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ซานเยวี่ยกัั่ว

ฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่น นกน้อยตื่นเช้ายืนเกาะอยู่บนก่ิงไม้ขับขาน

บทเพลงเบิกอรุณแผ่วเบา มันมองส�ารวจกล่องกระดาษใต้ต้นไม้ท่ีเพ่ิง

ปรากฏขึน้ในตอนเช้าของวันน้ีด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ พลางคาดเดาว่า

ห่อกลมๆ เหมือนตัวหนอนดักแด้ในนั้นคืออะไร

เสยีงเอีย๊ดดงัข้ึน ประตูเหล็กข้างต้นไม้ถูกคนเปิดออกจากทางด้านใน  

ผู้หญิงวัยราวสี่สิบกว่าคนหนึ่งเดินถือไม้กวาดอันใหญ่ออกมากวาดพ้ืน 

หน้าประตูพอให้สะอาด เจ้านกน้อยบนต้นไม้ส่งเสียงร้องจ๊ิบๆ อยู่เป็นนาน 

หมายจะบอกเธอว่ามขีองบางอย่างอยู่ใต้ต้นไม้

ผูห้ญิงคนน้ันถูกดงึความสนใจไปในท่ีสดุ เธอหมนุตวัสาวเท้าสองก้าว

ไปทีใ่ต้ต้นไม้ อุม้ห่อกลมๆ ออกจากกล่องเล็กๆ ใบน้ัน

เธอถอนใจเบาๆ เฮือกหนึ่ง ก่อนพูดพึมพ�ากับตนเอง "นี่มันพ่อแม่ 

ใจยักษ์ใจมารคู่ไหนอีกแล้วก็ไม่รู ้ ในเมื่อไม่อยากมีลูกแล้วจะคลอด 

บทน�ำ
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ออกมาท�าไม"

พูดจบเธอค่อยๆ เปิดมุมหนึ่งของผ้าห่อตัวเด็กออกดู ปากก็ 

บ่นงึมง�าไป "เด็กผู้หญิงตามเคย แบบนี้จะยกให้ใครก็ล�าบาก เดี๋ยวนี ้

คนที่มารับอุปการะเด็ก อยากได้แต่เด็กผู้ชายกันทั้งนั้น..."

เธออุ ้มทารกหญิงที่ เ พ่ิงครบเดือนคนนั้นด้วยมือเดียวอย่าง 

ช�านิช�านาญ อีกมือหนึ่งถือไม้กวาดก้าวผ่านประตูเหล็กเข้าไปแล้ว 

ปิดประตูจากด้านใน ก�าแพงตึกที่เก่าคร�่าคร่าขาดการดูแลซ่อมแซม 

สะเทอืนน้อยๆ ตามแรงกระแทก แม้แต่ป้ายชือ่สลีอกเลอืนตรงข้างประตู 

ยังพลอยสั่นระริกไปด้วย อักษรตัวโตสีด�าจางๆ ไม่ชัดเจนบนนั้นพอจะ 

อ่านออกได้ว่า 'สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าชุนเทียน'

เด็กทารกหญิงท่ีถูกเอามาทิ้งไว้คนน้ีเติบโตข้ึนจนมีอายุสองขวบ  

ถึงเรียกชื่อตนเองได้ชัดถ้อยชัดค�าว่า 'อ๋ีอว้ี' มีความหมายว่าหยกท่ีถูก 

ทอดทิ้งไว้ชิ้นหนึ่ง

เสี่ยวอี๋อว้ีไม่ใช่เด็กฉลาด ยามที่พ่ีเลี้ยงเล่านิทานให้พวกเธอฟัง  

มักจะถามค�าหนึ่งว่า... 'ฟังเข้าใจไหมคะ' เด็กในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า 

ส่วนใหญ่ซึง่ล้วนหัวไวมากจะตอบเสยีงดังฟังชดัว่า... 'เข้าใจค่ะ/ครบั'

ส่วนเสีย่วอีอ๋ว้ีไม่ตอบ เพราะเธอฟังตามไม่ทัน เวลาท่ีพ่ีเลีย้งเล่าว่า

กระต่ายนอนหลบัตอนว่ิงแข่ง เธอจะพยายามนึกทบทวนว่า...ตอนคณุน้า

เริ่มเล่านิทาน บอกว่ากระต่ายหรือว่าเต่านะที่วิ่งเร็ว

ดงันัน้เด็กทีต่อบว่า 'เข้าใจ' จะได้รบัแจกเยลลีเ่มด็หน่ึงกนัถ้วนหน้า 

ทว่าอี๋อว้ีกลับไม่ได้ ทั้งที่เธออยากกินเยลลี่หวานๆ มากเหมือนกัน แต ่

Page ��������� 1.indd   8 8/10/2562 BE   16:40



9

ซานเยวี่ยกัั่ว

เธอไม่เข้าใจจริงๆ เลยไม่อยากโกหกคุณน้า

จนกระทัง่วนัหนึง่อีอ๋ว้ีสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้แล้ว แม้มหีลายครัง้

หลายหนทีเ่ธอฟังไม่เข้าใจดังเก่า แต่เธอในตอนนีไ้ม่เป็นเหมอืนสมยัเดก็ๆ 

ที่จะบอกเสียงดังอย่างท่ือๆ ว่า 'ไม่เข้าใจ' ในขณะที่คนอื่นตะโกนว่า  

'เข้าใจแล้ว' เธอจะปิดปากเงยีบ จากน้ันท�าเครือ่งหมายตรงจดุท่ีฟังไม่รูเ้รือ่ง

ไว้ก่อน รอมีเวลาว่างเมื่อไรก็จะหยิบมาอ่านซ�้าๆ จนกว่าจะเข้าใจ

อีอ๋ว้ียอมรบัว่าตนเองหัวไม่ด ีทัง้ทีเ่ธอใช้เวลาในการอ่านหนังสอืและ 

ฝึกท�าโจทย์มากกว่าใครๆ ต้ังหลายเท่า กลับสอบติดแค่มหาวทิยาลยัธรรมดาๆ 

ทีไ่ม่มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัแห่งหน่ึง

ทว่าเธอไม่คดิจะสอบใหม่ปีหน้า เพราะรูด้ว่ีาทีส่อบตดิมหาวทิยาลยัน้ี 

ก็ท�าได้เกินมาตรฐานของตนเองแล้ว เธอจึงย่ืนเร่ืองขอกู้เงินเพ่ือศึกษา 

และรบัทนุหนึง่พันหยวนจากผูอุ้ปถัมภ์ของสถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าแต่โดยดี 

แล้วเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

อย ่าเห็นว ่าคนอย ่าง อ๋ีอ ว้ีความจ�าไม ่ดี  ถึงโหมเ รียนหนัก 

แทบเป็นแทบตายก็มีผลการเรียนแค่ปานกลาง จริงๆ แล้วเธอเป็น 

คนใฝ่ดีและมุมานะบากบั่นมาก ด้วยเหตุน้ีตอนเลือกตั้งตัวแทนชั้นเรียน 

ในวันเปิดเทอม เธอเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นยืนแนะน�าตนเองอย่างแสนซื่อ 

และได้เป็นหัวหน้าชั้นไปแบบงงๆ

พออีอ๋วีไ้ด้เป็นหัวหน้าชัน้ก็ย่ิงขยันขนัแขง็ขึน้ คอยตดิหน้าตามหลงั

เหล่าโหวซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษา วิง่วุ่นจดัแจงงานต่างๆ ทุกวัน นอกจาก

จะเข้าเรียน ท�าการบ้าน ท่องต�าราแล้ว เวลาท่ีเหลือล้วนทุ่มลงไปกับ  
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'งานของห้อง' ทัง้หมด นักศึกษาปีหน่ึงมปัีญหาจกุจกิหยุมหยิมเยอะทีส่ดุ 

อกีท้ังทกุคนต่างเป็นเดก็ใหม่ จะท�าอะไรมกัตดิๆ ขัดๆ เสมออย่างเลีย่งไม่ได้ 

ยังดทีีเ่ธอดงึดนัใจสู ้ ถงึล้มลกุคลกุคลานไปบ้าง ก็คว้าใบประกาศชมเชย 

ชั้นเรียนดีเด่นมาครองติดต่อกันสองภาคการศึกษา

ด้วยเป็นเด็กก�าพร้า ท�าให้อี๋อว้ีมีนิสัยเก็บตัวอยู่บ้างไม่มากก็น้อย  

ถึงกระนัน้เธอกับเพ่ือนร่วมชัน้กลบัเข้ากันได้ไม่เลว แต่น่ันเป็นแค่เพราะว่า

เธอรับปากอะไรไว้ ไม่มีเรื่องไหนที่ท�าไม่ได้ นานวันเข้าเพ่ือนฝูงก็พากัน 

เรยีกเธอเล่นๆ ว่า 'ท่านหัวหน้าชัน้' อย่างสนทิสนมเป็นเชงิแสดงความนับถือ 

ต่อเธอ

ในขณะที่ อ๋ีอว้ีเชื่อมั่นสุดใจว่าเธอมีความสามารถท�าหน้าที่นี ้

ไปได้ตลอดรอดฝั่งและฝันหวานว่าเมื่อรับต�าแหน่งหัวหน้าชั้นครบสี่ปี  

จะได้อยู่ในรายชื่อคนท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดหางานให้นั่นเอง เธอกลับ 

พ่ายแพ้ราบคาบในการเลือกตั้งใหม่ตอนปีสอง

คนท่ีช่วงชิงต�าแหน่งกับเธอเป็นสาวสวยชื่อว่าเฉินอิ๋ง ทั้งปีอี๋อว้ี 

เคยคุยกับอีกฝ่ายแค่ไม่ก่ีประโยค นั่นไม่ใช่เพราะว่าอ๋ีอว้ีรู ้สึกอึดอัด 

เวลาอยู่กับคนแปลกหน้า แต่เป็นตัวเฉินอิ๋งเองท่ีไม่อยากเสวนากับเธอ 

สักนิด ส่วนเธอก็ไม่ชอบชวนใครคุยก่อนเหมือนกัน หลังจากถูกเฉินอิ๋ง 

ปฏิเสธไมตรีด้วยการย้ิมโดยไม่พูดตอบสักค�าหลายครั้ง ทั้งคู่ก็ไม่เคย

วิสาสะกันอีกเลย

หกต่อย่ีสิบเก้าเสียง! ในชั้นมีท้ังหมดสามสิบห้าคน หน�าซ�้าเธอยัง 

ลงคะแนนให้ตนเองด้วย ผลปรากฏว่ายังแพ้หลดุลุย่อยู่ด ีมนัน่าอนาถใจ

ขนาดไหนทีน่อกจากคะแนนเสยีงของเธอเองแล้ว ทัง้ชัน้มแีค่ห้าคนทีเ่ลอืกเธอ! 
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ทีนี้เรื่องจัดหางานให้หลังเรียนจบเป็นอันหมดหวัง คนหน้าตาธรรมดา 

ไม่มคีวามสามารถโดดเด่นอะไรสกัทางอย่างอีอ๋ว้ีรู้สกึว่าชวีติหลงัเรยีนจบ

ของตนเองช่างมดืมนรบิหรีย่ิ่งนัก

หากเรื่องที่น ่าอนาถใจย่ิงกว่ายังรออยู่ข ้างหลัง...อี๋อว้ีได้เป็น 

รองหัวหน้า แต่ก่อนเธอไม่เข้าใจหรอกว่ารองหัวหน้ามีไว้ท�าอะไร แต ่

หลังจากรับต�าแหน่งนี้ได้ครึ่งเดือน เธอรู้ซึ้งถึงใจเลย!

หน้าที่ของรองหัวหน้าก็คือ...เมื่อมหาวิทยาลัยจัดตัวแทนไปเข้า

ประชมุฟังรายงานต่างๆ สารพัด รองหวัหน้าเป็นคนไป การแถลงรายงาน

พวกน้ันก็ยืดยาวน่าเบือ่ แถมผูบ้รหิารบ้าน�า้ลายบางคนยังชอบพร�า่พรรณนา

เหตผุลทีส่รปุสัน้ๆ ได้ในสบิค�าขยายความเป็นสนุทรพจน์นานเกินสองชัว่โมงกัน

เสียเหลือเกิน

หน้าที่ของรองหัวหน้าก็คือ...เมื่อเหล่าโหวอาจารย์ที่ปรึกษา 

สั่งงานหัวหน้าชั้น หัวหน้าชั้นจะมาบอกรองหัวหน้าอีกที พอเธอท�างาน 

หามรุ่งหามค�่าจนเสร็จ เฉินอิ๋งก็รับความดีความชอบไปแบบสบายๆ  

แถมยังได้รับค�าชมเชยต่อหน้าคนทั้งชั้นเรียนจากเหล่าโหว

หน้าที่ของรองหัวหน้าก็คือ..เมื่อมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม 

ท�าความสะอาดครัง้ใหญ่ตอนสดุสปัดาห์ ตวัแทนท่ีหวัหน้าชัน้คดัเลอืกไว้ 

แอบหนงีาน หัวหน้าชัน้ก็จะเรยีกตวัรองหวัหน้าไว้ และให้ไล่โทรศัพท์ติดต่อ

เพ่ือนร่วมชั้นทีละคนให้มาท�างาน ต้องถูกคนด่าลับหลังจนจามไม่หยุด 

ครึง่ชัว่โมง แถมต้องถือไม้ถูพ้ืนถูระเบยีงทางเดินชัน้ห้าทัง้ชัน้ ผลปรากฏว่า 

ตอนเปิดประชมุใหญ่ในวนัจนัทร์ ห้องของเธอได้ทีห่น่ึงจากการประเมนิผล

การท�าความสะอาด อธิการบดเีรยีกหัวหน้าชัน้ออกไปตรงหน้าโต๊ะประธาน 
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พูดชมเชยต่อหน้านักศึกษาทัง้มหาวทิยาลยั

หน้าที่ของรองหัวหน้าก็คือ..เมื่อแก๊งสาว 'ติงต๊อง' สี่ห้าคนซึ่งเป็น 

ลกูน้องทีค่อยปกป้องผลประโยชน์ของหวัหน้าชัน้อย่างเหนยีวแน่นพูดว่า

รองหัวหน้าแต่งตัวน่าเกลียด รองหัวหน้ากินหมั่นโถวสองลูกตอนเที่ยง 

ทุกวัน รองหัวหน้าใส่กางเกงสองตัวสลับกันท้ังเทอมอะไรประมาณนี้  

รองหัวหน้าก็จ�าต้องข่มใจไว้ จะโมโหไม่ได้ โดยเฉพาะเวลาท่ีหัวหน้าชั้น 

ย่ืนซาลาเปาโก่วปู้หลี*่ มาให้ ย่ิงต้องย้ิมรบัไว้แล้วยังต้องไม่ลืมพูดขอบคุณ

ด้วย!

อ๋ีอว้ีเป็นคนโง่หรืออย่างไร เธอก็แค่ความจ�าไม่ค่อยดี คุณสมบัต ิ

ด้อยไปนิด หน้าตาจืดไปหน่อย แต่อีคิวของเธอยังอยู่ในระดับปกติดีนะ

ถูกคนใช้ประโยชน์อย่างทนโท่ขนาดนี้แล้ว เธอจะไม่รู้อยู่แก่ใจ 

เลยหรือ

แต่รู ้แล้วจะท�าอะไรได้ เลิกท�า? หากเป็นคนอื่นอาจจะล้มโต๊ะ 

ขว้างเก้าอ้ี แหกปากดังลัน่ว่า 'ฉนัไม่ท�าแล้วโว้ย!' จากนัน้ต่อยหวัหน้าชัน้

สักหมัดให้หงายหลังไปเลย

ทว่าอี๋อว้ีไม่ท�าอย่างน้ัน เฉินอ๋ิงทั้งสวยท้ังอ่อนโยน เป็นที่รักของ 

คนรอบตัวอย่างกับอะไรดี ถ้าเธอรังแกเฉินอิ๋ง คงต้องโดนเพ่ือนร่วมชั้น 

รุมประณามยับแน่ เธอน่ะพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่จนชินเสียแล้ว  

คิดแค่ว่ามุ่งมั่นท�าไปให้ถึงท่ีสุด เลยไม่เคยสร้างปัญหาให้หัวหน้าชั้น 

แม้แต่น้อย ต้ังหน้าต้ังตาเป็นรองหัวหน้าชั้นของเธอไปอย่างเจียมตัว  

เรียนหนังสือและท�างานด้วยความขยันหมั่นเพียร
* ซาลาเปาโก่วปูห้ลี ่ (ซาลาเปาหมาไม่สน) เป็นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงเทียนจนิ ว่ากันว่าซาลาเปาของเจ้าของร้าน 
ทีม่ชีือ่เล่นว่าโก่วจือ่ (หมา) ขายดมีากจนเขาไม่มเีวลาสนใจลกูค้า จงึมคีนล้อว่าหมาขายซาลาเปา ไม่สนใจคน
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ตราบจนวันหน่ึงยามที่อี๋อว้ีจบการศึกษาแล้วเดินอยู่ท่ามกลาง 

ผูค้นขวักไขว่ในส�านักงานจดัหางาน ถึงเริม่นึกเสยีใจทหีลงั หากรู้แต่แรกว่า

งานหายากกว่าที่คิดไว้สิบเท่า ตอนน้ันน่าจะอัดยายน่ันให้น่วมสักตั้ง  

แย่งโอกาสมงีานท�าหลงัเรยีนจบของเธอไปไม่พอ ยังให้เธอเป็นทาสรบัใช้ 

ตั้งสามปี...

"เฮ้ย! มีคนตกตึก"

"ว้าย! เลือด...เลือด..."

"กรี๊ด! ตกลงไปตายแล้ว"

ขณะทีเ่จบ็ปวดอย่างรนุแรงไปทัง้สรรพางค์กาย อีอ๋ว้ียังร�าพึงในใจว่า 

ชาตหิน้าจะไม่ขอเป็นคนโง่อกีเด็ดขาด!
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"เหล่าไป๋ เจ้ามือไม้ว่องไวหน่อยสิ"

"พูดพล่ามอยู่ได้ หรือเจ้าจะท�าเอง"

"ก็ได้ๆๆๆ เจ้าอย่ามือสั่นสิ รีบๆ ยัดนางเข้าไปเร็วเข้า"

เจ็บจัง...

นั่นใครส่งเสียงพูดอยู่กันนะ

อ๋ีอว้ีรู ้สึกเหมือนตนเองกลายเป็นเส้นบะหมี่ท่ีถูกกดออกมาจาก

เครื่องรีดแป้ง ใครก�าลังรัดตัวเธอเอาไว้นะ 

"เรียบร้อย งานส�าเร็จลุล่วง พวกเราไปกันเถอะเสี่ยวเฮย"

"เอ๊ะ? ไม่บอกอะไรนางบ้างหรือ"

"จะบอกอะไรเล่า ไม่ใช่ความผิดของพวกเราสักหน่อย เบื้องบน 

ท�าพลาด ส่งทารกหญิงไม่มีวิญญาณลงมา พวกเราเสียเวลาตั้งนาน 

กว่าจะเสาะหาวิญญาณจากท่ีอืน่ท่ีมดีวงชะตาเข้ากันได้ ถือว่าได้ท�าบญุ 

1
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ท�ากุศลครั้งหนึ่งแล้ว"

"ทีเ่จ้าพูดก็ชอบด้วยเหตผุลด ีจรงิส ิเจ้าให้นางกินของสิง่นัน้แล้วใช่ไหม"

"อ๊ะ! ถ้าเจ้าไม่พูด ข้าคงลืมไป เอาล่ะ เสร็จแล้ว รีบไปกันเถอะ  

นางใกล้จะตื่นแล้ว เกิดมองเห็นพวกเราขึ้นมาจะยุ่ง"

อี๋อว้ีค ่อยๆ ยกเปลือกตาที่หนักอึ้งขึ้น เพียงทันช�าเลืองเห็น 

เงาร่างพร่าเลือนสีด�ากับสีขาวสองสายหายวับไปกับตา

อี๋อว้ีลุกจากพ้ืนขึ้นมานั่งอย่างงุ ่มง่ามแล้วเมียงมองไปรอบกาย  

เหน็ทุง่นาข้าวสาลสีเีหลอืงแซมเขยีวสดุลกูหูลกูตา ไกลออกไปเป็นทิวเขา

สลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นแนวยาวรางๆ มีดวงตะวันแรกรุ่งอยู่เบ้ืองหลัง  

ส่วนตนเองก�าลงันัง่อยู่บนคนันาเอนหลงัพิงต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึง่อยู่ในขณะน้ี

ที่นี่ที่ไหนกัน...

อีอ๋ว้ีเอือ้มมอืไปคล�าท้ายทอยทีเ่จบ็เลก็น้อย พลางทบทวนความจ�า

อย่างละเอยีด ดเูหมอืนก่อนหน้านีก้�าลงัสมคัรงานอยู่ในงานนัดพบแรงงาน

ของส�านักงานจัดหางาน เพราะคนเยอะเกินไป เธอขี้เกียจจะเข้าไป 

เบยีดเสยีด เลยยืนพิงเสาตรงลานชัน้สามรอเพ่ือนท่ีมาด้วยกัน คิดไม่ถึงว่า

จู่ๆ เสาต้นน้ันจะหัก ตัวก็ร่วงดิ่งลงมาจากชั้นสามในชั่วพริบตา ตอนน้ัน 

รู้สึกแค่ว่าหลังจากเจ็บปวดไปทั้งเน้ือท้ังตัว ร่างกายก็ลอยขึ้นช้าๆ พอ 

ก้มหน้ามองพ้ืนอีกทีกลับเห็นคนรูปร่างหน้าตาเหมือนตนเองนอนจมอยู่

กลางกองเลอืด

ใช่แล้วเธอตกตึกลงมาตาย! ทว่าหลังจากนั้นล่ะ

ดูเหมือนเธอจะถูกเจ ้าสองคนที่ปรากฏตัวข้ึนกะทันหันและ 
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เรยีกตนเองว่า 'เฮยไป๋อูฉ๋าง'* ลากตวัไป ผูค้นรอบข้างคลบัคล้ายมองไม่เหน็

พวกเธอ เอาแต่มุงรอบศพพูดซุบซิบกัน คนใส่สูทสีด�ากับสีขาวสองคน 

จงูเธอเดนิไปนานมาก จากนัน้เธอก็หมดสตไิปตอนกลางทางโดยไม่รูต้วั

แต่ว่า...

อีอ๋ว้ียกแขนขึน้ดฝู่ามอืเลก็ๆ เป้ือนดนิเลอะเทอะ ทัง้ยังชายตาไปเห็น 

ท่อนขาสัน้ๆ ใต้เส้ือคลมุป้ายข้างสฟ้ีาเทา เธอกระดิกเท้าเลก็ๆ ทีส่วมรองเท้าผ้า

แบบโบราณสเีหลอืงอ่อนแล้วเอามอืลบูปาก มคีราบน�า้มกูน�า้ลายเหนียวหนืด

ตดิเกรอะกรงั

ใครก็ได้ช่วยบอกทีว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น!

คนตายไปแล้วควรจะไปเกิดใหม่ไม่ใช่หรอื ถ้าไม่ตกนรกก็ขึน้สวรรค์ 

แต่ท�าไมเธอถึงกลายเป็นเด็กคนหนึ่ง! หน�าซ�้ายังเป็นเด็กท่ีแต่งตัวแบบ 

คนโบราณด้วย!

อ๋ีอว้ีขมวดคิว้เริม่ต้นขบคดิในหวั เพียงรูส้กึเจบ็แปลบตรงท้ายทอย 

ภาพพร่ามัวบางอย่างก็ไหลเข้ามาในห้วงสมองเร็วร่ีดุจกระแสน�้า... 

หมูบ้่านเลก็ๆ สตรกีลางคนในชุดโบราณสีหน้าเตม็ไปด้วยความรกัใคร่เมตตา 

เดก็ชายท่ีส่งย้ิมกว้างให้นาง กับเด็กชายทีก้่มหน้าก้มตาอ่านต�าราเป็นนจิ 

ยังมสีายตาเวทนา สายตารงัเกียจเดียดฉนัท์...

อี๋อว้ีคับอกคับใจ แม้มันจะน่าเหลือเชื่อมาก แต่ความเป็นจริงกับ

ความทรงจ�าไม่ปะติดปะต่อเมือ่ครูน้ี่บอกเธออย่างชดัเจนแล้วว่าเหตกุารณ์

* เฮยไป๋อู๋ฉาง เป็นค�าเรียกยมทูตด�ายมทูตขาว 'เฮย' มาจากค�าว่า 'เฮยเทียน' แปลว่ากลางคืน 'ไป๋' มาจาก 
ค�าว่า 'ไป๋เทยีน' แปลว่ากลางวนั 'อูฉ๋าง' แปลว่าไม่ย่ังยืนแน่นอน รวมกันจงึมคีวามหมายว่า 'ชวิีตไม่แน่นอน  
ทกุคนพร้อมตายได้ทกุเวลาทัง้กลางวนักลางคนื' ทัง้สองไปไหนมาไหนด้วยกนั มหีน้าท่ีตามเก็บวิญญาณของ 
ผู้หมดอายุขัย ตามศาลเจ้ามักมีภาพวาดหรือรูปปั้นตนหน่ึงใส่ชุดขาวทาหน้าขาว อีกตนใส่ชุดด�าทาหน้าด�า  
จึงเรียกอีกชื่อว่ายมทูตหน้าขาวหน้าด�า
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ในตอนน้ีคือการข้ามมติิทีเ่หน็กันบ่อยๆ ตามอนิเตอร์เนต็ช่วงน้ี คดิไม่ถึงว่า

หลายวันก่อนเธอยังพูดเล่นกับเพ่ือนว่าอยากย้อนเวลากลบัไปสมยัราชวงศ์ชงิ

สัง่สอนยายแก่ตวัร้ายอย่างพระนางฉือสี*่ สกัตัง้ กรรมก็ตามสนองทนัตาเห็น

ขนาดนี้

เธอเพ่ิงเรียนจบมหาวิทยาลัยปีนี้ในสาขาภาษาและวรรณคด ี

ด้วยผลการเรียนปานกลาง เดิมทีต้ังใจว่าจะหางานด้านเอกสารเป็น

พนักงานบริษัทสบายๆ แต่คนที่มีคุณสมบัติธรรมดาอย่างเธอต้อง 

เผชญิกับการฟาดฟันแย่งงานกันอย่างโหดร้าย งานยังหาไม่ได้ คิดไม่ถึงว่า

อบุตัเิหตุครัง้เดียวจะพาเธอเข้าร่วมทัพผูเ้ดนิทางข้ามเวลา ถูกส่งตวักลบัสู่

ยุคโบราณด้วย ไม่รู้ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายกัน

ถึงเธอเป็นเดก็ก�าพร้าท่ีไม่มใีครให้ห่วงหาอาทร แต่ไม่ได้อยากย้อนเวลา

กลับมาอยู่ในสังคมโบราณท่ีไม่มีสิทธิมนุษยชนข้ันรุนแรงหรอกนะ ดีท่ี 

แม้เธอไม่นบัว่าฉลาด ทว่ามข้ีอดทีีส่ดุอยู่อย่างคอืปรบัตวัตามสภาพแวดล้อม 

ได้เก่ง และส�าหรับชาวทะลุมิติย้อนอดีต น่ีเป็นคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐาน 

ที่จะขาดเสียไม่ได้เลย

เมือ่อีอ๋ว้ีเริม่ยอมรบัความจรงิได้และคดิตกแล้ว ความต่ืนตระหนกในใจ

ค่อยๆ สงบลงบ้าง ทางหนึ่งใช้แขนเสื้อเช็ดน�้ามูกบนดวงหน้าเล็กๆ ออก 

จนเกลีย้ง ทางหน่ึงตรกึตรองถึงสถานการณ์ตรงหน้า

เมือ่ขยับขาเลก็ๆ แล้ว อ๋ีอวีก็้ลอบระบายลมหายใจเฮอืกหน่ึง ยังดีที่

เป็นผูห้ญิง ไม่อย่างน้ันเธอไม่รูจ้รงิๆ ว่าจะเผชญิหน้ากับส่วนท่ีงอกเพ่ิมออกมา

อย่างไร ถึงการย้อนอดตีไม่ได้เป็นความประสงค์ของเธอ แต่คนท่ีตายไปแล้ว 

* พระนางฉือสี่ หมายถึงซูสีไทเฮา
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ได้มชีวิีตใหม่อกีครัง้ก็นบัเป็นเรือ่งน่าดีใจ

เธอได้รับความทรงจ�าของร่างร่างนี้มาแล้ว กระน้ันพอนึกไปถึง 

ภาพเหล่านั้นกลับรู ้สึกคล้ายดูการฉายภาพนิ่ง ไม่ใช่แค่ว่ามันเป็น 

ความทรงจ�าของคนอืน่ เหตผุลข้อส�าคญัทีส่ดุคือร่างร่างน้ีเป็นเด็กสมองพิการ

ตัง้แต่แรก! ซ�า้ร้ายยังอยู่ในจ�าพวกท่ีพูดไม่เป็น กล้ันอจุจาระปัสสาวะไม่ได้

ด้วย หรอืเพราะเป็นอย่างน้ี เธอถึงข้ามมติิมาสิงอยู่ในร่างนีไ้ด้อย่างราบร่ืน

เธอไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา แต่อย่างน้อยๆ วรรณคดีก็มี 

ส่วนเก่ียวโยงกับประวัติศาสตร์นิดหน่อย จากความทรงจ�าบางส่วนของ

ร่างกายนี้บอกให้รู ้ว่าปีนี้ฮ่องเต้พระองค์ใหม่เพ่ิงขึ้นครองราชย์ และ 

เปลี่ยนชื่อรัชศกเป็นเจินกวน ถ้าอย่างนั้นดูเหมือนว่าขณะน้ีจะเป็น 

ยุคราชวงศ์ถังทีเ่จรญิรุง่เรอืงและแขง็แกร่งย่ิงใหญ่ทีส่ดุของประวตัศิาสตร์จนี

ตอนอยู่ในยุคปัจจบุนั อ๋ีอว้ีเคยอ่านค�าอธิบายเกีย่วกับปรากฏการณ์

การข้ามมิติมาก่อน ถ้าเธอย้อนกลับไปในช่วงประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เดิม  

ว่ากันตามทฤษฎีปรทิรรศน์คุณปู่* แล้ว เธอจะไม่มตีวัตนอยู่ ดงันัน้เวลาน้ี 

เธอน่าจะอยู่ในมิติเวลาที่ใกล้เคียงกับราชวงศ์ถังมากถึงจะถูก

ไม่ส�าคัญว่าที่นี่เป็นราชวงศ์ถังที่แท้จริงหรือไม่ เธอมีชีวิตอยู่ 

ได้อย่างไม่คาดฝัน ถือเป็นข่าวดีที่สุดในตอนนี้แล้ว

ไม่ง่ายกว่าจะเชด็ใบหน้าเลก็ๆ ท่ีเหนยีวเหนอะหนะจนสะอาดสะอ้าน 

พอเชด็หน้าเสรจ็อีอ๋ว้ีก็ชกักลุ้มใจ ผนืนากว้างใหญ่ขนาดนีก้ลบัไม่มใีครสกัคน 

* ทฤษฎีปริทรรศน์คุณปู ่ (Grandfather paradox) เป็นหน่ึงในทฤษฎีเก่ียวกับการเดินทางข้ามเวลา ซึ่งเป็น
ค�าถามของนกัปรชัญาท่ีจะแย้งว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นเรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ โดยยกตัวอย่างว่าจะเกิดอะไรขึน้ 
ถ้าคนคนหนึ่งจะย้อนกลับสู่อดีต และฆ่าปู่ของตนเองก่อนที่พ่อของตนจะเกิด จึงเป็นที่มาของชื่อนี้
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ในความทรงจ�าของเด็กหญิงผู้นี้ก็ไม่มีเส้นทางกลับบ้าน หรือนางต้อง 

จับเจ่าเฝ้ารออยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดเด็กคนนี้แอบว่ิงออกมาเอง แล้ว 

ต้องรออกีนานแค่ไหนกว่าคนในครอบครวัของนางจะออกตามหาเล่า

เสยีงท้องร้องดังโครกครากท�าให้อ๋ีอวีว้้าวุ่นใจ รอคนน่ะเร่ืองเลก็ แต่

หวิข้าวน่ีสเิรือ่งใหญ่ หวังแค่ว่าอย่าให้นานเกินไปนกักว่าท่ีคนในครอบครัว

ของเด็กคนนี้จะหาคนเจอ

คิดถึงตรงนี้ไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงร้องเรียกไกลๆ ระลอกหน่ึง นาง 

เงยหน้าข้ึนมองไป เห็นเด็กโตคนหนึ่งวิ่งตะบึงมาตามคันนาที่เรียงราย 

เป็นระเบยีบตรงเข้ามาหา ระหว่างทางยังย�า่เหยียบรวงข้าวสาลตีายราบ 

ไปตั้งเท่าไหร่ก็สุดรู้

"โธ่เสี่ยวอว้ี!" เด็กชายวิ่งมาตรงหน้านาง มือหนึ่งเท้าเอวหายใจ 

หอบแฮกๆ มือหนึ่งดึงแขนเล็กๆ พลางพูดเสียงขาดเป็นห้วงๆ "เจ้า... 

ท�าให้ข้าตกใจแทบตาย ข้า...ข้าบอกให้เจ้า...รอข้าอยู่ตรงปากทางหมูบ้่าน

มิใช่หรือ...ไฉนเจ้าวิ่งมาในทุ่งนาเล่า"

อีอ๋ว้ีนิง่คดิแล้วไม่ได้อ้าปากพูด ถึงอย่างไรตอนนีน้างเป็นเดก็หญิง 

ทีอ่ายุสีข่วบแล้วยังพูดไม่เป็น ส่วนเดก็ชายพูดติดส�าเนียงกวนจงเบือ้งหน้าน้ี 

ตรงกับคนคนหน่ึงในความทรงจ�าของเดก็หญิง เขาตวัสงูกว่านางไม่น้อย 

ท่าทางน่าจะอยู่ในวยัสกัแปดเก้าขวบ สวมชดุผ้าเน้ือหยาบ เรือนผมสดี�า 

รวบขึ้นใช้เชือกผูกผมเส้นหนึ่งรัดไว้กลางกระหม่อม ผิวหน้าท่ีกร�าแดด 

จนคล�้าเล็กน้อยเป็นสีแดงเรื่อๆ เพราะออกแรงวิ่ง ดวงหน้าน้อยๆ นั่น 

ดูน่ารักน่าเอ็นดูอย่างกับเจ้าหนูเสี่ยวเจิ้งไท่* คนคนน้ีน่าจะเป็นหลูจวิ้น  
* เจ้าหนูเจิ้งไท่ หรือหนูน้อยโชทาโร่ เป็นตัวละครเอกในการ์ตูนเรื่องเทตสึจิน หุ ่นเหล็กหมายเลข 28  
ภายหลังหมายถึงเด็กผู้ชายที่หน้าตาน่ารักหล่อเหลา
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พี่รองของนางแล้ว

"ไปเถอะ พวกเรารีบกลับบ้านกัน ไม่เช่นนั้นประเด๋ียวท่านแม่ 

กลับมาจากตลาด รู้ว่าข้าว่ิงออกมาไกลแล้วยังพาเจ้ามาด้วย มีหวัง 

ฉวยไม้กวาดมาตีข้าตายเป็นแน่"

หลูจวิ้นเปลี่ยนไปจับมือเล็กๆ ที่ด�าสกปรกของนาง นางชักมือ 

หลบไม่ทนั น�า้มกูเปรอะเต็มมอืเขา แต่เขาแค่กุมกระชบัมอืนางคล้ายไม่ใส่ใจ 

ทั้งสองเดินตามกันไปบนคันดินคับแคบมุ่งหน้าไปทางภูเขา

ออกจากทุ ่งนาแล้วเดินต่อไปอีกเกือบหน่ึงเค่อ* ถึงมองเห็น 

หมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลนักจากบนเนินเขาเตี้ยๆ จุดหนึ่ง มีดงไม้เขียวขจี

รายล้อมอยู่รอบนอก ตรงกลางมซีุม้ประตใูหญ่ก่อจากเสาไม้สองต้นและ 

มงุหลงัคาด้วยฟาง แผงรัว้ไม้ทอดตวัเป็นแนวออกไปสองข้าง ทางด้านหลงั

ของหมูบ้่านตดิกับเทือกเขาเขยีวชอุม่ทีม่องเหน็จากทุ่งนา ทัว่อาณาบรเิวณ

สะอาดเรยีบร้อย ดทู่าทางน่าจะมคีนอยูอ่าศยัประมาณย่ีสบิกว่าเหย้าเรอืน

ขณะน้ีอี๋อวี้ยังตัวเล็กอยู่ เดินมาตั้งนานขนาดนี้ย่อมรู้สึกอ่อนเปล้ีย 

เป็นธรรมดา ทัง้ทีใ่กล้ถึงรอมร่อ นางกลบัรูส้กึขาแข็ง หนังตากระตกุรกิๆ  

จงึก้าวเท้าช้าลงอย่างช่วยไม่ได้ ด้านหลจูว้ินพลันคลายมอืซ้ายท่ีจับจูงนาง 

ไว้ อุม้นางลอยขึน้จากพ้ืนพร้อมกล่าว "เพ่ิงสงัเกตเห็นว่าวันนีเ้จ้าเป็นเดก็ดี 

เพียงนี้! เหนื่อยแล้วกระมัง พี่รองอุ้มเจ้ากลับไปนะ"

อ๋ีอว้ีอึ้งงันไปครู่หน่ึง จวบจนเด็กชายย่างเท้าออกเดินไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง นางถึงขยับตัวที่แข็งเกร็งอยู่สักหน่อยเอนลงพิงอกเขา 

อย่างโอนอ่อน สองมือยังอดโอบรอบคอเขาไว้ไม่ได้

* เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที

Page ��������� 1.indd   20 8/10/2562 BE   16:40



21

ซานเยวี่ยกัั่ว

นับแต่พบว่าตนเองย้อนกลับสู ่อดีตและยอมรับความจริงได้  

จนกระทั่งถูกคนในครอบครัวของร่างกายนี้อุ ้มเอาไว้ คลับคล้ายว่า 

ความหวาดหว่ันว้าวุน่ใจทีน่างท�าเป็นลมืไปเสียเร่ิมมทีท่ีาว่าจะเลือนหายไป

แล้ว

นีท่�าให้นางหวนคิดถึงตอนเด็กๆ ท่ีพอเดนิจนเหน่ือยแล้วมกัหยุดพัก

ข้างทางคนเดียว มองเด็กคนอื่นที่ซบอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่พ่ีน้อง  

ยามน้ันนางยังมโนภาพว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างไร บัดนี้ดูเหมือนนาง 

พอจะเข้าใจได้แล้วว่าเหตุใดเด็กท่ีถูกอุ้มไว้ล้วนหัวเราะอย่างเบิกบานใจ 

คงเพราะได้รับความเอาใจใส่สินะ

ตัง้แต่แรกเริม่นางมองเรือ่งการย้อนกลบัสูอ่ดีตน้ีจากมมุของตนเอง

เท่านั้น ไม่ได้คิดเลยสักนิดว่าเด็กหญิงที่ถูกนางยึดครองร่างกายไว้ไปอยู่ 

แห่งหนใด แต่พอตอนนี้ได้รับความรักจากคนในครอบครัวของอีกฝ่าย 

ความรู้สึกละอายใจถึงผุดขึ้นมาจางๆ

ทว่าสถานการณ์ในยามนี ้นางก็สดุปัญญาจะเปลีย่นแปลงแก้ไขอะไร 

ได้ ถ้าให้เลอืกว่าจะใช้ชวีติเป็นเดก็หญิงคนน้ีต่อไปหรือคืนร่างให้เจ้าของเดิม 

นางคงไม่ยอมหลกีทางให้แน่นอน นางท�าได้เพียงอวยพรให้เดก็หญิงผู้น้ัน 

ได้ไปอยู่ในร่างใหม่ทีดี่ๆ ไม่ต้องเป็นคนปัญญาอ่อนอกีต่อไป ถ้าจะให้นาง

รูส้กึผดิในใจมากไปกว่านี ้ คงเป็นเช่นค�ากล่าวว่ากระต่ายตายหมาจิง้จอก

ร้องไห้* เท่านั้นเอง ถึงอย่างไรนางก็มิใช่คนประเสริฐถึงข้ันเสียสละตน 

เพื่อผู้อื่น

* กระต่ายตายหมาจิ้งจอกร้องไห้ เป็นส�านวน หมายถึงเห็นอกเห็นใจคนที่มีชะตากรรมเดียวกัน
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หลูจว้ินอุ ้มอ๋ีอว้ีเดินต่อไปอีกระยะหน่ึงจนเข้าสู ่หมู ่บ้าน นาง 

พิงซบอกเขาพลางแอบมองส�ารวจภายในหมูบ้่านแห่งนี ้ เรอืนแทบทกุหลงั

ล้วนมลีานไม่เลก็ไม่ใหญ่อยู่หน้าประต ู บ้างก่อก�าแพงดนิเตีย้ๆ ล้อมชัน้หนึง่ 

บ้างเพียงล้อมรั้วก้ัน ด้านในเป็นตัวเรือนหลังคาแบนเรียบปูกระเบื้อง 

หน้ากว้างไม่ก่ีช่วงเสาดูว่างโหรงเหรง แล้วก็เพิงทีก่่อข้ึนเป็นคอกเล้ียงสัตว์ 

สตรวัียกลางคนสองสามคนน่ังจบักลุม่กันอยู่รมิถนนท�างานเย็บปักถักร้อย

ในมอืไปพลาง พิศดนูางกับหลูจวิน้ท่ีเดินผ่านมาไปพลาง พวกนางแต่งกาย

ด้วยชดุทีค่ล้ายคลงึกันและมแีค่สามสคืีอขาว เหลอืง เทา

อี๋อว้ีถูกสตรีวัยกลางคนพวกน้ันมองด้วยสายตาเวทนาบ้าง  

รงัเกียจเดยีดฉนัท์บ้างจนรูส้กึอดึอดั นางซกุหน้ากับบ่าของหลจูว้ิน แต่แล้ว 

พอนกึถึงอายุของตนเองข้ึนมา รูส้กึว่าท�าท่าแบบนีน่้าขายหน้าอยู่สกัหน่อย

จริงๆ จึงยกศีรษะตั้งขึ้นดังเก่า เพียงแต่ไม่สบตากับพวกนาง

2
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ทันใดน้ันหลูจว้ินท่ีอุ้มนางอยู่หยุดฝีเท้าลงตรงหน้าประตูลานเล็ก

ของเรือนชาวนาหลังหน่ึง นางสัมผัสถึงความผิดปกติได้จึงหันหน้าไปดู 

แวบแรกก็มองเหน็สตรกีลางคนในชดุสเีทาเรยีบง่ายหมดจดยืนอยู่ตรงนัน้

เดิมทีสตรีผู้นี้ท�าหน้าน่ิวคิ้วขมวดถลึงตามองเด็กชาย ครั้นแลเห็น

สายตาเพ่งพินิจของบตุรสาว ดวงตาคู่น้ันละมนุลงประหน่ึงน�า้แข็งละลาย

ในฤดูใบไม้ผลิก็ไม่ปาน สีหน้าสีตาเปี่ยมไปด้วยร่องรอยอ่อนโยน นางคือ 

มารดาของอี๋อวี้ที่ใครๆ เรียกขานกันว่า 'หลูเอ้อร์เหนียง'

จะกล่าวไปแล้วหลูซือ่* ผู้น้ีเป็นหญิงท่ีหาพบได้ยากย่ิง เมือ่สีปี่เศษทีแ่ล้ว

นางโยกย้ายจากแถบกวนจงมายังหมู่บ้านเล็กๆ ที่ชื่อว่าหมู่บ้านเค่าซาน 

ในเขตสู่จงแห่งนี้ ยามนั้นนางพาลูกมาสองคน ซ�้ายังตั้งครรภ์เจ็ดเดือน  

บอกว่าตนเองเป็นหญิงม่าย พอสามตีายแล้วถูกตระกูลของสามขีบัไล่ไสส่ง  

นางซือ้เรอืนท่ีมอียู่เดิมหลงัหน่ึงต่อจากผูใ้หญ่บ้าน ซึง่ก็คอืเรือนหลงัน้อย 

ที่พวกนางอาศัยอยู่ในเวลานี้ ทั้งยังซื้อหาท่ีนาว่างเปล่าสามสิบหมู่**  

ตรงข้างหมูบ้่านไว้ และจ้างชาวนาปลกูข้าวเก็บเก่ียวผล ก็พอมกิีนอิม่ท้อง

ไปได้ทั้งปี

ในความทรงจ�าของอี๋อว้ีมีภาพของหลูซื่อปักผ้าเช็ดหน้าหรือ 

เย็บพ้ืนรองเท้ามากมาย ยังมีท่าทางของนางยามสอนหนังสือบุตรชาย  

หญิงชาวนาสามัญนางหนึ่งทั้งปักผ้าเป็นทั้งอ่านออกเขียนได้ ซ�้ายัง 

อบรมสอนส่ังบตุรชายได้ ถือเป็นสตรท่ีีดเีลศิโดยแท้ ก็ไม่รู้ว่าเป็นตระกูลใดกัน 

ที่ขับไล่หญิงม่ายผู้มีความสามารถเพียบพร้อมเย่ียงนี้ อีกทั้งยอมให้นาง 

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
** หมู ่หรอืไร่จนี เป็นหน่วยวัดพ้ืนทีข่องจนีในสมยัโบราณ 1 หมูเ่ทยีบขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 666.67 ตารางเมตร
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พาบุตรชายมาด้วยอีก

หลูซื่อสืบเท้าสองก้าวเข้ามาอุ้มอี๋อว้ีที่ทบทวนความหลังอยู่มาจาก

วงแขนของหลูจวิ้น เอามือหนึ่งรองใต้บั้นท้าย อีกมือหนึ่งประคอง 

ตรงบัน้เอวของบตุรสาว ให้นางได้ซกุตัวแนบชดิอ้อมอกตน ปากก็ส่งเสยีง

กล่อมเบาๆ "อวี้เอ๋อร์กลับมาแล้ว"

สิ่งที่น่าสังเกตคือชื่อของนางยังคงเป็นอี๋อว้ี อีกท้ังหลูซื่อคงจะ 

ไม่พึงพอใจตระกูลของสามีมากถึงให้ลูกทั้งสามคนเปลี่ยนมาใช้แซ ่

ตามตนเอง ช่างเป็นมารดาที่เข้มแข็งเหลือหลายจริงๆ

หลซูือ่อุ้มนางไว้ด้วยท่วงท่าทีดี่กว่าหลจูว้ินมาก นางมใิช่คนหน้าบาง

มาแต่ไหนแต่ไร จงึไม่มคีวามรูส้กึว่ายึดครองมารดาผูอ้ืน่ไป กลบัอิม่เอมใจ

กับความรักในครอบครัวที่ไม่เคยมีมาก่อนนับต้ังแต่เกิดมาย่ีสิบกว่าปี  

มนัไม่ต่างจากความรูส้กึตอนทีห่ลจูว้ินอุม้นางเมือ่ครู่น้ี เพียงแต่อ้อมกอด

ของมารดาท�าให้นางอบอุ่นเป็นสุขยิ่งกว่า

หลูซื่ออุ้มอ๋ีอว้ีก้าวเข้าสู่เรือนแล้วเข้าไปในห้องห้องหน่ึง หลูจว้ิน 

ที่ด้านหลังก็เดินก้มหน้าตามเข้ามา นางวางตัวบุตรสาวลงบนเตียง 

ไม้กระดานซึง่ต้ังชดิผนังในห้องอย่างเบามอื จากนัน้สาวเท้าไปทีล่านเรือน 

หยิบไม้กวาดอันใหญ่ถือไว้ในมือเดินย้อนกลับมาแล้วหวดใส่หลูจวิ้น

เขาก็ใจเด็ด ยืนอยู ่ในห้องยอมให้นางฟาดหลังทีแล้วทีเล ่า 

โดยไม่ปรปิากร้องสกัแอะ หลซูือ่ตีไป ปากก็พูดส่ังสอนไป "ข้าเรียกให้เจ้า 

เฝ้าน้องเอาไว้ เจ้ากลับพานางไปข้างนอก เหตุใดถึงอยู่ไม่สุขแบบนี้"

นางตีไปเจ็ดแปดที สุ้มเสียงก็เจือรอยสะอื้น "สมองของอว้ีเอ๋อร ์

ไม่ค่อยปกติ เจ้ายังพานางออกไปว่ิงเพ่นพ่าน นิสัยเจ้าเป็นเย่ียงน้ี  
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เกิดท�านางพลัดหายไปจะให้ข้าท�าอย่างไร" หลูซ่ือกล่าวเสียงเครือ มือก็ 

ผ่อนแรงลงหลายส่วน นางหวดไม้กวาดอีกสองที ก่อนจะนั่งแปะลง 

บนธรณีประตู เริ่มสะอื้นไห้เบาๆ

พอนางร้องไห้แบบน้ีกลับท�าให้หลูจว้ินสะดุ้งตกใจ เขาหมุนกาย

คกุเข่าให้มารดาเอ่ยอย่างแตกต่ืนลนลาน "ท่านแม่อย่าโมโหเลยนะขอรบั 

เป็นจว้ินเอ๋อร์ไม่ดีเอง ไม่ควรเห็นแก่เล่นสนุก ท่านแม่อย่าร้องไห้เลย  

ตีข้ายังดีเสียกว่า" เห็นมารดาเอาแต่ร�่าไห้ไม่แยแสตน เขาสะบัดมือ 

ตบหน้าตนเองแรงๆ แล้วกล่าวต่อ "ลูกสมควรตาย!"

ฝ่ามือท่ีสองของเขายังไม่ทันกระทบแก้มก็ถูกหลูซื่อขวางไว้ 

อย่างว่องไว นางคว้าตัวบุตรชายมาไว้ในอ้อมอก ทั้งคู่กอดกันร้องไห้ 

จนลืมเลือนอี๋อวี้บนเตียงไปชั่วขณะ 

เวลาน้ีอีอ๋ว้ีถึงหายตกตะลงึจากการลงโทษเฆีย่นตใีนครอบครัว นาง

มองดูเหตุการณ์ตรงหน้าโดยไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไรดี ถึงอย่างไรนางก็เป็น 

คนในครอบครวันี ้ เหน็พวกเขาเสยีใจถงึปานน้ัน พาให้ในใจเจบ็แปลบปลาบ

เป็นระลอก พอร้อนใจขึ้นมาก็ส่งเสียงเรียกค�าหนึ่งโดยไม่ยั้งคิด "แม่!"

ราวกับนางใช้เรี่ยวแรงสุดตัวถึงเปล่งเสียงเรียกค�านี้ออกมาได้  

มาตรว่าเสียงจะแหบพร่าทว่าชัดเจนมาก ชั่วอึดใจเดียวสองคนที่ยัง 

ร ้องห่มร้องไห้อยู ่หันหน้ามามองพร้อมกัน ในดวงตาของพวกเขา 

ทัง้คล้ายตกใจแกมยินดี ทัง้คล้ายงุนงงระคนกังขา บนัดาลให้บรรยากาศ

ชวนปวดใจผ่อนคลายไปด้วย

หลังจากอี๋อว้ีส่งเสียงเรียกไปแล้วนึกเสียใจทีหลังอยู่สักหน่อย  

แม้นางไม่ต้ังใจจะแสร้งท�าปัญญาอ่อนต่อไป แต่ไม่ได้คิดจะ 'หายดี'  
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อย่างรวดเร็วเพียงน้ี กระนั้นเมื่อเห็นแววยินดีปรีดาในดวงตาของ 

สองแม่ลูกคู่นั้น นางใจอ่อนยวบโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ช่างเถิด หายดีก็หายดี 

เวลานีน้างยึดครองร่างกายผูอ้ืน่ไปแล้วก็ต้องท�าหน้าท่ีทีส่มควรท�าให้ดทีีส่ดุ

คนท่ีตั้งสติได้ก่อนคือหลูจว้ิน เขาตะกายลุกพรวดขึ้นจากพ้ืน 

พุ่งเข้ามาคว้าหมบัทีแ่ขนนาง พูดเสยีงร้อนรน "เสีย่วอว้ี เมือ่ครูน่ีเ้จ้าเรยีก

ท่านแม่แล้วใช่หรือไม่ ใช่หรือไม่เสี่ยวอวี้"

อี๋อวี้เห็นเขาท�าสีหน้าตื่นเต้น พอเอี้ยวคอไปยังมองเห็นดวงตา 

บวมแดงเรื่อๆ ของหลูซื่อก�าลังจับจ้องตนเองเขม็ง นางย่ิงใจอ่อนลง 

อย่างสุดระงับ

ด้วยเหตุนี้นางอ้าปากเรียกแม่อีกค�าโดยปราศจากความลังเลใดๆ 

ครานี้แม่ลูกสองคนดีอกดีใจเจียนคลั่งกันเลยทีเดียว 

หลูจวิ้นอุ้มนางไว้แล้วเริ่มหัวเราะร่า ฝ่ายหลูซื่อก้าวฉับๆ เข้ามา 

แย่งตวันางไปไว้กับอ้อมแขนตนเอง ตะแคงตวัลงน่ังบนเตยีงแล้ววางนางไว้

บนตัก พูดกับนางอย่างตื่นเต้น "อวี้เอ๋อร์ เรียกแม่อีกค�านะ เรียกแม่สิ"

อีอ๋วีส่้งเสยีงเรยีกติดๆ กันสองครัง้อย่างว่าง่าย ถงึกับส่งผลให้หลูซ่ือ

อุ้มชูตัวนางขึ้น และร้องตะโกนซ�้าๆ ด้วยความคึกคักร่าเริง "อวี้เอ๋อร ์

พูดเป็นแล้วๆ ลูกรักของแม่พูดเป็นแล้ว"

เห็นหลูซื่อปลาบปลื้มปีติจากส่วนลึกของจิตใจ อ๋ีอว้ีเริ่มรู้สึกล�าคอ 

ตบีตนั กระแสอารมณ์บางอย่างท่ีไม่เคยมมีาก่อนเอ่อท้นตรงกลางอกช้าๆ 

ทั้งที่รู้ดีว่าอีกฝ่ายหาได้มีความรู้สึกน้ีต่อวิญญาณที่มาจากพันปีข้างหน้า

อย่างตน แต่นางยังต้ืนตนัใจอยู่ด ีหวังจากใจจริงว่าสายสมัพันธ์น้ีจะเป็น 

ของตนเอง ไม่ว่านางจะวางท่าเฉยเมยอย่างไร ปากพูดว่าความรักในครอบครัว
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ไม่ส�าคญัอย่างไรสกัเพียงใด เดก็ก�าพร้าคนหน่ึงอย่างนางกลบัปรารถนา

ความอบอุน่ในครอบครวัอยู่ในใจเสมอมา ยามนีก็้อนุญาตให้นางได้ยึดครอง

ความผกูพันท่ีเดมิมไิด้เป็นของของตนเองเหล่านีไ้ว้ แสร้งท�าเป็นว่าท้ังหมดน้ี 

เป็นของของนางอย่างเห็นแก่ตัว

"เสี่ยวอวี้ เรียกพี่ชายสักค�า เรียกพี่ชายสิ"

"ใช่ เรียกพ่ีชายสิ" หลูซื่อวางนางลงน่ังบนตักอีกครั้ง หลูจวิ้น 

ขยับเข้ามาใกล้ ทั้งคู ่มองนางด้วยแววตาคาดหวัง นี่ท�าให้หลูอี๋อว้ี 

ซึ่งมีอายุย่ีสิบกว่าแล้วยังต้องแสร้งท�าเป็นเด็กหน้าแดงด้วยความอาย

น้อยๆ แต่นางยังคงเรียกพ่ีชายค�าหนึ่งอย่างเชื่อฟัง พอเห็นเด็กชายย้ิม 

จนปากแทบฉีกถึงหู รวมถึงน�้าตาแห่งความปลาบปล้ืมที่นองหน้าหลูซื่อ

แล้ว นางก็คลี่ยิ้มไปด้วยอย่างสุดจะห้าม

นางรู ้สึกจริงๆ ว่าตนเองโชคดีมากที่หลังจากตกตึกตายแล้ว 

ย้อนเวลากลับมาในยุคโบราณ กลบัได้รบัความรกัในครอบครัวท่ีปรารถนา 

มาโดยตลอด

จะไม่ให้นางรู้สึกโชคดีได้อย่างไรเล่า ถึงช่องว่างระหว่างยุคสมัย 

ยังคงอยู่ กระนั้นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นตรงหน้าท�าลายก�าแพงในใจ 

ของนางลงแล้ว ไม่ว่านางจะมายังท่ีแห่งนีไ้ด้อย่างไร ในเมือ่สวรรค์ส่งนาง

มาที่นี่ นางก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเป็นเด็กหญิงคนนี้อยู่ต่อไป

คิดได้เช่นนี้ ความรู ้สึกผิดก่อนหน้าน้ีย่ิงลดน้อยลง นางไม่ใช ่

คนเหน็แก่ตัว แล้วก็ไม่ชอบดันทรุงั มวันกึละอายใจทีค่รอบครองความสุข

ของคนอื่นไว้ อีกทั้งจะไม่ปล่อยให้ตนเองจมจ่อมกับความสับสนทุกข์ใจ  

แต่ไรมานางคิดอะไรง่ายๆ พยายามใช้ชวิีตอย่างสบายๆ ไม่ไปหมกมุน่กับ
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เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว บัดนี้นางแค่อยากพยายามเป็น 'อี๋อว้ี' ในยุคอดีตนี ้

ให้ดีๆ

เมือ่หลซูือ่สงบอกสงบใจลงได้บ้างในทีส่ดุ นางก็วางตัวอ๋ีอว้ีในอ้อมแขน 

ลงน่ังกลับไปบนเตียง และไต่ถามบุตรชายข้างกายด้วยน�้าเสียงฉงนใจ  

"นี่มันเกิดอะไรขึ้น เจ้าพานางออกไปข้างนอกคราเดียวกลับมาก็หาย 

เป็นปกตดิแีล้ว"

หลูจว้ินเกาหัวอย่างงุนงงพลางพูดตอบ "ข้าก็ไม่รู้ขอรับ บอกแล้ว

ท่านแม่อย่าตข้ีาอกีนะ เจ้าอ้วนหลวิทีอ่ยู่ทางตะวันออกของหมูบ้่านชวนข้า 

ไปเล่นที่คันนา ข้าเลยพาเสี่ยวอวี้ไปด้วยกัน ตอนหลังเขาด่าน้องเล็กว่า

ปัญญาอ่อน ข้าโมโหขึ้นมาเลยชกต่อยกับเขาจนไม่ได้จับตาดูไว้นางก็

หายตวัไป ตอนน้ันข้าร้อนใจแทบตาย ตามหาอยู่นานสองนานถงึหานางพบ

ในทีน่าของบ้านเรา ท่านแม่รูห้รอืไม่ พอข้าพานางกลบัมาจากทีน่ั่น นาง 

เป็นเดก็ดกีว่าทีผ่่านมามาก ไม่มนี�า้ลายไหลยืดเลอะเทอะแล้วยังเดนิเอง

ด้วยขอรับ"

หลูซ่ือฟังเขาพูดแล้วตอนแรกอยากจะบันดาลโทสะ ต่อมากลับ 

ข่มอารมณ์ชัว่แล่นไว้ ขมวดคิว้ตรกึตรองเป็นนาน ก่อนหนัไปพูดเสยีงอ่อนโยน

กับอีอ๋ว้ีช้าๆ ทลีะค�าอย่างไม่แน่ใจ "อวีเ้อ๋อร์ เจ้าฟังท่ีแม่พูดเข้าใจหรือไม่"

อีอ๋ว้ีน่ิงคิดแล้วเหน็ว่าในเมือ่ตอนนีไ้ม่ต้องแกล้งปัญญาอ่อน ก็ท�าตัว

เป็นเด็กปกติคนหนึ่งไปเลยแล้วกัน ถึงอย่างไรเวลาน้ีนางมีอายุสี่ขวบ 

เป็นวัยทีพู่ดคุยโต้ตอบกับคนอืน่ได้แล้ว ด้วยเหตน้ีุนางพยักหน้ากับหลซูือ่

เป็นเชิงบอกว่าตนเองเข้าใจค�าพูดของอีกฝ่าย

หลูซื่อเห็นปฏิกิริยาตอบกลับนี้แล้วผลิยิ้มอีกครา
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"แล้วอว้ีเอ๋อร์จ�าเรื่องเมื่อก่อนได้หรือไม่" หลูซื่อซักถามต่อ ดูท่า 

นางกลัวว่าบุตรสาวหายดีแล้วจะลืมเรื่องราวตอนที่ปัญญาอ่อนไป  

ตามหลักแล้วเด็กในวัยนี้มักจดจ�าอะไรไม่ได้มากนัก แต่ยุคน้ียังไม่ม ี

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไร ดังนั้นอี๋อวี้จึงพยักหน้าให้นางอีก

หลูซื่อตื่นเต้นอีกระลอกหนึ่ง ตั้งท่าจะถามอะไรบางอย่างต่อ  

แววตากลับหม่นลงฉับพลัน นางแลมองดวงหน้าเล็กๆ ของบุตรสาว 

แล้วเร่ิมใจลอยทีละน้อย แม้อี๋อว้ีถูกนางมองจนชักใจคอไม่ดี แต ่

สงบใจลงได้แล้วอย่างรวดเร็วและสบตานาง พยายามท�าสายตาใสซื่อ 

ไม่รูป้ระสปีระสาสดุก�าลงั ถึงจะรูส้กึอดึอดัใจทีต้่องท�าเป็นไร้เดยีงสาอยู่บ้าง 

ทว่าก็รูว่้าตนเองจ�าเป็นต้องท�าอย่างน้ี เพ่ือจะได้มญีาติพ่ีน้องและมชีวิีตอยู่ 

ต่อไป

หลจูว้ินเหน็มารดาเหม่อมองน้องสาวตาลอย ก็ย่ืนมอืไปกระตุกเสือ้

ของนางอย่างอดใจไม่อยู่ ท�าให้นางดึงความคดิคืนมาแล้วหนัไปสัง่ก�าชบั

บุตรชาย "เจ้ารีบไปตามพ่ีใหญ่มา บอกข่าวดีน้ีกับเขา และเรียกให้เขา 

กลับมาก่อน ส่วนเจ้าค่อยๆ ขี่วัวกลับมา"

"ขอรับ!" หลูจว้ินขานรับเสียงหน่ึงแล้วว่ิงออกไปอย่างเริงร่าสดใส  

ในห้องหลูซื่อกอดอี๋อวี้ไว้แนบอกอย่างรักใคร่หวงแหนเนิ่นนาน
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ชั่วครู ่ใหญ่ต่อมา สีหน้าของหลูซื่อกลับเป็นปกติแล้ว สายตา 

ไม่ฉายแววเด๋ียวต่ืนเต้นเด๋ียวเลื่อนลอยละม้ายท่ีเพ่งมองนางเมื่อครู่นี้  

อี๋อวี้ลอบถอนหายใจโล่งอก นางอ้าปากหาวทีหนึ่งอย่างเร่ิมรู้สึกวิงเวียน

ง่วงงุน หลังจากวุ่นวายมาครึ่งค่อนวัน ร่างกายของเด็กน้อยอ่อนเยาว ์

ย่อมทานทนไม่ไหวเป็นธรรมดา หลซูือ่เหน็ท่าทางของนางก็เปลีย่นท่าอุม้ 

ให้นางสบายตัวขึ้น มือหนึ่งยังตบหลังนางเบาๆ

อีอ๋วีค้ดิค�านงึว่าได้งีบหลบัในอ้อมอกมารดาสกัครูห่น่ึงก็ดเีหมอืนกัน 

แต่นางเพ่ิงปิดเปลือกตาลงได้ไม่นาน ชะรอยว่าหลูซื่อนึกว่านางหลับ 

ไปแล้ว ถึงกับพึมพ�ากับตนเองเบาๆ ว่า "ลกูแม่ น่ีมนัช่างคล้ายฝันไปจริงๆ  

เจ้ารูห้รอืไม่ว่าสีปี่มาน้ีนีเ่ป็นคราแรกท่ีแม่ดใีจถึงเพียงนี ้ ตอนตัง้ครรภ์เจ้า 

ต้องล�าบากล�าบนไม่น้อย ยังไม่ครบก�าหนดก็คลอดเจ้าออกมา พอเจ้า 

ย่างสองขวบแม่เพ่ิงพบว่าเจ้าไม่ปกต ิ ท่านหมอทัง้หลายต่างลงความเห็นกันว่า

3
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เพราะแม่เลินเล่อตอนต้ังครรภ์ เจ้าเลยต้องสติปัญญาไม่สมประกอบ 

ไปชัว่ชวิีต แม่มชีวิีตอยู่ถึงปนูนี ้ กระท�าสิง่ใดไม่เคยนึกเสยีใจทีหลังมาก่อน  

มเีพียงเจ้าเท่าน้ันท่ีท�าให้แม่ได้ลิม้รสชาตคิวามรูส้กึนี ้ ใช่หรอืไม่ว่าครัง้นัน้ 

แม่ดื้อรั้นเกินไปถึงท�าร้ายเจ้า...สวรรค์เมตตาลูกของแม่ สุดท้ายทุกส่ิง 

ล้วนผ่านพ้นไปแล้ว"

อีอ๋ว้ีฟังนางพึมพ�ากับตนเองก็นึกถึงทีแ่ต่ก่อนมเีพ่ือนร่วมชัน้คนหน่ึง

เคยพูดว่าคนสมองพิการเพราะมวิีญญาณไม่ครบดวง ย่ิงกว่าน้ันยังมบีางคน 

ที่กลับชาติมาเกิดใหม่แต่วิญญาณหายไปตอนคลอด แม้เป็นความเชื่อ

งมงาย แต่เวลาน้ีดไูปแล้วเหมอืนจะมีเหตผุลอยู่บ้าง หาไม่แล้วไฉนคนปกติ

คนหนึ่งถงึถกูคนที่มาจากอนาคตอย่างนางสวมร่างได้ ไม่แน่ว่าเด็กคนนี้ 

อาจจะไม่มีวิญญาณเลยดึงดูดนางมาหา ความคิดเพ้อเจ้อของนาง 

กลบัสอดคล้องกับความจรงิสองสามส่วน ตอนน้ีก็พักเร่ืองน้ีลงก่อนชัว่คราว 

วันหน้าย่อมไขค�าตอบได้เอง

อีอ๋ว้ีหลับไปพร้อมกับเสยีงกระซบิของหลซูือ่ ไม่รูว่้าผ่านไปนานเท่าใด 

คนนอนไวอย่างนางถูกเสยีงตะโกนเรยีกปลกุให้ตืน่ขึน้ เดก็หญิงเพ่ิงลมืตาขึน้

อย่างงวัเงยีพลนัได้ยินเสยีงร้องปรามแผ่วเบาของหลซูือ่ นางหันหน้าไปดู 

เพียงเห็นเด็กชายคนหนึง่ยืนหายใจกระหืดกระหอบอยู่หน้าประตมูองนาง

ด้วยแววตาวาววับ พริบตาเดียวภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเขาบางส่วน 

ก็ผดุขึน้มาในหวั เหน็ทว่ีาน่ีคือหลจูือ้ พ่ีใหญ่ของนางแล้ว

หลูซื่อก้มหน้าลงเห็นอี๋อว้ีถูกปลุกให้ตื่นก็ตวัดมองหลูจื้อแวบหน่ึง

ด้วยสายตาต�าหนิ เขากลับไม่กลัวนาง รอเมื่อหายใจเป็นปกติแล้ว 

จงึเดนิลิว่ๆ มาท่ีข้างเตยีงเรยีกขานมารดาค�าหน่ึงอย่างเคารพนบัถือก่อน  
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ถึงจับจ้องน้องสาวอีกคราด้วยท่าทางแฝงความตื่นเต้นน้อยๆ

อีอ๋ว้ีแลมองใบหน้าหมดจดเกลีย้งเกลาของเขา ลอบร�าพึงว่าน่ีก็เป็น

เจ้าหนูเสี่ยวเจิ้งไท่แห่งราชวงศ์ถังอีกคนแล้ว แค่ดูจากท่าทางเขาก็รู้ว่า 

เขาห่วงใยน้องสาวของตนปานใด

ฉะน้ันไม่รอให้ทั้งคู่เอ่ยปาก อี๋อว้ีก็ส่งเสียงเรียก "พ่ีชาย" ก่อนเอง 

หลูจื้อได้ยินแล้วหน้าบานทันใด แต่เขาเพียงขานรับนางด้วยน�้าเสียง 

เจือรอยเต็มตื้น หาได้ตะโกนเอะอะอย่างหลูจวิ้น

อ๋ีอว้ีนึกในใจ สองพ่ีน้องคู ่น้ีล้วนมีหน้าตาไม่เลวเลย หลูจว้ิน 

ถอดเค้าหน้าคมเข้มชวนพิศจากหลูซื่อ ส่วนความหล่อเหลาเกลี้ยงเกลา

ของหลูจื้อนี้ไม่เหมือนมารดา เช่นนั้นคงประพิมพ์ประพายคล้ายบิดา 

แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้อี๋อว้ีก็วางใจในสายเลือดของตนเองได้ รูปโฉมของ 

บิดามารดาเข้าขั้นดีพอสมควรท้ังคู่ ไม่ว่าอย่างไรวันหน้านางคงเป็น 

สาวงามพริ้มเพราคนหนึ่งกระมัง

"ดูเจ้าชอบอกชอบใจใหญ่ วันท้ังวันท�าตัวเป็นหนอนหนังสือ  

น้อยครั้งนักที่แม่จะเห็นเจ้าดีใจขนาดนี้" หลูซื่อกระเซ้าบุตรชายคนโต 

อย่างอารมณ์ดีเหลือหลาย ยังเอื้อมมือไปหยิกแก้มเขาทีหนึ่ง 

หลจูือ้ยังมรีอยย้ิมบางๆ บนหน้า ไม่มท่ีาทางขัดเขินขุ่นเคอืงให้เหน็  

อี๋อวี้เห็นแล้วคันไม้คันมือมาก อยากหยิกแก้มเขาบ้างใจจะขาด

ยามนี้ดวงอาทิตย์ข้างนอกลอยเคลื่อนสูงมากแล้ว ต้นฤดูใบไม้ผลิ

อากาศมกัอุน่ขึน้อย่างรวดเรว็ อีอ๋ว้ียังสวมเสือ้คลมุสัน้เนือ้หนาจงึมเีหงือ่ซมึ 

เล็กน้อยอย่างช่วยไม่ได้ นางยกมือขึ้นดึงๆ เสื้อตัวบนซึ่งเย็บด้วยฝีเข็ม

ละเอยีดประณีต ในยุคนียั้งไม่มกีระดุม อาภรณ์โดยมากเป็นแบบสาบเส้ือ
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ซ้ายขวาป้ายทับกันแล้วรัดสายคาดเอวง่ายๆ น่ีน่าจะเป็นชุดที่สวมกัน 

แต่ในชนบท ไม่ว่ายุคไหนสมยัใด สิง่ของชัน้ดจีะปรากฏอยู่ในเมอืงทีเ่ฟ่ืองฟู 

และหมูช่นชัน้สงูเสมอ ขณะท่ีชาวนามคีวามเป็นอยู่เรียบง่ายท่ีสดุเป็นนจิ

หลูซื่อเห็นบุตรสาวเอามือดึงเสื้อก็รู้ว่านางร้อน จึงรีบช่วยคลาย 

สายคาดเอวและขยับสาบเสือ้ให้อ้าออกเลก็น้อยโดยไม่ถอดออก คงเพราะ

กลวันางโดนความเย็น จากน้ันหยิบผ้าเช็ดหน้าจากอกเสือ้มาซบัเมด็เหงือ่เลก็ๆ 

บนปลายจมกูกับหน้าผากให้แล้วโบกผ้าอยู่ใกล้ๆ พอมลีมเย็นสบายลอยมา

ท�าให้นางไม่รูส้กึร้อนอบอ้าวอกี

หลจูือ้ซกัถามเรือ่งราวตัง้แต่ต้นจนจบจากมารดา เดมิทเีขาไปเลีย้งวัว

อยู่ตรงเชงิเขา ขณะก�าลงัอ่านหนงัสอือย่างเพลดิเพลนิจนลมืตวั หลจูวิน้ 

มาหาเขาด้วยความต่ืนเต้น เพียงบอกอย่างคลุมเครือว่าสมองของน้องเล็ก

เป็นปกติแล้ว เขาก็ทิง้วัวไว้กับน้องชายแล้วว่ิงกลับมาเองก่อน

จวบจนฟังค�าบอกเล่าของหลูซื่อจบ หลูจื้อกลับมีท่าทีเป็นปกติ 

กล่าวด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจัง "ดังว่าสวรรค์มอบหมายภารกิจย่ิงใหญ ่

แก่คนเช่นน้ีแล ต้องบ่มเค้นให้จติข่ืนขม ตรากตร�าให้เน้ือตัวอ่อนล้า น้องเลก็

สติปัญญาไม่สมประกอบมานานหลายปี บัดน้ีถึงหายดี คงพ้นเคราะห์ 

พบสขุแล้วเป็นแน่ ภายภาคหน้าฝนฟ้าเป็นใจ ชีวติสงบราบร่ืนตลอดไป"

อี๋อว้ีเห็นเขาวางท่าคงแก่เรียนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเกินกว่าวัย  

ก็แอบขบขันในใจอย่างห้ามไม่อยู่ หลูซื่อกลับพยักพเยิดเห็นด้วย นาง 

ลกุข้ึนไปตักน�า้ในอ่างตรงมมุหนึง่ของห้องมาคร่ึงกระบวย เอาผ้าเชด็หน้า

ชุบน�้าเช็ดฝุ่นดินตามมือตามหน้าให้ พ่ีน ้องสองคน ถึงเดินพึมพ�า 

ไปท่ีห้องเล็กด้านข้างจุดเตาไฟท�าอาหาร ตอนแรกผู้เป็นพ่ีใหญ่คิดจะ 
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ไปช่วยติดเตา แต่ถูกหลูซื่อห้ามไว้ บอกให้อยู่เป็นเพ่ือนอี๋อว้ี เขาถึง 

ละความตั้งใจ

ทัง้สองเห็นหลซูือ่เดินเข้าไปในส่วนท่ีก้ันข้ึนเป็นห้องครวัแล้วหนัหน้า

มาสบตากัน หลจูือ้มองน้องสาวทีไ่ม่มท่ีาทางเลือ่นลอย ดผูดิแผกไปจาก 

ในกาลก่อน ดวงหน้าขาวอ่อนนุ่มไร้เดียงสาน่าเอ็นดูสุดจะกล่าว เขา 

ยื่นมือไปหยิกแก้มเล็กๆ ของนางอย่างอดใจไม่อยู่

อี๋อวี้ตัวแข็งทื่อไปในชั่วอึดใจท่ีถูกหยิกแก้ม เมื่อครู่นางยังคิดจะ

หยอกเขา ไม่คิดว่าตอนนี้กลับเป็นฝ่ายถูกหยอกเสียเอง คร้ันนึกถึง 

ฐานะของตนเองในยามนีขึ้น้ได้ นางก็ย่นจมกู บบีน�า้ตาออกมาสองหยด

หลูจื้อรีบปล่อยมือเมื่อเห็นนางท�าท่าเจ็บ หากปากยังกล่าว 

อย่างจริงจัง "ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงอยากหยิกแก้มเจ้า"

"เจ็บ" อี๋อวี้เปล่งเสียงพูดแสดงความไม่พึงใจ

หลูจื้อได้ยินนางร้องเจ็บคล้ายนึกอะไรขึ้นได้ สายตาเขาหม่นวูบ  

เอ่ยปากเนิบๆ "เมื่อก่อนเจ้ามักไม่มีปฏิกิริยาอะไร ข้าแอบหยิกแก้มเจ้า 

บ่อยๆ หวังว่าวันหน่ึงเจ้าจะร้องเจบ็สกัค�าได้ก็คงด"ี กล่าวจบเขาหนัหลงัให้ 

ไม่ปริปากอีก

อ๋ีอว้ีมิได ้อยู ่มายี่สิบปีอย ่างเสียเปล ่า รู ้ว ่าเขาคงขมขื่นใจ 

จนอดอยากร�า่ไห้ไม่ได้ถงึมท่ีาทางอย่างน้ี ย่ิงพอคิดไปถึงเสยีงพูดราบเรยีบ 

ของเขา พาให้เจ็บแปลบๆ ตรงกลางอก เด็กคนน้ีแสดงความรู้สึกในใจ

ออกมาด้วยวิธีของตนเอง มหีรอืท่ีคนความรูส้กึไวอย่างนางจะไม่เข้าใจถึง 

ความผิดหวังทุกครั้งท่ีน้องสาวไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับและความสงสาร 

ที่มีต่อน้องสาวในอดีตของเขา
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แต่ไรมาอี๋อว้ีจะใจอ่อนกับคนที่ดีต่อตนเองมาก ส่งผลให้บังเกิด

ความรูส้กึเริม่สนทิสนมกับพ่ีชายคนน้ี นางเอือ้มมอืไปกระตกุชายเสือ้เขา

พลางร้องเรียก "พี่ใหญ่" ร่างของหลูจื้อที่หันหลังให้นางชะงักนิ่ง 

"อือ้" เขากล่าวตอบเสียงเครอื จากน้ันท้ังคูก็่นิง่เงยีบไม่เอือ้นเอ่ยค�าใด

อยู่เช่นนี้

จนกระทั่งหลูจว้ินว่ิงเข้ามาจากข้างนอกถึงท�าลายความเงียบ 

ภายในห้องลง 

ทันทีที่เขาเข้ามาก็ตะโกนเรียกชื่ออี๋อวี้ แล้วว่ิงไปที่หน้าเตียง 

คว้าตวันางชขูึน้หมนุไปรอบห้อง นางร้องเสยีงหลงด้วยความตกใจทนัควัน

อี๋อว้ีนึกไม่ถึงว่าจะได้สัมผัสความรู้สึกตัวลอยกลางอากาศเหมือน 

นัง่รถไฟเหาะอกีครา หลงัจากตืน่ตระหนกไปชัว่ครู่ก็กุมสติได้ นางคิดในใจว่า

หลจูว้ินยังไม่ย่างสบิขวบ แต่เรีย่วแรงดีเหลอืหลาย ถึงตวันางไม่หนกั แต่ 

ใช่ว่าเดก็น้อยทัว่ไปจะยกขึน้หมนุไปมาได้ไหว อกีอย่างเขาเล่นซกุซนมาทัง้เช้า

ยังกระฉบักระเฉงปานนี้

หลูจื้อเห็นน้องชายเริ่มคึกคะนองอีกแล้ว รีบดุสั่งสอนเขาสองค�า 

ให้ระมัดระวังอย่าท�าน้องสาวหล่นพื้น 

หลซูือ่ได้ยินเสยีงเด็กๆ เล่นกันก็ยกข้าวปลาอาหารออกจากห้องครวั 

สัง่ให้บตุรชายสองคนไปล้างมอื และอุ้มอีอ๋วีไ้ปน่ังทีข้่างโต๊ะเตีย้ๆ ตวัท่ีอยู่

ตรงหน้าประตูห้องครวั มอืหน่ึงรดัตัวนางไว้ มอืหนึง่เปิดฝาโถกระเบือ้งสงู

ราวฝ่ามอืหนึง่ออก มคีวันลอยฉยุๆ ออกมาโดยพลนั ท้ังท่ีอีอ๋วีหิ้วแล้ว แต่

ความสนใจอยากรูเ้ก่ียวกับอาหารการกินทีเ่รียบง่ายของชาวนาสมยัโบราณ

มีมากกว่า ก็เลยชะโงกหน้าไปดู
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เหน็บนโต๊ะนอกจากโถสีน�า้ตาลใบหน่ึงแล้วมแีค่ชามก้นต้ืนสองสามใบ

กับขนมรังนก* จานหนึ่ง มาตรว่าจะเป็นของกินพ้ืนๆ แต่มีกลิ่นหอม 

ชวนกินย่ิง บุตรชายสองคนซึง่วิง่เข้ามาน่ังท่ีโต๊ะเหลือบดแูวบหนึง่ หลูจว้ิน

หน้าชื่นตาบานทันใดเป็นเชิงว่าอาหารของวันนี้ไม่เลวเลย

เขายิ้มหน้าแป้นอวดฟันขาวทั้งปาก เอ่ยกับหลูซื่อ "ท่านแม่ 

ท�าผักอบหม้อดินหรือน่ี ฮ่าๆ ได้กลิ่นก็รู้ว่าอร่อย ท�าเอาข้าน�้าลายสอ"  

ว่าแล้วไม่รอให้มารดาอ้าปากพูด มือหนึ่งฉวยตะเกียบบนชามตรงหน้า  

เล็งไปที่โถหม้อดินแล้วคีบอาหารในนั้นมาใส่ปากโดยไม่กลัวโดนลวก  

อีกมอืหนึง่หยิบขนมรงันกชิน้หน่ึงมากัดค�าโตๆ เร่ิมกินกับข้าวค�าขนมรังนกค�า

ไปเรือ่ยๆ

อีอ๋ว้ีแลมองท่าทางการกินของเขาแล้วดกัูบข้าวอีกท ี ก็รู้ว่าเป็นอาหาร

จ�าพวกผกัต้มผกัน่ึง หลซูือ่คีบกับข้าวป้อนนางค�าหนึง่ แม้จะไม่มคีวามมนั

สกันิด กลบัรูส้กึว่ารสชาตดิจีรงิๆ นางยังกัดขนมรังนกค�าหน่ึงจากมอืมารดา 

เพียงรูส้กึว่าแข็งมาก กัดชิน้หน่ึงต้องใช้เวลาเป็นนานกว่าจะเค้ียวให้ละเอยีด

หลูซื่อเห็นท่าเค้ียวของนางแล้วขมวดคิ้วกล่าวขึ้น "ในเรือน 

ไม่มีแป้งหมี่แล้ว วันนี้แม่ไปที่ตลาดก็ติดเงินไปไม่พอ พรุ่งนี้ค่อยไปอีกที  

จะได้ซ้ือแป้งกลับมาท�าแป้งย่างให้เจ้า แม่ท�าข้าวต้มให้เจ้ากินก่อนนะ  

อย่าเคี้ยวอีกเลยประเดี๋ยวจะฟันหัก"

หลจูือ้ได้ยินค�าพูดหลซูือ่ก็พยักหน้าเห็นดด้ีวย "น่ันสขิอรับ เสีย่วอว้ี 

ยังเลก็ กินแป้งนุ่มๆ จะดกีว่า สองสามวันน้ีไปซือ้จากตลาดก่อน อกีพักหน่ึง

พอเก่ียวข้าวในนาได้แล้ว ค่อยเอาไปจ้างคนโม่เป็นแป้ง" ด้านหลูจว้ิน 
* ขนมรังนก (วอโถว) ขนมนึ่งชนิดหน่ึงท�าจากแป้งข้าวโพด แป้งเกาเหลียง หรือแป้งธัญพืชชนิดอื่น  
โดยปั้นเป็นรูปกรวยคว�่า ด้านล่างเป็นโพรงคล้ายรังนก
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ก�าลังเคี้ยวอาหารอยู่ในปากก็ผงกหัวหงึกหงักส่งเสียงเอออออู้ๆ อี้ๆ 

อีอ๋วีส้มัผสัได้ถึงความห่วงใยอาทรต่อตนเองอย่างล้นเหลอืในวาจา

ของพวกเขา รูส้กึล�าคอตบีตนัน้อยๆ พาให้ขนมรงันกแข็งกระด้างในปาก 

ยิ่งหอมอร่อยขึ้นทันใด

นางให้หลซูือ่ป้อนข้าวไปพลาง ถือโอกาสมองส�ารวจรอบๆ ไปพลาง 

เรือนหลังนี้ก่อสร้างด้วยดินและไม้ คานกับเสาซึ่งท�าจากไม้ท่ีมิได้ผ่าน 

การขัดผิวให้เรียบล้วนโผล่อยู่ข้างนอกให้คนมองเห็นได้ตั้งแต่แวบแรก  

พ้ืนผนงัขรขุระไม่เรยีบเนียนแบบผนังกระเบือ้งเทยีมของยุคปัจจบุนั ทว่า

สะอาดสะอ้านมาก โต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะไม้เต้ียๆ ต้ังอยู่ตรงข้างผนัง 

ทางซ้ายมือ คนทั้งครอบครัวจะนั่งบนเสื่อผืนใหญ่ที่ปูรองอยู่ใต้โต๊ะ  

ไม่มีเก้าอี้

ห่างจากโต๊ะไปสองก้าวเป็นห้องครัวท่ีหลูซื่อเข้าไปท�ากับข้าว  

ตรงช่องประตทูีก่ว้างเท่าสองช่วงบ่าคนมแีค่ม่านก้ันทีส่านจากวสัดุอะไรก็ไม่รู้

ผืนหนึ่งแขวนอยู่ดูหนาหนักมาก สามารถใช้กันควันไฟได้เป็นอย่างดี 

เครื่องเรือนอื่นๆ นอกเหนือจากน้ีมีเพียงเตียงไม้กระดานท่ีวางอยู่เหนือ 

แท่นหนิกับตู้ไม้เก่าๆ สงูเท่าตัวคนอยู่ด้านข้าง ท่าทางน่าจะใช้เก็บเสือ้ผ้า

อาภรณ์

สภาพบ้านช่องท่ีโกโรโกโสของครอบครัวชาวนาหาได้ท�าให้อี๋อว้ี 

รู ้สึกผิดหวังไม่ หากนางข้ามภพกลับมาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์มั่งคั่ง  

ไม่แน่ว่ายังต้องผจญกับการชิงดีชิงเด่น คงไม่สงบเป็นสุขเทียบเท่าเป็น 

ชาวบ้านสามญัชน ตอนนีค้วามเป็นอยู่ไม่ดมีใิช่เร่ืองส�าคญั ภายภาคหน้า 

ก็จะค่อยๆ ดีขึน้เอง ส�าหรบัคนท่ีมาจากอนาคต เร่ืองทีไ่ม่คุน้เคยมากทีส่ดุ
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คือขาดเครื่องใช้ไฟฟ้ากับสิ่งอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน แต่ 

มันกลับเผยให้เห็นถึงจิตใจท่ีเข้มแข็งอดทนของอ๋ีอว้ีได้อย่างชัดเจน  

ในความคิดของนาง จะขนมปังหรือนมก็ดี สักวันหน่ึงต้องมีแน่ แค่ว่า 

ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง

พวกเขากินไปคยุไปเรือ่ยๆ ตอนหลงัอีอ๋วีอ้ยากลงมอืกินเอง หลซูือ่ 

ก็ไม่ทักท้วง หยิบตะเกียบอีกคู่หนึ่งมาสอนวิธีจับให้นางอย่างช้าๆ นาง 

แสร้งท�าท่าหัดใช้ครู่หน่ึงแล้วคีบกับข้าวค�าหนึ่งอย่างเก้ๆ กังๆ หลูซื่อ 

ซึ่งยังอุ้มนางไว้ในอ้อมแขนดังเก่าต่ืนเต้นดีใจเป็นการใหญ่ ปล่อยให ้

เดก็น้อยปลกุปล�า้กับตะเกียบตามสบาย คนทัง้สามยังอทุานชมไม่ขาดปาก

เพราะเหตนุี ้ ถึงใบหน้าของอีอ๋ว้ีจะเผยรอยย้ิมกว้าง แต่อดลอบคับใจไม่ได้ว่า

นางมอีายุต้ังย่ีสิบแล้วแค่ใช้ตะเกียบยังต้องมคีนคอยให้ก�าลงัใจตัง้หลายคน

แบบนี้อีก

กินอาหารมือ้เทีย่งเสรจ็ หลซูือ่กล่อมนางนอนกลางวัน อีอ๋วีง่้วงงนุ 

จนตาแทบปิดอยู่แล้วหลบัไปจนถึงหวัค�า่ก็ยงัไม่ตืน่ อาหารเย็นเป็นหลซูือ่

อุม้นางไว้แล้วป้อนให้กินทีละค�า นางก็เคีย้วหมบุๆ หมบัๆ ไป พอถูกช�าระกาย

จนสะอาดสะอ้านถึงกลับเข้าไปซุกอยู่ใต้ผ้าห่มอีกครา
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อี๋อ ว้ีหลับรวดเดียวจนต่ืนข้ึนตอนเที่ยงตรงวันถัดไป นาง 

ลืมตาสะลึมสะลือมองเห็นขื่อไม้เหนือศีรษะเป็นสิ่งแรก มีเสียงกระซิบ 

กระท่อนกระแท่นของสตรีกับเด็กดังแว่วอยู ่ริมหู นางถึงรู ้ว่าตนเอง 

มิได้ฝันไป หากแต่เดินทางข้ามเวลามาเป็นเด็กหญิงลูกสาวชาวนา 

ในยุคราชวงศ์ถังจริงๆ ที่ส�าคัญที่สุดคือตอนนี้นางมีญาติพี่น้องแล้ว

นางสูดหายใจเฮือกหน่ึงแรงๆ เพ่ือสะกดความเต็มตื้นไว้ ก่อนจะ 

ลุกจากเตียงไม้กระดานท่ีค่อนข้างแข็งข้ึนมาน่ัง กระแอมไอให้คอโล่ง 

แล้วตะโกนเรียก "ท่านแม่!"

ชัว่พรบิตาเดยีว หลซูือ่ก็ว่ิงเข้ามาจากลานด้านนอกพร้อมร่างเลก็ๆ 

ตามหลงัมาเหมอืนหางสองหาง อีอ๋ว้ีกวาดสายตามองพวกเขาไล่ไปทีละคน 

จากนั้นผลิยิ้มเจิดจ้าออกมา

"เสีย่วอวีต้ืน่แล้วหรอื ท่านแม่ไมใ่ห้ข้าปลกุเจ้า" หลจูวิน้ท�าปากยืน่ 

4
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วิ่งไปนั่งที่ข้างเตียง กล่าวตัดพ้อกับนางอย่างคับข้องหมองใจเล็กน้อย

อ๋ีอว้ีย้ิมขนัๆ มองเขาพร้อมเรยีกขานเสยีงอ่อนหวาน "พ่ีรอง" ท�าให้

หลจูวิน้ย้ิมน้อยย้ิมใหญ่ทันใด นางยังหันไปส่งเสียงเรียกหลูจือ้ว่า "พ่ีใหญ่" 

หางตาช�าเลืองเห็นเขาท�าหน้าแดงเรื่อๆ

"เอาล่ะ ดูแลน้องเล็กให้เรียบร้อยนะ แม่จะไปอุ่นกับข้าว" ไม่รู้ว่า

อปุาทานไปเองหรอืไม่ อ๋ีอว้ีคลบัคล้ายได้ยินเสยีงของหลซูือ่เจอืรอยสะอืน้

จางๆ ทั้งที่ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้ม

เมื่อกินอาหารกลางวันแล้ว หลูซื่อพาลูกๆ สามคนไปน่ังรับแดด 

ตรงแท่นหินขนาดใหญ่ในลานเรือน นางยังท�างานฝีมือชิ้นหนึ่งในมือ 

ไปด้วย

อ๋ีอวีส่้งย้ิมละไมกับหลจูว้ินท่ีเย้าหยอกนางอยู่ด้านข้าง พลางสงัเกตดู

งานฝีมือของมารดา เห็นอีกฝ่ายมือหน่ึงจับสะดึงปักผ้าไว้อย่างมั่นคง  

มือหน่ึงถือเข็มร้อยด้ายแทงผ่านผ้ากลับไปกลับมา อี๋อว้ีมองดูด้วย 

ความสนใจใคร่รูอ้ย่างย่ิง แม้จะรูว่้าหลซูือ่ปักผ้าได้ แต่ได้เหน็คนโบราณ 

เย็บปักถักร้อยกับตาเป็นครั้งแรก ก็ไม่รู ้ว่ามีอะไรต่างจากการปักผ้า 

ในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้นางขยับเข้าไปใกล้ๆ หลูซื่อ

ผืนผ้าขนาดราวผ้าเช็ดหน้าซึ่งถูกขึงไว้กับสะดึงดูคล้ายๆ ผ้าไหม  

ไม่เหมอืนผ้าเน้ือหยาบทีพ่วกนางสวมอยู่บนตวั บนน้ันเพ่ิงเร่ิมต้นปักลาย  

มีแค่จุดสีเขียวสดเล็กๆ เท่าน้ัน ทว่าขณะท่ีนิ้วของหลูซื่อพล้ิวตวัดข้ึนลง  

พาด้ายปักหลากสสีนัหลายเส้นทะลลุอดผ่านผ้าเนือ้ละเอยีดสขีาวกลับไป

กลบัมา ชัว่ครูเ่ดยีวต่อมา มมุหน่ึงบนผนืผ้าไหมขาวนวลท่ีว่างเปล่าในทีแรก 

ก็มีแมลงปอสีเขียวสดตัวหนึ่งเพ่ิมขึ้น ปีกบางใสละม้ายกระพืออยู่เบาๆ  
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ถึงด้ายปักมีสีไม่สม�่าเสมอเท่าปัจจุบัน แต่ทุกส่วนของแมลงปอตัวน้ี 

ล้วนสมจริงสุดจะเปรียบ ละเอียดยิบเสียจนแยกแยะดวงตาของมัน 

ได้อย่างชัดเจน

หลจูว้ินเห็นนางหนัเหความสนใจไปทางอืน่จนไม่ไยดตีนเอง เขาจงึ

กระตุกมือเล็กๆ ของนางพลางเอ่ย "เสี่ยวอวี้ดูท่านแม่ปักผ้าหรือ"

อี๋อวี้หันหน้ามาบอก "อื้อ สวย" ถ้อยค�านี้มิใช่ค�าเท็จ 

เสือ้ผ้าและเครือ่งประดบักายของคนยุคปัจจบุนัล้วนใช้เครือ่งพิมพ์ลาย 

บางครั้งมีจุดที่ปักลายก็ยังท�าด้วยเครื่องจักร อย่างเช่นสมัยท่ีนางเรียน

มหาวิทยาลัย เคยปักผ้าเล่นๆ เป็นลายง่ายๆ แบบปักครอสสติตช์ตาม 

อย่างเพ่ือนๆ อยูพั่กหนึง่เหมอืนกัน จงึเทยีบมไิด้กับศลิปะปักผ้าทีแ่ท้จรงิ 

ตอนน้ันแค่สายห้อยโทรศัพท์มือถือขนาดเท่าฝ่ามือช้ินเดียว นางใช้เวลา 

ไปตัง้หน่ึงอาทติย์กว่า อกีทัง้สดุท้ายแล้วยังเป็นแค่ลอกเลยีนตามแบบทัง้หมด

เท่านัน้เอง ดงัน้ันนางจงึนกึเลือ่มใสในฝีไม้ลายมอืของหลซูือ่ทีปั่กลายรปูหน่ึง

ออกมาได้ในเวลาชัว่ประเด๋ียวเดียวมากจรงิๆ

แต่พอคิดไปถึงวิธีการปักของหลูซื่อเมื่อครู่น้ี อี๋อว้ีพลันชะงักไป  

ดวงตาจบัจ้องอยู่ทีห่ลจูว้ินเขมง็ แววตาทีน่ิ่งค้างไปของนางท�าให้เขาตกใจ

จนยื่นมือมาผลักตัวนางอย่างลุกลน

"เสี่ยวอวี้ เจ้าเป็นอะไรไป!"

อี๋อว้ีดึงสติคืนมา แลเห็นหลูซื่อกับหลูจื้อวางของในมือลง มองมา 

ท่ีนางพร้อมกับหลูจว้ินที่ต่ืนตระหนกอยู่ นางรู้สึกผิดเล็กน้อยด้วยรู้ว่า 

นี่เป็นเพราะพวกเขากลัวนางกลับไปปัญญาอ่อนอีกครา

"สวยมาก" อี๋อว้ีเอานิ้วชี้ของบนตักหลูซื่อ ถึงท�าให้สามแม่ลูก 
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กลับมามีสีหน้าแย้มยิ้มชื่นบานดุจเดิม

หลูซื่อหยิบสะดึงขึ้นมาปักผ ้าต ่อ ปากก็กล่าววาจากับอี๋อ ว้ี  

"วันหลังอว้ีเอ๋อร์ห้ามท�าอย่างนี้อีกนะ แม่ตกใจแทบแย่ ถ้าเจ้าชมชอบ 

งานเย็บปักถักร้อย รอไว้โตขึ้นอีกสักนิดค่อยหัดเถอะ แม่จะสอนเจ้าเอง  

ฝีไม้ลายมือด้านนี้ของพวกเราน่ะเป็นการปักแบบซื่อชวนขนานแท ้

ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของท่านยายเจ้า และถ่ายทอดให้บุตรสาว 

ไม่ถ่ายทอดให้ญาติพี่น้องนะ"

หลูซื่อยังพร�่าพูดกับนางไม่หยุด แม้นอี๋อว้ีท�าสีหน้าตั้งใจฟัง ในใจ

กลับเต็มไปด้วยความฉงนสนเท่ห์ ห้วงสมองของนางยังขบคิดถึงน้ิวมือ 

ที่พลิกพลิ้วขึ้นลงของหลูซื่อ

เมือ่ครูต่อนพูดคยุอยู่กับหลจูว้ิน นางตะลงึพรงึเพริดไปเมือ่ประจกัษ์ว่า

ทกุๆ ฝีเขม็ท่ีหลูซือ่ปักลายแมลงปอได้ประทับภาพอยู่ในหัวนางอย่างชดัเจน

มาก ผดิแผกจากก่อนย้อนกลบัสูอ่ดีตท่ีนางจดจ�าอะไรได้อย่างล�าบากยากเย็น 

นีม่นัเรือ่งอะไรกัน นางเปลีย่นไปเป็นคนความจ�าดขีนาดน้ีตัง้แต่เมือ่ไร

นางสะกดความประหลาดใจไว้ ลอบช�าเลืองดูหลูซื่อท�างานฝีมือ 

อกีครูห่น่ึง จวบจนพบว่าไม่ว่าเบนสายตาออกแล้วทบทวนความจ�าสกัก่ีหน 

ล้วนสามารถจดจ�าขัน้ตอนการเปลีย่นด้ายและแทงเขม็ของหลซูือ่ได้คร่าวๆ 

อย่างขึ้นใจ ความประหลาดใจก็แปรเปลี่ยนเป็นความยินดีทันควัน  

ลอบร�าพึงว่าหลังจากข้ามมิติมา ความจ�าท่ีนางไม่เคยยกมาอวดใครๆ  

ได้กลายเป็นดีข้ึนแล้วหรอืไร

นางรู้สึกได้อย่างแจ่มชัดว่าความสามารถในการจดจ�าของตนเอง

ก้าวหน้าขึน้ ส่งผลให้อยากหาเรือ่งอืน่ๆ มาลองทดสอบดูจนแทบทนรอไม่ไหว

Page ��������� 1.indd   42 8/10/2562 BE   16:40



43

ซานเยวี่ยกัั่ว

สายตามองเห็นหลจูือ้ด้านข้างถือหนังสอืปกอ่อนทีเ่ย็บด้ายเข้าเล่ม

อยู่ในมอือ่านอย่างจดจ่อ นางแสร้งท�าอยากรู้อยากเห็นขยับเข้าไปหาเขา 

แม่ลูกสามคนต่างนึกว่านางท�าไปตามประสาเด็กก็ไม่ใส่ใจ ขณะที่นาง 

รีบกวาดตาอ่านเน้ือความหน้านั้นของหนังสือในมือหลูจื้อรอบหน่ึง 

อย่างว่องไว ค่อยเบนสายตาออกเลก็น้อยทบทวนความจ�าอกีท ีนางต้อง

อาศัยแรงใจอย่างมากถึงสะกดความรู้สึกตื่นเต้นไว้ได้

ความจ�าของนางดีขึ้นแล้วจริงๆ หนังสือในมือหลูจื้อเล่มนั้นเป็น

อักษรข่าย* แบบด้ังเดิมทั้งหมด ถึงแม้นางจะร�่าเรียนวรรณคดีมา แต ่

อ่านตัวอักษรด้ังเดิมได้แค่พอเข้าใจ ถึงอย่างไรตอนอยู่ในยุคปัจจุบัน  

นางเป็นคนทีม่สีตปัิญญาธรรมดาๆ คนหนึง่ ทว่าตวัอกัษรดัง้เดมิทัง้หน้า

จ�านวนร้อยกว่าตวัน่ัน นางอ่านรอบเดยีวก็คดิทบทวนเนือ้ความของมนัได้ถึง

เจ็ดส่วน

หลูจือ้เห็นเดก็ตวัน้อยเบือ้งหน้าขยับมาใกล้ๆ ท�าท่าท�าทางอ่านต�ารา 

จึงคิดอย่างขันๆ เพียงว่านางบังเกิดความสนใจท่ีจะดูต�าราจ�าตัวอักษร  

เขาเงยหน้าขึน้กล่าวกับมารดา "ท่านแม่ บดัน้ีสมองเส่ียวอว้ีเป็นปกตแิล้ว 

ท่านสอนนางอ่านหนงัสอืด้วยเถอะ หรอืจะให้ข้าสอนนางเองก็ได้ขอรับ"

ในเวลาน้ีอี๋อว้ีถึงระงับความตื่นเต้นไว้ได้ นางเขยิบบั้นท้ายไปน่ัง 

ตรงหน้าหลูซื่อ หากสายตายังเหลือบมองหนังสือในมือหลูจื้อ พลาง 

ร�าพึงในใจ มชีวิีตอยู่มาย่ีสิบปี เป็นครัง้แรกทีส่มองดขีนาดนี.้..อะไรจะโชคดี

ขนาดนั้น

* อักษรข่าย เป็นแบบอักษรจีนมาตรฐานที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็นแบบด้ังเดิมคือ 
อักษรตัวเต็ม และแบบอักษรย่อ เริ่มพัฒนามาตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์ฮั่น ลักษณะเส้นออกแบบให้สมดุล 
อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม ลายเส้นบรรจงหลุดพ้นจากอักษรภาพในยุคโบราณอย่างสมบูรณ์
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หลูซื่อลูบศีรษะเล็กๆ ของอี๋อวี้พร้อมกล่าวตอบ "ให้แม่สอนดีกว่า 

เจ้าต้องเลี้ยงวัวคงไม่มีเวลาดูแลนาง จว้ินเอ๋อร์ก็ไม่ชอบเรียนหนังสือ  

แม่เคยสอนพวกเจ้าสองคนมาแล้ว ย่อมต้องเป็นคนสอนให้น้องสาวของเจ้า

อ่านออกเขียนได้ ตอนน้ีอว้ีเจีย่เอ๋อร์* เพ่ิงจะสีข่วบ ก�าลังอยู่ในวัยท่ีสมควร 

จ�าตัวอักษรได้บ้าง แม่ว่าคราวนี้นางหายดีแล้วจริงๆ อีกหน่อยแค่ระวัง 

ไม่ให้หกล้มกระทบกระแทกจนเป็นอะไรไปอีก เห็นทีว่าภายภาคหน้า 

เรือนเราจะมีบุตรสาวฉลาดเฉลียวเพิ่มขึ้นคนหนึ่งแล้ว"

บุตรชายสองคนได้ยินค�าพูดของมารดาแล้วพากันย้ิมรับ อี๋อว้ี 

กลับงุนงงอยู่บ้าง ต่อให้เป็นยุคปัจจุบันก็ไม่เคยได้ยินเร่ืองเด็กในชนบท 

ต้องเข้าเรยีนอ่านออกเขียนได้ ไฉนครอบครวันีก้ลบัผดิแปลกจากคนทัว่ไป

เช่นนี้

"ท่านแม่เป็นคนสอนก็ต้องดเีป็นธรรมดา เทยีบกับอาจารย์ในหมูบ้่าน

แล้วไม่ด้อยกว่าสกัน้อยนิด"

"พ่ีใหญ่ พ่ีไปท่ีส�านักศึกษาในเมืองมาอีกแล้วหรือ" หลูจว้ิน 

กล่าวทะลุกลางปล้อง ท�าให้หลูจื้อมีสีหน้าเครียดขรึมลง เขามองมารดา

แวบหนึง่อย่างระมดัระวัง เหน็ใบหน้านางยังแฝงรอยย้ิม ไม่มีทีท่าไม่พึงใจ

แม้แต่น้อย ถึงระบายลมหายใจแผ่วๆ ปรับสีหน้าเป็นปกติทีละน้อย

"อือ้ ไปครัง้หนึง่ตอนต้อนวัวคราวก่อน ตัง้ใจจะยืมต�ารามาอกีสกัเล่ม 

แต่ยืมไม่ส�าเรจ็"

อี๋อว้ีตาเป็นประกายเมื่อเขาเอ่ยถึง 'ต�ารา' นางนึกขึ้นได้อีกว่า 

ก่อนหน้านี้มารดาเรียกเขาว่า 'หนอนหนังสือ' ก็คิดค�านึงในใจว่าพ่ีใหญ่

* เจี่ย แปลว่าพี่สาว ชาวจีนมักใช้ต่อท้ายชื่อเด็กผู้หญิงเพื่อเรียกในเชิงเอ็นดู
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ของนางเป็นคนใฝ่หาความรู้ดังคาด ไม่แน่ว่าตอนนี้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ให้ดี วันหน้าอาจได้ดิบได้ดีมียศถาบรรดาศักดิ์ 

ราชวงศ์ถังมกีารสอบเข้ารบัราชการ ขอเพียงเขามคีวามรูค้วามสามารถ 

ก็เป็นขนุนางในอนาคตได้ สมยัโบราณถ้ามตี�าแหน่งหน้าท่ีเป็นข้าราชการ

จรงิๆ ครอบครวัก็จะหลดุพ้นความยากไร้เป็นเศรษฐมีัง่มไีด้

หลูซื่อได้ยินค�ากล่าวของเขาแล้วก้มหน้าตรึกตรองครู่หนึ่ง พอ 

เงยหน้าขึ้นก็เอ่ยว่า "จื้อเอ๋อร์อ่านคัมภีร์หลุนอวี่* จบแล้วกระมัง เหตุใด 

ไม่บอกกล่าวแม่สกัค�า อย่าไปยืมต�าราเลย แม่เคยพบอาจารย์ในหมูบ้่าน

คนน้ัน มิใช่ผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้อื่นนัก เจ้าไปยืมต�าราคงต้องถูกเขา 

มองด้วยสายตาเหยียดหยามเป็นแน่ ไว้พรุ่งน้ีแม่ไปตลาดซื้อแป้งหม่ี 

ให้อวี้เจี่ยเอ๋อร์ จะซื้อหนังสือเล่มอื่นให้เจ้าด้วยพร้อมกัน"

หลูจื้อได้ยินที่มารดาพูดแล้วตาเป็นประกายในตอนแรก ต่อมา

คล้ายคิดอะไรขึ้นได้จึงส่ายหน้า "ไม่ต้องขอรับท่านแม่ เดี๋ยวนี้หนังสือ 

ราคาถูกๆ ยังต้องมสีีส่บิอแีปะ ข้ามสิูไ้ปยืมหลายๆ ครัง้ ต้องยืมได้ส�าเรจ็

สักวัน"

หลูซื่อโคลงศีรษะ ไม่กล่าววาจาใดอีก อี๋อว้ีเห็นดวงตาของนาง 

ดูคล้ายหม่นแสงลง พาให้ปวดแปลบใจอย่างสุดระงับ นางครุ่นคิดว่า 

ขณะน้ีครอบครัวมิได้ร�่ารวย หนังสือราคาสี่สิบอีแปะเล่มหน่ึง พ่ีใหญ ่

ยังหักใจซือ้ไม่ลง แม้จะมทีีน่าสามสบิหมู ่ แต่ตอนน้ีคงได้ผลเก็บเก่ียวไม่สงู

แน่นอน ดูทีหลูซื่อปักผ้าคงเพ่ือหาเลี้ยงชีพอีกทางหน่ึง ไม่รู้ว่ายามนี้ 

* คัมภีร์หลุนอว่ี หรือคัมภีร์จริยวัตรของข่งจื่อ บ้างแปลว่าเป็นชุมนุมวจนะแห่งข่งจื่อ เป็นคัมภีร์ส�าคัญของ 
ส�านักปรชัญาข่งจือ่ (ขงจือ๊) ท่ีรวบรวมค�าสอนของข่งจือ่ไว้โดยศษิยานศุษิย์ทีต่ดิตามใกล้ชดิ เป็นหนึง่ในต�าราทัง้สี่ 
ซึง่ใช้ก�าหนดเนือ้หาของการสอบเข้ารบัราชการของจนีโบราณ
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ราคาข้าวของถูกแพงอย่างไร

เห็นทุกคนต้องหม่นหมองเพราะเงินซื้อหนังสือเล่มเดียว อี๋อว้ี 

ก็เค้นสมองคดิทบทวนดวู่ามวิีธีหาเงนิอย่างไรบ้างทีจ่ะท�าให้ความเป็นอยู่

ของครอบครัวดีขึ้นได้

ตอนอยู่มหาวิทยาลัยนางเรียนด้านภาษากับวรรณคดี ไม่ค่อย 

มีความรู้อะไรเก่ียวกับเศรษฐกิจจริงๆ หลังจากขบคิดอย่างหนัก นาง 

ขุ ่นข้องใจนักเมื่อตระหนักว่ายังหาทางออกเฉพาะหน้าไม่ได้สักนิด  

สิ่งเดียวที่มีอยู่ในหัวมากมายคือพวกงานประพันธ์ชั้นยอดยุคโบราณ 

ที่คนยุคปัจจุบันเรียบเรียงออกมา แต่ไม่มีประโยชน์สักกระผีก หรือว่า 

ต้องให้เด็กน้อยตัวเท่าน้ีอย่างนางไปแต่งต�าราขายหรือไร ถึงเวลา 

คงถูกคนจบัเพราะคิดว่าเป็นภูตผปีีศาจ จะร้องไห้เสยีใจก็ไม่ทันการณ์แล้ว 

ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงว่านางยังเขียนตัวอักษรดั้งเดิมไม่เป็นอีกด้วย

กระนั้นยังดีที่การข้ามภพกลับสู ่อดีตยังมอบความจ�าท่ีดีเลิศ 

ให้เป็นของก�านลั วนัเวลาข้างหน้ายังอกียาวไกล ไม่ต้องกลวัว่าครอบครวั 

จะไม่อยู่อย่างสุขสบาย นางคดิต่อไปว่ารอเมือ่มเีงนิมทีองแล้ว จะซือ้หนังสอื 

ให้หลจูือ้อ่านจนเตม็เรอืนแน่นอน แล้วก็ไม่ต้องให้มารดาท�างานฝีมอืหาเงนิ

จนุเจอืค่าใช้สอยในเรอืนให้ล�าบากเหน็ดเหน่ือยอกี

แม่ลกูสีค่นในลานเลก็ๆ ของเรอืนชาวนาต่างคนต่างคิดอ่านอยู่ในใจ 

ระหว่างนัง่รบัแสงแดดอุน่ๆ ของต้นฤดใูบไม้ผลอิย่างรืน่รมย์ตลอดช่วงบ่าย
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อีอ๋ว้ีข้ามมติิกลบัมาสูร่าชวงศ์ถังนานย่ีสิบกว่าวันแล้ว ใช้ชวิีตผ่านไป

แต่ละวันโดยมหีลซูือ่ หลจูว้ิน และหลจูือ้คอยเฝ้าดแูล

เน่ืองจากฮ่องเต้พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ พักน้ีหมู่ชาวชนบท 

จะแอบซุบซิบพูดคุยถึงเรื่องราวในราชส�านักกันเป็นประจ�า ดังนั้นเมื่อได้

ปะติดปะต่อจากทางน้ันทางน้ีมาระยะหนึ่ง นางมั่นใจได้เต็มท่ีแล้วว่า 

ถึงห้วงเวลาน้ีจะเป็นราชวงศ์ถัง แต่ไม่ใช่ราชวงศ์ถังทีน่างรู้จกัเป็นอนัขาด 

แม้ว่ามปีระวัตศิาสตร์ใกล้เคยีงกันอย่างย่ิงแต่ยังมข้ีอแตกต่างกันอยู่ด้วย

ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญของยคุสมยัไม่เปลีย่นแปลง แต่รายละเอยีด

ปลีกย่อยผิดแผกกันมากมาย ดังเช่นว่าหลี่ซื่อหมิน ฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน

กลายเป็นพระโอรสองค์โตของหลี่ยวน ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ ส่วน

ประตูเสวียนอู่กลับกลายเป็นที่ท่ีเกิดเหตุหลี่เจี้ยนเฉิงพระโอรสองค์รอง 

เคยยกทัพมาชิงบัลลังก์แล้วถูกองค์รัชทายาทหลี่ซื่อหมินปราบปราม

5
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ด้านราชวงศ์สุยยังมีกษัตริย์ทรราชนามสุยหยางต้ีตามเดิม แต ่

มิใช ่สุยหยางตี้ที่รีดนาทาเร ้น โหดเห้ียมและมัวเมานารี หากเป็น 

คนจ�าพวกเดียวกับอาโต่ว* ท่ีปล่อยให้ขุนนางนอกราชส�านักแทรกแซง 

การบรหิารบ้านเมอืงตามอ�าเภอใจ ถึงเป็นเหตใุห้หลีย่วนก่อกบฏชงิอ�านาจ

หลังจากแจ่มแจ้งในจุดน้ี นางกลับวางใจลงได้ รอยทางหลักของ 

ยุคสมยัตรงกับประวัติศาสตร์ทีน่างล่วงรูอ้ยู่แล้ว ยุคนีนั้บเป็นยุคทีส่งบสขุ  

มช่ีวงรุง่เรอืงถึงเสือ่มถอยกินเวลายาวนานพอสมควร จงึไม่ต้องกังวลใจว่า 

จะเกิดศกึสงครามวุ่นวายจนราษฎรเดอืดร้อนทกุข์เขญ็ ถึงอย่างไรขณะนี้

ตวันางอยู่ในครอบครวัชาวนา มฐีานะเป็นหมูช่นชัน้ต�า่ ย่อมเป็นส่วนหนึง่ 

ที่ต้องตกเป็นเครื่องสังเวยของไฟสงครามอย่างง่ายดายที่สุด

สองสามวันมานี้เริ่มต้นเก็บเก่ียวพืชผลแล้ว หลูซื่อมักพาบุตรชาย

สองคนไปตรวจงานทีทุ่่งนา ป้องกันมใิห้คนนอกหมูบ้่านพวกน้ันเล่นไม่ซือ่

ยักยอกธัญพืชของเรอืนตนเอาไว้ และจงูวัวลากเกวียนขนกลบัมา เตรยีมรอ

ทางการส่งคนมารับแล้วค่อยขายออกไปพร้อมกัน

พืชพรรณธัญญาหารท่ีชาวนาเพาะปลกูในช่วงน้ีของทุกปี ทางการ

จะส่งคนมารบัซือ้โดยเฉพาะ หากต้องการทุ่นเวลา พวกเขาจะขายให้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีแลกเป็นเงินบ้างไปเลย แต่บางคนยอมขนไปขายให้ร้านธัญพืชท่ีอืน่

เพือ่จะได้ก�าไรเพ่ิมขึน้อกีหลายอีแปะ ส่วนพืชผลของเรอืนนางท่ีผ่านๆ มา

ล้วนขายให้เจ้าหน้าท่ีทางการโดยตรง ปีนีห้ลซูือ่เพียงกันไว้ส่วนหนึง่ ตัง้ใจ

จะโม่เป็นแป้งใช้เป็นอาหารหลักประจ�าวันของอี๋อวี้
* อาโต่ว (อาเต๊า) เป็นบตุรชายผูด้้อยสตปัิญญาของหลวิเป้ย (เล่าป่ี) เมือ่ได้ขึน้เป็นจกัรพรรดหิลวิซัน่ (เล่าเสยีน)  
ก็ปกครองบ้านเมืองล้มเหลวจนแคว้นสู่ฮั่นล่มสลายไป จึงใช้อุปมาถึงคนที่ไม่มีความสามารถ
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ทุกคนในเรือนแบ่งงานกันอย่างชัดเจน แม้บุตรชายสองคน 

ถึงวยัเข้าเล่าเรยีนแล้ว แต่ตัวหลซูือ่นัน้มพ้ืีนฐานความรูม้ใิช่ผวิเผนิ จงึเป็น 

ผู้สอนการอ่านการเขียนให้เอง บัดนี้ยังมีอี๋อว้ีเพ่ิมข้ึนอีกคน ด้านหลูจว้ิน 

ไม่ชมชอบต�ารบัต�ารา นบัแต่ปีกลายทุกๆ วันคูเ่ขาจะอยู่ทีส่�านกัยุทธ์เล็กๆ 

แห่งหนึ่งในต�าบลช่วยงานสัพเพเหระพร้อมท้ังฝึกวิชาหมัดมวย ขณะที่ 

หลูจื้อผู้ฉลาดหัวไวใฝ่ศึกษาน้ันชี้แนะเพียงนิดก็เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง 

ด้วยเหตนุีทุ้กวันเขาจะต่ืนแต่เช้าต้อนวัวไปกินหญ้าทีเ่ชงิเขาและอ่านต�ารา

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ครอบครัวของนางมีวัวไถนาตัวหนึ่งที่ล�่าสันแข็งแรงมาก ดังน้ัน 

หญิงที่ออกเรือนแล้วในหมู่บ้านจะมายืมวัวไปเทียมเกวียนไปตลาดนัด

บ่อยๆ หลซูือ่ก็ไม่อดิออดบ่ายเบีย่ง ถึงจะให้ผูอ้ืน่ยืมเปล่าๆ ทว่ามกัไหว้วาน

คนพวกนั้นให้ช่วยท�าโน่นท�านี่อย่างซื้อฟืนซื้อของเหมือนกัน

ตามธรรมดาหลูซื่อไม่ใคร่จะออกไปไหน ก่อนเริ่มเก่ียวข้าว นาง 

จะอยู่ในเรือนท�าพวกงานฝีมือหาเงินจุนเจือครอบครัวเท่านั้น พอ 

อากาศร้อนข้ึนทีละน้อย นางให้อี๋อว้ีผลัดเปลี่ยนเสื้อคลุมหนาออกแล้ว 

ใส่เสื้อป้ายข้างตัวสั้นผ้าเนื้อหยาบทว่าระบายอากาศดีสวมสบายกาย

หลูซือ่มฝีีมอืเย็บปักเย่ียมยอดจนน่าอศัจรรย์ใจ ส�าหรบัคนยุคปัจจบุนั 

ทีเ่คยชนิกับการสวมเสือ้ผ้าท่ีผลติด้วยเครือ่งจกัรอย่างนาง ถึงชดุทีต่ดัเยบ็

ด้วยมอืแบบน้ีจะท�าจากแพรพรรณชัน้เลว กลบัมแีบบท่ีเรยีบง่ายสง่างาม 

นางยังเคยสังเกตการแต่งกายของชาวบ้านคนอื่นๆ ก็ย่ิงรู้สึกว่าหลูซื่อ 

มิใช่ธรรมดา ฝีมือการเย็บปักของหลูซื่อน้ันเทียบเคียงได้กับหญิงปักผ้า 

ที่ผ่านการฝึกฝนบ่มเพาะมาโดยเฉพาะ เห็นทีว่าก่อนหน้านี้สามีของนาง 
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จะต้องมีความสามารถอยู่หลายส่วนเป็นแน่แท้ ไม่เช่นน้ันมีหรือจะได ้

ตบแต่งสตรท่ีีดูแลเหย้าเรอืนได้ดีและช�า่ชองงานฝีมอืทกุแขนงอย่างหลซูือ่

เป็นภรรยา

ถึงจะสนใจใคร่รู้เรื่องชีวิตคู่ของหลูซื่อ แต่ส่ิงที่อี๋อวี้จับจ้องสนใจ

มากกว่าคอืงานปักชัน้เลิศของนาง อย่าลมืว่านัน่เป็นการปักผ้าแบบซือ่ชวน

ขนานแท้เลยทีเดียว

มารดาซึ่งพูดส�าเนียงกวนจงชัดถ้อยชัดค�าของนางคนนี้เป็นถึง 

ผู ้สืบทอดศิลปะผ้าปักสายน้ี นับแต่สี่ขวบเริ่มถือเข็มกับด้ายจนบัดนี้ 

ก็เป็นระยะเวลาสามสิบปีแล้ว หากอยู่ในยุคปัจจุบันคงเป็นยอดฝีมือ 

หาตัวจับยากยิ่ง

พักก่อนอี๋อว้ียังรบเร้าให้มารดาสอนนางปักผ้า แรกเริ่มหลูซื่อ 

ไม่ยินยอมเพราะกลวัน้ิวนางจะถลอกเป็นแผล ท้ายท่ีสดุทนเสยีงออดอ้อน

อ่อนหวานของบุตรสาวไม่ไหว เอาสะดึงและเข็มกับด้ายให้นางแล้ว 

สอนปักพวกลายง่ายๆ อย่างขอไปที เพียงรอให้นางหมดความตืน่เต้นกับ

ของใหม่แล้วล้มเลิกความตั้งใจไปเอง

สองสามวันแรกที่เพ่ิงเริ่มปักผ้า อี๋อวี้ต้องเจอความล�าบากอยู่บ้าง 

แม้นนางเรยีนรูไ้ด้โดยไม่สิน้เปลอืงสมอง แต่ตอนเริม่ฝึกท�าให้นิว้มอืนุม่นิม่

ทั้งบวมทั้งแดงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนเป็นเด็กน้อยวัยสี่ขวบคนอื่น 

คงโยนเข็มท้ิงเลิกท�าไปแล้ว ทว่านี่ไม่นับเป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับนาง 

ที่มีวิญญาณเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง ด้วยนางประจักษ์แจ้งแก่ใจดีว่า 

ในยุคสมัยนี้มีฝีมือมากขึ้นด้านหนึ่งก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงเพิ่มขึ้น

เดก็ก�าพร้าคนหน่ึงท่ีเติบโตมากับสายตาดถููกของผูอ้ืน่ตัง้แต่เยาว์วัย
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เช่นนาง มีความปรารถนามาโดยตลอดว่าวันหนึ่งจะสามารถอาศัย 

ความพากเพียรของตนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง กระน้ันมีบางเรื่องท่ีใช่ว่า

พยายามแล้วจะได้รบัผลตอบแทนจรงิๆ ชาตก่ิอนเพราะนางมสีตปัิญญา

ธรรมดา เรื่องที่คนอื่นเรียนสองรอบก็รู ้เรื่องนางต้องใช้เวลาสามเท่า 

ถึงจะท�าความเข้าใจได้ ดังน้ันนางทุ่มเทสุดตัวแล้ว แต่ก็ยังสอบติดแค่

มหาวทิยาลยัปลายแถวแห่งหนึง่ ในเมือ่นางได้โอกาสใหม่อกีครา ทัง้ได้รับ

ในสิง่ท่ีตนเองใฝ่ฝันมาก่อนอย่างหาได้ยาก ไหนเลยจะปล่อยให้เวลาและ

ความสามารถสิน้เปลอืงไปโดยใช่เหตุ

จวบจนหลซูือ่ต่ืนตกใจเมือ่พบว่าน้ิวมือเล็กๆ ของบตุรสาวถูกเสียดสี

จนผิวเน้ือด้านแข็ง อี๋อวี้เพียงกล่าวกับนางอย่างไร้เดียงสาด้วยน�้าเสียง 

ของเด็กน้อยว่า "อวี้เอ๋อร์อยากหัด...ก็ต้อง...หัดจนเป็น"

นบัแต่วนัน้ันเป็นต้นมา หลซูือ่เริม่สอนการปักผ้าแบบซือ่ชวนขนานแท้

ให้นางอย่างเอาจรงิเอาจงั มารดาผูน้ีค้ดิง่ายๆ ว่าในเมือ่บตุรสาวอยากเรยีน

และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเรียน เช่นนั้นนางก็จะตั้งใจสอน สอนรอบหนึ่ง 

ยังไม่เป็นก็สอนสองรอบ สอนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็น

ด้วยหมกึกับพู่กนัมรีาคาแพงเกินไป ทีม่อียู่ในเรอืนพอแค่ให้หลจูือ้

ฝึกคดัตวัอกัษรเป็นบางครัง้ หลซูือ่จงึหาทรายมาโรยบนพ้ืนเรยีบๆ ถือกิง่ไม้

สอนนางร่างภาพโดยเริ่มต้นจากต้นไม้ใบหญ้า 

ยามเห็นนางขีดเขียนบนพ้ืนทรายเป็นลายเส้นเรียบร้อยงดงาม  

อ๋ีอว้ีก็ตืน่ตะลงึเหลอืจะกล่าว โดยทัว่ไปแล้วการปักผ้าต้องมแีบบลายปัก  

แต่เวลานีห้ลซูือ่ปักแต่งานชิน้เลก็ๆ ลายง่ายๆ ไปขาย ส�าหรบัคนทีค่ลกุคลกัีบ

ผ้าปักซื่อชวนมาสามสิบกว่าปีอย่างนางแทบจะหลับตาท�าได้เลย เดิมที
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วิชาที่ตกทอดในตระกูลนางนี้ยังไม่จ�าเป็นต้องร่างลายบนผืนผ้าก่อน 

เสยีด้วยซ�า้ ทกุคราทีเ่หน็นางแทงเขม็ดึงด้ายโดยไม่มภีาพร่างลาย ท�าให้ 

อ๋ีอว้ีบังเกิดความเลื่อมใสสุดประมาณ ไม่รู ้ว่าตนเองจะบรรลุถึงข้ันน้ี 

ได้เมื่อไร

ต่อมาคือการจับคู่สี เน่ืองจากด้ายปักราคาถูกมีสีให้เลือกน้อย  

หลซูือ่มักให้บตุรชายคนโตเก็บดอกไม้ใบหญ้าทุกชนิดตรงไหล่เขากลับมา

สอนนางแยกแยะสีสัน

อนัดบัสดุท้ายซึง่เป็นส่วนส�าคัญท่ีสดุคือวิธีปัก ผ้าปักซือ่ชวนขนานแท้ 

จะพิถีพิถันเรื่องฝีเข็มที่เรียบสวยและการเก็บปม อีกทั้งมีวิธีปักละเอียด

หลากหลายถึงหน่ึงร้อยสามสิบกว่าแบบ ซึ่งนับว่ามากท่ีสุดในบรรดา 

ผ้าปักชั้นยอดทั้งสี่ ผลงานถือเอาความพลิ้วไหวสมจริงเป็นของชั้นเลิศ  

ดจุเดยีวกับแมลงปอทีน่างเห็นหลซูือ่ปักเป็นครัง้แรก ดแูล้วเหมอืนกับมชีวีติ

อย่างไรอย่างนั้น

เพราะมีพรวิเศษติดตัวมาจากการข้ามภพ อี๋อว้ีเลยรับมือการสอน

อ่านหนังสือและปักผ้าของหลูซื่อได้อย่างสบายมาก แต่ทั้งที่นางเจตนา

ให้รุดหน้าช้าลง ก็ยังคงสร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่คนทั้งครอบครัว 

ถ้วนหน้า พากันพูดชมว่านางฉลาดเฉลียวไม่ขาดปาก โดยเฉพาะหลูซื่อ  

ทกุวันหลงัจากนางฝึกฝนร�า่เรยีน มกัพิศดูนางด้วยแววตาปลาบปล้ืมยินด ี

ราวกับว่าไม่เคยรู้จักบุตรสาวท่ีเลี้ยงดูมานานสามสี่ปีคนนี้ ทุกๆ ราตร ี

ยามกล่อมนางนอนก็จะร�าพึงร�าพันค�าว่า 'แก้วตาดวงใจของแม่' บ้าง 

'หมดทกุข์พบสขุ' บ้าง ส่งผลให้อ๋ีอว้ีแอบย้ิมไม่หยุด แต่ในเมือ่ท�าให้หลูซือ่

เบิกบานใจได้ นางก็แสนจะเต็มใจ
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แรกเริ่มอี๋อว้ียังไม่ใคร่จะคุ้นเคยกับอาหารท่ีไม่มันสักนิด ทว่า 

เมือ่กินไปได้ไม่กีว่นัก็เคยชนิกับรสชาติของมนั หลซูือ่นัน้มฝีีมอืปลายจวัก

เย่ียมยอด ท�าผกัต้มผกันึง่ได้อร่อยเหลอืหลาย ครึง่เดอืนก่อนหน้านียั้งซือ้

แป้งหมีก่ลับมาแล้วจดุเตาท�าแป้งย่างให้นางคนเดยีวทกุวัน พ่ีชายสองคน 

เห็นนางกินก็อยากกินมาก แต่ไม่เคยแย่งกับนาง ทกุคร้ังท่ีนางลองสละให้ 

พวกเขาจะปฏิเสธไม่รบัเสมอ มนัท�าให้นางตืน้ตนัใจเป็นอนัมาก และย่ิง 

รู้สึกสนิทสนมกับสามแม่ลูกมากขึ้น

ส่วนเรื่องของบิดาที่ได้ยินว่าป่วยตายไปแล้วนั้น ถึงอ๋ีอว้ีจะอยากรู้  

ก็ไม่เป็นฝ่ายเอ่ยถึงคนท่ีดูเหมอืนถูกสามแม่ลูกลืมเลอืนด้วยความจงใจผู้น้ี 

จะอย่างไรนางก็ข้ามภพมาได้ไม่นาน ก�าลังค่อยๆ ปรับตัวให้เข้ากับ

ครอบครวัทีม่พีร้อมอยู่ตรงหน้า ฉะนัน้อย่าเอ่ยถึงคนทีต่ายไปแล้วอกีเลย

ณ ที่แห่งนี้มีคอกวัวคอกหนึ่งกับเรือนหลังหนึ่ง มีวัวหนึ่งตัวกับ 

ทีน่าสามสิบหมู่ มมีารดาท่ีสอนหนังสือได้ มพ่ีีชายคนหน่ึงชมชอบต�ารากับ 

อกีคนหนึง่ชมชอบฝึกยุทธ์ วันเวลาเช่นนีก้ลบัท�าให้นางผ่อนคลายสบายใจ

อย่างย่ิง นางได้กลับไปเป็นเด็กน้อยอีกครั้ง ไม่ต้องรับความกดดันจาก

อาชพีการงาน ท้ังไม่เหลอืความตะขดิตะขวงใจในตอนแรก แล้วยังได้รบั

ความรักห่วงใยจากคนในครอบครัว อี๋อว้ีชื่นชอบชีวิตชนบทในยามนี้ 

เสียเหลือเกิน

Page ��������� 1.indd   53 8/10/2562 BE   16:40



54

นวลหยกงาม 1

วันนี้ตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จ หลูซื่อกับหลูจวิ้นไปจ่ายค่าเช่าและ 

ขายข้าวทีจ่ดุรบัธัญพืชของทีว่่าการนอกหมูบ้่าน ทิง้พ่ีชายคนโตกับน้องสาว

ไว้ท่ีเรอืนสองคน 

ในลานกว้างหลูจื้ออ่านต�ารา ส่วนอี๋อวี้ยกม้านั่งตัวเล็กออกมา 

นัง่รบัแดด พลางถือผ้าเน้ือหยาบฝึกฝีมอืปักผ้า เมือ่ครอบครวัไม่มเีงินมากพอ

จะซื้อผ้าแพรไหมให้นางร�่าเรียนงานเย็บปักถักร้อย มีผ้าเก่าสองสามผืน 

ให้ซ้อมมอืก็ยังดี

อ๋ีอว้ีจ้องลายปักบนผ้าเป็นเวลานานจนชักปวดตา เพ่ิงตั้งใจว่า 

จะมองไปไกลๆ พักสายตา กลับแลเห็นสตรีที่ออกเรือนแล้ววัยย่ีสิบเศษ

นางหนึ่งเดินเข้ามาทางหน้าประตูลานเรือน มือจับจูงเด็กหญิงตัวสูงกว่า 

อี๋อวี้อยู่บ้างคนหนึ่ง

สตรีนางน้ันเห็นนางเงยหน้ามอง ก็เอ่ยกับนางด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม 

6
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"อุ๊ย! อวี้เจี่ยเอ๋อร์ เล่นอยู่ในลานหรือนี่"

อี๋อว้ีมองดูนาง พลางดึงความจ�ากระท่อนกระแท่นจากในหัว 

ทลีะน้อย เมือ่สบิวันก่อนตอนตนเองเล่นก่อทรายอยู่ข้างถนนของหมูบ้่าน 

เห็นสตรีแซ่หวังนางน้ีซุบซิบนินทากับสตรีที่ออกเรือนแล้วอีกนางหนึ่งว่า 

'หลูซื่อยั่วยวนบุรุษนามว่าหลี่เหล่าสือซึ่งเป็นสามีของนาง'

นางเคยเห็นหลี่เหล่าสือผู้นั้น เขามายืมวัวไปลากเกวียนสองหน 

ใบหน้าประดับรอยย้ิมซื่อๆ หลูซื่อไม่ค่อยจะสนใจเขา เพียงฝากเขา 

ซื้อขนมหวานห่อหนึ่งในต�าบลกลับมาให้นางเป็นของกินเล่น ตังเม 

ก้อนเล็กๆ จะมีราคาแพงกว่าน�้าตาลปั้นท่ีท�าได้ง่ายดาย แต่เพราะเป็น 

ของธรรมชาตล้ิวนๆ จงึมรีสชาติไม่เลว ส่วนพวกขนมย่ิงท�ากันแบบง่ายๆ 

อย่างแป้งก้อนข้าวเหนียวรสหวานใหญ่เท่าฝ่ามอืนาง แค่ชิน้เดยีวก็ท�าให้

นางอิ่มจนกินข้าวไม่ลง

ถึงอี๋อว้ีจะชอบฟังเรื่องซุบซิบ แต่มีข้อแม้ว่าผู้ท่ีเป็นหัวข้อนินทาคือ 

คนอืน่ มารดาถูกคนว่าร้ายลบัหลงัอย่างไร้เหตผุล นางไม่มแีก่ใจจะรบัหน้า

สตรีผู้น้ีจริงๆ เลยเอื้อมมือไปสะกิดพ่ีชายคนโตด้านข้างท่ียังเพลิดเพลิน 

อยู่กับการอ่านต�าราจนลืมเลือนทุกสิ่งรอบตัว ในวันท่ีสองท่ีนางกลับมา 

ในอดีต หลูซื่อไปตลาดซื้อแป้งหมี่พร้อมกับคัมภีร์กวีเล่มหนึ่งกลับมาให้

หลูจื้อ สองสามวันแรกเขาดีอกดีใจจนต้อนวัวออกไปว่ิงออกก�าลังต้ังแต่ 

ยังไม่ฟ้าสาง คกึคกักระฉบักระเฉงราวกับได้โอสถทิพย์จากท่ีไหนมาก็ไม่ปาน

จนนางลอบขบขนัไม่หยุด

หลูจื้อเงยหน้าขึ้นเห็นหวังซื่อจูงมือบุตรสาวยืนอยู่ในลานเรือน 

ของตน เขาก็ท�าหน้าฉงนฉงายไปชั่วขณะ จวบจนอีกฝ่ายส่งย้ิมให้เขา 
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พร้อมกล่าวว่า "จื้อเกอเอ๋อร์* ให้ข้ายืมไม้คานหาบน�้าไปใช้ได้หรือไม่"

อีอ๋ว้ีคดิค�านึงในใจ ทีแ่ท้มายืมของ ว่าไม่ได้ท่ีมท่ีาทางเป็นมติรเย่ียงน้ี 

ชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทยุคน้ียังอัตคัดขัดสน เป็นต้นว่าของใช้จ�าพวก 

มดีห่ันผกั ปกตคิรอบครวัชาวนาเลก็ๆ แบบน้ีจะไม่ม ีเพราะมดีหัน่ผกัเล่มหน่ึง

อย่างน้อยๆ ต้องจ่ายเงินถึงครึง่ก้วน**

เหรยีญหนึง่ก้วนเท่ากับหนึง่พันอแีปะ สามารถแลกเป็นเงนิก้อนได้

หนึ่งต�าลึง แต่ชาวบ้านในเขตแดนห่างไกลใช้เงินก้อนน้อยมาก 

ครอบครวัของพวกนางมทีีน่าชัน้กลางสามสบิหมู ่หนึง่หมูป่ลกูธัญพืช

ได้ราวหนึง่ตัน้*** แล้วธัญพืชสบิโต่วเท่ากับหน่ึงตัน้ หน่ึงโต่วมรีาคาสบิอแีปะ 

ธัญพืชหนึง่ต้ันจงึขายได้เงนิหนึง่ร้อยอแีปะ ในหน่ึงปีผลเก็บเก่ียวหลกัของ

ครอบครวันางแลกเป็นเงนิได้สามก้วนเท่าน้ัน พวกนางมกัีนสีค่น ปีหน่ึงๆ 

ต้องกินธัญพืชอย่างน้อยสบิตัน้ ยังมค่ีาใช้สอยจปิาถะประจ�าวันบางส่วน  

ทั้งต้องจ่ายภาษีด้วยธัญพืชห้าโต่วต่อท่ีนาสิบหมู่ ฉะน้ันเก็บเงินได้ปีละ 

หนึง่ก้วนก็ดีมากแล้ว

ครัน้หวังซือ่บอกจดุประสงค์ท่ีมา เดมิทีอีอ๋วีนึ้กว่าหลูจือ้จะไปหยิบให้

อกีฝ่ายเลย ไม่คิดว่าพ่ีชายคนโตของนางคนนีก้ลบัเอยีงคอครุน่คดิพักหนึง่ 

ก่อนจะย้อนถาม "ข้าจ�าได้ว่าเมือ่เดอืนก่อนท่านมาท่ีเรอืนข้ายืมฟืนไปครึง่มดั 

ยังไม่ใช้คนื หนนีจ้ะยืมไม้คานคงไม่เอาไปนานสบิวันครึง่เดอืนอกีกระมงั

ขอรับ" ได้ยินถ้อยค�าของเขาแล้ว อี๋อวี้แอบยกมุมปากขึ้นอย่างสุดระงับ 

* เกอเอ๋อร์ เป็นค�าต่อท้ายชื่อของลูกชาย ท�านองเดียวกับเจี่ยเอ๋อร์
** ก้วน แปลว่า 'พวง' คอืหน่วยเงนิของจนีในสมยัโบราณ แรกเริม่น้ันใช้เรียกเงินท่ีร้อยเป็นพวง โดยหน่ึงพวง
ประกอบด้วยเหรียญอีแปะ (เหรียญส�าริด) 1,000 เหรียญ แต่ต่อมาใช้เป็นหน่วยของเงินขาวท่ีมีมูลค่า  
1,000 เฉียน ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 ต�าลึงเงิน
*** ตั้น เป็นหน่วยมาตราตวงสมัยโบราณของจีน มีค่าเท่ากับ 10 โต่ว หรือ 100 ลิตร
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อย่าเห็นว่าหลจูือ้เอาแต่อ่านต�าราไม่ออกไปเล่นสนกุ อกีท้ังไม่ช่างพูด 

ท่าทางเป็นเด็กดีสภุาพอ่อนน้อม แต่จรงิๆ แล้วเป็นคนฉลาดแกมโกง หรือ

ในยุคปัจจบุนัจะใช้ค�าว่า 'ร้ายลกึ' อยู่สกัหน่อย

ค�าพูดสัน้ๆ แค่สองประโยคน้ีเอ่ยถึงฟืนท่ีหวงัซือ่ยืมไปแล้วยังไม่ใช้คนื

ก่อนหน้านี ้ เพ่ือให้นางบงัเกิดความละอายใจ หากนางไม่หน้าหนาถึงทีส่ดุ  

ถ้าไม่เอาฟืนมาใช้คืน ก็ต้องอายท่ีจะยืมไม้คานอกี

เพียงแต่คิดไม่ถึงว่าหวังซื่อผู้นี้จะเป็นคนหน้าด้านหน้าทนผู้หนึ่ง

จรงิๆ พอได้ยินค�ากล่าวของหลจูือ้แล้วไม่มท่ีาทางขุน่เคอืง หากปากกลบั 

ไม่ลดราวาศอก "ก็แค่ฟืนครึง่มดัมใิช่หรอื ปกตท่ิานอาหลีข่องเจ้าเอาฟืน 

มาให้ท่ีเรอืนเจ้าไม่ขาด อกีอย่างข้าไม่เคยบอกว่าจะใช้คนืกระมงั ตอนนี้

เจ้าจะคิดเล็กคิดน้อยกับข้าด้วยเรื่องนี้รึ"

หลูจื้อฟังนางพูดจบแล้วขมวดค้ิว ใคร่ครวญครู่หน่ึงแล้วเอ่ยต่อ 

"ท่านอาสะใภ้หลี ่นีช่่างน่าแปลกนัก หากเป็นดงัเช่นทีท่่านกล่าว ข้าก็เหน็

ท่านแม่ข้าให้เงินกบัท่านอาหลีบ่่อยๆ หรอืว่าข้าสมควรคดิเลก็คดิน้อยกับ

ท่านด้วยเรื่องนี้"

"นั่นเป็นฟืนที่แม่เจ้าไหว้วานให้เขาซื้อ มิใช่ให้เปล่าๆ เสียหน่อย"

"อ้อ ทีแ่ท้เป็นแบบนี ้ เช่นนัน้ฟืนทีท่่านอาหลีเ่อามาให้ทีเ่รือนข้าก็เป็น

ท่านแม่ข้าจ่ายเงนิซือ้มใิช่หรอื แต่ท่านเอาฟืนจากเรือนข้าไม่เคยจ่ายเงนิให้

ท่านแม่ข้าเลยนะขอรับ"

อีอ๋ว้ีเหน็ดวงหน้าเลก็ๆ ทีห่มดจดเกลีย้งเกลาฉายแววเอาจรงิเอาจงั

ของพี่ใหญ่นางแล้วก็ส่งเสียงหัวร่ออย่างกลั้นไม่อยู่ 

หวังซื่อพยายามรักษารอยย้ิมบนใบหน้าที่ฝืนเค้นออกมาไว้ไม่อยู่ 
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ในท่ีสดุ นางกล่าวตอบอย่างโกรธเคอืง "นัน่คอืข้าขอยืม ยืมของต้องจ่ายเงนิ

ด้วยหรือ"

"ส่วนใหญ่ยืมของมักไม่ต้องจ่ายเงิน แต่ยืมของไปแล้วไม่ต้องคืน

หรือขอรับ"

อีอ๋ว้ีมองดหูลูจือ้โต้กลับจนหวังซือ่เถียงไม่ออก อดไม่ได้ทีจ่ะเปรียบเทยีบ

ภาพเด็กคงแก่เรียนอมย้ิมละไมยามปกติกับท่าทางของเขาในขณะนี้  

ผลปรากฏว่านางประจักษ์ได้ว่าพ่ีใหญ่ของตนคลับคล้ายจะมีแววเป็น 

คนน�า้น่ิงไหลลกึแอบแฝงอยู่

สุดท้ายหวังซื่อยืมไม้คานไม่ส�าเร็จ เดินก้มหน้าก้มตาจูงบุตรสาว 

กลับไป 

หลูจื้อเห็นอีกฝ่ายไปแล้วก็พลิกหน้าหนังสือเริ่มตั้งสมาธิอ่าน 

อย่างละเอียดทุกตัวอักษรต่อ ประหนึ่งว่าผู้ที่ไล่คนด้วยวาจาเหน็บแนม

แดกดันเมื่อครู่นี้หาใช่เขาไม่

ตกเย็นหลูซื่อกลับเรือนมาท�าอาหาร อี๋อว้ีกับหลูจื้อสองพ่ีน้อง 

ไม่เอ่ยถึงเรื่องที่หวังซื่อมาหาตอนบ่ายสักค�า ด้านหลูจวิ้นพ่ีรองท�าหน้า 

ลุกลี้ลุกลน เดินเกาหูเกาคางวนเวียนอยู่รอบตัวมารดา อี๋อวี้เห็นแล้ว

ประหลาดใจมาก พ่ีชายคนรองของนางเป็นคนร่าเริงเปิดเผย น้อยคร้ังนัก 

ที่จะเห็นเขามีท่าทางกระสับกระส่ายอย่างนี้

หลูซื่อถูกเขาตามกวนใจ ไม่ง่ายกว่าจะท�ากับข้าวเสร็จยกออกไป 

ตั้งโต๊ะ เมื่อสามพ่ีน้องนั่งลงประจ�าที่ หลูจวิ้นยังคงมองมารดาด้วย 

แววตาวาดหวัง นางอดตบท้ายทอยเขาเบาๆ ทีหน่ึงไม่ได้ และบอกให้

ตั้งใจกินข้าว เขาถึงได้เลิกราไป
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รอจนล่วงเข้ายามดึก หลูซื่อถึงย้ิมกร่ิมรุนหลังลูกๆ ไปท่ีเตียง  

เตียงไม้กระดานในเรือนมีขนาดใหญ่มาก กว้างราวหกฉื่อ* ครึ่งและ 

ยาวเกือบสิบฉื่อ ด้านล่างเป็นแท่นก่อด้วยดินกับหินสูงถึงหัวเข่าของ 

หลซูือ่ จากน้ันเอาไม้กระดานหลายชิน้วางต่อกันด้านบนแล้วปผู้าผนืบาง

ทับชั้นหนึ่ง ทั้งสี่คนนอนตามแนวขวางก็นับว่ากว้างขวางดี

อีอ๋ว้ีเคยนอนบนเตยีงแขง็ๆ ของมหาวิทยาลยัมาสีปี่ย่อมไม่รูส้กึว่า 

ไม่สบายตัวตรงไหน ตรงกันข้ามยังชอบเป็นทีส่ดุ เพราะมหีลซูือ่กอดนอน

ทกุคนื ได้กล่ินข้าวสาลีหอมจางๆ จากตวัมารดา คละเคล้าไออุน่ท่ีแผ่มาจาก 

ผ้าปูเตียงที่ผึ่งแดดอย่างเต็มที่ 

หลซูือ่นอนอยู่รมิด้านนอกโดยมอีีอ๋ว้ีอยู่ในอ้อมแขน ฝ่ังท่ีชดิผนงัเป็น

หลูจื้อ ถัดเข้ามาคือหลูจวิ้น พวกเขาชอบคุยเล่นก่อนนอนเสมอๆ ทุกคน 

ในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันมาก

หลูจวิ้นนอนติดกับอ๋ีอว้ีจ้องมารดาตาเป๋ง จ้องจนหลูซื่อหัวเราะ 

ออกมาเบาๆ อีก นางกระซิบพูดกับบุตรสาวในอ้อมแขน "อว้ีเจี่ยเอ๋อร์  

หลังจากเจ้าหายเป็นปกติแล้วยังไม่เคยออกไปข้างนอก ปีนี้ผลเก็บเก่ียว 

ไม่เลว วันพรุ่งแม่จะพาเจ้าไปตลาดนัดนะ"

"ท่านแม่ ข้าไปด้วยขอรบั" หลจูว้ินเฝ้ารออยู่นานกว่ามารดาจะเอ่ยถึง

เรือ่งไปตลาดนัดวันพรุง่นี ้จงึตะโกนข้ึนอย่างอดใจไม่อยู่ในท่ีสุด

ตอนนี้อี๋อวี้ถึงกระจ่างแจ้งว่าที่แท้เขาท�าท่ายุกยิกอยู่ไม่สุขมาอย่าง

ยาวนานเพราะอะไร เห็นทีว่าแม้คนในสมัยราชวงศ์ถังจะมีความเป็นอยู่ 

ดีขึ้นมากแล้ว แต่ชีวิตประจ�าวันยังซ�้าซากจ�าเจไม่ค่อยมีสิ่งบันเทิงเริงใจ 

* ฉื่อ (เชียะ) คือหน่วยวัดความยาวของจีน โดย 1 ฉื่อเท่ากับ 10 ชุ่น 1 ชุ่นเทียบระยะประมาณ 1 นิ้ว
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ส�าหรบัเดก็น้อย การไปตลาดนดัน่าจะเทยีบขัน้ได้กับการไปเทีย่วสวนสนุก

เลยทีเดียว มิน่าเขาถึงได้ตื่นเต้นคึกคักเป็นพิเศษ

หลซูือ่ลบูศีรษะเลก็ๆ ของอ๋ีอว้ีพร้อมเอ่ยถาม "อวีเ้จ่ียเอ๋อร์ว่าอย่างไร 

จะพาพี่รองไปด้วยหรือไม่"

ดีจริง... อี๋อว้ีรับรู ้ได้อย่างชัดเจนว่าหลูจวิ้นจับจ้องนางด้วย 

สายตาวาววับทันใด นางคิดค�านึงในใจว่าอีกฝ่ายยังเป็นเด็กน้อยอยู่  

ก็พยักหน้าพูดเสียงอุบอิบ "ไป พาไปเจ้าค่ะ พี่ใหญ่พี่รองไปด้วย"

หลูจว้ินฟังจบแล้วลิงโลดใจเป็นการใหญ่ ย่ืนหน้ามาหอมแก้ม 

น้องสาวดังฟอด นางไม่ได้นึกรังเกียจท่ีมีน�้าลายเลอะเต็มหน้า เพียง 

รู้สึกขบขันเท่านั้น

หลจูือ้ได้ยินนางเอ่ยถึงตนเองก็เอามอืเท้าศีรษะไว้หนัมาเอ่ยกับนาง

ย้ิมๆ "พ่ีใหญ่ไม่ไป พ่ีใหญ่จะอยู่เฝ้าเรือน เสี่ยวอวี้ไปแล้วให้ท่านแม ่

ซื้อขนมให้กินนะ"

ช่างเป็นเด็กรู้ความจริงๆ

อี๋อวี้ลอบสะท้อนใจ นางรู้เช่นกันว่าในยุคน้ีต้องมีคนคอยเฝ้าเรือน  

แม้คนในหมูบ้่านเดยีวกันอาจจะไม่เข้ามาหยิบฉวยอะไรไป แต่นอกหมูบ้่าน

มพีวกโจรขโมยอยู่ แทนท่ีจะไหว้วานเพ่ือนบ้าน มสิูใ้ห้ใครสกัคนในครอบครวั

อยู่เฝ้าเอง

หลูจว้ินได้ยินพ่ีใหญ่กล่าวแบบน้ี ท�าหน้าสองจิตสองใจครู่หนึ่ง 

แล้วเอ่ยปากขึ้น "ถ้าอย่างนั้นข้าเฝ้าเรือนเอง พี่ใหญ่ไปเถอะ"

หลูซื่ออดอิ่มเอมใจมิได้เมื่อเห็นพวกเขาสองคนต่างเสียสละให้กัน 

สดุท้ายตดัสินใจให้บตุรชายคนโตเฝ้าเรอืน และให้บตุรชายคนรองไปตลาด
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ด้วยกัน ทว่าหลูจว้ินซึ่งเดิมตั้งตารอคอยเป็นพิเศษกลับไม่กระตือรือร้น 

เฉกเมือ่ตอนหัวค�า่อกี หลซูือ่ก็ไม่ใส่ใจเขา เพราะพวกเดก็เลก็ๆ ล้วนเอาแน่

เอานอนไม่ได้อย่างน้ีเอง ทกุคนพูดคุยเรือ่งตลาดนัดต่ออกีครู่หนึง่ถึงค่อยๆ 

พากันหลับไป
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วันถัดมา หลูซื่อตื่นขึ้นมาจัดเก็บข้าวของแต่เช้าตรู่ อี๋อวี้ถูกเสียง

ความเคลื่อนไหวของนางปลุกตื่นก็ลุกขึ้นนั่งบนเตียง

หลซูือ่เขยิบตวัไปตรงมมุตดิผนงัซึง่หลจูือ้นอนอยู่แล้วเลกิผ้าห่มขึน้ 

สอดนิว้งดัอยู่นานพักหน่ึงก่อนจะยกแผ่นไม้กระดานกว้างราวสามก�าป้ัน

ทีข่ยับได้แผ่นหน่ึงออก จากนัน้นางก็ล้วงมอืเข้าไปดึงถุงผ้าใบหน่ึงออกมา 

หยิบเงนิเหรยีญพวงหน่ึงในถุงมานบัอย่างละเอยีดและแบ่งออกมาส่วนหนึง่

ก่อนหน้านีอ้ีอ๋ว้ีเคยเห็นนางวางเงนิไว้ตรงนัน้มาแล้วคร้ังหน่ึง ยังนึก

ในใจว่ามารดาช่างสรรหาที่ซ่อนของได้ดีแท้ สามพ่ีน้องล้วนรู้ว่ามารดา

ของพวกตนเก็บเงินไว้ที่ไหน เพราะหลูซื่อไม่เคยปิดบังเช่นกัน

ปีน้ีครอบครวัของพวกนางได้เงินจากท่ีนาสามพันกว่าอีแปะ ถือได้ว่า

เป็นปีท่ีอุดมสมบรูณ์แล้ว วันก่อนหลซูือ่ยังให้เงนิพวกนางคนละสองสามอแีปะ

ด้วย

7
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วันน้ันพอได้รบัเหรยีญเงนิส�ารดิมา อีอ๋ว้ีก็พินิจพิจารณาอย่างละเอียด

พักหน่ึง ในรชัศกอูเ่ต๋อปีทีส่ีเ่ริม่หล่อเหรยีญไคหยวนทงเป่า* แต่เน่ืองจาก

บ้านเมืองไม่ส่งเสริมให้ผลิตเหรียญกษาปณ์เป็นจ�านวนมาก ด้วยเหตุน้ี

เขตแดนห่างไกลจะใช้เหรยีญทรงกลมมรีสูีเ่หล่ียมตรงกลางทีห่ล่อกันข้ึนเอง

ในท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ทางราชส�านักอนโุลมเป็นนยัๆ ให้ท�าแบบน้ีได้

เงินท่ีหลูซื่อมอบให้นางก็คือเหรียญส�าริดทรงกลมมีรูสี่เหลี่ยม 

ตรงกลางท่ีหล่อกันเองเฉพาะทีน่ัน่เอง ขนาดใกล้เคยีงกับเหรยีญหน่ึงหยวน

ของยุคปัจจบุนั แต่มคีวามหนาน้อยกว่าครึง่หน่ึง ท�าให้น�า้หนกัเบากว่ามาก 

ในยุคน้ีไม่ใช่แค่ใช้เหรยีญส�ารดิในการซือ้ขาย ยังพบเห็นการแลกเปลีย่น

โดยใช้ของแลกของกันอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่จะเอาของจ�าพวกแพรพรรณ 

แลกกับของใช้ ผ้าเน้ือดียาวหนึง่จัง้** เท่ากับประมาณร้อยกว่าอแีปะ

ครู่หน่ึงต่อมา บุตรชายสองคนตื่นนอนแล้ว หลูจวิ้นสวมอาภรณ์

เรยีบร้อยวิง่ออกไปเอาหญ้าเลีย้งวัวในคอก ส่วนหลจูือ้ไปจดัเตรยีมเกวียน

รอเทียมวัว

ช่วงเวลานี้ยังไม่มียานพาหนะอะไร โดยท่ัวไปพวกชาวนาจะเอา 

สตัว์เลีย้งท่ีใช้ไถนาเป็นแรงงานลากจงูพาหนะเพ่ือทุน่แรงในการเดนิทาง

ที่ตั้งตลาดอยู่ใกล้ๆ เขตต�าบล แม้จะมีทุกวัน แต่ทุกวันที่หนึ่งและ 

วันที่สิบห้าจะจัดเป็นตลาดนัดค่อนข้างใหญ่สองครั้ง 

วันน้ีเป็นวันทีส่บิห้า มโีอกาสได้ไปงานตลาดนัดครัง้ใหญ่ จงึโทษมไิด้ 

ทีเ่มือ่วานหลจูวิน้จะต่ืนเต้นคึกคักปานนัน้

* เหรียญไคหยวนทงเป่า เป็นเหรยีญกษาปณ์รปูวงกลม ตรงกลางมรูีสีเ่หลีย่ม บนเหรยีญประทับอกัษรค�าว่า  
'ไคหยวนทงเป่า' หมายถึงเหรยีญตราเบกิศกัราชใหม่
** จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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อี๋อว้ีหยิบอาภรณ์ที่เมื่อคืนหลูซื่อตระเตรียมไว้ให้พร้อมสรรพ 

อยู่ใต้ผ้าห่มมาสวมด้วยตนเอง หลงัย้อนเวลากลบัมาในอดตีเป็นวันทีส่าม 

นางก็เริ่มขอสวมเสื้อผ้าเอง หลูซื่อเห็นนางมือไม้คล่องแคล่วก็ปล่อยให้

ดูแลตนเอง รอเมื่อนางแต่งตัวเสร็จแล้วถึงมัดผมให้

พูดถึงเสือ้ผ้าอาภรณ์ในยุคราชวงศ์ถังน้ันมเีอกลกัษณ์มาก เพียงแต่

เด็กในครอบครัวชาวนาจะไม่ค่อยพิถีพิถันนักเพ่ือสะดวกต่อการท�างาน

และเล่นซุกซน ไม่อย่างน้ันอี๋อว้ีควรจะสวมกระโปรงไว้ด้านนอก ส่วน 

พ่ีชายสองคนก็ควรสวมเสื้อคลุมยาวตัวเดียว ไม่ใช่ชุดสองท่อนเป็นเสื้อ

กับกางเกง

เมือ่อีอ๋ว้ีแต่งองค์ทรงเครือ่งเรยีบร้อย หลซูือ่ก็ผลดัชดุเป็นเสือ้ป้ายข้าง

ตวัสัน้ท�าจากผ้าเนือ้หยาบสเีหลอืงแก่กับกระโปรงยาวสีเทากรอมเท้า

ถึงดูแล้วไม่สวยงามหรูหราเท่าชุดของชาวราชวงศ์ถังอย่างท่ีอี๋อว้ี

เห็นในละครพวกน้ัน แต่มดีีทีฝี่มอืการตัดเย็บประณตีและแบบท่ีเรียบง่าย

สบายตา

ส�าหรับเสื้อผ้าของสามพ่ีน้อง หลูซื่อเป็นคนซื้อผ้าทอใยเก๋อ* มา 

ตัดเย็บเองทั้งหมด ในยุคโบราณ แพรพรรณต่างๆ มีราคาค่อนข้างแพง 

เครือ่งแต่งกายของชาวบ้านส่วนใหญ่จะท�าจากผ้าเน้ือหยาบซึง่มอียู่ไม่ก่ีสี 

อกีท้ังหน่ึงฤดูมหีนึง่ชดุก็เพียงพอแล้ว ว่ากันว่าตอนต้นราชวงศ์ถัง ธรรมดา

สามัญชนจะสวมใส่เสื้อผ้าได้แค่สองสีคือเหลืองกับขาว ตอนนี้ดูท่าว่า 

จะไม่ใช่เร่ืองเท็จ นางเคยดูตู้เสื้อผ้าในเรือนแล้ว นอกจากสีเทาแล้ว 

ส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองกับสีขาว
* เก๋อ เป็นพืชสกุลเดยีวกับกวาวเครอื ซ่ึงชาวจนีจะใช้เส้นใยจากต้นเก๋อมาทอเป็นผ้า ส�าหรบัใช้ตัดเสือ้เพ่ือใส่ใน 
ฤดูร้อน
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นบัตามจรงิหลซูือ่จะมอีายุสามสบิสีปี่แล้ว กลบัไม่ใคร่ดมูอีาวโุสนกั 

แต่ยามไม่แย้มย้ิม ดวงตาทั้งคู่แฝงรอยน่าเกรงขามอยู่หลายส่วน และ

ปราศจากท่าทางมิดเมี้ยนละม้ายหญิงชาวนาที่ออกเรือนแล้วทั่วไป นาง

มีผิวกายออกขาว แม้นระยะน้ีการเก็บเก่ียวพืชผลท�าให้ต้องกร�าแดด  

ผวิของนางก็แค่เป็นสแีดงเรือ่ๆ ดูมเีลอืดฝาด ดจุค�ากล่าวว่าหนึง่ขาวกลบ

สามอปัลกัษณ์* เหน็ทีว่าเมือ่ครัง้เยาว์วัย นางจะต้องเป็นหญงิงามผูห้นึง่

เช่นกัน

ในเรือนไม่มีคันฉ่องส�าริด ด้วยราคาของมันเพียงพอให้พวกนาง 

กินแป้งขาวได้ครึ่งเดือน ฉะน้ันจนบัดนี้อี๋อว้ีจึงเคยเห็นรูปโฉมของตนเอง 

จากเงาในน�า้เท่าน้ัน ซึง่จดัได้ว่าน่ารกัจิม้ลิม้ แค่ว่าดวงหน้ายังกลมๆ ป้อมๆ 

แฝงรอยอ่อนเดียงสาตามประสาเด็กน้อยวัยเยาว์

จวบจนในหมู่บ้านมีเสียงไก่ขันดังข้ึนสามหน ทุกคนถึงเตรียมตัว 

เสร็จสรรพ หลูจื้อมองส่งคนอื่นๆ นั่งเกวียนเทียมวัวออกจากหมู่บ้านไป  

วัวของเรือนนางบึกบึนล�่าสันมาก หลูจวิ้นนั่งอยู่ด้านหน้าถือแส้บังคับ 

ให้มนัออกว่ิงเหยาะๆ ซึง่เรว็พอๆ กับขีจ่กัรยานธรรมดา ตลอดทางกระแทก

กระเทือนอย่างย่ิง ช่วงเวลานี้น่าจะยังไม่มีถนนหลวงอย่างท่ัวถึงทุกแห่ง 

ปกตเิส้นทางในชนบทล้วนขรขุระเป็นหลมุเป็นบ่อ แม้ว่าจะได้น่ังตกัหลูซ่ือ 

ตวัอ๋ีอว้ียังโคลงเคลงไปมาจนวิงเวียนศรีษะอยู่บ้าง ดทีีว่่าร่างกายนีข้องนาง

ไม่มีอาการเมารถ

ผ่านไปราวครึ่งชั่วยาม พ้ืนถนนค่อยๆ ราบเรียบข้ึน ได้ยินหลูซื่อ 

บอกว่าจวนเจียนจะถึงแล้ว อึดใจต่อมา รอบๆ ก็มีคนนั่งเกวียนหรือ 

* หนึง่ขาวกลบสามอัปลักษณ์ เป็นส�านวน มคีวามหมายว่าผิวขาวสามารถปกปิดข้อบกพร่องต่างๆ บนใบหน้าได้
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เดินเท้าเพ่ิมขึ้นทุกที เมื่อมองไปยังข้างหน้าไม่ไกลนักอีกทีเห็นฝูงชน 

คลาคล�่าเดินขวักไขว่ไปมา อี๋อวี้ก็รู้ว่าถึงที่หมายแล้ว

ทีน่ี่มคีนช่วยดแูลพาหนะเทียมสตัว์ให้โดยเฉพาะ คนเฝ้าเป็นบ่าวผูช้าย

ในตระกูลใหญ่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงละแวกหมู่บ้าน เพียงจ่ายสองอีแปะ 

ก็ฝากไว้ได้ถึงเท่ียงวัน หลซูือ่หาท่ีจอดเกวียนเรยีบร้อยแล้ว สะพายถุงใส่ของ 

ทีน่�าตดิตวัมา จงูลกูไว้ในมอืคนละข้างสาวเท้าไปทางตลาดนัด

เมื่อเบียดแทรกเข้าไปอยู่กลางฝูงชน อี๋อว้ีได้รู้ในท่ีสุดว่าตลาดนัด

เป็นอย่างไร มันคล้ายคลึงกับตลาดเช้าของยุคปัจจุบัน บนพ้ืนท่ีว่างโล่ง 

ผืนหน่ึงมีแผงขายของต้ังอยู่ทุกซอกทุกมุมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  

บางร้านยังตัง้เพิงแบบง่ายๆ อกีด้วย ประเภทของสนิค้านับว่าหลากหลายดี 

มีทั้งของกินของใช้ของเล่นไม่ขาดสักอย่างเดียว ถึงเทียบไม่ได้กับ 

ซเูปอร์มาร์เก็ตของศตวรรษท่ีย่ีสบิเอด็ท่ีหาซือ้ได้ทกุส่ิง หากแต่ในความคดิ

ของคนสมัยโบราณ ตลาดนัดใหญ่ขนาดนี้ก็หาได้ยากแล้ว ล�าพังแค่ 

ดวงตาทั้งคู่ที่ส่องประกายระยับของหลูจวิ้นก็รู้ได้แล้วว่าที่แห่งนี้ดึงดูดใจ 

คนยุคนีม้ากเพียงใดโดยเฉพาะกับพวกเด็กๆ 

สองข้างทางมเีสยีงตะโกนขายของดังไม่ขาดสายเป็นส�าเนยีงซ่ือชวน

ชัดเจน เรียกความสนใจจากอี๋อว้ีได้เป็นอย่างดี ตลอดทางมีของเล่น 

ชิน้เลก็ชิน้น้อยวางขายมากมาย หลจูว้ินกลบัไม่รบเร้าให้ซือ้สกัครัง้ ส่วนนาง 

ซึง่มจีติใจเป็นผูใ้หญ่วัยย่ีสบิแล้วย่อมไม่ร�า่ร้องว่าอยากได้เป็นธรรมดา ท้ังสอง

ตามหลซูือ่ไปจนถึงด้านหน้าเพิงขายของแห่งหน่ึงกลางตลาดนัด

เจ้าของร้านเป็นบรุษุวยัย่ีสบิเศษคนหน่ึง นัง่อยู่บนเส่ือยาวห้าหกฉือ่

ผนืหน่ึง มพีวกแพรพรรณกับเส้นด้ายวางอยู่ข้างตวั ดทู่าทางจะขายวัสดุ
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เย็บปักถักร้อย

เขามองเห็นหลูซื่อเดินมาก็ยืดหลังตรงเผยสีหน้าแย้มย้ิมทันควัน 

และทักทายไต่ถามอย่างกระวีกระวาด "เอ้อร์เหนยีงมาแล้วหรอื มงีานฝีมอื

มาขายอีกแล้วใช่หรือไม่"

"อื้อ มีผ้าเช็ดหน้าหลายผืนกับถุงผ้าปักสองใบ" หลูซื่อพูดพลาง 

คลายมอืทีจ่งูลกูไว้ ปลดถุงสมัภาระบนไหล่ลงมาควานหาของทีใ่ช้ผ้าห่อไว้

ออกมายื่นส่งให้อีกฝ่าย

คนผู ้นั้นรีบรับมาเปิดออกอย่างระมัดระวัง และหยิบวางเรียง 

บนเสื่อด้านข้างทีละชิ้น ประกอบด้วยผ้าเช็ดหน้าปักลายบุปผาวิหคสี่ผืน 

รวมถึงถุงใบเลก็ๆ ฝีมอืละเอียดประณีตอกีสองใบ พักก่อนอีอ๋ว้ีเหน็หลซูือ่

เยบ็ของเหล่านี ้หลงัจากถามไถ่ก็รูว่้าคนในยุคน้ีส่วนใหญ่จะพกเหรยีญเงนิ

ตดิตวั แต่มเีศรษฐบีางคนชอบเก็บเงินไว้ในถุงหรูดูแบบมก้ีนทีม่ลีกัษณะ

และการใช้สอยคล้ายคลึงกับถุงเงินเหน็บเอว

เขาดฝีูเขม็และลวดลายอย่างละเอยีด ก่อนจะย้ิมแฉ่งพูดกับหลซูือ่ 

"ร้อยอีแปะ"

เห็นหลูซื่อส่ายหน้า คนผู้นั้นกล่าวขึ้นอีก "ร้อยห้าสิบอีแปะ"

หลูซื่อยอบตัวลงน่ังยองๆ เอื้อมมือไปตั้งท่าจะเก็บของพวกนั้น 

กลับคืนมา ชายหนุ่มรีบเร่งย่ืนมือขวางไว้ เอ่ยด้วยสีหน้าท่ีเปลี่ยนเป็น 

ยิ้มฝืดๆ "เอาล่ะๆ เอ้อร์เหนียง สามร้อยอีแปะได้หรือไม่"

อี๋อว้ีตื่นตะลึงอยู ่ในใจ ของชิ้นเล็กๆ ไม่กี่ ช้ินนี้ถึงกับขายได้ต้ัง 

สามร้อยอีแปะ เทยีบเท่ากบัผลเก็บเก่ียวหน่ึงปีของทีน่าสามหมูเ่ชยีวหรอืน่ี 

นางดูสิ่งของท่ีวางอยู่บนแผงอีกที พบว่าเป็นวัสดุซึ่งต่างจากที่มารดา 
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ใช้สอนนางก่อนหน้าน้ีอย่างเห็นได้ชัด เป็นไปได้มากว่าจะเป็นไหมแท้  

พอคิดถึงตรงนี้ หูของนางก็ได้ยินเสียงพูดกลั้วหัวเราะของหลูซื่อ

"เน้ือผ้าที่ข้าใช้เป็นแพรต่วนชั้นดี ด้ายปักยังเป็นไหมแท้ราคา 

หน่ึงต�าลงึร้อยอแีปะ ส่วนฝีมอืข้าเอ้อร์เหนยีงย่อมมต้ิองเอ่ยถึงเป็นธรรมดา 

ท่านกลบัดดีลูกคดิเก่งนัก ให้ราคาของหกชิน้น้ีของข้ายังไม่ได้กระทัง่ต้นทนุ 

จะรงัแกท่ีข้าขายให้ได้แต่ท่านใช่หรอืไม่"

อ๋ีอว้ีฟังจบแล้วลอบคดิค�านึงว่าใช้วสัดไุม่เหมอืนกันดงัคาด ไม่รูว่้า 

ท่านแม่ซือ้วัสดพุวกน้ีจากทีใ่ดกัน คงต้องทุม่เงนิลงไปมากพอดู ในความคิด 

ของนาง ถ้าน�าผ้าปักหลายชิน้น้ีไปขายให้ผูส้งูศกัดิใ์นเมอืงใหญ่ อย่างน้อย

ต้องได้ก�าไรห้าเท่าขึ้นไป

ชายหนุ่มเจ้าของร้านเกาหัวย้ิมเจื่อนๆ "เอ้อร์เหนียงอย่าได้ถือโทษ 

ที่ข้าถามเซ้าซี้เลยนะ แต่ก่อนท่านเอาวัสดุธรรมดาจากข้าไปปัก คร้ังนี ้

กลับหยิบของพวกนี้ออกมา ก็ไม่รู ้ว่าท่านได้ไหมปักมาจากที่ใด หาก 

ท่านบอกข้า ข้าคิดราคาให้หกร้อยอีแปะดีหรือไม่"

หลูซื่อนิ่งคิดแล้วพยักหน้าพร้อมพูด "บอกให้ท่านรู้ก็ไม่เสียหาย  

นี่เป็นสินเจ้าสาวของข้า แต่ไม่เคยใช้มาก่อน หมู่นี้เงินทองขาดมือ ถึงได้

ตัดแบ่งมาเย็บเป็นอย่างอื่นบ้าง"

ชายหนุ่มฟังแล้วมีสีหน้าเคลือบแคลงใจ แต่ยังพยักหน้าเอ่ยตอบ 

"ท่ีแท้เป็นเช่นน้ี เอาอย่างนี ้ ถ้าวันหลงัท่านยังมสีนิค้าแบบนีอ้กี ขายให้ข้า

ทั้งหมดได้หรือไม่"

เห็นหลูซื่อผงกศีรษะเบาๆ เขาถึงเอื้อมมือไปหยิบไหใส่เงินข้างตัว 

ดึงพวงเหรียญยาวๆ พวงหนึ่งออกมานับอย่างละเอียดจ�านวนหกท่อน 
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และแบ่งมากองบนพื้นแล้วผลักไปให้หลูซื่อ

หลูซื่อนับอีกรอบหนึ่งอย่างรอบคอบก่อนเก็บพวงเงินเข้าไปใน 

ถุงสัมภาระ 

อีอ๋วีม้องอยู่ด้านข้างยังรูส้กึว่าเงินเหรยีญเป็นพวงยาวๆ น่ันคงต้อง

หนักน่าดูจริงๆ นางลอบทอดถอนใจท่ีการค้าขายของสมัยนี้ไม่สะดวก 

เอาเสียเลย

พอได้เงินมาครึง่ก้วนเศษ หลซูือ่ดูเบกิบานใจอย่างเหน็ได้ชดั จบัจงู

ลูกสองคนเดินจากแผงขายของแห่งนี้เลี้ยวไปท่ีอื่นต่อ ปากก็พูดว่า "แม่

ขายของก้นหีบออกไปบางส่วน ปีนีเ้ลยมเีงนิเหลือเพ่ิมข้ึน พวกเจ้าสองคน

อยากกินอะไรหรืออยากได้อะไรก็บอกกับแม่ แล้วซื้ออีกชิ้นหนึ่งกลับไป

ฝากพี่ใหญ่ของพวกเจ้าด้วย"

เมื่อครู่น้ีอี๋อว้ีได้ยินนางพูดถึงเรื่องสินเจ้าสาว ตอนน้ียังได้ยินนาง 

เอ่ยถึงของก้นหีบอีก อดมิได้ที่จะนึกไปถึงเรื่องเมื่อหลายวันก่อน 

อี๋อวี้เห็นตอนหลูซื่อท�าของพวกน้ี โดยเลาะอาภรณ์ซึ่งเย็บจาก 

เนื้อผ้าชั้นเลิศตัวหนึ่งที่นางไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆ ยังมีไหมปักสีต่างๆ  

ทีห่ลซูือ่เอามาให้ดตูอนสอนนางจบัคูส่ ีมนัใส่อยูใ่นถุงผ้าปักงามวจิติรใบหน่ึง

ที่ถูกเก็บไว้ในซอกหนึ่งของก้นตู้ในเรือน

ถ้านี่เป็นสินเจ้าสาวของหลูซื่อ เช่นนั้นชาติตระกูลของนางต้อง 

ไม่ต�า่ต้อยเป็นแน่แท้ เพียงแต่ว่าหลงัจากสามจีากไปก็ถกูตระกูลของสามี

ขบัไล่ไสส่ง นางมไิด้หวนกลบัไปทีส่กุลเดมิ แต่ระเหเร่ร่อนมาอยู่ในชนบท 

ถ้ามิใช่ตระกูลตกอับก็ต้องมีความลับที่ยากจะบอกกล่าว

แม้จะสนใจใคร่รู ้ แต่เห็นหลูซื่อดีอกดีใจ นางก็พลอยแช่มชื่น 
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ตามไปด้วยอย่างห้ามไม่อยู่ เมื่อชะเง้อคอไปดูหลูจวิ้นอีกด้านหนึ่ง เห็น

เขามีสีหน้ายินดี ขณะมองส�ารวจของกระจุกกระจิกบนแผงขายของ 

สองข้างทางไปมา ด้วยเหตุน้ี นางจึงสลัดข้อกังขาในใจทิ้งไป และ 

เริ่มตั้งอกตั้งใจเดินเที่ยวตลาดนัดที่คึกคักแห่งนี้

หลูซื่อซื้อน�้ามันตะเกียงกับของใช้จิปาถะ แล้วก็ซื้อของกิน 

เช่นพวกขนมหวานให้อี๋อว้ี ตอนท้ายยังย้อนกลับไปท่ีเพิงขายงานผ้าปัก 

ของชายหนุ่มซื้อผ้าและเข็มกับด้าย 

หลจูว้ินเอ่ยปากอย่างกระมดิกระเมีย้นว่าอยากได้ธนูไม้เลก็ๆ คนัหนึง่

ราคาหนึง่ร้อยห้าสบิอแีปะซึง่นบัว่าไม่ถูกเลย แต่สดุท้ายก็ได้ซือ้

นอกเหนือจากนี้ยังซื้อของประดับกายเด็กหญิงชิ้นเล็กชิ้นน้อย  

มเีชอืกผกูผมราคาหน่ึงอีแปะหลายเส้น ส่วนพวกป่ินปักผมทีร่าคาถูกท่ีสดุ

ยังต้องสิบกว่าอีแปะ ซ�้าแกะสลักจากไม้ เมื่อหลูซื่อไต่ถามบุตรสาวแล้ว 

เห็นนางไม่อยากได้จริงๆ ถึงเลิกล้มความคิดไป 

อนัท่ีจรงิอ๋ีอว้ีชืน่ชอบเครือ่งแต่งกายของสตรีราชวงศ์ถังอย่างย่ิงยวด 

ในฐานะหญิงสาวคนหน่ึง เป็นธรรมดาท่ีนางอยากแต่งตัวงดงาม แต่เวลานี้

นางมีอายุแค่สี่ขวบ เส้นผมยังยาวไม่พอจะมุ่นมวยด้วยซ�้า อย่างมาก 

ก็มัดผมแกละได้สองข้าง ด้วยเหตุนี้อี๋อว้ีจึงไม่ร้อนใจ รอไว้วันหน้ามีเงิน

เหลือเฟือและผมยาวมากพอแล้วค่อยรักสวยรักงามก็ยังได้ 

นางยังรู ้อีกว่าหญิงงามในสมัยราชวงศ์ถังต้องผิวขาวอวบท้วม  

นางไม่อยากเป็นคนอ้วน ขอเป็นสาวน้อยผิวขาวอย่างสบายใจก็พอ  

เด็กน้อยหลูอ๋ีอว้ีคงจะสืบทอดผิวกายขาวลออมาจากหลูซื่อ แม้ทุกมื้อ 

มิได้แตะของมัน ผิวพรรณยังขาวผุดผ่อง
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หลซูือ่ยังซือ้หนงัสอืสองเล่มไปให้หลจูือ้ หนึง่ในน้ันเป็นหนังสอืปกิณกะ

ทีม่ภีาพวาดแทรกอยู่ หนังสอืสองเล่มนี ้นางต่อรองราคาอยู่นานสองนาน

ยังต้องจ่ายไปร้อยอแีปะ

ตลอดช่วงเช้า คนทั้งสามซื้อของไปไม่น้อย ใช้เงินหกร้อยอีแปะ 

ที่ได้จากการขายงานปักก่อนหน้าน้ีไปจนเหลือไม่ก่ีอีแปะ อี๋อวี้เห็นแล้ว 

ปวดใจอยูบ้่าง แต่หลซูือ่กลบัย้ิมร่าอย่างไม่เดอืดเนือ้ร้อนใจ พอเดนิเท่ียว 

จนใกล้ยามเที่ยงตรง พวกนางถึงถือของท่ีซื้อไว้ไปรับเกวียนเทียมวัว 

แล้วเดินทางกลับเรือน
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หลังกลับถึงเรือน หลูซื่อไปเตรียมอาหารมื้อกลางวัน ส ่วน 

พ่ีน้องสามคนเก็บของที่ได้มาในวันน้ีให้เข้าที่เข้าทาง พอท�าเรียบร้อย 

หลูจื้อหยิบหนังสือใหม่สองเล่มไปนั่งอ่านอย่างจดจ่ออยู่ในลานเรือน  

ด้านหลูจวิ้นเล่นธนูไม้คันเล็กของเขาอยู่ใกล้ๆ

หลายวันน้ีการเก็บเก่ียวธัญพืชเสร็จแล้ว และยังไม่ถึงฤดูหว่าน 

เมล็ดพันธุ์ หลูซื่ออยู่ในเรือนว่างๆ ก็เริ่มเย็บอาภรณ์ให้ลูกๆ นางบอกว่า

ตอนวันปีใหม่ไม่ได้เย็บชุดใหม่ให้เด็กทั้งสามคน จึงท�าชดเชยให้ตอนนี้

แท้จริงแล้วเท่าที่อี๋อว้ีรู้ ก่อนหน้านี้ที่ในเรือนฝืดเคืองเร่ืองเงินทอง 

เหตุผลประการส�าคัญท่ีสุดคือเจ้าของร่างนี้คนเดิมไม่อาจดูแลตนเองได้ 

เป็นเหตุให้ดึงก�าลังคนในเรือนไปไม่น้อย หลูซื่อยังหมดเงินไปกับค่ายา

ของนางไม่ขาดสาย เพียงแต่ไม่เห็นอาการกระเตื้องขึ้นเท่านั้นเอง

เดก็เลก็ๆ มกัตัวโตเรว็มาก อ๋ีอว้ีสงัเกตเห็นต้ังนานแล้วว่าเส้ือผ้าของ

8
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สามพ่ีน้องสั้นเต่อไปบ้าง คิดไม่ถึงว่าหลูซื่อก็มีความตั้งใจท่ีจะตัดเย็บ

อาภรณ์ใหม่ให้พวกนางอยู่แล้ว พ่ีชายสองคนต่างดีใจกันยกใหญ ่

เมื่อได้ยินว่าหลูซื่อจะท�าชุดใหม่ให้ ส่วนนางใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ีมาเดือนกว่าๆ 

ย่อมแจ่มแจ้งดีว่าชาวบ้านทั่วไปนานทีปีหนจะมีเสื้อผ้าใหม่สักชุดจริงๆ 

เพราะเป็นอาภรณ์ท่ีมารดาเย็บเองกับมอื ท�าให้นางรูส้กึตัง้ตารอคอยอยู่ลกึๆ 

แม้ว่ามันจะเป็นผ้าธรรมดาๆ เทียบมิได้กับผ้าแพรผ้าไหมของราชวงศ์ถัง

ตามที่นางรู้มาก็ตามที

มาถึงท่ีน่ีหลายสิบวัน นับแต่แรกเริ่มที่ไม่คุ้นเคยเล็กน้อย จนบัดน้ี

กลมกลนืเป็นส่วนหน่ึงได้แล้ว บางครัง้อีอ๋ว้ีก็คดิไปถึงเมอืงท่ีเจรญิรุง่เรอืง

และพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งบันเทิงเริงใจ กระน้ันเมื่อเปรียบกับชีวิตชนบท

ทีแ่ท้จริงในยามนี ้มนักลบัคล้ายเป็นห้วงฝันท่ีห่างไกลย่ิงกว่า แม้นสภาพ

ความเป็นอยู่ในยุคโบราณจะค่อนข้างล�าบาก หากแต่คณุค่าของมนัอยู่ที่ 

คนทุกคนล้วนท�ามาหากินด้วยความพากเพียรบากบั่น คิดหาทุกวิถีทาง 

ในการยังชพี ต่างจากพวกคนในโลกปัจจบุนัทีไ่ม่ต้องกังวลเร่ืองปากท้อง 

กลับใช้ชีวิตไปวันๆ อย่างเลื่อนลอยไร้จุดหมาย

อี๋อวี้มีความสุขกับชีวิตในขณะนี้มาก นางเคยชินกับการยืดเหยียด

ร่างกายเลก็ผอมทีก่�าลงัเจรญิเติบโตในลานเรือนหลังจากตืน่นอนตอนเช้า

ทกุวัน ถึงจะแขนสัน้ขาสัน้ ท�าท่าอะไรดูงุม่ง่ามเงอะงะจนหลซูือ่กลัน้หวัร่อ

ไม่อยู่ด้วยความขบขันบ่อยๆ

พอกินอาหารเช้าแล้ว อี๋อว้ีฝึกคัดตัวอักษรอยู่ในลานเรือน ก่ิงไม้ 

ก่ิงหนึ่งกับพ้ืนโรยทรายก็คือโต๊ะหนังสือของนาง สภาพอาจจะไม่พร้อม 

สักเท่าไหร่ แต่นางรู้ดีว่ายามน้ีตนเองไม่เหมือนกับชาติก่อนแล้วท่ีทุ่ม 
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ความพยายามลงไปเท่าใดล้วนไม่ได้รับผลตอบกลับ 

ช่วงบ่ายเป็นเวลาเย็บปักถักร้อยของนาง คราวก่อนกลับมาจาก

ตลาดนัด หลูซื่อมอบสะดึงเล็กๆ อันใหม่กับผ้าไหมชิ้นหน่ึงให้ และ 

บอกให้นางตั้งใจปักผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งเป็นการฝึกปรือฝีมือ

เมื่อนางฝึกปักผ้าตามที่หลูซื่อมอบหมายให้เสร็จ ชุดใหม่ของ

สามพ่ีน้องก็ท�าออกมาเรียบร้อยแล้ว ครั้งน้ีหลูซื่อเย็บเสื้อคลุมยาวจาก 

ผ้าทอใยเก๋อสีขาวเหมือนกันให้บุตรชายสองคน แบบใกล้เคียงกับ 

พวกเสื้อคลุมชุดนอนในปัจจุบัน ตัวเสื้อยาวกรอมเท้า สาบเสื้อสองข้าง 

ป้ายทบกันรดัด้วยสายคาดเอว แค่สวมกางเกงยาวไว้ข้างในก็ออกไปข้างนอก

ได้แล้ว

หลูซื่อยังบรรจงท�าสายคาดเอวเป็นพิเศษ ของหลูจื้อเป็นพ้ืนขาว 

ปักลายก่ิงหลิวเขียวสดตลอดเส้น ส่วนของหลูจว้ินเป็นพ้ืนด�าปักลาย 

ดอกอ๋ิงชุน* สีเหลืองอ่อนตลอดเส้น เมื่อสองพ่ีน้องสวมใส่ชุดนี้ แล้ว 

รวบผมขึ้นมัดด้วยเชือกผูกผมเส้นใหม่จนเรียบตึง ดูไปแล้วเหมือน 

คุณชายน้อยของราชวงศ์ถังที่นางเคยดูในละครจริงๆ คนหน่ึงรูปงาม

เกลี้ยงเกลา คนหน่ึงคิ้วเข้มตาคม มองเห็นเค้าความโดดเด่นในอีก 

ไม่กี่ปีให้หลังได้รางๆ

อีอ๋ว้ีนึกในใจ เด็กวยัเดียวกันคนอืน่ๆ ยังวิง่เล่นน�า้มกูไหลยืดอยู่เลย 

แต่พ่ีชายของนางเป็นผู้ใหญ่ตวัน้อยท่ีเคร่งขรมึแล้ว ท่านแม่มวิีธีอบรมสัง่สอน

ได้ดีเหลือเกิน ถึงท�าให้เด็กชนบทสองคนเจริญวัยข้ึนมาอย่างดีเย่ียม 

เสียยิ่งกว่าเด็กในเมืองเหล่านั้น
* ดอกอ๋ิงชนุ (Winter jasmine) ดอกสเีหลอืงมกีลิน่หอมเย็น เนือ่งจากออกดอกก่อนดอกไม้อืน่ในฤดูใบไม้ผลิ  
จึงได้ชื่อว่า 'อิ๋งชุน' ซึ่งแปลว่า 'ต้อนรับวสันต์'
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หลูจว้ินเห็นสีหน้าอ่ิมเอมใจของมารดากับน้องสาว เขาเอ่ยถาม

อย่างเก้อเขิน "เป็นอย่างไรบ้าง ข้าแต่งตัวอย่างน้ีไม่ดูแปลกประหลาดหรือ 

ปกตเิหน็แต่อาจารย์ในหมูบ้่านท่ีสวมเสือ้คลมุยาวแล้วดงูามดี ข้าใส่แล้ว 

ไม่เหมาะใช่หรือไม่"

หลูจื้อช�าเลืองมองเขาแวบหนึ่งแล้วกล่าวต่อข้ึนพร้อมอมย้ิม 

ตรงมมุปาก "เจ้าใส่แล้วไม่ค่อยจะเหมาะ เหมอืนลงิใส่เสือ้คน มสิูถ้อดออก

ดแีล้ว ถึงอย่างไรพวกเราตัวสงูไล่เลีย่กัน ถือเสียว่าท่านแม่ท�าให้ข้าสองชดุ 

ก็แล้วกัน"

หลูซื่อยังผสมโรงอยู่ด้านข้าง "น่ันสิ แม่ดูจื้อเกอเอ๋อร์ใส่แล้ว 

ดูหล่อเหลากว่า" ว่าแล้วก็มองหลูจว้ินท่ีข่มกลั้นความร้อนใจขุ่นเคือง 

จนหน้าตาแดงก�่าแล้วหัวร่อออกมา

"พ่ีชายสองคน...ทั้งงดงามทั้งหล่อเหลาเจ้าค่ะ" อ๋ีอว้ีเอ่ยพลาง 

แย้มปากเล็กๆ ออกส่งยิ้มให้พวกเขา

"ยังคงเป็นเสี่ยวอว้ีที่ดีกว่าใครๆ! พ่ีใหญ่ชอบหัวเราะเยาะข้า ข้าก็ 

รู้สึกว่าตนเองใส่แล้วดูเข้าท่าดีนี่นา ฮึ!"

หลูจื้อเห็นน้องชายไม่ขวยอายอีก ก็หันไปบอกกับหลูซื่อ "เสี่ยวอว้ี

ต่างหากที่สวมชุดใหม่แล้วงามจริงๆ ท่านแม่มีฝีมือเย็บปักถักร้อย  

ท�าชุดอะไรออกมาก็สวยงามเสมอขอรับ" ทั้งสามพากันมองท่าทางเป็น 

เด็กดีน่ารักของอี๋อวี้ด้วยแววตารักใคร่อาทร

อาภรณ์ใหม่ของอี๋อว้ีเป็นเสื้อคลุมป้ายข้างสวมกับกระโปรง 

ตามแบบฉบบัสตรรีาชวงศ์ถัง นีเ่ป็นชดุทีค่่อนข้างเป็นแบบแผนของยุคนี้ 

ทีน่างได้รบัเป็นชดุแรก เห็นสหีน้าปลาบปลืม้ของหลซูือ่กับรอยย้ิมบนใบหน้า
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ของพ่ีชายสองคนแล้ว นางรู้สึกว่าตอนนี้มีความสุขมาก เสื้อผ้าชุดน้ี 

ที่มาจากแรงกายแรงใจของมารดาผู้หน่ึงบรรจุไว้ด้วยความรักลึกซึ้ง  

ยามสวมอยู่บนตวัราวกับยังเจอืไว้ด้วยกลิน่หอมสดชืน่ของข้าวสาลจีางๆ

ล่วงเข้ายามบ่าย หลูจว้ินสวมชุดใหม่ว่ิงหน้าระร่ืนออกไปอวดกับ

เพ่ือนเล่นของเขา ขณะท่ีหลจูือ้ถอดชดุใหม่ออกอย่างทะนถุนอมแล้วกลบัไป

อ่านต�าราต่อในลานเรือน

หลูซื่อพึงพอใจมากกับผ้าเช็ดหน้าที่อี๋อว้ีจงใจปักอย่างช้าๆ พูดชม

การจับคู่สีของนาง แล้วยังจุปากอย่างอัศจรรย์ใจกับฝีมือปักของนาง  

มนัท�าให้นางย่ิงซาบซึง้ถึงประโยชน์ของพรวิเศษจากการข้ามภพอยู่ในใจ 

ถ้ามิใช่สติปัญญาดีข้ึน อย่าว่าแต่หลูซื่อสั่งสอนชี้แนะอย่างละเอียดและ

ช�านชิ�านาญกว่าน้ี ล�าพังแค่เรือ่งเครือ่งไม้เคร่ืองมอืฝึกปักผ้าชัน้เลวพวกนี้

อย่างเดียว ต่อให้เปลี่ยนเป็นคนอื่นก็คงรุดหน้าได้ยากเย็นเป็นแน่

อี๋อว้ีสวมชุดใหม่นั่งอยู่ตรงหัวเตียงมองดูหลูซื่อจัดของด้วยรอยย้ิม

เต็มหน้า นางพูดอย่างอ่อนหวาน "ท่านแม่ อว้ีเอ๋อร์ดีใจมาก" นางมัก 

แสร้งท�าท่าน่ารักน่าเอ็นดูให้หลูซื่ออารมณ์ดีจนเป็นนิสัยไปแล้ว

หลูซื่อวางของในมือข้างหนึ่งลงแล้วเขี่ยปลายจมูกนาง พร้อม 

กล่าวย้ิมๆ "ได้ชดุใหม่ก็ดีใจถึงขนาดน้ีเชยีว วันหลังในเรอืนมเีงนิเหลือเก็บ  

แม่จะเย็บให้เจ้าอีก ให้อวี้เอ๋อร์ของแม่ได้สวมเสื้อผ้าใหม่บ่อยๆ"

"ท่านแม่ไม่สวมชุดใหม่บ้างหรือ"

"ตวัแม่ไม่โตขึน้แล้ว สวมอะไรก็เหมอืนกันหมด เสีย่วอว้ีเอ๋อร์ของแม่

ต้องรบีโตไวๆ เจ้าย่ิงโตไว แม่จะได้ท�าชดุใหม่ให้มากขึน้"

"อื้อ อวี้เอ๋อร์จะโตไวๆ"
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อี๋อว้ีฟังค�ากล่าวของนางแล้วแปลบปลาบในใจ วันน้ีนางเพ่ิงรู้ว่า 

หลูซื่อเย็บอาภรณ์ให้แต่พวกนางพ่ีน้อง ตนเองกลับสวมชุดเก่า ท้ังที ่

รูแ้ก่ใจว่าน่ีเป็นค�าพูดเฉไฉ นางกไ็ด้แต่แสร้งท�าท่าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง

และพยักหน้ารับ

เมื่อครั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน นางเป็นเด็กก�าพร้า ตอนเด็กๆ มักจะ 

สวมเสื้อผ้าท่ีคนอื่นบริจาคให้ จนกระทั่งเข้าเรียนชั้นมัธยม เร่ิมต้น 

ท�างานไปเรยีนไปถึงซือ้เสือ้ผ้าใหม่มาใส่ได้ แต่พอกลบัมาสูยุ่คอดตีอยู่ใน

ครอบครัวชาวนาเล็กๆ น้ี นางกลับได้สวมชุดใหม่ที่แม่แท้ๆ ตัดเย็บให้  

จะไม่ให้นางตื้นตันใจได้อย่างไร

การท่ีนางสามารถกลมกลืนเข้ากับชวิีตในสมยัโบราณได้รวดเรว็ปานนี้

มใิช่แค่เพราะปรบัตัวได้เก่ง สิง่ส�าคัญย่ิงกว่าคือความรักความอบอุน่ของ

ครอบครวัน้ีท่ีห้อมล้อมนางไว้ ถ้าก่อนหน้าน้ีนางยังรู้สกึผดิอยู่ลกึๆ ท่ียึดครอง

ร่างกายนีไ้ว้ ตอนน้ีกลบัยอมรบัฐานะใหม่ของตนได้อย่างสบายใจแล้วจรงิๆ

ไม่ส�าคัญว่าแต่ก่อนนางเป็นใคร ด้วยนัน่กลายเป็นอดตีไปหมดแล้ว 

ในใจนางเห็นว่าชวิีตตลอดยีส่บิปีน่ันเป็นเรือ่งท่ีเกิดข้ึนในชาตก่ิอน ขณะนี้

สิ่งท่ีนางต้องท�าก็คือมุ่งมั่นมานะให้อยู่รอดต่อไปพร้อมกับมารดาและ 

พ่ีชายสองคน เป็นบตุรสาวและน้องสาวทีด่ ี รกัและเคารพพวกเขา อกีทัง้

พยายามท�าให้พวกเขามีความสุขอย่างสุดความสามารถ

เหนืออื่นใดนางไม่ใช่อ๋ีอว้ีท่ีมีสติปัญญาธรรมดาคนนั้นอีกต่อไป  

ถึงยังคงขยันพากเพียรดุจเก่า แต่นางมีครอบครัวและพรสวรรค์ท่ีใฝ่ฝัน 

มานานแสนนานแล้ว จงึไม่จ�าเป็นต้องหลบหนีความจริง ตดัพ้อต่อว่าและ

อิจฉาริษยาผู้ใดอีก นางจะทะนุถนอมชีวิตใหม่ที่หาได้ยากนี้ไว้ให้ดีๆ
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ชีวิตมักเกิดเรื่องวุ่นวายไม่เคยขาด วันเวลาที่สุขสงบจ�าเป็นต้อง 

มีเหตุไม่คาดฝันมาเพิ่มสีสันบ้าง จะได้ไม่ไร้รสชาติเกินไป 

วันนีห้ลซูือ่ลงนาดแูลควบคมุคนงานรบัจ้างพลกิหน้าดิน ส่วนหลจูว้ิน

ไปส�านกัยุทธ์ตามปกติ ในเรอืนเหลอืแค่พ่ีชายคนโตกับน้องสาวสองคน

หลจูือ้น่ังอ่านต�าราอยู่ในลานเรอืนดังเคย ฝ่ายอีอ๋วีฝึ้กปักผ้าอยู่ใกล้ๆ

"พวกเจ้าท�าอะไรกันอยู่หรือ"

อี๋อว้ีได้ยินเสียงก็เงยหน้ามองไปทางหน้าประตู เห็นเด็กหญิง 

มัดจุกชี้ฟ้าคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้น นางมองปราดเดียวก็จดจ�าได้ว่าเป็น 

เดก็หญิงทีห่วังซือ่สตรวัียกลางคนช่างนนิทาทีม่ายืมไม้คานหาบในวันนัน้

พามา เด็กหญิงอายุหกขวบนางนี้มีนามว่า 'หลี่เสี่ยวเหมย'

"ข้าปักผ้า พ่ีใหญ่ก�าลงัอ่านต�ารา" อีอ๋ว้ีเห็นสายตาของหล่ีเส่ียวเหมย

จับจ้องอยู่ที่หลจูื้อข้างกายอย่างชัดเจน แตเ่ขาหาไดแ้ยแสนางแมส้ักนดิ  

9
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เลยหลดุปากตอบออกไป

วันน้ีแม่นางน้อยหลี่เสี่ยวเหมยเบื่อหน่ายเหลือแสน บิดามารดา 

ไปลงนากันหมด ทิ้งนางอยู่เฝ้าเรือนคนเดียว นางนึกขึ้นได้ว่าไม่พบหน้า

พ่ีชายสกุลหลูมานานมากก็อยากจะมาเย่ียมสักหน่อย ไม่คิดว ่า 

น้องสาวโง่งมของเขาคนน้ันจะอยู่ด้วย แม้ได้ยินว่าตอนนีอ้กีฝ่ายไม่โง่แล้ว 

แต่ภาพทีน้่องสาวคนเลก็สกุลหลมูนี�า้มกูน�า้ลายเปรอะเตม็หน้าในกาลก่อน

ยังติดตรึงอยู่ในหัว คราวก่อนมายืมของท่ีเรือนสกุลหลูพร้อมกับมารดา 

ก็เห็นน้องสาวโง่งมคนนี้ท่ีดูสะอาดสะอ้านข้ึน ทว่ามันยากมากที่จะ

เปลี่ยนแปลงความคิดในใจนางที่มีต่อคนปัญญาอ่อนผู้นี้ได้

เพราะหลูจื้อไม่สนใจไยดีนาง หล่ีเสี่ยวเหมยไม่รู ้ว่าเหตุใดถึง 

น้อยอกน้อยใจอยู่บ้าง ก็พุ่งเป้าไปเล่นงานอี๋อวี้ที่พูดตอบตนเอง

"เจ้าเป็นคนปัญญาอ่อนมิใช่หรือ เหตุใดถึงได้พูดเป็นล่ะ"

อี๋อว้ีลอบยุ่งยากในใจ นางเห็นว่าเด็กหญิงผู ้นี้ไม่เพียงหน้าตา 

ธรรมดาๆ ยังพูดจาน่าตีเหลือเกิน กระนั้นนางไม่อาจถือสาหาความกับ

เด็กไม่ประสีประสาท่ีเพ่ิงย่างหกเจ็ดขวบคนหนึ่ง จึงก้มหน้าปักผ้าต่อ 

โดยไม่พูดตอบอะไรอกี แต่นางไม่ใส่ใจ ใช่ว่าผู้อืน่จะไม่ใส่ใจ ทันทีทีห่ลูจือ้

ซึ่งน่ังอยู่ด้านข้างต้ังสมาธิจดจ่อกับหนังสือได้ยินแม่นางน้อยพูดค�าว่า 

'ปัญญาอ่อน' ก็เงยหน้าขึ้นจากหนังสือ พอมองเห็นว่าเป็นเด็กหญิง 

ในหมู ่บ้านที่ชอบว่ิงตามหลังหลูจว้ินต้อยๆ คนน้ัน หัวค้ิวของเขาก็ 

ย่นเข้าหากันอย่างห้ามไม่อยู่

แม้ว่าเป็น 'คนคุ้นเคยกัน' แต่หลูจื้อยังไม่คิดจะละเว้นคนท่ีเอ่ย 

เรือ่งสะเทือนใจของตนขึน้มา ด้วยเหตุน้ีเขาหร่ีตาพลางเอ่ยถามเสียงเรียบ 
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"เจ้ารู้ว่าอะไรคือปัญญาอ่อนหรือไม่"

หลี่ เสี่ยวเหมยอยากตอบค�าถามของเขามาก นางเองก็รู ้ว ่า

ปัญญาอ่อนมิใช่ถ้อยค�าที่ดีอะไร แต่กลับบอกเหตุผลไม่ออก ได้แต ่

ส่ายหน้าพร้อมกล่าวตอบ "ข้าไม่รู้ อะไรคือปัญญาอ่อนหรือ"

หลูจื้อได้ยินค�าพูดของนางแล้วก้มหน้ามองหนังสือดังเก่า มีเพียง

เสียงตอบดังลอดจากปาก "คนท่ีไม่รู ้ว ่าปัญญาอ่อนคืออะไรก็คือ 

คนปัญญาอ่อน"

อีอ๋ว้ีน่ังเหง่ือแตกพล่ัก พ่ีชายคนโตท่ีไม่ชมชอบพูดจากับคนแปลกหน้า

ของนางผูนี้ ้ ทันททีีป่รปิากก็นบัเป็นอาวุธลบัเฉพาะตวัได้เลยทีเดยีว อายุ

เพียงเท่านีส้ามารถสงัหารคนด้วยลมปาก ท�าร้ายคนด้วยมอืทีม่องไม่เหน็ 

แล้ว

แต่เห็นได้ชดัว่าสติปัญญาของแม่นางน้อยหลีเ่สีย่วเหมยยังไม่ถึงขัน้ 

หลูจื้อพูดขนาดน้ีแล้ว นางยังยืนเบิ่งตาโตท�าหน้างงงวย ผ่านไปครู่ใหญ่

หลจูือ้ไม่ได้ยินเสยีงเคลือ่นไหวก็เงยหน้ามองนางอกีแวบหน่ึง ใบหน้าเขา 

มีรอยยุ่งยากใจผุดขึ้นวูบหนึ่ง คล้ายสะท้อนใจในความด้อยปัญญาของ

สหายน้อยหลีเ่สีย่วเหมย เขาพึมพ�าถ้อยค�าหนึง่เบาๆ กลบัท�าให้เดก็หญิง

ร้องไห้โฮว่ิงกลบัไป

"กระท่ังค�าพูดของข้ายังฟังไม่รูเ้รือ่ง มใิช่คนปัญญาอ่อนแล้วเป็นอะไร"

อี๋อวี้มองตามหลี่เสี่ยวเหมยที่วิ่งร้องไห้กลับไป แล้วค่อยมองหลูจื้อ

ที่ก้มหน้าจดจ่อสมาธิกับหนังสืออีกที อยู่ดีๆ ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นไหลริน

ผ่านกลางอกระลอกหนึง่ นางรูว่้าเขาท�าเช่นนีเ้พ่ือระบายความโกรธแทนตน 

แต่นางไม่อยากให้เขามีปมในใจจากเรื่องท่ีนางปัญญาอ่อนในอดีตอีก  
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จะอย่างไรแม่นางน้อยคนน้ันก็ด่าว่านางเป็นคนปัญญาอ่อนโดยไร้เจตนา

"พ่ีใหญ่ไม่โกรธๆ" เสยีงออดอ้อนอ่อนหวาน เมือ่แสร้งท�าตวัเป็นเดก็

จนเคยชิน นางก็ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจอีก

"ข้าไม่ได้โกรธ"

ไม่ได้โกรธแล้วขมวดคิ้วแน่นขนาดนั้นท�าไม

"เสี่ยวอวี้ไม่ใช่คนปัญญาอ่อน เสี่ยวอว้ีจ�าตัวอักษรได้ ปักผ้าได้ 

ฉลาดอย่างมาก"

"อื้อ ข้ารู ้" หลูจื้อเบนสายตาจากหนังสือมาที่เด็กหญิงตัวน้อย 

ด้านข้าง เห็นดวงตาคู ่โตทอประกายแวววาว ยังมีปากท่ีย่ืนน้อยๆ  

ความไม่พึงใจเมื่อครู่ก็หายวับไปทันใด

"พี่ใหญ่ เสี่ยวอวี้จะฉลาดแบบนี้ตลอดไปเลย" ใช่แล้ว ไม่ว่าคนอื่น

ยังเหน็นางเป็นคนปัญญาอ่อนหรอืไม่ มนัก็ไม่อาจเปลีย่นแปลงความจริงท่ีว่า

ตอนนี้นางเป็นเด็กหญิงที่น่ารักหัวไวคนหนึ่ง

"อื้อ" หลูจื้อผงกศีรษะเบาๆ ดวงตาท้ังคู่มีรอยย้ิมอ่อนโยนแผ่ซ่าน

ออกมา เขาย่ืนมือข้างหน่ึงไปหยิกแก้มเด็กน้อยข้างกายเบาๆ พอได้ยิน

นางร้องว่า "เจ็บ" อย่างน่าสงสารถึงได้ปล่อยมือ

จากนั้นท้ังสองต่างคนต่างง่วนกับสิ่งที่อยู่ในมือต่อไป จวบจน 

เสยีงตะโกนด่าทอดงัขึน้ในลานเรอืนเลก็ๆ ถึงตระหนักว่าเป็นเวลาเท่ียงตรง

แล้ว

"เจ้าลกูสนัุขสองตวันี!้ เหตุใดต้องรงัแกเส่ียวเหมยลกูข้าด้วย" หวังซือ่

บกุเข้ามาในลานเรอืนสกลุหลดู้วยความโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ มอืหนึง่เท้าเอว 

มอืหน่ึงชีน้ิว้ตรงมาท่ีสองพ่ีน้องซึง่น่ังอยู่
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อี๋อว้ีกะพริบตาปริบๆ แล้วหันหน้ามองหลูจ้ือ เห็นเขาท�าท่างุนงง 

ดุจเดียวกัน นางสะกดความกังขาใจไว้มองไปท่ีผู้มาเยือน ใคร่ครวญว่า

จะถามให้แจ่มแจ้งดีหรอืไม่ว่าน่ีเป็นเรือ่งอะไรกันแน่ ถึงได้น่ังอยู่ในเรอืนดีๆ   

ก็ยังถูกด่า

หวังซือ่ไม่รอให้พวกนางอ้าปากกล่าววาจา สาวเท้าฉบัๆ มาตรงหน้า 

จนนิว้ชีเ้กือบจิม้ถูกจมกูของอีอ๋วี ้ "เสีย่วเหมยลกูข้าท�าอะไรให้ถึงโดนพวกเจ้า

ด่าทอ"

หลูจื้อรีบยื่นมือไปดึงตัวอี๋อวี้มาอยู่ด้านหลังตนเองเพื่อหลบน�้าลาย

ที่แตกเป็นฟองฝอยๆ ของหวังซื่อ เขามุ่นหัวคิ้วเงยหน้ามองหวังซื่อพลาง

กล่าวถาม "ท่านอาสะใภ้หลี่ ท่านพูดให้รู้เรื่อง พวกข้าท�าอะไรหรือ"

ค�าถามน้ีท�าให้ไฟโทสะของหวังซื่อโหมแรงข้ึน นางอ้าปากสบถด่า  

"เจ้าลกูสนุขั! เจ้าเห็นข้าหวังกุ้ยเซยีงรงัแกได้ง่ายๆ หรอืไร ด่าบตุรสาวข้าแล้ว 

ยังท�าไขสือ มารดาของเจ้าอบรมสั่งสอนเจ้ามาอย่างนี้รึ ฮึ...สมน�้าหน้า 

คลอดลกูออกมาปัญญาอ่อน"

หลูจื้อได้ยินค�ากล่าวของนาง สีหน้าพลันแปรเปลี่ยนเป็นเย็นชา 

ดวงตาสีด�าคู่โตหรี่ลงน้อยๆ เขาดึงอี๋อว้ีถอยหลังสองก้าวแล้วพูดค่อยๆ 

"หญิงชาวบ้านปากร้าย ไม่รู้กาลเทศะ"

อ๋ีอว้ีฟังเขาพูดจบไม่ทนัไร มเีงาด�าสายหนึง่ทาบทบัมา เหน็หวงัซือ่ 

เงื้อฝ่ามือขึ้นตั้งท่าจะฟาดใส่หลูจื้อที่ยืนบังอยู่หน้านาง ม่านตาของ 

เดก็น้อยหดแคบลง นางหมนุตวัผลกัคนตรงหน้าออกไปตามสญัชาตญาณ 

แล้วยืนตัวนิ่งๆ รอถูกตี

"สะใภ้หลี!่ ลกูของข้าหลเูอ้อร์เหนยีงไม่ต้องให้คนอืน่มาอบรมสัง่สอน
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กระมงั" สดุท้ายฝ่ามอืน้ันมไิด้ฟาดลงมา สุม้เสยีงคุน้หูแฝงรอยป่ึงชากด็งัขึน้  

อี๋อว้ีช้อนตาข้ึนมองเห็นแขนท่ีเงื้อง่าอยู่กลางอากาศถูกมืออีกข้างหน่ึง 

แทรกเข้ามายึดไว้แน่น ฝ่ามือท่ีข้อนิ้วปูดโปนเห็นเส้นเลือดร�าไรข้างน้ี  

ในเวลากลางวันจะถอืเขม็ปักผ้าแทงผ่านผ้าไหมกลบัไปกลบัมา พอล่วงเข้า

ยามราตรก็ีจะตบตัวนางเบาๆ เพ่ือกล่อมนอนเสมอ มนัเย็บเส้ือผ้าชุดใหม่ 

ท�ากับข้าวต้มน�้าแกง สางผมมัดจุก ล้างมือเช็ดหน้าให้นาง แต่ขณะน้ี 

มันยังปกป้องนางได้อีกด้วย

ไม่รู้ว่าเพราะอะไร พอแลเห็นดวงตาที่มีไฟโทสะลุกโชนของหลูซื่อ  

อี๋อวี้เพียงรู้สึกใจสงบ

ก่อนหน้านี้หลูจื้อตกใจที่หวังซื่อลงมืออย่างกะทันหัน คร้ันอี๋อวี้

กระแทกตัวเขาออกไปถึงตั้งสติได้ รอเมื่อเห็นมารดาของตน เขาถึง 

โอบกอดน้องสาวที่อยู่ด้านข้างไว้แล้วถอยหลังไปอีกหลายก้าว ยืนมอง

ผู้ใหญ่สองคนที่ก�าลังประจันหน้ากันอยู่โดยไม่เปล่งวาจาสักค�า

"ปล่อยมือ! เจ้าจับข้าไว้ท�าไม วันนี้ข้าต้องสั่งสอนเจ้าลูกสุนัขตัวนี้

สักหน่อย..."

"เพียะ!" เสียงตบหน้าดังชัดกังวาน อี๋อวี้เบิกตากว้างมองมารดา 

ใช้ก�าลังท�าร้ายผู้อื่น

"โอ๊ย! เจ้าตบข้า เจ้ากล้าตบข้ารึ ข้าขอแลกชีวิตกับเจ้าแล้ว!"  

หวังซื่อถูกตบหน้าเต็มแรง พอกุมสติได้ก็ปรี่เข้าใส่หลูซื่อ

"ว้าย!" หลซูือ่เบีย่งหลบได้อย่างคล่องแคล่ว ซ�า้ขดัขานางจนล้มลง 

กับพ้ืน จากน้ันหมนุกายเดนิไปท่ีข้างก�าแพงคว้าไม้กวาดท่ียาวเลยศรีษะ 

ของอีอ๋ว้ีมาได้ก็ประเคนใส่ร่างหวังซือ่ทีห่มอบอยู่บนพ้ืนโดยไม่พูดพร�า่ท�าเพลง
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"โอ๊ยๆ...หยุดนะ อย่านะ โอ๊ย อย่าตีเลย!" 

อี๋อว้ีแอบกลืนน�้าลายอึกหน่ึง มองดูหวังซื่อท่ีเมื่อครู่นี้ยังวางท่า 

เหิมเกริมอยู่ถูกมารดาของนางไล่ตีไปรอบลานจนต้องหนีตะลีตะลาน  

นางรู้สึกเย็นวาบๆ ที่ท้ายทอยอย่างช่วยไม่ได้

"พะ...พี่ใหญ่..." นี่คงไม่เอากันถึงตายกระมัง

"ไม่เป็นไร ท่านแม่รูข้อบเขตด"ี ไม้กวาดอนันัน้หวดลงไปอย่างน้อย

ย่ีสบิกว่าทยัีงไม่พลาดเป้าสกัครัง้ แล้วดสูภาพผมเผ้ายุ่งเหยิงของคนทีถู่กตน่ัีน 

ยังจะเรียกว่ารู้ขอบเขตดี?

หลูจื้อโกรธมาก หากเป็นตามปกติ มารดาของเขาตีไปสองสามที 

เขาต้องเข้าไปห้ามแล้ว แต่วนัน้ีต่างออกไป ชัว่พริบตาทีถู่กผลักออก หัวใจ

ของเขาแทบหยุดเต้น ตอนเด็กหลิวเอ้อร์โก่วที่ฝั่งตะวันออกของหมู่บ้าน 

ถูกบิดาของเขาตบหน้าทีเดียว ตอนนี้ยังหูหนวกไปข้างหนึ่ง เคราะห์ดีที่

ท่านแม่มาแล้ว ไม่เช่นนัน้หากฝ่ามอืน้ันตบไปท่ีแก้มของน้องเลก็ เกิดนาง

กลายเป็นคนหูหนวกขึ้นมาก็คงแย่แน่ๆ

หลจูือ้คดิถึงตรงน้ี ใบหน้าท่ีบึง้ตงึอยู่ในทแีรกฉายแววกระด้างเพ่ิมขึน้

หลายส่วน เขามองเหน็หวังซือ่ท่ีเกลอืกกลิง้คล้ายแม่ไก่ถูกนกเหย่ียวไล่จิก 

อยู่ตรงหน้า ทว่ากลบัไม่ส่งเสยีงห้ามปราม

เรื่องด�าเนินไปเช่นนี้จนกระทั่งผู ้ใหญ่บ้านมาถึงอย่างล่าช้า 

เพราะเพ่ิงได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มุงดูอยู่หน้าประตู เหตุการณ์วุ่นวาย 

ในลานเรือนเล็กๆ ฉากนี้ถึงยุติลงได้

ผูใ้หญ่บ้านแซ่จ้าว เป็นชายชราวัยหกสบิกว่า พออ่านออกเขยีนได้ 

เนื่องจากบรรพบุรุษสามชั่วรุ่นอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเค่าซาน ฉะน้ันจึงเป็น
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ที่นับหน้าถือตาในหมู่บ้านมาก

"แค่กๆ ว่ามานีม่นัเรือ่งอะไรกัน" ผูใ้หญ่บ้านจ้าวเหยียดหลงัท่ีค่อม

น้อยๆ มองคนท่ียืนอยูใ่นลานเรอืนรอบหน่ึง แล้วค่อยกวาดสายตาไปยัง 

กลุ่มคนท่ีมุงดูอยู่ด้านนอก ถึงกระแอมไอให้คอโล่ง และถามไถ่ต้นสาย 

ปลายเหตุของเรื่อง

"ผู้ใหญ่บ้าน หลูเอ้อร์เหนียงรังแกคน ท่านดูสิข้าถูกตีจนกลายเป็น

อย่างไร" กล่าวตามสตัย์จรงิ ดูจากสารรปูของหวงัซือ่ตอนนีแ้ล้วไม่ชวนให้

ชมดูจริงๆ มวยผมทรงก้นหอยท่ีเดิมยังนับว่ามุ่นได้เรียบร้อยดีหลุดลุ่ย

ยุ่งเหยิงไม่เหลือสภาพแต่แรก ซ�้ายังมีพวกก้านไม้ที่หลุดจากไม้กวาด 

ห้อยติดอยู่ อาภรณ์สีขาวอมเทาเป้ือนฝุน่ดินสีเหลืองคล�้าเต็มไปหมด 

ใบหน้าก็มีรอยเลือดจางๆ สองรอยติดอยู่แบบนีก้ลบัดเูป็นฝ่ายถูกประทษุร้าย

อยู่มาก

"เอ้อร์เหนียง เจ้าลงมือตีคนได้อย่างไรกัน" ผู้ใหญ่บ้านมองดูแล้ว  

แม้เห็นโจ่งแจ้งว่าคนที่ถูกท�าร้ายเสียเปรียบกว่า แต่เร่ืองราวท่ีแท้จริง 

ยังต้องซกัถามให้ชดัเจน ถึงอย่างไรหวังซือ่ออกเรอืนมาทีห่มูบ้่านพวกเขา

นานเจด็แปดปีแล้ว เขาย่อมประจกัษ์แจ้งดถึีงนสิยัของนางท่ีไม่เป็นท่ีต้อนรับ

ของผู้อื่นดี

"ผู้ใหญ่บ้าน ถ้ามิใช่ว่าวันน้ีข้ากลับมาทันเวลา ยังไม่แน่ว่านางจะ

ข่มเหงลกูข้าอย่างไร ท่านก็รูว่้าลกูทัง้สามคนล้วนเป็นแก้วตาดวงใจของข้า 

ถ้ามใีครคนใดแตะต้องพวกเขาแม้สกันดิ ข้าจะไม่ละเว้นคนผูน้ั้นโดยง่าย" 

หลูซื่อยังจับจ้องหวังซื่อด้วยสีหน้าถมึงทึง แววตาดุดันคู่น้ันท�าให้อีกฝ่าย 

ไม่กล้าประสานสายตากับนาง
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"ผู ้ใหญ่บ้าน ท่านอย่าฟังนางพูดเหลวไหล ใครข่มเหงใครมิใช ่

เห็นกันอยู่ทนโท่หรือ ข้าถูกเล่นงานจนกลายเป็นแบบนี้แล้ว" หวังซื่อ 

ไม่กล้ามองหลูซื่อ ทว่าปากยังแข็งอยู่

"ท่านปูจ้่าวขอรบั" หลจูือ้ซึง่อยู่มมุหน่ึงของลานเรอืนท�าหน้าล�าบากใจ 

ขณะส่งเสยีงเรยีกผูใ้หญ่บ้านจ้าว "เมือ่ครูน่ีข้้ากับเสีย่วอวีเ้ล่นกันอยู่ในลาน 

จู่ๆ  ท่านอาสะใภ้หลีก็่บกุเข้ามาด่าว่าพวกข้าสองพ่ีน้อง ตอนหลงัยังจะลงมอื 

ตีคน โชคดีที่ท่านแม่ข้ากลับมาแล้ว พวกข้าถึงรอดพ้นจากเงื้อมมือของ 

คนใจร้าย ข้าถูกตีไม่เป็นไร ข้ากลัวว่าท่านอาสะใภ้หลี่จะตีน้องสาวข้า 

โดยไม่รูห้นักเบา ท่านก็รูว่้าสมองของนางเพ่ิงเป็นปกต ิ ถ้าเกิดถูกตจีนเป็น

อะไรไป ครอบครวัของข้าทนรบัไม่ไหวจรงิๆ ท่านแม่ข้ารกับุตรสาวสดุหวัใจ 

ถึงได้โกรธจนหน้ามืด ท่านปู่อย่าต�าหนิโทษท่านแม่ของข้าเลยนะขอรับ"  

ว่าแล้วเด็กชายก็กัดรมิฝีปากเบาๆ พลางก้มหน้าลง เสยีงสะอืน้ทีค่ลบัคล้าย

สะกดเอาไว้ดังขึ้นแผ่วๆ ในลานเรือนที่เงียบเชียบ ลอยมากระทบหูของ 

ทกุคน

อี๋อว้ีก็เงยหน้าอย่างถูกจังหวะ ดวงตาสุกใสคู ่โตกะพริบปริบๆ  

มองไปท่ีผู้ใหญ่บ้านจ้าว นางถามด้วยน�้าเสียงฉอเลาะ "ท่านปู่จ้าว... 

ท่านอาสะใภ้หลีบ่อกว่าข้าเป็นคนปัญญาอ่อน แล้วยังพูดว่าข้ากบัพ่ีใหญ่

เป็นเดรจัฉานน้อย มนัหมายความว่าอะไรเจ้าคะ" เหน็สายตาของตาเฒ่า

ผู้ใหญ่บ้านแปรเปลี่ยนไปทีละน้อย ยังมีแววสงสารเห็นใจแฝงอยู่รางๆ  

อีอ๋ว้ีก็รกัษาสีหน้าใสซือ่ไร้เดยีงสาไว้ต่อไป พลางกวาดตามองคนท่ีอยู่ข้างๆ 

รวมถึงกลุ่มคนท่ีมุงดูอยู่ด้านนอก และผู้คนที่สอดรู้สอดเห็นในลานเรือน

รอบหนึ่ง
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"กุ้ยเซียง เรื่องนี้เป็นเจ้าท่ีท�าไม่ถูก อยู่ดีๆ มาก่อเร่ืองในเรือนผู้อื่น  

มิหน�าซ�้ายังจะตีลูกของนาง เจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว วันๆ จะโวยวายหาเรื่อง

ให้ได้อะไรขึ้นมา"

หวังซื่อมองผู ้ใหญ่บ้านที่ตอนแรกยังล�าเอียงมาทางนางอยู ่  

ชั่วอึดใจเดียวก็ไปเข้าข้างคนอื่น หันมาต�าหนิติเตียนตนเองเสียแล้ว  

นางร้องเสียงแหลมขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ "ผู้ใหญ่บ้าน! เสี่ยวเหมยลูกข้า 

ถูกพวกเดรจัฉานน้อยน่ีกลัน่แกล้งจนร้องไห้มาก่อน เวลาน้ียงัตาบวมอยู่เลย 

ท่านจะฟังความข้างเดียวแล้วใส่ร้ายข้าไม่ได้นะ เสีย่วเหมย เสีย่วเหมยมาน่ี 

บอกท่านปู่จ้าวไปสิว่าเจ้าลูกสุนัขสองตัวนี้แกล้งเจ้าอย่างไร"
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ทางฟากน้ีมีเสียงเอะอะเอ็ดตะโรดังล่ัน หล่ีเส่ียวเหมยก็ติดตาม

คนในหมู่บ้านมายืนมุงดูอยู่ตรงหน้าประตูลานเรือนอย่างงุนงงแต่แรก 

พอได้ยินมารดาเรยีกชือ่ตน นางถึงยกเท้าเลก็ๆ ก้าวเข้าไปแล้วถกูหวังซือ่ 

ดึงมายืนอยู่ข้างตัว

"ขะ...ขะ...ข้าไม่รู ้" หลี่เสี่ยวเหมยมองเห็นหลูจ้ือที่ยืนก้มหน้า 

เหมอืนร้องไห้กับอีอ๋วีท้ีเ่งยหน้ามองตนเองด้วยแววตาไร้เดยีงสาอยู่ด้านข้าง 

นางอ้าปากแต่ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดี

"ก็บอกไปว่าตอนเช้าพวกน้ันแกล้งเจ้าอย่างไร พูดส!ิ มวัอกึๆ อกัๆ อะไร

เจ้าเด็กโง่ ปกติปากเก่งนักมิใช่หรือ ก็บอกไปว่าพวกนั้นด่าเจ้าว่าอะไร  

เล่าให้ท่านปู่จ้าวฟัง บอกเขาว่าพวกนั้นด่าว่าเจ้าเป็นคนปัญญาอ่อน  

ใช่หรอืไม่" หวังซือ่เหน็ท่าทางเหลอหลาของบตุรสาวก็หวัเสียเป็นการใหญ่

เดมิทีนางดแูคลนท่ีหลซูือ่เป็นหญิงม่ายอยู่แล้ว อกีท้ังเพราะอกีฝ่าย 

10
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รู้หนังสือและช�่าชองการปักผ้า ท�าให้นางริษยาชิงชังเพ่ิมข้ึนอีกส่วนหน่ึง 

แต่ทุกคราท่ีสามีตนไปท่ีเรือนหลูซื่อยืมวัวกลับมายังย้ิมน้อยย้ิมใหญ่ 

อย่างไม่หายอิม่เอมเปรมใจเสมอ แล้วจะไม่ให้นางโมโหได้อย่างไร ปกติ 

นางนินทาหลูซื่อลับหลังเป็นประจ�า และชอบยกเอาอี๋อว้ีท่ีสติปัญญา 

ไม่สมประกอบมาพูดคยุเป็นเรือ่งตลกชวนหัว แต่ภายหลงัอีอ๋ว้ีบทจะหายด ี

ก็หายดีเสียแล้ว

ครัง้ท่ีแล้วนางหาข้ออ้างมาท่ีเรอืนหลซูือ่ยืมไม้คาน ไม่เพียงถูกหลจูือ้

เหน็บแนมถากถาง ยังเห็นอี๋อว้ีเปลี่ยนแปลงไปไม่มีท่าทางปัญญาอ่อน 

เช่นทีผ่่านมา ทัง้ยังเป่ียมไปด้วยความคล่องแคล่วเฉยีบไวละม้ายมารดา 

อยู่หลายส่วน ความริษยาชิงชังในใจย่ิงพอกพูนข้ึน วันนี้ตอนเที่ยง 

นางกลับมาจากที่นา เห็นบุตรสาวนั่งยองๆ ร้องไห้อยู่ในลานเรือน  

หลังถามไถ่ได้ความคร่าวๆ ก็ว่ิงมาที่เรือนสกุลหลูตั้งใจจะอาศัยเรื่องนี้

ระบายความโกรธ คิดไม่ถึงว่าจะกลับกลายเป็นฝ่ายถูกหลูซื่อไล่ตีไม่ย้ัง  

ดังค�ากล่าวว่าขโมยไก่ไม่ส�าเร็จยังต้องเสียข้าวสารล่อ* ยกก้อนหิน 

ทุ่มขาตนเองแท้ๆ

นางเห็นว่าเวลาน้ีได้แต่อาศัยบุตรสาวกล่าววาจาสองสามค�า 

หนุนหลังตนเอง ไม่คิดว่าหวังเสี่ยวเหมยกลับดูเหมือนคนปัญญาทึบ 

ย่ิงกว่า พูดอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ออกแม้แต่ครึ่งค�า ฉับพลันน้ัน 

นางเดือดดาลจนเลือดขึ้นหน้า สะบัดฝ่ามือตบหน้าบุตรสาวไป

"โอ๊ย!" ฝ่ามอืน้ีบงัเกิดจากแรงโทสะ ส่งผลให้เด็กหญิงท่ีเพ่ิงย่างหกขวบ

ล้มลงกับพ้ืนทนัใด เหตุการณ์นีส้ร้างความตกตะลงึให้ทุกคนในลานเรือน
* ขโมยไก่ไม่ส�าเร็จยังต้องเสียข้าวสารล่อ เป็นส�านวน หมายถึงคิดจะเอาเปรียบผู้อื่น แต่สุดท้ายกลับเป็น 
ฝ่ายเสียประโยชน์เอง
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ถ้วนหน้า หลจูือ้ท่ียังก้มหน้าแสร้งร�า่ไห้และอีอ๋ว้ีทีเ่งยหน้าท�าท่าไร้เดยีงสา

อยู่ได้แต่เบิกตาค้างด้วยความงงงัน

หลซูือ่ยังนบัได้ว่ามสีตอิยู่ สบืเท้าสองก้าวเข้าไปโอบตวัหลีเ่สีย่วเหมย 

ที่ฟุบหน้าร้องไห้โฮๆ อยู่บนพ้ืน หลังจากกระซิบปลอบเด็กน้อยหลายค�า 

นางเงยหน้ามองหวังซื่อนิ่งๆ พร้อมพูดเน้นเสียงทีละค�า "เจ้าใจร้ายใจด�า

กับลกูตนเองได้ถึงเพียงน้ี วันน้ีข้ารูส้กึโชคดีจริงๆ ทีก่ลบัเรอืนมาเร็ว หาก 

อวี้เอ๋อร์ลูกข้าถูกเจ้าตบหน้า ข้าจะต้องให้เจ้าชดใช้คืนสิบเท่า!"

หวังซือ่ท่ีสะบดัมอืตบหน้าไปก็เริม่นึกเสียใจทหีลัง นางเอาแต่ยืนท่ือ

มองดูบุตรสาวร้องไห้โฮๆ อยู่ในอ้อมแขนหลูซื่อ คร้ันถูกดวงตาซึ่ง 

เริ่มมีริ้วรอยจางๆ จับจ้องจนหนังศีรษะชาวาบ นางจึงหันไปมองรอบๆ 

เพียงเห็นสายตารังเกียจเดียดฉันท์ของผู้คนล้วนแฝงไว้ด้วยรอยต�าหนิ

อย่างเต็มท่ี นางอ้าปากหมายจะพูดอะไรบางอย่าง กลับพบว่าล�าคอ 

แห้งผาก เปล่งเสียงกล่าวค�าใดไม่ออก

ผ่านไปครู่ใหญ่จนหลี่เสี่ยวเหมยหยุดสะอื้นไห้ ผู้ใหญ่บ้านจ้าว 

จึงเอ่ยท�าลายความเงียบขึ้น "เห็นแก่หน้าคนเฒ่าคนแก่อย่างข้า ขอให ้

เรือ่งในวันนีเ้ลกิแล้วต่อกันไปเถอะ กุ้ยเซยีง วันหลงัเจ้าต้องสงบเสงีย่มบ้าง  

ไม่ว่าเรือ่งใดจะหนุหันพลนัแล่นเกินไปไม่ได้ เอ้อร์เหนียง วนัน้ีเจ้าก็ท�าไม่ถูก 

ต่อไปมอีะไรให้พูดกันดีๆ ห้ามเอาไม้กวาดใหญ่ของเจ้าอนันัน้มาใช้อกีนะ"

เขาประจกัษ์ชดัแก่ใจว่าเรือ่งในวันนีท้ัง้สองฝ่ายล้วนมส่ีวนผดิ หลซูือ่ 

ก็ลงไม้ลงมือรุนแรง แต่ถ้าเขาช่วยพูดให้หวังซื่อ จะท�าให้คนอื่นรู้สึกว่า

เป็นการรังแกแม่ม่ายคนหนึ่งอย่างเลี่ยงมิได้ ด้วยเหตุนี้เขาจ�าต้องให ้

หวังซ่ือเสียเปรียบต่อหน้าผู้คน หวังว่านางจะจดจ�าบทเรียนในครานี้ไว้ 
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และไม่ก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกในภายภาคหน้า

หลูซื่อไม่เอื้อนเอ่ยค�าใด อุ้มหลี่เสี่ยวเหมยข้ึนอย่างเบามือแล้ว 

เดินไปทางเรือนสกุลหลี่ หวังซื่อเพ่ิงคิดจะก้าวเข้าไปรับตัวบุตรสาว 

ของตนเองมา หลี่เสี่ยวเหมยกลับกระถดตัวซุกเข้าไปในอ้อมแขนหลูซ่ือ 

อย่างหวาดกลวั นางได้แต่รออยู่ทีเ่ดิม จวบจนคนทียื่นอออยู่รอบลานเรือน

แยกย้ายกลบัไป และหลซูือ่ย้อนกลบัมาคนเดียวอีกครัง้ นางถึงดึงสติคืนมา 

ได้

อี๋อวี้ถูกหลูซื่อกับหลูจื้อพาเดินไปในเรือน ก่อนก้าวผ่านประตู  

นางอดเหลยีวไปมองหวังซือ่ท่ีก�าลงัจะกลบัไปไม่ได้ แล้วก็ต้องใจหายวาบ

เม่ือเห็นสายตาท่ีอีกฝ่ายจ้องมองพวกนางทอประกายชิงชังอย่างชัดเจน 

ในใจนางรู้ดีว่าครานี้ได้ผูกความแค้นขึ้นแล้วจริงๆ

ไม่คิดว่าวาจาเย้าแหย่ไม่ก่ีค�าระหว่างเด็กๆ จะเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่

ทะเลาะเบาะแว้งกันจนถึงขั้นน้ี แม้มันจะยุติลงชั่วคราว แต่เห็นทีว่า 

วันหลงัหวังซือ่ต้องไม่ยอมเลกิราแต่โดยดเีป็นแน่ แค่ดจูากสายตาของนาง

อย่างเดียวก็รู้ว่าหลังจากนี้นางยังต้องมาหาเรื่องอีก เมื่อน้ันคงได้แต่

กองทัพมาขุนพลต้าน น�้าบ่ามาเขื่อนดินกั้น* แล้ว

พอเข้าไปในเรอืนแล้ว หลซูือ่อุม้อ๋ีอวีข้ึน้ไปนัง่บนเตยีงโดยไม่ปรปิาก

สักค�า ส่วนหลูจื้อยืนก้มหน้าไม่พูดจาห่างออกไปหลายก้าว คนทั้งสาม 

ต่างนิง่เฉยอยู่อย่างน้ีนานครึง่ถ้วยชา** จนกระทัง่อีอ๋ว้ีทีอ่ยู่บนตกัของหลซูือ่

ขยับตัวทีหนึ่งอย่างทนไม่ไหว ก็ได้ยินมารดาตวาดเสียงดุ "คุกเข่าลง!"

* กองทัพมาขุนพลต้าน น�้าบ่ามาเข่ือนดินก้ัน เป็นส�านวน หมายถึงการใช้ไหวพริบรับมือกับสถานการณ์ 
อย่างเหมาะสม
** คร่ึงถ้วยชา เป็นค�าเปรียบ หมายถึงช่วงเวลาที่สั้นมาก บางต�ารากล่าวว่าหน่ึงถ้วยชาเทียบเวลาประมาณ 
10-15 นาที
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เสยีงตวาดทีด่งัข้ึนอย่างไม่ทันตัง้ตวันีท้�าให้อีอ๋ว้ีตกใจจนตวัแข็งทือ่

ไปชั่วขณะ หลูซื่อย่ืนมือมาตบหลังนางเบาๆ ดวงตากลับมองไปท่ีหลูจื้อ 

ซึ่งคุกเข่าลงอย่างเชื่อฟัง

"ท่านแม่ ลกูส�านกึผดิแล้ว ลกูไม่สมควรพูดเพ่ือความสาแก่ใจช่ัววูบ

จนเกือบท�าให้น้องเล็กรับเคราะห์"

ตอนอ๋ีอว้ีเหน็หลจูือ้คุกเข่ากับพ้ืน สมองยังคดิตามไม่ค่อยจะทัน แต่

พอได้ยินเขายอมรับผิด นางรีบจับสาบเสื้อของหลูซื่อพร้อมพูด "พ่ีใหญ ่

ไม่ผิดนะ พี่ใหญ่โกรธแทนข้า"

หลซูือ่เพียงลบูศรีษะนาง หากแต่ยังมองหลจูือ้ท่ีคุกเข่าอยู่บนพ้ืนด้วย

สหีน้าเคร่งขรมึ นางเอ่ยปากพูด "เจ้าเป็นเด็กเอาถ่านและเก่งกว่าน้องรอง  

วันหน้าครอบครวัเราคงต้องฝากความหวังไว้กับเจ้า แม่ไม่กลัวเจ้าก่อเร่ือง 

แต่เจ้าจะท�าให้น้องสาวเดอืดร้อนไปด้วยไม่ได้ กับจว้ินเอ๋อร์แม่ก็ต้องการ 

ให้เป็นแบบน้ีเช่นเดียวกัน"

หลจูือ้ฟังแล้วพยักหน้าอย่างขงึขัง จากน้ันคล้ายนกึอะไรขึน้ได้ เขา 

พูดกับอี๋อว้ีเสียงเคร่ง "เสี่ยวอวี้ วันหลังไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เจ้าต้อง 

ยืนข้างหลังของพี่ใหญ่ ห้ามฝืนท�าเก่งออกรับแทนผู้อื่นอีก รู้หรือไม่"

อ๋ีอวี้รู ้ว่าเขาพูดเรื่องท่ีนางผลักเขาออกตอนหวังซื่อเงื้อมือต้ังท่า 

จะตเีขา เมือ่เหน็สหีน้าเอาจรงิเอาจงัของเขา นางก็พยกัหน้าอย่างว่าง่าย 

แต่ในหัวกลับคิดไปอีกทางหนึ่ง แค่ว่านางไม่บอกออกมาตรงๆ เท่านั้น

"เอาล่ะ เจ้าลุกขึ้นเถอะ จว้ินเอ๋อร์จวนเจียนกลับมาแล้ว แม่จะไป 

ท�ากับข้าว เจ้าเล่นเป็นเพ่ือนน้องครูห่นึง่" หลซูือ่เห็นสองพ่ีน้องห่วงใยกัน 

ใบหน้ามรีอยย้ิมชืน่บานปรากฏขึน้ นางวางอีอ๋ว้ีบนเตยีงแล้วไปท่ีห้องครัว
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ผ่านไปชั่วครู่ หลูจว้ินเดินเข้าประตูมาพร้อมตะโกนเสียงดัง หลัง

หลูจื้อเล่าเรื่องตอนบ่ายให้เขาฟังแล้ว ที่เหนือความคาดหมายของอี๋อว้ี 

คือครั้งนี้บุตรชายคนรองของสกุลหลูที่ปกติเลือดร้อนชอบก่อปัญหา 

กลับไม่มีทีท่าบุ่มบ่ามอะไร เพียงถามไถ่ว่านางตกใจหรือไม่ พอเห็นนาง

ส่ายหน้าก็หาเรื่องอื่นมาเล่าให้นางสนุกขบขัน คล้ายว่าไม่ใส่ใจเรื่องที ่

เกิดขึน้น้ันโดยสิน้เชงิ อ๋ีอว้ีนกึแปลกใจ แต่เมือ่เห็นผลไม้ป่าท่ีเขาเอามาให้

เพื่อเอาอกเอาใจตนเองก็เบี่ยงเบนความสนใจไปชั่วคราว

ครัน้ถึงยามพลบค�า่ มแีขกผูห้นึง่มาเยือนทีเ่รอืนอย่างไม่คาดฝัน อีอ๋ว้ี

แลมองบรุษุวัยกลางคนมรีอยย้ิมประจบบนใบหน้ายืนอยู่หน้าประตเูรอืนตน 

อดรูส้กึไม่ได้ว่าเขามชีือ่ทีส่มตวัย่ิงนกั...หลีเ่หล่าสอื ดแูล้วเป็นคนซือ่มาก 

จรงิๆ

"ท่านมเีรือ่งอะไรหรอื" หลซูือ่เพ่ิงท�าอาหารเยน็เสรจ็ เหน็คนท่ียืนอยู่

หน้าประตูกะทันหันก็ขมวดคิ้วมุ่น

"แหะๆ คะ...คือว่าข้ามาเพ่ือขมาน้องหลูซือ่" หลีเ่หล่าสือฉีกย้ิมกว้าง

ส่งให้หลูซื่ออย่างแสนซื่อ สามพ่ีน้องท่ีน่ังอยู่บนเสื่อรอกินข้าวพากัน 

เงยหน้ามองเขา

"ข้ารูแ้ล้ว ท่านรบีกลบัเรอืนเถอะ น่ีถึงเวลากินอาหารแล้ว" ความนยั

ของถ้อยค�านีค้อื 'ครอบครวัข้าก�าลงัเตรยีมตัวกินข้าว เจ้าสมควรกลบัไปท่ีใด 

ก็กลับไปที่นั่น อย่ามาขัดจังหวะเวลาพวกข้ากินอาหารเย็น'

"นะ...น้องหลซูือ่ เจ้าอภยัให้ภรรยาข้าเถอะ นางไม่มวีชิาความรู้อะไร  

ทั้งยังไม่รู้จักธรรมเนียมอีกด้วย"
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อีอ๋ว้ีตาไวช�าเลอืงเหน็มอืของหลซูือ่ทีถื่อชามไว้ก�าเข้าหากันแน่นข้ึน 

จากนัน้ได้ยินนางกล่าววาจาเสยีงขรมึ "หลีเ่หล่าสือ ข้ามีอายุมากกว่าท่าน 

วันหลงัอย่าเรยีกข้าว่าน้องอีก คนอ่ืนได้ยินจะเข้าใจผิดโดยใช่เหต ุอกีอย่าง

เรื่องในวันน้ี ท่านไม่ต้องพูดให้มากความแล้ว ขอแค่ท่านควบคุมภรรยา

ของท่านไม่ให้มาหาเรื่องท่ีเรือนข้าอีก ข้าเองหาได้มีเจตนาจะสร้าง 

ความล�าบากใจให้พวกท่าน เอาล่ะ เชิญท่านกลับไปเถอะ พวกข้า 

จะกินข้าวแล้ว"

หลี่เหล่าสือฟังค�าพูดของหลูซื่อจบ ใบหน้าที่ยังยิ้มกว้างในทีแรก

กลายเป็นกระอักกระอ่วนไปในทันใด เขาขานตอบซ�้าๆ แล้วหมุนกาย 

สาวเท้าเร็วรี่ออกจากลานเล็กๆ ของเรือนสกุลหลู

อี๋อวี้เห็นคนกลับไปแล้วก็หันหน้ากลับมากินข้าวต่อ 

ฝ่ายหลูจว้ินจับจ ้องมองตามแผ่นหลังของหล่ีเหล ่าสือด ้วย 

สีหน้าเหยียดหยาม ก่อนจะหันมากล่าวกับมารดา "ท่านแม่ คราวหน้า 

ไม่ต้องพูดจากับเขาอย่างเกรงอกเกรงใจแล้ว ไม่กลัวภรรยาของเขา 

มาหาเรื่องถึงที่ นึกว่าเรือนเราไม่มีบุรุษอย่างนั้นหรือ"

"หลูจว้ิน!" หลูจื้อตะคอกใส่เขาค�าหน่ึง หลูจวิ้นถึงรู้ตัวทันควันว่า 

พลั้งปากไป เขาหุบปากก้มหน้ากินข้าวด้วยสีหน้าจืดเจื่อน

หลซูือ่ไม่แสดงปฏกิิรยิาอนัใดกบัถ้อยค�านี ้ เพียงดแูลให้สามพ่ีน้อง 

กินอาหาร อีอ๋ว้ีลอบถอนใจโล่งอกเมือ่เห็นสหีน้าของนางไม่มอีะไรผดิปกติ 

ช่างสมดงัค�าว่าหน้าเรอืนแม่ม่าย มแีต่ความวุ่นวายโดยแท้ มารดาของนาง

เดมิก็ดอู่อนวยักว่าอายุจรงิ ด้านกิรยิามารยาทและความรูค้วามสามารถ 

ยังเป็นสิง่ท่ีชายชาวชนบทไม่เคยพบเห็นมาก่อน จงึดงึดูดใจคนอย่างยากจะ
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หลีกหนี ดูทีว่าหวังซื่อผู้นั้นชอบหาเรื่องครอบครัวนางคงมีเหตุผลข้อนี ้

รวมอยู่ด้วย พอตอนน้ีนางนึกไปถึงหลี่เหล่าสือที่ก่อนหน้าน้ียังเห็นว่า 

เป็นคนซื่อๆ อีกทีแล้ว เหลือแต่เพียงความรู้สึกชังน�้าหน้า

ส�าหรบัค�ากล่าวของหลจูวิน้เมือ่ครูน้ี่ชอบด้วยเหตผุลด ีสมยัโบราณ

ครอบครัวที่ไม่มีบุรุษวัยฉกรรจ์สักคนเป็นท่ีพ่ึงจะท�าอะไรก็ติดขัดล�าบาก 

ล�าพังแค่เอ่ยถึงเรอืนของพวกนาง ตอนเก็บเก่ียวพืชผลก็ต้องส่งสนิน�า้ใจไปให้

ผูใ้หญ่บ้านไม่เคยขาดเพ่ือพ่ึงพาบารมขีองเขา และเพ่ือจะได้ไม่ถูกคนอืน่

ข่มเหงรังแกเท่านั้นเอง ยังดีที่เด็กชายสองคนในเรือนล้วนรู้ความและ 

เป็นผูใ้หญ่เกินกว่าวัย หาไม่แล้วไม่รูจ้รงิๆ ว่าชวิีตของหลูซือ่จะยากล�าบาก

ปานใด รออกีไม่ก่ีปี พวกเขาสองคนเจรญิวยัขึน้ก็จะแบ่งเบาภาระของหลซูือ่ 

ได้บ้างแล้ว

Page ��������� 1.indd   95 8/10/2562 BE   16:40



96

นวลหยกงาม 1

หลังจากข้ามมิติมายังราชวงศ์ถัง อี๋อว้ีผ่านพ้นฤดูร้อนโดยไม่มี 

เครือ่งปรบัอากาศและฝักบวัอาบน�า้เป็นครัง้แรก อนัท่ีจรงิช่วงกลางฤดรู้อน

ของยุคโบราณมอีณุหภมูติ�า่กว่าฤดรู้อนในอกีพันกว่าปีข้างหน้า ตอนเท่ียงวนั

สวมเสือ้ช้ันเดยีวก็มเีหง่ือซมึๆ เท่าน้ัน นางคาดคะเนเอาเองว่าเวลาทีร้่อนทีส่ดุ

น่าจะแค่สามสิบห้าองศา

หมู่บ้านเค่าซานไม่มีบ่อน�้า คนในหมู่บ้านล้วนไปตักน�้าท่ีล�าธาร 

สายหน่ึงตรงภูเขาด้านหลังหาบกลับมาล้างหน้าบ้วนปาก ส�าหรับ 

การซักผ้า ปกติหลูซื่อต้องหอบไปซักที่ปลายน�้า

ยามที่หลูจื้อกับหลูจว้ินรู ้สึกร้อนจะชอบไปอาบน�้าที่ริมล�าธาร  

บุรุษส่วนใหญ่ในชนบทไม่เคร่งครัดธรรมเนียมประเพณีอะไรนัก ทว่า 

หลูซื่อยังต้มน�้าในห้องครัวก่อนถึงให้ตนเองกับอี๋อว้ีใช ้สอย และ 

ห้ามบุตรสาวไปเล่นน�้าที่ริมล�าธารอย่างเด็ดขาด ประการหนึ่งคือ 

11
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กลัวอันตราย อีกประการหน่ึงยกเหตุผลว่าสตรีไม่พึงสัมผัสน�้าเย็น 

มากเกินไป

ห้องครัวในเรือนมีเสื่อสานผืนหนึ่งผูกยึดกับข่ือห้อง ก้ันมุมหนึ่ง 

ให้พอจะยืนได้สองคนเป็นที่ล้างเน้ือล้างตัวโดยเฉพาะ ถึงอย่างไร 

ตัวตนแท้ๆ ข้างในของอี๋อว้ียังติดความเคยชินของคนยุคปัจจุบันอยู่บ้าง  

ในฤดูร้อนไม่ได้อาบน�า้ก็จะนอนไม่หลบั แต่หาบน�า้กินแรง ต้มน�า้เปลอืงฟืน 

ตอนแรกๆ นางแค่อาบน�้าครั้งหน่ึงทุกสองสามวัน ตอนหลังหลูจื้อพบว่า 

นางเหงื่อออกง่ายและข้ีร้อนจริงๆ หลูจว้ินเลยหาบน�้ามาใส่ตุ่มจนเต็ม 

ทกุวนั พอหลซูือ่สงัเกตเหน็ว่านางมเีหง่ือออกเยอะกจ็ะจดุเตาต้มน�า้แล้ว

ช�าระกายให้นางอย่างสะอาดสะอ้าน เพียงดูจากเร่ืองเล็กๆ เร่ืองน้ีก็รู้ว่า

ชาวสกุลหลทูะนุถนอมนางขนาดไหน ซึง่นีไ่ม่เหมอืนกับการเลีย้งดบูตุรสาว

ในชนบทเลย

อีอ๋ว้ีไม่ใช่คนทีซ่าบซึง้ใจต่อสิง่ใดง่ายนัก แต่มาอยู่ในสกุลหลคูร่ึงปี 

พวกเขามใิช่เอาใจใส่นางแค่เรือ่งการกินการอยู่ พ่ีชายสองคนยังชอบหยอกให้

นางอารมณ์ดี ส่วนมารดาอย่างหลซูือ่ย่ิงหักใจให้นางคบัข้องหมองใจไม่ได้

แม้แต่น้อยนดิ ด้วยเหตุฉะน้ีนางจงึค่อยๆ ปล่อยวางสิง่ต่างๆ ในอดตีลงได้

แล้วจรงิๆ และใช้ชวิีตเป็นเดก็หญิงท่ีไร้ทุกข์ไร้โศกทัง้ยังว่าง่ายรูค้วามคนหนึง่ 

ตัง้อกตัง้ใจคดัตวัอกัษรฝึกปักผ้าทุกวัน บางครัง้บางคราก็พูดจาตามประสา 

เดก็น้อยสร้างความส�าราญให้ครอบครวั

ถึงฤดูใบไม้ร่วง งานในแปลงนาเริ่มต้นยุ่งวุ่นวาย หลูซื่อจ้างคน 

ไปไถนาหว่านเมลด็ ด้านอีอ๋ว้ีกลับเริม่วางแผนเพ่ิมพูนเงินทอง จะว่าไปแล้ว

ที่มาของความคิดนี้ต้องยกความดีให้หลูจว้ิน พ่ีชายคนรองของนาง  
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พักก่อนตอนเขาแอบพานางไปเล่นในป่าท่ีภูเขาด้านหลังลับหลังมารดา 

ค้นพบสิ่งหน่ึงท่ีคล้ายคลึงกับต้นไม้บางชนิดในยุคปัจจุบัน มันท�าให้นาง

คิดวิธีหาเงินได้ทันที

ปิงถังหูลู*่ ขนมพ้ืนเมอืงด้ังเดิมของจนี วิธีท�าง่ายดาย ส่วนประกอบ 

ก็ราคาถูก ว่ากันว่าขนมชนิดนี้ปรากฏขึ้นหลังราชวงศ์ซ่ง เห็นทีว่ายุคนี ้

ยังไม่เคยมีคนท�าออกมา เมื่อตอนอี๋อว้ีเป็นนักศึกษาปีสาม ไม่ต้อง 

เรียนหนักนัก เคยเช่าหน้าร้านเล็กๆ แห่งหนึ่งหน้าประตูมหาวิทยาลัย 

ขายขนมกับเดก็สาวคนหน่ึงท่ีเป็นเพ่ือนร่วมห้องกัน ขนมท่ีขายเป็นหลกัได้แก่

ปิงถังหูลูท่กุแบบ ดงันัน้ส�าหรบันางแล้ว ท�าขนมชนิดนีไ้ด้อย่างสบายมอื

แน่นอน

ในพุ่มไม้กลางป่าเล็กท่ีภูเขาด้านหลัง นางพบส่วนประกอบส�าคัญ

อย่างหน่ึงในการท�าปิงถังหูลู่แบบดั้งเดิมแรกสุด นั่นก็คือ...ต้นซานจา** 

ก่ิงก้านใบท่ีแผ่สาขาไปรอบทิศ แซมแทรกด้วยผลเลก็ๆ สีแดงปกคลมุด้วย 

ไรขนแหลมๆ ท่ัวท้ังลูก ขนาดของมันบ้างใหญ่เท่าผลล�าไย บ้างเล็กเท่า

เหรยีญส�าริด แต่ล้วนมสีสีนัสดสวยสะดุดตา เมือ่แรกนางยงัไม่ใคร่แน่ใจ 

พอเด็ดมาลองลิ้มชิมรสอย่างละเอียดก็มั่นใจในที่สุดว่ามันคือผลซานจา 

อี๋อว้ีคิดไปถึงปิงถังหูลู ่รสเปรี้ยวอมหวานชวนให้น�้าลายสอ แทบจะ 

ในเวลาเดียวกับที่ยืนยันได้ว่าผลไม้สีแดงนี้คืออะไร

แรงดลใจมักผุดขึ้นมาในเวลาที่ไม่ตั้งใจเสมอ อี๋อว้ีซึ่งขบคิด 

หนทางหาเงนิอย่างหนกัมานบัครึง่ปีพบสนิค้าอย่างหน่ึงท่ีค่อนข้างเหมาะกับ

* ปิงถังหูลู ่ หรือถังหูลู ่ เป็นชือ่ขนมหวานเคลอืบน�า้ตาลชนิดหน่ึง แต่เดิมใช้ผลซานจา (พุทราป่า) เสยีบไม้ไผ่ 
เป็นแท่งเหมือนลูกชิ้นแล้วจุ่มลงในน�้าเชื่อมให้ผิวนอกแข็งตัวเป็นเงาวาว รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ปัจจุบัน
ดัดแปลงเป็นผลไม้ชนิดอื่นด้วย เช่น สตรอเบอรี่ กีวี่ สับปะรด เป็นต้น
** ซานจา คือพุทราจีนชนิดหนึ่ง
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ชีวิตผู้คนในยุคน้ี เมื่อได้ความคิดแล้ว นางขอให้หลูจว้ินพานางไปท่ี 

ป่าแห่งน้ันทุกสี่ห้าวัน หลังเฝ้าตอรอกระต่าย* มานานครึ่งเดือน ถึงได้

ต้อนรับผลซานจาที่สุกงอมเป็นดงใหญ่

วันน้ันนางรบเร้าให้หลจูว้ินเดด็ผลซานจาลกูโตๆ กลบัไปหลายสบิผล 

พอถึงเรือน หลูซื่อเห็นแล้วนึกว่าสองพ่ีน้องหาผลไม้ป่ามากินด้วยความ

ตะกละเท่านั้น

อี๋อว้ีกลับเอ่ยกับนางอย่างออดอ้อนด้วยค�าพูดท่ีคิดเตรียมไว้แล้ว 

"ท่านแม่ ผลไม้นี้อร่อย แต่เปรี้ยวเกินไปเจ้าค่ะ"

ในเวลานีห้ลซูือ่ถึงพินจิด ู 'ผลไม้ป่า' ทีพ่วกเขาตลบชายเสือ้ด้านหน้าขึน้

เป็นทีใ่ส่แล้วหอบกลบัมาเตม็อ้อมแขน นางขมวดคิว้พร้อมกล่าวขึน้ทนัที  

"ข้านึกว่าอะไร พวกเจ้าไปเด็ดผลเล็บแดงมาจากที่ใด"

อี๋อว้ีฟังแล้วตื่นตะลึง อุทานในใจว่าท่านแม่รู้จักซานจาด้วยหรือนี่  

หลงัจากน่ิงงันไปเลก็น้อย นางแสร้งถามอย่างไม่เข้าใจ "ท่านแม่รูจ้กัผลไม้น้ี

ด้วยหรือเจ้าคะ"

"ย่อมต้องรู ้จักสิ สมัยเด็กๆ ตอนแม่ท้องอืด ท่านยายของเจ้า 

มักเอามาให้แม่กินจะได้อยากอาหาร ผลเล็บแดงนี่ต้องต้มก่อนถึงกินได้ 

แล้วถ้ากินมากไปจะเสาะท้อง พวกเจ้าสองคนอย่าตะกละจนท้องเสยีนะ" 

ว่าแล้วก็ขึงตาใส่หลูจว้ินพลางเอ่ย "พาอว้ีเอ๋อร์ไปท่ีภูเขาด้านหลังมา 

ใช่หรือไม่ ไม่กลัวหมาป่าวิ่งไล่ตามรึ!"

หลูจว้ินถอยหลังหน่ึงก้าว เกาหัวพร้อมพูดด้วยรอยย้ิมเฝื่อนๆ  

"มทีีไ่หนกันขอรบั ข้าไปเล่นท่ีน่ันบ่อยๆ ไม่เคยเจอหมาป่าสกัตวั กระต่ายป่า 
* เฝ้าตอรอกระต่าย เป็นส�านวน หมายถึงนัง่รอให้โชคลาภหรือโอกาสลอยมาหา มตี�านานเล่าว่าในสมยัจัน้ก๋ัว
มีชาวนาเห็นกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งมาชนตอไม้ตาย เขาจึงไม่ไปท�านา นั่งรอให้กระต่ายวิ่งมาชนตอไม้ตายอีก
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กลับมีอยู่ไม่น้อย รอไว้ข้าฝึกยิงธนูเก่งแล้วจะจับกระต่ายกลับมาให้ 

เสี่ยวอวี้ พวกเราจะได้กินเนื้อกัน"

หลูซื่อเอื้อมมือเอานิ้วชี้จิ้มหัวเขาทีหน่ึงแล้วกล่าวขึ้น "กลัวแต ่

ยังจับกระต่ายไม่ได้ เจ้าจะเป็นฝ่ายถูกหมาป่าคาบกลับไปเป็นอาหาร 

น่ะสิ"

อี๋อว้ีอยู่ด้านข้างเห็นคนท้ังสองตอบโต้กันไปมาจนออกนอกเร่ือง 

ไปแล้ว รีบเอ่ยแทรกข้ึน "ท่านแม่ เสี่ยวอว้ีกินไปสองลูก รสมันเปร้ียวๆ  

ท่านต้มน�้าเชื่อมให้ข้าจิ้มกินเถอะเจ้าค่ะ"

หลูซื่อย่อมตอบตกลงเป็นธรรมดา นางหยิบผลซานจาที่ลูกๆ  

น�ากลับมาคัดเลือกสิบกว่าลูกแล้วต้มครู่หน่ึง ตักใส่ชามเติมน�้าเชื่อม 

ก่อนจะยกไปให้สองพี่น้องกิน

น�้าตาลที่รับประทานกันในสมัยโบราณจะเป็นน�้าเชื่อมข้าว 

ลักษณะข้นๆ เหนียวๆ ท่ีได้จากการหมักธัญพืช ทิ้งไว้ให้เย็นจนแข็งตัว 

เป็นก้อนน�้าตาลสีเหลืองอ�าพัน มีราคาไม่ถูกนัก หนึ่งโถเล็กๆ ก็ต้องม ี

ห้าสบิอแีปะ ส่วนตงัเมทีห่ลซูือ่ซือ้ให้อีอ๋ว้ีจะท�ามาจากน�า้เชือ่มข้าวอกีทหีนึง่ 

กระน้ันน�้าตาลก้อนโถน้ีเพียงพอให้คนทั้งครอบครัวกินไปได้หลายเดือน 

โดยมากจะเอามาละลายเป็นน�้าหวานดื่มเท่านั้น

หลังหลูจื้อชิมลูกหน่ึงแล้วจึงกล่าวกับหลูซื่อ "หลายวันก่อนได้ยิน 

น้องรองพูดว่าผลไม้น้ีเปรีย้วขนาดไหน เพียงแต่น้องเลก็ชอบกิน น่ีข้ากกิ็น

เป็นครั้งแรก สงสัยคงใส่น�้าตาลถึงได้มีรสเปรี้ยวอมหวานถูกปาก"

อีอ๋ว้ีก็หยิบลกูหนึง่ใส่ปาก ผลซานจาทีต้่มแล้วมีรสหวานเพ่ิมข้ึน แต่

คนทีรู่ร้สชาติของปิงถังหลููอ่ย่างนางรูส้กึอยู่ไม่วายว่ารสนีผ้ดิๆ เพ้ียนๆ ไป 
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คิดอยู่ในใจว่าต้องเป็นผลซานจาดิบจุ่มในน�้าตาลเคี่ยวถึงนับได้เป็น 

รสแท้ด้ังเดิม ตอนน้ีนางอยากรูม้ากกว่าว่าหลซูือ่รูจ้กัผลซานจาได้อย่างไร 

ฟังดูแล้วไม่เหมือนว่ามีขนมถังหูลู่ชนิดนี้ แต่ไม่รู้ว่าผลไม้นี้มีกระจายอยู่

ดาษดื่นหรือไม่

ฉะน้ันสองสามวันถัดมา นางตะล่อมถามหลูซื่อแบบอ้อมๆ  

ถึงได้เบาใจ ท่ีแท้ช่วงเวลานี้ยังพบผลซานจาได้ไม่บ่อยนัก มีครอบครัว

เฉพาะบางแห่งท่ีเอาให้เด็กกินเพ่ือให้อยากอาหาร ซ่ึงเป็นต�ารับยาท้องถ่ิน

ทัง้สิน้ ในตลาดยังไม่เอาผลไม้น้ีมาวางขาย กระทัง่ร้านขายยาก็ไม่แน่ว่า

จะมี

หลงัจากน้ันอีอ๋ว้ีเริม่คดิหาวิธีอยู่หลายวัน เพ่ือชกัจงูให้หลซูือ่เอาซานจา

หลายลกูนัน่ท�าเป็นขนมให้นาง แต่นางจะบอกหลซูือ่ว่าท�าปิงถังหูลูอ่ย่างไร

แบบตรงๆ ก็ไม่ได้อกี ด้วยเหตน้ีุผ่านไปอกีเกือบคร่ึงเดือน หลซูือ่ถึงท�าถังหูลู่

แท่งแรกตามท่ีเรยีกๆ กันออกมาได้ส�าเรจ็ตามค�าร้องขอพิลึกพิล่ันของนาง

อ๋ีอว้ีถือถังหลููแ่ท่งนีม้องอย่างพินจิพิจารณา ผลซานจาได้มาจากป่า 

แม้จะเปรีย้วเกนิไป แต่มข้ีอดีท่ีขนาดผลใหญ่ ใช้ตะเกียบข้างหนึง่เสยีบได้

หกลกู ผวิน�า้ตาลเคลอืบก็เอาก้อนน�า้ตาลในเรอืนละลายน�า้แล้วเคีย่วให้ 

ข้นเหนียวค่อยราดบนแท่งผลซานจาอกีท ีจากน้ันวางบนแผ่นไม้ท่ีล้างสะอาด

ทิง้ไว้ให้เย็นจนแข็งตัวก็เป็นอันเสรจ็เรยีบร้อย

นางกัดค�าหนึ่งอย่างอดใจรอไม่ไหวอยู่บ้าง เพียงรู้สึกว่าพอฟัน

กระทบผิวน�้าตาลเคลือบ มันก็แตกละเอียด คละเคล้ารสเปรี้ยวของ 

ผลซานจาก�าซาบไปทั่วโพรงปากทีละน้อย

"รสชาติเป็นเช่นไร" หลูซื่อถามขันๆ เมื่อเห็นท่าทางหลับตาพริ้ม
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ดื่มด�่ากับความอร่อยของบุตรสาวตัวน้อย

"อื้อ อร่อย ท่านแม่ชิมดูสิเจ้าคะ" อี๋อว้ีสะกดอารมณ์ต่ืนเต้นเอาไว้ 

ยกปิงถังหูลู่ในมือยื่นไปตรงหน้ามารดา

หลซูือ่อ้าปากกัดลกูหนึง่เข้าปาก เค้ียวสองสามทีแล้วมองหน้าอีอ๋ว้ี 

พลางเอ่ยอย่างประหลาดใจ "อร่อยจรงิๆ เปรีย้วอมหวานก�าลงัด ี ไม่ท�าให้

แม่เสียเวลาไปเปล่าๆ แล้ว ว่าแต่ถูกใจเจ้าหรือไม่"

อี๋อวี้ผงกศีรษะแรงๆ สองที จากนั้นเอาไปอวดพี่ชายทั้งสอง

หลจูือ้ล้ิมรสแล้วชมเปาะ ส่วนสองสามลกูทีเ่หลอืเมือ่ได้รบัค�าอนุญาต

ของอีอ๋ว้ี ล้วนลงไปอยู่ในท้องหลจูว้ินทัง้หมด

นางเห็นว่าพวกเขาชอบอกชอบใจอย่างย่ิง ก็เห็นว่าปิงถังหูลู ่

ยังถูกปากคนส่วนใหญ่เหมือนเดิม ส่งผลให้นางวางใจลงได้และ 

เริ่มตรึกตรองว่าจะเสนอให้มารดาท�าปิงถังหูลู่ขายอย่างไร

ทว่าอีอ๋ว้ีไม่ทันคิดออกว่าจะหว่านล้อมหลซูือ่เช่นใด ตอนอาหารเย็น 

หลูจื้อกลับเป็นคนเอ่ยเรื่องนี้ขึ้น

"ท่านแม่ ของกินเล่นท่ีท่านท�าให้เสี่ยวอว้ีวันน้ี ข้าเห็นว่าเป็น 

ของหายากอย่างหนึ่ง"

"หึๆ น้องเล็กของเจ้าจู้จี้เอาการ แม่ใช้เวลาตั้งหลายวันกว่าจะท�า 

ออกมาได้อย่างที่นางต้องการ"

"ท่านแม่ ในตลาดยังไม่มขีองแบบน้ีขายเลย ข้าถามน้องรองดแูล้ว 

ผลเล็บแดงน้ียังเหลืออีกเป็นดงอยู่ที่ภูเขาด้านหลัง ข้าเห็นท่านแม ่

ท�าเป็นแท่งแบบน้ีก็ไม่ยุ่งยาก สองสามวันน้ีทุกคนอยู่ว่างๆ มสิูท้�าส่วนหน่ึง

เอาไปขายข้างนอกดีหรือไม่ขอรับ"
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หลูซื่อฟังหลูจื้อพูดจบก็ก้มหน้าลงตกอยู่ในภวังค์ความคิด อี๋อว้ี 

อยู่ด้านข้างลอบถอนหายใจโล่งอก พ่ีใหญ่ของนางเป็นคนเจ้าปัญญา  

ให้เขาเป็นคนเอ่ยปากย่อมรวดเร็วกว่าตนเองเลียบๆ เคียงๆ

ในสมัยโบราณงานฝีมือในครอบครัวเป็นรายได้พิเศษอันดับหน่ึง 

ในหมู ่ชนชั้นล่าง ครอบครัวชาวนาส่วนใหญ่ล้วนหาเลี้ยงชีพด้วย 

การท�านาทอผ้า บ้างก็ท�างานฝีมือเช่นการเย็บปักถักร้อยหาล�าไพ่พิเศษ 

เฉกเดยีวกับสกุลหล ู บ้างก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเร่ขายของตามตลาด โดยมาก

คนพวกนี้จะช�านาญงานฝีมือแขนงใดแขนงหนึ่ง 

คราวที่แล้วตอนเดินเที่ยวตลาด นางเห็นคนขายของที่ท�าเอง 

อย่างตงัเม ขนม ของเล่นเด็ก ยังมเีชอืกผกูผมกับป่ินไม้ และอืน่ๆ เป็นต้น  

ดังน้ันเมื่อเห็นของแปลกใหม่ก็คิดไปถึงวิธีเร่ขายได้ไม่ยาก เพียงแต ่

สมองของหลจูือ้แล่นไวกว่า สามารถเชือ่มโยงขนมแปลกใหม่อย่างถังหลูู่

กับลู่ทางการค้าได้ทันที

ผ่านไปนานพักใหญ่ หลูซื่อเงยหน้าพูดกับหลูจื้อ "เจ้ากล่าวไม่ผิด 

แม้ปีนี้ในเรือนนับว่ามีเงินทองเหลือเฟือ แต่ต่อไปต้องมีวันที่ฝืดเคือง 

อย่างเล่ียงได้ยาก พรุง่น้ีแม่จะไปดูทีภู่เขาด้านหลังกับน้องรองของเจ้าก่อน 

ถ้าเรื่องนี้ท�าได้ พวกเราก็เตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆ"

หลจูว้ินรบัฟังอย่างฉงนฉงาย ฝ่ายอีอ๋ว้ีต้องแสร้งป้ันหน้างนุงง ทัง้ที่

แอบระบายลมหายใจเฮือกใหญ่แต่แรกแล้ว

ย�่ารุ ่งของวันที่สอง สองแม่ลูกไปส�ารวจท่ีภูเขาด้านหลัง เมื่อ 

กลบัถึงเรอืน หลซูือ่ตัดสนิใจเตรยีมตัวขายผลเลบ็แดงเคลอืบน�า้ตาลเคีย่ว

ในที่สุด นางยังปรึกษาเรื่องปลีกย่อยกับหลูจื้ออีกเล็กน้อย หลังจาก 

Page ��������� 1.indd   103 8/10/2562 BE   16:40



104

นวลหยกงาม 1

พูดก�าชับบางอย่างกับบุตรชาย ทุกคนก็แยกย้ายกันไปท�างาน แม้แต่ 

อี๋อวี้ยังอาสาท�างานจนได้รับหน้าท่ีเด็ดผลซานจาไป คราวน้ีในเรือนก็ 

ไม่มีใครว่างงานแล้ว
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เมื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาแล้ว ยังเหลืองานจิปาถะบางส่วน ทว่า

หลซูือ่ไม่จ�าเป็นต้องเฝ้าดอูยู่ทัง้วนั เวลาน้ีคนท้ังครอบครวัสาละวนอยู่กับ

เรื่องอื่นอยู่ในเรือน

อี๋อวี้นั่งขัดสมาธิอยู่ในลานเรือน ดูหลูจว้ินเหลาไม้ไผ่ซึ่งตัดมาจาก

ต้นไผ่แก่ทีภู่เขาด้านหลงั เขาผ่ากระบอกไม้ไผ่ตามแนวยาวเป็นแท่งๆ แล้ว

บรรจงเหลาให้เรยีบลืน่เพ่ือใช้ท�าถังหลูู ่ สิง่ท่ีท�าให้อีอ๋วีส้นใจใคร่รูย่ิ้งนกัคอื

มีดเล่มเล็กขนาดเท่าฝ่ามือท่ีดูคมกริบในมือเขา น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีนางเห็น

เขาใช้ของสิ่งน้ี มีดเล่มนั้นน่าจะเป็นเนื้อเหล็ก ใบมีดบางเป็นเงาวาววับ 

ด้ามจับสลักลายละเอียดยิบ มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นของชั้นดี ว่าแต่ 

เขาได้มันมาจากที่ใด

"ท่านพ่อมอบให้" หลูจว้ินก้มหน้าก้มตาเหลาแท่งไม้อยู่อย่างต้ังใจ

หลดุปากตอบนางว่าอย่างนี ้ทว่าสิน้เสยีงเขาไม่ทนัไร ก็ถูกหลจูือ้ถลงึตาใส่

12
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อย่างดุดัน ดวงตาคู่น้ันคมปลาบเสียย่ิงกว่ามีดท่ีงามวิจิตรเล่มนั้นถึง 

สองส่วน

หลจูว้ินรบัรูถึ้งกระไอเย็นเยียบท่ีพุ่งมาหาตนเองระลอกหน่ึงทนัควัน 

เขาเงยหน้าขึน้เห็นแววตาถมงึทึงของพ่ีชาย ถึงรูต้วัว่าเพ่ิงพูดอะไรออกไป 

ดวงหน้าของเขาเผือดลงกะทันหัน ลุกลนหันไปมองในเรือน จวบจน 

มั่นใจว่าหลูซื่อยังล้างผลซานจาอยู่ในห้องครัวก็ถอนหายใจโล่งอก  

แต่พอเหลียวกลับมามองสบดวงตาสุกใสแวววาวของน้องสาว เขา 

พูดตะกุกตะกักอย่างห้ามไม่อยู่

"เอ่อ คือ...คือว่า...นี่เป็นของที่บิดาของคนอื่นให้มา ใช่...นี่เป็น 

ของที่บิดาของคนอื่นให้มา"

ความจรงิได้พิสจูน์แล้วว่าสมองกับพละก�าลงัของหลจูวิน้เป็นสัดส่วน

ผกผนักัน เขาเป็นเดก็ทีโ่กหกไม่เป็นเลย อีอ๋ว้ีอยากแสร้งท�าท่าเชือ่ค�าพูด 

ของเขายังต้องอาศัยฝีมือขั้นล�้าลึกจริงๆ ในยุคท่ีครอบครัวสามัญชน 

ไม่มีปัญญาซื้อกระท่ังมีดห่ันผักสักเล่ม บิดาใครกันจะมอบมีดสลัก 

ลายประณีตแบบน้ีให้บตุรชายคนอืน่ หากบดิาผูน้ัน้มใิช่มเีงนิทองล้นเหลอื 

ก็ต้องถูกประตูหนีบหัวไปแล้ว

อ๋ีอว้ีลังเลใจครู่หน่ึง สุดท้ายยังคงละเว้นพ่ีรองผู้น่าสงสารของตน  

ทัง้ทีแ่ท้จรงิแล้วนางอยากรูใ้จจะขาด แต่ถ้าจะแสดงความอยากรู้อยากเหน็

ออกมา มข้ีอแม้ว่าต้องต้านทานดวงตาประหนึง่ใบมดีโกนทีเ่ย็นชาถึงขดีสดุ

ของพ่ีใหญ่ซึ่งอยู่ตรงหน้า แม้มันจะจับอยู่ที่หลูจวิ้น แต่นางอาจต้อง 

พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยอย่างหลีกหนีไม่พ้น

"น้องรอง อย่าพูดอะไรแปลกๆ กับน้องเล็กอีกรู้หรือไม่" หลูจื้อ 
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หยุดคุกคามจิตใจของน้องชาย อ้าปากพูดเสียงเรียบ

"รู้แล้วๆ" หลูจวิ้นดุจได้รับอภัยโทษ เร่งรีบพยักหน้า

อีอ๋วีล้อบนกึเสยีดายอยู่บ้างทียั่งสบืเรือ่งของบดิาท่ีตายไปแล้วของนาง

ไม่ได้สักนิด ในครอบครัวนี้ บิดาบังเกิดเกล้าที่ตายไปแล้วของพวกนาง

สามพ่ีน้องคนน้ันคล้ายเป็นข้อต้องห้ามบางอย่าง ตามหลักแล้วหลูซื่อ 

ในฐานะมารดาสมควรเล่าเรือ่งในอดีตตอนบดิายังมชีวิีตอยู่ให้ฟังจึงจะถูก 

ทว่าแต่ไรมาหลูซื่อไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องของอดีตสามีมาก่อน บางครั้งนาง

ลองเลียบเคียงถามหลูจว้ินท่ีไร้เล่ห์เหล่ียมล้วนลงเอยด้วยการท่ีอีกฝ่าย

ปิดปากแน่นสนิท

แม้ว่ากันตามสภาพการณ์ของนางท่ียังเป็นเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง 

กลับไม่พูดถึงบิดาจะเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยมาก เมื่อก่อนตอนสติปัญญา 

ไม่สมประกอบก็แล้วกันไป แต่ตอนนี้สมองเป็นปกติแล้วไม่เคยร�่าร้อง 

เรียกหาบิดาออกจะไม่สมเหตุผลสักเท่าไหร่ ถึงกระน้ันนางไม่ตั้งใจ 

จะเอ่ยถึงบิดาที่มีบุญแต่ไร้วาสนาต่อกันและน่าจะไปเกิดในชาติภพใหม่

นานแล้ว เมือ่พินิจจากข้อสรปุทุกทาง ส�าหรบัหลซูือ่แล้ว เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ

บิดาคนนั้นไม่ถือเป็นความทรงจ�าที่มีความสุขอันใดอย่างเด็ดขาด และ 

ถึงขัน้เจบ็ปวดรวดร้าวด้วยซ�า้ไป นางไม่อยากให้สตรทีีร่กัใคร่เอน็ดนูางผูน้ี้ 

ต้องเสยีใจเพราะความอยากรูอ้ยากเห็นชัว่ครู่ชัว่ยามของตนเองสักกระผกี

ในขณะที่นางปล่อยความคิดลอยไป หลูจื้อลอบจับสังเกตนาง 

ด้วยสายตาเจือรอยขมข่ืนที่ยากจะเข้าใจ ในความคิดของเขา หลังจาก

น้องเลก็มสีตปัิญญาสมบรูณ์ดี ครอบครวัของเขาไม่เหมอืนเดิมแล้วจริงๆ 

หลายปีที่ผ่านมา เรื่องที่นางพิการมาแต่ก�าเนิดเป็นเหตุให้ทุกคนตกอยู ่
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ใต้เงามืด จนเมื่อนางหายดี พวกเขาถึงไม่ต้องทุกข์ใจอยู่ลับหลังอีก  

ท่านแม่ก็ไม่ต้องฝืนย้ิมแย้มแจ่มใสแล้ว อีกหลายปีให้หลังรอเมื่อเขา 

สอบขุนนางระดับเมืองระดับมณฑลผ่าน ความเป็นอยู่ของครอบครัว 

ก็จะดีขึ้น เขาจะท�าให้ท่านแม่ น้องชาย และน้องสาวมีชีวิตท่ีสุขสบาย 

ให้จงได้

หลูจว้ินเหลาแท่งไม้ไผ่ที่มีขนาดไล่เล่ียกันท้ังหมดสามสิบแท่ง

เรียบร้อย หลังหลูจื้อหยิบไปล้างที่ห้องครัวจนสะอาด ทุกคนเร่ิมเอา 

ผลซานจาสีแดงสดพวกนั้นมาเสียบไม้

เมื่อเสียบครบหมดทุกลูก หลูซื่อจุดไฟในเตาเตรียมเคี่ยวน�้าตาล 

ซึง่ว่ิงไปซือ้ท่ีตลาดนดัเมือ่วานนีโ้ดยเฉพาะ นางเทก้อนน�า้ตาลทีม่อียู่เตม็โถ 

ลงไปในหม้อครึ่งหน่ึง มันค่อยๆ ละลายกลายเป็นของเหลวข้นเหนียว 

สเีหลอืงอ�าพันอย่างช้าๆ ตามแรงไฟ พอเริม่มฟีองผุดพรายตรงผิวน�า้เชือ่ม 

นางหยิบทพัพีคนแล้วยกขึน้ หมนุกายเอาไปเทลงบนแผ่นไม้ท่ียาวสองฉ่ือ 

กว้างหนึ่งฉื่ออย่างทั่วถึง

แผ่นไม้น้ีว่าจ้างช่างไม้คนหน่ึงท�าให้ โดยใช้ไม้ฮว่า* ที่มีเน้ือไม ้

ค่อนข้างละเอียด ขัดผิวจนเรียบลื่นเป็นมัน แล้วยังแช่ท้ิงไว้ในน�้าจาก

ล�าธารคนืหนึง่ บนนัน้มผีลซานจาเสยีบไม้หกแท่งวางเรียงรายอยู่ หลซูือ่ 

ใช้มือหนึ่งยกน�้าเชื่อมราดลงไปจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง  

อีกมือหน่ึงยังหมุนไม้ไปด้วยเพ่ือให้น�้าเชื่อมเคลือบผลซานจาลูกอวบๆ  

สีแดงสดพวกนี้ให้ทั่วถึงเป็นเปลือกบางๆ ใสแจ๋ว

หลจูวิน้อยู่ด้านข้างกลนืน�า้ลายอกึหน่ึง แม้สองวนัน้ีเขาได้กินถงัหูลู่ 

* ไม้ฮว่า หมายถึงไม้เบิร์ช (Birch)
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ที่หลูซื่อลองท�าไปไม่น้อย แต่ทันทีที่เห็นยังคงรู้สึกน�้าลายไหลไม่หยุด  

ส่วนอีอ๋ว้ีมองดูน�า้ตาลเคลอืบผวิชัน้นัน้ค่อยๆ แขง็ตวัทลีะน้อยอย่างพึงใจ 

ในใจบังเกิดความปลาบปลื้มภูมิใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนระลอกหนึ่ง 

ถึงจะเป็นการลกัวิชาของคนอืน่มา แต่นางสามารถช่วยเหลอืครอบครวัได้

เล็กๆ น้อยๆ ด้วยก�าลังของตนเองในท่ีสุด มันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับ 

ตอนท่ีนางใช้เงินที่หามาได้ครั้งแรกซื้อเครื่องเขียนของใช้ใหม่ๆ ให ้

สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า

เมือ่น�า้เชือ่มแขง็ตัวเป็นสใีสๆ ท้ังหมด หลซูือ่แกะแท่งถังหูลูข่ึน้จาก

แผ่นไม้อย่างระมัดระวัง และน�าไปปักไว้บนฐานต้ังซึ่งเตรียมไว้ก่อน 

ล่วงหน้า ว่าไปแล้วก็บังเอิญนัก เมื่อวานหลูซื่อให้สามพ่ีน้องตั้งชื่อให้ 

ขนมชนดิน้ี หลจูวิน้ตัง้ชือ่เช่นว่าแท่งน�า้ตาลแดงเอย แท่งผลเลบ็แดงเอย  

ผลเลบ็แดงเชือ่มเอย แต่ล้วนถูกหลซูือ่คดัค้านหมด ลงท้ายนางเห็นดีเห็นงาม

ตามค�าพูดของหลจูือ้เช่นเคย

'น�า้ตาลท่ีเคลอืบผวิขนมนีล้ะม้ายเกลด็น�า้แข็งใสกระจ่างในฤดหูนาว 

ส่วนผลซานจาหกลูกบนแท่งไม้กลับคล้ายผลน�้าเต้าที่เรียงสลับหัวหาง 

ต่อๆ กันไป ฉะน้ันมสิูเ้รยีกมนัว่าปิงถังหูลูเ่ถอะ' ตอนหลจูือ้กล่าววาจาน้ี 

อย่างสุขุม อี๋อว้ีถือปิงถังหูลู่แท่งหนึ่งแทะกินอยู่เกือบส�าลักตาย หลัง 

มองเห็นหลูซื่อพยักหน้าตกลง นางอดสงสัยไม่ได้ว่าน่ีจะนับเป็นผลจาก

อ�านาจบางอย่างทีแ่ก้ไขประวัติศาสตร์กลบัมาได้ให้ถูกต้องหรอืไม่ ดงันัน้ 

แม้จะถูกท�าออกมาก่อนเวลา ปิงถังหูลู่* ยังคงใช้ชื่อเดิมของมันเพราะ 

ลกัษณะท่ีคล้ายกับน�า้เต้าเคลอืบน�า้ตาลใส

* หูลู่ แปลว่าน�้าเต้า
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ฐานที่ปักถังหูลู่แตกต่างจากที่นางเคยเห็น หลูซื่อเอาก่ิงเถาวัลย์ 

มาสานเป็นแผ่นแล้วพับทบกันหนาราวสี่องคุลี รูปร่างคล้ายๆ รังนก 

ขนาดใหญ่ทีว่างคว�า่ลง เอาเสือ้เก่าขาดยดัไว้ข้างในแล้วห่อด้วยผ้าสขีาว 

ไว้ด้านนอกชัน้หนึง่ จากน้ันปักแท่งถังหูลูด้่วยการหันหวัไม้เสียบลงให้ทะลุ

เข้าไปในแนวต้ัง ก่ิงเถาวัลย์ทีพั่นกันไปมาจะยึดพวกมนัเอาไว้ไม่ให้ล้มลง

ขณะนีเ้ป็นช่วงฤดใูบไม้ผล ิอากาศก�าลงัเย็นสบาย พอท�าถังหลููเ่สรจ็

ตอนพลบค�่า สามารถวางท้ิงไว้ข้ามคืนก็ไม่ต้องกลัวบูดเสีย วันถัดมา 

หลูซื่อตื่นนอนตั้งแต่ยังไม่ถึงยามอิ๋น* ตะโกนเรียกหลูจวิ้นให้จัดของ  

เมื่อเอาเกวียนเทียมวัวเรียบร้อยแล้วก็ออกจากเรือนไป จวบจนตกเย็น 

ทั้งคู่ถึงกลับมา

มาตรว่าเข้าเมืองต้องเดินทางไกล แต่มีผู้คนจับจ่ายซื้อของมาก  

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ท่ีเห็นขนมนี้ต่างรู้สึกว่าแปลกตาหายาก หลังได้ล้ิมรส 

ย่ิงชมไม่ขาดปาก ด้วยเหตุนี้ตอนครึ่งบ่ายก็ขายปิงถังหูลู่สามสิบแท่ง 

หมดแล้ว

ผลซานจาป่าที่ภูเขาด้านหลังยังเหลืออยู่ไม่น้อย หลูซื่อขายถังหูลู่ 

ไปเช่นนีต้ดิต่อกันเจด็วันเตม็ๆ ถงึเดด็จนเกลีย้งป่า ราคาเริม่ตัง้แต่ห้าอแีปะ 

จนขึน้ไปถึงย่ีสิบอแีปะ ท้ายท่ีสุดได้ก�าไรเป็นเงนิสามก้วนกว่า ท�าเอาทุกคน

ยินดีจนเนื้อเต้นเลยทีเดียว

หลซูือ่ได้ลาภลอยมาก้อนโต ก็ตัดเย็บอาภรณ์ใหม่ให้ลูกทัง้สามเพ่ิม

คนละชดุอย่างไม่ตระหนีส่กันดิ ซ�า้ยังท�าให้ตนเองชดุหนึง่ด้วย ฝีมอืปักผ้า

ของอ๋ีอว้ีเริม่เข้าทีเ่ข้าทางแล้ว สายคาดเอวของพ่ีชายสองคนล้วนเป็นนาง 

* ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.
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ทีปั่กให้เองกับมอื ถึงจะเป็นลายง่ายๆ ยังคงท�าให้พวกเขาดอีกดีใจ พูดชม

ฝีมือของน้องสาวตนไม่หยุด

อีอ๋ว้ีรูส้กึสขุใจทีต่นเองสามารถช่วยเหลอืครอบครัวนีไ้ด้บ้างในทีส่ดุ 

ถ้าไม่ได้เกิดเภทภัยหายนะอะไร ปีหน้าผลซานจาที่ภูเขาด้านหลัง 

จะออกผลตามปกติ เช่นนัน้ทุกปีครอบครัวของพวกนางจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน

อกีสามพันอแีปะ หลซูือ่เป็นคนรอบคอบถ่ีถ้วน ในเวลาเดยีวกับทีใ่ช้สอยเงนิ

เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ กยั็งไม่ลมืใส่ใจเร่ืองการเก็บหอมรอมรบิ เพียงแต่

อีกสองสามปีข้างหน้า ถ้าหลูจื้อจะเข้าร่วมการสอบขุนนาง เงินเท่านี ้

ไม่เพียงพออย่างเห็นได้ชัด

อี๋อว้ีคิดอ่านอยู่ในใจว่าจะเสาะหาผลไม้อย่างอื่นมาท�าถังหูลู่แทน

ผลซานจาอย่างไร วันหน่ึงในฤดูใบไม้ร่วง นางชกัชวนหลจูว้ินท่ีกลบัมาจาก

ส�านักยุทธ์ไปที่ภูเขาด้านหลังอีก ตั้งใจจะส�ารวจดูให้ทั่ว

ช่วงปลายสารทฤดูอากาศค่อนข้างหนาวเย็นแล้ว หลูซื่อให้ลูกๆ 

ผลดัอาภรณ์ท่ีหนาขึน้ ในชาตก่ิอนอีอ๋วีไ้ม่ใช่พวกกลวัความหนาวอยู่แล้ว  

มาชาติน้ียังข้ีร้อนมากอกีด้วย พอถึงท่ีหมาย นางก็มเีมด็เหงือ่เล็กๆ ผุดซมึ

เตม็หน้าผาก กลางเขามสีายลมพัดผ่าน ตอนแรกนางอยากคลายเสือ้ผ้า 

ให้หลวมเล็กน้อยเพ่ือความเย็นสบาย แต่สุดท้ายเพียงยกแขนเสื้อ 

ปาดเหงือ่ออกอย่างระมดัระวังตวัไม่ให้เจบ็ไข้ได้ป่วยข้ึนมา จนต้องเดอืดร้อน

หลซูือ่ไปซือ้ยาในต�าบลอกี จะว่าไปแล้ว นบัแต่นางข้ามภพมาท่ีน่ียังไม่เคย

ล้มป่วยสักครั้งจริงๆ

ขณะนี้หลูจวิ้นปีนต้นไม้เก่าแก่ที่ใบไม้ผลัดเป็นสีเหลืองต้นหน่ึงอยู่ 

ดทู่าทางคงคิดจะฉวยไข่นกสองสามใบกลบัไปเป็นอาหาร ฝ่ายอีอ๋ว้ียืนอยู่
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ด้านหน้าดงต้นซานจาท่ีถูกเก็บผลไปหมดแล้ว มอืหนึง่จบัปลายคางกลมๆ  

ของตนเอง มองดูผลซานจาลกูเลก็แกรน็ทีเ่หลอือยู่ไม่ก่ีลกูบนต้น มอืหนึง่

ใช้น้ิวลูบคลึงใบไม้สีเขียวรูปสามเหลี่ยมขอบใบหยักบนก่ิงไม้เบื้องหน้า 

ขบคิดว่าจะท�าให้ต้นซานจาป่านี้ออกผลมากขึ้นในปีหน้าได้อย่างไร

"ซีด้..." ผิวเนือ้ของเดก็น้อยอ่อนนุ่มมาก อีอ๋วีไ้ม่ระวงัจนถูกหนามเลก็ๆ 

บนก่ิงซานจาต�านิว้ พรบิตาเดียวมโีลหติสแีดงสดซมึออกมาบนปลายนิว้ชี้

หยดหน่ึง

ก่อนหน้านีน้างฝึกหดัการเย็บปักถกัร้อยจนผวิเนือ้ตรงน้ิวมอืด้านแขง็

ไประยะหน่ึง ทว่าหลังเข้าสู่ฤดูร้อนก็เริ่มกลับเป็นปกติ ตอนน้ีไม่เหลือ 

ความหยาบกร้านให้เห็นสักนิด มือน้อยๆ ท่ีขาวเนียนนุ่มน้ียังสร้าง 

ความอศัจรรย์ใจแก่หลซูือ่นานพักหนึง่

อีอ๋ว้ีเอาน้ิวโป้งกดบนปากแผลเบาๆ ส่งผลให้เลอืดหยดนัน้ไหลหยดลง

บนพุ่มซานจา นางยกน้ิวท่ีเจ็บจี๊ดๆ ขึ้นอมในปากดูดสองที รับรู้ได้ถึง 

รสคาวๆ หวานๆ ของเลือดแผ่ซ่านไปตามไรฟัน นางน่ิงงันไปเล็กน้อย  

ลอบประหลาดใจว่าเลือดมีรสหอมหวานเจืออยู่ด้วย หรือว่ามีเฉพาะแต่

เด็กน้อย?

นางไม่ทันคิดเรือ่งท่ีโลหิตของตนมรีสชาตผิิดแปลกได้อย่างแจ่มแจ้ง 

ก็ต้องเบกิตาโพลงกับภาพเบือ้งหน้า นางเหน็จะแจ้งกับตาว่าก่ิงก้านยาว 

ราวหนึ่งช่วงแขนของต้นซานจาผลิใบเขียวขจีขึ้นเรื่อยๆ ตรงจุดที่ออกผล 

ซึง่ถูกเก็บไปจนเกล้ียงแล้วมีผลซานจางอกออกมาอย่างรวดเรว็ลกูแล้วลกูเล่า 

ในชั่วเวลาไม่ก่ีอึดใจ บนก่ิงก้านพุ่มหนึ่งถึงกับออกผลซานจาอวบกลม 

สีแดงฉ�่าสดสวยใหญ่เท่าผลล�าไยสิบกว่าลูก
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อีอ๋ว้ีสดูลมหายใจลกึๆ เฮอืกหนึง่ ออกแรงกัดนิว้ชีท้ียั่งอมไว้ในปาก

เบาๆ ความรู้สึกเจ็บท�าให้นางแน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดไปเอง ต่อจากน้ัน 

นางเอามอืข้างทีไ่ม่เป็นแผลเดด็ผลซานจาลกูหนึง่มาใส่ปากแล้วกัดค�าหนึง่

อย่างระมดัระวัง ได้รสเปรีย้วๆ หวานๆ บ่งบอกว่ามนัไม่ใช่ความฝัน รสชาติ 

ของซานจาชัน้เลิศยังอ้อยอิง่อยู่ในปาก ขณะท่ีผลซานจาสแีดงเพลงิเป็นพวงๆ 

ตรงหน้าราวกับก�าลงัหวัเราะเยาะท่าทางท่ึมทือ่ของนาง
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อ๋ีอว้ีคายเมล็ดซานจาเล็กๆ สองสามเม็ดในปากออกมา นาง

พยายามล�าดบัเหตกุารณ์ตัง้แต่ต้นจนจบท่ามกลางความตะลงึพรงึเพรดิ 

นางก�าลังใช้ความคิดอยู่ น้ิวมือก็ถูกหนามต�า พอยกข้ึนอมในปาก 

ใช้น�า้ลายเลยีแผลให้สะอาด สุดท้ายผลซานจาท่ีถูกเด็ดไปจนไม่เหลอืหลอ 

ก็งอกขึ้นอีก!

เลอืด...เป็นเลอืดของนาง! หลงัจากน้ิวถูกต�ามเีลอืดไหลหยดลงไป 

บนก่ิงซานจาพุ่มน้ัน ผลของมนัก็งอกออกมา พอคดิออกแล้ว อีอ๋ว้ีรู้สกึงงงวย

เลก็น้อย ถ้าเป็นผลจากเลอืดของนางจรงิๆ น่ันจะเป็นเรือ่งใหญ่ทเีดยีวเชยีวนะ 

แม้จะมั่นใจเกินครึ่ง นางยังอยากพิสูจน์ซ�้าอีกครา เมื่อหันหน้าไปเห็น 

หลูจวิ้นยังสาละวนปีนป่ายอยู่บนต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลนัก ดูท่าทางคงจะ 

ไม่ลงมาในชัว่ประเด๋ียวประด๋าว นางจงึยกนิว้ชีท่ี้ถกูหนามต�าขึน้ บบีแรงๆ 

ทหีน่ึง แผลตรงปลายนิว้ท่ีตอนแรกเลอืดหยุดไหลไปแล้วมเีลือดสีแดงสด

13
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ผุดซึมหยดหน่ึง นางเหยียดแขนเล็กที่สั่นเทาน้อยๆ ออกไป สะบัดเลือด

หยดนั้นให้ร่วงหล่นลงบนกิ่งไม้อีกพุ่มหนึ่ง

จนกระท่ังได้ยินเสียงตะโกนเรียกของหลูจว้ินทางด้านหลัง นางถึง

คลายฟันที่กัดริมฝีปากล่างไว้จนเจ็บออก ขณะมองดูก่ิงไม้ที่ออกผล 

สีแดงเพลิงสองพุ่มตรงหน้า บอกไม่ถูกว่าในใจรู้สึกยินดีหรือพรั่นพรึง

มากกว่า เลอืดของนางเร่งให้ต้นซานจาตดิผลได้หรอืนี ่มหิน�าซ�า้ยังอาจจะ 

เร่งการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นๆ ได้ด้วย หยดลงบนต้นซานจาแล้ว

เป็นแบบนี้ ถ้าหยดลงบนตัวคนเล่า จะชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นข้ึนมาได ้

อย่างนัน้หรอื นีเ่ป็นเพราะเหตุใดกันแน่ นางคิดแล้วไม่เข้าใจสักนิด ถ้าจะ

บอกว่าเป็นอานุภาพของพรวิเศษจากการข้ามภพอีกเช่นเคย เรื่องน้ี 

ก็ออกจะน่ากลวัเกินไปแล้ว เลอืดของนางผดิปกตแิบบน้ี ยังนับเป็นมนษุย์

อกีหรอืไม่ จะมกิลายเป็นยาอายุวฒันะทีม่ชีวิีตเฉกเดยีวกับพระถังซานจัง้ 

ผู้โด่งดังนั่นหรือไร

นางต้องตั้งสติให้ดีสักหน่อย บางทีอาจไม่น่ากลัวอย่างท่ีนาง 

นกึภาพไว้ แค่เร่งให้ต้นไม้โตเรว็ขึน้เท่านัน้ ไม่แน่ว่าจะมฤีทธ์ิท�าให้เป็นอมตะ

แบบเดียวกับพระถังซานจัง้เสมอไป แต่ว่า...ใครก็ได้ช่วยไขความกระจ่าง

ให้นางทีว่าเจ้าลูกกลมๆ เล็กๆ ที่ก�าลังงอกออกมาช้าๆ บนก่ิงก้านรอบ 

ต้นซานจาตรงหน้าท่ีเดิมทีถูกเด็ดผลไปหมดเกล้ียงแล้วมันคืออะไร! แค่

เลือดสองหยดเอง ต้นซานจาพวกนี้บ้าคลั่งไปแล้วหรือไร ถึงกับต้อง 

ผลิดอกออกผลให้นางเป็นรอบที่สองทั้งต้นด้วยหรือ

"เสี่ยวอว้ี มานี่สิ เจ้ารีบมาน่ีเร็วเข้า!" เสียงของหลูจว้ินดังข้ึน 

อีกค�ารบหน่ึง อีอ๋ว้ีฝืนข่มความสับสนว้าวุ่นใจไว้ หมนุกายว่ิงไปทีต้่นไม้ใหญ่ 
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ที่พ่ีชายปีนขึ้นไปต้นน้ัน แม้ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเกิดอะไรข้ึนกับ 

เลือดของตนเอง แต่นางลอบตกลงใจแล้วว่าไม่ว ่าเลือดของนาง 

มีสรรพคุณวิเศษอะไร จะบอกให้ใครคนใดล่วงรู้ไม่ได้เป็นอันขาด นาง 

คิดไปถึงฉากที่พระถังซานจั้งกับพวกลูกศิษย์ถูกปีศาจทรมานในหนัง 

เรื่องแล้วเรื่องเล่าแล้วขนลุกชันไปทั้งตัว

"เสี่ยวอว้ี เจ้าดูสิ" หลูจว้ินซึ่งผมเผ้ายุ่งรุ่ยร่ายไม่เรียบร้อยเฉกตอน

ออกจากเรอืนมาก่อนหน้าน้ีชะโงกศรีษะเลก็ๆ ออกจากช่องว่างระหว่างใบไม้ 

ฉีกย้ิมกว้างส่งให้นาง เขาย่ืนมือข้างหนึ่งออกมา เด็กสายตาดีอย่างนาง

แค่ยืนเขย่งส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยมองปราดเดียวก็เห็นลูกนกสีขาวขดตัว 

อยู่ในอุ้งมือเขา

"ข้างบนนี้มีรังนก ในนั้นมีแต่ลูกนกตัวน้ีเหลืออยู่" พอหลูจว้ิน 

โผนตวัไถลลงจากต้นไม้ว่ิงกระโดดโลดเต้นมาตรงหน้า อีอ๋วีก้�าลงัว้าวุ่นใจอยู่

สะดุง้โหยงทันใด ถึงนางจะชอบอ่านหนงัสอืมากกว่าดโูทรทศัน์ แต่ไม่ได้

หมายความว่านางไม่เคยดูรายการสตัว์โลกน่ารกัหรอกนะ ลกูนกขนสขีาว 

ทีเ่ดก็ชายใช้สองมอืประคองมาอวดตนเองตวันัน้ ไม่ว่าดจูากส่วนหวัหรอื

จะงอยปากล้วนคล้ายคลึงลูกเหยี่ยวตัวหนึ่ง!

ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงมิใช่หรือ เหย่ียวไม่ต้องอพยพย้ายถ่ินหรือ 

พวกมันชอบสร้างรังไว้บนก่ิงไม้ในป่ากลางเขาไม่ใช่ตามชะง่อนผา 

ตัง้แต่เมือ่ไหร่กัน สิง่ส�าคัญท่ีสดุคือพ่อแม่ของลกูเหย่ียวตวันีห้ายไปไหน

ในใจอี๋อว้ีสับสนยุ่งเหยิงไปหมด นางก้มหน้าสงบสติอารมณ์ 

ให้เป็นปกติแล้วค่อยเงยหน้าข้ึน พอเห็นหลูจว้ินที่ท�าหน้าเป็นเชิงบอกว่า  

'พูดชมข้าสิ' แล้ว ต้องสะกดอารมณ์ชั่ววูบอยากบิดหูเขาให้เอาลูกนก 
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วางคืนกลับไป นางเบะปากพูดอย่างน่าสงสาร "พ่ีรองเอามันกลับไป 

วางที่เดิมเถอะ ถ้าเกิดพ่อแม่มันกลับมาไม่เจอลูกคงจะเสียใจนะ"  

รีบเอาเจ้าลูกเหย่ียวตัวน้ีกลับไปคืนที่เดิมซะ ไม่อย่างนั้นอีกประเดี๋ยว 

พ่อแม่มันกลับมา ไม่ไล่จิกพวกเราสองคนตายรึ!

"ไม่ใช่นะ เจ้าดูสิ ลูกนกตัวน้ีได้รับบาดเจ็บแล้ว" หลูจว้ินได้ยิน 

วาจาของนางแล้วกล่าวตอบด้วยสีหน้าร้อนรน

"เอ๊ะ?" ครานีเ้ป็นทีของอ๋ีอว้ีตะลงึงันตาค้างบ้าง นางรับลูกนกตวันัน้

มาอย่างระมัดระวัง พลิกร่างกระจ้อยร่อยทีส่ัน่เทาขึน้ด ูมแีผลตกสะเก็ดแล้ว

ยาวหนึ่งชุ่นรอยหน่ึงตรงส่วนท้องของมันอย่างชัดเจน ยังมีคราบเลือด 

แห้งกรงัเป็นก้อนตดิอยู่บนขนสขีาวสะอาด ดวงตาเลก็ๆ สดี�าสนทิแฝงรอย

หวาดระแวงคู่น้ันจับจ้องนางเขม็ง มันบาดเจ็บสาหัสอยู่ยังดูมีชีวิตชีวา

ขนาดนี้ได้ ช่างน่าพิศวงจริงๆ

"เจ้าดูสิ แผลของมันลึกมาก พวกเราพามันกลับไปให้ท่านแม่ดู 

ดีหรือไม่"

"ดี" อี๋อวี้แสร้งเงยหน้าขึ้นมองยอดภูเขาเหนือศีรษะอย่างไม่ตั้งใจ 

แล้วก้มหน้าช�าเลอืงตาจบัสงัเกตลกูเหย่ียวแวบหนึง่พลางลอบถอนใจเฮอืก 

หากแต่ใบหน้าฉายแววสดใสร่าเรงิขณะกล่าวเห็นพ้องกับค�าพูดของหลจูว้ิน 

ตามความคิดของนาง เหย่ียวตัวนี้น่าจะถูกโจมตีท�าร้ายตอนอยู่ในรัง 

บนหน้าผา ถึงบินโซซัดโซเซลงมาถึงป่าเล็กๆ รอบนอกภูเขาลูกนี้ ท้ังที ่

แผลของมันตกสะเก็ดแล้ว พ่อแม่ของมันก็ยังไม่มาตามหา เห็นทีว่า 

มันน่าจะกลายเป็นเหย่ียวก�าพร้าแล้ว ชาติก่อนนางลิ้มรสชาติอันขมข่ืน 

ของการเป็นเดก็ก�าพร้ามาย่ีสิบปี เป็นธรรมดาทีจ่ะบงัเกิดความเวทนาสงสาร
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ต่อมัน ด้วยเหตุนี้นางกับหลูจว้ินจึงพาลูกเหย่ียวบาดเจ็บตัวนี้กลับไปยัง

เรือนหลังน้อยของสกุลหลู

หลูซื่อก�าลังปักผ้าอยู่ในลานเห็นสองพ่ีน้องกลับมา นางหยุดงาน 

ในมือแล้วเขม้นมองทั้งสองครู่หน่ึง ก่อนจะขมวดคิ้วเอ่ยถาม "จว้ินเอ๋อร์ 

เจ้าพาอวี้เอ๋อร์ไปที่ภูเขาด้านหลังท�าอะไรอีกแล้ว"

หลงัจากเดด็ผลซานจาจนเกลีย้ง หลซูือ่ห้ามพวกเขาไปท่ีป่าอกีเดด็ขาด 

แม้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาหลายปีแล้วไม่เคยมีสัตว์ป่าอาละวาด  

แต่นางกลัวว่าลึกเข้าไปในป่าจะมีตัวอันตรายอะไรโผล่ออกมากะทันหัน  

ท�าร้ายลูกๆ ของตน จนปัญญาที่หลูจวิ้นอยู่ไม่สุข มักชอบฉวยจังหวะ 

ทีน่างไม่อยู่พาอีอ๋ว้ีว่ิงเล่นไปทัว่ ต่อให้ลกูสองคนล้วนรูจ้กัขอบเขตด ีกระน้ัน

ยังอดใจไปว่ิงเล่นในป่าลกึไม่ได้

อ๋ีอว้ีเห็นหลูซื่อมีสีหน้าขุ ่นเคืองจางๆ ก็ชิงเอ่ยปากก่อนหลูจวิ้น 

กล่าวตอบ "ท่านแม่ดูส ิพวกข้าเก็บลกูนกกลับมาด้วยเจ้าค่ะ" การเสไปพูด

เรื่องอื่นอาจไม่นับเป็นลูกไม้ชั้นยอด แต่มีข้อได้เปรียบที่ฐานะบุตรสาว 

ตัวน้อยและความรักใคร่ของมารดา เพราะเหตุนี้หลูซื่อไม่ซักไซ้ไล่เลียง

หลูจวิ้นอีก เพียงกวักมือเรียกอี๋อว้ีเข้าไปหา และพิศดู 'ลูกนก' ในมือนาง

ตัวนั้น

"นกตัวน้ีหน้าตาประหลาดนัก เก็บมาจากที่ใดหรือ เอ๊ะ ไฉนถึง 

บาดเจบ็ขนาดน้ี หลจูว้ิน เจ้าปีนขึน้ไปเก็บรงันกบนต้นไม้อกีแล้วใช่หรือไม่"

อีอ๋ว้ีเห็นหลซูือ่ดไูม่ออกว่าน่ีเป็นเหย่ียวตัวหนึง่ เพ่ิงคิดจะถอนหายใจ

โล่งอก ไม่คาดว่าจู่ๆ มารดาจะพูดวกกลับไปหาหลูจวิ้นอีก นางได้แต่ 
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ลอบอ่อนใจ ถ้าหลซูือ่ตัง้ใจจะดุสัง่สอนบตุรชายจรงิๆ มกัหาเหตผุลได้เสมอ

"ท่านแม่..." หลูจว้ินในสภาพผมยุ่งรุงรังท�าหน้าม่อยคอตก พึมพ�า

เรยีกค�าหน่ึงแล้วไม่เปล่งเสยีงใดๆ อกี น่ีเป็นประสบการณ์ตลอดหลายปีมานี้

ของเขา ตราบใดท่ีท่านแม่มีน�้าโหอยู่ ห้ามโต้เถียงเป็นอันขาด พูดมาก 

ผิดมาก ไม่เช่นนั้นจากดุด่าไม่กี่ค�าจะกลายเป็นไม้กวาดหวดก้น

อ๋ีอว้ีรู้ดีว่าเขายอมโดนดุก็ไม่ซัดทอดถึงนาง และย่ิงไม่ยอมบอก 

หลูซื่อว่าจริงๆ แล้วนางเป็นคนขอร้องให้เขาพาไปที่ป่ากลางเขา นางจึง 

รีบแย่งพูดแทรกขึ้นก่อนมารดาจะเอ็ดตะโร "ท่านแม่ ลูกนกน่าสงสาร 

เหลือเกิน มันจะตายไหมเจ้าคะ"

ค�าดดุ่าทีห่ลซูือ่เตรยีมไว้แล้วชะงักค้างอยู่ท่ีล�าคอ นางผนิหน้ามอง

บตุรสาวทีท่�าหน้าละห้อยอย่างน่าสงสาร ถอนใจแผ่วๆ ย่ืนมอืไปรบัลกูนก

ในมอืเลก็ๆ มา ไหนเลยนางจะไม่รูว่้าบุตรสาวก�าลังช่วยให้บตุรชายรอดตวั

ไปได้ เพียงแต่นางทนเห็นสีหน้าเสียใจของเด็กหญิงตัวน้อยไม่ได้จริงๆ

หลซูือ่เกบ็สะดึงเข้าท่ีแล้วลกุขึน้ช�าระล้างบาดแผลให้ลกูนกบาดเจบ็ 

ก่อนจะหยิบแถบผ้ายาวๆ สะอาดสะอ้านผนืหนึง่พันท้องของมนั ระหว่างนัน้ 

ลูกเหย่ียวยังด้ินขลุกขลักหลายครั้ง แต่พอถูกนางเอานิ้วเขกหัวทีหนึ่ง 

ก็ยอมอยู่น่ิงๆ กระทัง่ดวงตาเลก็ๆ ท่ีฉายแววพยศยงัมรีอยย�าเกรงเพ่ิมข้ึน

ยามที่มองนาง

หลงัท�าแผลเสรจ็ หลซูือ่เอาลกูเหยีย่ววางลงในมืออีอ๋ว้ีแล้วน่ังง่วนกับ

งานของนางต่อไปในลานเรอืน

หลจูวิน้เหน็มารดาไม่ตัง้ใจจะอบรมสัง่สอนเขาต่ออีก ก็ถือธนูคันเลก็ 

ว่ิงหน้าระรืน่ไปเล่นกับเหล่าสหายน้อย ในเรอืนเหลอืแต่อีอ๋ว้ีน่ังท่ีหน้าโต๊ะกินข้าว
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หยอกลกูเหย่ียวตัวน้ันอยู่คนเดียว

ชะรอยว่านอนบนโต๊ะแขง็ๆ ไม่สบายตวันัก มนัขยับตวัเบาๆ หลายที 

ลกูตาสเีหลอืงล้อมรมู่านตาด�าจบัจ้องลกึเข้าไปในดวงตาของอีอ๋ว้ีนิง่ๆ ไม่รู้

เพราะอะไรนางมองออกว่าในนัน้มคีวามตืน่กลวัแกมคบัข้องใจแอบแฝงอยู่

ใต้ความดื้อดึง ความรู้สึกนั้นคล้ายคลึงกับตอนท่ีตนเองรู้เป็นครั้งแรกว่า 

เด็กในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้ากับเด็กข้างนอกท่ีถูกพ่อแม่อุ้มไว้มีอะไร 

ทีแ่ตกต่างกัน มนัเป็นความอิจฉาคนอืน่ท่ีมพ่ีอแม่ปนเปไปกับความขมข่ืน

น้อยใจทีถู่กพ่อแม่ทอดทิง้ แต่ก็กลวัจะแสดงความอ่อนแอออกมาต่อหน้า

คนภายนอกท่ีจบัจ้องมองอยู่ กลวัการมองเห็นสายตาเวทนาของพวกเขา

ความทรงจ�าในวัยเยาว์ของอี๋อวี้มีแต่ห้องท่ีสีผนังลอกล่อนกับ

ก�าแพงสูงใหญ่มั่นคงของสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า ราวกับว่านางยังจดจ�า

กลิ่นอับชื้นในอากาศได้จนบัดน้ี ขณะตกอยู่ในภวังค์ นิ้วมือที่ลูบขน 

ลกูเหยีย่วเบาๆ อยู่ในตอนแรกจิม้ถูกแผลของมนัโดยไม่ระวัง ต่อจากน้ัน

นางรู้สึกเจ็บที่มือกะทันหันจนเกือบส่งเสียงร้องออกมา เมื่อกลั้นเสียง 

ที่แล่นมาถึงล�าคอไว้และดึงสติคืนมา นางรีบหันหน้ามองหลูซื่อในลาน 

เหน็อกีฝ่ายมไิด้สงัเกตเห็น ก็ถลงึตาใส่ลกูเหย่ียวท่ีจิกนางเตม็แรงเมือ่ครู่น้ี

ยามนี้เหย่ียวน้อยสีขาวราวหิมะก�าลังอ้าจะงอยสีด�าสนิทของมัน

ออก แลบลิน้เลก็ๆ เลยีคราบเลอืดตรงขอบจะงอยออก อีอ๋ว้ีเหน็รอยเลือด 

สีแดงสดน่ันแล้ว นึกไปถึงเรื่องที่ดูเหมือนนางจะลืมไปเสียสนิทข้ึนได้ใน 

เวลาน้ี นางเห็นลูกเหย่ียวเลียจุดสีแดงนั่นออกจนหมดแล้ว คล้ายว่า 

ไม่มปีฏิกิรยิาอะไรเป็นพิเศษ นางสงบใจนิง่ๆ เพ่งมองมนัโดยไม่กะพรบิตา 

ผ่านไปนานพักใหญ่ไม่เห็นว่ามันมีอาการตอบสนองผิดแปลกอะไร นาง
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เขี่ยผ้าพันแผลบนตัวลูกเหย่ียวเปิดออกอย่างเบาไม้เบามือ มองด ู

อย่างละเอยีดโดยไม่น�าพาว่ามนัจะขดัขนื ครัน้แน่ใจว่าสะเก็ดเลอืดยังอยู่

เหมอืนเดิม บาดแผลก็ยังไม่หายดี ตอนท้ายนางแตะตรงแผลทหีนึง่ เห็น 

เจ้าสตัว์ตัวน้อยคดิจกิคนอกี ถึงแน่ใจเกินครึง่แล้วว่านางไม่ได้ผดิมนุษย์มนา

แบบเดียวกับพระถังซานจั้ง

หลงัจากยืนยันได้มัน่ใจแล้วว่าเลอืดของนางไม่บงัเกิดผลใดต่อสัตว์ 

ในใจกลบันึกเสยีดายน้อยๆ คงเป็นเพราะความโลภไม่สิน้สดุเป็นธรรมชาติ

อย่างหนึ่งของมนุษย์ ทว่าท่ีมากกว่านั้นคือรู้สึกโชคดีกระมัง ถึงอย่างไร 

พลงัย่ิงมาก ความรบัผดิชอบก็ย่ิงสงู ตอนน้ีนางคดิแค่ว่าอยากรบัผดิชอบ

ต่อครอบครวัของตนเองเท่านัน้ หัวใจของนางไม่กว้างใหญ่นกั นางขอแค่

พลังที่ปกป้องคนที่รักได้เท่านั้นเป็นพอ

อี๋อว้ีเห็นว่าเรื่องเร่งด่วนตอนน้ีคือค้นหาค�าตอบเก่ียวกับสรรพคุณ

ประหลาดของเลือดนางให้ได้โดยไวที่สุดเป็นการดี ถือว่าเพ่ิมเบี้ยในมือ 

ส่วนหนึ่ง และลดความไม่แน่นอนลงส่วนหน่ึง การควบคุมส่ิงที่ยังไม่รู้

รอบๆ ตัวไว้ได้จึงจะปลอดภัยที่สุด
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หลายวันน้ีอีอ๋ว้ีกลดักลุม้ใจมาก นบัแต่ในเรอืนมลูีกเหย่ียวเพ่ิมข้ึนมา

ตัวหนึ่ง กิจวัตรประจ�าวันของนางนอกจากคัดลายมือกับปักผ้าแล้วยัง

มหีน้าท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างหนึง่เช่นกัน น่ันคือหาของกินให้เจ้าเหยีย่วน้อยฉงิคง 

เป็นที่รู้กันว่าเหย่ียวเป็นสัตว์กินเน้ือ สองสามวันก่อนหลูซื่อเอาข้าวโพด 

ป้อนมัน ท่าทางยอมตายไม่ยอมจ�านนของมันท�าให้นางนึกถึงปัญหา 

เรื่องอาหารของมันขึ้นได้ เดิมทีครอบครัวนางมิได้มีเงินเหลือเฟืออยู่แล้ว 

นานๆ ทีถึงได้กินเน้ือสัตว์เดือนละครั้ง นับประสาอะไรกับนกตัวหนึ่ง  

ท้ายท่ีสดุยังคงเป็นหลซูือ่เอ่ยขึน้ว่าถ้าพวกนางจะเลีย้ง 'นก' ตัวน้ีไว้ก็ต้อง 

รับผิดชอบจับแมลงให้มันกินด้วย

อี๋อวี้อยากให้ลูกนกที่หลูจื้อตั้งชื่อว่า 'ฉิงคง' ตัวน้ีอยู่ด้วยกันมากๆ 

ทว่าหนกัใจเรือ่งจบัแมลง หญิงสาวทัว่ไปล้วนกลวัแมลงกันทัง้นัน้ ถึงนาง

ไม่ค่อยจะกลัวนัก แต่ให้สัมผัสสัตว์พวกนี้อย่างใกล้ชิด นางจนด้วยเกล้า

14
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จริงๆ คิดจะให้พ่ีชายสองคนช่วยเหลือ พ่ีใหญ่ไม่ยินยอมสิ้นเปลืองเวลา

กับ 'เรือ่งเลก็' พรรค์นี ้ ฝ่ายพ่ีรองพอได้ยินว่าต้องหาแมลงก็สนบัสนุนมารดา 

ให้ปล่อยฉิงคงกลับเข้าป่าทันที น่ันไม่ใช่เพราะกลัวแมลง เขาพูดยืนยัน 

อยู่ค�าเดียวว่าการจับแมลงเลี้ยงนกมีแต่พวกเด็กน้อยที่ท�ากัน หลังจาก 

อีอ๋ว้ีได้ฟังเหตุผลของเขาแล้ว หักใจบอกเขาไม่ได้จรงิๆ ว่าดจูากพฤติกรรม

ตามปกตขิองเขา การให้อาหารนกไม่นับว่าเป็นเรือ่งของเด็กน้อยสกัเท่าไหร่

นะ

สุดท้ายหน้าท่ีจับแมลงเลี้ยงนกก็ตกเป็นของอี๋อว้ีอยู่ดี ขณะนี้ 

นางก�าลังต่อสู ้กับพวกต๊ักแตนอยู่ในทุ ่งนา ไกลออกไปหลูจื้อพิงอยู ่

ใต้ต้นไม้ใหญ่อ่านต�ารา มวีวัสนี�า้ตาลตวัโตของครอบครวัก้มหวัเลม็หญ้า 

อยู่ใกล้ๆ

อ๋ีอว้ีย่องกรบิไปน่ังยองๆ อยู่ข้างคันนา จบัจ้องพงหญ้าตาไม่กะพริบ 

จวบจนเห็นร่างสีเขียวอมเหลืองกระโดดผ่านแนวหญ้าหร็อมแหร็มไป  

พอเล็งเป้าได้ก็ใช้สองมือจับอย่างว่องไว จนปัญญาท่ีตั๊กแตนตัวนี้ 

มีวิชาตัวเบาล�้าเลิศเหลือหลาย มันยันขาเรียวเล็กสองข้างเบาๆ ทีเดียว 

ก็หนีไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่อุ้งมือสองข้างของนางจะตะครุบลงไป

นางหันหน้าไปมองหลูจื้อท่ีผ่อนคลายสบายอารมณ์เหลือหลาย

อย่างท้อใจ สูดลมหายใจลึกๆ สองเฮือกสะกดความหงุดหงิดในใจไว้  

ก่อนจะนั่งแปะลงบนพงหญ้า เอนกายท่อนบนราบกับพ้ืน ทอดสายตา

มองดูผืนนภาเหนือศีรษะแล้วเริ่มใจลอย

ท้องฟ้าท่ีไม่แปดเปื้อนมลพิษเป็นสีครามสดใสต่างไปจากสีน�้าเงิน

ปนสเีหลอืงเทาทีน่างเคยเหน็เมือ่ชาติท่ีแล้วโดยส้ินเชงิ ถ้ามไิด้ประดบัด้วย
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ริ้วเมฆสองสามกลุ่มน่ัน แทบจะท�าให้นางอุปาทานไปว่าก�าลังมอง 

ผืนทะเลอยู่ หลายวันนี้จิตใจนางไม่สงบเลย ดูเหมือนต้ังแต่ที่รู้ว่าเลือด 

ของตนเองผดิแผกกับคนอ่ืนๆ นางก็เริม่กระสับกระส่ายไม่เป็นสขุ นบัจาก

วันท่ีพาฉงิคงกลบัมา นางลองทดสอบดหูลายคร้ังหลายหน ผลทีอ่อกมา

ยืนยันไปในทางเดียวกนัแล้วว่าเลอืดของนางมสีรรพคณุดกีว่าปุย๋เร่งดอก

เร่งผลจริงๆ

หลงัจากหญ้าคาตรงมมุก�าแพงในลานเรือนสองต้นได้ 'ดืม่' เลือดที่

ผสมน�า้ให้เจอืจางลงของนางก็โตพรวดๆ จนสงูคร่ึงตวัคน ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึง 

ต้นซานจาในป่าที่ภูเขาด้านหลังตอนนี้

เอาเป็นว่าเลอืดหน่ึงหยดผสมน�า้ชามหน่ึงจะมฤีทธ์ิอ่อนลงเจด็ส่วน 

แต่ต่อให้เหลือฤทธ์ิแค่สามส่วน เอาไปรดตรงโคนต้นซานจาสิบกว่าต้น  

ยังท�าให้พวกมนัตดิผลใหม่อกีครัง้ได้ภายในสองวัน เหน็ทีว่าเลอืดท่ีเจอืจาง

แล้วยังมสีรรพคุณอยู่ แค่ว่าความเรว็ในการเตบิโตของพืชชะลอลงเท่านัน้

เมื่อแรกที่หลูซื่อรู้ว่าต้นซานจาออกผลใหม่ก็ตกใจ แต่ตอนหลัง

ทกึทกัเอาว่าความผดิประหลาดน้ีเกิดมาจากคุณสมบตัพิิเศษของพืชชนดินีเ้อง 

ดังนั้นนอกจากอี๋อวี้แล้ว อีกสามคนที่เหลือต่างปีติยินดีอย่างยิ่ง

ถึงเวลานี้พวกเขาหยุดขายถังหูลู่มานานกว่าครึ่งเดือน แต่เพราะ 

มเีครือ่งไม้เครือ่งมอืครบถ้วนอยู่แล้ว เมือ่วานหลซูือ่จงึไปซือ้น�า้ตาลทีต่ลาด

กลบัมาสองโถอย่างร่าเรงิเบกิบาน จากน้ันเริม่กระบวนการท�าขนมอกีครัง้  

ยามเช้าตรู่ของวันนี้ นางพาหลูจว้ินท่ีไม่ต้องไปส�านักยุทธ์เดินทางไปท่ี 

ตวัต�าบล คดิค�านวณดแูล้วผลซานจาพวกนัน้มมีากพอให้พวกเขาขายไปได้

หลายวัน
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เพราะเลือดของนางมีพลังพิเศษ จึงนับได้ว่านางค้นพบทางลัด 

สายหน่ึงซึง่จะพาครอบครวัตนเองไปสูค่วามมัง่คัง่ร�า่รวยได้ ตามหลกัแล้ว

นางสมควรดีใจถึงจะถูก จนปัญญาที่คนเรามักช่างวิตกกังวล พอได้มา

ครอบครองแล้ว ก็หวาดหว่ันว่าจะสูญเสียมันไปเมื่อไร สองสามวันน้ี 

นางตรกึตรองทบทวนไปมาแล้วคดิไม่ตกจรงิๆ ว่าถ้าเกิดวนัใดเลอืดของนาง

หมดพลังนี้ไป จะมิใช่หลงดีใจเก้อหรือไร ยิ่งคาดหวังมากยิ่งผิดหวังมาก 

ฝันสงูเกินไป ยามหกล้มลงย่ิงลกุขึน้ได้ยาก ด้วยเหตน้ีุเร่ืองดีๆ  ในตอนแรก 

ก็กลายมาเป็นต้นตอความกลัดกลุ้มใจของนาง

"มอๆ" เสยีงววัร้องดงัมากระทบโสตประสาทของเด็กหญิงทีจ่มอยู่ใน

ภวังค์ความคิด ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ๆ อย่างเชื่องช้า เมื่อ 

เสียงใบหญ้าเสียดสีกันดังขึ้นริมหู มีคนผู้หน่ึงเอนกายลงนอนที่ด้านขวา 

แหงนมองท้องฟ้ากว้างไพศาลด้วยกันกับนาง

ผ่านไปครูใ่หญ่ไม่เห็นอกีฝ่ายพูดอะไร อ๋ีอว้ีน่ิงคิดแล้วเอ่ยปากข้ึนก่อน  

"พี่ใหญ่?"

หลูจื้อส่งเสียงตอบในล�าคอค�าหน่ึง จากนั้นกล่าวกับนางด้วย 

สุ้มเสียงใสกังวานเฉพาะตัวเด็กชาย "ข้าเห็นเจ้าจับแมลงอยู่พักใหญ่ 

ยังจบัไม่ได้สกัตวั หว่ันใจว่าวันนีฉ้งิคงได้กนิอาหารน้อยกว่าเมือ่วานน้ีแล้ว"

อีอ๋ว้ีได้ยินค�าพูดของเขาก็ลอบเบ้ปากแล้วเอ่ยตดัพ้อ "พ่ีใหญ่พ่ีรอง

ล้วนไม่ช่วยข้า ย่อมจบัได้น้อยเป็นธรรมดา ฉงิคงกินไม่อิม่ก็โทษพวกพ่ีแล้ว" 

นานๆ ทีนางจะท�าแง่งอนกับพ่ีชาย เป็นความรูส้กึทีไ่ม่เลวเลย

"เช่นน้ันให้มันโทษพวกข้าก็แล้วกัน หากเจ้าเบื่อท่ีจะท�าเรื่องน้ี  

ข้าช่วยเจ้าได้นะ"
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อี๋อว้ีกระฉับกระเฉงขึ้นไม่น้อยทันที นางลุกพรวดข้ึนจากพ้ืนหญ้า 

พูดกับหลจูือ้ท่ียังเอนกายนอนบนพ้ืน "น่ีพ่ีใหญ่รับปากข้าแล้ว พูดค�าไหน

ค�านั้นนะ" ว่าแล้วยกนิ้วก้อยข้างซ้ายขึ้นจะเกี่ยวก้อยกับเขา

ดวงตาคู่งามของหลูจื้อไหววูบ เขาย่ืนมือไปเก่ียวก้อยกับนางแล้ว 

ถามขึ้นอีก "ตอนน้ีอารมณ์ดีแล้วสินะ ไม่ต้องท�าหน้าคว�่าอีกแล้วกระมัง 

พักนี้ข้าเห็นเจ้าหน้านิ่วคิ้วขมวดแล้วทุกข์ใจมากเลย"

อี๋อว้ีหน้าแดงเรื่อๆ ทันควัน คิดไม่ถึงว่าหลายวันน้ีนางจะแสดง 

ความหงดุหงดิไม่สบายใจออกมาทางสหีน้าด้วย กระทัง่เดก็ทียั่งโตไม่เตม็ที่

อย่างหลจูือ้ยังมองออก แม้จะกระอกักระอ่วนใจ แต่นางก็อดเถียงกลบัไป

ไม่ได้ "เสี่ยวอวี้อารมณ์ไม่ดีที่ไหนกัน"

หลจูือ้ไม่ตอบ หันหน้ามองท้องฟ้าต่อ ขณะท่ีอีอ๋ว้ีนกึว่าพ่ีชายโกรธ

แล้ว เขาก็อ้าปากพูดขึ้นเนิบๆ "ต่อให้เจ้าอารมณ์ไม่ดี ข้าก็เบิกบานใจ  

เพราะเจ้าร้องไห้ได้หวัเราะได้ถึงจะหายดแีล้วจรงิๆ ตอนนีข้้าคดิอยู่บ่อยๆ ว่า 

ให้ครอบครวัของพวกเรามชีวิีตอย่างมคีวามสขุแบบนี ้ ถึงต้องอยู่หมูบ้่านน้ี 

ไปชัว่ชวิีตก็ท�าได้ เจ้าอย่าโมโหพวกพ่ีสองคนเลยนะ ท่านแม่เหน็เจ้าไม่ร่าเรงิ  

นกึว่าเจา้เบือ่หน่ายทีอ่ยูแ่ต่ในเรอืนคดัลายมือปกัผ้าทัง้วนั อกีทัง้เหน็เจา้ 

ไม่ชอบออกไปเล่นกับคนอืน่ เลยอยากจะหาเรือ่งอืน่ๆ ให้เจ้าท�าบ้าง"

ถ้อยค�าของเขาท�าให้อี๋อว้ีสับสนงุนงง นางเหม่อมองใบหน้า 

ทีเ่ตม็ไปด้วยเค้าเยาว์วัยทว่าเดด็เดีย่วของเขาซึง่มองท้องฟ้าอยู่ เป็นนาน 

กว่าที่สมองจะคิดตามทัน เพียงรู้สึกล�าคอตีบตัน ขอบตาเปียกชื้น นาง 

รีบเอนตัวลงนอนกลับไปบนพื้นหญ้าเพื่อไม่ให้หลูจื้อมองเห็น

นางคิดไม่ถึงจริงๆ ว่าหลูจื้อท่ีเป็นผู้ใหญ่เกินวัยมาแต่ไหนแต่ไร 
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จะกล่าววาจา 'ใสซื่อจริงใจเหมือนเด็กน้อย' เช ่นนี้ออกจากปาก 

อย่างหาได้ยาก กระน้ันค�าพูดสั้นๆ ไม่ก่ีค�านี้กลับคลี่คลายปมในใจนาง

อย่างได้ผล

นางคิดเสมอมาว่าจะท�าให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขอย่างไร หากแต ่

มองข้ามความหมายของค�าว่า 'อยู่ดีมสีขุ' นางมวัวิตกกับเลอืดของตนเอง

จนลืมคิดไปว่าต่อให้ไม่มีพลังวิเศษเหล่าน้ี ขอแค่ทุกคนในครอบครัว 

อยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัย จะมีหลุมบ่อใดท่ีก้าวผ่านไปไม่ได้หรือ 

แม่น�้าสายใดที่แล่นข้ามไปไม่ได้เล่า

หลซูือ่กับบตุรชายสองคนไม่ล่วงรูว่้าดวงวญิญาณท่ีแท้จรงิของนาง

เป็นผู ้ใหญ่คนหนึ่ง พวกเขาเพียงคอยเอาใจใส่ชีวิตของนางไปตาม

สัญชาตญาณของคนสายเลือดเดียวกัน แม้ 'กิจกรรมยามว่าง' แบบนี ้

ไม่มคีวามจ�าเป็นส�าหรบันาง แต่ความห่วงใยท่ีแอบแฝงอยู่ในนัน้ท�าให้นาง

รู้สึกอบอุ่นสุดหัวใจ

แล้วยังมอีะไรท่ีน่ากลวัน่ากังวลใจอกี ครอบครวัทีเ่ป็นสดุยอดปรารถนา

ของนางเมือ่ชาตก่ิอนอยู่ข้างกายน่ีแล้ว ถึงเสีย้วขณะต่อไป นางจะกลบัไปเป็น

อ๋ีอว้ีธรรมดาๆ คนเดิม พวกเขาก็จะไม่ทอดทิง้นาง เพียงเท่านีก็้พอแล้ว

อ๋ีอว้ีแอบเชด็น�า้ตาบนแก้มสองข้างออก รู้สกึว่าตนเองน่าขันอยู่บ้าง 

เรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่ตั้งนานล้วนเป็นการตีตนไปก่อนไข้เท่านั้น นาง

ค่อยๆ ขยบัศีรษะไปพิงไหล่ของหลจูือ้ หนัหน้ามองท้องฟ้ากบัเขา รูส้กึว่า 

ผืนฟ้าสีครามช่างปลอดโปร่งสดใสดุจเดียวกับจิตใจของนางในยามนี้

สุดท้ายหลูจื้อช่วยนางจับแมลงได้หนึ่งถุงเล็ก พอให้ฉิงคงกินไปได้
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หลายมื้อ

ตอนเท่ียงท้ังสองอุน่กับข้าวท่ีเหลอืจากเมือ่วานมากินด้วยกัน จากนัน้

ต่างคนต่างง่วนกับงานของตนเองเช่นเคย 

อีอ๋ว้ีฝึกฝนวิธีปักพ้ืนฐานของผ้าปักซือ่ชวนได้คล่องมอืแล้ว เหลือแค่

ฝีตะเข็บอีกหลายแบบที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนน่าปวดหัวซึ่งหลูซื่อ 

ยังไม่คดิจะสอนนางตอนนี ้ ถึงกระน้ันก็ตามที งานชิน้เลก็ๆ ทีน่างปักออกมา

สามารถเอาไปขายปนกับงานปักของหลูซื่อได้แล้ว แน่นอนว่านี่ยังมิใช่

ฝีมือท่ีแท้จริงของนาง ตอนนี้ระดับฝีมือของนางรุดหน้าขึ้นมาก แม้ 

ยังไม่ช�่าชองถึงขั้นหลับตาท�าได้อย่างหลูซื่อ แต่โชคดีท่ีความจ�าแม่นย�า 

และฝึกฝนวิชาลอกเลียนแบบได้เข้าขั้นที่ตบตาว่าเป็นของแท้ได้สบาย

หลูซื่อกลับมาตอนพลบค�่า มีของติดไม้ติดมือมาฝากอ๋ีอวี้เป็น 

หวีเล็กๆ ใหม่เอี่ยมเล่มหนึ่ง ท�าจากไม้สลักลายเส้นง่ายๆ เป็นรูปคล้ายๆ 

ดอกอ๋ิงชนุก่ิงหน่ึง เมือ่ลองนบัดมูซีีห่วปีลายมนทัง้หมดย่ีสบิซี ่ เพราะเป็น 

หวีเล่มใหม่จงึยงัมกีลิน่ไม้หอมอ่อนๆ อีอ๋ว้ีได้รบัสิง่ของท่ีประณตีบรรจงแบบน้ี

เป็นครั้งแรก จึงลูบๆ คล�าๆ อยู่นานพักใหญ่อย่างยินดีจนออกนอกหน้า 

มันเป็นความแช่มชื่นเบิกบานที่ไร้สิ่งใดเจือปน ด้วยสตรีคนใดเล่า 

จะไม่ชมชอบของสวยงามชิ้นเล็กกะทัดรัดแบบนี้

หลูจว้ินเห็นนางถูกอกถูกใจก็ประจบประแจงอยู่ด้านข้าง พร�่าพูด 

ค�าสัญญาไร้ราคาต่างๆ ท�านองว่า 

'วันหน้าพ่ีรองมคีวามสามารถแล้ว จะซือ้เขม็ปักผ้าให้เจ้าร้อยเล่มนะ' 

'วันหน้าพี่รองหาเงินได้แล้ว จะให้เจ้าสวมชุดใหม่ทุกวันเลย' 

'รอไว้พี่รองโตแล้ว จะซื้อร้านขนมสักร้านไว้ให้เจ้ากินคนเดียว' 
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พออี๋อวี้ฟังมากๆ เข้าจากแรกเริ่มท่ีซาบซึ้งใจก็แปรเปลี่ยนเป็น 

ทอดถอนใจ

"เสีย่วอว้ี รอพ่ีรองฝึกวรยุทธ์ส�าเรจ็ จะไปท่องยุทธภพหาเงนิเยอะๆ 

ถึงเวลาจะซื้อหวีไม้ให้เจ้าหีบใหญ่ๆ" นางไม่รู้จริงๆ ว่าตนเองจะเอาหวี 

ทั้งหีบนั่นไปท�าอะไร สางไรผมรึ

หลูจื้อพูดพลางย้ิมเยาะ "ท่องยุทธภพ? เจ้าคิดจะไปไหนกัน  

ไม่ต้องการท่านแม่กับน้องเล็กแล้วหรือ"

หลูจวิ้นถูกพ่ีชายหัวเราะเยาะก็แตกต่ืนอยู่ในใจ ปากกลับเอ่ย 

อย่างไม่ทันคิด "ข้าพาท่านแม่กับน้องเล็กไปด้วยกันไม่ได้หรือไร"

"พาพวกนางไปด้วย? เจ้าไม่กลัวพวกนางได้รับอันตรายหรือ"

"กลวัอะไร! ตอนนีข้้าหลจูว้ินมวิีชายุทธ์พอตวัแล้ว นับเป็นยอดฝีมอื

อันดบัสองของยุทธภพ ผ่านไปอกีสองปี ก็จะเป็นอนัดบัหนึง่ในใต้หล้า!"

หลซูือ่ล้างผกัแล้วก้าวเข้ามาในเรอืนได้ยินบทสนทนาของท้ังคูพ่อดี 

จงึยกฝ่ามอืตบท้ายทอยบตุรชายคนรองระหว่างทีเ่ดนิผ่านพวกเขาเข้าไปใน

ห้องครัวโดยไม่เหลียวหลัง

หลูจว้ินไม่ทันระวังตัวถูกตบหัวอย่างถนัดถน่ี เขาร้องอุทาน 

อย่างตกใจแล้วคลึงท้ายทอยที่เจ็บน้อยๆ พอเงยหน้าข้ึนก็เห็นรอยย้ิม 

ของหลูจื้อแฝงรอยเยาะเย้ยมากขึ้น

"วิชายุทธ์พอตัว ยอดฝีมืออันดับสอง ว่าท่ีอันดับหนึ่งในใต้หล้า" 

หลจูือ้เหล่มองเขาอกีแวบหนึง่ ก่อนจะหมนุกายเลกิม่านขึน้เดนิเข้าห้องครวั

ไปช่วยหลูซื่อท�ากับข้าว

อีอ๋ว้ีชมดอูยู่ด้านข้างด้วยความสนกุสนาน กลัน้เสยีงหัวเราะท่ีตดิอยู่ 
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ตรงล�าคอไว้ไม่อยู่ในที่สุด นางไม่กล้ามองสีหน้าของหลูจว้ินท่ีดูเหมือน 

จะจืดเจื่อนไปแล้ว ได้แต่กลั้นใจสาวเท้าเล็กๆ พรวดพราดออกไปท่ี 

ลานด้านนอกถึงปล่อยเสยีงหวัร่อออกมา ถือว่ารักษาหน้าให้พ่ีรองของนาง

ได้บ้าง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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