
7

หานลู ่

1

ถ้ามีโอกาสอีกครั้ง เยี่ยเหมยจะต้องเรียกร้องให้ท�าฝาท่อระบายน�้า

ให้แข็งแรงขึ้นแน่นอน! เพราะนี่แค่ละสายตานิดเดียวเธอก็ตกลงมาใน 

ท่อระบายน�้าที่มืดมิดพร้อมกับจักรยานแล้ว

เสียงตูมดังเข้ามาในโสตประสาท ตัวเธอยังสามารถได้ยินเสียง

ตนเองกับจักรยานตกน�้าพร้อมกัน ก่อนที่ร่างกายจะถูกกระแสน�้าโถมซัด

มาอย่างบ้าคลัง่และโอบล้อมร่างทัง้ร่างในชัว่พรบิตา กลิน่เหมน็เน่าทะลกั

เข้าในปากและจมูก ร่างกายทุกส่วนราวกับถูกบีบอัดจนแทบระเบิด  

ตัวเย็นวาบ ความหวาดกลัวแผ่ขยายไร้ขอบเขตท่ามกลางความมืด

หนาวจัง! น่ากลัวเหลือเกิน... 

สองมือของเยี่ยเหมยโบกปัดไปมาข้างล�าตัวด้วยสัญชาตญาณ

เวลานั้นเองพลันมีเสียงผู้ชายทุ้มนุ่มดังขึ้นริมหูเยี่ยเหมย 'ร้อนจริง' 

สิ่งที่โอบคลุมเย่ียเหมยพร้อมกับเสียงนั้นยังมีร่างกายอุ ่นร้อน 
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ร่างหนึ่ง ก่อนลมหายใจผ่าวร้อนจะพ่นรดล�าคอของเธอ 

ทัง้ๆ ทีเ่ย่ียเหมยกลวัจนแทบหายใจไม่ออก แต่ก็ยังคงอดทีจ่ะคราง

ออกมาเสียงหนึ่งด้วยความสบายไม่ได้

'อย่าขยับ' แม้น�้าเสียงนั้นจะเย็นชาอยู่บ้าง แต่กลับท�าให้เยี่ยเหมย

รู้สึกโล่งใจ ถ้าความตายมีรสชาติเช่นนี้ก็ไม่ได้ทรมานอะไรนัก

เพียงแต่ชั่วครู่ต่อมาฝ่ามืออุ่นร้อนน้ันกลับลูบคล�าไปมาทั่วตัวเธอ 

ข้างหนึ่งบีบคอ อีกข้างฉีกเสื้อผ้าบนตัวเธอออกอย่างหยาบคาย 

เย่ียเหมยยังไม่ทันกรีดร้องออกมาเบื้องล่างก็พลันเจ็บปวดรุนแรง

เหมือนมีกระบี่คมเล่มหนึ่งแทงทะลุร่าง

'ไม่นะ!' เยีย่เหมยอยากจะร้องออกมา แต่คอเธอถูกคนบบีอยู่ ไม่ว่า

ร้องอย่างไรก็ร้องไม่ออก ท�าได้เพียงดิ้นรนสุดชีวิต

'บอกว่าอย่าขยับ แค่ครู่เดียว...ครู่เดียวเท่าน้ัน ขอโทษด้วย แต ่

ข้าทนไม่ไหวแล้ว เจ้าชื่อแซ่อะไร ข้าจะชดเชยให้เจ้า...' เสียงผู้ชาย 

ไพเราะน่าฟังมุดแทรกเข้าส่วนลึกในความทรงจ�าของเย่ียเหมยพร้อมกับ

อากัปกิริยาที่ลึกขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ ของเขา เสียงหอบหายใจก็ดังคลออยู่

ริมหูเธอ

เย่ียเหมยรู้สึกเพียงว่าล�าคอของตนถูกบีบจนเจ็บ เจ็บจนเหมือน

แทบจะตายได้ในทันที! เธอยังอายุน้อยและยังไม่อยากตาย เธอเป็น 

พ่ีเลี้ยงเด็กมาหลายปีเพ่ิงจะเก็บเงินค่าบ้านในชนบทก้อนแรกได้ครบ  

มิหน�าซ�้าเธอยังเอาแต่ก้มหน้าก้มตาท�างาน ถึงขนาดไม่เคยได้มองดู

ทิวทัศน์รอบข้างให้เต็มตา และไม่เคยเจอผู้ชายท่ีรักท่ีทะนุถนอมเธอเลย

สักคน เธอยังตายไม่ได้!
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ความปรารถนาจะเอาชีวิตรอดอันแรงกล้าท�าให้เธอกล้ันหายใจ  

ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีผลักผู้ชายที่ทับอยู่บนตัวเธอออกไป

'ใกล้แล้ว...ใกล้แล้ว...' ชายคนนั้นคล้ายรู้สึกได้ถึงการดิ้นรนของ 

เย่ียเหมย มอืท่ีบบีคอเธอจงึคลายออกเลก็น้อย ย่ืนหน้าไปข้างหูเธอ พึมพ�า

ปลอบโยนไม่หยุด

'อา...' หลงัเสยีงครางแผ่วเบาดังขึน้ เย่ียเหมยพลนัรูส้กึว่ามอืตนเอง

เหมือนคว้าสิ่งของเย็นๆ บางอย่างได้ ความคิดหลุดออกมาจากฉาก

เหตุการณ์ที่งดงามทว่าน่ากลัวนั่นทันที สิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกที่ถูก

กระแสน�้าเหม็นเน่าบีบอัดขณะตกน�้านั้น ไหนเลยจะยังมีผู้ชายกายอุ่น

ร้อนอะไรอยู่อีก

เย่ียเหมยเองก็ไม่รู ้ว่าเหตุใดภายใต้สถานการณ์แบบนี้ตนถึงยัง

แยกแยะความฝันและความจริงได้ชัดเจน ที่ส�าคัญคือเธอยังสามารถดึง

ตนเองออกมาจากความฝันแล้วพบว่าตนเองยังอยู่ในน�้าอีกด้วย

ทีน่ี่มนัท่อระบายน�า้ด้านล่างฝาท่อ แต่เธอก็ยังฝันวาบหวามเหมอืน

จรงิอีกทัง้น่ากลวัแบบนีไ้ด้?! เย่ียเหมยบ่นตนเองในห้วงความนกึคดิพลาง

คล�าดูของที่อยู่บนตัว โชคยังดี เป็นเชือกพันตัวเธออยู่ ไม่ใช่มือของผู้ชาย

ในความฝัน

เย่ียเหมยไม่ทันสืบสาวอย่างละเอียดว่าเชือกพวกน้ีมาจากไหน  

มัวแต่ดีใจที่พวกมันมัดไม่แน่นนัก สะบัดมือเท้าไม่กี่ทีเชือกก็คลายออก

การค้นพบนี้ท�าให้เย่ียเหมยดิ้นหลุดจากเชือกอย่างไม่ยากเย็น  

แต่หลังจากนั้นเธอก็รู้สึกว่าบนตัวยังมีของอย่างอื่นกดทับอยู่อีก ทว่าพอ

คล�าดกูลบัไม่ใช่จกัรยานท่ีตกลงมาพร้อมกบัตนเอง แต่คล้ายเข่งไม้ไผ่สาน

Page ���������� ������������ 1.indd   9 7/5/2562 BE   15:24



10

สามีสกุลดี สตรีมากวาสนา 1

ทรงกระบอกใส่หินก้อนใหญ่ที่ใช้เวลาป้องกันน�้าท่วมอย่างไรอย่างนั้น 

ท่ามกลางความคลุมเครือน้ี เย่ียเหมยคล้ายว่าได้ยินเสียงคนดัง

โหวกเหวก ความมุ่งมั่นจะเอาชีวิตรอดเอาชนะความอ่อนแรง เธอเหยียบ

ด้านหน่ึงของเข่งทรงกระบอกที่อยู่ใต้เท้าถีบตัวว่ายไปอีกด้านหนึ่งอย่าง

สดุก�าลงั โชคดีมากทีเ่ธอหาสดุปลายอกีด้านพบพอด ีจึงพยายามมดุศรีษะ

กับไหล่ออกจากรอูย่างเตม็ท่ีทันที แต่เรือ่งทีท่�าให้เธอรูส้กึแปลกใจคอืพอ

มาถึงส่วนท้อง รูกลับคล้ายว่าแคบลงเล็กน้อย ท�าให้เธอต้องเปลืองแรง

เฮือกใหญ่กว่าจะมุดออกไปได้ อีกทั้งการท�าเช่นนี้ยังท�าให้ช่วงท้องปวด

ตบุเป็นระลอก เหมอืนว่ามมีอืสองข้างและเท้าอกีสองข้างถีบดนัดิน้รนอยู่

ในท้องตนเต็มแรง

เย่ียเหมยแทบจะใช้เรี่ยวแรงไปจนหมด ในที่สุดก็ถีบตัวโผล่ศีรษะ

ขึ้นเหนือน�้าได้

ท้องฟ้ามืดสลัว หยดน�้าท�าให้สายตาของเธอพร่ามัว ท�าได้เพียง

อาศยัฟังเสยีงแยกแยะทิศทาง ก่อนจะหนัหน้าเร่งเสยีงร้องตะโกนไปทาง

กลุ่มคนที่จ�านวนน้อยลงทุกทีนั้น 

"ช่วยด้วย ฉันอยู่ตรงนี้!"

ภาพเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลกรกัูนมาหาเช่นในจนิตนาการของเย่ียเหมย 

ไม่ได้ปรากฏขึน้ เธอได้ยินเพียงเสยีงหวีดร้องและเสยีงโหวกเหวกโวยวาย

ดังขึ้นรอบด้าน แต่ไม่มีเสียงใครกระโดดลงน�้าดังมาเลย

หรือจะยังไม่มีคนแจ้งต�ารวจ 

เย่ียเหมยยกมือปาดหยดน�้าที่หยดลงมาไม่หยุด สูดหายใจลึกเอา

อากาศทีส่ดชืน่เกินปกติเข้าไปสองเฮอืก ก่อนขยับมอืเท้าวักน�า้ว่ายไปทาง
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จดุทีก่ลุม่คนรวมตวักัน ว่ายไปพลางนึกงงไปพลางว่าเหตใุดทีน่ี่ถึงไม่เหน็

แสงหลอดไฟสว่างไสว มีก็เพียงแสงเพลิงจุดเล็กจุดน้อยส่องแสงวิบวับ

"ช่วยด้วยๆ ฉันอยู่ตรงนี้!" ในที่สุดเท้าเย่ียเหมยก็เหยียบถูกพ้ืนดิน

แล้ว เธอกุมท้องน้อยทีป่วดเลก็น้อยไว้ ก่อนจะล้มลงกบัพ้ืนอย่างหมดแรง 

พลางเปล่งเสียงตะโกนไปยังจุดที่กลุ่มคนอยู่อีกครั้ง

"ฮูหยิน จะ...จะท�าอย่างไรดีเจ้าคะ"

บนฝ่ัง บ่าวหญิงรปูร่างก�าย�าท่ีในมอืบ้างถือไม้คานบ้างถือคบเพลงิ

จ�านวนเจ็ดแปดคนพากันหนีกระเจิงออกไปไกลกว่าเดิมด้วยความ

ตระหนกตกใจ รุมล้อมอยู่ข้างกายสตรีวัยกลางคนที่เกล้าผมสูงและคลุม

เสื้อคลุมลายหรูอี้สีม่วงเข้มนางหนึ่ง จ้องมองเย่ียเหมยที่ก�าลังคลานมา

ข้างหน้าอยู่ตรงรมิบงึน�า้ แต่ละคนตวัสัน่เทาราวกับใบไม้ร่วงกลางสายลม 

ขณะก�าลังหวาดหวั่นละล้าละลังอยู่น้ันเองก็มีสตรีหน้าซีดเผือด 

นางหน่ึงโผล่พรวดจากด้านหลงักลุม่คนมาคกุเข่าลงเบือ้งหน้าฮหูยินผูน้ัน้ 

"ฮหูยนิ! สวรรค์มเีมตตาต่อทกุสรรพสตัว์ อาเหมยถูกถ่วงน�า้แล้วยังไม่ตาย 

นี่ต้องเป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงคุ้มครอง ฮูหยิน ท่านได้โปรดเมตตาไว้

ชวิีตอาเหมยสกัคราเถิดเจ้าค่ะ ผูน้้อยอนภุรรยาโขกศรีษะขอร้องท่านแล้ว!"

ผู ้คนในอาณาจักรต้าฉี่เชื่อเรื่องผีสางเทพยดากันเป็นส่วนมาก  

คนที่ถูกถ่วงน�้าไปเกือบครึ่งก้านธูป* กลับไม่ตาย ซ�้ายังว่ายกลับขึ้นมาได้

อีกเหมือนเยีย่เหมยดูก็รู้สึกแปลกประหลาดยิ่ง ท�าให้เหล่าบ่าวหญิงที่จับ

เย่ียเหมยใส่กรงหมถู่วงน�า้ด้วยตนเองใจเต้นรวัไม่หยุด แม้แต่ผูเ้ป็นฮหูยิน

เองในใจยังประหวั่นขึ้นมาอยู่บ้างแล้ว ยิ่งกว่านั้นนางก็มิใช่คนโหดเหี้ยม

* 'หนึ่งก้านธูป' เป็นค�าเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึ่งชั่วโมง บางต�ารา

ว่า 1 ชั่วโมง 'ครึ่งก้านธูป' จึงหมายถึงเวลาประมาณ 15-30 นาที
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เลือดเย็น หลังจากมองดูสตรีท่ีร้องห่มร้องไห้กองอยู่กับพ้ืนเล็กน้อยก็ 

ถอนหายใจและโบกๆ มือพลางว่า "ช่างเถิดๆ คุณหนูเหมยชะตาแข็ง  

พานางกลับไปก่อนค่อยว่ากัน"

เพ่ิงจะพูดจบก็มีหนุ่มน้อยร่างผอมเล็กโผล่ออกมาจากพงหญ้า 

รมิฝ่ังน�า้ ดงึตวัเย่ียเหมยท่ีล้มอยู่บนพ้ืนให้ลกุขึน้มา "ท่านไม่ได้ยินท่ีฮหูยิน

พูดหรือ รีบกลับไปเร็วเข้า!" 

เยี่ยเหมยมึนไปหมดตั้งแต่ตอนท่ีผู้หญิงคนน้ันร้องห่มร้องไห้แล้ว! 

เธอจ�าได้ชัดๆ ว่าท่อระบายน�้าที่เธอตกลงมานั้นอยู่กลางเมืองที่เป็น 

ป่าตึกคอนกรีตสูง แต่ที่นี่รอบด้านมีแต่เนินดินสูงๆ ต�่าๆ แม้จะเป็นเวลา

กลางคืนเหมือนกัน แต่ท่ีน่ีทั้งไม่มีแสงหลอดไฟท้ังไม่มีเสียงรถดังจอแจ  

มเีพียงจนัทร์เสีย้วแขวนสงูอยู่บนท้องฟ้าและแสงคบเพลงิจดุเลก็จดุน้อย

ทีอ่ยูไ่ม่ไกล สถานทีท่ีเ่ธออยู่เป็นบงึน�า้ขนาดใหญ่บงึหนึง่ ไหนเลยจะยังมี

เงาของท่อระบายน�้าให้เห็น

ภายใต้แสงคบเพลิงสาดส่อง ผู้หญิงน่าเกรงขามท่ีเกล้าผมเป็น 

มวยสงูคนนัน้ คนรบัใช้หญิงทีก่ระซบิกระซาบกันด้วยสหีน้าตระหนกตกใจ

เหล่าน้ัน ผู้หญิงดูอ่อนแอท่ีคุกเข่าร้องไห้กระซิกอยู่บนพ้ืนนั่น ไม่ว่าเป็น

เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับล้วนแต่เหมือนกับละครยุคโบราณท่ีเคยดูไม่มี 

ผิดเพี้ยน เพียงแต่ไม่ได้อลังการเท่าก็เท่านั้น

ระหว่างท่ีเย่ียเหมยก�าลังงงงวย ข้อมือก็พลันเจ็บ เสียงเร่งรัดอัน 

แหบห้าวในช่วงเสียงแตกหนุ่มของหนุ่มน้อยดังมาเข้าหู ครั้นหันหน้าไป

มองกเ็ห็นเป็นหนุม่น้อยอายุสบิสองสบิสามคนหนึง่ แม้ค�าตวาดจากปาก

ฟังดูดุร้าย แต่สิ่งท่ีทออยู่ในดวงตารื้นละอองน�้าของเขาชัดเจนว่าเป็น 
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ความห่วงกังวล เบ้าตาที่บวมแดงมองออกได้ว่าเพ่ิงจะผ่านการร้องไห้

อย่างหนักมา

เรื่องนี้ไม่รู้ท�าไมถึงท�าให้เย่ียเหมยที่เดิมทีอยากสะบัดมือเขาออก

พลันปวดแปลบในใจ ลุกขึ้นยืนตามแรงของเขา ก่อนจะทิ้งน�้าหนักพิงลง

บนบ่าอันผ่ายผอมอ่อนแอของเขาแทบทั้งตัว

"อาหย่วน!" ฮหูยินอทุานออกมา หันหน้าไปกวาดมองเหล่าบ่าวหญิง

ที่ถูกท�าให้ตกใจจนอึ้งไปเช่นเดียวกัน ก่อนพูดข้ึนอย่างเดือดดาลกระหืด

กระหอบอยู่บ้าง "ข้ามิใช่บอกให้พวกเจ้าเฝ้าปากทางไว้หรือไร แล้ว 

นายน้อยหย่วนตามออกมาได้อย่างไร มัวแต่ยืนท่ืออยู่ท�าไม ยังไม่รีบ

ประคองอี๋เหนียง* สี่ลุกขึ้น แล้วพาคุณหนูเหมยกับนายน้อยหย่วน 

กลับไปอีก"

"เจ้าค่ะ" บ่าวหญิงหลายคนลอบผ่อนลมหายใจโล่งอกเงียบๆ  

ท่ีประคองก็ประคอง ที่แบกก็แบก เพียงไม่นานบรรดาคนที่ริมบึงน�้าก็

สลายตัวไปเกลี้ยง นอกจากรอยเท้ายุ่งเหยิงบนพื้นก็ไม่เหลืออะไรอยู่อีก

ต�าบลหยางหลิ่วเป็นต�าบลเล็กๆ แต่เน่ืองจากตั้งอยู่บนชุมทาง 

สัญจรหลัก จึงยังนับว่าเป็นต�าบลที่เจริญมั่งคั่ง

สกุลเยี่ยเป็นตระกูลใหญ่อันดับต้นๆ ในต�าบลหยางหลิ่ว ไม่เพียงมี

คฤหาสน์หลังโตอยู่บนถนนหลักของต�าบล ยังมีคฤหาสน์เล็กๆ อีก 

หลังหนึ่งริมบึงน�้าด�าอีกด้วย 

คณะของฮูหยินจึงพาเย่ียเหมยที่หน้าซีดเผือดกลับมายังคฤหาสน์

* อี๋เหนียง เป็นค�าเรียกอนุภรรยา
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หลังน้ี เพ่ิงจะเข้าประตูได้ก็มีสตรีหางตาชี้ ดูมีเสน่ห์อยู่เล็กน้อยนางหน่ึง

ปราดมารับแต่ไกล 

"ส�าเร็จหรือไม่เจ้าคะ" ค�าพูดเพ่ิงออกจากปาก นางก็มองเห็นสตรี

ผ่ายผอมอ่อนแอที่ก้มหน้าเช็ดน�้าตาป้อยๆ อยู่ด้านหลังฮูหยิน รวมถึง 

เยี่ยเหมยที่ถูกบ่าวหญิงสองคนหามอยู่ระหว่างกลางทันที

สตรีนางนั้นหน้าเปลี่ยนสีทันควัน เอ่ยถามว่า "ไฉนฮูหยินถึงพานาง

กลับมาอีกเล่าเจ้าคะ"

"ทิง้กรงหมลูงน�า้ไปเกอืบครึง่ชัว่ยาม* อาเหมยยังว่ายกลบัข้ึนมาเอง

ได้ สวรรค์ไม่รับนาง ข้าไม่พานางกลับมาแล้วจะยังท�าอย่างไรได้อีก"

ฮูหยินคนปัจจุบันของสกุลเย่ียก็คือสตรีท่ีดูมีลักษณะท่าทาง 

น่าเกรงขามที่สุดในบรรดากลุ่มคนริมบึงน�้าก่อนหน้านี้ ส่วนผู้ท่ีออกมา

ต้อนรับทักทายนางคืออี๋เหนียงสามของสกุลเย่ีย วันน้ีก็เป็นอีกฝ่ายที่บีบ

นางให้จบัเย่ียเหมยถ่วงน�า้ แต่ใครเลยจะรูว่้าคนจะไม่จมน�า้ตาย มหิน�าซ�า้

ยังท�าให้นางต้องตากลมเย็นท้ังคืน ฮูหยินมีสีหน้าท่ีดีให้อีกฝ่ายได้ก็ 

แปลกแล้ว

ให้เป็นที่โปรดปรานเพียงไรก็ยังเป็นแค่อี๋เหนียง ครั้นได้ยินน�้าเสียง

เช่นน้ี อ๋ีเหนียงสามก็รู้ตัวว่าเสียกิริยาเกินไป จึงรีบปรับสีหน้าท่าทาง  

เบียดบ่าวหญิงสองคนที่ประคองฮูหยินอยู่ออกไปแล้วประคองอีกฝ่าย 

ด้วยตนเอง "ฮหูยินเจ้าคะ ผูน้้อยอนภุรรยาเพียงแต่เป็นห่วงว่าถ้าเรือ่งของ

คุณหนูเหมยแพร่ออกไปจะท�าให้ชื่อเสียงของสกุลเย่ียเสียหาย ท�าให ้

นายท่านกับเหล่านายน้อยเสยีหน้า ซ�า้ยังจะส่งผลกระทบต่อเรือ่งแต่งงาน

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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ของเหล่าคุณหนูในสกุลเยี่ยอีกด้วย"

ได้ยินเช่นนี้ ฮูหยินก็หน้าเปลี่ยนสีไปมาหลายรอบ สายตาเลื่อนไป

หยุดทีเ่ย่ียหย่วนซึง่ตามประกบเย่ียเหมยไม่ห่าง นางโบกๆ มอืพลางกล่าว

เสยีงเย็น "ข้าตากลมเย็นมา รูส้กึหวัหนกัๆ อยู่บ้าง ข้าไปพักก่อนล่ะ มอีะไร

ไว้วันพรุ่งค่อยว่ากัน" พูดจบก็โบกมือเป็นสัญญาณให้บรรดาคนที่แออัด

อยู่ในลานเรือนแยกย้ายกันไป

"ถ้าข้าเป็นเจ้า ป่านน้ีคงกระโดดน�้าตาย ไม่มีหน้าอยู่ท�าให้ฮูหยิน

ต้องล�าบากใจหรอก" ครั้นเห็นว่าเงาร่างของฮูหยินหายลับไปหลังประตู

ก้ันกลางระหว่างส่วนหน้ากับส่วนในแล้ว อี๋เหนียงสามก็เก็บสีหน้าวิตก

กังวลลง ก่อนขบเขี้ยวเคี้ยวฟันกระซิบข้างหูเยี่ยเหมย

เย่ียเหมยตอนน้ีสมองงุนงงเลอะเลือนไปหมด เธอยังไม่ทันได ้

ตอบสนองอะไร เย่ียหย่วนที่ตามประกบอยู่ข้างเธอก็ก้าวมาขวางอยู ่

ข้างหน้า 

"อี๋เหนียงสาม! พุทธศาสนามีค�ากล่าวว่า 'ช่วยชีวิตคนหนึ่งคนได้

กุศลกว่าสร้างเจดีย์เจด็ชัน้' พ่ีเหมยรวมกับเดก็ในท้องนางนบัเป็นสองชวีติ

เชียวนะ"

อะไรนะ! 

เย่ียเหมยเบิกตากว้างทันที เรื่องมาถึงตอนน้ีเธอพอจะรู้แล้วว่า

ตนเองทะลุมิติมายุคโบราณ ถึงอย่างไรพ่ีเลี้ยงเด็กตัวเล็กๆ สุดแสน

ธรรมดาอย่างเธอ ต่อให้ได้ใบอนญุาตเป็นพ่ีเลีย้งเดก็ระดบัสงูก็ยังเป็นแค่

พี่เลี้ยงคนหนึ่งอยู่ดี ไม่ได้มีตระกูลที่โด่งดังและก็ไม่ได้มีเพื่อนเป็นเศรษฐี 

ไม่มีทางมีใครลงทุนลงแรงมากขนาดนี้เพื่อแกล้งเธอแน่
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ศตวรรษทีย่ี่สบิเอด็ทีข้่อมลูข่าวสารเฟ่ืองฟ ูถ้าไม่รูจ้กัค�าว่า 'ทะลมุติ'ิ 

ก็ถือว่าเชยแหลก เพียงแต่เธอคิดไม่ถึงว่าคนอื่นทะลุมิติไปเป็นองค์หญิง

องค์ชาย หรือถ้าแย่จริงๆ ก็ไปอยู่ในครอบครัวชาวไร่ชาวนา น�าพาคน 

ทั้งครอบครัวหลุดพ้นความยากจนสู่ความร�่ารวย สุดท้ายก็ต่างจับสามี 

ชั้นเลิศที่มีเงินถุงเงินถังได้อย่างไม่มีข้อยกเว้น แล้วเหตุใดพอถึงคราว

ตนเองกลับกลายเป็นผู้หญิงท้องที่ถูกจับถ่วงน�้าเสียได้ ชาติก่อนเธอ

ท�าบาปท�ากรรมอะไร ชาตินี้ถึงได้เคราะห์ร้ายขนาดนี้!

"นายน้อยหย่วน หรือเจ้าไม่กลัวว่ามีพ่ีสาวหน้าไม่อายเช่นน้ีจะ 

ส่งผลกระทบต่ออนาคตของเจ้า เจ้าต้องเข้าสอบซิ่วไฉ* นะ" อี๋เหนียงสาม

พูดพลางถอยหลงัไปครึง่ก้าว เหลอืบมองอีเ๋หนียงส่ีทียื่นตวัลีบอยู่ด้านหลัง

สองพี่น้องปราดหนึ่ง ในดวงตามีแววขุ่นเคืองปรากฏวาบ

ครั้นอี๋เหนียงสามหันหน้ามามองเยี่ยเหมยอีกครั้ง ในดวงตาก็เหลือ

เพียงแววรงัเกียจเดยีดฉนัท์อย่างไม่ปิดบงั "หญิงสาวทียั่งไม่แต่งงานก็ท�า

เรื่องต�่าช้าน่าอายเช่นนั้นจนท้องป่องขึ้นมา ในบริเวณร้อยลี้** รอบต�าบล

หยางหลิ่วเราไม่เคยมีใครหน้าไม่อายขนาดเจ้า ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว

ตนเองขายหน้าคนเดยีวก็ช่างเถอะ แต่นียั่งจะพลอยท�าให้นายน้อยหย่วน

กับสกุลเยี่ยเดือดร้อนไปด้วย"

ในใจของอี๋เหนียงสามมีความลับที่ให้ใครรู้ไม่ได้ จึงพ่นถ้อยค�า 

* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจวี่) มีทั้งหมด 6 สนามสอบ ผู้ที่สอบผ่านระดับเซี่ยนซื่อและฝู่ซื่อจะได้

เป็นบณัฑิตถงเซงิ ผูท้ีส่อบผ่านระดบัย่วนซือ่จะได้เป็นบณัฑิตซิว่ไฉ ผูท้ีส่อบผ่านระดบัเซยีงซือ่จะได้เป็นบณัฑิต

จว่ีเหริน ผู้ที่สอบผ่านระดับฮุ่ยซื่อจะได้เป็นบัณฑิตก้งซื่อ และผู้ท่ีสอบผ่านระดับเตี้ยนซื่อจะได้เป็นบัณฑิต 

จิ้นซื่อ ซึ่งในระดับสุดท้ายนี้จะแบ่งเป็นสามขั้น โดยผู้มีคะแนนสอบเป็นสามอันดับแรกของบัณฑิตขั้นหนึ่งจะ

เรียกว่า จ้วงหยวน ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวาตามล�าดับ

** ล้ี (หล่ี) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจนี เท่ากับความยาว 15 อิน่ เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ไม่น่าฟังออกมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งใจจะพูดให้เย่ียเหมยที่มีนิสัยอ่อนแอ

ปวกเปียกไม่มคีวามคิดของตนเองอบัอายจนไม่มีหน้ามองใคร ย่ิงไปแขวน

คอตายได้ยิ่งดี

แต่น่าเสียดายที่แม้เย่ียเหมยผู้เปลี่ยนวิญญาณใหม่แล้วจะมิใช่

หญิงเหล็กอะไร แต่ก็ไม่ได้อ่อนแอขี้ขลาดเหมือนเจ้าของร่างเดิม เธอพิง

ตนเองกับตัวบ่าวหญิง เงยหน้ามองอี๋เหนียงสามตรงๆ "ขายหน้าหรือ...

ขายหน้าหรือไม่ก็เป็นเรื่องของข้า แม้แต่ท่านแม่ยังไว้ชีวิตข้าแล้ว เจ้า 

มีสิทธ์ิอะไรมายกมือวาดเท้าอยู่ตรงน้ี อะไรเรียกว่า 'เร่ืองต�่าช้าน่าอาย' 

การเพ่ิมจ�านวนคนรุ่นหลังเป็นเรื่องต�่าช้าแล้วหรือ ถ้าต�่าช้าเจ้าก็อย่าท�า

แล้วกัน!"

เย่ียเหมยท่ีตรงหน้าผมเผ้ากระเซอะกระเซิง ท้ังตัวเปียกโชก  

บนศีรษะยังมีวัชพืชน�้าสั้นๆ ยาวๆ ติดอยู่ไม่น้อย ชั่วครู่ก่อนหน้ายังหน้า

ซีดขาว ริมฝีปากเป็นสีม่วง ตัวสั่นเทา แต่เพียงชั่วครู่ต่อมากลับคิ้วชี้ชัน มี

ท่าทางยโสโอหังกดข่มผู้คน ไหนเลยจะยังมีสภาพหัวหดตัวลีบ ไม่กล้า 

มองคนตรงๆ เช่นเมื่อก่อนอีก

ครั้นคิดโยงไปถึงเรื่องท่ีทุกคนบอกว่านางว่ายกลับข้ึนมาจากใต้น�้า 

อี๋เหนียงสามก็เบิกดวงตาทรงเสน่ห์โพลงด้วยความตกใจทันที เรียวนิ้วที่ 

ชี้เยี่ยเหมยสั่นระริก "เจ้า...เจ้า...เป็นคนหรือเป็นผี!"

พร้อมกับท่ีนางพูดจบ ร่างของบ่าวหญิงท่ีประคองเย่ียเหมยอยู่ก็

สะท้านเฮือกขึ้นมาเช่นกัน ดูท่าทางจะตกใจไม่น้อย

เย่ียเหมยในใจสะดุดกึก คนโบราณเชื่อเรื่องงมงาย ถ้าถูกคนรู้ว่า

ตนเองยืมร่างผู้อื่นอยู่ ดีไม่ดีถ่วงน�้าไม่ส�าเร็จจะถูกไฟเผาเอาอีก ถ้าเป็น
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อย่างนั้นเธอก็ตายจริงๆ แน่แล้ว! เธอพลิกมือลูบหน้าโดยจิตใต้ส�านึก

พร้อมทัง้มองมอืทีเ่หมือนเท้าไก่และปลายแขนเสือ้ทีถ่กูเสยีดสจีนรุย่ของ

ตนเองแวบหน่ึง ก่อนจะพยักหน้าพูดอย่างมั่นใจไม่มีใดเกิน "แน่นอนว่า

ข้าต้องเป็นคน!"

หนุม่น้อยทีด้่านหน้าเย่ียเหมยเองก็หันหน้ากลับมามองเธอแวบหน่ึง

เช่นกัน จากนั้นก็ขมวดคิ้ว "อี๋เหนียงสาม ใต้เท้าพี่เหมยมีเงากระมัง อีกทั้ง

หมัวมัว* ทั้งสองที่ประคองนางอยู่จะสัมผัสไม่ได้เชียวหรือว่าตัวนางเย็น

หรือร้อน"

"อีเ๋หนียงสาม ข้า...ข้าคุกเข่าขอร้องท่านแล้ว ได้โปรดละเว้นอาเหมย 

ด้วยเถิด" อี๋เหนียงสี่มารดาแท้ๆ ของเย่ียเหมยคล้ายว่าท�าเป็นแต่ร้องไห้

กับโขกศีรษะ พูดพลางก็ท�าท่าจะคุกเข่าให้อี๋เหนียงสาม

ไม่ว่าเป็นอี๋เหนียงสามหรืออี๋เหนียงสี่ก็ล้วนมีฐานะเป็นอนุภรรยา

ของนายท่านสกุลเย่ีย ซ�้ารอบๆ ยังมีบ่าวหญิงและบ่าวรับใช้อื่นๆ ท่ียัง 

ไม่สลายตวัไปมองอยู่อกี เยีย่หย่วนทีน่บัว่าได้รบัความโปรดปรานในสกุล

เย่ียก็ยังอยู่ด้วย อี๋เหนียงสามไม่กล้ารับการคุกเข่ากราบกรานจาก 

อี๋เหนียงสี่โดยไม่สนใจอะไร จึงกระทืบเท้าหลบไปด้านข้างด้วยความ

เจ็บใจ "คอยดูเถอะว่าวันพรุ่งนายท่านมาถึงจะจัดการพวกเจ้าอย่างไร!"

"นายท่านจะมา?" ครั้นได้ยินดังน้ันอี๋เหนียงส่ีก็ยังคุกเข่าตะลึงงัน 

อยู่บนพ้ืน ท้ังหน้าซีดจนเหมือนผี หันตัวไปดึงแขนเสื้อของเย่ียหย่วน  

"อาหย่วน จะท�าอย่างไรดี"

เห็นดังนี้ เย่ียเหมยก็คิดในใจว่า ตัวนางเป็นผู้ใหญ่ไม่คิดหาทาง 

* หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ท้ังย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียก 

หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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แก้ปัญหา แต่กลับมาถามเด็กแทน ยังมีอะไรพ่ึงพาไม่ได้มากกว่านี้อีก 

หรือไม่ 

ทว่าด้วยเพราะท้องปวดตุบเป็นระลอกและตวัเย็นวาบขึน้มาอกีครัง้ 

เย่ียเหมยจ�าต้องเอ่ยเตือนสองแม่ลกูท่ียังขวางทางอยู่ข้างหน้า "ถ้าวันน้ีข้า

ยังไม่เปลีย่นเสือ้ผ้า ท�าร่างกายให้อุน่อกี จะสามารถเหน็ดวงอาทิตย์ในวัน

พรุ่งได้หรือไม่ก็ยากจะบอกได้แล้ว" ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นฤดูอะไร แค่ลมพัด

มาหอบหนึ่งถึงกับท�าให้เธอตัวสั่นไม่หยุด

ครัน้พูดจบก็เห็นเยีย่หย่วนกับอีเ๋หนียงสีต่่างแสดงแววตาประหลาดใจ 

ออกมา ดวงตากลมโตที่คล้ายคลึงกันมองเธอเขม็ง

เย่ียเหมยสูดหายใจลึกค�ารบหนึ่ง ก่อนฝืนแสดงสีหน้าท่าทาง 

เศร้าสร้อยออกมา "เดินผ่านประตูผีมารอบหน่ึง ขอเพียงยังสามารถเห็น

ท่านกับอาหย่วนได้ ข้าก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น" ยังไม่แน่ใจว่าควรต้องเรียก 

อี๋เหนียงสี่ว่าอะไร เยี่ยเหมยจึงได้แต่ใช้ค�าเรียกเลี่ยงๆ ไป

ดีที่ อ๋ีเหนียงสี่ก�าลังเสียใจเลยไม่ได้สังเกตเห็น นางลุกข้ึนมา 

ประคองเยี่ยเหมยเดินเข้าข้างในด้วยตนเองพลางพูดเจือสะอื้น "อี๋เหนียง

เองก็คดิเช่นนี ้ขอเพียงอาเหมยยังมชีวิีต อีเ๋หนียงก็ยังคงมพีร้อมท้ังบตุรชาย 

บุตรสาว"

"ถ้าไม่ใช่...ถ้าไม่ใช่เพราะกลัวว่าอี๋เหนียงสี่จะเสียใจ ขะ ข้าก็คร้าน

จะสนใจท่าน" เย่ียหย่วนกลับแสดงสีหน้าท่าทางเดียดฉันท์ออกมา  

น่าเสียดายที่เขายังเบ้าตาแดงอยู่ แววห่วงกังวลในดวงตาก็ยังไม่ทันเก็บ

ลง พอได้ยินเช่นนี้ คิ้วเข้มก็บิดเหมือนหนอนผีเสื้อ ดูน่าขันเป็นที่สุด

เย่ียเหมยไม่ได้เปิดโปงเขา ก้มหน้าเดินตามอี๋เหนียงส่ีเข้าประตู  
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ด้านในประตูมสีาวใช้อายุราวย่ีสบิยืนตาแดงมองอีเ๋หนียงสีส่ามแม่ลกูอยู่ 

"อี๋เหนียงสี่ คุณหนูเหมย...คุณหนูเหมย นาง..."

"จะแขง็ตายแล้ว ยังไม่รบีไปยกน�า้ขงิมาให้ข้าอกี!" เย่ียหย่วนชงิก้าว

ไปนั่งลงริมโต๊ะกลมตัวหนึ่งภายในห้อง ทางหนึ่งก็ตบโต๊ะสั่ง

สาวใช้อายุราวย่ีสบินางนัน้มองเย่ียเหมยทีใ่บหน้าเล็กซดีขาว ท้ังตวั

เปียกโชก ก่อนมองไปยังเย่ียหย่วนที่นั่งอยู่ริมโต๊ะ เปียกเพียงชายชุด  

อีกทั้งยังมีเหงื่อออกอีก ฝีเท้านางก็ละล้าละลังอยู่บ้าง

"ข้างนอกไม่มีใครได้ยินหรือไร!" เย่ียหย่วนตะโกนไปทางด้านนอก

อีกครั้ง แต่สายตากลับมองตรงไปท่ีสาวใช้อายุราวย่ีสิบนางน้ัน โบกมือ

พลางพูดกับนางว่า "ช่วยประคองอี๋เหนียงสักหน่อย ระวังอย่าหกล้มเล่า"

ในห้องแบ่งเป็นส่วนในและนอกสองส่วน ส่วนนอกสามารถรับรอง

แขกได้ ส่วนในใช้ส�าหรับพักผ่อน กล่าวตามตรง เห็นเตียงเตา* ขนาด 

ใหญ่ยักษ์ที่ส่วนในแล้วเยี่ยเหมยก็ตะลึงไปเล็กน้อย แต่ทันทีหลังจากนั้น

ก็ถูกอ๋ีเหนียงสี่กับกุ้ยฮวาช่วยกันถอดเสื้อผ้าหลายชั้นบนตัวออกแล้ว 

รุนตัวไปนอนลงบนเตียงน้ัน ครั้นดื่มน�้าขิงที่บ่าวหญิงข้างนอกห้องน�ามา

ให้เยี่ยหย่วนเสร็จ ผมก็ถูกเช็ดจนแห้งแล้วเช่นกัน

พอกินอิม่ใส่อุน่ก็ท�าให้เย่ียเหมยทีเ่ดมิทยีงัคดิจะสบืข่าวดสูกัหน่อย

เคลิ้มหลับไป ก่อนจะหลับ เธอยังหวังอย่างมากว่าพอต่ืนข้ึนมาต่อให้ไม่

สามารถกลับไปยุคปัจจุบันได้ อย่างน้อยก็มอบความทรงจ�าของเจ้าของ

ร่างเดิมให้เธอด้วยเถิด

* เตียงเตา (คั่ง) หมายถึงเตียงที่ก่อด้วยอิฐของชาวจีนทางตอนเหนือ ด้านล่างมีช่องส�าหรับจุดไฟให้เตียงอุ่น

และมปีล่องระบายควันออกไปนอกตวับ้าน มกัจะตัง้อยู่ข้างห้องครวัและอาศยัไฟจากการหงุหาอาหารช่วยให้

เตียงอุ่นไปในตัว เวลานอนจะปูฟูกไว้ด้านบน เวลากลางวันเก็บฟูกขึ้นและใช้แทนโต๊ะได้
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น่าเสียดายที่ตั้งแต่ต้นจนจบความปรารถนายังคงเป็นเพียงความ

ปรารถนา หาได้กลายเป็นความจริงไม่ 

หลังเย่ียเหมยหลับไปไม่เพียงไม่ได้ความทรงจ�าใดๆ มาสักกระผีก 

แต่ยังฝันถึงความฝันวาบหวามท่ีน่ากลัวขณะตกน�้าอีกครั้ง พอเธอตื่น 

ขึ้นมาก็ยังคงนอนอยู่บนเตียงเตา ในสมองไม่มีอะไรเพิ่มมา แต่ร่างกายนี้

กลับเหมือนผ่านการวิ่งมาสามพันเมตร เธอเหงื่อโชกไปทั้งตัว เหนื่อยจน

แทบกระอัก 

ครัน้เลกิผ้าห่มพลกิตวัก็ได้ยินเสยีงท่ีแหบพร่าอยู่บ้างของอีเ๋หนยีงสี่

เอ่ยถามอยู่ริมหู "อาเหมย เจ้าตื่นแล้ว รู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือไม่"

เยี่ยเหมยฟังดูอย่างละเอียด พบว่าภายในห้องมีตนเองกับอี๋เหนียง

สี่เพียงสองคน เดิมคิดจะส่ายหน้าตอบว่าไม่เป็นอะไร กลับพลันเปลี่ยน

เป็นแสดงสีหน้าเจ็บปวดทรมานออกมา อีกทั้งยังใช้มือข้างหน่ึงอังศีรษะ 

2
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"ข้า...ข้าปวดหัว"

"เป็นอะไรไป" อี๋เหนียงสี่ปราดมาอยู่ข้างเยี่ยเหมย ตรวจดูศีรษะเธอ

อย่างละเอียดด้วยความกังวลทันที

สองมอือนัอบอุน่และน�า้เสยีงเป็นห่วงกงัวลท�าให้มคีวามรูส้กึอบอุน่

แผ่ขึ้นมาในใจเย่ียเหมย ตอนอยู่ในยุคปัจจุบันเธอเป็นเด็กก�าพร้า อายุ 

สิบหกจบมัธยมต้นก็ต้องเริ่มท�างานเป็นพ่ีเลี้ยงเด็ก ช่วยคนอื่นซักผ้า  

ท�ากับข้าว เลี้ยงเด็ก ต้องฟังค�าบ่นของนายจ้างอยู่เสมอ เพิ่งเคยได้สัมผัส

ความเอาใจใส่ที่อบอุ่นแบบนี้เป็นครั้งแรก เธอไม่อยากโกหกอ๋ีเหนียงส่ีที่

ให้ความอบอุ่นกับเธอ เพียงแต่ถ้าไม่โกหก เธออาจจะต้องสูญเสียแม้แต่

ความอบอุ่นเล็กๆ นี้ไป 

เย่ียเหมยคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยปากว่า "ท่านแม่ อันที่จริงเมื่อคืนข้า

เกือบตายอยู่ก้นบึงแล้วจริงๆ..."

"ชู่ว...เบาเสียงหน่อย" ถึงจะรู้ว่าในห้องไม่มีใครอ่ืน แต่อ๋ีเหนียงส่ีก็

ยังเอามอืปิดปากเย่ียเหมยไว้ มองซ้ายมองขวาด้วยใบหน้าตระหนกตกใจ 

สดุท้ายก็เตือนว่า "อาเหมย บอกเจ้าก่ีครัง้ก่ีหนแล้วว่าให้เรียกข้าว่าอีเ๋หนียง 

ถ้าเกิดถูกใครได้ยินเข้าจะท�าอย่างไร อาเหมยที่แสนอาภัพของข้า เกือบ

จะตายไปเสียแล้ว..." พูดมาถึงตอนหลังอี๋เหนียงสี่ก็เริ่มน�้าตาร่วงเผาะ 

ลงมาอีก

คราวนี้เย่ียเหมยรีบจับมือนางออกก่อนที่นางจะร้องไห้จนหยุด 

ไม่อยู่ "อีเ๋หนยีง เมือ่คืนตอนทีอ่ยู่ก้นบงึข้ารูส้กึว่าทัง้มดืทัง้น่ากลวั มหิน�าซ�า้

จู่ๆ ยังมีสายโซ่ลากข้าให้เดินไปเรื่อยๆ ข้าเดินไปถึงสะพานแห่งหน่ึง  

หัวสะพานมีท่านยายอยู่ผู้หน่ึง นางให้ข้าดื่มน�้าลงไปชามหน่ึง แต่ข้าด่ืม
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ไปได้ครึ่งเดียวกลับเหมือนได้ยินใครพูดว่า 'จับผิดคน' แล้วต่อมาข้าก็ 

ตื่นขึ้น พบว่าตนเองลอยอยู่บนผิวน�้า ถึงกับยังไม่ตาย"

ค�าพูดน้ีท�าเอาอ๋ีเหนียงสี่ตกใจจนเบิกตากว้าง พึมพ�าข้ึนว่า "นั่น  

นั่นคือ...สะพานไน่เหอ* น�้าแกงยายเมิ่ง**..." ฉับพลันนั้นนางหน้าเปลี่ยน

สีอย่างรุนแรงทันที ปิดปากเย่ียเหมยไว้อีกครั้ง "เรื่องนี้พูดให้ผู้อื่นรู้ไม่ได้

เดด็ขาด โดยเฉพาะอีเ๋หนียงสามของเจ้า ไม่อย่างนัน้เดีย๋วนางจะป้ันเรือ่ง

อะไรมาใส่ความเจ้าอีก..."

เยี่ยเหมยต้องใช้เรี่ยวแรงอย่างมากกว่าจะเอามือของอี๋เหนียงส่ี 

ออกไปพ้นจากปากได้ จากน้ันก็รีบขัดจินตนาการของอีกฝ่าย "แต่ว่า 

อ๋ีเหนียง ข้าจ�าได้เพียงว่าท่านเป็นแม่ของข้า อาหย่วนเป็นน้องชายของข้า 

ส่วนอย่างอื่นแค่นึกขึ้นมาก็ปวดหัวแทบแตกแล้ว อา...ปวดยิ่งนัก..."

"น�้าแกงยายเมิ่ง...ต�านานเล่าว่าดื่มน�้าแกงยายเมิ่งจะท�าให้ลืม 

ความทรงจ�าทั้งหมดในอดีตชาติไป" อี๋เหนียงสี่ลงไปยืนบนพ้ืนก่อนเดิน

กลบัไปกลบัมา พึมพ�าพูดกับตนเองด้วยอารมณ์พลุง่พล่าน "บอกนายท่าน? 

ไม่ได้ บอกอาหย่วน? ก็ไม่ได้อีก ไม่อาจให้ผู้อื่นรู้ได้ว่าอาเหมยเดินข้าม 

สะพานไน่เหอและดื่มน�้าแกงยายเมิ่งแล้ว มิเช่นน้ันจะต้องถูกเห็นเป็น

ปีศาจร้ายแล้วถูกเผาตายแน่นอน"

"อี๋เหนียง ท่านอย่าเดินไปเดินมา ข้ามองแล้วยิ่งปวดหัว เอาอย่างนี้

* สะพานไน่เหอ หรอืสะพานอนจิจงั คอืสะพานข้ามภพทีเ่ชือ่มแดนสวรรค์ มนุษย์ และนรกตามความเชือ่ของ

พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เมื่อคนตายไปจะต้องข้ามสะพานนี้

** น�้าแกงยายเมิ่ง มีต�านานเล่าว่าหญิงแซ่เมิ่งในสมัยฮั่นตะวันตกคนหน่ึงเป็นผู้ถือศีลกินเจ สวดมนต์ และ

ครองพรหมจรรย์จวบสิน้อายุขยั ทัง้ยงัคอยเตอืนให้ผูค้นอย่าได้ฆ่าสตัว์ตัดชวิีต เมือ่ตายไปสวรรค์จงึแต่งต้ังให้

เป็นเทพประจ�าอยู่ในยมโลกคอยควบคมุให้วิญญาณท่ีจะไปเกิดใหม่ด่ืมน�า้ลบล้างความทรงจ�าในภพเดิม หาก

วิญญาณดวงใดไม่ยอมดื่ม ก็จะถูกยมบาลบังคับจับกรอกโดยไม่ละเว้น จึงเรียกน�้าชนิดนั้นว่าน�้าแกงยายเมิ่ง
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สิเจ้าคะ ท่านรีบถือโอกาสขณะพวกเขาไม่อยู่บอกเรื่องที่ข้าควรระวังมา"

เย่ียเหมยจงใจแสร้งท�าท่าทางเจบ็ปวดทรมาน อีเ๋หนยีงสีก็่ปราดมา

อยู่ข้างเธออีกครั้งด้วยความเป็นห่วงอย่างที่คิดไว้

ยังดีที่ชีวิตของเจ้าของร่างเดิมไม่มีอะไรซับซ้อน พอมีเย่ียเหมย 

เอ่ยเตือน อี๋เหนียงสี่ก็บอกเล่าเรื่องท่ีเธออยากท�าความเข้าใจออกมาได้

เกือบครบถ้วนในเวลาเพียงไม่นาน

ต�าบลหยางหลิว่เป็นต�าบลเลก็ๆ ทีต้ั่งอยู่ระหว่างเมอืงใหญ่หน้าด่าน

ชายแดนและเมืองเซิ่งโจวอันเป็นเมืองท่าติดน�้าของอาณาจักรต้าฉ่ี  

สกุลเย่ียเปิดโรงเต๊ียมสามแห่งและส�านกัคุ้มกันสินค้าอกีหน่ึงแห่งในต�าบล

หยางหลิว่ กิจการนับว่าไม่เลว บดิาของเย่ียเหมยมนีามว่าเย่ียเซิง่ ปีนีอ้ายุ

สีส่บิ มภีรรยาห้าคน นอกจากอ๋ีเหนียงสามทีไ่ม่มลูีกแล้วก็นบัว่ามบีตุรธิดา

เป็นโขยง เนื่องจากอี๋เหนียงสี่ทางบ้านยากจนจึงถูกขายมาเป็นบ่าวรับใช้ 

นางได้ให้ก�าเนิดบตุรสาวและบตุรชายสองคนคอืเย่ียเหมยและเย่ียหย่วน

บัณฑิตและขุนนาง ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า กลุ่มคนในสังคมทั้งสี่

ระดับน้ีพ่อค้าจัดอยู่ในระดับสุดท้าย แม้สองปีมาน้ีทางราชส�านักจะ

สนับสนุนทางด้านกิจการค้าขาย แต่จะอย่างไรก็ยังมีเกียรติสู้ตระกูลที่มี

คนสอบเป็นขุนนางส�าเร็จไม่ได้ ในจ�านวนบุตรชายท้ังส่ีคนของเย่ียเซิ่งมี

เพียงเย่ียหย่วนท่ีมีแววด้านการร�่าเรียน ฤดูใบไม้ร่วงเม่ือปีกลายเพ่ิงจะ

สอบถงเซิง* ท�าให้เยี่ยเซิ่งตกใจอย่างยิ่ง 

เดิมทีอี๋เหนียงสี่กับบุตรสาวบุตรชายทั้งสองเป็นพวกถูกกดข่ีรังแก

แล้วไม่รู ้จักตอบโต้ในสกุลเย่ีย แต่พอเย่ียหย่วนเริ่มมีอนาคตก็ท�าให้ 

* ถงเซิง คือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบในระดับถงซื่อ แต่ยังมิได้สอบผ่านเป็นซิ่วไฉ
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เยี่ยเซิ่งพลอยก�าชับภรรยาเอกให้คอยดูแลอี๋เหนียงสี่สามแม่ลูกให้ดี

นิสัยของเจ้าของร่างเดิมเหมือนกับอี๋เหนียงทุกกระเบียดน้ิว ถึง 

ขนาดว่าอ่อนแอพูดน้อยเสียย่ิงกว่าฝ่ายหลังเน่ืองจากถูกละเลยมองข้าม

มาหลายปี แทบจะนับได้ว่าเป็นอากาศธาตุ แต่ทว่าเมื่อไม่ก่ีวันก่อนจู่ๆ 

อากาศธาตุผู้นี้กลับแล่นไปขโมยของกินที่ครัว ซ�้ายังถูกบ่าวหญิงที่น่ัน 

จบัได้ หลงัถูกจบัได้ก็ไม่มบีคุลกิท่าทางของเจ้านายสักนิด ถึงกับตาเหลือก

เป็นลมหมดสติไป

ให้ถูกละเลยอย่างไรก็ยังเป็นเจ้านาย บ่าวหญิงนางนั้นกลัวจะถูก

ลงโทษจึงไม่กล้ารายงานเบื้องบน เพียงแต่หาหมอพเนจรมาตรวจชีพจร

เย่ียเหมยอย่างเงียบๆ แต่พอตรวจดูกลบัพบว่าเย่ียเหมยตัง้ท้อง ซ�า้ยังท้อง

ได้สองถึงสามเดือนแล้ว

ในเมือ่บ่าวหญิงนางน้ันหาหมอพเนจรจากข้างนอกมาตรวจเย่ียเหมย 

ได้ก็แสดงชัดว่านางพอจะมีความฉลาดอยู่ รู้ดีว่าหากเร่ืองนี้แพร่ออกไป

จะต้องท�าให้เกิดความวุ่นวายใหญ่หลวงแน่นอน จึงไล่หมอพเนจรไป

แล้วไปหาอี๋เหนียงสี่ เดิมทีบ่าวหญิงนางนั้นคิดจะหาผลประโยชน์เล็กๆ 

จากในมืออี๋เหนียงสี่ แต่ใครเลยจะรู้ว่าอี๋เหนียงสี่จะรู้จักแต่ร้องไห้จน 

กลายเป็นถูกอี๋เหนียงสามที่พักร่วมเรือนกับนางได้ยินเข้า

อี๋เหนียงสามเป็นคนใจด�า นางน�าเรื่องนี้ไปรายงานฮูหยินทันที 

พร้อมทั้งยุยงให้อีกฝ่ายจับเย่ียเหมยใส่กรงหมูถ่วงน�้าเพ่ือไม่ให้ข่าวแพร่

กระจายออกไปแล้วท�าให้สกุลเยี่ยต้องอับอาย

เรือ่งทีเ่ล่ามาแน่นอนว่าไมใ่ชค่�าพดูดัง้เดมิของอีเ๋หนยีงสี ่ถ้าให้นาง

พูดมีแต่จะบอกว่าผูอ้ืน่ดีอย่างน้ันอย่างนี ้ส่วนตนเองก็แย่อย่างน้ีอย่างน้ัน 
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เย่ียเหมยได้แต่เรียบเรียงข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมท้ังยังจับช่องโหว่ที่ 

ค่อนข้างส�าคัญไว้ได้ช่องหน่ึง "อ๋ีเหนยีง เช่นน้ันเดก็ในท้องข้ามาได้อย่างไร"

เพ่ิงจะถามออกไป เย่ียเหมยก็พลนันกึถงึความฝันแปลกประหลาด

นั้นได้ ดวงตารูปเมล็ดซิ่ง* เบิกโพลงทันที 

นั่น...คงไม่ใช่ที่มาของเด็กหรอกนะ?!

ความทรงจ�าของเจ้าของร่างเดิมไม่มีเหลือเลยสักนิด แต่ฉาก

เหตุการณ์น่ากลัวนั้นกลับจ�าได้ชัดเจน เย่ียเหมยชักกลุ้ม เธอไม่ได้ฝัน

วาบหวาม ถึงแม้...เสยีงของผูช้ายในฝันจะนับว่าอ่อนโยน แต่ก็ยังเป็นการ

ใช้ก�าลังบังคับโดยไม่สนใจความสมัครใจของคนอื่น! อีกท้ังเขาก็เอาแต่

พูดว่าจะรับผิดชอบ แล้วคนล่ะ เห็นได้ชัดว่าเป็นพวกสวะ! ท�าเป็นว่า 

ไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจะดีกว่า

คิดไม่ถึงว่าบุตรสาวจะถามเช่นนี้ อี๋เหนียงสี่ตะลึงงันไปทันที น�้าตา

หยดแหมะลงมาอกีครัง้ "อาเหมยท่ีแสนอาภพัของข้า ท่ีแท้เจ้ากไ็ม่รูจ้รงิๆ 

ว่าเด็กเป็นลูกใคร ก่อนหน้าน้ีฮูหยินถามเจ้าอยู่สองวัน เจ้ากลับรู้จักแต่

ร้องไห้ส่ายหน้า ข้ายังนึกว่าเจ้าปกป้องเดรัจฉานตัวนั้นเสียอีก ตอนนี้จะ

ท�าอย่างไรดี ถ้าถูกคนสกุลพานรู้เข้า เรื่องแต่งงานของเจ้า..."

เย่ียเหมยได้ยินอี๋เหนียงสี่บอกอีกว่าเดิมทีร่างนี้ได้หมั้นหมายแล้ว 

ฝ่ายชายมาจากตระกูลเจ้าของท่ีดินอันมีหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านอู๋จยา  

ห่างจากต�าบลหยางหลิ่วไปเจ็ดแปดลี้ นั่นเป็นการหมั้นหมายที่ได้คนใน

ตระกูลอี๋เหนียงสามเป็นสื่อให้ แต่เย่ียเหมยเดาว่าด้วยนิสัยของอ๋ีเหนียง

สาม เรื่องหมั้นหมายนี้น่าจะไม่ประสงค์ดีแน่นอน

* ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต แอปปริคอตเป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจีนมักเปรียบความงาม

ของดวงตาหญิงสาวว่ากลมโตเหมือนเมล็ดซิ่ง
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เย่ียเหมยถูกถ่วงน�า้แต่ไม่ตาย ฮหูยินก็ไม่คดิจะปิดบงัเย่ียเซิง่ ได้ให้

คนไปส่งจดหมายที่ต�าบลแต่เนิ่น ตอนนี้ก็รอให้เย่ียเซิ่งเดินทางจากใน

ต�าบลมาถึงท่ีนี่เพ่ือปรึกษาว่าจะจัดการอย่างไร จะอย่างไรท่ีนี่ก็ห่างไกล

ตัวเมือง ถึงจะมีเหตุการณ์อะไร เรื่องก็แพร่ไปได้ไม่ไกลนัก

อี๋เหนียงสี่ที่ได้ข่าวเช่นน้ันก็ร้องไห้เสียใจขึ้นมาอีกยก กลับเป็น 

เยี่ยเหมยที่เมื่อคืนแช่อยู่ในน�้า ทั้งตัวคนมึนงงเลอะเลือน ไม่มีแก่ใจจะมา

คิดอะไรมาก หลังกินข้าวเสร็จก็ล้มตัวนอนหลับไป

"เยี่ยเหมย เจ้าตื่นเดี๋ยวนี้! เยี่ยเหมย เจ้าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้!"

เย่ียเหมยไม่เคยรู้เลยว่าตนเองมีเสียงนาฬิกาปลุกที่น่าร�าคาญ 

ขนาดน้ี ยกมือคล�าดูไม่เจอโทรศัพท์มือถือ กลับแตะถูกมือเย็นเฉียบ 

ข้างหน่ึงแทน จึงลืมตาขึ้นด้วยความสะลึมสะลือก็สบเข้ากับดวงตาทรง

เสน่ห์ท่ีเปล่งประกายวาววับของอ๋ีเหนียงสามเข้าพอดี เธอสะดุ้งเฮือก  

เอาผ้าห่มคลุมตัวถัดตัวถอยหลังลุกขึ้นนั่งทันที

"ท่านจะท�าอะไร" เย่ียเหมยจ�าแววตาซับซ้อนและน่ากลัวขณะ 

อีเ๋หนียงสามมองเธอเมือ่คืนน้ีได้ ท�าไมผ่านมาคนืเดยีวถึงสามารถย้ิมได้...

ทว่าก็ยังน่ากลัวมากอยู่ดี!

"มา ดื่มนี่ลงไปก่อน อี๋เหนียงสามท�าเพราะหวังดีกับเจ้า" 

เยี่ยเหมยไม่ใช่คนท่ีถูกหลอกง่ายขนาดนั้น เธอดมกลิ่นยาฉุนกึก

พลางจ้องอ๋ีเหนยีงสามด้วยความระแวดระวัง "น่ีคอือะไร" เธอไม่เชือ่หรอก

ว่าอี๋เหนียงสามจะใจดียกยาบ�ารุงครรภ์มาให้เธอ

"อาเหมย หรือว่าเจ้ายังหวังเพ้อพกอะไรอยู่ ฟังอี๋เหนียงสามนะ  
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ดืม่ยาชามนีแ้ล้ว ต่อให้แต่งไปสกุลพานไม่ได้ แต่แต่งออกไปไกลอกีหน่อย

ย่อมไม่มีปัญหา" อี๋เหนียงสามแสดงสีหน้าเหมือนหมาป่าสีเทาตัวใหญ่

หลอกล่อแกะตัวน้อยออกมา พลางย่ืนชามยามาตรงหน้าเย่ียเหมยอกีครัง้

"นี่เป็นยาขับเลือด?!" เย่ียเหมยมองสีหน้าของอี๋เหนียงสามก็รู้แล้ว

ว่ายานีม้ปัีญหา เธอกุมท้องน้อยไว้ด้วยจติใต้ส�านึก แม้ว่าท้องจะดเูหมอืน

ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่พอได้กลิ่นยาน้ี ท้องน้อยที่เมื่อคืนเจ็บ

เล็กน้อยก็คล้ายจะเริ่มปวดตุบขึ้นมา

"อาเหมย เจ้าวางใจเถิด ดื่มยาน้ีแล้วหลับสักตื่นก็เรียบร้อยแล้ว  

เจ้าเองก็เหลือเกิน ระดูไม่มาก็ไม่รู้จักบอกอี๋เหนียงของเจ้า ถ้าพวกเรา 

เก็บเรื่องไว้ดีหน่อย ไม่แน่อาจจะยังดองกับสกุลพานได้อยู่ ทว่าตอนนี้ก็

ยังไม่สาย เจ้าดื่มเจ้าน่ีแล้วอี๋เหนียงสามก็สามารถช่วยเจ้าหาครอบครัว

สามีท่ีอยู่ไกลออกไปหน่อยได้เหมือนกัน ตอนแต่งงานเจ้าพกเลือดไก่ไป

ด้วยก็ได้ผลลัพธ์ไม่ต่างกันแล้ว" อี๋เหนียงสามพยายามท�าให้รอยย้ิมดู

อบอุ่นเอื้ออารีขึ้น เสียงก็เปี่ยมด้วยแววหลอกล่อ ยังนึกว่าเยี่ยเหมยเป็น

แม่นางน้อยที่นางสามารถล่อหลอกและควบคุมได้ตามใจชอบคนนั้น

ในศตวรรษทีย่ี่สบิเอ็ด ผูห้ญิงทีม่คีวามรู้ท่ัวไปสักหน่อยไม่ว่าคนไหน

ก็รู้ทั้งนั้นว่าช่วงเวลาที่ใช้ยาท�าแท้งได้ดีที่สุดคือภายในสี่สิบเก้าวันนับแต่

ตั้งครรภ์ หรือก็คือราวหน่ึงเดือนครึ่ง ต่อให้เป็นยุคปัจจุบันหลังกินยา 

ขับเลือดแล้ว ส่วนมากก็ยังต้องรับการขูดมดลูกขับน�้าคาวปลา

ถ้าตั้งครรภ์เกินสามเดือนแล้วยังกินยาขับเลือดลงไปอีก ผู้ที่ได้รับ

ความเสียหายย่อมไม่ใช่แค่เด็กในท้อง ตัวผู้ใหญ่เองจะมีอันตรายถึงชีวิต

ไปด้วย มิหน�าซ�้านี่ยังเป็นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดที่การแพทย์พัฒนาแล้ว แต่
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ในยุคโบราณทีไ่ม่รูว่้าเป็นสมยัราชวงศ์อะไรนี ้และก็ไม่รู้ด้วยว่าเดก็ในท้อง

อายุกี่เดือนแล้ว ถ้าดื่มยาชามนี้ลงไปอาจจะได้ตายทั้งกลม

คนเป็นพ่ีเลี้ยงไม่ใช่แค่ต้องศึกษาความรู้ด้านการเลี้ยงเด็ก ความรู้

ทั่วไปด้านนรีเวชเหล่านี้ก็ต้องอ่านผ่านตาเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เย่ียเหมยจึง

ไม่มีทางเชื่อค�าอี๋เหนียงสามเด็ดขาด

เธอสะบัดมือตบชามยาที่ยื่นมาจ่อปากออกไปอย่างไม่ต้องคิด "ข้า

ไม่มีทางดื่มยาขับเลือด!"

เสยีงชามยาตกแตกดังกังวาน อีเ๋หนียงสามพูดด้วยความเดอืดดาล

กระหืดกระหอบทันที "อย่านึกว่าเจ้าจะพึ่งบารมีลูกมาข่มขู่ผู้อื่นได้เชียว!"

"ท่านว่าอะไรนะ" มีเสียงของแตก แล้วอี๋เหนียงสามยังตะคอกใส่ 

เย่ียเหมยจึงฟังไม่ชัดว่าอีกฝ่ายพูดว่าอะไร แต่เธอรู้สึกอยู่ตลอดว่าในค�า

ตะคอกนั้นมีข้อมูลส�าคัญอยู่ "ข่มขู่อะไร ท่านรู้อะไรใช่หรือไม่"

อีเ๋หนียงสามรูต้วัว่าตนเองหลดุปาก มหีรอืจะตอบค�าถามเย่ียเหมย 

สหีน้ากลายเป็นชงิชงัรงัเกียจเหมอืนเช่นเมือ่คนื "เย่ียเหมย ทางท่ีดเีจ้าอย่า

พูดอะไรส่งเดช ไม่มีหลักฐาน ใครก็ไม่มีทางเชื่อเจ้า!"

"อาเหมย?!" เสียงของอ๋ีเหนียงสี่ดังเข้ามา ทันใดนั้นนางก็พบว่า 

อ๋ีเหนียงสามอยู่ในห้อง จงึถามขึน้ด้วยเสยีงหวาดหวัน่ร้อนรน "พ่ีหญิงสาม 

ท่านมาเยี่ยมอาเหมยหรือ"

"ข้าแค่จะมาบอกพวกเจ้าว่าไม่ต้องคิดเรื่องแต่งเข้าสกุลพานแล้ว" 

อ๋ีเหนยีงสามแค่นเสยีงเย็น ดทู่าทางกระสบักระส่ายอยู่บ้าง "เมือ่ครูข้่าคดิ

จะชี้ทางสว่างให้ลูกสาวสุดที่รักของเจ้า แต่เสียดายที่นางไม่รับน�้าใจ"

อี๋เหนียงสี่งงงันไป มองเศษชามกระเบื้องที่ตกกระจายอยู่บนพ้ืน 
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และยาสีน�้าตาลอมเหลืองท่ีไหลนองเต็มพ้ืนแล้วพลันเงยหน้าขึ้นโดย

จิตใต้ส�านึก "พ่ีหญิงสาม เด็กในท้องอาเหมยอายุได้สามเดือนแล้ว  

ถ้าท�าแท้งตอนนี้นางก็ได้ตายพอดี!"

"เจ้าคิดว่าเมื่อนายท่านมาถึงนางจะไม่ตายหรือไร" อี๋เหนียงสามรู้

ว่าอี๋เหนียงสี่กับกุ้ยฮวาคิดจะท�าอะไร จึงประกาศออกมาเสียเลยว่าพวก

นางไม่มีโอกาสแล้ว หลังทิ้งค�าพูดโหดร้ายไว้เสร็จก็เดินลอยชายจากไป

"อี๋เหนียง เหตุใดอี๋เหนียงสามจึงเป็นเช่นน้ี" เย่ียเหมยย่ิงคิดย่ิงเห็น

ว่าแปลก ยงัไมต้่องพดูถงึว่าอี๋เหนียงสีผู่เ้ปน็แม่แท้ๆ ไม่ได้รอ้นรนสติหลดุ 

แม้แต่ฮหูยินผูเ้ป็นนายหญิงของบ้านก็ไม่ได้มท่ีาทร้ีอนใจกับท้องเธอ แล้ว

นี่อี๋เหนียงสามร้อนตัวหรือว่าอะไร

อ๋ีเหนียงสี่จึงว่า "อาเหมย อี๋เหนียงสามของเจ้าก็อาภัพเช่นกัน  

ตอนที่ท่านพ่อเจ้าซื้อข้าเข้ามา นางก�าลังตั้งครรภ์ พอรู้ข่าวก็แล่นมา

อาละวาดท่ีเรอืนข้า ต่อมาหลงัจากกลบัไปก็เจบ็ท้องแท้งลกู ซ�า้ยงัตกเลอืด

อย่างหนัก ผ่านมาสบิกว่าปีแล้วก็ยังไม่มลีกูอกีแม้แต่คนเดยีว นางมเีรือ่ง

ทุกข์ใจของนาง"

ได้ฟังดงันีก็้นกึถึงท่าทแีปลกพิกลของอีเ๋หนียงสามข้ึนมา เย่ียเหมย

ให้รู ้สึกปวดหัว แต่เธอคงไม่อาจแล่นไปบอกอี๋เหนียงสามได้ว่าเธอ 

ความจ�าเสื่อม จ�าอะไรไม่ได้ทั้งนั้นกระมัง

อ๋ีเหนียงสี่ลูบผมเย่ียเหมย วางห่อผ้าห่อใหญ่ลงบนเตียงเตา  

"เมื่อวานอาหย่วนลอบออกจากบ้านแล้วตามมาท่ีน่ีอย่างเงียบๆ และยัง

เก็บข้าวของของเจ้ามาด้วยคิดจะให้เจ้าหนีไปในคืนเดียวกัน แต่อี๋เหนียง

คดิว่าท่านพ่อเจ้าคงไม่มทีางไม่คดิถึงความผกูพันทางสายเลือด เจ้าเก็บของ 
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ไว้ให้ดี บางทีท่านพ่อเจ้าอาจจะให้เจ้าอยู่คลอดที่นี่"

เย่ียเหมยกลับไม่ได้มองโลกในแง่ดีเท่าอ๋ีเหนียงส่ี คนสมัยโบราณ

ให้ความส�าคัญกับพรหมจารีของผู้หญิงมากเพียงไร ถึงเธอจะไม่กระจ่าง 

แต่ละครกับนิยายเหล่านั้นก็เขียนไว้ชัดเจนมิใช่หรือ แต่จะอย่างไรก็ยัง 

ไม่ได้เห็นพ่อบงัเกิดเกล้าด้วยตาตนเอง ไม่แน่อาจจะเป็นอย่างทีอ่ีเ๋หนยีงส่ี 

พูดก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้อารมณ์ของเยี่ยเหมยจึงผ่อนคลายลงเล็กน้อย

หลังส่งอ๋ีเหนียงสี่ออกไปแล้ว เย่ียเหมยก็ไม่มีอะไรให้ท�า ได้แต่ 

ย่ืนมือไปดงึห่อผ้าท่ีอีเ๋หนยีงสีว่างไว้บนเตยีงเตามาเปิดด ูสิง่ท่ีมองเห็นคอื

ห่อของท่ีห่อด้วยผ้าย้อมครามห่อหน่ึง ครัน้เปิดออกดดู้วยความสงสยัใคร่

รูก็้พบว่าเป็นหนังสอืเย็บสนัด้ายสองเล่ม เล่มหน่ึงชือ่ว่า 'บนัทึกอาณาจกัร

ต้าฉี่' อีกเล่มคือ 'ต�ารารวมข้อสอบเก่า'

เย่ียเหมยพลันกระจ่าง นี่คงเป็นเย่ียหย่วนรีบร้อนเลยใส่ของผิดมา

เป็นของเขากระมงั เธอเปิดอ่านเล่มหลงัทีบ่างกว่าก่อน พบว่าเป็นหนงัสอื

รวบรวมข้อสอบเก่าตามชื่อจริงๆ พวกภาษาโบราณกับอักษรตัวเต็มนั้น

เธออ่านไปเดาไปยังพอจะจบัใจความได้ แต่ 'สีต่�าราห้าคมัภร์ี'* 'แผนการ

ปกครอง' อะไรพวกน้ีเธออ่านไม่เข้าใจ แค่มองออกได้ว่าอักษรลายเส้น

พู่กันบนน้ันเขียนได้รื่นตารื่นใจประหนึ่งคนงามก�าลังร่ายร�าก็มิปาน  

หน้าสุดท้ายของหนังสือมีตราประทับสีแดงประทับอยู่ ลายเส้นสีแดงดู

ดุดัน เหมือนจะเป็นค�าว่า 'สุยเฟิง'

ส่วนบันทึกอาณาจักรต้าฉี่นั้นดูคล้ายเป็นสิ่งพิมพ์อยู่บ้าง น่าจะ 

* สีต่�าราห้าคมัภีร์ เป็นต�ารามาตรฐาน และปรชัญานิพนธ์ของลทัธิขงจือ๊ (ขงจือ่) นักปราชญ์ผูเ้สนอแนวคดิใน

การปฏิบัติตนให้อยู่ในจารีตประเพณี และคุณธรรมอันดีงาม สี่ต�ารา ได้แก่ หลุนอวี่ ต้าเสวีย จงยง และเมิ่งจื่อ 

ใช้ก�าหนดเนื้อหาของการสอบเข้ารับราชการของจีนโบราณ ห้าคัมภีร์ ได้แก่ ซือจิง ซูจิง อี้จิง หลี่จิง และชุนชิว
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เป็นบันทึกที่คนรุ่นก่อนออกท่องไปทั่วทั้งอาณาจักรต้าฉี่เหลือทิ้งไว้ เวลา

นี้ เ ย่ียเหมยรู ้สึกขอบคุณอย่างมากที่หนังสือเล ่มน้ีมีลายมือเขียน 

แบบเดยีวกันกับในต�ารารวมข้อสอบเก่า ด้านบนเขยีนค�าอธิบายไว้จ�านวน

มาก ด้านหลังหนาเกินไปไม่มีเวลาอ่าน แต่ตัวอักษรบรรจงเล็กขนาดเท่า

หัวแมลงวันอันสะดุดตาแถวหนึ่งที่อยู่หน้าสุดนั้นเธออ่านออกทั้งหมด...

'สุยเฟิงบันทึกไว้ที่ส�านักศึกษาปั ้นซานในปีที่ห ้าสิบเก้าแห่ง 

อาณาจักรต้าฉี่'

น่าจะอธิบายได้ว่าผู ้คัดลอกต�ารารวมข้อสอบเล่มน้ีและเขียน 

ค�าอธิบายในหนังสือเล่มนี้มีนามว่า 'สุยเฟิง' เพื่อให้คนอ่านเข้าใจหนังสือ

เล่มน้ีได้มากย่ิงขึน้ สยุเฟิงท่านนีจ้งึตัง้ใจใช้บทความทีเ่น้ือหาคล้ายกนัมา

อธิบายประวัติศาสตร์ต้าฉี่

หลังจากไล่ส�ารวจดูแล้ว เยี่ยเหมยก็อ่านต่อไป พบว่าคนชื่อสุยเฟิง

ผู้น้ีน่าสนใจอย่างมาก คนเขียนหนังสือเขียนได้สุดจะคลุมเครือ ท�าเอา 

คนอ่านมึนอยู่บ้าง เธอรู้ได้แค่ว่าราชวงศ์ต้าฉ่ีเป็นราชวงศ์ท่ีไม่มีอยู่จริง 

ในประวัติศาสตร์ กลับเป็นค�าอธิบายของสุยเฟิงที่เข้าใจง่าย แม้แต่เธอ

ที่มาจากยุคหลังอีกทั้งมีการศึกษาไม่สูงก็ยังอ่านได้สนุก ระหว่างบรรทัด

คล้ายจะมองออกได้ว่าสุยเฟิงคนน้ีผิวเผินดูคร�่าครึ แต่อันที่จริงเป็นคน

ความคิดเปิดกว้าง...

เย่ียเหมยถือหนังสือนั่งเหม่อได้พักใหญ่ก็พลันกระตุ ้นจิตใจ 

ให้กระเตือ้งขึน้ ตอนนีไ้ม่ใช่เวลามานัง่อ่านหนังสอื เธอลบูท้องท่ียังไม่ค่อย
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นูนชัดก่อนกระซิบข้ึนเบาๆ "ในเมื่อมาที่นี่แล้วก็ปรับตัวอยู่กับมันไป 

แล้วกัน ต่อจากน้ีไปข้าจะเป็นเย่ียเหมยแห่งอาณาจักรต้าฉี่ ไม่ใช่ตัว 

คนเดยีวเปล่าเปลีย่วเดยีวดายอีก แต่เป็นคนทีม่พ่ีอ มแีม่ และยังมลีกูน้อย

ที่สวรรค์ประทานให้ข้าอย่างเจ้าอีกคน"

พูดจบก็เริ่มรื้อดูกองชุดฤดูหนาวและชุดฤดูใบไม้ผลิที่สีมืดหม่น 

และยังเน้ือหยาบกระด้างนั้น ดูท่าเย่ียหย่วนตั้งใจจะให้นางหนีไปในคืน

เดยีวกนันัน้จรงิๆ ของถึงได้ใส่มาทัง้มากท้ังสะเปะสะปะ จวบจนเย่ียเหมย 

รื้อเจอของสีปอนๆ เจือกลิ่นไม่พึงประสงค์ก้อนหน่ึงจากในกองเสื้อผ้า  

นางถึงได้หุบรอยยิ้มลงเล็กน้อย

หลังจากคลี่ของก้อนน้ันออกสะบัดก็มีกระเป๋าใบเล็กที่งานปัก

คณุภาพเลวใบหน่ึงหล่นตุ้บลงมา ก่อนจะก้มหน้าลงมองกระเป๋า เย่ียเหมย 

มองดกูางเกงสเีทาตัวทีถื่ออยู่ในมอืก่อน คิดว่าน่าจะเป็นกางเกงชัน้ในของ

ยุคสมัยนี้ แล้วสิ่งท่ีเปื้อนอยู่บนกางเกงน่าจะเป็นคราบเลือด ด่างดวง 

เหล่านั้นล้วนเป็นสีด�าแล้ว ถ้ามิใช่อากาศยังไม่อุ่นขึ้น กลิ่นเหม็นน้ีก็ไม่รู้

ว่าจะอยู่ไปอีกนานเพียงไร เพ่ือสุขภาพจมูก เยี่ยเหมยจึงรีบทิ้งกางเกง

เหม็นโฉ่ไปข้างๆ แล้วหันมาเปิดดูกระเป๋าใบนั้นแทน

สิ่งที่สะท้อนเข้าในสายตาคือหยกสีเขียวมรกตขนาดเท่าฝ่ามือ 

ชิน้หนึง่ รปูปลาสองตวัทีส่ลกัอยู่ด้านบนรวมตัวเป็นวงกลมสมบรูณ์วงหน่ึง 

ยังไม่กล่าวถึงว่าเนื้อหยกโปร่งใสแวววาว แค่เร่ืองคุณภาพของงานก็ 

ไม่แพ้พวกทีท่�าด้วยเครือ่งจกัรในยุคสมยัใหม่อนัเป็นชาตก่ิอนของนางเลย

ชาติก่อนเย่ียเหมยเคยเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กในบ้านท่ีมีธุรกิจค้าอัญมณี 

นางสามารถใช้การทะลุมิติกลับไปรับรองได้เลยว่าหยกเขียวนี้มีราคา 
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ไม่ใช่เล่นๆ อย่างน้อยก็มากขนาดที่คหบดีท้องถิ่นอย่างสกุลเยี่ยไม่มีทาง

มีไว้ในครอบครองได้

คดิมาถึงตรงนี ้เย่ียเหมยก็พลนัใจเต้น ถ้าเช่นนัน้...สายตานางกวาด

ผ่านกางเกงชัน้ในเป้ือนเลอืดทีถู่กโยนทิง้ไว้ข้างๆ อดจะสูดหายใจเย็นเยียบ 

ไม่ได้ ล้วนกล่าวกันว่าสตรสีมยัโบราณให้ความส�าคญักับพรหมจาร ีบางที

กางเกงช้ันในนีอ้าจจะเป็นตัวทีน่างใส่ขณะเสยีตัว เช่นนัน้หยกประดบันี.้..

จะใช่ของบุรุษผู้นั้นหรือไม่!

ความเป็นไปได้น้ีย่ิงคดิย่ิงเหน็ว่ามาก เมือ่เชือ่มโยงกับ 'อาศยับารมี

ลูก' อะไรนั่นที่ก่อนหน้านี้อี๋เหนียงสามหลุดปากพูดออกมา หรือว่าฐานะ

ของบุรุษผู้นั้นจะสูงย่ิง ครั้นคิดถึงฐานะสูงส่ง ในห้วงสมองของเย่ียเหมย 

ก็มีภาพชายแก่ร่างอ้วนฉุโผล่ขึ้นมาทันที แผ่นหลังพลันชุ่มไปด้วยเหง่ือ 

นางออกแรงส่ายศีรษะ คิดจะสลัดภาพน่ากลัวในสมองออกไป ถ้าเป็น 

เช่นนั้นจริงๆ นางก็ยอมเลี้ยงลูกไปคนเดียวชั่วชีวิต!

มหิน�าซ�า้ขณะตืน่นอนตอนเช้านางได้ส่องคนัฉ่องทองแดง แม้ภาพ

จะไม่ชัด แต่ใบหน้าเรียวแหลมและดวงตารูปเมล็ดซิ่งอันสดใสแวววาว

ของคนในคันฉ่องแสดงชัดว่านางเป็นคนงามตัวน้อยที่มีรูปร่างหน้าตา 

ไม่เลวเลย สตรีเช่นนี้มีโอกาสมากเหลือเกินที่จะถูกคนมีเงินถูกตาต้อง 

ใจเข้า

ครั้นคิดถึงตรงนี้ เย่ียเหมยก็ใจลอยไปแล้ว แต่เพียงไม่นานนาง 

ก็ได้สติกลับมา รีบโกยของบนเตียงเตาเก็บเป็นพัลวัน พร้อมทั้งตัดสินใจ

แน่วแน่ ถงึอย่างไรนางกย็งัไมพ่ร้อมแต่งให้ใคร กระโดดข้ามขัน้ตอนนีไ้ป

ได้ก็ดเีหมอืนกัน คดิถึงว่าอกีหกเจด็เดือนจะมทีารกตวันุม่นิม่คนหนึง่เรยีก
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ตนเองว่า 'ท่านแม่' ในใจก็รู้สึกหวานล�้า เสียดายก็เพียงความหวานล�้านี้

อยู่ได้เป็นเวลาสั้นเกินไป เนื่องจากเยี่ยเซิ่งท่านพ่อของนางมาถึงแล้ว!
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เมื่อได้พบเย่ียเซิ่ง เย่ียเหมยก็รู้สึกแปลกใจอย่างมาก เขาไปขอ

ภรรยาที่งดงามปานหยกปานบุปผามาได้อย่างไรตั้งห้าคน

เย่ียเซิ่งที่อายุสี่สิบมีร่างอ้วนกลม ตาเล็ก จมูกใหญ่ ริมฝีปากหนา 

สวมชุดผ้าไหมตัวยาวสีสด ไม่ว่ามองอย่างไรก็เหมือนพ่อค้าขายเนื้อ

พอไม่เห็นความหวาดกลัวและความอ่อนแอข้ีขลาดจากในดวงตา

ของเย่ียเหมย แต่กลับสบเข้ากับนัยน์ตาท่ีเปิดเผยไร้กังวลคู่หน่ึงก็ท�าให้

เย่ียเซ่ิงงุนงงอยู่บ้าง จึงหันหน้าไปมองภรรยาที่นั่งอยู่ข้างกายรวมถึง 

อี๋เหนียงสามและอี๋เหนียงสี่ที่ด้านหลังนาง พลางเอ่ยถาม "เรื่องนี้มี 

คนรู้มากเพียงไร"

"ก่อนหน้านี้มีคนรู้แค่ข้ากับน้องหญิงไม่กี่คน แต่เมื่อคืนอาหย่วน

กลบัได้ยินข่าวแล้วตามมา ตอนนีม้คีนรูเ้ท่าไรข้าก็ไม่ทราบชดัแล้วเจ้าค่ะ" 

มีฐานะเป็นฮูหยินของบ้าน หนึ่งบุตรหนึ่งธิดาล้วนแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา

3
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แล้ว ต�าแหน่งฐานะมีความมั่นคง จึงจัดการเร่ืองราวต่างๆ ได้ค่อนข้าง

ยุติธรรมเสมอมา แต่เรื่องของเยี่ยเหมยไม่เคยมีตัวอย่างมาก่อน นางจึง

ไม่รู้ไปชั่วขณะว่าควรจัดการอย่างไร ถึงได้มีเหตุการณ์ถ่วงน�้าเช่นเมื่อคืน

เกิดขึ้น ภายหลังมาย้อนคิดดู ในใจนางอันที่จริงก็นึกเสียใจอยู่ไม่น้อย

อย่างท่ีคิดไว้ เย่ียเซิ่งเพ่ิงจะฟังนางพูดจบก็ตวาดออกมาทันที  

"ไม่เข้าท่า! เดิมทีจดัการเงยีบๆ ก็จบแล้ว แต่ดนัท�าให้คนอืน่รู้เร่ือง พวกเรา 

ปิดปากคนในที่นี้ได้หมดหรือ ข้าก็ว่าแล้วว่าเหตุใดวันนี้มาถึงก็เห็นคน 

พวกนั้นมองด้วยแววตาชอบกลเพียงนั้น ไม่แน่คงจะนินทากันลับหลังว่า

ข้าปกครองบ้านไม่เข้มงวด ซ�้ายังใจด�าอ�ามหิต เรื่องถ่วงน�้าเป็นการ 

เอาชวิีตคนเชยีวนะ แล้วย่ิงเป็นการจดัการลกูสาวของตนเองอกี ถ้าถูกคน

เอาไปแจ้งทางการก็มีโทษฐานท�าร้ายชีวิตคน ล้วนแต่โง่กันทั้งน้ัน!  

เป็นใครที่ออกความคิดโง่ๆ นี้มา"

ฮูหยินไม่ได้ตอบ แต่เลื่อนสายตาไปที่อี๋เหนียงสาม

อี๋เหนียงสามส่งสายตาหวานให้เย่ียเซิ่งก่อนอธิบายเจือสะอื้นทันที 

"ผู้น้อยอนุภรรยาก็แค่คิดถึงชื่อเสียงของนายท่านกับอนาคตของเหล่า 

นายน้อยและคุณหนูในคฤหาสน์เท่านั้นเองเจ้าค่ะ"

หากไม่นับภรรยาเอกของเย่ียเซิง่ทีแ่ต่งเข้ามาด้วยฐานะเท่าเทยีมกัน 

ในบรรดาอนท้ัุงสีค่นมเีพียงอีเ๋หนียงสามท่ีมาจากตระกูลท่ีดหีน่อย ทีเ่หลือ

ล้วนเป็นเขาใช้เงนิซือ้ตัวมา ทว่าสตรผีูน้ีก้ลบัแท้งลกูเพราะเขาเป็นต้นเหตุ 

เมื่อรวมกับว่านางหน้าตางดงาม ปกติจึงได้รับความรักใคร่โปรดปราน  

จากเย่ียเซิง่ทีส่ดุ ด้วยเหตน้ีุพอนางส่งสายตาหวานอีกทัง้ท�าท่าทาง ออดอ้อน 

เย่ียเซ่ิงก็ทนท�าบึ้งตึงไม่ไหว "ข้าไม่ได้บอกเสียหน่อยว่าจะเอาโทษใคร  
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ถึงอย่างไร...นางลูกคนนี้ก็ยังไม่ตาย"

จากความรวนเรของเขาสามารถมองออกได้ว่าเย่ียเซิ่งไม่ได้ม ี

ความทรงจ�ากับเย่ียเหมยผูเ้ป็นบตุรสาวเสยีเท่าไร แต่ไม่ว่าจะมคีวามทรงจ�า 

ลึกซึ้งหรือไม่ เยี่ยเหมยก็ยังคงเป็นบุตรสาวของเขา เรื่องมาถึงบัดนี้ก็ย่อม

ต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหา

เยี่ยเซิ่งมองเยี่ยเหมยปราดหนึ่งแล้วพลันนึกเรื่องหนึ่งขึ้นได้ "ครึ่งปี

ก่อนตอนนางลกูคนนีถ้งึวัยปักป่ิน* ทางตระกลูอีเ๋หนยีงสามใช่ช่วยเป็นสือ่

จดัการหมัน้หมายให้นางหรอืไม่ อีเ๋หนียงสาม แจ้งให้ท่านแม่เจ้าเดนิทาง

มาสักหน่อยและหาวันให้นางแต่งออกไป"

"นายท่านเจ้าคะ ท่านท�าเช่นนีต้้องการจะให้ตระกูลข้าอยู่ทีห่มูบ้่าน 

อู๋จยาต่อไปไม่ได้ใช่หรือไม่" ขณะพูดถึงหมู่บ้านอู๋จยา อี๋เหนียงสามก็ 

เหลือบมองเยี่ยเหมยแวบหนึ่งอย่างรวดเร็ว เมื่อพบว่าสีหน้านางไม่มีการ

เปลีย่นแปลงใดๆ ก็ยกยิม้มมุปากน้อยๆ มัน่ใจว่านางเดก็อ่อนแอนีไ่ม่กล้า

พูดอะไรเช่นกัน

ครั้นได้ยินเช่นนี้ เย่ียเซิ่งก็เงียบไป คิดดูก็เห็นจริง ทางฝ่ายชายจะ

ต้องรู้เรื่องนี้แล้วแน่นอน หลังเกิดเรื่องคนทางบ้านอี๋เหนียงสามยากจะ

วางตัวถูกจริงๆ

ดวงตาเล็กๆ ของเย่ียเซิ่งกลอกไปมา "เช่นนั้นจะท�าอย่างไร  

ถอนหมั้นไหนเลยจะมิต้องคืนสินสอดของหมั้นให้อีกฝ่ายไป" เขาลูบคาง

ที่เต็มไปด้วยไขมัน สุดท้ายก็หักใจ "ช่างเถอะ ถือว่าข้าไม่มีลูกสาวคนน้ี

แล้วกัน"

* ชาวจีนในสมัยโบราณถือว่าอายุ 15 ปี เป็นช่วงเวลาที่เด็กหญิงก้าวเข้าสู่วัยสาว เป็นวัยท่ีเริ่มปักปิ่นท�าผม 

และสามารถออกเรือนได้แล้ว เรียกว่า 'วัยปักปิ่น'
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ชีวิตคนเราก็พลิกผันอย่างหนักเช่นน้ี! เย่ียเหมยนึกในใจว่า 

หรือตนเองจะเป็น 'ดาวก�าพร้า' ในต�านาน

ชาติก่อนโดดเด่ียวเดียวดายจนตายก็ช่างเถอะ แต่ชาตนิีไ้ด้เหน็แล้ว

ว่ามีมารดาท่ีแม้จะอ่อนแอแต่กลับรักใคร่เอ็นดูตนเอง และน้องชายที่ 

ขีอ้ายปากหนักอย่างท่ีสดุแต่ก็เป็นห่วงเป็นใยตนเองเพ่ิมมา ทว่ายังไม่ทนั

ได้เสพสุขกับการมีครอบครัวก็ถูกบิดาบังเกิดเกล้าไล่ออกจากบ้านแล้ว

ถูกต้อง หลังคิดค�านวณอย่างคนเป็นพ่อค้าแล้ว เยี่ยเซิ่งก็ตัดสินใจ

ไล่เย่ียเหมยออกจากบ้าน พร้อมทัง้ให้อ๋ีเหนียงสามแจ้งคูห่ม้ันของเย่ียเหมย 

ให้มาถอนหมั้นโดยเร็วที่สุด

อี๋เหนียงสี่เป็นสตรีอ่อนแอขี้ขลาดจึงเป็นลมไปทันที สุดท้ายยังคง

เป็นฮูหยินที่ผ่อนปรน ให้เวลาเยี่ยเหมยสามวันเพื่อเก็บข้าวของ

วันรุ่งขึ้นเย่ียเซิ่งกับฮูหยินจากไปตั้งแต่เช้าตรู่ และเพ่ือกันไม่ให ้

อ๋ีเหนียงสีท่�าการขดัขวางอกี จงึให้บ่าวหญิงรปูร่างก�าย�าล�า่สนัสองคนคมุ

ตวันางกลบัต�าบลหยางหลิว่ไปด้วยกัน อีเ๋หนียงสามกลบัอาสาร้ังอยู่ 'คมุ' 

เย่ียเหมย พร้อมทัง้จดัการเรือ่งทางด้านสกุลพานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

ท�าเอาเยี่ยเซิ่งเอ่ยปากชมนางไปหลายประโยค

เปลี่ยนวิญญาณใหม่แล้ว เย่ียเหมยย่อมจะไม่ได้ร้องห่มร้องไห้จะ

เป็นจะตายเหมอืนทีผู่อ่ื้นคิดไว้ และย่ิงไม่ได้โขกศรีษะร�า่ร้องขอให้ใครช่วย 

แต่หิ้วห่อผ้าที่เมื่อวานอี๋เหนียงสี่น�ามาให้เดินออกจากเรือน

ยามนี้เป็นเวลาปลายเดือนหนึ่ง ออกห่างเตียงเตาอันอบอุ่นมาอยู่

ข้างนอก เยี่ยเหมยก็เริ่มทนไม่ไหว สั่นหงึกหงักไปทั้งตัว
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คดิไม่ถงึว่านางยังไม่ทันก้าวออกประตเูรอืนก็มเีสยีงร้องตะโกนลอย

มาจากด้านนอก "ไม่มีใครอยู่หรือ"

คฤหาสน์รมิบึงน�า้ด�าน้ีมขีนาดไม่ใหญ่ หรือก็หมายความว่าผูค้มุงาน

จากสกุลเย่ียจะมาพักเป็นเวลาไม่ก่ีวันก่อนหน้าและหลังการเก็บเก่ียว 

ในฤดใูบไม้ร่วง บ่าวหญิงทีค่อยช่วยงานล้วนเป็นภรรยาของชาวไร่ชาวนา

ผูเ้ช่าที ่เช้าน้ีฮหูยินพาบ่าวหญิงทีต่ามมาจากสกุลเย่ียกลับไป ในคฤหาสน์

เวลานี้จึงเหลือเพียงเยี่ยเหมยกับอี๋เหนียงสามและบ่าวหญิงอายุราว

สามสบิหนึง่คน พร้อมทัง้บ่าวหญิงทีม่าท�าความสะอาดอกีไม่ก่ีคนเท่านัน้

เพียงไม่นานในเรือนก็มีสตรีวัยกลางคนท่ีมีท่าทางโอหังดุร้ายเพ่ิม

มาหน่ึงคน รวมถึงชายหนุ่มที่กวาดตามองไปท่ัวอีกผู้หนึ่ง ขณะมองเห็น

เยี่ยเหมย ดวงตาของบุรุษผู้นั้นก็สว่างวาบขึ้นมาเล็กน้อย ผิวปากเสียงดัง

กังวานให้นาง ทั้งยังแสยะยิ้มลามกเต็มหน้า

แม่ลูกคู่น้ันเข้าประตูมาก็ถูกเย่ียเหมยที่ห้ิวห่อผ้าใบใหญ่ไว้ท�าให้

ตกใจเช่นกัน แต่จากน้ันสายตาของสตรีวัยกลางคนก็เปลี่ยนไปทันที  

"นางหญิงใจง่ายหน้าไม่อายนี ่ท�าเรือ่งน่าอบัอายเช่นนัน้ออกมา ไม่เอาตวั

เข้ากรงหมถู่วงน�า้ แต่ยังมหีน้ามาอยู่ในบ้านต่ออกี ถ้าสกุลพานของพวกข้า 

ไม่ได้ยินเรือ่งน้ี พวกเจ้าก็คิดจะสวมเขาพานหลินของพวกข้าใช่หรือไม่ ถุย!"

สกุลพานอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านอู๋จยาห่างจากต�าบลหยางหล่ิวไปราว

เจด็แปดลี ้พานหลนิก็คอืคูห่มัน้ทีก่่อนหน้านีท้างบ้านอีเ๋หนยีงสามจดัการ

หมั้นหมายให้เยี่ยเหมย

สามวันก่อนพอเรือ่งทีเ่ย่ียเหมยท้องก่อนแต่งแดงออกมา อีเ๋หนียงสาม 

ก็ให้คนน�าข่าวไปบอกทางบ้านให้ขอถอนหมัน้ทนัท ีหากแต่พานซานเหนียง 
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เดิมก็มิใช่คนที่รับมือด้วยได้ง่าย ไหนเลยจะยอมให้บุตรชายสุดท่ีรักของ

ตนถูกคนรังแกกันเพียงน้ี ดังน้ันถึงจะรับสินสอดที่อี๋เหนียงสามส่งคืนมา

แล้ว แต่พอคิดไปคิดมาก็ยังคงพาบุตรชายมาหาถึงที่

"หลบไป!" เย่ียเหมยล�าพังแค่เห็นสองแม่ลูกน้ี ในใจก็มีเพลิงโทสะ

แล้ว อี๋เหนียงสี่ยอมให้อี๋เหนียงสามหาบ้านสามีพรรค์นี้ให้เย่ียเหมยได้

อย่างไรกัน ใช้หัวเข่าคิดยังรู้ว่าอี๋เหนียงสามไม่มีทางมีเจตนาดีแน่

พานซานเหนียงเคยเห็นเย่ียเหมยถึงได้ตอบตกลงเรื่องการ 

หมั้นหมาย นางถูกใจที่เย่ียเหมยหน้าตางดงาม รูปร่างไม่เลว นิสัยก็

ปวกเปียกรังแกง่าย แต่เย่ียเหมยในตอนน้ีกลับยืนเชิดหน้าหลังตรงอยู่

เบื้องหน้านาง ดวงตารูปเมล็ดซิ่งท่ีเบิกโตและคิ้วเรียวท่ีชี้ชันย่ิงเสริมให้ดู

น่าเกรงขาม ท�าให้พานซานเหนียงอึ้งงันอยู่กับที่ไปในพริบตา

"นางหญิงแพศยานี่! มารดาเหยียบเข้าบ้านพวกเจ้ายังกลัวเท้า 

จะสกปรกเลย เจ้ากลับยังมีหน้ามาตะคอกข้าอีก!" หลังน่ิงงันไปชั่วครู่  

พานซานเหนียงได้สติกลับมาก็กระโดดเหยงๆ เป็นแมวถูกเหยียบหาง  

ชี้หน้าด่าเยี่ยเหมยออกมาอีก

"เจ้าจะหลบหรือไม่หลบ!" เยี่ยเหมยมองซ้ายมองขวาเล็กน้อย เห็น

ไมก้วาดไผ่อันใหญ่ส�าหรับกวาดลานเรือนวางอยู่ด้านข้างกย็ืน่มือไปคว้า

มากวาดเข้าหน้าพานซานเหนียงทันที "สุนัขดีไม่ขวางทางเดิน ถ้าบ้านนี้

ท�าเท้าเจ้าสกปรกก็อย่าเหยียบเข้ามาสิ"

ครั้นไม้กวาดไผ่ถูกชูขึ้น ฝุ่นที่ติดอยู่ก็ลอยเข้าหาพานซานเหนียง  

อีกท้ังด้วยกลัวจะถูกก่ิงไผ่เล็กเป็นฝอยทิ่มตา พานซานเหนียงจึงได้แต่

หลบไปด้านข้าง
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ทว่าเย่ียเหมยยังไม่ทันได้ก้าวออกประตู พานหลินที่ชมดูเร่ืองสนุก

อยู่ข้างๆ กลบัย่ืนมอืมาจบัด้ามไม้กวาดไว้ด้วยท่าทางสบายๆ ก่อนจะพลนั

ก้าวขึ้นหน้ามาแทบแนบติดตัวเยี่ยเหมย สูดหายใจลึกทีหนึ่ง "หอมจริง"

แม้แต่เย่ียเหมยที่มาจากยุคสมัยอันเปิดกว้างก็ยังถูกเขาท�าเอา

ขยะแขยง ขนลกุไปทัง้ตัว รบีท้ิงไม้กวาดถอยหลบไปด้านข้างขณะพานหลนิ 

คิดจะจับมือนาง ก่อนถลึงตาใส่เขาอย่างดุดัน

"แม่นางน้อยอย่าหลบสิ ท�าไม นอนกับคนอื่นได้ แต่ข้าที่เป็นคู่หมั้น

อยากจะจบัมอืกลบัท�าถือตวัขึน้มาเสยีอย่างนัน้ อย่าคดิว่าข้าไม่รู้นะ ก็แค่

เพราะเงินมิใช่หรือ นางหญิงแซ่อู๋ขายเจ้าให้คนอื่นเพราะเห็นแก่เงินได้ 

ตอนนีเ้จ้าเป็นของมตี�าหนแิล้วย่อมจะขายให้ข้าได้เช่นกัน มสิูต้ามข้ากลบั

ไปเป็นอนุเป็นอย่างไร" ดวงตาพานหลินฉายแววหื่นกาม จับจ้องมอง

หน้าอกอวบอิ่มของเยี่ยเหมยไม่วางตา ท่าทางนั้นคล้ายอยากจะเอาหน้า

ซุกใจแทบขาด

เย่ียเหมยใจเต้นตึก "เจ้าว่าอะไรนะ" อันท่ีจริงอยู่ใกล้เพียงนี้ อีก 

ทั้งพานหลินก็จงใจพูดให้นางฟังโดยเฉพาะ นางย่อมจะได้ยินชัด เพียง 

แต่นางคิดไม่ถึงว่าข้อสงสัยในใจข้อน้ันจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงเร็ว

ขนาดนี้

"พวกเจ้ามามงุดูอะไรอยู่ตรงน้ี! ยังอยากท�ามาหากินอยู่บนท่ีนาของ

สกลุเย่ียอยู่หรอืไม่" เมือ่ครูอ่ีเ๋หนยีงสามยังชมดเูรือ่งสนุกอยู่ด้านข้าง ทว่า

บดัน้ีได้ยินค�าพูดของพานหลนิจงึกระโดดออกมาในท่ีสุด หลงัจากไล่เหล่า

ภรรยาชาวนาผู้เช่าท่ีไปแล้วก็หันไปพูดกับพานซานเหนียงด้วยสีหน้า

เหยียดหยัน "พานซานเหนียง ท่านไม่อยู่เฝ้าที่ดินผืนน้อยของท่านอยู่ 
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ที่บ้าน แล่นมาสกุลเย่ียเพ่ืออะไร โอ๊ะ น้องชายพานก็มาด้วย สกุลเย่ีย 

ของพวกข้าคุยกับสกุลพานของพวกท่านรู้เรื่องกันแล้วว่านับแต่นี้ไป 

สองตระกูลไม่มสีมัพันธ์เก่ียวดองกันอกี แล้ววันนีพ้วกท่านมาต้องการจะ

ท�าอะไร"

อี๋เหนียงสามก�าลังโมโหสกุลพานอยู่ ตอนแรกนางได้ยินคนบอกว่า

สกุลพานมีที่นามากทั้งยังยอมจ่ายค่าสินสอด ถึงได้เกิดความคิดจะจับคู่

เยีย่เหมยกบัพานหลิน ใครเลยจะรูว่้าทรัพย์สินเงนิทองของสกลุพานล้วน

ถูกพานหลินเจ้าคนส�ามะเลเทเมาน่ีล้างผลาญไปเกือบหมด เงินหมั้นให้

มาเพียงแปดสิบต�าลึง เมื่อวานซืนขณะนางให้น้องสะใภ้ไปถอนหมั้น 

แม้แต่เงินสามสบิต�าลงึในมอืตนเองก็ยังคนืกลับไปด้วย ตอนนีพ้วกเขายัง

จะมีหน้ามาก่อความวุ่นวายอีก!

ขณะพานหลนิได้พบเย่ียเหมยเมือ่คราวก่อน นางมท่ีาทางขลาดกลัว

ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้า พอรวมกับชุดฤดูหนาวตัวหนาท�าให้มองรูปร่าง

ทรวดทรงไม่ออก เขาจึงไม่มีความรู้สึกดีๆ อะไรให้เยี่ยเหมย แต่บัดนี้ต่าง

ไปแล้ว เยี่ยเหมยเชิดหน้ายืดอก นัยน์ตาเจิดจ้าแวววาว ชวนให้คนตะลึง

ในความงามอย่างมาก เขารู้ว่ามารดาตนมีนิสัยเช่นไรจึงรีบกระโดด 

ออกมาขวาง "พี่ใหญ่อู๋ ท่านอย่าเพิ่งไล่พวกข้า ไม่แน่เรื่องที่ข้าจะพูดอาจ

จะท�าให้ท่านต้องเอ่ยปากชมก็เป็นได้"

"เรื่องอะไร" บ้านเดิมของอี๋เหนียงสามแซ่อู๋ นางเป็นลูกคนโต พอ 

ได้ยินค�าเรียกขานของพานหลินก็นึกได้ว่าตนเองไม่อาจล่วงเกินตระกูล

ใหญ่ในหมู่บ้านอู๋จยา จึงท�าหน้าตึงเอ่ยถาม

"ให้คุณหนูเย่ียแต่งมาเป็นภรรยาเอกของข้าเอาตอนนี้ย่อมจะ 
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มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ ทว่านางตามข้ากลับไปเป็นอนุคอยปูเตียงพับ 

ผ้าห่มได้" ลูกตาของพานหลินมองวนเวียนอยู่ท่ีบั้นเอวของเย่ียเหมย  

ดคูล้ายก�าลงัค้นคว้าว่าเหตุใดเอวของนางถึงไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากการ 

ตั้งครรภ์ กลับยังคงอรชรบอบบางเพียงนั้น

"อ้อ?" คราวน้ีอี๋เหนียงสามไม่ท�าลีลาแล้ว เอ่ยถามพานหลินอย่าง

สนอกสนใจทันที "เรื่องน้ีก็ใช่จะไม่ได้ เพียงแต่ไม่รู ้ว่าน้องพานจะให้

สนิสอดได้เท่าไร ถ้าน้อยไป ข้าก็ไม่กล้ากลบัไปพูดกับนายท่าน" พอพูดถงึ

เงิน ดวงตาทรงเสน่ห์ของอี๋เหนียงสามก็เปล่งรัศมีชวนตะลึงออกมา

"แปดสิบต�าลึงย่อมจะไม่ได้ สิบต�าลึงเป็นอย่างไร ท่านดูสภาพ 

ผอมโกรกของนางเถอะ พากลับไปยังไม่รู้ต้องเปลืองอาหารขุนอีกเท่าไร 

มิหน�าซ�้าในท้องนางก็ยังมีเด็กอยู่อีกคน ค่ายาขับเด็กเทียบหนึ่งก็ 

หลายต�าลึงอยู่เหมือนกัน" พานหลินท�าไม้ท�ามือประกอบค�าพูด ประหนึ่ง

ว่าการให้เยี่ยเหมยตามกลับไปด้วยเป็นเรื่องขาดทุนอย่างมาก

"ยาเทียบหนึ่งอย่างมากก็หน่ึงต�าลึงเองกระมัง เด็กคนน้ีแค ่

ขุนดีๆ ไม่ก่ีวันไม่เพียงจะอุ่นเตียงและมีลูกให้ได้ แต่ยังปูเตียงพับผ้าห่ม 

ท�างานบ้าน ปลูกผักปลูกข้าวให้ได้ด้วย จ้างชาวนาหนึ่งเดือนก็ยังต้องให้

ค่าจ้างหน่ึงต�าลงึเลย แปดสบิต�าลงึ ไม่อาจน้อยกว่านีแ้ม้แต่อแีปะเดยีว!" 

อี๋เหนียงสามปรายตามองเยี่ยเหมย อารมณ์ตื่นเต้นพลุ่งพล่านอยู่บ้าง

เหตุใดนางถึงคิดไม่ถึงนะ นางเข้าใจนิสัยของนายท่านดีจนดีไป 

กว่านี้ไม่ได้แล้ว ในเมื่อเขาบอกจะไล่เย่ียเหมยออกจากบ้านก็ไม่มีทาง

สนใจไยดีนางอีกเด็ดขาด 

ส่วนอี๋เหนียงสี่นั้นเป็นพวกนิสัยไม่สู้คน มองข้ามไปได้โดยสิ้นเชิง 
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ตอนนี้อนาคตของเย่ียเหมยก็อยู่ในมือนางแล้ว ถ้านางไม่ก�าไว้ให้ดีก็โง่

เต็มทน

เย่ียเหมยฟังสองคนนีต่้อรองราคากันเหมอืนด้านข้างไม่มคีนอืน่อยู่

ก็โมโหจนระเบิดทันที นางตวาดลั่นว่า "หุบปากเดี๋ยวนี้! ตอนนี้ข้าถูก 

ไล่ออกจากสกุลเย่ีย ไม่ใช่คนสกุลเย่ียอีกต่อไปแล้ว นางไม่มีอ�านาจ 

ตัดสินใจการอยู่การไปของข้า" ตวาดจบก็ออกแรงผลักพานหลินที่ขวาง

ทางอยู่ออกไป ก่อนก้มหน้าก้มตาพุ่งตัวออกนอกเรือน

พานหลินย่อมจะไม่ยอมให้คนงามเน้ืออ่อนอย่างเย่ียเหมยหนีไป  

จงึย่ืนมอืจะขวางไว้ แต่คดิไม่ถึงว่าจะพลนัมเีงาร่างหนึง่โผล่มาหน้าประตู 

เย่ียหย่วนถือท่อนไม้ปรากฏตัวต่อหน้าคนท้ังหลาย เขาปล่อยให ้

เย่ียเหมยว่ิงออกไปแล้วจึงฟาดท่อนไม้ลงบนไหล่พานหลินอย่างหนัก  

จากน้ันก็ได้ยินพานหลินส่งเสียงร้องออกมาพลางล้มลงไปด้านข้าง  

ต่อจากนั้นเสียงร้องไห้ของพานซานเหนียงก็ดังตามมาทันที

เย่ียหย่วนเองก็ถูกฉากเหตุการณ์นี้ท�าเอาตกใจจนสะดุ้งเช่นกัน  

หากแต่ยังคงรักษาสีหน้านิ่งสงบไว้ จ้องอ๋ีเหนียงสามที่ตามออกมาเขม็ง

พลางแค่นเสียงเย็น "อี๋เหนียงสาม คนท�าอะไรสวรรค์ล้วนมองเห็น ท่าน

ระวังกรรมจะตามสนอง!" พูดจบเขาก็หันไปหาเยี่ยเหมย ครั้นดูทิศทาง

แน่ชัดแล้วก็วิ่งตะบึงออกมา

ทั้งๆ ที่เย่ียหย่วนยังหนุ่มน้อยโตไม่เต็มวัย แต่แววตาเมื่อครู ่นี้ 

ของเขาก็น่ากลัวเกินไปจริงๆ ท�าเอาอี๋เหนียงสามเบิกตากว้าง จับวงกบ

ประตูตัวสั่นสะท้านขึ้นมาอย่างห้ามตนเองไม่ได้ทันที

รู ้หรือไม่ว่าเหตุใดอี๋เหนียงสามถึงได้เจาะจงเล่นงานเย่ียเหมย  
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นั่นล้วนเป็นเพราะค�าพูดหน่ึงท่ีหญิงร่างทรงท่ีนางไปขอลูกเม่ือเดือนเก้า

ปีกลายได้พูดกับนาง

ร่างทรงที่ชื่อดังที่สุดในอ�าเภอผู้น้ันได้บอกนางว่า 'คนเป็นท�าอะไร 

คนตายล่วงรู้' หรือก็หมายความว่าทุกเรื่องท่ีคนท�าในโลกคนเป็น ผู้ท่ีอยู่

ในโลกคนตายล้วนเห็นอยู่ในสายตา

ร่างทรงนับนิ้วจับยามดูก็บอกเรื่องลับจ�านวนมากของนางออกมา

ได้ แม้แต่เรือ่งทีน่างแท้งเพราะอีเ๋หนยีงสี ่ซ�า้ลกูเป็นเดก็ผูช้ายก็ยังบอกได้

ถูกต้อง

ร่างทรงบอกว่าสาเหตุที่นางไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกครั้งล้วน 

เป็นเพราะชะตาของคนท่ี 'ชิง' มาเกิดน้ันแข็งเกินไป หากต้องการขจัด 

ค�าสาปร้ายก็ต้อง 'เช่า' พระโพธิสัตว์กวนอินปางประทานบุตร

ทว่าการ 'เช ่า' น้ีมิใช ่การเผากระดาษเงินกระดาษทองให ้

พระโพธิสัตว์กวนอินปางประทานบุตร แต่ต้องใช้เงินหน่ึงร้อยเก้าสิบเก้า

ต�าลึงวางบูชาไว้หน้าพระโพธิสัตว์กวนอินปางประทานบุตรของร่างทรง

เป็นเวลาสบิวัน ถ้าอ๋ีเหนยีงสามร่วมหอภายในเวลาสิบวนันีจ้ะต้องต้ังครรภ์

ส�าเรจ็ได้อย่างราบรืน่ แน่นอนว่าเงินเหล่าน้ีหาใช่ค่าตอบแทนของร่างทรง

ไม่ หลังครบสิบวันร่างทรงจะคืนพวกมันท้ังหมดให้อี๋เหนียงสามอย่าง 

มิตกหล่น

เดิมทีอ๋ีเหนียงสามเป็นบุตรสาวคนโตในครอบครัวชาวนา ฐานะ 

ทางบ้านไม่ใคร่ดนีกั มหีนหนึง่ไปเย่ียมญาตแิล้วเกิดไปเข้าตาของเย่ียเซิง่

เข้า จึงถูกเขารับมาเป็นอนุ

ในคฤหาสน์สกุลเย่ียมีอาหารเสื้อผ้าให้ไม่ขัดสน หากแต่เงิน 
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รายเดือนนั้นได้จ�ากัด อีกทั้งเยี่ยเซิ่งก็เป็นคนตระหนี่ถ่ีเหนียว ซ�้าหลายปี

มานี้นางยังต้องช่วยจุนเจือทางบ้าน เงินท่ีน�าออกมาใช้ได้มีจ�ากัดอย่าง

มากจรงิๆ แม้แต่น�าเครือ่งประดับผมไปจ�าน�าตัง้มากแล้วยังหาเงนิได้เพียง

ร้อยต�าลึง ในเมื่อโอกาสวางอยู่ตรงหน้าแล้ว นางจะปล่อยหลุดมือไปได้

อย่างไร อุตส่าห์หาเวลาไปปรึกษากับทางบ้านเดิมแล้ว แต่คนทางนั้นก็

ไม่มีแผนการดีๆ เช่นกัน

คิดไม่ถึงว่าต่อมาอีกไม่ก่ีวันมารดานางจะลอบมาหาถึงบ้านเป็น 

การลับ บอกว่าขอเพียงวันที่สิบสองเดือนสิบนางส่งสาวพรหมจารีรูปร่าง

ดคีนหนึง่ไปยังหมูบ้่านอีกฝ่าย ก็จะได้ค่าตอบแทนถึงห้าสิบต�าลึง แน่นอน

ว่าค่าตอบแทนนี้เป็นของแม่นางผู้นั้น

อันที่จริงเงินมากถึงห้าสิบต�าลึงคิดจะซ้ือสาวพรหมจารีสักคนจาก

ในหมู่บ้านอู๋จยาเป็นเวลาหนึ่งคืนก็มิใช่เรื่องยาก แต่ที่ส�าคัญคือหลังแบ่ง

เงินให้แม่นางผู้นั้นแล้วจะเหลือไม่เท่าไร ที่มารดาของอี๋เหนียงสามบอก

เรือ่งนีต่้อนางก็ด้วยคิดจะเก็บค่านายหน้าสกัเล็กน้อย แต่ทว่าอีเ๋หนียงสาม

ได้ฟังแล้วกลับไม่คิดจะเก็บเพียงค่านายหน้าเท่านั้น

อีเ๋หนียงสามคดิหน้าคดิหลงัแล้ว สายตาก็อดจะเล่ือนไปหาเยีย่เหมย 

ที่ 'ชิง' ลูกของตนมาเกิดไม่ได้ ตราบใดที่เยี่ยเหมยยังอยู่ในสกุลเยี่ยก็อาจ

จะขวางทางตนอยู่ตราบนัน้ เช่นนัน้หลงัจากนางตัง้ครรภ์ได้ส�าเรจ็ราบรืน่

เล่า ลูกจะจากไปอีกครั้งหรือไม่

ครั้นคิดได้เช่นนี้ อี๋เหนียงสามก็หน้ามืดตามัว ตัดสินใจแน่วแน่ว่า 

จะก�าจัดเย่ียเหมย ด้วยเหตุน้ีนางจึงใช้ข้ออ้างว่าจะให้เย่ียเหมยพบหน้า 

คูห่มาย หลอกอีเ๋หนียงสีกั่บเย่ียเหมยได้อย่างราบรืน่ หลงัพาเย่ียเหมยไป
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ถึงหมู่บ้านอู๋จยาก็ให้คนสกุลพานมาดูตัวเย่ียเหมยก่อน จากน้ันก็ให้คน

จ่ายเงนิมาดู พอเห็นอกีฝ่ายพยักหน้า นางก็ยกชาทีใ่ส่บางอย่างเพ่ิมลงไป

ไปให้เย่ียเหมย ฉวยโอกาสขณะเย่ียเหมยสลบไสลส่งนางไปให้สตร ี

วัยกลางคนร่างสูงใหญ่บึกบึนสองคน วันต่อมาฟ้าเพ่ิงสางอีกฝ่ายก็ส่ง 

เยี่ยเหมยที่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยและยังสลบไสลอยู่มาคืนถึงหน้าประตู 

สกุลอู๋ 

เย่ียเหมยท่ีเงียบขรึมทั้งยังอ่อนแอขี้ขลาดถูกนางบงการมาจนชิน 

หลังเกิดเร่ืองไหนเลยจะกล้าพูดอะไร ห้าสิบต�าลึงย่อมจะเข้ากระเป๋า 

ของนาง เมือ่รวมกับได้ทางบ้านเดิมช่วยหาเพ่ิมก็ครบตามจ�านวนท่ีร่างทรง 

เรียกร้องพอดี

หากแต่เรื่องที่อี๋เหนียงสามคิดไม่ถึงคือต่อจากนั้นร่างทรงกลับถูก

คนรบัตวัไปท�าพิธีทีอ่ืน่ หลงัปีใหม่ถึงจะได้กลบัมา แต่พอผ่านปีใหม่แค่ช้า

ไปไม่กี่วัน นางยังไม่ทันไปหาร่างทรงก็มีเรื่องของเยี่ยเหมยขึ้นแล้ว

นางย่ิงคิดไม่ถึงอีกว่าหลังจากเย่ียเหมยท่ียอมให้นางขย�าขย้ีได้

ง่ายดายเหมือนปุยฝ้ายรอดตายจากการถูกถ่วงน�้าจะนิสัยเปล่ียนเป็น

แขง็กร้าวขึน้ เย่ียหย่วนเองอยู่ดีๆ  กพู็ดกับนางเช่นน้ัน เหมอืนว่ารูทุ้กอย่าง

อย่างไรอย่างนั้น!

จริงสิ ต่อมาภายหลังนางไปสืบข่าวที่หมู่บ้านอู๋จยาจนรู้ว่าเจ้าของ

คฤหาสน์ตรงน้ันเป็นตระกูลสูงศักดิ์มั่งคั่งในเมืองเซิ่งโจว จึงอดจะ 

คิดไม่ได้ว่าถ้าตระกูลนั้นยอมรับก้อนเนื้อในท้องเย่ียเหมย คงจะได้ 

ผลประโยชน์ไม่ใช่น้อยๆ

เพียงแต่นางเพิ่งจะพูดกับมารดา ก็ถูกอีกฝ่ายด่าตอกหน้ากลับมา
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"ตระกูลสูงศักด์ิมั่งค่ังในเมืองเซิ่งโจวมีหรือจะหาสามภรรยาส่ีอนุ 

ไม่ได้จนต้องอยากได้เลือดเนื้อที่ยังไม่รู ้ว่าเป็นหญิงหรือชายในท้อง 

ของลูกสาวชาวบ้านชนบท อีกอย่างคนออกเงินก็มีความคิดจะแต่งกับ 

สตรีชาติตระกูลดีกว่า ถ้ารู้ว่าคืนนั้นท�าให้มีมารหัวขนเพ่ิมมา คนเขา

กระดิกนิ้วก็บดขยี้พวกเจ้าทั้งบ้านได้แล้ว"

หลังถูกด่าเปิงเช่นน้ี ไม่ต้องให้มารดาย�้าเตือน อี๋เหนียงสามเอง 

ก็อกสัน่ขวัญแขวน กลวัเย่ียเหมยจะน�าเรือ่งยุ่งยากอะไรมา ถึงได้พยายาม

คิดหาทางปิดบังเรื่องนี้
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อันท่ีจรงิเย่ียหย่วนไม่ได้รูเ้รือ่งอะไรทัง้นัน้ เมือ่วานหลงัเขาถูกฮหูยิน

ส่งกลับต�าบลก็ไม่สบายใจอยู่ตลอด เช้านี้ได้ยินข่าวว่ามารดาของตนถูก

พาตัวกลับก็ย่ิงท�าให้เขาร้อนใจ จึงฉวยโอกาสขณะเย่ียเซ่ิงให้คนส่งเขา

กลับส�านักศึกษาแอบหนีมายังคฤหาสน์นอกเมือง และก็มาทันแม่ลูก 

สกุลพานสร้างเรื่องวุ่นวายพอดี

จะอย่างไรเขาก็ยังเป็นแค่เด็กอายุไม่เต็มสิบสาม หลังจากฟาด 

พานหลินด้วยอารมณ์วู่วามแล้วลากตัวเย่ียเหมยหนีมาได้ระยะหน่ึง  

ความกลัวในใจของเยี่ยหย่วนก็ระเบิดออกมาในที่สุด เขาลงไปคุกเข่าอยู่

กับพื้น สั่นเทาไปทั้งตัว

"อาหย่วน เป็นอะไรไป" เย่ียเหมยถูกเขาลากตัววิ่งหนีมาก็เหนื่อย

แทบกระอกั ครัน้เหน็เย่ียหย่วนมท่ีาทางแปลกไปก็ฝืนประคองตวัเอ่ยถามเขา

"ข้าฆ่าคนไป ท�าอย่างไรดี" เย่ียหย่วนรับรู้แค่ว่าพานหลินส่งเสียง

4
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ร้องออกมาได้ทีเดียวก็ล้มลง

ทว่าเย่ียเหมยมองเหน็ชดัเจน ท่อนไม้ของเย่ียหย่วนเคาะลงบนไหล่

ของพานหลิน เด็กอายุสิบกว่าจะมีแรงสักเท่าไรเชียว คิดว่าไม่น่าจะเป็น

อะไรมาก นางจึงสะกดกลั้นอารมณ์แล้วปลุกปลอบเยี่ยหย่วนอยู่พักหนึ่ง

กว่าจะท�าให้เขาลุกขึ้นเดินทางต่อได้

เย่ียหย่วนไม่เคยมาคฤหาสน์นอกต�าบลหยางหล่ิวมาก่อน เย่ียเหมย 

ย่ิงไม่รูจ้กัถนนหนทางสภาพแวดล้อมใดๆ สองพ่ีน้องเดนิเลาะไปตามถนน

ที่ค่อนข้างกว้างเหมือนแมลงวันไร้หัวได้พักหนึ่งก็พลันได้ยินเสียงอึกทึก

ดังมาจากทางด้านหน้า ดูเหมือนมีคนร้องตะโกนว่าใครตกน�้า บนถนนที่

ครู่ก่อนยังเงียบเหงามีชายหญิงเด็กคนชราจ�านวนมากรีบร้อนรุดมาทันที

เย่ียเหมยมองเย่ียหย่วนแวบหนึ่งก่อนจะเดินตามกลุ ่มคนไป  

ครั้นเข้าไปใกล้ เย่ียเหมยก็มองเห็นถนนเส้นที่ออกจะคุ้นตาอยู่เล็กน้อย

สายหนึ่ง สุดปลายทางก็คือบึงน�้าด�าที่นางฟื้นข้ึนมาเมื่อวันก่อน เวลานี้ 

ริมน�้ามีคนมุงล้อมอยู่กลุ่มใหญ่ เมื่อมองลอดช่องว่างระหว่างคนไปก็เห็น

สตรีชุดเทานางหนึ่งก�าลังอุ้มเงาร่างเล็กๆ ร่างหนึ่งร้องไห้ปานจะขาดใจ

กลางกลุ่มคน ชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่ก�าย�าอายุราวห้าสิบคนหน่ึง

เก็บนิว้ทีอ่งัจมกูเดก็กลบัมาก่อนพูดกับคูส่ามภีรรยาทีเ่ฝ้าอยู่ข้างเดก็ด้วย

น�้าเสียงเศร้าเสียดายอยู่บ้าง "ภรรยาต้าเหอ...คนหมดลมแล้ว นางแม้จะ

เป็นเด็ก แต่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหวีผมให้นางดีๆ ให้เด็กน้อยจากไปอย่าง

งดงามเถิด" 

"ไม่! ซื่อฮวาของข้า…" ภรรยาต้าเหอขาอ่อนยวบทันที หลังผ่านไป

ครูใ่หญ่นางก็หนัไปกระโจนตะปบข่วนลงบนตวัเกาต้าเหอผูเ้ป็นสามปีาน
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ว่าเสยีสติ "เกาต้าเหอ แล้วข้าจะมชีวิีตอยู่อย่างไร! ท่านกตญัญูต่อมารดา

ท่านไปเถอะ ข้ากับพวกลูกๆ ไม่ขอปรนนิบัติด้วยแล้ว! อยากกินปลาบึง

น�้าหนาวอะไร ไฉนนางไม่ใช้หลานชายคนโตของนางไปจับมาเล่า มาใช้

ซื่อฮวาของข้าท�าไมกัน!"

เกาต้าเหอยืนอ้ึงอยู่ด้านข้าง ไม่แม้แต่จะหลบ ปล่อยให้ภรรยา 

ข่วนหน้าจนเลือดซิบ ความเจ็บปวดท่ีสูญเสียบุตรสาวในไส้ไปแม้แต ่

ชายอกสามศอกก็ยังทนไม่ไหวต้องหลั่งน�้าตาออกมา "พวกเรา...พา 

ซื่อฮวากลับบ้านกันก่อนเถอะ อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องอื่นเลย"

"เจ้าเป็นใคร ต้องการจะท�าอะไร" ชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่ก�าย�า 

คอืหวัหน้าหมูบ้่านเกาจยา ผูค้นเรยีกขานว่าท่านสามเกา ขณะทีเ่กาต้าเหอ 

สามีภรรยาก�าลงัทะเลาะกันเอะอะเสยีงดัง เขาก็พลนัเหน็หญิงแปลกหน้า

ร่างเล็กนางหน่ึงคุกเข่าลงข้างซื่อฮวา ซ�้ายังย่ืนมือเข้าไปในอกเส้ือของ 

เดก็น้อย น่ีเป็นการกระท�าล่วงเกินไม่ให้ความเคารพต่อศพอย่างสงู ถึงแม้

ผู้ตายจะเป็นแค่เด็กคนหนึ่งก็ไม่ได้เช่นกัน!

มือของเย่ียเหมยเย็นย่ิง นางจึงสัมผัสถึงความอุ่นร้อนท่ีเหลืออยู ่

ตรงอกของเด็กหญิงได้อย่างชัดเจน เพียงแต่นางเพ่ิงจะรู้สึกได้ก็ถูก 

เสยีงร้องของท่านสามเกาดงัขดัขึน้ จงึอดไม่ได้ทีจ่ะมุน่คิว้แน่น ท�ามอืเป็น

ท่าทางว่าให้เงียบ พร้อมทั้งก้มตัวลงไปแนบหูกับอกของเด็กหญิง มั่นใจ

ว่าเมื่อครู่ตนเองสัมผัสได้ถึงการเต้นของหัวใจตรงหน้าอกของเด็กหญิง

จริงๆ

ท่านสามเกาสามารถเป็นหวัหน้าหมูบ้่านได้ย่อมจะมปีระสบการณ์

ความรู้ต่างไปจากชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่พอควร หลังหายงุนงงตกตะลึง
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เหน็ว่ากิรยิาท่าทางของเย่ียเหมยไม่ปกตก็ิไม่เคลือ่นไหวยับยัง้อกี กลบัยืน

จับตามองทุกอากัปกิริยาของเยี่ยเหมยอยู่ด้านข้างแทน

น่าเสยีดายท่ีไม่ใช่ทกุคนจะมปีระสบการณ์ความรูเ้หมอืนท่านสาม

เกา เกาต้าเหอยังก�าลังกระซิบกล่อมให้ภรรยาพาลูกกลับไปจัดการฝัง 

ให้ด ีด้านข้างก็มสีตรร่ีางอ้วนเต้ียนางหนึง่กระโดดออกมา "พากลบัไปอะไร 

หาเสื่อแถวนี้ห่อแล้วฝังในป่าก็มิใช่ใช้ได้แล้วหรือไร"

แถบต�าบลหยางหลิว่มตี�านานเล่าว่าผูท้ีต่ายนอกบ้าน วิญญาณจะ

หาประตบู้านไม่เจอ ถ้าน�าศพกลบับ้าน ถึงวญิญาณนางจะหาประตบู้าน

เจอ แต่ก็เข้าไม่ได้ พอเข้าไม่ได้แล้วจะเป็นอย่างไร ย่อมจะวนเวียนอยู่ใน

ลานบ้านไม่ยอมไปไหน ย่ิงถ้าตายอย่างไม่เป็นธรรมยังจะหาตัวคนท่ี

ท�าร้ายนางมาแก้แค้นด้วย

สตรท่ีีตอนนีก้ระโดดออกมาโวยวายไม่ให้เกาต้าเหอสามภีรรยาพา

เดก็กลบัไปก็คอืน้องสะใภ้ของเกาต้าเหอ ท่ีวันน้ีซือ่ฮวาตกน�า้มสีาเหตเุริม่

มาจากนางและบุตรชายของนาง

"หยุดเอะอะโวยวาย เด็กยังไม่ตาย!" เย่ียเหมยถูกเสียงร้องไห้  

เสยีงด่าทอ เสยีงโวยวายรอบข้างท�าเอาหนวกหแูทบทนไม่ไหว เมือ่ครูน่าง

แน่ใจแล้วว่าหัวใจซือ่ฮวายงัเต้นเป็นจงัหวะช้าๆ ถ้าช่วยให้กลบัมาหายใจ

เองได้ เด็กคนน้ีก็ไม่ตายแน่นอน แต่คนพวกนีดั้นไม่ยอมให้นางได้อยู่สงบๆ

"หยุดเอะอะกันได้แล้ว!" ท่านสามเกาเองก็ตวาดดุขึ้นมา

เขามีความน่าเกรงขามกว่าเย่ียเหมยที่อ่อนแอปวกเปียกมากนัก  

พอเขาตะโกน เหล่าชาวบ้านก็ไม่กล้าเอะอะโวยวายอีก

ทุกเวลามีค่าต่อชีวิต เย่ียเหมยไม่มีเวลาสนใจสีหน้าของผู ้อ่ืน  
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นางกดหน้าผาก ยกคางเกาซื่อฮวาขึ้นให้หายใจได้สะดวก พร้อมท้ังจับ 

อีกฝ่ายอ้าปากตรวจดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมอุดอยู่หรือไม่ จากนั้นก็กดนวด

หัวใจให้ทันที

"แม่นาง เจ้าเป็นผูใ้ด เหตุใดจงึบอกว่าเดก็ยังไม่ตาย..." ท่านสามเกา 

เดมิอยากจะถามอกีหลายประโยค แต่ใครเลยจะรูว่้ายังถามไม่ทนัขาดค�า

ก็เห็นเย่ียเหมยวางตัวเกาซือ่ฮวาราบลงกับพ้ืน จากน้ันก็โน้มตวัลงไป 'จบู' 

ริมฝีปากสีม่วงของอีกฝ่าย

เย่ียเหมยใช้มือข้างหน่ึงบีบจมูกของเกาซื่อฮวาไว้พลางเป่าลม 

เข้าปากอีกฝ่าย เป่าเสร็จก็ปล่อยมือท่ีบีบจมูกออกก่อนจะกดนวดตรง

หน้าอกเพ่ือช่วยหายใจ ท�าเช่นนี้ซ�้าไปซ�้ามาก็เพียงเพ่ือให้เกาซื่อฮวา

สามารถเริ่มหายใจตามจังหวะของนางได้

"นางบ้าไปแล้วหรือ ถึงกับจูบคนตาย" บรรดาคนมุงดูต่างส่งเสียง

อุทานตกใจต่อการกระท�าของเยี่ยเหมย

"ท่านท�าอะไร นางตายไปแล้ว ท่านอย่าทรมานนางอีกเลย"  

ก่อนหน้าน้ีเย่ียหย่วนถกูท�าเอาตกใจจนสะดุ้ง หากแต่เวลานีไ้ด้สตกิลบัมา

แล้ว แม้ปากจะด่าเย่ียเหมย แต่ตัวกลบัเบียดมดุมาอยู่ระหว่างท่านสามเกา 

กับเย่ียเหมยด้วยกลวัว่าผูอ่ื้นจะลงมอืทบุตีนางเพราะการกระท�าอนัแปลก

ประหลาดนี้

"ยังไม่ตาย ซื่อฮวาของข้ายังไม่ตาย!" คนเป็นมารดาล้วนแต่อยาก

ได้ยินข่าวดีเช่นน้ีทั้งน้ัน นางเองก็ไม่สนใจจะตะปบข่วนเกาต้าเหอแล้ว 

กระโจนปราดมาอยู่ข้างบุตรสาวกับเยี่ยเหมยทันที

เย่ียเหมยทั้งต้องช่วยผายปอดท้ังต้องนวดหัวใจให้เกาซื่อฮวาจึง 
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หัวหมุนอยู่บ้าง บัดนี้ภรรยาต้าเหอมาได้จังหวะพอดี เย่ียเหมยจึงดึงมือ

นางมาวางลงตรงจุดท่ีกระดูกหน้าอกและกระดูกซี่โครงเช่ือมต่อกันก่อน

สัง่ว่า "อีกเด๋ียวพอข้าผละจากปากนาง ท่านก็กดลงไปสบิห้าครัง้ ระวังอย่า

ออกแรงมากเกินไป"

ภรรยาต้าเหอพยักหน้ารับอย่างเซ่อซ่า กดนวดหน้าอกเกาซ่ือฮวา

สบิห้าครัง้โดยประสานกับการเคลือ่นไหวของเย่ียเหมย อย่าว่าแต่เย่ียเหมย 

เลย แม้แต่ตัวนางเองก็ยังรู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจบุตรสาว

มิใช่ว่าเกาซื่อฮวากลับมาใจเต้นและหายใจเป็นปกติแล้ว แต่ 

เพราะหน้าอกนางมเีพียงหนงัหุ้มกระดกู แค่แตะดก็ูสามารถสมัผสัถึงการ

เต้นของหัวใจน้อยๆ ได้ชัดเจน 

ตอนน้ีเย่ียเหมยไม่มีแรงจะมาสนว่าเกาซื่อฮวาดีข้ึนหรือไม่แล้ว 

ร่างกายนางเดิมทีก็อ่อนแอ พอเคี่ยวกร�าร่างกายมากเพียงนี้ ท้ังตัวคนก็

เหมือนถูกดูดวิญญาณออกไป สีหน้าซีดจนน่าตกใจ ท�าได้เพียงเป่าลม 

ผละออก เป่าลม ผละออกตามสัญชาตญาณ...

"แค่กๆๆๆ"

"ซือ่ฮวา? ซือ่ฮวา...ซือ่ฮวาของข้ายังไม่ตาย ซือ่ฮวาของข้ายังไม่ตาย!" 

ภรรยาต้าเหอเห็นอาการไอส�าลักน้อยๆ ของเกาซื่อฮวา และใต้ฝ่ามือก็

สัมผัสได้ว่าหัวใจค่อยๆ เต้นแรงขึ้น จึงดีใจจนน�้าตาไหลออกมาทันที!

เช่นนี้ก็ดีแล้ว... 

หลังมองเห็นเกาซื่อฮวาฟื้นขึ้นมา เย่ียเหมยก็คลายใจ พลันรู้สึก 

หน้ามืด ทั้งตัวคนล้มตึงลงด้านข้าง ก่อนจะสลบไปนางคล้ายได้ยินเสียง

ร้องด้วยความเป็นห่วงจากคนจ�านวนมาก
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"ฟื้นแล้วๆ"

เย่ียเหมยขยับเปลือกตา ริมโสตได้ยินเสียงอุทานดีใจดังเป็นชุด 

โหวกเหวกจนนางหลับต่อไปไม่ได้จึงลืมตาขึ้นมา

"พ่ีรอง..." เย่ียหย่วนท่ีเบ้าตาเรือ่แดงเพ่ิงจะร้องเรียกได้ค�าเดยีวก็ถูก

ภรรยาต้าเหอลากตัวออกมา

"อาหย่วน เจ้าเฝ้ามาทั้งคืนแล้ว รีบไปพักผ่อนก่อน ตรงนี้ให้ข้าดูแล

เอง อาเหมย เจ้าฟื้นแล้วหรือ รู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือไม่ อยากกินอะไร 

ข้าตุน๋น�า้แกงไก่มา เจ้าดืม่บ�ารงุร่างกายสกัหน่อยดหีรอืไม่ จริงส ิข้านึกได้

แล้ว ซื่อฮวา รีบมาโขกศีรษะขอบคุณพ่ีสาวเร็วเข้า ถ้ามิใช่นางถ่ายทอด

ปราณหยางให้เจ้า เจ้าคงไม่มีชีวิตอยู่แล้ว"

ภรรยาต้าเหอไม่เพียงแต่พูดตรงพูดเร็ว การกระท�าก็ทั้งตรงทั้งเร็ว

ย่ิงกว่า เพ่ิงจะพูดจบ เย่ียเหมยก็ถูกก่ึงลากก่ึงประคองให้ลุกข้ึนนั่งเอน 

บนเตียงเตาแล้ว ครั้นช้อนตามองไปก็เห็นด้านล่างเตียงมีเงาร่างเล็กๆ  

ร่างหนึ่งคุกเข่าโขกศีรษะเสียงดังสามที

"รีบลุกขึ้น น่ีมันเรื่องอะไรกัน" เย่ียเหมยกุมขมับ สมองยังมึนงง 

เลอะเลือนอยู่บ้าง ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น

ภรรยาต้าเหอยกชามน�า้แกงไก่มาให้เย่ียเหมยอย่างรวดเร็ว ป้อนไป

พลางเล่าเรื่องราวหลังนางสลบไปพลาง

พอเย่ียเหมยสลบไปก็ท�าเอาเย่ียหย่วนตกใจแทบแย่ เขากอดนาง

ร้องไห้โฮไม่ยอมปล่อยมือ โชคดีที่หมอเพียงหนึ่งเดียวในหมู่บ้านเกาจยา

รุดตามมาถึง หลังจับชีพจรให้เย่ียเหมยกับเกาซื่อฮวาแล้วก็บอกให้คน 

ท้ังหลายรู้ว่าท้ังสองคนไม่เป็นอะไรมาก คนหนึ่งถูกดึงตัวกลับมาจาก 
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ประตูผีแล้ว ส่วนอีกคนก็เพียงแต่เหน็ดเหนื่อยจนหมดสติไปด้วยความ

อ่อนเพลีย

เย่ียเหมยช่วยชีวิตเกาซื่อฮวาเอาไว้ ภรรยาต้าเหอมีนิสัยมีบุญคุณ

ต้องตอบแทน นางกับเกาต้าเหอจึงรีบอุ้มคนทั้งสองกลับมาบ้านทันที

สองคนยงัคยุกันไม่ทนัจบก็พลนัมเีสยีงตะโกนด่าทอเสยีดแหลมดงั

มาจากด้านนอก "เจ้าคนไร้ทายาทสืบสกุลคนไหนขโมยไก่ของข้าไป..." 

ถ้อยค�าไมน่่าฟังชดุหนึง่ลอยเข้ามาในห้อง แววเจาะจงเป้าหมายในวาจา

นั้นไม่ต้องพูดชัดก็เข้าใจได้

มอืทีป้่อนน�า้แกงไก่ให้เย่ียเหมยของภรรยาต้าเหอชะงักไปเลก็น้อย 

ก่อนจะวางชามลงบนโต๊ะเตี้ยบนเตียงแล้วเดินออกไปทันที ไม่ถึงชั่วครู่

ก็ได้ยินนางทะเลาะกับคนข้างนอก

เสียงของท้ังสองไม่เบา จึงท�าเอาเกาซื่อฮวาที่ตามหลังไปหลบเข้า

ห้องมากับเด็กผู้หญิงอีกคนที่อายุน้อยกว่าท่ีตกใจจนขดตัวอยู่ด้านล่าง

เตียงเตาไม่กล้าขยับเขย้ือน ทว่าเห็นสีหน้าของเด็กท้ังสองแล้วกลับดู

ท่าทางไม่ค่อยแปลกใจ

"ซือ่ฮวา พาน้องสาวมากินน�า้แกงไก่มา คนทีท่ะเลาะกับท่านแม่อยู่

ข้างนอกเป็นใครหรือ" เย่ียเหมยเชี่ยวชาญการเกลี้ยกล่อมหลอกล่อเด็ก

และคนชรา ซ�้าชาติน้ียังมีรูปร่างหน้าตางดงาม พูดเพียงไม่ก่ีประโยคก็

ท�าให้เด็กทั้งสองลดความระมัดระวังต่อนางลงได้แล้ว

เมื่อปะติดปะต่อเรื่องเก่าๆ ที่คนด้านนอกฟื้นฝอยข้ึนมาขณะม ี

ปากเสียงกันเข้ากับข้อมูลขาดๆ หายๆ ที่เกาซื่อฮวาให้มา เยี่ยเหมยก็พอ

จะเข้าใจสถานการณ์ของครอบครัวเกาต้าเหอได้เลาๆ
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ครอบครัวเกาต้าเหอเป็นพ่ีน้องผู้ชายสองคน เกาต้าเหอกับภรรยา

แต่งงานมาสิบเจ็ดปี ให้ก�าเนิดบุตรสาวห้าคน แต่ไม่มีบุตรชายแม้แต ่

คนเดยีว ส่วนเกาเสีย่วเหอผูเ้ป็นน้องชายแต่งงานมาเก้าปี ภรรยาเสีย่วเหอ 

กลับเอาการเอางาน เด็กสองคนที่ให้ก�าเนิดล้วนเป็นบุตรชาย

ภรรยาเสี่ยวเหอเดิมทีก็เป็นพวกชอบยุให้ร�าต�าให้รั่ว คราวน้ีย่ิง 

ยืดอกเดินกร่างในบ้านสกุลเกาได้มากกว่าเก่า ยุยงมารดาต้าเหอที่ให้

ความส�าคัญกับหลานชายมากกว่าหลานสาว วันๆ เอาแต่จับผิดภรรยา

ต้าเหอกับบุตรสาวทั้งหลาย

หลายปีมานี้ภรรยาต้าเหอท่ีนิสัยเถรตรงต้องอดทนอดกลั้นสารพัด

เน่ืองจากตนเองไม่มีบุตรชายให้สกุลเกา คิดไม่ถึงว่าตอนเท่ียงเมื่อวาน

มารดาต้าเหอจะบอกว่าหลานชายสุดที่รักอยากกินปลาบึงน�้าหนาว  

ซ�้ายังเจาะจงให้ซื่อฮวาเป็นคนไปจับ แต่พอไปเกาซื่อฮวาก็หวิดชีวิต 

จะหาไม่

ครอบครวัสกุลเกาไม่ได้แยกบ้านกันอยู่ งานท้ังหมดในบรเิวณบ้าน

ล้วนเป็นของเกาต้าเหอสามีภรรยาและเหล่าบุตรสาว ไก่สามสิบกว่าตัว

ในลานเรือนเป็นภรรยาต้าเหอขนกลับมาจากบ้านเดิม ปกติก็ล้วนได ้

เกาเอ้อร์ฮวาและเกาซานฮวาให้อาหาร แต่พวกบตุรสาวกลบัไม่เคยได้กิน

แม้แต่ไข่ ตอนนี้เชือดไก่มาให้ผู้มีพระคุณช่วยชีวิตบ�ารุงร่างกายไปแค ่

ตวัเดยีวก็ถูกภรรยาเสีย่วเหอมาพาลด่ากราด ภรรยาต้าเหอจงึระเบดิโทสะ

ออกมาในที่สุด

เย่ียเหมยไม่กระจ่างในพ้ืนฐานชีวิตความเป็นอยู ่ของต�าบล 

หยางหลิ่ว ทว่าเกาซื่อฮวากับเกาอู่ฮวาที่อยู่ตรงหน้านางมองเห็นชัด
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กระจ่างตา เพ่ิงจะพ้นเดือนหน่ึง อากาศเช่นนี้นางสวมเสื้อบุนวมตัวบาง

ยังรู้สึกหนาว แต่บนร่างเกาซื่อฮวามีเพียงชุดผ้าป่านท่ีมีรอยปะหลาก 

สีสันบดบังสีเดิมเพียงตัวเดียว เน้ือตัวที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนกับ 

ผูป้ระสบภัยในแอฟรกิาอย่างไรอย่างนัน้ กระดกูอกท่ีนนูออกมาเพราะได้

รบัการบ�ารงุไม่เพียงพอก็ใกล้จะโปนไปถึงขอบฟ้าแล้ว เหน็แล้วช่วยให้คน

อดสงสารไม่ได้ ครั้นมองลอดหน้าต่างที่เปิดอ้าอยู่ออกไป เสื้อบุนวมปัก

ลายละเอียดตัวใหม่เอี่ยมท่ีไม่มีรอยปะสักรอยของภรรยาเส่ียวเหอก็แยง

สายตาเป็นพิเศษ

"อาสะใภ้ต้าเหอ นี่เป็นเงินสองต�าลึง ให้พ่ีรองของข้าพักในบ้าน 

พวกท่านสกัสองวันได้หรอืไม่" เย่ียหย่วนทีไ่ปพักอยู่ห้องด้านข้างได้ไม่นาน

กลับมายืนตรงประตูพลางพูดประโยคนี้ขึ้นอย่างระมัดระวัง 

"อาหย่วน เจ้าพูดอะไรอย่างนี้ อาเหมยเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิต 

ซือ่ฮวาของพวกเราไว้ อย่าว่าแต่สองวันเลย ต่อให้อยู่สองเดอืนข้าก็ไม่อาจ

รับเงินนี้ไว้ได้" ภรรยาต้าเหอเดิมก็เป็นคนมีน�้าใจ จึงท�าหน้าเข้มบอกให้

เยี่ยหย่วนเก็บเงินกลับไปโดยไม่สนจะทะเลาะกับน้องสะใภ้ต่ออีกทันที

ใครเลยจะรู ้ว ่าการเคลื่อนไหวของภรรยาเสี่ยวเหอเองก็หาช้า 

ไม่ เพียงสองสามก้าวก็พุ่งมาถึงหน้าภรรยาต้าเหอ รบัเงนิในมอืเย่ียหย่วน

ไป อกีท้ังยังเอาเข้าปากกัดดูอย่างแรง จากนัน้ก็คลีย้ิ่มกว้างเหมอืนดอกไม้

บานออกมาทันควัน "วางใจเถอะ เงินนี้มากพอจะให้พ่ีสาวเจ้าอยู่ได้ 

หลายวันเชียว"

ภรรยาต้าเหอคิดจะแย่งกลับมา แต่ภรรยาเส่ียวเหอกลับหมุนตัว

เดินเข้าห้องใหญ่ "ท่านแม่ ห้องว่างทางฝั่งพี่สะใภ้ถูกเช่าไปแล้ว นี่เป็นค่า
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เช่าเจ้าค่ะ"

เยี่ยหย่วนโบกมือให้ภรรยาต้าเหอที่มีท่าทางละอายใจก่อนพูด 

อย่างเร่งรีบอยู่บ้าง "อาสะใภ้ สองวันนี้ท่านช่วยดูแลพี่รองของข้าให้มาก

สักหน่อย"

ภรรยาต้าเหอถอนหายใจก่อนเดินตามเข้าไปในห้องใหญ่ คิดว่า

คงจะรีบไปอธิบายกับแม่สามีเพิ่มเติม

เย่ียหย่วนขมวดค้ิวเดินเข้าห้องทีเ่ย่ียเหมยพักอยู่ชัว่คราว เกาซือ่ฮวา 

ก็ยกชามใหญ่ที่ว่างเปล่าแล้วจูงเกาอู่ฮวาเดินออกมาพอดี

"วันน้ีข้ารีบร้อนมา ในตัวมีเพียงสองต�าลึงนั้น ท่านพักอยู่ท่ีนี่อย่าง

วางใจเถอะ ข้าจะไปหาเงินมาให้ท่าน"

เย่ียหย่วนเดิมก็เป็นหนุ่มน้อยคิ้วเข้มตาโต หน้าตาท่าทางองอาจ

ผึ่งผาย ทว่าดันเอาแต่ท�าท่าทางดุร้ายรังเกียจเดียดฉันท์นาง...เร่ืองนี ้

ช่างเถอะ ด้วยเบ้าตาท่ีเรื่อแดงและเสียงท่ีก�าลังอยู่ในช่วงแตกหนุ่ม 

ของเขาได้ท�าลายท่าทางดรุ้ายทีเ่ขาต้องพยายามป้ันขึน้อย่างยากล�าบาก

ไปแทบสิ้นแล้ว

ครั้นได้ยินเช่นนี้ เย่ียเหมยท่ีก�าลังคิดว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรก็ 

ทนไม่ไหวหัวเราะพรืดออกมา ลูบท้องน้อยเบาๆ พลางว่า "ลูกเอ๋ย น้า 

ของเจ้ารักแม่เจ้ากับเจ้ายิ่งนัก" ไม่อาจไม่พูดว่าเด็กคนนี้มีพลังชีวิต 

กล้าแขง็โดยแท้ ผ่านเรื่องต่างๆ มามากขนาดนีย้งัสามารถอยู่ในท้องของ

นางได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มือลูบลงไปก็คล้ายว่าสามารถสัมผัสได้ถึง

จังหวะเคลื่อนไหวของชีวิต

"มิใช่สักหน่อย!" เย่ียหย่วนเขินอายจนกลายเป็นโกรธ "ข้า...ข้าแค่
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ไม่อยากให้อี๋เหนียงเสียใจเพราะท่าน"

"ก็ได้ๆ ข้ารูแ้ล้ว" ครัน้นกึถึงอีเ๋หนยีงสีข้ึ่นมา เย่ียเหมยก็ไม่มอีารมณ์

จะล้อเล่นแล้วเช่นกัน ทว่าอากัปกิรยิาของน้องชายคนนีก็้ท�าให้นางอบอุน่

ในใจโดยแท้ มีหนุ่มน้อยอายุสิบสองสิบสามในชาติท่ีแล้วคนไหนบ้างท่ี 

รู้ความถึงเพียงนี้

เย่ียหย่วนกวาดตามองบนเตียงเตาก็เห็นห่อผ้าสัมภาระติดตัว 

เย่ียเหมยเข้าพอดี พลันนึกข้ึนได้ว่าคืนก่อนตอนเขาช่วยเก็บข้าวของได้

เผลอใส่หนังสือลงไปด้วย จึงรีบชี้ห่อผ้านั้นพลางเอ่ย "ในห่อผ้ามีหนังสือ

ของส�านกัศกึษาท่ีข้าต้องเอาไปด้วยอยู่สองเล่ม ท่านหยิบออกมาให้ข้าท"ี

ต�ารารวมข้อสอบเก่าเล่มนั้นเย่ียเหมยอ่านไม่เข้าใจก็ไม่คิดจะ 

อ่านต่อ แต่บันทึกอาณาจักรต้าฉี่กลับเป็นหนังสือดีอันหาได้ยาก นาง

สามารถท�าความเข้าใจโลกทีต่นเองอยู่นีผ่้านหนังสอืเล่มนีไ้ด้ ท�าให้ไม่ถึง

ขั้นสองตามืดบอดไม่รู้อะไรสักเรื่อง

เย่ียเหมยกะพริบตา ดึงต�ารารวมข้อสอบเก่าที่นางไม่ต้องการ 

ออกมา แสร้งท�าท่าทางเสียดายพลางว่า "อาหย่วน เจ้าก็รู้ว่าบัดนี้ข้าถูก

ท่านพ่อไล่ออกจากสกุลเยี่ย ไม่มีความรู้หาเลี้ยงชีพ ยังดีเคยเรียนเย็บปัก

จากท่านแม่มา ภาพดอกไม้ใบหญ้าในหนังสืออีกเล่มงดงามยิ่งนัก ให้ข้า

ไว้เป็นแบบปักผ้าได้หรือไม่ ไม่แน่ว่าอาจจะขายได้เงินมาบ้าง มีเงิน 

เลี้ยงหลานของเจ้า"

เย่ียหย่วนได้ฟังดังนี ้หน้าก็แทบยับยู่เป็นก้อนเดยีว ในใจให้ตกัีนยุ่ง 

ผ่านไปครู่ใหญ่เขาก็เก็บต�ารารวมข้อสอบเก่ากลับไปก่อนท�าหน้าตึง 

กล่าวว่า "ข้าบอกแล้วว่าข้าจะคดิหาทางหาเงนิให้ท่าน ท่านอย่าเอาแต่น่ัง
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คดิเหลวไหล หนังสอืเล่มนัน้ท่านอยากได้ก็เก็บไว้เถอะ เพียงแต่ต้องระวัง

หน่อย ห้ามช�ารุดเสียหายเด็ดขาด!"

"อื้อ วางใจเถอะอาหย่วน ข้าจะดูแลรักษาอย่างดี" เย่ียเหมยย้ิม  

มือชี้ตราประทับดวงเล็กสีแดงบนปกหนังสือพลางเอ่ยอีกประโยคด้วย

ความสงสัยใคร่รู้ "ตรานี้ก็งามย่ิงนัก เดี๋ยวข้าจะปักมันลงบนแผ่นรอง

รองเท้าทีจ่ะท�าให้เจ้า" พวกงานปักด้ายอะไรเหล่าน้ีเย่ียเหมยคดิว่าตนเอง

พอท�าไหว

คาดไม่ถึงว่านางเพ่ิงจะพูดจบ เย่ียหย่วนก็ถลึงตาโต กลั้นหายใจ 

จนหน้าแดงเถือก "ถ้าท่านกล้าปักนามของคุณชายสุยเฟิงลงบนแผ่นรอง

รองเท้าข้า ต่อไปข้าจะไม่สนใจท่านอีก!"

ร้ายแรงเพียงน้ีเชียว? หรือว่าคุณชายสุยเฟิงจะไม่ได้เป็นเพียง

บัณฑิตที่มีชื่อเสียงเล็กน้อยเท่านั้น 

เรื่องน้ีกลับชักน�าให้เย่ียเหมยอยากรู้อยากเห็นย่ิงขึ้น "คุณชาย

สุยเฟิงเก่งมากหรือ"

ถ ้าเ ย่ียเหมยมิใช ่ พ่ีสาวแท้ๆ ของตนเอง แค่ถามค�าถามนี้ 

ออกมาเย่ียหย่วนก็คงด่านางว่าผมยาวแต่หยักสมองสัน้ไปหลายประโยค

แล้ว คุณชายสุยเฟิงคือบัณฑิตอัจฉริยะชื่อดังของเมืองเซิ่งโจวตลอดจน

อาณาจักรต้าฉี่ ไฉนจึงมีคนไม่รู้จักเขาด้วย 

เย่ียหย่วนลืมไปชั่วขณะว่าพ่ีสาวของตนเป็นเพียงสตรีชนบท 

ไร้ความรู้ จึงแค่นเสียงพูดด้วยความไม่พอใจ "คุณชายสุยเฟิงมีชื่อเสียง

โด่งดงัในใต้หล้าต้ังแต่เมือ่หกปีก่อน เพ่ือศักดิศ์รขีองเหล่าบณัฑิต เขายอม

ทีจ่ะไม่รบัค�าเรยีกขานว่าจ้วงหยวน ไม่รบัต�าแหน่งขุนนางใหญ่เบีย้หวดัดี 
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เขาคือแบบอย่างของพวกเราเหล่าบัณฑิต!"

เยี่ยเหมยได้ฟังกลับรู้สึกว่าคุณชายสุยเฟิงเป็นคนโง่ 

"ศึกษาเล่าเรียนมิใช่เพ่ือสอบรับราชการ เป็นขุนนางใหญ่ได้เงินดี

หรอกหรือ"

"ท่าน..." คราวนี้เยี่ยหย่วนหมดค�าจะตอบโต้แล้ว จึงสะบัดแขนเสื้อ

ทิ้งเยี่ยเหมยเดินจากไป
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หลังเย่ียเหมยท�าให้เย่ียหย่วนโมโหจนหนีไปด้วยความ 'ไม่รู้' ได ้

สองวัน สกุลเกาก็มีศึกใหญ่ปะทุขึ้นอีกครั้ง ต้นเหตุย่อมมาจากเยี่ยเหมย

วันน้ันหลังจากหมอจับชีพจร เรื่องที่นางต้ังครรภ์ย่อมจะปิดไม่อยู่ 

เกาต้าเหอกับภรรยาของเขาล้วนเป็นคนซื่อสัตย์ คิดถึงว่าเย่ียเหมย 

ช่วยชีวิตเกาซื่อฮวาเอาไว้ อีกทั้งเย่ียหย่วนยังให้เงินมาอีกสองต�าลึง  

จงึให้การดแูลเรือ่งข้าวปลาอาหารแก่เย่ียเหมยเป็นพิเศษ ไม่เพียงสองมือ้

ในหนึ่งวันจะเพิ่มไข่หนึ่งฟองให้นาง แต่ยังเชือดไก่ให้หนึ่งตัวด้วย

เย่ียเหมยไม่ใช่คนงกกิน จึงมักจะแบ่งให้เกาซื่อฮวากับเกาอู่ฮวา 

ที่ยังเด็กกินด้วย วันเดียวก็ช่างเถอะ แต่กินอย่างนี้สองวันติดกัน ภรรยา

เสี่ยวเหอก็กระโดดออกมาหาเรื่องอีก

หลงัภรรยาต้าเหอผ่านเหตุการณ์ร้ายของเกาซือ่ฮวามาก็ไม่เก็บปาก

เก็บค�าเหมือนก่อนหน้านี้ นางหยิบท่าทีแข็งกร้าวเช่นสมัยก่อนออกมา 

5
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อีกครั้ง ครั้งน้ีเกาต้าเหอเองก็เห็นว่าตนเองมีความผิด จึงยืนเงียบๆ อยู่ 

หลงัภรรยา เพียงแต่ขณะบดิามารดาพูดค�าว่า 'แยกบ้าน' ออกมา ตวัก็สัน่

ขึ้นมาน้อยๆ

อกตญัญมูสีามประการ หนักหนาทีส่ดุคอืไร้ทายาทสบืสกุล เกาต้าเหอ 

ไม่มีบุตรชาย ขณะแยกบ้านจึงได้เพียงแปลงผักไม่ถึงคร่ึงหมู่* ด้านหลัง

บ้าน เรือนที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมยกห้องไปห้องหนึ่ง ส่วนพวกเป็ดไก่

สัตว์เลี้ยงนั้น ทั้งๆ ท่ีเป็นของภรรยาต้าเหอและเหล่าบุตรสาวของนาง  

แต่สุดท้ายกลับได้มาเพียงไก่ตัวผู้ที่ออกไข่ไม่ได้ห้าตัว

ผลลัพธ์เช่นน้ีท�าให้นอกเหนือจากความตกตะลึงแล้ว เย่ียเหมย 

ยังรู้สึกผิดย่ิงยวด ค้นของทั้งหมดในห่อสัมภาระแล้วก็เจอเพียงปิ่นเงิน 

หนึ่งอัน แต่ใครเลยจะรู้ว่าพอย่ืนใส่มือภรรยาต้าเหอ นางกลับยืนกราน 

ไม่ยอมรับ

"อาเหมย แค่สองวันนี้เอาเสื้อผ้าเจ้ามาสองชุด ข้าก็แทบอยาก 

ขุดหลุมฝังตนเองแล้ว เจ้าก็เห็นว่าบ้านพวกข้าปัญหามากขนาดไหน  

อันที่จริงเจ้าไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกผิดแม้แต่น้อย..."

ภรรยาต้าเหอพูดรัวออกมาชุดใหญ่ เย่ียเหมยเองก็พอจะเข้าใจ

ความหมาย ด้วยสภาพการณ์ของบ้านสกุลเกาในเวลานี้ แยกบ้านแล้ว

อาจจะดีขึ้น เพียงแต่พอเห็นภรรยาต้าเหอเชือดไก่อย่างคล่องแคล่ว หลัง

ตุ๋นเสร็จยังยกมาให้ถึงมือตน เยี่ยเหมยก็รู้สึกปวดในอกอย่างเลี่ยงไม่ได้

"อาเหมย รีบกินเข้าเถอะ" ภรรยาต้าเหอยิ้มพลางกระตุ้นเยี่ยเหมย 

แววทุกข์ตรมที่หว่างคิ้วไม่ได้หนักหนาถึงเพียงนั้นแล้ว นางมองเยี่ยเหมย

* หมู่ หรือไร่จีน เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของจีนในสมัยโบราณ เทียบขนาดพื้นที่ประมาณ 666.67 ตารางเมตร
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ดืม่น�า้แกงพลางร�าพึงกับตนเอง "กินไก่อย่างเดยีวไม่ได้ วนัพรุง่ต้องรบีไปตลาด 

น�าไก่ในบ้านไปขายสักสองตัวแลกเน้ือหมู เกลือ และน�้ามันกลับมา  

ให้ต้าเหอเข้าเมืองไปดูว่ามีงานเหมาะๆ ให้ท�าหรือไม่ ปีกลายจินฮวาก็ถึง

วัยปักปิ่นแล้ว ไม่รู้ว่าทางนั้นจะเอาอย่างไร..."

ภรรยาต้าเหอให้ก�าเนิดบุตรสาวห้าคน ล้วนมีค�าว่า 'ฮวา'* อยู ่

ในช่ือ เรียงตามล�าดับได้แก่ จินฮวา เอ้อร์ฮวา ซานฮวา ซื่อฮวา อู่ฮวา  

คนโตสุดอายุสิบหก เล็กสุดอายุหกขวบ ที่ดอกไม้เหล่านี้ใกล้จะออกเรือน

อยู่รอมร่อ แต่กลับถูกแยกบ้านออกมา สาเหตุหนึ่งในน้ันย่อมมิแคล้ว

ภรรยาเสี่ยวเหอไม่อยากออกค่าสินเจ้าสาว

เย่ียเหมยฟังแล้วให้เศร้าใจ ลอบสาบานในใจเงียบๆ ว่าจะต้อง 

คิดหาวิธีท�าให้เหล่าดอกไม้มีสินเจ้าสาวให้ได้โดยเร็วท่ีสุด แน่นอนว่า 

ไม่อาจให้เลือดเนื้อในท้องนางก้อนน้ีมีชีวิตอย่างยากจนข้นแค้นเพียงน้ี 

ต่อไปได้เช่นกัน

ต่อมาภายหลังเย่ียเหมยถึงได้รู ้ว่าตลาดที่ภรรยาต้าเหอพูดถึงมี 

สองแห่ง แห่งหนึ่งอยู่ทางใต้ของต�าบลหยางหล่ิว อีกแห่งอยู่ทางเหนือ 

ของเมืองเซ่ิงโจว ต�าบลหยางหลิ่วเป็นเมืองเล็ก ซื้อพวกของใช้ในชีวิต

ประจ�าวันจะได้ราคาค่อนข้างถูก แต่ถ้าต้องการขายของหรือหางานท�าก็

ต้องไปเมืองเซิ่งโจวที่เป็นเมืองใหญ่

ตามหลกัแล้วหมูบ้่านเกาจยาท่ีอยู่ติดเมอืงใหญ่สมควรจะต้องเจรญิ

คึกคัก แต่กลับดันมีปัญหาที่การสัญจร

ระหว่างหมู ่บ้านเกาจยากับเมืองเซิ่งโจวมีทะเลสาบคดเคี้ยว 

* ฮวา แปลว่าดอกไม้
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ก้ันกลาง ลักษณะพ้ืนที่ผิวทะเลสาบมีความสลับซับซ้อน ไม่อาจล่องเรือ

ใหญ่ได้โดยสิ้นเชิง อีกทั้งพอถึงฤดูร้อน น�้าในทะเลสาบสูงขึ้นพรวดพราด 

ก็ไม่มีวิธีเดินทางสัญจรได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้นหลายปีมาน้ีในทะเลสาบ

ระหว่างหมู่บ้านเกาจยากับเมืองเซิ่งโจวจึงมีเรือวิ่งเป็นครั้งคราวอยู่เพียง

ล�าเดียว

ส่วนจากเมืองเซิ่งโจวไปต�าบลหยางหล่ิวนั้นแม้จะต้องวนอ้อม  

แต่ผิวถนนราบเรียบและมีรถม้ารับจ้างบรรทุกคนวิ่งอยู่เป็นระยะ ราคาก็

ไม่แพง แต่จะว่าไปแล้วครอบครวัชาวนาจะมใีครไปอ�าเภอไปเมอืงใหญ่กัน

ทกุวนั อย่างเก่งก็ไปซือ้ของใช้ในชวิีตประจ�าวันบางอย่างท่ีต�าบลเท่าน้ัน

เกาต้าเหอเป็นคนขยันขันแข็ง นอกจากดูแลพืชผักแล้วก็ยังท�างาน

เป็นช่างไม้ด้วย เรือ่งถ่อเรอืย่ิงท�าเป็นนานแล้ว พอได้ยินภรรยาบอกว่าจะ

ไปเมืองใหญ่ก็รีบไปยืมเรือจากบ้านท่านสามเกาทันที

ทัง้หมูบ้่านเกาจยามแีค่บ้านท่านสามเกาทีเ่หลือกินเหลือใช้จนมเีงนิ

ซื้อเรือประทุนล�าเล็กได้ แต่ก็ได้ใช้น้อยครั้งนัก หากต้องการใช้ต้องมา 

บอกล่วงหน้า ซ�า้ต้องท�าการตรวจดซู่อมแซมก่อนวันสองวันถึงจะน�าออก

ใช้ได้

นับแต่สืบได้ข่าวนี้มา เย่ียเหมยก็เร่ิมน่ังไม่ติดอยู่บ้าง ถึงอย่างไร 

อยู่ในห้องก็ต้องฟังภรรยาเสี่ยวเหอชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว* สู ้ออกไป 

ทางเข้าหมู่บ้านคอยมองหาเย่ียหย่วนที่บอกจะน�าค่าใช้จ่ายมาให้แต่ยัง

ไม่มาเสียทียังดีเสียกว่า

ด้านเย่ียหย่วนมไิด้ท�าให้เยีย่เหมยต้องผดิหวัง เขามาถงึในเช้าวันที่

* ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว เป็นส�านวน หมายถึงภายนอกดูเหมือนต่อว่าคนผู้หนึ่ง แต่แท้จริงแล้วต้องการต่อว่า

อีกคนหนึ่ง
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เตรียมตัวจะไปเมืองใหญ่พอดี เขาท่ีเดินทางฝ่าความยากล�าบากมา  

หาได้น�าก้อนต�าลงึเงินมาไม่ เพียงแต่ให้กระเป๋าทีใ่ส่เหรยีญส�าริดไว้หลาย

สิบเหรียญแก่เยี่ยเหมย บนใบหน้ายังคงท�าสีหน้าเดียดฉันท์ "ไฉนท่านถึง

ยังผอมโกรก พวกเขาไม่ได้ให้ท่านกินเนื้อหรือ"

"อาหย่วน เจ้าไม่ได้เปลีย่นสกัชดุบนตัวมานานเท่าไรแล้ว" เย่ียเหมย 

ได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวน้อยๆ เมื่อมองดูอย่างละเอียดถึงพบว่าเย่ียหย่วน 

ดูเหมือนจะยังใส่ชุดเดิมเมื่อห้าวันก่อน บนรองเท้าผ้าสีด�าเปื้อนเต็มไป

ด้วยโคลน

เย่ียหย่วนมีสีหน้าอึ้งงันไป ก่อนจะเชิดจมูกพูดด้วยสีหน้าร�าคาญ 

"ท่านไม่ต้องยุ่ง!"

"ไม่ก่ีวันมานี้เจ้าไม่ได้ไปส�านักศึกษาและก็ไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ 

หรอืไม่" เหน็เขามท่ีาทางเช่นนี ้เย่ียเหมยก็แจ้งใจในฉบัพลนั จงึถลงึตากว้าง

"ท่านรู ้ได้อย่าง..." หนุ่มน้อยอายุสิบสองสิบสามไหนเลยจะมี 

ความคดิแยบคายอะไร พอได้ยินเช่นน้ีกย้็อนถามโดยจติใต้ส�านกึ ทว่าพูด

ไปได้ครึ่งเดียวเสียงกลับขาดหายไป เบือนหน้าหนีอย่างกระอักกระอ่วน 

ไม่กล้ามองสีหน้าของเยี่ยเหมย

"เจ้า...เจ้า...เหตุใดเจ้าจงึท�าตัวเช่นนี ้ อีเ๋หนียงมใิช่บอกว่าเจ้าเรยีนดี 

ปีกลายหลังสอบท่านพ่อยังส่งเจ้าไปศึกษาที่ส�านักศึกษาปั้นซานเป็น

พิเศษหรือไร แล้วเจ้าจะไม่ไปเรียนได้อย่างไร" เย่ียเหมยหมุนตัวกลับไป

กลบัมาอยู่ทีเ่ดิมด้วยความโมโหกระหดืกระหอบ พลนันกึถึงเงนิสองต�าลงึ

ทีไ่ม่ก่ีวันก่อนเขามอบให้ภรรยาต้าเหอข้ึนมาได้ก็ดงึตวัเย่ียหย่วนมาเผชญิหน้า 

กับตนเองทันที "สองต�าลึงนั้นเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่ากินอยู่ของเจ้า?"  
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คดิเทียบตามหน่วยเงนิของอาณาจกัรต้าฉี ่เงนิสองต�าลงึก็เท่ากับสองพัน

อีแปะเข้าไปแล้ว 

"ค่ากินอยู่" ถูกดวงตารูปเมล็ดซิ่งอันวาววับของเย่ียเหมยจ้องมอง 

เย่ียหย่วนก็บอกความจรงิออกมาโดยไม่รูต้วั พูดจบก็คดิจะดิน้ให้หลดุจาก

มอืของอกีฝ่าย "ชายหญงิไม่แตะเนือ้ต้องตวักนั ยือ้ยดุฉดุดงึเชน่นีม้อีย่าง

ที่ไหน"

"ไม่ได้ เจ้าต้องกลบัไปส�านกัศกึษา" เย่ียเหมยใช้เรีย่วแรงอย่างมาก

เพ่ือจบัตวัเย่ียหย่วนไว้ เขาเองก็ไม่กล้าดิน้รนอกีด้วยกลวัจะไม่ระวงัท�าให้

นางบาดเจ็บ หากแต่นี่มิได้หมายความว่าเขาต้องยอมเชื่อฟังเยี่ยเหมย

เยีย่หย่วนส่ายหน้าโดยไม่ต้องคดิ "ข้าบอกกับท่านพ่อแล้วว่าถ้าเขา

ไม่ให้ท่านกลบัไป ตวัข้าก็จะไม่กลบัเช่นกัน! ท่านวางใจเถอะ ข้าหาเงนิได้ 

พวกเราไม่อดตายหรอก"

"เด็กอย่างเจ้าไฉนจึงไม่รู้ความปานนี้" แม้ปากจะบ่นว่าเย่ียหย่วน 

แต่เย่ียเหมยรู้ว่าน�้าตาของตนไหลลงมาอย่างไม่ได้ความแล้ว นางมีบุญ

มีวาสนาอะไร พอมาถึงก็ได้ครอบครองร่างผู้อื่น ได้ลูกมาง่ายๆ อีกทั้งยัง

ได้น้องชายที่ชวนให้คนรักใคร่เอ็นดูเพียงนี้มาอีกคน 

"ไม่ได้ ส�านักศึกษาปั้นซานอยู่ที่ใด ข้าจะส่งเจ้ากลับไป" 

"ส�านักศึกษาปั้นซานก็อยู่นอกเมืองเซิ่งโจวน่ันอย่างไร" เยี่ยหย่วน

พลันงันไป แววตาที่มองเยี่ยเหมยระคนความสงสัยอยู่บ้าง

บางครั้งการอธิบายก็คือการปิดบังอ�าพราง เย่ียเหมยจึงทนรับ

สายตาสงสัยของเย่ียหย่วนโดยไม่ได้พูดอะไรให้มากความ แต่กลับลาก

ตัวเขาตามภรรยาต้าเหอไปริมฝั่งน�้า เตรียมตัวข้ามทะเลสาบ
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บนสะพานไม้เทียบเรือมีคนหลายคนมารออยู่แล้ว นอกจากท่าน

สามเกาผูเ้ป็นหวัหน้าหมูบ้่านทีเ่ย่ียเหมยเคยพบแล้ว ยังมสีตรตีัง้ครรภ์ท้อง

กลมโตอีกคน รวมไปถึงชายหนุ่มที่ประคองสตรีนางนั้นด้วย ดูท่าทางจะ

เป็นสามีภรรยากัน

ระหว่างท่ีเกาต้าเหอท�าการตรวจสอบเรือคร้ังสดุท้าย ภรรยาต้าเหอ 

ก็เอนตัวมาข้างหูเย่ียเหมย กระซิบบอกสาเหตุท่ีบุตรชายคนเล็กของ 

ท่านสามเกากับภรรยาของเขาจะไปเมืองเซิ่งโจวได้แทบไม่ตกหล่น

ที่แท้ท่านสามเกาสามีภรรยาก็รักใคร่โปรดปรานบุตรชายคนเล็กที่

ได้มาเมื่ออายุสี่สิบผู้น้ีที่สุด เลือกเฟ้นภรรยางดงามท่ีถูกใจนางน้ีให้เขา

อย่างดี ครั้นเห็นว่าภรรยาเกาเสียงตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนแล้ว ทั้งตัวคน 

ไม่เพียงไม่อ้วนขึน้ แต่กลบัผอมลงมาก สหีน้าก็ดูไม่ดอีย่างย่ิง หมอสองคน 

จากต�าบลหยางหลิ่วตรวจดูอาการก็ยังไม่เขียนใบสั่งยาง่ายๆ

ในยุคสมัยนี้ ถ้าหมอไม่เขียนใบสั่งยาให้ก็เท่ากับยอมรับว่าฝีมือ 

ไม่ถึง รกัษาคนไข้ผูน้ีไ้ม่ได้ ท�าให้ไม่เพียงเกาเสยีงกบัภรรยาของเขาตกใจ

จนสะดุ้ง แต่ทั้งบ้านสกุลเกาก็พลอยอกสั่นขวัญแขวนไปกันหมด กลัวว่า

นางจะเป็นอะไรไปเฉียบพลันจนแม้แต่เด็กก็จะตายไปด้วย

เพ่ือเลีย่งไม่ให้เรือ่งพรรค์นัน้เกิดขึน้ ท่านสามเกาจงึตัง้ใจจะพาสะใภ้

ไปเมืองเซิ่งโจวเพื่อให้หมอตรวจดูสักหน่อย

"ภรรยาต้าเหอ ไฉนเจ้าจึงพานางมาด้วย" ท่านสามเกาเป็นหัวหน้า

หมู่บ้านเกาจยา มีไปมาหาสู่กับผู้ดูแลคฤหาสน์สกุลเย่ียอยู่บ้าง วันนั้น 

หลงัจากเยีย่เหมยแสดงฝีมอืชว่ยชวีติเกาซือ่ฮวา เขายงัเคยคดิจะผกูมิตร

กับสตรไีม่ธรรมดานางน้ี แต่ไม่คาดว่าหลงัจากนัน้จะได้ยินเร่ืองท่ีเย่ียเหมย 
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ถูกถ่วงน�้าเนื่องจากท้องก่อนแต่งแต่ไม่ตาย ซ�้ายังถูกไล่ออกจากบ้าน

เขาเป็นคนเถรตรง ไม่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น หากแต่ก็ทนรับเรื่อง

โสมมไม่ได้เช่นกัน การไม่ยุ่งเก่ียวไม่สนใจนับว่าเป็นการปรานีเย่ียเหมย 

อย่างทีสุ่ดของเขาแล้ว แต่เขาไม่คิดจะให้บตุรชายสดุทีร่กักับลกูสะใภ้ต้อง

ร่วมโดยสารเรือล�าเดียวกับนาง

"ท่านสามเกา ขออภัยด้วย ข้าเพียงแต่อยากไปส่งน้องชายกลับ

ส�านกัศกึษาป้ันซานเท่าน้ัน จากต�าบลหยางหลิว่ไปอ�าเภอแล้ววกไปเมอืง

เซิ่งโจวต้องเสียเวลามากเกินไป ข้าจึงได้ขอให้อาสะใภ้ต้าเหอพาพวกข้า

ไปด้วย" เย่ียเหมยไม่อยากให้เกาต้าเหอสามีภรรยาท่ีอยู่ในหมู่บ้านมา

ตลอดต้องถูกต่อว่า จึงเป็นฝ่ายก้าวมาอธิบาย

ท่านสามเกาขมวดค้ิวน้อยๆ คล้ายว่ายังอยากจะพูดอะไร แต่ภรรยา

เกาเสยีงท่ีพิงอยู่ในอ้อมแขนเกาเสยีง แม้แต่จะยืนยังล�าบากน้ันกลบัพลนั

กล่าวกบัท่านสามเกา "ท่านพ่อ ช่วยผูอ้ืน่ก็เท่ากับช่วยตนเอง ถึงอย่างไรก็

เป็นทางเดียวกัน ช่วยพวกนางสักหน่อยเถิดเจ้าค่ะ"

ภรรยาเกาเสยีงอาการไม่ดอีย่างย่ิง เคยมหีมอบอกต่อท่านสามเกา

เป็นนัยให้เตรียมใจเรื่องหนึ่งศพสองชีวิต เรื่องนี้ท�าให้แม้แต่ท่านสามเกา

ทีไ่ม่ค่อยเชือ่เรือ่งผสีางเทพยดามาแต่ไหนแต่ไรยังลอบขอให้พระโพธิสัตว์

คุ้มครองไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง เมื่อได้ยินลูกสะใภ้ขอร้องแทนผู้อื่นก็คิดว่านางอาจ

จะมีชีวิตได้อีกไม่นานแล้ว ท่านสามเกาจึงพยักหน้าด้วยสีหน้าเข้ม ซ�้าสั่ง

เย่ียเหมยกับเย่ียหย่วนว่า "พวกเจ้าไปนัง่ท้ายเรือ อย่ามาเบยีดลูกสะใภ้ข้า"

ถึงท่านสามเกาไม่สัง่เช่นนี ้เย่ียเหมยก็ย่อมจะระวังอยู่แล้ว เน่ืองจาก

ภรรยาเกาเสียงผ่ายผอมอ่อนแอเกินไปจริงๆ ผิวหนังเป็นสีเหลืองซีด  
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อยู่ภายใต้แสงอ่อนๆ ก่อนรุ่งสาง นางยิ่งดูอ่อนแอจนเหมือนจะปลิวจาก

ไปได้ทุกเมื่อ

เรือแล่นบนน�้าได้ราบรื่นมั่นคง ไม่ก่ีคนที่เพ่ิงขึ้นเรือมาต่างนิ่งเงียบ 

ผ่านไปพักหนึ่งเย่ียเหมยท่ีก�าลังพิงภรรยาต้าเหอสะลึมสะลือใกล้หลับ

พลนัได้ยินภรรยาเกาเสยีงพูดบางอย่างเสยีงแผ่วอ่อน เมือ่มองดดีูๆ ก็พบ

ว่านางให้เกาเสียงช่วยบังสายตาคนอื่น ส่วนตนเองก็ยกมือเกาท้อง  

แต่ทว่าแรงและความถ่ีทีเ่กาท�าให้เย่ียเหมยตกใจ ดทู่าทางภรรยาเกาเสยีง

จะอดทนมานานแล้ว

"พ่ีสะใภ้เสียง ท่านคันตัวมานานเท่าใดแล้ว" ท่าทางเกาท่ีคันของ

นางท�าให้เย่ียเหมยใจกระตุก พลนันกึถึงโรคทีเ่กิดกับหญิงมคีรรภ์โรคหน่ึง

ขึ้นได้ เพียงแต่นางยังไม่ค่อยแน่ใจนัก ดังนั้นจึงเอ่ยถามด้วยความลังเล

"ราวหนึ่งเดือนแล้วกระมัง" ภรรยาเกาเสียงย้ิมเก้อกระดากให ้

เย่ียเหมย ในแววตาเป่ียมไปด้วยแววอบอุน่ พลางพูดเสียงเบา "ข้าทนไม่ไหว 

แล้วจริงๆ เจ้าไม่รู้อะไร ตอนแรกเริ่มคันท่ีท้อง ตอนน้ีกลายเป็นคันไป 

ทั้งตัว มือเท้าก็แทบจะเกาจนเยินแล้ว ย่ิงตอนกลางคืนย่ิงคันจนนอนไม่

หลับทั้งคืน"

เย่ียเหมยย่ิงสงสัยหนักขึ้น ดูจากเวลาเกิดโรคและอาการโรคของ

ภรรยาเกาเสียงเหมือนเป็นภาวะน�้าดีอุดตันในตับขณะต้ังครรภ์อย่างย่ิง 

โรคชนดิน้ีไม่เพียงจะส่งผลต่อการพักผ่อนและการใช้ชวีติของสตรมีคีรรภ์ 

ยังจะท�าให้เกิดอาการตกเลือดและเด็กตัวเหลืองหลังคลอดด้วย 

ชาติก่อนตอนเย่ียเหมยเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กเคยดูแลคุณแม่หลังคลอด

และทารกแรกคลอดทีม่อีาการเช่นน้ี สมยัศตวรรษทีย่ี่สบิเอด็ซึง่การแพทย์
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พัฒนาแล้วยังนับเป็นโรคความเสี่ยงสูงส�าหรับสตรีมีครรภ์ มาเกิดขึ้นใน

ยุคสมัยท่ีการแพทย์ล้าหลังไหนเลยจะมิใช่การตัดสินโทษตายให้ว่าท่ี

มารดาผู้อ่อนโยนนางนี้

ภรรยาเกาเสียงเห็นเย่ียเหมยอึ้งงันไปก็นึกว่าตนท�าให้สตรีงดงาม 

ที่มีครรภ์เช่นเดียวกันนางนี้ตกใจเข้าแล้ว จึงย้ิมน้อยๆ อย่างอ่อนโยน  

ตบที่นั่งข้างตัวพลางว่า "ท้ายเรือลมแรง น้องเย่ียมาน่ังตรงนี้จะดีกว่า  

พวกเราสองคนจะได้คุยกันสะดวก จริงสิ พ่อของเด็กเล่า ไฉนจึงไม่ได้มา

กับเจ้า"

เย่ียเหมยกับเย่ียหย่วนไม่ได้บอกเรือ่งฐานะของตนต่อคนในหมูบ้่าน

เกาจยา เพียงแต่บอกว่ามาหาญาติแต่ไม่พบ จึงพักอยู่บ้านเกาต้าเหอ 

ชั่วคราว ผู้อื่นแม้จะไม่รู้เรื่องของนาง แต่ส่วนใหญ่กลับมีท่าทางเหมือน

ภรรยาเสี่ยวเหอ เห็นเยี่ยเหมยก็มักใช้แววตาเหยียดหยามมองนาง กลับ

เป็นภรรยาเกาเสียงซึ่งเพ่ิงได้พบหน้ากันครั้งแรกนี้ท่ีในดวงตาไม่มีแวว 

ดูหมิ่นใดๆ สักกระผีก มองนางด้วยสายตานุ่มนวลอ่อนโยน คล้ายว่า

เป็นการคุยเล่นกันระหว่างสตรีมีครรภ์สองคนเท่านั้น

ก่อนนางจะหาทางออกได้ ยังไม่แน่ว่านางอาจต้องอยู่ที่หมู่บ้าน 

เกาจยาระยะยาวเพ่ือลูก เย่ียเหมยลอบเหลือบมองบุรุษไม่ก่ีคนท่ีหัวเรือ

แวบหนึ่งก่อนคลี่ย้ิมกว้าง ลูบท้องน้อยท่ียังไม่นูนข้ึนมาของตนเองก่อน

กล่าวกับภรรยาเกาเสยีง ซึง่นับว่าเป็นการพูดให้ท่านสามเกาฟังด้วยเช่นกัน 

"พี่สะใภ้เสียง เด็กคนนี้ไม่มีพ่อ"

"ไม่มีพ่อ? เช่นนั้นเจ้าเป็นหญิงตัวคนเดียวจะเลี้ยงลูกอย่างไร" 

ภรรยาเกาเสียงตะลึงไปเล็กน้อย ไม่ได้ซักถามเรื่องพ่อของเด็กให้มากไป
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ด้วยความอาทรใส่ใจ เปลี่ยนมาแสดงความห่วงกังวลอย่างรวดเร็ว

ความห่วงกังวลเช่นนี้ไม่มีทางท�าให้คนรู้สึกต่อต้าน กลับท�าให้รู้สึก

อบอุ่นใจด้วยซ�้าไป เยี่ยเหมยพบว่าการทะลุมิติอันน่าเศร้าน้ียังมีเรื่องท่ี

ควรค่าแก่การจดจ�ามากมาย อย่างน้อยผู้คนท่ีนางประสบพบเจอก็มิได้

เย็นชาเห็นแก่ตัวเกินไป

เย่ียเหมยย้ิมด้วยท่าทางมั่นใจในตนเอง "คนเรายังมีชีวิตอยู่ก็ยัง 

มหีนทาง ตราบใดท่ีข้ามกิีน เดก็กไ็ม่มทีางหวิ" พดูจบก็มองเย่ียหย่วนท่ีนัง่

เงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวทางด้านน้ีอยู่ท้ายเรือ รอยย้ิมนางย่ิงกดลึก  

"ยิ่งกว่านั้นข้ายังมีน้องชายคนดีที่มีอนาคตอยู่อีกทั้งคน"

ครั้นพูดจบ แม้เย่ียหย่วนจะไม่ได้หันหน้ากลับมา แต่กลับยืดหลัง

ตรงโดยไม่รู้ตัว หูเองก็ขึ้นสีแดงก�่า

ภรรยาเกาเสียงพยักหน้าเห็นด้วยอย่างมาก "นั่นสิ เมื่อครู่เจ้าบอก

ว่าอาหย่วนเรียนที่ส�านักศึกษาปั้นซาน แม้แต่ข้าที่ไม่ได้ไปเมืองเซิ่งโจว

บ่อยนักก็ยังรู ้ว่านั่นเป็นส�านักศึกษาที่ดีอันดับต้นๆ ของที่นั่น คนตั้ง

มากมายหอบเงนิไปให้ยังไม่แน่ว่าจะเข้าเรยีนได้ อาหย่วนจะต้องมอีนาคต

ไกลแน่นอน"

"ส�านักศึกษาปั ้นซานดีขนาดน้ันจริงๆ หรือ" เย่ียเหมยพึมพ�า 

เสียงเบา ส�านักศึกษาที่แม้แต่หญิงชนบทที่อยู่ไกลตัวเมืองเพียงนี้ยังรู้จัก

ชือ่จะต้องไม่ต่างกับโรงเรยีนชือ่ดังในชาติก่อนของนางแน่นอน การจะเข้า

โรงเรียนดังน่าจะต้องใช้เงินไม่น้อยกระมัง

คดิถึงตรงนี ้เย่ียเหมยก็ไม่รูจ้รงิๆ ว่าควรด่าเย่ียหย่วนว่าซือ่หรือบือ้ดี 

ถึงกับพูดว่าจะไม่ไปก็ไม่ไปจริงๆ
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เรือไม้ล�าไม่นับว่าใหญ่ ต่อให้ภรรยาเกาเสียงกับเย่ียเหมยลอบ

กระซิบกระซาบคุยกันก็ยังดังไปเข้าหูท่านสามเกาที่อยู่ไม่ไกลอยู่ดี

ได้ยินเย่ียเหมยพูดว่าเย่ียหย่วนเล่าเรียนท่ีส�านักศึกษาปั้นซาน 

อกีครัง้ หัวค้ิวท่ีก่อนหน้าน้ีขมวดมุน่ก็ค่อยๆ คลายออก พอได้ยินเย่ียเหมย 

กระซิบพึมพ�าด้วยความสนเท่ห์ก็ยังยกมมุปากน้อยๆ ก่อนเรยีกเย่ียหย่วน

ให้มานั่งข้างกาย เอ่ยทดสอบความรู้ของอีกฝ่ายทันที

ภรรยาต้าเหอขยับมากระซบิกลัว้หวัเราะข้างหูเย่ียเหมย "ท่านสามเกา 

เป็นซิ่วไฉ แต่หมู่บ้านเกาจยาของพวกเรากลับไม่มีบัณฑิตคนอื่น พอเขา

เจอคนเล่าเรียนเหมือนกันจึงอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย" 

ขณะที่พูด ทางด้านท่านสามเกาก็พลันส่งเสียงร้องออกมา ตบบ่า

ผ่ายผอมบอบบางของเย่ียหย่วนพลางชมเปาะไม่ขาดปาก "ไม่เสียแรงท่ี

เป็นศิษย์ของส�านักศึกษาปั้นซาน อายุยังน้อยแต่ความรู้ถึงกับแน่นกว่า

อาจารย์ในหมู่บ้านเสียอีก ไม่เลวๆ ไม่แน่นะอาหย่วน เจ้าอาจจะกลาย

เป็นคุณชายสุยเฟิงคนที่สองของเมืองเซิ่งโจวก็เป็นได้"

เยี่ยหย่วนส่ายหน้าด้วยท่าทีเคร่งครัด "คุณชายสุยเฟิงเป็นอัจฉริยะ

ผู้มากพรสวรรค์ ข้าไหนเลยจะเทียบกับเขาได้" พูดถึงคุณชายสุยเฟิง 

ใบหน้าเรยีบๆ ของเย่ียหย่วนก็คล้ายว่าเปล่งประกายขึน้มา แววกระตอืรอืร้น 

เลื่อมใสศรัทธาในดวงตาปรากฏขึ้นทันที

"อาหย่วน อย่าดูถูกตนเองจนเกินไป เจ้าไม่เคยได้ยินหรือว่าแม้ 

คุณชายสุยเฟิงจะสอบเป็นซิ่วไฉได้ตอนอายุสิบสอง เป็นจวี่เหรินได ้

ตอนสิบห้า เป็นก้งซื่อได้ตอนสิบแปด แต่ก็ถือดีว่าตนเองเก่งกาจจนไป 

ล่วงเกินผูส้งูศกัดิม์ากอ�านาจในเมอืงหลวงเข้า ท�าให้พลาดการสอบระดบั
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เตี้ยนซื่อ ต่อมาเลยเดินทางไปศึกษายังแดนไกลด้วยความเสียใจ ไม่ก่ีปี

มานีเ้งยีบหายไร้ข่าวคราว บากบัน่เล่าเรยีนเป็นสิบปี ถึงเวลากลับตกม้าตาย 

อาหย่วนอย่าไปเอาอย่างเขา" พูดจบท่านสามเกาก็ตบบ่าเย่ียหย่วน 

อีกครั้ง นึกถึงคุณชายสุยเฟิงที่เคยมีชื่อเสียงโจษจันในเมืองเซิ่งโจวเป็น

ระยะเวลาหนึ่งก็ให้สะทกสะท้อนใจขึ้นมาเช่นกัน 

"ความจริงมิใช่เช่นน้ัน คุณชายสุยเฟิงเป็นศิษย์ปิดส�านัก* ของ

อาจารย์ใหญ่ส�านักศึกษาของพวกข้า ตามค�าบอกของอาจารย์ใหญ่  

ก่อนการสอบระดับเตี้ยนซื่อ คุณชายสุยเฟิงถูกเสนาบดีชีจงใจกลั่นแกล้ง

ถึงท�าให้เขาพลาดสอบ ทว่าถึงคุณชายสยุเฟิงจะออกท่องต่างแดน แต่นัน่

ก็เพียงเพ่ือการศึกษาเล่าเรยีนเท่านัน้ ท่านไม่เคยเหน็ภาพวาดอกัษรกลอน

ของเขา ต่อให้เป็นอาจารย์ใหญ่ของส�านักศึกษาปั้นซานก็ยังต้องอับอาย

ทีสู่ไ้ม่ได้ ในบนัทึกอาณาจกัรต้าฉีท่ี่เขาคัดมามคี�าอธิบายอนัลกึซึง้ปรุโปร่ง

เขียนเอาไว้ไม่รู้ตั้งเท่าไร หากเขายังเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คับแคบ ไหน

เลยจะสามารถเขียนออกมาได้..." เพ่ือปกป้องช่ือเสียงบุคคลต้นแบบใน

ความคิด เย่ียหย่วนท่ีมีแต่ความหวังดีให้ผู้อ่ืนตลอดมาก็อดจะเถียง 

หน้าแดงคอเป็นเอ็นไม่ได้ 

คราวนี้เย่ียเหมยถึงได้รู ้ว่าหนังสือเล่มท่ีนางขอมาเป็นแบบจาก 

เย่ียหย่วนเป็นคุณชายสยุเฟิงคัดลอกและเขยีนค�าอธิบายด้วยตนเอง อกีทัง้ 

ฟังจากค�าพูดของพวกเขา คุณชายสยุเฟิงท่านน้ียังเป็นคนหนุ่มเลอืดร้อน

อีกด้วย อีกแค่ก้าวเดียวก็อาจสอบผ่านได้เป็นจ้ินซื่อ แต่กลับล้มเหลว 

ไม่เป็นท่า ทว่าดูเหมอืนความคิดจติใจของคนผูน้ี้จะยังใช้ได้ ไม่ได้อ่อนไหว 

* ศิษย์ปิดส�านัก หมายถึงศิษย์สายตรงคนสุดท้าย
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เอาแต่เศร้าเสยีใจ กลบัออกท่องใต้หล้าศกึษาเล่าเรยีนเพ่ือเขยีนค�าอธิบาย

ในต�าราของคนรุ่นก่อน

เห็นท่าทางร่ายเหตุผลเข้าสู ้เต็มที่ของเย่ียหย่วน ในห้วงสมอง 

เยี่ยเหมยก็ปรากฏภาพบัณฑิตวัยกลางคนที่มีรูปลักษณ์ประมาณหลี่ไป๋* 

ในความทรงจ�า ลูบเครา เอามือไพล่หลัง ทอดสายตามองภูเขาแม่น�้า

คิดถึงตรงน้ีเย่ียเหมยก็ตัดสินใจกับตนเองว่าถ้ามีเวลาว่างจะต้อง

อ่านงานของเขาอย่างละเอียดทุกตัวอักษรให้ได้

พอเย่ียหย่วนกับท่านสามเกาได้เริม่คยุกัน การเดนิทางก็หายน่าเบือ่

อย่างเห็นได้ชัด

หนึ่งชั่วยามให้หลังเรือไม้ก็อ้อมผ่านหมู่เขาซับซ้อนทอดยาวมาถึง

ท้องน�า้กว้างใหญ่ในทีส่ดุ บนสะพานท่ีอยู่ห่างออกไปไกลมคีนเดนิเท้าและ

รถม้าสลับปะปนต่อกันเป็นมังกรตัวยาวมองไม่เห็นปลายหาง มุ่งหน้าไป

ยังเงาชายคาเลือนรางที่อยู่ไกลออกไป

* หลี่ไป๋ คือกวีเอกของจีนในสมัยราชวงศ์ถัง
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ผ่านไปอีกราวครึ่งชั่วยาม เรือไม้ก็มาจอดเทียบตีนเขาลูกหนึ่งทาง

ขวามือ ตีนเขาอยู่ห่างจากสะพานใหญ่นั้นราวห้าลี้ มีร้านรวงเรียงติดกัน

เป็นแถวยาวจนมองไม่เห็นต้นทาง

ท่านสามเกานวดเอวพลางลงจากเรือ ชี้ร้านค้าร้านหนึ่งที่ด้านหน้า

ด้านหลังทะลุถึงกันพลางก�าชับ "ตรงนั้นคือโรงเตี๊ยมของน้าชายเกาเสียง 

ปกติเป็นท่ีฝากรถม้าของผู้ท่ีจะเข้าเมือง ข้าจะไม่เข้าเมืองไปด้วย จะไป

พักอยู่ตรงนั้น ยามเซิน* พวกเราจะออกเดินทางกลับหมู่บ้าน พวกเจ้ารีบ

มาให้ตรงเวลา"

ที่นี่คือเมืองไว่ตงอันโด่งดังของเซิ่งโจว ตั้งอยู่นอกประตูเมืองทิศ

ตะวันออก ภูเขาทางขวามอืชือ่ว่าเขาเถาฮวา อกีไม่นานพอดอกท้อท้ังเขา

บานสะพรัง่จะมงีานชมุนมุดอกท้อจดัขึน้ ถึงเวลานัน้จะมผีูค้นขวกัไขว่จน

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.

6
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แม้แต่ที่ให้พักแรมยังหาได้ยาก ส่วนส�านักศึกษาปั้นซานก็อยู่ที่ไหล่เขา

เถาฮวานี้ ห่างตีนเขาไปราวสามสี่ลี้

เย่ียหย่วนตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะไม่ไปเรียนท่ีส�านักศึกษา 

ปั้นซานอีก จึงก้มหน้าก้มตาสาวเท้ายาว เดินดุ่มไปทางประตูเมืองท่ีอยู่

ไกลออกไป

เกาต้าเหอกับภรรยาเองก็มธุีระต้องท�า เห็นเย่ียเหมยมน้ีองชายแท้ๆ 

อยู่เป็นเพื่อนก็บอกลาเยี่ยเหมยก่อนเดินไปอีกทางหนึ่งอย่างวางใจ

ด้านหลัง เกาเสียงเพ่ิงจะประคองภรรยาลงจากเรือมา เย่ียเหมย 

จงึกัดฟันเดินไปหยดุข้างกายภรรยาเกาเสยีงก่อนพูดอย่างรวดเรว็ "พ่ีสะใภ้

เสยีง ถ้าหมอทีเ่มอืงเซิง่โจวยังบอกว่าหาสาเหตอุาการคนัของท่านไม่เจอ

เหมือนกับหมอที่ต�าบลหยางหลิ่ว ท่านก็ให้หมอลองตรวจตับของท่าน 

ดูดีๆ"

ก่อนหน้าน้ีภรรยาเกาเสียงเคยบอกว่าหมอล้วนแต่ตรวจหา 

ความผดิปกติของผวิหนงันางกับการขยับตวัของทารกในท้อง แม้เย่ียเหมย 

จะไม่รูว่้าการจบัชพีจรในแพทย์แผนจนีสามารถตรวจโรคได้ถึงระดบัไหน 

แต่เอ่ยเตือนสักค�าอย่างไรก็ดีกว่าหาสาเหตุของโรคไม่ได้เลย นางเพียง

หวังว่าวิชาแพทย์ของหมอในเมืองเซิ่งโจวจะยอดเยี่ยมพอ

พูดจบเย่ียเหมยก็ไม่สนใจสีหน้าท่าทางอึ้งงันของเกาเสียงและ

ภรรยาของเขา หันหลังกลับไล่ตามเยี่ยหย่วนไปอย่างรวดเร็วราวกับบิน 

"อาหย่วน ก่อนหน้าน้ีเจ้าเรยีนอยู่ท่ีส�านกัศกึษาป้ันซาน คงเคยเข้าไป

ในเมืองเซิ่งโจวบ้างกระมัง รู้หรือไม่ว่าโรงรับจ�าน�าไหนรับซ้ือของด้วย 

ราคาจริง พอข้าจ�าน�าของแล้ว พวกเราก็ไปซื้อของกัน เจ้ารู้หรือไม่ว่าจะ
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ซื้อพวกข้าวพวกธัญญาหารราคาสมเหตุสมผลได้จากไหน รู้หรือไม่ว่าที่

ไหนมีผ้าราคาถูกแต่สวยงามทนทานขาย..."

"ท่านถามทีละอย่างได้หรือไม่!" ในท่ีสุดเย่ียหย่วนก็ถูกนางท�าให้

ร�าคาญจนทนไม่ไหว จึงตะโกนเสียงดังขึ้นมา หลังตะโกนจบเขาก็พบว่า

เย่ียเหมยก�าลงัปิดปากหวัเราะ จงึอดโมโหเพราะความอายไม่ได้ แค่นเสยีง

ออกมาทีหนึ่งก่อนเดินมุ่งหน้าไปต่อ ทว่าคราวนี้เขาจงใจผ่อนฝีเท้าช้าลง

สองส่วน ให้เยี่ยเหมยไม่ต้องกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามหลังเขา

จากนอกเมืองถึงในเมืองต้องเดินอีกครึ่งชั่วยาม เย่ียเหมยจึงใช้

โอกาสอันหาได้ยากนี้ท�าความเข้าใจเบื้องต้นต่อเศรษฐกิจในยุคสมัยนี้ 

เงินหนึ่งต�าลึงเท่ากับเงินหนึ่งพวงหรือคือเท่ากับหนึ่งพันอีแปะ 

แรงงานวัยฉกรรจ์คนหนึ่งในหมู่บ้านเกาจยา หนึ่งวันจะหาเงิน 

ได้สามสิบอีแปะ สามารถซื้อข้าวกล้องซึ่งคุณภาพต�่าที่สุดได้สิบห้าชั่ง*  

แต่ถ้าใช้แลกเป็นเนื้อจะได้เพียงสามชั่ง ทว่าในเมืองเซิ่งโจวนั้นต่าง 

ออกไป แรงงานวัยฉกรรจ์หนึ่งวันสามารถหาเงินได้หกถึงเจ็ดสิบอีแปะ 

เย่ียหย่วนท�างานช่วยคนเขียนจดหมาย ถ้าโชคดีอาจได้ถึงเจ็ดแปดสิบ

อีแปะ มิน่าเขาถึงกล้าหนีออกจากบ้าน ทั้งยังกล้าพูดว่าจะหาเลี้ยงนาง 

'รุ่ยจี้' คือชื่อของโรงรับจ�าน�าที่เย่ียหย่วนแนะน�าแก่เย่ียเหมย ทว่า

พอมายืนอยู่หน้าประตูโรงรับจ�าน�าจริงๆ เย่ียหย่วนกลับไม่ยอมเข้าไป  

ซ�้ายังขัดขวางเยี่ยเหมยด้วย

เย่ียหย่วนถามขึ้นด้วยความระแวงสงสัย "ท่านมีของอะไรที่เอามา

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือ จิน เป็นหน่วยชั่งของจีน ที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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จ�าน�าได้ ถ้าไม่มีเงินจริงๆ พวกเราก็ไปหาอ๋ีเหนียงให้ช่วยคิดหาวิธี ท่าน 

ไม่ต้องเอาแม้แต่เสื้อผ้าที่ใส่มาจ�าน�า"

ค�าพูดนี้ท�าให้เย่ียเหมยอบอุ่นในใจ "อาหย่วน เจ้าวางใจได้ พ่ีรอง

ยังไม่ถึงข้ันจ�าน�าเสื้อผ้าหรอก เด็กดี หลบไปหน่อย พอจ�าน�าได้เงินมาก็

จะส่งเจ้าไปส�านักศึกษาอีกครั้งได้"

"ข้าบอกแล้วอย่างไรว่าไม่ไป" เย่ียหย่วนแค่นเสยีงเย็น แต่กลบัขยับ

หลบไปด้านข้างอย่างบงัคับตนเองไม่ได้ "ท่านไม่เชือ่ว่าข้าจะหาเลีย้งท่าน

ได้ใช่หรือไม่"

"เชื่อสิ น้องชายของข้าพูดอะไร ข้าก็เชื่อทั้งนั้น มีน้องชายคอยเป็น

ห่วงเป็นใยช่างดีโดยแท้ เพียงแต่ตอนน้ีเจ้ายังเด็กอยู่ รอโตแล้วค่อยมา

เลีย้งข้าก็ยังไม่สาย" เย่ียเหมยพูดพลางก้าวข้ามธรณีประตไูปพร้อมรอยย้ิม 

เบิกบาน รู้สึกจากใจจริงว่าการทะลุมิติมานี้ไม่นับว่าแย่นัก

เยีย่หย่วนก�าลงัยกเท้าจะก้าวเข้าโรงรบัจ�าน�า หกูลบัได้ยินเย่ียเหมย 

พูดกลัว้หวัเราะขึน้อกีครัง้ว่า "มน้ีองชายคอยเป็นห่วงเป็นใยช่างดโีดยแท้" 

ฝีเท้าจึงซวนเซ สะดุดธรณีประตูสูงและหวิดจะล้มคะม�าเข้าด้านใน

เมื่อเป็นเช่นนี้ ในโรงรับจ�าน�าก็มีคนหัวเราะเยาะออกมา เยี่ยหย่วน

จึงอายจนหูแดงอีกครั้ง

ผูท้ีห่วัเราะเยาะเย่ียหย่วนคอืสตรอีายย่ีุสบิสองนางท่ีอยู่ทางฝ่ังขวา

ภายในโรงรับจ�าน�า พวกนางสวมเสื้อคลุมกันเปื้อนผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด 

สีเขียวคราม ในมือกอบถ่ัวลิสง ยืนประกบซ้ายขวาอยู่ข้างเก้าอี้ตัวหนึ่ง  

บนเก้าอี้มีเด็กผู้หญิงตัวอ้วนกลมอายุสองสามขวบคนหนึ่งก�าลังก้มตัว 

ฟุบกับโต๊ะด้านหน้าเก้าอี ้มอืเลก็ขาวผ่องอ่อนนุ่มก�าลงัเขีย่ถ่ัวลสิงบนโต๊ะ
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ไปมา

"อาหย่วน ระวังหน่อย" เย่ียเหมยเห็นสตรีสองนางนั้นแกะถ่ัวลิสง

โยนใส่ปากเสร็จก็ทิ้งเปลือกลงพ้ืน พอเห็นนางกับเย่ียหย่วนเข้าประตู 

มาก็ขยับเข้าหากัน กระซิบกระซาบนินทาพวกตน ไม่มีมารยาทแม้แต่ 

น้อยนดิ นางจงึอดจะขมวดคิว้ถลงึตาใส่สตรสีองนางน้ันไม่ได้ "มองอะไรกัน 

ดูเด็กของบ้านพวกเจ้าให้ดี อย่าปล่อยให้นางเล่นถั่ว"

"พวกไส้แห้ง!" สตรีริมฝีปากบางทางด้านซ้ายสบถด่าเบาๆ ก่อน 

หันไปมองเด็กผู้หญิงแวบหนึ่ง พร้อมกันนั้นก็ตะคอกใส่สตรีอีกคน "ดู 

คุณหนูเล็กหน่อย"

"ไส้แห้งก็ยังดกีว่าเป็นบ่าวรบัใช้แล้วกัน" เย่ียเหมยแค่นเสยีงออกจมกู 

ก่อนเดินตรงไปยังโต๊ะก้ันทีติ่ดรัว้ลกูกรงไว้คร่ึงหนึง่ทางด้านซ้ายมอื ยกมอื

ล้วงในอกเสือ้ เตรยีมจะหยิบหยกเขยีวรปูปลาคูท่ี่อาจจะเป็น 'ค่าค้างคนื' 

ชิ้นนั้นออกมา

แต่เวลานีเ้องกลบัพลนัมเีสยีงร้องด้วยความตระหนกตกใจท�าอะไร

ไม่ถูกของบ่าวหญิงที่ว่านางไส้แห้งเมื่อครู่นี้ลอยมาจากด้านหลัง "พ่ีวั่น 

คุณหนูเล็กเป็นอะไรไปแล้ว!"

"ข้าก็ไม่รู!้ ใช่กินถ่ัวลงไปแล้วติดคอหรอืไม่" สตรอีกีคนท่ีอายุมากกว่า 

เล็กน้อยและบนศีรษะปักปิ่นเงินกุลีกุจออุ้มเด็กผู้หญิงขึ้นมาตบหลัง 

อย่างแรง "คุณหนูเล็ก! รีบคายออกมาเจ้าค่ะ รีบคายออกมา!"

"มัวแต่ยืนดูอยู่ท�าไม ยังไม่รีบไปตามหมอมาอีก ถ้าเย่ียเอ๋อร์เป็น

อะไรไป ข้าจะถลกหนังพวกเจ้า!"

ม่านประตูผ้าย้อมครามตรงกลางโรงรับจ�าน�าถูกแหวกออก สตร ี
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ในชดุหรหูราสงูศกัดิแ์ละบนศรีษะมเีครือ่งประดบัอญัมณอียู่เตม็นางหน่ึง

รีบร้อนว่ิงปราดไปยังเก้าอี้ทางขวามือ ด้านหลังนางมีสาวใช้อายุสิบเจ็ด

สิบแปดที่สวมเสื้อคลุมกันเปื้อนสีชมพูตามมาสองคน คร้ันได้ยินค�าส่ัง  

คนหน่ึงก็ยกชายกระโปรงวิ่งออกนอกประตู ส่วนอีกคนตามหลังสตร ี

สงูศกัด์ิมาหยุดข้างเด็กผูห้ญงิ นางผลกัพ่ีว่ันออกไปก่อนยกมอืตบหลงัเดก็

แทน "พวกเจ้าสองคนดแูลคุณหนูเล็กอย่างไร แคช่ั่วครู่เดยีวคุณหนูเล็กก็

กลายเป็นเช่นนี้เสียแล้ว!"

เด็กผู้หญิงในเวลานี้ไหนเลยจะยังมีท่าทางเหมือนหยกเจียระไน 

เช่นเมือ่ครู ่ลิน้จกุปาก ผวิหนงักลายเป็นสม่ีวง ตาเหลอืก หายใจถ่ี สองมอื

ยิ่งดึงทึ้งคอเสื้อไหมบุนวม แสดงท่าทางทรมานเจียนสิ้นใจออกมา

"หยุดมอื! พวกเจ้าท�าเช่นนีจ้ะท�าให้นางตาย" เย่ียเหมยก้าวกระโดด

ไม่กี่ก้าวไปถึงเบื้องหน้าเด็กผู้หญิง ผลักสาวใช้ที่ตบหลังนางอยู่ออกก่อน

แย่งตัวเด็กมา จากนั้นก็คุกเข่าข้างหนึ่งลงพื้น จับตัวเด็กคว�่าหน้าลงพาด

กับเข่าข้างที่ตั้งขึ้น ก่อนจะใช้ฝ่ามือเคาะหลังนาง

"เจ้าท�าอะไร!" สาวใช้ท่ีถูกผลักกับหมัวมัวอีกสองคนไม่ได้ปราด 

มาห้าม เพียงแต่ยืนต่อว่าเยี่ยเหมยด้วยความตระหนกตกใจอยู่ที่เดิม

สตรีสูงศักดิ์นางนั้นก็ถูกเยี่ยเหมยท�าเอาตกใจจนตะลึงไปเช่นกัน 

ครั้นเห็นเยี่ยเหมยเคาะหลังเด็กไปหลายทีถึงค่อยได้สติกลับมา ท�าท่าจะ

ยื่นมือมารั้งห้าม

แต่เวลานี้เองเด็กผู้หญิงพลันไอออกมา บนพื้นมีถั่วลิสงเปื้อนเลือด

เพิ่มมาเม็ดหนึ่ง หลังไออีกสองทีก็พลันร้องไห้จ้าในที่สุด

"เรยีบร้อยแล้ว" เย่ียเหมยผ่อนลมหายใจยาว ประคองตวัเดก็วางลง
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บนพ้ืน ส่วนตนเองก็ลกุขึน้ยืนตาม คิดไม่ถึงว่าเดก็ผูห้ญิงจะกอดขานางไว้ 

เย่ียเหมยท่ีเพ่ิงจะยืนตรงได้พลันรู ้สึกวิงเวียนศีรษะ ร่างกายโงนเงน  

ถ่วงให้เด็กล้มลงกับพื้นไปด้วย

โชคดีอย่างมากที่ขณะล้มลงนางนึกถึงเด็กในท้องจึงย่ืนมือยันพ้ืน

ไว้โดยจิตใต้ส�านึก ท�าให้ล้มไม่แรง ทว่าเด็กกลับล้มแผ่ลงกับพื้นตามแรง

นาง เสียงร้องไห้หวีดแหลมบาดแก้วหูจึงดังขึ้นมาอีกทันที

เห็นดังนี้สตรีสูงศักดิ์ก็ออกปากพูด "ยังไม่รีบอุ้มคุณหนูเล็กข้ึนมา

อีก!" 

สาวใชแ้ละแม่นมที่ด้านข้างแย่งกันพุง่ตัวมาหาเดก็ สดุท้ายยงัเปน็

พี่วั่นนางนั้นใช้สะโพกใหญ่ๆ ของตนเองดันคนทั้งหลายออก ก่อนรวบตัว

เด็กผู้หญิงมาโอ๋ปลอบในอ้อมแขน ทิ้งให้เย่ียเหมยก่ึงยืนก่ึงนั่งอยู่บนพ้ืน

คนเดียวด้วยท่าทางสติล่องลอยอยู่บ้าง

"พ่ีรอง ท่านไม่เป็นอะไรใช่หรอืไม่!" เมือ่ครูม่สีตรอียู่เยอะ เย่ียหย่วน

ไม่กล้าเฉยีดมาใกล้ แต่ครัน้เหน็เย่ียเหมยหกล้ม เขาไหนเลยจะยังจ�าเรือ่ง

ชายหญิงแตกต่างกันได้อกี รบีพุ่งตัวมาประคองเย่ียเหมยลุกข้ึนด้วยความ

เป็นกังวลทันที

"ไม่เป็นไร" เย่ียเหมยถูนวดฝ่ามือท่ีเมื่อครู่ใช้ยันพ้ืนเล็กน้อย นางก็

บอกแล้วว่าแม่นมสองคนน้ันไร้จิตส�านึกรับผิดชอบ ท้ิงเปลือกถ่ัวไปทั่ว 

พอล้มใส่ก็เจ็บโดยแท้

"เมื่อครู่ต้องขอบคุณแม่นางจริงๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือทันเวลา  

ชุนเถา ให้รางวัล"

ตอนน้ีสตรีสูงศักดิ์ได้สติกลับมาเต็มที่แล้ว นางน่ังลงริมโต๊ะอย่าง
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ช้าๆ เพิ่งจะพูดจบตรงหน้าเยี่ยเหมยก็มีแท่งเงินเล็กๆ สีขาวหิมะแท่งหนึ่ง

ยื่นมา

"ให้เจ้า" ชุนเถาที่เมื่อครู่ถูกเย่ียเหมยผลักไปด้านข้างเบะปากพูด  

บนหน้ามีแววหยิ่งยโสอยู่หลายส่วน

ชาติก่อนเย่ียเหมยเริ่มเข้าสู ่วงการพ่ีเล้ียงเด็กต้ังแต่อายุสิบหก  

เป็นพ่ีเลี้ยงส่วนตัวต้ังแต่อายุย่ีสิบสอง นางเคยเห็นพ่อแม่และญาติๆ  

มานับประเภทไม่ถ้วน เจอเหตุการณ์เช่นนีจ้งึไม่ได้มท่ีาทเีดอืดดาลขุน่เคอืง

เหมือนที่เย่ียหย่วนแสดงออกมา เพียงแต่ปัดมือของชุนเถาออกแล้วย้ิม

บางๆ พลางว่า "ไม่เป็นไร ข้าเพียงแต่ทนเห็นพวกท่านท�าร้ายเด็กไม่ได้"

"สะใภ้ใหญ่จั่น ท่านหมอมาแล้วเจ้าค่ะ!" เวลานี้เองสาวใช้ที่เมื่อครู่

ว่ิงออกไปก็เร่งรดุน�าชายชราร่างอ้วนท้วมทีม่ใีบหน้ากลมดกิผูห้นึง่เดนิเข้า

ประตูมา "โชคดีที่ท่านหมอเถียนยังอยู่ที่โรงไหมของพวกเรา"

"ได้ยินว่ามเีด็กกินอะไรเข้าไปแล้วตดิคอ คนเล่า เอ๊ะ!" เถียนหนานซงิ 

ยังพูดไม่จบก็มองเหน็เด็กผูห้ญิงทีถู่กแม่นมอุม้อยู่และก�าลงัร้องไห้สะอกึ

สะอื้นไม่หยุด จึงก้าวเท้าเดินไปหา ดวงตาเบิกโต "เมื่อครู่ตอนสาวใช้นาง

นีไ้ปเรยีกข้าได้บอกว่าก�าลงัตบหลงัให้เด็กอยู่ ข้าก็คดิว่าแย่แล้ว ไม่รูม้เีดก็

ตั้งเท่าไรท่ีมีอาหารติดคอ แต่กลับถูกตบหลังจนท�าให้ตาย คิดไม่ถึงว่า 

พวกท่านจะจับพลัดจับผลูช่วยเด็กเอาไว้ได้"

"ท่านหมอ อาหารติดคอไม่ควรตบหลังอย่างนั้นหรือ" เย่ียหย่วน 

หันหน้ากลับไปมองเยี่ยเหมยแวบหนึ่งด้วยความประหลาดใจ ในดวงตา

มแีววสงสยัอยู่บ้าง หลงัก้าวมาคารวะเถียนหนานซงิแล้วจงึเอ่ยถามอย่าง

เคารพนบนอบ
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เถียนหนานซิงมีรูปร่างหน้าตาใจดี สัมผัสคลุกคลีและรักษาโรคให้

เด็กมาเป็นเวลานาน นิสัยก็ร่าเริงเบิกบาน แม้แต่ถูกเย่ียหย่วนเอ่ยถาม

เฉียบพลันก็ยังอธิบายอย่างมีน�้าอดน�้าทน "คนเราหายใจเข้าออกผ่าน 

ล�าคอ เดก็ตวัยังเลก็ ล�าคอก็ย่ิงเลก็ มสีิง่แปลกปลอมผ่านเข้าไปกเ็สีย่งจะ

อุดล�าคออยู่แล้ว ถ้าตบหลังด้วยก�าลังแรงจนท�าให้ส่ิงแปลกปลอมหลุด

เข้าไปลกึไม่ได้ย้อนกลบัออกมา เด็กก็จะมอีนัตราย ข้าเห็นตัวอย่างมามาก 

แค่ไม่กี่อึดใจเด็กก็ยากจะช่วยไว้ได้แล้ว แต่เด็กคนนี้กลับโชคดีนัก"

"อ้อ...ขอบคุณท่านหมอท่ีช่วยคลายข้อสงสัย" เย่ียหย่วนลาก 

เสยีงยาว จงใจปรายตามองสตรสีงูศักดิน์างนัน้แวบหน่ึงก่อนจะถอยกลบั

ไปยืนข้างเยี่ยเหมยอีกครั้ง

เถียนหนานซิงเองก็จับแขนเด็กมาตรวจชีพจรเสร็จเรียบร้อย  

พยักหน้าก่อนว่า "ใช้ได้ ไม่เป็นไรแล้ว ข้าบอกให้น�าถ่ัวลสิงกับผลเหอเถา*  

ให้นางกินนิดเดียว ไม่ได้ให้นางกินทั้งลูก ต่อไปต้องระวังหน่อย"

"ล�าบากท่านหมอเถียนแล้ว ชุนหลัน ไปส่งท่านหมอเถิด" สตร ี

สงูศกัดิไ์ม่ได้อธิบายอะไร โบกมอืส่งสายตาให้สาวใช้ทีเ่พ่ิงเข้าประตมูายงั

ไม่หายหอบ

เถียนหนานซิงเพ่ิงจะเดินออกประตูไป สตรีสูงศักด์ิก็ดึงปิ่นมุก 

เกลี้ยงเกลามันวาวอันหน่ึงบนศีรษะลงมาย่ืนให้เย่ียเหมยเองกับมือ  

"แม่นางท่านนี้ เมื่อครู่สาวใช้บ้านข้าเสียมารยาทไป เย่ียเอ๋อร์ลูกสาว 

คนเล็กของข้าได้แม่นางช่วยไว้จึงพ้นจากอันตราย มิเช่นนั้นก็ไม่อยากจะ

คดิถึงผลลพัธ์เลย ของขวัญขอบคุณนีไ้ม่เพียงพอจะแสดงความซาบซึง้ใจ

* เหอเถา หมายถึงวอลนัท
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ของข้าได้แม้แต่เศษเสี้ยว ขอแม่นางอย่าได้รังเกียจ"

แม้สตรีสูงศักดิ์ปากจะพูดจาน่าฟัง กิริยาท่าทางก็ดูระมัดระวังให้

ความเคารพ แต่เย่ียเหมยท่ียืนเผชิญหน้ากับนางกลับยังคงมองเห็นแวว

ดแูคลนจากในดวงตาของนางได้ ทว่าสตรชีาตกิ�าเนดิสงูนางหน่ึงสามารถ

เอ่ยปากขอบคุณคนที่มีท่าทางเหมือนขอทานคนหน่ึงได้เพ่ือบุตรสาว  

ในยุคสมัยนี้ถือว่าหาได้ยากแล้ว

เย่ียเหมยย่ืนมือไปรับปิ่นน้ันมาเสียบแทนปิ่นไม้สลักลายบนศีรษะ 

ก่อนยกย้ิมมมุปาก "เช่นน้ันถ้าข้าปฏิเสธก็เป็นการไม่เคารพแล้ว ทว่าต้อง

ขอพูดตามตรง ที่เมื่อครู่นี้ท่านหมอบอกให้น�าถ่ัวลิสงกับผลเหอเถาให้ 

เด็กกิน นั่นเป็นการบ�ารุงเถ่ีย* กับซิน** แต่อันท่ีจริงเด็กวัยนี้ควรต้อง 

เน้นบ�ารุงไก้*** ให้กินของเสริมสร้างกระดูกอย่างพวกน�้าแกงต้มกระดูก 

ถั่วเหลือง เต้าหู้ให้มาก" 

รับของผู้อื่นมาแล้ว เย่ียเหมยก็รู้สึกว่าต้องพูดอะไรสักหน่อย เด็ก 

คนนี้สองขวบได้แล้วกระมัง ดูเหมือนจะยังเดินไม่ได้ ถ้ายังอุ้มอยู่ตลอด

เช่นนี้คงได้เป็นง่อยกันพอดี

ใครเลยจะรู้ว่าเย่ียเหมยเพ่ิงจะพูดจบ พ่ีวั่นท่ีอุ้มเด็กอยู่จะเบ้ปาก 

พึมพ�าเบาๆ "มขีองดีอะไรท่ีสกุลจัน่ไม่มบ้ีาง กลับจะให้เดก็ไปแทะกระดกู? 

เต้าหู้เป็นของราคาถูกที่ชาวบ้านสามัญชนกินกัน คุณหนูเล็กสูงศักดิ ์

เช่นนี้ไหนเลยจะเอาเข้าปากลง"

* เถี่ย หมายถึงธาตุเหล็ก

** ซิน หมายถึงธาตุสังกะสี

*** ไก้ หมายถึงธาตุแคลเซียม
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"หุบปาก! ชุนเถา อุ้มคุณหนูเล็กมา พวกเรากลับคฤหาสน์ ชุนหลัน 

กลับไปเดี๋ยวบอกหยางหมัวมัวด้วยว่าแม่นมสองคนน้ีไม่เหมาะสมจะ 

ให้ดูแลคุณหนูเล็กแล้ว ขายออกไปเสียทั้งสองคน!" สตรีสูงศักดิ์สีหน้า 

เข้มขึ้น กล่าวจบก็พยักหน้าให้เยี่ยเหมยน้อยๆ ก่อนหมุนตัวเดินออกจาก

โรงรับจ�าน�าพร้อมกับชุนหลันที่เพิ่งเข้าประตูมา

ชนุเถาเดินตามอยู่ด้านหลงัสตรสีงูศักดิ ์ท�ายืดคอแค่นเสยีงออกจมกู

ข่ม แม่นมทั้งสองคนมีท่าทางดั่งเสียบุพการี แต่ด้วยรู้นิสัยใจคอของสตรี

สูงศักดิ์ดี จึงได้แต่เดินหน้าสลดตามหลังไป

"ข้าก็บอกแล้วมิใช่หรือว่าไส้แห้งก็ยังดีกว่าเป็นบ่าวรับใช้ผู้อื่น"  

เย่ียเหมยเหน็แม่นมทัง้สองก�าลงัจะก้าวข้ามธรณีประตก็ูพลนัพดูขึน้อย่าง

เย็นเยียบ เห็นเพียงฝีเท้าสตรีทั้งสองชะงักไป ตัวหวิดจะพุ่งล้ม นางก็อด

จะปิดปากหัวเราะไม่ได้ 

"อาหย่วน พี่รองแก้แค้นให้เจ้าแล้วนะ"

"พ่ีรอง ท่านรู้วิธีช่วยชีวิตเด็กคนนั้นได้อย่างไร" เยี่ยหย่วนไม่สนใจ

เย่ียเหมย แต่จ้องตาของนางตรงๆ พลางเอ่ยถาม เย่ียหย่วนที่ยังอายุ 

ไม่เต็มสิบสามมีความสูงเท่าเย่ียเหมยแล้ว บนใบหน้าอ่อนเยาว์กลับมี 

ค�าว่า 'สงสัย' เขียนอยู่เต็ม

"เจ้าไม่รู้หรือ" เยี่ยเหมยใจกระตุกวาบ นึกขึ้นได้ว่าที่นี่มิใช่สถานที่ที่

เหมาะแก่การคุย หลังย้อนถามเสร็จก็พลันเบี่ยงประเด็น "แค่เห็นสาวใช้

สองคนนั้นผลัดกันอุ้มเด็กก็รู้สึกเหน่ือยแทนแล้ว ในเม่ือเดินไม่ได้ก็เอา 

รถเข็นเด็กมาเข็นสิ ถ้าไม่ได้จริงๆ ถนนในเมืองออกจะเรียบขนาดนี้ ใช ้

รถหัดเดินมาให้เด็กเดินเองก็ได้"
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"รถอะไร" ความสนใจของเย่ียหย่วนถูกเบนออกไปชั่วคราวอย่างที่

คิดไว้ แต่ก็ย่ิงงุนงงสนเท่ห์กว่าเก่า "รถเข็นเด็กกับรถหัดเดินท่ีท่านว่าคือ

อะไรกัน ไฉนข้าถึงไม่เคยได้ยินมาก่อน"

"ไม่เคยได้ยินได้อย่างไร ครอบครัวที่มีลูกก็มีกันทั้งนั้น" เย่ียเหมย 

จ้องมองนายบ่าวไม่ก่ีคนท่ีจากไปไกลแล้ว ในใจก�าลังนึกถึงเด็กผู้หญิง 

ตัวขาวจ�้าม�่าเหมือนตุ๊กตากระเบื้องเคลือบคนนั้นจึงใจลอยไปชั่วขณะ 

เผลอหลุดปากพูดเรื่องในหัวออกมา หารู้ไม่ว่ากลายเป็นท�าให้คนใน 

โรงรับจ�าน�าจ�านวนมากกว่าเก่าข้องใจ

"ก่อนข้าจะมาเป็นหลงจู ๊โรงรับจ�าน�ารุ ่ยจี้แห่งเมืองเซิ่งโจวเคย

ตระเวนไปทั่วสารทิศ สามารถนับได้ว่ามีประสบการณ์ความรู้กว้างขวาง 

แต่ก็ไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นรถอะไรที่แม่นางน้อยพูดถึงเช่นกัน"

ก่อนหน้านี้ในโรงรับจ�าน�ารุ่ยจี้มีเพียงลูกจ้างเล็กๆ คนหน่ึงนั่งอยู่ 

หลังโต๊ะก้ัน ถ่ัวลิสงท่ีเด็กผู้หญิงกินก่อนหน้านี้เป็นของที่ทางร้านมีไว้ให้

แขกท่ีเป็นบคุคลใหญ่โต ตอนทีถ่ั่วติดคอเด็กผู้หญิง ลกูจ้างก็ตกใจแทบแย่ 

ตาลีตาเหลือกเปิดประตูข้างในออกไปเรียกหลงจู๊ท่ีอยู่เรือนด้านหลังให้

ออกมา

ขณะหลงจู๊มาถึงก็ได้เห็นเยี่ยเหมยแสดงฝีมือช่วยเด็กพอดี ถ้ามิใช่

ได้เห็นด้านสุขุม ใจเย็น มีความรับผิดชอบของเย่ียเหมยมาก่อน หลงจู ๊

ท่านนีก้ไ็มม่ีทางเอ่ยปากพดูคยุกบัแมน่างน้อยทีส่วมชดุเก่าขาดนางหนึง่

"รถเขน็เด็กคือรถคันเลก็ทีส่ามารถวางเดก็ไว้ข้างในแล้วผูใ้หญ่ก็เข็น

เดินได้ ส่วนรถหัดเดินก็สามารถวางเด็กไว้ข้างในแล้วให้เด็กก้าวสองเท้า

เดนิเองได้อสิระ ไม่ต้องให้ผูใ้หญ่คอยอุ้มอยู่ตลอด" เย่ียเหมยอธิบายพร้อม
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กับท�าท่าประกอบอย่างตั้งอกตั้งใจ

จะอย่างไรเยี่ยหย่วนก็ยังเด็ก เคยได้ยินได้เห็นอะไรมาไม่มาก ทว่า

ถ้าเป็นของท่ีแม้แต่หลงจูท๊ีด่ฉูลาดเฉยีบแหลม สายตากว้างไกลยังไม่เคย

เห็น เยี่ยเหมยก็คิดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นหนทางหาเงินก็เป็นได้

"มีรถเช่นน้ีด้วยหรือ" หลงจู๊ฟังอยู่ครู ่ใหญ่ก็ยังมีสีหน้างุนงง จึง 

เอียงศีรษะมองไปยังมุมทางขวามือ "หลายปีมานี้ข้าอยู่แต่ที่เมืองเซิ่งโจว

โดยตลอด กลับเป็นนายน้อยที่เดินทางไปเล่าเรียนอยู่ข้างนอก ไม่ทราบ

เคยเห็นของเช่นนี้หรือไม่ขอรับ"

"ไม่เคย" 

เสียงทุ้มต�่านุ่มหูของบุรุษดังลอยมา เย่ียเหมยมองไปตามเสียงถึง

ได้พบว่ามปีระตูลบับานหน่ึงซ่อนอยู่ตรงมมุทีไ่ม่สะดดุตา เงาร่างสงูในชดุ

แพรตวัยาวสนีลิร่างหนึง่เอนตัวพิงวงกบประต ูตวัเขาสงูจนเกือบเท่าประตู

ข้างบานเล็กบานน้ัน เขามีคิ้วดาบพาดเฉียง ดวงตาเจิดจ้าเป็นประกาย 

จมกูโด่ง รมิฝีปากบาง เมือ่รวมกันก็กลายเป็นใบหน้าทีห่ล่อเหลา น่าเสยีดาย 

ที่ริมฝีปากบางที่เม้มอยู่นั้นกลับให้ความรู้สึกเคร่งขรึมเย็นชา

"ของท่ีเจ้าพูดท�าออกมาได้จริงๆ ใช่หรือไม่" ขณะเย่ียเหมยยังถูก

บคุลกิลกัษณะของชายหนุม่ท่ีถูกเรยีกว่า 'นายน้อย' ท�าให้หลงใหลอยู่น้ัน

เอง เขาก็เดนิมายกชายชดุลงนัง่บนเก้าอีต้วัท่ีเดก็ผูห้ญิงนัง่อยูก่่อนหน้านี้

แล้ว ท่าทางดงูามสง่าสบายๆ อย่างย่ิง จากน้ันเขาก็เลือ่นสายตาไปขมวดค้ิว 

ให้คนหนุ่มที่ด้านหลังหลงจู๊ "ยกเก้าอี้ให้แขก"

"หา? ขอรับ" ลูกจ้างตะลึงไป ก่อนจะรีบท�าตามค�าสั่งโดยไม่รู้ตัว  

แต่ทว่าลูกจ้างกลับไม่รู้จักคุณชายที่เดินออกมาจากประตูข้างบานเล็ก
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จะว่าไปคุณชายท่านน้ีเพ่ิงเข้าร้านมาได้ไม่ถึงครึ่งช่ัวยาม แต่พอ 

ได้ยินว่าเขามา หลงจู๊ก็เชื้อเชิญให้เขาไปเรือนด้านหลังอย่างเคารพ

นบนอบแล้ว เพียงไม่นานสะใภ้ใหญ่ของสกุลจัน่ก็พาคนกลุม่หน่ึงเดนิพรึบ่

เข้ามา หลังปล่อยบุตรสาวกับแม่นมสองคนไว้ในโถงแล้วก็ตามเข้าไปที่

เรือนด้านหลัง

ลกูจ้างเดิมคิดจะขวาง แต่ในเมอืงเซิง่โจวมใีครกล้าขวางสะใภ้ใหญ่

จั่นท่านนี้บ้างเล่า นางมีบิดาที่เป็นเจ้าเมืองเซิ่งโจวหนุนหลังอยู่ มิหน�าซ�้า

เห็นสะใภ้ใหญ่จั่นมีสีหน้าท่าทางเหมือนมาหาเรื่องคน ใครเลยจะกล้า

เข้าไปแหย่หนวดเสือ

เรื่องทีท่�าให้คนคดิไม่ถึงคือสะใภ้ใหญ่จั่นเดนิวนรอบเรือนด้านหลัง

แล้วไม่พบคนจงึฮดึฮดัจากไป แต่คุณชายท่านน้ีกลับเดนิออกมาจากประตู

ข้างบานเล็กของโรงรับจ�าน�า

ลูกจ้างก�าลังบ่นว่าแปลกอยู่ในใจ แต่กลับย้ายเก้าอี้สองตัวมาวาง

ลงข้างเย่ียเหมยสองพ่ีน้องได้อย่างคล่องแคล่ว หลังวางเรยีบร้อยถึงได้เกา

ศรีษะมองไปทางผูเ้ป็นหวัหน้าอย่างความรูส้กึช้า ในใจลอบคดิว่าแย่แล้ว 

เมื่อครู่เขาได้ยินค�าสั่งของคุณชายท่านนี้ก็จัดการทันทีโดยไม่ได้ถาม 

ความเห็นของหลงจู๊ก่อน

ยังดทีีห่ลงจูไ๊ม่มท่ีาทีจะเอาผดิตน เพียงแต่โบกมอืบอกให้เขาไปอยู่

ด้านข้าง
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เย่ียเหมยไม่อาจไม่ยอมรบัว่าตนเองเป็นพวก 'คลัง่ไคล้เสยีง' แม้จะ

รู้สึกว่าชายหนุ่มดูเย็นชา แต่เสียงของเขาทุ้มนุ่ม จัดอยู่ระดับชั้นเลิศ  

ได้ยินเสียงเช่นนี้นางก็แทบเสียความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง 

พยักหน้าอย่างปราศจากความลังเล "ย่อมท�าได้แน่นอน"

ได้ยินเช่นนี้ ชายหนุ่มก็ยกมุมปากน้อยๆ "ไม่ทราบว่าของสองอย่าง

ที่เจ้าพูดมาต้องใช้เวลาท�าเท่าไร"

"อย่างมากห้าวัน" เย่ียเหมยคิดดูแล้วเห็นว่าของทั้งสองอย่างไม่ได้

ซบัซ้อน ถ้าหาช่างไม้ฝีมอืดมีาได้สกัคนก็อาจท�าเสรจ็ได้ภายในเวลาเพียง

สามวัน แต่เพื่อความแน่นอนปลอดภัย นางจึงบวกเพิ่มไปอีกสองวัน

อันที่จริงเวลาน้ีเย่ียเหมยระงับความเบิกบานยินดีในใจไม่อยู่แล้ว 

มันจึงหลุดออกมาผ่านน�้าเสียง ควรต้องรู้ว่าคนผู้น้ีเป็น 'นายน้อย' ของ 

หลงจู๊ ซักถามละเอียดเช่นนี้จะต้องเพราะอยากสั่งท�าให้เด็กในบ้าน

7
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แน่นอน กิจการยังไม่ทันเปิดอย่างเป็นทางการก็มีรายการสั่งจองแล้ว  

ช่างโชคดีเสยีนีก่ระไร! นางคิดค�านวณในใจอย่างรวดเรว็ว่าควรบอกราคา

เท่าไรดี

อาจเพราะประกายวิบวับในดวงตานางฉายชัดเกินไป อีกฝ่าย 

จึงพลันเปลี่ยนประเด็น "เมื่อครู่บ่าวของสกุลจั่นด่าเจ้าว่าไส้แห้ง เหตุใด

เจ้าถึงยังช่วยคุณหนูเล็กของพวกนั้นอีก"

"หะ...หา?" เย่ียเหมยทีนึ่กว่าจะเข้าสูข้ั่นตอนบอกราคามนึงงไปทันที 

ปากเผยอค้าง มองใบหน้าเย็นชาขรมึเคร่งของบรุษุ มองเข้าไปในนยัน์ตา

ล�า้ลกึทีม่แีววกังวลสงสยัของเขา ครูใ่หญ่ถึงตอบกลบัไป "ท่านก็พูดอยู่ว่า

เป็นบ่าวที่ด่าข้า แล้วเก่ียวอะไรกับเด็กด้วยเล่า จะให้ข้ามองดูเด็กที่เป็น 

ผู ้บริสุทธ์ิต้องตายไปเพราะเหตุนี้อยู่เฉยๆ ข้ากลับเอาชนะจิตส�านึก 

รู้ผิดชอบไม่ได้"

"เจ้าไม่กลัวว่าถ้าเกิดช่วยไม่ทัน เด็กคนนั้นยังคงจะตายเช่นเดิม  

ถึงเวลาน้ันเจ้าจะท�าอย่างไร" แววตาชายหนุ่มเข้มขึ้น สายตาท่ีมอง 

เยี่ยเหมยเคร่งขรึมจริงจัง เหมือนว่าก�าลังรอคอยค�าตอบที่มีความส�าคัญ

ต่อเขาอย่างไร้ใดเทียม

"ภายใต้สถานการณ์พรรค์น้ัน ถ้ารอข้ากังวลเสร็จค่อยลงมือช่วย  

มีหรือจะยังช่วยเด็กไว้ได้ ข้าจึงท�าได้เพียงท�าตามใจต้องการ ถึงแม้ 

หลังจากน้ันต้องถูกคนประณามกล่าวโทษ แต่อย่างน้อยก็ไม่มีอะไรต้อง

ละอายแก่ใจ" 

เดิมทีเยี่ยเหมยไม่ได้คิดจะพูดมากเพียงนี้ แต่ถูกเขากระตุ้นเตือนก็

รู้สึกว่าการกระท�าก่อนหน้านี้ของตนเองหุนหันเอาแต่อารมณ์เกินไป ผู้ท่ี
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ในท้องมทีารกอยูแ่ต่ยังวู่วามเพียงน้ัน ถ้าเกิดเหตไุม่คาดฝันอะไรข้ึนมาจะ

ท�าอย่างไร

"ท�าตามใจต้องการ ไม่มอีะไรต้องละอายแก่ใจ..." เมือ่ได้ยินค�าตอบ

ของเยี่ยเหมยแล้ว อีกฝ่ายก็จมอยู่ในภวังค์ความคิด

เยี่ยเหมยเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้ว นางยังมีสิ่งที่ต้อง

ท�าอกีกองใหญ่จะมวัเสยีเวลาไม่ได้แล้ว เดิมทนีางคดิจะล้วงเอาหยกเขียว

รูปปลาคู่ออกมา แต่พอมองเห็นปิ่นไม้ที่ถืออยู่ก็ได้ความคิด ดึงปิ่นมุกบน

ศีรษะลงมา ก่อนยื่นไปเบื้องหน้าหลงจู๊ของโรงรับจ�าน�า "หลงจู๊ใช่หรือไม่ 

รบกวนดูปิ่นนี้ทีว่าจะได้ราคาเท่าไร"

"นี่มิใช่ของขวัญขอบคุณจากสะใภ้ใหญ่จั่นหรอกหรือ" หลงจู๊ยื่นมือ

ไปรับมาก่อนพูดพึมพ�า

"นางให้ข้าแล้วก็เป็นของข้า อีกท้ังสิ่งของไม่มีชีวิต คนสิถึงมีชีวิต  

ข้าไม่มข้ีาวจะกินอยู่แล้ว จะให้แทะไข่มกุน้ีแทนหรือไร" เย่ียเหมยย้ิมน้อยๆ 

รู้สึกว่าตนเองกลับสู่ภาวะปกติแล้ว เมื่อครู่นางหวิดจะถูกเสียงของผู้เป็น

คุณชายท�าให้หลงใหลจนลืมจุดประสงค์เดิม จึงแลบลิ้นก่อนเอ่ยเร่ง  

"หลงจู๊ รบกวนท่านเร็วหน่อย"

"ลงุหู ป่ินของสะใภ้ใหญ่จัน่ทีคุ่ณภาพแย่ทีส่ดุยังมรีาคาเกินสบิต�าลงึ 

ในเมื่อเป็นของเก่า ท่านก็ให้ราคาสิบต�าลึงแก่...แม่นางท่านนี้แล้วกัน" 

เวลานี้สีหน้าของเขากลับมาเย็นชาเหมือนเก่าแล้ว กวาดตามองการ 

แต่งกายที่มีสีสันเรียบง่ายสบายตาของเยี่ยเหมยปราดหน่ึง ในดวงตา 

วาบแววระแวงสงสัย 

"สิบต�าลึง?!" เย่ียเหมยได้ยินก็ดีดลูกคิดในใจทันที เงินหน่ึงต�าลึง
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เทียบเป็นเงินสมัยน้ีเท่ากับหน่ึงพันอีแปะ เช่นนั้นสิบต�าลึงก็เท่ากับ 

หนึง่หมืน่อีแปะ! คิดไม่ถึงว่าตนเองจะเหยียบลงบนเส้นทางเศรษฐเีงนิหมืน่ 

เร็วขนาดนี้

"อ้ืม นอกจากน้ีข้าจะจ่ายค่ามัดจ�าให้เจ้าอีกห้าต�าลึง เจ้ามีเวลา 

สามวันในการท�ารถเข็นเด็กและรถหัดเดินให้เสร็จแล้วส่งไปยังคฤหาสน์

สกลุจัน่ทางทศิใต้ของเมอืง เช่นนีเ้ป็นอย่างไร" เขาท่องประโยคว่า 'สิง่ของ

ไม่มีชีวิต คนสิมีชีวิต' น้ันอยู่ในใจ พลางมุมปากยกข้ึนน้อยๆ เสียงย่ิง 

นุ่มหูกว่าเดิม

การค้าชุดแรกท่ีเพ่ิงจะบินจากไปอย่างไร้ปรานีติดปีกบินกลับมา 

อีกครัง้ อกีทัง้เสยีงบอกราคาน้ีกต็รงกับใจนางพอดบิพอด ีท�าให้นางได้ยิน

แล้วคันยุบยิบในใจ 

เย่ียเหมยพยักหน้าหงึกหงักด้วยความตื่นเต้นพลุ่งพล่าน "ได้เลย 

เพียงแต่เวลาเพียงสามวันอาจจะท�าได้แค่ใช้งานได้ ไม่อาจท�าให้ 

วิจติรบรรจง" ดจูากเสือ้ผ้าอาภรณ์และบคุลิกท่าทางสง่างามของคุณชายหนุ่ม 

ฐานะทางบ้านจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอน ด้วยฐานะเช่นน้ี ถ้าเกิดคน 

ในบา้นเขาไม่ถกูใจของกไ็ด้ไม่คุม้เสียแล้ว ต้องพดูกนัให้เข้าใจก่อนถงึจะ

ใช้ได้

"แค่ใช้งานได้ก็พอ" เขากลับไม่มีความเห็นขัดข้อง

ค�าตอบนีท้�าให้เย่ียเหมยดใีจ รอยย้ิมงามสดใสบนใบหน้าอย่างไรก็

ปิดไม่อยู่ "ตกลง ข้าจะท�าให้คุณชายกับฮูหยินพอใจได้แน่นอน"

ได้ยินเช่นนีเ้ขาก็ขมวดคิว้ สดุท้ายยังคงไม่ได้พูดอะไร เพียงแต่ขณะ

เย่ียเหมยรับเงินและเตรียมจะจากไปพร้อมกับเย่ียหย่วน เขากลับพลัน
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เสรมิขึน้อกีประโยค "วิงเวียนศีรษะก็เป็นอาการป่วย แม่นางอย่าได้ละเลย"

ค�าพูดนี้ท�าให้เย่ียเหมยที่เพ่ิงจะก้าวข้ามธรณีประตูร่างไหวเอนได้

ส�าเรจ็ ท้ังยังหวิดจะหกล้ม นางจงึหันหน้ากลบัไปอย่างเข่นเข้ียว "ขอบคณุ

คณุชายมากท่ีเตอืน ข้าจะดแูลตนเองให้ดี" นีม่นัจงใจชดัๆ คดิไม่ถึงว่าคน

ที่ดูหล่อเหลาเย็นชาผู้หนึ่งจะถึงกับชอบเห็นคนขายหน้า!

ถ้ารู้ว่าตอนนี้ในใจเย่ียเหมยคิดอะไร จั่นอว๋ินหยางจะต้องมีสีหน้า

ไม่อยากเชื่อแน่นอน! 

มีแต่สวรรค์ที่รู้ว่าขณะเห็นร่างผ่ายผอมบอบบางของเย่ียเหมยถูก

เดก็อายุราวสองขวบอย่างเย่ียเอ๋อร์ถ่วงจนล้มลงกับพ้ืน เขาเกือบจะย้ังเท้า

ตนเองไม่อยู่ หวิดจะพุ่งออกไปประคองนาง ความรู้สกึทีไ่ม่คุน้เคยน้ีแม้แต่

เขาเองก็ยังอธิบายสาเหตุไม่ได้ ค�าเตือนด้วยน�้าเสียงอบอุ่นน้ันอันที่จริง

เป็นถ้อยค�าที่เขาทนเก็บไว้ตั้งแต่ได้เห็นนางแล้ว

"นายน้อย ของที่ท่านต้องการในคลังเก็บของไม่มีชิ้นใดที่คล้ายกัน

เลยขอรบั ไม่ทราบว่านายน้อยรบีหรอืไม่ ผูน้้อยสามารถย้ายสนิค้ามาจาก

เมืองอื่น และก็สามารถสั่งท�าใหม่ตามแบบที่นายน้อยวาดได้เช่นกัน"  

ลุงหูที่ยืนอยู่ด้านหลังจั่นอวิ๋นหยางอย่างเคารพนบนอบมาโดยตลอดเห็น

ว่าในโรงรบัจ�าน�าไม่มคีนนอกแล้ว จงึเอ่ยถึงเร่ืองท่ีก่อนหน้านีถู้กขัดจงัหวะ

กับอีกฝ่าย

ครัน้จัน่อว๋ินหยางได้ยินก็ส่ายหน้า "ไม่ต้อง หยกลายปลาคูเ่ป็นของ

ที่มีเฉพาะสกุลจั่น เรื่องนี้มีคนรู้มากเกินไป ข้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าข้ามี

ความสัมพันธ์กับรุ่ยจี้ ถ้ามิใช่กลัวว่าจะมีใครน�ามาจ�าน�าจนดึงดูดความ

สนใจของท่านพ่อกับพี่ใหญ่ของข้า ข้าก็คงไม่มาที่รุ่ยจี้ให้ท่านรู้ฐานะของ
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ข้าหรอก"

ลุงหูเองก็ถอนหายใจเบาๆ ตามไปด้วย "นั่นสิขอรับ ใครจะไปรู้ว่า

โรงรับจ�าน�ารุ่ยจี้ท่ีมีสาขาทั่วทั้งอาณาจักรต้าฉี่อันท่ีจริงจะเป็นกิจการ 

ส่วนพระองค์ขององค์หญิงใหญ่ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งยังมีเพียงไม่กี่คนที่

รู ้ว่าคุณชายสุยเฟิงผู้โด่งดังแห่งเมืองเซิ่งโจวจะเป็นท่านรองของบ้าน 

'คหบดีจั่น' แห่งเซิ่งโจว"

จั่นอว๋ินหยางลูบแขนเสื้อ ลุกขึ้นยืนก่อนย้ิมเยาะตนเอง "โชคดีท่ี 

ไม่เคยป่าวประกาศนามบิดา มิเช่นน้ันหลังสอบตกไหนเลยจะไม่ท�าให้ 

'คหบดีจั่น' กลายเป็นตัวตลกให้คนหัวเราะเยาะ!" 

"นายน้อยโปรดเดินระวัง" ลุงหูส่งจั่นอวิ๋นหยางออกนอกประตูใหญ่

โรงรับจ�าน�าอย่างเคารพนบนอบแล้วกลับมีค�าพูดหน่ึงติดอยู่ในใจ 

โดยตลอด อย่างไรก็ไม่ได้พูดออกมา ลุงหูคิดในใจว่าถ้าคุณชายสุยเฟิง

ตกยากจนต้องออกพเนจรเร่ร่อนจริงๆ องค์หญิงใหญ่มีหรือจะมอบของ

แสดงฐานะในการควบคุมดูแลรุ่ยจี้ให้เขา

จั่นอว๋ินหยางเดินทอดอารมณ์ไปบนถนน ตามหลังเย่ียเหมย

สองพ่ีน้องไปอย่างไม่กระโตกกระตาก เขาเองกไ็ม่รูว่้าตนเองเกดิเป็นอะไร

ขึน้มาถึงได้อยากรูนั้กว่าเย่ียเหมยเชือ่ฟังค�าเขา ไปหาหมอขอยาทีโ่รงหมอ

ซึ่งอยู่ไม่ไกลหรือไม่ จะอย่างไรข้างกายนางก็มีหนุ่มน้อยตามอยู่คนเดียว 

ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอีก...

"ท่านบ้าไปแล้วหรอื" ดีทีเ่ดก็ยงัไม่โตเตม็วยัอย่างเย่ียหย่วนสามารถ

อดทนจนออกจากโรงจ�าน�า เดินมาถึงที่เปลี่ยวถึงค่อยสะบัดมือระเบิด
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อารมณ์ออกมา "ลกูของผูอ้ืน่ถูกถ่ัวติดคอก็ย่อมมหีมอมาช่วยเอง ท่านแล่น

ไปอวดความสามารถอะไร ถ้าเกิด...ถ้าเกิด...อีกอย่าง ที่คนเขามีเงินมาก

ขนาดจ้างแม่นางสิบคนแปดคนมาอุ้มลูกเดินได้มันเก่ียวอะไรกับท่าน  

จู่ๆ ไปรับเงินเขามา ถึงเวลาถ้าท�าของออกมาไม่ได้ ข้าจะดูซิว่าท่านจะ

ชี้แจงกับคนเขาอย่างไร"

เย่ียหย่วนร้อนใจจนใบหน้าล�าคอแดงก�่า เย่ียเหมยกลับก�าลัง

อารมณ์ด ีดวงตารปูเมลด็ซิง่โค้งขึน้ หยิกสองแก้มป่องๆ ของเขา "เอาล่ะๆ 

พ่ีรองรูว่้าอาหย่วนเป็นห่วง แต่ตอนนีเ้รือ่งมใิช่ก�าลงัด�าเนินไปในทศิทางที่

ดหีรอืไร ส่วนค�าชีแ้จงอะไรท่ีเจ้าว่า...ขอถามว่าเมือ่ครูเ่จ้าได้ยินข้าบอกชือ่

แซ่และที่อยู่ของพวกเราออกไปหรือไม่"

เย่ียหย่วนเพ่ิงจะหลบมือก่อกวนของนางได้ก็ได้ยินนางพูดเหมือน

ว่าจะเบีย้วผูอ้ืน่ จงึกระโดดถอยหลงัออกมาสามก้าว ใช้น้ิวทีส่ัน่ระรกิชีน้าง 

เป็นครึง่ค่อนวันกว่าจะเค้นเสยีงออกมาได้ "สภุาพบรุุษต้องมคีวามน่าเชือ่ถือ 

ท่าน...ถึงกับหลอกต้มคน!"

เยี่ยเหมยถูกการตอบสนองของเขาท�าให้ขบขัน จึงเอียงศีรษะ 

พยักหน้า จงใจพูดว่า "เจ้าบอกว่าสุภาพบุรุษต้องมีความน่าเช่ือถือ ข้า

ไม่ใช่สุภาพบุรุษ จะเชื่อถือได้หรือไม่เกี่ยวอะไรกันด้วย"

เห็นสีหน้าท่าทางเหมือนถูกโจมตีอย่างหนักของเย่ียหย่วนแล้ว  

เย่ียเหมยก็ตัดสินใจจะละเว้นเขาสักครั้ง ตบบ่าเขาเบาๆ ก�าลังคิดจะ 

เย้าเยี่ยหย่วนอีกประโยคว่า 'ซื่อตรงเกินไปจะเหนื่อยกับชีวิต' กลับพลันมี

เสียงพูดแผ่วเบาดังมาจากด้านหลัง...

"แม่นางตั้งใจจะหลอกผู้แซ่จั่นจริงๆ หรือ"
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ไม่ว ่าดูอย่างไรจั่นอว๋ินหยางก็เห็นว่าเย่ียเหมยไม่เหมือนคน 

พรรค์นัน้ ทว่าเยีย่หย่วนก็พูดมเีหตุผลนัก หรอืว่าตนเองจะสายตาแย่จรงิๆ 

คิดถึงตรงนี้สีหน้าจั่นอว๋ินหยางก็ไม่สู้ดีแล้ว เขาไม่ท�าเป็นอมพะน�าอีก  

ส่งเสียงพูดออกมาด้วยความไม่พอใจทันที

เย่ียหย่วนคิดไม่ถึงว่าเจ้าทุกข์จะเดินตามหลังพวกตนมา จึงตกใจ

จนสั่นไปท้ังตัว ทว่าแม้เขาจะกลัว แต่กลับยังคงกางสองมือเอาตัว 

บังเย่ียเหมย "คุณชายท่านน้ี พ่ีสาวของข้ามิได้มีเจตนาจะหลอกท่าน  

พวกเราจะคืนเงินให้ท่านเดี๋ยวนี้" พูดจบก็หันมาแบมือไปทางเยี่ยเหมย

เย่ียเหมยเห็นดังนั้นก็ตีฝ่ามือเขาดังเพียะ ก่อนพูดอย่างไม่สบ

อารมณ์ "เอาล่ะๆ พีร่องหลอกคน แต่คนทีโ่ดนหลอกคอืเจา้ รถสองคนันัน้

เดี๋ยวกลับไปวาดแบบกับหาช่างไม้ฝีมือดีสักคนก็ท�าออกมาได้แน่นอน 

เจ้าวางใจได้เลย"

จากนั้นเยี่ยเหมยก็หันมาทางอีกฝ่าย "คุณชายจั่น ท่านคงมิใช่ตาม

มาเพ่ือจะทวงเงนิกลบัไปกระมงั" ล�าพังเห็นการแต่งกายของจัน่อวิน๋หยาง

กับสะใภ้ใหญ่จั่นเมื่อก่อนหน้านี้ เย่ียเหมยก็รู้แล้วว่าสองคนนี้มิใช่คนท่ี

สนใจเศษเงินเพียงเท่าน้ีแน่ ดังนั้นนางจึงไม่คิดว่าเขาจะไล่ตามมาเพ่ือ

เรื่องเล็กน้อยเช่นนี้

"แน่นอน...ว่าไม่ใช่" จั่นอว๋ินหยางเองก็อธิบายได้ไม่ชัดเช่นกัน 

ว่าตามมาด้วยเหตุใด จึงเพียงแต่พินิจมองร่างผ่ายผอมอ่อนแอของ 

เยี่ยเหมยอีกครั้ง

เขามีความรู้สึกคุ้นเคยอันน่าแปลกใจต่อเย่ียเหมย ราวกับเคยพบ

เจอกันมาก่อน ทว่านัยน์ตาสุกใสเป็นประกายที่ทอแววมั่นใจในตนเอง 
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คู่นั้น ตามหลักแล้วแค่เขาได้เห็นก็ไม่มีทางลืมเด็ดขาด แต่เขาเค้นสมอง

แล้วกลับยังนึกไม่ออกว่าเคยเห็นเยี่ยเหมยที่ไหน

"แม่นางบ้านอยู่ท่ีใด ก่อนหน้าน้ีเจ้ากับข้าเคยพบกันหรอืไม่" สดุท้าย

จั่นอวิ๋นหยางก็อดไม่ไหวเอ่ยถามออกมา

รูปแบบการตีสนิทที่ไร้ชั้นเชิงเพียงนี้ดันเป็นของคุณชายผู้สูงศักดิ์

ร�่ารวย เยี่ยเหมยจึงไม่รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไรแล้ว

กลับเป็นเย่ียหย่วนที่แม้จะอายุเพียงใกล้สิบสาม แต่ก็รู ้ความ 

อย่างมาก จึงเอาตัวบังเยีย่เหมยไว้ดา้นหลังอย่างมิดชิดกว่าเก่า "ชื่อเสียง

ของสตรีเป็นเรื่องใหญ่หลวง คุณชายระวังวาจาด้วย"

"ในเมื่อคุณชายท่านนี้เป็นคนท้องที่ เช่นน้ันข้าบอกท่านก็ได้ว่า 

ข้าเพ่ิงเคยมาเมืองเซิ่งโจวเป็นครั้งแรก เมื่อก่อนอยู่แต่ในบ้านที่ต�าบล 

หยางหลิว่ในอ�าเภอฉเีซีย่นไม่เคยออกไปไหน" นางสืบประวัติของเย่ียเหมย 

คนก่อนมาจนปรโุปร่งก่อนแล้ว เป็นไปได้อย่างไรทีจ่ะรูจ้กัคนเมอืงเซิง่โจว 

"อืม เช่นนัน้ก็เป็นผูแ้ซ่จัน่ดูผดิไป" จัน่อว๋ินหยางตอบกลบั พลางเอา

มือไพล่หลังยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื้อน

ถนนนี้เป็นของทุกคน ผู้อื่นยนือยู่ตรงนัน้ไม่ขยับมิได้หมายความว่า

เย่ียเหมยจะไม่ขยับตามไปด้วย นางย้ิมและโบกมือ "คุณชายจั่น ท่าน

ค่อยๆ ยืนไป พวกข้าขอตัวไปก่อนล่ะ ค�าสัญญามีค่าดั่งทอง หายอมให้

ความตกยากท�าลายได้ไม่ อีกสามวันพวกข้าจะน�ารถเข็นเด็กไปส่งที่

คฤหาสน์สกุลจัน่ทางทิศใต้ของเมอืงแน่นอน" เย่ียเหมยรูส้กึว่าคนเราใกล้

ชาดเป้ือนแดง ใกล้หมกึเปรอะด�า* จรงิๆ ตอนอยู่ทีห่มูบ้่านเกาจยา คยุกับ
* 'ใกล้ชาดเปื้อนแดง ใกล้หมึกเปรอะด�า' ส�านวนหมายถึง เมื่ออยู่คลุกคลีกับบุคคลหรือสภาพแวดล้อม 

แบบใดก็จะเอนเอียงคล้อยตามไปเช่นนั้น คล้ายกับส�านวนไทยที่ว่า คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต

บัณฑิตพาไปหาผล
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ภรรยาต้าเหอ นางเป็นเหมือนหญิงชนบททั่วไป แต่พออยู่กับเย่ียหย่วน 

นางถึงกับส�าบัดส�านวนเป็นแล้ว

หารูไ้ม่ว่าทัง้เย่ียหย่วนท้ังจัน่อวิน๋หยางต่างก็ซาบซึง้สะเทือนใจอย่าง

มากต่อค�าพูดของนาง 

หลงัสองพ่ีน้องเดนิจากมาไกลแล้ว เย่ียหย่วนก็พลนัรัง้ตวัเยีย่เหมย

ให้หยุด

"เจ้า...เจ้าไม่ใช่พ่ีรองของข้า!" กลางวันแสกๆ แต่เย่ียหย่วนกลับ 

รู้สึกเย็นสันหลังวาบ

ยังจ�าได้ว่ากลางคืนไม่กี่วันก่อนแม้เขาจะใช้เร่ืองผีสางเทพยดามา

ปกป้องเย่ียเหมย แต่ในใจกลับคิดว่า 'ปัญญาชนไม่พูดเหลวไหลเรื่อง 

เหนือธรรมชาติ' ทว่าเวลาน้ีเห็นเยี่ยเหมยที่เชิดหน้ายืดอก ท่าทางดู

กระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาที่ตรงหน้า เขากลับขนลุกซู่ขึ้นมา

เย่ียเหมยตกใจ แววตาของเย่ียหย่วนแสดงชดัว่ามองอะไรออกแล้ว 

ยังดีที่สถานที่ที่คนทั้งสองอยู่เป็นตรอกเปลี่ยว นอกจากลมหนาวที่พัดมา

เป็นครั้งคราวก็ไม่มีอะไรอื่น นางส�ารวมใจ จินตนาการถึงท่าทางอ่อนแอ

ขีข้ลาดของเจ้าของร่างเดิม ก่อนจะก้มหน้าลงพูดเจอืสะอืน้ "อาหย่วน ไฉน

เจ้าจึงพูดเช่นนี้"

"พ่ีรองของข้าไม่ได้ใจกล้าเท่าเจ้า พ่ีรองของข้าไม่กล้าเงยหน้าพูดจา 

พ่ีรองของข้าเจอเรื่องอะไรก็รู้จักแต่ร้องไห้ พ่ีรองของข้าไม่มีทางช่วยคน  

พ่ีรองของข้าไม่มทีางท�ารถอะไรเป็น พ่ีรองของข้ายิง่วาดภาพไม่เป็น พูดจา

คมคายไม่เป็น..." เยี่ยหย่วนยิ่งพูดยิ่งหนักแน่น แววตาที่จ้องเยี่ยเหมยยิ่ง

Page ���������� ������������ 1.indd   101 7/5/2562 BE   15:24



102

สามีสกุลดี สตรีมากวาสนา 1

คมปลาบ

เย่ียเหมยคิดไม่ถึงว่าจะแสดงพิรุธมากขนาดนี้จึงจนค�าพูดไป 

ชั่วขณะ จะอธิบายอย่างไรดี หรือต้องบอกหนุ่มน้อยตรงหน้านี้ว่าพ่ีสาว

แท้ๆ ของเขาสิ้นใจไปตอนถูกถ่วงน�้าแล้ว บัดนี้ข้างในร่างของพ่ีสาว 

ของเขามีวิญญาณใหม่ท่ีมาจากต่างภพ? อย่าว่าแต่เย่ียหย่วนจะรับได้

หรือไม่เลย แม้แต่เยี่ยเหมยเองก็ยังรู้สึกพิกล

ในสมองมีความคิดสารพัดวาบผ่าน ด้วยอารามเร่งรีบเย่ียเหมย 

ได้แต่หยิบมุกเดิมที่เคยพูดมาเอาตัวรอดอีกครั้ง ท�ามือเป็นท่า 'หยุด' ใส่

เยี่ยหย่วน จากน้ันก็พูดเสียงเข้มก่อนเขาจะสติแตกไป "อาหย่วน ข้าคือ 

พ่ีรองของเจ้าจริงๆ ทว่ามีเพียงคนท่ีเคยตายที่รู ้ว่าความตายมีรสชาติ 

เช่นไร หลังตายสามารถมองเห็นอะไร ประสบพบเจออะไร"

ขณะพูดถึงตรงน้ี เย่ียเหมยก็มองออกชดัเจนว่าสหีน้าของเย่ียหย่วน

ปรากฏแววผ่อนคลายลง จึงย่ิงแต่งเรื่องได้ลื่นปาก "ข้าเคยบอกท่านแม่

แล้วว่าอันที่จริงข้าตายไปแล้ว เพียงแต่ยมทูตหัววัวหน้าม้าสงสารท่ีข้า

ตายอย่างไม่เป็นธรรมจึงส่งข้ากลับมาโลกมนุษย์อีกครั้ง หากแต่ข้าไม่ได้

บอกท่านแม่ว่าก่อนยมทูตหัววัวหน้าม้าจะส่งข้ากลับมาได้ยัดบางอย่าง

เข้าในความทรงจ�าของข้า ขณะยัดย่อมเบียดความทรงจ�าส่วนหน่ึงออกไป 

ดังนั้นข้าถึงได้หลงๆ ลืมๆ บางอย่างไปบ้าง"

แม้เย่ียหย่วนจะเคยเรยีนพวกปรชัญาเมธีมาหลายปี แต่จะอย่างไร

ก็ยังเป็นแค่เด็ก ขณะพูดแววตาเยี่ยเหมยจริงใจไร้ใดเทียม...อย่างน้อยก็

จรงิใจในสายตาของเย่ียหย่วน ด้วยเหตุนีค้วามกังวลสงสยัในใจเขาจงึถูก

ค�าพูดไม่กี่ประโยคนี้ 'กวาด' ทิ้งไป "จริงหรือ"
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"จริงแท้ยิ่งกว่าทองเสียอีก!" เยี่ยเหมยท�าท่าสาบาน 

อันที่จริงในใจเย่ียหย่วนรู้สึกว่าพ่ีรองในตอนนี้ดีกว่าพ่ีรองในสมัย

ก่อนมากเหลอืเกิน ดงันัน้ต่อให้ค�าอธิบายของเย่ียเหมยไม่ได้เรือ่งเพียงไร 

เขาก็ยังจะเลือกเชื่ออยู่ดี

พอถูกดวงตารปูเมลด็ซิง่ทีเ่ปล่งประกายวิบวับของเย่ียเหมยจ้องมอง

อย่างตัง้อกต้ังใจ หน้าเย่ียหย่วนก็กลายเป็นสแีดงก�า่อย่างรวดเร็ว หมนุตัว 

เดินออกจากตรอกไป "ท่านมิใช่จะซื้อผ้าหรือไร ตรอกทางนี้มีร้านผ้าอยู่

ร้านหนึ่ง ได้ยินว่าสินค้าครบครัน ราคาก็ไม่เลว"

"อ้อ ไปสิ" 

นี่คือผ่านด่านแล้วใช่หรือไม่ 

เย่ียเหมยย้ิมจนดวงตางามโค้งข้ึน ยกชายกระโปรงเดนิตามไปด้วย

อารมณ์ลิงโลด

หลงัเงาร่างสองพ่ีน้องหายลบัไป ประตทีูด้่านหลงัจดุทีเ่ย่ียเหมยยืน

อยู่ก่อนหน้าน้ีก็เปิดออกอย่างเงียบเชียบ จั่นอวิ๋นหยางปรากฏตัวยืนอยู่

ข้างประตูประหน่ึงภูตผเีทวดา กระซบิพูดเสียงเบาว่า "เคยตายมาครัง้หนึง่

ก็ปรุโปร่งเช่นนี้แล้ว? แค่เรื่องหลอกเด็กเท่านั้นกระมัง"

สายตาของเขาทอดมองไปไกล ทั้งๆ ที่มองไม่เห็นเงาหลังเล็ก 

บอบบางของเย่ียเหมยแล้ว แต่จัน่อว๋ินหยางกลบัรูส้กึเหมอืนสามารถมอง

เห็นแววมีชีวิตชีวามั่นใจในตนเองในดวงตารูปเมล็ดซิ่งท่ีโค้งข้ึนของนาง

ได้ รู้สึกว่าทั้งตัวคนพลอยผ่อนคลายลงมากตามไปด้วย

เขาเดินตามสองพ่ีน้องต่อไป ออกท่องเที่ยวไปทั่วสารทิศมา 

หลายปี เขาชมตนเองได้เต็มปากว่ามีประสบการณ์ความรู้กว้างขวาง  
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นีก่ลบัเป็นครัง้แรกทีรู่ส้กึว่ามเีรือ่งแปลกใหม่ควรค่าแก่การให้ความสนใจ

จริงๆ
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เย่ียเหมยที่กลายเป็น 'เศรษฐีเงินหมื่น' สามารถจับจ่ายใช้สอย 

ได้ตามสบายในที่สุด ขอแค่เป็นของกินของใช้ แม้จะไม่กล้าซื้อที่ดีที่แพง 

แต่นางไม่มีทางปฏิบัติกับตนเองและลูกอย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งเหล่า

ดอกไม้สกุลเกาที่แสนสดใสไม่กี่ดอกนั้นก็ต้องการการบ�ารุงดีๆ

เพิ่งจะต้นเดือนสอง เมืองเซิ่งโจวที่อยู่ค่อนมาทางใต้ของภาคเหนือ

ในฤดน้ีูไม่มขีองสดใหม่อะไรคงอยู่ได้ เย่ียเหมยจงึถอดใจจากธัญญาหาร

และเนื้อปลาที่สามารถหาซื้อได้ในต�าบลหยางหล่ิว ซื้อมาเพียงผักผลไม้

สดจ�านวนหน่ึงเพ่ือเพ่ิมสารอาหาร เสือ้ผ้าซือ้มาสามสอีย่างละสองพับด้วย

การแนะน�าของเจ้าของร้าน ส่วนของใช้ย่อมไม่พ้นไปจากเครือ่งนอน นาง

รูส้กึว่าผ้าห่มบนเตียงเตาท้ังแข็งท้ังเป็นก้อนด้วยไม่รู้ใช้มานานเท่าไรแล้ว 

เพื่อความสบายจึงซื้อผ้าห่มยัดปุยฝ้ายมาสองผืน

สกุลเย่ียอยู่ในต�าบลหยางหลิ่วก็นับว่ามีฐานะ เย่ียเซิ่งตระหนี่กับ

8
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บุตรสาว แต่กับบุตรชายกลับนับว่ายังใจกว้าง ด้วยเหตุนี้แม้จะรู้สึกว่า 

เย่ียเหมยต่ืนเต้นกระตอืรอืร้นกับการซือ้เกินไปหน่อย เย่ียหย่วนกลบัไม่ได้

พูดอะไร เพียงแต่พอได้ยินเย่ียเหมยพูดว่าจะไปจ่ายค่ากินอยู่ให้เขาที่

ส�านักศึกษาปั้นซานก็ซอยเท้าวิ่งหนีทันที "ข้าจะไปช่วยคนที่ส�านักศึกษา

คัดลอกหนังสือสักครู่ แล้วจะรีบตามไปให้ถึงก่อนเวลาเรือออก"

เยี่ยเหมยยังไม่ทันพูดอะไร เยี่ยหย่วนก็วิ่งหายวับไปแล้ว ไม่คิดถึง

เลยว่าพ่ีสาวของตนเพ่ิงมาเมืองเซิ่งโจวครั้งแรก เดี๋ยวก็ได้ท�าคนหายกัน

พอดี

หากเปลีย่นเป็นเย่ียเหมยคนก่อน ถึงจะไม่ถูกทิง้ไว้ก็น่าจะตกใจจน

ท�าอะไรไม่ถูกเช่นกัน ทว่าเยี่ยเหมยในตอนนี้สุขุมเยือกเย็นขึ้นมาก นั่งอยู่

ในร้านอาหารต่ออกีครูห่นึง่ก่อนจะค่อยๆ เดินไปทางประตเูมอืงตะวันออก 

เดินไปพลางก็นับเงินที่ใช้วันนี้ไปพลาง

ถ้าไม่นับก็ไม่รู้ว่าเพียงไม่ถึงครึ่งวันก็ใช้จ่ายไปส่ีต�าลึงกว่าๆ แล้ว  

นี่ขนาดยังไม่ได้ซื้อไข่ไก่ ไข่เป็ด และเนื้อปลาที่นางต้องการอย่างเร่งด่วน

เลย หลงัจากหายตกตะลงึแล้ว นางยิง่ตัดสนิใจแน่วแน่ว่าจะต้องท�าสนิค้า

ของคณุชายผูน้ั้นออกมาให้ดี ด้วยเหตุนีจ้งึใช้เงนิห้าต�าลงึซือ้พู่กันคณุภาพ

ดีหนึ่งด้ามและกระดาษเนื้อหยาบอีกหนึ่งโหล

หลังออกมาจากร้านเครื่องเขียน เย่ียเหมยก็วิงเวียนตาลายข้ึนมา

อีก นางคว้าจบัวงกบประตขู้างตวัไว้ด้วยอารามร้อนใจ เพียงแต่ไม่ได้รูส้กึ

ถึงสัมผัสของไม้อย่างที่คิดไว้ ทว่าข้อมือกลับถูกมือใหญ่อุ่นร้อนข้างหนึ่ง

จับประคองไว้ ริมโสตได้ยินเสียงบุรุษทุ้มนุ่มนั้นดังขึ้น "ระวัง!"

"คุณชายจั่น?!" โลกจะแคบเกินไปแล้ว รวมถึงตอนนี้ด้วย วันน้ี
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บงัเอญิเจอจัน่อว๋ินหยางมาสามครัง้ ในใจเย่ียเหมยเกิดความตืน่ตวัระแวด

ระวังขึ้นมา จึงสะบัดมือถอยหลังไปสองก้าว "บังเอิญเพียงนี้เชียว?"

จั่นอว๋ินหยางก�ามือแน่นก่อนจะคลายมืออีกครั้งโดยไม่พูดอะไร 

เพียงแต่ชี้โรงหมอท่ีอยู่ด้านข้าง "แม่นางไปให้หมอตรวจดูก่อนจะดีกว่า 

ถ้าเงินมีไม่พอ..."

"ไม่ต้องๆ" ชาตก่ิอนเย่ียเหมยเป็นเดก็ก�าพร้า ต้องพ่ึงพาตนเองทกุเรือ่ง 

เบื้องหน้าดูเหมือนอ่อนหวานนุ่มนวล แต่อันที่จริงยึดถือหลักการอย่าง

ที่สุด ไม่เคยคิดจะเป็นหนี้น�้าใจใคร ที่ก่อนหน้านี้รับเงินของจั่นอวิ๋นหยาง

มาก็เพราะเป็นเงนิค่าสนิค้า แต่นางไม่คดิจะมคีวามข้องเก่ียวใดๆ นอกเหนอื 

จากนี้กับเขาแม้แต่น้อย

ทว่านางเองกร็ูว่้าร่างนีข้ีโ้รคอ่อนแอ จ�าต้องไปหาหมอ หลงัก้มหน้า

กล่าวขอบคุณแล้วจึงหมุนตัวเดินไปทางโรงหมอแห่งนั้นทันที

หลังออกจากโรงหมอ เยี่ยเหมยไม่อาจไม่ดีใจกับตนเองที่เด็กคนนี้

มีพลังชีวิตกล้าแข็ง ตามค�าของหมอบอกว่าร่างกายน้ีของนางได้รับ 

การบ�ารุงไม่เพียงพออย่างรุนแรง ไม่นานมานี้ถูกความเย็น ปราณเย็นยัง

สะสมอยู่ในร่างกาย ถ้าประสบเหตุไม่คาดฝันอะไรอีก ไม่แม่ก็ลูกมิแคล้ว

ต้องตาย ยังดีที่นางมาหาหมอทันเวลา อีกท้ังหมอท่ีหาก็เป็นมือเทพ 

ด้านนรีเวช เขาเขยีนใบสัง่ยาบ�ารงุครรภ์มาให้สามเทยีบ หลังฟังค�าแนะน�า 

เยี่ยเหมยก็สบายใจขึ้นมาก

เย่ียเหมยมองดูรอบๆ ไม่พบเห็นเงาของจั่นอว๋ินหยางก็ผ่อน 

ลมหายใจโล่งอกทันที จากนั้นก็หลุดหัวเราะออกมา บางทีอาจเป็นเพียง

เรื่องบังเอิญจริงๆ คุณชายจั่นแค่เห็นก็รู้ว่ามิใช่ผู้ที่ชาวบ้านธรรมดาจะ 
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เกาะแกะข้องแวะด้วยได้ อีกอย่างเขายังมีภรรยาที่สูงส่งงดงามอย่าง 

สะใภ้ใหญ่จัน่อยู่ท้ังคน จะมาถูกตาต้องใจบปุผาดอกน้อยอย่างตนเองได้

อย่างไร นางจะคิดเข้าข้างตนเองเกินไปหน่อยแล้วจริงๆ

อันทีจ่รงิเย่ียเหมยไม่ได้คดิเข้าข้างตนเองสกันิด จัน่อว๋ินหยางตัง้ใจ

จะตามไปดูแลนางในโรงหมอด้วย เพียงแต่เพิ่งจะยกเท้าก็ถูกคนรั้งตัวไว้

พอดี

"นายน้อยจั่น เจ้ามาท�าอะไรตรงน้ี" ด้านข้างโรงหมอเป็นโรงเต๊ียม

แห่งหนึ่ง ปากประตูโรงเตี๊ยมมีบุรุษหน้าเด็กผู้หนึ่งยืนอยู่ เขามองมายัง 

จัน่อว๋ินหยางด้วยความประหลาดใจ "จดัการเรือ่งในบ้านเรียบร้อยแล้ว?"

คราวนี้จั่นอว๋ินหยางถึงค่อยได้สติกลับมาประหนึ่งว ่าได้คน 

คลายมนตร์สะกดให้ หางตาเหลือบเห็นเยี่ยเหมยเดินเข้าห้องตรวจคนไข้

แล้วจึงนวดหว่างค้ิวน้อยๆ ก่อนหมุนตัวเดินไปหาบุรุษหน้าเด็ก "กู่จว้ิน  

ข้าเคยบอกแล้วว่ามาเมืองเซิ่งโจวต้องระมัดระวังทุกเรื่อง เจ้า..."

"เอาน่าๆ ก็ข้าดีใจที่เจอเจ้านี่นา" กู่จวิ้นมองไปรอบๆ รอบหนึ่งก่อน

กะพริบตา "วางใจเถอะ ยังไม่มีใครสังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้า

กับข้า ย่ิงกว่านั้นพวกเราก็เป็นแค่คนสองคนท่ีไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก  

มีอะไรน่าระวังกัน"

จัน่อว๋ินหยางก้าวเท้ายาวย่ิง คล้ายว่าต้องการจะสลดัท่าทีใจลอยที่

เกิดจากสตรีแปลกหน้าเมื่อครู่นี้ท้ิงไปให้หมด เดินตามกันเข้าห้องใน

โรงเตี๊ยมกับกู่จวิ้น

กู่จว้ินถอนหายใจเบาๆ อยู่ด้านหลงัเขา "เฮ้อ เจ้าเสแสร้งต่อไปเถอะ"

กู่จวิ้นไม่โมโหอะไรจั่นอวิ๋นหยางแล้ว เดิมทีขณะเพิ่งรู้จักกันยังเห็น
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ว่าอายุเท่าๆ กันเลยมคีวามคดิแข่งขัน แต่ย่ิงอยู่ด้วยกันนานวันก็ย่ิงเข้าใจ

กันมากขึ้น เขาจึงไม่สนใจจะเอาตัวขึ้นไปเทียบกับอีกฝ่ายอีก ปล่อยให ้

จั่นอวิ๋นหยางกลายเป็น 'ลูกบ้านอื่น'* ในค�าพูดของบิดาไปตามสบาย

ตวัของจัน่อว๋ินหยางคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด บดิาคอืคหบดจีัน่

ผูม้ัง่คัง่ทีส่ดุในเมอืงเซิง่โจว มารดาเป็นสตรทีรงความรูค้วามสามารถจาก

ตระกูลบณัฑิต มชีาตกิ�าเนิดดนีัน้ช่างเถอะ แต่เขายงัดนัเป็นอจัฉรยิะด้วย 

สามขวบอ่านออกเขียนได้ ห้าขวบเข้าเรียนในส�านักศึกษา แปดขวบ 

ท่องสี่ต�าราห้าคัมภีร์ได้คล่องปาก ถ้ามิใช่เพราะซิ่วไฉสิบขวบชวนให้โลก

ตะลึงเกินไป จึงถูกอาจารย์ใหญ่แห่งส�านักศึกษาปั้นซานผู้เป็นอาจารย์

ของเขาห้ามไว้จนไม่อาจไปสอบ บางทีอาจจะไม่ใช่ได้ชือ่ว่าเป็นซิว่ไฉตอน

อายุสิบสองแล้ว

อาจเป็นเพราะตอนต้นของชวิีตราบรืน่ไร้อปุสรรค จงึกลายเป็นสร้าง

นิสัยประหลาดชอบท้าทายสิ่งใหม่ให้จั่นอวิ๋นหยาง เขาไม่ชอบให้คนพูด

ว่าเขาเป็นบุตรชายของคหบดีจั่น จึงสร้างภาพลักษณ์ตนเองเป็นคุณชาย

สุยเฟิงหนอนหนังสือผู้ไร้อ�านาจอิทธิพล แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นน้ี ชื่อของ 

คุณชายสุยเฟิงก็ยังโด่งดังขึ้นทุกวันจนถึงขั้นเป็นที่รู้จักทุกหัวระแหง

แม้ว่าระหว่างน้ันมารดาได้สิน้ใจจากไป หญิงรูใ้จก็แต่งงานออกเรอืน 

ในสายตาผู้อื่นเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเพียงพอจะเปลี่ยนแปลงท่าทีในชีวิตคน

เราได้ แต่เขาก็เพียงลอบประกอบพิธีเซ่นไหว้มารดาเงียบๆ แล้วเลือกใช้

ชวีติบนเส้นทางท่ีท้าทายกว่าเดิมต่อไป เพ่ือการนียั้งยินยอมสละเกียรตยิศ

ความมั่งคั่งที่กองอยู่ตรงหน้า ท�าให้คนคิดว่าเขาล่วงเกินผู้มีต�าแหน่งมี

* ลูกบ้านอื่น มีนัยเปรียบเทียบว่าเก่งกว่าลูกของตนเอง
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อ�านาจจนไม่อาจเข้าสอบ

นับตั้งแต่น้ันเบื้องหน้าเขาท�าเป็นว่าออกท่องใต้หล้า เบื้องหลัง 

กลบัท�างานสงัเกตการณ์สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรแทนองค์จกัรพรรดิ 

และคอยร้องทุกข์แทนราษฎร ทีน่่าแค้นใจกว่าน้ันคอืโชคของคนผูน้ี้ช่างดี

เกินไปโดยแท้ ออกท่องใต้หล้ากลับยังไปพบเจออาจารย์ที่มีวรยุทธ์สูงส่ง

จนได้ร�า่เรยีนวิชายุทธ์สดุวเิศษ ถ้าเขาจะแสดงฝีมอืจริงๆ ต�าแหน่งจ้วงหยวน 

ฝ่ายบู๊อาจจะถูกเขาคว้าไปได้ง่ายๆ อีกเช่นกัน

เดิมทีคราวนี้องค์จักรพรรดิคิดจะหาข้ออ้างให้เขากลับบ้านเกิด

พร้อมต�าแหน่งขนุนาง แต่เขาก็ไม่รูเ้กิดนกึอะไรข้ึนมา จะรอไปอกีพักหนึง่

ให้ได้ ตอนนี้พอใจแล้วกระมัง จึงถูกองค์จักรพรรดิโยนทิ้งมาให้องค์

รัชทายาทแล้ว 

อัครมเหสีสวรรคตไปนานแล้ว รัชทายาทล้วนแต่ปราศจากอ�านาจ

ไม่ว่าจะจากตระกูลพระมารดาหรือตระกูลชายา จึงย่ิงถูกองค์ชายสาม 

ผู้มีอ�านาจกล้าแข็งบีบจนต้องไปอยู่ไกลถึงชายแดน ต้องสร้างความดี

ความชอบในการศกึให้ได้ถึงจะสามารถท�าให้ฐานะรชัทายาทมัน่คง หรอื

แม้แต่กดหัวองค์ชายสาม

จั่นอวิ๋นหยางกับกู่จว้ินได้รับค�าสั่งให้รวบรวมเสบียงอาหารใน 

สามเมืองหน้าด่านชายแดนให้รัชทายาท เมืองเซิ่งโจวเป็นบ้านเกิดของ 

จั่นอว๋ินหยาง รัชทายาทใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทท่ีแสนเยือกเย็น  

ทัง้ยงัฉลาดเจ้าแผนการผูน้ี้เป็นพิเศษ จงึให้เขามารบัและคมุเสบยีงไปส่ง

ทว่าชือ่จัน่อว๋ินหยางโด่งดังในเมอืงเซิง่โจวเกินไป ดังน้ันผู้ทีอ่อกหน้า

คมุส่งเสบียงจงึยงัคงเป็นผูบ้ญัชาการล�าดับรองข้ันห้าอย่างกู่จว้ิน ส่วนเขา

Page ���������� ������������ 1.indd   110 7/5/2562 BE   15:24



111

หานลู ่

ก็สามารถถือโอกาสอันหาได้ยากน้ีกลับไปเย่ียมบ้าน เพียงแต่เรื่องที่ 

กู่จวิ้นคิดไม่ตกคือเวลานี้เหตุใดเขาจึงไม่กลับบ้านแต่กลับมาหาตนเอง

กู่จว้ินที่คิดเข้าข้างตนเองคิดไม่ถึงโดยส้ินเชิงว่าจั่นอวิ๋นหยางเดิมที

คิดจะกลับคฤหาสน์ เพียงแต่ได้พบเย่ียเหมยเข้าเลยเปลี่ยนเส้นทาง

กะทันหัน เดินมาถึงที่นี่แทน

"เจ้าเมืองอวี๋กลั่นแกล้งเจ้าบ้างหรือไม่" จ่ันอว๋ินหยางขมวดค้ิวมอง

การเปลี่ยนแปลงของสีหน้ากู่จวิ้น ไม่รู้ว่าก�าลังคิดอะไร เขากระแอมไอ

หนักๆ สองทีเพ่ือดึงความคิดของกู่จว้ินกลับมา ก่อนเปล่ียนมาถามเร่ือง

เป็นการเป็นงาน

"นายน้อยจั่น เจ้าอย่าลืมว่าหน่ึงชั่วยามก่อนเจ้ากับข้าเพ่ิงจะเข้า

ประตูเมืองเซิ่งโจวมา ข้ายังไม่ทันไปจวนว่าการเจ้าเมืองเลย" กู่จว้ิน 

สูดหายใจเย็นเยียบ เขารู้ว่าจั่นอว๋ินหยางท�างานได้มีประสิทธิภาพอย่าง

ที่สุดมาแต่ไหนแต่ไร แต่ก็ไม่เห็นจ�าเป็นต้องรีบร้อนเพียงนี้เลย มาเมือง

เซิ่งโจวคราวนี้มีเวลาให้ตระเตรียมตั้งหลายวัน

"เจ้าก็รู้เหมือนกันหรือว่าผ่านมาหน่ึงชั่วยามแล้ว" จ่ันอวิ๋นหยาง

กวาดตามองกู่จวิ้นอย่างเดียดฉันท์ปราดหน่ึง "ก่อนหน้านี้ข้าพูดกับ 

เจ้าแล้วว่าเจ้าเมืองอวี๋ผู้นั้นโลภมากเห็นแก่ได้ ทั้งยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ 

ถ้าเจ้าไปหาจะต้อง..."

แม้จั่นอว๋ินหยางจะดูคร�่าครึและเคร่งครัดจนแปลกจากคนท่ัวไป  

แต่อันที่จริงเป็นคนจัดการเรื่องราวได้มีน�้าอดน�้าทนย่ิงยวด เขาร่ายสอน 

กู่จวิ้นว่าจะเจรจากับเจ้าเมืองอวี๋อย่างไร พร้อมทั้งก�าชับก�าชาเรื่องที่ต้อง

ระวังในการท�างานที่เมืองเซิ่งโจวอีกมากมายเสร็จถึงได้ลุกข้ึนเดินลง 
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ข้างล่าง เตรียมจะกลับคฤหาสน์สกุลจั่นทางทิศใต้ของเมือง

ครั้นลงมาถึงชั้นล่าง สายตาก็เลื่อนไปมองทางโรงหมอ หยุดฝีเท้า

อยู่เป็นนานถึงค่อยหมุนกายเดินจากไปโดยไม่ลังเลอีก

เขาเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้ดี ถึงจะมีหลุดการควบคุมไปชั่วครู่ 

แต่กยั็งดงึตนเองกลบัสูภ่าวะปกตไิด้อย่างรวดเรว็ ความเป็นห่วงเป็นใยที่

มีต่อเย่ียเหมย เขาได้ข้อสรุปว่าเป็นความสนใจที่เกิดขึ้นมาชั่วขณะ แต่ 

ในเมื่อยามนี้มีเรื่องเป็นการเป็นงานต้องท�า เช่นนั้นความสนใจก็วาง 

เอาไว้ก่อนได้

ต้นยามเซิน เย่ียเหมยที่ถูกเย่ียหย่วนวางทิ้งไว้ด้านข้างมานั่งดู

ทิวทัศน์อยู่ภายในโรงเตี๊ยมที่นัดแนะกันไว้แล้ว

เย่ียหย่วนว่ิงมาพร้อมกับเหงื่อกาฬเต็มศีรษะ หลังมองเห็นนางก็

ผ่อนลมหายใจโล่งอกเฮือกใหญ่ หน้าเรื่อแดง เกาศีรษะก่อนว่า "ข้า...

ขอโทษ ข้าลืมไปว่าท่านไม่เคยมาเมืองเซิ่งโจว"

"ไม่เป็นไร ข้าเดนิกลบัตามทางเดมิ ไม่นานก็ออกมาได้แล้ว" เย่ียเหมย 

เทน�้าให้เขาถ้วยหนึ่งอย่างเอาใจใส่ นางเอ็นดูเยี่ยหย่วนอย่างที่สุด เด็กที่

ยังโตไม่เต็มวัยคนหนึ่งงอนนาง แต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนาง 

ไม่อึดอัดบ้างหรือไร

ขณะสองพ่ีน้องคุยกัน เกาเสียงก็ประคองภรรยาเดินมาทางนี ้

ทลีะก้าว ฝ่ายหลงัแย้มย้ิมซาบซึง้ให้เย่ียเหมยแต่ไกล "ต้องขอบใจน้องสาว

สกุลเยี่ยมากที่เตือน หมอที่โรงหมอหุยชุนเขียนใบสั่งยาให้ข้าแล้ว!"

แม้ว่าคนสกุลเกาจะปิดบังภรรยาเกาเสียงเรื่องท่ีนางอาจจะตาย 
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ทัง้กลม แต่นางก็มใิช่คนโง่ หมอจากต�าบลหยางหลิว่ไม่กล้าแม้แต่จะเขยีน

ใบสั่งยา นางไหนเลยจะไม่กังวลได้ แต่ตอนน้ีไม่เป็นไรแล้ว มีหมอกล้า

เขียนใบสั่งยาก็เป็นการรับรองว่าอย่างน้อยคนเขาก็ม่ันใจในโรคของนาง

อยู่บ้าง

"เขียนใบสั่งยาแล้ว! เป็นเรื่องจริงหรือ" ผู้ที่ส่งเสียงอุทานน�ามาคือ

ท่านสามเกาท่ีเพ่ิงเดินออกมาจากเรือนหลังร้าน หนวดเคราสีดอกเลา 

สั่นระริก ดูท่าทางตื่นเต้นพลุ่งพล่านอย่างยิ่ง

เวลานี้เกาเสียงเองก็ตื่นเต้นเป็นที่สุดเช่นกัน หัวคิ้วที่ขมวดมุ่นมา

นานคลายออก พยักหน้าหงึกหงักพลางกล่าวว่า "จริงสิขอรับ วันนี้ข้ากับ

ภรรยาเดินเข้าโรงหมอสามแห่งที่อยู่ติดกัน แต่หมอล้วนพูดไม่ต่างกับ 

หมอจากต�าบลหยางหลิ่ว บอกว่าพวกเราให้ภรรยากินดื่มแย่ ให้กลับไป

ดูแลอาหารการกินของนาง จนกระทั่งไปถึงโรงหมอหุยชุนซึ่งเป็นแห่งที่สี่ 

เดมิทหีมอทีป่ระจ�าอยู่ก็พูดไม่ต่างกับหมอก่อนหน้านี ้พวกข้าจงึได้แต่เดนิ

กลับออกมา หากแต่ภรรยานึกถึงค�าของน้องสาวสกุลเยี่ยก่อนเข้าเมือง

ขึ้นได้ ก็เลยถามเพิ่มไปอีกประโยค"

พูดถงึตรงนีเ้กาเสยีงกม็องเย่ียเหมยด้วยความซาบซึง้ใจ ก่อนพูดต่อ

ไปว่า "หมอผู้นั้นมีท่าทางไม่พอใจอย่างมาก ไล่พวกข้าไปไม่ขาดเสียง  

แต่พอดีว่ามหีมอแซ่เถียนเดนิกลบัเข้ามาจากด้านนอก มองเหน็หมอผูน้ัน้

มีสีหน้าท่าทางโมโหขุ่นเคือง จึงเอ่ยถามหมอผู้นั้นสองสามประโยค  

จากน้ันก็พาข้ากับภรรยาไปท่ีโถงด้านหลงั ตรวจดไูด้ครูใ่หญ่ท่านหมอเถียน 

ก็พลนักระโดดโลดเต้นพูดว่า 'ปัญหามาจากตบัจริงๆ ถึงกับเป็นการอดุตนั' 

จะอย่างไรข้าเองก็ฟังไม่เข้าใจ หลงัจากท่านหมอเถียนใจเย็นลงก็ซกัถาม
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รายละเอียดอีกมากมายถึงค่อยจับพู่กันเขียนใบสั่งยาให้ภรรยา บอกว่า

ให้กินยาห้าวันแล้วกลับไปตรวจอีกครั้ง"

"เป็นภาวะน�า้ดีอุดตันในตับขณะต้ังครรภ์จริงๆ?!" เย่ียเหมยไม่รู้จริงๆ 

ว่าควรพูดว่าตนเองบังเอิญเดาถูกพอดีหรือควรพูดว่าตนเองปากไม่เป็น

มงคลถึงกับบอกได้ตรงจุด ไม่รู ้เหมือนกันว่าผลลัพธ์น้ีเป็นโชคดีหรือ 

โชคร้ายของภรรยาเกาเสียงกันแน่

"โรคนี้มีชื่อด้วยหรือ ไฉนข้าจึงไม่ได้ยินท่านหมอเถียนเอ่ยถึง" อาจ

เป็นเพราะมหีมอเขยีนใบสัง่ยาให้แล้ว ภรรยาเกาเสยีงจงึมชีวิีตชวีาขึน้มา 

นึกถึงความรู ้สึกรอดชีวิตจากความตายของตนเองขณะหมอเขียน 

ใบสั่งยา ภรรยาเกาเสียงก็แทบจะร้องไห้ออกมาอีกครั้ง ถึงกับสะบัดมือ

สามีท่ีจับประคองมาตลอดออก ก้าวไปจงูเย่ียเหมยเดนิไปยังเรอืไม้ท่ีจอด

อยู่ริมฝั่ง

"ชื่อนี้ข้าตั้งขึ้นมามั่วๆ ท่านอย่าเก็บไปใส่ใจ" เย่ียเหมยหัวเราะ 

ไม่หยุดด้วยอารามร้อนตัว พลางจ้องหน้าท้องของภรรยาเกาเสียงพลาง

เปลี่ยนประเด็นไปว่า "พ่ีสะใภ้เสียง ท้องท่านใหญ่ขนาดน้ีคงมิใช่เป็น 

เด็กแฝดกระมัง ท่านหมอได้บอกความเป็นไปได้นี้กับท่านหรือไม่"

"มใิช่หรอก ถ้าเป็นท้องแฝด หมอก็ตรวจรูต้ัง้แต่สามเดอืนแล้ว กลบั

เป็นเจ้าเองเถิด ได้หาหมอให้ตรวจดูหรือไม่ บึงน�้าด�าหลังหมู่บ้านน�้าเย็น

เกินไป อย่าปล่อยทิ้งไว้จนเป็นโรคเรื้อรังเสียล่ะ"

บึงน�้าด�าท่ีภรรยาเกาเสียงเอ่ยถึงเป็นเขตแบ่งระหว่างหมู่บ้าน 

เกาจยากับหมู่บ้านของเย่ียเซิ่ง วันนั้นที่เย่ียหย่วนลากเย่ียเหมยออกจาก

คฤหาสน์สกุลเย่ียมาด้วยความโกรธขึง้ อันทีจ่ริงก็มไิด้ไปไหนไกลนัก เพียง
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แต่ห่างจากต�าบลหยางหลิ่วมากขึ้นเท่านั้น

เย่ียเหมยไม่เคยคิดว่าจะมาหยุดที่หมู ่บ้านเกาจยา และย่ิงอยู ่

พักชั่วคราวเนื่องจากครอบครัวต้าเหอ หากแต่ดูสถานการณ์ในปัจจุบัน

แล้ว นางไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้จริงๆ

"วันน้ีข้าได้ไปหาหมอและได้ยาบ�ารุงครรภ์มาแล้ว พ่ีสะใภ้เสียง 

ระยะนี้ท่านตากแดดให้มากหน่อย แล้วก็กินพวกไข่แดงกับผักปวยเล้ง

บ้าง..." 

สตรีสามนางรวมตัวกัน สองสตรีมีครรภ์รวมกับภรรยาต้าเหอท่ี 

กลับมาทีหลัง ต่างก็คุยกันครื้นเครงถูกคอ

ภรรยาต้าเหอถ่ายทอดเรื่องสิ่งควรเล่ียงระหว่างต้ังครรภ์จากผู้เฒ่า

ผูแ้ก่ให้สตรมีคีรรภ์ท้ังสอง เย่ียเหมยเองก็ใช้โอกาสนีก้รอกวิธีเล้ียงเดก็ตาม

วิทยาศาสตร์ให้ภรรยาเกาเสียง โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องระวังเก่ียวกับภาวะ

น�้าดีอุดตันในตับขณะตั้งครรภ์ รวมถึงการบ�ารุงรักษาสุขภาพตนเองและ

วิธีการจัดการกับอันตรายที่เด็กอาจเผชิญ

ชาติก่อนเย่ียเหมยโตในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า หลังจากบรรลุ

นิติภาวะก็อาศัยการเป็นพี่เลี้ยงเด็กหาเลี้ยงชีพ ต่อมาเพื่อให้ได้เงินเดือน

สงูขึน้ นางได้เน้นรบังานดแูลเด็กเลก็โดยเฉพาะ เพ่ือการน้ียังแล่นไปเข้าอบรม 

พ่ีเลี้ยงเด็กระดับสูงเป็นพิเศษ สามารถพูดได้เลยว่ามีความเชี่ยวชาญใน

การดูแลทารกแรกเกิดรวมถึงเด็กวัยก่อนเข้าเรียนอย่างที่สุด

ในร่างกายมีวิญญาณของคนในยุคหลังอยู่ ถึงแม้ชาติก่อนนาง 

จะน้อยเนื้อต�่าใจอยู่บ้าง แต่เวลาพูดจาก็มีระเบียบแบบแผน สง่าผ่าเผย 

ในสายตาคนหมูบ้่านเกาจยาจงึรูส้กึเพียงว่าเย่ียเหมยแทบไม่ต่างอะไรกับ
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คณุหนตูระกูลใหญ่ ฟังค�าทีน่างพูดออกมาแล้ว ภรรยาต้าเหอและภรรยา

เกาเสียงก็พยักหน้าไม่หยุด

เย่ียหย่วนน่าจะยังรู้สึกผิดอยู่บ้างที่เมื่อครู่ลืมว่าเย่ียเหมยมาเมือง

เซิ่งโจวครั้งแรกก็ทิ้งนางว่ิงหนีไป แต่เขาดันมีนิสัยปากแข็ง เมื่อกลับมา

สายตาจึงเอาแต่มองไปทางเย่ียเหมย ทว่ากลับไม่ยอมวางมาดลง 

เอ่ยขอโทษ เย่ียเหมยเองก็ไม่ได้ใส่ใจ เพียงแสร้งท�าเป็นมองไม่เหน็ท่าทาง

ของเขา หลังจากขึ้นเรือก็คุยเรื่องเด็กกับสตรีอีกสองคนต่อ

ขามาทกุคนอารมณ์หนกัอึง้ ทว่าขากลบัต่างก็ได้ส่ิงทีต่นเองต้องการ

แล้ว อาจเป็นเพราะอารมณ์ดี เวลาจึงผ่านไปอย่างรวดเร็ว ครั้นมองเห็น

ควันไฟจากหมู่บ้านเกาจยาได้ไกลๆ พวกเย่ียเหมยทั้งสามคนถึงค่อยๆ 

หยุดเสียงลง ไม่ก่ีคนบนเรือก็ล้วนมิใช่คนชอบถามจู้จี้ ไม่มีใครถามว่า 

เหตุใดเยี่ยหย่วนไปเมืองเซิ่งโจวแล้วแต่ยังกลับมาอีก ครั้นได้ยินว่า 

เย่ียหย่วนคดิจะมาอยู่กับเย่ียเหมย นึกถึงเงินสองต�าลงึท่ีรับมาก่อนหน้านี้ 

ไม่ว่าอย่างไรเกาต้าเหอก็ไม่ยอมให้เย่ียหย่วนไปพักที่บ้านท่านสามเกา 

เขาที่มีร่างสูงใหญ่ก�าย�าจึงทั้งฉุดทั้งลากอีกฝ่ายกลับบ้านไปด้วยกัน

ตอนแยกบ้านเกาต้าเหอได้ห้องใหญ่ท่ีเชื่อมกับห้องบิดามารดา 

มาหนึ่งห้องและห้องข้างอีกสองห้อง ต่อมาเขาต่อเติมห้องเล็กต่อจาก 

ห้องข้างเพ่ิมอีกสองห้อง ห้องหน่ึงใช้ท�ากับข้าว อกีห้องไว้เก็บของ ก่อนหน้า 

นี้เกาต้าเหอสามีภรรยานอนที่ห้องใหญ่กับเกาอู่ฮวาบุตรสาวคนเล็ก  

เกาเอ้อร์ฮวากับน้องสาวสองคนนอนกันห้องหนึ่ง ส่วนเย่ียเหมยกับ 

เกาจนิฮวาก็นอนด้วยกันอีกห้อง พอเย่ียหย่วนมาอยู่ด้วยกย่็อมต้องหาห้อง
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ให้เขา

บุตรสาวสกุลเกาท้ังห้าคน เกาจินฮวามีอายุเท่ากับเย่ียเหมยคือ 

ล้วนอายุสบิหก ก�าลงัรอออกเรอืน เกาเอ้อร์ฮวาอายุสบิสี ่เกาซานฮวาอายุ

สิบสอง เกาซื่อฮวาอายุแปดขวบ เกาอู่ฮวาอายุหกขวบ 

ครั้นเห็นว่าในบ้านมีพ่ีชายท่ีขี้อายปากหนักเพ่ิมมาอีกคน ดอกไม ้

ไม่ก่ีดอกที่อายุค่อนข้างน้อยก็ตื่นเต้นดีใจย่ิง แม้แต่เสียงตะเบ็งด่ากราด

ของภรรยาเสีย่วเหอท่ีด้านนอกก็ยังถูกปาท้ิงไปสดุขอบฟ้า ล้อมวงรอบโต๊ะ

เตีย้บนเตียงเตา กินขนมท่ีเย่ียเหมยซือ้มา มองดบูดิามารดาและเย่ียเหมย 

หารือกันเรื่องจัดสรรห้อง

เดิมทีเกาต้าเหอสามีภรรยาคิดจะยกห้องใหญ่ของพวกเขาให ้

เย่ียหย่วน แม้จะบอกว่าคนชนบทเตียงใหญ่ใจกว้าง แต่เย่ียเหมยก็ทน 

ให้สามีภรรยาทั้งสองไปนอนเบียดกับบุตรสาวไม่ได้ หลังไตร่ตรองดูแล้ว

เย่ียเหมยก็ตัดสินใจให้เกาจินฮวาย้ายไปห้องนอนของน้องอีกสามคน  

แล้วให้เย่ียหย่วนนอนห้องเดียวกับนาง เช่นนี้นางก็สามารถจ่ายค่าเช่า  

พักอาศัยอยู่ได้อย่างสบายใจ

เกาต้าเหอสามีภรรยาได้แต่ยอมประนีประนอมตามการยืนกราน

ของเย่ียเหมยและการยอมรับความคิดนี้ของเย่ียหย่วน ในหมู ่บ้าน 

สกุลเกา ครอบครัวที่มีห้องน้อยหรือมีฟืนไฟไม่พอยังเบียดกันอยู่บนเตียง

เดยีวทัง้เด็กทัง้คนชราเลย แต่ด้านเย่ียเหมยกับเย่ียหย่วน แค่แขวนมูล่ี่ฟาง

ไว้ตรงกลางเตยีงเตาขนาดใหญ่ทีกิ่นพ้ืนทีไ่ปครึง่ห้องก็เท่ากับได้ห้องสอง

ห้องแล้ว

หลังจากคุยปัญหาเรื่องที่อยู่กันเสร็จเรียบร้อย เย่ียเหมยก็ถาม
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ภรรยาต้าเหอว่าหมู่บ้านเกาจยามีช่างไม้ฝีมือดีหรือไม่

คิดไม่ถึงว่าค�าถามน้ีท่ีเพ่ิงจะถามออกไป ภรรยาต้าเหอก็จ้อง 

เยี่ยเหมยด้วยท่าทางกรุ่นโกรธเล็กน้อย "อาเหมย เจ้าอยู่บ้านพวกเรามา

ตัง้หลายวันแล้ว ไม่เคยเห็นเลยหรอืว่าท่านอาต้าเหอของเจ้าท�างานอะไร"

พูดตามตรง ยามเย่ียเหมยพักอยู่ในบ้านสกุลเกาได้สัมผัสถึง 

ความสงบอันหาได้ยาก ถ้าไม่นั่งร�าลึกอดีตก็นั่งเป็นห่วงอนาคต ไม่ได ้

มีแก่ใจไปสังเกตอย่างอื่นโดยสิ้นเชิง อีกอย่างเกาต้าเหอก็เป็นคนขยัน  

มักไม่ค่อยอยู่บ้าน นางไหนเลยจะรู้ว่าเขาท�างานอะไร ทว่าก็บังเอิญโดย

แท้ที่เกาต้าเหอเป็นช่างไม้มือต้นๆ ของหมู่บ้านเกาจยา

เย่ียเหมยใช้พู่กันท่ีอ่อนน่ิมไม่ใคร่ถนัด จึงวาดออกมาได้ไม่เป็นรูป

เป็นร่างอย่างยิ่ง นางจึงได้แต่ท�าท่าทางประกอบค�าอธิบายให้เกาต้าเหอ 

ต่อมาเย่ียหย่วนได้ยินแล้วนึกสนใจ ด้านหน่ึงใช้สายตาเหยียดหยาม 

ดูถูกมองเย่ียเหมย ด้านหนึ่งก็แย่งกระดาษพู่กันมาวาดรูปรถเข็นเด็ก 

และรถหัดเดินตามค�าบรรยายของนาง คราวนี้เกาต้าเหอถึงพลันแจ้งใจ 

พยักหน้าหงึกหงักบอกว่าสามารถท�าได้

ถึงเกาต้าเหอจะดูกลุ้มใจอยู่บ้าง แต่ฝีมือกลับดีกว่าที่เย่ียเหมย 

คาดไว้ หลังถามขนาดแน่ชัดแล้ว วันรุ่งขึ้นพอเลือกไม้ดีมาได้ก็เริ่มลงมือ

ท�างานทันที

สมัยโบราณไม่มีตะปู ล้วนอาศัยการเข้าเดือยไม้ยึดกันเอาไว้  

เย่ียเหมยไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ ท�าได้เพียงพยายามอธิบายให้เกาต้าเหอ

เข้าใจว่ามีข้อต่อตรงไหนของรถเข็นเด็กที่ต้องขยับหมุนได้บ้าง เดิมทีนาง

ยังห่วงว่าล้อจะเป็นปัญหาแก้ยาก แต่ต่อจากนั้นนางก็พบว่าไม่อาจดูถูก
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สติปัญญาของคนโบราณได้จริงๆ

เกาต้าเหอท�าไม้ทรงกระบอกออกมาท่อนหนึ่ง หุ ้มหนังลงไป 

สองสามชัน้ คว้านเนือ้ไม้ตรงกลางออกแล้วใส่แหวนเพลาเข้าไป ล้อรถกัน

กระเทือนที่สวยงามและใช้งานได้จริงก็ปรากฏต่อหน้านาง

เย่ียเหมยพักอยู่ท่ีบ้านสกุลเกาไม่ได้ไปท่ีไหนทั้งสิ้น คอยช่วยงาน 

เกาต้าเหอในส่วนที่พอจะท�าได้ พวกลวดเหล็กท่ีใช้ท�ารถเข็นเด็กและรถ

หัดเดินล้วนเป็นเกาต้าเหอจัดการคนเดียว 

เย่ียเหมยไม่ได้ล้มเลกิความตัง้ใจท่ีจะเกลีย้กล่อมให้เย่ียหย่วนกลบั

ไปเรียนต่อในส�านักศึกษา น่าเสียดายที่เด็กคนนี้บทจะดื้อขึ้นมาก็ไม่ต่าง

อะไรจากโคกระบือ ส่วนเยี่ยเหมยก็เป็นคนที่สีซอให้เขาฟัง

สามวันที่ท�ารถ แม้เยี่ยเหมยจะยังไม่ได้ให้เงินค่าแรงแก่เกาต้าเหอ 

แต่กลับถือโอกาสขณะเกาเอ้อร์ฮวาไปขายแผ่นรองรองเท้าท่ีต�าบล 

หยางหลิ่ววานให้นางช่วยซื้อขาหลังหมูกลับมาทั้งขา

กระดูกน�ามาต้มน�้าแกง เนื้อก็บ้างตุ๋นบ้างย่าง สามารถเห็นอาหาร

ที่มีเนื้อสัตว์ได้ทุกวัน อีกทั้งไม่ว่าภรรยาต้าเหอจะพูดอย่างไร เยี่ยเหมยก็

ยังยืนกรานให้หนึง่วันกินสามมือ้ ถ้าเริม่เถียงกันรุนแรงข้ึน นางก็จะยกลกู

ในท้องกับเกาซื่อฮวาและเกาอู่ฮวาที่ผ่ายผอมอ่อนแอมาอ้าง

ภรรยาต้าเหอกลัวจะเป็นการเอาเปรียบนางกับเย่ียหย่วน จึงยอม

ให้นางผลาญเงินเช่นนี้ต่อไป แต่ลอบก�าชับบุตรสาวทั้งห้าว่าเวลากินเนื้อ

ให้บันยะบันยังบ้าง

ทว่าเรือ่งนีห้กัห้ามกนัได้ด้วยหรอื พอเหน็ใบหน้าของเหล่าบตุรสาว

ทีผ่อมโกรกมสีเีลอืดขึน้มาแล้ว ภรรยาต้าเหอก็ไม่มอีะไรจะเถียงเย่ียเหมย 
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ได้ ได้แต่ก�าชับเกาต้าเหอตอนกลางคืนว่าให้ท�างานให้เร็วให้ดีขึ้น

"ส�าเร็จแล้ว!" เสยีงไชโยโห่ร้องจากในลานบ้านครึง่แถบอนัแคบเลก็

ดังลอยไปไกล เย่ียหย่วนเข็นเกาอู่ฮวาเดินวนกลับไปกลับมาอยู่ในลาน

บ้าน ท�าเอาเด็กส่งเสยีงหัวเราะใสปานกระด่ิงเงนิออกมาด้วยความชอบใจ

ภรรยาเสี่ยวเหออุ้มบุตรชายคนเล็กยืนหลบข้างประตูมองดูฉาก

เหตุการณ์น้ี ก�าแท่งเงินในแขนเสื้อ ตัดสินใจเชื่อฟังค�าส่ังของคนผู้นั้น 

จดัการให้เสยีงหวัเราะเบิกบานน้ีและกลิน่หอมของเนือ้หายไปเสยีให้หมด!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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