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จี้ ชิว

"เพราะเหตุใด...เพราะเหตุใดจึงต้องบีบค้ันข้าเช่นนี้ด้วย เจ้ากับข้า

ต่างก็มีสามีคนเดียวกันมิใช่หรือ เราสองคนรับใช้บุรุษคนเดียวกันแล้ว 

ไม่ดีที่ตรงไหน ในเมื่อข้าก็ไม่เคยคิดท่ีจะเอาฐานะของภรรยาเอกไป 

ข่มเจ้าเลย แม้แต่บุตรของเจ้าท่ีก�าลังจะเกิด ข้าก็จะรับเขาเป็นบุตรของ 

ตัวเองด้วยเพ่ือให้เขาได้สืบทอดสกุลติงต่อไป แล้วเพราะเหตุใดเจ้าถึง 

ยังจะขับไล่ข้าไปอีก"

สตรีสาวใบหน้าขาวเผือดคนน้ันมีเพียงปิ่นเรียบง่ายไร้ซึ่งลวดลาย

ใดๆ ปักอยู่บนมวยผมที่ดูแห้งกรอบ ถึงแม้เส้นผมของนางจะยังคงเป็น 

สีด�าสนิทดุจน�้าหมึกทว่ากลับดูไร้ประกายเช่นคนที่ได้แต่ใช้ชีวิตอย่าง

เหี่ยวแห้งอยู่ในเหย้าในเรือนมาตลอด

แก้มของนางตอบเลก็น้อยและไร้ซึง่สสีนั ผวิพรรณก็หยาบกระด้าง 

ดูไม่เหมือนสตรีวัยสิบเจ็ดสิบแปดปีเลยสักนิด แต่กลับดูคล้ายต้นไม้ที่
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ก�าลังจะร่วงโรย สองตาเอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้าตาเพราะความไม่เข้าใจ

และคับแค้นย่ิง แม้ว่าใต้หล้าจะกว้างใหญ่ แต่กลับไร้ท่ีให้นางอาศัยอยู่ 

ทุกอย่างของนางล้วนอยู่ในก�ามือของสามีนางทั้งส้ิน นางมิมีก�าลังท่ีจะ

เปลี่ยนผันอะไรได้ รวมถึงเรื่องวันนี้ที่เขาก�าลังจะหย่าขาดจากนางแล้ว

ฉิวซีเหมยยึดมั่นต่อสามีเสมือนท้องฟ้ามาโดยตลอด นางเชื่อว่า 

ขอเพียงนางดูแลเรือ่งราวภายในบ้านให้ดี แม้จะไม่ได้รบัความโปรดปราน 

นางก็ยังพอจะเชิดหน้าชูตาได้บ้าง

แต่หารู้ไม่ว่าสามีของนางมิใช่คนดี เมื่อเขามีใจรักต่อลูกพ่ีลูกน้อง

สาวผู้มีหน้าตางดงามประดุจบุปผาจนไม่สนใจไยดีภรรยาเอกอย่างนาง 

และคิดจะยกย่องอีกฝ่ายขึ้นมาเป็นภรรยาเอกแทน ทว่ากลับมีฉิวซีเหมย

เป็นตัวคอยขวางเอาไว้

นี่เป็นความผิดของนางหรือ

ฉวิไป้ไห่ผูเ้ป็นบรรพบรุษุของฉวิซเีหมยเคยเป็นขนุนางผูม้คีณูุปการ

บุกเบิกแผ่นดินจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นซิงชางป๋อ* ได้รับความโปรดปราน

จนท�าให้สกุลฉิวมั่งค่ังรุ่งเรืองสมชื่อต�าแหน่ง แต่ผู้ใดจะรู้ว่าเมื่อมาถึง 

รุน่ของบิดานาง ฉวิไป้ไห่กลบัมบีตุรชายทีเ่กิดจากภรรยาเอกเพียงหนึง่คน 

และอนุภรรยาอีกหนึ่งคนเท่านั้น เมื่อผู้สืบทอดต�าแหน่งมีน้อย สถานะ 

ของสกุลฉิวจึงตกต�่าลงจนเดินมาถึงทางตัน

บิดาของฉิวซีเหมยเป็นบุตรชายท่ีเกิดจากอนุภรรยา อายุห่างจาก

ท่านลงุทีเ่ป็นบตุรชายของภรรยาเอกถึงสบิกว่าปี เนือ่งจากท่านลงุแต่งงาน

มาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มบีตุร ดังนัน้จงึต้ังใจจะส่งต่อต�าแหน่งซงิชางป๋อน้ี 
* ป๋อ คือหนึ่งในบรรดาศักดิ์ 5 ขั้นรองจากชั้นอ๋อง คือ กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�าเรียกและล�าดับ
แยกย่อยต่างกัน
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ให้แก่บิดาของฉิวซีเหมยเพ่ือให้เขาสืบทอดความรุ่งเรืองของวงศ์ตระกูล

ต่อไป หาไม่ อีกร้อยปีให้หลังเขาคงไม่มีหน้าพบกับบรรพบุรุษอีกต่อไป

แล้ว

แต่ก่อนหน้าที่ท่านลุงจะได้ย่ืนฎีกาที่เขียนเสร็จข้ึนกราบทูลเพ่ือ 

ขอพระบรมราชานุญาตส่งต่อต�าแหน่งซิงชางป๋อให้แก่น้องชาย เขาก็ 

พลันได้ยินข่าวว่าท่านป้าตั้งครรภ์แล้ว ฎีกาฉบับนั้นจึงถูกวางทิ้งเอาไว ้

โดยไม่มีใครสนใจอีกเลย

ไม่นานท่านลุงก็ได้บุตรชายคนหน่ึง ท�าให้เร่ืองของท่านพ่อนาง

กลายเป็นเพียงหมอกควันในอากาศ และท�าให้ครอบครัวของฉิวซีเหมย

ต้องอยู่อย่างประดักประเดิดในบ้าน

เนื่องจากบุตรชายยังเยาว์วัย ในขณะที่ท่านลุงอายุมากแล้ว อีกทั้ง

ร่างกายยังอ่อนแอและมีโรครุมเร้า เขาจึงกลัวมากว่าน้องชายที่ก�าลัง 

หนุ่มแน่นจะมาแย่งชิงเอาต�าแหน่งของตัวเองไป ทั้งๆ ที่ท่านลุงเป็นคนที่

เลี้ยงดูบิดาของฉิวซีเหมยมาเองแท้ๆ แต่เพราะแรงยุยงของท่านป้าท่ี 

บอกให้พวกเขาสองพ่ีน้องแยกบ้านกันเสียเพื่อความปลอดภัย ท่านลุง 

จึงให้เงินน้องชายหนึ่งพันต�าลึงเพื่อซื้อบ้านอีกหลัง

แต่เดิมน้ันบิดาของฉิวซีเหมยก็นึกอยากได้ต�าแหน่งอยู่เหมือนกัน 

แต่เพราะสอบขุนนางไม่ผ่านท�าให้มิอาจสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองหรือ 

หางานท�าได้ โชคดีที่เขาได้รับความชื่นชมจากมหาบัณฑิตหวังที่ท�างาน

อยู่ในสภาขุนนางจนได้เป็นสหายเดินหมากกัน ครอบครัวของพวกเขา 

จึงมีที่พึ่งให้อยู่กันอย่างสุขสบายได้นานหลายปี

ทว่าน่าเสียดายท่ีคนเรามิอาจหย่ังรู้ชะตาฟ้าดินได้ ไม่นานท่านลุง 
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ก็เกิดล้มป่วยและเสียชีวิตไป เช่นเดียวกับบิดามารดาของฉิวซีเหมยก็

ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยเว้นระยะห่างกันไม่ถึงหน่ึงปี นางจึงต้อง 

คอยดูแลน้องฝาแฝดชายหญิงที่ยังเยาว์วัยนัก และใช้เงินทองที่เหลืออยู่

ไม่มากจัดงานศพให้แก่บิดามารดาจนเหลือติดตัวไม่เท่าไหร่

หากเรื่องท้ังหมดยังไม่จบเพียงแค่นั้น เพราะเมื่อพวกนางสามคน 

พ่ีน้องต้องบากหน้าย้อนกลบัไปขอให้จวนสกุลฉวิช่วยรบัตวัพวกตนเอาไว้ 

ท่านป้าท่ีเป็นคนใจคอคับแคบก็อ้างว่าแยกบ้านกันนานแล้ว และ 

ปฏิเสธที่จะรับตัวพวกนางสามคนพ่ีน้องเอาไว้ดูแล ซ�้ายังออกปากว่า 

ซิงชางป๋อไม่เคยมีญาติที่ยากจนข้นแค้นเช่นน้ี พวกนางสามคนจะไป

ที่ไหนก็ไป อย่าได้มาท�าให้ประตูสกุลฉิวของพวกเขาต้องมาแปดเป้ือน 

เป็นอัปมงคลอีก

ในตอนน้ันทางออกเดียวของฉวิซเีหมยคือสกุลติงทีอ่ยู่ห่างไกลออกไป 

นับพันลี้* นางกับเขาได้หมั้นหมายกันเอาไว้ตั้งแต่ยังเล็ก และติงวั่งไห่...

ก็เป็นสหายที่เปรียบเสมือนญาติของบิดาคนหนึ่ง

แต่เดิมนั้นติงว่ังไห่เป็นเศรษฐีที่มีคนแนะน�าให้เขากับบิดาของนาง

รู้จักกัน ทั้งสองคนสนิทสนมกันมาก เมื่อตอนที่ฉิวซีเหมยอายุได้หนึ่งขวบ 

เขาจงึออกปากขอหมัน้หมายนางท่ีน่ารกัเหมอืนตุก๊ตาให้แก่บตุรชายคนโต 

อายุห้าขวบของเขา... ติงลี่ซี

และหลังจากน้ันบิดาของฉิวซีเหมยก็ช่วยวิ่งเต้นให้ติงว่ังไห่จนเขา

ได้ต�าแหน่งเป็นขุนนางในอ�าเภอแห่งหน่ึง ครอบครัวสกุลติงที่เพ่ิงได้รับ

ต�าแหน่งจึงต้องย้ายไปอยู่ท่ีเจียงหนาน แต่ทุกวันตรุษสารททั้งสองบ้าน 

* ลี้ (หลี่) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณห้าร้อยเมตร
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ก็ยังมกีารส่งของขวัญให้แก่กันอย่างสนิทสนม ถึงครอบครวัของฉวิซเีหมย 

จะแยกตัวออกมาจากบ้านใหญ่แล้ว แต่พวกเขาก็ยังคงติดต่อกันอยู่

ครอบครัวสกุลติงยอมรับพวกนางสามคนพ่ีน้องเอาไว้ ฉิวซีเหมย 

จึงแต่งงานกับติงลี่ซีตามค�ามั่น แต่นึกไม่ถึงเลยว่า...

"เชอะ น่าขัน เจ้ามีอะไรมาเทียบกับรูปโฉมอันงดงามโดดเด่น  

บวกกับฝีมือและสติปัญญาเหนือใครของข้าได้ ข้าดูเหมือนคนที่ต้อง 

กินน�้าใต้ศอกคนอื่นเหมือนอย่างเจ้าว่านักหรือ ไม่ว่าอย่างไร บุตรชาย 

ของข้าก็จะต้องได้เป็นบุตรของภรรยาเอกอยู่แล้ว"

"เจ้า...เจ้าว่าอะไรนะ" ฉิวซีเหมยหน้าซีดลงอีกหลายส่วน นางกัด 

ริมฝีปากจนเป็นรอยห้อเลือด

"ข้าไม่ต้องการหนึ่งภรรยา หนึ่งอนุ แต่ต้องการครอบครองทุกส่ิง

ทั้งหมดในบ้านหลังน้ี อย่าหวังเลยว่าจะมีอนุภรรยาสักคนเสนอหน้า 

เข้ามาได้ บุรุษของข้าต้องเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้น ใครก็อย่าหวังจะมา

แย่งเขาไปจากข้าได้ รวมไปถึงนางผู้หญิงท่ีถูกสามีทิ้งซ�้ายังออกไข่มิได้

อย่างเจ้าด้วย!" หงเสวี่ยผิงหัวเราะเสียงดังด้วยท่าทีโอหัง

"โบราณว่าไว้ บรุษุมสีามภรรยาสีอ่นุเป็นเร่ืองปกติ เจ้าหวังครอบครอง 

ความรกัของสามไีว้แต่เพียงผูเ้ดยีวเช่นนีเ้รยีกว่ารษิยา ผดิกฎเจด็ออก*..." 

สามขีองนางอ้างว่าฉวิซเีหมยไร้บตุรและอจิฉารษิยามาเป็นสาเหตใุนการ

หย่าร้าง เพ่ือจะแย่งชงิต�าแหน่งภรรยาเอกไปให้อนุภรรยาโดยทีฉ่วิซเีหมย 

ท�าอะไรไม่ได้ เน่ืองจากการไร้บตุรถือเป็นความอกตญัญอูนัดบัหน่ึง ดงันัน้ 

นางจึงต้องทนยอมรับการประณามสาดเสียเทเสียอย่างเดียวเท่านั้น
* กฎเจด็ออก คอืเหตแุห่งการหย่าภรรยาเจ็ดข้อ ได้แก่ ไม่กตญัญูต่อบดิามารดาสาม ีไม่มบีตุรชาย คบชูสู้ช่าย 
อิจฉาริษยา เป็นโรคร้าย นินทาว่าร้าย ลักขโมย โดยหากมีเหตุหนึ่งข้อก็สามารถหย่าได้
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"ฮ่า! เจ้ามันโง่ถึงได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย กฎเจ็ดออกท่ีเจ้าว่า 

มานั่นเป็นแค่เพียงข้ออ้างท่ีใช้หย่าเจ้าเท่านั้นหรอก เวลานี้ข้าคือฮูหยิน 

คนใหม่ของสกุลติงแล้ว ซ�้ายังอุ้มท้องลูกของเขาแล้วด้วย ทั้งสามีและ 

ท่านแม่ต่างก็เข้าข้างข้ากันทุกคน แล้วยังจะมผีูใ้ดสนใจเจ้าอกีเล่า" ทางท่ีด ี

จงไสหัวไปให้ไกล อย่าได้มาเกะกะสายตาของนางอีก

"เจ้า...พวกเจ้าจะท�าแบบนี้กับข้าไม่ได้ ข้าไม่ได้ท�าอะไรผิด..."  

ถ้าหากต้องออกจากบ้านสกุลติงไปแล้ว น้องชายและน้องสาวของนาง 

จะท�าอย่างไร

"แค่เจ้าอยู่ท่ีน่ีก็ผิดแล้ว เพราะเจ้าดันมาขวางทางของข้า แต่ 

เห็นแก่ทีเ่จ้าน่าเวทนานกั ข้าจะบอกเรือ่งหน่ึงให้รู้ก็ได้ว่าหลังจากทีเ่จ้าแต่ง

เข้าบ้านนี้มาได้ไม่เท่าไหร่ เมียบ่าวของท่านพ่ีก็แอบวางยาธาตุเย็นให ้

เจ้ากิน ยิ่งเจ้ากินยาติดต่อกันมานานหลายปีแบบนี้ โรคกงหาน* ของเจ้า

ก็หนักจนถึงขั้นที่มิอาจจะมีบุตรได้อีกแล้ว"

ในตอนนัน้ทีห่งเสว่ียผงิยอมชายตามองลูกพ่ีลูกน้องของนางก็เพราะ

เขาสาบานว่าจะยกย่องนางให้เป็นภรรยาเอกให้จงได้ ดังนั้นพอรู้ว่า 

พ่ีสะใภ้ถูกวางยา หงเสว่ียผิงจึงช่วยส่งเสริม เพ่ือให้นางมิอาจตั้งครรภ ์

ได้อีก พี่ชายเจ้าเสน่ห์จะได้ใช้ข้ออ้างที่ว่าฉิวซีเหมยเป็นหมันและเตะนาง

ออกจากต�าแหน่งภรรยาเอกไป

แล้วหงเสว่ียผงิก็ท�าส�าเรจ็ นางได้รบัความรกัใคร่เอน็ดจูากแม่สามี 

และติงลี่ซีก็เสน่หาในตัวนาง ย่ิงหากนางได้บุตรชายตั้งแต่ครรภ์แรก 

ก็ย่ิงจะท�าให้นางมีอ�านาจทุกอย่างในบ้านสกุลติง น่ีถึงข้ันเรียกลมได้ลม 
* โรคกงหาน หรอืมดลูกเย็น เกิดจากความไม่สมดลุของหยินและหยางในร่างกาย ท�าให้เกิดภาวะประจ�าเดอืน
มาไม่ปกติ มักมีอาการปวดศีรษะ วูบ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มีบุตรยาก
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เรยีกฝนได้ฝนแล้วมใิช่หรอื ขอเพียงวันน้ีนางเตะนางคนทีอ่ยู่เกะกะลกูตา

ให้พ้นบ้านไปได้ หงเสวี่ยผิงก็จะได้ครอบครองทุกสิ่งแล้ว

"เจ้าว่าอย่างไรนะ!"

นางไม่อาจมีบุตรได้

ฉิวซีเหมยหน้าซีดเผือด เรือนร่างผอมบางสั่นสะท้านจนแทบยืน 

ไม่อยู่ มีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม หยาดน�้าตาเม็ดโตไหลรินลงมา 

บนพวงแก้ม

"ต่อไปนี้จะไม่มีเจ้าหรือใครหน้าไหนอีกท้ังน้ัน มีเพียงข้ากับท่านพ่ี

แค่สองคน ข้าเบือ่ค�าว่าสองภรรยาร่วมสามเีดยีวกันท่ีใครต่อใครต่างเรียก

มานานแล้ว เขาจะมข้ีาได้คนเดียวเท่าน้ัน อย่าหวังว่าจะมใีครแทรกเข้ามา 

ได้อีกเลย เราสองคนจะเป็นคู่สามีภรรยาแบบหนึ่งชาติภพ หน่ึงคู่ครอง 

ได้ยินแล้วเจ้าฉลาดขึ้นบ้างหรือยังเล่า!"

ฉวิซเีหมยยนืเหม่ออยู่ในเรอืนพักด้วยความรูสึ้กเหมอืนฝัน ตวันางที่ 

น่าจะตายไปแล้วชดัๆ กลบัลมืตาต่ืนขึน้มาอกีครัง้ในช่วงเวลาท่ีหงเสว่ียผิง 

ยังมิได้แต่งเข้ามาในบ้านสกุลติง หงเสว่ียผิง...ฉิวซีเหมยอดนึกย้อนถึง 

ค�าพูดที่อีกฝ่ายบอกนางไม่ได้

ประโยคทีว่่า 'หนึง่ชาตภิพ หนึง่คูค่รอง' น้ันกระแทกใจนางเข้าอย่างจงั  

แต่เดิมนั้นนางไม่กล้าคิดแม้แต่จะได้อยู่ในหัวใจของสามีด้วยซ�้า เม่ือ 

สามีของนางเป็นบุรุษจอมเจ้าชู้ที่นางมิอาจวาดหวังให้เขามีนางเพียง 

คนเดียวได้ ฉิวซีเหมยจึงหวังแค่ให้ทั้งคู่ได้อยู่อย่างยกย่องให้เกียรติกัน

เท่านั้นก็พอ
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แต่ถึงกระน้ันนางก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าส่ิงที่ผู ้หญิงคนนั้นพูดมา 

เปรียบเสมือนเมล็ดต้นอ่อนท่ีฝังรากลงบนความคิดที่ได้รับการอบรม 

สั่งสอนมาตลอดว่าให้ถือสามีเป็นเสมือนท้องฟ้า และค่อยๆ แตกหน่อ 

ออกก้านอย่างแขง็แรงจนฉวิซเีหมยเริม่ท่ีจะมมีมุมองใหม่ต่อการแต่งงาน

ครั้งนี้

ถ้าหากนางจ�าไม่ผิดแล้วล่ะก็ หลังจากที่แต่งงานเข้ามาในสกุลติง

เป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว หงเสว่ียผิงถึงได้เข้ามาอยู่ในบ้านเนื่องจากปัญหา 

ทางด้านสุขภาพ โดยมารดาของอีกฝ่ายได้ฝากข้อความมาถึงหลู่ซ่ือ* ว่า

ให้ดแูลหลานสาวท่ีมร่ีางกายอ่อนแอคนนีเ้ป็นพิเศษ เน่ืองจากทีเ่จยีงหนาน 

มีอากาศดีกว่า และหวังว่าหงเสวี่ยผิงจะไม่ถูกผู้ใดรังแก

มาถึงตอนนีน้างเท่ากับเพ่ิงแต่งงานเข้ามาได้ไม่ถึงหนึง่ปีด ี เท่ากับว่า 

เวลานี้ยังไม่มีหงเสวี่ยผิงเข้ามา ฉิวซีเหมยจึงยังพอมีเวลาเตรียมตัวได้อยู่

มิใช่ว่านางไม่ยอมถอยให้หงเสว่ียผิง แต่เป็นหงเสว่ียผิงต่างหากท่ี

ไม่ยอมลงให้นาง ถึงขนาดลงมอืท�าร้ายฉวิซเีหมยเพ่ือต�าแหน่งภรรยาเอก

ที่ตนต้องการได้อย่างโหดเหี้ยม

แต่ครั้งนี้ทุกสิ่งจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว เมื่อนางรู้แล้วว่า

หงเสว่ียผิงเป็นคนร้ายกาจมากขนาดไหน ดังน้ันฉิวซีเหมยย่อมไม่มีทาง

ยอมถูกหลอกอย่างคนโง่ ถึงขนาดมองอีกฝ่ายเป็นเหมือนพ่ีน้องท่ีม ี

แต่ความจริงใจให้แก่กัน รวมไปถึงสามีท่ีมองเห็นแต่ลูกพ่ีลูกน้องสาว 

จนหลงลืมภรรยานั่นก็ด้วย นางไม่ต้องการเขาอีกแล้ว ใครอยากจะเอา 

ก็เอาไปเถิด
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่า 'ซื่อ' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดเจนก็มี
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แสงตะวันสะท้อนบนพ้ืนหิมะขาวโพลนจนแสบตา ดอกเหมย 

หลายดอกชชู่อออกมาท้าหมิะเป็นจดุสแีดงแต่งแต้มอยู่บนพ้ืนหิมะสขีาว

แลดูโดดเด่น เช่นเดียวกับประตูใหญ่สีแดงใหม่เอี่ยม

ในชั่วพริบตานั้น ฉิวซีเหมยคล้ายเหน็ต้นไมใ้หญ่ที่ด้านนอกก�าแพง

สเีทาสงูตระหง่าน มดีอกไม้สขีาวร่วงโปรยลงมาบนศรีษะของนาง ระหว่าง

ท่ีนางก�าลังใช้เชือกเส้นหนึ่งผูกคอตายอยู่ที่หน้าประตูบ้านสกุลติงเพ่ือ 

จบชีวิตตนลงในวัยสิบเก้าปี...

"พ่ีใหญ่ๆ ท่านมองอะไรน่ะ บนต้นไม้มีนกหรือ ท่านหมอบอกว่า

ร่างกายของท่านยังไม่แข็งแรง ต้องกินยาและห้ามตากลมนะ"

มือเล็กนุ่มนิ่มข้างหนึ่งย่ืนมากระตุกชายกระโปรงสีน�้าทะเลของ 

ฉิวซีเหมย นางจึงได้สติกลับคืนมาและแย้มยิ้มบางๆ

"แม่บ้านตัวน้อย พี่แค่ออกมารับลมหน่อยก็เท่านั้น ดูเจ้าสิ กล้ามา

ต�าหนิพี่เชียวหรือนี่" ฉิวซีเหมยหยิกจมูกของน้องสาว...ฉิวซีหลัน ก่อนจูง

นางกลับเข้าห้องไป

"พี่ใหญ่ดื้อถึงได้ไม่สบาย เพราะฉะนั้นต้องยอมกินยาดีๆ"

พอพูดถึงเรื่องกินยา ใบหน้าของเด็กชายอายุห้าขวบที่ตามหลัง 

ฉิวซีหลันมาก็ยับยุ่ง

"ไม่เอา ไม่กินยานะ"

ฉิวซีเหมยหัวเราะข�าฉิวซีหลันกับฉิวซีจู ๋ที่มีหน้าตาเหมือนกัน 

ทุกกระเบียดน้ิว เน่ืองจากทั้งคู่เป็นฝาแฝดกัน ท้ังที่เกิดห่างกันไม่ถึง 

หน่ึงเค่อ* ดี แต่ฉิวซีหลันท่ีเป็นพ่ีสาวกลับเฉลียวฉลาด ชอบท�าหน้าตา 

* เค่อ คือหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ไร้เดียงสาไปเท่ียวหลอกใครต่อใคร ในขณะท่ีน้องชาย...ฉิวซีจู๋กลับเป็น

คนใสซื่อบริสุทธิ์ มีท่าทีนิ่งๆ ท่ีท�าให้คนตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น และ 

อดที่จะเข้ามาหยิกแก้มยุ้ยๆ ของเขามิได้

หนึ่งมากปัญญา หนึ่งไร้เดียงสา ทั้งสองเป็นคู่แฝดที่ใครๆ ต่างก็ให้

ความรกัใคร่เอน็ดู แต่ผูค้นในบ้านสกุลติงแห่งน้ีกลับไม่มใีครชอบเด็กน้อย

คู่นี้เลย แม้แต่หลู่ซื่อหรือติงลี่ซี

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลูซ่ือ่ นางจ�าได้แม่นเลยว่าฉวิซเีหมยเป็นสะใภ้

ที่ไม่มีสินเดิมติดตัวมาด้วย แล้วยังมีน้องชายน้องสาวพ่วงมาด้วยอีกถึง

สองคน ท�าให้นางอึดอัดคับข้องใจแต่ก็หาทางระบายออกไม่ได้ ได้แต่ 

คอยหาเรือ่งกลัน่แกล้งสะใภ้ใหม่อยู่เป็นระยะ สร้างความล�าบากใจให้แก่

ฉิวซีเหมยเป็นอย่างมาก

เป็นต้นว่าก่อนหน้าที่บุตรชายจะแต่งงาน นางก็ยัดเยียดสาวใช ้

สองคนให้มาคอยปรนนิบตัอิยู่ข้างตวัตงิลีซ่ก่ีอน และพอคูบ่่าวสาวเพ่ิงจะ

แต่งงานกัน นางก็ให้สาวใช้ทัง้สองเลกิกินน�า้แกงไร้บตุรเพ่ือถ้าหากคนใด

ตั้งครรภ์ได้ก็จะได้ยกขึ้นมาให้เป็นอนุภรรยา

หลู่ซื่อมาจากครอบครัวของคนค้าขายจึงไม่ชื่นชอบกุลสตรีจาก 

บ้านตระกูลใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงฉิวซีเหมยมีมาดอย่างธิดาขุนนาง

และรูจั้กจงัหวะรกุจงัหวะถอย ท�าให้นางรูส้กึเหมอืนถกูข่ม อกีท้ังบตุรสาว

ของพ่อค้ามักมีกิริยาหยาบกระด้าง ย่อมมิอาจเทียบชั้นกับคุณหนู 

จากตระกูลผู้มียศศักดิ์ได้อยู่แล้ว ถ้าหากนางไม่ใช้อ�านาจของแม่สาม ี

คอยข่มเอาไว้ ต่อไปหลู่ซื่อจะมิถูกลูกสะใภ้ปีนขึ้นมาบนศีรษะหรอกหรือ

นอกจากน้ัน สินเดิมของฉิวซีเหมยก็มีน้อยอย่างน่าสงสารและ 
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ไม่มีทางท�าอะไรเพ่ือสกุลติงของพวกนางได้ด้วย ดังน้ันหลู่ซื่อจึงไม่ใคร่

พอใจลูกสะใภ้คนนี้นัก

รักเขาย่อมรักไปถึงอีกาที่เกาะบนหลังคาบ้านเขาด้วย เกลียด 

ไม้ดอกย่อมเกลียดไปถึงกระถาง เมื่อหลู่ซ่ือรู้สึกไม่ชอบใจลูกสะใภ้แล้ว 

ก็ย่อมไม่ชอบใจฉวิซหีลนัและฉวิซจีูท่ี๋ตดิตามพ่ีสาวเข้ามาอยู่ในบ้านด้วย 

ทว่านางก็ต้องฝืนรับเด็กทั้งสองคนเอาไว้เพราะเห็นแก่ชื่อเสียงในฐานะ

ขุนนางของสามี หาไม่นางคงชักสีหน้าขับไล่ทั้งคู่ออกไปแล้ว ไม่ยอม 

ให้คนนอกมากินมาใช้ของในบ้านของตนได้หรอก

"พ่ีใหญ่ดื้อถึงได้ไม่สบาย เพราะไม่ระวังถึงได้ถูกลมเย็นๆ จน 

ป่วยหนักหวิดจะสิ้นใจอยู่แล้ว" 

โชคดีที่ฉิวซีเหมยยังลุกข้ึนมาได้ มิได้พ่ายแพ้ต่อแผนร้ายของผู้อื่น 

หาไม่...นางไม่อยากคิดถึงผลสุดท้ายเลย

ฉิวซีเหมยลูบศีรษะเล็กๆ ของน้องชายแล้วรอยย้ิมบนริมฝีปาก 

ก็คลายลง เปลี่ยนเป็นเม้มเข้าหากันเล็กน้อยอย่างขมข่ืนใจแต่ก็จ�าต้อง

สะกดกลั้นเอาไว้แค่ในอก

แม้ในช่วงที่เพ่ิงแต่งงานกันใหม่ๆ นางกับติงลี่ซีจะมิได้รักใคร่ไยดี

ต่อกันมากนัก แต่ก็ยังพอมีความหวานชื่นมอบให้กันบ้างจวบจนกระท่ัง

หงเสวี่ยผิงก้าวเข้ามา ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาท่ีพอจะเรียกได้ว่า 

สมัครสมานกันได้ก็ถึงคราวแตกร้าวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

จนนางตั้งรับไม่ทัน

อกีไม่ถงึปีต่อจากนี ้ตงิลีซ่ก็ีจะรบัหงเสวีย่ผงิเข้ามาเป็นอนุ และเมือ่

ถึงตอนน้ันโลกท้ังใบของนางก็จะพลิกคว�่าอย่างไม่มีวันที่จะหวนคืนมา 
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มีความสุขได้อีก

ถึงหงเสว่ียผงิจะได้ชือ่ว่าเป็นอนุภรรยาแต่กลับได้รบัยกย่องเช่นเดยีว 

กับภรรยาเอก ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ล้วนอยู่ในระดับเดียวกัน 

กับฉิวซีเหมย และอาจจะถึงขั้นเหนือกว่าด้วยซ�้า ท�าให้แม้แต่ฉิวซีหลัน 

กับฉิวซีจู๋เองก็ยังต้องพลอยล�าบาก เพราะถูกกลั่นแกล้งไปด้วย

ย่ิงพออกีฝ่ายตัง้ครรภ์ ตอนนัน้ฉวิซเีหมยก็เพ่ิงเข้าใจว่าตนตกอยู่ใน

สภาวะท่ีเป็นรองมากแค่ไหน ทุกครั้งเป็นนางท่ีถอยหลังยอมให้ แต่สิ่งที่

ได้รับกลับคืนมาเป็นหนังสือหย่าที่ไร้น�้าใจฉบับหนึ่งเท่านั้น

พวกนางสามคนพ่ีน้องทีถู่กไล่ออกจากบ้านต้องไปอาศยัอยู่ในบ้าน

เล็กๆ ที่หลังคารั่วหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างอยู่นอกตัวเมือง ตัวบ้านมีแต่ 

เสาค�า้ยันเอาไว้อย่างเดียวเท่าน้ัน ทว่าพวกนางทัง้สามคนก็ไม่มท่ีีอืน่จะไป 

หงเสว่ียผิงไล่ฉิวซีเหมยออกมาตัวเปล่าโดยมิให้เงินทองติดตัว 

ออกมาเลยแม้แต่ต�าลงึเดียว เดิมทนีางคิดจะหางานท�าเพ่ือมใิห้น้องๆ ต้อง

ทนหวิ ทว่ากลบัเกิดโรคระบาดขึน้ท�าให้ผูค้นล้มตายไปกว่าครึง่ค่อนเมอืง 

แม้แต่น้องชายกับน้องสาวของนางก็ยัง...

ฉิวซีเหมยตัวสั่นขณะบีบมือขาวผ่องแน่นขึ้น และมืออีกข้างก็ลอบ

ก�าหมัดแน่น

ไม่ นางจะไม่ยอมให้เรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นอีกแล้ว เวลานั้นฉิวซีเหมย 

ลองผิดลองถูกผสมยาจนได้สูตรส�าหรับแก้โรคระบาดได้อย่างชะงัด 

มาแล้ว ดังน้ันครั้งนี้นางจะต้องเตรียมตัวยาเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพ่ือ 

มิให้น้องๆ ต้องติดโรคระบาดจนสิ้นใจ เน่ืองจากร่างกายอ่อนแอจนเกิน

จะต้านทานได้
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ความทรงจ�าอนัเลวร้ายถาโถมเข้ามาในความคิดดุจสายน�า้ไหลหลาก  

ฉวิซเีหมยพยายามสงบใจลงและใช้สองมอืกอดน้องฝาแฝดชายหญิงเอาไว้ 

คนละข้างเพ่ือสมัผสัไออุน่จากร่างเลก็จ้อย พร้อมบอกกับตวัเองว่าใบหน้า

ซบูผอมดจุตอไม้น้ันเป็นแค่เพียงความฝัน พวกเขามไิด้สิน้ใจอยู่ในอ้อมแขน 

ของนาง

ตอนท่ีซีหลันกับซีจู๋ติดโรคระบาด ฉิวซีเหมยเคยไปขอให้สกุลติง 

ช่วยเหลอืแต่อกีฝ่ายกลบัปฏิเสธอย่างไร้เย่ือใย ท�าให้รกัษาได้ไม่ทนัการณ์ 

ถึงสุดท้ายนางจะพบต�าราแพทย์ท่ีสามารถใช้รักษาโรคระบาดอยู่ใน 

กองหนังสือที่บิดาทิ้งไว้ให้เป็นมรดกและสามารถประกอบเป็นยาให้แก่

น้องทั้งสองคนได้ แต่ก็ช้าไปก้าวหนึ่ง ท�าให้น้องทั้งสองต้องจบชีวิตลง 

อย่างน่าอนาถ

ฉิวซีเหมยนั้นทั้งสิ้นหวังและเจ็บแค้นในความไร้น�้าใจของสกุลติง

อย่างถึงที่สุด นางจึงไปผูกคอตายที่ต้นไม้หน้าบ้านของพวกเขา

แต่นึกไม่ถึงเลยว่า เมื่อฟื้นคืนสติข้ึนมาอีกครั้ง นางกลับพบว่า 

ตนเองยังมีชีวิตอยู่ ซ�้ายังย้อนกลับมาในช่วงเวลาก่อนหน้าท่ีจะเกิด

เหตุการณ์เลวร้ายขึ้นถึงสามเดือน

ถ้าหากตอนน้ันสกุลติงยอมให้เงินนางสกันิด น้องชายหญิงของนาง

ทั้งสองคนก็คงไม่ตาย แต่คนบ้านนี้กลับ... ช่างเถอะ เลิกคิดได้แล้ว 

คิดมากไปก็ปวดหัวเปล่าๆ เวลานี้นางรู้สถานะของตัวเองดีแล้วว่าสตร ี

ทีไ่ม่มีครอบครวัคอยสนบัสนนุย่อมถูกทอดทิง้ จงึไม่มคีวามจ�าเป็นจะต้อง

มาทอดอาลัยให้แก่ตนเอง

"โชคดีท่ีพ่ีใหญ่ไม่เป็นไร หาไม่ข้ากับซจีูค๋งได้ร้องไห้กันจนลกูตาหลดุ 
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และต้องไปเป็นขอทานเร่ร่อนอยู่กลางถนนแน่ๆ" ฉวิซหีลนัทียั่งหวาดกลวั

ไม่หายจับชายเสื้อของพ่ีสาวเอาไว้ไม่ยอมปล่อย ย่ิงนึกถึงตอนท่ีเห็น 

พ่ีสาวนอนหน้าซีดเผือดเหมือนท่านพ่อท่านแม่ตอนสิ้นใจ เรียกอย่างไร 

ก็ไม่ตื่นด้วยแล้ว นางก็ยิ่งกลัวจนร้องไห้ไม่ออก

"เพราะเหตุใดต้องไปเป็นขอทานด้วย พวกเราก็มีข้าวกินอยู่แล้ว 

มิใช่หรือ" ฉิวซีจู๋ที่ดูนิ่งกว่านั้นมีสีหน้าไร้เดียงสาขณะแทะเนื้อแพะติด

กระดูกที่ท่านป้าหลี่ให้มา

ครัน้พอได้เห็นดวงหน้าเลก็จ้อยน่ันแล้ว หวัใจของฉิวซเีหมยก็เหมอืน

ได้รบัการเตมิเตม็อกีครัง้ "ต่อไปพ่ีใหญ่จะดแูลพวกเจ้าสองคนเอง พ่ีใหญ่

จะไม่มีทางยอมปล่อยให้คนชั่วมาท�าร้ายพวกเจ้าได้ ถึงแม้ว่าพวกเรา 

สามคนจะไม่มีใครให้พึ่งพาได้ก็ตาม"

"ไม่มใีครให้พ่ึงหมายความว่าอะไรหรอื" ฉวิซหีลนัท่ีดจูะเข้าใจอะไรๆ 

ได้มากกว่าย่นหวัคิว้ นางเงยหน้าข้ึนมองพ่ีสาวด้วยสหีน้าไม่ค่อยสบายใจ

นักเมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ

ฉวิซีหลนัผูช้าญฉลาดรูม้านานแล้วว่าตนต้องพ่ึงพาอาศยัครอบครวั

สกุลติงให้ช่วยเลี้ยงดู ในขณะท่ีผู้อื่นมีบิดามารดาคอยอุปถัมภ์ หากนาง

มีแค่เพียงพี่สาวกับน้องชายเท่านั้น

"หวงัพ่ึงผูอ้ืน่มสิูห้วงัพ่ึงตนเอง พวกเรากม็มีอืมเีท้า ย่อมต้องหาทาง

ดแูลตนเอง เข้าใจหรอืไม่" นางมอิาจจะน่ังรอความตายหรือปล่อยให้ผูใ้ด

มาบงการชีวติได้ สกุลติงมใิช่สถานท่ีทีน่างจะสามารถพ�านกัอยูไ่ด้นานนกั  

ส่วนต�าแหน่งสะใภ้ใหญ่น้ี ผู้ใดอยากได้ก็เอาไปเถิด ฉิวซีเหมยไม่ไยดี 

ต่อมันเลยสักนิด
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ฉวิซเีหมยแอบคดิในใจว่า ก่อนหน้าทีห่งเสวีย่ผงิจะเข้าบ้านสกุลตงิมา  

นางจะต้องหาทางออกไปจากบ้านสกุลตงินีใ้ห้ได้ เพ่ือมใิห้อกีฝ่ายมโีอกาส

ได้ท�าร้ายนาง นางจะต้องไปจากสถานทีส่กปรกโสมมไร้น�า้ใจแห่งนีใ้ห้จงได้

"อมื! ข้าเชือ่พ่ีใหญ่ พ่ีใหญ่อยากให้ข้าท�าอย่างไรข้าก็จะท�าอย่างนัน้ 

และข้าจะคอยดูแลซีจู๋ให้ดีด้วย" ฉิวซีหลันพยักหน้ารับอย่างคล้ายเข้าใจ

คล้ายไม่เข้าใจ

"ดีมาก พ่ีรู้ว่าซีหลันเป็นเด็กดี พูดจริงท�าจริง ถ้าหากซีจู๋ท�าอะไร 

ผิดไปเจ้าก็ต้องคอยเตือนเขาด้วยนะ" ท้ังสองคนคือสมบัติล�้าค่าทั้งหมด 

ที่นางมีอยู่ นางจะไม่ยอมเสียคนใดคนหนึ่งไปอย่างแน่นอน

"พ่ีใหญ่ ข้าจะกินข้าววันละสามชามทุกวัน จะได้โตไวๆ และ 

มีเรี่ยวแรงช่วยพี่ใหญ่ท�างานได้" ฉิวซีจู๋ผู้ไม่ยอมโดนทอดทิ้งชูก�าปั้นเล็กๆ 

ขึ้นเป็นการบอกว่าเขายินดีจะช่วยเหลือพี่สาวทุกอย่าง

"ซจีูข๋องพวกเราเป็นเสาหลกัของบ้านสกุลฉวิ ในภายหน้าเจ้าจะต้อง

สอบเป็นขุนนางใหญ่ให้ได้ แล้วต่อไปพ่ีใหญ่จะได้พ่ึงเจ้าให้ช่วยดูแล"  

ฉิวซีเหมยยิ้มอย่างอารมณ์ดี

"ได้ ข้าจะดูแลพ่ีใหญ่เอง ข้าจะเลี้ยงพวกท่านทั้งสองคนเลย และ 

จะอ่านหนังสือให้มากๆ..." แต่พอว่าท่ีจอหงวน* ตัวน้อยนึกถึงการท่อง

หนังสือที่แสนจะเหน่ือยยากพวกนั้นแล้วก็ท�าหน้าเบ้ ความฮึกเหิมในใจ 

ก็ลดน้อยลงถึงสองส่วน

พอเห็นท่าทีเกาศีรษะแกรกๆ อย่างล�าบากใจของน้องชายแล้ว  

ขอบตาของฉวิซเีหมยก็แดงเรือ่ น้องชายนางเพ่ิงจะอายุได้ห้าขวบเท่านัน้ 

* จอหงวน (จ้วงหยวน) คือต�าแหน่งของผู้ที่สอบได้อันดับหนึ่งในการสอบคัดเลือกขุนนางเคอจวี่
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สมควรที่จะได้รับการสอนสั่งขั้นพ้ืนฐานได้แล้ว แต่ตัวนางที่เป็นสตร ี

ในห้องหอคนหนึง่จะอบรมให้ความรูอ้ะไรเขาได้ อย่างมากก็แค่สอนให้เขา 

รู้จักอักษร ท่องกลอนกวีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น

อันท่ีจริงฉิวซีเหมยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด นางแตกฉานในเร่ือง

อกัษรและต�ารบัต�ารามาต้ังแต่เลก็ ถึงขนาดท่านฉวิผู้เป็นบดิายังออกปากว่า 

ถ้าหากนางเป็นบุรุษจะต้องสามารถสอบเป็นจอหงวนแทนเขาได้อย่าง

แน่นอน แต่น่าเสียดายที่นางท�าได้แค่เพียงสอนส่ังน้องชายที่ยังเยาว์วัย

อยู่เท่านั้น ซ�้ายังมิอาจสร้างคุณงามความดีอะไรให้บิดาภาคภูมิใจได้ 

อย่างไรเสีย การปราศจากความรู้ก็ถือเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของสตรี

"นายหญิงน้อยเจ้าขา ยาของท่านมาแล้วเจ้าค่ะ รีบดื่มตั้งแต่ยัง

ร้อนๆ อยู่เถอะนะเจ้าคะ ถ้ารอจนเย็นแล้วประเดี๋ยวฤทธิ์ยาจะหายหมด" 

สาวใช้หน้าตางดงามแต่ท�าผมตามอย่างสตรีท่ีออกเรือนแล้วยกชามยา 

ทีท่�าจากหยกขาวเข้ามาในห้องด้วยรอยย้ิมอบอุน่ชวนให้เจริญตาเจริญใจ

ทันทีที่เห็นตงเซียงท่ีเป็นสาวใช้ประจ�าตัวของสามีแล้ว รอยย้ิม 

ในดวงตาของฉิวซีเหมยก็สลายวับไปทันที "วางเอาไว้ก่อน อีกเดี๋ยวข้า 

ค่อยดื่ม"

"นายหญิงน้อยกลวัยาขมหรอืเจ้าคะ บ่าวใส่น�า้ตาลจากผลซานจา* 

ลงไปให้ท่านแล้ว รับรองว่าไม่ขมแน่นอนเจ้าค่ะ"

"ข้าบอกว่าให้วางไว้ก่อน เจ้าไม่เข้าใจหรอื จะขดัขนืค�าสัง่ของเจ้านาย 

หรืออย่างไร!" เมื่อก่อนฉิวซีเหมยว่าง่ายย่ิงนัก และยอมลงให้พวกเขา 

ทุกอย่าง แต่ผลลัพธ์คือเป็นการยอมให้พวกเขาเอาผ้าผืนนุ่มๆ มารัด 

* ซานจา คือพุทราจีนชนิดหนึ่ง
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คอนาง เพราะฉะนัน้นับจากวันนีเ้ป็นต้นไป นางจะไม่ยอมให้ใครปีนข้ึนมา 

อยู่เหนือศีรษะได้อีกแล้ว

ตงเซียงไม่เคยถูกตวาดอย่างกราดเกรี้ยวเช่นน้ีมาก่อนก็ตกใจ 

จนแทบท�าชามยาพลิกคว�่า "เจ้าค่ะ บ่าวพูดมากเอง ขอนายหญิงน้อย 

ได้โปรดลงโทษด้วย"

"วางยาไว้แล้วเจ้าก็ออกไปได้"

ยาหรือ ยาพิษล่ะไม่ว่า!

เมื่อตงเซียงวางยาเอาไว้บนโต๊ะเรียบร้อยก็ยอบตัวก่อนถอยหลัง

ออกไป และทันทีที่อีกฝ่ายจากไป ดวงตาของฉิวซีเหมยก็สว่างวาบข้ึน  

นางหยิบเอายาชามนั้นสาดออกไปที่ด้านนอกหน้าต่างทันที

ติงลีซ่มีเีมยีบ่าวอยู่สองคน คนหนึง่คอืตงเซยีงทีร่บัใช้อยู่ข้างกายเขา

มาตั้งแต่เด็ก รูปร่างหน้าตาสวยงามย่ิงนัก พออายุสิบสี่เขาจึงรับนาง 

เป็นเมียบ่าว และอีกคนหน่ึงคือชิวอี้ผู ้เป็นหน่ึงในสี่สาวใช้ของหลู่ซื่อ  

รูปร่างหน้าตางดงามไม่แพ้กัน ซ�้ายังมีความนุ่มนวลอ่อนหวาน ดูเป็น 

คนจิตใจดี ถือเป็นมาลีพูดได้* ของติงลี่ซีเลยทีเดียว

ทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าคุณชายใหญ่มีคู่หมั้นที่หมั้นหมายกันมาตั้งแต่ยัง 

เล็กแล้ว และรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วท้ังสองคนต้องถูกนายหญิงน้อยข่มอยู่เหนือ

ศีรษะ แต่ทว่าพวกนางก็ยังมีผู้อื่นให้พ่ึงพาได้จึงไม่ค่อยให้ความส�าคัญ 

กับนายหญิงน้อยสักเท่าไหร่ จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นบ่าวรังแกนาย

ทัง้ตงเซยีงและชวิอีต่้างก็ปรารถนาท่ีจะให้ก�าเนิดบตุรชายก่อนใครๆ 

ต่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของอนุภรรยา แต่การที่ได้เป็นหลานชายคนแรก

* มาลีพูดได้ เป็นค�าที่ใช้เปรียบเปรยถึงผู้หญิงที่มีหน้าตาสะสวย
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ของสกุลติง มีหรือท่ีพวกนางจะไม่พลอยสุขสบายไปด้วย ยิ่งถ้าหาก 

นายหญิงน้อยมีบุตรชายไม่ได้ ทรัพย์ศฤงคารอันมหาศาลของสกุลติง 

ย่อมต้องตกอยู่ในมือของบุตรชายพวกนางทั้งหมด ถึงตอนนั้น จะเป็น 

บุตรของอนุภรรยาก็ดี หรือบุตรของภรรยาเอกก็ช่าง จะมีอะไรต่างกัน 

ที่ตรงไหนเล่า

ครั้งหน่ึงระดูของฉิวซีเหมยมาช้าไปราวสามถึงห้าวัน เมียบ่าวท้ังคู่

จึงเข้าใจผิดคิดว่านางมีครรภ์แล้ว จึงแอบลงมืออย่างโหดเหี้ยมก่อนหน้า 

ที่ข่าวจะแพร่กระจายออกไป เพื่อมิให้ฉิวซีเหมยรักษาครรภ์เอาไว้ได้

แต่บังเอิญว่าตอนน้ันฉิวซีเหมยแค่ถูกลมเย็นเข้าเท่านั้น นางจึงมี

อาการไอหนกัหน่อย ทว่านัน่กลบัเป็นโอกาสให้ตงเซยีงแอบวางยาธาตเุย็น 

ลงในยาของนาง

เมื่อดื่มยาธาตุเย็นลงไปมากๆ ระดูของฉิวซีเหมยก็ถูกขับออกมา  

แต่เน่ืองจากปริมาณยาที่ใช้นั้นกะเพ่ือขับเด็กออกมาด้วย ระดูของนาง 

จึงไหลไม่หยุดท�าให้นางเสียเลือดมากได้แต่นอนซม อีกทั้งยังเลือดไหล

อยู่อีกหลายวันจนเกือบสิ้นชีวิต

ตงเซียงกลัวตัวเองจะถูกคนสอบสวน ถ้าหากฉิวซีเหมยเกิดตาย 

ขึ้นมาจริงๆ ดังนั้นนางจึงรีบย้ังมือไว้ ท�าให้ฉิวซีเหมยรอดพ้นประตูผ ี

มาได้เพียงชั่วเส้นยาแดงผ่าแปด

ด้วยเหตุนี้เมื่อฉิวซีเหมยได้ย้อนกลับมามีชีวิตในช่วงเวลานี้อีกครั้ง 

นางจึงระมัดระวังตัวมากกว่าแต่ก่อน และคอยจับสังเกตดูรอบด้าน

นางจ�าได้ว่าก่อนหน้าที่นางจะถูกหย่าขาดน้ัน หงเสว่ียผิงบอกกับ

นางว่ามีสาวใช้แอบวางยาธาตุเย็นลงในยาของนาง ท�าให้นางได้แต่ 
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นอนซมอยู่บนเตียง ดังน้ันฉิวซีเหมยจึงคอยจับสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่า 

เป็นผู้ใดที่วางยานาง

ไม่นานฉิวซีเหมยก็ได้รู ้ว่าเรื่องท้ังหมดนี้เป็นอุบายของตงเซียง  

ด้วยเหตุนี้นางจึงระวังตัว ไม่ยอมดื่มยาท่ีตงเซียงยกมาให้เลยแม้แต ่

อึกเดียว

แล้วก็เป็นจริงตามที่คาด เพราะเมื่อนางมิได้ดื่มยาที่ตงเซียงต้มมา

ให้แล้ว อาการก็กลับดีข้ึนอย่างรวดเร็วจนสามารถลงจากเตียงได้ใน 

ระยะเวลาเพียงแค่ไม่กีวั่นเท่านัน้ ส่วนผลกระทบทีน่างเคยถูกยาธาตเุย็น

เล่นงานเมื่อตอนก่อนหน้าก็ได้รับการรักษาจนดีขึ้นกว่าครึ่งแล้ว ขอเพียง

ไม่ไปถูกลมเย็นๆ หรืออาบน�้าเย็นในวันที่อากาศหนาวอีก ก็จะสามารถ 

ให้ก�าเนิดบุตรได้อย่างเป็นปกติ

แต่ฉิวซีเหมยยังแอบผลักเรือตามน�้าด้วยการฉวยโอกาสบอกกับ 

ใครต่อใครว่านางป่วยหนัก จ�าเป็นต้องพักรักษาตัวอย่างเงียบๆ และ 

ย้ายออกจากเรือนใหญ่ไปอยู่เรือนท้ายสวนท่ีอยู่ทางด้านใต้ของตัวบ้าน

เพื่อมิให้ผู้ใดมารบกวน แม้แต่พวกสาวใช้หรือแม่นมอีกหลายคนก็ให้อยู่

ที่เก่าด้วยเหตุผลว่าต้องการให้พวกเขาช่วยดูแลข้าวของส่วนตัวของนาง 

แต่ความจริงแล้วคือฉิวซีเหมยไม่ต้องการให้มีคนรู้เรื่องของนางมากนัก

จนท�าให้เสียแผน

ข้อดีของเรือนท้ายสวนก็คืออยู่ใกล้กับประตูหลัง แค่เพียงผ่าน 

ประตูชั้นในออกไปเท่านั้น

ส่วนสามหีมาดๆ ผูม้ากรกัของนางคนนัน้ เชือ่ว่าทีข้่างหมอนของเขา

คงมขิาดคนเคยีงข้าง ยังมผีูห้ญิงอกีหลายคนท่ีพร้อมยอมเป็นผูรู้้ใจให้เขา 
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ดีไม่ดี ติงลี่ซีอาจจะดีใจที่ไม่ต้องมีเมียมาคอยจับตาดูเขาอีกก็ได้

"นี.่..แค่กๆ มใิช่ว่ายายแก่อย่างข้าจะโลภมากหรอกนะ แต่ท่านก็รู้ว่า 

งานเฝ้าประตูเป็นงานส�าคัญแค่ไหน ต่อให้มีค่าน�้าร้อนน�้าชามากหน่อย 

ก็เถอะ ถ้าหากข้าปล่อยให้ท่านออกจากบ้านไปแล้ว เกิดมีคนจับได้  

ยายแก่อย่างข้าคงมีแต่ต้องตายอนาถ" ยายแก่จินผู้มีฟันสีเหลืองอ๋อย 

เคีย้วเศษเครือ่งเทศหยับๆ ขณะขวางหน้าประตเูอาไว้ ไม่ยอมให้ฉิวซเีหมย 

ออกไป

ทว่าฉิวซีเหมยเข้าใจสิ่งท่ีนางจะสื่อได้ดี และรู้ดีด้วยว่ายายแก ่

ตรงหน้าเป็นพวกปากหวานช่างประจบจึงเสนอผลประโยชน์ให้แก่นาง

อย่างคนที่ยอมลงให้อีกฝ่ายสามส่วน

"ข้าเองก็ไม่อยากให้ท่านต้องล�าบาก นี่เป็นเงินยี่สิบอีแปะ* ให้ท่าน

น�าไปซือ้สรุามาดืม่สกักาหนึง่ ตอนเฝ้าประตตูอนกลางคนืจะได้ไม่หนาว" 

นางว่าพลางยัดเหรียญทองแดงเป็นเงินจ�านวนยี่สิบอีแปะให้อีกฝ่าย

"โธ่! ยายแก่อย่างข้านอนหลับอยู่ ไม่รู้เร่ืองรู้ราวท้ังนั้นว่าใครจะ 

เข้าจะออก คนแก่แล้วมีแต่จะง่วงเหงาหาวนอนอยู่อย่างเดียว สายตา 

ก็ฝ้าฟาง แม้แต่แมวสักตัววิ่งผ่าน ข้าก็ยังมองไม่เห็นเลย..."

ยายแก่จนิพูดเสยีงงึมง�าแล้วก็อ้าปากหาวอย่างคนง่วงนอน น่ังกอด

ไม้ดาลประตูที่สูงราวครึ่งตัวคนเอาไว้ในอ้อมแขนแล้วพิงตัวหลับอยู ่

ด้านข้างบานประตูชั้นใน กรนเสียงดังครอกๆ

เมื่อเห็นดังนั้นฉิวซีเหมยก็แบกตะกร้าไม้ไผ่หนักอึ้งขึ้นหลังอย่าง 

* อีแปะ (เหวิน) คือหน่วยเงินส�าริด (เป็นเหรียญที่มีรู) ซึ่งมีค่าน้อยที่สุดในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน
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คนที่รู้ความนัยกันดี นางก้าวเท้าที่สวมรองเท้าของบุรุษที่จงใจตัดเย็บให้

ใหญ่กว่าปกติข้ามธรณีประตูสซีดีๆ ออกไปก่อนหันกลบัมามองประตหูลงั

ที่กึ่งปิดกึ่งเปิดนั่นแวบหนึ่ง

ก้าวแรกของการมีชีวิตใหม่นี้หาได้มีความยากล�าบากอย่างท่ีนาง

คิดไม่ เพราะแท้ท่ีจริงก็แค่ประตูบานเดียวท่ีใช้กักขังชีวิตสตรีคนหนึ่ง 

เอาไว้เท่านั้น

เมื่อฉิวซีเหมยในเครื่องแต่งกายของบุรุษมาถึงตลาดกลางเมือง 

ที่จ้อกแจ้กจอแจแล้ว นางก็ไปตั้งโต๊ะเล็กๆ เพื่อท�าการค้าอย่างคนที่รู้จัก

ทีท่างด ีพอหญิงสาววางกระดาษ พู่กัน หมกึและจานฝนหมกึทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะตัวเสร็จ ก็หันไปแขวนภาพอักษรทีละภาพๆ

นางแกล้งป่วยและแอบหนอีอกมาตัง้ร้านขายของท่ีตลาดหลายครัง้

แล้ว ถึงแม้ฉิวซีเหมยจะไม่ค่อยมีทักษะทางการค้าอะไรเท่าไหร่ แต่ก็ 

พอจะวาดภาพพู่กันและภาพอักษรได้หลายภาพ ซึ่งนางต้ังใจไว้แล้วว่า

จะเก็บเงินที่ได้จากการขายภาพเหล่านี้ไปซื้อบ้านสักหลัง

นับได้ว่าดวงของนางไม่เลวนัก เพราะไม่นานฉิวซีเหมยก็ขายภาพ

ออกไปได้หลายภาพ โดยลูกค้าหลายคนเป็นฝ่ายเข้ามาสอบถามและ 

สัง่จองภาพวาดล่วงหน้ากับนางเอง บางคร้ังฉวิซเีหมยก็รบัเขียนจดหมาย

ด้วย ท�าให้สามารถหาเงินได้มากข้ึนไปอีก พอมีคนมาจ้างหลายคร้ังเข้า 

นางก็พอจะเก็บเงินได้หลายร้อยอีแปะเลยทีเดียว

แต่ความไม่สะดวกอย่างเดียวก็คือนางตั้งร้านได้อย่างมากแค่ 

หน่ึงถึงสองชั่วยาม* เท่านั้นก็ต้องรีบเก็บแผงแล้ว เนื่องจากสถานภาพ 

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ของนางในยามนี้ไม่เอื้ออ�านวยให้อยู่ข้างนอกได้นานนัก ถ้าเกิดถูกคน 

ในบ้านจับได้ว่านางหนีออกมาแล้วล่ะก็ แผนการของนางก็คงพังพินาศ

ไม่เป็นท่า

"น้องชาย ภาพวาดของท่านนี่สวยดีจริง มีภูเขามีแม่น�้า ซ�้าบนเขา 

ก็ยังมีวัดเก่าแก่ ในน�้าก็มีเรือใบไม้ แม้แต่คนแก่ท่ีไร้หัวศิลปะอย่างข้า 

เห็นแล้วยังรู้สึกว่าน่ามองเลย เจ้าคงมิใช่ช่างวาดในรั้วในวังใช่หรือไม่"

เขาแทบจะได้ยินเสียงตีระฆังท�าวัตรเช้าดังมาจากในวัดโบราณ 

ในภาพวาดด้วยซ�้า ช่างเป็นภาพที่ท�าให้คนรู้สึกจิตใจสงบได้ดียิ่ง

"ขอบคุณที่ชม แต่ข้าก็แค่คนหาเช้ากินค�่าเท่านั้น มิได้มีความ

สามารถเก่งกาจอะไร และย่ิงไม่อาจจะยกของทีห่นกัไปกว่าพู่กันน้ีได้เลย 

จึงได้แต่ตวัดวาดภาพลงในกระดาษอย่างเดียวเท่านั้น ท�าให้ท่านต้อง

หวัเราะแล้ว" ฉวิซเีหมยค้อมกายคารวะตามมารยาท ย่ิงเป็นคนท�าการค้า

ยิ่งต้องรู้จักกาลเทศะ

ในฐานะที่นางถือก�าเนิดในสกุลใหญ่ ฉิวซีเหมยจึงได้รับการศึกษา

มาอย่างดี นางสามารถดื่มด�่ากับหนังสือเล่มหนึ่งได้โดยไม่หลับไม่นอน 

ไม่ว่าจะเป็นพิณหรือหมากล้อม นางก็ล้วนมีอาจารย์คอยช่วยส่ังสอน 

จนพอมีความรู้ติดตัวอยู่บ้าง ทว่าเรื่องของการวาดภาพน้ันเหมือนเป็น

พรสวรรค์ที่มีติดตัวมาต้ังแต่เกิด บวกกับมีบิดาคอยช่วยจับมือสอนให้  

ก็ย่ิงท�าให้นางมีฝีมือเลิศล�้า จนสามารถลอกเลียนอักษรของบิดามาได้

อย่างไม่มผีดิเพ้ียน อกีทัง้ต่อมาฉวิซเีหมยก็ยังได้พัฒนาความสามารถให้

มากข้ึนจนสามารถวาดภาพแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนออกมาได้  

ซึ่งถ้าหากนางมิใช่สตรีก็คงจะสามารถสร้างช่ือเสียงได้จากการวาดภาพ
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นี่เอง

"โถ่! ตาแก่อย่างข้าพูดจาอย่างคนมีการศึกษาไม่เป็นหรอก แต ่

ภาพวาดของน้องชายน่ีสวยดีจริงๆ แม้แต่ตัวข้าเองเห็นแล้วก็ยังรู้สึกว่า

มันงดงามเหลือเกิน น่าเสียดายของที่ข้าขายมีแต่ของบ้านๆ อย่าง 

ถ้วยชามรามไห ชามใบใหญ่ใบเล็ก กับจานใส่กับข้าวเท่าน้ัน" ตาเฒ่า 

อายุราวหกสิบปีเบ้ปากจนเห็นฟันที่หายไปแล้วสองซี่

"ท่านชมข้าเสยีจนเท้าลอยแทบจะยืนไม่ตดิพ้ืน ทว่าศาสตร์ทกุแขนง

ล้วนมีความงามในแบบของตัวมันเอง ขอท่านอย่าได้เหน็ดเหนื่อยเท่ียว

ว่ิงไปเปรียบเทียบตนกับผู้ใดเลย" เพ่ือให้ได้ภาพวาดที่งดงามเตะตา  

ฉิวซีเหมยต้องเพียรวาดจนแทบไม่ได้หลับได้นอน หมดกระดาษดีๆ ไป 

ก็มาก อีกทั้งสองแขนสองมือก็อ่อนล้าไปหมด

การยืนหยัดอยู่บนขาตัวเองน้ันมิใช่เร่ืองง่าย ย่ิงในยามนี้นางต้อง

พยายามท�าทุกอย่างด้วยตัวเองโดยไร้ผู้ชี้แนะ ท�าให้ทุกย่างก้าวเต็มไป

ด้วยความยากล�าบาก ทว่ายามน้ีนางรู้แล้วว่าการท�ามาหาเลี้ยงชีพนั้น 

ก็เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งเช่นกัน

ยามดวงตะวันลอยสูงอยู่เหนือศีรษะ แผงขายภาพวาดและอักษร

ของฉิวซีเหมยต้ังอยู่ท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง อีกท้ังนางยังรู ้หลักใน 

การค้าขายดีจึงเลือกต้ังร้านในแถวหน้าๆ และรู้จักเข้าหาพวกเจ้าถ่ิน  

เมื่อพวกนั้นเดินผ่าน นางก็ยัดเงินให้สักสองสามอีแปะ แค่น้ีพวกเขา 

ก็ไม่มารบกวนนางซึ่งเป็นผู้มาใหม่ ซ�้ายังคอยช่วยแก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ 

ให้อีกด้วย

ฉิวซีเหมยรู้ตัวดีว่าสภาพร่างกายของตนไม่อาจท�าการค้าอยู่ใต้
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แสงแดดแผดร้อนได้นานๆ เหมือนอย่างบุรุษ ดังนั้นจึงเลือกต้ังร้าน 

อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ีสะดุดตาคนน้อยกว่าอย่างคนที่รู ้จักประเมินก�าลัง 

ของตน ถึงแม้ว่าท�าเลตรงน้ันจะมิได้ตั้งอยู่ในย่านที่คึกคักท่ีสุด แต่ก็พอ 

จะมีร่มเงาให้หลบแดดได้ และท�าให้นางเก็บแผงทันเวลาที่มีฝนมา 

สหีน้าของนางดูไม่ค่อยจะสบอารมณ์เล็กน้อยตอนทีเ่ห็นพวกเจ้าถ่ิน 

ท�าเสียงโหวกเหวกโวยวาย

ถ้าหากบิดามารดาของนางยังอยู่ และได้มาเห็นนางแต่งตัวเป็น 

บุรุษเร่ขายของอยู่กลางถนนแบบนี้ ไม่รู้ว่าจะต้องปวดใจมากแค่ไหน  

เมือ่บตุรสาวท่ีพวกท่านเพียรเฝ้าทะนถุนอมกลบัต้องมาเกลอืกกลัว้อยู่กับ

ชาวบ้านร้านตลาดอันแสนวุ่นวายแบบนี้ โดยมิเหลือท่าทีของคุณหนู 

ผู้บอบบาง มีแต่เพียงกลิ่นอายของชาวบ้านสามัญเท่านั้น ทว่าคนเรา 

ย่อมต้องรู้จักปรับตัว เพ่ือน้องชายและน้องสาวแล้ว ฉิวซีเหมยจึงได้แต่

อดทนและไม่ยอมแพ้เท่านั้น

"น้องชาย ข้าอยากได้ภาพ 'สระบัวจันทร์เพ็ญ' ไปแขวนไว้ใน 

ห้องหนังสือ ท่านพอจะวาดให้ข้าได้หรือไม่"

บรุษุวัยกลางคนสวมทีค่รอบผมแบบผ้ามายืนสอบถามอยู่ทีห่น้าแผง  

ดูจากเสื้อตัวสั้นแขนกุดกลางเก่ากลางใหม่ท่ีเขาใส่แล้วก็พอจะดูออกว่า

เป็นอาจารย์จากส�านักศึกษาแห่งหนึ่ง และในมือของเขาก็ถือต�าราอยู่ 

เล่มหนึ่งด้วย

"ท่านอยากจะได้ตอนนี้เลย หรือจะมารับในอีกสองวันข้างหน้า"  

เมื่อมีเงินเข้ามา ฉิวซีเหมยย่อมตอบรับอย่างไม่อิดออด

"แล้วมนัต่างกันทีต่รงไหนหรอื" สหีน้าของบรุษุผูน้ัน้ดไูม่ค่อยเข้าใจนกั  
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ท่าทีของเขาเหมือนเคยอยู่แต่กับต�ารับต�ารา ท�าให้เขาดูสมกับเป็นผู้มี 

การศึกษามากยิ่งขึ้น

"ภาพที่ร่างขึ้นเพียงคร่าวๆ นั้นย่อมขาดความประณีตแต่รวดเร็ว

ทนัใจ และการวาดภาพในสถานทีเ่ช่นนีกั้บการวาดภาพในตอนกลางคนื

ที่ปลอดคนก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันด้วย ซ่ึงนี่ก็คือความแตกต่าง

ระหว่างภาพทั้งสอง" นางวางกระดาษเซวียนจื่อ* ราบลงกับโต๊ะก่อนเริ่ม

วาดภาพสระน�้าใสแห่งหนึ่ง

สระบัวในยามรัตติกาลแลดูมืดสนิท มีเพียงแสงมลังเมลืองจาก 

ดวงจันทร์ ระลอกน�้าในสระบัวนั้นประเดี๋ยวเผยประเดี๋ยวหลบ ท�าให ้

ใบบัวไหวเอนไปตามแรงลม

ภาพสระบัวจันทร์เพ็ญนั้นเป็นไปอย่างใจเขาทุกอย่าง มีทั้งดอกบัว

งามอยู่กลางน�้าและแสงจันทร์ในวันข้ึนหนึ่งค�่าที่ยังไม่ค่อยจะสว่าง 

มากนัก ท�าให้มองเห็นดอกบัวได้มิค่อยถนัดตา ทว่าในมุมหนึ่งของภาพ

คล้ายมีอะไรเลือนๆ บางอย่างอยู่ที่มุมสระ ท�าให้เขาได้ยินเสียงแมลง 

และกบน้อยร้องระงมอยู่ท่ามกลางสายลมเย็นที่พัดหอบเอากล่ินหอม 

อ่อนๆ มาด้วย เป็นบรรยากาศยามราตรีที่แสนเงียบเหงาแต่กลับมีเสน่ห์

ชวนให้ลุ่มหลงอย่างยิ่ง

"ข้าไม่รีบ ท่านค่อยๆ วาดก็ได้...เอ๋? น่ีมัน..." นัยน์ตาของบุรุษวัย 

กลางคนสว่างวาบข้ึนขณะจ้องแบบร่างของภาพน้ันอย่างมค่ิอยชอบใจนัก

"ข้าไร้ความสามารถ ได้แต่ลองร่างแบบทิวทัศน์ดูเท่าน้ัน ในสระน้ี

ไม่มีดอกบัว มีแต่ใบบัวที่แหว่งว่ินเพราะถูกสายฝนในฤดูใบไม้ร่วง 

*กระดาษเซวียนจื่อเป็นกระดาษคุณภาพสูง เนื้อกระดาษนิ่มเหนียวไม่ขาดง่าย ดูดซึมหมึกสม�่าเสมอ
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ซัดกระหน�่า ทว่ากลับท�าให้ได้ความรู้สึกของภาพมากยิ่งขึ้น"

"เย่ียม วาดได้ดี สามารถเก็บรายละเอียดของดอกบัวยามถูก 

สายฝนซัดสาดเอาไว้ได้ด้วย! เช่นน้ันข้าจะคอยภาพวาดของท่านภาพนี้

อีกภาพหน่ึง และขอกลอนสักสองบทด้วย" เขาหยิบแท่งเงินหนึ่งแท่ง 

ออกมาช�าระค่าภาพวาด

"เช่นนั้น ขอท่านได้โปรดคอยสักครู่ ให้ข้าเติมสีอีกเล็กน้อย ภาพนี้ 

ก็จะยิ่งดูมีชีวิตชีวามากขึ้น"

ภาพวาดของฉวิซเีหมยมคีวามงดงามของหมอกฝนแบบเจยีงหนาน 

เพียงแค่แรกเห็นก็จับใจคน ถึงแม้จะเป็นแค่ภาพร่างแบบหยาบๆ ก็ตาม 

ทว่าหยดน�้าท่ีเกาะอยู่บนใบบัวน้ันกลับคล้ายจะหยาดออกมาจากภาพ 

ได้จริงๆ ซ�้ากลางเกสรของดอกบัวท่ีร่วงโรยยังเอียงต�่าเพราะกบตัวหน่ึง 

พิรุณเม็ดกลมพร่างพรมลงมาจากท้องฟ้าสู่ห้วงน�้าดุจเข็มเงิน นางจึง 

เขียนบทกวีความรักของดรุณีเจียงหนานเอาไว้ที่ด้านบนของภาพ

"เสรจ็แล้ว 'พิรณุจนัทราไม่อาจเสาะหา มเีพียงเทพน�าพาให้ยังเยือน' 

ช่างเป็นบรรยากาศท่ีงดงามจนแม้แต่เทพเซียนยังมิอาจอดใจที่จะลงมา

ชืน่ชมหยาดฝนพร่างพรมลงบนใบบวัได้จรงิๆ" บรุุษวัยกลางคนหรีต่ามอง

ภาพวาดอย่างชื่นชม เขาทั้งหลงใหลและสุขใจกับภาพวาดภาพนี้ยิ่งนัก

ฉวิซีเหมยหวัเราะแล้วประทบัตราชือ่ 'เหมยซ'ี สองค�าขนาดเลก็จ้อย

ไว้ที่มุมภาพด้านซ้ายเป็นอย่างสุดท้าย

หลังส่งลูกค้าจากไปแล้ว นางก็ล้างพู่กันไม้ไผ่เขียวจนสะอาดและ

วางมันลง แล้วหันไปแขวนภาพขึ้นตากแดดบนราวแขวน ทว่ากลับมี 

เกล็ดหิมะที่โปรยพลิ้วลงมาอย่างที่ไม่ทันรู้สึกตัว
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หญิงสาวเงยหน้าขึน้มองบนท้องฟ้า ดวงหน้างดงามประดจุหยกขาว 

ปรากฏรอยยิ้มขึ้นบางๆ นัยน์ตาสีด�าดุจหมึกฉายแววยินดีอยู่ในใจ

หิมะในฤดูหนาวบ่งบอกว่าฤดูเก็บเก่ียวก�าลังจะมาเยือน หิมะปีน้ี

ตกได้จังหวะเหมาะพอดี พอพ้นช่วงหน้าหนาวไปแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้

ผลิซึ่งหิมะจะละลายเร็วกว่าท่ีเคย น�้าฝนในฤดูใบไม้ผลิจะรวมตัวกัน 

จนกลายเป็นแม่น�า้สายเลก็ให้ความชุม่ชืน้แก่พ้ืนดนิและพืชพันธ์ุธัญญาหาร  

ต้นกล้าที่แตกหน่อจะต่อใบเขียว แล้วคอยให้ถึงช่วงเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้

ร่วงท่ีรวงข้าวจะกลายเป็นสทีองโดยทัว่ ชาวบ้านทกุคนก็จะเร่ิมเฉลิมฉลอง

ปีใหม่กัน

ทว่าฉิวซีเหมยจ�าได้ว่าปีหน้าจะเกิดเรื่องไม่ค่อยดีขึ้น แต่เรื่องนั้น 

มไิด้มคีวามเก่ียวข้องอะไรกับนาง ด้วยเหตนุีห้ญิงสาวจงึไม่ค่อยจะใส่ใจนกั  

ในเมื่อทุกปีก็มีเรื่องทุจริตของขุนนางเกิดขึ้นอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าทางการ

จะตรวจพบหรือไม่เท่านั้น ซึ่งด้านมืดของทางการนี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ยาก 

ที่จะขจัดให้หมดไปได้

ท่านพ่อเองก็เคยบอกว่าผลประโยชน์ภายในราชส�านักนั้นยาก 

ที่จะมีขุนนางคนใดต้านทานได้ เพราะทุกคนต่างปรารถนาที่จะให้ตน 

มีอ�านาจวาสนากันท้ังสิ้น ย่ิงพอนานวันเข้าก็หลงลืมความต้องการของ

ราษฎรไป ถ้าหากไม่จดัการแบบถอนรากถอนโคน วันใดวันหนึง่บ้านเมอืง 

ก็คงฟอนเฟะจนต้องสิ้นแผ่นดินเป็นแน่

หากฉิวซีเหมยเป็นแค่เพียงสตรีในห้องหอที่แม้แต่ตัวเองก็แทบจะ

ดูแลไม่ได้ นางจึงไม่เข้าไปข้องเก่ียวกับความวุ่นวายภายในราชส�านัก 

นอกจากจะเร่งหาเงินเพ่ือใช้เลี้ยงชีพก็เท่าน้ัน ขอเพียงเอาตัวให้รอดได ้

Page ���������������.indd   33 9/5/2560 BE   13:23



34

ต�ำรำพิชิตสำวงำม

นางย่อมไม่สนใจเรื่องรอบตัวใดๆ ทั้งสิ้น

หนึ่งภาพ สองภาพ สามภาพ...หิมะยังตกไม่ค่อยหนัก และไม่ถึง 

กับเปียกก็จริง แต่ฉิวซีเหมยเพ่ิงจะฟื้นไข้ได้ไม่นาน ร่างกายจึงยังมิอาจ 

ทนรับการเคี่ยวกร�าได้ ถ้าขืนนางยังตากลมต่อไป เกรงว่าอาจจะล้มป่วย

หนักจนเสียชีวิตได้ ซึ่งนางก็ไม่ต้องการให้ตัวเองต้องเจ็บป่วยรุนแรงถึง 

ขั้นนั้น

นางกระชับชายเสื้อเพ่ือป้องกันลมหนาวขณะมองดูเกล็ดหิมะที่

โปรยปรายลงมาไม่หยุด แม้จะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ทว่าภาพท่ีผกูเชอืกแขวน

อยู่บนราวก็อาจจะถูกความชื้นท�าให้เสียหายได้ เพราะมันเป็นแค่เพียง

กระดาษเท่านั้น ถ้าหากมันถูกน�้าเข้าจริง นางก็คงต้องตากมันให้แห้งอีก

ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้ภาพวาดต้องเสียหาย ฉิวซีเหมยจึงตัดสินใจ

เก็บแผงก่อน วันเวลานั้นยังมีอีกยาวไกลนัก จึงไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อน  

เอาไว้ครั้งต่อไปค่อยวาดภาพและเขียนอักษรใหม่มาขายอีกมากๆ 

เป็นการชดเชยก็ได้ นางต้องค่อยๆ เก็บออมเงินไปทีละนิด เพ่ือจะได ้

ไม่เป็นที่น่าสงสัยมากนัก
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ในระหว่างท่ีฉิวซีเหมยก�าลังม้วนเก็บภาพอักษรอยู่นั้นก็มีบุรุษ 

แต่งกายหรูหราหลายคนก�าลังเดินเรื่อยเฉื่อยมาจากตลาดอีกด้านหน่ึง 

พวกเขาคอยสอบถามผู้คนและชวนคุยนั่นพูดน่ีอยู่เป็นระยะโดยไม่ได ้

ซื้อหาหรือสนใจสินค้าใดเลย

เห็นได้ชัดว่าพวกเขาแตกต่างจากชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปมาก  

แม้จะพยายามกลบเกลือ่นด้วยเสือ้ผ้าอาภรณ์ราคาแพงกนัอย่างเตม็ท่ีแล้ว  

แต่อากัปกิริยาอย่างคนชั้นสูงน้ันกลับไม่ใช่สิ่งที่จะปิดบังกันได้ง่ายๆ 

เหมือนขุนนางใหญ่ของอ�าเภอที่มาเดินตลาด ท่ีถึงแม้จะพยายามท�าตัว

กลมกลืนแล้วแต่ก็ยังตบตาผู้คนมิได้ 

บุรุษที่อยู่ตรงกลางหน้าตาหล่อเหลาคมสัน บนใบหน้าเกลี้ยงเกลา

ราวหยกมีรอยยิ้มสบายๆ ประดุจจันทร์เสี้ยว สองตาแลดูลุ่มลึก จมูกโด่ง

เป็นสันตรงได้รูปสวย บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่เกิดมาในตระกูลสูงและมีความ

2 

 

Page ���������������.indd   35 9/5/2560 BE   13:23



36

ต�ำรำพิชิตสำวงำม

ซื่อสัตย์

หากทันทท่ีีเขาเอ่ยปาก กิรยิาสงูศกัดิท่ี์เคยมก็ีหายวบั กลับกลายเป็น 

คุณชายรักสนุกท่ีชอบหว่านเงินเป็นเบี้ย ดูเป็นผู้ที่หลอกง่าย แต่หากได้

หลอกเขาไปแล้วก็ยังอดชวนให้รู้สึกผิดมิได้

"พัดสบิเล่มราคาหนึง่ต�าลงึ อะไรจะถูกปานนัน้ น่ีคงไม่ใช่ของปลอม

ที่ข้าพัดๆ ไปก็ขาดหรอกนะ" งานฝีมือหยาบๆ ท�าจากของไม่ได้คุณภาพ 

แม้แต่น�า้หมกึบนเนือ้กระดาษก็ยังไม่ชดั อกีท้ังไม้ไผ่ท่ีเป็นด้ามจบัยังมเีสีย้น 

โผล่มาอีกด้วย

มแีต่คนบ้าเท่าน้ันท่ีมาขายพัดในฤดหูนาว ทุกคนต่างแอบย้ิมเยาะ

กันอยู่ในใจ แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่น่าแปลกเท่ากับมีคนเอาพัดมาขาย 

ตอนหิมะตกด้วย เพราะพัดส่วนใหญ่มักจะขายกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  

เพ่ือให้พวกคุณหนูคุณชายที่ออกมาเดินเท่ียวได้ซื้อหามาโบกพัด ดังนั้น

หากจะน�าของมาขายกันในเวลานี้ถือว่าเร็วเกินไป และท�าก�าไรสู้ขาย 

ตอนปีใหม่มิได้ 

"คุณชาย ท่านอย่าพูดเหลวไหล น่ีย่อมเป็นพัดดี ราคาสมเหต ุ

สมผลอยู่แล้ว ท่านแค่สะบัดมือนิดเดียว พัดก็กางออก แถมภาพวาดนั้น

ก็เป็นฝีมือของช่างวาดชื่อดังเชียวนะ มีท้ังภาพสะพานน้อยกับสายน�้า 

ภาพดรุณีจับผีเสื้อ และยังมีภาพนักบวชสวดมนต์กับเณรน้อยตักน�้า 

อีกด้วย... แต่ละภาพงดงามทั้งน้ัน เกรงว่าท่านจะเลือกไม่ถูกจนตาลาย

มากกว่า" พ่อค้าขายพัดพร�่าพรรณนาพูดจาโอ้อวดสินค้าของตนอย่าง 

ไม่ถนอมค�า 

ความจริงบนแผงของเขาก็มิได้มีแค่พัดเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีร่ม
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อีกหลากหลายรปูแบบ แต่ก็ล้วนเป็นของจกุจกิซึง่ไม่เข้ากับฤดกูาลทัง้สิน้ 

ราวกับเขาต้องการจะขายสินค้าที่มิได้ใช้ในเวลาปกติออกไปให้หมด  

เผื่อว่าผู้ใดต้องตาอยากจะซื้อเขาก็จะได้มีเงินไปร�่าสุรา

"จติรกรมชีือ่มกัเจ้าชู ้ เจ้าเห็นข้าเป็นคนเจ้าชูด้้วยหรือไร" ก่วนหยวนซัน่ 

ผูม้เีสน่ห์แพรวพราวย่นหวัค้ิวพลางโบกพัดจนเส้นผมสดี�ายาวปลวิกระจาย

"คุณชายท่านน้ีท่วงท่าดีมีเสน่ห์ พัดนี้เหมาะสมกับท่านยิ่งนัก  

ซ�า้ยังช่วยเพ่ิมเสน่ห์ของท่านให้ชวนมองมากขึน้ไปอกี รบัรองว่าหญิงสาว

รวมไปถึงหญิงแก่แม่ม่ายตามถนนจะต้องเผลอมองจนตาลอย หันมา 

ส่งย้ิมขวยเขินให้ท่านอย่างแน่นอน" พ่อค้าขายพัดยังคงบรรยายอย่าง 

ลื่นไหล ไม่มีติดขัดเลยสักนิด

"เฮอะ! ข้าจะไปอยากให้พวกนางมองข้าเพราะเหตุใด ตระกูลของ

ข้าเป็นตระกูลใหญ่ จะท�าอะไรก็ต้องรูจ้กัระมดัระวังและส�ารวม เจ้าคดิจะ

ยุยงให้ข้าท�าตัวเจ้าชู้จนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือ!" ก่วนหยวนซั่นวางพัดลง 

กล่าวต�าหนิอีกฝ่ายพลางโคลงศีรษะ

"นายท่านขอรับ ผู้น้อยก็แค่คนขายพัดเท่านั้น ขอท่านได้โปรด 

อย่าโกรธเคืองผู้น้อยเลย" พ่อค้าท�าท่าตบอกด้วยสีหน้าแตกตื่น

"เจ้านี่ท่าทางจะใช้การไม่ได้เลยจริงๆ แค่ข้าพูดสองประโยคก็ 

ขวัญหนีดีฝ่อแล้ว นี่หากคนท่ีมาเป็นพวกขุนนางใหญ่ เจ้ามิกลัวจน

ปัสสาวะราดเลยหรือ" ขุนนางท้องถ่ินเปรียบได้กับบิดามารดาผู้ดูแล 

ความเป็นอยู่ของประชาราษฎร์ หากท�างานได้ดีก็นับว่าเป็นวาสนาของ

ประชาชน แต่หากตรงกันข้าม ขุนนางหวังแต่จะใช้หยาดเหงื่อแรงงาน 

ของราษฎรมาบ�ารุงบ�าเรอความสุขของตน ราษฎรก็ย่อมเดือดร้อนกันไป
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ชั่วลูกชั่วหลาน

"คณุชายเอาทีไ่หนมาพูดว่าเจอขนุนางแล้วต้องแข้งขาอ่อน ถ้าหาก

ข้าได้พบกับขุนนางใหญ่จริงๆ มีแต่จะชวนเขาคุยเล่นจนน�้าไหลไฟดับ 

ล่ะมากกว่า" ชาวบ้านธรรมดาไหนเลยจะมีวาสนาได้พานพบกับพวก

ขุนนางใหญ่ได้ ล�าพังแค่ได้เห็นขบวนรถม้าผ่านไปก็นับว่าไม่เลวแล้ว

ก่วนหยวนซั่นยังคงแสร้งถามไปเรื่อยว่า "หรือขุนนางใต้หล้าน้ี 

มิได้เอาอย่างท่านชิงเทียน* ผู ้เป็นขุนนางใจซื่อมือสะอาด ภักดีต่อ 

ราชส�านัก มีใจรักต่อทวยราษฎร์ แข้งขาของเจ้าถึงได้แรงดีนักถึงข้ัน 

จะเข้าไปประจบเพ่ือขอลาภยศจากขุนนางได้ หรอืแค่มอบเงนิให้นดิหน่อย 

เขาก็ยอมถอดชุดขุนนางและเรียกเจ้าเป็นพี่เป็นน้องได้แล้ว"

"หึๆๆ ถ้าหากใช้เงินทองซื้อหาต�าแหน่งขุนนางใหญ่มาได้ ข้าก็จะ

ขายท้ิงมนัท้ังแผงน่ีแล้ว แต่ถึงจะขายทิง้ไปก็ยังซือ้ต�าแหน่งในท่ีว่าการมา

ไม่ได้อยู่ดี"

วิธีแบบน้ันมแีต่พวกท่ีมเีส้นมสีายเท่านัน้ท่ีท�าได้ ส่วนตวัเขาเป็นแค่

คนค้าขาย ขอแค่ได้มีชีวิตที่สุขสงบก็เพียงพอแล้ว

"เจ้าว่าพวกขุนนางละโมบอย่างนัน้หรอื" ก่วนหยวนซัน่ท�าเป็นหร่ีตา

ลงราวกับเห็นเป็นเรื่องจริงจัง

พอได้ยินว่าบทสนทนาชักจะเริ่มเข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริตของ

พวกขุนนาง พ่อค้าก็เริ่มเหลียวซ้ายแลขวาด้วยเกรงว่าจะมีใครมาได้ยิน

สิ่งที่พวกเขาคุยกันเข้า 

"ตกลงว่าคุณชายจะซื้อพัดหรือไม่ ถ้าไม่ซ้ือก็โปรดอย่าได้มายืน

* ชิงเทียน หมายถึงเปาชิงเทียนหรือเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมที่สุดในประวัติศาสตร์จีน
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เกะกะแผงของข้าน้อยเลย ข้าน้อยยังต้องท�ามาหาเลี้ยงปากท้องอยู่นะ  

ขอท่านอย่าได้มาขวางการท�าการค้าของข้าเลยนะขอรับ"

เมื่อถูกไล่ ก่วนหยวนซั่นก็นิ่งงันไปนิดหน่ึงก่อนหัวเราะเสียงดัง 

และเดินแยกไปอีกแผง เขาชวนพ่อค้าผ้าคุยเร่ืองราคาสินค้า ก่อนจะไป

คุยกับพ่อค้าชาเรื่องภาษีว่าถูกเก็บมากน้อยแค่ไหน เสร็จแล้วก็วกไป 

คุยกับสตรีสาวใหญ่ที่ขายชาดและแป้งน�้าอีกหลายประโยค ประเดี๋ยว 

เดินประเดี๋ยวหยุดอย่างสุขส�าราญ

เขายงัคงพูดเรือ่งของขนุนางท้องทีอ่ย่างมขิาดปาก ไล่ตัง้แต่คนของ

ราชส�านักไปจนถึงขุนนางธรรมดา ไม่เว้นแม้แต่ขุนนางระดับเจ็ดที่มี

ต�าแหน่งเล็ก แต่เป็นการถามไปเรื่อยว่าพวกเขาท�างานกันอย่างไรบ้าง  

ได้สร้างความล�าบากใจให้ผู้ใดหรือไม่ หรือว่ามีการรีดเค้นเรียกเก็บส่วย

หรือเอาเปรียบราษฎรเหมือนเป็นผักปลาหรือไม่

"ใต้เท้าขอรับ ดูเหมือนว่าขุนนางในเขตเจียงซูนี่จะใจซื่อมือสะอาด

ดีนะขอรับ..." บุรุษไว้หนวดยาวที่อยู่ข้างตัวของก่วนหยวนซั่นเอ่ยขึ้น

"เฮอะ! ให้มันจริงเถอะ" ก่วนหยวนซั่นตวัดหางตามองค้อนทั้งที่ยัง

ยิ้มอยู่ นัยน์ตาสีด�าลึกล�้านิ่งสงบ ราวกับมองไม่เห็นถึงความยากล�าบาก

ของราษฎรจริงๆ

"ใต้...เอ่อ...คุณชายรอง ตลอดทางที่เราเดินทางมายังไม่พบอะไร 

ที่ผิดปกติเลยนะขอรับ ท่ีเจียงหนานน่ีดูสุขสงบ อุดมสมบูรณ์ดีย่ิงนัก  

แม้แต่ชาวประมงก็ยังหัวเราะร่ากันไม่หยุด แสดงว่าต้ังแต่ช่วงต้นปีมานี้ 

เขาคงมือขึ้น จับปลาตัวใหญ่ได้ตลอดแน่ๆ"

ภาพของอาณาประชาราษฎร์ที่อยู่เย็นเป็นสุข ทุกคนล้วนมีกินมีใช้
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ไม่ขาดตกบกพร่องเช่นนี้ แสดงว่าพวกขุนนางจะต้องจัดการงานได้ 

เป็นอย่างดี

"ภายนอกท่ีดูนิ่งสงบมักมีคลื่นใต้น�้ารุนแรง ที่ปรึกษาเหวินคงคัด

อักษรมานานเกินไปจนตามโลกไม่ทันแล้วกระมัง ท่านไม่เห็นหรือว่า 

พอพวกชาวบ้านได้ยินค�าว่าขุนนางแล้วมีสีหน้าย�่าแย่เพียงใด บางคน 

ก็ถึงกับตื่นตกใจ ราวกับกลัวว่าถ้าหากพูดผิดไปแม้แต่ค�าเดียวก็อาจจะ

ถูกจับไปติดคุกได้ จึงไม่กล้าพูดอะไรเลย" น�้าเสียงเยาะหยันดังมาจาก

บุรุษผิวคล�้าอีกคนหนึ่ง

สามปีที่ตรวจสอบพวกขุนนางมา พวกเขาพบเจอเงินกว่าสิบหมื่น

ต�าลงึอยู่กระจดักระจายไปทัว่ แม้แต่ขุนนางท้องถ่ินทีไ่ด้รับการยกย่องว่า

ใจซือ่มอืสะอาด แค่ท�างานสามปีก็มเีงนิถึงสบิหมืน่ต�าลึงอยู่ในบ้านได้ แล้ว 

นบัประสาอะไรกับพวกคนท่ีมกัมากอยู่แล้ว ถ้าไม่รีบคว้าเอาผลประโยชน์

ใส่กระเป๋านัน่สแิปลก ถ้าได้เป็นขนุนางแล้วไม่รูจ้กัหนทางหาเงนิเข้ากระเป๋า 

แล้วจะเป็นขุนนางไปเพื่ออะไร

นอกจากน้ีเจียงซูยังเป็นจุดศูนย์กลางแลกเปล่ียนสินค้าท่ีมาจาก

ทางเหนือและทางใต้ โดยทางใต้จะส่งของไปทางเหนือ ส่วนทางเหนือ 

ก็น�าสินค้าลงไปทางใต้ มีเส้นทางน�้าแยกออกไปท่ัวทุกสารทิศ อีกทั้ง 

ยังเชือ่มโยงกันได้ทกุที ่ ทุกคนย่อมรูด้ว่ีาผลประโยชน์ในเรือ่งนีม้มีากเพียงใด  

ล�าพังแค่จ�านวนคนท่ีพร้อมย่ืนค่าน�า้ร้อนน�า้ชาให้ก็นับกันไม่หวาดไม่ไหวแล้ว

ย่ิงคิดถึงก�าไรของค่าข้าวและภาษีเกลือน้ันย่ิงท�าให้คนน�้าลาย 

หก เมื่อชาวบ้านทุกคนต่างต้องกินข้าวและใช้เกลือกันท้ังน้ัน ซ�้าของ 

ทั้งสองอย่างก็เป็นสินค้าประเภทที่เสื่อมสภาพได้ด้วย เพราะฉะนั้น 
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หลายเดือนมานี้จึงต้องมีการจับตาดูตัวเลขบัญชีกันอย่างเข้มงวด

เนื่องจากภาษีที่ถูกส่งเข้าไปที่ท้องพระคลังจ�านวนหนึ่งในสามมา

จากเจียงซูและอีกสองอ�าเภอใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง ย่ิงมีช่วงฤดูเก็บเก่ียว 

ให้ท�ากันได้ตลอดด้วยแล้ว ภาษีท่ีพวกชาวบ้านต้องจ่ายก็พลอยมีเพ่ิม 

มากขึ้นไปด้วย พวกเศรษฐีต่างสามารถท�าการค้ากันได้มากข้ึนทุกวัน  

แต่ทว่าคนเรานั้นย่ิงมีกินมีใช้กันมากเท่าไหร่ ความละโมบโลภมาก 

ก็ย่ิงถีบตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย ท�าให้มิอาจรู้ได้เลยว่ามีขุนนางที ่

รับสินบนและร่วมขบวนการฉ้อราษฎร์บังหลวงมากน้อยเท่าไหร่แล้ว

"โม่เหล่าซาน พูดจาประชดประชันให้มันน้อยๆ ลงหน่อยได้หรือไม่ 

ข้าก็แค่บอกว่าทีเ่จยีงหนานน่ีมทิีวทศัน์งดงามนกั อกีท้ังสามารถใช้ปิดบงั

ความชั่วของพวกคนทุจริตได้ดี แต่ถ้าอยากเห็นน�้าใสก็ต้องขุดลอกเอา 

ดินเลนออกไปให้หมดก่อน ถึงตอนนั้นเราจึงจะสามารถมองเห็นน�้าใส 

ที่แท้จริงได้"

บางครัง้การอยูน่ิง่ๆ เพือ่รอคอยโอกาสอย่างเงยีบๆ กเ็ป็นสิง่จ�าเป็น 

เพ่ือไม่ให้ปลาหลุดรอดสายตาไปได้ ที่ปรึกษาเหวินลูบหนวดเคราขณะ

มองดโูม่เสีย่วเซงิทีช่อบอวดเก่งอยู่เรือ่ยด้วยสายตาเออืมระอา ทัง้สองคน

เปรียบเสมือนน�้ากับไฟ เห็นหน้ากันทีไรก็ไม่แคล้วต้องมีปากเสียงกัน 

อยู่เรื่อย

โม่เสี่ยวเซิงเป็นบุรุษรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนที่ได้รับการเคี่ยวกร�ามา

อย่างทรหด อายุราวย่ีสิบสี่ถึงย่ีสิบห้าปี ตัวใหญ่ล�่าสันอย่างผู้กล้าแห่ง 

แดนเหนือจนไม่มีใครดูออกเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนใต้

"ถ้าไม่ท�าให้น�้าใสไหนเลยจะมองเห็นตัวปลาได้ แต่ปลาใหญ่จริงๆ 
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มักชอบซ่อนตัวอยู่ตามสถานที่มิดชิด และจะยอมกระโดดออกจากสระ 

ก็ต่อเมื่อน�้าขุ่นเท่าน้ัน" ด้วยเหตุผลน้ี พวกเขาถึงต้องมาสืบหาความจริง

กันอย่างไรล่ะ

"ถ้าปล่อยให้น�า้ขุน่แล้วเราจะจบัปลาตวัทีเ่ราต้องการกันได้อย่างไรเล่า  

ดไีม่ดจีะกลายเป็นการแหวกหญ้าให้งตูืน่จนปลาหันมาเล่นงานเราเลยก็ได้"  

โดยทั่วไปแล้วเรื่องทุกเรื่องย่อมต้องมีล�าดับขั้นตอน การที่อีกฝ่ายใจร้อน

แบบนี้มีแต่จะถูกน�้าแกงร้อนลวกปากเอาเท่านั้น

"แต่ข้าเห็นว่าย่ิงมงีานใหญ่เท่าไหร่ ใจของท่านก็เหมอืนปลาซวิเท่าน้ัน  

ตั้งแต่ออกจากเมืองหลวงมาก็ท�าตัวเป็นเต่าหดหัวอยู่แต่ในกระดอง 

อย่างเดียว ท้ังท่ีด้วยสถานะของคุณชายแล้ว เราจะจับปลาใหญ่ยาว 

เท่าฝ่าเท้าสักกี่ตัวก็ได้"

สระน�า้ก็เลก็เพียงแค่น้ี ล�าพังแค่หว่านแหทเีดยีวก็ได้ปลามาเตม็แห

แล้วไม่ว่า

ความคิดของโม่เสี่ยวเซิงนั้นเรียบง่ายมาก เมื่อขุนนางใหญ่รังแก

ขุนนางเล็กแล้วก็ต้องจับตัวมาซักไซ้ไล่เลียงถึงต้นสายปลายเหตุกัน 

ให้กระจ่าง ย่ิงมีอ�านาจอยู่กับตัวแบบนี้ มีผู ้ใดบ้างเล่าจะมิอยากน�า 

ออกมาใช้

แต่ถึงกระนัน้โม่เสีย่วเซงิก็ไม่เคยคิดค�านวณถงึความเจ้าเล่ห์แสนกล

ของผูค้นในวังวนนัน้ เมือ่พวกเขากล้าละโมบโลภมากในทรพัย์สนิเงนิทอง

ก็ย่อมแสดงว่าจะต้องมผีูอ้ืน่คอยหนุนหลงัอยู่ และจะต้องเป็นผู้ทีม่อี�านาจ

อย่างมากอกีด้วย ดงันัน้ต่อให้รูว่้าอกีฝ่ายเป็นใครกใ็ช่ว่าจะจดัการขดุราก

ถอนโคนได้โดยง่าย
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"ใต้...คุณชายรอง ถ้าขืนโม่เหล่าซานยังท�าปากมากเช่นน้ีอีกล่ะก็  

มีหวังแผนการของพวกเราต้องรั่วออกไปจนเสียการใหญ่แน่" ถ้าคนเรา 

ใจไม่นิ่งก็อาจก่อเหตุวุ่นวายขึ้นได้โดยง่าย เพราะล�าพังแค่ลมพัดผ่าน 

ต้นหญ้าก็อาจจะหลงนึกไปว่าเป็นเสียงฝีเท้าของพลทหาร และพลอย 

เห็นเงาวูบวาบเป็นเงาของศัตรูที่เงื้อดาบขึ้นฟันก็เป็นได้

ฝ่ายบุน๋มกัมองว่าฝ่ายบูเ๊ป็นพวกไร้สมอง เช่นเดยีวกับโม่เสีย่วเซงิเอง 

ก็เป็นได้แค่บรุษุกักขฬะ ซ�า้ยังมทุะลแุต่ไร้ปัญญาในสายตาของทีป่รกึษา

เหวินเช่นกัน

"โม่เหล่าซานเอ๋ย เจ้ามองดูให้ดีซว่ิาน�า้นีม่นัลกึมากเพียงไหน มหีรือ

ที่พวกเราจะเหยียบลงไปถึงก้นสระได้!"

ก่วนหยวนซั่นหัวเราะแล้วก็ช่วยพูดจาไกล่เกลี่ยให้ เพราะเวลา 

ที่ทั้งคู่คัดง้างกันเมื่อไหร่ก็จะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องใช้อ�านาจของตน

ประสานรอยร้าวนั้นด้วยใบหน้ายิ้มๆ ดูใจดี คล้ายหลอกง่าย เดินไปที่ใด

ก็เทีย่วคยุกับเขาไปเรือ่ย ราวกับเป็นบตุรหลานของตระกูลสงูส่งท่ีไร้เดยีงสา  

ได้แต่เล่นสนุกไปวันๆ และพกเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้จ่ายกินเล่นเช่นเดียวกับ

พวกคนใหญ่คนโตทีห่วัสมองมแีต่ผกัหญ้า หาสาระอะไรไม่ได้ และมอิาจ

พึ่งพาอาศัยอะไรได้เลย

แต่ความจรงิแล้ว คนทีด่เูหมอืนคณุชายทีถู่กตามใจจนเสยีคนคนนี้ 

นอกจากคนข้างกายไม่ก่ีคน ก็ไม่มีใครรู้ว่าในหัวของเขามีสิ่งใดซ่อนอยู่ 

หรือในค�าพูดล้อเล่นเหล่านั้นมีความหมายลึกซึ้งเพียงใด

"เอ๋? แม้แต่คุณชายรองผู้มีสติปัญญาเหนือผู้ใดก็ยังมองไม่เห็น 

ความผดิปกตอิกีหรอื" โม่เสีย่วเซงิเข้าใจว่าตนจะสามารถออกโรงเพ่ือคิดบญัช ี
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ความผิด และน�าตัวขุนนางทุจริตกลับไปลงโทษที่เมืองหลวงได้เลยทันที

เสียอีก

ก่วนหยวนซัน่โค้งมมุปากเลก็น้อย ค้ิวเลกิสูงราวกับอยากจะหัวเราะ

และไม่อยากหัวเราะ "ข้าเป็นแค่มนุษย์ มิใช่เทพเซียน ไม่มีทางใช้เชือก

เส้นเดียวปีนขึ้นสวรรค์ไปเก็บลูกท้อผานเถามาได้หรอกนะ พวกเรา 

เพ่ิงมาถึงที่น่ีได้ไม่นาน แม้แต่หน้าคนก็ยังจ�ากันไม่ได้ด้วยซ�้า แล้วจะไป 

รู้ได้อย่างไรว่าอ�านาจอิทธิพลของพวกมันแผ่ขยายไปมากเพียงใด"

ล�าพังแค่เครอืเถาแตงใหญ่แตงเลก็ก็มริูว่้ามมีากน้อยสกัเพียงใดแล้ว  

ถ้าคดิจะเดด็ทิง้เสยีให้หมดก็ต้องใช้เรีย่วแรงมหาศาล และแต่ละลกูก็ต้อง

ใช้เรีย่วแรงในการเดด็หนักเบาต่างกันไป ไหนจะยังลกูหลานของพวกมนั

ที่แตกหน่อแตกกอออกไปเป็นดงเถาวัลย์อีกเล่า

ถ้าหากลากตวัขนุนางใหญ่ออกมาไม่ได้ ซ�า้ยังถอนได้เพียงต้นกระเทยีม 

ไม่ก่ีต้นจะไปมปีระโยชน์อนัใด ดังนัน้พวกเขาจงึต้องวางแผนการให้รดักมุ

และคอยมองหาว่าตรงไหนที่พอจะสามารถขุดรากถอนโคนข้ึนมาได้  

แล้วค่อยใช้เงินไปทุ่มตรงส่วนนั้น

"เช่นน้ันพวกเรามิต้องเอ้อระเหยท�าอะไรกันไม่ได้เลยหรือ จะต้อง

เดนิไปเดินมาอยู่ท้ังวันเช่นน้ีนีน่ะ" พอไม่ได้รบัค�าตอบท่ีชดัเจน โม่เส่ียวเซงิ

ก็เริ่มมองหาร้านน�้าชาเพ่ือพักเท้า เขาอยากดื่มน�้าชาร้อนๆ สักค�าเพ่ือ 

ไล่ความหนาว อากาศเย็นๆ แบบน้ีมใีครอยากจะออกมาเทีย่วเล่นกันเล่า

"พวกเราต้องค่อยๆ สืบโดยสอบถามจากพวกชาวบ้านนี่ล่ะ ยิ่งเป็น

พวกชาวบ้านสามัญก็ย่ิงรู้ดีว่ามีพวกขุนนางท้องท่ีฉ้อราษฎร์บังหลวง 

อยู่หรือไม่" ท่ีปรึกษาเหวินกระตุกหนวดตัวเองอย่างแค้นใจเหล็กที ่
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ไม่อาจหลอมเป็นเหล็กกล้า* อีกท้ังโม่เสี่ยวเซิงก็ยังอับจนปัญญาและ 

มิรู้จักใช้สมองนั่นคิดอะไรเสียบ้าง

อกีฝ่ายกลบัแค่นเสยีง "ทีท่่านพูดมาก็ถูก แต่ตอนน้ีหิมะเริม่ตกหนกั

ขึ้นแล้ว พวกพ่อค้าแม่ขายบนท้องถนนต่างพากันหลบหิมะกันหมดแล้ว

มใิช่หรอื ยังจะมผีูใ้ดออกมาตากลมอกีเล่า...คณุชายรอง หิมะตกใส่ศรีษะ

ของท่านแล้วนะขอรับ เพราะเหตุใดถึงได้ยังเหม่อ..."

ท�าอะไรอยู่

โม่เสี่ยวเซิงยังพูดมิทันจบก็สังเกตเห็นว่านัยน์ตาประกายแวววับ 

ของก่วนหยวนซั่นคล้ายก�าลังมองดูเรื่องน่าสนุกบางอย่าง จนกระทั่ง 

ลืมผู้ช่วยและอาจารย์ทั้งสองคนไปจนหมดส้ิน เขาอาศัยฝีเท้าท่ีได้รับ 

การฝึกปรอืวิทยายุทธ์มาจากอาจารย์ทัง้สองท่านเพ่ือใช้ในการเอาตวัรอด

และหาความส�าราญ ก้าวเร็วๆ เข้าไปที่ใต้ต้นฉินมู่ที่ก�าลังเริ่มเปลี่ยนเป็น

สีแดงในทันที

"ระวัง! เก้าอี้จะล้ม..."

ฉิวซีเหมยซึ่งก�าลังท�างานอยู่ดีๆ ก็พลันตกใจเพราะเสียงร้องน่ัน  

บวกกับนางก�าลังเป็นห่วงเรื่องเก็บภาพอักษรลงมา จึงท�าให้เหยียบ 

พลาดแล้วพลัดตกลงมาจากเก้าอี้เตี้ย

นางเตรียมใจเอาไว้แล้วว่าคงได้ล้มจนหน้าตาเขียวช�้าเป็นแน่ หรือ

อย่างน้อยๆ ก็ต้องมีแผลถลอก เอาไว้กลับไปค่อยหาข้อแก้ตัวไว้สักค�า 

สองค�าก็ได้ เพ่ือมใิห้ใครรูไ้ด้ว่านางก�าลงัท�าอะไรอยู่ เพราะนางยังเก็บเงนิ

ได้ไม่เพียงพอที่จะออกจากบ้านสกุลติงได้ในเวลานี้ 

* แค้นใจเหล็กที่ไม่อาจหลอมเป็นเหล็กกล้า เป็นส�านวน หมายถึงตั้งความหวังไว้ที่คนคนหน่ึงมาก แต่ต้อง
เจ็บใจที่คนคนนั้นไม่มีการพัฒนา
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แต่ผูใ้ดจะรูว่้านางกลบัไม่รูส้กึเจบ็เลยสกันดิ เพราะตวัของฉิวซเีหมย 

ร่วงลงไปในความอบอุ่นมั่นคงของใครคนหนึ่ง นัยน์ตางามดุจผลซิ่งช้อน

ขึ้นมองเห็นนัยน์ตาแสนลึกล�้าที่ก�าลังก้มลงสบตากับนาง ท�าให้นาง 

ชะงักค้าง หัวสมองหยุดท�างานไปในบัดดล

ฉิวซีเหมยรับรู ้ได้ทันทีว่านางก�าลังอยู่ในอ้อมแขนของบุรุษร่าง 

สูงใหญ่ผู้หนึ่ง ใบหูของนางแดงเรื่อ ใบหน้าพลันร้อนฉ่า แล้วรีบลุกขึ้นยืน

อย่างตกใจจนลนลาน น้ิวมอืเรยีวขาวผดุผาดดุจหน่อไม้จดัเก็บผมทียุ่่งเหยิง 

เล็กน้อยของตัวเองและจัดคอเสื้อให้สูงขึ้น ด้วยเกรงจะมีคนสงสัยว่า 

นางเป็นอิสตรี

ฉวิซเีหมยหารูไ้ม่ว่าทันทท่ีีนางตกอยู่ในวงแขนของเขา ก่วนหยวนซัน่ 

ก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของสตรีในอ้อมแขนแล้ว กลิ่นหวานละมุนนั้น

ซาบซ่านเข้าไปในหัวใจของเขา เช่นเดียวกับเอวบางดั่งต้นหลิวที่อยู่ใต้

ฝ่ามือใหญ่ เขาจึงรู้ได้ทันทีว่าผู้ที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยนั้นเป็นสตรี

ก่วนหยวนซั่นมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เข้าใจผิด เพราะเขานึกสงสัย

ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเห็นนางแล้วว่าหนุ่มน้อยขายภาพผูน้ีด้อู้อนแอ้นเกินบรุุษ 

รมิฝีปากแดงชาด นัยน์ตาเปล่งประกายวาววับดจุสายน�า้และผวิขาวเย็น

ดุจหยก งามเกินกว่าที่จะเป็นบุรุษเพศได้

"ขอบคณุคณุชายท่ีช่วยเหลอื เหมยซขีอคารวะท่านขอรบั" ฉิวซเีหมย 

ค้อมตัวลงคารวะตามธรรมเนียมด้วยกิริยาส�ารวม อีกท้ังน�้าเสียงไพเราะ

ยังหวานใสราวไข่มุกตกลงในจานหยกก็ไม่ปาน

"ไม่ต้องมากพิธี แค่ความช่วยเหลือเล็กน้อยเท่านั้น ต่อไปก็อย่าปีน

สูงนัก ให้ผู้อื่นมาช่วยเก็บจะดีกว่า"
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ฉวิซเีหมยพยายามระงับความรูส้กึต่ืนเต้นตกใจเอาไว้และวางสีหน้า

เรยีบเฉย "ทุกคนล้วนมงีานของตน ไหนเลยจะมเีวลามายุง่เร่ืองของผู้อืน่ได้  

และอีกอย่างข้าก็แค่เก็บภาพอักษรเท่านั้น มิใช่เรื่องใหญ่โตอะไร"

ถ้าหากเขาไม่ตะโกนเสียงดัง นางก็คงไม่ตกใจจนเสียหลักร่วง 

ลงมาหรอก ฉิวซีเหมยแอบนึกโทษอีกฝ่ายอยู่ในใจ ส่วนมือก็ยังคงม้วน

เก็บภาพอักษรต่อ

"พูดเช่นน้ีได้อย่างไร คนท�ามาหากินอยู่บนถนนเส้นเดยีวกันย่อมต้อง 

ช่วยเหลอืซึง่กันและกันอยู่แล้ว แบบนัน้ถึงจะเรยีกลกูค้าได้มากข้ึนมใิช่หรอื"  

ก่วนหยวนซัน่จ้องมองใบหน้าขาวผดุผาดราวหิมะของนางอย่างไม่ละสายตา  

อีกทั้งน�้าเสียงที่เอ่ยก็ฟังดูเรียบเรื่อยสบายๆ

"ท่ีคุณชายพูดมาก็ถูก เป็นข้าท่ีความคดิคบัแคบเอง คนท�ามาหากิน

ในแหล่งเดียวกันย่อมต้องสามัคคีกัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ 

ในยามป่วยไข้ก็ควรให้การอุปถัมภ์ค�้าชู เช่นนี้จึงจะเกิดเป็นมิตรภาพที่ดี

และเป็นเรื่องที่ประเสริฐ"

"ที่เจ้าว่ามาคือค�าสอนของเมิ่งจื่อน่ีนา" ก่วนหยวนซั่นปรบมือฉาด

ใหญ่

ใบหน้างามของฉิวซีเหมยฉายแววจริงจังมากขึ้น น�้าเสียงกดต�่าลง 

"คุณชายเป็นผู้รู ้หนังสือ มีความรู้กว้างขวาง ผู้น้อยแค่เพียงหยิบยก

ประโยคที่ได้ยินผ่านหูมาเท่านั้น ท�าให้ท่านต้องหัวเราะแล้ว"

"ไม่ๆๆ เจ้าอย่าได้ดถููกตนเองเช่นนัน้ ข้ารูส้กึว่าเจ้าเป็นผูท้ีม่สีตปัิญญา 

และรู้งานอักษรย่ิงนัก แล้วเพราะเหตุใดจึงไม่ยอมรับว่าตนเป็นผู้ที่มี 

ความสามารถเล่า ด้วยภูมิความรู้และเชาวน์ปัญญาเช่นเจ้า เหตุใดจึง 
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ไม่เข้ารับราชการท�างานในเขตเจียงซูนี้ หรือว่าขุนนางชั้นสูงของที่ว่าการ

ต่างหูหนวกตาบอดกันไปหมดแล้ว" 

ก่วนหยวนซัน่แอบต่อว่าขนุนางของเจยีงซวู่ามคีนเก่งกลับไม่รู้จกัใช้ 

เลือกใช้แต่พวกพ้องของตน ซ�้ายังมิยอมเลือกใช้ผู ้ท่ีมีความสามารถ  

ช่างไร้ปัญญายิ่งนัก

"คนทุกคนล้วนมีปณิธานของตน และมีเป้าหมายในชีวิตกับความ

ชื่นชอบที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นบางคนนิยมตกปลา จึงตกได้อย่าง

ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ใต้หล้านี้มีผู้มีพรสวรรค์อยู่มากมาย ถ้าขืนทุกคนล้วน

เข้ารับราชการเป็นขุนนางกันหมด คงมิมีผู้ใดลงแรงปลูกข้าวและทอผ้า 

เช่นนั้นแผ่นดินมิเกิดกลียุคขึ้นหรอกหรือ"

คนทุกคนล้วนมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเอง มีหน้าที่ที่เป็นของตน และ 

มีความสุขในรูปแบบเฉพาะตัว

"แค่ออกมาเดินเล่นแต่กลบัได้มาพบกับผู้มากปัญญาเช่นน้ี นับได้ว่า 

เราสองคนมีวาสนาต่อกัน คนดี น�้าดี ทิวทัศน์ดี แต่ไม่ดีอย่างเดียวคือ 

ข้าอตุส่าห์เสยีเงนิต�าลงึเหมาเรอืไว้ล่องแม่น�า้ฉนิไหวแล้ว แต่กลบัถูกผูอ้ืน่

ชิงขึ้นเรือไปเสียก่อน ไอ้เจ้าอันธพาลน่ันคงเห็นว่าข้าเป็นคนต่างถ่ินเลย 

คดิรงัแก แอบได้ยินว่าเป็นขุนนางมตี�าแหน่งคนหน่ึง แบบน้ีเจ้าว่าน่ารังเกยีจ 

หรือไม่เล่า" เขาแสร้งท�าเป็นบ่นกระปอดกระแปด

แต่ฉิวซีเหมยกลับมีสีหน้าเป็นปกติ "ข้าไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้มากนัก 

เพราะข้าเป็นคนหาเช้ากินค�่า ย่อมมิเคยพบเจอกับพวกขุนนางมาก่อน 

แม้แต่หอคณิกาฉินไหวท่ีมีคณะระบ�าเลื่องชื่อข้าก็ไม่เคยไป ถ้าหาก

คุณชายอยู่ที่นี่อีกหลายวันก็อย่าร้อนใจไปเลย สายน�้าและขุนเขาไม่อาจ
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หนีหายไปได้ รับรองว่าท่านจะต้องได้ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามประดุจ 

ภาพวาด ชาวบ้านมากน�้าใจ นักร้องเสียงหวานใสสมใจแน่นอน"

ก่วนหยวนซั่นผงกศีรษะ "ดูจากความคึกคักของถนนสายนี้แล้ว 

ท่าทางพวกขนุนางท้องท่ีคงมเิคยสร้างความล�าบากใจให้ชาวบ้านกระมงั"

ต่อให้เป็นขุนนางที่ดีแสนดีแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะไม่มีราษฎร 

ไม่พอใจเลย 

"อย่างน้อยๆ ข้าก็ไม่เคยได้ยินว่าเวลาท่ีวัวของบ้านไหนหายแล้ว 

ต้องไปเรียกร้องเอากับทางการ ขุนนางดีหรือร้ายใช่ว่าจะใช้แค่ค�าพูด 

ก็ตัดสินได้ ทุกเรื่องมีสองด้านเสมอ สุดแท้แต่ผู้คนจะมองตามสติปัญญา

ของแต่ละคน" นางไม่ต้องการถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายใน 

หวังเพียงได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเท่านั้น

สมัยที่ติงว่ังไห่ผู้เป็นบิดาของติงล่ีซียังเป็นเพ่ือนบ้านของพวกนาง 

ที่อ�าเภอผิงซีถึงหกปีน้ัน เขาคิดแต่อยากจะไต่เต้าขึ้นต�าแหน่งสูงๆ มา 

โดยตลอดและใช้สารพัดวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่ง และเมื่อใช้เงินซื้อ

ต�าแหน่งขุนนางได้ส�าเร็จแล้ว จากพ่อค้าเจ้าเล่ห์ท่ีรักเงินเป็นชีวิตจิตใจ  

ก็เปลีย่นเป็นใช้อ�านาจทีม่อียู่หาประโยชน์ใส่ตวัไม่หยุด ถึงขนาดรับสนิบน

เพื่อตัดสินคดีหนักให้กลายเป็นเบาด้วย

เรื่องนี้ฉิวซีเหมยแอบมารู้ภายหลัง หลังจากที่เข้าไปเป็นสะใภ้บ้าน

สกุลติงได้สามปี ในตอนน้ันติงว่ังไห่ได้เป็นถึงนายอ�าเภอแล้ว แต่มิได้

สนใจไยดีต่อบุตรสาวของสหายรักเลย ซ�้ายังเชื่อค�ายุยงของหงเสว่ียผิง 

ที่ให้บุตรชายของเขาหย่าฉิวซีเหมยโดยใช้อ�านาจของขุนนางขับไล่นาง

ออกจากบ้านโดยมิให้โอกาสนางได้ตั้งตัวเลย
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ทว่าเวลานี้ เรื่องที่ส�าคัญที่สุดก็คือการเก็บออมเงินเพ่ือออกจาก 

บ้านสกุลติงให้ได้ก่อนที่เรื่องท้ังหมดจะแดงข้ึนมา คนในบ้านสกุลติง 

จะดีจะชั่วมากแค่ไหน ฉิวซีเหมยไม่สนใจ ขอเพียงให้นางได้หนีออกมา

จากเรือนที่เปรียบเสมือนบ่อโคลนดูดนั่นก็เพียงพอแล้ว

เมือ่เหน็ว่านางจดัเก็บภาพพู่กนัอย่างเป็นระเบยีบแล้ว ก่วนหยวนซัน่ 

ก็เผลอมองไปท่ีภาพ 'นกสาลิกากับดอกเหมย' แล้วหลุดปากออกมาว่า 

"ข้าเพ่ิงซื้อบ้านใหม่อยู่ในตัวเมืองหลังหน่ึง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก  

เป็นบ้านเก่าของสกุลหลิ่ว ภาพนี้ของเจ้าดูน่าสนใจย่ิงนัก มิทราบว่า 

เจ้ายินดจีะมาเป็นช่างวาดให้ท่ีบ้านของข้าได้หรือไม่ ข้าจะให้ราคาภาพละ 

หนึ่งร้อยต�าลึง"

"เรื่องนี้..."

ภาพละหนึ่งร้อยต�าลึง

ฉิวซีเหมยต้องยอมรับอย่างไม่อายว่านางใจเต้นกับข้อเสนอนี้ และ

ยินดีที่จะตอบรับเขาอย่างที่สุด ในเมื่อบ้านสกุลติงเองก็อยู่ห่างจากเมือง

ไปทางด้านตะวันออกไม่ไกลนัก อาศัยแค่ก�าลังขาของนางก็สามารถ 

เดินไปถึงได้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งเค่อเท่านั้น 

แต่นางก็ยังรู้สึกลังเลเล็กน้อย จึงไม่กล้าจะตอบรับในทันทีเพราะ

การเข้าออกบ้านของผู้อื่นไม่เหมือนกับการเข้าออกบ้านสกุลติง เมื่อ 

ฉวิซเีหมยเป็นสตรทีีแ่ต่งกายเป็นบรุษุ นางจงึต้องค�านึงถึงชือ่เสยีงของตน 

ไม่อาจท�าอะไรตามใจได้ ทว่านางก็ยังอยากท่ีจะได้เงนิก้อนนัน้มากจรงิๆ

"ในบ้านของข้ามีเรือนท้ังหมดสิบหลัง แต่ละหลังล้วนมีทิวทัศน์ที่

แตกต่างกัน ไม่แน่ว่าข้าอาจจะให้เจ้าวาดภาพทวิทศัน์ทัง้หมดก็ได้ อย่างไร 
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เจ้าก็ลองวาดมาให้ข้าดูก่อนสักเจ็ดแปดภาพ รับรองว่าข้าจะจ่ายค่าจ้าง

ให้อย่างงามแน่นอน" เขาแสดงความใจถึง

"ท่านพูดจริงหรือ" เจ็ดแปดภาพก็เท่ากับเงินเจ็ดแปดร้อยต�าลึง...

หัวใจของฉิวซีเหมยเต้นกระหน�่าอย่างรุนแรงคล้ายแลเห็นแสงสว่างที่

ปลายอุโมงค์

"ข้าดูเหมอืนคนพูดเล่นเช่นน้ันหรอื ข้ามใิช่พวกท่ีมเีงนิมากจนเอาไป

หว่านโปรยเล่นได้หรอกนะ"

เขาแค่อยากเห็นภาพทิวทัศน์สี่ฤดูงามๆ ที่นางวาดเท่านั้น

"ได้ ข้าตกลง แต่ท่านต้องจ่ายค่ามัดจ�ามาก่อนสองร้อยต�าลึง" 

"มิใช่พวกท่ีมีเงินมากจนเอาไปหว่านโปรยเล่นได้ คุณชายรอง  

ข้าว่าท่านบ้าไปแล้ว ท่าทางดนิน�า้อากาศทีเ่จยีงหนานน่ีจะท�าพิษให้ท่าน

สติเลอะเลือนถึงขนาดจ่ายค่ามัดจ�าไปตั้งสองร้อยต�าลึงแบบนี้ ดูท่า 

ท่านจะอาการหนักจริงๆ แล้วนะขอรับ" ท�าราวกับเป็นซั่นไฉถงจื่อ*  

ทีใ่ช้จ่ายราวกับเงนินัน่มใิช่เงนิ เพ่ือมใิห้ผูใ้ดรูว่้าเขามาถึงท่ีเจยีงหนานแล้ว 

ก่วนหยวนซั่นจึงใช้ให้คนของตนซื้อบ้านหลังหนึ่งโดยผ่านนายหน้า 

หลายราย ตัวบ้านนั้นตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับจุดเปลี่ยนม้าทางด้าน 

ตะวนัออกของเมอืง ท�าให้พวกเขาสามารถส่งข่าวทีเ่ก็บรวบรวมมากลบัไป 

ที่เมืองหลวงได้อย่างรวดเร็ว แล้วยังสามารถซ่อนตัวได้อย่างง่ายดาย

ก่วนหยวนซัน่เป็นบตุรชายคนรองทีเ่กดิจากภรรยาเอกของสกุลก่วน

* ซั่นไฉถงจื่อ หรือสุธนกุมาร เป็นผู้รับใช้ของเจ้าแม่กวนอิม ต�านานกล่าวไว้ว่าในตอนท่ีพระมารดาของ
ซั่นไฉถงจื่อตั้งครรภ์ ได้มีแก้วแหวนเงินทองผุดขึ้นมาจากดิน เมื่อเติบโตข้ึน ซั่นไฉถงจื่อก็ไม่ได้สนใจเงินทอง
เหล่านั้น และต้องการบ�าเพ็ญตนเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์
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ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ บิดาของเขาคือเกาเซิ่งโหว นามว่าก่วนจี้ซื่อ ผู้ได้รับ

ความไว้วางพระทัยจากจักรพรรดิเป็นอย่างมาก และตอนท่ีบิดาของเขา

อายุเท่าเขาก็เป็นขุนนางที่ได้รับความโปรดปรานแบบเดียวกัน

ตามหลักแล้ว ก่วนหยวนซั่นอยู่ในวัยที่ควรจะแต่งงาน มีภรรยา 

และอนุหน้าตางดงามคอยขนาบข้างเพ่ือให้ก�าเนิดบุตรหลานเต็มบ้าน 

เต็มเรือนได้แล้ว แต่ก็มิรู้ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้มีความคิดประหลาด 

และไม่เคยสนใจพวกคุณหนูของขุนนางใหญ่ หรือธิดาของเหล่าคหบด ี

ผู้มีชื่อเสียงเลย ท�าให้จนถึงวันนี้เขายังไร้ดรุณีโฉมงามอยู่เคียงข้าง

ทีบ้่านสกุลก่วนมฮีหูยินผูเ้ฒ่าทีช่อบหาเรือ่งร้อนใจมาให้บตุรหลาน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการแต่งงานของพวกหลานชายท่ีนางดูเหมือน 

จะร้อนอกร้อนใจเป็นพิเศษ แม้ว่าหลานชายคนโตจะแต่งงาน และ 

มีบุตรชายกับบุตรสาวอย่างละคนไปแล้ว แต่นางก็ยังมีเวลาว่างมากพอ 

ที่จะเฟ ้นหาคุณหนูตระกูลผู ้ดี ท่ีมีความเหมาะสมมายัดเยียดให ้ 

ก่วนหยวนซั่นอีก พอก่วนหยวนซั่นถูกไล่ต้อนมากเข้าก็ทนไม่ไหว จึง 

ชิงเข้าไปกราบทูลจักรพรรดิขอให้ทรงแต่งตั้งเขาเป็นผู้แทนพระองค์ 

ไปตรวจสอบขุนนางทุจริตนอกเมืองหลวง เพ่ือหลีกหนีท่านย่าท่ีคอย 

แต่จะบังคับให้เขาแต่งงานอยู่อย่างเดียวเช่นน้ี อีกท้ังสองย่าหลาน 

ก็จะได้มิต้องมีปากเสียงกันให้เป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายอีก

ดังน้ัน ก่วนหยวนซั่นท่ีเป็นทั้งผู้ตรวจการและผู้แทนพระองค์จึง 

เดนิทางลงใต้มาเรือ่ยๆ เมือ่มาถึงท่ีเจยีงหนาน เขากลับมไิด้เข้าไปดงูานท่ี 

ที่ว่าการ แต่ตั้งอกตั้งใจจะสืบหาว่ามีการทุจริตรับสินบนบ้างหรือไม่

และเนื่องจากเขามิยอมออกหน้า ท�าให้ผู้ช่วยทั้งสองคนต้องเข้าไป
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จดัการเรือ่งยบิย่อยทีท่ี่ว่าการแทน แต่ถึงกระนัน้การทีเ่ขาท�าเช่นน้ีก็ท�าให้

พวกขนุนางท่ีถูกเขาจบัตาอยู่มริูว่้าก่วนหยวนซัน่ท�างานไปถึงขัน้ไหนแล้ว 

จึงพากันอกสั่นขวัญหาย เหมือนหัวใจแขวนห้อยอยู่กลางอากาศ ด้วย 

เกรงว่าหากท�างานผิดพลาดแล้วจะต้องโทษจนอนาคตวูบดับ ซ�้ายังต้อง

สูญสิ้นต�าแหน่งขุนนางที่ลงทุนลงแรงไปหลายปีกว่าจะได้มา

เหล่าขุนนางต้ังแต่ผู้ว่าการมณฑลไล่ลงมาถึงขุนนางข้ันเก้าล้วน

แตกตื่นกันไปหมด แต่ละคนล้วนพยายามเก็บง�าความยโสโอหังของตน

ลงหลายส่วน และคอยระวังตัวอย่างยิ่ง

เนื่องจากคนคนน้ีเป็นถึงคุณชายรองสกุลก่วนที่ฝ่าบาททรงให ้

ความโปรดปราน และมีมารดาคอยให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก่วนจีซ้ือ่เป็นคนท่ีเชือ่ฟังภรรยาทกุอย่าง แม้ว่าจะไม่มคีนกล้าทีจ่ะกวนใจ

เขา แต่หากกล้าท่ีจะไปกวนภรรยาเขาก็เตรยีมระเห็จออกไปจากเมอืงหลวง 

ได้เลย เพราะก่วนจี้ซื่อผู้นี้มีอ�านาจและเอาแต่ใจ ประดุจพญาวิหคบน 

ท้องนภาและพญามัจฉาแห่งห้วงมหรรณพ ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าท�าตัว

เป็นศัตรูกับเขา

สรุปก็คือเวลานี้เหล่าขุนนางน้อยใหญ่ในเจียงซูถึงคราวตกอับ 

เพราะต้องมาคอยกังวลใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนแทบไม่ได้หลับได้นอน  

ในสมองคิดเพียงแต่ว่าเวลาน้ีท่านผู้ตรวจการสืบความไปถึงไหนแล้ว 

ก�าลังท�าอะไรอยู่ ใช่รู้เรื่องชั่วๆ ที่พวกเขาท�าเอาไว้แล้วหรือไม่ เฝ้าคิด 

วนเวียนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งฟ้าสาง...

"ข้าเพียงต้องการตบตาคนอื่นถึงได้เชิญช่างวาดให้เข้ามาวาดภาพ

ในบ้าน เช่นนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าข้าเป็นแค่ลูกเศรษฐีไร้ปัญญา 
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มิสนใจงานการท่ีบ้าน ดีแต่ลอยชายไปวันๆ ไม่มีพิษมีภัยอะไร คนที่ 

อยากจะหลอกข้าจะได้รีบวิ่งกันเข้ามา"

ก่วนหยวนซัน่มอิาจยอมรบัออกไปตรงๆ ได้ว่าทนัทีทีเ่ขารู้ว่าหนุ่มน้อย 

ขายภาพคนนั้นเป็นสตรี และสามารถพูดคุยกับเขาได้อย่างถูกคอ อีกทั้ง

นางยังรู้จักหลบ รู้จักหลีก รู้จักหนัก รู้จักเบา เป็นคนเฉลียวฉลาดมาก

ปัญญา เขาย่อมอยากเก็บไว้ให้อยู่ข้างกาย บวกกับความสามารถ 

ในการวาดภาพของนางท�าให้เขารู้สึกสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเขาจึงเสนอ

เงินจ�านวนมากเพื่อให้นางมาวาดภาพที่บ้านของตน และเพื่อที่เขาจะได้

รู้เรื่องของนางให้มากยิ่งขึ้นด้วย

"คณุชายรองช่างเสยีสละเหลอืเกิน! ถึงขนาดใช้เงินมาท�าลายชือ่เสียง 

ของตัวเองได้ โชคดีที่บ้านท่านร�่ารวยมหาศาล หาไม่เงินหลายร้อยต�าลึง

ทีจ่่ายออกไปนี ่ถึงท่านจะไม่ปวดใจแต่พวกข้าจะขาดใจตายแทนอยูแ่ล้ว 

เบี้ยหวัดของข้าทั้งปียังไม่ถึงสามร้อยต�าลึงเลยนะขอรับ" ที่ปรึกษาเหวิน

ทอดถอนใจในการกระท�าของผู้เป็นนาย จนแทบจะกระตุกหนวดตนเอง

อยู่แล้ว

ก่วนหยวนซั่นฟังแล้วก็หัวเราะ ทั้งยังตัดสินใจว่าเมื่อกลับไปถึง 

เมืองหลวงเมื่อไหร่จะต้องชดเชยให้ผู ้ช่วยทั้งสองคนนี้อย่างแน่นอน  

แต่เวลานี้คงต้องท�าให้พวกเขาหายโกรธกันเสียก่อน

"ตอนน้ีมีข่าวจากหนิวอู๋เหวยแล้วหรือยัง ข้าให้เขาไปตรวจสอบท่ี 

ที่ว่าการมาสองรอบแล้ว มีใครได้ข่าวอะไรจากเขาบ้างหรือไม่"

หนิวอู ๋เหวยเป็นผู ้ช่วยผู ้ตรวจการท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา  

เก่งเรื่องการไล่ล่าจับกุมคนร้ายในคดีอาญา ซ�้ายังมีฝีมือการสอบปากค�า
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เป็นเลศิ มเีอกลกัษณ์เฉพาะตัว เรยีกได้ว่าเป็นผูม้ฝีีมอืดคีนหน่ึงเลยทีเดยีว

จุดอ่อนอย่างเดียวของเขาคือชอบดื่มเหล้าย่ิงชีวิต ดื่มแต่ละครั้ง 

ถึงสามไห ไม่เมาไม่หยุด พอเมาแล้วก็หลับสนิทเหมือนคนตาย เรียก

อย่างไรก็ไม่ต่ืน ต่อให้ฟ้าเคลือ่นดินขยับ เขาก็จะเมาหลับแประเป็นดนิเลน 

อย่างเดียว ดังน้ันช่วงน้ีสติปัญญาอันชาญฉลาดของเขาจึงหนีหายไป 

ท่องเที่ยวชั่วขณะ

แต่ท่ีน่าประหลาดอย่างมากก็คือไม่ว่าคืนก่อนหน้านั้นเขาจะเมา

มากเพียงใด แต่พอได้ยินเสียงไก่ขันในเช้าวันต่อมา เขาก็จะตื่นด้วย 

สองตาที่แจ่มใสอย่างไม่มีอาการเมาค้างเลยสักนิด 

เน่ืองจากหนิวอู๋เหวยเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการที่มีอายุน้อยมาก และ

คุณสมบัติก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะสามารถเข้ารับราชการได้ ดังนั้นเขา 

จงึถูกส่งตัวให้ไปเป็นสายสบือยู่ในทีว่่าการเพ่ือตรวจสอบขุนนางใหญ่น้อย

ในนั้นว่าเป็นคนของใครบ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และรวมไปถึง

ตามไปกระชากหน้ากากของผู้ที่อยู่เบื้องหลังออกมาด้วย

คนที่ใช้งานได้ก็ต้องเก็บเอาไว้ใช้ แต่คนท่ีเก็บเก่ียวผลประโยชน ์

เข้ากระเป๋าก็ต้องจดชื่อเอาไว้ด้วย เพ่ือที่ต่อไปหลังจากที่พวกเขาตาม

เถาวัลย์ไปหาผลแตงกันส�าเร็จแล้วจะได้ลงมือจัดการทีเดียว ชนิดท่ี 

ไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนหนีรอดไปได้

ที่ปรึกษาเหวินสั่นศีรษะ "เวลาน้ียังไม่มีใครรู ้ถึงการเคลื่อนไหว 

ของผู้แทนพระองค์ ไหนเลยจะกล้าท�าอะไรอุกอาจ ต่อให้เป็นคนท่ีมีใจ 

คิดคดมากแค่ไหนก็ต้องรู้จักระวังตัว ไม่ลงมือผลีผลามอยู่ดี"

ไม่มใีครอยากเป็นนกท่ีโผล่หวัออกมาให้ถูกยิงก่อน หรือเป็นแนวหน้า 
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กล้าตายจนกลายเป็นผีตกอับเพราะถูกฟาดจนยับทั้งตัวอยู่แล้ว 

เงินทองจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่เท่านั้น ด้วยเหตุนี้แต่ละคนจึง 

ต้องคอยดลูาดเลาให้แน่ใจก่อน เมือ่พวกขนุนางในอ�าเภอเจยีงซเูองก็ล้วน 

ไม่มีใครอยากเป็นตัวตายตัวแทนให้ใครด้วย

"เช่นนั้นเราต้องหาทางผลักดันให้พวกเขาลงมือให้ได้"

เมือ่ศตัรไูม่เคลือ่น เราก็ไม่อาจขยับ แล้วแบบนีค้ดทีจุรติจะเดนิหน้า

ไปได้แค่ไหนกัน

"ความหมายของคุณชายรองคือ" โม่เสี่ยวเซิงชอบการลงมือปฏิบัติ

ที่สุด อีกทั้งเขาก็คันไม้คันมือมานานแล้ว การให้เขาอยู่นิ่งๆ แบบนี้ดีไม่ดี 

กระดูกอาจจะขึ้นราเอาก็เป็นได้

"ข้าจะให้เขากินสินบน"

"หา!"

นี่เขาฟังผิดไปหรือเปล่า

และไม่ใช่แค่เพียงโม่เสี่ยวเซิงเท่าน้ัน เพราะแม้แต่ผู้ช่วยคนอื่นๆ  

ก็ยังงงงันกันไปหมด ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดขุนนางจากเมืองหลวง 

ที่มาตรวจสอบเรื่องการทุจริตถึงจะให้คนไปรับสินบนเสียได้

"ถ้าไม่ลงไปคลุกคลีกับเขาแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นอย่างไร 

แล้วคนไหนทีถู่กบงัคบัทัง้ทีเ่ป็นผูบ้รสิทุธ์ิ มกีารทจุรติกันมากน้อยแค่ไหน 

มีบัญชีก่ีเล่ม อยู่ในมือของใครบ้าง จะต้องท�าการตรวจสอบให้หมด 

อย่าให้เหลือ" พวกขุนนางท่ีกินบนเรือน ขี้รดบนหลังคาเช่นนี้ ต้องก�าจัด

ทิ้งไปให้พ้นจากราชส�านักให้เร็วที่สุด

"แต่จะให้เหล่าหนิวเข้าไปร่วมกินสินบนด้วย เกรงว่าน่าจะล�าบาก
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นะขอรับ เพราะตัวเขาเป็นคนสัตย์ซื่อจนถึงกระดูก" จะให้คนดีๆ ไป 

ขูดรีดเงินจากราษฎรเป็นเรื่องยากพอๆ กับการปีนขึ้นฟ้าเลยทีเดียว

"ดังนั้นข้าจึงจะให้เฉิงซิ่วไปช่วยเขาด้วย" เฉิงซิ่วเป็นเจ้าหน้าท่ี 

ผู้มีหน้าที่ดูแลบัญชีและเขียนหนังสือราชการต่างๆ

"ว่าอย่างไรนะ ไอ้เจ้าจิง้จอกเฒ่าน่ันน่ะหรือ" เจ้าหมอนัน่แค่ใช้พู่กัน

ด้ามเดียวก็ฆ่าคนได้อย่างไม่เหลือซากแล้ว

"ดูไปแล้วความไหลลื่นของเฉิงซิ่วกับความเถรตรงของหนิวอู๋เหวย

ไม่ค่อยเข้ากันก็จริงอยู่ แต่พอจะช่วยเสริมส่วนท่ีเหลือที่ขาดให้กันได้นะ" 

วาจาประโยคน้ีของผู้เป็นนายท�าให้ท่ีปรึกษาเหวินและโม่เสี่ยวเซิงพากัน

สับสน ไม่เข้าใจว่าเขาก�าลังคิดอะไรอยู่กันแน่

แต่ก่วนหยวนซั่นกลับหรี่ตาลง แย้มย้ิมอย่างเยือกเย็น รอยย้ิม 

ที่ผุดขึ้นบนริมฝีปากนั้นชวนให้หนาวลึกเข้าไปถึงกระดูก

คดีทจุรติของเมอืงเจยีงซนูีม้ไิด้กระจกุตวัอยู่เฉพาะทีน่ี่เท่านัน้ เพราะ

ตัวการใหญ่อาศัยอยู่ท่ีเมืองหลวง ดังนั้นถ้าหากคิดจะขุดรากถอนโคน 

ก็ต้องชิงตัดมือตัดเท้าอีกฝ่ายจนไม่เหลือใครที่จะให้ความช่วยเหลือได้  

ทั้งพวกลูกศิษย์ ข้าทาสบริวาร แล้วสุดท้ายก็ค่อยถอดหน้ากากของมัน 

ออกมาให้ซมซานรับผิดแต่โดยดี

ก่วนหยวนซั่นวางแผนทุกอย่างทุกขั้นตอนอยู่ในใจเรียบร้อยแล้ว 

และก�าลังด�าเนินการตามแผนไปทีละขั้น แต่สิ่งเดียวที่เขาคาดไม่ถึงก็คือ

เรื่องของฉิวซีเหมย

"ซเีหมย อาการป่วยของเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง ตกลงว่านีเ่ป็นหมอเถ่ือน 
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มาจากท่ีไหนกัน รกัษามาต้ังนานแล้วเจ้าก็ยังมยิอมหาย ข้าจะไปคดิบญัชี

กับมัน!" ติงลี่ซีที่เพิ่งผ่านงานวิวาห์มาหมาดๆ ยังไม่คิดเบื่อหน่ายร่างงาม

ของภรรยา และเฝ้าปรารถนาทีจ่ะได้ร่วมอภิรมย์กับนาง อยากให้หญงิสาว 

นอนหมดเรี่ยวหมดแรงหายใจกระเส่าอยู่ใต้ร่างของตน

เขาคิดแต่เพียงว่าเมื่อไหร่หนอถึงจะได้ขึ้นเตียงไปลองลิ้มชิมรส 

เนื้อหนังสดใหม่นั่นได้อีก จึงมิได้สังเกตเห็นถึงความรังเกียจเดียดฉันท์ 

ที่สะท้อนอยู่ในแววตาของภรรยาสาว ฉิวซีเหมยป่วยมาเดือนกว่าแล้ว  

เขาคอยจนเกือบจะคอยไม่ไหวอีกต่อไป

ติงลี่ซีเบื่อหน่ายตงเซียงกับชิวอี้ไปนานแล้ว แล้วตอนนี้ก็ก�าลัง

แทะโลมสาวใช้ประจ�าตัวของภรรยาอยู่ โดยเฉพาะโย่วหงซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในสองสาวใช้ที่ติดตามฉิวซีเหมยแต่งงานเข้ามาที่สกุลติงก็ได้กลายเป็น

คนของเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วย

โย่วหงแอบลอบหาความสุขกับสามีของนายหญิงน้อยโดยคิดว่า

เทวดามิรู ้ ภูตผีไม่เห็น นางวาดหวังว่าถ้าหากตนตั้งครรภ์ได้เมื่อไหร่ 

ก็จะได้รบัการยกย่องข้ึนมาเป็นอนุภรรยา แต่น่าเสียดายทีฉิ่วซเีหมยล่วงรู้ 

ถึงการทรยศหกัหลงัของนางทกุอย่าง ซ�า้ยังรูเ้รือ่งของสาวใช้คนนีด้ย่ิีงกว่า

ใครอีกว่าโย่วหงนั้นไม่มีทางที่จะมีบุตร และไม่มีทางที่จะได้เลื่อนขั้นเป็น

อนุภรรยาอย่างเด็ดขาด ย่ิงเมื่อหงเสว่ียผิงก้าวเข้ามาในสกุลติงเมื่อไหร่ 

โย่วหงก็จะเป็นคนแรกที่จะถูกก�าจัด

ทว่าฉวิซเีหมยกลบัไม่รูส้กึเหน็ใจอกีฝ่ายเลยสกันิด เมือ่เรือ่งท้ังหมด

เกิดจากโย่วหงหาเรือ่งใส่ตวัเองทัง้สิน้ ถ้าหากนางมไิด้มคีวามคดิทีไ่ม่ควร

เช่นน้ี อย่างน้อยก็ยังสามารถแต่งงานกับคนดูแลเรือกสวนไร่นาเหมือน
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อย่างชิงเหมียวได้

ชิงเหมียวเป็นสาวใช้อีกคนหนึ่งของฉิวซีเหมย แต่ถึงแม้นางจะมี

ความซื่อสัตย์ หากก็เป็นคนหูเบา พอถูกผู้อื่นยุยงมากเข้าก็หันมาท�าร้าย

ซีหลันกับซีจู๋ จนสุดท้ายฉิวซีเหมยต้องเป็นคนจัดการแต่งนางให้ไปอยู่ท่ี

นอกเมืองเสีย

แต่ยามนี้สาวใช้ท้ังสองคนต่างเป็นคนสนิทที่อยู่ข้างกายฉิวซีเหมย 

มีหน้าท่ีคอยปรนนิบัติรับใช้เรื่องการกินอยู่ของนาง จึงนับได้ว่าเป็น 

ตัวปัญหาชิ้นส�าคัญ

เพราะเมือ่มโีย่วหงกับชงิเหมยีวอยู่ ท�าให้การแกล้งป่วยของฉวิซเีหมย 

ด�าเนินไปได้อย่างยากล�าบากจนเกือบถูกจับได้อยู่หลายครั้ง นางต้อง 

รีบขึ้นไปแกล้งท�าเป็นคนป่วยนอนซมอยู่บนเตียงแทบไม่ทัน ซ�้าการจะ

ออกจากบ้านเพ่ือไปขายภาพก็ย่ิงท�าได้ล�าบากข้ึน ดังน้ันฉิวซีเหมยจึง 

คิดจะก�าจัดสองสาวใช้นี้ไปให้พ้นตัว

"แค่กๆ...ร่างกายข้าอ่อนแอ แค่ถูกลมเย็นนิดหน่อยก็ไม่สบายแล้ว 

มิอาจต�าหนิท่านหมอหม่าได้ ยาที่เขาจ่ายมาก็ดีจริงๆ พอข้าได้ดื่มแล้วก็

รู้สึกดีขึ้นไม่น้อย" นางยังคงแสร้งท�าเป็นไอค่อกแค่กจนหน้าแดง

"ตอนท่ีเจ้ามาที่นี่ใหม่ๆ ก็เห็นอยู่ว่าไม่มีโรคเร้ือรังอะไร สุขภาพ 

แข็งแรงถึงขนาดอยู่เฝ้าไข้น้องชายที่ไข้ขึ้นสูงได้ทั้งคืนด้วยซ�้า แล้วเพราะ

เหตุใดถึงล้มเจ็บเช่นนี้ได้เล่า" หากรู้มาก่อนว่าร่างกายของนางอ่อนแอ

ขนาดนี้ เขาคงไม่แต่งงานกับนางหรอก ให้แต่งกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ดี

แต่วางไว้บนหิ้งแต่มิอาจแตะต้องได้แบบนี้ แล้วเขาจะให้ก�าเนิดทายาท

กับภรรยาเอกได้อย่างไร แบบนี้ไม่ดีต่ออนาคตของเขาแน่ๆ
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"เรือ่งนีข้้าก็ไม่รูเ้ช่นกัน ข้าเองก็อยากจะมสีขุภาพแขง็แรงเหมอืนคน

อื่นๆ แต่คนเราไหนเลยจะหลีกหนีต่อโรคภัยไข้เจ็บได้" ฉิวซีเหมยปิดปาก

ไอเบาๆ อย่างอ่อนแรง ใบหน้าซีดขาว "อาการป่วยของข้าท�าให้ท่าน 

ต้องล�าบากแล้ว แม้แต่จะดูแลเรื่องอาหารการกินและเสื้อผ้าให้ท่าน 

ตามหน้าท่ีของภรรยาก็ยังท�าไม่ได้ เช่นน้ันข้าขอยกโย่วหงให้ท่านก็ 

แล้วกัน นางจะได้ช่วยปรนนิบัติท่านตอนกลางคืนด้วย"

"โย่วหง..."

เขาไม่ค่อยรูส้กึตืน่เต้นสกัเท่าไหร่ เพราะลกักินขโมยกนิจนเบือ่แล้ว 

ยิ่งถ้าได้มาแบบเปิดเผยเช่นนี้ด้วยก็ยิ่งน่าสนใจน้อยลง

หากเมื่อเทียบกับติงลี่ซีที่ขมวดหัวคิ้ว โย่วหงท่ีสวมชุดกระโปรง 

สีแดงดอกท้อยืนอยู่ข้างๆ กลับย้ิมกว้างสดใสจนมองไม่เห็นลูกตา นาง 

แอบดึงๆ กระโปรงและลูบปิ่นเงินที่ปักอยู่บนศีรษะด้วยสีหน้าเบิกบาน 

ดุจฤดูวสันต์ อีกทั้งรู้สึกภูมิใจจนต้องลุกขึ้นมายืนแทนการคุกเข่าก้มหน้า

เหมือนในเวลาปกติ

ทว่านางยังไม่รูว่้าการท่ีนายหญิงน้อยท�าเช่นน้ีจะท�าให้ตงเซยีงและ

ชิวอี้รู้สึกไม่พอใจ และภายหลังทั้งสองก็ร่วมมือกันเพ่ือกลั่นแกล้งนาง

สารพัดจนต้องกลับมาขอร้องให้นายเก่าช่วยรับตัวนางเอาไว้ แต่ก็ไม่ทัน

แล้ว นั่นเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

"ท่านพ่ี ขอให้โย่วหงได้ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของท่านแทนข้า 

ไปก่อน รอให้ร่างกายของข้าดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วข้าจะไปปรนนิบัติท่าน 

ด้วยตัวเองทันที" ดวงตาคู่งามหลุบต�่า น�้าเสียงแผ่วหวิวด้วยท่วงท่า 

น่าสงสารเฉกเช่นสตรีผู้มิอาจต้านได้แม้แต่แรงลม ชวนให้จิตใจของ 
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ผู้เป็นสามีหวั่นไหวยิ่ง

เป็นสามีภรรยากันมาสามปี มีหรือที่ฉิวซีเหมยจะไม่รู ้ว่าติงลี่ซี 

เจ้าชู้มากรักสักเพียงใด นางจึงเลียนแบบจริตเย้ายวนใจของหงเสว่ียผิง 

ด้วยการแอบส่งสายตาขวยอายให้เขาอย่างลับๆ ท�าให้ติงลี่ซียอมเป็น 

ฝ่ายศิโรราบตามอย่างที่คาด

"ก็ได้ๆ ข้าจะคอยเจ้า เจ้าก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆ อย่าถูกลมเย็น

อีกก็พอ"

แต่พอเขาหันหน้าไปอีกทาง ท่าทีอ่อนหวานรักใคร่ภรรยานั้นก็ 

หายวับ และเปลี่ยนเป็นร�าคาญใจแทน "ยังไม่รีบไปอีก นายของพวกเจ้า

ก�าลังป่วยอยู่ ไม่ว่าใครก็ห้ามมากวนใจนางทั้งนั้น"

โย่วหงผู้เข้าใจว่าตนก�าลังจะมีหน้ามีตาแล้วมิได้สังเกตเห็นถึง 

ท่าทีผิดปกติอะไรทั้งนั้น ซ�้ายังไม่สนใจที่จะหันไปคารวะฉิวซีเหมยด้วย 

นางยังเดินตามหลังติงลี่ซีไปด้วยสีหน้าเบิกบานใจ แม้แต่จะหันไปมอง 

ชิงเหมียวที่เคยสนิทกันเหมือนพ่ีน้องสักแวบหนึ่งนางก็ยังไม่มอง ด้วย 

คิดว่าตนได้ปีนข้ึนก่ิงสูง เป็นนายคนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นโย่วหงจึง 

ทิ้งสายตาเยาะหยันไปให้สหายที่เคยพูดคุยเล่นหัวกันนิดหนึ่ง 

ขอบตาของชิงเหมียวผู ้มีนิสัยซื่อตรงแดงเร่ือ ไม่อยากเชื่อว่า 

โย่วหงจะเปลี่ยนไปเป็นคนบ้าอ�านาจได้ถึงขนาดนี้

แต่มนุษย์เราก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้ว มีนิสัยเอาแน่เอานอนอะไรมิได้ 

ไหนเลยโย่วหงจะเป็นข้อยกเว้น

"ชิงเหมียว ในตู้เสื้อผ้าของข้ามีผ้าไหมเสฉวนสีเขียวใบไม้แรกผลิ 

อยู่พับหน่ึง เจ้าเอาไปตดักระโปรงเถอะ" ชงิเหมยีวเองก็คงอยู่รับใช้นางได้

Page ���������������.indd   61 9/5/2560 BE   13:23



62

ต�ำรำพิชิตสำวงำม

อีกไม่นานแล้ว เพราะก่อนหน้าที่ฉิวซีเหมยจะออกจากบ้านสกุลติงไป  

นางจะต้องจัดการให้สาวใช้ออกจากที่นี่ไปเสียก่อน

เวลานีใ้นอกเสือ้ของฉวิซเีหมยมตีัว๋เงนิสองร้อยต�าลงึเรยีบร้อยแล้ว 

คงเพียงพอท่ีจะให้นางแยกทางกับสามีแล้วไปมีชีวิตใหม่ได้โดยสะดวก 

แต่ก็ต้องหาบ้านที่จะให้น้องสาวกับน้องชายพ�านักได้อย่างปลอดภัย

"ท่านให้ข้าจริงๆ หรือเจ้าคะ" ชิงเหมียวดีใจเป็นอย่างมาก

"เอาไปเถอะ เจ้าเองก็ควรจะรู้จักแต่งเน้ือแต่งตัวดีๆ บ้าง ปีหน้า 

ก็จะอายุสิบเจ็ดแล้ว สมควรท่ีจะหาสามีให้เจ้าสักคน" ชิงเหมียวหน้าตา

ไม่เลวนัก น่าจะหาสามีเพื่อแต่งงานออกไปได้ไม่ยาก

"นายหญิงน้อย..." ชิงเหมียวหน้าแดงเรื่อด้วยความเขินอายแต่ก็ 

รีบเอาผ้าพับนั้นจากไป

พอพูดถึงเรือ่งแต่งงาน ดรณุท่ีีไม่เคยออกเรือนมาก่อนย่อมหน้าแดง

หแูดงกันไปหมด แต่ส�าหรบัฉวิซเีหมยทีเ่คยผ่านช่วงเวลาแห่งความฝันน้ัน

มาแล้วได้แต่ย้ิมอย่างขมขื่นใจขณะมองดูเงาด้านหลังของชิงเหมียว 

ที่เคลื่อนห่างออกไป คิดในใจว่าคนโง่ก็มีโชคของคนโง่ และพวกนาง 

สามนายบ่าวต่างก็ต้องไปมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเอง

"เอาล่ะ พวกเจ้าสองคนเข้ามากันได้แล้ว จะไปแอบซ่อนตัวดู 

อะไรกันตรงนั้น" ศีรษะเล็กๆ สองศีรษะค่อยๆ หดต�่าลงอย่างนึกว่านาง 

จะมองไม่เห็น

แต่พอได้ยินฉิวซีเหมยเรียก ร่างน้อยๆ ทั้งสองก็วิ่งฉิวเข้ามาในห้อง

อย่างว่องไว

"พ่ีใหญ่ ข้าเก่งหรือไม่ ขนาดข้าแอบฟังพ่ีเขยถามนั่นน่ีท่านอยู่  
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เขายังมิรู ้เลยว่ามีข้าอยู่ในห้องด้วย" สีหน้าของฉิวซีหลันเต็มไปด้วย 

ความภาคภูมิใจ

ฉิวซีจู๋เองก็บอกอย่างไม่ยอมแพ้เช่นกันว่า "ข้าด้วยๆ พี่รองบอกให้

ข้าแกล้งปวดท้อง จะได้ถ่วงเวลาพี่เขยเอาไว้"

พี่เขย...อีกไม่นานก็จะมิใช่แล้ว นางแอบคิดอย่างรู้สึกขมขื่นใจ

"โชคดีท่ีมพีวกเจ้าสองคนคอยช่วย ไม่อย่างน้ันพ่ีมหีวังต้องถูกจบัได้

แน่ๆ"

เมื่อคิดแล้วฉิวซีเหมยก็อดรู้สึกใจหายไม่ได้ เพราะในระยะเวลาแค่

จิบชาถ้วยเดียวเท่าน้ัน นางก็อาจจะถูกผู้อื่นจับได้แล้ว เพียงแค่คิดถึง 

ตรงนี้ แผ่นหลังของนางก็มีเหงื่อเย็นๆ ซึมออกมา

"พ่ีใหญ่ ครั้งหน้าข้าขอไปกับท่านด้วยได้หรือไม่ ข้าพูดเก่งนะ  

รบัรองว่าจะพูดให้มคีนรกัมากๆ ข้าจะช่วยพ่ีใหญ่ขายภาพให้ได้เยอะๆ เอง"  

ฉิวซีหลันช่วยซับเหงื่อให้พี่สาวอย่างคล่องแคล่ว

"ข้าไปด้วยๆ ข้าแรงดี ข้าจะช่วยพี่ใหญ่แบกตะกร้าของเอง" ฉิวซีจู๋ 

ก็ไม่ยอมถูกลมื รบีเสนอตวัขึน้มาเพราะกลวัว่าจะถูกทิง้เอาไว้อยู่ข้างหลงั

พอเห็นน้องชายกับน้องสาวท่ีอายุเพียงเท่านี้ก็รู้เรื่องรู้ราวทุกอย่าง

แล้ว ฉิวซีเหมยก็ขอบตาร้อนผ่าว

"ได้สิ เอาไว้ถ้ามีโอกาส พ่ีจะพาพวกเจ้าสองคนไปเดินเท่ียวที่

ตลาด..."
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บ้านเก่าสกุลหลิว่ท่ีตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของเมอืง...นางจ�าได้ว่า

ต้องเดินไปทางทิศตะวันตกของตรอกเป่ยจิ่ง ข้ามถนนผิงหยางไป และ 

ผ่านหน้าบ้านของท่านลุงอู๋ที่เป็นช่างตีเหล็ก...อา! ถึงแล้ว

ฉวิซเีหมยวางตะกร้าไม้ไผ่ท่ีใช้บรรจกุระดาษและพู่กันท่ีใช้เป็นประจ�า 

ลงด้วยสีหน้าเครียดขึ้นเล็กน้อย นางส�ารวจรูปลักษณ์ของตัวเองและ 

แตะสายคาดหยกทีใ่ช้รดัมวยผมอยู่ว่าตรงดีหรือไม่ เม่ือส�ารวจจนแน่ใจว่า 

ไม่มีส่วนไหนที่บ่งบอกว่าตนเป็นสตรีแล้ว ถึงได้สูดลมหายใจเข้าปอดลึก

และก้าวไปเคาะประตู

ถ้าหากบอกว่านางไม่กลัวที่จะมาเป็นช่างวาดในบ้านของบุรุษ 

เพียงล�าพังเลยก็เป็นเรื่องโกหก แต่เมื่อคิดถึงใบหน้ากระจุ๋มกระจิ๋มน่ารัก

ของน้องชายกับน้องสาวแล้ว ความหวาดกลัวที่มีอยู่น้ันก็พลันมลาย 

หายไปกลายเป็นแค่ฝุ ่นควัน ด้วยพวกน้องๆ ทั้งสองคนมีค่ากับนาง

3 
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มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

"ใครน่ะ มารบกวนผู้อื่นเสียเช้าขนาดนี้"

นางหันหน้าไปมองดูแสงตะวันทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็อด 

เม้มริมฝีปากเข้าหากันมิได้ นี่มันไม่เช้าแล้วนะ ถ้าหากเป็นเวลาเข้าเฝ้า

ตอนยามเหม่า* นั่นต่างหากถึงจะเรียกว่าเช้า

แต่ฉิวซีเหมยก็มิได้เอ่ยโต้แย้ง นางก้าวออกไปค้อมตัวให้ท่ีหน้า 

บานประตูที่แง้มออกด้วยอาการสงบส�ารวม สีหน้ามีความมั่นอกมั่นใจ  

"ผู้น้อยแซ่เหมย ได้รับการว่าจ้างให้มาเป็นช่างวาดขอรับ"

"แซ่เหมยอะไรกัน ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อน..." เด็กหนุ่มผู้มีหน้าที ่

เฝ้าประตูหรี่ตาลงแล้วพลันก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ เขาจึงเปลี่ยน

ท่าทีเป็นเคารพนบนอบราวกับกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งทันควัน เขา 

ถูมือไปมาด้วยท่าทีประจบว่า "อ้อ! ท่านอาจารย์เหมยนี่เอง นายของข้า

คอยท่านอยู่นานแล้ว ท่านรีบเข้ามาเถอะขอรับ ผู้น้อยจะช่วยห้ิวของ 

ให้ท่าน..."

คนเราเมือ่ไม่มปีระโยชน์ก็ไม่มใีครอยากเข้าหา จู่ๆ  ค�าพูดประโยคนี ้

ก็ลอยเข้ามาในสมองของนาง

"ไม่ต้องหรอก น�้าใจของท่านข้าขอรับเอาไว้ด้วยใจ แต่ข้าไม่ชิน 

ให้ผู้อื่นมาช่วยถือของให้"

ประสบการณ์ที่เคยถูกคนคุ ้นเคยในบ้านคอยกลั่นแกล้ง และ 

แอบลอบวางยาในยา อาหาร ตลอดไปจนถึงเส้ือผ้าอย่างมีเจตนาร้าย 

ท�าให้ฉวิซเีหมยกลายเป็นคนทีต้่องคอยระแวดระวังผูอ้ืน่ไว้สามส่วนเสมอ

* ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 ถึง 07.00 น.
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แต่มใิช่ว่าคนทกุคนจะมจีติใจชัว่ร้ายกันไปหมด ก็ควรต้องรูจ้กัระวัง

ตนเอาไว้ก่อนย่อมเป็นเรื่องท่ีดีกว่า และเงินที่นางมีอยู่ในเวลานี้ก็ยัง 

น้อยเกินไป ฉวิซเีหมยจงึต้องคดิใคร่ครวญทกุอย่างให้ดีก่อนทีจ่ะท�าอะไร

ลงไปเพ่ือมใิห้กระทบกระเทือนไปถึงน้องสาวและน้องชายฝาแฝด เพราะ

นางคอืท่ีพ่ึงเดียวของพวกเขา ฉวิซเีหมยจงึมอิาจท�าให้เกิดข้อผิดพลาดข้ึน

จนทั้งสามชีวิตต้องเดินไปถึงทางตัน

ดังนั้นหลังจากท่ีได้กลับฟ้ืนคืนชีวิตมาใหม่ ฉิวซีเหมยจึงมีความ

ละเอยีดรอบคอบมากข้ึนกว่าเก่า และเพ่ือป้องกนัมใิห้ถูกผูอ้ืน่ลอบท�าร้าย 

นางจึงมิยอมให้ใครมาแตะต้องข้าวของของนางอีก เพราะย่ิงนางคอย

ระวังได้ดีเท่าไหร่ก็จะย่ิงยืดชีวิตของตัวเองออกไปได้ยาวนานเท่านั้น  

อีกทั้งนางไม่อยากท�าผิดซ�้าสอง เพราะมิอาจทนรับการสูญเสียญาติมิตร

คนใดไปได้อีกแล้ว

ซีหลัน ซีจู๋ พ่ีจะต้องปกป้องพวกเจ้า จะไม่ให้กลายเป็นเน้ือปลา 

ที่ถูกคนจับแล่ได้อีกแล้ว พ่ีจะต้องเลี้ยงดูพวกเจ้าทั้งสองคนให้เติบใหญ่ 

มิใช่ตายอยู่ในบ้านผุพังอย่างอ้างว้าง แม้แต่ร่างก็ยังผอมจนเหลือแต่

กระดูก

ฉิวซีเหมยปัดภาพที่ท�าให้หัวใจแหลกสลายนั่นทิ้งไป และฝืนท�าใจ

ให้เข้มแขง็อกีครัง้ แสงตะวนัสาดกระทบร่างของนางทีก้่าวข้ามธรณีประตู

สีแดงสดเข้าไปด้วยสีหน้านิ่งสงบ ริมฝีปากยกสูงข้ึนนิดหนึ่งอย่างคน 

ที่ตั้งใจจะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่

บ้านทีเ่พ่ิงผ่านการตกแต่งมาหมาดๆ มขีนาดใหญ่โตมาก หลงัจาก

คนเฝ้าประตูน�านางเข้าไปในตัวบ้านแล้ว ฉิวซีเหมยก็ได้พบกับพ่อบ้าน 
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วัยกลางคนผู้มีสีหน้าจริงจังคนหนึ่ง ใบหน้าของเขาปราศจากหนวดเครา 

กิริยาส�ารวมเรียบร้อยและเอาแต่พูดว่า "ขอเชิญตามข้ามา" ก่อนจะ 

น�าทางนางเดินไปด้วยสีหน้าเยือกเย็น

ถ้าหากฉิวซีเหมยมิใช่คุณหนูที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนของซิงชางป๋อ

มาก่อน นางคงจะเดินวกไปวนมาจนตาลายไปหมดแล้ว อีกทั้งทุกที่ 

ล้วนมีศาลารับลม หอสูง ศาลากลางน�้าและภูเขาจ�าลอง หากมิใช่ 

คนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านแล้ว น่ากลัวว่าคงต้องหลงทางชนิดหาทางออก 

ไม่เจอเป็นแน่

แต่ฉิวซีเหมยกลับจดจ�าเส้นทางท่ีผ่านมาได้อย่างแม่นย�า นาง 

ลอบส�ารวจการตกแต่งโดยรอบพร้อมๆ กับร่างภาพบ้านหลงันีเ้อาไว้ในใจ 

อย่างละเอียดว่าตรงไหนมีประตู ตรงไหนเป็นทางตัน

ความประมาทย่อมเป็นหนทางไปสูค่วามตาย และฉวิซเีหมยก็มไิด้

รู้จักมักคุ้นอะไรกับพ่อบ้านผู้มากความสามารถท่านน้ี หรือต่อให้รู้ แต ่

คนเราก็รู้ได้เพียงหน้ามิอาจรู้ใจ นางจึงต้องรู้จักเตรียมทางถอยเอาไว้ 

เพราะไม่อาจรู้ได้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนดีหรือคนร้ายในช่วงระยะเวลาอันส้ัน 

ความระมัดระวังจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

อันท่ีจริง บางครั้งฉิวซีเหมยก็รู้สึกว่าตนระแวดระวังมากเกินไป 

จนกลายเป็นน่าข�า ทว่าอีกใจหน่ึงก็พลันรู้สึกปวดแปลบ เพราะถ้าหาก 

มนีางเพียงล�าพัง นางก็คงมสินใจว่าเบือ้งหน้าจะเป็นถ�า้เสอืหรอืบ่อมงักร 

หรือต่อให้มีภูเขาดาบสูงร้อยจั้ง* อยู่ นางก็พร้อมออกจากบ้านสกุลติงท่ี 

ไร้น�้าใจอย่างชนิดยอมไปตายเอาดาบหน้า

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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แต่นี่นางยังมีน้องชายกับน้องสาวฝาแฝดอยู่ ชีวิตของนางจึง 

มิได้เป็นของนางแค่คนเดียว ฉิวซีเหมยจึงต้องคอยเฝ้าระวังทุกสิ่ง ต่อให้

เป็นแค่ก้อนหินเล็กๆ สักก้อน หรือก่ิงไม้เล็กๆ สักก่ิงนางก็ต้องก�าจัดมัน

ออกไป เพราะใครจะรู้ว่าใต้หินก้อนนั้นหรือก่ิงไม้ก่ิงน้ันจะมีหลุมบ่อที่ 

คอยดักให้นางร่วงลงไปอยู่หรือไม่

หลังจากผ่านความตายมาแล้วครั้งหน่ึง ฉิวซีเหมยก็เพ่ิมความ

ระมัดระวังมากขึ้นในทุกๆ ด้าน แม้แต่กับเรื่องง่ายๆ นางก็ยังเชื่อมโยงไป

ถึงอันตรายที่อาจจะตามมาได้ต่างๆ นานา พวกนางสามคนพ่ีน้อง 

จึงต้องปกป้องกันเหมือนต้นไม้ใบหญ้าล้วนเป็นกองทหาร* แต่น่ันเป็น

เพราะนางมิอาจพ่ายแพ้ในการพนันครั้งนี้ และไม่กล้าวางเดิมพันอะไร 

ทั้งสิ้น เพราะส�าหรับนาง ชีวิตหนึ่งที่สูญเสียไปก็ท�าให้อกสั่นขวัญหาย 

มากพอแล้ว

"เจ้ามาแล้วหรือ ข้ายังนึกว่าเจ้าจะมาตอนหลังเที่ยงเสียอีก เมื่อคืน

ข้านอนดึกไปหน่อย อย่างไรก็อย่าถือสาเลย" ก่วนหยวนซั่นมีท่าทาง

กระตือรือร้นเหมือนคนที่เพ่ิงไปฝึกหมัดมวยมารอบหน่ึง ใบหน้าแดงเรื่อ

ขณะเดินย้ิมเข้ามาใกล้นางจนฉิวซีเหมยได้กลิ่นเหงื่อจางๆ และเผลอ 

ถอยหลังไปก้าวหนึ่ง แก้มเนียนพลันร้อนจัด

"ช่วงก่อนปีใหม่มีงานมาก และข้าก็มีรับงานวาดภาพทิวทัศน์ของ

ลูกค้าเอาไว้อีกหลายเจ้า ดังน้ันจึงต้องมาตั้งแต่เช้าและท�างานได้ 

จนถึงตอนเท่ียงเท่านั้น" ฉิวซีเหมยฉวยโอกาสตอนที่บ้านสกุลติงก�าลัง 

ยุ่งกับเรือ่งงานปีใหม่จนไม่มใีครสนใจนางลอบออกมาทางประตดู้านหลงั 

* ต้นไม้ใบหญ้าล้วนเป็นกองทหาร เป็นส�านวนอุปมาถึงอาการตื่นกลัวเกินกว่าเหตุ
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อย่างเงียบเชียบ

เวลาน้ีนางถูกแขวนป้ายให้เป็น 'ภรรยาขี้โรค' ไปเรียบร้อยแล้ว 

นอกจากสามทีีบ่างครัง้ก็ฉกุคดิได้ว่าตนยงัมภีรรยาอกีคนหน่ึงแล้ว คนอืน่ๆ  

ที่เหลือก็ล้วนมิอยากท�าให้หลู่ซื่อขัดเคืองใจด้วยการพาตัวเข้ามาใกล ้

นายหญิงน้อยที่หลู่ซื่อชิงชัง อีกท้ังเรือนพักที่ฉิวซีเหมยรักษาตัวอยู่ก็ 

ตัง้อยู่ห่างออกมาจากทุกคนด้วย ย่ิงท�าให้มคีนผ่านไปมาน้อยมาก แม้แต่

โย่วหงเองก็ยังถูกฉิวซีเหมยส่งตัวออกไป และชิงเหมียวก็เอาแต่ตัดเย็บ 

ชุดกระโปรงอยู่แต่ในห้อง เพราะฉิวซีเหมยมักจะกินมื้อเท่ียงเลยเวลา 

ไปมาก ดังนั้นนางจึงต้องกลับไปให้ถึงบ้านในตอนเท่ียง และมีเวลา 

แค่เพียงสองชั่วยามในการวาดภาพ ซึ่งนางก็คิดเอาไว้แล้วว่าจะต้อง 

รีบวาดให้เสร็จโดยไว

ฉิวซีเหมยกินอาหารเช้ามาจากบ้านเพ่ือให้สาวใช้ที่มีหน้าที่ 

ส่งอาหารเป็นพยานว่านางอยู่ที่ห้องพัก จากน้ันก็ไล่พวกสาวใช้ออกไป

เพ่ือมิให้มารบกวนการพักผ่อน รอจนทุกคนเดินจากไปไกลแล้ว นาง 

จึงขัดกลอนประตู จัดแจงแปลงโฉมและปีนหน้าต่างหนีออกมา

ทว่าบนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอน เพราะฉะนั้นนางจึงมิอาจประมาท

"พวกเราอุตส่าห์มีวาสนาต่อกันท้ังที เจ้าจะไม่อยู่กินข้าวที่บ้านข้า

ก่อนหรือ ดูเอาเถอะ ไหล่เจ้าบางเหมือนจะปลิวลมได้อยู่แล้ว ถึงแม ้

บ้านข้าจะไม่มีสิ่งใด แต่แค่ข้าวสักมื้อก็ยังพอมีให้ได้หรอกน่า เจ้ามิต้อง

เกรงใจ"

นางผอมเกินไปแล้วจรงิๆ แม้แต่แขนก็เรียวเล็กราวกับต้นไผ่อย่างไร

อย่างนั้น
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สายตาของก่วนหยวนซั่นเผลอมองไปท่ีข้อมือบางขาวผุดผาดที่ 

โผล่พ้นชายแขนเสื้อแล้วหัวใจก็พลันเต้นตุบๆ

"ไม่ได้หรอก ที่บ้านข้าก็มีคนคอยกินข้าวด้วยเช่นกัน" เมื่อคิดไปถึง

รอยยิ้มไร้เดียงสาของน้องสาวและน้องชาย ฉิวซีเหมยก็แย้มรอยย้ิม 

อ่อนโยนออกมา

นางไม่รู ้เลยว่ารอยยิ้มของตนนั้นราวกับจะหลอมละลายหิมะ 

ในฤดหูนาวให้กลายเป็นธารน�า้แห่งฤดูวสนัต์ ไหลรนิเข้าสูห่วัใจทีค่ล้ายจะ 

หลุดลอยออกจากตัวก่วนหยวนซั่นไปชั่วขณะ ท�าให้เขาบังเกิดความรู้สึก

รุ่มร้อนขึ้นมาอย่างน่าประหลาด

"มคีนคอยเจ้าอยู่หรอื" ก่วนหยวนซัน่น่ิวหน้าอย่างไม่พอใจ น�า้เสยีง

คล้ายก�าลังกลืนทรายเหล็กนับสิบชั่ง* อยู่ ฟังดูขุ่นมัวเป็นอย่างมาก

ฉิวซีเหมยย้ิมแต่ก็มิได้ตอบพร้อมท้ังวางตะกร้าไม้ไผ่ลงกับพ้ืน  

"ท่านคิดจะวาดภาพที่ไหนก่อนหรือ ข้าจะได้ไปลองดูท�าเลและวางแผน

วาดภาพด้วย"

ก่วนหยวนซั่นชี้นิ้วส่งๆ ไปทางหนึ่ง "ตรงนั้น"

ต�าแหน่งที่เขาชี้น้ันเป็นมุมก�าแพงท่ีสร้างจากก้อนหินทะเลสาบ 

ไร้ประกาย มต้ีนไม้แห้งๆ ท่ีใบร่วงไปจนหมดแล้วและมกีองหมิะทับถมกัน

จนก่ิงหนักห้อยลงมา ดูงดงามราวกับภาพวาด แต่ก็ยังปราศจากความ

โดดเด่น

ทว่าในสายตาของผู้มีความรู้ในด้านศิลปะแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็น 

ภาพวาดได้ สุดแล้วแต่อารมณ์และฝีมือในการรังสรรค ์  แม ้แต ่ 

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน ที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ดอกเบญจมาศป่าดอกน้อยก็สามารถกลายมาเป็นโลกท้ังใบได้ด้วย 

เช่นกัน

"ได้ ขอท่านกรุณาคอยสักครู่"

"อา! เจ้าจะวาดแล้วจริงๆ หรือ" ก่วนหยวนซั่นที่ชี้นิ้วส่งเดชไป 

รู้สึกแปลกใจ

ฉวิซเีหมยจดัเตรยีมอปุกรณ์วาดภาพมาเองอย่างพร้อมสรรพ แม้จะ

ไม่มีโต๊ะแต่ก็สามารถใช้แผ่นไม้เคลือบน�้ามันแบบพับได้ยาวห้าเชียะ* 

กว้างสามเชียะแทน โดยท่ีใต้แผ่นไม้น้ันมีขาตั้งแบบสามขา ความสูง 

สองเชียะ สามารถใช้เรียงพู่กันและน�้าหมึกได้ครบ

พอเห็นนางเตรียมข้าวของทุกอย่างมาเอง แม้แต่น�้าชาก็มีใส่

กระบอกไม้ไผ่มาเองด้วยแล้ว ก่วนหยวนซั่นก็รู้สึกท้อใจราวกับคนท่ี 

ได้รับความพ่ายแพ้ จึงมีสีหน้ามืดครึ้มข้ึนอีกหลายส่วน เขาคิดอย่าง

หงุดหงิดว่านางช่างเตรียมตัวมาดีขนาดนี้แล้วยังจะมีอะไรที่เขาท�าได้อีก

วีรบุรุษไร้สนามรบให้สร้างชื่อ คือสิ่งที่สะท้อนอยู่ในใจเขาในยามนี้

ฉิวซีเหมยตกใจเพราะเสียงอุทานของอีกฝ่ายจนเผลอชะงักมือค้าง 

สีหน้างุนงง ไม่รู้ว่าจะวางพู่กันที่หยิบขึ้นมาแล้วลงดีหรือไม่

"ท่านมิได้เชิญข้ามาวาดภาพหรอกหรือ"

หรือเขาไม่คิดอยากได้ภาพวาดแล้ว

"เปล่าๆ เจ้าอยากจะวาดอะไรก็วาดไปเถอะ ข้าอยากให้เจ้าวาดภาพ

ตดิไว้ทุกซอกทกุมมุในบ้านเลยล่ะ หรอืถ้ารูส้กึเหนือ่ยก็พักก่อนได้ ไม่รบี..." 

เขาโบกมืออย่างพยายามท�าให้ดูเป็นปกติที่สุด
* เชียะ (ฉื่อ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ไม่มใีครรูว่้าแท้ทีจ่รงิแล้วก่วนหยวนซัน่ก�าลงัขบฟันจนกรามแทบแตก  

ทั้งที่ตนเป็นถึงผู้ตรวจการและผู้แทนพระองค์แท้ๆ แต่กลับเอาหน้ามา 

ขายให้แก่สตรีท่ีมีอาชีพขายภาพนางหนึ่งจนไม่เหลือมาดสง่างามอย่าง

ชนชั้นของผู้ปกครอง หรือแม้แต่ความเยือกเย็นที่เคยมีในเวลาปกติ  

ท�าให้เขารู้สึกอยากจะเอาหัวตัวเองไปโหม่งเข้ากับเสาหินยิ่งนัก

ใครจะไปรู้ว่านางจะมาที่บ้านเขาเช้าขนาดนี้ เพราะปกติช่วงเช้า 

เป็นเวลาท�างานและจัดการเรื่องจุกจิกจิปาถะทั้งภายนอกและภายใน 

ตัวบ้านของพ่อบ้าน ต้ังแต่เรื่องคิดค�านวณบัญชีของร้านค้าและไร่นา  

ไปจนถึงเร่ืองการตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งสี่ฤดู หรือเร่ืองเบี้ยหวัดของคนงาน  

ท�าให้แทบไม่มเีวลาว่าง ดงันัน้จงึไม่มผีูดี้เมอืงหลวงคนไหนมาเย่ียมเยียนกัน 

ตอนก่อนเที่ยงเลยสักคน

ตอนทีฉ่วิซเีหมยมาถึงน้ัน ก่วนหยวนซัน่ก�าลงัคุยค้างอยู่กบัพวกผู้ช่วย 

เรื่องท่ีจะวางเบ็ดตกปลาตัวใหญ่กันอย่างไรจึงจะได้รู้ถึงสายสัมพันธ ์

ของพวกขุนนางทุจริต รวมไปถึงการแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มคนพวกน้ัน 

อีกด้วย

เขาอุตส่าห์ทิ้งพวกบุรุษตัวเหม็นนั่นเพ่ือออกมาต้อนรับนางที่ 

แต่งกายเหมือนบุรุษด้วยความรู้สึกตื่นเต้นยินดี แต่นางกลับมิได้ให ้

ความสนใจเขาเลยสักนิด คิดแต่จะมาวาดภาพอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งยัง

ท�าท่าทางเบ่ือหน่ายราวกับว่าการมองเขาเป็นเรื่องท่ีสิ้นเปลืองสายตา

อย่างไรอย่างนั้น

ช่างเถอะๆ เหตุใดเขาจะต้องหงุดหงิด ในเมื่อตัวเขาเองก็แค่ชื่นชม

ในฝีมือการวาดภาพและสติปัญญาของนางเท่านั้นมิใช่หรือ

Page ���������������.indd   72 9/5/2560 BE   13:23



73

จี้ ชิว

ก่วนหยวนซั่นพยายามปลอบใจตนเองมิให้ไปคิดหาเหตุผลว่า 

เพราะเหตุใดตนเองถึงได้นึกสนใจสตรีท่ีไปขายภาพอักษรอยู่ท่ีตลาด 

จนอยากจะท�าดีกับนางให้มากยิ่งขึ้น

"ท่านไม่รีบหรือ เช่นน้ันข้าก็จะค่อยๆ วาดอย่างประณีตเพ่ือให้ได้

ภาพวาดท่ีดีก็แล้วกัน จะได้คุ้มกับเงินท่ีท่านจ่ายด้วย" ราคาภาพวาด 

ถึงหนึ่งร้อยต�าลึงนั่นท�าให้นางรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ เพราะคนที ่

วาดภาพได้หาใช่มีนางแค่เพียงคนเดียวเท่านั้น

"ก็ไม่เชงิ แต่อย่างน้อยทุกสองหรอืสามวนัข้าก็อยากจะเหน็พัฒนาการ 

ของเจ้า วาดตั้งแต่ทิวทัศน์ฤดูเหมันต์ไปจนถึงดอกไม้บานยามวสันต์เลย

ได้หรอืไม่ ทีน่ี่มดีอกไม้ให้วาดได้ตัง้มากมาย ยามน้ีข้ากลบัเหน็แค่ดอกบวั

เกลื่อนกลาดอยู่ในสระ กับดอกกุ้ยชูช่อสะพรั่งเท่านั้น" เขาบอกเป็นนัยว่า

มิให้นางรับงานของ 'คนอื่น' ให้มากนัก ให้ตั้งใจวาดภาพให้แค่ที่บ้านเขา

หลังเดียวก็พอแล้ว

เขาเป็นคนยึดมัน่ถือมัน่ เวลาตัง้ใจจะท�าอะไรแล้วก็ต้องท�าให้ถึงทีส่ดุ  

ใครอยากจะว่าอย่างไรก็ว่าไป เขาจะท�าเฉพาะทีเ่ขาอยากจะท�าอย่างเดยีว 

ดังน้ันแม้แต่คนที่เขาต้องตาก็ห้ามผู้อื่นเข้ามายุ่ง ซึ่งบางทีนิสัยที่เป็นคน

เปิดเผยแบบนี้ของเขาอาจได้รับมาจากการสอนสั่งของผู้เป็นมารดา 

ก็เป็นได้

เนื่องจากหังซื่อมักสอนบุตรชายอยู่เสมอว่าให้ตั้งใจท�าในส่ิงที่ตน 

ได้เลอืกแล้ว และไม่ว่าเขาจะเลอืกเดนิทางใดก็ขอให้มัน่ใจว่าบนเส้นทาง

สายนั้นมีหัวใจของเขาอยู่ด้วย เพราะเมื่อมีหัวใจน�าทางอยู่ ต่อให้เกิด 

ข้อผิดพลาดขึ้น เขาก็จะได้มิรู้สึกผิด ดังนั้นสิ่งส�าคัญคือเขาต้องตัดสินใจ
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ให้ได้ว่าเขาต้องการจะท�าหรือไม่ แล้วปัญหาท่ีตามมาภายหลังก็จะ 

กลายเป็นแค่บททดสอบเท่านั้น

ที่หังซื่อสอนเรื่องแปลกๆ ให้แก่บุตรชายเช่นน้ีเพราะนางเห็นว่า 

การบอกให้บุตรกตัญญูต่อตนเป็นเรื่องท่ีน่าหัวเราะ เพราะความกตัญญู

นัน้ต้องเป็นสิง่ทีเ่กิดขึน้เอง ใช่ว่าผูใ้ดจะบงัคบัใครได้ หาไม่มนัก็จะเป็นแค่

ความงมงายอย่างหนึ่งเท่านั้น จริงอยู่ท่ีตามหลักแล้วนางต้องกตัญญู 

ต่อแม่สามี แต่การจะให้ยอมลงให้อีกฝ่ายถึงขนาดแทรกตัวเองเข้าไป 

ยุ่งเรื่องในมุ้งของบุตรชายที่โตเป็นพ่อคนได้แล้วว่าเขาควรร่วมหอกับ 

สตรีคนใด แบบนั้นหังซื่อก็มองว่ามากเกินไป

ฝ่ายก่วนจี้ซื่อผู ้ถูกภรรยาสอนสั่งมาอย่างเข้มงวดเจียนตายก็ 

หวาดเกรงนางดั่งกลัวเสือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ยอมลงให้นางทุกอย่าง 

ส่วนวาจาของผู้เป็นมารดานั้น เขาเพียงฟังเข้าหูซ้ายแล้วทะลุออกหูขวา 

ท�าเอาฮหูยินผูเ้ฒ่าเดอืดดาลเพราะท�าอะไรบตุรชายไม่ได้ ได้แต่พยายาม

คิดหาวิธียัดเยียดสตรีให้แก่พวกหลานๆ อย่างสุดชีวิต ดังนั้นแม่สามี 

กับสะใภ้จึงมิใคร่จะลงรอยกันนัก

จึงอาจพูดได้ว่านิสัยเอาแต่ใจตนเป็นใหญ่ของก่วนหยวนซั่นนี ้

เป็นสิ่งท่ีเขาได้รับถ่ายทอดมาจากหังซื่อ เมื่อมารดาของเขามิใช่ผู ้ที่

เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีอะไร และไม่เห็นความจ�าเป็นว่า 

คนเป็นบุตรต้องท�าตามค�าสั่งของผู้ใหญ่ทุกอย่าง เขาจึงมีความคิดอ่าน

หลายอย่างท่ีไม่เป็นที่ยอมรับของราชส�านัก และมักพูดจาให้ผู้อื่นรู้สึก 

ตกตะลึงพรึงเพริดได้อยู่เสมอ

ฉวิซเีหมยย้ิมข�าเรือ่งภาพวาดทีเ่ขาสัง่ "คณุชายก่วนคดิมากเกินไปแล้ว  
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เมื่อรับเงินของผู้อื่นมาย่อมต้องท�างานให้ด้วยความซื่อสัตย์ ข้าขอรับรอง

ว่าภายในสองเดอืนน้ีข้าจะต้องวาดภาพให้เสรจ็ไม่น้อยกว่าสบิภาพได้อย่าง 

แน่นอน เรื่องนี้ท่านสบายใจได้" 

นางวางแผนเอาไว้แล้วว่าภายในสองเดอืนนีจ้ะต้องหาทางออกจาก

บ้านสกุลติงให้จงได้ โดยจะอาศัยช่วงเวลาที่ออกมาขายภาพอักษรน้ี 

หาบ้านหลังเล็กๆ ที่ไม่ค่อยสะดุดตาและมิดชิดสักแห่งหน่ึงเพ่ือเช่าอยู่ 

สักครึ่งปีก่อน คอยจนทุกอย่างเข้าที่เข้าทางดีแล้วค่อยพาน้องๆ ออกจาก

เมืองนี้ไปหาอ�าเภอเล็กๆ เงียบสงบสักแห่งเพ่ือลงหลักปักฐาน ซื้อบ้าน 

และขึ้นทะเบียนเข้าไปอยู่อย่างเป็นทางการ แล้วใช้ชีวิตแบบพอเพียง

นางมไิด้อยากได้เงนิพันต�าลงึจากคณุชายก่วนจริงๆ อย่างมากก็แค่

เจ็ดแปดร้อยต�าลึงก็เพียงพอแล้ว คนเราไม่ควรละโมบโลภมากนัก แค่ 

พอมพีอใช้ก็ดเีหลอืแหล่แล้ว อย่างมากถ้าหากขาดแคลนเงินทอง ฉิวซีเหมย 

ก็ยังสามารถหางานสอนหนังสือเป็นอาจารย์หญิงได้

พวกตระกลูคนใหญ่คนโตนิยมเชญิสตรท่ีีมคีวามรูล้กึซึง้และกว้างขวาง 

เข้าไปสอนสั่งกุลธิดาในบ้าน โดยสตรีผู้เป็นอาจารย์สอนนั้นมิจ�าเป็นต้อง

เป็นอัจฉริยะ แค่พอมีความสามารถอยู่บ้างก็พอ แต่จะต้องมีความรู ้

ด้านอักษร หรือถ้าหากสามารถเขียนพู่กันงามๆ ได้ก็จะย่ิงดี ซ�้าเมื่อ 

การเรยีนนัน้ไม่มจีดุสิน้สดุ ดังน้ันการศึกษาหาความรูจ้งึไร้ขอบเขตไปด้วย

"อา เจ้านีจ่รงิจงัเกนิไปหน่อยแล้ว ข้ามไิด้เร่งให้เจ้าวาดภาพออกมา

เร็วๆ เสียหน่อย แค่วสันต์มีภาพทิวทัศน์ของวสันต์ คิมหันต์มีความคึกคัก

ของคิมหันต์ ฤดูใบไม้ร่วงก็มีความงดงามหลากหลายของดอกกุ้ย และ 

ฤดหูนาวมดีอกเหมยให้ชมก็พอ...เอาแบบน้ีล่ะ ในฤดหูนึง่เจ้ากว็าดออกมา 
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สักสองภาพ วาดต่อเน่ืองกันสักหนึ่งปี แล้วพอปีใหม่ก็ค่อยวาดใหม่อีก 

สักเจ็ดแปดภาพ"

เห็นไหมล่ะ! แค่นี้นางก็มีภาพให้วาดครบทั้งส่ีฤดูแล้ว ยังมี 

เรือนพักให้วาดอีกเป็นสิบหลัง ท้ังเหนือใต้ออกตกต่างก็ล้วนมีทิวทัศน ์

ที่ไม่ซ�้าแบบกัน

นอกจากนี้ เขายังมีจวนของเกาเซิ่งโหวท่ีเมืองหลวง กับบ้านพัก 

ตากอากาศที่ชานเมืองให้นางวาดได้อีกแปดปีสิบปีด้วย

ชืน่ชมทวิทศัน์อนังดงามทัง้สีฤ่ดกูาล...ฉวิซเีหมยก็อยากจะท�าแบบนัน้ 

อยู่เหมือนกัน แต่น่าเสียดายท่ีคงมิอาจเป็นไปได้ "ขอบคุณในน�้าใจของ

คณุชายก่วน แต่เกรงว่าคงต้องท�าให้ท่านผดิหวังแล้ว เพราะทีบ้่านของข้า

มีธุระมาก หลังจากฤดูใบไม้ผลินี้ก็จะเดินทางกลับไปถิ่นเดิมแล้ว"

"เจ้าจะกลับชนบท"

นางมิใช่คนเมืองหลวงหรอกหรือ

"ถูกต้อง หลุมศพของบิดามารดาข้ายังอยู่ท่ีบ้านเดิม" ฉิวซีเหมย 

พูดด้วยสีหน้าเป็นปกติ ทั้งที่ความจริงแล้วป้ายวิญญาณของบิดามารดา

นางอยู่ที่ศาลบรรพบุรุษให้บุตรหลานคอยกราบไหว้

เพ่ือป้องกันไม่ให้สกลุตงิตามหาตวันาง ฉวิซเีหมยจงึวางแผนว่าจะ

ไม่กลบัไปทีบ้่านเดมิสกัสองสามปี เพราะถึงอย่างไรเฉินซือ่ผูเ้ป็นท่านป้าใหญ่ 

ก็มยิอมให้นางเข้าไปท่ีศาลบรรพบรุษุอยู่แล้ว ถ้าขืนนางพาน้องๆ กลบัไป

จรงิๆ ก็คงมแีต่จะถูกไล่ออกมา เน่ืองจากอกีฝ่ายกลัวมากว่าพวกนางสามคน 

พี่น้องจะไปแย่งชิงต�าแหน่งของบุตรชายตน

"เช่นนั้นที่บ้านของเจ้ามีใครอยู่บ้าง" นัยน์ตาสีด�าของก่วนหยวนซั่น 
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ทอประกายเร้นลับ แต่ปากกลับถามด้วยน�้าเสียงคล้ายไม่ใส่ใจ

นางลังเลเล็กน้อย "มีน้องชายหนึ่งคน กับน้องสาวอีกหนึ่งคน"

"ข้าเองก็มีพ่ีชายหน่ึงคน กับน้องชายหน่ึงคนเช่นกัน ตัวข้าเป็นลูก

คนที่สอง ต่อไปเจ้าก็อย่าเรียกข้าว่าคุณชายก่วนอีกเลย มันขัดๆ อย่างไร

ชอบกล ให้เรียกข้าว่าคุณชายรองหรือไม่ก็พี่ก่วนจะดีกว่า"

อา แบบน้ีแหละใช่ จะได้ไม่ฟังดหู่างเหนิกันเกินไปด้วย ก่วนหยวนซ่ัน 

อารมณ์ดทีีไ่ด้มน้ีองสาวคนใหม่ และคดิว่าน่ีเป็นวิธีการทีช่าญฉลาดอย่างย่ิง  

เพราะพอพวกเขาเรียกกันเป็นพ่ีเป็นน้องแล้ว เขาก็ย่อมมีสิทธ์ิสอดมือ

เข้าไปยุ่งเรื่องของนางได้อีกด้วย

"แบบน้ีคงไม่เหมาะกระมัง ข้าเป็นแค่เพียงช่างวาดคนหน่ึงเท่าน้ัน 

มิกล้าอาจเอื้อมหรอกขอรับ" ฉิวซีเหมยพยายามบอกปัดเพราะมิอยาก 

จะมีปัญหาใหม่เข้ามาเพิ่ม

ส�าหรับหญิงสาวแล้ว ความหวังดีของก่วนหยวนซั่นมีแต่จะน�ามา

ซึ่งความยุ่งยากต่อแผนการออกจากบ้านสกุลติงของนางเท่าน้ัน นาง 

จึงพยายามท�าทุกอย่างให้มีปัญหาน้อยที่สุด

แต่คนท่ีนางก�าลังเผชิญหน้าอยู่ด้วยนี้เป็นอันธพาลผู้มิยอมรับ 

ค�าปฏิเสธจากใครง่ายๆ นางจึงไม่อาจหลบพ้นไปจากเร่ืองยุ่งในคร้ังนี้  

เมื่อท่านผู้แทนพระองค์ตัวร้ายเอ่ยปากข่มขู่ว่า

"อย่าลืมสิว่าเงินค่าภาพของเจ้ายังอยู่ในมือข้าอีกส่วนหน่ึง" เขา 

หรี่ตาลงและยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ราวกับหมาป่าตัวหนึ่ง

"เรื่องนี้..." พอพูดถึงเงิน ความหยิ่งทะนงของฉิวซีเหมยก็สูญสลาย

หายไปในทันที
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บางครัง้ยอดคนก็จ�าต้องยอมจ�านนให้แก่เศษเงินเช่นกัน นับประสา

อะไรกับฉิวซีเหมยที่มิใช่ยอดคนมาจากที่ไหน แต่เป็นแค่คนเข็ญใจที่ถูก

บีบคั้นจนต้องเชิดหน้าขึ้นสู้เท่านั้น นางจึงต้องการเงินก้อนนี้ยิ่งนัก

"ซเีอ๋อร์ เจ้าควรเรยีกข้าว่าอย่างไรนะ" ก่วนหยวนซัน่ย้ิมยิงฟันอย่าง

ล�าพองใจ

ฉวิซเีหมยแทบอยากจะกระโดดหนีด้วยความตกใจเมือ่ได้ยินอกีฝ่าย 

เรียกนางว่า 'ซีเอ๋อร์' แต่ก็ต้องพยายามระงับความแตกตื่นนั้นเอาไว้

"ในเมื่อพี่ก่วนมีน�้าใจ เหมยซีก็ไม่ขัด คงต้องล่วงเกินท่านแล้ว"

จากนั้นคือการวาดภาพอย่างเงียบๆ ทั้งสองคนไม่มีใครพูดอะไร  

มีเพียงสายลมพัดโชยผ่านยอดหญ้าที่มีหยาดน�้าเกาะพราว ก้อนหิน 

สีเทากับต้นไม้แห้งเริ่มปรากฏให้เห็นในภาพวาด ซ่ึงนอกจากสีเทาขาว 

เป็นจุดๆ บนรูปของต้นไม้แห้งนั้นแล้ว ยังมีสีเขียวๆ แทรกตัวออกมาจาก

กองหิมะที่ทับสุมกันอีกด้วย

ปลายพู่กันตวัดไปมาไม่หยุด นางแต่งแต้มสีของต้นไม้แห้งนั้น 

ด้วยสีชา และวาดมุมของเรือนหลังหน่ึงขึ้นมาได้เหมือนจริงด้วยสีหมึก 

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท�าให้รู ้สึกราวกับว่าเมื่อเหมันต์อันยาวนาน 

ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ต้นไม้แห้งนี้ก็จะกลับมาแตกใบชูช่อได้อีกครั้งเมื่อ 

ฤดสูารทมาเยือน แม้แต่ก้อนหินใหญ่ทีข้่างสระน�า้ก็ยังอดุมไปด้วยตะไคร่

สีเขียว เมื่อลมแห่งฤดูสารทพัดผ่าน ไม้ดอกก็ไหวเอนไปตามแรงลม...

"พวกเจ้าว่าคณุชายรองเพ้ียนไปแล้วหรอืไม่ เพราะเหตใุดถึงเอาแต่

จ้องช่างวาดนั่นจนแทบไม่ขยับตัวเช่นนั้น พวกเราไปเชิญหมอมาตรวจดู

อาการของคุณชายสักหน่อยดีหรือไม่"
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จี้ ชิว

คนป่วยต้องรีบรักษาเพราะถ้าหากชักช้าจนอาการลุกลามก็จะ 

ไม่ทันกาลแล้ว ซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นจริง ฮูหยินก็คง...

เมื่อคิดถึงฮูหยินของท่านโหวผู้ 'อ่อนโยนมีเมตตา' แล้วโม่เสี่ยวเซิง

ก็รู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวด้วยความหวาดกลัวจนหน้าผากมีเหงื่อเย็นๆ ไหล

ซึมออกมา

ที่ปรึกษาเหวินมองดูคนสองคนท่ีอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักแล้วก็

เผลอขมวดหัวคิ้ว "มีบางอย่างผิดปกติจริงๆ ด้วย แต่เจ้ากล้าเข้าไปบอก

คุณชายรองว่าเขาป่วยหนักหรือไม่เล่า"

"เรื่องนี้..."

เมือ่ดภูายนอกแล้ว คณุชายรองดเูหมอืนเป็นคนพูดง่าย แต่แท้ท่ีจริง 

ก็ร้ายพอๆ กับมารดาของเขานั่นแหละ แล้วผู้ใดเล่าจะกล้า

"ไม่ต้องใจร้อน โรคน้ีเป็นแล้วเดี๋ยวก็หาย ดูๆ ไปแล้วสองคนนั้น 

เขาก็สมกันดีนะ" โหลวซีหยวน ผู้เป็นผู้ช่วยอีกคนและมีนิสัยชอบท�า 

เรื่องยุ่งอยู่เสมอพูดด้วยน�้าเสียงสบายๆ 

"สมกัน!" ลมหายใจของทุกคนสะดุด ท้ายทอยชาวาบ ฟันกรามเริ่ม

เจ็บแปลบขณะถลึงมองท่านผู้แทนพระองค์ของตนอย่างตาไม่กะพริบ

ทว่าเมือ่พวกเขาเห็นช่างวาดทีก่�าลงัวาดภาพมรูีปลกัษณ์อนังดงาม

ละเมียดละไมสง่าสดใส แม้ปราศจากเคร่ืองส�าอางแต่งแต้ม ดวงตา 

วาววับราวกับไข่มกุงาม ค้ิวโค้งโก่งดุจทิวเขา จมกูโด่งเป็นสนัตรง รมิฝีปาก

อิ่มสีชาด ดูน่ารักไร้เดียงสา งามราวกับโฉมสะคราญผู้หนึ่ง

อืม ดูเหมือนจะสมกันจริงๆ นั่นแหละ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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