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และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
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มากกว่ารกักลบัมาอกีครัง้พร้อมผลงานเรือ่งใหม่ของ 'ขวงซัง่จยาขวง' 

เรือ่ง 'ซ่อนรกัชายาลบั' จ�านวน 5 เล่มจบ โดยจะเป็นเรือ่งราวของหญิงสาว 

ทีส่ญูเสยีความทรงจ�าช่วงหลายปีก่อนหน้านีไ้ป ตืน่มาก็พบว่าตนเองถูกคน

ท�าร้าย โดยนางได้รับความช่วยเหลือจากสามีรูปงาม เร่ืองนี้ประหน่ึงเป็น 

เรือ่งรกัของสาวชาวบ้านกับพ่อค้าท่ีมีมาดของบณัฑิตใช่ไหมคะ ทว่าเรือ่งราว 

จะเรยีบง่ายเหมอืนบ้านหลงัน้อยท่ีต�าบลหลงิเฉวียนอย่างที ่ 'หลิว่เหมยีนถัง'  

คดิไว้จรงิๆ หรอื

ช่วงเวลาหลายปีทีห่ลิว่เหมยีนถังจดจ�าไม่ได้ แท้จรงิแล้วเกิดเหตกุารณ์

อะไรขึน้ เหตุใดนางถึงถูกคนท�าร้ายหวงัเอาชวิีต ทางสาม ี 'ชยุจิว่' ทีค่ล้าย 

ร่อนไปรอ่นมา ใช้ชวิีตเอ้อระเหยเหมอืนพวกคณุชายสายบุน๋ ความจรงิแล้ว 

เป็นเช่นนั้นหรือไร ในบ้านหลังน้ีมีบ่าวหญิงท่ีเข้มงวดเกินบ่าวปกติทั่วไป  

สามยัีงสรรหาของแพงหูฉีม่ค่ีาควรเมอืงมาให้ไม่ได้ขาด ทัง้ท่ีเขาหาเงนิมาได้

แสนน้อยนิด

ปรศินามากมายก�าลงัรอให้ทกุๆ ท่านไปร่วมตดิตามกันภายในเล่มค่ะ 

สรปุแล้วสามภีรรยาคูน้ี่มคีวามลับใดซ่อนอยู่ แล้วพวกเขารักกันจริงหรือไม่  

หากอยากรูค้�าตอบแล้ว เชญิพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ท่านพี่อารมณ์ไม่ดีหรือ"

ชยุสงิโจวหยักยกมมุปาก "ไม่ใช่เช่นนัน้ ข้าแค่คิดว่าเจ้าเล่นเก่งเพียงนี้  

ไม่รูว่้าไปเรยีนจากผูใ้ดมา"

ลกัษณะการเดนิหมากของหลิว่เหมยีนถังเรยีกได้ว่าเหมอืนกับโจรกบฏ

นามจือ่อว๋ีผูน้ัน้ไม่มผีดิ ดังน้ันไม่ยากจะจนิตนาการว่าตอนทีห่ญิงสาวผูน้ี ้

อยู่บนภูเขา เคยเดินหมากเป็นเพ่ือนโจรกบฏฆ่าเวลาเช่นเดียวกัน...

เรือ่งนีแ้ตกต่างไปจากภาพหญิงสาวอ่อนแอถูกโจรกบฏรังแกทีเ่ขาคิดไว้

ย่ิงนัก

วันนั้นสามีชุยจิ่วดูอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลา ตอนออกจากบ้าน 

หลิ่วเหมียนถังได้แต่ก�าชับสามีอย่างขยันขันแข็งว่าช่วงที่การศึกษา 

ทีห่อหมากล้อมไม่ยุ่ง อย่าลมืกลบับ้านมากินข้าวด้วย...



 หลิ่วเหมียนถัง บตุรสาวสกุลหลิว่ ตระกูลฝ่ังบดิาสูญส้ินไปแล้ว  

  มท่ีานตาเปิดส�านกัคุม้ภยั ลายมอืเขยีนอปัลกัษณ์ 

  ยิง่

 ชุยจิ่ว คุณชายล�าดับท่ีเก้าของสกุลชยุ เป็นพ่อค้า สาม ี

  ของหลิว่เหมยีนถัง รปูงาม นสิยัสภุาพอ่อนโยน  

  ชอบเดินหมาก

 ไหวหยางอ๋อง ท่านอ๋องผูป้กครองเจนิโจว สบืทอดบรรดาศกัดิ์ 

  ต่อจากบิดา ไม่รู้จักความรัก นิสัยเหี้ยมหาญ  

  ไมรู่วิ้ธีรกัหยกถนอมบุปผา

 จ้าวเฉวียน เจิ้นหนานโหว หรือหมอเทวดาจ้าว สหายของ 

  ไหวหยางอ๋อง ชมชอบหล่ิวเหมียนถัง

 หลี่มามา บ่าวหญิงอาวุโสในบ้านสกุลชุย นิสัยเข้มงวด  

  มฝีีมอืในการท�าอาหาร

 หลิวจื่ออว๋ี บุตรชายของอดีตรัชทายาท ร่างกายอ่อนแอ  

  เคยเป็นคนรกัของหลิว่เหมยีนถัง
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ต�าบลหลงิเฉวียนเป็นสถานท่ีทีม่ชีือ่เสยีงในการผลติเครือ่งเคลอืบดนิเผา

แห่งราชวงศ์ต้าเย่ียน ทุกๆ วันต่างมพ่ีอค้าจากท่ัวทุกสารทศิน�าสนิค้าเข้ามา 

ไม่เคยขาด

ราคาท่ีดินในท้องท่ีก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทว่ายังคงไม่อาจหยุดย้ัง 

คนต่างถิ่นให้เลิกเข้ามาพ�านักอยูท่ี่นี่ได้

นี่มิใช่ว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิเดือนสองที่ต้นหญ้าโบกไหว นกโผบิน  

บนถนนหนิทางเหนอืของต�าบลหลงิเฉวียนก็มรีถม้ามาเยือนอกีแล้วหรอกหรอื

บรรดาหญิงออกเรอืนทีจ่บักลุม่ท�างานเย็บปักกันอยู่บนถนนพากัน

ชะเง้อชะแง้คอมอง ใคร่รูว่้าบ้านหลงัคามงุกระเบือ้งท่ีว่างเว้นมานานหลังนี้ 

มคีรอบครวัเช่นไรย้ายเข้ามาอยู่

รถม้าคันนั้นหยุดลงหน้าประตูบ้านท่ีออกจะเก่าไปบ้าง บ่าวหญิง 

วัยกลางคนหน้าด�าคล�า้รปูร่างผอมผูห้น่ึงยกเก้าอีท้รงดอกเหมยตวัเลก็ลงมา 

1
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จากด้านหลงัรถม้า จากนัน้ย่ืนมอืไปช่วยประคองหญิงสาวอายุราวสบิแปดปี 

ในชดุผ้าแพรสเีทาอ่อนผูห้น่ึงออกมาจากม่านรถม้า

ไม่รูเ้หตใุดหญิงสาวผู้นัน้จงึถือไม้เท้าไม้ไผ่ทีใ่ช้ส�าหรบัปีนเขาเอาไว้ด้วย 

นางค่อยๆ ก้าวลงจากรถม้าภายใต้ความช่วยเหลอืจากบ่าวหญงิวัยกลางคน

เมื่อหญิงสาวผู้นั้นลงมาจากรถม้าก็กวาดตามองไปรอบๆ อย่าง 

เป็นธรรมชาต ิท�าให้คนได้เห็นค้ิวโก่งด่ังภูผาไกลของนางอย่างชัดเจน

ทนัทีท่ีได้เหน็ก็ชวนให้คนแอบร้องในใจว่า มารดาเอ๋ย! นึกไม่ถึงว่า 

บนโลกนีจ้ะมหีญิงสาวทีง่ามผดุผาดด่ังภาพวาดเช่นน้ีอยู่ด้วย!

ต�าบลหลงิเฉวียนตัง้อยู่ท่ีเจยีงหนาน* เป็นสถานท่ีสรรค์สร้างหญิงงาม 

มานบัแต่โบราณ แต่ความงามของหญิงสาวผูน้ีไ้ม่ได้งามยวนตาดัง่ทิวทัศน์ 

ของเจียงหนาน กลับมีเอวคอดก่ิว ขายาว หุน่สะโอดสะอง โดยเฉพาะ 

จอนผมสดี�าขลบัทีขั่บเน้นนยัน์ตาให้งามพิศย่ิงขึน้

เพียงแต่ดูจากทรงผมที่เกล้าขึ้นเช่นนี้ นางน่าจะแต่งงานแล้ว

หญิงงามน้ันงามอยู่ ทว่าเห็นแล้วไม่ชวนให้รู้สึกน่าคบหา รู้สึกว่า 

ความงามจบัตาเพียงน้ีควรจะเล้ียงดูอยู่แต่ในวังลึก ต�าหนกัหยกหลงัคาทองค�า

จงึจะถูก เหตใุดจงึระหกระเหนิมาอยู่ในต�าบลเช่นน้ีได้เล่า

ป้าอิน่ท่ีชะเง้อหน้ามองอยู่ครึง่วัน หลงัเหน็หญิงสาวผูน้ั้นเดินน�าบ่าวหญิง

สองคนกับคนบงัคับรถเข้าไปในบ้านก็ยังไม่เลกิสนใจ กระซบิกระซาบกับ

บรรดาหญิงออกเรอืนทีน่ัง่อยู่ด้านข้างอย่างอดไม่ได้ "มารดาเถอะ อยู่มานาน 

เพียงนี้กลับเพ่ิงเคยเห็นคนงามปานนี้เป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าสามีของนาง 

ท�ามาหากินอนัใดถึงมคีวามสามารถแต่งกับหญิงงามเย่ียงน้ีได้!"

ภรรยาของบ้านสกุลจางเอ่ยต่ออย่างไม่ย่ีหระ "จะท�าอันใดได้เล่า!  

* เจียงหนาน คือค�าเรียกท่ีราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ

มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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คนต่างถ่ินทีม่าซือ้บ้านทีน่ี ่เก้าในสบิส่วนล้วนเป็นพ่อค้าขายเครือ่งเคลอืบดินเผา 

ช่างฝีมอืท่ัวไปซือ้บ้านบนถนนสายน้ีไม่ได้หรอกนะ"

เมื่อได้ยินนางพูดเช่นน้ีบางคนที่หัวสมองฉับไวก็หร่ีตาลงพูดโพล่ง 

ออกมาทนัที "ถ้าสามผีูน้ั้นเป็นพ่อค้าก็ต้องเป็นพวกสายตาสัน้ พอหาเงนิ 

ได้แล้วกลบัไม่รูจ้กัฟ้าสงูแผ่นดนิต�า่ ถึงได้กล้าแต่งภรรยาท่ีงามเพียงน้ี ถ้าเกิด 

ออกไปท�ามาค้าขายข้างนอกอยู่บ่อยๆ ท้ิงภรรยาคนงามไว้ทีบ้่านตามล�าพัง 

ก�าแพงเตีย้ประตูต�า่เช่นนีจ้ะ...จะป้องกันได้อย่างไร!"

ประโยคนีข้องนางมทีีม่าทีไ่ป บรเิวณถนนสายเหนือของต�าบลหลงิเฉวยีน

มคีรอบครวัพ่อค้าอยู่มากมายนกั ส่วนมากบรรดาบรุุษมกัจะออกเดินทางไกล

ไปค้าขายท่ัวเหนือจรดใต้ ซ�า้บรรดาพ่อค้าเหล่าน้ันยังชอบแต่งหญิงนางโลม 

เป็นอน ุส่วนใหญ่ทีพ่ามาต้ังรกรากอยู่ท่ีนีด้่วยล้วนไม่ใช่ภรรยาเอก

ในแต่ละครอบครัวมีบ้างที่หลังสตรีแต่งงานแล้วทนความเหงา 

เปล่าเปลี่ยวไม่ไหว เปลี่ยนใจให้บุรุษอื่น

ดังนั้นเวลาพวกหลายใจถูกใจใครเข้า เรื่องอย่างตอนกลางคืน 

เปิดหน้าต่างทิง้ไว้ แอบนดัพบกับชายเสเพลในท้องทีจ่งึเกิดขึน้อยู่บ่อยๆ

เรื่องราวท่ีซ่อนเร้นอยู่ในยามค�่าคืนเหล่าน้ียากจะหนีพ้นจากสายตา 

ของบรรดาหญิงออกเรือนท่ีชอบจับกลุ่มนินทาในตรอกซอกซอยเหล่านี้  

เวลามารวมตวัอยู่ด้วยกันตอนกลางวันช่วงท�างานเย็บปักก็จะพากันพูดคยุ

เรือ่งจรงิเรือ่งเทจ็ ชวิีตประจ�าวันจกุจกิ ความสมัพันธ์กรุ้มกร่ิมของเพ่ือนบ้าน

ข้างๆ ตนเอง

พอเวลาผ่านไปนานเข้าสายตาของบรรดาหญิงออกเรือนย่ิงเฉยีบคม 

ดคูนแม่นย�าเหลอืเกิน!

และหญงิออกเรอืนคนงามทีเ่พ่ิงมาใหม่วนัน้ี ไม่รูว่้ามคีวามเป็นมา
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อย่างไร ดจูากสภาพแล้วน่าจะเป็นตวัปัญหาท่ีดงึดดูบุรษุเช่นกัน เหลอืแค่ 

รอดวู่าชายเสเพลคนใดของต�าบลหลิงเฉวียนจะสามารถเปิดประตูหลงัของ 

บ้านหลงัคามงุกระเบ้ืองบนถนนสายเหนอืหลงัน้ีได้...

ณ ช่วงเวลาหนึ่งบรรดาหญิงออกเรือนท้องถิ่นเหล่านี้ก็เร่ิมพากัน 

จบักลุม่นนิทา ประณามสมาชกิในครอบครวัของพ่อค้าต่างถ่ินทีจ่ะมาท�าให้ 

ถนนสายเหนอืเสยีชือ่ ท้ังยังพากันยกยอบรุษุบ้านตนเอง ดีใจทีบ่รุษุของตน 

ตามีแวว แต่งกับภรรยามีคุณธรรมอย่างตน ในช่วงเวลานั้นทุกคน 

ต่างสนทนาพาทีกันอย่างครืน้เครง

ยามนีเ้ลกิพูดถึงเหล่าหญงิออกเรอืนปากมากช่างนินทาด้านหน้าประตู 

แล้วมองเข้ามาภายในบ้านมงุหลงัคากระเบือ้งท่ีผ่านการตกแต่งใหม่แทน 

หลงัหญิงงามผูน้ัน้ก้าวเข้ามาหลงัประตูก็ขมวดคิว้แน่นอย่างสงสยัอยู่ตลอด

ดเูหมอืนว่าบ้านหลงัน้ีจะมแีค่ก�าแพงกบัประตใูหญ่เท่าน้ันทีก่ระด�า

กระด่างไม่ได้ผ่านการซ่อมบ�ารงุ เพราะพอเข้ามาภายในบ้านก็พบกับสระน�า้

เลก็ๆ คู่แปลงดอกไม้ เครือ่งเรอืนไม้จนัทน์ ทกุอย่างล้วนประณีตพิถีพิถัน

หลิ่วเหมียนถังเงยหน้ามองส�ารวจบ้านหลังเล็กหลังคามุงกระเบื้อง 

ท่ีมปีระตทูางเข้าออกเดยีวหลงัน้ีอกีครัง้พลางขมวดคิว้แล้วเอ่ยถามอย่างลงัเล 

"มใิช่สามขีาดทุนการค้าไปไม่น้อยจนจ�าเป็นต้องย้ายออกจากเมอืงหลวง

หรอกหรอื เหตใุดย้ายมาอยู่ท่ีน่ีแล้วยังซือ้บ้านท่ีดูใช้ได้เพียงนี ้เขา..."

หลิว่เหมยีนถังยังไม่ทันพูดจบ บ่าวหญิงหน้าด�าคล�า้ท่ียืนอยู่ด้านข้าง 

ก็เอ่ยขัดค�าพูดนางอย่างแขง็กระด้าง "ครอบครวัของนายท่านเป็นคหบดี 

มาหลายรุน่ อฐูทีป่่วยตายกย็งัตวัใหญ่กว่าม้า* บ้านหลงัเลก็เพียงน้ียังคงมเีงนิ 

* อฐูทีป่่วยตายยังตวัใหญ่กว่าม้า เป็นค�าเปรยีบเปรย หมายถึงผูท้ีม่อี�านาจบารมมีาก แม้จะก�าลงัประสบปัญหา  

แต่ก็ยังมอี�านาจจดัการเรือ่งต่างๆ ได้มากกว่าคนอืน่
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ซือ้ไหว ฮหูยินคิดมากไปแล้วเจ้าค่ะ"

หลิว่เหมยีนถังไม่ได้พูดอะไร เพียงแค่ใช้นิว้เรยีวยาวลบูไม้เท้าในมอืตนเอง

เบาๆ

หลีม่ามา* ผูน้ีช้อบพูดขดันางมาหลายครัง้แล้ว หลิว่เหมยีนถังไม่รูว่้า 

ก่อนหน้าท่ีจะล้มป่วยตนเคยจดัการดแูลบ้านมาอย่างไร แต่รู้สกึว่าตนเอง 

ไม่น่าจะทนคนเช่นนีไ้ด้

ทว่าหลงัล้มป่วยหนกั ไม่ใช่เพียงสบูพลงัในร่างนางไปจนหมด ซ�า้ยัง 

มอดไหม้ความทรงจ�าในสมองนางไปเกือบหมดด้วย

นางจ�าหลายๆ เรือ่งราวไม่ได้แล้ว จ�าได้แค่ว่าตนเองชือ่ 'หลิว่เหมยีนถัง'  

เป็นบตุรสาวคนเลก็ของสกุลหลิว่ อดตีตระกูลสงูศกัดิแ์ห่งเพ่ยซาน มารดา 

เสยีไปตอนอายุสบิขวบ มพ่ีีชายอายุมากกว่านางห้าปีหน่ึงคน เพราะสกุลหลิว่ 

ใช้เงนิสรุุย่สรุ่ายมาหลายรุน่ ตอนหลังขาดแคลนเงนิทอง บดิาจงึหมัน้หมาย 

การแต่งงานท่ีไกลถึงเมอืงหลวงกับพ่อค้าสกลุชยุให้นางเพ่ือค่าสนิสอดก้อนโต

ยังจ�าได้ว่าตอนท่ีนางจะต้องออกเรอืนน้ันมคีวามไม่เตม็ใจมากเพียงใด 

รูส้กึเหมอืนตนเองถูกบิดาแท้ๆ ขายทิง้

ทกุวันนีห่้างบ้านมาไกล ทว่าเรือ่งราวหลงัแต่งงานกลบัจดจ�าไม่ได้ 

เลยสักอย่าง ความทรงจ�าในช่วงน้ันคล้ายถูกพันไว้ด้วยใยไหมหนาชั้น  

หายไปซ่อนอยู่ท่ีใดสกัที่

โชคดทีีส่ามขีองนางนิสยัด ีไม่ได้ทอดทิง้นางไปเพราะอาการหวาดกลวั

ในช่วงแรกหลงันางฟ้ืนขึน้มา ทัง้ยังเชญิท่านหมอมารกัษา ยาสมนุไพรชัน้เลศิ 

ก็มใีห้ไม่เคยขาด ยอมจ่ายเงินทองทีม่ไีปกว่าครึง่จงึย้ือชวิีตของนางกลบัมาจาก

หน้าประตผูไีด้ในท่ีสดุ

* มามา เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัยและหญิงรับใช้อาวุโสด้วยความยกย่อง
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แต่นางป่วยซมมานาน สิน้เปลอืงเงินทองอย่างมาก พอผ่านไปหนึง่ปี

ทรพัย์สนิของครอบครวัสามเีองก็ไม่มากเท่าแต่ก่อนแล้ว

สามีท่ีออกไปท�างานไกลได้ฝากคนมาบอกนางว่าเขาขายร้านค้า 

ในเมอืงหลวงให้คนอืน่ไปแล้ว ปัจจบุนักิจการของครอบครัวย้ายไปทีเ่จยีงหนาน

แทน นางจ�าเป็นต้องเก็บสมัภาระย้ายมาต้ังรกรากยังต�าบลหลิงเฉวยีน

นับแต่ล้มป่วยความจ�าเสื่อม ช่วงเวลาหน่ึงปีท่ีผ่านมามากพอให ้

หลิว่เหมยีนถังหายหวาดผวาท�าอะไรไม่ถูกจากอาการสญูเสยีความทรงจ�า 

ไปได้แล้ว

สามเีคยเล่าให้ฟังว่าสกุลหลิว่ถูกลกูหลงจากคดสี�านกัศกึษาไต้ซาน

เมือ่สามปีก่อน บดิาถูกตดัสนิโทษประหารชวิีต ส่วนพ่ีชายเข้าคกุ ภายหลงั 

ถูกเนรเทศส่งไปยังหลิง่หนาน

ทัง้ทีไ่ด้ยินข่าวร้าย แต่ลกึๆ ในใจนางกลบัไม่รูส้กึเหนือความคาดหมาย 

แต่อย่างใด

ความเน่าเฟะของสกุลหลิว่แสดงให้เหน็ตัง้แต่ก่อนท่ีนางจะออกเรือน 

แล้ว บดิาเย็นชาละเลยนาง ทว่ารกัใคร่ให้ท้ายจ่ายเงนิซือ้ต�าแหน่งให้พ่ีชาย  

กลบฝังปัญหาของสกุลหลิว่จนกลายเป็นภัยแฝง

แม้จะเป็นเรื่องตั้งแต่เมื่อสามปีก่อน แต่นางที่สูญเสียความทรงจ�า 

ช่วงน้ันไปยังคงได้รบัความสะเทือนใจอย่างหนักหน่วง หลงัได้ยินข่าวบดิาตาย

อย่างอเนจอนาถ และส่ิงท่ีพ่ีชายประสบพบเจอ นางก็เสยีใจจนกินข้าวไม่ลง 

ไปหลายวัน

สดุท้ายเป็นสามทีีบ่งัคบับบีคางนางกรอกน�า้แกงลงไปครึง่ชาม จากน้ัน

เอ่ยเสยีงเย็นว่า 'เรือ่งเกิดขึน้มาหลายปีแล้ว เจ้าก็แค่สญูเสยีความทรงจ�าถึงได้

เสยีใจอกีครัง้ ผูต้ายจากไปแล้ว มเีหตผุลให้คนเป็นตายตามไปเสยีทีใ่ดกัน 
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บรรดาคนในครอบครัวของบัณฑิตที่ถูกพ่อลูกสกุลหลิ่วของเจ้าฆ่าตาย 

ยังไม่ได้คดิสัน้ตามเลย เจ้าอดอาหารตายเช่นน้ีต้องการจะรบัผดิแทนบดิา

ของเจ้าหรอืไรกัน'

ประโยคน้ีเปรยีบดัง่มดีคมกรบิทีน่างไม่อาจทนรับได้ แต่ขณะเดียวกัน 

ก็ท�าให้กระจ่างแจ้ง กระชากตวันางออกมาจากความโศกเศร้าท่ีไม่อาจควบคุม

สกุลหลิว่สงูศกัดิห์ายไปตัง้นานแล้ว คนทีย่งัมชีวิีตอยู่ก็ยังต้องมชีวิีต 

อยู่ต่อไป

สามีเป็นคนพูดไม่เก่ง ปกตอิยู่กับนางก็ไม่พูดมาก แต่เขาเป็นบรุุษ 

ทีพ่ึ่งพาได้ ไม่ได้รงัเกียจนางเพราะบ้านสกุลเดิมของนางตกอบั

ในเมื่อเป็นเช่นนี้นางก็ไม่อาจอ้างว่าป่วยแล้วเป็นภาระให้สามีนาง 

เสยีสมาธิ

โดยเฉพาะเมือ่ได้ยินหลีม่ามาบอกว่าเพ่ือรกัษานางแล้ว สามถึีงกับ 

ไม่มสีมาธิดแูลกิจการ สญูเสยีเงนิทองไปก้อนใหญ่ หลิว่เหมยีนถังย่ิงรู้สกึผดิ 

ยากจะทน ตัง้ปณิธานว่าจะเป็นผูส้นบัสนนุทีด่ใีห้สามสีามารถท�าการค้า 

ได้อย่างสบายใจ ไม่ถึงข้ันขาดทุนทรพัย์ท่ีมไีปจนหมด

ในท่ีสดุวนัน้ีนางก็มาต้ังรกรากอยู่ทีต่�าบลหลงิเฉวียน นับจากนีไ้ปท่ีนี ่

คอืบ้านของนาง เพียงแต่หล่ีมามาผู้น้ีดเูหมอืนจะชอบปฏบัิติตัวไม่ดีกับนาง  

คล้ายว่านางเคยท�าผดิต่อสามอีย่างไรอย่างนัน้

แม้บ่าวอาวโุสจะท�าตวัไม่ด ีแต่หลิว่เหมยีนถังก็ไม่ได้โวยวาย ตอนนี ้

สกุลชุยไม่ได้ใหญ่โตเหมือนแต่ก่อน คนที่ยอมอยู่ต่อล้วนเป็นบ่าวอาวุโส 

ทีซ่ือ่สตัย์ นางเพ่ิงมาถึงย่อมไม่สะดวกวางท่าเป็นนายหญิงของบ้านจดัการ 

กับหลีม่ามา ท�าให้บ่าวรบัใช้คนอืน่พลอยรูส้กึแย่ไปด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ต้อง 

ตกัเตอืนอ้อมๆ บ้าง
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ถ้าไม่ได้จริงๆ ส่งหลี่มามาไปท�างานที่ร้านค้าของสามีแทนก็ได้

เมื่อคิดเช่นนี้หลิ่วเหมียนถังก็รู้สึกสบายใจขึ้น วันเวลาในอนาคต 

อาจเป็นเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิเดือนสองของต�าบลหลิงเฉวียน หลัง 

ผ่านความหนาวไปก็คือความอบอุน่อันไร้ท่ีสิน้สดุ

แม้หลิ่วเหมียนถังจะเพ่ิงมาถึงท่ีนี่ แต่หีบเสื้อผ้าล้วนถูกส่งมาก่อน 

ล่วงหน้าแล้ว ทว่าพวกเสือ้ผ้ากับผ้าห่มต่างพับเก็บไม่เรยีบร้อย อยู่ในสภาพ 

โยนใส่ไว้ในหีบเสือ้ผ้าส่งๆ ทัง้สิน้

หลิว่เหมยีนถังตะโกนเรยีกหลีม่ามาให้เข้ามาจดัเก็บหบีเสือ้ผ้า แต่ 

เสยีงของหลีม่ามากลบัดังจากห้องครวัท่ีอยู่ไม่ไกลว่า "ประเดีย๋วนายท่าน 

จะมาทีน่ี ่ บ่าวจ�าเป็นต้องท�าอาหารเอาไว้ก่อน เสือ้ผ้าเหล่านัน้ไว้ค่อยเก็บพรุง่นี้

เจ้าค่ะ!"

หลีม่ามาขดัค�าพูดอีกครัง้ แต่ครัง้นีม้เีหตุผล จะให้สามกีลบัมาแล้ว 

หิว้ท้องรอกินข้าวคงไม่ได้

ข้างกายหลิว่เหมยีนถังมเีพียงบ่าวหญงิวัยกลางคนสองคน คนหน่ึงคือ

หลีม่ามา อกีคนเป็นคนใบ้ท�างานจปิาถะ ตอนน้ีบ่าวหญิงทัง้สองต่างผ่าฟืน 

ท�าอาหารอยู่ในห้องครวั งานในห้องนีจ้งึจ�าเป็นต้องให้นางลงมอืท�าเองแล้ว

หลงัล้มป่วยขาของนางไม่อาจทนยืนได้นาน ดงัน้ันจงึย้ายเก้าอีม้าน่ัง 

ข้างหน้าต่างเสยีเลย พร้อมกับทยอยพับเสือ้ผ้าไปทลีะตัว

เสื้อผ้าเหล่าน้ีซักจนเริ่มดูซีดเก่า ส่วนใหญ่เป็นของที่เมื่อหนึ่งปีก่อน 

สามสีัง่คนไปซือ้มาเติมให้นาง หลงัจากน้ันก็ไม่เคยมเีส้ือผ้าใหม่อกี

เพียงแต่ตอนนีกิ้จการของสามไีม่สูด้ ีมเีสือ้ผ้าให้สวมใส่ก็พอแล้ว นาง 

ไม่ได้เรือ่งมากเรือ่งพวกนี้

ทว่า...เสื้อผ้าในหีบล้วนเป็นของนาง ไม่มีเสื้อผ้าของสามีชุยจิ่วอยู่
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แม้แต่ตวัเดยีว

หรอืยังไม่ได้ขนย้ายสัมภาระของสามมีา? หลิว่เหมยีนถังอดนกึสงสยั 

ขึน้มาไม่ได้

ในตอนทีน่างก�าลงัครุน่คดิอยู่นัน้ด้านหน้าประตบู้านก็มเีสยีงล้อรถม้า

บดถนนหนิดงัขึน้ ตามมาด้วยเสยีงเปิดประตูบ้าน

หลิว่เหมยีนถังก�าลงัน่ังอยูข้่างหน้าต่าง เมือ่ชะโงกหน้ามองไปก็ได้เหน็

บรุษุร่างสงูใหญ่ผูห้น่ึงเดินอ้อมก�าแพงบังตาด้านหน้าก้าวยาวๆ เข้ามา
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ยามนี้เป็นเวลาใกล้ช่วงย�่าค�่าแล้ว รัศมีสีทองส่องกระทบลงบน 

ใบหน้างามสง่าของบรุษุ ส่งผลให้คิว้ของเขาดคูมเข้มมากขึน้ ดวงตาใต้คิว้ 

ดัง่กระบีค่มกรบิน่าเกรงขาม

นีเ่ป็นบรุษุทีห่ล่อเหลาผูห้น่ึง จมกูโด่ง รมิฝีปากบางนัน้แทบจะอมย้ิม 

อยู่ตลอดเวลา มกัจะหยักยกอยู่เสมอ ช่วยสลายกลิน่อายโหดเหีย้มทีแ่ผ่ 

ออกมาจากนัยน์ตาของเขาได้หลายส่วน

หลิว่เหมยีนถังยังจ�าได้ว่าครัง้แรกท่ีตนฟ้ืนจากอาการป่วยหนกัข้ึนมา

เห็นเขา ความคดิแรกทีว่าบผ่านมาในใจคอื...ถึงแม้รปูโฉมจะหล่อเหลาคมคาย 

แต่ดแูล้วไม่น่าผ่อนคลายสบายใจ รปูหน้ามลีกัษณ์ดอกท้อ* อยู่บางส่วน  

ใครเป็นภรรยาของเขาจะต้องเหน่ือยใจเป็นแน่

คนโบราณว่าไว้ไม่อาจมองคนแต่ภายนอก มฉิะน้ันจะถูกสวรรค์ลงโทษ!

2
    

* รูปหน้ามีลักษณ์ดอกท้อ หมายถึงคนที่ใครพบเห็นก็ชื่นชอบ
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นางท่ีนอนป่วยบนเตยีงไม่รูเ้รือ่งรูร้าวถูกกรรมตามสนองหลงัค่อนขอด 

ผูอ้ืน่ไปอย่างรวดเรว็...เพราะถุงหอมทีต่นเตรยีมไว้ให้ว่าทีส่ามก่ีอนออกเรอืน

ห้อยอยู่บนร่างของคุณชายรปูงามสง่าแฝงลกัษณ์ดอกท้อผู้น้ี

รวมกับที่ได้ยินท่านหมออายุน้อยซึ่งตรวจชีพจรให้นางเรียกเขาว่า 

'ท่านชยุจิว่' นางถึงลอบคาดเดาได้ว่าท่ีแท้นางก็คอืภรรยาดวงซวยทีจ่ะต้อง

เหน่ือยใจผูน้ัน้

ในตอนทีไ่ด้รบัค�ายืนยันจากท่านหมอ ความรูส้กึนางพลนัสลบัซบัซ้อน

ย่ิง ไม่รูว่้าจะเผชญิหน้ากับสามแีปลกหน้าผูน้ี้อย่างไรดี

ตัวนางในเวลาน้ันยังคงไม่อาจขยับปากพูดได้มาก ท�าได้เพียง 

นอนไร้ก�าลังมองดูชุยจิ่วท่ีนั่งอยู่ด้านข้างถามท่านหมออย่างใส่ใจว่า  

'อาการป่วยของนางเป็นอย่างไรบ้าง จะพูดได้เมือ่ใด'

น�้าเสียงทุ้มต�่าเป่ียมเสน่ห์ช่างชวนให้คนรู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่าง

ประหลาด...

ในตอนท่ีหลิว่เหมยีนถงัก�าลงัใจลอย ชยุจิว่ก็เลกิม่านประตูเดินก้าวยาวๆ 

เข้ามาแล้ว เมือ่เหน็นางก�าลงัมองมาทีต่นเองอย่างงงงันฝีเท้าจงึชะงกัลง  

เงยีบไปครูห่น่ึงจงึเอ่ยข้ึนน่ิงๆ "ข้ากลบัมาแล้ว"

เมื่อนับดูนางกับเขาไม่ได้เจอหน้าราวหนึ่งเดือนกว่าได้แล้ว

น่าเสียดายที่แม้นางกับชุยจิ่วแต่งงานกันมาหลายปี แต่ทุกวันนี ้

ในสมองของนางยังคงไม่มเีค้าลางว่าจะจดจ�าสิง่ใดๆ ได้ รวมถงึไม่มทีาง 

เกิดความรูส้กึคะนึงหาตัดพ้อหลงัสามจีากจรไกลไม่กลบัมานาน

แต่นางก็พอจะได้ยินเรือ่งราวในอดตีบางอย่างจากปากผูอ้ืน่ รูแ้ค่ว่า 

หลงัแต่งงานมาคู่สามภีรรยารกัใคร่กันดี
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แม้จะเหินห่างแต่เมื่อนึกถึงความช่วยเหลือและความเหน็ดเหนื่อย 

ทีส่ามชียุจิว่มต่ีอสกุลหล่ิวกับตนเอง หล่ิวเหมียนถังพลนัหลดุจากภวังค์แล้ว 

ลกุเดนิเข้าไปหา เตรยีมจะช่วยเขาถอดเสือ้คลมุมาสะบดัฝุ่นผงทิง้ให้

ทว่ายังไม่ทนัให้นางได้เข้าใกล้ น้ิวยาวของชยุจิว่ก็แก้ปมสายรดัด้วย

ตนเองพร้อมโยนเส้ือคลมุผ้าแพรต่วนทิง้ไปบนเก้าอีย้าวด้านข้างก่อนแล้ว

หลิว่เหมยีนถังเหน็เขานัง่ลงจงึเดินไปหยิบถ้วยบนโต๊ะขึน้มารนิน�า้ให้

พลางเอ่ย "หลีม่ามาก�าลงัท�าอาหารอยู่ในห้องครวั ยังไม่ทันต้มน�า้ร้อนมาให้  

น�า้ในกาน้ีมอิาจต้มชา ท่านพ่ีด่ืมดับกระหายไปก่อนนะเจ้าคะ"

พูดจบก็องิตามขนบธรรมเนียมทีเ่รยีนรูม้าจากอาจารย์หญิงซึง่สอน

หลักจรรยาของภรรยาให้นางก่อนออกเรือน ย่อตัวลงยกถ้วยขึ้นตรงกับ 

หน้าผาก ย่ืนให้สามด่ืีม

น่ีเรยีกว่า 'ยกถาดเสมอค้ิว' เป็นธรรมเนียมท่ีสตรซ่ึีงเคารพสามพึีงมี

ดวงตาเว้าลกึคู่น้ันของชยุจิว่หรีล่งเลก็น้อย ไม่ได้รับถ้วยท่ีนางย่ืนให้  

แต่หยิบต�าราทีว่างอยู่ด้านข้างข้ึนมาพลกิเปิด ขณะท่ีปากก็เอ่ยค�าพูดห่วงใย 

"ท่านหมอเทวดาของเจ้าเคยบอกเอาไว้ เจ้าป่วยหนกัมา ต้องหลกีเลีย่งไอเย็น

มากที่สุด ไม่ควรดื่มน�้าเย็นเช่นนี้" เขาพูดจบก็ตะโกนออกไปข้างนอก  

"หลีม่ามา ยกน�า้ชาร้อนเข้ามา!"

หลี่มามาผู้นั้นนับว่ากระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว รอไม่นานก็ยก 

กาน�า้ชาร้อนเดินเข้ามา

ชยุจิว่รบัถ้วยชาทีห่ล่ีมามาย่ืนให้ จากน้ันพับแขนเสือ้ส่งๆ แล้วใช้ฝาถ้วย

ปาดใบชาบนผวิน�า้อย่างเป็นธรรมชาติ ค่อยๆ จบิน�า้ชาด้วยท่วงท่าสง่างาม

สมัยก่อนตอนที่หลิ่วเหมียนถังเรียนวิถีแห่งชากับอาจารย์หญิง  

เคยได้ยินอาจารย์สอนเรื่องศาสตร์แห่งการด่ืมชาอย่างการยกฝาถ้วย  
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ปาดใบชา และลบูถ้วยชามาก่อน ซึง่ล้วนแต่เป็นวิถีให้ศกึษา

ในตอนน้ันท่ีนางได้เห็นอาจารย์ท�าให้ดอูย่างคล่องแคล่วเป็นตวัอย่าง

ยังแอบชืน่ชมในใจ ทว่าบดัน้ีเมือ่มองดทู่วงท่าสง่างามในการดืม่ชาของชยุจิว่ 

แล้ว ราวกับว่าภาพอาจารย์หญิงเมือ่ครานัน้จะดตู�า่ชัน้และจอมปลอมข้ึนมา

ทนัที

นางจ�าได้แค่ว่าสกุลชยุเป็นคหบดีของเมอืงหลวงท่ีร�า่รวยเทียบเคยีง

กับบ้านเมอืง ทว่าชาตกิ�าเนิดเป็นเพียงลูกเรอืของกลุม่ขนส่งทางน�า้ทีล่กัลอบ 

ค้าเกลอื นกึไม่ถึงว่าลกูหลานของตระกูลพ่อค้าอย่างชยุจิว่จะมบีคุลกิของ

ตระกูลสงูศกัดิอ์ยู่

เทียบกันแล้วบุตรสาวของขุนนางตกอับคร่ึงๆ กลางๆ อย่างนาง  

ดไูปกันไม่ค่อยได้กับคุณชายด่ังหยกตรงหน้าท่านน้ีสักเท่าไร...

หลังหลี่มามายกน�้าชาร้อนมาวางก็ล่าถอยออกไปอย่างนอบน้อม 

ทิ้งให้หลิ่วเหมียนถังกับชุยจิ่วคู่สามีภรรยานั่งอยู่ด้วยกัน

ความจรงิช่วงเวลาอยู่กันตามล�าพังเช่นนีไ้ม่ได้มอียู่บ่อยครัง้ ตอนท่ีนางยัง

ป่วยหนกันอนซมบนเตยีง มสีาวใช้กับบ่าวหญิงคอยปรนนบิตัอิยู่ตลอดเวลา 

และเมือ่นางสขุภาพดีขึน้ชยุจิว่ก็ออกไปท�าการค้าข้างนอกอกี

ตอนน้ีภายในห้องเงยีบๆ มคีนสองคนนัง่อยู่ตรงข้ามกัน นางถึงนึกได้ว่า

หน้าท่ีของภรรยาไม่ได้ท�าแค่ยกถาดเสมอคิว้ แต่ยังต้องยวนยางโบยบนิคู.่..

คดิมาถึงตรงน้ีหลิว่เหมยีนถังก็ตืน่เต้นขึน้มา ตอนน้ีฟ้าเร่ิมมดืลงแล้ว  

แต่เหมอืนตนจะยังไม่ได้เตรยีมตัวให้พร้อมสกัเท่าใด

หลงัชยุจิว่วางถ้วยชาลงก็ถามอย่างอ่อนโยนว่าระยะนีร่้างกายของนาง 

ดขีึน้บ้างหรอืไม่

เมือ่เหน็ว่าสามแีค่พูดคุยเรือ่ยเป่ือยกับตนเอง หลิว่เหมยีนถงัจงึลอบ
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โล่งอก จากนัน้ตอบกลบัไปทุกค�าถาม

หลงัถามเรือ่งท่ัวไปสกัพักหน่ึง จู่ๆ  ชยุจิว่ก็เอ่ยอย่างไม่คล้ายเจตนาว่า  

"เจ้าเพ่ิงมาอยู่ท่ีน่ี พรุ่งนี้หาเวลาไปเดินเล่นในต�าบลดูเถอะ ถ้ามีของสิ่งใด 

อยากซือ้เข้ามาเพ่ิมก็ซือ้มาได้เลย"

หลิว่เหมยีนถังได้ยินแล้วใคร่ครวญอยู่ครูห่น่ึงจงึเอ่ย "ข้าไม่ได้ขาดแคลน 

สิง่ใด บนถนนมผีูค้นไปมาขวักไขว่วุ่นวาย มสิูอ้ยู่เก็บกวาดท�าความสะอาดบ้าน

ดีๆ  อย่างไรก็สงบกว่า"

ทกุวนัน้ีสกุลชุยเริม่ตกอบั กิจการท�าเงินในเมอืงหลวงต่างขายท้ิงไปหมด

แล้ว บดัน้ีมาท�าการค้าเครือ่งเคลอืบดนิเผาทีต่�าบลหลงิเฉวียน ไม่ว่าเร่ืองใด 

ล้วนยากตอนเริม่ต้น คดิว่าคงจ�าเป็นต้องใช้เงนิในหลายเรือ่ง หากไม่มธัยัสถ์ 

เสียบ้าง ยังคงใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อเหมือนแต่ก่อน น่ันมิใช่เป็นการกินสมบัติเก่า 

หรอกหรอื

ถึงอย่างน้ันนางก็ไม่อยากท�าลายศกัดิศ์รขีองสาม ีดังนัน้จงึไม่พูดประโยค

ประเภทกลวัการออกไปใช้เงนิเช่นนัน้

เพียงแต่เมื่อพูดจบนางกลับลุกขึ้นหยิบกล่องเครื่องประดับของตน

ออกมาจากหีบสัมภาระ

ข้างในนั้นมีตั๋วเงินสองใบที่ท่านตาฝากคนน�ามามอบให้ตอนนาง 

ออกเรอืน

หลังนางฟื้นขึ้นมาสินเจ้าสาวอื่นๆ ได้หายไปหมดแล้ว เหลือเพียง 

เครือ่งประดบัศรีษะท่ีสืบทอดมาจากมารดาของนางและกล่องเงนิใบนีท่ี้อยู่ 

ใต้ฟูกของนางตามเดมิ ภายหลังครอบครวัสามลี�าบาก ชยุจิว่ก็ไม่เคยปรปิาก 

ขอกล่องเครือ่งประดับของนางมาก่อน

ตอนน้ีหลิว่เหมยีนถังหยิบต๋ัวเงินใบหนึง่ย่ืนให้เขาอย่างไม่ลงัเล "ได้ยิน 
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หลีม่ามาบอกว่าท่านเพ่ิงซือ้ร้านค้าแห่งหนึง่ในต�าบล บกุเบกิกิจการใหม่  

คาดว่าในไม่ช้าจะส�าเร็จรุ่งเรือง สินเจ้าสาวของข้ามีไม่มาก พวกนี้ถือว่า 

ข้าร่วมหุ้นด้วย เมือ่ร้านเปิดข้าเองก็สามารถแบ่งก�าไรบางส่วนกับท่านพ่ีได้"

นางเอ่ยเช่นน้ีนบัเป็นการไว้หน้าชยุจิว่ ก็คงดีกว่าพูดตรงๆ ว่า 'ท่านพ่ี  

ทกุวันน้ีท่านใช้เงนิไปกับการจ่ายหน้ีสนิจนหมด ข้ากลวัท่านจะไม่มเีงินทุน 

เลยจ่ายเพ่ิมให้ท่านด้วย'

ชยุจิว่คล้ายคาดไม่ถึงว่านางจะท�าเช่นน้ี เพียงมองนางอยู่สกัพัก เขา 

ไม่ได้รบัมา เพียงเอ่ยถามว่า "เจ้าไม่กลวัว่าการค้าจะขาดทุน แล้วเจ้าจะไม่ได้ 

สนิเจ้าสาวกลบัมาหรอื"

หลิ่วเหมียนถังเห็นเขาไม่รับจึงวางต๋ัวเงินลงบนโต๊ะพลางย้ิมเอ่ย 

"ท�าการค้าย่อมมีก�าไรและขาดทุน เงินทั้งหมดในใต้หล้าจะตกอยู่ในมือ 

คนผูเ้ดยีวได้อย่างไรเล่า ท่านเอาไปใช้ย่อมดกีว่าข้าหลบัหูหลบัตาใช้อยู่แล้ว"  

พูดจบก็มองเขาด้วยสหีน้าคาดหวังว่าเขาจะรบัไว้

เดมิหลิว่เหมยีนถังก็งดงาม แต่หากหญิงงามไร้ชวิีตชวีาก็เป็นเพียง

หยกแกะสลักชิ้นหนึ่งที่ปราศจากจิตวิญญาณ ทว่าเมื่อนางยิ้มน้อยๆ 

บรรยากาศเหินห่างไม่น่าเข้าใกล้ดัง่ภูเขาหิมะท่ีมอียู่เดิมจะสลายหายวับไปกับ

รอยย้ิมสดใสดัง่บปุผาในทนัท ีบนแก้มขาวนวลสองข้างมลีกัย้ิมจางๆ ดแูล้ว

อ่อนหวานย่ิง พาให้มกีลิน่อายคล้ายแม่นางน้อยใสซ่ือบริสทุธ์ิเพ่ิมข้ึน

ชุยจิ่วหรี่ตามองอยู่ครู่หน่ึงถึงได้ย่ืนมือไปหยิบตั๋วเงินมาพร้อมเอ่ย  

"เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะเก็บไว้แทนเจ้าก่อน...แต่เจ้าก็ยังต้องออกไปเดินเล่น 

ในต�าบลอยู่ดี ข้าสัง่จองผ้าส�าหรบัตัดชดุจ�านวนหนึง่ไว้ให้เจ้าทีร้่านผ้า เจ้า 

ลองไปดู หากไม่ถูกใจก็เปลีย่นเป็นแบบทีช่อบเสีย..."

ในเมือ่เป็นความเอาใจใส่ของสาม ีหลิว่เหมยีนถังจงึไม่อาจปฏิเสธอกี 
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ผงกศรีษะรบัปากแทน

ตอนนัน้เองหลีม่ามาเข้ามาถามว่านายท่านจะกินอาหารหรอืไม่ หลงั

ได้ยินค�าตอบให้จดัโต๊ะจงึถือถาดไม้เคลอืบยกอาหารเข้ามาวาง

อาหารในวันน้ีล้วนมีกลิ่นอายของเจียงหนาน รากบัวยัดไส้เนื้อผัด 

ที่มีสีเหลืองกรอบ ไก่ขอทาน* ซึ่งแผ่กลิ่นใบบัวใสกระจ่าง แล้วยังมี 

น�า้แกงเต้าหู้ข้างบนโรยไข่ปู รสชาติเอรด็อร่อยมสิามญั

บางทีอาจเพราะนายท่านกลบัมาบ้าน วันน้ีหลีม่ามาท่ีปกตทิ�าอาหาร

ลวกๆ จงึตัง้ใจเป็นพิเศษ

ตลอดทางทีห่ลิว่เหมยีนถังเดนิทางมาได้กินแต่ข้าวต้มกับผักเป็นหลกั 

ตอนท่ีไม่เหน็เนือ้ก็ยังด ีแต่พอได้เห็นถึงรูต้วัว่าตนเองกระหายเน้ือสตัว์แล้ว 

จรงิๆ จงึตัง้อกต้ังใจกินอย่างมาก

หลังเน้ือรสอร่อยตกถึงท้อง นอกจากช่วยแก้กระหายทางลิ้น นาง 

ยังรู้ตัวว่าเมื่อครู่น้ีตอนตนกินข้าวเหมือนจะเสียมารยาทไป ดังนั้นจึง 

ยกถ้วยเล็กไปตักน�้าแกงเต้าหู้มา เก็บมารยาทท่ีฝึกฝนก่อนออกเรือนกลับ 

ขึน้มาใหม่อกีครัง้ ก่อนย่ืนถ้วยเสมอค้ิวให้สามทัีนที

นางจะลมืตวัเกินไปแล้ว สมยัก่อนตอนอยู่บ้านเดมิก็เคยถูกบดิาต�าหนิ

เพราะกินข้าวไม่เรยีบร้อย นบัจากนัน้มาทกุครัง้เวลากินข้าวต่อหน้าผูอ้ืน่ 

นางก็จะสงบเสง่ียมลงเจด็ส่วน

และตอนนีก้ารทีน่างเอาแต่สนใจตนเองก็นับว่าไม่สมควรจริงๆ ทุกวันน้ี

เงินในครอบครวัร่อยหรอ ช่วงเวลามกัีบข้าวเตม็โต๊ะเช่นนีจ้ะพบเห็นได้ไม่มาก 

* ไก่ขอทาน คอืไก่อบห่อด้วยใบบวั ต�านานว่าในสมยัโบราณบ้านเมอืงอยู่ในช่วงศึกสงคราม มผีูค้นบาดเจบ็ล้มตาย 

เป็นจ�านวนมาก ชาวบ้านทีร่อดชวิีตจากไฟสงครามมาได้ส่วนมากกลายเป็นขอทาน อยู่มาวันหนึง่มขีอทานคนหนึง่ 

จบัไก่ได้ตวัหน่ึง แต่เนือ่งจากไม่มอีปุกรณ์ประกอบอาหาร อกีท้ังเพราะความหิวขอทานคนนัน้จงึใช้วิธีเดยีวกับ 

การเผามันเผา คือการน�าหินมาก่อเป็นเตาไฟคลุมไก่แล้วจุดไฟเพ่ือเผาไก่ให้สุก ซึ่งวิธีการท�าอาหารจานนี ้

ได้แพร่หลายไปถึงโรงสรุา ร้านอาหารซึง่มกีารพัฒนารสชาตอิาหารได้น�าใบบวัมาห่อเพ่ือให้ไก่มกีลิน่หอมของใบบวั 

ปัจจบุนัเป็นอาหารขึน้ชือ่ของมณฑลเจยีงซแูละมณฑลเจ้อเจยีง
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แล้ว สามยุ่ีงกับการท�าการค้าทกุวัน ต้องการการบ�ารงุ ตนเองอยู่บ้านว่างๆ  

จะกินมากได้อย่างไร

คดิถึงตรงน้ีนางจงึรบีเก็บตะเกียบ เอาแต่กินค�าเลก็ๆ คู่กับข้าวเท่าน้ัน

ชยุจิว่กินไม่มาก แค่ย่ืนมอืออกไปคบีกับข้าวเป็นบางครัง้ เวลาส่วนใหญ่

ล้วนมองดหูลิว่เหมยีนถังท่ีอยู่ตรงหน้ากินอย่างตะกละตะกลาม

เวลาหญงิงามกินอาหารจะพิถีพิถันท่ีท่วงท่าสง่างาม อย่างเช่นเคีย้ว 

ไม่เหน็ฟัน ดืม่น�า้แกงไม่มเีสยีง น่าเสยีดายภรรยาผูน้ี้ของเขาเรือ่งความงามนัน้ 

ก็งามอยู่ ทว่ายามกินกลบัเบกิตากว้าง แก้มพองป่อง มสีมาธิผิดปกติ

เพียงแต่ท่าทางตัง้ใจกินเตม็ท่ีเช่นน้ันกลับไม่ชวนให้คนรูส้กึดถููก ซ�า้ยัง

ชกัจงูให้เกิดความอยากอาหารมากข้ึนแทน

โดยไม่ทันระวังเขาที่เดิมทีไม่คิดจะกินเยอะกลับกินเพ่ิมข้ึนตามไป

หลายค�า เพียงแต่ตอนหลังอาจเพราะนางอิ่มแล้วจึงไม่เห็นนางรีบขยับ

ตะเกียบคบีอกี

ทัง้สองคนนัง่ตรงข้ามกัน ซ�า้ความคิดยังไม่ได้อยู่ทีก่ารกินอาหารทัง้คู่ 

บรรยากาศจงึดูเย็นเยือกเงยีบงนัไปบ้าง

รอหลงักินอาหารเสรจ็ชยุจิว่ด่ืมชาล้างปากเรยีบร้อยก็เอ่ยกับนางว่า 

"ทีท่่าเรอืมสีนิค้าชดุหน่ึงเข้ามาใหม่ ข้าจ�าเป็นต้องไปตรวจดู คงไม่กลบับ้าน 

ในคนืนี ้เจ้าเดนิทางมาเหนด็เหนือ่ย ประเด๋ียวก็พักผ่อนเลยเถอะ"

เดมิทหีลิว่เหมยีนถังรูส้กึตืน่เต้นกับเรือ่งทีค่นืนีท้ั้งสองคนจะได้นอน

ด้วยกันหรอืไม่ เมือ่ได้ยินชยุจิว่กล่าวเช่นน้ีก็พลนัโล่งอกขึน้มายกใหญ่ น�า้เสยีง 

ฟังดสูบายใจข้ึน "แม้จะอยู่เจยีงหนาน แต่ตอนกลางคืนอากาศก็หนาวเช่นกัน 

ท่านพ่ีจะต้องแต่งตัวหนาๆ หน่อยนะเจ้าคะ..."

พูดจบนางก็หยิบเสือ้นวมทีต่นเองน่ังเย็บตลอดหลายวันมานีย่ื้นให้สามี
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หลกัจรรยาของภรรยา...จะต้องคอยระวังความอบอุน่ร้อนหนาวของสาม ี

เพ่ิมเตมิชดุตามฤดกูาล

หลายวันมาน้ีสุขภาพหลิ่วเหมียนถังดีขึ้น เมื่ออยู่ว่างไม่มีอะไรท�า 

จงึน�าวิชาเย็บปักถักร้อยทีเ่คยเล่าเรยีนมาเดอืนกว่าตอนอยู่สกุลเดิม องิตาม

สดัส่วนท่ีถามจากหลีม่ามา ใส่ปยุนุน่เพ่ิมเข้าไปในผ้าท่ีเหลอืจากการน�ามาตดั

เสือ้ตวัในให้นาง ในทีส่ดุก็ท�าเสรจ็ออกมาตัวหน่ึง

ยามนีช้ยุจิว่มองดรูอยเย็บท่ีค่อนข้างหยาบกระด้างบนเส้ือนวมเงียบๆ 

แววตานัน้แฝงความนัยบางอย่างท่ีชวนให้คนใคร่ครวญ มองจนหลิว่เหมยีนถัง

รูส้กึเสยีใจภายหลงัข้ึนมา คนเราไม่ควรแสดงข้อด้อยของตนเองให้ผูอ่ื้นเห็น 

จรงิๆ ด้วย หากสามนึีกรงัเกียจข้ึนมา เช่นน้ันก็ขายหน้าแล้วจริงๆ

ทว่าหลงัสามมีองอยู่สกัพัก ท้ายท่ีสุดยังคงรบัไปแล้วถอดเสือ้นอกตนเอง

ออกเตรยีมลองสวม

3
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แววตาหลิว่เหมยีนถังเป็นประกายระยบิระยับกลบัมามชีวิีตชวีาอกีคร้ัง 

นางช่วยสามีสวมเสื้อนวมอย่างกระตือรือร้น โชคดีที่ขนาดยังใช้ได้ นับว่า 

พอดตีวั ภายใต้การขับเน้นด้วยรปูร่างองอาจผึง่ผายของชยุจิว่ เสือ้จงึแลดู 

เป็นรปูเป็นทรงขึน้มาก รอยเย็บหยาบกระด้างก็ไม่ได้ดูสะดุดตาเพียงนัน้อกี

จากน้ันชยุจิว่จงึสวมเสือ้นอกให้เรยีบร้อยอกีครัง้ภายใต้การปรนนบิตั ิ

จากภรรยาแสนดีอย่างหลิว่เหมยีนถัง ตามด้วยสวมเส้ือคลมุกันลมทับ

เพียงแต่ตอนท่ีหลิว่เหมียนถังผกูสายรดัข้างหน้า น้ิวเรยีวสวยของนาง

ออกจะงุ่มง่ามไปบ้าง ผูกอยู่หลายครั้งก็ยังท�าได้ไม่ดี สุดท้ายออกแรง 

มากเกินไปจนกลายเป็นผกูเง่ือนตายเข้าเสยีอย่างน้ัน

ชยุจิว่รูส้กึคอถูกรดัเลก็น้อย เขาวางฝ่ามอืใหญ่กุมท้ายทอยของนาง

เบาๆ มมุปากหยักยกเอ่ย "เจ้าต้ังใจจะรดัคอข้าให้ตายหรือ"

เม่ือถูกเขากุมท้ายทอยเอาไว้ ร่างนางก็คล้ายถูกโอบล้อมไปด้วย 

กลิน่หอมอ่อนๆ แปลกๆ ซึง่แผ่ก�าจายออกจากตัวเขา นางอยูใ่กล้เขามาก 

เพียงน้ีสามารถมองเห็นขนตาด�างอน รวมถึงนัยน์ตาทีร่อยย้ิมไปไม่ถึงของเขา 

ได้อย่างชดัเจน

หลิว่เหมยีนถังรูสึ้กว่าแรงมอืของเขาออกจะมากเกินไปอยูบ้่าง จงึคิดใช้

กระบวนท่ามอืคว้าจบัพลกิฝ่ามอืเขาออกในทันที

น่ีไม่ใช่การไม่เคารพต่อสามี แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจาก

จติใต้ส�านกึของผูฝึ้กยุทธ์ท้ังสิน้!

ทว่ากระบวนท่าท่ีคุ้นเคยกระจ่างแจ้งในอดีต มาบัดน้ีเพียงเพราะ 

ข้อมอืไร้ก�าลงัจงึปราศจากความน่ากลัวโดยสิน้เชงิ ร่างกายนางกลายเป็น 

ยืนได้ไม่มัน่คงล้มฟุบใส่อ้อมกอดของชยุจิว่แทน

นางเอ่ยอย่างหงดุหงดิใจเลก็น้อย "ท่านหมอเทวดาจ้าวไม่ได้บอกว่า 
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ข้าหายดีแล้วหรอกหรอื เหตุใดมอืจงึยังไม่มแีรงอกีเล่า!"

มารดาทีเ่สยีไปของหลิว่เหมยีนถังคอืบตุรสาวของประมขุส�านกัคุ้มภัย

เสินเวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังของต้าเยี่ยน ดังนั้นนางจึงฝึกวรยุทธ์กับมารดา 

ตัง้แต่อายุสามขวบ แม้มารดาจะตายไปตอนนางอายุสบิขวบ แต่นางยังคง

รกัษาความเคยชนิในการฝึกยุทธ์ทุกวัน

ตอนนี้ดูแล้วอาจเพราะอาการป่วยหนัก มือเท้านางจึงไร้เรี่ยวแรง 

มาโดยตลอด คาดว่าจะรักษาความสามารถที่มารดาถ่ายทอดให้นางไว ้

ไมไ่ด้แล้ว

ชุยจิ่วก้มหน้าลง เมื่อเห็นสีหน้าหงุดหงิดของหล่ิวเหมียนถังก็ยอม

คลายแรงมอืแล้วพยุงนางขึน้มาช้าๆ ก่อนหลบุตาลงมองแก้มซดีขาวและ

สหีน้าไม่สบอารมณ์ของนางพลางเอ่ยเสยีงนุม่นวล "ไม่ใช่ว่าดีขึน้มากแล้วหรอื 

ออกไปข้างนอกให้มากๆ เคลือ่นไหวร่างกายเสยีหน่อย บางทอีาจจะดีขึน้

เรว็กว่าน้ี"

พูดมาถึงตรงนี้เขาก็หยุดคิดก่อนหยิบตลับสี่เหลี่ยมแบนๆ ใบเล็ก 

ออกมาจากสาบเสือ้ "นีเ่ป็นแป้งชาดต�ารบัของหอหานเซยีงแห่งเจยีงหนาน  

มกีลิน่หอม พรุง่น้ีตอนเจ้าแต่งตัวสามารถประทนิโฉมเพ่ิมสสีนัได้บ้าง"

หลิว่เหมยีนถังรบัตลบัท่ีดปูระณีตเป็นพิเศษใบนัน้มา หอหานเซยีงนี้ 

น่าจะส�าหรบัคนรวยโดยเฉพาะ ตลบักระเบือ้งเคลอืบทีใ่ช้บรรจผุงชาดกับ 

แป้งผดัหน้าต่างไปจากปกต ิเป็นรปูแบบหรหูราฝังหินลวีซ่ง* ลงลายทองแทน

ในเมือ่เป็นความต้ังใจของสาม ีนางย่อมย้ิมแย้มรับไว้ แต่ในใจก็อด

ทอดถอนใจมไิด้ ดัง่ค�าท่ีว่า 'คนรวยกลายเป็นคนจนนัน้ยาก' คาดว่าคงเป็น 

เช่นน้ีทัง้สิน้ สามใีช้จ่ายมอืเตบิจนเคยชนิ ยังคงจ่ายเงนิเหมอืนสายน�า้ไหล  

* หินลว่ีซง หมายถึงหนิเทอร์ควอยซ์หรอืพลอยข้ีนกการเวก เป็นอญัมณีสฟ้ีาอมเขยีวและมรีิว้ลายสเีขม่าแซม
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แต่ทกุวันนีค้รอบครวัไม่อาจใช้เงนิเหมอืนกับตอนอยู่เมอืงหลวงได้อกีแล้ว

ไว้วันหน้านางจะต้องพูดกับสามอ้ีอมๆ สกัครัง้ พวกของสิน้เปลอืง 

เงินทองเช่นนี้ไม่จ�าเป็นต้องซื้อมาให้นางแล้ว กระน้ันตอนท่ีนางรับ 

ตลบักระเบือ้งเคลอืบก็ยังคงส่งย้ิมขอบคุณให้เขา

รอยย้ิมดัง่บปุผามอมเมาคนจนไม่อาจละสายตา ชยุจิว่มองน่ิงๆ ครูห่น่ึง

จงึกลบัหลงัหันเดินจากไปเงียบๆ

หลิ่วเหมียนถังมองส่งเงาร่างสูงใหญ่ของสามีจวบจนหายลับไป 

หลังก�าแพงบังตา ในใจนึกขึ้นว่า บุคลิกของสามีดูเป็นบัณฑิตก็จริง แต่ 

แรงมอืกลบัมากนกั รปูร่างเองก็ก�าย�าองอาจ ดแูล้วเหมอืนจะเคยฝึกวรยุทธ์ 

เช่นกัน

ตอนอยู่เมอืงหลวงส่วนใหญ่นางอยู่แต่ในเรอืน ไม่ได้ออกไปเดนิเล่น 

ข้างนอกมานานแล้ว เมือ่คดิถึงว่าพรุง่น้ีจะได้ออกไปเดินเล่นและชมดูทวิทศัน์

ของต�าบลหลงิเฉวียน ในใจกล็งิโลดอยู่ไม่น้อย

รุ่งเช้าวันต่อมาไม่ทันรอให้หลิ่วเหมียนถังตื่น หลี่มามาก็ยกน�้าอุ่น

ส�าหรบัล้างหน้าเข้าห้องมาปลกุแล้ว "ฮหูยิน ต่ืนได้แล้วเจ้าค่ะ"

หลิ่วเหมียนถังผลุบออกมาจากผ้าห่มอย่างเกียจคร้าน ในใจคิดว่า 

ปกติแล้วนางเรียกใช้ไม่ขยับ วันน้ีกลับขยันขันแข็งน่าดู ไม่ต้องให้เรียก 

ก็เข้ามาปรนนบิติัเองแล้ว เหน็ได้ว่าสาเหตุมาจากสามกีลบัมาบ้าน ท�าให้

บ่าวอาวุโสท่ีเกียจคร้านเป็นนิจกลบัมามมีารยาท ต้ังใจท�างานมากข้ึน

ในเมื่อยกน�้าอุ่นเข้ามาแล้วนางจึงไม่สะดวกจะนอนต่ออีก ได้แต ่

ลกุขึน้มาล้างหน้า แต่งกายเกล้าผม

ปกตหิลิว่เหมยีนถังไม่ชอบพวกผงชาดแป้งผดัหน้า เพียงแต่นางไม่อาจ
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เอาเปรยีบความปรารถนาดขีองสามเีมือ่วานน้ี ดงัน้ันจงึผดัแป้งบางๆ และ 

แต้มรมิฝีปากเลก็น้อย

หลี่มามามองผ่านคันฉ่องส�าริดก็รู้สึกว่าหญิงสาวผู้นี้ช่างงามพร้ิง

มอมเมาสายตาผูค้นจรงิๆ ทว่าความงามน้ีซ่อนแฝงกลิน่อายเย้ายวนผูค้น 

เอาไว้ด้วย อดไม่ได้ทีจ่ะแค่นเสยีงเย็นออกมาเลก็น้อย

หลิว่เหมยีนถังคุน้ชนิกับท่าทางประหลาดพิกลของหลีม่ามาแล้ว นางจงึ

อาศยัโอกาสช่วงประทินโฉมเอ่ยถามขึน้คล้ายไม่เจตนา "หลีม่ามา ก่อนท่ีข้า 

จะสญูเสยีความทรงจ�าเคยลงโทษบ่าวรบัใช้หนักๆ หรือ"

หลี่มามาช่วยนางสวมก�าไลเงินขณะตอบ "ฮูหยินจิตใจดีมีเมตตา  

ไม่เคยลงโทษบ่าวรับใช้หนักๆ มาก่อนเจ้าค่ะ"

หลิว่เหมยีนถังได้ยินก็หนักลบัไปย้ิมน้อยๆ ให้อกีฝ่าย "ในเม่ือไม่เคย 

เหตุใดหลีม่ามาจงึมกัจะหงดุหงดิข้าคล้ายมเีรือ่งไม่พอใจเล่า"

คล้ายหลีม่ามาจะคาดไม่ถึงว่าหลิว่เหมยีนถังจะเอ่ยปากตรงๆ เช่นนี้  

หลงันิง่อึง้ไปครูห่นึง่ก็กัดฟันคกุเข่าลงเอ่ย "บ่าวชาตกิ�าเนิดต้อยต�า่ ค�าพูดค�าจา 

จงึแฝงความป่าเถ่ือนเอาไว้ หากบ่าวมีส่ิงใดไม่เหมาะสม ขอฮหูยินโปรดอภยั 

ให้ด้วยเจ้าค่ะ"

ครัน้เห็นหลีม่ามายอมรบัผดิ หล่ิวเหมยีนถังเองก็ไม่ต้องการต�าหนต่ิอ 

เพียงบอกให้นางลกุขึน้ด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน

ถึงอย่างไรนางก็อายุยังน้อย ทั้งเคยป่วยหนักมาแล้วหนหน่ึง ช่วง 

ก่อนหน้าน้ีแม้แต่จะลุกขึ้นนั่งด้วยตนเองยังท�ามิได้ นางจึงไม่คิดโทษ 

ทีบ่รรดาบ่าวรบัใช้จะบกพร่องมารยาท ไม่เห็นนางอยู่ในสายตาอกี

หลี่มามาเป็นคนเก่าแก่ของสกุลชุย ได้ยินว่าเฝ้าดูชุยจิ่วเติบโตมา  

ในเมือ่เป็นเช่นนีเ้พือ่เหน็แก่หน้าของสามก็ีไม่อาจต�าหนิอกีฝ่ายหนักเกินไป
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เช่นเดยีวกัน

อย่างไรเสยีหลงัตักเตือนไปอ้อมๆ รอบหนึง่หลีม่ามาก็แสดงท่าทว่ีา

เข้าใจแล้ว เช่นน้ันเรือ่งน้ีก็ให้จบลงทีต่รงนีเ้ถิด

หลงัประทนิโฉมเสรจ็นางก็กินข้าวต้ม จากนัน้เลอืกชดุกระโปรงสขีาว 

ลายดอกไม้ทึบท่ีมีรอยสีตกไม่ร้ายแรงนักจากในหีบเสื้อผ้าออกมาสวม 

เตรยีมจะออกจากบ้านไปขึน้รถม้า

แต่หลีม่ามากลบัพูดว่า "เมือ่วานก่อนนายท่านจะกลบัได้ก�าชบับ่าวว่า 

วันน้ีให้ฮหูยินเดนิเล่นบนถนน ท่านหมอเทวดาจ้าวก็กล่าวไว้ว่าท่านควรเดินให้

มากๆ มอืเท้าถึงจะฟ้ืนตัวได้ดีย่ิงข้ึน"

ค�าพูดน้ีมเีหตผุลย่ิง แสงแดดข้างนอกก็ก�าลงัดี อาศัยช่วงทีด่วงอาทิตย์ 

ยังไม่แสบร้อนผวิเดนิเล่นท่ามกลางกล่ินหอมของหมูม่วลดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ

นบัเป็นเรือ่งท่ีผ่อนคลายมากจรงิๆ

ดงันัน้หลิว่เหมยีนถังจงึพาหลีม่ามาเดนิออกจากบ้านหลงัคามงุกระเบือ้ง

เวลานีพ้้นช่วงอาหารเช้าไปแล้ว เหล่าบรุษุบนถนนสายเหนือต่างออกไป

ท�างานกันแต่เช้า เหล่าหญิงออกเรือนท่ีท�างานเย็บปักก็มารวมตัวกัน 

นัง่อาบแดดอยู่ด้านหน้าประตูบ้านบนถนนสายเหนือ

ทันทีท่ีป้าอ่ินจอมนินทาได้เห็นหญิงสาวคนงามจากบ้านหลังคา 

มงุกระเบือ้งเดนิออกมาก็รบีเอ่ยทักทายอย่างคนสนทิสนมขึน้มาเองก่อนทันที 

"ไม่ทราบว่าแม่นางผูน้ี้มนีามว่าอะไรหรอื"

หลิว่เหมยีนถังรูว่้าคนเหล่านีล้้วนเป็นเพ่ือนบ้าน ต่อให้สกลุชยุไม่ตกอบั 

ก็เป็นแค่พ่อค้าเท่าน้ัน ไม่อาจวางท่าใหญ่โตท�าให้บรรดาเพ่ือนบ้านรังเกียจ 

รงังอนได้ นางจงึหยุดเดนิพลางอมย้ิมตอบ "สามสีกุลชยุ เรียกข้าว่าชยุฮหูยิน 

ก็พอแล้ว"
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ทว่าป้าอิน่คล้ายยังไม่หายสงสยั เอ่ยถามต่อว่า "สามขีองชยุฮหูยิน

ท�างานอะไร ย้ายมาจากท่ีใดกัน"

หลิว่เหมยีนถังอมย้ิมตอบ "สามเีป็นพ่อค้า ย้ายมาจากเมอืงหลวง"  

เอ่ยจบก็ขยับเท้าเตรยีมเดินต่อ

แต่ป้าอิน่กลบัลกุขึน้ถามว่า "ในเมือ่เป็นพ่อค้า ร้านค้าต้ังอยู่ท่ีใดหรือ"

เรือ่งนีห้ลิว่เหมยีนถังตอบไม่ถูกแล้ว นางอดหันไปมองหลีม่ามาไม่ได้

จะว่าไปเรื่องนี้นางก็เคยถามหลี่มามา ยามนั้นหล่ีมามาแค่ตอบ 

อย่างคลมุเครอืว่าอยู่ในตัวต�าบล ทว่าอยู่ตรงทีใ่ดก็ไม่ได้พูดให้ชดัเจน

ตอนนี้ได้ยินเพื่อนบ้านถามถึง ย่อมต้องให้หลี่มามาเป็นผู้ตอบ

คาดว่าหลีม่ามาถูกนางต�าหนติอนเช้าไปหนหนึง่ สภาพอารมณ์จงึ 

ไม่ค่อยดมีาโดยตลอด ตอนนีม้าถูกบรรดาหญิงออกเรอืนช่างสงสยัขวางไว้ใน

ตรอกอกี ใบหน้าทีเ่ดมิทีก็คล�า้อยูแ่ล้วย่ิงดเูขยีวคล�า้มากขึน้ ถลงึตาวูบหนึง่ 

เอ่ยว่า "บ่าวอยู่กับฮหูยินท้ังวัน ร้านแห่งน้ันต้ังอยู่ทีใ่ดก็ไม่ค่อยแน่ใจเจ้าค่ะ"

เมือ่เห็นว่าไม่อาจถามให้รูต้ืน้ลึกหนาบางของครอบครัวเพ่ือนบ้านใหม่ได้ 

ป้าอิน่จงึยังรูส้กึไม่สาแก่ใจ กระน้ันยังคงเอ่ยอย่างกระตอืรอืร้นว่า "แม่นาง 

อย่ารังเกียจว่าข้าถามมากเลย เป็นเพราะว่าป้าๆ อย่างพวกเราต่างเป็น 

ผูอ้าวุโสในต�าบล ต�าแหน่งทีต้ั่งของร้านค้าใดเป็นอย่างไร เคยผ่านมาก่ีคน

แล้ว พวกเราต่างคุน้เคยกนัเป็นอย่างดทีัง้น้ัน วันหน้าหากแม่นางมคี�าถามใด 

ก็มาถามข้าได้ ข้าจะต้องบอกทกุอย่างท่ีรูแ้น่นอน..."

หลงับอกลากบัสหายใหม่ผูก้ระตือรอืร้น ในทีส่ดุหลิว่เหมยีนถังก็ได้

เดนิออกจากถนนสายเหนืออย่างราบรืน่

ถึงแม้หลิงเฉวียนจะเป็นต�าบลเล็กๆ แต่เพราะมีนักเดินทางจาก 

ทั่วทุกสารทิศมารวมตัวกันจึงยังครึกครื้นอย่างมาก
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เพียงแต่ความสนใจของหลิว่เหมยีนถังกลบัไม่ได้อยู่ท่ีสนิค้าละลานตา

บนแผงขายของ กลับเอาแต่ครุ่นคิดถึงเรื่องท่ีเพ่ือนบ้านซึ่งเพ่ิงได้รู้จักกัน

สอบถามเรือ่งทีฮ่หูยินอย่างนางควรรูก้ระจ่างชดั ทว่านางกลบัตอบอะไรไป 

ไม่ได้สกัอย่างเดียว นีช่่างชวนให้คนละอายใจจรงิๆ

"หลีม่ามา ถ้าเกิดวันนีบ่้าวรบัใช้ของท่านพ่ีกลบัมาเอาอาหาร อย่าลมื 

ถามให้ชดัเจนด้วยว่าร้านค้าอยู่ท่ีใด ท่านพ่ีเหนด็เหนือ่ยท้ังวัน คดิว่าอาหาร 

สามมื้อคงกินไม่ตรงเวลา เย็นวันนี้เจ้าท�าอาหารอร่อยๆ สักสองสามอย่าง  

ข้าจะเอาไปส่งให้ท่านพ่ีด้วยตนเอง"

เมื่อได้ยินฮูหยินพูดเช่นนี้บนใบหน้าด�าคล�้าของหลี่มามาคล้ายว่า 

มซีอีิว๊หกราดลงไปอกีไห ก่อนเอ่ยอย่างลังเล "นายท่านงานยุ่ง ช่วงนีค้งไม่ได้ 

กลบัมาสกัวัน ฮหูยินไม่จ�าเป็นต้องเป็นห่วงหรอก บ่าวรบัใช้ข้างกายนายท่าน 

ต่างละเอยีดอ่อนรูจ้กัดูแลคนกันทัง้นัน้เจ้าค่ะ"

หลิว่เหมยีนถังเพียงย้ิมน้อยๆ ไม่พูดอะไรอกี ก้าวเดนิไปข้างหน้าต่อ

ต้าเย่ียนมวัีฒนธรรมทีเ่ปิดกว้าง สตรส่ีวนใหญ่เวลาออกไปเดนิข้างนอก

ต่างไม่สวมหมวก โดยเฉพาะท่ีเจยีงหนานย่ิงสวมเสือ้แขนสัน้กระโปรงยาว  

เผยล�าคอขาวผ่องสูส่ายตาผูค้น

หลิ่วเหมียนถังเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ย่อมปฏิบัติตัว 

เช่นเดียวกัน แต่นางตัวสูง องคาพยพงดงาม วันนี้ยังผัดแป้งบางๆ บน 

ถนนสายนีน้างจงึดูโดดเด่นสะดุดตาอย่างมาก ท�าเอาผู้คนท่ีเดนิผ่านและ

เจ้าของแผงรอบข้างต่างหันกลับมามองบ่อยครั้ง กระซิบกระซาบกันว่า 

เป็นภรรยาของบ้านใด หรอืจะเป็นเทพธิดาจติุลงมากัน?

อีกท้ังร้านผ้าท่ีสามีสั่งจองไว้ก็ตั้งอยู่บริเวณที่ครึกครื้นท่ีสุดของ 

ต�าบลหลิงเฉวียน ดังนั้นปริมาณคนท่ีติดตามมาข้างหลังหลิ่วเหมียนถัง 
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จงึเพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ

ส่งผลให้หลี่มามาท่ีคอยปกป้องคุ้มกันนางเพียงคนเดียวค่อนข้าง 

จะล�าบาก

ภายในต�าบลหลิงเฉวียนมีพ่อค้าอยู่มาก หญิงนางโลมก็เช่นกัน  

พวกชายเกกมะเหรกเสเพลย่ิงมจี�านวนนับไม่ถ้วน เมือ่เห็นหญิงงามแปลกหน้า

อยูต่ามล�าพัง ข้างกายไม่มบ่ีาวชายตดิตาม จะต้องไม่ใช่ฮหูยินหรือคุณหนู 

ของตระกูลใหญ่ตระกูลใดแน่นอน จงึขวัญกล้าเข้ามาแทะโลม

"ไม่ทราบแม่นางตัง้ใจจะไปท่ีใดกัน อย่าได้ให้เท้าทีง่ามดัง่หน่อไม้หยก 

เดนิจนปวดบวมเลย ข้ามเีก้ียวอยู่หลังหน่ึง หากไม่รงัเกียจสามารถนัง่เบยีด 

ไปกับข้าได้!"
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หลิ่วเหมียนถังปรายตาเหยียดมอง เห็นเป็นคุณชายเสเพล 

สวมผ้าโพกศีรษะ เสื้อสีเขียวหลุดลุ่ย ดูแล้วน่าจะเป็นลูกคนมีฐานะ 

ประจ�าท้องถ่ิน ข้างหลงัมบ่ีาวรบัใช้ท่ีท�าหน้าย้ิมกะลิม้กะเหลีย่ตดิตามอยู ่

สองคน

ครั้นถูกหลิ่วเหมียนถังมองเหยียดใส่เช่นน้ี กระดูกเส้นเอ็นของ 

คณุชายเสเพลผู้น้ันก็แทบชาวาบ บ่าวชายข้างกายช่วยเจ้านายเก้ียวพาราสใีส่

หญิงสาวมาจนคุน้ชนิจงึยิม้พรายเอ่ย "แม่นางมนีามว่าอนัใดหรือ คุณชาย 

พวกเราเป็นหลานแท้ๆ ของหัวหน้าหน่วยรกัษาการณ์ต�าบลหลงิเฉวียน หาก 

แม่นางสนิทสนมกับคุณชายพวกเรา วนัหน้าย่อมมผีลดมีากมายนกั!"

หลิว่เหมยีนถังไม่ตอบค�า ขณะท่ีหลีม่ามาคล้ายตกใจไปแล้ว เพียง 

ก้มหน้าก้มตาอยู่ข้างหลงัเงยีบๆ พวกอนัธพาลเหล่าน้ีช่างตอแยย่ิงนัก หาก 

หลิว่เหมยีนถังไม่ข้ึนเก้ียว ดจูากท่าทางของพวกเขาแล้วคงไม่มทีางเลกิรา 

4
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อย่างแน่นอน

ในใจหลิว่เหมยีนถังกลบัไม่รูส้กึหวาดหว่ันแต่อย่างใด รูปโฉมของนาง

โดดเด่นเช่นน้ีมาตัง้แต่เด็กแล้ว พวกอันธพาลเช่นน้ีนางเจอมาจนชนิชา

เมื่อก่อนตอนที่อยู่บ้านสกุลเดิม มีบ้างที่หลิ่วเหมียนถังจะแอบหนี 

ออกไปเทีย่วเล่นข้างนอกกับสาวใช้ เวลาเจอพวกผึง้ภมรเสยีสตเิหล่าน้ี ปกติ 

ก็จะกระชากคอเสื้อคนพาลากเข้าไปในตรอกมืด ยืดเส้นยืดสายด้วย 

การเหว่ียงมอืเหว่ียงเท้า ต่อยตีจนบิดามารดาอกีฝ่ายยังจดจ�าไม่ได้

ทว่าหลงันางป่วยหนักมามอืเท้าล้วนไร้ก�าลงั กระบวนท่าสัง่สอนมากมาย

พวกนัน้ไม่อาจแสดงออกมาได้

แต่หากปล่อยให้คนพวกนีแ้ทะโลมก็ออกจะขดัต่อหลกัการของนาง

จริงๆ...ดังนั้นนางจึงยกมือข้ึนทัดผม เม้มริมฝีปากน้อยๆ แล้วหันร่าง 

เดนิเข้าไปในตรอกเลก็ๆ ด้านข้างโดยไม่พูดอะไร

หลานหวัหน้าหน่วยรกัษาการณ์เห็นดงันัน้ก็ลอบลงิโลดขึน้ในใจทนัที 

ด้วยเขารูด้ว่ีาตรอกนีเ้ป็นทางตนั หญงิงามเข้าไปในตรอก คดิอยากออกมา 

ก็ต้องดกู่อนว่าข้าจะอนุญาตหรอืไม่

เมื่อคิดมาถึงตรงนี้เขาก็หันกลับไปส่งสายตาให้พวกบ่าวรับใช ้ 

พวกบ่าวรบัใช้เข้าใจด ี ให้คนยกเก้ียวมาเฝ้าอยู่ทีป่ากตรอกทันที จากนัน้ 

พวกช่างประจบประแจงสองคนก็ตามเจ้านายเข้าไปในตรอกด้วย

แม่นางผูน้ัน้ดูแล้วนสิยัดือ้รัน้ ประเด๋ียวถ้าไม่ยอมว่าง่ายๆ พวกเขา 

ยังต้องช่วยเจ้านายกดมือกดเท้านางไว้อกี ประโยชน์ดีๆ  ทีจ่ะได้รบัมมีากมาย 

ย่ิง...

คุณชายเสเพลผู้นั้นยินดีจนดวงตาวาววับ ทันทีที่เข้าไปในตรอก 

ก็ต้องการจะกอดหญิงงามจากข้างหลังอย่างอดรนทนไม่ไหว แต่จู ่ๆ  
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หลิว่เหมยีนถังก็หนัขวับกลบัมา ประกายสเีงนิในมอืสว่างวาบ ของแหลมคม 

ชิน้หน่ึงแทงใส่คอของเขาในฉบัพลนั

รอทกุคนมองเหน็ชดัถึงพบว่าของชิน้นัน้คอืป่ินเงนิบนศรีษะหญิงงาม

หลิ่วเหมียนถังนับว่าใช้เรี่ยวแรงท้ังหมดท่ีมีในกระบวนท่าน้ี โชคดีที ่

เจ้าคนผูน้ีห้ลงสตรจีนไม่ทนัระวังตัว นางจงึโจมตเีข้าเป้าในคร้ังเดียว

บ่าวรับใช้สองคนเห็นดังน้ันก็จะกระโจนเข้าใส่ทันที แต่หญิงสาว 

ทีด่บูอบบางกลบัเอ่ยเสยีงเย็น "ข้าเลง็ตรงจดุตายบนล�าคอเขา หากพวกเจ้า 

กล้าเดินเข้ามาอีกก้าว ข้าจะเอาชีวิตสุนัขอย่างเขาทันที ถึงตอนนั้นดูซิว่า 

พวกเจ้าจะกลบัไปแจ้งข่าวอย่างไร!"

แล้วมิใช่หรือ! คุณชายของพวกเขาแค่ถูกปิ่นเงินอันเล็กแทง 

เพียงเล็กน้อยก็เข่าทรุดฮวบลงพื้น หน้าเบี้ยว ปากพ่นน�้าลาย ตาเหลือก 

ไปแล้ว น่าตระหนกตกใจอย่างย่ิง!

พอหญิงสาวจับปิ่นกดลงไปลึกกว่าเดิม คุณชายของพวกเขาก็เริ่ม 

หลัง่เลอืดพร้อมกับชกักระตุกไปท้ังร่าง

บ่าวชายสองคนเป็นแค่บ่าวรบัใช้ ถ้าหากเกิดเรือ่งอะไรขึน้กับคณุชาย 

ทีพ่วกเขาตดิตามจรงิๆ ตนเองก็หนไีม่พ้นความรบัผดิชอบแน่นอน เมือ่เห็น

สถานการณ์เช่นนีก็้มแีต่ตกใจจนไม่กล้าขยับตัว

หนึง่ในนัน้รวบรวมความกล้าเอ่ย "นะ...นางตวัแสบขวัญกล้า หาก 

เจ้ากล้าแตะต้องคุณชายพวกเราแม้แต่ขนเส้นเดยีว เจ้าได้เจอดีแน่!"

ทว่าหลิ่วเหมียนถังไม่กลัวค�าขู่ประเภทนี้ ระหว่างทางที่เดินทางมา

ต�าบลหลงิเฉวียน บางครัง้พวกนางจะค้างคนืบนเรอื เคยได้ยินนักสญัจร 

ริมฝ่ังน่ังพูดคุยรอบกองไฟ บอกว่าต�าบลหลิงเฉวียนอยู่ในการดูแลของ 

เจนิโจว และผูป้กครองคนใหม่ทีไ่ด้รบัแต่งต้ังมาประจ�าการทีเ่จนิโจวก็คอื 



36 ซ่อนรักชายาลับ 1

ไหวหยางอ๋องซึง่สบืบรรดาศักด์ิต่อจากบิดา

เขาเป็นคนอายุน้อยท่ีมคีวามสามารถ ดแูลกองทพัอย่างเข้มงวด และ

กวาดล้างกองโจรกบฏบนภูเขาหยั่งซาน มีอยู่ช่วงเวลาหน่ึงที่นับได้ว่า 

ชือ่เสยีงขจรไกล ระยะนีก้�าลงัจดัระเบยีบขุนนางท้องถิน่ทีเ่น่าเฟะ ครองใจ

ราษฎรอย่างมาก

หวัหน้าหน่วยรกัษาการณ์ของต�าบลหลงิเฉวียนปล่อยให้หลานชาย

แทะโลมหญิงชาวบ้านกลางถนน รอดเูถิดว่ากลบัไปแล้วข้าจะไปแจ้งความ 

ฟ้องร้องหวัหน้าหน่วยรกัษาการณ์ท่ีจวนไหวหยางอ๋องหรอืไม่!

ตอนนีบ่้าวชายสองคนเหน็คุณชายของตนถูกแม่นางผูแ้สนบอบบาง

จบัตวัไว้ได้ด้วยป่ินแค่อนัเดยีวแล้ว ก็เอ่ยค�าพูดดดุนัเพ่ิมเตมิไม่ออกอกี ได้แต่

วิงวอนหน้าเศร้าขอให้นางเลิกแทง ยกมือสูงศักดิ์ออก ปล่อยคุณชายของ 

พวกเขาไปเถอะ

ขณะนัน้หลีม่ามาทีน่ิ่งเงียบอยู่ด้านหลงัหลิว่เหมยีนถังมาโดยตลอด 

ก็เอ่ยปาก "ฮหูยิน นายท่านยังต้องท�าการค้า อย่าให้เกิดเรือ่งถึงแก่ชวีติคน

เลยเจ้าค่ะ"

ดวงตาของหลิว่เหมยีนถังกลับกลอกหมนุไปรอบหน่ึง ก่อนมองไปทาง

มมุตรอกแล้วย้ิมน้อยๆ เอ่ยกับบ่าวชายทีช่่วยกันท�าชัว่สองคนน้ัน "ให้ปล่อย

คณุชายพวกเจ้าน้ันง่ายมาก อยู่ทีว่่าพวกเจ้าท�าได้ดีมากพอหรอืไม่..."

เมื่อพูดถึงสามีของหลิ่วเหมียนถัง...ชุยจิ่ว เวลานี้เขาไม่ได้นั่ง 

ก้มหน้าก้มตาจัดการบัญชีอยู่ท่ีร้านสักนิด กลับน่ังพิงพนักอยู่ในศาลา 

บนภูเขา ดืม่สรุากับสหายให้สาแก่ใจต่อหน้าทัศนียภาพคลืน่แม่น�า้โถมซดั

ยามน้ีเกลยีวคล่ืนม้วนหอบ ห่างออกไปมเีรอืแล่นผ่านไปมาไม่ขาดสาย 



37ขวงซั่งจยาขวง

เป็นทิวทศัน์อนัสงบสขุและครกึครืน้ย่ิงยวด

สหายข้างกายเขา...เจิน้หนานโหวจ้าวเฉวียนเอ่ยอย่างทอดถอนใจ 

"เมื่อสองปีก่อนท่ีแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยโจรสลัดที่เหล่าพ่อค้าได้ยินแล้ว 

ต่างนกึหวาดกลวั ทกุวนัน้ีกลบัสงบสขุ เรือ่งนีไ้ม่อาจขาดความดคีวามชอบ 

ของท่านไปได้!"

ชุยจิ่วดื่มลงไปอีกจอกอย่างเอ้อระเหยแล้วก็ไม่ตอบค�า

จ้าวเฉวียนรู้ดีว่าสหายก�าลังหงุดหงิดกับเรื่องท่ีพวกขุนนางเก่าแก่ 

ไม่รูจ้กัตายในเมอืงหลวงย่ืนฎีกาหาว่าเขาจดัตัง้กองทัพแบบผดิกฎอยู่แน่นอน

ดงัน้ันจ้าวเฉวียนจงึเอ่ยปากปลอบ "สิงโจว ท่านไม่จ�าเป็นต้องหงดุหงดิ 

กับค�าพูดของขนุนางพวกนัน้ ฝ่าบาททรงตระหนกัว่าปัญหาโจรทีเ่จนิโจว 

ยังไม่สงบ หากไม่ตั้งทัพไว้กองทัพกบฏนั่นก็ตีฝ่าไปถึงเมืองหลวงนานแล้ว  

หากน�าเรือ่งนีม้าลงโทษย่อมไม่ชอบธรรม ยากจะท�าให้ผู้คนยอมรับได้!"

ทว่าชยุจิว่ยังคงไม่พูดอะไร เขาลบูไล้จอกสรุาช้าๆ ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่

ขณะน้ันเองหญิงวัยกลางคนหน้าด�าคล�า้รปูร่างผอมผูห้นึง่ก็ถูกองครกัษ์

พาเข้ามา นางหยุดยืนอยู่ข้างศาลาบนภเูขาแล้วคุกเข่าเอ่ย "ท่านอ๋อง บ่าว 

มเีรือ่งจะรายงานเจ้าค่ะ"

ชยุจิว่...พูดให้ถูกต้องกว่านัน้คือ 'ชยุสงิโจว' หรอืไหวหยางอ๋องทีเ่พ่ิง 

รบัต�าแหน่งต่อจากบดิา เมือ่เขาได้ยินแล้วก็เอ่ยขึน้เรียบๆ "วนัน้ีเจ้าไปเดินเล่น 

ในเมอืงเป็นเพ่ือนนาง มอีะไรผดิปกติหรอืไม่"

หญิงวัยกลางคนหน้าด�าคล�้าก็คือหลี่มามา ผู้ท่ีเดิมควรตามฮูหยิน

กลับไปหุงหาอาหารที่บ้านบนถนนสายเหนือ

หลังเกิดเรื่องในตรอกเล็กๆ น่ันหลิ่วเหมียนถังก็ไม่นึกอยากไป 

เลือกซื้อผ้าอีก จึงพาหลี่มามากลับมาบ้านเร็วหน่อย
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ตลอดทางทีเ่ดนิมาหล่ิวเหมียนถังเหนด็เหนือ่ยย่ิง ร่างกายทีเ่จบ็ป่วย 

มานานของนางจงึทนไม่ไหว นอนหลบัไปตามความเคยชินแล้ว

หลี่มามาเห็นว่านางนอนหลับไม่มีทางต่ืนข้ึนมาในเวลาส้ันๆ จึง 

ออกจากบ้านข้ึนรถม้า เดินทางมารายงานผูเ้ป็นนาย

เมือ่นางได้ยินท่านอ๋องถามก็ตอบกลบัอย่างนอบน้อม "เกิดเหตกุารณ์ 

บางอย่างข้ึน บ่าวจงึต้ังใจมารายงานท่านอ๋องเจ้าค่ะ"

จากนั้นจึงเล่าเรื่องอันธพาลที่เจอบนถนนรวมถึงเหตุการณ์ทั้งหมด

ออกมา

ชุยสิงโจวปลายคิ้วไม่ขยับ ใบหน้าอันหล่อเหลาไร้ความรู้สึก เพียง 

รบัฟังประสบการณ์ในตรอกเลก็ๆ ท่ีนางเล่าอยู่เงยีบๆ

จ้าวเฉวยีนทีอ่ยู่ด้านข้างกลบันกึปวดใจแทนหญิงสาวท่ีต้องพยายาม

ปกป้องตนเองจนสดุก�าลงั แต่ตอนท่ีเขาได้ยินเรือ่งหลิว่เหมยีนถังใช้ป่ินเงิน

จดัการอนัธพาลในตรอกก็ต้องเลกิค้ิวขึน้ด้วยความตกใจพร้อมซกัถามต่อ 

อย่างอดใจไม่อยู่ "เช่นน้ันตอนหลงันางปล่อยคนพวกน้ันไปหรอืไม่"

หลี่มามาย้อนนึกภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นแล้วก็อดไม่ไหวท่ีจะ

อาเจียนแห้งออกมา ก่อนจะรีบข่มกลั้นไว้ทันควัน "ปล่อยเจ้าค่ะ..."

"นางท�าอะไรกับพวกเขา" ไหวหยางอ๋องชยุสิงโจวท่ีเงยีบมาโดยตลอด 

เปิดปากถามข้ึนกะทันหัน

หลี่มามามีสีหน้าแปลกพิกลเหมือนอยากจะอาเจียนอีกครั้ง บน

ใบหน้าคล�้าผุดสีม่วงขึ้นมาก่อนฝืนใจเอ่ย "นางให้บ่าวชายสองคนน้ัน 

กินอจุจาระสนัุขในตรอก..."

นกึถึงภาพบ่าวชายสองคนนัน้ประคองคุณชายว่ิงหนีออกไปจากตรอก 

ก่อนร้องหาน�า้กลัว้ปาก หลีม่ามาก็รูส้กึว่าปีนีน้างไม่มทีางกินอาหารได้อย่าง
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เอรด็อร่อยอกีต่อไป

ค�าตอบเช่นน้ีเรยีกว่าเหนือความคาดหมาย ชวนให้คนไม่รู้จะพูดอะไรดี

จรงิๆ

เดิมจ้าวเฉวียนก�าลังคบีกับข้าว หลังได้ยินค�าตอบของหญิงวัยกลางคน

เขาก็หมดความอยากอาหารทันควัน วางตะเกียบลงทนัที

ชยุสงิโจวฟังรายงานจากหลีม่ามาจบแล้วโบกมอืบอกให้นางออกไป

แต่หลี่มามากลับยังมีอีกเรื่องให้รายงานจึงรีบเอ่ย "นางชอบซักไซ ้

บ่าวว่าร้านค้าของนายท่านอยู่ท่ีใด ดทู่าทางแล้วจะต้องการไปดูกับตาตนเอง...

ตอนน้ีดแูล้วหญิงสาวผูน้ีอ้นัตรายเกินไป บ่าวว่าท่านอ๋องเปิดเผยเร่ืองราว

ออกไปตรงๆ เลกิเล่นสนกุเป็นเพ่ือนนาง แล้วก็อย่าให้นางได้เข้าใกล้ท่าน

อกี..."

ชุยสิงโจวเงยหน้ามองหลี่มามา สีหน้าน่ิงเฉย น�้าเสียงราบเรียบ  

"หลี่มามา ท�าตามที่ข้าสั่งเจ้าไว้ให้ดีก็พอ"

เสยีงของเขาไม่ดัง แต่หลีม่ามาได้ยินแล้วหน้าเปลีย่นส ีรบีหมอบลงไป

ทันทีทันใด แม้นางจะดูแลท่านอ๋องให้เติบโตมา แต่ก็รู้ว่าตั้งแต่เล็กจนโต 

ท่านอ๋องไม่เคยยอมให้คนนอกมาเจ้าก้ีเจ้าการ นางในฐานะบ่าวรับใช้นบัว่า 

พูดมากจนล่วงเกินแล้วจรงิๆ

ชัว่ขณะน้ันชยุสงิโจวเอ่ยก�าชบัองครกัษ์ท่ีอยู่ด้านข้าง "ไปซือ้ร้านแห่งหน่ึง

ในต�าบล เอาพวกเครือ่งเคลอืบดินเผาไปวางไว้ เสรจ็แล้วบอกสถานท่ีให้ 

หลีม่ามารูด้้วย"

หลงัผูใ้ต้บงัคับบญัชาได้ยินค�าสัง่จากท่านอ๋องก็รบัค�าสัง่ลงจากภูเขา

ไปทนัที ส่วนหลีม่ามาเองก็เดินทางตามกลบัไปท่ีถนนสายเหนือของต�าบล

จ้าวเฉวยีนย้ิมข่ืนกล่าว "สงิโจว นางสญูเสยีความทรงจ�าท้ังหมด จดจ�า 



40 ซ่อนรักชายาลับ 1

โจรกบฏลู่เหวินผู้น้ันไม่ได้แล้ว ท่านน�าหญิงสาวอ่อนแออย่างนางมาเป็น 

เหย่ือล่อ จะผดิต่อหลกัวิญญูชนเกินไปหรอืไม่"

ชยุสงิโจวไม่แม้แต่จะมองจ้าวเฉวียนสหายสนิทสักคร้ัง แค่ยกจอกสรุา 

ขึน้พร้อมเอ่ยเสยีงเย็น "ตวัการแรกท่ีท�าให้นางหลงคดิว่าข้าเป็นสามขีองนาง 

คอืเจ้าจรงิหรอืไม่"

จ้าวเฉวียนไฉนเลยจะรู้ว่าค�าพูดเย้าเล่นในตอนแรกจะก่อให้เกิด

สถานการณ์ในปัจจุบัน!

เขาได้แต่เอ่ยกับสหายสนิทอย่างจนใจ "ท่านเก้าของข้า ตอนน้ัน 

ท่านรีบร้อนส่งคนมาเรียกข้าไปรักษานาง พอถามว่านางเป็นใคร 

ท่านก็ไม่ยอมตอบ ข้าเห็นนางรูปโฉมงดงามเลยหลงคิดว่าเป็นหญิงงาม 

ทีท่่านไปท�าความรูจ้กัท่ีใดเข้า ตอนหลังพอนางพูดได้ท่านก็ดนัไม่อยู่ นาง 

ได้ยินข้าเรยีกท่านว่า 'ท่านชยุจิว่' จงึถามว่าท่านชยุจิว่มคีวามสมัพันธ์ใด 

กับนาง ข้าเลยตอบไปส่งๆ ว่าเป็นคนในใจของแม่นาง...เร่ืองราวหลงัจากน้ัน

ท่านเองก็ไม่ได้ปฏเิสธน่ี?"

ชุยสิงโจวมองฟ้าแล้ววางจอกสุราเตรียมลงจากภูเขาไปข้ึนเรือ  

หลายวันมาน้ีศึกทลายรังโจรก�าลังดุเดือด เขาจ�าเป็นต้องกลับกระโจม

บญัชาการไปควบคมุสถานการณ์ ครัง้นีท้ีม่าต�าบลหลงิเฉวียน นอกจาก 

มาเพ่ือเลอืกซือ้เครือ่งเคลอืบดินเผาส�าหรบัถวายให้ไทเฮาแทนมารดาแล้ว 

ก็เพ่ือพาหลิว่เหมยีนถังภรรยาโจรท่ีสญูเสยีความทรงจ�ามาลงหลกัปักฐาน

เป็นหลกัแหล่งด้วย

ตอนแรกทีจ่บัตวัหญิงสาวซึง่บาดเจบ็หนกัผูน้ีไ้ด้โดยไม่ตัง้ใจ เพ่ือเป็น 

การปิดบงัหูตาผูค้นชยุสงิโจวจงึไม่เคลือ่นย้ายสถานที ่แต่เรยีกตวัจ้าวเฉวียน 

เจ้าคนว่างงานผูเ้ชีย่วชาญวิชาแพทย์ซึง่แวะมาเย่ียมเยยีนพอดีมารบัมอืฉกุเฉนิ
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ไฉนเลยจะรู้ว่าหลังหญิงสาวผู้น้ันฟื้น กลับเป็นเพราะเขาห้อยถุงพก 

ใบหนึ่งกับตัว ร่วมกับการชักน�าผิดๆ ของจ้าวเฉวียน นางจึงเข้าใจผิดว่า 

เขาเป็น 'ชยุจิว่' สามพ่ีอค้าท่ีตอนแรกนางควรจะแต่งงานด้วย

ส่วนเรือ่งราวภายหลงัจากนัน้เป็นการปล่อยเลยตามเลย เขาไม่เคย

พูดว่าเขาเป็นสามีของนาง แต่เป็นเพราะหญิงสาวผู้นี้ศีรษะกระแทก 

สมองมปัีญหา เข้าใจผดิไปเองอย่างโง่งมเท่าน้ัน

ในเมื่อไม่ว่าอย่างไรก็เป็นสตรีของศัตรูคนหนึ่ง แม้ว่ามือจะไร้ก�าลัง 

เชอืดไก่ ยากจะก่อให้เกิดปัญหาแทรกแซงได้ แต่มสิูใ้ห้นางหลงเข้าใจผดิว่า

ตนเองเป็นภรรยาของพ่อค้าสกุลชุย การจะพาย้ายมาต�าบลหลิงเฉวียน 

ก็เป็นเรือ่งง่ายดายแล้ว

ได้ยินว่าโจรกบฏลู่เหวินรักใคร่ในตัวหญิงสาวผู้น้ีมาก หากนาง 

ปรากฏตัวขึน้ท่ีต�าบลหลิงเฉวียนซึง่ไม่ไกลจากรงัโจรจะต้องล่อเสอืออกจากถ�า้ 

ได้แน่ เพียงแต่คาดไม่ถึงว่าหญิงสาวผู้นี้จะยังซุกซ่อนฝีมือเอาไว้ด้วย  

วิชาสกัดจดุเช่นน้ีต้องใช้เวลาศึกษาฝึกฝนนานก่ีปีกันหนอ

นึกถึงท่วงท่านอบน้อมอ่อนหวานยามอยู่ต่อหน้าตนของหญิงสาว 

นามหลิ่วเหมียนถังผู้น้ัน มองไม่ออกสักนิดว่าจะเป็นบุปผาบอบบางท่ีมี

หนามแหลมคม

รอยย้ิมเย็นตรงมมุปากไหวหยางอ๋องชยุสงิโจวลกึซึง้ย่ิงขึน้ จ้าวเฉวยีน

เหน็สหีน้าย้ิมเย็นของชยุสิงโจวแล้วก็ลอบปาดเหง่ือเย็นแทนหญิงสาวทีส่ญูเสยี

ความทรงจ�าผูน่้าสงสารคนนัน้เงียบๆ
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เพราะความรูสึ้กผิดจ้าวเฉวียนจงึลองพยายามเป็นวีรบรุษุปกป้องบปุผาดู 

"สงิโจว ท่านไม่ได้ส่งคนไปตรวจสอบภูมหิลงัของนางแต่แรกแล้วหรอกหรอื  

นางก็แค่หญิงสาวจากครอบครวัดีๆ  แม้จะเรยีนวิชาหมดัมวยเตะถีบมาจาก

มารดาบ้าง แต่อย่างไรก็เป็นหญิงสาวบอบบาง ไม่มคีวามสามารถอะไรทัง้นัน้ 

เมือ่แรกนางแต่งงานเข้าเมอืงหลวง ระหว่างทางถูกโจรลกัพาตวัไปถึงได้

กลายเป็นภรรยาหวัหน้าโจรกบฏ เดมิก็น่าสงสาร...ทกุวันน้ีเส้นลมปราณนาง 

ไม่มัน่คง เป็นลกัษณะของอาการขาดเลอืดสญูเสยีความทรงจ�าจรงิๆ ไม่รูเ้รือ่ง

อะไรในอดตีแม้แต่น้อย...พอจบัโจรได้ ท่านจะจดัการกับนางอย่างไร"

ชุยสิงโจวคล้ายไม่อยากจะพูดอะไรมากกับปัญหาข้อนี้ เขาเพียง 

ลุกข้ึนยืนพร้อมเอ่ยเรียบๆ "บุตรสาวของนักโทษผู้หนึ่ง ซ�้ายังเป็นภรรยา

ของโจรกบฏ เจ้าจะคิดมากเพ่ือนางไปไย"

หลังพูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืน บอกลาจากไปก่อน

5
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จ้าวเฉวียนถอนหายใจพลางมองแผ่นหลงัของชยุสิงโจวทีเ่ดินจากไป

อย่างรวดเร็ว ก่อนนึกทอดถอนใจขึ้นอีกครั้ง สตรีโฉมงามแท้ๆ เหตุใด 

ชะตาชีวิตถึงได้เล่นตลก เริม่แรกถูกโจรลกัพาตัวไปให้เสยีชือ่เสยีง ต่อมา 

ยังตกอยู่ในก�ามอืของไหวหยางอ๋องผูไ้ม่รู้จกัความรกั นิสยัเห้ียมหาญ ไม่รู้วิธี 

รกัหยกถนอมบปุผา* อีก...

เขาแหงนหน้าถอนหายใจคราหนึง่ รูส้กึว่าชวิีตทีเ่ตม็ไปด้วยอปุสรรค 

ของหญิงงามมคีวามผดิของตนอยู่ด้วยส่วนหน่ึง

ต้องรอดวู่าหลังชยุสิงโจวทลายรงัโจรเรยีบร้อยจะอารมณ์ดีเกิดใจเมตตา

ขึน้หรอืไม่ ถึงเวลาน้ันเขาจะต้องขอรบัตัวหลิว่เหมยีนถังมาเป็นอน ุ ดูแลชวิีต 

ทีเ่หลอือยู่ของนางอย่างเหมาะสมให้ได้

จ้าวเฉวียนโล่งใจขึ้นหลังคิดถึงตรงน้ี หยิบจอกสุราข้ึนดื่มเอง เขา 

ไม่เหมอืนกับคานหลกัของราชวงศ์อย่างชยุสงิโจว ท่านโหวว่างงานอย่างเขา

นอกจากศกึษาการแพทย์ก็ชอบของในจอกน้ีทีส่ดุแล้ว

บัดนี้จันทร์เสี้ยวลอยเด่นกลางนภา คลื่นทะเลซัดสาด ในมือมีสุรา 

เลศิรส ขาดก็แต่หญิงงามเคียงข้าง ช่างน่าเสยีดายจรงิๆ!

เมือ่พูดถึงไหวหยางอ๋องชยุสงิโจวทีล่งจากภูเขาไปถึงยังท่าเรอื ตอนที่ 

จะขึน้เรอืพลนัชะงักฝีเท้าอกีครัง้ มองผิวน�า้น่ิงๆ อยู่ครูห่น่ึงจงึเอ่ยกับบ่าวชาย  

"สัง่ให้คนเตรยีมรถม้าเดินทางกลบัต�าบลหลงิเฉวยีน"

กว่ารถม้าจะกลับไปถึงต�าบลหลิงเฉวียนก็เป็นช่วงต้นยามหน่ึง**  

แล้ว แสงจันทร์นวลเด่น ดวงดาราบางตา หน้าบ้านมุงหลังคากระเบื้อง 

* รักหยกถนอมบุปผา เป็นส�านวน หมายถึงความห่วงใยของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิง การดูแลเอาใจใส่ของผู้ชาย

** ชาวจีนสมัยโบราณแบ่งเวลาตอนกลางคืนออกเป็น 5 ยาม โดยยามหน่ึงเรียกว่ายามซวี คือช่วงเวลา 

ประมาณ 19.00 น. ถึง 21.00 น.
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บนถนนสายเหนือหลงันัน้ก็แขวนโคมไฟไว้

ตอนที่โม่หรู บ่าวชายของชุยสิงโจวเคาะห่วงประตูท�าเอาหลี่มามา 

ตกใจไปยกหนึง่

นางคาดไม่ถึงจริงๆ ว่าผู้เป็นนายจะย้อนกลับมาอีกครั้ง

ยังไม่ทันท่ีนางจะพูดอะไรภายในบ้านก็มีเสียงของหล่ิวเหมียนถัง 

ดงัลอยออกมา "หลีม่ามา ใช่ท่านพ่ีกลบัมาหรอืไม่"

ช่วยไม่ได้ ลานบ้านไม่ใหญ่ เสียงที่ประตูหน้าสามารถได้ยินไปถึง 

ในบ้านอย่างชัดเจน หลี่มามามองสีหน้าของท่านอ๋องแล้วได้แต่ตอบกลับ 

อย่างจนใจ "เป็นนายท่านกลบัมาแล้วเจ้าค่ะ!"

ในขณะน้ันได้ยินเสยีงดงัสวบสาบออกมาจากด้านในบ้าน ตามด้วย 

เสยีงค่อนข้างร้อนรนของหลิว่เหมยีนถัง "สามรีอก่อนสักครู ่ ภายในห้องรกมาก  

ให้ข้าได้เก็บกวาดก่อน..."

น่าเสียดายท่ีหลิ่วเหมียนถังยังพูดไม่ทันจบ ชุยสิงโจวก็เลิกม่าน 

ผลกัประตเูดินเข้ามาแล้ว

หลิว่เหมยีนถังก�าลังแช่เท้าในอ่างไม้ เรอืนผมเองก็ปล่อยสยายลงมา  

สวมชดุนอนตวัหลวมโพรก สภาพไม่ค่อยจะเรยีบร้อยนัก

เมื่อครู ่น้ีนางได้ยินเสียงจากประตูบ้านก็จะรีบเช็ดเท้า แต่งตัว 

ให้เรียบร้อยต้อนรับสามี ไฉนเลยจะรู้ว่าสามีขายาวก้าวกว้าง แค่ไม่กี่ก้าว 

ก็เดนิเข้ามาแล้ว

ก่อนที่ชุยสิงโจวจะเข้าไปในห้อง ตั้งมั่นไว้แล้วว่าจะสอบสวน 

หญิงสาวผู้น้ีโดยละเอียด เพราะนึกไม่ถึงว่านางจะจดจ�าวิชาสกัดจุดได้ 

หมายความว่าความทรงจ�าบางส่วนฟ้ืนคืนมาบ้างแล้วใช่หรอืไม่

และหากหลิว่เหมยีนถังจดจ�าข้ึนมาได้แต่ไม่คดิหน ี เช่นน้ันก็คงตัง้ใจ 
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จะแฝงตวัอยู่ข้างกายเขาด้วยเจตนาร้าย

หากเป็นเช่นน้ีก็ดี ขอเพียงนางคิดหนีก็จะสามารถไล่ตามสืบเสาะ 

ขึน้ไป แอบส่งคนสะกดรอยตามนางไปได้

แต่หากนางคิดลอบสังหาร เขาก็จะมอบโอกาสที่มากพอให้นาง  

จบันางให้ได้คาหนังคาเขา ถงึเวลาน้ันต่างฝ่ายจะได้ข้ามรายละเอยีดไร้สาระ 

สะดวกเวลาไต่สวนเรือ่งโจรกบฏจากปากนางมากย่ิงข้ึน...

ชยุสงิโจวเป็นคนตัดสนิใจเด็ดขาด จะสอบสวนหญิงสาวผูน้ี้อย่างไร 

ในใจเขาคดิเอาไว้เรยีบร้อยแล้ว

ทว่าหลังกวาดสายตาเย็นชาเข้าไปในห้องกลับต้องหยุดชะงัก

โฉมงามตรงหน้าดัง่หยกเนือ้เนียน อยู่ในชดุคลมุตัวหลวมสขีาวเรยีบ 

เรือนผมสีด�าขลับปล่อยสยาย ส่งผลให้ดวงหน้าแลเล็กลงอีกหลายส่วน  

โดยเฉพาะท่อนขาท่ีแช่อยู่ในอ่างไม้ซึง่เผยออกมา นวลผ่องจนคนไม่อาจ 

ละสายตา...

คราวน้ีหลิว่เหมยีนถังไม่มเีวลาไปสนใจเชด็เท้าแล้ว ได้แต่รีบสวมรองเท้า 

รวบผมยาวเดนิเข้าหา ก่อนย่อตัวลงคารวะแล้วเอ่ย "ไม่ทราบว่าสามจีะกลบัมา

คนืนีจ้งึไม่ได้ให้มามาเตรยีมอาหารไว้ด้วย ไม่ทราบว่าสามไีด้กินอะไรรองท้อง 

มาจากข้างนอกหรอืไม่เจ้าคะ"

ท่วงท่าต้อนรับของนางนับว่าเหมาะสม แต่ก็มองออกว่าเพราะ 

ขาอ่อนแรงจงึดงูกๆ เง่ินๆ ไปบ้าง

หลงัจากทีน่างฟ้ืนข้ึนมามอืเท้าล้วนพิการ คิดอยากคล่องแคล่วเหมอืน

คนทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้แล้ว ไม่รู้จริงๆ ว่าเมื่อตอนกลางวันนางจัดการ 

บรุษุตวัโตสามคนให้อยู่หมดัได้อย่างไร

พอหลิว่เหมยีนถังคารวะเสรจ็ สามท่ีีอยูต่รงหน้ากลบันิง่เงยีบอยู่นาน  
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ด้วยเมือ่กลางวันนางสร้างปัญหาเอาไว้ มคีวามร้อนตวัอยู่ จงึรบีเงยหน้าขึน้ 

มองสหีน้าของสามี

ชยุสงิโจวมองสภาพย่ิงปกปิดย่ิงเด่นชดัของนางก่อนปลดเสือ้คลมุออก 

ดงึเก้าอีด้้านข้างตวัหนึง่มาน่ังลงแล้วถามเสยีงเรยีบ "วันนีอ้อกไปข้างนอก

สนกุหรอืไม่"

หลิว่เหมยีนถังคิดว่าคนเรากล้าท�ากต้็องกล้ารบั นับประสาอะไรกับ 

ท่ีนางแทงคนในตรอกเลก็ๆ ไปอย่างสาแก่ใจ ทว่ากลบัทิง้ปัญหาไว้ให้สามี  

หลงัใจเย็นลงก็เห็นว่านางเป็นคนผดิจรงิๆ

ดังนั้นนางจึงเม้มปาก หลังประคองชาถ้วยหนึ่งยื่นให้เขา ก็เล่าเรื่อง 

วันน้ีออกมาอย่างซือ่สตัย์

แน่นอนว่าเนื้อหาส่วนที่นางบังคับให้คนกินอุจจาระอย่างโหดร้าย 

ถูกปล่อยผ่านไป เพ่ือไม่ให้สามเีข้าใจผดิว่านางเป็นสตรีใจคอร้ายกาจ

แต่หลงัหลิว่เหมยีนถังเล่าจบสหีน้าของชยุสงิโจวยังคงเรยีบเฉย ขณะ

หลบุตาลงเป่าใบชาในถ้วย รปูโฉมหล่อเหลาประหน่ึงน�า้นิง่ มองไม่ออกถึง 

คลืน่อารมณ์ใดๆ แลดูลกึล�า้ไม่เห็นก้นบึง้

หลิว่เหมยีนถังเหน็ว่าสามไีม่ได้อารมณ์เสยีความมัน่ใจก็เพ่ิมพูนข้ึน 

รูส้กึว่าปัญหาท่ีตนเองก่อไม่น่าจะใช่เรือ่งใหญ่

ดงันัน้นางจงึเขยิบเข้าใกล้อกีเลก็น้อย เดินไปทีโ่ต๊ะหนงัสอืแล้วหยิบ

กระดาษค�าฟ้องร้องท่ีกัดพู่กันเค้นความคิดเขยีนด้วยตนเองหลังต่ืนตอนบ่าย

มาย่ืนให้สามอ่ีาน

หากเจ้านั่นรู้ตัวว่าตนเองผิด กล�้ากลืนไม่พูดอะไรก็แล้วไปเถิด แต่ 

ถ้าอาศยับารมผีูอ้ืน่มาหาเรือ่งข้าอกี ก็จ�าต้องให้สามย่ืีนค�าฟ้องร้องไปยัง 

ทีว่่าการ ป้องกันไม่ให้หัวหน้าหน่วยรกัษาการณ์มากล่าวโทษก่อน
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ชยุสงิโจวคาดไม่ถึงว่าหลงัหญิงสาวตกอบันางน้ีก่อเร่ืองเช่นน้ีข้ึนจะยัง

รูส้กึอยากเขยีนค�าฟ้องร้องอกี เขาจงึเลกิคิว้ขึน้น้อย  ๆในทีส่ดุก็ย่ืนน้ิวออกไปคีบ

กระดาษมาอ่าน

พูดกันตามตรงลายมอืน้ันช่าง...อปัลักษณ์เสยีจรงิ ไม่รูว่้าตอนหญงิสาว 

ผูน้ียั้งไม่ออกเรอืนสรปุแล้วช�านาญในด้านใดกันแน่ ท้ังงานเย็บปักถักร้อย  

เขยีนอกัษร หรอืแม้แต่วาดภาพก็เหมอืนนางจะไม่ถนัดเลยสักอย่างเดียว

แต่หากตั้งใจอ่านดูก็จะพบว่าลายมือที่ยึกยือไม่ชวนมองพวกน้ี 

เต็มไปด้วยความเผ็ดร้อนในทุกๆ ค�า แต่ละค�าคว้าจับจุดอ่อนของ 

หวัหน้าหน่วยรกัษาการณ์ต�าบล ตัง้แต่ผ่อนปรนให้คนในครอบครวัแทะโลม

หญิงชาวบ้านกลางถนน ลากยาวไปจนถึงความน่าเกรงขามของไหวหยางอ๋อง 

แต่ละค�าล้วนเขียนว่าเป็นห่วงถึงบ้านเมอืงและราษฎร

หลิว่เหมยีนถังอาศัยโอกาสช่วงสามอ่ีานค�าฟ้องร้องไปหยิบพู่กันและ

แท่นฝนหมกึ จากน้ันหลงักางกระดาษออกเรยีบร้อยก็กล่าว "ลายมอืของข้า 

ไม่น่ามอง ส่งไปยงัทีว่่าการไม่ได้ รบกวนสามเีปลอืงแรงช่วยข้าเขยีนด้วย

ลายมอืท่ีงดงามจะได้ย่ืนส่งไปให้ทางทีว่่าการได้เจ้าค่ะ"

ชยุสงิโจวเลือ่นสายตาออกจากค�าฟ้องร้อง มองดกูระดาษกับพู่กัน 

ที่วางเรียงกันอยู่ รู้สึกว่าแม้หญิงสาวนางน้ีจะสูญเสียความทรงจ�า ทว่า 

ท้ายท่ีสดุยังคงหลงเหลอืกลิน่อายของโจรเฉกเช่นสามขีองนาง

ไม่รู้ว่าเจ้าโจรลู่เหวินนั่นโดนตัณหาบดบังสติปัญญาอย่างไรกันแน่  

ถึงได้โปรดปรานหญิงสาวผูน้ี้ถึงขัน้ท�าให้นางเอาตนเองเป็นใหญ่ แสดงท่าที 

ไร้กฎไร้ระเบยีบเช่นน้ี

คิดมาถึงตรงนี้เขาก็วางกระดาษค�าฟ้องร้องลงเบาๆ พร้อมเอ่ย  

"เจ้าไม่ได้ท�าร้ายหลานชายของหวัหน้าหน่วยรกัษาการณ์ผูน้ั้นหรอกหรือ หาก 
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ถกกันโดยละเอยีด เกรงว่าเจ้าต้องจ่ายค่ายาให้คุณชายท่านนัน้ด้วยซ�า้..."

ทนัทีท่ีได้ยินว่าต้องใช้เงนิหลิว่เหมยีนถังก็ย่นคิว้ เอ่ยเสยีงเบา "แม้จะ

ได้ยินว่าไหวหยางอ๋องผู้นั้นเป็นคนยุติธรรม รักใคร่ราษฎร แต่ให้ราษฎร 

ฟ้องร้องขุนนางก็ออกจะเสยีเปรยีบอยู่บ้างจรงิๆ เงินท่ีบ้านเหลอืไม่มากแล้ว  

หากถูกเจ้าสารเลวน่ันขู่กรรโชกจนหมดตัวก็แย่สิ...ท่านพ่ี ข้าผิดไปแล้ว  

ขอให้ท่านพ่ีลงโทษด้วย..."

พูดมาถึงตรงน้ีหลิว่เหมยีนถังก็รูส้กึส�านกึเสยีใจข้ึนมาจรงิๆ ขอบตา 

แดงระเรือ่ มองไปทีช่ยุสงิโจวอย่างหว่ันเกรงเสมอืนเดก็น้อยท�าความผิด

ทว่าชุยสิงโจวที่รีบเดินทางมาทั้งคืนไม่ได้ต้ังใจมาเล่นงิ้วกับนาง  

เพียงแค่ยกประเด็นส�าคัญขึ้นมาถามเสียงอ่อนโยน "วิชาท่ีเจ้าจัดการ 

คณุชายท่านน้ันไม่ธรรมดา ผูใ้ดเป็นคนสอนเจ้ากัน"

คนที่ไม่รู้จักชุยสิงโจวล้วนรู้สึกว่าเขาเป็นคนใจกว้างพูดน้อย ไม่ว่า 

อารมณ์ใดๆ ก็ไม่แสดงออกมา เป็นสภุาพชนท่ีอ่อนน้อมอย่างมาก

นับตั้งแต่หลิ่วเหมียนถังกลับมาก็เป็นกังวลมาโดยตลอดว่า 

ความสาแก่ใจชั่วครู่ชั่วคราวของตนจะสร้างปัญหา ทว่าสามีชุยจิ่วกลับ 

ไม่แสดงท่าทหีงดุหงดิ ท้ังไมไ่ด้ตวาดต�าหนิเสยีงดังแต่อย่างใด

นางแอบรูส้กึดใีจอกีครัง้ท่ีตนเองได้แต่งให้กับสามท่ีีแสนอบอุน่อ่อนโยน

ปานนี้

ตอนน้ีได้ยินเขาถามขึ้นหลิ่วเหมียนถังจึงตอบกลับอย่างซื่อสัตย์  

"ท่านหมอเทวดาจ้าวท้ิงต�ารากดจดุลมปราณเล่มหน่ึงไว้ให้ข้า จดุลมปราณ 

ในต�าราจดบันทึกไว้อย่างชัดเจน วันนี้ข้าเองก็โชคดีถึงได้โจมตีถูกจุด 

ในครัง้เดียว นบัว่าไม่เสือ่มเสยีชือ่เสยีง..."

นางล้วนพูดความจริง ช่วงแรกท่ีนางเพ่ิงฟ้ืนได้แต่นอนอยู่บนเตียง 
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ทกุวนั คดิอยากหาใครมาพูดคยุฆ่าเวลากด็นัมาเจอช่วงเกิดความเปลีย่นแปลง

ภายในสกุลชยุเข้า ช่วงเวลาทีเ่หน็หน้าพวกบ่าวรบัใช้ลดน้อยลง บางครัง้ 

คดิอยากดืม่น�า้ยังเรยีกหาใครไม่เจอด้วยซ�า้

โชคดท่ีีท่านหมอเทวดาจ้าวนสิยัไม่เลว เมือ่เห็นนางเบือ่หน่ายจงึน�า

ต�าราอ่านฆ่าเวลามาให้ รวมถึงมอบต�าราแพทย์ที่สอนวิธีนวดกระตุ้น 

การไหลเวียนเลอืดด้วยตนเองมาให้ด้วย

เพ่ือเป็นการพิสูจน ์ค�าพูด หลิ่วเหมียนถังจึงไปหยิบต�าราท่ี 

ท่านหมอเทวดาจ้าวมอบให้จากหัวเตียงมาให้สามีดู เพราะคอยอ่าน 

อยู่ตลอดในช่วงการเดินทาง นางจึงให้หลี่มามาช่วยห่อปกผ้าให้  

ทะนุถนอมมันอย่างยิ่ง

ค�าตอบของนางอยู่เหนือความคาดหมายของชุยสิงโจวไปไกล เมื่อ 

เขาพลกิเปิดต�าราดก็ูเห็นว่าในนัน้มข้ีอความก�ากับของสหายสนิทจ้าวเฉวยีน

อยู่จรงิๆ พวกจดุลมปราณอนัตรายบรเิวณล�าคอถึงกับใช้ชาดเขยีนก�ากับไว้ 

ด้วยซ�า้

หลิว่เหมยีนถังตัง้ใจเขยิบเข้าใกล้สาม ี ใช้นิว้เรยีวยาวชีไ้ปยังตวัอกัษร

เล็กๆ เหล่านั้น "ข้อความเหล่านี้ข้าเป็นคนขอร้องให้ท่านหมอเทวดาจ้าว 

เขียนก�ากับไว้ให้ข้า แรกเริ่มก็เพียงอ่านฆ่าเวลาด้วยความเบื่อหน่าย  

นกึไม่ถึงว่าวันน้ีจะได้ใช้ประโยชน์ ค�าโบราณกล่าวไว้ว่าแค่เปิดต�าราอ่าน 

ก็มปีระโยชน์ เป็นเช่นนีจ้รงิๆ ด้วย!"

นางเพ่ิงล้างหน้าล้างตัวเสรจ็ พออยู่ใกล้ๆ กลิน่สะอาดของเจ้าเจีย่ว*  

ก็ลอยวนเวียนอยู่แถวจมกู ทว่ากลบักระตุน้เพลงิโทสะอนัแปลกประหลาด 

ขึน้มาในใจชยุสิงโจว

* เจ้าเจีย่ว เป็นไม้ยืนต้นชนดิหน่ึง ก่ิงมหีนาม ใบซ้อนรปูนก ช่อดอกเป็นพวง ดอกสเีหลอืงอ่อน ผลเป็นฝักแบน 

สีน�า้ตาล ใช้ซกัเส้ือผ้าและท�าความสะอาดร่างกายต่างสบูไ่ด้



50 ซ่อนรักชายาลับ 1

นีใ่ช่ต�าราแพทย์ทีใ่ดกัน หลงัจ้าวเฉวียนเขยีนก�ากับไว้โดยละเอยีดเช่นน้ี 

ก็ได้กลายเป็นต�าราสงัหารคนไปแล้ว! หญิงสาวบอบบางผูห้น่ึงสามารถใช้ป่ิน 

ฆ่าคนตามจดุในภาพวาดได้แล้วด้วยซ�า้!

แม้เขาจะรูว่้าจ้าวเฉวียนเป็นคนไม่คดิมาก แต่ยังคงเกิดความคิดหุนหัน

อยากจะจบัตวัสหายสารเลวยัดเข้าคุกแล้วใช้คีมเหลก็เผามาปรนนิบตัดิีๆ  

สกัรอบหน่ึง ดูว่าจะทะลวงจดุสติปัญญาของจ้าวเฉวียนได้หรือไม่

เมือ่คดิถึงตรงนีเ้ขาก็อดมองดหูล่ิวเหมยีนถังท่ีก�าลงัช่วยพลกิหน้าต�ารา

ให้เขาด้วยสายตาเย็นชาไม่ได้

ยามนีแ้สงเทียนอ่อนสลวั ใต้แสงสว่างพร่ามวัใบหน้าใต้การขบัเน้น

ของเรอืนผมดกด�าของหลิว่เหมยีนถังเสมอืนทอประกายเย้ายวนคน ดวงตา 

รูปเมลด็ซิง่* มองเขาย้ิมๆ ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ดูน่าสงสาร 

มิน่าจ้าวเฉวียนถึงถูกความงามมอมเมาสติปัญญา เสียสติไป 

โดยสมบูรณ์

แต่หลิ่วเหมียนถังไม่รู ้ถึงค�าค่อนขอดในใจชุยจิ่ว ยังคงเอ่ยถาม 

อย่างขยันขันแข็ง "ท่านพ่ีหวิหรอืไม่ ให้หลีม่ามาท�าบะหมีใ่ห้ท่านกินสกัชาม 

ดหีรอืไม่"

* ซิง่ คอืแอปปรคิอต เป็นพืชตระกูลเดยีวกับต้นเหมย (ต้นบ๊วย) มกัใช้เปรยีบความงามของดวงตาหญิงสาวว่า 

กลมโตเหมอืนเมล็ดซิง่
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แม้ชยุสงิโจวจะดืม่สรุาตอนอยู่ทีศ่าลาบนภเูขา แต่เขาไม่ได้กินอาหาร 

รองท้อง เดนิทางลงจากภูเขามาจนตอนน้ีก็รูส้กึหิวแล้วจริงๆ

ดังน้ันเขาไม่รอให้หลิ่วเหมียนถังไปสั่งก็ตะโกนขึ้นเอง "หลี่มามา  

ยกอาหารเข้ามาหน่อย!"

น่าเสยีดายท่ีเจ้านายย้อนกลับมากะทันหัน หลีม่ามาไม่ได้เตรียมการ 

อนัใดไว้ เมือ่ต้องการอย่างเร่งด่วนกะทันหันในห้องครวัจงึปราศจากวัตถุดบิ  

นางได้แต่ยกกับข้าวทีเ่มือ่เย็นท�าให้หลิว่เหมยีนถังกินมาวาง

อาหารเย็นวันน้ีคือหัวไช้เท้าแห้งที่ซื้อมาจากข้างทาง หลังแช่น�้า 

ก็โรยเกลือคลุก นอกจากน้ียังมีเต้าหู้รา* อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 

อกีก้อนหน่ึง เพียงราดน�า้มนัร้อนก็กินได้แล้ว

6
    

* เต้าหูร้า คอืการน�าก้อนเต้าหูข้าวห่ันเป็นชิน้เลก็เท่าๆ กัน แล้วใส่บนจานหรอืถาดปิดฝาวางไว้ราวหนึง่อาทติย์ 

จนกระท่ังขึน้รา บางท้องท่ีจะน�าเต้าหูร้าไปคลุกเคล้ากับพรกิไทยป่น พรกิฮวาเจยีวป่น และเครือ่งเทศก่อนน�าไป 

บรรจใุส่ในโถ สามารถเก็บได้นาน
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แม้ชยุสงิโจวจะไม่เลือกกิน แต่ก็คดิไม่ถึงว่าอาหารทีห่ลีม่ามายกมาวาง 

จะสะเพร่าขอไปทีเช่นน้ี ถ้าไม่ใช่ว่ามีข้าวถ้วยหนึ่งให้กินคู่ด้วยก็แทบจะ 

กลายเป็นอาหารนักโทษในคุกแล้วจรงิๆ

แต่หลิ่วเหมียนถังกลับท�าตัวเป็นธรรมชาติมาก ในสายตานางแล้ว 

เพ่ือประคบัประคองครอบครวั หากประหยัดได้ย่อมประหยัด แต่เมือ่เหน็

สามีย่นคิ้วน้อยๆ นางจึงตะโกนบอกให้หลี่มามาเอาน�้ามันงามา พร้อม 

เอ่ยปลอบสามผีูเ้ลอืกกินไปด้วย "ท่านพ่ีเพ่ิงย้ายมาอยู่ท่ีใหม่ ไม่ว่าจะท�าอะไร

ล้วนต้องใช้เงิน ปกติจึงต้องประหยัดไว้บ้าง วันน้ีดึกเกินไป หากกินมาก 

จะไม่ดต่ีอกระเพาะอาหาร ท่านพ่ีกินรองท้องไปก่อน เต้าหู้ราราดน�า้มนังา 

อร่อยมาก ถ้าหากไม่คุน้ปากวันพรุง่น้ีข้าจะบอกให้หลีม่ามาไปซือ้ไก่ข้าวเหนียว* 

มาให้ท่านกิน..."

ชยุสงิโจวจะฟังน�า้เสยีงปลอบเดก็น้อยกินข้าวของหญิงสาวผู้นีไ้ม่ออก

ได้อย่างไร เขาหวัเราะเสยีงเยน็ในใจ ทว่ากลบัยกชามข้าวขึน้มากินคูกั่บ 

หวัไช้เท้าแห้งไปเงยีบๆ

ส่วนหลิ่วเหมียนถังก็คลุกเต้าหู้รากับน�้ามันงาอย่างกระตือรือร้น  

ทั้งยังช่วยรินชาร้อนให้ชุยสิงโจว

หลงักินอาหารเสรจ็ก็ดกึมากแล้ว ชยุสงิโจวรูว่้าหากเวลานียั้งบอกว่า 

จะไปตรวจบัญชีที่ร้านค้าอีก ต่อให้นางล้มศีรษะกระแทกมีปัญหามา 

ก็ไม่มทีางเชือ่แน่

ครัง้น้ีเขามาทีน่ีด้่วยเจตนาจะจบัจดุอ่อนนาง ในเมือ่ต้องการดวู่านาง 

มคีวามคดิจะลอบสังหารเขาหรอืไม่ ก็ต้องเปิดโอกาสให้นางจึงจะถูก

ดังนั้นหลังกินอาหารเสร็จและเก็บจานชามตะเกียบไปเรียบร้อย  

* ไก่ข้าวเหนียว คือข้าวเหนียวน่ึงยัดไส้ไก่ ถ่ัวลิสง ไข่แดงเค็ม และเห็ดหอม คลุกเคล้ากับซีอิ๊ว แล้วห่อด้วย 

ใบบัว
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ในห้องกลบัสูค่วามเงียบอกีครัง้ 'ท่านชยุจิว่' ก็เอ่ยปากขึน้ด้วยเสยีงนุม่นวล  

"วันนีเ้หนือ่ยแล้ว รบีพักผ่อนเถอะ"

แม้หลิว่เหมยีนถังจะเดาได้แต่แรกว่าวันน้ีสามจีะนอนในห้องนาง แต่

พอได้ยินเขาพูดเช่นน้ีจรงิๆ ก็ยังรูส้กึใจเต้นตึกตักๆ ข้ึนมาอยู่ดี

โชคดีที่หนึ่งปีมานี้หลังป่วยหนักนางยอมรับความจริงว่าตนเอง 

เป็นภรรยาของชยุจิว่มานานแล้ว แม้จะเคอะเขนิแต่ก็ไม่สะดวกจะผลกัไสสาม ี

ออกไปข้างนอก

นางเม้มปากพลางรีบเดินไปข้างเตียง จัดผ้าห่มแล้วหันกลับไปถาม  

"ท่านพ่ีชอบนอนฝ่ังใดหรอื"

ชุยสิงโจวดื่มชาก่อนตอบเรียบๆ "ข้านอนข้างนอก"

เพราะว่าในบ้านไม่มชีดุของชยุสงิโจว เขาจงึไม่อาจผลดัเปลีย่นชดุ

แล้วนอนตามปกตไิด้ หลังล้างหน้าล้างตาง่ายๆ ถอดเสือ้นอกออกก็นอนลง 

บนเตยีงโดยสวมแค่เสือ้ตัวใน

แม้ระหว่างท้ังสองจะมีผ้าห่มกันไว้ชั้นหน่ึง แต่เขายังคงสัมผัสได้ว่า 

เรือนกายท่ีกรุ่นกลิ่นหอมของหญิงสาวข้างกายเกร็งขึ้นมาเล็กน้อย ไม่รู้ว่า 

เพราะไม่คุน้ชนิหรอืก�าลงัคิดว่าจะลอบโจมตีเขาเมือ่ใดกันแน่...

ความจรงิตอนนีใ้นสมองของหลิว่เหมยีนถังเตม็ไปด้วยความเสยีใจ

ภายหลงั เหตุใดเมือ่ครูน่ีจ้ะต้องเอ่ยปากถามเขาด้วย ให้เขานอนข้างในไปเสยี 

ก็สิน้เรือ่งแล้ว

ตอนเยน็เมือ่ครูน่ีเ้พราะว่าหวัไช้เท้าแห้งทีห่ล่ีมามาคลกุมาเคม็เกินไป 

หลงักินข้าวเสรจ็นางจงึดืม่น�า้ไปหนึง่กา คดิว่าตอนกลางคนืจะต้องลกุขึน้มา

แน่ๆ หากคลานเข้าออกไปมาเช่นนี ้มใิช่เป็นการรบกวนการนอนของสามี 

หรอกหรอื
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คิดมาถึงตรงนี้นางก็อดทนไม่ไหว ตะแคงตัวเล็กน้อยมองส�ารวจ 

ความเคลือ่นไหวของสามี

ยามนีภ้ายในห้องมแีสงจนัทร์กระจ่างส่องเข้ามาผ่านบานหน้าต่าง 

ตกกระทบลงบนปลายจมูกของชุยจิ่ว

สามอียู่ใกล้กับนางเพียงน้ี แค่ย่ืนน้ิวออกไปก็สัมผสัถึง...หลิว่เหมยีนถัง 

ฟังเสยีงลมหายใจสม�า่เสมอของเขา ในหัวใจพลนัผดุความหวานล�า้ขึน้มา

นับตั้งแต่นางป่วยหนัก แม้สามีจะดูแลนางอย่างละเอียดรอบคอบ  

ทว่าไม่เคยนอนร่วมห้องกับนางมาก่อน เริม่แรกนางลอบรูส้กึสบายใจ ไม่คดิ 

อยากนอนหลับร่วมกับสามีที่นับว่าเป็นคนแปลกหน้าโดยส้ินเชิง แต่พอ 

นานวันเข้านางก็เริม่จมลงสูห้่วงแห่งความกังวลอันลึกล�า้

ชยุจิว่เป็นพ่อค้า มกัจะออกไปท�าการค้าข้างนอก จ�าเป็นต้องไปกินเลีย้ง 

ในสถานทีท่ีม่นีางโลม รวมกับท่ีชยุจิว่มีรปูโฉมหล่อเหลา หญิงสาวข้างนอก 

เหน็แล้วมต่ิางจากได้เหน็เนือ้โอชาหรอกหรอื

หากเขาตดินิสยัไม่ดอีะไรมา มใิช่จะท�าให้ระหว่างสามภีรรยาหมางใจ 

กันหรอกหรอื

โชคดท่ีีตอนนีพ้วกเขาลงหลกัปักฐานอยู่ท่ีต�าบลหลงิเฉวยีน ในทีสุ่ด 

สามก็ีไม่ต้องออกเดนิทางตะลอนไปท่ัว นางก็สงบใจจากสภาพเคว้งคว้าง 

หลังสูญเสียความทรงจ�า ตั้งใจเป็นภรรยาของเขาได้แล้ว อีกอย่างอายุ 

อย่างสามก็ีควรมลีกูแล้วด้วย...

เมือ่คดิมาถึงตรงน้ีพวงแก้มของหลิว่เหมยีนถังพลันร้อนวูบวาบข้ึนมา 

นางค่อยๆ ย่ืนมอืไปลบูมอืของชยุจิว่

นี่ต่างไปจากมือเรียวของนาง ฝ่ามือของเขาแบ่งแยกข้อกระดูกกับ 

เส้นเอน็ชดัเจน สามารถกมุมอืนางได้จนหมด...
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สามไีม่ได้ขยับ คล้ายว่าเหน็ดเหนือ่ยมากเกินไปจงึหลบัสนทิไปแล้ว

หลิ่วเหมียนถังโล่งอก วางมือไว้ในฝ่ามือของเขาอย่างสบายใจ

หนึ่งปีท่ีผ่านมามีเพียงชั่วขณะน้ีท่ีนางเกิดความรู้สึกเฉกเช่นชีวิต 

คู่สามีภรรยาขึ้นมาจริงๆ

นอกจากแอบดีใจแล้ว ในสมองของภรรยาอย่างนางก็เต็มไปด้วย 

เรื่องราวมากมาย...พรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้ามาปรนนิบัติท่านพ่ีล้างหน้า ที่นี ่

ไม่มีเสื้อผ้าให้เขาผลัดเปลี่ยนจะต้องอุ่นด้วยเตารีดแทน ทาบเส้ือนอก 

ของเขาเสยีหน่อยถึงจะเหมาะสม ทีส่�าคัญคือต้องก�าชับให้หล่ีมามาไปซือ้ 

ไก่ข้าวเหนียวมาให้ท่านพ่ีกิน...คิดไปคิดมา หลิ่วเหมียนถังก็หลับตา 

นอนหลบัสนิทไปท้ังท่ีวางมอืไว้ในฝ่ามอืของเขาเช่นน้ี

หลงัหลิว่เหมยีนถังนอนชดิสามขีองนางแล้วหลบัสนิทไป ผูเ้ป็นสามี 

ก็ค่อยๆ ลมืตาข้ึน

เขาไม่ค่อยรูส้กึเสยีใจภายหลงักับเรือ่งใดนกั แต่เวลานีเ้ขารูส้กึจรงิๆ ว่า 

ตนไม่ควรมาทีน่ี่ตอนกลางดกึ เดมิหลงคดิว่าหญิงสาวผูน้ี้จะอาศัยโอกาสท่ีตน

หลบัสนทิลงมอืเคลือ่นไหว วางแผนชัว่ร้าย ทว่านางกลบัแค่วางมอืนุม่ลงบน

ฝ่ามอืของตนแล้วหลบัไปท้ังอย่างนี้

เขาตะแคงหน้าไปมอง อาศยัแสงจนัทร์มองโฉมงามอายุสบิแปดปี 

ที่อยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือ นางในยามน้ีปล่อยเรือนผมยาวสยายบนหมอน  

ลมหายใจทอดยาว นอนหลบัอย่างอ่อนหวานและไม่รู้สึกตวั...

ชยุสงิโจวมองอยู่ครูห่นึง่ก็รูส้กึว่าจะหยุดการหย่ังเชงิไว้เท่าน้ี แม้จะ 

ดกึแล้วแต่หากออกเดินทางต้ังแต่ตอนน้ีก็ยังไปทนัการฝึกทหารช่วงเช้าได้ 

ทว่าเมือ่เขาคดิดงึมอืออก หญิงสาวข้างกายกลบัเปล่งเสยีงครางคล้ายลกูแมว

ออกมา จากนัน้กอดแขนเขาไว้พร้อมถูไถก่อนหลับสนทิไปตามเดมิ
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ชุยสิงโจวนอนตะแคงมองไปข้างนอกหน้าต่าง ครุ่นคิดอยู่สักพัก 

พลันเกิดความเกียจคร้านขึ้นมา จึงหลับตาลงไปอีกครั้ง ในเมื่อมาแล้ว 

ก็ไม่จ�าเป็นต้องเหน็ดเหนือ่ยเดนิทางตอนกลางคนืหรอก รอพรุง่นีค่้อยวางแผน 

อกีทแีล้วกัน

ช่วงครึง่คนืแรกมดีวงจนัทร์คูด่าราบางตา ครึง่คนืหลงัฝนโปรยปราย 

ลงมาตกกระทบลงบนกรอบหน้าต่าง ท�าให้คนนอนหลับสนิทเป็นพิเศษ

เพียงแต่เพราะในใจมีเรื่องราว หรืออาจเพราะตอนบ่ายเมื่อวาน 

นอนหลบันานเกินไป หลิว่เหมยีนถังจงึต่ืนมาแต่เช้าพร้อมสายฝนพร�า

ช่วงดกึหลิว่เหมยีนถังตืน่ข้ึนมากลางดกึหนหน่ึงจริงๆ แต่เพราะสามี 

อยู่ในห้อง นางไม่สะดวกจะใช้กระโถน จงึหยิบร่มวิง่ไปเข้าห้องน�า้ทีข้่างนอก 

โดยเฉพาะ

นกึไม่ถึงว่าหลีม่ามาจะยังไม่กลบัห้องนอน แต่เอาเก้าอีเ้ตีย้มาน่ังอยู่ 

ใต้ชายคา มองเห็นเป็นเงาด�าขมกุขมวั ช่างน่าตกใจย่ิง

เม่ือนางถามอย่างแปลกใจ หลี่มามาก็ตอบด้วยดวงตาแดงๆ ว่า

นายท่านกลบัมาจ�าเป็นต้องมคีนคอยรอปรนนบิตั ิกลวัว่านายท่านกับฮหูยิน

ต้องการใช้น�า้กลางดึกแล้วจะเรยีกหาใครไม่ได้

บ่าวเก่าแก่จงรักภักดีเยี่ยงนี้ ไม่อาจหาข้อต�าหนิได้จริงๆ

เพียงแต่ค�าว่า 'ต้องการใช้น�า้กลางดกึ' น้ีคล้ายจะมคีวามนัยซ่อนอยู่ 

ท�าเอาหลิว่เหมยีนถังหน้าแดงเรือ่ขึน้มา

เทยีบกับความวุ่นวายไปๆ มาๆ ของนาง ท่าทางการนอนของชยุจิว่ 

กลบัเรยีบร้อยกว่ามาก เหมอืนบคุลกิอนัอบอุน่ของเขา ตลอดท้ังคนืแทบจะ 

อยู่ในท่าเดียว เสือ้ตวัในไม่มรีอยยับย่นเสยีด้วยซ�า้
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เพียงแต่เขาขีเ้กียจตืน่ หลงัหลิว่เหมยีนถังตืน่ขึน้แล้ว เขายังนอนต่อ 

อกีหน่ึงชัว่ยาม* เต็มๆ ถึงค่อยลกุขึน้

ตอนท่ีตื่นข้ึนมาในดวงตาคมกริบยังมีเส้นเลือดฝอย มองไม่ออกถึง 

สภาพนอนหลบัเต็มอ่ิมเลยสกันิด

ยามปรนนิบัติสามีล้างหน้า หลิ่วเหมียนถังเห็นแล้วให้ปวดใจขึ้นมา  

นับแต่สกุลชุยตกต�่าสามีจะต้องเหน็ดเหนื่อยตะลอนไปทั่วเพ่ือท�าการค้า  

ไมไ่ด้นอนหลบัสนิทเลยใช่หรอืไม่

ถึงกระน้ันพอสามตีืน่มาแล้วกลับไร้ซึง่ค�าบ่นตัดพ้อใดๆ ต่อให้สวมแค่ 

เสื้อตัวใน แต่ท่าทางยามวักน�้าล้างหน้ากลั้วปากยังคงดูสง่างามดั่งสวม 

ชดุบณัฑิตอย่างไรอย่างนัน้

หลิว่เหมยีนถังอจิฉากลิน่อายอ่อนโยนสง่างามท่ีออกมาจากกระดูก

ของชยุจิว่นีม้าก ดงันัน้จงึหยิบเสือ้ทีพ่าดบนฉากบงัลมของสามมีา ตัง้ใจ 

จะรดีเสือ้ด้วยตนเอง อยากให้สามอีอกไปข้างนอกอย่างดดูกีว่านีสั้กหน่อย

เพียงแต่หลังเตารีดใส่ถ่านเข้าไปก็ค่อนข้างหนัก หล่ิวเหมียนถัง 

ข้อมอืไร้ก�าลงั จบัเตารดีไม่ค่อยมัน่คง ชวนให้หล่ีมามาท่ีอยู่ด้านข้างเหน็แล้ว

หวาดหว่ัน กลวัว่านางจะท�าเตารดีคว�า่เผาเสือ้นอกของเจ้านาย ท�าให้เขา 

ไม่อาจออกไปข้างนอกอย่างมหีน้ามตีาได้ ดงัน้ันจงึแย่งงานของหลิว่เหมยีนถัง 

มาท�าเสยีเอง

อาศัยช่วงที่หลี่มามารีดเสื้อผ้า หลิ่วเหมียนถังช่วยตักข้าวต้มร้อน 

ทีเ่พ่ิงต้มเสรจ็ให้สามก่ีอน จากนัน้จดัวางกับข้าวอนัประณีตทีบ่่าวหญิงใบ้ 

ยกมาแล้วเอ่ยถามสาม ี "ร้านค้าของสามีอยู่ท่ีใดหรอื เมือ่คนืท่านไม่ได้กินข้าว 

เตม็อิม่ เทีย่งวันนีข้้าจะให้หลีม่ามาผดัเนือ้แล้วข้าจะเอาไปส่งให้ท่าน"

* ชั่วยาม เป็นหน่วยเวลาโบราณของจีน 1 ชั่วยามเท่ากับ 2 ชั่วโมง
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แม้เมือ่วานชยุสงิโจวจะสัง่ให้บ่าวไปซือ้ร้านไว้แล้ว แต่ตอนน้ียังคง 

ไม่ได้รบัรายงานกลบัมา เขาจะไปพูดถึงร้านทีไ่ม่มอียู่จริงออกมาได้อย่างไร

บางทีอาจเพราะเมื่อคืนนอนหลับไม่สนิท ความอ่อนโยนบนใบหน้า 

อนัหล่อเหลาของชยุสงิโจวจงึอมึครมึลง เมือ่ได้ยินนางถามเขาก็คร้านจะ

เปลอืงสมองหลอกนาง จงึเอ่ยอย่างตัดปัญหาว่า "ร้านท่ีก่อนหน้านีจ้องไว้ 

เจ้าของเดมิเปลีย่นใจคืนเงินมดัจ�ามาให้แล้ว ตอนนี.้..ยังไม่มร้ีาน"

หลิ่วเหมียนถังได้ยินแล้วโมโห วางตะเกียบลงแรงๆ พร้อมกล่าว 

"ร้านใดกัน เหตุใดจึงพูดไม่เป็นค�าพูดเช่นนี้!"

ชุยสิงโจวไม่ได้ตอบกลับ แค่ตั้งใจกินข้าวต้มในชามตนเอง

หลิ่วเหมียนถังรู้ตัวว่าเสียกิริยา นางรีบปรับท่าน่ังแล้วเอ่ยอย่าง 

อ่อนหวาน "ท่านพ่ีอย่าได้โมโหเป็นอนัขาด ดัง่ค�าท่ีว่าเร่ืองดีๆ ต้องขดัเกลา  

บางทกีารทีเ่ขาคนืเงนิมดัจ�าอาจเป็นเรือ่งดีก็ได้!"

นางพูดออกมาจากใจ ในสายตานางแม้สามจีะอปุนิสัยดมีาก ทว่า 

มคีวามใสซือ่แบบพวกลูกหลานคนรวยอยู่บ้าง กระท่ังร้านค้าท่ีจองไว้ยังโดน 

คนบงัคับให้คืนเงนิมดัจ�าได้ก็พอจะดูออกแล้ว

นางในฐานะภรรยาของเขาไม่อาจยืนชมเรือ่งสนกุอยู่ด้านข้าง ควรจะ

ทุม่เทแรงใจช่วยเหลอืเขาถึงจะคู่ควรกับค�าว่าศีลธรรม

ดงัน้ันหลิว่เหมยีนถังจงึเอ่ยต่อ "ท่านพ่ี เพ่ือนบ้านข้างหน้าล้วนเป็น 

คนเก่าคนแก่ของท่ีนี ่สามารถสืบข่าวจากพวกเขาได้ การซือ้ร้านเป็นเรือ่งใหญ่ 

ไม่อาจรบีร้อนเกินไป ในเมือ่เจ้าของร้านน้ันเปลีย่นใจไปแล้ว มสิูค่้อยๆ เลอืก 

ดีๆ  อกีทีค่อยซือ้ใหม่"

เมื่อได้ยินนางพูดเช่นนี้ชุยสิงโจวเองก็ตัดปัญหาว่าจะหลอกนางให้

ออกจากบ้านได้อย่างไร จงึเอ่ยเสียงอ่อนโยน "ข้าต้องไปกินเลีย้งทีอ่�าเภอข้างๆ  
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ในเมือ่เจ้าไม่มอีะไรท�า เรือ่งซือ้ร้านยกให้เจ้าจดัการก็แล้วกัน"

หลิว่เหมยีนถังได้ยินค�าพูดตรงใจแล้วก็ยังคงกะพรบิดวงตาเป่ียมเสน่ห์

ปรบิๆ ก่อนเอ่ยอย่างลังเล "ก่อนหน้าน้ีข้าป่วยหนัก เรือ่งราวมากมายล้วนจดจ�า

ไม่ได้ หากท�าไม่ส�าเรจ็จะท�าอย่างไรเล่า"

ชยุจิว่ย้ิมน้อยๆ "ถึงอย่างไรก็ไม่มีทางแย่ไปกว่าท�าร้ายคนในตรอกหรอก 

แค่เลอืกซือ้ร้านค้าเท่านัน้ ซือ้ท่ีถูกใจมาก็พอ"

หลิว่เหมยีนถังท�าเป็นไม่ได้ยินประโยคค่อนขอดคร่ึงแรกของสาม ีซ�า้ 

รูส้กึว่าประโยคครึง่หลงัทีฟั่งดโูอหงัอย่างต่อให้ใช้เงนิไปจนหมดก็ยังหาใหม่ได้

เช่นนีม้คีวามเป็นบุรษุอย่างมาก

แม้ครอบครวัจะตกต�า่ แต่ถึงอย่างไรสามกีเ็ตบิโตมาในกลุม่คนชัน้สงู 

สายตากับประสบการณ์ล้วนไม่ใช่อย่างพวกชาวบ้านท่ัวไปเช่นน้ัน

ดังนั้นตอนท่ีหลิ่วเหมียนถังมองใบหน้าหล่อเหลาที่เผยความสุขุม 

ของสามนีางอกีครัง้ แววตานางก็อ่อนโยนลงอย่างห้ามไม่ได้

นางตัดสินใจว่าจะต้องไม่ผิดต่อความไว้ใจของสามี หาซื้อร้านดีๆ  

ทีท่�าเงนิมาให้ได้
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ชุยสิงโจวเสียเวลาเปล่าๆ อยู่ที่นี่ไปหนึ่งคืนก็มากเกินพอแล้ว

หลังเขากินอาหารเช้าเสร็จแล้วเอ่ยก�าชับบางอย่างกับหลี่มามา 

ตรงประตูบ้านอีกครั้งก็ขึ้นรถม้าจากไป

ส�าหรบัทางต�าบลหลิงเฉวียนน้ัน เขายังรูสึ้กวางใจ เพราะคนท่ีจบัตาดู

หลิว่เหมยีนถังนอกจากหลีม่ามาในบ้าน นอกบ้านยังมอีงครกัษ์ลบัอกีนบัไม่ถ้วน 

หากโจรกบฏลูเ่หวนิปรากฏตัวจะไม่มโีอกาสกลบัไปอย่างแน่นอน...

กล่าวถึงทางหลิว่เหมยีนถัง หลงัได้รบัหน้าท่ีมานางก็รู้สึกว่าวันเวลา

อนัแสนน่าเบือ่มเีป้าหมายเพ่ิมเข้ามาทนัที

หลงักินอาหารเช้าเสรจ็เมฆครึม้สลายหาย แสงอาทติย์ตกกระทบลงบน

ถนนหนิ สภาพอากาศบนถนนสายเหนืออบอุ่นแจ่มใส

หลิว่เหมยีนถงัเข้าเมอืงตาหลิว่ต้องหลิว่ตาตาม จงึหยิบส้นรองเท้า 

7
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ทีต่นเองต้องการเย็บและให้หลีม่ามาเตรยีมถ่ัวลสิงคัว่ไว้ตะกร้าหน่ึง ว่ิงไป

พูดคุยเรือ่ยเป่ือยกับบรรดาหญิงออกเรอืนในตรอก

บรรดาหญิงออกเรอืนเหล่านัน้ต้อนรบัเพ่ือนบ้านทีม่าใหม่อย่างมาก 

หลงัทักทายกันเสรจ็เรยีบร้อยต่างกช็ะโงกหน้ามองทักษะเย็บปักถักร้อยของ

ฮหูยินสกุลชยุ

ทันทีที่ได้เห็นเหล่าหญิงออกเรือนพวกน้ันต่างรู้สึกพึงพอใจ ดูท่า 

สวรรค์จะยุตธิรรม ความโดดเด่นของชยุฮหูยินผูน้ีทุ่้มไปบนใบหน้าหมดแล้ว  

มอืไม่ได้มคีวามสามารถใดๆ สกันิด ฝีเขม็น้ันหยาบกระด้างอย่างท่ีไม่กลวั 

จะท่ิมเท้าสามนีางบ้างเลย!

เมือ่ได้เห็นความงุม่ง่ามของภรรยาคนงามสกุลชยุ ความอจิฉารษิยา 

ในใจของเหล่าสตรกีพ็ากนัสงบลงทันควัน รวมกับทีถ่ั่วลสิงคัว่ของหลีม่ามา

อร่อย หญิงออกเรอืนท้ังหลายกินของผู้อืน่ปากต้องหวาน* จงึย่ิงสนิทสนม 

เป็นกันเองกับชุยฮหูยินมากขึน้

หลิว่เหมยีนถังเองก็ไม่พูดเรือ่งท่ีร้านค้าของสามตีนเองไม่มแีล้ว เพียง 

ย้ิมแย้มอาศัยหัวข้อสนทนาเรื่อยเป่ือยสืบข่าวถึงร้านที่ค้าขายดีบนถนน 

พร้อมกับถามด้วยว่าบรรดาร้านที่ตั้งใจขายร้าน ก่อนหน้าน้ีเสนอราคา

อย่างไรบ้าง

ขณะท่ีบรรดาสตรีเหล่านี้คุยกันติดลม หลี่มามาท่ีอยู่ด้านข้างกลับ 

มสีหีน้าด�าคล�า้อยู่ตลอด

ท่านอ๋องต้องการใช้หญิงสาวผูน้ี้เป็นเหย่ือล่อ แต่ให้นัง่อยู่หน้าบ้านตนเอง

จะล่อโจรกบฏได้อย่างไร

ดงัน้ันอาศยัช่องว่างทีแ่ต่ละคนแยกย้ายกันกลบัไปท�าอาหารกลางวัน 

* มาจากส�านวน 'กินของผู้อื่นปากต้องหวาน รับของผู้อื่นมือต้องสั้น' หมายถึงได้รับผลประโยชน์ดีๆ จาก 

อีกฝ่ายแล้วก็ต้องช่วยเหลืออีกฝ่าย
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หลี่มามาจึงเอ่ยกับหลิ่วเหมียนถังว่า "ฮูหยิน สินค้าชุดแรกของนายท่าน 

ใกล้จะมาถึงแล้ว หากไม่รบีเลือกร้านให้เรยีบร้อยในสองสามวนัน้ี เกรงว่า 

สนิค้าเหล่าน้ันจะไม่มทีีใ่ห้จดัวางนะเจ้าคะ"

หลิ่วเหมียนถังกลับส่งยิ้มให้นางอย่างอ่อนโยน "ไม่ต้องรีบร้อน ข้า 

มแีผนการในใจแล้ว ประเดีย๋วตอนบ่ายพวกเราไปเดนิดูในต�าบล ไม่มทีาง 

ท�าให้สามเีสยีเวลาแน่นอน"

พูดจบนางก็กลับเข้าบ้านไปพลกิค้นเสือ้ผ้าท่ีต้องการใส่ไปเดนิดรู้านค้า

ในตอนบ่าย

หลีม่ามาเหน็สภาพกระตอืรอืร้นของหลิว่เหมยีนถังแล้ว ในใจก็ลอบ 

ทอดถอนใจยาวๆ พูดไปแล้วท่ีจรงิแม่นางผูน้ี้ก็เป็นบตุรสาวของครอบครวัดีๆ  

หากตอนแรกไม่ได้ถูกลกัพาตวัก็คงมชีวิีตแต่งงานมัน่คงเป็นมารดาคนไปแล้ว

นางรับใช้หญิงสาวผู้นี้มาหนึ่งปี กระจ่างใจดีว่าความจริงนิสัยของ 

แม่นางผูน้ี้ไม่เลว ตอนนีไ้ด้เหน็อกีฝ่ายตัง้อกตัง้ใจท�าการค้าเพ่ือ 'สาม'ี นาง 

ก็ให้รูส้กึเหมอืนรบัชมงิว้โศกอยู่

ขอให้ทกุอย่างราบรืน่ท ีหลิว่เหมยีนถังช่วยท่านอ๋องจบัตวัหัวหน้าโจร 

ได้ในเรว็วัน ถึงเวลานัน้ต้องดูว่าท่านอ๋องจะเมตตาไว้ชวีติแม่นางอาภพัผูน้ี้ 

ได้หรอืไม่

แต่พอหลีม่ามาได้เห็นหลิว่เหมยีนถังหลงัแต่งตวัเสร็จกลบัน่ิงอึง้ไป แม้ 

ในหีบเสือ้ผ้าของหลิว่เหมยีนถงัจะไม่มชีดุใหม่ๆ แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องเลอืกชดุ 

ทีเ่ก่าเพียงน้ีมาสวมใส่กระมงั หากนางมองไม่ผิดชดุน้ันเป็นชดุทีแ่ขวนอยู่ใน 

ลานบ้านซึง่บ่าวหญิงใบ้จะน�ามาสวมเวลาผ่าฟืนเท่านัน้

"ฮูหยิน ท่าน..."

หลิว่เหมยีนถังเอ่ยขดัทันทีโดยไม่รอให้หลีม่ามาถามจบ "จะไปซือ้ของ 
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เช่นนี ้ หากแต่งตวัดดูเีกินไปจะกลายเป็นแพะอ้วนถูกรอเชอืด เจ้ามเีสือ้ผ้า 

เก่าๆ หรอืไม่ รบีไปเปลีย่นเรว็เข้า"

หลีม่ามาไร้หนทาง ได้แต่ท�าตามค�าสัง่ เปลีย่นเป็นชดุทีซ่กัจนเก่าแล้ว

ตามหลิว่เหมยีนถังออกจากบ้าน

เมือ่ช่วงเช้าบรรดาหญิงออกเรอืนเหล่าน้ันเสนอต�าแหน่งร้านค้าดีๆ  มา 

อยู่หลายแห่ง แต่หล่ิวเหมยีนถังดอูยู่ไม่นานก็กลับไป สดุท้ายตอนท่ีนางไปถึง 

ถนนตะวันออกจู่ๆ ก็หยิบผ้ายาวผืนบางข้ึนมาบดบังใบหน้าไว้ พร้อมทั้ง

ก�าชบัให้หลีม่ามาปิดหน้าเช่นกัน จากนัน้ถึงได้เดนิต่อ

เดนิไปไม่ไกลก็เห็นร้านแคบๆ แขวนป้าย 'ขาย' เอาไว้ นางมองส�ารวจ 

อยู่ครูห่น่ึงก่อนเดินเข้าไปสอบถามราคา

เดิมทีร้านนี้เป็นร้านขายอาหารกินเล่น ผนังร้านถูกควันถ่านและ 

น�้ามันเก่านานปีรมจนสีออกเหลืองคล�้า พ้ืนท่ีคับแคบไม่พูดถึง ซ�้ายังเป็น 

ตรอกทีป่ลกีวิเวกตรอกหน่ึง ไม่นับเป็นท�าเลร้านทีดี่อนัใดจริงๆ

แต่หลิว่เหมยีนถงักลบัดสูนใจมาก นางค่อยๆ ปลดผ้าคลมุหน้าออก  

ทัง้ยังสอบถามราคาขายร้านกับเถ้าแก่ข้ึนมา ตอนแรกเถ้าแก่เห็นนางแต่งตวั

อัตคัด เดิมยังหลงคิดว่ามาขายแป้งทอด นึกไม่ถึงว่านางกลับถามเร่ือง 

ขายร้าน จงึอดมองส�ารวจอย่างสงสยัไม่ได้

แม่นางผูน้ี้มรีปูโฉมงดงาม ส่งผลให้ท่าทางของเถ้าแก่โอนอ่อนลงบ้าง  

ไมไ่ด้ขบัไล่ไสส่งนางโดยหาว่าเป็นพวกต้มตุ๋นในทันที

ทว่าราคาทีเ่ขาพูดกลบัไม่สมเหตสุมผลเอามากๆ แค่ดูก็รูว่้าไม่ได้เหน็ 

หลิว่เหมยีนถังเป็นคนทีจ่ะมาซือ้จรงิๆ

หลิ่วเหมียนถังย้ิมกล่าวอย่างไม่ร้อนรน "บอกตามตรงบ้านข้าท�า 

กิจการเก่ียวกับงานศพ ไม่ต้องการร้านค้าทีด่เีลศิ อย่างมากแค่แขวนอกัษร 
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'เต้ียน'* ดึงดดูผูค้นเท่าน้ัน ไม่อย่างนัน้ก็ไม่มทีางสนใจร้านค้าเลก็ๆ เก่าๆ  

ของท่านหรอก หากท่านเสนอราคาตามจริง วันนี้ข้าก็สามารถตัดสินใจ 

แทนสาม ีลงนามสัญญาพร้อมจ่ายเงินได้เลย"

เจ้าของร้านได้ยินนางพูดเช่นน้ี แรกเริ่มขมวดคิ้วด้วยความรู้สึกว่า

อปัมงคล จากนัน้จู่ๆ  ดวงตาก็สว่างวาบแล้วเอ่ย "พูดจริงหรือ"

หลิว่เหมยีนถังย้ิมน้อยๆ "ไม่ได้หลอกลวงแน่นอน! เพียงแต่เป็นการค้า 

เลก็ๆ เงินในมอืมไีม่มาก ขอให้ท่านเสนอราคาตามจริงด้วย"

ทัง้สองคนต่อรองราคากัน หลีม่ามาเพียงแค่รบัฟังอยู่เงยีบๆ ด้านข้าง 

พร้อมเกบ็ค�าพูดก่อนหน้านีค้นืไปด้วย แม่นางหลิว่อยูห่่างจากค�าว่า 'ภรรยาทีดี่'  

ไปไกล โชคดท่ีีไม่ได้แต่งเข้าไปในตระกูลพ่อค้าสกุลชยุจริงๆ ไม่อย่างนัน้ 

ต่อให้มทีรพัย์สมบติัมากกว่าน้ีก็คงถูกภรรยาเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนหมด

ทัง้ๆ ท่ีท่านอ๋องบอกนางว่าจะท�ากิจการเครือ่งเคลอืบดนิเผา นางกลบั

เห็นแก่ของถูก เลอืกร้านค้าคบัแคบแห่งน้ี มหิน�าซ�า้เมือ่เช้าพวกหญงิออกเรือน

เหล่าน้ันพูดว่าร้านแป้งทอดแห่งน้ีมเีรือ่งทะเลาะเบาะแว้งกับร้านชยุป่ิง** 

ข้างๆ จนลงไม้ลงมอืกันหลายครัง้ เกือบถงึตายเสยีด้วยซ�า้ ด้วยเหตุน้ีถึงต้อง 

ขายร้านท้ิงแล้วย้ายไปอยู่ท่ีอืน่แทน

ส่วนเถ้าแก่ร้านข้างๆ มีชื่อเสียงเรื่องชอบใช้ก�าลัง คนที่รู้เบื้องลึก 

เบือ้งหลงัต่างไม่อยากมเีพ่ือนบ้านนิสัยไม่ดี ไม่มทีางท่ีจะมใีครมาซือ้ ดังนัน้จงึ

ขายไม่ออกเสยีที

ผลปรากฏว่าหลังหลิ่วเหมียนถังหารายละเอียดเรียบร้อย กลับ

กระตอืรอืร้นมาซือ้ของท่ีไม่มใีครต้องการ...ช่างสิน้เปลอืงถ่ัวลสิงทีน่างคัว่ไป 

* เตี้ยน (奠) มีความหมายว่าเซ่นไหว้ผู้ตาย เป็นตัวอักษรสีขาวด�าที่มักเห็นแปะอยู่ตามงานศพ

** ชยุป่ิง เป็นชือ่ขนมโบราณ วิธีการท�าคอืน�าแป้งไปน่ึง ลกัษณะเดมิเป็นแป้งสขีาวฟูนุม่คล้ายหมัน่โถวในปัจจบุนั  

ต่อมาเปลีย่นเป็นคล้ายขนมเป๊ียะแบบแผ่น
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เป็นตะกร้าย่ิงนัก

แต่เป้าหมายของท่านอ๋องคือการใช้นางล่อโจร ในเมื่อนางชอบ 

สิน้เปลอืงเงนิ เช่นน้ันก็เชญิตามสบายใจ

หลังหลี่มามาลอบถลึงตาใส่หลิ่วเหมียนถังเงียบๆ ก็ไม่พูดอะไรอีก 

เพียงมองนางเจรจากับเถ้าแก่ร้านอย่างคล่องแคล่ว ทัง้ยังหาพยานมา ก่อน 

ซือ้ร้านน้ีไว้ในราคาทีต่�า่มาก

เหตุผลท่ีราคาต�่ามาก นอกจากเพราะหลิ่วเหมียนถังใช้ทั้งไม้อ่อน 

ไม้แข็งต่อราคาเก่งมากแล้ว ยังเป็นเพราะนางพูดว่าตนเองท�าการค้ากับ 

คนตายด้วย

เถ้าแก่ร้านแป้งทอดพ่ายแพ้จนต้องอยู่ใต้หมดัเท้าของเพ่ือนบ้านชัว่ร้าย

มาหลายครัง้ ในใจมคีวามไม่พอใจอดัแน่นอยู่เต็มอก แค่ได้ยินกิจการของ 

ผูซ้ือ้เขาก็เตม็ใจขายในราคาถกูให้นางแล้ว ถึงเวลาน้ันอกัษร 'เต้ียน' ตัวใหญ่ 

ถูกแขวนอยู่หน้าประต ูรวมกับวางวัวกระดาษเดก็กระดาษ* ดซูว่ิาใครจะทน

ความอปัมงคลไปซือ้อาหารเช้าร้านข้างๆ กินได้บ้าง

แค่คดิก็สาแก่ใจแล้ว ดังน้ันเถ้าแก่ร้านจงึยอมให้อย่างง่ายดายมาก

กว่าหลิว่เหมยีนถังจะลงนามในสญัญาเสรจ็ดวงอาทิตย์ก็เอยีงไปทาง

ทิศตะวันตกแล้ว นางกลัวว่าสามีจะกลับมากะทันหันเหมือนเมื่อคืนอีก  

ดงันัน้ระหว่างทางกลบับ้านจงึซือ้หมสูามชัน้สามชัง่ครึง่** มาจากร้านขายเนือ้ 

แล้วกลบัไปบอกให้หลีม่ามาเอาไปท�าอาหาร

* วัวกระดาษและเดก็กระดาษ เป็นเครือ่งกระดาษทีเ่ผาให้คนตายเพ่ือน�าไปใช้ในปรโลก บางพ้ืนทีม่ธีรรมเนยีม 

เผาม้ากระดาษให้ผูช้าย และเผาวัวกระดาษให้ผู้หญิง เพราะสมยัโบราณเชือ่ว่าผูช้ายท่ีตายแล้วจะไปเป็นขุนนาง 

ที่ปรโลก ดังนั้นจึงต้องเผาม้ากระดาษให้ผู้ตายท่ีเป็นผู้ชายเพ่ือน�าม้าไปขี่ในอีกภพหน่ึง ในส่วนของผู้หญิง  

โดยสมยัโบราณการอาบน�า้และซักล้างจะมกีารก�าหนดเวลาทีแ่น่นอน คนทีใ่ช้น�า้สิน้เปลอืงโดยเฉพาะผูห้ญงิ  

เมือ่ตายไปจะต้องถูกลงโทษให้ดืม่น�า้ทีต่วัเองท�าให้สกปรกในชาตทิีแ่ล้วให้หมดจงึจะไปเกิดใหม่ได้ ดงันัน้จงึต้อง 

เผาววักระดาษเพ่ือไปช่วยเจ้านายดืม่น�า้สกปรกเหล่าน้ัน

** ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ทว่ารอจนดึกดื่นก็ยังไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้น นอกจาก

ความผดิหวังแล้ว หลิว่เหมยีนถังก็สัง่ให้หลีม่ามาน�าเนือ้พะโล้ไปแขวนไว้ใน 

บ่อน�า้ อย่าได้วางท้ิงไว้จนเสยี รอวันอ่ืนสามกีลบัมาบ้านค่อยน�ามากิน

ส่วนอาหารเย็นของหลิว่เหมยีนถังยังคงเป็นหัวไช้เท้าแห้งกินกับข้าว 

แต่เนื่องจากว่านางกระหายมากจึงตักน�้าแกงเน้ือมาคลุกข้าวกินด้วย  

ผลปรากฏว่าหัวไช้เท้าแห้งย่ิงอร่อยมากข้ึนกว่าเดิมอกี

ผ่านไปอกีสองสามวัน ตอนทีไ่ม่อาจเก็บเน้ือไว้ได้อกีน้ัน ก็ยังไม่เห็น 

เงาของสามชียุจิว่จะกลบัมา

ในขณะนัน้ข่าวว่าร้านแป้งทอดขายร้านให้กับกิจการเก่ียวกับคนตาย

พลันแพร่กระจายไปท่ัว ท�าเอาเถ้าแก่ร้านข้างๆ สบถด่าร้านแป้งทอดทีข่นย้าย

ข้าวของออกไปจนหมดอยู่ทกุวัน

วันนีห้ลิว่เหมยีนถังพาหลีม่ามาออกจากบ้านอกีครัง้ เพียงแต่ครัง้นี้ 

นางแต่งกายดูด ีเดนิตรงเข้าไปในร้านชยุป่ิงข้างๆ

หลงัเข้าไปนางกวาดตามองไปรอบๆ ร้านก่อนถามว่า "ท่านต้องการ

จะขายร้านหรอืไม่"

เถ้าแก่ร้านเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ "ร้านข้างๆ ไม่ใช่ร้านข้า ท้ังยัง 

ขายออกไปแล้วด้วย หากเจ้าไม่คิดซือ้อะไรก็อย่ามาบงัหน้าร้าน!"

หลิ่วเหมียนถังได้ยินกลับไม่หงุดหงิดแต่อย่างใด เพียงแค่เอ่ยอย่าง

เสยีดาย "หมอดดูตู�าแหน่งท่ีตัง้ของร้านแห่งน้ีแล้วบอกว่าสนับสนุนดวงสามข้ีา 

เหตใุดจงึถูกผูอ้ืน่ซือ้ไปเสยีแล้วเล่า...ถ้าอย่างน้ันไม่ทราบว่าเถ้าแก่สามารถ

ขายร้านของท่านได้หรอืไม่"

เพ่ือนบ้านนิสยัไม่ดีผูน้ั้นเผยสหีน้าหงดุหงดิ เดมิคิดอยากไล่คนออกไป 
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แต่หลงัดวงตากลอกหมนุไปรอบหน่ึงก็นึกเปลีย่นใจ "หากเจ้าซือ้จะเสนอราคา 

ทีเ่ท่าไร"

หลงัหลิว่เหมยีนถังประเมนิดรู้านค้าทีข่นาดพอๆ กันแล้วก็เสนอราคา 

ทีต่�า่ย่ิงกว่าราคาท่ีนางซือ้ร้านแป้งทอดเสยีอีก

เพ่ือนบ้านนสิยัไม่ดไีด้ยินแล้วเอ่ยอย่างไม่พอใจ "แม่นางมาล้อเล่น

หรอืไร! ราคาน้ีไม่ขาย!"

หลิว่เหมยีนถังได้ยินก็เอ่ยอย่างไม่ย่ีหระ "ไม่ขายก็ไม่เป็นไร ข้าเพ่ิงย้าย 

มาทีน่ี่ แค่ฟังตามท่ีหมอดดูดูวงให้เท่าน้ัน หากท่านเสนอราคาทีเ่หมาะสมมา 

ข้าก็จะซือ้โดยไม่ต้องเสยีเวลา หาไม่ข้ายังต้องไปสบืข่าวต่ออกี อย่างน้อย 

ก็ต้องรู้ว่าบนถนนแถบนีม้กิีจการอะไรอยู่บ้าง หากขัดกับกิจการข้าเข้ามใิช่ว่า

อปัมงคลหรอกหรอื เกรงว่าต่อให้ขายต่อยังจะขายไม่ออก..."

เมื่อได้ยินนางพูดเช่นน้ีใบหน้าที่ดูดุร้ายของเพ่ือนบ้านนิสัยไม่ดี 

พลนัมคีวามล�าบากใจเพ่ิมเข้ามา "ข้าเห็นว่าแม่นางเป็นคนตรงไปตรงมา 

บอกตามตรงว่าเมื่อก่อนก็เคยมีคนมาเสนอราคา แต่ว่าไม่คิดซื้อจริงจัง  

ชวนให้คนรงัเกียจนกั หากแม่นางตัง้ใจจะซือ้จรงิๆ ก็เชญิน่ังก่อน ข้าขอไป

ปรกึษากับภรรยาข้าสกัครู ่ดูว่านางเต็มใจหรอืไม่"

ประโยคทีค่ล้ายไม่เจตนาเมือ่ครูน้ี่ของหลิว่เหมยีนถังจีใ้จด�าของเถ้าแก่

เข้าเตม็ๆ ตอนนีร้้านข้างๆ ยังคงแขวนป้ายเก่าของร้านแป้งทอดอยู่ รอผ่านไป 

อกีไม่ก่ีวันกระดาษยมทูตหวัวัวหน้าม้า* มาวางเมือ่ใด ร้านของเขาได้รบั 

ผลกระทบไม่พูดถึง เกรงว่ากระทัง่คนซือ้ต่อยังจะไม่มด้ีวยซ�า้ อาศัยโอกาส 

ตอนทีห่ญิงสาวต่างถ่ินผู้น้ียังไม่รูเ้รือ่งรูร้าวตัง้ราคาขายให้นาง แล้วตนค่อย 

หาซือ้ร้านใหม่อกีทดีีกว่า!

* ยมทูตหัววัวหน้าม้า คือยมทูตสองตนผู้รับใช้อยู่ข้างกายพญายมในนรกตามคติความเชื่อแบบจีน ท้ังสอง 

มีรูปร่างเหมือนคน แต่ตนหนึ่งมีหัวเป็นวัว อีกตนหนึ่งมีหัวเป็นม้า
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สดุท้ายหลีม่ามาก็ได้แต่มองดหูลิว่เหมยีนถังผูม้ฝีีปากฉะฉานซือ้ร้านค้า

แห่งน้ีมาได้ในราคาท่ีต�า่ไม่ต่างจากร้านแป้งทอดมากเท่าไรนัก

มาถึงตอนน้ีนางมองค่ายกลทีห่ลิว่เหมยีนถังวางไว้ออกแล้วเช่นกัน 

อีกฝ่ายตั้งใจจะซื้อร้านค้าสองร้านท่ีต้ังอยู่ข้างกัน จากน้ันค่อยรวมเป็น 

ร้านเดยีวกันแต่แรกแล้ว

แม้จะซื้อมาถึงสองร้าน แต่เพราะว่าราคาถูกมาก เมื่อรวมราคา 

ทัง้สองร้านแล้วก็ยังเหมาะสม ต่อให้เพ่ิมค่าปรบัปรงุเข้าไปด้วยก็ยังถูกกว่า 

ราคาร้านค้าดีๆ  ท่ีอืน่

ในตอนทีห่ลิว่เหมยีนถังได้สญัญาร้านค้าสองฉบบัมาไว้กับมอืในทีส่ดุ 

นางก็ผ่อนลมหายใจยาวๆ แล้วย้ิมพลางเอ่ยกับหลี่มามา "โชคดีท่ีไม่ผิด 

ต่อหน้าทีท่ี่ได้รบัมา ในทีส่ดุก็ซือ้ร้านค้าได้ ข้าดมูาก่อนแล้ว เดมิทีร้านท้ังสอง 

เป็นบ้านหลงัเดยีวกัน ผนังก้ันน่าจะเตมิเข้ามาภายหลงั เจ้าของเดมิแบ่งขาย 

ออกเป็นสองส่วน ดงันัน้ตอนทบุผนงัก้ันทิง้ก็น่าจะง่ายดาย หลงัทาสร้ีานแล้ว

ตกแต่งใหม่ ท่านพ่ีก็น่าจะใช้งานร้านได้แล้ว อกีอย่าง..."

นางชีไ้ปยังคลองหลงัร้านแล้วเอ่ยต่อ "วันน้ีได้ยินพวกเพ่ือนบ้านพูดว่า 

ช่วงนีไ้หวหยางอ๋องก�าลังขุดสร้างทางน�า้ คลองหลงัร้านพวกเราจะเชือ่มไปถึง

แม่น�า้ทีข่ดุใหม่ วนัหน้าเรอืก็จะเดินทางไปมาสะดวกย่ิงขึน้ เวลาส่งสนิค้า 

ไม่จ�าเป็นต้องเสีย่งโยกคลอนบนเกวียนอกี ป้องกันไม่ให้เครือ่งเคลอืบดนิเผา

แสนล�า้ค่าถูกแรงสัน่สะเทอืนจนแตกหกัได้ด้วย"

หลีม่ามารบัฟังอยู่เงยีบๆ แต่ในใจรูส้กึนับถือหญิงสาวผูน้ี้จริงๆ แม้ 

ฝีมอืเย็บปักของนางจะดไูม่ได้เอาเสียเลย แต่ความรูด้้านท�าการค้านีเ้ป็นของจรงิ 

ท�าเลของร้านค้าแห่งนีก็้เลอืกซือ้ได้ยอดเย่ียมนกั

น่าเสยีดายท่ีสามขีองนางไม่ใช่พ่อค้าตวัจรงิ...คดิมาถึงตรงนีห้ลีม่ามา
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พลันถอนหายใจออกมากะทันหัน นึกสงสารแม่นางท่ีแสนฉลาดเฉลียว 

ทว่าไร้ท่ีพ่ึงพิงผูน้ีข้ึ้นมาจากใจจรงิ
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แม้ระยะนีเ้จนิโจวจะมกีารซ่อมบ�ารงุเส้นทางน�า้ แต่หลายคนก็ไม่ได้คิด 

ไปถึงเรือ่งทีค่ลองภายในจะเชือ่มถึงกันแล้วทีด่นิมรีาคาเพ่ิมมากข้ึนน้ีสกันิด

หากนายท่านของตนเป็นพ่อค้าผู้หนึ่งจริงๆ ก็สามารถน่ังรอวันที่ 

ราคาทีด่นิของร้านค้าปลกีวิเวกแห่งนีเ้พ่ิมสงูขึน้ได้เลย

หลิว่เหมยีนถังก�าลงันกึด้วยความต่ืนเต้นก็ได้ยินเสยีงเอ่ยหยอกเย้า

ดงัมาจากข้างนอกร้าน "ท่านเก้า ท่านมภีรรยาดีๆ เช่นน้ี วันเวลาท่ีจะร�า่รวย 

เทยีบเคยีงบ้านเมอืงคงอยู่อกีไม่ไกลแล้ว!"

หลิ่วเหมียนถังเงยหน้ามอง ท่ีแท้เป็นหมอเทวดาจ้าวท่ีรักษานาง 

ก�าลงัเดนิเคยีงข้างมากับสามนีางชยุจิว่

พวกเขาต่างเป็นบุรุษรูปโฉมหล่อเหลารูปร่างสูงโปร่ง ทั้งยังอยู่ใน

อาภรณ์หรูหรา ศีรษะสวมกวนหยก* ดูสะดุดตาผู้คน โชคยังดีท่ีที่น่ีเป็น 

8
    

* กวน เป็นค�าเรียกของเกี้ยวหรือมงกุฎที่ใช้รวบผมของผู้ชายจีนในสมัยโบราณ
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ตรอกปลีกวิเวก ไม่อย่างนั้นแค่ชุยจิ่วคนเดียวก็ดึงดูดสายตาหญิงสาว 

ทีเ่ดนิผ่านให้หยุดยืนดูได้แล้ว

ช่วงนี้หลิ่วเหมียนถังไม่ได้เจอหน้าสามีเลย ตอนนี้ได้มาพบกันท่ีนี่ 

จึงดีใจมาก รีบเข้าไปคารวะทั้งสองคน "ท่านพ่ีกับท่านหมอเทวดามาท่ีน่ี 

ได้อย่างไรกัน"

จ้าวเฉวียนแย่งเอ่ยกลั้วหัวเราะตอบ "ข้ากับท่านเก้าไปเย่ียมสหาย 

ทีอ่�าเภอข้างเคยีง เพ่ิงกลบัมา บงัเอญิเห็นเจ้าเดนิน�านายช่างมาทางน้ีจงึ 

ตามมาด.ู.."

ทุกวันน้ีย่ิงจ้าวเฉวียนได้เจอหลิ่วเหมียนถังก็ยิ่งพึงพอใจมากขึ้น แม้ 

ในจวนของเขาจะมภีรรยาและอนมุากมาย แต่ก็มเีพียงพวกคนทีรู่จ้กัใช้เงนิ  

ไม่รูจ้กัดแูล

ภรรยาเอกของเขาเป็นบุตรสาวคนโตของอันก๋ัวกง* นิสัยเฉยชา 

หลงใหลในรสพระธรรมตามมารดานาง เริม่แรกหากไม่ใช่อนัก๋ัวกงขัดขวางไว้ 

สดุก�าลงั ก่อนแต่งงานนางยังเคยต้ังปณิธานจะออกบวชเป็นชีเสยีด้วยซ�า้

คนศกึษาในพระธรรมให้ความส�าคญักบัเรือ่งความสงบสขุและใจกว้าง 

แต่ภรรยาแสนดีของเขากลับดีนักเชียว ถึงขั้นศึกษาจนเสียสติ ไม่สนใจ 

เรือ่งทางโลก หลงัแต่งงานมาไม่มคีวามรูส้กึผกูพันฉนัสามภีรรยาใดๆ ให้กัน  

ในสายตานางแล้วจ้าวเฉวียนยังน่าสนใจสูป้ลาไม้** ไม่ได้ด้วยซ�า้

มนีายหญิงท่ีวนัๆ เก็บตวัอยู่ในห้องพระ เรือ่งจปิาถะต่างๆ ในจวนโหว 

ก็สับสนวุ่นวายไปหมด ดังน้ันท่านโหวจ้าวจึงคิดว่าหากอนาคตเขาพา 

* ก๋ัวกง เป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางจีนในสมัยโบราณ แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีคุณงามความชอบ  

โดยบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋องคือกง โหว ป๋อ จื่อ หนาน แต่ละสมัยจะมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อย 

ต่างกัน ก๋ัวกงถือเป็นข้ันสงูสดุในล�าดบักง

** ปลาไม้ คอืไม้แกะสลกัทรงกลมคูกั่บไม้ทีใ่ช้เคาะ ใช้ส�าหรบัเคาะตอนสวดมนต์เพ่ือเพ่งสมาธิและให้จงัหวะ 

ในการสวดมนต์ เดมิเป็นอปุกรณ์ของศาสนาเต๋าแต่ศาสนาพุทธในจนีน�ามาใช้
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หลิว่เหมยีนถังเข้าบ้าน คนทีเ่ฉลยีวฉลาดอย่างนางจะต้องจดัการงานภายใน

จวนโหวได้อย่างแน่นอน

หลิว่เหมยีนถังได้ยินเขาพูดก็เพียงแค่ย้ิมน้อยๆ ตอบอย่างสภุาพ ด้วย 

กลวัว่าสามจีะรบีใช้งานร้านค้า ดงัน้ันหลังได้ร้านมาหลิว่เหมยีนถังกจ้็างช่าง

จ�านวนหนึง่มาจากตลาดตะวันตก เตรยีมจะปรบัปรงุร้านค้าทันที

เพ่ือเป็นการประหยัดเงิน งานหลายอย่างท่ีไม่จ�าเป็นต้องใช้แรง 

ต่างมนีางกับบ่าวหญิงสองคนเป็นผูท้�า

ภายในร้านยามนี้จึงค่อนข้างวุ่นวาย ไม่เหมาะจะนั่งลงพูดคุย

หลิว่เหมยีนถังเห็นว่าวันน้ีสามสีวมชดุสขีาวสะอาดสะอ้าน ไม่เหมาะจะ 

อยู่ในร้านท่ีมแีต่กลิน่ควันกล่ินน�า้มนัฉุนจดัเช่นน้ี จงึเอ่ยปาก "ประเดีย๋วข้าจะให้

หลีม่ามากลบับ้านไปท�าอาหารก่อน ท่านพ่ีสามารถพาท่านหมอเทวดาจ้าว 

ไปพักผ่อนท่ีบ้านก่อนได้นะเจ้าคะ"

ทว่าในใจท่านโหวจ้าวมุง่หมายบางอย่างไว้ พอได้เห็นหลิว่เหมยีนถัง 

เขาย่อมรูส้กึปวดใจเหมอืนเห็นคนในครอบครวัตนเองอยู่บ้าง

เมือ่เหน็นางหันตัวกลบัเข้าร้าน ถกกระโปรงขึน้บนัไดไปดงึกระดาษ

เคลอืบน�า้มนัเก่าบนผนงัออกด้วยตนเอง จ้าวเฉวยีนก็รบีพับแขนเสือ้แล้ว

กล่าวทนัที "แม่นางหลิว่...เจ้าลงมาพักผ่อนก่อนเถอะ ข้าท�าให้เจ้าเอง"

พูดจบเขาก็ปีนขึน้โต๊ะมาแย่งดงึกระดาษเคลอืบน�า้มนัออก เมือ่เหน็ว่า

ขนาดท่านโหวยังขึน้ท่ีสงู บ่าวชายของเขาย่อมไม่อาจอยู่ว่างได้ เข้ามาช่วย 

ด้วยเช่นกัน

ส่วนโม่หรบู่าวชายของชยุสงิโจวย้ายเก้าอ้ีตัวหน่ึงจากในร้านออกมา

วางหน้าประตใูห้ท่านอ๋องน่ังลง

ชุยสิงโจวไม่ได้นั่งลง แม้ยามน้ีจะเป็นช่วงเช้า ภายในตรอกเองก ็



73ขวงซั่งจยาขวง

เงยีบสงบไร้ผูค้น แต่หากเขานัง่ลงไม่ใช่จะเป็นอปุสรรคต่อการใช้หลิว่เหมยีนถัง

ล่อศตัรหูรอกหรอื

ทว่าเมือ่เขามองจ้าวเฉวียนท่ีขยันขนัแขง็ผดิปกติก็นกึเข้าใจความคดิ

ของอกีฝ่ายข้ึนมา หลงเสน่ห์หลิว่เหมยีนถังเข้าแล้วจรงิๆ ด้วย!

คิดถึงตรงนี้เขาก็พูดเสียงกร้าวขึ้น "สหาย ประเด๋ียวจะไปงานแข่ง 

หมากล้อมไม่ทนัแล้ว"
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