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ฉันมองเงาร่างด้านหลังของเขา ฉับพลันนั้นเองหัวใจก็เริ่มเต้นระรัวแรง

...หันหน้ามาเถิด ให้ฉันได้เห็นใบหน้าของคุณ

ชั่วขณะน้ันความคิดของฉันแทบจะจับตัวแข็ง ดุจเดียวกับสายตา เสียงเสียงหนึ่งค่อยๆ  

ผุดขึ้นมาจากก้นบ้ึงของหัวใจ ไหลผ่านความคิดท่ีสับสนยุ่งเหยิงของฉัน ฉันไม่รู้เลยว่าเพราะอะไร 

ตวัเองจงึมคีวามรูส้กึเช่นนี ้ เพียงมองเงาร่างนัน้อย่างท่ึมทือ่ เฝ้าภาวนาให้พรบิตาถัดมาเขาจะหมนุตวั 

มาเผชิญหน้ากับฉัน

...คุณเป็นใคร เพราะอะไรคุณถึงมาอยู่ที่นี่

...เงาร่างของคุณเคยผ่านสายตาฉันที่ไหน

...คุณ...คุณสบายดีไหม
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เผลอแป๊บเดียวเร่ืองราวของ 'ฮวาเหมียวเหมียว' ก็ด�าเนินมาถึงเล่มสุดท้าย 

แล้วนะคะ ยงัรู้สกึไม่อยากให้จบเลยใช่ไหมคะ เวลาเครียดๆ แค่ได้จมอยูใ่นช่วงเวลา

ของโลก 'เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง' ก็จะรู้สึกหัวใจพองฟู หาก 

ไม่ยิ้มแก้มปริก็มีหลุดหัวเราะเสียงดังๆ แน่นอน 

จากเล่มที่แล้วเหมียวเหมียวได้ลงมาตามหาสามีที่แดนมนุษย์ นอกจาก 

เหล่าสหายพวกพ้องที่มาคอยช่วยเหลือกัน ยังมี 'เสี่ยวเมา' แมวด�าน้อยที่มาป่วน 

ชีวติคูพ่่อแม่เพิม่อกี เหมยีวเหมยีวต้องเรยีนรู้การเป็นศรีภรรยาทีด่ ี เรียนรู้การใช้ชีวติ 

เฉกเช่นมนุษย์ ถึงอย่างนั้นอายุของปีศาจกับมนุษย์ก็ใช่ว่าจะเท่ากัน

สดุท้ายแล้วเจ้าแมวน้อยเหมยีวเหมยีวจะรักษาความรักในคร้ังน้ีเอาไว้ได้หรือไม่ 

เอ๋าอวิ๋นผู ้มีความรักม่ันคงกับนางจะยอมรามือง่ายๆ หรือ หรือเหมียวเหมียว 

ต้องรอไปอีกหลายภพหลายชาติกว่าที่คนทั้งคู่จะได้สมหวัง หากอยากรู้เรื่องราวของ

พวกเขาต่อว่าสุดท้ายจะจบซาบซึ้งตรึงใจหรือเศร้ารันทดจนแมวยังมีน�้าตา เชิญ 

พลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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  เป็นคนเฉลียวฉลาด มีนิสัยเจ้าเล่ห์

✱ อิ๋นจื่อ ปีศาจอกีาขาว ติดตามฮวาเหมยีวเหมยีวมานาน นับถอื 

  เป็นลกูพี ่ชอบสะสมเพชรพลอยเป็นทีส่ดุ ปลอมเป็นสตรี 

  ก็ไม่มีใครจับได้

✱ ปี้ชิง สัตวแพทย์หนุ ่ม เจ้านายของฮวาเหมียวเหมียว  
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✱ เสี่ยวฉา หญิงสาวผู้หลงทาง ชอบพูดอะไรที่คนอื่นฟังไม่รู้เรื่อง  

  ชอบอิ๋นจื่อตั้งแต่แรกพบ
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พอยกเลิกการหมั้นหมาย การแต่งงานก็ใกล้จะมาถึง

ทกุวันข้า เซีย่งชงิ และอิน๋จือ่จะปรกึษาหารือกันจกุจกิถึงปัญหาเรือ่งนี้ 

ในแดนมนุษย์ชุดแต่งงานต้องไปซื้อที่ใดจึงจะเหมาะสม เก้ียวเจ้าสาว 

ต้องท�าขึน้มาหรอืเช่าใช้ เชญิแม่ส่ือแนะน�า* ควรหาผูใ้ดไปถงึค่อนข้างสะดวก 

ถามชือ่และเวลาตกฟากต้องสร้างชือ่ปลอมและวันเกิดชะตาแปดอกัษร** 

เช่นไรจงึจะตบตาผ่านด่านไปได้ ส่งของหมัน้ควรมอบเงินให้เท่าไรจงึจะดู

เหมาะสมและใจกว้าง ตอนเข้าพิธีทางฝ่ายข้าและอิน๋จือ่ควรหาใครสกัคน

มาสวมรอยเป็นญาติห่างๆ หรอืไม่

ที่ส�าคัญที่สุดคือบ้านฝ่ายหญิงอยู่ไกลมาก ย่อมไม่อาจให้เซี่ยงชิง 

164 

เตรียมตัวก่อนแต่งงาน

* ข้ันตอนพิธีการตัง้แต่การหมัน้หมายไปจนส้ินสุดงานววิาห์ของชาวจนีในสมยัโบราณ เรยีกว่า 'สามหนงัสอื 
หกพิธี' สามหนังสือ ได้แก่ หนังสือหมัน้หมาย หนังสือแจ้งพิธี และหนงัสอืรบัเจ้าสาว หกพิธี ได้แก่ เชญิแม่สือ่
แนะน�า ถามชื่อและเวลาตกฟาก ส่งของหมั้น ยกขบวนสินสอด ก�าหนดฤกษ์แต่ง และเข้าพิธีวิวาห์
** ชะตาแปดอกัษร เป็นศาสตร์การท�านายดวงชะตาของจนี เรยีกอกีอย่างว่า 'สีแ่ถว' โดยการน�าวันเดือนปีเกิด 
ตามตารางแผนภูมิสวรรค์ทั้งสิบที่เรียกว่า 'ก่ิงฟ้า' และจักรราศีท้ังสิบสองของจีนเรียกว่า 'ก้านดิน' มาจับคู่
ท�านายชีวิตในด้านต่างๆ แต่โดยมากนิยมใช้ผูกดวงดูชะตาของคู่ชายหญิง
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เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง 4

ไปรบัเจ้าสาวท่ีภูเขาลัว่องิซึง่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยหล่ี และคงไม่สะดวก 

ถ้าจะให้ทางบ้านแม่ของเสีย่วฉาต้องส่งตวันางไปไกลเช่นน้ัน โดยเฉพาะ 

คฤหาสน์สกุลฮวายังตัง้อยู่ในป่าทึบ ด้านนอกยังมค่ีายกลป่าไผ่ลวงวญิญาณ  

มปีีศาจมากมาย แม้ไม่ท�าให้คนตกใจ แต่ท�าให้ดอกไม้ต้นหญ้าตกใจก็ไม่ดี 

เช่นกัน

อิ๋นจื่อเห็นว่าเดินทางไกลไปรับดูมีความจริงใจ เซี่ยงชิงเห็นว่า 

ไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงชื่อเสียงจอมปลอมมากนัก เสียเวลามากเกินไป  

ใช้ที่นี่เป็นบ้านฝ่ายหญิงก็ได้ แต่ถ้าเสี่ยวฉาแต่งเข้ามาอย่างเป็นทางการ  

ให้ก�าเนิดบุตรชายหญิง และเสี่ยวเมากลับมาอยู่ชั่วคราว บ้านหลังน้ีก็ดู

จะเล็กเกินไปไม่เหมาะ วางเครื่องเรือนมากหน่อยก็มีปัญหาแล้ว

สองคนถกเถียงกันอยู่เป็นนานสองนาน สุดท้ายก็สรุปความเห็น 

ออกมา ตดัสนิใจจะสร้างบ้านหลงัใหญ่ข้ึนหลงัหน่ึง ให้คนทัง้สองครอบครวั 

อยู่ด้วยกันได้ จะได้ดูแลซึ่งกันและกัน

เรือ่งเงินไม่มปัีญหาอะไร ระยะน้ีเซีย่งชงิท�างานขยันขนัแขง็ กอปรกับ 

ดวงดี ได้ไปช่วยขจัดปัญหาปีศาจก่อกวนให้กับครอบครัวท่ีมีเงินและ 

มอี�านาจแห่งหนึง่ ได้ค่าตอบแทนมาเป็นเงนิก้อนโต รวมกับเงนิท่ีเก็บสะสม 

มาก่อนหน้าน้ี เอาออกมาใช้ท้ังหมด ส่วนท่ีไม่พออิน๋จือ่เติมให้ อย่างไรเสยี 

การสร้างบ้านในชนบทถ้าไม่วาดลวดลายเตมิสตีกแต่งไปทัง้หลงัก็นับว่า 

ยังถูกมาก ที่ดินโดยทั่วไปไม่ต้องใช้เงิน เพียงซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้าง  

จ้างช่างฝีมือสักสองสามคน ส่วนอื่นที่เหลือก็ท�าไปตามประเพณี คนใน 

หมู่บ้านเดียวกันจะมาช่วยเหลือโดยไม่ต้องจ้าง เพียงมีอาหารให้กิน 

สามมื้อก็พอ เน่ืองจากเวลานี้บ้านเรานับเป็นครอบครัวท่ีมีฐานะ ดังนั้น
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อาหารสามมื้อจึงมีซาลาเปาไส้เนื้อหรือไม่ก็เส้นหมี่ใส่ไข่ไก่ ทุกคนกิน 

อย่างเบกิบานใจ พากนัชมเซีย่งชงิกับอิน๋จือ่ว่าใจกว้าง การท�างานก็เร็วขึน้

หลายส่วน

ระหว่างสร้างบ้าน งานเตรยีมการด้านอืน่ก็ไม่ได้หยุดชะงกั ย่ารอง 

ท�าหน้าท่ีเป็นแม่สื่อของบ้านสกุลเซี่ยงโดยเฉพาะ หลังจากรับเงินจาก 

พวกเราไปหน่ึงพวงก็ไปท�าหน้าท่ีเชิญแม่ส่ือแนะน�า บ้านสกุลเย่ียเอง 

ก็เตรียมการไว้ก่อนแล้วจึงไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาอะไร เพียงเอ่ยปาก 

ก็ตกลงกันได้ นางกลับมาบอกอย่างดใีจว่าเงนิค่าแรงน้ีเหมอืนได้มาเปล่าๆ  

วันหน้าถ้ามีเรื่องดีเช่นนี้อีกอย่าลืมมาหานาง

เซี่ยงชิงบอกวันเดือนปีเกิดชะตาแปดอักษรของเขาให้ข้าทราบ 

นานแล้ว ส่วนของเสีย่วฉา อ๋ินจือ่ก็ว่ิงไปสบืถามมาตอนกลางดกึ จากนัน้ 

ก็หาตวัหานจิง้มาค�านวณหาชะตาแปดอกัษรของคู่สามภีรรยาท่ีเจริญรุ่งเรือง

ออกมาสองชุด แสร้งท�าเป็นชะตาแปดอักษรของข้ากับอ๋ินจ่ือแล้วส่งไป  

แม่สามีของข้ากับนายท่านผู้เฒ่านายหญิงผู้เฒ่าสกุลเยี่ยต่างดีอกดีใจ 

สบายใจที่ไม่ได้เลือกคนผิด

ของหมัน้ท่ีอิน๋จือ่ส่งไปมากมายย่ิง เปรียบกับของหมัน้ของครอบครัว 

มั่งมีแล้วยังมากกว่าเกินสิบเท่า ทองค�ายี่สิบต�าลึง เงินแท้หนึ่งร้อยต�าลึง  

ผ้าต่วนหลากสีส�าหรับตัดเสื้อตัวนอกตัวในแปดสิบพับ ผ้าไหมสีต่างๆ  

สองร้อยพับ ตอนส่งไปต้องใช้หาบถึงย่ีสิบกว่าหาบจึงขนหมด สกุลเยี่ย 

เห็นของหมั้นมากมายเช่นนี้ก็ย่ิงพึงพอใจในตัวบุตรเขย ครั้นแล้วจึง 

ถอนค�าพูดที่พูดออกไปด้วยความโมโหว่าจะไม่ให้สินเดิมแก่บุตรสาว  

ยังเติมเสื้อผ้าและเครื่องเรือนให้อีกไม่น้อย
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เดิมเข้าใจว่าส่วนของข้าเพียงมอบให้เป็นพิธีเท่านั้น คิดไม่ถึงว่า 

เซีย่งชงิก็ไม่ได้ให้น้อยกว่าอ๋ินจือ่สกัเท่าไร ภายหลังแอบถามด ู ท่ีแท้เพราะ 

แม่สามีรักหน้าตา ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมให้บุตรชายของตนแต่งภรรยา 

สูน้้องชายภรรยาไม่ได้ ด้วยกลวัจะถูกผูอ้ืน่เย้ยหยันจงึเอาทองค�าทีอ่ิน๋จือ่ 

มอบให้นางในตอนน้ันออกมากว่าครึ่งหีบเพ่ิมเติมลงไปในของหมั้น 

อย่างไรเสียข้าก็ต้องเอากลับมาบ้านพร้อมกับสินเดิมอยู่แล้ว ไม่มีอะไร

แตกต่าง

ถัดจากน้ันก็เป็นฝ่ายหญิงต้องมอบของขวัญตอบแทน โดยทั่วไป 

ก็จะมอบเป็นพ้ืนรองเท้าปักอะไรพวกนั้น ครั้นแล้ว...ข้าก็หยิบเข็มข้ึนมา 

มอืไม้สัน่ กลายเป็นท่ิมน้ิวมอื ท่ิมจนเข็มหักไปกองใหญ่ เซีย่งชงิเหน็แล้ว 

ปวดใจ แอบบอกจะช่วยข้าปัก กลบัถูกข้าผลกัออกประตไูป ดงึดันปักอยู่

หนึง่เดอืนเตม็ๆ จงึปักงูสเีขยีวตวัหนึง่บนพ้ืนรองเท้าได้ส�าเร็จ ทว่าทกุคน 

ต่างบอกว่าคล้ายใบหญ้าหรอืไส้เดอืนตวัหนึง่...ท�าลายความเชือ่มัน่ของข้า 

อย่างมาก เซีย่งชงิปลอบใจบอก "อย่างไรเสยีก็สวมอยู่ใต้ฝ่าเท้า ไม่มใีครเห็น  

ไม่เป็นไร"

อ๋ินจือ่กลบัหยิบพ้ืนรองเท้าไป แล้วหัวเราะอยู่นานอย่างไร้ศลีธรรม

ไม่นานเขาก็หัวเราะไม่ออก เพราะของขวัญตอบแทนของเสี่ยวฉา 

ก็ส่งมาถึงแล้ว คนที่เอาของขวัญมาส่งให้คือคุณชายสามสกุลเย่ีย เขา 

เช็ดเหงื่อเย็นที่หน้าผากแล้วเอาพ้ืนรองเท้าปักลายไก่อ้วนสีขาวที่ดูแล้ว 

ไม่น่าจะเอามาสวมได้ย่ืนใส่มอือ๋ินจือ่ บอกอย่างขออภัย "ไม่รู้เพราะเหตุใด

งานเย็บปักของน้องสาวข้าจึงใช้การไม่ได้แล้ว ได้โปรดให้อภัยด้วย ถ้า 

ไม่ชอบใจจรงิๆ ข้าจะไปหาแม่นางสกัคนช่วยปักให้ใหม่ รบัรองจะไม่บอกใคร 
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ขอเพียงท่านอย่าทิ้งขว้างนางเป็นพอ"

"อันนี้ใช้ได้แล้ว" อิ๋นจื่อกัดฟันรับไว้

รอจนคุณชายสามสกุลเย่ียจากไป ข้าจึงเย้ยหยันอย่างไม่เกรงใจ  

"อันท่ีข้าปักแม้จะน่าเกลียด แต่อย่างไรก็ยังใส่ได้ ทว่าไก่ตัวน้ีของเจ้า 

ตรงกลางปักจนนูนขึ้นมาก้อนใหญ่ สวมลงไปเดินไม่ได้แน่นอน"

อิ๋นจื่อมองข้าอย่างหยามหยันแวบหนึ่ง "นั่นเพราะไส้เดือนท้ังเล็ก

ทัง้ยาวและปักไว้ทีด้่านข้าง ดังนัน้จงึสวมแล้วเดนิได้ พวกท่านท้ังสองคน

ล้วนเป็นตัวโง่งม!"

ข้าพุ่งเข้าไปกัดเขาทันที

งานสร้างบ้านแม้จะด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่อย่างน้อยก็ต้องรอ 

อีกสี่เดือนจึงจะสร้างเสร็จ ในช่วงน้ีข้าก็เที่ยวไปโน่นมาน่ี แทบอยากจะ 

บอกกับคนทั้งใต้หล้าว่าข้าจะแต่งให้เซี่ยงชิงแล้ว เสี่ยวฉาอยู่แต่ในบ้าน 

ของตน วันๆ รอจนจติใจร้อนรน ทุกครัง้ท่ีเจอข้าเป็นต้องคว้ามอืมาถามว่า

อ๋ินจื่อเป็นอย่างไร เขาไม่ได้นึกเสียใจภายหลังกระมัง เมื่อไรจึงจะเข้า 

พิธีแต่งงานได้

ข้าได้แต่ปลอบใจนาง ถึงอย่างนัน้นางก็ยังกินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลบั  

ภายหลงัอิน๋จือ่ทนไม่ไหวจงึมาหานางตอนกลางดกึแล้วต่อว่า "เจ้านางหนผููนี้!้ 

ถ้าก่อนแต่งงานเจ้าขอบตาด�าคล�้าขึ้นมาล่ะก็ ข้าจะยกเลิกการแต่งงาน

ทันที!"

ครัน้แล้วเสีย่วฉาก็เริม่ท�างานและพักผ่อนตามปกตทิกุวันอย่างว่าง่าย 

เน่ืองจากเซี่ยงชิงยุ่งอยู่กับการสร้างบ้าน ดังน้ันข้าจึงมาเที่ยวเล่นหานาง 

อยูเ่สมอ มาเล่าว่าทกุวันอิน๋จือ่ท�าอะไรบ้าง ท�าให้นางเบกิบานใจข้ึน
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เสี่ยวฉาซาบซึ้งใจในเรื่องนี้อย่างมาก ทว่านางก็มักจะให้ค�าชี้แนะ 

ติชมเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัวของข้าอยู่เสมอ นางศึกษาเร่ืองแป้งบุปผา  

แป้งชาด ยังมีอะไรท่ีเป็นกระปุกๆ เป็นขวดๆ นางบอกเป็นเจ้าสาวต้อง

บ�ารงุรกัษาผวิพรรณ เครือ่งประทนิโฉมในสมยัโบราณไม่ด ีดงัน้ันจงึต้อง 

ท�าเอง ยังพาข้าเดินลัดเลาะเที่ยวดูไปทั่วคฤหาสน์สกุลเย่ีย เวลานี้ 

ความสมัพันธ์ของนางกับบดิามารดาและพ่ีน้องดข้ึีนมากแล้ว แต่ข้ายังคง

ไม่เข้าใจเพราะเหตใุดนางจงึชอบบอกว่านางยังมีบดิามารดาท่ีอยู่ในอนาคต

อีกสองคน เรื่องที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็มองข้ามไปเถิด

บ้านสกุลเย่ียมศีาลบรรพชนใหญ่มากหลงัหน่ึง ปกตจิะปิดใส่กุญแจ 

ไว้ มีเพียงช่วงปีใหม่ที่จะเข้าไปเซ่นไหว้ วันนั้นตอนเดินมาถึงหน้าประตู 

ก็บงัเอิญเจอนายหญิงผูเ้ฒ่าสกุลเยีย่ เนือ่งจากข้าเป็นพ่ีสาวสามขีองเสีย่วฉา

ในอนาคต นางจงึดงึมอืข้าเข้าไปถามด้วยน�า้เสยีงนุ่มนวลว่าข้าเป็นลกูบ้านใด 

ชือ่อะไร

หลังจากข้าตอบไปเป็นข้อๆ จู่ๆ นางก็หัวเราะข้ึนมา "ช่ือนี้ของเจ้า

ช่างบังเอิญย่ิงนัก ชื่อเหมือนกับผู้มีพระคุณในศาลบรรพชนที่บ้านเรา 

กราบไหว้ไม่มผีดิ นับว่ามวีาสนาต่อกัน วนัหน้าจะต้องอยู่ร่วมกับเส่ียวฉา 

ด้วยความรักใคร่ปรองดองอย่างแน่นอน"

ผู้มีพระคุณอะไรหรือ ข้าไม่เข้าใจ

นายหญิงผู ้เฒ่าสกุลเย่ียจึงเริ่มเล่าเร่ืองราวให้ข้าฟัง นางบอก 

เมือ่นานมาแล้วบรรพบรุษุสกุลเย่ียมชีือ่ว่าติวตวิ เป็นลกูก�าพร้า หลงัจาก

หญิงชราแซ่เฉินรับมาเลี้ยงก็ให้เขาใช้แซ่เย่ียของสามีท่ีตายไป เดิมที 

พวกเขามีชวิีตความเป็นอยู่ทีย่ากล�าบาก ต่อมาเนือ่งจากหญงิชราแซ่เฉนิ
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ป่วยหนกั เขาจ�าต้องไปลกัขโมยตามถนน ไปขโมยถุงใส่เงินของแม่นางผูห้น่ึง 

ที่ชื่อฮวาเหมียวเหมียว แต่กลับถูกจับได้ ต่อมาแม่นางผู้น้ันไม่เพียง 

ไม่ต�าหนิเขา ยังให้คนเอาเงนิทองจ�านวนไม่น้อยมาช่วยเหลอืเขา ให้น�าไป

รกัษาอาการป่วยของมารดาและใช้เพ่ือด�ารงชวีติ หลงัจากมารดาเขาตาย  

เขาจงึอาศยัเงนิเหล่านีไ้ปท�าการค้า คดิไม่ถึงว่าการค้าจะราบรืน่ไร้อปุสรรค  

ต่อมาหลานชายมุมานะบากบั่นเข้ารับราชการไปเป็นขุนนาง ร�่ารวย 

มเีกียรตยิศสงูส่งอยู่ช่วงหนึง่ ภายหลงัแม้จะผ่านการเปลีย่นแปลงราชวงศ์ 

ฐานะข้ึนสูงลงต�่า กระนั้นยังคงไม่ล้ม มาถึงวันนี้แม้จะไม่มีหน้ามีตา 

เช่นในอดีต ก็นับว่าชีวิตความเป็นอยู่ราบร่ืน สกุลเย่ียไม่กล้าลืมตัว  

ตั้งป้ายชื่อแม่นางฮวาเหมียวเหมียวไว้ในศาลบรรพชน เซ่นไหว้ทุกปี

ท่ีแท้มีคนดีที่ชื่อเหมือนข้าคนหนึ่ง เรื่องเล่านี้ข้าฟังแล้วชอบมาก 

รู้สึกดีต่อบ้านสกุลเยี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วน

ภายหลงัตอนเสีย่วฉาว่างๆ ไม่มอีะไรท�าได้เล่าเรือ่งน้ีให้เจีย้นหนาน

ฟัง เขาก็พูดออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจ "เพียงเรื่องเล็กน้อยที่ท�าลงไป  

ถึงกับได้ผลลัพธ์ท่ีดีงามเช่นนี้  คนรุ ่นหลังของเด็กน้อยในตอนน้ัน 

กลายมาเป็นญาตเิก่ียวดองรุน่เดยีวกัน นบัว่าต้นไม้ท่ีต้ังใจปลกูไม่ออกดอก  

กิ่งหลิวที่ปักส่งเดชให้ร่มเงา*"

* 'ต้นไม้ที่ตั้งใจปลูกไม่ออกดอก กิ่งหลิวที่ปักส่งเดชให้ร่มเงา' เป็นส�านวน หมายถึงสิ่งที่ทุ่มเทความพยายาม 
ไปมาก สุดท้ายกลับไม่สมปรารถนา แต่สิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจกลับให้ผลลัพธ์ที่ดี
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เพราะเหตุใดกัน...ทั้งท่ีข้าจะเป็นคนแต่งงานแท้ๆ ทว่าเจ้าพวกนั้น

กลับตื่นเต้นดีใจยิ่งกว่าข้าเสียอีก

บ้านยังสร้างไม่เสร็จ เทพเซียนปีศาจจากทุกหนแห่งทั้งบนฟ้าและ

ใต้ดินต่างพากันมาแสดงความยินดี รบเร้าจะมาร่วมงานเลี้ยงให้ได้  

ความเร่าร้อนนี้ท�าให้พวกเราทั้งซาบซึ้งใจและกลัดกลุ้มอย่างที่สุด

ทีก่ลดักลุม้เพราะไม่รูจ้ะอธิบายกับพวกแม่สามแีละพ่อแม่เสีย่วฉา

ถึงความเป็นมาของคนเหล่านี้อย่างไรดี...

ต่อให้จอมมารววักระทิงกลายร่างเป็นมนษุย์ ความสงูของร่างกาย 

ก็ชนขอบประตูได้ อีกทั้งหน้าตาก็ดุร้ายน่ากลัว แค่เดินออกจากประตู 

ก็ท�าให้เดก็ๆ ตกใจกลวัแล้ว ภรรยาเอกและอนลุ้วนถูกเขาเรียกมาร่วมงาน 

หลวัช่าถลงึตามองเจยีวเจยีว คอยจ้องจบัผดิอยู่ตลอดเวลา กินข้าวกไ็ม่ให้ 

ผูอ้ืน่นัง่ลง ต้องบงัคบัให้ยืนอยู่ข้างๆ เจยีวเจยีวกินข้าวค�าก็บอกไม่เป็นไรค�า  

165 

แขกเหรื่อไหลมาไม่ขาดสายดุจปุยเมฆ
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กินข้าวค�าก็บอกขออภัยค�า ก้มหน้าค้อมเอว ท�าเอาพวกเรากินข้าว 

อย่างไม่มีความสุข

คนดูแลคฤหาสน์สกุลฮวาสองคนในแดนมนษุย์ ส�าหรบัเจีย้นหนาน

ยังนับว่าพอถูไถ ขณะท่ีลั่วลั่วกลับขี้ขลาดยากจะหาใดเทียม ทว่าคร้ังน้ี

กลับปลุกปลอบใจให้กล้าออกจากบ้านมาร่วมงานแต่งงาน เจอคนก็ 

หลบหน้าหลบตาซกุซ่อนตวัไปท่ัว แทบจะท�าให้คนเข้าใจว่านางเป็นคนร้าย 

ที่อยู่ในประกาศจับ คิดจะไปแจ้งทางการให้มาจับกุมผู้ต้องหา

พ่อบ้านกับหัวหน้าสาวใช้สองคนบนสวรรค์ เสี่ยวหลินเดินวน 

รอบบ้านไปรอบหนึ่ง ไม่ได้พูดอะไร เพียงส่ายหน้าแล้วเดินออกไป  

ในค�่าคืนวันเดียวกัน เพียงได้ยินเขากับหวาวาส่งเสียงเอะอะอยู่ข้างนอก  

วันรุ่งขึ้นก็พบว่าเครื่องเรือนทั้งบ้านและการจัดวางถูกเปลี่ยนไปทั้งหมด 

กลายเป็นเตียงไม้จันทน์ม่วงแกะสลักจากช่างที่มีชื่อเสียงหลังใหญ่ 

ภาชนะใส่อาหารที่หลอมจากเงิน ทองประดับเพชรพลอย หรูหราโอ่อ่า 

จนข้าเกือบเข้าใจว่าไปนอนอยู่บ้านคนอื่น หวาวาก�าลังสั่งการให้คน 

ทาก�าแพงด้วยน�้าปูนขาว บอกจะใช้แผ่นทองค�ากับแผ่นเงินติดเป็น

ลวดลายตกแต่งทีด้่านนอก ท�าเอาเซีย่งชงิตกใจแทบตาย รีบบอกพวกเขา

ให้เปลี่ยนกลับคืนเหมือนเดิม ข้าเองก็กระโจนเข้าไปแย่งชิงเครื่องเรือน 

ที่เซี่ยงชิงลงมือท�าเองกลับคืนมา จะได้ไม่ถูกพวกเขาผ่าไปท�าฟืน

สหายชั่วร้ายกลุ่มหนึ่ง ไป่ไฉขันอาสาเป็นคนรับซองเงินช่วยงาน 

ให้ข้า หานจิง้เท่ียวท�านายเรือ่งร้ายของผูอ้ืน่ไปทัว่ สองคนนีก็้แล้วไปเถดิ 

เสี่ยวจื่อกับเซ่าจ้งสองคนท่ีถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจมาแต่เด็ก ทั้งบ่นว่า 

บ้านไม่สะดวกสบาย และบ่นว่าเตียงแข็งเกินไป ข้าโมโหขึ้นมาจึงโยน 
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พวกเขาสองคนไปท่ีสวนผัก กลับคืนสู่ร ่างเดิมไปหาท่ีนอนเอาเอง  

แขกคนอืน่ๆ ท่ีมาแล้วไม่อาจจดัสถานทีใ่ห้ได้ก็ปฏบิติัเช่นเดยีวกันทัง้หมด 

ผลก็คอืคอกวัว เล้าหม ู รวมถึงสวนผกัล้วนมแีขกพักเตม็ไปหมด พ่ีสะใภ้

ประหลาดใจยิ่ง "เหตุใดระยะนี้บ้านพวกเราจึงมีสัตว์เพิ่มขึ้นมาก"

เพ่ิงจะพูดเสร็จก็มีเสียงเคลื่อนไหวดังมาจากเล้าหมูด้านข้าง เป็น 

เสีย่วหวงเสอืตวัน้ันตืน่แล้ว เขากลายร่างเป็นมนษุย์ไม่ทันจงึใช้เสยีงค�าราม

เป็นการทกัทายตามมารยาท พ่ีสะใภ้ตกใจขวญัหนดีฝ่ีอ รบีหนีตาย ยังไป 

แจ้งทางการให้หาคนมาจดัการเสอื ในเวลาอนัสัน้ท�าเอาวุ่นวาย โกลาหล

อลหม่านไปหมด

โม่หลนิก็ลากจิน่เหวนิมา ทัง้พาบตุรสาวหัวแก้วหัวแหวนของพวกเขา 

มาด้วย กว่าทั้งสองจะมีลูกคนนี้ได้ช่างยากเย็นแสนเข็ญ นางหนูผู้นั้น 

รูปร่างหน้าตาไม่เลว รับสืบทอดนิสัยเหี้ยมหาญไม่กลัวใครจากจิ่นเหวิน 

เอ้อ...ไม่อาจให้เสี่ยวเมาบ้านข้าเข้าใกล้เกินไป เพราะนางจะตีคน

ไห่หยางมีงานยุ่งจึงไม่ได้มา เพียงฝากคนเอาของขวัญล�า้ค่าและ

จดหมายที่เป่ียมไปด้วยความรักดื่มด�่ามาให้ ของขวัญคือกระบี่วิเศษ 

ที่คมกริบ เซี่ยงชิงชอบมาก เอามาเช็ดถูอยู่เสมอ จดหมายฉบับนั้น

เนื่องจากเขียนได้น่าสะอิดสะเอียนคลื่นเหียนเกินไป ข้าจึงเผาทิ้งไปแล้ว

ยังมีปีศาจน้อยใหญ่อีกมากมาย ทั้งรู ้จักและไม่รู ้จักพากันมา 

มอบของขวัญ ข้ารบัของขวัญจนมอืไม้อ่อน และโยนให้เซีย่งชงิไปจดัการ

ทัง้หมด เขานบัดแูล้วบอกด้วยท่าทางล�าบากใจ "เหมยีวเหมยีว...ใช่มาก 

เกินไปหรือไม่ ประเมินดูแล้วเราสามารถดื่มกินไปถึงชาติหน้าได้เลย"

นี่ไม่ใช่เรื่องดีหรือ
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เอ๋าอว๋ินก็มาแล้ว แต่แอบๆ มา เขาไม่ได้ตัง้ใจมาร่วมงานแต่งงาน 

ของข้า เพียงจับมือข้าข้างท่ีมีรอยประทับติดอยู่ข้างนั้นมาดูอยู่เป็นนาน  

ถามว่า "วันหน้าจะท�าอย่างไร"

"มีอะไรต้องท�าอย่างไร ใช้ชีวิตอยู่กับสามีอย่างมีความสุขก็พอ"

สีหน้าของเอ๋าอว๋ินค่อนข้างเศร้าหมอง หลังจากเขาฟังค�าตอบ 

ของข้าแล้วก็ส่ายหน้าฝืนย้ิม ท้ิงสร้อยข้อมือไข่มุกเจ็ดสีให้ข้าเส้นหนึ่งกับ 

ปลาถวนซั่นตัวอ้วนสวยหลายตัว รีบร้อนจะจากไป ก่อนไปจู่ๆ ก็หันมา 

พูดกับข้าอย่างจริงจัง "ไว้ข้าจะมาหาเจ้า"

"พร้อมต้อนรับเจ้ามาเป็นแขกเสมอ" ข้าส่งเขาจากไปด้วยความ

สบายใจ

เส่ียวเมาก็กลบัมาแล้ว เดินเตรด็เตร่ไปมาลับๆ ล่อๆ อยู่ทีห่น้าประตู 

ไม่กล้าเข้ามา

ยังเป็นข้าทีไ่ด้กลิน่ของเขา ออกไปคว้าหูลากเข้ามา จากนัน้ก็มอบให้ 

เซีย่งชงิ ถามเขาว่าจะลงโทษอย่างไร

"ท่านแม่..." เสี่ยวเมาลู่ใบหู พยายามท�าท่าน่าสงสาร

ขณะท่ีข้าก�าลงัเตรยีมหาสิง่ของมาหวดแมว สัง่สอนให้เขาจ�าไปชัว่ชวีติ

อยู่นั้น กลับถูกเซี่ยงชิงห้ามไว้ เขาบอก "น่ีเป็นเรื่องระหว่างพวกเราบุรุษ 

ด้วยกัน ยังคงให้พวกเราจัดการกันเองเถิด"

ครัน้แล้วข้าก็ถูกพ่อลกูกันออกมา เพิกถอนสทิธิในการแสดงความเหน็ 

พวกเขาสองคนเข้าไปในป่าบนภูเขา กระทั่งเวลาอาหารค�่าจึงกลับมา  

ตอนกลับมาใบหน้าของเสี่ยวเมาเขียวแถบหน่ึงม่วงไปแถบหนึ่ง ใบหน้า 

ของเซี่ยงชิงมีรอยแดงรอยหนึ่ง ข้าเห็นแล้วโมโหมาก รีบไปหาโม่หลิน 
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เอายามาทา พรุ่งนี้คนจะได้ไม่คิดว่าข้ายังไม่ทันเข้าพิธีแต่งงานก็ใช้ 

ความรุนแรงในครอบครัวกับสามีและบุตรชายแล้ว

พวกเขากลับหัวเราะคิกคัก ไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจ

ตอนกลับห้อง ข้าดงึเซีย่งชงิไว้พลางถามอย่างไม่เข้าใจ "เหตใุดท่านจงึ

ถูกเสีย่วเมาตีเอาได้ ด้วยฝีมอืของท่านในตอนนี ้ เขาคดิจะตใีห้ถูกตวัท่าน 

น่าจะไม่ง่าย"

เซีย่งชงิลูบศรีษะข้า ตอบอย่างเบกิบานใจ "ย่อมต้องให้ลกูได้ลิม้รสหวาน

บ้าง หาไม่เขาก็ข้ามหลมุทีอ่ยู่ในใจหลมุนัน้ไปไม่ได้สักท"ี

"หลุมอะไร"

"เอาเถิด ไม่ต้องคิดแล้ว ความสมัพันธ์ระหว่างพ่อลูก สตรีไม่เข้าใจ

หรอก"

เอาเถิด...พวกท่านจะจดัการกันเองก็จดัการกันเองเถิด ทว่าดูเหมอืน

เสีย่วเมาจะว่าง่ายข้ึนมาก อย่างน้อยก็ไม่ได้แอบท�าเรือ่งเลวร้ายอะไรอกี 

บอกจะต่อสู้กับบิดาอย่างเปิดเผย ท�าให้เซี่ยงชิงพ่ายแพ้แล้วชิงตัวข้า 

กลับไป

เซี่ยงชิงแสดงท่าทีสนับสนุนและส่งเสริมการกระท�าของเขา

อิน๋จือ่นับวนัก็ย่ิงเหม่อลอยนานข้ึน อกีท้ังดูเหมอืนจะกระสบักระส่าย

วุ่นวายใจขึ้นทุกที โม่หลินบอกอย่างมีประสบการณ์ว่าเขาอาจเป็น 

โรคหวาดหว่ันช่วงก่อนแต่งงาน ข้าจงึเข้าไปปลอบเขาด้วยความหวังดี

"ข้าก�าลังคิดว่า...เสี่ยวฉาจะใช่นางหรือไม่" อิ๋นจื่อพูดขึ้นเบาๆ

"ที่แท้แล้วนางเป็นผู้ใดหรือ" เด็กน้อยข้ีสงสัยที่มีอยู่เต็มท้องข้า 

ไม่มีที่ให้ระบาย

Page ������ ������ ������ ������������ 4.indd   18 8/7/2563 BE   09:16



19

จวี๋ฮวาซั่นหลี่

"ถ้าเป็นนางล่ะก็ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีนิสัยเช่นนี้" อ๋ินจ่ือไม่สนใจข้า  

ยังคงพูดต่อไป "ทว่าตอนดีดพิณคล้ายคลึงยิ่งนัก หรือจะเป็นนางจริงๆ"

เอาเถิด เจ้าชอบพูดกับตนเองก็พูดไปให้พอ ข้าหมุนตัวคิดจะ 

เดินจากไป

อิ๋นจื่อกลับดึงข้าไว้ "ท่านว่า...เสี่ยวฉาคล้ายเซียนปิงหวันหรือไม่"

"ไม่คล้าย" ข้าตอบอย่างหนักแน่น "หญิงที่พูดจาเจ็บแสบผู้น้ันกับ

เสีย่วฉาท่ีน่ารกัมอีะไรคล้ายกันหรอื นอกจากนีน้างยังชอบสวมเสือ้ผ้าสดี�า 

เสี่ยวฉาสวมแต่เสื้อผ้าสีอ่อนไม่ก็สีขาว แต่ไรมาก็ไม่เคยปฏิบัติต่อผู้อื่น

อย่างเย็นชา ทั้งเปิดเผยตรงไปตรงมาและใสซื่อ"

"น่ันก็จริง แต่แววตากับเสียงพิณน่ันท�าให้ข้าหยุดคิดไม่ได้" อิ๋นจ่ือ 

เกาๆ ศีรษะ ดูท่าทางยังกลัดกลุ้ม "ถ้านางใช่จริงๆ จะท�าเช่นไร"

"เช่นนั้นก็ท�าอะไรไม่ได้"

อิ๋นจื่อล�าบากใจยิ่ง "หรือข้าจะแต่งกับปิงหวันจริงๆ"

ข้าบอกอย่างตรงไปตรงมา "แต่งก็แต่งสิ เจ้าก็รับปากไปแล้วนี่"

"กับหญิงที่ข้าเคยปฏิเสธ จะให้ข้าแต่งด้วยได้อย่างไร"

ข้ายิ้มชั่วร้าย ถามอย่างหยั่งเชิง "เจ้ารู้สึกผิดหรือ"

"ไม่ใช่!" อิ๋นจื่อรีบหันหน้าไป "ข้าไม่ชอบหญิงผู้นั้นจริงๆ!"

ข้าตอบอย่างมั่นใจ "เจ้ายังรู ้สึกผิดอยู่เป็นแน่! เพราะตอนน้ัน 

นางตายเพ่ือเจ้า เจ้าเองก็ระทมทุกข์อยู่นาน ในใจจะต้องเฝ้าคดิถึงผูอ้ืน่อยู่ 

อย่างแน่นอน"

อิ๋นจื่อยกมือข้ึนมาเขกศีรษะข้า "ท่านเปล่ียนเป็นเฉลียวฉลาด 

ตั้งแต่เมื่อไร ที่ควรเรียนรู้ก็เรียนรู้ไม่ได้ ที่ไม่ควรเรียนกลับไปเรียนมา"
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"เทพป้ีชงิเป็นคนบอกข้า" ข้าลบูคล�าศรีษะท่ีปดูโน ตอบอย่างหงุดหงดิ 

"ตอนนัน้เขายงับอกข้าว่าอย่าไปรบกวนเจ้า ให้เจ้าได้อยู่เงยีบๆ สกัระยะ"

"ชชิะ ใครให้บรุษุของเจ้าปากมากเช่นน้ัน!" อิน๋จือ่โกรธเพราะเสยีหน้า 

อีกครัง้ กางปีกบนิหนไีป

อืม ห้องนอนของเขาให้แขกยึดครองไปแล้ว เวลานี้ที่นอนของเขา 

คอืรงันกในป่า
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ข้ากบัอิน๋จือ่ไม่ได้เลอืกแต่งงานวันเดียวกัน หากแต่ข้าออกเรือนก่อน 

หนึ่งวัน ถัดมาอีกวันเขาจึงแต่งภรรยา

แม่สามีกับเซี่ยงชิงถกเถียงกันอยู่นานว่าจะใช้รูปแบบพิธีใด 

มาแต่งข้าเข้าเรอืน พวกนางบอกว่าข้ากระทัง่บตุรชายกม็แีล้ว ไม่สูใ้ช้รปูแบบ 

พิธีแต่งหญิงม่าย ท้ังน้ีผู้คนจะได้ไม่ซบุซบินนิทาว่าเซีย่งชงิยังไม่ได้แต่งงาน 

ก็ท�าเรื่องเหลวไหลแล้ว

เซี่ยงชิงคัดค้านสุดก�าลัง โมโหจนแทบตบโต๊ะ เขาบอกเส่ียวเมา 

เป็นบตุรชายของเขา จะปิดบงัผูค้นได้หรือ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องใช้รปูแบบ 

พิธีแต่งหญิงสาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาแต่งข้าเข้าบ้าน

ข้ากลับเห็นว่าแบบใดล้วนได้ท้ังน้ัน ดีที่สุดคืออย่ายุ่งยากเกินไป  

ยิ่งตัดพิธีรีตองออกไปได้เท่าไรยิ่งดี

หลังจากถกเถียงกันอยู่สองชั่วยามเต็ม ในท่ีสุดแม่สามีก็ยอมแพ้  

166 

เป็นฝั่งเป็นฝา
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ข้าจึงต้อง...ผ่านพิธีแต่งงานในแดนมนุษย์ท่ีเปรียบกับพิธีแต่งงาน 

ในแดนสวรรค์แล้วยังยุ่งยากย่ิงกว่าอีกครัง้ สนิเดมิจดัเตรยีมตามประเพณี  

ส่งไปตัง้แต่เมือ่วานแล้ว พิธีแต่งงานจะจดัขึน้ในค�า่ของวนัถัดไป สถานที่ 

ที่เจ้าสาวจะออกเรือนคือบ้านหลังเก่า เซี่ยงชิงจะออกจากบ้านหลังใหม ่

มารับตัวเจ้าสาวและพาไปท่ีบ้านแม่สามี ข้าเร่ิมน่ังอยู่หน้าโต๊ะเคร่ืองแป้ง 

ตั้งแต่ตอนบ่าย มีผู้สูงอายุจากทางบ้านแม่สามีที่มีความเป็นสิริมงคล 

อยู่ในตวัครบทุกด้าน* ใช้หวีใหม่หวีผมให้ข้าช้าๆ เพ่ือเกล้าเป็นทรงเจ้าสาว 

ปากก็ขับร้องเพลงหวีผมไปด้วย "หวีครั้งท่ีหน่ึงหวีจากต้นจนถึงปลาย  

หวีครั้งที่สองขอให้สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกันจนแก่เฒ่าผมขาว  

หวีครัง้ท่ีสามขอให้มลีกูเตม็บ้านหลานเตม็เมอืง หวีครัง้ทีส่ีข่อให้มัง่มศีรสีขุ 

รักกันยืนยาว" จากนั้นก็ท�าการเปิดหน้า**

ได้ยินว่าต้องถอนขนบนใบหน้าให้เกลี้ยง ความหวาดกลัวในใจ 

ทีจ่ะไม่มีขนท�าให้ข้าตกใจเกือบตาย คิดแต่จะหน ีภายหลงัยังเป็นหวาวา 

กับจิ่นเหวินที่ช่วยกันกดตัวข้าไว้ ข้าได้แต่หลับตาจนเสร็จลุล่วง

แป้งน�้าเครื่องประทินโฉมต่างๆ มากมายชโลมลูบลงมา กระท่ัง 

ม่านราตรีปกคลุมฟ้าจึงนับว่าเสร็จสิ้น ยามนี้เซี่ยงชิงน�าขบวนรับเจ้าสาว 

มาถึงแล้ว หวาวา ไป่ไฉ หานจิ้ง เสี่ยวฉา ยังมีสาวใช้จากแดนสวรรค ์

ที่ยังไม่แต่งงานและพามาช่วยงานอีกจ�านวนหน่ึงก็เร่งรุดไปที่หน้าประตู

ขวางพวกเขาไว้ และขอซองแดง นี่คือการกั้นประตู

* สริมิงคลครบทกุด้าน ได้แก่ มฐีานะมัง่คัง่ อายุยืนยาว สขุภาพแข็งแรง เป็นคนดีมคุีณธรรม ครอบครวัอบอุน่ 
รักใคร่ปรองดองกัน
** เปิดหน้า หมายถึงการใช้ด้ายถอนขนอ่อนบริเวณหน้าผากและจอนผม เป็นวิธีเสริมความงามอย่างหน่ึง 
ของหญิงจีนโบราณ และเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งก่อนการแต่งงาน ค�าว่าเปิดหน้าจึงสื่อถึงการแต่งงาน 
ตามประเพณีด้วย
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ถัดจากนั้นคือพิธีก�าราบเขย* ให้คนจากฝั่งเจ้าสาวใช้ไม้พลอง 

ตเีจ้าบ่าว ให้เขาจดจ�าวันนีไ้ว้อย่างแม่นย�า ฝ่ายเราคนลงมอืคอือิน๋จือ่กับ 

จอมมารวัวกระทิงสองคน ทั้งสองจิตใจชั่วร้าย ลงมืออย่างไม่รู้หนักเบา  

เซี่ยงชิงไม่กล้าตอบโต้ ถูกตีหนักๆ ไปหลายทีจึงเดินมาถึงหน้าประตู

หลวัช่ากับเจยีวเจยีวก็อยากจะตี เสยีดายพวกนางมาอย่างไม่ได้รบั

ความเป็นธรรมแล้ว ด้วยไม่รูป้ระเพณีของแดนมนุษย์ เนือ่งจากชือ่พ่ีสะใภ้ 

มคี�าท่ีมคีวามหมายใกล้เคียงกับดาวหายนะ** ไม่อาจเข้าร่วมพิธีแต่งงาน 

จึงถูกจอมมารวัวกระทิงไล่ไปอยู่ที่อื่น หลัวช่าหงุดหงิดโมโหยิ่ง ครั้นแล้ว 

ทัง้สองคนจงึกลบับ้านไปด้วยกัน เพียงท้ิงของขวญัไว้ให้ข้า หน้าตาเหมอืน

หนังสือภาพวังวสันต์เล่มล่าสุด...

เซี่ยงชิงแจกซองแดงเรียบร้อย ถูกตีเสร็จก็ฝ่าวงล้อมผู้คนมาจนถึง 

หน้าประต ู ท่องบทกวเีร่งเจ้าสาวแต่งตวั เน่ืองจากแต่ไรมาเขาให้ความส�าคัญ

ด้านวรยุทธ์มากกว่าการประพันธ์ ไม่มีความสามารถด้านการแต่งบทกวี

อะไร โม่หลินจึงช่วยแต่งกวีให้เขาท่องบทหนึ่ง

ถึงตอนน้ีในท่ีสุดประตหู้องข้าก็เปิดออก ตามธรรมเนยีมต้องให้ญาติ 

ฝ่ายหญิงที่แต่งงานแล้วและชีวิตมีความผาสุกร่มเย็นเป็นคนแบกข้าไป 

ขึน้เก้ียวเจ้าสาว แต่บ้านข้าไม่มใีคร อกีทัง้ทีรู้่จกัก็มแีต่ปีศาจ เผ่าพันธ์ุปีศาจ 

มีญาติน้อยมาก ทั้งยังเชี่ยวชาญการท�าศึก ส่วนใหญ่ในครอบครัว 

ก็มีคนบาดเจ็บล้มตาย นับไม่ได้ว่าเป็นผู้มีความเป็นสิริมงคลอยู่ในตัว 

* พิธีก�าราบเขย เป็นประเพณีโบราณของจีน ตอนเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาว เมื่อมาถึงบ้านเจ้าสาวไม่อาจเข้า 
ประตูบ้านได้ทันที จะต้องผ่านขั้นตอนที่ยากล�าบากก่อนจึงจะเข้าไปรับเจ้าสาวได้
** ดาวหายนะ เป็นความเชื่อว่าคนท่ีเก่ียวข้องกับดาวหายนะไม่เพียงตัวเองที่โชคร้าย ยังท�าให้คนรอบข้าง 
พลอยโชคร้ายไปด้วย ในท่ีนีค้�าว่า 'ช่า' จากชือ่หลวัช่า มเีสยีงใกล้เคียงกับค�าว่า 'ซา' ท่ีหมายถึงสงัหาร เป็น 
ความหมายที่ไม่ดี
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ครบทุกด้าน คดัเลอืกอยู่นาน สดุท้ายก็ถไูถให้เสีย่วจือ่มารบัหน้าทีน้ี่ แม้

ปีศาจผเีสือ้ไร้บดิามารดาไร้พ่ีน้อง แต่อย่างไรนางก็ได้แต่งออกไป มบุีตรชาย 

สามียังมีชีวิตอยู่ นับเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเหมาะสม

แต่กระน้ันแม่สามยัีงคงรูสึ้กไม่ค่อยพอใจทีข้่าให้แม่นางทีร่ปูร่างหน้าตา

อายุน้อยเช่นนีเ้ป็นคนส่งตัวออกเรอืน

คนหามเก้ียวเป็นคนใหญ่คนโต ด้านหน้าสีค่นคอืเซ่าจ้ง เจีย้นหนาน  

เซี่ยวเทียน และเสี่ยวหวง ด้านหลังสี่คนเป็นเด็กรับใช้ของวังเสวียนชิง  

ความจรงิไม่ต้องให้พวกเขาหามก็ได้ แต่พวกเขาต่างรูส้กึว่าคกึคกัสนกุสนาน 

จงึแย่งกันมาหาม ส่วนโม่หลนิบอกว่าตนอายุมากกระดูกไม่ดี หามไม่ไหว  

เสี่ยวหลินอยู่กับเซี่ยงชิง เตรียมตัวรอช่วยขวางคนมาคารวะสุรา จึง 

ไม่ได้มาช่วยหาม

ตลอดทางจุดเทียนและคบไฟไว้เต็มไปหมด ถนนในหมู ่บ้าน

สว่างไสวราวกับกลางวัน เน่ืองจากระยะทางระหว่างบ้านทั้งสองหลัง 

ใกล้เกินไป ดังน้ันเก้ียวเจ้าสาวจงึวนอ้อมไปสองรอบ สดุท้ายก็มาหยดุลง 

ที่หน้าประตูบ้านแม่สามี เวลาน้ีท่ีด้านนอกประตูได้เอามุ้งสีเขียวเข้ม 

มากางเป็นกระโจมไว้ ตรงกลางวางโต๊ะยาวและโต๊ะกราบไหว้ฟ้าดิน  

บนโต๊ะมีห่านใหญ่ตัวหนึ่ง

คนทางฝ่ังบ้านแม่สามเีข้ามารบัข้าลงจากเก้ียว ประคองข้าก้าวข้าม

กระถางไฟ เดินเข้าไปในกระโจมสีเขียวเข้ม ในเวลาน้ีเองแม่สามีก็เดิน 

เข้ามาจากประตูด้านข้าง เข้ามาน่ังบนเก้าอีข้้างโต๊ะยาว ทีน่ัง่บดิามารดา 

ฝ่ายหญิงไม่มีใคร

ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ข้าไม่เคยได้หลับตาพัก เริ่มรู้สึกง่วงนอน  
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เดินตามเซี่ยงชิงเข้าไปในกระโจมสีเขียวเข้มอย่างมึนงง จากนั้นก็ 

ค�านับฟ้าดิน ค�านับบิดามารดา สามีภรรยาค�านับซึ่งกันและกัน  

เซีย่งชงิคกุเข่าพ่ึบลงไป ข้าก็รบีคกุเข่าตามไปด้วย กลบัถูกจิน่เหวินดงึตวัไว้  

นางกระซิบท่ีข้างหูข้า "แมวโง่งม ไม่ใช่เคยบอกเจ้าแล้วหรือ ตอนน้ี 

บุรุษเป็นคนค�านับ สตรีไม่ต้องค�านับ"

ข้านึกถึงเรือ่งนีข้ึน้มาได้ ครัน้แล้วก็ค้อมเอวโค้งค�านบัรับการคกุเข่า 

ค�านับเต็มรูปแบบของเซี่ยงชิง แม่สามีผงกศีรษะน้อยๆ ด้วยความพอใจ  

หยิบก�าไลทองคู่หนึ่งส่งให้ถึงมือข้า ข้ารีบสวมทันที

จากน้ันคนที่อยู่ด้านข้างก็หยิบแถบผ้าแพรสีแดงมาส่งให้ เซี่ยงชิง 

จบัแถบผ้าแพรจงูข้าเข้าไปในห้องหอ ทัง้พาไปน่ังทางซ้ายของเตยีงทีป่ไูว้

เรยีบร้อยแล้ว ตนเองกน็ัง่ทางขวา ใช้ไม้คนัชัง่* เลกิผ้าคลมุศรีษะเจ้าสาวขึน้  

บนโต๊ะมสีรุาวางอยู่สองจอก เป็นน�า้เต้าผ่าครึง่ใส่สรุาไว้** ข้ากับเซีย่งชงิ

คล้องแขนกันแล้วด่ืมจนหมด เซี่ยงชิงถือจอกสุราอยู่นานไม่ได้วางลง  

พ่ีชายสามทีีอ่ยู่ด้านข้างกระซบิบอกเขาเป็นนัยไม่หยุด "พลกิกลบัมาวาง!  

พลิกกลับมา!"

เซี่ยงชิงใคร่ครวญอยู่ครู่หน่ึง ยังคงวางลงตรงๆ ท�าเอาพ่ีชายสามี

หงุดหงิดอย่างมาก บ่นไม่หยุดปากว่าท�าเช่นนี้ไม่เป็นมงคล วันหน้า 

เขามีแต่จะโดนภรรยาข่มเหง

* ในพิธีแต่งงานแบบจนี เจ้าบ่าวต้องใช้ไม้คนัชัง่หรอืกระสวยทอผ้าเปิดผ้าคลมุหน้าของเจ้าสาวเพ่ือความเป็น 
สิริมงคล
** เรียกว่าพิธีเหอจิ่น เป็นข้ันตอนการดื่มสุราคล้องแขนของบ่าวสาว เหอ แปลว่าร่วมหรือประสาน จิ่น คือ 
ผลน�้าเต้าแก่ที่ถูกผ่าเป็นสองซีก ใช้บรรจุสุราแทนจอกโดยมีด้ายร้อยเข้าด้วยกัน นัยความหมายคือ 
เมื่อสามีภรรยาดื่มสุราแล้วย่อมหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ภายหลังแม้มิได้ใช้น�้าเต้าเป็นจอกสุราแล้ว  
แต่เพ่ือเคล็ดความเป็นมงคล เมื่อเจ้าสาวดื่มสุราเสร็จและวางจอกลง เจ้าบ่าวจะต้องคว�่าจอกเป็นนัยให้ 
น�้าเต้าลูกนั้นประกอบกันโดยสมบูรณ์ ซึ่งมีนัยว่าผู้ชายมีอ�านาจเหนือผู้หญิง
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พูดเหลวไหล ข้าจะตัดใจข่มเหงเขาได้อย่างไร

ในช่วงเวลาน้ีเองหญิงสาวกลุ ่มหน่ึงเอาเงินเหรียญส�าริดกับ 

ผลไม้แห้งหลากสโีปรยมาทีร่่างของข้า บอกว่าได้ผลไม้มากก็ได้บตุรมาก  

ข้าจึงพยายามใช้กระโปรงรับไว้ ใส่กลับมาได้จ�านวนมาก

หลังจากก่อกวนเสร็จผู้คนก็แยกย้ายไป ในห้องหอเหลือเพียงข้ากับ 

เซีย่งชิงสองคน เทยีนแดงหงส์มงักรลุกโชตช่ิวง ส่องสะท้อนเงาร่างของเรา

ปรากฏเป็นเงาทบึบนกระดาษหน้าต่าง ในท่ีสุดข้าก็ทนไม่ไหวอ้าปากหาว

ยาวเหยียด "ไม่มีอะไรแล้วกระมัง"

เซีย่งชงิช่วยปลดเครือ่งประดับหนกัอ้ึงบนศรีษะให้ข้า ย้ิมพลางบอก 

"มี"

"ไม่ใช่กระมงั ลัว่ลัว่บอกข้าว่ามาถึงตรงนีก็้เสร็จสิน้แล้ว" ข้ารู้สกึว่า 

ตอนนีเ้ปรยีบกับการไปต่อยตกีลบัมายังเหนือ่ยกว่า อกีท้ังยงัต้องสูร้บกับ 

หนังตาไม่หยุด

"ต้องเข้าหอ" เซี่ยงชิงกล่าว

ที่แท้ก็ต้องเผชิญหน้ากับเต่าแล้ว ข้าแอบหยิกตนเองทีหน่ึงให้สติ

แจ่มใสขึ้นมา จากนั้นก็ถามเซี่ยงชิงอย่างจริงจัง "ท่านเตรียมพร้อมแล้ว

หรือยัง ฝึกฝนมานานเพียงนี้แล้ว"

เซี่ยงชิงบอกอย่างเล่นแง่เล็กน้อย "ข้าจะพยายามเต็มที่"

"ข้าก็จะพยายามไม่ดิ้น" ข้ารีบรับรอง

พลนัมเีสยีงแอบหวัเราะดังมาจากนอกประต ูมอืของเซีย่งชงิทีก่�าลัง

ถอดเสือ้ตวันอกให้ข้าชะงักค้าง เขาถอนหายใจลกุขึน้ พูดไปทางหน้าต่าง  

"วันนี้พวกเจ้าอย่าก่อกวนอีกได้หรือไม่"
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"ไม่ได้ๆ ต้องแอบฟังที่หน้าต่าง!" เป็นเซ่าจ้ง...เจ้าคนที่กลัวใต้หล้า 

จะไม่วุ่นวายรีบต่อปากต่อค�า

เซีย่งชงิกลนืไม่เข้าคายไม่ออก ขอร้องขึน้อกี "วันนีเ้หน็ดเหน่ือยกันมา 

มากแล้ว พวกเจ้าไปด่ืมสรุาพักผ่อนท่ีด้านหน้าเถิด"

"ไม่เหน่ือยๆ ข้ารอฟังเสยีงแมวร้องอยู่" เสยีงไม่สภุาพนีต้้องเป็นโม่หลนิ

แน่นอน

"เอาเถิด" เซ่ียงชงิก้มหน้าคดิอยู่ครูห่นึง่แล้วบอก "ถ้าพวกเจ้ายงัด้ือร้ัน 

เช่นนี้ พรุ่งนี้ข้าจะไปหาพวกเจ้าท้าประลองวรยุทธ์"

"ไม่กลัวท่านหรอก พวกเราอยู่บนสวรรค์!" เสี่ยวจื่อชิงตอบ

ข้าเห็นเซี่ยงชิงล�าบากใจ หลังจากคิดไปคิดมาก็เดินเข้าไปกล่าว 

เสียงดุดัน "ถ้าพวกเจ้ายังอยู่ท่ีนี่ต่อไป พรุ่งนี้ข้าจะข่ีปีศาจสุนัขแดนอเวจ ี

พาเซี่ยงชิงไปแดนสวรรค์ด้วยกัน ไปหาพวกเจ้าท�าศึกคู่สามีภรรยา"

ผ่านไปครูห่นึง่ด้านนอกพลนัไร้เสยีงนกเสียงกา ทุกคนผละไปหมด

เซีย่งชงิหัวเราะพลางโอบข้ากลับไปทีข้่างเตียง ถามเบาๆ "เริม่ได้แล้ว

กระมัง"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6438-
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