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เฮยเจี๋ยหมิง

ฤดูใบไม้ผลิ 

เหนือคลื่นน�้ำสีเขียว ต้นหลิวเขียวขจีพลิ้วโบกตำมสำยลม 

ชำยหนุ่มนั่งงอเข่ำ พิงรำวกั้นบนเรือส�ำรำญด้วยท่วงท่ำผ่อนคลำย 

เรือส�ำรำญไม่ได้ประดับตกแต่งด้วยสีทองหรือสีเงิน แต่กลับ 

มีขื่อแกะสลักและเสำวำดลวดลำยอยู่ทุกที่ ภำพแกะสลักบนหลังคำโค้ง

มิใช่เซียนหรือสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิ แต่เป็นเทพธิดำนุ่งน้อยห่มน้อย เรือส�ำรำญ

ที่สูงเท่ำอำคำรสองชั้นสร้ำงจำกไม้หนำนมู่ ด้ำนในช่องหน้ำต่ำงกรุด้วย

กระจกเจ็ดสีล�้ำค่ำ ระเบียงทำงเดินแขวนผ้ำโปร่งไว้ พอตกกลำงคืน  

แสงท่ีสะท้อนออกมำพำให้เรือส�ำรำญท้ังล�ำดูเหมือนอัญมณีเม็ดใหญ่  

เห็นแล้วชวนลุ่มหลงตำลำย 

แม้จะเป็นตอนกลำงวนัเช่นวนันี ้ เรอืล�ำนีก็้มกัจะดงึดดูสำยตำผูค้น

ได้เสมอ 

ความอ่อนโยน
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สำยลมฤดูใบไม้ผลิพัดม่ำนโปร่งบนเรือจนปลิว พัดต้นหลิวสีเขียว 

รมิฝ่ังจนพลิว้ไหว นักดนตรด้ีำนข้ำงบ้ำงเป่ำเซงิและเซยีว* บ้ำงบรรเลงพิณ 

ท่วงท�ำนองลอยล่องไปตำมสำยลม บนยกพ้ืนด้ำนหน้ำตรงชั้นบนของ 

เรือส�ำรำญ นำงร�ำก�ำลังร่ำยร�ำตำมเสียงเพลง 

บำงครั้งบำงครำจะได้ยินเสียงหัวเรำะหวำนแว่วดังมำจำกบนนั้น 

แต่ยำมนี้สตรีเหล่ำนั้นต่ำงมิได้มำรบกวนเขำ 

ชำยหนุม่ทีน่ั่งอยู่ข้ำงเรอืไม่ได้รวบผมยำวขึน้มำและใช้ป่ินกลดัเป็นมวย 

แต่กลบัปล่อยผมสดี�ำให้แผ่สยำย เสือ้ด้ำนหน้ำแบะออกครึง่หน่ึง เผยให้เห็น

แผงอกก�ำย�ำกว่ำครึง่อย่ำงไม่สอดคล้องกับขนบประเพณีแม้แต่น้อย อกีทัง้ 

ยังมเีชอืกสดี�ำเส้นหน่ึงท่ีคล้องกุญแจอำยุยืน** กับยันต์คุม้ภัยแขวนห้อยอยู่

บนน้ัน

เขำถือสุรำกำหนึ่ง มองผู้คนท่ีสัญจรไปมำบนฝั่งด้วยสีหน้ำเฉยชำ 

ยกกำขึ้นจ่อปำกดื่มสุรำเป็นครั้งครำว 

คนเหล่ำน้ันหลบเลี่ยงสำยตำเขำ ทว่ำหลังจำกเรือแล่นผ่ำนไป 

กลับชี้นิ้ววิพำกษ์วิจำรณ์เรือส�ำรำญหรูหรำล�ำนี้ 

ในเมืองซูโจว ทุกคนต่ำงรู้จักเรือส�ำรำญล�ำนี้และรู้จักเขำ 

เขำคือโจวชิ่ง 

ไกลออกไป แม้จะสวมหมวกม่ำนและมีผ้ำโปร่งขวำงก้ันอยู่  

นำงที่อยู่บนฝั่งก็ยังมองเห็นเรือล�ำนั้น มองเห็นเขำ 

นำงควรเบนสำยตำออกไป 
* เซิงและเซียวเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่ำของจีน เซิงมีลักษณะคล้ำยแคน เซียวมีลักษณะคล้ำยขลุ่ย
** กุญแจอำยุยืน เป็นเครื่องประดับที่นิยมห้อยไว้ที่คอเด็กเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ท�ำจำกโลหะเงินหรือทอง
เป็นรูปแม่กุญแจสมัยโบรำณซึ่งมีรูปร่ำงใกล้เคียงกับไต จึงเรียกอีกชื่อว่ำกุญแจรูปไต ชำวจีนเชื่อว่ำ 
กำรสวมกุญแจอำยุยืนจะช่วยคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย แคล้วคลำดจำกอันตรำย
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"โจวชิ่ง เป็นโจวชิ่ง..." 

"โจวชิ่งมำแล้ว..." 

"อย่ำมองๆ รีบหันไปทำงอื่น...อย่ำจ้องเขำ..." 

เสยีงวิพำกษ์วจิำรณ์แผ่วเบำดังมำจำกทศิทำงทีเ่ขำผ่ำนมำประหนึง่

คลื่นน�้ำ

รำวกับสิ่งท่ีเรือล�ำน้ันแหวกฝ่ำมิใช่เพียงน�้ำ แต่ยังรวมถึงผู้คน 

บนท้องถนน

เขำคือจอมเผด็จกำร 

ทนัทีท่ีเหน็เรอืส�ำรำญล�ำนี ้ เห็นบรุุษผูน้ี ้ ข่ำวลอืทัง้หมดท่ีเคยได้ยิน 

ได้ฟังพลันผุดขึ้นมำในพริบตำ

เขำหำใช่พระญำติหรอืเชือ้พระวงศ์ ท้ังยังมใิช่ขุนนำง ย่ิงมใิช่พ่อค้ำ 

ทีร่�ำ่รวยท่ีสดุในเมอืง แต่ทีน่ี่ ไม่ว่ำใครต่ำงต้องหวำดเกรงเขำอยู่สำมส่วน

กว่ำครึ่งของหอโคมเขียวและบ่อนพนันในเมืองนี้อยู ่ภำยใต ้

กำรจัดกำรของเขำ อำชีพทั้งหลำยล้วนอยู่ในกำรควบคุมดูแลของเขำ  

ผู ้คนท้ังหมดที่ท�ำมำหำกินในเมืองนี้ ตั้งแต่พ่อค้ำแผงลอยไปจนถึง 

คหบดีใหญ่ต่ำงรู้ว่ำต้องมำท�ำควำมรู้จักกับเขำก่อน ขอกำรสนับสนุน 

จำกเขำและซื้อยันต์คุ้มภัย 

โจวเป้ำพ่อของโจวชิ่งเคยเป็นโจรป่ำ หลังมอบตัวกับรำชส�ำนัก 

ก็ได้เป็นขุนนำง แม้ต�ำแหน่งไม่ใหญ่นัก แต่โจวเป้ำรู้จักใช้ช่องทำง 

ให้เป็นประโยชน์ เขำเป็นขุนนำงเพียงเพ่ือให้เป็นทีรู่จ้กัเท่ำน้ัน แต่สิง่ทีเ่ขำ

ต้องกำรจริงๆ หำใช่กำรเป็นที่รู้จัก

หำกแต่เป็นผลประโยชน์ 
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ในช่วงเวลำสัน้ๆ สบิกว่ำปี โจวเป้ำก�ำรำบอ�ำนำจน้อยใหญ่ในเมอืง 

เขำใช้เงินทองติดสินบนขุนนำง ใช้วิชำยุทธ์ข่มขู ่พ่อค้ำ กลำยเป็น 

จอมเผด็จกำรที่ชำวบ้ำนในเมืองซูโจวหวำดกลัวมำกที่สุดไปนำนแล้ว 

ค�ำว่ำอดทนมดีำบอยู่บนศีรษะ ค�ำว่ำผลประโยชน์กุมดำบไว้ข้ำงมือ* 

สิง่ท่ีโจวเป้ำต้องกำรคอืผลประโยชน์ เขำไม่เคยวำงดำบเล่มนัน้เลย

สักครั้ง 

เขำท่ีดูเหมือนเปลี่ยนจำกคนเลวเป็นคนดียังคงเป็นโจรท่ีน่ำกลัว 

มำตลอด เพียงแต่เขำเปลี่ยนวิธีกำรปล้นชิงอย่ำงชำญฉลำด ทั้งยัง

สำมำรถท�ำให้ผู้คนเป็นฝ่ำยเอำเงินมำจ่ำยให้เขำถึงที่บ้ำนแต่โดยดี 

กำรท�ำกำรค้ำในเมืองแห่งนี้จะต้องซื้อยันต์คุ้มภัยจำกหอสุรำของ 

โจวเป้ำทีต่ัง้อยู่หน้ำศำลเจ้ำ หำกไม่จ่ำยเงนิซือ้ยันต์คุม้ภยัจะเจอภตูผีปีศำจ

มำรบกวนแน่

กิจกำรของโจวเป้ำเจริญรุ่งเรือง เขำเปิดหอสุรำ เปิดหอโคมเขียว 

เปิดบ่อนพนัน เปิดโรงจ�ำน�ำ ผู้ฝึกยุทธ์และลูกน้องท่ีเป็นบริวำรของเขำ 

มมีำกจนใกล้เคียงกับกองทพัขนำดย่อม แม้แต่ทำงกำรเองยังหลบัตำข้ำง

ลืมตำข้ำงกับพฤติกรรมของเขำด้วยเหตุผลต่ำงๆ นำนำ 

โจวเป้ำเป็นจอมเผด็จกำรที่ชั่วร้ำยมำก อหังกำรยิ่ง 

ไม่มใีครท�ำอะไรเขำได้ พ่อค้ำทีพ่ยำยำมจะร้องเรยีนเขำ ต่อต้ำนเขำ 

สุดท้ำยหำกมิใช่ถูกปองร้ำยจนติดคุก ต้องพลัดพรำกจำกลูกเมีย ก็คือ 

ชีวิตน้อยๆ ต้องดับสูญไป 

สำมปีก่อนโจวเป้ำล้มป่วยและไม่ค่อยปรำกฏตัวอีก แทบจะ 
* ค�ำว่ำอดทน (忍) มีอักษรที่แปลว่ำดำบ (刀) อยู่ด้ำนบน ส่วนค�ำว่ำผลประโยชน์ (利) มีอักษรที่แปลว่ำ
ดำบเป็นส่วนประกอบอยู่ด้ำนข้ำง
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หำยหน้ำหำยตำไป ผู้คนคิดว่ำหลังจำกโจวชิ่งลูกชำยเขำรับช่วงต่อแล้ว 

บำงทีสถำนกำรณ์อำจดีขึ้น 

คิดไม่ถึงว่ำโจวชิ่งจะเหมือนผู้เป็นพ่อ 

บำงทีวิธีกำรของคนผู้น้ียังโหดเห้ียมกว่ำพ่อของเขำด้วยซ�้ำ ท�ำให้

ผู้คนหวำดหวั่นยิ่งกว่ำเดิม 

เรือส�ำรำญค่อยๆ แล่นผ่ำนนำงไป สำยลมฤดูใบไม้ผลิพัดปะทะ

ใบหน้ำ หอบเอำผ้ำโปร่งบำงที่ทิ้งตัวลงมำจำกขอบหมวกให้ปลิวข้ึน  

เผยให้เห็นใบหน้ำนำง 

เขำมองเห็นนำงและประสำนสำยตำกับนำง 

นำงควรเบนสำยตำออกไปเหมือนคนอื่นๆ บนท้องถนน เหมือน 

เหล่ำสตรีพวกนั้นที่แค่เห็นเงำของเขำก็คล้ำยจะเป็นลม อย่ำงน้อย 

ก็ควรประหม่ำเหมือนสำวใช้ข้ำงกำยนำง 

"คณุ...คณุหนู..." เสยีงของหลงิเอ๋อร์ส่ันระริก พยำยำมเตือนเสียงค่อย 

แต่กลบัพูดไม่รูเ้รือ่ง สดุท้ำยเสยีงก็ขำดหำยไป 

นำงไม่ได้เบนสำยตำออกไป แต่ประสำนสำยตำกับเขำท่ำมกลำง

สำยลมฤดูใบไม้ผลิและต้นหลิวสีเขียวขจี 

มองเขำนั่งเรือท่ีแล่นมำช้ำๆ มองเขำผ่ำนหน้ำไปอย่ำงเชื่องช้ำ  

มองเขำที่จ้องมองนำงอย่ำงเย็นชำ 

ชำยผู้นั้นมองนำงตั้งแต่หัวจรดเท้ำ สำยตำหยุดที่เท้ำของนำง 

ที่สวมรองเท้ำผ้ำปัก

กำรจบัจ้องเพียงชัว่เวลำสัน้ๆ นัน้ท�ำให้หัวใจนำงบงัเกิดควำมว้ำวุ่น 

เขำจงใจ นำงรู้ 
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นำงต่ำงจำกหญิงสำวบ้ำนอื่นที่พอมีเงินในเมือง นำงไม่ได้รัดเท้ำ 

แม้แต่หญงิสำวส่วนใหญ่บนเรอืของเขำยังรดัเท้ำ ยุคสมยันีส้ตรต่ีำงต้องรดัเท้ำ 

นั่นเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกฐำนะอย่ำงหนึ่ง กำรรัดเท้ำหมำยถึงที่บ้ำน 

มีปัญญำเลี้ยงดูสตรีอย่ำงดี สตรีในบ้ำนย่อมสำมำรถแต่งเข้ำสกุลที่ดีได้ 

แต่นำงไม่ได้รัดเท้ำ 

พ่อนำงร�่ำรวยมำก แต่แม่นำงไม่ได้เป็นที่รัก 

ชำยหนุ่มช้อนตำขึ้นช้ำๆ มองหน้ำนำงแล้วเลิกคิ้วให้ จำกน้ัน 

ก็ยกกำสุรำขึ้นมำจ่อปำกดื่มอึกหนึ่ง 

พอเขำลดกำสรุำลง สรุำท�ำให้รมิฝีปำกเขำชุม่ชืน้ ภำยใต้แสงแดด

ฤดใูบไม้ผล ิปำกเขำแดงกว่ำปำกสตรเีสยีอกี เหมอืนทำด้วยชำดอย่ำงไร

อย่ำงน้ัน 

ลมหยุดพัดแล้ว ผ้ำโปร่งที่ติดกับหมวกม่ำนของนำงทิ้งตัวลงมำ 

อีกครั้ง 

ทว่ำแม้จะมีผ้ำโปร่งสีขำวขวำงก้ัน นำงก็ยังคงเห็นว่ำบุรุษผู้น้ัน 

จ้องมองนำงอยู่ มมุปำกกระดกน้อยๆ สหีน้ำคล้ำยย้ิมคล้ำยไม่ย้ิมเจอืแวว

เสียดสี 

สีหน้ำเย้ำยวนเช่นนั้นแฝงไว้ด้วยควำมงำมเฉิดฉันดูมีเสน่ห์ ทั้งที ่

เป็นบุรุษ แต่กลับน่ำหลงใหลย่ิงกว่ำสตรี เห็นแล้วท�ำให้หัวใจเต้นรัว 

อย่ำงไร้สำเหตุ

นำงดึงสำยตำกลับมำแล้วหันหน้ำเดินจำกไป 

หลิงเอ๋อร์รีบตำมมำ

ทว่ำแม้จะหันหลังให้บุรุษผู้น้ันแล้ว นำงก็รู้ว่ำเขำยังคงมองนำงอยู่ 
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นำงรู้สึกได้ถึงสำยตำร้อนแรงอย่ำงชัดเจน 

...ตำมติดเหมือนเงำ 

...คอยไล่ตำมนำง
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บริเวณหน้ำศำลเจ้ำ แสงอำทิตย์เจิดจ้ำ

รถม้ำว่ิงไปบนถนนยำว นำงนัง่อยู่บนรถ มองผ่ำนหน้ำต่ำงบำนเลก็

ออกไปและเห็นผู้คนคึกคักจอแจบนท้องถนน 

วันนี้มีงำนวัด บนถนนมีผู ้คนสัญจรไปมำ บรรยำกำศครึกครื้น 

กว่ำปกติ 

ทำงทิศตะวันตกของเมืองเต็มไปด้วยแผงลอยขำยของนำนำชนิด 

ฝ่ังนีข้องถนนมคีนบงัคบัลงิให้แสดงปำหี ่ ฝ่ังนัน้ของถนนมคีนก�ำลงัแสดง

มวยปล�้ำ ไม่นำนรถม้ำก็ว่ิงผ่ำนเวทีหลังหนึ่ง นักแสดงหลำยคนบนเวที

ก�ำลงัร้องร�ำ เหล่ำชำยหนุ่มเบยีดเสยีดอยู่หน้ำเวท ี เพิงด้ำนข้ำงทีแ่บ่งแยก

ชำยหญิงก็เต็มไปด้วยหญิงสำวอ่อนเยำว์และหญิงวัยกลำงคน 

รถม้ำแล่นไปข้ำงหน้ำผ่ำนอำคำรสงูสำมชัน้ ด้ำนหน้ำของอำคำรหลงันัน้

ไม่กว้ำง ไม่โดดเด่น แต่ค�ำว่ำ 'จ�ำน�ำ' บนม่ำนประตกูลบัสะดดุตำทเีดยีว 

1
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อักษร 'จ�ำน�ำ' ตัวใหญ่ท�ำเอำหัวใจนำงหดเกร็ง รถม้ำวิ่งไม่หยุด  

ยังคงมุง่ไปข้ำงหน้ำ ท้ิงโรงจ�ำน�ำแห่งน้ันไว้หน้ำศำลเจ้ำ แต่นำงกลบัย้อน

คดิถึงอดีตอย่ำงควบคุมไม่ได้ นำงจ�ำเหตกุำรณ์ตอนพบชำยผูน้ัน้ครัง้แรก 

ได้อย่ำงแม่นย�ำ ทุกรำยละเอียดเหมือนเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อวำน รำวกับ

เหตุกำรณ์นั้นเพิ่งผ่ำนไปไม่นำน...

ห้ำปีก่อน...

ตอนนำงออกจำกบ้ำน ฟ้ำยังไม่สว่ำงนัก หมอกบำงๆ ยำมเช้ำ 

ท�ำให้ทุกอย่ำงดูไม่เหมือนจริง 

จังหวะที่ก้ำวข้ำมธรณีประตู หัวใจนำงเต้นรัว ฝ่ำมือเย็นเล็กน้อย  

แม้จะเปลี่ยนมำสวมเสื้อผ้ำและรองเท้ำบุรุษ ก่อนออกจำกประตู 

ก็ตรวจสอบเครื่องแต่งกำยที่หน้ำกระจกคร้ังแล้วคร้ังเล่ำจนแน่ใจว่ำ 

ตัวเองดูเหมือนบุรุษแล้ว แต่นำงยังคงประหม่ำเล็กน้อย 

กำรกระท�ำเช่นนีข้องนำง หำกถูกคนพบเหน็เข้ำ ชวิีตน้ีย่อมไม่เหลือ

อะไรอกี แต่พอคิดถึงป้ำชุย่ท่ีนอนเป็นไข้สงูไม่ลดอยู่บนเตยีง นำงก็กดัฟัน

ก้ำวเท้ำออกไปและหันกลับมำปิดประตูหลังของบ้ำนตัวเอง 

ท่ำมกลำงสำยหมอกจำงๆ ทั่วทุกหนแห่งเงียบสงัด 

บ้ำนทีน่ำงพักอำศยัตัง้อยู่นอกเมอืง กำรเดินเข้ำไปในเมอืงต้องใช้เวลำ

เป็นชั่วยำม นำงเดินไปบนถนนอย่ำงอกสั่นขวัญแขวน ตอนท่ีคนแรก 

บนถนนปรำกฏตัวตรงหน้ำ หวัใจนำงเต้นเร็วจนเหมือนจะกระดอนออกมำ

จำกปำก 

แต่คนผู้นั้นเพียงหำบผักสองกระบุงเดินผ่ำนนำงไป 
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นำงบังคับให้ตัวเองเดินต่อไปข้ำงหน้ำ ผู้คนบนท้องถนนค่อยๆ  

เพ่ิมข้ึน ตอนแรกเวลำเจอผู้คน นำงกลัวเหลือเกินว่ำจะถูกเรียกให้หยุด 

ฝ่ำมือมีเหงื่อซึมอยู่ตลอดเวลำ แต่ผู้คนผ่ำนหน้ำไปสองคน สำมคนสี่คน 

ย่ิงเข้ำใกล้ประตูเมอืง คนก็ย่ิงเยอะ แต่ไม่มใีครเหลือบมองนำงเป็นพิเศษ 

ควำมหวำดหว่ันตอนออกจำกบ้ำนค่อยๆ ลดเลือนไป เมื่อพบว่ำ 

ไม่มีใครสนใจตัวเอง นำงก็เริ่มวำงใจ 

นำงมำถึงหน้ำประตเูมอืงในทีส่ดุ มคีนเข้ำแถวรอเข้ำเมอืงยำวเหยียด 

ด้ำนข้ำงมคีนขำยโจ๊กเปล่ำกับเครือ่งเคยีง ยังมคีนขำยซำลำเปำกับหมัน่โถว 

อยู่รมิทำงด้วย นำงเหลอืบมองครูห่นึง่แต่ไม่ได้เข้ำไปซือ้ เดินไปต่อท้ำยแถว

รวมกับกลุม่คนท่ีรอเข้ำเมอืง 

ประตเูมอืงเปิดทันทท่ีีถึงเวลำ ครัน้เห็นทหำรเฝ้ำประตูเมอืง หวัใจนำง

ก็เต้นรัวอีกครั้ง ทว่ำนำงไม่ถูกขัดขวำงแต่อย่ำงใด ผู ้คนที่รอเข้ำไป 

ท�ำมำค้ำขำยกรูกันเข้ำไปในเมือง มุ่งหน้ำไปยังตลำดทำงทิศตะวันตก 

ของเมืองที่คึกคักที่สุด 

นำงตำมคนเหล่ำนัน้ไปจนถึงโรงจ�ำน�ำหน้ำศำลเจ้ำ ประตโูรงจ�ำน�ำ 

ยังไม่เปิด ด้วยเกรงว่ำจะมีคนดูออกว่ำนำงเป็นสตรีปลอมตัวมำ นำงจึง 

ไม่กล้ำยนือยู่บนถนน แต่เดินเข้ำไปในตรอกเลก็ฝ่ังตรงข้ำมและยืนรอ 

ระหว่ำงท่ีรอโรงจ�ำน�ำฝั่งตรงข้ำมเปิดประตู นำงอดย่ืนมือไปลูบ

ลูกปัดหยกที่ซ่อนอยู่ในอกเสื้อไม่ได้ กลัวว่ำตัวเองจะประหม่ำเกินไป 

จนท�ำมันหล่นบนถนน 

มันยังอยู่ ยังอยู่ในอกเสื้อนำงอย่ำงปลอดภัย 

ป้ำชุ่ยบอกว่ำลูกปัดหยกเส้นน้ีเป็นของที่นำยท่ำนมอบให้ท่ำนแม่
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ตอนแต่งเข้ำมำ เป็นของรักของหวงของท่ำนแม่ 

ท่ำนแม่เป็นภรรยำเอก บ้ำนเดิมเป็นสกุลบณัฑิต บรรพบรุษุเคยเข้ำ

หอต�ำรำหลวง เคยเป็นขุนนำงใหญ่ในรำชส�ำนัก ทั้งยังเคยเขียนหนังสือ  

เขียนรำชโองกำรแทนฮ่องเต้ ท่ำนแม่เป็นกุลสตรีในสกุลใหญ่ รัดเท้ำ 

จนเท้ำเลก็นดิเดยีว สวมรองเท้ำผ้ำปักด้ินเงินด้ินทองคู่เล็ก นัง่เก้ียวสแีดงสด

บุฟูก ถูกคนหำมข้ำมภูเขำข้ำมแม่น�้ำ แต่งจำกเมืองหลวงมำอยู่ซูโจว 

ท ่ำนแม่รู ้ เรื่องเพลงพิณ หมำกล้อม อักษร ภำพวำดก็จริง  

กลับไม่รู้ใจบุรุษ

บ้ำนเดิมของท่ำนแม่ตกต�่ำ จึงส่งท่ำนแม่มำแต่งงำนกับพ่อค้ำ 

ทีร่�ำ่รวย ทว่ำแม้จะร�ำ่รวยแต่กลบัไม่รูจ้กัใช้ชวิีต ไม่มีควำมรูแ้ละขำดศลิปะ 

สองสำมีภรรยำจึงมักคุยกันคนละภำษำ 

นี่เป็นกำรแต่งงำนที่ฝ่ำยหญิงยอมลดเกียรติตัวเอง 

ป้ำชุ่ยมักจะเหยียดปำก บอกว่ำในอดีตท่ำนแม่ล�ำบำกเพียงใด  

บอกว่ำนำยท่ำนไม่รูจ้กัทะนุถนอมดูแลท่ำนแม่ บอกว่ำภำยหลงันำยท่ำน

แต่งอนุท�ำให้ท่ำนแม่เสียใจเพียงใด บอกว่ำท่ำนแม่ล้มป่วยด้วยเหตุน้ี 

แต่งงำนมำได้ไม่ถึงสำมปีก็จำกไป 

หลำยปีมำนี้นำงฟังมำมำกจนไม่รู้สึกอะไรแล้ว 

นำงเป็นลูกที่เกิดจำกภรรยำเอกก็จริง แต่กลับไม่เป็นที่รัก 

หลังจำกท่ำนแม่ตำย อนุผู้นั้นก็ถูกยกขึ้นเป็นภรรยำเอก ตอนท่ี 

นำงรู้ควำม ป้ำชุ่ยกับนำงไม่ได้อำศัยอยู่ในคฤหำสน์สกุลเวินนำนแล้ว  

แต่อำศัยอยู่ในบ้ำนพักหลังเล็กนอกเมือง 

อนุผู้นั้นเห็นนำงแล้วรู้สึกร�ำคำญตำ แม้แต่มองยังไม่อยำกมอง  
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จงึหำเหตผุลสำรพัดมำโน้มน้ำวนำยท่ำนเพ่ือให้ป้ำชุย่กับนำงย้ำยออกจำก

คฤหำสน์ 

ปีนั้นนำงอำยุสำมขวบ ไม่รู้เรื่องอะไร ทั้งยังไม่รู้สึกอะไร 

นำงไม่เดือดร้อนเรือ่งกิน ไม่เดือดร้อนเรือ่งเส้ือผ้ำ มบ้ีำนให้อยู่อำศยั 

ภำยหลังถึงรู ้เรื่อง เพรำะถูกคนหัวเรำะท่ีไม่ได้รัดเท้ำ เป็นเท้ำ 

ตำมธรรมชำติที่มีขนำดใหญ่

ภำยหลงัถึงรูเ้รือ่ง เพรำะหญิงผูน้ัน้ไม่แม้แต่จะเจรจำเรือ่งกำรแต่งงำน

ให้นำง 

ภำยหลงัถึงรูเ้รือ่ง เพรำะผูค้นมกัจะซบุซบินินทำนำง วิพำกษ์วิจำรณ์

ลับหลัง 

นำงเป็นลูกภรรยำเอก แต่กลับเป็นเด็กที่ไม่ได้รับควำมรัก ท่ำนแม่

ไม่เป็นที่รัก นำงเหมือนท่ำนแม่ ไม่ชอบย้ิม นิสัยไม่น่ำรัก จึงไม่เป็นที่รัก

เช่นกัน 

ทุกปีนำงจะได้พบนำยท่ำนก็ช่วงปีใหม่ตอนกินข้ำวส่งท้ำยปี 

แต่ก็เท่ำนั้นแหละ 

ชำยคนนัน้ไม่ชอบนำง แน่นอนว่ำหญิงคนน้ันย่ิงไม่เปิดโอกำสให้นำง

ได้เป็นท่ีรกั มกัจะไม่ปล่อยให้นำงได้เอ่ยปำกด้วยซ�ำ้ บำงครัง้แม้จะเข้ำไป

คำรวะนำยท่ำนยังไม่อนุญำต 

หญิงคนนั้นมีลูกสี่คน หญิงสำมชำยหน่ึง เด็กชำยตัวขำวอวบอ้วน 

เห็นใครก็ย้ิมอย่ำงอำรมณ์ดี ใบหน้ำน่ำเอ็นดูทั้งยังเฉลียวฉลำด ท�ำให้ 

นำยท่ำนมคีวำมสขุมำก ดวงตำย่ิงมองไม่เห็นนำงซึง่เป็นลกูสำวทีภ่รรยำเอก 

ทิง้เอำไว้ ต่อให้บำงครัง้นึกอยำกจะมองมำก็ถูกหญงิผูน้ั้นเอำลกูชำยสดุทีร่กั
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ของพวกเขำมำขวำงหน้ำ พริบตำเดียวก็ลืมตัวตนของนำงไปแล้ว 

ป้ำชุย่ไม่อำจเข้ำไปในห้องโถง ได้แต่แอบมองทีห่น้ำต่ำง กลบัมำแล้ว 

ก็มกัจะบ่นหลำยค�ำ

แรกๆ นำงฟังแล้วยังนึกโกรธ แต่ภำยหลังกลับเริ่มชินเสียแล้ว 

ชำยคนนั้นไม่สนใจเรื่องน้ีหรอก หำกเขำใส่ใจลูกสำวคนนี้  

คงไม่ปล่อยให้สถำนกำรณ์กลำยเป็นเช่นนี ้ต่อให้นำงไปแย่งชงิ จะชงิอะไร

มำได้เล่ำ 

รีบออกเรือนให้เร็วหน่อยหรือ 

ตอนอำยุสบิห้ำและเพ่ิงเข้ำพิธีปักป่ิน* นำงเคยคิดว่ำจะได้ออกเรอืน 

ภำยหลังพบว่ำหญิงผู้นั้นคอยขัดขวำงอยู่เสมอ จึงเลิกคิดเรื่องนี้ไป 

นำงมเีท้ำธรรมชำต ิ ต่อให้บ้ำนเดมิร�ำ่รวยเพียงใด ทุกคนก็ต้องรูว่้ำ

นำงไม่เป็นที่รักของบ้ำนเดิม แต่งไปแล้วย่อมไม่มีทำงได้รับควำมรัก  

ตอนท่ำนแม่แต่งมำ สนิเจ้ำสำวไม่มำกนัก มเีพียงต�ำรำไม่กีตู่ ้ ตอนป้ำชุย่ 

พำนำงย้ำยไปอยู่บ้ำนพักนอกเมอืง ต�ำรำเหล่ำน้ันก็ถูกขนมำด้วย 

ป้ำชุย่เป็นคนเลีย้งดูนำงจนเติบใหญ่ สอนนำงให้รูห้นงัสอือ่ำนต�ำรำ 

สอนนำงปักผ้ำและท�ำงำนฝีมอื แม้ป้ำชุย่จะชอบบ่นเป็นบำงครัง้ แต่กลบั

จดักำรเรือ่งทกุอย่ำงเป็นอย่ำงดี 

ตอนนัน้เดมิทนีำงยังคดิว่ำอำศยัอยู่ท่ีบ้ำนพักนอกเมอืงก็ไม่แย่ตรงไหน

ทว่ำก่อนหน้ำนี้ป้ำชุ่ยกลับล้มป่วยลง

ตอนน้ันนำงพยำยำมกลับไปพูดกับแม่รองที่คฤหำสน์ อยำก 

เชิญหมอมำตรวจดูอำกำรของป้ำชุ่ย ถึงได้รู้ว่ำหญิงผู้นั้นใจด�ำเพียงใด 
* พิธีรวบผมปักปิ่น หญิงสำวชำวจีนเมื่ออำยุครบสิบห้ำจะต้องท�ำพิธีรวบผมปักปิ่นแสดงถึงควำมเป็นผู้ใหญ่
พร้อมที่จะออกเรือน
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สำมำรถใจด�ำได้เพียงใด 

'ป่วย?'

'เชิญหมอ?'

'ตงิชุย่ไม่ใช่คนสกุลเวินของเรำ ตอนนัน้แม่เจ้ำพูดไว้อย่ำงชดัเจนว่ำ

ตงิชุย่ไม่ใช่สำวใช้ทีอ่อกเรอืนมำกับนำง แต่เป็นพ่ีน้อง พวกเรำเล้ียงดนูำง 

มำเปล่ำๆ ต้ังหลำยปี ของกินของใช้ไม่เคยขำดไปสักอย่ำง นบัว่ำนำงก�ำไร

แล้วล่ะ'

'คณุหนคูนด ี บ้ำนของเรำมทีัง้เดก็เลก็และคนแก่ มคีนนบัร้อยชวิีต

ต้องเลีย้งด ูนำยท่ำนล�ำบำกล�ำบนหำเงนิเช่นนี ้ มใิช่เพ่ือเอำมำให้เจ้ำถลงุ

แบบนี้นะ'

นำงจ�ำได้ว่ำตัวเองยืนอยู่หน้ำห้องโถงกว้ำงขวำง หญิงผู้นั้น 

สวมกระโปรงปักด้ินทอง เท้ำคู่เลก็สวมรองเท้ำปักห้ำส ีนัง่อยู่บนเก้ำอีพ้นกั 

วงโค้ง* ใบหน้ำทำแป้งกับชำดอย่ำงดี นิ้วมือไว้เล็บยำว มองนำงด้วย 

ดวงตำท่ีสขีำวด�ำตัดกันชดัเจน รมิฝีปำกสแีดงจดัจบิน�ำ้ชำร้อนๆ แล้วเอ่ย

ถ้อยค�ำเย็นชำเหล่ำนัน้ออกมำ 

'ก็แค่ถูกไอเย็นมิใช่หรือ นอนพักไม่ก่ีวันก็หำยแล้ว จ�ำเป็นต้อง 

เชิญหมอด้วยหรือไร'

นำงพูดอะไรไม่ออก รู้สึกเพียงหัวใจหนำวเหน็บ 

มองสำยตำเยียบเย็นของหญิงผู้น้ันแล้ว นำงตระหนักว่ำอีกฝ่ำย 

ไม่เพียงเกลียดท่ำนแม่ของนำง เกลียดนำง แต่ยังเกลียดป้ำชุ่ยด้วย 

นำงไม่พูดอะไรอีก หมุนตัวออกจำกคฤหำสน์หลังใหญ่ไป
* เก้ำอี้พนักวงโค้ง เป็นเก้ำอี้สมัยโบรำณของจีนท่ีพนักพิงด้ำนหลังโค้งมนและเชื่อมต่อกับท่ีเท้ำแขน รูปทรง
อ่อนช้อยงดงำม
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นำงดูแลป้ำชุ่ยสุดควำมสำมำรถ แต่อำกำรของป้ำชุ่ยแย่ลงทุกที  

ทั้งอำเจียนและท้องเสีย จวบจนกลำงดึกในคืนหน่ึง ป้ำชุ่ยอ่อนเพลีย 

จนเอ่ยค�ำพูดไม่ออกแม้แต่ค�ำเดียว 

เห็นดังน้ันนำงจึงเอำเสื้อเก่ำมำแก้เป็นเสื้อผ้ำบุรุษ ค้นลูกปัดหยก

ของท่ำนแม่ออกมำ พอฟ้ำสำงก็เปลี่ยนเส้ือผ้ำ ตัดสินใจเอำลูกปัดเส้นนี้

ไปจ�ำน�ำที่โรงจ�ำน�ำ 

แม้ลกูปัดหยกจะเป็นของรกัของหวงของท่ำนแม่ แต่มใิช่ของรกัของหวง

ของนำง 

ทว่ำป้ำชุ่ยเป็นป้ำชุ่ยของนำง 

เมืองซูโจวไม่ใช่เมืองเล็ก มีผู ้คนมำกมำย หญิงสำวสกุลใหญ ่

ไม่ก ้ำวเท ้ำออกจำกบ้ำน ไม่ปรำกฏกำยข ้ำงนอก ประกอบกับ 

นำงสวมเสือ้ผ้ำบรุษุและรวบผม ท้ังยังมเีท้ำธรรมชำตแิละสวมรองเท้ำผ้ำ

แบบบุรุษ นำงไม่คิดว่ำจะมีใครจ�ำได้จริงๆ ว่ำนำงเป็นใคร 

นำงใคร่ครวญมำดีแล้ว รู้ดีว่ำต้องเอำลูกปัดหยกนี้ไปจ�ำน�ำถึงจะ 

มีเงินเชิญหมอมำรักษำ ที่ส�ำคัญกว่ำนั้นคือนำงต้องกำรเงินก้อนนี้ 

นอกจำกเชิญหมอมำรักษำป้ำชุ่ยแล้ว นำงยังมีควำมคิดอื่น 

คฤหำสน์สกุลเวินส่งเงินมำให้ทุกเดอืน แต่เงนิจ�ำนวนนัน้ไม่มำกนกั 

แค่พอใช้เท่ำนั้น หญิงผู้น้ันไม่เคยให้พวกนำงมีเงินเหลือ หลำยปีมำนี้ 

เงินที่ส่งมำจำกคฤหำสน์ลดน้อยลงทุกปี 

ขืนเป็นอย่ำงน้ีต่อไป หำกนำยท่ำนเป็นอะไรไป หญิงผู ้นั้น 

ต้องหยุดส่งเงินมำให้พวกนำงแน่ 

ป้ำชุย่เป็นคนท่ีตดิตำมท่ำนแม่มำจำกทำงเหนือตอนท่ำนแม่ออกเรือน 
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นอกจำกงำนเย็บปักแล้ว ยังรูห้นงัสอืและโคลงกลอน สอนนำงอ่ำนเขียน

ตั้งแต่เล็ก ป้ำชุ่ยพยำยำมเลี้ยงดูนำงอย่ำงคุณหนู แต่ในบ้ำนหลังเล็ก 

นอกเมอืงแห่งนี ้แรกเริม่ยังมสีำวใช้คอยช่วยงำนหลำยคน ทว่ำพอวันเวลำ

ผ่ำนพ้นไป สำวใช้ทีค่ล่องแคล่วเหล่ำนัน้ก็ถูกดงึตวัไป นอกจำกป้ำชุย่กับ

นำง ทีน่ีก่็เหลอืเพยีงลงุชิวบำ่วชรำเฝ้ำประตูทีค่อยชว่ยกวำดลำนบ้ำนให้

เท่ำนั้น 

ลงุชวิแก่แล้วก็จรงิ แต่นสิยัดทีเีดยีว เห็นนำงไม่ได้รบัควำมรกัจำกบดิำ 

รูส้กึว่ำนำงน่ำสงสำร จงึมกัเล่ำเรือ่งในอดีตท่ีตนออกจำกบ้ำนไปท�ำกำรค้ำ

กับนำยท่ำนให้นำงฟังอยู่เสมอ 

นำยท่ำนของลุงชิวไม่ใช่นำยท่ำนในตอนน้ี แต่เป็นนำยท่ำนของ 

นำยท่ำน เป็นปู่ของนำง 

นำยท่ำนคนน้ันเป็นพ่อค้ำทีส่ร้ำงตวัด้วยมอืเปล่ำ เส้นทำงทีเ่ดนิผ่ำนมำ

พบเจออุปสรรคมำกมำย แต่กลับสำมำรถผ่ำนควำมยำกล�ำบำกมำได้ 

ทกุครัง้ นำงฟังเรือ่งรำวสนกุๆ เก่ียวกับกำรค้ำขำยมำจำกลงุชวิตัง้แต่เลก็ 

เดมิทฟัีงเป็นนิทำนเท่ำนัน้ นำงเป็นสตร ี ในสงัคมท่ีสตรไีม่อำจออกไปไหนได้ 

เป็นไปไม่ได้ท่ีนำงจะออกไปท�ำกำรค้ำข้ำงนอก 

แต่นำนวันเข้ำ เรื่องนี้ก็ยังติดอยู่ในใจนำง 

ลงุชวิแก่แล้ว ท�ำอะไรมำกไม่ได้ นำยท่ำนกับหญิงผูน้ัน้เหน็เขำแล้ว

ร�ำคำญตำจงึส่งมำอยู่ทีบ้่ำนพักแห่งน้ี 

ภำยหลังมีญำติผู้น้องห่ำงๆ ที่สำยตำไม่ดีนำมอวิ๋นเซียงมำอยู่ด้วย 

เป็นญำติที่ห่ำงจนไม่รู้จะห่ำงอย่ำงไรของนำยท่ำน พ่อแม่ตำยแล้วจึงมำ 

ขอพึง่พำอำศัย แม้จะเป็นญำติห่ำงๆ แต่ถึงอย่ำงไรก็เป็นญำต ิหญิงผูน้ัน้
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เกรงว่ำจะถูกผูค้นครหำ ขับไล่ไม่ได้ ทว่ำก็ไม่อยำกเก็บนำงไว้ จงึส่งมำท่ีนี่ 

ต่อจำกน้ันเป็นลูอ่ีค้นขบัรถทีข่ำเป๋ข้ำงหนึง่ เขำมลีำแก่กับรถเทียมลำ 

ถูกหญิงผูน้ัน้ส่งมำอยู่ทีน่ี่เช่นกัน 

ลูอ่ีเ้งียบผดิปกติ แม้จะท�ำงำนได้ แต่ถำมอะไรเขำ เขำกม็กัไม่ค่อย

ตอบ 

พูดให้น่ำฟังคือหญิงผู ้น้ันมอบรถให้นำงหน่ึงคัน พูดตรงๆ คือ 

เหน็ลูอ่ีแ้ล้วร�ำคำญตำ ขำพิกำรขนของหนกัไม่ได้ ท่ำทำงไม่น่ำมอง ทัง้ยัง

พูดจำไม่เป็น จึงตัดสินใจส่งเขำมำที่นี่ 

แม้จะมคีนเพ่ิมข้ึนหลำยคน แต่หญิงผู้นัน้กลับไม่ได้เพ่ิมเบีย้รำยเดือน

ให้นำงเลยสกันิด ท�ำให้ชวิีตควำมเป็นอยู่ทีบ้่ำนพักแห่งนีใ้กล้จะไปไม่รอด

เต็มที นำงรู้ว่ำตลอดเวลำที่ผ่ำนมำป้ำชุ่ยท�ำงำนเย็บปักและให้สำวใช้ 

แอบน�ำไปขำยให้เหล่ำสตร ีพวกนำงถึงได้มกิีนมใีช้ 

เรือ่งนีน้ำงคดิมำนำนแล้ว หำใช่แค่วันสองวันนี ้ แม้ป้ำชุย่จะปิดบงั 

ไม่ให้นำงรู ้แต่นำงกินใช้อยู่ทุกวัน บำงครัง้เวลำไปคฤหำสน์ เหน็ข้ำรบัใช้พวกนัน้

และสำยตำดูแคลนของพวกเขำ เห็นสำวใช้พวกน้ันแต่งกำยดีกว่ำตน 

เสยีอกี ย่อมมองออกว่ำผูอ้ืน่ก�ำลงัดูถูกตน 

คุณหนูสกุลเวินไม่ได้มีนำงคนเดียว 

ดงันัน้ก่อนหน้ำน้ีนำงจงึฉวยโอกำสครัง้หน่ึงบอกให้ลงุชวิซือ้รองเท้ำบรุษุ

กับหมวกใบเล็กที่ขำยอยู่ริมถนนเตรียมไว้ อ้ำงว่ำจะเอำไว้ใช้ศึกษำ 

เวลำวำดภำพ

เพียงแต่ก่อนหน้ำนีน้ำงยังมคีวำมลงัเล ขนบธรรมเนยีมของยุคสมยัน้ี

ไม่นิยมให้สตรีออกไปปรำกฏกำยข้ำงนอก แต่ในงำนวัดหลำยครั้ง 
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นำงเคยเหน็สตรอีอกมำท�ำมำค้ำขำย หำเลีย้งครอบครวั แม้สตรเีหล่ำน้ัน 

จะถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ลบัหลงั แต่นำงรูว่้ำนัน่เป็นหนทำงเดยีวทีจ่ะแก้ปัญหำ

เรื่องปำกท้องของคนท่ีบ้ำนได้

นำงไม่อำจและไม่มีทำงนั่งกลุ้มใจอยู่ในบ้ำนเฉยๆ 

นำงเคยคิดจะให้ลูอ่ีอ้อกไปท�ำงำนตำมทีน่ำงสัง่ แต่ลูอ่ีไ้ม่เพียงขำเป๋ 

ยังเงยีบจนชวนให้สงสยัว่ำเขำเป็นใบ้หรอืไม่ ไม่เหมำะทีจ่ะค้ำขำยเลยจริงๆ

กำรป่วยของป้ำชุ่ยแค่ท�ำให้นำงตัดสินใจได้เท่ำนั้นเอง 

นำงจะใช้เงินที่แลกมำได้เริ่มต้นกิจกำรเล็กๆ 

โรงจ�ำน�ำฝ่ังตรงข้ำมมคีวำมเคลือ่นไหวแล้ว นำงดงึควำมคดิกลับมำ 

ครั้นเห็นว ่ำประตูโรงจ�ำน�ำเป ิดออก หัวใจก็หดเกร็งข้ึนมำทันใด  

นำงสูดหำยใจลึก รวบรวมควำมกล้ำเลิกม่ำนเดินเข้ำไปในโรงจ�ำน�ำ  

นำงกดเสียงเบำเอ่ยปำกขณะน�ำลูกปัดหยกเส้นนั้นออกมำจ�ำน�ำ คิดแต่

จะรีบแลกเงินเพื่อเอำไปเชิญหมอมำรักษำป้ำชุ่ย 

เฉำเฟิ่ง* ที่ประเมินรำคำอยู่หลังโต๊ะเหลือบมองนำงหลำยที  

ก่อนจะแจ้งรำคำกับนำง ป้ำชุ่ยบอกนำงหลำยครั้งว่ำลูกปัดหยกเส้นน้ี 

มมีลูค่ำพอทีจ่ะซือ้บ้ำนทำงทิศตะวันตกของเมอืงซึง่เป็นเขตรุง่เรืองได้หลงัหนึง่ 

แต่นำงไม่ได้ต่อรองรำคำกับเฉำเฟ่ิง คนท่ีมำโรงจ�ำน�ำล้วนขำดแคลนเงนิ 

ร้ำนใดบ้ำงที่จะไม่ถือโอกำสกอบโกยก�ำไร 

รบัใบจ�ำน�ำของกับเงนิมำแล้ว นำงก็ยัดมนัลงในถุงใส่เงนิ หมนุตวั

เดินออกมำอย่ำงเร่งรีบไปบนถนนเพื่อหำหมอ 

นำงก้ำวฉับๆ เข้ำไปในตรอกเล็กฝั ่งตรงข้ำม คิดจะใช้ทำงลัด  

* เฉำเฟิ่ง เดิมเป็นค�ำที่ใช้เรียกลูกจ้ำงในร้ำนขำยเกลือหรือโรงจ�ำน�ำ ภำยหลังใช้เรียกหลงจู๊ผู้ดูแลโรงจ�ำน�ำ
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คิดไม่ถึงว่ำเดินไปได้ไม่กี่ก้ำว เงำด�ำสำยหนึ่งจะพุ่งชนนำงจำกข้ำงหลัง 

นำงถูกชนจนล้มลงกับพ้ืน รู้ตัวแทบจะในทันทีว่ำอีกฝ่ำยพยำยำม 

จะแย่งถุงใส่เงินท่ีนำงก�ำไว้ในมอืแน่น 

เน่ืองจำกตกใจเกินไป นำงจึงลืมไปว่ำต้องร้องให้คนช่วย เอำแต ่

ก�ำถุงไว้แน่น ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ไม่ยอมปล่อยมือ

ท่ำมกลำงควำมวุ ่นวำย นำงถูกต่อยทีหนึ่ง ก ่อนจะรู ้สึกว ่ำ 

หมวกบนศรีษะร่วงหลดุ ผมยำวแผ่สยำย อกีฝ่ำยทัง้ดงึท้ังกระชำก แต่นำง 

ยังคงไม่ปล่อยมือ โจรผู้นั้นโมโหจึงยกเท้ำขึ้นหมำยจะถีบนำง 

จังหวะนี้เองไม่รู้หนังสือเล่มหน่ึงบินมำจำกที่ใด กระแทกใส่ศีรษะ

ของคนผู้นั้นเข้ำพอดี 

คนผู้น้ันร้องเสียงหลง คลำยมือและหงำยล้มไปข้ำงหลัง นำง 

รบีคว้ำถงุใส่เงินถอยไป มองคนผูน้ั้นลกุข้ึนมำ เขำมสีหีน้ำดดุนัและท�ำท่ำ

จะกระโจนเข้ำใส่นำงอกีครัง้ แต่พรบิตำถัดมำไม่รูเ้ห็นอะไร ใบหน้ำพลนั

ซีดเผือดก่อนจะหมุนตัววิ่งหนีไป 

นำงก�ำถุงใส่เงนิไว้พลำงกดหน้ำอก หันกลบัไปก็เหน็ชำยหนุ่มทียื่นอยู่

ตรงปำกตรอกคนนัน้ 

นำงจ�ำได้ว่ำเขำสวมเสือ้ผ้ำสฟ้ีำนวลทัง้ชดุ จ�ำได้ว่ำเขำรวบผมยำว 

ไว้อย่ำงด ีจ�ำได้ว่ำเขำสวมรองเท้ำหุ้มแข้งสดี�ำ จ�ำได้ว่ำเอวเขำห้อยป้ำยห้อยเอว 

สีด�ำอันหนึ่ง

ชำยผู้นั้นท่ำทำงสุภำพ ใบหน้ำขำวสะอำด 

ปีนั้นในเมืองยังไม่มีใครใส่ใจเขำมำกนัก 

ตอนน้ันนำงยังไม่รู้ว่ำเขำเป็นใคร แต่ตอนเขำเดินเข้ำมำหำนำง  
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นำงอดไม่ได้ท่ีจะถอยหลังไปหลำยก้ำวเพรำะเหตุกำรณ์ท่ีประสบพบเจอ

เมื่อครู่นี้ 

เขำไม่สนใจนำง เพียงก้มตัวลงหยิบหนังสอืเล่มนัน้ ยังมหีมวกสดี�ำ 

ใบเล็กของนำงที่หล่นอยู่ 

เขำปัดๆ หนงัสอืท่ีสกปรกและคืนหมวกให้นำงพลำงเอ่ยเสียงเรียบ 

'ครั้งหน้ำเวลำจ�ำน�ำของ เก็บเงินให้ดีก่อนค่อยออกจำกร้ำน  

อย่ำถือไว้ในมอืและอย่ำเดินในตรอกเลก็ๆ โจรท่ีน่ีมักคอยจบัตำดโูรงจ�ำน�ำ 

มองหำแกะอ้วน'

นำงเบกิตำโต ตืน่ตระหนกเลก็น้อย ไม่ได้ย่ืนมอืไปรบั แต่รบียัดถุงเงิน

เข้ำไปในอกเสือ้

'ข้ำไม่ใช่...ไม่ใช่แกะอ้วน...' นำงพูดด้วยใบหน้ำซีดขำว 'นี่เป็นเงิน

ที่จะน�ำไปช่วยคน เชิญหมอมำรักษำคนที่บ้ำนข้ำ'

'คนท่ีถือถุงเงินหนักๆ ล้วนเป็นแกะอ้วน' เขำมองนำงอย่ำงเย็นชำ 

'โจรพวกนั้นสนใจแต่เงินไม่สนใจคน ไม่สนใจหรอกว่ำเงินนี้เจ้ำจะเอำไป

ท�ำอะไร'

ได้ยินดังนัน้แล้วนำงก็พูดไม่ออกไปชัว่ขณะ ได้แต่ย่ืนมอืไปรับหมวก

กลบัมำสวม เค้นค�ำพูดสองค�ำออกมำจำกล�ำคอทีต่บีตนั 

'ขอบคุณ'

หลงัค�ำขอบคณุของนำง เขำก็ไม่ได้เอ่ยอะไร เพียงถือหนงัสอืเล่มนัน้

หมนุตัวจำกไป

นำงมองเขำเดินออกจำกตรอกแล้วข้ำมถนน บ่ำวชำยคนหนึ่ง 

รีบก้ำวออกมำเลิกม่ำนให้เขำ เฉำเฟิ่งในโรงจ�ำน�ำที่กอบโกยเงินนำงไป 
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รีบออกมำต้อนรับ 

ม่ำนท้ิงตัวลง รองเท้ำหุ้มแข้งสีด�ำของเขำกับเสื้อผ้ำสีฟ้ำนวล 

หำยลับไปหลังประตูอย่ำงรวดเร็ว 

นำงจ้องมองโรงจ�ำน�ำที่เขำหำยเข้ำไปอย่ำงตกตะลึงเล็กน้อย  

นำงไม่รูว่้ำเขำเป็นใคร รูเ้พียงว่ำชำยผูน้ีไ้ม่ใช่คนธรรมดำทัว่ไป หวัใจนำง 

ยังคงเต้นรัว ควำมคิดสับสนวุ่นวำย ได้แต่รวบผมท่ีแผ่สยำยให้ดีและ 

สวมหมวกใบเล็กอีกครั้ง 

ครัน้ได้สต ินำงก็จดัแจงตัวเองอย่ำงเร่งรบี ไม่กล้ำเดนิในตรอกเลก็ๆ อกี 

ได้แต่ย้อนกลบัไปบนถนนใหญ่ 

พอถึงถนนใหญ่ นำงเหลอืบมองไปยังโรงจ�ำน�ำซึง่เป็นอำคำรสำมชัน้

อย่ำงอดไม่ได้ กลับบังเอิญเห็นว่ำชำยผู้น้ันนั่งอยู่ริมหน้ำต่ำงชั้นสอง  

มือยังคงถือหนังสือเล่มนั้น อ่ำนด้วยสีหน้ำเบื่อหน่ำย

ทันใดนั้นนำงพลันตระหนักว่ำที่แท้เขำนั่งอยู่ตรงนั้นมำตลอด 

เพรำะนัง่อยู่ตรงนัน้ ถึงเห็นว่ำนำงถูกโจรปล้นชงิในตรอกฝ่ังตรงข้ำม 

นำงตกใจเล็กน้อยจึงตะลึงงันไป

ถนนใหญ่ค่อนข้ำงกว้ำง นำงไม่รู ้ว่ำจำกโรงจ�ำน�ำ เขำพุ่งไปยัง 

ตรอกเล็กฝั่งตรงข้ำมในเวลำเพียงครู่เดียวได้อย่ำงไร นำงเคยได้ยินว่ำ 

บำงคนมีวิชำยุทธ์สูงส่ง สำมำรถไต่หลังคำเดินบนก�ำแพง เหินตัวไปมำ

บนหลังคำได้ นำงยังเคยฟังลุงชิวเล่ำเรื่องรำวในยุทธภพให้ฟัง ยังคิดว่ำ

เรื่องพวกนั้นล้วนเป็นข่ำวลือที่เอำไว้ขู่คนเสียอีก 

บางทีเขาอาจบังเอิญเดินผ่านตรอกนั้นพอดี? 

เพ่ิงจะคิดเช่นนี้ก็เห็นชำยผู้น้ันหลุบตำมองลงมำเหมือนรู้สึกได้ถึง
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สำยตำนำง 

เขำเลิกคิ้วเมื่อเห็นว่ำเป็นนำง 

นำงหน้ำแดงเรื่อโดยไร้สำเหตุ แต่กลับไม่ได้เบนสำยตำออกไป 

เพียงสังเกตว่ำหนังสือที่อยู่ในมือเขำคือ 'พิชัยสงครำมหกกลยุทธ์' 

น่ันเป็นต�ำรำกำรศึกที่รวบรวมบทสนทนำระหว่ำงอู่อ๋องกับไท่กงวั่ง 

แต่นำงเคยอ่ำนเจอในหนังสือว่ำปรำชญ์และบัณฑิตชื่อดังหลำยคน 

ต ่ำงคิดว ่ำ 'พิชัยสงครำมหกกลยุทธ ์ '  เป ็นหนังสือท่ีไม ่มีอยู่จริง  

เป็นหนังสือปลอมที่คนรุ่นหลังแต่งขึ้นเอง 

นำงไม่รู ้ว ่ำเหตุใดเขำจึงอ่ำนหนังสือเล่มน้ี แม้หนังสือเล่มน้ี 

จะเป็นของจรงิ แต่กเ็ป็นต�ำรำกำรศึกเล่มหนึง่ คนผูน้ีด้ไูม่เหมอืนผูฝึ้กยุทธ์ 

ใบหน้ำเขำขำวซีดเหมือนบัณฑิตอย่ำงไรอย่ำงนั้นเสียมำกกว่ำ 

แต่นำงก็รู้เช่นกัน ที่โจรผู้นั้นเห็นเขำแล้ววิ่งหนี ต้องเป็นเพรำะเขำ 

มีวิชำยุทธ์สูงส่ง มิใช่บุคคลที่จะล่วงเกินได้แน่นอน 

นำงผงกศีรษะให้เขำ ขอบคุณเขำอย่ำงไร้เสียงอีกครั้ง 

เขำไม่สนใจนำงแล้ว เพียงเบอืนสำยตำออกไปและอ่ำนหนงัสอืเล่มน้ัน

ต่อ

ส่วนนำงทีแ่หงนหน้ำมองชำยหนุ่มบนอำคำรก็ไม่คดิมำกอกี ก้ำวเท้ำ

ออกตำมหำหมอต่อไป

"คุณหนู คุณหนู..." 

เสียงร้องเรียกของหลิงเอ๋อร์ดึงสตินำงกลับมำ 

"ถึงร้ำนหนังสือแล้วเจ้ำค่ะ" 
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นำงกะพรบิตำ เหน็สำวใช้ของตนมองมำอย่ำงเป็นห่วง ถึงได้พบว่ำ

รถม้ำหยุดลงแล้ว 

นำงกะพริบตำอีกครั้ง ดึงควำมคิดกลับมำจำกควำมทรงจ�ำ 

เมือ่ห้ำปีก่อนแล้วรบัหมวกม่ำนท่ีหลงิเอ๋อร์ย่ืนให้มำสวมใส่เพ่ือบดบงัใบหน้ำ

ก่อนจะลงจำกรถ 

ทำงทิศใต้ของเมืองไม่คึกคักเหมือนเขตกำรค้ำทำงทิศตะวันตก 

บริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อำศัยของชำวบ้ำนทั่วไป บ้ำนเรือนหลังเล็ก

และเก่ำโทรม ร้ำนค้ำทีน่ี่ส่วนใหญ่ขำยเครือ่งใช้ในชวิีตประจ�ำวนั หนงัสอื 

ที่อยู่ในร้ำนหนังสือตรงหน้ำนี้เป็นหนังสือเก่ำมำกกว่ำหนังสือใหม่ 

แต่นำงชอบร้ำนหนังสือแห่งนี้ ร้ำนเล็กๆ ท่ีไม่สะดุดตำแห่งน้ี 

เต็มไปด้วยหนังสือทั้งชั้นบนชั้นล่ำง หนังสือท่ีอยู่ข้ำงในแม้มิใช่หนังสือ 

ทีใ่หม่ท่ีสดุ แต่ทีน่ี่มหีนงัสอืทกุประเภท เน้ือหำครอบคลุมต้ังแต่ดำวบนฟ้ำ

ไปจนถึงหินใต้ดิน จำกตะวันออกไปตะวันตก จำกเหนือจรดใต้ ไม่ว่ำ 

จะเป็นหนังสือในยุคสมัยใดล้วนค้นพบได้ที่นี่ 

อีกอย่ำงที่แตกต่ำงจำกที่อื่นคือร้ำนแห่งนี้มีสตรี

ตอนนำงเดินเข้ำมำในร้ำนหนังสือแห่งนี้ แม่นำงผู ้นั้นน่ังอยู ่ 

หลังโต๊ะคิดเงิน 

แตกต่ำงจำกหญิงสำวส่วนใหญ่ในเมอืง แม่นำงผูน้ี้ไม่สวมหมวกม่ำน 

ทัง้ยังไม่สวมผ้ำโปร่ง ไม่ปิดบงัใบหน้ำแม้แต่น้อย

แม่นำงผูน้ี้มรีปูโฉมงดงำมย่ิง ชอบสวมเส้ือผ้ำสีด�ำ ใบหน้ำเยียบเย็น

ดุจน�้ำค้ำงแข็ง ไม่เคยแย้มย้ิมกับผู้ใด และมักไม่สนใจใคร แต่นำงรู้ว่ำ 

แม่นำงผู้นี้มีควำมรู้กว้ำงขวำง รู้ทุกเรื่อง 
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หลังจำกเข้ำมำในร้ำนหนังสือ เมื่อแน่ใจว่ำวันน้ีเถ้ำแก่ร้ำนไม่อยู่  

ในร้ำนนอกจำกแม่นำงผูน้ัน้แล้วก็ไม่มคีนอ่ืน นำงจงึถอดหมวกม่ำนออก 

บอกตำมตรง นำงไม่ชอบปิดหน้ำปิดตำแบบนี้เลยสักนิด แต่

ขนบธรรมเนียมเป็นเช่นนี้ เวลำอยู่ข้ำงนอกสตรีจะเปิดเผยหน้ำตำไม่ได้ 

ดงันัน้เม่ือนำงพบว่ำทีน่ีม่ร้ีำนหนังสอื แถมบำงคร้ังคนเฝ้ำร้ำนยังเป็นสตรี 

นำงจึงทั้งตกใจและดีใจ เพรำะขอเพียงมำที่น่ี นำงจะสำมำรถเลือกซื้อ

หนังสือที่ตัวเองชอบได้อย่ำงผ่อนคลำย 

ร้ำนหนังสือแห่งนี้แม้จะมีหนังสือทุกประเภท แต่ไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะ 

ให้สตรเีฝ้ำร้ำนหรอือย่ำงไร เวลำส่วนใหญ่จงึมกัไม่ค่อยมลูีกค้ำเข้ำร้ำนนกั 

นอกจำกนำงแล้ว นำงเห็นลูกค้ำคนอืน่เข้ำมำซือ้หนงัสอืเป็นครัง้ครำวเท่ำนัน้ 

ลกูค้ำมไีม่มำกเลยจรงิๆ

แต่ไม่รู้ด้วยเหตุใด ร้ำนค้ำแห่งนี้กลับสำมำรถอยู่รอดมำได้ 

แม้จะรู้สึกเกรงใจเจ้ำของร้ำน แต่นำงชอบควำมเงียบสงบของที่นี่ 

มักจะอยู่ที่นี่ได้เป็นครึ่งค่อนวัน 

หนังสือที่นี่เปลี่ยนใหม่อยู่บ่อยๆ ทุกคร้ังท่ีนำงมำ หนังสือบนชั้น 

ล้วนไม่เหมือนเดิม แต่มักจะมีหนังสือท่ีนำงต้องกำรเสมอ นำงเคยอ่ำน 

'จดหมำยเหตุรำชวงศ์ซย่ำ' ท่ีอยู่ใน 'บันทึกธรรมเนียมพิธี' จำกที่นี่  

เคยอ่ำน 'บันทึกแคว้นหย่งจยำ' ในสมัยจิ้นที่รวบรวมโดยเจิ้งจี๋ หนังสือ 

สองเล่มนีผู้ค้นต่ำงบอกว่ำสญูหำยไปนำนแล้ว แต่เน้ือหำในหนังสือของทีน่ี่

กลับสมบูรณ์มำก ทั้งยังไม่เหมือนบันทึกของคนรุ่นหลัง 

ใน 'บันทึกแคว้นหย่งจยำ' เน้ือหำเก่ียวกับหนอนไหมแปดชีวิต* 
* หนอนไหมแปดชวิีต เป็นชือ่หนอนไหมชนดิหน่ึงทีถู่กเพำะเลีย้งขึน้ในแคว้นอูยุ๋คสำมก๊ก สำมำรถพ่นเส้นใย
ออกมำห่อหุ้มตัวเองได้ปีละแปดครั้ง จึงได้ชื่อดังกล่ำว
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ท�ำเอำนำงตกตะลงึมำก นำงเอำเนือ้หำในหนงัสอืกลบัไปสอบถำมยืนยัน

กับคนเลีย้งหนอนไหมจนสำมำรถพัฒนำวิธีกำรเล้ียงหนอนไหมให้ดยีิง่ข้ึน

ได้

หลำยปีมำนี้นำงได้รับควำมรู้มำกมำยจำกหนังสือโบรำณเหล่ำนี้ 

เวลำว่ำงจึงมักมำหำหนังสือล�้ำค่ำที่นี่เป็นประจ�ำ 

นำงเดนิช้ำๆ ไปตำมตูห้นงัสอื ค้นหำหนังสอืท่ีต้องกำรจนเผลอลมืเวลำ 

กระท่ังหลงิเอ๋อร์มำเตือน นำงจงึหอบหนังสือหลำยเล่มไปจ่ำยเงนิ

แม่นำงที่โต๊ะคิดเงินใช้เชือกผูกหนังสือให้นำงด้วยสีหน้ำไร้อำรมณ์ 

"ทั้งหมดนี้สำมต�ำลึง" 

ได้ยินว่ำรำคำหนงัสอืแพงขนำดนี ้หลิงเอ๋อร์ท่ีอยูด้่ำนข้ำงสดูหำยใจ

อย่ำงตื่นตระหนก

"ไฉนจึง..." 

แม่นำงชุดด�ำปรำยตำมองมำอย่ำงเย็นชำ สำยตำเย็นเยียบน้ัน

คมกริบดุจกระบี่ ท�ำเอำหลิงเอ๋อร์ตกใจจนหลับตำลงทันใด หดตัวไปอยู่

ข้ำงหลังนำง 

"หลิงเอ๋อร์ เจ้ำเอำหนังสือไปวำงบนรถก่อนเถอะ" 

นำงห้ิวหนังสือข้ึนมำอย่ำงขบขัน หมุนตัวส่งหนังสือให้สำวใช ้

ที่หลบอยู่ข้ำงหลังด้วยท่ำทำงหวำดหวั่น 

พอได้ยินว่ำไปก่อนได้ หลิงเอ๋อร์ก็หอบเอำหนังสือหลำยเล่ม 

ผลักประตูหนีออกไปอย่ำงรีบร้อน 

"ขออภยัด้วย สำวใช้ท่ีบ้ำนข้ำเล่ำเรยีนมำไม่มำก ไม่รูว่้ำหนังสือพวกนี้ 

ดีเพียงใด ท่ำนอย่ำถือสำเลย" นำงย้ิมให้แม่นำงที่อยู่หลังโต๊ะคิดเงิน  
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หยิบก้อนเงินสำมต�ำลึงออกมำจ่ำยค่ำหนังสือ 

แม่นำงชดุด�ำมองรอยย้ิมบนหน้ำนำงด้วยสหีน้ำไร้อำรมณ์ รมิฝีปำก 

ยังคงเป็นเส้นตรง ไม่ยกขึ้นแม้แต่น้อย เพียงยื่นมือเล็กขำวเนียนออกมำ 

รบัเงนิสำมต�ำลงึน้ันไว้ แต่นำงสงัเกตเหน็ว่ำนยัน์ตำท่ีด�ำประหน่ึงก้อนหนิ 

อนัเยียบเย็นของอกีฝ่ำยอ่อนโยนลงเลก็น้อย ไม่คมกริบประหนึง่มีดอกี 

นำงย้ิมให้แม่นำงผูน้ัน้ เก็บถุงใส่เงนิแล้วหมุนตวัจะเดนิออกจำกร้ำน 

ก่อนถึงประตูพลนัได้ยินแม่นำงผูน้ั้นเอ่ยปำกอย่ำงหำได้ยำกย่ิง 

"เถ้ำแก่เวิน" 

ค�ำเรียกขำนนี้ท�ำเอำนำงชะงักไป หันกลับไปเห็นแม่นำงผู ้นั้น 

ก�ำลังมองตนและเอ่ยว่ำ 

"เถ้ำแก่ฉินบอกว่ำหำกเถ้ำแก่เวินต้องกำรเปิดส�ำนักศึกษำ เขำ

สำมำรถจัดหำสมุดคัดอักษรให้ได้" 

นำงยืนแข็งทื่ออยู่ข้ำงประตู ชั่วขณะหนึ่งที่ไม่รู้จะตอบอย่ำงไร 

แม่นำงผู้นั้นมองนำง ครู่ใหญ่จึงเหลือกตำขึ้น

"เถ้ำแก่ฉินได้ยินว่ำเถ้ำแก่เวินคิดจะเปิดส�ำนักศึกษำให้เด็กๆ  

ลูกคนงำนระดับล่ำงได้เล่ำเรียนเขียนอ่ำน เจ้ำสำมำรถกลับไปบอก 

เถ้ำแก่เวนิว่ำเถ้ำแก่ฉนิร้ำนหนังสอืยินดมีอบสมดุคัดอกัษรให้โดยไม่คดิเงิน" 

นำงกะพริบตำปริบๆ กระแอมไอและพยักหน้ำ 

"ข้ำทรำบแล้ว ข้ำจะไปบอกเถ้ำแก่เวิน" 

แม่นำงชุดด�ำจ้องนำงเขม็ง ก่อนจะดึงสำยตำกลับมำยังหนังสือ 

ข้ำงมือตนและไม่ได้เหลือบมองนำงอีก 

นำงหัวใจเต้นแรงขณะหมุนตัว สวมหมวกม่ำนแล้วผลักประต ู
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เดินออกไป 

หลังจำกขึ้นรถม้ำมำแล้ว นำงอดมองออกไปนอกหน้ำต่ำงไม่ได้  

ร้ำนหนังสือตั้งอยู่ตรงนั้นเงียบๆ แมวด�ำตัวหนึ่งนอนขดตัวอำบแดดอยู ่

ข้ำงประตู มองผ่ำนลวดลำยของช่องหน้ำต่ำงเข้ำไป นำงเห็นแม่นำงชดุด�ำ

ในร้ำนก�ำลังมองออกมำที่นำงเช่นกัน 

หัวใจสะดุดอย่ำงไร้สำเหตุ 

ฉับพลันนั้นนำงรู้ว่ำแม่นำงผู้นี้รู้ 

นำงปล่อยม่ำนหน้ำต่ำง ประสำนมือเล็กเย็นเฉียบไว้ตรงหน้ำ 

บำงทีเถ้ำแก่ฉินก็อำจรู้ด้วย ในเมืองนี้ยังมีคนอีกเท่ำไรนะที่รู้ 

นำงไม่ได้ใส่ใจอย่ำงแท้จริงว่ำผู้คนจะรู้มำกน้อยแค่ไหน นั่นหำใช่

ควำมลับยิ่งใหญ่อะไร นำงรู้ดีว่ำถึงอย่ำงไรก็ต้องมีคนรู้อยู่บ้ำง

ร้ำนหนังสือแห่งนี้ก็เป็นของโจวชิ่งหรือ 

นำงคิดถึงต�ำรำ 'พิชัยสงครำมหกกลยุทธ์' ในมือเขำในปีนั้น 

อย่ำงไร้สำเหต ุผูค้นต่ำงบอกว่ำ 'พิชยัสงครำมหกกลยุทธ์' เป็นหนงัสอืปลอม 

แต่ภำยหลังนำงพบว่ำไม่ใช่ นำงเคยเห็นหนังสือเล่มนั้นในร้ำนหนังสือ  

ทัง้ยังซือ้กลบัมำอ่ำนทีบ้่ำน นำงรูส้กึว่ำน่ันไม่ใช่ของปลอม ไม่ใช่งำนเขยีน

ลอกเลียนแบบ 

คนที่รู ้ควำมลับของนำงล้วนเก่ียวข้องกับโจวชิ่งไม่มำกก็น้อย  

เพียงแต่ไม่รู้ว่ำเป็นมิตรหรือศัตรู 

นำงหวังว่ำที่คนในร้ำนหนังสือรู้เรื่องนี้จะเป็นเพรำะฟังมำจำกที่อื่น 

ทว่ำนำงก็ต้องท�ำอะไรอย่ำงระวังรอบคอบให้มำกกว่ำนี้

แม้ว่ำแม่นำงผู้น้ันจะดูเหมือนไม่มีเจตนำร้ำย นำงเองก็ไม่รู้สึกว่ำ
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เถ้ำแก่ร้ำนหนังสือมีเจตนำร้ำยต่อนำง แต่หลำยปีมำน้ีนำงได้เรียนรู้ว่ำ

เรื่องต่ำงๆ มิอำจมองเพียงเปลือกนอก

รถม้ำว่ิงไปข้ำงหน้ำ ลัดเลำะไปตำมถนนและตรอก ไม่นำน 

ก็ออกจำกเมืองมำถึงลำนบ้ำนของตน 

นำงลงจำกรถ ก้ำวข้ำมธรณีประตู หลิงเอ๋อร์หอบหนังสือตำมอยู่ 

ข้ำงหลัง 

"ข้ำรูสึ้กเวียนหวันดิหน่อย จะกลบัไปพักผ่อนท่ีห้อง" นำงก้ำวเข้ำไป 

ในประต ูรบัหนังสอืจำกสำวใช้แล้วเอ่ยปำกก�ำชบั "เจ้ำไปท�ำงำนของตวัเอง

เถอะ" 

"เจ้ำค่ะ" 

ด้วยรูว่้ำคุณหนใูหญ่ของตนร่ำงกำยอ่อนแอ เวลำส่วนใหญ่พักผ่อน

อยู่ในห้อง กลับจำกข้ำงนอกแล้วมักต้องนอนพักหลำยวัน หลิงเอ๋อร์จึง

รับค�ำ ผงกศีรษะอย่ำงว่ำง่ำยแล้วหมุนตัวเดินจำกไป 

หลงัจำกไล่สำวใช้ผูน้ัน้ออกไปแล้ว นำงก็มุง่หน้ำไปยังเรือนหลงัเล็ก

ของตน เข้ำห้องไปแล้วก็ปิดประต ูถอดเสือ้ผ้ำทีส่วมอยูอ่อก ดึงป่ินบนศีรษะ

ออกมำ ก่อนจะเชด็แป้งและชำดบนใบหน้ำ รวบผมท่ีแผ่สยำยใหม่อกีคร้ัง 

จำกนัน้ก็หยิบชดุคลมุตวัหน่ึงออกมำจำกหีบเสือ้ผ้ำ แต่กลบัเหน็ผ้ำท่ีวำงอยู่

บนโต๊ะเข้ำเสยีก่อน 

นั่นเป็นผ้ำที่น�ำกลับมำจำกโรงงำนก่อนหน้ำนี้ 

...สีฟ้ำนวล 

นำงยื่นมือไปลูบผ้ำพับนั้นอย่ำงอดใจไม่อยู่ 
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เน้ือผ้ำใต้ท้องน้ิวเนียนละเอียดและนุ่มมือ ด้ำนบนเป็นลวดลำย

ประณีต ใช้ด้ำยขำวที่สีต่ำงจำกสีผ้ำเพียงเล็กน้อยปักลวดลำยขลุ่ยต๋ี*  

ดอกท้อ สำยน�้ำไหล และเรือล�ำเล็ก 

ลมฤดูใบไม้ผลิพัดมำอีกครั้ง พำให้ต้นหลิวนอกหน้ำต่ำงโบกพล้ิว 

ท่ำมกลำงควำมเหม่อลอย นำงเหมือนเห็นเขำยืนอยู่ตรงหน้ำอีกครั้ง  

ได้กลิ่นท่ีแผ่ออกมำจำกตัวเขำ รู้สึกเหมือนนี่เป็นผ้ำท่ีมีอุณหภูมิร่ำงกำย

และหยำดเหงื่อของเขำอยู่ 

ชั่วเวลำน้ันเหมือนเขำอยู่ตรงหน้ำนำงอีกครั้ง ประชิดเข้ำมำใกล้

เหลือเกิน ใกล้เกินกว่ำระยะที่ควรจะเป็นมำกนัก

นำงรู้สึกได้ว่ำปอยผมสีด�ำของเขำที่ทิ้งตัวลงมำไล้ผ่ำนดวงตำนำง 

รู้สึกว่ำกลิ่นอำยของเขำพัดผ่ำนข้ำงแก้มนำงไป 

เสียงหัวใจเต้น อุณหภูมร่ิำงกำย กล่ินอำย...และชีพจรข้ำงคอเขำ...

ยังมีดวงตำด�ำลึกดุจบ่อน�้ำคู่นั้นและเสียงแหบต�่ำของเขำ

'เพราะอะไร'

นำงจ�ำได้ว่ำเขำเอ่ยถำมข้ำงหูนำง 

'เหตุใดเจ้าจึงท�าเช่นนี้'

หัวใจสั่นไหวน้อยๆ ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเขำล้วนสั่นไหวเช่นนี้เสมอ 

นำงกลั้นหำยใจ อดหลับตำลงไม่ได้

พอหลบัตำลง ควำมทรงจ�ำก็หลัง่ไหลเข้ำมำไม่หยดุเหมอืนกระแสน�ำ้

ทีถ่ั่งโถม

นำงจดจ�ำเรื่องรำวเก่ียวกับเขำได้มำกมำย จดจ�ำได้มำกเกินไป 
* ขลุ่ยตี๋ เป็นเครื่องเป่ำชนิดหน่ึงของจีน ท�ำจำกไม้ไผ่ เวลำเล่นจะเป่ำในแนวขวำง โดยเป่ำลมจำกรูด้ำนข้ำง
คล้ำยกับกำรเป่ำฟลุต
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อยำกลืมก็ลืมไม่ได้ 

วันนั้นเมื่อห้ำปีก่อนหลังเชิญหมอมำตรวจดูแล้ว นำงถือใบสั่งยำ 

ที่หมอเขียนให้ไปเจียดยำท่ีร้ำนขำยยำ น�ำกลับมำต้มให้ป้ำชุ ่ยดื่ม  

อำกำรของป้ำชุ่ยค่อยๆ ดีขึ้น แต่นำงกลับไม่รู้สึกผ่อนคลำยลง 

นำงแบ่งเงินที่เหลือออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเก็บไว้ ท่ีเหลือ 

นำงในชดุบรุษุเอำไปซือ้หกูทอผ้ำจ�ำนวนหนึง่และน�ำไปให้ครอบครัวชำวนำ

ในชนบทท่ียำกจน ขอให้หญิงชำวนำใช้ช่วงเวลำทีว่่ำงจำกกำรท�ำนำทอผ้ำ 

ให้นำง 

เรือ่งกำรรบัซือ้ผ้ำจำกหญิงชนบทไม่ได้มนีำงท�ำอยู่คนเดยีว ทีผ่่ำนมำ

พ่อค้ำในเมืองจะรับซื้อผ้ำจำกหญิงชนบทแถบชำนเมืองท่ีไม่ไกลออกไป 

เป็นประจ�ำ แต่ทีบ้่ำนของสตรเีหล่ำน้ันมหูีกทอผ้ำอยู่แล้ว 

ท่ีนำงเห็นเป็นครอบครัวท่ียำกจนกว่ำน้ัน ไม่มีปัญญำแม้กระท่ัง 

จะซื้อหูกทอผ้ำด้วยซ�้ำไป 

นำงให้พวกเขำเช่ำหกูทอผ้ำ ทัง้ยังมอบฝ้ำยให้ ค่ำเช่ำหกูทอผ้ำและ

ค่ำฝ้ำยให้จ่ำยเป็นผ้ำที่ทอเสร็จแล้ว หำกเจอหญิงชนบทท่ีทอผ้ำไม่เป็น  

นำงจะขอให้ป้ำชุย่ไปสอนพวกเขำถึงท่ีบ้ำนจนเป็นทลีะคน 

ป้ำชุ่ยบ่นก็จริง แต่ก็รู ้ว่ำปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไปไม่ใช่หนทำง 

แก้ปัญหำ สุดท้ำยจึงรับปำกช่วย

ป้ำชุ่ยพยำยำมเลี้ยงดูนำงเหมือนคุณหนู ทว่ำนอกจำกรู้หนังสือ 

อ่ำนต�ำรำได้แล้ว เพลงพิณ หมำกล้อม อักษร ภำพวำด นำงไม่เจนจัด 

สักอย่ำง กำรทอผ้ำปักลำยย่ิงไม่ใช่ทักษะที่นำงเชี่ยวชำญ แต่ป้ำชุ่ย 
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รูว้ธีิเย็บปัก ท้ังยังเชีย่วชำญมำก ต้ังแต่เล็กจนโต เสือ้ผ้ำกว่ำครึง่ท่ีนำงสวมใส่

ล้วนมำจำกฝีมือของป้ำชุ่ย 

นำงไม่รูเ้รือ่งกำรทอผ้ำ แต่นำงรูห้นังสือ ท่ำนแม่ท้ิงหนังสือไว้ให้นำง

หลำยตู้และนำงก็ได้เรยีนรูอ้ะไรมำกมำยจำกในหนังสือเหล่ำน้ัน

นำงพูดกับหญิงชนบทพวกน้ันจนปำกแทบฉีก กว่ำจะท�ำให ้

พวกนำงเชือ่ว่ำนำงไม่ใช่พวกต้มตุ๋น แน่นอนว่ำฝ้ำยกับหูกทอผ้ำช่วยเพ่ิม

ควำมน่ำเชื่อถือให้นำงได้ไม่น้อย 

ช่วงนัน้นำงว่ิงวุ่นไปมำจนขำแทบหกั น่ำจะตอนนัน้เองท่ีนำงรูส้กึโชคดี 

ทีต่วัเองมเีท้ำธรรมชำติ ไม่ถูกรดัจนเท้ำเล็ก จึงสำมำรถเทียวไปเทยีวมำได้

เช่นนี้

ตอนแรกเรื่องรำวด�ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น นำงท�ำงำนยุ่งจนหัวหมุน 

แต่แล้วสถำนกำรณ์ก็กลับแย่ลง 

ปีน้ันหลงักำรเก็บเก่ียวในฤดูใบไม้ร่วง ไม่ถึงหนึง่เดอืนนำงก็รับซือ้ผ้ำ 

มำสิบสี่พับ นำงสวมเสื้อผ้ำบุรุษ ปลอมตัวเป็นชำยไปท�ำกำรค้ำในเมือง  

แต่กลบัขำยผ้ำไม่ออกสกัพับ

ผู ้คนไม ่รับซื้อผ ้ำจำกนำง ไม ่ว ่ำจะกดรำคำให ้ถูกเพียงใด  

นำงพูดจนปำกแทบฉีก ตระเวนไปท่ัวร้ำนขำยแพรพรรณ โรงย้อม  

ร้ำนขำยเสือ้ผ้ำส�ำเรจ็รปู แม้กระท่ังร้ำนขำยเสือ้ผ้ำเก่ำ แต่กลบัไม่มร้ีำนค้ำใด

ยอมซื้อผ้ำจำกนำงเลย

'ไม่ได้ๆ...'

'ไม่เอำๆ...'

'ข้ำไม่ต้องกำร เจ้ำออกไปเถอะ รีบออกไปซะ...'
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ตอนทีน่ำงห้ิวห่อสมัภำระหนักอึง้และถูกไล่ออกมำจำกร้ำนขำยเสือ้ผ้ำ

อกีครัง้ หิมะก�ำลงัโปรยปรำยลงมำจำกท้องฟ้ำ

นำงไม่เข้ำใจว่ำเหตุใดจงึไม่มคีนรบัซือ้ผ้ำจำกนำง วูบหนึง่ยังสงสยัว่ำ

หรือผู้คนดูออกว่ำนำงเป็นหญิง หญิงท่ีฐำนะทำงบ้ำนไม่ดีถึงได้ออกมำ

ปรำกฏโฉมข้ำงนอก แต่ในสถำนกำรณ์ท่ีต้องสวมชดุบรุษุตะลอนอยู่ข้ำงนอก

หลำยเดอืน สองมอืของนำงหยำบกร้ำนเพรำะกำรขนของ สองเท้ำถลอก 

ครัง้แล้วครัง้เล่ำจนหนังด้ำน นำงถึงข้ันเลียนแบบท่ำเดนิส่ำยอำดๆ แบบบรุษุ 

เลียนแบบกำรเปล่งเสียงพูดออกมำอย่ำงทรงพลังได้ กระท่ังตัวเอง 

เหน็เงำสะท้อนบนผนืน�ำ้ยังแทบจ�ำตวัเองไม่ได้ด้วยซ�ำ้ แล้วผูอ้ืน่จะคิดว่ำ

นำงเป็นสตรีได้อย่ำงไร 

นำงไม่ยอมล้มเลิกควำมพยำยำม แต่กลับรู ้ว่ำตัวเองอำจต้อง

ขำดทุนย่อยยับ

นำงยังคิดว่ำนี่เป็นหนทำงที่สำมำรถท�ำมำหำกินได้ 

สตรีไม่อำจออกไปท�ำกำรค้ำข้ำงนอก แต่นำงแค่รับผ้ำและน�ำไป

ขำยต่อให้พ่อค้ำ ไม่ได้เปิดร้ำนขำยของ เหตุใดเช่นนี้ก็ยังไม่ได้ หรือว่ำ

สดุท้ำยแล้วนำงก็ได้แต่พ่ึงเศษเงินจำกนำยท่ำนและหญิงผู้น้ัน ต้องใช้ชวิีต

โดยดูสีหน้ำพวกเขำไปตลอดชีวิต

ยืนอยู่ท่ำมกลำงสำยลมหนำวเหน็บ นำงท้ังเหน่ือยทั้งเพลีย  

ควำมรู้สึกไม่ยอมแพ้ผุดออกมำจำกส่วนลึกของหัวใจ 

นำงมีสินค้ำ แต่กลับขำยไม่ออก 

เดินอยู่ท่ำมกลำงสำยลมและหิมะที่โปรยปรำยดุจบุปผำ นำง 

สงสยัว่ำหรือตวัเองคดิอะไรง่ำยเกินไป ทว่ำยังคงหอบสมัภำระมุง่หน้ำไป
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ร้ำนถัดไปอย่ำงไม่ยอมแพ้ แต่ก็ยังได้รับค�ำตอบกลับมำเหมือนเดิม

'นำยท่ำน ขอร้องท่ำนล่ะ อย่ำงน้อยก็บอกข้ำเถอะว่ำเหตุใดจึง 

ไม่รับสินค้ำของข้ำ'

'ไม่รบัก็คอืไม่รบั พวกเรำย่อมมเีหตผุลของเรำ เจ้ำจะเซ้ำซีอ้ะไร ไปๆๆ 

อย่ำมำขดัขวำงกำรท�ำกำรค้ำของพวกเรำ!'

เป็นอีกครั้งท่ีนำงถูกคนไล่ตะเพิดออกมำ ก่อนถึงประตู คนผู้น้ัน 

ยังผลักนำงทีหนึ่ง 

นำงถอยไปข้ำงหลังและสะดุดธรณีประตู ร่ำงกำยเสียสมดุล 

แล้วล้มคะม�ำออกไปข้ำงนอก นำงตื่นตกใจ ไม่ง่ำยเลยกว่ำจะหันหน้ำ 

กลับมำได้ก่อนกระแทกพื้น แต่ก็ยังล้มลงบนพื้นหิมะอยู่ดี 

กำรหกล้มครัง้น้ีท�ำเอำนำงเจบ็จนเหน็ดำว ชัว่ขณะหน่ึงทีห่ำยใจไม่ออก

และไม่อำจขยับตัว ครัน้ได้สติลมืตำขึน้มำก็เห็นรองเท้ำหุ้มแข้งสดี�ำคูห่น่ึง

อยู่ตรงหน้ำ 

นำงแหงนหน้ำมอง เห็นชุดคลุมยำวสีด�ำสนิท ป้ำยห้อยเอว  

ตำมด้วยเสือ้ด้ำนหน้ำทีปั่กด้วยด้ำยแดง ยังมนียัน์ตำด�ำลกึไม่สิน้สดุของ

ชำยผู้นั้น 

ชำยหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้น มือถือร่มกระดำษน�้ำมัน หลุบตำมองนำง 

นำงตัวแขง็ทือ่ ชัว่ขณะน้ันไอร้อนพลันว่ิงพล่ำนไปทัว่ร่ำง รู้สกึเพียง

อับอำยและกระอักกระอ่วน 

นำงรีบตะเกียกตะกำยลุกขึ้น ปัดน�้ำจำกหิมะและครำบสกปรก 

บนใบหน้ำออก ก่อนจะเก็บผ้ำท่ีปลวิหลดุมอืไปและหล่นกระจำยเตม็พ้ืน 

ขึ้นมำ นำงเร่งมืออย่ำงเต็มที่แล้ว แต่ยังคงรู้สึกถึงสำยตำของเขำ 
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นำงไม่เข้ำใจว่ำเหตุใดเขำจงึยังยืนอยู่ตรงนี ้ เหตใุดจงึไม่เดินจำกไป 

รูส้กึขบขันหรอื อยำกเหน็นำงขำยหน้ำใช่หรอืไม่ แต่ชำยผู้น้ันกลับไม่ยอม

ขยับเขย้ือน เขำยืนอยู่บนถนนใหญ่ จบัจ้องนำงน่ิง

รอจนนำงเก็บผ้ำทัง้หมดขึน้มำอย่ำงประดกัประเดดิ ห่อกลบัลงไปใน

สัมภำระและลุกขึ้นยืน คิดจะหมุนตัวเดินจำกไปอย่ำงรวดเร็ว จึงได้ยิน 

ชำยหนุม่ข้ำงหลงัเอ่ยปำก 

'คิดจะท�ำกำรค้ำหรือ'

นำงอึ้งไปครู่หนึ่ง หยุดเดินและหันกลับไปมองเขำ 

ชำยหนุ่มกำงร่มจ้องมองนำง ใบหน้ำยังคงเฉยชำ ในมือเป็น 

หมวกสีด�ำใบเล็ก 

นำงเพ่ิงรู้ตัวว่ำหมวกของตัวเองหลุดอีกแล้ว ไม่รู้ถูกเขำเก็บขึ้นไป

ตั้งแต่เมื่อไร 

นำงลังเลครู่หนึ่ง ก่อนจะก้ำวเข้ำไปรับหมวกใบเล็กท่ำมกลำงหิมะ

ที่โปรยปรำยพลำงเปล่งเสียงตอบ

'ใช่'

แม้นำงจะลุกขึ้นมำแล้ว แต่ชำยผู้น้ีก็ยังสูงกว่ำนำงมำกนัก เขำ 

หลุบตำมองนำงแล้วเอ่ยขึ้น

'ในเมืองแห่งนี้ กำรท�ำกำรค้ำมีกฎธรรมเนียม'

'กฎธรรมเนียมอะไร' นำงอึ้งงันไปก่อนจะเอ่ยถำม 

ชำยหนุ่มพยักพเยิดไปยังศำลเจ้ำท้ำยถนน

'เห็นหอสุรำที่แขวนโคมสีแดงตรงข้ำมศำลเจ้ำนั่นหรือไม่'

นำงหันมองไปยังทิศทำงของศำลเจ้ำ จงึได้เหน็หอสรุำท่ีแขวนโคมแดง
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ไว้ด้ำนหน้ำ 

นำงรู้จักหอสุรำแห่งน้ัน น่ันคือหอสุรำเรืองโรจน์ ทุกคนในเมืองนี้ 

ต่ำงรูจ้กัหอสรุำเรอืงโรจน์ ท่ีนัน่มพ่ีอครวัทีเ่ก่งทีสุ่ดในเมอืง ยังมีธงหน้ำร้ำน

ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองด้วย แม้จะยืนอยู่ตรงน้ีก็ยังมองเห็นธงที่โบกสะบัด

ท่ำมกลำงสำยลมได้อย่ำงชัดเจน 

'คนท่ีคิดจะท�ำกำรค้ำต้องเข้ำไปในหอสุรำตรงข้ำมศำลเจ้ำ  

ซื้อยันต์คุ้มภัยกับหลงจู๊ที่นั่นก่อน'

'เพรำะอะไร' นำงไม่เข้ำใจจึงซักต่อ 

'คุม้ครองให้ปลอดภัย' นัยน์ตำสดี�ำของเขำรำบเรยีบไร้คล่ืนขณะเอ่ย

เสยีงเรยีบ 'ป้องกันไม่ให้ภูตผปีีศำจมำรงัควำน ท�ำให้กิจกำรรุ่งเรือง'

นำงมองโคมไฟสีแดงท่ำมกลำงลมหิมะอย่ำงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง  

พอดึงสำยตำกลับมำที่ชำยหนุ่ม เขำก็หมุนตัวจำกไปแล้ว 

ขณะมองแผ่นหลังที่จำกไปของเขำ นำงรู้สึกฉงนและไม่สบำยใจ

เลก็น้อย แต่นำงลองมำหลำยวธีิแล้ว ท�ำอย่ำงไรคนเหล่ำน้ันก็ไม่ยอมรับ

สนิค้ำจำกนำง ในเมือ่เป็นเช่นน้ี ลองไปดทูีห่อสรุำแห่งนัน้จะเป็นไรไปเล่ำ 

นำงมุ่งหน้ำไปยังหอสุรำแห่งนั้นเพื่อซื้อยันต์คุ้มภัยจำกหลงจู๊ 

หลงจูม๊องห่อสมัภำระในมอืนำง ถำมเพียงว่ำนำงจะท�ำกำรค้ำอะไร 

หลังตอบเขำไป หลงจู๊ผู้น้ันก็มอบยันต์คุ้มภัยสีแดงให้นำงอันหนึ่งและ 

บอกรำคำ 

ยันต์คุ้มภัยอันน้ันรำคำค่อนข้ำงสูง แต่นำงก็จ่ำยเงินให้เขำ หยิบ

เหรียญทองแดงที่มีติดตัวท้ังหมดออกมำจ่ำย หลงจู ๊ยังบอกนำงว่ำ 

ต้องมำจดุธูปทีศ่ำลเจ้ำทุกเดือน แล้วเขำจะเปลีย่นยันต์คุม้ภัยอนัใหม่ให้ 
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พูดง่ำยๆ ก็คือกำรจ่ำยเบี้ยรำยเดือนนั่นแหละ 

นำงกะพริบตำปริบๆ และเข้ำใจอย่ำงรวดเร็ว 

ภำยหลังสืบดูหลำยครั้งถึงรู ้ว ่ำหอสุรำนั้นโจวเป้ำเป็นเจ้ำของ  

โรงจ�ำน�ำก็เช่นกัน ในเมอืงแห่งนีม้หีอโคมเขยีวและบ่อนพนันจ�ำนวนไม่น้อย 

ที่เป็นของโจวเป้ำ 

จอมเผด็จกำรโจวเป้ำควบคุมกิจกำรน้อยใหญ่ในเมืองแห่งนี้ 

ในเมืองแห่งนี้หำกไม่ซื้อยันต์คุ ้มภัยกับโจวเป้ำย่อมไม่อำจ 

ท�ำกำรค้ำได้ ดังน้ันต่อให้สนิค้ำของนำงดีและถูกเพียงใดก็ไม่มคีนกล้ำซือ้ 

ไม่มีคนกล้ำรับ 

เมืองแห่งนี้ภำยนอกอยู่ใต้กำรดูแลของทำงกำร ลับหลังกลับเป็น

ของโจวเป้ำ 

ส่วนชำยผู้นั้นเป็นลูกชำยของโจวเป้ำ 

เทียบกับควำมเหิมเกริมเอำแต่ใจของโจวเป้ำแล้ว เขำเงียบและ 

ไม่ท�ำตวัเป็นจดุเด่น เป็นเพียงเงำขำวซดีทีอ่ยู่เบือ้งหลงัจอมเผดจ็กำรผูน้ั้น

เท่ำนั้น 

ภำยหลังนำงได้ยินจำกปำกคนอื่นและรู้ชื่อของเขำ 

เขำชื่อโจวชิ่ง ชิ่งที่แปลว่ำเฉลิมฉลองด้วยควำมยินดี แต่ยำมผู้คน 

เหน็เขำกลบัไม่เคยรูส้กึยินดีเลยสกันดิ ย่ิงไม่คดิทีจ่ะชจูอกเฉลมิฉลอง

หลำยปีให้หลัง ผู้คนตระหนักถึงควำมจริงข้อหนึ่ง 

ลูกชำยของจอมเผด็จกำร...ยังคงเป็นจอมเผด็จกำรที่ชั่วร้ำย
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"นำยท่ำน นำยท่ำน...ข้ำขอร้องล่ะ..." 

บนถนนกำรค้ำ เสียงอ้อนวอนอย่ำงทุกข์ระทมลอยมำ 

ผู้คนได้ยินเสียงต่ำงหันกลับไปมอง เห็นสำมีภรรยำคู่หนึ่งร้องไห้

พลำงตะโกนกับชำยฉกรรจ์หลำยคนทีข่นของไปโดยท่ีพวกเขำไม่ยนิยอม 

ชำยฉกรรจ์ที่ถูกคว้ำตัวไว้ผลักสองสำมีภรรยำออกอย่ำงไม่ปรำนี 

ยกมอืขึน้สัง่ลกูน้องด้วยสหีน้ำดดุนั "ยังจะยืนอึง้อยู่ท�ำไม ขนของไปให้หมด!"

หญิงวัยกลำงคนเหน็ชำยฉกรรจ์เหล่ำนีไ้ม่ไว้หน้ำ เพ่ือควำมอยู่รอด 

จงึคลำนเข่ำท้ังน�ำ้ตำนองหน้ำไปหำชำยหนุม่ท่ำทำงสุภำพทียื่นอยู่ด้ำนข้ำง

และอ้อนวอน

"คุณชำยสกุลโจว!  คุณชำยสกุลโจว!  ครอบครัวของเรำ 

มสีำมสบิแปดชวิีต อำศยักำรค้ำน้ีหำเลีย้งชพี ท่ำนยึดสินค้ำของพวกเรำไป 

พวกเรำย่อมอยู่ต่อไปไม่ได้...ใต้เท้ำ! ใต้เท้ำ...ได้โปรดเถอะ...ข้ำขอร้อง...

2
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ท่ำนท�ำบุญท�ำทำน ถือว่ำท�ำบุญท�ำทำน เมตตำพวกเรำเถอะนะ... 

ข้ำโขกศีรษะให้ท่ำนแล้ว..." พูดพลำงโขกศีรษะไปด้วย ขณะเดียวกัน 

ก็คว้ำตัวสำมีท่ีมัวแต่ยืนอึ้งให้คุกเข่ำลงโขกศีรษะด้วยกัน "เหล่ำหล่ี  

เจ ้ำยังจะยืนบื้ออยู ่ท�ำไม รีบมำขอร้องคุณชำยสิ! รีบบอกเขำว่ำ 

เดือนหน้ำพวกเรำจะเอำเงินมำคืน ไม่ เป็นอีกสิบวัน ไม่สิ อีกสำมวัน  

ขอเวลำอีกสำมวัน ท่ำนอะลุ่มอล่วยให้พวกเรำอีกแค่สำมวันก็พอ" 

เถ้ำแก่ร้ำนมองโจวชิง่ ท้ังตกใจและหวำดหวัน่ แต่ภำยใต้กำรเร่งเร้ำ

ของภรรยำ เขำยังคงคุกเข่ำลง ร้องไห้ไปกับภรรยำและโขกศีรษะ 

ให้คุณชำยในชุดสีฟ้ำนวลผู้นั้น 

"คุณชำยสกุลโจว...ข้ำโขกศีรษะให้ท่ำนแล้ว...ข้ำขอร้องท่ำน  

ได้โปรดเถอะ...โปรดให้ทำงรอดกับพวกเรำด้วย..." 

ชำยหนุ่มมองคูส่ำมภีรรยำทีค่กุเข่ำอยูต่รงหน้ำร้องไห้น�ำ้มูกน�ำ้ตำไหล 

โขกศรีษะจนศีรษะแทบแตก เอ่ยเสยีงเรยีบเพียงว่ำ

"เถ้ำแก่หลี่ ติดหนี้ต้องชดใช้ น่ีเป็นเร่ืองสมเหตุสมผล เงินข้ำ 

ไม่ได้บังคับให้ท่ำนยืม ใบยืมเงินข้ำไม่ได้บังคับให้ท่ำนลงชื่อ โฉนดบ้ำน 

ย่ิงมิใช่ข้ำเป็นฝ่ำยบอกให้ท่ำนน�ำมำค�้ำประกัน กำรค้ำของท่ำนไม่ด ี

ก็มิใช่ข้ำเป็นคนขัดขวำงทำงท�ำมำหำกินของท่ำนมิใช่หรือ" 

เถ้ำแก่หลี่คุกเข่ำอยู่บนพื้น ร้องไห้อ้อนวอนอย่ำงเศร้ำสลด 

"คุณชำยสกุลโจว นี่เป็นบ้ำนบรรพบุรุษสกุลหลี่ของข้ำ...ข้ำตกลง

กำรค้ำครั้งใหญ่ไปแล้วจริงๆ เดือนหน้ำก็สำมำรถคืนเงินท่ำนได้แล้ว... 

ได้โปรดผ่อนปรนให้ข้ำอกีสกัสองสำมวันเถอะ...ให้เวลำข้ำอกีสองสำมวัน...

ข้ำจะสูญเสียบ้ำนบรรพบุรุษไปไม่ได้จริงๆ..." 
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โจวชิ่งฟังแล้วโน้มตัวลง ก้มหน้ำจ้องตำเถ้ำแก่หลี่ 

"เถ้ำแก่หลี่ อยู่ในแวดวงกำรค้ำย่อมต้องว่ำไปตำมกติกำกำรค้ำ  

ท่ำนก็รู้นี่ ข้ำผ่อนปรนให้ท่ำนแล้ว ใครจะมำผ่อนปรนให้ข้ำเล่ำ" 

หลี่ซื่อ* ด้ำนข้ำงฟังแล้วทนไม่ไหว โผเข้ำไปคว้ำเส้ือผ้ำของโจวชิ่ง 

อ้อนวอนทั้งน�้ำตำ

"คุณชำยสกุลโจว ขอร้องท่ำนล่ะ..." นำงยังพูดไม่จบ เนื่องจำก 

โจวชิ่งตวัดสำยตำมองมำอย่ำงเย็นชำจึงหวำดกลัวจนหดมือกลับไป  

แต่ยังน�้ำตำไหลพูดเสียงสั่นอย่ำงอดไม่ได้ 

"พวกเรำ...พวกเรำมีบิดำมำรดำต้องดูแล...ยัง ยังมีลูกเล็กที่ต้อง 

เลีย้งด.ู.."

โจวชิ่งมองนำงจำกที่สูง ตอบเพียงประโยคเดียวว่ำ 

"เกี่ยวอะไรกับข้ำด้วย" 

ได้ยินดังนั้นหลี่ซื่อก็ปล่อยโฮเสียงดัง เถ้ำแก่หล่ีทรุดนั่งลงบนพ้ืน 

ด้วยใบหน้ำสิ้นหวัง 

โจวชิ่งมองพวกเขำสองคน จำกนั้นก็เงยหน้ำขึ้นใช้สำยตำเย็นชำ

กวำดมองผู้คนรอบด้ำนที่ส่งเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ 

ผู้คนในตลำดเห็นดังนั้นก็ต่ำงพำกันเบนสำยตำไปทำงอื่น 

เขำยิ้มเย็นอย่ำงไร้เสียง หันไปอ้ำปำกสั่งกำรลูกน้อง

"โม่หล ี ไม่ต้องขนไปทัง้หมด ควรขนไปเท่ำไรก็เอำไปเท่ำน้ัน อย่ำให้ 

ผูอ้ืน่พูดได้ว่ำข้ำโจวชิง่ฉวยโอกำสเอำเปรยีบผูอ้ืน่"

"ขอรับ" ชำยหนุ่มท่ีติดตำมข้ำงกำยโจวชิ่งก้มหน้ำรับค�ำ ดีดลูกคิด
* ธรรมเนียมกำรเรยีกขำนสตรทีีแ่ต่งงำนแล้วของจนีจะใช้ค�ำว่ำ 'ซือ่' (แปลว่ำนำมสกุล) ต่อท้ำยนำมสกุลเดิม
ของสตรี บำงครั้งอำจเพิ่มนำมสกุลของสำมีไว้หน้ำสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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ค�ำนวณรำคำสนิค้ำอย่ำงรวดเรว็ระหว่ำงทีช่ำยฉกรรจ์ขนสินค้ำข้ึนไปบนรถ

กว่ำโม่หลจีะยกมอืร้องบอกว่ำหยุด ชำยฉกรรจ์เหล่ำน้ันก็ขนสนิค้ำ 

ในร้ำนไปเกือบหมด เหลอืไว้เพียงสนิค้ำหีบเลก็หบีเดยีวเท่ำน้ัน

"คุณชำย พอแล้วขอรับ" โม่หลีพูดพลำงย่ืนลูกคิดกับสมุดบัญช ี

ให้โจวชิ่งดู

โจวชิง่เหลอืบมองแวบหน่ึง ย่ืนมอืไปปัดๆ ชดุคลมุทีถู่กหลีซ่ือ่จบัจนยับ

เม่ือครูน้ี่ จำกนัน้ก็หนัไปพูดกับสองสำมภีรรยำทีร้่องไห้ฟูมฟำยด้วยน�ำ้เสยีง

รำบเรยีบ

"เถ้ำแก่หลี่ อย่ำหำว่ำข้ำไม่ให้เวลำท่ำน พรุ่งน้ีเช้ำข้ำจะส่งคน 

มำเก็บกวำด ถงึเวลำนัน้หำกท่ำนยังจะยึดบ้ำนไว้ อย่ำหำว่ำข้ำไม่เกรงใจ" 

พูดจบก็หมุนตัวเดินจำกไปอย่ำงเฉยชำ 

เถ้ำแก่หลี่มองดูร้ำนค้ำของตนที่ถูกขนของไปจนเกือบหมด มอง

แผ่นหลังเย็นชำของชำยผู้นั้นแล้ว ครั้นคิดว่ำบ้ำนบรรพบุรุษของตน 

ที่ตกทอดมำนับสิบรุ ่นก�ำลังจะสูญสิ้นไป เขำก็ขำดสติ ร้องไห้พลำง 

ตะโกนด่ำโจวชิ่งเสียงดังด้วยน�้ำตำนองหน้ำ 

"โจวชิ่ง! เจ้ำหลอกให้ข้ำเอำบ้ำนบรรพบุรุษไปค�้ำประกัน ท้ังยัง 

ไม่ยอมผ่อนปรนให้ข้ำอกีสองสำมวนั ยังจะบงัคบัขนสนิค้ำข้ำไปอกี ไม่ยอม 

ให้ข้ำเอำสนิค้ำไปหมนุเป็นเงิน ใครบ้ำงทีไ่ม่รูว่้ำเจ้ำคดิจะยึดบ้ำนหลงัน้ี...

เจ้ำมนัพ่อค้ำเจ้ำเล่ห์ใจด�ำ! ชัว่ร้ำยไร้คณุธรรม! เจ้ำต้องไม่ตำยดี! โจวชิง่  

เจ้ำต้องไม่ตำยดี..."

เสยีงร้องไห้และเสยีงก่นด่ำดงัไปท่ัวถนนใหญ่และตรอกเลก็ตรอกน้อย 

เสยีงสดูหำยใจอย่ำงต่ืนตระหนกดังขึน้เป็นระลอก
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ทว่ำโจวชิ่งที่ถูกด่ำกลับเหมือนไม่ได้ยิน เขำไม่หยุดเดินด้วยซ�้ำ  

ยังคงเอำมือไพล่หลังเดินไปบนถนนใหญ่ช้ำๆ 

"เจ้ำสำรเลวโจวชิ่ง! เจ้ำต้องไม่ตำยดีแน่...ไม่ตำยดีแน่..." 

เถ้ำแก่หลี่ยังคงร้องไห้ฟูมฟำย คนอื่นเห็นเข้ำเกรงว่ำจะเกิดเรื่อง  

จึงรีบเข้ำไปห้ำมเหล่ำหลี่ไม่ให้ตะโกนอีก 

โจวชิง่ไม่ใส่ใจควำมโกลำหลเบือ้งหลังแม้แต่น้อย เดินไปบนท้องถนน

ทีม่ตีลำดยำมเช้ำ ผูค้นด้ำนหน้ำต่ำงหลกีทำงให้อย่ำงหวำดเกรง จำกนัน้ 

เขำก็เห็นคนทียื่นอยู่กลำงถนน

คนผู ้น้ันรูปร่ำงผอมบำง สวมเสื้อสีครำม ใบหน้ำขำวสะอำด  

ดวงตำใสกระจ่ำงเหมือนจะมองเห็นไปถึงก้นบึ้ง 

ทุกคนต่ำงหลบทำง มีเพียงคนผู้นั้นที่ไม่หลบ ยืนขวำงอยู่ตรงหน้ำ

คนผู้นั้นหำใช่ใครอื่น แต่เป็นเศรษฐีใหม่ในเมือง ใต้เท้ำเวิน... 

เวินจื่ออี้ผู้ใจบุญที่โด่งดังที่สุดในเมืองช่วงสองสำมปีมำนี้ 

เขำเดินไปตรงหน้ำคนผู้นั้น 

คนผู้นั้นจ้องมองเขำ 

ผู ้คนต่ำงมองสองคนท่ีมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองอย่ำงประหม่ำ  

อดรู้สึกกลัวไม่ได้ แต่ก็อยำกมอง

เสียงร้องไห้และเสียงก่นด่ำอย่ำงแค้นเคืองของเหล่ำหล่ียังคง

สะท้อนอยู่ในอำกำศ ท�ำให้บรรยำกำศตึงเครียดยิ่งกว่ำเดิม 

"ไยต้องท�ำเช่นนี้ด้วย"

ท่ำนเวินผู้ใจบุญมองเขำ ขมวดคิ้วน้อยๆ เอ่ยถำมเสียงเรียบ

ท่ำนโจวผู้ใจบำปหลุบตำมองอีกฝ่ำย เพียงคลี่ยิ้มเย็นชำ
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"ข้ำพอใจ"

"โจวชิง่เจ้ำคนสำรเลว! เจ้ำต้องไม่ตำยด.ี..ไม่ตำยดแีน่..." เสยีงก่นด่ำ 

ยังคงลอยมำ

ท่ำนเวินผู้ใจบุญเม้มปำก นัยน์ตำสีด�ำหม่นแสง 

ท่ำนโจวผูใ้จบำปย้ิมพลำงก้ำวเดินสวนทำงกับอกีฝ่ำย มุง่หน้ำไปยงั

ท่ำเรือและขึ้นเรือไป

"โจวชิ่งเจ้ำมันคนสำรเลว! เจ้ำต้องไม่ตำยดี...ต้องไม่ตำยดี..."

เสียงร้องไห้และเสียงก่นด่ำอย่ำงไม่ยินยอมยังคงดังอยู่เบื้องหลัง 

ลอยตำมสำยลมขึ้นไปบนท้องฟ้ำ เนิ่นนำนก็ไม่จำงหำยไป 

ดวงอำทิตย์ยำมสนธยำสีแดงส้มค่อยๆ จมหำยไปหลังอำคำรและ

ชำยคำมำกมำยที่ห่ำงไกลออกไป

ลงจำกเรอืแล้ว ชำยหนุม่ก็ก้ำวข้ึนไปบนอำคำร นัง่ลงบนเตยีงหลวัฮัน่* 

พิงข้ำงหน้ำต่ำง จำกต�ำแหน่งนีเ้ขำสำมำรถมองเห็นหลงัคำกระเบือ้งและ

ชำยคำโค้งมำกมำยท่ีซ้อนทับกัน ยังมกีระด่ิงทองแดงท่ีแขวนอยู่ใต้ชำยคำ

พอลมพัดมำ กระดิ่งทองแดงใต้ชำยคำก็ส่งเสียงเบำๆ 

สรรพสิง่ตรงหน้ำถูกแสงยำมเย็นย้อมจนเป็นสเีหลอืงทอง ก้อนหนิ 

ทีปู่อยู่บนถนนใหญ่เบือ้งหน้ำ บ้ำนเรอืนและหออำคำรฝ่ังตรงข้ำม แม้แต่

หญงิสำวทีพิ่งอยู่ข้ำงหน้ำต่ำงยังเปล่งแสงสีทอง รำวกับท�ำขึน้จำกทองค�ำแท้

อย่ำงไรอย่ำงน้ัน 

แน่นอนว่ำไม่ใช่ พอผ่ำนพ้นช่วงเวลำนีไ้ป ทุกอย่ำงก็จะคืนสูส่ภำพเดิม 
* เตยีงหลวัฮัน่ เป็นเครือ่งเรอืนสมยัโบรำณของจนี ใช้ส�ำหรบัน่ังรบัแขกหรือนอนเล่น ลกัษณะคล้ำยต่ังขนำดใหญ่ 
แต่ไม่ใช้เป็นเตยีงนอนในห้องนอน
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ก�ำแพงสีขำว กระเบื้องสีด�ำ หินสีเทำ กระเบื้องเคลือบเก่ำคร�่ำคร่ำ 

โคมไฟสแีดงเก่ำซดี ยังมค้ิีวตำอดิโรยทีต่่อให้นอนพักสำมวันก็ยังยำกทีจ่ะ

ขจัดออกไป... 

แต่พอรำตรีมำเยือน โคมไฟถูกจุดข้ึน หลังดื่มสุรำไปสำมค�ำรบ  

สรรพสิง่จะถูกย้อมด้วยสสีนัอันงดงำม มองอะไรก็ดเูหมอืนมำยำควำมฝัน

ไปหมด ไม่เหมอืนจรงิ

เขำจ้องมองเมืองอันงดงำมและทรุดโทรมนอกหน้ำต่ำง มองดูมัน

ปลดเปลื้องอำภรณ์สีทองและดูแก่ชรำเหมือนสตรีอำยุร้อยปี แต่แล้ว 

พอโคมไฟถูกจุดขึ้น มันก็งดงำมเจิดจรัสอีกครั้ง 

ลมกลำงคืนทีโ่ชยพัดหอบเอำเส้นผมของเขำข้ึนมำ โจวชิง่หลบัตำลง 

แต่กลบัได้กล่ินแป้งและชำดเหล่ำน้ัน ยังมกีลิน่อำเจยีนและกลิน่เหมน็เปรีย้ว

ของสรุำท่ีไม่ว่ำจะใช้น�ำ้หอมมำกมำยเพียงใดก็กลบไม่มดิ

ทว่ำแม้จะมกีลิน่เหล่ำนัน้ รถม้ำคันแล้วคนัเล่ำ เก้ียวหลงัแล้วหลงัเล่ำ 

เรอืล�ำแล้วล�ำเล่ำก็ยังมุง่หน้ำมำยังถนนสำยน้ี

เสียงพิณดังข้ึนตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ เสียงหัวเรำะหวำนของเหล่ำสตรี 

ดังขึ้น เหล่ำบุรุษหัวเรำะเสียงดัง เอะอะโวยวำย ห้องครัวของหอสุรำ 

ติดเตำ กระทะตะหลิวถูกกวัดแกว่งไปมำ ไม่นำนอำหำรก็ทยอยออกมำ 

ต่อให้ในอำกำศเจือกลิ่นเหม็นอะไรอยู่จริง ก็ถูกกลิ่นหอมของอำหำร 

และกลิ่นเครื่องหอมจำกตัวแม่นำงทั้งหลำยกลบไปหมด 

เขำได้ยินเสยีงลกูเต๋ำ ได้ยินเสยีงโห่ร้อง บ่อนพนนัเร่ิมมเีสยีงเอะอะ

จอแจแล้ว

รำตรีค่อยๆ ดึกยิ่งขึ้น 
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คนส่วนใหญ่ในเมอืงเข้ำนอนแล้ว แต่ควำมครึกคร้ืนท่ีนีเ่พ่ิงจะเร่ิมต้น

ในลำนของหอรับวสันต์มีกำรสร้ำงเวทีขึ้นมำตั้งแต่แรกเริ่ม  

นำยท่ำนทั้งหลำยที่มำดูละครนั่งประจ�ำที่ เสี่ยวเอ้อร์ยกสุรำน�้ำชำมำให้

นำยท่ำนทั้งหลำยอย่ำงขยันขันแข็ง ส่งผ้ำเช็ดมือและยกอำหำรมำให้

ไม่เหมือนบนท้องถนนตอนกลำงวันท่ีสตรีดูละครต้องหลบอยู่ใน 

เพิงเลก็ๆ ในหอรบัวสนัต์สตรสีำมำรถน่ังดลูะครเป็นเพ่ือนนำยท่ำนทัง้หลำย

หน้ำเวทีได้ 

ตอนละครลั่นฆ้องเปิดฉำก โจวชิ่งก็ลืมตำ ก่อนจะลุกข้ึนมำ 

เปลี่ยนเสื้อผ้ำ รวบผมและสวมเกี้ยว 

ครั้นลงมำชั้นล่ำงก็เห็นบนเวทีเป็นยอดบุปผำของหอรับวสันต ์

ในชุดบุรุษ รับบทเป็นแม่ทัพเอ้อร์หลำง* กวัดแกว่งง้ำวประดับพู่แดง  

ร้องตวำดเสียงหวำน ประลองฝีมือกับตัวละครอีกตัว นำยท่ำนท้ังหลำย

ด้ำนล่ำงเวทีโห่ร้องว่ำดีติดๆ กัน 

นำยกองพันฉินมำแล้ว ผู้ช่วยเจ้ำเมืองจำงมำแล้ว ที่ปรึกษำเฉิน 

จำกจวนอ๋องก็มำด้วย เขำมำกับน้องภรรยำของใต้เท้ำเจ้ำเมือง นั่งอยู ่

ด้ำนหน้ำสดุของเวท ีกระซบิกระซำบกันเป็นพักๆ ด้ำนข้ำงยังมแีม่นำงคนหน่ึง

คอยปรนนิบัติเป็นอย่ำงดี 

โจวชิ่งก้ำวลงมำจำกชั้นบน ยังอยู่บนข้ันบันไดและไปไม่ถึงเวที  

ทุกคนก็ลุกขึ้นประสำนมือทักทำยกับเขำเสียแล้ว เขำยิ้มคำรวะตอบ 

ต้อนรบัทกุคนอย่ำงเกรงใจ แม่นำงด้ำนข้ำงส่งสุรำมำให้ เขำก็รับมำถือไว้ 

แต่ยังไม่ทันยกขึ้นจรดริมฝีปำกก็รู้สึกผิดปกติ 
* แม่ทัพเอ้อร์หลำง เป็นเทพองค์หน่ึงตำมควำมเชื่อจีน ด�ำรงต�ำแหน่งแม่ทัพใหญ่แห่งสวรรค์ มีสำมตำ  
อำวุธคู่กำยคือง้ำวสำมคม
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สุรานี้มีพิษ 

เขำยิ้ม ดื่มหมดรวดเดียวโดยไม่ถือสำ 

สุรำล่วงเข้ำไปในล�ำคอ หอมเข้มข้นและเผ็ดร้อน แผดเผำล�ำไส้ 

จนรู้สึกเหมือนถูกไฟลวก 

เขำไม่แม้แต่จะกะพรบิตำ ย้ิมพูดคยุและคำรวะสรุำกับผูอ้ืน่ ดืม่สรุำ

ลงไปอีกหลำยจอก

ครั้นเห็นโจวชิ่งดื่มสุรำจอกแล้วจอกเล่ำ ระหว่ำงนี้มีคนตกใจ  

มคีนยนิด ีบำงคนคลำงแคลงไม่แน่ใจ แต่กลบัไม่มใีครพยำยำมหยุดย้ังเขำ

กำรมำพบปะลกูค้ำระหว่ำงกำรแสดงเป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิองเขำ 

แม้แต่ละครบนเวทยัีงค�ำนวณไว้แล้วว่ำต้องหยุดครู่หน่ึง รอให้เขำทกัทำย

ลูกค้ำเสร็จแล้วค่อยแสดงต่อ 

เสียงฆ้องดังขึ้นอีกครั้ง โจวชิ่งก้ำวเดินไปยังบ่อนพนัน 

ในบ่อนพนันเสียงผู้คนดังย่ิงกว่ำ ทุกคนเบียดเสียดอยู่ข้ำงโต๊ะ 

ตะโกนวำงเดิมพันเสียงดังอย่ำงตื่นเต้นฮึกเหิม 

เจ ้ำมือเขย่ำลูกเต ๋ำ ร ้องบอกให้ทุกคนเอำมือออกจำกโต๊ะ  

ด�ำเนินกำรละเล่นอันมีเสน่ห์เย้ำยวนครั้งแล้วครั้งเล่ำ 

นกัพนนัท่ีนีไ่ม่มใีครมเีวลำว่ำงเหลอืบมองโจวชิง่ แต่เจ้ำมอืทัง้หลำย

หตูำไวและสงัเกตเห็นว่ำเขำมำ ส่งเสยีงตะโกนอย่ำงขยันขันแข็งกว่ำเดิม

เขำเอำมือไพล่หลังยืนดูอยู่ข้ำงหลังครู่หน่ึง สั่งลูกน้องด้ำนข้ำงว่ำ

อย่ำให้คุณชำยสกุลขุนนำงคนหนึ่งแพ้มำกเกินไป พอเงยหน้ำหมำยจะ

หมุนตัวเลิกม่ำนออกจำกบ่อนพนัน ร่ำงกำยยังไม่ทันหันไป ชำยฉกรรจ์

หลำยคนก็ฉวยโอกำสตอนเขำเผลอ พุ่งออกมำจำกกลุ่มคนท่ีส่งเสียง 
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วำงเดิมพันดังเซ็งแซ่ ในมือของแต่ละคนถือดำบเล่มใหญ่ 

"โจวชิ่ง! เอำชีวิตของเจ้ำมำ!" 

สรุำน้ันมปัีญหำ เขำเดำได้อยู่แล้วว่ำต้องมคีนมำก่อกวน ชำยหนุม่

เหลือบมองนักฆ่ำพวกนั้นอย่ำงเย็นชำ ไม่มีท่ำทีตกใจหรือสะทกสะท้ำน  

เขำยกขำถีบไปยังคนด้ำนหน้ำสุดที่พุ่งเข้ำมำ จำกนั้นก็โคจรพลังและ 

อ้ำปำกพ่นสุรำพิษไปยังดวงตำของคนที่สอง

สุรำพิษเหมือนลูกธนู อีกฝ่ำยปิดตำร้องโหยหวนและล้มลงกับพ้ืน 

เขำไม่สนใจ แย่งดำบมำจำกคนทีส่ำมอย่ำงรวดเร็วแล้วใช้มนัสกัดอำวุธลบั 

ที่พุ่งมำจำกอีกทำง ส่งอำวุธลับกลับไปทำงเดิมได้ทั้งหมด...

คนที่สี่ถูกอำวุธลับท่ีย้อนกลับมำท�ำร้ำย ร้องโหยหวนและล้มลง  

โจวชิง่หมนุตัวกลบัไปฟำดฟันคนท่ีห้ำ ถือโอกำสปลดิชวิีตคนทีห่กท่ีเดมิที

ยืนรับฟังค�ำสั่งข้ำงกำยเขำ แต่กลับกลำยเป็นคนทรยศที่เง้ือดำบข้ึนมำ

หมำยจะฆ่ำเขำ 

จำกนัน้เขำกห็มนุปลำยเท้ำ พลกิดำบในมอืและตวดัออกไปตรงช่วงเอว 

จดักำรนักฆ่ำสองคนท่ีพุ่งเข้ำมำอย่ำงไม่กลวัตำยในครำวเดยีว

ผู้คนเพ่ิงจะกะพริบตำ ละอองเลือดก็สำดกระเซ็นไปทั่วดุจสำยฝน 

นกัฆ่ำหกคนตำยไปห้ำ มเีพียงคนทีส่องท่ีตำบอดเพรำะสรุำพิษทีพุ่่งเข้ำสู่

ดวงตำสำมำรถรกัษำชวิีตไว้ได้ เพรำะหลงัจำกล้มลงบนพ้ืนและร้องโหยหวน 

เขำก็ไม่ได้โจมตีโจวชิ่งอีก

เลือดสีแดงฉำนไหลลงมำตำมร่องบนดำบเล่มใหญ่ของโจวชิ่ง 

หนึ่งหยด สองหยด สำมหยด... 

ลูกค้ำในบ่อนพนันมองชำยหนุ่มที่ยืนอยู่ท่ำมกลำงกองเลือด 
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อย่ำงตื่นตระหนก แต่ละคนใบหน้ำซีดเผือด ท่ำทำงเหมือนหนูที่ตกใจ 

และขดตัวอยู่มุมผนัง หลบอยู่ใต้โต๊ะ ไม่มีใครกล้ำขยับตัวแม้แต่น้อย

โจวชิ่งถือดำบเปื้อนเลือดมองทุกคนและกระดกมุมปำก รอยย้ิมนี้

ท�ำเอำผูค้นหวำดผวำกว่ำเดมิ ไม่กล้ำขยับเขยือ้นมำกย่ิงขึน้ ไอสงัหำรบนร่ำง 

ยังคงไม่ลดเลอืนไป อบอวลอยู่ในอำกำศ 

ยำมทีเ่ขำย่ำงเท้ำออกไป นักพนนัท้ังหลำยถอยไปข้ำงหลงัโดยไม่รูต้วั 

ครั้นเขำยกมือขึ้น หนังศีรษะของทุกคนก็ตึงแน่น 

โจวชิ่งอมย้ิม วำงดำบเล่มใหญ่ลงบนโต๊ะช้ำๆ หยิบผ้ำเช็ดหน้ำ 

ออกมำเช็ดมือ ยิ้มน้อยๆ พลำงพูดกับลูกค้ำในบ่อนพนัน 

"ขออภัยด้วย รบกวนควำมสนุกของทุกท่ำนแล้ว ตำเมื่อกี้ 

ข้ำจะจ่ำยให้ทั้งหมด" เขำเอ่ยเสียงเรียบและหันไปส่ังเจ้ำมือด้ำนข้ำง  

"เหล่ำอู ่ ให้นำยท่ำนท้ังหลำยไปพักผ่อนในหอสุรำก่อน แล้วท�ำควำมสะอำด 

ที่นี่ซะ"

"ขอรับ" เหล่ำอู่ผงกศีรษะ ฉีกยิ้มเชื้อเชิญลูกค้าที่ได้รับความตกใจ

ในทันที 

โจวชิ่งไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อ หมุนตัวจากไป 

ครั้งนี้ไม่มีใครพยายามขัดขวางเขาอีก 

เขาเลิกม่าน ก้าวออกไปบนระเบียงทางเดิน ข้ามสะพานเล็กและ

ล�าธาร เดินผ่านภูเขาจ�าลอง จากนั้นก็ก้าวขึ้นไปบนอาคารด้วยท่าทาง 

ผ่อนคลายท่ามกลางสายตาของทุกคน

ครั้นกลับถึงห้องพัก เขาก็ถอดเสื้อผ้ากับเกี้ยวที่เปื้อนเลือดออก  
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สวมเพยีงเสือ้ตวัในสขีาวเรยีบ นัง่ลงบนตัง่คนงามรมิหน้าต่าง โน้มตวัไป 

บนโต๊ะเล็กบนตั่ง มองทิวทัศน์ยามค�่าคืนไกลออกไป 

มีคนเคาะประตูเบาๆ เป็นหญิงสาวที่ชิงต�าแหน่งยอดบุปผามาได้

ติดต่อกันหลายปีผู้นั้น 

แม้จะมีบานประตูขวางกั้น เขาก็ยังได้กลิ่นหอมจากกายนาง 

"เข้ามา" เขาพูดโดยไม่หันไปมอง 

หญิงสาวก้าวเข้ามาช้าๆ 

"คุณชาย ท่านสบายดีหรือไม่" 

โจวชิ่งยังคงไม่หันไปมอง เอาแต่ทอดสายตาไปไกล 

"ดสี ิ ย่อมดอียูแ่ล้ว" เขากมุกญุแจเงนิอนัเลก็ทีเ่อว ใช้ท้องนิว้ลบูไล้มนั

ขณะย้อนถามเสยีงเรยีบ "จะไม่ดไีด้อย่างไร"

ได้ยินดังนั้นหญิงสาวก็ชะงักเท้า ไม่กล้าเดินเข้ามาอีก 

พอนางหยุดเดินกลับท�าให้เขายิ้ม...รอยยิ้มเสียดสี 

นางกลวัเขา เขารู ้ผูค้นในเมอืงนีล้้วนกลวัเขา แม้จะตดิตามข้างกายเขา

มาหลายปี หญิงผู้นี้ก็ยังกลัวเขา...กลัวแทบแย่ 

เขาคอืโจวชิง่ เขาอยากให้ใครอยู ่คนผูน้ัน้กต้็องอยู ่เขาอยากให้ใครตาย 

คนผูน้ัน้กต้็องตาย 

ขอเพียงเป็นคนที่มีหัวสมอง ก็ต่างรู้ว่าควรหวาดกลัวเขา 

หญิงสาวถอยออกไปอย่างรู้กาลเทศะ 

ลมกลางคืนโชยมา พัดเส้นผมด�าสนิทของเขาจนปลิวขึ้นอีกครั้ง 

โจวชิ่งหลับตาลง กุมกุญแจเงินโบราณอันเล็กไว้ในฝ่ามือแน่น  

สัมผัสสายลม สัมผัสความอุ่นร้อนมั่นคงในมือ 
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ในเมืองแห่งนี้มีสตรีเพียงคนเดียวที่ไม่กลัวเขา 

ดวงตาด�ากระจ่างใสของหญิงสาวผุดขึ้นตรงหน้า 

เขามองเหน็ชดัเจนว่าดวงตาด�าขลบัคูน่ัน้จ้องมองเขาผ่านประกาย

ระยิบระยับ จ้องมองเขาผ่านถนนใหญ่และตรอกเล็ก 

จ้องมองเขาผ่านดอกท้อและต้นหลิวสีเขียว 

หลายปีมานี้ดวงตากระจ่างใสคู่นั้นมักเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลา 

เฝ้าดูเขาท�าเรื่องเลวร้าย ท�าสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม...

แม้จะผ่านมาหลายปีแล้ว โจวชิง่ยงัคงจดจ�าครัง้แรกทีพ่บนางและ

ท่าทางไร้เดียงสาของนางได้อย่างชัดเจน 

แม้จะสวมเสื้อผ้าบุรุษ แต่ดวงหน้าขาวเนียนของนาง ผิวนุ่มชุ่มชื้น

ที่แค่สัมผัสก็เหมือนจะแตกได้ ปลายนิ้วนุ่มเนียน เรือนผมยาวด�าขลับ 

นุ่มลื่น เรือนร่างเล็กบาง ยังมีกลิ่นกายหอมที่มิอาจแยกแยะผิดไปได้  

ล้วนประกาศชัดว่านางเป็นสตรี 

สตรีที่ปลอมตัวเป็นบุรุษ

นางถูกปล้นชิง แต่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าต้องร้องตะโกน 

เขานั่งอยู่บนอาคาร มองปราดเดียวก็เห็นนาง 

นางยังไม่ทันเข้าประตูมา เขาก็รู ้แล้วว่านางต้องถูกปล้นแน่  

เสื้อผ้าของนางดีเกินไป รองเท้ากับหมวกใหม่เกินไป รูปร่างเล็กเกินไป  

นิ้วมือทั้งสิบงดงามเกินไป ท่วงท่ายามเดินบอบบางเกินไป ถุงใส่เงิน 

ทีถ่อือยูใ่นมอืหนกัเกนิไป ตัง้แต่หวัจรดเท้ามองอย่างไรกเ็ป็นแกะอ้วนตวัหนึง่

แกะอ้วนตัวน้อย 
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เดิมทีเขาไม่อยากสนใจนาง หากเป็นเวลาอื่น บางทีเขาอาจ 

ไม่ยุง่เรือ่งนี ้แต่ยามนัน้เป็นตอนเช้าตรู ่นางเป็นลกูค้าคนแรกของโรงจ�าน�า

ในวันนั้น 

โจรผูน้ัน้ไร้ตาเกนิไป นางเองกด็ือ้รัน้เกนิไป ให้ตายกไ็ม่ยอมปล่อยมอื

และวันนั้นบังเอิญว่าอารมณ์เขาไม่ดีนัก เห็นแล้วหงุดหงิด กว่าจะ

ได้สติ หนังสือก็หลุดมือไปแล้ว 

เขาเดนิเข้าไปใกล้ถงึพบว่าเดมิทนีางน่าจะมหีน้าตาไม่เลว น่าเสยีดาย 

ทีใ่บหน้าถกูท�าร้ายจนบวม

เป็นหญงิสาวคนหนึง่ เขารู ้ เพราะเขาเตบิโตขึน้มาบนกองแป้งชาด

ตั้งแต่เล็ก

นางใจกล้ามาก มองเขาอยู่ตลอด แม้จะถอยไปก้าวหนึ่งและ 

กลั้นหายใจตอนเขาประชิดเข้าไป แต่สีหน้ายังคงสุขุมผิดปกติ ทั้งยัง 

เอ่ยขอบคุณเขา 

จนกระทั่งหมุนตัวกลับเข้าไปในอาคารแล้ว เขาอดหันไปมองนาง 

อกีครัง้ไม่ได้ หญงิผูน้ัน้ยกมอืขึน้จดัการกบัผมยาวของตวัเอง สวมหมวก 

ใบเลก็ให้ด ีแขนเสือ้ยาวไหลเลือ่นลงไปจนเหน็แขนผอมบางขาวซดี

เขาสังเกตเห็นว่ามือนางก�าลังสั่น ก่อนก้าวเดินนางสูดหายใจลึก

หลายเฮอืก ลบูหน้าอกตรวจสอบให้มัน่ใจว่าถงุใส่เงนิยงัอยูก่บัตวัแล้วค่อย

เดินออกจากตรอก 

เขาดงึสายตากลบัมาและอ่านหนงัสอืในมอื ไม่นานกร็ูส้กึถงึสายตา

ที่มองมาจากข้างล่าง 

...เป็นนาง 
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เขาเงยหน้ามองไป นางไม่ได้เลื่อนสายตาออกไป แต่แหงนหน้า 

มองเขาอยู่บนถนน ทั้งยังผงกศีรษะให้เขา

หญิงผู้นี้กล้าหาญยิ่งนัก เขาคิด แต่กลับไม่ได้เก็บมาใส่ใจ 

เขาไม่สนใจกลุสตรสีกลุใหญ่ และไม่คดิจะเพิม่ความวุน่วายให้ตวัเอง 

แต่บนท้องถนนไม่ค่อยพบเจอสตรี อีกทั้งสตรีที่ใจกล้าบ้าบิ่นอย่างนาง  

สวมเสือ้ผ้าบรุษุเดนิไปทัว่เช่นนีย้ิง่มน้ีอย หลายปีมานีเ้ขายงัไม่เคยพบเจอ

สกัคน จงึยากทีจ่ะไม่สงัเกตนาง

ทุกครั้งที่เห็นมักต้องหยุดมองนางให้นานหน่อย 

เขาไม่รู้ว่านางเป็นแม่นางบ้านใด เป็นคุณหนูสกุลใด แต่เขามักจะ

เห็นนางเดินไปมาบนท้องถนน 

เริ่มแรกมาหาซื้อหูกทอผ้า เป็นหูกทอผ้าเก่า ไม่ดีนัก แต่กลับ 

ซื้อทีเดียวหลายตัว จากนั้นเป็นฝ้าย ซื้อคราวเดียวสิบกว่าชั่ง แต่กลับ 

แบ่งมารับหลายครั้ง ครั้งละหลายชั่ง นางเป็นคนแบกเอง ใช้ร่างเล็กๆ  

กับมือผอมบางคู่นั้นมาหิ้ว มาขน

ครัง้หนึง่เขาขีม้่าออกจากบ้าน พบนางในไร่นานอกเมอืง นางก�าลงั

พูดคุยกับหญิงชาวนา ครั้งนั้นนางสวมชุดสตรี ใบหน้าคล�้าลงเล็กน้อย 

เพราะเดนิทางไปมาอยูข้่างนอก แต่เขาเหน็หกูทอผ้าเก่าทีถ่กูขนลงมาจากรถ 

บนรถเทยีมลายงัมหีกูทอผ้าอกีตวั รอน�าไปส่งให้อกีครอบครวัหนึง่ 

ลมฤดใูบไม้ร่วงพดัเอาเสยีงพดูคยุของนางมา แม่นางทีส่วมเสือ้ผ้าดี

ขนาดนั้น ปกติเวลาพูดเสียงจะไม่ดังถึงเพียงนั้น เขาหันไปมองถึงพบว่า 

หญงิผูน้ัน้เป็นนาง 

เขานัง่อยูบ่นม้า ปล่อยให้ม้าเดนิช้าๆ ไปข้างหน้า มองนางจากทีไ่กลๆ  
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ครู่หนึ่ง

นางเดนิตามตือ๊หญงิชาวนาไปตามเส้นทางในชนบททีต่ดักนัไปมา 

หญงิชาวนาลงไปในนา นางกต็ามลงไปในนาข้าวทีม่นี�า้ด้วยโดยไม่กลวัว่า

รองเท้าผ้าปักกบัชดุกระโปรงจะเป้ือนโคลนในท้องนา ท�าเอาหญงิชาวนาผูน้ัน้

ตกตะลงึ

เพราะเป็นคุณหนู ถึงได้ไม่กลัวหากรองเท้าจะสกปรกหรือเสียหาย 

แต่ก ่อนครอบครัวนางจะต้องร�่ารวยมากแน่ๆ นางถึงได้ไม่ใส่ใจ 

ของนอกกายเช่นนี ้แต่เพราะอย่างนีก้ารทีน่างสวมรองเท้าย�า่ลงไปในท้องนา 

จึงยิ่งดูแปลกประหลาด

คณุหนทูัว่ไปทีบ้่านร�า่รวยอย่าว่าแต่ลงไปในท้องนาเลย เหน็หนอน

แค่ตัวเดียวก็หวีดร้องเสียงดังลั่นแล้ว แม้แต่หญิงสาวในหอรับวสันต์ 

รองเท้าผ้าปักเป้ือนน�้าฝนยังโอดครวญอยู่ครึ่งค่อนวัน ใครบ้างที่เป็น 

เหมือนนาง

หลังจากนั้นอีกเดือนกว่า เขาเห็นนางกลับมาสวมชุดบุรุษ ลาก 

ห่อสัมภาระเดินลัดเลาะไปตามถนนและตรอกซอย ถามร้านค้าทีละร้าน 

ถามเถ้าแก่คนแล้วคนเล่าว่ามีใครจะรับซื้อสินค้าของนางบ้างหรือไม่

ไม่ใช่ว่าเขาสังเกตนางเป็นพิเศษ แต่เป็นเรื่องยากที่จะไม่สังเกต

คุณหนูที่ครอบครัวตกต�่า เกินครึ่งล้วนปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตาม

ชะตากรรมหรือเลือกที่จะแต่งงาน แต่นางกลับไม่ได้ท�าอย่างนั้น

นางคิดท�าการค้า เอาลูกปัดหยกมาจ�าน�าแลกเป็นเงินเพื่อไป 

ท�าการค้า อีกทั้งนางยังสามารถหาการค้าที่ท�าเงินได้จริงๆ 

เพียงแต่นางไม่รู้ว่าการท�าการค้านั้นมีหลักการอยู่ 
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เขาให้โม่หลีที่ติดตามข้างกายคอยสะกดรอยตามนาง ดูว ่า 

นางพักที่ใด เป็นลูกสาวบ้านใด 

ข่าวที่โม่หลีน�ากลับมารายงานท�าเอาเขาตะลึงไปเล็กน้อย 

เขาคิดว่าบ้านนางตกต�่าแล้ว คิดไม่ถึงว่าจะไม่ใช่ บิดานางเป็น

เศรษฐีในเมือง ฐานะมั่งคั่งร�่ารวย นางเป็นคุณหนูใหญ่ แต่กลับอาศัย 

อยู่ในบ้านพักนอกเมือง ข้างกายมีเพียงบ่าวสูงวัยที่บ้างป่วยบ้างพิการ 

คอยรับใช้ 

'สามเดือนก่อน คนข้างกายนางใครกันที่ป่วย'

'ติงชุ่ยที่เลี้ยงดูนางมาตั้งแต่เล็กจนโตเคยป่วยอยู่พักหนึ่ง'

ได้ยินเช่นนี้เขาก็อดเลิกคิ้วไม่ได้ 

โม่หลเีล่าถงึสาเหตทุีน่างไม่ได้อยูใ่นคฤหาสน์หลงัใหญ่แบบคร่าวๆ 

แม้แต่เรื่องที่นางไปหาแม่รอง ขอให้อีกฝ่ายเชิญหมอแต่กลับถูกปฏิเสธ 

เขาก็สืบมาอย่างชัดเจน โม่หลีผู ้นี้ท�างานละเอียดมาแต่ไหนแต่ไร  

เขาเชื่อว่าต่อให้เขาถามถึงบรรพบุรุษสิบแปดชั่วโคตรของนาง โม่หลี 

ก็สามารถตอบได้ 

เพราะเขาถามไปแล้ว เพราะเขาเคยถาม โม่หลีจึงใส่ใจหญิงผู้นั้น

นั่นท�าให้เวลาโม่หลีเห็นหญิงผู้นั้น เขามักจะเหลือบมองนางมาก

เป็นพิเศษ 

เพราะเหตุนี้โอกาสที่ได้เห็นนางจึงมีมากขึ้น 

ตอนอยูใ่นหอสรุา เขาเหน็นางเดนิอยูบ่นท้องถนน เขาอยูช่ัน้บนของ

โรงจ�าน�ากม็องเหน็นาง แม้แต่เดนิอยูบ่นถนนยงัพบเจอกนัโดยบงัเอญิ 

นางถูกคนไล่ออกมา ล้มคะม�าอยู่บนพื้น สภาพอเนจอนาถยิ่ง  
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กว่าจะได้สติ เขาก็เดินไปตรงหน้านางเสียแล้ว 

นางเงยหน้าขึ้น ดวงตาด�ากระจ่างสะท้อนแววกระอักกระอ่วน 

ดวงหน้าเล็กที่ถูกโจรท�าร้ายจนบวมก่อนหน้านี้หายดีแล้ว แต่ 

หลงัจากเทยีวไปเทยีวมาในช่วงทีผ่่านมา นิว้มอืทัง้สบิของนางไม่ขาวเนยีน 

ผิวพรรณไม่ขาวปานหิมะเหมือนตอนที่เขาเจอนางครั้งแรกอีกแล้ว ทว่า

ดวงตาคู่นั้นยังคงใสกระจ่างและมุ่งมั่น

แม้จะอับอาย แต่ดวงตายังคงฉายแววยืนหยัด 

นางถูกไล่ออกมาจากร้านค้าหลายสิบร้าน เฉพาะที่เขาเห็น 

ก็เจ็ดแปดครั้งแล้ว 

แม้จะถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า นางกลับไม่ละความพยายาม  

ไม่คิดที่จะยอมแพ้ 

นางเกบ็ผ้าเหล่านัน้ขึน้มาอย่างรบีร้อนราวกบัผ้าพวกนัน้เป็นของล�า้ค่า

เพื่ออะไรกันแน่ เขาอยากถาม แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เพียงเอ่ยปาก

บอกให้นางไปซื้อยันต์คุ้มภัย

นางไป เขารู้

คืนนั้นโม่หลีปากมากพูดถึงนาง ภายหลังตอนอยู่บนอาคาร เขา 

เหน็นางประสบความส�าเรจ็ในการท�าการค้าบนถนนการค้าทางทศิตะวนัตก

ของเมือง 

ฤดูหนาวปีนั้น เขาพบนางบนถนนอีกหลายครั้ง 

ทกุครัง้ทีเ่จอกนั นางมกัจะพยกัหน้าทกัทายเขา ทกุครัง้เวลาเจอเขา 

ส่วนลึกของนัยน์ตากระจ่างใสคู่นั้นมักฉายแววยินดีออกมาโดยไม่รู้ตัว 

นางไม่เคยเป็นฝ่ายชวนเขาคุย แต่นางดีใจทีเดียวที่ได้เจอเขา 
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เขารู้ เขารู้สึกได้ เขาควรบอกนางว่าอย่าท�าแบบนี้อีก อย่างน้อย 

ก็อย่าไปสนใจนาง 

ช้าเรว็หญงิผูน้ีก้ต้็องรูว่้าเขาไม่ใช่คณุชายทีแ่สนดอีะไร ยนัต์คุม้ภยั 

ที่นางซื้อทุกเดือน เงินที่หามาด้วยความยากล�าบากที่ต้องจ่ายออกไป 

สุดท้ายแล้วก็ตกมาอยู ่ในมือเขา แต่ยากเหลือเกินที่เขาจะท�าเป็น 

มองไม่เห็นนาง โดยเฉพาะในเมืองแห่งนี้มีน้อยคนที่เห็นเขาแล้วจะ 

เผยสีหน้ายินดีออกมาอย่างบริสุทธิ์จริงใจเช่นนั้น 

นางมกัจะเป็นเช่นนี ้ ยกมมุปากระบายยิม้ให้เขาโดยไม่รูต้วั ท�าให้เขา

อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองนางมากขึ้นอย่างไร้สาเหตุ แต่เขาไม่เคยแสดง

สหีน้าดีๆ  กบันาง ไม่เคยยิม้ให้นางมาก่อน ไม่เคยตอบรบัหรอืพยกัหน้าให้ 

ทว่าพอเจอเขา นางกลับยังคงผงกศีรษะให้

วนัทีส่ีเ่ดอืนหนึง่ บนถนนเพิง่มพ่ีอค้ามาเปิดแผงขายของ เขานัง่อยู่

ตรงทีเ่ดมิบนชัน้สองของโรงจ�าน�าและเหน็หญงิผูน้ัน้อกีแล้ว

นางสวมชุดสตรี ไปจุดธูปที่ศาลเจ้ากับสตรีที่เป็นคนเลี้ยงดูนาง  

ข้างกายมีแม่นางน้อยอายุราวสิบสองสิบสามตามมาด้วย

นั่นเป็นญาติห่างๆ ของนาง สายตาไม่ดี ไปไหนก็ต้องมีคนคอยจูง

ตอนนั้นการค้าของนางดีขึ้นแล้ว คนขับรถขาเป๋ที่บ ้านนาง 

บงัคบัรถเทยีมลา บรรทกุนาง หญงิวยักลางคนผูน้ัน้ และแม่นางน้อยผูน้ัน้

มาที่นี่ด้วยกัน 

โม่หลที�าตวัจุน้จ้านคอยดแูลการค้าของนางเป็นพเิศษ แต่เหตผุลหลกั 

คอืสนิค้าของนางดจีรงิๆ โม่หลเีคยเอามาให้เขาด ู ฝีเขม็บนผ้าแน่นหนามาก 

ลบูแล้วบางเบา สมัผสันุม่ลืน่ประณตี แม้จะเป็นผ้าฝ้าย แต่กลบัไม่ด้อย 
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ไปกว่าผ้าไหมผ้าแพรเลย

เขาควรบอกโม่หลีว่าอย่าจุ้นจ้านมากนัก แต่กลับลืมพูดอยู่เรื่อย

ทกุสองสามวนันางจะขนสนิค้ามาขาย ทกุเดอืนนางจะไปทีห่อสรุา 

จ่ายเงินซื้อยันต์คุ้มภัย 

เขามกัเหน็เงาร่างทียุ่ง่ง่วนนัน้วิง่เข้าวิง่ออกร้านค้าต่างๆ วิง่วุน่ไปมา

อยู่ภายใต้สายตาเขา ดูเหมือนลูกข่างอย่างไรอย่างนั้น

เขามองนางจูงแม่นางน้อยลงจากรถเทียมลา พาแม่นางน้อยผู้นั้น

ไปซื้อถังหูลู่* กับพ่อค้าด้านข้างหนึ่งไม้ ก่อนเข้าไปจุดธูปในศาลเจ้า  

นางเงยหน้ามองมายังชั้นสองของโรงจ�าน�าด้วยความเคยชิน ลืมไปว่า 

วนันีต้วัเองไม่ใช่พ่อค้ารบัซือ้ผ้าและน�ามาขายต่อ ลมืไปว่าตวัเองสวมชดุสตร ี

ไม่ได้แต่งกายเป็นบุรุษ 

ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่นางมักท�าเช่นนี้เสมอ 

ไม่ว่าอากาศจะแจ่มใสหรือฝนจะตก เวลาผ่านตรงนี้นางมักจะ 

เงยหน้าขึน้มาเหลอืบมองแวบหนึง่ จากนัน้เมือ่เหน็เขา นางกจ็ะพยกัหน้าให้ 

วันนั้นนางก็ท�าเหมือนเช่นทุกวัน พยักหน้าให้เขา 

เพยีงแต่ครัง้นีน้างสวมชดุสตร ีคนข้างๆ มองเหน็ คนขาเป๋มองเหน็ 

หญิงวัยกลางคนข้างกายก็มองเห็น 

ก่อนเข้าไปในศาลเจ้า คนขาเป๋พดูกบัหญงิวยักลางคนข้างกายนาง

สองสามค�า หญิงผู ้นั้นรีบก้าวไปข้างหน้าพูดอะไรบางอย่างกับนาง  

นางชะงักฝีเท้าทันใดแล้วหันกลับมาแหงนหน้ามองเขา 

* ถังหูลู่ เป็นชื่อขนมหวำนเคลือบน�้ำตำลชนิดหนึ่ง แต่เดิมใช้ผลซำนจำ (พุทรำป่ำ) เสียบไม้ไผ่เป็นแท่ง 
เหมอืนลกูชิน้แล้วจุม่ลงในน�ำ้เชือ่มให้ผวินอกแขง็ตัวเป็นเงำวำว รสชำตเิปรีย้วอมหวำน ปัจจบุนัดดัแปลงเป็น 
ผลไม้ชนิดอื่นด้วย เช่น สตรอเบอรี่ กีวี่ สับปะรด เป็นต้น
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เขากระจ่างแจ้งดว่ีานางรูฐ้านะเขาเมือ่ไร ชัว่ขณะนัน้ ชัว่เสีย้วเวลานัน้

ผู้คนมักมีนิสัยปากมาก เหมือนเช่นคนขาเป๋ที่เป็นใบ้นั่น 

นางมองเขาจากที่ไกลๆ ดวงตามีความตะลึงงันที่ยากจะปกปิด 

เขาหลุบตามองนางอย่างเย็นชา เดิมทีคิดว่านางจะรีบเบนสายตา 

ออกไป จะตระหนก จะหวาดกลวั ทว่านางกลบัเอาแต่มองเขา จบัจ้องเขานิง่ๆ 

จ้องจนเขาโกรธอย่างไร้สาเหต ุก�าหนงัสอืในมอืแน่นโดยไม่รูต้วั

สุดท้ายหญิงวัยกลางคนผู้นั้นก็เอ่ยค�าพูดอีกหลายค�า นางถึงได้ 

หลุบตาลง จูงแม่นางน้อยผู้นั้นเข้าไปในศาลเจ้าด้วยกัน 

เขาคือโจวชิ่ง ลูกชายของโจวเป้า ตอนนี้นางรู้แล้ว 

เพียงครู่เดียวนางก็ออกมา เพียงแต่ครั้งนี้นางจะไม่เงยหน้าอีก  

ไม่มองเขาอีก ไม่สอดส่ายสายตาหาเขาอีก 

เขาคิดว่าตนควรจะเดินออกไป อย่านั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปเลย ควรไป

จัดการงานเบ็ดเตล็ดที่มีเป็นกองได้แล้ว 

วันนี้เป็นวันเปิดตลาด เรื่องที่รอให้เขาไปท�ากองสูงเป็นภูเขา 

ทว่าหลงัจากเวลาผ่านไปหนึง่ก้านธปู* ด้วยเหตผุลทีเ่ขาเองกบ็อกไม่ได้ 

เขายงัคงนัง่อยูท่ีเ่ดมิ พลกิดหูนงัสอืทีเ่ขาท่องได้จนคล่องแล้ว 

หิมะปลิวว่อน โปรยปรายลงมา เนื่องจากลมพัดจึงปลิวอยู่พักหนึ่ง

ก่อนจะมาทับถมกันอยู่บนขอบหน้าต่าง ไม่ก็กองอยู่บนพื้น 

ในศาลเจ้ามคีวนัธปูลอยอวล บนท้องถนนมเีสยีงผูค้นเอะอะจอแจ 

ตอนนางกลับออกมา เขามองปราดเดียวก็ เห็นนางแล ้ว  

หญิงวัยกลางคนด้านข้างกางร่มให้แม่นางน้อย นางเองก็กางร่มคันหนึ่ง  
* หนึง่ก้ำนธูป เป็นค�ำเรยีกเวลำโดยประมำณของคนจนีโบรำณ บำงต�ำรำว่ำประมำณคร่ึงชัว่โมง บำงต�ำรำว่ำ 
1 ชั่วโมง
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ร่มกระดาษน�้ามันบดบังใบหน้านาง เขาเห็นเพียงชายกระโปรงของนาง 

กระโปรงขาวเรียบนั้นดูสูงสง่ายิ่ง ตอนนางยื่นมือไปยกชายกระโปรงขึ้น 

เขาเห็นว่าภายใต้ชายกระโปรงหนาหลายชั้นเป็นรองเท้าผ้าปักที่ดู 

ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับหญิงสาวทั่วไป

นัน่เป็นเท้าธรรมชาต ิยคุสมยันีค้ณุหนทูีม่ฐีานะล้วนรดัเท้า แต่นาง

กลับไม่ได้รัด

โจวชิง่มองรองเท้าผ้าปักคูน่ัน้ก้าวข้ามธรณปีระต ู ก่อนจะหายลบัไป

ใต้ชายกระโปรงที่พลิ้วไหวอีกครั้ง 

หญงิวยักลางคนพาแม่นางน้อยไปยงัรถเทยีมลา เจ้าของรองเท้าผ้าปัก

กลับหยุดอยู่หน้าศาลเจ้า ร่มกระดาษน�้ามันถูกยกขึ้นเล็กน้อย เอียงไป 

ด้านข้าง

เขาจดจ�าชัว่เวลานัน้ จดจ�าภาพในตอนนัน้ได้อย่างชดัเจน จ�าได้ว่า

เขาเหน็มอืทีก่างร่มของนาง จ�าหมิะทีโ่ปรยปรายลงมาช้าๆ จ�าดวงหน้าเลก็ 

ที่ปรากฏอยู่ใต้ร่มกระดาษน�้ามันได้ เขายังจ�าได้ว่ายามนางเงยหน้าขึ้น  

รมิฝีปากเนยีนพ่นไอสขีาวขมกุขมวัออกมาท่ามกลางสายลมหนาวเหนบ็

เขาจ�าได้ว่านางเลิกคิ้ว ใช้ดวงตาที่ใสกระจ่างดุจค�่าคืนในฤดูร้อน 

จ้องตรงมาทีเ่ขา 

โจวชิ่งคิดว่าครั้งนี้นางควรจะหวาดกลัวเขาแล้ว ต่อให้ไม่กลัว 

ก็ควรจ�าได้ว่าตัวเองแต่งตัวอย่างไร ควรตระหนักได้ว่าตัวเองเป็นสตรี 

แต่นางไม่กลัว ยังคงมองหาเขา 

หิมะปลิวว่อนกลางอากาศ บนท้องถนนเสียงผู ้คนยังคงจอแจ  

เขากลับได้แต่มองนาง 
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จากนั้นนางก็ค่อยๆ ยกมือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อขึ้นและแบมือออก 

เขาเหน็ยนัต์คุม้ภยัสแีดงอนัหนึง่อยูก่ลางฝ่ามอืเลก็ของนาง มนัเป็น 

สแีดง ไม่ใช่สเีหลอืง 

นั่นเป็นยันต์คุ้มภัยจากศาลเจ้า ไม่ใช่ยันต์ที่ขายในหอสุรา 

นางจ้องมองเขา เมื่อแน่ใจว่าเขาเห็นแล้วจึงหมุนตัวน�ามันไป 

ห้อยไว้ที่คอของสิงโตหินหน้าประตูศาลเจ้า ไม่ใช่สิงโตตัวใหญ่ แต่เป็น

สิงโตตัวเล็ก 

...สิงโตน้อย 

เขาพูดอะไรไม่ออก 

นางกางร่มหมุนตัวจากไปแล้ว ขึ้นรถเทียมลา หายลับไปอีกด้าน 

ของถนนใหญ่ แต่ยนัต์คุม้ภยัสแีดงสดอนันัน้ยงัคงอยูต่รงหน้าประตศูาลเจ้า 

บนตวัของสงิโตหนิตวัเลก็นัน้

รถเทียมลาวิ่งไปไกลแล้ว หิมะยังคงโปรยปรายเริงระบ�า 

ชั่วขณะหนึ่งที่หางตาเขากระตุกเล็กน้อยด้วยความลังเล

บางทเีขาไม่ควรท�าอย่างนี ้เขารูด้ว่ีามคีนจบัตามองเขาอยูอ่ย่างลบัๆ 

โจวชิ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่าง จ้องสีแดงสดนั้นเนิ่นนาน แต่สุดท้าย 

เขากย็งัคงก้าวลงจากอาคาร เดนิไปหน้าประตศูาลเจ้าท่ามกลางลมหมิะ 

มองกุญแจเงินอันนั้นแล้วยื่นมือไปปลดมันลงมา 

บนยันต์คุ ้มภัยถูกนางผูกกุญแจเงินเก่าๆ ไว้อันหนึ่ง นั่นเป็น 

กุญแจอายุยืน บนตัวกุญแจขนาดเล็กสลักตัวอักษรไว้สี่ค�า...

'อายุยืนยาว'
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เขามองกุญแจอันเล็กบนฝ่ามือ รู้สึกพูดไม่ออก 

เมอืงแห่งนีม้ผีูค้นตัง้เท่าไรสาปแช่งเขากบัโจวเป้าให้ไปตาย แต่นาง

กลบัต้องการให้เขาอายยุนืยาว?

เขามองกุญแจเงินโบราณ อดไม่ได้ที่จะรวบนิ้วมือเข้าด้วยกันช้าๆ 

ก�ามันไว้ในฝ่ามือ 

ชั่วขณะหนึ่ง เหมือนเขายังรู ้สึกได้ถึงอุณหภูมิอุ ่นๆ ที่นางทิ้งไว้ 

บนกุญแจ รู้สึกว่าไอร้อนนั้นแผ่จากฝ่ามือเข้าไปสู่หัวใจ 

เขาไม่รู ้ว่านางคิดอะไรอยู่ นางคิดอย่างไร นางน่าจะรู ้แล้วว่า 

เขาเป็นใคร รู้ว่าพ่อของเขาท�าอะไร แต่นางยังคงขอยันต์คุ้มภัยให้เขา  

มอบกุญแจเงินโบราณอันนี้ให้เขา 

มีคนเฝ้าดูอยู่ เขารู้ เขาสามารถรู้สึกได้ แต่นี่หาใช่สิ่งที่เขาบังคับ  

หาใช่สิ่งที่เขาช่วงชิงมา แต่เป็นสิ่งที่นางจะให้ 

...นางมอบให้เขา 

โง่จริงๆ เขาคิด แต่ยังคงก�ากุญแจอายุยืนนั้น เดินตัดผ่านกลุ่มคน

บนท้องถนน หมุนตัวขึ้นไปบนอาคาร

โง่จริงๆ...

ชายหนุม่ลมืตามองทวิทศัน์ยามราตร ีแต่การย้อนนกึถงึความทรงจ�า

ในอดตีกลบัท�าให้เขาก�ากญุแจเงนิโบราณในมอืแน่นอย่างห้ามตวัเองไม่ได้ 

จังหวะนั้นมีคนมาหาเขาอีกแล้ว แต่คนผู้นั้นไม่กล้าเคาะประตู  

เพียงยืนอยู่นอกประตูเงียบๆ 

เขาคลายมอืจากกญุแจเงนิ ปล่อยให้กญุแจเงนิกบัยนัต์คุม้ภยัสแีดงสด
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ทิง้ตวัลงไปบนแผงอก ไหลเข้าไปในเสือ้ จากนัน้จงึหนัไปเอ่ยปาก 

"เข้ามา" 

คนผู้นั้นได้ยินจึงยืดตัวขึ้นก่อนจะเปิดประตู

ผู้มาไม่ใช่ใครอื่น เป็นโม่หลี เขาผลักเปิดประตูอย่างนอบน้อม  

เข้ามาแล้วกลับยืนอยู่ข้างประตู เปิดทางให้คนข้างหลังก้าวเข้ามา 

ข้ารับใช้สองคนยกสุราอาหารเข้ามาอย่างระวัง อีกคนยกอ่างน�้า  

อกีคนน�าผ้าสะอาดมาให้ ในกลุม่คนเหล่านัน้ยงัมคีนหนึง่หอบสมดุตัง้หนึง่ 

มาด้านข้าง เป็นสมุดบัญชีของหอสุรา โรงจ�าน�า และหอรับวสันต์ ยังมี 

ร้านค้าและกจิการยบิย่อยอืน่ๆ อกีหลากหลายมากมายไม่ต�า่กว่าร้อยร้าน 

ข้ารับใช้วางของลงบนโต๊ะและจากไป มีเพียงโม่หลีที่ยังอยู ่  

เขาปิดประตูแล้วเดินไปข้างโต๊ะ 

โจวชิ่งล้างมือในอ่าง แต่กลับไม่ได้กินอาหารพวกนั้น เขาหยิบส้ม 

ขึน้มาลกูหนึง่ แกะเปลอืกช้าๆ พลางเอ่ยโดยไม่เหลอืบมองอกีฝ่ายด้วยซ�า้ 

"รายงานมาเถอะ"

พอได้รับค�าสั่ง โม่หลีก็อ้าปากทันที รายงานด้วยน�้าเสียงราบเรียบ 

"โรงจ�าน�าหยวนเซิงรับเงินจ�านวนเจ็ดหมื่นห้าพันต�าลึง รับของ

จ�านวนหนึ่งร้อยหกสิบสองชิ้น หอสุราเรืองโรจน์รับเงินจ�านวนหนึ่งแสน

แปดหมืน่เก้าพนัห้าร้อยต�าลงึ ขายยนัต์คุม้ภยัออกไปได้หนึง่พนัสองร้อย

ยี่สิบแปดชิ้น..." 

โจวชิง่นัง่อยูบ่นตัง่พกัผ่อนข้างหน้าต่าง ฟังโม่หลรีายงานบญัชเีงยีบๆ

ท่ามกลางความมืด เขามองพระจันทร์ที่ลอยอยู ่เหนือยอดไม้  

มองสายลมหอบพัดก้อนเมฆจนม้วนตัว 
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โม่หลรีายงานบญัชอีย่างฉะฉานด้วยเสยีงดงักงัวาน รายงานบญัชี

ของกจิการทีบ้่านเสรจ็กเ็ริม่รายงานเรือ่งน้อยใหญ่ในสกลุขนุนาง รายงาน

เรือ่งน้อยใหญ่ในสกลุขนุนางเสรจ็กต็ามด้วยเรือ่งน้อยใหญ่ของสกลุชาวยทุธ์ 

จากนัน้ค่อยเป็นเรือ่งน้อยใหญ่ของสกลุพ่อค้า 

โม่หลรีายงานทลีะเรือ่งด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบมัน่คง จะหยดุเฉพาะ

ตอนทีโ่จวชิง่ยกมอืขึน้เท่านัน้ รอจนอกีฝ่ายโบกมอืเป็นสญัญาณให้พดูต่อ 

เขาจงึเปิดปากอกีครัง้

กว่าโม่หลีจะหยุด เวลาก็ผ่านไปครึ่งค่อนคืนแล้ว 

เสียงกลองและฆ้องในหอรับวสันต์เงียบไปตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ 

เพลงทีแ่ม่นางทัง้หลายร้องค่อยๆ เงยีบไป แต่บางครัง้ยงัได้ยนิเสยีง

เครือ่งเป่าและเครือ่งสายดงัมาจากแม่น�า้ฝ่ังตรงข้ามของอาคาร

ใต้แสงจนัทร์ คลืน่น�า้กระเพือ่มไหวส่งเสยีงเบาๆ โคมไฟดวงใหญ่สแีดง

ดบัไปทลีะดวง

ยามสี่* คนเดินตรวจตราบอกโมงยามเคาะกรับไม้

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มืดที่สุด

โจวชิ่งโบกมือ ให้โม่หลีสั่งข้ารับใช้ยกสุราอาหารออกไป 

โม่หลีท�างานเงียบๆ จากนั้นก็ถอยออกไปอย่างรวดเร็ว 

สายลมยังคงพัดพลิ้ว เขายกมือขึ้น ดีดลมออกจากปลายนิ้ว 

ดับเทียนไข พาให้ห้องที่สว่างไสวพลันมืดลง 

ค�่าคืนนี้ก�าลังจะจบลงแล้ว 

เขายังคงนั่งงอเข่าพิงหน้าต่าง มองเมืองแห่งนี้เงียบๆ 
* สมัยโบรำณจีนแบ่งช่วงเวลำตอนกลำงคืนออกเป็นห้ำยำม โดยยำมหนึ่งเริ่มเวลำ 19.00 น. - 21.00 น.  
ดังนั้นยำมสี่จึงเป็นเวลำ 01.00 น. - 03.00 น.
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หากมีคนแหงนหน้ามองขึ้นมา จะเห็นชายเสื้อเขาพลิ้วไหว 

อยู่ข้างหน้าต่าง 

พริบตาถัดมาชายเสื้อก็หายวับไปในความมืดประหนึ่งภูตผีปีศาจ 

ไม่เห็นร่องรอยอีก

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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