
หนึ่ง
เปราะบาง

รถม้าวิ่งมายาวนานกว่าหนึ่งเดอืน ในที่สดุกเ็ดนิทางมาถงึชงิโจว

ช่วงกลางฤดูร้อน จักจั่นกรีดเสียงร้องอยู่บนต้นไม้ด้วยท่วงท�านอง 

ที่ฟังแล้วชวนหลบัใหล

ขณะผ่านคูเมือง ภายในรถม้าบังเกิดเสียงอ่อนหวานและออดอ้อน  

“ท่านแม่ ต่อไปจะอาศยัอยู่ที่นี่กนัหรอืเจ้าคะ”

ผ้าม่านหน้าต่างปักลวดลายด้วยไหมทองมมุหนึ่งถูกเลกิขึ้น เผยให้เหน็

คางอวบอิ่มเรยีบเนยีนของคนเปิด ก่อนจะถกูอกีคนดงึผ้าม่านปิดลง ผวิพรรณ

ขาวดั่งหมิะจงึปรากฏอยู่ชั่วพรบิตา

สตรนีางหนึ่งเปล่งเสยีง “เกาเกา1 อย่าซนนกั ถงึจวนก่อนค่อยเปิดม่าน

อกีครั้ง”

ภายในรถม้าเงยีบสงบได้ครูห่นึ่ง คนขบักบ็งัคบัรถม้าวิ่งตรงเข้าสูป่ระตู

เมอืง กระทั่งถงึถนนสายหลกั

ชงิโจวไม่อาจรุ่งเรอืงเทยีบเท่าเมอืงหลวง ถนนกไ็ม่กว้างนกั เมื่อรถม้า

1 เกาเกา หมายถงึลูกแกะหรอืเดก็น้อย ในเรื่องเป็นชื่อเล่นของนางเอก
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สองคันวิ่งเคียงกันจึงแออัดเล็กน้อย คนบังคับรถม้าโยกตัวไปมาขณะพา 

รถม้าหลุดออกไปได้อย่างราบรื่น ครั้นถงึถนนด้านทศิใต้ รถม้าจงึลดน้อยลง 

ส่วนใหญ่ที่นี่เป็นสถานพ�านักของชนชั้นสูง ชาวบ้านไม่อาจหาญเข้ามาโดย

พลการ ต้นหลิวที่เรียงรายสองข้างทางเสมือนร่มเงา สายลมพลิ้วผ่านท�าให้

อากาศอบอ้าวคลายตวัลงไปได้ไม่น้อย

ภายในรถม้าอนักว้างขวาง นอกจากสตรงีดงามผู้หนึ่งแล้ว ยงัมสีาวใช้

อกีคน และเดก็น้อยอกีสาม เดก็ทั้งสามเป็นบุตรของเหลิ่งซื่อ2 มบีุตรชายหนึ่ง

และบุตรสาวอีกสอง ผู้ส่งเสียงเมื่อครู่นี้คือเซี่ยเจินซึ่งเป็นบุตรสาวคนโต ปีนี้

เพิ่งอายุได้ห้าขวบ

เซี่ยเจนิสบืทอดความงามจากมารดามาตั้งแต่เดก็ ผวิขาวเนยีนละเอยีด

ประหนึ่งผงแป้งเปล่งประกายดุจผลึกแก้ว ราวกับสาวหยก3 ตัวน้อยใต้ฐาน

ดอกบัวของเจ้าแม่กวนอิม นางเกล้าผมทรงบัวตูมรัดเส้นลูกปัดดอกไม้เล็กๆ 

สวมเสื้อคลุมยาวปักลายดอกบัวสีชมพู กระโปรงผ้าโปร่งลายผีเสื้อชมผกา  

ห้อยหรูอี้สั่ว4 หลากสบีนหน้าอก แสดงให้เหน็ถงึความน่ารกัไร้เดยีงสายิ่งนกั

ครานี้นางถอืพดัขนนก เลยีนแบบท่าทางอนัสง่างามของเหลิ่งซื่อ “ท่าน

แม่ เมื่อไรพวกเราจะถงึเจ้าคะ”

เหลิ่งซื่อมองนางแวบหนึ่ง เซี่ยเจินแลบลิ้น ก่อนเก็บพัดเข้าที่เดิมให้

เรยีบร้อย

“อกีเพยีงหนึ่งเค่อ5 เท่านั้น” เหลิ่งซื่อลูบศรีษะบุตรสาวขณะกล่าว

พวกนางออกจากเมืองหลวงมาหาเซี่ยลี่ชิง คุณชายรองของจวน 

ติ้งกั๋วกง6 เขาถูกส่งมาชิงโจวเพื่อรับต�าแหน่งเจ้าเมือง โดยเดินทางมาก่อน 

2 ซื่อ (氏) คอืชื่อสกลุ ใช้ต่อท้ายชื่อสกลุสตรทีี่แต่งงานแล้ว มกัเป็นชื่อสกลุของสามหีรอืบดิา
3 สาวหยก หมายถงึหญงิงามหรอืนางฟ้า ผู้งดงามอ่อนเยาว์ ไร้ที่ตริาวกบัหยก
4 หรูอี้สั่ว คอืเครื่องประดบัมงคลของจนี
5 1 เค่อ เท่ากบัเวลา 15 นาที
6 ติ้งกั๋วกง คอืต�าแหน่งขุนนางสมยัโบราณ
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แม่ลูกร่วมเดอืน จดัเตรยีมทุกอย่างไว้รอให้พวกนางมาถงึเท่านั้น

เมื่อได้ยนิว่าอกีเพยีงหนึ่งเค่อ ดวงตาฉ�่าน�้ากโ็ค้งขึ้น เจ้าตวัยกมอืพลาง

กล่าวอย่างยนิด ี“ข้าจะได้เจอท่านพ่อแล้ว!”

นางหนัไปมองเซี่ยหรงที่อยูอ่กีด้านหนึ่ง “พี่ใหญ่ ท่านดใีจหรอืไม่เจ้าคะ”

เซี่ยหรงตอบกลบัด้วยเสยีงเรยีบนิ่ง “ดใีจส”ิ

เซี่ยหรงอายมุากกว่านางห้าปี เขาสุขมุกว่ามาก ไม่ค่อยแสดงอารมณ์นกั 

ไม่เหมือนนางที่ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวราวกับนกกระจอก ตลอดทางเขาคอยดูแล 

น้องสาว ค�ากล่าวที่ว่าผู้เป็นพี่ชายไม่ต่างจากบดิานั้น เขาเข้าใจเหตผุลมานานแล้ว

ตอนรถม้ากระทบพื้นสะพาน ท�าให้เซี่ยเฉยีนบุตรสาวคนเลก็ตื่นขึ้นมา 

เดก็ทั้งสามพูดคุยกนัอกีเพยีงสองสามประโยค ครู่เดยีวกเ็ดนิทางมาถงึประตู

จวนตระกูลเซี่ย

มผีู้มารอรบัอยู่หน้าประตแูล้ว เซี่ยลี่ชงิสวมชดุสเีขยีวยนือยู่ด้านหน้า 

ร่างเขาสูงโปร่งและผอมบาง ยิ้มแย้มอย่างมคีวามสุข ด้านหลงัมสีาวใช้หลาย

สิบคนยืนก้มหน้าต้อนรับผู้มาเยือน และมีผู้คนมองมาทางรถม้าด้วยใคร่รู้ว่า 

ฮูหยนิจะมรีูปร่างหน้าตาเช่นไร

เมื่อผ้าม่านเปิดออก ผู้ที่ลงมาก่อนคอืเดก็ชายวยัสบิขวบ รูปร่างผอม

สูง คิ้วตาคมชดั ดูสง่างาม ชวนให้นกึถงึเกยีรตอินัสูงศกัดิ์ จากนั้นตามด้วย 

เหลิ่งซื่อที่อุ ้มเซี่ยเฉียนลงมา เมื่อผู้คนได้เห็นถึงกับอุทานว่าครอบครัวนี้ 

ช่างสง่างามเสยีจรงิ

เหลิ่งซื่ออายุยี่สบิห้าปี นางได้รบัการดูแลอย่างด ีใบหน้าแต่งแต้มแป้ง

และชาดสแีดง ราวกบัเดก็สาววยัไม่กี่สบิปี นางสวมกระโปรงสแีดงปักลายดอก

เหมยห้าสีและเสื้อปกผ้าคอตั้ง ในอ้อมกอดมีเด็กหญิงตัวน้อยวัยสามขวบ 

ผู้งดงาม ฟันขาวปากแดง ดวงตากลมโตสีด�าสนิทมองไปยังประตู ดูน่ารัก 

น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

เดมิทผีู้คนคดิว่าคงมเีพยีงเท่านี้ ไม่คาดว่าด้านในยงัมอีกีหนึ่งคน
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นางส่งเสยีงอนันุม่นวล “ท่านแม่ รอข้าด้วยเจ้าค่ะ” ร่างเลก็ๆ ถูกสาวใช้ 

จูงมือลงมา ดวงตาของผู้คนเปล่งประกายเพียงแค่เห็นเซี่ยเจินจับกระโปรง

กระโดดลงมายงัที่วางเท้า นางเดนิมายนืข้างเหลิ่งซื่อ แล้วเงยหน้ายิ้มหวานให้

เซี่ยลี่ชงิ “ท่านพ่อ”

เห็นได้ชัดว่านางอายุราวห้าหกขวบ ทั้งรูปลักษณ์งดงามเพียงนี้ เมื่อ 

พนิจิเครื่องหน้าล้วนหมดจดงดงาม จมูกโด่งเรยีวสวย ดวงตาคู่งามสุกใส ผวิ

พรรณขาวเนียนยิ่งกว่าหิมะ ดวงตานางโค้งยามเผยยิ้ม ย่อมกระชากหัวใจ 

และวิญญาณผู้คนได้แน่นอน แม่นางน้อยผู้นี้งามจนน่าตกตะลึง เพียงมอง

แวบแรกแฝงความร้ายกาจเลก็น้อย ไม่อาจทราบว่าดหีรอืร้าย

สามภีรรยาตระกูลเซี่ยไม่ใส่ใจสายตาคนรอบข้าง เซี่ยลี่ชงิสุขใจยิ่งเมื่อ

ได้พบบุตรสาว เขายกตวันางขึ้นเสมอศรีษะ “เกาเกาคดิถงึพ่อใช่หรอืไม่ ตอน

เดนิทางเจ้าเป็นเดก็ด ีเชื่อฟังท่านแม่หรอืไม่”

เกาเกาคือชื่อเล่นของเซี่ยเจิน ตอนแรกเกิดนางร่างกายอ่อนแอ ป่วย 

กระเสาะกระแสะคล้ายแกะตวัน้อยๆ ท�าให้คนทั้งสงสารและหลงรกัสุดหวัใจ

เซี่ยเจนิหวัเราะคกิคกั ไม่มคีวามกลวัสกันดิ “ข้าคดิถงึท่านพ่อ แล้วข้า

กเ็ป็นเดก็ด ีเชื่อฟังท่านแม่ทุกค�าเลย!” 

เซี่ยลี่ชิงกอดลูกทั้งสามคนเอาไว้ด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข เขามองภรรยา 

ที่อยู่ตรงหน้า ก่อนกุมมอืของนาง “การเดนิทางท�าให้เจ้าล�าบากเสยีแล้ว”

ทั้งคู่ใช้ชีวิตสามีภรรยามาหลายปี ไม่เพียงความรู้สึกมั่นคง ยิ่งผ่าน

อปุสรรคตา่งๆ ร่วมกนั นานวนัยิ่งลกึซึ้งขึ้น นบัเดอืนแลว้ที่เขาไม่ได้พบภรรยา

ผู้เลอโฉม ย่อมคิดถึงนางมากเป็นธรรมดา แต่เพราะฝูงชนรายล้อมจึงต้อง

สงวนท่าที

เมื่อตามบดิามาถงึโถงกลางของจวน เซี่ยเจนิกม็องไปรอบๆ อย่างสนใจ 

ในลานบ้านแบ่งเป็นเรอืนสามแถว แม้ไม่โอ่อ่าเท่ากบัจวนติ้งกั๋วกง แต่ทกุที่แฝง

ความละเอียดอ่อนด้วยฝีมือของบิดาผู้รอบคอบ จึงดูน่าสนใจกว่าจวนเดิม  
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เซี่ยเจนิชื่นชอบภายในพรบิตา นางและเซี่ยเฉยีนวิ่งวนต้นเหอฮวน7 สองรอบ 

ส่งเสยีงหวัเราะร่าไม่หยดุ เซี่ยลี่ชงิพลอยหวัเราะไปด้วย เหลิ่งซื่อส่ายหน้าอย่าง

เอน็ดู ก่อนจะบอกให้เซี่ยหรงไปห้ามน้องสาว

เซี่ยหรงจูงมอืน้องทั้งสองคนละข้าง “อย่าวิ่ง เดี๋ยวกล็้มหรอก”

เซี่ยเจินจับมือพี่ชายแน่น พยักหน้ารับอย่างมีความสุข นางไม่ใช่เด็ก

สงบเสงี่ยมมาแต่ไหนแต่ไร ครู่เดียวก็ผละจากเซี่ยหรง วิ่งไปดูปลาหลี่ฮื้อ8  

หลากสทีี่บ่อน�้า เซี่ยหรงและเซี่ยลี่ชงิดูแลนางไม่ไหว เหลิ่งซื่อเพยีงเงยหน้าขึ้น

เรียกชื่อนางเท่านั้น เด็กหญิงก็ปรี่มาเดินตามหลังผู้ใหญ่โดยดี ด้วยเกรงว่า

มารดาจะโกรธ นางจงึจบัมอืของอกีฝ่ายแล้วแหงนหน้าขึ้นมอง 

“ท่านแม่ อย่าโกรธข้านะ” คนพูดเบะปาก ดูน่ารกัน่าสงสาร

อารมณ์ของเหลิ่งซื่อแปรเปลี่ยนเมื่อเหน็ภาพนี้ บตุรสาวทั้งน่ารกัน่าเอน็ดู 

จนไม่อาจท�าใจลงโทษได้ นางถอนหายใจ ลูบปลายจมูกลูกเบาๆ “แม่ไม่ได้

โกรธเจ้า”

เมื่อได้ยนิเชน่นี้ดวงตาของเซี่ยเจนิกเ็ปล่งประกายสดใสอกีครั้ง ดวงตา

บิดโค้งคล้ายพระจันทร์เสี้ยวสองดวง แต่ว่าครั้งนี้นางเรียนรู้ที่จะสงบเสงี่ยม 

เดนิตามผู้ใหญ่เข้าสู่ห้องโถงใหญ่อย่างว่าง่าย

หวงักว่านซื่อ9 ให้คนเตรยีมชา แต่รู้ว่าเดก็ๆ ไม่ชอบดื่ม จงึเตรยีมนม

ตุ๋นน�้าตาลและขนมเผื่อไว้ เซี่ยเจนิและเซี่ยเฉยีนแบ่งกนักนิจนเกลี้ยงชาม 

เซี่ยเฉยีนกนิเสยีงดงัพลางบ่น “ไม่อร่อยเท่าที่บ้านเลย”

บ้านที่เซี่ยเฉียนพูดถึงคือจวนติ้งกั๋วกงในเมืองหลวง นางยังเด็กย่อม 

ไม่เข้าใจเหตุผลของการโยกย้ายสถานที่

เซี่ยเจินพูดแทงใจด�าน้องสาวอย่างไร้ปรานี “แต่เจ้าก็ยังกินจนหมด 

7 ต้นเหอฮวน มถีิ่นก�าเนดิในเอเชยีตะวนัตกเฉยีงใต้และเอเชยีตะวนัออก
8 ปลาหลี่ฮื้อ คอืปลาไนหรอืปลาคาร์ป
9 กว่านซื่อ เป็นค�าที่ใช้เรยีกพ่อบ้านอย่างสนทิสนม
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เกลี้ยงเนี่ยนะ”

เซี่ยเฉยีนเขนิอายใบหน้าแดงเรื่อ นางในวยัสามขวบไม่อาจสรรหาค�ามา

ลบล้างได้ จงึท�าแก้มป่องก่อนเอ่ยออกมา “ก.็..กข็้าหวินี่”

เซี่ยเจนิเขย่งปลายเท้าหยบินมม้วน10 บนโต๊ะส่งให้น้องสาว “เอ้า ข้าให้”

แม้เดนิทางไม่ล�าบากนกั แต่กไ็ม่ได้สะดวกสบายและเหนื่อยล้าพอสมควร 

ข้าวปลาอาหารกไ็ม่ประณตีเท่าเดมิ ลกูๆ จงึผ่ายผอมลงถนดัตา เหลิ่งซื่อปวดใจ

นกัจงึหนัไปพูดกบัเซี่ยลี่ชงิ “สั่งพ่อครวัเตรยีมส�ารบักลางวนั อย่าให้ลูกหวิ”

เซี่ยลี่ชงิไม่ขดัอะไร สั่งให้หวงักว่านซื่อไปจดัการทนัที

ในเวลานี้เซี่ยเฉยีนกนิมี่ซานเตา11 และนมม้วนไปหลายชิ้นแล้ว เซี่ยลี่ชงิ

กงัวลว่าลูกๆ จะไม่คุ้นชนิกบัอาหารของชงิโจว จงึเชญิพ่อครวัจากเมอืงหลวง

มาปรุงอาหารให้เป็นกรณพีเิศษ รสชาตจิงึเป็นไปตามต้นต�ารบั

หลังจากไม่ได้กินอาหารอย่างจริงจังมานาน เด็กทั้งสามต่างกินจนอิ่ม

แปล้ ขนาดเซี่ยหรงยงักนิมากกว่าปกติ

เหลิ่งซื่อพงึพอใจยิ่ง นางลูบตรงนี้ จูบตรงนั้น รกัลูกจนมอิาจพรรณนา

หลังอาหารมื้อกลางวัน เด็กๆ ต่างเหน็ดเหนื่อย เซี่ยลี่ชิงจึงให้คน 

พาไปพกัผ่อนที่เรอืน

เหลิ่งซื่อไม่วางใจ ตามไปตรวจดูสภาพว่าเป็นอย่างไร ภายในมห้ีองเพยีง

พอกบัจ�านวนคน ห้องใหญ่ตรงกลางเป็นของเซี่ยลี่ชงิและเหลิ่งซื่อ เซี่ยเฉยีน

และเซี่ยเจนิอยู่ปีกตะวนัตก เซี่ยหรงอยู่ปีกตะวนัออก นอกจากนี้ยงัมหี้องเลก็

ห้องน้อยขนาบข้าง สามารถใช้เป็นห้องหนังสือและห้องเย็บปักถักร้อย นาง

ตรวจดูจนพอใจ ทุกห้องตกแต่งเรยีบร้อยพร้อมใช้งาน ไม่มทีี่ใดให้ต้องกงัวล

10 นมม้วน คอืขนมชนดิหนึ่ง ส่วนผสมหลกัคอืครมีกบัแป้ง 
11 มี่ซานเตา คอืขนมโบราณชนดิหนึ่ง ท�ามาจากแป้งผสมน�้าผึ้งตากแห้ง ตดัเป็นชิ้นพอดี
ค�า บั้งสามรอยแล้วน�าไปทอด จากนั้นต้มกบัน�้าผึ้งแล้วโรยงา
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อกี

อกีทั้งยงัมโีต๊ะเก้าอี้ไม้หวงหลี12 ตู้เสื้อผ้าไม้จื่อถาน13 และของตกแต่ง

หลายชิ้นบนชั้นวางหลงับานพบัสบิสองบานลายนกสาลกิาปากด�า

เมื่อถึงสถานที่ใหม่ ความง่วงของเซี่ยเจินก็หายไปเป็นปลิดทิ้ง นาง

ส�ารวจอยู่สามรอบก็จดจ�าลักษณะบ้านใหม่ได้ เหลิ่งซื่อให้สาวใช้พาบุตรสาว 

ทั้งสองไปพกัผ่อน เซี่ยเฉยีนหลบัทนัททีี่ศรีษะแตะหมอน ส่วนเซี่ยเจนิพลกิตวั

ไปมาครู่หนึ่ง ก่อนจะหลบัตามไปเงยีบๆ 

เหลิ่งซื่อเรียกทุกคนมารวมกันที่ห้องใหญ่ นับจ�านวนจนครบ สาวใช้

จากจวนติ้งกั๋วกงรวมกบัสาวใช้ที่นี่มทีั้งหมดสามสบิสองคน

เนื่องจากเป็นจวนใหม่ ก่อนหน้านี้พวกบ่าวรบัใช้ไม่มนีายหญงิคอยดูแล

จึงไร้กฎระเบียบ เมื่อเหลิ่งซื่อมาถึงย่อมเข้มงวดมากขึ้น นางแจกแจงงานให้ 

ทกุคน ตั้งกฎเพิ่มสองสามข้อ เพื่อให้ท�าหน้าที่ได้ดขีึ้น หากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษ

เดมิทเีหลิ่งซื่อเป็นคนจรงิจงั ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส เมื่ออยู่ต่อหน้าสามกีบั

ลูกจึงจะอ่อนโยนขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้คนในจวนติ้งกั๋วกงจึงไม่ชอบนาง เพราะ 

คิดว่าเกิดมาพร้อมใบหน้าเฉยเมยไร้วาสนา แท้จริงความเงียบที่มีมากเกินไป 

มกัท�าให้ผู้อื่นคดิว่าเย่อหยิ่ง

เซี่ยลี่ชิงกลับชื่นชอบความเงียบอันเฉยเมยเช่นนี้ เวลานางอยู่ต่อหน้า

คนอื่นจะวางตวัเฉย แต่ยามไร้ผู้คน มเีพยีงเขาที่รบัรู้ถงึความอบอุ่นของนาง

สามภีรรยาไม่พบหน้ากนัมานาน ย่อมต้องการเวลาส่วนตวัร่วมกนัพอ

สมควร

กลางดกึอนัเงยีบสงดั เซี่ยเจนิรูส้กึได้ถงึแสงส่องจากฟากฟ้าลอดผา่น

หน้าต่าง นางขยี้ตาอย่างง่วงงุนก่อนปีนลงจากเตยีง “อะไรน่ะ”

12 ไม้หวงหล ีเป็นไม้ที่ทรงคุณค่าในจนีสมยัโบราณ
13 จื่อถาน คอืไม้จนัทน์แดง มรีาคาสูง
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สาวใช้ซวงอวี๋ตกใจตื่นรบีเข้ามาหานาง “คุณหนูรองเจ้าคะ”

เซี่ยเฉยีนยงัคงหลบัใหลอยู่บนเตยีงด้วยท่าทางฝันหวาน

เซี่ยเจนิต้องการลงจากเตยีง ซวงอวี๋รอให้นางสวมรองเท้าปักลายดอกไม้

อนันุ่มนิ่มเสรจ็ค่อยจูงออกมาด้านนอก

เมื่อออกมาด้านนอกจึงพบว่ามิใช่แสงไฟในจวนนี้ แต่มาจากลานบ้าน

ใกล้เรอืนเคยีง เซี่ยลี่ชงิกบัเหลิ่งซื่อรบีสวมเสื้อคลมุออกมาจากห้อง แล้วสั่งคน

ไปสอบถามเพื่อนบ้านว่าเกดิเหตุใด โจรขโมยขึ้นบ้านหรอืไม่

เซี่ยลี่ชงิยุง่อยู่กบังานราชการ ไม่สร้างความคุน้เคยกบัผูใ้ด ครั้นเหลิ่งซื่อ

ถามว่าเพื่อนบ้านเป็นใคร เขาจงึไม่อาจตอบนางได้

ไม่นานนกัผู้ใต้บงัคบับญัชากก็ลบัมารายงานเจ้านาย “นายน้อยตระกูล

หลี่ล้มป่วยอาการร้ายแรง พวกเขาพะวงอยู่กบัการหาหมอมารกัษาขอรบั”

เมื่อได้ยนิว่าไม่ได้มขีโมย หลายคนจงึถอนใจอย่างโล่งอก

เซี่ยเจนิขยี้ตาเดนิกลบัเข้าห้อง ตาปรอือย่างง่วงเหงาหาวนอน ขณะคดิ

อย่างเคลอืบแคลงใจ...

แค่เป็นไข้ นกึไม่ถงึว่าจะเอกิเกรกิปานนี้ ช่างอ่อนแอกว่านางเสยีจรงิ



สอง
พี่หญิง

แสงไฟจากบ้านตระกลูหลี่ส่องสว่างจนถงึยามดกึ และล่วงเลยเวลาไป

มากกว่านั้น

เซี่ยเจินนอนหลับไม่สนิท นางไวต่อแสงไฟ แม้มีเสียงเพียงนิดเดียว 

ก็หลับไม่ลงแล้ว ตลอดการเดินทางอันขลุกขลักก็ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ เดิมที

คดิว่าจะได้นอนหลบัสบายๆ แต่พลกิไปพลกิมาค่อนคนืแล้ว นางกย็งัคงนอน

ไม่หลบั

เดก็น้อยสองคนนอนอยู่บนเตยีง เซี่ยเฉยีนจบัมอืพี่สาวแล้วพมึพ�า “พี่

หญงิ ข้าง่วง...”

เซี่ยเจินไม่ขยับตัวอีก นอนลืมตาจนกระทั่งรุ่งสาง ก่อนจะหลับตาลง

อย่างไม่เตม็ใจนกั

เซี่ยเฉยีนนอนหลบัเตม็อิ่มจงึตื่นแต่เช้าตรู ่เมื่อหนัมาเหน็พี่สาวยงัหลบั

อยู่จงึดงึแขนเสื้อหมายจะปลุกให้ตื่น แต่ซวงอวี๋ห้ามไว้เสยีก่อน “คุณหนูรอง

นอนดกึ คุณหนูสามเชื่อบ่าว อย่าไปรบกวนนางเลยนะ... มาเถอะเจ้าค่ะ เดี๋ยว

บ่าวจะพาไปหาฮูหยนิ”

เดิมซวงอวี๋และซวงเยี่ยนเป็นสาวใช้ของเหลิ่งซื่อที่ถูกพามาจากเมือง
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หลวง หลังจากมาถึงชิงโจว ด้วยเกรงว่าสาวใช้ของเซี่ยเจินและเซี่ยเฉียนจะ

ท�างานได้ไม่ดี เหลิ่งซื่อจึงมอบหมายให้สองสาวใช้ดูแลชีวิตประจ�าวันของ 

บุตรสาวแทน

เมื่อได้ยนิว่าพี่สาวนอนไม่พอ เซี่ยเฉยีนกเ็ข้าใจและไม่รบกวนอกี ก่อน

จะกางแขนทั้งสองข้างเพื่อให้อกีฝ่ายอุ้ม “พาข้าไปหาท่านแม่”

ในบรรดาเด็กทั้งสามคน มีเพียงเซี่ยเฉียนที่อารมณ์เย็นและเป็นเด็กดี

เชื่อฟังผู้ใหญ่ น�้าเสียงอ่อนโยนมาพร้อมดวงตากลมโตฉ�่าวาว ซวงอวี๋ไม่อาจ

ต้านทานความน่ารกัได้ เดก็น้อยสวมเสื้อลายดอกไห่ถงัสแีดงอ่อน กระโปรง 

ปักไหมสีชมพูและขาว สวมรองเท้านุ่มปักดิ้นทอง ซวงอวี๋พาเซี่ยเฉียนไปที่ 

ห้องใหญ่

เมื่อคืนกว่าจะหลับก็ดึกมากแล้ว อีกทั้งตระกูลหลี่เกิดเรื่องขึ้นอีก  

เหลิ่งซื่อจึงไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ตอนที่เซี่ยเฉียนมาถึง นางเพิ่งลุกมา

ล้างหน้าล้างตาและเปลี่ยนชุด

ดวงตาดจุสายธารของเหลิ่งซื่อสั่นไหว ท่วงทเีป่ียมเสน่ห์อนัแสนงดงาม

อ่อนหวาน ผสานกบัสายตาแสนเยน็ชา ยามมองด้วยหางตา ช่างงดงามและ

แฝงมนตร์เสน่ห์เหลอืคณานบั

แน่นอนว่าเซี่ยเฉียนย่อมไม่รู้เรื่องพวกนี้ นางดิ้นลงจากตัวของซวงอวี๋ 

ปรี่เข้าสู่อ้อมแขนมารดา “ท่านแม่ พี่หญงิยงัไม่ตื่นเลยเจ้าค่ะ”

เหลิ่งซื่อเกรงว่าบตุรสาวจะชนขาเตยีงเข้า จงึรบีเอนตวัไปรบัไว้ “พี่หญงิ

ของลูกนอนไม่ค่อยพอ อย่าไปกวนนาง เจ้ารู้ใช่หรอืไม่”

บุตรสาวทั้งสองเป็นเช่นไรเหลิ่งซื่อย่อมรู้ดีที่สุด เซี่ยเจินนั้นตื่นง่าย

เหมอืนกบันาง เมื่อเดนิทางถงึชงิโจว กไ็ม่จ�าเป็นต้องตื่นมาเคารพบดิามารดา

เช่นทุกวนั ยามนี้ไม่มอีะไรดไีปกว่าการให้นางได้นอนนานกว่านี้อกีสกัหน่อย

เซี่ยเฉยีนพยกัหน้ารวัๆ “ข้ารู้ๆ!”

เหลิ่งซื่อยิ้มบางๆ พลางลูบใบหน้าคล้ายซาลาเปาของบุตรสาว

ไม่นานเซี่ยหรงกม็าถงึห้องใหญ่ เขาดูสดใสมชีวีติชวีา มองปราดเดยีว
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กร็ู้ว่าไม่ได้รบัผลกระทบจากเรื่องเมื่อคนืแน่นอน ซวงอวี๋สั่งให้คนเตรยีมส�ารบั 

ทั้งของว่างต�ารบัเมอืงหลวงและอาหารมื้อเช้าต�ารบัชงิโจว ครู่เดยีวทั้งโต๊ะกถ็ูก

วางอาหารจนเตม็

แม้อาหารประณตีสูจ้วนติ้งกั๋วกงไม่ได้ แต่กลบัอุดมสมบรูณ์มากทเีดยีว 

เหน็แล้วชวนหวิมากขึ้น

เซี่ยเฉยีนอยากดื่มนมเหอเถา14 ขาของนางสั้นเนื่องจากยงัตวัเลก็ การ

นั่งบนเก้าอี้ไม้หวงหลไีม่สูงพอที่จะเอื้อมมอืไปถงึโต๊ะได้

“ข้าจะกนิ ข้าจะกนิ...”

เด็กหญิงตัวน้อยเป็นกังวล เมื่อเห็นท่าทางเกาหูเกาแก้มนั้นซวงอวี๋ก็ 

อดยิ้มไม่ได้ จงึรบีหยบินมเหอเถามาวางไว้ตรงหน้านาง ค่อยๆ ตกัป้อนทลีะค�า

เมื่อเห็นดวงอาทิตย์ฉายแสงด้านนอก เหลิ่งซื่อก็วางถ้วยและตะเกียบ 

สั่งให้ซวงเยี่ยนไปดูว่าเซี่ยเจนิตื่นหรอืยงั ไม่นานซวงเยี่ยนกก็ลบัมาพร้อมส่าย

หน้า

ช่างเถดิ ให้ลกูได้นอนอกีสกัพกั เหลิ่งซื่อถอนหายใจ ลกูคงเพลยีเพราะ

การเดนิทางที่ผ่านมาขลกุขลกัไม่น้อย นางรกับตุรสาวผูง้ดงามอ่อนโยนมากนกั 

ตอนนี้ควรชดเชยให้อย่างดทีี่สุด

หลงัจากทุกคนกนิอาหารมื้อเช้าเสรจ็ เซี่ยลี่ชงิกก็ลบัมาจากข้างนอก

เขานกึถงึฉากตรงหน้าประตจูวน จงึถอนใจแล้วเอ่ยขึ้น “ตระกูลหลี่เพิ่ง

ส่งหมอกลบัไป ดูท่าว่าลูกชายของพวกเขาคงป่วยหนกัไม่น้อย อย่างไรเสยีก็

เป็นเพื่อนบ้านกนั ภายภาคหน้าต้องได้พบเจอกนับ่อย ไปมาหาสู่กนับ้าง เจ้า

ค่อยกลบัมาเกบ็กวาดทหีลงั ไปหาพวกเขากบัข้าเสยีก่อน”

เหลิ่งซื่อคดิเช่นนี้อยู่แล้ว เพยีงแต่นางหาทางคุยกบัเขาอยู่ ไม่คดิว่าเขา

จะเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาก่อน

นางเอ่ยขึ้น “อย่างไรก็ไปมือเปล่าไม่ได้ ข้ามียาสมุนไพรมาจากเมือง

14 เหอเถา คอืวอลนตั
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หลวง แม้ไม่ล�้าค่าอะไรนกั แต่กพ็อเป็นน�้าใจเลก็ๆ น้อยๆ ได้”

เซี่ยลี่ชิงพยักหน้าเห็นด้วยกับค�าพูดของนาง “มีข้าวของมากมายใน 

ห้องเก็บของ ประเดี๋ยวจะให้หวังกว่านซื่อเอากุญแจมาให้ เจ้าพาคนเข้าไปดู 

กแ็ล้วกนั”

เหลิ่งซื่อพยกัหน้า การพูดคุยเรื่องนี้จงึจบลง

เซี่ยลี่ชงิมองไปรอบๆ ไม่เหน็เซี่ยเจนิผู้เป็นบุตรสาวคนโต “เกาเกาล่ะ”

“เมื่อคนืนางถูกกวนจนตื่น หลงัจากนั้นกน็อนไม่หลบั ตอนนี้นางจงึยงั

หลบัอยู่เจ้าค่ะ” เหลิ่งซื่อเปลี่ยนเสื้อคลุมเป็นฉางฟู่15 สฟี้าลายลูกพลบัให้สามี

แทน

เซี่ยลี่ชงิปวดใจยิ่งนกั เขาสั่งห้ามไม่ให้ใครไปรบกวนนาง “เช่นนั้นกไ็ม่

ต้องให้นางไปหรอก พกัผ่อนอยู่บ้านจะดกีว่า”

เหลิ่งซื่อหวัเราะ “หากยงัไม่ตื่นอกี กจ็ะถงึยามกลางวนัแล้ว”

“จะเป็นอะไรไปเล่า” เซี่ยลี่ชิงใจดีกับบุตรสาวเป็นที่หนึ่ง และรักจนไร้

ขอบเขต “ให้สาวใช้ดูแลนางอย่างด ีหากตื่นขึ้นกท็�าอาหารให้นางกนิเสยีด้วย”

เหลิ่งซื่อรบัค�า จากนั้นสองสามภีรรยากน็ั่งคุยกนัต่อ

เซี่ยลี่ชงิกุมมอืนางพลางกระซบิข้างหู “เมื่อคนืข้าท�าเจ้าเจบ็หรอืไม่”

นั่นเป็นค�าถามที่ไม่จรงิจงัอะไรนกั เหลิ่งซื่อเหลอืบมองเขาและไม่ตอบ

ค�าใด

ยิ่งนางท�าเช่นนี้ เซี่ยลี่ชิงยิ่งต้องการยั่วยุ จึงถามต่ออย่างหน้าไม่อาย 

“ไหนๆ เจ้ากใ็ห้ก�าเนดิบุตรมาตั้งสามคนแล้ว เหตุใดไม่...”

เหลิ่งซื่อคดิจะผลกัเขาออกไป ไม่คดิว่าจะถูกตดัก�าลงัเสยีก่อน เขากด

ร่างนางลงบนเก้าอี้ตวัยาว

ทั้งสองขาดความอบอุ่นของกนัและกนัไม่ได้ เซี่ยลี่ชงิดงึปิ่นปักผมของ

เหลิ่งซื่อ ผมนางกส็ยายออก พวงแก้มทั้งสองข้างขึ้นส ีน่าดงึดูดเป็นที่สุด

15 ฉางฟู่ คอืชุดสุภาพส�าหรบัสวมไปท�างาน
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ดงันั้นจงึไม่ควรออกไปพบผู้คนในสภาพเช่นนี้ โดยเฉพาะเมื่อนางต้อง

ไปเป็นแขกคฤหาสน์ตระกูลหลี่ เหลิ่งซื่อจึงนั่งหวีผมใหม่อีกครั้งหน้ากระจก

ลายหงส์คู่รายล้อมบัว และผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า จากนั้นก็เรียกเซี่ยเฉียนและ

เซี่ยหรงให้เตรยีมตวัออกจากจวน

ได้ยนิมาว่านายท่านตระกลูหลี่รกัการประพนัธ์ เช่นนั้นต้องผกูไมตรเีช่น

ปัญญาชน เหลิ่งซื่อเลอืกพูก่นัไม้จื่อถานด้ามสลกัลายนกกระสา และป่ินปักผม

ลายดอกไม้ซึ่งนิยมในเมืองหลวงหลากหลายแบบ เพื่อมอบให้ฮูหยินหลี่เป็น

ของขวญัในการท�าความรู้จกักนั

ทั้งสองตระกูลอยู่ใกล้กันมาก เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงคฤหาสน์ของอีกฝ่าย

แล้ว

เซี่ยเฉยีนได้ยนิว่าต้องไปเป็นแขกของผูอ้ื่น นางกก็ระโดดโลดเต้นอย่าง

ยนิด ีเสยีดายที่พี่หญงิไม่ได้ไปด้วย ไม่เช่นนั้นนางคงมคีวามสุขมากกว่านี้

เพราะไม่มีหนังสือแจ้งล่วงหน้า ตระกูลหลี่จึงค่อนข้างแปลกใจที่พวก

เขามาเยี่ยมเยอืน รบีกุลกีุจอให้บ่าวรบัใช้เชญิแขกเข้ามาในคฤหาสน์

หลี่ซีชิง นายท่านตระกูลหลี่นั้นเป็นพ่อค้าผู้ร�่ารวยของชิงโจว ค้าขาย 

ใบชาเป็นหลกั ใบชาของเขามคีวามส�าคญัยิ่ง หลี่ซชีงิเป็นพ่อค้าที่ฉลาดเฉลยีว 

แววตาฉลาดล�้าลกึ โชคดทีี่รอยยิ้มของเขาดูจรงิใจ ไม่ชวนให้ผู้คนอดึอดั

ส่วนซ่งซื่อฮูหยนิมที่าทอี่อนโยน อบอุ่นและเป็นมติร นางเชื้อเชญิเซี่ย- 

ลี่ชงิกบัเหลิ่งซื่อนั่งก่อนจะให้คนไปเตรยีมชา

เหลิ่งซื่อรับยาสมุนไพรจากสาวใช้ “เมื่อวานข้าเห็นไฟที่นี่สว่างไปหมด

จงึให้คนมาสอบถามถงึได้ทราบว่านายน้อยป่วยหนกั พอดขี้ามตี�ารบัยารกัษา

อาการปวดหวัตวัร้อน เพยีงแค่ต้มและดื่มครบสามมื้อ วนัที่สองความร้อนก็

จะบรรเทาลง”

ซ่งซื่อทั้งตระหนกระคนดใีจ นางให้สาวใช้ไปรบัยาจากอกีฝ่าย

อันที่จริงเหล่าขุนนางกับพ่อค้าไม่ใคร่คบค้าสมาคมกันนัก ทั้งที่รู้ว่า 

เพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นี้เป็นเจ้าเมืองแห่งชิงโจว แต่ยังไม่ถึงเวลาอัน
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เหมาะสมจะไปเยี่ยมเยยีน ไม่คาดคดิว่าพวกเขากลบัเป็นฝ่ายมาหาก่อน ฮหูยนิ

แห่งจวนเจ้าเมืองนี้มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นสตรีชั้นสูงผู้เพียบพร้อมสง่างาม 

จู่ๆ ก็ยินยอมมอบของขวัญให้โดยไม่ค�านึงถึงฐานะ นั่นท�าให้คนตระกูลหลี่

ประทบัใจยิ่ง

เหลิ่งซื่อสั่งสาวใช้ส่งของขวัญผูกไมตรีให้อีกฝ่าย “ข้ามากะทันหัน จึง 

ไม่ได้เตรยีมของดีๆ  มามอบให้ ขอท่านทั้งสองอย่ามองเป็นเรื่องน่าขนัเลย”

ซ่งซื่ออดเอ่ยขึ้นไม่ได้ “ของพวกนี้ล้วนหาซื้อไม่ได้ในชงิโจว ฮูหยนิยงั

อุตส่าห์มนี�้าใจ นี่นบัว่าเป็นความโชคดขีองข้านกั...”

ซ่งซื่อเหน็ว่าเดก็ทั้งสองนั้นหน้าตาน่ารกัน่าเอน็ด ูจงึสั่งคนไปน�าขนมและ

ผลไม้ออกมาให้

ทั้งสองครอบครัวสนทนากัน กระทั่งเวลาผ่านไปครึ่งชั่วยามอย่างไม ่

รู้เนื้อรู้ตวั

เมื่อเห็นว่าตะวันใกล้ตรงศีรษะ เหลิ่งซื่อก็รู้สึกเป็นกังวลที่เซี่ยเจินอยู่

จวนคนเดียวจึงเตรียมตัวเอ่ยลา แต่แล้วสตรีอาวุโสคนหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะ

เสยีก่อน “นายหญงิ นายน้อยฟื้นแล้วเจ้าค่ะ!”

ซ่งซื่อนั้นรกับุตรชายมาก นางผุดลุกขึ้นทนัท ี“เป็นอย่างไรบ้าง ตวัหาย

ร้อนหรอืยงั”

บ่าวรบัใช้อาวุโสเอ่ยตอบ “ตวัยงัร้อนอยู่เจ้าค่ะ แล้วกย็งัเพ้อด้วย”

ซ่งซื่อกังวลใจ บุตรชายตัวร้อนมาทั้งวันทั้งคืนแล้วยังไม่ทุเลา นาง 

นั่งลงอย่างไม่สงบนิ่ง อยากจะลุกไปดูลูก แต่มอิาจเพกิเฉยต่อครอบครวัของ

ท่านเจ้าเมอืง

เหลิ่งซื่อเห็นท่าทีทุกข์ใจของอีกฝ่าย จึงเรียกเซี่ยหรงและเซี่ยเฉียนมา

ข้างกาย แล้วเอ่ยขึ้นอย่างเหมาะสม “บุตรนั้นส�าคญัมาก ฮูหยนิซ่งรบีไปดูแล

เขาก่อนเถดิ พวกเรากจ็ะขอลากลบัพอด”ี

ซ่งซื่อนั้นกงัวลเรื่องบุตรชายมาก จงึไม่เอ่ยลาให้มากความ เมื่อส่งแขก

ตระกูลเซี่ยแล้วกป็รี่ไปเรอืนด้านหลงัทนัที
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บุตรชายยงัคงตวัร้อน นางไม่รู้จะท�าเช่นไร เมื่อนกึถงึต�ารบัยาที่เหลิ่ง- 

ซื่อมอบใหก้ข็บฟันแน่น รบีสั่งคนไปต้มยา ได้แต่หวงัวา่จะช่วยบตุรชายได้บ้าง

หลงัจากสมาชกิตระกูลเซี่ยกลบัถงึจวน ถงึพบว่าเซี่ยเจนิตื่นนอนแล้ว

คุณหนูตัวน้อยนั่งอยู่ขั้นบันไดประตูฉวนฉวา เท้าแก้มมองตรงไปยัง

ประตู เมื่อวานนางเพิ่งมาถึงชิงโจว ใจจึงยังไม่สงบนัก ซวงอวี๋คะยั้นคะยอ 

อยู่นานสองนาน แต่นางกย็งัไม่ยอมกลบัเข้าไปด้านใน

เพยีงแค่เหน็บดิามารดาและพี่น้อง นางกลุ็กขึ้นตะโกนอย่างยนิด ี“ท่าน

แม่ ท่านพ่อ!”

เหลิ่งซื่อมองเห็นบุตรสาวแต่ไกล ท่าทีโดดเดี่ยวเหงาหงอยนั้นท�าให ้

ผู้เหน็หวัใจกระตุก จงึได้รบีมาอุ้มนางขึ้น “เกาเกา เหตุใดเจ้าถงึมาอยู่ตรงนี้”

เซี่ยเจนิยู่ปากพร้อมทั้งเอ่ยขึ้น “พวกท่านเล่าไปไหน เหตุใดจงึทิ้งข้าไว้

คนเดยีว”

เหลิ่งซื่ออธบิายแก่นาง “พวกเราไปเยี่ยมเพื่อนบ้านตระกูลหลี่ตรงนี้เอง 

เจ้าก�าลงัหลบัสบาย จงึไม่มใีครปลุกอย่างไรเล่า”

เมื่อนางรูส้าเหต ุกไ็ม่รูส้กึน้อยเนื้อต�่าใจอกี จะไปหาใครนั้นนางกไ็ม่เกบ็

เอามาใส่ใจ

อารมณ์ของเดก็ๆ แปรเปลี่ยนอย่างรวดเรว็ ประเดี๋ยวเดยีวเซี่ยเจนิกไ็ป

เล่นกบัเซี่ยเฉยีนและเซี่ยหรง ในบรรดาบุตรทั้งสามคน เซี่ยเจนิซุกซนกว่าใคร 

ทั้งเสยีงหวัเราะสดใสกงัวาน ยามยิ้มดวงตาของนางกย็ิ้มตาม แม้นางต้องการ

ดาวเดอืนจากฟ้า กค็งไม่มใีครกล้าปฏเิสธ

ไม่กี่วันหลังจากนั้น คู่สามีภรรยาตระกูลหลี่ก็มายังจวนตระกูลเซี่ย

พร้อมนายน้อยหลี่อวี้ เพราะต�ารับยาของเหลิ่งซื่อ หลี่อวี้ถึงได้อาการดีขึ้น  

ซ่งซื่อจงึซาบซึ้งใจต่อตระกูลเซี่ยยิ่งนกั

ขณะเหลิ่งซื่อรับแขกอยู่ที่เรือนรับรองด้านหน้า เซี่ยเจินคิดจะพาน้อง

สาวไปดูเสยีหน่อย “อาเฉยีน พวกเราไปที่เรอืนด้านหน้ากนัเถอะ”
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เซี่ยเฉียนไม่สนใจ นางคุกเข่าขุดหาไส้เดือนอยู่ใต้ต้นไม้ ก้มหน้างุดๆ 

ขณะพูด “ข้าไม่ไป พี่ใหญ่บอกให้ขุดหาไส้เดอืน แล้วจะพาข้าไปตกปลา”

เซี่ยเจนิกระทบืเท้า “ตกปลามอีะไรน่าสนุกกนั”

เซี่ยเฉยีนเงยหน้าย้อนถาม “แล้วเรอืนด้านหน้ามอีะไรน่าสนุกล่ะ”

ดวงตากลมโตทั้งสองคู่จดจ้องกัน เซี่ยเจินกระแทกเสียงด้วยอารมณ์

เดก็ๆ “เช่นนั้นข้าไปคนเดยีวกไ็ด้!”

นางเอ่ยพลางไม่สนใจเซี่ยเฉียน จับกระโปรงเดินตรงไปยังเรือนด้าน

หน้า ซวงอวี๋ส่ายหน้าและเดนิตามไปอย่างระอา

เซี่ยเจนิเปน็เดก็กระตอืรอืร้นมชีวีติชวีา ที่ไหนมผีูค้นมากนางกจ็ะรบีวิ่ง

ไปหา เช่นวนันี้พอทราบว่าจะมแีขกมาที่จวนจงึคดิอยากออกไปดู นางยงัเลก็ 

ขาจงึสั้น เดนิได้ไม่เรว็นกั กว่าจะถงึห้องโถงกใ็ช้เวลาไปหนึ่งเค่อ

เสียงพูดคุยดังเล็ดลอดออกมา มีเสียงท่านแม่และใครอีกคนที่นาง 

ไม่รู้จกั

เซี่ยเจินตั้งท่าเดินเข้าไปด้านใน เพียงก้าวแรกก็มีคนเดินออกมาจาก 

ด้านในพอดี

อกีฝ่ายมใีบหน้ารูปไข่ขาวนวลแลดูอ่อนโยน ขนตางอนยาวเป็นแพ ดู

น่ารักกว่าเซี่ยเฉียนเสียอีก แต่ก็ค่อนข้างผอมบาง ใบหน้าซีดเซียวคล้ายเพิ่ง

หายป่วย เซี่ยเจนิกะพรบิตามองซ�้าๆ เมื่อนกึขึ้นได้จงึเอ่ยถาม “เจ้าเป็นใคร”

เขาคอืหลี่อวี้ บุตรชายคนเดยีวของตระกูลหลี่ที่มาพร้อมกบัซ่งซื่อ อายุ

ราวห้าหกขวบ ดูแล้วน่าจะสูงพอๆ กบัเซี่ยเจนิ

หลี่อวี้ถูกนางจ้องมองอย่างไม่เกรงกลวั “ข้าชื่อหลี่อวี้”

เซี่ยเจินเข้าใจว่าอีกฝ่ายแซ่หลี่ชื่อ ‘อวี้’ ที่หมายถึงหยก เนื่องจากชื่อ 

ท่านแม่ของนางก็มีค�าว่า ‘อวี้’ ซึ่งหมายถึงหยกเช่นกัน นางจึงคิดว่าเป็น 

เด็กหญิง เนื่องจากอีกฝ่ายมาเป็นแขก จึงควรมีไมตรีจิตด้วย “เจ้าหน้าตา 

งดงามจรงิๆ ปีนี้ข้าอายุห้าขวบ เจ้าล่ะ ข้าเรยีกเจ้าว่าน้องหญงิอวี้ดหีรอืไม่”

ใบหน้าหลี่อวี้ซดีเผอืด สกัพกัเขาจงึพูดขึ้น “ข้าไม่ใช่น้อง”
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เซี่ยเจนิเปลี่ยนความคดิอย่างรวดเรว็ “พี่หญงิเสี่ยวอวี้?”

ไม่แปลกที่เซี่ยเจนิจะมองข้าม เพราะหลี่อวี้มรีูปลกัษณ์ค่อนข้างงดงาม 

ผู้มองล้วนมุ่งความสนใจไปที่ใบหน้า ไม่สนใจเสื้อผ้าที่เขาสวม อีกทั้งเขาเพิ่ง

ฟื้นตวัจากอาการป่วยหนกั เมื่อสวมชุดสนี�้าเงนิอ่อนยิ่งดูอ่อนหวานมากขึ้น...

หลี่อวี้ร�าคาญจึงแก้ไขค�าให้ถูกต้อง “อวี้คือฟู่อวี้ หมายถึงมั่งมีร�่ารวย 

ไม่ใช่ทั้งพี่หญงิหรอืน้องหญงิ เจ้ามคิวรเรยีกข้าว่าพี่หญงิ!”

เมื่อเซี่ยเจินเข้าใจที่อีกฝ่ายพูด ดวงตาก็พลันเบิกกว้างอย่างเหลือเชื่อ 

เดก็หญงิที่งดงามนี้แท้จรงิเป็นเดก็ชาย

นางไม่เชื่อ!

เซี่ยเจนิรู้สกึมนึงง จ�าได้ว่านางเคยอาบน�้ากบัพี่ใหญ่เซี่ยหรงเมื่อยงัเลก็ 

เหน็จดุแตกต่างกนัของทั้งหญงิและชาย นางจงึยื่นมอืไปแตะช่วงขาด้านในของ

หลี่อวี้อย่างไม่ทนัคดิ

เวลาผ่านไปครู่ใหญ่ ความเงยีบปกคลุมไปทั่วทั้งทางเดนิ

เซี่ยเจนิรบีชกัมอืกลบั “โอ๊ะ...”

เมื่อเงยหน้าขึ้นมอง ใบหน้าของหลี่อวี้เจือสีเขียวและสีแดง นัยน์ตา 

ลุกวาวราวกบัจะจบันางกนิลงท้องกไ็ม่ปาน



สาม
ปรปักษ์

หลี่อวี้ไม่ได้พดูโกหก เขาเป็นบรุษุอย่างแท้จรงิ

ทั้งสองคนมอีายไุม่ห่างกนันกั เขาแก่กว่าเซี่ยเจนิเพยีงครึ่งปี เหตเุพราะ

ร่างกายอ่อนแอและป่วยบ่อย รวมถึงร่างกายเด็กชายเจริญเติบโตช้ากว่า 

เดก็หญงิ เขาจงึตวัเตี้ยกว่านางเลก็น้อย ดงันั้นไม่น่าแปลกใจ เมื่อแรกเหน็นาง

จงึคดิว่าเขาเป็นน้องสาว

ความจรงิที่ชดัเจนเช่นนี้ท�าให้เดก็ทั้งสองเก้อเขนิกนัเลก็น้อย

เซี่ยเจนิแม้ยงัเดก็ แต่หลงัจากสมัผสัตวัผู้อื่นอย่างถอืวสิาสะกร็ูส้กึเสยีใจ

เลก็น้อย นางไพล่มอืไปด้านหลงั ก่อนพูดเสยีงอู้อี้ “อย่ามาโทษข้านะ ใครใช้

ให้เจ้างดงามเช่นนี้เล่า...”

ไม่ง่ายนกัที่สหีน้าของหลี่อวี้จะกลบัคนืสู่ปกต ิเมื่อได้ยนิประโยคเช่นนี้

หน้ากเ็ขยีวอกีครั้ง “ถงึอย่างนั้นเจ้ากไ็ม่สามารถ...” ยงัไม่ทนักล่าวจบประโยค

ด ีเขากห็ยุดชะงกัไป

เขามาที่นี่ในฐานะแขกผู้มาเยอืนพร้อมมารดา นั่งอยูใ่นห้องโถงร่วมครึ่ง

ชั่วยามแล้ว กระทั่งต้องการเข้าสุขาจงึเดนิตามสาวใช้ออกมา ไม่คาดว่าจะพบ

เจอเดก็น้อยที่หยาบคายเช่นนี้
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เซี่ยเจินรู ้ดีว่าตนผิด นางคุ ้นชินกับการออดอ้อนอย่างชาญฉลาด  

ยามนี้จงึไม่คดิมาก คว้ามอืของหลี่อวี้ พลางเอ่ยด้วยรอยยิ้ม “เจ้าอย่าโกรธเลย 

เดี๋ยวข้าจะร้องเพลงให้ฟังดหีรอืไม่”

น�้าเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลผสานกับรอยยิ้มแสนหวาน ท�าให้หลี่อวี้

ตระหนกัได้ว่านางน่ารกัเกนิใคร แต่ในใจเขาพลนักู่ร้อง นางน่ารกัแล้วอย่างไร

เล่า ยงักล้าจบัเนื้อต้องตวัเขาอยู่เช่นนี้!

เมื่อเหน็ว่าหลี่อวี้ไม่มทีที่าปฏเิสธ เซี่ยเจนิจงึพาเขามาที่ทางเดนิและเริ่ม

ร้องเพลงด้วยน�้าเสยีงสดใส “เจ้าถั่วขาว ข้ากลบัมาแล้ว...”

นางเรยีนรูเ้พลงนี้ระหว่างทางมาชงิโจว ขณะกลุม่เดก็ข้างทางวิ่งข้ามถนน

ได้พากนัร้องเพลงนี้ เซี่ยเจนิจดจ�าได้ทนัท ีน�้าเสยีงนางนั้นนุ่มนวลไพเราะ ส่อ

ส�าเนยีงว่าเกดิในเมอืงหลวง ทั้งอ่อนหวานกว่าเดก็ทางใต้ ยามเอื้อนเสยีงท�าให้

หวัใจผู้คนคล้อยตามร่วมขบัขาน

มือหลี่อวี้ยังคงถูกนางจับแกว่งไปมา เขาไม่เต็มใจตั้งแต่แรก และไม่ 

รู้สึกดีไปกับนางด้วย ครั้นจ้องมองใบหน้านาง ถึงได้รู้ว่าดวงตาสีด�าเปล่ง

ประกายมองเขาอย่างใจจดใจจ่อ ครู่เดยีวใบหน้านั้นพลนัเปลี่ยนเป็นสแีดง และ

เบอืนหนไีปทางอื่น

“ไปที่ใด ไปที่แม่น�้า ในแม่น�้ามปีลาหมู...”

ลมหนาวพดัพาผ่านมา กลบีดอกฉยงฮวาล่องลอยมาตามสายลม กลิ่น

หอมนั้นเจือกลิ่นกายของเด็กหญิง หลี่อวี้รู้สึกปวดคอจึงต้องหันหน้ากลับมา

อกีครั้ง เขาเหน็นางให้ความสนใจแก่ดอกฉยงฮวาภายในลานบ้าน ใบหน้านั้น

ขาวราวกบัไข่ปอก แตกต่างจากเดก็หญงิคนอื่นที่เขาเคยพบเจอ ไม่มใีครงดงาม

ได้อย่างนางสกัคน ทั้งขาวใสราวกบัแก้ว ช่างไร้ที่ตเิสยีจรงิ

นางงดงามกใ็ช่อยู่หรอก แต่ขาดความคดิความอ่านไปเสยีหน่อย

ความอดัแน่นบรเิวณช่องท้องพลนัแล่นเข้ามา หลี่อวี้ระลกึถงึเรื่องส�าคญั

ที่ต้องท�าทนัท ีจงึคดิปล่อยมอืออกจากนาง “ข้าอยากไป...”

สุขา...
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เซี่ยเจนิไม่ยอมปล่อยเขา และกงัวลเลก็น้อย “เจ้ารอเดี๋ยวส ิข้ายงัร้อง

ไม่จบเลย...”

เมื่อถูกขดัจงัหวะ นางกเ็อ่ยขึ้นมาก่อนจะร้องเพลงต่อ หลี่อวี้แทบร้องไห้ 

แม้ว่าเพลงไพเราะน่าฟัง แต่เขามเีรื่องเร่งด่วนกว่าการฟังเพลงของนาง!

เขาเพิ่งหายป่วย ยงัไม่ค่อยมเีรี่ยวแรงมากนกั ดิ้นสองสามครากม็อิาจ

หลุดพ้นอุ้งมอืมารของนางได้

สาวใช้ทั้งสองฝ่ายต่างกล็�าบากใจ เดก็ทั้งสองเป็นบุตรของเจ้านาย ไม่

อาจขดัใจหรอืท�าให้ขุ่นเคอืงได้ พวกนางจงึไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไรดี

ท้ายที่สดุสาวใช้ของหลี่อวี้กเ็ดนิเข้ามาเอ่ยอย่างสภุาพ “คณุหนรูอง นาย

น้อยของพวกเรา...”

แต่กส็ายไปเสยีแล้ว ยามนี้หลี่อวี้ทนไม่ไหวอกีต่อไป

เซี่ยเจนิยงัไม่ทนัตั้งตวั หลี่อวี้กผ็ลกันางออกพร้อมเอ่ยอย่างโกรธเคอืง 

“อย่ามาแตะต้องตวัข้า!”

เซี่ยเจนิถูกผลกัจนผงะถอยไปสองสามก้าว ซวงอวี๋รบีมาจบัตวันางจาก

ด้านหลงั ป้องกนัไม่ให้ล้มลงกบัพื้น

นางมองหลี่อวี้เดนิจากไปอย่างฉงน แล้วหนัมามองซวงอวี๋ “ท�าไมเขาถงึ

โกรธ”

ซวงอวี๋กระแอมไอเลก็น้อย เดก็ๆ ต่างกม็ศีกัดิ์ศร ีเพยีงมองปราดเดยีว

กร็ู้ว่าหลี่อวี้ทะนงตวัสูง นางจงึเลอืกที่จะปกปิดความจรงิ “นายน้อยหลี่คงไม่

ชอบฟังเพลงกระมงัเจ้าคะ”

เซี่ยเจินพยักหน้าขณะครุ่นคิด ไม่ชอบก็ไม่ชอบสิ แต่บอกนางสักค�า 

ไม่ดกีว่าหรอื

เดก็หญงิคดิว่าตนกร็้องเพลงเพราะอยู่นะ

ในห้องโถง เพยีงเหน็หลี่อวี้หน้าตาซดีเซยีวกลบัมาซ่งซื่อกต็กใจ เหตุ

ใดสีหน้าบุตรชายไม่สู้ดีนัก จึงรีบถามสาวใช้ว่าเกิดเหตุใดขึ้น เพราะเกรงใจ 
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เหลิ่งซื่อที่นั่งอยู่ สาวใช้จึงตอบอย่างไม่เต็มปากเต็มค�านัก “นายน้อยพบกับ 

คุณหนูรอง...”

หลี่อวี้ปรายตามองนางก่อนสั่งให้เงยีบเสยี สาวใช้จงึหุบปากสนทิ

เขาหยุดอยู่ตรงหน้าซ่งซื่อ ก้มหน้าลงแล้วเอ่ยขึ้น “ท่านแม่ ข้ารู้สกึไม่

ค่อยสบาย พวกเรากลบักนัเถอะ”

หลี่อวี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเมื่อออกไปด้านนอก แต่ซ่งซื่อไม่รับรู้เรื่อง

ราวใด เมื่อได้ยนิเช่นนี้จงึแตะหน้าผากบุตรชายอย่างหวั่นใจ “ตวัร้อนอกีแล้ว

หรอื”

เมื่อไม่มสีญัญาณอาการไข้ ซ่งซื่อจงึถอนใจ ก่อนหนัไปยิ้มให้เหลิ่งซื่อ 

“เดก็ๆ ยงัไม่ค่อยรู้ความ ท�าให้ฮูหยนิล�าบากเสยีแล้ว หากไม่ได้ต�ารบัยาของ 

ฮูหยนิในครั้งก่อน เกรงว่าอาการของอวี้เอ๋อร์คงไม่ดเีท่าตอนนี้”

เอ่ยเสรจ็นางกส็ั่งให้หลี่อวี้ขอบคุณเหลิ่งซื่ออกีครั้ง

แม้ไม่มียาพวกนั้นหลี่อวี้ก็ไม่ถึงแก่ความตาย แต่ไม่อาจฟื้นตัวเร็วได้

ขนาดนี้ และอาจตัวร้อนนอนซมอยู่ด้วยซ�้า ใครจะรู้เล่าว่ามันอาจร้อนจนเผา

สมองเขามอดเป็นจุณเลยก็ได้ ดังนั้นซ่งซื่อแสดงความซาบซึ้งต่อตระกูลเซี่ย

เช่นนี้ ใช่ว่าจะไม่มเีหตุผล

เหลิ่งซื่อส่ายหน้า “ไม่ต้องขอบคุณข้าซ�้าหรอก อย่างไรเสยีเรากเ็ป็นเพื่อน

บ้านกนั การช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัล้วนสมควรแล้ว” หลี่อวี้ยงัคงก้มหน้าไม่พูด

ไม่จา “เมื่อครู่นายน้อยเพิ่งบอกว่าไม่สบาย ไม่เชญิหมอมาตรวจดูเสยีหน่อย

หรอื”

หวัใจของซ่งซื่ออบอวลด้วยความอบอุน่ นางประคองบตุรชายลกุขึ้นยนื

พร้อมเอ่ย “ขอบคุณฮูหยนิมากที่ปรารถนาด ีแต่ข้ายงัมหีมอดีๆ  อยู่... นี่กผ็่าน

มานานพอสมควร ข้าคงต้องขอตัวลากลับแล้ว” พวกนางมาที่นี่ได้พักหนึ่ง 

กระทั่งล่วงเข้าเวลาอาหารมื้อกลางวนั

เดิมทีเหลิ่งซื่อตั้งใจจะเชิญซ่งซื่อร่วมมื้ออาหาร ไม่คาดว่านางต้องการ

กลบัก่อน จงึไม่รั้งอกีฝ่ายไว้
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ยามซ่งซื่อจะจากไป เซี่ยเจนิกลบัโผล่มายนือยู่ข้างๆ เหลิ่งซื่อ ดวงตา

เมลด็ซิ่ง16 กะพรบิปรบิๆ จ้องมองซ่งซื่ออย่างใคร่รู้ ครั้งก่อนที่ไปเยี่ยมเยยีน

คฤหาสน์ตระกูลหลี่นางไม่ได้ไปด้วย เหลิ่งซื่อจงึแนะน�าให้รูจ้กัอกีฝ่าย “เกาเกา 

นี่คอืท่านน้าซ่ง”

เซี่ยเจนิเอ่ยเสยีงดงัอย่างรู้ความ “ท่านน้าซ่ง”

เจ้าก้อนเกี๊ยวน้อยที่ขาวราวหยกสลกัจู่ๆ กโ็ผล่มา เกอืบท�าให้ซ่งซื่อไม่

อยากกลบัคฤหาสน์ ตระกูลเซี่ยนี้ได้รบัพรพเิศษ สมาชกิล้วนงดงามจนท�าให้

ผู้คนรู้สกึละอายใจ

เหลิ่งซื่อเอ่ยขึ้น “ส่วนนี่คือนายน้อยแห่งตระกูลหลี่ แก่กว่าเจ้าครึ่งปี 

เรยีกเขาว่าท่านพี่ส”ิ

เซี่ยเจนิพยกัหน้า “ท่านพี่เสี่ยวอวี้”

สีหน้าของหลี่อวี้แปรเปลี่ยนไปมา คิดถึงความอับอายตอนอยู่ต่อหน้า

นาง จากนี้เขาไม่คดิจะพบพานอกี

เมื่อบุตรชายไม่เอ่ยตอบ ซ่งซื่อจงึยิ้มอย่างลุแก่โทษ “อวี้เอ๋อร์ขี้อาย ไม่

ค่อยพูดกบัใครนกั คุณหนูรองอย่าแปลกใจ วนัหน้าเมื่อคุ้นเคยกนัแล้ว เขาก็

จะพูดจาเยอะขึ้นเอง”

เซี่ยเจนิไม่คดิเลก็คดิน้อยสกันดิเดยีว “ท่านพี่เสี่ยวอวี้เกดิมารปูงาม แม้

ไม่พูดไม่จา เขากย็งังดงามอยู่ด”ี

หลี่อวี้ไม่ต่างจากแมวที่ถูกเหยยีบหาง จงึถลงึตาจดจ้องนาง

เซี่ยเจนิหยุดอยู่ตรงหน้าประตูจวนพร้อมรอยยิ้มน่ารกัยิ่งกว่าใคร และ

เอ่ยชวนผู้มาเยือนให้มาที่จวนนางอีก ซ่งซื่อตกปากรับค�า ก่อนก้าวเข้าไปใน

คฤหาสน์ตระกูลหลี่

เมื่อหลี่อวี้กลบัถงึคฤหาสน์กม็คีนส่งเข้าห้องพร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ เขา

ตดัสนิใจเดด็ขาดว่า จากนี้ไปจะไม่คบค้าสมาคมกบัตระกูลเซี่ยอกี โดยเฉพาะ

16 เมลด็ซิ่ง คอืเมลด็แอปรคิอต
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เดก็หญงิคนนั้น ต่อให้นางน่ารกัหรอืร้องเพลงเพราะ เขากไ็ม่ชอบนางอยู่ด!ี

หลงัจากส่งแขกแล้ว เซี่ยเจนิกก็ระโดดโลดเต้นกลบัมาที่ห้องโถงพร้อม

เหลิ่งซื่อ ยังไม่ทันไรเหลิ่งซื่อก็หยุดเดินพลางเอี้ยวตัวมองนางด้วยสีหน้ายาก

จะคาดเดา “เกาเกา เมื่อครู่เกดิอะไรขึ้นกนัแน่”

เซี่ยเจนิงุนงงและกะพรบิตากลมโต “ท่านแม่หมายถงึสิ่งใดหรอื”

เหลิ่งซื่อนึกถึงท่าทีของหลี่อวี้เมื่อครู่ มิหน�าซ�้ายังมีประโยคที่สาวใช้ 

ตระกูลหลี่พูดค้างไว้ “เจ้าพบกบันายน้อยหลี่แล้วหรอื”

เดก็หญงิพยกัหน้าพลางชี้ระเบยีงทางเดนิ “ข้าพบเขาตรงนั้น”

เช่นนั้นนางกพ็อจะเข้าใจแล้วว่าเหตใุดหลี่อวี้ถงึมท่ีาทผีดิปกต ิบตุรสาว

ตวัดคีงยั่วยุให้ผู้อื่นโกรธ เหลิ่งซื่อถอนหายใจ เกาเกาของนางทั้งฉลาด ซุกซน 

และร้ายกาจตั้งแต่ยงัเดก็ แต่แล้วอย่างไร ท้ายที่สุดแล้วบุตรสาวกแ็สร้งท�าตวั

ไร้เดยีงสาดูน่าสงสาร ท�าให้มารดาที่คดิจะอบรมสั่งสอนต้องใจอ่อนอยู่ร�่าไป

ในทแีรก เหลิ่งซื่อคดิเพยีงว่าเดก็ทั้งสองคงเล่นสนุกกนัธรรมดา แต่มา

รู้ทหีลงัว่าเรื่องไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อได้ฟังจากปากของซวงอวี๋

เจ้าหนูเกาเกาคนนี้...

ไม่น่าแปลกใจเลยที่วนันั้นใบหน้าของหลี่อวี้จะซดีเผอืดจนน่าตกใจ!

เดก็น้อยที่น่าสงสาร... เดาว่านั่นคงท�าให้เขาไม่พอใจมากทเีดยีว

เหลิ่งซื่อเดาไม่ผิด จากนั้นราวสองเดือน แม้ซ่งซื่อมาเยี่ยมเยือนบ่อย

ครั้ง แต่กลบัไม่พบหลี่อวี้อกี

เซี่ยเจนิถามอย่างสงสยัใคร่รู้ “ท่านน้าซ่ง เหตุใดท่านพี่เสี่ยวอวี้ถงึไม่มา

ด้วยเจ้าคะ”

ซ่งซื่อนกึถงึท่าทางยนืกรานปฏเิสธของบุตรชาย นางจงึยิ้มอย่างสุภาพ 

“เขาร่างกายไม่แขง็แรง ยงัต้องพกัผ่อนอยู่บ้านน่ะ”

เซี่ยเจนิพยกัหน้าตอบอย่างเข้าใจ และไม่ถามถงึอกี
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หลังจากนั้นสองเดือน อากาศร้อนอบอ้าวก็หายไป เมื่อเข้าสู่ต้นฤดู

ใบไม้ร่วง อากาศกเ็ยน็ขึ้นมากทเีดยีว

ช่วงแรกที่เพิ่งเข้ารับต�าแหน่งในชิงโจว เซี่ยลี่ชิงท�างานหนักจนกระทั่ง

การงานเสร็จสิ้น เมื่อทุกอย่างเข้าที่จึงเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ครั้นคิดจะพา

ครอบครวัไปเที่ยวเล่นแถบนอกเมอืง กไ็ด้รบัเทยีบเชญิจากเกาชิ่งแห่งตระกูล

เกา ผู้เป็นเจ้าหน้าที่สารบัญสังกัดการทหาร อีกไม่นานจะถึงวันคล้ายวันเกิด

ครบเจ็ดสิบปีของมารดาเขา ในจวนมีงานเลี้ยงใหญ่โต จึงเชิญข้าราชการใน 

ชงิโจวเข้าร่วมไม่น้อย

ตระกูลเซี่ยเพิ่งย้ายมาชงิโจว และต้องย้ายไปมาอกีหลายครั้ง จงึคดิใช้

โอกาสนี้พบปะท�าความรู้จกัผู้คนให้มากขึ้น เซี่ยลี่ชงิแจ้งให้เหลิ่งซื่อทราบ นาง

กจ็ดัเตรยีมของขวญัวนัเกดิและเสื้อผ้าทนัที

ในวนัที่สบิเจด็เดอืนเจด็ เดก็ทั้งสามคนถกูปลกุแต่เช้าตรู่

เซี่ยเจินยังงัวเงียอย่างเห็นได้ชัด นางมุดตัวเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของ 

เหลิ่งซื่อ “ท่านแม่ เหตุใดต้องตื่นเช้าขนาดนี้...”

เหลิ่งซื่อบีบแก้มคนถามเบาๆ สั่งให้ซวงอวี๋และซวงเยี่ยนพาบุตรสาว 

ทั้งสองไปอาบน�้าล้างหน้า ส่วนนางนั้นไปเลอืกเสื้อผ้าในตู้

วนันี้พวกนางต้องปรากฏตวัครั้งแรก จ�าต้องแต่งกายอย่างงดงามที่สุด



สี่
แขก

เหลิ่งซื่อไม่ได้วางแผนหาสามใีห้บตุรสาวในชงิโจว แต่ยงัปรารถนาให้

บุตรสาวเป็นที่รู้จกัแก่คนทั่วไป นางจงึไม่อาจยอมให้จวนติ้งกั๋วกงเสยีหน้าได้

ผ่านไปครู่หนึ่งก็เลือกอาภรณ์ตัวใหม่ให้แก่เซี่ยเจินและเซี่ยเฉียน ผ้า

แพรนั้นได้มาจากเมอืงหลวง ในชงิโจวแม้มเีงนิทองมากมายแต่กไ็ม่อาจหาซื้อ

ผ้าเซยีงอวิ๋นซา17 ได้ ผ้าผนืนี้ตดัเสื้อตวัสั้นได้ถงึสองตวั บุตรสาวทั้งสองสวม

ได้พอด ีนอกจากนี้นางยงัให้เซี่ยเจนิสวมกระโปรงสแีดงลายองิเถา18 และมอบ

กระโปรงสเีขยีวอ่อนให้แก่เซี่ยเฉยีน

เหลิ่งซื่อยังท�าเสื้อคลุมสีท้องฟ้ายามหลังฝนพร�าให้แก่เซี่ยหรงอีกด้วย 

นางเป็นคนยุตธิรรมมาก ไม่เคยเลอืกปฏบิตัติ่อลูกคนใดเป็นพเิศษ แต่ต่อให้

มารดาไม่เป็นเช่นนั้น เซี่ยหรงก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับน้องสาวที่รักทั้งสองอยู่

แล้ว

เซี่ยเฉยีนและเซี่ยเจนิยนืรอล้างหน้าอยู่หน้าอ่างทองเหลอืง เดก็ทั้งสอง 

17 เซยีงอวิ๋นซา คอืผ้าแพรบางชนดิหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง
18 องิเถา คอืเชอร์รี
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ยงัเลก็ไม่อาจวกัน�้ามาล้างเองได้ จงึต้องให้รอสาวใช้จดัการ เซี่ยเฉยีนล้างหน้า

เสรจ็อย่างรวดเรว็ แต่เซี่ยเจนิแกล้งหยดน�้าใส่หน้านางแล้วหวัเราะ “น้องสาว

ของข้าเป็นเจ้าดอกไม้น้อย เดี๋ยวข้าจะรดน�้าเจ้าเอง”

เซี่ยเฉียนต้องล้างหน้าอีกรอบ ก่อนเอ่ยอย่างไม่พอใจ “พี่หญิงนิสัย 

ไม่ด”ี

เดก็น้อยคดิจะเอาคนื ทว่าโดนเซี่ยเจนิแกล้งซ�้าแล้วซ�้าเล่า สดุท้ายตุก๊ตา

น้อยทั้งสองกเ็ล่นกนัแล้วส่งเสยีงหวัเราะลั่น

เพียงล้างหน้าก็ใช้เวลาร่วมหนึ่งเค่อ แล้วท�าอย่างอื่นจะอีกนานเท่าใด  

เหลิ่งซื่อถอนใจอย่างระอา นางหนัไปเอ่ยกบัเซี่ยหรง “ท่านพ่อของเจ้าไปเรยีก

รถม้า อกีครู่หนึ่งคงกลบัมา เจ้าไปดเูกาเกากบัเซี่ยเฉยีนให้ล้างหน้าบ้วนปากให้

เรยีบร้อยก่อนเถดิ”

เซี่ยหรงพยกัหน้า

เมื่อพี่ชายมาใกล้เด็กทั้งสองก็สงบเสงี่ยมขึ้นทันที เซี่ยเจินเดินมาดึง 

แขนเสื้อเขาแล้วเอ่ยประจบประแจง “พี่ใหญ่มาล้างหน้าให้ข้าส ิข้าจะไม่เล่นอกี”

ในสายตาของพวกนาง แม้ว่าพี่ชายดนู่าเกรงขาม แต่ท้ายที่สดุแล้วกเ็ป็น

แค่พี่ชายธรรมดา เพยีงพวกนางซื่อสตัย์กบัเขา ไม่ว่าร้องขอสิ่งใดเขากพ็ร้อม

รบัปากทั้งนั้น

และเป็นไปตามคาดหมาย เซี่ยหรงรบัผ้าที่เปียกครึ่งผนืมาจากมอืของ

ซวงอวี๋ เขาคุกเข่าแล้วใช้ด้านที่แห้งซบัดวงตาและจมูกของเซี่ยเจนิ “คราวหลงั

อย่าแกล้งอาเฉยีนอกีล่ะ”

ครั้งนี้เซี่ยเจนิเป็นเดก็ดมีาก นางไม่แม้แต่จะขยบั ดวงตาคู่กลมโตสดี�า

สนทิดูราวกบัน�้าบรสิุทธิ์ใสสะอาด “ข้าไม่ได้แกล้งนางเสยีหน่อย ขา้เล่นกบันาง

ต่างหาก” นางหันใบหน้าซาลาเปาน้อยๆ อันนวลผ่องมองไปทางเซี่ยเฉียน  

“ใช่หรอืไม่อาเฉยีน”

น้องสาวเออออตอบพร้อมกบัพยกัหน้ารวัๆ

ในช่วงวกิฤตเิช่นนี้ ไม่มอีะไรดไีปกว่าการร่วมกนัโป้ปดพี่ชาย
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เซี่ยหรงไม่เอ่ยอะไรอีก เขาลูบศีรษะเซี่ยเจินและล้างหน้าให้เซี่ยเฉียน

ตอ่ เสรจ็แล้วกส็อนพวกนางใช้เกลอืและป้อเหอ19 ท�าความสะอาดฟัน เซี่ยเจนิ

ตั้งใจมาก ในด้านนี้นางแตกต่างจากเด็กคนอื่น เพราะให้ความส�าคัญแก่การ

ดูแลร่างกาย รกัสวยรกังามตั้งแต่เดก็ ช่างพถิพีถินัยิ่งนกั

เมื่อดูแลพวกนางจนสะอาดสะอ้าน ซวงอวี๋และซวงเยี่ยนก็แต่งตัวให้

เดก็ทั้งสองด้วยชุดใหม่เอี่ยม จากนั้นสวมฉางมิ่งสั่ว20 ให้ ความจรงิเดก็น้อย

ไม่ต้องหวีผมและเกล้ามวยซับซ้อน แค่ทรงดอกบัวตูมธรรมดาก็น่ารักและ 

อ่อนโยนที่สดุแล้ว ซวงอวี๋ประดบัผมดอกบวัตมูด้วยโซ่ทองลกูปัดประดบัดอกไม้ 

สุดท้ายกม็คีวามคดิแปลกๆ แวบเข้ามาในหวั จงึแต้มจุดชาดสแีดงตรงหว่าง

คิ้วของเซี่ยเจนิ ส่วนเซี่ยเฉยีนมผีมปรกหน้าผากจงึไม่แต้มชาดเหมอืนพี่สาว

เซี่ยเจินมองจากกระจกเห็นสีชาดไม่เข้มนักจึงพอรับได้ เมื่อแต้มชาด 

สีแดงลงบนใบหน้าประหนึ่งถูกแกะสลักของนาง อีกทั้งท�าผมทรงดอกบัวตูม 

ยิ่งดูน่ารกัน่าชงัเพิ่มขึ้นไปอกี

เมื่อบุตรสาวแต่งตวัเสรจ็ เหลิ่งซื่อกเ็ปลี่ยนเสื้อผ้ามานั่งลงหน้ากระจก

ทองเหลอืง ประทนิโฉมอย่างประณตี เกล้าผมมวยสูงตดิเครื่องประดบัศรีษะ

ไข่มุกและหยก นางช่างงดงามดุจเทพธดิา

เซี่ยลี่ชงิรออยู่หน้าประตคูรู่หนึ่ง ภรรยากบัลกูๆ กอ็อกมาจากข้างใน

เมื่อจ้องมองเหลิ่งซื่อ ดวงตาของเขาก็เปล่งประกาย ครั้นมองลงด้าน

ล่าง บุตรสาวทั้งสองกง็ดงามถงึขั้นผู้คนต้องจ้องมองตาไม่กะพรบิ โดยเฉพาะ

เซี่ยเจินน่ารักเป็นพิเศษ ปกตินางสวยงามน่ารักเป็นทุนเดิม ยิ่งแต่งตัวเช่นนี้ 

เขายิ่งชื่นชอบมากขึ้น

19 ป้อเหอ คอืมนิต์
20 ฉางมิ่งสั่ว เป็นของมงคล มลีกัษณะคล้ายแม่กุญแจ เอาไว้สวมคอให้เดก็ๆ เพื่อให้มี
ชวีติยนืยาว
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เซี่ยเจนิจูงมอืเหลิ่งซื่อเดนิไป พร้อมก้มหน้าเล่นหรูอี้สั่วสเีงนิจุดฟ้าและ 

ฉางมิ่งสั่วหมู่เมฆา เมื่อเงยหน้าขึ้นกเ็หน็เซี่ยลี่ชงิ นางจงึกางแขนวิ่งเข้าหาบดิา 

“ท่านพ่อ!”

เซี่ยลี่ชิงรีบคุกเข่าลงรับ ก่อนลูบศีรษะนางอย่างรักใคร่ “เหตุใดยังดู

เหมอืนไม่ตื่นเล่าลูกรกั”

นางถอืโอกาสซกุอ้อมกอดบดิา แล้วออดอ้อนอย่างน่าสงสาร “กท่็านแม่

ปลุกข้ากบัอาเฉยีนตั้งแต่เช้า ท่านพ่อ ข้าง่วง...”

เหลิ่งซื่อมองบตุรสาวผูฟ้้องเรื่องตื่นนอนในอ้อมกอดสาม ีแล้วกห็วัเราะ

อย่างเอน็ดู ตวัเลก็แค่นี้กห็ดัขี้ฟ้องเสยีแล้ว ช่างฉลาดเฉลยีวจรงิเชยีว

เซี่ยลี่ชงิหวัเราะร่าพลางอุม้นางขึ้นรถม้า “เช่นนั้นค่อยหลบับนรถม้าเถดิ

ลูกรกั กว่าจะถงึจวนตระกูลเกาคงใช้เวลาอกีสกัพกั พวกเราไม่เร่งรบีอยู่แล้ว”

เขาหันไปอุ้มเซี่ยเฉียนต่อ รอจนบุตรสาวผู้อ่อนหวานทั้งสองขึ้นรถม้า

เรยีบร้อยแล้ว เขากห็นัไปมองเหลิ่งซื่อ “เมื่อเช้าเจ้าคงเหนื่อยน่าดูใช่หรอืไม่”

เหลิ่งซื่อตอบกลับ “เอ่ยอะไรเช่นนั้นเล่า เกาเกากับเซี่ยเฉียนล้วนเป็น

บุตรสาวที่ข้ารกั ข้าจะเหนื่อยกบัพวกนางได้อย่างไร”

เซี่ยลี่ชงิได้ยนินางพดูจาเช่นนี้กไ็ม่ใส่ใจ ทั้งยงัเอ่ยอย่างหน้าไม่อาย “แล้ว

ข้าไม่ได้รกัเจ้ามากพอหรอือย่างไร”

เซี่ยหรงผู้ยืนอยู่ข้างๆ รีบเดินผ่านทั้งคู่ไปนั่งรถม้าคันหลังด้วยสีหน้า

เรยีบเฉย ราวกบัไม่ได้ยนิบทสนทนานั้น

เซี่ยลี่ชงิปกปิดความอบัอายไม่มดิ “เจ้าเดก็คนนี้”

เหลิ่งซื่อผลกัเขาไปหนึ่งครั้ง “ยงัไม่รบีไปอกี ช้าอกีหน่อยกจ็ะสายแล้ว

นะ”

เซี่ยลี่ชงิจงึขึ้นไปนั่งรถม้าคนัหลงั รถม้าทั้งสองค่อยๆ ขยบัตวัมุ่งหน้า

ไปยงัจวนตระกูลเกา

หลงัจากคนตระกลูเซี่ยออกเดนิทาง ด้านข้างประตคูฤหาสน์ตระกลูหลี่

กป็รากฏเงาร่างคนผู้หนึ่ง
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หลงัมองรถม้าค่อยๆ วิ่งออกไปจนลบัตา หลี่อวี้กถ็อนใจเบาๆ ยงัดทีี่

พวกนั้นไม่เหน็เขา วนันี้คฤหาสน์ตระกูลหลี่กไ็ด้รบัเทยีบเชญิเช่นกนั หลี่ซชีงิ

กบัเกาชิ่งรู้จกักนัมานาน คนหนึ่งค้าขาย คนหนึ่งรบัราชการ หลายสบิปีนี้ไปมา

หาสู่กันไม่เคยขาด คฤหาสน์ตระกูลหลี่ไปเป็นแขกของจวนตระกูลเกาหลาย

ครา แต่มเีพยีงครั้งนี้ที่หลี่อวี้อยากปฏเิสธ

เขาไม่อยากพบเซี่ยเจนิ

เมื่อคดิถงึความทรงจ�าที่เขาฉี่รดกางเกงต่อหน้านาง เขากเ็กลยีดจนไม่

อยากเจอหน้าอีก แต่บ้านใกล้กันแค่นี้ บางครั้งนางเสียงดังอยู่ในสวน เขาก็ 

ได้ยนิชดัเจน เหตุใดจงึบอกได้ว่าเป็นเสยีงนาง นั่นกเ็พราะวนัที่นางร้องเพลง

ให้เขาฟัง น�้าเสยีงอนัไพเราะนั้นได้ยนิเพยีงนดิเดยีวกจ็ดจ�าได้แล้ว

ซ่งซื่อเดนิออกมามองบุตรชายที่ยนือยู่หน้าประตู “อวี้เอ๋อร์ มองอะไร

อยู่น่ะ”

“เปล่าขอรบั ไม่มอีะไร”

ซ่งซื่อย่อมไม่เชื่อ เดก็คนนี้ปกตมิที่าทเีฉยเมยไม่แยแสสิ่งใด หากไม่มี

อะไร เขาจะมองอยู่หน้าประตูนานสองนานท�าไม นางมองตามแต่ไม่พบสิ่งใด 

จงึไม่ถามต่ออกี “หากเตรยีมตวัเสรจ็แล้ว พวกเรากไ็ปกนัเถอะ”

หลี่ซีชิงเดินตามออกมา เขาโอบบุตรชายเดินไปขึ้นรถม้าพร้อมเสียง

หวัเราะ

ตลอดการเดินทางเซี่ยเจินหลับสบายอยู่ในอ้อมกอดของเหลิ่งซื่อ 

กระทั่งถงึจวนตระกลูเกา เหลิ่งซื่อจงึบบีแก้มปลุกนาง “เกาเกา พวกเราถงึแล้ว”

เซี่ยเฉยีนเองกต็ื่นขึ้นมาเช่นกนั “ท่านแม่ ท่านแม่...”

เซี่ยเจนิขยี้ตา มอืหนึ่งจบัมอืเหลิ่งซื่อ ส่วนอกีมอืจูงน้องสาวลงจากรถ

ม้า เบื้องหน้าคอืจวนตระกูลเกาที่แสนโอ่อ่า สูงใหญ่กว่าจวนตระกูลเซี่ย ทว่า

ไม่อาจเทยีบกบัจวนติ้งกั๋วกง มองปราดเดยีวกร็ูว่้าล้วนสร้างจากทอง เงนิ และ

หยกเป็นพะเนนิเทนิทกึ
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ประตใูหญ่ทาสแีดงเงาวบั แม้กระทั่งห่วงเคาะประตทูองเหลืิองยงัเคลอืบ

ทอง

บรเิวณประตมูรีถม้าจอดอยูไ่ม่น้อย ดเูหมอืนว่าคนตระกูลเซี่ยไม่ได้มา

เร็วจนเกินไป ยังมีผู้อื่นมาถึงแต่เช้า บ่าวรับใช้ตรงทางเข้าเห็นเทียบเชิญก็

ต้อนรบัเข้าจวนอย่างสุภาพ เซี่ยลี่ชงิส่งกล่องของขวญัให้ “ใต้เท้าเกาเล่า?”

บ่าวรับใช้รับกล่องของขวัญแล้วกล่าว “ใต้เท้าต้อนรับแขกอยู่ที่ห้อง 

ประเดี๋ยวข้าน้อยจะพาท่านไปขอรบั”

เหลอือกีหนึ่งชั่วยามกว่าจะถงึเวลางานเลี้ยง เหล่าบรุษุร่วมดื่มชาพดูคยุ

กันในห้องโถง ส่วนเหล่าสตรีมีสาวใช้น�าไปกล่าวอวยพรฮูหยินผู้เฒ่าในห้อง

เรอืนด้านหลงั เนื่องจากผู้คนมากมายไม่อาจต้อนรบัได้เพยีงพอ ฮูหยิินผู้เฒ่า

จึงโยกย้ายไปยังศาลาแปดเหลี่ยมที่สวนด้านหลัง เหล่าสตรีจะได้นั่งชื่นชม

ทศันยีภาพอนังดงาม และมวลดอกไม้หลากสสีวยสดงดงาม

สาวใช้ชดุสเีขยีวน�าพวกนางไปพบหญงิชราวยัเจด็สบิปีซึ่งนั่งอยู่ในศาลา 

“ฮูหยนิผู้เฒ่าเจ้าคะ ฮูหยนิเซี่ยมาแล้วเจ้าค่ะ” 

ฮูหยิินผู้เฒ่าแม้เป็นหญงิชรา แต่จติใจประหนึ่งสาววยัเยาว์ สดใสกว่า

หญงิชราทั่วไป นางสวมว่อทู่21 บนศรีษะ สวมชุดปี่เจี่ย22 ลายไผ่สมี่วง และ

เผยรอยยิ้มอนัอบอุ่น

ในศาลามสีตรอีื่นอกีห้าคน สามคนในนั้นคอืสะใภ้ตระกูลเกา ส่วนอกี

สองคอืหยางซื่อ ฮหูยนิของผู้ตรวจการ และฮหูยนิของข้าราชการภายใต้บงัคบั

บญัชาของเซี่ยลี่ชงิ

เมื่อเหน็ว่าเหลิ่งซื่อเดนิเข้ามา ฮูหยิินผู้เฒ่ากย็นืขึ้นต้อนรบั “ฮูหยนิเซี่ย 

มาแล้วหรอื เชญินั่งก่อนส”ิ เมื่อมองต�่าลงสายตานางกถ็ูกดงึดูดเอาไว้ “นี่คอื

สมบตัลิ�้าค่าของฮูหยนิเซี่ยหรอืนี่”

21 ว่อทู่ เป็นหมวกที่สวมแล้วเหมอืนมกีระต่ายเกาะอยู่บนศรีษะ
22 ชุดปี่เจี่ย เป็นเสื้อตวันอกยาวถงึเข่า สาวแรกรุ่นชอบสวม
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เหลิ่งซื่อบอกบุตรสาวทั้งสองให้เรยีกผู้อาวุโส “เกาเกา อาเฉยีน นี่คอื 

ฮูหยนิผู้เฒ่า”

เด็กทั้งสองเอ่ยเรยีกด้วยน�้าเสยีงชวนฟัง ฮูหยินผู้เฒ่าตกหลุมรักทนัท ี

ตระกูลเซี่ยช่างให้ก�าเนดิบตุรได้ยอดเยี่ยม เดก็ทั้งสองนี้มองปราดเดยีวกร็ูแ้จ้ง

ว่ามไิด้ก�าเนดิจากชนชั้นสามญั

ฮูหยนิผู้เฒ่ากลบัมานั่งที่เดมิและแนะน�าเหลิ่งซื่อแก่ทุกคน ด้านขวามอื

คอืสามสะใภ้แห่งตระกูลเกา ส่วนซ้ายมอืคอืหยางซื่อและฟางซื่อ

สะใภ้ตระกลูเกาและฟางซื่อล้วนสุภาพต่อเหลิ่งซื่อมาก สามขีองฟางซื่อ

อยู่ใต้บงัคบับญัชาของเซี่ยลี่ชงิ นางจงึเอาใจใส่เหลิ่งซื่อเป็นพเิศษ แต่หยางซื่อ

หยิ่งยโสเล็กน้อยและน�้าเสียงเย็นชายิ่ง ด้วยคิดว่าต�าแหน่งของสามีสูงกว่า 

ทุกคน ดงันั้นจงึไม่เหน็ใครอยู่ในสายตา

เหลิ่งซื่อเองมใิช่คนธรรมดา เพราะนางเยน็ชามากเช่นกนั

นางไม่ใช่พวกจงใจเสแสร้งเยน็ชา ทว่าเป็นนสิยัอนัแท้จรงิ หากไม่สนทิ

ชดิเชื้อด้วย ผู้อื่นกม็กัได้รบัความเยอืกเยน็จนเสยีวสนัหลงัจากนาง อกีทั้งไม่

คบค้าสมาคมกับคนสอพลอ ไม่ใจไม้ไส้ระก�ากับผู้อื่น และรู้จักวางตัวอย่าง

เหมาะสม

หยางซื่อไม่ชอบใจ ในใจไร้ซึ่งความสุขจนต้องสบถเบาๆ เสยีงนั้นมเีพยีง

ตวันางที่ได้ยนิ

เซี่ยเจินและเซี่ยเฉียนยืนชมดอกไม้อยู่ด้านข้าง เซี่ยเจินหันไปมอง 

หยางซื่อ กะพรบิตาปรบิๆ ครู่หนึ่งกห็นัมาพูดคุยกบัน้องสาวต่อ

ครู่หนึ่งกป็รากฏแม่นางน้อยสองสามคนด้านหน้าศาลา น�าโดยเดก็หญงิ

สวมเสื้อคลุมสีขาวลายผีเสื้อชมหมู่ผกา กระโปรงปักเย็บด้วยด้ายทออย่างด ี

อายุราวแปดขวบ เกล้าผมมวยดูสลบัซบัซ้อน ท่าทกีระตอืรอืร้นอย่างยิ่งยาม

แนะน�าตนเองต่อเดก็รอบข้าง คิ้วนางบางเรยีวสวย พกพาความภาคภูมใิจมา

ด้วย มองแวบเดยีวกร็ู้ถงึนสิยัหยิ่งทะนง

นางมาพร้อมเสยีงเรยีก “ท่านย่า” แล้วถลาเข้าสู่อ้อมกอดฮูหยิินผู้เฒ่า
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ฮูหยิินผู้เฒ่าเอ่ยเตอืนให้นางระวงัตวัเลก็น้อย แต่ในใจกลบัมคีวามสุข 

ก่อนจะหวัเราะพร้อมเอ่ยถาม “ถงถงพาน้องๆ ไปเล่นที่ไหนหรอื”

นี่คือเกาถงถง คุณหนูใหญ่แห่งจวนตระกูลเกาผู้เกิดจากภรรยาเอก 

ส่วนอีกสองเกิดจากอนุภรรยาคนที่สองและสาม ยังมีเด็กอีกคนเป็นบุตรสาว

ของฟางซื่อนามว่าเยี่ยจืออิ๋ง ในบรรดาเด็กเหล่านี้เกาถงถงอายุมากที่สุด คน

อื่นดูจากรูปร่างน่าจะราวๆ สี่หรอืห้าขวบ เยี่ยจอือิ๋งนั้นสูงพอๆ กบัเซี่ยเฉยีน

เกาถงถงชี้ไปทางสวนดอกไม้ “ข้าพาพวกนางไปชมทะเลสาบเจ้าค่ะ  

ตรงนั้นมดีอกบวัผลบิานงดงามเตม็ไปหมด”

ฮูหยิินผู้เฒ่าไม่เหน็ด้วยกบันาง “ทะเลสาบนั้นลื่นนกั คราวหลงัอย่าได้

พาน้องไปอกี”

เกาถงถงเอ่ยอย่างภาคภูมิใจ “ท่านย่าอย่าลืมสิเจ้าคะว่าข้าว่ายน�้าเป็น 

ต่อให้น้องตกลงไป ข้ากช็่วยพวกนางได้อยู่แล้ว!”

แบบนั้นยิ่งมิควรกระท�า เมื่อเห็นว่าฮูหยิินผู้เฒ่าตั้งท่าจะอบรมเด็กๆ  

ฮูหยนิใหญ่กส็ั่งนางทนัท ี“ท่านย่าว่าอย่างไรกท็�าอย่างนั้น อย่าได้ถกเถยีง”

เกาถงถงไม่พอใจมาก แต่ต้องตกปากรบัค�า “ข้าทราบแล้วเจ้าค่ะ”

สวซีื่อ ฮูหยนิใหญ่แนะน�าเซี่ยเจนิและเซี่ยเฉยีนแก่นาง “นี่คอืบุตรสาว

ของฮูหยนิเซี่ย พวกนางนั้นเดก็กว่าเจ้า วนันี้จงึต้องฝากเจ้าให้ช่วยดูแลด้วย”

เดก็ทั้งสองหนัหน้ามามองเกาถงถง กลายเป็นความงดงามคู่หนึ่ง ดวงตา

ทั้งสองคู่มองมา ครู่หนึ่งเกาถงถงจงึเอ่ยขึ้นมา “คนเยอะขนาดนั้นยงัต้องให้ข้า

ดูแล แล้วข้าจะดูทั่วถงึได้อย่างไรเจ้าคะ”

นางถูกผู้อื่นชื่นชมความงามตั้งแต่ยังเล็ก และรู้ตัวว่าตนนั้นงดงามยิ่ง 

แต่เมื่อยืนต่อหน้าแม่นางน้อยทั้งสองนี้ นางกลับรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่า โดย

เฉพาะคนที่มีจุดแดงชาดบริเวณหน้าผาก งดงามราวกับจิ้งจอกน้อยย่างเท้า 

ออกมาจากภาพวาด นางจงึไม่ชอบอกีฝ่ายทนัที

สวซีื่อถลงึตาจ้อง เกาถงถงจงึกลบัค�าทนัท ี“รู้แล้วเจ้าค่ะ ข้าจะดแูลพวก

นางอย่างด”ี
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ภายในหนึ่งชั่วยามกม็สีตรเีข้ามามากมาย หลายคนมาพร้อมบตุร เหล่า

เดก็ๆ รวมกลุม่กนัจ้องมองตุก๊ตาหยกน้อยสองนางที่นั่งอยูใ่นศาลาเป็นตาเดยีว 

จู่ๆ เดก็ตวัน้อยกก็ลายเป็นดั่งภาพวาดในเวลาไม่นาน

เซี่ยเฉยีนพยายามเอื้อมมอืหยบิดอกเบญจมาศบนโต๊ะ แต่น่าเสยีดาย

นางตวัเลก็เกนิไป พยายามอย่างไรกไ็ม่ส�าเรจ็ เซี่ยเจนิไม่อาจเมนิเฉยได้ นาง

เขย่งปลายเท้าเพื่อช่วยน้องสาว ขณะนั้นกไ็ด้ยนิเสยีงแผ่วเบาของใครคนหนึ่ง

เอ่ยขึ้นมา “ฮูหยนิตระกูลหลี่เจ้าคะ”

ท่านน้าซ่ง? แล้วท่านพี่เสี่ยวอวี้มาด้วยหรอืไม่นะ

เซี่ยเจนิหนัไปมองด้วยสหีน้ายนิดปีรดีา แต่น่าเสยีดาย ข้างกายซ่งซื่อ

ไม่ปรากฏใครสกัคน ไม่เหน็แม้แต่เงาของหลี่อวี้

เขาไม่มาหรอื เซี่ยเจนิยู่ปากอย่างผดิหวงั ท่านพี่เสี่ยวอวี้นั้นงดงามมาก 

นางยงัต้องการมองเขาให้เนิ่นนานยิ่งขึ้นไปอกี



ห้า
พบกันโดยบังเอิญ

แม้แม่นางน้อยกลุ่มนี้รู้จักกันมาดีแล้ว แต่เมื่อปรากฏสองผู้มาใหม่ 

ต่างกค็อยเฝ้ามองด้วยความสงสยัอย่างมอิาจหลกีเลี่ยง

เซี่ยเจินและเซี่ยเฉียนคุ้นเคยกับการถูกจับจ้องมาตั้งแต่เล็ก กลับเปิด

เผยเสียด้วยซ�้า ดูแลตัวเองและเล่นกันเองโดยไม่ถูกผู้ใดรบกวนเลย เด็กๆ 

ส่วนใหญ่แค่รูส้กึว่าสองพี่น้องงดงามเกนิไปจนไม่กล้าเข้าใกล้ มเีพยีงเยี่ยจอือิ๋ง

ที่ได้รบัค�าสั่งจากมารดา จงึทกัทายพวกนางด้วยใบหน้าขึ้นสแีดง

และไม่คาดคิดว่าเซี่ยเจินจะเป็นกันเองเช่นนี้ “ข้าชื่ออาเจิน ส่วนนี่คือ

น้องสาวข้าชื่ออาเฉยีน เจ้าชื่ออะไร”

เยี่ยจอือิ๋งนั้นประทบัใจมากจนรบีบอกชื่อตวัเองทนัท ีเดก็ทั้งสามคนจงึ

เล่นด้วยกนั เมื่อเดก็คนอื่นเหน็กพ็ากนัอจิฉา ค่อยๆ เข้ามาท�าความรู้จกัทลีะ

คนสองคน 

ไม่นานเซี่ยเจนิและเซี่ยเฉยีนกก็ลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมใหญ่ 

แม้แต่น้องสาวทั้งสองของเกาถงถงก็เข้าไปร่วมด้วย เกาถงถงกระทืบเท้ามอง

เซี่ยเจนิที่อยู่ท่ามกลางผู้คนอย่างโกรธเคอืง โดยไม่คาดคดิเซี่ยเจนิหนักลบัมา

มองตอบ นยัน์ตาแฝงรอยยิ้มใสซื่อ ราวกบัไม่รู้ว่าอกีฝ่ายโกรธเคอืงสิ่งใด
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เกาถงถงกลบัไปอยูข้่างกายฮหูยนิผูเ้ฒ่า ตดัสนิใจว่าหลงัจากนี้จะไม่เล่น

กบัเดก็โง่พวกนี้อกี

พรบิตาเดยีวกถ็งึเวลาเริ่มงานเลี้ยง เซี่ยเฉยีนและเซี่ยเจนิกลบัมาอยู่ข้าง 

เหลิ่งซื่อ เซี่ยเฉยีนเอ่ยขึ้นอย่างดใีจจนโบกมอืไปมา “ท่านแม่เจ้าคะ วนันี้ข้ารูจ้กั

คนเยอะแยะเลย”

เหลิ่งซื่อลูบศรีษะนาง ก่อนเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้ม “ใครบ้างหรอื”

เดก็น้อยก้มหน้านบันิ้วทลีะนิ้ว “ออื...” ครูห่นึ่งใบหน้านางกข็ึ้นสแีดงเรื่อ 

“ข้าลมืหมดแล้ว...”

เซี่ยเจนิยนืหวัเราะอยู่ข้างๆ นางรู้สกึว่าน้องสาวช่างน่ารกัเหลอืเกนิ จงึ

อดขยี้ใบหน้าซาลาเปาน้อยๆ นั้นไม่ได้ “เจ้าจ�าอะไรได้บ้าง จ�าได้แต่เรื่องกิน

สนิะ”

เซี่ยเฉยีนเอ่ยถามกลบัอย่างไม่พอใจ “แล้วพี่หญงิจ�าได้เช่นนั้นหรอื”

แน่นอนว่าความจ�าของเซี่ยเจนินั้นเป็นเลศิ ไล่เรยีงชื่อของแม่นางน้อย

จนครบทุกคน รวมถงึต�าแหน่งหน้าที่การงานของบดิาด้วย เซี่ยเฉยีนฟังอย่าง

ประหลาดใจ นยัน์ตาแปรเปลี่ยนจากขดัเคอืงเป็นเลื่อมใส มองตาเป็นประกาย

แทบกระโดดเข้าหาและเอ่ยขึ้น “พี่หญงิเก่ง เก่งมากเลย” 

เหลิ่งซื่อกอดเดก็น้อยน่ารกั จมุพติคนนี้ สมัผสัคนนั้น รกัพวกนางอย่าง

ไม่มทีี่สิ้นสุด

ฉากนี้ถูกเกาถงถงพบเห็นอย่างไม่คาดคิด นางยืนขึ้นแล้วเอ่ยถาม  

“อาเจนิความจ�าดขีนาดนี้ ไม่สู้ให้ข้าทดสอบเจ้าหน่อยหรอื”

เซี่ยเจินง่วนอยู่กับการออดอ้อนในอ้อมกอดมารดา และคิดว่าฝ่ายนั้น

พูดกบัผู้อื่นจงึไม่ใส่ใจ

ใบหน้าของเกาถงถงซีดเล็กน้อย นางถามขึ้นอีกครั้ง ฝ่ายสวีซื่อ 

ไม่ห้ามปราม ท่าทางภูมใิจในตวับุตรสาวมาก

เกาถงถงเป็นเดก็ที่มคีวามสามารถและมชีื่อเสยีงในชงิโจว แม้อยู่ในวยั

ราวแปดขวบกส็ามารถอ่านเขยีนและวาดรูปได้ ผู้อาวโุสที่สอนหนงัสอืยงัชื่นชม
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ว่านางฉลาดเฉลยีวยิ่งนกั

ในที่สุดเซี่ยเจนิกห็นัมามองนาง “เจ้าจะทดสอบอะไรข้า”

เกาถงถงเชิดหน้าอวดความภาคภูมิใจ “เจ้าเคยเรียน คัมภีร์หลุนอวี่ 

หรอืไม่ ประโยคในบทที่สบิแถวที่สบิสองมคีวามว่าอย่างไร”

คมัภร์ีหลนุอวี่ รวบรวมค�าสอนของขงจื่อ เดก็วยัเดยีวกบัเกาถงถงเท่านั้น

ถงึจะได้ศกึษาเล่าเรยีน เซี่ยเจนิเพิ่งอายหุ้าขวบยงัเรยีนไม่ถงึ นางจะรูไ้ด้อย่างไร 

ผู้คนต่างมองออกว่าเกาถงถงคิดสร้างความอับอายให้แก่บุตรสาวคนโตของ 

ตระกูลเซี่ย แต่ไม่อาจช่วยเหลือได้ สีหน้าของเหลิ่งซื่อเปลี่ยนไป คิดจะช่วย 

กูห้น้าให้แก่เกาเกา คาดไม่ถงึว่าบตุรสาวจะเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงชดัเจน “เหตใุด

พี่หญงิเกาถามข้าอย่างนี้ เพราะท่านเป็นคนเช่นนี้หรอืเจ้าคะ”

เกาถงถงประหลาดใจ “อะไร”

เซี่ยเจนิกล่าวเสยีงสดใสระรื่นหรูาวกบัขบัขานบทกว ี“จื่อก้งลกูศษิย์ของ

ขงจื่อกล่าวว่า ‘ข้ามิปรารถนาให้ผู้อื่นบังคับข้าท�าสิ่งใด ข้าก็มิบังคับผู้อื่นท�า 

สิ่งนั้น’ ขงจื่อกล่าวว่า ‘จื่อก้ง เจ้าบงัคบัผูอ้ื่นมไิด้หรอก’ นางกะพรบิตาคราหนึ่ง 

“ข้าท่องถูกหรอืไม่”

เซี่ยเจนิไม่เคยร�่าเรยีน คมัภรี์หลุนอวี่ กจ็รงิ แต่เคยอยู่ในห้องเซี่ยลี่ชงิ

ครั้งหนึ่งขณะค้นหาหนังสือส�าหรับเด็กเล็กก็พบคัมภีร์นี้โดยบังเอิญ เซี่ยลี่ชิง

นั้นเป็นบัณฑิต เขาอธิบายให้นางฟังอย่างง่ายๆ โดยให้เรียนรู้จากเหตุการณ์

ต่างๆ ซึ่งมปีระโยคนี้อยู่ด้วย 

ความหมายที่จื่อก้งกล่าวคอื ข้าไม่ต้องการให้ผู้อื่นไร้เหตุผลกบัข้า ข้าก็

จะไม่ไร้เหตุผลต่อผู้อื่น หลังจากนั้นท่านอาจารย์ขงจื่อจึงตอบศิษย์ว่า เจ้าไม่

อาจท�าเช่นนั้นได้หรอก

เกาถงถงแค่ถามไปอย่างนั้น คาดไม่ถงึว่าแม่นางน้อยอายุเพยีงห้าขวบ

จะตอกกลับได้ จึงไม่สบอารมณ์จนหน้าและล�าคอขึ้นสีแดง นางเอ่ยขึ้น “... 

ถูกต้อง”

สวซีื่อยิ้มแขง็ทื่อพลางเอ่ยชื่นชม “สมบตัลิ�้าค่าของฮหูยนิเซี่ยช่างวอ่งไว 
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และฉลาดหลกัแหลมเสยีจรงิ”

เหลิ่งซื่อเพยีงยิ้มตอบกลบัไปเท่านั้น

ก่อนลานจดังานเลี้ยงด้านหน้าจะจดัเสรจ็เรยีบร้อย กว่านซื่อของจวน

และใต้เท้าเกาก็มาเชิญฮูหยินผู้เฒ่าไปนั่งด้านหน้า เหล่าสตรีและลูกหลานจึง

เดนิตามไป

เซี่ยเจนิและเซี่ยเฉยีนเดนิอยูข้่างกายเหลิ่งซื่อ เดก็ทั้งสองอยูค่นละด้าน 

เล่นหูเล่นตาและเล่นซ่อนหากนั

บรรยากาศคึกคักมาก มีเพียงเกาถงถงที่อยู่ด้านหลังฮูหยินผู้เฒ่าที่มี

สหีน้าไม่สู้ดนีกั

ส่วนใหญ่ยามบ้านรั่วแล้วมักเจอฝนทั้งคืน เด็กทั้งสองเล่นกันโดยไม่

สนใจสิ่งรอบข้าง ผลกักนัไปมาจนเผลอชนเกาถงถงเข้า นางถลาไปประมาณ

สองก้าวกห็ยุดอยู่ใต้ประตูพระจนัทร์23 พอด ีไม่ได้สงัเกตผู้ที่เดนิมาด้านหลงั

จึงชนเข้าอย่างจัง เมื่อยืนได้อย่างมั่นคงจึงมองสองสาวน้อยด้วยความโกรธ 

“พวกเจ้าเดนิไม่ดูทางหรอือย่างไร”

สองพี่น้องยนืนิ่งอย่างหวาดหวั่น ด้วยกริ่งเกรงความผดิ จงึยนืเงยีบงนั

ไม่พูดจา

หญงิรบัใช้ข้างกายฮหูยนิผู้เฒ่ามาดเูกาถงถง เมื่อเหน็ว่านางไม่ได้ลื่นล้ม

บาดเจบ็ จงึหนัไปเอ่ยกบัคนด้านหลงั “ขอบคุณนายน้อยเซี่ยมากที่ช่วยคณุหนู

ของเราเอาไว้เจ้าค่ะ”

เซี่ยหรงมารับมารดากับน้องๆ ไม่คาดคิดว่าจะถูกคนถลามาชนจนเขา

รบันางไว้ในอ้อมแขน เขาส่ายหน้าแล้วเอ่ยขึ้น “ไม่เป็นไร”

น�้าเสยีงนั้นคมชดัน่าฟังและให้ความรู้สกึสูงส่งสง่างาม เกาถงถงจงึนกึ

23 ประตูพระจันทร์ คือทางเปิดโล่ง ลักษณะเป็นวงกลมเชื่อมต่อผนังหรือก�าแพงที่ล้อม 
รอบสวน
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ขึ้นได้ว่ามใีครคนหนึ่งอยู่ด้วย นางหนัหน้าไปมองเพื่อกล่าวขอบคุณ “ขอบคุณ

มะ...”

ยงัไม่ทนัเอ่ยจบ นางกถ็ูกเขาดงึดูดความสนใจจนชะงกังนั

แม้เซี่ยหรงเพิ่งอายุสบิขวบแต่สูงกว่าเดก็วยัเดยีวกนั ร่างกายผ่ายผอม

ราวกบัไม้ไผ่ เครื่องหน้ากง็ดงามมาก รูปงามโดดเด่นอย่างไม่ธรรมดา หากโต 

กว่านี้อกีสกันดิคงไม่แคล้วกลายเป็นคู่ชวีติในฝันของบรรดาแม่นางทั้งหลาย

จู่ๆ เกาถงถงกเ็ขนิอายจนใบหน้าขึ้นสแีดงเรื่อ “ขอบคุณนายน้อยเซี่ย 

มากส�าหรบัความช่วยเหลอืเจ้าค่ะ”

เซี่ยหรงจะเอ่ยประโยคเดมิอกีครั้ง แต่เซี่ยเจนิเดนิเข้ามาอย่างร่าเรงิและ

เอยีงคอถาม “พี่ใหญ่มาได้อย่างไร มาหาข้ากบัอาเฉยีนหรอืเจ้าคะ”

เซี่ยหรงย่อตวัลงแล้วเอ่ยกบัน้องสาว “ท่านพ่อบอกว่าเจ้าหลบัระหว่าง

ทาง เกรงว่าเจ้าจะไม่สบาย จงึให้พี่น�าเสื้อมาให้” เอ่ยพลางน�าเสื้อคลุมปักลาย

ดอกพุดตานสชีมพูออกมา เซี่ยเจนิชอบเสื้อคลุมตวันี้มากที่สุด รู้ดวี่าเซี่ยลี่ชงิ

สั่งให้คนกลบัไปเอาเสื้อตวันี้มาจากจวน

เมื่อเซี่ยหรงสวมเสื้อคลมุให้ เซี่ยเจนิกห็วัเราะพลางกางมอืออก “พี่ใหญ่

เจ้าคะ อุ้มข้านะ”

เซี่ยหรงเอ่ยพลางหวัเราะ “กลบัไปค่อยอุ้ม”

การพูดคุยระหว่างสองพี่น้องนั้นท�าให้เกาถงถงประหลาดใจมาก นาง

เบกิตากว้างอย่างตกใจ นกึไม่ถงึว่าแท้จรงิแล้วเขาเป็นพี่ชายของเซี่ยเจนิ ชวีติ

ของเซี่ยเจินช่างโชคดีอะไรเช่นนี้... เกิดมางดงามก็ว่าดีแล้ว นี่ยังมีพี่ชายที่ 

โดดเด่นกว่าใครอกี

ขณะนางโกรธยิ่งขึ้น สายตากลบัมองเซี่ยหรงอย่างไม่ตั้งใจ

ท่านย่าและท่านแม่ของนางต่างขอบคุณเขาอกีครั้ง ยิ่งเซี่ยหรงเอ่ยตอบ

อย่างสุภาพซ�้าๆ ยิ่งชวนมองเข้าไปใหญ่



เฟิงเหอโหยวเยว่
45

โต๊ะจดัเลี้ยงมทีั้งหมดเจด็สบิโต๊ะ ซึ่งพอดกีบัอายขุองฮหูยนิผู้เฒ่า

งานเลี้ยงใหญ่โตเช่นนี้ หากบริเวณลานกว้างใหญ่ไม่พอคงมิอาจ 

จดัได้ ในชงิโจวนั้นจวนตระกลูเกานบัเป็นตระกลูที่มหีน้ามตีายิ่ง งานนี้นอกจาก

เชิญข้าราชการระดับสูงและระดับล่างของชิงโจวแล้ว ยังรวมไปถึงเพื่อนบ้าน

ละแวกใกล้เคียงด้วย อาจกล่าวได้ว่าเป็นการร่วมอวยพรและร่วมสนุกกัน 

อย่างทั่วถงึ

เหลิ่งซื่อพาบตุรสาวทั้งสองมาร่วมโต๊ะกบัฮหูยนิผูเ้ฒ่าเกา เนื่องจากรูจ้กั

ผูค้นไม่น้อยตอนอยูท่ี่ศาลา ครั้งนี้จงึไม่รูส้กึโดดเดี่ยว อกีทั้งซ่งซื่อนั่งอยู่ข้างกนั 

ทั้งสองดูแลซึ่งกนัและกนั มกีารพูดคุยเป็นครั้งคราว ช่างเป็นภาพที่มองแล้ว 

กลมกลนืกนัมากทเีดยีว

เซี่ยเจินโผล่มาจากด้านหลังของเหลิ่งซื่อ ดวงตานางใสราวกับหยดน�้า 

“ทา่นน้าซง่เจ้าขา ท่านพี่เสี่ยวอวี้มาด้วยหรอืไม่เจ้าคะ” ขนาดนางอยูท่ี่นี่กย็งัอด

คดิถงึหลี่อวี้ไม่ได้

ช่วงสองเดอืนที่ผ่านมา ซ่งซื่อตกอยู่ในบ่วงความน่ารกัของเดก็น้อย จงึ

อดลูบศรีษะนางไม่ได้ “อวี้เอ๋อร์มาด้วย ครั้งนี้เขาคงอยู่กบัเกาสวนิ ท�าไมหรอื 

เกาเกาคดิถงึเขาอย่างนั้นหรอื”

เกาสวินคือนายน้อยสามแห่งจวนตระกูลเกา บุตรชายจากครอบครัว

คุณชายรอง ปีนี้มอีายุได้เจด็ขวบ

ตระกูลหลี่มกัไปมาหาสู่กบัจวนตระกูลเกา อายุของเกาสวนิและหลี่อวี้

ไล่เลี่ยกนั ทั้งสองจงึสนทิสนมกนัเป็นอย่างดี

แม้ว่าเซี่ยเจนิยงัเดก็กร็ู้สกึถงึเงื่อนง�าบางอย่าง นางถามขึ้นอย่างสบัสน 

“เหตุใดท่านพี่เสี่ยวอวี้ถงึหลบข้าตลอดเลย เขาเกลยีดข้าหรอืเจ้าคะ”

ซ่งซื่อปฏเิสธซ�้าไปซ�้ามาว่ามใิช่ เดก็งดงามเช่นนางใครเล่าจะเกลยีดได้

ลงคอ

“อวี้เอ๋อร์แค่ยงัไม่คุน้เคยกบัเจ้ากเ็ท่านั้น เขาจะเกลยีดเจ้าได้อย่างไรกนั”

เซี่ยเจินได้รับการปลอบโยนเช่นนั้นก็รู้สึกดีขึ้นอย่างมาก และหลงลืม 
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สิ่งที่ถามไปชั่วพรบิตา นางคอยคบีอาหารให้เซี่ยเฉยีน น้องสาวยงัใช้ตะเกยีบ

ไม่ถนดั ทว่านางนั้นอยากกนิอาหารมาก หากไม่มพีี่สาวคอยดูแล เซี่ยเฉยีนก็

คงกนิอาหารไม่อิ่มท้อง

หลงัจากมื้ออาหารเสรจ็สิ้น เซี่ยเจนิกนิไปได้ไม่เท่าไร ส่วนเซี่ยเฉยีนนั้น

กนิจนอิ่มแปล้

เหลิ่งซื่อหยิบผ้าเช็ดปากส่งให้เซี่ยเฉียน “คราวหลังอย่ารบกวนพี่หญิง

ของเจ้าอกีนะ นางกต็้องกนิข้าวเหมอืนกนั”

ดวงตากลมโตของเซี่ยเฉียนเบิกกว้างราวกับเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง  

เดก็หญงิตวัน้อยจบัมอืเซี่ยเจนิ ดงึไปด้านหนึ่งอย่างละอายใจ “ท่านแม่ ข้าอยาก

พาพี่หญงิไปที่อื่น”

งานเลี้ยงยงัไม่เลกิรา เหลิ่งซื่อยงัต้องพูดคุยกบัฮูหยนิผู้เฒ่าเกา นางไม่

วางใจจงึสั่งซวงอวี๋และซวงเยี่ยนตามไปดูแล “อย่าไปไกลนกั อกีครู่ต้องกลบั

มานะ”

เซี่ยเฉยีนขานรบัเสยีงสูง แล้วพาเซี่ยเจนิวิ่งหายลบัไป

หลงัจากเดนิตามทางได้ครู่หนึ่งกม็าหยุดอยู่ที่ประตูพระจนัทร์ เซี่ยเจนิ

เอ่ยถามอย่างสงสยั “เจ้าจะพาข้าไปไหนหรอื”

น้องสาวตัวน้อยเงยหน้ากล่าวอย่างภาคภูมิใจ “พี่หญิงยังกินไม่อิ่มนี่ 

เจ้าคะ ข้าจะพาพี่หญงิไปหาของอร่อยๆ กนิเองเจ้าค่ะ!”

เมื่อครู่ตอนจะเดินไปลานด้านหน้า เซี่ยเฉียนได้กลิ่นหอมของอาหาร 

และเห็นสาวใช้เดินถืออาหารออกมา นางจึงเดาว่าข้างในนั้นต้องเป็นห้องครัว 

เมื่อเดนิไปต้องพบแต่อาหารอร่อยๆ แน่นอน

เซี่ยเจนิถูกนางลากให้เดนิตาม “ท่านแม่รู้จะโกรธเอานะ”

น้องสาวชะงักไปครู่หนึ่ง แต่เพื่อพี่สาวแล้วนางยอมทุ่มสุดตัว “หาก 

พวกเราไม่พูด ท่านแม่กไ็ม่รู้หรอกเจ้าค่ะ”

ซวงอวี๋กบัซวงเยี่ยนที่อยูด้่านหลงัไม่เอ่ยค�าใด นี่พวกนางต้องท�าเป็นไม่รู้

ไม่เหน็ ไม่ได้ยนิอะไรทั้งนั้นหรอืไม่นะ...
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ดูเหมือนว่าจะประเมินความสามารถในการน�าทางของเซี่ยเฉียนไว้สูง

เกินไป เจ้าก้อนแป้งชมพูทั้งสองเดินเตร่ไปรอบๆ จนผ่านไปหนึ่งเค่อก็ยังไม่

ทราบว่าตนเองอยู่ที่ใด

เซี่ยเฉยีนเบะปากท�าหน้าเหมอืนจะร้องไห้ “กก็ลิ่นมนัอยู่ตรงนี้นี่นา!”

เซี่ยเจินเกรงว่าน้องจะร้องไห้จริงๆ จึงเอ่ยปลอบใจนาง “พวกเราถาม

ทางกไ็ด้นี่นา ซวงอวี๋กบัซวงเยี่ยนกอ็ยู่ด้วย อกีเดี๋ยวคงต้องหาเจอน่า”

ซวงอวี๋และซวงเยี่ยนติดตามพวกนางมาตลอดทาง ก็เพื่อป้องกันการ

หลงทางเท่านั้น

ทนัใดนั้นกไ็ด้ยนิเสยีงคนผูห้นึ่งเอ่ยถามจากด้านหลงั “พวกเจ้าเป็นใคร”

เซี่ยเจนิหนัมอง นางเหน็เดก็ผู้หนึ่งสวมเสื้อคลมุสฟ้ีาดจุน�้าในทะเลสาบ

ยนือยูข้่างภเูขาเทยีมด้านหลงั เดมิทเีขามท่ีาทางเคร่งขรมึมาก ขณะนางหนัหน้า

มา เขาผู้นั้นพลนัประหลาดใจ

เกาสวนิลมืความโกรธไปชั่วขณะ จ้องตรงไปที่นาง

ดวงตาของเซี่ยเจินเปล่งประกายสดใส มองหลี่อวี้ที่ยืนอยู่ด้านข้าง 

ก่อนเอ่ยเรยีกอย่างยนิด ี“ท่านพี่เสี่ยวอวี้!”

ใบหน้าเลก็ๆ ของหลี่อวี้บึ้งตงึขึ้นมาทนัท ีก่อนเบอืนหน้าหนไีปทางอื่น


