้าเส้นเลือดหลักของสกุลเซียว 

ของเราได้ เขาย่อมไม่กล้าบุ ่มบ่ามท�าอะไรสกุลเซียว ได้แต่ยกเอา 

ท่านอารองออกมาขู่เตือนสกุลเซียวเท่าน้ัน อย่างน้อยสกุลเซียวเรา 

ก็ยังไม่ต้องประสบหายนะถึงขั้นถูกกวาดล้างทั้งสกุล" 

ฟังค�าพูดของเซยีวจว้ินแล้ว นายท่านใหญ่ตรึกตรองอยู่นาน ในทีสุ่ด

ก็ผงกศีรษะ "จวิ้นเอ๋อร์พูดมีเหตุผล น่ีนับเป็นกลยุทธ์ท่ีดีเย่ียม เพียงแต่ 

อกีไม่นานก็จะถึงวนัทีแ่ปดเดือนแปดวันเกิดของท่านย่าเจ้าแล้ว จวิน้เอ๋อร์ 

ก็อยู่จัดการธุระในเมืองผิงหยางอีกสักพักก่อน ส่วนเรื่องเดินทางลงใต้  

รอให้พ้นวันเกิดท่านย่าเจ้าไปแล้วค่อยคิดอ่านวางแผน ฮ่องเต้จิ่นตี ้

ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มแน่นแข็งแรง เส้นทางน้ียังอกียาวไกล ไม่ต้องรบีร้อน"

"ลูกจะท�าตามค�าชี้แนะของบิดาขอรับ" 

นายท่านใหญ่เงยหน้ามองท้องฟ้า นึกข้ึนได้ว่าวนันีเ้ป็นวนัเทศกาลฉเีฉีย่ว 

เหล่าไท่จวินจดังานเล้ียงภายในครอบครวั ตอนเช้านายหญิงใหญ่ก�าชบัเขา

ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าให้กลับไปเร็วหน่อย เหล่าไท่จวินจะได้ไม่บ่น  

นายท่านใหญ่จงึรบีเอ่ยว่า "มวัแต่หารอืเรือ่งงาน วันนีท่้านย่าเจ้าจดังานเลีย้ง

ภายในครอบครวั บอกให้พวกเรารบีกลบัไป ตอนน้ีก็เย็นมากแล้ว พวกเรา

รีบไปกันเถอะ ขืนช้าเกินไปมารดาเจ้าเป็นได้บ่นอีกแน่ เรื่องข้างนอก 

นับแต่น้ีไปอย่าเอ่ยถึงอีกเมื่ออยู่ต่อหน้าเหล่าไท่จวิน คนเราเมื่อแก่ตัว 

ย่อมรบัแรงกดดนัไม่ไหว ให้ท่านย่าเจ้าได้อยู่กับลกูหลานอย่างมคีวามสขุ

ก็นับเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่งแล้ว"

เซียวจว้ินรีบรับค�า เดินตามนายท่านใหญ่ออกจากห้องหนังสือ  
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บ่าวชายเดินน�าพวกเขารดุไปยังเรอืนโซ่วสีข่องเหล่าไท่จวิน ตอนท่ีทัง้สอง

เข้าประตไูปก็ใกล้เวลาพลบค�า่แล้ว ทกุคนก�าลงัหิวกัน พอเห็นนายท่านใหญ่

กับคณุชายรองเข้ามาก็รบีลกุข้ึนคารวะ พูดคยุง่ายๆ ไม่ก่ีค�า เหล่าไท่จวิน

ก็สั่งตั้งโต๊ะ

เนื่องจากเป็นเทศกาลของสตรี  เหล ่าไท ่จวินจึงอนุญาตให้ 

สะใภ้ท้ังหลายไม่ต้องคอยปรนนบิติัเป็นกรณีพิเศษและให้บ่าวหญิงสงูวัย

คอยปรนนิบัติแทน อี๋เหนียงกับอี๋ไท่ทั้งหลายก็นั่งอีกโต๊ะหนึ่ง นั่งลงแล้ว 

หลี่เมิ่งซีถึงได้พบว่าไม่รู้นายหญิงใหญ่จงใจจัดการหรือไม่ เหล่าไท่จวิน 

นัง่ต�าแหน่งประธาน ขวามอืเป็นนายท่านใหญ่ ซ้ายมอืเป็นนายหญิงใหญ่ 

ต�าแหน่งขวามือของนายท่านใหญ่เดิมทีควรเป็นเซียวจว้ิน แต่กลับเป็น 

เซยีวอว้ินท่ีนัง่อยู่ตรงนัน้ ถัดไปเป็นแม่นางน้อยท้ังหลายของคณุชายใหญ่

กับคณุชายรอง ส่วนจางซิว่นัง่ถัดจากนายหญิงใหญ่ เซยีวจว้ินน่ังข้างจางซิว่ 

เมื่อเป็นเช่นนี้หลี่เมิ่งซีจึงได้แต่นั่งอยู่อีกด้านของเซียวจว้ิน กลายเป็น 

เซยีวจว้ินอยู่ตรงกลางระหว่างนางกับจางซิว่ เหล่าไท่จวนิเองก็ไม่ได้ว่าอะไร

จางซิ่วเป็นหลานสาวของนายหญิงใหญ่ เรื่องท่ีนายหญิงใหญ่

สนับสนุนจางซิ่วนั้นหลี่เมิ่งซีเองก็รู้ แต่ที่นางเดาไม่ถูกคือเหตุใดท่าทีที ่

เหล่าไท่จวินมีต่อจางซิ่วจึงคลุมเครือถึงเพียงนี้

เ น่ืองจากมีเหล ่าไท ่จวินกับนายท่านใหญ่อยู ่  งานเล้ียงจึง 

ไม่ได้มีการสังสรรค์ครื้นเครง หรือพูดคุยกันอย่างเต็มที่เหมือนที่หลี่เม่ิงซี

คดิไว้ก่อนหน้า ทุกคนเพียงแค่กินอาหารไปเงยีบๆ โดยเฉพาะอีเ๋หนยีงและ

อ๋ีไท่ทัง้หลาย แม้จะพูดคุยก็เป็นการกระซบิเสยีงเบา ไม่สนกุเอาเสยีเลย

ดื่มสุรากินอาหารกันเสร็จ โต๊ะถูกยกออกไปแล้ว เหล่าไท่จวิน 
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จงึสัง่ให้คนน�าขนมฉเีฉีย่ว น�า้ชา สรุา เมลด็แตง ถ่ัวลิสง และอาหารอืน่ๆ  

ไปวางในสวนดอกไม้ สมแล้วท่ีเป็นสกุลสูงศักดิ์ แม้ไม่มีหลอดไฟ 

เหมือนยุคปัจจุบัน แต่ท่ัวทุกมุมสวนล้วนมีโคมไฟส่องสว่างราวกับ 

ยามกลางวัน ทุกคนนัง่ล้อมวง คุยถึงต�านานเทศกาลฉเีฉีย่วกันเสยีงค่อย 

เหล่าไท่จวินเห็นเด็กๆ ต่างส�ารวมมาก บรรยากาศไม่ครึกคร้ืน 

แม้แต่น้อย จงึพูดกับนายท่านใหญ่ "เจ้าอยู่ท่ีน่ี เดก็ๆ ล้วนไม่กล้าปล่อยตวั

ตามสบาย เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว กลับไปพักผ่อนเถอะ! มีเด็กๆ  

อยู่เป็นเพื่อนข้าก็พอแล้ว" 

นายท่านใหญ่เหน่ือยแล้วจริงๆ ที่ยังอยู่ก็เพราะต้องการให้มารดา 

มีความสุข ฟังเหล่าไท่จวินพูดเช่นน้ี เขาจึงลุกข้ึนขอตัว นายหญิงใหญ ่

ก็ขอตัวไปปรนนิบัตินายท่านใหญ่เช่นกัน 

พอนายท่านใหญ่ นายหญิงใหญ่จากไป บรรยากาศในสวน 

ก็คึกคักข้ึนมาทันที โดยเฉพาะเซียวอว้ินกับแม่นางน้อยทั้งห้าที่เริ่ม 

ทายปริศนาค�ากันแล้ว 

เซียวอิงบุตรสาวของคุณชายใหญ่ลุกขึ้นมาเอ ่ยค�าปริศนา  

"เส้นสายนับพัน เส้นด้ายนับหมื่น ตกลงในน�้าแล้วพลันหายไป" 

เซียวชุนลุกขึ้นแย่งตอบ "แสงแดด" 

เซยีวอิงส่ายหน้า มคีนทายอีกสองค�าก็ไม่ถูก หลีเ่มิง่ซเีดาได้แล้วว่า

เป็นอะไร แต่กลับน่ังเฉยไม่พูด นางคิดว่าเพียงน่ังฟังอยู่เฉยๆ ดีกว่า  

อย่าท�าตัวโดดเด่นเป็นพอ 

เซียวอวิ้นพูดเสียงดัง "สายฝน!" 

ครั้นเห็นพ่ีเซียวอิงพยักหน้า เซียวชุนก็นึกเสียดายจนย�่าเท้าขัดใจ 
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"นั่นสิ ข้าคิดไม่ออกได้อย่างไรนะ ข้าจะตั้งปริศนาให้ทุกคนทายบ้าง  

ใครทายถูกจะได้ดอกไม้ดอกนีไ้ป" เซยีวชนุพูดพลางหยิบดอกไม้ดอกหน่ึง

บนโต๊ะขึ้นมา 

ทุกคนที่นั่งฟังอยู่หัวเราะครืน 

รอจนเสียงหัวเราะเงียบลงแล้ว เซียวชุนจึงเอ่ยว่า "ของสิ่งน้ีใหญ่ 

แต่เบา ท้องเผาแกนกลาง"

เซียวอวิ้นตะโกนเสียงดัง "โคมไฟ!" 

เซียวชุนฟังแล้วย�่าเท้าไม่หยุด ขึงตาใส่ท ่านอาสาม มือก�า 

ดอกไม้ดอกนั้นแน่นไม่ยอมมอบให้

เซยีวจว้ินเข้าไปอุม้เซยีวชนุมาน่ังตกั "ข้าช่วยชนุเอ๋อร์ตัง้ปรศินาข้อหนึง่

แล้วกัน ปากแหลมยาว กัดหน่ึงค�า เดินหน่ึงก้าว"

เซียวอว้ินขบคิดอยู่นาน ก่อนจะส่ายหน้า เซียวชุนมองอาสาม 

อย่างประกาศศักดา เซียวอว้ินจึงใช้มือแยกปากตนเอง ท�าหน้าทะเล้น 

ใส่นาง 

จางซิ่วเอ่ยปาก "เหล็กเสียบเนื้อย่าง" 

เซียวจวิ้นส่ายศีรษะ จางซิ่วขมวดคิ้วนิ่วหน้า 

เห็นทุกคนนิ่งเงียบ หลี่เมิ่งซีจึงอดพูดไม่ได้ "กรรไกร" 

เซียวจว้ินฟังแล้วก็เหลือบมองนางและพยักหน้าเป็นการบอกว่า 

ถูกต้อง 

เซยีวชนุเหน็บดิาพยักหน้าจงึยืน่ดอกไม้ในมือให้มารดาพลางขึงตาใส่

อาสามที่อยู่ด้านข้าง "มารดาทายถูก ดอกไม้นี้มอบให้ท่าน" 

"ชุนเอ๋อร์เป็นเด็กดีจริงๆ" หลี่เมิ่งซีย้ิมน้อยๆ ส่งสายตาให้จือชิว 

Page ����������������� 2.indd   33 25/4/2562 BE   15:32



34

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 2

ไปรับดอกไม้มา 

เหน็เซยีวจวิน้ผงกศรีษะให้หลีเ่มิง่ซอีย่างชืน่ชม จางซิว่ก็ไม่สบอารมณ์

อย่างมาก กลอกตารอบหนึ่ง พลันนึกขึ้นได้ว่าหลี่เมิ่งซีเดินหมากไม่เป็น  

คดิว่าเพลงพิณ หมากล้อม ลายอกัษร ภาพวาดนางก็คงไม่รู้เรือ่งเช่นกัน  

บตุรสาวพ่อค้าคนหนึง่จะท�าอะไรเป็นบ้างเล่า เกรงว่าคงท�าเป็นแต่อาหาร

กระมงั หาไม่แล้วไฉนวันทัง้วันจงึเอาแต่ว่ิงไปท่ีห้องครัว การทายค�าปริศนา

จางซิว่ไม่ถนดั ยามอยู่ต่อหน้าเซยีวจว้ิน นางต้องเสรมิจดุเด่นกลบจดุด้อย

ของตนเอง

คิดเช่นนี้แล้วนางจึงเอ่ยว่า "ค�่าคืนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศ 

ของบทกลอนและภาพวาดเช่นน้ีจะไม่มีกลอนได้อย่างไร มิสู้พวกเรา 

เอาคืนวันเทศกาลฉีเฉี่ยวเป็นหัวข้อในการแต่งกลอนเป็นอย่างไร ทุกคน

แต่งคนละหน่ึงบท สุดท้ายเลือกคนท่ีชนะเลิศ พ่ีสะใภ้เพ่ิงแต่งเข้ามาปีนี้ 

มาร่วมฉลองเทศกาลกับพวกเราเป็นครั้งแรก มิสู้ให้พ่ีสะใภ้เป็นคนเริ่ม 

แล้วกัน!"

จางซิ่วเตรียมกลอนไว้หน่ึงบทแล้ว รอให้หลี่เม่ิงซีแต่งกลอนไม่ได้ 

นางค่อยยกกลอนของตนเองออกมา ต่อให้หลีเ่มิง่ซแีต่งออกมาได้ส่งเดช 

ก็เทียบกับกลอนของนางไม่ได้อยู่ดี การท�าให้หลี่เมิ่งซีดูด้อยกว่าตน 

ต่อหน้าทุกคนเช ่นน้ี อย่างน้อยเหล่าไท่จวินกับพ่ีชายจะได้รู ้ว ่า 

บุตรสาวพ่อค้าคนหนึ่งจะเทียบกับนางจางซิ่วได้อย่างไร!

จางซิ่วพูดจบก็มองหลี่เมิ่งซีพลางคิดวาดฝัน 

พอทกุคนได้ยินว่าแต่งกลอนก็พลนักระตือรอืร้น แม่นางน้อยทัง้หลาย

ถูมือไปมาอย่างต่ืนเต้น ขาดเพียงไม่ได้กระโดดข้ึนมาเท่าน้ัน สาวใช ้

Page ����������������� 2.indd   34 25/4/2562 BE   15:32



35

อวี่จิ่วฮวา

ก็ออกไปเตรียมหมึกกับพู่กันแล้ว

เซียวอว้ินพูดต่อ "ใช่ พ่ีสะใภ้รองยอดเย่ียมท้ังการท�าอาหารและ 

แต่งค�ากลอน คนืนีพ่ี้สะใภ้รองจะต้องเป็นคนแรกทีค่ว้ารางวัลใหญ่มาให้ได้ 

กระทั่งโยนกระเบื้องล่อหยก* ไปก็ไม่มีใครต่อได้"

ฟังค�าพูดของเซียวอว้ินแล้ว จางซิ่วก็ขมวดคิ้ว นางไม่ชอบ 

ให้มีใครเอ่ยชมหลี่เมิ่งซีต่อหน้าเหล่าไท่จวินกับเซียวจว้ิน แม้แต่ค�าเดียว 

ก็ไม่ได้

เซียวจว้ินเหลือบมองหลี่ เมิ่ งซี  เขาไม ่คิดเช ่นกันว ่านางจะ 

แต่งกลอนเป็น แต่งงานกันมานาน หากนางแต่งกลอนได้คงแสดงฝีมอืออกมา

เพ่ือประจบเอาใจเขานานแล้ว ยังจะรรีอจนบดัน้ีอกีหรอื แม้แต่เดนิหมาก 

ยังเดินไม่เป็น แล้วจะแต่งกลอนเป็นได้อย่างไร ฟังค�าพูดของจางซิ่วแล้ว 

เขาก็นั่งขมวดคิ้ว ลอบคิดว่าจางซิ่วท�าเกินไปจริงๆ เห็นเซียวอวิ้นเออออ

ตามไปด้วยจึงขึงตาใส่น้องชายอย่างขุ่นเคือง เซียวอวิ้นรู้ได้อย่างไรว่า 

หลีเ่มิง่ซแีต่งค�ากลอนได้ยอดเย่ียม เห็นชดัว่าร่วมมอืกันกลัน่แกล้งนางอยู่

ขณะขบคิดว่าจะช่วยหลี่เมิ่งซีแก้ไขสถานการณ์อย่างไร เสียงของ 

จือชิวก็ดังมา "สะใภ้รองแค่พูดมาก็พอ บ่าวจะเขียนให้ท่านเองเจ้าค่ะ"

จือชิวรู ้ฝีมือการคัดอักษรของสะใภ้รองของตนดี ด้วยเกรงว่า 

ความจะแตกจงึรบีรบักระดาษ พู่กันกับหมกึทีส่าวใช้ส่งให้ น�ามาวางบนโต๊ะ

และหันไปมองสะใภ้รอง 

เซียวจวิ้นตวัดสายตาใส่จือชิวอย่างเย็นชา สาวใช้ผู้นี้ช่างไม่รู้อะไร

ควรไม่ควรเสยีเลย เวลาน้ีไม่รูจ้กัปกป้องเจ้านายของตนยังจะมาเพ่ิมความ

* โยนกระเบือ้งล่อหยก เป็นส�านวน หมายถึงใช้ความคิดเหน็หรอืผลงานทียั่งไม่โดดเด่นของตวัเองดงึดดูให้ผูอ้ืน่
แสดงความคิดเห็นหรือผลงานที่ดีกว่าออกมา

Page ����������������� 2.indd   35 25/4/2562 BE   15:32



36

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 2

วุ่นวายอีก! ไม่รู้เหตุใดยามนี้เซียวจวิ้นเห็นคนทั้งลานแล้วรู้สึกขัดหูขัดตา

ไปหมด เขาได้แต่นั่งหน้าทะมึนขมวดคิ้วมุ่นอยู่ด้านข้าง 

หลี่เมิ่งซีฟังค�าพูดของจางซิ่วกับเซียวอวิ้นแล้วขมวดคิ้ว นาง 

แต่งกลอนไม่เป็นจริงๆ โดยเฉพาะกลอนตามหัวข้อเช่นน้ี ย่ิงต้องม ี

พวกท่วงท�านองและเสียงสัมผัสด้วยแล้ว นางท่ีเป็นคนยุคปัจจุบัน 

เคยเรียนของพวกนี้ที่ไหนเล่า

จางซิ่ ว เ ห็นหลี่ เมิ่ งซีขมวดค้ิวแน ่นก็ดีใจจนหัวใจดวงน ้อย 

แทบจะกระดอนออกมา นางจ้องหน้าหลี่เม่ิงซีด้วยดวงหน้าแดงเร่ือ 

เพราะความตื่นเต้น รอให้อีกฝ่ายแสดงความขายหน้าออกมาเท่าน้ัน

หลี่เมิ่งซีก้มหน้าคิด ก่อนจะคิดกลอนบทหนึ่งออกมาได้จริงๆ  

ชาตก่ิอนรูส้กึความหมายงดงามมาก นางจงึจดจ�าเอาไว้ แม้การลอกเลียน

ผลงานของผู้อื่นจะน่าละอาย แต่เวลาเช่นนี้ไม่อาจพูดถึงเรื่องมีหรือ 

ไม่มคีณุธรรมอีกแล้ว ดังนัน้จงึเอ่ยปากท่องออกมา "ก้อนเมฆหลากรูปทรง 

ดาวส่งความคิดถึง ข้ามผ่านสายธารสเีงินไกลโพ้น พบพานเพียงหนึง่ครา 

ในค�า่คนืฤดสูารท ล�า้ค่าย่ิงกว่าเคยีงคูท่กุคนืวันแต่ไร้ใจ ความรู้สกึอ่อนโยน

ดุจสายน�้า ยามได้พบกันดุจความฝัน ยามพรากจากมิอาจเหลียวมอง

สะพานนกกางเขน ขอเพียงสองใจพันผูกนิจนิรันดร์ ไยต้องอยู่เคียงคู่ 

ทุกวันคืน*!" 

หลี่เมิ่งซีท่องจบ จือชิวก็ตวัดพู่กันเขียนเสร็จพอดี 

"ขอเพียงสองใจพันผูกนิจนิรันดร์ ไยต้องเคียงคู่กันทุกวันคืน!  

เนือ้หายอดเย่ียมโดยแท้ เทียบกับบทกลอนของพ่ีสะใภ้รองแล้ว กลอนของ 

* บทกลอน 'สะพานนกกางเขน ก้อนเมฆหลากรปูทรง' ประพันธ์โดยฉนิกวน กวีสมยัซ่งเหนอื เน้ือหาบรรยายถึง
ต�านานความรกัระหว่างหนุม่เลีย้งวัวกับสาวทอผ้าในเทศกาลฉเีฉีย่ว
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อว้ินเอ๋อร์ช่างด้อยย่ิงนัก ท้ิงไปเสียดีกว่า!" เซียวอวิ้นฟังบทกลอนของ 

หลีเ่มิง่ซแีล้ว เขาจงึฉกีกลอนของตนเองทีเ่ขียนได้คร่ึงหน่ึงทิง้ มองหล่ีเมิง่ซี

ด้วยสีหน้าชื่นชม เขาเลื่อมใสพี่สะใภ้รองผู้นี้จากใจจริง น่าเสียดาย ไฉน

นางจึงต้องมาอยู่กับพี่รองผู้ไม่รู้จักทะนุถนอมสตรีเช่นนี้ด้วย

เซียวจว้ินตกตะลึงไปเช่นกัน เขามองหลี่เมิ่งซีด้วยสายตาชื่นชม  

เมือ่ครูเ่ขาเองก็ร่างกลอนไว้ในใจแล้ว ก�าลงัจะออกหน้าคลีค่ลายสถานการณ์ 

ให้นาง ถึงอย่างไรหากนางแต่งไม่ได้ เขาเองก็ต้องเสยีหน้าไปด้วย คิดไม่ถึงว่า

เพียงชัว่พรบิตา นางจะแต่งกลอนออกมาได้ อกีท้ังกลอนของเขายังงดงาม

ไม่ถึงหนึ่งในสิบของนางด้วยซ�้า 

ตอนท่ีเข้ามาในห้องโถงพร้อมนายท่านใหญ่น้ัน ท่ามกลาง 

หมู่มวลบปุผาเหล่าน้ีเพียงมองปราดเดยีวเขาก็เหน็นางท่ีไม่แต่งหน้าแล้ว 

ความเรียบง่ายของนางดูไม่เข้ากับบรรยากาศครึกครื้นในห้องน้ีเลย  

แต่ก็เพราะความไม่เข้ากันน้ีเองท�าให้ในใจเขาเหมือนเห็นทิวทัศน ์

อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ดูคล้ายไป่เหอบริสุทธ์ิสูงส่ง เติบโตข้ึน 

อย่างงดงาม ชูช่อตระหง่านอยู่ตรงน้ัน เวลานี้ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน  

เขาไม่เคยรูม้าก่อนว่านางเป็นสตรเีก่งกาจทีป่กปิดความสามารถของตนเองไว้

เขามองนางไม่ออกมากข้ึนทุกที สตรท่ีีดูเหมอืนหมอก ฝน และลมเช่นนี้

มักให้ความรู้สึกท่ีต่างออกไปในช่วงเวลาที่ต่างกัน มีท้ังต่ืนเต้นมีท้ังโกรธ  

มีทั้งคาดหวังมีทั้งอ้างว้าง ที่มากย่ิงกว่ายังคงเป็นความปรารถนา ยาม

เผชญิหน้ากับสตรผีูน้ี้ เขาบังเกิดความรูสึ้กท่ีไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้

ยามนี้จางซิ่วขบเขี้ยวเคี้ยวฟันย่ิงนัก คิดไม่ถึงว่าตนจะเปิดโอกาส 

ให้หลีเ่มิง่ซแีสดงความโดดเด่นอย่างเต็มท่ีเสียได้ คร้ังน้ีนับว่าปล่อยให้นาง
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คว้ารางวัลใหญ่ไปได้จริงๆ สายตาที่เซียวจว้ินมองหลี่เมิ่งซีเหมือนมีด 

ที่ปักลงกลางใจ ท�าเอาตนอยากถลกหนังหลี่เมิ่งซีทั้งเป็น 

ครั้นเห็นทุกคนท�าหน้าเลื่อมใสหลี่เมิ่งซี จางซิ่วพลันตระหนกและ

รู้สึกว่าต้องรีบเบี่ยงเบนความสนใจของเซียวจว้ินให้ได้ ไม่อาจปล่อยให้

ทุกคนชื่นชมหลี่เมิ่งซีเช่นนี้อีกต่อไป 

ยามน้ีไม่อาจแต่งกลอนได้แล้ว บทกลอนทีต่นเตรียมมาน้ันด้อยกว่า

ของหลี่เมิ่งซี จางซิ่วกลอกตาไปมา เมื่อหัวข้อสนทนาเร่ิมเบี่ยงเบนไป 

จึงเอ่ยว่า "พี่สะใภ้แต่งกลอนนับว่าไพเราะอยู่ แต่มีกลอนไร้พิณก็เหมือน 

มสีรุาไร้เพลง ไม่สนกุครกึครืน้เลยสกันดิ ซิว่เอ๋อร์จงึขอมอบบทเพลงหน่ึง 

ให้ทุกท่าน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ" พูดจบโดยไม่รอให้ทุกคนเอ่ยปาก 

จางซิว่ก็รบัพิณท่ีปิงซนิถืออยู่วางลงบนโต๊ะ ดดีสองสามทีเพ่ือทดสอบเสียง 

ก่อนจะบรรเลงเพลงออกมา 

ฝีมือบรรเลงพิณของจางซิ่วยอดเย่ียมโดยแท้ เพียงบรรเลงไม่นาน 

ก็ประสบความส�าเรจ็ในการดงึความสนใจของทุกคนแล้ว รอบด้านพลนัเงียบ 

มเีพียงสายลมอ่อนยามค�า่คนืกับเสยีงพิณทีไ่หลลืน่ของจางซิว่สะท้อนไปมา

ในอากาศ เซยีวจว้ินค่อยๆ หลงใหลไปกับเสยีงพิณ

หลี่เมิ่งซีเห็นเซียวจว้ินฟังอย่างลุ ่มหลง รู ้สึกว่าผู ้อื่นจึงจะเป็น 

คู่ท่ีเหมาะสมกัน นางอยู่ตรงนี้นับเป็นส่วนเกินโดยแท้ ยุ่งง่วนมาท้ังวัน  

นางเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าจึงลุกข้ึนเงียบๆ และบอกกล่าวกับเหล่าไท่จวิน  

เมื่ออีกฝ่ายผงกศีรษะอนุญาตแล้ว นางจึงค่อยพาจือชิวกับคนอื่นๆ  

ถอยออกไปเงียบๆ

บทเพลงจบลงไปเนิ่นนาน ทุกคนจึงได้สติ เอ่ยชมติดๆ กันว่าด ี
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แม้แต่เหล่าไท่จวินยังชมจางซิ่วไม่หยุดว่ามีไหวพริบและความสามารถ 

จางซิ่วเห็นเซียวจว้ินผงกศีรษะชื่นชม ในที่สุดนางก็พรูลมหายใจ ครั้งน้ี 

นางชนะแล้ว

กลิ่นหอมอ่อนจางขุมหน่ึงพัดมาปะทะจมูกของเซียวจวิ้น เขา 

สูดดมทีหนึ่งและถาม "ชุนเอ๋อร์พกเครื่องหอมอะไรไว้กับตัวหรือ เหตุใด 

ถึงได้หอมถึงเพียงนี้"

"บดิา เป็นของสิง่น้ีเจ้าค่ะ ถุงผ้านีม้ารดาเป็นผูม้อบให้ มกีลิน่หอม

แปลกพิเศษ ชุนเอ๋อร์ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ชุนเอ๋อร์ชอบมาก บิดา 

ลองดมดูสิเจ้าคะ"

เซียวจวิ้นรับถุงผ้าจากชุนเอ๋อร์มาดม เป็นกล่ินท่ีเขาไม่เคยพบเจอ

มาก่อน น่าจะเป็นกลิ่นหอมหลายกลิ่นผสมรวมกัน กล่ินเจือจางคล้ายมี

คล้ายไม่มี เป็นกลิ่นบริสุทธิ์ที่ให้ความรู้สึกสงบมั่นคง

อนัทีจ่รงิเครือ่งหอมทีห่ลีเ่มิง่ซผีสมให้พวกเด็กๆ มฤีทธ์ิท�าให้หลบัสบาย

อยู่แล้ว

เซียวจว้ินมีนิสัยชอบเครื่องหอมแปลกๆ วันนี้เมื่อพบเข้าแล้ว  

เขาก็แทบอยากจะขอถุงหอมจากบุตรสาวมาเป็นของตนเอง ซีเอ๋อร ์

มีเครื่องหอมที่หอมถึงเพียงน้ีกลับไม่น�ามามอบให้เขา นางไม่รู้หรือว่า 

เขาชอบกลิน่หอมพวกนีอ้ยู่แล้ว คดิถึงกล่ินหอมในเก้ียวเมือ่วันก่อนท่ีท�าให้

เขาใจสัน่ เมือ่หันไปมอง ไหนเลยจะเห็นเงาของผูท้ีม่ใีบหน้าเปล่าเปลอืย 

เป็นธรรมชาติอกีเล่า ในใจจงึอดรูส้กึผดิหวังไม่ได้ ราวกับของส�าคัญมาก 

ชิ้นหนึ่งสูญหายไป
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หลี่เมิ่งซีพาจือชิวกลับเรือนปีกตะวันออก เน่ืองจากดื่มสุราเข้าไป  

นางจึงครึ้มอกครึ้มใจเล็กน้อย มองขนมฉีเฉี่ยวท่ีตัวเองท�ากับมือ 

แล้วบงัเกิดความคิด นกึถึงต�านานการอธิษฐานขอพร จงึสัง่ให้พวกจอืชวิ 

ยกโต๊ะยาวออกมาตัง้ในลาน ยกขนมฉเีฉีย่ว น�า้ชา และสรุาออกมา ก่อนจะ

วางเชิงเทียนและกระถางธูป จากนั้นจึงจุดธูปเทียน สั่งสาวใช้ท้ังหลาย 

ให้ถอยออกไปและปิดประตูเรือน

หลี่เมิ่งซีหยิบเข็มกับด้ายที่เตรียมไว้ออกมา จับด้ายให้ตรงกับรูเข็ม 

หลบัตาลงพลางอธิษฐาน "สวรรค์เบือ้งบน ข้าหลีเ่มิง่ซไีม่ขอความร�า่รวย 

ขอเพียงได้ออกจากคฤหาสน์สกุลเซียวอย่างปลอดภัย ขอให้ชาตินี้ 

ได้พบคู่ครองที่ดี ได้ใช้ชีวิตเหมือนหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า ทั้งชีวิต 

มีเพียงคนสองคน หากความปรารถนาเป็นจริงได้ ขอให้ร้อยด้ายเข้าเข็ม

ในครั้งเดียว"

พูดจบก็ลืมตามองเข็มและด้าย 

ว่างเปล่า! 

ด้ายไม่ผ่านรูเข็ม หลี่เมิ่งซีตะลึงมองเข็มกับด้ายในมือ นาง 

รูส้กึกลดักลุม้ไปชัว่ขณะหนึง่ เศร้าใจเกินจะบรรยาย แม้นางจะเตรยีมใจ

ออกจากคฤหาสน์มาตลอด แต่นางรู ้ว่าในยุคโบราณที่บุรุษสูงศักดิ์ 

สตรีต�่าต้อย อีกทั้งนางก็ถูกประทับตราสกุลเซียวแล้ว การจะออกจาก

คฤหาสน์สกุลเซียวนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก

หรือว่าชีวิตน้ีนางถูกก�าหนดไว้แล้วว่าต้องอยู่กับตะเกียงและ 

พระพุทธองค์ตามล�าพัง ในใจบังเกิดความสิน้หวัง นางไม่ยินยอมหรอกนะ 

หลีเ่มิง่ซแีหงนหน้ามองท้องฟ้า เมือ่ครูท้่องฟ้ายังโปร่งโล่งเต็มไปด้วยดวงดาว 
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บดันีก้ลบัมเีมฆครึม้ลอยล่อง บดบงัจนัทร์เสีย้วไว้จนเลอืนราง ความกดดนั

จากการต้องอยู่ในคฤหาสน์สกุลเซียวมานานจนกลายเป็นความเก็บกด 

พลันระเบิดออกมา โทสะพุ่งขึ้นสมอง นางมองท้องฟ้าพลางตะโกน 

อย่างเดือดดาล "สวรรค์! ท่านตาบอดหรือไร ข้าหล่ีเมิ่งซีเป็นเพียง 

วิญญาณเร่ร่อนดวงหน่ึง เดนิทางมายังต้าฉเีพียงล�าพัง ปราศจากญาตมิติร 

ถูกบังคับให้แต่งงานเสริมมงคลแทนลูกภรรยาเอก ในเมื่อสกุลเซียว 

มคี�าสอนของบรรพบรุษุ ลกูอนไุม่อาจเป็นภรรยาเอกของประมขุสกุลเซยีวได้ 

ข้าหาได้ตั้งใจจะฝ่าฝืน ยิ่งมิได้ปรารถนาความมั่งคั่งของสกุลเซียว  

ขอเพียงวันใดที่ถูกหย่าแล้วข้ายังสามารถจากไปได้อย่างปลอดภัย 

สามารถหาคู่ครองที่ดีได้ ใช้ชีวิตผัวเดียวเมียเดียวไปชั่วชีวิตก็พอ  

ค�าร้องขอนี้มากเกินไปหรือ ไฉนท่านจึงไม่อนุญาตเล่า!"

หลีเ่มิง่ซใีช้น้ิวชีท้้องฟ้าและคาดคัน้ "สวรรค์เบือ้งบน พระพุทธองค์

ตรัสว่าสรรพชีวิตในโลกนี้เท่าเทียมกัน แล้วไฉนจึงมีค�ากล่าวท่ีว่า 

บุรุษแต่งใหม่ได้ ภรรยามิอาจมีสองสามี ในเมื่อค�าสอนของบรรพบุรุษ 

สกุลเซียวไม่ยอมรับข้า เหตุใดข้าจึงไม่อาจเรียกร้องขอการหย่าและ 

ไปหาคู่ครองใหม่ อะไรกัน ขณะท่ีเขามีสามภรรยาสี่อนุได้ ข้ากลับต้อง 

เฝ้าตะเกียงในอารามไปชั่วกัปชั่วกัลป์ นี่คือโชคชะตาท่ีท่านพูดถึงหรือ 

เดมิทชีายหญิงควรเท่าเทยีมกัน แต่ท่านกลบัท�าให้บรุษุสงูศกัดิส์ตรตี�า่ต้อย 

ต้องการเอาเปรยีบสตร ี ท่านไม่ได้ถูกสตรเีลีย้งดูมาหรือไร! สวรรค์ไม่ยุติธรรม  

ไม่เป็นกลาง ไม่เถรตรง ข้าหลี่เมิ่งซีไม่พอใจ ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับ  

ในเมือ่วันนีส้วรรค์ไม่ท�าตามค�าขอของข้า ข้าหลีเ่มิง่ซสีาบานว่าจะไม่เชือ่ว่า

สวรรค์มีตาอีก ชีวิตของข้าขึ้นอยู่กับข้า หาได้ขึ้นอยู่กับสวรรค์!" 
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ระหว่างร้องด่าอย่างโมโห ไม่รู ้ว่าท้องฟ้ามีเมฆด�าจับกลุ่มกัน 

ตัง้แต่เมือ่ใด จู่ๆ  ก็มสีายฟ้าฟาดลงมา เกิดเสยีงดงัครนืคราน ท�าให้หลีเ่มิง่ซี

ที่ก�าลังโมโหได้สติ

ให้ตายส ิสวรรค์ นีท่่านคงไม่คดิจะฆ่าข้าจรงิๆ กระมงั! แค่บ่นไม่ก่ีค�า

เท่านัน้ ข้าไม่ได้คบชูจ้รงิๆ สกัหน่อย ท่านถึงได้ส่งสายฟ้ามาลงทณัฑ์ข้า! 

สายฝนที่กระหน�่าเทลงมาดับเพลิงโทสะในใจหลี่เมิ่งซี หัวใจนาง

ค่อยๆ สงบลง หลีเ่มิง่ซยืีนอยู่กลางสายฝนและพบว่าเวลาสวรรค์พิโรธนัน้

น่ากลัวย่ิงกว่าคุณชายรองสกุลเซียวของนางมากนัก ทางท่ีดีอย่าท�าให้

สวรรค์พิโรธเลยจะดีกว่า 'ข้อห้ามสตร'ี ระบุไว้มใิช่หรือ 'ฝึกตนให้อ่อนน้อม 

โอนอ่อนหลีกเลี่ยงความรุนแรง'

หลังถูกลมฝนชะล้าง โทสะในอกของหล่ีเมิ่งซีก็สงบลง หัวใจนาง 

เข้มแข็งมากย่ิงขึ้น ทว่าการอธิษฐานขอพรในวันน้ีก็ได้กลายเป็นเงามืด 

ที่ไม่อาจขจัดออกไปจากใจนางได้อีก

หลงัเทศกาลฉเีฉีย่วผ่านพ้นไป เซยีวจว้ินทีร่่างกายฟ้ืนตวัเตม็ทีแ่ล้ว 

ก็ยุ่งง่วนกว่าเดมิ เขามกัออกจากบ้านแต่เช้าตรูแ่ละกลบัค�า่มดื จ�านวนครัง้ 

ทีจ่างซ่ิวมาเยือนเรอืนเซยีวเซยีงก็ลดน้อยลง ยามทีม่าก็มกัจะสูร้บตบมอื

กับเหล่าอีเ๋หนยีง

เมื่อเซียวจว้ินไม่อยู่เรือน จางซิ่วย่อมคร้านท่ีจะมาด้วย นางมักใช ้

เวลาส่วนใหญ่พะเน้าพะนอเอาใจเหล่าไท่จวนิกับนายหญิงใหญ่ ด้วยรู้ว่า 

การจะเข้ามาในคฤหาสน์สกุลเซยีว สองคนน้ีมคีวามส�าคญัอย่างมาก 

แม้จางซิว่จะไม่มา แต่เซยีวจว้ินก็ยังคงพักอยู่ในเรือนกลาง น้อยคร้ัง
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ที่จะไปค้างคืนท่ีเรือนต่างๆ วันนี้เซียวจว้ินกลับมาแต่หัววัน สั่งคน 

ตามหลี่เมิ่งซีมาพบและให้นางจัดเตรียมสัมภาระ เขาจะออกจากบ้าน

ประมาณหน่ึงสปัดาห์ หลีเ่มิง่ซไีม่รูจ้รงิๆ ว่ายามท่ีคนโบราณออกจากบ้านน้ัน

ต้องจดัเตรยีมอะไรบ้าง นางไม่รูว่้าในโรงเต๊ียมยุคโบราณมส่ิีงของครบครัน

เหมือนในโรงแรมห้าดาวยุคปัจจุบันหรือไม่ แค่ตรงไปเช็กอินก็พอ  

ความเคยชินในชีวิตประจ�าวันของเซียวจวิ้นนางยิ่งไม่รู้ พอคิดจะซักถาม

สักหน่อย แต่เมื่อเห็นใบหน้าภูเขาน�้าแข็งของเขาแล้ว ค�าพูดที่มาถึงปาก

ก็ถูกกลนืกลบัลงไป สุดท้ายก็สัง่ให้คนไปตามหวังอีเ๋หนยีงมาและให้อกีฝ่าย 

ไปจัดเตรียม

หวังอี๋เหนียงฟังแล้วมองหลี่เมิ่งซีอย่างไม่เข้าใจ โอกาสอันด ี

ทีจ่ะได้ใกล้ชดิคณุชายรองเช่นน้ี ไฉนสะใภ้รองจงึให้นางเป็นคนท�าเสยีได้

เซียวจว้ินออกเดินทางไกล เรื่องท่ีติดค้างอยู่ในใจหล่ีเมิ่งซีมานาน 

ก็กลบัมาโลดแล่นอีกครัง้ นางอยากออกไปเดนิเล่นนอกคฤหาสน์นานแล้ว 

เพียงแต่ยังไม่มีโอกาส เซียวจวิ้นออกจากคฤหาสน์นานหลายวัน นี่เป็น

โอกาสอันดีที่หาได้ยากยิ่ง!
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หลี่ เมิ่งซีตัดสินใจแอบออกจากคฤหาสน์สักครั้ง หลักๆ คือ 

อยากไปเห็นร้านยาอีช๋นุของตน พอเซยีวจว้ินจากไป นางก็ใหญ่ท่ีสดุในเรอืน 

คดิจะออกไปก็ไม่ยากแล้ว เพียงแต่ยากจะผ่านด่านของเหล่าไท่จวินไปได้ 

เนื่องจากเหล่าไท่จวินมักจะตามนางไปอยู่เป็นเพ่ือนแก้เหงาอยู่บ่อยๆ  

หากเรียกหานางตอนที่นางออกไปข้างนอกย่อมไม่ดีแน่ 

สองวันน้ีหลี่เมิ่งซีกลัดกลุ้มใจ ขบคิดหัวแทบแตกก็คิดไม่ออกว่า 

จะหลบเหล่าไท่จวินออกจากคฤหาสน์อย่างไร ท�าเอาพวกจือชิว จือชุน 

คิดในใจว่าพอคุณชายรองจากไปสะใภ้รองก็ว้าวุ่นใจ ลอบดีใจเมื่อคิดว่า

ในที่สุดสะใภ้รองก็คิดได้เสียที รู ้จักคิดถึงคุณชายรองบ้างแล้ว หาก 

หลี่เม่ิงซีรู ้ความคิดของพวกนางจะต้องเอาศีรษะไปโขกก้อนเต้าหู้แน่  

นางถูกปรักปร�ายิ่งกว่าโต้วเอ๋อเสียอีก 

คงเพราะสวรรค์ถูกหลี่เมิ่งซีต�าหนิจนตระหนักได้แล้ว รู ้สึกว่า 

26
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ควรช่วยเหลือนางบ้าง หาไม่แล้วจะมคี�ากล่าวท่ีว่าสวรรค์คล้อยตามมนุษย์ 

ได้อย่างไร ขณะท่ีหลี่เมิ่งซีคิดหัวแทบแตกว่าจะหลบเลี่ยงเหล่าไท่จวิน 

ออกจากคฤหาสน์อย่างไรนั้น โอกาสก็มาถึง! 

เน่ืองจากพระชายาจิ้งเฟยในวังประชวรเล็กน้อย ฮ่องเต้จิ่นตี ้

จึงทรงมีพระกรุณาอนุญาตให้เหล่าไท่จวินกับนายหญิงใหญ่เข้าวัง 

มาเย่ียมเยียน ได้ยินเหล่าไท่จวินบอกว่าเข้าวงัครัง้นีส้ามารถค้างคนืในวัง 

ได้คนืสองคนื หลีเ่มิง่ซฟัีงแล้วก็ดใีจแทบแย่ คร้ังน้ีไม่เพียงเหล่าไท่จวินเท่านัน้  

ยังตัดนายหญิงใหญ่ออกไปด้วย นางตื่นเต้นจนนอนไม่หลับไปครึ่งคืน  

สัง่ให้จอืชวิ จอืชนุเตรยีมสิง่ของตัง้แต่ตอนกลางคนื เพ่ือจะได้แอบออกจาก

คฤหาสน์ 

จือชิวมองหลี่ เมิ่งซีอย่างเป็นกังวล "แบบนี้จะได้หรือเจ ้าคะ  

ออกจากคฤหาสน์เป็นเรือ่งใหญ่ คณุชายรองกไ็ม่อยู่ พวกเราขออนญุาต 

เหล่าไท่จวินก่อนดีกว่าเจ้าค่ะ คฤหาสน์แห่งน้ีมีสายตานับร้อยคู่จับจ้อง 

อยู่นะเจ้าคะ"

"ขออนุญาตแล้วอย่างไร ยังไม่พูดถึงว่าจะได้ออกไปหรือไม่  

แค่เรือ่งทีต้่องมบ่ีาวมากมายล้อมหน้าล้อมหลงัก็ท�าให้พวกเราไปร้านยาอีช๋นุ

ไม่ได้แล้ว โอกาสครั้งนี้หายากยิ่งนัก ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายแล้ว" 

"แต่หลายวันนี้อี๋เหนียงทั้งหลายยังคงมาคารวะนายหญิงอยู่เรื่อยๆ 

นะเจ้าคะ ทั้งยังคอยประจบเอาใจท่าน หากท่านออกไปเช่นน้ี พวกนาง 

หาท่านไม่พบ ยากจะรับรองว่าจะไม่สงสัย โดยเฉพาะแม่นางซิ่วผู้น้ัน  

ไม่รู้วางหูตาไว้ในเรือนแห่งนี้มากน้อยเท่าไร จะต้องคอยจับตาดูท่านอยู่

เป็นแน่ รอให้ท่านพลั้งพลาดจะได้ฉวยโอกาสจัดการท่าน"
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"ประเดีย๋วให้จอืตงไปบอกอีเ๋หนยีงท้ังหลายว่าสองวันนีข้้าไม่สบาย 

บอกพวกนางว่าไม่ต้องมาคารวะข้า ถึงอย่างไรหมู่น้ีที่นี่ก็ถูกแม่นางซิ่ว 

ก่อกวนอย่างหนัก ประตูเรือนปีกตะวันออกลงกลอนเป็นประจ�าอยู่แล้ว 

บอกจือซย่าว่าพอพวกเราออกไปแล้วให้ลงกลอนประตู แล้วให้นาง 

หาสถานที่หลบซ่อนตัวด้วย" 

"สะใภ้รอง แล้ว..."

"แล้วอะไรอีกเล่า อย่าพูดมากอีกเลย เตรียมการตามท่ีข้าสั่งเถอะ 

พรุง่นีข้้าจะปลอมตวัเป็นจอืชนุออกจากคฤหาสน์กับเจ้า เตรยีมเสือ้ผ้าบรุุษ

เอาไว้ด้วย ออกจากคฤหาสน์แล้วพวกเราจะปลอมตัวเป็นบุรุษ เดินอยู ่

บนท้องถนนย่อมไม่มีใครจดจ�าได้" 

จือชิวเบิกตาโต เรื่องนี้สะใภ้รองก็คิดออกมาได้?!

เช้าวันต่อมา เน่ืองจากต้องเข้าวัง เหล่าไท่จวนิจงึออกจากคฤหาสน์

ตัง้แต่ยามอิน๋* หล่ีเม่ิงซส่ีงเหล่าไท่จวินกับนายหญิงใหญ่เสรจ็ กว่าจะกลบัถึง

เรือนเซียวเซียงก็เป็นยามเหม่าแล้ว พอเข้าไปในเรือนปีกตะวันออก  

นางก็จัดการกับตนเอง ก่อนอื่นใช้ยาที่เตรียมไว้ก่อนมาผสมกับน�้า แล้ว

น�ามาล้างหน้า ท�าให้หน้าแดงขึ้นเล็กน้อย ผิวกลายเป็นสีทองแดง 

เหมือนคนท่ีตากแดด เช่นนี้เมื่อสวมเสื้อผ้าของบุรุษย่อมไม่สะดุดตา 

จนเกินไป จากน้ันให้จือชิวเกล้ามวยผมทรงสาวใช้ให้นาง เปลี่ยนมา 

สวมชุดของจือชุน ก่อนจะออกจากเรือนเซียวเซียงทางประตูข้าง รถม้า

เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว คนขับรถล้วนเป็นคนกันเอง รถม้าว่ิงไปยัง 

* ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.
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ประตคูฤหาสน์ ประตชูัน้ในมกีารเตรยีมพร้อมไว้ล่วงหน้า ผ่านออกไปได้ 

โดยไม่เปลืองแรง ทั้งสองออกจากคฤหาสน์แล้วมุ่งหน้าไปยังร้านยาอี๋ชุน 

บิดาสกุลหลี่กับหลี่ตู้ล้วนรออยู่ที่นอกประตูนานแล้ว

หลีเ่มิง่ซลีงจากรถ เงยหน้ามองไป เห็นเพียงตรงหน้าเป็นอาคารไม้

หลงัเลก็สองชัน้หลงัคาทรงเซยีซาน* รปูแบบชวนโต้ว** หลังคาปกูระเบือ้ง

มันวาว สูงตระหง่านสง่างาม หน้าประตูปู พ้ืนด้วยอิฐก้อนสีเทา  

มปีระตูบานใหญ่สนี�า้ตาลผลเกาลดัคู่หน่ึง บนบานประตมูกีลอนคูติ่ดอยู่

ด้านขวาคือ 'ฟ้าประทานสรรพสมุนไพรช่วยเหลือมนุษย์'

ด้านซ้ายคือ 'ร้านยาที่มีคุณธรรมก่อเกิดทั่วแหล่งหล้า'

เหนือประตูมีแผ่นป้ายขนาดใหญ่ บนน้ันเป็นอักษรตัวใหญ ่

บนพื้นสีน�้าเงินขอบเงิน เขียนว่า 'ร้านยาอี๋ชุน'

หลี่ตู้พ่อลูกก้าวขึ้นมาคารวะหลี่เมิ่งซี นางมาถึงร้านแต่เช้า ซึ่ง 

ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดร้าน ประตูใหญ่จึงยังไม่เปิด สองพ่อลูกเดินน�า 

หลี่เมิ่งซีผ่านประตูข้างเข้าไป ลูกจ้างสองคนกวาดห้องโถงอยู่ เห็นหลงจู๊

เชิญแขกสูงศักดิ์สองคนเข้ามาอย่างเคารพนอบน้อมก็รีบหยุดงานในมือ 

ก้าวเข้าไปคารวะ

หลี่เมิ่งซีส่งสัญญาณว่าไม่ต้องมากพิธี นางกวาดตามองร้านยา 

รอบหน่ึง เห็นตรงข้ามประตูเป็นโต๊ะคิดเงิน บนนั้นมีลูกคิด สมุดบัญชี  

และของอืน่ๆ สองข้างล้วนเป็นชัน้วางสนิค้าทีแ่กะสลกัจากไม้ บนชัน้วาง 

* หลังคาทรงเซียซาน เป็นสถาปัตยกรรมหลังคาของจีน มีลักษณะผสมผสานระหว่างหลังคาปั้นหยาและ 
หลังคาทรงจั่ว
** ชวนโต้ว เป็นชื่อระบบเสาและคานรัดท่ีนิยมทางตอนใต้ของจีน เสาแต่ละต้นจะวางค�้าหลังคาโดยตรง  
ไม่มีการวางคานพาดผ่านเสา โดยเสาแต่ละต้นจะวางเรียงเป็นระยะห่างเท่ากันตามแนวลึกของอาคาร  
ระบบโครงสร้างหลังคาถูกสร้างจากการใช้คานรัดที่วางทะลุสอดผ่านเสาเพื่อเชื่อมเสาทั้งหมดเข้าด้วยกัน
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มียาลูกกลอน แผ่นสมุนไพรวางเรียงราย ด้านหลังเป็นชั้นวางสินค้า 

ทีม่ลีกัษณะเป็นลิน้ชกัเรยีงเป็นแถว เก็บยาสมนุไพรนานาชนดิ ด้านซ้ายมอื

ตรงข้ามประตูข้างเป็นบันไดไม้ ข้ึนบันไดไปเป็นระเบียงวน เดินไป 

ตามระเบียงวนจะน�าสู่ห้องโถงใหญ่ชั้นสอง หน้าประตูมีกลอนคู่ติดอยู่

ด้านขวาคือ 'มีคุณธรรมไม่พอต้องมียาดี' 

ด้านซ้ายคือ 'สมุนไพรชนิดเดียวอาจพลิกวิกฤตได้' 

ตรงกลางเป็นค�าว่า 'แขวนน�้าเต้า* ช่วยเหลือชาวประชา' 

หลี่ เมิ่งซีเดินตามหลี่ตู ้พ ่อลูกเข ้าไปในห้องโถงใหญ่ชั้นสอง  

ห้องโถงใหญ่มีรูปแบบใกล้เคียงกับชั้นหน่ึง แต่ตกแต่งประณีตกว่า  

นางเห็นแล้วพอใจมาก ลงจากชั้นสอง หล่ีตู้พาหลี่เมิ่งซีกับจือชิวไปท่ี 

เรือนด้านหลัง เรือนด้านหลังกว้างใหญ่ ตรงข้ามเป็นห้องคลังสูงใหญ ่

เรยีงเป็นแถว สองฝ่ังเป็นห้องขนาดเลก็เรยีงราย แบ่งเป็นท่ีพักอาศยัและ 

ที่ปรุงยา หลี่ตู้เก็บห้องอย่างดีไว้ให้หลี่เมิ่งซีห้องหนึ่ง ส่งคนมาปัดกวาด

ท�าความสะอาดทุกวัน จะได้สะดวกเวลาที่นางมาพักอาศัยชั่วคราว

หลีเ่ม่ิงซกัีบจอืชวิเข้าไปพักผ่อนในห้องครู่หน่ึง ล้างหน้าแต่งตวัง่ายๆ 

และเปลีย่นมาสวมชดุบรุษุก่อนจะออกมา หลีตู่พ้าพวกนางเดินชมเรอืนหลงั

พลางแนะน�าอย่างละเอยีด เวลาน้ีหลีตู้่เรยีกลกูจ้างในร้านมาจนครบแล้ว 

รอหลี่เมิ่งซีเปลี่ยนมาสวมชุดบุรุษเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงแนะน�านาง 

ให้ทุกคนรู้จักด้วยฐานะของหลี่เมิ่งถาน หลี่ตู้บอกลูกจ้างทุกคนว่านี่คือ 

หลงจู๊ใหญ่ของพวกเขา เจ้าของร้านยาอี๋ชุน เวลาส่วนใหญ่ล้วนเดินทาง

ท่องเท่ียวอยู่ข้างนอก น้อยครั้งท่ีจะกลับเมืองผิงหยาง วันนี้แค่กลับมา 

* น�้าเต้าเป็นสัญลักษณ์ของยาและการรักษาโรค ร้านขายยาของชาวจีนจึงแขวนน�้าเต้าไว้เป็นสัญลักษณ์  
ภายหลังค�าว่า 'แขวนน�้าเต้า' มักใช้ยกย่องสรรเสริญหมอที่มีใจเมตตาช่วยเหลือผู้คน
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ตรวจตราเท่าน้ัน หลีเ่มิง่ซเีอ่ยค�าพูดให้ก�าลงัใจและพูดถึงแนวทางในอนาคต 

ของร้านยาอีช๋นุแบบง่ายๆ จากนัน้จงึให้ทุกคนแยกย้ายไปท�างาน ส่วนนาง 

ก็ไปห้องบญัชกัีบหลีตู้่ ซึง่บดิาสกุลหลีร่ออยู่ท่ีนัน่แล้ว

ฟังบิดาสกุลหลี่รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการตลอด 

หน่ึงเดอืนกว่าท่ีผ่านมา ตรวจดสูมุดบญัชคีร่าวๆ หลีเ่มิง่ซอีาศัยประสบการณ์

ในชาติก่อน น�ามาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ของร้านยาในตอนน้ี  

แล้วเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรบัปรงุ บดิาสกุลหลีเ่ปิดกิจการร้านยา

มาชัว่ชวีติ หลีเ่มิง่ซพูีดง่ายๆ แค่ไม่ก่ีค�า เขาก็เข้าใจแล้ว ข้อเสนอทกุอย่าง

ของนางล้วนตรงประเด็น เขาผงกศีรษะเห็นด้วยติดๆ กันพลางคิดในใจ 

หลักการง่ายๆ เช่นน้ี ไฉนพวกเขาท�าการค้ามาชั่วชีวิตกลับไม่ตระหนัก  

ย่ิงประหลาดใจที่สะใภ้รองผู้ไม่เคยย่างกรายออกจากเรือนกลับรู้เร่ือง 

การค้านีไ้ด้ ท�าให้เขาย่ิงเลือ่มใสในตวัเจ้านายผูน้ี้จนแทบจะลงไปกราบกราน 

นับแต่นี้ไปจะขอบูชานางประหนึ่งเทพเจ้า

หลี่เมิ่งซีจัดการเรื่องทั้งหมดจนเสร็จส้ิน ก�าลังจะเอ่ยปากบอกว่า

กลับคฤหาสน์ เงยหน้าเห็นหลี่ตู ้พ ่อลูกท�าท ่าเหมือนจะพูดอะไร 

แต่ไม่พูดออกมา นางจึงถือโอกาสถาม "ยังมีอะไรอีกหรือ" 

"สะใภ้รอง ตั้งแต่เปิดกิจการมา ยาท่ีชั้นสองยังไม่เคยมีผู ้ใด 

ถามไถ่บ้างเลย บางครั้งมีลูกค้าขึ้นมาดูคนสองคน แต่พอเห็นราคา  

บ่าวยังไม่ทนัพูดอะไรคนก็หมนุตวัจากไปแล้ว สะใภ้รอง ราคายาชัน้สอง 

ออกจะสูงเกินไปหน่อยหรือไม่ ตามความเห็นของบ่าว ถึงอย่างไร 

ต้นทุนยาชั้นสองก็ไม่แพงนัก มิสู้ลดราคาลงมาหน่อย"

ราคายาลูกกลอนที่อยู่ชั้นสองน้ัน เม็ดหน่ึงล้วนเป็นเงินหลายสิบ 
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หรอืเป็นร้อยต�าลงึ ในต้าฉนัีบได้ว่าแพงมาก แรกเริม่ตอนเปิดกิจการร้านยา 

หลี่เมิ่งซีต้ังราคายาชั้นสองโดยนึกถึงราคายาในศตวรรษที่ย่ีสิบเอ็ด 

ซึง่มต้ีนทนุไม่เท่าไร แต่มกัขายในราคาทีส่งูลิว่ นางจงึคดิท�าตาม ยาทีใ่ช้

ต้นทนุแค่ไม่ก่ีต�าลงึ แต่ถูกก�าหนดราคาให้แพงกว่าต้นทนุหลายสบิเท่านี้  

อีกทั้งยาลูกกลอนแต่ละชนิดล้วนท�าออกมาในปริมาณน้อย กล่าว 

อย่างน่าฟังคือเป็นของหายากจึงล�้าค่า จุดประสงค์ก็เพ่ือจะโกยเงินของ 

พวกขุนนางและชนชั้นสูงทั้งหลาย

ตอนที่หลี่ตู้พ่อลูกได้รับราคายาท่ีจือชิวส่งมาให้ต่างตระหนกตกใจ 

เจ้านายต้องการฟาดก�าไรอย่างงามถึงเพียงนี้เชียว เหลวไหลเกินไปแล้ว 

จะขายยาได้หรอื พวกเขาเคยโน้มน้าวเจ้านายให้ตัง้ราคาใหม่ท่ีเหมาะสม 

อยู่บ่อยครั้ง คิดไม่ถึงว่าเจ้านายเพียงตอบกลับมาว่าไม่เป็นไร ให้เป็น 

ราคาเดมิน้ี ยินดซีือ้ก็ซือ้ ถึงอย่างไรยาชัน้หนึง่ก็ราคาถูกย่อมมคีนซือ้อยู่แล้ว

ร้านยาน้ีหลีเ่มิง่ซเีป็นคนเปิด หลีตู่พ่้อลกูจงึได้แต่ท�าตามค�าสัง่เท่าน้ัน 

คิดไม่ถึงว่าต้ังแต่เปิดกิจการมาจนบัดนี้ ยาชั้นสองยังขายไม่ออกเลย!  

แม้ยาชั้นสองจะมีไม่มาก ต้นทุนไม่เยอะนัก แต่การเก็บสินค้าไว้เช่นนี้  

ส�าหรับคนท�าการค้าแล้วย่อมเป็นปัญหาที่ติดอยู่ในใจ ตามหลักเวลานี้

สมควรลดราคาขายออกไปได้แล้ว วันนีห้ายากทีห่ล่ีเมิง่ซจีะเดนิทางมาท่ีนี่ 

สองพ่อลกูจงึคิดจะลองโน้มน้าวนางดู

หลี่เมิ่งซีฟังค�าพูดของหลี่ตู ้พ ่อลูกแล้วขบคิดอยู่นาน นางจึง 

ลอบคดิในใจ ทีย่าชัน้สองไม่มคีนถามถึงเป็นเพราะชือ่เสียงของร้านยาอีช๋นุ

ยังไม่โด่งดังพอ คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้คุณค่าของยาข้า รอให้ยาชั้นหน่ึง 

เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้ว ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีคนสนใจยาชั้นสอง 
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ถึงเวลานัน้ราคาสงูลิว่ของยาชัน้สองก็จะกลายเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น 

มีแต่จะดึงดูดผู้คน ข้าจ�าได้ว่าหนังเรื่องหน่ึงในชาติก่อนมีค�าพูดติดปาก 

ที่ว่า...ไม่เอาของท่ีดีที่สุด แต่เอาของท่ีแพงท่ีสุด! คนมีเงินมักเป็นเช่นนี ้

อยู่แล้ว แต่ไรมาของดีราคาถูกล้วนไม่ใช่ทางเลือกแรกๆ ของพวกเขา

คดิเช่นนีแ้ล้วจงึเงยหน้าพูดกับหลีตู่ ้"ไม่ต้อง ราคาน้ีแหละ ขายไปก่อน 

ช้าเรว็ต้องมคีนสนใจแน่ ไท่กงตกปลา ผูส้มคัรใจตดิเบด็เอง"

เห็นสองพ่อลูกมองนางด้วยสีหน้าฉงน ราวกับหน้านางมีดอกไม้ 

ผุดขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้น หลี่เมิ่งซีจึงแสร้งท�าเป็นมองไม่เห็น แนวคิดนี ้

ของนางต้องให้พวกเขาเข้าใจด้วยตวัเองเท่าน้ัน ยามนีก็้ปล่อยให้สองพ่อลกู

ค่อยๆ ขบคิดต่อไปแล้วกัน 

นางเดินไปหน้าชั้นวางสินค้าของชั้นสอง ตรวจสอบยาของตน  

จือชิวที่อยู่ด้านข้างก็อดไม่อยู่ เอ่ยถามว่า "สะใภ้รอง ไท่กงคือใครหรือ 

เจ้าคะ" 

ให้ตาย! หรอืว่าต้าฉยัีงไม่มกีระทัง่ประวัตศิาสตร์สมยัซางโจว* ใช่แล้ว 

'เฟิงเสินเหย่ียนอี้'** เป็นนิยายสมัยราชวงศ์หมิง คิดว่าก่อนเกิดต้าฉี 

ต่อให้มสีมยัซางโจวก็คงเป็นเพียงบนัทกึประวตัศิาสตร์ท่ีเป็นทางการเท่านัน้ 

ลอบคดิในใจว่าตนเองสะเพร่า เหน็ทีคงต้องหาโอกาสศกึษาประวัตศิาสตร์

ของต้าฉีเสยีแล้ว วันหน้าจะได้ไม่ขายหน้าอกี

หลี่เมิ่งซีหมุนตัวอย่างสุขุม ใช้พัดในมือเคาะศีรษะจือชิว เอ่ยว่า 

* สมัยซางโจว (1600-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นชื่อเรียกรวมสมัยซาง โจวตะวันตก และโจวตะวันออก  
ไท่กงหรอืเจยีงจือ่หยาเป็นนกัยุทธศาสตร์คนส�าคญัของโจวเหวินหวังและโจวอูห่วัง ผูน้�าในการก่อรฐัประหาร 
ล้มล้างราชวงศ์ซางและสถาปนาราชวงศ์โจว
** เฟิงเสินเหยี่ยนอี้ (Investiture of the Gods) เป็นนิยายจีนสมัยราชวงศ์หมิง เนื้อหาเกี่ยวกับต�านานภูตผี
และเทวดาจีน ไท่กงหรือเจียงจื่อหยาเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่อง
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"ตอนนี้ข้าเป็นบุรุษ เจ้าต้องเรียกข้าว่าคุณชาย" 

หลี่ตู้พ่อลูกแม้จะไม่เข้าใจความหมายของหล่ีเมิ่งซี แต่เห็นนาง 

มท่ีาทียืนกรานจงึได้แต่รบัค�า ยังดท่ีียาชัน้หนึง่ราคาถูกคุณภาพด ีแต่ละวัน

ขายสนิค้าออกไปได้หลายสบิต�าลงึ อกีทัง้กจิการยังดขีึน้ทกุวัน ถือเสยีว่า

ไม่มชีัน้สองก็แล้วกัน ปล่อยให้เจ้านายท�าตามใจชอบไป ขอแค่นางพอใจ 

ก็พอ

หลี่เมิ่งซีคิดถึงความเจริญก้าวหน้าทางการส่ือสารในชาติก่อน  

ต้าฉีแห่งน้ีไม่มีสิ่งเหล่าน้ัน การส่งจดหมายไปมาล้วนอาศัยคนส่ง  

ทัง้เปลอืงเวลาและเปลอืงแรงงานคนอย่างมาก น่ีเป็นเรือ่งท่ีท�าให้นางปวดหัว

มาโดยตลอด ตอนนี้ร้านยาอี๋ชุนของนางเพ่ิงเปิดกิจการ การค้ายังเล็กๆ 

จึงไม่มีใครใส่ใจเรื่องการส่งสาร วันหน้าหากขยายกิจการ หากปล่อยให้ 

จือชิวว่ิงไปมาเช่นน้ีย่อมจะเกิดเรื่องได้ง่าย ความคิดหน่ึงจึงบังเกิดข้ึน  

นางคิดถึงพิราบสื่อสาร จึงสั่งหลี่ตู ้ว ่ามีเวลาให้ออกไปหาดูและซื้อ 

นกพิราบพันธุ์ดีกลับมา หาคนฝึกฝน วันหน้าให้เอาไว้ใช้ส่งข่าวสาร 

หลี่ตู้ฟังแล้วมองหลี่เมิ่งซีอย่างไม่เข้าใจ "คุณชาย ว่ากันว่ามีแต ่

ชาวยุทธ์เท่าน้ันที่ใช้นกพิราบรวบรวมข้อมูลข่าวสาร พวกเราเป็น 

คนท�ามาค้าขายสุจริต จะใช้ของท่ีไม่ได้รับการยอมรับพวกนี้ได้อย่างไร 

บ่าวก�าลังคิดว่าวันหน้าจะบ่มเพาะข้ารับใช้ท่ีไว้วางใจได้ให้มากขึ้นและ 

ส่งเข้าไปในคฤหาสน์สกุลเซยีว หน่ึงเพ่ือท�างานให้คณุชาย สองเพ่ือส่งข่าวสาร 

เช่นนี้คุณชายอยู่ในคฤหาสน์จะได้มีคนคอยช่วยเหลือดูแล"

หลี่เมิ่งซีฟังค�าพูดน้ีแล้วก็แทบจะเป็นลม คนโบราณช่างคร�่าครึ 

เสียจริง ประโยชน์ของพิราบสื่อสารมีเพียงอย่างเดียวก็คือการส่งสาร  
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ยังต้องสนใจด้วยหรือว่าเป็นของที่ใครใช้ เหลือบมองหลี่ตู ้แวบหนึ่ง 

แล้วเอ่ยว่า "ไม่ต้องกลวัจะเปลอืงเงินหรอก จ�าไว้ว่าต้องเลอืกพันธ์ุทีด่เีลศิ  

ซื้อกลับมาให้มากหน่อย เรือนหลังของเรือนปีกตะวันออกของข้า 

กว้างขวางมาก เล้ียงนกพิราบหลายๆ ตวักไ็ม่มใีครสงสยั ใช่แล้ว ซือ้นกและ 

สตัว์ประเภทอืน่กลบัมาด้วยแล้วส่งไปให้ข้าพร้อมกัน แบบนีค้นสกุลเซยีว

ย่อมคิดว่าข้าชอบสัตว์พวกนี้"

เวลาหนึ่งวันผ่านไปโดยไม่รู้ตัว จือชิวเห็นว่าพ้นยามเซิน* มาแล้ว 

เกรงว่าค�่าแล้วจะเกิดเรื่องจึงเอ่ยเตือนอยู่ข้างๆ ว่าควรกลับได้แล้ว 

หลี่เมิ่งซีเงยหน้ามองท้องฟ้าพลางถอนหายใจ เร็วถึงเพียงน้ีเชียว 

นางยังอยากจะไปเดินเล่นทีต่ลาด แต่วนัน้ีคงเป็นไปไม่ได้แล้ว นางก�าชบั 

เรือ่งส�าคญักับหลีตู่อ้กีเลก็น้อย ก่อนจะเปลีย่นเสือ้ผ้า เดินออกจากประตูหลงั 

รถม้าจอดรออยู่หน้าประตูนานแล้ว นางกับจือชิวข้ึนรถม้ามุ่งหน้ากลับ

คฤหาสน์สกุลเซียวอย่างราบรื่น

จือซย ่ากับจือตงรออยู ่นอกประตูชั้นในนานแล้ว พวกนาง 

ท�าท่าหลบๆ ซ่อนๆ ระวังตัว

หลี่เมิ่งซีลงจากรถม้าเข้าไปในเรือนปีกตะวันออกโดยไร้อุปสรรค  

พอเข้าไปในห้องทิศเหนือ จอืชวิก็ทรดุฮวบลงบนเก้าอีก้ลมอย่างอ่อนแรง 

ลูบอกพลางพูดว่า "สวรรค์คุ้มครอง ในที่สุดก็กลับมาอย่างปลอดภัย  

วันนี้บ่าวอกสั่นขวัญแขวนทั้งวัน"

หลีเ่มิง่ซมีองค้อนนาง "เป็นเพราะสะใภ้รองของเจ้าคาดการณ์แม่นย�า

จงึไม่เกิดเรือ่งต่างหาก เก่ียวอะไรกับสวรรค์ด้วยเล่า!"

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
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จอืชวิเหลือบมองสะใภ้รองของตน ส่ายหน้าอย่างจนใจ สะใภ้รองผูน้ี้ 

ไร้ระเบยีบกฎเกณฑ์มากข้ึนทุกวัน ภายนอกดนูอบน้อมเชือ่ฟัง ใบไม้ตกลงมา 

ยังกลวัจะหล่นใส่ศีรษะ ทว่าสิง่ทีแ่อบท�าลบัหลังนัน้ล้วนน่าตระหนกตกใจ

ทั้งสิ้น ตอนนี้ย่ิงหนักกว่าเดิม กระท่ังสวรรค์นางก็ไม่เคารพแล้ว ล�าบาก 

พวกนางทีเ่ป็นบ่าวต้องคอยวิตกกังวลตามไปด้วย

หลี่เมิ่งซีก้าวเข้ามาตบๆ ตัวนาง "ลุกขึ้นๆ รีบเตรียมต้ังโต๊ะได้แล้ว 

กินอาหารเสร็จพวกเราจะได้หารือกันว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดี" 

จอืชวิขึงตามองหลีเ่มิง่ซจีนลกูตาแทบจะถลนออกมา "ยังจะออกไป

อีกหรือเจ้าคะ! สะใภ้รอง หัวใจของบ่าวไม่แข็งแรงนะเจ้าคะ!"

"กว่าเหล่าไท่จวิน นายหญิงใหญ่จะกลับมาก็วันมะรืนโน่น  

นี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากย่ิง ยามน้ีเจ้าก็ควรรีบไปต้ังโต๊ะเถอะ!" หล่ีเมิ่งซี

ปลอบจือชิวอย่างอ่อนโยน 

จือชิวถูกดวงตาอ่อนโยนไร้พิษภัยของหลี่เมิ่งซีกล่อมจนหลงเคลิ้ม

ไปแล้วจริงๆ เห็นแววตาอ้อนวอนของหลี่เม่ิงซีแล้วความห้าวหาญ 

พลันบังเกิด นางตบอกตนเอง "สะใภ้รอง พรุ่งนี้ต่อให้ต้องปีนภูเขาดาบ  

ลงกระทะน�้ามัน บ่าวก็จะไปกับท่านเจ้าค่ะ!" 

จือชิวพูดพลางหมุนตัวเดินออกไป ไม่ทันสังเกตเห็นแววเจ้าเล่ห ์

ในดวงตาหลี่เมิ่งซีกับใบหน้าท่ีคลี่ย้ิมชั่วร้าย ในที่สุดจือชิวก็ถูกข้าชักน�า 

ให้เสียคนจนได้! 

เช้าตรูวั่นต่อมา จอืชวิกับหลีเ่มิง่ซอีอกจากคฤหาสน์และตรงดิง่ไปที่

ประตูหลังของร้านยาอี๋ชุน หลี่ตู้รออยู่นานแล้ว ทักทายง่ายๆ สองค�า  
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ก่อนจะพาทั้งสองเข้าไปในเรือนหลัง เปลี่ยนชุดบุรุษในห้อง จากนั้น 

หลี่เมิ่งซีก็ให้รถม้ารออยู่ที่ร้านยาอี๋ชุน ก่อนจะออกจากประตูหลังมากับ 

จือชิวและเดินเท้าไปตลาด 

จากการแนะน� าของจื อชิ ว เมื่ อวาน  หลี่ เมิ่ ง ซี จึ ง ได ้ รู ้ ว ่ า 

สถานที่ขึ้นชื่อมากที่สุดสองแห่งในเมืองผิงหยาง แห่งหนึ่งคือวัดจิ้งอวิ๋น 

อกีแห่งหนึง่คือเขาลูต่ิ่ง ขบคิดอยู่นาน สดุท้ายก็เลือกไปท่ีเขาลู่ติง่ เทีย่วชม

ทิวทัศน์ธรรมชาติของต้าฉีสักหน่อย ส่วนวัดจิ้งอว๋ิน ชาติก่อนนางเคยไป

วัดเซ่าหลนิ วัดไป๋หม่า วดัต้าเจาอะไรพวกนัน้มาแล้ว ไม่ไปวดักไ็ม่เป็นไร 

โอกาสมีเพียงครั้งเดียว ย่อมต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก่อน

ว่ากันว่าเขาลู ่ ต่ิงนี้ทิวทัศน์งดงาม เจิดจรัสดุจดั่งเมฆหลากสี  

กลางเขาเป็นทะเลเมฆ ขึ้นชื่อเรื่องต้นสนรูปร่างแปลกตา ก้อนหิน 

รูปทรงประหลาด และทะเลสาบ กล่าวกันว่ามองจากที่ไกลแล้ว 

จะเหมือนกระถางส�าริดใบใหญ่ สองข้างดูเหมือนเขากวาง จึงได้ชื่อว่า 

เขาลู่ติ่ง* ท�าเอาหลี่เมิ่งซีนึกถึง 'ลู่ติ่งจี้'** ของจินยงในชาติก่อน ไม่รู้ว่า 

เขาลู่ติ่งแห่งนี้มีต�านานการแย่งชิงบัลลังก์ด้วยหรือไม่ นางจะต้องไป 

เปิดประสบการณ์สักหน่อยแล้ว 

เขาลูต่ิ่งอยู่ห่างจากเขตชมุชนเป็นระยะประมาณหน่ึงชัว่ยาม ทัง้สอง

จึงเช่ารถม้าในเขตชุมชน แล้วมุ่งหน้าไปที่เชิงเขา หลี่เมิ่งซีลงจากรถม้า 

ทอดสายตามองไปไกล เห็นเพียงยอดเขาไกลโพ้นมีเมฆหมอกวนเวียน 

ไม่จางไป เห็นยอดเขาบ้างไม่เห็นบ้าง คล้ายยอดเขาแทงขึ้นไปถึง 

ก้อนเมฆดูสูงตระหง่าน ขณะเดียวกันก็เหมือนภาพขุนเขาและสายน�้า 

* ลู่ แปลว่ากวาง ติ่ง หมายถึงกระถางธูปขนาดใหญ่ มีสามขา
** ลู่ติ่งจี้ เป็นนิยายก�าลังภายในของจินยง (กิมย้ง) ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ 'อุ้ยเสี่ยวป้อ'
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ที่วาดจากหมึกที่มีท้ังส่วนเข้มและจางกระจายอย่างเป็นสัดส่วนคล่ีกาง

อยู่ตรงหน้า หลี่เมิ่งซีอดรู้สึกอารมณ์ดีไม่ได้ นางเห็นบนเขามีศาลาอยู ่

จึงค่อยๆ ไต่บันไดหินขึ้นไปกับจือชิว 

"สะใภ้รอง ถึงศาลาพักผ่อนข้างบนก็สามารถมองเหน็ทะเลสาบลูต่ิง่

ที่อยู ่ข ้างล่างได้แล้ว ส่วนบริเวณริมทะเลสาบจะมีต้นหลิว ทั้งยัง 

มีระเบียงทางเดินยาว สุดปลายระเบียงทางเดินจะเป็นศาลาท่ีมีป้ายหิน 

กลางทะเลสาบมีดอกบัว ปีก่อนบ่าวเคยมาที่น่ีกับพ่ีชายครั้งหนึ่ง นี่เป็น

ครั้งที่สองที่มาเจ้าค่ะ"

หลี่ เมิ่งซีใช ้พัดเคาะศีรษะจือชิว "จ�าไว ้ เรียกข้าว ่าคุณชาย  

ยามเมื่อปีนถึงยอดเขาสูงสุด เขาอื่นๆ ก็ล้วนเล็กลง พวกเราข้ึนไปที ่

ศาลาพักผ่อนบนยอดเขากันเถอะ! ทั้งสามารถพักผ่อน และยัง 

ได้มองทิวทัศน์งดงามรอบด้าน จากนั้นค่อยไปเที่ยวทะเลสาบ ทิวทัศน ์

ที่งดงามดุจภาพวาดเช่นนี้ วันเดียวจะเที่ยวพอได้อย่างไร วันหน้า 

ออกจากคฤหาสน์สกุลเซยีวแล้ว ข้าจะต้องมาพักทีน่ี่สกัสองสามวันให้ได้ 

ค่อยๆ ชื่นชมธรรมชาติ" 

"เจ้าค่ะ คณุชาย" จอืชวิมองหลีเ่มิง่ซอีย่างจนใจ สะใภ้รองของนาง

ถือเอาการออกจากคฤหาสน์เป็นเรื่องใหญ่ในใจแล้วจริงๆ แต่เวลานี ้

นางไม่อาจโน้มน้าวอีกฝ่ายให้เปลี่ยนใจได้ ได้แต่ถอนหายใจในใจ 

ในทีสุ่ดท้ังสองก็มาถึงท่ีศาลา หล่ีเมิง่ซพิีงราวระเบียงสงู มองทวิทศัน์

ทะเลสาบเบื้องล่างที่งดงามดุจภาพวาด อดรู้สึกปลอดโปร่งใจไม่ได ้

จึงท่องกลอนออกมาเสียงดัง "อรุณรุ่งมาเยือน ไม่มีค�าว่าเช้าเกินไป  

ย�่าผืนหญ้าเสาะแสวงหาทั่วพงไพร เพียงทิวทัศน์ที่นี่งามล�้า" 
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"ฮ่าๆๆ...ย�า่ผนืหญ้าเสาะแสวงหาทัว่พงไพร เพียงทวิทศัน์ท่ีนีง่ามล�า้ 

กลอนดี...กลอนด ีทิวทัศน์งดงามย่อมคูกั่บบทกลอนไพเราะ คุณชายส�านวนดี 

ยิ่งนัก"

หลี่เมิ่งซีกับจือชิวหันไปมองพร้อมกัน เห็นคุณชายอายุราวย่ีสิบปี

คนหน่ึง สวมชุดคลุมยาวสีฟ้านวล ศีรษะสวมเก้ียวหยก มือถือพัดจีบ 

โบกเบาๆ ก�าลงัก้าวข้ึนบนัไดมา ชดุคลมุยาวหลวมพล้ิวไหวกลางสายลม 

ขับเน้นให้ย่ิงดูมีเสน่ห์ รอบตัวแผ่กลิ่นอายสูงศักด์ิสง่างามออกมา ท�าให้

คนอดรู้สึกเลื่อมใสไม่ได้ ข้างหลังมีคนที่แต่งกายด้วยชุดบ่าวติดตามมา 

สองคน 

ช่างเป็นคนหนุ ่มหน้าตาดีท่วงท่าสง่างามคนหน่ึง! หลี่เมิ่งซี 

ที่ชาติก่อนชื่นชอบหนุ่มหล่อสาวงามเป็นพิเศษตาเป็นประกายทันใด  

เซยีวจวิน้จดัว่าหล่อเหลามเีสน่ห์แล้ว แต่รอยย้ิมอบอุน่ประหนึง่ฤดวูสนัต์

ของคนผู้นี้กลับดูเจริญตาเจริญใจกว่าใบหน้าภูเขาน�้าแข็งของเขามาก

คุณชายในชุดคลุมยาวเข้ามาในศาลา ทันทีที่เงยหน้ามองไป 

เขาก็ลอบตกใจ ใต้หล้าน้ีมีเด็กหนุ่มรูปโฉมงดงามถึงเพียงน้ีด้วยหรือ  

เขาอดนกึถึงค�ากลอนท่อนหน่ึงไม่ได้ 'คนงามประหน่ึงหยก' เด็กหนุ่มตรงหน้า 

ช่างงดงามประหนึ่งหยกโดยแท้! เห็นแล้วพลันบังเกิดความชื่นชอบ  

จึงก้าวข้ึนไปประสานมือ "ผู ้น ้อยซั่งกวนหง วันน้ีออกมาเที่ยวเล่น 

มีวาสนาได้พบคุณชายเช่นนี้ นับเป็นบุญท่ีสั่งสมมาสามชาติ มิทราบว่า

คุณชายชื่ออะไรหรือ"

"ผู้น้อยหลี่เมิ่งถาน"

"ผู ้น้อยไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเมืองผิงหยางมีคุณชายบ้านใด 
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รปูโฉมงดงามส�านวนยอดเย่ียมเช่นน้ี คดิว่าคณุชายคงมใิช่ชาวเมอืงผงิหยาง

กระมัง"

"ผู ้น ้อยเป็นชาวผิงหยาง เพียงแต่ออกจากบ้านไปตั้งแต่เล็ก  

ติดตามอาจารย์ท่องเที่ยวอยู่ข้างนอก น้อยครั้งที่จะกลับมาที่น่ี คุณชาย

ย่อมไม่เคยได้ยินอยู่แล้ว"

"ท่ีแท้เป็นเช่นน้ีเอง ยินดท่ีีได้พบ...ยินดท่ีีได้พบ ได้พบกันถือเป็นวาสนา 

พวกเราเรยีกขานกันว่าพ่ีน้องดีหรอืไม่"

"ได้! พี่ชาย เชิญ!" 

หลีเ่มิง่ซกัีบซัง่กวนหงผูน้ี้พบกันแล้วเหมอืนได้เจอสหายเก่า ทัง้สอง

นัง่อยู่ในศาลาด้วยกันครูห่น่ึง ก่อนจะลกุข้ึนเดนิออกจากศาลา มุง่หน้าไป

ริมทะเลสาบลู่ติ่งอันงดงาม

ตั้งแต่หลงเข้ามาในยุคโบราณ นี่เป็นครั้งแรกที่หลี่เมิ่งซีได้ออกมา

เที่ยวเล่น นางมองขุนเขาและทะเลสาบเบื้องหน้าด้วยอารมณ์ที่ดีย่ิง  

มองดอกบัวสะอาดบริสุทธ์ิในทะเลสาบซึ่งส่งกลิ่นหอมออกไปไกลแล้ว 

นางก็เปล่งเสียงออกมาอย่างลืมตัว "เบญจมาศ นักพรตแห่งบุปผา  

โบตัน๋ ผูม้ัง่ค่ังแห่งบปุผา ดอกบัว สภุาพชนแห่งบปุผา แต่ข้ารักชอบเพียง

ดอกบวั เตบิโตในโคลนตมไม่แปดเป้ือน อยู่ท่ามกลางสายน�า้ไม่ยัว่เย้า"

"เติบโตในโคลนตมไม่แปดเป้ือน อยู่ท่ามกลางสายน�้าไม่ย่ัวเย้า  

ค�ากล่าวน้ีของน้องถานช่างบรสิทุธ์ิสงูส่ง โดดเด่นไม่ธรรมดา ย้อนพิจารณา

ถึงความจริงแล้วยังแฝงความหมายลึกซึ้งไม่สิ้นสุด เพียงแต่ในโลก 

ที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ จะมีสักกี่คนที่ยอมอยู่เพียงล�าพัง" 

ให้ตาย แบบนี้ก็ได้รึ! ลอกเลียนผู้อื่นก็ถูกรางวัลได้ หากรู้แต่แรกว่า
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เป็นเช่นน้ี ข้าควรเอากลอนพวกน้ีออกมาหลอกกิน หลอกด่ืม หลอกหนุ่มหล่อ

ตัง้นานแล้ว ไยต้องทนอยูใ่นคฤหาสน์สกุลเซยีวอย่างอดึอดัด้วย!

หลีเ่มิง่ซเีหน็คณุชายซัง่กวนเอ่ยชม นางจงึอดหน้าชืน่ตาบานไม่ได้ 

โบกพัดจบีเบาๆ เลยีนแบบคณุชายซัง่กวนพลางก้าวเท้ายาวๆ เดนิเคยีงไหล่ 

ไปกับเขา สนทนากับเขาอย่างจรงิใจ ซัง่กวนหงเป็นชาวต้าฉอีย่างแท้จรงิ 

เขาเจนจัดในการเมืองการปกครอง การค้า และธรรมเนียมประเพณี 

ของคนท่ีนี่เป็นอย่างดี น่ีเป็นสิ่งท่ีหลี่เม่ิงซีก�าลังกระหายอยากรู้อยู่พอดี 

แต่งงานกันมานาน เซียวจวิ้นกลับไม่เคยพูดคุยเรื่องพวกนี้กับนางเลย  

หลีเ่มิง่ซฟัีงอย่างต้ังใจ ราวกับพบเจอขมุทรัพย์อย่างไรอย่างน้ัน

บางครั้งนางจะแสดงความเห็น พูดถึงมุมมองและเรื่องราวแปลกๆ 

ที่ตนเคยพบเจอมา สิ่งที่พูดออกมาน้ันน่าต่ืนตกใจย่ิง ล้วนเป็นเร่ืองราว 

ที่ซั่งกวนหงไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เคยได้ยินก็แปลกแล้ว นี่ล้วนเป็น 

สิง่ทีห่ลีเ่มิง่ซพีบเจอมาในศตวรรษท่ีย่ีสบิเอด็ ท้ังสองย่ิงคยุกันก็ย่ิงรูส้กึถูกคอ 

ต่างรู้สึกเสียดายที่พบกันช้าไป 

พวกเขาอยู่บนระเบียงทางเดินริมทะเลสาบนานมาก ซั่งกวนหง 

เงยหน้ามองดวงอาทิตย์ เห็นว่าใกล้เท่ียงแล้วจึงพูดกับหล่ีเมิ่งซี "น้องรัก 

ข้างหน้ามหีอสรุาแห่งหน่ึง ชือ่ว่าหอเต๋อเยว่ีย ชัน้สองอยู่ตรงกับทะเลสาบ

พอดี นั่งตรงริมหน้าต่างจะสามารถชื่นชมทิวทัศน์งดงามของทะเลสาบ 

ได้ท้ังหมด เป็นสถานทีอ่นัดีในการชมทะเลสาบลูต่ิง่ ตอนนีใ้กล้เทีย่งแล้ว  

มิสู้เจ้าข้าพี่น้องไปดื่มสุราสนทนากัน น้องรักเห็นว่าอย่างไร" 

"ดี! เมิ่งถานก�าลังคิดเช่นนั้นพอดี!" 

จอืชวิฟังแล้วกแ็อบใช้มอืกระตกุเสือ้หลีเ่มิง่ซพีลางส่ายหน้าให้นาง 
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ถึงอย่างไรกเ็ป็นสะใภ้รองของสกุลสงูศกัดิ ์จะไปดืม่สรุาสนทนากบัผูอ้ืน่ส่งเดช

ได้อย่างไร

หลีเ่ม่ิงซเีป็นคนยุคปัจจบัุน ไหนเลยจะใส่ใจกับเรือ่งพวกน้ี อกีอย่าง

นางไม่เคยคดิว่าตนเองเป็นนายหญิงสกุลสูงศกัด์ิอยู่แล้ว ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่า

ตอนนี้นางแต่งกายเป็นบุรุษ ใบหน้าถูกล้างด้วยน�้าผสมยามาแล้ว  

ใครจะจ�าได้ว่านางเป็นนายหญิงของคฤหาสน์สกุลเซียว

หลีเ่มิง่ซไีม่สนใจสญัญาณทีจ่อืชวิลอบส่งมา เข้าไปในหอเต๋อเยว่ีย 

กับคุณชายซั่งกวน พอถึงชั้นสองก็ขอห้องพิเศษท่ีอยู่ติดริมทะเลสาบ  

นั่งอยู่ริมหน้าต่าง ยามที่สายลมอ่อนโชยพัดมา สร้างความรู้สึกสบาย 

เป็นเท่าตัว

หลีเ่มิง่ซชีจูอกเอ่ยกับคณุชายซัง่กวน "วันน้ีได้พบพ่ีชายโดยบงัเอญิ 

น้องชายรูส้กึเป็นบญุวาสนาอย่างย่ิง มา น้องชายขอคารวะพ่ีชายหนึง่จอก!"

"น้องรักความรู้กว้างขวางเช่นนี้ แต่ละสิ่งที่เจ้าพูดมาข้าล้วนไม่เคย

ได้ยินมาก่อน ท�าให้พ่ีชายผู้โง่เขลาได้เปิดหูเปิดตาแล้ว รู้สึกเสียดาย 

ที่ได้พบเจ้าช้าเกินไป เราพี่น้องมาร่วมดื่มกันหนึ่งจอกเถอะ!" 

ทั้งสองชูจอกสุราขึ้นพร้อมกันและดื่มรวดเดียวจนหมด จากนั้น 

ก็รินสุราดื่มกันช้าๆ อย่างผ่อนคลาย ย่ิงสนทนาย่ิงสนุกสนานมากข้ึน 

บรรยากาศครกึครืน้ยิง่นกั เดิมหลีเ่มิง่ซก็ีคอไม่แข็งอยู่แล้ว สรุาลงท้องไป

ไม่ก่ีจอกก็เริ่มเมามาย คิดถึงความกดดันของนางตอนอยู่ในคฤหาสน ์

สกุลเซียวแล้ว จ�าต้องได้รับการปลดปล่อยอย่างอิสระเช่นนี้แหละ  

นางจึงพูดมากโดยไม่รู้ตัว ชูจอกแล้วก็พูดกับซั่งกวนหง 

"พ่ีซัง่กวน บรุษุควรเดินทางท่องไปทัว่ ท�าใจให้ผ่อนคลายเป็นอสิระ 
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จนใจท่ีเมิง่ถานร่างกายอ่อนแอต้ังแต่เด็ก มอืไม่มเีรีย่วแรงแม้แต่จะมดัไก่  

มเีพียงแรงใจเท่านัน้ เคยคดิอยู่บ่อยครัง้ว่าชวีตินีห้ากได้พบผูรู้้ใจ หลงมวัเมา

ไปกับธรรมชาติด้วยกัน ยิม้เย้ยยุทธภพ คงจะสุขอรุาทีเดยีว มา พ่ีซ่ังกวน 

ท่านกับข้าร่วมด่ืมกันอกีจอก!" พูดพลางชจูอกดืม่จนหมด

ซั่งกวนหงดื่มหมดจอกเช่นกัน หัวเราะเสียงดัง "ชีวิตมนุษย์เรา 

มหีน่ึงคนรูใ้จก็เพียงพอแล้ว ควรปฏิบตัต่ิอคนผูน้ัน้เฉกเช่นพีน้่องร่วมอทุร 

น้องถานช่างเป็นคนรู ้ใจของข้าซั่งกวนโดยแท้ เพียงแต่ด้วยความรู ้

และวาจาของน้องถานแล้ว ควรตอบแทนบ้านเมือง บ�าบัดทุกข์ 

ให้อาณาประชาราษฎร์ เข้าสูร่าชส�านกัเป็นขุนนางจงึจะถูก มคี�ากล่าวทีว่่า

บรุษุต้องปกครองใต้หล้า จะเมามายอยู่ใต้เข่าของสาวงาม หลงมวัเมาไปกับ

ธรรมชาติ แล้วแก่ตายอยู่ในยุทธภพได้อย่างไร" 

เห็นซั่งกวนหงโน้มน้าวให้ตนเป็นขุนนาง หล่ีเมิ่งซีพลันอุทานในใจ 

นางเป็นเพียงสตรคีนหนึง่ สามารถท่องไปทัว่ขนุเขาและสายน�า้ของต้าฉไีด้ 

ชวิีตน้ีก็พอใจแล้ว เรือ่งใหญ่ของชาตบ้ิานเมอืงให้ผูอ้ืน่ไปกลดักลุม้จะดีกว่า 

นางไม่อยากคุยเรือ่งนีต่้อจงึหวัเราะเสยีงดงั "ฮ่าๆๆ ดืม่สุราคลอเสียงเพลง 

มนุษย์เราจะมชีวีติได้สกัก่ีครัง้กันเล่า สรุาดเีช่นน้ีจะขาดเพลงไปได้อย่างไร 

เมิ่งถานจะร้องเพลงให้พ่ีซั่งกวนฟังเป็นการเพ่ิมบรรยากาศแล้วกัน"  

พูดพลางใช้ตะเกียบเคาะชามเป็นจังหวะ อาศัยความเมามายร้องเพลง

ออกมา

"ยามท้องทะเลหัวเราะ คล่ืนกระทบสองฟากฝ่ัง จมลอยตามกระแสคลืน่ 

จดจ�าเพียงยามนี้ สวรรค์หัวเราะกับโลกอันแสนสับสนวุ่นวาย ใครจักได้  

ใครจกัเสยี ฟ้าเท่านัน้ประจกัษ์ ขนุเขาสายน�า้หัวเราะ เมฆฝนตัง้เค้ามาแต่ไกล 
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จะก่ีคลื่นก่ีฝนเมื่อผ่านไป โลกยังหมุนไปตามครรลอง เสียงหัวเราะ 

ของสายลมช่างเงียบเหงา มิตรภาพท่ีล่วงผ่านประหนึ่งแสงสายัณห์  

ย้ิมให้ความอ้างว้างย่อมไม่เงยีบเหงา มติรภาพจกัคงอยู่ตลอดไป..."

ซัง่กวนหงฟังแล้วอดตะลึงไม่ได้ อทุานว่า "น้องรกัสร้างสรรค์บทเพลง 

ได้น่าตืน่ตะลงึนกั กล้าหาญผ่าเผยถึงเพียงนี ้ซัง่กวนความรูค้บัแคบเสยีแล้ว 

มา เอาพิณมา!"

ข้ารบัใช้ด้านข้างให้เสีย่วเอ้อร์ไปหาพิณโบราณมาคนัหน่ึง ซัง่กวนหง

ผลกัจอกสรุาตรงหน้าออกไป วางพิณให้ดีและดดีพิณคลอเสยีงเพลงของ 

หลี่เมิ่งซี ซั่งกวนหงผู้น้ีมีความสามารถไม่ธรรมดา ฟังเพียงรอบเดียว 

ก็จดจ�าท่วงท�านองได้ แรกเริม่อาจจะยังไม่คุ้นชนินกั แต่แล้วก็ค่อยๆ เข้าสู่

ท่วงท�านองของเพลงและร้องตามไปด้วยกันได้ แม้แต่จอืชวิกับบ่าวสองคน

ของซัง่กวนหงยังได้รบัผลจากเสียงเพลง ปรบมอืตามไปด้วย เพียงครูเ่ดียว 

ในห้องก็มบีรรยากาศของ 'ขุนเขาสายน�า้หัวเราะ เมฆฝนตัง้เค้ามาแต่ไกล' 

อย่างแท้จริง 

ร้องเพลงจบไป ซั่งกวนหงยังคงสนุกครึกคร้ืน หันไปส่ังบ่าวชาย 

ให้ยกโต๊ะยาวออกมา 

บ่าวชายอึ้งไป "รัช...คุณชาย..." 

"เร็วเข้า!" ซั่งกวนหงเห็นบ่าวชายจะเข้ามาเตือนก็โบกมือห้าม 

บ่าวชายจนใจ หมนุตัวออกจากประตูไปสัง่เสีย่วเอ้อร์ให้ยกโต๊ะยาว

เข้ามาตั้งวางให้ดี 

ซั่งกวนหงคว้าตัวหลี่เมิ่งซีมา เอ่ยว่า "น้องถาน วันนี้เจ้าข้าพบกัน

เหมือนได้พบสหายเก่า พ่ีชายผู้โง่เขลายินดีจุดธูปสาบานเป็นพ่ีน้องกับ
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น้องถาน น้องถานคิดเห็นอย่างไร" 

"ดี!" หลี่เมิ่งซีรับค�าด้วยความเมามาย

จอืชวิตกใจ สะใภ้รองเป็นสตร ีจะสาบานเป็นน้องชายผูอ้ืน่ได้อย่างไร 

นางจึงรีบร้องห้าม "สะ...คุณชาย..."

"จอืเอ๋อร์ ไม่ต้องพูดมาก พ่ีซัง่กวนเป็นสหายผูรู้ใ้จของข้า" หลีเ่มิง่ซ ี

รู้ความคิดของจือชิวจึงรีบขัดค�าพูดของอีกฝ่าย นางเป็นคนในศตวรรษ 

ทีย่ี่สบิเอ็ด ไม่เคร่งครดักับกรอบประเพณีพวกนีอ้ยู่แล้ว ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่า

ตอนนี้นางก�าลังเมา 

ทั้งสองเดินไปหน้าโต๊ะยาว คุกเข่าลงกับพ้ืน จุดธูปสามดอก 

ปักในกระถางธูป ไหว้กันและกันสามครัง้และเอ่ยค�าสาบาน "หลีเ่มิง่ถาน  

ซั่งกวนหง แม้คนละแซ่ แต่วันนี้ขอสาบานเป็นพ่ีน้องกัน นับแต่นี้ไป 

มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน ไม่ขอเกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ยินดีตาย 

วันเดือนปีเดียวกัน ขอฟ้าดินเป็นพยานให้กับความจริงใจในครั้งนี้  

หากละทิ้งคุณธรรม ทรยศพี่น้อง ขอให้ถูกสวรรค์และมนุษย์ลงทัณฑ์!" 

หลี่เมิ่งซีเสริมในใจอีกค�าอย่างเจ้าเล่ห์ ยามทุกข์ที่หลี่เมิ่งถาน 

ร่วมต้านนั้นไม่เกี่ยวข้องกับหลี่เมิ่งซี!

ทั้งสองสาบานเสร็จก็บอกอายุ ซั่งกวนหงเป็นพ่ีใหญ่ หลี่เมิ่งซี 

เป็นน้องรอง นับแต่นี้สาบานเป็นพี่น้องต่างแซ่กัน

เสร็จสิ้นพิธี โต๊ะยาวก็ถูกยกออกไป ท้ังสองน่ังลงอีกครั้ง เวลานี ้

ดืม่สรุาไปพอประมาณแล้ว เมือ่หลีเ่มิง่ซคิีดถึงฐานะท่ีแท้จริงของตนเองแล้ว 

ก็อดรูส้กึอ้างว้างไม่ได้ ยามนีน้างเมาไปแล้วเจด็แปดส่วน อาศยัความเมา 

ชูจอกเอ่ยกับซั่งกวนหง "วันหน้าหากใต้หล้านี้ไม่มีที่ให้น้องชายอยู่  
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พ่ีใหญ่จะยินดีรับน้องชายไปย้ิมเย้ยยุทธจักรและหลงมัวเมาไปกับ

ธรรมชาติด้วยกันหรือไม่" 

ซั่งกวนหงฟังค�าพูดน้ีแล้วฉงนใจ น้องรองมีความสามารถเช่นน้ี  

ไยจึงบอกว่าใต้หล้านี้ไม่มีที่ให้อยู่ เขาเป็นใครกันแน่

หลีเ่มิง่ซเีงยหน้าเหน็แววลงัเลในดวงตาของซัง่กวนหงกพ็ลันตระหนก 

ความเมามายหายไปเล็กน้อย ลอบคิดในใจ ดื่มสุรามากไปไม่ดีจริงๆ  

ชาติก่อนเวลาเมามักถูกเพ่ือนๆ ล้อเลียนเป็นประจ�า เห็นทีชาตินี้ก็ยัง 

ไม่พัฒนาไปสกัเท่าไร

คิดเช่นนี้แล้วจึงหัวเราะกับซั่งกวนหง "ฮ่าๆๆ พ่ีใหญ่อย่าได้ถือสา 

เมื่อครู่น้องชายบุ่มบ่ามไปหน่อย ชมบุปผาต้องชมเมื่อยามบานครึ่งหนึ่ง 

ดื่มสุราต้องดื่มให้เมาเล็กน้อยย่อมดีที่สุด ได้ร่วมดื่มกับพ่ีใหญ่ วันนี ้

น้องชายมีความสุขมากจริงๆ ขออ�าลาไป ณ ท่ีนี้ น้องชายไม่ค่อยอยู่ใน

เมอืงผงิหยาง วันหน้าหากพ่ีใหญ่มเีรือ่งอะไรให้คนไปส่งข่าวทีร้่านยาอีช๋นุ

ก็พอ"

พูดจบก็หันไปเรียกจือชิว "จือเอ๋อร์...จือเอ๋อร์..." 

เรยีกอยู่สองครัง้ไม่เห็นคนมา นางจงึหนักลบัไปด ู ถึงได้พบว่าจอืชวิ 

ยืนน่ิงอยู่ตรงน้ันไม่ขยับ ดวงตาจ้องมองหลงัคา ท่าทางเหมอืนข้าไม่รูจ้กัเจ้า

อย่างไรอย่างนั้น 

หลีเ่มิง่ซอีดขบขนัไม่ได้ ลกุขึน้เดนิเข้าไปใช้พัดเคาะศรีษะจอืชวิสองที 

"จือเอ๋อร์ ไปได้แล้ว ฮ่าๆๆ..." พูดจบก็ให้จือชิวพยุงและผลักประตู 

เดินออกไป

"น้องรอง..." ซั่งกวนหงลุกขึ้นร้องเรียก เขายังอยากจะพูดอะไร  
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แต่หลี่เมิ่งซีเดินออกจากประตูไปแล้ว 

ถึงอย่างไรซั่งกวนหงก็เป็นบุรุษจึงเมามายเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน  

ยามท่ีมองแผ่นหลังแบบบางอ้างว้างนั้น และได้ฟังเสียงหัวเราะที่ดัง 

อย่างเต็มเสียงค่อยๆ ห่างออกไป ไม่รู้เหตุใดเขามักจะรู้สึกว่าในดวงตา 

ที่เป่ียมอิสระและแสนฮึกเหิมคู่น้ันมีความอ้างว้างไหวกระเพ่ือมไปมา  

ท�าให้เขาอยากจะปัดเป่ามันออกไปอย่างอ่อนโยน
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"จือชิว...จือชิว รินน�้าให้ข้าที" 

หลี่เมิ่งซีลืมตา นางรู้สึกปวดหัวจนแทบระเบิด รีบร้องเรียกจือชิว 

เปล่งเสียงออกมาแล้วถึงได้รู้สึกล�าคอแหบแห้ง เสียงเหมือนฆ้องแตก  

ลอบเสียใจที่เมื่อวานตามใจตนเองเกินไป

"บ่าวไม่เคยทราบมาก่อนว่าสะใภ้รองสามารถไปย้ิมเย้ยยุทธจกัรได้ด้วย 

ดูสิ่งท่ีสะใภ้รองท�าลงไปเมื่อวานสิเจ้าคะ ใช่สิ่งที่สตรีควรท�าหรอกหรือ  

หากคุณชายรองรูเ้ข้า บ่าวต้องถูกถลกหนังเป็นแน่ วันหน้าหากสะใภ้รอง 

จะท�าเช่นนีอ้กี อย่าให้บ่าวตดิตามไปด้วยเลยนะเจ้าคะ และอย่าบอกด้วยว่า

รูจ้กักับบ่าว"

จือชิวถือชามน�้าแกงสร่างเมาเข้ามา น่ังลงปรนนิบัติหลี่เมิ่งซีดื่ม

พลางบ่นไปด้วย ได้ยินเสียงแหบแห้งของนางแล้วก็อดรู้สึกปวดใจไม่ได้ 

มองนางด้วยสายตาต�าหนิ "สะใภ้รองประมาทเกินไปแล้ว ก็แค่ 

27
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คนผ่านทางคนหนึ่งเท่าน้ัน จะเอ่ยชื่อร้านยาของเราออกไปส่งเดช 

ได้อย่างไร ใครจะไปรู้ว่าคุณชายซั่งกวนมีภูมิหลังเช่นไรบ้าง จากที่บ่าว

สงัเกตกิรยิาวาจาของคณุชายซัง่กวนนัน้ เขาดูไม่เหมอืนคนธรรมดาท่ัวไปเลย 

หากเขาบังเกิดความสนใจจนอยากตรวจสอบประวัติของพวกเราข้ึนมา

จะท�าอย่างไรเล่าเจ้าคะ

สกุลเซียวมีอ�านาจย่ิงใหญ่ การกลั่นแกล้งพ่อค้าตัวเล็กๆ คนหน่ึง

ง่ายดายไม่ต่างจากการบี้มด แล้วนับประสาอะไรกับร้านยาของเรา 

ที่ไม่มีรากฐานและภูมิหลังท่ีแข็งแกร่ง หากคุณชายซั่งกวนรู ้จักกับ 

คุณชายรอง คุณชายรองรู ้เรื่องท่ีพวกเราเปิดร้านยาเมื่อใดจะต้อง 

ยอมรับไม่ได้แน่ สะใภ้รองทุ่มเทแรงกายแรงใจปรุงยาอยู่ในเรือนหลัง 

อย่างลมืกินลมืนอนทุกวนั ร้านยาของพวกเราถึงมวัีนน้ีได้ อย่าให้ร้านยาอ๋ีชนุ

ต้องเป็นเหมอืนร้านยาท่ีบ้านบ่าวในอดตีซึง่ถูกท�าลายไปเพราะอนัธพาลคนหน่ึง

เลยเจ้าค่ะ เช่นนั้นต้าฉีย่อมไม่มีที่ให้สะใภ้รองได้พักพิงอีกแล้วจริงๆ"

ได้ยินจอืชวิพูดถึงร้านยา หลีเ่มิง่ซก็ีตบหน้าผากตนเอง นางลมืไปได้

อย่างไรนะ ยามนีเ้ป็นเวลาใดแล้ว หวังว่าคณุชายซัง่กวนคงไม่ไปหานาง 

ทีร้่านยา แล้วสบืประวัติความเป็นมาของนางหรอกนะ

เป็นเช่นทีห่ลีเ่มิง่ซคีาดเดา วันน้ีคุณชายซัง่กวนมาร้านยาอีช๋นุแต่เช้า 

ลกูจ้างเพ่ิงเปิดประตเูตรยีมแขวนป้ายก็เหน็คณุชายชดุขาวคนหนึง่ยืนอยู่

หน้าประตู ก�าลงัมองกลอนคู่บนบานประต ูด้านหลังมบ่ีาวยืนอยู่สองคน

เห็นลูกจ้างออกมา บ่าวคนหน่ึงจึงก้าวข้ึนมาประสานมือพูด  

"น้องชาย วันนี้คุณชายข้าตั้งใจมาเย่ียมเยียนหลงจู ๊ของร้านยาอี๋ชุน  

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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