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อวี๋ฉิง

"สะ...สหายหรอื" หญิงสาวท่ีอยูใ่นครัวหยุดความเคล่ือนไหว ท่าทาง

ตกใจอย่างเห็นได้ชัด

"ก็ใช่น่ะส ิอว๋ีเอนิ เจ้าไม่รูห้รอกว่าพวกเขาดกัีบข้าแค่ไหน เช้าเจ้าไป

ขายโจ๊ก ตกบ่ายขึ้นเขาไปเก็บผัก พวกเขาเห็นข้าอยู่คนเดียวเหงาๆ เลย

มาคุยเป็นเพ่ือน เมื่อคืนเสี่ยวชุ่ยยังเอาขนมเปี๊ยะท่ีมารดานางท�ามาให้  

จ�าได้หรือเปล่า" พอพูดถึงสหาย นัยน์ตาง่วงซึมของเหมียวตงหยาก็เป็น

ประกายทันที ลมหนาวพัดเข้ามาจากด้านนอก นางท�าไหล่ห่อ กระชับ 

ผ้าคลุมกันลมบนร่างให้แน่นหนาขึ้น พลางก้าวเข้ามาหลบลมในครัว

"อย่างนั้นหรือ จะ...เจ้ามีสหายก็ดีแล้ว จะได้ไม่เหงา" หญิงสาว 

ในครัวเอ่ยตะกุกตะกัก

"อวี๋เอิน นี่จะออกไปแล้วหรือ ฟ้ายังไม่สางเลยนะ"

"ออกไปตอนนี้ล่ะดี ช้ากว่านี้เดี๋ยวจะสาย"
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แม่ครัวเคี่ยวรัก

"เช่นน้ัน..." เหมยีวตงหยาว่าพลางยกมอืปิดปากหาว "ข้าอยากออกไป

ขายโจ๊กกับเจ้าด้วยได้หรือเปล่า"

"อย่าเลย เจ้าอยากนอนต่อไม่ใช่หรือ ไปนอนเถิด พอเจ้าต่ืน ข้าก็

กลับมาแล้ว" ท้ังที่รู้ดีว่าบทสนทนาเช่นน้ีด�าเนินซ�้าๆ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน  

หญิงสาวที่อยู่ในครัวก็ยังตอบแบบเดียวกันอย่างไม่เหนื่อยหน่าย

"ตะ...แต่ว่า..." นางง่วงจรงิๆ น่ันล่ะ ง่วงเหลอืเกิน แม้เมือ่ครูจ่ะบงัคบั

ตวัเองให้ลกุเดนิมาท่ีห้องครวัเพราะเห็นเตยีงนอนฝ่ังเหมยีวอว๋ีเอนิว่างเปล่า 

โดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่อีกฝ่ายจะต้องท�างานงกๆ อยู่คนเดียว ในขณะที่

นางนอนหลับอุตุ อีกอย่างวันๆ นางก็ได้คุยกับเหมียวอว๋ีเอินแค่ไม่ก่ีค�า  

นางเหงาออกจะตาย...

"ถ้าเจ้าไป หน้าตาอย่างนี้ เด๋ียวก็มีคนมาวุ่นวาย" หญิงสาวเอา 

ม้าน่ังซ้อนกันแล้วยกข้ึนรถเป็นล�าดับสุดท้าย ก่อนจะลองออกแรงเข็น 

อยู ่หลายครั้งถึงจะชินกับน�้าหนัก และหันไปย้ิมบางๆ ให้อีกฝ่าย  

"กลับไปนอนไป เดี๋ยวศิษย์พี่ใหญ่กลับมาจะหาเจ้าไม่เจอ"

หลังเหมียวตงหยาลังเลอยู่สักพักก็พยักหน้ายิ้มหวานให้ "อืม"  

รอยย้ิมบนดวงหน้าสะลึมสะลือดูงามจับตา แม้จะเห็นมาไม่รู้ก่ีปีแล้ว  

หญิงสาวก็ยังตะลงึไปชัว่ขณะ ก่อนจะหันหลงัเข็นรถออกจากบ้านไปช้าๆ

"ระวังตัวด้วยนะอว๋ีเอิน" เหมียวตงหยาส่งเสียงตะโกนไล่หลังเบาๆ 

แม้แต่น�้าเสียงยังหวานเสนาะหู

หญิงสาวไม่ได้หันไปมอง นางเข็นรถหนักอึ้งออกจากบ้านหลังเล็ก

เก่าคร�่าคร่า มุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่ที่ทอดยาวไปยังตัวเมือง

ฟ้าเพ่ิงจะสาง อากาศจงึเย็นจดั แผ่นหลังของนางเลก็บาง สวมเพียง
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เสื้อเนื้อหยาบสีน�้าเงินเข้ม ไม่ได้สวมเสื้อคลุมอีกชั้นเพราะเวลาเคี่ยวโจ๊ก

หากใส่เสื้อผ้าหนาๆ จะไม่สะดวก

ร้านรวงสองฝั่งถนนในเมืองยังปิดอยู่ แต่เร่ิมมีคนทยอยออกมา 

ให้เห็นแล้ว ส่วนใหญ่เป็นคนงานชัน้ล่างหรอืไม่ก็เจ้าของแผงเลก็ๆ ทีต้่อง 

ท�ามาหาเลี้ยงชีพ 

"แม่นางเหมียว" เสียงทุ้มต�่าของบุรุษผู้หนึ่งดังขึ้น

นางไม่ยอมหยุดเท้า แค่หันไปผงกศีรษะน้อยๆ ให้เขาท่ีเดินห่าง 

ออกไปด้านหลังสองก้าว

บรุษุผูน้ี้เป็นลกูค้าเก่าแก่ ฝนจะตกฟ้าจะร้องก็มาอดุหนุนนางไม่เคย

ขาด ในแต่ละวันเขาจะเดินกลับเข้าเมืองตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง แล้วแวะกิน

มื้อเช้าริมทาง หลายครั้งที่ขึ้นไปเก็บผักบนเขา ทั้งสองก็ได้พบกัน 

โดยบงัเอญิ เขาจะเพียงแค่อมย้ิมผงกศีรษะให้นางเลก็น้อยเป็นเชงิทักทาย 

นางเดาเอาว่าเขาคงขึ้นไปวัดที่ตั้งอยู่กลางเขา

รูปร่างหน้าตาเขาดูหยาบกร้านทว่าหล่อเหลา ขณะที่บุคลิกสุภาพ

นุ่มนวล แตกต่างจากรูปลักษณ์โดยสิ้นเชิง หนึ่งปีมานี้เขาถือลูกประค�า

แบบพุทธติดมือซ้าย นานๆ จะเห็นเขานับประค�าบ้าง นางจึงลอบเดา 

ต่อไปว่าเขาน่าจะเป็นอุบาสก

ที่นางเดาเช่นน้ี นอกจากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น สาเหตุหลัก 

เป็นเพราะบางทีเวลาคุยกับลูกค้าคนอื่น เขามักอ้างอิงค�าพระ การที่ 

เป็นอุบาสกตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นเช่นน้ี เบื้องหลังจะต้องมีสาเหตุแน่  

แม้จะไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่นางก็ได้รู้จากบทสนทนาของคนอื่นว่าเขา 

แซ่เน่ีย เป็นลูกคนที่เจ็ดของครอบครัว คนท่ีเจ็ดเชียวนะ หมายความว่า
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บ้านเขาต้องคนเยอะมาก ไม่เหมือนนาง มีเพียงเหมียวตงหยาเป็น 

น้องสาวแค่คนเดียวเท่านั้น

"ระวัง!" ล้อรถพลันติดก้อนหิน เหมียวอว๋ีเอินเซแซดๆ ไปข้างหลัง 

เขาประคองแผ่นหลังบอบบางของนางไว้เบาๆ ส่วนมืออีกข้างออกแรง

ช่วยเข็นรถให้

"ขะ...ขอบคุณ" นางสะดุ้งเฮือก รีบก้มหน้าเอ่ยกับเขาทันใด

ชายหนุ่มไม่ว่ากระไร ยังคงเดินช้าๆ ตามหลังนางเหมือนเก่า

หน้าร้านยาบนถนนใหญ่คือท่ีขายโจ๊กของนาง นางจอดรถเข็น 

พลางลอบถอนหายใจเบาๆ แต่ละวันที่เข็นรถหนักอึ้ง แขนทั้งสองข้าง 

จะปวดระบมเสียไม่มีดี

ระหว่างที่นางสาละวนอยู่กับการตั้งแผง เขาก็ช่วยยกม้านั่งลงมา 

ตั้งให้

"ต้องรอสักครู่" นางบอกและพลางเริ่มท�าโจ๊ก

"ไม่เป็นไร"

"เหมือนเดิมหรือ"

"อืม"

ประโยคถามตอบด�าเนินซ�้าๆ มาหนึ่งปี เขากลับน่ังรออาหารเช้า

เงียบๆ โดยไม่มีท่าทางเบื่อหน่ายหรือร�าคาญใจ

นางเคยประหลาดใจอยู่บ้าง ต่อให้คนคนหน่ึงกินอาหารได้ซ�้าซาก

แค่ไหนก็ไม่น่ากินโจ๊กเหมือนเดิมต่อเนื่องกันได้หน่ึงปี ริมถนนใหญ่น้ี 

เต็มไปด้วยแผงขายอาหารนานาชนิดทั้งออกตกเหนือใต้ ต่อให้เขากินเจ 

แต่เหตุใดถึงกินอาหารเดิมๆ รสชาติเดิมๆ ได้ทุกวันเลยเล่า
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"คุณชายเนี่ย" คนงานจับกลุ่มกันเดินย้ิมร่าเข้ามา "มาแต่เช้าเชียว 

พวกข้านึกว่ามาเช้ามากแล้ว กลับต้องเจอท่านมาเช้ากว่าทุกทีไป"

เนี่ยเวิ่นหยา หรือเน่ียชี คุณชายคนที่เจ็ดของคฤหาสน์สกุลเน่ีย 

เพียงคลี่ยิ้มอ่อนโยน ไม่กล่าวอะไร

"แม่นางเหมียว พวกเราเอาโจ๊กผักสามชาม ใส่ผักอะไรก็ได้ทั้งนั้น 

แต่ห้ามลืมผักดองซีอิ๊วที่เจ้าดองเองเด็ดขาด" คนงานสั่งพลางนั่งลงบน 

ม้านั่ง

นางไม่ตอบ แค่พยักหน้าแสดงการรับรู้ ขณะสาละวนใส่เคร่ืองใน

หม้อโจ๊ก แล้วท�าไหล่ห่อเมื่อลมเย็นพัดเข้ามาระลอกหนึ่ง

"ไม่หนาวหรือ" เนี่ยชีถามขึ้น

เมือ่เห็นว่าไม่มใีครตอบ นางก็เงยหน้าข้ึนมางงๆ ถึงได้รู้ว่าชายหนุม่

พูดกับตน

"มะ...ไม่เท่าไร"

"เจ้าใส่เสื้อผ้าบางมากเลยนะ"

ดูเหมือนวันนี้เขาจะช่างพูดเป็นพิเศษ ท�าเอานางรับมือไม่ถูก ต้อง

นิ่งอึ้งงันไปอีกสักพักถึงค่อยตอบว่า "ใส่หนาๆ แล้วต้มโจ๊กไม่สะดวก"

"หากใส่เสือ้ผ้าบางแล้วตัวเย็นจนจบัไข้ ไม่ย่ิงท�างานไม่สะดวกหรอื"

"คุณชายโปรดวางใจ ข้าร่างกายแข็งแรงมากมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคย 

ตัวเย็นจนจับไข้มาก่อน หากมีว่ีแววว่าป่วยจะไม่ต้มโจ๊กเด็ดขาด" นาง

เข้าใจผิดว่าเขาเป็นห่วงเรื่องสุขอนามัยของตนเอง

ชายหนุม่ไม่ได้พูดอะไรอีก เอาแต่จ้องมองความเคล่ือนไหวของนาง

เงียบๆ
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เหมยีวอว๋ีเอนิลอบถอนหายใจโล่งอก นางพูดไม่เก่ง และย่ิงไม่ชอบ

ตกเปน็จดุสนใจของคนอืน่ หนึง่ปีมานีเ้ขาพดูไม่มาก กนิเสรจ็กล็กุจากไป 

แล้วค่อยเจอหน้ากันใหม่เช้าวันรุ่งขึ้น แม้จะเคยชินกับตัวตนของเขา แต่

ก็ไม่ได้หมายความว่านางจะเคยชินกับการพูดคุยกับเขาเช่นกัน

ไม่นานนักโจ๊กข้าวร้อนๆ ก็ถูกยกมาวางตรงหน้าชายหนุม่ พร้อมด้วย

ผักป่าหนึ่งจาน เต้าหู้แผ่นหนึ่งจาน และหน่อไม้แห้งที่นางดองเอง

"แม่นางเหมียว วันไหนมากินโจ๊กร้านเจ้าต้องกินทีละสามชาม 

ห้าชาม เจ้าไม่คิดจะขายข้าวสวยบ้างหรือ ชามเดียวอิ่ม สะดวกแล้วก็ 

ง่ายดีด้วย" คนงานเปรยถาม

เหมยีวอว๋ีเอนิชะงัก น่ิงเงียบไปครูห่น่ึง ก่อนจะอธิบายเบาๆ "กินโจ๊ก

เช้าๆ ดีต่อกระเพาะ พอย่อยหมดแล้วยังช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร 

ได้ด้วย" 

คนงานฟังเข้าใจครึ่งไม่เข้าใจครึ่ง 

ป้าจางที่ขายขนมเปี๊ยะแผงติดกันอดสอดปากขึ้นมาไม่ได้ "กลัวจะ

หวิก็มากินขนมเป๊ียะสิ แผ่นเดยีวแบ่งกินได้ท้ังมือ้เช้ามือ้กลางวัน ก็พวกเจ้า

ดันติดใจรสมือแม่นางเหมียว อยากกินโจ๊กเอง จะโทษใครได้ เจ้าว่าจริง

หรือไม่เล่าแม่นางเหมียว"

เหมียวอว๋ีเอินเหลือบตาขึ้นมาย้ิมฝืดๆ ไม่รู ้ว่าควรตอบกลับไป

อย่างไรดี ทันใดนั้นนางก็เห็นเสี่ยวชุ่ยลูกสาวป้าจางเดินมาแต่ไกล 

เสี่ยวชุ ่ยอายุไล่เลี่ยกับเหมียวตงหยา จะคบหาเป็นสหายกัน 

ก็ไม่แปลก ดีแล้ว วันๆ เหมียวตงหยาได้แต่อยู่ในบ้านหลังเล็กๆ จะต้อง

เหงาอยู่แล้ว มีสหายให้คุยด้วยสักคน...ดีมากเลย
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นางพยักหน้าทักเสี่ยวชุ่ย ก่อนจะหันไปต้มโจ๊กต่อ

"ท่านแม่ นี่ ท่านลืมของ ท่านพ่อให้ข้าเอามาให้" เสี่ยวชุ่ยพูดกับ 

ป้าจางเสียงดัง แม้ผู้ใดไม่อยากได้ยินก็ต้องได้ยิน 

พวกคนงานกินเสร็จก็วางเหรียญส�าริดเอาไว้ แล้วรีบไปท�างาน  

เหลือแต่เนี่ยชีคนเดียว นางเห็นเขากินจนหมดชามแล้วก็ถามขึ้น

"อีกชามหรือไม่" ปกติเขาจะกินสองชามเสมอ

ชายหนุ่มพยักหน้า ส่งชามเปล่าให้นางรับไปเติมโจ๊กให้ แล้วเผลอ

แตะถูกปลายนิ้วเล็กเข้าโดยบังเอิญ

นางรบัชามไปด้วยอาการประหม่าเลก็น้อย ก่อนจะตกัโจ๊กเตมิให้เขา 

พร้อมยกผักมาให้อีกสองจาน

อาการเก้อเขินนัน้ตกอยู่ใต้สายตาของเน่ียช ีเขาพลนัเอ่ยถามข้ึนว่า 

"แม่นางเหมียวรสมือล�้าเลิศ คิดจะเปิดร้านของตัวเองบ้างหรือไม่"

"ไม่" เนือ่งจากรูส้กึตวัว่าตอบกลบัไปค่อนข้างเรว็ นางจงึเว้นจงัหวะ

เล็กน้อย แล้วบอกตรงๆ "ข้าไม่เคยมีความคิดเช่นนั้น"

"ไม่เคย? คิดจะตั้งแผงแบบนี้ไปทั้งชีวิตหรือ"

"ใช่ท่ีไหนกันเล่า" นางส่ายหน้า "ข้าไม่คดิจะขายโจ๊กไปท้ังชวิีตหรอก"

เขาตกใจเล็กน้อย "เจ้ามาต้ังแผงที่น่ีหนึ่งปี ไม่ได้คิดจะเก็บเงิน 

เปิดร้าน แต่ก็ไม่ได้คิดจะต้ังแผงต่อไปเรือ่ยๆ..." ความจริงเขาอยากถามว่า

ต่อไปนางจะท�าอะไร ทว่าน่ีเป็นเรือ่งส่วนตวั ปกตเิขากบันางไม่ได้สนทิกัน

มาก ถามเช่นนี้เท่ากับเสียมารยาท

"พ่ีอว๋ีเอิน ข้าก็จะกินโจ๊กเหมือนกัน" เสี่ยวชุ่ยปรายตามองเน่ียช ี

พลางทรุดตัวลงนั่ง "คุณชายท่านนี้...เป็นลูกค้าประจ�าของพี่อวี๋เอินหรือ"
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"แม่นางเหมียวรสมือดี ข้าจึงมากินเป็นประจ�า" เนี่ยชีตอบอย่าง

สุภาพ

เสี่ยวชุ่ยกลอกตามองสองหนุ่มสาวสลับกันไปมา "มิน่าเล่า..."  

นางหยุดไปแค่นั้นอย่างจงใจ แต่พอเห็นว่าเหมียวอว๋ีเอินเอาแต่ตั้งหน้า 

ตั้งตาต้มโจ๊ก ส่วนชายหนุ่มก็กินโจ๊กต่อเงียบๆ ไม่มีทีท่าจะสานต่อ 

บทสนทนา ก็แหวขึน้มาอย่างหงุดหงดิ "มน่ิาพ่ีอว๋ีเอนิถึงไม่ยอมให้ตงหยา

ตามมาด้วย"

เหมียวอว๋ีเอินเงยหน้าขึ้นมา ดูงงงวยอย่างเห็นได้ชัด "ตงหยา 

ท�าไมหรือ" ก่อนนางออกมายังดูดีๆ อยู่เลยนี่นา

"ตงหยาถูกท่านจับให้อยู่แต่ในบ้านจนจะล้มป่วยอยู่แล้ว" เสี่ยวชุ่ย

ท�าตัวเป็นผู้ผดุงความเป็นธรรม "พี่อวี๋เอิน ท่านรู้อยู่เต็มอกว่าตงหยาอุดอู้

อยู่แต่ในบ้านจนแทบป่วยก็ยังไม่ยอมให้นางตามออกมาด้วย ตอนแรก

ข้านึกว่าท่านกลัวนางตามออกมาท�างานแล้วจะเหนื่อย แต่ข้าก็ยัง 

แปลกใจมากอยู่ดี ท่านกลัวนางจะเหน่ือย ให้นางน่ังอยู่ข้างๆ คอยคุย 

กับท่านก็ได้นี่ ข้าเพิ่งรู้วันนี้เองว่าตัวเองคิดผิด"

"เสี่ยวชุ่ย เจ้าพูดบ้าอะไรของเจ้า!" ป้าจางเอ็ด

"ท่านแม่ ข้าพูดความจริงนะ พ่ีอว๋ีเอินพูดน้อย เงียบๆ อึมครึม  

อยู่ด้วยแล้วอึดอัด ถ้าไม่เพราะตงหยา ข้าก็ไม่อยากจะคุยกับนางหรอก 

ตอนแรกข้านึกว่านางเป็นพ่ีสาวของตงหยา ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องคิด 

ท�าเพื่อน้อง ต่อมาถึงได้รู้ว่านางไม่ใช่พี่สาวแท้ๆ เสียหน่อย..."

"เสีย่วชุย่!" ป้าจางตวาด "รูว่้าอะไรควรไม่ควรบ้างหรือเปล่า นางเดก็

คนนี้!"
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"ท่านแม่ ข้าพูดผิดตรงไหนกัน ท่านเองก็สงสารตงหยาเหมือนกัน

ไม่ใช่หรือ นางหน้าตาสะสวย จิตใจดี ท่าทางก็ดีกว่าพ่ีอว๋ีเอินเป็นกอง  

หากให้ไปแต่งงานกับคนขายผักหรือชาวนาก็น่าเสียดาย คราวก่อน 

ท่านบอกไม่ใช่หรือว่าพ่ีเฉี่ยวเซียนที่ขายผักอยู่ตรงหัวถนนเกิดไปต้องตา

บุรุษดีๆ เข้าแล้วถูกรับเป็นอนุ เลยได้แปลงร่างจากอีกาเป็นนางหงส ์

นบัแต่นัน้ ท่านยังเคยพูดด้วยว่ามคีณุชายท่านหน่ึงมากินโจ๊กของพ่ีอว๋ีเอนิ 

ทุกวัน รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาสง่างาม ซ�้ายังเป็นหน่ึงในตระกูลเศรษฐี 

อันดับต้นๆ ของหนานจิง ถ้าหากว่า..."

"หุบปากนะ!"

"พ่ีอว๋ีเอินคงต้ังใจว่ารู้จักกันนานเข้าจะเกิดรักกันขึ้นมาสินะ หาก 

ตงหยาอยู่ด้วย ไม่มีใครสนใจคนนิสัยมืดมนอย่างนางแน่ เพราะอย่างนี้

ถึงไม่พาตงหยาออกมาล่ะส ิรูจ้กักันนานๆ จนเกิดความรกัจะไปสูร้กัแรกพบ

ได้อย่างไรเล่า"

"ยังไม่หยุดอีกหรือ อยากโดนตีใช่หรือไม่!" ป้าจางโมโหจนสั่นเท้ิม

ไปทั้งตัว

เสี่ยวชุ่ยเหล่มองเหมียวอว๋ีเอินอย่างเดือดดาล ก่อนจะลุกพรวด 

ขึ้นมาปัดโถเกลือทิ้ง แล้วสะบัดหน้าวิ่งออกไป

บรรยากาศกระอักกระอ่วนด�าเนินต่อไปสักพัก เหมียวอว๋ีเอิน 

ถึงค่อยหันไปพูดตะกุกตะกักกับเน่ียชี "ขออภัย...ท�าให้ท่านเห็นเรื่อง 

น่าขายหน้าเสียแล้ว..."

ชายหนุ่มส่ายหน้า บอกด้วยแววตาเป็นธรรมชาต ิ"เรือ่งน่าขายหน้าน่ะ

ไม่เห็นหรอก แต่อยากเติมอีกชามมากกว่า"
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"หา?! ได้ๆ" นานๆ จะได้เห็นเขากินมากกว่าปกติ นางจึงรีบเติมโจ๊ก

ให้

"คนท่ีต้องขอโทษคือข้าต่างหาก..." ป้าจางเชด็มอืเข้ากับผ้ากันเป้ือน

อย่างรู ้สึกผิด "เสี่ยวชุ่ยเป็นลูกคนเดียวของข้ากับสามี นางไม่เข้าใจ 

ความคิดของเจ้าน่ะอว๋ีเอิน นางสนิทกับตงหยามาก วันๆ ไม่ว่าอะไร 

ก็เอาแต่พูดถึงตงหยา ก็เลย..."

เหมียวอว๋ีเอินส่ายหน้าทันที ก่อนจะส่งย้ิมให้ "ไม่เป็นไร ตงหยา 

โชคดท่ีีมสีหายแบบนี"้ รูจ้กักันนานเข้าจะเกิดรกักันข้ึนมาหรอื นางไม่เคย

แม้แต่คิดด้วยซ�้า แค่เห็นเขาเป็นลูกค้าประจ�าคนหนึ่ง ลูกค้าประจ�า 

ที่ไม่ช่างพูดแต่รู้ใจนาง

หญิงสาวอดไม่ได้ที่จะยกมือลูบรอยแผลจางๆ จนแทบมองไม่เห็น

บนแก้ม รู้จักกันนานๆ จนเกิดความรักจะไปสู้รักแรกพบได้อย่างไร...

ประโยคนี้พูดได้ดีนัก

นัยน์ตาสีด�าหลุบลง แล้วพลันเห็นเกลือหกกระจายอยู่บนพื้น นาง

จึงก้มลงไปเก็บโถเกลือขึ้นมา เพ่ิงจะขายโจ๊กหมดคร่ึงเดียว จะปล่อยให้

โจ๊กไม่มีรสเค็มได้อย่างไร...

นางเงยหน้าขึ้น ท�าท่าละล้าละลัง

"ไปเถิดๆ ข้าช่วยดูแผงให้ก็ได้" ป้าจางบอกยิ้มๆ

นางพยักหน้า เอ่ยด้วยท่าทางเก้อเขินว่า "ขอบคุณ" ก่อนจะหันไป

ผงกศีรษะให้เนี่ยชีเล็กน้อย แล้วเดินออกไปซื้อเกลือ

ป้าจางมองตามสกัพัก จากน้ันก็ส่ายหน้าพึมพ�า "มดืมนจรงิๆ เฮ้อ..." 

นางปรายตามองเนี่ยชีที่ยังนั่งกินโจ๊ก ท�าท่าจะพูดอะไรสักอย่าง แต่ไม่รู้
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จะเริ่มจากตรงไหนดี

ชายหนุ่มแสร้งท�าเป็นไม่เห็น ยังคงกินโจ๊กต่อไปเร่ือยๆ จนหมด  

ถึงค่อยวางเหรียญส�าริดสองสามเหรียญไว้บนโต๊ะแล้วลุกขึ้น

"คณุชายเนีย่" ป้าจางร้องถามอย่างอดไม่อยู่ "พะ...พรุง่น้ีท่านยังจะ

มาอยู่ใช่หรือไม่"

"แน่นอน" เขาตอบก่อนจะสะบัดแขนเสื้อเดินจากไปช้าๆ

ยามนี้ท้องถนนเริ่มคึกคักแล้ว ร้านรวงทยอยเปิดตามๆ กัน 

ตอนเขาเดินผ่านร้านเล็กๆ ที่ขายเกลือกลับไม่มีวี่แววของนาง  

เขาหยุดยืนชั่วครู่ เสียงถามเบาๆ ก็ดังขึ้นจากด้านหลัง

"นายน้อย จะให้บ่าวไปตามหานางหรือไม่ขอรับ" คนถามคือ 

โอวหยางที่เป็นผู้อารักขาประจ�าตัว

"ไม่ต้อง" เนี่ยชีหงุดหงิดเล็กน้อยที่คนอื่นเดาใจได้ "อยู่ให้ไกลๆ  

ข้าหน่อย" 

จากนั้นเขาก็เดินข้ามถนนเลี้ยวเข้าตรอกเล็กแห่งหนึ่ง

ตรอกเล็กน้ีเป็นทางลัดไปคฤหาสน์สกุลเน่ีย เพ่ิงจะย่างเท้าเข้าไป

แค่ก้าวเดยีวก็เหน็นักเลงหัวไม้กลุม่หน่ึงล้อมเหมยีวอว๋ีเอนิไว้ตรงกลางตรอก 

เขาสะดุ้งวาบในใจ ตวาดออกไปทันที "นี่มันอะไรกัน! ลวนลามสตร ี

กลางวันแสกๆ เชียวหรือ" เสียงทุ้มต�่าฟังดูคุกคามของเขาเบ่ียงเบน 

ความสนใจกลุ่มนักเลงให้หันมาท�าตาโต

"ลวนลาม?" พวกนักเลงแค่นหัวเราะ "นายท่าน ท่านเดินผ่านมา 

ก็ถือเสียว่าไม่เห็นอะไรทั้งน้ัน พวกเราก�าลังเก็บค่าคุ้มครองอยู่ต่างหาก  
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ยังไม่ตาต�่าถึงขนาดจะมาลวนลามนาง"

"เดอืนก่อนพวกเจ้าก็เก็บไปแล้วน่ี" เหมยีวอว๋ีเอนิบอกอย่างเยือกเย็น 

ทว่ามือสองข้างที่อุ้มโถเกลือสั่นนิดๆ "ข้าขายโจ๊กได้ก�าไรแค่นิดๆ หน่อยๆ 

ไม่มีเงินเหลือเฟือให้พวกเจ้ามาแย่งหรอกนะ"

"ไม่มีหรือ! อยากโดนดีอีกหรือไร" น่าโมโห! ถนนท้ังสายมีแต่สตร ี

คนนี้นี่ล่ะท่ีเก็บค่าคุ้มครองยากเย็นนัก คราวก่อนก็ต้องใช้ก�าลังตบตี 

ถึงเอาเหรียญส�าริดจากนางไปได้สมใจ

"พวกเจ้าตีให้ตายข้าก็ไม่มีให้"

"นางตัวดี! จงใจจะให้พวกเราท�างานล�าบากอย่างน้ันสิ" อีกฝ่าย

โทสะแล่นพล่านขึน้มา แต่เมือ่เหวีย่งหมดัออกไปกลบัชกถูกแผงอกก�าย�า

ที่แข็งจนเจ็บ พอเพ่งตามองดูดีๆ... "จะ...เจ้าโผล่เข้ามาตั้งแต่เมื่อไร" 

เคลื่อนไหวได้ว่องไวยิ่งนัก ดูน่าจะเป็นคนฝึกยุทธ์

"คะ...คุณชายเนีย่!" เหมยีวอว๋ีเอินอุทานเบาๆ แล้วพยายามผลกัร่าง

ที่บังหน้าเอาไว้ออกไปตามสัญชาตญาณ แต่ร่างนั้นไม่ขยับเลยสักนิด 

ราวกับขุนเขาก็ไม่ปาน

"ในเมื่อไม่มีค่าคุ้มครองจะให้ ไยต้องบังคับขู่เข็ญกันด้วย" เนี่ยช ี

เม้มปาก ใบหน้าคมคายฉายความไม่พอใจเบาบาง "หากอยากต่อยคน 

ต่อยข้าก็เหมือนกัน"

"คุณชายเนี่ย!" นางเบิกตาจนกลมโต ราวกับอยากมองให้ทะล ุ

แผ่นหลังหนา ขะ...เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน ถึงเขาจะดูค้ิวเข้ม ตาโต

เรียว ท่าทางเหมือนชาวยุทธ์ก็เถิด ตะ...แต่เขารู้วรยุทธ์หรือ เขาเป็น

คุณชายตระกูลใหญ่โต หากบาดเจ็บ...หากบาดเจ็บขึ้นมา...
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"นึกว่าพวกเราไม่กล้าอย่างนั้นสิ!" นักเลงประจ�าถ่ินค�ารามอย่าง

เดอืดดาล "เจ้าสอดมอืเข้ามายุ่งแบบน้ีท�าให้พวกเราเสียระบบ หลบไปเสีย 

แล้วพวกเราจะไม่ท�าอะไรเจ้า"

เนี่ยชีขยับมือขวา ส่วนมือซ้ายเริ่มเลื่อนลูกประค�านับช้าๆ ทีละเม็ด

อย่างตั้งใจ "หากได้ต่อยตีข้าแล้วก็ห้ามเก็บค่าคุ้มครอง แล้วก็ห้ามมายุ่ง

กับแม่นางคนนี้อีก" เขาบอกเสียงเข้ม

"ถุย! นึกว่าตัวเองเป็นใครหา!" นักเลงคนหนึ่งฉุนจัด ปล่อยหมัด 

ออกไปใส่เน่ียชี พอเห็นว่าเขาไม่มีวี่แววจะตอบโต้ ทุกคนก็หันไป 

มองหน้ากันพลางแอบโล่งใจอยู่เงียบๆ "หึ ท่ีแท้ก็พวกคุณชายที่ต่อยตี 

กับใครไม่เป็น หากเจ้ายอมจ่ายแทนนาง พวกเราก็จะไม่เอาเรื่อง" เมื่อครู่

ยังนึกว่าเป็นพวกฝึกยุทธ์จริงๆ เสียอีก

"ไม่นะ" เหมียวอวี๋เอินร้องห้าม "ข้าไม่มีเงิน แล้วก็ไม่ต้องการให้ใคร

มาออกให้ด้วย"

"บ้าเอ๊ย! พูดกันดีๆ ไม่ชอบ ต้องให้ใช้ก�าลังใช่หรือไม่" ชายคนหนึ่ง

พูดพลางพยักพเยิดให้พรรคพวกลงมือ

พอก�าปั้นหนักๆ กระหน�่าลงมา เหมียวอว๋ีเอินก็สูดหายใจเฮือก 

พยายามออกแรงผลักเขาออก แต่กลับพบว่าเขาหมุนตัวกลับมาใช้แขน

ทั้งสองข้างคุ้มกันนางไว้

"คะ...คุณชายเน่ีย ถอยไปสิ คนที่พวกมันอยากเล่นงานคือข้า..."  

เขาไม่ได้กอดนาง เพียงแต่ใช้แขนโอบรอบตัวจนนางขยับล�าบาก ขณะที่

ก้มศีรษะลงมาบังหน้านางไว้ จนนางแทบได้กล่ินบุรุษอวลออกมาจาก 

ร่างเขา
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"คะ...คณุชายเน่ีย!" นางร้องขึน้อกี ขณะพยายามใช้มอืผลกั แต่เขา

ไม่ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่นิดเดียว

หมัดยังคงรัวเข้าใส่แผ่นหลังกว้างอย่างต่อเนื่อง นางใจเต้นแรง  

กลัวว่าเขาอาจถูกต่อยจนตายหรือสลบไปทั้งอย่างนี้...

"ไม่ต้องส่งเสียง หมัดแค่นี้ไม่คณนาข้าหรอก" เขากระซิบข้างหูนาง

เบาๆ

"ตะ...แต่..." สวรรค์! ไม่เคยเลย ไม่เคยมีใครท�าเช่นนี้เพื่อนางเลย! 

นางต้องตอบแทนเขาอย่างไรถึงจะชดใช้ได้หมด

ทนัใดน้ัน นางพลนัยกแขนท้ังสองข้างข้ึนพลางกางนิว้ให้กว้างทีส่ดุ

และโอบรอบตัวไปยังหลังเขาเพ่ือปกป้องแผ่นหลังหนา ในเมื่อผลักเขา

ออกไปไม่ได้ ก็ให้ต่อยลงมาบนมือนางแล้วกัน จะได้ติดค้างเขาน้อยลง

สักนิด

"ท�าอะไรของเจ้า!" เนี่ยชีถามด้วยความโมโห พยายามดึงแขนนาง

กลับมา แล้วพลันเห็นนัยน์ตาของหญิงสาวหดเกร็ง

เพลงิโทสะลกุโชติช่วงข้ึนในอก เขาบีบประค�าทัง้เส้นแตกโดยไม่รู้ตวั 

พร้อมหันขวับไปเงื้อเท้าถีบ แต่กลับพบว่าโอวหยางเคลื่อนไหวเร็วกว่า 

จัดการถีบพวกนักเลงกระเด็นออกจากตรอกไปแล้ว

"นายน้อย..." โอวหยางชะงัก มองเศษลูกประค�าบนพ้ืนด้วยความ

อึง้งนั ประค�าเส้นน้ีอยู่กับนายน้อยเจด็มาสบิปีแล้ว ตัง้แต่พกประค�าตดิตวั

ก็ไม่เคยเห็นนายน้อยเจ็ดโมโหหรือใช้ก�าลังต่อยตีกับใครที่ไหน เหตุใด...

"บาดเจ็บใช่หรือไม่" เนี่ยชีถามอย่างร้อนใจเมื่อเห็นนางท�าหน้านิ่ว

งอนิ้ว
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"ข้าว่า...น่าจะไม่เป็นไรกระมงั" นางเจบ็อยู่บ้าง แต่น่าจะยังท�าอาหาร

ได้อย่างไม่มีปัญหา

"ให้หมอดูหน่อยหรือไม่"

"หา? มะ...ไม่ต้องยุ่งยากหรอก" เหมียวอว๋ีเอินเงยหน้าย้ิมให้เขา

อย่างต้ืนตัน "ขอบคุณคุณชายมากท่ีช่วยเหลือ หากไม่ได้คุณชาย  

น่ากลัวว่าข้า..."

"น่ากลัวว่าคงโดนพวกมันซัดจนลงไปกองกับพ้ืนแล้ว ในเมื่อรู้ว่า 

ตัวเองไม่มีก�าลังสู ้ เหตุใดถึงไม่แกล้งรับปากไปก่อนค่อยคิดหาทาง 

แก้ปัญหาอีกทีเล่า" เขาถามอย่างมีโมโห

"ต่อให้รบัปากไปก่อน ถึงอย่างไรก็ต้องโดนซ้อมอยูด่ ีจะโดนซ้อมเรว็

หรือโดนซ้อมช้าก็เหมือนกันไม่ใช่หรือ"

"ดังนั้นเจ้าเลยเต็มใจให้มันซ้อม? ไม่คิดจะหาคนช่วยบ้างหรือ"  

ไม่คิดจะมาขอให้เขาช่วยบ้างหรือไร

หน่ึงปีมาน้ีเขาแวะกินโจ๊กร้านนางทุกวัน ไม่เคยเห็นนางถูกรังแก 

มาก่อน ชายหนุม่หรีต่า โทสะทีคุ่น้เคยดพีลุง่พล่านอยู่ในอก ทัง้เรว็ท้ังแรง

เหมือนวันนั้นเมื่อสิบปีก่อนไม่มีผิด

"หา...หาคนช่วย?" แม้แต่จะคิดยังไม่เคยด้วยซ�้า นางก้มหน้าลง

คล้ายก�าลังพูดกับตัวเอง "หาคนช่วยก็ต้องติดค้างหนี้น�้าใจ จะใช้คืน... 

ใช่จะท�าได้ง่ายๆ..."

"เจ้า..." มาหาเขานี่อย่างไรเล่า แม้จะเคยพูดคุยกันจริงจังแค่ยกนิ้ว

นับได้ แต่หากพบเจอความอยุติธรรมก็มาหาเขาสิ

"เอาเป็นว่าขอบคุณคุณชายมากท่ีช่วยเหลือ ท่าน...ไม่ได้รบับาดเจบ็
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ใช่หรือไม่" นางถามอย่างห่วงใย

"ร่างกายข้าแข็งแกร่งกว่าสตรีคนหนึ่งเยอะนัก หากโดนต่อยไม่ก่ีที

ก็ร้องโอดโอย ไม่ถูกหัวเราะเยาะเอาแย่หรือ" เขาตอบอย่างเคืองๆ

"เช่นนั้น...เช่นนั้นข้าจะตอบแทนท่านอย่างไรดี"

"ตอบแทน? เจ้านึกว่าข้าช่วยเจ้าเพราะอยากให้เจ้าตอบแทนหรือ"

นางผงะ แทบจะโพล่งออกไปอยู่แล้วว่า 'ช่วยคนก็อยากได้สิง่ตอบแทน

ทั้งนั้นไม่ใช่หรือ' ทว่าสีหน้าของชายหนุ่มท�าให้นางกลืนค�าพูดลงคอ 

โดยไม่รู้ตัว

เนี่ยชีถลึงตาจ้องหญิงสาวตรงหน้าอย่างรู ้ ทันความคิดนาง  

"โอวหยาง พาแม่นางเหมียวไปส่ง เผื่อนักเลงพวกนั้นจะกลับมาอีก"  

โมโหนางก็โมโห โมโหตัวเองก็โมโห เขาจ้องเศษลูกประค�าบนพื้นอยู่นาน 

ก่อนจะหมุนตัวเดินจากไป

เหมียวอวี๋เอินมองตามตาไม่กะพริบ

"ตั้งแต่เล็กจนโต นี่เป็นครั้งแรก..." นางพึมพ�า

"อะไรหรือ" โอวหยางถามขึ้น

นางส่ายหน้า ไม่พูดอะไรอีก

เป็นครั้งแรกท่ีมีคนช่วยนางโดยไม่หวังผลตอบแทน สร้างความ

ซาบซึ้งตื้นตันให้นางอย่างมาก เขาต่อยตีกับคนไม่เป็นก็ยังอุตส่าห ์

ช่วยนาง บางที...บางทีพรุ่งนี้เขาอาจมาเรียกร้องสิ่งตอบแทนก็ได้ แต ่

อย่างน้อยวันนี้นางได้มีความทรงจ�าเช่นนี้ก็เพียงพอแล้ว

เช้าวันรุ่งขึ้น...
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ริมถนนใหญ่หน้าร้านขายยา ตรงที่เป็นแผงขายโจ๊กกลับว่างเปล่า

เนี่ยชีเหลือบตามองท้องฟ้าด้วยความแปลกใจ เวลานี้นางต้องมา

ตั้งแผงนานแล้วไม่ใช่หรือ

"คุณชายเนี่ยมากินโจ๊กอีกแล้วหรือ ไม่ต้องรอแล้วล่ะ เมื่อคืน 

พวกอว๋ีเอินย้ายออกไปกันตอนกลางดึก" ป้าจางส่ายหน้าถอนหายใจ  

"ไม่สั่งเสียอะไรสักค�า ท�าเอาเสี่ยวชุ่ยบ้านข้าร้องไห้จะเป็นจะตาย"

"ย้ายออกไป?"

"ใช่ รู้สึกว่าบุรุษบ้านพวกนางจะกลับมาแล้ว..."

บุรุษ?! 

บุรุษของผู้ใด 

ของเหมียวอวี๋เอินหรือว่าของสตรีที่ชื่อตงหยานั่น

"หรอืจะเป็นศษิย์พ่ีใหญ่ของนางขอรบั" โอวหยางผูอ้ารกัขาประจ�าตัว

เห็นนายน้อยยืนอยู่ตรงพ้ืนว่างๆ ก็รีบเดินเข้ามา จึงได้ยินค�าพูดของ 

ป้าจางเข้าพอด ี"นายน้อย เมือ่วานตอนบ่าวพาแม่นางเหมยีวไปส่งท่ีบ้าน 

เหน็บรุษุคนหนึง่ยืนอยู่หน้าบ้าน แม่นางเหมยีวร้องเรียกว่าศษิย์พ่ี ท่าทาง

ตื่นเต้นดีใจอย่างมาก...บุรุษคนนั้น...น่าจะรู้วรยุทธ์ขอรับ"

ศิษย์พี่ใหญ่? ตัวนางไม่รู้วรยุทธ์เลยนี่นา 

เน่ียชีหลุบตาครุ่นคิดอยู่ครู ่หนึ่ง ความรู้สึกในใจซับซ้อนสับสน 

ยากจะบรรยาย บอกไม่ถูกว่าความใจหายเสียดายนี้เกิดข้ึนเพราะคน 

หรือเพราะโจ๊ก...

ดวงตาคมเหลอืบมองพ้ืนว่างๆ รูส้กึเหมอืนยังเห็นนางต้มโจ๊กห่ันผกั

อย่างคล่องแคล่วอยู่ตรงนั้น นางไม่ชอบยิ้ม ไม่ชอบพูด ระหว่างขายโจ๊ก 
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เวลาที่นางพูดมากที่สุดก็คือพูดกับเขา

'โจ๊กเหมือนเดิมใช่หรือไม่'

'อืม'

ไม่คว้าจบัไว้ สดุท้ายก็ต้องคลาดกัน ไม่เคยถามความรู้สึก ท�าได้แค่

เก็บภาพนางไว้ในความทรงจ�า จะโทษใครได้ นอกจากโทษตวัเองทีน่กึว่า

ทุกวันจะเป็นเช่นน้ีไปเรื่อยๆ นึกว่าขอแค่มาหาทุกวันก็จะยังได้เห็นนาง 

ต่อไป

เช่นนั้นก็...สมน�้าหน้าตัวเองแล้ว
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สามเดือนต่อมา...

"เทียบขอรับ! นายน้อยเจ็ด มีเทียบมาขอรับ!" 

ฮือ ตื้นตันจนน�้าตาไหล ตื้นตันจนน�้าตาไหลเลยทีเดียว!

"ซีเซิง เบาหน่อย ไม่กลัวจะท�าคนตื่นหรือไร"

"ไม่หรอกขอรบั เวลาเช่นน้ีนายน้อยเจด็ลุกข้ึนมาสวดมนต์นานแล้ว" 

หยวนซีเซิงยิ้มตาหยี ขณะยกถาดเดินลิ่วๆ ไปทางหอเพียนซั่น

ฟ้าเพ่ิงจะสางก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังมาแว่วๆ แล้ว บุรุษชุดขาว

ด้านหลังหยวนซีเซิงโบกพัดช้าๆ พลางว่า "ข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเจ้าเจ็ด

ตื่นแล้ว แต่หยวนเฉี่ยวยังหลับอยู่ เจ้าตั้งใจจะเอะอะให้เขาตื่นหรือ"

"จริงด้วย! บ่าวลืมไปว่าท่านกับนายน้อยสิบสองกลับมากลางดึก 

เพ่ิงจะผ่านมาไม่ก่ีเค่อ* เท่าน้ัน..." หยวนซเีซงิตบหัวตวัเองโดยแรง ก่อนจะ

2

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาแต่โบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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พูดต่ออย่างดีอกดีใจ "พอไม่มีนายน้อยสิบสอง คฤหาสน์ก็เงียบเหงา 

ไปหมด..." 

เมือ่เขาเดนิไปถึงด้านข้างหอเพียนซัน่แล้วท�าท่าจะยกมอืเคาะประตู 

ก็ถูกด้ามพัดตหีวัเบาๆ เสยีก่อน เขาเงยหน้าข้ึนด้วยความงนุงง "นายน้อย

สี่..."

บุรุษชุดขาวปรายตามอง แล้วส่ายหน้าพึมพ�าเบาๆ "เจ้ายังต้อง

ฝึกฝนอีกมากในฐานะพ่อบ้านสกุลเนี่ย" ว่าแล้วก็ผลักประตูเดินเข้าไป 

ข้างในอย่างเงียบเชียบ โดยไม่สนใจสีหน้าเหมือนถูกสบประมาทของ 

อีกฝ่าย

ด้านในเป็นห้องพระท่ีจัดแต่งไว้เรียบง่าย หน้าองค์พระคือเน่ียชี 

ที่ก�าลังสวดมนต์โดยหันหลังให้ประตู 

บุรุษชุดขาวไม่ขัดจังหวะอีกฝ่าย เพียงแค่พยักพเยิดให้หยวนซีเซิง

วางถาดลงบนโต๊ะน�้าชา จากนั้นก็เปิดหน้าต่างมองออกไป

นอกหน้าต่างคอืป่าไผ่เขียวชอุม่ ตดิกับกระท่อมหนิของผูเ้ป็นนายน้อย

สิบสองของคฤหาสน์แห่งนี้

บุรุษชุดขาวกางพัดออก พัดสีเดียวกับอาภรณ์ หน้าพัดเป็นภาพ

ขุนเขาสายน�้า ด้านล่างภาพประทับตราชื่อไว้ว่า 'เนี่ยมี่หยาง' เขาทอดตา

มองประตูทองแดงที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก บานประตูแขวนป้าย 

'กระท่อมหิน' เขาคลี่ย้ิมบางๆ ตรงมุมปากพลางค�านวณว่าเมื่อไรน้อง 

คนที่สิบสองถึงจะตื่น 

ผ่านไปครึ่งถ้วยชา* เสียงสวดมนต์ถึงค่อยหยุดลง หยวนซีเซิง 

* หนึง่ถ้วยชา เป็นค�าเปรยีบ หมายถึงช่วงเวลาท่ีสัน้มาก บางต�ารากล่าวว่าเทยีบได้กับเวลาประมาณ 10-15 นาที
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ที่สัปหงกเฝ้าอยู่ข้างๆ สะดุ้งตื่นทันทีแล้วส่งเสียงเอะอะ "นายน้อยเจ็ด 

เทียบเชิญขอรับ มีเทียบเชิญส่งมา!"

เนี่ยชีลุกขึ้นยืนประนมมือไหว้พระพุทธรูป ก่อนจะหันกลับมา แล้ว

เห็นเนี่ยมี่หยางที่เป็นพี่ชายคนที่สี่

"ข้านึกว่าท่านจะอยู่ที่เกาะน่ันสักปีเสียอีก ผ่านไปแค่ไม่ก่ีเดือน  

เหตุใดถึงกลับมาเสียแล้วล่ะ"

"อยู่เล่นไม่ก่ีเดอืนก็พอแล้ว" เน่ียมีห่ยางกวาดตามองน้องชายต้ังแต่

หัวจรดเท้า ก่อนจะหยุดสายตาลงท่ีลูกประค�าที่อีกฝ่ายถือไว้ในมือซ้าย 

พลางถามยิ้มๆ "ไม่ใส่ประค�าที่ไม่เคยปล่อยให้ห่างตัวเส้นนั้นแล้วหรือ"

"นายน้อยเจด็ เทียบเชญิขอรบั! ลองคดิดสู ิสบิปีเข้าไปแล้วนะขอรบั! 

สวรรค์ พูดไปก็ไม่มใีครเชือ่ ในทีส่ดุก็มคีนส่งเทยีบมาให้แล้ว!" หยวนซเีซงิ

ร้องไห้น�้าตานองหน้าด้วยความซาบซึ้ง ขณะไปหยิบเทียบเชิญท่ีใส่ถาด

มาพร้อมอาหารเช้าส่งให้เนี่ยชี แต่ฝ่ายตรงข้ามกลับเดินผ่านเขาไปดู

อาหารในถาดโดยไม่แม้แต่จะเหลือบตามองอีกฝ่าย

"นายน้อยเจ็ด! เทียบนี้นายผู้เฒ่าหลิวเป็นคนส่งมาขอรับ! บ่าวว่า

เขาตาแหลม รู้ว่านายน้อยมีความชื่นชอบสูงส่ง ไม่เหมือนคนอื่น..."

"เบาหน่อย" เน่ียมี่หยางปิดหน้าต่าง ท่าทางไม่พอใจเล็กน้อย  

"ลืมไปแล้วจริงๆ หรือไรว่าเจ้ายังมีนายน้อยอีกคนหลับอยู่เรือนข้างๆ"

"ขอรับๆ" หยวนซีเซิงหัวเราะเก้อๆ "บ่าวมันคนเสียงดัง นายน้อยสี ่

ไม่ดีใจหรือขอรับ ท่านทราบหรือไม่ว่ามีคนส่งเทียบมาเชิญนายน้อยเจ็ด

หมายความว่าอย่างไร ก็หมายความว่าเริม่มคีนลืมเรือ่งในตอนนัน้แล้ว..." 

พูดถึงตรงนี้เขาก็รีบหุบปากทันทีเพราะถูกเนี่ยมี่หยางขึงตาใส่
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เนี่ยมี่หยางรับเทียบไปอ่านข้อความข้างใน 

'สกุลหลวิจดังานอาหารเลศิรส ใคร่ขอเรยีนเชญิท่านไปให้ค�าชีแ้นะ'

"ข้ากินมงัสวริติั ปฏิเสธไปเสยี" เน่ียชจ้ีองมองโจ๊กเจอยู่นาน ถึงค่อย

หยิบตะเกียบขึ้นมา

"เพราะเจ้ากินมังสวิรัตินี่ล่ะ นายผู้เฒ่าหลิวถึงได้ส่งเทียบมาเชิญ 

บ้านเขาเพ่ิงได้แม่ครวัมาใหม่ เป็นยอดฝีมอืด้านอาหารมงัสวิรตั ิควรอยู่หรอก 

ระยะน้ีนิยมกินอาหารมังสวิรัติเพ่ือกลับคืนสู่ธรรมชาติ ระหว่างทาง 

ที่กลับจากชายทะเลมาถึงคฤหาสน์ ข้าเห็นร้านอาหารไม่น้อยผันตัวเป็น

ร้านมังสวิรัติ เจ้าลองไปดูหน่อยก็ได้นี่"

หยวนซีเซิงพยักหน้าโดยแรง "น่ันสิขอรับ นายน้อยเจ็ด ท่านจะ 

ใช้ชีวิตเช่นน้ีต่อไปไม่ได้นะขอรับ วันๆ อยู่แต่ที่วัดกับท่ีคฤหาสน์ ถ้า 

ไม่กินเจก็สวดมนต์ หรือไม่ก็ฝังซากให้ดอกไม้ สวดส่งวิญญาณดอกไม้ 

ท่านไม่ใช่พระเสียหน่อย ออกไปพบปะผู้คนข้างนอกบ้างก็ดีนะขอรับ"  

บุรุษสูงเจ็ดฉื่อ* นั่งสวดส่งวิญญาณดอกไม้ช่างเป็นอะไรท่ีไม่น่ามอง 

เอาเสยีเลย อกีทัง้นายน้อยเจด็ยงัมรีปูร่างแบบชาวยุทธ์ ย่ิงดผูดิท่ีผดิทาง

เข้าไปใหญ่ เขากลัวเหลือเกิน...กลัวว่านิสัยนายน้อยเจ็ดจะเปลี่ยนไป

เพราะอย่างนี้... 

"ซเีซงิ เจ้าออกไปก่อน" เนีย่มีห่ยางโบกมอืไล่ แล้วสัง่ต่ออกีประโยค

ก่อนท่ีพ่อบ้านจะยอมออกไปอย่างไม่เต็มใจ "อย่าเพ่ิงรีบยกข้าวไปให้

* บุรุษสูงเจ็ดฉื่อ เป็นส�านวน หมายถึงผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ก�าย�า คล้ายส�านวน 'ผู้ชายอกสามศอก' ของไทย
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หยวนเฉี่ยวล่ะ เดี๋ยวเขาหิวจนตื่นก็ออกมาเอง"

เมื่อหยวนซีเซิงออกไปแล้ว เนี่ยมี่หยางก็คิดอะไรเงียบๆ ก่อนจะนั่ง

ลงตรงหน้าน้องชาย "ความจริงเช้านี้ข้าต้ังใจจะชวนเจ้าออกไปกินโจ๊ก 

ข้างนอกด้วยกัน...หนึ่งปีมานี้เห็นเจ้าไปกินโจ๊กทุกวัน ฝนจะตกฟ้าจะร้อง

ก็ไม่ขาด ข้าสงสยัมาตลอดว่าโจ๊กแผงไหนกันนะทีอ่ร่อยเลศิล�า้ได้ขนาดน้ี 

น่าเสียดายเมื่อเช้าโอวหยางบอกว่าโจ๊กเจ้านั้นเลิกแผงไปแล้ว ส่วน 

คนขายก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย"

เน่ียชีหยุดมือท่ีถือตะเกียบ จ้องหน้าอีกฝ่ายน่ิง "อยากพูดอะไร 

ก็พูดมา"

"ได้ ข้าจะพูด ข้าอยากบอกว่าพ่อครัวเผิงน้อยใจเสียแล้ว ต่อให้เขา

ไม่ได้เป็นพ่อครัวมือหนึ่ง ก็ถือว่ามีรสมือดีเยี่ยมในหนานจิง แต่เขาก�าลัง

น้อยใจ น้อยใจที่อาหารมังสวิรัติที่เขาท�าไม่ถูกปากเจ้า ส่วนใหญ่เจ้าเลย

เอาแต่กินข้าวขาวหลายชามแต่ไม่ยอมแตะกับข้าวแม้แต่นิดเดียว ซีเซิง

เองก็น้อยใจ เขาไม่ใช่พ่อบ้านท่ีเก่งกาจที่สุด แต่ก็เคยแอบไปสืบถาม 

ชาวบ้านร้านตลาดตรงถนนเพ่ือหาร่องรอยเจ้าของแผงโจ๊ก เสียดาย 

ที่สืบหาอยู่สามวันก็ยังคว้าน�้าเหลว ข้าเองก็อยากบ่น ข้ากลับมาถึง

คฤหาสน์ยามสาม* หยวนเฉี่ยวหลับไปแล้ว แต่ข้ากลับถูกลากตัวมา 

ขอให้ช่วย เพราะเหตุใดน่ะหรอื เพราะพวกน้ันไม่กล้าไปขอร้องพ่ีสามน่ะสิ 

เลยมาขอร้องข้าแทน หวังว่าข้าจะช่วยแก้ปัญหาได้"

"แก้ปัญหา?" เน่ียชีหรี่ตา "ท่านชอบพูดจาวกไปวนมาอยู่เร่ือย จะ 

แก้ปัญหาอะไรกัน"

* ชาวจนีสมยัโบราณแบ่งเวลาตอนกลางคนืออกเป็น 5 ยาม โดยยามสามเรยีกว่ายามจือ่ คือช่วงเวลาประมาณ 
23.00 น. ถึง 01.00 น.
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"หากข้ารู้ก็ดีสิ" เนี่ยมี่หยางแสร้งท�าเป็นถอนหายใจอย่างกลัดกลุ้ม 

"อาหารเลิศรสแบบไหนกันนะที่ท�าให้เจ้าหงุดหงิดขึ้นมาได้..."

"ข้าหงุดหงิด?!" เนี่ยชีอุทานด้วยความโมโห ก่อนจะตกใจเสียเอง

แล้วรีบเก็บอารมณ์ "นิสัยข้าเปลี่ยนไปแล้ว หงุดหงิดอะไรกัน เหลวไหล

ทั้งเพ"

เนี่ยมี่หยางมองสีหน้าที่ดูกลบเกลื่อนจนเกินพอดีของน้องชาย  

แล้วส่ายหน้าย้ิมๆ "ใช่ๆ ข้าเหลวไหล อย่างไรเจ้าก็รบัค�าเชญินายผูเ้ฒ่าหลวิ

เสยีหน่อยเถิด ถือว่าท�าให้พวกน้ันสบายใจก็ยังด ีหากอาหารฝีมอืแม่ครวั

คนนัน้เกิดถูกปากเจ้าขึน้มาจรงิๆ ข้าจะเป็นคนออกหน้าเชญินางมาท�าครวั

ที่นี่เอง"

เนี่ยชีเม้มปากแน่น ท�าหน้าร�าคาญใจโดยไม่รู้ตัว

ผูเ้ป็นพ่ีชายสงัเกตเหน็ แต่ไม่ได้เตือนว่าอกีฝ่ายแสดงความหงดุหงดิ

ออกมาอีกแล้ว นานแค่ไหนแล้วนะที่เขาไม่ได้เห็นเน่ียชีแสดงอารมณ์  

หากไม่เพราะเรื่องในตอนน้ัน เจ้าตัวจะมีนิสัยนุ่มนวลเหมือนในตอนนี้ 

ได้อย่างไรเล่า

ความนุ่มนวลเป็นภาพลวง ช่วงเวลาสิบปีเพียงแค่ลบเขาแหลม 

บนหน้ากากของเจ้าเจ็ดออกไปเท่าน้ัน ทว่าตัวตนที่แท้จริงยังซุกซ่อนอยู่

ใต้หน้ากาก สหายคนใดกันนะทีแ่ง้มธาตแุท้ของเนีย่ชบีางส่วนออกมาได้

หากมโีอกาส เขาก็อยากเห็นหน้าเจ้าของแผงโจ๊กคนนัน้จรงิๆ จะได้

ขอบอกขอบใจที่ช่วยสร้างรอยร้าวขึ้นบนหน้ากากของเจ้าเจ็ด

ไก่ปลอม เป็ดปลอม เนือ้กวางปลอม แพะปลอม วางเรยีงละลานตา
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เสมือนของจริง หากไม่เพราะรู้มาก่อนว่านี่เป็นงานเลี้ยงอาหารมังสวิรัติ 

เขาคงนึกว่านายผู้เฒ่าหลิวหลอกเขามากินเนื้อสัตว์เสียแล้ว

ยามค�า่คนืของเดอืนสามยังมไีอหนาวหลงเหลอื สกุลหลวิจดังานเลีย้ง

จันทร์คู่ขึ้นที่ศาลาชุนเฟิง เชิญแขกไม่มาก แค่สี่ห้าคนเท่านั้น ที่ตั้งชื่อว่า 

'งานเลี้ยงจันทร์คู่' เป็นเพราะศาลาชุนเฟิงตั้งอยู่กลางน�้า ผู้มีอารมณ ์

สุนทรีย์สามารถแหงนหน้ามองดวงจันทร์บนฟ้า และก้มหน้าดูเงาจันทร์

บนผิวน�้าได้โดยสะดวก นายผู้เฒ่าหลิวคิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

กล่าวกันว่านายผู้เฒ่าหลิวต้ังใจจะใช้ทรัพย์สมบัติมหาศาลของ

ตระกูลตั้งตนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแห่งยุค จึงได้ทุ่มเงินจ้างแม่ครัว

อย่างไม่เสียดายแม้แต่น้อย และจัดงานเลี้ยงเชิญคนมาชิมอาหาร 

เป็นระยะ หากจะถามว่าเขายังมีสิ่งใดที่ต้องการท�าในชีวิตที่เหลืออยู่  

ค�าตอบก็คือชิมอาหารเลิศรสให้ทั่วแผ่นดิน แล้วเขียนคัมภีร์อาหารขึ้นมา

สักเล่มเพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง

"ท่านเจด็ ลองชมิดูสว่ิาอุง้ตนีหมนีีร้สชาตเิป็นอย่างไรบ้าง" นายผูเ้ฒ่า

หลิวเอ่ยชวนอย่างกระเหี้ยนกระหือรือ

เนี่ยชีกัดกินค�าหน่ึง รสชาติในปากคล้ายอุ้งตีนหมีจริงๆ ท้ังยังม ี

รสของเหล้าและน�้าผึ้ง เขาพยักหน้าช้าๆ "น่าจะท�าจากเต้าหู้"

"เอ๋? ท่านเจ็ดชิมแล้วรู ้ด้วยหรือ" นายผู้เฒ่าหลิวท�าตาโตด้วย 

ความทึ่ง

"เปล่า ชิมไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียว ที่เดาว่าเป็นเต้าหู้ก็เพราะแม่ครัว

ของท่านฝีมอืเก่งกาจไร้ท่ีตอิยู่แล้ว เวลาท�าอาหารคงต้องนกึถึงคณุประโยชน์

ด้วย" เนี่ยชีตอบอย่างสุภาพ พลางคีบอาหารชิมผิวๆ แค่อย่างละสองค�า
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ก็วางตะเกียบ

นายผูเ้ฒ่าหลวิตาเป็นประกาย "นัน่ส ิข้าล�าบากเลอืดตาแทบกระเด็น

กว่าจะหาแม่ครวัมอืฉมงัทีป่รงุอาหารได้วิเศษเช่นน้ีเจอ คราวนีข้้าจะต้อง

เขียนคัมภีร์อาหารที่ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนให้ได้" ว่าแล้วเขาก็ปรบมือ

สั่งให้คนเชิญแม่ครัวออกมา

ก่อนหน้าท่ีงานเลี้ยงจะสิ้นสุดจะต้องเชิญแม่ครัวออกมาทุกครั้ง  

หากอาหารท่ีปรุงสร้างความพอใจให้ เจ้านายก็จะตกรางวัลต่อหน้า 

แขกเหรื่อเพ่ือรับรองฝีมือของแม่ครัว ถือเป็นต้นทุนจ�าเป็นส�าหรับคนที่

ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร

"พูดถงึแม่ครวัคนนี.้.." นายผูเ้ฒ่าหลวิกวาดตามองหน้าแขกทีละคน 

ก่อนจะไปหยุดอยู่ท่ีเน่ียชผีูห้นุ่มแน่นก�าย�า "ทุกท่านอย่าได้มองจนตาค้าง

เชียวล่ะ เพราะนอกจากจะมีพรสวรรค์ด้านท�าครัวเป็นเลิศ นางยังเป็น 

หญิงงามท่ีมีรูปโฉมหาตัวจับยากท้ังยังอายุน้อยๆ พวกท่านมองได้ 

อย่างเดยีว ห้ามคิดจะแย่งแม่ครวัของข้าไปเดด็ขาด นางมคีูห่มัน้คูห่มาย 

อยู่แล้ว"

จากน้ันแสงตะเกียงก็สว่างขึ้นบนสะพาน หญิงสาวนางหน่ึงเดิน 

เข้ามาอย่างชดช้อย ยิ่งแสงตะเกียงใกล้เข้ามาเท่าไรก็ยิ่งมองเห็นใบหน้า

ของนางได้ชัดขึ้นเท่านั้น

เน่ียชีมองนางเดินมาที่ศาลาอย่างไม่ใส่ใจนัก ขณะท่ีเสียงฮือฮา 

ดังขึ้นรอบตัว

"นายผู้เฒ่าหลิว" หญิงสาวรูปร่างอ้อนแอ้นบอบบางย่อตัวค�านับ  

รมิฝีปากแดงเรือ่คลีย้ิ่มใสพิสทุธ์ิดูตรงึตรา ดวงหน้าของนางงามล�า้ ผิวขาว
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ผ่องราวกับหมิะ เรยีวแขนท่ีถือตะเกียงดอู่อนช้อยเนยีนนุ่มราวกับไร้กระดกู

"ตกรางวัล" นายผู้เฒ่าหลิวย้ิมตาหยีเมื่อเห็นท่าทีตกตะลึงของ 

แขกเหรื่อ "เงินร้อยต�าลึง แพรพรรณยี่สิบพับ"

"ขอบคุณนายผู้เฒ่าหลิว" นางค้อมศีรษะ ก่อนจะเดินแช่มช้อย 

จากไป

"นะ...นายผู้เฒ่าหลิว ท่านไปหานางฟ้านางสวรรค์เช่นน้ีมาจาก 

ที่ใดกัน" ใครบางคนโพล่งถามขึ้น

"นางมาขอท�างานที่คฤหาสน์ของข้าด้วยตัวเอง" เจ้าบ้านลูบเครา

อย่างพึงพอใจ "ตอนแรกข้าก็ไม่เชื่อว่าเด็กสาวอายุน้อยๆ แค่นี้จะมีฝีมือ

ท�าครัวเลิศล�้า นางต้องอ้อนวอนแทบตาย ข้าถึงให้โอกาสลองดูสักตั้ง"

"อย่าว่าแต่อ้อนวอนเลย ขอแค่นางพูดค�าเดียว อยากได้อะไรข้า 

ก็ให้ท้ังนั้น มีคู ่หมั้นคู ่หมายอยู่แล้วหรือ ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย 

คฤหาสน์ของข้าก็ขาดแคลนแม่ครัวเช่นกัน เหตุใดนางไม่ไปของาน 

ท�าบ้าง"

"เห็นสาวใช้ของนางบอกว่านางมีว่าที่สามีอยู่แล้ว พวกท่านอย่าได้

คิดไปไกลล่ะ แม่ครัวคนนี้น่ะ ต่อให้เอาทองพันชั่งมาแลก ข้าก็ไม่ยกให้" 

นายผู้เฒ่าหลิวย้ิมลึกลับ พอก�าลังจะพูดต่อ เน่ียชีท่ีแทบไม่พูดอะไรเลย

ทั้งงานก็ถามขึ้นด้วยสีหน้าแปลกๆ

"กลิ่นอะไรน่ะ"

"ท่านเจ็ดได้กลิ่นด้วยหรือ" นายผู้เฒ่าหลิวเหมือนได้เจอคนรู้ใจ  

รีบสั่งให้สาวใช้ยกอาหารจานเล็กที่ดูนิ่มเละและมีกลิ่นเหม็นเข้ามา

เนี่ยชีจ้องมองของในจานอยู่นานด้วยความประหลาดใจ
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"เหม็นเหลือเกิน น่ีมันอะไรกัน" เหม็นจนกลบกล่ินหอมอาหาร 

เมื่อครู่นี้ไปหมด

"ลองชิมดูสิ" นายผู้เฒ่าหลิวหยิบตะเกียบข้ึนมาเป็นคนแรกด้วย

ท่าทางพออกพอใจ "ใช้เครื่องปรุงต่างๆ มาปรุงรสเต้าหู้ให้มีรสเหมือน 

เน้ือสตัว์นานาชนดิถือเป็นความสามารถพ้ืนๆ ของนางเท่าน้ัน เต้าหูย้ีห้มกั

จานนี้ต่างหากท่ีเป็นหนึ่งในทีเด็ดของนาง ไม่ใช่ว่าข้าชมตัวเองหรอกนะ 

แต่คราวนี้ข้าเจอเพชรเข้าแล้วจริงๆ"

"เต้าหู้ยี้หมัก?" ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อน ทุกคนพากันคีบเข้าปาก

หนึง่ชิน้ เพียงกนิค�าแรกกอ็ยากคายท้ิงเสยีแล้ว แน่นอนว่าจะคายต่อหน้า

นายผู้เฒ่าหลิวไม่ได้ จึงอมไว้ในปากอยู่นานถึงค่อยฝืนใจกลืนลงคอ  

พอกลืนลงไปแล้ว ในปากยังเค็มปะแล่ม เผ็ดนิดๆ แล้วก็...จากนั้นก็ 

คีบใส่ปากอีกชิ้น...

"อะ...อร่อยมากเลย!"

"แน่นอนอยู่แล้ว ย่ิงถ้ากินกับข้าวสวยจะย่ิงวิเศษเข้าไปใหญ่"  

นายผู้เฒ่าหลิวหัวเราะหึๆ พลางคิดในใจว่าจะต้องใส่วิธีท�าเต้าหู้ยี้หมักนี้

ลงไปในคัมภีร์อาหารด้วยให้ได้ พอเหลือบไปเห็นเนี่ยชีท�าหน้าแปลกๆ  

ก็ถามขึ้น

"ท่านเจ็ดรู้สึกว่าไม่อร่อยหรือ"

"เปล่าขอรับ รสชาติดีมาก แต่เต้าหู้ย้ีหมักนี้เป็นอาหารที่แม่ครัว 

เมื่อครู่คิดค้นขึ้นมาจริงๆ หรือ" รสชาติของมันแตกต่างไปจากอาหาร 

จัดเลี้ยงที่กินเมื่อครู่ กลับเหมือนเต้าหู้ย้ีหมักที่เหมียวอว๋ีเอินเอามาให้กิน

วันนั้นไม่มีผิด...
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วันน้ันเขามาที่แผงขายโจ๊กช้ากว่าทุกวัน ผักป่าหมดไปแล้ว นาง

ท�าท่าลังเลอยู่สักพักก็เอาเต้าหู ้ ย้ีหมักไหเล็กๆ ออกมาจากใต้แผง  

ใช้ช้อนตักใส่จาน จากนั้นก็บอกเขาด้วยท่าทางตื่นเต้นนิดๆ

'หากคุณชายเนี่ยไม่รังเกียจก็เชิญชิมดู'

'อาหารทีเ่จ้าคิดค้นขึน้มาใหม่อย่างนัน้หรอื' เขาถามด้วยความสงสยั

'อมื' ตอนนัน้นางหน้าแดงเรือ่ 'มแีต่ข้าเท่าน้ันทีเ่คยชมิ หากคณุชาย

เนี่ยรู้สึกว่าไม่อร่อยก็คายทิ้งได้เลย ไม่เป็นไรหรอก'

กลิ่นของมันเหม็นฉุนบาดจมูก แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังชิมดูค�าหนึ่ง

'เป็นอย่างไร' นางถาม ท่าทางตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม

'...อร่อย' เขาชม แล้วได้เห็นรอยย้ิมบางๆ คลี่ตัวบนเรียวปาก 

ของอีกฝ่าย เขาแทบไม่เคยเห็นนางย้ิมมาก่อน ย้ิมของนางไม่ได้งามล�้า 

ทว่าตรึงใจอย่างยิ่ง

'อร่อยก็ดี...อร่อยก็ดีแล้ว' นางละล้าละลังเล็กน้อย ก่อนจะวาง 

ไหเต้าหู้ย้ีหมักลงตรงหน้าเขา 'หากคุณชายเน่ียไม่รังเกียจ ก็เชิญเอา 

เต้าหู้ยี้หมักไหนี้กลับไปกินได้เลย'

'ทั้งแผ่นดินยังไม่มีใครท�าเต้าหู้ย้ีหมักแบบนี้มาก่อน เหตุใดเจ้า 

ไม่ท�าขายให้กินกับโจ๊กเล่า รับรองว่าจะต้องเลื่องชื่อแน่' เขาสงสัย 

อย่างมาก

นางส่ายหน้า 'ข้า...ไม่ควรเป็นคนท�าขาย'

นั่นเป็นครั้งเดียวที่เขาได้เห็นนางพูดเยอะเป็นพิเศษซ�้ายังย้ิม  

หลังจากพูดอย่างนั้น นางก็หน้าหมองลง ท่าทางเหมือนจนใจ...เนี่ยช ี

ได้สติกลับมามองเต้าหู้ย้ีหมักในจานท่ีดูเหมือนกันทุกประการ ภายใน
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เวลาแค่ไม่กี่เดือน เหตุใดถึงมีคนท�าของแบบเดียวกันออกมาได้นะ

"ท่านเจด็คงไม่เชือ่ว่านางเพ่ิงอายุนดิเดยีวก็เก่งกาจขนาดน้ีใช่หรือไม่ 

ข้าเองก็ไม่เชื่อ จึงขังนางกับสาวใช้ของนางเอาไว้ในโรงครัว ผ่านไปแค่ 

ครึง่วัน นางก็ท�าอาหารอร่อยออกมาได้มากมาย แล้วจะเป็นเร่ืองลวงไปได้

อย่างไรเล่า ตอนน้ีในโรงครัวมีเครื่องปรุงต่างๆ ที่นางท�าข้ึนมาเองเป็น 

ร้อยชนิด หากท่านชอบ ข้าจะให้สาวใช้ไปเอามาให้สักสามสี่ไห"

อย่างนั้นหรือ เน่ียชีหรี่ตา ความสงสัยยังไม่หายไปจากหัวใจ  

หญิงสาวคนเมือ่ครูน่ิว้มอืขาวผ่องเกลีย้งเกลา ไม่เหมอืนมอืคนท�าครัวเลย

สักนิด

"ฝีมือนางสูงส่งออกอย่างน้ี คงเอาผักป่ามาท�าอาหารได้ด้วย 

ใช่หรือไม่"

"ผักป่ามีแต่พวกคนงานชั้นต�่ากินกัน นางจะเอามาท�าได้อย่างไร" 

แขกคนอื่นมีท่าทางเบื่อหน่ายหัวข้อน้ี นายผู้เฒ่าหลิวจึงเปลี่ยนเรื่อง  

พลางคิดกับตัวเองในใจว่าค่อยถกประเด็นกับเนี่ยชีใหม่วันหลัง

สกุลเน่ียเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ ของหนานจิง มีกิจการกว่า 

สามร้อยอย่าง โดยเฉพาะร้านหนังสือเฟิงอว๋ินท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุด  

จะตีพิมพ์หนังสือสักเล่ม นอกจากเนื้อหาแล้ว ยังต้องมีการจัดเรียงพิมพ์ 

การออกแบบรูปเล่ม หนังสืออาหารก็เช่นกัน เขาตั้งใจไว้แต่แรกแล้ว 

ว่าจะมอบหมายคัมภีร์อาหารเล่มนี้ให้ร้านหนังสือเฟิงอวิ๋นเป็นผู้จัดพิมพ์ 

แม้ว่าเน่ียชีจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับร้านหนังสือโดยตรง แต่ชายหนุ่มผู้น้ี

ถือศีลกินเจมาสบิปี หากมพีระธรรมเป็นตวัส่งเสริมคมัภร์ีอาหารมงัสวิรัติ  

ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกของอาหาร
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พอล่วงเข้ายามหนึ่ง* นายผู้เฒ่าหลิวจัดห้องพักรับรองให้แขกที่มา

ร่วมงานค้างคืน พรุ่งนี้ยังมีโจ๊กฝีมือแม่ครัวให้กินอีกมื้อ

เนี่ยชีอยู่ค้างคืนท่ีห้องปีกตะวันตกตามเจตนารมณ์ของเจ้าบ้าน 

โดยไม่คัดค้าน

"นายน้อย อร่อยหรือไม่ขอรับ หากอร่อย กลับไปขอให้นายน้อยสี่

ออกหน้า จะต้องยืมตัวแม่ครัวไปท�าอาหารที่คฤหาสน์ได้แน่" โอวหยาง 

ที่เดินตามหลังเสนอแนะขึ้นเบาๆ

คฤหาสน์สกุลหลวิมทัีศนียภาพยามค�า่คนืตระการตา เนีย่ชไีม่ยอม

เข้าไปนอนในห้อง กลับเดินเตร็ดเตร่ช้าๆ คล้ายก�าลังชมทิวทัศน์ แต ่

ความจริงสอดส่ายสายตามองหาอะไรบางอย่าง

"ก็ดี" เขาไม่ใช่คนเลือกกิน แม่ครัวคนนี้มีฝีมือดีเย่ียมจริงๆ แต่ 

นอกเหนือจากเต้าหู ้ย้ีหมักแล้ว เขารู ้สึกแปลกๆ กับอาหารอย่างอื่น  

"ตอนนั้นเจ้าได้กินด้วยหรือเปล่า" เขาถามอย่างไม่ใส่ใจนัก

โอวหยางพยักหน้าอยู่ข้างหลัง "สกุลหลิวปฏิบัติต่อบ่าวไพร่ด้วยดี 

แม้จะไม่ได้กินอาหารเลิศรสอย่างนายน้อย แต่ก็มีข้าวให้กิน เป็นอาหาร

มงัสวิรตัเิช่นกัน อร่อยมากทีเดยีวขอรบั" ผูอ้ารกัขาหนุม่ใคร่ครวญอยู่สกัพัก 

ก่อนจะพูดต่อไปว่า "หากนายน้อยต้องการ หนานจงิยงัมงีานเลีย้งอาหาร

เช่นนี้นับไม่ถ้วน บ่าวจะขอให้พ่อบ้านหยวนช่วยจัดการ..." จะได้พบปะ

สังสรรค์กับคนอื่นบ้าง

ผูเ้ป็นนายน้อยส่ายหน้าพลางหัวเราะ "สิบปีก่อนข้าร่วมงานสังสรรค์

ท�านองนี้ไม่ต�่ากว่าร้อยครั้งด้วยซ�้า ฟังมโหรี ดื่มเหล้า กินเนื้อทุกคืน  

* ชาวจนีสมยัโบราณแบ่งเวลาตอนกลางคนืออกเป็น 5 ยาม โดยยามหน่ึงเรยีกว่ายามซวี คือช่วงเวลาประมาณ 
19.00 น. ถึง 21.00 น.
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ตอนนัน้ข้าสนกุ แต่ไม่ได้หมายความว่าตอนนีข้้าจะรูส้กึสนุกด้วยเช่นกัน..." 

เขาพลันเงียบเสียง และเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ

"นายน้อย..." โอวหยางต่ืนตัวข้ึนมาทันที "มีเสียงนี่ขอรับ...เสียง

สตรี?" เสียงท่ีลอยมาตามลมเป็นเสียงของสตรี เพ่ิงจะก้าวไปข้างหน้า 

ได้ก้าวเดียว ก็เห็นผู้เป็นนายพุ่งพรวดออกไปอย่างรวดเร็วก่อนแล้ว

นานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้เห็นนายน้อยแสดงฝีมือ โอวหยาง 

นึกในใจว่า 'เยี่ยม' พลางฉีกยิ้มกว้าง แล้วรีบทะยานตามไปบ้าง

"ปล่อยนะ! หากท่านยังไม่ปล่อย ข้าจะร้องให้คนช่วย!" สตรีคนนั้น

หวีดร้อง

"ตรงนี้ท้ังเปลี่ยวทั้งไกล ใครจะมาช่วย คนงาม อยู่นิ่งๆ ดีกว่า  

อย่าร้อง อย่าดิน้ ยอมให้ข้าลบูไล้เสยีโดยด ีหรอืไม่...หากเจ้าไม่อยากเป็น

แม่ครัวคฤหาสน์สกุลหลิว ตามข้ากลับคฤหาสน์ก็ได้ รับรองเลยว่าข้าจะ

ไม่ปล่อยให้สตรีนุ ่มนิ่มบอบบางอย่างเจ้าต้องแปดเปื ้อนควันไฟกับ 

คราบน�้ามันแน่ เจ้าว่าดีหรือไม่"

"ไม่ ข้าไม่เอา! อวี๋เอิน...ช่วยด้วย!"

ค�าว่า 'อวี๋เอิน' ท�าให้ปลายเท้าของเนี่ยชีชะงักไป

"นายน้อย..." โอวหยางที่ตามมาข้างหลังหอบหายใจเล็กน้อย ลอง

เขม้นตามองไปก็พบว่าข้างหน้าน่าจะเป็นโรงครัว ข้างโรงครัวมีห้องเล็กๆ 

ข้างในมืดสนิท ทว่ามีคน ซ�้ายังไม่ใช่แค่คนเดียว

"ห้ามแตะต้องนางนะ!"

"ไม่ให้แตะต้องนาง จะให้แตะต้องเจ้าหรือ บ้าเอ๊ย! เจ้ากล้าตีข้า!" 

เสียงกระทบกระท่ังเหมือนคนเตะต่อยกันดังข้ึน ถัดจากน้ันใครบางคน 
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ก็กระเด็นออกจากห้องเล็ก แล้วล้มลงไปกองกับพื้นอย่างสะบักสะบอม

"แม่นางเหมียว!" รูปร่างเล็กบางอย่างนั้นคือเหมียวอวี๋เอินจริงๆ  

ทว่าเรือนผมด�าของนางสยายลงมาปรกหน้ายุ่งเหยิง 

แม้ได้ยินว่ามีคนมา เหมียวอว๋ีเอินก็ไม่มีกะใจจะเงยหน้าข้ึนมอง 

นางหอบหายใจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะวิ่งกลับเข้าไปในห้องใหม่

"อวีเ๋อนิ! ช่วยข้าด้วย..." เสยีงหวีดร้องดังออกมาจากข้างในพร้อมกับ

เสียงลามกบัดสี

เน่ียชเีอ้ือมมอืไปคว้านางไว้อย่างรวดเร็ว แล้วส่งสายตาให้โอวหยาง

"แม่นางเหมยีวไม่ต้องกลวั ผูอ้ารกัขาของข้าเข้าไปช่วยคนในห้องแล้ว 

ไม่ต้องกังวลไป"

เสียงนี้ช่างคุ้นเคยเหลือเกิน...

นางเงยหน้าขึ้นอาศัยแสงจันทร์มองไป แล้วต้องตกใจ "คะ... 

คุณชายเนี่ย?!"

เขาคลี่ย้ิมบางๆ อย่างนุ่มนวลอ่อนโยน ขณะท่ีนัยน์ตาสะท้อน 

ความดีใจเจียนคลั่งที่พยายามระงับไว้อย่างสุดความสามารถ

"เจ้ายังจ�าข้าได้"

"ทะ...ทะ...ท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร" เสียงกระทบกระทั่งดังออกมา

จากในห้องอีก นางพยายามสลัดตัวให้หลุดจากพันธนาการอันแน่นหนา

ของเขา แต่มีคนกระเด็นออกมาจากข้างในเสียก่อน

เน่ียชีกอดเอวเล็กดึงนางมาหลบอยู่ข้างหลังตัวเอง ใครคนน้ัน 

กลิ้งเข้ามาอยู่ตรงปลายเท้า เขาส่งเสียงแค่นจมูกดังหึเบาๆ

"นี่คุณชายหลัวไม่ใช่หรือ" งานเลี้ยงในคืนน้ีมีชื่อของเจ้าตัวเป็น 
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แขกรับเชิญด้วย

"อะ...อว๋ีเอนิ..." เหมยีวตงหยาเดนิน�า้ตานองออกมาโดยมโีอวหยาง

ช่วยประคอง

เหมยีวอว๋ีเอนิสลดัตัวจากวงแขนชายหนุ่มว่ิงเข้าไปหาเหมยีวตงหยา 

แล้วดึงนางเข้ามากอด "ไม่เป็นไรแล้วนะ...ไม่เป็นไรแล้ว..." หัวใจยัง 

เต้นแรงอย่างบ้าคลั่ง นางไม่กล้าคิดเลยว่าหากไม่มีคนมาช่วยไว้อย่าง 

ทันท่วงที เหมียวตงหยาจะต้องประสบชะตากรรมเช่นไร

"จะ...เจ้า..." คุณชายหลัวพยายามยันตัวลุกขึ้นมาอยู่หลายครั้ง  

นานทีเดียวถึงเพ่ิงตระหนักว่าคนท่ีเข้ามาขัดลาภปากตนคือคนสกุลเนี่ย 

"เนี่ยเวิ่นหยา เจ้าเองก็คิดจะยุ่งกับนางเช่นกันหรือ"

"ข้าไม่ได้มีความคิดต�่าช้ากับแม่ครัวสกุลหลิว"

"แล้วเหตุใดเจ้าถึงต้องให้ลูกน้องเล่นงานข้าด้วย!" คุณชายหลัว

ถลึงตาใส่

"เจ้าคิดจะท�าตัวเป็นโจรปล้นสวาท จะไม่ให้ข้าย่ืนมือเข้าไปได้

อย่างไร" เนี่ยชีหรี่ตา "หากยินยอมพร้อมใจกันท้ังสองฝ่ายยังว่าไปอย่าง  

นี่เจ้าจะบังคับฝืนใจสตรีดีๆ ไม่ให้ข้าเข้าไปยุ่งก็เท่ากับพระไร้ตาแล้ว"

"ถุย!" คุณชายหลัวใช้มือกุมซี่โครงที่น่าจะหักของตน พลางมอง 

อีกฝ่ายตาขวาง "เจ้าเองก็อยากได้นางเหมือนกันล่ะน่า จริงหรือไม่เล่า  

มีแต่ตาแก่ใกล้จะลงโลงอย่างนายผู้เฒ่าหลิวเท่าน้ันล่ะที่ไม่รู ้สึกรู ้สา  

ไม่เช่นนั้นเจ้าจะคล�าทางมาที่นี่ดึกๆ ด้วยเหตุใดกัน"

เหมียวอวี๋เอินฟังแล้วหันไปมองเนี่ยชี 

เป็นเช่นน้ันหรือ บุรุษทุกคน...เป็นอย่างนี้? เห็นสตรีสวยแล้ว 
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เกิดก�าหนัดกันหมดหรือ

เหมียวตงหยาท�าตัวหดอยู่ในอ้อมกอดของเหมียวอว๋ีเอิน "อวี๋เอิน 

เมือ่ไรศษิย์พ่ีถึงจะกลบัมาเสยีที" นางพึมพ�าถามน�า้ตาคลอหน่วย ท่าทาง

น่าสงสารเป็นก�าลัง ท�าเอาคุณชายหลัวกับโอวหยางพากันมองตาค้าง

"ไม่ต้องกลวั มข้ีาอยู่ด้วย ไม่มใีครท�าร้ายเจ้าได้หรอก" เหมยีวอว๋ีเอนิ

ปลอบพลางรู้สึกปวดศีรษะท่ีถูกกระแทกเมื่อครู่ นางไม่กล้ายกมือข้ึน 

จับหลังหัว เพราะกลัวว่าของเหลวเหนอะชื้นนั้นจะเป็นเลือดจริงๆ

นางไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เจอเนี่ยชีอีก...ต่อให้ได้เจอกันโดย

บังเอิญ ก็ไม่น่าอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ี เขาเดินมาท่ีนี่กลางดึกเพ่ือหา 

เหมียวตงหยาจริงๆ หรือ

"ไสหัวไปเสีย" ชายหนุ่มพยายามนับลูกประค�าช้าๆ จนครบรอบ 

เพื่อสะกดโทสะ อารมณ์ถึงค่อยพอเย็นลงบ้าง "โอวหยาง เขาไม่ไป เจ้าก็

พาเขาออกไป ส่งตัวออกจากคฤหาสน์สกุลหลิวเลย อย่าให้เฉียดกราย 

เข้ามาตรงนี้ได้อีกแม้แต่ก้าวเดียว"

ผู้อารักขาพลันได้สติผงกศีรษะรับค�าสั่งและเดินเข้าไป 

คุณชายหลวัเหน็ดังนัน้ก็รบีถอยหลงัหนีไปหลายก้าว โดยอดจะมอง

ใบหน้างามอนัซดีเผอืดของเหมยีวตงหยาอกีครัง้ไม่ได้ รูส้กึลงัเลเลอืกไม่ถูก

ระหว่างหญิงงามกับชีวิต แต่พอเห็นหมัดของโอวหยางพุ่งเข้ามาเท่านั้น 

ก็ร้องลั่น แล้ววิ่งกระเซอะกระเซิงหายลับไปในความมืด

"ไม่เป็นไรใช่หรือไม่ แม่นางเหมียว"

"อืม...ขอบคุณคุณชายมากที่ช่วยเหลือ" นางบอกเบาๆ

"เจ้า...หน้าซีดมาก รีบกลับไปพักผ่อนเถิด" ทว่านางไม่ยอมขยับ 
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สีหน้าดูหวาดระแวง ระแวงอะไร ระแวงเขาอย่างนั้นหรือ

เหตุใดถึงต้องระแวงเขา ตอนแรกเขามัวแต่มองเหมียวอว๋ีเอิน  

เพ่ิงสังเกตเห็นตอนน้ีว่าหญิงสาวในอ้อมกอดของนางมีท่าทีต่ืนกลัว  

ระแวงว่าเขาจะกลายเป็นคุณชายหลัวคนที่สองหรือไร

เขาหงุดหงิดเล็กน้อย หงุดหงิดที่เหมียวอว๋ีเอินมองเขาเป็นคนบ้า

ตณัหาพรรค์น้ัน ดวงตาคมมองรปูโฉมของหญงิสาวทีน่างพยายามปกป้อง

และเงียบไปพักใหญ่ ก่อนจะเอ่ยถามว่า

"พรุ่งนี้พวกเจ้ายังจะอยู่ที่นี่หรือไม่"

"อืม..."

"ดีแล้ว รีบกลับเข้าห้องไปเถิด คืนนี้ข้านอนไม่หลับ จะไปชมจันทร์

อยู่บนสะพานคดด้านหน้า หากเกิดอะไรขึ้นก็ส่งเสียงเรียกได้เลย" เขา

โบกมือ ก่อนจะเดินไปตามทางโรยกรวด

โอวหยางรีบเดินตามไป แล้วเห็นได้จากทางหางตาว่าริมฝีปาก 

นายน้อยของเขาอมยิ้มบางๆ 

ย้ิมท�าไมกันนะ เพราะได้เจอหญิงงามแบบแม่ครัวน่ันหรือ หาก 

ว่ากันตามตรง บุรุษที่ได้เห็นแม่ครัวคนนั้นแล้วไม่ใจเต้นหายากเต็มที

"อวี๋เอิน พวกเขา...พวกเขา..."

"พวกเขาเป็นคนดี" เหมียวอวี๋เอินบอกพลางตบหลังอีกฝ่ายเบาๆ 

"โลกน้ีไม่ได้มีแค่บุรุษแบบเมื่อครู ่อย่างเดียวหรอก ยังมีคนดีๆ แบบ 

ศิษย์พี่ใหญ่อยู่ด้วย"

นัยน์ตาเลื่อนลอยค่อยๆ กลับสู ่ความมีสติอีกครั้ง น�้าตาของ 

เหมยีวตงหยาร่วงพรลูงมาเป็นสาย "นัน่ส ิข้าอยากให้ศษิย์พ่ีใหญ่ได้บนัทกึ
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อาหารเล่มนัน้มาเหลอืเกิน พวกเราจะได้ไปจากทีน่ี่โดยเรว็แล้วหาท่ีดีๆ  อยู่ 

จะได้ไม่ต้องเจอพวก...พวก..." ไม่อยากเชือ่เลยว่าโลกนีม้บีรุษุแบบนัน้อยู่

ด้วย

เหมียวอว๋ีเอินแค่นย้ิม "นั่นสินะ พอศิษย์พ่ีใหญ่กลับมาเมื่อไร  

พวกเราก็ได้ไปจากที่น่ี" แต่ไปจากท่ีนี่แล้วจะมีอะไรดีข้ึนเล่า ที่ใดมีบุรุษ 

ความงามอนัสะกดสายตาของตงหยาก็ยังจะน�าภัยมาให้ จะไปอยู่ท่ีไหนได้

"พวกเราเข้าห้องกันก่อนดกีว่า..." นัยน์ตาของนางค่อนข้างเลือ่นลอย 

อีกครึ่งคืนท่ีเหลือน่าจะได้หลับสนิท รอศิษย์พ่ีใหญ่กลับมา ปวดหัว 

เหลือเกิน หัวน่าจะใกล้แตกแล้วกระมัง

"ตงหยาเอ๋อร์..." เสียงแผ่วๆ ลอยมาตามลม เหมียวอวี๋เอินตื่นตัว

ทันที แล้วหันไปร้องเรียกอย่างดีใจ

"ศิษย์พี่ใหญ่!"

เสียงมาถึงก่อนตัว สักพักบุรุษคนหน่ึงก็ว่ิงออกมาจากทิศทาง 

ตรงข้าม ใบหน้าเย็นชาสะท้อนความตื่นเต้นยินดีสุดขีด "หาเจอแล้ว!  

อยู่ในคลังเก็บของของคนแซ่หลิว!"

"จริงหรือ!" หญิงสาวทั้งสองอุทานออกมาพร้อมกันอย่างปรีดา 

เท่ากับว่านับจากน้ีไป พวกนางไม่ต้องเร่ร่อน ไม่ต้องขายโจ๊ก ไม่ต้อง 

เข้ามาเป็นแม่ครัวตามบ้านใครอีกแล้ว

นยัน์ตาของชายหนุม่เป็นประกายโรจน์เมือ่มองอว๋ีเอนิ แต่พอมองไป

ที่ตงหยาก็เหลือแต่รอยย้ิมเอ็นดู "จริงสิ ตาแก่น่ันยกตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านอาหาร พยายามเสาะหาแม่ครวัท่ัวสารทิศมาช่วยเขียนคมัภีร์ ตวัเอง 

จะได้ขึน้ท�าเนียบผูเ้ชีย่วชาญด้านอาหารในรอบร้อยปี แต่ไม่รู้เลยว่าบนัทึก
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อาหารท่ีหายสาบสญูอยู่ในห้องเก็บของตัวเองนีล่่ะ แม้แต่จะเปิดอ่านก็ยัง

ไม่เคยเปิดด้วยซ�้า"

"ขอบคุณฟ้าดิน ศิษย์พ่ีใหญ่ ท่านไม่ได้รับบาดเจ็บใช่หรือไม่"  

เหมียวตงหยาถามอย่างห่วงใย

เขาย้ิมพลางดึงนางมาอยู่ข้างตัวอย่างแนบเนียน "ฝีมือกระจอก

ระดับยามเฝ้าคฤหาสน์น่ะหรือจะเห็นข้า" พูดจบก็ล้วงกล่องโลหะบางๆ 

ออกมาให้ทั้งสองดู

"ก่อนตายอาจารย์เคยบอกว่าบนัทึกอาหารเก็บไว้ในกล่อง ข้างนอก

ฉาบทอง แกะเป็นรูปวิหคร้อยตัว ทองท่ีฉาบไว้ลอกออกหมดแล้ว  

ศิษย์พี่ใหญ่แน่ใจหรือว่าเป็นกล่องใบนี้" เหมียวอวี๋เอินถาม

"แน่ใจสิ" ชายหนุ่มหันไปพูดกับเหมยีวตงหยา "ในเมือ่หาบนัทกึอาหาร

เจอแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในคฤหาสน์สกุลหลิวต่อไปอีก ตงหยาเอ๋อร์  

เจ้ารีบไปเก็บสัมภาระเสีย พวกเราจะฉวยโอกาสออกไปตอนที่ยังมืด"

"ข้าไปเก็บให้ก็ได้..."

"ไม่ต้อง อว๋ีเอนิ ข้ามเีรือ่งจะพูดกับเจ้า" เมือ่เหมยีวตงหยาเดนิเข้าไป

ในห้องแล้ว ชายหนุ่มก็ลากนางไปทางป่าไผ่ นิ่งคิดอะไรครู่หนึ่ง ก่อนจะ

พูดขึน้ว่า "อว๋ีเอนิ เจ้าน่าจะรูน้ะว่าเพราะอะไรอาจารย์ถึงให้พวกเราขโมย

บันทึกเล่มนี้"

"อมื" เหมยีวตงหยาไร้พรสวรรค์ด้านอาหารมาตัง้แต่เดก็ ทว่าอาจารย์

ก็ยังทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกฝนนางให้เป็นแม่ครัวมือหน่ึงแห่งยุคให้ได้  

นี่คือแผนการที่อาจารย์วางไว้ โดยก่อนตายได้ส่ังให้ศิษย์ท้ังสามขโมย

บันทึกอาหารมาให้ได้
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ว่ากันว่าบนัทกึเล่มนีเ้ป็นบนัทึกด้านอาหารท่ีคนครวัมอืฉมงัคนหนึง่

ทิ้งไว้ให้ชนรุ่นหลังตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน คนครัวคนอื่นไม่มีทาง 

เทียบติด ไม่ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร รสชาติ หรือเคล็ดลับการปรุง

ก็บันทึกเอาไว้โดยละเอียด บันทึกอาหารเล่มนี้เป็นเหมือนเศษกระดาษ 

ในสายตาคนทั่วไป แต่เป็นราวสมบัติล�้าค่าส�าหรับคนครัวทุกยุคสมัย 

นอกจากนั้นยังเล่าลือกันว่าท่ีซ่งซานเหนียงในสมัยราชวงศ์ซ่งสามารถ 

ท�าอาหารจดัเลีย้งแขกนับพันจนมชีือ่เสยีงเลือ่งลอืได้นัน้ ก็เพราะเคยเห็น

บันทึกเล่มนี้ผ่านตามาคร่าวๆ 

"อาจารย์หวังว่าบันทึกอาหารเล่มน้ีจะท�าให้ตงหยาพัฒนาฝีมือ 

แบบก้าวกระโดด กลายเป็นสุดยอดแม่ครัวแห่งยุค มีชื่อเสียงขจรขจาย

จากรุ่นสู่รุ่น"

"ถูกต้อง" ชายหนุ่มหลุบตาพลางขยับน้ิวมือหยาบกร้านของตน 

"อาจารย์เก็บพวกเรามาเลี้ยงก็เพื่อตงหยา ดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเรา

จะตอบแทนบุญคุณของอาจารย์แล้ว"

"แน่นอนสิ ทุกครั้งที่มีงานเลี้ยงแล้วตกรางวัลแม่ครัว ตงหยาก็เป็น

คนออกหน้าตลอด เป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่นาน ทั้งหนานจิงก็จะเลื่องลือ

กันว่ามีแม่ครัว..."

"แค่น้ียังไม่พอหรอก แม้ว่าเรื่องที่อาจารย์กลัวที่สุดจะยังไม่เกิด  

แต่ก่อนตายท่านได้สั่งให้ข้าตัดไฟแต่ต้นลม..." ชายหนุ่มพลันเงียบไป 

แล้วกวาดตามองนางตั้งแต่หัวจรดเท้า "นี่...เจ้าไปท�าอะไรมาถึงได้

มอมแมมเช่นนี้" เพ่ิงนึกออกว่าเมื่อครู่มัวแต่สนใจบันทึกอาหารกับมอง

หน้าตงหยาเอ๋อร์ จึงไม่ทันสังเกตว่าคนงามของเขาก็สวมเส้ือผ้าแค่ 
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ชั้นเดียวเช่นกัน

"เมื่อครู่...เมื่อครู่มีคนคิดจะ...ล่วงเกินตงหยา..."

"อะไรนะ!" โทสะของเขาพลุ่งพล่านข้ึนมาทันที "มันเป็นใคร! ใคร 

มันกล้าล่วงเกินตงหยาเอ๋อร์ของข้า" พอเขาไม่ได้ปกป้องนางอยู่ข้างๆ  

ก็เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น

"ไม่เป็นไรๆ มันถูกไล่ตีจนหนีเปิดไปแล้วล่ะ" เหมียวอว๋ีเอินรีบ

ปลอบโยนอีกฝ่าย

"ไม่เป็นไรจริงหรือ เจ้าเป็นศิษย์พี่ประสาอะไรกัน"

"ขะ...ข้าพยายามเต็มที่แล้ว..."

"พยายามเต็มที?่ เจ้าพยายามเต็มทีจ่ริงหรือ ตอนนัน้พวกเราสาบาน

ต่อหน้าอาจารย์ไว้ว่าอย่างไร เจ้ายังจ�าได้หรือไม่ ไม่ว่าตัวเองจะเป็น

อย่างไรก็จะปกป้องตงหยาเอ๋อร์ก่อน เจ้ายังจ�าได้อยู่หรือเปล่า ถึงอย่างไร

เจ้าก็เป็นสตรี หากมีภัยจวนตัว เจ้าก็ยังต้องเอาตัวเองก่อนอยู่ดี"

"ศิษย์พี่ใหญ่ ท่านเป็นอะไรของท่านน่ะ" ใช่ว่านางช่างระแวง และ

ใช่ว่านางปวดหัวเสียจนตาพร่า แต่คืนนี้อีกฝ่ายท�าตัวแปลกไปอย่างไร

ชอบกล

นางรู้ว่าเขาตกหลุมรักเหมียวตงหยาทันทีท่ีเข้าส�านัก สิบกว่าป ี

มาน้ีก็เหน็เหมยีวตงหยาเป็นเหมอืนชวิีต แต่ตอนน้ีเหมียวตงหยาปลอดภัย

แล้ว เขากลับท�าตัวแปลกไปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นอกจากนั้นนางยัง

ไม่เคยเหน็เขา...มจีติสงัหารรนุแรงเช่นนี.้..ความคดิดงักล่าวเพ่ิงจะผดุข้ึน

มาในใจอย่างไร้สาเหตุ นางก็พลันเจ็บระบมตรงหัวไหล่ แล้วกระเด็น 

ไปข้างหลังทั้งตัว
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เหมียวอวี๋เอินเพิ่งตระหนักหลังถูกโจมตีว่าเขาซัดฝ่ามือใส่นาง

หญิงสาวตกตะลึงจังงัง พอจะเอ่ยปากถามต้นสายปลายเหตุ  

เลือดสดๆ ก็ทะลักออกมาแทน นางนิ่งอึ้ง ยากจะท�าใจเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 

ได้แต่มองเขาตาค้าง

"เจ้าคงอยากถามข้าว่าเหตุใดจึงท�าเช่นนี้สินะ" ชายหนุ่มสาวเท้า 

เดินเข้ามา พอเห็นนางพยักหน้าอย่างเจ็บปวดก็พูดต่อไปเบาๆ "อย่าโทษ

ข้าเลย อว๋ีเอิน เจ้าน่าจะรู้ว่าท่ีเจ้าถูกเก็บมาเลี้ยงเป็นเพราะอาจารย์ 

อยากได้สตรีคนหนึ่งไว้คอยช่วยเหลือตงหยาเอ๋อร์ตลอดไป"

ถูกต้อง ดังนั้นนางถึงพยายามเต็มที่เพ่ือเหมียวตงหยา ทั้งคอย

ปกป้อง คอยสอนท�าอาหาร ให้ออกไปรับความดีความชอบแทนตัวเอง

ไม่ใช่หรือ แล้วเหตุใดถึงยังจะฆ่านาง

"แต่เจ้ามีพรสวรรค์เกินไป" ชายหนุ่มไขความกังขาในแววตานาง 

ก่อนจะหรีต่าอย่างน่ากลวั "เจ้าเป็นแบบน้ีต้ังแต่เดก็ ไม่ว่าท�าสิง่ใดก็เก่งกว่า

ตงหยาเสมอ อาจารย์ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ส่ังสอนเจ้าให้เป็นแม่ครัวชือ่ดงั

แห่งยุค แต่เพ่ือให้เจ้าคอยช่วยเหลือตงหยาเอ๋อร์ ช่วยนางไปชั่วชีวิต 

อาจารย์นึกเสียใจขึ้นมาก่อนตาย เสียใจว่าไม่น่าเก็บลูกสาวคนครัว 

มาเลีย้ง พรสวรรค์ของเจ้าน่ากลวัเกนิไป ไม่มอีะไรรบัประกันได้ว่าเจ้าจะ 

ตั้งส�านักขึ้นมาเองแล้วทอดทิ้งตงหยาเอ๋อร์..."

"ข้าไม่เคยมคีวามคดิเช่นนัน้เลยสกันดิ...ข้า...แค่กๆ" ใครอยากเป็น

แม่ครัว ใครอยากตั้งส�านักของตัวเอง ใครกัน ต่อให้เอาทองค�าเป็นพัน 

เป็นหมื่นต�าลึงมาทุ่มให้นาง นางก็ไม่อยากเป็นแม่ครัวหรอก

"ถึงตอนนี้เจ้าจะยังไม่คิด แต่ต่อไปเล่า บอกไม่ได้หรอก อาจารย ์
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คิดไว้นานแล้วว่าอยากให้เจ้าคอยช่วยตงหยาเอ๋อร์ ท่ีรับอุปการะข้า  

ให้ข้าเรียนวิชายุทธ์ ก็เพื่อให้ข้าคอยปกป้องตงหยาเอ๋อร์ไปชั่วชีวิต ท่าน 

รู้ว่าข้าเต็มใจ รู้ว่าข้ารักตงหยาเอ๋อร์จากใจจริง ดังน้ันก่อนตายอาจารย ์

จึงมอบหมายเรื่องเดียวที่ยังวางใจไม่ลงให้ข้าจัดการ..."

ทั้งไม่กล้าเชื่อและไม่อยากเชื่อ แต่ค�าตอบก็ผุดข้ึนมาในใจแต่แรก

แล้ว เหมียวอว๋ีเอินหลับตาลงพลางเอ่ยถามเบาๆ "อาจารย์ให้ท่าน... 

ฆ่าข้าทิ้งใช่หรือไม่"

"หากภายในสองสามปีนีฝี้มอืท�าอาหารของเจ้าไม่รดุหน้า เก็บเจ้าไว้ 

หากหาบันทึกอาหารไม่เจอตลอดไป เก็บเจ้าไว้ หากหาบันทึกอาหารเจอ 

และฝีมือเจ้ารุดหน้าจนน่ากลัว ฉายแววโดดเด่นแม้ไม่มีอาจารย ์

คอยถ่ายทอดความรูใ้ห้ จะเก็บเจ้าไว้ได้อย่างไรเล่า เก็บไว้ก็มแีต่จะเป็นภัย 

ยากจะรับประกันได้ว่าวันใดวันหนึ่งเจ้าจะไม่แย่งชิงต�าแหน่งแม่ครัว

อันดับหนึ่งแห่งยุคกับตงหยาเอ๋อร์ 'อย่าโทษอาจารย์ จะโทษก็ต้องโทษที่

ข้ามีศิษย์เก่งกาจเกินไป' น่ีคือค�าพูดที่อาจารย์ให้ข้ามาบอกเจ้า อว๋ีเอิน 

ยอมรับชะตากรรมเสียเถิด" ชายหนุ่มเง้ือมือข้ึนเพ่ือส่งนางไปปรโลก  

แต่พลันได้ยินเสียงเหมียวตงหยาเดินออกมาจากในห้องเสียก่อน  

ความคดิในสมองรวนไป เขาลงัเลเลก็น้อย ก่อนจะยกเท้าถีบนางเข้าไปใน

ป่าไผ่

เขาถีบเต็มแรงอย่างหนักหน่วงจนแทบคร่าชีวิตนางไปครึ่งหน่ึง  

เหมียวอว๋ีเอินขยับตัวไม่ได้ ส่งเสียงร้องไม่ออก ทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วย

เลอืด บอกไม่ได้ว่าไหลออกมาจากแผลบนศรีษะหรือกระอกัเลอืดออกมา

กันแน่ นางได้แต่นอนหมอบอยู่ตรงนั้น เจ็บระบมเข้าไปถึงขั้วหัวใจ...

Page ����������������.indd   48 2/10/2562 BE   15:37



49

อวี๋ฉิง

นี่...หมายความว่าอย่างไร...

"อว๋ีเอินเล่า" ดวงหน้าสะคราญตาของเหมียวตงหยาฉายแววฉงน 

ท่ามกลางความมืดสลัวยามราตรี เห็นแต่ศิษย์พ่ีใหญ่ยืนอยู่คนเดียว

เท่านั้น

ย่ีสบิปีมาน้ี นางเฝ้าคิดทกุลมหายใจว่าจะตอบแทนพระคณุอาจารย์

ที่ชุบเลี้ยงอย่างไร อาจารย์เข้มงวดก็จริง แต่เป็นคนที่เลี้ยงดูนางมา 

อาจารย์ไม่เคยคิดถึงความผูกพันท่ีใช้ชีวิตร่วมกันเกือบย่ีสิบปีเลยหรือ  

ฆ่านาง...อาจารย์พูดจาอย่างน้ีออกมาง่ายๆ เพียงเพราะอยากได้ต�าแหน่ง

อันดับหนึ่งบนแผ่นดินเท่านั้นน่ะหรือ

"นาง...ออกจากคฤหาสน์สกุลหลิวไปก่อนแล้ว พวกเราแยกกันหนี 

จะได้ไม่ถูกจับได้ง่ายๆ"

นางนึกออกแล้ว สมัยเด็กๆ นางไม่ชอบฆ่าไก่ ไม่ชอบเชือดแพะ  

แต่ก็จ�าต้องหัดท�าจนเป็น นางกลัวเลือด แต่ก็ต้องฝึกลับมีดทุกคืนทุกวัน

เพ่ือเหมียวตงหยา เหมียวตงหยาก็กลัวเลือดเช่นกัน อาจารย์ไม่เข้มงวด

กับเหมียวตงหยา นางก็ไม่ว่าไม่บ่น นางไม่เคยกล้าบ่นอยู่แล้ว ยาม 

ศิษย์พี่ใหญ่คอยอยู่เป็นเพื่อนเหมียวตงหยา นางต้องฆ่าปลา ต้องแล่เนื้อ 

ท�าไปอาเจียนไปเสียไม่มีดี...

ทว่า...เหตุใดถึงยังต้องท�ากับนางอย่างนี้

"แต่อวี๋เอินไม่รู้วรยุทธ์ ถ้าหาก...ถ้าหาก..." เสียงของเหมียวตงหยา

เหมือนลอยห่างออกไปทุกที

หมายความว่าอย่างไร...หมายความว่าอย่างไรกัน...

หลังอาจารย์ตายจากไป นางค่อยๆ สอนเหมียวตงหยาท�าอาหาร
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อย่างสุดความสามารถ ไม่เคยมีความคิดจะตั้งส�านักของตัวเองเลย 

สกัครัง้...หมายความว่าอย่างไรกัน เพราะนางมพีรสวรรค์อะไรนัน่น่ะหรอื 

แต่นางไม่เคยคิดเสียหน่อย ไม่เคยคิดจะทรยศเลยจริงๆ

"ไม่เป็นไร นางไม่ถูกใครเห็นง่ายๆ หรอก ผิดกับเจ้า เดินไปแค ่

ไม่ก่ีก้าวก็ถูกคนมองแล้ว ชู่ว์...อย่าส่งเสียง พวกเรารีบออกไปกันก่อน 

ดีกว่า อวี๋เอินรอเราอยู่ข้างนอก" 

เสียงพูดไกลออกไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายไม่ได้ยินอีก

ทั้งสองคน...ทิ้งนางไว้เพียงคนเดียวล�าพัง

คนเดียวล�าพัง...

ความมืดมิดของรัตติกาลค่อยๆ หายลับไปใต้เปลือกตาท่ีปิดลง 

ศิษย์พี่ใหญ่คิดจะทิ้งนางให้ตายอยู่ตรงนี้คนเดียวใช่หรือไม่

แม้ป่าไผ่น้ีจะอยู่ติดกับโรงครัวโดยตรง แต่คนส่วนใหญ่จะใช้ 

ทางเดินโรยกรวดที่อยู่อีกด้าน ต่อให้นางตายอยู่ตรงนี้สักเดือนครึ่งเดือน

ก็ไม่มีใครรู้ ถึงมีคนมาเห็นก็เห็นเพียงแค่ศพที่เน่าแล้ว

ตาย...ตายไปเกิดใหม่ ถึงอย่างไรอยู่บนโลกนี้ต่อไป นางก็ต้องอยู่

อย่างเดียวดายไม่ใช่หรือ

มือที่ก�าแน่นค่อยๆ คลายออก ร่างกายแข็งทื่อแสนทรมานค่อย 

โล่งเบาขึ้น

หริ่งเรไรร้องระงมอยู่ข้างหู แม้ไม่อยากยอมรับ แต่น่ีอาจจะเป็น 

จุดสุดท้ายของนางจริงๆ
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หมายความว่าอย่างไร

หมายความว่าอย่างไรกัน

"เพ้ออะไรอยู่! นางเพ้ออะไรอยู่!" ใครบางคนค�าราม

"ไม่ทราบขอรับ คนเจ็บหนักมักเพ้อกันทั้งนั้น นายน้อยเจ็ดน่าจะ...

น่าจะทราบว่าสิ่งที่นางพูดออกมาไม่มีความหมาย"

"หากไม่มีความหมาย เหตุใดยังทุรนทุรายไม่หยุดเล่า เจ้าตาบอด

หรือไร หมอไม่ได้ความ!"

"นายน้อยเจ็ด...ชั่วดีอย่างไรข้าก็รักษาโรคน้อยใหญ่ให้ท่านๆ  

สกลุเนีย่มาย่ีสบิกว่าปี ท่านพูดจาเช่นนีท้�าให้ชือ่เสยีงของข้าด่างพร้อยนะ

ขอรับ"

เน่ียชเีหมอืนจะรูว่้าเผลอควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ จงึรบีสดูหายใจลกึๆ 

สะกดความร้อนรุ่มในใจ แล้วว่า "ข้าไม่ดีเอง ท่านหมอเว่ย ข้าแค่... 

3
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ข้าแค่..."

"แค่กังวล" หมอสงูวัยต่อให้ "นับจากทีท่่านฝึกจติสร้างความเยือกเย็น 

ข้าก็ไม่เคยเห็นท่านพลุ่งพล่านแบบน้ีเลย ท�าเอาตาแก่อย่างข้าตกใจ 

แทบตาย"

ชายหนุ่มเม้มปากแน่น ไม่เอ่ยอะไรอีก ได้แต่ใช้ดวงตาสีด�าสนิท 

จ้องมองหญิงสาวที่นอนกระสับกระส่าย

"แผลบนไหล่น้ีดูก็รูแ้ล้วว่าถูกคนซดัมา นางคงฝันเหน็คนท่ีพยายาม

จะฆ่าตัวเองน่ันล่ะ ท่านออกไปก่อนเถิด ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกัน  

ให้สาวใช้คอยจับนางไว้ระหว่างที่ข้าใส่ยา"

"ท่านหมอ ข้าจับนางไม่อยู่หรอกนะเจ้าคะ!" สาวใช้อุทธรณ์ เพราะ

ถูกสองมือที่ปัดป่ายไปมาของคนเจ็บฟาดเข้าให้อย่างจังหลายทีแล้ว

"ข้าจับเอง" เน่ียเว่ินหยาผลักสาวใช้ออก แล้วใช้มือท้ังสองข้าง 

จับแขนเหมียวอวี๋เอินเอาไว้

"นายน้อยเจ็ด ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะขอรับ..." โอวหยาง 

ท้วงขึ้นอย่างจงรักภักดี "เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ให้บ่าวท�าแทนเถิด..."

"เจ้าจะโผล่เข้ามาให้เสียเรื่องท�าไม แล้วตัวเจ้าไม่ใช่บุรุษหรือ  

ออกไป!" ผู้เป็นนายตวาด

"บะ...บ่าวไม่ได้จะท�าให้เสียเรื่อง แต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้..."

"อยากให้ข้าซัดเจ้าออกไปใช่หรือไม่"

โอวหยางได้ยินดังนั้นก็รีบถอยกลับออกไปทันที

หมอเว่ยมองชายหนุ่มด้วยสายตาแปลกๆ ก่อนจะเร่ิมท�าแผลให ้

คนเจ็บ
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พอเจ็บแผล นางก็ท�าท่าจะดิ้นอีก เนี่ยชีรีบใช้น�้าหนักตัวตรึงนางไว้ 

เสื้อที่หญิงสาวสวมอยู่เลื่อนลงครึ่งหนึ่ง เผยช่วงไหล่บอบบางเปื้อนเลือด 

ตลอดจนเนินอกท่ีเห็นได้วอมแวม ขณะถูกกดตรึงไว้ใต้ร่างทรงพลัง 

ของเขา

หมายความว่าอย่างไรกัน...

"ไม่ต้องกลัว เจ้าถูกช่วยเอาไว้แล้ว ไม่มีใครกล้าท�าร้ายเจ้าอีก"  

เขากระซิบเบาๆ ข้างหูนาง นัยน์ตาคมเต็มไปด้วยความเดือดดาล  

"มีข้าอยู่ ใครก็ไม่กล้าท�าร้ายเจ้าทั้งนั้น จะไม่มีใครกล้าแตะต้องเจ้าอีก 

เป็นอันขาด"

น�้าเสียงคุ้นเคยลอยเข้ามาในความรับรู้ของนาง 

คุณชายเนี่ยอย่างนั้นหรือ... 

กระท่ังเขายังเข้ามาอยู่ในความฝันของนาง แสดงว่านางใกล้ตาย

แล้วสินะ นางตอบแทนบุญคุณอาจารย์ทุกวิถีทาง แต่สิ่งที่ได้รับกลับมา

คืออะไรกันเล่า นางได้รับอะไรกลับมา 

หลังจากเลิกขายโจ๊กแล้ว นางยังฝังใจไม่ลืม กลัวว่าลูกค้าประจ�า 

ทีฝ่นตกฟ้าร้องก็มาอดุหนนุไม่เคยขาดอย่างเขาจะไม่คุน้ลิน้กับโจ๊กเจ้าอืน่ 

นางยังฝังใจไม่ลืม! สวรรค์เห็นว่านางใกล้ตายเต็มที ก็เลยให้เขาเข้ามา 

อยู่ในความฝันเพ่ือเจอนางเป็นครั้งสุดท้าย นางจะได้เก็บความทรงจ�า 

อันสวยงามนี้เอาไว้ใช่หรือไม่

ว่าไปแล้ว สวรรค์ก็ไม่โหดร้ายทารุณเกินไปนัก...

"นางย้ิมอยู่ เหตุใดถึงย้ิมเล่า" รอยย้ิมขมขื่นเช่นนี้ เขาเห็นแล้ว 

ปวดหนึบในใจย่ิง ขณะกัดฟันบอกไปว่า "ไม่ต้องย้ิมแล้ว มีข้าอยู่ด้วย  
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ข้าจะปกป้องเจ้าเอง"

เขาจะปกป้องนาง? ยี่สิบปีมานี้ มีใครอยากปกป้องนางบ้าง มีใคร

อยากบ้าง อาจารย์? ศิษย์พ่ี? หรอืเหมยีวตงหยาทีไ่ม่มแีม้แต่แรงจะฆ่าไก่? 

ใครเล่าจะปกป้องนาง!

"นางร้องไห้แล้ว เหตุใดถึงร้องไห้ล่ะ เหตุใดนางถึงได้ร้องไห้!" เขา

ค�าราม

"เจ็บน่ะสิขอรับ ต้องเป็นเพราะเจ็บแผลที่ไหล่อยู่แล้ว ไม่เช่นนั้น 

ยังมีสาเหตุอะไรอีกเล่าท่ีท�าให้นางร้องไห้" หมอเว่ยอยากจะหาอะไรมา

อุดหูเสียจริง

ไม่ หัวไหล่นางแสบร้อนเหมือนถูกไฟคลอก แต่ไม่รู้สึกเจ็บ ที่เจ็บ 

คือหัวใจต่างหากเล่า! 

แม้ศษิย์พ่ีจะให้นางแบกรบัภาระแทน คอยช่วยเหลอืเหมยีวตงหยา

อยู่เงียบๆ นางก็ไม่เคยปริปากบ่น แต่...เหตุใดถึงต้องฆ่านางด้วย  

เพราะเหตุใดกัน!

หมายความว่าอย่างไรกัน...

ฝ่ามือของเขาซัดทุกสิ่งทุกอย่างท่ีนางท�ามาตลอดให้แตกกระเจิง 

แล้วที่ผ่านมานางมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกัน

"ไม่ต้องร้องไห้ ไม่ต้องร้อง ไม่มีใครรังแกเจ้าอีกแล้ว มีข้าอยู่ทั้งคน"

เขาเป็นใครกัน เขาก็แค่ลูกค้าท่ีมากินโจ๊กเป็นประจ�า จะเข้าใจ 

ความขมขื่นในใจนางได้อย่างไร...

หมายความว่าอย่างไรกัน...
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"หมายความว่าอย่างไรกัน!" นางอุทานลั่นพร้อมดีดตัวลุกพรวด  

จากน้ันก็รูส้กึเจบ็ระบมไปทัง้ตวัจนต้องร้องครางพร้อมล้มลงไปบนท่ีนอน

ใหม่

"คุณหนูเหมียวฟื้นแล้ว ดีเหลือเกิน!" หญิงคนหน่ึงส่งเสียงร้อง 

ด้วยความดีใจ ก่อนจะชะงัก "จะไปรายงานนายน้อยเจ็ดก่อนหรือจะ 

ป้อนยาก่อนดนีะ...ป้อนยาก่อนแล้วกัน คณุหนเูหมยีว ข้าจะประคองท่าน

ขึ้นมานะเจ้าคะ"

เหมยีวอว๋ีเอนิลมืตาขึน้มาอย่างอ่อนแรง เห็นเด็กสาวในเคร่ืองแต่งกาย

แบบสาวใช้คนหนึ่งขยับเข้ามาใกล้ "จะ...เจ้าจะท�าอะไร" รอบตัวเป็นการ

ตกแต่งแบบโบราณที่นางไม่เคยคุ้น นี่ไม่ใช่คฤหาสน์สกุลหลิว และไม่ใช่

บ้านที่นางเคยอยู่ 

"ข้าจะป้อนยาท่านเจ้าค่ะ คุณหนู" หลินอันประคองเหมียวอว๋ีเอิน 

ขึ้นมานั่ง แล้วปลอบเมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามมีสีหน้าแปลกๆ "ทนหน่อยนะ

เจ้าคะ กินยาแล้วจะได้หลับต่อสักสองสามชั่วยาม*"

"ข้าไม่รู้จักเจ้า..."

"แต่นายน้อยเจ็ดของพวกเรารู้จักท่านน่ีเจ้าคะ น่ากลัวเหลือเกิน 

ตอนท่ีคณุหนูถูกอุ้มเข้ามาท้ังเน้ือทัง้ตัวมแีต่เลือด พ่อบ้านหยวนรีบไปตาม

หมอในคืนนั้น นายน้อยเจ็ดเป็นคนมีเมตตา ปกติเห็นช่วยฝังซากสัตว์ 

เป็นประจ�า แต่ยังไม่เคยเห็นพาคนกลับมาท่ีคฤหาสน์มาก่อน ท�าเอา 

พวกบ่าวตกใจแทบตาย..."

ความทรงจ�าไหลบ่ากลับมาดจุสายน�า้ นกึถึงความเย็นชาของอาจารย์ 

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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นึกถึงฝ่ามือของศิษย์พ่ีใหญ่ที่ทิ้งนางให้ตายอยู่ในป่าไผ่อย่างเดียวดาย 

ทันใดน้ันเลือดลมพลันตีกลับ ขย้อนเอายาท่ีเพ่ิงดื่มไปออกมาจนหมด

อย่างควบคุมตัวเองไม่ได้

"ว้าย!" หลินอันหวีดร้องพลางถอยกรูดติดๆ กันหลายก้าว เพราะ 

เหมียวอว๋ีเอินอาเจียนยาออกมารดนาง "คุณหนู เกิดอะไรข้ึนเจ้าคะ ข้า 

ต้มยาไม่ดีหรือ"

เพราะใช้ชีวิตร่วมกันหลายปีเข้า นางจึงเข้าใจความคลั่งไคล ้

ทีอ่าจารย์มต่ีอการท�าอาหารได้เลาๆ แต่ไม่เคยคดิเลยว่าความคลัง่ไคล้นี้

จะท�าให้เขาฆ่านางได้อย่างเลือดเย็น

หมายความว่าอย่างไรกัน...

ความผกูพันท่ีสัง่สอนเลีย้งดกัูนมายังสูช้ือ่เสยีงในโลกแห่งการท�าครวั

ไม่ได้อย่างนั้นหรือ

"นายน้อย! นายน้อยเจ็ดเจ้าคะ" บานประตูเปิดออก หลินอันรีบ 

ร้องเรียกเมื่อเห็นตัวช่วย "ท่านมาได้จังหวะพอดี ไม่รู ้เพราะเหตุใด 

คุณหนูเหมียวถึงได้อาเจียนยาออกมาจนหมดเจ้าค่ะ!"

เนี่ยชีขมวดคิ้วมองยาท่ีหกเรี่ยราดอยู่บนพ้ืน แล้วว่า "ไปต้มมาอีก

ชามไป" หลังไล่หลินอันออกไปแล้ว เขาก็ลากม้านั่งมานั่งลงข้างเตียง

"ไม่เป็นไรใช่หรือไม่" ชายหนุ่มถามเสียงอ่อนโยน ทว่านางไม่ตอบ 

ยังเอาแต่จมอยู่ในความคิดตัวเอง เขาเองก็ไม่ขัดจังหวะ ได้แต่นั่งอยู่บน

ม้านั่ง พลางจ้องมองนางเงียบๆ

ครั้งแรกที่ได้เจอนางคือบนถนนใหญ่เม่ือหน่ึงปีก่อน ตอนนั้นเขา 

ไม่ได้สังเกตเห็นตัวนาง แต่สังเกตเห็นความคล่องแคล่วระหว่างต้มโจ๊ก
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ของนางต่างหาก แผงของนางไม่เหมือนแผงคนอื่น เน้นขายให้คนงาน 

ชั้นล่าง จึงตั้งราคาถูกและให้ปริมาณมาก

เนือ่งจากเป็นโจ๊กไม่ใส่เนือ้ เขาจงึเข้าไปลองกิน ลองเพียงครัง้เดยีว

ก็ติดใจจนถอนตัวไม่ได้ถึงหนึ่งปี

โจ๊กของนางกินง่ายและหอมกรุน่ ไม่ได้จงใจเอาผกัมาประดิดประดอย

ให้เหมอืนเน้ือ แต่ท�าให้เห็นชดัๆ ว่าเป็นผัก บางทีอาจไม่ใช่อาหารทีอ่ร่อย

ที่สุดที่ขายกันบนถนน แต่ถูกปากเขาอย่างยิ่ง

นับแต่นั้น ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้อง เขาก็จะไปกินโจ๊ก แล้วค่อยๆ 

เบ่ียงเบนความสนใจจากความคล่องแคล่วหลังเตาไฟไปสังเกตใบหน้า

ของนาง

นานเต็มทีแล้วท่ีเขาไม่ได้สนใจมองหน้าตาของสตรี แต่ก็ยัง 

มองออกว่านางหน้าตาหมดจด เสียแต่ที่ไม่มีอะไรโดดเด่น ประกอบกับ

นางมีนิสัยเงียบๆ ค่อนข้างจะมืดมน จึงดูจืดจางในสายตาคนรอบข้าง  

ส่วนใหญ่นางจะมดัผมไว้ข้างหลงัอย่างเรยีบร้อย แทบไม่เคยเห็นท�าทรงอืน่ 

แต่ตอนนี้ผมสีด�าของนางเหยียดสยายพาดทรวงอก ดูแล้วเปราะบางจน

เขาสงสาร

สตท่ีิพลดัพรายค่อยๆ กลบัมารวมกัน ในทีส่ดุสายตาของเหมยีวอว๋ีเอนิ 

ก็วางนิ่งอยู่บนร่างเขา

"ท่าน...คือคุณชายเนี่ย?" นางถามอย่างเหลือเชื่อ ดูเหมือนนาง 

จะฝันถึงเขาด้วย...

"อะไรกัน สลบไปแค่ไม่ก่ีวันก็ไม่รู้จักข้าเสียแล้วหรือ" เขาย้ิมถาม

อย่างอ่อนโยน
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ไม่รู ้จักจริงๆ น่ันล่ะ เพราะคุณชายเน่ียในความฝันตะเบ็งเสียง

ตะโกนลั่นราวกับก�าลังเดือดจัด ไม่เหมือนเนี่ยชีที่นางรู้จักแม้แต่นิดเดียว

นางฝันไปจริงๆ สินะ ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าทั้งสุภาพและอ่อนโยน 

บุรุษที่บอกว่าจะปกป้องนางในความฝันนั้นเป็นเพียงความฝันจริงๆ  

ต้องฝันไปเท่านั้นล่ะถึงจะมีคนพูดอย่างนั้นได้...

"ท่าน...เหตุใดถึงได้ช่วยข้า" นางถามขื่นๆ อย่างอ่อนแรง

"เห็นคนจะตายไม่ช่วยได้หรือ"

เห็นคนจะตายไม่ช่วยได้หรือ? แสดงว่าตอนนั้นนางใกล้ตายแล้ว

จริงๆ สินะ เหตุใดจึงไม่ปล่อยให้นางตายไปเล่า จะได้ทดแทนพระคุณ 

ของอาจารย์ ให้นางมีชีวิตอยู่ต่อไปเพ่ือนึกถึงความอ�ามหิตเย็นชาของ 

พวกเขาทุกคืนวันหรือไรกัน

"เช่นนั้น...ขะ...ข้าต้องตอบแทนท่านอย่างไร"

เขานิ่งงันไปเล็กน้อย ก่อนจะย้ิมบางๆ "ตั้งใจพักฟื้นให้ดีก็พอ  

ไม่ต้องตอบแทนอะไรทั้งนั้น"

"จะไม่ตอบแทนได้อย่างไรกัน" นางโพล่งออกมา "จะให้ข้าคอยระลึก

ถึงทุกลมหายใจว่าติดค้างท่านอย่างนั้นหรือ" แม้ไม่ต้องการให้ใครดูดาย 

ไม่ต้องการให้ใครช่วย นางก็ยังถูกอาจารย์เก็บกลับไป ยังถูกเขาช่วยเอาไว้ 

บุญคุณที่ติดค้าง ช้าเร็วอย่างไรก็ต้องตอบแทน สู้รีบตอบแทนให้จบๆ ไป

ดีกว่า

ชายหนุ่มขมวดคิ้วอีกครั้ง "พวกเราเป็นสหายกัน จะพูดถึงบุญคุณ

ไปไย" 

หลินอันยกยาชามใหม่เข้ามาให้อย่างระมัดระวัง เขารับมาเป่า 
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ไล่ความร้อน

"สะ...สหาย?" เหมยีวอว๋ีเอนิตกใจเสยีไม่มดีี แผลตรงไหล่ถูกกระเทอืน

จนความเจ็บปวดแล่นขึ้นมาเป็นระลอก นางต้องสูดหายใจติดๆ กัน 

หลายครั้ง

"เจ็บมากเลยหรือ บาดแผลเจ้ายังไม่สมาน อย่าเพิ่งขยับตัวส่งเดช"

จ�านวนครั้งที่สนทนายกน้ิวนับยังไม่ครบสิบ...ก็เรียกว่าเป็นสหาย 

ได้แล้วหรือ

เห็นได้ชัดว่าเน่ียชีอ่านใจนางได้ จึงกล่าวย้ิมๆ "มิตรภาพระหว่าง

วิญญูชนเบาบางทว่าลึกล�้าดุจสายน�้า เคยคุยกันไม่มากจะเป็นไรไปเล่า" 

เขาพูดพลางยกยาขึ้นจ่อปากนาง

หญิงสาวหดตัวไปข้างหลังเล็กน้อยพลางเบือนหน้าหนี "ข้า...ข้า 

ไม่กินยา"

"ไม่กินยาแล้วจะหายได้อย่างไร" เขาถามอย่างใจเย็น ขณะถือ 

ช้อนยาตามจ่อปากนางราวกับเงาตามตัว

"ข้า...ข้าจะหายหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณชายเนี่ยนี่นา"

"ผู้น้อยเนี่ยเวิ่นหยา"

หญิงสาวงงงวยว่าอยู่ๆ เขามาบอกชื่อแซ่ให้นางรู้ท�าไมกัน ต้ังแต่

ตื่นขึ้นมา นางรู ้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในอีกความฝันหน่ึง เดิมทีเนี่ยช ี

ควรจะมีตัวตนอยู่แค่ในความทรงจ�าที่นางเก็บไว้ลึกที่สุดต่างหาก!

"หรอืเจ้าจะไม่ชอบยาขมๆ เช่นนัน้ก็ไม่เป็นไร หลนิอนั ไปเอาน�า้เชือ่ม

มาชามซิ"

"มะ...ไม่ต้อง..." เหมยีวอวีเ๋อนิปฏิเสธเบาๆ ในใจเต็มไปด้วยความกังขา 
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"ท่าน...ท่านต้องการอะไรกันแน่"

"ข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น"

นางเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าคมสันของอีกฝ่ายด้วยความฉงน เขาดู

ไม่เหมือนพูดโกหกแม้แต่นิดเดียว เป็นไปได้อย่างไรกัน เขาสร้างบุญคุณ

กับนางหลายครั้งหลายครา จะไม่ต้องการสิ่งตอบแทนได้หรือ

"เจ้าไม่เห็นข้าเป็นสหายหรือ" เขาถามอย่างอ่อนโยน

"บะ...แบบนี้เรียกว่าสหายหรือ" นางไม่เชื่อหรอก เสี่ยวชุ ่ยกับ 

เหมียวตงหยาไม่ได้เป็นเหมือนนางกับคุณชายเนี่ยคนนี้เสียหน่อย

ชายหนุ่มตอบด้วยสีหน้านุ่มนวล "ต้องเรียกว่าสหายอยู่แล้วสิ  

ดื่มยาให้หมดก่อนเถิด"

หลังจากลังเลอยู่สักพัก นางก็อ้าปากกินยาแต่โดยดี ทว่าความ 

เย็นชาไร้หัวใจของอาจารย์และศิษย์พ่ีใหญ่ยังวนเวียนอยู่ในหัว จนรู้สึก

อยากอาเจียนอย่างควบคุมตัวเองไม่อยู่อีกครั้ง แต่พอจะขย้อนออกมา 

หางตาก็พลันเหลือบมองหน้าเขาเสียก่อน

เขาก�าลังจ้องมองนางอย่างมั่นคง มือซ้ายถือชาม มือขวาถือช้อน 

บุรุษตัวโตๆ อยู่ในสภาพนี้ดูแปลกประหลาดไม่น้อย แต่กลับสร้างความ

ซาบซึ้งขึ้นในใจจนนางฝืนกลืนยากลับลงคอไปตามเดิม

รอยย้ิมบางผุดขึ้นตรงมุมปากชายหนุ่ม "กินค�าแรกได้ ที่เหลือ 

ก็ไม่เป็นปัญหาแล้ว" เขาว่าพลางตักป้อนนางอีกช้อน

นางฉงนงงงวยเหลือเกิน!

"หะ...เหตุใดกัน ข้า...ข้าท�าอะไร คุณชายถึงได้เห็นข้าเป็นสหาย" 

แม้แต่จะคิดยังไม่กล้า นางไม่สะสวย ท�าตัวให้ใครชอบไม่เป็น ไม่รู้จะ 

Page ����������������.indd   60 2/10/2562 BE   15:37



61

อวี๋ฉิง

คุยกับคนอื่นอย่างไร แล้วเหตุใดคนอย่างนางถึงมีสหายเช่นเขาได้

ระหว่างเขากับนางเรียกว่าเป็นสหายกันจริงๆ หรือ

เขาฉวยโอกาสที่นางยังงุนงง ตักยาป้อนอีกช้อนแบบไม่ให้รู้ตัว  

ก่อนจะพูดขึ้นว่า "เจ้ากับข้ารู้จักกันมาหนึ่งปี ยังไม่พออีกหรือ"

ต้องไม่พออยู่แล้วสิ หนึ่งปีท่ีผ่านมานางกับเขามีความสัมพันธ์กัน

แบบคนขายโจ๊กกับลูกค้า ได้คุยกันแค่ไม่ก่ีค�า เขาจะเข้าใจความมืดมน

ในนิสัยนางได้อย่างไร เป็นสหายกันหรือ น่ากลัวว่าเขาจะสงสารนาง

มากกว่ากระมัง

"ข้า...คุณชายชอบกินโจ๊กหรือไม่" นางถามขึ้นเบาๆ

"หากไม่ชอบคงไม่ไปกนิโจ๊กท่ีแผงของเจ้าทุกวนัไม่เคยขาดแบบนัน้

หรอก"

"เช่นน้ัน...ได้โปรดให้ข้าท�างานตอบแทนอยู่ในคฤหาสน์สกุลเนี่ย

ด้วยเถิด" นางคดิไปคดิมาก็มแีค่วธีิน้ีเท่าน้ัน "ไว้พอคณุชายกินโจ๊กจนเบือ่

เมื่อไร ข้าก็จะจากไปทันที ถือเสียว่าอว๋ีเอินตอบแทนบุญคุณท่านที่เคย

ช่วยเหลือมาหลายครั้ง..."

โทสะวาบขึ้นในนัยน์ตาเขา ทว่าหายไปอย่างรวดเร็วเสียจนนาง 

นึกว่าตัวเองตาฝาด เขาเป็นคนสุภาพอ่อนโยน ซ�้ายังเป็นอุบาสก 

ผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ใช่บุรุษที่จะโมโหง่ายๆ เสียหน่อย

"ได้" เขาตอบขรึมๆ "อยากตอบแทนก็แล้วแต่เจ้า ไม่อยากติดค้าง

บญุคณุก็ตามใจเจ้า แต่เจ้าต้องพักฟ้ืนร่างกายให้ด ีรอจนแผลหายเมือ่ไร

ค่อยเข้าครัว"

นางพยักหน้า ไม่รู้สึกแปลกใจที่เขาตอบรับอย่างรวดเร็ว คนป่วย
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เข้าครัวไม่เป็นผลดีต่อคนกินอาหารอยู่แล้ว

"ขอบคุณคุณชาย..." ความหงุดหงิดวาบข้ึนมาบนใบหน้าคมคาย

อีกครั้ง แต่นางนึกว่าตัวเองมึนหัวจนตาฝาด

คนดีๆ แบบน้ีหายากนัก หากเขาไม่ต้องการอะไรตอบแทนจริงๆ  

ล่ะก็...โลกเรามีคนดีถึงขนาดนี้ด้วยหรือ หรือว่าเขายังคิดไม่ออกว่าจะให้

นางตอบแทนอย่างไร

หญิงสาวหลุบตาลง นึกถึงเหมียวตงหยาผู้ใสซื่อไร้พิษภัยข้ึนมา  

เหมยีวตงหยาจะรูส้กึอย่างไรบ้างนะ พอรูว่้านางหายไป จะกลับไปตามหา

นางที่คฤหาสน์สกุลหลิวหรือเปล่า

พวกนางสองคนไม่เคยแยกจากกันนาน เพราะกลัวว่าเหมยีวตงหยา

อยู่กับคนอื่นแล้วจะคับอกคับใจ ดังนั้นนางจึงมักจะพยายามปกป้อง 

อีกฝ่ายอย่างสุดความสามารถ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะอาจารย์ฝากฝังไว ้

ก่อนตาย แต่อีกส่วนหน่ึงเป็นเพราะนางเห็นอีกฝ่ายเป็นน้องสาวแท้ๆ  

มาแต่ไหนแต่ไร ตอนนี้นางหายตัวไป เหมียวตงหยาจะตามหานาง 

หรือเปล่านะ

"หิวแล้วใช่หรือไม่ ต้องกินยาให้หมดก่อนนะถึงจะกินข้าวได้"  

น�้าเสียงของเขาทุ้มนุ่มละมุนหู ฟังดูคล้ายก�าลังหลอกล่อเด็ก

เขา...เขาก�าลังโอ๋ข้าให้กินยาอยู่หรือ 

เหมียวอวี๋เอินเหลือบมองชายหนุ่มแวบหนึ่ง ก่อนจะรีบเบนสายตา

ออกอย่างรวดเร็ว สีแดงเรื่อซ่านขึ้นบนใบหน้าขาวซีดอย่างห้ามไม่อยู่ 

ตัง้แต่เลก็จนโตไม่เคยมใีครโอ๋นางมาก่อน วิธีโอ๋อย่างน้ี...ใช้เสยีงนุม่นวล

ค่อยๆ พูดกล่อมเหมือนท่ีอาจารย์เคยโอ๋เหมียวตงหยาสมัยเด็กๆ แล้วก็

Page ����������������.indd   62 2/10/2562 BE   15:37



63

อวี๋ฉิง

เหมือนเวลาศิษย์พี่ใหญ่ท�าเพื่อให้เหมียวตงหยาอารมณ์ดี...

"มีอะไรหรือ" เขาถามเพราะสังเกตเห็นท่าทีตอบสนองของนาง

"มะ...ไม่มอีะไร" เหมยีวอว๋ีเอนิเอ่ยตะกุกตะกัก ขอบตาแดงเรือ่ หัวใจ

เต็มไปด้วยความซาบซึ้งตื้นตัน

ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนหลอกล่อนางอย่างนี้ ความริษยาลึกๆ  

ในอดีตกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้ว ต้องตอบแทน...ต้องตอบแทนให้ได้  

เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งท่ีเขาท�าโดยไม่เจตนาท�าให้ความฝันของนางเป็นจริง 

มีคนโอ๋นาง...ชีวิตนี้นางไม่กล้าแม้แต่จะคิด

"มา กินอีกช้อน ยานี่ค่อนข้างขมจริงๆ อดทนนิดนะ"

เหมียวอว๋ีเอินพยักหน้าแล้วอ้าปากกินยาแต่โดยดี ตอนท่ีเขา 

ยกปลายช้อนขึน้จรดรมิฝีปาก นางพลนัได้กลิน่อายจางๆ โชยออกมาจาก

ร่างของชายหนุ่ม เป็นกลิน่ทีคุ้่นเคยเสยีนีก่ระไร...เหมอืนกลิน่ทีท่�าให้หวัใจ

นางสงบลงในความฝัน 

หากนั่นไม่ใช่ความฝันจะดีสักแค่ไหนกันนะ!

"เด็กดี กินยาหมดก็จะได้กินข้าวแล้วล่ะ ตอนนี้เจ้ากินได้แค่โจ๊ก

เท่านั้น เป็นโจ๊กท่ีพ่อครัวในคฤหาสน์ท�า หากไม่ชอบก็ทนเอาหน่อยนะ" 

เขายิ้มอย่างพอใจ แล้วเกี่ยวปอยผมที่ตกลงมาปรกแก้มเนียนไปทัดหูให้ 

จะได้ป้อนยาสะดวก

หลินอันยืนกอดถาดท�าตาโตอยู่อีกด้าน

นี่...นายน้อยเจ็ดรู้จักโอ๋คนเป็นตั้งแต่เมื่อไรกันนะ

ครึ่งเดือนให้หลัง...
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คฤหาสน์สกุลเนี่ยในช่วงรอยต่อของตอนกลางคืนกับรุ่งสางตกอยู่

ใต้หมอกหนาจนทุกอย่างพร่าเลือน เพราะได้หยวนซีเซิงช่วยน�าทาง  

นางจึงสัมผัสได้เลาๆ ว่าคฤหาสน์แห่งนี้ไม่เหมือนบ้านคนทั่วไป

สะพานน้อยทอดข้ามล�าธารไหลริน ภูเขาจ�าลอง ต้นไม้ปลอม  

ด้านนอกลานยงัมลีานอกีชัน้ ขนาดใช้ทางทีใ่กล้ทีส่ดุ แต่กว่าจะเดนิไปถึง

โรงครัวก็ยังท�าเอาเหมียวอวี๋เอินหอบและเหงื่อซึม

นีใ่ช่หรอืไม่ใช่บ้านคหบดอีนัดบัหนึง่ของหนานจงิ? เนีย่ชอีาศยัอยู่ทีน่ี่  

ฐานะของเขาแตกต่างกับนางราวฟ้ากับดิน แล้วจะเห็นนางเป็นสหาย

จริงๆ ได้อย่างไร

"ไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อเจ้า แต่ข้าจ�าเป็นต้องขอค�ายืนยันอีกครั้ง"  

ตอนเดินไปถึงหน้าโรงครัว หยวนซีเซิงอดจะหันมาถามซ�้าไม่ได้ "เจ้า 

ไม่ใช่แขกคนส�าคัญของนายน้อยเจ็ดจริงๆ หรือ"

นางส่ายหน้า "ข้าไม่ใช่แขก คุณชายเน่ียแค่ช่วยข้าเอาไว้ ข้าไม่มี

อะไรจะตอบแทน จึงขอเข้าครัวมาท�าอาหารให้"

"อย่างนั้นหรือ" หยวนซีเซิงลูบคางอย่างครุ่นคิด

"คณุชายเนีย่เปน็อบุาสกทีถ่อืศลีกนิเจ จิตใจดงีามมเีมตตา ทนเหน็

ข้าตายอยู่ข้างนอกไม่ได้ แล้วข้าจะไม่ตอบแทนความดขีองเขาได้อย่างไร"

หยวนซเีซงิมองนางนิง่ๆ ครูห่น่ึง ก่อนจะบอกตามตรง "เจ้าไม่เหมอืน

แขกคนส�าคญัจรงิๆ น่ันล่ะ ไม่ว่าจะรปูร่างหน้าตา การแต่งตัว หรือบคุลกิ  

ก็ล้วนห่างชั้นกับนายน้อยเจ็ดไกลนัก..." โดยเฉพาะเวลานางไม่พูดจะดู

มืดมนอย่างบอกไม่ถูก

คนบางคนแม้จะพูดน้อย แต่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ ทว่าสตร ี
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คนนี้เงียบขรึมเสียจนน่าอึดอัด ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนเป็นแขกคนพิเศษ 

ของนายน้อยเจ็ดได้

"ได้ เจ้าพูดเองนะ" หยวนซีเซิงเดินเข้าไปในโรงครัวขนาดใหญ่  

คนงานในนั้นเห็นเขาเข้าก็พากันส่งเสียงทักว่า 'พ่อบ้านหยวน' เขา 

พยักหน้ารับอย่างพึงพอใจ แล้วเดินเข้าไปตรงหน้าเตา

"พ่อครัวเผิง ข้าพาลูกมือมาให้"

ชายวัยกลางคนคนหนึ่งก�าลังสั่งคนงานให้ติดไฟอยู่ตรงหน้าเตา  

พอเห็นหยวนซเีซงิก็เอ่ยทัก "วันน้ีพ่อบ้านหยวนมาเช้าจริง ฟ้ายังไม่สางเลย

ด้วยซ�า้ เจ้านายท่านไหนต่ืนแต่เช้าแล้วเกิดหวิข้ึนมาอย่างนัน้หรอื ต้องรอ

หน่อยนะ"

"เปล่า ไม่ใช่หรอก ข้าเอาคนมาช่วยงานท่าน นางมาช่วยท�ากับข้าว 

ท่านก็รู ้นี่ เจ้าของแผงขายโจ๊กที่นายน้อยเจ็ดไปกินทุกเช้าน่ันล่ะ..." 

สาธยายยังไม่ทนัจบ ฝ่ายตรงข้ามก็พลนัหยุดชะงกั แล้วหนัมาเบกิตามอง

เหมียวอวี๋เอิน

"นางน่ะหรือ"

"ถูกต้อง นางนีล่่ะ" พ่อบ้านนกึฉงนทีพ่่อครวัเผงิแสดงท่าทีไม่เป็นมติร

ออกมากะทันหัน "จากนีไ้ป นางจะรบัผดิชอบอาหารการกินของนายน้อย

เจ็ด ส่วนท่านคอยดูแลอาหารสามมื้อให้เจ้านายท่านอื่นๆ ก็พอแล้ว"

"พ่อบ้านหยวน!" พ่อครัวเผิงชักสีหน้า ถลึงตามองเหมียวอวี๋เอิน 

"นายน้อยเจ็ดดูถูกข้าใช่หรือไม่ หากดูถูกข้า ข้าไปก็ได้ ไม่ต้องหาเด็ก 

ตวัเท่าน้ีมาเป็นข้ออ้างหรอก!" เด็กสาวตัวเล็กนิดเดยีวแบบนี ้นายน้อยเจด็

จะกินอาหารท่ีนางท�าถูกปากได้อย่างไร "นางเป็นคนครวัท่ีบ้านไหนส่งมา 
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กล้าอวดฝีมือให้ตัวเองขายหน้าด้วยหรือ"

เหมียวอว๋ีเอินท�าอะไรไม่ถูก ได้แต่พยายามอธิบาย "ขะ...ข้าไม่ได้

จะมาแย่งต�าแหน่งคนครวักับท่าน แค่อยากขอยืมท่ีต้มโจ๊กผดัผกัเท่าน้ัน..."

"ต้มโจ๊กผัดผัก? กล้าพูดเช่นนี้ต่อหน้าข้าเชียวหรือ ดี!" มีดท�าครัว 

สบัลงบนเขียงโดยแรง "ในเมือ่กล้าพูดว่าจะมาใช้มดีใช้กระทะในอาณาเขต

พ่อครัวเผิงคนนี้ ข้าก็จะให้เจ้ายืมใช้ท่ี พ่อบ้านหยวน อย่าหาว่าข้า 

ไม่ไว้หน้านายน้อยเจด็ล่ะ หากนางท�ากับข้าวออกมาได้ไม่ด ี ข้าจะไล่นาง

ออกจากโรงครวัทันท"ี ว่าแล้วเขาก็ส่งสายตาให้คนตดิไฟกับคนงานในครัว

ถอยออกไปให้หมด

งานในครวัหลกัๆ แบ่งหน้าทีกั่นท�า ย่ิงหวัหน้าคนครัวตามคฤหาสน์

ใหญ่ๆ ด้วยแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องท�างานทกุอย่างเป็นทัง้หมด แค่รูจ้กัสัง่การ

และคุมงานก็พอ งานหั่นผัก ห่ันเน้ือ ติดไฟ ตักน�้า ให้ลูกมือเป็นคนท�า  

ตัวเขามีหน้าที่ใส่กระทะผัดเท่าน้ัน สตรีตัวเล็กๆ แบบน้ีจะท�ากับข้าว 

คนเดียวโดยไม่มีผู้ช่วยไหวหรือ

เหมียวอว๋ีเอินก้าวออกมาข้างหน้า แล้วหันไปถามพ่อครัวเผิง  

"ข้าขอใช้ผักกับข้าวหน่อยได้หรือไม่"

"ถามโง่ๆ อยากได้แค่ไหนก็เอาไปสิ"

นางพยักหน้าเอ่ยขอบคณุ แล้วเลอืกผกักวางตุ้งหนึง่ก�า เต้าหู้สีห้่าก้อน 

หยิบมดียาวจากแผงมดีท�าครวัท่ีแขวนเรยีงไว้เป็นตบั หลังจากกะน�า้หนัก

มีดในมืออยู่ครู่หนึ่งก็เริ่มหั่นผักอย่างคล่องแคล่ว

พ่อครัวเผิงนึกชมอยู่ในใจ ดูไม่ออกเลยว่าเด็กผู้หญิงอายุน้อยๆ 

เพียงเท่าน้ีจะใช้มีดได้ช�านาญนัก มีดเล่มน้ีเป็นหนึ่งในมีดยาวท่ีเขาใช้
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ประจ�า คนอื่นหยิบมาใช้ไม่ถนัด มักบ่นว่ายาวเกินไป แต่นางกลับ...

"เจ้าจะท�าโจ๊กหรือ" เขาอดถามขึ้นไม่ได้

"ใช่ คุณชายกินมังสวิรัติ ข้าตั้งใจจะต้มโจ๊กกะหล�่าปลี"

"เจ้าต้มโจ๊กมีหลักการอย่างไรบ้าง" เขาถามอีก

เวลาท�าอาหาร นางมักไม่คุยกับใคร หญิงสาวเหลือบมอง 

ฝ่ายตรงข้ามแวบหนึ่ง ก่อนจะเหลียวมองข้าวกับน�้า แล้วส่ายหน้า

"มข้ีาวสารมนี�า้เตรยีมไว้พร้อมแล้วก็ไม่เร่ืองมากหรอก แค่คอยระวัง

เวลาตัง้ไฟก็พอ ตัง้ไฟน้อยเกินไป รสชาตไิม่ออก ตัง้ไฟนานเกินไปจะเคม็" 

ดวงตาที่หรี่ลงของพ่อครัวเผิงเป็นประกายวาววับ "แค่พูดน่ะง่าย  

แต่การจะคุมเวลาต้ังไฟให้ดีต้องมีประสบการณ์มาแล้วระดับหน่ึง 

ถึงจะท�าได้ กลัวแต่จะต้มออกมาเป็นโจ๊กห่วยๆ มากกว่า" 

เขารอให้นางโต้กลับ แต่ปรากฏว่าใจนางจดจ่ออยู่กับการต้มโจ๊ก 

ไม่ได้ฟังเขาด้วยซ�้า

เขาต้มโจ๊กมาท้ังชีวิต อันดับแรกต้องเลือกข้าว เลือกน�้า แล้วค่อย

คุมเวลาตั้งไฟ จะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไปไม่ได้ ไม่รู ้ว ่าสตรีคนน้ี 

กล้าบ้าบิ่นหรือว่าโง่งมกันแน่

ผ่านไปสักพักก็เกิดเสียงเอะอะขึ้นเบาๆ ในโรงครัว เหมียวอว๋ีเอิน 

ไม่ได้สนใจเพราะมัวแต่มองหม้อโจ๊กที่เร่ิมเดือด ผัก ข้าว เต้าหู้ มีครบ 

หมดแล้ว หากมีผักดองซีอ๊ิวที่นางท�าเองด้วยจะย่ิงดีเข้าไปใหญ่ นาง 

สังเกตว่าแต่ก่อนเวลาเน่ียชีมากินโจ๊ก แม้จะกินกับทุกอย่างหมดเกลี้ยง 

แต่ผักดองเองที่นางยกไปวางไว้ให้จะหมดก่อนอย่างอื่นเสมอ

"พ่อครัวเผิง เด๋ียวข้าขอผักกาดขาวกับหน่อไม้สดสักนิด..." นาง 
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เบือนหน้าไปพูดด้วย แล้วพบว่าพ่อครัวเผิงก�าลังมองไปทางด้านหลังตน

อย่างจดจ่อ เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือ

"นายน้อยสิบสอง!" พ่อบ้านหยวนอุทานออกมาอย่างประหลาดใจ 

"ฟ้ายังไม่สาง เหตุใดจึงตื่นเช้าขนาดนี้เล่าขอรับ"

"หุบปากไปเสีย ไม่ต้องแปลกใจขนาดน้ันก็ได้ นึกว่าข้านอนเก่ง 

สักแค่ไหนกัน" เสียงใสเป็นกังวานพูดพลางหาว "ข้าหิวจนต่ืนน่ะสิ  

มีอะไรกินบ้างหรือเปล่า"

เหมียวอวี๋เอินไม่ได้หันไปมองต่อ แต่รับรู้ได้เลาๆ ว่าคนอื่นดูตื่นตัว

ขึ้นมาทันที...ความรู้สึกเช่นน้ีเหมือนเวลาเหมียวตงหยาอยู่ด้วย ผู้คน 

รอบตัวจะไปรวมกลุ่มกันที่เหมียวตงหยาโดยไม่รู้ตัว

"เช้าขนาดน้ี เพ่ิงจะท�าไปได้ครึ่งทางเองขอรับ...นายน้อยสิบสอง 

กินได้หรือ ไม่ใช่ว่าท้องเสียหรือขอรับ ช่วงนี้ท่านกินได้แต่น�้าแกงกับยา

เท่านั้น" 

"น่ันเพราะพ่ีสีจ่งใจแกล้งข้า หรอืไม่ก็เหน็ว่าข้าอ้วนแล้วต่างหากเล่า" 

เนี่ยหยวนเฉี่ยวเดินไปตรงมุมที่วางอาหารค้างคืน เปิดฝาครอบออก  

แล้วหยิบหมัน่โถวน�า้ตาลทรายขาวขึน้มาหน่ึงลกู "ข้าก็แค่ท้องเสยีเท่านัน้ 

พักผ่อนไม่กี่วันก็หาย" ว่าแล้วกัดกินหลายค�าโดยไม่สนใจการประท้วง 

ของหยวนซีเซิง

"นั่นมันหมั่นโถวเย็นๆ นะขอรับ" ผู้เป็นพ่อบ้านอุทธรณ์

"กินได้ก็พอแล้ว" เนี่ยหยวนเฉี่ยวมองไปรอบๆ แล้วหัวเราะ "ไม่ต้อง

สนใจข้าหรอก ท�างานของตัวเองไปเถิดน่า ข้าไม่ได้กินอาหารฝีมือ 

พ่อครัวเผิงมานานเต็มที เมื่อเร็วๆ น้ีจัดงานเลี้ยงอาหารอะไรกันก็ไม่รู้ 
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อาหารท่ีพ่อครัวคฤหาสน์สกุลหลี่ท�าสู้พ่อครัวเผิงไม่ได้สักนิด กระเพาะ

อย่างข้ากินยังเสาะท้อง"

ปากหวานเหมือนตงหยาไม่มีผิด เหมียวอว๋ีเอินคิด อีกฝ่ายพูดจา 

รื่นหูออกมาง่ายๆ เหมือนไม่มีเจตนา ท�าเอาคนฟังปลาบปลื้มจนตัวลอย 

เขาพูดออกมาได้อย่างไรกันนะ เหตุใดนางถึงพูดจาน่าฟังแบบนี้ไม่ได้

แม้แต่ประโยคเดียว

"หือ หอมจัง...ต้มอะไรอยู่น่ะ" เนี่ยหยวนเฉี่ยวท�าตาวาวเมื่อได้กลิ่น 

พอเดินเข้ามาดูก็พบว่าเป็นโจ๊ก มองเลยหม้อโจ๊กไปก็เห็นเหมียวอวี๋เอิน 

จงึย้ิมถามอย่างซกุซน "แม่ครวัหน้าใหม่หรือ ต้มแค่โจ๊กยังหอมเสียขนาดนี้ 

เจ้าท�าได้อย่างไรกัน"

"เหมยีวอวีเ๋อนิ นายน้อยสบิสองก�าลงัถามเจ้าอยูน่ะ" เสยีงเรยีกของ

หยวนซีเซิงดึงสติของหญิงสาวกลับมา

นางเงยหน้าข้ึนตามสัญชาตญาณ แล้วให้ตกใจจนท�ากระบวย 

ร่วงหลุดมือเมื่อเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆ

ช่างเป็นเด็กหนุ่มรูปงามที่หน้าตาน่ามองอะไรอย่างนี้ เท่าที่ดูน่าจะ

อายุราวสบิเจด็สบิแปด รปูลกัษณ์รืน่หรูืน่ตาอย่างบอกไม่ถูก นยัน์ตาสดี�า

แวววามเป็นประกายซุกซน ริมฝีปากบางได้รูปสวย มีความโปร่งบาง 

แบบเด็กหนุ่มและความจิ้มลิ้มแบบเด็กสาว 

เขา...เป็นชายสินะ

ฝ่ายนั้นกะพริบตาปริบๆ พลางชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ เรียวปาก 

คู่สวยแย้มยิ้ม "เจ้าชื่อเหมียวอวี๋เอินหรือ เป็นชื่อที่น่าสนใจดี พ่อของเจ้า

เป็นคนตัง้ให้สนิะ เขาคงอยากให้เจ้าส�านึกถึงบญุคุณใครสกัคนใช่หรอืไม่*" 

* อวี๋เอิน แปลว่าส�านึกถึงบุญคุณ
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ค�าพูดไร้เจตนาของเขากระแทกเข้ากลางใจเหมียวอวี๋เอินโดยแรง

ที่ตั้งชื่อน้ีให้ก็เพราะต้องการให้นางจดจ�าบุญคุณตลอดไปจริงๆ...

บุญคุณที่สั่งสอนเลี้ยงดู อาจารย์เป็นคนตั้งชื่อน้ีให้ตอนเก็บนางกลับมา 

เพ่ือให้นางระลึกไว้ตลอดชีวิตแม้ยามถูกคนเรียกชื่อ ว่านางติดค้างหน้ี 

บุญคุณที่ไม่มีวันชดใช้ได้หมด

พอคดิถึงอาจารย์ เหตกุารณ์ในป่าไผ่คนืนัน้ก็ย้อนกลบัคนืสูค่วามคิด

อกีครัง้ หญิงสาวสลดัศีรษะโดยแรง แล้วหันไปสนใจหม้อโจ๊กซึง่เริม่เดอืด

แล้ว นางจ้องมองโจ๊กในหม้อ...หุงข้าวอย่างไร ท�ากับข้าวอย่างไร อาจารย์

เป็นคนสอนให้ท้ังน้ัน ตราบใดท่ีนางยังท�าอาหารเป็น ก็ไม่มีวันลืม 

ความเห้ียมโหดเย็นชาที่ได้รับ ไม่มีวันลืมฝ่ามือท่ีศิษย์พ่ีใหญ่ซัดใส่เพ่ือ 

คร่าชีวิตนาง...

สิ่งแปลกปลอมขย้อนขึ้นมาในล�าคอ นางว่ิงหลบไปทางอื่นไม่ทัน 

ท�าได้แค่รีบเบือนหน้าหนีแล้วอาเจียนออกมา

"นายน้อยสิบสอง!" หยวนซีเซิงแทบลมจับคาที่

อาเจียนพุ่งออกมารดเสื้อคลุมของเน่ียหยวนเฉ่ียวท้ังหมด จากนั้น

นางยังส�ารอกอากาศเปล่าๆ ออกมาไม่หยุด

"นายน้อยสบิสอง!" เสยีงเรยีกอย่างแตกตืน่ดงัไปทัว่ บางคนรีบหยิบ

ผ้าสะอาดมาให้ ขณะที่บางคนรีบวิ่งไปเอาน�้า

เนีย่หยวนเฉีย่วยืนตัวแขง็ท้ังทียั่งมหีมัน่โถวคาปาก ดวงตาเบกิกว้าง

มองนางด้วยความอึ้งงัน

"เหมียวอวี๋เอิน เจ้าท�าอะไรลงไป!" หยวนซีเซิงอุทานลั่น

"เลิกเอะอะได้แล้วน่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อย แค่เสื้อเลอะ
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อาเจียนเท่านั้น" เมื่อเด็กหนุ่มได้สติก็กลอกตาหน่ึงตลบ เห็นพ่อบ้าน 

ของเขาท�าท่าจะเอ็ดตะโรใส่เหมียวอว๋ีเอินก็ตบหลังนางเบาๆ แล้วชิงพูด

ขึน้มาเสยีก่อน "พอทีๆ  ปล่อยกลิน่แบบน้ีไว้ในครัวมนัไม่ด ี รีบจดัการเสยี  

เหมียวอว๋ีเอิน เจ้าออกไปท�าความสะอาดกับข้า" เขาคว้าข้อมือนาง  

แล้วรับผ้าสะอาดมาเช็ดปากให้นางลวกๆ

"นายน้อยสบิสองกลบัห้องไปล้างเนือ้ล้างตวัก่อนเถิดขอรบั บ่าวจะ

จัดการเหมียวอว๋ีเอินเอง" สวรรค์ช่วย เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว เป็นถึง

พ่อบ้านคฤหาสน์สกุลเน่ีย แต่กลับปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นต�าตา! 

อาเจียนใส่คนอื่นยังพอท�าเนา น่ีมาอาเจียนใส่นายน้อยสิบสองผู้เป็นลูก

หวัแก้วหัวแหวนของสกลุเนีย่! ฮอื...เขาอยากผกูคอตาย อยากผกูคอตาย

เหลือเกิน! เชือกอยู่ไหนนะ เชือกอยู่ไหนกัน...

"พวกเจ้าท�างานของตัวเองไป ไม่ต้องสนใจข้า ข้าให้เหมียวอวี๋เอิน

คนนี้มาปรนนิบัติข้าระหว่างท�าความสะอาดก็พอแล้ว" หยวนเฉี่ยว 

โบกมือให้ว่อน แล้วบังคับลากเหมียวอวี๋เอินออกมาข้างนอก

พอออกจากโรงครัว กลิ่นเหม็นเปร้ียวนั้นก็จางลงไม่น้อย เขา 

ถอนหายใจเบาๆ พลางจูงนางเดินไปที่บ่อน�้า

"ขะ...ขออภัย..." หญิงสาวเอ่ยอย่างประดักประเดิด

"เจ้าต้องขออภัยข้าแน่ล่ะ หากข้าหมดความอยากอาหาร จะมา

เชือดเจ้าเป็นคนแรก ร่างกายไม่แขง็แรง ก็บอกซเีซงิตรงๆ ได้นีว่่าไม่สบาย 

เขาไม่บังคับเจ้าให้ไปท�างานในครัวหรอก" เขาตักน�้าข้ึนมาถังหนึ่งโดย 

ไม่รอช้า แล้วรีบถอดเสื้อคลุมที่เลอะคราบสกปรกออก

เหมียวอวี๋เอินรีบเบือนหน้าหนี ไม่กล้ามองไปมากกว่านี้
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"ข้าไม่ได้จะเปลือยสักหน่อย กลัวอะไรของเจ้า ล้างหน้าล้างตาเสีย 

หน้าตาอมโรคอย่างกับอะไร" เนี่ยหยวนเฉี่ยววักน�้าล้างหน้า กล่ินเหม็น 

ที่ติดจมูกถึงค่อยหายไปทีละน้อย เขาเกือบอาเจียนตามนางไปด้วยแล้ว 

เลื่อมใสตัวเองจริงๆ ที่ทนมาได้ถึงตอนนี้

จากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองนางเช็ดหน้าเงียบๆ พลางเอ่ยถาม 

"จะให้เรียกหมอมาดูอาการหรือไม่"

"ขะ...ข้าไม่ได้ป่วย"

"ไม่ได้ป่วย? ไม่ได้ป่วยแล้วอาเจียนรดข้าได้อย่างไร" เพ่ิงจะถาม

อย่างนั้นก็เห็นหน้านางแดงซ่าน

หืม แม่ครัวคนนี้หน้าบางเสียด้วย เนี่ยหยวนเฉี่ยวพิจารณาอีกฝ่าย

อย่างถ้วนถี่

"เจ้ามาจากทีใ่ด โรงครวัเป็นอาณาจกัรของพ่อครวัเผงิ ซเีซงิพาเจ้ามา

เป็นแม่ครัวได้อย่างไรกัน"

น�้าเสียงของเด็กหนุ่มเป็นกังวานใสน่าฟัง ได้ยินเสียงแล้วอยาก 

มองหน้าโดยไม่รู้ตัว

ใบหน้าดวงน้ันงามน่ารัก แม้จะเป็นเด็กหนุ่มก็ไม่ได้ด้อยกว่า 

เหมียวตงหยาเลยสักนิด แขนขาเล็กบาง ตัวสูงกว่านางเล็กน้อย เป็น 

ความงามก่ึงชายก่ึงหญิงที่ยากจะบรรยายด้วยค�าพูด รู้แต่ว่าสายตา 

คอยแต่จะมองเจ้าตัวอย่างควบคุมไม่ได้

นางเคยคิดว่าโลกนี้มีเพียงเหมียวตงหยาคนเดียวท่ีได้รับความรัก

จากสวรรค์อย่างล้นเหลือ พอมาเจอเด็กหนุ่มคนนี้ถึงได้รู้ว่าสวรรค์ไม่ได้

เอ็นดูแค่คนเดียว
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"มองข้าจนเหม่อเลยหรือ" น้อยครั้งท่ีเน่ียหยวนเฉี่ยวจะอมย้ิม 

อย่างใจเย็นแบบน้ี เขาพูดพลางลูบท้อง "ในเมื่อเจ้าเป็นแม่ครัว ต่อไป 

พวกเรายังมโีอกาสได้เจอกันอกีมาก เวลาเจอข้าเรยีกข้าว่าสบิสองก็ได้นะ 

จะมคี�าว่าคณุชายหรอืท่านพ่วงมาด้วยหรอืไม่มก็ีไม่เป็นไร เวลาเจอเจ้านาย

ทีส่วมชดุขาว แค่อมย้ิมผงกหวัให้ก็เดนิผ่านไปได้เลย เจ้านายคนทีเ่ดนิถือ

ไม้ค�้ายันคือพ่ีสามของข้า ตามหลักเจ้าไม่น่าจะได้เจอเขาหรอก เพราะ 

ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ท่ีสวนตรงสดุอาณาเขตฝ่ังตะวันออก แล้วหากเจอเจ้านาย

ที่ถือประค�าสวดมนต์ ให้รีบกลับหลังหันทันที อย่าได้หันไปมอง" 

หมายถึง...คุณชายเนี่ย เนี่ยชีสินะ 

"พะ...เพราะเหตุใดกัน" นางตะกุกตะกักถาม

ฝ่ายตรงข้ามเหล่มองนางพลางตอบย้ิมๆ "เพราะข้ากลัวว่าพ่ีเจ็ด 

จะเห็นเจ้าเป็นสตัว์อ่อนแอตวัเลก็ๆ แล้วหิว้กลบัไปไว้ในหอเพียนซัน่น่ะส"ิ

สัตว์อ่อนแอตัวเล็กๆ? เขาหมายถึง...ข้าหรือ 

นางคอยปกป้องเหมียวตงหยามาตั้งแต่เด็ก สามารถยืนหยัดดูแล

ตัวเองได้ จะเหมือนสัตว์อ่อนแอตัวเล็กๆ ได้อย่างไร

"เจ้าไม่เหมอืนหรอื" เด็กหนุม่ถามอย่างไร้เดยีงสา ก่อนจะโคลงศรีษะ 

"ตามข้ากลับไปที่กระท่อมหินดีกว่า หากข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเจ้ายังรู้สึก

ไม่สบาย ก็พักอยู่ที่นั่นสักครู่ค่อยกลับ ป่านน้ันซีเซิงน่าจะหายโมโหแล้ว 

เขายังหนุ่มยังแน่น แต่กลับนิสัยเหมือนคนแก่ เอะอะก็บ่นเอะอะก็โมโห

อยู่เรือ่ย หากเขายังโมโหอยู่ เจ้าก็ทนเอาหน่อยแล้วกัน ยอมโดนด่าสกันดิ

ก็จบเรื่องแล้ว"

เหมียวอว๋ีเอินนึกตกใจอยู่เงียบๆ เพ่ิงรู้ตอนน้ีเองว่าท่ีเขาลากนาง
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ออกมาจากโรงครัว นอกจากจะเลี่ยงไม่ให้นางถูกพ่อบ้านหยวนต�าหนิ  

ยังเพราะเขาคิดว่านางป่วย เลยพาออกมาสูดอากาศข้างนอก

เขากับนางไม่รู้จักกันเสียหน่อย เหตุใดถึงได้ดีกับนางถึงเพียงนี้

นางอยากจะถามแต่ไม่กล้าถาม บางทีเขาอาจจติใจดีเหมอืนอย่าง

เหมียวตงหยา มอบความปรารถนาดีให้แม้แต่กับคนไม่รู้จัก หากเป็น

นาง...นางท�าไม่ได้แน่... 

เนีย่หยวนเฉีย่วเหน็นางหน้าหมองลงก็ตัง้ใจจะกระเซ้าให้นางหัวเราะ 

แต่พลนัได้ยินเสยีงคนคุยกนัดังแว่วมาเสยีก่อน เขาอทุานข้ึนทันที "แย่ล่ะ! 

ไม่ได้การ" ว่าพลางเหลียวซ้ายแลขวา แล้วตบไหล่นาง "อว๋ีเอินเอ๋อร์  

ไม่ว่าเจ้าเจอใครก็ห้ามบอกว่าเห็นข้าทัง้นัน้ ได้ยินหรือไม่" พูดจบเขาก็เดนิ

ทะลุศาลาเล็กข้างบ่อน�้าเข้าไปแอบหลังภูเขาจ�าลองอย่างว่องไว

นางยังไม่ทันตั้งตัวว่าเกิดอะไรข้ึนก็มีคนเดินเลี้ยวมาจากโค้ง 

ด้านหน้า เป็นเนีย่ชกัีบชายหนุ่มอีกคนท่ีนางไม่รู้จกั ชายคนน้ันสวมชดุขาว 

ในมือถือพัดพลางโบกช้าๆ หน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับเนี่ยชี น่าจะเป็น 

'พี่สี่' ที่เนี่ยหยวนเฉี่ยวพูดถึงเมื่อครู่

"เด็กสาวนี่มาจากไหน เหตุใดข้าถึงไม่เคยเห็นมาก่อน" เนี่ยมี่หยาง

เอ่ยถาม 

เนีย่เวิน่หยาทีก่�าลงัคุยกันอยูเ่งยหน้าขึน้มอง แล้วต้องชะงกั ก่อนจะ

โพล่งถามออกไปว่า "เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร"

"ขะ...ข้า..." นางตอบอย่างประดักประเดิด "ข้าคือเหมียวอวี๋เอิน..."

เขามองนางด้วยสายตาเหมอืนนางพูดภาษาสันสกฤต "ข้าไม่ได้ลืม

ว่าเจ้าคือใคร ข้าถามว่าแผลเจ้ายังไม่ทันหาย อีกท้ังยังไม่มีใครออกมา
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เป็นเพ่ือน แล้วเจ้ามายืนแถวโรงครวัตัง้แต่ฟ้ายังไม่สางท�าไม หวิอย่างน้ัน

หรือ หลินอันเล่า"

ที่แท้เขาก็ไม่ได้ลืมนาง!

"ข้าขอให้พ่อบ้านหยวนพาไปท่ีโรงครัวเพ่ือท�ามื้อเช้า" นอกจาก 

วันสองวันแรกท่ีเขามานั่งคุยเป็นเพ่ือนนาง ครึ่งเดือนมาน้ีนางก็ไม่เคย 

เห็นเขาอีกเลย

นึกว่า...เขาลืมไปแล้วเสียอีกว่าช่วยสตรีเอาไว้คนหนึ่ง

"ท�ามื้อเช้า? มื้อเช้ามีพ่อครัวท�าให้อยู่แล้ว เจ้าจะท�าอะไรได้"

"คุณชายเนี่ยลืมไปแล้วหรือว่าข้าขายฝีมือ ในเมื่อท่านชอบกิน  

ข้าก็สามารถใช้ฝีมอืตอบแทนท่านได้..." เหมยีวอวีเ๋อนิหลบุตาลง ไม่กล้า 

สู้สายตาวาววับของเขา เหตุใดถึงได้มองนางเช่นนั้นเล่า นางท�าผิดอะไร

อย่างนั้นหรือ

เน่ียมีห่ยางโบกพัดช้าๆ พลางเหลอืบมองน้องชายอย่างสนอกสนใจ 

พอหยุดสายตาลงบนร่างของเหมยีวอว๋ีเอนิ เขาก็ช่วยคล่ีคลายสถานการณ์

ให้อย่างอ่อนโยน "ท่ีแท้ก็เจ้าน่ีเอง ข้านกึว่าคนขายโจ๊กนัน่เป็นบรุุษเสียอกี"

นางขยับปาก แต่ไม่รู้จะตอบกลับไปอย่างไรดี บุรุษคนนี้น่าจะเป็น

เน่ียซือ่ คุณชายสีแ่ห่งคฤหาสน์สกุลเนีย่ แล้วนางควรพูดจากบัเขาอย่างไร

กันนะ 

นางเป็นอย่างน้ีต้ังแต่เด็กแล้ว อาจารย์กับศิษย์พ่ีใหญ่แทบไม่พูด

กับนาง จะพูดก็ต่อเมื่อจ�าเป็นเท่าน้ัน เรื่องจะสนทนากันเร่ือยเปื่อยนั้น 

ไม่ต้องพูดถึง เลยพลอยท�าให้นางมีนิสัยพูดน้อยไปด้วย ผ่านไปนานเข้า

ก็ไม่รู้จะโต้ตอบกับคนทั่วไปท่ีเริ่มบทสนทนาขึ้นกะทันหันอย่างไรดี แม ้
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ในช่วงที่ท�างานแทนเหมียวตงหยาอยู่ในคฤหาสน์สกุลหลิว สาวใช้ใน

คฤหาสน์ก็พูดคุยกับเหมียวตงหยาเป็นส่วนใหญ่

เนี่ยมี่หยางมองเห็นอาการตกประหม่าของนาง จึงคล่ีย้ิมเจ้าเล่ห์  

"ข้าโง่เองถึงได้เดาว่าเป็นบรุษุ แม้เว่ินหยาจะถือศลีกินเจ แต่ก็แทบไม่เคย

ช่วยใคร ข้าได้ยินว่าเขาช่วยคน แต่ไม่รูว่้าคนทีช่่วยคอืเจ้าของแผงขายโจ๊ก

นี่เอง ไม่เช่นนั้นข้าคงมาดูเจ้านานแล้ว"

"ดะ...ดูข้า?"

เนี่ยเวิ่นหยาท�าตาขวางใส่พี่ชายทีหนึ่ง แล้วพูดอย่างไม่สบอารมณ์ 

"เจ้าควรจะนอนพักฟื้นอยู่ในห้อง"

เหมียวอวี๋เอินฝืนยิ้ม "ข้าหายนานแล้ว"

"ก็เลยอยากตอบแทนสินะ" เขาถามอย่างหงุดหงิด อ่านความคิด

นางได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รู้สึกอ่อนใจอย่างย่ิง เขาเหลือบมองพ่ีชายท่ี 

ยืนข้างๆ อย่างอยากรู้อยากเห็น แล้วลดเสียงลง "ตามข้ามา"

"หา?"

"อยากตอบแทนไม่ใช่หรือ ตามข้ามาสิ รับรองมีโอกาสให้เจ้าได้

ตอบแทนแน่" พูดจบเขาก็หมุนตัวเดินน�าไปก่อน

"ได้..." เหมียวอว๋ีเอินหันไปผงกศีรษะให้เนี่ยมี่หยางน้อยๆ ก่อนจะ

รีบสาวเท้าเดินตามอีกฝ่ายไป

เน่ียมีห่ยางโบกพัดมองตาม แล้วแสร้งท�าเป็นพูดกับตวัเอง "เหตใุด

ถึงไม่เคยคิดเลยนะ คนท่ีท�าให้เจ้าเจ็ดพะวงถึงได้ไม่น่าจะเป็นบุรุษ 

อยู่แล้ว..." ดวงตาของเขาเหลือบมองไปอีกทาง ก่อนจะพูดด้วยเสียง 

ทีด่งัข้ึน "แต่คนท่ีท�าให้ข้าพะวักพะวนดนัเป็นเดก็ผูช้ายน่ีส ิเจ้าว่าจรงิหรอืไม่"
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รอบตัวมีแต่ความเงียบ

"ยังไม่ออกมาอีก? ต้องให้ข้าไปลากเจ้าออกมาจริงๆ หรือไร"

ใบหน้าละห้อยโผล่ออกมาจากด้านหลังภูเขาจ�าลอง "พ่ีสี่เดาได้

อย่างไรกันนะ" พี่สี่ต้องเป็นเทพแน่ๆ ถึงได้เดาถูกว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน

ตลอดเลย

"ไม่ต้องเดา แค่ดูก็รู"้ เขาว่าพลางใช้พัดชีเ้ส้ือคลมุเน้ือดทีีอ่ยู่ข้างบ่อน�า้ 

"เจ้าอาเจียนหรือ"

"เปล่าเสียหน่อย อว๋ีเอินผู้นั้นต่างหาก นางอาเจียนรดข้า ข้ายัง 

ไม่ทันได้กินข้าวเช้า จะมีอะไรให้อาเจียน" เนี่ยหยวนเฉ่ียวเดินออกมา 

อย่างว่าง่าย

เขาไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดิน จะกลัวก็แต่พ่ีสี่ที่เป็นเหมือนจอมปีศาจ 

คนนี้นี่ล่ะ ไม่ว่าเขาจะท�าอย่างไรก็หนีอุ้งมือมารของพี่สี่ไม่พ้นทุกที

เน่ียมี่หยางเอาด้ามพัดเคาะลงบนหัวเนี่ยหยวนเฉี่ยวเบาๆ ก่อนจะ

สังเกตเห็นว่าน้องชายใส่เสื้อบางๆ ยืนเอามือข้างหน่ึงกุมท้อง "ปวดท้อง

อีกแล้วหรือ"

เนีย่หยวนเฉีย่วแลบลิน้ "มสีิง่ใดเลด็ลอดสายตาพ่ีสีไ่ด้บ้างน่ี" เป็นผี

หรืออย่างไรนะ

"ในเมื่อปวดท้อง เหตุใดถึงไม่กลับเข้าห้องไปนอน" นอกจาก 

เนี่ยหยวนเฉี่ยวแล้ว พ่ีน้องสิบสองคนล้วนมีผู้อารักขาประจ�าตัวคอย 

คุ้มกันปกป้องอย่างใกล้ชิด เน่ียมี่หยางหันไปส่งสายตาให้ผู้อารักขาของ

ตนเองที่ยืนอยู่ข้างหลังให้ไปตามหมอทันที

"ข้าอยากกลับห้องต้ังนานแล้ว แต่เห็นอว๋ีเอินดูแปลกๆ เลยอยู ่
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เป็นเพ่ือนนาง พ่ีสีรู่อ้ะไรไหม สตรน่ีะต้องมคีนคอยทะนุถนอม ย่ิงข้าเห็นนาง

ท่าทางเงอะงะท�าอะไรไม่ถูกด้วยแล้ว ตอนแรกยังนึกว่านางเหน็ข้าหน้าตา

งดงามผิดคนทั่วไปเลยอึ้ง ต่อมาถึงได้สังเกตเห็นว่า..." ว่านางสานต่อ 

บทสนทนากับเขาไม่ถูก เฮ้อ น่าสงสารอะไรอย่างนี้ ส�าหรับเขาแล้ว สตรี

ทุกคนคือสิ่งสูงค่าที่ควรถนอม ต่อให้เป็นสาวใช้หรือเด็กก�าพร้าก็ตาม  

ขอเพียงเขาถูกชะตา เป็นต้องนึกสงสารอยากดกัีบพวกนางอย่างอดไม่อยู่

เนีย่หยวนเฉีย่วกะพรบิตาปรบิๆ นยัน์ตาเริม่พร่ามวั เหงือ่แตกโซม

อย่างบ้าคลั่ง ขณะทิ้งตัวอ่อนปวกเปียกไปทางพี่ชาย

เนี่ยมี่หยางเบี่ยงตัวหลบตามสัญชาตญาณ แต่สังเกตเห็นสีหน้า

ทรมานของอีกฝ่ายเข้าเสียก่อน จึงยอมให้อีกฝ่ายเอนเข้ามาซบตัวเอง  

หลังจากที่ลังเลเล็กน้อยก็ยกมือข้ึนโอบเอวเล็กคอด รับน�้าหนักตัวของ 

น้องชายเอาไว้

"ท้ังคฤหาสน์ไม่ได้มีเจ้าคนเดียว หากอยากให้นางมีเพ่ือนอยู่ด้วย 

เจ้าไม่ต้องลงมือเองก็ได้" ดวงหน้าสุภาพสะอาดตาปรากฏโทสะบางๆ  

"ดซิูว่าทนีียั้งกล้าไปร่วมงานเลีย้งอาหารสุม่สีสุ่ม่ห้าจนท้องเสยีอกีหรอืไม่"

เนี่ยหยวนเฉี่ยวแลบลิ้น "ไม่กล้าแล้ว" ต่อให้เขากล้า พ่ีส่ีก็คง 

ไม่อนุญาตอยู่ดี
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คฤหาสน์สกุลเนี่ยกว้างใหญ่จนมิอาจนึกภาพได้

เหมียวอวี๋เอินเร่งฝีเท้าตามหลังเนี่ยชีจนหอบนิดๆ ดวงตาที่หลุบต�่า

เริ่มสอดส่ายไปรอบๆ อย่างห้ามไม่อยู่

ฟ้าสว่างเต็มทีแ่ล้ว ม่านหมอกสลาย เผยโฉมคฤหาสน์ทีต่ระการตา

ราวกับอยู่ในหุบเขา

นางย่างเท้าไปตามทางเดินโรยกรวด ห่างออกไปสบิก้าวคือทะเลสาบ

คนขดุขนาดใหญ่ ต้นหยางและต้นหลวิห้อยก่ิงอ่อนลู ่มองไปดีๆ  จะพบว่า

บนต้นไม้ริมทะเลสาบมีเรือนอยู่หลังหนึ่ง นางประหลาดใจอยู่เงียบๆ  

ก่อนจะรีบเดินตามเมื่อใบหูแว่วเสียงฝีเท้าของเขาห่างออกไป

ชายหนุ่มเดินดุ่มๆ ไม่หยุดจนนางแทบหายใจไม่ทนั นัยน์ตาเร่ิมพร่า 

หัวไหล่เจ็บแปลบขึ้นมาอีกแล้ว นางกัดฟันแน่นขณะเดินโซเซตามเขา

เขาเดินเรว็ขึน้ทกุที นางพยายามเร่งฝีเท้าตามจนทศันียภาพงดงาม

4
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รอบตวักลายเป็นภาพเลอืนๆ ฉบัพลนัน้ันปลายเท้าเตะก้อนหินเข้าโดยแรง

จนนางถลาล้มหน้าคะม�าอย่างหมดท่า

เหมียวอว๋ีเอินพยายามยันตัวข้ึนมา แต่กลับเห็นเขาหยุดยืนอยู่ 

ตรงหน้าตัวเอง

"นี่น่ะหรือที่ว่าหายแล้ว" เขาถามเสียงเข้ม แล้วทิ้งตัวลงนั่งยองๆ  

จ้องตานางเขม็ง

"ข้าแค่..."

"แค่อะไร แค่หอบนดิหน่อย แค่เจบ็แผล หรือแค่หมดแรงจะเดนิต่อ" 

ชายหนุ่มถามอย่างดุดัน

เหมยีวอว๋ีเอนิมองเขาอย่างตกตะลึง นางไม่ได้หฝูาดไปจรงิๆ ตอนแรก

ยังเอาแต่บอกตัวเองว่าที่เห็นโทสะริ้วเล็กๆ บนสีหน้าเขานั้น เป็นเพราะ

นางคิดไปเอง แต่ตอนนี้มั่นใจแล้วว่า...ที่แท้เขาก็โมโหเป็นด้วยเช่นกัน

แต่...เหตุใดถึงได้ดุใส่นางเล่า นางก็แค่อยากตอบแทนบุญคุณเขา

เท่านั้นนะ

"ข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาตอบแทน" เขาพูดเหมือนอ่านใจนางออก 

แล้วลกุขึน้ยืนหมนุตวัไปอกีทาง "หากข้าอยากให้คนมาตอบแทนบญุคุณ 

ก็คงออกไปช่วยคนตามถนนทกุวัน ช่วยขอทาน ช่วยคนแก่ ช่วยคนอ่อนแอ 

จะได้มีคนคอยตอบแทนบุญคุณทุกวัน ไยต้องพาสตรีที่จะตายแหล่ 

มิตายแหล่ออกจากคฤหาสน์สกุลหลิว ซ�้ายังกลัวว่าจะช่วยชีวิตนาง 

ไม่ส�าเร็จด้วย!" ชายหนุ่มถามอย่างมีโทสะ

ไม่ต้องการให้ตอบแทน แล้วต้องการอะไรเล่า

ดวงตาคมจ้องมองสายน�้าไหลเอื่อยในทะเลสาบ ผิวน�้าใสกระจ่าง
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ราวกับกระจก มีใบไม้แห้งลอยเหนือผิวน�้าช้าๆ

"พอมองไม่เห็นหน้าเจ้า ข้าอ่านความคิดเจ้าไม่ออก"

"เช่นน้ัน...เช่นนั้น..." นางลุกขึ้นยืนตาม จ้องแผ่นหลังเขาเขม็ง  

แล้วถามตะกุกตะกัก "เช่นน้ันท่านต้องการสิง่ใดเล่า ไม่ให้ตอบแทนบญุคุณ 

ท่านจะให้ข้าท�าอย่างไร"

ริมฝีปากอิ่มหนาของชายหนุ่มเม้มเข้าหากัน "เจ้ายังมองไม่ออก 

อีกหรือ"

มองอะไรไม่ออกหรือ... 

นางมองออกแค่ว่าเขาค่อนข้างอารมณ์เสีย ไม่เหมือนอุบาสก 

ผู้อ่อนโยนที่มากินโจ๊กเป็นประจ�าคนนั้น หากนางมองคนเป็นก็คงมอง

ความคิดของอาจารย์ออกแต่แรกแล้ว ไม่ถูกซัดจนเกือบตายแบบนี ้

หรอก

"ท่านไม่ต้องการให้ข้าตอบแทน...แต่ต้องการ...ต้องการให้ข้าไปจาก

ที่นี่อย่างนั้นหรือ"

"เจ้าจะไปไหนได้" เขาหันขวบัมาประจนัหน้ากับนาง "เจ้าตัวคนเดยีว 

ไปจากท่ีนี่แล้วจะไปไหนได้ ไปหาศิษย์พ่ีใหญ่ของเจ้า หรือว่าหาตงหยา

ของเจ้า พวกเขาจากเจ้าไปไกลแล้ว" หญิงสาวได้ยินเช่นน้ันก็ซวนเซ 

ไปข้างหลังหลายก้าว 

ขณะทีเ่ขายืนอยู่กับที ่จ้องหน้านางเขมง็พลางพูดต่ออย่างเห้ียมเกรยีม

"เจ้าถึงขนาดเกือบตายด้วยน�้ามือศิษย์พ่ีใหญ่ของเจ้าไม่ใช่หรือ  

แล้วเจ้าจะยังไปไหนได้อกี หรอืจะไปหาเขา ให้เขาเล่นงานจนปางตายอกี"

"ยะ...อย่าพูดอีกเลย..." เหตุการณ์ในคนืน้ันเป็นเหมอืนฝันร้ายทีน่าง
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ไม่อยากนึกถึง "หะ...เหตุใดท่านถึงรู้ วันนั้น...ท่านแอบฟังหรือ"

"หากข้าแอบฟังทัน คงไม่ปล่อยให้เจ้าบาดเจ็บเจียนตาย แล้วนอน

หายใจรวยรินอยู่ครึ่งชั่วยามหรอก" สองมือท่ีไขว้หลังก�าแน่น เป็น

สัญญาณว่าโทสะของเขาเริ่มก่อตัว "เจ้าเพ้อไม่หยุดตอนไข้สูง แล้วข้า 

ปะติดปะต่อเอาเองต่างหาก คืนนั้นข้ารู้สึกใจคอไม่ดีตลอดเวลา พอ 

ย้อนกลับไปดูก็เห็นแต่ห้องเปล่าๆ ไม่มีใครอยู่ ข้านึกว่าพวกเจ้ากลัวคน

แซ่หลัวจะย้อนกลับมาเลยแอบหนีไป ปรากฏว่าพอเดินออกมา ข้าก็เจอ

ต่างหูตกอยู่แถวป่าไผ่"

ต่างหู? 

นางต้ังใจฟังอย่างอกสัน่ขวัญแขวน ไม่อยากได้ยินเรือ่งในคนืนัน้อกี

แม้แต่นิดเดียว ทว่าอีกใจก็อยากรู้ว่าเขามาเจอนางได้อย่างไร ฟังมาถึง

ตรงนี้ก็ยกมือขึ้นลูบติ่งหูทั้งสองข้างโดยไม่รู้ตัว ข้างซ้ายยังมีต่างหูเล็กๆ  

ใส่อยู่ ขณะที่ข้างขวาว่างเปล่า

"ข้าตกใจมาก รีบเข้าไปหาในป่าไผ่ หาอยู่หลายรอบถึงได้เจอเจ้า

นอนอยู่ข้างโขดหิน" ชายหนุ่มหรี่ตา ยากจะบรรยายความตกใจและ 

ความเดือดดาลของตนเองในคืนนั้นได้

เขาอตุส่าห์หาตัวนางเจออย่างยากเย็น แล้วจะปล่อยให้นางหายไป

ต่อหน้าต่อตาเขาตลอดกาลอีกได้อย่างไรกัน!

เขาเดอืดดาลอย่างหนัก โชคดมีปีระค�าตดิมอื ไม่เช่นนัน้...ไม่เช่นนัน้ 

ก็ยากจะรับประกันว่าเขาจะท�าอะไรลงไปบ้าง

"ท่ีแท้เป็นเพราะข้าท�าต่างหตูก ท่านถึงได้สงสยัว่ามคีนอยู่ในป่าไผ่" 

นางพึมพ�า
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"ไม่ ข้ารู้อยู่แล้วว่าต่างหูเป็นของเจ้า" เขาพูดพลางล้วงต่างหูเล็กๆ 

รูปแบบเรียบง่ายออกจากอกเสื้อ

นางมองต่างหูอ้ึงๆ จวบจนไอร้อนซูข้ึ่นมาใต้ผิวแก้มถึงได้ตระหนักว่า

ตนหน้าแดงซ่านอย่างควบคุมตัวเองไม่อยู่ เขารู้ว่าต่างหูท่ีไม่มีอะไร 

สะดุดตานี้เป็นของนางได้อย่างไรกัน

"เจ้าใส่ติดหูตลอดเวลาต้มโจ๊กไม่ใช่หรือ"

"ชะ...ใช่..." เหมียวอว๋ีเอินถอยหลังไปอีกก้าวหนึ่ง เหตุใดเขาถึง

สังเกตเห็นได้นะ ความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนวิ่งผ่านความคิด แต่นางหา 

ข้อท่ีสมเหตุสมผลไม่เจอ ต่อให้นางใส่ต้มโจ๊กทุกวัน เขาก็ไม่น่าจะ 

สังเกตเห็นได้เลย

"ข้าจะให้เจ้าตอบแทนบญุคณุไปท�าไม" เขาผ่อนลมหายใจให้ช้าลง 

ดเูหมือนจะยังไม่รูว่้าตัวเองแสดงความหงดุหงดิออกมา "ได้พบกันนับเป็น

วาสนา ในเมื่อมีวาสนาต่อกัน ยังต้องหาเหตุผลอะไรอีก"

"บางที...เป็นเพราะท่านไม่มีสิ่งใดขาดแคลน จึงไม่ต้องการให้ข้า

ตอบแทน"

ชายหนุม่ขงึตาจ้องคนพูด นสิยัหัวร้ันเช่นน้ีท�าให้เขาอยากจะจบัไหล่

นางเขย่าแรงๆ นัก คนแบบไหนกันนะท่ีเล้ียงดูนางให้กลายเป็นสตรีที่

เอะอะอะไรก็ต้องตอบแทนหมดทุกอย่าง จะไม่ติดค้างคนอื่นบ้างเลย 

หรือไร

เขาสมองแล่นปราด เอ่ยบอกโดยไม่เปลี่ยนสีหน้า "ได้ ข้าขาด  

ต้องขาดแน่อยู่แล้ว" จากน้ันก็นิ่งมองสายตาคาดหวังของนาง ก่อนจะ 

เอ่ยต่อไปชดัๆ ทีละค�า "สิง่ทีข้่าขาดคือสหายทีไ่ม่กลัวข้า คดิว่าเพราะอะไร
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ระหว่างท่ีเจ้าพักฟื้น ข้าถึงไม่ไปเย่ียมเจ้าเลย นั่นก็เพราะเจ้าเอาแต ่

มองข้าเป็นผู้มีพระคุณอย่างเดียว ไม่ใช่สหายอย่างไรเล่า ในเมื่อไม่ใช่

สหายกัน ข้าจะมีข้ออ้างอะไรไปเยี่ยมเจ้าเล่า" เขาพูดด้วยท่าทางเหมือน

คิดอย่างนั้นจริงๆ

"สหาย..." นี.่..วกกลบัมาประเดน็นีอ้กีแล้วหรอื "ท่านดไูม่เหมอืนคน

ขาดสหายเลย" ผิดกับนางท่ีตั้งแต่เล็กจนโตมีเพียงเหมียวตงหยา ทว่า 

เหมียวตงหยาเป็นเหมือนน้องสาวของนาง เอาเข้าจริงนางก็ไม่มีสหาย 

ให้คบหาแม้แต่คนเดียว

"ดูไม่เหมือน แต่ความจริงเป็นเช่นนี้ล่ะ" เขาถอนหายใจเฮือก แล้ว

พูดต่อขณะถือต่างหูเล็กๆ ข้างนั้น "สิบปีมาน้ี แม้ข้าจะออกไปข้างนอก  

ก็แค่ไปกลับระหว่างวัดกับคฤหาสน์เท่านั้น ทุกคนกลัวข้ากันหมด สหาย

ทีเ่คยมจีงึพากันเอาใจออกหาก จะเอาใจออกหากก็ช่างเถิด ในเม่ือเป็นแค่ 

สหายทีไ่ปกินไปเทีย่วด้วยกัน ข้าจะใส่ใจไปไย ส่วนท่ีไปคฤหาสน์สกุลหลวิ

ไม่ใช่เพ่ือไปพบสหาย แต่เป็นการสมาคมกนัระหว่างตระกูลคหบดเีท่าน้ัน

เอง"

ฟังดูเหมือนเขาว้าเหว่มากทีเดียว เหมียวอวี๋เอินจ้องมองใบหน้า

คมคายด้านข้าง แล้วขยับเข้าไปหาก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัว

เหตุใดคนอื่นถึงกลัวเขาได้เล่า เขาทั้งสุภาพอ่อนโยน อย่างมากแค่

มท่ีาทางหงุดหงิดนานๆ ทเีท่านัน้ เหตใุดกระท่ังสหายทีเ่คยไปกินไปเทีย่ว

ด้วยกันยังไม่กล้าคบหา...ในอดีตเคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือ

เบ้ืองหลงัคนทุกคนล้วนมเีรือ่งน่าปวดใจทีไ่ม่อยากให้คนอืน่รู้ทัง้น้ัน 

ดูท่าเขาเองก็เช่นกัน ซ�้าเรื่องนี้ยังรบกวนจิตใจเขามานานถึงสิบปี
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"ขะ...ข้า..." นางหลบุตาลงต�า่ ก่อนจะเดนิเข้าไปหาเขาอกีหลายก้าว 

"ท่านเคยช่วยข้าไว้ เท่ากับว่าชีวิตนี้ของข้าเป็นของท่านแล้ว ท่านให้ข้า 

ท�าอะไร ข้าก็จะท�าอย่างนั้น ท่านอยากให้ข้าเป็นสหายรู้ใจ ข้าก็จะ

พยายาม ขอเพียงแค่ท่านไม่รังเกียจ"

ชายหนุม่หนักลบัมา แค่เอือ้มมอืออกไปก็สามารถสัมผัสนางได้แล้ว 

ทว่าเขาไม่ได้ท�าเช่นนั้น

เขาแค่ย้ิมบางๆ กลบเกลื่อนความร้อนรุ่มภายในใจ "ถ้าอย่างนั้น 

เจ้าก็ต้องเชื่อฟังที่ข้าพูด พักฟื้นให้หายดีก่อน ไว้หายเมื่อไรค่อยว่ากัน" 

แม้แต่ตัวเขาเองยังไม่รู้ว่าเพียงช่วงเวลาส้ันๆ เมื่อครู่ อารมณ์ของเขา

ผันแปรจากนุ่มนวลเป็นเดือดดาล แล้วเปลี่ยนจากเดือดดาลเป็นนุ่มนวล

ได้ใหม่โดยไม่ต้องพึ่งประค�า

เหมียวอว๋ีเอินพยักหน้าโดยไม่ลังเลอีก เขาพูดอย่างไร นางก็ท�า 

ตามนั้น ในเมื่อนางรับปากไว้แล้วก็จะไม่คืนค�าง่ายๆ เป็นอันขาด

สหายหรือ...นอกเหนือจากความกระสับกระส่าย ในซอกลึกของ

หัวใจยังมีความต่ืนเต้นยินดีเสี้ยวเล็กๆ เป็นความยินดีท่ีไม่เคยเกิดข้ึน 

มาก่อน เช่นเดียวกับชีวิตแบบนี้ที่นางไม่เคยประสบพบพาน...เป็นอิสระ

จากเหมียวตงหยา เป็นอิสระจากบุญคุณของอาจารย์ แม้แต่ค�าเรียกร้อง

ของเขาก็เป็นสิ่งที่นางเคยฝันหา

ตัง้แต่เดก็ เหมยีวตงหยาเหมอืนวัตถุเรอืงแสงท่ีท�าให้คนอยากเข้าใกล้

โดยไม่รู้ตัว นางเห็นแล้วริษยาอย่างย่ิง แต่เพราะตัวเองมีนิสัยเงียบขรึม 

จงึไม่กล้าคดิฝันเกินไปนกั ไม่มใีครรูห้รอกว่าเวลาเหมยีวตงหยามสีหายใหม่ 

นางดีใจ...และอยากมีบ้างเพียงไร
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นางอยากมีใครสักคนเข้าใจนาง มีใครสักคนชอบนางได้โดยไม ่

เก่ียวกับฝีมือท�าครัว มีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างนางเงียบๆ พูดคุยกัน 

ร้องไห้ด้วยกัน หัวเราะด้วยกัน ไม่ต้องให้นางแบกภาระหนักอึ้งเพียง 

คนเดียวล�าพังอีก นางเพ่ิงตระหนักวันนี้เองว่าสิ่งที่นางต้องการมาโดย

ตลอดก็คือ 'สหาย'

ตอนน้ีเขานับเป็นสหายคนแรกของนาง แม้นางจะหวาดๆ หวั่นๆ 

และเคอะเขินอยู่บ้าง แต่ก็ถือเป็นความทรงจ�าที่แสนล�้าค่าอย่างหน่ึงใน

ชีวิตนี้

"เดินเป็นเพื่อนข้าหน่อย" เขาบอกพลางจ้องหน้านาง

"อืม" เขาว่าอย่างไร นางก็ท�าตามน้ัน เหมียวอว๋ีเอินก้าวออกไป 

ข้างหน้า ลดระยะห่างระหว่างกันให้แคบลง

นางพลนัเหลอืบไปเห็นต่างหูท่ีชายหนุ่มยังถือเอาไว้ พอจะเอือ้มมอืไป

เอาคืน เขากลับเก็บใส่อกเสื้อหน้าตาเฉย ราวกับไม่สังเกตเห็นความ

เคลื่อนไหวของนาง

ใบหน้าเนียนร้อนผ่าว นางไม่กล้าเอ่ยปากทวงคนื ได้แต่ก้าวเดนิช้าๆ 

ไปกับเขา

"หากใจเจ้ามอีาจารย์ ก็ควรท�าตามค�าสัง่เสยีของท่าน ปลดิชพีตวัเอง

เพื่อทดแทนคุณเสีย"

ไม่! ไม่นะ! ไม่เอา! นางตอบแทนบญุคณุอาจารย์มาสบิกว่าปียังไม่

พออีกหรือ เหตุใดถึงต้องเอาชีวิตนางด้วย

"เจ้ากับตงหยาไม่ใช่พ่ีน้องแท้ๆ ยากจะรับประกันว่าเจ้าจะไม่มีใจ
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คิดคด ในเมื่อมีบันทึกอาหาร เจ้าก็หมดประโยชน์ แล้วจะเก็บเจ้าไว้ 

ขวางทางตงหยาไปท�าไมกัน"

ไม่นะ นางไม่เคยมีใจคิดคด หากเลือกได้ นางขอเป็นเพียงหญิง 

ธรรมดาๆ ที่ไม่มีฝีมือท�าครัวด้วยซ�้า!

"ตายเสียเถิด!"

"ไม่!" เหมียวอว๋ีเอินหวีดเสียงร้องพลางพยายามหนีฝ่ามือท่ีซัดใส่ 

แต่พอพลิกตัวเท่านั้นก็กลิ้งตกลงมาจากเตียงทั้งผ้าห่ม

นางค่อยๆ ลืมตาขึ้นหอบหายใจพลางมองรอบตัว "ทะ...ที่ไหน..." 

ที่นี่ที่ไหน...คฤหาสน์สกุลเนี่ยนี่นา!

หญิงสาวอดหยิกแก้มตัวเองไม่ได้ 

คฤหาสน์สกุลเนี่ยจริงหรือ 

นางเหง่ือออกท่วมตัว นกึว่าคฤหาสน์สกุลเนีย่เป็นเพียงสิง่ทีโ่หยหา 

ในความฝัน และเวลาน้ีนางก็ยังฝันอยู่ เมื่อตื่นข้ึนมาเมื่อไร ศิษย์พ่ีใหญ ่

ยังรอปลิดชีพตน

นางพยายามดึงผ้าห่มออกจากตัวอย่างเชื่องช้าและยากล�าบาก 

แผลตรงหัวไหล่ยังเจ็บอยู่บ้าง ตอกย�้าความทรงจ�าว่านางได้เฉียดกราย

ไปหน้าประตูยมโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่นางยินดีท่ีจะเจ็บตลอดไป เมื่อ

ตื่นข้ึนมาจากความฝันจะได้รู้ว่าคฤหาสน์สกุลเน่ียเป็นความจริง และ 

เนี่ยชีก็มีอยู่จริง ไม่ใช่ภาพฝันหรือภาพลวงตา

ท้องฟ้าด้านนอกเริ่มสว่างร�าไร ปกติเวลาน้ีนางจะต้องเข็นรถ 

ออกไปขายโจ๊กแล้ว แต่ตอนน้ี...หญิงสาวสลัดศีรษะ แล้วลุกขึ้นเปลี่ยน

เสื้อผ้าเป็นชุดกระโปรงสีน�้าเงินเข้ม
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ประตูถูกผลักเข้ามาเบาๆ...

"ตืน่แล้วหรอื วันนีต้ืน่เช้าจงันะเจ้าคะ" หลนิอนัยกอ่างน�า้เข้ามาด้วย

ใบหน้ายิ้มแย้ม

"วันนี้..." เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างที่ท�าให้ใจนางไม่สงบ ราวกับ

ยังอยู่ในฝันร้ายตลอดเวลา "อ๊ะ จริงด้วย เหตุใดวันนี้ถึงไม่ได้ยินเสียง 

สวดมนต์เล่า"

"เสียงสวดมนต์? คุณหนูก็คิดเหมือนกันใช่หรือไม่เจ้าคะว่าเสียง 

สวดมนต์ของนายน้อยเจ็ดหนวกหู" หลินอันแลบลิ้น "แต่น่ีเป็นกิจวัตร 

ของนายน้อยเจ็ดเจ้าค่ะ คุณหนูทนเอาหน่อยแล้วกัน"

"ข้าไม่คิดว่าหนวกหูเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าไม่มีเสียงสวดมนต์  

ข้าหลับไม่ลงด้วยซ�้า" เหมียวอวี๋เอินเช็ดเหงื่อเย็นๆ ออกจากใบหน้า แล้ว

ย้ิมขืน่ "ไม่ต้องเรยีกข้าว่าคณุหนหูรอก ข้าแค่มาอาศยัอยู่ในคฤหาสน์สกุล

เนี่ยชั่วคราว ไม่ใช่ธิดาตระกูลใหญ่จากไหน เรียกข้าว่าอว๋ีเอินก็พอแล้ว" 

คฤหาสน์สกุลเนี่ยนี้ กระทั่งสาวใช้ยังหน้าตางดงาม น่าอิจฉาเสียจริง

"ได้อย่างไรเล่า ท่านเป็นแขกคนส�าคัญของนายน้อยเจ็ด เจ้านาย 

ทั้งหลายล้วนแต่บอกให้บ่าวรับใช้คุณหนูให้ดี"

"เจ้านายทั้งหลาย?"

"ก็ใช่น่ะสิเจ้าคะ เจ้านายที่อยู่ในคฤหาสน์สกุลเนี่ยเวลานี้ นอกจาก

นายน้อยสามแล้ว ทุกท่านก�าชับกับบ่าวไว้หมด" หลินอันพูดด้วยท่าทาง

ภาคภูมิ "นายน้อยเจ็ดย่ิงไม่ต้องพูดถึง ท่านเป็นสหายของนายน้อยเจ็ด 

นายน้อยเจ็ดจึงสั่งให้บ่าวคอยดูแลท่านให้มากๆ ไม่ให้แผลท่ีไหล่ท่าน

อักเสบขึ้นมาอีก นายน้อยสิบสองเจอบ่าว ก็สั่งให้บ่าวคอยพูดจาให้ท่าน

Page ����������������.indd   88 2/10/2562 BE   15:37



89

อวี๋ฉิง

หัวเราะ ส่วนนายน้อยสี่บอกว่าไว้ท่านมีอารมณ์เมื่อไร ให้บ่าวพาท่านไป

เดินเล่นในคฤหาสน์"

เหมียวอว๋ีเอินทั้งปีติท้ังประหลาดใจไปพร้อมกัน "ข้าไม่ได้รู ้จัก 

พวกเขาลึกซึ้งเสียหน่อย..." คนสกุลเนี่ยประหลาดนัก เหตุใดถึงปฏิบัต ิ

ต่อนางแตกต่างจากคนอื่นมากมายถึงเพียงนี้

พอนางเปิดประตูห้องออกไปก็เห็นโอวหยางรออยู่ข้างนอก

นางผงกศีรษะทักทายเขา "ไม่ทราบว่าวันนี้นายน้อยเจ็ดอยาก 

เดินหมากหรืออยากนั่งคุย" 

ทุกเช้าโอวหยางจะมารอนางอยู่ตรงน้ีเป็นอันดับแรก เพ่ือบอกว่า 

วันนี้ต้องท�าอะไรบ้าง

ผู ้อารักขาหนุ่มคลี่ย้ิมเห็นไรฟันพลางประสานมือค�านับ "วันน้ี 

นายน้อยเจ็ดมีธุระ รบกวนแม่นางเหมียวรอหลังบ่ายนะขอรับ"

"มธุีระ? ได้ ขะ...ข้าเข้าใจแล้ว" หญิงสาวนกึประหลาดใจอยู่ครามครนั 

หน่ึงเดอืนท่ีอยู่ด้วยกันมา เน่ียชแีทบไม่มธุีระอืน่ เขาด�าเนนิชวิีตอย่างเป็น

กิจวัตรและมีวินัย เช้าอยู่กับนาง ตกบ่ายยามนั่งแปลพระคัมภีร์จากนอก

จงหยวน เขาจะไม่ว่าอะไรหากนางจะนั่งอยู่ในหอเพียนซั่นด้วย น้อยครั้ง

ที่จะมีแขกมาเยือน ส่วนมากมักเป็นสหายทางธรรมของเขา และเขาก ็

ไม่เคยกีดกันนางให้ไปที่อื่น

ดูจากภายนอก เขาปฏิบัติต่อนางเย่ียงมิตรสหายอย่างจริงใจ แต่

นางมักจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ เขาท�าเหมือนต้องการดึงนาง 

เข้ามาในชวีติเขา คอยสอนเรือ่งท่ีนางไม่รู ้ให้นางคุน้เคยกับโลกภายนอก

ที่ไม่ใช่การท�าครัว
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"ข้า...ขอออกไปเดินเล่นในคฤหาสน์ได้หรือไม่"

"แน่นอนอยู่แล้ว" โอวหยางรู้สึกแปลกๆ ที่มีคนสุภาพใส่ตนเช่นน้ี 

เจ้านายในคฤหาสน์รู้จักนิสัยตรงไปตรงมาของเขาดี พูดจากันไม่เคย

อ้อมค้อม เขาจงึย้ิมอย่างประดักประเดิด "นายน้อยเจด็เองก็ตัง้ใจไว้เช่นน้ัน 

ว่าจะให้หลินอันพาแม่นางเหมียวไปเดินเล่นรอบๆ"

ก่อนเดินออกมา เขากระซิบตรงริมหูหลินอันเบาๆ "ไปไหนก็ได ้

ทั้งนั้น แต่อย่าให้แม่นางเหมียวเข้าใกล้เรือนฌานเป็นอันขาด" 

สาวใช้พยักหน้า แล้วถามย้ิมแย้ม "คุณหนูเหมียวอยากไปไหน 

เจ้าคะ"

"ระ...โรงครัว ได้หรือไม่"

หลนิอนัฟังแล้วอยากจะชกัสหีน้าแต่ไม่กล้า "คณุหนเูหมยีว...ไปมา

หลายครั้งแล้วนะเจ้าคะ..." ป่านนี้พ่อครัวเผิงเกลียดขี้หน้านางแย่แล้ว

"ข้าอยากไปลองดูอีกสักครั้ง" เหมียวอวี๋เอินพูดอย่างไม่ยอมตัดใจ

สาวใช้นกึสงสยัเลก็น้อย แต่พอคิดถึงค�าสัง่ของโอวหยางก็มแีต่ต้อง

พยักหน้า กลั้นใจเดินน�าอีกฝ่ายไปยังโรงครัวของคฤหาสน์สกุลเนี่ย

ณ โรงครัวคฤหาสน์สกุลเนี่ย...

"อ๊อก..."

คนงานชนิเสยีแล้วท่ีจะเคลือ่นไหวทัง้มอืและเท้าพร้อมกันเพ่ือพยุง

เหมียวอวี๋เอินออกมาอย่างว่องไว

"ไม่เป็นไรใช่หรือไม่" คนงานถามเบาๆ "จะให้ข้าไปตามหลินอัน 

หรือไม่" 
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หลนิอนัตัวดี พอพาคนมาส่งทีโ่รงครัวก็รบีชงิเผ่นหนีไปอย่างรวดเร็ว

ตลอด

"ขะ...ข้าไม่เป็นไร..."

"ขอทีเถิดแม่นาง ข้าขอร้องเจ้าได้หรือไม่ว่าอย่าเข้ามาในโรงครัว 

อีกเลย ข้าวทั้งหม้อเจ้าหุงออกมาแห้งแข็ง ผัดผักก็ผัดออกมากินไม่ได้  

ได้โปรดเถิด ไว้ชวิีตพวกเราด้วย" พ่อครวัเผิงไล่ตะเพิดนางออกจากโรงครัว

อย่างไม่ฟังอีร้าค่าอีรม

ฝนเพ่ิงจะโปรยเม็ดลงมา คนงานประจ�าโรงครัวรีบเอาร่มกระดาษ

น�้ามันมากางให้ แล้วบอกเบาๆ

"พ่อครัวเผิงไม่ได้มีเจตนาร้าย แค่หวงอาณาเขตเท่านั้น คุณหน ู

ท�าอาหารไม่สะดวกก็อย่ามาอีกเลยดีกว่า จะได้ไม่ถูกเขาด่าว่าเอา"

เหมียวอว๋ีเอินหมุนตัวเดินออกมาช้าๆ แล้วก้าวไปตามคฤหาสน ์

สกุลเน่ียอันกว้างใหญ่อย่างเงียบเชียบ สาวใช้ท่ีเดินสวนมาย่อตัวค�านับ 

นางก็ไม่สนใจ ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ

"คณุหนเูหมยีวหานายน้อยเจด็อยู่หรอืเจ้าคะ" สาวใช้คนหนึง่ถามขึน้

อย่างใจกล้า "นายน้อยเจด็อยู่ทีเ่รอืนฌานเจ้าค่ะ" พูดพลางแอบเหลอืบมอง

หญิงสาว มีอยู่ครั้งหนึ่งนางยกชาไปให้ที่เรือนฌาน เห็นนายน้อยเจ็ดกับ

แม่นางเหมยีวก�าลงัสนทนากันอยู่ข้างใน พอเดนิเข้าไปใกล้ๆ ถึงได้พบว่า

ส่วนใหญ่นายน้อยเจด็เป็นฝ่ายพูด หญิงสาวเป็นฝ่ายฟัง เวลาท่ีนายน้อยเจด็ 

ไม่พูดอะไร แม่นางเหมียวก็จะเอาแต่น่ังเงียบๆ อย่างเดียว ไม่เป็นฝ่าย 

พูดขึ้นมาก่อน

ประหลาดแท้ สตรีดีๆ ที่ใดจะมาอยู่บ้านคนอื่นนานๆ ซ�้ายังคลุกคลี
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กับบุรุษตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลานายน้อยเจ็ดพูดด้วย คุณหนูเหมียว 

ผู้น้ีมักมีท่าทางเคอะเขินเหมือนไม่รู้จะโต้ตอบอย่างไรดี นายน้อยเจ็ด 

ผู้อ่อนโยนมาอยู่กับสตรีเช่นนี้ดูไม่เข้ากันเลยแม้แต่นิดเดียว นางรู้สึกว่า

คุณหนูเหมียวเงียบขรึมเกินไป

นางเคยแอบถามนายน้อยสิบสอง ฝ่ายนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก็บอก

ย้ิมๆ ว่า 'สตรีล้วนเป็นสิ่งล�้าค่าท้ังนั้น เพียงแต่ว่าสตรีบางคนเหมือน 

หยกสกุลเหอ* มองแต่ภายนอกไม่รู้ว่าเนื้อในสูงค่า'

หยกสกุลเหอคือสิง่ใดนางไม่รูจ้กั รูแ้ต่ว่าในสายตานายน้อยสบิสอง 

ไม่มีสตรีคนไหนไม่ดี

"นายน้อยเจ็ดไม่ได้น่ังแปลพระคัมภีร์ แต่ก�าลังรับแขกอยู่เจ้าค่ะ" 

สาวใช้บอกเบาๆ

"เข้าใจแล้ว ขอบใจมาก" เหมียวอวี๋เอินพยักหน้า สองขาก้าวเดิน 

ต่อไปเรื่อยๆ ไม่หยุด ใจลอยไปถึงไหนต่อไหน

นางพลันยกมือลูบหน้า กัดริมฝีปากโดยแรง แล้วร้องในคอด้วย

ความเจ็บ ท�าเอาสาวใช้คนนั้นตกใจจนวิ่งหนี

"เหตุใดกัน" เหมียวอวี๋เอินพึมพ�ากับตัวเอง "พอไม่ได้อยู่กับพวกเขา 

ข้าก็ท�าอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง" หุงข้าวไม่ได้ ท�ากับข้าวไม่ได้ แค่เห็น 

เครื่องปรุงยังอยากอาเจียน

เพราะเหตุใดนะ 

"น่ีเป็นความถนัดเพียงอย่างเดียวของข้านะ" นางยังเคยคิดว่า 

* หยกสกุลเหอ (เหอซื่อปี้) เป็นชื่อหยกที่ได้รับการขนานนามว่างามที่สุดและไม่อาจประเมินค่าได้ ในสมัย 
ชุนชิวเปี้ยนเหอแห่งแคว้นฉู่ผู้ขุดค้นพบได้น�าหินหยกสีขาวขุ่นขึ้นถวายฉู่อ๋อง ตอนแรกถูกเข้าใจผิดเห็นเป็น 
หินธรรมดา จึงถูกลงโทษให้ตัดขาทั้งสองข้าง ภายหลังเมื่อเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหยกจริง จึงได้ต้ังชื่อตาม 
สายสกุลเหอของเขา
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เมื่อวันหนึ่งต้องไปจากคฤหาสน์สกุลเนี่ยแล้วไม่รู ้จะไปไหน ก็ตั้งแผง 

ขายโจ๊กขายข้าวแล้วกัน นางไม่ใช่สตรีบอบบางที่เก็บตัวอยู่แต่ในเรือน  

จะต้องมีชีวิตต่อไปได้แน่

แต่ตอนนี้เล่า แม้ไม่อยากยอมรับ ความจริงก็ปรากฏให้เห็นทนโท่ 

พอเข้าครัวท�ากับข้าวทีไรเป็นต้องคลื่นเหียนอย่างห้ามไม่อยู่ ลองมา 

หลายครั้งก็ยังเหมือนเดิม ทุกครั้งท่ีหยิบมีด สมองก็เอาแต่นึกถึงความ

เห้ียมโหดของศิษย์พ่ีใหญ่ จนถึงตอนน้ีนางก็ยังหาเหตผุลมาอธิบายไม่ได้!

นางเป็นสตรีท่ีมีค่าน้อยกว่าบันทึกอาหาร ถึงได้ถูกคนร่วมส�านัก

ทอดทิ้ง?

ไม่เหลืออะไรทั้งน้ัน นางยังมีอะไรอีกเล่า นางไม่มีรูปโฉม ไม่ม ี

ความสง่า ร�า่เรยีนมาน้อย แม้จะเขยีนหนังสือได้แต่ก็แต่งโคลงกลอนไม่ได้ 

นางแค่เคยจดบันทึกสตูรอาหาร แต่ไม่เคยอ่านต�ารับต�าราทีผู่ค้นชืน่ชมกัน

แล้วนางจะคบหาเป็นสหายกับเนี่ยชีได้อย่างไร นางสานต่อ 

บทสนทนาของเขาไม่ได้ ไม่อาจเข้าไปในโลกของเขา สตรีที่ท�าอะไร 

ไม่เป็นสักอย่างเช่นนางอยู่ที่นี่ต่อไปจะมีความหมายอะไร

"แม่นางเหมียว?" ร่มกันฝนเอนเข้ามาหานาง

นางเงยหน้าขึ้นมอง เห็นดวงหน้าประดับรอยย้ิมอ่อนโยนอยู่

ท่ามกลางสายฝน มีประพิมพ์ประพายคล้ายเนี่ยชีอยู่หลายส่วน

"ลืมข้าแล้วหรือ ข้าคือเนี่ยมี่หยาง"

"คุณ...คุณชายสี่..."

"ฝนตกอยู่เหตุใดถึงไม่กางร่ม ระวังจะไม่สบายเอา คนที่จะทรมาน

คือตัวเจ้าเองนะ" เน่ียมี่หยางมองสีหน้าขมข่ืนของนาง แล้วย้ิมน้อยๆ  
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"เดินไปด้วยกันกับข้าสิ ข้าจะไปส่งเจ้าแถวๆ หอเพียนซั่น"

เนื่องจากไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไร นางจึงต้องหลุบตาเดินตามเขาไป

เงียบๆ

"ธรรมดาเวลานี้น้องเจ็ดควรอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไม่ใช่หรือ"

"คุณชายเนี่ย...เอ่อ...ท่านเจ็ดมีธุระ อีกอย่างรบกวนท่านเจ็ดทุกวัน 

ข้าก็รู้สึกละอายแก่ใจ"

"ละอายแก่ใจอะไรกันเล่า เจ้าเป็นสหายเจ้าเจ็ดนี่นา..."

"ข้าใช่หรือ" นางพดูด้วยอารมณ์พลุ่งพล่าน "ท่านเจ็ดกแ็ค่สงสารข้า

เท่านั้น ข้ารู้ว่าเขาดีกับข้ามาก ท่ีสอนข้าเดินหมาก ชวนข้าพูดคุยก็เพ่ือ

เบี่ยงเบนความสนใจของข้าเท่าน้ัน เขารู้ว่าข้ายังหนีจากฝันร้ายไม่พ้น  

ดังนั้นจึงเฝ้าข้าเอาไว้ เพราะกลัวว่าข้าจะท�าเรื่องโง่ๆ..."

"หือ?" เนีย่มีห่ยางมท่ีาทางสนอกสนใจข้ึนมา "เจ้าเองก็รู้ตวัแล้วหรือ"

"จะไม่รู้ตัวได้อย่างไรกันเล่า เขาดีจนไม่รู้จะดีอย่างไร น่ากลัวว่า 

ชั่วชีวิตข้าคงไม่ได้พบคนดีเท่าเขาอีกแล้ว"

ฝ่ายตรงข้ามหัวเราะเบาๆ "คนดี? ถึงเจ้าเจ็ดจะถือศีลกินเจ แต่ก็ 

อยู่ห่างไกลจากค�าว่าคนดีไปโข เขาจะดีกับคนก็ต้องดูก่อนว่าอีกฝ่าย 

เป็นผู้ใด จนป่านนี้เจ้ายังไม่รู้อีกหรือว่าเหตุใดเขาถึงได้ดีกับเจ้านัก"

"เขา...จิตใจดี"

"คนจิตใจดีมีเยอะแยะไป แม่นางเหมียว เจ้าพบเจอผู้คนมาน้อย 

ย่อมไม่เท่าทัน แต่ไม่เป็นไร ทุกเรื่องค่อยๆ เรียนรู้กันได้ ความหุนหัน 

พลันแล่นของเจ้าเจ็ดก็เช่นกัน"

เหตุใดนางถึงฟังที่เขาพูดไม่รู้เรื่องแม้แต่นิดเดียวนะ หรือว่าเน่ียชี 
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ท�าไปเพราะมจีดุประสงค์กัน แต่...เขาจะมจีดุประสงค์ใดได้เล่า หากมจีริง 

ให้นางตอบแทนก็สิน้เรือ่งแล้ว มหิน�าซ�า้นางยังสิน้ไร้ไม้ตอก ไม่มขีองมค่ีา

ใดๆ ทั้งสิ้น ขนาดอยากเข้าครัวไปท�าอาหารให้สุดฝีมือยังมิ...

พอ เดินใกล ้จะ ถึงหอเ พียนซั่ น  เ น่ียมี่ หยาง ก็ พูด ข้ึน ย้ิมๆ  

"แม่นางเหมียวอย่าได้คิดฟุ้งซ่าน การใช้ความสามารถมาตัดสินคุณค่า

ของคนคนหน่ึงนัน้ออกจะต้ืนเขินเกินไป" เขาส่งร่มให้นาง ก่อนจะเดนิเล้ียว 

ไปทางกระท่อมหิน

หอเพียนซั่นอยู่ไม่ห่างจากเรือนฌาน นางเดินเข้าไปใกล้อย่าง

ใจลอย ก่อนจะเห็นบ่าวเดินน�าบุรุษคนหนึ่งเข้ามา กว่าจะรู้ตัวอีกที นางก็

พบว่าตัวเองปีนขึ้นไปแอบอยู่บนต้นไม้ตามสัญชาตญาณแล้ว

บุรุษคนนั้นนางไม่รู้จัก หน้าตาไม่ละม้ายคล้ายคลึงกับเนี่ยชี น่าจะ

ไม่ใช่พี่น้องของเขา 

เช่นนั้น...เป็นสหายของเขาหรือ

"นายน้อยเจ็ด คุณชายถานมาแล้วขอรับ" 

"เจ้าออกไปได้แล้ว" เนี่ยเว่ินหยาโบกมือไล่บ่าว เหลือแค่ตนกับ 

ชายผู้นั้น "ไม่ได้พบกันนานนะ พี่ถาน" เขาคลี่ยิ้มนุ่มนวล

"นะ...นั่นสิ ไม่ได้พบกันนาน..." ถานจ้งเหยียนย้ิมเกร็งๆ "พวกเรา 

ไม่ได้เจอกันสิบปีแล้ว เจ้า...เปลี่ยนไปมากทีเดียวนะ..."

"อย่างน้ันหรือ" ท่าทางเขาเหมือนดีใจเมื่อได้ยินดังน้ัน "ถึงข้าจะ

ฝึกฝนตนเองได้ไม่เท่าพระ แต่สามารถเปลี่ยนนิสัยมุทะลุของตัวเองได้ 

ไม่มากก็น้อย ไม่หุนหันพลันแล่นอีกแล้ว เจ้ามาหาข้ามีธุระอะไรเล่า"

ถานจ้งเหยียนท�าหน้าล�าบากใจ ก่อนจะก้มหน้าอกึอกั "ขะ...ข้ามาหา
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เจ้าเพราะมีเรื่องจริงๆ"

เหมยีวอว๋ีเอนิทีอ่ยู่บนต้นไม้นกึสงสยัขึน้มาครามครนั หากเป็นสหาย 

เหตุใดเนี่ยเว่ินหยาถึงดูไม่ดีใจเลยแม้แต่นิดเดียว จริงอยู่ว่าเขาสุภาพ 

อ่อนโยน แต่ก็ห่างเหินและเย็นชาราวกับสวมหน้ากาก

รออยู่สักพัก เนี่ยเวิ่นหยาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถาม ถานจ้งเหยียน 

จึงกัดฟันถลกชายเสื้อคลุมคุกเข่าลงกับพื้น

"นั่นเจ้าท�าอะไรน่ะ พี่ถาน"

"ข้ารู้ว่าเจ้ายังโกรธเคืองข้า! โกรธว่าเมื่อสิบปีก่อนข้าไม่ควรทอดทิ้ง

เจ้า โกรธว่าหลังจากที่เจ้าช่วยขับไล่ขุนนางที่รังแกหวั่นชิงไปได้แล้ว ข้า 

ไม่ควรปิดประตูใส่เจ้า วันนี้ข้ามาขอร้องเจ้า เจ้าอยากดูถูกเหยียดหยาม

ข้าอย่างไรข้าก็ไม่ว่า แต่ขอให้...ช่วยข้าด้วยเถิด!"

"ช่วย? ข้ามีอะไรจะไปช่วยเจ้าได้" เนี่ยเวิ่นหยาถามเรียบๆ "ในเมื่อ

เราไม่ได้คบหากันแล้ว ซ�้าข้ายังได้ยินจากปากคนอื่นว่าเจ้ากับหวั่นชิง 

ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดร้าน ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอื่น แล้วข้าจะช่วยเจ้า 

ได้อย่างไร"

"ช่วยได้สิ ช่วยได้ เจ้าต้องช่วยข้าได้อยู่แล้ว!" ฝ่ายตรงข้ามพูดอย่าง

ร้อนรน "ข้ากับหว่ันชงิเปิดร้านขายอาหารด้วยกัน แม้จะไม่ร�า่รวย แต่ก็พอ

เลี้ยงชีวิตได้ หนึ่งเดือนก่อนผู้มีอิทธิพลในเมืองเกิดถูกใจหวั่นชิงเข้า เลย

จงใจมาพังร้านข้า ทางการไม่สนใจไยดี เพราะผู้มีอิทธิพลนั่นเป็นลูกชาย

ของขุนนางใหญ่ที่เกษียณตัวกลับบ้านเกิด ขะ...ข้ารักหวั่นชิง ร้านพังยับ

ไปแล้ว พวกเราหนีกลับเมืองหนานจิง แต่ได้ยินว่าผู้มีอิทธิพลนั่นยังจะ

ตามมาไม่เลิก พะ...พวกเราไม่รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหน เลย...เลยต้อง..." 
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รู้ท้ังรู้ว่าสถานการณ์ในตอนน้ีไม่ต่างจากเม่ือสิบปีก่อน แต่ถึงอย่างนั้น 

เขาก็ยังต้องมาขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่าย!

ในอดีต เนี่ยชีผดุงคุณธรรมช่วยหญิงคนรักของเขาเอาไว้ ท�าให้

บาดหมางกับขุนนางไม่น้อยและท�าให้คนบาดเจ็บมากมาย เขากลัว 

ตัวเองจะมีปัญหา เลยแอบหนีออกจากเมืองหนานจิงกับหว่ันชิง เขาผิด

น่ะใช่ แต่โทษเขาได้หรือ ในเมื่อเขาก็แค่ชาวบ้านตัวเล็กๆ ไม่ได้มีเงิน 

มีอ�านาจอย่างสกุลเนี่ยเสียเมื่อไร

"เจ้าไม่รู้จะไปพ่ึงใคร เลยต้องกลับมาขอความช่วยเหลือจากข้า" 

เนี่ยเวิ่นหยาพูดต่อให้

ใบหน้าของถานจ้งเหยียนซีดเซียว "ข้ารู้ว่าเจ้ายังฝังใจเรื่องเมื่อ 

สิบปีก่อน ข้าผิดเอง ข้าไม่ดีเอง! เจ้าจะช่วยข้าได้หรือไม่...พ่ีเนี่ย"  

ความคาดหวังวาบขึ้นในดวงตาคนพูด

สิบปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ 

เหมียวอวี๋เอินคิดพลางนึกตกใจอยู่เงียบๆ ที่ชายหนุ่มไม่ตกปากว่า

จะช่วยเหลือคนแซ่ถานในทันที

แม้ไม่อาจพูดว่านางเข้าใจเน่ียชี แต่ก็สัมผัสรับรู้ได้เลาๆ ว่าที่เขา

พยายามบงัคบัตวัเองให้สภุาพอ่อนโยน ถือศลีกินเจนัน้ ไม่ใช่เพ่ือสะสมบญุ 

แต่เพ่ือฝึกฝนตนเองต่างหาก ในเมื่อเขาฝึกฝนตนเองจนสามารถช่วยได้

แม้แต่นางที่เป็นคนนอก เหตุใดถึงไม่ยอมช่วยคนแซ่ถานเล่า

ทนัใดนัน้ เสยีงเบาๆ พลนัดังข้ึนจากกลางพุ่มไม้ นางหนัไปมองตาม

สัญชาตญาณ

"ว้าย!" หญิงสาวหลุดเสียงร้องออกมาอย่างต่ืนตระหนกพลาง 
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ถอยหนีไปข้างหลัง ยังผลให้เท้าขวาลื่นพรวด ดีที่กอดก่ิงไม้เอาไว้ได ้

ทันท่วงที จึงไม่ได้ตกลงไปให้เจ็บตัว

ร่างของเน่ียเว่ินหยาทะยานออกจากเรือนฌานอย่างว่องไว พอ 

เพ่งตามองตามเสียงก็ต้องชะงัก

"อวี๋เอิน?!"

"ข้า...มะ...มีงู..." นางบอกหน้าแดงก�่า รู้อยู่ว่าท่าทางของตนเอง 

ในตอนนี้ทุเรศตาแค่ไหน แต่ไม่มีอารมณ์จะสนใจแล้ว

เขามองงูตัวเล็กบนกิ่งไม้แวบหน่ึง ก่อนจะเบนสายตากลับมา  

"เจ้าอยากให้ข้าท�าอะไร จับงูหรือว่าช่วยเจ้า" เขาถามย้ิมๆ ใบหน้าท่ี 

ฉาบความอ่อนโยนเอาไว้ดูนุ่มนวลอย่างเห็นได้ชัด

หญิงสาวผงะ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาถึงยังยิ้มออก

"ขะ...ข้าจะตกลงไปอยู่แล้ว"

เขาเดนิเข้ามาใต้ต้นไม้ แล้วแหงนหน้าบอก "ถ้าอย่างน้ันก็ตกลงมาส ิ

ข้าจะรับเจ้าเอง"

รับ? ขะ...เขาไหวหรือ

ฝ่ามือนางชื้นไปด้วยเหงื่อ งูน้อยตัวน้ันจ้องนางเขม็ง แม้มันจะ 

ไม่ขยับ แต่ก็รับประกันไม่ได้ว่าจะพุ่งเข้ามาตอนไหน

"งูมันกัดคนนะ อวี๋เอิน เจ้าไม่กระโดดลงมา จะรอให้มันฉกเจ้า

หรือ..." เห็นนางต่ืนกลัวลนลาน เขาก็เสริมขึ้นอีกประโยค "หรือเจ้า 

กลัวเป็นหนี้บุญคุณข้าเพ่ิมแล้วจะใช้คืนล�าบาก" ชายหนุ่มท�าหน้า 

เหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้ม นางเห็นแล้วทั้งโกรธทั้งอาย

"อ๊ะ! มันเลื้อยเข้ามาแล้ว!" เขาร้องบอก
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หญิงสาวสะดุ้งเฮือก รีบหลับตาปี๋กัดฟันแน่น ปล่อยมือจากก่ิงไม ้

ที่กอดอยู่โดยไม่ต้องคิด

ยังไม่ทันได้รู้สึกว่าตัวเองร่วงตกลงไปก็ถูกเขากอดเอวเอาไว้แล้ว

"งะ...งูเล่า" นางถามเสียงสั่น

"ยังอยู่ข้างบน" เสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นข้างหู "ปลอดภัยแล้วล่ะ ข้ารับเจ้า

ไว้อย่างแม่นย�า ไม่เป็นไรแล้ว" ถ้อยค�าของเขาช่วยปลอบประโลมให้ 

หัวใจนางเต้นช้าลง

เมื่อครู่นางกลัวแทบตายจริงๆ

เหมียวอวี๋เอินกลัวงูเหมือนสตรีทั่วไป เพราะสมัยเด็กๆ เคยถูกงูกัด

มาก่อน เป็นความทรงจ�าที่นางไม่อยากนึกถึง...ท่อนแขนทรงพลังยัง 

โอบเอวนางไว้ ปลายเท้าทั้งสองข้างของนางจึงยังลอยอยู่เหนือพื้น

แก้มอุ่นๆ สีผ่านใบหน้านางอย่างแผ่วเบา หญิงสาวตัวแข็งทื่อ!  

ฉับพลันนั้นนางรู้สึกว่าเขาอุ้มนางไว้นานเกินไปแล้ว ร่างของนางแนบชิด

เรือนกายเขา แม้จะมีเน้ือผ้าขวางก้ัน แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่เหมาะอยู่ดี 

อุณหภูมิจากกายเขาที่ก�าซาบผ่านเสื้อผ้าท�าให้ล�าคอของนางแห้งผาก 

ขึ้นมาทันที เหมียวอวี๋เอินจึงเอ่ยถามเขาเบาๆ

"ทะ...ท่านไม่ปล่อยข้าลงหรือ" นางหลับตาปี๋ ไม่กล้ามองเขา  

นี่...นางอ่อนไหวเกินไปหรืออย่างไรกันนะ

"ตกลง ข้าปล่อยเจ้าลงก็ได้" น�า้เสยีงนุ่มละมนุดจุสายลมฤดใูบไม้ผลิ

ดังเข้าหู หญิงสาวลอบถอนหายใจโล่งอก ระหว่างรอให้ปลายเท้าทั้งสอง

ข้างสัมผัสพื้นก็พลันรู้สึกว่าถูกจูบแก้มทีหนึ่ง

นางลืมตาโพลง พร้อมกับที่ฝ่าเท้าเหยียบลงบนพื้นอย่างมั่นคง
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"เป็นอะไรไปหรือ" เขาถามผ่านรอยยิ้มอ่อนโยน "เสียขวัญอย่างนั้น

หรือ ข้านึกว่าเจ้าไม่เกรงกลัวอะไรเสียอีก"

เสียงเขาเหมือนปกติทุกอย่าง เมื่อครู่น้ีนางคิดไปเองหรือ หัวใจ 

เต้นแรงเหมือนรัวกลอง ทว่าไม่กล้าเอ่ยปากถาม...ว่าเมื่อครู่ริมฝีปากเขา

ประทับลงบนแก้มนางหรือไม่

นางมองใบหน้าไม่รู ้อีโหน่อีเหน่ของอีกฝ่าย จะถามออกไปได้

อย่างไรเล่า หากนางคิดไปเองจริง เขาอาจนึกว่านางคิดไม่ชอบมาพากล

กับเขาก็ได้

"งูตัวนั้นไม่ใช่งูพิษหรอก ไม่ต้องกลัว" เขาบอก

นางคิดไปเองสินะ เขาจะจูบนางได้อย่างไรกัน 

"ตอนเด็กๆ ข้าเคยถูกงูกัด ดังนั้นจะมีพิษหรือไม่ ข้าก็จะกลัว 

อย่างห้ามตัวเองไม่ได้..."

"แล้วไม่มีใครช่วยเจ้าหรือ"

"ศิษย์พ่ีใหญ่มีแค่คนเดียว จะช่วยสองคนพร้อมกันได้อย่างไรเล่า" 

นางย้ิมข่ืน "ตอนน้ีมาคดิดู ข้ากลบัดใีจทีเ่ขาไม่เคยช่วยข้า ข้าเลยไม่ตดิค้าง

บุญคุณเขา"

ขนตาเป็นแพยาวของเนี่ยเวิ่นหยาหลุบต�่า สักพักก็พูดขึ้นด้วยเสียง

อ่อนโยน "เช่นนั้น...ต่อไปหากมีงูจะฉกเจ้า ข้าจะช่วยเจ้าทุกครั้ง"

"หา? ขะ...ขอบคณุ" เขาพูดราวกับว่านางจะถูกงฉูกบ่อยๆ อย่างนัน้ 

ทว่า...ทว่าก็สร้างความอบอุ่นขึ้นในใจนางอย่างบอกไม่ถูก

เนีย่เวิน่หยาอมย้ิมมองนาง ถานจ้งเหยียนท่ีว่ิงตามออกมาสงัเกตการณ์

อยู่นาน ถึงค่อยเอ่ยแทรกขึ้นมาอย่างระมัดระวัง
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"พี่เนี่ย ท่านนี้คือ..."

"สหายหญิงคนรู้ใจของข้า" เนี่ยเว่ินหยาขมวดคิ้ว นึกประหลาดใจ 

ที่ตนลืมคนคนนี้ไปเสียสนิท

"เป็นไปได้อย่างไรกัน...มะ...ไม่ใช่ ข้าไม่ได้หมายความแบบน้ัน  

ข้าแค่บอกว่า...บอกว่า..."

"พวกท่านมีเรื่องคุยกัน ขะ...ข้าไปก่อนดีกว่า" เหมียวอวี๋เอินเอ่ยขึ้น

อย่างกระอกักระอ่วน แม้ไม่ได้แสดงออกตรงๆ นางก็สมัผสัได้ว่าชายแซ่ถาน

รู้สึกเหลือเชื่อที่นางเป็น 'คนรู้ใจ' ของชายหนุ่ม

นางไม่ควรคู่กับเนี่ยชีอยู่แล้ว! ความส�าเหนียกตัวในข้อนี้ใช่ว่านาง

จะไม่มี

"ไม่ต้องไปๆ" ถานจ้งเหยียนร้องห้าม "คนที่ควรไปคือข้า พ่ีเน่ีย  

ขะ...ข้าไม่กล้าฝืนใจเจ้า เพียงแต่ขอให้เจ้าเห็นแก่มิตรภาพระหว่างเรา 

ช่วยข้ากับหว่ันชิงด้วย..." พูดพลางมองมาทางเหมียวอว๋ีเอินเหมือน 

ขอความช่วยเหลือ ราวกับคาดหวังให้นางช่วยพูด จากนั้นก็ประสานมือ

ค�านับลาแล้วจากไป

ระหว่างทั้งสองเงียบกันไปสักพัก หญิงสาวไม่กล้าพูดอะไรท้ังสิ้น 

เนีย่เว่ินหยาจงึคลีย้ิ่มบางๆ อกีครัง้ขณะเดนิกลบัเข้าเรือนฌาน พอเห็นว่า

นางไม่ยอมตามมาก็หันมาถาม "เจ้ามีอะไรต้องท�าหรือ"

"เปล่า ไม่มี"

"เช่นนั้นก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนข้าหน่อยสิ"

เหมียวอวี๋เอินพยักหน้า เดินตามเข้าเรือนเงียบๆ 

หน้าเรือนฌานมีสวนดอกไม้เล็กๆ แม้ดอกไม้นานาพรรณจะ 
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บานสะพรั่ง แต่ก็มีดอกที่แห้งเหี่ยวโรยราทุกวัน

นางมองเขาเดินเข้าไปในสวนดอกไม้อย่างไม่รีบร้อน แล้วพลัน 

ทิ้งตัวนั่งยองๆ

หญิงสาวเดินลงปลายเท้าตามไปด้วยความงุนงง พบว่าเขาก�าลัง

ใช้ปลายนิ้วทั้งสิบค่อยๆ ขุดดิน 

ขุดท�าไมกันนะ จะปลูกดอกไม้อย่างนั้นหรือ 

สักพักชายหนุ่มก็หย่อนดอกไม้ร่วงลงไปในหลุมดินที่ขุดไว้

เขา...เขาฝังซากดอกไม้อย่างนั้นหรือ

นางยืนอึ้ง ด้วยไม่เคยเห็นเขาท�าเรื่องเช่นนี้มาก่อน หากคนท�าเป็น

บุรุษผอมสูงบอบบางยังว่าไปอย่าง นี่เขามีรูปร่างแบบชาวยุทธ์ น่ังฝัง 

ซากดอกไม้แบบนี้ดูไม่เข้ากันอย่างสุดโต่ง

ดูเหมือนเขาจะลืมไปแล้วว่านางอยู่ด้วย เอาแต่ขุดดินเบาๆ พลาง

ขมุบขมิบปากสวดบทแผ่เมตตาให้ไปสู่สุคติ

เหมียวอว๋ีเอินลังเลอยู่สักพักก็ถลกชายกระโปรง น่ังยองๆ ขุดดิน 

กับเขาด้วย

ชายหนุ่มหันมามองอย่างประหลาดใจ

นางฝืนยิ้มบางๆ "ข้าอยากช่วยด้วย"

"ข้าไม่ได้ก�าลังปลูกดอกไม้นะ"

"ข้ารู้"

"น่าขันหรือไม่"

"อืม นิดหน่อย ข้าไม่เคยเห็นบุรุษฝังซากดอกไม้มาก่อน ตัวข้าเอง 

ก็ไม่เคยท�าเช่นกัน" นางบอกตามตรง ขณะหลุบตาขุดดินอย่างตั้งใจ  
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แล้วพลันหัวเราะเมื่อปลายน้ิวตัวเองเปื้อนดินอุ่น พอเหลือบตาข้ึนมา 

เห็นเขามองมาเงียบๆ ก็เล่าด้วยเสียงแผ่วเบา

"น้ิวข้ามักจะมันเยิ้มอยู่เสมอ ไม่ว่าล้างอย่างไร พอวันรุ่งข้ึนเข้า 

ครัวท�ากับข้าวก็จะเปื้อนคราบมันและติดกลิ่นคาวท่ีคนรังเกียจ ข้าเอง 

ก็รังเกียจกลิ่นแบบนี้ แต่จะไม่ท�าก็ไม่ได้ ตั้งแต่ให้อาจารย์พาเข้าห้องครัว

ตอนเด็กๆ ข้าก็เดินบนเส้นทางท�าอาหารเรื่อยมา" ความทรงจ�าในอดีต

ท�าให้หัวใจทั้งเจ็บทั้งระบม

นางหย่อนดอกไม้ร่วงแห้งเหี่ยวลงไปในหลุมที่ขุดเอาไว้ พลาง 

เล่าต่อไปว่า "ข้าไม่ชอบท�าครัว เพราะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกับมือ บางครั้ง

ข้าต้องฆ่าไก่กว่าร้อยตัวในวันเดียวเพ่ือฝึกปรือ บางครั้งจะท�าตีนเป็ด 

สักจานก็ต้องฆ่าเป็ดตัวหน่ึงด้วยการจับลวกน�้าเดือดท้ังเป็น บางครั้ง 

เพื่อที่จะได้เนื้อหมูดีๆ ต้องใช้ท่อนไม้ฟาดหลังหมูให้มันทุรนทุรายทรมาน

อยู่นานถึงค่อยเชือด ข้าไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนบางคนถึง 

โหดร้ายได้ขนาดน้ีเพียงเพ่ือให้อาหารมีรสอร่อยข้ึน" นางย้ิมข่ืนๆ ขณะ 

กลบดินใส่หลุม นั่งเหม่ออยู่สักพักถึงค่อยพูดต่อ

"ต้ังแต่เด็กจนอายุสิบแปด สัตว์ท่ีต้องมาตายด้วยมือข้ามีไม่น้อย

กว่าพันตัว พออาจารย์จากไป ข้าก็เปลีย่นมาท�าอาหารมงัสวิรตัโิดยไม่สนใจ

เสยีงค้านของศิษย์พ่ีใหญ่ แล้วไม่ได้ฆ่าสตัว์อกีเลยนบัแต่นัน้" น่ิงไปสกัพัก 

รอยย้ิมของนางก็แปรเปลี่ยนเป็นการให้ก�าลังใจอย่างขลาดอาย นาง 

มองเขาด้วยสายตาอ่อนโยน พลางบอกเสียงพร่า

"แม้ข้าจะไม่รูว่้าท่านพบเจออะไรมา แต่ข้าสัมผัสได้ว่านสัิยท่ีแท้จริง

ของท่านไม่เหมือนตอนนี้แม้แต่นิดเดียว ท่านฝึกฝนตัวเองและเป็นคนดี 
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แต่ข้ากลับรู้สึกว่าไม่เข้ากับท่าน นิสัยเดิมของท่านเลือดร้อนมากเลยหรือ 

เช่นนัน้ก็ดแีล้วล่ะ ข้าอจิฉาด้วยซ�า้ท่ีมทีางให้ระบายอารมณ์ ท่านเตบิโตมา

เป็นคนมุทะลุ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนดีได้ แสดงว่าในคฤหาสน์ 

สกุลเน่ียน้ี ท้ังพ่อแม่ท่าน พ่ีน้องท่านล้วนยอมรับในส่ิงที่ท่านเป็น และ 

นิสัยท่านก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไป"

เขาจ้องมองนางตาไม่กะพริบอยู่นาน ริมฝีปากถึงค่อยคลี่ออกเป็น

รอยยิ้มนุ่มนวล

"คราวนี้เจ้าพูดจาไม่ตะกุกตะกักแม้แต่นิดเดียวเลยนะ"

"หา? ขะ...ข้า..."

"ข้าเป็นคนเลือดร้อนจริงๆ ข้านึกว่าซ่อนตัวตนท่ีแท้จริงไว้เป็น 

อย่างดีแล้วเสียอีก แต่เจ้ากลับสังเกตเห็นจนได้" เขาพูดเสียงพร่า

"ขะ...ข้าไม่ได้ต้ังใจ..." แค่เมื่อครู่ตอนที่ชายแซ่ถานมาเย่ียมเยียน 

เขาแสร้งท�าเป็นสุขุมเยือกเย็น แต่นางกลับรู้สึกเหมือนเขาว้าวุ่นกระสับ

กระส่ายอยู่ในใจ จงึพูดปลอบเท่านัน้ น่ีนางถือวิสาสะพูดเหมอืนสนิทสนม

ทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันดีอย่างนั้นหรือ แต่จริงๆ แล้วนางเองก็ไม่เคยระบาย 

เรื่องในอดีตกับใครมาก่อน เพ่ิงมีเขาเป็นคนแรก และน่ากลัวว่าจะเป็น 

คนเดียวด้วย

"เจ้าไม่กลัวหรือ"

"กลัวอะไรเล่า กลัวว่าท่านอารมณ์ร้อนแล้วบันดาลโทสะข้ึนมา 

อย่างนั้นหรือ" นางแค่นย้ิม "ต่อให้บันดาลโทสะอย่างไรก็คงไม่ซัดข้า 

ให้ตายหรอกกระมัง"

ดวงตาคมของชายหนุ่มเป็นประกายวาบ หัวใจหวามไหว นางดู
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เงียบขรึมมืดมนเหมือนเก่า แต่เทียบกับเมื่อก่อนแล้วก็ดีขึ้นมาก

ริมฝีปากของนางแดงเรื่อ นัยน์ตาแวววาวนุ่มนวล เครื่องหน้า

หมดจด แม้จะยังดูมืดมนอยู่บ้าง แต่ในเวลานี้กลับท�าให้เขาถอนสายตา

ไม่ได้

"ช่วยข้าถือกระถางหน่อยได้หรือไม่" เขาพลันถามขึ้นพลางย่ืน

กระถางใบเล็กไปให้

เหมียวอวี๋เอินพยักหน้า แล้วเหลือบตาขึ้นมาหมายจะถามว่าจะให้

เอากระถางไปวางตรงไหน ก็พลันเห็นเขาชะโงกเข้ามาใกล้เสียก่อน  

นางผงะ แต่ไม่ได้คดิมาก นกึว่าเขาจะช่วยปัดเศษดนิท่ีตดิอยู่บนตวัออกให้ 

พอก�าลังจะย้ิมขอบคุณ ใบหน้าคมคายก็เข้ามาประชิดแล้วใช้จุมพิต 

ผนึกริมฝีปากนางเอาไว้

นางเบิกตากว้าง อยากจะผลักเขาออกห่างตามสัญชาตญาณ  

แต่ตดิท่ีอุม้กระถางอยู่ จะปล่อยมอืก็ไม่กล้า เรยีวปากทีแ่นบลงมาร้อนผ่าว 

ปลายลิ้นอุ่นแทรกเข้ามาในริมฝีปากเผยออ้าของนาง ท�าเอานางตกใจ 

จนสมองขาวโพลนไปหมด

เขา...จูบนางอย่างนั้นหรือ!

ไฉนถึงได้จูบเล่า!

นางไม่เคยจูบกับใครมาก่อน ทว่า...ทว่าเรียวปากและปลายลิ้น 

ของเขาอุ่นร้อนและนุ่มนวลย่ิงนัก นีคื่อจบูใช่หรือไม่ เขาจูบนาง แสดงว่า...

แสดงว่าชอบนาง ชอบแบบสหายคนหนึง่? สมองว่างเปล่าอดัแน่นไปด้วย

เครื่องหมายค�าถาม ไม่เคยนี่นา นางไม่เคยประสบพบเจอเหตุการณ ์

เช่นนี้มาก่อนในชีวิต
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แม่ครัวเคี่ยวรัก

ผ่านไปพักใหญ่ เนี่ยเว่ินหยาถึงค่อยผละจากกลีบปากแดงเร่ือ 

อย่างไม่เต็มใจ แล้วหัวเราะเบาๆ "อวี๋เอิน เจ้าตัวแข็งราวกับศพ" จ�าเป็น

ต้องตกใจถึงเพียงนี้เชียวหรือ

นางมองเขาตาค้าง แล้วเอ่ยตะกุกตะกัก "ตะ...เต้าหู้..."

"หืม?" เขานึกว่านางจะถามว่าเหตุใดถึงจูบนางเสียอีก

"เต้าหู้บ๊วยด�า" นางพึมพ�า

"เต้าหู้บ๊วยด�า? เจ้า...อยากกินหรือ" เขาถามด้วยความฉงน

หญิงสาวส่ายหน้า ตกตะลึงจนท�าอะไรไม่ถูกโดยสิ้นเชิง ได้แต่ 

ถอยหลังสองสามก้าวแล้วหมุนตัวว่ิงจากไป โดยลืมวางกระถางลง 

เสียสนิท

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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