
7

21

คืนน้ีผ่านไปอย่างรวดเร็ว คนทั้งสองที่หลับไม่สนิทในคืนก่อน ในที่สุด

ก็ได้หลับสบายเสียที

เช้าตรู่ จวีมู่เอ๋อร์งัวเงียตื่นขึ้นมาเพราะถูกหลงเอ้อร์ตบก้นปลุกไป 

สองที นางขมวดค้ิวบ่นงึมง�าไม่พอใจ เขาพูดว่า "หากไม่ตื่นมาปรนนิบัติข้า 

ก็อย่าโทษว่าข้าไม่ได้ปลุกเจ้านะ"

จวีมู่เอ๋อร์นึกข้ึนได้ทันที จริงสิ นางต้องปรนนิบัติสามีตอนตื่นนอน

นางลุกนั่งตาปรือ หลงเอ้อร์วางสายคาดเอวลงในมือนาง แล้วยืน 

กางแขนรออยู่ข้างเตียง

แท้จริงแล้วที่บอกว่าปรนนิบัติก็เพียงแค่ให้นางรัดสายคาดเอวและ 

ติดกระดุมให้พอเป็นพิธีเท่านั้น หากนางท�าได้ไม่ดี เขาก็จะจัดการเองอีกครั้ง 

ในตอนเริ่มแรกเป็นเพราะเขาแค่อยากแกล้งนางเล่น หาความสุขจากการ

เรียกใช้นาง แต่พอผ่านไปนานวันเข้าก็กลับกลายเป็นความเคยชินอย่างหนึ่ง
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ระหว่างพวกเขาทั้งสองคน

ถ้าในตอนเช้าหลงเอ้อร์ไม่ได้ปลุกจวีมู่เอ๋อร์ที่ก�าลังหลับขึ้นมาใช้งาน 

เขาจะรู ้สึกไม่สบายใจอย่างมาก แต่หากได้เห็นนางขย้ีตางัวเงียขึ้นมา

ปรนนิบัติจนเสร็จแล้วกลับไปนอนต่อ เขาก็จะมีความสุขจนอยากยิ้มกว้าง 

จนกระทั่งเมื่อคืนถึงเพิ่งได้รู้ว่าที่แท้ภรรยาของเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นกัน

หากไม่ถูกปลุก

เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเขาก็รู้สึกพึงพอใจมาก

เขามองนางรับสายคาดเอวไปแล้วค่อยๆ คาดจนเสร็จ การปรนนิบัติ

นี้ดูเหมือนจะเสร็จเร็วเกินไป หลงเอ้อร์ไม่พอใจ เขาปลดสายคาดเอว 

ออกแล้วพูดว่า "เกี่ยวไม่อยู่ หลุดแล้ว"

จวีมู่เอ๋อร์ตกใจ จับสายคาดเอวแล้วเกี่ยวตะขออีกครั้ง คราวนี้แตะดู

จนมั่นใจว่าไม่มีปัญหาใด แต่พอจะปล่อยมือ สายคาดเอวกลับหลุดออกมา

อีกแล้ว

จวีมู่เอ๋อร์นิ่งไป ท่าทางของนางท�าให้หลงเอ้อร์แอบอมยิ้ม

จวีมู ่เอ๋อร์เกี่ยวตะขออีกครั้งพลางพูดว่า "หากเก่ียวสายคาดเอว 

ไม่ได้อีก คงต้องเป็นเพราะท่านอ้วนข้ึนแน่นอน หากเอวหนาจนคาดไม่ได้

จะท�าอย่างไรดี"

รอยย้ิมบนใบหน้าหลงเอ้อร์แข็งค้างไปทันที

นางยังพูดต่อ "หากจะสั่งตัดเสื้อหรือสายคาดเอวใหม่ก็ต้องใช้เงิน  

ย่ิงอ้วนยิ่งต้องใช้ผ้ามาก ก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นด้วยเช่นกัน แล้วจะท�า 

อย่างไรดี"

หลงเอ้อร์พูดเสียงดังอย่างอารมณ์เสีย "ข้าไม่อ้วน"
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คราวนี้สายคาดเอวถูกคาดไว้อย่างดี ไม่มีทีท่าว่าจะหลุดอีกแล้ว

จวีมู ่เอ๋อร์ลูบตามสายคาดเอวอย่างพอใจ ก่อนพูดด้วยน�้าเสียงที ่

เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ "ล�าบากท่านแล้ว ให้ข้าส่ังทางห้องครัว 

ท�าอาหารมันๆ ให้ท่านกินน้อยลง แล้วเพิ่มพวกผักมากหน่อยดีหรือไม่"

นางช่างเป็นภรรยาที่เอาใจใส่สามีย่ิงนัก

หลงเอ้อร์ขบเข้ียวเค้ียวฟัน "ข้าไม่อ้วน"

ฮูหยินรองพยักหน้า สองแขนโอบเอวเขาเอาไว้ แล้วพูดด้วยน�้าเสียง

ปลอบใจ "ไม่อ้วน ไม่อ้วนเลยสักนิด"

หลงเอ้อร์แค่นเสียง "หึ" หนึ่งที ภรรยามากเล่ห์คนนี้ชอบแว้งมา 

หาเรื่องเขา หลงเอ้อร์ผลักให้นางกลับไปบนเตียงแล้วเดินออกจากห้อง

เกิดเป็นชายต้องไม่หมกมุ่นมุ่งก่อแต่สงคราม เวลายังอีกยาวไกล  

มาดูกันว่าใครจะแกร่งกว่ากัน!

เมื่อเดินไปถึงหน้าประตู หลงเอ้อร์อดใจไม่ไหวต้องหันหน้ากลับมา 

มองนาง จวีมู่เอ๋อร์นอนหลับตาพริ้ม ที่มุมปากมีรอยย้ิม กอดผ้าห่มหลับ 

อย่างสบาย หลงเอ้อร์ย่ิงดูย่ิงรู้สึกไม่ยินดี

คิดท�าการใดต้องท�าให้เสร็จสิน้ในวันนัน้ เป็นชายจะแสดงความอ่อนแอ

ออกมาไม่ได้!

หลงเอ้อร์เดินกลับเข้ามา พลิกตัวจวีมู่เอ๋อร์ให้นอนคว�่า แล้วยื่นมือไป

ตีบั้นท้ายเล็กๆ ของนางหลายทีอย่างไม่เบาไม่หนัก

จวีมู่เอ๋อร์ตกใจ นางก�าลังนอนสบาย ยังไม่ทันได้สติดีก็ถูกตีเสีย 

แล้ว แม้ไม่เจ็บ แต่ยังคงร้องโอดโอยเสียงดังหลายที บ่นต�าหนิปนสะอื้น  

"ท่านหลงเอ้อร์ตีข้า! ท่านตีข้าได้อย่างไร!"
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หลงเอ้อร์หัวเราะร่วน เดินจากไปด้วยความพึงพอใจ

จวีมู ่เอ๋อร์ที่ได้ยินเสียงปิดประตูรู ้สึกโล่งอก ในที่สุดนางก็สามารถ 

นอนต่อได้อย่างสบายใจแล้ว

การท�าให้สามีมีความสุขไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย

หลังจากหลงเอ้อร์กินอาหารเช้าเสร็จ เขาไม่ได้เร่งรีบออกจากบ้าน 

หากแต่ไปพบหลงซานก่อน

ตอนน้ีฮูหยินสามก�าลังให้ลูกท้ังสองคนกินอาหารเช้า หลงเอ้อร์จึง 

เรียกตัวหลงซานออกมา "เจ้าเขียนจดหมายไปเชิญเนี่ยเฉิงเหยียนกับ 

เซี่ยวเซี่ยวมาเป็นแขกที่บ้านเราที"

หลงซานตะลึงไป "จะตรวจโรคให้ใครหรือ"

เนี่ยเฉิงเหยียนเป็นเจ้าเมืองไป่เฉียวซึ่งเป็นเมืองแห่งการแพทย์ เขา 

สนิทสนมกับหลงซานราวกับเป็นพ่ีน้องร่วมสายเลือด และหานเซี่ยวภรรยา

ของเขาก็เป็นหมอเทวดาช่ือดังแห่งแคว้นซึ่งเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับเฟิ่งอู่ 

ดังนั้นสามีภรรยาทั้งสองคู่จึงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา

แต่หลงเอ้อร์กับเนี่ยเฉิงเหยียนไม่ค่อยลงรอยกันเพราะเรื่องการค้า

สมุนไพร ดังนั้นเมื่อเขาอยากให้เนี่ยเฉิงเหยียนพาหานเซี่ยวมาอย่างกะทันหัน 

สิ่งแรกที่หลงซานคิดได้ก็คือต้องมีใครป่วยหนัก

"ไม่มีใครป่วย" หลงเอ้อร์เหลือบมองเฟิ ่งอู ่ที่แอบยื่นหัวออกมาดู  

ก่อนพูดว่า "ข้าอยากให้เซี่ยวเซี่ยวมาตรวจชีพจรให้มู่เอ๋อร์สักหน่อย มือเท้า

ของนางเย็นมาก ไม่รู้ว่าสุขภาพเช่นน้ีเหมาะจะตั้งท้องหรือไม่"

"ท้องแล้วหรือ!" เฟิ่งอู่ท่ีแอบฟังอยู่ตะโกนเสียงดัง
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ชายหนุ่มท้ังสองคนหันไปมองพร้อมกัน เฟิ่งอู่หดหัวกลับเข้าไปทันที 

ท�าราวกับไม่เคยปรากฏตัวออกมา

หลงซานเข้าใจความหมายของหลงเอ้อร์ หากเพียงคิดอยากบ�ารุง

ร่างกายคงไม่ต้องถึงมือของหานเซี่ยวที่อยู่ห่างไปไกลพันลี้ ดังน้ันพี่รองคงมี

เรื่องส�าคัญที่ไม่สะดวกจะพูดออกมา หลงซานจึงตอบเสียงเครียด "ข้าต้อง

คิดดูก่อนว่าจะพูดอย่างไร ด้วยนิสัยของอาเหยียน ใช่ว่าข้าอยากให้เขามา

นั่งเล่นท่ีนี่เขาก็จะยอมมา"

"เขาต้องคิดแค้นเคืองพี่รองอยู่แน่นอน" เฟิ่งอู ่ที่หลบอยู่หลังประต ู

ส่งเสียงแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างอดใจไม่ไหว

หลงเอ้อร์หันไปจ้องประตูบานนั้นอย่างไม่สบอารมณ์นัก แล้วขยับปาก

เป็นสัญญาณให้หลงซาน หลงซานเข้าใจความหมายเป็นอย่างดี หากเขา

เรียกเน่ียเฉิงเหยียนมาไม่ได้ก็ต้องให้เฟิ่งอู่ไปชวนหานเซ่ียวมา ด้วยนิสัย 

ของเนี่ยเฉิงเหยียนที่รักทะนุถนอมหานเซ่ียว ถ ้าหานเซ่ียวจะมาที่นี่  

เนี่ยเฉิงเหยียนย่อมไม่กล้าขัดขวาง

หลงซานพยักหน้ารับค�า แม้สองพี่น้องไม่ได้พูดอะไร แต่เฟิ่งอู่ก็ยัง

เข้าใจ นางยื่นหน้าออกมาพูดว่า "พี่รอง ข้าไปหาเซี่ยวเซี่ยวได้นะ พี่จะขอร้อง

ข้าหรือไม่"

ค�าตอบของหลงเอ้อร์คือหมุนตัวเดินจากไป ท�าให้เฟิ ่งอู ่โกรธจน 

กระทืบเท้า

หลงเอ้อร์เดินเร็วมาก หากมีหลงซานคอยช่วย เขาก็ไม่ต้องกังวลว่า 

เฟิ่งอู ่จะท�าตัวป่วนจนวุ่นวาย และแม้เฟิ่งอู ่มีนิสัยซุกซนแต่นางก็รู ้ความ  

เขาแน่ใจว่านางต้องเชิญหานเซี่ยวมาได้อย่างแน่นอน
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เมื่อจัดการเรื่องนี้เสร็จ หลงเอ้อร์ก็รีบขึ้นรถม้าไปยังเมืองข้างเคียง  

ที่นั่นมียอดฝีมือในการท�าอาวุธลับซ่อนตัวอยู่

หลงเอ้อร์ใช้เงินสิบต�าลึงทองสั่งให้เขาท�าไม้เท้าหนึ่งอันซึ่งมีรูปลักษณ์

ภายนอกเหมือนกับไม้เท้าธรรมดาที่คนตาบอดใช้ แต่ในไม้เท้าต้องมีมีดสั้น 

รวมทั้งอาวุธลับซ่อนเอาไว้ และต้องแข็งแรงไม่หักง่ายด้วย คนผู้นั้นเชี่ยวชาญ

อย่างมาก หลงเอ้อร์พูดเพียงรอบเดียวเขาก็เข้าใจ ทั้งยังวาดรูปบนกระดาษ

ให้หลงเอ้อร์ดูเพื่อเป็นตัวอย่าง หลงเอ้อร์พอใจมาก รีบทิ้งเงินเอาไว้แล้วกลับ

เข้าเมืองหลวง

ตอนกลางวัน หลงเอ้อร์ไปกินอาหารร่วมกับเสนาบดีกรมพิธีการ 

และคนของส�านักสังคีต พวกเขายืนยันว่าจักรพรรดิตัดสินพระทัยแล้วว่าจะ

จัดตั้งคณะนักพิณน้อยไปเล่นพิณเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเหล่าทูตนักพิณ

เด็กของแคว้นซีหม่ิน เร่ืองน้ีท�าให้กรมพิธีการกับส�านักสังคีตรู้สึกล�าบากใจ

หลงเอ้อร์แอบยินดี แต่ปากกลับเอ่ยปลอบใจพวกเขาไปหลายค�า  

ทั้งยังเสนอความคิดเห็นไปด้วย หลังจากนั้นจึงฉวยโอกาสก�าชับให้พวกเขา

จัดวางตัวหลงเป่าไว้เป็นคนสุดท้าย

เสนาบดีกรมพิธีการกับคนของส�านักสังคีตตกปากรับค�า

หลงเอ้อร์รู้ว่าท�าเช่นนี้คงยังไม่เพียงพอ ตัวเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังว่า

อาหารมื้อเดียวจะสามารถจัดการปัญหาเร่ืองนี้ให้เรียบร้อยได้ เขาจึงพูดว่า 

"ข้ารู้ว่าเรื่องนี้จัดการล�าบาก สุดท้ายแล้วเรื่องราวจะจบลงด้วยดีหรือไม่  

ยังต้องดูว่าคณะทูตนักพิณของแคว้นซีหมิ่นยอมรับด้วยหรือไม่เช่นกัน  

ตอนนี้การประชันพิณยังไม่เร่ิม เร่ืองน้ีจึงยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ แต ่

หากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นตอนนี้ เกรงว่าทั้งสองฝ่ายคงมองหน้า 
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กันไม่ติด เช่นน้ีก็แล้วกัน ข้าขอเป็นเจ้าภาพให้ใต้เท้าทั้งหลายเชิญคณะทูต

นักพิณแคว้นซีหม่ินกับตัวแทนนักพิณของแคว้นเรามานั่งสังสรรค์กันสักครั้ง

เพื่อท�าความรู้จักและเช่ือมสัมพันธ์กัน จากนั้นท้ังสองฝ่ายคงเห็นแก่หน้ากัน

บ้าง ไม่แน่ว่าในท้ายที่สุดอาจยอมพูดคุยและเลิกราต่อกันด้วยดีก็เป็นได้"

คนของส�านักสังคีตมองหน้าเสนาบดีกรมพิธีการ ในใจแอบคิดว่า  

ท่ีท้ังสองฝ่ายเกิดความตึงเครียดข้ึนก็เป็นเพราะเด็กน้อยของคฤหาสน์ 

สกุลหลงก่อเร่ืองทิ้งไว้ไม่ใช่หรือ ท่านหลงเอ้อร์ช่างพูดได้เก่งนัก เห็นได้ชัด

ว่าเขาต่างหากที่เป็นคนร้อนใจอยากคลี่คลายปัญหานี้ แต่กลับพูดเหมือนว่า

ก�าลังท�าเพ่ือช่วยไม่ให้กรมพิธีการเสียเปรียบอย่างไรอย่างนั้น

เสนาบดีเถียนเข้าใจถึงคุณและโทษของเรื่องนี้ดี ตอนนี้ทางกรมพิธีการ

รู้สึกล�าบากใจทั้งสองด้าน หากท�าไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบหนัก ไม่ต้องพูด 

ถึงจักรพรรดิที่คงทรงคาดโทษ แม้แต่ท่านหลงเอ้อร์ก็ต้องไม่พอใจอย่าง

แน่นอน ขุนนางคนอ่ืนคงเห็นพวกเขาเป็นตัวตลก ดังนั้นไม่ว่าท่านหลงเอ้อร์

จะเป็นเจ้าภาพหรือไม่ น�้าใจนี้ก็ต้องรับเอาไว้

หากรับไว้แล้วท�าไม่ดีก็ไม่ได้ แต่หากไม่รับแล้วท�าไม่ดีก็ไม่ได้อีก  

จะท�าอย่างไรก็ไม่ได้ทั้งสองด้าน แต่ถ้าเลือกไม่รับ ภายหลังอาจตกท่ีนั่ง

ล�าบากว่า 'เพราะตอนนั้นไม่ท�าตามที่ข้าบอก ตอนนี้จึงไม่ส�าเร็จ' ดังนั้นสู้รับ

น�้าใจนี้ไว้ก่อนคงดีกว่า

เสนาบดีเถียนในใจเป็นกังวล แต่ยังคงพยักหน้า เอ่ยค�าขอบคุณ 

ไม่หยุดปาก

หลงเอ้อร์จึงก�าหนดวันนัดพบในอีกสามวันหลังจากนี้ให้ไปร่วมกัน 

ล่องเรือสังสรรค์ท่ีทะเลสาบชุ ่ยหู เขาขอให้กรมพิธีการกับส�านักสังคีต 
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เตรียมรายช่ือผู้ท่ีจะเชิญมาเพ่ือให้เขาจัดเตรียมทุกอย่างได้สะดวกยิ่งข้ึน

หลังจากหลงเอ้อร์ออกจากหอสุราก็ไปที่จวนว่าการต่อ ชิวรั่วหมิง 

ก�าลังอ่านเอกสารเกี่ยวกับคดีลักพาตัวจวีมู ่เอ๋อร์กับติงเหยียนซานอยู่ มี 

บางเรื่องท่ีเขายังคิดไม่ตก เม่ือรู้ว่าหลงเอ้อร์มาจึงรีบให้คนไปเชิญเข้ามา 

พูดคุย

หลงเอ้อร์ต้ังใจมาสอบถามความคืบหน้าเรื่องคดีลักพาตัว ชิวรั่วหมิง

ส่ายหน้า ตอบเหมือนกับที่ผ่านมาว่าได้ส่งคนออกไปตรวจสอบอย่างเข้มงวด 

ประตูเมืองก็ปิดแล้ว ไม่มีทางปล่อยให้พวกเขาหนีไปได้อีกอย่างแน่นอน

"พวกเขาอาจไม่ได้หนีและยังคงอยู่ในเมืองนี้ก็ได้ ใต้เท้าตรวจสอบได้

เบาะแสอะไรจากในเมืองบ้างหรือไม่"

"ค้นหามาสองวันแล้ว ตอนนี้ยังไม่พบอะไรเลย" ชิวรั่วหมิงรู้สึกว่า 

เรือ่งนีท้�าให้ตนเสยีหน้ามาก น�า้เสยีงจงึฟังดไูม่ดีนกั "เมือ่วานทีท่่านหลงเอ้อร์ 

ถามเกี่ยวกับพิษ ข้าได้ไปตรวจสอบมาแล้ว สามปีมาน้ีในเมืองหลวงมีคดีถูก

วางยาพิษจนตายทัง้หมดสบิสามคด ีแต่ไม่มพีษิชนดิใดทีม่ฤีทธ์ิตรงกบัอาการ

ของโจรท้ังแปดคนนั้นเลย ส่วนอาการของคนถูกพิษข้าได้แจ้งไปที่หอ 

แพทย์หลวงในวังแล้ว คงต้องรอให้พวกเขาตรวจสอบดูว่าเป็นพิษชนิดใด เรา

จึงจะมีเบาะแสใหม่" ในเม่ือตอนนี้ยังหาตัวคนวางยาไม่พบ เช่นนั้นคงต้อง

ฝากความหวังไว้ท่ียาพิษแล้ว

เดิมทีหลงเอ้อร์ก็ไม่ได้คาดหวังว่าคดีนี้จะสามารถปิดลงได้ในทันที  

เขาเพียงแค่มาแสดงสีหน้าไม่พอใจให้ชิวร่ัวหมิงเห็นเพื่อสร้างแรงกดดันบ้าง

เท่านั้น ดังนั้นเมื่อได้ฟังค�าตอบก็เพียงพยักหน้า แล้วเอ่ยลากลับคฤหาสน์ไป

วันน้ีว่ิงวุ่นทั้งวันท�าให้เสียพลังกายพลังใจไปไม่น้อย แต่กลับไม่ม ี
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ความคืบหน้าอะไรเลย หลงเอ้อร์หลับตานั่งพิงผนังรถม้าอย่างเหน่ือยอ่อน 

รู้สึกร�าคาญที่รถม้าว่ิงช้าเกินไป เขาอยากกลับไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของ 

จวีมู่เอ๋อร์ที่คฤหาสน์ในพริบตานี้เลย

หลงเอ้อร์บ่นในใจไปตลอดทาง จนกระทัง่ถงึคฤหาสน์สกลุหลงในทีส่ดุ

เม่ือเข้าไปในคฤหาสน์ เขาก็เห็นจวีมู่เอ๋อร์ก�าลังสอนหลงเป่าดีดพิณ 

อยู่ในเรือน และมีเฟิ่งอู่ท่ีอุ ้มหลงเชี่ยวน่ังแทะเมล็ดแตงอยู่ด้านข้างพลาง 

เอ่ยปากชมว่าหลงเป่าดีดได้ดี

หลงเอ้อร์ยืนพิงต้นไม้ใหญ่มองดูฉากนั้น

ภาพตรงหน้าช่างน่าชมนักเพราะมีมู่เอ๋อร์ของเขาอยู่ ส่วนคนท่ีนั่ง 

แทะเมล็ดแตงท�าลายความงามนั้นย่อมต้องมองข้ามไป แต่เสียงพิณติงๆ 

ตังๆ น้ีมันไพเราะอย่างไรหนอ เขาไม่เข้าใจ

หลงเป่าเดก็ดดีดีพณิเสยีงเดียวซ�า้ไปซ�า้มา ท่าทางชืน่ชอบเป็นอย่างมาก

หลงเอ้อร์ก�าลังยืนมองพวกนางอยู่เงียบๆ ก็ได้ยินเฟิ่งอู่ตะโกนเสียงดัง 

"พี่รองกลับมาแล้ว"

หลงเป่าเงยหน้าข้ึนทันที ร้องเรียกเขาเสียงใส "ลุงรอง"

เมื่อครู่เฟิ่งอู่ยังชมหลงเป่าไม่หน�าใจ ตอนนี้จึงพูดขึ้นอีกว่า "เป่าเอ๋อร์

เด็กดี ลุงรองของเจ้าต้องฟังเจ้าดีดพิณจนเคลิบเคล้ิมแน่เลย"

หลงเป่าที่ได้รับค�าชมย้ิมอย่างสดใส

แต่หลงเอ้อร์กลับรู้สึกปวดหัว เฟิ่งอู ่สอนลูกเช่นนี้จะไม่เป็นปัญหา 

แน่หรือ หากหลงเป่าเติบโตไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นทั้งหญิงงามอันดับหนึ่ง 

ในใต้หล้า เป็นนักวาดอันดับหนึ่งในใต้หล้า เป็นหญิงฉลาดอันดับหน่ึง 

ในใต้หล้า เป็นนักพิณฝีมือดีอันดับหนึ่งในใต้หล้า รวมทั้งเป็นเด็กดีที่หนึ่ง 
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ในใต้หล้า อืม แล้วจะท�าอย่างไรเล่า

หลงเอ้อร์ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรกับแม่ลูกสามคนนั้นดี แต่จวีมู่เอ๋อร์กลับ

หัวเราะไม่หยุด ก่อนที่นางจะเรียกเขาเสียงหวาน "ท่านพี่กลับมาแล้วหรือ"

หลงเอ้อร์กระแอมกระไอแล้วตอบรับ "อืม" เพียงค�าเดียว

จวมีูเ่อ๋อร์กวกัมอืเรยีกด้วยรอยยิม้ หลงเอ้อร์จงึเดนิเข้าไปนัง่ลงข้างกายนาง

นางเอ่ยถาม "ท่านพ่ีเหน่ือยหรือไม่"

"พอทนได้" มีคนนอกอยู่ด้วย เขาต้องขึงขังสักหน่อย

จวีมู่เอ๋อร์ไม่สนใจ เอ่ยถามเสียงหวานอีกครั้ง "ท่านพี่กระหายน�้า 

หรือไม่ ข้าเทน�้าชาให้ท่านพ่ีดีหรือไม่"

หลงเอ้อร์เหลือบมองเฟิ่งอู่แวบหนึ่ง แล้วพยักหน้ารับว่าดี

จวีมู่เอ๋อร์ท�าหน้าที่ภรรยาที่ดี เทน�้าชาให้หลงเอ้อร์ถ้วยหนึ่ง

เมื่อเห็นเฟิ่งอู่นั่งน่ิงมองอยู่ด้านข้าง หลงเอ้อร์ก็รู้สึกว่าตัวเองได้หน้า 

ความเหนื่อยล้าหายไปจนหมดสิ้น เขาส่งสายตาให้เฟิ ่งอู ่เป็นท�านองว่า  

'เจ้าจงเรียนรู้ไว้ แล้วน�าไปปรนนิบัติกับเจ้าสามให้ดี' จากน้ันก็หยิบถ้วยชา

มาดื่มอย่างมีความสุข

จวีมู่เอ๋อร์ถามด้วยรอยย้ิม "ท่านพ่ีเบื่อหรือไม่"

ในใจหลงเอ้อร์คิดว่า 'วันนี้น้องหญิงช่างเอาใจนัก' ท�าให้เขาได้หน้า 

ได้ตาต่อหน้าคนนอก เขาจึงแสร้งตอบ "คุยงานมาทั้งวันจึงรู้สึกเบื่ออยู่บ้าง"

รอยยิ้มจวีมู ่เอ๋อร์เพ่ิมมากขึ้นจนดูสดใส "เช่นนั้นมู่เอ๋อร์ดีดพิณให้ 

ท่านพี่ฟังคลายเครียดนะ"

รอยยิ้มบนใบหน้าของหลงเอ้อร์แทบกระด้างไป โชคดีที่ยังนึกข้ึนได้ว่า

มีเฟิ่งอู่ หลงเป่ากับหลงเชี่ยวดูอยู่ข้างๆ ดังนั้นเขาจึงฝืนยิ้มแล้วตอบเสียงเบา
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ว่า "ดีสิ"

หลงเป่าเห็นลุงรองอยากฟังพิณจึงรีบเสนอตัวขึ้นมาทันที "ลุงรอง  

ข้าก็ดีดเป็นนะ ข้าอยากดีดให้ลุงรองฟังเหมือนกัน"

หลงเอ้อร์ยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ได้ยินจวีมู ่เอ๋อร์หัวเราะแล้วบอกว่า 

"ดีเลย เป่าเอ๋อร์ดีดให้ลุงรองฟังนะ ลุงรองชอบฟังพิณท่ีสุดเลย"

หลงเอ้อร์ยังไม่ได้พูดอะไรอยู่เช่นเดิม แต่หลงเป่าเด็กดีเริ่มดีดพิณติงๆ 

ตังๆ ข้ึนมาแล้ว

เขามองหลงเป่าท่ีก้มหน้าดีดพิณอย่างตั้งใจ อยากบอกให้นางอย่าดีด

ก็พูดไม่ออก แต่นางดีดเพลงอะไรกัน แค่เสียงเรียบๆ ง่ายๆ ไม่ก่ีเสียง  

ดีดซ�้ากันไปมาไม่ยอมหยุด

หลงเอ้อร์ฝืนยิ้มต่อไปไม่ไหว ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดคณะทูต

นักพิณแคว้นซีหม่ินจึงคิดว่าหลงเป่าแกล้งก่อกวน เพราะเสียงพิณประกอบ

ท่าทางตั้งอกตั้งใจของนาง แม้แต่คนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ยังคิดว่าเป่าเอ๋อร์

เด็กดีจงใจท�าเลย

หลงเอ้อร์หันหน้าไปทางจวีมู่เอ๋อร์ นางย้ิมอย่างอ่อนหวาน เอียงหัว 

เล็กน้อย ดูท่าทางเบิกบานเป็นอย่างมาก

นี่สิจึงจะเรียกว่าจงใจ!

จงใจชัดๆ!

หญิงเจ้าเล่ห์ผู้นี้คงก�าลังแก้แค้นที่เมื่อวานเขาหมางเมินนางซ�้ายังไปที่

หอคณิกาเป็นแน่ ใครบอกว่าเขาหลงเอ้อร์คิดเล็กคิดน้อย เขาแทบลืม 

เรื่องนั้นไปแล้ว แต่หญิงผู้นี้ยังคงจ�าได้ แล้วยังหาทางแก้แค้นเขาอีก

เหตุใดเขาจึงตกหลุมพรางด้วยความใจกว้างทุกครั้งไป
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เสียงพิณของหลงเป่าไม่ต้องใช้สมองในการฟังแม้เพียงนิด จะว่าไป

แล้วในสมองเขาก็ไม่ได้ช่ืนชมเสียงพิณนัก ดังนั้นจึงตั้งใจเหม่อลอยอย่าง 

เปิดเผย

เหม่อลอยอย่างไรหรือ ก็แบบที่จ้องหน้าจวีมู่เอ๋อร์ ตั้งใจจ้อง จ้องเข้า 

ไปอย่างเอาเป็นเอาตาย

จวีมู่เอ๋อร์ที่ถูกจ้องนั้นไม่มีปฏิกิริยาอะไร แต่กลับเป็นเฟิ่งอู่ที่ทนไม่ไหว 

เห็นทีพี่รองคงรังแกมู่เอ๋อร์ที่น่าสงสาร เขาท�าตัวแย่เกินไปแล้ว

เฟิ ่งอู่ลุกข้ึนเรียกให้หลงเป่ากลับเรือน นางตัดสินใจว่าจะกลับไป 

พูดคุยกับหลงซาน ให้เขาร่วมมือกับพ่ีใหญ่สั่งสอนพี่รอง มีอย่างที่ไหนท�าให้

ภรรยากลัวถึงเพียงน้ี พอกลับมาถึงก็ต้องถามไถ่ เทน�้าชา ดีดพิณ ซ�้ายัง 

ไม่ละอายใจ แต่กลับดูได้ใจเสียอีก!

เมื่อเฟิ่งอู่เดินไปถึงปากทาง นางก็อดใจไม่ไหวหันขวับมาแล้วพูดว่า 

"มู่เอ๋อร์ ถ้าใครรังแกเจ้า เจ้าไม่ต้องกลัว บอกข้าได้เลย ข้าจะปกป้องเจ้าเอง"

จวีมู่เอ๋อร์พยักหน้ารับค�า แต่หลงเอ้อร์ที่จู่ๆ ก็ถูกเฟิ่งอู่ถลึงตาใส่รู้สึก

โมโหขึ้นมาทันที

รอจนพวกเฟิ่งอู่ไปกันหมดแล้ว หลงเอ้อร์จึงแค่นเสียง "หึ" ติดต่อกัน

สามครั้ง

จวีมู่เอ๋อร์รีบถาม "ท่านพ่ีระคายคอหรือว่าเป็นหวัด ข้าส่ังห้องครัว 

ให้ต้มน�้าขิงมาให้ดีหรือไม่"

"เจ้ากล้านักนะ!" หลงเอ้อร์ยืนข้ึนด้วยความโมโห เอาสองมือไพล่หลัง 

"ตามข้ากลับห้อง!"

จวีมู่เอ๋อร์เดินตามหลังเขากลับห้องไป
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พอเข้าห้อง จวีมู่เอ๋อร์ที่ได้ยินเสียงหลงเอ้อร์นั่งลงก็รีบเข้าไปบีบไหล่ 

ให้เขาอย่างขยันขันแข็ง "ท่านพ่ีคงเหนื่อย ข้าบีบไหล่ให้ท่านนะ"

"ทุกวันนี้เจ้าคงไม่เบื่อสินะ คิดแต่จะหาวิธีใหม่ๆ มาแกล้งข้าประจ�า"

จวีมู่เอ๋อร์เพียงย้ิม ต้ังใจบีบไหล่ต่อไป ไม่ปฏิเสธไม่โต้แย้งแต่อย่างใด

หลงเอ้อร์หมดค�าพูดทันที เม่ือนางไม่ตอบรับ เขาก็แสดงต่อไม่ได้  

ไม่สนุกเอาเสียเลย

แต่พอคิดไปคิดมาก็เริ่มรู ้สึกว่ายอมแพ้ไม่ได้ เขาแต่งนางเข้ามา 

เพื่ออะไรกัน ก็เพ่ือให้นางรู้ว่าเขาแกร่งกว่านางไม่ใช่หรือ เขาไม่เพียง 

แกร่งกว่า ยังฉลาดกว่านางอีกด้วย เขาต้องท�าให้นางยอมแพ้ให้ได้

แต่เป็นเพราะอะไรนางจึงมักท�าให้เขาโกรธ

หลงเอ้อร์ดึงตัวจวีมู่เอ๋อร์ให้มาอยู่ตรงหน้า พลิกตัวนางให้นอนคว�่าลง

บนตักตัวเอง แล้วตีก้นไปหลายที

"ท่านตีข้าท�าไม"

จวีมู่เอ๋อร์ดีดตัวข้ึนมาร้องลั่น

"เจ้าบีบไหล่ได้ไม่ดี ต้องถูกลงโทษ" หลงเอ้อร์ตอบอย่างมีเหตุผล

เมื่อเห็นนางท�าหน้าย่นยู่เป็นซาลาเปาพร้อมทั้งเอาสองมือคลึงก้นแล้ว 

หลงเอ้อร์ก็อดไม่ได้ที่จะย้ิมกว้าง หัวเราะอย่างไร้เสียง

ดูสิ วิธีจัดการภรรยาของข้าก็มีไม่น้อยนะ

จวีมู่เอ๋อร์เบ้ปาก กล่าวอย่างเศร้าสลด "เฟิ่งเฟิ่งบอกว่าหากมีใครรังแก

ข้า ให้ข้าไปหานางได้"

หลงเอ้อร์จึงรีบพูดว่า "ลงโทษห้ามออกไปไหน"

"เป่าเอ๋อร์บอกไว้ว่าถ้ามีของอร่อยจะส่งมาให้ข้า"
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"ลงโทษห้ามกินอาหาร"

จวีมู ่เอ๋อร์หมุนตัวเดินเข้าไปในห้องชั้นใน คล�าทางไปที่เตียงแล้ว 

ถอดรองเท้าปีนข้ึนเตียง

หลงเอ้อร์ที่เดินตามนางถามอย่างสงสัย "เจ้าจะท�าอะไร"

"ห้ามออกไปไหน ห้ามกินอาหาร เช่นนั้นก็คงท�าได้แค่นอนแล้ว  

ท่านไม่ต้องสนใจข้า ข้าจัดการตัวเองได้เป็นอย่างดี"

หลงเอ้อร์ใช้น้ิวจ้ิมหน้าผากนาง "ยังจะกวนอีก!"

"ท่านจะลงโทษไม่ให้ข้านอนอีกหรือ"

"..." เขาย่ืนนิ้วไปจ้ิมหน้าผากนางอีกทีหนึ่ง

จวีมู่เอ๋อร์เอามือกุมหน้าผากเอ่ยถามอย่างจริงจัง "ท่านไม่ชอบให้เรา

อยู่กันแบบเงียบๆ ชอบให้โวยวาย อยากเห็นคนร้องไห้ นอนกลิ้งตัวหรือ 

ผูกคอตายใช่หรือไม่ ข้าท�าได้นะ"

หลงเอ้อร์สะบัดรองเท้าตามข้ึนเตียงไป แล้วก้มตัวลงกัดริมฝีปาก 

ของนาง "ข้าชอบดูคนหน้าแดง"

"เช่นนั้นเป็นกลิ้งก็แล้วกัน" จวีมู ่เอ๋อร์พูดจบก็เร่ิมกลิ้งตัว ปากก็ 

ร้องตะโกนว่า "ไม่ได้ๆ ไม่ยอมๆ..."

หลงเอ้อร์ตะลึง นางกลิ้งจริงๆ หรือ

เขาดูนางกลิ้งตัวสักพักจนกระทั่งนางรู้สึกเหนื่อย ทั้งกลิ้งตัวทั้งพูดว่า 

"ท่านพี่รีบห้ามข้าสิ รีบบอกให้ข้าอย่าก่อเร่ือง"

หลงเอ้อร์ถลึงตามอง นางต้องลงทุนแสดงเต็มที่เช่นนี้ด้วยหรือ แม ้

ในใจจะคิดเช่นน้ัน แต่เขายังคงย่ืนมือไปกอดนางเอาไว้

จวีมู่เอ๋อร์หยุดกลิ้งตัว หายใจเหนื่อยหอบ "การเป็นภรรยานี่ไม่ง่ายดาย
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เลย"

"ภรรยาบ้านใดเหมือนเจ้าคงถูกเขียนหนังสือหย่าไปนานแล้ว"

"เพราะข้ายังก่อเร่ืองไม่ดีพอหรือ" พูดจบนางก็ถูกหยิกแก้มอีกครั้ง

จวีมู่เอ๋อร์หัวเราะคิกคัก ย่ืนมือไปกอดหลงเอ้อร์เอาไว้ 

"วันนี้ท่านพ่ีท�าอะไรมาบ้าง"

"ไปส่ังไม้เท้าอันใหม่ให้เจ้า และเชิญท่านหมอฝีมือดีมาตรวจชีพจรให้

เจ้าด้วย"

จวีมู่เอ๋อร์พยักหน้า "ขอบคุณท่านพี่ ซื้อพิณให้ข้าอีกสักคันได้หรือไม่"

"สิ้นเปลือง ฟุ่มเฟือย" หลงเอ้อร์บิดติ่งหูนาง "ไม่อนุญาต"

"นักพิณมือดีมักขาดพิณที่ดี"

"นักพิณมือดีถือไม้ผุก็ยังสามารถดีดได้ ข้าเห็นด้วยตาตัวเองว่าพิณ 

ของเจ้ากองเต็มห้อง ไม่อนุญาตให้ซ้ือพิณ ฟุ่มเฟือย"

"ใจของนักพิณท่ีมีต่อพิณท่ีดี ท่านไม่มีวันเข้าใจหรอก"

"ใจของชายที่หาเงินมาเล้ียงครอบครัว เจ้าก็ไม่มีวันเข้าใจเช่นกัน"

"ข้าเข้าใจ" หัวใจที่คิดเล็กคิดน้อยอย่างแสนสาหัสของเขา นางเข้าใจดี 

แต่นางเลือกไม่พูดเท่านั้น

แม้จะไม่ได้พูด แต่หน้าผากของนางก็ยังคงถูกชายหนุ ่มที่หาเงิน 

มาเลี้ยงครอบครัวเขกไปหนึ่งที จวีมู่เอ๋อร์อดรู้สึกเสียใจขึ้นมาไม่ได้ การที ่

คนสองคนรู้ใจกันมากเกินไปก็ไม่ใช่เร่ืองที่ดีเท่าใดนัก

จวีมู่เอ๋อร์รีบเปล่ียนหัวข้อสนทนา "วันนี้ท่านพี่ยังท�าอะไรอีกบ้าง"

"ไปพบคนของกรมพิธีการ" หลงเอ้อร์เล่าเร่ืองที่ว่าอีกสามวันให้หลัง 

จะเชิญคณะทูตนักพิณแคว้นซีหม่ินไปท่องเที่ยวหาความส�าราญ
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จวีมู่เอ๋อร์เข้าใจจุดประสงค์ของเขาเป็นอย่างดีจึงเอ่ยถามว่า "ล่องเรือ

ก็คือการดื่มเหล้าหาความส�าราญบนทะเลสาบหรือ"

หลงเอ้อร์เคร่งเครียดขึ้นทันใด ค่อยๆ ตอบอย่างระมัดระวังตัว 

"แน่นอนว่าต้องเชิญหญิงคณิกาไปช่วยสร้างความสุขบ้าง แต่ว่าการล่องเรือ

คงเทียบกับในหอคณิกาไม่ได้ เพราะอย่างไรเสียก็เป็นที่สาธารณะ ทุกคน

ล้วนต้องอยู่ในกฎในธรรมเนียม แน่นอนว่าตัวข้าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ  

ทั้งส้ิน เพราะอยู่ที่ใดก็รู้ขีดจ�ากัด ท�าตัวสะอาดไร้มลทินเสมอ"

จวีมู่เอ๋อร์มองข้ามความหน้าหนาชอบชมตัวเองของเขา แต่กลับสนใจ

ในเรื่องหญิงคณิกา "ท่านหลงเอ้อร์จะเชิญหญิงคณิกาประเภทใดหรือ  

แบบหน้าตาดีหรือว่าดีดพิณได้ไม่เลว"

หลงเอ้อร์กระแอมไอสองที รู้สึกอึดอัดกับการพูดคุยเรื่องหญิงคณิกา

กับภรรยาตัวเอง "ในเมื่อข้าเป็นเจ้าภาพเล้ียงแขก ย่อมต้องเชิญคนท่ีม ี

รูปโฉมงดงามและมีความสามารถในการดีดพิณด้วย ไม่เช่นนั้นหากท�าให้

กรมพิธีการเสียหน้า คงเป็นเร่ืองที่จัดการได้ยาก"

จวีมู่เอ๋อร์พยักหน้า "ความหมายก็คือหากท่านไปที่หอคณิกาเอง ก็จะ

ไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้ แม้น่าเกลียดสักหน่อยดีดพิณไม่เป็นก็ได้อย่างนั้นหรือ"

"จวีมู่เอ๋อร์!" หลงเอ้อร์เขินจนกลายเป็นโมโห แกล้งเขาแล้วนางม ี

ความสุขมากหรือ

จวีมู่เอ๋อร์รีบกอดแขนสามีของตัวเองไว้ "ข้าแค่สงสัยเลยลองถามดู  

ข้ารู้ว่าท่านพ่ีหนักแน่นม่ันคงเป็นที่สุด ไม่มีทางท�าเรื่องไม่ดีไม่งามนอกบ้าน

อย่างแน่นอน"

หลงเอ้อร์หน้าตาสดช่ืนข้ึน แม้รู้ว่านางประจบ แต่ฟังแล้วก็ยังรู้สึกดี
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ทว่าเมื่อครู ่ยังเรียกเขาว่าท่านหลงเอ้อร์ แต่พอประจบออดอ้อนก็ 

เปลี่ยนมาเรียกท่านพ่ี หญิงผู้นี้เป็นหญ้าเหนือก�าแพง* หรือ

จวีมู่เอ๋อร์มองไม่เห็นสีหน้าของหลงเอ้อร์จึงเอ่ยถามขึ้นอีก "ท่านพี ่

คิดว่าจะเชิญหญิงที่มีฝีมือด้านพิณคนใดบ้าง"

"ท�าไม จะหัวเราะเยาะที่ข้าฟังเพลงพิณไม่เข้าใจหรือ"

"ใช่เสียเมื่อไร ข้าเพียงสงสัยเท่านั้น ท่านพี่ไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจ 

เพลงพิณเองก็ฟังคนข้างกายพูดคุยกันได้ ท่านพี่ก็รู้ว่าข้าเคยสอนหญิงคณิกา

ดีดพิณ ดังนั้นจึงอยากรู้ว่ามีหญิงคนใดบ้าง จะมีคนที่ข้าเคยสอนหรือไม่"

หลงเอ้อร์คิดสักครู ่จึงตอบ "ก็เป็นพวกที่มีชื่อเสียง คงหนีไม่พ้น 

หลินเยว่ียเหยาจากหอซีชุน ฉินอิ๋งจากหออ้ีเซียง ซินเหลียนจากหอไป่ฮวา..." 

หลงเอ้อร์พูดพลางมองสีหน้าของจวีมู่เอ๋อร์ หากให้พูดถึงหญิงคณิกาที่มี 

ชื่อเสียงทางฝีมือเพลงพิณ เขาสามารถแจกแจงรายชื่อออกมาได้ไม่น้อย แต่

ชายหนุ่มที่ฉลาดไม่ควรเปิดเผยเร่ืองเหล่านี้ออกมาอย่างโจ่งแจ้ง เขาจึงเอ่ย

เพียงไม่กี่ช่ือก็แกล้งท�าเป็นคิดไม่ออก

เมื่อหลงเอ้อร์หยุดพูด จวีมู่เอ๋อร์ที่มีสีหน้าเป็นปกติก็เอ่ยขึ้นมาว่า  

"ท่านพี่ พาข้าไปล่องทะเลสาบฟังเพลงพิณด้วยได้หรือไม่"

หลงเอ้อร์ตกตะลึง นางคิดจะท�าอะไร

"ท่านบอกว่าทีท่ะเลสาบมคีนมาก และทกุคนล้วนอยู่ในกฎในธรรมเนยีม

ไม่ใช่หรือ เมื่อเป็นเช่นนั้น การพาผู้หญิงไปด้วยย่อมไม่มีปัญหา และอีก 

อย่างหนึ่ง เป่าเอ๋อร์จะออกสู้ศึก แต่ยังไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีฝีมือเป็นอย่างไร 

หากให้ข้าลองไปฟังดูให้รู้ จะได้สามารถน�ามาปรับแผนการสอนเป่าเอ๋อร ์

* มาจากค�าพังเพย 'หญ้าเหนือก�าแพง ลู่ล้มตามลม' หมายความถึงคนที่ไม่มีหลักการ ใครชักจูงไปทางใดก็ได้ คล้ายกับ 

ส�านวนไทยที่ว่า 'ไม้หลักปักเลน'
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ได้ เพราะนางเพ่ิงเร่ิมเรียนได้ไม่นานจึงยังฝึกฝนได้น้อย ข้าต้องแนะน�า 

ให้ตรงจุด ถึงเวลาจริงจะได้ไม่ผิดพลาดท�าให้ขายหน้า ท่านพ่ีว่าจริงหรือไม่"

ค�าพูดน้ีมีเหตุมีผล หลงเอ้อร์โต้แย้งไม่ได้เลย ดังน้ันจึงต้องพยักหน้า

รับปาก
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สามวันต่อมา หลงเอ้อร์พาจวีมู่เอ๋อร์ขึ้นไปบนเรือล�าใหญ่ที่งดงามที่สุด

บนทะเลสาบชุ่ยหู

ทะเลสาบชุ ่ยหูเป ็นสถานที่ท ่องเที่ยวทางน�้าที่มี ช่ือเสียงที่สุดใน 

เมืองหลวง แม้เป็นทะเลสาบ แต่ก็มีขนาดกว้างใหญ่มาก มองจากฝั่งนี้ไป

ไม่เหน็สดุขอบอีกฝ่ังหนึง่ คลืน่น�า้สเีขยีวมรกตกระจ่างใสระยบิระยบัเป็นทีม่า

ของชื่อทะเลสาบชุ่ยหู

หลงเอ้อร์เชิญผู้ประชันพิณทั้งสองแคว้นและขุนนางทุกฝ่าย เช่าเรือ

ทั้งหมดสามล�า เรือหลักล�าใหญ่สุดมีสามชั้น ขุนนางกรมพิธีการและนักพิณ

คนส�าคญัของสองแคว้นล้วนอยูบ่นเรอืล�านี ้ส่วนขนุนางคนอืน่และผูเ้กีย่วข้อง

ที่มาร่วมล่องเรือเพ่ือหาความส�าราญถูกแบ่งขึ้นเรือเล็กอีกสองล�า

หลงเอ้อร์จัดแบ่งคนตามผลประโยชน์และโทษรวมถึงจุดประสงค ์

ของแต่ละคน จวีมู่เอ๋อร์ท่ีเข้าร่วมงานเลี้ยงเช่นนี้เป็นครั้งแรกนั่งอยู่ด้านข้าง 
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อย่างเงียบๆ ไม่ได้พูดอะไรมาก

หลังจากทุกคนทักทายกันเป็นมารยาทแล้วก็เริ่มยกถ้วยเหล้าขึ้น

สงัสรรค์พดูคุยหวัเราะกนัอย่างร่ืนเริง แม้ว่าบรรดาทตูนกัพณิของแคว้นซีหมิน่

จะมีจุดประสงค์แอบแฝงในการขอประชันพิณ แต่ในเมื่อตอนน้ีมีให้กินให้ด่ืม 

ซ�้ายังมีสาวงามอยู่ข้างๆ ไม่นานจึงเริ่มเปิดเผยธาตุแท้ของความเป็นชาย 

ออกมา มีเพยีงหย่าหลลีีน่กัพณิมอืเอกซึง่น่าจะมอีายรุาวสามสบิกว่าปีเท่านัน้

ที่นั่งกินอาหารและดื่มเหล้าอยู่เงียบๆ ด้วยท่าทางเคร่งขรึม

หลงเอ้อร์ส่งสายตาให้เสนาบดเีถยีน เขาจงึรบีสัง่ให้ขนุนางหญิงคนหนึง่

ไปนั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างกายหย่าหลีลี่ จะให้นางรู้สึกว่าถูกปล่อยให้เงียบเหงา

อยู่คนเดียวท่ามกลางงานเล้ียงของเหล่าบุรุษเช่นนี้ไม่ได้

ส่วนหญิงคณิกาที่อยู ่ในงานเลี้ยงนี้ไม่เบียดตัวรินเหล้าให้ชายหนุ่ม  

พวกนางเข้าใจดีว่างานเลี้ยงเช่นใดควรท�าอย่างไร ดังนั้นจึงผลัดกันออกมา

แสดงฝีมือ บางคนร่ายร�า บางคนบรรเลงพิณ เพราะพวกนางล้วนได้รับฉายา

ว่าเป็นยอดบุปผาท่ีมาจากหอคณิกาแต่ละแห่ง ดังนั้นจึงพยายามแสดงความ

สามารถทั้งหมดออกมา ด้วยเกรงว่าหญิงคณิกาจากหออ่ืนจะเหนือกว่าตน

จวีมู่เอ๋อร์ต้ังใจฟังการบรรเลงเพลงพิณอยู่ตลอดเวลา นางขยับหัวไป

ตามเสียงเพลง ทกุครัง้ทีเ่ปลีย่นคนบรรเลงกจ็ะถามว่าคนผู้นีเ้ป็นใคร หลงเอ้อร์ 

ตอบไปทีละคนๆ จนกระทั่งถึงหลินเยว่ียเหยาจากหอซีชุน เขาก็เริ่มรู้ตัวว่า

พูดมากเกินไปแล้ว หญิงคณิกาที่กล่าวมาเขาล้วนรู้จักทั้งส้ิน มู่เอ๋อร์ของเขา

จะงอนหรือไม่

โชคดีท่ีจวีมู่เอ๋อร์ดูมีความสุขดี หลงเอ้อร์จึงวางใจ เขาต้อนรับแขก

พลางมองไปโดยรอบ ไม่มใีครสนใจการบรรเลงเพลง ในสายตานกัพณิเหล่านี ้
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ฝีมือเพลงพิณของหญิงคณิกาเป็นเพียงดอกไม้ประดับเอาไว้เพื่อหาความสุข

เท่านั้น เมื่อคนทั้งหลายพูดคุยหัวเราะกันเสียงดัง เสียงพิณย่อมไม่เข้าไป 

ในหูอยู่แล้ว ดังนั้นทั้งงานจึงมีเพียงจวีมู่เอ๋อร์คนเดียวที่ฟังอย่างตั้งใจ ส่วน

หย่าหลลีีน่กัพณิมอืเอกของแคว้นซหีมิน่กลบัเหลอืบมองจวมีูเ่อ๋อร์อยูบ่่อยครัง้

ซึ่งท�าให้หลงเอ้อร์ต้องขมวดค้ิว

เมื่อหลินเยวี่ยเหยาบรรเลงพิณจบก็เดินออกไปอย่างเงียบๆ ผ่านไป 

สักครู่ก็เปลี่ยนเป็นหญิงคณิกาจากหอหรั่นชุ่ย คร้ังนี้จวีมู่เอ๋อร์ไม่ได้ถามว่า

เป็นใคร แต่กลับบอกหลงเอ้อร์ว่านางรู้สึกเหน่ือย อยากออกไปตากลมเล่น 

หลงเอ้อร์ตอบตกลงและให้สาวใช้คนหนึ่งไปเป็นเพ่ือนนาง

จวีมู่เอ๋อร์ยืนอยู่ตรงท้ายเรือ ลมที่พัดมาท�าให้รู้สึกหนาวเย็น นางจึง

บอกให้สาวใช้ช่วยไปหยิบผ้าคลุมให้ รอจนสาวใช้เดินจากไป เสียงท่ีคุ้นเคย

เสียงหน่ึงก็ดังข้ึนในทันใด "หลงฮูหยิน"

"แม่นางเยว่ียเหยา"

หลินเยว่ียเหยาพูดว่า "คิดไม่ถึงว่าฮูหยินจะมา"

"ท่านพี่พาข้ามาเปิดหูเปิดตา ได้มาพบกับแม่นางโดยบังเอิญเช่นนี ้

ก็ดีนัก ข้ามีเร่ืองอยากคุยกับแม่นางพอดี"

"เร่ืองอะไรหรือ"

"ข้าอยากขอต�าราเพลงพิณที่เคยฝากไว้กับแม่นางคืนมาเพราะช่วงนี้

อาจมีโอกาสได้พบกับจักรพรรดิ" นางไม่ได้พูดลงรายละเอียด แต่ท�าให้ 

หลินเยว่ียเหยาตกใจมาก

"ฮูหยินคิดจะเข้าพบจักรพรรดิเพ่ือร้องทุกข์หรือ"

"ข้าเพียงท�าไปตามโอกาส แม่นางคืนต�าราเพลงพิณให้ข้าก็พอ ข้าจะ
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คิดหาวิธีเอง"

หลินเยว่ียเหยานิ่งเงียบไปสักครู่แล้วตอบตกลง นางก�าชับจวีมู่เอ๋อร์ 

อีกครั้งเรื่องไม่ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างพวกนางสองคน จวีมู่เอ๋อร์

รับค�า จากนั้นคนทั้งสองท่ีไม่มีเร่ืองพูดคุยอ่ืนใดอีกก็แยกย้ายกันไป

ตอนที่จวีมู่เอ๋อร์กลับเข้าไปในตัวเรือ บรรดาหญิงคณิกาก็ออกไป 

จนหมดแล้ว

นักพิณแคว้นซีหมิ่นผู ้หนึ่งก�าลังอวดฝีมือการบรรเลงเพลงพิณอยู ่  

พอจวีมู่เอ๋อร์นั่งลงข้างกายหลงเอ้อร์ คนผู้นั้นก็บรรเลงจบพอดี เสียงพิณของ

เขายังไม่หยุดลง คนอีกผู้หนึ่งก็เร่ิมดีดต่อเหมือนคิดจะประชันด้วย

เพียงฟังเสยีงพณิทีบ่รรเลงจวมู่ีเอ๋อร์ก็รูว่้าผู้ทีก่�าลังดีดพณิคือเฉยีนเจียงอี้

เพราะคนที่ศึกษาศิลปะการดีดพิณ ยิ่งฝึกก็ย่ิงมีแนวทางการบรรเลง

ของตัวเองจนติดตัวไปเสมือนเป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัว

นักพิณฝีมือดีย่อมดีดพิณได้ดีกว่าหญิงคณิกาที่เล่นเพื่อเอาใจและ 

ขายศลิปะเมือ่ครู ่เพยีงแต่ยงัดดีได้ขาดสนุทรยีภาพไปบ้างเท่านัน้ โดยเฉพาะ

เมื่อเป็นสุนทรียภาพของหลงเอ้อร์

จวีมู่เอ๋อร์ส่งเสียงเรียกเบาๆ "ท่านพ่ี"

"มีอะไร" น�้าเสียงของหลงเอ้อร์ไร้อารมณ์

"ข้าดื่มเหล้าพูดคุยเป็นเพ่ือนท่านพ่ีนะ"

หลงเอ้อร์ยินดีนัก มู่เอ๋อร์ช่างเข้าใจเขาเสียจริง หลงเอ้อร์อดยิ้มที่ 

มุมปากไม่ได้

ส�าหรับเขา ภาพชายหนุ่มหลายคนถือพิณดีดไปดีดมาเป็นเรื่องที่ 

น่าเบ่ือมาก หากเปลี่ยนเป็นหญิงคณิกา ถึงแม้จะฟังไม่ออกว่าดีดดีหรือไม่ 
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อย่างน้อยก็พอดูรูปโฉมให้เป็นที่ชื่นตาชื่นใจได้ แต่กับชายหนุ่มเหล่านี้ ถ้าจะ

ให้ดีดพิณ เขาก็ฟังแล้วรู้สึกเบื่อ หากจะมองหน้าก็ไม่น่าสนใจ แต่ตอนนี้ 

เขานั่งอยู่ในต�าแหน่งเอก ทั้งชักสีหน้าไม่ได้ ทั้งออกจากที่นี่ก็ไม่ได้ ท�าให้เขา

รู้สึกเบื่อหน่ายเหลือเกิน

แต่มู ่เอ๋อร์ของเขายินดีท�าให้เขาเบิกบานใจ สิ่งน้ีท�าให้หลงเอ้อร์มี 

ความสุขมาก

"เจ้าชอบฟังเพลงพิณไม่ใช่หรือ"

"ท่านพ่ีส�าคัญกว่า"

ฟังสิ ค�าพูดนี้ท�าให้รู้สึกสบายใจจริงๆ

"พูดคุยกับเจ้าอยู่ทุกวัน ไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้ว" แม้ในใจเป็นสุข  

แต่ให้นางรู้ไม่ได้ นางจะได้ไม่เหลิง

"มีเร่ืองแปลกใหม่นะ"

"มีหรือ เจ้าลองพูดมาสิ"

คนทัง้สองต่อปากคุยกนัเสียงเบา ส่วนทางผู้ประชนัพณินัน้กเ็ปลีย่นคน

ไปแล้วถึงสี่ห้าคน

จู่ๆ เสียงพิณก็หยุดลงท�าให้จวีมู่เอ๋อร์ชะงัก ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เม่ือ

หลงเอ้อร์เงยหน้ามองจึงเห็นว่าหย่าหลีลี่ยกมือเป็นสัญญาณให้หยุด ผู้ที ่

ดีดพิณเป็นนักพิณของแคว้นซีหม่ินย่อมเชื่อฟังค�าสั่งนาง หยุดมือลงทันที

ตอนน้ีหย่าหลีลี่จ้องตรงมาที่จวีมู่เอ๋อร์ซึ่งท�าให้หลงเอ้อร์ไม่พอใจมาก 

แต่เขายงัไม่ทนัได้พูดอะไร หย่าหลลีีก่พ็ดูขึน้ว่า " 'ร้านเหล้าทางทศิใต้ของเมอืง 

มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อจวีมู่เอ๋อร์ เป็นเซียนพิณฝีมือดี เสียงพิณของนางราวกับ

ดังมาจากสวรรค์' ข้าได้ยินช่ือเสียงของฮูหยินรองมานานแล้ว" ค�าพูดของ
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หย่าหลีลี่ท�าให้ทุกคนพากันหันมามองจวีมู่เอ๋อร์

จวีมู่เอ๋อร์ย้ิมบางๆ แล้วค้อมตัว "ท่านชมเกินไปแล้ว ค�าว่ามีชื่อเสียง

นั้นไม่กล้ารับ เพียงแค่ในอดีตเคยได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยเท่าน้ันเอง"

หย่าหลีลี่ไม่ได้ต่อค�าพูดเป็นมารยาทกับจวีมู่เอ๋อร์ แต่กลับแนะน�า 

ตัวเอง "ข้าช่ือหย่าหลีลี่ เป็นหัวหน้าคณะทูตนักพิณแคว้นซีหมิ่น ซือป๋ออิน

ยอดนักพิณของแคว้นท่านเป็นคนรู้ใจของข้า" นางพูดค�าว่า 'คนรู้ใจ' ออกมา 

อย่างหนักแน่น น�้าเสียงนั้นท�าให้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ 'คนรู้ใจ' 

ธรรมดาเท่านั้น

หย่าหลล่ีีไม่มองคนรอบข้าง พดูต่อทันท ี"ท่านซือมกัเดินทางศกึษาพณิ 

ไปทั่วแผ่นดิน นักพิณในแคว้นของท่าน เขาก็ได้พบหน้ามาไม่น้อย แต่กลับ

กล่าวชมเพียงสองคนต่อหน้าข้า หนึ่งคือหฺวาอีไป๋ ว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความ

สามารถ ผยองราวกับมังกร พลิ้วไหวราวกับเซียน สองคือฮูหยินรอง  

เขากล่าวว่าท่านมีพรสวรรค์อันน่าต่ืนตะลึง และฉลาดราวกับเทพ"

จวีมู่เอ๋อร์นิ่งงันไป นอกจากที่ลานประหารในครั้งนั้น นางก็ไม่เคยพบ

กับท่านซือป๋ออินมาก่อน คิดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับค�าชื่นชมและการยอมรับ

จากผู้ที่เป็นเสมือนเทพในดวงใจเช่นนี้ จวีมู่เอ๋อร์ตื่นเต้นจนก�าหมัดแน่น

บรรดานักพิณทั้งหลายมีท่าทีไม่ยอมรับ ชมหฺวาอีไป๋นั้นไม่เป็นไร แต่

จวีมู่เอ๋อร์เป็นเพียงหญิงสาว เหตุใดจึงได้รับค�าชมเช่นน้ี

นกัพณิคนหน่ึงถามอย่างไม่พอใจ "ท่านซือป๋ออินได้พบฮหูยนิรองตัง้แต่

เมื่อใด"

หย่าหลีลี่เหลือบมองนักพิณคนนั้นด้วยสายตาเย็นชา หลงเอ้อร์เอง 

ก็เลื่อนสายตาไปที่คนผู้นั้นเช่นกัน
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หย่าหลีลี่พูดว่า "ท่านซือมีนิสัยแปลกประหลาด ไม่ชอบไปมาหาสู่กับ

ใคร แต่เขากลับชอบลอบสังเกตนักพิณ และฟังเสียงพิณของคนผู ้นั้น  

ท่านซือไม่รู้จักหฺวาอีไป๋กับฮูหยินรอง เพียงแต่เคยได้ยินชื่อจึงหาโอกาสไปฟัง

เสียงพิณเท่านั้น แทนท่ีท่านจะสงสัยค�าพูดของข้า ลองไปคิดดูดีกว่าว่า 

เหตุใดจึงไม่ได้รับค�าชมจากท่านซือ หากท่านพอมีชื่อเสียงอยู่บ้าง ท่านซือ

ย่อมต้องเคยได้ฟังเสียงพิณของท่านแน่นอน"

คนผู้นั้นหน้าแดงหูแดง เดิมคิดจะตอบโต้กลับ แต่เมื่อเห็นสีหน้า 

ของคนรอบข้าง อีกทั้งยังต้องค�านึงถึงงานเลี้ยงและคนที่อยู่ในที่นี้ ดังนั้น 

จึงจ�าต้องขบฟันปิดปากไม่พูดอะไรออกมาอีก

หย่าหลีลี่กวาดตามองไปโดยรอบ เอ่ยขึ้นอีกว่า "ในแคว้นของข้า  

ไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายก็สามารถเรียนรู้พิณได้เท่าเทียมกัน เปรียบเทียบกัน

ที่ฝีมือ ผู้ที่มีความสามารถมากกว่าจะได้ชื่อว่าเป็นยอดนักพิณ ข้ากับท่านซือ

คบหากันมานานปี เคยได้รับค�าช้ีแนะจากเขา ดังนั้นจึงมีศิลปะการดีดพิณ

เหนือใคร ด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นหัวหน้าส�านักพิณ ในคณะทูตนักพิณของข้าก็

มีนักพิณหญิงอยู ่สามคน แต่นักพิณของแคว้นท่าน มองไปก็มีแต่เพียง 

ชายหนุ่ม หญิงสาวที่ดีดพิณเหล่านั้นล้วนเป็นหญิงคณิกาที่ขายศิลปะเท่านั้น" 

นางพูดถึงตรงนี้ก็หัวเราะข้ึนมา

พอนางหัวเราะ บรรดานักพิณแคว้นซีหมิ่นก็พากันหัวเราะตาม  

เสนาบดีเถียนกับเหล่าขุนนางส�านักสังคีตต่างมีสีหน้าไม่น่าดู บรรดา 

นักพิณชายล้วนเก็บความโกรธไว้ในใจเช่นกัน

นี่เป็นการดูหม่ินแคว้นเซียวอย่างเห็นได้ชัด

ในตอนนี้เองจวีมู่เอ๋อร์ก็เอ่ยข้ึนว่า "สองแคว้นย่อมแตกต่างกัน คนที่
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เรียนพิณในแคว้นของเรามีมากเกินไป ทั้งหญิง ชาย แก่ เด็ก ขุนนาง พ่อค้า 

เกษตรกร คนท�างานล้วนชอบเรียนพิณ ที่ทุกคนเล่นพิณไม่ใช่เพราะต้องการ

อยากได้ต�าแหน่ง แต่เล่นเพ่ือความสุขใจและเพราะความชื่นชอบ พิณที ่

ทุกคนดีดล้วนเป็นพิณธรรมดา ไม่มีของใครที่มีสายพิณเพิ่ม"

ค�าพูดของจวีมู่เอ๋อร์ท�าให้ทุกคนเงียบเสียงทันที เพราะไม่รู้ความหมาย

ในค�าพูดของนาง แม้ดเูหมอืนจะเป็นการตอบโต้ค�าของหย่าหลลีี ่และเหมอืน

เป็นการตบหน้าเหล่านักพิณชายที่คิดว่าตัวเองสูงส่ง แต่เมื่อคิดอย่างละเอียด

แล้วก็เหมือนไม่มีความหมายใดๆ เลย ความหมายสองนัย ไม่ท�าให้รู้สึก

ยินดีแต่ก็ไม่ท�าให้โกรธเคือง

หลงเอ้อร์คิดอยู่ในใจว่าเม่ือครู่นักพิณชายคนนั้นไม่พอใจที่มู่เอ๋อร์ของ

เขาได้รับค�าชม เขารู้อยู่แล้วว่าภรรยาของเขาจะต้องหาโอกาสท�าให้คนผู้นั้น

ขายหน้า เหมือนในอดีตที่เขาเคยวางอ�านาจใส่นางท�าให้นางอึดอัดใจ  

เพียงพริบตาเดียวนางก็สามารถหาเหตุผลมาสาดน�้าชาใส่เขาได้

ตอนนี้จวีมู่เอ๋อร์ต�าหนิทั้งหย่าหลีลี่และนักพิณชายของแคว้นตัวเอง 

ท�าให้พวกเขาพูดอะไรไม่ออก สิ่งนี้ท�าให้หลงเอ้อร์เบิกบานใจจนยิ้มกว้าง  

เมือ่ภรรยาของตนดทูรงอ�านาจ ในฐานะสามแีล้ว เขารู้สกึเป็นเกียรตอิย่างมาก

ในทีแ่ห่งนัน้เงยีบลงไปครู่หนึง่ก่อนทีห่ย่าหลลีีจ่ะพดูขึน้ "ในอดีตท่านซือ 

ได้รับค�าเชิญจากเสนาบดีสื่อของแคว้นท่านให้ไปที่จวนเพ่ือศึกษาสุดยอด

ต�าราเพลงพิณเล่มหนึ่ง ก่อนท่านซือจากไปได้ถามข้าว่าเมื่อเขากลับมาข้าจะ

ยอมท้ิงต�าแหน่งหัวหน้าส�านักพิณแล้วท่องเที่ยวไปทั่วหล้า ค้นหาเพลงพิณ 

ที่ยอดเยี่ยมกับเขาหรือไม่"

ในที่น้ันยังคงเงียบสนิท ทุกคนพากันนั่งฟังอย่างเงียบๆ
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"ภรรยาของท่านซือมาด่วนจากไปก่อน เขาเคยบอกกับข้าว่าจะ 

ไม่แต่งงานใหม่ แต่ใจข้าอยู่ที่ตัวเขา ไม่เคยคิดแต่งงานกับใครอื่น ในเมื่อเขา

ไม่แต่ง ข้าก็ไม่แต่ง พวกเราเป็นเพียงคนรู้ใจกันก็พอ หากมีวาสนาได้เป็น

คนรู้ใจกับคนท่ีรักไปช่ัวชีวิต ข้าก็รู้สึกพอใจแล้ว ดังนั้นเมื่อเขาถามข้าเช่นนี้ 

ข้าจึงดีใจอย่างมาก ตอบตกปากรับค�าทันที เขายังถามข้าว่างานแต่งงาน

อยากจะท�าตามประเพณีแคว้นเซียวหรือของแคว้นซีหมิ่น..." หย่าหลีลี่พูดถึง

ตรงนี้ก็ชะงักไป "แต่ท่านซือจากมาในคร้ังนั้นแล้วไม่ได้กลับไปอีก ไม่ว่าจะ

เป็นงานแต่งงานตามประเพณีที่ใดก็จัดไม่ได้เสียแล้ว ชาตินี้ข้าจึงเป็นได ้

แค่เพียงคนรู้ใจของเขา" น�้าเสียงของนางราบเรียบ แต่จวีมู่เอ๋อร์ที่ได้ฟัง 

ขอบตาร้อนผ่าว

หลงเอ้อร์ฟังไปพลางสังเกตท่าทางของเหล่านักพิณแคว้นซีหมิ่น  

คนเหล่านั้นมีสีหน้าเศร้าโศก เห็นได้ชัดว่ารู้เรื่องนี้มาก่อนแล้ว ดวงใจที่ 

รอคอยการแต่งงาน สุดท้ายกลับจบลงด้วยฝ่ายชายถูกลงโทษตัดหัวที่ 

บ้านเกิด หลงเอ้อร์รูส้กึกงัวลอยูบ้่าง พวกเขามาแคว้นเซียวเพราะมจีดุประสงค์ 

อะไรกันแน่

"ในวันที่ท่านซือถูกตัดหัว ข้าก�าลังนอนป่วยหนัก เดิมทีคิดว่าคงต้อง

ตายไปพร้อมกับเขาแล้ว คาดไม่ถึงว่าสวรรค์ยังคงไว้ชีวิตข้า แต่เสียดายที่ 

ไม่ได้พบหน้าและไม่ได้ยินเขาบรรเลงเพลงพิณเป็นครั้งสุดท้าย วันนี้ได้มาท่ี

แคว้นเซียวจึงอยากพบหน้าหนุ่มสาวสองคนที่ท่านซือช่ืนชม คิดไม่ถึงว่า 

หฺวาอีไป๋จะตายไปเสียก่อน ส่วนท่านแต่งเข้าสกุลใหญ่ หากจะพบหน้าได้คง

ไม่ง่ายนัก รายช่ือนักพิณที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันในวังหลวงครั้งนี้ก็ไม่มี

ชื่อของฮูหยินรอง ข้ายังรู้สึกเสียดาย ดีที่วันน้ีมีวาสนา..." นางพูดถึงตรงน้ี 
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ก็โบกมือเป็นสัญญาณให้นักพิณคนหนึ่งที่อยู่ข้างกาย นักพิณคนนั้นเข้าใจ

ความหมายจึงยกพิณคันหนึ่งไปวางไว้ตรงหน้าจวีมู่เอ๋อร์

หลงเอ้อร์ขมวดค้ิวแน่น เมื่อครู ่หย่าหลีลี่เพิ่งพูดเหน็บว่าผู ้หญิง 

แคว้นเซียวที่ดีดพิณล้วนเป็นหญิงคณิกา ตอนนี้กลับยกพิณมาวางไว้ตรงนี้ 

นางหมายความว่าอย่างไร หากกล้าให้มู่เอ๋อร์ของเขาแสดงฝีมือแล้วดูหมิ่น

ว่าเป็นเหมือนหญิงคณิกา เขาก็จะไม่ไว้หน้านางเช่นกัน

แต่หย่าหลีลี่พูดว่า "ให้ฮูหยินรองบรรเลงพิณคนเดียวก็ดูเสียมารยาท 

ดังนั้นข้าขอเชิญฮูหยินรองบรรเลงร่วมกับข้าสักเพลงได้หรือไม่"

บรรเลงร่วม? เช่นนี้หมายความว่าอย่างไร

หลงเอ้อร์หันไปมองจวีมู่เอ๋อร์ เห็นนางนิ่งเงียบสักครู่แล้วพยักหน้า 

ตอบรับ

หย่าหลีลี่ย้ิมบางๆ "เช่นนี้ข้าจะบรรเลงก่อน บทเพลงนี้เป็นเพลงที่ข้า

แต่งเพ่ือท่านซือ"

พูดจบก็ไม่รอดูว่าจวีมู่เอ๋อร์พร้อมหรือไม่ นางเร่ิมดีดทันที

ทุกคนน่ังนิ่งตั้งใจฟังเสียงพิณ บรรดานักพิณแคว้นเซียวต่างสงสัย 

ว่าหัวหน้าส�านักพิณผู้เป็นถึงนักพิณมือเอกของแคว้นซีหมิ่นจะมีศิลปะการ 

ดีดพิณเป็นเช่นไรกันแน่

จวมีูเ่อ๋อร์ก�าลงัฟังอยูเ่ช่นกนั แม้หย่าหลลีีจ่ะบอกว่าเป็นการบรรเลงร่วม 

แต่เพลงท่ีดีดกลับเป็นเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้น นางไม่เคยฟังมาก่อน ดังนั้น 

หากให้บรรเลงตามก็ต้องฟังให้เข้าใจก่อนว่าหย่าหลีลี่ดีดอย่างไร

ในไม่ช้าจวีมู่เอ๋อร์ก็เริ่มเกาสายพิณ นางไม่ได้อวดศิลปะการดีดพิณ 

เพียงแค่ดีดเป็นท�านองเบาๆ คลอไปกับเสียงดนตรีของหย่าหลีล่ี
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หลงเอ้อร์ฟังเสียงพิณไม่เข้าใจ ท�าได้เพียงหันซ้ายหันขวา มองดู 

จวีมู่เอ๋อร์แล้วสลับไปมองทุกคน กลับพบว่าหย่าหลีลี่น�้าตาไหล เขาตกใจ 

จนต้องหันไปมองจวีมู่เอ๋อร์ แล้วพบว่านางก็มีน�้าตาคลอเช่นกัน

หลงเอ้อร์ตัดสินใจไม่ดูต่อ เกรงว่าโรคคลั่งไคล้ใหลหลงของเหล่า 

นักพิณจะก�าเริบอีกแล้ว เขากินกับแกล้มดื่มเหล้าดีกว่า

เพลงนี้ค่อนข้างยาว รอจนหลงเอ้อร์กินกับแกล้มไปได้จ�านวนหนึ่ง  

และดื่มเหล้าไปสองถ้วยจึงบรรเลงจบ หลังจากนั้นนักพิณหญิงทั้งสองคน 

ต่างลุกข้ึนยืนค�านับให้แก่กัน

หย่าหลีลี่พูดข้ึนก่อนว่า "สิ่งที่ท่านซือพูดไม่ได้เป็นค�าลวงเลยจริงๆ"

จวีมู่เอ๋อร์เองก็ตอบรับเป็นมารยาท "ท่านมีฝีมือพิณล�้าเลิศ ข้าเทียบ

ไม่ติดเลย"

เสนาบดีกรมพิธีการเห็นดังนี้จึงรีบสนับสนุน ยกถ้วยเหล้าขึ้นพูดว่า 

เพื่อมิตรภาพสองแคว้น ใช้พิณเชื่อมสัมพันธ์ หย่าหลีลี่ตอบรับค�าของเขา 

บรรดานักพิณของทั้งสองแคว้นยกถ้วยเหล้าขึ้นด่ืมพร้อมกันเป็นการแสดง

มิตรภาพอันดีของทั้งสองฝ่าย

ตกดึก เพลงจบคนจาก หลงเอ้อร์นั่งกุมมือจวีมู ่เอ๋อร์อยู่บนรถม้า

ระหว่างทางกลับบ้าน

จวีมู่เอ๋อร์ที่เอียงหัวซบไหล่ของเขาอ้าปากหาวไม่หยุด หลงเอ้อร์อดใจ

ไม่ไหวหยิกแก้มนางไปหน่ึงที "วันๆ เอาแต่นอนท่าเดียว เหมือนลูกหมูนัก"

"ท่านพี่พูดเปรียบมั่วซั่วอีกแล้ว ท่านพ่ีไม่เคยเล้ียงหมูจะรู้ได้อย่างไรว่า

มันนอนเป็นอย่างเดียว" พูดจบนางก็อ้าปากหาวอีกครั้ง

หลงเอ้อร์อยากหยิกแก้มนางอีกที แต่เมื่อเห็นนางมีท่าทางเหนื่อยอ่อน 
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เขาจึงขยับไหล่ให้นางอิงได้สบาย

จวีมู่เอ๋อร์เห็นว่าหลงเอ้อร์ยอมอ่อนข้อจึงยิ้มบางๆ แล้วพูดว่า "หากข้า

เป็นหมู ท่านพ่ีก็ต้องเป็นเช่นกัน ไม่เช่นน้ันพวกเราจะเป็นสามีภรรยากันได้

อย่างไร"

หลงเอ้อร์สีหน้ากระด้างไป หญิงผู้นี้ ดีกับนางมากเกินไปไม่ได้เลย

จริงๆ เขาคิดไปคิดมาไม่รู้ว่าควรสั่งสอนนางอย่างไรดี

ผ่านไปสักครู่ เขาอดถามข้ึนมาไม่ได้ "ตอนดีดพิณเจ้าร้องไห้ท�าไม"

จวีมู ่เอ๋อร์ไม่ได้ตอบ กระทั่งผ่านไปนานจนหลงเอ้อร์คิดว่านาง 

นอนหลับไปแล้ว นางก็พูดข้ึนว่า "เพลงพิณเพลงนั้นเต็มไปด้วยความรัก 

ท�าให้คนฟังรู้สึกซาบซึ้ง"

"มีแค่พวกเจ้าสองคนที่รู้สึกซาบซึ้ง แต่ข้าเห็นสีหน้าของคนอ่ืนไม่เป็น

เช่นนั้น เจ้าอย่าบอกนะว่าคิดถึงอดีตคนรักจนร้องไห้ สามีเจ้าน่ังอยู่ข้างกาย

เจ้าจะร้องไห้ท�าไม"

"ก็ไม่ใช่เช่นนั้น ข้าเพียงแต่คิดเร่ืองหนึ่งออกเท่านั้น"

"เรื่องอะไร"

จวีมู่เอ๋อร์อ้าปากแล้วปิดลง ผ่านไปสักครู่จึงตอบ "ก่อนหน้านี้ข้าเคย

ศึกษาเพลงพิณเพลงหนึ่งโดยไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของมัน วันน้ีได้เข้าใจ

ขึ้นมาบ้าง ดังนั้นจึงมีท่าทางผิดปกติไป"

"พิณอีกแล้วหรือ" หลงเอ้อร์บ่นอย่างไม่พอใจ "ในสมองของเจ้า

นอกจากพิณแล้วยังมีสิ่งของอ่ืนใดอีก"

"ยังมีท่านพ่ีอย่างไรล่ะ"

จวีมู่เอ๋อร์ตอบทันควัน ท�าให้หลงเอ้อร์ต้องสะอึก รีบกลืนค�าพูดที่ 
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จะต�าหนินางลงท้องไป ผ่านไปครู่ใหญ่จึงเอ่ยขึ้นอย่างฉับพลัน "หลงจวีซื่อ 

เจ้าว่าสามีเป็นสิ่งของหรือ"

"..."

จวีมู ่เอ๋อร์หลับตา ตัดสินใจแกล้งนอนหลับ นางเพียงตั้งใจจะพูด

ประจบเท่านั้น แต่สามีของนางคิดมากเสียเหลือเกิน

การประจบชายหนุ่มที่คิดมากเกินไปไม่ง่ายเลยจริงๆ

หลังจากนั้นหลายวัน จวีมู ่เอ๋อร์ล้วนตั้งใจสอนหลงเป่าดีดพิณอยู ่ 

ในคฤหาสน์

เทียบเชิญจากส�านักสังคีตถูกส่งมาถึงแล้ว งานประชันพิณก�าหนด 

ให้เป็นวันท่ีหนึ่งเดือนห้า สถานที่คือหออิ้งเยว่ียในวังหลวง แม้เรียกว่าหอ  

แต่แท้จริงแล้วเป็นสวนดอกไม้ส�าหรับชมจันทร์ ต้ังชื่อตามทะเลสาบเล็กๆ  

ที่ชื่อว่าอิ้งเยว่ีย (สะท้อนจันทร์)

หลงเป่าเป็นที่รักของคนในคฤหาสน์สกุลหลง หากนางเข้าไปประชัน

พิณในวังหลวง หลงซานกับเฟิ่งอู ่ผู ้เป็นพ่อแม่ย่อมตามเข้าไปด้วย และ 

เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการประชันพิณ ดังน้ันจวีมู่เอ๋อร์

ผู้เป็นอาจารย์ก็ต้องเข้าไปด้วยเช่นกัน หากจวีมู่เอ๋อร์ไป หลงเอ้อร์ย่อมตาม

ไปด้วย ส่วนหลงช่ิงเซิงคุณชายน้อยแห่งคฤหาสน์สกุลหลงรักน้องสาวคนนี้

เป็นที่สุด ดังนั้นจึงร้องงอแงจะตามไป เมื่อคุณชายน้อยไป หลงต้ากับ 

อันรั่วเฉินผู้เป็นพ่อแม่ย่อมต้องตามเข้าไปด้วยเช่นกัน

ดังนั้นเมื่อหลงเป่าเข้าวังไปประชันพิณ จึงกลายเป็นว่าคนสกุลหลง 

เข้าวังไปเป็นเพ่ือนนางทั้งครอบครัว

เทียบเชิญของส�านักสังคีตต้องส่งถึงสามรอบจึงจะครบถ้วนทุกคน
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จากการเตรียมการวุ่นวาย หลงเป่าจึงได้เข้าใจถึงความส�าคัญของ 

เรื่องราวท่ีเกิดข้ึน แต่ในใจของเด็กน้อยยังไม่ค่อยเครียดนัก นางรู้เพียงว่า 

ป้ารองไม่ได้ก�าลังเล่นกับนาง แต่ต้ังใจสั่งสอนนาง ดังน้ันนางจึงตั้งใจเรียน

อย่างจริงจัง

ก่อนถงึวันทีห่นึง่เดอืนห้า จวีมูเ่อ๋อร์น�าเสีย่วจูอ๋อกจากบ้านไปทีร้่านขาย

พิณ

เสี่ยวจู๋ได้รับแรงจูงใจจากจวีมู่เอ๋อร์ ช่วงหลายวันนี้จึงเกิดความสนใจ

ในการดีดพิณ เมื่อเข้าไปในร้านพิณก็ลูบโน่นดูนี่ท่าทางสนุกสนานไม่น้อย  

ในร้านยังมีหญิงสาวท่ีใช้ผ้าบางปิดหน้าคนหนึ่งก�าลังเลือกพิณอยู่ เมื่อนาง

เห็นจวีมู่เอ๋อร์กับเสี่ยวจู๋เข้ามาก็ไม่ได้พูดอะไร แต่ขณะท่ีจวีมู่เอ๋อร์ยืนอยู่ 

ตรงหน้าแท่นวางพิณตามล�าพัง หญิงผู้นั้นก็ขยับเข้าไปใกล้

"หลงฮูหยิน" หญิงสาวคนนั้นเรียกเสียงเบา เมื่อจวีมู่เอ๋อร์ได้ยินเสียง

ของหลินเยว่ียเหยาก็พยักหน้าแล้วตอบรับเบาๆ

หลินเยว่ียเหยามองซ้ายขวาอย่างระมัดระวัง เมื่อมั่นใจว่าไม่มีใคร

สนใจจึงหยิบต�าราเพลงพิณสองเล่มออกมาจากแขนเส้ือ แล้วยื่นให้จวีมู่เอ๋อร์

ผ่านใต้แท่นวางพิณ จวีมู ่เอ๋อร์คล�าเจอก็เก็บเข้าในแขนเส้ือตัวเองโดย 

ไม่พูดอะไร

หลินเยว่ียเหยาเอ่ยเสียงเบา "นี่เป็นต�าราเพลงพิณที่ฮูหยินมอบให้ข้า

ในวันนั้น ฮูหยินมีแผนการเช่นใด"

"ข้ายังคิดไม่ออก"

หลินเยวี่ยเหยาขมวดคิ้ว "ฮูหยิน หมู่น้ีรอบกายข้ามีสิ่งผิดปกติ ข้ารู้สึก

เหมือนมีคนคอยจับตาอยู่ วันนี้ต้องวางแผนอยู่นานกว่าจะมาที่น่ีได้ ข้ารู้สึก
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ไม่ปลอดภัย เกรงว่าระยะนี้คงออกมาอีกไม่ได้ ฮูหยินก็อย่าเพิ่งมาหาข้าเลย 

รอให้ผ่านไปสักระยะแล้วข้าจะติดต่อกับฮูหยินเอง"

จวีมูเ่อ๋อร์พยกัหน้า ในตอนนีเ้องเส่ียวจูก๋เ็ดินเข้ามา ดงันัน้หลนิเยวีย่เหยา

จึงหันไปดูพิณคันอ่ืน นางได้ยินสองนายบ่าวคุยกันไม่กี่ค�า เหมือนจะคุยกัน

เรื่องพิณ จากน้ันเสี่ยวจู๋ก็ประคองจวีมู่เอ๋อร์เดินออกไปด้านนอกพลางพูดว่า 

"ฮูหยินรองไม่ซ้ือจริงหรือเจ้าคะ"

"ข้าไม่กล้าซื้อหรอก แค่แอบมาลูบๆ คล�าๆ เท่านั้น ท่านหลงเอ้อร์

บอกเอาไว้ว่าหากข้ายังกล้าซื้อพิณอีก เขาจะลงโทษข้า"

เสี่ยวจู๋หัวเราะคิกคัก "บ่าวว่าฮูหยินรองไม่กลัวถูกลงโทษหรอกเจ้าค่ะ"

"ข้ากลัวมากเชียวล่ะ หากท่านพ่ีเขียนหนังสือหย่าให้ข้าด้วยเหตุนี้ ข้า

คงต้องร้องไห้จนตาย"

เสี่ยวจู๋หัวเราะพรวด พูดแต่ว่าไม่เชื่อ

สองนายบ่าวเดินคุยกันไปไกล หลินเยว่ียเหยาที่มองดูแผ่นหลังของ

พวกนางลับหายไปที่สุดถนนจึงหมุนตัวเดินไปอีกทางหนึ่ง

หลังจากจวีมู ่เอ๋อร์เอาต�าราเพลงพิณกลับมาก็ขังตัวเองไว้ในห้อง  

ไม่นานก็เริ่มดีดพิณ เสียงพิณดังเป็นระลอกไม่ขาด เส่ียวจู๋ท่ีอยู่ห้องข้างๆ 

ได้ยินเสียง ในใจจึงคิดว่าแม้ฮูหยินรองจะบอกว่าไม่กล้าซ้ือพิณ แต่คงคิด

อยากได้อยู่ในใจแน่นอน ดังนั้นจึงดีดพิณเพ่ือคลายความน้อยใจเช่นนี้

ตอนพลบค�่า เม่ือหลงเอ้อร์กลับบ้านมา สิ่งแรกท่ีท�าก็คือเรียกเสี่ยวจู๋

ให้มารายงานว่าวันนี้จวีมู่เอ๋อร์ท�าอะไรบ้าง

เสี่ยวจู๋อึกอัก สุดท้ายยังคงเล่าเร่ืองที่จวีมู่เอ๋อร์ไปที่ร้านขายพิณแต ่

กลับมามือเปล่า หลังจากกลับมาก็ขังตัวเองเอาไว้ในห้องแล้วดีดพิณคลาย
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ความเศร้าและน้อยใจ

"เจ้ารู ้เรื่องพิณหรือ" หลงเอ้อร์เลิกค้ิวอย่างสงสัย "ฟังออกว่าเป็น 

ความเศร้าและน้อยใจด้วย?"

"บ่าวไม่ได้เรียนพิณอย่างจริงจัง แม้ได้ฮูหยินรองคอยชี้แนะ แต่ยัง 

คงเรียนได้ไม่เท่าไร หากบ่าวไม่ได้ไปเป็นเพ่ือนฮูหยินรองที่ร้านพิณย่อมฟัง

ไม่ออกเจ้าค่ะ แต่บ่าวอยู่กับฮูหยินรองทั้งวัน เห็นฮูหยินรองลูบพิณที่อยู่ 

ในร้านจนไม่อยากปล่อยมือ ซ�้ายังพูดคุยกับผู้อื่นอีก เช่นน้ีเห็นได้ชัดว่า 

ฮูหยินรองอยากได้พิณจริงๆ แต่ฮูหยินรองบอกว่านายท่านรองไม่ให้ซ้ือ และ

กลัวนายท่านรองจะลงโทษ หลังจากนั้นเม่ือกลับมาถึงฮูหยินรองก็เอาแต่ 

ดีดพิณอยู่ในห้อง หากไม่ใช่เศร้าโศกและน้อยใจ จะเป็นความรู้สึกยินดี 

หรือเจ้าคะ"

เสีย่วจูพ๋ดูรวดเดยีวจนจบ จากนัน้กช้็อนตาข้ึนลอบมองหน้านายท่านรอง 

เห็นเขาก�าลังหร่ีตาจ้องมองนาง เส่ียวจู๋หว่ันใจขึ้นมาทันใด นางพูดอะไรผิด

ไปหรือ

หลงเอ้อร์รู้สึกโกรธ เห็นทีสาวใช้คนนี้คงถูกจวีมู่เอ๋อร์ท�าให้เสียนิสัย 

เมื่อก่อนจะตอบอะไรก็คิดอย่างรอบคอบระมัดระวัง ถามอะไรตอบสิ่งนั้น  

แต่ตอนนี้กลับพูดพล่ามเป็นกอง มีการอธิบายผสมการคิดวิเคราะห์ ซ�้ายัง

กล้าย้อนถามกลับอีก! นางคิดว่าค�าถามของเขาเป็นการพูดคุยคลายเครียด

กับนางหรืออย่างไร

หลงเอ้อร์เอ่ยเสียงเย็นชา "เจ้าพูดเร่ืองไร้สาระเหล่าน้ีท�าไม"

เสี่ยวจู๋ตกใจจนอ้าปากกว้าง "บ่าว...บ่าวพูดผิดไปแล้ว นายท่านรอง

โปรดลงโทษ" แต่ว่า...นางพูดผิดตรงไหนหรือ
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หลงเอ้อร์ไม่มีใจจะไปลงโทษนาง ลงโทษคนด้วยเรื่องเล็กน้อยแค่น้ี  

ซ�้ายังเป็นสาวใช้ข้างกายของจวีมู่เอ๋อร์อีก หากมู่เอ๋อร์ของเขารู้เรื่องแล้ว 

ไม่พอใจจะท�าอย่างไรเล่า หลงเอ้อร์สะบัดมือหมุนตัวเดินจากไป

หลังกินอาหารเย็นและช�าระร่างกายเสร็จแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที ่

หลงเอ้อร์ชอบที่สุด นั่นคือเวลาแห่งความอบอุ่นระหว่างสามีภรรยา ไม่ใช่สิ 

เป็นเวลาที่เขาจะอบรมภรรยาต่างหาก

เรื่องแรกของคืนน้ีคือการบ่นเร่ืองดูแลบ่าวและสาวใช้

หลงเอ้อร์เล่าเรื่องการถามตอบของเสี่ยวจู ๋ในวันนี้ และบอกความ 

ไม่พอใจของตนออกมา เม่ือจวีมู่เอ๋อร์ได้ฟังก็หัวเราะอย่างหนักอยู่บนเตียง 

หลงเอ้อร์ใช้นิ้วจิ้มหน้าผากนาง "ยังจะยิ้มอีกหรือ ต้องเป็นนิสัยเสียที่เจ้าสอน

มาแน่นอน"

จวีมู่เอ๋อร์ส่ายหน้า "ข้าไม่ได้สอน"

"ไม่ได้สอนอะไรกัน"

"ไม่ได้สอนนิสัยเสีย"

"ไม่ใช่เจ้าสอนแล้วใครสอน พูดพล่ามเหมือนกับเจ้าเลย"

"ไม่ ส้ันกระชับ"

"อะไรนะ" หลงเอ้อร์ขมวดค้ิว อะไรสั้นกระชับ

จวีมู่เอ๋อร์ส่ายหัว "ข้าพูดจาสั้นกระชับ"

หลงเอ้อร์เข้าใจทันที "จะกวนข้าอีกแล้วใช่หรือไม่"

"ไม่ใช่"

"พูดจาให้ดีนะ!" หลงเอ้อร์เร่ิมขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

"ไม่ได้หรอก ท่านพ่ีอยากให้ข้าใช้ค�าพูดง่ายๆ ความหมายชัดเจน  
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สิ่งที่สามารถใช้ค�าค�าเดียวตอบได้ห้ามพูดสองค�า สามารถใช้สองค�าตอบได้

ก็ห้ามพูดสามค�า หากไม่ฝึกพูดให้ชินจะกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดี ท�าให้สาวใช้

ข้างกายข้าพูดมากไปด้วย เดี๋ยวจะกลายเป็นคนไม่รู ้จักความงามของ 

ค�าว่าส้ันกระชับ ทุกคนอาจท�าให้ท่านพ่ีไม่ถูกใจและโมโหได้ เช่นน้ันจะท�า

อย่างไรเล่า"

ฟังส ิน�า้เสยีงนี ้วธิีการพูดเช่นนี ้พดูพล่ามอธบิายผสมการคิดวเิคราะห์ 

สุดท้ายก็ตามด้วยการถามย้อนกลับเช่นนี้ นางยังจะบอกว่าไม่ได้สอนให ้

สาวใช้เสียนิสัยอีกหรือ!

หลงเอ้อร์กดตัวจวีมู่เอ๋อร์ลงบนเตียงแล้วกัดริมฝีปากของนาง "เจ้าพูด

แบบนี้ได้แต่พวกนางท�าไม่ได้ เจ้าต้องอบรมพวกนางให้ดี คนรับใช้ก็ต้อง

ท�าตัวให้เหมือนคนรับใช้"

"ท�าตัวอย่างไร"

"กค็อืสิง่ทีส่ามารถใช้ค�าค�าเดยีวตอบได้ห้ามพดูสองค�า สามารถใช้สอง

ค�าตอบได้ก็ห้ามพูดสามค�า"

จวีมู่เอ๋อร์ได้ยินเขาพูดเลียนแบบก็นึกอยากหัวเราะ

หลงเอ้อร์โน้มตัว ใช้ริมฝีปากแตะริมฝีปากของนางแล้วพูดต่อ "สรุป

คือมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่พูดกับข้าเช่นนั้นได้ คนอื่นไม่ได้"

ค�าพูดนี้ท�าให้รอยยิ้มของจวีมู่เอ๋อร์ค้างอยู่ตรงมุมปาก นางน่ิงไปสักครู่ 

จากนั้นก็โผเข้ากอดคอหลงเอ้อร์เอาไว้แน่น ประทับจุมพิตที่ริมฝีปากเขา  

หลงเอ้อร์รับจุมพิตด้วยความยินดี ขยับปากเปิดออกเพื่อเพ่ิมความลึกซึ้ง

จุมพิตนี้ยาวนานจนท�าให้หายใจหอบ

หลังจากถอนริมฝีปากออกจากกัน หลงเอ้อร์ยังไม่ลืมอบรมต่อ  
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"หากเจ้าสั่งสอนไม่ดี ข้าจะจัดการเอง ถึงตอนนั้นหากบรรดาสาวใช้ของเจ้า

ร้องไห้ก็จะมาโมโหข้าไม่ได้นะ"

"ได้ พรุ่งนี้ข้าจะบอกพวกนางเอง" พูดจบก็ใช้ริมฝีปากปิดปากของเขา

อีกครั้ง

หลงเอ้อร์เริ่มถอดเสื้อผ้า ถอดไปพลางพูดไปพลาง "อีกเรื่องหนึ่ง  

เสี่ยวจู๋บอกว่าวันนี้เจ้าไปที่ร้านพิณ จากนี้ก็ไปให้น้อยหน่อย อย่างไรก็ซื้อพิณ

อีกไม่ได้ เจ้าเคยนับหรือไม่ว่ามีพิณกี่คันแล้ว หน้าตามันไม่เหมือนกันหรือ 

หากจะวางพิณของเจ้าต้องเตรียมห้องว่างโดยเฉพาะหนึ่งห้อง ยังต้องท�า 

ฐานวางอีก เจ้าจับต้องพิณแต่ละคันได้สักกี่ครั้งเชียว เจ้าลองค�านวณดูสิว่า

ต้องเสียเงินมากเท่าใด คิดถึงเงินจ�านวนนั้นแล้วลองลูบใจดูว่าเจ็บหรือไม่"

"ไม่เจ็บ ซื้อพิณแล้วในใจเต็มไปด้วยความยินดี"

"จับท่ีใจของข้า ไม่ใช่ของเจ้า!"

"อ้อ" เช่นนั้นคงเจ็บกระมัง เจ็บมากด้วย

เขาพดูค�าเหล่านีด้้วยน�า้เสยีงทีเ่ตม็ไปด้วยความปวดใจ จวมีูเ่อ๋อร์กเ็คย

ได้ยินน�้าเสียงอย่างน้ีเช่นกัน ก็คือตอนที่ชาวไร่ชาวนาเล่าเรื่องว่าถูกพวก

อันธพาลปล้นทรัพย์สินในบ้านไปจนหมด

หลงเอ้อร์ที่ปวดใจอย่างมากยังคงพูดต่อ "สรุปก็คือในเมื่อซ้ือพิณอีก 

ไม่ได้ เจ้าก็ไปร้านพิณให้น้อยหน่อย ตัดใจเสียจะได้ไม่เป็นทุกข์มาก"

หากไม่เป็นทุกข์ก็คงไม่ดีดพิณด้วยความเศร้าและน้อยใจอีก

หลงเอ้อร์พูดถึงตรงนี้ก็แอบบ่นในใจ...ต้องโทษเส่ียวจู๋สาวใช้สมควร

ตายคนนั้น นางใช้ค�าอะไรกัน...ความเศร้าและน้อยใจหรือ

พูดจนมู่เอ๋อร์ของเขาดูน่าสงสาร เขาแค่ไม่อนุญาตให้นางซื้อพิณ
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เท่านั้น จะเศร้าและน้อยใจอะไรกัน ของประเภทนี้ไม่จ�าเป็นต้องใช้จ่าย  

เป็นของฟุ่มเฟือย หากซื้อแล้วคงเป็นเขาเองท่ีต้องเศร้าและน้อยใจ

"ท่านพ่ี ถอดเส้ือเช่นนี้พอหรือไม่"

ไม่คุยเรื่องเงินแล้ว คุยเรื่องเงินแล้วเสียความรู้สึก เปลี่ยนเป็นเรื่อง

อบอุ่นใจดีกว่า ฮูหยินรองจึงลองดึงความสนใจของสามีตัวเอง

หลงเอ้อร์ตะลึงไป เขาก�าลังพูดอบรมได้คล่องปาก เหตุใดเพียง 

พริบตาเดียวก็พูดถึงเรื่องถอดเสื้อผ้าเสียแล้ว เอาเถอะ เขาก็ถอดเสื้อออกจน

หมดแล้ว แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรจวีมู่เอ๋อร์ก็พูดต่อ "ท่านพี่ควรถอดกางเกง

ได้แล้วกระมัง"

หลงเอ้อร์ตะลึงอีกคร้ัง รู้สึกร�าคาญใจขึ้นมา ถอดก็ถอด!

ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วเร่ิมท�าศึกรัก!

แต่ระหว่างท�าศึกหลงเอ้อร์ยงัคงครุ่นคิดอยูใ่นใจ ดูเหมอืนเขายงัมอีะไร

อยากพูด เขาเตรียมค�าอบรมไว้ตั้งมากมาย เมื่อตอนกลางวันท�างาน 

แสนล�าบาก ปั้นหน้านิ่งจนเหน็ดเหนื่อย ดังนั้นจึงอาศัยการพูดอบรมภรรยา

เป็นความสุขเพียงเล็กน้อย แต่เหตุใดจึงลืมไปเสียแล้วว่าจะพูดอะไรต่อ

คืนนี้หลงจวีซื่อดูร้อนแรง เกาะเกี่ยวเขาราวกับเถาวัลย์ หวานล�้า 

ปานน�้าผึ้ง หลงเอ้อร์ถูกความร้อนแรงนี้ท�าให้รู ้สึกมึนงงจนลืมไปว่าจะ 

พูดอะไร สุดท้ายกอดรัดพัวพันจนส�าราญใจอย่างมาก จึงคิดได้เพียง 

ประโยคเดียว 'แม้ใช้แผนสาวงาม ข้าก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้หรอก!'

แต่สุดท้ายหลงเอ้อร์ก็ไม่ได้พูดค�านี้ออกไป เพราะตอนเหนื่อยล้าแล้ว

ได้กอดหลงจวซีือ่ทีห่นนุแขนของเขานอนหลบัมนัช่างให้ความรูสึ้กดีเหลอืเกนิ 

ท่าทางตอนที่หลงจวีซื่อของเขาแก้มแดงอ้าปากหาวเพราะความง่วงช่าง 
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น่าหลงใหลเหลือเกิน ตอนนอนหลับแผงขนตายาวทั้งสองข้างมองไปแล้ว 

ช่างสวยงามจริงๆ

เขาคิดอยู่ในใจว่าพรุ่งนี้ค่อยอบรมนางอีกครั้ง!

(โปรดติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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