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คู่มือการเอาตัวรอดของนักกิน  เป็นนิยายรักโรแมนติกสดใสน่ารัก  

ไม่ได้ลึกลับซับซ้อน  ซ่อนเงื่อนซ่อนปม  หรืออ่านแล้วต้องขบคิด 

มากมายแต่อย่างใด เป็นเรื่องราวความรักเรียบง่ายระหว่าง  เจียงซูเหย่า  

ดรุณีน้อยที่ปรารถนาจะมีชีวิตอย่างปกติสุขในจวนของ  เซี่ยสวิน  ผู้เป็น 

สามี และสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนในครอบครัวของสามี ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  

สหายร่วมงานของสามี และมารดาของนางเองต้องหันมามองนางใหม่ 

ก็คือ ฝีมือการปรุงอาหารรสเลิศ

จากคุณหนูผู้เป็นดั่งถุงฟางข้าว โง่งม เอาแต่ใจ ทำอะไรไม่เป็น  

กลับกลายมาเป็นสาวน้อยผู้ชาญฉลาดและคล่องแคล่วเรื่องการครัว  

เมื่อนางเปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้ ชะตาดอกท้อก็ย่างกรายมาเยือน

คำเตือน อ่านตอนกลางคืนอาจหิวได้ 

คำนำสำนักพิมพ์





   

“ใช่ขอรับ ข้าแค่อยากให้นางมีความสุข” 

เซี่ยสวินกล่าว

“ภรรยาที่ข้าต้องการไม่ใช่เป็นเครื่องตกแต่ง 

และยิ่งไม่ต้องการหุ่นเชิดที่ไร้ชีวิต 

นางมีความคิดนอกกรอบ ปล่อยตัวตามสบาย 

ไม่ยึดติดกฎระเบียบ 

สำหรับข้าแล้วถึงจะเป็นชีวิตของคู่สามีภรรยา

ที่กินอาหารของโลกมนุษย์”
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อากาศร้อนค่อยๆหายไป  ฤดูสารทมาเยือน หลังพิรุณ 

ในฤดูสารทตกแล้ว บรรดาสตรีสูงศักดิ์ในเมืองหลวงก็เริ่มไปมาหาสู่กัน 

ดั่งเช่นวันวาน เพียงแต่ตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูสารท มีเพียงเรื่องเดียวที่ถูกกล่าว 

ถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในงานเลี้ยงนั่นก็คือ…เซี่ยซานหลาง1 จะแต่งภริยาแล้ว!

กล่าวถึงเซี่ยสวิน นายน้อยสกุลเซี่ยแล้ว นับว่าเป็นบุรุษหนุ่มที่มี 

ความสามารถโดดเด่นเหนือใครในเมืองหลวง บิดาคือเซี่ยกั๋วกง2 ท่านตา 

เป็นอาจารย์ของรัชทายาท ไม่ว่าชาติตระกูลหรือรูปร่างหน้าตาล้วนเอกอุ  

เคยออกท่องยุทธภพ สง่าผ่าเผย และเป็นคนเปิดเผยอย่างน้อยนักที่เหล่า 

ลูกหลานของผู้ดีมีเงินในฉางอันจะมี มิหนำซ้ำโอรสสวรรค์ยังแต่งตั้งให้เป็น 

ทั่นฮวา3 ด้วยพระองค์เอง เป็นผู้เพียบพร้อมทั้งบุ๋นและบู๊ หน้าตาหล่อเหลา 

คมคาย เมื่อขี่ม้าไปตามถนนใหญ่สามารถดึงดูดความสนใจของสตรีสูงศักดิ์ 

มากมาย

ในความคิดของทุกคน แค่บุคลิกที่โดดเด่นและความสามารถของเขา 

ก็เหมาะสมกับองค์หญิงเกินพอแล้ว

1 นายน้อยสามสกุลเซี่ย
2 บรรดาศักดิ์ของผู้รับราชการ เรียงลำดับสูงไปต่ำ ได้แก่ กง โหว ปั๋ว จื่อ และหนาน
3 บัณฑิตที่สอบผ่านการสอบเข้ารับราชการระดับหน้าพระที่นั่ง  เรียงลำดับจากที่หนึ่ง 

ไปยังที่สาม ได้แก่ จ้วงหยวน ปั๋งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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อย่างไรก็ตาม กลับคาดไม่ถึงว่าเจียงซูเหย่าที่ไร้ยางอายจะคว้าเขา 

ไปครอง!

เจียงซูเหย่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่บ้าง แต่ล้วนเป็นชื่อเสียงฉาวโฉ่  

เกิดในสกุลเจียงแห่งจวนเซียงหยางปั๋ว ทว่ากลับไม่มีกิริยาท่าทางของสตรี 

สูงศักดิ์สักกระผีก สมองกลวง เป็นดั่งถุงฟางข้าว4 ใบหนึ่ง มักแอบมอง 

คุณชายรูปงามจนถูกหัวเราะเยาะหลายครา

ไม่นานมานี้องค์หญิงใหญ่จัดงานเลี้ยงขึ้น  นางอยากเด็ดดอกไม้  

แต่ไม่ทันระวังจึงพลัดตกน้ำ และเซี่ยสวินที่อยู่ริมตลิ่งช่วยไว้ ทว่านางกลับ 

โวยวายว่าตนไม่เหลือความบริสุทธิ์แล้ว ต้องการให้เซี่ยสวินแต่งให้นางให้ได้

นี่เป็นเหตุผลที่บอกว่านางไร้ยางอาย สูญเสียความบริสุทธิ์ก็ปลงผม 

ออกบวชเป็นแม่ชีไปสิ ไฉนยังตามตอแยเซี่ยซานหลางอยู่อีก

ทุกคนเดิมเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่มีทางสำเร็จ กลับคิดไม่ถึงว่าจวนเซี่ยกั๋วกง 

จะผงกศีรษะเห็นด้วย

สตรีที่รู้เบื้องหลังเปิดเผยว่า หลังเจียงซูเหย่ากลับจวนแล้วก็โวยวาย 

หลายหน ครั้งสุดท้ายผูกคอตาย ครั้นช่วยมาได้ก็พบว่าลมหายใจรวยรินแล้ว

เมื่อเรื่องนี้ล่วงรู้ถึงหูขององค์หญิงใหญ่ผู้จัดงานเลี้ยง ยามเข้าวังนาง 

พลั้งปากบอกโอรสสวรรค์เรื่องนี้ บังเอิญว่าหลินกุ้ยเฟย5 ผู้เป็นพี่สาวร่วม 

อุทรของเซียงหยางปั๋วฮูหยินก็อยู่ที่นั่นด้วย เพราะหวังให้คนเห็นใจหลานสาว 

ตนเอง จึงกล่าวถึงเรื่องนี้

โอรสสวรรค์ไม่รู้ถึงชื่อเสียงถุงฟางข้าวของเจียงซูเหย่า  รู้เพียงว่า 

นางเป็นบุตรีที่ เกิดจากภรรยาเอกของเซียงหยางปั๋ว  และเซียงหยางปั๋ว 

ค่อนข้างอับโชคเรื่องบุตรธิดา แม้รับอนุภรรยาหลายคนแล้ว กลับยังมิอาจ 

ให้กำเนิดบุตรชายได้แม้แต่คนเดียว เมื่อเห็นว่าอายุมากแล้ว ภรรยาเอกยัง 

ไร้ซึ่งข่าวดี สุดท้ายไม่ง่ายเลยกว่าจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดเด็กหญิงคนหนึ่ง

พระองค์เห็นใจเซียงหยางปั๋วมาก ความเห็นใจนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกดี 

ต่อเจียงซูเหย่าเล็กน้อย หลังได้ยินหลินกุ้ยเฟยเล่าทั้งน้ำตาว่าเจียงซูเหย่า 

4 หมายถึง คนที่ไม่มีความสามารถ อ่อนหัด
5 สนมของจักรพรรดิ เรียงลำดับสูงไปต่ำ ได้แก่ กุ้ยเฟย ซูเฟย เต๋อเฟย และเสียนเฟย
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ผูกคอตาย  “เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์”  ก็ทอดถอนใจ และบังเอิญว่าเซี่ยสวิน 

อยู่ที่ตำหนักบูรพาเพื่อเข้าเฝ้ารัชทายาทพอดี  พระองค์จึงเชิญเซี่ยสวินมา 

สอบถามหลายประโยค

ที่น่าประหลาดคือ แม้แต่ฮองเฮาผู้สงวนวาจา สุขุมเยือกเย็นที่พำนัก 

อยู่ในวังหลังมาโดยตลอดก็อยู่ด้วย และอยากให้ทั้งสองสมรสกัน 

เซี่ยสวินได้ยินฮองเฮากล่าวถึงการแต่งงานของตน  เมื่อกลับจวน 

ก็หารือกับบุพการี แม้ไม่เต็มใจ แต่ก็ยังไปสู่ขอที่สกุลเจียง

เจียงซูเหย่านั่งอยู่ข้างเตียง เกิดอาการคันที่ลำคอเพราะถูกรัดจนได้รับ 

บาดเจ็บเล็กน้อย นางคิดจะยกมือขึ้นเกา ทว่าเมื่อนึกถึงสถานการณ์ในเวลา 

นี้จำต้องอดทนไว้ก่อน

วิธีการของผู้อื่นที่ทะลุมิติมาคือสอบถามคนด้วยคำพูดสั้น  ๆ  ไม่กี่คำ 

ถึงสถานการณ์รอบตัวทันทีที่ลืมตา แต่เมื่อนางลืมตากลับเป็นใบ้ชั่วคราว 

เพราะได้รับบาดเจ็บที่ลำคอ มิหนำซ้ำยังไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอันใดขึ้น ก็ถูก 

จับยัดเข้าเกี้ยวเจ้าสาวแล้ว 

เสียงที่ดังมาจากที่ไกล ๆ ใกล้เข้ามา เจียงซูเหย่ารู้ว่าเซี่ยสวินเข้ามาแล้ว  

จึงนั่งลงอย่างว่าง่าย

ตามมาด้วยเสียงร้องเพลงของสตรีผู้มีวาสนาบริบูรณ์6 พอเลิกผ้า 

คลุมหน้าแล้ว เบื้องหน้าพลันสว่างขึ้นทันใด เจียงซูเหย่าเงยหน้า บังเอิญ 

สบตางดงามเกินไปคู่หนึ่ง

พอเห็นหน้าเซี่ยสวิน เจียงซูเหย่าให้โล่งอก

สามีในอนาคตที่แท้ก็หล่อเหลาสมดังคำเล่าลือ ไม่ได้กล่าวเกินจริง 

แม้แต่น้อย เขาเป็นดั่งหิมะบนยอดเขาที่ขาวโพลน เป็นดั่งโสมที่ส่องแสง 

สุกสกาวท่ามกลางหมู่เมฆ เป็นสิ่งที่คนธรรมดามิอาจจินตนาการถึง บุรุษ 

รูปงามระดับนี้ไม่มีทางแตะต้องนาง วันเวลาของนางหลังจากนี้ปลอดภัยแล้ว

6 หมายถึง สตรีที่มีวาสนาดี มีครอบครัวพรั่งพร้อม บิดามารดามีสุขภาพแข็งแรง  

มีบุตรธิดา สามีภรรยารักใคร่ พี่น้องปรองดอง ตามประเพณีการแต่งงานแบบดั้งเดิมมักให้สตรี 

ผู้มีวาสนาบริบูรณ์เตรียมเรื่องต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาว
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เมื่อเห็นดวงหน้าของเจียงซูเหย่าที่พอกแป้งหนาเตอะจนดูเหมือน 

สวมหน้ากาก เซี่ยสวินขมวดคิ้วเล็กน้อย สีหน้ารังเกียจอย่างปิดไม่มิด

หลงัเขากลบัเมอืงหลวงไมน่านกเ็คยไดย้นิชือ่เสยีงฉาวโฉข่องเจยีงซเูหยา่  

กลับคิดไม่ถึงว่าจะมีวันที่สตรีเช่นนี้ตามพัวพันเขา และเขาถูกบังคับให้รับนาง 

เป็นภริยา

ข่าวลือเชื่อถือไม่ได้ ครั้นนึกถึงวันนั้นขณะที่นางตกน้ำ นางพาตัวมา 

แนบชิดเขา พอขึ้นฝั่งแล้วก็ตะโกนเสียงดังลั่นว่านางเสียความบริสุทธิ์อย่าง 

ไร้ยางอาย ทำให้เห็นถึงพฤติกรรมอย่างชัดแจ้ง

ทั่วทั้งร่างของเขาแผ่กลิ่นอายเย็นชา บรรยากาศในห้องพลันหนักอึ้ง 

กว่าเดิม

ขั้นตอนต่อไปก็ทำอย่างขอไปที หลังคล้องแขนดื่มสุรามงคลแล้ว  

สตรีผู้มีวาสนาบริบูรณ์ก็ยกถ้วยบัวลอยป้อนเจียงซูเหย่า

เจ้าสาวโดยทั่วไปจะกัดหนึ่งคำ หลังสตรีผู้มีวาสนาบริบูรณ์ถามว่า  

“จะคลอดบุตรหรือไม่”  แล้ว  เจ้าสาวก็จะก้มหน้าตอบอย่างขวยเขินว่า  

“คลอดเจ้าค่ะ”

ตัง้แตเ่ชา้ยงัไมม่ขีา้วแมแ้ตเ่มด็เดยีวตกถงึทอ้งของเจยีงซเูหยา่ ไหนเลย 

จะรู้เรื่องนี ้ กินเข้าไปคำเดียว เคี้ยวครู่หนึ่งแล้วเกือบจะคายออกมาด้วยความ 

พะอืดพะอม

สตรีผู้มีวาสนาบริบูรณ์ตกตะลึงตาค้าง ถามตะกุกตะกักว่า “จะ… 

คลอดบุตรหรือไม่”

ลำคอของเจียงซูเหย่าเพิ่งหายดี กินโดยไม่เคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืน 

เลยจึงทำให้เจ็บคอ นางพองแก้มด้วยพะอืดพะอม กลืนไม่เข้าคายไม่ออก  

ใบหน้ายับย่น “ฝืดคอเกินไปแล้ว”

ความรังเกียจของเซี่ยสวินที่นั่งข้างนางพุ่งสูงถึงขีดสุด 

ยามที่เขาออกท่องโลกภายนอก พบเจอผู้คนหลากหลายประเภท  

และเคยจินตนาการถึงรูปร่างหน้าตาของภริยาในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะสุภาพ 

อ่อนโยน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม หรือสง่างามและใจกว้าง แต่เขาไม่เคย 

คิดว่าตนจะแต่งให้คนเช่นนี้

หลังสตรีผู้มีวาสนาบริบูรณ์ร้องเพลงจบแล้ว เซี่ยสวินเดินออกจาก 
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ห้องโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามอง ยกเว้นยามที่เลิกผ้าคลุมหน้าออกแล้ว  

ก็ไม่ชายตามองเจียงซูเหย่าสักแวบเดียว

บรรดาสตรีในห้องมองหน้ากันไปมา จากนั้นเดินออกจากห้องเงียบ ๆ  

โดยไม่ได้นัดหมาย ไม่กล่าวคำพูดสิริมงคลแม้แต่ประโยคเดียว

เช้าวันรุ่งขึ้น บ่าวไพร่ทั้งหมดในจวนต่างรู้ว่าคืนวันแต่งงานนายท่านสาม 

นอนค้างในห้องหนังสือ

ทุกคนต่างรอคอยที่จะเห็นเรื่องน่าหัวเราะของเจียงซูเหย่า ขณะที่ 

เจียงซูเหย่าเป็นศูนย์กลางของการนินทาไม่โศกเศร้าอย่างที่พวกเขาจินตนาการ 

สักนิด

หลังนางตื่นนอนอย่างสบายใจ  เหล่าหญิงรับใช้ก็ปรนนิบัติหวีผม 

ล้างหน้าแต่งตัวให้นาง

ดวงหน้าเดิมนั้นงามผุดผาด สดใสยิ่ง ทว่ารูปร่างหน้าตาเช่นนี้เมื่อ 

อยู่ในยุคนี้กลับไม่ใคร่เป็นที่ชื่นชอบ ผู้อื่นมีแต่นินทาว่าร้ายว่านางมี “รูปโฉม 

ดั่งปีศาจจิ้งจอก”

บุรุษเมื่อแต่งภรรยาต้องแต่งให้สตรีผู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  

อ่อนโยน อ่อนหวาน หรือไม่ก็สง่างาม ใจกว้าง มีเพียงรับอนุภรรยาเท่านั้น 

ถึงตั้งใจเลือกสตรีที่งดงามเพริศพริ้ง

ปกติแล้วสิ่ งที่ เซียงหยางปั๋วฮูหยินทนเห็นไม่ได้ที่สุดก็คือเหล่า 

อนุภรรยาที่งามหยาดเยิ้มกลุ่มนั้นในจวนเซียงหยางปั๋ว ด้วยเหตุนี้เมื่อเห็น 

หน้าตางามผุดผาดของบุตรสาวตนเองก็โกรธจัด จึงจงใจให้นางแต่งกาย 

ให้แลดูบอบบาง

เนื่องจากเจ้าของร่างเดิมถูกมารดาบังคับให้กินไม่อิ่มทุกวัน เพียง 

เพื่อให้นางแลดูอ่อนแอบอบบาง รูปร่างดี นางจึงกลายเป็นลิงผอมแห้ง 

ขึ้นมาจริง ๆ 

คิ้วดุจใบหลิวของนางถูกโกนออกไปครึ่งหนึ่ง และถูกวาดจนแบน 

และบางกลายเป็นเลขแปด7 คล้ายกำลังขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลา  ใบหน้า 

7 เลขแปดในภาษาจีนมีขีดสองเส้น “八”
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พอกแป้งหนาทั้งวันเพื่อปกปิดความมีชีวิตชีวาและสีแดงเลือดฝาด และ 

เมื่อจับคู่กับเสื้อผ้าสีเรียบจึงดูไม่เข้ากัน มองแล้วช่างน่าขบขันยิ่งยวด

เจียงซูเหย่าห้ามหญิงรับใช้ทาแป้งให้นาง นางลงมือประทินโฉมด้วย 

ตนเอง ไม่ง่ายเลยกว่าจะวาดคิ้วให้เรียวและมีพลังดุจกระบี่ ทันใดนั้นวงหน้า 

งามผุดผ่องสดใสก็เพิ่มความองอาจผึ่งผายขึ้นหลายส่วน  ทำให้ลดทอน 

ความเจ้าเล่ห์และความเย้ายวนเพราะใบหน้าเรียวเล็ก ตาโต ริมฝีปากแดง 

ลงได้

จากนั้นทาชาดที่ริมฝีปากอีกครา การประทินโฉมของวันนี้ก็เสร็จ 

สมบูรณ์แล้ว

เจียงซูเหย่ามองตนเองในคันฉ่องด้วยความพึงใจ  หลังหลุดพ้น 

จากเงื้อมมือของมารดา ในที่สุดนางก็มีอิสระด้านรสนิยมความงามจริง  ๆ  

สักที เมื่อคิดว่าวันเวลานับจากนี้ไปไม่มีผู้ใดสนใจการกินของนางอีกแล้ว  

วงหน้าของนางอดเผยรอยยิ้มลิงโลดไม่ได้

เจ้าของร่างเดิมเป็นคนเจ้าอารมณ์ หญิงรับใช้ข้างกายล้วนแต่ขลาดกลัว  

แม้วันนี้จะเป็นวันแรกหลังจากแต่งงาน ก็มิกล้าปลุกนางแต่เช้า

ดังนั้นเมื่อเซี่ยสวินมาถึง เจียงซูเหย่าเพิ่งหวีผม ล้างหน้า แต่งตัวเสร็จ  

ยังไม่ทันกินอาหารเช้า

เซี่ยสวินไม่พอใจเล็กน้อย แต่เมื่อนึกถึงฉากที่เจียงซูเหย่าต้องเฝ้า 

ห้องหอคนเดียวและแอบร่ำไห้ เงียบ  ๆ  เมื่อเขาไม่กลับห้องหอเมื่อวาน  

คำตำหนิในใจพลันสลาย

“สายแล้ว สมควรไปยกน้ำชาคารวะผู้ใหญ่ได้แล้ว” จู่ ๆ เขาก็ส่งเสียง  

ทำหญิงรับใช้รอบกายเจียงซูเหย่าตกใจสะดุ้งตัวโยน ก่อนค่อย  ๆ  ยอบกาย 

คารวะ

เจียงซูเหย่ารีบลุกขึ้นจากโต๊ะเครื่องประทินโฉม วิ่งไปข้างกายเซี่ยสวิน  

“ข้าแต่งตัวเสร็จแล้ว ไปกันเถิด ๆ”

วันแต่งงานวันแรก นางอารมณ์ดีมาก

มีรูปโฉม มีเงิน (สินเดิม) ไม่ถูกกดดันให้แต่งงาน และการมีสามี 

เท่ากับมีเครื่องตกแต่ง ไม่ต่างจากที่คนในยุคปัจจุบันกล่าวไว้หรอกหรือ  

“ความสุขสามอย่างในชีวิต คือ เลื่อนขั้น ร่ำรวย สามีตาย” ช่างเป็นชีวิต 
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ที่ดีจริง ๆ!

เมื่อเห็นท่าทางกระโดดโลดเต้นด้วยความลิงโลดจนเสียกิริยาเช่นนี้ 

ของนาง เซี่ยสวินอดขมวดคิ้วไม่ได้

นางชอบเขามากถึงเพียงนี้ เชียวหรือ  แค่เห็นเขาก็ยินดีปรีดาถึง 

เพียงนี้แล้ว

จะว่าไปก็ใช่ หากไม่ชอบเขามากขนาดนี้ คงมีจริยธรรม มโนธรรม  

สุจริตธรรม ยางอาย จะใช้กระทั่งชีวิตมาข่มขู่เพื่อแต่งให้เขาได้อย่างไร

เซี่ยสวินตัวสูงขายาว ยามที่ในใจมีเรื่องครุ่นคิดจะก้าวเท้าเร็วมาก  

เจียงซูเหย่าจำต้องวิ่งเหยาะ  ๆ  ถึงจะตามทัน  โชคดีที่วันนี้นางแต่งกาย 

เรียบง่ายและสวมเครื่องประดับศีรษะน้อยชิ้น  มิเช่นนั้นอีกประเดี๋ยว 

คงเหนื่อยจนเหงื่อซึม 

ครั้นเดินได้สักพัก เซี่ยสวินเพิ่งคิดขึ้นได้ว่าข้างกายยังมีอีกคนเดิน 

ตามมา

ทันใดนั้นเขาก็หยุดเดินแล้วหมุนตัวกลับมา เจียงซูเหย่าที่พยายาม 

ไล่ตามเขาให้ทันเกือบชนเขาเข้า

เจียงซูเหย่ารีบหยุดกะทันหัน โดยห่างจากเขาเพียงครึ่งก้าว 

ปิ่นระย้าหินโมราแดงพันด้วยไหมเงินที่เสียบอยู่บนศีรษะของนางแกว่ง 

ไปมาอย่างแรง แสงตะวันส่องกระทบจี้บนปิ่นระย้าแล้วสะท้อนแสงเจิดจ้า  

ทำเซี่ยสวินอดหรี่ตาไม่ได้

ริมฝีปากแดงของคนตรงหน้าอ้าเล็กน้อยเพื่อหอบหายใจ  แก้ม 

แดงเรื่อจากการวิ่งเมื่อครู่  มีเหงื่อเม็ดเล็กเกาะที่ปลายจมูก  ท่ามกลาง 

ความงามหยาดเยิ้มเจือด้วยความน่ารัก  ไร้เดียงสา นัยน์ตาทั้งสองข้าง 

แวววาว ทัง้กระจ่างใสและสวา่งไสว กำลังเบกิกวา้งมองเขาด้วยความแปลกใจ

เซี่ยสวินรู้สึกว่าตนถูกแสงตะวันที่สาดส่องเครื่องประดับของนางทำให้ 

แสบตา จึงเบือนหน้าหนีอย่างรวดเร็ว

เจียงซูเหย่าในความทรงจำของเขา ยกเว้นใบหน้าขาวยามเลิกผ้าคลุม 

หน้าเจ้าสาวขึ้นและดวงหน้าลายพร้อยยามนางตกน้ำวันนั้น ที่แท้เมื่อไม่ได้ 

แต่งหน้าหนาเตอะแล้ว นางก็มีหน้าตาเยี่ยงนี้

เขาถอยหลังสองสามก้าว เอามือไพล่หลัง ไม่มองเจียงซูเหย่าอีก  
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แต่มองตรงไปด้านหน้า “หลังจากนี้เจ้าก็แต่งกายเช่นนี้เถิด มารดาไม่ชอบ 

สตรีที่แต่งหน้าจัด”

เจียงซูเหย่าเดิมตั้งใจเช่นนี้อยู่แล้ว นางขานรับ “อืม เข้าใจแล้ว”

เซี่ยสวินแปลกใจอยู่บ้าง คิดไม่ถึงว่านางจะเชื่อฟังเช่นนี้ แตกต่าง 

จากวันนั้นที่ร่ำไห้โวยวายราวกับเป็นคนละคน

เขารู้สึกละอายใจเล็กน้อย ภริยาที่สามารถจับจูงมือเขาไปชั่วชีวิต 

สมควรเป็นคนที่มีใจตรงกันกับเขา ไม่ใช่เจียงซูเหย่าที่ใช้ความตายมาข่มขู่ 

เพื่อให้ได้แต่งให้เขา งานวิวาห์เช่นนี้ถูกลิขิตไว้แล้วว่าไม่มีจุดจบที่ดี

แม้นางชื่นชอบเขาถึงเพียงนี้และแสดงท่าทางโอนอ่อนผ่อนตาม  

ประพฤติตนเรียบร้อยยามอยู่ต่อหน้าเขา แต่ก็เปลี่ยนให้มีใจตรงกันไม่ได้

เมื่อคิดเช่นนี้ เขาก็ชะลอฝีเท้าเพื่อให้เข้ากับจังหวะก้าวของเจียงซูเหย่า 

โดยไม่รู้ตัว

ยามที่คนทั้งสองมาถึงเรือนหลัก ก็มีคนอยู่เต็มห้องโถงแล้ว
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ก่อนแต่งเข้ามา  เจียงซูเหย่าเข้าใจสถานการณ์ในจวนเซี่ยกั๋วกง 

แล้ว และระหว่างทางเซี่ยสวินได้บอกเล่าให้นางฟังอีกครั้ง

เมื่อเรียงตามลำดับอาวุโส เซี่ยสวินอยู่ลำดับสาม พี่ชายสองคนแรก 

ล้วนเกิดจากภรรยาเอกของบิดาทั้งคู่และมีอายุค่อนข้างมาก บุตรธิดาของ 

พวกเขาอายุไล่เลี่ยกับเจียงซูเหย่า  นอกจากนี้เขายังมีน้องชายที่เป็นบุตร 

ของอนุภรรยาของบิดาหนึ่งคนซึ่งอายุน้อยกว่าเขาหนึ่งปี  และน้องสาว 

ร่วมอุทรอีกหนึ่งคน 

พอคนทั้งสองก้าวเข้าห้อง และหญิงรับใช้เลิกม่านขึ้น ทุกคนก็หัน 

มองพร้อมกัน

เจียงซูเหย่าตื่นเต้นเล็กน้อย เดินตามเซี่ยสวินเข้าไปยอบกายคารวะ 

พ่อแม่สามี

ฮูหยินผู้เฒ่าไม่ค่อยพอใจลูกสะใภ้ผู้นี้  หลังหมั้นแล้ว นางส่งคน 

ไปสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับเจียงซูเหย่า และคำบอกเล่าที่ได้ยินยิ่งไม่น่าฟัง 

ขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะความประพฤติหรือภูมิหลังของครอบครัว เจียงซูเหย่านั้น 

ล้วนไม่คู่ควรกับเซี่ยสวิน

ทว่ามารยาทของเจียงซูเหย่าในเวลานี้มิอาจจับผิดได้แม้แต่นิด ฮูหยิน 

ผู้เฒ่าสีหน้าดีขึ้นเล็กน้อย

เจียงซูเหย่ายกถ้วยน้ำชาคารวะผู้อาวุโสทั้งสองอย่างนอบน้อมตาม 
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มารยาทที่ได้รับการสั่งสอน แต่ฮูหยินผู้เฒ่าไม่มีท่าทางจะยื่นมือออกมารับ

เซี่ยกั๋วกงเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมาโดยตลอด เขารับถ้วยน้ำชา ฮูหยิน 

ผู้เฒ่าจึงมิกล้ากลั่นแกล้งเจียงซูเหย่าอีก 

ด่านแรกผ่านไปได้อย่างสบาย  ๆ การคารวะน้ำชาต่อจากนั้นก็ง่ายขึ้น 

มากแล้ว เจียงซูเหย่ารับซองแดงตามลำดับ และได้มอบของขวัญที่เตรียมไว้ 

ก่อนแล้วให้สมาชิกรุ่นเยาว์

บุตรธิดาของเรือนใหญ่และเรือนรองค่อนข้างมาก อีกทั้งอายุไล่เลี่ย 

กับเจียงซูเหย่า ยามที่เรียกนางว่า  “ท่านอาสะใภ้สาม” ทั้งดวงหน้าแดงก่ำ  

พาให้นางเกิดภาพลวงตาว่านางเอาเปรียบคนที่มีอายุเท่ากันยามที่กลับบ้าน 

ไปฉลองปีใหม่

นางเม้มปากอมยิ้ม รอยยิ้มของนางส่งให้หน้าตางดงามสดใสยิ่ง 

เปี่ยมพลัง มีชีวิตชีวามากขึ้น

เมื่อเซี่ยเพ่ยที่อยู่ด้านข้างเห็นฉากนี้ก็รู้สึกขัดหูขัดตาอย่างยิ่ง

นางเป็นบุตรีที่เกิดจากภรรยาเอกของจวนเซี่ยกั๋วกง มีคนรายล้อม 

เสมือนดาวล้อมเดือนตั้งแต่วัยเยาว์ เบื้องบนมีพี่ชายร่วมอุทรสามคนล้วน 

แต่มีความสามารถ โดยเฉพาะพี่สาม มีคุณหนูสูงศักดิ์ไม่รู้ตั้งเท่าไรประจบ 

เอาใจนางเพื่อสอบถามถึงเรื่องของเขา คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วพี่สามจะแต่ง 

ให้เจียงซูเหย่า เมื่อคิดว่าหลังจากนี้นางต้องเรียกเจียงซูเหย่าว่าพี่สะใภ้สาม  

นางก็รู้สึกว่าช่างน่าขายหน้ายิ่งนัก

พอถึงคราวของเซี่ยเพ่ย นางรับของขวัญแล้วส่งต่อให้หญิงรับใช ้ และ 

กล่าวขอบคุณอย่างขอไปที เห็นชัดว่าต้องการหักหน้าเจียงซูเหย่า 

บรรยากาศกระอักกระอ่วนเล็กน้อย

เจียงซูเหย่าเตรียมรับมือกับการกลั่นแกล้งไว้นานแล้ว นึกไม่ถึงว่า 

แม้ผ่านด่านผู้อาวุโสด้านนั้นแล้ว  แต่กลับมิอาจผ่านด่านยายเด็กน้อย 

ด้านนี้ได้

รอยยิ้มของนางไม่แปรเปลี่ยน ราวกับไม่รู้สึกถึงการกลั่นแกล้งของ 

เซี่ยเพ่ย “ไม่ต้องขอบคุณหรอก น้องเล็กชอบก็ดีแล้ว”

เซี่ยเพ่ยสะอึกไปครู่หนึ่ง นางไม่แม้แต่จะเปิดกล่องออกดู แล้วจะ 

พูดว่าชอบได้อย่างไร เจียงซูเหย่าช่างหน้าหนาจริง ๆ 
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นางคว้ากล่องจากมือของหญิงรับใช้อย่างขัดเคือง เปิดกล่องออกแล้ว 

เหลือบมองแวบหนึ่ง ยิ้มกล่าว “พี่สะใภ้สามช่างมีน้ำใจ เพียงแต่เครื่อง 

ประดับศีรษะชุดนี้หรูหราไปสักหน่อย แต่ไหนแต่ไรข้าชอบเครื่องประดับ 

ที่ประณีต เรียบง่ายมากกว่า เกรงว่าคงจะไม่ได้ใช้มัน”

เจียงซู เหย่ามักถูกคนเยาะหยันว่ารูปร่างหน้าตาช่างสามัญและ 

แต่งกายไร้รสนิยมมาโดยตลอด  คำพูดที่ทั้ งโจ่งแจ้งและแอบจิกกัดนี้ 

หมายจะเล่นงานนาง

เจียงซูเหย่าที่ตกเป็นเป้าไม่เจ็บไม่คัน ขณะจะพูดต่อ ทว่าเซี่ยสวิน 

กลับกล่าวว่า “เจ้าอายุยังน้อย วันหน้าคงมีโอกาสได้ใช้”

แม้เขาไม่ชอบเจียงซูเหย่า แต่ก็ไม่คิดจะรังแกนาง และไม่อยากให้ 

วันนี้เกิดการโต้เถียงกันขึ้น

เขาพูดจบก็พาเจียงซูเหย่าเดินผ่านเซี่ยเพ่ยไป ทำให้เซี่ยเพ่ยตกตะลึง 

พรึงเพริด

ทุกคนที่อยู่   ณ   ที่นั้นไม่คิดว่าเซี่ยสวินจะช่วยพูดแทนเจียงซูเหย่า  

ถึงอย่างไรท่าทางของเขาเมื่อคืนก็แสดงออกอย่างชัดเจนมาก

เจียงซูเหย่าแอบมองเซี่ยเพ่ยผาดหนึ่ง พบว่านัยน์ตาของแม่นางน้อย 

แดงก่ำด้วยความน้อยใจ

เซี่ยสวิน เจ้าสมองหมูผู้นี้นี่

เห็นอยู่ว่าสามารถหลอกให้ผ่าน  ๆ  ไปได้ แต่กลับช่วยนางย้ำแค้น  

มิหนำซ้ำยังยั่วยุน้องสาวสามีหัวใจกระจก1 ให้โมโห

หลังคารวะน้ำชาแล้ว คนทั้งหลายจึงแยกย้ายกัน เจียงซูเหย่าไม่คิดจะแสร้ง 

ทำตัวว่านอนสอนง่ายต่อหน้าแม่สามี  เมื่อเห็นเซี่ยสวินเดินจากไป  ก็รีบ 

เดินตามเขาออกไป

ช่วงแต่งงานไม่กี่วันนี้ เซี่ยสวินไม่ต้องเข้าเวร แต่เพราะไม่อยากอยู่ 

ในจวนพบหน้าเจียงซูเหย่า จึงนัดสหายไปขี่ม้านอกเมือง

เดินออกมาได้สักพัก เซี่ยสวินพบว่าเจียงซูเหย่าเดินตามหลังเขามา 

1 หมายถึง คนที่มีจิตใจอ่อนแอ อะไรนิดอะไรหน่อยก็รับไม่ได้
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ตลอดทาง ใจเขาไม่เป็นสุขอยู่บ้างอย่างบรรยายไม่ถูก

เขาหยุดฝีเท้า กระแอมกระไอ “ข้าจะออกจากจวนไปพบสหาย”  

กล่าวจบก็รู้สึกว่าถ้อยคำนี้ของตนคล้ายแจ้งให้ภริยาทราบ ก็ยิ่งว้าวุ่นใจ 

เจียงซูเหย่าไม่เข้าใจว่าเหตุไฉนจู่  ๆ  เขาถึงรายงานตัวกับนาง นาง 

พยักหน้าอย่างงุนงง “อ้อ”

เซี่ยสวินเดินหน้าต่อ แต่เจียงซูเหย่ายังคงเดินตามเขามา

เขาอดถามไม่ได้ว่า “เหตุใดเจ้ายังตามข้ามาอีก”

เจียงซูเหย่าไม่เข้าใจ “ข้าไม่ได้เดินตามท่านสักหน่อย” นางเอียงศีรษะ 

ครุ่นคิดพักหนึ่ง พลันเข้าใจ “ข้าจะไปห้องครัวใหญ่ บังเอิญไปทางเดียวกับ 

ท่านพอดีเจ้าค่ะ”

เซี่ยสวินคิดไม่ถึงว่าเมื่อครู่เขาคิดเข้าข้างตนเองฝ่ายเดียว หลังหูเขา 

แดงอย่างรวดเร็ว

เจียงซูเหย่าเห็นเขาหลุบตานิ่งเงียบ  ก็ถอยหลังก้าวหนึ่งเงียบ  ๆ  

“อย่างนั้นท่านเดินไปก่อนดีหรือไม่”

เดิมเซี่ยสวินคิดจะกล่าวบางอย่าง เห็นเจียงซูเหย่าเอ่ยเช่นนี้ เขา 

ก็รู้สึกว่านางเหน็บแนมเขาที่เมื่อครู่คิดเข้าข้างตนเองฝ่ายเดียว  เวลานี้จึง 

อับอายจนหลังหูแดง

เขาเงยหน้ามองเจียงซูเหย่า นางกะพริบตาอย่างไร้เดียงสา มิหนำซ้ำ 

ยังผายมือทำท่าทาง “เชิญ” 

เซี่ยสวินชะงัก ลอบกัดฟันด้วยความขุ่นเคือง

เขาเกิดมาหน้าตาดี  ยามโกรธนัยน์ตาดำเปล่งประกายวาววับ  

รูปลักษณ์ที่ราวกับเซียนจุติลงมายังโลกมนุษย์ถูกอาบย้อมไปด้วยความ 

มีชีวิตชีวาหลายส่วน ดูสดใสร่าเริง ในที่สุดก็ดูคล้ายบุรุษหนุ่มรูปงามที่ 

เปี่ยมล้นด้วยพลังและความมีชีวิตชีวาแล้ว

เจียงซูเหย่าไม่รู้สึกว่านางทำอันใดผิดแม้แต่นิด  เห็นเซี่ยสวินมอง 

นางก็กล่าวต่อว่า “หรือให้ข้าเดินไปก่อนดี พอเลี้ยวโค้งหน้าก็ถึงห้องครัว 

ใหญ่แล้ว”

“ไม่ต้อง!” เซี่ยสวินหันหลังขวับ สาวเท้าจากไปอย่างรวดเร็ว ประหนึ่ง 

ว่าด้านหลังถูกไฟลน
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เจียงซูเหย่ามองตามแผ่นหลังของเขา  แล้วพรูลมหายใจเงียบ  ๆ  

คนหนุ่มสาวต้องคึกคักร่าเริงสักหน่อยถึงจะดี ท่าทางคล่องแคล่ว กระฉับ- 

กระเฉง ช่างสบายตาจริง ๆ 

หลังระบายลมหายใจแล้ว นางพาเหล่าหญิงรับใช้ไปที่ห้องครัวใหญ่

เนื่องจากตื่นสายจึงยังไม่ได้กินอาหารเช้า เวลานี้นางหิวมาก

เหล่าบ่าวไพร่ในห้องครัวใหญ่เห็นเจียงซูเหย่าเดินเข้ามาก็พากันคำนับ 

อย่างลนลาน

เจียงซูเหย่าโบกมือ เดินตรงเข้าห้องครัว

คนตระกูลใหญ่พิถีพิถันกับการปรุงอาหารมาก โดยจะปรุงในปริมาณ 

ที่น้อยมาก หากอาหารเหลือ โดยปกติแล้วพวกบ่าวไพร่จะกินต่อ ดังนั้น 

เจียงซูเหย่าเดินวนรอบห้องครัวหนึ่งรอบ  จึงเห็นเพียงน้ำแกงที่เคี่ยวให้ 

เหล่าเจ้านายเท่านั้น

“ฮูหยินสาม ท่านคือ…” เมื่อหมัวมัว2 ที่จัดการเรื่องทั่วไปเห็นนาง 

มองซ้ายแลขวาก็เดินเข้ามาถามอย่างกังวล

“ไม่มีอันใด ข้ามาหาของกินนิดหน่อย”

“ท่านต้องการอันใดเจ้าคะ”

หมัวมัวค้อมกาย ผงกศีรษะ และเดินตามเจียงซูเหย่าอย่างนอบน้อม  

เจียงซูเหย่าไม่คุ้นชิน “เจ้าไปทำงานของเจ้าต่อเถิด ข้าทำอันใดกินเล็กน้อย 

ก็ใช้ได้แล้ว”

บ่าวไพร่ในจวนต่างรู้ เรื่องที่ เมื่อคืนเซี่ยสวินนอนในห้องหนังสือ  

พวกเขาอดดูแคลนเจียงซูเหย่าฮูหยินสามผู้นี้ไม่ได้ ในเมื่อนางพูดเช่นนี้  

หมัวมัวก็ไม่เดินตามนางอีก คำนับแล้วเดินออกจากห้องครัว

เจียงซูเหย่ายังไม่ได้กินอาหารเช้า หญิงรับใช้ทั้งสี่หิวจนทนไม่ไหว 

แล้วเช่นกัน ทุกคนหิวมาก นางจึงเลือกทำอาหารจานด่วนสองอย่าง

เมื่อนางพับแขนเสื้อขึ้นและเตรียมลงมือค่อยตระหนักได้ว่าทั้งห้าคน 

2 คำเรียกหญิงสูงวัย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า ยังเป็นคำเรียกหญิงรับใช้อาวุโสในเชิง 

ยกย่อง และนางกำนัลอาวุโสในวัง
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ในห้องครัวไม่มีผู้ใดก่อไฟเป็นแม้แต่คนเดียว  จึงสั่งให้คนออกไปเรียก 

หญิงรับใช้รุ่นเล็กเข้ามาก่อไฟ

หญิงรับใช้รุ่น เล็กตัวไม่สู ง  ร่ างกายผอมแห้ง  แต่กลับทำงาน 

คล่องแคล่ว

หลังก่อไฟแล้ว เจียงซูเหย่าเอาหม้อใบใหญ่วางบนเตา ต้มน้ำเตรียม 

ต้มบะหมี่

นางเจอหูหลัวปัว3 ชิงไช่4 และต้นหอม หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เตรียมไว้ใช้ 

ในภายหลัง

เหล่าหญิงรับใช้ตกใจกับทักษะการใช้มีดของเจียงซูเหย่า พวกนาง 

ส่งสายตาให้กันพลางหวนคิดว่าคุณหนูเคยเข้าครัวตั้งแต่เมื่อใด

พอน้ำเดือดแล้ว เจียงซูเหย่าโยนเส้นบะหมี่ลงในหม้อใบใหญ่

นางตีไข่ในชามใบใหญ่ ใส่ผักและต้นหอมซอยลงไป ตามด้วยเกลือ 

และแป้งข้าวโพด จากนั้นคนให้เข้ากัน และให้หญิงรับใช้รุ่นเล็กก่อไฟตั้งเตา 

อีกเตาหนึ่ง เมื่อไฟกองเล็ก ๆ ติดแล้ว ก็เทน้ำมันลงกระทะ

น้ำมันร้อนแล้ว เทส่วนผสมไข่หนึ่งในสี่ส่วน แล้วหมุนกระทะจนไข่ 

เป็นแผ่นแบน ขณะที่ไข่ยังไม่แข็งตัวโดยสมบูรณ์ก็ม้วนไข่โดยใช้ตะหลิวกด 

ใหเ้ปน็รปูทรง รอใหด้า้นในสกุดแีลว้คอ่ยเทสว่นผสมไขห่นึง่ในสีส่ว่นลงไปใหม่

ทำเช่นนี้อีกครา สุดท้ายหลังเทส่วนผสมไข่ส่วนสุดท้ายใส่กระทะเหล็ก  

บะหมี่ก็สุกได้ที่แล้ว

เจียงซูเหย่าให้หญิงรับใช้ช้อนบะหมี่ขึ้นแล้วล้างน้ำเย็น ส่วนนางก็เท 

ไข่ม้วนใส่จานแล้วหั่นแบ่งเป็นห้าส่วน

“รีบมาชิมเร็วเข้า” นางกวักมือเรียกเหล่าหญิงรับใช้

บรรดาหญงิรบัใชต้กตะลงึพรงึเพรดิ คดิไมถ่งึวา่เจยีงซเูหยา่ทีป่รนนบิตั ิ

ยากมาโดยตลอดจะทำอาหารให้หญิงรับใช้อย่างพวกนางกิน ในใจของทุกคน 

ครุ่นคิดหลายตลบ พวกนางเห็นพ้องต้องกันว่าเจียงซูเหย่าเกิดนึกสนุก  

จึงเข้าครัวทำอาหาร ภารกิจในการชิมอาหารนี้จะไม่ตกใส่หัวของพวกนาง 

ได้อย่างไร

3 แครอต
4 ผักกวางตุ้ง
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ไป๋เสาสุขุมที่สุดในบรรดาหญิงรับใช้สี่คน เมื่อเห็นอีกสามคนนิ่งเฉย 

มิกล้าเดินเข้ามา จึงอาสาเดินออกมาเอง

ก็แค่ไม่อร่อยนิดหน่อยเท่านั้น อย่างมากก็ต้มไม่สุก จะมียาพิษได้ 

อย่างไร 

นางปลอบตนเองในใจ แล้วรับจานจากเจียงซูเหย่า

เมื่อขยับเข้าไปใกล้  กลิ่นหอมกรุ่นของไข่ก็โชยเตะจมูก  ไป๋เสา 

อดกลืนน้ำลายไม่ได้

นางหยิบไข่ม้วนชิ้นหนาขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ตัวไข่เป็นสีทอง ด้านในนุ่ม 

หยุ่นมาก และเด้งสั่นเล็กน้อย

ไป๋เสากัดหนึ่งคำท่ามกลางสายตาคาดหวังและเห็นใจของทุกคน  

ไข่ม้วนที่ เพิ่งออกจากกระทะร้อนเล็กน้อย  เมื่อกัดลงไป  ความชุ่มฉ่ำที่ 

แสนอร่อยในไข่ม้วนก็ระเบิดในโพรงปาก ไข่เนียนนุ่ม กลิ่นหอมกรุ่นของไข่ 

ผสานกับกลิ่นหอมสดชื่นของผักที่หั่นซอย  อุดมไปด้วยรสชาติ  ทำให้ 

ต่อมรับรสกลับมาทำงานอีกครั้ง

“เป็นอย่างไรบ้าง” เจียงซูเหย่าถาม การควบคุมความร้อนของเตาดิน 

ชนิดนี้ไม่ง่ายเลย นี่เป็นครั้งแรกที่นางเข้าครัวจึงประหม่าเล็กน้อย

“อืม!” ไป๋เสาพยักหน้าพลางพูดงึมงำหลังกลืนไข่ม้วนแล้ว “อร่อย  ๆ  

พวกเจ้ารีบมาชิมเร็ว”

หัวใจของหญิงรับใช้อีกสามคนเต้นตึ้กตั้ก  ไป๋เสาผู้สุขุมเยือกเย็น  

คาดไม่ถึงว่าฝีมือประจบประแจงจะล้ำเลิศ ซ้ำยังคิดลากพวกนางสามคน 

ลงน้ำด้วย

พวกนางหยิบจานขึ้นมา แล้วกลั้นหายใจกินไข่ม้วนคำหนึ่ง จากนั้น 

ก็คล้ายกับถูกตบหน้า

เดิมพวกนางหิวมากอยู่แล้ว ความคาดหวังต่ำ ย่อมรู้สึกว่าไข่ม้วน 

อร่อยมาก

รสชาติเข้มข้น แต่ไม่เลี่ยน ทั้งยังสดใหม่ เมื่อเทียบกับโจ๊กขาว 

และเครื่องเคียงที่เคยกินจนคุ้นเคยแล้วกลับให้ความรู้สึกที่น่าตกใจและ 

ชวนให้ดีใจอย่างยิ่ง

เจียงซูเหย่าลองชิมชิ้นหนึ่ง รู้สึกว่ารสชาติดีกว่าที่นางคิดไว้
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นางกินรองท้องสองชิ้น แล้วกลับไปข้างเตา ใช้ซีอิ๊วและน้ำตาลทราย 

ขาวทำน้ำปรุงรส ซอยต้นหอม และสับกระเทียม จากนั้นตั้งกระทะไฟแรง  

เทน้ำมันลงไป ตามด้วยต้นหอมซอยและกระเทียมสับ

เกิดเสียงดัง  “ซู่” กลิ่นหอมเข้มข้นของต้นหอมโชยออกมา เทียบกับ 

กลิ่นหอมกลมกล่อมของไข่เมื่อครู่แล้ว กลิ่นของน้ำมันต้นหอมกลับรุนแรง 

ยิ่งกว่า

พอต้นหอมซอยเกรียมเล็กน้อย ก็เทน้ำปรุงรสที่เตรียมไว้ลงไป ผัด 

อยู่ชั่วอึดใจ น้ำมันต้นหอมก็เสร็จแล้ว

จากนั้นราดน้ำมันต้นหอมลงบนบะหมี่ที่ล้างน้ำเย็นแล้ว คลุกเคล้า 

ให้เข้ากัน บะหมี่น้ำมันต้นหอมง่าย ๆ ก็ปรุงเสร็จแล้ว

พวกนางเพิ่งกินไข่ม้วนรองท้อง  เมื่อได้กลิ่นน้ำมันต้นหอมก็เกิด 

ความตะกละอีกครา กลิ่นหอมของต้นหอมอบอวลอยู่ในครัว ทำพวกนาง 

อดกลืนน้ำลายไม่ได้

เมือ่ชามบะหมีน่ำ้มนัตน้หอมถกูยกมาวาง ไมร่อใหเ้จยีงซเูหยา่รอ้งเรยีก  

คนทั้งสี่ก็ยกชามขึ้นมากินทันใด

เอาเข้าปากแล้ว ได้กลิ่นหอมฉุนของน้ำมันต้นหอม น้ำปรุงรสยิ่งช่วย 

ชูรสเข้มข้นของต้นหอม เส้นบะหมี่นุ่มหยุ่น และทิ้งความหอมไว้ในปาก 

ระหว่างเคี้ยว

ทุกคนไม่สนใจมารยาทอีกต่อไป ยืนพิงโต๊ะยาวจัดการกับอาหาร 

รสเลิศคำโต

เจียงซูเหย่าเห็นหญิงรับใช้รุ่นเล็กที่ยืนอยู่ข้าง  ๆ  มองตาปริบ  ๆ  จึงตัก 

ให้นางชามหนึ่ง นางปฏิเสธสองครั้ง เมื่อมิอาจทนต่อความเย้ายวนของ 

อาหารรสเลิศได้ ก็รับชามและเริ่มกินอย่างตะกละตะกลาม

ไข่ม้วนกับบะหมี่น้ำมันต้นหอมไม่ถือว่าเป็นอาหารรสโอชา  ทว่า 

อย่างหนึ่งมีรสชาติสดใหม่ อีกอย่างมีรสชาติเข้มข้น เป็นรสชาติที่เข้ากัน 

ได้ดี เจียงซูเหย่าที่ถูกเซียงหยางปั๋วฮูหยินบังคับให้กินน้ำแกงใส อาหาร 

มังสวิรัติ  อาหารไขมันน้อยมาตลอดหนึ่งเดือนกว่า  ในที่สุดก็ได้ลิ้มรส 

อาหารอย่างเต็มที่สักที
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ขณะที่คนทั้งหลาย  กินอาหารกันเงียบ  ๆ เจ้าหัวผักกาดน้อย 

คนหนึ่งวิ่งเข้ามาจ้องเจียงซูเหย่า “ท่านอาสะใภ้สาม!”

เจียงซูเหย่าก้มลงมองก็สบนัยน์ตากลมโตดำขลับคู่หนึ่ง

เรือนใหญ่ให้กำเนิดเด็กฝาแฝดคู่หนึ่ง คนหนึ่งอ้วน คนหนึ่งผอม  

คนหนึ่งคึกคัก ร่าเริง และกระฉับกระเฉง ขณะที่อีกคนสุภาพ เงียบขรึม  

พูดน้อย เจ้าเด็กอ้วนผู้นี้ดึงแขนเสื้อของเจียงซูเหย่า เจ้าเด็กผอมหลบอยู่ 

หลังเขาเพื่อแอบมอง

เจียงซูเหย่าจำชื่อของพวกเขาไม่ได้ นางลูบศีรษะกลม  ๆ  ของเจ้า 

เด็กอ้วนพลางกล่าวรวม ๆ ว่า “พวกเจ้านี่เอง”

เจ้าเด็กอ้วนเป็นกันเอง ฉีกยิ้มฟันขาว “ใช่ขอรับ ได้เวลากินอาหาร 

บำรุงสุขภาพของน้องสี่แล้ว”

ที่แท้อาหารบำรุงสุขภาพนั้นเคี่ยวให้เจ้าเด็กผอมกินนี่เอง

เจ้ า เด็กอ้วนพูดจบก็รีบดึง เข้ าสู่หัวข้อสนทนาที่ตนสนใจทันใด  

“ท่านอาสะใภ้สาม ท่านกำลังกินอันใด กลิ่นหอมมากขอรับ”

ไข่ม้วนยังเหลืออีกสองสามชิ้น ยังไม่หายร้อน เจียงซูเหย่าคีบให้ 

เจ้าเด็กอ้วนชิ้นหนึ่ง “ชิมหรือไม่”

ไข่ม้วนมีสีสันงดงาม สีทองผสานแดงส้มของหูหลัวปัวและเขียวอ่อน 

ของต้นหอม เป็นสิ่งที่เด็กชอบมากที่สุด
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เจ้าเด็กอ้วนกัดคำโต  ๆ  ครึ่งหนึ่ง ไม่เคยกินอาหารที่มีรสชาติเช่นนี้ 

มาก่อน กินแล้วรู้สึกสดใหม่ จึงเยินยอว่า “อร่อย อร่อยจริง  ๆ ให้ข้ากัด 

อีกคำได้หรือไม่ขอรับ”

เจียงซูเหย่าป้อนเขาอีกหนึ่งคำ

เจ้าเด็กอ้วนกินอย่างมีความสุข แต่กลับไม่ลืมน้องชาย เขาดึงเจ้า 

เด็กผอมออกจากด้านหลัง “น้องสี่ เจ้ากินหรือไม่”

เจ้าเด็กผอมเงยหน้ามองเจียงซูเหย่าอย่างขลาดกลัว นัยน์ตาดำขลับ 

ใสกระจ่างเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น เขาผงกศีรษะเล็กน้อยจนแทบ 

จะไม่สังเกตเห็น

เจียงซูเหย่าใจละลายทันควัน ก้มลงป้อนเขา เขากัดคำเล็ก  ๆ  คล้าย 

ลูกแมวน้อยที่กินอาหาร และเคี้ยวช้า  ๆ ทำให้เจียงซูเหย่ารู้สึกกังวลอยู่บ้าง

“อร่อยหรือไม่” เจ้าเด็กอ้วนที่อยู่ด้านข้างถาม

เจ้าเด็กผอมพยักหน้าช้า ๆ เจียงซูเหย่าพรูลมหายใจโล่งอก

เจ้าเด็กอ้วนมีพรสวรรค์ด้านการพูด เขาอธิบายว่า “น้องสี่ชอบกิน 

ของหวาน อาจเป็นเพราะปกติดื่มยาขม  ๆ  มามากกระมัง เขาไม่ค่อยเจริญ 

อาหาร กินอาหารได้น้อยมาก จึงผอมกว่าข้ามาก”

เมื่อฝาแฝดทั้งสองเดินเข้ามา  เหล่าหญิงรับใช้ที่เก็บจานชามอยู่ก็ 

ยืนนิ่ง  หญิงรับใช้รุ่นใหญ่ที่รับใช้ เด็กฝาแฝดเดินตามพวกเขาเข้าครัว  

เปิดฝาหม้อออกตรวจสอบความร้อน เมื่อเห็นอาหารบำรุงสุขภาพยังเคี่ยว 

ไม่เสร็จ ก็ยืนรออยู่ด้านข้าง

เจียงซูเหย่านึกขึ้นได้ว่าฮูหยินใหญ่เป็นคนดูแลกิจธุระต่าง  ๆ  ในจวน  

อีกประเดี๋ยวตนยังต้องไปหานางที่เรือนใหญ่เพื่อหารือเรื่องห้องครัวเล็ก  

จึงรออาหารบำรุงสุขภาพอยู่ในห้องครัวใหญ่พร้อมกับพวกเขา

ครั้นมองเจ้าเด็กอ้วนตัวกลม จู่  ๆ  นางก็นึกถึงของหวานที่ทำง่ายและ 

รวดเร็วอย่างหนึ่ง ถึงอย่างไรก็ว่างไม่มีอันใดทำ มิสู้ลองทำดูสักหน่อย

เจียงซูเหย่านำฝักข้าวโพดตากแห้งที่วางอยู่มุมหนึ่งของครัวมาแกะ 

เป็นเม็ด  ๆ  แล้วโยนลงหม้อ ปิดฝาอย่างรวดเร็ว มีเสียงดังเผียะผะอื้ออึง 

ในหม้อ 

เจ้าเด็กอ้วนชะโงกหน้ามองอย่างอยากรู้อยากเห็น หญิงรับใช้รุ่นใหญ่ 



19

เข่อเล่อเจียงทัง

ตกใจรีบลากเขาออกมาไกล ๆ กลัวว่าหม้อจะระเบิด

ไม่ใช่นางคนเดียวที่หวาดกลัว ทุกคนขยับออกไปไกลไม่มากก็น้อย

แม้เจียงซูเหย่าเพิ่งแสดงฝีมือ แต่ความประทับใจที่หญิงรับใช้ของนาง 

มีต่อนางยังคงไม่มากนัก

หม้อหนักมาก เจียงซูเหย่าพยายามออกแรงจับหูหม้อแล้วหมุนเป็น 

วงกลม เพื่อให้แน่ใจว่าเมล็ดข้าวโพดได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง

เสียงดังเผียะผะเบาลง ผ่านไปสักพักก็ไม่มีเสียงเมล็ดข้าวโพดแตก 

ในหม้ออีก เจียงซูเหย่ายกหม้อลงจากเตา หลังอบอีกสักครู่ก็เปิดฝาหม้อ 

ออกท่ามกลางสายตาฉงนของคนทั้งหลาย

เมล็ดข้าวโพดส่วนใหญ่แตกหมดแล้ว

จากนั้นนางตั้งหม้อสะอาดใบหนึ่ง เทน้ำมันและน้ำตาลลงในหม้อ 

ที่เย็น แล้วสั่งให้หญิงรับใช้ก่อไฟแรงปานกลาง น้ำตาลละลายและเปลี่ยนสี 

อย่างรวดเร็ว  จนค่อย  ๆ  กลายเป็นสีน้ำตาลอ่อน  นางใช้ตะเกียบจิ้มดู   

เมื่อน้ำตาลยืดเป็นเส้นก็ถือว่าน้ำตาลไหม้เคี่ยวเสร็จแล้ว

นางเทข้าวโพดคั่วที่แตกดีแล้วลงในน้ำตาลไหม้  คนให้ เข้ ากัน  

ข้าวโพดคั่วเคลือบน้ำตาลไหม้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย  ข้าวโพดคั่วสีขาว 

เคลือบด้วยน้ำตาลไหม้หอมหวาน เห็นแล้วช่างน่ากิน

เจียงซูเหย่าหยิบเข้าปากชิ้นหนึ่ง น้ำตาลไหม้ที่เคลือบผิวยังไม่เย็น  

เปลือกนอกยังกรอบไม่พอ แต่หวานพอแล้ว สรุปแล้วถือว่าประสบความ 

สำเร็จกว่าที่จินตนาการเอาไว้

หลังนางเปิดฝา กลิ่นหอมอบอวลไปทั่วครัว เมื่อเห็นนางหยิบขึ้น 

มาชิม สุดท้ายเจ้าเด็กอ้วนก็ทนไม่ไหว  สลัดหญิงรับใช้รุ่นใหญ่ออกแล้ว 

วิ่งเข้าไปหาเจียงซูเหย่า ถามอย่างอดรนทนไม่ไหวว่า “เป็นอย่างไรบ้าง  ๆ  

รสชาติเป็นอย่างไรบ้างขอรับ”

เจียงซูเหย่าป้อนเขาชิ้นหนึ่ง คนทั้งสอง คนหนึ่งเป็นกันเอง อีกคน 

ร่าเริง เห็นอยู่ว่าวันนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกแท้  ๆ แต่กลับเหมือนเป็นพี่สาว 

น้องชายที่รู้จักกันมานานแล้วก็มิปาน

เจ้าเด็กอ้วนยัดข้าวโพดคั่วใส่ปาก  น้ำตาลเคลือบชั้นนอกเย็นลง 

เล็กน้อยแล้ว เมื่อกัดลงไป รู้สึกค่อนข้างกรอบ ข้าวโพดคั่วหอมหวานนุ่ม 
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ละมุน ความหวานเข้มข้นของน้ำตาลไหม้ไม่ได้กลบรสของข้าวโพด หวาน 

แต่ไม่เลี่ยน เพราะความขมเล็กน้อยของน้ำตาลไหม้พาให้หวานน้อยลง

“อืม…” เจ้าเด็กอ้วนเบิกตากว้าง เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารรสชาติ 

ดีแล้ว ความแปลกใหม่ของข้าวโพดคั่วทำให้เขากินได้มากขึ้น “อร่อย”

เขากวักมือเรียกน้องชาย คิดจะแบ่งปันอาหารรสเลิศกับน้องชาย

เจียงซูเหย่าหยิบชามใบใหญ่แล้วเทข้าวโพดคั่วทั้งหมดลงไป  ก่อน 

ยื่นให้เจ้าเด็กผอม เจ้าเด็กผอมมองนางอย่างหวาดหวั่นผาดหนึ่ง แต่มิอาจ 

ต้านทานความอยากรู้อยากเห็นที่มีต่อข้าวโพดคั่วได้ จึงรับชามใบใหญ่ไว้

บังเอิญว่าอาหารบำรุงสุขภาพเสร็จพอดี เจียงซูเหย่าจูงมือเจ้าเด็กอ้วน  

“ไปกันเถิด เดินไปด้วยกินไปด้วย”

คนกลุ่มหนึ่งเดินไปทางเรือนใหญ่อย่างเอิกเกริก

เจ้าเด็กผอมไม่ค่อยเจริญอาหาร แต่กลับกินข้าวโพดคั่วอย่างเอร็ดอร่อย  

เอาใส่ปากไม่หยุด เมื่อไปถึงเรือนใหญ่ ข้าวโพดคั่วก็เหลือแค่ครึ่งชามแล้ว

ในลานเรอืนครกึครืน้ มเีหลา่พอ่บา้นและหมวัมวัยนืเรยีงแถวหนา้เรอืน  

มีสมุดบัญชีกางอยู่บนโต๊ะ ฮูหยินใหญ่สวีซื่อ1 กำลังตรวจบัญชี

เมื่อเจียงซูเหย่าเห็นเช่นนั้นก็มิกล้ารบกวน เดิมคิดจะหาเวลาอื่นมา 

หาสวีซื่ออีกครั้ง สวีซื่อกลับเรียกนางไว้

“น้องสะใภ้สาม” สวีซื่อปิดสมุดบัญชี ดวงหน้าประดับยิ้มเป็นมิตร  

นางลุกขึ้นเดินออกไปด้านนอกสองสามก้าว โบกมือไล่บ่าวไพร่ให้แยกย้าย  

แล้วสั่งให้คนยกน้ำชาและของว่างเข้ามา 

การต้อนรับที่อบอุ่นทำเจียงซูเหย่าเวียนหัว

สวีซื่อแก่กว่าเจียงซูเหย่าหลายสิบปี แต่นางปฏิบัติต่อเจียงซูเหย่า 

อย่างสนิทสนม ราวกับว่าพวกนางเป็นพี่สาวน้องสาวที่สนิทชิดเชื้อ กระทั่ง 

เจียงซูเหย่าเริ่มสงสัยว่านี่เป็นการสนทนาอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่าง 

พวกนางทั้งสองหรือไม่

1 ซื่อ แปลว่า แซ่ ใช้เรียกต่อท้ายแซ่ของหญิงที่แต่งงานแล้ว หรือนำด้วยแซ่ของสามี  

ตามด้วยแซ่เดิมของฝ่ายหญิง และต่อท้ายด้วยคำว่าซื่อ
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“พี่สะใภ้ใหญ่ หากท่านยุ่ง อย่างนั้นข้าค่อยกลับมาภายหลังก็ได้ 

เจ้าค่ะ” เจียงซูเหย่ากล่าว

“เจ้ามาได้ประจวบเหมาะ ข้าเพิ่งทำงานเสร็จพอดี” สวีซื่อส่ายหน้า 

ยิ้ม ๆ ดึงเจียงซูเหย่าให้นั่งลง “น้องสะใภ้มาหาข้ามีธุระใดหรือ”

ภายนอกสวีซื่อเป็นกันเอง แต่ในใจคาดเดาถึงจุดประสงค์ในการ 

มาเยือนของเจียงซูเหย่า แต่งงานวันแรกเจ้าสาวไม่อยู่ปรนนิบัติแม่สามี  

และไม่อยู่เป็นเพื่อนสามี แต่กลับวิ่งมาหาพี่สะใภ้อย่างนางที่นี่หมายความว่า 

อย่างไร

ใคร่ครวญเล็กน้อย นางนึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเจียงซูเหย่า  

ก็รู้สึกดูแคลนอยู่บ้าง

คาดว่าเซี่ยสวินคงหลบหน้านางไปไกล นางไม่ร่ำไห้อยู่ในเรือน แต่ 

ยังมีหน้าออกมาเดินเพ่นพ่าน  ดูท่าคงเป็นอย่างที่ เล่าลือกันจริง  ๆ  ช่าง 

หน้าหนานัก

เจียงซูเหย่าไม่รู้ความคิดในใจของสวีซื่อ เดิมยังรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย  

แต่ไม่คิดว่าสวีซื่อจะมีไมตรีเช่นนี้ ความไม่คุ้นเคยบรรเทาลงไม่น้อย ขณะที่ 

นางชมสวีซื่อในใจ ก็หยิบของว่างที่สวีซื่อเลื่อนมาให้นางกิน 

ขนมถั่วเขียวหวานละมุน  ละลายในปาก  ความหวานเล็กน้อยนี้ 

เหมาะกับกินคู่กับน้ำชามาก

หลังกินไปสองสามคำก็เช็ดนิ้วจนสะอาด เพิ่งนึกธุระขึ้นมาได้

“จริงสิ พี่สะใภ้ใหญ่ ข้ามาวันนี้เพราะอยากหารือกับท่านเรื่องห้องครัว 

เล็กสักหน่อย”

ในใจสวีซื่อดูถูกท่าทางการกินของเจียงซูเหย่า จู่  ๆ  ก็ได้ยินนางเอ่ย  

สวีซื่ออึ้งงันพักหนึ่งค่อยถามว่า “ว่าอันใดนะ”

เจียงซูเหย่าคิดว่าสวีซื่อเป็นกันเอง  ใจดี ใจกว้าง เพราะเหตุนี้จึง 

เปิดอกพูดอย่างไม่เกรงใจ “ข้าเห็นห้องครัวเล็กของเรือนสามถูกปล่อยทิ้งไว้ 

ไม่ได้ใช้งาน ยามนี้ข้าแต่งเข้ามาแล้ว จึงคิดจะทำความสะอาดห้องครัวเล็ก 

เจ้าค่ะ”

สวีซื่อขมวดคิ้วเล็กน้อย ก่อนรีบเปลี่ยนเป็นยิ้มกว้าง “เจ้าอยากกิน 

อันใดก็สั่งห้องครัวใหญ่โดยตรงก็ใช้ได้แล้ว” เมื่อเก็บกวาดทำความสะอาด 
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ห้องครัวเล็กแล้ว ยังต้องแบ่งคนไปทำงานที่นั่นด้วย บัญชีในแต่ละเดือน 

ไม่ว่าจะมาจากที่ใดล้วนยุ่งยาก ไม่ได้ทำกันได้ง่าย ๆ 

เจียงซูเหย่าย่อมไม่เข้าใจความทุกข์ร้อนของสวีซื่อ “ห้องครัวใหญ่ 

อยู่ไกลเกินไป ไม่สะดวกที่จะเดินกลับไปกลับมา อีกอย่าง ข้าชอบทำอาหาร  

การทำที่ห้องครัวใหญ่มีแต่จะเกะกะขวางทาง”

สวีซื่อไม่เคยคบค้าสมาคมกับสตรีอย่างเจียงซูเหย่าที่อยากพูดอันใด 

ก็พูดออกมาตรง  ๆ ในใจนางค้อนประหลับประเหลือก แต่ต่อหน้ายังคงยิ้ม 

อบอุ่น “นี่…ขอไม่ปิดบังน้องสะใภ้ หากต้องเปิดห้องครัวเล็กจริง ค่าใช้จ่าย 

ในแต่ละเดือน…”

นางพูดยานคาง หวังว่าเจียงซูเหย่าจะเข้าใจ

เจียงซูเหย่ากำลังยื่นมือไปหยิบขนมเกาลัดอย่างชั่วร้าย  เมื่อได้ยิน 

เช่นนี้ก็โบกมืออย่างเด็ดเดี่ยว “ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ ข้ามีเงิน” นางเดิมก็ไม่คิด 

จะให้สวีซื่อออกเงินอยู่แล้ว

“เอ่อ” คำพูดเต็มท้องของสวีซื่อติดอยู่ในลำคอ

หลายปีก่อนเรือนรองเปิดห้องครัวเล็ก นางกับโจวซื่อฮูหยินรอง 

ทะเลาะกันทั้งที่แจ้งและที่ลับหลายครั้ง สุดท้ายยังคงเป็นฮูหยินผู้เฒ่าที่ 

ตัดสินใจให้ปิดห้องครัวเล็ก

ก่อนหน้านี้คิดว่าเจียงซูเหย่ามาขอเงินนาง นึกไม่ถึงว่าจะตัดสินใจ 

ควักเงินตนเอง

เจียงซูเหย่าเดิมมีความคิดของคนยุคปัจจุบัน ถึงอย่างไรการใช้จ่าย 

กินดื่มย่อมใช้เงินของผู้อื่นไม่ได้ เมื่อเห็นท่าทางตกใจกระอึกกระอักของ 

สวีซื่อ ทันใดนั้นนางก็กังวล กลืนขนมเกาลัดลงไปทั้งชิ้น ก่อนหันไปถาม 

ไป๋เสาว่า “เงินของข้าคงพอกระมัง”

“เรียนฮูหยิน  พอเจ้าค่ะ ถึงอย่างไรก็แค่เปิดห้องครัวเล็กเท่านั้น  

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงเจ้าค่ะ” ไป๋เสาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับ 

การแก่งแย่งชิงดีระหว่างเซียงหยางปั๋วฮูหยินกับอนุภรรยาทั้งเจ็ด กล่าวได้ว่า 

เป็นนักเรียนชั้นยอดของวิชาต่อสู้ภายในเรือนหลัง ย่อมมองออกว่าสวีซื่อ 

ดูถูกเจียงซูเหย่า

นางในฐานะหญงิรบัใชรุ้น่ใหญไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ำงานสำคญับอ่ยครัง้  
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จึงคุ้นเคยกับผู้คนของเรือนต่าง ๆ ในจวนเซี่ยกั๋วกง บิดาของสวีซื่อฮูหยินใหญ ่

เป็นขุนนางตงฉิน  มีความสามารถและมีชื่อเสียง  สวีซื่อเองก็เป็นสตรี 

ที่มีความรู้สูงและมีชื่อเสียงในเมืองหลวง อาศัยชื่อเสียงสองอย่างนี้ถึงได้ 

แต่งเข้าจวนเซี่ยกั๋วกง ทว่าชื่อเสียงดีจะมีประโยชน์ใด เทียบกับจวนที่มี 

บรรดาศักดิ์กงหรือโหวที่ร่ำรวยมั่งคั่งแล้ว พวกเขาก็เป็นแค่ผียากจนกลุ่มหนึ่ง

เมื่อสวีซื่อได้ยินถ้อยคำของไป๋เสา รอยยิ้มบนใบหน้าก็แข็งค้าง

หลังนางแต่งเข้าจวนเซี่ยกั๋วกงกล่าวได้ว่าสุขุมรอบคอบและระมัดระวัง 

ดังเหยียบอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบาง  ๆ เกรงว่าหากทำได้ไม่ดีพอจะทำให้ผู้อื่น 

ดูหมิ่น นางควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย อาหาร เสื้อผ้าอย่างเข้มงวด ไม่เคย 

ผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว ด้วยเหตุนี้จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใจแคบ

เจียงซูเหย่าไม่คิดว่าการขอเงินจากกองกลางเป็นเรื่องดี ทว่า…ไฉน 

ฟังแล้วน่ารำคาญแบบนี้

เจียงซูเหย่าไม่ทันเห็นรอยยิ้มที่เปลี่ยนเป็นแข็งค้างของสวีซื่อ นาง 

กล่าวอย่างเบิกบานว่า “อย่างนั้นก็ดี พี่สะใภ้ใหญ่ รบกวนท่านบอกพ่อบ้าน 

ให้หาช่างก่อสร้างฝีมือดีจำนวนหนึ่ง ข้าต้องการปรับปรุงห้องครัวเล็กน้อย  

นอกจากนี้การเลือกซื้อผักผลไม้ อาหาร และอื่น  ๆ  ของข้าก็ให้เหมือนกับ 

อาหารส่วนรวมตามปกติ รบกวนให้พ่อบ้านหารือกับไป๋เสาด้วยเจ้าค่ะ”

สวีซื่อผงกศีรษะให้หญิงรับใช้ไปเรียกพ่อบ้าน เจียงซูเหย่าไม่เข้าใจ 

เรื่องพวกนี้ ครั้นไป๋เสากับพ่อบ้านหารือกันแล้ว ก็ลุกขึ้นขออำลา

นางไม่คิดว่าทุกอย่างจะราบรื่น ยามที่สวีซื่อเดินออกมาส่ง เจียง- 

ซูเหย่าถอนหายใจแล้วจับแขนเสื้อของสวีซื่อ  “พี่สะใภ้  ท่านดีจริง  ๆ”  

ผู้ใดบอกว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่สะใภ้น้องสะใภ้เป็นเรื่องยาก ไม่ใช่ว่า 

ความสัมพันธ์ของพวกนางค่อนข้างราบรื่นหรอกหรือ

สวีซื่อชักแขนออกโดยไม่แสดงสีหน้าใด  ๆ “น้องสะใภ้เกรงใจเกินไป 

แล้ว”

เจียงซูเหย่ายังคงกระตือรือร้น “อย่างนั้นข้าขอตัวก่อน หลังจากนี้ 

ข้าจะมาหาพี่สะใภ้ใหญ่และมานั่งเล่นที่นี่บ่อย  ๆ พี่สะใภ้ใหญ่คงไม่รังเกียจ 

กระมัง”

สวีซื่อนึกถึงขนมสองจานที่เจียงซูเหย่ากินจนหมดเมื่อครู่ ก็พยายาม 
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รักษารอยยิ้ม ส่ายหน้า กล่าวอย่างนุ่มนวลว่า “ไม่รังเกียจ”

เจียงซูเหย่าเดินจากไปพร้อมรอยยิ้ม เดินไปแล้วยังเอี้ยวตัวกลับมา 

โบกมือให้นางด้วย

สวีซื่อยืนอยู่ใต้ชายคาเรือนมองตามหลังเจียงซูเหย่า  เห็นรอยยิ้ม 

เจิดจ้าของเจียงซูเหย่า ยิ่งมองยิ่งทิ่มแทงใจ ยิ่งมองก็พบว่ามีเจ้าตัวเล็ก 

สองคนโผล่ออกมาจากด้านข้างกะทันหัน หนึ่งอ้วนหนึ่งผอมเดินตามหลัง 

เจียงซูเหย่าไปไกลแล้ว

นางกะพริบตา เพ่งมองอย่างละเอียดอีกครา เจ้าตัวเล็กสองคนนี้ 

ไม่ใช่บุตรชายฝาแฝดของนางหรอกหรือ ไฉนถึงวิ่งตามเจียงซูเหย่าไปแล้วเล่า

นางหันกลับมามองหญิงรับใช้รุ่นใหญ่อย่างประหลาดใจ หญิงรับใช้ 

รุ่นใหญ่ก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเช่นกัน รีบสั่งให้คนติดตามไปด้วย 

พวกนางจับต้นปลายไม่ถูก เจียงซูเหย่าเองก็เช่นกัน

นางมองเจ้าก้อนแป้งทั้งสองที่เดินตามนางมา  รู้สึกกังขา  ถามว่า  

“ไฉนพวกเจ้าถึงตามข้ามา”

เจ้าตัวอ้วนดึงแขนเสื้อของนาง “ข้าอยากไปเล่นกับท่านอาสะใภ้สาม 

ขอรับ”

เจียงซูเหย่าไม่รู้ว่านางทำให้เจ้าเด็กอ้วนชมชอบได้อย่างไร อาจเป็น 

เพราะ…นางหน้าตาดีกระมัง

นางลูบคางขบคิด แขนเสื้ออีกข้างก็ถูกคนดึง ก้มลงมองก็เห็นเป็น 

เจ้าเด็กผอม

“ข้าอยากกินขนม” เสียงของเขาเบามาก นัยน์ตาใสเป็นประกาย

เจียงซูเหย่ามีปฏิกิริยา คิดได้ว่า “ขนม” ที่เขากล่าวถึงคงเป็นข้าวโพดคั่ว

“ชามเมื่อครู่กินหมดแล้วหรือ”

เจ้าเด็กผอมพยักหน้า

“อืม…ขนมนั่นกินเยอะไม่ได้ เด็ก  ๆ  กินมากเกินไปจะไม่ย่อย” นาง 

ไม่เข้าใจเรื่องนี้เช่นกัน ถึงอย่างไรเด็ก ๆ สมควรกินขนมขบเคี้ยวให้น้อยลง

เจา้เดก็ผอมพยกัหนา้ รูส้กึนอ้ยใจ แตย่งัคงดงึแขนเสือ้ของเจยีงซเูหยา่ 

ต่อจนเดินไปถึงเรือนสาม

เมื่อถึงเรือนสาม เจียงซูเหย่าไม่มีเวลาสนใจพวกเขาอีก นางทุ่มเท 
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แรงกายแรงใจกับการสร้างห้องครัวเล็ก

นางไม่ปิดบังยามขีดเขียนตัวอักษรและวาดภาพ เพื่อให้ช่างก่อสร้าง 

ทำเตาอบขนมปังอย่างง่าย ๆ ไว้นอกห้องครัวเล็ก 

เจ้าหัวผักกาดทั้งสองเฝ้าดูอย่างสนใจและตื่นเต้น ยิ่งกว่านั้นยังทำท่า 

คล้ายจะก่อความวุ่นวาย  เจียงซูเหย่ารีบห้ามปราม  หลังส่งเสียงเอะอะ 

โวยวายแล้ว สุดท้ายเตาอบขนมปังก็ก่อรูปเป็นหูแมวคู่หนึ่ง

เมื่อตะวันตกดิน เซี่ยสวินกลับจากการขี่ม้า สาวเท้าไปที่เรือนหลักโดย 

ไมรู่ต้วั เหน็เหลา่หญงิรบัใชยุ้ง่วุน่วายอยูท่ีร่ะเบยีงทางเดนิ คอ่ยตระหนกัไดว้า่ 

เขาแต่งงานแล้ว

เขาเดิมตัดสินใจหันหลังเดินจากไป แต่บรรดาหญิงรับใช้คำนับเขา 

ทีละคน ทำให้เจียงซูเหย่าที่กำลังกินอาหารเย็นหันมองเขา

เวลานี้ช่างน่ากระอักกระอ่วนนัก เขาไม่รู้ว่าควรจะจากไปหรืออยู่ต่อดี  

ขณะสบตากับเจียงซูเหย่า ก็มีเสียงเด็กดังขึ้นทำลายความน่ากระอักกระอ่วน 

นี้ลง

“ท่านอาสาม!”

เซี่ยสวินสังเกตเห็นเจ้าก้อนแป้งทั้งสองนั่งอีกด้านหนึ่งของโต๊ะยาว 

หน้าประตูเรือน

เขาผ่อนลมหายใจโล่งอก มีหลานชายตัวน้อยทั้งสองอยู่ด้วย ในที่สุด 

เขาก็ไม่ต้องอยู่กับเจียงซูเหย่าตามลำพัง 

เซี่ยสวินเดินไปหาพวกเขา “อาเจา อาเย่า พวกเจ้ามาหาอาสามหรือ”

แม้ปากเขาจะถามเช่นนี้ แต่มีคำตอบอยู่ในใจนานแล้ว

เซี่ยเจา (เจ้าเด็กอ้วน) มักเกาะติดเขาแจ ครั้งนี้คงมาหาเขาโดยเฉพาะ  

ทว่าน่าเสียดายที่เขาออกจากจวนเพราะต้องการหลบหน้าเจียงซูเหย่า พวกเขา 

จึงเจอแต่นาง

เซี่ยสวินรู้สึกละอายใจและจนปัญญา กางแขนออก รอให้เจ้าเด็กอ้วน 

โผเข้าสู่อ้อมแขนของเขา และให้เขาอุ้มชูขึ้นสูงเหมือนยามปกติ

…ทว่าเขายกแขนค้างอยู่หลายอึดใจ

เซี่ยเจาเหลือบมองแวบหนึ่ง ไม่มีปฏิกิริยาใด หลังกลืนอาหารในปาก 
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แล้วค่อยกล่าวว่า  “ไม่ขอรับ”  จากนั้นก็ไม่พูดแม้แต่คำเดียว  รีบหยิบ 

ตะเกียบคีบอาหารขึ้นมากินต่อราวกับอดใจไม่ไหว

เซี่ยสวินยืนห่างจากเรือนหลักสิบกว่าก้าว นี่เป็นครั้งแรกในชีวิต 

ที่เข้าใจถึงความรู้สึกที่ถูกละเลย
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4

วันนี้เจียงซูเหย่า  ทำขนมจีนข้ามสะพาน1 อาหารของอวิ๋นหนาน

ส่วนผสมและเครื่องปรุงรสมีจำกัด  มิหนำซ้ำยังมีเด็ก  ๆ  อยู่ด้วย  

สิ่งแรกที่นางนึกถึงคือขนมจีนข้ามสะพานที่มีกลิ่นหอมสดชื่นและรสชาติอ่อน

นางนำแม่ไก่แก่และกระดูกหมูไปเคี่ยวน้ำแกงในหม้อดิน ต้มบนเตา 

ตลอดทั้งบ่าย น้ำแกงที่เคี่ยวด้วยเตาฟืนแบบดั้งเดิมจะมีรสชาติเฉพาะตัว  

เพียงโรยเกลือและพริกไทยขาวป่นเล็กน้อย น้ำแกงไก่ก็อร่อยจนทำให้คน 

นิ้วชี้กระตุก2

น้ำแกงไก่ที่ตุ๋นจนได้ที่แล้วถูกเคลือบด้วยน้ำมันไก่หนึ่งชั้น เนื้อไก่ที่ตุ๋น 

อยู่ในน้ำแกงอ่อนนุ่มหอมละมุน เมื่อใส่เส้นขนมจีนลวกลงไป วัตถุดิบหลัก 

ก็พร้อมแล้ว

เจียงซูเหย่ากำชับสหายตัวน้อยทั้งสองตอนกินว่าระวังลวกปาก น้ำมัน 

และไขมันในน้ำแกงรักษาความร้อนไว้ได้ดีมาก เพียงพอให้เนื้อสัตว์ที่แล่ 

บาง ๆ สุกโดยจุ่มลงในน้ำแกง 

ทว่าเซี่ยเจายังคงรีบกิน เขาคีบเนื้อหมูชิ้นบางขึ้นมาจากน้ำแกง และ 

คีบขนมจีนเหนียวนุ่มหอมเข้าปาก อาหารอุณหภูมิร้อนจัดทำเขาสูดลมหายใจ 

1 เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของมณฑลอวิ๋นหนาน  (ยูนนาน) มีส่วนประกอบที่สำคัญอย่าง 

น้ำซุป เนื้อสัตว์ ผัก ไข่ และเส้นขนมจีน 
2 หมายถึง พอเห็นอาหารรสเลิศก็เกิดอาการเปรี้ยวปาก น้ำลายสอ
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ไม่หยุด ร้อนลวกจนหน้าแดงก่ำ

ห้องครัวใหญ่ของจวนเซี่ยกั๋วกงเตรียมผักสดใหม่นานาชนิดไว้ตลอดปี  

แม้ไม่มีของ ขอเพียงเจ้านายสั่ง บ่าวไพร่ต้องรีบไปหามาให้ทันที

ผักที่สุกยากถูกนำไปลวกทั้งหมด  แล้วซอยใส่จาน  เครื่องเคียง 

สีขาวสีเขียวเข้าคู่กับเครื่องลายครามที่งดงามและประณีตบรรจง มองแล้ว 

สบายตา

เซี่ยสวินเห็นอาหารแปลกใหม่บนโต๊ะ  อดถามไม่ได้ว่ า  “นี่คือ 

อันใดหรือ”

เจียงซูเหย่าตักไข่นกกระทาออกจากชามฟองหนึ่ง กัดเบา  ๆ  คำหนึ่ง  

ไข่ขาวนุ่ม ๆ ก็แตกออก ไข่หอมเข้มข้น สดใหม่น่ารับประทาน

“ขนมจีน” นางร้อนจนต้องสูดลมหายใจ ก่อนตอบคำถามแล้วสูด 

ลมหายใจอีกครั้ง ท่าทางไม่น่าดู

เซี่ยสวินไม่เคยเห็นสตรีคนใดกินแบบนี้มาก่อน นึกไม่ถึงว่าจะกิน 

อย่างตะกรุมตะกรามเฉกเช่นเจ้าเด็กอ้วนเซี่ยเจา ช่างไม่น่าดูจริง ๆ 

เขาขมวดคิ้วเล็กน้อย “ข้ารู้ว่าเป็นขนมจีน” สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือวิธี 

การกินกับจุดประสงค์ของการวางผักและเนื้อสัตว์ไว้เต็มโต๊ะ

ทว่าน่าเสียดายเจียงซูเหย่าไม่เข้าใจสิ่งที่เขาสงสัย ได้ยินเขาพูดแบบนี้ 

ก็ไม่เงยหน้าขึ้น “อ้อ”

“ท่านอาสะใภ้สาม เนื้อปลา!” เซี่ยเจาเป่าปาก แล้วยื่นมือเล็ก  ๆ  

ไปหาเจียงซูเหย่า

เจียงซูเหย่ายื่นจานที่ใส่เนื้อปลาดิบให้เขาอย่างรู้ใจ เพิ่งยัดขนมจีน 

คำใหญ่เข้าปาก ขณะเคี้ยวก็ร้อนจนน้ำตาไหลพราก

เซี่ยสวินถูกมองข้ามอีกครา

เขามองท่าทางการกินอย่าง  “ไม่สำรวม”  ของหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กนี้ เป็น 

อีกครั้งที่เข้าใจนิสัยของเจียงซูเหย่า ดูท่ายามอยู่ที่จวนสกุลเจียง คงไม่ได้ 

เรียนรู้เรื่องมารยาทเลย

ความสดใหม่ของน้ำแกงไก่ลอยเตะจมูกของเซี่ยสวิน เซี่ยเย่าเจ้า 

เด็กผอมได้รับอิทธิพลจากผู้ร่วมโต๊ะทั้งสองคน ท่าทางการกินยิ่งไม่เรียบร้อย 

ขึ้นเรื่อย ๆ เขาสวาปามคำโต กินอย่างมีความสุข
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เซี่ยสวินเห็นแล้วปวดศีรษะ  เขาเบนสายตาไปมองเจียงซู เหย่า  

นางกำลังกินเส้นขนมจีนที่ยาวมากเส้นหนึ่ง  แก้มป่องคล้ายกับชางสู่ 3  

ส่งเสียงดัง “ซู้ดซ้าด…” ขณะสูดเส้นขนมจีนเข้าปาก

เซี่ยสวินไม่อยากเชื่อ

ไฉนคุณหนูตระกูลใหญ่ถึงกินอาหารแบบนี้  ช่างเหมือนกับสตรี 

นอกด่านทางเหนือที่เขาเคยเห็นครั้งที่ออกไปท่องเที่ยวภายนอก ไม่เหมาะสม 

อย่างยิ่ง แต่…ดูน่าอร่อยนัก

เขาอดกลืนน้ำลายไม่ได้

เจียงซูเหย่าทำเป็นมองไม่เห็นเซี่ยสวินที่ตัวใหญ่ขนาดนี้และยืนอยู่ 

ตามลำพัง

นางรู้ว่าเซี่ยสวินไม่ชอบนางและไม่อยากผูกสัมพันธ์กับนาง เมื่อเห็น 

เขาขมวดคิ้วและมองชามของนางก็ถามว่า “ท่านกินอาหารเย็นแล้วหรือยัง”

เซี่ยสวินตื่นตระหนกที่นางคาดเดาความคิดในใจเขาได้ เขารีบเลื่อน 

สายตาออก “ยัง”

เจียงซูเหย่าถามอย่างมีมารยาทว่า “เช่นนั้นท่านอยากกินกับพวกเรา 

หรือไม่” สีหน้าของเซี่ยสวินรังเกียจ มองก็รู้ว่าไม่เต็มใจ ยามที่นางถามก็รู้ 

คำตอบแล้ว

กลับคิดไม่ถึงว่าเซี่ยสวินจะเงียบไปหลายอึดใจ พลันนั้นก็กล่าวว่า  

“ได้”

เจียงซูเหย่าพลันเงยหน้า จ้องเขาอย่างตกใจ

เซี่ยสวินไม่คิดว่าตนจะหลุดปากว่า  “ได้” ในใจรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง  

แต่แสร้งทำเป็นสงบนิ่ง เลิกเสื้อคลุมขึ้นแล้วนั่งลง เขายกมือขึ้น ก็มีคน 

เดินมาตรงหน้าแล้ววางหม้อดินลงทันควัน

เจียงซูเหย่ามองตาม แม้แต่ท่าทางการกินของเขายังดูเป็นสุภาพบุรุษ 

ที่ถ่อมตน  สุภาพอ่อนโยน  สูงส่ง  สง่างามดุจหยกล้ำค่า  นางนึกตำหนิ 

เงียบ ๆ นี่ใช่คนที่จะกินขนมจีนที่ใดกัน ดื่มน้ำค้างแทนก็ใช้ได้แล้ว

ไป๋เสาเห็นเจียงซูเหย่าทำแล้วครั้งหนึ่ง การลวกเส้นขนมจีนไม่จำเป็น 

3 หนูแฮมสเตอร์
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ต้องใช้ฝีมือ แค่เห็นก็ทำเป็นแล้ว นางยกมาให้เซี่ยสวินอย่างรวดเร็ว

หม้อดินวางอยู่ตรงหน้า กลิ่นหอมสดชื่นเข้มข้น น้ำแกงใสแจ๋วและ 

โปร่งแสง  ผิวน้ำแกงเคลือบด้วยน้ำมันและไขมันเหลืองอร่ามชั้นหนึ่ง  

เส้นขนมจีนขาวแช่อยู่ในน้ำแกง มองแวบเดียวก็จินตนาการได้ถึงรสชาติ 

หอมหวานสดอร่อย

เซี่ยสวินขยับตะเกียบ 

เจียงซูเหย่าอดเอ่ยเตือนไม่ได้ “ระวังร้อน”

เซี่ยสวินตะลึงงันเล็กน้อย

หากมองว่าเซี่ยสวินเป็นสามีของตน เจียงซูเหย่าจะต้องรู้สึกเก้อเขิน  

ทว่าเวลานี้นางมองว่าเขาเป็นแขกธรรมดาคนหนึ่ง ท่าทางจึงเป็นธรรมชาติมาก

พึงรู้ว่าระหว่างนักกินจะมีความเป็นกันเองอย่างยิ่ง โดยปกติหาก 

มีลูกค้าแปลกหน้าถามโต๊ะข้าง  ๆ  ว่า “เจ้ากินอันใด อร่อยหรือไม่” ลูกค้า 

ส่วนใหญ่ก็จะตอบคำถามและแนะนำรายการอาหารให้อย่างมีน้ำใจ

วันนี้เซี่ยเจาเซี่ยเย่าเยินยอและเอาอกเอาใจนางที่เป็นคนทำอาหารนี้  

ดังนั้นยามที่แนะนำวิธีกินให้เซี่ยสวิน  ท่าทางของนางก็กระตือรือร้นและ 

ยินดีปรีดา

“ใส่เนื้อสัตว์ก่อน แล้วตามด้วยผัก” นางอธิบาย

เซี่ยสวินผงกศีรษะ

เจียงซูเหย่าเห็นท่าทางสง่างามเยือกเย็นก็รู้สึกกระวนกระวาย ดังนั้น 

นางจึงขยับไปข้างเขาเล็กน้อย และถือโอกาสเทไข่ดิบให้เขาฟองหนึ่งอย่าง 

ว่องไว

ต่อมาก็ใช้ตะเกียบกลางคีบเนื้อหมูดิบ  เนื้อปลาดิบ  เนื้อไก่ดิบ  

ไต กระเพาะ และเนื้อสัตว์อื่น ๆ ให้เขาอย่างคล่องแคล่ว

ขณะคีบก็ถามว่า “อันนี้กินหรือไม่ อันนี้เล่า อันนี้คงกินได้กระมัง  

อันนี้อร่อยมาก ชิมดูสิ”

เซี่ยสวินเวียนศีรษะกับความเร็วในการพูดของนางที่คล้ายกับการเทถั่ว  

ไม่ว่าจะกินเนื้อสัตว์เหล่านี้หรือไม่ ก็ล้วนแล้วแต่นาง 

นางคีบกุยช่ายอ่อน ปวยเล้ง ผักกาดหอม หัวไชเท้า และผักอื่น  ๆ  

ให้เขา ไม่นานต่อมาหม้อดินก็ถูกเติมจนล้นหม้อ สีสันของอาหารหลากหลาย  
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น่ากิน ไม่ฉุนกึก 

“รอให้ผักสุกก็กินได้” เจียงซูเหย่ามองเซี่ยสวินอย่างคาดหวัง “จะ 

ลองดูหรือไม่” นางดูคล้ายหญิงชราใจดีที่กลับเรือนไปป้อนอาหารให้หลานชาย 

อย่างบ้าคลั่งในวันปีใหม่

“ขอบคุณ”

เซี่ยสวินเบือนหน้าหลบนัยน์ตาวิบวับของนาง รู้สึกไม่สบายใจและ 

ละอายใจอยู่บ้าง

นางทำอาหารโต๊ะใหญ่เพื่อเขาจริง  ๆ  มิฉะนั้นแล้วจะตื่นเต้นและ 

รีบร้อนให้เขากินอาหารถึงเพียงนี้หรือ ทว่าวันแต่งงานวันแรก เขากลับทิ้ง 

ภริยาแล้วหลบหน้าออกไปข้างนอกเสียนี่

เมื่อเห็นว่าได้ที่แล้ว เจียงซูเหย่าก็เตือนว่า “กินได้แล้ว”

เซี่ยสวินละทิ้งความคิดในใจ หันมาสนใจหม้อดินแทน ใช้ตะเกียบ 

คีบเส้นขนมจีนพร้อมกับผักซอยต่าง  ๆ กัดหนึ่งคำ มีครบรส เข้มข้น และ 

อร่อย

ขนมจีนร้อนจัดนั้นเหนียวนุ่ม รสโอชะ ยังมีความกลมกล่อมของ 

น้ำแกงไก่ และได้กลิ่นหอมของข้าว 

ผักสดที่เพิ่งลวกสุก กรอบ สด และหวาน เมื่อเทียบกับวิธีทำแบบ 

ดั้งเดิมแล้วยิ่งกรอบและนุ่มกว่ามาก คงความหอมสดชื่นและรสชาติดั้งเดิม 

ของผัก มิหนำซ้ำยังให้สัมผัสดีด้วย

เมื่อกินเข้าไปคำเดียวพร้อมกัน จึงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเมื่อครู่พวกเขา 

ถึงได้กินมูมมามเช่นนั้น

มารยาทในการกินอาหารมากกว่าสิบปีของเซี่ยสวินทำให้เขาคุ้นชิน 

กับการเคี้ยวช้า  ๆ ในขณะที่ดื่มด่ำกับรสชาติเงียบ  ๆ เขาก็เงยหน้าสบสายตา 

คาดหวังของเจียงซูเหย่า เขาเกือบสำลักด้วยความตกใจ ยามนั้นเองที่เขา 

จำได้ว่านางรอฟังความคิดเห็นจากเขา

เขารีบกลืน อุณหภูมิของอาหารที่ร้อนจัดลวกลำคอเล็กน้อย

“สด อร่อย รสชาติพิเศษไม่เหมือนใคร”

ครั้นเจียงซูเหย่าได้รับคำชม ก็กลับไปทำ “สงคราม” ในชามของตนเอง 

ต่ออย่างพึงใจ
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หากเมื่อครู่เซี่ยสวินให้ความเห็นเชิงลบ นางจะดึงหม้อดินของเขาออก 

ทันทีอย่างแน่นอน

เซี่ยสวินเห็นเจียงซูเหย่ารอฟังความคิดเห็นของเขาอย่างกระวน- 

กระวายก่อนกลับไปกินอาหารอย่างสบายใจ จู่  ๆ  ก็ใจอ่อนยวบชั่วครู่ แม้ 

เขาจะเกลียดนางที่ใช้กลอุบายเพื่อให้ได้แต่งงานกับเขา แต่ความรู้สึกที่นาง 

ชอบเขานั้นเป็นของจริง

เขาถอนหายใจในใจ

ถึงจะมีเรื่องในใจ แต่เมื่อถึงเวลากินอาหารก็ลืมอย่างรวดเร็ว

เนื้อแล่บางจนโปร่งแสงสดและละลายในปาก ระดับความเค็มพอดี  

รสชาติกลมกล่อม เมื่อเอาเข้าปากพร้อมขนมจีนแล้ว ก็กินติดต่อกันหลายคำ  

หยุดกินไม่ได้

เมื่อเสื้อตัวบางที่เขาสวมอยู่แฉะเล็กน้อย อาหารในหม้อดินก็เหลือแค่ 

ก้นหม้อแล้ว

เขาไม่ได้กินอย่างสะใจเช่นนี้มานานหลายปีแล้ว

เมื่อหันมอง เจียงซูเหย่ากับหลานชายทั้งสองก็กินจนอิ่มตื้อนานแล้ว  

พวกเขานั่งพิงอยู่ข้าง ๆ อย่างเกียจคร้านและราวกับคนไร้กระดูก

ตั้งแต่เล็กจนโตเขาจะกินอาหารแค่พออิ่มเล็กน้อยเท่านั้น ยังไม่เคย 

กินจนอิ่มตื้อมาก่อน เพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจเจียงซูเหย่าที่กินอิ่มจนขยับตัว 

ไม่ได้

เซี่ยสวินอดตำหนิไม่ได้ “นี่ท่านั่งอันใดของเจ้า”

เจียงซูเหย่าชำเลืองมองเขาอย่างเกียจคร้านแวบหนึ่ง ไม่ขยับเขยื้อน

เซี่ยสวิน “…”

เขาหนัมองรอบ ๆ คราหนึง่ รูส้กึโลง่ใจทีไ่มเ่หน็เดก็รบัใชช้ายอยูด่า้นขา้ง

หลังพรูลมหายใจโล่งอก ก็สงสัยนิดหน่อยว่าเหตุไฉนตนถึงว้าวุ่นใจ  

กลัวว่าจะมีบุรุษมาเห็นท่าทางไร้เรี่ยวแรงไร้กระดูกเช่นนี้ของเจียงซูเหย่า  

หากนางขายหน้าก็เป็นเรื่องที่นางทำตนเอง

เขาไม่ได้ขบคิดอย่างลึกซึ้ง  เหงื่อผุดซึมที่แผ่นหลังทำเขาใจลอย 

นิดหน่อย นานมากแล้วที่เขาไม่ได้กินอย่างสะใจและสบายใจเช่นนี้

เขามองเจียงซูเหย่าแล้วกระอึกกระอัก ขณะที่นางเอามือกุมท้อง 
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ส่งเสียงฮึดฮัด อารมณ์ซับซ้อนของเขาพลันสลาย มิกล้าจ้องนางตรง  ๆ  

ได้แต่เบือนหน้าหนี

“ชงชาสมุนไพรซานจา4 ให้นางสักถ้วยเถิด” เขาสั่งไป๋เสา

“ไม่ต้อง  ๆ ข้าเดินเล่นสักหน่อยก็ดีขึ้นแล้ว” เจียงซูเหย่าลุกขึ้นยืน  

จูงมือสหายตัวน้อยทั้งสองที่กินอิ่มจนจุกเช่นกันออกไปเดินเล่นในลานเรือน

เซี่ยสวินมองตามแผ่นหลังของนาง รู้สึกจนปัญญาอย่างยิ่ง คิดไม่ออก 

ว่าครอบครัวแบบใดถึงเลี้ยงดูสตรีเช่นนี้ออกมาได้

ทว่าอีกไม่นานเขาก็เข้าใจ

ผ่านไปสามวันก็ต้องกลับบ้านเดิมของเจ้าสาว เซี่ยสวินตื่นแต่เช้า มาถึง 

ลานเรือน กลับพบว่าเจียงซูเหย่าไม่ได้อยู่ในห้อง

ขณะที่เขากำลังจะถาม เจียงซูเหย่าอุ้มไหใบเล็กออกจากห้องครัวเล็ก

เซี่ยสวินอดคิ้วกระตุกไม่ได้

“ไฉนเจ้าถึงแต่งตัวเยี่ยงนี้”

วันนี้เจียงซูเหย่าอยากแต่งกายเรียบง่ายมากเพียงใด ก็เรียบง่าย 

มากเพียงนั้น ดวงหน้าพอกแป้งขาวหนา  ๆ  ชั้นหนึ่งจนมองไม่เห็นสีเลือด  

คิ้วรูปเลขแปดที่ไม่เข้ากันคู่หนึ่งประดับบนใบหน้า  ราวกับว่าอีกสักครู่ 

ก็จะร่ำไห้ออกมาแล้ว ช่างไม่เข้ากับนัยน์ตาที่เปล่งประกายสดใสแม้แต่น้อย

เจียงซูเหย่าไม่ตระหนักว่านัยน์ตาตนเองดุมากเพียงใด นางเลิกคิ้วสูง  

ยิ่งทำให้กลายเป็นเลขแปดชัดเจนขึ้น “ข้าหรือ วันนี้ข้าตั้งใจแต่งตัวเป็นพิเศษ  

มารดาข้าชอบแบบนี้”

ไม่ว่าอย่างไรเซี่ยสวินก็เป็นบุรุษหนุ่มที่มีรสนิยมความงามเป็นปกติ 

และมีความสามารถโดดเด่นหลากหลาย พอเห็นนางเป็นอย่างนี้ก็ไม่สบายใจ  

จึงคิดจะล้วงผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดคิ้วให้นาง

เจียงซูเหย่าไม่สนใจว่าเขาเห็นแล้วจะสบายใจหรือไม่ นางอุ้มไหเล็ก 

แล้วขึ้นรถม้าด้วยตนเอง

4 เป็นผลไม้ประเภทเบอร์รี มีรสเปรี้ยวหวาน ช่วยย่อยอาหาร เสริมม้าม กระตุ้นความ 

อยากอาหาร กระตุ้นการไหลเวียนพลัง สลายลิ่มเลือด
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เซี่ยสวินเห็นท่าทางนางหวงแหนไหใบเล็กมาก ก็เลื่อนสายตาออก 

จากคิ้วของนาง เขาสงสัยใคร่รู้ “นี่คืออันใด”

เจียงซูเหย่าตอบอย่างลำพองว่า “นี่คือน้ำมันจูอวี๋!”

คิ้วรูปเลขแปดขมวดชิดกันยิ่งขึ้น

เซี่ยสวินแทบอดล้วงผ้าเช็ดหน้าออกมาไม่ได้  โชคดีที่เจียงซูเหย่า 

เคลื่อนไหวเร็วกว่าเขาก้าวหนึ่ง ช่วยขจัดความอึดอัดที่แผ่ออกจากร่างของเขา

“ท่านอยากชิมหรือไม่” นางอุ้มไหใบเล็กแล้วนั่งลง ไป๋เสาที่มีสายตา 

เฉียบแหลมส่งตะเกียบให้ข้างหนึ่ง

เซี่ยสวินไม่อยากมองหน้าเจียงซูเหย่า จึงพยักหน้าอย่างขอไปที

เจียงซูเหย่าแทบทนรอเปิดฝาไหไม่ไหว จากนั้นกลิ่นเผ็ดร้อนอบอวล 

ไปทั่วทั้งรถม้าในบัดดล
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