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ในที่สุด  คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน  ก็ดำเนินมาถึงเล่มสุดท้ายแล้ว 

ด้วยความสดใสร่าเริง มองโลกในแง่ดี กอปรกับฝีมือทำอาหาร 

แสนโอชะของ เจียงซูเหย่า หญิงสาวจากปัจจุบันที่ทะลุมิติมายังโลกอดีต  

จึงกลายเป็นที่รักของทุกคนที่อยู่รอบข้างนาง ขณะเดียวกัน เซี่ยสวิน  

บุรุษผู้มีสีหน้าเย็นชาเป็นนิจ ก็รักใคร่เอ็นดูนางมากเท่าที่คนเป็นสามี 

พึงทำ

เปรียบไปแล้ว  ชีวิตรักของทั้ งคู่ก็คล้ายกับการปรุงอาหาร  

มีจืดชืด เย็นชา กลมกล่อม หอมหวาน ล้วนขึ้นอยู่กับการปรับตัว 

ของคนทั้งคู่และการเปิดใจให้กันและกัน

คำนำสำนักพิมพ์





   

เจียงซูเหย่าวิ่งไปข้างกายเขา 

แล้วแย่งสมุดในมือของเขามาก่อนออดอ้อนว่า 

“พวกเราออกไปเดินเล่นกันดีหรือไม่”

เซี่ยสวินปฏิเสธอย่างเย็นชา “ไม่ดี”

เจียงซูเหย่าแกว่งแขนของเขา 

และวางคางบนไหล่ของเขา 

กล่าวเสียงเบาว่า “ไปเดินเล่นกันเถิด หิมะตกใส่ศีรษะ 

พวกเราก็ถือว่าหัวขาวโพลนไปด้วยกัน”

เซี่ยสวินไหนเลยจะต้านทานการโจมตีด้วยคำหวานได้ 

แพขนตาของเขาสั่นไหว เหมือนว่าจะหวั่นไหวอยู่บ้าง
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กล่าวถึงคืนที่  ตกลงไปในน้ำเย็น  บางทีอาจเป็นเพราะความ 

ตึงเครียดและแช่ตัวนานเกินไป  ทำให้เซี่ยสวินเป็นหวัด หลังกลับมาถึง  

เจียงซูเหย่ารีบสั่งให้หญิงรับใช้ต้มน้ำขิงมาให้เขาดื่มทันที

เซี่ยสวินถือชามกระเบื้องใบใหญ่  ท่าทางงุนงง  หาคำตอบไม่ได้   

แววตาเหม่อลอย ราวกับกำลังใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง

“รีบดื่มน้ำแกงเร็วเข้า”  เจียงซูเหย่าเดินผ่านหลังเขา  เตรียมแกะ 

มวยผมออก

เซี่ยสวินได้ยินเสียงของนางก็ตัวสั่นและรีบฝังหน้าลงในชาม

เพียงแต่…ชามใบนี้ใหญ่เกินไปกระมัง

เจียงซูเหย่าเดินผ่านหลังเขาอีกครั้ง เห็นว่าเขายังคงอึ้งงัน นางถาม 

อีกประโยคหนึ่งว่า “ไฉนไม่ดื่มเล่า”

เซี่ยสวินตัวสั่นเทาอีกครา

เขาคิดจะตอบ แต่ทันทีที่อ้าปาก ภาพของเจียงซูเหย่าที่เข้ามาใกล้ 

ตอนตกน้ำก็ปรากฏขึ้นในสมองของเขา  สัมผัสอบอุ่นและนุ่มนวลที่คาง  

พาให้หัวใจเขาเริ่มเต้นแรง ใบหน้าแดงก่ำ

“เป็นอันใดไป” เจียงซูเหย่าเห็นเขาไม่ตอบ จึงเดินเข้าไปหาเขาอย่าง 

กังขา พบว่าแก้มเขาแดงก่ำ นางรีบเอื้อมมือออกไปวัดอุณหภูมิที่หน้าผาก 

ของเขา
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“คงไม่ใช่ว่าเป็นไข้แล้วกระมัง” นางบ่นพึมพำ

เซี่ยสวินเอียงหน้าหลบอย่างลนลาน แล้วดื่มน้ำขิงชามใหญ่อย่าง 

รวดเร็ว

เจียงซูเหย่าถึงพบว่าเขาถือชามกระเบื้องใบใหญ่ที่เขามักใช้เป็นประจำ 

และใช้ในวัตถุประสงค์พิเศษ ก็รู้สึกอึ้งงันอยู่บ้าง “แค่ใส่น้ำขิงไยต้องใช้ 

ชามใบใหญ่เพียงนี้ด้วย ตอนกลางคืนอย่าดื่มมากเกินไป”

เซี่ยสวินถอนหายใจโล่งอก เขาวางชามลงโดยพลัน ก้นชามกระแทก 

กับโต๊ะไม้เสียงดัง  “ตึง” ก่อนที่เจียงซูเหย่าจะเห็นสีหน้าของเขาชัดเจน เขา 

ก็เดินจากไปอย่างรีบร้อนแล้ว

ใกล้ถึงเวลาดับไฟ  เซี่ยสวินเพิ่งเดินเข้ามาจากด้านนอกและยืน 

มองนางจากที่ไกล ๆ 

กล่าวตามตรง เจียงซูเหย่าขวยอายและประหม่า หลังเปิดเผยความ 

ในใจต่อกันกับเซี่ยสวินแล้ว แต่นางกับเขาอยู่ร่วมกันมานาน การกระทำ 

ใกล้ชิดบางอย่างก็ทำออกมาโดยไม่รู้ตัว แม้แต่นางก็ยังไม่ทันสังเกตเห็น

นางเห็นเซี่ยสวินยืนอยู่ไกล ๆ มิกล้าเข้ามา จึงรู้สึกได้ภายหลังว่า หรือ 

เซี่ยสวิน…ขัดเขิน

แสงเทียนสลัว เงาสะท้อนวูบไหว

เซี่ยสวินยืนอยู่ไกล  ๆ ใบหน้ายังคงเย็นชา มองเห็นสายตาของเขา 

ไม่ชัด

เจียงซูเหย่ามองเขา จู่  ๆ  ก็รู้สึกว่าเรื่องราวในโลกช่างแปลกประหลาด  

เห็นได้ชัดว่าไม่กี่เดือนก่อนยังแขวะว่าเขามีสีหน้าไร้อารมณ์คล้ายโลงศพ  

แต่เวลานี้เมื่อมองอีกที แค่รู้สึกว่าสีหน้าตายด้านที่เขาทำอยู่ทุกวันดูน่ารักดี

นางถึงได้รู้สึกอย่างแท้จริงว่ากำลังตกหลุมรัก เกิดอาการบวมพอง 

ในกระเพาะอาหาร แล้วค่อย  ๆ  เอ่อท้นเข้าสู่หัวใจ ปานมีผีเสื้อนับไม่ถ้วน 

กำลังกระพือปีก

“จะยืนอยู่ตรงนั้นไปไย ไม่นอนหรือเจ้าคะ”

เซี่ยสวินลังเลชั่วครู่ ก่อนค่อย ๆ เดินเข้ามา

เจียงซูเหย่านอนตะแคง  ตอนที่เขาเดินเข้ามา  นางหยัดตัวลุกขึ้น  

และอดส่งยิ้มให้เขาไม่ได้
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สีหน้าของเซี่ยสวินเรียบเฉยขณะก้มลงมองนาง

เขาหลุบตาลง  ขนตางอนยาวบดบังแววตาไว้  ทำให้เกิดเงามืดที่ 

เปลือกตาล่าง เมื่อจับคู่กับใบหน้าหล่อเหลาเย็นชา ก่อให้เกิดความห่างเหิน  

โอหัง และถือดี

โชคดีที่ เจียงซู เหย่ ารู้พฤติกรรมของเขาดี  จึงไม่ เข้ า ใจเขาผิด  

ตรงกันข้ามกลับยิ้มมาฉายชัดขึ้น เมื่อมองรูปลักษณ์หล่อเหลานี้ของเขา  

มักรู้สึกว่าตนเองลักพาตัวนักพรตน้อยของอารามเต๋าผู้น่าสงสารมา

นางยังไม่ทันพูด  เซี่ยสวินก็ขยับเข้ามาก้าวหนึ่ง  แล้วก้มลงใกล้ 

เจียงซูเหย่าอย่างกะทันหัน

หลังจากอาบน้ำเสร็จ มีไอน้ำเย็นสดชื่นเกาะพราวบนตัวเขา มีลมเย็น 

ออ่นโยนพดัโชยไปมาระหวา่งการเคลือ่นไหวของเขา ยามทีเ่ขากม้ลงมา สายตา 

ของเจียงซูเหย่าตกอยู่ที่ลำคอของเขาพอดี

ผิวขาวผ่อง ลูกกระเดือกชัดเจน 

เซี่ยสวินหรี่ตาลงขณะมองนาง  สีหน้าเหินห่างและอดกลั้นยิ่งขึ้น  

เจียงซูเหย่าพลันรู้สึกว่าใบหน้าร้อนผ่าวเล็กน้อย

“ข้า…”

นางเพิ่งอ้าปาก เซี่ยสวินกลับขยับเข้ามาใกล้อีกครั้ง ครั้งนี้นางรู้สึกว่า 

ตนเองถูกไอน้ำที่เย็นสดชื่นบนร่างเขาแผ่ปกคลุมโดยสมบูรณ์

เขารูปร่างสูง  ไหล่กว้าง  ขายาว  และอ้อมแขนดูคล้ายกว้างมาก 

เช่นกัน เมื่อเข้ามาใกล้คล้ายนางตกอยู่ในอ้อมกอดของเขา

เจียงซูเหย่ากัดริมฝีปากล่างโดยพลัน ใบหน้าแดงเรื่อ หัวใจเต้นแรง 

อย่างควบคุมไม่ได้

นางรู้สึกว่าสมองว่างเปล่าขาวโพลน คำถามผุดขึ้นมาทีละคำถาม  

เกิดอันใดขึ้น เซี่ยสวินอยากกอดนางอย่างนั้นหรือ หรือจะจูบนาง คงอยาก 

จูบนางกระมัง

ขณะที่นางกระสับกระส่าย ตื่นเต้น ขัดเขิน เซี่ยสวินพลันเคลื่อนไหว 

แล้ว เขายืนตัวตรง และถอยห่างจากเจียงซูเหย่าครึ่งก้าว…ถือหมอนที่เขา 

นอนจนคุ้นชินในมือ

“ข้าจะไปนอนที่ห้องหนังสือ”
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เขาพูดด้วยน้ำเสียงแข็ง  ๆ  ราบเรียบ  กอดหมอนแล้วหันหลังเดิน 

จากไป

เจียงซูเหย่า “…”

เมื่อครู่เป็นเพราะเขาจะหยิบหมอนอย่างนั้นหรือ เขาตัดสินใจจะไป 

นอนที่ห้องหนังสือถึงได้มาหยิบหมอน ดำเนินการดุดันดั่งพยัคฆ์ แต่เมื่อ 

หันมามองกลับเป็นเจ้าทึ่ม

นางกัดฟัน “เซี่ยปั๋วยวน!”

เซี่ยสวินหันข้าง เพราะจมูกโด่ง เค้าโครงด้านข้างแข็งกร้าว และ 

สีหน้าเย็นชา ทำให้แลดูคล้ายบุรุษที่ทอดทิ้งภริยาอย่างไร้น้ำใจ

“มีอันใดหรือ” เขาถาม

เจียงซูเหย่าสูดลมหายใจเข้าลึก กัดฟันกล่าว “ท่านมานี่” นางมิอาจ 

ระงับความโกรธไว้ได้ ตบเตียงสองครั้ง “มานอนนี่!”

“บุรุษผู้ไร้น้ำใจ”  ยอมรับความพ่ายแพ้ในชั่วอึดใจ เดินไปที่เตียง 

พร้อมกับกอดหมอน ภายใต้สายตากราดเกรี้ยวของเจียงซูเหย่า เขารีบ 

วางหมอน ถอดรองเท้า และล้มตัวลงนอนบนเตียง

“เหอะ” เจียงซูเหย่าพลิกตัวและหันหน้าเข้าหาผนังโดยไม่สนใจเขา

ความรู้สึกตื่นเต้น ความอ่อนโยนสลายสิ้น

เซี่ยสวินไม่ค่อยเข้าใจ “เจ้าโกรธหรือ”

“ไม่”

“ข้าไปนอนที่ห้องหนังสือ เพราะข้ารู้สึกว่าอา…อากาศร้อนเกินไป…”

“หืม”

“…เป็นเพราะข้ายากจะสงบใจ”

เจียงซูเหย่าไม่เอ่ยวาจา

ผ่านไปครู่หนึ่ง เมื่อเจียงซูเหย่าเข้าใจว่าเซี่ยสวินใกล้จะหลับแล้ว  

เขาพลันถามเสียงเบามากว่า  “ถ้อยคำประโยคนั้นที่ เจ้ าพูดคืนนี้ เป็น 

ความจริงหรือ”

เจียงซูเหย่าถามว่า “ประโยคใด”

“เจ้าบอกว่าเจ้าก็พึงใจข้าเช่นกัน” เสียงของเขาแผ่วเบายิ่งกว่าเดิม  

หากเบากว่านี้ก็ไม่ได้ยินแล้ว



5

เข่อเล่อเจียงทัง

เจียงซูเหย่าอารมณ์ดีขึ้น กระดกมุมปากขึ้นและตอบว่า “อืม”

เซี่ยสวินไม่กล่าวอีก ฟังจากเสียง เขาน่าจะพลิกตัว เมื่อได้ท่านอน 

ที่สบายแล้ว ก็ไม่ขยับตัวอีก น่าจะหลับไปแล้ว

มีเขาอยู่ข้าง  ๆ เจียงซูเหย่ารู้สึกปลอดภัยอยู่เสมอ และผล็อยหลับไป 

เช่นกัน

นิทราฝันหวาน

ตื่นขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่เห็นเซี่ยสวินอยู่ข้างกายแล้ว เจียงซูเหย่านวดขมับ 

และหยัดกายลุกขึ้น ก่อนร้องเรียกไป๋จื่อ

ไป๋จื่อเดินเข้ามาปรนนิบัติเจียงซูเหย่าลุกจากที่นอน

“เหตุใดถึงไม่ปลุกข้าที่นอนเลยเวลาแล้ว” เจียงซูเหย่าถาม

“เรียนคุณหนู ท่านเขยบอกว่าเมื่อคืนท่านตกน้ำ จึงตื่นตระหนกตกใจ  

วันนี้ควรนอนให้มาก ไม่ให้บ่าวรบกวนเจ้าค่ะ” ไม่นานมานี้เจียงซูเหย่าเพิ่งมี 

ระดู ไป๋จื่อรู้ว่าตนเข้าใจผิดที่คิดว่าคุณหนูตั้งครรภ์แล้ว จึงรู้สึกผิดหวังยิ่ง

“เขาเอาอาหารไปด้วยหรือไม่”

“เอาไปด้วยเจ้าค่ะ เป็นบะหมี่เย็นที่เตรียมไว้เมื่อวาน และใส่เครื่อง 

ปรุงรสในชามเล็กตามคำสั่งของคุณหนู”

เจียงซูเหย่าพยักหน้า ก่อนเดินออกจากห้อง หลังล้างหน้า บ้วนปาก  

หวีผม แต่งตัวเสร็จแล้ว ดวงตะวันสาดแสง นางยกมือขึ้นบังแสงอุทัย  

และเห็นโจวซื่อเดินมาจากที่ไกล ๆ เข้าพอดี 

โจวซื่อขมวดคิ้ว สีหน้ากลัดกลุ้มอยู่บ้าง เมื่อเห็นเจียงซูเหย่าก็เก็บ 

อารมณ์ คลี่ยิ้ม “เจ้าคงไม่ได้เพิ่งตื่นใช่ไหม”

เจียงซูเหย่าแก้ตัวว่า “เมื่อคืนเข้านอนดึกไปหน่อย”

โจวซื่อผงกศีรษะกล่าวว่า “เมื่อวานได้เดินเที่ยวเล่นย่านอาหารว่าง 

ริมทาง ข้าตื่นเต้นนิดหน่อย ข้าก็เข้านอนดึกเช่นกัน” นางเงยหน้ามอง 

ดวงตะวัน ถอนหายใจกล่าวว่า “อากาศร้อนด้วย เช้านี้ร้อนจนข้าไม่อยาก 

อาหาร แค่ดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ รองท้อง”

“ใช่ ยามนี้ข้าอยากกินแต่น้ำแข็ง” เจียงซูเหย่าปรบมือ เชิญโจวซื่อ 

ไปที่ห้องครัวเล็ก “กล่าวถึงน้ำแข็ง ข้ามีของดีที่อยากให้ท่านดู”
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โจวซื่อถูกเจียงซูเหย่ากระตุ้นให้ใคร่รู้ นางรีบเดินตามไป

พอไปถึงห้องครัวเล็ก เจียงซูเหย่าชี้ไปที่เครื่องมือเหล็กบนโต๊ะ “ก็คือ 

สิ่งนี้”

เมื่อโจวซื่อเห็นรูปลักษณ์แปลกประหลาดของเครื่องมือเหล็กนี้ นาง 

เดินเข้าไปสัมผัส แต่ไม่รู้ว่ามันคืออันใด “นี่คือ…”

“เครื่องปั่น” เจียงซูเหย่าเปิดเครื่องปั่นให้โจวซื่อดูใบมีด “ใช้ปั่น 

วัตถุดิบให้ละเอียด เป็นเครื่องมือเหล็กที่แข็งแรงจึงทำน้ำแข็งไสได้ แต่ก็น่า 

จะสิ้นเปลืองกำลังมากเช่นกัน”

ก่อนย่างเข้าสู่ฤดูคิมหันต์ เจียงซูเหย่าวาดภาพเครื่องปั่นแล้วมอบให้ 

หลินซื่อ สกุลหลินมุ่งมั่นกับการเดินเรือและขนส่งทางเรือมาหลายชั่วอายุคน  

จึงมีช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรจำนวนมาก หลังได้รับภาพวาดแล้ว  

ก็ได้แก้ไขปรับปรุงหลายรอบเพื่อประดิษฐ์เครื่องปั่นนี้

โจวซื่อสัมผัสใบมีดที่คมกริบ รู้สึกได้ถึงความเย็น อดถอนหายใจ 

ไม่ได้  “ฝีมือช่างประณีตจริง  ๆ”  ถอนหายใจแล้ว  นางถึงกลับเข้าเรื่อง  

“ปั่นอันใดได้บ้าง”

เจียงซูเหย่ากวาดตามองวัตถุดิบที่มุมห้อง นัยน์ตาสว่างวาบ ก่อน 

สาวเท้าเข้าไปหยิบเต้าหู้มาก้อนหนึ่ง 

โจวซื่องุนงง “เต้าหู้หรือ เต้าหู้อ่อนนุ่มขนาดนี้ ยังต้องปั่นให้ละเอียด 

ด้วยใบมีดอีกหรือ”

“ประเดี๋ยวข้าจะสาธิตให้ท่านดู ท่านจะได้รู้ถึงความยอดเยี่ยมของ 

เครื่องปั่น”

เจียงซูเหย่ามัดแขนเสื้อ หั่นเต้าหู้เป็นชิ้น  ๆ  ลวกในน้ำร้อนแล้ว จึง 

นำไปแช่ในน้ำเย็นเพื่อทำให้เย็นลง จากนั้นใส่เต้าหู้เย็น นมวัว น้ำตาล และ 

งาดำบดลงในเครื่องปั่น จับด้ามจับมั่นแล้วเริ่มปั่น เนื่องจากใบมีดคมกริบ 

และเต้าหู้นุ่ม จึงไม่ต้องเปลืองแรงในการหมุนมาก มันหมุนเร็วมาก ผ่านไป 

สักพักนางก็หยุดเคลื่อนไหว เปิดฝาออกดู ส่วนผสมด้านในทั้งหมดถูกปั่น 

จนกลายเป็นน้ำเต้าหู้ข้นเหนียวเนียนละเอียด

โจวซื่อส่งเสียง “เอ๊ะ” ด้วยความแปลกใจ นางถามว่า “น้ำเต้าหู้แบบนี้ 

รสชาติดีหรือไม่”
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“แบบนี้ยังกินไม่ได้ ยังต้องรอให้มันแข็งตัวก่อน”

เจียงซูเหย่าเทน้ำเต้าหู้ลงในชาม ปิดฝา แล้ววางลงในชามน้ำแข็ง  

รอให้เย็น

พอวางแล้ว นางหันไปกล่าวกับโจวซื่อที่มีสีหน้าคาดหวังว่า “เอาละ  

เวลานี้เพียงต้องรอให้เต้าหู้ปิงฉีหลิน1 แข็งตัวก็เป็นอันใช้ได้แล้ว ถึงอย่างไร 

ตอนนี้ก็ไม่มีธุระใด มิสู้คุยเรื่องที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์ดีหรือไม่”

โจวซื่อมองเจียงซูเหย่าอย่างหลากใจ ถามว่า “เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้า 

มีเรื่องในใจ”

“มองใบหน้าของท่านก็รู้แล้ว” เจียงซูเหย่าลังเลอึดใจหนึ่ง ค่อยถาม  

“แต่พี่รอง…” 

โจวซื่อตกตะลึง โบกมือกล่าว “จะเป็นเขาไปได้อย่างไร”

แม้ไม่เหมาะสม แต่เจียงซูเหย่าโล่งอกเมื่อเห็นท่าทางนี้ของอีกฝ่าย

“เป็นบุตรีของข้าเอง” โจวซื่อนั่งลงบนม้านั่งข้าง  ๆ “เมื่อวานพวกเรา 

ไปที่ย่านอาหารกินเล่นข้างทาง พี่สะใภ้ใหญ่พาบุตรไปด้วย บุตรีของข้า 

ก็ไปด้วยเช่นกัน”

โจวซื่อคลอดลูกก่อนกำหนด ยามที่บุตรีอายุหกขวบ ฮูหยินผู้เฒ่า 

ชมชอบเด็กผู้หญิง เมื่อเห็นความน่ารักของนางก็อยากอบรมสั่งสอนหลานสาว 

ด้วยตนเอง ฮูหยินผู้เฒ่าเกิดในสกุลดี ไม่ว่ามารยาทหรือความสามารถด้าน 

การประพันธ์ล้วนโดดเด่น โจวซื่อคิดว่าหากบุตรีเรียนรู้จากฮูหยินผู้เฒ่า 

ได้สักเล็กน้อย  ก็คงไม่ถึงกับทำเรื่องน่าขายหน้าในงานเลี้ยงหลายครั้ง 

หลายหนและถูกคนบีบคั้นเหมือนนาง จึงตอบตกลงฮูหยินผู้เฒ่า

ต่อมาเป็นเพราะเรื่องที่เซี่ยหลางรับอนุภรรยา โจวซื่อจึงทุ่มเทให้เขา 

อย่างเต็มที่ ทำให้ยิ่งห่างเหินกับบุตรีขึ้นเรื่อย  ๆ จนกระทั่งเซี่ยเซิงเติบโต 

จนรู้ความ ก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ใหญ่ตัวน้อยที่คล้ายฮูหยินผู้เฒ่าฉบับรุ่นเยาว์

โจวซื่อไม่เคยเห็นเด็กแบบเซี่ยเซิงมาก่อน ไม่ชอบหัวเราะ ไม่ชอบ 

ก่อเรื่องวุ่นวาย เพียงชอบอ่านหนังสือและเล่าเรียนเท่านั้น ไหนเลยจะเหมือน 

หลานชายหลานสาวของนางที่ชายแดน อายุสิบสามแล้ว แต่ยังปีนต้นไม้ 

1 ไอศกรีม
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หาไข่นกอยู่เลย

ทุกครั้งที่เจอเซี่ยเซิง โจวซื่อจะรู้สึกว่าทั่วร่างถูกควบคุม เกรงว่า 

กิริยาท่าทางของตนไม่เหมาะสม แล้วทำให้นางรังเกียจ เซี่ยเซิงมีนิสัยถือตัว 

และไม่ชอบสุงสิงกับโจวซื่อ

“เมื่อวานเจอนางแล้ว  ข้ากับนางยิ่งห่างเหินกันมากขึ้น  เจ้าคิดว่า 

แปลกหรือไม่ เห็นอยู่ว่าเป็นบุตรีที่ข้าตั้งครรภ์มาสิบเดือน ข้ากลับไม่ค่อย 

สนิทกับนาง ไม่กล้าแม้แต่จะพูดและทำอันใดมากไปกว่านั้น เพราะเกรงว่า 

จะทำเรื่องขายหน้าต่อหน้านาง”

โจวซื่ออัดอั้นตันใจอยู่คนเดียวมานานหลายปี ไม่มีผู้ใดให้ระบาย 

ความในใจด้วย ครั้นแล้วก็เล่าให้เจียงซูเหย่าฟังมากมาย เมื่อเล่าจบ เต้าหู้ 

ปิงฉีหลินก็ใกล้แข็งตัวแล้ว

นางเพียงระบายความขมขื่นในใจ ไม่คาดหวังว่าจะได้รับคำปลอบโยน  

ขณะที่เจียงซูเหย่าหยิบชามออกมา โจวซื่อก็โยนความกังวลใจเมื่อครู่ทิ้งไป  

และมองของในชามอย่างสนใจ

เจียงซูเหย่าหยิบช้อนมาสองคัน “ลองชิมดู ยังไม่แข็งดี แต่ชิมรสชาติ 

ก่อนได้”

เมื่อช้อนแตะเต้าหู้ปิงฉีหลินเนื้อเนียน  ปิงฉีหลินก็ละลายทันใด  

เนื้อนูนออกมาเป็นเส้นโค้งเรียบลื่น  เต้าหู้ปิงฉีหลินยังนุ่มอยู่  รสสัมผัส 

อยู่ระหว่างปิงฉีหลินกับนมปั่น

เมื่อเอาเต้าหู้ปิงฉีหลินที่เย็นเล็กน้อยเข้าปาก ก็ละลายกลายเป็นน้ำนม 

ข้นเหนียวที่ปลายลิ้นทันที ความเย็นสดชื่นแผ่กระจาย รสหวานละมุน 

กระตุ้นต่อมรับรส กลิ่นหอมของนม กลิ่นหอมของงาดำ ยังมีความสดชื่น 

ของเต้าหู้ที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน  เป็นเต้าหู้งาดำที่นุ่มลื่นเนียนละเอียด  

ส่งกลิ่นหอมเข้มข้นและเอร็ดอร่อย

เต้าหู้มีแค่กลิ่นหอม กลับไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของถั่วเหลืองแม้แต่น้อย  

เมื่อปั่นรวมกับงาดำยิ่งส่งกลิ่นหอมเข้มข้นขึ้น  และเมื่อผสมกับนมวัว 

เนื้อเนียน รสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้เหมือนนมถั่วเหลือง  ทั้งหอมทั้งหวาน  

รสสัมผัสละมุนลิ้น ความเย็นฉ่ำและเย็นสบายได้แผ่จากปลายลิ้น ทำให้ 

รู้สึกสบายไปทั้งตัว
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โจวซื่อมองเจียงซูเหย่าด้วยความอัศจรรย์ใจ  “น่าทึ่งเกินไปแล้ว  

นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้กินอาหารที่มีรสสัมผัสแบบนี้”

เจียงซูเหย่าถามว่า “อร่อยหรือไม่”

“แน่นอน กลิ่นหอมจัด รสหวานเย็นสดชื่น ไม่มีผู้ใดไม่ชอบ”

เจียงซูเหย่าผลักชามไปตรงหน้านาง “ท่านแน่ใจนะ”

“ข้าแน่ใจ” โจวซื่อพยักหน้า

“อย่างนั้นบุตรีของท่านน่าจะชอบกระมัง”

โจวซื่อตะลึงงัน หันมองเจียงซูเหย่า ด้วยไม่เข้าใจความหมายของนาง

“เอาไปให้นางชิมดีหรือไม่ เต้าหู้มีประโยชน์ ช่วยขับความร้อน ช่วย 

ผลิตของเหลวในร่างกาย2 และดับกระหาย ไม่เย็นจนเกินไป ไม่ระคายเคือง 

ลำไส้และกระเพาะอาหาร เด็ก  ๆ  กินได้ ข้าเชื่อว่ารสสัมผัสและรสชาตินี้ 

เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ”

สดับวาจาของเจียงซูเหย่าจนเข้าใจ โจวซื่อประหลาดใจยิ่งยวด รีบ 

ปฏิเสธว่า “ไม่ได้กระมัง นี่ไม่ใช่ของที่ข้าทำ ยิ่งกว่านั้นข้ามิกล้า…” เอ่ยมา 

ถึงตรงนี้พลันเงียบไป

โจวซื่อไม่ใช่คนกระบิดกระบวน  แต่มีนิสัยหุนหันพลันแล่นและ 

ตรงไปตรงมา นางตบโต๊ะทีหนึ่งก่อนลุกขึ้นยืน “ได้ เดิมก็เป็นของที่เจ้าทำ  

ในเมื่อเจ้ากล่าวถึงเพียงนี้แล้ว หากข้ายังดึงดัน พูดพล่ามอยู่ที่นี่จะใช้ได้ที่ใด”

นางหยิบชามกระเบื้องขึ้นมา ชะงักชั่วครู่ หลังจากเตรียมใจพร้อม 

แล้วก็กล่าวว่า “ข้าจะไปหานาง”

2 ของเหลวในร่างกายทางแพทย์แผนจีน เช่น เลือด น้ำลาย น้ำตา เหงื่อ เป็นต้น
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74

โจวซือ่ ออกจากเรอืนพรอ้มถอืชามกระเบือ้ง หญงิรบัใชค้ดิจะเขา้ไปรบัชาม  

แต่โจวซื่อโบกมือปฏิเสธ

นางกระวนกระวาย ไม่รู้ว่าสมควรจะไปหาบุตรีดีหรือไม่

ใต้หล้านี้ยังจะมีมารดาคนใดที่ล้มเหลวเหมือนนางอีก บุตรีในอุทร 

กลับชื่นชอบป้าสะใภ้ใหญ่มากกว่ามารดาบังเกิดเกล้า 

แดดร้อนจัด เต้าหู้ปิงฉีหลินจะละลายหากเดินช้า ดังนั้นโจวซื่อจึงเร่ง 

สืบเท้าไปที่เรือนโซ่วหนิง

เมื่ออ้อมสวนบุปผาแล้ว  บังเอิญเห็นร่างผอมบาง  นั่งตัวตรงบน 

สะพานโค้ง ถือหนังสืออยู่ในมือ หากไม่ใช่เซี่ยเซิงแล้วยังเป็นผู้ใดได้อีก

โจวซื่อสูดลมหายใจเข้าลึกอย่างประหม่า เดินไปที่สะพานพร้อมกับ 

ชามกระเบื้องในมือ

เหล่าหญิงรับใช้ที่ยืนอยู่ข้าง  ๆ  เซี่ยเซิงเห็นโจวซื่อเดินเข้ามาก็ส่งเสียง 

และคารวะพร้อมกัน

เซี่ยเซิงได้ยินเสียง ค่อยหันกลับมามอง

โจวซื่อยิ้มอ่อนโยนและรักใคร่เอ็นดู แต่น่าเสียดายที่ไม่เข้ากับนาง  

ดูแข็งทื่ออยู่บ้าง

เซี่ยเซิงไม่มีปฏิกิริยา เพียงเรียก “มารดา” ตามความเคยชิน

โจวซื่อรีบเดินเข้าไปนั่งลงข้างกายนาง  และวางชามกระเบื้องลง  
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“ร้อนหรือไม่ กินอันใดเย็น ๆ คลายร้อนหน่อย” 

เซี่ยเซิงคิดไม่ถึงว่าโจวซื่อจะมาส่งของกินเล่นให้นาง จึงรู้สึกแปลกใจ 

เล็กน้อยพลางขมวดคิ้วมองมารดาอย่างกังขา

หน้าตาของเซี่ยเซิงคล้ายเซี่ยหลางแปดส่วน  นิสัยก็ เหมือนเขา  

ในความเฉยเมยและความถือดีเจือความสุภาพ มีมารยาท และกลิ่นอาย 

ของผู้คงแก่เรียนอย่างรุนแรง

โจวซือ่ชมชอบคนประเภทนีท้ีส่ดุ ขณะเดยีวกนักก็ริง่เกรงคนประเภทนี้ 

ที่สุดเช่นกัน

ไม่รู้เพราะเหตุใด นางกังวลว่าเซี่ยเซิงจะรังเกียจ จึงชิงอธิบายว่า  

“นี่เป็นของที่ท่านอาสะใภ้สามของเจ้าทำ ส่วนผสมหลักคือเต้าหู้ นม และงา  

รสสัมผัสเนียนละเอียด เจ้าลองชิมดูสิ”

เซี่ยเซิงเม้มริมฝีปาก ไม่ตอบคำ นางพลิกฝ่ามือปิดหนังสือแล้ววาง 

ลงบนโต๊ะหินเบา ๆ การกระทำนี้ทำให้โจวซื่อยิ่งไม่สบายใจ

อายุเพียงเจ็ดขวบก็ชอบอ่านหนังสือถึงขนาดนี้ เมื่อนึกถึงตนเอง 

ตอนอายุเจ็ดขวบ รู้จักเพียงเล่นกระบี่และปีนต้นไม้เท่านั้น ไม่รู้จักตัวหนังสือ 

แม้แต่ตัวเดียว

นางพยายามพูดบางอย่างด้วยความห่วงใย “การอ่านหนังสือมาก 

เกินไปทำให้เสียสายตา เจ้ายังเด็ก อย่าอ่านหนังสือทั้งวันโดยไม่พักผ่อน  

จะทำร้ายดวงตาตั้งแต่อายุยังน้อย” กล่าวจบก็รู้สึกว่าวาจาของนางคล้าย 

จะขัดขวางการอ่านและการรู้หนังสือของบุตรี ยิ่งทำให้นางดูไม่มีความรู้ 

ความสามารถ จึงรีบกล่าวเสริมว่า “เอ่อ แน่นอนอยู่แล้ว หากเจ้าชอบ 

อ่านหนังสือ จะอ่านทุกวันก็ไม่เป็นไร สิ่งสำคัญที่สุดคือใช้ชีวิตอย่างสบายใจ”

กล่าวจบ ในใจโจวซื่อก็หงุดหงิดยิ่ง และรู้สึกว่าการมาของนางครั้งนี้ 

ช่างล้มเหลว นางพยายามทำให้บรรยากาศผ่อนคลาย โดยมองปกหนังสือ  

“นี่อ่านอันใดอยู่…”  กล่าวยังไม่ทันจบ  ก็มองตัวอักษรบนปกหนังสือ 

ที่นางไม่เคยเห็นมาก่อน นี่ยิ่งน่าอับอาย จนโจวซื่ออยากฟันตนเองด้วย 

กระบี่จริง ๆ 

ขณะที่โจวซื่อกระอักกระอ่วนและอึดอัด เซี่ยเซิงพลันขยับตัว นาง 

ยกมือขึ้นและลากชามกระเบื้องมาตรงหน้า ทำลายบรรยากาศแข็งเกร็ง
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โจวซื่อเห็นเช่นนี้ให้โล่งอก เซี่ยเซิงยินดีที่จะไว้หน้านาง

เซี่ยเซิงหยิบช้อนขึ้นมาคนเต้าหูปิงฉีหลินเนื้อเนียน แล้วรู้สึกตกใจ 

กับเนื้อสัมผัส  นางเผยสีหน้าไร้เดียงสาที่ เด็กสมควรมีออกมาอย่างหา 

ได้ยาก  ตักช้อนหนึ่งเข้าปาก  นางเบิกตากว้างเล็กน้อย  ลังเลชั่วขณะ  

ก่อนกลืนเต้าหู้ปิงฉีหลินในปากลงไป

รสนมหวานสดชื่นแผ่กำจายอยู่ในโพรงปาก เซี่ยเซิงครุ่นคิดครู่หนึ่ง  

ในที่สุดก็กล่าวว่า “อร่อยมาก”

โจวซื่อยิ้มออกมาทันใด พูดอย่างไหลลื่นและเร็วรี่ต่อหน้าเซี่ยเซิง 

อย่างหาได้ยาก “นั่นแน่นอน นี่เป็นของที่ท่านอาสะใภ้สามเจ้าทำ นางมีฝีมือ 

ทำอาหารยอดเยี่ยม เฉลียวฉลาด มีความคิดมากมาย อาหารที่ขายอยู่ใน 

ย่านอาหารว่างข้างทางที่พี่สะใภ้ใหญ่พาพวกเจ้าไปครั้งก่อนล้วนแต่เป็น 

สิ่งที่นางคิดออกมา!”

กล่าวจบ ถึงตระหนักได้ว่าตนคล้ายจะลืมแสร้งทำเป็นพูดจาอ่อนโยน  

สุภาพ และสง่างาม จึงกัดริมฝีปากอย่างขัดเคือง

ขณะที่โจวซื่อครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรดี  พลันได้ยินเซี่ยเซิงถามว่า  

“แล้วท่านเล่าเจ้าคะ”

โจวซื่อนิ่งอึ้ง “อะ…อันใดนะ”

เซี่ยเซิงพูดเอื่อยเฉื่อย ไม่สอดคล้องกับเสียงเด็กที่อ่อนเยาว์ของนาง 

เลย “ข้าชอบอ่านหนังสือ ท่านอาสะใภ้สามชอบเข้าครัว แล้วท่านเล่า”

โจวซื่อกับเซี่ย เซิ งไม่สนิทสนมกัน  ปกตินางถามประโยคหนึ่ ง  

เซี่ยเซิงตอบประโยคหนึ่ง น้อยครั้งมากที่เซี่ยเซิงจะเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาก่อน

นางตกใจระคนดีใจ ตอบอย่างจริงจังว่า “เมื่อก่อนแม่ชอบ…” ฝึกยุทธ์

ถ้อยคำนี้มิอาจพูดได้  บุตรีจะรังเกียจเอาได้  โจวซื่อรีบเปลี่ยน 

คำพูดใหม่ “ก่อนหน้านี้แม่ไม่มีความชอบใด เวลานี้แม่ชอบเข้าครัวทำอาหาร 

เช่นเดียวกัน ช่วงนี้แม่เรียนทำอาหารกับท่านอาสะใภ้สามของเจ้า นางสอน 

แม่หลายอย่างมาก และยังให้แม่คิดค้นสูตรอาหารเองด้วย หนำซ้ำยังชมว่า 

ทักษะการใช้มีดของแม่ยอดเยี่ยม…”

ทันทีที่อ้าปากก็พูดไม่หยุด หลังจากพูดน้ำไหลไฟดับถึงค่อยรู้สึกตัว  

และรีบหุบปาก 
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เซี่ยเซิงถูกเลี้ยงดูโดยฮูหยินผู้เฒ่า เมื่อกล่าวถึงคุณหนูในวัยนี้ที่มี 

ความรู้และรู้มารยาทมากที่สุดในเมืองหลวง หากเซี่ยเซิงอยู่ในอันดับสอง  

อย่างนั้นก็ไม่มีผู้ใดกล้ากล่าวอ้างเป็นอันดับหนึ่งแล้ว

นางไม่ได้แสดงสีหน้ารังเกียจหรือแสดงความรำคาญ แต่ก้มหน้าฟัง 

เงียบ ๆ รอให้โจวซื่อกล่าวจบแล้ว ถึงค่อยผงกศีรษะเอ่ยว่า “ดีมากเจ้าค่ะ”

ชั่วขณะนั้นโจวซื่อหมดถ้อยคำ ไม่รู้จะเอ่ยวาจาใดต่ออีก นางหยิก 

ฝ่ามือ ขบคิดว่าตนสมควรไปได้แล้วใช่หรือไม่ จะได้ไม่อยู่เกะกะการรับลม 

และการอ่านหนังสือของบุตรี

เมื่อนางคิดว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ทางตัน พลันนั้นก็ได้ยินเซี่ยเซิง 

ถามว่า “ท่านเข้าครัวทำอาหารบ่อยหรือไม่เจ้าคะ”

โจวซื่อเงยหน้า รีบกล่าวว่า “บ่อยสิ แม่ฝึกทำอาหารทุกวันและยัง 

ได้คิดสูตรอาหารบางอย่างด้วย” เอ่ยมาถึงตรงนี้ นางมองใบหน้าน่ารักของ 

บุตรี ก่อนพูดโพล่งโดยไม่รู้ตัวว่า “หลังจากนี้ถ้าแม่ทำอร่อยแล้ว จะเอา 

มาให้เจ้าชิมดีหรือไม่”

ในใจนางอยากใกล้ชิดกับบุตรี จึงพูดโพล่งออกมาโดยไม่ทันคิด  

หลังกล่าวจบถึงเพิ่งตระหนักว่าไม่ค่อยเหมาะสม

นางรีบเปลี่ยนถ้อยคำ “แม่เพียงพูดเรื่อยเปื่อย…”

“ดีเจ้าค่ะ” เซี่ยเซิงพลันขัดจังหวะวาจาของมารดา

โจวซื่อหันมองเซี่ยเซิงอย่างอึ้งงัน

เซี่ยเซิงก้มลงกินปิงฉีหลินต่อ โจวซื่อเห็นสีหน้าของนางไม่ชัด

เซี่ยเซิงกินปิงฉีหลินเงียบ  ๆ  ขณะที่โจวซื่อเอามือเท้าคางมองอยู่ 

ด้านข้าง ยิ่งมองยิ่งรู้สึกว่านางน่ารัก แทบปรารถนาให้กินปิงฉีหลินชามนี้ 

ไม่มีวันหมด

น่าเสียดายที่ความเป็นจริงไม่เป็นไปตามที่นางคาดไว้ จู่ ๆ ก็มีร่างหนึ่ง 

ปรากฏขึ้นที่หางตา เมื่อมองอย่างละเอียดกลับเป็นเซี่ยหลางกำลังเดินตรงมา 

ทางนี้

โจวซื่อรีบลุกขึ้นยืน  แม้นางอยากอยู่ เป็นเพื่อนบุตรีมากก็ตาม  

แต่ เพราะไม่อยากเจอเซี่ยหลาง  เกรงว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนางจะ 

หุนหันพลันแล่น อดใจลงมือทุบตีคนไม่ไหว
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นางอธิบายให้เซี่ยเซิงฟังไม่กี่ประโยคก็วิ่งจากไปอย่างเร่งร้อน เมื่อ 

เซี่ยหลางเดินเข้ามาก็มองตามแผ่นหลังของภริยาไกล  ๆ เขาถามเซี่ยเซิงว่า  

“นั่นมารดาของเจ้าใช่หรือไม่”

เซี่ยเซิงกินปิงฉีหลินในชามโดยไม่เงยหน้า “ใช่เจ้าค่ะ”

เซี่ยหลางถามอีกครั้งว่า “เมื่อครู่นางมาหาเจ้าหรือ พวกเจ้าแม่ลูก 

พูดคุยเรื่องใดกัน”

เซี่ยเซิงชะงักชั่วคราว เงยหน้ามองไกล  ๆ ก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียง 

ราบเรียบว่า “ไม่มีอันใดเจ้าค่ะ”

เซี่ยหลางเห็นสีหน้าราวกับผู้ใหญ่ตัวน้อยของนางก็อดหัวเราะไม่ได้  

เขานั่งลงตรงหน้านาง “เจ้าคิดว่าเจ้าเหมือนผู้ใดกันแน่ ทั้งไม่เหมือนพ่อ 

ทั้งไม่เหมือนมารดาของเจ้า แต่กลับเหมือนท่านอาสามของเจ้ายามเยาว์วัย  

เพียงแต่ตอนที่เขายังเด็กกลับไม่เหมือนเจ้าที่…”

เขายังพูดไม่ทันจบ เซี่ยเซิงก็ขัดจังหวะเขา “ข้าเหมือนมารดา”

เซี่ยหลางตื่นตะลึง ก่อนหัวเราะเสียงดัง “เจ้าไม่เหมือนนาง”

เซี่ยเซิงไม่สนใจยิ้มของบิดา ยังคงเคร่งขรึมจริงจัง “เมื่อก่อนข้าก็ 

รู้สึกว่าไม่เหมือน แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้กลับเข้าใจแล้ว ข้าเหมือนมารดามาก”

เซี่ยหลางลูบศีรษะนาง “เด็กน้อย อย่าได้ทำหน้าเคร่งขรึมทั้งวัน”  

สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ชามกระเบื้องตรงหน้าเซี่ยเซิง “นี่คือสิ่งใด มารดา 

เจ้ายกมาให้หรือ” กล่าวถึงตรงนี้ น้ำเสียงเขาแข็งทื่ออยู่บ้าง โจวซื่อก็เคย 

ยกน้ำแกงมาให้เขาทุกวันเช่นกัน ใช้วิธีการที่โง่เขลาที่สุดเพื่อถามไถ่สารทุกข์ 

สุกดิบ แต่ยามนี้นางกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและไม่ยอมพบหน้าเขา

“เจ้าค่ะ” เซี่ยเซิงพยักหน้า

สีหน้าของเซี่ยหลางอ่อนลง ถอนหายใจกล่าวว่า “มารดาเจ้ารักเจ้า 

อย่างสุดซึ้ง เพียงแต่นางพูดไม่เก่ง และมิอาจเลียนแบบกิริยาท่าทางการพูด 

อย่างอ่อนโยนและเอาอกเอาใจเหล่านั้นได้ เจ้าอย่าทำร้ายจิตใจนางเล่า”

เซี่ยเซิงฟังเงียบ ๆ 

เซี่ยหลางรู้สึกหมองหม่นอยู่บ้างเมื่อกล่าวจบ และไม่อยากแสดงออก 

ต่อหน้าบุตรี จึงเปลี่ยนเรื่องและแสร้งทำเป็นมีความสุข “นี่กินอันใดอยู่  

ให้พ่อชิมสักคำสิ”
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เซี่ยเซิงเงียบมาก เงียบจนน่าอึดอัดเล็กน้อย แม้แต่เซี่ยหลางก็ไม่รู้ว่า 

จะเข้าหานางเช่นใด ด้วยมักเกิดความเงียบชวนกระอักกระอ่วนอยู่เสมอ

เขาพยายามทำตัวสนิทสนม โดยเอื้อมมือไปแตะชามกระเบื้องของ 

เซี่ยเซิง

เสียงดัง  “ครูดคราด…”  ด้วยเซี่ยเซิงดึงชามกระเบื้องออก ก่อนก้มลง 

พูดเสียงอู้อี้ว่า “อย่านะเจ้าคะ”

เซี่ยหลางเข้าใจว่านางมีนิสัยเด็ก ๆ ที่ไม่เต็มใจจะแบ่งขนมอบกับคนอื่น  

เขาลิงโลดที่ในที่สุดนางก็เหมือนเด็กแล้ว จึงยิ้มกล่าว “ดี  ๆ  ๆ พ่อไม่กิน  

พ่อไม่กิน นี่เป็นของที่ท่านอาสะใภ้สามของเจ้าทำกระมัง”

เซี่ยเซิงไม่สนใจบิดา หยิบชามส่งให้หญิงรับใช้ แล้วลุกขึ้นยืน

นางชอบปฏิบัติตามกฎระเบียบมารยาท ไม่เคยทะเลาะกับเด็กคนอื่น  

เคารพผู้อาวุโส ปฏิบัติต่อบ่าวไพร่อย่างดี แม้แต่ฮูหยินผู้เฒ่าก็ยังรู้สึกว่า 

แข็งกระด้าง

เซี่ยหลางเข้าใจว่านางลุกขึ้นยืนคำนับเขาและขอตัว  ขณะจะพูด  

เซี่ยเซิงกลับชิงพูดว่า  “บิดา  คำพูดก่อนหน้านี้ไม่ว่าผู้ใดก็พูดกับข้าได้  

มีเพียงท่านที่พูดไม่ได้เจ้าค่ะ”

เซี่ยหลางกะพริบตา ไม่รู้ว่าเกิดอันใดขึ้น

“ถ้อยคำใด”

เซี่ยเซิงกล่าวว่า “ท่านเข้าใจดีเจ้าค่ะ” สิ้นเสียงก็หันหลังจากไปอย่าง 

ไร้มารยาท โดยไม่ได้คำนับบิดาเป็นครั้งแรก

เซี่ยหลางมองตามแผ่นหลังของนาง เขานั่งอยู่บนเก้าอี้หินเนิ่นนาน 

โดยไม่ไหวติง  สายลมเย็นพัดแขนเสื้อกว้างจนโบกไหว  ปลุกเขาให้ตื่น 

จากความมึนงง  เขาหัวเราะเยาะตนเอง  น้ำเสียงไม่อ่อนโยนอีกต่อไป  

กล่าวกับตนเองราวกับขุ่นเคืองและคับแค้นว่า  “แม้แต่เด็กยังมองออก 

มากกว่าเจ้าเสียอีก”

ก่อนหน้านี้ไม่นาน พอเซี่ยสวินออกเวรแล้วจะรีบกลับจวนไปกินอาหาร  

แต่ยามนี้เป็นเพราะอยากเจอเจียงซูเหย่าโดยไว แม้จวนยังเป็นจวนเดิม 

และคนยังเป็นคนเดิม แต่หลังบอกความในใจกันแล้วย่อมแตกต่าง ดูคล้าย 
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ว่าบรรยากาศในลานเรือนหวานชื่นนิดหน่อย

เจียงซูเหย่าออกจากห้อง บังเอิญเห็นเขากลับมา นางรีบกวักมือ 

เรียกเขา “มานี่เร็วเข้า!”

นางเอ่ยอันใดก็ว่าตามนั้น เซี่ยสวินรีบเดินไปหานางทันควัน

เจียงซูเหย่าดึงแขนเสื้อของเขา “ท่านกลับมาพอดี จะได้มาช่วยข้า 

ปั่นน้ำแข็ง”

นางพาเซี่ยสวินไปที่ห้องครัวและชี้ไปที่เครื่องปั่นก่อนอธิบายหลักการ 

ให้เขาฟัง

เซี่ยสวินฟังอย่างตั้งใจ และศึกษาเครื่องมือเหล็กอย่างละเอียด

ระหว่างนี้เจียงซูเหย่าผสมก้อนน้ำแข็งที่ถูกทุบจนแตกแล้วกับนมวัว 

เล็กน้อย และสั่งให้เซี่ยสวินดำเนินการ

เซี่ยสวินกินจุและมีพละกำลังมาก สามารถบดก้อนน้ำแข็งจนแหลก 

ละเอียดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

น้ำแข็งปั่นที่ได้ผสมกับนมวัวค่อนข้างใกล้เคียงกับน้ำแข็งปั่น เนียน 

ละเอียด นุ่ม แน่น ผลึกน้ำแข็งโปร่งแสงแวววาว เมื่อดูดเข้าปากคล้าย 

เกล็ดหิมะ หลังเทออกมาก็กองพูนเหมือนเนินเขาในชามใบเล็ก เจียงซูเหย่า 

วางถั่วแดงบดลงบนยอดน้ำแข็งปั่น จากนั้นโรยลูกเกดและเมล็ดเจินจือ1  

และสุดท้ายเทน้ำลูกหม่อนข้นเหนียวลงไปหนึ่งช้อนเต็ม 

เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนฤดูวสันต์ไปฤดูคิมหันต์ ได้กวนลูกหม่อนและ 

ปิดผนึกเอาไว้ ยามนี้เอาออกมาใช้ได้พอดี น้ำลูกหม่อนไม่จำเป็นต้องเคี่ยว 

จนเนื้อละเอียด คงความเป็นเม็ดเล็ก  ๆ  เอาไว้ สีแดงอมม่วง สีม่วงอมดำ  

ผลไม้กวนไหลอยู่บนน้ำแข็งปั่น ทำให้น้ำแข็งปั่นสีขาวสว่างถูกอาบย้อมเป็น 

สีแดงชั้นหนึ่ง

เจียงซูเหย่ารอไม่ไหวอีกต่อไป นางยื่นช้อนให้เซี่ยสวิน วางแผนว่า 

ทั้งสองจะกินชามเดียวกัน

เซี่ยสวินเขินอายอยู่บ้าง แต่เมื่อคิดว่าคนทั้งสองเปิดเผยความในใจ 

กันแล้วและยังเป็นสามีภรรยากัน ดูคล้ายว่าไม่มีอันใดไม่เหมาะสมหากจะ 

1 เฮเซลนัต



17

เข่อเล่อเจียงทัง

ทำแบบนี้

เขาสบายใจขึ้นแล้ว  จึงเลียนแบบการคนน้ำแข็งปั่นเหมือนอย่าง 

เจียงซูเหย่า ไอเย็นแผ่ปะทะใบหน้า รู้สึกสดชื่นมาก หลังผสมผลไม้กวน 

กับกั่วเหริน2 เข้าด้วยกันแล้ว จากนั้นก็ตักน้ำแข็งปั่นเข้าปากช้อนหนึ่ง

พอน้ำแข็งปั่นสัมผัสปลายลิ้น  ทันใดนั้นก็กลายเป็นน้ำ  กลิ่นนม 

หวานหอมกับกลิ่นผลไม้เย็นสดชื่นอวลอยู่ในปากและจมูกหลายชั้น ตาม 

ด้วยความเย็นจัด พริบตานั้นทำให้คนผ่อนคลายและตื่นตัว ความร้อน 

ค่อย ๆ จางหาย

รสสัมผัสของน้ำแข็งปั่นเนียนละเอียดแน่น  ต้องออกแรงเคี้ยว 

เล็กน้อย เมื่อกัดจะเกิดเสียงดัง  “กร้วม  ๆ” แต่ไม่เปลืองแรงนัก ขณะเคี้ยว 

จะกลายเป็นน้ำเย็น ถั่วแดงบดและลูกเกดเคี้ยวหนึบ เมื่อกินคู่กับน้ำแข็ง 

ปั่นอ่อนนุ่ม ให้รสสัมผัสที่ยอดเยี่ยม

ลูกหม่อนมีแต่เนื้อ  พอโดนฟันแล้ว  ผลไม้ที่อมน้ำไว้ก็แตกออก  

น้ำเอ่อออกมา ให้รสเปรี้ยวอมหวาน ทำให้น้ำแข็งปั่นที่มีหวานหอม เย็น 

สดชื่นอยู่แล้วยิ่งหอมกลิ่นผลไม้กวน

เมื่อเซี่ยสวินมองเจียงซูเหย่าอีกครา แววตาก็เปลี่ยนไป “เมื่อก่อน 

เพียงรู้สึกว่าฝีมือการทำอาหารของเจ้ายอดเยี่ยม แต่ยามนี้เมื่อตรองอย่าง 

ละเอียดแล้ว เจ้าฉลาดกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด”

ดูเครื่องมือเหล็กรูปร่างแปลก  ๆ  นี้แล้วกินน้ำแข็งปั่นที่สุดแสนวิเศษ 

อีกครั้ง ข่าวลือในเมืองหลวงที่บอกว่าเจียงซื่อโง่เขลามาจากที่ใด!

เจียงซูเหย่ารีบปฏิเสธ “ไม่ ๆ ๆ ท่านชมเกินไปแล้ว” นี่คือภูมิปัญญา 

ของคนยุคปัจจุบัน

ขณะที่เซี่ยสวินเคี้ยวก็คิดได้เรื่องหนึ่ง “จริงสิ ไม่ใช่บอกว่าที่จวน 

มิอาจหาซื้อน้ำแข็งได้หรือ” เมื่อวานตอนนอนไม่มีอ่างน้ำแข็งวางอยู่

“ใช่ หาซื้อไม่ได้ ก็ทำเองสิ” เจียงซูเหย่ากล่าวเสียงอู้อี้เพราะแก้มป่อง 

ข้างหนึ่ง

2 ผลไม้ เปลือกแข็ง  เช่น  ถั่วลิสง  เมล็ดทานตะวัน  วอลนัต  เกาลัด  อัลมอนด์   

เมล็ดฟักทอง  เมล็ดแตงโม  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  เมล็ดสน  ถั่ วพิสตาชิ โอ  แปะก๊วย  

เมล็ดบัว เป็นต้น
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เซี่ยสวินฉงน นึกว่าตนเองฟังผิดไป “ทำเองหรือ”

เวลานี้น้ำแข็งถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดิน ในฤดูเหมันต์จะนำน้ำแข็งไป 

วางไว้ในห้องใต้ดิน ปูด้วยฟางข้าวแล้วปิดทับด้วยดิน เมื่อถึงเวลาใช้ใน 

ฤดูคิมหันต์ก็จะขุดเอาน้ำแข็งออกมาจากห้องใต้ดิน

พอไดย้นิวา่เมือ่วานไมม่นีำ้แขง็ เจยีงซเูหยา่จงึขอใหค้นไปหาดนิประสวิ 

มาให้ ดินประสิวปกติใช้ทำดินระเบิด ชนวน แก้ว และไม้ขีดไฟ นอกจากนี ้

ยังใช้ทำน้ำแข็งได้ด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติดูดความร้อนเมื่อละลายในน้ำ

แม้บอกว่าปฐมกษัตริย์เป็นลูกพี่ใหญ่ที่ทะลุมิติมาตามแบบมาตรฐาน  

แต่เขาก็มุ่งเน้นเฉพาะกิจการทหารและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่  ไม่ได้ 

เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดออกมา ผู้คนจึงไม่ทราบว่าดินประสิวใช้ทำ 

น้ำแข็งได้

เซี่ยสวินมองท่าทางผ่อนคลาย ไม่ใส่ใจของเจียงซูเหย่า ก็เกิดอารมณ ์

ซับซ้อนชั่วขณะหนึ่ง เขาถามว่า “ข้าขอดูเจ้าทำน้ำแข็งได้หรือไม่”

“แน่นอน” เจียงซูเหย่าไม่รู้สึกว่าน่าทึ่งแต่อย่างใด

นางพาเซี่ยสวินไปที่ห้องเก็บฟืนเล็กที่มีร่มเงาและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 

ซึ่งสะดวกสำหรับการทำน้ำแข็ง มุมห้องมีโอ่งทองแดงใบใหญ่ใบหนึ่ง มีโถ 

อยู่ในโอ่ง และภาชนะทั้งสองมีน้ำเต็ม

เจียงซูเหย่าอธิบายให้เซี่ยสวินฟังพลางสาธิตให้ดู  ใส่ดินประสิว 

ลงในโอ่งใบใหญ่ที่ใส่น้ำไว้  ดินประสิวจะดูดความร้อนเมื่อสัมผัสกับน้ำ  

และน้ำในโถจะค่อย ๆ ควบแน่นกลายเป็นน้ำแข็ง

เซี่ยสวินเฝ้าดูการสาธิตของนางอย่างจริงจัง รอให้เกิดปรากฏการณ์ 

ที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูคิมหันต์อย่างน่าอัศจรรย์ เขาเบิกตากว้างด้วย 

ความประหลาดใจพลางจ้องน้ำแข็งที่ทำขึ้นมาเนิ่นนานโดยไม่พูดสักคำ

ผ่ านไปครู่ ใหญ่  เขาค่อยได้สติ  หลังจัดการกับอารมณ์ดีแล้ว  

ก็เงยหน้ามองเจียงซูเหย่า ก่อนพูดด้วยน้ำเสียงแปลก  ๆ “ที่เจ้าทำน้ำแข็ง  

เพียงเพราะอยากกินน้ำแข็งปั่นใช่หรือไม่”

เจียงซูเหย่างุนงง “เอ่อ ยังจะทำอันใดกินได้อีกเล่า”

เซี่ยสวิน “…ช่างเถิด”  เขารู้สึกว่าเมื่อครู่ เขากล่าวชมเจียงซูเหย่า 

โดยเปล่าประโยชน์แล้ว ได้แต่ส่ายหน้าอย่างจนใจ เขากล่าวว่า “วิธีนี้ของเจ้า  
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ถึงอย่างไรก็ต้องได้รับรางวัล”

เขาลูบศีรษะของเจียงซู เหย่าแผ่วเบา  ก่อนเงยหน้ามองท้องฟ้า  

“เวลานี้ประตูวังยังไม่ปิด ข้าจะเข้าวังไปเข้าเฝ้ารัชทายาท”
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เจียงซูเหย่า บอกเซี่ยสวินว่านางไม่สนใจเรื่องการขอความดีความชอบ 

จากเบื้องบน  ถึงอย่างไรสำหรับนางแล้ว การทำน้ำแข็งไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

แต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้น การขอความดีความชอบจากเบื้องบนไม่มีอันใด 

มากไปกว่าการตกรางวัลเป็นเครื่องประดับทองและเงิน ของพวกนั้นไม่ใช่ 

สิ่งที่นางขาดแคลน

แต่เห็นชัดว่านางเดาทิศทางของเรื่องผิดไป เซี่ยสวินกลับมามือเปล่า

เดิมเจียงซูเหย่าไม่สนใจ แต่กลับถูกกระตุ้นจนรู้สึกสนใจขึ้นมาบ้าง  

นางสงสัยใคร่รู้ว่าเซี่ยสวินไปรายงานรัชทายาทเรื่องใด และผลลัพธ์ของ 

การหารือเป็นอย่างไร ครั้นแล้วเมื่อนอนอยู่บนเตียงยามค่ำ จึงเอ่ยถึงเรื่องนี้ 

ขึ้นมา

เซี่ยสวินเข้าใจความฉงนของนาง เขาอธิบายว่า “ความดีความชอบ 

ถูกบันทึกไว้ถึงจะดี”

เมื่อดับไฟ เจียงซูเหย่าเห็นสีหน้าของเซี่ยสวินไม่ชัด ยามที่เขาพูด  

น้ำเสียงราบเรียบเสมอมา แต่ขณะนี้ด้วยคำพูดเหล่านี้ให้ความรู้สึกที่ยาก 

จะหยั่งถึง

เจียงซูเหย่าไม่เข้าใจ “นี่หมายความว่าอย่างไร”

เซี่ยสวินตอบว่า “แค่เผื่อไว้เท่านั้น”

“พูดราวกับว่าพวกเราจะเกิดปัญหาในภายหลัง” เจียงซูเหย่าบ่นพึมพำ
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เซี่ยสวินหัวเราะเบา ๆ แล้วพลิกตัวหันมามองนาง

เนื่องจากมืดมิด เซี่ยสวินจึงสบายใจขึ้นยามเผชิญหน้ากับเจียงซูเหย่า

“ไม่ใช่ว่าพวกเราจะเกิดปัญหา แต่เป็นเจ้าต่างหาก” เซี่ยสวินกล่าวแก ้ 

น้ำเสียงเจือยิ้มหลายส่วน “ที่แท้เจ้าก็มองตัวเจ้าเองเช่นนี้”

“ข้าหรือ” เจียงซูเหย่าไม่ยอมรับ “ข้าจะเกิดปัญหาอันใดได้”

เซี่ยสวินเงียบไปสักพัก ค่อยกล่าวว่า “ก่อนหน้านี้เจ้าเกลี้ยกล่อม 

ให้ท่านแม่ยายเปิดร้านอาหาร บอกว่าเพื่อกระตุ้นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ 

ของท่านแม่ยาย เพื่อให้นางสบายใจขึ้น ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นกระมัง”

เจียงซูเหย่าเงียบไปชั่วอึดใจ “ยามนั้นข้าคิดเช่นนี้จริง ๆ”

“แล้วยามนี้เล่า”

เจียงซูเหย่าเงียบกริบ

“ในความคิดของข้า เจ้าไม่ได้จะเปิดแค่ร้านอาหารและของกินเล่น 

ไม่กี่ร้านเท่านั้น เจ้าอยากทำการค้าใหญ่ใช่หรือไม่”

ถ้อยคำเหล่านี้ทำเจียงซูเหย่าประหลาดใจอยู่บ้าง นางกลัดกลุ้ม 

และหงุดหงิดอย่างอธิบายไม่ถูก  กล่าวด้วยน้ำเสียงเคืองขุ่นว่า  “ข้าไม่รู้  

ไฉนท่านพูดราวกับว่ารู้จักข้าดีกว่าตัวข้าเองเสียอีก”

เซี่ยสวินขบขันน้ำเสียงตัดพ้อของนาง เขาไม่แย้ง กลับกล่าวเสียง 

อ่อนโยนว่า  “ไม่ เป็นไร  ค่อย  ๆ  คิด  วันเวลาอีกยาวไกล  ก่อนหน้านี้ 

ข้าสัญญาว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้า ฉะนั้นไม่ว่าเจ้าจะคิดอย่างไร ก็ไม่จำเป็น 

ต้องกังวล ยามนี้การค้าพวกของกินเล่นริมทางกำลังเฟื่องฟู ทำให้สะดุดตา 

ผู้อื่น หลังจากนี้หากจะทำการค้าที่ใหญ่กว่านี้ เกรงว่าจะมีปัญหาตามมา”

เจียงซูเหย่าเข้าใจเหตุผลนี้เช่นกัน  “ข้าเข้าใจ เพราะพวกเราแบ่ง 

ผลประโยชน์การค้าขายอาหารมาจากมือคนอื่น”

เซี่ยสวินได้ยินน้ำเสียงหดหู่ของนาง จึงรีบเปลี่ยนคำพูด ปลอบว่า  

“ข้าเพียงคิดเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าและวางแผนไว้ก่อนเท่านั้น  บางที 

อาจจะตีตนไปก่อนไข้ เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงให้มากเกินไป นอนเถิด”

เจียงซูเหย่าค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเซี่ยสวิน ในเมื่อเซี่ยสวินพูดเยี่ยงนี้ 

แล้ว นางก็เบาใจขึ้น

นางจ้องเพดานเตียงอย่างใจลอย ก่อนหันไปกล่าวกับเซี่ยสวินว่า  
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“ขอบคุณนะ”

“ไม่ต้องขอบคุณ เดิมสามีภรรยาก็ถือเป็นคนคนเดียวกัน ยิ่งกว่านั้น 

นี่เป็นสิ่งที่ข้าเคยให้คำมั่นสัญญากับเจ้า” เขาหมายถึงสิ่งที่เขาสารภาพรัก 

เมื่อวันนั้น

ความสับสนว้าวุ่นใจของเจียงซูเหย่าสลายสิ้น กลายเป็นน้ำผึ้งและ 

ความอบอุ่นใจ

นางยื่นมือออกไป พอเจอมือของเซี่ยสวินก็เกี่ยวนิ้วของเขาเบา ๆ 

เซี่ยสวินตัวแข็งทื่อ มิกล้าขยับเขยื้อน

เจียงซูเหย่าไม่รู้ถึงความหวั่นไหวรุนแรงในใจเขา  แต่รู้สึกว่าเขา 

ไม่ขยับมือ จึงเกี่ยวนิ้วของเขาและหลับตา ผล็อยหลับไป

นิ้วของนางเรียวยาวอ่อนนุ่ม ปลายนิ้วอบอุ่นเนียนลื่นราวกับหยกอุ่น  

หัวใจของเซี่ยสวินเต้นตึ้กตั้ก ครั้นได้ยินเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของนาง  

ก็ไม่ตื่นเต้นมากขนาดนั้นแล้ว

เขาค่อยนึกได้ว่าดึกแล้ว  จึงรีบนอนและหลับตาลง  คิดไม่ถึงว่า 

การนอนคืนนี้จะหอมหวานกว่าในอดีต

วันรุ่งขึ้นเมื่อโจวซื่อมาหาเจียงซูเหย่า นางก็โยนความว้าวุ่นก่อนนอนเมื่อคืน 

ทิ้งไว้ด้านหลัง

วันนี้สีหน้าของโจวซื่อไม่เลว หางตาหางคิ้วแต้มยิ้มบางเบา

เจียงซูเหย่าพลอยอารมณ์ดีขึ้นไม่น้อย “พี่สะใภ้รองมีเรื่องมงคลหรือ”

โจวซื่อส่ายหน้ากล่าวว่า “ไม่ถือว่าเป็นเรื่องมงคล” พอเอ่ยถึงตรงนี้ 

ก็กุมมือของเจียงซู เหย่า  “น้องสะใภ้  ต้องขอบคุณเจ้า  หากไม่ได้ เจ้า  

ข้าคงไม่มีวันได้ใกล้ชิดอาเซิง คิดไม่ถึงว่าการทำอาหารจะสามารถพัฒนา 

ความสัมพันธ์กับนางได้ เมื่อวานนางรับปากให้ข้าไปส่งอาหารให้นางบ่อยครั้ง 

แล้ว!”

นางถอนหายใจกล่าวว่า “ข้าไม่เข้าใจบทกวี มิอาจสนองตอบความ 

ต้องการของนางได้ และมิอาจพูดคุยกับนางเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องประดับ 

ที่แม่นางน้อยทั่วไปชอบ ข้าหนักใจเพราะเรื่องนี้มาโดยตลอด  ทว่าผู้ใด 

จะนึกว่าสุดท้ายแล้ว  ก้าวแรกในการใกล้ชิดกันของพวกเราสองแม่ลูก 
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จะเป็นของหวานชามหนึ่ง”

เจียงซูเหย่าได้ยินโจวซื่อพูดเช่นนี้ก็เบิกบานเช่นกัน “จากนี้ท่านก็ไป 

ที่นั่นบ่อย  ๆ  ไม่ว่าไปส่งอาหารหรือแค่ไปเยี่ยมนางก็ได้ทั้งนั้น พวกเรา 

จะเรียนทำอาหารสำหรับเด็กกันทุกวัน ท่านคิดเห็นอย่างไร”

โจวซื่อผงกศีรษะ “ได้!”

“อย่างนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เถิด”

โจวซื่อที่คันไม้คันมือก็ห่อเหี่ยว  บ่นพึมพำว่า “เมื่อวานข้าเพิ่งไป 

หานาง วันนี้ยังจะไปอีก คงไม่ค่อยดีกระมัง”

เจียงซูเหย่าเหลือบมองอีกฝ่ายแวบหนึ่ง ไม่ต้องเอ่ยอันใด โจวซื่อ 

ก็รู้สึกได้ว่าเจียงซูเหย่าตำหนิตน

โจวซื่อโยนความกังวล ความพิรี้พิไรเหล่านั้นทิ้งไป “ไป วันนี้ก็จะ 

ไปอีก” นางรีบดึงเจียงซูเหย่าไปที่ห้องครัวเล็ก  ด้วยกลัวว่านางจะโกรธ  

“วันนี้พวกเราจะเรียนทำอันใด”

เจียงซูเหย่าขบคิด เด็ก  ๆ  ไม่เหมาะจะกินอาหารรสจัดหรือมีกลิ่นฉุน  

อย่างนั้นเริ่มจากอาหารเย่ว์ไช่1 กันก่อนเถิด หญิงสาวตอบว่า “ฉางเฝิ่น2”

“ฉางเฝิ่นหรือ” โจวซื่อได้ยินชื่อนี้ก็ตื่นตะลึง  คำว่า  “ไส้” ฟังแล้ว 

แปลกชอบกล “คงไม่ใช่ไส้หมูไส้แพะกระมัง” นางรู้ว่าเจียงซูเหย่าชอบ 

ใช้วัตถุดิบแปลก ๆ เหล่านี้มาทำเป็นอาหาร

“แน่นอนว่าไม่ใช่”  เจียงซูเหย่าอธิบาย  “ฉางเฝิ่นทำจากข้าวเจ้า  

มีลักษณะเหมือนไส้หมู ถึงได้เรียกว่าฉางเฝิ่น”

เจียงซูเหย่าอธิบายพลางหยิบข้าวเจ้าที่แช่ไว้เมื่อวานออกมา นำข้าวเจ้า 

มาตำให้เละ และบดจนกลายเป็นแป้งเหลวข้น แล้วเติมน้ำสะอาดในปริมาณ 

ที่เหมาะสมให้เจือจาง ด้วยน้ำนมข้าวยังละเอียดไม่มากพอ จึงต้องกรอง 

ด้วยผ้าแล้วบดอีกครั้ง บดจนน้ำนมข้าวใสและละเอียดมากจนพอใจ

1 อาหารกว่างตง เป็นอาหารจีนที่เน้นการปรุงเพื่อคงความสดใหม่ของอาหารไว้ให้ได้ 

มากที่สุด มักใช้น้ำมันหอยและผัก
2 ฉาง แปลว่า ลำไส้ เฝิ่น แปลว่า ก๋วยเตี๋ยว ฉางเฝิ่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอด เรียก 

ตามลักษณะของอาหาร ชาวกว่างตงนิยมเอาแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่นึ่งสุกทั้งแผ่นมาห่อไส้ แล้วม้วน 

เป็นหลอด ตัดเป็นท่อน ๆ ราดซีอิ๊วดำผสมซีอิ๊วขาว
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ใส่เกลือและน้ำมันถั่วลิสงในปริมาณที่เหมาะสมลงในน้ำนมข้าวที่ 

ตกตะกอนแล้วคนให้เข้ากัน  นำน้ำมันมาทาจานก้นแบนให้ทั่ว  จากนั้น 

เทน้ำนมข้าวในปริมาณพอเหมาะ ตอกไข่ไก่หนึ่งฟอง โรยหน้าด้วยหมูสับ  

ต้นหอมซอย  และหั่นผักเป็นชิ้นเล็ก  ๆ  แล้วนำไปนึ่งในเข่งสองเฟินจง3  

น้ำนมข้าวค่อย  ๆ  แข็งตัว หลังเปลี่ยนเป็นแผ่นแป้งขาวบางใสแล้วก็นำจาน 

ออกจากเข่ง

ขั้นตอนต่อไปคือน้ำปรุงรส ใส่ซีอิ๊ว น้ำตาล และน้ำมันหอยที่ทำเอง 

ลงในชามใบเล็กหนึ่งช้อนเล็กเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมและเติมน้ำอุ่น 

นิดหน่อยให้เจือจาง

ยกฉางเฝิ่นจากปลายจานด้วยมีดแบน  ฉางเฝิ่นสีขาวนุ่มแวววาว 

ก็อยู่ห่างจากก้นจาน ก่อนบีบให้เป็นเส้นยาว ๆ จนยับย่น รูปร่างคล้ายไส้หมู  

จากนั้นราดน้ำปรุงรสที่เตรียมไว้ แล้วโรยงาคั่วสุก ก็ทำฉางเฝิ่นเสร็จแล้ว

ฉางเฝิ่นสีขาวโปร่งแสง พอราดน้ำปรุงรสลงไปแล้วยิ่งขาวดุจหิมะ  

น้ำปรุงรสไหลไปทั่วทุกที่ ย้อมฉางเฝิ่นให้เป็นสีน้ำตาลแดงประเดี๋ยวเข้ม 

ประเดี๋ยวอ่อน

ฉางเฝิ่นที่เพิ่งออกจากหม้อมีควันกรุ่นมาพร้อมกับความหอมของ 

น้ำปรุงรสโชยปะทะใบหน้า รสชาติสดใหม่ ไม่มีสิ่งเจือปนและหอมกรุ่น  

ช่างน่าเย้ายวนใจ

“พี่สะใภ้รอง ท่านชิมดู” เจียงซูเหย่ายื่นตะเกียบให้โจวซื่อ

โจวซื่อกล่าวขอบคุณพลางรับมา คีบฉางเฝิ่นขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ฉางเฝิ่น 

นุ่มมาก รู้สึกเหมือนจะขาดทันทีที่ถูกคีบ แต่ยืดหยุ่น นุ่มเหนียว และ 

สั่นไหวอยู่ระหว่างตะเกียบ

พอเอาฉางเฝิ่นใส่ปากก็รู้สึกทึ่งเมื่อปลายลิ้นสัมผัสกับความนุ่มลื่น  

เนียนละเอียด ฉางเฝิ่นอุ่น  ๆ น้ำปรุงรสสดอร่อย ข้าวหอมเข้มข้น รสชาติ 

เรียบง่ายแต่ไม่จืดชืด กลับทำให้สดอร่อยและหอมมาก

เพียงกัดเบา  ๆ  ฉางเฝิ่นที่นุ่มเหนียวขาดระหว่างฟัน  เนื้อสัมผัส 

นุ่มมาก หนึบและเหนียวเล็กน้อย 

3 1 เฟินจง เท่ากับ 1 นาที



25

เข่อเล่อเจียงทัง

ไส้เนื้อสัตว์และไข่ไก่ด้านในช่วยเพิ่มรสชาติ กลิ่นหอมของเนื้อสัตว์  

ความเย็นสดชื่นของผัก ความสดของน้ำปรุงรส และความหวานของแผ่นแป้ง 

หลอมรวมเข้าด้วยกัน กัดแค่หนึ่งคำก็รู้สึกสบายไปทั้งร่างกายและจิตใจ

“เป็นอย่างไรบ้าง” เจียงซูเหย่าถาม

โจวซื่อรีบพยักหน้า กินฉางเฝิ่นหมดไปชิ้นหนึ่งถึงมีเวลาตอบ “นึก 

ไม่ถึงว่าวัตถุดิบกับวิธีทำง่าย ๆ  จะทำอาหารออกมาได้อร่อยเช่นนี้” นางชมว่า  

“หากกินตอนเช้าตรู่หนึ่งจาน ทั่วทั้งร่างกายจะเต็มไปด้วยพลัง มีชีวิตชีวา  

และกระปรี้กระเปร่า”

เจียงซูเหย่ากล่าวว่า “จากนี้เมื่อท่านเรียนจนทำเป็นแล้ว ก็สามารถ 

ทำกินตอนเช้าได้”

โจวซื่อเสนอแนะว่า  “หากย่านขายของกินเล่นขายฉางเฝิ่นด้วย  

จะต้องมีคนมาอุดหนุนมากเป็นแน่”

เจียงซูเหย่าไม่ได้คิดไปถึงเรื่องค้าขาย ยามนี้เมื่อโจวซื่อเสนอแนะ 

ขึ้นมา นางก็คิดอยู่สักครู่ ก่อนผงกศีรษะกล่าวว่า “ใช้ได้” ของกินเล่น 

ข้างทางส่วนมากเป็นอาหารรสจัด อาหารรสอ่อนและสดอร่อยมีไม่ค่อยมาก

พอเอ่ยถึงตรงนี้ โจวซื่อก็นึกถึงความฉงนของตน “จริงสิ เหตุใด 

ย่านอาหารกินเล่นริมทางขายเฉพาะอาหารกลางวันและอาหารเย็น แต่กลับ 

ไม่ขายอาหารเช้าเล่า”

เจียงซูเหย่าบอกความคิดของตนเองให้นางฟังว่า “ย่านอาหารว่าง 

ริมทางเดิมมีไว้ให้กินอย่างเพลิดเพลิน อาหารที่นั้นไม่เหมาะที่จะเป็นอาหารเช้า  

ยิ่งกว่านั้นยังเช้าตรู่ ผู้ใดอยากตื่นเช้าไปกินอาหารที่ย่านนั้นกันเล่า มีแต่ 

จะกินอาหารที่เรือน หรือไม่ก็แผงขายอาหารเช้าข้างทาง”

โจวซื่อไม่เข้าใจ  “อย่างนั้นก็ไม่ต้องวางขายในย่านนั้นสิ  ในเมื่อ 

เหมาะที่จะทำเป็นอาหารเช้า ก็ขายที่แผงขายอาหารเช้าแทน หรือเจ้าคิด 

จะเปิดแค่ร้านของกินเล่นข้างทางเท่านั้น”

เจียงซูเหย่าผงะกับคำถามนี้ เมื่อวานเซี่ยสวินก็พูดแบบเดียวกันนี้  

ดูคล้ายทุกคนคิดว่านางจะต้องขยายให้มากกว่านี้

เจียงซูเหย่าไม่ตอบคำถามนี้  โจวซื่อเองก็หาได้สนใจไม่  ภายใต้ 

คำชี้แนะของเจียงซูเหย่า นางทำฉางเฝิ่นอีกครา และถือไปที่เรือนของฮูหยิน 
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ผู้เฒ่าอย่างมีความสุข 

เจียงซู เหย่ามี เรื่องในใจ  ไม่ได้รออยู่ ในลานเรือน  นางเดินเล่น 

พลางขบคิดปัญหาของการค้าขายในอนาคต

ร้านอาหารที่ท่าเรือและย่านอาหารจะต้องเปิดต่อไป แต่นอกจาก 

สองแห่งนี้แล้ว ที่แห่งอื่นยังต้องเปิดร้านอาหารอีกหรือไม่ 

ขณะที่เจียงซูเหย่าเดินไปทั่วจวนพลางครุ่นคิดถึงปัญหา โจวซื่อก็นั่งลง 

ข้างกายเซี่ยเซิงแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูคิมหันต์ ทุกวันเซี่ยเซิงจะมานั่งรับลมอ่านหนังสืออยู่บน 

สะพานโค้ง วันนี้โจวซื่อมาหานางที่นี่อีกครั้ง 

พอโจวซื่อแนะนำฉางเฝิ่นให้เซี่ยเซิงรู้จักแล้ว ก็มองนางอย่างรอคอย  

“รีบชิมสิ”

ในเมื่อเซี่ยเซิงรับปากข้อเสนอแนะของโจวซื่อที่จะเอาอาหารมาส่งให้ 

ตนเองบ่อยครั้ง นางก็ไม่ได้ทำหน้าเย็นชาใส่มารดาอีก ต่างจากสองฝาแฝด 

ของเรือนใหญ่ที่มักตามติดเจียงซูเหย่าเพื่อประจบประแจงขอกินอาหารอยู่ 

บ่อยครั้ง นี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นอาหารแปลกใหม่

ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กมีชัย นางเหลือบมองโจวซื่อ ก่อน 

หยิบตะเกียบขึ้นมาภายใต้สายตาคาดหวังของมารดา

เซี่ยเซิงกินอย่างสุภาพเรียบร้อย  คีบฉางเฝิ่นมากัดคำหนึ่ง  เห็น 

ได้ชัดว่าเป็นเพียงคำเล็ก  ๆ แต่ทำให้แววตาของนางเปล่งประกายขึ้นฉับพลัน

ฉางเฝิ่นลื่น หยุ่น กัดแล้วนุ่มเหนียว แต่ไม่เหนียวติดฟัน น้ำปรุงรส 

กลมกล่อม  ฉางเฝิ่นหอมกลิ่นข้าวเข้มข้น  สดอร่อยและหวานเล็กน้อย  

หมูสับและไข่ที่สอดไส้อยู่ด้านในช่วยเพิ่มกลิ่นหอมจากเนื้อสัตว์ให้ฉางเฝิ่น 

อ่อนนุ่ม สด หอม อร่อย และสดชื่นแต่ไม่จืดชืด

ฉางเฝิ่นให้รสสัมผัสดีมาก  เนียนลื่น  อ่อนนุ่ม  ไหลลงคออย่าง 

ง่ายดาย ความกลมกล่อมพาให้คนรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่น

โจวซื่อมองบุตรีอย่างประหม่าเพราะกลัวว่าสิ่งที่ตนทำจะไม่ถูกปากนาง

เซี่ยเซิงกินฉางเฝิ่นคำเล็ก ๆ  หมดไปหนึ่งชิ้น ถึงค่อยกล่าวว่า “อร่อย 

มากเจ้าค่ะ”
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เข่อเล่อเจียงทัง

โจวซื่อลิงโลด “ถ้าอร่อยก็กินเยอะ  ๆ หลังจากนี้หากยังอยากกินอีก  

ก็บอกแม่ได้ แม่จะทำให้เจ้ากิน”

มารดากระตือรือร้นเช่นนี้ ทำให้เซี่ยเซิงอึดอัดอยู่บ้าง

ยังไม่ทันตอบ  โจวซื่อก็เร่งรัดให้นางกินต่อ  “รีบกิน  ๆ  เย็นแล้ว 

ไม่อร่อย”

เซี่ยเซิงเม้มปาก คิดจะเอ่ยบางอย่าง สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้

ฉางเฝิ่นอร่อย แม้นางจะอึดอัด ยังปรับตัวไม่ได้ ทว่ายังอดกินต่อ 

ไม่ได้ จนกระทั่งหมดจาน

สำหรับคนทำอาหารแล้ว จะรู้สึกประสบความสำเร็จใหญ่หลวงนัก 

เมื่อมีคนกินอาหารที่ตนปรุงจนหมดเกลี้ยง ยิ่งกว่านั้นยังเป็นบุตรีของตน 

ที่ตนอยากใกล้ชิดที่สุดด้วย

โจวซื่อยิ่งดีใจ มิอาจระงับยิ้มที่ระบายอยู่บนดวงหน้าได้ 

ความสุขของนางบริสุทธิ์มาก เซี่ยเซิงที่เพิ่งกินฉางเฝิ่นหมดไปหนึ่งจาน 

อย่างรวดเร็วได้รับอิทธิพลจากมารดา นางลังเลพักหนึ่ง แล้วเค้นยิ้มแข็งทื่อ 

ที่ไม่อ่อนหวานนักให้โจวซื่อทีหนึ่ง

โจวซื่อเห็นยิ้มของบุตรสาวก็โล่งใจ ถึงที่สุดแล้วก็เป็นบุตรีของตน  

ไหนเลยจะต้องกังวลและร้อนรน แม้บุตรีจะไม่ยอมให้เข้าใกล้ แต่ในฐานะ 

มารดาก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดถึงจะใช้ได้ 

นางหุบยิ้ม พลันพูดโพล่งว่า “อาเซิง วันรุ่งขึ้นแม่เอาอาหารมาส่งให้ 

เจ้าอีกดีหรือไม่”

ท่าทางของโจวซื่อกระสับกระส่ายและประหม่าอยู่บ้าง แต่สายตา 

อ่อนโยนยิ่ง

เซี่ยเซิงตะลึงลานนิดหน่อยและนิ่งเงียบ ขณะที่โจวซื่อคิดว่านางจะ 

ปฏิเสธ นางกลับพยักหน้านิด ๆ กล่าวว่า “ดีเจ้าค่ะ”

ฉางเฝิ่นหนึ่งจานสลายบรรยากาศที่น่าอึดอัดระหว่างแม่ลูกที่ถึงทางตัน 

มาสองสามปีให้ปลาสนาการไปเงียบ ๆ 

เจียงซูเหย่าที่กำลังเดินเล่นอยู่ในถนนเส้นนี้หยุดฝีเท้า แล้วมองฉากนี้ไกล ๆ  

พลันนั้นก็เข้าใจว่าตนเองจะทำอันใดต่อไป
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ยามนั้นการทำการค้าเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ชั่ววูบ สิ่งสำคัญคือการ 

ทำให้หลินซื่อมีความสุขขึ้นบ้าง และการเปิดร้านอาหารยังประโยชน์ด้าน 

อาหารการกินให้แก่ราษฎรทั่วไป ถือเป็นเรื่องที่มีคุณค่า ดังนั้นหลินซื่อ 

จึงทุ่มเทความคิดให้กับมัน จนลืมเรื่องไร้สาระยุ่งเหยิงไปได้

หลินซื่อค้นพบคุณค่าในการเปิดร้านอาหาร นางเองก็เช่นกัน สำหรับ 

นางแลว้ การเปดิยา่นอาหารรมิทางคอืการนำอาหารรสเลศิมากมายหลากหลาย 

ในยุคปัจจุบันมาสู่ยุคโบราณ เพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้กินอาหารสดใหม่และ 

สัมผัสได้ถึงความสุขจากอาหาร แตกต่างจากการเปิดหอสุราชั้นสูงอย่าง 

สิ้นเชิง

เมื่อเห็นลูกค้ากินของกินเล่นข้างทางอย่างมีความสุขและเอร็ดอร่อย  

นางรู้สึกพึงใจอักโขและรู้สึกประสบความสำเร็จ ความรู้สึกนี้ทำให้นางอยาก 

ทำอะไรมากกว่านี้ อยากทำให้บรรยากาศการกินอาหารของราษฎรทั่วไป 

เปลี่ยนแปลงไป

คิดมาถึงตรงนี้ นางอดบ่นในใจไม่ได้  เซี่ยสวินช่างอ่านความคิด 

ของนางได้กระจ่างชัด หนำซ้ำยังเข้าใจมากกว่าตัวนางเอง

บอกว่าอาหารอันโอชะสามารถนำพาความสุขมาให้ได ้ และช่วยเยียวยา 

จิตใจของคนที่อาจจะเป็นทุกข์  นางอยากให้คนได้กินของอร่อยมากขึ้น  

ได้ลิ้มรสชาติมากขึ้น และได้ลิ้มลองหลากหลายรูปแบบ

เซี่ยสวินเดาไม่ผิดแม้แต่นิดเดียว นางจะต้องทำการค้าให้ดียิ่งขึ้น 

และขยายให้มากขึ้น
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หลังกำหนดเป้าหมาย  ในภายภาคหน้าแล้ว  สิ่งแรกที่ 

เจียงซูเหย่าทำคือบอกเซี่ยสวินว่านางคิดอย่างไร

เซี่ยสวินคาดเดาไว้นานแล้วว่านางจะต้องคิดเช่นนี้ ไม่ได้อยู่เหนือ 

ความคาดหมาย เขาถามนางว่า “คิดดีแล้วใช่หรือไม่ว่าจะทำอย่างไร”

เจียงซูเหย่าส่ายหน้า “ไม่รู้สิ ค่อย  ๆ  คิดไป สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ 

คือทำย่านอาหารว่างริมทางให้ดีก่อน”

เซี่ยสวินเห็นด้วย “ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว”

“หลังจากนี้คาดว่าข้าคงออกจากจวนบ่อยครั้ง ท่านไม่ถือสาหรือ”

เซี่ยสวินกล่าวว่า  “ไฉนเจ้าเอาแต่ถามคำถามเหล่านี้  เจ้าก็รู้ว่าข้า 

ไม่ถือสา”

เจียงซูเหย่าโล่งใจแล้ว มีเซี่ยสวินคอยหนุนหลัง นางก็สามารถทำ 

สิ่งที่อยากทำได้อย่างวางใจและหาญกล้า

…

จากช่วงที่อากาศกำลังจะร้อนไปจนถึงอากาศร้อนในฤดูคิมหันต์ 

ค่อย  ๆ  จางหาย เจียงซูเหย่าปรับปรุงรสชาติของอาหารในย่านอาหารกินเล่น 

ข้างทางไปเรื่อย  ๆ  และเพิ่มอาหารประเภทใหม่ขึ้นมา ขณะเดียวกันได้ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลินซื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันการดำเนินงาน 

ก้าวต่อไป
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นับแต่วันที่ เปิดย่านอาหารว่างริมทาง  การค้าก็เฟื่องฟูขึ้นทุกวัน  

อาหารที่ขายมีรสชาติเยี่ยมยอด แต่ราคาไม่แพง หากขัดสนก็ยังสามารถ 

หาอาหารอร่อย ราคาถูก และอิ่มท้องกินได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่กังวลมิกล้า 

ควักเงินในตอนแรก  หรือลูกค้าที่ เพียงอยากลิ้มลองความแปลกใหม่   

ไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากนัก ต่างก็ถูกพิชิตด้วยอาหารและบรรยากาศในย่าน 

ของกินเล่นริมทาง ครั้นถึงยามเย็น ผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น แม้แต่ 

ถนนที่ตั้งใจขยายให้กว้างก็ยังคับแคบไปถนัดตา

ลูกค้าที่พิถีพิถันจะเข้าไปในร้าน หรือไม่ก็ขึ้นไปชั้นสอง ส่วนคน 

ที่ไม่พิถีพิถันจะนั่งม้านั่งไม้ที่วางอยู่หน้าร้านรับลมเย็นท่ามกลางคนแปลกหน้า  

เพราะชอบความครึกครื้น

เมื่อเจียงซูเหย่าเริ่มสนใจการค้า ตามปกติจะมาดูแลที่นี่ทุกสองสามวัน  

ขณะที่หลนิซื่อเดิมมาตรวจสอบทุกวัน ทว่ายามนี้น้ำหนักตัวนางเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

เจียงซูเหย่ามิกล้าปล่อยให้มารดามายังสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ส่งเสียง 

เอะอะโวยวาย และร้อนจัดบ่อยนัก หลินซื่อจึงทำได้แค่ให้พ่อบ้านที่มีความ 

สามารถสองคนมาพำนักในโรงเตี๊ยมย่านนี้ เพื่อให้พวกเขาคอยรับคำสั่งจาก 

เจียงซูเหย่า

ย่านอาหารเพิ่งเปิดได้สิบกว่าวัน ถนนหนทางกลับมิอาจวางโต๊ะเก้าอี้ 

ได้อีกแล้ว  โชคดีที่หลินซื่อมองการณ์ไกล  กว้านซื้อที่ดินริมถนนเส้นนี้ 

ไว้แล้ว รวมถึงร้านค้าที่หัวถนนและท้ายถนนด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเห็นม้านั่งไม้  

เก้าอี้ไม้วางอยู่ที่หัวถนนและท้ายถนนในย่านนี้

เจียงซูเหย่าเดินผ่านฝูงชน นางหน้าตางดงามผุดผาด กิริยาท่าทาง 

สง่า มวยผมอย่างหญิงที่ออกเรือนแล้ว เพียงมองเสื้อผ้าที่สวมแวบเดียว 

ก็มองออกว่าเป็นฮูหยินที่มีฐานะดี เหล่าลูกค้าอดหันมองนางไม่ได้

ด้วยที่นี่คือเขตอิทธิพลของสกุลหลิน พวกอันธพาลท้องถิ่นที่มักยืน 

แกร่วอยู่หน้าร้านอาหารและแผงลอยอื่น  ๆ จึงมิกล้าเข้ามา สำหรับเจียงซูเหย่า 

แล้ว การเดินไปเดินมาแถวนี้จึงปลอดภัยยิ่ง ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะมี 

คนก่อกวน

มีพ่อบ้านเดินตามหลังนาง ลูกค้าคิดแค่ว่านางเป็นฮูหยินของเรือนใด 

เรือนหนึ่งของสกุลหลิน กลับไม่คิดว่าเป็นคุณหนูใหญ่ของจวนเซียงหยางปั๋ว
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เหล่าคนตะกละจะมาที่นี่ทุกวัน ไป ๆ มา ๆ ก็เห็นเจียงซูเหย่าจนคุ้นตา 

“เถ้าแก่เนี้ยดีจริง  ๆ” พวกเขานั่งรออาหารอยู่บนม้านั่งยาวข้างทาง  

แล้วกล่าวทักทายเจียงซูเหย่าอย่างกระตือรือร้น

คราแรกเจียงซูเหย่ายังปรับตัวไม่ทัน แต่ยามนี้คุ้นชินแล้ว นางผงก 

ศีรษะให้พวกเขา

“รสชาติใช้ได้หรือไม่” นางมองลูกค้าที่ไม่คุ้นหน้าพลางถาม

ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นพ่อค้าที่เดินทางมาหาซื้อสินค้าที่เมืองหลวง มีคน 

แนะนำถึงได้รู้จักย่านอาหารว่างย่านนี้ พวกเขาอยู่ในวัยกลางคน หาเงินได้ 

มากพอแล้ว แค่อยากกินของอร่อย ยามนี้เมื่อมาถึงย่านอาหาร ถือว่าได้กิน 

อย่างถึงอกถึงใจแล้ว 

“เถ้าแก่เนี้ยช่างถ่อมตัว ข้าขึ้นเหนือล่องใต้ เคยกินอาหารมากมาย  

แต่ข้าเพิ่งเคยลิ้มลองอาหารแปลกใหม่และรสชาติแบบนี้เป็นครั้งแรก”

เจียงซูเหย่าสดับเช่นนั้นก็กล่าวว่า “อย่างนั้นก็ดี”

นางยังคงเดินตรงไปด้านหน้า ทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ

ท่ามกลางผู้คนที่สัญจรมาในย่านนี้ดูคล้ายจะมีคนแปลก  ๆ  ปะปน 

อยู่หลายคน  ต่างบอกกันว่าลักษณะของคนมาจากจิตใจที่หนุนส่ง  คน 

พวกนี้หดหัวหดคอ  หลบสายตา  และทำตัวลับ  ๆ  ล่อ  ๆ  มองก็รู้แล้วว่า 

ผิดปกติ 

เจียงซูเหย่าหันไปสั่งการกับพ่อบ้านประโยคหนึ่ง เขารีบขานรับและ 

ขอให้คนที่สกุลหลินเชิญมาตามไปเงียบ ๆ 

เจียงซูเหย่าเดินเข้าไปตรวจดูทุกร้าน พลิกดูสมุดบัญชีเมื่อไม่กี่วัน 

ก่อน พร้อมกับประเมินสถานการณ์การค้า ก่อนหยุดอยู่ที่ร้านขายบะหมี่เย็น 

ร้านหนึ่งกะทันหัน

“เจ้าคิดว่าอาหารของที่นี่อร่อยหรือ” คุณชายที่สวมเสื้อแพรคนหนึ่ง 

พึมพำกับสหายที่อยู่ข้าง ๆ ว่า “ข้าคิดว่าไม่น่าเชื่อถือ”

“ข้าก็คิดอย่างนั้น เจ้าดูร้านนี้สิ แคบเกินไปแล้ว”

พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเสียงแผ่วเบา มีสองคนเดินลงบันไดมา 

กวักมือเรียกพวกเขา “ขึ้นมาได้แล้ว มีโต๊ะว่างแล้ว”

พวกเขาเดินไปทางด้านนั้นอย่างไม่เต็มใจนัก ขณะเดินก็กล่าวว่า  
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“นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าต้องรอโต๊ะเพื่อจะกินอาหาร แม้แต่ร้านปาเจินไจยังไม่เคย 

ให้ข้ารอโต๊ะมาก่อนเลย”

“ข้าอยากรู้นักว่าจะอร่อยมากเพียงใด”

“ไม่รู้ว่าพวกเขาสองคนคิดอันใดอยู่ ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ออกจาก 

ราชวิทยาลัยสักครั้ง ไม่ไปหอสุรา แต่กลับมากินอาหารที่นี่แทน”

เจียงซูเหย่าตามพวกเขาขึ้นไปชั้นบน เพราะคนทั้งสองที่เพิ่งลงมา 

เรียกคนที่ชั้นล่างนั้นค่อนข้างคุ้นตา หากไม่ใช่เซี่ยเย่และเซี่ยเฮ่าของเรือนใหญ ่

ยังจะเป็นผู้ใดได้อีก

ด้วยเหตุผลบางอย่าง นางมักรู้สึกว่าการที่คนทั้งสองชวนสหายมา 

กินดื่มที่นี่เป็นเพราะย่านอาหารริมทางเปิดโดยสกุลหลิน ราษฎรทั่วไปพอใจ 

กับอาหารที่ขายในย่านนี้มาก ไม่รู้ว่าเหล่าคุณชายที่คุ้นเคยกับการกินอาหาร 

ที่ปรุงอย่างพิถีพิถันและหายากจะมีความคิดเห็นเช่นไร หากพวกเขาไม่พอใจ  

อย่างนั้นจะไม่ทำให้เซี่ยเย่กับเซี่ยเฮ่าขายหน้าหรอกหรือ

หลงจู๊ของร้านขายบะหมี่เย็นตามขึ้นไปชั้นบนด้วย สอบถามเจียง- 

ซูเหย่าว่ามีอันใดจะสั่งการหรือไม่

เจียงซูเหย่าให้เขาแยกโต๊ะเล็กออกมาตัวหนึ่ง

ขณะที่นางนั่งลง เหล่าคุณชายที่อยู่ทางด้านนั้นก็สั่งไปหลายอย่างแล้ว

“ไฉนถึงมีแต่บะหมี่เย็น ไม่มีเนื้อสัตว์หรือ”

เสี่ยวเอ้อร์อธิบายว่า “แขกท่านนี้ หากอยากกินเนื้อสัตว์ บริเวณ 

ใกล้  ๆ  มีปิ้งย่างเสียบไม้ ของทอดเสียบไม้ อาหารตุ๋น ไก่ทอดขอรับ ข้า 

จะไปเอารายการอาหารมาให้ ท่านสั่งที่นี่ พวกเราจะให้คนไปซื้อจากร้าน 

ใกล้ ๆ แล้วเอามาส่งให้ขอรับ”

วิธีการพูดนี้แปลกใหม่ ทุกคนมองหน้ากัน เดิมคิดจะจับผิดอย่าง 

ระมัดระวัง แต่เวลานี้หากยังจะจับผิดอีกก็ออกจะใจร้ายอย่างเห็นได้ชัด  

จึงได้แต่พยักหน้าและตอบว่าดี

พอได้รับรายการอาหาร ทุกคนตะลึงตาค้าง

รายการอาหารนี้เยอะเกินไปแล้ว หนาเป็นปึก มีมากมายหลายอย่าง  

ที่สำคัญคือแต่ละอย่างล้วนไม่เคยกินมาก่อน

เสี่ยวเอ้อร์กล่าวว่า “ประเภทเนื้อสัตว์จะอยู่ในนี้ทั้งหมด หน้าท้าย  ๆ  
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จะเป็นเครื่องดื่มเย็น  ๆ มีวุ้นเย็น ชาผลไม้ ข้าวเย็น1 และอื่น  ๆ พวกท่าน 

ค่อย ๆ เลือกเถิดขอรับ”

คราวนี้มิอาจจู้จี้จุกจิกได้จริง  ๆ คุณชายผู้สวมเสื้อแพรที่เมื่อครู่จู้จี้ 

จุกจิกที่สุดกระแอมกระไอ ก่อนกล่าวว่า “อืม ดูคล้ายว่าต้องสิ้นเปลือง 

ความคิดไปมากมายขณะคิดรายการอาหาร แม้มีหลายประเภทมาก แต่ 

ไม่รู้ว่าได้คำนึงถึงรสชาติหรือไม่”

เซี่ยเฮ่าหมดความอดทนแล้ว “พอได้แล้ว  หากเจ้าไม่อยากกินก็ 

ช่างเถิด อย่าเรื่องมากนักเลย”

อีกฝ่ายไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเขา “ข้าแค่พูดเท่านั้น ไยจะต้องโมโห 

มากขนาดนี้ด้วย”

บรรยากาศชะงักงันเล็กน้อย เซี่ยเย่ออกหน้าคลี่คลายสถานการณ์  

“สั่งอาหารกันก่อนเถิด  ข้าขอแนะนำของทอดเสียบไม้  พวกเจ้ามีใคร 

ต้องการบ้าง อืม ยังมีเนื้อแพะย่างที่สั่งได้ ช่างเถิด อย่างนั้นก็เอาปิ้งย่าง 

เสียบไม้ในรายการอาหารแผ่นนี้มาให้พวกเราก็แล้วกัน”

เสี่ยวเอ้อร์จดรายการอาหารแล้วถอยออกไป  ทิ้งให้แขกรออย่าง 

อึดอัด โดยไม่มีผู้ใดพูดสักคำ 

เซี่ยเฮ่ามิอาจระงับความโกรธไว้ได้ กล่าวกับเซี่ยเย่เสียงแผ่วเบาว่า  

“เห็นอยู่ว่าพาพวกเขามาสถานที่ที่ดี คนทั้งกลุ่มกลับไม่เต็มใจ เหลือเกิน 

จริง ๆ”

สีหน้าเซี่ยเย่ยังเป็นปกติ ไม่ขึ้งเคียด “ไยจะต้องเสียเวลาพูดมาก 

ด้วย รออาหารมาก่อน การโต้เถียงเมื่อครู่ก็ชัดเจนแล้ว”

บะหมี่เย็นมาถึงก่อน พอนึ่งบะหมี่จนสุกก็พักให้เย็น วางถั่วงอกไว้ 

ด้านล่าง ราดซีอิ๊วหวาน น้ำมันพริก น้ำส้มสายชู กระเทียมสับ จากนั้น 

โรยเกลือ  ฮวาเจียว  ต้นหอมซอย  และปิดท้ายด้วยแตงกวาหั่นฝอย 

ก็พร้อมกิน

ในชามกระเบื้องใบใหญ่เต็มไปด้วยบะหมี่เย็นสีเหลืองอ่อน กระเทียม 

1 เป็นของหวานคลายร้อน ใช้ข้าวเหนียวหุงสุกเป็นวัตถุดิบหลัก ขณะหุงใส่น้ำตาล 

เล็กน้อย จัดใส่ถ้วย วางเครื่องเคียงตามแต่ชอบเหมือนน้ำแข็งไส เติมน้ำเย็นจัดและน้ำแข็งบด
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สับสีขาวนวล ซีอิ๊วหวานสีน้ำตาลแดง น้ำมันพริกมันวาว แตงกวาหั่นฝอย 

และต้นหอมซอยสีเขียว แม้สีสันเรียบง่าย แต่ไม่ซ้ำซากจำเจ บะหมี่เย็น 

มีกลิ่นซับซ้อน เปรี้ยว หวาน ชา เผ็ด และหอม ช่วยกระตุ้นความอยาก 

อาหารของผู้คนได้แม้เป็นฤดูคิมหันต์ที่ไม่ใคร่เจริญอาหารนักก็ตาม

หลังใช้ตะเกียบคลุกเคล้าให้ เข้ากัน  บะหมี่ เย็นที่นุ่มเหนียวถูก 

เคลือบด้วยน้ำปรุงรสอย่างสม่ำเสมอ  แต่ละเส้นมีสีน้ำตาลแดง  และ 

มันเงาด้วยน้ำมันพริก น่าอร่อยกว่าบะหมี่จืดชืดที่ราดน้ำแกงร้อน  ๆ  ที่กิน 

อยู่เป็นประจำ

ทุกคนขยับตะเกียบเงียบ ๆ ด้วยเป็นบะหมี่เย็น จึงไม่จำเป็นต้องกิน 

คำเล็กเพราะเกรงว่าจะถูกลวก พวกเขาล้วนคีบคำใหญ่เข้าปาก สิ่งแรก 

ที่ได้สัมผัสคือความเย็นสดชื่น ตามด้วยความกลมกล่อมและความหวาน 

ของซีอิ๊วหวาน กลิ่นหอมและรสเผ็ดจากน้ำมันพริก ความชาของฮวาเจียว  

ความเผ็ดของกระเทียม และความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูแผ่ไปทั่วปลายลิ้น  

กระตุ้นต่อมรับรสโดยพลัน  ก่อนพุ่งตรงไปที่หน้าผาก  ทำให้กลุ่มคนที่ 

เบื่ออาหารรู้สึกอยากอาหาร

บะหมี่เย็นเคี้ยวหนึบ แต่ละเส้นแยกกันชัดเจน เพราะเป็นบะหมี่ 

น้ำด่าง กินแล้วจึงหอมกลิ่นขี้ เถ้า น้ำมันพริกเผ็ดแต่ไม่แห้ง เมื่อเทียบ 

กับความเผ็ด จะหอมมากกว่า ความเผ็ดเพียงเสริมความหอมให้เด่น เมื่อ 

ผสมกับซีอิ๊วหวานที่ต้มจากน้ำตาลทรายแดง ต้าเลี่ยว อบเชย ชะเอมเทศ  

และเครื่องเทศอื่น  ๆ ในความเผ็ดจะมีกลิ่นหอม ในความหอมจะมีรสหวาน 

เล็กน้อย 

บะหมี่ เย็นทำง่ ายมาก  นอกจากบะหมี่แล้ว  เครื่องเคียงอื่น  ๆ  

มีแค่แตงกวาหั่นฝอยและถั่วงอก แค่รสชาติที่เรียบง่ายก็ให้ความเย็นสดชื่น 

เพียงพอ เส้นบะหมี่นุ่มเหนียวผสมกับถั่วงอกกรอบ ๆ กัดแล้วดัง “กร้วม ๆ”

ถั่วงอกขมและหวานนิดหน่อย แตงกวาหั่นฝอยหอม สดชื่น ชุ่มฉ่ำ  

เมื่อกำจัดความมันของน้ำมันพริกในบะหมี่เย็นออกไป จะเหลือเพียงความ 

เปรี้ยว เผ็ด สด และหอม ไม่จำเป็นต้องรอและไม่ต้องระวัง ก็สามารถ 

คีบเข้าปากและเคี้ยวคำใหญ่ได้เลย ความทรมานจากความไม่อยากอาหาร 

ในหน้าร้อนที่มีมานาน ในที่สุดก็ได้รับการช่วยชีวิตแล้ว
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เวลานี้ยกข้าวเย็นมาแล้ว ในชามกระเบื้องขาวเต็มไปด้วยวัตถุดิบ 

หลากสีสัน ข้าวเหนียวขาวอวบอิ่ม เห็ดหูหนูโปร่งแสงอ่อนนิ่ม พุทราแดง  

ลูกเกด บัวลอยเผือก แตงโม ถั่วลิสงบด ผลไม้เชื่อม วางกองรวมกัน 

หลากหลายสี มีก้อนน้ำแข็งใสแวววาวลอยอยู่ในน้ำ และกลิ่นหอมหวาน 

ปะปนมากับไอเย็นที่ลอยขึ้นมา

“เหตุใดถึงแช่ข้าวในน้ำเย็น มิหนำซ้ำยังใส่ผลไม้เชื่อมด้วย” คน 

จู้จี้จุกจิกเมื่อครู่พูดขึ้นมาอีกครา หลังกินบะหมี่เย็นแล้ว ครั้งนี้เพียงทอด 

ถอนใจ มิกล้าพูดมากอีก

พอเขากินเข้าไปแล้ว  ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด  กลิ่นหอมสดชื่นของ 

ผลไม้และความหวานเลี่ยนของผลไม้เชื่อมที่ละลายในน้ำเย็นกลายเป็น 

ความหวานเล็กน้อยที่สดชื่น เวลานี้ข้าวเหนียวไม่ถือว่าเป็นอาหารจานหลัก  

แต่กลับเป็นของหวานอย่างหนึ่ง นุ่มเหนียวหวานชุ่มฉ่ำ แช่อยู่ในน้ำเย็น  

แต่ละเม็ดอวบอิ่ม เหนียวเล็กน้อย เย็นจัด หนึบหนับ มีกลิ่นหอมอ่อน  ๆ  

ของข้าว และหวานกำลังดี เมื่อกินคู่กับบะหมี่เย็นช่วยคลายร้อนได้

ครั้งนี้เขามิอาจบ่น ได้แต่หุบปากเงียบ 

กระทั่งปิ้งย่างเสียบไม้มาถึง ทุกคนยิ่งประหลาดใจกับกลิ่นหอมจัด 

และกลิ่นเผ็ดร้อนของอาหารที่ย่างด้วยเตาถ่าน  เมื่อครู่ยังรู้สึกว่าฤดูร้อน 

สมควรกินของเย็น  ๆ ดื่มของเย็น  ๆ ยามนี้รู้สึกว่าการกินเนื้อสัตว์คำใหญ่ 

ถึงจะดีที่สุด เผ็ด เค็ม น้ำมันไหลออกมาเสียงดังฉ่า ทั่วร่างกระปรี้กระเปร่า 

ขึ้น นี่ถึงจะเรียกว่าถึงอกถึงใจ!

เมื่อคนทั้งกลุ่มกินกันอย่างเต็มที่ ก็ได้ยินคนข้าง ๆ กล่าวถึงย่านอาหาร 

กินเล่นเสียงดัง

เวลากินอาหารพวกเขาไม่พูดคุย ทุกคนจึงเงี่ยหูฟัง

จากนั้นทุกคนก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป

“พวกเขาเพิ่งบอกว่าที่แห่งนี้เปิดโดยสกุลหลินอย่างนั้นหรือ”

“สกุลหลินหรือ เป็นสกุลหลินของจวนเซียงหยางปั๋ว อย่างนั้นที่นี่ 

ไม่ใช่…”

ทุกคนหันมองเซี่ยเย่กับเซี่ยเฮ่า “ที่นี่คงไม่ใช่ของคุณหนูใหญ่เจียง 

สกุลหลินกระมัง” 
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เซี่ยสวินอาจไม่ค่อยรู้ว่าปีนั้นเจียงซูเหย่าใจกล้ามากเพียงใด  แต่ 

พวกเขาที่มีอายุเท่ากันกลับรู้อย่างถ่องแท้  หลังเกิดเรื่องตกน้ำเมื่อปีนั้น  

คนกลุ่มนี้ขอเพียงได้ยินว่าในงานเลี้ยงมีสตรีก็จะพากันเดินอ้อม

การนินทาเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ พวกเขาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น  

เมื่อพวกเขาเอ่ยถึงเจียงซูเหย่าก็เริ่มไม่พอใจขึ้นมาอีกครั้ง พากันทอดถอนใจ 

ที่เซี่ยสวินโชคร้าย เป็นถึงทั่นฮวาที่มีความสามารถน่าทึ่ง สุดท้ายกลับต้อง 

วิวาห์กับถุงฟางข้าว 

เซี่ยเย่กับเซี่ยเฮ่าฟังแล้วไม่สบายใจ  ขณะจะโต้แย้ง  คุณชายที่ 

เรื่องมากที่สุดเมื่อครู่ก็ชิงกล่าว “เวลานี้พวกเราอยู่ในสถานที่ที่มีความสุข 

ที่สุดในแผ่นดิน อย่าบังคับให้ข้าต้องอัดเจ้า!” กล่าวคำไม่น่าฟังถึงบุตรีของ 

คนอื่นเขาในถิ่นของสกุลหลิน หลังจากนี้ยังอยากมากินอาหารอีกหรือไม่

ทุกคนกลัวสหายร่วมเรียนที่มีฝีปากร้ายผู้นี้เป็นที่สุด จึงหุบปากอย่าง 

ไม่เต็มใจ และไม่คิดเชื่อมโยงอาหารรสเลิศเหล่านี้กับเจียงซูเหย่าอีก

เซี่ยเย่เห็นเช่นนั้น ก็กล่าวอย่างช่วยไม่ได้ว่า “อาหารเหล่านี้ ไม่สิ  

กล่าวให้ถูกต้อง อาหารในถนนเส้นนี้ทั้งหมด ล้วนแต่เป็นอาหารที่ท่านอา 

สะใภ้สามของข้าคิดค้น”

ทุกคนต่างตกตะลึงพรึงเพริดเมื่อได้ยินเช่นนั้น ก่อนระเบิดเสียง 

หัวเราะออกมา

“ช่างมีอารมณ์ขัน ช่างมีอารมณ์ขันเสียจริง”

“ถนนเส้นนี้มีของกินมากมายที่คิดค้นขึ้นโดยคนคนเดียว อย่างนั้น 

มิเท่ากับว่าจะต้องรอไปจนถึงเมื่อไรก็ไม่รู้หรือกว่าจะคิดออกมาได้ เจ้าอย่า 

หลอกพวกข้าหน่อยเลย”

พวกเขาคุยกันอยู่ แต่จู่ ๆ ก็หยุดลง

เจียงซูเหย่าเดินออกจากหลังฉากบังตาก่อนเหลือบมองพวกเขา

เมื่อนึกถึงความบ้าบิ่นของนางเมื่อปีนั้น ผู้คนที่ดื่มน้ำแกงและรูดกิน 

ของปิ้งย่างอยู่ก็ตัวสั่นสะท้าน และพากันขดตัวเข้ามุม

เซี่ยเย่กับเซี่ยเฮ่าไม่คิดว่าเจียงซูเหย่าจะอยู่ที่นี่ หนำซ้ำนางยังได้ยิน 

สหายร่วมราชวิทยาลัยวิพากษ์วิจารณ์นางจึงกล่าวอย่างละอายใจว่า “ท่านอา 

สะใภ้สาม”
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“รสชาติเป็นอย่างไรบ้าง ถูกปากหรือไม่” เจียงซูเหย่าถาม

ทุกคนผงกศีรษะช้า ๆ “ดี ดีมาก”

นางวางใจแล้ว  “อย่างนั้นก็ดี  ดูคล้ายว่าไม่มีปัญหาด้านรสชาติ”  

ทั้งราษฎรทั่วไปและคุณชายผู้เรื่องมากต่างชอบเหมือนกันถือว่าได้มาตรฐาน

สิ้นเสียง  นางก็หันหลังเดินลงไปชั้นล่าง  เพิ่ ง เดินถึงหัวบันได  

พลันนั้นเซี่ยสวินก็เดินขึ้นบันไดมา

กว่าเหล่าบัณฑิตของราชวิทยาลัยจะมองออกว่าเป็นเจียงซูเหย่ายังต้อง 

ตั้งสติครู่หนึ่ง  แต่เมื่อเหลือบเห็นแผ่นหลังของเซี่ยสวิน  ก็จำได้ทันทีว่า 

เขาเป็นเซี่ยซานหลางที่พวกตนเลื่อมใสมานานปี

ทันทีที่เห็นสีหน้าเย็นชาของเซี่ยสวิน พวกเขาก็ถอนหายใจ “เฮ้อ  

คู่รักคู่แค้น…หืม”

เซี่ยสวินผู้มีสีหน้าเย็นชารีบเดินมาตรงหน้าเจียงซูเหย่า ก้มหน้าลง 

พร้อมกับระบายยิ้มบนดวงหน้าราวกับนภาที่ปลอดโปร่ง “ได้ยินคนบอกว่า 

เจ้าอยู่ที่นี่ ข้าก็เลยมาหา วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เหนื่อยหรือไม่ ต้องปรับปรุง 

รสชาติหรือไม่”

เจียงซูเหย่าส่ายหน้า “น่าจะไม่ต้องแล้ว”

เซี่ยสวินกล่าวอย่างจนปัญญาว่า “ก็บอกแล้วว่าฝีมือการทำอาหาร 

ของเจ้ายอดเยี่ยม ไยต้องกังวลว่าจะไม่ถูกปากของลูกค้า”

“ที่ไหนกัน พอปรับปรุงรสชาติหลายครั้ง ทุกคนถึงบอกว่าดีขึ้น”

แม้เซี่ยสวินกลัวว่านางจะเหน็ดเหนื่อย แต่ก็รู้สึกว่านางเปล่งประกาย 

ไปทั่วร่าง ครั้นเห็นนางพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นและแสวงหาความก้าวหน้า 

ในการทำอาหาร สายตาของเขาเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนยิ่งขึ้น เสียงอ่อนอย่าง 

ไม่น่าเชื่อ  “ข้ารู้ว่าเจ้าชอบคิดค้นอาหาร  และชอบที่จะพัฒนาฝีมือการ 

ทำอาหาร แต่อย่าทำให้ตนเองต้องเหน็ดเหนื่อย”

เจียงซูเหย่าพยักหน้าก่อนเดินลงบันได

เซี่ยสวินรีบเดินตามหลัง ยื่นแขนออกไปพยุง ด้วยกลัวว่านางจะ 

ก้าวพลาดจนลื่นล้ม

สายลมในคืนฤดูคิมหันต์จู่ ๆ ก็พัดโชยมาเสียงอื้ออึง

บัณฑิตทุกคนงุนงง มองฉากตรงหน้าปากอ้าตาค้าง
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พวกเขาตาบอดอยู่อย่างนั้นหรือ คุณชายสามสกุลเซี่ยไฉนถึงได้ 

ปฏิบัติต่อคุณหนูใหญ่สกุลเจียงแบบนี้  ไหนบอกว่าไม่เต็มใจไม่ใช่หรือ  

ไหนบอกว่าเป็นคู่รักคู่แค้นกันอย่างไรเล่า นี่เห็นได้ชัดว่าเป็นคู่ที่รักกันมาก

สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเซี่ยเย่และเซี่ยเฮ่าอาจจะโกหก แต่เซี่ยซานหลาง 

ไม่มีวันโกหก

ดังนั้นอาหารที่พวกเขากินเหล่านี้ถูกคิดค้นโดยคุณหนูใหญ่เจียง 

จริงหรือ

เซี่ยเฮ่ามองพวกเขาที่นิ่งงันเป็นไก่ไม้2 มีสีหน้าไม่อยากเชื่อและใบหน้า 

แดงก่ำ ก็ส่ายหัวพลางถอนหายใจ ก่อนกล่าวว่า “ใบหน้าปวดแสบปวดร้อน 

ใช่หรือไม่ เฮ้อ วันนั้นข้าก็รู้สึกแบบเดียวกันนี้”

2 หมายถึง เหม่อค้างด้วยความตกตะลึงหรือตื่นตระหนกจนตัวแข็งทื่อราวกับไม้สลัก 

รูปไก่


