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ค�ำน�ำ

เป็นอย่างไรกนับ้างคะกบัเล่มทีแ่ล้ว เหน็ความเอาแต่ใจไม่ยอมให้คนปฏิเสธของ 

'ฉู่เสีย' กันแล้วใช่ไหมคะ เมื่อมีพระราชโองการลงมา 'ฉยงเหนียง' ก็ไม่อาจปฏิเสธ 

งานแต่งงานได้อีก นางพยายามไม่ไปนึกถึงชื่อเสียงแย่ๆ ของเขาเมื่อชาติก่อน และ

ปรับตัวเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่กับเขา

โดยในเล่มน้ีนอกจากความรักหวานช่ืนระหว่างคู ่รักข้าวใหม่ปลามันแล้ว 

แน่นอนว่าต้องมบีททดสอบมาให้พวกเขาต้องก้าวผ่านด้วยค่ะ ยิง่ฉูเ่สยีเด่นมากเท่าไร 

องค์รัชทายาทกย็ิง่หาเร่ืองเขามากเท่าน้ัน พานไปถงึกจิการของฉยงเหนียงทีถู่กก่อกวน

ไม่เว้นวนั และยังมสีตรีญาตห่ิางๆ ทีฉ่ยงเหนียงจ�าได้ว่าอกีฝ่ายเคยอยูเ่คยีงข้างสามนีาง 

เมื่อชาติก่อน มิหน�าซ�้าแม้ทุกราตรีเขากับนางต่างกระหวัดรัดพันเกี่ยวมิว่างเว้น แต่

ท้องนางก็ยังไร้วี่แวว

นี่เป็นเพราะร่างกายนางอ่อนแอ หรือเป็นเขาที่ไร้สามารถกันแน่

นอกจากปัญหาทางการค้าและความรักแล้ว ปัญหาของบ้านเมืองก็ไม่สงบ 

เช่นกัน มีโจรสลัดมาก่อกวนตามชายฝั่งอีก ฉู่เสียกับฉยงเหนียงจะก้าวผ่านสารพัน

ปัญหาพวกนี้ไปได้หรือไม่ ไปร่วมติดตามกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ชุยเจียงฉยง! นางมารร้าย! หญิงไร้ยางอาย! ที่แท้นางไม่รู้สึกรู้สาได้เช่นน้ีก็เพราะใช้ข้าเป็น

ชายบ�าเรออยู่! สมแล้วท่ีเกลือกกลั้วอยู่ในตลาด กระทั่งส�านักชายบ�าเรอท่ีเหล่าหญิงม่ายกับฮูหยิน

ของชนชั้นสูงไปหาความส�าราญนางก็ยังรู้จัก!

หากหย่าร้างกันจริงๆ ด้วยฐานะสตรีที่หย่าขาดจากสามีแล้ว และมีตั๋วเงินในถุงเงินไม่

ขาดแคลน นับแต่น้ีนางก็จะปลดเปลือ้งเรือ่งต้องห้าม ไปหย่อนใจอย่างเตม็อารมณ์ท่ีส�านักชายบ�าเรอ

ได้แล้วใช่หรือไม่!

ยามท่ีคนเราก�าลงัเดอืดดาล ความคดิอ่านไม่แคล้วพิลกึพิลัน่ ฉูเ่สยีไม่ทันปรปิากก็ถูกสารพัด

ความเป็นไปได้ในสมองยั่วโทสะจนแทบอยากชักกระบี่ออกมาฟาดฟันผู้คน

สองมอืใหญ่พลนัขย้ีวูบเดยีว หนงัสอืหย่าร้างท่ีลงนามของทัง้สองไว้แล้วฉบบัน้ันก็กลายสภาพ

เป็นเศษกระดาษปลิวว่อน

“อยากจะหย่า? ฝันไปเสยีเถิด!” สองมอืของเขาเพียงเหยียดออกก็ดงึร่างฉยงเหนียงท่ีอยู่หลงั

โต๊ะออกมาได้ในคราวเดียว เขาแบกร่างอ้อนแอ้นขึ้นพาดบ่าแล้วเดินมุ่งไปทางห้องนอนทันใด



✱ ฉยงเหนียง  นามจริงคือชุยเจียงฉยง บุตรสาวสกุลชุยที่ถูกแม่นม

สกลุหลิว่อุม้ผดิตวัเมือ่สบิห้าปีก่อน เฉลยีวฉลาด มนิีสยั

ไม่ยอมคน

✱ ฉู่เสีย  หลางอ๋อง ผู้เป็นอ๋องแห่งเจียงตง ถูกเรียกว่า 'อ๋องโฉด' 

ข้ึนชือ่เร่ืองเจ้าชู้เสเพล บรรดาเช้ือพระวงศ์ล้วนไม่ชอบเขา

✱ หลิ่วผิงชวน  นามเดมิคอืชุยผงิเอ๋อร์ เป็นคนทีถ่กูสลบัตวักบัฉยงเหนียง  

บุตรสาวตัวจริงของสกุลหลิ่ว นิสัยเย่อหยิ่งจองหอง

เอาแต่ใจ

✱ ซั่งอวิ๋นเทียน  บัณฑิตจากตระกูลสามัญ ชาติก่อนเป็นขุนนางใหญ่

และสามขีองฉยงเหนียง แต่กลบัลอบคบชู้กบัหลิว่ผงิชวน

✱ หลิวซ ี  พระโอรสองค์โตของจยาคังตี้ที่เกิดจากฮองเฮา เป็น

รัชทายาท ไม่ถูกกับฉู่เสียมาแต่เล็ก

✱ กงซุนอูอ๋ี้  ทายาทอดตีรองเสนาบดกีรมทหาร ฆ่าล้างแค้นตระกูลศตัรู 

แล้วไปเป็นโจรสลดัฉายาจสีุย่เค่อ เป็นสหายเก่าของฉูเ่สยี

✱ ฉู่อีอี  ญาติผู้น้องของฉู่เสีย ถูกส่งจากเจียงตงมาเมืองหลวง

เพือ่ให้หาคู่ครองให้ ในอดตีเคยมเีร่ืองทะเลาะกับฉยงเหนยีง

✱ เหอร่ัวซี  ญาติห่างๆ ของฉูเ่สยี ถูกเลีย้งอยูใ่นสกุลฉูม่าตัง้แต่เลก็  

มีใจรักใคร่ชื่นชมฉู่เสีย

แนะน�ำตัวละคร
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41

ฉยงเหนียงรูว่้าคดิมากไปก็ไม่เกิดประโยชน์ จงึตดัสนิใจจะฟังค�าของ 

ชงัไห่ต้าซอื ใช้ชวีติปัจจบุนัให้ด ีเตรยีมงานมงคลของตนไปอย่างตัง้อกตัง้ใจ

ตามธรรมเนียมของแคว้นต้าหยวน ครอบครัวเจ้าสาวนอกจาก

ต้องเตรียมไข่ต้มมงคลแล้ว หน่ึงวันก่อนเข้าพิธียังต้องให้ผู้เป็นพ่ีชายท�า

ม้านัง่เลก็ๆ ไว้หนึง่ตวั ม้าน่ังนีจ้ะใช้วางทบัผ้าห่ม ส่ือนยัว่าเลือ่นข้ันไปอีกก้าว  

วันหน้าเมือ่มลีกูแล้ว ยังถือเป็นของขวัญแสดงความยินดีชิน้แรกทีผู้่เป็นลงุ 

มอบให้กับหลานอีกด้วย

ครอบครวัส่วนใหญ่ล้วนจ้างช่างไม้มาไสแผ่นไม้จนเสร็จ จากน้ันพ่ีชาย 

ของเจ้าสาวแค่มาตอกตะปูพอเป็นพิธีก็ใช้ได้แล้ว ทว่าชุยฉวนเป่ากลับ 

ท�าเองทกุขัน้ตอน ตัง้แต่เลอืกไม้ทีต่ากแห้งดแีล้วไสเปลอืกไม้ออกจนเป็น

แผ่นเรียบ หลังจากตอกตะปูเสร็จก็ทาเคลือบด้วยน�้ามันถง* ดูแล้วไม่แพ้

* น�้ามันถง คือน�้ามันซึ่งสกัดได้จากเมล็ดของต้นโหยวถง (มะเยาหิน) มีคุณสมบัติแห้งเร็ว ข้ึนเงา ติดแน่น  
กันน�้า และทนความร้อน
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ฝีมือของช่างไม้แม้แต่น้อย

ทว่าสิง่ทีท่�าให้ฉยงเหนยีงคาดไม่ถึงคือหลิว่เจยีงจวีก็ส่งม้านัง่มาด้วย 

หน่ึงตวั ท้ังท�าเองกับมอืเช่นกัน เพียงแต่เห็นชดัว่าหวัหน้าองครกัษ์วังหลวง

ผู้ประสบความส�าเร็จแต่วัยหนุ่มผู้น้ีไม่ค่อยจะสันทัดงานไม้สักเท่าไร  

ม้านัง่จงึดฝีูมอืหยาบย่ิง กระน้ันพ้ืนผวิก็บรรจงขดัมาเสยีเกลีย้งเกลา ไม่มเีสีย้น 

แม้แต่ครึ่งเส้นอย่างแน่นอน

"พ่ีท�าเสร็จค่อยนึกได้ว่าพ่ีชายสกุลชุยของเจ้าก็น่าจะท�าให้เจ้าแล้ว 

ตัวนี้ท�าได้ไม่ดี เดิมทีก็ไม่คิดจะส่งมาหรอก" หลิ่วเจียงจวีผู้สุขุมหนักแน่น

เสมอมายามเอ่ยวาจานี้ถึงกับมีสีหน้ากระอักกระอ่วน

หัวใจฉยงเหนียงพลันอุ่นซ่าน หากถามว่าสิ่งใดในสกุลหลิ่วที่นาง

ยากจะตัดขาดมากที่สุด นั่นก็คือความผูกพันกับพี่ชายสกุลหลิ่วผู้นี้ นาง

รับม้านั่งตัวเล็กนั้นมาวางทับบนหีบใส่ผ้าห่มมงคล โดยวางชิดคู่กับตัวที่

ชุยฉวนเป่าเป็นผู้ท�า

"หากวันหน้าข้าคลอดลกูแฝด ก็จะมม้ีาน่ังเลก็สองตวัให้ใช้พร้อมกัน 

ได้เลย ลูกข้ามีท่านลุงรักถนอมถึงสองคนจึงจะดีที่สุด!"

วาจาอันใจกล้าของฉยงเหนียงคลายสีหน้าอันกระอักกระอ่วนของ

หลิ่วเจียงจวีไปไม่น้อย เขาคลี่ย้ิมเอ่ยทันใด "ยังไม่ทันจะออกเรือนเจ้าก็

กล้าพูดเช่นน้ีแล้ว นี่ยังใช่น้องสาวที่ยึดถือความสุภาพเรียบร้อยมาเป็น 

ที่หนึ่งผู้นั้นของพี่อยู่หรือไม่"

พูดมาถึงตรงน้ีเขาก็หยุดพูดไปเลก็น้อย "แต่ว่าเจ้าปากกล้าสักหน่อย

ก็ดีเหมือนกัน ฉู่เสียรบทัพจับศึกตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่แคล้วติดนิสัยของ

พวกทหารมาบ้าง ย่อมจะไม่เหมือนพวกผู้สูงศักดิ์ที่ใช้ชีวิตเลิศลอยอยู่ใน
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เมืองหลวง หากเจ้าเอาแต่วางท่าเคร่งครัดในจารีตกฎเกณฑ์ รังแต่จะ

ท�าให้ความสัมพันธ์ห่างเหินกับผู้เป็นสามี ต่อไปเจ้าก็คือนายหญิงของ 

จวนอ๋อง ฉูเ่สยีเพ่ิงต้ังรกรากทีเ่มอืงหลวง หลายเรือ่งยังสะสางสายสนกลใน 

ไม่กระจ่าง เจ้าในฐานะชายาย่อมต้องเหน่ือยใจเหนื่อยกาย ทว่าทุกสิ่ง 

ขอแค่กระท�าตามก�าลังก็พอ หากมีสิ่งใดประคับประคองไม่ไหวก็ให้ 

เอ่ยปากบอกพ่ีได้อย่างเตม็ที ่อย่าปล่อยให้ฉูเ่สยีดแูคลนเจ้า นกึว่าครอบครัว 

ฝ่ายหญิงไร้ผู้คน"

ฉยงเหนียงรู้ว่าหลิ่วเจียงจวีมีอคติกับฉู่เสียค่อนข้างมาก เมื่อก่อน 

ก็เคยพูดกับนางว่าฉู่เสียมิใช่คู่ครองที่ดีแน่ ทว่าบัดน้ีไม้ได้กลายเป็นเรือ 

ไปแล้ว* หลิ่วเจียงจวีจึงกลืนความไม่พอใจต่างๆ ท่ีมีต่อฉู่เสียกลับลงไป

ทั้งหมด เพียงก�าชับวิถีการครองเรือนแก่นาง

น่ีก็คือสิ่งท่ีน่ายกย่องของพ่ีชายผู้นี้ ในใจฉยงเหนียงพลันอุ่นวาบ  

พาให้อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องระหว่างเขากับจิ้นอวิ๋นซี

ทว่านางเพ่ิงจะเริม่เอ่ยถึงเท่าน้ัน หลิว่เจยีงจวีก็ตดับทนางตรงๆ แล้ว 

"คุณหนูอว๋ินซียังไม่ออกเรือน วาจาลับหลังผู้อื่นเช่นน้ีหากแพร่งพราย 

ออกไปย่อมจะไม่งาม...ใต้เท้าจิ้นตั้งข้อเรียกร้องกับว่าที่บุตรเขยไว ้

ค่อนข้างสูง ท้ังชื่นชมผู้ที่สุขุมเป็นบัณฑิตมากกว่า ต่อไป...เจ้าก็อย่าได้ 

เอ่ยถึงเรื่องนี้อีก"

ฉยงเหนียงฟังจบก็ตะลงึงนัไป เดิมทนีางนึกว่าตนได้รบัพระราชโองการ 

แต่งงานกับฉูเ่สยีแล้ว จิน้อวิน๋ซกัีบพ่ีชายของนางก็น่าจะได้ครองคู่กัน ยามนี ้

ฟังจากความหมายในวาจาของเขากลับกลายเป็นว่าใต้เท้าจิ้นรังเกียจที่

* ไม้ได้กลายเป็นเรอืไปแล้ว หมายถึงเรือ่งราวได้ด�าเนนิมาถงึขัน้ท่ีไม่อาจแก้ไขหรือกอบกู้กลบัคืนจงึต้องปล่อย
ให้เลยตามเลย
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เขาเลือกเป็นขุนนางฝ่ายบู๊มิได้สอบเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋น ภายหน้ายากจะ

มีอนาคตรุ่งโรจน์ ดังน้ันจึงบังคับให้คู่รักต้องพรากจาก ไม่อนุญาตให ้

จิ้นอวิ๋นซีกับพี่ชายของนางได้แต่งงานกัน

ฉยงเหนยีงปวดใจแทนผูเ้ป็นพ่ีชายทีผ่ดิหวังในความรัก ย่ิงเป็นกังวล

ว่าหลงัเขาเผชญิอปุสรรคบนเส้นทางรกัแล้วจะไปเข้าร่วมกองทพัเช่นเดยีว

กับชาตก่ิอน จนสดุท้ายต้องสงัเวยชวิีตในสมรภูมติามทีซ่ัง่อว๋ินเทยีนกล่าว

คดิมาถึงตรงน้ีฉยงเหนียงก็รุม่ร้อนใจจนหน้าผากแทบจะผดุเหงือ่ซมึ  

"พี่ชาย เร็วๆ นี้ท่านจะมีการโยกย้ายงานอันใดหรือไม่"

หลิ่วเจียงจวีชะงักกึก ลังเลใจว่าจะบอกน้องสาวดีหรือไม่ ครั้นเห็น

แววตาอันเจิดจ้าของนางเพ่งมองมา เขาก็เอ่ยปากในท่ีสุด "มีสหาย

องครกัษ์บอกว่าค่ายใหญ่ท่ีนอกด่านทางเหนอืก�าลงัรบัสมคัรทหาร จงึมา

หารือกับพีว่่าจะไปหรือไม่ ในฐานะขุนนางฝ่ายบู๊ หากไม่ไปสนามรบแล้ว

จะสร้างคุณความชอบได้อย่างไรเล่า ดังนั้นรอจนเจ้าเข้าพิธีมงคลแล้ว  

พี่ก็จะขึ้นเหนือไปกับสหายองครักษ์"

ค่ายใหญ่ทีน่อกด่านทางเหนือ...น่ันคือจดุทีว่นัหน้าจะเกิดศกึดเุดอืด

ทีส่ดุของต้าหยวน คือค่ายทีพ่ี่ชายไปเป็นทหารในชาตก่ิอน และก็อาจเป็น

จุดที่พี่ชายจะพลีชีพไปสู่ปรภพด้วย!

นับแต่ฉยงเหนียงได้เกิดใหม่ก็รู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆ เปล่ียนแปลง

ไปมากมาย แต่นึกไม่ถึงว่าหลงัจากอ้อมไปเลีย้วมา พ่ีชายของนางก็ยังคง

ไม่เปลี่ยนความตั้งใจเดิมที่จะเข้าร่วมกองทัพ เมื่อเป็นเช่นน้ีค�าพูดของ 

ซั่งอวิ๋นเทียนจะไม่กลายเป็นความจริงหรอกหรือ

"พ่ีชาย ท่านอย่าไปเป็นทหารเลยได้หรือไม่" เพียงคิดมาถึงตรงนี้
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วาจายับยั้งหลิ่วเจียงจวีก็โพล่งออกจากปาก

หลิ่วเจียงจวีงงงัน "เพราะเหตุใดเล่า"

สองมือของฉยงเหนียงก�าเป็นหมัด นางพยายามสงบสติอารมณ์

ก่อนตอบ "นอกด่านทางเหนือมชีาวต้าหยวนอาศยัอยู่น้อย ขณะท่ีเขตแดน

กลบัตดิต่อกับชนเผ่าชาวหูจ�านวนนบัไม่ถ้วน ได้ยินว่าไม่ก่ีปีมานีพ้วกเขา

ซือ้เหลก็ดบิบ่อยย่ิง นีก็่คอืสญัญาณว่าพวกเขาหมายจะเสริมสร้างก�าลังทหาร 

เพ่ือก่อเภทภัย สกุลหลิ่วมีบุตรชายที่เกิดจากภรรยาเอกอยู่เพียงผู้เดียว 

ก็คอืท่าน พ่ีชายเคยคดิบ้างหรอืไม่ หากท่านเป็นอะไรไป ผูใ้ดจะปรนนบิตัิ

ดูแลบิดามารดา"

หลิ่วเจียงจวีเลิกคิ้วเข้มพลางกล่าว "หากชาวหูมีใจไม่ซื่อ พี่ยิ่งต้อง

ไปเป็นทหารชายแดนพิทักษ์บ้านเมือง อันความภักดีและกตัญญูน้ัน 

ยากจะมีพร้อมทั้งสองทาง หากไม่มีทหารยินดีสละชีพในสมรภูมิ ราษฎร

ไหนเลยจะสามารถมีบุตรหลานห้อมล้อมมีความผาสุกในบั้นปลาย"

ฉยงเหนียงรู้ว่าหลิ่วเจียงจวีชอบการต่อสู้มาแต่เล็ก ยามอยู่ใน 

สถานศึกษาฟังอาจารย์บรรยายมักจะสัปหงก ทว่ายามอยู่ในหอน�้าชา 

ฟังนกัเล่าเรือ่งท้ังหลายถ่ายทอดชวีติของชาวยุทธ์กับผูก้ล้าทีด่่านชายแดน 

กลับสามารถฟังได้ทั้งวันอย่างสนุกสนาน

ค�าว่า 'สละชีพในสมรภูมิ' นี้อาจมิใช่ความเลือดร้อนชั่วครู่ชั่วคราว

ของคนหนุ่ม หากแต่เป็นปณิธานแต่เดิมของหลิ่วเจียงจวีอยู่แล้ว ต่อให้

นางบอกข้อเท็จจริงในชาติก่อนออกไปก็ไม่แน่ว่าจะท�าให้ผู้เป็นพ่ีชาย

เปลี่ยนใจได้

ฉยงเหนียงเอ่ยโน้มน้าวจนปากคอแห้งผาก ทว่าหลิ่วเจียงจวีกลับ
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ลุกขึ้นจะจากไปแล้ว "เจ้าก�าลังจะเข้าพิธีในวันพรุ่งนี้ ไม่เหมาะที่พี่จะอยู่

รบกวนนาน เพียงแต่เรื่องท่ีพ่ีก�าลังจะไปเป็นทหาร โปรดอย่าให้พ่อแม ่

ของพี่รู้ เจ้าช่วยรักษาเป็นความลับด้วย" จบค�าเขาก็ขอตัวจากไป

ฉยงเหนยีงมองดเูงาหลงัอนัแข็งแกร่งของหลิว่เจยีงจวก็ีรูสึ้กร้อนผะผ่าว 

ไปถึงก้นบ้ึงดวงตา การล่วงรูช้ะตากรรมของผูอ้ืน่อยู่เตม็อกทว่าไร้ก�าลงัจะ

แก้ไขได้เช่นนี้ช่างชวนให้ปวดใจเหลือทนจริงๆ

เพียงแต่...ยังมีเวลาอีกพักหนึ่งกว่าจะเกิดเหตุไม่สงบคร้ังใหญ่ 

ที่นอกด่านทางเหนือ รอจนเสร็จพิธีแต่งงานแล้ว นางจะต้องคิดหาวิธี 

สกัดเคราะห์ที่จะปลิดชีวิตเขาให้จงได้

เมื่อราตรีน้ีผ่านพ้นก็จะเข้าสู่วันมงคลของฉยงเหนียงกับฉู่เสียแล้ว 

ฉยงเหนยีงตืน่ขึน้มาล้างหน้าแต่งตวัตัง้แต่ยามจือ่* ภายในลานอันกว้างใหญ่ 

บัดนี้อึกทึกไปด้วยเสียงผู้คน

ช่างประทินโฉมทีเ่ชญิมาด้วยค่าจ้างก้อนโตได้จดัเรียงแป้งชาดต่างๆ  

รวมถึงแถบผมปลอมที่แช่น�้าหอมส�าหรับเกล้ามวยทรงเมฆา

ด้วยการปรนนิบัติของชุ่ยอว้ีกับสี่เชวี่ย ฉยงเหนียงที่แช่ช�าระกาย 

แล้วเพียงแต่พันร่างด้วยผ้าสขีาว ก่อนเดนิมาน่ังอยู่เบือ้งหน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง 

เพื่อให้ช่างประทินโฉมได้ทาแป้งเขียนคิ้วตา

กระทั่งภาพของนางท่ีสะท้อนอยู่ในคันฉ่องส�าริดก็ยังเห็นได้ว่า 

ผิวพรรณทีเ่พิง่ผ่านการช�าระล้างนัน้แลดเูปล่งปลัง่เสยีจนช่างประทนิโฉม

มิอาจจะหักใจลงแป้ง สุดท้ายจึงเพียงใช้เส้นด้ายถอนขนอ่อนบนใบหน้า

* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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และหน้าผากของเจ้าสาวแล้วลงแป้งบางๆ ชั้นเดียว

โฉมสะคราญโดยก�าเนิดเดิมทีก็มีคิ้วตาที่งดงามหาใดเปรียบ เพียง

แรเงาแต่งเติมจางๆ และแต้มสีบนริมฝีปากแดง เท่าน้ีก็ทวีความงาม 

อันเฉิดฉายไม่สิ้นสุดแล้ว

ในเมื่อช่างประทินโฉมผู้น้ีว่าจ้างมาด้วยเงินก้อนโตก็ย่อมมีจุดที่

เหนือกว่าผู้อื่น ฝีมือที่นางสันทัดที่สุดก็คือการเติมลายบุปผาบนดวงหน้า 

เพียงตวดัพู่กันก้ามปเูบาๆ ลงบนหว่างคิว้ของฉยงเหนยีงไม่ก่ีหน ดอกโบตัน๋ 

แรกแย้มที่มีสีสันไล่ระดับกันก็ถูกวาดออกมา ท�าให้แม่นางน้อยซึ่งเดิมที

งามกระจ่างตาพลันมีเสน่ห์อันสูงศักดิ์เพิ่มพูนมาทันใด

เมื่อประทินโฉมบนใบหน้าเสร็จสิ้น ริ้วผ้าไหมท่ีห่อพันบนนิ้วมือ 

ทั้งสิบตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนก็สามารถคลายออกได้แล้ว สิบน้ิวอัน 

เรยีวงามเมือ่ใช้น�า้ดอกเฟ่ิงเซยีน* ท่ีผสมมาเป็นอย่างดย้ีอมสเีลบ็ราวสาม

ถึงสี่ครั้ง สีเข้มที่ได้จากการย้อมเล็บหนสุดท้ายนี้ก็ย่ิงท�าให้สองมือแลดู

ขาวผ่อง

ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเกล้าผมประดับปิ่นและเปลี่ยนมาสวม 

ชุดเจ้าสาวสีแดงสด

การแต่งงานของชนชั้นสูงมีพิธีการท่ีแตกต่างจากชาวบ้านสามัญ  

ฉยงเหนียงมิต้องบดบังโฉมด้วยผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว เพียงใช้ปิ่นระย้าท่ี 

ท�าจากปะการังแดงเสียบเฉียงบนเรือนผมก็สามารถเข้าพิธีกับท่านอ๋อง

และพบปะแขกเหรื่อได้แล้ว

รอจนฉยงเหนยีงแต่งกายเสรจ็แล้ว แม้แต่ช่างประทินโฉมซึง่ผูกขาด

* ดอกเฟิ่งเซียนหรือดอกเทียน มีทั้งสีชมพู แดง ม่วง และบานเย็น นิยมใช้กลีบดอกรวมถึงใบมาต�าจนแหลก
แล้วพอกบนเล็บจะได้สีสันที่สดสวย นอกจากนี้ล�าต้นและเมล็ดยังใช้ท�ายาได้
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งานของตระกูลใหญ่ต่างๆ ผู้นี้ก็ยังมองฉยงเหนียงอย่างแทบมิอาจละ

สายตาพลางลอบคิดในใจ...ไม่แปลกแต่อย่างใดท่ีสตรีตระกูลพ่อค้าผู้นี้

ไปต้องพระทยัไทเฮาจนถูกรบัเป็นธิดาบญุธรรม ท้ังได้ตบแต่งเป็นชายาเอก 

ของท่านอ๋อง

รปูโฉมงดงามน้ีโดดเด่นเป็นท่ีหน่ึงในเมอืงหลวงอย่างแท้จริง การจะ 

ให้ก�าเนดิบตุรสีกัคนกค็วรให้ได้เชน่นี ้นางนบัว่าเกดิมาดวงดมีั่งมลีาภยศ

โดยแท้!

ยามท่ีผืนฟ้าเพ่ิงจะเริ่มสว่าง เสียงฆ้องส�าริดผสานกับเสียงแตรซึ่ง

ก้องกังวานทะลชุัน้เมฆก็ดังจากปากตรอกเข้ามาให้ได้ยิน ขบวนรถม้าของ

จวนอ๋องได้มุ่งเข้าตรอกมารับตัวเจ้าสาวแล้ว

เนื่องจากบิดามารดาของฉู่เสียด่วนล่วงลับไป จยาคังต้ีเห็นแก ่

หลางอ๋องผู้เฒ่าท่ีภักดีต่อบ้านเมือง มิอาจหักใจให้บุตรชายของอีกฝ่าย 

เข้าพิธีโดยทีใ่นจวนไร้ซึง่บพุการใีห้ค�านบัได้ ดงันัน้พระองค์จงึเดนิทางมา

จวนอ๋องเพ่ือเป็นประธานในพิธีมงคลให้ฉู่เสียด้วยตนเอง ท�าให้พิธีของ 

ฉู่เสียกับฉยงเหนียงพลันเปลี่ยนเป็นยิ่งสูงศักดิ์กว่าเดิม

รัชทายาทหลิวซีรับพระบัญชามาในฐานะพ่ีชายของฉู่เสีย รวมถึง

เป็นสหายของฉู่เสียไปรับตัวเจ้าสาวร่วมกับองค์ชายรองหลิวเหย่ียนและ

องค์ชายสามหลวิตัน้ เป็นเพราะองค์ชายทัง้สามต่างก็มอีงครกัษ์ผูต้ดิตาม

ทีม่อิาจจะปรบัลดจ�านวนได้ จงึส่งผลให้เกิดขบวนอันยาวเหยียด ช่วงกลาง 

ของขบวนรับเจ้าสาวอยู่บนถนนสายหลักของเมืองหลวง ส่วนหางแถว 

ยังถูกทิ้งห่างอยู่ไกลลิบ
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กระทั่งชาวเมืองหลวงซึ่งเห็นขบวนอันหรูหราจนเคยชินแล้วก็ยัง 

ส่งเสียงอุทานไม่หยุด "ใครไม่รู้จะต้องนึกว่าน่ีเป็นพิธีแต่งชายาเอกของ

องค์ชาย ดูความย่ิงใหญ่นี้สิ ถึงกับตระการตากว่างานของรัชทายาท 

ในครั้งนั้นเสียอีก!"

ฉู่เสียมีรูปกายสูงใหญ่ ชุดเจ้าบ่าวสีแดงสดทั้งร่างย่ิงท�าให้ช่วงเอว

ของเขาแลดูยืดตรงดุจพู่กัน ยามที่เขาเดินเข้าลานน�าหน้าเหล่าองค์ชาย

ซึง่รปูงามสงูสง่าเฉกเช่นกันน้ัน จงึท�าให้ผูอ้ืน่หลงนึกว่าชายหนุ่มทีอ่งอาจ

หล่อเหลาเหล่านี้ล้วนเป็นพี่น้องแท้ๆ กัน 

ฉยงเหนียงนั่งอยู่บนเตียงของตนเองซึ่งปูด้วยผ้าไหมสีแดง ได้ยิน

ผ่านหน้าต่างว่าบิดามารดาก�าลังแจกไข่ต้มมงคลแก่ผู้ที่มารับตัวเจ้าสาว

ไม่นานนกัฉูเ่สยีก็เดินเข้ามา แววตาอันเจดิจ้าของเขาเพ่งพิศเจ้าสาว

ผู้เลอโฉมที่นั่งเป็นสง่าอยู่บนเตียง

แม้ฉู่เสียจะเคยเห็นความงามอันเฉิดฉันของฉยงเหนียงจนคุ้นตา

แล้ว แต่กลบันกึไม่ถึงว่าเพียงไม่ก่ีวันทีม่ไิด้พบหน้า นางจะมเีสน่ห์เพ่ิมข้ึน

อีกไม่น้อย ประกอบกับเครื่องแต่งกายสีแดงของเจ้าสาวก็ย่ิงท�าให้เขา 

ชมดจูนเลอืดอุน่ระอพุลุง่พล่าน แทบอยากจะรบีกักตวันางไว้ในห้องนอน

ของตนเพื่อมิให้ผู้อื่นได้ยลโฉม

ยามนีห้ลวิซซีึง่เดินตามหลงัฉูเ่สยีมาก็ก�าลงัสะทกสะท้อนใจไม่คลาย  

เมือ่ก่อนแม้เขาจะรูส้กึเช่นกันว่าองค์หญิงใหญ่เสาหรงงดงามย่ิง แต่เพราะ

ยามอยู่ต่อหน้าผู้คนจะต้องเคร่งครัดในธรรมเนียม เขาจึงมิได้พิศมอง 

แม่นางน้อยตระกูลพ่อค้าผู้นี้ละเอียดนัก

บัดน้ีขณะที่ตะลึงมองรูปโฉมอันงามล่มเมืองของนาง เขาก็รู้สึก
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ริษยาฉู่เสียอย่างห้ามไม่อยู่ ในใจร�่าร้องไม่หยุดว่า...เจ้าฉู่เสียนี่ถึงกับ 

ยึดครองสุดยอดโฉมสะคราญเพียงน้ีไปหน้าตาเฉย พานนึกถึงตนเอง 

ซึง่เป็นถึงว่าทีป่ระมขุแผ่นดนิ มบีปุผาชวนถนอมเตม็ต�าหนกั แต่กลบัไม่มี

สักนางเดียวที่เทียบประชันความงามกับสตรีผู้นี้ได้

หลิวซีรู้สึกว่าของดีในใต้หล้าล้วนถูกฉู่เสียช่วงชิงไปก่อนเสมอ ผู้ที่

ในใจไม่สงบมไิด้มแีต่เขาผูเ้ดียว หากยังมซีัง่อว๋ินเทยีนทีต่ดิตามมากับเขา

ด้วย

นับแต่รู้ว่าฉยงเหนียงจะออกเรือนเป็นภรรยาของฉู่เสีย หัวใจของ 

ซั่งอว๋ินเทียนก็รวดร้าวราวถูกมีดกรีดเฉือน ทุกราตรียากจะข่มตาหลับ  

เช้านีร้ะหว่างท่ีตดิตามรชัทายาทมาในขบวนรบัเจ้าสาว เขายังปลอบประโลม 

ตนเองว่าฉยงเหนียงก็มไิด้ยินยอมพร้อมใจแต่งงาน นางเพียงแต่ถูกฉูเ่สยี

บีบคั้นให้แต่งด้วยก็เท่านั้น

ทว่ายามทีฉู่เ่สยีอุม้เจ้าสาวเดนิออกมาจากห้องของนาง แววขัดเขิน

ทีเ่จอือยู่ในรอยย้ิมบนดวงหน้างามนัน้กลบับาดตาของเขาจนปวดแปลบใจ 

อย่างแท้จริง

น่ีใช่อาการของเจ้าสาวที่ถูกบังคับใจเมื่อไรกัน สีหน้ายามที่นาง

ทอดตามองฉูเ่สยีน้ันสะเท้ินอายดจุเดียวกับเมือ่แรกทีเ่ขาเลกิผ้าคลมุหน้า

สีแดงของนางในห้องหอมิผิดเพี้ยน!

ซัง่อวิน๋เทยีนมองฉยงเหนยีงเป็นภรรยาทีถู่กต้องตามประเพณีของตน 

มาตลอด ความรู้สึกที่ความทรงจ�าในชาติก่อนและชาติปัจจุบันบิดพัน 

เข้าด้วยกันเช่นน้ีช่างทรมานเหลอืเกิน ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงขณะน้ีท่ีเขายังต้อง

เบิกตามองบุรุษอื่นอุ้มภรรยาของตนไปเข้าพิธีและเข้าสู่ห้องหอ!
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ขอเพียงเป็นบุรุษท่ีมีความหย่ิงทะนงในศักด์ิศรี ผู้ใดเล่าจะทนรับ

ความอปัยศเย่ียงนีไ้ด้ไหว หากว่าท�าได้ ซัง่อว๋ินเทยีนก็อยากจะพุ่งปราดไป 

ปลิดชีพชายชู้ผู้นั้นเองกับมือประเดี๋ยวนี้เลย!

น่าเสียดาย เสียงฆ้องกลองที่กึกก้องฟ้ากับเหล่าผู้สูงศักด์ิท่ีพากัน

กล่าวค�ายินดใีนเวลานีล้้วนก�าลงัเตอืนสตเิขาอยู่...ฉูเ่สยีในชาตนิีต่้างหาก

ทีไ่ด้แตง่งานกบัฉยงเหนยีงอย่างถูกต้องตามประเพณ ีตอ่ให้เขาอยากจะ

ร้องทุกข์สักเพียงใดก็ไร้ซึ่งหนทาง!

ซัง่อวิน๋เทยีนได้แต่มองดูเก้ียวงามหรกัูบของหมัน้อนัฟุ้งเฟ้อเหล่าน้ัน 

ชาติก่อนตอนที่เขาแต่งกับฉยงเหนียงไหนเลยจะสุรุ ่ยสุร่ายได้เย่ียงนี้  

เป็นเพราะยามน้ีเขาไม่อาจเลื่อนสู่ต�าแหน่งสูงเช่นเดียวกับชาติก่อน 

จึงท�าให้นางดูแคลนใช่หรือไม่

ไม่แปลกแม้แต่น้อยหากฉยงเหนยีงซึง่เดิมทีก็มคีวามไม่พอใจต่อเขา 

อยู่เตม็อกจะหันเหเป้าหมายแล้วเลอืกแต่งงานใหม่ไปกับบรุษุอืน่ หวังว่า

นางอย่าได้เสียใจภายหลังมาร�่าไห้วิงวอนให้เขาอภัยก็แล้วกัน

แม้ซัง่อว๋ินเทียนไม่รูว่้าถงึตอนนัน้เขาจะสามารถให้อภัยฉยงเหนียง

ซึ่งมิใช่สตรีท่ีบริสุทธ์ิผุดผ่องแล้วได้หรือไม่ ทว่าตอนนี้เขากลับกระหาย 

ที่จะได้เห็นน�้าตาส�านึกเสียใจของนางยิ่งนัก

เขาก�าหมัดหลุบตาพลางเร้นกายไปท่ามกลางฝูงชน

เน่ืองจากผู ้มีอ�านาจท่ีมาร่วมอวยพรในงานนี้มีมากเหลือเกิน  

ประกอบกับจยาคังตี้มาเป็นประธานให้ด้วยตนเอง ทุกขั้นตอนจึงมิอาจ

กระท�าไปอย่างลวกๆ ได้ จวบจนตะวันรอนคล้อยลบัทศิประจมิ และบ่าวสาว 

ได้คารวะสุราขอบคุณแขกผู้สูงศักด์ิหลักๆ จนเสร็จสิ้นแล้ว ฉู่เสียเห็น 
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ใบหน้าฉยงเหนียงเผยแววอ่อนเพลีย จึงบอกให้นางกลับเข้าห้องหอไป

ผลัดเปลี่ยนอาภรณ์แล้วพักผ่อนก่อน ตรงน้ีมีเขาอยู่ร่วมด่ืมกับแขกเหรื่อ

ทั้งหลาย ถัดจากนี้ก็จะไม่มีใครไปก่อกวนห้องหอเช่นกัน ให้นางนอนพัก

ได้อย่างวางใจ

ฉยงเหนียงผงกศรีษะรบั ก่อนจะกลบัห้องหอไปโดยมชีุย่อว้ีช่วยประคอง

เมือ่เข้ามาในห้องหอ นางก็หยุดอยู่เบือ้งหน้าโต๊ะเครือ่งแป้งตัวใหญ่นัน้ 

เพ่ือแกะแถบผมปลอมและถอดปิ่นที่ประดับอยู่เต็มศีรษะนั้นออกก่อน  

ชั่วขณะนั้นล�าคอนางที่เมื่อยล้าก็พลันผ่อนคลายขึ้นทันใด

ในน้ียังมีห้องส�าหรับช�าระกายโดยเฉพาะ ด้านในมีอ่างไม้หอม 

อันกว้างขวางสามารถแช่น�้าปลดเปลื้องความเหน็ดเหนื่อยทั่วร่างได้

รอจนช�าระกายเสร็จ และใช้ผ้าผืนยาวซับน�้าบนศีรษะจนแห้งแล้ว 

ฉยงเหนียงก็สั่งให้ชุ่ยอว้ีน�าชุดส�าหรับใส่นอนที่เก็บอยู่ในหีบอาภรณ์มา  

สิ่งที่จะสวมเข้าคู่กับชุดคลุมผ้าไหมอันเรียบลื่นสีขาวจันทราก็คือเอี๊ยม 

ตัวในตัวเล็กที่ฉยงเหนียงตัดเย็บเอง ซึ่งนางท�าไว้สองตัว ในเมื่อวันนี้เป็น

คืนแต่งงาน นางย่อมจะเลือกสวมเอี๊ยมตัวสีแดงก่อน

ชุย่อว้ีเพ่ิงจะกลบัมารบัใช้ข้างกายฉยงเหนียงได้ไม่นาน จึงไม่ทันเหน็ 

ฉยงเหนียงตัดเย็บเอี๊ยมตัวในสองตัวน้ี ครั้นหยิบมากางออกดู ดวงหน้า

ของชุ่ยอวี้ก็แดงจัดด้วยความกระดากอาย

กระท่ังชุย่อวีช่้วยฉยงเหนียงผกูสายรดัเอีย๊มจนเสรจ็สิน้ก็ยังไม่กล้ามอง 

เอี๊ยมตัวนั้นตรงๆ เลยด้วยซ�้า

พักน้ีเรือนร่างของฉยงเหนียงเติบใหญ่ขึ้นอีกมิใช่น้อย แม้ผูก 
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สายรัดเอี๊ยมจนแน่นแล้วจะกระชับห่อหุ้มเนินหิมะอวบอ่ิมเอาไว้ได้ ทว่า

ด้านหน้าตรงอกเสือ้กลบัเจาะช่องไว้หน่ึงแห่งจนเผยร่องหุบเขาอนัยวนเย้า 

ออกมา ชายด้านล่างของตัวเอี๊ยมก็สั้นย่ิง เปิดช่วงเอวสีขาวหิมะให้เห็น

อย่างเหมาะเจาะ เมื่อสวมเข้ากับกางเกงขากว้างตัวสั้นแบบเอวต�่าก็ย่ิง

ท�าให้ช่วงเอวที่อ้อนแอ้นนั้นแลดูโอบได้ในวงแขนเดียว

ชุย่อว้ีรบีปรนนิบติัฉยงเหนยีงสวมเสือ้คลมุเพ่ือปกปิดทิวทศัน์วสนัต์

อันแสนรัญจวนใจนั้นไว้อย่างมิดชิดพลางคิดในใจ...คุณหนูถึงกับกล้า

สวมใส่ของเช่นน้ี! เหน็ชดัว่าภายหลงักลบัสูส่กุลชยุแล้ว คณุหนก็ูลมืเลอืน

การอบรมอันเข้มงวดในสกุลหลิ่วไปจนสิ้น ทั้งหัดเอาอย่างความชมชอบ

ของหญิงชาวบ้านร้านตลาดเหล่านั้น นางไม่สงวนท่าทีเลยเย่ียงนี้จะ 

ไม่ท�าให้ผู้เป็นสามีดูแคลนเอาหรือ

ไม่แปลกเลยท่ีชุ่ยอว้ีจะคิดเช่นน้ี นางรับใช้ฉยงเหนียงมาแต่เล็ก 

ย่อมรู้ว่าเหยาซื่อจับจ้องกิริยาวาจาของฉยงเหนียงตาเขม็งเพียงใด หาก

ปกเสื้อสัมผัสไม่ถูกปลายคางก็ล้วนนับว่าปิดไม่รัดกุมพอ

นึกไม่ถึงว่าคุณหนูผู ้อยู ่ในกรอบมาต้ังแต่เล็กจนโตจะบอกว่า 

เอี๊ยมตัวในตัวน้ีนางเป็นผู้ตัดเย็บเอง ฟังแล้วท�าให้ชุ ่ยอวี้ไม่สบายใจ 

ราวมีก้างปลาติดคอ จึงหมายจะโน้มน้าวให้ฉยงเหนียงถอดเอ๊ียมตัวใน

ตัวนี้แล้วหาชุดนอนที่มิดชิดหน่อยมาเปลี่ยนสวมแทน

ชาติก่อนฉยงเหนียงเคร่งครัดในจารีตอย่างย่ิงจริงๆ แม้แต่ยาม 

อยู่ต่อหน้าซ่ังอว๋ินเทียนนางก็ยังแสนจะคร�่าครึ ขาดแค่ก่อนจะท�ากิจ

ระหว่างสามีภรรยามิได้คารวะเขาพร้อมเอ่ยค�าว่า 'ล�าบากท่านด้วย'

หากบอกว่านางได้รับบทเรียนใดจากชาติก่อน น่ันก็คือเรื่องที่นาง
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มิได้ป้อนสามีให้อิ่มหน�าพอจึงท�าให้เขาต้องไปลักกินขโมยกิน ซ�้ายังกิน

อย่างเต็มปากเต็มค�าโดยไม่เกี่ยงไม่เลือกเลยสักนิดเย่ียงนั้น สตรีระดับ

หลิ่วผิงชวนเพียงใช้ลูกไม้ชั้นต�่าก็ยังท�าให้เขาคลั่งไคล้ใหลหลงจนโงหัว 

ไม่ขึ้นได้แล้ว

ชาตินี้เมื่อนางได้ออกเรือนอีกหน ซ�้าเจ้าบ่าวยังเป็นท่านอ๋องผู้เจ้าชู้

เสเพลอกีด้วย ขนืนางมวัแต่รกัษาจารตี คาดว่ายังไม่ทนัรอจนพ้นคนืแต่งงาน  

เขาก็คงปันใจเป็นอื่นไปแล้ว

ฉยงเหนียงรู้สึกว่าตนควรจะปรับปรุงตัวเสียบ้าง ทว่าอย่างอ่ืนนาง

ล้วนท�าไม่เป็น จึงได้แต่เริ่มต้นจากการแต่งกายในห้องนอนเช่นนี้ ดูว่าจะ

ท�าให้สามีของนางรู้สึกชมชอบในรูปโฉมและลิ้มชิมจนอิ่มเอมทั้งใจกาย

ได้หรือไม่

แต่เมือ่นางเห็นสหีน้าต่ืนตกใจท่ีเก็บง�าไม่ทันของชุย่อว้ีก็พลนัรูส้กึได้ 

ว่าชุดนี้เกรงว่าจะไม่เหมาะไม่ควร

รอจนชุ่ยอว้ีถอยออกจากห้องไปแล้ว ฉยงเหนียงจึงลุกพรวดขึ้น 

จากเตียง แล้วไปส่องคันฉ่องท่ีสามารถมองดูเงาสะท้อนตลอดทั้งร่าง 

ได้อย่างถนัดชดัเจนบานนัน้ นางย่ิงพินจิก็ย่ิงรูส้กึว่าตนเองแต่งตวัเลยเถิด

ไปจรงิๆ จึงฉวยโอกาสตอนท่ีฉูเ่สยียังไม่กลบัมา รบีถอดเสือ้คลมุออกแล้ว

โยนขึ้นไปพาดบนฉากบังลมปักลวดลาย เหลือไว้เพียงเอี๊ยมตัวในกับ

กางเกงขากว้างตัวสั้นแล้วเร่งค้นในหีบเพื่อหาชุดอื่นมาเปลี่ยนแทน

แต่นึกไม่ถึงว่าขณะที่นางก�าลังรื้อหีบอยู่น้ัน กลับมีคนเดินจาก 

ห้องชั้นนอกเข้ามาอย่างเงียบเชียบเสียแล้ว...
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ตามหลกัวันนีฉู้เ่สยีน่าจะดืม่สรุาจนดกึดืน่จงึค่อยกลบัมา ทว่าวนัดี

ทีเ่ขาเฝ้ารอมาหลายเดอืนไหนเลยจะปล่อยให้ล่วงผ่านไปกับจอกสรุาได้เล่า!

จยาคงัตีท้นนอนดกึไม่ไหว พอตกค�า่จงึจงูมอืฉู่เสียมาสนทนาครู่เดยีว 

ก็ขึ้นรถม้ากลับวังไปก่อน

ทันทีที่ฮ่องเต้เสด็จกลับ อาการหมดความอดทนก็เขียนชัดบน

ใบหน้าเจ้าบ่าวอย่างไม่ปิดบังอ�าพรางแม้แต่น้อย

นับแต่ฉู่เสียเข้าเมืองหลวงมา ค�าวิจารณ์ที่มีต่อเขากล่าวได้ว่า

เปลี่ยนเป็นดีขึ้นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังไม่สนิทกับเหล่าขุนนาง

เมืองหลวง ประกอบกับคนท้ังหมดล้วนรูจ้กัชือ่เสยีงอนัเกรยีงไกรด้านการ

รบราฆ่าฟันของเขาดี เมื่อเห็นเขาปั้นหน้าเย็นชาอยู่เสมอ ทุกคนจึง 

ไม่สะดวกใจจะชักชวนเขาดื่มสุรา

บังเอิญมีบุตรหลานตระกูลใหญ่ท่ีไม่รู้ความและไม่เอาไหนลืมตัว

ชั่วครู่มาคะย้ันคะยอ ครั้นเผชิญกับสีหน้าเคร่งขรึมปราศจากรอยย้ิมของ

ฉู่เสีย บรรยากาศก็พลันประดักประเดิดไม่คลาย ทุกคนล้วนมองออกว่า

เจ้าบ่าวหมดความอดทนจนนึกอยากจะขับไล่แขกเหรื่อเต็มทีแล้ว ดังนั้น

ต่างคนจึงต่างหาข้ออ้างแยกย้ายกันจากไป

ทว่ากลบัมบีางคนเห็นชายาหลางอ๋องงดงามยวนใจ หมายจะถือโอกาส 

ช่วงก่อกวนห้องหอพิศมองดวงหน้าอนัเลอโฉมน้ันยามขวยอายสกัหน่อย 

แต่เพ่ิงจะมุง่หน้าไปทางเรอืนด้านหลงักลบัถูกองครกัษ์พกดาบสกัดขวางไว้ 

เสียก่อน โดยแจ้งเหตุผลว่าชายาหลางอ๋องไม่ใคร่สบาย ก�าลังเชิญหมอ

มาตรวจชีพจร ขอให้แขกเหรื่อโปรดหยุดฝีเท้าแล้วย้อนกลับไปเสีย

เห็นชัดว่าเจ้าบ่าวใจแคบไม่ยอมให้ยลโฉมคนงามต่างหาก น่า 



22

เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิม 3

เสียอารมณ์ยิ่งนัก! คนบ้านนอกเจียงตงนี่ร่วมชนชั้นสูงไม่ได้จริงเสียด้วย

เช่นน้ีเองฉูเ่สยีจงึปลกีตัวจากมาอย่างไม่สะทกสะท้าน ก่อนสาวเท้า

มุ่งหน้าสู่ห้องหออย่างอดใจรอไม่ไหว

เดิมทีนึกว่าฉยงเหนียงคงพักผ่อนไปแล้ว ไม่แคล้วที่เขาจะต้องใช้

ค�าหวานละมนุล่อหลอกให้นางตืน่ขึน้มาคลายความโหยกระหายของตน 

ไหนเลยจะคาดคดิว่าพอเข้ามาในห้องหอ เขากลบัได้เหน็นางเผยช่วงเอว

ที่คอดก่ิว แผ่นหลังที่เนียนสวย กับสะโพกท่ีงามงอนขณะก้มค้นสิ่งของ 

ในหีบอยู่

เขารู้สึกได้ว่าหัวใจตนเต้นโครมครามทันใด ขายาวเดินฉับๆ ไม่ก่ี

ก้าวใหญ่ก็ตรงไปรวบร่างเจ้าสาวเอี๊ยมแดงเข้าสู่อ้อมอกในคราวเดียว  

รอจนเขาหันร่างอรชรของนางกลบัมาก็ต้องตกตะลงึกับทัศนียภาพงามตา 

ที่ท�าให้เลือดของเขาแทบจะพลุ่งพล่านออกมา ภายใต้การอ�าพรางและ

ขบัเน้นของเรอืนผมยาวท่ีสยายลงมาน้ัน เอีย๊มตวัในสแีดงสดก็สะท้อนให้

นัยน์ตาของเขาแดงซ่านตามไปด้วย

ฉยงเหนียงเพ่ิงคิดจะบอกเขาว่าขอให้นางได้เปลี่ยนสวมชุดนอนที่

ส�ารวมกว่านี้ก่อน ทว่าเน้ือคาบอยู่ในปากสุนัขป่าแล้วมีเหตุผลอันใดเล่า

ที่จะอ้าปากปล่อยไป

ยังไม่ทันรอให้นางได้เอ่ยวาจา ร่างงามก็ถูกวางลงบนเตียงมงคล

แล้ว จากนัน้ม่านหลายชัน้ก็ถูกกระตกุลงมา ตามด้วยเสยีงพูดอนัเร่งร้อน

ของฉู่เสีย "จะเปลี่ยนชุดไปไยเล่า ชุดนี้ถูกใจข้าเป็นที่สุด วันหน้าเจ้าต้อง

ตัดเย็บเพิ่มไว้หลายๆ ตัวด้วย จะได้มีใส่ให้ข้าได้ยล!"

ถัดมาถ้อยค�าที่เอ่ยไม่จบของนางก็ล้วนถูกกลืนกินเป็นเส้ียวเล็ก



23

ขวงซั่งจยาขวง

เสีย้วน้อยด้วยกลบีปากและเรยีวลิน้ของสองฝ่ายท่ีเกาะเก่ียวเป็นหน่ึงเดียวกัน

ถัดจากนั้นนางก็ตระหนักได้ว่าตนเองแม้เกิดใหม่เป็นคนอีก 

หนึ่งชาติภพ ทว่าประสบการณ์ด้านนี้ที่นางเรียนรู้มาเพียงตื้นเขินใน 

ชาติก่อนนั้นล้วนใช้ไม่ได้เลยสักนิด

ผูท้ีน่างแต่งด้วยมใิช่มนุษย์ หากแต่เป็นสตัว์ร้ายท่ีหิวโซ ทีแ่ท้สุดท้าย

เหตกุารณ์ยุติลงเมือ่ใดกันแน่นางก็ไม่รูแ้ม้แต่น้อย รู้แต่ว่าหนังตาหนักอึง้ย่ิง  

ซ�้าปวดเมื่อยไปทั้งสรรพางค์กาย เพียงอยากจะหลับเป็นตายสักพันปี

เท่านั้น

วันรุง่ขึน้ชุย่อวีกั้บสีเ่ชวีย่ผลดักนัอุน่น�า้อาบทัง้สิน้ห้ารอบแล้วก็ยังคง

ไม่ได้ยินห้องชั้นในเรียกหาพวกตนเสียที

บางครั้งบางครามีเสียงเล็ดลอดออกมา ชุ่ยอวี้ก็ลองแนบหูชิด

หน้าต่างฉลลุายเพ่ือฟังดู แต่แล้วก็ต้องรบีหดคอกลับมาด้วยความเขินอาย

สี่เชว่ียอยู่ในชนบทมานาน เก่ียวกับความสัมพันธ์บุรุษสตรีเช่นน้ี

ย่อมจะรู้มากกว่าชุ่ยอว้ี นางจึงพาชุ่ยอว้ีไปต้มน�้าร้อนอีกหม้อท่ีครัวเล็ก

ด้วยกันเสียเลย ระหว่างที่คอยเติมน�้าเติมฟืนเพื่อรักษาความร้อนไว้ นาง

ก็เอ่ยกับชุ่ยอว้ีท่ียังคงชะเง้อคอมองไปทางห้องหอ "เลิกมองเถอะ ชั่วครู ่

ชั่วยามนี้ก็ยังออกมาไม่ได้หรอก ไม่เห็นหรือว่าพระชายาของพวกเรา 

หว่านเสน่ห์จนท่านอ๋องคลั่งไคล้ใหลหลงแล้ว อย่างไรในห้องชั้นในก็ม ี

ผ้าเปียกกับน�้าอุ่นที่ไหลเข้าไปตามรางไม้ไผ่ คิดว่าท่านอ๋องกับพระชายา

คงยังนอนอยู่ ต้องสายหน่อยถึงจะตื่น"

ชุย่อว้ีพึมพ�าเสยีงเบา "ตามหลกัแล้วจะต้องตืน่เช้าต่างหาก ท่านอ๋อง 
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ขาดบุพการี เมื่อวานฝ่าบาทเสด็จมาเป็นประธานให้ เจ้านายทั้งสอง

สมควรตื่นเช้าไปเข้าเฝ้าเพื่อคารวะน�้าชาต่อฝ่าบาทถึงจะถูก..."

สี่เชว่ียกินขนมเปี๊ยะมงคลท่ีเมื่อวานพ่อบ้านตกรางวัลมา กินไปก็

เบิกตาโตกล่าวไป "ท่านอ๋องของพวกเรามีหรือจะแยแสเรื่องนั้น เมื่อวาน

ข้าได้ยินเองกับหู ท่านอ๋องทูลฝ่าบาทว่า 'พรุง่นีเ้ช้ากระหม่อมคงเหนด็เหน่ือย 

จนไปเข้าเฝ้าในวังไม่ทัน ขอฝ่าบาทโปรดทรงอภัยด้วยพ่ะย่ะค่ะ' ฝ่าบาท

ก็ทรงมีน�้าพระทัยกว้างขวางย่ิง ตรัสตอบท่านอ๋องว่า 'มิต้องรีบร้อน  

ค่อยเป็นค่อยไปเถิด เผิงจู่* กล่าวไว้ว่าอันใดนะ อ้อ 'เยียวยาด้วยอาหาร 

มิสู้เยียวยาด้วยลมปราณ เยียวยาด้วยลมปราณมิสู้เยียวยาด้วยบุคคล  

ใช้บคุคลเยียวยาบคุคลจงึจะจรงิแท้แน่นอน' มเีพียงค่อยเป็นค่อยไปจงึจะ 

เป็นการฟื้นบ�ารุงที่ดีที่สุด อีกสามวันห้าวันค่อยไปเข้าเฝ้าเราก็ได้' "

ยากนักท่ีสีเ่ชว่ียสามารถอ้างองิค�าโบราณทีไ่ด้ยินมาอย่างไม่ตกหล่น  

ทว่าพูดมาได้ครึ่งเดียวนางก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง หรือว่าฝ่าบาททรงได้ยิน 

ค�าเล่าลือเกี่ยวกับอาการลับๆ ของท่านอ๋อง จึงมีพระประสงค์ให้ท่านอ๋อง

ใช้คุณหนูของข้ามาค่อยๆ เยียวยาอาการลับๆ นั้น

* เผิงจู่ เป็นบุคคลในยุคก่อนราชวงศ์ฉินซ่ึงต่อมาได้รับการยกย่องเป็นเซียนในลัทธิเต๋า มีชื่อเสียงด้านอายุ 
ที่ยืนยาวกว่าแปดร้อยปี ด้านการดูแลสุขภาพและกิจระหว่างสามีภรรยา หลักปฏิบัติของเขามีเหตุผลอยู ่
หลายส่วนจึงถูกบันทึกในต�าราแพทย์สมัยโบราณ
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จวบจนใกล้ถงึเท่ียงวัน ฉูเ่สยีท่ีพิงร่างกับราวก้ันเตยีงก็ลบูไล้แผ่นหลงั 

อันเกลี้ยงเกลาของคนในอ้อมอกพลางสะทกสะท้อนใจด้วยอาการ 

อารมณ์ค้างไม่เต็มอ่ิม ความรู้สึกภายหลังหิวโซแล้วได้กินยาที่ถูกโรค 

เช่นนี้ช่างเยี่ยมยอดโดยแท้

ผิดกับฉยงเหนียงที่รู้สึกว่าตนจะต้องกินยาบ�ารุงสักเทียบหน่ึงแล้ว 

ที่แท้บุรุษก็ใช่ว่าจะเหมือนกันไปทั้งหมด

ชาตก่ิอนซัง่อว๋ินเทยีนแม้มรีปูร่างสงูใหญ่เช่นกัน แต่ถึงอย่างไรก็เป็น

บัณฑิต พละก�าลังยังคงอ่อนด้อยไม่มากมายอะไร ต่างจากฉู่เสียท่ีเป็น

แม่ทัพและเคยติดตามหลางอ๋องผูเ้ฒ่าฝึกยุทธ์มาต้ังแต่เลก็ ท่อนแขนและ

ช่วงเอวจึงล้วนมีก�าลังวังชาไม่หมดสิ้น

นึกถึงชาติก่อนบางครั้งเหล่าสตรีชั้นสูงท่ีออกเรือนแล้วมารวมตัว

สนทนาเรื่องรักลับๆ ของจวนต่างๆ แล้วเอ่ยถึงว่านายท่านสกุลใดมีเอว
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ของสุนัขตัวผู้ ฮูหยินจ�านวนหนึ่งก็จะลอบหัวเราะไม่หยุดอย่างรู้กัน

ฉยงเหนียงออกเรือนมาแล้วสองชาติภพ จวบจนได้ผ่านราตรีก่อน

ถึงค่อยเข้าใจว่า 'เอวสุนัขตัวผู้' หมายความเช่นไร นางได้แต่มองม่านมุ้ง

อย่างเหม่อลอย

ยามน้ี 'สนุขั' ทีอ่ยู่ข้างกายก็ยังคงไม่จใุจ ถึงกับพลกิร่างนางมากล่าว 

อย่างคึกคักฮึกเหิม "วันน้ีข้าว่าง ไม่มีงานจุกจิกอันใดมารบกวน เราสอง

มาเริ่มต้นกันใหม่อีกรอบเถิด ครานี้ข้าจะเคลื่อนไหวช้าหน่อย ผ่อนแรง 

ให้เจ้าดีหรือไม่"

ฉยงเหนียงรูส้กึเพียงว่าวาจานีช่้างคุน้ห ูสองคร้ังก่อนเขาก็พูดเช่นนี้

มิใช่หรือ ทว่ามาถึงตอนท้ายกลับไม่รู้ว่าผ่อนแรงของผู้ใดกันแน่

ขืนนางยังเชื่อเขาอีก ก็ต้องสมน�้าหน้าตนเองที่สุดท้ายเหนื่อยตาย

อยู่บนเตียง และกลายเป็นที่ขบขันของเหล่าสตรีชั้นสูงทั่วเมืองหลวงแล้ว

"ท่านอ๋อง...ท่านยังหนุ่มแน่นก็ไม่รู้จักบันยะบันยังเช่นนี้ สุขภาพ 

จะเสียเอาได้!" ฉยงเหนียงฝืนหยัดกายขึ้นมา คว้าเสื้อคลุมนอนที่ถูกโยน

ไปอยู่ตรงปลายเตยีง แล้ววางท่าเตรยีมอบรมอย่างจรงิจัง หมายจะส่ังสอน 

เขาให้เต็มที่สักยก

ทว่าในสายตาของฉูเ่สยีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรอืนผมด�าขลบัทียุ่่งเหยิง 

ดวงหน้าที่ขาวเนียนอมชมพูระเรื่อ นัยน์ตาที่แฝงด้วยหยาดน�้าใส รวมถึง

ริมฝีปากที่ถูกเขาออกแรงดูดเม้มจนแดงปลั่งยวนเย้าของภรรยา ล้วนแต่

เป็นท่วงทีท่ีเปี่ยมเสน่ห์มิสิ้นสุด ต่อให้นางวางท่าจริงจังสักเท่าใดก็ยังคง

เผยซึ่งความรัญจวนใจอยู่ดี ดุจเดียวกับซาลาเปาเน้ือท่ีแป้งบางและ 

โชยกลิ่นหอมฟุ้งก�าลังส่ายไหวพลางพูดชักจูงสุนัขว่า 'อย่ากินข้าอีกเลย 
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ขืนกินต่อจะท้องอืดเอาได้' 

แม้ฉูเ่สยีไม่ยอมรบัว่าตนเองท�าตวัราวสนัุขร้าย แต่เขาก็กินซาลาเปาเน้ือ 

ยังไม่หน�าใจจริงๆ จึงหมายจะลิ้มชิมรสเนื้อต่อ ทว่าตอนนี้เองฉยงเหนียง

กลับร�่าไห้ร้องตะโกนว่า "ข้าหิวแล้ว!" เขาถึงได้ยอมรามือลงจากเตียงไป

รอจนชุ่ยอวี้กับสี่เชว่ียยกอ่างน�้ามาปรนนิบัติฉยงเหนียงล้างหน้า

บ้วนปากและรวบถักเรือนผมของนางเป็นเปียอันเรียบง่ายแล้ว นางก็มา

นั่งกินอาหารร่วมกับฉู่เสียบนตั่งที่ห้องชั้นนอก

ด้วยรู้ว่าเจ้านายทั้งสองมิได้กินอาหารเช้า ท้องไส้ยังว่างเปล่า สิ่งที่

โรงครวัท�ามาจงึเป็นโจ๊กฟักทองไป่เหอ* ท่ีเคีย่วจนนิม่ได้ท่ี ส่วนกับข้าวคอื

ปลาทะเลตากแห้งทีน่�าไปคลกุเคล้าเครือ่งปรงุกับน�า้ทีห่มกัจากข้าวเหนยีว 

ก่อนจะนึ่งในลังถึงจนสุกแล้วราดด้วยน�้ามันต้นหอม เหมาะจะกินคู่กับ

โจ๊กเป็นท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีเก๊ียวแป้งใสไส้กุ้งแตงกวาหนึ่งเข่งเล็ก ซึ่ง 

ปรุงด้วยวิธีเดียวกับตอนที่ฉยงเหนียงมาช่วยงานครัวในจวนอ๋อง

ของกินท่ีเรยีบง่ายเช่นนีช้วนเจรญิอาหารเป็นทีสุ่ด ฉยงเหนยีงไม่ได้กนิ 

อย่างตะกรุมตะกรามเช่นนี้มานานมากแล้ว หลังจากกินไปสองค�าโตจน

บรรเทาความหิวลงไปเลก็น้อย นางกลบัเหน็ฉูเ่สยียังไม่กิน เอาแต่จบัจ้องนาง 

อยู่ หญิงสาวจึงอดไม่ได้ต้องใช้ผ้าเช็ดมุมปาก แคลงใจว่าท่ากินของตน

คงจะไม่งาม

อันทีจ่รงินบัแต่ผ่านพ้นราตรก่ีอน ในใจฉูเ่สยีก็บอกความรูส้กึไม่ถูก

อยู่บ้าง ไฉนตนจงึเหมอืนไม่เคยพานพบสตรเีพศ ราวกับกินนางไม่รูจ้กัอิม่

* ไป่เหอ (แปะฮะ หรือ Lily Bulb) เป็นสมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง ได้จากหัวของพืชตระกูลลิลลี่ มีลักษณะคล้าย 
หัวหอม สามารถลอกออกเป็นกลีบๆ มีสรรพคุณช่วยให้ปอดชุ่มช้ืน ผ่อนคลายประสาท แก้ไอ และอาการ 
นอนไม่หลับ
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เสียที

เขารู้ตัวว่าหลงรักในรูปโฉมอันงามล�้าเลิศของนาง หาไม่ตนก็คง 

ไม่มุ่งหวังท่ีจะแต่งกับนางมาตลอด โดยไม่ค�านึงถึงฐานะอันต�่าต้อย 

ของนางเช่นนี้

ท้ังท่ีผ่านมาในใจเขาดูแคลนว่านางมีเล่ห์กลแพรวพราว เอาแต ่

คิดหาวธีิมาย่ัวให้เขาปรารถนา ทว่าตวัเขาเองก็ต้านทานไม่ไหว ท้ายทีส่ดุ

ถึงขั้นไม่อาจหักห้ามใจที่มีต่อนางด้วยซ�้า

เดิมทีนึกว่ารอจนแต่งงานกันแล้วความรู้สึกท่ีท้ังว่ีวันมีแต่นางอยู่

เต็มสมองเช่นนี้คงจะบรรเทาเบาบางลงได้ ไหนเลยจะคาดคิดว่าอาการ

กลบัไม่ทุเลาลงแม้แต่น้อย ยังดีทีต่อนน้ีเน้ือวางอยู่ในหม้อของตนแล้ว เขา

สามารถ 'ตุ๋น' มากินได้ทุกเวลา จึงไม่มีอารมณ์รุ่มร้อนใจแฝงอยู่เช่น 

เมื่อก่อนอีก

คิดมาถึงตรงนี้อารมณ์ของฉู่เสียก็แสนจะปลอดโปร่งโล่งสบาย  

แบสองมือออกแล้วสั่งบอกภรรยา "คีบอาหารมาป้อนข้ากินที"

ฉยงเหนยีงกลนือาหารในปากลงไปช้าๆ ก่อนจะย่ืนมอืหยิบตะเกียบ

ไปคีบเกี๊ยวไส้กุ้งแตงกวาหนึ่งลูกส่งเข้าปากของเขา

ฉูเ่สยีบอกให้นางคบีอาหารอกีหลายอย่าง ฉยงเหนยีงก็ล้วนท�าตามนัน้ 

ด้วยท่าทางเช่นภรรยาผูแ้สนดี ไม่เหน็อาการฝีปากคมกริบเช่นกาลก่อนอกี  

น่ีท�าให้ฉูเ่สยีอารมณ์เบกิบานอกีหน รูส้กึว่าการแต่งงานเป็นเรือ่งทีไ่ม่เลว

จริงๆ

ตอนนี้เองฉังจิ้นก็มารายงานว่าเหล่านายกองใต้บังคับบัญชาจาก

เจยีงตงมาถึงเมอืงหลวงแล้ว เนือ่งจากเมือ่แรกฉูเ่สยีได้รบัพระราชทานสมรส 
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ฉุกละหุกอย่างย่ิง พวกเขาจึงรุดมาไม่ทันเวลา ยังคงช้าไปหนึ่งวันอย่าง 

น่าเสียดายยิ่งนัก

ฉู่เสียให้ความส�าคัญกับพี่น้องที่เจียงตงของตนเสมอมา เมื่อได้ยิน

เช่นน้ีจึงสั่งให้ฉังจิ้นจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายกองเหล่าน้ันที่หอชมจันทร์

ของเมืองหลวง

เนือ่งจากคนทัง้หมดล้วนเป็นบุรษุ ชายาหลางอ๋องทีเ่พ่ิงเข้าพิธีมงคล

ไม่เหมาะจะไปร่วมโต๊ะ ฉู่เสียจึงให้ฉยงเหนียงรั้งอยู่ในจวนอ๋อง

ทว่าฉยงเหนียงมิอาจอยู่ว่าง หลายวันมาน้ีเพ่ือเตรียมงานเลี้ยง

แต่งงาน ธุระจิปาถะในร้านซู่ซินรวมถึงร้านค้าที่เพ่ิงซื้อเพ่ิมล้วนไม่ทันได้

ดแูล ตอนน้ีฉูเ่สยีไม่อยู่ในจวน ก็เปิดโอกาสให้นางออกไปตรวจตราได้พอดี

ดงัน้ันนางจงึเปลีย่นมาสวมชดุบุรษุเช่นเคย ก่อนจะออกไปตรวจตรา 

ร้านค้า

ร้านค้าทีฉ่ยงเหนยีงซือ้ใหม่นีต้ั้งอยู่ในย่านการค้าอนัเฟ่ืองฟูทีสุ่ดของ

เมอืงหลวง เมือ่ใดท่ีเรอืสนิค้าแล่นมาถึง สนิค้าหลากหลายทีข่นส่งมาจาก

แดนใต้ย่อมต้องการพ้ืนท่ีจดัแสดง มร้ีานชยุจีแ้ห่งน้ีเป็นรากฐานก็ง่ายทีจ่ะ 

ขยายกิจการไปยังพื้นที่อื่นๆ

ทว่าวันนี้พอนางเข้าไปในร้าน หลงจู๊เฉียวกลับเดินตรงมากล่าว 

เสยีงเบาด้วยสหีน้าร้อนใจ "เถ้าแก่เนีย้ เดมิทียังนกึว่าท่านต้องพักผ่อนอกี

หลายวันเสียอีก"

พอเห็นสหีน้าของเขา สญัชาตญาณก็บอกนางว่ามปัีญหาแล้ว นาง

จึงรีบสอบถามเขาทันที "มีเรื่องใช่หรือไม่"
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หลงจูเ๊ฉยีวหยิบตลบัแป้งหลายแบบจากในตูแ้ล้วเทแป้งในนัน้ออกมา  

"เถ้าแก่เนี้ย ท่านดูสิ นี่ใช่แบบเดียวกับสินค้าที่พวกเราสั่งเข้าร้านหรือไม่"

ฉยงเหนียงพิเคราะห์อย่างละเอยีดลออ ทัง้ใช้ปลายนิว้หยิบแป้งเลก็น้อย 

มาเกลีย่ดบูนหลงัมอื เนือ้แป้งทีเ่รยีบลืน่ติดทนเช่นนีเ้หมอืนกับสนิค้าท่ีนาง

สั่งเข้าร้านจริงเสียด้วย

พอหลงจูเ๊ฉยีวได้ยินเช่นน้ัน หน้าผากก็ผดุเหง่ือซึมพลางทอดถอนใจ 

กล่าว "ครานีจ้ะท�าเช่นไรดขีอรบั สกุลไป๋นัน่ไม่รูส้บืข่าวมาจากท่ีใด ถึงกับ

มีฝีมือสูงส่งเทียมฟ้าสั่งสินค้าแบบเดียวกับพวกเราได้ ซ�้าร้านค้าสกุลไป๋

ยังขายราคาถูกย่ิง ไม่ถึงครึ่งของราคาที่ท่านตั้งไว้ด้วยซ�้า ถึงเวลาต่อให้

สินค้าของพวกเราส่งมาแล้ว น่ากลัวว่าเหล่าคุณหนูฮูหยินที่สั่งจองไว้ 

เป็นต้องโวยวายขอคืนสินค้าแน่!"

ฉยงเหนียงมุ ่นคิ้ว อันท่ีจริงสิ่งที่หลงจู ๊เฉียวกล่าวถึงน้ันยังเป็น

ประเด็นเล็กน้อย เกรงว่าหลังจากเปรียบเทียบสินค้าของสองร้านแล้ว 

เหล่าสตรีชั้นสูงจะต้องแคลงใจว่าชุยเจียงฉยงผู้นี้หมายกอบโกยก�าไร  

จึงจงใจเรียกราคาสูงมาเชือดคนคุ้นเคยกันโดยเฉพาะ

หากเป็นเช่นน้ีร้านชุยจี้มิต้องชื่อเสียงฉาวโฉ่จนต่อไปไม่มีการค้า 

ให้ท�าในเมืองหลวงอีกหรือไร

สกุลไป๋ตัวดี มาไม้แข็งไม่ได้ผลก็ใช้ดาบอ่อนลอบท�าร้ายคนแทน 

แม้เข้าเนื้อก็จะขอตัดเส้นทางการค้าของข้าให้ได้!

เหน็ฉยงเหนยีงมท่ีาทางจดจ่อไม่พูดจา หลงจูเ๊ฉยีวก็ขบคดิเลก็น้อย

ก่อนเอ่ยต่อ "พ้ืนฐานของคนท�ามาค้าขายอยู่ทีค่�าว่าซือ่สตัย์ หากหมายจะ

ปกป้องชือ่เสยีงของสกุลชยุ ย่อมไม่พ้นต้องชดใช้เงิน แต่หากไม่ไหวจรงิๆ 
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พวกเราเองก็ต้องลดราคายอมขาดทนุ มใิห้ถูกเหล่าผูส้งูศกัดิค์รหาลบัหลงั

ว่าพวกเราท�าการค้าขาดความสุจริต"

ฉยงเหนยีงส่ายหน้าแย้ง "ในเมือ่พวกเขาสกุลไป๋งัดลูกไม้น้ีออกมาใช้  

ก็แสดงว่าไม่กลัวเสียเงิน ขอแค่ท�าให้ชื่อเสียงของร้านชุยจี้เหม็นคลุ้งได้

เป็นพอ หากวันนีท่้านลดราคา ข้ารบัรองได้ว่าพรุง่น้ีพวกเขาสกุลไป๋จะต้อง

ลดราคาให้ต�่ายิ่งกว่า...ท่านให้ข้าไปคิดดูก่อนเถอะ"

นางสนทนากับหลงจู๊เฉียวอย่างละเอียดอีกครู่หนึ่ง จนกระทั่งถาม

ข่าวคราวแน่ชัดแล้วว่าไม่ก่ีวันน้ีจะมีเรือสินค้าเข้ามาหรือไม่ จากนั้นนาง

ก็ไม่มแีก่ใจจะไปทีร้่านซูซ่นิอกี ยามท่ีม่านรตัตกิาลเริม่คลีค่ลมุลงมา นาง

ถึงค่อยนั่งรถม้ากลับจวนอ๋อง

เดมิทนีางนกึว่าฉูเ่สยีน่าจะดืม่สรุาโต้รุง่กับบรวิารเก่าแก่ คาดไม่ถึง 

ว่าเขายังกลับมาเร็วกว่านางเสียอีก

ตัง้แต่ไกลลบิฉูเ่สยีก็เหน็ภรรยาคนงามของตนทีเ่มือ่วานเพ่ิงเข้าพิธีกัน 

หมาดๆ ปลอมตัวเป็นคุณชายรูปงามสง่าก้าวลงมาจากรถม้า ดูท่าจะไป

อวดโฉมเบื้องหน้าผู้คนมาอีกแล้ว

เมือ่ก่อนเขามุง่มัน่แต่จะเอาใจนางด้วยวิธีการสารพัด คดิเพียงจะเร่ง 

ใส่เนื้อลงหม้อให้ได้โดยไว ไม่เคยคิดว่านางจะขาดส�านึกของการเป็น

ภรรยาโดยสิ้นเชิง แค่วันแรกของชีวิตคู่ก็กลับมาค�่าถึงเพียงนี้

นีเ่ป็นเพราะในจวนไม่มผีูอ้าวุโสคอยเฝ้าคมุ นางจงึไม่รักษากฎเกณฑ์ 

กระมัง!

แม้พละก�าลงัช่วงเอวของบรุษุแต่ละคนจะต่างกันไป ทว่ามอียู่สิง่หนึง่ 

ที่ล้วนเหมือนกัน นั่นก็คือแรกแต่งงานมักจะตั้งกฎให้กับภรรยาเพ่ือมิให้
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นางแตะต้องในสิ่งที่เขาถือสา หากบานปลายจนท�าลายความปรองดอง

ระหว่างสามีภรรยา ชีวิตคู่ก็จะไม่งดงามแล้ว

ฉู ่เสียไม่อยากทะเลาะกันทั้งท่ีเพ่ิงจะแต่งงาน จึงฉวยจังหวะที ่

ฉยงเหนยีงผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าอยู่หลงัฉากบงัลม มอืของเขาก็บบีป้านชาจซูา 

ไว้แล้วพยายามข่มโทสะกล่าว "วันหน้าเจ้าจะออกไปข้างนอกต้องแจ้งข้า

ก่อนสกัค�า มธุีระจกุจกิอนัใดก็พยายามจดัให้อยู่ในช่วงเวลาก่อนเทีย่งวัน

ตอนท่ีข้าเข้าประชมุขนุนาง ตอนบ่ายห้ามเจ้าออกไปข้างนอกอกี ข้าจะได้

ไม่ขาดคนดูแล ทั้งหมดนี้เจ้าจ�าได้แล้วหรือไม่"

มือของฉยงเหนียงชะงักกึก ก่อนจะค่อยๆ ผลัดเปล่ียนเสื้อผ้า 

จนเสร็จ นางเดินอ้อมออกมาจากด้านหลังของฉากบังลม แล้วเอ่ยพลาง

มองดสูหีน้าไม่พอใจของเขา "วันน้ีกลบัถึงจวนช้าเป็นความผดิของข้าจรงิๆ 

ทว่าร้านใหม่เพ่ิงจะเปิดกิจการ ไม่แคล้วมีงานจิปาถะจ�านวนหนึ่งที่ต้อง

ไปจดัการด้วยตนเอง เพียงสะสางภายในช่วงเวลาก่อนเทีย่งวันนัน้เกรงว่า

จะไม่พอ"

ฉูเ่สยีเอ่ยเสยีงหนกั "เช่นนัน้ความหมายของเจ้าคอื...ข้ากลบัถึงจวน

แล้วก็ยังไม่อาจพบหน้าชายา ต้องไปถึงท่ีร้านค้าเพ่ือเชิญตัวเจ้าหรือไร 

หากเป็นเย่ียงนี้ช่วงก่อนเที่ยงวันก็ห้ามเจ้าไปเช่นกัน จงอยู่แต่ในจวน 

เสียโดยดี!"

ฉยงเหนยีงนัง่ลงตรงข้ามกับเขา หลบุตาเอ่ยพร้อมแววตาอนัเชือ่งเชือ่  

"ก่อนแต่งงานพูดคุยกันดีแล้วว่าท่านจะไม่ห้ามข้าท�าการค้ามิใช่หรือ  

วันน้ีข้าท�าผดิไปจรงิๆ น่ีเป็นกรณีพิเศษ ต่อไปข้าจะไม่กลบัมาค�า่เช่นนีอ้กี

เป็นอันขาด"



33

ขวงซั่งจยาขวง

ด้วยคดิว่าแต่งคนมาอยู่ในมอืแล้ว มอิาจถูกนางชกัจงูความคดิเช่นเดยีว 

กับเมื่อก่อนอีก ฉู่เสียจึงทักท้วงทันที "ไม่ห้ามเจ้าท�าการค้า แต่มิได้

หมายความว่าจะปล่อยให้เจ้าออกไปตระเวนอยู่ข้างนอกจนความคิด

เตลิดเปิดเปิง เจ้าร่างกายผอมบาง ท่านหมอที่จับชีพจรให้เจ้ายังพูดเลย 

หากหมายจะมีบุตรก็ต้องบ�ารุงให้ดีๆ ช่วงนี้เจ้าอยู่ในจวนไปดีกว่า ส่วน 

กิจธุระเหล่านัน้เจ้าจ้างคนไว้แล้วมใิช่หรอื เลีย้งพวกเขาเสยีข้าวสกุหรอืไรกัน"

ฉยงเหนยีงเองก็ไม่อยากมปีากเสยีงกับฉูเ่สยีต้ังแต่หลงัวันแต่งงาน 

อันที่จริงในใจนางรู้สึกว่าเขายังเด็กกว่านางด้วยซ�้า ชายหนุ่มที่ยังไม่เป็น

ผู้ใหญ่เต็มตัวเมื่อแต่งงานแล้วย่อมอยากส�าแดงบารมีสักหน่อย หากอยู่

ในขอบเขตอันควรก็ดูน่ารักดีหรอก

ทว่าฉู่เสียกลับมีความสามารถท�าให้ความน่ารักหลายส่วนนั้น 

แปรเปลี่ยนเป็นชวนระอาน่าตีเสียได้!

เขามีพฤตกิรรมเป็นอนัธพาลไม่รกัษาสจัจะเช่นน้ี เพราะรูส้กึว่านาง

แต่งเข้าจวนมาแล้วย่อมบงการได้ตามแต่ใจใช่หรือไม่

คิดมาถึงตรงน้ีฉยงเหนียงก็ไม่อยากจะพูดกับเขาให้มากความอีก 

จงึผดุลกุออกจากห้องแล้วเดนิมุง่ไปยังห้องหนงัสอืเลก็ท่ีอยู่ด้านข้างแทน

นีค่อืห้องทีเ่มือ่แรกฉูเ่สยีจดัเตรยีมไว้เป็นพิเศษเพ่ือเอาใจนาง ให้นาง 

ได้มีสถานที่ส�าหรับดีดลูกคิดและดูสมุดบัญชี

เหตุท่ียามนี้ฉยงเหนียงอยากจะไปอยู่ในห้องหนังสือเล็กคนเดียว

เงียบๆ เพราะนี่คือความเคยชินของนาง ชาติก่อนนางกับซั่งอว๋ินเทียน 

ให้เกียรตกัินก็จรงิ แต่กม็ไิด้หมายความว่าสองคนจะไม่เคยทะเลาะเบาะแว้ง  

เพียงแต่เหตุการณ์ยังไม่ทันบานปลายถึงขั้นหน้าด�าหน้าแดง สองคน 
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ไม่ว่าจะจงใจหรือไร้เจตนาก็จะแยกย้ายกันไปท�างานของตนก่อนเสมอ

รอจนโทสะที่พุ่งสูงเย็นลง สองคนก็สามารถอยู่ร่วมกันดังเดิมราว 

ไม่เคยเกิดอันใดขึ้น ใช้ชีวิตที่ดูปรองดองกลมเกลียวกันได้ต่อไป

ตอนน้ีฉยงเหนียงไม่อยากจะโต้เถียงกับฉูเ่สยีท่ีพอได้ทก็ีเผยโฉมหน้า 

ท่ีแท้จรงิออกมา นางเพียงอยากจะนอนพักในห้องหนงัสอืเลก็สกัคนื และ

ถือโอกาสคิดหาวิธีรับมือกับสกุลไป๋ที่หมายจะเทขายสินค้าในราคาถูก

น่าเสียดายฉู่เสียมิใช่ซั่งอว๋ินเทียน แต่ไรมาเมื่ออยู่ในสนามรบเขา

ล้วนยึดคติที่ว่า 'เมื่อพบกันทางแคบผู้กล้าย่อมคว้าชัย' มีเหตุผลใดท่ีจะ

เลี่ยงศึก วาจาของเขาก�าลังคุกรุ่น ทว่าฉยงเหนียงกลับหันหลังจากไป 

เสียอย่างนั้น นี่มันเหตุผลอันใดกัน

ดังน้ันเขาจึงเดินหน้าบึ้งตึงไล่ตามนางไปถึงห้องหนังสือเล็กโดย 

ไม่รอช้า "ข้าพูดกับเจ้าค้างอยู่ แต่เจ้ากลับหันหลังเดินหนี น่ีมันอะไรกัน 

อย่าได้นึกว่าในจวนไม่มีผู้ใหญ่แล้ว เจ้าก็จะไม่ต้องยึดถือกฎเกณฑ์เล่า!"

ฉยงเหนียงเงยหน้าขึน้จากกองหนงัสอือย่างแช่มช้าแล้วโยนค�าพูด

ออกมาไม่ก่ีประโยค "ผูใ้ดบอกว่าในจวนไม่มผีูใ้หญ่ ท้ังทีน้่าบญุธรรมของเจ้า 

อยู่ต่อหน้าทั้งคน เจ้าเองก็ยังโหวกเหวกโวยวายเลยมิใช่หรือ"

ฉูเ่สยีนกึไม่ถึงว่าบดันีน้างแต่งเข้าจวนอ๋องมาอยู่ใต้ชายคาเดยีวกับเขา 

แล้วกลับยิ่งไร้ระเบียบ กระทั่งค�าเรียกให้เกียรติก็ถึงกับเลิกใช้ ค�าก็ 'เจ้า' 

สองค�าก็ 'เจ้า' เรื่องที่แม้แต่ขุนนางทัดทานในราชส�านักยังเป็นเช่นจักจั่น

ในฤดเูหมนัต์* หุบปากไม่กล้าบุม่บ่ามเอ่ยถึง นางก็ยังโยนออกมาอุดปากเขา 

ตรงๆ!

* จักจั่นในฤดูเหมันต์ หมายถึงอาการกลัวหรือกังวลจนไม่กล้าพูด เหมือนกับจักจั่นที่หยุดร้องในช่วงฤดูหนาว
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ฉู่เสียพลันโกรธจนหัวคิ้วเต้นตุบ ก่อนจะเอ่ยปนรอยยิ้มอันร้ายกาจ 

"อย่างไรกัน หรือเจ้ารู้สึกว่าหลานชายไม่นอบน้อมพอ เช่นน้ันตัวเจ้าเอง 

ก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมด้วย ต่อว่าเจ้าไปแค่ไม่ก่ีประโยค เจ้าก็เล่นแง่

แล้ว เจ้าเคยเห็นน้าสาวคนใดดวงตาแดงเรือ่ทอดกายอยู่ใต้ร่างหลานชาย

พลางครางหวิวบ้างเล่า"

วิถีแห่งสามีภรรยาที่ให ้เกียรติกันของฉยงเหนียงถูกลิขิตให้ 

ไม่อาจน�ามาใช้ในจวนของฉู่เสียได้ เพียงไม่ก่ีประโยคของเขาก็ประหนึ่ง 

เงาดาบกระบี่โหมปะทะ และปลุกเพลิงโทสะของนางออกมาจนหมดสิ้น

นางพลนัสะบดัต�าราในมอืทิง้ไป เดนิมาถึงโต๊ะหนงัสอืแล้วฝนหมกึ

จับพู่กันเขียนอักษรอันทรงพลังจนเสร็จออกมาเป็นหนังสือหย่าร้าง 

ในอึดใจเดียว จากน้ันก็ย่ืนส่งมาให้ฉู่เสีย "เชิญท่านอ๋องอ่านดู หากไม่มี

จุดใดไม่เหมาะสมก็โปรดลงนามประทับลายนิ้วมือ พรุ่งนี้พอรุ่งเช้าจะได้

ไหว้วานคนไปย่ืนเรื่องกับผู ้ท�าหน้าที่ดูแลบันทึกทะเบียนราษฎรใน 

กรมอากร* ส่วนฉยงเหนียงจะเก็บสัมภาระกลับไปที่สกุลชุยเอง"

ฉู่เสียนึกไม่ถึงว่านางจะเขียนหนังสือหย่าร้างได้คล่องมือราวกับ

ก�าลังคัดลอกค�ากลอน เพียงสะบัดมือก็เขียนเสร็จหนึ่งฉบับแล้ว

นีค่วรจะเรยีกว่าอะไรดี คือความเหิมเกรมิของเดก็น้อยท่ีไม่รู้ว่าโลกนี ้

อันตราย หรือว่าคือการจงใจเล่นแง่งัดข้อกับเขากันแน่ ขืนตอนนี้อ่อนข้อ

ให้นาง เขาไม่ถูกนางกดทับเหนือศีรษะอย่างแน่นหนาหรอกหรือ วันหน้า

นางก็ยิ่งไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต�่าแล้วกระมัง

ฉู่เสียถลึงตามองนางอย่างเยียบเย็นพลางย่ืนมือรับพู่กันมาเขียน

* กรมอากร เป็นหน่วยงานที่ดูแลทะเบียนราษฎรและท้องพระคลัง
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นามของตนลงไปบนหนังสือหย่าร้างฉบับนั้น

สีหน้าของฉยงเหนียงไม่แปรเปลี่ยน อาจเพราะก่อนแต่งงานนาง

เคยคดิถึงเหตกุารณ์เช่นน้ีมานับครัง้ไม่ถ้วนและไตร่ตรองทุกรายละเอยีด

จนรอบด้านแล้ว เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเดินก้าวนี้จริงๆ แต่ละขั้นตอนจึง

ด�าเนินไปตามรอยทางของมันดุจฟันเฟืองที่สบกันได้พอดิบพอดี

นางขบคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยปากกล่าว "สิ่งของพระราชทานจาก

ฝ่าบาทล้วนได้มาเพราะคณุความชอบและน�า้พระทยัท่ีทรงมต่ีอท่านอ๋อง  

ดังนั้นข้าจะไม่น�าไปแม้สักครึ่งชิ้น สิ่งของที่ท่านอ๋องมอบให้ข้าเป็นสิน 

เจ้าสาวทั้งหมดกจ็ะทิ้งไว้ที่จวนนี้เช่นกนั ข้าจะยกกลับไปแต่สินเจ้าสาวที่

บดิามารดามอบให้ ประเด๋ียวข้าจะเขียนเป็นสมดุรายการมอบให้พ่อบ้านฉู่  

ให้เขาตรวจนบัพร้อมกับชุย่อว้ีสาวใช้ของข้า หากมจีดุใดตกหล่นผดิพลาด

ก็ให้เขาส่งคนมาตรวจเทียบกับข้าที่สกุลชุยได้"

นางถึงกับคิดอ่านชัดแจ้งเป็นขั้นเป็นตอนถึงเพียงนี้ ช่างสมกับเป็น

ลูกคิดทองค�าแห่งการค้า และเป็นสตรีท่ีเขาเลือกเฟ้นมาเป็นอย่างดี 

มารดามันเถอะ คิดค�านวณยิบย่อยเกินไปแล้ว!

ฉูเ่สยีพลนัโกรธจดัจนหวัเราะออกมา "พูดเช่นน้ีเท่ากับเจ้าไม่ต้องการ 

เลยสักอย่าง มิกลายเป็นข้าหลางอ๋องเอาเปรียบเจ้าฝ่ายเดียวหรือไร"

เมื่อนึกถึงราตรีก่อนที่สนิทเสน่หา รวมถึงช่วงเอวอันก�าย�าประหนึ่ง

สุนัขตัวผู้น้ันแล้ว ฉยงเหนียงก็เอ่ยตอบด้วยความจริงใจ "เมื่อคืนการ

ปรนนบิตัขิองท่านอ๋องก็นบัว่าละเอยีดรอบด้าน เอ่ยจากใจจรงิหากอยู่ใน

ส�านักชายบ�าเรอก็มีค่านับพันต�าลึงทองต่อหนึ่งราตรี ฉะน้ันขอท่านอ๋อง

อย่าได้วิตกกังวลไปเลย นับว่าข้าองค์หญิงเอาเปรียบท่านอ๋องต่างหาก"
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เอ่ยจบนางก็ไม่ปรารถนาจะพูดให้มากความอีก เพียงอยากรีบเก็บ

สัมภาระ พอฟ้าสางก็จะได้ออกจากจวนไปทันที

"ท่านอ๋อง ค�า่มดืมากแล้วเชญิกลบัห้องไปพักผ่อนเถิด ข้ามกิล้ารบกวน 

ท่านอ๋องหรอก คืนนี้ข้าจะนอนที่ห้องหนังสือเล็กนี้เอง"

หลังจากออกค�าสั่งไล่แขกทางอ้อมจบ ฉยงเหนียงก็ก้มหน้า 

หยิบต�ารามาอ่านต่อ

แม้ว่าเปลือกนอกนางจะดูเยือกเย็นไม่สะทกสะท้าน ทว่าในใจนาง

จะสงบนิ่งไปได้อย่างไรกันเล่า จริงอยู่ที่นางคาดไว้แต่แรกว่าชีวิตคู่กับ 

ฉูเ่สยีอาจแสนสัน้ดจุน�า้ค้างยามเช้า ไม่อาจครองคูจ่วบจนแก่เฒ่าเส้นผม

ขาวโพลนไปด้วยกัน แต่นางก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องหย่าร้างกันตั้งแต ่

วันรุ่งขึ้นหลังเข้าพิธีแต่งงาน

ถึงอย่างน้ันเป็นเช่นน้ีก็ดีเหมอืนกัน อย่างไรก่อนแต่งงานก็เป็นเพราะ 

ความรกัก่อกวนบดบงัดวงตาไว้ชัว่ขณะ บดัน้ีได้เหน็ชดัแต่เนิน่ๆ ว่าสองฝ่าย 

ไม่เหมาะสมกัน ต่างคนต่างแยกย้ายไปก็เป็นเรื่องดี นางจะได้ไม่เป็น

เหมือนชาติก่อน จวบจนร่วงลงบ่อน�้าแล้วถึงค่อยได้สติเต็มที่

ฉยงเหนยีงใช้ข้อดีต่างๆ ของการหย่าร้างมาโน้มน้าวตนเองอยู่ในใจ 

ผิดกับฉู่เสียที่โกรธจนขาดสติอยู่อีกด้านหนึ่ง

ชุยเจียงฉยง! นางมารร้าย! หญิงไร้ยางอาย! ที่แท้นางไม่รู้สึกรู้สา

ได้เช่นน้ีก็เพราะใช้ข้าเป็นชายบ�าเรออยู่! สมแล้วท่ีเกลอืกกลัว้อยู่ในตลาด 

กระทั่งส�านักชายบ�าเรอที่เหล่าหญิงม่ายกับฮูหยินของชนชั้นสูงไปหา 

ความส�าราญนางก็ยังรู้จัก!

หากหย่าร้างกันจริงๆ ด้วยฐานะสตรีที่หย่าขาดจากสามีแล้ว และ
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มตีัว๋เงินในถงุเงนิไม่ขาดแคลน นบัแต่นีน้างก็จะปลดเปลือ้งเรือ่งต้องห้าม 

ไปหย่อนใจอย่างเต็มอารมณ์ที่ส�านักชายบ�าเรอได้แล้วใช่หรือไม่!

ยามท่ีคนเราก�าลงัเดอืดดาล ความคดิอ่านไม่แคล้วพิลกึพิลัน่ ฉูเ่สยี

ไม่ทันปริปากก็ถูกสารพัดความเป็นไปได้ในสมองย่ัวโทสะจนแทบอยาก

ชักกระบี่ออกมาฟาดฟันผู้คน

สองมือใหญ่พลันขย้ีวูบเดียว หนังสือหย่าร้างที่ลงนามของท้ังสอง

ไว้แล้วฉบับนั้นก็กลายสภาพเป็นเศษกระดาษปลิวว่อน

"อยากจะหย่า? ฝันไปเสียเถิด!" สองมือของเขาเพียงเหยียดออกก็

ดึงร่างฉยงเหนียงท่ีอยู่หลังโต๊ะออกมาได้ในคราวเดียว เขาแบกร่าง

อ้อนแอ้นขึ้นพาดบ่าแล้วเดินมุ่งไปทางห้องนอนทันใด

ฉยงเหนียงเองก็มีเพลิงโทสะสุมอยู่เต็มท้อง พอถูกเขาอุ้มขึ้นเช่นน้ี

จึงรีบเตะเท้าไปมาพลางร้องตะโกน "ปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้นะ!"

ฉูเ่สยีสาวเท้าไม่ก่ีก้าวเข้ามาในห้องนอน ท้ิงร่างนางบนเตยีงขนาดใหญ่  

แล้วถอดเสื้อผ้าของตนไปพลางเอ่ยอย่างขุ่นแค้นไปพลาง "ในเมื่อฝีมือ

ของข้ามค่ีาถึงพันต�าลงึทอง หากไม่ให้น้าบญุธรรมได้อิม่เอมเตม็ท่ี ไยมใิช่

อกตัญญูเล่า"

ไม่ทันขาดค�าเขาก็โถมตรงไปหานางแล้วพรมจุมพิตอันเร่าร้อน

ประดุจไฟ

ในความรับรู้ของฉยงเหนียง โกรธก็คือโกรธสิ นางกับซั่งอวิ๋นเทียน

แม้เคยมีช่วงเวลาที่ท�าสงครามเย็นใส่กัน ทว่ายังไม่ทันทะเลาะกันจบก็

ผนึกรมิฝีปากด้วยจมุพิตเช่นน้ีนบัเป็นเหตุผลของคนส�านักใดกันแน่ ดงันัน้ 

นางจึงขบกัดริมฝีปากบางของเขาในทันที



39

ขวงซั่งจยาขวง

ฉูเ่สยีก็ไม่หลบหลกี เพียงปล่อยให้นางขบกัดเปะปะไป โดยทีม่อืใหญ่ 

ยังคงเปลื้องอาภรณ์นางอย่างรวดเร็วฉับไว ไม่ทันไรเขาก็สมปรารถนา 

สบายอารมณ์เช่นไรก็ส�าแดงฝีมือไปเช่นนั้น...

กระท�าการคราน้ีล่วงไปถงึดึกด่ืนค่อนคืน ฉยงเหนียงเหนือ่ยอ่อนจน

หลั่งเหง่ือโซมกาย ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตนถูกฉู่เสียกอดแนบอกจนหลับใหลไป

ตั้งแต่เมื่อใด

ครั้นถึงวันรุ่งข้ึนยามท่ีฉยงเหนียงลืมตาต่ืน เนื่องจากฉู่เสียมีงาน

กะทันหัน ช่วงวันลาแต่งงานจึงเป็นอันต้องยุติลง เขาลุกขึ้นไปประชุม

ขนุนางยามเช้าแล้ว ทิง้ให้นางอยู่บนเตียงหลงัใหญ่อนัโล่งว่างนีเ้พียงล�าพัง

ภายหลังได้หลับสบายไปหน่ึงคืน ค�าโต้เถียงเมื่อค�่าก็แปรเปล่ียน

เป็นไม่ค่อยปะตดิปะต่อ นางจดจ�ารายละเอยีดท่ีมปีากเสยีงกันไม่ได้แล้ว 

มีเพียงนึกถึงหนังสือหย่าร้างจึงจะชี้ชัดได้ว่านางกับเขาเคยทะเลาะกัน

จริงๆ

เมื่อลุกข้ึนมากินอาหารเช้า นางก็รีบสอบถามชุ่ยอว้ี "ท่านอ๋องมี 

เอ่ยกับพวกเจ้าว่าห้ามข้าออกไปข้างนอกหรือไม่"

ชุย่อวีก้�าลังจดัวางกบัข้าวลงบนโต๊ะ พอได้ยินเช่นน้ันก็ตะลงึงนั "บ่าว

ไม่เคยได้ยินเลยเจ้าค่ะ ท่านอ๋องเพียงแต่ก�าชับว่าให้น�ารถม้าท่ีติดตั้ง 

ขดลวดอ่อนคันใหม่น้ันมาให้พระชายาใช้ ท้ังส�าทับว่าช่วงน้ีแสงตะวัน 

แผดแรงย่ิง ข้ารบัใช้ท่ีติดตามออกไปข้างนอกต้องมไีหวพริบหน่อย อย่าให้ 

พระชายาต้องตากแดดระคายผิว"

เม่ือวานนางกับสาวใช้หลายคนได้ยินเสียงท่านอ๋องกับพระชายา
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ทะเลาะกันจริงๆ แม้ไม่รู้ถึงเรื่องท่ีทุ่มเถียงกัน แต่ในใจก็วิตกไม่คลาย  

ไม่ง่ายเลยกว่าจะถึงกลางดึก ดูเหมือนเจ้านายทั้งสองจะคืนดีกันแล้ว  

นางถึงค่อยๆ วางใจลงจนได้

เมือ่คดิว่าคุณหนขูองตนนบัแต่กลบัคืนสกลุชยุก็ดเูหมอืนจะเปลีย่น

เป็นย่ิงอารมณ์ร้อน คลาดเคลื่อนจากความเป็นกุลสตรีอย่างท่ีสกุลหล่ิว

เฝ้าอบรมบ่มเพาะไปไกล ชุ่ยอวี้จึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากเตือน "คุณหนู...

ไม่สิ พระชายา บัดนี้ท่านออกเรือนกับท่านอ๋องแล้ว ทุกเรื่องย่อมพึง 

คล้อยตามประสงค์ของผูเ้ป็นสาม ีมเิช่นนัน้หากขดัใจเขาอยู่เสมอแล้วเรือ่ง

แพร่งพรายออกไป ไยมต้ิองแบกชือ่เสยีงว่าเป็นสตรีดรุ้าย ไม่แน่ผูอ้ืน่อาจ

พูดถึงท่านในทางไม่ดี ถึงขั้นกล่าวหาท่านว่าละเมิดหน่ึงในเจ็ดเหตุ 

แห่งการหย่าภรรยา* ท�าให้เกียรติของท่านต้องมัวหมองนะเจ้าคะ!"

ฉยงเหนยีงรับชามข้าวมาก่อนเอ่ยตอบเรียบๆ "สามีเป็นสุภาพบุรุษ 

ภรรยาจึงจะเป็นกุลสตรีท่ีวางตนเข้าที หากเขาไม่กระท�าการเลยเถิด ข้า

ย่อมคร้านจะถือสาหาความกับเขา หลายเรือ่งราวในใต้หล้านีใ้ช่ว่าเพียงแต่ 

เอาอกเอาใจก็จะคลี่คลายลงได้..."

พูดมาถึงตรงนี้ฉยงเหนียงก็พลันชะงักไป ดูเหมือนนางจะคิดหา

หนทางแก้ไขเรื่องสกุลไป๋ลดราคาเทขายสินค้าได้แล้ว

ดงันัน้หลงักินอาหารเสรจ็ นางจงึรบีขึน้รถม้า รดุไปถึงร้านชยุจีแ้ล้ว

ตามตวัหลงจูเ๊ฉยีวมาสัง่การ "อกีสามวนัท่านจงหาลกูจ้างมาสกัหลายคน 

ให้แยกย้ายไปคืนเงินมัดจ�าที่จวนต่างๆ ตามรายชื่อบนสมุดสั่งจอง หาก

พวกนางถามถึงสาเหตุ ท่านก็แจ้งพวกนางว่าแป้งประทินโฉมรอบนี้ของ

* หนึ่งในเจ็ดเหตุแห่งการหย่าภรรยา คือไม่กตัญญูต่อบิดามารดาสามี ไม่มีทายาทสืบสกุล คบชู้สู่ชาย อิจฉา
ริษยา ป่วยด้วยโรคร้ายแรง นินทาว่าร้าย และลักขโมย
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สกุลชุยขึ้นราคาแล้ว คิดเป็นห้าเท่าของราคาเดิม!"

แรกๆ หลงจูเ๊ฉยีวฟังแล้วรูส้กึว่ามเีหตุมผีล จวบจนตอนท้ายถงึพลนั

ตาค้างลิ้นพันไปครู่หนึ่ง จึงค่อยสอบถามอย่างระมัดระวัง "เถ้าแก่เนี้ย  

ข้าน้อยฟังไม่ผิดกระมัง ราคาเดิมก็ไม่อาจสู้กับสกุลไป๋อยู่แล้ว ตอนน้ี 

ยังจะปรับขึ้นเป็นห้าเท่า ซ�้าหากคืนเงินมัดจ�าไปแล้ว นี่...นี่ไม่เท่ากับต้อง

เก็บสินค้ารอบนี้ไว้ในคลังสินค้ารอให้ขึ้นราหรือขอรับ"

ฉยงเหนียงไม่เอ่ยตอบ เพียงควักกระดาษวาดแบบแผ่นหนึ่ง 

ออกจากอกเสือ้ก่อนกล่าว "ต�าบลหวาหยางทีอ่ยู่นอกเมอืงหลวงมนีายช่าง

แซ่เสิ่นอยู่ผู้หน่ึง แม้ตอนน้ีเขายังไม่เป็นที่รู้จัก ทว่าฝีมือเลี่ยมฝังอัญมณี

ของเขาล�้าเลิศย่ิง ท้ังถนัดท�าภาชนะใส่ของท่ีมีความละเอียดประณีต 

เป็นที่สุด ท่านจงเดินทางไปอย่างลับๆ แล้วว่าจ้างเขาท�าตลับแป้งชาด

ตามแบบนี้ออกมาสามใบก่อน ต่อไปข้ายังจะส่ังเขาท�าอีกจ�านวนมาก 

ส�าหรบัอญัมณีทีจ่ะฝังประดบัข้าจะออกเงินเอง ฉะนัน้ให้เขาเลือกฝังอญัมณี 

ได้อย่างเต็มที่"

หลงจู๊เฉียวกะพริบตาถ่ี เริ่มจะเข้าใจความคิดของนางแล้ว จึง 

รีบเอ่ยเสียงเบา "เถ้าแก่เนี้ย ที่แท้ท่านจะลงทุนเพ่ือแสดงฉากซื้อกล่อง 

คืนไข่มุก* นี่เอง!"

ฉยงเหนียงคลีย้ิ่มน้อยๆ "ไม่หักใจสละบุตรย่อมมอิาจล่อจบัสนัุขป่า**  

ในเมือ่สกลุไป๋ชอบขายราคาต�า่มากนกัก็ให้พวกเขาขายเช่นน้ันไปแล้วกัน 

* ซื้อกล่องคืนไข่มุก หมายถึงมีตาหามีแววไม่ นึกไปว่าองค์ประกอบรองมีคุณค่าเหนือกว่าองค์ประกอบหลัก 
มาจากเรื่องเล่าในสมัยชุนชิว ความว่ามีพ่อค้าอัญมณีชาวแคว้นฉู่น�าไข่มุกไปขายท่ีแคว้นเจิ้ง เขาท�ากล่อง 
อันวิจิตรท่ีอบด้วยเครื่องหอมเป็นพิเศษ หมายจะท�าให้ไข่มุกย่ิงขายได้ราคาดี สุดท้ายลูกค้าถึงกับเห็นกล่อง 
มีมูลค่ากว่าไข่มุก ซื้อไปแล้วยังอุตส่าห์น�าไข่มุกในกล่องกลับมาคืนอีก
** ไม่หักใจสละบุตรย่อมมิอาจล่อจับสุนัขป่า หมายถึงเพื่อบรรลุเป้าหมายย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทน
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สินค้าสกุลชุยของข้าสูงส่งเกินเอื้อมเช่นนี้ก็พอ พรุ่งนี้ท่านหาสตรีมีอายุ 

ในตลาดมาจ�านวนหนึง่ รปูโฉมย่ิงขีร้ิว้ย่ิงด ีให้พวกนางสวมชดุท่ีเก่าโทรมหน่อย  

ค่อยไปซือ้แป้งชาดท่ีร้านค้าสกุลไป๋ แต่ละคนต้องลองใช้สนิค้าตรงนัน้เลย 

ไม่เพียงทาหน้าให้ลายพร้อยราวจะไปร้องงิ้ว ยังต้องแสดงอาการถูกอก

ถูกใจเสียจนน�้าตารื้น พูดยกยอกับลูกค้าท่ีเข้ามาซื้อของว่าแป้งชาดของ

สกุลไป๋ทั้งแสนถูกทั้งใช้ดี"

หลงจู๊เฉียวฟังแล้วจุปากไม่หยุด แค่คิดภาพว่าสตรีท่ีมีรอยยับย่น

เตม็ใบหน้ากลุม่หนึง่พูดชมเปาะเสยีงดงัท้ังทีไ่ม่มปัีญญาจะเกลีย่แป้งบน

ใบหน้าให้เรียบเนียน เขาก็รู้สึกคลื่นเหียนนิดๆ แล้ว นี่ใช่การเยินยอ 

เสียเมื่อไรกัน คือการท้าประลองทางอ้อมต่างหาก เหตุใดข้าจึงคิดวิธีนี ้

ไม่ออกเล่า!

สุดท้ายผู้มากประสบการณ์เช่นหลงจู๊เฉียวก็ยังต้องเอ่ยค�ายกย่อง

ให้ฉยงเหนียง "เถ้าแก่เนี้ย เยี่ยม! ยอดเยี่ยมจริงๆ ขอรับ!"
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วันรุง่ข้ึนหลงจูเ๊ฉยีวก็ไปเสาะหานายช่างผูน้ั้นเพ่ือส่ังท�าตลับแป้งชาด 

ตามค�าก�าชับของฉยงเหนียง จริงดังท่ีฉยงเหนียงว่าไว้ นายช่างเสิ่น

ประดิษฐ์กล่องตลับที่แปลกใหม่ตื่นตาเป็นจ�านวนมาก พอเขาเห็น 

หลงจู๊เฉียวน�าอัญมณีมาหาตน ในใจก็ยังฉงนอยู่ว่าตนไปรู้จักลูกค้า 

มือเติบเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใด

เนื่องจากกล่องตลับมีของท่ีท�าเสร็จอยู่แล้ว เพียงฝังอัญมณีลงไป

ก็พอ หลงจู๊เฉียวจึงลองชมของตัวอย่างก่อน เขาพบว่านายช่างผู้นี้มีฝีมือ

สูงส่งจริงเสียด้วย ถึงกับคิดค้นวิธีฝังประดับได้เต็มพ้ืนผิว ของตัวอย่าง 

ที่ชมอยู่นี้งามประณีตยิ่ง ทั้งแบ่งออกเป็นสองช่อง ฝั่งหนึ่งส�าหรับใส่ชาด

อีกฝั่งหนึ่งส�าหรับใส่แป้ง แต่ละช่องมีฝาปิดแน่นหนาของใครของมัน

อันท่ีจริงนี่เป็นเพราะฉยงเหนียงหวนนึกได้ว่าชาติก่อนร้านค้า 

ของนางเคยผูกขาดขายตลับแป้งเช่นนี ้ซึ่งเป็นทีช่ื่นชอบทัว่เมืองหลวงอยู่
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ช่วงหน่ึง ตอนนี้นางเพียงแค่ค้นหาตัวนายช่างฝีมือเย่ียมผู้น้ีออกมาให้ 

เร็วขึ้นก็เท่านั้น

หลงจู ๊เฉียวจ�าได้ที่ฉยงเหนียงก�าชับไว้ จึงขอให้นายช่างเสิ่น 

สลักอักษรจ้วนค�าว่า 'ชุยจี้' สองตัวลงบนฝาตลับสองข้าง เคียงคู่กับลาย

ดอกกล้วยไม้ที่ดูเรียบหรูดอกหนึ่ง

สองวันต่อมาก็มกีล่องตลบัสองใบฝังอัญมณสีลักลวดลายเสรจ็แล้ว 

หลงจู๊เฉียวจึงน�ากลับมาก่อน

ฉยงเหนยีงบรรจแุป้งชาดใส่ตลบัสองใบนัน้แล้วก�าชบัหลงจูเ๊ฉยีวว่า

ต้องพูดเช่นไร แล้วค่อยให้เขาน�าตลับแป้งชาดหนึ่งใบไปเยือนจวนต่างๆ 

เพื่อจะคืนเงินมัดจ�า

ทว่าเขาเพ่ิงจากไปได้ไม่นาน ผูท้้าประลองของฝ่ายสกุลไป๋ก็มาเยือน

ก่อน ยังไม่ทันจะถึงเที่ยงวัน รถม้างามหรูหลายคันก็มาจอดที่หน้าประตู

ร้านชุยจี้แล้ว

ฉยงเหนียงนัง่อยู่บนชัน้สอง เหน็ไป๋ซือ่กับหลิว่ผงิชวนอนุทัง้สองของ

ต�าหนักบูรพาลงจากรถม้ามาอย่างสนิทสนม ส่วนผู้ที่ลงมาจากรถม้า 

คันอื่นๆ ต่างก็เป็นสตรีลิ้นยาวชอบนินทาเรื่องชาวบ้านท่ีมีชื่อในจวน 

ผู้สูงศักดิ์แห่งเมืองหลวงทั้งสิ้น

ฉยงเหนยีงด่ืมน�า้ชาหน่ึงค�าให้ชุม่คอ อย่างไรเสยีคดิจะให้ 'ดาวเด่น' 

เหล่านี้มารวมตัวในที่เดียวกันก็มิใช่เรื่องง่าย

ไม่ก่ีวันมาน้ีแป้งชาดของสกุลไป๋ขายดียิ่ง ไป๋ซ่ือเอาอย่างวิธีของ 

ฉยงเหนยีงก่อนหน้านี ้โดยเป็นฝ่ายส่งไปให้คุณหนแูละฮหูยินท่ีรู้จกัมกัคุน้
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กันในจวนต่างๆ

ฮหูยินหลายคนท่ีจองสนิค้าไว้กับฉยงเหนยีงพอลองใช้แป้งนีก็้พลนั

ผุดความคลางแคลงขึ้นในใจ จึงน�าแป้งชาดท่ีฉยงเหนียงเคยก�านัลให้ 

พวกนางไว้มาเปรียบเทียบดู ปรากฏว่าเนื้อสัมผัสเหมือนกันจริงเสียด้วย 

ทว่าราคากลบัต่างกันลบิลบั ถึงแต่ละคนไม่ได้พูดออกจากปาก ในใจต่างก็ 

บอกความรู้สึกไม่ถูกแล้ว คิดแต่ว่าตนถูกฉยงเหนียงมองเป็นแพะอ้วนพี

ที่ฟันราคาได้

ชั่วขณะนั้นพวกนางจึงพลันบังเกิดความรู้สึกที่ดีอย่างย่ิงต่ออนุผู้นี้

ของรัชทายาท ท้ังที่เป็นสตรีจากตระกูลพ่อค้าเช่นเดียวกัน แต่นางกลับ 

ซื่อตรงกว่าฉยงเหนียงมากนัก

วันนีไ้ป๋ซือ่เสนอให้ฮหูยินท้ังหลายมาเท่ียวชมร้านจวีเ้ซยีงซึง่เป็นร้าน

เครือ่งประทินโฉมทีส่กุลไป๋เพ่ิงจะเปิด และถือโอกาสเลอืกซือ้สนิค้าแบบใหม่ 

เพ่ิมเติม รับรองว่าต่ืนตากว่าที่ฉยงเหนียงเคยให้ฮูหยินทั้งหลายชมดู

แน่นอน

ดงัน้ันฮูหยินทีอ่ยู่ว่างเหล่าน้ีจงึตดิตามไป๋ซือ่มาเพ่ือจะเดนิชมร้านใหม่ 

ของสกุลไป๋ และถือโอกาสแวะร้านชุยจี้ที่อยู่ใกล้กันด้วยเสียเลย

ส�าหรับเรื่องราวีฉยงเหนียงแล้ว หลิ่วผิงชวนย่อมจะยืนอยู่ฝั่งเดียว

กับไป๋ซือ่ ไป๋ซือ่เป็นคนท่ีร้ายกาจผูห้น่ึง อนัทีจ่รงิการค้ากว่าคร่ึงของสกุลไป๋ 

ล้วนผ่านมอือกีฝ่ายทัง้สิน้ หลิว่ผงิชวนรูส้กึว่าหากตนพ่ึงพาอกีฝ่ายไปก่อน

ชัว่คราว ต่อให้อยู่ในต�าหนกับรูพาไม่ได้รบัความโปรดปรานจากรชัทายาท 

ตนก็จะยืนอยู่ในจุดที่ไม่พ่ายแพ้ แท้จริงแล้วช่องทางส่ังซ้ือแป้งชาดของ 

ฉยงเหนียงตนก็เป็นผู้บอกไป๋ซื่อเอง
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ก่อนจะเข้าต�าหนักบูรพาไป๋ซื่อก็มีเส้นสายอันมั่นคงในเมืองหลวง 

อาศยัการค้าเอือ้ประโยชน์ให้มคีวามสมัพันธ์ทีไ่ม่เลวกับเหล่าพ่อบ้านและ

ฮูหยินของหลายจวน หลิ่วผิงชวนติดตามไป๋ซื่อเพียงไม่กี่วันก็เห็นอีกฝ่าย

ท�าลายชือ่เสยีงกิจการของฉยงเหนียงย่อยยับได้อย่างแนบเนยีน จงึอดไม่ได้ 

ที่จะรู้สึกสะใจ

มาวนัน้ีย่ิงจะได้เหน็ฉยงเหนยีงอบัอายขายหน้ากับตา โอกาสเช่นนี้

นางย่อมไม่ยอมปล่อยผ่าน

ความจริงเหล่าฮูหยินที่มาด้วยกันหมายจะมาขอคืนสินค้า แม ้

ฉยงเหนียงเป็นท้ังธิดาบุญธรรมของไทเฮาและชายาของหลางอ๋อง ทว่า

การเล่นเล่ห์ตลบตะแลงท�าให้พวกนางกลายเป็นคนโง่เย่ียงน้ี พวกนาง 

ไม่อาจยินยอมได้!

ก็แค่อ๋องต่างแซ่ที่มาจากเจียงตงเท่านั้น เขาจะหย่ังเท้ามั่นคงใน

เมืองหลวงได้หรือไม่ก็ยังพูดยาก แล้วชายาของเขาจะนับเป็นอันใดเล่า 

ในเมือ่เปิดประตทู�าการค้าก็ต้องมคีวามซือ่สตัย์มใิช่หรอื ต่อให้เป็นภรรยา

ของผู้ปกครองสวรรค์ก็ต้องยึดถือกฎในการท�ามาค้าขาย

พอผู้คนกลุ่มนี้แห่กันเข้ามาในร้านชุยจี้อย่างเอิกเกริก ฉยงเหนียงก็

ประดับย้ิมน้อยๆ บนใบหน้าไปต้อนรบั ท้ังสัง่ให้ลกูจ้างยกเงนิมาหนึง่ถาด 

ก่อนพูดกับเหล่าฮูหยินโดยไม่รอให้พวกนางเอ่ยปาก "เดิมทีข้าสั่งลูกจ้าง

ให้น�าเงินไปคืนแต่ละจวนแล้ว นึกไม่ถึงว่าฮูหยินทั้งหลายจะเดินเล่น 

มาถึงที่นี่ก่อน ข้ามีเรื่องจะชี้แจงพวกท่านอยู่พอดี แป้งชาดที่พวกท่าน 

สัง่จองไว้ของขาด จ�าต้องสัง่สนิค้าใหม่เติมเข้ามาอีกรอบ ทว่าสินค้ารอบนี ้

ราคาสูงขึ้นถึงห้าเท่า ข้าจึงคิดว่าหากเหล่าฮูหยินไม่ยินดีจะจ่ายส่วนต่าง
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ค่าราคาสนิค้าน้ี ก็จะคนืเงินมดัจ�าให้พวกท่านเตม็จ�านวน ไม่ทราบฮหูยิน

ทุกท่านคิดเห็นเช่นไร"

ฮูหยินเหล่านั้นสบตาอย่างรู้กันแล้วตอบปนยิ้ม "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็

คืนเงินมาแล้วกัน"

ไป๋ซือ่มองดพูร้อมรอยย้ิมละไม ก่อนจะปรายหางตาไปหาหลิว่ผงิชวน 

แวบหนึ่ง

หลิว่ผงิชวนเข้าใจความนยัจงึเอ่ยขึน้ว่า "สนิค้าอันใดกันแพงถึงเพียงน้ี  

คงมใิช่เพราะก่อนหน้านีโ้ก่งขายราคาสงู พอเหน็ว่าผูอ้ืน่เปิดราคาทีถู่กกว่า 

ตนเองฝืนขายต่อไปไม่ไหวจึงพูดแก้เก้อเพื่อกู้หน้ามากกว่ากระมัง"

ฉยงเหนียงเดินตรงไปแล้วย่ืนมือในฉับพลัน ส่งผลให้หล่ิวผิงชวน 

ผูเ้คยถูกงกัูดหนึง่ครัง้กลวัเชอืกไปสบิปี* นึกไปว่าฉยงเหนียงร�าคาญทีต่น

พูดมาก หมายจะตบตนอีก ดังน้ันหลิ่วผิงชวนจึงเปล่งเสียงร้องแตกต่ืน

พร้อมยกมือขึ้นปัดป้องตามจิตใต้ส�านึก

ฉยงเหนียงชักมือกลับ แล้วเอ่ยราวได้รับความตื่นตระหนก "ข้า 

เพียงแต่เห็นว่าดอกไม้แซมผมของเจ้าเบี้ยวแล้ว คิดจะช่วยขยับให้เจ้า 

สักหน่อย ไฉนเจ้าถึงกับลนลานเยี่ยงนี้เล่า"

หลิว่ผงิชวนเสยีกิรยิาต่อหน้าผูค้นจงึโกรธจนสองแก้มพลนัแดงซ่าน

ตอนนี้ฉยงเหนียงค่อยเอ่ยพร้อมรอยย้ิมน้อยๆ "แต่ไรมาแนวทางท่ี

ร้านชุยจีมุ้ง่เดนิก็คอืสนิค้าชัน้เลศิ ไม่เคยสัง่ซือ้สนิค้าทีม่เีกลือ่นตลาดเข้าร้าน  

ฮหูยินทุกท่านพึงทราบว่าต่อให้เป็นผลส้มดุจเดียวกัน ดจูากสีและลักษณะ

ภายนอกแล้วไม่แตกต่าง ทว่าส้มไหวหนานทีห่วานอร่อยกับส้มไหวเป่ยที ่

อมเปรีย้วกลบัมรีสชาตทิีต่่างกันโดยสิน้เชงิ ย่ิงเป็นสนิค้าจ�าพวกแป้งชาด 

* ถูกงูกัดหนึ่งครั้งกลัวเชือกไปสิบปี หมายถึงได้รับความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์หน่ึงมา เมื่อเจอเรื่องท่ี
คล้ายคลึงเหตุการณ์นั้นจึงหวาดกลัวฝังใจ
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หากหมายจะผลติให้มกีลิน่และเนือ้สมัผสัเหมอืนกันก็ย่ิงเป็นเร่ืองท่ีแสนจะ 

ง่ายดาย แต่เน่ืองจากแป้งชาดทีด้่อยคณุภาพนัน้มส่ีวนผสมทีต่่างออกไป

จงึท�าร้ายผวิพรรณเป็นท่ีสดุ แรกใช้ดวงหน้าเปล่งปลัง่ผิวขาวเนียนละเอยีด

ก็จรงิอยู่ ทว่าเมือ่เวลานานวันเข้ากลบัท�าร้ายลกึถึงภายในผวิ ท�าให้ผิวพรรณ 

เหี่ยวเหลือง"

ขณะนางเอ่ยวาจาก็ประคองตลับแป้งชาดท่ีท�าพิเศษใบน้ันขึ้นมา 

สิง่แรกทีเ่ห็นกค็อืพลอยป้ีสี*่ เมด็โตทีเ่ลีย่มฝังอยูบ่นหน้าตลบัทอประกาย

วิบวับล้อแสงอาทิตย์ใกล้เที่ยงวัน

รอจนเปิดฝาตลับชั้นนอกออกก็เห็นแป้งและชาดถูกแยกบรรจุเป็น

สองช่องซึง่มลีกัษณะเหมอืนสญัลกัษณ์อนิหยาง ครัน้ฝาชัน้ในของแต่ละช่อง 

ถูกเปิดออก ลายนูนท่ีอยู่บนตัวฝาก็ประทับลงบนแป้งและชาดอย่าง

เหมาะเจาะ ใต้อกัษรค�าว่า 'ชยุจี'้ ยังมดีอกกล้วยไม้ท่ีงามเฉิดฉนัอกีดอกหนึง่

อาจเป็นเพราะมีอัญมณีขับเน้น แป้งชาดนั้นจึงดูเหมือนนวลเนียน

กว่าที่เหล่าฮูหยินเห็นมาก่อนหน้านี้เสียอีก

เมือ่เหน็ทกุคนล้วนมองมาเป็นตาเดยีว ฉยงเหนยีงก็คลีย่ิม้กล่าวต่อ 

"ทว่าแป้งชาดในตลบัใบนีย่้อมจะไม่เหมอืนกัน ส่วนผสมพ้ืนฐานคอืไข่มกุ

ทีบ่ดเป็นผง ผสานเข้ากับน�า้สกัดจากดอกบัวหมิะชัน้เลิศ น�า้ข้าวทีเ่ลือกใช้ 

ก็เป็นข้าวใหม่ของเจียงหนาน เน้ือแป้งที่เนียนละเอียดนุ่มเหนียวน้ีบ�ารุง

ผิวพรรณได้ดีเป็นที่สุด ในเมื่อส่วนผสมทุกอย่างล้วนใช้แต่ของดี ราคา 

จะถูกไปได้อย่างไรเล่า"

ไป๋ซื่อที่น่ิงมองอยู่ด้านข้างคิดในใจ...เมื่อก่อนเห็นชายาหลางอ๋อง 

* ปี ้สี่ (Tourmaline) คือพลอยเนื้ออ่อนซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีที่ซับซ้อน จึงมีหลากหลายสีและม ี
ความโปร่งแสงที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด
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ผู้น้ีดูภูมิฐานเงียบขรึม ได้ยินว่าแม้จะเป็นสตรีตระกูลพ่อค้า แต่ก็ได้รับ 

การเลี้ยงดูจนเติบใหญ่อยู่ในจวนของใต้เท้าหลิ่ว นึกไม่ถึงว่ากลับมีปาก 

ทีช่่างเจรจา เป็นคนค้าขายโดยก�าเนดิ ขนืปล่อยให้อกีฝ่ายพูดเช่นนีต่้อไป 

กระทั่งความฮึกเหิมของกองทัพสตรีนี้ถูกสั่นคลอนก็จะไม่สู้ดีแล้ว

ดังน้ันไป๋ซื่อจึงรีบหาช่องแล้วย้ิมเอ่ยตัดบทฉยงเหนียง "ฮูหยิน 

ทกุท่านต้องการจะไปเลอืกของท่ีร้านใหม่ของสกุลไป๋มใิช่หรอื นีก็่สายมากแล้ว  

ข้าได้ก�าชบัให้ลูกจ้างในร้านไปสัง่อาหารชดุของร้านจุย้เย่ียนใส่กล่องส�ารับ 

มาแล้ว ทุกท่านจะได้ลิ้มลองไปพลางเลือกของไปพลาง"

พอได้ยินไป๋ซื่อเอ่ยเช่นนี้ เหล่าฮูหยินก็รีบรับเงินมัดจ�าพลางเอ่ย 

ขออภยัฉยงเหนยีง จากนัน้กพ็ากนัข้ามถนนจากไป ร้านจวีเ้ซียงทีส่กลุไป๋

เปิดใหม่นีจ้งใจจะประลองก�าลงักับฉยงเหนยีง จงึเปิดอยู่เย้ืองกับร้านชยุจี้ 

ไปไม่ไกล ดังนั้นเหล่าฮูหยินกระทั่งรถม้าก็ไม่ต้องใช้ เพียงเดินเล้ียวไป 

ก็ถึงแล้ว

ฉยงเหนียงไม่ได้สกัดขัดขวาง เพียงหมุนตัวเดินกลับข้ึนไปช้ันสอง 

เตรยีมตวัชมฉากเดด็ท่ีถนนฝ่ังตรงข้ามแกล้มกับซาลาเปาไส้ไข่ปหูน่ึงเข่ง

ที่เพิ่งจะออกจากลังถึง

เมื่อนั่งอยู่บนชั้นสองแล้วมองลงไปก็เห็นได้ว่ากิจการของสกุลไป๋

ช่างน่าอิจฉาจริงๆ ทั้งที่ใกล้เที่ยงวันแล้วก็ยังคงมีฝูงชนแห่แหนมา

เห็นสตรีมีอายุร่างซูบผอมใบหน้าด�าคล�้าสิบกว่าคนตะเบ็งเสียง

ตะโกนว่า "พวกเรามาก่อน ถือสิทธิ์อะไรจะขายให้พวกนางก่อนเล่า!"

ทีแ่ท้พอเหล่าฮหูยินเข้าร้านไปภายใต้การล้อมอารกัขาของข้ารบัใช้ 

ก็เรียกเสียงไม่พอใจจากลูกค้าที่มาก่อน
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สตรีรุ่นป้าผู้หนึ่งท่ีใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยชวนฮูหยินท่านหน่ึงคุย

ราวกับสนิทกันมาก่อน "เจ้าก็มาซื้อแป้งผัดหน้าของร้านนี้เหมือนกันหรือ 

ข้าจะบอกให้รู้ไว้ แป้งผัดหน้าของร้านนี้ดีนักเชียว ทั้งแสนถูกทั้งใช้ดี เจ้า

ดสิู หน้าข้าขาวผ่องขึน้มากเลยใช่หรอืไม่" นางพูดพลางย่ืนหน้าเข้ามาใกล้ 

ท�าเอาฮหูยินผูน้ั้นรบีใช้ผ้าเชด็หน้าป้องปากแล้วถอยหลงัตดิกันหลายก้าว

ชั่วขณะน้ันในร้านท่ีตกแต่งอย่างเรียบหรูพลันอลหม่านราวกับม ี

ไก่บินว่อนสุนัขว่ิงเผ่น เสียงร้องแหลมสูงขณะแย่งกันต่อแถวนั้นดัง 

เป็นระลอกไม่ขาดสาย

ไป๋ซือ่เองก็คาดไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนี ้จงึเรยีกหลงจูม๊าสอบถามอย่าง

เร่งร้อน "ข้าก�าชับเจ้าว่าวันนี้จะมีลูกค้าสูงศักดิ์แวะมาไม่ใช่หรือ เหตุใด

เจ้าไม่จัดการร้านให้เรียบร้อยเพื่อรอต้อนรับ"

หลงจู๊ตอบหน้าอมทุกข์ "สองสามวันที่ผ่านมาท่านป้าเหล่านี้มา 

ซื้อของมิได้ขาด ล้วนแต่เป็นลกูค้าทีคุ่น้หน้าคุน้ตากนั เดมิทข้ีาน้อยนกึว่า

ขายได้มากเป็นเรือ่งด ีจงึต้อนรบัพวกนางด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม ก่อนหน้านี้

ข้าน้อยย�า้กับพวกนางแล้วว่าวนัน้ีไม่ขาย ผูใ้ดจะรูว่้าชัว่เวลาเพียงคล้อยหลงั 

พวกนางก็ยกกลุ่มกันมาทั้งหมดแล้ว"

ไป๋ซื่อหน้าบ้ึงตึงพลางสั่งให้ลูกจ้างรีบไปจัดการสถานท่ี สุดท้าย 

ทั้งผลักทั้งดันจึงส่งกลุ่มของสตรีรุ่นป้าออกไปจนได้

ทว่าเหล่าฮูหยินท่ีอยู่ในร้านกลับยังหวาดผวาไม่คลาย เมื่อมองดู

แป้งชาดทีถู่กยกมานัน้อกีครัง้ เบือ้งหน้าสายตาก็มแีต่ภาพใบหน้ายับย่น

ทีบ้่างเหลอืงบ้างด�ากับฟันหน้าซึง่มคีราบเหลอืงโฉบไปโฉบมาอยูต่ลอด...

ขอเพียงคิดว่าใช้แป้งตลับเดียวกับสตรีบ้านนอกท่ีหยาบคายเหล่านั้น  
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ในใจก็รู้สึกอึดอัดย่ิงนัก พอกลับมาทบทวนความเห็นเรื่อง 'ผลส้ม' ของ 

ฉยงเหนยีง ย่อมจะเกิดความคิดเปรยีบเทียบและแคลงใจว่าสินค้าราคาถูก 

นี้ต้องลดทอนส่วนผสมอะไรบางอย่างไปแน่

ไป๋ซือ่จงึไม่เสนอขายของอกี แม้จะประดบัย้ิมบนใบหน้าพลางเรียก

เหล่าฮหูยินไปกนิอาหารในกล่องส�ารบัด้วยกัน ทว่าในใจนางกลบัหนกัอึง้ 

เพราะมั่นใจว่ากลุ่มหญิงชนบทเมื่อครู่ต้องเป็นคนที่ฉยงเหนียงจัดหามา

โดยเฉพาะแน่นอน สตรทีีม่พ้ืีนเพมาจากก้นครวัผูน้ี้เป็นคนทีไ่ม่ธรรมดาเลย!

ฝ่ายฉยงเหนยีงหลงัจากอิม่เอมกับซาลาเปาหนึง่เข่งอย่างสบายอารมณ์  

ก็ดื่มน�้าชาล้างปากแล้วเตรียมตัวจะกลับจวนอ๋อง

นบัจากเช้าวันนัน้ฉูเ่สยีก็ไม่ได้กลบัจวนอกีเลย กระน้ันฉยงเหนยีงก็

พยายามท�าตามความต้องการของเขา รุดกลับจวนให้ได้ก่อนเท่ียงวัน

เสมอ ส่วนฉู่เสียจะขุ่นเคืองนางไปถึงเมื่อใดนั้นก็สุดแท้แต่ใจเขาเถิด

ทว่าวันน้ีพอนางกลบัถึงหน้าประตจูวนก็เห็นฉงัจิน้องครกัษ์ประจ�าตวั 

ฉูเ่สยียืนอยู่หน้าประต ูก�าลงัใช้แส้หนังปัดฝุน่บนหน้ารองเท้า ในใจฉยงเหนียง 

รู้ทันทีว่าสามีท่ีจะหย่าร้างทว่ายังมิได้หย่าร้างผู้นั้นในท่ีสุดก็กลับจวน 

มาแล้ว ก่อนหน้านี้นางยังไม่อาจตกลงใจว่าจะต้อนรับเขาด้วยการเอา 

ใบหน้าอุ่นๆ ไปแนบบั้นท้ายเย็นๆ* หรือว่าจะต่างคนต่างอยู่ไปดีกว่า

แต่ยามนี้นางใจเย็นลงแล้ว ชุ่ยอวี้พูดถูกต้อง ในเมื่อออกเรือนเป็น

ภรรยาของคนผูห้น่ึงก็ไม่อาจกระท�าเกินเหต ุถึงอย่างไรก็ต้องประนปีระนอม 

ต่อกันบ้าง จงึจะครองคูไ่ปได้ตลอดรอดฝ่ัง ดงันัน้สดุท้ายนางจงึผลดัเปลีย่น 

* เอาใบหน้าอุ่นๆ ไปแนบบั้นท้ายเย็นๆ เป็นส�านวน หมายถึงคนผู้หน่ึงมีจิตใจต้องการช่วยเหลืออย่าง
กระตือรือร้นแต่อีกคนกลับเย็นชาใส่
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เสื้อผ้าแล้วเป็นฝ่ายไปไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบฉู่เสียก่อน 

ว่าไปแล้วช่วงไม่ก่ีวันน้ีฝ่ายฉู ่เสียเองก็มิได้จงใจจะหมางเมิน 

ฉยงเหนียงเลย

ด้วยภายหลงัมกีารขุดคลองท�าให้การขจดัภยัจากโจรสลดัถูกเลือ่น

มาเร็วข้ึน ตามหลักแล้วคลองขุดสายนี้เชื่อมตรงถึงเจียงตง ให้ฉู ่เสีย 

ออกหน้าย่อมเหมาะสมที่สุด ทว่ากลุ่มของรัชทายาทหลิวซีกลับพยายาม

สุดตัวท่ีจะเสนอให้เฉาเต๋อเซิ่งซึ่งเดิมเป็นผู้ตรวจการทัพเจียงซีข้ึนมาเป็น

ผู้บัญชาการใหญ่ในการปราบโจรสลัดครั้งนี้

เห็นชัดว่าหลิวซีหมายจะส่งซุนอู ้คง* ทะลวงเข้าไปพลิกแม่น�้า 

คว�่าสมุทรที่ใจกลางถิ่นของฉู่เสีย แน่นอนว่าฉู่เสียต้องไม่ยินยอมแน่

ทว่าหลวิซเีริม่ฉลาดข้ึนแล้ว จงึเกลีย้กล่อมจยาคงัต้ีได้อย่างเหนือช้ัน  

เขาย่อมไม่พูดว่าตนหมายจะแย่งชิงอ�านาจทหารจากฉู่เสีย แต่พูดว่า

เหน็ใจท่ีเมือ่ก่อนฉูเ่สยีท�าศกึกับชนต่างเผ่าทางใต้ในพ้ืนทีชุ่ม่น�า้จนบ่อนท�าลาย 

สุขภาพ ย่อมไม่เหมาะจริงๆ ท่ีจะท�าศึกบนน�้าอีก หลังจากแสดงความ 

เห็นอกเหน็ใจขนุนางจบ เขาค่อยเสนอชือ่เฉาเต๋อเซิง่ผูสั้นทัดการศกึทางน�า้ 

เช่นเดียวกัน

ผลสุดท้ายมีเพียงค�าว่า 'บ่อนท�าลายสุขภาพ' ท่ีเข้าถึงจิตใจของ 

จยาคงัตี ้ตลอดมาพระองค์ก็เป็นห่วงร่างกายของฉูเ่สยีทีถู่กไอชืน้แทรกซมึ 

เจยีงตงมใิช่สถานทีเ่หมาะแก่การอยู่อาศยัจรงิเสยีด้วย หาไม่เหตใุดฉิงโหรว 

ของพระองค์จึงด่วนจากไป แม้แต่บิดาเลี้ยงที่อายุส้ันของฉู่เสียก็ตาย

* ซุนอู้คง (ซุนหงอคง) หรือเห้งเจีย คือตัวละครเอกตัวหนึ่งในวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว เป็นพญาวานรที่ถือก�าเนิด
จากหินเซียน มีอิทธิฤทธ์ิสูงส่ง และเป็นผู้อารักขาพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังชมพูทวีป ต่อมา 
จึงใช้เปรียบเปรยถึงบุคคลที่มีฝีมือเก่งกาจ
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เพราะสภาพอากาศอันชื้นแฉะของเจียงตงเช่นกันมิใช่หรือ

เหตุที่พระองค์ท�าทุกวิถีทางเพ่ือรั้งฉู่เสียอยู่ที่เมืองหลวงก็เพราะ

หมายจะให้เขาฟื้นฟูสุขภาพที่เสียหายระหว่างการศึก อันท่ีจริงบุตรชาย

ซึง่ชะตาอาภพัมากเคราะห์ผูน้ีไ้ม่จ�าเป็นต้องมคีวามสามารถทีย่ิง่ใหญ่นกั 

ขอเพียงเขาได้สุขส�าราญอยู่ในจวนที่ใหญ่โตกับหญิงงามและลาภยศ 

อันยั่งยืนก็พอแล้ว

เมือ่คดิเช่นนีเ้รือ่งปราบโจรสลดัก็พลนัเปลีย่นเป็นอนัตรายหาใดเทยีม  

จยาคังตี้ใคร่ครวญครู่เดียวก็ตัดสินใจรับฟังค�าทัดทานของหลิวซี แล้วมี

พระราชโองการแต่งต้ังเฉาเต๋อเซิง่เป็นผูต้รวจการทัพทัง้เจยีงซีและเจียงตง  

ควบต�าแหน่งผูบ้ญัชาการทพัเรอื ไปปราบปรามโจรสลัดบนแม่น�า้สายต่างๆ  

ตามแนวคลองขุด

หลังจากค�าตัดสินสุดท้ายออกมาเช่นนี้แล้ว ทัพเจียงตงของฉู่เสีย 

ก็ต้องมอบให้เฉาเต๋อเซิ่งโยกย้ายสั่งการชั่วคราว

ฮ่องเต้ผู้อยู่บนต�าแหน่งสูงมักมองเรื่องราวแต่เพียงผลลัพธ์ แม ้

ผลงานของเฉาเต๋อเซิ่งจะไม่ธรรมดา ทว่าคนเป็นขุนนางร่วมราชส�านัก 

ต่างรู้จักอุปนิสัยกันกระจ่างดี เฉาเต๋อเซิ่งมีสมญานามว่า 'ค้อนเขาแพะ'* 

เรื่องช�่าชองที่สุดก็คือการถอนและตอก 'ตะปู' ในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา

'ตะปทูีถ่อนออก' คอืบรวิารของขนุนางคนก่อน ไม่ว่าความสามารถ

จะสูงหรือต�่าก็ล้วนถอนท้ิงไม่ใช้สอย ส่วน 'ตะปูที่ตอกลงไปแทน' ก็คือ

แม่ทัพนายกองฝีมือดีของตน ต่อให้มีฝีมือธรรมดาสามัญ ขอเพียงภักดี

อยู่ในโอวาทก็สามารถก้าวถึงชั้นเมฆได้อย่างรวดเร็ว

* ค้อนเขาแพะ หรือค้อนหงอน คือค้อนที่ใช้ได้ทั้งตอกและงัดถอนตะปู เนื่องจากหัวค้อนด้านหนึ่งมีง่ามคล้าย
เขาแพะ (มีหงอน) ไว้งัดถอนตะปูโดยเฉพาะ
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คราน้ีด้วยการเสนอชือ่ของหลวิซที�าให้เฉาเต๋อเซิง่ได้เป็นผูต้รวจการทัพ 

ทั้งเจียงซีและเจียงตง ควบต�าแหน่งผู้บัญชาการทัพเรือ น่ากลัวว่าแม่ทัพ

นายกองทั้งสองฝั่งแม่น�้าต้องถูก 'ค้อนเขาแพะ' ผู้น้ีงัดถอนจนเป็นรูพรุน

แน่

วันนัน้หลงัเลกิประชมุขนุนางทีท้่องพระโรง ฉูเ่สยีจงึวางแผนก�าลังพล 

กับผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีเดินทางมาเมอืงหลวงและยังไม่ทนัย้อนกลบัเจยีงตง 

ไปเหล่านั้นอย่างละเอียดอยู่หลายคืน เขาจะไม่ยอมให้คนแซ่เฉาอาศัย

ช่วงปราบโจรสลัดกวาดล้างทัพเรือเจียงตงแล้วสอดแทรกคนสนิทของ 

หลิวซีเข้ามาได้เป็นอันขาด

หลังจากตรากตร�าอยู่หลายวัน ฉู่เสียถึงได้มีเวลาว่างกลับจวน 

เน่ืองจากอยู่ตวัคนเดียวไร้แบบแผนมาจนเคยชนิแล้ว กระทัง่เข้ามาในจวน 

เขาจงึค่อยนกึได้...ดเูหมอืนตนจะลมืแจ้งภรรยาคนงามท่ีเพ่ิงแต่งงานกัน

ถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของตนในช่วงที่ผ่านมา

หวนนึกถึงวันรุ ่งข้ึนหลังเข้าพิธีมงคล ภรรยาผู้เลอโฉมก็ใจร้าย 

เขียนหนังสือขอหย่า ยามน้ีฉู่เสียจึงอดไม่ได้ท่ีจะคับอกคับใจ ไม่ก่ีวันน้ี 

ตนมิได้กลับจวนเลย ไม่ยิ่งเหมือนก�าลังประลองทิฐิกับนางอยู่หรือ

เดิมทีเขานึกว่านางคงไม่มาหาเขาแน่ หรือต่อให้มาก็คงมีอารมณ์

ตัดพ้อคบัแค้นสมุแน่นท้อง คาดไม่ถึงว่าฉยงเหนยีงผูส้ามารถเขียนหนงัสอื

หย่าร้างได้อย่างใจร้ายใจด�าผู้นั้นจะเป็นฝ่ายมาไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ 

ของเขา

ฉูเ่สยีผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าไปพลางพิศมองนางไปพลาง เน่ืองจากนาง

เพ่ิงผ่านช่วงการเป็นเจ้าสาวมาหมาดๆ ในช่วงแรกแต่งงานจงึสวมชดุกระโปรง 
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เนื้อแพรบางเบาสีแดงอ่อน ช่วงเอวท่ีคอดก่ิวนั้นถูกรัดกระชับ เรือนผมที่

นุม่หนาปานปยุเมฆก็ถูกเกล้าข้ึนสงู...ไม่รูเ้ป็นภาพลวงตาหรือไม่ มพิานพบ 

นางเพียงไม่กี่วันจึงให้รู้สึกคล้ายว่าราตรีที่สองหลังครองคู่กันนั้นได้ชโลม

หล่อเลี้ยงจนท�าให้นางอวบอัดรัดรึงใจยิ่งกว่าเดิมแล้ว

ด้วยการขับเน้นของสายคาดเอว ทรวงอกที่กลมกลึงทั้งคู่ก็ย่ิงแลดู

เย้ายวน

ฉยงเหนียงถามไถ่เขาจบไปเนิ่นนานแล้วไม่เห็นเขาเอ่ยตอบเสียที 

จึงนึกว่าตนเป็นที่น่าระอา ขณะคิดจะหมุนตัวจากไปอยู่นั้น ค่อยเห็นเขา

เดินเข้ามาใกล้แล้วโอบเอวนางพลางสอบถาม "ไม่ก่ีวันมาน้ีข้าหารือ 

เรื่องส�าคัญอยู่ในค่ายทหาร อาหารสามมื้อล้วนไม่ได้กินตรงเวลา เจ้ามี

ของกินอันใดหรือไม่"

ฉยงเหนยีงเตรยีมไว้ให้เขาแล้วจรงิๆ เนือ่งจากไม่รู้ว่าเขาจะกลับจวน 

มาเมื่อใด ยามเช้าตรู่ของทุกวันก่อนจะออกไปข้างนอก นางจึงลงครัว 

ปรุงอาหารนึ่งใส่ลังถึงไว้ หากกลางวันฉู่เสียกลับมาก็จะได้กินพอดี

ดังน้ันพอเขาถามเช่นน้ี ไม่ช้าบรรดาเข่งนึ่งใบเล็กก็ถูกยกออกมา 

จัดวางแล้ว

ฉู่เสียช�่าชองด้านการประเมินอาหาร เพียงชิมดูก็รู้ว่าเป็นรสมือของ

ฉยงเหนียง กรงเล็บหงส์* ท่ีเอากระดูกออกแล้วมีรสเผ็ดร้อนหอมหวน 

เข้าเน้ือ ซีโ่ครงหมนูึง่พอเข้าปากก็ละลาย ยังมนี�า้แกงสมนุไพรทีพั่กนีน้าง

ชอบท�าเป็นที่สุด ซึ่งมีสรรพคุณขับไอเย็นและบ�ารุงสุขภาพจากพื้นฐาน

เขามิได้กินอาหารอย่างเต็มท่ีมาหลายวันแล้ว ยามน้ีมีภรรยา

* กรงเล็บหงส์ หมายถึงตีนไก่
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โฉมงามของตนอยู่เคียงข้าง ทกุค�าทีเ่ข้าปากล้วนเลศิรสจนชวนให้กลนืล้ิน

ตามลงไปเลยทเีดียว ท�าให้เขาพลนักินอย่างใจจดใจจ่อ ไม่ทนัไรอาหารน่ึง 

เข่งเล็กหลายเข่งนั้นก็ถูกกวาดเรียบไม่มีเหลือ

เมือ่กินอิม่หน�าแล้วก็มอีารมณ์จะพูดคยุ ครัน้ฉูเ่สยีได้ยินว่าเป็นเพราะ 

หลายวันนี้ฉยงเหนียงไม่รู ้ว ่าเขาจะกลับจวนเมื่อใดจึงต่ืนแต่เช้ามา 

ท�าอาหารไว้ทุกวัน เขาก็พลันสงสารคนงามตัวน้อยของตนขึ้นมา

ความรู้สึกที่เดิมยังคับอกคับใจเพราะเห็นนางเขียนหนังสือขอหย่า

โดยไม่แม้แต่จะหยุดคิดนั้นพลันสลายไปดุจเมฆหมอก

พอนกึว่าช่วงท่ีผ่านมานางต้องเฝ้าเรอืนเพียงล�าพัง กระสบักระส่าย

ไม่รูส้าเหตท่ีุเขาชกัช้าไม่กลบัจวนเสยีที แต่นางก็ยังคงรบีตืน่เช้ามาท�าอาหาร 

เพื่อเขาทุกวัน เขาก็อดไม่ได้ที่จะปวดใจแทนนาง และเตือนสติตนเองว่า

จวนอ๋องแห่งนี้มิได้ไร้นายหญิงเช่นเมื่อก่อนอีกแล้ว คราวหน้าต่อให้เขา

ถูกงานของทางการเหน่ียวรัง้ก็ต้องจ�าไว้ว่าให้ส่งคนกลบัมาแจ้งนางสกัค�า

อันทีจ่รงิความรูส้กึกระสบักระส่ายในใจของฉยงเหนยีงไม่เหมอืนที่

ฉู่เสียคิดแต่อย่างใด อาจเพราะภาพจ�าที่มีต่อฉู่เสียในชาติก่อนลึกซึ้ง

ย่ิงยวด นางจึงไม่กอดความหวงัว่าเขาจะกลายเป็นสามทีีด่ไีด้ และไม่เคย

วาดหวังว่าเขาจะครองรักกับนางได้ตราบจนแก่เฒ่า ดูเอาเถิด ชาติก่อน

ตอนที่นางออกเรือนกับซั่งอว๋ินเทียนซึ่งเป็นที่ยอมรับกันท่ัวว่าเป็นสามี

ตัวอย่างผู้น้ันเคยคาดหวังไว้สูงเพียงใด ท้ายท่ีสุดมิใช่ลงเอยด้วยการ 

ถูกนอกใจอยู่ดีหรอกหรือ

ดังนั้นกับฉู่เสีย ขอเพียงระหว่างสามีภรรยาไปด้วยกันได้ก็พอแล้ว 

ในเมื่อมิได้กอดความหวังก็จะไม่รู้สึกผิดหวังหรือเจ็บปวดอีก
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ส่วนเหตุผลที่นางตื่นเช้ามาท�าอาหารไว้นั้นเป็นเพราะกลุ้มใจกับ 

งานในร้านชยุจีจ้นนอนไม่หลบัต่างหาก นางจงึลกุขึน้แต่เช้าแล้วเข้าครวัเลก็ 

ไปสบัผกัปรงุอาหารเสยีเลย ยุ่งง่วนกับงานครวัไม่เพียงสามารถผ่อนคลาย

จิตใจ ต่อให้กลางวันฉู่เสียไม่กลับมา นางกินเองก็ดีเหมือนกัน

แม้ชายหนุม่หญิงสาวทัง้สองจะคดิไปคนละทศิละทาง ทว่าจติใจท่ี

หมายจะปรองดองไม่มีปากเสียงกันนั้นก็ตรงกันอย่างแน่นอน

ดังนั้นเรื่องที่ทะเลาะกันจนถึงข้ันจะหย่าร้างตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังเข้า

พิธีมงคลจึงไม่มใีครเอ่ยถึงอกี หลงัจากกินอาหารเสร็จ ฉูเ่สยีผูค้กึคกัร่าเริง

ก็ให้นางชมดูของพื้นเมืองที่ผู้ใต้บังคับบัญชาน�ามาจากเจียงตง

ในจ�านวนนั้นมีของพื้นเมืองชนิดหนึ่งเรียกว่า 'ไข่ดองเดือนสิบสอง' 

โดยใช้ไข่ของนกเป็ดน�า้ท่ีขนุด้วยปลาตัวเลก็ แช่ในน�า้ส่วนผสมทีป่ระกอบ

ด้วยปูนขาวคลกุเคล้าใบชากับขีเ้ถ้า หลงัจากดองไข่ไว้ย่ีสบิกว่าวันค่อยใช้

ดินผสมน�้าพะโล้พอกเป็นเสื้อโคลนหน่ึงชั้น ก่อนจะกล้ิงไข่นั้นเคลือบกับ

แกลบอีกชั้นหนึ่ง

ฉยงเหนียงไม่เคยเห็นไข่ชนิดนี้มาก่อน เมื่อปอกเปลือกไข่ออกแล้ว 

เห็นด้านบนเต็มไปด้วยลวดลายที่ไล่จากสีเขียวอมด�าไปจนถึงสีออกด�า 

เนื้อไข่ด้านนอกมีลักษณะเป็นวุ้น เมื่อบิออกดูก็พบว่าไข่แดงด้านในเป็น 

สเีขยีวอมด�าเช่นเดียวกัน ทัง้มนี�า้ไข่ไหลเย้ิม นางลองดมแล้วดมอกีจงึค่อย

ปลุกก�าลังใจได้มากพอท่ีจะชิมดูค�าหนึ่ง แรกเข้าปากให้รสชาติที่แสน

ประหลาด ทว่าเมื่อเค้ียวไปเรื่อยๆ กลับมีรสท่ีพิเศษไปอีกแบบแผ่ท่ัว 

ปลายลิ้น

สีหน้าท่าทางท่ีดูคล้ายลูกสุนัขก�าลังลิ้มลองเน้ือติดกระดูกอยู่นี้  
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เห็นชัดว่าท�าให้ฉู ่เสียชอบใจจนเอ่ยปนย้ิมร่า "ยังคงเป็นชายาของ 

ข้าหลางอ๋องทีใ่จกล้า เมือ่ก่อนข้าเคยถวายสิง่นีต่้อฝ่าบาทกับเหล่าองค์ชาย  

ทว่าผู้สูงศักดิ์ท้ังหลายเห็นสีของไข่ชนิดนี้พิกลนัก จึงเอ่ยตรงๆ ว่าชวน

คลื่นเหียนไม่กล้ากิน ซ�้ามีขุนนางทักท้วงด้วยว่าข้าเอาส่ิงมีพิษนิรนาม 

มาถวาย"

ฉยงเหนียงกินไปหน่ึงฟองแล้วเชด็ปากก่อนตอบ "สิง่น้ีรสชาตแิปลก 

หากแต่งรสด้วยน�้าของพริกต�า กินแกล้มกับอาหารรสอ่อนเช่นเต้าหู้ก็ 

น่าจะท�าให้ผูอ้ืน่ยอมรบัได้ง่ายขึน้" พูดมาถงึตรงนีน้างก็กระตอืรือร้นอยาก

จะลองท�า จึงคิดจะสั่งให้โรงครัวหั่นเต้าหู้สักก้อนมาชิมดู

ผดิกับฉูเ่สยีท่ีแม้จะเตมิท้องไส้จนอิม่หน�า ทว่าบริเวณสามชุน่ใต้สะดือ 

ลงไปนั้นกลับสะกดกลั้นจนบังเกิดเปลวเพลิงลุกโหมแล้ว

ชั่วชีวิตน้ีสตรีท่ีเขาเพียรตามเก้ียวก็มีแต่ฉยงเหนียงผู้เดียว เดิมที 

ในอารมณ์ชมชอบยังเจอืปนด้วยความรูส้กึไม่ยอมแพ้ เขาจงึนกึว่าเมือ่ได้

นางมาอยู่ในมือแล้ว ความสนใจที่มีต่อนางก็จะลดลงไปเอง ผู้ใดจะรู้ว่า

ทัว่ร่างงามล้วนแต่เป็นสิง่เลอค่า ชวนให้เขารกัเช่นไรก็ยังคงรักไม่เพียงพอ

ก็ใครเล่าจะนกึถึงว่าฉยงเหนยีงท่ีปกตเิคร่งขรมึจริงจงัเพียงนัน้ยามอยู่ 

บนเตยีงจะทัง้ขดัเขนิทัง้สะเทิน้อาย กิรยิาอนัชวนเสน่หายามถูกเขารุกเร้า

จนวุ่นวายใจสะอ้ืนไห้ก็ย่ิงมิใช่สิ่งที่บรรดาสตรีซึ่งพยายามพะเน้าพะนอ

เอาใจเขาจะเอาอย่างได้

น่ันท�าให้ฉูเ่สยีพลนัรูส้กึหิวโหยย่ิงขึน้ไปอกี และพาให้เขาต้องสะกดกลัน้ 

มากย่ิงกว่าเดมิ คนืสดุท้ายในช่วงสามวันท่ีเขาต้องทนทรมานอยู่ในค่ายทหาร 

นั้น เขาคะนึงหานางเสียจนร่างกายสั่นสะท้านนิดๆ เลยทีเดียว
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บัดน้ีท้องอ่ิมสั่งสมก�าลังวังชาไว้แล้ว เขาย่อมต้องรักถนอมนาง 

ให้เต็มที่สักครา

รอจนฉยงเหนยีงบ้วนปากเสรจ็หมนุตวักลบัมา นางก็พลนัถูกฉูเ่สยี

อุ้มขึ้นไปบนเตียงใหญ่อย่างเร่งร้อน แล้วละเลียดลิ้มชิมผิวเนื้ออันนิ่มนุ่ม

บอบบางทั่วร่างนางอย่างละเอียดลออ...
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