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14

ช่วงที่ฉู่จิ้งเฟิงก�ำลังหลับตำครุ่นคิด หลี่ร่ัวอว๋ีตัวต้นเหตุก็เปล่ียน

เสือ้ผ้ำเองอย่ำงเงอะงะ แล้วใช้น�ำ้ล้ำงหน้ำล้ำงแตงหวำนมำเอำใจเขำอกี

เขำลืมตำข้ึนเล็กน้อย มองดูหลี่รั่วอวี๋นอนออดอ้อนอยู่ในอ้อมอก

อย่ำงรักใคร่ ควำมโกรธท่ีสะสมไว้ก็หำยไปกว่ำครึ่งในทันที แต่ครั้งนี้ 

นำงท�ำกำรอกุอำจเกินไปจรงิๆ หำกไม่ตัง้กฎเกณฑ์อะไรขึน้มำบ้ำง ไม่แน่

ว่ำอำจจะก่อเรื่องอีกก็ได้ เขำจึงถำมด้วยสีหน้ำเย็นชำว่ำ "พูดมำสิ วันน้ี

เจ้ำท�ำผิดอย่ำงไร"

หลี่รั่วอวี๋ไม่กล้ำกินแตง ท�ำได้เพียงย่ืนลิ้นไปเลีย จำกนั้นตั้งใจ

ครุ่นคิดแล้วพูดขึ้นว่ำ "ถ้ำปรับสำยให้แน่นกว่ำนี้อีกนิด หนูก็จะวิ่งได้ไกล

ย่ิงขึ้น เช่นนั้นรั่วอว๋ีก็ไม่ต้องเข้ำใกล้มำกอย่ำงนั้น วิ่งได้เร็วหน่อย คง 

ไม่ถูกจับ..."

ค�ำพูดจำกใจจริงที่จมอยู ่แต่กับควำมมหัศจรรย์ของกลไกนี้  
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ไม่สำมำรถเกลี้ยกล่อมซือหม่ำที่ใจแข็งกว่ำหินผู้นี้ได้

ฉู่จิ้งเฟิงพลันลุกขึ้นนั่งในทันที ก่อนจะยกตัวนำงมำนั่งบนตัก "วันนี้

ยังลงโทษไม่พอใช่หรือไม่ จะให้เรียกพวกเขำมำ แล้วโบยอีกหลำยทีด ี

หรือไม่"

หลี่รั่วอว๋ีเดิมทีคิดว่ำเครำะห์เมื่อครู ่ได้ผ่ำนไปแล้ว คิดไม่ถึงว่ำ 

ตอนนี้นำงล้ำงแตงหวำนให้พี่ฉู่ แล้วนอนอย่ำงดีข้ำงกำยเขำ แต่เขำกลับ

พลิกบัญชีเก่ำขึ้นมำอีก ช่ำงไม่ใช่คนมีคุณธรรมเอำเสียเลย! มิน่ำเล่ำ 

อำจำรย์โจวจงึสอนพวกนำงว่ำ 'คนมคุีณธรรมจะหำสำเหตจุำกตวัเอง แต่

คนถ่อยจะผลักควำมรับผิดชอบให้คนอื่น' มีเพียงคนถ่อยท่ีผู้มีคุณธรรม

ดูถูกเท่ำนั้นจึงจะผลักควำมรับผิดชอบให้คนอื่น!

ในใจแม้จะดถููกเช่นน้ี แต่ไม่กล้ำแสดงออกมำ ตอนนี ้'สำมควำมกลวั'  

ของหลี่รั่วอว๋ีเปลี่ยนต�ำแหน่งไปอย่ำงสิ้นเชิง 'กลัวพ่ีฉู ่' มีเหนือกว่ำ  

'กลวัหิว' และ 'กลวัท่ำนแม่' ไปแล้ว เขำกลำยเป็นเงำมืดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในใจนำง

"วันนี้ถ้ำข้ำไปช้ำก้ำวเดียว เจ้ำคงตกอยู่ในมือคนอื่นถูกทรมำน 

ไปแล้ว! เจ้ำคิดว่ำใครก็รักเอำใจเจ้ำเหมือนข้ำหรือ แม้ว่ำเจ้ำจะไม่ชอบ 

คนผู้นั้นจริง ก็ต้องมำบอกข้ำก่อน ถึงเวลำแม้จะง่ำยเหมือนกำรสำดหมึก 

ข้ำย่อมช่วยเจ้ำคลำยโกรธจัดกำรกับอีกฝ่ำยแน่ แต่นี่ลดฐำนะฮูหยิน 

ซือหม่ำ ไปมุดช่องหมำลอดมุมก�ำแพงได้อย่ำงไร..."

หล่งเซียงเพรำะกังวลว่ำคุณหนูจะบำดเจ็บ จึงนั่งอยู่ตรงระเบียง 

ทำงเดนิตรงหน้ำต่ำง ย่อมได้ยนิเสยีงพูดต�ำหนขิองซอืหม่ำได้อย่ำงชดัเจน 

หล่งเซียงฟังแล้วก็ยังรู้สึกรำงๆ ว่ำซือหม่ำมีตรรกะแปลกจริงๆ นี่อีกฝ่ำย

ก�ำลังพูดเรื่องอะไรกับอะไรอยู่หรือ
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นำงนึกขึ้นได้ว่ำในเรือนหลังมีหญิงที่ไร้เหตุผลบำงคนเวลำสอน

ลกูชำยทีไ่ม่ได้ควำม มกัจะก�ำชบัว่ำ 'เวลำวิวำทกับเพ่ือนเล่นอย่ำลงมอืเอง  

ถ้ำเจ้ำสู้ไม่ได้จะบำดเจ็บ กลับมำบอกแม่ แม่จะช่วยตีเขำเอง!' 

เดิมคิดว่ำจะมีแต่หญิงโง่เขลำเอำแต่ใจที่รักลูกมำกเท่ำนั้นจึง 

พูดเช่นนี.้.. แต่ผูท้ีเ่ป็นถึงซอืหม่ำอยู่ในบ้ำนกลับพูดก�ำชับฮหูยินของตนเอง

โดยไม่อับอำยเช่นนี้...ช่ำง...

หล่งเซียงรู้สึกว่ำควำมกังวลใจของซือหม่ำนั้นเกินไป แม่ทัพผีเห็น

ยังหว่ันผู ้มีชื่อเสียงของต้ำฉู ่ นิสัยดุดันเช่นน้ี ฮูหยินของเขำจะมีใคร 

กล้ำมำกลั่นแกล้งได้

เฮ้อ วิญญำณของนำยท่ำนหลี่คงไม่สงบสุขแน่นอน ลูกสำวคนรอง

ผู้งำมสง่ำท่ีตนเองเลี้ยงดูมำ เกรงว่ำต้องถูกซือหม่ำตำมใจจนเสียคน 

เสียแล้ว!

ด้วยเห็นว่ำบ่ำยแล้ว กำรเรียนของหล่ีร่ัวอว๋ีในวันนี้นับว่ำโดดเรียน

ไปแล้ว ฉู่จิ้งเฟิงจึงไม่ไปที่จวนว่ำกำร แต่อยู่กับภรรยำที่โดดเรียน

อำหำรกลำงวันอร่อยมำก นอกจำกน�้ำแกงฟักทองกุ้งแล้ว ยังมี

ซี่โครงแกะที่ย่ำงอย่ำงเข้ำเนื้อ 

หลีร่ัว่อว๋ีทีใ่บหน้ำมเีลอืดฝำดรูส้กึว่ำถูกพ่ีฉูก่ลัน่แกล้งมำครึง่ค่อนวนั 

ท้องหิวอย่ำงมำก สำยตำจ้องอำหำรบนโต๊ะมำแต่ไกล

เนื้อแกะทำงเหนือสดอร่อยที่สุด หล่ีร่ัวอว๋ีชอบกินมำก แต่เพรำะ 

เป็นหน้ำร้อน กลัวว่ำนำงจะร้อนใน นำนๆ ทีจึงจะได้กินสักครั้ง ทว่ำวันนี้

หลังจำกน่ังลงแล้ว นำงที่ไม่ค่อยอยู่ในระเบียบกลับไม่ได้รีบร้อน 
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ขยับตะเกียบ แต่หยิบจำนเปล่ำขึ้นมำเลือกซี่โครงแกะช้ินใหญ่ที่สุดมำ 

วำงไว้ แล้วเลือกเนื้อกุ้งชิ้นใหญ่อีกหลำยชิ้น และเปำะเปี๊ยะซำนเย่ำบด

สำมสี่ชิ้น จำกน้ันพูดกับหล่งเซียงว่ำ "เอำนี่ใส่ในกล่องอำหำร ส่งไปให ้

อำซิ่วที่ห้องพระ"

ฉู่จิ้งเฟิงดูอยู่ข้ำงๆ อย่ำงนึกข�ำ คิดในใจว่ำแม้จะเป็นปัญญำอ่อน 

ไปแล้ว แต่ก็รู ้จักเห็นใจบ่ำวไพร่มำกย่ิงข้ึน ไม่รู ้ว ่ำเมื่อใดจึงจะม ี

ควำมเห็นใจสำมีตนเองบ้ำง

ในตอนกินอำหำรน้ีเอง เทียบเชิญขององค์รัชทำยำทก็ส่งมำถึง  

เดิมทีเชิญซือหม่ำและรั่วอว่ีผู้เป็นน้องสำวไปร่วมกินอำหำรค�่ำที่เรือน 

จิ้งหยวนที่องค์รัชทำยำทกับองค์หญิงสำมพ�ำนักชั่วครำว

ฉู่จิ้งเฟิงถือเทียบเชิญน้ีแล้วรู ้สึกข�ำ องค์รัชทำยำทผู้นี้เป็นคนท่ี 

ถนดักำรจับค�ำพูดดูสหีน้ำคน เขำไม่พูดว่ำเชญิฮหูยินซอืหม่ำ แต่กลับเชญิ 

'น้องสำว' ผู้นี้ ช่ำงมีควำมหมำยลึกซึ้งเหลือเกิน

เขำกับองค์รัชทำยำทคบหำกันสนิทสนม หำกปฏิเสธก็จะดูเหมือน

ห่ำงเหิน และถ้ำถูกองค์รัชทำยำทรู ้เรื่องก็ไม่ใช่เร่ืองใหญ่อะไร จึง 

เขียนจดหมำยตอบรับกำรเชิญ

ในเมือ่คนืนีจ้ะไปร่วมงำน ย่อมต้องแต่งตวังดงำมเป็นพิเศษจงึจะดี 

ซือหม่ำกลำงวันคงได้กินดี อำรมณ์จึงดีขึ้นมำก ถึงกับอนุญำตให้ซูซิ่ว 

ออกจำกห้องพระได้

หลี่รั่วอวี๋เห็นซูซิ่วกลับมำแล้วก็รู ้สึกโล่งอกในทันที ดึงมือซูซิ่ว 

พลำงเอ่ยสอบถำมด้วยควำมเป็นห่วง

ซูซิ่วเป็นคนที่สำยตำดีเข้ำใจเรื่องรำวได้ดี ย่อมรู้ว่ำวันนี้ที่ซือหม่ำ

Page_�����������2���.indd   10 5/8/2562 BE   11:22



11

ขวงซั่งจยาขวง

แสดงอ�ำนำจ ก็ท�ำเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดู ท�ำให้ฮูหยินกลัวเท่ำนั้น 

พอเห็นหลี่รั่วอว๋ีพยำยำมถำมนำงแบบน้ี นอกจำกรู ้สึกข�ำแล้ว  

ในใจก็รู้สึกต้ืนตันใจเช่นกัน แต่ค�ำที่ควรพูดก็ต้องพูด ฉวยโอกำสตอน 

ซือหม่ำไม่อยู่ นำงยังคงพูดด้วยสีหน้ำหวำดหวั่น "ฮูหยิน ถ้ำวันหน้ำ 

ท่ำนท�ำเหมือนในวันนี้อีก เกรงว่ำบ่ำวคงถูกซือหม่ำขำยออกไปแน่นอน

เจ้ำค่ะ"

หลีร่ัว่อว๋ีรบีโบกมอืแล้วพูดว่ำ "ครัง้หน้ำจะไม่แอบหนีเด็ดขำด ถึงจะหนี 

ก็จะพำอำซิ่วกับหล่งเซียงหนีไปด้วย"

หล่งเซียงที่ก�ำลังถือเตำก�ำยำนด้ำมจับยำวรมกลิ่นเสื้อแย้มย้ิมเอ่ย 

"ยังคิดจะหนีไปที่ใดอีกเจ้ำคะ ฮูหยินท่ำนอย่ำก่อเรื่องอีกเลยเจ้ำค่ะ!"

หลี่รั่วอว๋ีนั่งน่ิงให้ซูซิ่วหวีผมให้นำง จำกน้ันจ้องเตำก�ำยำนเล็กนั้น

พลำงพูดกับหล่งเซียงอย่ำงไม่วำงใจ "ท่ีใช้อยู่เป็นเตำก�ำยำนเล็กที่ 

อำจำรย์โจวให้หรือ"

หล่งเซียงขยับเตำก�ำยำนวนไปมำ "เมื่อวำนท่ำนก�ำชับไว้แล้ว  

นี่เป็นกล่องที่อำจำรย์โจวให้มำ รับรองว่ำคืนน้ีฮูหยินต้องหอมฟุ้งเลย

เจ้ำค่ะ"

หลี่รั่วอวี๋ฟังแล้วก็วำงใจ 

ซูซิ่วย้ิมพร้อมส่ำยหน้ำ ช่วงนี้ฮูหยินน้อยรักสวยรักงำมมำกขึ้น  

คงเพรำะควำมชืน่ชมในตัวอำจำรย์โจวเป็นเหต ุเสือ้ผ้ำกำรกระท�ำทุกอย่ำง

ล้วนต้องเลียนแบบอำจำรย์โจว แม้แต่สีชำดแป้งน�้ำล้วนห้ำมทำหนำ 

จนเกินไป รปูค้ิวก็ต้องกันให้งดงำมเหมอืนอำจำรย์ ฮหูยินอำยุน้อย ท่ำทำง

ก็ดูเด็ก กำรแต่งหน้ำเรียบๆ บำงๆ เช่นนี้จึงท�ำให้ดูงดงำมมำกยิ่งขึ้น
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วันนี้ถูกซือหม่ำด่ำว่ำอย่ำงแรงยกใหญ่ ซูซิ่วก็นึกขึ้นได้ทันใดว่ำ 

คุณหนูจ้ำวที่เห็นวันนั้นเป็นใคร เมื่อก่อนตอนอยู่จวนท่ำนหญิงเคยเห็น

องค์หญิงสำมจำกท่ีไกลๆ เพรำะตอนนั้นไม่มีสิทธ์ิจะเข้ำไปปรนนิบัติ 

ใกล้ชดิ จงึจ�ำได้ไม่ค่อยชดัเจน แต่เมือ่วำนตอนตำมซอืหม่ำไปทีห่อหลันถิง 

ก็เห็นองค์รัชทำยำทกับคุณหนูจ้ำวผู้นั้น นำงจึงเข้ำใจในทันที

องค์หญงิผงิเหยำเป็นรำชธิดำของฮองเฮำ เป็นไข่มุกล�ำ้ค่ำอนัแท้จริง 

ของต้ำฉู่ 

ซซูิว่เพรำะโตมำในจวนท่ำนหญิง จงึตดิตำมท่ำนหญิงไปเมอืงหลวง

บ่อยครั้ง ย่อมรู้ควำมลับในวังหลังอย่ำงละเอียด

เล่ำกันว่ำองค์หญิงสำมผู้นี้มีใจรักในตัวซือหม่ำ รำชวงศ์น้ีแม้จะ 

เปิดกว้ำง แต่องค์หญิงแห่งรำชวงศ์นี้ก็เปิดกว้ำงมำกเกินไป ไม่ม ี

ควำมส�ำรวมแม้แต่น้อย

ตอนซือหม่ำอำยุยังน้อยเคยเข้ำเมืองหลวงไปเป็นสหำยร่วมเรียน

ขององค์รัชทำยำท เล่ำกันว่ำองค์หญิงสำมผู ้ น้ีบีบให้ฮองเฮำทรง 

พยักพระพักตร์ ยอมให้นำงตำมองค์รัชทำยำทและซือหม่ำเข้ำไปในห้อง

ทรงพระอักษรในวัง ระหว่ำงน้ันดูเหมือนจะเกิดเรื่องที่ไม่อำจพูดได ้

บำงอย่ำงขึ้น สุดท้ำยท�ำให้ซือหม่ำในตอนนั้นรุดออกจำกเมืองหลวง 

ยำมค�่ำคืน ฮ่องเต้ทรงมีพระรำชโองกำรเรียกตัวก็อ้ำงว่ำป่วย ปฏิเสธ 

ไม่กลับเมืองหลวง

ตอนน้ีซอืหม่ำแต่งภรรยำแล้ว แต่องค์หญิงอำยุย่ีสบิเอด็ปีผูน้ียั้งคง

ไม่ได้อภิเษกสมรส... 

ซซูิว่ครุน่คิดสกัครู ่กอปรกับวนันัน้นำงอยู่ข้ำงหลังซอืหม่ำเห็นสำยตำ
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ขององค์หญิงผู้นั้นก็เข้ำใจในทันที องค์หญิงสูงศักดิ์ผู้นั้นยังไม่ยอมแพ้!

หำกเป็นหญิงท่ีมีสติสมบูรณ์ รู้ว่ำสำมีของตนเองถูกพระรำชธิดำ

ของฮ่องเต้หมำยตำเป็นต้องกังวลจนไม่อยำกดื่มกินอะไรแล้ว แต่เป็น 

ฮูหยินน้อยผู้นี้ เกรงว่ำชำติน้ีคงไม่รู้จักว่ำควำมเจ็บปวดจำกกำรหึงหวง 

รสชำตเิป็นอย่ำงไร แต่มท่ีำทำงของแม่ทัพใหญ่ทีไ่ม่ว้ำวุ่นเมือ่เจออนัตรำย

ก่อนออกจำกบ้ำน ซือหม่ำมองดูภรรยำคนงำมที่แต่งตัวหวีผม 

อย่ำงเหมำะสม ก่อนจะพยักหน้ำอย่ำงพอใจ เห็นซูซิ่วเตรียมจะทำสีชำด

ที่ปำกให้นำงจึงพูดว่ำ "ให้ฮูหยินกินอะไรสักนิดค่อยออกเดินทำงเถอะ"

พูดจบเขำก็สั่งให้ทำงครัวส่งเกำลัดกวนผสมเนื้อผลซิ่ง* ที่เพ่ิง 

นึ่งเสร็จ และชำผลไม้ผสมน�้ำผึ้งอีกหนึ่งถ้วยใหญ่ 

ปกติซือหม่ำจะไม่อนุญำตให้หลี่รั่วอว๋ีกินอำหำรหวำนมำกเกินไป 

วันนี้กลับใจดีแบบนี้ ท�ำให้คนกินแทบหลั่งน�้ำตำ 

หลังจำกรอหลี่รั่วอว๋ีกินหมดหน่ึงจำนเต็ม ก็เช็ดมือเช็ดปำกและ 

แต่งหน้ำใหม่แล้วจึงเตรียมออกเดินทำง

งำนเลี้ยงอำหำรเย็นจัดท่ีกลำงทะเลสำบดอกบัวท่ีเรือนจิ้งหยวน  

คืนนี้แสงจันทร์กระจ่ำง เพิ่มควำมรื่นเริงขึ้นหลำยส่วน

ตอนฉูจ่ิง้เฟิงปรำกฏตวั องค์หญิงผงิเหยำท่ีน่ังน่ิงอยู่ในศำลำดวงตำ

เปล่งประกำยในทนัท ีสองตำโตนัน้ไม่อำจเล่ือนหนไีปท่ีใดได้อกี เห็นเพียง

ชำยหนุ่มตวัสงูใหญ่ทีน่ำงคดิถึงท้ังวันทัง้คนืผูน้ั้น รวบผมครอบด้วยครอบผม 

สีทองปักปิ ่นไขหยกอันหน่ึงตรึงไว้ ท�ำให้ผมสีขำวเงินทั้งหัวน้ันย่ิงดู 

* ซิ่ง คือแอปริคอต
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ส่องสว่ำง สวมชุดคลุมยำวแขนกว้ำงสีเทำอ่อนกุ๊นลำยหรูอี้* สีด�ำ รัดเอว 

ด้วยแถบรัดเส้นหนำ เน้นรูปร่ำงให้สง่ำงำมยิ่งขึ้น 

ผิงเหยำพ่นลมหำยใจเบำๆ สะกดควำมตื่นเต้นในใจ ก่อนจะค่อยๆ 

เลื่อนสำยตำไปยังหญิงสำวข้ำงกำยเขำ

หญิงสำวที่อยู ่ในช่วงอำยุวัยแรกแย้มมีควำมสดใส ไม่จ�ำเป็น 

ต้องแต่งแต้มอะไรมำกมำยก็สำมำรถแสดงให้เห็นควำมงำมท่ีน่ำอิจฉำ

ได้... แต่หญิงสำวผู้นี้ไม่ได้หวีผมเรียบติดหัวเหมือนวันที่ไปส�ำนักศึกษำ 

แต่เกล้ำผมยกสูง หวีเกล้ำมวยผมอย่ำงประณีต สวมชุดสีฟ้ำนวล 

ชำยระบำยยำวปักลำยทีช่ำยกระโปรง ภำยใต้แสงจนัทร์นี ้ย่ิงท�ำให้ผวิเนือ้

ขำวเนียนไม่เห็นแม้รูขุมขน 

เพียงแค่เปลี่ยนเสื้อผ้ำเท่ำนั้น ควำมไร้เดียงสำในตอนกลำงวันก ็

หำยไปจนสิ้น กลำยเป็นควำมงำมอย่ำงจันทร์หลบโฉมสุดำมวลผกำ

ละอำยนำง** ท่ีท�ำให้ชำยหนุ่มหลงใหลได้... แม้แต่นำยน้อยส่ีท่ีม ี

คู่หมั้นหมำยแล้วยังมองจนเหม่อไป

คงเพรำะกระโปรงยำวเกินขดัขำ น้องสำวตวัน้อยผูน้ัน้ตอนเดนิผ่ำน

ศำลำกลำงน�้ำจึงสะดุด ซือหม่ำที่อยู่ข้ำงหลังนำงกลับไม่กลัวคนสงสัย  

ย่ืนมอืไปประคองเอวของนำง แม้ใบหน้ำจะเรยีบเฉย แต่สำยตำทีม่องนำง

กลับอ่อนโยนผิดปกติ

ผิงเหยำจับชำยกระโปรงตนเองไว้แน่น รู ้สึกว่ำหัวใจเจ็บปวด  

* ลำยหรูอี้ เป็นลำยสำยเมฆเชื่อมต่อกัน โดยค�ำว่ำหรูอี้มีควำมหมำยว่ำสมปรำรถนำ
** มำจำกค�ำกล่ำวที่ว่ำ 'มัจฉำจมวำรี ปักษีตกนภำ จันทร์หลบโฉมสุดำ มวลผกำละอำยนำง' ใช้ชื่นชม 
ควำมงำมของสี่ยอดหญิงงำมของจีน ได้แก่ ซีซือ หวังเจำจวิน เตียวฉำน และหยำงกุ้ยเฟย หมำยถึง งำมชวน
ตะลงึจนเหล่ำปลำจมลงไปในล�ำธำร เหล่ำนกร่วงหล่นจำกท้องฟ้ำ ดวงจนัทร์เขนิอำยจนต้องหลบเร้น หมูม่วล
ดอกไม้หุบกลีบลง
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แม้นำงจะได้ยินมำก่อนว่ำฉู่จิ้งเฟิงแต่งภรรยำแล้ว แต่หญิงสำวผู้นั้น 

เป็นเพียงคนตกม้ำจนปัญญำอ่อน ได้ยินว่ำพูดก็ยังไม่ชัดเจน แม้นำงจะ

ไม่รู้ว่ำเหตุใดฉู่จิ้งเฟิงจึงอยำกแต่งงำนกับสตรีเช่นนี้ แต่ในใจกลับมีไฟ 

ลุกโชนขึ้นมำอีกครั้ง 

ต่อให้เป็นหญิงที่งดงำมเพียงใด แต่เปลือกนอกท่ีว่ำงเปล่ำน้ัน 

จะมปีระโยชน์อะไร ต่อให้ซอืหม่ำจะพูดน้อยเพียงใดกต้็องกำรหญิงสกัคน

คอยรับฟังอยู่ข้ำงกำย นำงจึงอ้อนวอนให้เสด็จแม่ทรงอนุญำตให้ตนเอง

แต่งกำยสำมัญชนเดินทำงมำทำงเหนือพร้อมกับองค์รัชทำยำท

แม้ว่ำเสดจ็แม่จะเคยด่ำว่ำนำงว่ำไม่ได้ควำมไว้ยกใหญ่ แต่สดุท้ำย

ก็ทรงอนุญำต อ�ำนำจของสกุลฉู่ในต้ำฉู่จะมองข้ำมไม่ได้ ย่ิงไปกว่ำนั้น 

เขำยังใกล้ชิดสนิทสนมกับเชื้อพระวงศ์สกุลจ้ำว หำกสำมำรถใช้วิธี 

กำรแต่งงำนเชื่อมสัมพันธ์ดึงฉู ่จิ้งเฟิงมำอยู ่ข ้ำงสกุลไป๋ได้ เช่นน้ัน 

สภำพกำรเมืองกำรปกครองของต้ำฉู่ก็คงเปลี่ยนไป!

และด้วยจุดนี้ ไทเฮำกับฮองเฮำจึงได้ยอมให้นำงท่ีเป็นหญิง 

ไม่ส�ำรวมไปเกำะแกะกับผีเห็นยังหวั่นของต้ำฉู่ผู้นี้

ก็แค่หญิงปัญญำอ่อนจำกตระกูลพ่อค้ำ ย่อมไม่มสีทิธ์ิมำเป็นภรรยำเอก

เสมอกับนำง แต่นำงจะใจกว้ำงยอมรบัหญิงผู้นัน้ จวนรำชบตุรเขยในอนำคต 

ใหญ่มำก พอจะรับหญิงปัญญำอ่อนที่สูญเสียควำมโปรดปรำนไว้ได้...

แต่ตอนนี้แม้จะยังไม่เห็นหญิงปัญญำอ่อนที่ลือกัน แต่เห็นซือหม่ำ

กับน้องสำวดูรักใคร่กันเช่นน้ี... ภำพในควำมทรงจ�ำชำยหนุ่มผู้เย็นชำที่ 

ไม่เคยสนใจหญิงใด เป็นเพรำะทลำยกำรข่มก�ำหนัดแล้วจึงเปลี่ยนเป็น 

ไม่ปฏิเสธหญิงใดเลยหรือ
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ตอนนี้ภำยในศำลำพักร้อนนอกจำกองค์รัชทำยำทจ้ำวอิ๋นถังกับ 

องค์หญิงผิงเหยำแล้ว ยังมีสองพี่น้องจำกจวนสุยเฟิงโหว เวลำนี้สกุลไป๋

มอี�ำนำจบำตรใหญ่ในรำชส�ำนัก หำกถูกพระมำตลุำไป๋รูว่้ำองค์รชัทำยำท

มำพบฉู ่จิ้งเฟิงตำมล�ำพังคงไม่ดี ดังน้ันจึงเชิญสองพ่ีน้องที่มีควำม 

สนิทสนมกับสกุลไป๋มำร่วมดื่มกินกันดีกว่ำ

หยวนหรงน้ันก็แต่งตัวอย่ำงงดงำม แต่พอเห็นหลี่ ร่ัวอว๋ีสีหน้ำ 

ก็เปลี่ยนไป หำยใจแรงจนหน้ำอกกระเพื่อม

หลีร่ัว่อว๋ีไม่ลมืเรือ่งทีห่ญิงผูน้ีร้งัแกพ่ีน้องต่ำงแซ่ของตนเอง หลงัจำก

คำรวะองค์รัชทำยำทกับองค์หญิงตำมล�ำดับท่ีฉู่จิ้งเฟิงก�ำชับไว้ จำกนั้น 

ก็คลีพั่ดพับงำช้ำงท่ีอยูใ่นมอืมำบงัหน้ำ ฉวยโอกำสตอนท่ีฉูจ่ิง้เฟิงทกัทำย

องค์รัชทำยำท องค์หญิง และนำยน้อยสี่จวนโหวสกุลหยวน กลอกตำ 

แลบลิ้นใส่หยวนหรง มือเล็กใต้แขนเสื้อผ้ำบำงนั้นก�ำเป็นหมัด แล้วตวัด

ไปทำงหยวนหรงอย่ำงแรง ท่ำทำงเต็มไปด้วยกำรท้ำทำย

หยวนหรงเป็นธิดำของจวนโหว แม้จะเป็นคนที่ค่อนข้ำงร้ำยกำจ  

แต่ปกติก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครต่อหน้ำอย่ำงรุนแรง อย่ำงไรเสียใครท่ี 

ล่วงเกินนำง แค่เพียงท�ำท่ำสูงสง่ำสั่งสำวใช้ไปตบปำกก็พอ อีกอย่ำง

นอกจำกบ่ำวไพร่ท่ีชำติก�ำเนิดต้อยต�่ำไม่รู้จักรุกถอยเหล่ำน้ันแล้ว หญิง 

ที่ออกมำจำกตระกูลใหญ่จะต้องไปขัดแย้งรุนแรง พูดจำไร้มำรยำท 

กับใครกัน 

ในตอนที่หลี่รั่วอว๋ีหันหลังให้ทุกคน ใช้พัดเล็กปิดหน้ำแล้วท�ำหน้ำ

ล้อเลียนนำง หยวนหรงแทบไม่อยำกจะเชื่อสำยตำตนเอง นี่เป็นหญิง 

บ้ำนป่ำมำจำกที่ใดกัน ไม่ได้รับกำรอบรมสั่งสอนบ้ำงเลยหรือไร
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ควำมโมโหทีต่อนเช้ำถูกหมกึพ่นใส่ตวัยังไม่คลำย ตอนนีถู้กอกีฝ่ำย

ท้ำทำยต่อหน้ำเช่นนี้ หยวนหรงก็พลันเลือดขึ้นหน้ำ ชี้หน้ำหลี่รั่วอว๋ี 

พลำงตะโกนพูดว่ำ "เจ้ำ...เจ้ำจะเอำอย่ำงไร!"

เสียงตะคอกทรงพลังนี้ สำมำรถท�ำให้ฉำงเอ๋อ* บนดวงจันทร์ตกใจ

ได้เลย ทุกคนในศำลำพำกันหันมองหยวนหรงอย่ำงตกใจ 

ในตอนนีน้้องสำวผูอ่้อนแอวำงพัดเลก็ลงพอด ีเบกิตำโตทัง้สองข้ำง 

สีหน้ำงุนงงฉำยควำมหวำดกลัวอยู่บ้ำง

นำยน้อยสี่รู ้สึกว่ำน้องสำวเสียมำรยำท จึงรีบพูดกู้สถำนกำรณ์  

"หรงเอ๋อร์ อย่ำกล่ำวโทษคุณหนูรั่วอว่ีอีกเลย เจ้ำก็ได้ยินท่ีซือหม่ำพูด 

แล้วไม่ใช่หรือว่ำเช้ำวันน้ีกลับไปก็ลงโทษนำงให้คุกเข่ำในห้องพระ 

หนึ่งชั่วยำมแล้ว นำงก็มีใจเป็นเด็กเล่นซุกซนไปชั่วขณะเท่ำนั้นเอง..."

องค์รัชทำยำทก็กวำดตำมองหยวนหรงเช่นกัน ท�ำให้นำงหน้ำแดง

ขึ้นมำทันที

มีเพียงฉู ่จิ้งเฟิงที่ลอบถลึงตำใส่หล่ีรั่วอว๋ีแวบหนึ่ง ลูกไม้เช่นนี้  

เขำคุ ้นเคยเป็นอย่ำงดี ตอนที่กลับบ้ำนภรรยำ ในคฤหำสน์สกุลหล่ี 

น้องชำยตัวน้อยของภรรยำเขำท�ำหน้ำล้อเลียนลับหลังฮูหยินผู้เฒ่ำหล่ี 

ไม่น้อย แล้วหวัเรำะเอิก๊อ๊ำกชอบใจ เมือ่ครูแ่ม้เขำจะทักทำยองค์รชัทำยำท 

แต่หำงตำก็แอบช�ำเลืองมอง 'น้องสำว' คนสนิทนั้นอยู่ตลอด 

เห็นที 'น ้องสำว' เรียนวิชำควำมสำมำรถเฉพำะตัวมำใหม ่

อีกอย่ำงหนึ่งแล้ว!

หยวนหรงรู้ว่ำสถำนกำรณ์เช่นนี้นำงจะโอหังไม่ได้ จึงพยำยำม 

* ฉำงเอ๋อ คือเทพธิดำแห่งดวงจันทร์
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สะกดควำมโกรธเอำไว้ "ในเมื่อซือหม่ำลงโทษด้วยกฎบ้ำนแล้ว ข้ำย่อม 

ไม่ถือสำหำควำมกับเด็กที่ไม่รู้ประสำ"

หลงัจำกทกุคนแยกย้ำยกันนัง่ประจ�ำทีแ่ล้ว เหล่ำนำงก�ำนัลก็ทยอย

ยกอำหำรข้ึนวำงบนโต๊ะ ตอนนี้เองเสียงดนตรีในศำลำพักร้อนกลำงน�้ำ 

ก็ดังขึ้น ดนตรีที่บรรเลงคือบทเพลงใหม่ท่ีก�ำลังนิยมในเมืองหลวง ท�ำให้

คืนเดือนหงำยในฤดูร้อนนี้มีควำมรู้สึกเหมือนแดนสวรรค์ในโลกมนุษย์

ผิงเหยำเอำแต่ลอบสังเกตน้องสำวบ้ำนป่ำท่ีนั่งอยู่ริมด้ำนหนึ่ง  

ตำมหลกัแล้วหำกวัดจำกทุกคนในท่ีน้ี น้องสำวทีม่ำอำศยัอยู่ในบ้ำนผูอ้ืน่

ผู้น้ีมีชำติก�ำเนิดต�่ำต้อยที่สุด อำหำรจ�ำนวนมำกในงำนเล้ียงวันน้ีล้วน 

มำจำกฝีมือพ่อครัวท่ีตนพำมำจำกในวัง เฉพำะแค่วิธีกำรกินซี่โครงแพะ

ต้มผักดองก็ยุ่งยำกมำกแล้ว แม้แต่หยวนหรงท่ีอยู่ในเมืองหลวงมำนำน 

ยังเพรำะกินได้ไม่เรยีบร้อยน�ำ้ในกระดูกจงึไหลออกมำและหยดลงบนโต๊ะ

หลำยหยด ท�ำให้หยวนหรงเขินอำยจนรีบวำงลงไม่กล้ำกินต่อ ภำยหลัง

หยวนหรงเห็นผิงเหยำใช้ก้ำนใบกกที่แช่น�้ำเกลือตำกแห้งด้ำนข้ำง 

สอดเข้ำไปในกระดูกที่ใช้สันมีดเคำะเปิดออกแล้วดูดกิน จึงได้เข้ำใจวิธี

และท�ำตำมแบบนั้น 

แต่น้องสำวตัวเล็กผู้นั้นกลับมีท่ำทีงำมสง่ำอยู่ในที ถึงอำยุยังน้อย

แต่มคีวำมสงบนิง่ต่ออำหำรรสเลศิตรงหน้ำอย่ำงมำก เพียงแค่ยกตะเกียบข้ึน 

ชิมเล็กน้อยเพียงไม่ก่ีค�ำ แล้ววำงตะเกียบบนที่วำงตะเกียบเหมือน 

ไร้ควำมอยำก รำวกับปกติได้ชิมอำหำรอร่อยมำทั่วแล้ว แม้แต่กรรมวิธี

กำรท�ำอำหำรในวังก็ยังไม่อำจท�ำให้นำงชอบใจได้

ดูกิริยำตอนที่ดื่มน�้ำชำเห็นได้ชัดว่ำได้รับกำรอบรมแบบชำววัง  
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ตอนพลิกข้อมือนั้นดูมีควำมงดงำมอย่ำงมำก...

ทว่ำจรงิๆ แล้วตอนนีใ้นใจ 'น้องสำว' ทีง่ำมสง่ำผูน้ีรู้ส้กึเศร้ำเหมอืน

สอบตก

ตอนนำงนั่งลง เห็นอำหำรรสเลิศหำยำกหลำกสีสันและไม่เคยเห็น

มำก่อนวำงอยู่เต็มโต๊ะ ควำมเศร้ำในใจก็ก่อตัวขึ้นจนล้นเอ่อ เพรำะ 

ก่อนออกจำกบ้ำนนำงกินเกำลัดกวนมำกเกินไป ตอนนี้ควำมหวำนเลี่ยน

กระจำยเต็มปำก รู้สึกไม่อยำกอำหำรอยู่รำงๆ เห็นอำหำรเต็มโต๊ะก็ยัง 

กินไม่ลง เป็นครั้งแรกที่นำงรู ้สึกถึงกำรหยอกเย้ำและเจ็บปวดของ 

โชคชะตำที่ไม่อำจควบคุมได้จริงๆ!

ส�ำหรับกิริยำท่ีท�ำให้องค์หญิงผิงเหยำแอบรู้สึกอิจฉำ เป็นกำร 

ผสมผสำนที่สมบูรณ์แบบของส�ำนักเรียนชิ่งซวีและหอซิ่วชุนเมืองวั่นโจว 

กิริยำกำรพูดจำของฉู่หวั่นเหนียงท�ำเพ่ือดึงดูดบุรุษ แม้แต่ตอน 

ดื่มน�้ำชำสักถ้วย กำรขยับตัวและนิ้วท่ีดีดขึ้นล้วนน่ำดู ส่วนกิริยำท่ำทำง

งดงำมอื่นๆ น้ันใช่ว่ำจะได้มำจำกตระกูลเด่นดังอะไร แต่เป็นกำรอบรม 

สั่งสอนของอำจำรย์โจวที่ดูงำมสง่ำรำวกับคนในรั้วในวัง

คนเขลำตัวน้อยดึงเอำจุดเด่นของทุกคนมำรวมกัน ท�ำให้ตนเอง

เอำชนะองค์หญิงต้ำฉู่ได้โดยไม่รู้ตัว

แม้แต่องค์รชัทำยำทยังรูส้กึว่ำน้องสำวผูน้ีม้กิีริยำท่ำทำงไม่ธรรมดำ 

ขณะพูดจำทักทำยจึงถำมขึ้นอย่ำงไม่ใส่ใจเท่ำใดว่ำ "ไม่รู้ว่ำคุณหนูรั่วอวี่

ซื้อก�ำยำนมำจำกท่ีใด ข้ำออกมำกับน้องสำวในคร้ังน้ี จะกลับมือเปล่ำ 

ไม่ได้ ต้องซื้อของบำงอย่ำงเป็นน�้ำใจให้กับท่ำนพ่อท่ำนแม่และภรรยำ 

ก�ำยำนนี้กลิ่นไม่แรง เหมำะกับภรรยำของข้ำที่ก�ำลังตั้งครรภ์อยู่"
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หลี่รั่วอว๋ีรู้สึกว่ำพ่ีชำยผู้นี้พูดจำมีมำรยำท น่ำรักมำก จึงย้ิมแล้ว 

เอ่ยตอบ "ก�ำยำนนีไ้ม่ได้ซือ้มำ แต่อำจำรย์ท่ำนหนึง่ในส�ำนกัศกึษำของข้ำ

เป็นคนปรุง ถ้ำท่ำนชอบ ข้ำให้ท่ำนทั้งกล่องเลยดีหรือไม่"

องค์รัชทำยำทได้ยินดังนั้นก็แย้มย้ิมอย่ำงอ่อนโยน "เช่นนั้น 

ต้องขอบคุณคุณหนูรั่วอวี่ที่ยอมเสียสละของรักให้ข้ำ"

งำนเลี้ยงเย็นวันนี้ องค์หญิงผิงเหยำเงียบมำก นำงมองดูฉู่จ้ิงเฟิง 

ส่งน�้ำย่ืนผ้ำเช็ดหน้ำให้น้องสำว นำงรู้สึกว่ำหัวใจเย็นเยือก เย็นไปทั่ว

เหมือนกระดูกแขนขำจับตัวเป็นน�้ำแข็ง

ก่อนหน้ำนีต้ดัใจไม่ได้เพรำะคดิว่ำเขำไม่มใีจ และตนเองก็ยังท�ำได้

ไม่พอ ไม่ได้สร้ำงควำมอบอุ่นให้กับหัวใจของเขำ แต่ตอนน้ีกลับพบว่ำ 

ใช่ว่ำจะท�ำให้อุ่นไม่ได้ แต่เพรำะนำงไม่ใช่คนที่เขำต้องกำร

นำงเป็นถึงองค์หญิงต้ำฉู ่ มีเกียรติและยศศักดิ์ระดับใด แต ่

ในสำยตำของฉู่จิ้งเฟิงกลับไม่อำจเติมเต็มควำมรู้สึกขำดได้ ต่อให้นำง 

จะดเีพียงใด เขำก็ไม่ต้องกำรจะแต่งงำนกับนำง คนทีเ่ขำต้องกำร... คงจะ

เป็นหญิงสำวที่เหมือนนกเล็กพึ่งคนแบบนี้กระมัง 

ผงิเหยำมองดหูญิงสำวท่ียู่ปำกเลก็น้อย เขย่ำแขนเสือ้ฉูจ่ิง้เฟิงเบำๆ 

พูดจำเสียงเบำแล้วก็นึกอยำกให้ตนเองไม่ใช่องค์หญิงผิงเหยำแห่งต้ำฉู่ 

แต่เป็นเพียงน้องสำวบ้ำนป่ำที่มำขอพักในบ้ำนผู้อื่นเท่ำนั้น...

ไร้ซึ่งเกียรติยศ แต่สำมำรถอยู่ข้ำงกำยชำยท่ีรักได้เต็มตัว... น่ีเป็น

ควำมฝันที่ชั่วชีวิตนี้นำงไม่มีทำงท�ำได้อย่ำงนั้นหรือ

ตอนท่ีงำนเลี้ยงใกล้สิ้นสุด นำยน้อยสี่ผู้น้ันก็มำน�ำทำงหล่ีร่ัวอว๋ี 

ออกจำกศำลำกลำงน�้ำอย่ำงกระตือรือร้น แต่กลับถูกร่ำงสูงใหญ่ของ 
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ฉู่จิ้งเฟิงขวำงเอำไว้อย่ำงไม่เปิดเผย

หลังออกจำกเรือนจิ้งหยวนแล้ว ฉู่จิ้งเฟิงก็เอ่ยถำมหน้ำเครียดว่ำ  

"ในงำนเลี้ยงวันนี้เหตุใดต้องยิ้มให้นำยน้อยสี่ผู้นั้นตลอดด้วย" 

หลี่รั่วอว๋ีไม่คิดอะไรมำก เพียงแค่ลูบท้องอย่ำงเป็นทุกข์ "เขำ 

กินอำหำรไม่เรยีบร้อย เอำแต่จ้องข้ำ น�ำ้แกงติดคำงก็ยังไม่รูตั้ว คุณหนหูยวน

นัน่ก็ไม่เตือนสตพ่ีิชำย เอำแต่จ้องข้ำ ข้ำเห็นสองพ่ีน้องสีต่ำแข่งกันเบกิโต 

ก็เลยทนไม่ไหวหัวเรำะออกมำ..."

ฉู่จิ้งเฟิงท่ำทำงเย็นชำ หำกไม่เห็นว่ำองค์รัชทำยำทอยู่ที่น่ันด้วย  

เขำคงใช้มดีสัน้หัน่เน้ือคว้ำนลกูตำไม่อยู่ดคู่ีน้ันทิง้! ลกูชำยของสยุเฟิงโหว 

ช่ำงไม่รู้มำรยำทเลยจริงๆ!

"ต่อไปจ�ำไว้ นอกจำกข้ำแล้ว ห้ำมยิ้มให้ชำยอื่น!"

หลี่รั่วอว๋ีพยักหน้ำอย่ำงเชื่อฟัง แล้วเอ่ยถำมอย่ำงไม่ยอมจบเร่ือง 

"แล้วเสียนเอ๋อร์น้องชำยข้ำล่ะ"

ฉู่จิ้งเฟิงถูกนำงถำมจนทนไม่ไหว จึงประกบจุมพิตปำกเล็กท่ีพูด 

ไม่หยุดนั่นเอำไว้...

วันรุ่งขึ้น หลี่รั่วอว๋ีก็ถูกฉู่จิ้งเฟิงดึงออกมำจำกใต้ผ้ำห่มแต่เช้ำตรู่  

"เมือ่วำนเจ้ำหนเีรยีนไร้ระเบยีบมำก เช้ำนีต้้องรบีไปขอรบัโทษจำกอำจำรย์ 

เข้ำใจหรือไม่"

หลี่รั่วอว๋ีขย้ีตำงัวเงีย ก่อนจะพยักหน้ำ "ต้องเตรียมของขวัญ 

ให้อำจำรย์ด้วย..."

ฉู ่จิ้งเฟิงรู ้สึกว่ำวิธีกำรประจบของคนโง่ผู ้น้ีหน่ึงวันไปไกลพันลี้ 

Page_�����������2���.indd   21 5/8/2562 BE   11:22



22

วาสนาคนเขลา 2

ก้ำวหน้ำรวดเร็วมำก จึงพูดด้วยรอยย้ิม "เจ้ำรู้จักเคำรพอำจำรย์ก็ดีแล้ว 

อำจำรย์ว่ำอะไรเจ้ำก็ห้ำมต่อปำกต่อค�ำ เข้ำใจหรือไม่"

หลังจำกถูกสำมีดึงข้ึนมำพูดก�ำชับยกใหญ่แต่เช้ำ หล่ีรั่วอวี๋ก็ 

ล้ำงหน้ำกินอำหำรเช้ำ จำกนั้นก็ให้ซูซิ่วเปิดหีบ หำของขวัญไปมอบให้

อำจำรย์

"อำซิ่ว เจ้ำว่ำข้ำจะให้อะไรอำจำรย์ดี นำงเคยให้ก�ำยำนกลิ่นหอม

อย่ำงนั้นแก่ข้ำอีกด้วย"

ซูซิ่วคิดสักครู่จึงเอ่ยว่ำ "ควำมชื่นชอบของอำจำรย์โจวไม่ธรรมดำ 

บ่ำวเหน็ของชิน้เลก็ติดตัวนำงแม้จะไม่มเีครือ่งประดบัทองเงนิเพชรพลอย 

แต่ล้วนเป็นของดีที่มีควำมเรียบง่ำยดูดี เฉพำะแท่นฝนหมึกก็คือแท่น 

ฝนหมึกหำงมังกรที่ผลิตจำกเมืองอู้หยวนเขตเจียงซี ฮูหยินถ้ำท่ำนจะให้

ของขวัญ ต้องเลือกที่เหมำะกับควำมชอบ ให้ภำพอักษรจ�ำนวนหนึ่ง 

เหมำะสมที่สุด"

หลี่รั่วอวี๋พยักหน้ำ "เอำตำมที่อำซิ่วพูดก็แล้วกัน" 

ดังนั้นซูซิ่วจึงไปท่ีคลังเก็บของ เลือกภำพวำด 'ภำพสระบัว' ฝีมือ 

อำจำรย์ซีสือของรำชวงศ์ก่อน
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เพรำะหลี่รั่วอวี๋ตื่นแต่เช้ำ ดังนั้นจึงมำถึงส�ำนักศึกษำเป็นคนแรก

ส�ำนักศึกษำชิ่งซวีแบ่งเป็นเรือนหน้ำหลังสองส่วน เรือนหน้ำคือ

สถำนที่เรียนตำมปกติ ส่วนเรือนหลังที่สงบเงียบเอำไว้ให้เหล่ำอำจำรย ์

ใช้พักผ่อน

เพรำะอำจำรย์โจวชอบควำมเงียบสงบ ดังน้ันเรือนพักของนำง 

จึงเป็นเรือนเล็กที่ติดกับป่ำไผ่ของส�ำนักศึกษำ นำงพักอำศัยอยู่ท่ีน่ี 

ตำมล�ำพัง ไม่มีสำวใช้แม้แต่คนเดียว 

เวลำน้ีภำยในเรือนเล็กเงียบมำก อำจำรย์เหมือนจะยังไม่ตื่นนอน 

ไม้กวำดในลำนบ้ำนเหมือนจะกวำดได้เพียงคร่ึงหนึ่งก็ถูกทิ้งไว้ กลีบ 

ดอกพุดตำนที่ร่วงหล่นจำกบนต้นกระจำยเต็มพื้น

หลีร่ัว่อว๋ีเกิดนกึสนุก ยกหนึง่นิว้เป็นสญัญำณให้ซซูิว่ แล้วลอบย่อง

เข้ำไปในเรือน มองลอดผ่ำนหน้ำต่ำงที่เปิดแง้มไว้ครึ่งหนึ่งเข้ำไปใน 
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ห้องนอน คิดจะฉวยโอกำสตอนอำจำรย์ยังไม่ตื่นวำงม้วนภำพไว้บน 

โต๊ะหนังสือ จะได้ไม่ถูกต�ำหนิลงโทษต่อหน้ำ 

แต่พอมองเข้ำไปก็ต้องตกใจ

เห็นเพียงในห้องมืดครึ้ม ม่ำนบนเตียงบังเตียงไว้ครึ่งหนึ่ง อำจำรย์

ทีเ่รยีบเฉยผูน้ัน้สองแก้มแดงสด แววตำเลือ่นลอย สองแขนเนียนเรยีวยำว

ถูกเชือกแดงผูกม่ำนตรึงแน่นไว้บนเสำเตียง ขำขำวข้ำงหน่ึงห้อยลงมำ 

ข้ำงเตียง ปลำยนิ้วเท้ำเล็กน้ันหดเกร็งไม่เป็นธรรมชำติ บนตัวนำงมี 

ชำยหนุ่มร่ำงก�ำย�ำคนหนึ่งทำบทับอยู่ แม้ม่ำนจะบังอยู่ครึ่งหนึ่ง แต ่

เห็นได้ว่ำชำยผู้น้ันเหมือนจะไม่ได้สวมเสื้อผ้ำ เพียงแค่ซุกหน้ำลงตรง 

ซอกคอของอำจำรย์

ภำยในห้องท่ีมืดครึ้มท�ำให้ภำพทุกอย่ำงดูเลือนรำง ชำยหนุ่ม 

ส่งเสียงเรียกชื่ออำจำรย์โจวเบำๆ "เฉียนอวี่... เฉียนอวี่..." เสียงเอียดอำด

ของพื้นเตียงดูเหมือนจะกลบเสียงครำงเบำๆ ของอำจำรย์เอำไว้...

หลี่รั่วอว๋ีตกใจนิ่งเป็นไก่ไม้ รู้สึกว่ำอำจำรย์ถูกคนเลวรังแก ก�ำลัง 

จะเอ่ยปำกตะคอก ปำกของนำงกลับถูกซูซิ่วปิดไว้แน่น พอหันไปดู  

ซซูิว่ก�ำลงัขยิบตำให้นำงด้วยสหีน้ำร้อนใจ เป็นสญัญำณไม่ให้นำงตะโกน 

จำกนั้นก็ดึงนำงออกมำจำกเรือนนั้นอย่ำงเงียบๆ และเพรำะรีบร้อน 

เดินออกมำ ม้วนภำพนั้นตกลงบนพื้นก็ยังไม่รู้ตัว

เดินไปได้ระยะทำงหนึ่ง หลี่รั่วอว๋ีก็ทนไม่ไหวปัดมือของซูซิ่วออก 

แล้วเอ่ยขึน้ "อำซิว่ เจ้ำขวำงข้ำท�ำไมกัน ไม่เห็นหรือว่ำมคีนรังแกอำจำรย์อยู่"

ซูซิ่วอยู่ข้ำงหลังหลี่รั่วอว๋ีเห็นฉำกในหน้ำต่ำงน้ันเช่นกัน จึงพูดด้วย

หน้ำแดงไปถึงใบหูว่ำ "ฮูหยิน เรื่องน้ีตะโกนโวยวำยไม่ได้ รอบเรือนน้ัน 
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ยังมีอำจำรย์และบ่ำวหญิงอำวุโสคนอื่นพักอยู่ ถ้ำท่ำนตะโกนต้องมีคน 

วิ่งมำ... เช่นนั้น... อำจำรย์โจวมิเสียชื่อเสียงหรือ" 

เห็นหลี่รั่วอว๋ียังคงไม่เชื่อและมีท่ำทีเหมือนคิดจะว่ิงย้อนกลับไป  

ซูซิ่วจึงรีบดึงอีกฝ่ำยไว้ "ข้ำขอถำมท่ำน เมื่อครู่ปำกของอำจำรย์โจว 

ถูกอุดไว้หรือไม่"

หลี่รั่วอว๋ีตกตะลึง คิดสักครู่ก็ส่ำยหน้ำ ซูซิ่วจึงพูดต่อไปว่ำ "เช่นนี ้

ก็ถกูต้องแล้ว อำจำรย์ก็กลัน้ไว้ไม่ได้ตะโกน เห็นได้ว่ำไม่อยำกให้ใครได้ยิน 

ท่ำนกับข้ำล้วนไม่รู ้รำยละเอียดในเรื่องนี้ วันน้ีมำโดยไม่ได้รับเชิญ  

ลอบบุกเข้ำเรือนมำเห็นฉำกน้ีเข้ำก็ไม่เหมำะสมอยู่แล้ว จะบุกเข้ำไป 

ในห้องอีกได้อย่ำงไร ถ้ำเป็นห่วงอำจำรย์ ท่ำนกับข้ำก็อยู่เฝ้ำตรงนี้เงียบๆ 

รอคนผู้นั้นออกมำ ค่อยเรียกองครักษ์มำจับตัวไป"

ซูซิ่วมองออกถึงนิสัยของอำจำรย์โจว คนที่ร�่ำเรียนมำมำกล้วน 

รกัหน้ำตำ เมือ่ครูจ่ำกภำพควำมร้อนแรงบนเตียง เหน็ได้ว่ำท�ำกำรส�ำเร็จแล้ว  

เข้ำไปตอนนี้ก็ไร้ประโยชน์ ย่ิงไปกว่ำน้ันนำงยังไม่ได้ออกเรือน หำก 

บุกเข้ำไปเช่นนี้ แม้ว่ำคนผู้น้ันจะเป็นโจรบ้ำกำม แต่จะต่ำงอะไรกับกำร

จับชู้เล่ำ

ซูซิ่วเป็นคนขลำดกลัว เมื่อวำนเพ่ิงจะถูกซือหม่ำลงโทษ วันนี้ 

ตีให้ตำยก็ไม่กล้ำให้ฮูหยินเข้ำไปยุ่งเรื่องของผู้อื่นอีก

หลี่รั่วอว๋ีฟังไม่เข้ำใจและไม่อยำกเข้ำใจ นำงรู้เพียงว่ำอำจำรย ์

ถูกรังแก นำงจะนิ่งดูดำยไม่ได้ จึงออกแรงสะบัดมือของซูซิ่ว รีบว่ิง 

กลับมำแล้วเก็บหินปูพื้นข้ำงทำงก้อนหนึ่งมำด้วย

ในเมื่อซูซิ่วบอกว่ำตะโกนไม่ได้ เช่นน้ันนำงก็ตีคนเลวน่ันให้ตำย 
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เสียเลย!

ทว่ำพอเข้ำในตัวเรือนยังไม่ทันผลักประตู ประตูนั่นก็เปิดออกแล้ว 

หลีร่ัว่อวีช๋หูนิขึน้สงู แล้วเบิกตำโตอย่ำงตกใจ เห็นเพียงชำยหนุม่หลงัประตู

ที่สวมเพียงชุดคลุมยำวผมเผ้ำรุงรังสยำยลงด้ำนหลังก็คือองค์รัชทำยำท

จ้ำวอิ๋นถังที่อยู่ในงำนเลี้ยงสุรำเมื่อวำนนี้

กลิ่นกำยของเขำในตอนน้ีรุนแรงจนรมคนได้ กลิ่นนั้นคุ้นเคยมำก 

เป็นกลิ่นแห่งควำมใคร่ที่สลัดไม่หลุดทุกครั้งหลังจำกที่พี่ฉู่ก่อกวนนำง

แม้ว่ำเมื่อครู่องค์รัชทำยำทจะจมอยู่ในแรงปรำรถนำ แต่ยังพอ 

ได้ยินเสียงนอกหน้ำต่ำง ใกล้รุ่งวันน้ีเขำฉวยโอกำสตอนพระจันทร์สว่ำง

ไร้ดวงดำวลอบเข้ำมำในส�ำนักศึกษำตำมล�ำพัง ในท่ีสุดก็พบหญิงทีต่นเอง

ตำมหำมำนำน เขำตรงึหญิงทีไ่ม่เชือ่ฟังผูน้ี้เอำไว้บนเตยีง และทรมำนนำง

มำเต็มหนึ่งชั่วยำม ทว่ำยังกินไม่ทันอิ่มก็ถูกแขกไม่ได้รับเชิญนอกห้อง

ขัดจังหวะ เขำจ�ำต้องลุกขึ้นสวมเสื้อเดินออกมำ กลับเห็นน้องสำวของ 

ฉู่ซือหม่ำชูก้อนหินเตรียมจะบุกเข้ำมำข้ำงใน 

พอเห็นท่ำทำงตกใจของนำง เหมอืนคดิไม่ถึงว่ำเป็นเขำ องค์รัชทำยำท 

ก็เผยรอยย้ิมออกมำช้ำๆ "คุณหนูรัว่อวีอ่ำรมณ์สุนทรีย์จริง ออกมำเดินเล่น

แต่เช้ำ" เขำพูดพลำงย่ืนมือไปรับหินในมืออีกฝ่ำยมำบีบเบำๆ หินน้ันก็ 

แหลกเป็นผง 

หลี่รั่วอว๋ีคิดไม่ถึงว่ำเขำจะมีแรงประหลำดเช่นน้ี จึงตกตะลึง 

ไปทันใด

องค์รชัทำยำทเหลอืบมองไปทำงซซูิว่ท่ีคุกเข่ำอยู่บนพ้ืนข้ำงหลังนำง

แล้วพูดเสียงเรียบว่ำ "ในเมื่อเดินเล่นมำถึงท่ีน่ี ก็ขอยืมตัวสำวใช ้
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ของคุณหนูสักหน่อย รบกวนนำงเตรียมน�้ำร้อนอำบน�้ำให้อำจำรย์โจว... 

ก่อนหน้ำนี้ข้ำเคยเห็นหน้ำเจ้ำที่จวนท่ำนหญิง คิดว่ำคงถูกส่งมำที ่

จวนซือหม่ำ คงรู้กฎระเบียบในกำรปรนนิบัติ หำกเร่ืองวันนี้แพร่งพรำย

ออกไปแม้แต่น้อย จะตัดลิ้นของเจ้ำทิ้ง!"

เมื่อพูดจบ เขำก็ไม่ได้เดินไปทำงลำนด้ำนหลัง แต่กลับเดินไปท่ี 

ริมก�ำแพงส�ำนักศึกษำแล้วพลิกตัวข้ำมออกไป

ถึงตอนนี้ร่ำงของซูซิ่วก็ทรุดลงบนพ้ืน รู้สึกว่ำครึ่งชีวิตของตนเอง

เกือบจะสูญเสียไป โจรบ้ำกำมผู้น้ีเป็นถึงองค์รัชทำยำท... อำจำรย ์

อำยุสำมสิบปีแก่กว่ำองค์รัชทำยำทมำก คนท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องอะไร 

มำเกี่ยวพันกันเช่นนี้ได้อย่ำงไร 

แต่ค�ำพูดขององค์รัชทำยำทจะไม่ฟังก็ไม่ได้ นำงจึงดึงตัวหล่ีร่ัวอว๋ี 

ที่ยังดึงสติคืนมำไม่ได้เข้ำไปในห้อง แล้วรีบปิดประตู

ม่ำนเตียงในห้องถูกปล่อยลงมำทั้งผืนแล้ว เชือกแดงที่ใช้มัดมือ 

สำวงำมก็ถูกโยนลงบนพื้น ปนไปกับเสื้อผ้ำที่วำงอยู่อย่ำงระเกะระกะ

ในตอนที่ซูซิ่วไม่รู ้ว่ำควรจะพูดอะไรดี ข้ำงในม่ำนเตียงก็มีเสียง 

ดังขึ้น เสียงพูดเย็นเยือกของอำจำรย์โจวฟังดูแหบแห้งไปบ้ำง "คุณหนู 

รั่วอว่ีกับซูซิ่วใช่หรือไม่" เห็นได้ชัดว่ำนำงได้ยินค�ำพูดขององค์รัชทำยำท

ตรงหน้ำประตูเมื่อครู่

ซูซิ่วรีบเอ่ยขึ้นทันที "บ่ำวเอง อำจำรย์มีอะไรจะสั่งเจ้ำคะ"

"นอกเรือนมีบ่อน�้ำ ช่วยตักน�้ำมำต้มร้อนให้ข้ำได้หรือไม่"

ซซูิว่โล่งอก เหลอืบมองฮหูยินน้อยทีไ่ม่รูว่้ำเหตใุดจู่ๆ  จงึนิง่เงยีบ แล้ว

รีบเร่งตักน�้ำมำต้ม
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รอจนเตรียมถังอำบน�้ำเสร็จแล้ว ซูซิ่วจึงประคองอำจำรย์โจวที่ 

พันตัวด้วยผ้ำปูท่ีนอนลงจำกเตียง แม้อำจำรย์จะมีสีหน้ำน่ิงเฉย แต ่

ตอนเดินกลับโงนเงน ไม่รู้ว่ำถูกองค์รัชทำยำททรมำนจนเป็นอย่ำงไรบ้ำง

หลังจำกอำบน�้ำเสร็จเปลี่ยนชุดแล้ว อำจำรย์โจวจึงพูดส่ังว่ำ  

"เจ้ำไปหำอำจำรย์หลีท่ีส่อนศิลปะกำรดีดพิณ บอกว่ำวันน้ีข้ำไม่ค่อยสบำย 

ขอให้นำงช่วยสอนในตอนเช้ำได้หรือไม่"

ซูซิ่วรับค�ำสั่งและออกจำกประตูไป 

อำจำรย์โจวทีย่ำมนีน่ั้งอยู่บนเก้ำอีไ้ม้ไผ่หนัหน้ำมำย้ิมถำมหลีร่ัว่อวี๋

ว่ำ "เหตุใดจึงเอำแต่นั่งอยู่ตรงนั้น ทั้งยังนิ่งเงียบไม่พูดไม่จำ"

หลี่ร่ัวอว๋ีหน้ำซีดและกัดริมฝีปำกแน่น สุดท้ำยก็เอ่ยปำกพูดว่ำ  

"เมือ่วำนรชัทำยำทผูน้ั้นขอก�ำยำนท่ีอำจำรย์ท�ำข้ึน เขำมำหำท่ำน รงัแกท่ำน 

เพรำะเหตุนี้หรือ" 

โจวเฉียนอว่ีถอนใจเบำๆ คิดในใจว่ำแม้สมองจะกระเทือน แต ่

ควำมละเอียดอ่อนน้ันไม่ได ้เสียไป ใจนำงรู ้ว ่ำหลี่รั่วอว๋ีต ้องเกิด 

ควำมละอำยใจที่เห็นนำงถูกรังแก จึงเรียกหล่ีร่ัวอวี๋เข้ำมำใกล้ตรง 

หน้ำนำง แล้วเอ่ยพูดอย่ำงอ่อนโยนว่ำ "ข้ำกับเขำ... เป็นควำมรักเลวร้ำย

ที่หลบไม่พ้น น่ีเป็นชะตำที่ก�ำหนดไว้แล้ว แม้เจ้ำจะไม่พูด เขำก็มีวิธี 

ตำมหำข้ำเจออยู่ดี เรื่องนี้เดิมทีก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้ำ อีกครู่เจ้ำเป็นเด็กดี

ไปเข้ำเรียน และอย่ำพูดเรื่องนี้กับผู้ใดก็พอ"

หลี่รั่วอว๋ีกะพริบตำ พยำยำมกลั้นน�้ำตำที่ใกล้จะทะลักออกมำ 

แล้วเอ่ยถำม "รัชทำยำทจะแต่งงำนกับอำจำรย์หรือไม่ พ่ีฉู่เคยพูดไว้ว่ำ 

จูบปำกลูบหน้ำอกเป็นสิ่งที่สำมีภรรยำเท่ำนั้นที่ท�ำได้"
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ใบหน้ำขำวสะอำดของอำจำรย์โจวฉำยควำมเศร้ำสลด ก่อนจะยิ้ม

แล้วพูดว่ำ "เขำไม่แต่งกับข้ำ ข้ำ... ก็ไม่แต่งเช่นกัน..."

หลี่รั่วอวี๋ขมวดคิ้วเอ่ยถำมต่อ "เพรำะอะไร"

อำจำรย์โจวลูบผมยำวของนำงพลำงกล่ำว "แม้เขำจะมีรักจริง แต่

ใจบุรุษย่อมมีสิ่งหนึ่งท่ีส�ำคัญกว่ำรักจริง ต่อให้เป็นควำมรักที่ซำบซึ้ง 

กินใจมำอยู่หน้ำของสิ่งนี้ สุดท้ำยล้วนถูกเบียดอัดสลำยไปเหลือเพียง

ควำมอัปลักษณ์และเสียใจ..."

"แล้ว... อำจำรย์ เขำรังแกท่ำนแบบนี้ ท่ำนเสียใจหรือไม่" หลี่รั่วอวี๋

กะพริบตำก่อนจะถำมขึ้นอีก

"รู้หรือไม่ ข้ำมีสหำยเก่ำผู้หนึ่ง... แม้นำงจะอำยุน้อยกว่ำข้ำมำก  

กลบัเป็นหญงิทีม่ใีจกว้ำงมำกทีส่ดุในโลก แต่ก็ยังหนเีครำะห์กรรมแห่งรกันี ้

ไปไม่พ้น ตอนน้ันนำงรู้ว่ำว่ำท่ีสำมีของตนเองมีควำมสัมพันธ์ลับกับ 

น้องสำวของนำง ตดิตรงท่ีเป็นเรือ่งฉำวของตระกูลจงึไม่กล้ำบอกคนในบ้ำน

ตอนนั้นข้ำก็พำเอำควำมเสียใจในควำมรักจะเดินทำงข้ึนเหนือ 

ระหว่ำงทำงได้พบกับนำง นำงเชิญข้ำไปดื่มกินอย่ำงส�ำรำญหนึ่งคืน  

ในใจข้ำเป็นทุกข์ แต่ข้ำรู้ว่ำนำงทุกข์ใจย่ิงกว่ำ นำงอำยุยังน้อยต้องแบก

ภำระของตระกูล ทนล�ำบำกเหน็ดเหนื่อยเพื่อครอบครัวตัวเองเท่ำน้ัน แต่

ถึงที่สุดแล้ว น้องสำวท่ีนำงรักมำกกับว่ำที่สำมีที่รู ้จักกันมำนำนกลับ 

หักหลังนำงด้วยวิธีเลวร้ำยที่สุด

เดิมทีข้ำคิดว่ำนำงจะร้องไห้ แต่นำงด่ืมสุรำหนึ่งคืน เข้ำห้องน�้ำไป

หลำยครั้ง แต่กลับไม่มีน�้ำตำแม้แต่หยดเดียว ตอนน้ันข้ำถำมนำงว่ำ  

เหตุใดจึงกลั้นน�้ำตำไว้ได้ นำงกลับพูดด้วยรอยย้ิมว่ำในโลกนี้มีคนที่ 
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รักนำงน้อยลงไปสองคน เช่นนั้นนำงต้องรักตัวเองให้มำกหน่อย ชดเชย

สิ่งที่สูญเสียไปนี้ น�้ำตำไหลมำกไปก็เป็นกำรเกลียดโทษตัวเองที่ล้ม 

จนไม่อำจลุกขึ้นได้ พรุ่งน้ีนำงยังมีกำรค้ำที่ส�ำคัญ ด่ืมสุรำให้มำกหน่อย 

แล้วปล่อยควำมเจ็บปวดเหล่ำนี้ไว้ในกระโถนในห้องน�้ำ

ข้ำรู ้ว่ำค�ำพูดน้ีนำงพูดให้กับตัวเอง และพูดให้ข้ำฟัง ตอนนั้น 

เป็นเพรำะคนรักของข้ำไปแต่งงำนกับผู้อื่น ข้ำปวดใจจึงจำกมำไกล  

ท่องไปทัว่ทกุท่ี เหนือ่ยล้ำจนดไูม่ได้ รูส้กึเบือ่หน่ำยชวิีต เกิดอยำกจะคดิสัน้... 

แต่พอฟังค�ำพูดของนำงแล้ว ข้ำก็สบำยใจ ข้ำเกลียดโทษตัวเอง 

ที่ล้มจนไม่อำจลุกขึ้นได้เพรำะบุรุษผู้หนึ่งนำนเกินไปแล้ว

บนโลกน้ีดูถูกสตรีอยู่แล้ว ถ้ำตัวเองยังไม่รักตัวเองอีก ไม่ย่ิงตกต�่ำ

ไปหรือ น่ำข�ำที่ข้ำอ่ำนต�ำรำมำมำกมำย แต่กลับมองเรื่องนี้ไม่ขำด...

ดังน้ันคุณหนูรั่วอว่ี แม้ว่ำเขำจะท�ำแบบนั้นกับข้ำ แต่ข้ำกลับ 

ไม่ปวดใจอีกแล้ว ร่ำงกำยนีถู้กเขำทรมำน แต่หวัใจเหลือไว้ให้ตวัเองแลว้ 

ผู้ใด...ก็ไม่ให้อีกแล้ว..."

หลี่รั่วอว๋ีฟังถึงตรงน้ีก็ทนกับควำมปวดใจไม่ไหว น�้ำตำท่ีสะสม 

ในดวงตำโตไหลออกมำรำวสำยฝน พูดเสียงสะอื้น "ไม่รู้ท�ำไม ได้ยิน

อำจำรย์พูดแบบนีก้ร็ูส้กึปวดใจ... ข้ำชอบร้องไห้แบบน้ี ไม่เข้มแขง็เหมอืน

สหำยเก่ำของอำจำรย์แม้แต่น้อย จะท�ำอย่ำงไรดี"

อำจำรย์โจวกลบัมองหญิงสำวทีร้่องไห้ผูน้ีอ้ย่ำงอจิฉำ พูดทอดถอนใจ 

เสียงเบำว่ำ "ชำติก่อนเก็บสะสมน�้ำตำมำกเกินไป ชำตินี้ก็ต้องปล่อยออก

ไปบ้ำง ลืมทุกอย่ำงไปจนหมดแบบน้ี สำมำรถร้องไห้หัวเรำะได้อย่ำง 

เต็มที่ก็เป็นวำสนำอย่ำงหนึ่ง ยังมีอะไรไม่ดีอีกเล่ำ"
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ซซูิว่ไปขอลำให้อำจำรย์โจวกลบัมำก็ยกข้ำวต้มและกับข้ำวจำกห้องครวั 

ในส�ำนกัศึกษำมำให้อำจำรย์ พอเหน็นำงไม่เป็นอะไรและไม่มท่ีำทำงเขินอำย 

หรือโมโหจนผิดปกติ จึงพำหลี่รั่วอวี๋ออกมำจำกห้องของอำจำรย์

แต่หลังออกมำจำกเรือนพักของอำจำรย์แล้ว ใบหน้ำเล็กของ 

ฮูหยินที่ปกติจะมีรอยย้ิมไร้ควำมกังวลกลับจำงหำยไป หัวคิ้วทั้งสอง 

กลับผูกเป็นปม

ซูซิ่วเห็นอีกฝ่ำยไม่สบำยใจเช่นนี้จึงพูดปลอบ "ฮูหยินอย่ำเป็นห่วง

อำจำรย์เลย คนผู้นั้นคือรัชทำยำท เป็นเจ้ำแผ่นดิน ภำยหน้ำใต้หล้ำนี้ 

ล้วนเป็นของเขำ จะไปขัดขวำงได้อย่ำงไร อำจำรย์โจวก็เข้ำใจในจุดนี้... 

และนำงก็อำยุมำกอย่ำงนี้แล้ว ดูนำงกับรัชทำยำท... คงไปด้วยกันไม่ได้ 

ภำยหน้ำรอเขำขึ้นครองบัลลังก์ ถ้ำในใจมีอำจำรย์จริง ช้ำเร็วต้องมำ 

รับนำงเข้ำวัง ท่ำนก็เห็นว่ำนำงพูดได้ยิ้มได้แล้วไม่ใช่หรือ"

น่ำเสียดำยค�ำพูดกล่อมเด็กเช่นนี้ไม่ได้เข้ำไปในหูของหลี่รั่วอวี๋เลย 

นำงพูดเสียงเบำว่ำ "ในดวงตำของอำจำรย์ไม่ได้ยิ้ม..."

ซูซิ่วส่ำยหน้ำและก�ำชับหลี่รั่วอว๋ีอีกครั้งว่ำอย่ำบอกสหำยหรือ 

คนอื่นๆ ถึงเรื่องนี้ แล้วจึงพำนำงกลับมำที่ห้องเรียน

รอจนเลิกเรียน หลี่รั่วอวี๋เดินออกจำกประตูส�ำนักศึกษำก็เห็นรถม้ำ

ของซือหม่ำรออยู่นอกประตู

ควำมสุขที่ผ่ำนมำของหลี่รั่วอว๋ีหำยไปจนสิ้น นำงเดินไปที่รถ 

อย่ำงช้ำๆ

"เป็นอะไรไป เหตุใดจึงเหม่อลอยแบบนั้น" ฉู ่จิ้งเฟิงยกมือขึ้น 
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เชยคำงนำงแล้วก้มหน้ำลงมำถำม 

หลีร่ัว่อว๋ีกลบัเอยีงหวัหลบ ก่อนหน้ำนีพ่ี้ฉู่มำถึงเน้ือถึงตวันำง เพรำะ

นำงไม่เข้ำใจ คดิว่ำคงไม่แตกต่ำงอะไรกับกำรทีท่่ำนแม่กอดนำง แต่ภำพ

ที่เห็นเมื่อเช้ำนี้สะเทือนใจนำงเหลือเกิน

ถึงตอนนี ้ในสมองของนำงยังมภีำพท่ีอำจำรย์โจวถูกองค์รัชทำยำท

กดอยู่ใต้ร ่ำง บนใบหน้ำแดงก�่ำมีสีหน้ำเหมือนเจ็บปวด ยังมีเสียง 

หำยใจหอบของชำยหนุ่ม... นำงจึงคิดโยงไปถึงครั้งก่อนๆ ตอนที่พ่ีฉู ่

มำก่อกวนนำง สุดท้ำยเขำจะใช้แววตำประหลำดอย่ำงหนึ่งจับจ้องนำง 

แล้วหำยใจหอบคล้ำยๆ กัน...

วันน้ีหลี่รั่วอว๋ีถูกกระตุ ้นควำมฉลำดขึ้นมำอย่ำงหนึ่ง จึงได้พบ 

อย่ำงงนุงงว่ำตนเองถูกสตัว์ป่ำงบัด้วยเขีย้วคมคำบอยู่ในปำกโดยไม่รูต้วั... 

บุรุษล้วนเป็นสัตว์ป่ำที่น่ำกลัวมำก!

คดิถึงตรงนีน้ำงก็รูส้กึขนลกุ ยกมอืข้ึนปัดมอืของฉูจ่ิง้เฟิงทีม่ำสมัผสั

ตนเองออกทันที แล้วพยำยำมขดตัวอยู่ที่มุมหนึ่งบนรถม้ำ

ฉูจ่ิง้เฟิงจะไม่เห็นควำมผดิปกตขิองนำงได้อย่ำงไร แต่ในใจกลบัถูก

อำกำรหลบหลีกของหลี่รั่วอว๋ีท�ำให้โมโห จึงออกแรงเล็กน้อยดึงนำง 

เข้ำมำในอ้อมกอด "วันนี้ก่อเรื่องในส�ำนักศึกษำอีกแล้วหรือ"

หลี่รั่วอว๋ีคิดสักครู่จึงเงยหน้ำขึ้นพูด "พ่ีฉู่ พ่ีบอกว่ำถ้ำมีใครท�ำให ้

ข้ำโกรธ พี่จะไปจัดกำรเขำใช่หรือไม่"

ฉู่จิ้งเฟิงหรี่ตำลง "มีคนรังแกเจ้ำหรือ ใครกัน"

หลี่รั่วอวี๋พูดด้วยแววตำแน่วแน่ "คนที่ใบหน้ำมีรอยยิ้มเมื่อวำน ที่พี่

เรียกเขำว่ำรัชทำยำท พี่สั่งสอนเขำแรงๆ สักยกเถอะ!" นำงพูดพลำงขยับ
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เบียดอ้อมกอดของเขำอย่ำงเต็มไปด้วยควำมหวัง

คิ้วของฉู่จิ้งเฟิงเลิกสูงขึ้น เอ่ยถำมช้ำๆ ว่ำ "ท�ำไม เขำท�ำอะไรเจ้ำ"

หลีร่ัว่อวีค๋ดิถึงค�ำสัง่ของอำจำรย์ว่ำไม่ให้นำงบอกผูอ้ืน่ จงึปิดปำกแน่น 

อีกครั้ง ไม่ว่ำฉู่จิ้งเฟิงจะถำมอย่ำงไรก็ไม่ยอมเปิดปำก

หลังจำกกลับถึงจวน ยังไม่รอให้ซือหม่ำถำม ซูซิ่วก็มำรำยงำน 

กำรเดินทำงของฮูหยินในวันนี้  ย ่อมรวมไปถึงเรื่องฉำกน่ำตกใจ 

ในเรือนนอนส�ำนักศึกษำเช้ำวันนี้ให้ซือหม่ำรับรู้ด้วย

ฉู่จิ้งเฟิงเบิกตำโตขึ้น สุดท้ำยตบโต๊ะอย่ำงแรง ฟังถึงตรงนี้ เขำก็

เข้ำใจแล้วว่ำคนเขลำตัวน้อยน่ันเหตุใดเห็นเขำแล้วเหมือนเห็นเสือร้ำย 

ที่กินคน

ด้วยเห็นใจท่ีนำงป่วยแล้วเหมือนเด็กไม่ยอมโต เขำมีควำมอดทน

ในกำรเป็นสำมีภรรยำน้ีมำตลอด พยำยำมลงมือปลุกปั่นอย่ำงช้ำๆ  

เชื่อว่ำเคี่ยวข้ำวต้มด้วยไฟอ่อน ต้องมีวันที่มันจะผุดฟอง

เขำใช้ไฟอ่อนแบบน้ี ไม่กล้ำใจร้อนแม้แต่น้อย แต่องค์รชัทำยำทนัน้

กลับท�ำเรื่อง! ไปลอบหำควำมสุขอย่ำงอุกอำจ ท�ำให้คนเขลำตกใจ 

ถึงตอนน้ีแค่กอดก็ยังเกร็งไปทั้งตัว! ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเร่ืองถอดเส้ือ 

หยอกเย้ำเลย... 

ข้ำวต้มที่ปรำรถนำมำนำน เห็นว่ำใกล้จะนิ่มเข้ำปำกได้แล้ว กลับ

ถูกคนมำคว�ำ่หม้อ... ขอเพียงเป็นคนท่ีก�ำลงัทนกับควำมหิว ย่อมไม่มใีคร

กลั้นควำมโกรธนี้ได้!

จ้าวอิ๋นถัง เจ้าก่อเรื่องดีจริง!

ฉู่จิ้งเฟิงจึงรีบเตรียมม้ำไปที่เรือนจิ้งหยวน ตอนนี้ในเรือนจิ้งหยวน 

Page_�����������2���.indd   33 5/8/2562 BE   11:22



34

วาสนาคนเขลา 2

มีเสียงเพลงดังไม่ขำด ที่แท้นำยน้อยสี่จวนโหวนั้นไปหำนำงร�ำทำงเหนือ 

มำแสดงกำรร่ำยร�ำประจ�ำชำยแดนทำงเหนือ

นำงร�ำเหล่ำนี้แต่ละคนคิ้วเข้มตำลึก รูปร่ำงสูงใหญ่อวบอิ่ม ตอน 

ร่ำยร�ำมีควำมอ่อนช้อยรำวกับงูในน�้ำ

นำยน้อยสี่กับองค์รัชทำยำทและองครักษ์ท่ีติดตำมมำดื่มกินกัน

อย่ำงส�ำรำญ มองนำงร�ำผมสีน�้ำตำลอ่อนผู้นั้นด้วยแววตำเหม่อลอย 

ในตอนนีเ้อง องค์รชัทำยำทช้อนตำข้ึนเห็นฉูจ่ิง้เฟิงเดนิมำด้วยสหีน้ำ

โกรธเกรี้ยว จึงฉีกยิ้มยกแก้วไปทำงเขำ "มำได้เวลำพอดี ดูถึงช่วงส�ำคัญ

พอดี รีบเลือกที่นั่งที่ดี อย่ำพลำดช่วงน่ำชมไป"

ฉูจ่ิง้เฟิงเลกิคิว้ขึน้ พูดอย่ำงไม่หว่ันเกรง "กระหม่อมมเีรือ่งจะกรำบทูล 

รัชทำยำท ไม่ทรำบว่ำรัชทำยำทจะเสด็จไปพูดคุยเป็นกำรส่วนตัวกับ 

กระหม่อมได้หรือไม่"

จ้ำวอิน๋ถังใบหน้ำเป้ือนย้ิมมองดูนำงร�ำขยับตวัร่ำยร�ำอย่ำงไม่วำงตำ 

ดื่มสุรำไปพลำงพูดอย่ำงไม่สนใจว่ำ "ซือหม่ำดูเคร่งเครียดย่ิง ตอนนี้เจ้ำ

แต่งงำนแล้ว น่ำจะรูถึ้งควำมงำมของสตรดี ีเหตใุดจงึไม่รูจ้กัเสพสขุเช่นนี"้

ฉู่จิ้งเฟิงสีหน้ำเย็นชำในทันที ก่อนจะยื่นขำออกไปเตะโต๊ะด้ำนข้ำง

ที่วำงจำนผลไม้เต็มโต๊ะล้มระเนระนำดดังโครม!

เสียงดนตรีภำยในโถงหยุดลงทันใด นำงร�ำเหล่ำนั้นตกใจจนยืนนิ่ง

กับท่ีไม่ร่ำยร�ำต่อไป องครกัษ์ทียื่นอยู่ด้ำนข้ำงพำกันชกักระบีอ่อกมำทันที

นำยน้อยสีโ่กรธจนชีห้น้ำฉูจ่ิง้เฟิง "บงัอำจ! ฉู่จิง้เฟิง เจ้ำกล้ำเหมิเกริม 

ต่อหน้ำรัชทำยำท คิดจะก่อกบฏอย่ำงนั้นหรือ"

ฉู่จิ้งเฟิงพูดอย่ำงไม่หวำดหว่ัน "รัชทำยำททรงเป็นว่ำที่เจ้ำแผ่นดิน
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ต้ำฉู ่ย่อมต้องบ�ำเพ็ญใจกำย เรยีนรูห้นทำงกำรปกครองแผ่นดนิ กำรแสดง

ระดับต�่ำเช่นนี้ มำท�ำให้ดวงตำรัชทำยำทสกปรกได้อย่ำงไร กระหม่อม 

เตะโต๊ะแทนเหล่ำขุนนำงต้ำฉู ่ ท่ีอยู ่ไกลถึงเมืองหลวง นำยน้อยสี่  

กำรตะโกนแบบสนุขัจิง้จอกแอบอ้ำงบำรมพียคัฆ์* นีต้ะโกนแทนผูใ้ดหรอื 

หรือมีใจคิดจะท�ำลำยชำติกระมัง ข้ำจะเขียนจดหมำยฉบับหน่ึงไปที่ 

จวนสุยเฟิงโหวของพวกท่ำน สุยเฟิงโหวเล้ียงลูกไม่ได้ควำมมำท�ำให ้

เจ้ำแผ่นดินเสียคน!"

และแล้วฉู่จิ้งเฟิงก็พูดจนกำรเตะโต๊ะครั้งนี้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

ยิ่ง จนแทบจะเป็นเรื่องเล่ำด้ำนบวกในบันทึกแคว้นต้ำฉู่ได้เลยทีเดียว 

นำยน้อยสี่เดิมก็ไร้ซึ่งเหตุผล ตอนน้ีได้ยินว่ำเขำจะฟ้องท่ำนพ่อก็ 

มือเท้ำลนลำน 

ส่วนจ้ำวอิ๋นถังกลับหัวเรำะเสียงดัง ยืนข้ึนแล้วพูดว่ำ "จิ้งเฟิงพูด 

มีเหตุผล องครักษ์ ส่งนำงร�ำเหล่ำน้ีออกจำกเรือนไป... จิ้งเฟิง พวกเรำ 

ไปคุยกันที่โถงด้ำนหลัง"

เมือ่ท้ังสองมำถึงโถงรบัแขกทีเ่งยีบสงบแห่งหน่ึง รอยย้ิมบนใบหน้ำ

องค์รัชทำยำทก็หำยไปจนสิ้น เขำน่ังลงบนเก้ำอ้ีแล้วเอ่ยถำม "น้องสำว

ของเจ้ำไปฟ้องเจ้ำหรือ ไม่รู้ว่ำซือหม่ำมีงำนมำกมำย เคยหำเวลำว่ำง 

ไปดูท่ีส�ำนักศึกษำบ้ำงหรือไม่ เหตุใดคนท่ีข้ำไหว้วำนให้ซือหม่ำหำตัว 

จึงอยู่ในส�ำนักศึกษำที่ท่ำนเป็นคนตั้งข้ึน แต่ซือหม่ำกลับไม่รู ้เร่ือง 

แม้แต่น้อยล่ะ"

ฉู่จิ้งเฟิงค�ำนับด้วยใบหน้ำเรียบเฉยพลำงกล่ำว "ในเมื่อรัชทำยำท

* สุนัขจิ้งจอกแอบอ้ำงบำรมีพยัคฆ์ หมำยถึงพวกที่แอบอ้ำงบำรมีผู้อื่นมำข่มขู่หลอกลวงผู้คน
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ทรงทรำบว่ำส�ำนกัศึกษำนัน้กระหม่อมเป็นคนตัง้ขึน้ในส�ำนกัทีเ่คำรพขงจือ่

ย ่อมให้เกิดเรื่องสกปรกไม่ได้ เหตุใดรัชทำยำทจึงท�ำกำรอุกอำจ  

เสียมำรยำทต่ออำจำรย์ที่กระหม่อมเชิญมำเช่นนี้" 

จ้ำวอ๋ินถังย้ิม เขำมีรูปร่ำงหน้ำตำดีมีบำรมีอยู่แล้ว พอย้ิมเช่นน้ี 

ก็ท�ำให้ดนู่ำเกรงขำมข้ึนหลำยส่วน แต่ค�ำพูดน้ันกลับไร้มำรยำทอย่ำงมำก 

"ถ้ำไม่รูว่้ำซอืหม่ำหลงใหลน้องสำวในจวนของเจ้ำ ข้ำคงคดิว่ำเจ้ำแพ้พ่ำย

ใต้ชำยกระโปรงของโจวเฉียนอว่ีแล้ว จึงได้ปกป้องเช่นนี้ นำงเป็นหญิง 

ของใครเจ้ำไม่รูห้รอื ถ้ำข้ำรบัตวัน้องสำวของเจ้ำกลบัเมอืงหลวง แล้วบอก

ซือหม่ำว่ำไม่รู้ร่องรอยบ้ำง ไม่รู้ว่ำซือหม่ำจะสวมหมวกเขียว* นี้ได้มั่น 

หรือไม่" 

พวกเขำสองคนโตมำด้วยกันแต่เดก็ รูจ้กันิสยัของกันและกันดมีำก 

ตอนน้ีพูดค�ำผดิหู สถำนกำรณ์น่ำอดึอดั กอปรกับองค์รชัทำยำทพูดอย่ำง

ไม่เกรงใจ บนหัวของสองฝ่ำยล้วนมีเมฆเขียวล่องลอยฟ้ำค�ำรำมเสียงดัง 

ชำยหนุ่มจะลงไม้ลงมือกันแล้ว!

วันนัน้อยู่ท่ีจวนซอืหม่ำท้ังสองประมอืผลเสมอกัน แต่วันน้ีไม่เหมอืนกัน  

สองฝ่ำยโมโหแล้วจริงๆ 

องค์รัชทำยำทลงกลอนประตู ก่อนจะตะโกนออกไปข้ำงนอก  

"ใครก็ห้ำมเข้ำมำ!" ก่อนจะเริ่มต่อสู้กับซือหม่ำอย่ำงดุเดือด

แต่กำรต่อสู ้วันน้ีไม่ถือเรื่องกระบวนท่ำ เพียงแค่ก�ำหมัดแน่น  

ต่อยไปบนตัวของกันและกันก็พอ 

* 'สวมหมวกเขียว' ตรงกับส�ำนวนไทยว่ำสวมเขำ ในสมยัโบรำณชำยคนหนึง่ต้องเดินทำงไปท�ำกำรค้ำต่ำงเมอืง
อยู่เสมอ ภรรยำอยู่บ้ำนแอบคบชู้และได้นัดแนะกับชำยชู้ว่ำหำกเห็นสำมีของนำงสวมหมวกสีเขียวข่ีม้ำ 
ออกจำกบ้ำน แสดงว่ำจะไปต่ำงเมือง ให้ชำยชู้มำหำตนที่บ้ำนได้
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จ้ำวอ๋ินถังจึงพบว่ำวันนั้นฉู ่จิ้งเฟิงแสร้งท�ำเก่งเพียงใด ซ่อน 

ควำมสำมำรถแท้จริงเอำไว้เพียงใด ไม่พบกันนำน พลังหมัดของผีเห็น 

ยังหว่ันแห่งต้ำฉู่ร้ำยกำจข้ึนมำก ปล่อยหมัดรวดเร็วรำวสำยฝน ท�ำให ้

ตั้งรับไม่ทัน แม้องค์รัชทำยำทจะเก่งกำจเช่นกัน แต่ยังคงถูกต่อย 

อย่ำงแรงหลำยที

สุดท้ำยทั้งห้องระเนระนำด ใบหน้ำคนท้ังสองก็เต็มไปด้วยรอยช�้ำ  

รอสู้จนหมดเรี่ยวแรงแล้วจึงย้ังมือ นั่งลงบนพ้ืนถลึงตำจ้องกันหำยใจ

เหนื่อยหอบ

ฉู่จิ้งเฟิงมองไปโดยรอบ หยิบถ้วยชำท่ีเหลือครึ่งใบขึ้นมำย่ืนให้ 

จ้ำวอิ๋นถังที่มีเลือดออกในปำก 

จ้ำวอิ๋นถังรับถ้วยชำไปกลั้วปำกแล้วพ่นลงบนพ้ืน มองดูเลือด 

เต็มพื้น แม้เขำจะเป็นคนที่พูดจำเหมำะสมมำตลอด ยังทนไม่ไหวพูดจำ

หยำบออกมำ "หมดับ้ำของเจ้ำหลำยหมดัน้ี ปล่อยแทนขนุนำงคนใดอกีเล่ำ" 

ฉู่จิ้งเฟิงต่อยตีแล้วก็รู้สึกสบำยใจข้ึนมำก จึงเอนตัวไปด้ำนหลัง  

นิ่งอยู่ครู่ใหญ่จึงพูดว่ำ "ข้ำยังไม่ได้... ร่วมหอกับนำง นำงถูกกำรกระท�ำ

รุนแรงเช้ำนี้ของท่ำนท�ำให้ตกใจ ยำมนี้แม้แต่กอดนำงก็ไม่ให้ข้ำกอด..."

องค์รัชทำยำทเดิมทีถูกต่อยตีอย่ำงแรง ในใจก�ำลังโมโห แต่พอ 

ได้ยินค�ำพูดประโยคนี้แล้วก็รู้สึกเบิกบำนใจขึ้น หัวเรำะเสียงดังออกมำ 

"มิน่ำล่ะจึงเหมือนหมำบ้ำ ที่แท้ก็อึดอัดใจ..."

แต่เขำหัวเรำะได้ไม่ก่ีทีก็ถูกแววตำเย็นชำของฉู่จิ้งเฟิงจ้องกลับไป 

รอยยิ้มของเขำค่อยๆ จำงหำย ก่อนจะเอ่ยพูดด้วยควำมเข้ำใจ "แต่อย่ำง

น้อยเจ้ำยังสำมำรถแต่งกับนำงได้อย่ำงเปิดเผย แต่ข้ำ... จิ้งเฟิง ในเรื่อง
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ระหว่ำงชำยหญิงเจ้ำเป็นสุภำพชนเกินไปแล้ว หัวใจของสตรีเป็นส่ิงที่

ควบคุมได้ยำกที่สุด ก่อนหน้ำอำจบอกเจ้ำได้ว่ำจะไม่จำกไป แต่ต่อมำ

อำจจะหำยไปไร้ร่องรอยโดยไม่บอกกล่ำวสักค�ำ! เจ้ำคิดว่ำเรื่องเช้ำวันนี้

ข้ำท�ำเกินไปหรือ แต่ข้ำขอบอกเจ้ำว่ำข้ำไม่เสียใจเลย..." ตอนที่พูด  

บนใบหน้ำองค์รัชทำยำทฉำยควำมโกรธเกรี้ยวเย็นชำท่ีอธิบำยได้ยำก  

"ถ้ำข้ำไม่ได้มำ ก็จะไม่ยอมให้ผู้อื่นได้ไป แม้จะต้องแหลก ก็ต้องแหลก 

ในมือของข้ำ..."

จ้ำวอ๋ินถังเงยหน้ำข้ึนก่ึงย้ิมก่ึงไม่ย้ิม "ดงัน้ัน เจ้ำเป็นสุภำพชนแบบนี ้

จะมีประโยชน์อะไร หลี่รั่วอว๋ีไม่เชื่อฟังควบคุมยำกกว่ำโจวเฉียนอว่ีมำก

ไม่ใช่หรือ เจ้ำเคยคิดหรือไม่ว่ำตอนนี้นำงเป็นเช่นนี้ ถ้ำมีสักวันที่กลับเป็น

ปกติ เกรงว่ำหนังสือหย่ำก็คงไม่เขียนให้เจ้ำ! ยำมดอกไม้บำนรีบเด็ดเอำ 

หลักกำรข้อนี้ไม่ต้องให้ข้ำอธิบำยให้เจ้ำฟังกระมัง"

ฉูจ่ิง้เฟิงไม่ได้ตอบ ในตอนนีเ้ขำมคีวำมรูส้กึเช่นเดยีวกับองค์รชัทำยำท

ก็เหมอืนค�ำพูดขององค์รชัทำยำท จติใจของสตรีล่องลอยไม่แน่นอน 

จะจับอย่ำงไรก็จับไม่อยู ่ แม้วันน้ีเขำจะโกรธมำกจนมำต่อยตีกับ 

องค์รัชทำยำท แต่ควำมทุกข์ใจของจ้ำวอิ๋นถังก็พอจะอภัยได้

อ�ำนำจฮ่องเต้ต้ำฉูต่กต�ำ่ สกุลไป๋จงึจะมอี�ำนำจในค�ำพูด องค์รชัทำยำท 

มีควำมมุ่งมำดปรำรถนำ อยำกจะจัดระเบียบอ�ำนำจฮ่องเต้สกุลจ้ำว 

เสยีใหม่ แต่กลบัติดท่ีสกุลไป๋ จ�ำต้องท�ำตัวเป็นงูไร้อ�ำนำจ ท�ำตวับ้ำตณัหำ

ปิดบงัสกุลไป๋ เพ่ือให้ได้ควำมไว้วำงใจอกีขัน้จำกสกุลไป๋ โดยทิง้ผู้เป็นท่ีรกั 

มำแต่งงำนกับลูกสำวสกุลไป๋ ดังน้ันโจวเฉียนอว่ีจึงจำกไปด้วยควำม 

โศกเศร้ำ รอนแรมมำหำเขำท่ีนี ่เขำรูว่้ำโจวเฉยีนอว่ีผูน้ี้เป็นสหำยสนิทของ
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หลี่รั่วอวี๋ จึงซื้อน�้ำใจ รับนำงไว้ในส�ำนักศึกษำชิ่งซวี 

แต่ตอนนี้เห็นองค์รัชทำยำทท่ีเป็นเสมือนพ่ีน้องผู ้นี้  เขำกลับ 

เกิดควำมรู้สึกเช่นเดียวกันขึ้นมำ หำกหลี่รั่วอว๋ีเป็นเหมือนโจวเฉียนอว่ี 

แอบหนีไปโดยไม่บอกกล่ำว... ปฏิกิริยำตอบสนองของเขำอำจจะรุนแรง

กว่ำจ้ำวอิ๋นถังกระมัง

เห็นท่ำทำงฉู่จิ้งเฟิงเหมือนจะถูกกระตุ้นไปด้วย องค์รัชทำยำทจึง

หยิบถุงผ้ำจำกข้ำงเอวออกมำและโยนไปให้ฉู่จิ้งเฟิง "เดิมทีเตรียมไว ้

ให้นำง ตอนนี้เห็นทีไม่จ�ำเป็นแล้ว นี่เป็นก�ำยำนภำพฝันของแคว้นตงอ๋ิง 

แค่เพียงเผำมันในเตำก�ำยำนเล็กน้อย สตรีใช้แล้วจะเกิดผลมำกท่ีสุด... 

เจ้ำอำยุไม่น้อยแล้ว ควรจะมผีูส้บืสกุลให้สกุลฉูไ่ด้แล้ว ฉวยโอกำสตอนที่

นำงยังงุนงง อำยุยังน้อย รีบควบคุมนำงไว้ รอตั้งท้องแล้ว แม้นำงจะ 

กลับเป็นปกติก็ไม่อำจท�ำอะไรได้แล้ว" 

เพรำะค�ำพูดขององค์รัชทำยำทท�ำให้ฉู่จิ้งเฟิงท่ำทำงกลัดกลุ้ม 

มำกยิ่งขึ้น

รอยย้ิมบนใบหน้ำองค์รัชทำยำทก็จำงหำยไปบ้ำงแล้วเช่นกัน  

เอ่ยพูดอย่ำงเศร้ำสลดว่ำ "อีกไม่กี่วัน ข้ำก็ต้องกลับเมืองหลวงแล้ว  

ต้องขอให้เจ้ำช่วยดูแลนำงด้วย ตอนน้ีข้ำยังรับนำงกลับเมืองหลวง 

ไม่ได้... ถ้ำมีชำยอื่นเข้ำใกล้นำง ไล่ไปให้หมด..."

ฉู่จิ้งเฟิงยืนขึ้น จัดเสื้อผ้ำตนเองแล้วกล่ำว "ท่ำนท�ำแบบนี้กับนำง 

ข้ำว่ำอำจำรย์ก็เป็นคนมีควำมคิด ถ้ำนำงต้องกำรแต่งงำน ข้ำก็ขัดขวำง

ไม่ได้ ถึงตอนน้ันคงท�ำได้เพียงส่งเทียบมงคลไปท่ีเมืองหลวง ท่ำนคิดดู 

ก็แล้วกันว่ำจะท�ำอย่ำงไร..." เขำพูดจบก็ไม่สนใจว่ำสีหน้ำขององค์รัชทำยำท 
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เปลี่ยนไป เปิดประตูก้ำวออกไปทันที

หลังจำกฉู่จิ้งเฟิงออกไปแล้ว องค์รัชทำยำทก็ตะโกนด่ำฉู่จิ้งเฟิงว่ำ

ไร้มำรยำทให้นำยน้อยสี่ฟัง เห็นนำยน้อยสี่ด่ำฉู่จิ้งเฟิงเหมือนเป็นศัตร ู

เช่นกัน มุมปำกองค์รัชทำยำทก็ยกยิ้มเล็กน้อย

ตอนนีไ้ม่อยู่ท่ีเมอืงหลวง สกุลไป๋คงจะกังวลกับกำรเดนิทำงของเขำ

ในครั้งนี้เช่นกัน ต่อยตีแบบนี้ก็ดี ยืมปำกของนำยน้อยสี่จะได้ไม่ต้องเดำ

อะไรมำก

ยำมที่ฉู่จิ้งเฟิงกลับมำถึง ท้องฟ้ำมืดแล้ว 

ตอนเดินเข้ำเรือน หล่งเซียงเห็นใบหน้ำของซือหม่ำแล้วก็ตกใจ  

เวลำไม่ถึงครึ่งวันเหตุใดจึงมีรอยฟกช�้ำแบบนี้

พอเดินเข้ำไปในห้อง หลีร่ัว่อว๋ีก็ตกใจเช่นกัน รีบกระโดดลงจำกเตยีง

เท้ำเปล่ำ เงยหน้ำขึ้นมองมุมปำกแตกและแก้มที่เขียวช�้ำของพี่ฉู่

"พี่ฉู่ พี่เป็นอะไรไป ถูกคนตีมำหรือ"

ฉู่จิ้งเฟิงลูบมุมปำกของตนเองพลำงเอ่ย "รั่วอว๋ีให้ข้ำไปสั่งสอน

รัชทำยำทนั่นไม่ใช่หรือ นี่ก็ไปต่อยตียกหนึ่งกลับมำแล้ว"

หลี่รั่วอว๋ีตอนเช้ำเพรำะโมโหจึงได้พูดเช่นนี้ คิดไม่ถึงว่ำพ่ีฉู่จะไป

จริงๆ ท้ังยังใบหน้ำเขียวช�้ำกลับมำแบบนี้อีกด้วย นำงจึงรู้สึกละอำยใจ 

ขึ้นมำ แต่คิดว่ำพ่ีฉู่กล้ำหำญเช่นน้ี สำมำรถเอำชนะองค์รัชทำยำทที ่

บีบก้อนหินแหลกด้วยมอืเดยีวได้ ใบหน้ำก็เตม็ไปด้วยควำมนับถือ ย่ืนมอื

ไปคลึงแก้มของเขำด้วยดวงตำเปล่งประกำย

หลงัจำกนวดยำแล้ว ฉูจ่ิง้เฟิงก็เปลีย่นชดุ อยำกจะนอนกอดอกีฝ่ำย
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เหมือนเช่นเคย ทว่ำกลับถูกนำงเบี่ยงหลบ "พ่ีฉู่ทำยำ รั่วอว๋ีไม่ชอบกลิ่น 

จะไปนอนกับซูซิ่วข้ำงล่ำงเตียง..."

ฉู่จิ้งเฟิงพบว่ำระยะนี้คนเขลำผู้นี้พูดจำได้คล่องย่ิงขึ้นแล้ว ตอนนี้

ปฏิเสธเขำก็สำมำรถหำข้ออ้ำงที่เหมือนมีเหตุผลเช่นนี้ออกมำได้

ค�ำพูดขององค์รัชทำยำทดังขึ้นข้ำงหูของเขำทันที แม้เขำจะรู้ว่ำ 

คนผูน้ัน้เป็นคนทีไ่ม่กลวัเกิดเรือ่งใหญ่เหมอืนกับจ้ำวซจีอืน้องชำยของตน 

แต่ค�ำพูดของอีกฝ่ำยกลับสะกิดไปบนจุดเจ็บปวดของเขำพอดี 

ต่อให้เขำดีต่อนำงแล้วจะมีประโยชน์อะไร ก็ยังถูกผู้อื่นท�ำให้ตกใจ

จนกลัวเขำไปด้วยไม่ใช่หรือ เป็นคนเขลำก็ยังเป็นแบบนี้ หำกกลับมำ

ฉลำดเหมือนที่ผ่ำนมำ จะไม่หลบเขำไปไกลหรือ

คิดถึงตรงนี้ เขำก็ยืนขึ้น เดินไปหน้ำโต๊ะที่วำงเตำก�ำยำนเอำไว้  

แล้วหยิบก�ำยำนก้อนเลก็จำกถุงผ้ำในอกเสือ้โยนเข้ำไป ไม่นำนกลิน่หอม

สดชื่นของดอกมั่นถัวหลัว* อบอวลไปทั่วห้อง 

เขำหมุนตัวมำแล้วพูดช้ำๆ ว่ำ "วันน้ีเพ่ือรั่วอว๋ีแล้ว ข้ำเจ็บปวด 

ไปทั้งตัว ถ้ำคืนนี้เป็นไข้ รั่วอวี๋ไม่อยู่ข้ำงกำยจะดีหรือ"

พ่ีฉู่พูดมีเหตุผลเช่นนี้ หลี่รั่วอว๋ีรู้สึกว่ำปฏิเสธไม่ได้ จึงกัดริมฝีปำก

แล้วพูดว่ำ "เช่นนั้น...พี่ฉู่ต้องนอนนิ่งๆ อย่ำเล่นก่อกวนรั่วอวี๋อีก..."

นำงพูดจบก็เงยหน้ำขึ้นอย่ำงระมัดระวัง แต่เห็นใบหน้ำของพ่ีฉู่นิ่ง

อย่ำงน่ำกลัว สองตำแม้จะจ้องนำง แต่ในดวงตำเหมือนมีวังวนอะไรอยู่ 

ผ่ำนไปครู่ใหญ่เขำจึงพูดว่ำ "ถ้ำสำมีอึดอัดตำย รั่วอวี๋จะใจร้ำยพอหรือ"

หำกเป็นคนท่ีเข้ำใจสถำนกำรณ์สกันดิ แค่นดิเดยีวก็ฟังออกแล้วว่ำ

* มั่นถัวหลัว หรือต้นล�ำโพงม่วง เป็นพืชในวงศ์ Solanaceae
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ค�ำพูดของชำยหนุ่มหน้ำไม่อำยเพียงใด แต่หลี่รั่วอวี๋กลับเชื่อ เบิกตำโต 

กระชำกแขนเสือ้ของเขำอย่ำงตืน่ตระหนก "จะ...จะอดึอดัตำยได้อย่ำงไร"

ฉูจ่ิง้เฟิงอุม้นำงกลบัไปนัง่บนเตียง พูดด้วยสหีน้ำเป็นปกต ิ"บรุษุล้วน

เป็นเช่นน้ี ถ้ำอดึอดันำนไปเลอืดลมอดุตนั โกรธจนตำย ดงันัน้บรุษุจงึต้อง

แต่งภรรยำ แต่เจ้ำไม่นอนกับสำมี ก็ท�ำให้คนตำยได้เช่นกัน..."

หลี่รั่วอวี๋ไม่เคยคิดถึงขั้นน้ีเลย แต่พอครุ่นคิดอย่ำงละเอียดแล้ว 

ก็มีเหตุผลเช่นกัน หลำยครั้งก่อนเห็นเขำเหมือนเก็บกดไว้มำกมำย  

ท�ำเปรอะไปทัว่ หำกไม่ปลดปล่อยออก... อำจจะอดึอดัตำยจริงๆ ก็เป็นได้!

ไม่รู้เพรำะเหตุใด ตอนที่กลิ่นหอมประหลำดน้ันแรงขึ้น หลี่รั่วอว๋ี 

จึงรู้สึกว่ำแขนขำของตนเองอ่อนแรง ท�ำได้เพียงแอบอิงอยู่ในอ้อมอก 

ของเขำ พูดเสียงอ่อนหวำน "พี่ฉู่ ข้ำร้อน..."

ฉู ่จิ้งเฟ ิงคลำยเสื้อออก ถำมด้วยแววตำที่อำบย้อมไปด้วย 

แรงปรำรถนำ "ร้อนตรงไหนหรือ"

หญิงสำวแรกแย้มเช่นนี้จะตอบค�ำถำมยำกๆ เพียงน้ีได้อย่ำงไร! 

นำงท�ำได้เพียงจับมือใหญ่ของเขำแนบแก้มของนำง แล้วส่งเสียงเหมือน

แมวร้องอย่ำงอดึอัด กลิน่หอมนัน้แม้จะไม่มผีลกับบรุุษ แต่มองดหูญงิสำว

แก้มแดงก�่ำริมฝีปำกชุ่มชื้นในอ้อมกอดแล้ว ก็เพียงพอจะท�ำให้เลือด 

สูบฉีดจนยำกจะควบคุมได้แล้ว

ในคืนนี้ พี่ฉู่อยู่ต่อในที่สุด และไม่ได้ชิมฉำบฉวยแล้วหยุดเหมือนที่

ผ่ำนมำ หล่ีรั่วอว๋ีถูกปลุกเร้ำจนสติเลอะเลือน ท�ำได้เพียงปล่อยให้เขำ 

ล่วงเกินอย่ำงไร้เรี่ยวแรง 

ในตอนท่ีรู้สึกถึงควำมเจ็บท่ียำกจะอธิบำยได้ นำงก็ไม่มีเรี่ยวแรง
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แม้แต่จะเกร็งกล้ำมเนื้อบนร่ำงเพื่อแสดงกำรขัดขืน

เสยีงเอยีดอำดของเตียงทีไ่ด้ยินจำกห้องของอำจำรย์ในส�ำนกัศกึษำ 

นำงยังรูส้กึสงสยัรำงๆ ว่ำเหตใุดเตยีงจงึโยกดังอย่ำงนัน้ แต่ตอนทีหั่วของนำง 

โยกขึ้นในตอนนี้ ข้ำงหูก็เหมือนมีเสียงเอียดอำดเช่นเดียวกันดังลอยมำ 

เนื้อหอมที่ปรำรถนำมำนำน ในที่สุดก็ได้กลืนเข้ำปำกอย่ำงยำกจะ

ทนไหวแล้ว...

ในคืนน้ีล่วงเลยไปถึงกลำงดึก เสียงแห่งควำมรักภำยในห้อง 

จึงค่อยๆ สงบลง 

หลี่รั่วอว๋ีร ้องไห้และตะโกนออกมำประโยคหนึ่งประมำณว่ำ  

"เกลียดพี่ฉู่...จะกลับบ้ำน" แล้วเอียงคอนอนหลับไป

เขำเป็นคนไม่หลงใหลควำมงำม ย่อมไม่รู้ถึงข้อดีต่ำงๆ ในเรื่องน้ี  

วันนี้ได้ลิ้มรสชำติเป็นครั้งแรก สิ่งท่ีได้ชิมคือควำมงำมชั้นเลิศ รสชำตินี้

งดงำมจนท�ำให้คนหลงใหลจริงๆ

หำกไม่ได้เห็นว่ำนำงอำยุยังน้อย และอ่อนแอทนควำมทรมำน 

ไม่ไหว คงต้องชิมอีกหลำยรอบ

หญิงสำวทีก่�ำลงัจมดิง่ในห้วงฝันตอนน้ี คงเป็นเพรำะควำมไม่สบำยตัว 

ท�ำให้หลับไม่สนิท สองคิ้วงำมขมวดแน่น ทันใดน้ันเขำเหมือนมองเห็น 

คุณหนูรองหลี่ท่ีเคยเอำแต่วุ่นวำยทั้งวัน บนใบหน้ำของนำงมักจะฉำย

ควำมหงอยเหงำตอนทีไ่ม่มใีครสงัเกตเห็น ท�ำให้คนคดิไม่ออกว่ำในใจนำง

คิดอะไรอยู่ 

ร่ำงกำยเต็มอิ่มแล้ว แต่ฉู่จิ้งเฟิงกลับนอนไม่ค่อยหลับ รำวกับในใจ

ยังคงมีส่วนหนึ่งที่ว่ำงเปล่ำ
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กว่ำจะนอนหลับได้ยำกมำก แต่ท้องฟ้ำเพ่ิงจะสว่ำง ฉู่จิ้งเฟิงก็ถูก

คนในอ้อมกอดท�ำให้ตกใจตื่น

เห็นเพียงหลี่รั่วอว๋ีไม่รู้ว่ำตื่นมำต้ังแต่เมื่อใด ผมยำวสยำยยุ่งเหยิง

ไปด้ำนหลัง ท�ำให้ใบหน้ำน้ันย่ิงดูเล็กลง ห่อตัวด้วยผ้ำห่มแน่นนอนชิด 

มมุเตยีง ท่ำทำงท�ำอะไรไม่ถูกรำวกับฟ้องว่ำเขำเป็นอนัธพำลบงัคบัขืนใจ

สำวชำวบ้ำน

ฉู่จิ้งเฟิงรีบลุกขึ้นเผยให้เห็นมัดกล้ำมแข็งแกร่งขยับเข้ำไปหำ แล้ว

เอ่ยถำมเสียงเบำ "เหตุใดถึงตื่นเช้ำเช่นนี้ อยำกดื่มน�้ำหรือ"

หลี่รั่วอวี๋กลั้นหำยใจทันที นำงเกร็งตัวก่อนจะค่อยๆ หลบถอยหลัง 

แต่ไม่มีทำงให้ถอยแล้ว ท�ำได้เพียงขดตัวเป็นก้อน

ฉูจ่ิง้เฟิงสหีน้ำเคร่งเครยีดลง สำยตำของหล่ีร่ัวอว๋ีพยำยำมหลบเล่ียง

ไม่มองเขำ

ไม่รู้ว่ำเพรำะเหตุใด เมื่อก่อนเห็นฉู่จิ้งเฟิงไม่สวมเสื้อมำจนชินตำ

แล้ว แต่ตอนนี้แขนท่ีโผล่ออกมำ และแผ่นอกที่เต็มไปด้วยรอยเขี้ยว 

ของนำง รำวกับเหล็กร้อนนำบจนนำงลืมตำไม่ขึ้น

เรื่องทุกอย่ำงเมื่อคืน กระทบควำมรู้สึกของหล่ีร่ัวอว๋ีอย่ำงรุนแรง 

ภำพท่ีท�ำให้คนหน้ำแดงใจเต้นเหล่ำนัน้ยังคงปรำกฏอยู่ตรงหน้ำ นำงไม่รู้

ว่ำเหตุใดเมื่อคืนนำงจึงกลำยเป็นคนประหลำดอย่ำงน้ัน และไม่รู ้ว่ำ 

เหตุใดคนตรงหน้ำผู้นี้จู่ๆ จึงกลำยเป็นพี่ฉู่ที่นำงไม่รู้จักเลย

นำงอยำกจะซุกตัวอยู่ในผ้ำห่มเท่ำนั้น กอดตุ๊กตำเสือของตนเอง 

แล้วหลับไม่ตื่น! 

เพรำะร่ำงกำยขยับได้ไม่คล่อง นำงจึงสำมำรถโดดเรียนอยู่บ้ำนได้
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อย่ำงสมเหตสุมผลอกีครัง้ ฉูจ่ิง้เฟิงก็จดักำรงำนรำชกำรอยู่ในจวนเช่นกัน 

เขำตั้งใจอยู่เป็นเพ่ือนภรรยำเช่นน้ี แต่น่ำเสียดำยภรรยำท่ีเพ่ิงร่วมหอ 

กลับดูเหมือนไม่ค่อยยอมสนใจสำมี ในวันนี้แม้แต่ตำยังไม่มองซือหม่ำ

เลยแม้แต่น้อย

ตอนน้ีเป็นช่วงที่ร้อนท่ีสุดของฤดูร้อน แม้ตัวจะอยู่ทำงเหนือแต ่

ถึงช่วงกลำงวันก็ยังยำกจะทนรับไหว ฉู่จิ้งเฟิงพำหลี่รั่วอวี๋ไปคลำยร้อน 

ที่ล�ำธำรชิงเย่ียนอกเมืองโม่เหอ ล�ำธำรชิงเย่ียเป็นล�ำน�้ำที่ไหลมำจำก 

กลำงเขำชิงเย่ีย มำรวมกันเป็นสระน�้ำสะอำดที่ตีนเขำ น�้ำในสระไม่ลึก 

สำมำรถอำบน�้ำได้ 

หล่งเซยีงเอำเรอืของเล่นของหลีร่ัว่อวีเ๋หล่ำนัน้มำด้วย หำกเป็นเวลำ

ปกต ิหลีร่ัว่อวีค๋งจะเล่นอย่ำงมคีวำมสขุมำก แต่วันนีน้ำงกลบัหลบฉูจ่ิง้เฟิง

ไปจนไกล น่ังลงบนหินที่อยู่ติดมุม แล้วย่ืนเพียงเท้ำลงไปแช่น�้ำเย็น 

ในสระนั้นและนั่งเหม่อ 

ฉู่จิ้งเฟิงลองพูดคุยกับนำง แต่นำงยังคงไม่สนใจ ตอนหลังเขำก็ 

ไม่หำเรื่องใส่ตัวอีก ปั้นหน้ำเครียดลุกขึ้นยืน ไม่รู้ว่ำเดินไปที่ใด

ข้ำงสระตั้งกระโจมเล็กๆ เอำไว้ หำกเหนื่อยแล้วก็เข้ำไปพักผ่อนได้ 

หลี่รั่วอว๋ีแช่น�้ำอยู่สักครู่ก็เงยหน้ำขึ้นมองไปโดยรอบอย่ำงไม่ได้ตั้งใจ  

มองหำร่ำงสูงใหญ่นั้นตำมควำมเคยชิน

ทุกครั้งที่ไปในสถำนท่ีแปลกตำไม่คุ้นเคย นำงมักจะมองหำเขำ  

นีเ่ป็นควำมเคยชนิท่ีควบคมุไม่ได้ ดงันัน้นำงจงึยืนขึน้ช้ำๆ สวมรองเท้ำไม้

พื้นต�่ำแล้วเดินเข้ำป่ำไปทีละนิด

ซูซิ่วกับหล่งเซียงย่อมรู้ว่ำผู้เป็นนำยท้ังสองก�ำลังเง้ำงอนกันอยู่  
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จึงไม่อยำกตำมติดเกินไป แค่เพียงเดินตำมหลังหลี่รั่วอวี๋ไปห่ำงๆ 

หลี่รั่วอว๋ีเดินอย่ำงเลื่อนลอยไปครู่หน่ึง นำงก็เห็นฉู่จิ้งเฟิงนอนเอน

อยู่บนหนิใหญ่รำวกับเตยีงก้อนหนึง่ตรงเนนิเขำ ด่ืมสรุำทีละอกึอย่ำงช้ำๆ

ในควำมทรงจ�ำ พ่ีฉูไ่ม่ค่อยจะด่ืมสรุำเท่ำใดนัก ปกตจิะเป็นหลงัจำก

ที่หยอกเย้ำนำง บำงครั้งไปดื่มสุรำนอกบ้ำนมำก็จะรอให้กลิ่นสุรำ 

กระจำยหำยหมดก่อนจึงจะมำตรงหน้ำนำง เมื่อก่อนนำงไม่เข้ำใจ  

ภำยหลงัจึงรูว่้ำสองตำของพ่ีฉูน่ัน้บำงครัง้ด่ืมมำกไปก็จะเปลีย่นเป็นสแีดง 

เพรำะรู้ว่ำนำงกลัว ดังนั้นเขำจึงพยำยำมลดปริมำณสุรำลง

หลี่รั่วอวี๋ไม่ได้เดินเข้ำไปหำ แต่นั่งลงห่ำงจำกหินใหญ่นั้น ด้ำนล่ำง

หินใหญ่ก้อนนั้นมีขวดสุรำเปล่ำตกอยู่หลำยขวดแล้ว นำงจึงได้รู้ว่ำพ่ีฉู ่

เป็นคนคอแข็งผู้หนึ่ง

แท้จริงอยู่คลุกคลีกับสหำยร่วมเรียนในส�ำนักศึกษำนำนแล้ว  

นำงย่อมรู้เรื่องกำรอยู่ร่วมกันของสำมีภรรยำเรือนอื่นมำบ้ำง เช่นท่ำนพ่อ

ของจ้ำวชิงเอ๋อร์เป็นผีสุรำ ปกติยังดี แต่หำกกำรค้ำท�ำได้ไม่รำบร่ืน  

ก็จะดื่มมำกและตบตีท่ำนแม่ของชิงเอ๋อร์ ชำยฉกรรจ์ที่ปกติจะเรียบร้อย  

ในตอนนั้นจะให้ดุเท่ำใดก็ดุได้!

ท่ำนพ่อของซังเยวี่ยเหนียงท่ีทำงบ้ำนขำยโลงศพเป็นคนตระหนี่  

เงินหนึ่งอีแปะยังต้องแบ่งใช้สองส่วน เพรำะท่ำนแม่นำงแอบขำย 

ก�ำไลเงินคู่หน่ึงที่เป็นสินสอดแต่งงำนส่งลูกสำวมำส�ำนักศึกษำ ท่ำนพ่อ

ของนำงเสยีดำยเงินมำโวยวำยทีส่�ำนกัศึกษำจะขอเงนิคืน แต่ถูกองครกัษ์

ทีซื่อหม่ำส่งมำชกัดำบข่มขู่ จงึได้ล้มเลกิควำมคิดจะขอเงนิคนื แต่ทุกครัง้

ล้วนต้องกำรให้ซังเยว่ียเหนียงเอำผ้ำเช็ดหน้ำห่อกระดำษภำยใน 
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ห้องเก็บของของเจ้ำส�ำนกัศกึษำให้มำกหน่อย ถือเป็นกำรชดเชยเลก็น้อย 

แต่ตำมที่ซูเสี่ยวเหลียงพูด น่ียังนับว่ำเป็นเรื่องที่ดี! มีครั้งหน่ึง 

ท่ำนพ่อของนำงสอบสวนคดี มีสะใภ้ของครอบครัวหน่ึงไม่สำมำรถ 

มีลูกได้ ทำงบ้ำนยำกจนรับอนุไม่ได้ ดังนั้นแม่สำมีของนำงจึงรังแกสะใภ้

ทีเ่ป็นคนต่ำงเมอืง ลอบขำยสะใภ้ให้กับคนค้ำทำส จำกน้ันค่อยให้ลกูชำย

ตนเองแต่งงำนกับหญิงอีกคนที่สำมำรถมีลูกได้ ภำยหลังพ่ีชำยของ 

หญิงผู้นั้นรู้ข่ำวเข้ำแล้วมำตำมหำ จึงฟ้องไปยังที่ว่ำกำรอ�ำเภอ...

ทกุครัง้ท่ีหลีร่ัว่อว๋ีได้ฟังก็รูส้กึยินดท่ีีพ่ีฉูส่ำมขีองนำงไม่มคีวำมผดิปกต ิ

ต่ำงๆ เหล่ำนี้ แต่ตอนนี้จึงพบว่ำแท้จริงแล้วนำงไม่ค่อยเข้ำใจเขำเท่ำใด

วันน้ีก่อนออกจำกจวน หล่งเซยีงเห็นนำงอดึอดัไม่มคีวำมสุข จงึแอบ

ชีแ้นะนำง บอกว่ำ... ซอืหม่ำอดทนกับนำงมำก ตอนนีค้�ำนวณดก็ูแต่งงำน

มำเกือบครึ่งปีแล้วจึงได้ร่วมหอ น่ีนับว่ำทนได้มำกแล้ว หำกในบ้ำนมี 

สำมภรรยำสี่อนุก็ยังพอว่ำ แต่ในจวนกลับเงียบเชียบ หลิ่วซย่ำฮุ่ย* จำก

ต�ำนำนในชีวิตจริงมีไม่ก่ีคน เดำว่ำผู้ที่เล่ำเรื่องรำวต่อมำผู้นั้นคงจะมี 

โรคอะไรที่ยำกจะบอกได้จึงนั่งนิ่งไม่ไหวติง 

สุดท้ำยหล่งเซียงบอกว่ำนำงต้องดีกับซือหม่ำสักหน่อย หัวใจคน 

มีควำมร้อน อำยุของเขำเดิมทีก็มำกกว่ำนำง ทุกวันอยู่นอกจวนก็มี 

งำนรำชกำรที่น่ำร�ำคำญใจมำกมำยอยู่แล้ว กลับถึงจวนยังต้องวุ่นวำย 

กับกำรกินอยูข่องนำงอกี ไม่มเีวลำให้ผ่อนคลำยเลย เวลำสัน้ยังพอว่ำ แต่

หำกเป็นเช่นนี้ในระยะยำว เป็นใครก็คงท้อแท้หมดก�ำลังใจ...

* หลิ่วซย่ำฮุ่ย มีนำมเดิมว่ำจั่นฉิน เป็นชำวแคว้นหลู่ในสมัยชุนชิว ผู้เป็นแบบอย่ำงของกำรปฏิบัติตนอยู่ใน
ขนบธรรมเนียมอันดีงำมของจีน เล่ำกันว่ำระหว่ำงกำรเดินทำงไปท�ำธุระต่ำงแดน เขำค้ำงแรมอยู่นอกเมือง  
มีหญิงสำวผู้หนึ่งขอเข้ำมำหลบหนำวด้วยร่ำงกำยที่หนำวเกร็ง เขำจึงให้นำงเข้ำมำอิงซบรับไออุ่นในอ้อมอก 
ของตน จนรุ่งเช้ำวันใหม่ก็มิได้ล่วงเกินหญิงผู้นั้นเลย
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ค�ำพูดของหล่งเซยีง แท้จรงิแล้วนำงก็ฟังเข้ำใจ แต่ไม่รู้เพรำะเหตใุด  

นำงรูส้กึว่ำพ่ีฉูจ่ะดต่ีอนำงไปตลอด แม้หลงัจำกทกุคร้ังทีน่ำงสร้ำงปัญหำ 

ต่อให้เขำถลึงตำโตเพียงใด สุดท้ำยก็จะจบลง แต่คนที่นำงคิดว่ำจะดี 

ต่อนำงไปตลอดนี ้เมือ่คืนกลบัเปลีย่นเป็นคนละคน ท�ำให้นำงไม่ชอบและ

รู้สึกอึดอัดใจ

แต่ถ้ำจะพูดว่ำเจ็บ สู้พูดว่ำท�ำให้นำงเกิดควำมหวำดหว่ันอย่ำง

ประหลำดดีกว่ำ... ที่แท้นำงไม่เข้ำใจเขำ

โดยเฉพำะหลังจำกได้ฟังค�ำพูดของหล่งเซียงแล้ว นำงพยำยำม 

คิดว่ำพ่ีฉู ่ชอบอะไร ชอบกินอะไร แต่ในสมองกลับว่ำงเปล่ำเช่นกัน  

เรื่องเหล่ำนี้เหมือนจะเป็นซูซิ่วที่เตือนให้นำงไปท�ำ เช่นเตือนนำงว่ำ 

อย่ำให้ซือหม่ำอ่ำนหนังสือดึกเกินไป เอำผลไม้อร่อยไปให้ซือหม่ำชิม 

สักหน่อย...

ในควำมทรงจ�ำดูเหมือนเขำจะท�ำตำมรสชำติและควำมชอบ 

ของนำง ก่อนแต่งงำนท่ำนแม่สั่งให้นำงปรนนิบัติสำมี ฟังค�ำของสำมี แต่

นำงดูเหมือนจะท�ำไม่ได้ เพรำะนำงตกม้ำสมองเสื่อม ต้องให้ผู ้อื่น 

คอยดูแลทุกอย่ำง หำกนำงเป็นแม่คนขึ้นมำ คงสู้สตรีที่ฉลำดพูดเก่ง 

เหล่ำนั้นไม่ได้

เริม่แรกนำงยอมรบัควำมรกัจำกเขำอย่ำงสบำยใจ แต่ทีแ่ท้ทกุอย่ำง

ล้วนต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน... พ่ีฉู ่ตอนนี้ดื่มสุรำเป็นขวดๆ เพรำะโมโห 

ที่ตนเองแต่งคนเขลำเป็นภรรยำใช่หรือไม่... 

หลีร่ัว่อว๋ีคิดไปคิดมำ ในใจกลบัรูส้กึเสยีใจข้ึนมำทันใด... เพ่ือตนเอง 

และเพื่อพี่ฉู่...
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คิดถึงตรงนี้ นำงก็ขย้ีตำที่แดงเล็กน้อย จมูกเริ่มรู ้สึกแสบนิดๆ  

นำงสูดจมูกขึ้นมำเบำๆ

หูของฉู่จิ้งเฟิงดีมำแต่ไหนแต่ไร แม้จะไม่ได้หันหน้ำมำ ก็รู้ว่ำนำง

แอบเดินตำมมำแล้ว

แต่นำงตำมปกติจะเป็นเหมือนผีเสื้อท่ีกระโจนเข้ำมำฟุบอยู่บน 

หวัเข่ำของเขำแล้วกะพรบิตำถำมว่ำ 'พ่ีฉู ่พ่ีกินอะไรอยู่ ร่ัวอว๋ีอยำกชมิด้วย' 

แต่ตอนนี้นำงกลับซ่อนตัวอยู่ไกลๆ ไม่ยอมเดินเข้ำหำอีก

หำกพูดถึงเมือ่คนืทียั่งจมอยู่ในควำมสุขท่ีร่ำงกำยได้รับกำรเตมิเตม็ 

เช่นน้ันตอนนี้ถูกนำงหมำงเมินห่ำงเหิน ในใจเขำก็มีเพียงควำมเศร้ำใจ 

ที่พูดไม่ออก

จ้ำวอิ๋นถังเป็นไม้กวนอึ* ที่แม้แต่เรื่องตนเองยังจัดกำรไม่ได้ หำก

ท�ำได้จริง จะบีบให้หญิงอันเป็นที่รักหนีไปไกลบ้ำนได้หรือ

เมื่อคิดทบทวนเช่นนี้ เขำก็รู้สึกเหมือนถูกน�้ำมันหมูพอกใจ** ที่ไป

ฟังค�ำของอีกฝ่ำย!

ในตอนนี้เอง เสียงลมด้ำนหลังปนเสียงสะอื้นไห้เบำๆ ลอยมำ  

แตกต่ำงกับกำรร้องไห้โฮงอแงก่อนหน้ำน้ี แต่เป็นเสียงสะอื้นเล็กๆ ท่ี 

อัดแน่นอยู่ในจมูก เสียงนั้นอุดในล�ำคอของนำง และอุดในล�ำคอของเขำ

เช่นกัน ท�ำให้เขำอึดอัดจนหำยใจไม่ออก เพียงสะบัดมือ ขว้ำงขวดสุรำ 

ในมือลอยไปกระทบหน้ำผำไกล ส่งเสียงดังเพล้งและแตกเป็นผง!

อำจเป็นเพรำะถูกเสยีงนีท้�ำให้ตกใจ เสยีงสะอืน้ด้ำนหลงัจงึหยุดลงทนัที

* ไม้กวนอึ เป็นค�ำเปรียบเปรยหมำยถึงผู้ที่ชอบก่อควำมยุ่งยำก สมัยก่อนชำวไร่ชำวนำของจีนจะใช้อุจจำระ
เป็นปุ๋ยรดผัก โดยจะเก็บอุจจำระไว้ในบ่อก่อนน�ำไปรดผักก็จะใช้ไม้กวนก่อน จึงเป็นที่มำของค�ำนี้
** ถูกน�้ำมันหมูพอกใจ เป็นส�ำนวน หมำยถึงจิตใจถูกครอบง�ำจนมืดมน ไม่เห็นควำมจริง หรือกลำยเป็นจิตใจ 
ไม่บริสุทธิ์
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ฉูจ่ิง้เฟิงยนืขึน้ตวัโงนเงนเลก็น้อย ยืน่มอืหยิบผ้ำบำงซบัเหงือ่ปิดตำ

แล้วมัดปมไว้หลังหัว จำกนั้นก็พูดเสียงเย็นชำกับคนที่หลบอยู่หลังต้นไม้ 

"อกีครูเ่จ้ำตำมพวกซซูิว่กลบัจวนไปก่อนเถอะ วันน้ีรีบพักผ่อน ไม่ต้องกังวล

ว่ำข้ำจะเข้ำไปในห้องของเจ้ำ... นับจำกวันนี้... ข้ำจะพักในค่ำยทหำร  

ไม่กลับจวนแล้ว..." เขำพูดจบก็ก้ำวเท้ำจะออกจำกป่ำขี่ม้ำจำกไป 

แต่เดินไปไม่ก่ีก้ำว เสียงสะอื้นท่ีสะกดไว้แต่เดิมก็เปล่ียนเป็น 

เสียงดังทันที หญิงสำวที่หลบอยู่หลังต้นไม้รำวกับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง นั่งอยู่

บนพื้นกอดต้นไม้ใหญ่ร้องไห้เสียงดังขึ้นมำ

ฉู่จิ้งเฟิงลองเดินไปหลำยก้ำว แต่กลับพบว่ำขำเหมือนถูกผูกไว้ 

ก้ำวไม่ออก เขำสูดหำยใจเข้ำลึก แล้วหมุนตัวกลับมำถำมว่ำ "เหตุใด 

ยังร้องไห้อีก อยำกให้ข้ำไปไกลกว่ำนี้อีกหน่อยหรือ"

หญงิสำวท่ีร้องไห้โฮโผล่หน้ำเปียกชืน้ครึง่หน้ำออกมำจำกหลงัต้นไม้

อย่ำงหวำดหวั่น 

ฉู ่จิ้งเฟิงรู ้สึกว ่ำใบหน้ำร ้องไห้ที่น�้ำมูกแทบจะไหลออกมำน้ี 

งดงำมมำก ท�ำให้ทนไม่ไหวอยำกจะดึงนำงเข้ำมำในอ้อมกอด... เขำคดิว่ำ 

หำกตนเองยังอยู่กับนำงต่อไป คงท�ำบำงสิ่งที่ตัวเขำต้องเสียใจ ดังนั้น 

จึงหมุนตัวจะเดินจำกไป 

แต่ปีศำจกระต่ำยตำแดงท่ีอยู่หลังต้นไม้กลับว่ิงตุบๆๆๆ ออกมำ 

จำกทีซ่่อนตวั ก่อนจะกระโจนเข้ำไปในอ้อมกอดของเขำ "พ่ีฉู่ พีไ่ม่ต้องกำรข้ำ 

แล้วหรือ จะขำยรั่วอวี๋แล้วหรือ"

ฉู่จิ้งเฟิงยกมือขึ้น พยำยำมสะกดควำมคิดอยำกจะกอดนำงเอำไว้ 

สมองที่สับสนว้ำวุ่นพยำยำมตำมควำมคิดของหญิงสำว "ขำย?"

Page_�����������2���.indd   50 5/8/2562 BE   11:22



51

ขวงซั่งจยาขวง

หลีร่ัว่อว๋ีฟังไม่ออกว่ำน่ันเป็นน�ำ้เสยีงของกำรถำม คิดไปว่ำฉูจ่ิง้เฟิง

ตดัสนิใจแน่วแน่แล้ว ในใจรูส้กึหวำดกลวัย่ิงข้ึน ท�ำได้เพียงร้องไห้กอดเอว

เขำไว้แน่นแล้วพูดว่ำ "พ่ีฉู่อย่ำท�ำนะ! รั่วอวี๋จะเชื่อฟัง! หลังจำกนี้ทุกวัน 

จะช่วยพ่ีซักผ้ำท�ำกับข้ำว แช่เท้ำนวดตัว และจะพยำยำมประหยัดเงิน  

ไม่ใช้เงินของพี่มำก ยังจะ...ยังจะมีลูกให้พี่ด้วย อย่ำขำยรั่วอวี๋เลย! ข้ำ...

ข้ำไม่อยำกไปจำกพี่!"

หำกหญิงสำวไม ่ได ้ พูดออกมำท้ังที่ ร ้องไห ้  นี่คงเป ็นภำพ 

ควำมปรำรถนำอันงดงำมที่ชำยหนุ่มทุกคนต้องกำร แต่นำงกลับพูด 

ออกมำด้วยควำมกลัว ไม่รู้จริงๆ ว่ำเมื่อครู่นำงคิดอะไรส่งเดชอยู่

ฉู่จิ้งเฟิงกอดนำงไว้แน่น รับรู้ถึงแรงสั่นบำงเบำทุกอย่ำงท่ีส่งมำ 

จำกตวันำง และรูว่้ำนำงคดิจรงิว่ำเขำไม่ต้องกำรนำงแล้ว และจะขำยนำงทิง้

แม้จะถูกฤทธ์ิสุรำท�ำให้ใจด้ำนชำ แต่ก็รู้สึกได้ถึงควำมเจ็บปวด  

ฉู่จิ้งเฟิงรู ้ว่ำเพรำะควำมบุ่มบ่ำมของเขำท�ำให้นำงสูญเสียควำมรู้สึก

ปลอดภัยไป เขำตระหนักขึ้นมำอีกครั้งว่ำหญิงสำวในอ้อมกอดผู้น้ี ไม่ใช่

รำชินีแห่งเรือที่สำมำรถน่ังบนดำดฟ้ำเรือดื่มสุรำอย่ำงส�ำรำญ มีอิสระ 

รำวลมจับต้องได้ยำกนั้นอีกแล้ว คนที่ร้องไห้ตัวสั่นในตอนนี้คือภรรยำ 

ตวัน้อยของเขำ เป็นดอกไม้ดอกเลก็ท่ีต้องปกป้องอย่ำงระมดัระวังไม่อำจ

ต้ำนทำนควำมรุนแรงใดได้ 

เขำกอดนำงไว้แน่นยิ่งขึ้น สุดท้ำยก็แนบตัวกับใบหน้ำเปียกชื้น 

ของนำง พูดค�ำที่เก็บกลั้นในใจมำทั้งวันออกมำ "เป็นควำมผิดพ่ีเอง  

ไมค่วรท�ำแบบนัน้กบัรั่วอวี ๋รัว่อวีว่๋ำจะลงโทษพีฉู่อ่ย่ำงไรด ีแต่อย่ำรอ้งไห้

อีกเลย เจ้ำเป็นนำยหญิงของจวนซือหม่ำ ก็เป็นเหมือนเจ้ำสวรรค์ ไม่กล้ำ
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ขำยเจ้ำหรอก!"

หล่งเซียงกับซูซิ่วท่ีภำยหลังออกมำเฝ้ำอยู่นอกป่ำอย่ำงหวำดหว่ัน

พอเหน็ซอืหม่ำอุม้ฮหูยนิน้อยออกมำก็รูส้กึโล่งอก พวกนำงท่ีเป็นบ่ำวไพร่ 

สิ่งที่คำดหวังก็คือนำยในบ้ำนอยู ่ร ่วมกันอย่ำงกลมเกลียวสงบสุข  

อำรมณ์ดี แล้วงำนของบรรดำบ่ำวไพร่ก็จะท�ำได้ง่ำยขึ้น

ฉูจ่ิง้เฟิงให้หลีร่ัว่อว๋ีพักผ่อนในกระโจมก่อน ส่วนตนเองไปทีข้่ำงสระ

กระโดดลงไปอำบน�ำ้ช�ำระตวั รอจนกลิน่สรุำจำงไปพอสมควร แล้วส่องดู

เงำในน�้ำว่ำดวงตำกลับเป็นปกติแล้ว จึงขึ้นจำกน�้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้ำสะอำด 

แล้วยืนบนหินใหญ่ข้ำงสระ ใช้อ่ำงทองเหลืองแนบไปข้ำงหน้ำผำรองน�้ำ

ใสสะอำดที่ไหลลงมำจำกเขำ จำกนั้นจึงหมุนตัวกลับเข้ำกระโจม 

เพรำะรู้สึกว่ำติดค้ำงภรรยำตัวน้อยของตนเอง เรื่องกำรล้ำงหน้ำ 

ก็ไม่ต้องให้สำวใช้เป็นคนท�ำแล้ว ฉู่จิ้งเฟิงลูบผมยำวของหล่ีรั่วอว๋ีที่นอน

อยู่บนเตยีงเถำวัลย์ จำกนัน้หยิบผ้ำเชด็หน้ำท่ีซกัสะอำดขึน้มำ เชด็ใบหน้ำเลก็ 

ของนำงก่อน แล้วเชด็เท้ำเลก็สองข้ำงของนำงท่ีเมือ่ครูส่ลดัรองเท้ำไม้ออก

จนเปื้อนดินโคลน

หลีร่ัว่อว๋ียังจ�ำพูดของตนเองเมือ่ครูไ่ด้ เมือ่ครูพู่ดไว้ว่ำจะเป็นภรรยำ

ที่ดีล้ำงเท้ำให้สำมี แต่กลับเป็นพี่ฉู่มำเช็ดหน้ำล้ำงเท้ำให้นำง นำงจึงรู้สึก

อำยจนหน้ำแดง

เมื่อคิดเช่นน้ี นำงก็เลื่อนตัวลงจำกเตียงเถำวัลย์มำเช็ดล้ำงให้เขำ  

ฉู่จิ้งเฟิงที่เพ่ิงอำบน�้ำเสร็จมีหรือจะต้องใช้งำนนำง จึงดึงนำงเข้ำมำใน 

อ้อมกอดพลำงเอ่ย "ยำมน้ีฉวยโอกำสตอนอำกำศยังเย็นสบำย นอนหลบั

สักหน่อยดีหรือไม่"
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ด้วยร้องไห้งอแงมำยกใหญ่และเพรำะเมื่อคืนนอนหลับไม่สนิท  

แท้จริงหลี่รั่วอว๋ีก็รู้สึกง่วงแล้ว เป็นเพรำะเมื่อครู่ฉู่จิ้งเฟิงเพ่ิงอำบน�้ำเสร็จ 

ตัวจึงมีควำมเย็น นำงย่ืนมือลูบเข้ำไปตำมคอเสื้อของเขำที่เปิดออก  

เอำมือแนบไปบนแผ่นอกและแขน รู้สึกสบำยมำกจริงๆ 

หลี่รั่วอวี๋มักจะมีนิสัยที่เด็กๆ มักจะมี อย่ำงเช่นก่อนนอนชอบลูบ 

ตัวคน ไม่ใช่กำรลูบยั่วเย้ำบนเตียงนอนอย่ำงนั้น แต่เป็นกำรลูบไล้ไปมำ

เพ่ือควำมสบำยใจ เหมอืนเช่นในตอนน้ี นิว้มอืหลำยนิว้น้ันบบีคลงึเน้ือนุ่ม

ด้ำนในท้องแขน ครั้งแล้วครั้งเล่ำ...

ฉู่จิ้งเฟิงใบหน้ำเรียบเฉยมองดูก่ิงไม้หนำทึบท่ีทอดเงำลงมำบน 

กระโจมแล้วก็หำยใจเข้ำแล้วผ่อนออกเบำๆ แอบท่องยุทธวิธีทำงทหำร 

ที่เพิ่งอ่ำนมำใหม่ พยำยำมสะกดควำมรุ่มร้อนกลำงท้องน้อย...

ไม่นำนมือน้อยที่ลูบไล้แขนเขำก็หยุดขยับแล้ว ฟังเสียงลมหำยใจ

ยำวหอมหวำนข้ำงหู ฉู่จิ้งเฟิงจึงได้ขยับตัวเบำๆ แนบตัวไปข้ำงหญิงสำว

ที่หลับสนิท คลำยเสื้อคลุมออก แล้วขยับเบียดร่ำงอ่อนนุ่มนั่นเบำๆ...

ในอ้อมกอดนี้คือหญิงสำวเพียงผู้เดียวในชำติน้ีที่เขำมีใจหว่ันไหว

ด้วย แต่ตอนน้ีกลับตกอยู่ในสภำพน่ำอึดอัดที่ไม่สำมำรถแตะต้องได้ 

เช่นนี้ หำกไม่รู้รสมำก่อนยังพอว่ำ แต่เขำได้พ้นจำกกำรถือศีลบริสุทธ์ิ  

ชิมรสชำติมำอย่ำงเต็มอิ่มแล้ว...

ฉู่จิ้งเฟิงคิดว่ำถ้ำตนเองเป็นแบบนั้นจริง คงอยู่ไม่ไกลจำกวันที่ 

จะอึดอัดใจตำยแล้ว

ควำมร�ำคำญใจของหลี่รั่วอวี๋  ท่ีผ ่ำนมำจะไม ่อยู ่นำนมำก 

ได้นอนหลบัเต็มอิม่ในสถำนทีค่ลำยร้อนกลำงหบุเขำ หลังจำกตืน่มำก็หำย
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เป็นปลิดทิ้ง นำงเล่นนิ้วมือเงียบๆ สักครู่ นอนแอบอิงอยู่ในอ้อมกอดพี่ฉู่

ใช้ปำกเล็กงับปลำยคำงของเขำ 

พ่ีฉู่วันนี้ไม่ได้โกนหนวด งับแล้วสนุกปำก หล่ีร่ัวอว๋ีย่ิงงับย่ิงแรง 

สุดท้ำยก็ประกบริมฝีปำกของเขำเอำไว้ 

ซือหม่ำไม่ได้ท�ำด้วยไม้ แม้จะไม่ได้ลืมตำก็หันมำครอบครอง 

ปำกเล็กซุกซนน้ันเอำไว้ เก่ียวพันกับนำงไม่หยุด ไม่นำนก็เปล่ียน 

เคลื่อนไปยังล�ำคอไหปลำร้ำที่นวลเนียน 

หลีร่ัว่อว๋ีหวัเรำะในตอนแรก แต่ก็รบัรูไ้ด้อย่ำงรวดเร็วว่ำใต้ร่มผ้ำน้ัน

พ่ีฉู่เสียดสีจนท่อนล่ำงของเขำแข็งขึง จึงรีบลุกข้ึนทันที ปำกก็พูดบ่นว่ำ 

"ไม่เล่นแล้ว..."

ไม่นำนหลังจำกนั้น ซือหม่ำก็ออกมำจำกกระโจม เขำที่มีท่ำทำง 

เย็นชำเงยหน้ำถอนหำยใจยำวดูเศร้ำใจอย่ำงหำได้ยำกยิ่ง

ตอนท่ีกลับมำจำกเขำชิงเย่ีย ขบวนรถของซือหม่ำผ่ำนผืนป่ำ  

เห็นชำยหนุ่มผู้หนึ่งพำบ่ำวแก่ๆ มำยืนอยู่ข้ำงทำง

องครักษ์ท่ีเปิดทำงข้ำงหน้ำเห็นเข้ำก็จ�ำได้ น่ันคือฉู่วั่งน้องชำย 

ต่ำงมำรดำของฉู่จิ้งเฟิง เพรำะทำงไปเขำชิงเย่ียต้องผ่ำนหมู่บ้ำนชำยป่ำ

ที่อีกฝ่ำยพักอยู่ ตอนที่รถม้ำของฉู่จิ้งเฟิงเคลื่อนผ่ำนไปในตอนกลำงวัน  

ฉู่วั่งก็รู้ข่ำวว่ำพี่ชำยผ่ำนที่แห่งนี้แล้ว

ฉู่วั่งอ่ำน 'สี่ต�ำรำห้ำคัมภีร์'* อยู่ที่บ้ำน เป็นบัณฑิตอย่ำงแท้จริง แต่

* สี่ต�ำรำห้ำคัมภีร์ เป็นต�ำรำมำตรฐำนและปรัชญำนิพนธ์ของลัทธิขงจื๊อ (ข่งจื่อ) นักปรำชญ์ผู้เสนอแนวคิดใน
กำรปฏิบัติตนให้อยู่ในจำรีตประเพณีและคุณธรรมอันดีงำม สี่ต�ำรำ ได้แก่ หลุนอวี่ ต้ำเสวีย จงยง และเมิ่งจื่อ 
ใช้ก�ำหนดเนื้อหำของกำรสอบเข้ำรับรำชกำรของจีนโบรำณ ห้ำคัมภีร์ ได้แก่ ซือจิง ซูจิง อี้จิง หลี่จิง และชุนชิว
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หลักกำร 'น้องชำยเคำรพพ่ีชำย' นี้ย่อมจ�ำใส่ใจเช่นกัน เพรำะค�ำสั่งของ 

ฉู่จิ้งเฟิง ไม่ให้เขำเข้ำไปทักทำยทุกเดือน ตอนน้ีพ่ีชำยผ่ำนมำทำงนี ้

อย่ำงหำได้ยำก เขำย่อมต้องมำยกน�้ำชำให้สักถ้วย

ดงันัน้เขำจงึตัง้โต๊ะเลก็ข้ำงทำง จดุเตำถ่ำนต้มน�ำ้ชงชำ แต่กังวลว่ำ

พ่ีชำยจะไม่ทนร้อน จึงเตรียมบ๊วยท่ีตนเองเก็บมำตำกแห้งเองต้มเป็น 

น�้ำบ๊วย เพรำะในบ้ำนไม่มีช่องเก็บน�้ำแข็ง จึงตักน�้ำบ่อที่เย็นเฉียบมำแช่

แทน จำกนั้นก็เปลี่ยนมำสวมชุดและผ้ำผูกผมที่ซักใหม่แล้วมำยืนรอที ่

ข้ำงทำงอย่ำงอดทน

เมื่อองครักษ์มำรำยงำนฉู่จิ้งเฟิง บอกว่ำนำยน้อยฉู่ว่ังต้องกำร 

ยกน�้ำชำให้ซือหม่ำ เขำก็พลิกม่ำนขึ้นมองไปทำงโต๊ะวำงชำเรียบง่ำย 

ข้ำงทำงนั้น รวมถึงชำยหนุ่มที่มองเข้ำมำในรถม้ำอย่ำงร้อนใจ ก่อนจะ

ขมวดหัวค้ิวเลก็น้อยแล้วกล่ำว "บอกเขำว่ำข้ำนัง่รถเหนด็เหน่ือย นอนหลับ 

อยู่ในรถแล้ว ขอบใจเขำมำก แต่เว้นพิธีเหล่ำนี้รีบกลับบ้ำนไปเถอะ"

ตอนท่ีองครกัษ์น�ำค�ำพูดเหล่ำนีไ้ปบอกฉู่ว่ัง ก็เห็นแววตำแรงกล้ำน้ัน 

สลดลงในทันที เขำถูมือไปมำท�ำอะไรไม่ถูกแล้วพูดว่ำ "ได้...ฉู่วั่งขอส่ง 

พี่ใหญ่ตรงนี้..."

หลี่รั่วอว๋ีได้ยินค�ำพูดขององครักษ์เช่นกัน นำงหมอบลงในตัวรถ 

มองลอดม่ำนรถออกไปข้ำงนอก ย่อมเห็นท่ำทำงเศร้ำสลดบนใบหน้ำ 

ของฉู่วั่ง ดวงตำที่คล้ำยกับพี่ฉู่คู่นั้นเหมือนจะร้องไห้แล้ว...

รถม้ำเคลื่อนตัวและใกล้จะผ่ำนไปแล้ว จู่ๆ หลี่รั่วอวี๋ก็ตะโกนขึ้นว่ำ 

"หยุดรถ!"

ฉู่จิ้งเฟิงมองนำงอย่ำงประหลำดใจ แต่นำงเพียงเขย่ำแขนเสื้อ 
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ของเขำแล้วพูดออดอ้อน "รั่วอวี๋กระหำยน�้ำ อยำกจะด่ืมชำท่ีน้องพ่ี 

เป็นคนชง..."

ฉูจ่ิง้เฟิงพูดอย่ำงหงุดหงิดเลก็น้อย "ถ้ำกระหำยน�ำ้ บนรถก็มนี�ำ้สำลี่

และชำเย็นเตรียมไว้ไม่ขำด เจ้ำอยำกดื่ม ก็เรียกซูซิ่วไปเทให้เจ้ำได้"

หลี่รั่วอวี๋ท�ำแก้มป่อง "พี่ฉู่ พี่ดุกับน้องชำยตัวเอง แต่กลับท�ำเหมือน

เป็นพ่ีน้องกับรัชทำยำทนั่น หรือมีแต่คนเลวเท่ำน้ันจึงจะเป็นพ่ีน้องกับ 

ท่ำนได้" 

ค�ำกล่ำวหำน้ีแทงทะลใุจด�ำของซอืหม่ำ เขำรูดี้ว่ำตอนนีอ้งค์รัชทำยำท 

ในสำยตำของหลี่รั่วอว๋ีเป็นคนเลวอันดับหนึ่ง หำกอยู่ต่อหน้ำหล่ีร่ัวอวี ๋

ไม่ปัดควำมสมัพันธ์ให้ชดัเจน ภัยท่ีจะเกิดในภำยหน้ำน้ันไม่อำจประเมนิได้!

เมือ่ครุน่คดิสกัครู ่เขำจงึโบกมอืไปนอกรถแล้วพูดว่ำ "หยุดรถก่อน!"

ฉู่ว่ังนั้นเดิมทีเสียใจจนแทบร้องไห้ ได้แต่ยืนรอให้รถม้ำของพ่ีชำย

เคลื่อนผ่ำนไป คิดไม่ถึงว่ำรถม้ำนั้นเคลื่อนไปได้ระยะหน่ึงกลับหยุดลง  

ไม่นำนองครักษ์คนเดิมก็วิ่งมำตำมนำยน้อยฉู่วั่งให้ไปพูดคุยด้วย

พอเขำมำถึงหน้ำรถม้ำด้วยควำมหวำดหว่ัน ก็ได้ยินซือหม่ำพูดว่ำ 

"พ่ีสะใภ้เจ้ำกระเพำะไม่ดี ดื่มกินอำหำรนอกจวนไม่ค่อยได้ น�้ำใจ 

ของเจ้ำข้ำรับไว้แล้ว วันนี้ในเมื่อเดินทำงผ่ำนมำ ก็ไปนั่งเล่นที่บ้ำนเจ้ำ 

สักหน่อยก็แล้วกัน!"

ฉู่วั่งได้ยินค�ำพูดเช่นนี้ บนใบหน้ำก็ฉำยควำมยินดีในทันใด เอ่ยพูด

อย่ำงท�ำอะไรไม่ถูกว่ำ "เช่นนั้น... เช่นนั้นฉู่วั่งจะน�ำทำงพี่ไปเอง!"

ดังน้ันเขำกับบ่ำวสูงอำยุก็พำกันเดินน�ำหน้ำไป แล้วสั่งให้บ่ำว 

สงูอำยุล่วงหน้ำไปก่อน กวำดล้ำงในเรอืน จดัเก็บเชด็ถโูต๊ะเก้ำอี ้พร้อมทัง้
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เตรียมผลไม้และน�้ำชำของว่ำง

เป็นครั้งแรกท่ีฉู่จิ้งเฟิงได้มำเยือนเรือนนอกท่ีท่ำนพ่อสร้ำงเอำไว ้

แห่งน้ี ท่ำนพ่อรังเกียจที่อนุมีชำติก�ำเนิดไม่เหมำะสม จึงไม่ค่อยมำท่ีน่ี  

อนุผู้นั้นกลับอยู่เฉย เพียงอบรมเลี้ยงดูลูกชำยอยู่แต่ในเรือนนี้ คงเป็น

เพรำะอบัอำยในชำติก�ำเนิดของตนเอง จงึพยำยำมใส่ใจเรือ่งกำรเล่ำเรยีน

ของลกูชำย เบีย้รำยเดือนของนำงไม่นบัว่ำมำกมำย นำงประหยัดเกบ็ออม

ส่งลกูชำยเข้ำส�ำนักศึกษำทีดี่ท่ีสดุ ได้ยินว่ำควำมรูข้องฉูว่ั่งผูน้ีน้บัว่ำไม่เลว 

แต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีคนคอยหนุน จะมีผลงำนต�ำแหน่งชื่อเสียงได้อย่ำงไร

กัน แม้แต่พี่ชำยของเขำยังไม่ให้ควำมส�ำคัญกับลูกชำยที่เกิดจำกอนุเลย  

ก็ยิ่งยำกจะประสบควำมส�ำเร็จได้

อนุผู้น้ันสุขภำพไม่ค่อยดี ได้ยินว่ำปีก่อนล่วงลับไปเพรำะเจ็บป่วย 

ตอนน้ันฉู่จิ้งเฟิงฟังแล้วก็ปล่อยลืมไป ดูเหมือนจะสั่งคนให้น�ำเงินท�ำศพ

มำให้เท่ำน้ัน ตอนนีเ้รอืนเดีย่วท่ีอยู่ในหมูบ้่ำนชำยป่ำแห่งน้ีมเีพียงฉูว่ัง่กับ

ท่ำนลุงซุ่นบ่ำวสูงอำยุเท่ำนั้น

หลี่รั่วอวี๋ถูกประคองลงจำกรถม้ำ มองดูภำยในเรือนนี้อย่ำงอยำกรู้

อยำกเห็น รูส้กึมัน่ใจอกีครัง้ว่ำพ่ีฉูไ่ม่ค่อยดกัีบน้องชำยผูน้ี้จรงิๆ เน่ืองจำก

เห็นเรือนนี้ก�ำแพงท�ำด้วยดินเหลืองมีเถำไม้เลื้อยพัน ภำยในตัวบ้ำนมี 

ห้องดินอยู่สองห้อง แม้จะเก็บกวำดสะอำดสะอ้ำน แต่ก็ยำกจะปิดบัง

ควำมเก่ำโทรมไว้ได้ ด้ำนข้ำงมีต้นหญ้ำรกสูง เลี้ยงแม่ไก่ไว้ไม่กี่ตัว คิดว่ำ

คงเลีย้งไว้ส�ำหรบัให้ออกไข่มำกินในบ้ำน ยังมลีกูหมำตวัหน่ึงเดินส่ำยก้น

ไปมำ แลบลิ้นเลียจมูกด�ำๆ มันตกใจท่ีในบ้ำนมีคนเข้ำมำมำกมำย จึง 

หำงลูห่ตูกก่อนจะมดุเข้ำไปในเล้ำไก่ เพียงแค่โผล่สองตำออกมำส�ำรวจดู
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แขกที่มำเยือนมำกมำยอย่ำงประหลำดใจ 

ฉูว่ัง่คดิไม่ถึงเลยว่ำพ่ีชำยจะให้เกียรตมิำเยอืน จงึไม่ได้เตรยีมอะไร

ไว้ เห็นร่ำงสูงใหญ่ของพ่ีชำยนั่งอยู่บนเก้ำอี้ไม้หล่ิวท่ีเรียบง่ำย นั่งเบียด

เก้ำอ้ีจนเสยีงดงัเอยีดอำด เขำก็รูส้กึละอำยท่ีเทยีบผูอ้ืน่ไม่ได้ข้ึนมำทันใด 

รู้สึกผิดต่อพ่ีชำยผู้สูงศักดิ์ ตนเองควรจะคิดถึงจุดนี้แต่แรก ไปยืมเก้ำอี้

ไม้แดงชุดนั้นจำกท่ำนไป๋ที่คอยดูแลหมู่บ้ำนทำงตะวันออกมำช่วยกู้หน้ำ

ไว้ก็ยังดี 

ตอนน้ีท�ำได้เพียงพยำยำมเตรียมอำหำรเย็น จึงสั่งให้บ่ำวสูงอำยุ 

รบีไปเชือดแม่ไก่ท่ีออกไข่เหล่ำนัน้ จดุไฟท�ำอำหำร ต้อนรับพ่ีชำยทีก่ว่ำจะ

มำเยือนได้ไม่ง่ำยนัก

ฉู่จิ้งเฟิงมำในครั้งนี้เพ่ือแสดงว่ำพ่ีน้องรักใคร่กลมเกลียว ตอนนี้

บรรลุจุดประสงค์แล้ว กอปรกับบ้ำนนี้ทรุดโทรม เขำไม่อยำกอยู่นำน 

เกินไป จึงลุกขึ้นเตรียมจะกลับจวน

แต่ในตอนน้ีเอง กลำงลำนบ้ำนจู่ๆ  ก็ได้ยินเสยีงตะโกนประหลำดใจ

ของหลี่รั่วอว๋ีดังลอยมำ ฉู่จิ้งเฟิงรีบเดินไป เห็นหล่ีร่ัวอวี๋ยืนอยู่ข้ำงบ่อน�้ำ 

รู้สึกตื่นเต้นยินดีท่ีเห็นอุปกรณ์ที่อยู่บนบ่อน�้ำ ตอนมำถึงในบ้ำนมืดมำก 

นำงจึงไม่ทันสังเกตเห็น ตอนนี้จึงพบว่ำในบ้ำนนี้มีของล�้ำค่ำ

ปกติกำรตักน�้ำจำกบ่อล้วนใช้ชักรอกหย่อนถังน�้ำลงไป หลังจำก 

ตักน�้ำได้แล้วก็ยกข้ึนมำ แม้จะเสียเวลำ แต่สบำยกว่ำกำรตักน�้ำข้ึน 

จำกบ่อโดยตรงมำก แต่บ่อน�ำ้ในเรอืนบ้ำนป่ำหลงันีไ้ม่ใช้ชกัรอก กลบัใช้ 

ถังไม้ขนำดเท่ำอ่ำงน�ำ้ครึง่ใบวำงอยู่ สองข้ำงวำงท่อนไม้ขนำดหน่ึงฉ่ือ* กว่ำ

* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดควำมยำวของจีนสมัยโบรำณ เทียบระยะประมำณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสำมเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในควำมหมำยว่ำ 'ฟุต'
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เอำไว้ ถังไม้ห้อยอยู่ใต้ท่อนไม้นี้ 

หลี่รั่วอวี๋มองดูบ่ำวสูงอำยุใช้เชือกป่ำนผูกขำสองข้ำงของแม่ไก่ 

เอำไว้ วำงไว้บนพ้ืนข้ำงบ่อน�้ำ ดึงท่อนไม้ข้ำงถังไม้ด้ำนหน่ึงลง ถังไม้ก็ 

เกิดเสียงดังเอียดอำด ถังไม้นั้นก็ค่อยๆ ตกลงบนผิวน�้ำ บ่ำวสูงอำยุตักน�้ำ

แล้วก็ดึงท่อนไม้อีกข้ำงหนึ่งลง เกิดเสียงดังเอียดอำดดึงถังน�้ำข้ึนมำ 

ถึงปำกบ่อเอง

หลี่รั่วอว๋ีเห็นแล้วนึกสนใจจึงเดินเข ้ำมำส�ำรวจอุปกรณ์น้ัน 

ด้วยดวงตำสุกใส แต่มองอะไรไม่ออก จึงตบถังไม้แปะๆ แล้วพูดกับบ่ำว

สูงอำยุอย่ำงตื่นเต้นว่ำ "เปิดออก รีบเปิดออกให้ข้ำดู"

บ่ำวสูงอำยุพูดอย่ำงล�ำบำกใจ "ยังต้องล้ำงไก่อีก เปิดออกก็ตักน�้ำ

ไม่ได้แล้ว"

ฉูจ่ิง้เฟิงเดนิเข้ำมำพอด ีเขำกุมมอืของหลีร่ัว่อว๋ีเอำไว้ "เล่นซนอะไรอกี"

หลี่รั่วอวี๋เงยหน้ำขึ้น มองฉู่จิ้งเฟิงอย่ำงมีควำมหวัง "พี่ฉู่ อันนี้ดีจริง 

ที่บ่อน�้ำในเรือนของรั่วอว๋ีเวลำใช้ต้องออกแรงมำก ใช้ไม่สะดวกเลย  

รั่วอว๋ีหมุนยำก มีสิ่งนี้แล้ว รั่วอว๋ีสำมำรถตักน�้ำมำล้ำงแตงให้พ่ีได้  

ยังสำมำรถตักน�้ำมำล้ำงเท้ำให้พี่ได้ ดีหรือไม่"

ฉู ่จิ้งเฟิงถูกค�ำหวำนของหลี่รั่วอว๋ีท�ำให้รู ้สึกสบำยใจ เขำมองด ู

เครื่องตักน�้ำ รู ้สึกประหลำดใจอยู่บ้ำงว่ำในบ้ำนยำกจนกันดำรเช่นนี ้

ไปเอำอุปกรณ์ผ่อนแรงแบบใหม่เช่นนี้มำได้อย่ำงไร จึงถำมบ่ำวสูงอำยุ 

"เครื่องมือใช้ตักน�้ำนี้ได้มำจำกที่ใด" 

ในตอนนี้ฉู่วั่งก็ตำมออกมำเช่นกัน เอ่ยพูดว่ำ "หลำยเดือนก่อน  

ข้ำกับท่ำนลุงซุ่นช่วยคุณชำยท่ีป่วยกลำงทุ่งนำ ตอนน้ันเป็นฤดูใบไม้ผลิ 
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ระดบัน�ำ้ในบ่อน�ำ้ต้ืนมำก เขำเหน็ท่ำนลงุซุน่ตกัน�ำ้เปลอืงแรงมำก หลงัจำก 

หำยป่วยแล้วจึงท�ำอุปกรณ์ตักน�้ำนี้ ใช้ประโยชน์ได้จริง แต่คุณชำยผู้นั้น

จำกไปแล้ว และไม่ได้ท้ิงชื่อแซ่เอำไว้ ในเมื่อพ่ีสะใภ้ชอบ ก็ถอดออก 

เอำไปด้วยเถอะ"

หลีร่ัว่อว๋ีกลบัส่ำยหน้ำ เพียงแค่สัง่ให้คนเปิดถังไม้น้ันออก ดฟัูนเฟือง

ส่วนประกอบข้ำงใน นำงมองดูด้วยดวงตำทอประกำยอยู่พักใหญ่  

หลังจำกลงมือดึงฟันเฟืองข้ำงในดูแล้วก็ส่ังให้คนประกบปิด "ไม่ต้อง  

รั่วอวี๋จะท�ำเอง เอำไปส่งกำรบ้ำนอำจำรย์ได้พอดี"

วันนั้นฉู่ว่ังส่งพ่ีชำยกับพ่ีสะใภ้กลับอย่ำงอำวรณ์ รู้สึกว่ำพ่ีสะใภ ้

ของตนเองเก่งไม่แพ้บุรุษเลย ขยันขันแข็งเช่นน้ี แม้จะแต่งงำนแล้ว 

ก็ยังไม่ยอมทิ้งกำรเรียน เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้เขำจริงๆ!

ยำมนี้คนที่ชำยหนุ่มชื่นชมในใจจึงกลำยเป็นสองคนในชั่วพริบตำ!

กำรบ้ำนที่รั่วอวี๋พูดถึงก็คือกำรบ้ำนที่เมิ่งเชียนจีสั่ง อำจำรย์เมิ่งผู้นี้

หลังจำกได้รับควำมสะเทือนใจในกำรเข้ำสอนคร้ังแรกก็หนักข้อมำกข้ึน

ทกุท ีท�ำให้บรรดำคณุหนทูกุคนท่ีมำเรยีนวิชำของเขำร้องไห้น�ำ้มกูน�ำ้ตำไหล

แต่นำงหลีร่ัว่อว๋ีกลบับกุตะลยุขึน้หน้ำ กลไกทีต้่องท�ำทกุครัง้จะเพ่ิม

ควำมยำก แทบจะยกเอำของเล่นชิ้นยำกของศิษย์มำกมำยในส�ำนัก 

มือภูตออกมำวำงกองตรงหน้ำนำงเลยทีเดียว

พอถึงสุดท้ำย ทุกครั้งพอถึงคำบเรียนของอำจำรย์เมิ่ง ศิษย์หญิง

กว่ำครึ่งจะปวดหัวอย่ำงฉับพลัน ไม่สำมำรถเข้ำเรียนได้ แต่หลี่รั่วอว๋ี 

กลับรู้สึกว่ำวิชำนี้สนุกมำก แม้อำจำรย์จะบ้ำไปสักนิด แต่ทุกครั้งสิ่งที ่
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เอำมำจะดึงดูดใจจนขยับไปไหนไม่ได้ เห็นนำงยืนหยัดเรียนต่อ  

ซูเสี่ยวเหลียงกับจ้ำวชิงเอ๋อร์พ่ีน้องท่ีแสนดีก็เส่ียงชีวิตอยู่ช่วย กัดฟันทน

รับฝีปำกร้ำยของอำจำรย์เมิ่ง อีกอย่ำงก็เพ่ือท�ำของที่เรียกได้ว่ำเป็น 

กำรบ้ำนขึ้นมำได้

อีกไม่ก่ีวันก็จะกลำงเดือนแล้ว เป็นวันที่ส�ำนักศึกษำจะเชิญ 

บิดำมำรดำมิตรสหำยของศิษย์มำที่ส�ำนักศึกษำทุกสำมเดือนครั้ง และ 

ทกุสำมเดือนส�ำนกัศึกษำจะขอให้บรรดำศษิย์ท�ำผลงำนบำงอย่ำงออกมำ 

มีผลงำนวำดภำพเขียนพู่กัน แสดงต่อหน้ำบิดำมำรดำมิตรสหำย ชม 

ผลงำนกำรสอนของส�ำนักศึกษำ หำกคุณหนูคนใดมีเรื่องกำรแต่งงำน

เชือ่มสมัพันธ์ ก็สำมำรถเชญิครอบครวัท่ีจะดองกันในอนำคตมำร่วมชมได้  

เพื่อยกค่ำตัวของลูกสำวตนเอง

ทำงบ้ำนเสียเงินทองก็เพ่ือรอโอกำสจะแสดงศิลปะควำมสำมำรถ

ของลกูสำวให้กับมติรสหำย แม้เป็นศิษย์หญงิท่ีปกตจิะขีเ้กยีจก็ยังต้องท�ำ

อย่ำงจริงจัง

ถึงวันเปิดส�ำนักศึกษำวันนี้ เกี้ยวและรถม้ำของมิตรสหำยของ 

ศษิย์เหล่ำนีต่้ำงพำกันมำถึง บรรยำกำศเป็นไปด้วยควำมคกึคกัอย่ำงมำก 

ทำงเดินยำวและห้องเรียนในส�ำนักศึกษำล้วนจัดวำงผลงำนของ 

บรรดำศิษย์ไว้จนเต็ม แท้จริงแล้วผลงำนเหล่ำนี้ก็มีหลำกหลำยปะปน 

กันไป เพรำะศิษย์ในส�ำนักชิ่งซวีล้วนรำวกับหงส์ในหมู่มนุษย์ มีควำม 

โดดเด่น อำจำรย์ทุกท่ำนล้วนมีควำมคิดอยู่ในใจ เพ่ือศิษย์หญิงที่น่ำรัก

เหล่ำนี้ ต้องประดับผลงำนของศิษย์ให้ดี ควรจะปรับค�ำพูดก็ปรับ ควรจะ

ปรบัสก็ีปรบั และมผีลงำนของเหล่ำอำจำรย์ในส�ำนกัศึกษำมำประดบัฉำก
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ให้ยิ่งใหญ่อีกด้วย 

ในจ�ำนวนน้ันภำพวำดของอำจำรย์โจวได้รับค�ำชมจำกทุกคน 

มำกทีส่ดุ พูดกันว่ำภำพวำดของ 'บณัฑิตงำมพร้อม' งำมวิจติรทีส่ดุ ถึงข้ัน

มเีถ้ำแก่ร้ำนขำยภำพวำดประเมนิรำคำสงูถึงสำมสบิต�ำลงึ และบอกว่ำนี่

เป็นเพียงรำคำในเมืองเล็ก หำกเข้ำไปในเมืองหลวงต้องขึ้นเป็นเท่ำตัว 

มิตรสหำยทั้งหลำยฟังแล้วก็พำกันพยักหน้ำ แม้แต่เถ้ำแก่ซำงร้ำนขำย 

โลงศพยังเกิดควำมรู้สึกสบำยใจขึ้นมำ คิดว่ำภรรยำตนเองขำยก�ำไล 

ส่งลูกสำวมำเรียนนับว่ำมองกำรณ์ไกลอยู่บ้ำง แอบหวังในใจว่ำลูกสำว

ของตนเองจะสำมำรถ 'จรดพู่กันสร้ำงมูลค่ำ' เหมือนเช่นอำจำรย์โจวได้ 

ท่ำนพ่อท่ำนแม่ของซเูสีย่วเหลยีงก็มำ ยังมพ่ีีสำวทัง้สองคนของนำง

อีกด้วย 

คุณหนูหยวนหรงสหำยสนิทพ่ีรองของนำงย่อมมำด้วย แม้แต่ 

นำยน้อยสี่กับคุณชำยคุณหนูจ้ำวสองพี่น้องล้วนมำด้วยเช่นกัน

นำยอ�ำเภอซชู่ำงปะเหลำะเอำใจ ทุกคนชอบคบหำกบัเขำ ย่อมต้อง

ทักทำยคนอ่ืนท่ีคุ้นเคยรอบข้ำงไม่ขำดสำย แขกทรงเกียรติหลำยคนที่ 

นำยอ�ำเภอซูคอยดูแลข้ำงกำยกลำยเป็นท่ีสะดุดตำทุกคนเป็นพิเศษ 

เช่นกัน

องค์รัชทำยำทจ้ำวอิ๋นถังหยุดลงตรงหน้ำภำพวำดฝีมือของ 

อำจำรย์โจว เขำมองอย่ำงชื่นชม เมื่อได้ยินว่ำภำพวำดเหล่ำนี้สำมำรถ

ประมูลซื้อหลังจำกจัดแสดงได้ เงินที่ได้ทั้งหมดจะบริจำคให้กับหอซั่นถัง

ในเมอืง จึงหยิบต๋ัวเงินหน่ึงพันต�ำลงึออกมำซือ้ผลงำนทัง้หมดของบณัฑิต

งำมพร้อมมำเก็บสะสมจนหมด
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เร่ืองน้ีท�ำให้ทุกคนพำกันส่งเสยีงอกึทึก ได้ยินว่ำเถ้ำแก่ซงัรำวกับศพ

ดีดตัวออกมำจำกโลงศพ กระโดดดึงแขนเสื้อซังเยว่ียเหนียงลูกสำว 

ของตนเองอย่ำงต่ืนเต้น สั่งลูกสำวท้ังน�้ำตำว่ำต้องหมั่นเพียรเล่ำเรียน  

ฝึกควำมสำมำรถแท้จริงจำกอำจำรย์โจวให้ได้!

จ�ำนวนเงินหนึ่งพันต�ำลึงยกระดับส�ำนักศึกษำข้ึนมำในพริบตำ  

ทุกคนมองไปทำงผลงำนของลูกตนเองที่ไม่ค่อยงดงำม ก็รู้สึกว่ำมีควำม

ก้ำวหน้ำไปมำก! แม้แต่ตัวอักษรที่เขียนผิดก็ยังมีควำมงดงำม!

องค์หญงิผงิเหยำตัง้ใจดผูลงำนของบรรดำศษิย์เช่นกัน นำงมองหำ

ผลงำนในชื่อ 'หลิวอวี๋เอ๋อร์' จำกภำพผลงำนเหล่ำนั้น

แม้นำงจะรู้ว่ำตนเองคงจะไร้วำสนำกับฉู่จิ้งเฟิง แต่ในใจยังคง 

ไม่ยอมแพ้ ทีถู่กหญิงปัญญำอ่อนผูห้น่ึงและหญิงชำวบ้ำนเบียดไปอยู่ท้ำยสุด

คุณหนูรั่วอว่ีผู ้น้ันแม้จะมีหน้ำตำโดดเด่น ท่ำทำงก็งดงำม แต ่
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หญิงสำวใช้ควำมงำมจะท�ำให้คนรักได้นำนเท่ำใดกัน นำงอยำกจะดูว่ำ

รั่วอวี่ผู้นี้มีควำมสำมำรถอะไรจึงเอำชนะใจฉู่จิ้งเฟิงได้ 

ในงำนเลีย้งกลำงคืนวันนัน้ หลีร่ัว่อวีม๋คีวำมสงบน่ิงกับควำมวุ่นวำย

ที่มำกกว่ำงำนเลี้ยงกลำงคืนในวัง สง่ำรำวกับนำงพญำ สร้ำงภำพ 

ควำมทรงจ�ำอันลึกซึ้ งให ้แก ่องค ์หญิงมำก ถึงขั้นคำดหวังและ 

เตรียมป้องกันเต็มที่กับควำมรู้ควำมสำมำรถของอีกฝ่ำย

ดงันัน้ตอนท่ีหำภำพผลงำนชือ่ของ 'หลวิอว๋ีเอ๋อร์' เจอในภำพผลงำน

ที่หลำกหลำย องค์หญิงก็ต้องเบิกตำโต รู้สึกตื่นตะลึงอย่ำงมำก!

บนภำพน้ันวำดภำพผีเสื้อบินชมใบไม้ผลิ ดอกไม้ ท่ีวำดได้ 

อย่ำงประณีตมีผีเสื้อประหลำดตัวหนึ่งที่ดูเหมือนเพ่ิงออกจำกดักแด้  

คนที่เชี่ยวชำญกำรวำดภำพย่อมมองออกว่ำดอกไม้กับผีเสื้อน้ีมำจำก 

ฝีมือคนสองคน ควำมเคลือบแคลงในกำรโกงก็เหมือนผีเสื้อน่ำเกลียด 

ตัวนั้น ปรำกฏตรงหน้ำนำงโดยไม่ปิดบังเลย...

นี่... นี่... แม้จะเป็นหญิงในจวนใหญ่ที่ช�ำนำญกำรวำดภำพอยู่บ้ำง 

ภำพที่เป็นแบบปักผ้ำยังดีกว่ำภำพนี้กระมัง? 

องค์หญิงผิงเหยำรู้สึกไม่อยำกเชื่อสำยตำตนเอง ขยับเท้ำไปหำ 

ผลงำนอื่นของน้องสำวผู้นั้น แต่ยิ่งดูต่อไปก็ยิ่งยิ้มเย็นชำ

ทีแ่ท้เป็นหมอนปักลำยทีไ่ม่น่ำดใูบหนึง่ ไส้กลำงหมอนนัน้ล้วนเป็น

หญ้ำฟำงเลี้ยงวัวเลี้ยงม้ำอย่ำงนั้นหรือ

มองดูตัวอักษรบิดเบี้ยวไร้พลัง องค์หญิงผิงเหยำไม่กล้ำเชื่อว่ำ 

ฉูจ่ิง้เฟิงทีเ่ก่งด้ำนอกัษรภำพ ในอดีตถูกบณัฑิตในวังชมไม่ขำดปำก จะมำ

ชอบหญิงสำวที่ไม่ได้เรื่องเช่นนี้!
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เมื่อคิดดูแล้วก็มองไปทำงน้องสำวตัวน้อยที่ก�ำลังเตรียมพิณ 

จะขึ้นแสดงบนแท่นแสดง บนใบหน้ำขององค์หญิงผิงเหยำก็ฉำยอำกำร

ดูถูกออกมำ!

ตอนนี้คนที่เข้ำมำในส�ำนักศึกษำค่อยๆ เพิ่มขึ้น

แต่ในตอนที่ซือหม่ำเดินเข้ำมำ กลุ่มคนก็รำวกับแม่น�้ำแบ่งฟำก  

เปิดทำงให้กับชำยหนุ่มผู้นี้

ซือหม่ำในวันน้ีสวมชุดล�ำลอง แต่คนท่ีเป็นแม่ทัพบู๊ แม้จะสวมชุด

ยำวสบำยตัวก็สำมำรถฉำยควำมสง่ำออกมำได้ ย่ิงไปกว่ำนัน้ผมสขีำวเงนิ

เต็มหัวของเขำท�ำให้ดูหล่อเหลำ กลิ่นอำยเย็นเยือกรอบตัวท�ำให้คนเห็น

ต้องยอมถอยให้

ระยะนี้งำนรำชกำรท�ำให้ร�ำคำญใจ ตอนนี้เป็นช่วงร้อนมำก  

แถบเมืองโม่เหอไม่มีฝนตกมำนำนแล้ว ล�ำน�้ำล้วนแห้งผำก เกษตรกร

จ�ำนวนมำกเริ่มแรกยังพอทนให้คนในบ้ำนขนน�้ำบ่อและน�้ำในแม่น�้ำ 

มำใส่ไร่นำตนเอง แต่แสงอำทิตย์ร้อนแรงเหลือเกิน น�้ำที่ขนมำก็เหมือน

น�้ำน้อยดับไฟไม่ได้ ผู้เฒ่ำร่ำงกำยอ่อนแอบำงคนก็เป็นลมแดดตำยไป

ระหว่ำงกำรขนน�้ำนี้ 

วันน้ันเขำกับหลี่รั่วอวี๋ไปท่องเที่ยวท่ีเขำชิงเย่ีย ตลอดทำงขึ้น 

เห็นผลผลิตในไร่นำล้วนมีขอบใบเหลือง ดูแล้วไม่น่ำรอดได้

ฉูจ่ิง้เฟิงในฐำนะผูด้แูลเขตเมอืงนีย่้อมต้องเตรยีมกำรรบัมอื ในเมือ่

ไม่อำจพ่ึงพำพืชผลในพ้ืนที่ของตนเองได้ เช่นน้ันต้องรีบรวบรวมซื้อมำ 

ตุนไว้ น่ำเสียดำยที่ตอนนี้สกุลไป๋ระวังฉู่จิ้งเฟิงแห่งโม่เป่ยผู้นี้มำก ด่ำนที่

ใช้ผ่ำนไปมำล้วนมีอุปสรรคมำกมำย อำหำรท่ีขนส่งมำทำงเหนือมีกำร 
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เก็บภำษีถึงสำมเท่ำ ใครกล้ำแอบลอบขนส่ง ประหำรสถำนเดียว! 

เช่นน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือท�ำให้เสือหิวทำงเหนืออดข้ำวจนกลำยเป็น

แมวผอม! ฉู่จิ้งเฟิงรู้ดีแก่ใจ แต่หำกต้องกำรท�ำลำยแผนร้ำยของสกุลไป๋ 

ยังต้องเตรียมกำรให้ดีอีกระยะหนึ่ง

ดังน้ันหลำยวันน้ีเขำแทบจะไม่ได้กลับจวน ไม่ได้จงใจหลบภรรยำ

ในบ้ำน แต่มีงำนยุ่งจนหัวปั่นเลยจริงๆ

เมื่อวำนตอนกลำงวัน เขำหำเวลำว่ำงกลับมำรอบหนึ่ง เดิมทีคิดว่ำ

จะกอดภรรยำตัวน้อยของตนเองให้สบำยใจ แต่เห็นคนเขลำตัวน้อย 

งับหวัพู่กันก้มหน้ำอยู่ในกองกระดำษ พอถำมจงึรู้ว่ำวนัต่อมำส�ำนักศกึษำ

จะเปิดกว้ำงให้กับบรรดำมิตรสหำย ศิษย์ทุกคนต้องส่งตัวอย่ำงผลงำน 

ทุกวิชำออกมำ

ฉู ่จ้ิงเฟิงเป็นคนเห็นแก่หน้ำตำ มองดูต้นไม้ใบหญ้ำปลำกุ้งที ่

หลี่รั่วอว๋ีวำดอย่ำงบิดเบี้ยวก็ทนดูไม่ได้ จึงหยิบพู่กันข้ึนวำดภำพ 

ก่ิงดอกไห่ถัง สำมีที่แอบโกงท�ำกำรบ้ำนแทนภรรยำอย่ำงเต็มที่แบบน้ี  

ขอถำมว่ำใต้หล้ำนี้จะมีใครอีกบ้ำง

แต่ภรรยำกลับยู่ปำกไม่พอใจ บอกว่ำอำจำรย์เคยสอนไว้ว่ำ  

ภำพวำดนี้ยังมีควำมสงบและเคลื่อนไหวผสำนกัน มีเพียงดอกไม้ไม่มี 

ชีวิตชีวำไม่นับเป็นผลงำนชิ้นเลิศ ต้องยกพู่กันข้ึนมำเติมผีเสื้องดงำม 

ไว้หนึ่งตัว

ฉูจ่ิง้เฟิงท�ำได้เพียงเลกิค้ิวมองภรรยำคกุเข่ำบนเก้ำอีก้ลัน้หำยใจวำด 

'ผเีสือ้กลำงคนื' ตัวหนึง่บนภำพดอกไห่ถังอย่ำงตัง้ใจ ครำวน้ีในควำมสงบ

มคีวำมเคล่ือนไหวแล้ว เกรงว่ำคนท่ีมำดูคงจะเลิกคิว้สงูมำกอย่ำงแน่นอน
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วันนีเ้ขำแอบพักทัง้ทีง่ำนยุ่ง และมำในนำมผูป้กครองของ 'น้องสำว' 

จะให้นำงไปตัวคนเดียวรู้สึกหงอยเหงำไม่ได้ไม่ใช่หรือ

องค์รัชทำยำทเห็นเขำมำแล้วกลับไม่ได้เอ่ยทักทำย อย่ำงไรเสีย 

รอยช�้ำบนใบหน้ำคนท้ังสองเพ่ิงจะจำงลง จึงต้องพยำยำมรักษำหน้ำตำ

เอำไว้

เป็นองค์หญิงผิงเหยำที่เข้ำมำพูดทักทำยเขำ ฉู่จิ้งเฟิงจึงอำศัย

โอกำสนี้ไปทักทำยองค์รัชทำยำทกับนำยน้อยสี่พอเป็นพิธี

ในตอนน้ีเอง เสยีงดนตรบีนแท่นแสดงก็ดงัข้ึน ถึงเวลำทีศ่ษิย์ทุกคน

จะแสดงฝีมอืกำรดีดพิณแล้ว หลีร่ัว่อวีข๋ึน้แท่นแสดงเป็นคนแรก... ฉูจ่ิง้เฟิง

ยกมือขึ้นลูบจมูก 

แต่คนในส�ำนักศึกษำท่ีมีประสบกำรณ์คงจะรู้ว่ำรำยกำรรั้งท้ำย

ส�ำคญัทีส่ดุ เปิดฉำกส�ำคญัน้อยทีส่ดุ ปกติบรรดำศษิย์ท่ีย่ิงมฝีีมอืด ีล�ำดบั

กำรแสดงก็จะอยู่ท้ำยๆ ให้ควำมรู้สึกของเขำลูกหนึ่งสูงกว่ำอีกลูกหน่ึง  

มีคนมีฝีมือพำกันทยอยออกมำไม่ขำด 

และหลี่รั่วอว๋ีตอนนี้ก็เป็นคนแรกท่ีข้ึนแสดง นึกภำพได้เลยว่ำ 

กำรแสดงของนำงจะน่ำอนำถถึงขั้นใด จึงได้ถูกจัดไว้เป็นคนแรกเช่นนี้

เพรำะวันน้ีมีกำรแสดงหลี่รั่วอว๋ีจึงไม่ได้สวมชุดเรียน แต่สวมชุด

กระโปรงลำกพ้ืนแขนเสื้อยำวสีขำวปักลำยด้วยด้ำยสีเงิน แขนเสื้อท่ี 

เป็นผ้ำบำงแนบติดสองแขนเรียวงำมท้ังสองข้ำง ตรงช่วงเอวครึ่งอก 

พันด้วยผ้ำคลุมไหมเงินพิมพ์ลำยดอกสีชมพู ปลำยยำวสองด้ำนของผ้ำ

คลมุวำงพำดไว้ตรงข้อศอกสองข้ำง ลำกพ้ืนไปพร้อมกับชำยกระโปรงยำว 

เวลำเดินก้ำวเล็กๆ จะเห็นปลำยรองเท้ำปักไข่มุกคู่หนึ่ง 
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มองดูผมด�ำขลบัของนำงเกล้ำมวยยกสงู เคร่ืองประดบัท่ัวตัวมเีพียง

ก�ำไลไขแกะคู่หน่ึงบนข้อมอื เมือ่ข้อมอืงำมแตะลงบนพิณเบำๆ ผูป้กครอง

ทุกคนก็พูดกันว่ำ "สำวงำมเป็นเช่นนี้เอง..."

ในตอนทีท่กุคนหลงใหลไปกับควำมงำมเหนอืใครของคณุหนรูัว่อวี่ 

ซอืหม่ำกลบัมสีหีน้ำเรยีบเฉย ในสมองมเีสยีงเพลง 'ดงึน้องชำย' ท่ีภรรยำ

ของเขำขับกล่อมรอบแล้วรอบเล่ำอย่ำงห้ำมไม่อยู่

คิดว่ำวันนี้คงใช้เพลงเด็กเพลงนี้กระมัง ซูซิ่วก็เหลือเกิน ในเมื่อรู้ว่ำ

ฮูหยินจะบรรเลงเพลงเด็ก เหตุใดยังแต่งตัวให้นำงรำวนำงฟ้ำแบบนี้อีก 

แม้จะงดงำม แต่อีกครู ่พอเอ่ยปำกจะย่ิงดูไม่เข้ำกัน สู ้แต่งชุดเรียน 

เกล้ำผมเรียบ ท่ำทำงไร้เดียงสำแบบเด็กยังดีเสียกว่ำ...

ในตอนน้ีเอง ปลำยนิ้วของหลี่รั่วอว๋ีก็ดีดสำยพิณเบำๆ เหล่ำ 

นักดนตรีที่มำบรรเลงประกอบก็พำกันบรรเลงข้ึนมำ เสียงพิณสดใส 

อย่ำงประหลำดดังวนอยู่ข้ำงหูทุกคน คนทั้งส�ำนักศึกษำเงียบเสียงลง

ทันใด ตั้งใจฟังเสียงพิณไพเรำะเสนำะหูนี้

ฉู่จิ้งเฟิงฟังเสียงพิณนั้นแล้วไม่คุ้นหู นี่ไม่ใช่ 'บทเพลงสร้ำงชื่อ' ของ

ภรรยำ เสียงเพลงน้ันแม้จะเสนำะหู แต่หำกตั้งใจวิเครำะห์ก็จะพบว่ำ 

ดนตรีที่หญิงสำวบนแท่นแสดงบรรเลงต้ังแต่ต้นจนจบล้วนเป็นท�ำนอง

ง่ำยดำย ส�ำหรบัท�ำนองท่ีมกีำรเปลีย่นแปลงอืน่ๆ แท้จริงแล้วล้วนมำจำก

เหล่ำนักดนตรีประกอบข้ำงหลังนำง 

องค์หญิงผิงเหยำท่ีรู้เรื่องท�ำนองเพลงอย่ำงลึกซึ้งย่อมฟังออก จึง 

หัวเรำะเบำๆ ข้ำงกำยฉู่จิ้งเฟิง แล้วจงใจพูดกับพ่ีชำยที่นั่งอยู่อีกข้ำง 

ของตนเองว่ำ "เห็นทีคุณหนูรั่วอว่ีนอกจำกจะไม่ช�ำนำญกำรวำดภำพ 
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เขียนอักษรแล้ว ยังไม่รู้เรื่องท�ำนองเพลงอีกด้วย..."

ฉู ่จิ้งเฟิงเป็นคนที่ชอบปกป้องคนของตนเอง ถึงแม้ที่องค์หญิง 

ผงิเหยำพูดจะเป็นควำมจรงิทกุค�ำ แต่ถูกคนอืน่หยิบยกขึน้มำเช่นนีก็้รูส้กึ

ไม่พอใจอย่ำงมำก!

ในตอนน้ีเอง หญิงสำวบนแท่นแสดงก็อ้ำปำกเริ่มร้องเพลง เสียง

ของหลี่รั่วอว๋ีกระจ่ำงใสน่ำฟังมำก ท่ีนำงร้องไม่ใช่เนื้อเพลงที่บัณฑิต 

ชอบร้องกัน แต่เป็นเพียงค�ำร�ำพึงเบำๆ ยำมรู้สึกเบื่อ ส่งเสียงอู้อ้ีออกมำ

ในล�ำคอเท่ำนั้น แต่ควำมเปลี่ยนแปลงของเสียงเพลงนั้นประกอบเข้ำกับ

ท่วงท�ำนองดนตรีที่บรรเลง เด๋ียวเบำบำง เดี๋ยวดังก้อง รำวกับขนนก 

เบำหวิวปลิวพลิ้วท่ำมกลำงเสียงดนตรีอันงดงำม ท�ำให้หัวใจหว่ันไหว 

ตำมไปด้วย... 

โดยเฉพำะฉูจ่ิง้เฟิงกลบัห้ำมไม่อยู่ทีจ่ะคดิโยงไปถึงค�ำ่คนือนังดงำม

วันนั้น... ริมฝีปำกงำมหำยใจหอบ พ่นลมครำงเสียงเบำข้ำงหูของเขำ... 

อยำกจะดึงนำงฟ้ำน้อยบนแท่นแสดงเข้ำมำในอ้อมกอดตนเองเสียเลย  

ผู้อื่นจะได้ไม่ได้ยินเสียงนำง...

ในตอนนี้ลมเย็นโชยมำ ผ้ำคลุมและชำยกระโปรงปลิวขึ้นเบำๆ 

กอปรกับเสียงใสหวำนรำวเสียงสวรรค์น้ัน ท�ำให้หญิงสำวงดงำมบน 

แท่นแสดงดเูหมอืนเทพธิดำเดนิลงมำบนโลกมนษุย์ ท�ำให้คนด้ำนล่ำงฟัง

จนหลงใหล ลอบชื่นชมในใจว่ำ... "เสียงเหมือนตัวคน ไม่ใช่ของธรรมดำ

ทั่วไปจริงๆ"

เสยีงเพลงท่ีแปลกหตูำเช่นนีท้�ำให้คนดดู�ำด่ิง จะมแีก่ใจไปสนใจว่ำ

ดนตรีของนำงมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้อย่ำงไรเล่ำ
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แท้จริงแล้วแม้เสียงของหลี่รั่วอว๋ีจะเพรำะมำก แต่เพรำะอยู่บน 

แท่นแสดงสูง เสียงใสหวำนของนำงก็คงถูกเสียงเคร่ืองดนตรีกลบไว้  

ไม่ได้มีควำมไพเรำะและก้องกังวำนเหมือนในตอนนี้

แต่แท่นแสดงสูงนี้เป็นกำรออกแบบของเมิ่งเชียนจี จึงให้ผลท่ี 

แตกต่ำงไป สิง่ทีใ่ช้ขยำยเสยีงข้ำงล่ำงแท่นแสดงคืออ่ำงน�ำ้ขนำดแตกต่ำงกัน  

จดัเรยีงไว้เป็นพิเศษ และต�ำแหน่งท่ีหลีร่ัว่อวีน่ั๋งเป็นจดุทีใ่ห้ผลขยำยเสยีง

ได้ดีที่สุด ดังนั้นเสียงใสหวำนจึงไม่ได้ถูกเสียงเครื่องดนตรีกลบไป ท�ำให้

กำรแสดงนี้ได้รับควำมชื่นชมจำกผู้ชม

เมื่อดนตรีกับเสียงเพลงค่อยๆ หยุดลง ทุกคนต่ำงยังตกอยู่ในภวังค์ 

จนกระท่ังซอืหม่ำปรบมอือย่ำงช้ำๆ ทุกคนจงึได้รู้ตวั พำกันปรบมอืตะโกน

ชื่นชมตำมไปด้วย

องค์รัชทำยำทก็เอ่ยชมเช่นกัน แล้วก้มหน้ำลงพูดกับน้องสำวตนเอง

ว่ำ "ในเมือ่มพีรสวรรค์ถึงขัน้นี ้ใช้เสยีงพิณซบัซ้อนแบบนัน้จะยิง่เพ่ิมควำม

ยุ่งยำก เจ้ำว่ำเป็นหลักกำรตำมนี้ใช่หรือไม่"

อีกฝ่ำยไม่ได้พดูอะไร เพยีงแค่เม้มริมฝีปำกตนเองแน่น ในใจยงัคง

โกรธไม่คลำย เสียงเพลงไพเรำะแล้วอย่ำงไร ก็ยังใช้ควำมงำมล่อหลอก

คนอยู่ดีไม่ใช่หรือ หรือควำมจริงใจของนำงเทียบกับควำมงำมของ 

หญิงชำวบ้ำนผู้หนึ่งไม่ได้เลย

ตอนหลี่รั่วอว๋ีลงจำกแท่นแสดง ฉู่จิ้งเฟิงก็เดินไปท่ีทำงลง ย้ิมแล้ว

มอง 'น้องสำว' ที่ไม่ได้เจอกันสำมวันนี้ด้วยสำยตำชื่นชม ในแววตำ 

เย็นชำทั้งคู่หิมะได้ละลำยไปจนสิ้น ท่ำทำงรักใคร่นั้นเหนือกว่ำค�ำพูดใด

หลี่รั่วอว๋ีเดิมทีมองพ่ีฉู ่ด ้วยรอยย้ิมสดใส แต่พอเหลือบเห็น 
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องค์รชัทำยำทท่ีอยูด้่ำนข้ำง สหีน้ำก็เปลีย่นไปทันท ีหลงัจำกถลงึตำใส่เขำ

แล้วก็หมุนตัวเดินไปทำงด้ำนหลัง ไปหำสหำยร่วมเรียนตัวน้อยที่ 

เตรียมตัวจะขึ้นแสดง 

ซูเสี่ยวเหลียงกับจ้ำวชิงเอ๋อร์ก�ำลังหลบมุมพลิกอ่ำนหนังสือเล็ก 

เล่มหน่ึง พอเห็นหลี่รั่วอว๋ีมำก็รีบเก็บทันที เห็นหล่ีร่ัวอวี๋ท�ำท่ำไม่พอใจ  

นำงสองคนจึงพูดเสียงเบำว่ำ "อีกครู่ค่อยให้เจ้ำดูดีหรือไม่"

ดังน้ันทั้งสำมคนจึงนั่งข้ำงกัน แทะเมล็ดแตงพลำงชมกำรแสดง 

ไปด้วย

กำรแสดงชุดต่อมำนับว่ำยอดเย่ียมเช่นกัน แต่เทียบกับกำรแสดง

บทเพลงไพเรำะมีเอกลักษณ์โดดเด่นของหลี่รั่วอว๋ีแล้ว ดูขำดรสชำติ 

อะไรบำงอย่ำง กำรแสดงเปิดช่ำงสร้ำงควำมตื่นเต้นให้ทุกคนรอบด้ำน

อย่ำงคิดไม่ถึงเลยจริงๆ

หลังจำกกำรแสดงศิลปะควำมสำมำรถแล้ว ก็มำถึงกำรแสดง 

งำนฝีมือและวิชำกลไก ศิษย์ส่วนใหญ่แสดงผลงำนกำรฝีมือ มีเพียง 

หลี่รั่วอวี๋กับซูเสี่ยวเหลียงและจ้ำวชิงเอ๋อร์ที่ยกผลงำนวิชำกลไกออกมำ

ผลงำนของซูเสี่ยวเหลียงกับจ้ำวชิงเอ๋อร์เป็นกำรบ้ำนตอนเร่ิมเรียน

วิชำกลไก นั่นก็คือ 'หนูไขลำน'

ตอนที่หนูว่ิงเคลื่อนที่ไปมำ ท�ำให้เด็กเล็กท่ีผู้ปกครองพำมำด้วย 

หัวเรำะเอิ๊กอ๊ำก พูดว่ำสนุกไม่ขำดปำก! 

น่ำเสียดำยท่ีคุณหนูหยวนหรงผู ้เป็นแขกทรงเกียรติของสกุลซ ู

เห็นเข้ำสหีน้ำน้ันก็ด�ำคล�ำ้ คุณหนรูองสกุลซทูนไม่ไหวถลึงตำจ้องน้องสำว

ตนเองแวบหนึ่ง 
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หลังจำกสหำยท้ังสองแสดงผลงำนเสร็จแล้ว หลี่รั่วอวี๋ก็ไปยืนท่ี 

ข้ำงบ่อน�้ำของส�ำนักศึกษำ เอำมือกดคันบังคับท่ีติดไว้บนบ่อน�้ำ นำงกด

เพียงเบำๆ ก็เห็นน�้ำบ่อเย็นไหลออกมำจำกท่อไม้ไผ่ ไม่ต้องออกแรง 

อะไรมำก

ทุกคนส่งเสียงอึกทึกข้ึนมำอีกครั้ง พำกันชมว่ำมีพรสวรรค์ในกำร 

ท�ำกลไกเหลือเกิน สร้ำงอุปกรณ์ที่ประณีตและใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นน้ี 

น้องสำวซือหม่ำผู้นี้ช่ำงเป็นคนเก่งจริงๆ!

ทว่ำองค์หญงิผงิเหยำกบัหยวนหรงดกูำรแสดงของหล่ีร่ัวอว๋ีเมือ่ครู่แล้ว 

กลับมองหน้ำกัน สีหน้ำนั้นยิ่งดูมีควำมคิดลึกล�้ำ

สุดท้ำยดูอุปกรณ์ส่งน�้ำบนบ่อน�้ำอย่ำงละเอียดแล้ว หยวนหรงก็ 

ทนไม่ไหวส่งเสยีงหวัเรำะออกมำ ใช้เสยีงท่ีไม่ดงัแต่ไม่เบำพูดกับองค์หญิง

ว่ำ "ชำวบ้ำนป่ำยำกจนน้ีน่ำข�ำจริง ข้ำยังคิดอยู่ว่ำหญิงมีควำมสำมำรถ 

ที่ได้รับกำรศึกษำวิชำกลไกจะฉลำดเลิศล�้ำเพียงใด จะแสดงควำม

สำมำรถเฉพำะตัวอะไรออกมำ! ถ้ำข้ำดูไม่ผิด นี่เป็นเครื่องแรงดันน�้ำบ่อ

ฝีมือใต้เท้ำหนำนกงซึ่งเป็นคนของพระมำตุลำไป๋ที่เพิ่งเข้ำไปรับต�ำแหน่ง

ในกรมโยธำไม่ใช่หรอื ตอนน้ีบนบ่อน�ำ้ในวงัล้วนตดิตัง้เครือ่งมอืนี ้ขอเพียง

เป็นผู ้สูงศักดิ์ในเมืองหลวง มีใครบ้ำงจะไม่เคยเห็น เหตุใดจึงมีคน 

หน้ำไม่อำย ลอบเอำผลงำนของใต้เท้ำหนำนกงมำอวดอ้ำงในเมืองเล็กๆ 

มำเป็นผลงำนของตนเอง" 

แท้จริงแล้วกลไกของเครื่องแรงดันน�้ำนี้ซับซ้อนมำก แม้จะมี

ตัวอย่ำงแล้วหำช่ำงมำท�ำเลียนแบบก็ท�ำออกมำได้ไม่ง่ำย แต่หลี่รั่วอว๋ี 

ดูเพียงครู่เดียวก็หำเคล็ดลับของมันออกมำได้ ส�ำหรับหญิงสำวตัวเล็กๆ 
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ผู้หนึ่งนับว่ำหำได้ยำกแล้ว

อย่ำงไรเสยีในส�ำนกัศึกษำนีล้้วนมแีต่หญิงสำว จะค้นคว้ำประดษิฐ์

อะไรด้วยตนเองได้อย่ำงไร 

แต่ถูกหยวนหรงหญิงสูงศักดิ์ที่พูดหมิ่นด้วยส�ำเนียงคนเมืองหลวง 

ท�ำให้ทุกคนเกิดควำมรูส้กึว่ำคุณหนูรัว่อว่ีโอ้อวดจนเกินไป ไม่ประมำณตน  

ใช้ของจำกในวังมำท�ำแบบขอไปที ควำมนับถือที่ได้เห็นควำมมหัศจรรย์

ของเครื่องแรงดันน�้ำเมื่อครู่หำยไปไม่น้อยในทันที

น่ำเสียดำยท่ีในที่นั้นนอกจำกซือหม่ำที่ชอบปกป้องคนของตนเอง

แล้ว ยังมบีคุคลส�ำคัญย่ิงกว่ำอีกคนหนึง่ น่ันคือเม่ิงเชียนจีท่ีเพ่ิงเข้ำมำสอน

ในส�ำนักชิ่งซวี

เมิ่งเชียนจีแม้จะคิดว่ำตนเองเป็นอัจฉริยะอันดับหน่ึงใต้หล้ำ 

พยำยำมหำข้อบกพร่องของหลี่รั่วอว๋ี แต่หำกมีคนเหยียบย�่ำศิษย ์

ของตนเองต่อหน้ำเขำ คนบ้ำแซ่เมิ่งก็จะระเบิดทันที!

เขำน่ังอยู่บนเก้ำอ้ีอำจำรย์ด้ำนข้ำงเอียงคอเล็กน้อย มองส�ำรวจ

หยวนหรงอย่ำงดูแคลนอยู่พักหน่ึง ก่อนจะพูดตอบอย่ำงไม่เกรงใจว่ำ  

"ก็แค่หญิงมองกำรณ์สัน้จำกตระกูลใหญ่ในเมอืงหลวง! แม้แต่เปลอืกนอก

ของกลไกก็ไม่รู ้จักยังมำพูดดีอีก! เครื่องแรงดันน�้ำนี้เดิมทีเป็นวิชำ 

ทำงเกษตรของส�ำนักมือภูต แม้จะยุ่งยำก แต่ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นนัก  

หนำนกงอว๋ินก็แค่ศิษย์ท่ีถูกคัดทิ้งของส�ำนักมือภูต เอำวิชำพอหำกินได้

ไปขอต�ำแหน ่งเท ่ำ น้ัน! จะกลำยเป ็นผลงำนของหนำนกงอว๋ิน 

ไปได้อย่ำงไร! อกีอย่ำงศษิย์ของข้ำเมิง่เชยีนจ ีจะไปลอกแบบผลงำนผูอ้ืน่

ได้อย่ำงไร ศิษย์ข้ำ แสดงให้คนโง่เหล่ำนี้ดูทีสิ!"
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หลงัจำกเมิง่เชยีนจพูีดจำร้ำยกำจจบแล้ว ก็เรียกหล่ีร่ัวอวีศ๋ษิย์คนโต 

ของเขำ รับรู้ได้จริงถึงควำมสุขในกำรเป็นอำจำรย์ หำงตำปลำยค้ิวล้วน

เต็มไปด้วยควำมภูมิใจ เหล่ำคุณหนูที่ยังไม่เคยออกนอกเรือนและไม่รู ้

เรื่องรำวที่บรรดำผู้ปกครองพำมำด้วยมองกันจนหน้ำแดงใจเต้นแรง  

ในใจคิดว่ำ... อาจารย์ท่านนี้สุภาพหล่อเหลาเหลือเกิน!

ในตอนนี้เอง หลี่รั่วอวี๋เชื่อฟังค�ำสั่งของอำจำรย์เมิ่ง เรียกคนงำนมำ 

สองคน แบกเสียมลั่วหยำงด้ำมกลวงที่ใช้ในกำรขุดหลุมศพมำสองอัน 

ตอกอย่ำงแน่นหนำลงไปใต้ดิน จนกระท่ังถึงจุดที่มีน�้ำผุดออกมำ จึง 

ถอนเสยีมยำวน้ันออก แล้วเสยีบท่อไม้ไผ่ท่ีท�ำมำเป็นพิเศษลงไป จำกน้ัน

จึงถอดเครื่องแรงดันน�้ำบนบ่อน�้ำลงมำ 

ในตอนนีห้ลีร่ัว่อว๋ีถอดผ้ำคลมุออก ถอดแถบรดัเอวบนกระโปรงยำว

ออกมำเช่นกัน สวมเพียงกระโปรงยำวด้ำนใน ดูท่ำทำงทะมัดทะแมง  

นำงหยิบอปุกรณ์เช่นแผ่นกระดำนและค้อนเล็ก หลังจำกเปิดกล่องไม้ออก

ก็แยกชิ้นส่วนกลไกข้ำงใน

เครื่องมือนี้ประหยัดแรง แต่ส่วนประกอบภำยในกลับซับซ้อน  

หำกไม่แกะออกยังไม่รู้สึก แต่พอเปิดออกดูกลับท�ำให้คนเห็นตำลำย  

ครำวนี้ทุกคนลดควำมดูหมิ่นเมื่อครู่ลงในทันที ต่ำงก็นั่งนิ่งตั้งใจ! 

นี่...มันยุ่งยากเพียงนี้เลยหรือ 

แม้จะประกอบได้โดยท�าตามภาพผัง ก็นับว ่าเป็นหญิงท่ีมี 

ความเฉลียวฉลาดแล้ว ย่ิงไม่ต้องพูดถึงคุณหนูร่ัวอว่ีในสภาพนี้ ไม่ม ี

ภาพผังอะไร อาศัยเพียงความทรงจ�าถอดออกประกอบใหม่เท่านั้น!

ควำมเร็วมือของนำงไม่นับว่ำเร็วมำก แต่ทุกกำรประกอบล้วน 
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ไม่มีควำมลังเลเลย 

ฉู่จิ้งเฟิงนั่งตรงประจ�ำท่ี หรี่ตำลงมองดูหญิงตรงหน้ำที่แก้มมีเหงื่อ

ผดุบำงๆ ต้ังใจเป็นพิเศษ เหมอืนมองเหน็รำชนิแีห่งเรือในควำมทรงจ�ำน้ัน

ได้รำงๆ... ในชั่วขณะน้ีเขำรู้สึกเสียใจขึ้นมำบ้ำง เสียใจที่ให้นำงเรียน 

วิชำกลไก มักจะรู้สึกว่ำนำงท่ีเป็นแบบนี้ คงมีสักวันที่จะหนีออกจำก 

กำรควบคุมของเขำ...

ในตอนน้ีเอง หลี่รั่วอว๋ีถอนหำยใจเบำๆ มองเครื่องแรงดันน�้ำ 

ตรงหน้ำที่ตนเองปรับแก้เสร็จแล้วอย่ำงตื่นเต้น จำกน้ันก็สั่งให้คนงำน 

ใช้คำนเสียบมันไว้บนท่อไม้ไผ่ที่เสียบลงดิน

และในตอนน้ีเอง ซูเสี่ยวเหลียงกับจ้ำวชิงเอ๋อร์ก็ถือร่มใหญ่ 

คนละคัน คันหน่ึงยกกันไว้บนหัวของหลี่รั่วอว๋ี อีกคันยกกันไว้บนหัว 

ของเมิ่งเชียนจี

เวลำนี้ดวงตะวันลอยสูง จะต้องกำงร่มกันฝนเสียที่ไหน

ขณะท่ีทุกคนไม่เข้ำใจสำเหตุ หลี่รั่วอว๋ีก็เริ่มกดเครื่องแรงดันน�้ำ 

ทีป่รบัแก้น้ัน แต่ไม่ได้มนี�ำ้เย็นไหลออกมำทันทเีหมอืนเมือ่ครู ่มเีพยีงเสยีง

ดังแกรกๆ เท่ำนั้น

ทุกคนตั้งใจดู รออยู่นำน แต่เห็นคุณหนูรั่วอวี่กดอยู่ยี่สิบกว่ำทีก็ยัง

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง... ในกลุ่มคนเริ่มมีคนส่งเสียงร�ำคำญที่จะรอ

สีหน้ำได้ใจของหยวนหรงย่ิงเพ่ิมมำกข้ึน อดใจไม่ไหวหัวเรำะ 

เสียงดังพูดว่ำ "หลับหูหลับตำเลียนแบบ!"

แต่ในตอนสิ้นเสียงพูดของนำง เครื่องแรงดันน�้ำน้ันก็มีเสียงน�้ำ 

อัดดังขึ้น จำกน้ันก็มีน�้ำไหลออกมำ พุ่งกระจำยขึ้นกลำงอำกำศรำว 

Page_�����������2���.indd   75 5/8/2562 BE   11:22



76

วาสนาคนเขลา 2

ดอกไม้ไฟไปท่ัวบริเวณ รำวกับฝนตกห่ำใหญ่ ทุกคนเปียกน�้ำโดยไม่ทัน

ตั้งตัว พำกันตะโกนร้องอย่ำงตกใจ

หลี่ ร่ัวอว๋ีเกิดควำมคิดร้ำย จงใจขยับทำงออกของน�้ำไปทำง 

องค์รัชทำยำทกับหยวนหรง 

คุณหนูหยวนผู้งดงำมโชคร้ำยถูกแกล้งอีกครั้ง ใบหน้ำที่บรรจง 

แต่งแต้มมำถูกน�้ำแรงสำดใส่จนสีไหลลงมำเป็นริ้วๆ อ้ำปำกอยำกจะ

ตะโกน แต่กลับถูกน�้ำกรอกเต็มปำก ร่ำงนั้นเอียงตกลงมำจำกเก้ำอี้

องค์รัชทำยำทก็เปียกน�้ำทั้งตัวเช่นกัน แม้ว่ำเขำจะคล่องแคล่ว แต่

ก็ถูกน�้ำสำดจนล้มลง ก่อนจะค่อยพอหลบไปได้บ้ำง

แม้แต่ซอืหม่ำก็หนีไม่พ้น บนหน้ำและตวัล้วนมหียดน�ำ้ เขำมสีหีน้ำ

โมโหเล็กน้อย พูดเสียงดังว่ำ "แสดงพอแล้ว!"

หลี่รั่วอวี๋จึงยอมจบ หยุดกำรกดน�้ำทั้งที่ยังสนุกอยู่

อำจำรย์เมิง่อยู่ใต้ร่มของศิษย์รกัซเูสีย่วเหลยีง เสือ้ผ้ำยังคงแห้งสนทิ 

หล่อเหลำงำมสง่ำ ยืนมือไพล่หลังพูดกับทุกคนอย่ำงภูมิใจว่ำ "คุณหนู 

รั่วอว่ีเป็นห่วงชำวเมือง หลำยวันก่อนตอนไปท่องเที่ยวกับซือหม่ำ เห็น 

ไร่นำแห้งผำกก็ร้อนใจดั่งไฟลน ขณะเดียวกันก็บังเอิญเห็นอุปกรณ ์

แรงดันน�้ำ จึงเกิดควำมคิดขึ้นทันใด น�ำมำปรับแก้ กลำยเป็นเครื่องมือ 

ที่สูบน�้ำจำกใต้ดินได้ เอำมำใช้แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวเมือง 

โม่เหอในตอนน้ี วิชำกำรเกษตรน้ีเป็นศิลปะวิชำระดับต�่ำสุด เดิมทีข้ำก็ 

คิดเช่นน้ัน แต่คุณหนูรั่วอว่ีกลับพูดว่ำศิลปะวิชำสูงต�่ำต้องดูว่ำช่วยคน 

ได้เท่ำใด จะแบ่งแยกโดยกฎเกณฑ์ตำยตัวไม่ได้ อันที่จริงข้ำดูนำงแล้ว 

ยังคงไม่รู้ควำมพิสดำรของวิชำกลไกอย่ำงถ่องแท้..." 
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อำจำรย์เมิง่พูดไปพูดมำก็เปลีย่นไปเรือ่งอืน่ บรรยำยกำรสร้ำงแขนง

ศิลปะวิชำของตนเองด้วยแววตำเปล่งประกำย แต่คนในส�ำนักศึกษำ 

จะมีแก ่ใจมำฟังเขำพูดพล่ำมได ้อย ่ำงไร ต ่ำงพำกันเอ ่ยชื่นชม 

กำรสร้ำงสรรค์ของคุณหนูรั่วอวี่ไม่หยุดปำก

ควำมแห้งแล้งของเมอืงโม่เหอมคีวำมเก่ียวพันอย่ำงมำกกับทุกคน

ที่น่ี ถึงข้ันมีคนลือกันว่ำไม่แน่ว่ำฤดูหนำวปีนี้ ในเมืองคงจะมีคนเร่ร่อน

อดอยำกกันนับไม่ถ้วนแน่นอน

แต่ถ้ำมีเครื่องมือเช่นน้ี ขอเพียงตำน�้ำใต้ดินยังไม่แห้งก็สำมำรถ 

สูบน�้ำจำกใต้ดินได้สะดวก แก้ไขปัญหำควำมแห้งแล้งได้มำก ดังน้ัน 

ทุกคนในที่น้ันแม้ส่วนใหญ่จะถูกน�้ำสำดจนเปียกโชก แต่กลับเหมือนม ี

น�้ำหวำนตกลงมำจำกฟ้ำ แต่ละคนมีสีหน้ำยินดี!

แท้จริงแล้วกำรปรับแก้เครื่องแรงดันน�้ำน้ีไม่ใช่ฝีมือของหลี่รั่วอวี ๋

ผู้เดียว หลี่รั่วอว๋ีนับว่ำปรับแก้ได้ส�ำเร็จภำยใต้กำรชี้แนะของเมิ่งเชียนจี 

เมิ่งเชียนจีจ�ำค�ำของนำงที่บอกว่ำ 'ศิลปะวิชำสูงต�่ำต้องดูว่ำช่วยคน 

ได้เท่ำใด' ก็เพื่ออวดอ้ำงควำมสำมำรถของนำงได้ไม่น้อย

ได้ยินซูซิ่วพูดว่ำเพรำะภัยแล้งครั้งนี้ท�ำให้พ่ีฉู่ไม่กลับจวน ดังน้ัน 

นำงคิดว่ำหำกท�ำเครื่องมือแก้ไขสภำพภัยแล้งได้บ้ำง พ่ีฉู ่ก็สำมำรถ 

กลับบ้ำนมำกินอำหำรได้ทุกวัน ชำวบ้ำนในเมืองก็ไม่ต้องอดอยำก

หยวนหรงถูกแกล้งอีกครัง้เช่นนี ้นำงก็โกรธจนจะไปหำเร่ืองหล่ีร่ัวอว๋ี  

ทว่ำกลับถูกพี่ชำยของตนเองฉุดไว้ได้ทันพลำงส่งสำยตำดุใส่นำง

ที่น่ีเป็นเขตแดนของฉู่จิ้งเฟิง น้องสำวตัวดีของเขำกลับไม่รู้ควำม  

ไม่ดูเสียบ้ำงว่ำฉู่ซือหม่ำเป็นมำรในโลกนี้อย่ำงไร! น่ันคือมำรที่แม้แต่ 
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องค์รัชทำยำทก็กล้ำต่อยตีได้โดยไม่กลัวเกรงเชียวนะ!

องค์หญิงผิงเหยำก็เปียกปอนเช่นกัน นำงเบิกตำโตอ้ำปำกค้ำง 

มองดูหญิงสำวท่ีหัวเรำะสดใสจนตัวงอผู้นั้น ทันใดน้ันก็รู้สึกเขินท่ีเม่ือครู่

ตนเองพูดจำไม่เหมำะสมต่อหน้ำฉู่จิ้งเฟิง

หญิงทีง่ำมนอกฉลำดในเช่นนี ้จะต้องเรียนวำดเขียนดนตรีเหล่ำน้ัน

เพ่ิมอกีเสยีทีไ่หน ในท่ีสดุนำงก็เข้ำใจแล้วว่ำเหตใุดฉูจ่ิง้เฟิงจงึรกัน้องสำว

ผู้นี้มำก บุรุษเช่นเขำ ย่ิงต้องกำรหญิงท่ีจิตใจผุดผ่องมีควำมอ่อนโยน 

คอยอยู่ข้ำงกำยกระมัง

แต่ไม่รู ้ด ้วยเหตุใด ซือหม่ำท่ีเดิมทีควรจะยินดีกลับมีสีหน้ำ

เคร่งเครียดไม่ค่อยมีควำมสุขเลย...

อันดับต่อไปเป็นกำรขำยของกำรกุศลโดยซือหม่ำเป็นผู้ด�ำเนินกำร 

หอซ่ันถังในเมอืงรบัอปุถัมภ์คนก�ำพร้ำทีเ่สยีญำตพ่ีิน้องไปในควำมวุ่นวำย

จำกกำรท�ำสงครำมกับหยวนซู่ก่อนหน้ำนี้ ดังนั้นกำรขำยของกำรกุศลนี้

เป็นกำรช่วยเหลือคนก�ำพร้ำเหล่ำนี้ให้ผ่ำนพ้นฤดูหนำว คนรวยในเมือง

ล้วนยินดีเข้ำร่วมเพื่อให้ได้ชื่อเสียงที่ดี 

แต่หลี่รั่วอว๋ีไม่สนใจสิ่งเหล่ำนี้ นำงถูกสหำยตัวน้อยซูเสี่ยวเหลียง

กับจ้ำวชิงเอ๋อร์ดึงตัวไปในห้องพิณที่เงียบสงบ

ซูเสี่ยวเหลียงมองอย่ำงลับๆ ล่อๆ ออกไปนอกหน้ำต่ำง เห็นสำวใช้

ของตนเองก�ำลังพูดคุยกับพวกซูซิ่ว จึงแอบหยิบหนังสือเล่มเล็กที่ซ่อนไว้

ในอกเสื้อตนเองออกมำ แล้วพูดกับอีกฝ่ำยเสียงเบำ "ของในน้ีน่ำตกใจ 

อยู่บ้ำง เจ้ำมั่นใจหรือไม่ว่ำจะดู"

หลี่รั่วอวี๋กะพริบตำ รู้สึกว่ำซูเสี่ยวเหลียงน่ำเบื่อมำก หำงตำหำงคิ้ว
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บนใบหน้ำกลมเป็นผิงกั่ว* เขียนไว้ว่ำ 'หนังสือเล่มเล็กนี้น่ำดูมำก' ยังมำ

ท�ำเป็นอมภูมิไว้อีก จึงแย่งหนังสือเล่มนั้นมำดูแล้วก็ต้องตกตะลึง 

หนังสือเล่มเล็กนี้เหมือนกับหนังสือภำพที่เสียนเอ๋อร์เคยให้นำงดู 

มำก่อน มนัคอืหนงัสอืภำพวำด แต่ในภำพขำดควำมองอำจของอนัธพำล

ที่ไปประมือกับจอมยุทธ์เพ่ือฉุดคร่ำหญิงสำว กลับกลำยเป็นเหตุกำรณ์ 

ที่อันธพำลควรจะท�ำหลังจำกไปชิงตัวหญิงสำวเข้ำห้องแล้ว 

ฝีมือในกำรวำดน้ันประณีตมำก ภำพสีหน้ำและโครงร่ำงของ 

ชำยหน่ึงหญิงหนึ่งนั้นไม่มีจุดใดวำดไม่สมจริงเลย... ศำลำ หอสูง โต๊ะ

หนังสือ เก้ำอี้โยก... ไม่มีจุดใดไม่ใช่สนำมรบที่ 'คร่ำชีวิต' เลย

หำกหลี่รั่วอว๋ีไม่เคยมีประสบกำรณ์ คงจะพลิกดูด้วยควำมสงสัย

เท่ำน้ัน แต่ภำพในหนังสือน้ันกลับคล้ำยกับค�่ำคืนท่ีนำงถูกพ่ีฉู่ท�ำให้เจ็บ 

ในตอนน้ีเกิดควำมรูส้กึเช่นเดยีวกัน รำวกับตนเองยังอยู่ในอ้อมแขนแกร่ง 

ถูกเขำบีบให้โยกไปมำ

คิดถึงตรงนี้ นำงก็หน้ำแดงพร้อมกับโยนหนังสือนั้นลงบนพ้ืน  

ขบกรำมกัดริมฝีปำก ผลักตัวซูเสี่ยวเหลียงอย่ำงแรงทีหน่ึง "เจ้ำ...เจ้ำม ี

สิ่งนี้ได้อย่ำงไร"

ซูเสี่ยวเหลียงคิดไม่ถึงว่ำอีกฝ่ำยจะมีปฏิกิริยำเช่นนี้ ในสำยตำ 

ของนำง คุณหนูรั่วอวี่เป็นคนเปิดกว้ำง เร่ืองกำรจูบกับพ่ีชำยยังสำมำรถ

พูดออกมำได้อย่ำงเต็มปำก ทว่ำตอนนี้กลับเขินอำยอย่ำงกับอะไรดี

ซเูสีย่วเหลยีงรบีปิดปำกอกีฝ่ำยไว้ พลำงพูดเสยีงเบำว่ำ "อย่ำตะโกน"  

จำกน้ันก็รีบเก็บหนังสือเล่มเล็กขึ้นมำ หลังจำกปัดฝุ่นท่ีติดบนนั้นแล้ว 

* ผิงกั่ว หมำยถึงแอปเปิ้ล
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ก็พูดข้ำงหนูำงว่ำ "นีคื่อหนังสอืภำพท่ีท่ำนแม่เตรยีมใส่ไว้ใต้หีบสนิเจ้ำสำว

ของพ่ีรอง ข้ำแอบหยิบออกมำ ระวังอย่ำท�ำเปื้อน ตอนกลำงคืนข้ำต้อง

แอบใส่คืนไป"

หลี่รั่วอวี๋กะพริบตำ "ภำพใต้หีบสินเจ้ำสำว? เหตุใดข้ำจึงไม่มี" นำง

คดิไปถึงตอนทีน่ำงแต่งงำน ไม่เหน็ท่ำนแม่จะเตรยีมของแบบน้ีให้นำงเลย

แท้จรงิแล้วสภำพของหลีร่ัว่อว๋ีในตอนน้ัน ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีจ่ะเตรยีม

ของแบบน้ันให้นำงได้อย่ำงไร คดิเพียงว่ำคนท่ีลกูสำวตนเองจะแต่งงำนด้วย 

ดูแล้วเป็นชำยท่ีน่ำกลัวอย่ำงน้ันก็น่ำอึดอัดพออยู่แล้ว จะให้นำงดู 

ของเหล่ำนั้นให้ตกใจไปท�ำไมกัน 

ยิ่งไปกว่ำนั้นซือหม่ำอำยุขนำดนั้นแล้ว อยู่ต�ำแหน่งสูงจะเป็นคนที่

ไม่เคยยุ่งเรื่องโลกีย์ได้อย่ำงไร ไม่จ�ำเป็นต้องกังวลว่ำคนสองคนไม่รู้เรื่อง

บนเตียงหำทำงออกไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่ได้เตรียมในเรื่องนี้

จ้ำวชิงเอ๋อร์อยู่ด้ำนข้ำงได้ฟังค�ำพูดบ่นของหลี่รั่วอว๋ีก็โอบไหล่นำง

แล้วพูดว่ำ "คุณหนูรั่วอว่ีของข้ำ เจ้ำยังไม่ได้แต่งงำน จะมีหนังสือภำพ

เหล่ำนี้ได้อย่ำงไร"

หลี่รั่วอวี๋เม้มปำก ถำมอย่ำงระวังตัว "ตรงนั้นของบุรุษ... กลำยเป็น

แบบนั้นแล้วไม่ป่วยหรือ"

ค�ำถำมนี้ท�ำให้หญิงสำววัยแรกแย้มสองคนตรงหน้ำตะลึงไป  

ก่อนจะเป็นจ้ำวชิงเอ๋อร์ที่เห็นโลกมำมำกกว่ำพูดขึ้นเสียงเบำว่ำ "คงเป็น

ตอนท่ีอยู่ใกล้กับหญิงท่ีชอบ จึงจะกลำยเป็นแบบน้ันกระมัง... พ่อหมูที่

หลังบ้ำนข้ำพอเห็นแม่หมูก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกัน..."

หลี่รั่วอว๋ีกับซูเสี่ยวเหลียงฟังแล้วแววตำก็เลื่อนลอย นึกภำพว่ำ 
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บนเตียงนอนในห้องนอนอันหอมหวำนมีหมูตัวอ้วนนอนอยู่สองตัวแล้ว

พลันรู้สึกขนลุกขึ้นมำ

ซซูิว่อยู่นอกห้องพิณมองเข้ำมำข้ำงในอย่ำงไม่วำงใจ เห็นหญิงสำว

ทั้งสำมคนพูดกระซิบกระซำบกัน ไม่รู้ว่ำพูดอะไรกันบ้ำง ใบหน้ำของ 

ฮูหยินน้อยรำวกับเติมสีชำด สีนั้นคงอยู่ไม่ยอมจำงหำยไปโดยง่ำย...

กำรขำยของกำรกุศลของส�ำนกัศึกษำประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงมำก 

เพรำะคุณชำยจ้ำวแขกทรงเกียรติยอมจ่ำยเงิน เงินท่ีใช้ในหอซั่นถังห้ำปี

ล้วนไม่ต้องกลัดกลุ้มแล้ว แต่อำจำรย์โจวที่เป็นหน้ำตำของส�ำนักศึกษำ

กลบัไม่มสีหีน้ำยินดแีละเหมอืนสขุภำพจะไม่ค่อยด ีจงึรบีกลบัไปพักผ่อนก่อน 

ส่วนคุณชำยจ้ำวแขกทรงเกียรติผู้นั้นหลังจำกเสร็จสิ้นกำรขำยของ

กำรกุศลแล้วก็ไม่รู้ว่ำหำยไปที่ใด

บรรดำเศรษฐท้ีองถ่ินทีม่ธิีดำถึงเวลำออกเรือนเหล่ำนีก็้รำยล้อมรอบ

ตัวนำยอ�ำเภอซู แอบสอบถำมที่มำท่ีไปของคุณชำยจ้ำวที่ออกเงิน

มำกมำยผู้นี้ แต่พอได้รู้ว่ำเขำมีภรรยำแล้ว และภรรยำก�ำลังต้ังท้องอยู่ 

ก็พำกันกระจำยตัวไปอย่ำงผิดหวัง

เพรำะฉู ่ซือหม่ำยังมีงำนรำชกำร และอยำกจะรวบรวมสหำย 

ร่วมงำนมำดูว่ำจะกระจำยเครื่องสูบน�้ำน้ีไปทั่วเขตได้อย่ำงไร ดังนั้น 

จึงเพียงสั่งกวนป้ำอีกครู่ให้คุ้มกันส่งหลี่รั่วอวี๋กลับจวนแล้วก็จำกไปก่อน

หลี่รั่วอว๋ีกลับจวนเปลี่ยนเสื้อช�ำระล้ำงตัวแล้วก็ถำมอย่ำงอดใจ 

ไม่ไหว "พี่ฉู่กลับมำหรือยัง"

ซูซิ่วถอดก�ำไลหยกให้นำงแล้วเอ่ยตอบ "เมื่อครู่ทำงจวนว่ำกำร 
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ส่งคนมำแจ้งว่ำซือหม่ำต้องท�ำงำนดึก ให้ฮูหยินกินอำหำรพักผ่อน 

ก่อนเลยเจ้ำค่ะ"

หลี่รั่วอว๋ียู่ปำก รู้สึกไม่พอใจอยู่บ้ำง นำงยังจ�ำค�ำท่ีฉู่จิ้งเฟิงพูด 

บนเขำชิงเย่ียในวันน้ันได้ เขำบอกว่ำต่อไปนี้เขำจะพักในค่ำยทหำร  

ตอนนั้นนำงไม่เข้ำใจ คิดว่ำพี่ฉู่ไม่อยำกเห็นนำง จะขำยนำงทิ้ง แต่วันนี้ดู

หนังสือภำพที่ซูเสี่ยวเหลียงแอบขโมยมำก็ถูกจุดประกำยควำมรู้ขึ้นมำ

จริงๆ เข้ำใจรำงๆ ถึงกำรร่วมเรียงเคียงหมอนของสำมีภรรยำบ้ำงแล้ว 

จ้ำวชงิเอ๋อร์บอกว่ำท่ำนแม่นำงเคยพูดว่ำหมอนฟูกทีม่คีวำมอบอุน่ 

บุรุษในบ้ำนตนเองจึงจะไม่ไปหำเตียงนอนนอกบ้ำน หำกหำควำมอบอุ่น

จำกนอกบ้ำนได้ คงจะไม่ยอมกลับบ้ำนมำอีกแล้ว

เพรำะนำงไม่ยอมท�ำหน้ำท่ีของภรรยำ ดงัน้ันพ่ีฉู่จึงไม่ยินดีกลับบ้ำน

ใช่หรือไม่

และในตอนน้ีเอง หล่งเซียงก็เข้ำมำรำยงำนด้วยควำมชื่นบำน  

"ฮูหยิน ท่ำนลองเดำสิเจ้ำคะว่ำใครมำเมืองโม่เหอ?" 

หลี่รั่วอว๋ีกะพริบๆ ตำ ได้ยินหล่งเซียงพูดต่อไปว่ำ "คุณหนูใหญ่ 

กับท่ำนเขยใหญ่มำรำยงำนตัวที่ค่ำยทหำรแล้วเจ้ำค่ะ! บ้ำนพักของ 

คุณหนูใหญ่อยู่ไม่ไกลจำกจวนซือหม่ำ ยำมนี้รถม้ำถึงประตูบ้ำนพักแล้ว 

แต่วันนี้ดึกเกินไป รอพรุ่งนี้เรำค่อยไปเยี่ยมคุณหนูใหญ่กันนะเจ้ำคะ"

หลี่ร่ัวอวี๋รู ้ว่ำพ่ีสำวมำ ในใจก็มีควำมสุขมำก หำกไม่ใช่ซูซิ่วกับ 

หล่งเซียงพูดกล่อมยกใหญ่ นำงคงไปพบพี่สำวในทันทีแล้ว

ในวันต่อมำ ซูซิ่วเตรียมของขวัญให้ฮูหยินน้อย นอกจำกข้ำวสำมสี
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ที่มีเฉพำะที่เมืองโม่เหอแล้ว ยังเตรียมวัตถุดิบอำหำรเช่นเนื้อกวำงและ 

ผักแตงต่ำงๆ เต็มหนึ่งคันรถ และถำมบ่ำวที่ส่งไปอย่ำงชัดแจ้ง รู ้ว่ำ 

ทำงน้ันเพรำะมำจำกทำงใต้ ไม่ได้เตรียมผ้ำห่มฟูกนอนส�ำหรับฤดูหนำว 

จึงเตรียมผ้ำนวมให้พร้อมสรรพ เสร็จแล้วจึงพำฮูหยินน้อยขึ้นรถม้ำ 

ไปเยี่ยมพี่สำวที่คฤหำสน์สกุลหลิว 

เมื่อลงจำกรถม้ำ หลี่รั่วอวี๋เห็นบ้ำนพักของพ่ีสำวมีสภำพไม่เลว  

อยู่ในตรอกที่ค่อนข้ำงสงบเงียบในเมืองโม่เหอ พอเดินเลี้ยวตรงหัวโค้ง 

ก็เป็นตลำดที่คึกคัก นับว่ำเลือกควำมสงบท่ำมกลำงควำมคึกคักจริงๆ

น่ำเสียดำยท่ีบ้ำนพักสงบเงียบเช่นนี้ ภำยในเรือนกลับไม่เงียบ  

ยังไม่ทันเข้ำประตูก็ได้ยินเสียงทะเลำะกันดังออกมำจำกข้ำงใน

"ตอนแรกท่ำนพูดไว้ว่ำอย่ำงไร บอกว่ำจะเลี้ยงนำงไว้นอกบ้ำน 

ไม่ใช่หรือ เหตุใดวันนี้จึงพำนำงกลับมำด้วย จะเอำมำไว้ตรงหน้ำข้ำ  

ให้พวกเรำแม่ลูกไม่มีควำมสุขอย่ำงนั้นหรือ"

"เจ้ำหญิงบ้ำ! หงเฉียวตอนน้ีเพ่ิงจะคลอดลูก ต้องกำรคนดูแล  

บ้ำนนี้ก็ใหญ่โต พวกเจ้ำแบ่งเรือนกันอยู่ ใครก็ไม่ได้รับกำรรบกวน เช่นนี้

ก็ดีมำกแล้วไม่ใช่หรือ เหตุใดต้องให้ข้ำวิ่งไปมำสองที่ทุกวันด้วย!"

"เพรำะท่ำนต้องกำรแบ่งข้ำวสำรเป็นสองบ้ำน! ไถ่ตัวหญิงนำงโลม

ผู ้นี้ลับหลังข้ำ คนปกติแม้จะรับอนุก็ต้องหำคนท่ีบริสุทธ์ิไม่ใช่หรือ  

ท่ำนกลับดีจริง ไม่ว่ำของสกปรกอะไรก็เอำเข้ำมำในบ้ำน ถ้ำรู้แต่แรก 

ว่ำท่ำนเป็นแบบนี ้ตอนนัน้ตข้ีำให้ตำยกค็งไมย่อมรบักำรแต่งงำนครัง้นี!้"

"ถ้ำเจ้ำไม่ยินยอม ตอนน้ีก็ออกไปจำกบ้ำนสกุลหลิวของข้ำได้!  

มีเพียงอย่ำงเดียว ถ้ำออกไปแล้วอย่ำหวังจะได้กลับเข้ำบ้ำนสกุลหลิว 
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ของพวกเรำอีก ตอนนี้เจ้ำไสหัวไปได้แล้ว!"

ซูซิ่วเดิมทีได้ยินเสียงทะเลำะกันในบ้ำน จึงไม่อยำกเข้ำไปหำเร่ือง 

แต่พอได้ยินว่ำค�ำพูดนี้ไม่ถูกต้อง จึงรีบให้คนเข้ำไปรำยงำน

ไม่ช้ำหลีร่ัว่ฮุย่ก็ขอบตำแดงออกมำต้อนรับ ฝืนพูดด้วยควำมยินดว่ีำ  

"น้องมำแล้วหรือ" 

หลีร่ัว่อว๋ีตอนนีไ้ม่ใช่คนไม่รูค้วำมเหมอืนตอนอยู่เมืองเหลยีวเฉิงแล้ว 

ย่อมมองออกถึงควำมไม่มีควำมสุขของพ่ีสำว นำงฉีกย้ิมบำงๆ ไม่รู้ว่ำ 

ควรจะพูดปลอบใจพี่สำวอย่ำงไรบ้ำง จึงลงจำกรถม้ำก่อน แล้วเดินตำม

พี่สำวเข้ำไปในคฤหำสน์ 

หลังจำกเข้ำไปแล้วจึงพบว่ำในเรือนยังมีหญิงสำวหน้ำตำงดงำม

สวมชุดสดใสอีกคนหนึ่งยืนอยู่ ข้ำงหลังนำงมีแม่นมอุ้มเด็กท่ียังอยู่ใน 

ห่อผ้ำ ข้ำงกำยมีของอยู่หลำยหีบ ดูแล้วเหมือนเพ่ิงจะย้ำยเข้ำมำและ

เตรียมจะพักอยู่ที่นี่

ผู ้อื่นไม่รู ้เรื่องรำวภำยใน แต่หล่งเซียงรู้ชัดเจนมำก นี่ต้องเป็น 

หญิงนำงโลมที่ท่ำนเขยใหญ่เลี้ยงไว้นอกบ้ำนผู้นั้นอย่ำงแน่นอน ตอนน้ี

ย้ำยมำที่เมืองโม่เหอ เห็นท่ำแล้วคนเป็นแม่คงอำศัยลูกจะเข้ำมำในบ้ำน

แล้ว

หลีร่ัว่อวีไ๋ด้เจอพีเ่ขยเป็นครัง้แรกหลงัจำกทีส่มองเสือ่ม เหน็หลวิจ้ง

รูปร่ำงก�ำย�ำ ท่ำทำงเหมือนทหำรฝ่ำยบู๊ ตอนนี้เพรำะเพ่ิงจะทะเลำะกัน 

สีหน้ำจึงยังไม่ผ่อนคลำยลง สีหน้ำข้ำงแก้มยังคงแดงก�่ำ

หลวิจ้งเหน็หลีร่ัว่อว๋ีเข้ำมำก็มองหน้ำนำง ก่อนหน้ำน้ีน้องภรรยำผูน้ี้ 

ให้ควำมเคำรพเขำมำตลอด แต่หลงัจำกเขำรับหงเฉยีวเป็นอนุจงึสนทิกัน
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น้อยลง แต่นับว่ำยังไว้หน้ำกันอยู่

เขำวำงมำดต่อหน้ำน้องภรรยำผูน้ี้มำจนชนิแล้ว วนัน้ีเพรำะหลีร่ัว่ฮุย่ 

กันประตูไม่ยอมให้หงเฉียวสองแม่ลูกเข้ำบ้ำน ท�ำให้เขำขำยหน้ำ ในใจ 

ยังมคีวำมไม่พอใจอยู่ กอปรกับรูว่้ำหลีร่ัว่อว๋ีตอนน้ีสมองเสือ่ม จงึไม่เก็บนำง 

มำใส่ใจ เพียงแค่นั่งอยู่บนหีบเสื้อผ้ำของหงเฉียวแล้วแค่นเสียงพูดว่ำ  

"คุณหนูรองมำแล้วหรือ" พอถือเป็นกำรทักทำย

หงเฉียวผู้นั้นเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมผู้หน่ึง นำงรู้ว่ำหญิงสมองเสื่อม 

ผู้น้ีตอนน้ีแต่งเป็นภรรยำของซือหม่ำต้ำฉู่ ท่ีหลิวจ้งเลื่อนขั้นได้ดูแลค่ำย

ทหำรสองแห่งก็เพรำะได้บำรมจีำกน้องภรรยำผูน้ี้ เป็นคนสมองเสือ่มแบบนี้  

คงต้องพูดยอเสียหน่อย จึงเอ่ยปำกพูดด้วยรอยย้ิมทันที "คิดว่ำท่ำนนี ้

คงเป็นน้องรั่วอวี๋กระมัง ได้ยินว่ำเจ้ำเป็นคนงำมจำกฟ้ำที่หำได้ยำก วันนี้

ได้พบสมค�ำเล่ำลือจริงๆ"

หลี่รั่วอว๋ีดูสภำพกำรณ์ของพ่ีสำวและพ่ีเขย แล้วคิดถึงเรื่องที่ปกติ

หล่งเซียงบอกนำงก็เดำได้ทันทีว่ำหญิงสำวงดงำมผู้นี้เป็นใครจึงเอ่ยปำก

พูดอย่ำงช้ำๆ ว่ำ "ท่ำนแม่ข้ำมีลูกเพียงสำมคน ไม่รู้ว่ำเจ้ำเป็นใคร เหตุใด

จึงมำเรียกข้ำว่ำน้อง"

หงเฉียวคิดไม่ถึงเลยว่ำคนสมองเสื่อมจะหำค�ำพูดผิดของนำง 

มำอุดปำกนำงได้ จึงรู้สึกเสียหน้ำยิ่ง สีหน้ำเปลี่ยนไปในทันที

หลี่รั่วฮุ่ยฟังแล้วก็ตกใจ จำกน้ันก็มีสีหน้ำยินดี คิดไม่ถึงว่ำวันนี ้

น้องสำวจะพูดได้คล่องมำกกว่ำตอนอยู่เมืองเหลียวเฉิงมำก!

หลิวจ้งฟังแล้วในใจก็เกิดควำมโมโห เขำอยู่ในบ้ำนตะคอกคนมำ

จนชิน แม้แต่หลี่รั่วฮุ่ยที่มีอำรมณ์ร้ำยตอนนี้ก็ยังถูกเขำขัดเกลำจนเหลือ
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ควำมแข็งกร้ำวไม่เท่ำใดแล้ว แต่วันนี้ต่อหน้ำอนุที่เขำรัก สองพ่ีน้อง 

กลับพูดหักหน้ำเขำ นี่คิดว่ำเขำเป็นเขยที่แต่งเข้ำสกุลหลี่อย่ำงนั้นหรือไร 

"หงเฉียวเป็นอนุของข้ำ นำงกับพี่สำวเจ้ำควรจะเรียกกันเป็นพี่น้อง 

เรียกเจ้ำคุณหนูรองหลี่ว่ำน้องสำวจะมีอะไรผิดหรือ"

หลี่รั่วอวี๋ยังไม่ทันเอ่ยปำก ซูซิ่วที่อยู่ด้ำนข้ำงก็พูดขึ้น "นำยกองหลิว

พูดผิดแล้ว ฮูหยินของพวกเรำเป็นถึงภรรยำฉู่ซือหม่ำข้ำหลวงข้ันหนึ่ง 

ทำงเหนือของต้ำฉู ่ ย่อมมีฐำนะแตกต่ำงกับตอนท่ีเป็นคุณหนูอยู่ใน 

คฤหำสน์สกุลหลี่มำก ซือหม่ำได้ขออัญเชิญพระรำชโองกำรจำกฮ่องเต้

แล้ว อีกไม่นำนพระรำชโองกำรแต่งตั้งย่อมมีไม่ขำด แม้ท่ำนนำยกอง 

กับฮูหยินจะดองกัน แต่ตำมประเพณียังต้องเรียกนำงว่ำฮูหยินซือหม่ำ 

ส�ำหรับผู้อื่นท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องใดย่อมไม่อำจเรียกอย่ำงสนิทสนม

ส่งเดชได้ หมิ่นเกียรติของฮูหยินข้ำหลวงขั้นหนึ่งก็ไม่ค่อยเหมำะสม"

ซูซิ่วเป็นนำงก�ำนัลท่ีท่ำนหญิงอบรมด้วยตนเอง กิริยำท่ำทำง 

แตกต่ำงกับหล่งเซียงมำก หำกสวมชุดงดงำมยังดูงำมสง่ำกว่ำอนุท่ีช่ือ 

หงเฉียวตรงหน้ำนี้ไม่รู้เท่ำใด ดังนั้นตอนท่ีนำงต�ำหนิหลิวจ้งจึงดูมีพลัง

บำรมีอย่ำงยิ่ง!

หลิวจ้งโมโหจนพูดอะไรไม่ออก ท�ำได้เพียงพูดด้วยควำมโกรธว่ำ 

"เจ้ำ..."

หลีร่ัว่อว๋ียังคิดถึงค�ำว่ำ 'ไสหวัไป' ทีช่ำยผู้น้ีตะโกนเม่ือครู่ ใบหน้ำเล็ก 

จึงบึ้งตึง พูดช้ำๆ อย่ำงมีเหตุผลว่ำ "เรือนน้ีเป็นเรือนท่ีพ่ีฉู่เลือกให้พ่ีสำว

ของรั่วอวี๋อยู่ นำงอยำกให้ใครอยู่ก็ได้ เหตุใดท่ำนจึงบอกให้นำงไสหัวไป 

ไม่ใช่ท่ำนที่ต้องไสหัวไปล่ะ"
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ค�ำพูดนี้ฉำยควำมโมโหแบบเด็กๆ เอำไว้ แต่ด้วยฐำนะของนำง  

ใครก็ไม่คิดว่ำนี่เป็นค�ำพูดล้อเล่น

หลิวจ้งช้อนตำขึ้นมองไปทำงกลุ่มบ่ำวไพร่ท่ีอยู่ข้ำงหลังหลี่ร่ัวอว๋ี 

จวนซือหม่ำไม่ไกลจำกที่นี่มำกนัก แต่นำงออกนอกบ้ำนต้องมีองครักษ์ 

บ่ำวไพร่ บ่ำวหญิงอำวุโสจนถึงสำวใช้ประจ�ำกำยรวมกันยี่สิบกว่ำคน

ทกุอย่ำงน้ีเตอืนสตเิขำว่ำหลีร่ัว่อว๋ีทีอ่ยู่ตรงหน้ำไม่ใช่คณุหนูรองหลี่

ในตระกูลพ่อค้ำคนเก่ำอีกแล้ว ย่ิงไปกว่ำน้ันตอนนีเ้ขำอยู่ใต้บญัชำซือหม่ำ 

ทุกอย่ำงต้องอำศัยลมหำยใจของซือหม่ำแล้ว จะล่วงเกินฮูหยินของ 

อีกฝ่ำยได้อย่ำงไรกัน

เมือ่ครูเ่ขำไม่ได้ออกไปต้อนรบัหน้ำประต ูนับว่ำเป็นกำรเสยีมำรยำท 

หำกเพ่ิงมำถึงก็หำเรื่องกระเทือนถึงควำมสัมพันธ์เลยคงไม่ดีแน่ ดังนั้น 

จึงลุกยืน พูดขอโทษหลี่รั่วอว๋ีด้วยรอยย้ิม จำกนั้นก็ส่งสำยตำให้พ่อบ้ำน 

ทีอ่ยู่ด้ำนข้ำงให้รบีพำหงเฉยีวแม่ลกูไปจดักำรเร่ืองทีพั่กทีเ่รือนด้ำนหลงัก่อน

หลี่รั่วฮุ่ยย่อมรู้แผนกำรของสำมี แต่อยู่ต่อหนำ้น้องสำว ไม่เหมำะ

จะขัดขวำง ท�ำได้เพียงกล�้ำกลืนฝืนทนสะกดควำมโกรธเอำไว้

หลังจำกนำงดึงตัวน้องสำวเข้ำห้องแล้วก็ไถ่ถำมทุกข์สุขท้ังน�้ำตำ 

เห็นน้องสำวตอบได้อย่ำงคล่องแคล่ว นำงก็รู ้สึกสบำยใจ จำกนั้น 

จึงถำมว่ำ "ซือหม่ำดีต่อเจ้ำหรือไม่" 

หลี่รั่วอวี๋ถูกถำมถึงเรื่องติดค้ำงในใจ จึงพูดอย่ำงห่อเหี่ยวว่ำ "ก็ดี...

แค่มักจะไม่ค่อยกลับจวน..."

หลี่รั่วฮุ่ยเป็นผู้ผ่ำนประสบกำรณ์มำ ได้ฟังแล้วก็แอบคิดในใจว่ำ... 

เพิ่งแต่งงานได้ไม่นาน ซือหม่าก็...มีบ้านเล็กข้างนอกแล้วหรือ
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คิดได้ดังนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยวำงใจ นำงคิดถึงค�ำฝำกฝังของท่ำนแม่ 

ก่อนจะจำกมำ จงึพลกิเปิดแขนเสือ้ของหลีร่ัว่อว๋ีออกด ูจดุแดงพรหมจรรย์

นั้นจำงลงแล้ว จึงพูดด้วยควำมยินดีว่ำ "ซือหม่ำร่วมหอกับเจ้ำแล้วหรือ"

แก้มของหลี่รั่วอวี๋ขึ้นสีในทันที ก่อนจะดึงมือกลับอย่ำงขัดเขิน "พี่ฉู่

บอกว่ำเรื่องแบบนี้บอกคนอื่นไม่ได้..."

หลีร่ัว่ฮุย่เหน็ท่ำทำงเขินอำยของน้องสำวแล้วกลบัดใีจจนน�ำ้ตำไหล

น้องสำวสมองเสือ่มของนำงรูจ้กัเขินอำยแล้ว หำกท่ำนแม่รู้ เกรงว่ำ

คงยิ้มทั้งน�้ำตำเช่นกัน

หลังออกจำกคฤหำสน์สกุลหลิว หลี่รั่วอวี๋ก็นั่งกลุ้มอยู่ในรถม้ำ 

ไม่พูดจำ 

ซูซิ่วเห็นนำงมีสีหน้ำผิดปกติ จึงเอ่ยถำมอย่ำงระวังตัว "เหตุใด 

ฮูหยินจึงดูไม่มีควำมสุขเลยเจ้ำคะ"

หลีร่ัว่อว๋ีพิงไปบนหมอนองิลำยดอกท่ีอยูใ่นรถม้ำ เท้ำแก้มด้วยแขน

ข้ำงหนึ่ง แล้วพูดทอดถอนใจเสียงเอื่อย "หมอนฟูกของหงเฉียวนั่นคงจะ

มีควำมอบอุ่นกระมัง ไม่อย่ำงนั้นพี่เขยจะชอบไปหำได้อย่ำงไร"

ซูซิ่วคิดไม่ถึงว่ำฮูหยินจะพูดเรื่องต้องห้ำมเช่นนี้ข้ึนมำ จึงรู้สึก 

ขัดเขิน เอ่ยพูดเพียงว่ำ "ฮูหยินไปฟังค�ำพูดประหลำดนี้มำจำกที่ใดเจ้ำคะ 

สำมีภรรยำบนโลกน้ีมีมำกมำยหลำยแบบ ต่ำงก็มีกำรอยู ่ร ่วมกันที่ 

แตกต่ำงกันไป แต่ตำมท่ีบ่ำวดู นำยกองหลิวโปรดปรำนอนุมำกเกินไป 

สักหน่อย..."

ค�ำพูดท่ีเหลือ ซูซิ่วรีบหยุดปำกไม่ได้พูดต่อไป นำงเป็นเพียง 
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คนรับใช้ไม่อำจพูดอะไรมำกได้

หลี่รั่วอว๋ีไม่ได้พูดอะไรอีก ตอนลงจำกรถ นำงช้อนตำขึ้นมอง 

แสงตะวันที่สดใสส่องสว่ำงผ่ำนต้นอู๋ถงข้ำงประตูจวน เห็นว่ำเป็นเวลำ

กลำงวันแล้วจึงหันหน้ำไปเอ่ยถำม "วันนี้พี่ฉู่กลับมำกินกลำงวันหรือไม่"

ซูซิ่วหันไปถำมพ่อบ้ำน ได้ยินว่ำซือหม่ำเหมือนจะลงพ้ืนที่ไปแล้ว 

เกรงว่ำกลำงวันอำจจะกลับมำได้ยำก หำกงำนรำบรื่นดี ตอนเย็นคงจะ

พอกลับมำได้

เมือ่แจ้งเรือ่งนีใ้ห้ฮหูยินน้อยรูแ้ล้ว เหน็ฮหูยนิน้อยกลุม้ใจอยู่ครูห่น่ึง

ก็ลุกขึ้นเดินไปท่ีหน้ำโต๊ะเครื่องแป้ง เปิดขวดเล็กขวดน้อยเหล่ำน้ันออก 

แล้วทำนั่นทำนี่อยู่หน้ำโต๊ะเครื่องแป้งอย่ำงสนุกสนำน แต่น่ำเสียดำย 

วิชำกำรแต่งหน้ำของฮหูยินน้อยไม่แตกต่ำงกบัวชิำกำรวำดภำพของนำง 

สำมำรถท�ำให้ภูตผีทวยเทพตกใจจนร้องไห้ และท�ำให้คนไม่กล้ำมอง 

เลยทีเดียว

เพียงชัว่ครูใ่บหน้ำเลก็ทีง่ดงำมก็มสีสีนัลำยตำ สีชำดบนริมฝีปำกเล็ก 

รำวกับด่ืมเลอืดสดมำหน่ึงชำม หล่งเซยีงเหลอืบมองแวบหน่ึงก็ต้องตกใจ 

นำงยืนอยู่ข้ำงกำยหลีร่ัว่อว๋ีอดใจไม่ไหวพูดด้วยรอยย้ิมว่ำ "ตอนนียั้งไม่ถึง

กลำงคืน เหตุใดจะแต่งหน้ำผีไปหลอกคนล่ะเจ้ำคะ" 

หลีร่ัว่อว๋ีวำงแท่งเขยีนค้ิวในมอืลงแล้วเอ่ยถำมอย่ำงสงสยั "ท�ำไมล่ะ  

ไม่น่ำดูหรือ ข้ำเห็นหงเฉียวนั่นแต่งแบบนี้ แป้งต้องทำให้หนำสักหน่อย!"

หล่งเซยีงหัวเรำะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก คิดในใจว่ำ... วันนีเ้ป็นอย่างไรกัน  

ถูกอนุของท่านเขยใหญ่ท�าให้โกรธจนเลอะเลือนแล้วหรือ มิน่าเล่าจึง 

ท�าอะไรประหลาดแบบน้ี ไปคฤหาสน์สกุลหลิวมาเพียงรอบเดียว 
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ก็นึกอยากแต่งหน้างดงามเหมือนหงเฉียวเสียแล้ว

ในตอนนี้นำงจึงสั่งให้สำวใช้ท่ีรอรับค�ำส่ังนอกประตูตักน�้ำอุ่นมำ 

จำกนั้นชุบน�้ำบิดผ้ำมำเช็ดหน้ำฮูหยินน้อยจนสะอำด

"ฮูหยินงดงำมมำแต่เกิดอยู่แล้ว จะต้องไปเลียนแบบหญิงที่มี 

ชำติก�ำเนิดต�่ำต้อยด้วยเหตุใดกัน วันนี้ข้ำเห็นนำงยังเลียนแบบฮูหยิน 

ในตระกูลใหญ่ใส่รัดหน้ำผำกท�ำจำกหยก น่ำเสียดำยที่ไม่ว่ำนำงจะ 

แต่งตัวสูงค่ำเพียงใด ใบหน้ำแต่งแต้มเย้ำยวนของนำงก็เปิดเผยธำตุแท้

ตนเอง คนท่ีมีตำดีย่อมมองรู้ว่ำนำงมำจำกหอคณิกำ กลิ่นคำวโลกีย์น้ัน

จะล้ำงอย่ำงไรก็ไม่สะอำด ฮูหยินเลียนแบบใครก็ได้ แต่จะเลียนแบบ 

หญิงชั้นต�่ำผู้นั้นไปด้วยเหตุใดกันเจ้ำคะ"

หลี่รั่วอว๋ีแม้จะเคยได้ยินหล่งเซียงพูดว่ำอนุของพ่ีเขยมีชำติก�ำเนิด

ไม่ดี แต่ไม่ดีอย่ำงไร นำงกลับไม่ค่อยเข้ำใจ ดังน้ันจึงถำมว่ำ "อะไรคือ 

มำจำกหอคณิกำ"

กำรท่ีฮหูยินน้อยช่ำงถำมแม้จะเป็นเรือ่งด ีแต่มกัจะถำมส่ิงท่ียำกจะ

เอ่ยปำก ท�ำให้สำวใช้คนสนิทข้ำงกำยยำกจะรับไหวอยู่บ้ำง 

หล่งเซียงเห็นในห้องไม่มีใครจึงพูดอธิบำยเสียงเบำ "หญิงใน 

หอคณกิำ ก็คือหญิงท่ีบุรษุโยนเงินให้มำกพอก็สำมำรถ...หลบันอนด้วยได้"

หลี่รั่วอว๋ีฟังแล้วก็อ้ำปำกเล็กน้อย เหมือนจะตกใจ คิดโยงไปถึง

หนงัสอืภำพทีส่หำยตวัน้อยขโมยมำเล่มนัน้ ก่อนจะพูดอย่ำงไม่อยำกเชือ่

ว่ำ "แม้ชำยผู้นั้นจะเหมือนหมูอ้วนก็จะนอนด้วยอย่ำงนั้นหรือ"

หลงเซยีงลอบคดิในใจ... นีไ่ปเอาข้อเปรยีบเทยีบมาจากท่ีใดอกีนะ

หลังจำกเช็ดใบหน้ำขำวนวลของหลี่รั่วอวี๋เรียบร้อยแล้ว นำงก็ 
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เอ่ยข้ึน "ไม่สนว่ำอ้วนผอม ให้เงินก็ต้องอยู่กับแขก ดังน้ันจึงพูดได้ว่ำ 

หญิงในหอคณิกำสกปรกมำก ฮูหยินจะเลียนแบบนำงได้อย่ำงไรกัน"

หลำยวันมำนี้ ในสมองของหลี่รั่วอว๋ีรำวกับหน้ำต่ำงบำนหน่ึงถูก 

เปิดออก เรื่องรำวมำกมำยที่ก่อนหน้ำนี้ไม่สนใจแย่งกันทะลักเข้ำมำ แต่

ยังคงรู้สึกว่ำยำกจะย่อยสิ่งเหล่ำน้ันได้ จึงถำมอีกว่ำ "ในเมื่อสกปรก 

อย่ำงนัน้ เหตใุดพ่ีเขยยังเหน็เป็นของล�ำ้ค่ำ จะรบัเข้ำจวนมำท�ำให้พ่ีรัว่ฮุย่

โกรธอีกล่ะ"

หล่งเซียงจึงเอ่ยตอบ "คนอย่ำงท่ำนเขยใหญ่ชอบฟังค�ำพูด 

อ่อนหวำน นำงจิ้งจอกน่ันคงจะถนัดใช้กำรออดอ้อน มีควำมสำมำรถ 

ในกำรหลอกล่อบรุษุ เรือ่งในใจของพวกบรุษุน้ันบ่ำวเองก็พูดไม่ถูก คงจะ

กินถูกปำก จงึท�ำให้ท่ำนเขยใหญ่หลงใหลกระมัง" หลังจำกนำงพูดค�ำเหล่ำน้ี 

ออกมำก็กลวัว่ำจะทนรบัค�ำตอบต่อมำของหล่ีร่ัวอว๋ีอกีไม่ไหว จงึใช้ข้ออ้ำง

จะไปเทน�้ำ ยกอ่ำงน�้ำถอยหนีออกไปทันที 

หลี่รั่วอวี๋ลูบใบหน้ำเล็กที่ถูกล้ำงจนสะอำดเนียนลื่น น่ังอยู่หน้ำ

กระจกส่องแล้วส่องอีก ลองท�ำท่ำทำงหลำยท่ำ แต่ดูแล้วไม่งดงำมหูตำ

แพรวพรำวเหมือนหงเฉียวก็รู้สึกท้อใจไปบ้ำง จึงหมุนตัวลงนอนบนเตียง 

หัวหนุนตุ๊กตำเสือ สองมือสะบัดผ้ำม่ำนข้ำงเตียงครั้งแล้วครั้งเล่ำ ผ่ำนไป

ครู่หนึ่งก็เผลอหลับไป 
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17

หลงัจำกหลีร่ัว่อว๋ีนอนหลบัต่ืนข้ึนมำ นำงขย้ีตำ ไม่รอให้ซซูิว่ยกน�ำ้ชำ 

มำให้ก็ลุกพรวดจำกเตียงแล้วร้องถำมเสียงดัง "ตอนนี้เป็นเวลำใดแล้ว"

ซซูิว่พูดว่ำ "ฮหูยินเพ่ิงนอนไปไม่ถึงครึง่ชัว่ยำมเอง คดิว่ำต้องไปเรียน

จึงตื่นขึ้นมำใช่หรือไม่เจ้ำคะ ลืมแล้วหรือเจ้ำคะว่ำอำจำรย์ที่ส�ำนักศึกษำ

ให้พวกท่ำนหยุดพักห้ำวัน"

หลี่รั่วอว๋ีพูดด้วยท่ำทำงจริงจัง "พ่ีฉู ่บอกว่ำตอนเย็นจะกลับมำ 

กินอำหำร ไม่รูว่้ำทำงครวัวนัน้ีท�ำอะไร ข้ำก็ต้องอำบน�ำ้สกัหน่อย ล้ำงหน้ำ

แต่งตัวเสียใหม่จึงจะดี"

ซซูิว่นำนทจีะได้ยินฮหูยินน้อยพูดค�ำแสดงควำมรูส้กึเช่นน้ี ย่อมต้อง

ดีใจมำก จึงรีบแจ้งทำงห้องครัวว่ำอำหำรตอนเย็นต้องท�ำให้ประณีต 

สักหน่อย จำกน้ันก็เปิดหีบหยิบแถบผ้ำรัดอกสีฟ้ำนวลท่ีเพ่ิงท�ำเมื่อ 

หลำยวันก่อน คู ่กับกระโปรงผ้ำโปร่งยำวสีฟ้ำน�้ำทะเลปักชำยไข่มุก  
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สองมือถือมำให้หลี่รั่วอวี๋เลือกดูตรงเตียง "ฮูหยินว่ำชุดนี้ดีหรือไม่"

หลี่รั่วอว๋ีดูแล้วรู้สึกว่ำน่ำดูมำก จึงลุกขึ้นไปอำบน�้ำแช่กลีบดอกไม้

หอมฟุ้ง 

ตอนที่ผมใกล้แห้งก็ให้ซูซิ่วเกล้ำมวยผมทรงโหนอำชำไว้ข้ำงหัว 

ซูซิ่วทำแป้งให้นำงบำงๆ แต่ฮูหยินน้อยดูแล้วไม่ชอบใจ จะให้

ลงแป้งมำกหน่อย โชคดีที่หลี่รั่วอวี๋นั้นมีพื้นผิวที่ดี หน้ำตำหมดจดงดงำม 

ลงแป้งหนำอย่ำงไรกส็ำมำรถดดูไีด้ ไม่เช่นนัน้ลงแป้งหนกัเช่นน้ี คงกลำยเป็น 

เจ้ำสำวที่จะขึ้นเกี้ยวอย่ำงแน่นอน!

หลงัจำกแต่งหน้ำเสรจ็ อำหำรเย็นในครวัก็เตรยีมพร้อมแล้ว แต่หลงัจำก 

เตรียมอำหำรเต็มโต๊ะ รอแล้วรอเล่ำ กลับไม่ได้ยินว่ำมีใครที่เรือนหน้ำ

แต่ในตอนท่ีใกล้ถึงเวลำจุดตะเกียง พ่อบ้ำนก็รีบร้อนว่ิงเข้ำมำ  

พูดเสยีงเบำกับหล่งเซยีงทีเ่ฝ้ำอยู่หน้ำประตเูรือน "เมือ่ครู่ซอืหม่ำให้คนมำ

ส่งข่ำว คืนนี้อำจจะกลับจวนไม่ได้แล้ว ซือหม่ำให้ฮูหยินกินอำหำรเย็น

ก่อน ไม่ต้องรอเขำ หลังอำหำรอย่ำกินแตงเย็นมำกเกินไป"

หลงัจำกหล่งเซยีงน�ำค�ำพูดน้ีเข้ำไปในห้อง ก็เหน็ฮหูยินน้อยท่ีน่ังนิง่

อยู่ข้ำงโต๊ะอำหำรหน้ำเสียรำวกับสำยพิณหย่อน ดวงตำโตดูเหมือนจะ

คลอไปด้วยน�้ำตำ 

ชั่วขณะต่อมำนำงก็ลุกยืนทันใด ก่อนจะถลกกระโปรงว่ิงไปท่ี 

หน้ำประตูจวนแล้วจะออกไปโดยไม่พูดไม่จำ คนรับค�ำสั่งที่ประตูจะกล้ำ

เปิดประตูให้ฮหูยินได้อย่ำงไร พ่อบ้ำนเองก็พูดกล่อมเสียงอ่อนโยน "ฮหูยิน 

วันนีฟ้้ำมดืแล้ว ท่ำนจะไปทีใ่ด ถ้ำมงีำนอะไรต้องท�ำก็บอกพวกข้ำน้อยได้

ขอรับ"
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ซซ่ิูวกับหล่งเซยีงท่ีรบีตำมมำก็พยำยำมพูดกล่อม แต่หลีร่ั่วอว๋ียังคง

ดื้อดึงหัวชนฝำ ไม่ว่ำอย่ำงไรก็เอำสองมือแปะติดประตูอยู่อย่ำงนั้น 

สุดท้ำยซูซิ่วจนปัญญำ ยกเก้ำอี้นอนเถำวัลย์ตัวหน่ึงมำให้ฮูหยิน

นอนเล่น แต่หลี่รั่วอว๋ีก็ยังไม่พูดจำ เอำแต่รออยู่ตรงประตู ใช้น้ิวมือขำว 

ขูดประตูแดงน้ันทีละนิดๆ ประตูใหญ่เพ่ิงทำสีใหม่ฮูหยินก็ขูดจนสีหลุด 

ล่อนออกมำ จนประตูแดงเกิดเป็นด่ำงเป็นดวงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ... 

กำรยืนครั้งนี้นำนเกือบหนึ่งชั่วยำม รู้สึกง่วงข้ึนมำแล้ว หล่ีร่ัวอว๋ี 

จึงย่อตัวลงบนพื้น กอดเข่ำ ซุกใบหน้ำไว้ในวงแขนคู่นั้น ซูซิ่วกับหล่งเซียง

พูดกล่อมหลำยครั้ง หลี่รั่วอว๋ีก็ไม่ยอมเปิดปำก นั่งตรงประตูในท่ำนี ้

อยู่นำน

ฮูหยินน้อยไม่ขยับ บ่ำวคนอื่นก็ไม่กล้ำไปไหน เพียงแค่รีบเอำน�้ำ

อ้ำยเฮำมำสำดไปรอบๆ ยุงแมลงกลำงคืนจะได้ไม่กัดผิวนวลเนียนของ 

ฮูหยินซือหม่ำจนเป็นตุ่มไต

ฉู่เซิ่ง พ่อบ้ำนคนใหม่เพ่ิงมำท�ำหน้ำท่ีก็เจอปัญหำยำกเช่นน้ี เห็น 

ฮูหยินน้อยนั่งอยู่ตรงประตูรำวกับคนถูกท้ิงก็รู้สึกเหมือนเหงือกจะเป็น 

ร้อนในจนบวมแล้ว ท�ำได้เพียงถอนหำยใจครั้งแล้วครั้งเล่ำ...

จนหลังเที่ยงคืนก็มีเสียงฝีเท้ำม้ำกุบๆ ดังลอยมำจำกนอกประตู  

ตำมด้วยเสียงเคำะประตู พ่อบ้ำนรีบไปเปิดประตูก็เห็นเป็นบ่ำวที่คอย 

ปรนนบิตัซิอืหม่ำก�ำลงัเคำะประตอูยู่ พอเปิดประตกูว้ำงมองออกไปก็เหน็

ซือหม่ำพลิกตัวลงจำกหลังม้ำจึงรีบพูดว่ำ "ซือหม่ำ ท่ำนกลับมำเสียที  

ฮหูยินรอท่ำนอยู่นำนแล้ว พูดกล่อมอย่ำงไรก็ไม่ยอมกลับไปพักผ่อนทีห้่อง

ขอรับ"
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ซซูิว่กับหล่งเซยีงประคองฮหูยินไปด้ำนข้ำง จะได้ไม่ถูกประตชูนเข้ำ

ประคองแบบน้ีไม่ว่ำ แต่น่ังนำนจนเลือดลมเดินไม่สะดวก ขำน้ัน

เหมือนถูกเข็มแทงเป็นพันหมื่นเล่ม

หลีร่ัว่อวีท๋นไม่ไหว ร้องไห้โฮออกมำ หน้ำตำทีบ่รรจงแต่งมำอย่ำงดี

กลำยเป็นภำพวำดภูเขำล�ำน�้ำไปในทันที

ฉู่จิ้งเฟิงท่ีเพ่ิงก้ำวเข้ำประตูว่ิงงำนยุ่งตำมอ�ำเภอต่ำงๆ รอบข้ำง 

มำหนึ่งวันหนึ่งคืน เครื่องแรงดันน�้ำที่หลี่รั่วอวี๋สร้ำงขึ้นใช้ได้จริง หลังจำก

กำรขำยของกำรกุศลท่ีส�ำนกัศกึษำเมือ่วำน เขำก็สัง่ให้ช่ำงเร่งสร้ำงข้ึนมำ

ห้ำเครือ่งภำยใต้ค�ำชีแ้นะของเมิง่เชยีนจ ีจำกนัน้ก็ส่งไปทดลองใช้ทีอ่�ำเภอ

ในเขตใต้ปกครอง

แต่เพรำะเวลำกระชั้นชิดไม่สำมำรถสร้ำงเคร่ืองแรงดันน�้ำ 

จ�ำนวนมำกได้ หลงัจำกสบูน�ำ้ใต้ดินขึน้มำแล้วหำกขุดทำงน�ำ้ได้ก็สำมำรถ

ท�ำให้ไร่นำข้ำงเคียงหลำยหมู*่ ได้รบัประโยชน์ ดงันัน้จงึลงพ้ืนท่ีด้วยตนเอง 

โยกทหำรจำกในค่ำยเริ่มวำงเส้นทำงแล้วลงมือขุด 

เรือ่งนีเ้ก่ียวกับอำหำรหนึง่ปีของชำวเมอืงและทหำร ฉูจ่ิง้เฟิงท�ำงำนยุ่ง 

จนไม่ได้ด่ืมน�ำ้กินอำหำรมำเกือบหน่ึงวันหนึง่คนื เมือ่เหน็ว่ำไร่นำในอ�ำเภอ

ซย่ำเซี่ยนที่ผลิตข้ำวแห่งนี้มีท่ำทำงดีข้ึน ฉู่จิ้งเฟิงจึงวำงแผนงำนอีก 

หลำยวันทีเ่หลอื หลงัจำกขอค�ำชีแ้นะจำกชำวนำเก่ำแก่ทีม่ปีระสบกำรณ์

มำก เตรียมจะตัดต้นกล้ำข้ำวสำลีท่ีแห้งตำยท้ิงไป แล้วปลูกข้ำวโพด

ทดแทน แม้ว่ำข้ำวโพดปลูกในฤดูร้อนจะให้ผลผลิตไม่สูงเท่ำกับปลูก 

ในฤดูใบไม้ผลิ แต่ก็สำมำรถช่วยเรื่องอำหำรได้ นับเป็นวิธีกำรช่วยเหลือ

* หมู่ หรือไร่จีน เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของจีนในสมัยโบรำณ เทียบขนำดพื้นที่ประมำณ 666.67 ตำรำงเมตร
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ควำมแห้งแล้งได้ทันเวลำ 

รอจนเขำจดัคนทีม่คีวำมสำมำรถ ติดต่อพ่อค้ำในพ้ืนทีท่ีคุ่น้เคยดวู่ำ

จะขนพันธุ์ข้ำวโพดหลบด่ำนกลับมำที่นี่ได้อย่ำงไรก็เลยเวลำเที่ยงแล้ว 

ตำมหลักแล้ว ฉู่จิ้งเฟิงพักค้ำงแรมในอ�ำเภอเลยจะสะดวกกว่ำ 

อย่ำงไรเสยีวนัรุง่ข้ึนยังต้องตรวจตรำแต่ละอ�ำเภออีก ดูว่ำมส่ีวนทีบ่กพร่องไป 

หรือไม่ แต่ในใจกลับเอำแต่คิดถึงสำวงำมในจวนผู้นี้อยู่ตลอด

ได้ยินพ่อบ้ำนส่งข่ำวมำบอกว่ำฮูหยินให้ทำงครัวเตรียมอำหำรเย็น

ไว้เป็นพิเศษ น่ำเสียดำยท่ีทำงน้ีปลีกตัวไม่ได้ ท�ำให้เสียควำมตั้งใจของ 

คนงำมไป หลังจำกท�ำงำนเสร็จ พอเอ่ยถำมเวลำแล้วเขำก็ตัดสินใจ 

ยอมเหนื่อยกลับบ้ำนไปสักหน่อย แม้ในเวลำนี้หลี่ร่ัวอว๋ีคงจะนอนหลับ

แล้ว และพรุง่นีเ้ขำยังต้องตืน่มำออกเดนิทำงแต่เช้ำ ทว่ำได้หอมแก้มเลก็

ที่นอนหลับอยู่ก็นับว่ำเป็นเรื่องดี!

เมือ่คดิดงัน้ี ทำงเลก็คดเคีย้วในอ�ำเภอนัน้ก็กลำยเป็นเรือ่งทีไ่ม่ยำก

จะทนรับได้แล้ว

คดิไม่ถึงว่ำดกึดืน่ค่อนคนื เพ่ิงเข้ำประตจูวนมำก็เกิดเร่ืองวุ่นวำยเช่นน้ี

คนเขลำน้อยนั่นน่ังอยู่ตรงประตูครึ่งคืนอย่ำงนั้นหรือ เห็นชุดใหม่ 

สีฟ้ำน�้ำทะเลน้ันถูกนั่งทับจนเป็นรอยยับ ดอกโบต๋ันบนหัวกลีบดอก 

โรยแล้ว ห้อยเหี่ยวอยู่ข้ำงจอนผม ใบหน้ำเล็กร้องไห้จนยับยู่บ่งบอกถึง

ควำมน้อยเนื้อต�่ำใจไร้ขีดจ�ำกัด

"พวกเจ้ำเป็นเศษสวะกันหมดหรือ! นำงน่ังอยู่ตรงน้ี พวกเจ้ำก็พูด

กล่อมนำงให้กลบัไปพักผ่อนท่ีห้องไม่เป็นหรือไร" ฉูซ่อืหม่ำถลงึตำตะคอก

กลุ่มคนในลำนนั้น แล้วจึงเข้ำไปช้อนอุ้มภรรยำตัวน้อยที่ร้องไห้แทบ 
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หมดสติเพรำะขำเป็นเหน็บขึ้นมำ

เขำน่ังลงบนเก้ำอี้นอนท่ีถูกยกมำท่ีประตูบ้ำน อุ้มหลี่ร่ัวอว๋ีไว้ใน 

อ้อมกอดด้วยมือข้ำงเดียว อีกข้ำงหนึ่งพยำยำมบีบคลึงน่องท่ีเป็นเหน็บ

ทั้งสองข้ำง

หลังจำกตะโกนเจ็บอยู่หลำยที เลือดของสองขำก็ค่อยๆ กลับมำ

หมุนเวียนตำมเดิม ไม่เจ็บมำกนักแล้ว หลี่ร่ัวอว๋ีจึงค่อยๆ หยุดร้องไห้  

นั่งนิ่งสะอื้นอยู่ในอ้อมกอดของฉู่จิ้งเฟิง

ฉู่จิ้งเฟิงจึงอุ้มนำงขึ้นกลับไปท่ีเรือนพัก ในท่ีสุดหน้ำประตูก็กลับสู่

ควำมสงบอีกครั้ง

เมือ่กลบัถึงห้องแล้ว ฉูจ่ิง้เฟิงกว็ำงนำงลงบนเตยีงแล้วลุกข้ึนให้พวก

ซูซิ่วเตรียมถังอำบน�้ำ วันนี้เขำท�ำงำนยุ่งมำหนึ่งวัน ตัวเต็มไปด้วย 

กลิ่นเหงื่อ กลัวว่ำหลี่รั่วอวี๋จะไม่ชอบ ดังนั้นจึงต้องอำบน�้ำเสียหน่อย 

ฉวยโอกำสตอนท่ีฉู ่จิ้งเฟิงอำบน�้ำ หลี่ ร่ัวอว๋ีก็เงยหน้ำข้ึนลูบ 

ดอกโบต๋ันบนหัว แล้วดึงชุดกระโปรงท่ีเป็นรอยยับบนตัว นิ่งคิดสักครู่ 

จึงลงจำกเตียงมำท่ีหน้ำโต๊ะเครื่องแป้งเตรียมจะเติมแป้ง แต่พอน่ังน่ิง 

อยู่หน้ำกระจก เห็นใบหน้ำตนเองก็ต้องตกใจ นี่คือกระจกส่องมำรหรือไร 

สัตว์ประหลำดตัวน้อยที่มีขอบตำด�ำ แป้งบนใบหน้ำเปลี่ยนต�ำแหน่ง 

ในกระจกนั้นเป็นมำรจำกที่ใดกัน

โชคดีท่ีเมื่อครู ่พ่ีฉู ่ยังทนพูดกับใบหน้ำน้ีได้... หล่ีรั่วอว๋ีเพ่ิงรู้ตัว  

มองหน้ำมำรน้อยในกระจกแล้วร้องครวญออกมำ

แต่เสยีงร้องนีท้�ำให้ฉูจ่ิง้เฟิงทีก่�ำลงัอำบน�ำ้อยู่ตกใจ เขำก�ำลงัแช่น�ำ้

อยู่ในถังอำบน�้ำ พอได้ยินเสียงก็รีบก้ำวออกจำกถัง ดึงผ้ำอำบน�้ำมำ 
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ห่อเอว เร่งเดินมำพลำงเอ่ยถำม "รั่วอวี๋เป็นอะไรไป"

หลี่รั่วอว๋ีเอำผ้ำมำปิดหน้ำอย่ำงเขินอำย แล้วหันหน้ำมองไปทำง 

ฉู่จิ้งเฟิง

เห็นพ่ีฉู่พันผ้ำไว้ที่เอวผืนเดียว ผมสีขำวเงินยำวสยำยลงด้ำนหลัง 

กล้ำมเน้ือแขง็แรงท่ัวตัวเปิดเผยออกมำอย่ำงไม่ปิดบงั ผวิสนี�ำ้ผึง้เปียกน�ำ้ 

ส่องประกำยควำมชืน้ใต้แสงเทียน โดยเฉพำะยัง...มหียดน�ำ้อยู่หลำยหยด 

หลงัจำกนำงมองอย่ำงซกุซนจำกส่วนล�ำคอลงไป ผ่ำนมดักล้ำมแข็งแกร่ง

หลำยลูกนั้นแล้วก็มองลึกไปที่ใต้สะดือในร่มผ้ำนั้นอย่ำงขวยเขิน...

หลี่รั่วอว๋ีทนไม่ไหวกลืนน�้ำลำยหน่ึงอึกในทันใด รู้สึกเพียงว่ำพ่ีฉู่ 

มีควำมน่ำดูบำงอย่ำงที่อธิบำยไม่ได้ รูปร่ำงของเขำดีกว่ำคนในหนังสือ

ภำพของซูเสี่ยวเหลียงมำก

ฉู่จ้ิงเฟิงเห็นนำงปิดหน้ำก็พอเดำได้แปดเก้ำส่วน จึงเดินเข้ำไป 

พูดด้วยรอยย้ิม "ยังรู้จักอำย แล้วร้องไห้ท�ำไมไม่คิดบ้ำงว่ำที่แต่งหน้ำไว้

จะเลอะหรือ ไป! ไปล้ำงหน้ำ!" พูดจบก็สั่งซูซิ่วให้ช่วยล้ำงหน้ำฮูหยินน้อย

ให้สะอำด

หลังจำกท้ังสองช�ำระล้ำงตัวเสร็จ ในท่ีสุดหล่ีร่ัวอวี๋ก็ได้นอนอยู่ใน

อ้อมกอดของพ่ีฉูต่ำมท่ีหวัง นำงใช้แก้มถูไถกล้ำมอกของฉู่จิง้เฟิงอย่ำงแรง 

ฟังเสียงสบถแฝงควำมเจ็บปวดของฉู่จิ้งเฟิงก็รู้สึกมีควำมสุขขึ้นมำทันใด

"พี่ฉู่ วันนี้รั่วอวี๋รอพี่นำนมำก!"

ฉู ่จิ้งเฟิงดมกลิ่นหอมจำงๆ บนตัวรั่วอว๋ี หลับตำลงแล้วพูดว่ำ  

"หลำยวันนี้งำนยุ่งมำกจริงๆ รอมีเวลำว่ำงแล้วค่อยมำอยู่เป็นเพื่อนรั่วอวี๋

ดีหรือไม่"
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หลี่รั่วอว๋ีพยักหน้ำดวงตำเปล่งประกำย ในใจคิดไปถึงหนังสือ 

เล่มเล็กที่บอกใครไม่ได้นั้น... 

นี่...อีกครู ่พ่ีฉู ่จะถอดเสื้อของนำงหรือ แล้วนำงจะท�ำอย่ำงไรดี 

แท้จริงคิดถึงค�่ำคืนวันนั้นแล้ว นอกจำกจะรู ้สึกเจ็บเล็กน้อยก็ยังม ี

ควำมรู้สึกหนึบชำและไร้เรี่ยวแรงแบบแปลกๆ ได้ยินจ้ำวชิงเอ๋อร์พูดว่ำ 

ครั้งแรกคงจะเจ็บมำก ต่อไปน่ำจะค่อยๆ ดีขึ้น!

หลี่รั่วอว๋ีคิดถึงจุดที่น่ำอำย แก้มก็แดงเรื่อขึ้นมำ อดใจไม่ไหว 

อยำกจะถูไถแผ่นอกพ่ีฉู่อีก แต่ตอนท่ีนำงเงยหน้ำข้ึน ใบหน้ำก็เหยเก  

เห็นเพียงฉู่จิ้งเฟิงไม่รู้ว่ำสองตำปิดแน่น หลับสนิทไปตั้งแต่เมื่อใด 

อย่ำงไรเสียก็ไม่ได้หลับตำนอนมำสองคืนแล้ว รีบกลับมำจำก 

ตัวอ�ำเภอก็เหน็ดเหน่ือยมำตลอดทำง นอนไม่ถึงสองชั่วยำมก็ต้องตื่น 

ออกเดินทำงแล้ว ฉู่จิ้งเฟิงย่อมต้องฉวยโอกำสนอนพักผ่อนสักหน่อย

น่ำเสียดำยที่เขำไม่เห็นท่ำทำงของหลี่ ร่ัวอว๋ีในตอนนี้ ภรรยำ 

ตัวน้อยหน้ำเหยเก มีควำมผิดหวังที่อธิบำยไม่ออก...

นำงมุดตัวเข้ำไปใต้ผ้ำห่มบำง พลิกเปิดขอบกำงเกงพ่ีฉู่ข้ึนดู เป็น

ควำมผิดหวังที่ยำกจะปกปิดได ้อีกครั้ ง  มันกลับ...มันกลับไม ่มี 

ควำมเปลี่ยนแปลงใดเลย!

จ้ำวชิงเอ๋อร์บอกไว้ว่ำหำกชำยหนุ่มได้เจอกับหญิงที่ตนเองชอบ 

จะมกีำรเปลีย่นแปลง แต่พ่ีฉูเ่ป็นแบบน้ี แสดงว่ำเขำไม่ชอบนำงอกีแล้ว...

ท�ำอย่ำงไรดี ไม่แน่ว่ำพ่ีฉู่อำจจะเป็นเหมือนพ่ีเขย อีกไม่ก่ีวันก็จะ

หอบเอำพ่ีสำวคนงำมเข้ำมำในจวนซือหม่ำ นอนกับพ่ีสำวผู้นั้นทั้งวัน  

ไม่มำเล่นกับนำงอีกแล้ว...
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หลี่รั่วอวี๋ทรุดตัวนั่งอยู่ตรงประตูครึ่งค่อนคืน แท้จริงแล้วนำงก็ 

ง่วงมำก แม้ในใจจะเต็มไปด้วยควำมน้อยเนื้อต�่ำใจ แต่พอลูบเนื้อนุ่ม 

ด้ำนในแขนของเขำแล้วจึงผล็อยหลับตำมไปด้วยในที่สุด

ในควำมฝัน นำงถูกแขนแกร่งคู่หนึ่งกอดไว้แน่น มีริมฝีปำกร้อน 

สองกลีบแตะผ่ำนเบำๆ ท่ีแก้มและล�ำคอนำงรำวกับผีเสื้อ ท้ิงรอยจูบ 

ร้อนชื้นเอำไว้รอยแล้วรอยเล่ำ...

มมุปำกค่อยๆ ปรำกฏรอยย้ิม นำงลมืตำข้ึนอย่ำงช้ำๆ ในจมกูยังคง

ได้กลิ่นสมุนไพรจำกตัวเขำที่มีกลิ่นเหมือนหญ้ำเขียวจำงๆ แต่ตอนที่ 

นำงรู้ตัวเต็มที่ บนเตียงข้ำงกำยกลับไม่มีใครแล้ว มีเพียงรอยยุบเล็กน้อย

ที่บ่งบอกว่ำเคยมีคนนอนอยู่บนนั้น

หลีร่ัว่อวีต๋ืน่จำกฝันหันหน้ำมำ ในใจพูดไม่ออกว่ำเป็นควำมผดิหวงั

หรือสิ้นหวัง... รู ้สึกเพียงว่ำไม่มีแรงลุกจำกเตียง อยำกจะนอนติดอยู่ 

บนเตียงเช่นนี้ทั้งวัน

ซูซิ่วถำมฮูหยินหลำยครั้งว่ำจะลุกขึ้นมำกินอำหำรเช้ำหรือไม่ แต่ 

หลี่รั่วอว๋ีล้วนดูไม่สดชื่น รอถึงตอนท่ีหล่งเซียงมำ นำงจึงเงยหน้ำข้ึน 

เอ่ยถำม "หล่งเซียง เมื่อคืนท�ำไมพี่ฉู่จึงไม่ถอดเสื้อของรั่วอวี๋"

หล่งเซียงถูกนำยหญิงของตนเองฝึกฝนส�ำเร็จจริงๆ หน้ำแดง 

เพียงชั่วครู่ก็ตอบได้หน้ำตำเฉยว่ำ "ฮูหยิน บุรุษก็มียำมที่ตัวม้ำสูงโกลน 

ม้ำสั้น* ซือหม่ำหลำยวันน้ีเหนื่อยล้ำ เกรงว่ำมีควำมอยำกแต่คงมีแรง 

ไม่พอ ยังต้องพักฟ้ืนให้ดีจงึจะมแีรงไม่ใช่หรอืเจ้ำคะ ไม่อย่ำงน้ันก่อนหน้ำนี้ 

* ตัวม้ำสูงโกลนม้ำสั้น ท�ำให้ขึ้นลงม้ำล�ำบำก จึงหมำยถึงกำรตกที่นั่งล�ำบำก ต้องกำรคนช่วยเหลือ
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เหตุใดฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่จึงต้องเตรียมสุรำบ�ำรุงให้ซือหม่ำล่ะเจ้ำคะ น่ันก็

เพรำะหวังว่ำท่ำนเขยจะคงควำมแข็งแรงไว้ได้ ให้ฮูหยินมีลูกเร็ววัน 

ไม่ใช่หรือเจ้ำคะ" 

หลีร่ัว่อว๋ีฟังแล้วดวงตำก็เปล่งประกำย รูส้กึว่ำหล่งเซยีงพูดมเีหตผุล 

ดังนั้นจึงถำมต่อ "สุรำที่ท่ำนแม่ดองไว้ยังอยู่หรือไม่ เอำมำให้ข้ำดูที!" 

หล่งเซียงคิดไม่ถึงว่ำฮูหยินบ่นอยำกจะดูของสิ่งนั้นแต่เช้ำ ท�ำให้

หน้ำแดงไปในทนัท ีสดุท้ำยถูกรบเร้ำจนทนไม่ไหว จงึไปท่ีคลงัเลก็ในครวั

หยิบไหสุรำนั้นกลับมำ

หลี่รั่วอว๋ียังไม่ได้ล้ำงหน้ำล้ำงตำ นำงสวมเสื้อคลุมนอนปล่อยผม

สยำยเดินลงจำกเตียง เพื่อไปดูในไหสุรำที่เพิ่งเปิดออก 

สุรำน้ันดองได้เวลำพอเหมำะแล้วจึงกลำยเป็นสีเหลืองทอง  

กลิ่นสุรำผสมกับกลิ่นสมุนไพรลอยปะทะเข้ำมำ ของดีท่ีดองอยู่ในสุรำ 

ดูดน�้ำจนเต็มอิ่มลอยอยู่ในไห มองเห็นเป็นก้อนใหญ่บวมเป่ง...

หลี่รั่วอว๋ีคิดไม่ถึงว่ำจะเป็นของแบบนี้ก็หน้ำแดงในทันที ทว่ำก็มี

ควำมมั่นใจในประสิทธิภำพยำเป็นร้อยเท่ำจึงหันหน้ำไปพูดกับหล่งเซียง

ว่ำ "สุรำยำดองไหน้ีก็เก็บไว้ในห้องข้ำ ตอนกลำงคืนจะให้พ่ีฉู่กินบ�ำรุง 

สักหน่อย!"

หล่งเซยีงนวดขมบั ท�ำได้เพียงเกบ็สรุำยำดองน้ีไว้ในห้องตำมค�ำสัง่

อีกฝ่ำย

หลงัจำกทีห่ลีร่ัว่อวีล้๋ำงหน้ำเสรจ็แล้ว ระหว่ำงกินอำหำรเช้ำ พ่ีใหญ่

หลี่รั่วฮุ่ยก็มำเยี่ยมน้องสำวถึงที่บ้ำน

คนที่ตำมนำงมำด้วยยังมีแม่นม ท่ีอุ้มอยู่ในอ้อมกอดคือซุ่นเอ๋อร ์
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ลูกน้อยท่ีเพ่ิงอำยุได้สำมขวบ ผมอ่อนนุ่มของเด็กน้อยใช้ด้ำยแดงผูก 

เป็นจกุ บนคอห้อยสร้อยเงนิไว้ ท่ำทำงทีเ่หน็ใครก็ย้ิมหวำนดนู่ำรกัน่ำชงัมำก

ซซูิว่ตัดสนิใจจดัวำงโต๊ะและของว่ำงไว้ในหอทิงหลนัในสวนดอกไม้

เพ่ือต้อนรับแขก หอทิงหลันสร้ำงอยู่บนทะเลสำบเล็กในสวนดอกไม้  

ตอนที่เปิดหน้ำต่ำงทั้งสี่ด้ำนจะเย็นสบำยมำกเป็นพิเศษ

หล่งเซียงสั่งคนให้ปูเสื่อหญ้ำหอมไว้บนแผ่นกระดำนไม้แดง แล้ว

ปล่อยซุ่นเอ๋อร์ไว้บนเสื่อหญ้ำ ให้เขำคลำนไปคลำนมำ สองพ่ีน้องกิน 

ผลไม้ไปพูดคุยกันไป สบำยใจอย่ำงมำก

หลีร่ัว่อวีถ๋ำมถึงสภำพกำรณ์ของท่ำนแม่กบัน้องชำยในบ้ำน หล่ีรัว่ฮุย่ 

เห็นว่ำตอนน้ีน้องสำวรู้เรื่องขึ้นมำก จึงยินดีจะพูดเรื่องส�ำคัญกับนำง  

ท่ำนแม่รูด้ว่ีำตนเองจดักำรงำนส�ำคัญไม่ได้ กำรค้ำของสกุลหลีเ่ปลีย่นมอื

ไปกว่ำครึ่ง แต่เก็บผลงำนของบรรพบุรุษเอำไว้ จะได้ไม่กระเทือนถึง 

สกุลหลี่มำกนัก ในอนำคตเหลือเพียงแค่โครงเปล่ำให้แก่เสียนเอ๋อร์  

ไม่มีหน้ำไปพบบรรพชนของสกุลหลี่

ส�ำหรับเสิ่นหรูป๋อ หลี่รั่วฮุ่ยพูดถึงเขำก็โกรธเกรี้ยว สกุลเสิ่นไม่รู้ว่ำ

ไปกรำบไหว้เทพดีองค์ใด หลังจำกขำยหน้ำเพรำะหลี่เสวียนเอ๋อร์แล้ว  

ยังสำมำรถก้ำวไปอย่ำงมั่นคงได้ ตอนน้ีได้เป็นขุนนำงในกรมปกครอง 

กลำยเป็นพรรคพวกของพระมำตุลำไป๋

ส่วนหลีเ่สวียนเอ๋อร์น้ันไม่ได้เข้ำเมอืงหลวงไปด้วย แต่อยู่ท่ีคฤหำสน์

สกุลเสิ่นในเมืองเหลียวเฉิง และไม่รู้ว่ำเพรำะเดินพลำดหรือมีสำเหตุอื่น 

ได้ยินว่ำตอนเดินเล่นในสวนดอกไม้หลังบ้ำนลื่นล้ม บังเอิญอีกเช่นกัน  

ไม่รู้ว่ำกระเทือนถึงท้องได้อย่ำงไร ผลปรำกฏว่ำเสียเลือด ลูกในครรภ์ 
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ไม่สำมำรถรักษำไว้ได้ 

ตอนน้ีได้ยินบ่ำวไพร่ในคฤหำสน์ลือกันว่ำแม่สำมีฮูหยินผู้เฒ่ำเส่ิน

ไม่ชอบหลี่เสวียนเอ๋อร์ ตั้งใจจะลดต�ำแหน่งนำงเป็นอนุ จะได้หำภรรยำ 

สูงศักดิ์ให้ลูกชำยอีกสักคน

พูดถึงตรงนี้ หลี่รั่วฮุ่ยก็ถอนหำยใจ ไม่พูดอะไรอีก เพรำะถึงแม ้

จะไม่ได้เกิดจำกแม่เดียวกัน แต่อย่ำงไรก็เป็นน้องสำวของตนเอง เติบโต

เล่นกันมำตั้งแต่เด็ก ใครจะรู้ว่ำเพ่ือชำยคนเดียวจะก่อเร่ืองจนมีสภำพ 

เช่นตอนนี้

หลงัจำกหลีร่ัว่อว๋ีล้มป่วย จ�ำอะไรเก่ียวกับหลีเ่สวียนเอ๋อร์ไม่ได้มำก 

ส�ำหรบัเสิน่หรปู๋อ เพรำะเคยกักขงันำง นำงจงึรูส้กึเกลยีดชงัเขำอย่ำงมำก 

ฟังจนจบแล้วนำงก็นึกสนุก นอนหมอบลงบนเส่ือหญ้ำหอมเล่นกับ 

ซุ่นเอ๋อร์ หน้ำแนบหน้ำหัวเรำะเอิ๊กอ๊ำก

หลี่รั่วฮุ่ยมองท่ำทำงของน้องสำวแล้วก็รู้สึกสบำยใจได้บ้ำง ลืมไป

จนสิ้นจึงจะสำมำรถไร้กังวลเหมือนเด็กเล็ก หลี่รั่วอวี๋ในยำมน้ีคงรู้สึก 

มีควำมสุขที่สุดแล้ว

ใกล้ถึงตอนเที่ยง คนทำงหน้ำบ้ำนก็มำรำยงำนว่ำซือหม่ำกลับจวน

มำกินอำหำรแล้ว

ที่แท้เพรำะเมื่อวำนไม่สำมำรถมำกินอำหำรเย็นกับหลี่รั่วอว๋ีได้ 

ท�ำให้นำงนั่งรอที่หน้ำประตูอยู่ครึ่งค่อนคืน วันน้ีฉู่จ้ิงเฟิงจึงแอบอู้งำน  

รีบควบม้ำกลับจวนมำกินอำหำรกับหลี่รั่วอวี๋

หลี่รั่วอว๋ีได้ยินว่ำพ่ีฉู่กลับมำแล้วก็ลุกพรวดข้ึนอย่ำงตื่นเต้นดีใจ  

รีบจัดแต่งทรงผมตนเอง แล้วส่องดูเงำตนเองในทะเลสำบ จำกนั้นหันมำ
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ถำมหลี่รั่วฮุ่ย "หน้ำข้ำที่แต่งไว้เลอะหรือไม่"

หลี่รั่วฮุ ่ยมองท่ำทำงงดงำมของน้องสำวแล้วก็พูดด้วยรอยย้ิม  

"ไม่เลอะ ยังงดงำมมำก"

หลีร่ัว่อว๋ีฟังแล้วจงึยกชำยกระโปรงว่ิงไปท่ีโถงหน้ำอย่ำงมคีวำมสขุ 

ไม่สงบเสงี่ยมเหมือนฮูหยินของขุนนำงชั้นสูงแม้แต่น้อย

หลี่รั่วฮุ่ยย่อมต้องไปคำรวะซือหม่ำด้วย จึงเดินน�ำสำวใช้รีบเดินไป

ด้ำนหน้ำเช่นกัน 

หลี่รั่วอวี๋ว่ิงมำตลอดทำง พอถึงโถงหน้ำก็เห็นฉู่จิ้งเฟิงถอดหมวก 

ก่อนจะถอดรองเท้ำข่ีม้ำออก เปลี่ยนเป็นรองเท้ำนุ่มท�ำจำกไหมท่ีบ่ำว 

ส่งมำให้

เพ่ิงเปลีย่นรองเท้ำเสรจ็ ยังไม่ทันดืม่น�ำ้ชำสกัอกึ สำวใช้ถือพัดกลม

ด้ำนข้ำงยังโบกพัดได้ไม่ก่ีครั้ง พอฉู่จิ้งเฟิงช้อนตำข้ึนก็ต้องรับคนตัวเล็ก

หอมฟุ้งที่โผเข้ำมำในอ้อมกอดตนเองแล้ว

"พ่ีฉู!่" หลีร่ัว่อว๋ีกระโดดเข้ำใส่ตัวฉูจ่ิง้เฟิงแล้วก็โอบคอเขำไว้ วิชำใหม่ 

ที่เรียนมำจำกหลำนชำยซุ่นเอ๋อร์เรียนแล้วได้ใช้เลยทันที นำงถูแก้ม 

กับเขำอย่ำงมีควำมสุข ทั้งยังท�ำแก้มป่องจะจูบปำกกับเขำ!

หญิงสำวที่งดงำมและออดอ้อนเก่ง ในโลกนี้จะมีใครต้ำนทำนได้

เล่ำ หำกข้ำงกำยไม่มีคนนอกอยู่ คงจะดูแลเอำใจใส่ดอกไม้งำมดอกน้ี

อย่ำงดีแน่นอน 

ฉู่จิ้งเฟิงเหลือบเห็นหลี่รั่วฮุ่ยเดินเลี้ยวออกมำจำกในสวนดอกไม้  

จงึเพียงแค่แตะหลงัหลีร่ัว่อวีแ๋ล้วพูดว่ำ "พ่ีสำวอยู่ทีน่ี่ มำเล่นไม่เหมำะสม

แบบนี้ได้หรือ รีบลงไป พูดคุยกันดีๆ!"
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แสดงควำมรักอย่ำงเต็มท่ี แต่กลับไม่ได้กำรตอบกลับเช่นเดียวกัน 

หลี่รั่วอว๋ีเต็มไปด้วยควำมผิดหวัง รู ้สึกเพียงว่ำกำรคำดเดำในใจเป็น 

ควำมจริง พี่ฉู่ไม่เหมือนเช่นเมื่อก่อนที่ชอบจูบนำงลูบคล�ำนำงแล้วจริงๆ!

หลี่รั่วฮุ ่ยเดินเลี้ยวมุมประตูมำเห็นน้องสำวออดอ้อนฉู ่ซือหม่ำ 

อย่ำงนั้นก็แอบตกใจ

หลีร่ัว่อวีเ๋ป็นผูใ้หญ่เรว็แต่เด็ก เพรำะตอนเดก็ซกุซน ถูกท่ำนพ่อดแูล

อย่ำงหนัก ได้ยินว่ำตอนเด็กไม่รู ้ว่ำพำพวกสหำยเข้ำไปในค่ำยทหำร 

ที่ตอนนั้นมำตั้งค่ำยนอกเมืองเหลียวเฉิงอย่ำงไร เกือบจะจุดดินปืนที่เพิ่ง

ท�ำเสร็จ จึงถูกท่ำนพ่อหิ้วเข้ำไปในหอบรรพชนสกุลหลี่ ใช้ไม้เรียวตีมือ 

สั่งสอนอย่ำงแรง และลงโทษให้คุกเข่ำหนึ่งวันหนึ่งคืน หลังจำกครั้งนั้น 

หลี่รั่วอวี๋จึงเก็บนิสัยควำมซุกซน ค่อยๆ มีท่ำทำงที่สตรีควรจะมีมำกขึ้น

แม้แต่ในควำมทรงจ�ำของหลี่รั่วฮุ ่ย ท่ำทำงซุกซนของน้องสำว 

ก็ลืมไปพอสมควรแล้ว

แต่วันนีค้นทีเ่ล่นซนอยู่ตรงหน้ำมำรผมขำวเงนิน้ันสะกิดควำมทรงจ�ำ

วัยเด็กของหลี่รั่วอว๋ีท่ีเหลืออยู่ไม่มำกออกมำ นำงรู้จักฉู่จิ้งเฟิงผู้น้ีไม่มำก 

ครั้งเดียวที่ได้พูดคุยกันอย่ำงลึกซึ้งคือตอนก่อนหลี่ร่ัวอว๋ีแต่งงำนถูกเขำ 

กักบริเวณไว้ท�ำให้ตกใจยกใหญ่

น้องเขยเช่นนี้ ท�ำให้เกิดควำมสนิทใจได้ยำกจริงๆ โดยเฉพำะเห็น

น้องสำวอิงแอบออดอ้อนเขำก็เหมือนไปถอนเขี้ยวเสือหรือเอำอำหำร 

ในปำกรำชสีห์อย่ำงไรอย่ำงนั้น

"ในเมื่อพี่ใหญ่มำ ก็ร่วมกินอำหำรกันได้พอดี วันนี้ล่ำหมูป่ำตัวหนึ่ง

ได้ที่อ�ำเภอชำนเมือง ท�ำอำหำรรสอร่อยทำงเหนือให้พ่ีสำวชิมได้พอดี"  
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ฉู่จิ้งเฟิงพูดกับหลี่รั่วฮุ่ยหลังจำกที่ทักทำยกันเสร็จ

ปกติผักที่ในจวนต้องกำรจะมีพ่อค้ำผักที่คุ้นเคยเอำมำส่งให้ แม้ว่ำ

ตอนนี้ด่ำนระหว่ำงกำรมำทำงเหนือจะปิดหลำยชั้น แต่อำหำรหำยำกท่ี 

ส่งให้จวนซือหม่ำกลับมีทำงออกอีกทำง ไม่ขำดเลยแม้แต่น้อย บวกกับ

เนื้อหมูป่ำที่ล่ำมำใหม่ อำหำรกลำงวันมื้อนี้จึงอุดมสมบูรณ์อย่ำงมำก

ซือหม่ำเป็นคนทำงเหนือ ชอบอำหำรที่มีรสชำติเข้มข้นออกรสเค็ม 

สองพ่ีน้องสกุลหลี่เป็นคนทำงใต้ ส่วนใหญ่จะกินอำหำรรสจืดออกรส

เปรี้ยวหวำน

หลีร่ัว่ฮุย่แม้จะเกิดในครอบครวัพ่อค้ำร�ำ่รวย แต่สกุลหลีไ่ม่พิถีพิถัน

เรื่องควำมหรูหรำในกำรกินอยู่ กอปรกับหลังจำกแต่งเข้ำบ้ำนสกุลหลิว 

เพรำะหลิวจ้งมีเบี้ยหวัดจ�ำกัด ปกติก็ใช้เงินตำมใจชอบเหมือนตอนเป็น

คุณหนูไม่ได้ จึงไม่ได้กินอำหำรรสเลิศแบบนี้มำนำนแล้ว

ยำมนี้นำงน่ังอยู่ข้ำงโต๊ะแปดเซียน* ทำสีน�้ำมัน มองดูฉู่จิ้งเฟิงท่ี 

ไม่ใช้มือคนอื่น ถือมีดเล็กหั่นเนื้อหมูย่ำงให้แก่นำงที่มำเป็นแขก จำกนั้น

ก็คีบแผ่นบำงๆ หลำยแผ่นวำงลงในถ้วยของหลี่รั่วอว๋ี แล้วสั่งให้อีกฝ่ำย

กินช้ำๆ อย่ำให้ลวกปำก เขำยังจะเหลือควำมเจ้ำเล่ห์น่ำกลัวเหมือน 

ตอนที่บีบให้น้องสำวต้องแต่งงำนเสียที่ไหน

หำกจะบอกว่ำควำมอ่อนโยนเข้ำอกเข้ำใจท่ีเขำท�ำต่อหน้ำท่ำนแม่

และนำงก่อนแต่งงำนเป็นกำรเสแสร้งแกล้งท�ำ ตอนนี้แต่งงำนมำได้กว่ำ

ครึง่ปีแล้ว หำกเป็นเพียงเหน็แก่ควำมงดงำม ก็คงถูกควำมซกุซนแบบเด็ก

ของหลีร่ัว่อว๋ีท�ำให้ทกุข์จนทนไม่ไหวแล้ว แต่ตอนน้ีเห็นซือหม่ำกับน้องสำว

* โต๊ะแปดเซียน เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนำดใหญ่ แต่ละด้ำนกว้ำงพอนั่งได้สองคน รวมเป็นแปดคน ท�ำจำก
ไม้เนื้อดี ใช้ส�ำหรับนั่งรับประทำนอำหำร
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อยู่ด้วยกัน มีควำมรักใคร่กลมเกลียวกันดีมำก

พูดถึงหลิวจ้ง เพ่ิงมำถึงเมืองโม่เหอ วันรุ่งขึ้นก็ตื่นแต่เช้ำรีบไป 

รับหน้ำท่ีที่ค่ำยทหำร ได้ยินว่ำทหำรทั้งเมืองต้องไปช่วยชำวเมือง 

ปลูกข้ำวโพด ขุดร่องน�้ำ ซือหม่ำเองก็อดหลับอดนอนมำหลำยวันแล้ว  

ไม่เหมือนกับที่นำงเคยคิดผิดๆ เอำไว้ คิดว่ำซือหม่ำผู้นี้คงส�ำมะเลเทเมำ

อยู่นอกบ้ำน ไม่สนใจภำยในบ้ำน!

เมื่อครู่นำงเห็นรองเท้ำขี่ม้ำท่ีซือหม่ำเปลี่ยนท่ีโถงหน้ำเต็มไปด้วย

ดินโคลน เห็นได้ชัดว่ำเพิ่งไปตรวจตรำไร่นำแล้วรีบรุดย้อนกลับมำ ก็เพื่อ

กินอำหำรกลำงวันเป็นเพื่อนน้องสำว

พอคิดดังนี้...นำงกับสำมีหลิวจ้งไม่ได้กินอำหำรในบ้ำนด้วยกันดีๆ 

แบบนี้นำนแล้ว หลังจำกย้ำยมำที่นี่ อำหำรสำมมื้อของหลิวจ้งล้วนกินที่

เรือนพักของอนุหงเฉียว...

หลีร่ัว่อวีไ๋ม่รูค้วำมกลดักลุม้ของพ่ีสำว หลงัจำกกินไปได้หลำยค�ำ จู่ๆ  

ก็คิดถึงสุรำบ�ำรุงที่เพ่ิงเอำมำตอนเช้ำ จึงรีบหันไปให้หล่งเซียงตักสุรำมำ

หนึ่งกำ จำกนั้นก็รีบเทให้ฉู่จิ้งเฟิง "พี่ฉู่ ดื่มนี่หน่อยสิ"

ฉู่จิ้งเฟิงเดิมทีประหลำดใจว่ำเหตุใดจู่ๆ นำงจึงเตรียมสุรำให้เขำ  

หลงัจำกเทสรุำในกำออกมำ รสชำติพิเศษแบบน้ันดืม่เพียงครัง้เดยีวก็ไม่มี

วันลืมไปชั่วชีวิต...

มองดูน�้ำสุรำสีเหลืองทองแล้ว ฉู่จิ้งเฟิงก็ขมวดคิ้ว พูดในใจว่ำ...  

อยู่ดีๆ เอาสุราดองไหนี้ออกมาท�าไมกัน แต่น่ีเป็นน�้ำใจที่ท่ำนแม่ยำย

เตรียมไว้ให้ ย่อมไม่อำจปัดควำมหวังดีต่อหน้ำพ่ีสำวได้ เขำจึงเพียงแค่

พูดอย่ำงอ่อนโยนว่ำ "อีกครู่ยังต้องไปท�ำงำนที่จวนว่ำกำร ถ้ำด่ืมจนตัว 
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มีแต่กลิ่นสุรำคงไม่ดี สุรำกำนี้เก็บไว้วันหน้ำค่อยดื่มเถอะ"

หลี่รั่วอวี๋ยังคงยกจอกขึ้นอย่ำงดื้อรั้นพลำงพูดว่ำ "หล่งเซียงบอกว่ำ 

น่ีไม่ใช่สุรำ เป็นของดีท่ีบ�ำรุงร่ำงกำย บุรุษล้วนมียำมท่ีตัวม้ำสูงโกลน 

ม้ำสั้น ดื่มสุรำบ�ำรุงนี้แล้ว จึงจะบ�ำรุงส่วนสั้น พอขึ้นโกลนม้ำได้!" 

หล่งเซียงในตอนนี้ก�ำลังเตรียมผลไม้หลังอำหำรอยู่ที่โถงด้ำนนอก 

ได้ยินค�ำพูดของฮูหยินน้อยผ่ำนฉำกก้ันก็แทบโขกหัวลงบนโต๊ะอย่ำง 

ไร้เรีย่วแรง รูส้กึเพียงว่ำน�ำ้ตำเอ่อล้นขอบตำ "คณุหนรูอง! ท่ำนเกิดมำเพ่ือ

ท�ำร้ำยบ่ำวไพร่อย่ำงพวกเรำหรือ ส่วนสั้นของซือหม่ำ จะมำพูดถึง 

ได้อย่ำงไรกันเล่ำ"

หลี่รั่วฮุ่ยตอนแรกคิดตำมไม่ทัน แต่พอเห็นท่ำทำงซือหม่ำจู่ๆ ก็ 

ดูประหลำด กอปรกับกลิ่นของสุรำน้ันก็นึกได้ว่ำนี่เป็นฝีมือของท่ำนแม่ 

น้องสำวพูดไม่ปิดบงัเช่นนี ้ท�ำให้นำงรูส้กึอบัอำยไม่รู้ว่ำจะมองไปทำงใดดี  

ท�ำได้เพียงก้มหน้ำก้มตำกินอำหำร ท�ำเป็นไม่ได้ยินอะไร 

ซือหม่ำไม่ได้พูดอะไร แต่ค่อยๆ ดื่มควำมหวังดีของท่ำนแม่ยำย 

จอกนั้นลงไปด้วยกำรป้อนของหลี่รั่วอวี๋

หลี่รั่วฮุ่ยเป็นคนรู้กำลเทศะ และได้เวลำนอนกลำงวันของซุ่นเอ๋อร์

แล้ว หลังจำกกินอำหำรกลำงวันเสร็จ จึงลำกลับคฤหำสน์ไป

แต่ฉู ่จิ้งเฟิงไม่ได้รีบร ้อนออกจำกจวน กินอำหำรเสร็จแล้ว  

ฉวยโอกำสตอนที่หลี่รั่วอว๋ีไปส่งพ่ีสำวที่หน้ำประตู มำตำกอำกำศท่ี 

หอทิงหลันเพียงคนเดียว สุรำบ�ำรุงดองได้เวลำพอเหมำะ กอปรกับ 

ควำมขยันของภรรยำคนงำม ด่ืมไปเต็มสำมจอกใหญ่ ก�ำลังที่สะสม 

มำหลำยวันนีก็้มสีภำพเหมอืนของบ�ำรงุทีข่ยำยตวัอยู่ในไหสรุำ เปล่ียนรปู
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ไปเช่นกัน

เสือ่ในหอยงัไม่ได้เก็บออกไป นอนอยู่บนเสือ่นัน้เพียงชัว่ครูก็่รูส้กึว่ำ

มีควำมร้อนจู่โจมเข้ำมำ ฉู่จิ้งเฟิงพลิกตัวอย่ำงไม่สบำยตัว คิดว่ำอีกครู่

เหงื่อออก เห็นทีต้องอำบน�้ำเย็นเสียแล้ว เขำเพ่ิงจะนอนลงบนเสื่อ  

หลี่รั่วอวี๋ที่ควรจะกลับห้องไปนอนกลำงวันก็เดินตำมมำ

เพรำะอำกำศร้อน นำงจึงสวมชุดกระโปรงผ้ำไหมบำงๆ เท่ำนั้น  

ข้ำงในสวมเกำะอกสีขำวนวล ผสำนกับผิวขำวใสของนำง ท�ำให้คนเห็น

มองได้ไม่วำงตำ นำงนอนหมอบลงบนเส่ืออย่ำงเป็นธรรมชำต ิเนือ้อวบอิม่ 

ตรงหน้ำอกถูกกดทับจนเกือบทะลักออกมำ ท่ำทำงรำวกับจะดันเสื้อ 

ให้ขำด...

ฉูจ่ิง้เฟิงเลือ่นสำยตำหนีด้วยสหีน้ำเรยีบเฉย หลบัตำลงแน่น ผลลพัธ์

ในกำรไม่สนใจควำมรู้สึกนึกคิดของนำงในครั้งก่อน เขำยังจ�ำได้ดี ตอนนี้

เขำยังดื่มสุรำบ�ำรุงอย่ำงแรงไปอีก เกรงว่ำหำกเกิดอำรมณ์ข้ึนมำจะ 

ท�ำร้ำยนำง กลวัว่ำภำยหน้ำคนงำมจะเป็นเหมอืนกระต่ำยท่ีตกใจ หนเีขำ

ไปไกลเลยกระมัง

"รั่วอว๋ีเด็กดี เมื่อคืนนอนดึก กลับห้องของเจ้ำไปพักผ่อนสักนิด 

ดหีรอืไม่ อกีครูข้่ำจะออกไปนอกจวน กลำงคนืค่อยกลบัมำอยู่เป็นเพ่ือนเจ้ำ..."

น่ำเสียดำยท่ีหลี่รั่วอว๋ีกล่อมได้ง่ำยเสียท่ีไหน คนที่เคยเข้ำส�ำนัก

ศกึษำ พบเจออะไรมำมำก หนงัสอืลบัส่วนตวัเล่มเดยีวของสหำยร่วมเรียน

ก็เปิดโลกเกี่ยวกับช่วงล่ำงนั้นให้นำงได้แล้ว

นำงในตอนนี้ก�ำลังลับๆ ล่อๆ เหลือบมองควำมเคลื่อนไหวช่วงล่ำง

ของฉู่จิ้งเฟิง รู้สึกว่ำพ่ีชำยในตอนน้ีไม่เหมือนคนก�ำลังจะนอน จึงหมอบ
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ทับแผ่นอกฉู่จิ้งเฟิง พ่นลมใส่ริมฝีปำกบำงของเขำแล้วพูดว่ำ "พี่ฉู่ ตอนนี้

พี่อยำกจูบข้ำหรือไม่"

ฉู่จิ้งเฟิงเม้มปำกแน่น พยำยำมสงบอำรมณ์ต่อไป

ทว่ำหลี่รั่วอว๋ีกลับไม่ลดละ เบียดตัวเข้ำไปในอ้อมอกของเขำ  

โอบคอเขำแล้วพูดเสียงเบำ "พี่ฉู่ ท�ำไมพี่ไม่ถอดเสื้อผ้ำของข้ำ"

ฉู่จิ้งเฟิงกลืนน�้ำลำยไม่ระวัง ส�ำลักจนไอขึ้นมำทันที เขำหันไปจ้อง

ใบหน้ำเล็กของหลี่รั่วอว๋ีอย่ำงไม่อยำกเชื่อส่ิงท่ีได้ยิน พบว่ำใบหน้ำนั้น 

แดงเรื่อ น่ำดูมำก... เขำนึกได้ว่ำหลำยครั้งก่อนที่ก่อกวนกันล้วนถอดเสื้อ 

เพียงแต่เขำไม่ได้ท�ำถึงขั้นสุดท้ำย หลี่รั่วอวี๋ถูกเขำหยอกเย้ำจนรู้สึก 

สบำยตัว ดังนั้นจึงไม่รังเกียจกระมัง ทว่ำบุรุษพอถึงช่วงส�ำคัญนั้นล้วน 

คดิจะปลดปล่อยตำมใจ ควำมล�ำบำกทีต้่องทนฝืนนัน้นำงจะรูไ้ด้อย่ำงไร 

เขำได้แต่ต้องสะกดใจเอำไว้และเอ่ยถำมนำง "ถอดแล้วท�ำอะไร"

หลี่รั่วอว๋ีถูกถำมปัญหำยำก รู้สึกตอบอะไรไม่ออก แต่ตอนนี้อยู่ 

ในหอน้ี เป็นสถำนที่ท่ียอดเย่ียมในหนังสือภำพ สุรำยำดองนั้นก็บ�ำรุง 

จุดอ่อนของพ่ีชำยแล้ว ตนเองก็ใส่ชุดเบำบำงน่ำรักอย่ำงนี้ ไม่มีเหตุผล 

ที่พ่ีฉู ่จะไม่เป็นเหมือนที่จ้ำวชิงเอ๋อร์บรรยำย กลำยร่ำงเป็นสัตว์ร้ำย 

หิวกระหำยกระโจนเข้ำใส่

เห็นอย่ำงนี้แล้ว พี่ฉู่คงไม่รักนำงแล้วจริงๆ อีกไม่กี่วันคงจะพำสตรี

แบบหงเฉียวกลับมำที่จวนเป็นแน่

เมื่อคิดได้ดังนี้ ในใจนำงก็เกิดควำมน้อยใจขึ้นมำอย่ำงมำก ไม่พูด

อะไรอีก แค่เลียนแบบท่ำทำงที่พ่ีฉู่จูบนำงเมื่อก่อน ย่ืนลิ้นเล็กออกมำ 

ตวัดไปมำบนริมฝีปำกของอีกฝ่ำย...
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ฉู่จิ้งเฟิงรู ้สึกว่ำกำรฝึกฝนทั้งชีวิตของเขำผ่ำนอะไรมำทุกอย่ำง 

ในเวลำสั้นๆ เพียงไม่กี่เดือนน้ี ควำมล�ำบำกแปดสิบเอ็ดด่ำนของ 

ถังเสวียนจั้ง* ยังมีตัวเลขที่แน่นอน แต่ควำมทุกข์ทนของเขำเมื่อใดจึงจะ

สิ้นสุด ถูกหญิงสำวโง่ทึ่มยั่วเย้ำอย่ำงอุกอำจ จะให้คนทนได้อย่ำงไร 

ในตอนนีเ้องมคีวำมร้อนพุ่งขึน้มำ ฉูจ่ิง้เฟิงรู้สึกว่ำหำกไม่ท�ำอะไรเลย 

ตัวคงจะระเบิดแล้ว จึงผลักตัว 'แมวน้อย' ที่แนบติดบนตัวนั้นออก แล้ว

ลุกขึ้นเรียกบ่ำวให้เตรียมน�้ำเย็น ตั้งใจจะอำบน�้ำ

ชัว่ขณะทีห่ลีร่ัว่อว๋ีถูกฉูจ่ิง้เฟิงผลกัออก ควำมเจบ็ทีใ่นใจได้รับรำวกับ

ถูกทหำรนับพันม้ำนับหมื่นเหยียบย�่ำ เห็นฉู่จ้ิงเฟิงเตรียมจะเดินจำกหอ 

ควำมเจ็บที่ถูกทอดทิ้งกลำยเป็นควำมโกรธในทันที

นำงลุกพรวดขึ้น กระโดดขึ้นหลังของฉู ่จิ้งเฟิง ใช้สองขำเก่ียว 

เอวแกร่งของเขำไว้แน่น "ไม่ให้พ่ีฉูไ่ป! ห้ำมพ่ีไปท�ำเหมอืนในหนงัสอืภำพ

สินเจ้ำสำวกับหญิงอื่น!" 

ฉู่จิ้งเฟิงฟังแล้วก็ตกใจ หันหน้ำไปถำมอย่ำงช้ำๆ "หนังสือภำพ 

สินเจ้ำสำว?"

หลี่รั่วอว๋ีไม่รู้ตัวว่ำได้บอกควำมลับท่ีสหำยตัวน้อยเอำมำแบ่งปัน

ส่วนตัวออกมำจนสิ้น นำงพูดเสียงสะอื้น "เตียงของร่ัวอว๋ียังร้อนอยู่เลย! 

ไม่ให้พี่ฉู่ไปดีกับหญิงอื่น..."

นี่มันเรื่องอะไรกัน! 

ฉู่จิ้งเฟิงนึกอยำกหัวเรำะ แต่ในใจมีควำมตื่นเต้นและหวั่นไหว

มำกกว่ำ เขำชะงักฝีเท้ำ กล่อมให้คนตัวเล็กบนหลังลงมำ จำกนั้นจึงถำม

* ถังเสวียนจั้ง (พระถังซัมจั๋ง) พระภิกษุผู้เดินทำงไปยังชมพูทวีปเพ่ืออัญเชิญพระไตรปิฎก ซึ่งต้องผ่ำนด่ำน
ควำมทุกข์ยำก 81 ประกำร
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ว่ำ "ไปอ่ำนหนังสือภำพสินเจ้ำสำวมำจำกที่ใด"

หลี่รั่วอวี๋พูดเสียงสะอื้น "จำกพี่รองของเสี่ยวเหลียง..."

"เจ้ำรู้หรอืไม่ว่ำในนัน้วำดอะไร" ฉูจ่ิง้เฟิงถำมอย่ำงสงบน่ิงต่อไป แต่

สองมือที่จับแขนของหลี่รั่วอวี๋สั่นเล็กน้อย...

"ก็เป็น...ก็เป็นเรื่องที่พ่ีกับข้ำท�ำกันในวันน้ัน... แต่ในหนังสือภำพ 

มีลีลำมำกมำย ไม่เหมือนพี่ฉู่ที่มีอยู่ท่ำเดียว..." หลี่รั่วอวี๋ไม่รู้ว่ำควำมตำย

ใกล้จะมำถึง ยังคงสะอื้นพูดเปรียบเทียบควำมด้อยของฉู่จิ้งเฟิงอีก... 

ฉู่จิ้งเฟิงได้ฟังค�ำโอดครวญของภรรยำแล้วบนใบหน้ำก็ปรำกฏ 

รอยย้ิมเล็กน้อย แต่รอยย้ิมนั้นย่ิงน่ำกลัวเหมือนสัตว์ร้ำยก่อนจะกินอิ่ม 

"อ้อ รั่วอวี๋พูดมีเหตุผล ถ้ำจะท�ำให้น้องพอใจ ต้องเรียนรู้ดีๆ สักหน่อย!"

พูดจบเขำก็โบกมือ เรียกบ่ำวคนสนิทไปหยิบหนังสือเก็บสะสม 

ในห้องหนังสือเขำมำ

น้องชำยจ้ำวซีจือช�ำนำญในเรื่องน้ี ก่อนท่ีฉู ่จิ้งเฟิงจะแต่งงำน  

เขำคิดว่ำพ่ีชำยอำยุมำกและรักษำพรหมจรรย์มำตลอด จึงตั้งใจเตรียม

ของขวัญมีค่ำให้ชิ้นหนึ่ง ภำพควำมสุขสมชุดนี้ไม่ใช่ส่ิงท่ีหนังสือภำพ 

สินเจ้ำสำวที่อยู่ใต้หีบของพี่รองซูเสี่ยวเหลียงจะเทียบได้เลย 

หนังสือภำพชุดน้ีวำดโดยช่ำงวำดขึ้นชื่อในตอนน้ัน ไม่เพียงมีภำพ

ที่เข้ำถึงจิตวิญญำณได้เท่ำน้ัน เพียงแค่เปิดหน้ำแรก ก็มีควำมงำม 

เต็มเปี่ยมปะทะเข้ำมำแล้ว

หลี่รั่วอว๋ีแม้จะโง่ท่ึมเพียงใด ในใจกลับรู้สึกว่ำของดีแบบน้ีควรจะ

แอบชืน่ชมเอง แต่ตอนนีม้พ่ีีชำยมำอยู่ข้ำงกำย ย่ืนนิว้ยำวน�ำนำงไปชืน่ชม

ควำมวิจิตรอย่ำงเปิดเผย ช่ำงน่ำอำยอยู่บ้ำงจริงๆ!
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นำงแอบเหลือบมองฉู ่จิ้งเฟิง มุมหน้ำผำกของเขำเต็มไปด้วย 

เม็ดเหงื่อชั้นบำงหน่ึงชั้น ปีกจมูกขยับเล็กน้อย เหมือนก�ำลังอดทน 

อะไรอยู่ แต่สหีน้ำกับน�ำ้เสยีงพูดสงบน่ิงมำก ดแูล้วเหมอืนอำจำรย์ทีต่ัง้ใจ

ผู้หนึ่ง "ในเมื่อถ่อมตัวมำขอค�ำชี้แนะ รั่วอวี๋เจ้ำก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดี เจ้ำดู

ท่ำนี้สิ ชื่อท่ำ 'ปลำดูด' ก็เหมือนตอนที่ปลำดูดอำหำร..." 

ดวงตำของหลี่รั่วอว๋ีเบิกโตอย่ำงไม่กล้ำเชื่อสำยตำ รู้สึกเพียงว่ำ

หนังสอืภำพเล่มนีเ้หลอืเชือ่ย่ิงกว่ำเล่มท่ีซเูสีย่วเหลียงเอำมำ ท่า...ท่าเหล่านี ้

ข้าต้องทดลองกับพี่ฉู่หมดเลยหรือ

ฉู ่จิ้งเฟิงรู ้สึกเช่นกันว่ำควำมอดทนสุดท้ำยของตนเองถูกภำพ 

ควำมสุขสมน้ีเกลำจนหมดลงไม่เหลือแล้ว ในใจเขำรู้ดีว่ำกำรกระท�ำ 

ครั้งนั้นท�ำให้หลี่รั่วอวี๋ตกใจ ครั้งน้ีแม้หญิงโง่ท่ึมผู้นี้จะเกิดอำรมณ์มำ 

เข้ำใกล้เขำเอง แต่เขำก็ต้องเตรียมกำรให้พร้อม ให้นำงได้ลิ้มรส จึงจะมี

วันเวลำที่สำยน�้ำไหลไม่ขำด มำรวมตัวเป็นแม่น�้ำได้ในอนำคต

ฉู่จิ้งเฟิงหยิบผ้ำบำงมำจะปิดตำตนเองเอำไว้ แต่กลับถูกหล่ีร่ัวอว๋ี

จบัมอืเอำไว้ "ถึงตำพ่ีจะเปลีย่นเป็นสแีดง รัว่อว๋ีก็ไม่กลวั เพรำะพ่ีคอืพ่ีฉู.่.."

ค�ำพูดที่เหมือนเป็นค�ำสำรภำพรักน้ีจะไม่ท�ำให้หว่ันไหวได้อย่ำงไร 

ฉูจ่ิง้เฟิงดึงคนตัวเลก็ทีง่ดงำมเข้ำมำในอ้อมกอดของตนเอง แล้วจุมพิตนำง 

อย่ำงดูดดื่มรักใคร่...

ตอนนี้เป็นเวลำบ่ำย แสงอำทิตย์ถูกเมฆบดบัง ลมเย็นระลอกหนึ่ง

พัดผ่ำนผิวน�้ำทะเลสำบ พัดม่ำนไม้ไผ่ในหอน้ันอยู่บ่อยครั้ง เสียงครำง 

ในหอนั้นค่อยๆ ดังลอดออกมำ... 

ซซูิว่เชด็เหง่ือบนหน้ำผำก มองดูนำฬิกำน�ำ้หยดด้ำนข้ำง เวลำผ่ำนไป 
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หน่ึงชั่วยำมแล้ว แต่ควำมเคลื่อนไหวในหอนั้นยังคงไม่หยุดลง คิดถึง 

สุรำบ�ำรุงสำมจอกใหญ่นั่นแล้วก็นึกสงสำรฮูหยินน้อย ไม่รู้ป่ำนน้ีนำงจะ

เป็นตำยร้ำยดีอย่ำงไรบ้ำง... 

"พี่ฉู่ รั่วอวี๋ไม่เอำแล้ว... เอ่อ...แค่ 'ปลำดูด' ก็พอได้หรือไม่"

"คนด ีลองควำมยอดเย่ียมของท่ำ 'จกัจัน่แอบองิ' แล้วจะให้เจ้ำพัก"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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