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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ค�ำน�ำ
หลังจากที่เคยฝากความประทับใจไว้ในผลงานมากกว่ารักทั้งสามเรื่องอย่าง
'ยอดหญิงหมอเทวดา' 'ยอดหญิงเซียนเครือ่ งหอม' และ 'ยอดหญิงเทพสมุนไพร' มาแล้ว
ครัง้ นีม้ ากกว่ารักได้นำ� ผลงานเรือ่ งใหม่ 'หมอหญิงพลิกธรรมเนียม' จ�ำนวนสีเ่ ล่มจบของ
'อวีจ่ วิ่ ฮวา' มาฝากนักอ่านทีน่ า่ รักอีกครัง้ หนึง่ ค่ะ ซึง่ การันตีความเข้มข้นเช่นเดิม
โดยเรื่องนี้จะเล่าถึงคุณหมอยุคปัจจุบันที่พบว่าตัวเองทะลุมิติมาอยู่ในร่างของ
สตรียคุ โบราณทีเ่ พิง่ แต่งงานได้สามวันสามีกก็ ระอักเลือดตาย ซ�ำ้ แม่สามียงั จะให้นาง
ครองพรหมจรรย์ไปจนตายเพือ่ ป้ายสรรเสริญของวงศ์ตระกูลอีก มีหรือที่ 'หลวนอวิน๋ ชู'
จะยอมทิง้ เวลาทัง้ ชีวติ อยูใ่ นจวนแห่งนี้ หากเป็นไปได้นางก็อยากจะแต่งงานใหม่ แต่
แคว้นนีก้ ลับมีธรรมเนียมปฏิบตั มิ ากมายนัก!
เกริ่นแค่นี้ก็รู้สึกเหมือนนางเอกเรื่องนี้ต้องเผชิญหน้ากับก�ำแพงสูงที่เรียกว่า
'ธรรมเนียมปฏิบัติ' แล้วใช่ไหมคะ แล้วใครกันหนอที่หลวนอวิ๋นชูอยากแต่งงานด้วย
ขอบอกเลยว่าบุรษุ เรือ่ งนีน้ า่ จับตามองหลายคนเชียวค่ะ ส่วนใครจะได้ยนื หยัดอยูเ่ คียงข้าง
หลวนอวิน๋ ชูไปถึงตอนท้าย ยังคงต้องร่วมลุน้ กันต่อไปจนจบนะคะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

มือขาวผ่องแตะลงมาเบาๆ ความรู้สึกสั่นไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขุมหนึ่งแผ่ลามจากมือ
ขึน้ มา เจียงเสียนสีหน้าด�ำคล�ำ้
"มิน่าเล่า เพียงเพราะค�ำพูดปลุกปั่นไม่กี่ค�ำของแม่นางหลวน คุณชายถังถึงกับโลหิตสาด
ท้องพระโรง" มุมปากมีรอยยิ้มเสียดสีประดับอยู่จางๆ เจียงเสียนน�้ำเสียงเย็นยะเยียบ "ได้ยินว่า
แม่นางหลวนเป็นแม่มา่ ยได้ไม่ทนั ไร แม้แต่ลเู่ ซวียนผูม้ จี ติ ใจงดงามมีคณ
ุ ธรรมสูงเช่นนัน้ ยังกลายเป็น
แขกประจ�ำของจวนกัว๋ กง ฝีมอื ในการยัว่ ยวนบุรษุ ของแม่นางหลวนนับว่าพิเศษจ�ำเพาะไม่เหมือนใคร
จริงๆ"
"ท่าน..."
ตัวท่านเองเจ้าชู้หลายใจ ก็เข้าใจว่าคนทั้งโลกล้วนเจ้าชู้หลายใจหรือ!
ความโกรธพลุง่ พล่านอยูใ่ นสมอง หลวนอวิน๋ ชูอยากจะถอนหัวผักกาดใจแดงจอมเจ้าชูน้ ขี่ นึ้ มา
ทัง้ ราก แล้วกระทืบให้แบน ขยีใ้ ห้เละ ก่อนเอาไปโยนในหลุมส้วมยิง่ นัก ไม่ตเี ขานับว่าเกียจคร้านเกินไป
แล้ว!

แนะน�ำตัวละคร
หลวนอวิ๋นชู
		
		

บุตรสาวหัวหน้าส�ำนักศึกษาหลวง สะใภ้สี่สกุลต่ง
เป็นม่าย ถูกยกย่องเป็นบัณฑิตหญิงแห่งยุค มีวญิ ญาณ
ของเลีย่ วจิง้ ชูทเี่ ป็นคนยุคปัจจุบนั มาเข้าร่าง เก่งวิชาแพทย์

เจียงเสียน
		
		

ท่านโหวของแคว้นหลี ถูกอุบายจนหนีมาแคว้นหลวน
ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมเสเพลแห่งเมืองหลวง เป็นที่ปรึกษา
ให้ต่งกั๋วกง ฐานะมั่งมี

ลู่เซวียน
		

จ้วงหยวนปีทสี่ บิ สองแห่งฮ่องเต้โม่ตี้ บัณฑิตกองอาลักษณ์
คนรักเก่าของหลวนอวิน๋ ชู เป็นคนสุภาพ รักบ้านเมือง

เหยาหลัน
		

บุตรสาวคนรองของภรรยาเอกท่านอัครเสนาบดี สะใภ้ใหญ่
สกุลต่ง เป็นคนดูแลเรือ่ งในบ้าน

นายหญิงใหญ่
		
		

ป้าแท้ๆ ของหลวนอวิ๋นชูและเป็นแม่สามีของนาง
รักบุตรชายเอ็นดูหลาน นับถือสตรีครองพรหมจรรย์
ในตระกูล

ต่งซู
		

บุตรสาวคนที่สามของต่งกั๋วกง แอบหลงรักเจียงเสียน
ในอดีตเคยนับถือหลวนอวิ๋นชู

พานหมิ่น
		

บุตรสาวพานตี๋พ่อค้าเกลือรายใหญ่ สะใภ้สามสกุลต่ง
เป็นคนปากร้าย

ต่งกั๋วกง
		

อดีตแม่ทัพผู้เลื่องชื่อ พ่อสามีของหลวนอวิ๋นชู เป็น
คนมักใหญ่ใฝ่สูง วางแผนการรัดกุม

✱

✱

✱

✱

✱
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เสียงพูดคุยกระซิบกระซาบท�ำให้ตกใจตืน่ เลีย่ วจิง้ ชูลมื ตาขึน้ มา...
แปลกจริง ท�ำไมไม่รสู้ กึ ปวดหัวอย่างรุนแรงจากอาการเมาค้าง เหลียวมองไป
รอบด้าน คล้ายก�ำลังอยูใ่ นแดนเซียนอย่างไรอย่างนัน้ ชัว่ ขณะนัน้ เลีย่ วจิง้ ชู
ถึงกับไม่รู้ว่าตนเองอยู่ในความฝันหรือความจริง กระทั่งขยับตัวเล็กน้อย
แขนขารูส้ กึ เจ็บปวดอย่างรุนแรง นางถึงได้สติแจ่มชัดขึน้ มา
ที่นี่คือที่ไหน
บนผนังทีอ่ ยูด่ า้ นหน้ามีภาพบุคคลวาดด้วยหมึกจีนใส่อยู่ในกรอบไม้แดง
ข้อความทีเ่ ขียนติดอยูค่ ล้ายตัวอักษรเสีย่ วจ้วน* เลีย่ วจิง้ ชูเพ่งมองอยูเ่ ป็นนาน
ดูจากภาพแล้วเดาว่าเป็น 'ภาพหญิงงาม' สามค�ำนี้ ค�ำบรรยายและลงนาม
ท้ายภาพอ่านไม่ออกแม้แต่ตวั เดียว สายตาเคลือ่ นไปทีจ่ ดุ อืน่ บนโต๊ะยาว
* อักษรเสี่ยวจ้วน เป็นอักษรที่ได้จากการปฏิรูปตัวอักษรหลังจากจิ๋นซีฮ่องเต้รวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกัน
โดยมีการสร้างมาตรฐานรูปแบบตัวอักษรที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วแผ่นดินโดยน�ำเอาตัวอักษรเดิมของรัฐฉิน
(อักษรจ้วน) มาปรับให้ง่ายขึ้น
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ลายมังกรบนปุยเมฆที่ตั้งติดผนังมีคันฉ่องส�ำริดแบบโบราณที่เรียบง่าย
งดงามตัง้ อยูบ่ านหนึง่ ด้านข้างมีอา่ งหยกแกะลวดลายประณีตงดงามวางอยู่
สองข้างของโต๊ะมีเก้าอี้ทรงกลมตั้งอยู่สองตัว นอกจากนี้ยังมีม้านั่งเตี้ย
ทรงดอกเหมยอีกสี่ตัว บนโต๊ะเตี้ยมีพิณหยกวางอยู่คันหนึ่ง ให้กลิ่นอาย
ของความโบราณ บนตู้มีเครื่องลายครามของโบราณที่ประณีตงดงาม
วางเรียงรายอยูเ่ ต็มไปหมด
มองม่านมุง้ ซ้อนกันเป็นชัน้ ๆ บนเตียง สูดดมกลิน่ เย็นจางๆ ต่อให้เป็น
คนทีค่ วามรูส้ กึ ช้าเพียงใด เลีย่ วจิง้ ชูกร็ วู้ า่ ตนทะลุมติ มิ าแล้ว
นิว้ มือเรียวยาวดุจหยกนุม่ นิม่ ราวกับไร้กระดูก บนข้อมือมีกำ� ไลหยก
สุกใสแวววาว ยิ่งขับผิวพรรณให้ขาวผ่องดุจหิมะ เพียงเห็นก็รู้ว่าไม่เคย
ท�ำงานหนัก เลีย่ วจิง้ ชูรสู้ กึ อุน่ ใจขึน้ มา สวรรค์ดตี อ่ นางไม่นอ้ ย ไม่ได้ให้นาง
ตกอับไปเป็นหญิงในครอบครัวยากจน
มองตามเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบไป เลี่ยวจิ้งชูพบว่าห้องที่อยู่
ติดกันเป็นห้องอุน่ * เสียงพูดดังมาจากทีน่ นั่ เป็นเสียงทีท่ ำ� ให้นางตกใจตืน่
จึงอดย่นหัวคิ้วไม่ได้
ห้องนี้ดูโอ่อ่ารโหฐาน เหตุใดถึงไม่กันเสียง
ฟังออกว่าคนพูดพยายามลดเสียงลงต�ำ่ มากแล้ว แต่ทงั้ มีผนังห้องกัน้
อยู่ เสียงก็ยงั คงลอยมาเข้าหูนางอย่างควบคุมไม่ได้
เสียงแรกเป็นเสียงแก่ชรา "รีบไป ฉวยโอกาสที่นางยังไม่ตื่น เอายา
กรอกลงไป"
"นี่...ท�ำได้หรือ" เสียงขลาดกลัวเสียงหนึ่ง "สะใภ้สี่เพียงส�ำลักน�้ำ
* ห้องอุ่น หมายถึงห้องเล็กๆ ที่กั้นแยกไว้ส�ำหรับวางเตาผิงไฟและเตียงเตาเพื่อให้ความอบอุ่น
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ไม่นานก็จะฟืน้ แล้ว คนถูกคุณชายเจียงช่วยชีวติ ไว้ ทัง้ ยังพาส่งกลับมาแล้ว
ถ้าถูกพิษตายอีก เกรงว่า..."
"เจ้าอย่าคิดอะไรเหลวไหล นางเป็นหลานสาวแท้ๆ ของนายหญิงใหญ่
นายหญิงใหญ่จะท�ำร้ายนางถึงตายได้อย่างไร นี่เป็นยาที่ท�ำให้เป็นใบ้
นายหญิงใหญ่กลัวว่าถ้านางเอะอะโวยวายใหญ่โต จวนกัว๋ กง* แห่งนีก้ ต็ อ้ ง
พังพินาศแล้ว"
"ก็แค่สาวใช้ที่ติดตามมาพร้อมการแต่งงานตายไปคนหนึ่ง เหตุใด
นางต้องเอะอะโวยวายใหญ่โต" เสียงชะงักนิง่ ไปครูห่ นึง่ "อีกอย่าง นางเป็น
บัณฑิตหญิง ต่อให้เป็นใบ้แล้ว ก็ยงั เขียนหนังสือได้"
"นีไ่ ม่ใช่เรือ่ งทีบ่ า่ วต้องเป็นห่วง ค�ำสัง่ ของเจ้านาย เจ้าแค่ปฏิบตั ติ าม
ก็พอ!" เสียงแก่ชราพลันน่าสะพรึงกลัวขึน้ มา "จ�ำไว้ อยากจะมีชวี ติ ยืนยาว
จงปล่อยให้เรือ่ งพวกนีเ้ น่าอยูใ่ นท้อง!"
"เรื่องพวกนี้ข้าเข้าใจ เพียงแต่..."
"รีบไป ขืนโอ้เอ้ชักช้า ท่านน้าหลวนก็จะมาแล้ว"
มิน่าเล่า ข้าถึงทะลุมิติมาได้ ที่แท้เจ้าของร่างนี้จมน�้ำตายไปแล้ว
เลีย่ วจิง้ ชูรสู้ กึ ปวดเมือ่ ยไปทัง้ ตัว นางไม่สงสัยแม้แต่นอ้ ย ตนเองก็คอื
'สะใภ้ส'ี่ ทีพ่ วกนางพูดถึงผูน้ นั้
ที่นี่คือจวนกั๋วกง นางกับสาวใช้ที่ติดตามมาพร้อมการแต่งงาน
ตกน�ำ้ ไปทัง้ คู่ นางถูกช่วยขึน้ มาได้ ส่วนสาวใช้ตายแล้ว นายหญิงใหญ่...
หรือก็คอื ป้าแท้ๆ ของนางกลัวนางจะเอะอะโวยวาย จึงคิดจะวางยาให้นาง
* กั๋วกง เป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณของขุนนางจีน แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีคุณงามความชอบ
โดยบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋องคือกง โหว ป๋อ จื่อ หนาน แต่ละสมัยจะมีค�ำเรียกและล�ำดับแยกย่อย
ต่างกัน กั๋วกงถือเป็นขั้นสูงสุดในล�ำดับกง
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กลายเป็นใบ้
สั้นๆ ไม่ก่ีประโยคข่าวที่เลี่ยวจิ้งชูได้รับมาก็มีเพียงเท่านี้ เมื่อมา
ขบคิดดูอย่างละเอียดก็พบว่าไม่ถกู ต้อง!
ไม่ใช่บอกว่าชีวติ ของสาวใช้ในสมัยโบราณล้วนไร้คา่ หรอกหรือ ไฉน
สาวใช้ตายไปคนเดียว นายหญิงใหญ่กก็ ลัวนางจะเอะอะโวยวายเล่า
ขณะก�ำลังคิดอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียง 'แอ๊ด' ประตูถูกผลักเข้ามาจาก
ข้างนอก ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าดังตึกๆ เลีย่ วจิง้ ชูรบี หลับตาลง
"สะใภ้สี่ สะใภ้สี่เจ้าคะ"
หลิว่ เอ๋อร์ยกถาดเงินใบหนึง่ เข้ามา ในถาดมีชามหยกสีขาวอยูส่ องใบ
เดินช้าๆ เข้ามาถึงหน้าเตียง ร้องเรียกสองค�ำ เห็นเลีย่ วจิง้ ชูไม่ขานรับก็ลอบ
ระบายลมหายใจ แล้วเอาถาดเงินวางลงบนโต๊ะ
"ฟื้นแล้วหรือ" จางหมัวมัว* ที่ตามเข้ามาเอ่ยถาม
"ยังไม่ฟื้น" หลิ่วเอ๋อร์หันหน้าไป "จางหมัวมัวช่วยหน่อยเจ้าค่ะ"
สองคนช่วยกันประคองเลีย่ วจิง้ ชูขนึ้ มา หลิว่ เอ๋อร์หยิบหมอนอิงใบหนึง่
มารองแผ่นหลังให้เลีย่ วจิง้ ชู
รับรู้ได้ว่ามีชามยายื่นมาถึงริมฝีปาก เลี่ยวจิ้งชูกัดฟันไว้แน่น
"นางกัดฟันไว้แน่นเกินไป ป้อนไม่ได้เลย"
"คนหมดสติกเ็ ป็นเช่นนี้ เจ้าเอามือบีบขากรรไกรทัง้ สองข้างของนาง
ปากก็จะอ้าออกแล้ว"
ขากรรไกรปวดแปลบขึน้ มา เลีย่ วจิง้ ชูทนไม่ไหวร้องออกมาค�ำหนึง่
ลืมตาขึน้ มาทันที จ้องหลิว่ เอ๋อร์เขม็ง
* หมัวมัว เป็นค�ำเรียกหญิงรับใช้สูงวัย มีความหมายหลากหลายทั้งย่า ยาย ป้า และยังเป็นค�ำเรียก
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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หลิ่วเอ๋อร์ตัวสั่นเทา หลุดเสียงร้องออกมา น�้ำยาเกือบจะกระฉอก
"เจ้าจะท�ำอะไร!"
เดิมเลี่ยวจิ้งชูคิดจะยับยั้งหลิ่วเอ๋อร์ เมื่อครู่เห็นมือที่ยกชามยาของ
อีกฝ่ายสัน่ ระริก เล็บซีดขาว นางตวาดออกมาไม่แน่ยานัน่ อาจกระฉอกหก
คิดไม่ถงึ ว่าทุม่ เทเรีย่ วแรงทีม่ อี ยูจ่ นหมดเสียงกลับคล้ายยุงบิน ชามยาในมือ
หลิว่ เอ๋อร์ยงั คงอยูด่ ี
เลี่ยวจิ้งชูหน้าม่อยคอตก จากนั้นก็พยายามเอนตัวไปข้างหลัง
หลบเลี่ยงชามยา
หลิ่วเอ๋อร์หันไปมองจางหมัวมัว
"สะใภ้สี่ไม่ต้องกลัว นี่เป็นยาขับไล่ความหนาวเย็น" จางหมัวมัว
หลอกล่อนางเสียงเบา "ท่านกระโดดทะเลสาบฆ่าตัวตายบูชาความรัก
กระทบถูกความเย็นเข้า ท่านหมอเหยียนเพิง่ มาตรวจไป" นางรับชามยามา
"มาเถอะเจ้าค่ะ รีบดืม่ ยาตอนทีย่ งั ร้อนเถิด"
ฆ่าตัวตายบูชาความรัก?
ที่แท้ไม่ใช่ก้าวพลาดตกลงไปในน�้ำ
เลี่ยวจิ้งชูพบว่าตัวนางเองสวมชุดสีขาวทั้งร่าง ในห้องเต็มไปด้วย
สีขาวทีเ่ ย็นเยือกวังเวง นางย่นหัวคิว้ มองไปทัว่ ร่างของตน อายุกย็ งั ไม่มากนี่
เหตุใดถึงได้เป็นแม่มา่ ย ช่างโชคร้ายเสียจริง
ถ้าจะฆ่าตัวตายบูชาความรัก ใช้แพรขาวสามศอก* ก็พอ ไยต้อง
วิ่งออกไปกระโดดทะเลสาบที่ข้างนอกด้วย
เลีย่ วจิง้ ชูรสู้ กึ อยูต่ ลอดเวลาว่ามีบางอย่างไม่ถกู ต้อง แต่ในเวลาอันสัน้
* แพรขาวสามศอก เป็นสิง่ ทีก่ ษัตริยพ์ ระราชทานให้ขนุ นางหรือฝ่ายในทีก่ ระท�ำความผิดใช้ผกู คอปลิดชีพตนเอง
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ยังจับสายสนกลในของเรือ่ งไม่ออก ได้แต่มนุ่ หัวคิว้ จ้องยาน�ำ้ สีดำ� ชามนัน้
อย่างงงงัน
ได้ชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งไม่ง่าย นางอยากใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ดี
เพียงแต่...นางจะหลบหลีกจากมหันตภัยในครัง้ นีไ้ ปได้อย่างไร
"สะใภ้สกี่ ลัวจะขมหรือ" จางหมัวมัวถามหยัง่ เชิง แล้วชีไ้ ปทีช่ ามหยกขาว
อีกใบหนึง่ "นีไ่ ม่ใช่เตรียมน�ำ้ หวานไว้ให้ทา่ นแล้วหรือ" เห็นนางเม้มปากแน่น
จางหมัวมัวก็ถอนหายใจ "ท่านหมอเหยียนบอกท่านจมน�ำ้ ความเย็นเข้าสู่
ร่างกาย ถ้าไม่บำ� รุงรักษาให้ทนั ท่วงทีกจ็ ะทิง้ โรคเรือ้ รังไว้" จากนัน้ ก็เช็ดๆ
ดวงตา "บ่าวเพิง่ ทราบ คุณชายสีเ่ พิง่ จากไป ท่านมีความทุกข์ทรมานใจ แต่
ท่านอายุยงั น้อย วันเวลายังอีกยาวนาน อย่าได้คดิ ไม่ตกเป็นอันขาด"
หลิ่วเอ๋อร์สะอึกสะอื้นขึ้นมา
ได้ยนิ เสียงร้องไห้จางหมัวมัวก็สะดุง้ ตกใจ หันไปมองประตูหอ้ งว่า
มีคนหรือไม่ทนั ที จากนัน้ ก็ถลึงตาใส่หลิว่ เอ๋อร์อย่างดุดนั ทีหนึง่ แล้วยืน่ ชามยา
ให้นาง "เจ้าอยูป่ รนนิบตั กิ อ่ น ข้าจะไปเรียนนายหญิงใหญ่"
หลิ่วเอ๋อร์กัดฟันแน่น ใบหน้าซีดขาวเล็กน้อย ไม่สนใจเลี่ยวจิ้งชู
ที่สั่นหัวไม่หยุด ดึงดันจะยกชามยามาที่ริมฝีปากของนาง
หลิว่ เอ๋อร์จำ� เป็นจะต้องกรอกยาลงไปเดีย๋ วนี้ เพราะถ้าถูกคนพบเห็นเข้า
จะล�ำบาก
เห็นหลิว่ เอ๋อร์ใช้กำ� ลังบีบบังคับ เลีย่ วจิง้ ชูรา่ งสัน่ เทิม้ แขนขยับเล็กน้อย
คิดจะปัดชามยาให้คว�ำ่ กลับใช้แรงออกมาไม่ได้แม้แต่นอ้ ยนิด
ท�ำอย่างไรดี...บอกไปตามตรงว่ายานี้มีพิษ?
ดูจากท่าทาง น่ากลัวว่าหลิว่ เอ๋อร์จะต้องเป็นสุนขั จนตรอกกระโดดขึน้
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ก�ำแพง*
หากคิดจะใช้ฐานะของความเป็นนายขูข่ วัญหลิว่ เอ๋อร์ละ่ ก็ เลีย่ วจิง้ ชู
ส่ายหัวทันที รูท้ งั้ รูว้ า่ นางฟืน้ คืนสติแล้ว หลิว่ เอ๋อร์ยงั ดึงดันจะกรอกยา ไม่กลัว
นางจะรูว้ า่ ถูกวางยาให้เป็นใบ้ เห็นชัดว่านางกลัวนายหญิงใหญ่มากกว่า
ในจวนแห่งนี้ค�ำสั่งของนายหญิงใหญ่น่าจะมีอ�ำนาจสูงสุดแล้ว!
ทั้งที่รู้ว่านางเขียนหนังสือได้ วางยาให้นางเป็นใบ้ก็แค่ปิดหูขโมย
กระดิ่ง** แต่นายหญิงใหญ่ยังคงยืนกราน เห็นได้ว่าเรื่องนี้ต้องไม่ปกติ
ธรรมดา ปิดบังท่านน้าหลวนเช่นนี้ ไม่แน่นายหญิงใหญ่อาจยังคิดหาวิธี
ท�ำให้นางเขียนหนังสือไม่ได้ด้วย
ทีแ่ ท้แล้วเป็นเรือ่ งอะไรกันแน่ ถึงได้ทำ� ให้นายหญิงใหญ่หวาดกลัว
เช่นนี้
จิตใต้ส�ำนึกบอกกับนาง ต้องไม่ใช่เช่นที่หลิ่วเอ๋อร์พูดว่ามีสาวใช้
ประจ�ำตัวตายไปคนหนึง่
เลีย่ วจิง้ ชูมองหลิว่ เอ๋อร์ คิดจะบอกไปตรงๆ ว่านางสูญเสียความทรงจ�ำ
แล้ว ไม่รอู้ ะไรทัง้ นัน้ ไม่ตอ้ งดืม่ ยานีห้ รอก ทว่าก็ได้แต่ฝนื ยิม้ มาพูดตอนนี้
น่ากลัวจะช้าไปแล้ว
สูญเสียความทรงจ�ำกับดื่มไม่ดื่มยาไม่เกี่ยวกัน นางพลาดโอกาส
ทีจ่ ะพูดไปแล้ว หลิว่ เอ๋อร์จะต้องเห็นว่านางแสร้งท�ำเป็นสูญเสียความทรงจ�ำ
แน่
* สุนัขจนตรอกกระโดดขึ้นก�ำแพง เป็นส�ำนวน หมายถึงอับจนหนทางจนยอมท�ำทุกวิถีทาง
** ปิดหูขโมยกระดิ่ง เป็นส�ำนวน หมายถึงคิดว่าตัวเองไม่ได้ยิน คนอื่นก็ไม่ได้ยินด้วย เปรียบเปรยถึง
การหลอกตัวเอง มีเรือ่ งเล่าว่าชายคนหนึง่ เข้าไปขโมยกระดิง่ ในบ้านหลังหนึง่ เขากลัวว่าเจ้าของบ้านจะได้ยนิ
เสียงกระดิง่ จึงปิดหูตวั เองไว้ เพราะคิดว่าท�ำแบบนีแ้ ล้วจะไม่มใี ครได้ยนิ เสียงกระดิง่ เหมือนกับเขา แต่สดุ ท้าย
เจ้าของบ้านก็จับตัวเขาได้
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ความคิดหมุนไปอย่างเร็วรี่ เลี่ยวจิ้งชูคิดหาหนทางไปร้อยแปด
กลับไม่มีสักวิธีที่ใช้ได้ นางจ�ำต้องกัดฟันเอาไว้แน่น แม้จะรู้ว่าท�ำเช่นนี้
จะยืนหยัดได้ไม่นาน แต่นางก็ยงั คงยืนหยัดต่อไป เวลาทีผ่ า่ นไปไม่กอ่ี ดึ ใจ
ล้วนทุกข์ทรมาน เพียงเวลาชั่วแวบเดียวก็มีเหงื่อออกมาชุ่มร่าง วันแรก
ทีไ่ ด้กลับมาเกิดใหม่อกี ครัง้ นางก็ได้ลมิ้ รสชาติทวี่ า่ 'มีดเขียงคือเขา เราเป็น
เนื้อปลา'*
"น้องสาวฟื้นแล้วหรือ เหตุใดจึงคิดไม่ตกเช่นนี้!"
ขณะไม่รู้จะท�ำอย่างไรดีอยู่นั้น เสียงสุภาพนุ่มนวลเสียงหนึ่งก็ดัง
ขึน้ มา เลีย่ วจิง้ ชูชอ้ นตามองไป ก็เห็นสาวใช้หน้าตางดงามกลุม่ หนึง่ เดินล้อม
หญิงแต่งงานแล้วหน้าตาสะสวยท่าทางสุภาพสง่างามคนหนึง่ ผลักประตู
เข้ามา
หญิงหน้าตางดงามคนนัน้ สวมเสือ้ คลุมบุนวมตัดเย็บจากผ้าดิน้ อวิน๋ จิน่ **
ลายดอกสีขาว ข้างในสวมกระโปรงสีนำ�้ เงินปักลวดลายทีข่ อบชุด เสือ้ ผ้า
ทีส่ วมใส่ฝมี อื ในการตัดเย็บชัน้ หนึง่ แม้จะดูเรียบง่าย แต่ไม่อาจอ�ำพราง
ความงดงามล�ำ้ ค่าไว้ได้ ยิง่ ไม่อาจอ�ำพรางรูปโฉมอันอรชร ใบหน้าขาวคิว้ ด�ำ
เรียวงาม และทีท่ ำ� ให้เลีย่ วจิง้ ชูประหลาดใจก็คอื หญิงผูน้ แี้ ลละม้ายคล้ายคลึง
กับหลิว่ เอ๋อร์อยูส่ ามส่วน แต่งามล�ำ้ มากกว่า บุคลิกท่วงทีสงู ส่งสง่างามกว่า
ผิวพรรณขาวหมดจดกว่าหลิว่ เอ๋อร์
เลี่ยวจิ้งชูในใจสั่นสะท้าน หรือพวกนาง...
"สะใภ้ใหญ่หยุดก่อน สะใภ้สี่..."
* 'มีดเขียงคือเขา เราเป็นเนื้อปลา' เป็นส�ำนวน หมายถึงตกอยู่ใต้อ�ำนาจของผู้อื่น โดยไม่อาจเอาตัวรอดได้
** ผ้าดิน้ อวิน๋ จิน่ คือผ้าต่วนปักดิน้ เงินดิน้ ทองเป็นลวดลายสวยงามคล้ายหมูเ่ มฆ เป็นทีม่ าของชือ่ ลายอวิน๋ จิน่
ซึง่ แปลว่าผ้าดิน้ เมฆา ถือเป็นงานหัตถกรรมชัน้ สูง

14

อวี่ จิ่ ว ฮวา

ขณะก�ำลังคาดเดาอยูน่ นั้ จางหมัวมัวทีบ่ อกจะไปรายงานนายหญิงใหญ่
ก็ตามติดเข้ามา พอเห็นหลิ่วเอ๋อร์ถือชามยายืนงงอยู่กับที่ สีหน้าพลัน
แปรเปลี่ยน เสียงขาดหายไปทันที
จางหมัวมัวยืนนิง่ อยูค่ รูห่ นึง่ แล้วกัดฟันเดินเข้ามา ทางหนึง่ ก็ขยิบตาให้
หลิว่ เอ๋อร์
เห็นหลิว่ เอ๋อร์ถอื ชามยาจะเดินออกไปข้างนอก สะใภ้ใหญ่กถ็ ามขึน้
"นีค่ อื ยาอะไร"
"เรียนสะใภ้ใหญ่ นีค่ อื ยาขับไล่ความหนาวเย็น" หลิว่ เอ๋อร์หน้าซีดเผือด
ลนลานท�ำความเคารพ "สะใภ้สไี่ ม่ดมื่ บ่าวจะไปเชิญนายหญิงใหญ่"
"เอาวางไว้ที่นี่ก่อนเถิด"
สะใภ้ใหญ่คล้ายไม่ได้สังเกตเห็นความลนลานของหลิ่วเอ๋อร์ นาง
ลงนัง่ ทีข่ อบเตียง จับมือเลีย่ วจิง้ ชูอย่างสนิทสนมแล้วบ่นขึน้
"ถ้าไม่ใช่คุณชายเจียงบังเอิญเดินผ่านทะเลสาบลั่วเยี่ยน น่ากลัว
คงไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วจริงๆ..." ยกมือขึ้นเช็ดหัวตาแล้วกล่าวปลอบ
"น้องสาวปลงให้ตกสักหน่อยเถิด เจ้าดูขา้ ตัง้ หลายปีเพียงนีก้ ไ็ ม่ใช่ผา่ นมา
แล้วหรือ นี่เป็นชะตากรรม"
ขอบคุณฟ้า ขอบคุณดิน ขอบคุณพระโพธิสัตว์!
เลี่ยวจิ้งชูมอง 'ผู้ช่วยชีวิต' ที่ลงมาจากฟากฟ้า ในใจรู้สึกโล่งอก
ท่องบทสวดพระโพธิสัตว์ออกมา
"ท่านเป็นใครหรือ ที่นี่คือที่ใด"
สะใภ้ใหญ่มองดวงตาทีด่ งู นุ งงของเลีย่ วจิง้ ชูแล้วตะลึงงัน หันไปมอง
จางหมัวมัวกับหลิ่วเอ๋อร์ กลับเห็นพวกนางมีสีหน้าประหลาดใจ สายตา
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พลันจับจ้องไปทีช่ ามยา ไม่มรี อ่ งรอยของการดืม่ จึงหันกลับมาจ้องดวงตา
ของเลีย่ วจิง้ ชู ถามด้วยความห่วงใย
"น้องสาวจ�ำข้าไม่ได้จริงหรือ"
เลี่ยวจิ้งชูสั่นศีรษะ
มี ป ระกายผิ ด หวั ง จางๆ พาดผ่ า นดวงตาสะใภ้ ใหญ่ ปากกลั บ
ทอดถอนใจบอก "เป็นเพราะเจ้าเพิ่งฟื้นขึ้นมา ยังไม่ได้สติ" แล้วอธิบาย
อย่างใจเย็น "ทีน่ คี่ อื จวนเจิน้ กัว๋ กง ข้าเป็นพีส่ ะใภ้ใหญ่ของเจ้า คุณชายใหญ่
กับคุณชายสี่ล้วนเป็นบุตรชายที่นายหญิงใหญ่เป็นผู้ให้ก�ำเนิด"
"พี่สะใภ้ใหญ่..."
"เราใกล้ชดิ กันทีส่ ดุ แล้ว เจ้าเพิง่ แต่งงานได้สามวันก็...เดิมทีขา้ ควร
มาอยูก่ บั เจ้าอย่างใกล้ชดิ ไม่หา่ งแม้แต่กา้ วเดียว" หัวข้อเรือ่ งพลันเปลีย่ นไป
"ล้วนเป็นเพราะคุณหนูสาม ฝ่าบาทเพิง่ พระราชทานสมรส ในจวนก็มงี านศพ
นางเอะอะโวยวายบอกจะล้มเลิกการแต่งงาน จะไว้ทุกข์ให้คุณชายสี่"
ทอดถอนใจออกมาค�ำหนึ่ง "ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ห้ามปรามนางไว้ได้แล้ว
จากนัน้ ก็ได้ยนิ ว่าเจ้าเกิดเรือ่ ง จึงได้รบี เร่งรุดมา"
แต่งงานได้สามวัน!
เลี่ยวจิ้งชูตะลึงงัน นางฆ่าตัวตายบูชาความรักมิใช่หรือ
ไม่ใช่บอกสมัยโบราณไม่มอี สิ ระเรือ่ งความรักหรอกหรือ เพิง่ แต่งเข้ามา
ได้สามวัน นางกับคุณชายสีก่ ม็ คี วามรักลึกซึง้ ต่อกันถึงขัน้ นีแ้ ล้ว?
เลี่ยวจิ้งชูนวดคลึงจุดไท่หยาง* พึมพ�ำกับตนเอง
"ข้าคือใคร"
* จุดไท่หยาง คือจุดชีพจรบริเวณขมับทั้งสองข้าง
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สะใภ้ใหญ่เบิกตากว้าง ส่วนลึกในดวงตามีอารมณ์ความรู้สึกที่
บอกไม่ถกู พาดผ่านจางๆ
หลิ่วเอ๋อร์ร้องอุทานออกมาอย่างยั้งไม่อยู่ "สะใภ้สี่ลืมหมดสิ้น
ทุกสิ่งอย่างเลยหรือ"
ทุกคนต่างมองมาทีเ่ ลีย่ วจิง้ ชูอย่างไม่อยากจะเชือ่ นางย่นหัวคิว้ น้อยๆ
ในดวงตาทีค่ ล้ายมีหมอกปกคลุมมีประกายใสซือ่ ขุมหนึง่ ลักษณะท่าทาง
เช่นนีไ้ ม่อาจเสแสร้งออกมาได้เด็ดขาด
ผ่านไปพักใหญ่ สะใภ้ใหญ่โบกมือแล้วบอก "ดูขา้ สิ มัวแต่หว่ งพูดคุย
ถึงกับลืมยาของเจ้าไปเลย น้องสาว เจ้ากระทบถูกความเย็นมากเกินไป
ดื่มยาก็หายแล้ว อีกประเดี๋ยวยาก็จะเย็นไป" แล้วหันไปทางหลิ่วเอ๋อร์
"ยังจะยืนโง่งมอยูอ่ กี ไม่รบี เข้ามาปรนนิบตั ริ !ึ "
หลิ่วเอ๋อร์ตัวสั่น มองไปที่จางหมัวมัวตามสัญชาตญาณ
"ยาเย็นไปนานแล้วเจ้าค่ะ" จางหมัวมัวรีบบอก "สะใภ้สรี่ า่ งกายล�ำ้ ค่า
ไม่อาจดืม่ ยาทีเ่ ย็นแล้วได้" แล้วหันไปทางหลิว่ เอ๋อร์ "ยังไม่รบี ไปอุน่ ให้รอ้ น
อีกหรือ"
หลิ่วเอ๋อร์รับค�ำแล้วเดินไปทางประตู
"เอามานี่ ข้าจะชิมดู"
เสียงไม่ดงั แต่กลับมีพลังกดข่มคุกคาม ในหูจางหมัวมัวมีเสียงอึงอล
ถ้าให้สะใภ้ใหญ่ชมิ ยานีจ้ ริง แล้วสะใภ้สดี่ มื่ เข้าไป นางยังจะมีชวี ติ อยูไ่ ด้หรือ
จางหมัวมัวถลึงตาดุดนั ใส่หลิว่ เอ๋อร์ทหี นึง่ พยายามสงบอกสงบใจ
ยิม้ เจือ่ นแล้วบอก "เรือ่ งนีท้ ำ� ไม่ได้เด็ดขาด สะใภ้ใหญ่รา่ งกายล�ำ้ ค่า จะลอง
ชิมยาด้วยตนเองได้อย่างไร"
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"มีอะไรท�ำไม่ได้ ยกมา!" สะใภ้ใหญ่ดึงมือเลี่ยวจิ้งชู "เห็นเจ้าเป็น
เช่นนี้ หัวใจของข้าก็แหลกสลายแล้ว ข้าชีวติ อาภัพ จะอย่างไรก็ยงั ได้ใช้ชวี ติ
อย่างมีความสุขกับคุณชายใหญ่อยูส่ องปี" พูดแล้วสะใภ้ใหญ่กเ็ ช็ดดวงตา
ผ่านไปพักใหญ่กเ็ ปลีย่ นเรือ่ งพูด "น้องสาวไม่ตอ้ งกังวล พรุง่ นีข้ า้ จะรีบไปเชิญ
หมอหลวงสวีมาตรวจอาการเจ้า เขาได้ชอื่ ว่าเป็นหมอเทวดา จะต้องรักษาเจ้า
ให้หายได้แน่นอน" จากนัน้ ก็หนั ไปทางหลิว่ เอ๋อร์ "ยังไม่รบี ยกมาอีก!"
"สะใภ้ใหญ่ร่างกายล�้ำค่า เรื่องชิมยาเช่นนี้ท�ำไม่ได้เป็นอันขาด"
จางหมัวมัวกัดฟันท�ำใจดีสเู้ สือ "ให้นายหญิงใหญ่รเู้ ข้าจะต้องถลกหนังบ่าว
แน่นอน สะใภ้ใหญ่โปรดเข้าใจและเห็นใจในความล�ำบากใจของบ่าวด้วย"
"ทีจ่ างหมัวมัวพูดก็ถกู " สะใภ้ใหญ่ผงกศีรษะน้อยๆ หันไปทางอิง๋ ชุน
สาวใช้รนุ่ ใหญ่ "เจ้าไปลองชิมดู ถ้ายังไม่เย็นก็ถไู ถดืม่ ไปเสีย ยกออกไปไม่รู้
ต้องเสียเวลาอีกนานเท่าไร"
ได้ยินอิ๋งชุนขานรับเสียงใส จางหมัวมัวก็เหงื่อไหลรินออกมาทันที
สีหน้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก
อุน่ ยาชามหนึง่ จะเสียเวลาสักเท่าไรกันเชียว จะอย่างไรจางหมัวมัว
ก็เป็นคนโปรดของนายหญิงใหญ่ สะใภ้ใหญ่ทแี่ ต่ไรมานุม่ นวลละมุนละไม
เข้าได้กบั ทุกฝ่ายถึงกับไม่ไว้หน้านางแม้แต่นอ้ ย นางพลันตระหนักรูข้ นึ้ มา
ในฉับพลัน คิดว่าสะใภ้ใหญ่คงรูอ้ ยูก่ อ่ นแล้วว่ายามีปญ
ั หา ตอนแรกทีข่ วางไว้
ด้วยคิดจะให้สะใภ้สโี่ วยวายขึน้ มา พอเห็นว่าอีกฝ่ายสูญเสียความทรงจ�ำ
จึงเปลีย่ นความคิด
หัวใจของเลีย่ วจิง้ ชูกเ็ ต้นตึกตักขึน้ มาเช่นกัน เดิมทีเข้าใจว่านางประกาศ
ออกไปว่าตนสูญเสียความทรงจ�ำต่อหน้าผูค้ นทีจ่ อ้ งมองอยู่ หลิว่ เอ๋อร์กจ็ ะ
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ผลักเรือตามน�ำ้ ยกยาออกไป เช่นนีก้ ห็ ลบพ้นภัยในครัง้ นีไ้ ปได้แล้ว คิดไม่ถงึ ว่า
กลับมาเจอคนทีม่ นี ำ�้ ใจเร่าร้อน กลัวร่างกายของนางจะทนทรมานไม่ไหว
ยืนกรานจะให้นางดืม่ ยาลงไป หลิว่ เอ๋อร์กบั จางหมัวมัวคนชัว่ ทีโ่ ง่งมทัง้ สองคน
ตอนนีค้ อ่ ยจะมาคิดท�ำลายของกลาง ก่อนหน้านีม้ วั ท�ำอะไรอยูต่ งั้ นาน!
เมือ่ ต้องเผชิญหน้ากับความกระตือรือร้นของสะใภ้ใหญ่และการไม่รู้
จะรับมืออย่างไรของจางหมัวมัวกับหลิ่วเอ๋อร์ เลี่ยวจิ้งชูก็ลังเลใจขึ้นมา
ไม่รสู้ ะใภ้ใหญ่ทมี่ จี ติ ใจเร่าร้อนผูน้ มี้ ฐี านะเช่นไรในจวนและมีความ
สัมพันธ์เช่นไรกับนายหญิงใหญ่
เรือ่ งทีน่ างคาดเดาออกว่าในยามีพษิ จะน�ำมาซึง่ หายนะแก่ตนมากขึน้
หรือไม่
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2
ขณะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กนั อยูน่ นั้ สาวใช้กเ็ ข้ามารายงาน
"นายหญิงใหญ่กบั ท่านน้าหลวนมาแล้วเจ้าค่ะ"
เพิง่ จะสิน้ เสียงก็เห็นสาวใช้และหญิงรับใช้สงู วัยกลุม่ ใหญ่เดินห้อมล้อม
สตรีวยั กลางคนท่าทางสูงส่งสง่างามสองคนเข้ามา จางหมัวมัวยกชายแขนเสือ้
ขึน้ เช็ดเหงือ่ จัดๆ ชายเสือ้ แล้วก้าวเร็วๆ เข้าไปรับหน้า สะใภ้ใหญ่ลกุ ขึน้ ไป
ต้อนรับก่อนแล้ว นางยอบตัวลงน้อยๆ เอ่ยทักทาย
"คารวะนายหญิงใหญ่ คารวะท่านน้า"
เห็นนางอยูท่ นี่ ี่ คนทีถ่ กู เรียกว่า 'นายหญิงใหญ่' ผูน้ นั้ พลันชะงักอึง้ ไป
ปรายตาไปทีจ่ างหมัวมัวกับหลิว่ เอ๋อร์ สีหน้าเปลีย่ นแล้วเปลีย่ นอีก จากนัน้
ก็ผงกศีรษะให้สะใภ้ใหญ่ แล้วเดินเข้ามาข้างใน
"ในที่สุดสะใภ้สี่ก็ฟน้ื แล้ว! บ่าวตกใจแทบตาย หมู่ตันนาง..."
สาวใช้รปู ร่างอรชรหน้าตาสะสวยทีอ่ ยูข่ า้ งกายนายหญิงใหญ่คนหนึง่
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เห็นเลี่ยวจิ้งชูนั่งอยู่ ขอบตาก็แดงขึ้นมาทันที ส่งเสียงร้องมาแต่ไกล ยัง
พูดไม่ทันจบก็ถูกนายหญิงใหญ่ถลึงตาใส่ นางอึกๆ อักๆ เดินมาถึง
ข้างกายเลีย่ วจิง้ ชู ไม่กล้าพูดต่อ
เลี่ยวจิ้งชูหันไปมองสาวใช้ผู้นั้นแวบหนึ่ง
คนผู้นี้เป็นใคร ดูเหมือนจะสนิทสนมกับข้ามาก
ขณะก�ำลังคิดคนทีถ่ กู เรียกว่า 'ท่านน้า' ผูน้ นั้ ได้คว้ามือนางมากุมไว้
"อวิน๋ ชูฟน้ื แล้ว บุตรสาวทีอ่ าภัพของแม่ เจ้าท�ำให้แม่ตกใจแทบตาย
แล้ว"
อวิ๋นชู?
เป็นชื่อของเจ้าของร่างนี้หรือ...
มองประกายห่วงกังวลอย่างจริงใจในดวงตาของสตรีงดงามวัยกลางคน
ผูน้ แี้ ล้ว เลีย่ วจิง้ ชูกเ็ ชือ่ อย่างไม่สงสัย อีกฝ่ายก็คอื มารดาในชาตินขี้ องนาง
"สวรรค์ เจ้าเป็นอะไรไปแล้ว!" เห็นเลี่ยวจิ้งชูเซื่องซึมไม่พูดไม่จา
ท่านน้าหลวนพลันสีหน้าเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนก ยกมือขึ้นโบกไปมา
ตรงหน้านาง "แม่มาเยีย่ มเจ้าแล้ว อวิน๋ ชู เจ้าพูดอะไรสักค�ำเถิด!"
"ไม่ว่าเป็นใครสะใภ้สี่ก็จ�ำไม่ได้แล้วเจ้าค่ะ" จางหมัวมัวถือโอกาส
เอ่ยขึ้น "นี่ไม่ใช่หรือ กระทั่งยาเย็นแล้ว นางก็ไม่ยอมดื่ม สะใภ้ใหญ่เพิ่ง
เกลีย้ กล่อมอยูพ่ กั ใหญ่เจ้าค่ะ"
"เป็นคนตายหรืออย่างไร ยาเย็นแล้วก็ไม่รจู้ กั ไปอุน่ มา" นายหญิงใหญ่
นิง่ งันไปชัว่ ขณะ แล้วหันมาด่าหลิว่ เอ๋อร์ "ยังจะยืนทึม่ ทือ่ อยูน่ นั่ !"
หลิ่วเอ๋อร์มองสะใภ้ใหญ่แวบหนึ่งแล้วรีบรับค�ำ
สะใภ้ใหญ่เบือนหน้าไปอีกทางหนึ่ง
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เห็นสาวใช้ยกม้านั่งทรงดอกเหมยมาแล้ว นายหญิงใหญ่ก็ดึง
ท่านน้าหลวนมาพลางบอก "น้องสาวนัง่ ก่อน มีอะไรก็คอ่ ยๆ พูดคุย" แล้ว
หันไปหาสะใภ้ใหญ่ "หลันเอ๋อร์ไม่ใช่ไปเรือนหลันฟางแล้วหรือ ซูเอ๋อร์
ยังก่อเรื่องวุ่นวายอยู่หรือไม่"
"คุณหนูสามบอก คุณชายสีเ่ พิง่ จากไปนางก็ออกเรือน ไม่พดู ถึงว่า
ยังท�ำใจไม่ได้ บ้านว่าทีแ่ ม่สามีกจ็ อ้ งจะจับผิด เป็นคนทัว่ ไปก็แล้วไปเถิด
แต่นคี่ หู่ มายเป็นถึงบุตรชายของแม่ทพั ใหญ่ผบู้ ญ
ั ชาการทหารสิบมณฑล
นางบอกว่าเป็นตายก็ไม่ยอมแต่ง"
นายหญิงใหญ่ยน่ หัวคิว้ "เจ้าไม่ได้บอกหรือว่านีเ่ ป็นพระราชโองการ
ของฝ่าบาท แม้แต่นายท่านก็ไม่อาจตัดสินใจเองได้"
"สะใภ้บอกไปแล้วเจ้าค่ะ ยังบอกว่านายท่านได้กราบทูลเรือ่ งงานศพ
แล้ว ทุกอย่างย่อมขึน้ อยูก่ บั การวินจิ ฉัยของฝ่าบาท ถ้าฝ่าบาททรงยืนกราน
ให้จดั งาน เช่นนัน้ จวนกัว๋ กงก็ไม่กล้ากล่าวค�ำว่าไม่ วันหน้าถ้ายังกล้าทูลเรือ่ งนี้
อีก นัน่ ก็เท่ากับชีว้ า่ ฝ่าบาททรงวินจิ ฉัยผิดพลาดมิใช่หรือไร หลังแต่งงานไป
หากคุณหนูสามจะกลับมาทีจ่ วนกัว๋ กง นายท่านย่อมช่วยออกหน้าให้ แต่
ถ้าฝ่าบาททรงเห็นว่าไม่เหมาะ ย่อมทรงยกเลิกก�ำหนดวันแต่งงานด้วย
พระองค์เอง พอพูดไปเช่นนี้ อย่างน้อยสะใภ้ก็เกลี้ยกล่อมนางให้สงบลง
ได้แล้ว"
"คนทั้งบ้าน ไม่มีสักคนที่รู้ประสา ทุกเรื่องล้วนท�ำให้คนเป็นห่วง
หลันเอ๋อร์ทำ� ทุกอย่างด้วยความตัง้ อกตัง้ ใจจนถึงทีส่ ดุ กลับไม่ใช่คนน�ำโชค*
ไม่รู้ข้าท�ำเวรท�ำกรรมมาแต่ชาติไหน มีบุตรชายสายตรงอยู่เพียงสองคน
* คนน�ำโชค หมายถึงคนทีม่ พี ร้อมทัง้ บิดามารดาและลูกหลาน สามีภรรยารักใคร่กนั พีน่ อ้ งสามัคคีกลมเกลียวกัน
เมือ่ มีคนน�ำโชคมาจัดการดูแลงานแต่งงาน จะช่วยเสริมความเป็นสิรมิ งคลให้แก่ชวี ติ คู่
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กลับทยอยจากไปคนหนึง่ ก่อนคนหนึง่ หลัง จนตอนนีไ้ ม่เหลือแล้ว ถ้าไม่ใช่
ยังมีหลานชายตัวน้อยอยูอ่ กี คน ข้าก็อยากตายไปเสียให้รแู้ ล้วรูร้ อด!"
นายหญิงใหญ่พดู ไป ไม่รคู้ ำ� พูดประโยคไหนท�ำให้สะเทือนใจ น�ำ้ ตาร่วง
เผาะๆ ลงมาราวกับมุกไม่ขาดสาย สะใภ้ใหญ่รบี กล่าวปลอบ
"นายหญิงใหญ่โปรดระงับความเศร้าโศกด้วย คนทัง้ บ้านต่างหวังพึง่
ท่านนะเจ้าคะ"
"ที่ ด ้ า นหน้ า มี เ จ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก ศึ ก ษาหลวงมาจ� ำ นวนหนึ่ ง ..."
นายหญิงใหญ่เช็ดดวงตา มองสะใภ้ใหญ่ "เสื้อผ้าด้ายดิบไม่พอแล้ว ข้า
จ�ำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าในคลังยังมีผ้าด้ายดิบอีกหลายพับ เจ้าเอา
กุญแจไปหาดู..."
"นายหญิงใหญ่ความจ�ำดียงิ่ นัก ทีเ่ หลือจากปีกอ่ นล้วนเก็บอยูใ่ นคลัง
สะใภ้ได้สงั่ ให้องิ๋ ตงไปเอากุญแจแล้ว"
"อืม ยังคงเป็นหลันเอ๋อร์ทลี่ ะเอียดรอบคอบ..." นายหญิงใหญ่ผงกศีรษะ
"จริงสิ ทีด่ า้ นหน้าได้เขียนใบแสดงรายละเอียดของใช้ไว้แล้ว เจ้าไปดูซวิ า่
ยังมีอะไรขาดอีกหรือไม่ ถ้าในจวนมีของก็เอาออกมาให้หมด ถ้าไม่มกี ร็ บี ไป
ซือ้ มาเพิม่ เติม อย่าโอ้เอ้จนเสียงานเสียการ"
"สะใภ้จะไปเดีย๋ วนี้ นายหญิงใหญ่ยงั มีอะไรจะสัง่ อีกหรือไม่เจ้าคะ"
"ไปเถิด จัดการเรียบร้อยแล้ว ก็ไปเฝ้าห้องโถงทีต่ งั้ ศพ อย่าลืมควบคุม
บรรดาสะใภ้และหญิงรับใช้สงู วัยให้ดี ให้หญิงรับใช้ทอี่ ยูด่ า้ นหน้าเหล่านัน้
ดืม่ สุราให้นอ้ ยลงหน่อย ตอนเฝ้ายามกลางคืนให้มสี ติ อย่าได้กอ่ ปัญหาขึน้ "
หลังจากสะใภ้ใหญ่แยกตัวไปแล้ว นายหญิงใหญ่กห็ นั มามองเลีย่ วจิง้ ชู
"อวิน๋ ชูจำ� อะไรไม่ได้เลยจริงหรือ"
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เลี่ ย วจิ้ ง ชู พ ยั ก หน้ า เลี ย นแบบน�้ ำ เสี ย งของสะใภ้ ใหญ่ "เรี ย น
นายหญิงใหญ่ สะใภ้จ�ำอะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะ"
"อย่าเรียกข้าว่านายหญิงใหญ่ ดูหา่ งเหินพิกล อวิน๋ ชูยงั คงท�ำเหมือน
เมือ่ ก่อน เรียกข้าว่าท่านป้าเถอะ" แล้วหันไปทางท่านน้าหลวนทีก่ ำ� ลังเช็ดน�ำ้ ตา
"น้องสาวก็อย่าเสียใจมากเกินไป จะอย่างไรอวิน๋ ชูกย็ งั มีชวี ติ อยู่ ไม่เหมือน
อ้ายเอ๋อร์ทไี่ ม่อยูอ่ กี ต่อไปแล้ว"
เห็นพวกนางพูดคุยกัน สาวใช้หน้าตาสะสวยผูน้ นั้ ก็กระซิบเสียงเบากับ
เลีย่ วจิง้ ชู
นางก็เป็นสาวใช้ทตี่ ดิ ตามมาพร้อมการแต่งงาน มีชอื่ ว่าฝูหรง เมือ่ ครู่
ถูกนายหญิงใหญ่เรียกตัวไปซักถาม ส่วนหมู่ตันที่นางเอ่ยถึงเมื่อครู่ก็คือ
สาวใช้ทต่ี ดิ ตามมาพร้อมการแต่งงานอีกคน ซึง่ หลิว่ เอ๋อร์บอกว่าตายพร้อม
ผูเ้ ป็นนายผูน้ นั้
ทีน่ คี่ อื เมืองหลวนเฉิงซึง่ เป็นเมืองหลวงของแคว้นหลวน เจ้าของร่างนี้
ก็แซ่หลวน นามอวิน๋ ชู บิดาเป็นหัวหน้าส�ำนักศึกษาหลวง เลีย่ วจิง้ ชูคดิ อยูน่ าน
ก็จำ� ไม่ได้วา่ ในประวัตศิ าสตร์มแี คว้นหลวนอยู่ สุดท้ายก็สา่ ยหน้า ชาติกอ่ น
เรียนประวัตศิ าสตร์ได้ไม่ดี บางทีขา้ อาจจะลืมไปแล้ว หรือไม่กอ็ าจจะเป็น
มิตอิ นื่
นางจึงกระซิบถามฝูหรงเรื่องอื่น
แคว้นหลวนเลือ่ มใสและส่งเสริมเรือ่ งความรูก้ ารศึกษา ท่วงท�ำนอง
ในการใช้ภาษาและตัวอักษรหลากหลายฟุม่ เฟือย หลวนอวิ๋นชูในฐานะ
บุตรสาวสุดทีร่ กั ของหัวหน้าส�ำนักศึกษาหลวง...อาจารย์ใหญ่แห่งสถาบัน
การศึกษาสูงสุดของแคว้นหลวนตัง้ แต่เล็กก็สติปญ
ั ญาดีเฉลียวฉลาด ห้าขวบ
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ก็พดู จาเป็นเนือ้ ถ้อยกระทงความ แต่งบทกวีได้ในเจ็ดก้าวแล้ว เมือ่ เติบใหญ่
ขึน้ มาก็ยงิ่ เชีย่ วชาญทุกอย่างทัง้ หมาก พิณ อักษร วาดภาพ
ฝูหรงยังบอกนางเคยได้รางวัลชนะเลิศในงานชุมนุมบทกวีที่จัดขึ้น
ในเมืองหลวนเฉิงปีละครั้งติดต่อกันถึงสามปี เอาชนะคนหนุ่มสาวที่มี
ความสามารถโดดเด่นจ�ำนวนมาก ได้รับการยกย่องเป็นบัณฑิตหญิง
ผูย้ อดเยีย่ มแห่งยุค เป็นบุปผาล�ำ้ ค่าแห่งเมืองหลวนเฉิง เหล่าบัณฑิตและ
กวีลือนามพากันมาเยือนด้วยความเลื่อมใสในชื่อเสียงจนธรณีประตู
จวนสกุลหลวนแทบจะแบนราบ แต่กจ็ นใจด้วยผูใ้ หญ่ได้ตกลงหมัน้ หมาย
นางให้กบั ต่งอ้ายคุณชายสีบ่ ตุ รชายเจิน้ กัว๋ กงไว้ตงั้ แต่ยงั เล็ก ท�ำให้คนได้แต่
ทอดถอนใจด้วยความเสียดาย
ต่งอ้ายมีพชี่ ายน้องชายเจ็ดคน พีส่ าวน้องสาวสีค่ น ชือ่ ของพีน่ อ้ งผูช้ าย
เจ็ดคนตัง้ ตามอักษรตัวหน้าเจ็ดตัวของคุณธรรมทัง้ แปด* จง เซีย่ ว เหริน
อ้าย ซิน่ อี้ และเหอ ชือ่ ของพีน่ อ้ งผูห้ ญิงสีค่ นแบ่งเป็นฉี ฉิน ซู และฮว่า**
เจิ้นกั๋วกงเป็นนายทหารคนหนึ่ง ต่งอ้ายตั้งแต่เล็กชอบฝึกยุทธ์
ไม่ชอบเรียนหนังสือ ชอบคบค้าสหายในยุทธภพ ท�ำให้ไม่เป็นที่ชอบใจ
ของหัวหน้าส�ำนักศึกษาหลวงอย่างมาก เมื่อเปรียบกับกวีลือนามของ
ส�ำนักศึกษาหลวงแล้ว ก็รสู้ กึ ว่าไม่เป็นธรรมต่อบุตรสาว แต่กท็ ำ� อะไรไม่ได้
ประการแรกจวนกัว๋ กงมากอ�ำนาจ ประการทีส่ องฟูเหริน*** ของจวนทัง้ สอง
เป็นพีน่ อ้ งท้องเดียวกัน
* คุณธรรมแปดประการ ได้แก่ ความภักดี ความกตัญญูกตเวที ความเมตตา ความรัก ศรัทธา ความเป็นธรรม
สันติภาพ และความสงบสุข
** มาจากคุณสมบัตขิ องสตรีในสมัยโบราณ ได้แก่ หมากล้อม ดีดพิณ คัดอักษร วาดภาพ และเย็บปักถักร้อย
*** ฟูเหริน เดิมเป็นต�ำแหน่งของสตรีในวัง ในสมัยโบราณเป็นบรรดาศักดิ์อนุภรรยาของกษัตริย์ ล�ำดับขั้น
แตกต่างไปตามแต่ละสมัย ต่อมาใช้เป็นขั้นยศของภรรยาเอกขุนนางชั้นสูง (นายหญิงบรรดาศักดิ์) ก่อนจะ
ใช้เป็นค�ำเรียกขานภรรยาเอกของผู้มีฐานะโดยทั่วไป

25

หมอหญิ ง พลิ ก ธรรมเนี ย ม 1

ครึง่ ปีกอ่ น ต่งอ้ายก็ลม้ ป่วยนอนอยูก่ บั เตียง พยายามรักษาทุกวิถที าง
ก็ไร้ผล จวนกัว๋ กงจึงไปเชิญหมอดูมาผูห้ นึง่ หมอดูบอกเป็นโรคทีเ่ กิดจาก
ความอัปมงคล และให้จดั งานมงคลเพือ่ แก้ดวงชะตา ไหนเลยจะรู้ อาการป่วย
ยังไม่หาย เพิง่ แต่งงานได้สามวันหลวนอวิน๋ ชูกก็ ลายเป็นม่ายเสียแล้ว
ขณะก�ำลังพูดคุยอยู่นั้นหลิ่วเอ๋อร์ก็ยกยาที่อุ่นร้อนแล้วเข้ามา
นายหญิงใหญ่เห็นแล้วก็แตะตัวเลีย่ วจิง้ ชู "อวิน๋ ชูรบี ดืม่ ตอนทีย่ งั ร้อน"
เลี่ยวจิ้งชูย่นหัวคิ้ว ไม่รู้ครั้งนี้ยายังมีปัญหาหรือไม่
"อวิน๋ ชูเป็นอะไรไป" เห็นนางไม่พดู นายหญิงใหญ่ซงึ่ ในใจมีความลับ
ทีไ่ ม่อาจบอกคนอืน่ ซุกซ่อนอยูจ่ งึ ซักไซ้ "ไม่อยากกินยาหรือ"
"เอ่อ..."
ยามกะทันหันเลีย่ วจิง้ ชูคดิ ค�ำพูดไม่ออก เมือ่ มาไตร่ตรองอย่างละเอียด
นายหญิงใหญ่คดิ จะวางยาพิษให้นางเป็นใบ้ เป็นเพราะอยากให้นางหุบปาก
เมื่อรู้ว่านางสูญเสียความทรงจ�ำแล้วย่อมไม่ท�ำร้ายนางอีก ยานี้น่าจะ
ไม่มีปัญหาแล้ว เลี่ยวจิ้งชูลังเลเล็กน้อยแล้วบอก
"ยานี่ขมเกินไป ข้า...สะใภ้ไม่ชอบ"
นายหญิงใหญ่ถอนหายใจด้วยความโล่งอก จากนั้นก็มุ่นหัวคิ้ว
เผยสีหน้าไม่ค่อยพอใจออกมาเล็กน้อย
"อวิน๋ ชูยงั คงเป็นเช่นนี้ ตัง้ แต่เล็กก็ไม่ชอบดืม่ ยาต้ม ทุกครัง้ พอไม่สบาย
พ่อของเจ้าต้องรับปากพาเจ้าไปเทีย่ วเล่นทีส่ ำ� นักศึกษาหลวง เจ้าจึงจะยอม
ดืม่ ยา ตอนนีส้ ญ
ู เสียความทรงจ�ำแล้ว แต่ความเคยชินเหล่านีก้ ลับยังไม่ลมื "
เห็นนายหญิงใหญ่ขมวดคิว้ ท่านน้าหลวนก็ทอดถอนใจแล้วกล่าวขึน้ จากนัน้
ก็เบนหัวข้อสนทนา "เจ้าออกเรือนแล้ว ไม่อาจใช้อารมณ์แบบเด็กๆ อีก ถ้า
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แม่สามีไม่พอใจ..."
ท่านน้าหลวนพูดไป หยาดน�้ำตาก็ร่วงลงมา
เลี่ยวจิ้งชูรับชามยามาแต่โดยดี
เพิง่ จะบ้วนปากเสร็จ ก็มหี ญิงรับใช้สงู วัยเข้ามารายงาน "คนในห้องโถง
ทีต่ งั้ ศพฝากค�ำพูดมาบอกว่าจะท�ำพิธบี รรจุศพลงโลง ให้สะใภ้สไี่ ปร้องไห้
ไว้อาลัย"
"อะไรนะ ท�ำพิธีบรรจุศพลงโลง?!"
"เมือ่ วานเพิง่ ท�ำพิธสี วมชุด เหตุใดวันนีก้ ท็ ำ� พิธบี รรจุศพลงโลงแล้วเล่า"
นายหญิงใหญ่กับท่านน้าหลวนต่างสีหน้าแปรเปลี่ยน
หญิงรับใช้สงู วัยผูน้ นั้ คุกเข่าดังตึง โขกศีรษะแล้วบอก "บ่าวก็ไม่เข้าใจ
เรือ่ งเหล่านี้ ได้ยนิ หมอดูบอก คุณชายสีย่ งั ไม่ทนั เข้าพิธสี วมหมวก* ตาย
ตัง้ แต่อายุยงั น้อย ไม่อาจประกอบพิธศี พตามประเพณีปกติได้เจ้าค่ะ"
"อ้ายเอ๋อร์ของแม่!" นายหญิงใหญ่กรีดร้องออกมาค�ำหนึ่ง น�้ำตา
ไหลพร่างพรมดุจสายฝน เห็นนายหญิงใหญ่รำ�่ ไห้ ทุกคนก็พลอยโหยไห้ตาม
ในห้องเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้คร�ำ่ ครวญขึน้ มาทันที
ผ่านไปพักใหญ่จางหมัวมัวก็เช็ดน�้ำตา เดินเข้ามากล่าวปลอบ
"นายหญิงใหญ่โปรดระงับความเศร้าโศกด้วย ท่านเอาแต่ร้องไห้
อยูเ่ ช่นนี้ ดวงวิญญาณคุณชายสีบ่ นสวรรค์กย็ ากจะสงบใจลงได้ ท่านให้
คุณชายสี่จากไปอย่างสบายใจเถิดเจ้าค่ะ"
"ข้าไม่เสียใจ เขาเกิดมาเพือ่ จะคิดบัญชี มาตามทวงหนีข้ า้ สิบเจ็ดปีมานี้
มีวนั ใดบ้างทีท่ ำ� ให้ขา้ สบายใจ" หยุดน�ำ้ ตาไว้ได้ นายหญิงใหญ่กก็ ดั ฟันขาว
* พิธีสวมหมวก บุรุษชาวจีนเมื่ออายุครบยี่สิบปีจะต้องท�ำพิธีสวมหมวกเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่
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ซีเ่ ล็กไว้แน่น "ไปอย่างหมดจดเช่นนีก้ ด็ แี ล้ว!" แล้วสัง่ การ "ไปถ่ายทอดค�ำพูด
สะใภ้สจี่ ะไปเดีย๋ วนี"้
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3
มีหญิงรับใช้สูงวัยช่วยน�ำทาง เลี่ยวจิ้งชูค่อยๆ เยื้องย่างเข้าไปใน
ห้องโถงพิธี เพียงเห็นผ้าแพรยาวสีขาวเป็นผืนๆ ห้อยเรียงรายล้อมรอบอยู่
แบ่งห้องโถงใหญ่ออกเป็นสองด้าน โดยมีทางเดินอยู่ตรงกลาง ด้านขวา
มีภกิ ษุหลายสิบรูป สองมือพนมส่งเสียงสวดมนต์ให้ดวงวิญญาณผูว้ ายชนม์
ด้านซ้ายเป็นแขกทีม่ าร่วมพิธี สุดปลายทางเดินก็คอื ทีต่ งั้ ศพ มีผา้ ม่านบาง
กัน้ อยูช่ นั้ หนึง่ มองไปเห็นสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ป็นหญิงคุกเข่าอยูก่ ลุม่ หนึง่
มีหญิงรับใช้สงู วัยกลุม่ หนึง่ ส่งเสียงร้องไห้คร�ำ่ ครวญราวกับร้องเพลงดังแว่ว
ออกมาประหนึง่ ผีสำ� ลัก...
"สะใภ้สี่มาถึงแล้ว!"
พร้อมกับเสียงร้องตะโกนทีด่ งั ขึน้ เสียงอึงอลในห้องโถงพลันหยุดลง
แม้แต่เสียงร้องไห้คร�ำ่ ครวญราวกับร้องเพลงก็หยุดลงด้วย เสียงสวดมนต์
เบาๆ ของเหล่าภิกษุดงั ชัดเจนขึน้ มาทันที สายตานับสิบนับร้อยคูจ่ บั จ้อง
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มาที่ร่างของเลี่ยวจิ้งชู
มีค�ำโบราณกล่าวไว้ 'อยากเป็นคนงาม ต้องสวมชุดขาว'
นางสวมชุดสีขาวบริสทุ ธิด์ จุ หิมะ คิว้ เรียวงามขมวดมุน่ น้อยๆ ร่างอรชร
อ้อนแอ้น มองจากไกลๆ คล้ายเทพธิดาทีอ่ มิ่ ทิพย์ไม่กนิ อาหารในแดนมนุษย์
มองบัณฑิตหญิงผูย้ อดเยีย่ มแห่งยุคทีเ่ ป็นแม่มา่ ยใหม่ผนู้ แี้ ล้ว ในดวงตา
ทีเ่ ร่าร้อนทุกคูม่ คี วามเสียดาย มีความเวทนาสงสาร และก็มคี นทีด่ ใี จบน
ความโชคร้ายของผูอ้ นื่
เลีย่ วจิง้ ชูเหยียดไหล่ตรง เดินช้าๆ ผ่านผ้าม่านทีละชัน้ เข้าไปยังทีต่ งั้ ศพ
พร้อมกับฝูหรง
"ของพวกนี้ส่วนใหญ่คนของส�ำนักศึกษาหลวงเป็นผู้ท�ำมา" ฝูหรง
ชีไ้ ปทีค่ ำ� กล่าวไว้อาลัยเป็นแผ่นๆ "ท่านดูสิ แม้แต่คณ
ุ ชายถังก็สง่ มาแล้ว ตอน
คุณชายสีย่ งั มีชวี ติ อยูช่ งิ ชังพวกเขาเป็นทีส่ ดุ บอกพวกเขาเป็นพวกครวญคราง
ทัง้ ทีไ่ ม่มโี รค* พวกเขาเองก็ไม่เคยย่างก้าวเข้าประตูจวนกัว๋ กง โดยเฉพาะ
คุณชายถังผู้นี้ ทั่วร่างเต็มไปด้วยความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี นอกจาก
คุณชายลู่แล้ว ก็นับว่าเขาเป็นคนที่ไม่ถูกชะตากับคุณชายสี่ที่สุดแล้ว"
ในน�้ำเสียงเจือความภาคภูมิใจขุมหนึ่ง "วันนี้ที่เขามาได้ ต้องเป็นเพราะ
เห็นแก่หน้าท่านเจ้าค่ะ"
เลีย่ วจิง้ ชูกวาดตามองผ่านๆ พบว่าทัง้ สองฟากของทางเดินมีคำ� กล่าว
ไว้อาลัยแขวนอยูเ่ ต็มไปหมด ค�ำกล่าวไว้อาลัยระผ่านหน้านางไปเป็นแผ่นๆ
ราวกับจะรอรับความชืน่ ชม เสียดาย...นางไม่รจู้ กั ตัวอักษรแม้แต่ตวั เดียว
เลี่ยวจิ้งชูส่ายหน้า ทอดถอนใจออกมาค�ำหนึ่ง
* ครวญครางทั้งที่ไม่มีโรค เป็นค�ำอุปมา หมายถึงการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมและศิลปะที่ไม่มีความรู้สึก
ทีแ่ ท้จริง ดูเสแสร้งแสดงท่าทาง
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ไหนเลยจะรู้ การส่ายหน้าอย่างไม่ตงั้ ใจของนางในครัง้ นี้ กลับน�ำมา
ซึง่ เสียงทอดถอนใจอย่างต่อเนือ่ ง ห้องโถงทีบ่ รรยากาศเคร่งขรึมพลันไม่สงบ
ขึน้ มา ทุกคนไม่รวู้ า่ นางไม่ร้หู นังสือ ต่างเข้าใจว่าค�ำไว้อาลัยทีพ่ วกเขาเค้นสมอง
ครุน่ คิดออกมา ไม่เข้าตาทิพย์ของบัณฑิตหญิงผูย้ อดเยีย่ มแห่งยุคท่านนี้
แม้แต่นอ้ ย อดไม่ได้ทจี่ ะทอดถอนใจด้วยความเศร้าสร้อย จะอย่างไรพวกเขา
ก็ไม่ได้ผา่ นความเศร้าโศกและเจ็บปวดรวดร้าวใจแบบเดียวกับนาง ย่อมเขียน
ค�ำไว้อาลัยทีล่ กึ ซึง้ ตราตรึงใจออกมาไม่ได้
ความไม่สงบทีจ่ ๆู่ ก็เกิดขึน้ มาท�ำให้เลีย่ วจิง้ ชูรสู้ กึ ตืน่ ตระหนก นาง
ไม่รู้ว่าตนเองท�ำอะไรผิดไป ดีที่มีฝูหรงประคองอยู่ จึงไม่ถึงกับเสียการ
ควบคุมตัว เพียงยืดอกเดินไปยังทีต่ งั้ ศพอย่างไม่รบี ไม่รอ้ นภายใต้สายตา
ผูค้ นทีม่ องมา
สาวใช้เลิกม่านขึน้ เลีย่ วจิง้ ชูเดินช้าๆ เข้าไปในโถงด้านใน ข้างในถึงกับ
มีคนนัง่ คุกเข่าอยูห่ ลายสิบคน ค่อนข้างเบียดเสียด แต่กลับไม่ไร้ระเบียบ
เห็นนางเดินเข้ามา ดวงตาหลายสิบคูต่ า่ งพุง่ มาทีร่ า่ งของนาง แต่กลับไม่ได้
พูดอะไร เงียบสงัดกดดันจนท�ำให้คนรูส้ กึ หายใจไม่ออก
เลีย่ วจิง้ ชูมองผ่านไปทีละคน นอกจากสะใภ้ใหญ่แล้วก็ไม่รจู้ กั ใคร
เลยสักคน
ฝูหรงรูว้ า่ นางความจ�ำเสือ่ ม เห็นสายตานางจับนิง่ ไปทีร่ า่ งหญิงสาว
ไหล่บางเอวเล็กอ่อนช้อยละมุนละไมที่อยู่ข้างสะใภ้ใหญ่ จึงกระซิบบอก
"นางคือสะใภ้รอง ชือ่ เฉาเสวีย่ เป็นบุตรสาวจากภรรยาเอกของผูบ้ ญ
ั ชาการ
ฝ่ายซ้ายส�ำนักตรวจการนครหลวง* ในบรรดาสะใภ้หลายคนในจวน นาง
* ผู้บัญชาการฝ่ายซ้ายส�ำนักตรวจการนครหลวง ท�ำหน้าที่ตรวจตรา ยื่นฟ้อง ให้ค�ำชี้แนะแก่ขุนนางทั้งหลาย
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สุภาพอ่อนโยนทีส่ ดุ "
มองประเมินเฉาเสวี่ยอยู่ครู่หนึ่ง สายตาก็เคลื่อนไปที่ร่างหญิงสาว
แต่งตัวแบบคนทีแ่ ต่งงานแล้วอีกคนหนึง่ ก่อนสบเข้ากับสายตาทีม่ องมาด้วย
ความเกลียดชังคูห่ นึง่ เลีย่ วจิง้ ชูใจสัน่ สะท้าน นางเพิง่ จะแต่งเข้ามาได้สามวัน
ไฉนคนผูน้ จี้ งึ ดูเกลียดชังนางมากถึงเพียงนี้
หรือว่าเป็นอนุของต่งอ้าย? ความเกลียดชังทีเ่ ผยออกมาอย่างไม่ปดิ บัง
ท�ำให้เลีย่ วจิง้ ชูนกึ ขึน้ มาได้ บุรษุ ในสมัยโบราณสามารถมีสามภรรยาสีอ่ นุได้
จึงมองสตรีผนู้ นั้ อีกหลายครัง้
ทุกคนต่างคุกเข่าอยู่ มองไม่ออกว่ารูปร่างสูงหรือเตี้ย เพียงรูส้ ึกว่า
คนผูน้ รี้ ปู ร่างดูจะใหญ่โตและแข็งแรงกว่าเฉาเสวีย่ ใบหน้ารูปไข่เป็ด หางคิว้ ชี้
ไม่เหมือนสะใภ้ใหญ่ทเี่ ก็บความรูส้ กึ ไม่เปิดเผย ในดวงตารูปเมล็ดซิง่ * ของ
คนผู้นี้มีประกายเฉลียวฉลาดที่ติดตัวมาแต่เกิด ยังมีริมฝีปากบางเฉียบ
ทีเ่ จ้าคารมช่างเจรจา เพียงเห็นก็รวู้ า่ เป็นคนทีไ่ ม่ยอมเสียเปรียบใคร
"นางคือสะใภ้สาม ชื่อพานหมิ่น ได้ชื่อว่าเป็นหญิงปากร้ายใน
จวนแห่งนี้ สะใภ้สี่จะพูดจากับนางต้องระวังสักหน่อย"
เดิมเข้าใจว่าเป็นอนุเสียอีก ที่แท้ถึงกับเป็นสะใภ้คนหนึ่ง!
ฟังค�ำแนะน�ำจากฝูหรงแล้ว เลีย่ วจิง้ ชูนกึ สงสัยอยูใ่ นใจ ระหว่างสะใภ้
ด้วยกัน อย่างมากก็ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรือ่ งทรัพย์สนิ สิง่ ของ นางไปเอา
ความเกลียดชังมากมายมาจากทีใ่ ด ราวกับข้าไปแย่งชิงบุรษุ ของนางมา
เช่นนัน้
ในใจฉงนสงสัย ทว่ากลับไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้า เลี่ยวจิ้งชู
* เมล็ดซิ่งหรือเมล็ดแอปปริคอต รสชาติคล้ายอัลมอนด์ แต่มีความขมเล็กน้อยและมีกลิ่นฉุนกว่า
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มองไปทางคนอืน่ ๆ ต่อ หญิงสาวสองคนทีน่ งั่ อยูใ่ กล้กบั พวกนางซึง่ มีเพียง
สายรัดเอวกับผ้าโพกศีรษะดูแตกต่างจากพวกสะใภ้ กับหัวผักกาดน้อย*
อายุหา้ หกขวบทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามอีกสามคน แต่กลับสวมชุดไว้ทกุ ข์สขี าว
ไม่ต้องบอก...หัวผักกาดน้อยสามคนนั้นจะต้องเป็นคุณชายห้า
คุณชายหก คุณชายเจ็ด เช่นนัน้ ...หญิงสาวสองคนนีก้ ค็ งเป็นน้องสามีแล้ว
"คุณหนูสามกับคุณหนูส"ี่ ฝูหรงเอ่ยขึน้ มาอย่างเหมาะกับเวลา "แจ้งข่าว
ให้คณ
ุ หนูใหญ่และคุณหนูรองทราบแล้ว สองวันนีค้ งกลับมาถึงจวนเจ้าค่ะ"
พูดพลางฝูหรงก็ประคองนางให้คกุ เข่าลง "สะใภ้สนี่ ำ� ร้องไห้ได้แล้วเจ้าค่ะ"
ร้องไห้?!
เลีย่ วจิง้ ชูชะงักอึง้ นางลืมไปแล้วว่ามาทีห่ อ้ งโถงตัง้ ศพก็เพือ่ ร้องไห้
ไม่ใช่กอ๊ กน�ำ้ สักหน่อย จะบอกให้นำ�้ ตาไหลก็ไหลออกมาเลยได้อย่างไร
เลีย่ วจิง้ ชูคกุ เข่าอยูต่ รงนัน้ ดวงตากะพริบปริบๆ แต่กลับเค้นน�ำ้ ตาไม่ออก
สักหยด ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงว่าจะเหมือนเสียงร้องไห้อนั ยอดเยีย่ มของหญิงรับใช้
สูงวัยเหล่านัน้ ทีส่ ง่ เสียงสูงต�ำ่ เปลีย่ นท่วงท�ำนอง เดีย๋ วขาดห้วงเดีย๋ วต่อเนือ่ ง
เป็นระยะ
สายตาที่พุ่งมารวมอยู่บนใบหน้าของเลี่ยวจิ้งชูเริ่มเปลี่ยนเป็นร้อน
เหมือนไฟ นางได้ยินกระทั่งเสียงหัวเราะเยาะดังมาจากในหมู่คน ใจก็
เต้นตึกตักขึ้นมา
ขณะท�ำอะไรไม่ถูกอยู่นั้น ก็ได้ยินคนร้องตะโกนขึ้นมาในห้องโถง
"พระราชโองการมาถึง!"
เสียงตะโกนดังกังวาน แม้แต่ภกิ ษุทสี่ วดมนต์ยงั ต้องหยุด ห้องโถง
* หัวผักกาดน้อย เป็นค�ำเรียกเด็กผู้ชายด้วยความเอ็นดู
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ทีก่ ว้างใหญ่มคี นหลายร้อยคนเงียบกริบลงราวกับเข้าไปอยูใ่ นจอภาพยนตร์
ไร้เสียง รวมถึงคนทีร่ อ้ งตะโกนเมือ่ ครูก่ ค็ กุ เข่าลงไปอย่างนอบน้อม
เลี่ยวจิ้งชูลอบมองไปที่หน้าประตู เพียงเห็นเด็กรับใช้สวมเสื้อผ้า
ด้ายดิบเดินเร็วๆ เข้าประตูมาสองแถว จากนั้นก็ดึงผ้าแพรที่ล้อมอยู่
ตามทางเดินออกอย่างรวดเร็ว ทีต่ ามพวกเขาเข้ามาติดๆ คือขันทีนอ้ ยซึง่
เดินเรียงแถวหน้ากระดานเข้ามาสองแถวแล้วแยกออกไปยืนสองข้างทางเดิน
สองมือห้อยอยูข่ า้ งตัว ตามองตรง
เด็กรับใช้ทดี่ งึ ผ้าแพรเหล่านัน้ เดินตรงไปข้างหน้าไม่หยุด เหลือเพียง
ม่านบางทีก่ นั้ ส่วนสมาชิกครอบครัวไว้จงึ นับว่าเสร็จสิน้ พากันล่าถอยไป
นัง่ คุกเข่าทีด่ า้ นหลัง
จากนัน้ ก็ได้ยนิ เสียงฝีเท้าหนักๆ ดังขึน้ ระลอกหนึง่ ขันทีสวมเสือ้ คลุม
สองคนประคองพระราชโองการสองม้วนอย่างนอบน้อม ยืดอกเชิดหน้า
เดินเข้ามา ข้างหลังมีบุรุษวัยกลางคนท่วงทีองอาจห้าวหาญคนหนึ่งกับ
ชายหนุม่ รูปงามท่าทางสะโอดสะองคนหนึง่ เดินตามติดเข้ามา ต่างอยูใ่ น
ชุดขาว สูงค่าแต่ไม่หรูหรา ศีรษะไม่ได้สวมรัดเกล้า เอวผูกสายรัดผ้าด้ายดิบ
พวกเขาคือใคร
ขณะทีเ่ ลีย่ วจิง้ ชูคาดเดาอยูน่ นั้ ขันทีผนู้ นั้ ก็หนั หน้าไปทางทิศใต้และ
ยืนมัน่ ปากก็สง่ เสียงร้องขึน้
"เจิ้นกั๋วกงต่งจี้เหลียงรับพระราชโองการ!"
"กระหม่อมต่งจีเ้ หลียงน้อมถวายพระพร ขอทรงพระเกษมส�ำราญ!"
"กระหม่อมต่งเหรินน้อมถวายพระพร ขอทรงพระเกษมส�ำราญ"
อ้อ ทีแ่ ท้กเ็ ป็นพ่อสามีกบั พีส่ ามี เห็นทัง้ สองคนคุกเข่าลงรับพระราชโองการ
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ไม่ตอ้ งคาดเดาต่อ เลีย่ วจิง้ ชูกร็ แู้ ล้ว
"ต่งหลวนซื่อ* ภรรยาต่งอ้ายบุตรชายผู้วายชนม์ของเจิ้นกั๋วกง
รับพระราชโองการ!"
เลีย่ วจิง้ ชูกำ� ลังลอบมองประเมินพ่อสามีผมู้ สี ง่าน่าเกรงขามผูน้ ขี้ องตน
ขันทีกส็ ง่ เสียงเรียกขึน้ มา นางทีม่ าจากยุคปัจจุบนั ถึงกับไม่ได้คดิ ว่านางก็คอื
'ต่งหลวนซือ่ ' ผูน้ นั้ เห็นนางไม่ขยับ ฝูหรงร้อนใจเอาแต่ดงึ เสือ้ นางภายใต้
ความงุนงง เลี่ยวจิ้งชูก็มีอาการตอบสนองที่ว่องไวมากพอ วาดกระบวย
ตามรูปน�ำ้ เต้า** ขานตอบเสียงดัง
"หม่อมฉันต่งหลวนซือ่ น้อมถวายพระพร ขอทรงพระเกษมส�ำราญ!"
ได้ยนิ เสียงใสกังวานของนาง ดวงตาของต่งเหรินเปล่งประกายวาบขึน้
เงยหน้ามองมาทางด้านในม่าน
รับรูไ้ ด้ถงึ ความร้อนแรงแผดเผาทีพ่ งุ่ เข้ามา เลีย่ วจิง้ ชูจงึ ลอบช�ำเลืองตา
มองกลับไป ก็สบเข้ากับดวงตารูปดอกท้อทีท่ อประกายปรารถนาออกมา
อย่างเปิดเผยไม่ปดิ บัง ร่างพลันสะท้านเฮือก เลีย่ วจิง้ ชูรบี เบนสายตาหลบ
ในใจรูส้ กึ เย็นยะเยือก
เขายังเป็นคนอยู่หรือ!
ต่งอ้ายก็นอนอยู่ที่ด้านหลังข้า ศพยังไม่ทันเย็น เขาก็ห่วงพะวงถึง
ภรรยาผู้อื่นแล้ว
ขณะคิดอะไรสับสนวุน่ วายอยูน่ นั้ ขันทีผนู้ นั้ ก็คลีพ่ ระราชโองการออก
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�ำว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครัง้ อาจเพิม่ นามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพือ่ ระบุให้ชดั ขึน้ ในทีน่ จี้ งึ หมายถึงหญิงแซ่หลวนทีแ่ ต่งเข้า
สกุลต่ง
** วาดกระบวยตามรูปน�ำ้ เต้า มาจากส�ำนวน 'ดูนำ�้ เต้าวาดกระบวย' หมายถึงการลอกเลียนแบบ ชาวจีนนิยม
น�ำลูกน�ำ้ เต้ามาท�ำกระบวยตักน�ำ้
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แล้วอ่านเสียงดังออกมา
"ฮ่องเต้ผู้รับบัญชาจากสวรรค์มีพระราชโองการ ต่งอ้ายบุตรชาย
ผู้วายชนม์ของเจิ้นกั๋วกง"
ภาษาโบราณเต็มฉบับ เลีย่ วจิง้ ชูฟงั จนวิงเวียนมึนงง ฟังมาถึงตอนท้าย
เพียงเข้าใจว่าต่งอ้ายได้รับการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์หลังจากเสียชีวิตเป็น
'อูผ่ งิ โหว' และพระราชทานเสือ้ ผ้าทีจ่ ะสวมให้ศพและการแสดงในงานพิธี
ส่วนหลวนอวิน๋ ชูเนือ่ งจากอุปนิสยั แข็งกร้าวและหยิง่ ในศักดิศ์ รี สติปญ
ั ญา
เฉลียวฉลาด ได้รบั การแต่งตัง้ บรรดาศักดิเ์ ป็นนายหญิงตราตัง้ * ขัน้ สี่ หลังจาก
ครบรอบสีส่ บิ เก้าวันออกทุกข์แล้วให้นางเข้าวังไปขอบพระทัยในพระกรุณา
ภายใต้สายตาทีม่ องมาด้วยความริษยาและเสียงทอดถอนใจ เลีย่ วจิง้ ชู
โขกศีรษะขอบพระทัยไปตามเจิน้ กัว๋ กง ขันทีผนู้ นั้ ก็เก็บพระราชโองการ เดิน
เข้ามากล่าวค�ำไว้อาลัยต่งอ้าย
ส่งขันทีผอู้ ญ
ั เชิญพระราชโองการออกไปแล้ว เหล่าเด็กรับใช้กเ็ ดิน
ตามหลังแขวนผ้าแพรกลับขึน้ ไปใหม่อกี ครัง้
เห็นเลี่ยวจิ้งชูมองประตูเหม่อลอย หญิงสูงวัยผู้ควบคุมพิธีการ
เอ่ยเตือนเบาๆ "สะใภ้สี่ ท่านควรร้องไห้ได้แล้ว"
บรรยากาศในห้องโถงตั้งศพท�ำให้เลี่ยวจิ้งชูรู้สึกเศร้าอาดูร ทว่า
จะอย่างไรนางก็ไม่เคยเจอต่งอ้ายมาก่อน อยูด่ ๆี บอกให้นางร้องไห้ นาง
ไม่ใช่คนปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้ไวเช่นนั้น
"ทุกคนต่างรอท่านอยู่ หรือไม่ทา่ นก็หลับตาส่งเสียงโหยไห้ออกมา"
* นายหญิงตราตัง้ เป็นบรรดาศักดิท์ ฮี่ อ่ งเต้พระราชทานแก่มารดาหรือภรรยาของขุนนางชัน้ สูง โดยในแต่ละขัน้
จะมีคำ� เรียกทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ ขัน้ หนึง่ และขัน้ สองเรียกว่าฟูเหริน ขัน้ สามเรียกว่าซูเหริน ขัน้ สีเ่ รียกว่ากงเหริน
ขัน้ ห้าเรียกว่าอีเ๋ หริน ขัน้ หกเรียกว่าอันเหริน และขัน้ เจ็ดลงไปเรียกว่าหรูเหริน
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เห็นนางนิ่งเฉยไม่มีท่าที ฝูหรงก็ออกจะร้อนใจ "ไม่ว่าอย่างไร ย่อมต้อง
แสดงท่าทีออกมา"
ลอบกวาดสายตามองไปรอบด้าน ไม่ผดิ จากทีค่ ดิ ทุกคนต่างมองมา
ทางด้านนี้ รวมถึงภิกษุทสี่ วดมนต์อยู่ นางกะพริบตา...กะพริบแล้วกะพริบอีก
หยาดน�ำ้ ตาราวกับเล่นซ่อนหา ยังคงไร้เงาไร้รอ่ งรอย
ในห้องโถงตั้งศพเงียบสงัด ถ้ามีเข็มตกคงได้ยิน
"เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายหญิงตราตั้ง ข่มกลั้นเสียงหัวเราะไว้ได้
ก็หาได้ยากแล้ว! ไหนเลยจะร้องไห้ออกมาได้"
มีเสียงหัวเราะพรืดออกมา พานหมิน่ หัวเราะเยาะหยันขึน้ มาก่อนใคร
ในโถงด้านในวุน่ วายขึน้ มาทันที
"พูดได้ไม่ผิด" ต่งซูเอ่ยเสริมขึ้น "พีใ่ หญ่ยกทัพออกสนามรบ แสดง
ความจงรักภักดีตอ่ บ้านเมือง พีส่ ะใภ้ใหญ่เพียงได้รบั แต่งตัง้ เป็นนายหญิง
ตราตัง้ ขัน้ ห้า นางมาถึงก็ได้เป็นขัน้ สี่ ย่อมอิม่ อกอิม่ ใจ"
"ฮึ! เสแสร้งจอมปลอม!"
"ถ้าไม่ใช่คณ
ุ ชายสีถ่ กู นางท�ำให้โกรธ ไหนเลยจะจากไปเร็วเช่นนี้ นาง
กลับดีเลย แค่กระโดดทะเลสาบทีเดียวก็ได้เป็นนายหญิงตราตัง้ แล้ว!"
"นัน่ เรียกความสามารถ เจ้าเก่งจริงก็กระโดดลงไปสิ ดูวา่ จะบังเอิญ
เช่นนั้นหรือไม่ ถึงกับถูกคุณชายเจียงอุ้มกลับมา ทั้งยังได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนายหญิงตราตัง้ "
"สะใภ้สรี่ บี ร้องไห้เถิดเจ้าค่ะ!" ฝูหรงร้อนใจจนใบหน้าแดงฉาน "ท่าน
ร้องน�ำ หญิงสูงวัยทีค่ อยร้องตามก็จะส่งเสียงโหยไห้ขนึ้ มา ไม่วา่ เสียงอะไร
ก็กลบไปหมด"
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มองฝูหรงทีท่ า่ ทางแทบอยากร้องไห้แทน เลีย่ วจิง้ ชูพลันนึกถึงตนเอง
เมือ่ ชาติกอ่ น
'เขาผูน้ นั้ ' ก็เป็นเช่นเดียวกันนี้ ขอเพียงเป็นเรือ่ งของนาง เขายังร้อนใจ
ยิง่ กว่า อยูค่ ณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสีป่ ี เขายืนอยูข่ า้ งหลังเลีย่ วจิง้ ชู
มาโดยตลอด ปล่อยให้นางข่มเหงรังแก ตัวเขาเองเอาแต่ยมิ้ ให้นางอย่าง
อบอุน่ นุม่ นวลอ่อนโยน ให้อภัยในความเอาแต่ใจและความดือ้ รัน้ ของนาง
ทัง้ คูเ่ พียงกินอาหารข้างทางอย่างเรียบง่าย จับจูงมือกันเดินเล่น ในอากาศ
ก็เต็มไปด้วยกลิน่ หอมของความเบิกบานสบายอกสบายใจ
เรื่องราวในอดีตไหลบ่าเข้ามาในใจดุจกระแสน�้ำ
นั่นเป็นค�่ำคืนที่เงียบสงบ ในงานฉลองส�ำเร็จการศึกษานางที่ดื่ม
อย่างสนุกสนานเต็มทีไ่ ด้รบเร้าเขาจะไปดูดาว เขาโอนอ่อนผ่อนตามนาง
เช่นทีเ่ คยเป็นมา ทางหนึง่ ฟังนางพูดจาเหลวไหลไร้สาระ ทางหนึง่ ก็พานาง
ขึน้ ภูเขาหยางติง่ มีเสียงค�ำรามกึกก้องสัน่ สะเทือนจนหูแทบหนวกดังขึน้ นัน่
เป็นโคลนถล่มตามค�ำเล่าลือ เขาเม้มปากแน่น พยายามผลักนางออกจาก
โคลน นางกลับกอดเขาแน่นไม่ยอมปล่อยมือ ชั่วขณะนั้นนางเห็นอย่าง
ชัดเจนว่าในดวงตาที่สิ้นหวังของเขาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้ง คล้าย
ยังมีรอยยิม้ จางๆ เจืออยูด่ ว้ ย นางรูส้ กึ ได้ชดั เจนถึงชีวติ ทีค่ อ่ ยๆ หลุดลอยไป
ทีละน้อยๆ ท่ามกลางเสียงแผดค�ำราม
นางมาอยูท่ นี่ ี่ เขาเล่าอยูท่ ไี่ หน จะคิดถึงนางแบบเดียวกันนีห้ รือไม่
ทัง้ สองเคยสัญญากันไว้วา่ จะอยูด่ ว้ ยกันทุกภพทุกชาติไป ชาติน.ี้ ..เขาจะ
มาหานางหรือไม่
ความทรงจ�ำย้อนกลับไปเมือ่ ชาติกอ่ น เงาร่างของเขาผุดขึน้ มาตรงหน้า
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เลีย่ วจิง้ ชูอย่างชัดเจน หัวใจบีบรัด น�ำ้ ตาร่วงเผาะๆ ลงมา
หญิงสูงวัยที่คอยร้องไห้ตามก็ส่งเสียงโหยไห้ขึ้นมา ยิ่งได้ยินเสียง
ร้องไห้ เลีย่ วจิง้ ชูกย็ งิ่ นึกถึงคนในครอบครัวและเพือ่ นของตนเมือ่ ชาติกอ่ น
นึกถึงความโดดเดี่ยวและความล�ำบากยากแค้นในชาตินี้ จึงถือโอกาส
ปล่อยเสียงร้องไห้โฮออกมาเสียเลย
"สะใภ้สโี่ ปรดระงับความเศร้าโศก" เพียงครูเ่ ดียวหญิงสูงวัยผูค้ วบคุม
พิธกี ารก็เริม่ กล่าวปลอบ "ท่านร้องไห้จนเสียสุขภาพ คุณชายสีท่ อี่ ยูใ่ นยมโลก
จะไม่สงบใจ"
เห็นนางยังคงร้องไห้ หญิงสูงวัยผู้นั้นก็ย่นหัวคิ้ว
การร้องไห้ในห้องโถงที่ตั้งศพก็ต้องมีความพอเหมาะพอควร นาง
เป็นอะไรไปแล้ว
ร้องไห้ไม่หว่ งหน้าตาก็แล้วไปเถิด แต่นถี่ งึ กับยังร้องไม่จบไม่สนิ้ นาง
ไม่หยุดร้อง คนอืน่ ก็ไม่กล้าหยุด นางร้องอย่างเรือ่ ยเปือ่ ยไร้ขนั้ ตอนไม่เหนือ่ ย
คนอืน่ กลับต้องโก่งคอร้องอยูต่ รงโน้น
เห็นเหล่าหญิงสูงวัยทีค่ อยร้องไห้ตามหน้าตาแดงด้วยหายใจไม่สะดวก
เลีย่ วจิง้ ชูกลับไม่มที ที า่ ว่าจะหยุด กลับยิง่ ร้องยิง่ หนัก หญิงสูงวัยผูค้ วบคุม
พิธกี ารร้อนใจจนเหงือ่ ชุม่ ร่าง มองไปทีส่ ะใภ้ทงั้ หลายอย่างขอความช่วยเหลือ
"สะใภ้สี่ระงับความเศร้าโศกด้วย คนตายแล้วไม่อาจฟื้นคืน" เห็น
สะใภ้ใหญ่ไม่ขยับ เฉาเสวีย่ จึงเข้ามากล่าวปลอบ "ท่านร้องไห้จนเสียสุขภาพ
ไม่เป็นไร เกิดมีเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณชายสี่แล้ว ส่งผลกระทบต่อเด็ก
ในครรภ์คงไม่ดแี น่" มองสะใภ้ใหญ่แวบหนึง่ "คุณชายน้อยเนีย่ นจงร่างกาย
ไม่แข็งแรง ก็เพราะตอนนัน้ สะใภ้ใหญ่รอ้ งไห้จนเสียสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อ
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เด็กในครรภ์"
เฉาเสวีย่ พูดออกมาเพียงประโยคเดียวราวกับปิดประตูนำ้� เลีย่ วจิง้ ชู
ถูกท�ำให้ตกใจจนน�้ำตาไหลกลับคืนไป มองเฉาเสวี่ยอย่างท�ำอะไรไม่ถูก
มือแตะไปทีท่ อ้ งน้อยตามสัญชาตญาณ
ไม่กระมัง เพิ่งแต่งงานได้สามวัน
"สะใภ้รองโปรดอย่าถือสา สะใภ้สส่ี ญ
ู เสียความทรงจ�ำแล้ว" เห็นนาง
เสียกิรยิ า ฝูหรงก็ชแ้ี จง "แม้แต่คนในจวนก็ไม่รจู้ กั แล้วเจ้าค่ะ"
เฉาเสวี่ยเบิกตาโตด้วยความตื่นตระหนก มองไปที่สะใภ้ใหญ่
"น้องเฉาเสวี่ยอย่าเพิ่งพูดอะไรส่งเดช" สะใภ้ใหญ่บอกนางอย่าง
ไม่พอใจแวบหนึ่ง "น้องอวิ๋นชูเพิ่งแต่งเข้ามาได้สามวัน ผ้าพรหมจารี*
ไม่ได้ส่งมาที่เรือนหลัก จะมีข่าวมงคลได้อย่างไร"
ผ้าพรหมจารี?
เลีย่ วจิง้ ชูงงงัน จากนัน้ ก็ดใี จ นางเองก็เคยได้ยนิ มา ในสมัยโบราณ
สะใภ้ใหม่แต่งเข้ามา คืนเข้าห้องหอต้องมีผา้ พรหมจารีมามอบให้แม่สามี
ตรวจสอบ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของสะใภ้ใหม่ นางไม่มีผ้าพรหมจารี
เช่นนี้ จะต้องไม่ได้เข้าห้องหอแน่นอน ตอนแต่งงานต่งอ้ายก็ปว่ ยจนเกินจะ
เยียวยาแล้ว
ขณะก�ำลังครุน่ คิด ก็ได้ยนิ เสียงหัวเราะเยาะหยันดังมาจากด้านหลัง
"ได้ยินว่าก่อนสะใภ้สี่จะออกเรือน หน้าประตูจวนหัวหน้าส�ำนัก
ศึกษาหลวงมีผู้คนเดินขวักไขว่ราวกับตลาด ทุกวันนางจะแต่งบทกวี
โคลงกลอน บทประพันธ์ต่างๆ กับเหล่าปัญญาชนผู้มีพรสวรรค์ มาถึง
* ผ้าพรหมจารี หมายถึงผ้าผืนเล็กสีขาวทีใ่ ช้ในคืนวันแต่งงานเพือ่ แสดงพรหมจรรย์ของเจ้าสาวในสมัยโบราณ

40

อวี่ จิ่ ว ฮวา

คุณชายสีก่ ไ็ ม่รเู้ ป็นคนทีเ่ ท่าไรแล้ว มีผา้ พรหมจารีกแ็ ปลกเต็มที"
เลี่ยวจิ้งชูหันหน้ามองตามเสียงไป ก็เห็นพานหมิ่นก�ำลังจีบปาก
จี บ คอพู ด พอเห็ น นางหั น มามองก็ เ บ้ ป ากอย่ า งท้ า ทาย เสี ย งพู ด ยิ่ ง
ไร้ความเห็นอกเห็นใจ "ถ้ามีครรภ์จริง ยังไม่รเู้ ป็นบุตรของใครด้วยซ�ำ้ !"
ไม่มีผ้าพรหมจารี ไม่ใช่ไม่ได้เข้าห้องหอ แต่เป็น...
เลีย่ วจิง้ ชูมเี สียงวิง้ ดังขึน้ มาในสมอง มองไปทีฝ่ หู รงด้วยสัญชาตญาณ
ฝูหรงหน้าแดงหูแดงอยู่นานแล้ว ก�ำลังถลึงตากลมโตสองดวงมองจ้อง
พานหมิน่ ท่าทางกล้าโมโหไม่กล้าพูด เห็นนางมองมาก็พดู ขึน้
"เรื่องการกินการอยู่ของสะใภ้สี่ หมู่ตันเป็นคนจัดการทั้งหมด"
ความหมายของค� ำ พู ด ฝู ห รงคื อ นางก็ ไม่รู ้ เ พราะเหตุ ใ ดจึ ง ไม่มี
ผ้าพรหมจารี
เลีย่ วจิง้ ชูชำ� เลืองตาไปทางสะใภ้ใหญ่อย่างขอความช่วยเหลือ อีกฝ่าย
กลับก�ำลังก้มหน้าผูกสายรัดเอวทีค่ ลายออกเล็กน้อย เลีย่ วจิง้ ชูในใจหนักอึง้
อยูด่ ๆี สะใภ้ใหญ่พดู เรือ่ งผ้าพรหมจารีขนึ้ มา ทีแ่ ท้แล้วมีจดุ ประสงค์อะไร
"ตัวอัปมงคล ดาวหายนะ!" เห็นเลี่ยวจิ้งชูสีหน้าสงบนิ่ง ไม่มีท่าที
อับอายขายหน้า ต่งซูกด็ า่ ออกมา "พีส่ ะใภ้สามพูดถูก พีส่ ถี่ กู ดวงนางข่มตาย"
ความตายของต่งอ้ายเกี่ยวอะไรกับข้า
เขาป่วยจนเหลือวิสยั จะเยียวยาอยูก่ อ่ นแล้ว นางแต่งเข้ามาเพือ่ แก้ดวง
แต่งงานได้สามวันก็ต้องเป็นม่าย คนที่ได้รับความเสียหายอย่างแท้จริง
น่าจะเป็นนางมากกว่ากระมัง ไม่เห็นอกเห็นใจก็แล้วไปเถิด ยังจะบอก
ดวงนางข่มสามี บอกนางชะตาแข็ง เป็นดาวหายนะอีกหรือ!
วันนีห้ ากเอาค�ำว่า 'อัปมงคล' มาโยนไว้ทตี่ วั นางจริง เกรงว่าต่อไป
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คงไม่มวี นั พลิกกลับขึน้ มาได้อกี แล้ว!
เลีย่ วจิง้ ชูมองต่งซูหญิงสาวทีเ่ อะอะโวยวายจะล้มเลิกการแต่งงานผูน้ ี้
ตาไม่กะพริบ คลืน่ ยักษ์พดั โหมอยูใ่ นช่องอก
อากาศรอบตัวพลันตึงเครียดขึน้ มาทันที ในห้องโถงทีต่ งั้ ศพราวกับ
มีคลืน่ ใต้นำ�้ โหมซัดสาด
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4
"ดูความจ�ำของข้าสิ ตอนสะใภ้สแี่ ต่งเข้ามา คุณชายสีล่ กุ จากเตียง
ไม่ไหวตัง้ นานแล้ว ไม่มผี า้ พรหมจารี ย่อมเพราะไม่ได้เข้าห้องหอ" ท่ามกลาง
ความตึงเครียดทีเ่ พียงแตะก็พร้อมจะปะทุ เฉาเสวีย่ ก็ตำ� หนิตนเองออกมา
"ล้วนเป็นเพราะข้าไม่มตี า ปากมากพูดมาก" มองพานหมิน่ กับต่งซูอย่าง
นอบน้อมจริงใจ "สะใภ้สาม คุณหนูสามโปรดไว้หน้าข้าสักหน่อย พูดน้อยลง
สักสองประโยคได้หรือไม่"
"แต่ละคนก็ลว้ นเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่วา่ สิง่ ใดย่อมเปิดอกพูดได้"
พานหมิน่ เลิกคิว้ เรียวงามดุจกิง่ หลิว "ไม่มใี ครมีหน้าตามากไปกว่ากัน!"
"ใครบอกพี่สี่ลุกจากเตียงไม่ไหว สายตาหลายร้อยคู่มองเห็นอยู่
เขาเข้าพิธีกราบไหว้ฟ้าดินด้วยร่างกายที่ยังดีอยู่"
"นัน่ สิ คุณชายสีท่ ยี่ งั ดีๆ อยู่ แต่งงานได้วนั ทีส่ องก็กระอักโลหิต หาก
ไม่ใช่ดวงข่มกันจะเป็นอะไรได้!"
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เฉาเสวีย่ ใบหน้าซีดขาว หมุนตัวกลับไปนัง่ คุกเข่าทีเ่ ดิม ไม่พดู อะไรอีก
ไม่มีคนไกล่เกลี่ยอีก ทุกคนต่างยินดีจะชมเรื่องสนุก ห้องด้านใน
ทีค่ อ่ นข้างเบียดเสียดพลันคึกคักขึน้ มาราวกับเปิดหม้อโจ๊ก* สีหน้าของฝูหรง
ได้เปลีย่ นเป็นมะเขือม่วงไปแล้ว
เหนือความคาดหมาย เลีย่ วจิง้ ชูไม่ได้เสียหน้าจนพานโกรธอย่างทีค่ ดิ
ยิง่ ไม่ได้โต้ตอบด้วยถ้อยค�ำเผ็ดร้อน ราวกับเรือ่ งนีไ้ ม่เกีย่ วกับตน สีหน้านาง
สงบนิง่ ตบๆ แขนฝูหรง แสดงท่าทีให้อกี ฝ่ายหยิบเงินกระดาษมา
รับเงินกระดาษมาแล้ว เลี่ยวจิ้งชูก็คุกเข่าลงข้างกระถางดินเผา
หน้าโลงศพ เผากระดาษอย่างตั้งอกตั้งใจ
ประหนึง่ ฝ่ามือทีฟ่ าดออกไปตีถกู ปุยฝ้าย พวกพานหมิน่ ต่งซูรอ้ งตะโกน
มาครึ่งค่อนวัน ไม่มีคนโต้ตอบก็รู้สึกหมดสนุก ค่อยๆ หยุดปากลง มอง
เลีย่ วจิง้ ชูพลางยิม้ หยัน
เผากระดาษได้พอสมควรแล้ว เลีย่ วจิง้ ชูกโ็ ขกศีรษะให้ตง่ อ้ายสามที
อย่างนอบน้อม แล้วเอ่ยด้วยท่าทางเศร้าอาดูร
"คุณชายสี่ ข้าเคยได้ยนิ ว่าคนตายช่วงแรกๆ ดวงวิญญาณจะเฝ้าอยู่
ข้างกายคนใกล้ชดิ ต้องเจ็ดวันแล้วจึงจะออกจากบ้านไปยมโลก ข้าทราบ
ท่านจะต้องอยูท่ นี่ ี่ เพียงแต่ขา้ มองไม่เห็นท่าน"
ค�ำพูดไม่กปี่ ระโยคท�ำเอาทุกคนขนลุกชันไปทัง้ ร่าง แผ่นหลังเย็นวูบ
แล้วจึงนึกได้วา่ ในเรือนสีไ่ ม่ได้มสี ะใภ้สเี่ พียงคนเดียว ยังมีคณ
ุ ชายสีท่ นี่ อนนิง่
อยูต่ รงนัน้ อีกคน
โถงด้านในเงียบกริบขึ้นมาทันที ได้ยินเพียงเสียงเปลวไฟลุกอยู่ใน
* เปิดหม้อโจ๊ก มาจากส�ำนวน 'เปิดหม้อ' ซึง่ ใช้เปรียบถึงบรรยากาศอึกทึกครึกโครม เหมือนกับน�ำ้ หรือของเหลว
ทีเ่ ดือดพล่านอยูใ่ นหม้อ
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กระถางดินเผากับเสียงพร�่ำร�ำพันเบาๆ ของเลี่ยวจิ้งชูที่ท�ำให้คนขนพอง
สยองเกล้า
"คุณชายสี่ช่างใจร้าย ในเมื่อไม่อาจอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า ไม่อาจ
ปกป้องข้า ไยต้องแต่งข้าเข้ามาด้วย เวลานีท้ า่ นละจากโลกมนุษย์ ทิง้ ข้า
ให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไร้ที่พึ่งพา ถูกคนข่มเหงรังแก" นางเติม
เงินกระดาษลงไปอีกปึก "เดิมข้าคิดจะตามท่านไป แต่ก็จนใจสวรรค์
ไม่ยอมรับ คิดว่าคงเป็นเพราะท่านเห็นว่าในโลกนี้ยังมีบิดามารดาอยู่
ความปรารถนาภายในใจยังไม่ลลุ ว่ ง จึงไม่ยอมให้ขา้ ติดตามท่านไป ข้าจะ
เชือ่ ฟังท่าน ยินดีทนทุกข์ทรมานต่อการพลัดพรากแยกจาก รัง้ อยูใ่ นโลก
ปรนนิบตั บิ ดิ ามารดาแทนท่าน ท�ำหน้าทีแ่ ทนท่านให้ครบถ้วน เพียงแต่...
ร่างของท่านยังไม่ทันเย็น ข้าก็ถูกคนสบประมาทเหยียดหยาม ถูกคนว่า
เป็นดาวหายนะ กระทัง่ ความบริสทุ ธิก์ ถ็ กู ซักถามตัง้ ข้อสงสัย"
พูดมาถึงตรงนี้ สายตาของนางก็กวาดผ่านใบหน้าทุกคนไปช้าๆ
ทีละคน ฉับพลันนั้นในดวงตาที่เยียบเย็นอึมครึมก็มีความน่าสะพรึงกลัว
อย่างบอกไม่ถูกอยู่ขุมหนึ่ง มองจนผู้คนหน้าซีดเผือด ฟันสั่นกระทบกัน
แต่ละคนต่างลนลานก้มหน้า ไหนเลยจะกล้าสบตากับนาง
เลีย่ วจิง้ ชูหยักยกมุมปาก มีรอยยิม้ ทีย่ ากจะสังเกตเห็นผุดขึน้ มาจางๆ
"ไม่เป็นไรหากท�ำให้ความบริสุทธิ์ของข้าด่างพร้อย แต่ท�ำให้ท่าน
ไม่อาจจากไปอย่างสงบสุข ชือ่ เสียงมัวหมองย่อมเป็นความผิดของข้า ข้ารู้
ท่านอยูท่ นี่ ี่ และได้ยนิ ค�ำพูดของข้า ถ้าคุณชายสีป่ วดใจและเวทนาสงสารข้า
ที่ต้องอยู่บนโลกใบนี้อย่างโดดเดี่ยวและล�ำบากยากแค้นตามล�ำพังจริง
เห็นว่าข้าไม่ใช่ดาวหายนะ ยอมรับในความบริสทุ ธิข์ องข้า ก็ขอให้ทา่ นออกมา
45

หมอหญิ ง พลิ ก ธรรมเนี ย ม 1

พูดจาให้ความเป็นธรรมต่อหน้าน้องสามีและพีส่ ะใภ้ทงั้ หลายสักค�ำเถิด!"
เสียงใสเย็นเอ่ยออกมา ในความเศร้ารันทดเจือด้วยความน่าขนพอง
สยองเกล้า เสียงลมหนาวครางครวญพัดกระแทกช่องหน้าต่าง บรรยากาศ
อึมครึมน่าสะพรึงกลัว ท�ำให้คนอกสัน่ ขวัญแขวน ทุกคนมองไปทีต่ ง่ อ้ายด้วย
สัญชาตญาณ
ยังดี เขายังนอนสงบเสงี่ยมไม่ได้ขยับอยู่ที่นั่น เพียงแต่ตะเกียง
ฉางหมิง* ที่ปลายเท้าสั่นไหววูบวาบ เปล่งแสงสีน�้ำเงินริบหรี่
"ขาวก็คือขาว ด�ำก็คือด�ำ จะแสร้งท�ำเป็นผีอะไร"
พอเห็นไม่มีอะไร พานหมิ่นก็ท�ำใจกล้าพูดออกมา ท�ำลายความ
หวาดหวัน่ พรัน่ พรึงทัง้ ห้องโถงด้านใน บรรยากาศทีอ่ มึ ครึมน่าสะพรึงกลัว
ดูสดใสขึ้นมาหลายส่วน ทุกคนต่างถอนหายใจยาว คนที่ใจกล้าหน่อย
ก�ำลังจะเออออตาม ทันใดนั้นเอง ประหนึ่งจะเป็นจริงดังค�ำที่พูดไว้ จู่ๆ
ตรงข้างกระถางดินเผาทีร่ อ้ นผะผ่าวก็เกิดลมพัดหมุนขึน้ พัดจากโต๊ะวาง
ของเซ่นไหว้ไปข้างหน้า พัดจนเงินกระดาษปลิวว่อนไปทั่ว ผ้าม่านขาว
ส่งเสียงพึ่บพั่บ ตะเกียงฉางหมิงที่ปลายเท้าต่งอ้ายยิ่งสั่นไหว เปลวไฟ
สีนำ�้ เงินริบหรีพ่ งุ่ ขึน้ สูง ส่งเสียงฟู่ๆ ราวกับงูพษิ ก�ำลังพ่นพิษ
เพราะลืมหาอะไรทับเงินกระดาษไว้ ทุกคนต่างเบิกตาโตด้วยความ
ตื่นตระหนกตกใจ มองลมที่ก�ำลังพัดหมุน พัดไปทางด้านหลังโต๊ะวาง
ของเซ่นไหว้ พัดเลิกผ้าห่มฟ้าดินตรงศีรษะต่งอ้ายออกราวกับมีความรู้สึก
เผยใบหน้าเขียวคล�ำ้ น่าเกลียดน่ากลัวออกมาให้เห็น
* ตะเกียงฉางหมิง แปลตรงตัวว่าตะเกียงสว่างยาวนาน เป็นโคมหรือตะเกียงที่จุดแล้วอยู่ได้ตลอดทั้งคืน
ไม่มีดับ โดยมากใช้จุดบูชาหน้าพระพุทธรูป และยังนิยมจุดในคืนวันตรุษเข้าสู่วันปีใหม่หรือจุดสักการะ
ในสุสานกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์
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"มารดาเถอะ! คุณชายสี่ส�ำแดงฤทธิ์แล้ว"
"คุณชายสี่โปรดไว้ชีวิต"
"พี่ชายไว้ชีวิตด้วย น้องสาวไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินท่าน น้องสาว
เชื่อแล้วว่าพี่สะใภ้สี่บริสุทธิ์ ต่อไปไม่กล้าพูดจาเหลวไหลแล้ว"
ไม่รใู้ ครเป็นคนกรีดร้องออกมาค�ำแรก บริเวณด้านหน้าทีต่ งั้ ศพพลัน
โกลาหลอลหม่านราวกับหม้อระเบิด ทุกคนคิดจะหนีไปตามสัญชาตญาณ
กลับพบว่าสองขาราวถูกถ่วงด้วยตะกัว่ ถึงกับขยับไม่ได้แม้ครึง่ ก้าว คุกเข่า
อยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นดินเลนไปแล้ว พากันโขกศีรษะราวกับถูกผีบงการ
พูดจาแทบไม่เป็นภาษาวิงวอนให้ตง่ อ้ายอภัย สาบานว่าต่อไปไม่กล้าซักถาม
ตัง้ ข้อสงสัยเรือ่ งความบริสทุ ธิข์ องสะใภ้สอี่ กี แล้ว
หลิว่ เอ๋อร์ทคี่ กุ เข่าอยูด่ า้ นหลังเลีย่ วจิง้ ชูมาโดยตลอดถึงกับเนือ้ ตัวอ่อน
ระทวยเป็นลมหมดสติไป มีหญิงสูงวัยใจกล้าผู้หนึ่งโอบร่างไว้ ร้องเรียก
เสียงดังขึน้ มา
ไม่แปลกทีค่ นเหล่านีจ้ ะหวาดกลัว คนในสมัยโบราณเชือ่ เรือ่ งงมงาย
ลมหมุนทีเ่ กิดขึน้ มาอย่างฉับพลันนีเ้ พียงพอทีจ่ ะท�ำให้คนขนพองสยองเกล้า
แล้ว กอปรกับตอนต่งอ้ายสิ้นลม ทุกคนต่างก็เห็นใบหน้าที่เดิมขาวซีด
มาบัดนีจ้ ๆู่ เปลีย่ นเป็นเขียวคล�ำ้ ย่อมเป็นการบันดาลโทสะแน่นอน หมาย
ออกหน้าแทนสะใภ้สี่ ทุกคนมีหรือจะไม่กลัว
ท่ามกลางความสับสนอลหม่าน ยังคงเป็นสะใภ้ใหญ่ทสี่ ขุ มุ เยือกเย็น
ไม่เห็นเลี่ยวจิ้งชูเคลื่อนไหว นางที่อยู่ห่างจากโต๊ะวางเครื่องเซ่นไหว้
หลายช่วงแขนชั่วแวบเดียวก็ไปยืนอยู่เบื้องหน้าต่งอ้ายแล้ว มือนวลเนียน
ดุจหยกยกขึ้นน้อยๆ ขยับผ้าห่มฟ้าดินที่ตลบออกปิดกลับไป บังใบหน้า
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เขียวคล�ำ้ น่าเกลียดน่ากลัวดวงนัน้ ไว้
ใบหน้าของต่งอ้ายถูกปิดบังไว้ ลมหมุนก็สลายไป ทุกคนต่างอ่อนแรง
ทรุดฮวบลงกับพืน้
เลีย่ วจิง้ ชูไม่ได้เชือ่ เรือ่ งงมงาย นางย่อมไม่เชือ่ ว่าต่งอ้ายจะออกหน้า
แทนหรือส�ำแดงฤทธิจ์ ริง ถึงอย่างนัน้ นางก็ถกู ท�ำให้ตะลึงงันไปเช่นกัน
ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนกลัว แต่เป็นเพราะใบหน้าที่เขียวคล�้ำน่าเกลียด
น่ากลัวดวงนัน้ !
เดิมทีเลีย่ วจิง้ ชูฟงั คนอืน่ พูดมารูส้ กึ ขัดหูยงิ่ เพลิงโทสะลุกโชนอยูใ่ นใจ
นานแล้ว แต่นางก็รู้ เรือ่ งพัวพันถึงความบริสทุ ธิต์ นเอง นางโต้ขอ้ กล่าวหา
ต่อหน้าผูค้ น รังแต่จะยิง่ ทาก็ยง่ิ ด�ำ*
จะอย่างไรนางก็เป็นคนยุคปัจจุบนั เห็นทุกคนรังแกหญิงม่ายตัวคนเดียว
ถึงกับใส่รา้ ยป้ายสีสาดโคลนต่อหน้าต่อตา ในใจก็โกรธยากจะข่มกลัน้ อารมณ์
ไหว แม้จะรูว้ า่ เอ่ยปากโต้แย้งเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ฉลาด แต่กไ็ ม่อยากปล่อยให้
คนเหล่านี้ได้ใจเช่นนี้ ขณะไม่รู้จะท�ำอย่างไรอยู่นั้น นางก็เหลือบไปเห็น
หน้าต่างทางด้านใต้ที่เอากระดาษกรุหน้าต่างออกไปแล้ว จึงพลันเกิด
ประกายความคิด คิดวิธใี ห้คนตายช่วยออกหน้าแทนนางออกมาได้
ว่ากันตามข้อเท็จจริง อุปกรณ์สร้างความอบอุ่นในสมัยโบราณ
ค่อนข้างแย่ ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิที่ยังหนาวเย็นจะไม่เปิดหน้าต่างเร็ว
เช่นนี้ ทว่าห้องที่ตั้งศพจะต่างออกไป ต้องเผาเงินกระดาษ กระดาษใน
กระถางดินเผาไม่อาจขาดช่วง เขม่าควันมากเกินไปย่อมต้องเปิดหน้าต่าง
หน้าต่างมีลมเย็นพัดเข้ามาเสมอ ท�ำให้หญิงสาวนึกถึงภาพยนตร์
* ยิง่ ทาก็ยงิ่ ด�ำ หมายถึงเรือ่ งไม่ดเี มือ่ ถูกเปิดโปงแล้วยิง่ อธิบายแก้ตวั ก็ยงิ่ ไม่นา่ ฟัง ท�ำให้คนสนใจและรูใ้ นเรือ่ งที่
ไม่เคยรูม้ ากขึน้
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ชือ่ ดังของอเมริกาอย่างเรือ่ ง 'พายุหมุน'* ซึง่ พายุหมุนนีเ้ กิดจากกระแสลมร้อน
กับกระแสลมเย็นปะทะกัน
การเผากระดาษตามปกติ เพือ่ ไม่ให้เขม่าควันมากเกินไปและท�ำให้
กระถางดินเผาร้อนมากจนแตกปริ ส่วนใหญ่กจ็ ะใส่เงินกระดาษลงไปใน
กระถางทีละแผ่นๆ แต่เลีย่ วจิง้ ชูไม่ใช่ คล้ายต้องการจะสร้างความอบอุน่
นางเติมกระดาษลงไปในกระถางดินเผาจนเต็ม เผาจนไฟลุกโชน เปลวไฟลุก
สูงเกินคืบ พวกบ่าวไพร่แม้จะเห็นแล้วขัดตา แอบบ่นว่านางใจร้อนเกินไป
แต่นางเป็นภรรยาของผูต้ าย ไว้อาลัยด้วยความเศร้าโศกให้สามีทตี่ ายไป
อยากจะส่งเงินให้มากหน่อย ใครก็ไม่กล้าห้ามปราม
เมือ่ เป็นเช่นนีไ้ ม่นานบริเวณรอบกระถางดินเผาก็รอ้ นขึน้ มา ประจวบ
เหมาะกับลมหนาวขุมหนึง่ พัดเข้ามา ครัน้ แล้วจึงเกิดฉากเช่นเมือ่ ครูก่ อ่ น
ส่วนทีว่ า่ ลมพัดเปิดผ้าห่มฟ้าดินบนใบหน้าต่งอ้ายออก ท�ำให้ทกุ คน
ตืน่ ตระหนกตกใจจนแทบฉีร่ าดนัน้ กลับเป็นความบังเอิญโดยแท้ เลีย่ วจิง้ ชูเอง
ก็คดิ ไม่ถงึ ว่าจะเกิดผลทีเ่ กินความคาดหมายเช่นนี้ ขณะแอบขอบคุณสวรรค์
ทีช่ ว่ ยเหลือ นางก็อดตืน่ ตระหนกตกใจกับใบหน้าของต่งอ้ายไม่ได้
ป่วยด้วยโรคอะไร หลังจากตายไปแล้วจึงท�ำให้ผิวหน้าของคน
เปลี่ยนเป็นเขียวคล�้ำเช่นนี้ได้
พลิกหาในความทรงจ�ำจนทัว่ เลีย่ วจิง้ ชูกค็ ดิ อะไรไม่ออก นางพลัน
รูส้ กึ ว่ามีดวงตาดุจดวงดาวเย็นยะเยือกคูห่ นึง่ ก�ำลังมองจ้องนางอยู่ เลีย่ วจิง้ ชู
มองตอบไปด้วยท่าทีสงบนิง่ กลับเป็นสะใภ้ใหญ่ทกี่ ำ� ลังมองประเมินนาง
อย่างเย็นชา ร่างพลันสัน่ ขึน้ มาโดยไม่รตู้ วั
* 'พายุหมุน' หรือภาพยนตร์เรื่องทอร์นาโดมฤตยูถล่มโลก (Twister) เป็นภาพยนตร์มหากาพย์การผจญภัย
ของอเมริกาในปี 1996 โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
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ช่างเป็นแววตาทีค่ มกริบเยือกเย็นเสียนีก่ ระไร หรือว่านางไม่กลัวผี
ขณะก�ำลังคาดเดาก็มีเสียงร้องตะโกนดังขึ้นมาจากด้านนอก
"บัณฑิตกองอาลักษณ์ ราชบัณฑิตสภาขุนนาง จ้วงหยวน* ปีทสี่ บิ สอง
แห่งฮ่องเต้โม่ตี้ ลูเ่ ซวียน ชือ่ รอง** ลูเ่ หวินฮัน่ มาเคารพศพ!"
ในห้องโถงใหญ่มีเสียงอึงอลดังขึ้นมาทันที มองผ่านผ้าโปร่งบาง
ที่กั้นอยู่ เห็นเพียงบุรุษท่าทางสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคลุมยาวสีคราม
สวมผ้าโพกศีรษะทีท่ ำ� จากผ้าไหมสีเขียว เดินเข้ามาตามทางเดินด้วยท่าทาง
สุขมุ เยือกเย็น
หน้าตาหล่อเหลาคมคายของเขามีดวงตาลึกล�้ำดุจสระน�้ำด�ำมืด
เปล่งประกายสดใส หว่างคิว้ มีกลิน่ อายของความสง่าผ่าเผยแบบปัญญาชน
เลีย่ วจิง้ ชูมองดวงหน้าทีค่ ล้ายเคยรูจ้ กั มาก่อน จิตใจพลันเหม่อลอยไปชัว่ ขณะ
คนผู้นี้คือใคร ไยถึงรู้สึกคุ้นเคยมาก
"สะใภ้สี่ ท่านแต่งให้คณ
ุ ชายสีแ่ ล้ว ยังคงลืมเขาเสียเถิด" ฝูหรงสะกิด
นางเบาๆ "สะใภ้สามก�ำลังจับตามองท่านอยู"่
เลี่ยวจิ้งชูหันหน้ามาด้วยความฉงน "เขาคือใคร"
ฝูหรงเกือบจะกัดลิน้ ตนเองขาด เหตุใดข้าลืมไปเสียได้ สะใภ้สสี่ ญ
ู เสีย
ความทรงจ�ำแล้ว
* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับชั้น เริ่มจาก
ระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด เรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านจะได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบเซียงซื่อ
ในระดับมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวีเ่ หริน ซึง่ ต้องเข้ามาสอบระดับฮุย่ ซือ่ ทีเ่ มืองหลวงเพือ่ ขึน้ เป็นจิน้ ซือ่
ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับจะได้เข้าสอบหน้าพระที่นั่งคือการสอบเตี้ยนซื่อ
เพือ่ คัดเป็นบัณฑิตเอกสามชัน้ ซึง่ บัณฑิตเอกชัน้ หนึง่ มีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน)
ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
** ชาวจีนสมัยโบราณมีชอื่ เรียกขานหลากหลาย โดยทัว่ ไปมี 'นาม (หมิง 名)' คือชือ่ ทีพ่ อ่ แม่ตงั้ ให้แต่กำ� เนิด
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนาม หรือเพิ่มค�ำน�ำหน้า
ให้เหมือนกันในหมู่พี่น้องเพื่อบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากนี้ผู้มีความรู้มีต�ำแหน่งหน้าที่อาจตั้ง 'ฉายา
(เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการ
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"เขาก็คอื คุณชายลู่ เป็นลูกศิษย์ทที่ า่ นอัครเสนาบดีเหยาภาคภูมใิ จ
และเป็นแขกประจ�ำของจวนหัวหน้าส�ำนักศึกษาหลวง" เลีย่ วจิง้ ชูหรีต่ ามอง
แววตาคุกคามคน ฝูหรงจึงตอบไปตามตรง "ท่านกับเขา...ถูกคอกัน...มาก"
แล้วท�ำปากยืน่ บอก "เขากับจวนกัว๋ กงแต่ไรมาไม่เคยไปมาหาสูก่ นั "
"ลูกศิษย์ของอัครเสนาบดีเหยา?"
"อัครเสนาบดีเหยาเป็นบิดาของสะใภ้ใหญ่"
"สะใภ้ใหญ่ถงึ กับเป็นบุตรสาวของอัครเสนาบดี?" เลีย่ วจิง้ ชูองึ้ ตะลึง
"นางชือ่ อะไรหรือ"
มินา่ เล่า สะใภ้ใหญ่ถงึ สุขมุ เยือกเย็นเพียงนี้ จัดการเรือ่ งราวได้อย่าง
ฉลาดเฉียบแหลม สามารถเก็บง�ำความรูส้ กึ ไม่เผยออกมา ไม่ใช่ทา่ ทีแบบ
พานหมิน่ ทีพ่ าลพาโลไม่ฟงั เหตุผล ทีแ่ ท้กเ็ ป็นบุตรสาวของอัครเสนาบดี ไม่รู้
พานหมิน่ เป็นบุตรสาวของผูใ้ ด
"สะใภ้ใหญ่ชื่อเหยาหลัน เป็นบุตรสาวคนรองของภรรยาเอกของ
ท่านอัครเสนาบดีเหยา พีส่ าวแม่เดียวกันของนางคือ..." เห็นลูเ่ ซวียนคุกเข่าลง
ฝูหรงรีบดึงมือนาง "สะใภ้สรี่ บี คารวะตอบเจ้าค่ะ"
เลีย่ วจิง้ ชูโขกศีรษะสามครัง้ ตอบลูเ่ ซวียนผ่านม่านบางทีก่ นั้ อยู่ นับเป็น
การคารวะตอบ
ลู่เซวียนหาได้ลุกขึ้น เขารับเงินกระดาษที่เด็กรับใช้ยื่นส่งให้ ใส่ลง
เผาในกระถางดินเผา ท่องบทกวีเสียงดัง
"แสนอนิจจาต่งอ้าย! โชคร้ายจากไปแต่เยาว์วยั ! ยามมีชวี ติ เป็นอัจฉริยะ
จากไปแล้วเป็นวีรบุรษุ ชีวติ คนแสนสัน้ "
น�้ำเสียงเจ็บปวดรวดร้าวสะเทือนใจดังกังวานไปทั่วห้องโถงใหญ่
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โถงทีต่ งั้ ศพเงียบสงบลงทันที
เลีย่ วจิง้ ชูแอบมองไป ก็สบเข้ากับสายตาของลูเ่ ซวียนทีม่ องมาพอดี
ดวงตาทัง้ สองมองประสานกัน ราวมีไฟฟ้าผ่านร่าง เลีย่ วจิง้ ชูเนือ้ ตัวสัน่ เทา
ความเวทนาสงสารปวดใจและความอบอุ่นจางๆ ที่พรั่งพรูออกมาจาก
ดวงตาคู่นั้นในพริบตาที่สบประสานกัน ท�ำให้นางรู้แล้วว่าเพราะเหตุใด
จึงรูส้ กึ คุน้ เคยมากเพียงนัน้
ดวงตาทีล่ กึ ล�ำ้ เปีย่ มไปด้วยความรูส้ กึ คูน่ คี้ ล้ายคลึงกันมากกับดวงตา
ของเขาเมื่อชาติก่อน ชั่วขณะนั้นเลี่ยวจิ้งชูรู้สึกว่าคนทั้งห้องโถงที่ตั้งศพ
ต่างได้ยนิ เสียงหัวใจเต้นของนาง ริว้ แดงค่อยๆ ผุดขึน้ มาทีส่ องข้างแก้ม
"ฮึ บอกแล้วว่านางเป็นพวกมีนิสัยเหมือนน�้ำ*!"
เห็นเลีย่ วจิง้ ชูกบั ลูเ่ ซวียนส่งสายตาให้กนั ใบหน้าแดงซ่าน พานหมิน่
ก็พดู จากระทบกระเทียบขึน้ มาอีก ต่งซูกพ็ ลอยแค่นเสียงหัวเราะตามมา
"นั่นสิ ปกติเขากับจวนของเราไม่เคยไปมาหาสู่กัน ปีที่แล้วยังแต่ง
บทกวีถากถางพีส่ ที่ กี่ องอาลักษณ์อยูเ่ ลย ชัว่ พริบตาเดียวก็แต่งค�ำไว้อาลัย
ทีเ่ ศร้าสะเทือนใจเช่นนีอ้ อกมา อยากดึงดูดความสนใจจากใครกัน ผี..."
ค�ำพูดออกมาได้ครึ่งหนึ่งก็สบเข้ากับสายตาเยียบเย็นคมกริบของ
เลีย่ วจิง้ ชูเข้า ต่งซูอดเนือ้ ตัวสัน่ ไม่ได้ เสียงพลันขาดห้วงหายไปอย่างฉับพลัน
นางนึกได้ว่าต่งอ้ายยังนอนอยู่ที่นั่น
พานหมิ่นและต่งซูก้มหน้าลง คนอื่นๆ ย่อมไม่กล้าส่งเสียงอยู่แล้ว
เห็นทุกคนสงบปากลง เลี่ยวจิ้งชูแอบกัดฟันอยู่เงียบๆ
นางไม่ใช่หญิงที่ยอมพลีชีพเพื่อครองพรหมจรรย์ นางรู้จักปรับตัว
* เป็นค�ำเปรียบเปรย หมายถึงผู้หญิงหลายใจ เปลี่ยนแปลงง่าย เอาแน่เอานอนไม่ได้ ไหลไปเรื่อยเหมือนน�้ำ
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ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ถ้านางทะลุมิติมาและถูกลิขิตให้แต่งงานเป็น
สามีภรรยากับต่งอ้าย นางก็จะไม่บน่ ว่า จะจัดการงานการในเรือนอย่างดี
ถึงแม้จะไม่มคี วามรักต่อกัน ขอเพียงสองคนดูแลกัน เคารพและให้เกียรติกนั
ย่อมใช้ชวี ติ ทีเ่ หลืออยูอ่ ย่างสงบสุขได้
ทว่าเวลานีค้ นเพียงคนเดียวทีส่ ามารถปกป้องดูแลนาง บังลมบังฝน
ให้นางได้จากโลกนีไ้ ปแล้ว สิง่ ทีท่ งิ้ ไว้ให้นางกลับเป็นค�ำใส่รา้ ยป้ายสี เวลานี้
เลีย่ วจิง้ ชูเข้าใจอย่างลึกซึง้ แม้นางจะมีฐานะสูงส่งเป็นถึงสะใภ้ของจวนแห่งนี้
เป็นบุตรสาวภรรยาเอกของหัวหน้าส�ำนักศึกษาหลวง เป็นบัณฑิตหญิง
ผูย้ อดเยีย่ มแห่งยุคของเมืองหลวนเฉิง แต่ในเรือนลึกของจวนแห่งนี้ เพราะ
สามีของนางได้ตายไป นางจึงเป็นหญิงทีไ่ ร้ทพี่ งึ่ พาแล้ว
ยังดี ท่านน้าหลวนมารดาของร่างนีอ้ ยูใ่ นจวน นางจะต้องหว่านล้อม
ให้ตนกลับไปครองความเป็นม่ายทีจ่ วนหัวหน้าส�ำนักศึกษาหลวงให้ได้
ไม่ว่าอย่างไรจวนกั๋วกงแห่งนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้ว!
เสียงพูดดังๆ เบาๆ บางครัง้ ก็แผ่วหายของลูเ่ ซวียนคล้ายเพลงพร�ำ่ ร�ำพัน
บทหนึ่ง ดังแทรกผ่านม่านบางสลัวเลือนรางวนเวียนไปทั่วโถงด้านใน
ฉับพลันนัน้ คล้ายได้แปรเปลีย่ นไปเป็นบทเพลง 'หงส์วอนรัก'* ทีม่ ที ว่ งท�ำนอง
อันงดงามอย่างมหัศจรรย์ แววตาของเลีย่ วจิง้ ชูคอ่ ยๆ ลึกล�ำ้ ขึน้ มา...
ดวงตาคู่นั้นต้องเป็นดวงตาของเขาแน่นอน เขามาหาข้าแล้ว ข้า
จะผูกบุพเพในกาลก่อนกับเขาต่อไป! ลมหนาวหอบหนึง่ จูโ่ จมมา เลีย่ วจิง้ ชู
ตัวสัน่ สะท้านขึน้ มาทันที หันไปมองตะเกียงฉางหมิงตรงปลายเท้าต่งอ้าย
ทีป่ ระเดีย๋ วมืดประเดีย๋ วสว่างตามจิตใต้สำ� นึก
* หงส์วอนรัก หรือหงส์ผู้จีบหงส์เมีย (เฟิ่งฉิวหวง) เป็นชื่อเพลงพิณในสมัยฮั่น

53

หมอหญิ ง พลิ ก ธรรมเนี ย ม 1

ต่งอ้ายก�ำลังต�ำหนิข้าอยู่หรือ
ฟังเสียงฟูๆ่ ราวกับงูพน่ พิษนัน่ เลีย่ วจิง้ ชูหยักยกมุมปากจางๆ ยิม้ เยาะ
ตนเอง
สามีร่างยังไม่ทันเย็น นางก็คิดเรื่องแต่งงานใหม่ในห้องโถงตั้งศพ
แล้ว นับแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบนั ไม่รใู้ ช่มนี างเป็นคนแรกหรือไม่
แต่ถ้าไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้ นางยังจะท�ำสิ่งใดได้
เบือ้ งบนมีแม่สามีทคี่ ดิ จะวางยาพิษให้นางเป็นใบ้ เบือ้ งล่างมีนอ้ งสามี
ทีป่ ากคมชอบเหน็บแนมอย่างเจ็บปวด บรรดาสะใภ้ดว้ ยกันแต่ละคนก็ดลู กึ ลับ
มีเลศนัยเข้าใจยาก ยังมีพสี่ ามีจอมเจ้าชูท้ คี่ อยจ้องนางตาเป็นมันอีกคน
ประตูคฤหาสน์หลังใหญ่ที่มืดทะมึนเช่นนี้ จะให้นางที่เป็นคนใน
สมัยปัจจุบันซึ่งไม่มีความรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยโบราณ
แม้แต่น้อย...มีชีวิตรอดอยู่ได้อย่างไร
ถ้าเป็นไปได้ นางก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้น

54

อวี่ จิ่ ว ฮวา

5
ปารมิตา...ปารมิตา*
ไม่ได้!
โอม มณีปัทเม ฮุม**
ยังคงไม่ได้!
เอาใหม่ เซซามี! จงเปิด! เซซามี! จงเปิด***
เช้าขึน้ มาเลีย่ วจิง้ ชูกไ็ ด้ลองท่องคาถาต่างๆ ทีน่ างเคยได้ยนิ ได้ฟงั มา
เมือ่ ชาติกอ่ น ท่องจบแล้วจบเล่า แต่ยงั คงอ่านหนังสือทีว่ างอยูต่ รงหน้าไม่ออก
สักตัว พิณโบราณยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึง ค้นหาในความทรงจ�ำอย่างละเอียดมาแล้ว
รอบหนึง่ นางก็ยงั คงเค้นแรงบันดาลใจไม่ออกแม้ครึง่ ส่วน แต่งบทกวีออกมา
ไม่ได้สกั ประโยคเดียว
* ปารมิตา (Paramita) หรือบารมี ในภาษาบาลีหมายถึงความสมบูรณ์แบบ
** เป็นภาษาสันสกฤต คือค�ำภาวนาหรือคาถาหัวใจของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสตั ว์ คนจีนเรียกเจ้าแม่กวนอิน
(กวนอิม)
*** 'เซซามี จงเปิด' เป็นรหัสในการเปิดถ�้ำโจรจากเรื่อง 'อาลีบาบากับโจร 40 คน' ในเรื่องอาหรับราตรี
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คาถาศักดิส์ ทิ ธิเ์ หล่านี้ สุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงต�ำนานเล่าขานอย่างหนึง่
เท่านัน้ !
เลี่ยวจิ้งชูยกเท้าเตะพิณโบราณ เอาหนังสือโยนออกไป หน้าม่อย
คอตก ในทีส่ ดุ ตอนนีน้ างก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ ร่างร่างนีน้ อกจากความงาม
และความอ่อนแอแล้ว ความปราดเปรือ่ งและทักษะทีไ่ ม่มใี ครเทียบได้นนั้
ไม่ได้ทงิ้ ไว้ให้นางแม้แต่นอ้ ย
แคว้นหลวนเลือ่ มใสศรัทธาในศาสตร์ตวั อักษร ไม่ตอ้ งพูดถึงคุณหนู
ตระกูลใหญ่ กระทั่งสาวใช้บางคนที่พอจะมีหน้ามีตา หญิงสาวในส�ำนัก
นางโลมเปิดปากออกมาก็ยงั เป็นโคลงกลอน แต่นางกลับท�ำอะไรไม่เป็นเลย
ให้บังเอิญต้องมาอยู่ที่แคว้นหลวน ยังต้องทูนต�ำแหน่ง 'บัณฑิตหญิง
ผูย้ อดเยีย่ มแห่งยุค' ไว้บนศีรษะอีก จะให้นางเผชิญหน้ากับการตรวจสอบ
เปรียบเทียบทีท่ ยอยกันมาอย่างไม่ขาดสายได้อย่างไร
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื ลูเ่ ซวียนเป็นปัญญาชนทีม่ ชี อื่ เสียงของแคว้นหลวน
นางกลับไม่รหู้ นังสือแม้แต่ตวั เดียว เช่นนีจ้ ะให้นางไปผูกบุพเพในกาลก่อน
ได้อย่างไร จะให้นางทนแบกรับความรูส้ กึ เช่นนีไ้ ด้อย่างไร
"ในยาต้มหมาหวง* ใส่อบเชย เมล็ดซิง่ ชะเอมลงไปด้วยทัง้ สีอ่ ย่าง"
เลี่ยวจิ้งชูหลับตา ท่องออกมาอยู่เป็นนาน สูตรยาต้ม ต�ำรายา
คัมภีรห์ วงตีเ้ น่ยจิง** ทีเ่ รียนมาเมือ่ ชาติกอ่ นยังจ�ำได้ไม่ลมื ยังคงท่องออกมา
ได้อย่างไหลลืน่
ทว่าท�ำเรื่องเหล่านี้ได้มีประโยชน์อะไร
* หมาหวง หรือต้นเอฟีดรา (Ephedra) ของจีน เป็นไม้พุ่มเตี้ย ล�ำต้นเล็กยาวน�ำมาตากแห้งใช้ท�ำยา
** คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง เป็นต�ำราที่ฮ่องเต้หวงตี้บันทึกไว้เมื่อสองพันกว่าปีก่อน โดยอ้างอิงเกี่ยวกับการรักษา
และเป็นพื้นฐานการแพทย์แผนจีนที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน
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ในแคว้นหลวนแพทย์ถกู จัดเป็นอาชีพชัน้ ต�ำ่ ทัง้ เก้า ฐานะของแพทย์
ต�ำ่ ต้อยมาก อีกทัง้ สตรีไม่อาจเป็นแพทย์ นึกถึงเรือ่ งเหล่านีเ้ ลีย่ วจิง้ ชูกท็ อ้ แท้
หมดอาลัยตายอยาก
"สะใภ้สี่ นี่ท่านท�ำอะไรของท่าน" ฝูหรงผลักประตูเข้ามา เห็น
ข้าวของระเกะระกะก็อดร้องออกมาไม่ได้ "พิณตูโ๋ ยว* เป็นผลงานชิน้ เอก
ของท่านอาจารย์จงหลี ใช้ไม้โบราณที่มีค่ายิ่งกว่าทองค�ำและหยกชั้นเลิศ
เกรงว่าในแคว้นหลวนคงหาชิน้ ทีส่ องไม่ได้อกี แล้ว" ฝูหรงอุม้ พิณขึน้ มาพลาง
บ่นว่า "บ่าวทราบว่าท่านอารมณ์ไม่ดี ไม่วา่ อย่างไรก็ไม่อาจระบายอารมณ์
กับพิณ ไม่พูดถึงเรื่องล�้ำค่าหายาก เพียงพูดถึงเรื่องคุณชายลู่ไม่รู้ต้อง
สิ้นเปลืองก�ำลังและสติปัญญาไปเท่าไร หมดเปลืองเงินไปจ�ำนวนมาก
กว่าจะได้มา ท่านก็ไม่ควรท�ำให้เขาผิดหวังแล้ว"
"คุณชายลู่?" เลี่ยวจิ้งชูชะงักไป "พิณนี่...เขาเป็นคนมอบให้หรือ"
นึกถึงความรูส้ กึ ลึกล�ำ้ ในดวงตาคูน่ น้ั เลีย่ วจิง้ ชูกร็ สู้ กึ อุน่ วาบขึน้ ในใจ
"คุณชายลูบ่ อก พิณคันนีน้ อกจากท่านแล้ว คนอืน่ ไม่สามารถใช้ได้"
ฝูหรงเช็ดถูพิณตู๋โยวอย่างระมัดระวังแล้วบ่นต่อ "เพราะกลัวคุณชายสี่
จะหวาดระแวง ตอนนั้นท่านน้าบอกไม่ให้ท่านเอามาด้วย ท่านก็ร้องไห้
โวยวายจะเอามา"
"อย่าวางไว้ตรงนั้นเลย เก็บไปเถิด"
"สะใภ้สี่ นี่..."
นี่เป็นของรักที่สุดของท่าน เหตุใดจึงบอกให้เก็บไปเล่า
ฝูหรงยังจ�ำได้วา่ พอสะใภ้สแี่ ต่งงานเข้ามาวันทีส่ อง นางก็ให้คนยกมา
* พิณตู๋โยว หนึ่งในสิบพิณโบราณที่มีชื่อเสียงของจีน ท�ำขึ้นในสมัยถัง ท�ำจากไม้ถง ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์มณฑลหูหนาน
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วางไว้ในห้องนอนแล้วดีดบรรเลง คุณชายสีห่ น้าตาเศร้าหมองเหม่อลอย
จากนัน้ ก็กระอักโลหิต วันทีส่ ามก็จากโลกนีไ้ ปตลอดกาล ต่างรูว้ า่ พิณคันนี้
ลู่เซวียนเป็นคนมอบให้ ด้วยเหตุนี้ในจวนจึงเล่าลือกันไปทั่วว่าสะใภ้สี่
ไม่บริสทุ ธิ์ มีความสัมพันธ์กบั ลูเ่ ซวียนตัง้ แต่กอ่ นแต่งงาน ท�ำให้คณ
ุ ชายสี่
โมโหตาย เป็นดาวหายนะ
คิดไม่ถึงว่ามาบัดนี้คุณชายสี่จากไปแล้ว นางกลับจะให้เก็บพิณ
ฝูหรงพูดออกมาได้ครึง่ เดียวก็กลืนค�ำพูดทีเ่ หลือกลับลงไป เก็บก็ดแี ล้ว สตรีที่
ครองพรหมจรรย์ไม่สมควรพบเห็นสิง่ นีม้ ากทีส่ ดุ เรือ่ งพวกนัน้ สมควรลืมไป
ให้หมดนานแล้ว
"พรุง่ นีท้ า่ นน้าหลวนจะกลับแล้ว สะใภ้สไี่ ปดูหน่อยเถิดเจ้าค่ะ" ฝูหรง
เก็บพิณแล้วก็ประคองเลีย่ วจิง้ ชูมานัง่ ทีห่ น้าคันฉ่อง "นางกลับไปครัง้ นี้ ต่อไป
กว่าจะได้พบกันอีกก็ไม่รเู้ มือ่ ไรแล้ว"
"เหตุใดจึงเงียบเชียบเช่นนี"้ เลีย่ วจิง้ ชูมองฝูหรงทีก่ ำ� ลังหวีผมแต่งตัว
ให้นางจากในคันฉ่องแล้วเอ่ยถาม "เช้าตรูเ่ ช่นนี้ ไปไหนกันหมด"
"ตัง้ แต่หลิว่ เอ๋อร์เป็นลมวันนัน้ นายหญิงใหญ่กเ็ รียกตัวไป จนป่านนี้
ก็ยงั ไม่ได้กลับมาเลยเจ้าค่ะ วันนีท้ หี่ อ้ งโถงตัง้ ศพจะรือ้ ฉากผ้าม่าน อิงเอ๋อร์
ไปช่วยตัง้ แต่เช้าแล้ว"
"อ้อ..." เลีย่ วจิง้ ชูพยักหน้า "เจ้า...รูห้ รือไม่วา่ หมูต่ นั ตายได้อย่างไร"
"นายหญิงใหญ่บอกนางฆ่าตัวตายตามนาย" เอ่ยถึงหมู่ตัน ฝูหรง
ก็ขอบตาแดงเรือ่ ขึน้ มา "บ่าวกลับได้ยนิ หงกูทอี่ ยูท่ ะเลสาบลัว่ เยีย่ นบอก นาง
มองจากทีไ่ กลเห็นท่านกับคุณชายสามพูดคุยกันอยู่ จากนัน้ ไม่รเู้ พราะเหตุใด
ท่านก็ตกลงไปในน�้ำแล้ว ได้ยินหมู่ตันร้องให้คนช่วย พอนางเงยหน้าขึ้น
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มองไปก็เห็นหมูต่ นั ถูกคุณชายสามผลักตกน�ำ้ ไป"
คุณชายสาม!
ชายหนุ่มรูปงามที่ห้องโถงตั้งศพผู้นั้น
นึ ก ไม่ ถึ ง ว่ า หมู ่ ตั น จะถู ก เขาท� ำให้ ต าย ไยจึ ง โหดเหี้ ย มเพี ย งนี้
เพราะอะไรเขาต้องท�ำร้ายนางกับหมู่ตันด้วย
นึกถึงแววตาเปิดเผยชัดแจ้งที่เห็นในห้องโถงตั้งศพ เลี่ยวจิ้งชูก็
ใจสัน่ สะท้าน คล้ายคว้าจับอะไรได้ ค�ำตอบแค่เรียกก็จะออกมา แต่กลับ
ไม่กล้าคิดต่อไป
"หงกูไม่ได้ยนิ ว่าข้ากับคุณชายสามพูดเรือ่ งอะไรกันหรือ" เห็นฝูหรง
สัน่ ศีรษะ เลีย่ วจิง้ ชูหนั ไปสัง่ ก�ำชับ "ตอนค�ำ่ เจ้าเอาเงินติดตัวไปสักหน่อย
หาวิธเี รียกนางมา จ�ำไว้ อย่าให้ใครเห็นเป็นอันขาด"
ฝูหรงสีหน้าหม่นขรึม "บ่าวในใจนึกสงสัย หลายวันก่อนจึงไปหานาง
จึงพบว่าคนทีท่ ะเลสาบลัว่ เยีย่ นถูกเปลีย่ นไปหมดแล้ว"
"เปลีย่ นแล้ว?!" เลีย่ วจิง้ ชูตะลึงงัน "เจ้าไม่ได้ถามดูหรือว่าพวกนาง
ไปทีใ่ ดกัน"
"บ่าวถามแล้วเจ้าค่ะ คนทีท่ ะเลสาบลัว่ เยีย่ นล้วนมาใหม่ ถามอะไร
ก็ไม่รสู้ กั เรือ่ ง คนอืน่ ๆ พอได้ยนิ ชือ่ หงกู สีหน้าก็แปรเปลีย่ นทันที ไม่พดู ไม่จา
ก็หมุนตัวเดินหนีไปเลย" ฝูหรงชายตามองไปทีป่ ระตู แล้วลดเสียงเบาลง
"บ่าวสงสัยว่าวันนัน้ ท่านหาได้ฆา่ ตัวตายไม่"
"ถ้าเป็นเช่นนี้ นอกจากคุณชายสามแล้ว ในจวนก็ไม่มใี ครรูเ้ รือ่ งนีแ้ ล้ว?"
"บางที..."
พูดมาได้ครึ่งหนึ่ง จู่ๆ ฝูหรงก็ปิดปากเงียบ
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"บางทีอะไร"
เลี่ ย วจิ้ ง ชู แ ววตาเย็ น ยะเยื อ ก ฝู ห รงตั ว สั่ น สะท้ า น มื อ ชะงั ก
การเคลื่อนไหว
"บางทีคณ
ุ ชายเจียงน่าจะรูเ้ หตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงเจ้าค่ะ" จูๆ่ ฝูหรง
ก็เงยหน้า น�ำ้ เสียงร้อนรนขึน้ มา "คนผูน้ หี้ น้าซือ่ ใจเหีย้ ม ทัง้ ยังเจ้าเล่ห์ ท่าน
อย่าได้ไปยุง่ วุน่ วายกับเขาเด็ดขาด"
"คุณชายเจียง?" เลีย่ วจิง้ ชูหมุนตัวมามองฝูหรง "ได้ยนิ ว่าเขาเป็นคน
ช่วยข้าไว้"
"นายท่านกับนายหญิงใหญ่มอบรางวัลให้แล้ว ก็แค่ทปี่ รึกษาคนหนึง่
ท่านไม่ตอ้ งไปขอบคุณเป็นการพิเศษหรอกเจ้าค่ะ"
"ที่ปรึกษา?"
"ดูความจ�ำของบ่าวสิ ลืมไปอีกแล้วว่าท่านสูญเสียความทรงจ�ำ" ฝูหรง
เอามือตบหน้าผาก "คุณชายเจียงผูน้ นี้ ามว่าเจียงเสียน เดิมเป็นท่านโหว
แห่งแคว้นหลี สองปีกอ่ นหลบออกจากแคว้นหลี ถูกกองทหารรักษาพระองค์
ไล่ลา่ สังหาร ตอนจนตรอกหมดทางไปก็ได้นายท่านช่วยไว้"
แคว้นหลี?
เลี่ยวจิ้งชูนิ่งอึ้ง หรือว่าในห้วงมิตินี้นอกจากแคว้นหลวนแล้ว ยังมี
แคว้นอื่นอีก
"แคว้นหลีอยู่ที่ใด"
เห็นนางแม้แต่เรือ่ งนีก้ ล็ มื แล้ว ฝูหรงรูส้ กึ เศร้าใจขึน้ มา หันไปรินน�ำ้ ชา
ถ้วยหนึ่งยกมาให้ อธิบายอย่างใจเย็น "มีแม่น�้ำหลวนกั้นอยู่ แคว้นหลี
อยูท่ างเหนือของแคว้นหลวน" แล้วเสริมขึน้ "ยังมีแคว้นชือ่ อีกแคว้นหนึง่
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เป็นแคว้นทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในบรรดาสามแคว้น ตัง้ อยูท่ างตอนล่างของแม่นำ�้ หลวน
เพียงครอบครองดินแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งเท่านั้น ต่อไป
ถ้าสะใภ้สี่ออกไปข้างนอก อย่าได้พูดออกไปเป็นอันขาดว่ากระทั่งเรื่องนี้
ก็จำ� ไม่ได้"
ด้วยกลัวว่านางจะเป็นที่ขบขันต่อหน้าผู้คน ฝูหรงจึงบอกเล่าถึง
สภาพการณ์ของแคว้นทั้งสามอย่างมีน�้ำอดน�้ำทน
แคว้นหลีตา่ งจากแคว้นหลวน เป็นแคว้นทีน่ ยิ มฝึกวรยุทธ์กนั อย่าง
กว้างขวาง นักรบได้รบั การยกย่องว่าองอาจห้าวหาญ ในหมูช่ าวบ้านมีคำ� พูด
ทีพ่ ดู สืบต่อกันมาประโยคหนึง่ 'อยูแ่ คว้นหลีอย่าลงไม้ลงมือ อยูแ่ คว้นหลวน
อย่าเอ่ยปาก' ความหมายก็คือถ้าท่านไปถึงแคว้นหลีก็อย่าได้มีเรื่อง
ลงไม้ลงมือกับผู้อื่นเด็ดขาด ยากจะบอกได้ว่าคนที่อยู่ตรงข้ามกับท่าน
ไม่ใช่ยอดฝีมอื ในยุทธภพ เพียงหมัดเดียวก็อาจซัดท่านจนฟันร่วงเต็มพืน้
มาถึงแคว้นหลวน ถ้าไม่มคี วามสามารถติดตัวอยูบ่ า้ ง ก็อย่าวิพากษ์วจิ ารณ์
เรือ่ งบทกวีโคลงกลอน ทีน่ นั่ เด็กสามขวบก็ขบั โคลงกลอนได้แล้ว
แคว้ น หลวนยึ ด ครองพื้ น ที่ ท างตอนใต้ ที่ มี ดิ น และทรั พ ยากร
อุดมสมบูรณ์อยูเ่ พียงแคว้นเดียว แบ่งเขตการปกครองกับแคว้นหลีทนี่ ยิ ม
ฝึกวรยุทธ์โดยมีแม่นำ�้ เป็นตัวก�ำหนด สามารถยืนตระหง่านมาได้สองร้อยปี
โดยไม่เสือ่ มถอย ก็ดว้ ยอาศัยช่องเขาปากมังกรบริเวณต้นน�ำ้ ของแม่นำ�้ หลวน
ทีม่ ชี ยั ภูมเิ ต็มไปด้วยอันตรายเป็นหลัก สถานทีแ่ ห่งนัน้ ได้รบั การเรียกขานว่า
'หนึง่ คนขวาง ด่านหมืน่ คนก็ขา้ มผ่านมาไม่ได้'
ทีแ่ ท้ทนี่ ถี่ งึ กับมีสามแว่นแคว้นด้วยกัน ไม่รอู้ กี สองแคว้นเป็นอย่างไร
จะให้ความส�ำคัญกับแพทย์หรือไม่
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เลี่ยวจิ้งชูกุมถ้วยชาที่เริ่มเย็นแล้ว ดวงตาสว่างวาบขึ้นดุจดวงดาว
"แล้ว..." นางยืน่ ถ้วยชาให้ฝหู รง "เพราะเหตุใดเขาต้องหนีออกจาก
แคว้นหลี"
"ไม่ทราบเจ้าค่ะ สะใภ้สไี่ ม่ตอ้ งไปสนใจเขาหรอก" ฝูหรงสัน่ ศีรษะ "เขา
ไม่เพียงเป็นขุนนางทรยศคนหนึง่ ยังเป็นพวกชอบดืม่ สุรามัวเมาในโลกีย์
เป็นแขกประจ�ำของส�ำนักนางโลมต่างๆ ได้ยินว่าซูชิงเหลียนหญิงงาม
อันดับหนึง่ แห่งส�ำนักนางโลมหลิงหลงก็ถกู เขาเหมาตัวมาโดยตลอด บัณฑิต
ของแคว้นหลวนต่างด่าทอเขา" ฝูหรงหมุนตัวไปเติมน�ำ้ ชาร้อนถ้วยหนึง่ พลาง
ยืน่ ส่งให้ "ท่านสูญเสียความทรงจ�ำแล้ว เขากับคุณชายสามในจวนเรา และ
สวินเหลียนบุตรชายแม่ทพั ใหญ่มชี อื่ เสียงโด่งดังเรือ่ งความหลงระเริง ได้รบั
การเรียกขานว่า 'สามเสเพลแห่งเมืองหลวนเฉิง' "
เลี่ยวจิ้งชูขมวดคิ้ว
เขาช่วยชีวติ นางไว้ เดิมในใจมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ เขาอยูส่ ว่ นหนึง่ แล้ว
ไม่คดิ ว่าจะเป็นบุคคลทีแ่ ย่เพียงนี้ ในเมือ่ ต่งกัว๋ กงกับนายหญิงใหญ่ออกหน้า
ให้แล้ว นางไม่ขอบคุณก็ไม่เป็นไร
"เขาประพฤติตนเลวร้ายมากมายเช่นนี้ นายหญิงใหญ่ถึงกับยังรับ
ตัวเขาไว้ ในจวนมีแต่คนบอบบางก็ไม่กลัว?"
"ใครว่าไม่กลัวล่ะเจ้าคะ สะใภ้สามเอะอะโวยวายทุกวันบอกเขา
พาคุณชายสามเสียคน จะให้นายหญิงใหญ่ไล่เขาไปเสีย แต่กถ็ กู นายท่าน
ขวางไว้ ดีที่เขาเป็นกระต่ายไม่กินหญ้าข้างรัง* ไม่เหมือนคุณชายสาม
คนในจวนขอเพียงมีรปู โฉมงดงามอยูห่ ลายส่วน ถูกเขาพึงพอใจเข้าเป็นต้อง
* กระต่ายไม่กนิ หญ้าข้างรัง เป็นค�ำเปรียบเปรย หมายถึงไม่ทำ� เรือ่ งเลวในพืน้ ทีข่ องตน คล้ายสุภาษิตไทยทีว่ า่
'สมภารไม่กินไก่วัด'
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ไปตอแยด้วย"
"เพราะเหตุใดนายท่านจึงอยากรั้งเขาไว้"
"เห็นบอกให้เขาอยูส่ อนวรยุทธ์ให้คณ
ุ ชายหลายท่าน" ฝูหรงเอ่ยเตือนขึน้
"วันหน้าถ้าท่านเห็นเขากับคุณชายสามจะต้องเดินอ้อมหลบไปเสีย!"
เลี่ยวจิ้งชูพยักหน้า เรื่องของแคว้นหลีนางสืบถามจากคนอื่นก็ได้
ไม่จ�ำเป็นต้องไปตอแยกับคนเสเพลผู้นั้น นางตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่า
จะกลับจวนสกุลหลวน คิดว่าคงไม่ต้องเจอคนผู้นี้อีก
"เจ้ากับหมูต่ นั ..." นึกถึงเรือ่ งผ้าพรหมจารีทโี่ ต้เถียงกันในห้องโถงตัง้ ศพ
เลี่ยวจิ้งชูถามขึ้น "ต่างเป็นสาวใช้ที่ติดตามมากับการแต่งงาน เหตุใดจึง
มีเพียงนางทีจ่ ดั การเรือ่ งการกินอยู"่
"หลิว่ เอ๋อร์เป็นคนทีน่ ายหญิงใหญ่มอบให้ อิงเอ๋อร์เป็นคนทีส่ ะใภ้ใหญ่
มอบให้ ล้วนก�ำหนดไว้แล้วให้เป็นสาวใช้หอ้ งข้าง* เพียงรอท่านแต่งเข้ามาแล้ว
ก็จะท�ำพิธเี ปิดหน้า** ฐานะสูงกว่าบ่าว" ฝูหรงบิดผ้าเช็ดหน้าในมือเต็มแรง
ดวงตาเต็มไปด้วยความรูส้ กึ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม "โดยเฉพาะหลิว่ เอ๋อร์
ผูน้ นั้ คุณชายสีไ่ ม่อาจอยูห่ า่ งจากนางแม้ชวั่ ขณะ ท่านก็ใจกว้างมีเมตตา
จึงให้บา่ วไปอยูข่ า้ งนอก"
ใจกว้างมีเมตตาหรือโง่เขลาอย่างที่สุดกันแน่
บ้านแม่สามีเตรียมอนุไว้แล้วถึงสองคน ไม่พดู ถึงว่าควรแสดงอ�ำนาจ
ข่มขวัญ กลับยกย่องขึน้ มา นึกถึงหลิว่ เอ๋อร์ผมู้ รี ปู ร่างหน้าตาละม้ายเหยาหลัน
* สาวใช้หอ้ งข้าง เป็นค�ำเรียกภรรยาบ่าวซึง่ ไม่ได้รบั การยกย่อง โดยมากรับไว้กอ่ นรับอนุภรรยาหรือแต่งภรรยาเอก
พักอยูใ่ นห้องข้างทีท่ ะลุกบั ห้องนอนหลักของเจ้านายเพือ่ สะดวกในการปรนนิบตั ติ อนกลางคืน จึงเป็นทีม่ าของ
ชือ่ ดังกล่าว
** เปิดหน้า หมายถึงการใช้ดา้ ยถอนขนอ่อนบริเวณหน้าผากและจอนผม เป็นวิธเี สริมความงามอย่างหนึง่ ของ
หญิงจีนโบราณ และเป็นธรรมเนียมอย่างหนึง่ ก่อนการแต่งงาน ค�ำว่าเปิดหน้าจึงสือ่ ถึงการแต่งงานตามประเพณี
ด้วย
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ทีร่ อ้ งไห้จนตาบวมและเป็นลมหมดสติไปในห้องโถงตัง้ ศพแล้ว เลีย่ วจิง้ ชู
ก็ได้แต่ยมิ้
"สายมากแล้ว เกรงว่าท่านน้าคงรอจนร้อนใจแล้ว"
หาเสือ้ คลุมขนจิง้ จอกสีขาวออกมาได้ตวั หนึง่ ฝูหรงก็คลุมให้เลีย่ วจิง้ ชู
พลางร้องเร่ง
เลีย่ วจิง้ ชูตนื่ จากภวังค์แล้วพยักหน้าน้อยๆ สมควรไปหามารดาได้แล้ว
นางจะต้องกลับไปครองความเป็นม่ายทีจ่ วนหัวหน้าส�ำนักศึกษาหลวงให้ได้
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6
"เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ เช่นนีท้ ำ� ให้สบายขึน้ บ้างหรือไม่" เลีย่ วจิง้ ชู
เปลีย่ นท่าทางใหม่ คุกเข่าลงข้างหนึง่ อยูบ่ นเตียงเตา* แล้วบีบนวดต้นคอ
ทีค่ อ่ นข้างแข็งของนายหญิงใหญ่ "ได้ยนิ สีจ่ บู๋ อก เช้านีท้ า่ นเพียงดืม่ โจ๊กไป
ครึ่งชามเท่านั้น ท่านป้าปล่อยวางสักหน่อยเถิด ไม่ว่าอย่างไร เราก็ต้อง
ใช้ชีวิตกันต่อไป"
ข้อเสนอขอกลับไปอยู่บ้านเดิมถูกมารดาปฏิเสธอย่างเฉียบขาด
ทัง้ ตักเตือนและต�ำหนินางอยูพ่ กั ใหญ่ เรือ่ งนีท้ ำ� ให้เลีย่ วจิง้ ชู ไม่สิ นางคือ
หลวนอวิน๋ ชูแล้ว ได้ตระหนักอย่างถ่องแท้ ต�ำแหน่งสะใภ้สแี่ ห่งจวนกัว๋ กง
ก็เหมือนขื่อสวมคอ กักขังนางไว้อย่างแน่นหนา อย่าว่าแต่จะแสวงหา
ความรักที่ดีงาม แค่นางคิดอยากจะหายใจอย่างมีอิสระ บ้านเดิมและ
* เตียงเตา (คัง่ ) หมายถึงเตียงทีก่ อ่ ด้วยอิฐของชาวจีนทางตอนเหนือ ด้านล่างมีชอ่ งส�ำหรับจุดไฟให้เตียงอุน่
และมีปล่องระบายควันออกไปนอกตัวบ้าน มักจะตัง้ อยูข่ า้ งห้องครัวและอาศัยไฟจากการหุงหาอาหารช่วยให้
เตียงอุน่ ไปในตัว เวลานอนจะปูฟกู ไว้ดา้ นบน เวลากลางวันเก็บฟูกขึน้ และใช้แทนโต๊ะได้
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บ้านแม่สามีตา่ งไม่อนุญาตให้นางก้าวข้ามแม่นำ�้ เหลยฉือแม้กา้ วเดียว*!
แม้นางจะไม่ทอ้ แท้ บ้านเดิมไม่สนับสนุน นางก็ตอ้ งไปจากจวนกัว๋ กง
ทีน่ า่ กลัวแห่งนี้ ออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยตนเอง แต่สตรีออ่ นแอตัวคนเดียว
ทีไ่ หล่ไม่อาจแบกหาม มือหิว้ ของหนักไม่ไหว หนึง่ ไม่มเี งิน สองไม่มงี าน
ไม่รอู้ ะไรเกีย่ วกับแคว้นหลวนเลย คิดจะไปจากจวนกัว๋ กงแค่พดู ก็คงง่าย
หลังจากคิดหน้าคิดหลังดูแล้ว หลวนอวิน๋ ชูกต็ ดั สินใจอยูท่ นี่ ไี่ ปก่อน
ทัง้ ยังท�ำใจยอมรับตัวตนใหม่นี้ รอให้ปกี กล้าขาแข็งแล้วค่อยบินไปตามล�ำพัง
ตกลงใจได้แล้ว หลวนอวิ๋นชูก็จ�ำต้องมาประจบเอาใจผู้น�ำสูงสุด
แห่งจวนกัว๋ กงผูน้ ี้ ถึงแม้นายหญิงใหญ่เคยคิดจะวางยานางให้เป็นใบ้ แต่
เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง นางจ�ำเป็นต้องลืมเรือ่ งนีไ้ ปเสีย และเป็นฝ่ายมา
ผูกไมตรีกบั นายหญิงใหญ่
หลวนอวิน๋ ชูพอจะคาดเดาได้เลาๆ ถึงความลับทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังเรือ่ งที่
นายหญิงใหญ่จะวางยานางได้แล้ว นางเชือ่ ว่าจะอย่างไรนายหญิงใหญ่กเ็ ป็น
ป้าแท้ๆ ของตนเอง ขอเพียงนางท�ำเป็นหูหนวกตาบอด นายหญิงใหญ่กจ็ ะ
ไม่ทำ� อะไรนางอีก
"ช่างเป็นเด็กดีจริงๆ ตัวเจ้าเองก็...ยังจะมาปลอบข้าอีก"
ความรูส้ กึ สบายแผ่กระจายมาจากต้นคอ ท�ำให้ใบหน้าทีเ่ คร่งขรึมของ
* ไม่กล้าก้าวข้ามแม่นำ�้ เหลยฉือแม้กา้ วเดียว เป็นค�ำอุปมา หมายถึงไม่กล้าก้าวข้ามเขตจ�ำกัดหรือไม่กล้าล�ำ้ เส้น
มีทมี่ าจากสมัยจิน้ ตะวันออก อวีเ่ ลีย่ งเสนาบดีสนับสนุนให้เวินเจีย้ วไปเป็นขุนนางทีเ่ จียงโจว เพือ่ ป้องกันข้าศึก
จะรุกรานมาทางชายแดนตะวันตก ไม่นานอวีเ่ ลีย่ งก็ได้รบั รายงานว่าซูจวิน้ เจ้าเมืองลีห่ ยางวางแผนจะก่อกบฏ
อวีเ่ ลีย่ งคิดว่าตนฉลาด วางแผนจะหลอกซูจวิน้ เข้ามารับต�ำแหน่งทีเ่ มืองหลวง ทุกคนต่างเห็นว่าแผนนีไ้ ม่เหมาะ
เวินเจีย้ วก็เขียนจดหมายมาทัดทาน ซูจวิน้ เองก็ไม่หลงกล เห็นว่าราชส�ำนักสงสัยตนแล้วจึงยกทัพมาตีเมืองหลวง
เสียเลย เวินเจีย้ วทราบเรือ่ งก็เตรียมยกก�ำลังมาช่วยป้องกันเมืองหลวง อวีเ่ ลีย่ งกลับกลัวข้าศึกจะรุกรานมากกว่า
จึงเขียนจดหมายไปยับยั้งเวินเจี้ยว ในจดหมายมีค�ำพูดประโยคหนึ่งบอกว่า 'ท่านต้องอยู่รักษาการณ์ที่นั่น
อย่าข้ามแม่นำ�้ เหลยฉือแม้กา้ วเดียว' หมายถึงไม่ให้ขา้ มแม่นำ�้ มาเมืองหลวง แต่อวีเ่ ลีย่ งประเมินซูจวิน้ ผิดไป
ถูกกองทัพของซูจวิน้ ตีแตกยับเยินต้องขอความช่วยเหลือจากเวินเจีย้ ว ภายหลังจึงเอาชนะซูจวิน้ ได้
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นายหญิงใหญ่ดอู อ่ นโยนมีเมตตาขึน้ มาก นึกถึงว่าหลวนอวิน๋ ชูอายุยงั น้อย
ก็ต้องเป็นแม่ม่ายแล้ว นับแต่นี้จะต้องใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาเดียวดาย
อ้างว้างเอกากับโคมด�ำ* ไปอีกหลายสิบปี ในใจก็เกิดความสงสารขึน้ มาจางๆ
จึงพูดอย่างมีเมตตา
"เด็กที่ดีเพียงนี้ คิดไม่ถึงว่าจะมีโชคชะตาที่อาภัพเหมือนกับข้า"
นายหญิงใหญ่พดู แล้วน�ำ้ ตาก็ไหลริน บรรยากาศดูเศร้ารันทดขึน้ มา
หลายส่วน สีจ่ ๋ รู บี ยืน่ ผ้าเช็ดหน้าให้ "นายหญิงใหญ่ปล่อยวางบ้างเถิดเจ้าค่ะ
สะใภ้สพี่ ดู ถูก ทุกข์เพียงใด เราก็ตอ้ งใช้ชวี ติ กันต่อไป"
รับรูไ้ ด้ถงึ ความเจ็บปวดอาดูรทีค่ นผมขาวต้องมาส่งคนผมด�ำ นิว้ มือ
ของหลวนอวิน๋ ชูสนั่ เทา จึงหยุดมือรับผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดน�ำ้ ตาให้นายหญิงใหญ่
"ท่านป้าเป็นห่วงสะใภ้จะล�ำบาก จึงมอบสี่หลันสี่จวี๋ที่อยู่กับท่าน
มาหลายปีให้กบั สะใภ้ มีทา่ นให้ความรักและเอ็นดูเช่นนี้ สะใภ้...ก็ไม่นบั ว่า...
อาภัพแล้ว"
มีประกายผุดวาบขึ้นมาในส่วนลึกของดวงตานายหญิงใหญ่ นาง
ปรายตาเพ่งพิศหลวนอวิ๋นชู
แสงแดดส่องผ่านช่องหน้าต่างทีก่ รุดว้ ยกระดาษสีเหลืองขมิน้ เข้ามา
ส่องกระทบชุดไว้ทกุ ข์สขี าวของหลวนอวิน๋ ชู เกิดเป็นประกายสีทองวาวระยับ
เพิม่ ความอ่อนโยนบนใบหน้าผ่ายผอมของนางขึน้ มาหลายส่วน ทันใดนัน้
ภาพมารดาทีม่ เี มตตา ลูกทีม่ คี วามกตัญญูกผ็ ดุ ขึน้ มาตรงหน้า โดยไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั
นายหญิงใหญ่กจ็ ติ ใจสงบลง
"เด็กดี ล�ำบากเจ้าแล้ว พวกนางปรนนิบตั ริ บั ใช้ดหี รือไม่ ถ้าไม่ถกู ใจเจ้า
* โคมด�ำ ในสมัยโบราณโคมไฟในวัดวาอารามของจีนจะหุ้มด้วยผ้าสีเขียวอมด�ำจึงเรียกว่าโคมด�ำ
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ก็บอกมาได้เลย ไม่ตอ้ งมองสีหน้าข้า"
ข้างกายมีสาวใช้จอมประจบประแจงสองคนคอยควบคุมอยูท่ กุ วัน
จะบอกว่าดีก็แปลกแล้ว!
นิ้วมือนวดคลึงจุดไท่หยางให้นายหญิงใหญ่เบาๆ หลวนอวิ๋นชู
พูดเสียงเบา
"ละเอียดรอบคอบกว่าฝูหรงมากเจ้าค่ะ พีส่ ะใภ้ใหญ่เห็นแล้วยังอิจฉา
เอาแต่บอกท่านล�ำเอียง"
"ปากของเจ้านีช่ า่ ง..." นายหญิงใหญ่เอนพิงหมอนอิงใบใหญ่อย่าง
สบายใจ "อืม ได้เจ้ามาช่วยนวด สบายขึน้ มากแล้ว สองวันนีน้ อนไม่คอ่ ยหลับ
เหมือนหัวจะแตกร้าว"
หลวนอวิน๋ ชูคลีย่ มิ้ มุมปากจางๆ ไม่ผดิ จากทีค่ ดิ นับว่าไม่เหนือ่ ยเปล่า
ผูใ้ หญ่ชอบใจแล้ว วันเวลาของนางก็จะผ่านไปอย่างสุขสบาย นิว้ มือขยับ
ไปทีจ่ ดุ ไป่ฮยุ่ *
"ท่านป้าใช้สมองหนักเกินไปแล้ว"
นายหญิงใหญ่หลับตาลงอย่างสบายใจ "หรือมิใช่ ตัง้ แต่อาการป่วย
ของอ้ายเอ๋อร์หนักขึน้ ข้าก็ไม่เคยได้หลับสนิทตลอดทัง้ คืน" เสียงค่อยๆ เบาลง
"ไม่เคยรูเ้ ลยว่าอวิน๋ ชูมฝี มี อื การนวดเช่นนี้ ไปหัดมาตัง้ แต่เมือ่ ไร"
นิว้ มือพลันชะงักค้าง มัวแต่คดิ จะผูกไมตรีจนถึงกับลืมไป นายหญิงใหญ่
รูจ้ กั อดีตของนางมากกว่าตัวนางเอง ค�ำโกหกนีจ้ ะพูดอย่างไรจึงจะสมเหตุ
สมผล
รับรูถ้ งึ นิว้ มือบนหน้าผากหยุดนิง่ ลง นายหญิงใหญ่ทคี่ ล้ายหลับไปแล้ว
* จุดไป่ฮยุ่ คือจุดสูงสุดตรงกลางศีรษะ เป็นศูนย์รวมประสาทเชือ่ มโยงเส้นลมปราณทัว่ ร่างกายตามต�ำราแพทย์จนี
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พลันลืมตาขึน้ เห็นหลวนอวิน๋ ชูสหี น้าซีดขาวเล็กน้อย จมอยูใ่ นความครุน่ คิด
ใจก็ออ่ นยวบลงไปหลายส่วน
"อวิน๋ ชูสญ
ู เสียความทรงจ�ำแล้ว เรือ่ งพวกนีค้ ดิ ไม่ออกก็ไม่ตอ้ งคิด"
นิ้วมือเคลื่อนไหวอีกครั้ง
"สีจ่ วีก๋ น็ วดให้ทา่ นอยูเ่ สมอ แต่ทา่ นกลับมอบนางให้สะใภ้ เห็นท่าน
ผ่ายผอมอ่อนแอลงทุกวัน สะใภ้รสู้ กึ ไม่สบายใจ"
นายหญิงใหญ่ยมิ้ น้อยๆ "แรงมือของนางไม่ดเี หมือนเจ้า" รูส้ กึ ว่ามือ
ทีเ่ คลือ่ นไหวอยูบ่ นหน้าผากออกจะใจลอยไม่อยูก่ บั เนือ้ กับตัว นายหญิงใหญ่
จึงลุกขึน้ มานัง่ ตบๆ เตียงเตา "นวดมาตลอดเช้าแล้ว อวิน๋ ชูนงั่ พักสักประเดีย๋ ว
เถอะ"
"สะใภ้..."
เหยาหลันมาแล้ว!
คิดจะบอก 'สะใภ้ไม่เหนื่อย' รีบนวดให้นายหญิงใหญ่หลับไปเสีย
ตนจะได้เลิกงานเร็วหน่อย หลวนอวิน๋ ชูเพิง่ เอ่ยปากก็ได้ยนิ เสียงฝีเท้าเบาๆ
ดังมาจากลานเรือน ช�ำเลืองมองนายหญิงใหญ่แวบหนึง่ เห็นอีกฝ่ายไม่รสู้ กึ
อะไร หัวใจของหลวนอวิน๋ ชูกล็ อยละล่องขึน้ มา นับว่าสวรรค์ไม่ได้ทอดทิง้ นาง
เสียทีเดียว พร้อมๆ กับการสูญเสียทักษะฝีมอื ทัง้ หมดไปก็ได้มอบความตืน่ เต้น
ดีใจเล็กๆ อย่างหนึง่ ให้กบั นาง ประสาทสัมผัสทัง้ หกของนางแตกต่างจาก
คนทัว่ ไป!
โดยเฉพาะความสามารถในการได้ยินเสียง...นางนั่งอยู่ในห้อง
ก็สามารถได้ยนิ เสียงทีล่ านด้านนอก นอกจากนีข้ อเพียงได้ยนิ ครัง้ หนึง่ ก็จะ
จดจ�ำลักษณะพิเศษจ�ำเพาะของเสียงนัน้ ได้ ครัง้ ต่อไปก็จะวิเคราะห์จากเสียง
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และบอกได้วา่ คนผูน้ นั้ เป็นใคร ตอนแรกนางยังเข้าใจว่าเป็นเพราะสิง่ ปลูกสร้าง
ในสมัยโบราณไม่กนั เสียงเสียอีก
ด้วยไม่อยากให้เหยาหลันเห็นว่านางนวดเป็นและเทีย่ วคาดเดาส่งเดช
หลวนอวิน๋ ชูจงึ หดมือกลับมา รินน�ำ้ ชาถ้วยหนึง่ ยืน่ ไปทีข่ า้ งมือนายหญิงใหญ่
"ท่านป้าดืม่ น�ำ้ ชา" แล้วลงนัง่ ทีข่ า้ งกายอีกฝ่าย
หลวนอวิ๋นชูหยิบงานเย็บปักที่สี่จู๋ท�ำได้ครึ่งหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดู
"ฝีมือของสี่จ๋ดู ียิ่งนัก ท�ำให้ใครหรือ"
"พืน้ รองเท้าทีข่ า้ งนอกท�ำขายทัง้ บางทัง้ แข็ง นายหญิงใหญ่สวมแล้ว
ไม่สบาย บ่าวก�ำลังเร่งท�ำพืน้ เรียบๆ หลายคู"่ เห็นนางพลิกไปพลิกมาพินจิ
พิเคราะห์ดู สีจ่ กู๋ ร็ บี แย่งกลับมา ใบหน้าแดงเล็กน้อย "ท�ำให้สะใภ้สขี่ บขัน
แล้ว ฝีมอื การเย็บปักถักร้อยของท่านเทียบได้กบั ของในวังหลวง บ่าวจะกล้า
เปรียบกับท่านได้อย่างไรเจ้าคะ"
เทียบได้กับของในวังหลวง?
หลวนอวิ๋นชูหัวใจเต้นตึกตัก ไม่ใช่บอกสมัยโบราณสตรีที่เล่าเรียน
หนังสือล้วนไม่เป็นงานเย็บปักถักร้อยหรือ เหตุใดบัณฑิตหญิงผูย้ อดเยีย่ ม
แห่งยุคผูน้ นั้ กลับเป็นทัง้ สองอย่าง นางแอบช�ำเลืองมองสีหน้านายหญิงใหญ่
นางคงไม่ให้ขา้ ท�ำรองเท้ากระมัง
นี่ไม่ใช่เป็นการยกหินทับเท้าตัวเอง* หรอกหรือ
หลวนอวิน๋ ชูใจเต้นระรัว แต่สหี น้าไม่แปรเปลีย่ น ได้ยนิ เสียงฝีเท้าของ
เหยาหลันเดินใกล้เข้ามา นางก็พดู อย่างเสียใจ
"สี่จวี๋ไม่มีวาสนาเช่นเจ้า สองวันนี้หญิงรับใช้สูงวัยที่เรือนด้านหลัง
* ยกหินทับเท้าตัวเอง หมายถึงคิดจะท�ำร้ายผู้อื่น แต่ผลร้ายนั้นกลับย้อนมาหาตัวเอง
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ถือว่าตนอาวุโสมีประสบการณ์มาก เรียกใช้กไ็ ม่คอ่ ยยอมขยับ ท�ำเอาสีจ่ วี๋
เหน็ดเหนือ่ ยยุง่ วุน่ วายไปหมด"
นายหญิงใหญ่ย่นคิ้ว "ก่อนแม่ของเจ้าไปก็พูดถึงเรื่องนี้ บอกข้า
ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนคนในเรือนของเจ้า" แล้วบอกอย่างมีเมตตา
"ไว้ข้าเจอหลันเอ๋อร์แล้วจะเร่งรัดให้"
ไม่ผดิ จากทีค่ าด ข้อดีของการตบสะโพกม้า* พอตัง้ ราวไม้ไผ่ขนึ้ ก็เห็น
เงา** หลวนอวิน๋ ชูสงั เกตเห็นมาตัง้ แต่แรกแล้วว่าในเรือนของนางก็คล้าย
สมัยกั๋วหมินตั่ง*** ที่มีกองทหารหลายฝักหลายฝ่ายเกิดขึ้นพร้อมกัน จะ
วางแผนออกจากจวน ภายนอกนางจ�ำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ผูน้ ำ� ภายในก็ตอ้ งสร้างกองก�ำลังสายตรงของตนเอง ครัน้ แล้วตอนมารดา
ปฏิเสธเรื่องนางขอกลับไปครองความเป็นม่ายที่บ้านเดิมอย่างเฉียบขาด
หลวนอวิ๋นชูจึงบอกเรื่องต้องการซื้อบ่าวไพร่ โดยเฉพาะสาวใช้ห้องข้าง
ทีย่ งั ไม่ได้เปิดหน้าสองคนนัน้ นางยืนกรานแน่วแน่วา่ จะไม่เอาไว้ เดิมมารดา
ก็มาจากครอบครัวใหญ่จงึ เข้าใจเหตุผลในเรือ่ งนีด้ ี ย่อมสนับสนุนบุตรสาว
เต็มที่ มารดานางเป็นคนออกหน้า นายหญิงใหญ่กไ็ ม่สะดวกจะคัดค้าน
เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นนายหญิงใหญ่จงึ เอาสีจ่ วีส๋ หี่ ลันแทรกเข้ามาเสียเลย
อ้างค�ำพูดเสียน่าฟังว่า 'เป็นห่วงอวิน๋ ชู'
สองวันหลังจากมารดากลับไป สีจ่ วีส๋ หี่ ลันก็เข้ามารับต�ำแหน่งแล้ว
แต่เรื่องซื้อบ่าวไพร่กลับไม่ได้เอ่ยถึงอีก ท�ำเอาหลวนอวิ๋นชูกระทั่งอยู่ใน
* ตบสะโพกม้า เป็นส�ำนวน หมายถึงประจบสอพลอ มีทมี่ าจากราชวงศ์หยวนชาวมองโกลมักทักทายกันด้วย
การตบสะโพกม้าของอีกฝ่าย ส�ำรวจความสมบูรณ์ของม้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วกล่าวอย่างติดปากว่า 'ม้าดี'
เพือ่ ให้เจ้าของดีใจ ต่อมาคนก็เริม่ ไม่สนใจดูวา่ ม้าดีจริงหรือไม่ เพียงกล่าวชืน่ ชมเอาใจ
** พอตั้งราวไม้ไผ่ขึ้นก็เห็นเงา เป็นค�ำอุปมา หมายถึงสัมฤทธิผลทันที
*** พรรคกัว๋ หมินตัง่ (ก๊กมินตัง่ ) คือพรรคการเมืองแนวอนุรกั ษนิยมของจีน ตัง้ ขึน้ โดยซุนจงซาน (ซุนยัตเซ็น)
ภายหลังการปฏิวตั ลิ ม้ ล้างราชวงศ์ชงิ
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ห้องตนเองจะไอสักทีก็ยังไม่กล้าเสียงดัง มาบัดนี้เห็นนายหญิงใหญ่เป็น
ฝ่ายรับปากด้วยตนเอง หลวนอวิน๋ ชูกห็ ยักยกมุมปาก
เหยาหลันจะมาถึงอยู่เดี๋ยวนี้ เรื่องนี้ส�ำเร็จแล้ว
แล้วก็มีสาวใช้รุ่นเล็กมารายงาน "สะใภ้ใหญ่มาแล้วเจ้าค่ะ"
นายหญิงใหญ่หวั เราะออกมา "บ่นถึงไม่ได้เลยจริงๆ เพิง่ จะพูดถึงนาง
นางก็มาแล้ว" แล้วหันไปบอกสาวใช้รนุ่ เล็ก "รีบเชิญเข้ามา"
เหยาหลันเห็นหลวนอวิน๋ ชูนงั่ อยูบ่ นเตียงเตาพูดคุยกับนายหญิงใหญ่
อย่างสนิทสนม ส่วนลึกในดวงตาพลันมีประกายอ�ำมหิตพาดผ่านจางๆ
นางรับจานใส่สม้ สีทองลูกขนาดไข่นกพิราบจากมืออิง๋ ชุนแล้วยืน่ ส่งขึน้ มา
"นายหญิงใหญ่ลองชิมดูเจ้าค่ะ ข้าหลวงเมืองไถโจวน�ำติดไม้ตดิ มือมาฝาก
ท่านแม่ของสะใภ้" แล้วกล่าวเสริมอีก "เห็นบอกว่าตัง้ ใจปลูกไว้ในกระถาง
ในห้อง"
"อืม...มีรสชาติดีจริงๆ เคยได้ยินมานานแล้วว่ามีคนปลูกส้มไว้ใน
กระถางดอกไม้ เลี้ยงไว้ในห้อง ฤดูหนาวก็กินผลได้ ถึงกับเป็นเรื่องจริง"
กินไปลูกหนึ่งนายหญิงใหญ่ก็ผงกศีรษะติดๆ กัน "เรื่องที่ห้องโถงตั้งศพ
จัดการเรียบร้อยแล้วหรือ"
"เจ้าค่ะ รือ้ ถอนหมดแล้ว" เหยาหลันตอบรับ "ของใช้ตา่ งๆ ก็ตรวจนับ
เก็บแล้ว เพียงขาดจอกสุราทองส�ำริดรูปแพะสีต่ วั * ไปคูห่ นึง่ สะใภ้สง่ั ให้คน
ตรวจสอบอยูเ่ จ้าค่ะ" นางคิดอยูค่ รูห่ นึง่ "สิง่ ของเซ่นไหว้ยงั ต้องตรวจสอบ
อย่างละเอียด พ่อบ้านเฮ่อเฝ้าดูอยูท่ นี่ นั่ "
"ตรวจไม่พบก็ชา่ งเถิด เป็นเงินไม่เท่าไร เอะอะจนวุน่ วายโกลาหลไป
* จอกสุราทองส�ำริดรูปแพะสี่ตัว เป็นเครื่องใช้ในการเซ่นไหว้ที่มีมาแต่สมัยราชวงศ์ซัง เป็นจอกทองส�ำริด
ทรงสี่เหลี่ยม แต่ละด้านแกะเป็นรูปแพะหนึ่งตัว โดยแพะถือเป็นสัตว์มงคล
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ก็ไม่ด"ี
"สะใภ้ก็คิดเช่นนั้น แต่จอกสุราทองส�ำริดรูปแพะสี่ตัวคู่นั้นเป็น
ของล�ำ้ ค่าทีแ่ คว้นหลีมอบให้ ตอนแม่ทพั สวินมาท�ำพิธไี ว้อาลัย นายท่าน
สัง่ คนไปหาออกมาเป็นพิเศษ คิดไม่ถงึ ว่าจะหายไปเสียได้ สะใภ้เพียงให้
คนแอบตรวจสอบดูเงียบๆ ไม่ได้แพร่งพรายออกไป"
นายหญิงใหญ่พยักหน้า ไม่ได้พูดอะไรอีก เหยาหลันจึงพูดต่อ
"เปิดคลังใหญ่ครัง้ นี้ สะใภ้พบว่ามีผา้ แพรต่วนชัน้ หนึง่ อยูห่ ลายพับ
ใกล้จะเปลีย่ นฤดูแล้ว คุณหนูทงั้ หลายถอดชุดไว้ทกุ ข์แล้ว ก็สมควรเปลีย่ น
เสื้อผ้าอาภรณ์ สะใภ้คิดจะถือโอกาสนี้เอาออกมาจ�ำนวนหนึ่งให้คุณหนู
ทัง้ หลายใช้ ท่านว่า..."
"เรือ่ งพวกนีเ้ จ้าจัดการไปตามทีเ่ จ้าเห็นสมควรเถิด เพียงอย่าให้พวกนาง
ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม" นายหญิงใหญ่รบั ผ้าเช็ดหน้าทีส่ เี่ หมยยืน่ ส่งให้แล้ว
เช็ดมือ "จริงสิ เรือ่ งซือ้ บ่าวไพร่เป็นอย่างไรบ้าง"
"สะใภ้บอกหลี่มามา* ไปหลายวันแล้ว คนที่น้องสาวต้องการ
มีจำ� นวนมาก ไม่อาจรวบรวมได้ครบในเวลาอันสัน้ เห็นบอกให้รออีกสองวัน"
เหยาหลันเอาส้มทีป่ อกเปลือกแล้ววางลงในจานลายครามใบเล็กตรงหน้า
นายหญิงใหญ่ มองหลวนอวิน๋ ชูดว้ ยสีหน้ายิม้ ๆ "นายหญิงใหญ่โปรดปราน
น้องสาวจนเข้ากระดูกแล้ว เพียงเรือ่ งสีห่ ลัน ตอนคุณชายใหญ่ยงั มีชวี ติ อยู่
ก็ถกู ตาต้องใจนางเช่นกัน สะใภ้หน้าหนามาขอตัง้ หลายครัง้ นายหญิงใหญ่
ก็ไม่อาจตัดใจ"
สีจ่ วีส๋ หี่ ลันเป็นคนทีถ่ กู ส่งไปคอยเป็นหูเป็นตา ความนัยเรือ่ งนีไ้ ม่วา่ ใคร
* มามา โดยทัว่ ไปหมายถึงแม่ แต่สามารถใช้เป็นค�ำเรียกภรรยา หญิงสูงวัย และยังใช้เรียกแม่เล้าในหอนางโลม
ได้ดว้ ย
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ก็มองออก เหยาหลันกลับเอามาใช้ประโยชน์ในการประจบประแจง
หลวนอวิน๋ ชูเพียงยิม้ ๆ ครัง้ นีน้ างต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างพูดอะไร
ไม่ออกอยู่แล้ว
ไม่ผดิ จากทีค่ ดิ นายหญิงใหญ่ยมิ้ หน้าบาน "เด็กสองคนนีข้ า้ เลีย้ งโตมา
กับมือ ถ้าไม่ใช่รกั และเอ็นดูอวิน๋ ชู ข้าก็ไม่อาจตัดใจได้จริงๆ"
เหยาหลันพูดอย่างคล้อยตามสถานการณ์ "ถือโอกาสทีน่ ายหญิงใหญ่
อารมณ์ดี วันนีส้ ะใภ้จะมาขอความเมตตา" นางนึกถึงท่านน้าหลวนทีก่ ำ� ชับแล้ว
ก�ำชับอีกให้หาคนทีเ่ หมาะสมแต่งหลิว่ เอ๋อร์และอิงเอ๋อร์ออกไป เหยาหลัน
มองไปทีห่ ลวนอวิน๋ ชูแวบหนึง่ คล้ายคิดอะไรอยูใ่ นใจ "สะใภ้หาคนทีเ่ หมาะสม
ให้อิงเอ๋อร์ได้แล้ว เพียงรอหลังออกทุกข์สี่สิบเก้าวันก็แต่งออกไปได้ แต่
นางเป็นตายก็จะครองพรหมจรรย์เพือ่ คุณชายสี"่ นางทอดถอนใจออกมา
ค�ำหนึง่ "สะใภ้กเ็ ป็นคนใจอ่อน นึกถึงว่าอีกไม่นานก็จะท�ำศึกสงครามแล้ว
ทุกหนแห่งต่างก�ำลังเกณฑ์ทหาร รีบร้อนแต่งออกไปไม่สอู้ ยูใ่ นจวนอย่าง
สงบสุข นายหญิงใหญ่ทา่ นว่า..."
นายหญิงใหญ่สีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อย กวาดตามองหลิ่วเอ๋อร์
ทีย่ นื อยู่ หลิว่ เอ๋อร์เนือ้ ตัวสัน่ เทิม้ สีหน้าซีดขาวราวกระดาษ แล้วก็หนั มามอง
หลวนอวิน๋ ชู นายหญิงใหญ่แอบทอดถอนใจ เรือ่ งนัน้ รออีกสักระยะค่อยพูด
กับนางก็แล้วกัน
"หลิ่วเอ๋อร์เองเป็นตายก็ไม่ยอมแต่งออก?"
"บ่าววิงวอนนายหญิงใหญ่ได้โปรดช่วยให้บรรลุสมความปรารถนา!"
นายหญิงใหญ่เพิ่งพูดออกมา หลิ่วเอ๋อร์ก็คุกเข่าลงไปแล้ว
"เฮ้อ ล้วนแต่ก่อเวรก่อกรรม" นายหญิงใหญ่ทอดถอนใจออกมา
74

อวี่ จิ่ ว ฮวา

พลางมองหลิ่วเอ๋อร์ "เจ้าออกไปก่อนเถิด"
เห็นหลิ่วเอ๋อร์ไม่ลุกขึ้น สี่เหมยจึงดึงนางออกไป
"นางหนูสองคนนีเ้ ห็นแก่ความสัมพันธ์กอ่ นเก่า แม้จะยังไม่ได้เปิดหน้า
แต่พวกนางก็เต็มใจจะครองพรหมจรรย์ อวิน๋ ชูกอ็ ย่าถือสาเลย ปล่อยพวกนาง
ครองพรหมจรรย์ไปเถิด" แล้วกล่าวว่า "อวิน๋ ชูไม่อยากเห็นพวกนาง ก็ให้
หลิว่ เอ๋อร์กลับมาอยูก่ บั ข้า"
ท่าทางคล้ายปรึกษาหารือ แต่นำ�้ เสียงนายหญิงใหญ่กลับไม่อนุญาตให้
กังขาใดๆ ทัง้ สิน้ หลวนอวิน๋ ชูแอบยิม้ ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่นางเป็นคนครอง
พรหมจรรย์ ใครอยากครองพรหมจรรย์กท็ ำ� ไป เพียงอย่ามาปรากฏตัวต่อหน้า
คอยเฝ้าติดตามดูความเคลือ่ นไหวของนางก็พอ
"ทุกอย่างแล้วแต่ท่านป้าจะตัดสินใจเจ้าค่ะ"
ทุกคนต่างรู้ว่าตอนต่งอ้ายมีชีวิตเพียงแต่งภรรยาคนเดียว เวลานี้
มีอนุสองคนโผล่มาครองพรหมจรรย์ บอกยังไม่ได้เปิดหน้า พูดออกไป
ใครจะเชื่อ
หน้าตาของบัณฑิตหญิงผูย้ อดเยีย่ มแห่งยุคอย่างนางยังจะเหลืออยูห่ รือ
เห็ น หลวนอวิ๋ น ชู รั บ ค� ำ อย่ า งทั น ควั น เหยาหลั น ก็ อึ้ ง ตะลึ ง ไป
นายหญิงใหญ่กลับผงกศีรษะด้วยความพอใจ
บรรยากาศเปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดยิ่ง
"เมื่อครู่พี่สะใภ้ใหญ่บอกจะมีศึกสงครามหรือ"
หลวนอวิน๋ ชูสนใจเรือ่ งนีม้ ากกว่า ถ้ามาเกิดในช่วงกลียคุ จริง แม้จะ
สับสนวุน่ วายจากสงคราม แต่สำ� หรับนางทีก่ ระหายอยากจะได้อสิ รภาพ
แล้ว นับเป็นจุดพลิกผันอย่างหนึง่
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"ใช่ เดือนหน้าแม่ทัพใหญ่ก็จะยกทัพไปทางตะวันออกแล้ว"
"ยกทัพไปตะวันออก ทางตะวันออกคือที่ใดหรือ"
น�้ำชาแทบจะถูกพ่นออกมา นายหญิงใหญ่ไอออกมา เหยาหลัน
ก็มีสีหน้าประหลาดใจ
"สะใภ้สสี่ ญ
ู เสียความทรงจ�ำแล้ว" ฝูหรงใบหน้าแดงก�ำ่ "ตะวันออก
คือแคว้นชือ่ เจ้าค่ะ!"
หลวนอวิ๋นชูนึกขึ้นมาได้ในทันที วันนั้นเคยได้ยินฝูหรงบอกแล้ว
แคว้นชื่อตั้งอยูต่ อนล่างของแม่น�้ำหลวน เพียงครอบครองดินแดนด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยามกะทันหันนางถึงกับไม่ทันนึก
หลวนอวิ๋นชูหน้าแดงขึ้นมา
"อยูด่ ๆี เพราะเหตุใดต้องยกทัพไปบุกแคว้นชือ่ ด้วยเจ้าคะ ท�ำให้ราษฎร
ต้องเดือดร้อนมีชวี ติ อยูอ่ ย่างล�ำบาก"
"น้องสาวยังคงเป็นเช่นนี้ แม้จะสูญเสียความทรงจ�ำแล้ว ก็ไม่ตอ้ งการ
ให้ทำ� สงคราม" เหยาหลันมองหลวนอวิน๋ ชูแล้วยิม้ "เจ้าคัดค้านเรือ่ งทีฝ่ า่ บาท
ร่วมกับแคว้นหลียกทัพไปก�ำจัดแคว้นชื่อ บอกหลายปีมานี้แคว้นหลี
เตรียมพร้อมลับอาวุธ บ�ำรุงม้าศึก แคว้นหลีในวันนี้ไม่เหมือนในอดีต
มีเจตนาที่จะยึดครองใต้หล้ามานานแล้ว ที่พูดกันว่าเมื่อไม่มีปากฟัน
ย่อมหนาวเหน็บ* แคว้นชือ่ สูญสิน้ อันดับต่อไปก็คอื แคว้นหลวน มีเพียง
แคว้นหลวนและแคว้นชือ่ ร่วมมือกันต่อต้านแคว้นหลี จึงจะเป็นแนวทาง
ในการเอาตัวรอด ที่ถังเซียวบัณฑิตสภาขุนนาง ทั่นฮวาปีที่สิบเอ็ดของ
รัชสมัยฮ่องเต้โม่ตี้โลหิตสาดในท้องพระโรง ถูกปลดจากขุนนางก็เพราะ
* เมื่อไม่มีปากฟันย่อมหนาวเหน็บ เป็นค�ำอุปมา หมายถึงสองฝ่ายต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น
ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการด�ำรงอยู่
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เรือ่ งนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะแคว้นหลวนไม่เคยมีตวั อย่างสังหารบัณฑิตมาก่อน
เกรงว่าคงไม่มชี วี ติ ไปนานแล้ว"
คิดไม่ถงึ ว่าบัณฑิตหญิงผูย้ อดเยีย่ มแห่งยุคผูน้ ไี้ ม่เพียงสร้างผลงาน
ด้านการเขียนได้ดี ยังเป็นบุคคลที่มีความรักชาติเช่นเดียวกับหลี่ชิงเจ้า*
เพียงแต่...เพราะเหตุใดรอยยิม้ ของเหยาหลันจึงแปลกประหลาดเช่นนี้
พูดถึงถังเซียวโลหิตสาดในท้องพระโรง นายหญิงใหญ่ก็นึกขึ้นได้
ก่อนหลวนอวิ๋นชูจะออกเรือนก็เขียนกลอนแต่งบทกวี วิพากษ์วิจารณ์
การบ้านการเมืองของราชส�ำนักกับเหล่าปัญญาชนในเมืองหลวนเฉิง
ตามอ�ำเภอใจ สีหน้าพลันเยียบเย็นลงหลายส่วน
"เหล่านีล้ ว้ นเป็นเรือ่ งของบุรษุ พวกเราอิสตรีเพียงท�ำหน้าทีข่ องตน
ใช้ชวี ติ อยูใ่ นกรอบประเพณีกพ็ อ"
ด้วยไม่รวู้ า่ ถังเซียวเป็นเพราะได้รบั ความคิดจากบัณฑิตหญิงผูย้ อดเยีย่ ม
แห่งยุคจึงได้โลหิตสาดในท้องพระโรง นางผูร้ เิ ริม่ ก่อเหตุยอ่ มกลายเป็นคนดัง
กลายเป็นหัวข้อสนทนาตั้งแต่หัวถนนไปถึงท้ายตรอกในเมืองหลวนเฉิง
หลวนอวิ๋นชูย่อมไม่รู้เพราะเหตุใดนายหญิงใหญ่จึงเปลี่ยนสีหน้า แม้จะ
อยากรูว้ า่ เพราะเหตุใดแคว้นหลวนกับแคว้นหลีตอ้ งร่วมมือกันก�ำจัดแคว้นชือ่
แต่กลับไม่กล้าถามอีก
หลวนอวิน๋ ชูรบั ค�ำไปด้วยความไม่ชดั แจ้ง แล้วก้มหน้าปอกส้มสีทอง
อย่างสงบเสงี่ยม
เหยาหลันยิ้มน้อยๆ
* หลี่ชิงเจ้า เป็นกวีหญิงในสมัยซ่ง (ค.ศ. 1084-ประมาณปี ค.ศ. 1151) เกิดในครอบครัวปัญญาชน ได้รับ
การศึกษาดี เป็นศิษย์ของซูตงโพยอดกวีเอก หลี่ชิงเจ้าแต่งงานกับเจ้าหมิงเฉิงบุตรชายของอัครเสนาบดี
ทัง้ สองร่วมกันสร้างผลงานไว้มากมาย ต่อมาทัพจินบุกเข้ามา นางและสามีตอ้ งอพยพมาอยูห่ างโจว สามีปว่ ย
เสียชีวิต ความเดียวดายและความยากล�ำบากท�ำให้บทกวีในยุคหลังของหลี่ชิงเจ้าค่อนข้างหม่นเศร้า
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นายหญิงใหญ่กลับจมอยู่ในความคิด
บรรยากาศเงียบสงัดลง
บรรดาบ่าวไพร่เ ริ่ ม รู ้ สึ ก หายใจไม่เ ต็ ม ปอด พากั น สงบปากค� ำ
ระมัดระวังเนื้อระมัดระวังตัว
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7
"คารวะนายท่าน"
"คารวะนายท่าน!"
เสียงทักทายแสดงความเคารพดังมาจากระเบียงวน ท�ำลายความ
เงียบสงบภายในห้อง เหยาหลันรีบสาวเท้าออกไป เลิกม่านประตูขึ้น
พวกสี่เหมยก็ปรนนิบัตินายหญิงใหญ่กับหลวนอวิ๋นชูลงจากเตียงเตา
เพิง่ จะยืนมัน่ ต่งกัว๋ กงก็เดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว ต่งผิงประคองหีบไม้
หนานมู*่ ทีแ่ กะลายค้างคาวประณีตสวยงามใบหนึง่ เดินตามมาข้างหลัง
เห็นเหยาหลันและหลวนอวิน๋ ชูเข้ามาคารวะ ต่งกัว๋ กงอึง้ ไปชัว่ ขณะ
แล้วหันไปแสดงท่าทีให้ตง่ ผิงออกไป
"นายท่านกลับมาแล้วก็ไม่ให้ใครมาบอกสักค�ำ ข้าจะได้ออกไปต้อนรับ"
* หนานมู่ เป็นไม้ยืนต้น เขียวตลอดปี ใบรูปกลมรี ด้านหน้าเป็นเงาวาว ด้านหลังมีขนอ่อน ดอกเป็นสีเขียว
เนือ้ ไม้ละเอียดแน่น มีราคาแพง มักใช้ปลูกสร้าง ท�ำเครือ่ งเรือน และต่อเรือ พบมากในมณฑลซือ่ ชวน (เสฉวน)
และอวิน๋ หนาน (ยูนนาน)
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ปรนนิบตั ติ ง่ กัว๋ กงให้นงั่ บนเตียงเตาด้านตะวันออกแล้ว นายหญิงใหญ่กร็ นิ
น�ำ้ ชาถ้วยหนึง่ ด้วยตนเอง มองหีบไม้หนานมูใ่ นมือสีเ่ หมย "นีเ่ ป็นของล�ำ้ ค่า
อะไรหรือ"
"เอามาให้พวกเจ้าได้เปิดหูเปิดตากัน"
ในน�ำ้ เสียงเจือความตืน่ เต้นยินดีอยูห่ ลายส่วน ต่งกัว๋ กงหยิบลูกกุญแจ
ทองแดงออกมาจากแขนเสือ้ ดอกหนึง่ แล้วเปิดหีบออก
เบือ้ งหน้าของทุกคนพลันสว่างวาบ ถึงกับเป็นตุก๊ ตาขนาดราวสามชุน่ *
แปดตัวแลเหลืองอร่ามพร่างพราวระยิบระยับ รูปร่างสมส่วน ใบหน้าอวบอิม่
สดใส สวมกระโปรงยาว คลุมไหล่ดว้ ยผ้าคลุมลายเมฆมงคลสมปรารถนา
ต่างถือเครื่องดนตรีคนละชิ้น บ้างถือขลุ่ย บ้างถือเจิง** บ้างถือกลอง
บ้างถือผีผา*** คล้ายก�ำลังบรรเลงดนตรี สีหน้าท่าทางคล่องแคล่วปราดเปรียว
ราวกับมีชวี ติ ...
"สวรรค์ นีเ่ ป็นหยกมันไก่หยกสีเหลืองชัน้ เลิศ เครือ่ งดนตรีแปดชนิด
รวมอยูด่ ว้ ยกัน ไม่พดู ถึงฝีมอื การแกะสลัก ล�ำพังหยกอย่างเดียวก็มลู ค่า
ควรเมืองแล้วเจ้าค่ะ" เหยาหลันรับตุ๊กตาหยกจากมือนายหญิงใหญ่มา
อย่างระมัดระวัง สองตาเปล่งประกายวิบวับ "หรือว่านีก่ ค็ อื ตุก๊ ตาหยกเหลือง
ทีเ่ ล่าขานกัน" เห็นต่งกัว๋ กงพยักหน้า เหยาหลันก็ทอดถอนใจแล้วว่า "ตุก๊ ตา
หยกเหลืองเป็นผลงานชิน้ เอกของฉวีฝจู อื่ ปรมาจารย์เครือ่ งหยก ได้ยนิ ว่า
เป็นสมบัตลิ ำ�้ ค่าทีต่ กทอดมาแต่โบราณกาลของแคว้นหลี กระทัง่ ฝ่าบาท
องค์ปจั จุบนั ก็ไม่แน่วา่ จะเคยเห็น"
* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
** เจิง เครื่องดนตรีโบราณประเภทสายของจีน เดิมมี 13 สายถึง 16 สาย ปัจจุบันมี 18 สายถึง 21 สาย
*** ผีผา เป็นเครือ่ งดนตรีจนี ประเภทเครือ่ งดีด 4 สาย จ�ำพวกเดียวกับกีตาร์ ท�ำจากไม้ รูปทรงเลียนอย่างลูกผีผา
(มะปรางจีน)
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พลันนึกอะไรขึน้ ได้ เสียงของเหยาหลันขาดห้วนหายไปอย่างฉับพลัน
ถึงกับเป็นสมบัติล�้ำค่าของบ้านเมือง
ใครกันมือเติบถึงเพียงนี้
มอบของขวัญให้ผอู้ นื่ ย่อมต้องมีเรือ่ งขอร้อง คนผูน้ คี้ ดิ จะขอให้ตง่ กัว๋ กง
ท�ำอะไรหรือ รับตุก๊ ตาหยกมา แม้จะไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งหยก แต่ดจู ากสีสนั
ความแวววาวและความนวลเนียนยามสัมผัส หลวนอวิ๋นชูก็รู้แล้วว่า
ที่เหยาหลันพูดไม่ใช่เรื่องเท็จ
มีค�ำกล่าวว่าคนไม่ผิด ผิดที่ครอบครองหยก* มือนางแม้ประคอง
ตุ๊กตาหยก แต่ไม่มีความตื่นเต้นดีใจเหมือนเหยาหลันกับต่งกั๋วกง ในใจ
ของหลวนอวิน๋ ชูเกิดลางสังหรณ์ไม่คอ่ ยดีขนึ้ มาร�ำไร
ได้ยนิ ทุกคนวิจารณ์ดวงตาของนายหญิงใหญ่กเ็ ปล่งประกายขึน้ มา
"ของล�้ำค่าเช่นนี้ นายท่านไปได้มาจากที่ใด"
ตุก๊ ตาหยกกลับไปอยูใ่ นมือต่งกัว๋ กงอีกครัง้ เขาพลิกดูไปมา ท่าทาง
ชืน่ ชอบไม่ยอมวางมือ
"ปรมาจารย์ฉวีฝีมือสมค�ำเล่าลือ ดีที่เหิงจวินมีวิธีการ!"
เหิงจวินคือใคร
ในดวงตาของหลวนอวิ๋นชูปรากฏแววฉงนใจ
นายหญิงใหญ่กลับย่นคิว้ "เป็นคุณชายเจียงอีกแล้ว! ก็วา่ สิ เขาเป็น
คนต�ำ่ ช้าทีช่ อบฉกฉวยโอกาสเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนคนหนึง่ ..." เสียงขาดห้วน
หายไปอย่างฉับพลัน นายหญิงใหญ่กวาดตามองมาทีห่ ลวนอวิน๋ ชูกบั เหยาหลัน
"สายแล้ว พวกเจ้าไปพักผ่อนเถิด"
* คนไม่ผดิ ผิดทีค่ รอบครองหยก หมายถึงการพกพาสิง่ ล�ำ้ ค่า สวมเครือ่ งประดับน�ำมาซึง่ ภัยแก่ตวั ภายหลัง
ยังหมายถึงคนทีม่ คี วามรูม้ อี ดุ มการณ์ทำ� ให้มภี ยั มาถึงตัวได้
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คิดจะผูกไมตรีกับผู้ใหญ่ คิดจะซื้อสมัครพรรคพวกเป็นของตนเอง
คิดจะออกจากจวนไปด�ำรงชีวิต ทั้งหมดนี้ล้วนหนีไม่พ้นเงิน ยิ่งไม่ต้อง
พูดถึงว่าไม่อาจปรากฏตัวออกไปท�ำงานได้ นางในเวลานีน้ อกจากท่องเพลง
ต�ำรายาจีนได้ไม่กบี่ ทแล้ว ก็ไม่มขี อ้ ดีอะไรอีก เกรงว่าต่อให้ไปขายศิลปะ
ที่ส�ำนักนางโลมก็ต้องถูกปฏิเสธ ทั้งไม่มีการสนับสนุนจากบ้านเดิม นาง
จะไปหาเงินได้จากไหน
ครั้นแล้วหลวนอวิ๋นชูก็ทุ่มความสนใจมาที่สิ่งของบนชั้นวาง มี
เครือ่ งหยกของโบราณมากมายเพียงนี้ น่าจะเอาไปแลกเป็นเงินมาได้บา้ ง
นางยื่นมือไปหยิบแจกันสองหูมาใบหนึ่งพลางครุ่นคิดด้วยความตื่นเต้น
ดีใจ
หลวนอวิน๋ ชูไม่ใช่คนมีความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งหยกของโบราณ ถือแจกัน
สองหูสีเหลืองเจือประกายขาวใบหนึ่ง พลิกไปพลิกมาดูอยู่เป็นนานก็ยัง
มองอะไรไม่ออก
"ของสิ่งนี้เรียกแจกันงาช้างสองหูแกะสลักเป็นรูปหมู่เซียน"
"งาช้างแกะสลัก? ไม่ใช่หยกหรือ"
แจกันสองหูสเี หลืองเจือประกายสีขาวน�ำ้ นมใบนีแ้ วววับเป็นเงาวาว
ถืออยู่ในมือให้ความรู้สึกนวลเนียนเกลี้ยงเกลาแบบหยก
สีจ่ วีห๋ วั เราะพรืดออกมา "เป็นงาช้างจริงเจ้าค่ะ เพียงแต่ผวิ ภายนอก
ได้รับการจัดการมาเป็นพิเศษ มองดูแล้วคล้ายหยก ไม่เพียงท่าน มีคน
เข้าใจผิดอยูเ่ สมอ ตอนคุณชายสีย่ งั อยูช่ อบงาช้างเป็นพิเศษ ทีว่ างอยูบ่ นนี้
ส่วนใหญ่จงึ เป็นงาช้าง ท่านดูสเิ จ้าคะ กระทัง่ กรงนกหกเหลีย่ มทีข่ า้ งหน้าต่าง
กรงนัน้ ก็ทำ� มาจากงาช้าง"
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หลวนอวิน๋ ชูมองตามนิว้ มือของสีจ่ วีไ๋ ปทีข่ า้ งหน้าต่าง นกฮว่าเหมย*
สีนำ�้ ตาลตัวหนึง่ ก�ำลังส่งเสียงขับขานไพเราะชวนฟัง
ช่างสุรยุ่ สุรา่ ยเสียจริง กระทัง่ เลีย้ งนกตัวหนึง่ ก็ตอ้ งใช้กรงนกมีราคา
เช่นนี้ หลายวันมานีน้ างมาเล่นกับนกฮว่าเหมยตัวนีอ้ ยูเ่ สมอ กลับไม่เคย
สังเกตว่ากรงนกถึงกับท�ำมาจากงาช้าง
หลวนอวิน๋ ชูสา่ ยหน้า กรงขังหรูหรามีราคา แต่กลับปิดกัน้ อิสรภาพ
"สะใภ้สี่ไม่เชื่อหรือ"
"แจกันนี้มีมูลค่าเป็นเงินมากน้อยเพียงใด"
ฝูหรงและสี่จวี๋ต่างงงงันแล้วสั่นศีรษะ พวกนางไม่รู้จริงๆ
ซิว่ เอ๋อร์พดู ขึน้ เบาๆ "ถ้าสะใภ้สอี่ ยากทราบ บ่าวจะไปตรวจดูทเี่ รือน
สะใภ้ใหญ่เดีย๋ วนีเ้ จ้าค่ะ"
"ไปตรวจดูที่เรือนพี่สะใภ้ใหญ่?"
ข้าวของของตนเองเหตุใดต้องไปตรวจดูที่เหยาหลัน หลวนอวิ๋นชู
มองสาวใช้รุ่นเล็กหน้าตาหมดจดผู้นั้น
"สะใภ้สคี่ งไม่รวู้ า่ ของล�ำ้ ค่าบนชัน้ วางเหล่านีล้ ว้ นต้องจดบันทึกไว้ที่
สะใภ้ใหญ่ มีก�ำหนดเวลาสับเปลี่ยนเจ้าค่ะ"
"ของในเรือนข้า เหตุใดต้องจดบันทึกไว้ทพี่ สี่ ะใภ้ใหญ่" หลวนอวิน๋ ชู
ย่นคิว้ ถาม หรือว่าสิทธิใ์ นการใช้ของล�ำ้ ค่าเหล่านีไ้ ม่ใช่ของข้า
"ของเหล่านีล้ ว้ นเป็นของส่วนกลาง" ซิว่ เอ๋อร์รบั แจกันสองหูรปู หมูเ่ ซียนมา
วางกลับเข้าทีเ่ ดิมอย่างระมัดระวัง "นายท่านกับนายหญิงใหญ่มอบสิง่ ของให้
* นกฮว่าเหมยหรือนกกะรางจีน (Garrulax canorus) เป็นนกเกาะคอนประเภทหนึ่ง ล�ำตัวสีน�้ำตาล ท้อง
สีขาวอมเทา หัวและหลังมีลายสีน�้ำตาลปนด�ำ ขอบตาสีขาว เสียงร้องไพเราะ ชื่อแปลว่าเขียนคิ้ว เพราะ
มีลกั ษณะเด่นคือบริเวณดวงตาซึง่ วาดเฉียงขึน้ ไปจะมีสที ส่ี วยเด่นกว่าส่วนอืน่ คล้ายกับคนเขียนคิว้ และทาตา
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อยู่เสมอ ปกติคุณชายสี่ใจกว้าง เห็นจนเบื่อแล้วก็จะยกให้คนอื่นง่ายๆ
ส่วนใหญ่เป็นพวกที่ปรึกษาที่เรือนซิงซู่ ของพวกนี้ก็ใช่เจ้าค่ะ คุณชายสี่
เพียงต้องการความแปลกใหม่ เห็นเบือ่ แล้วก็สบั เปลีย่ นชุดใหม่ มีสะใภ้ใหญ่
คอยดูแล คุณชายสีก่ ส็ ง่ คืนเพือ่ รักษาความน่าเชือ่ ถือ นอกจากเรือนสาม
ทีบ่ น่ ว่าไม่พอใจ เรือนอืน่ เพียงท�ำเป็นไม่รไู้ ม่เห็น"
หลวนอวิน๋ ชูรสู้ กึ ผิดหวัง ไม่ตอ้ งสงสัยข้าวของเหล่านีล้ ว้ นยืมมาวาง
เพือ่ ความสวยงามเท่านัน้ นางไม่มสี ทิ ธิใ์ นการจัดการ
หลวนอวิน๋ ชูไม่สนใจสิง่ ของบนชัน้ วางอีก หันไปหยอกล้อนกฮว่าเหมย
แก้เบือ่ นกฮว่าเหมยตัวนีถ้ กู ขังอยูใ่ นกรง แต่เหตุใดจึงยังร่าเริงเช่นนี้
"ได้ยนิ ว่าคุณชายสีช่ อบงาช้าง คุณชายเจียงจึงไปหากรงนกงาช้าง
หกเหลีย่ มกรงนีม้ า เอามาให้เมือ่ หนึง่ ปีกอ่ น เพราะเลีย้ งนกไว้จงึ เอาไว้ทนี่ ี่
เจ้าค่ะ" ซิว่ เอ๋อร์ยกอาหารนกกลับมาจานหนึง่ "คุณชายสามอยากได้กรงนกนี้
มาโดยตลอดเลยเจ้าค่ะ สุดท้ายคุณชายเจียงยังไปหาเตางาช้างที่ฝาปิด
แกะลายเทาเทีย่ * ส่งมาให้คณ
ุ ชายสีอ่ กี อย่างหนึง่ "
สี่จวี๋ขมวดคิ้วแล้วบ่นว่าขึ้นมา
"คุณชายเจียงผูน้ คี้ วามสามารถด้านอืน่ ไม่มี เพียงเชีย่ วชาญเรือ่ งใช้
เล่ห์เหลี่ยมแสวงหาผลประโยชน์ คุณชายหลายท่านในจวนล้วนถูกเขา
ผูกมัดจิตใจ ไม่รมู้ เี จตนาอะไร"
เพียงเชี่ยวชาญเรื่องใช้เล่ห์เหลี่ยมแสวงหาผลประโยชน์?
ค�ำพูดนี้น�้ำเสียงไม่ต่างจากนายหญิงใหญ่ นึกถึงตุ๊กตาหยกเหลือง
สมบัตลิ ำ�้ ค่าของชาติทเี่ พิง่ เห็นมา หลวนอวิน๋ ชูกจ็ ติ ใจสัน่ ไหว มือเติบเพียงนี้
* เทาเทีย่ เป็นสัตว์ในต�ำนานของจีน รูปร่างหน้าตาเป็นมังกรผสมหมาป่า เป็นตัวแทนของความตะกละตะกลาม
นิยมน�ำมาแกะเป็นลวดลายบนกระถางและจอกสุรา
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เห็นชัดว่าไม่ขาดแคลนเงินทอง เจียงเสียนผู้นี้เพราะเหตุใดจึงสมัครใจ
หลบซ่อนตัวอยูใ่ นจวนกัว๋ กง เป็นเพียงทีป่ รึกษาทีไ่ ม่มชี อื่ เสียงคนหนึง่
"สะใภ้สตี่ อ้ งอยูห่ า่ งจากเขาให้มาก" เห็นหลวนอวิน๋ ชูให้ความสนใจ
เจียงเสียน สีจ่ วีก๋ ร็ อ้ นใจขึน้ มา "คุณชายเจียงผูน้ อี้ ยูใ่ นเมืองหลวนเฉิงขึน้ ชือ่ ว่า
เป็นคนเสเพล ติดสุราเที่ยวหญิงนางโลม ไม่มีความชั่วแบบไหนที่ไม่ท�ำ
คุณชายสามก็เพราะคลุกคลีกบั เขา เรือนชิน่ ย่วนถึงได้วนุ่ วายโกลาหลกันจน
ไก่บนิ สุนขั กระโดด* ไม่เว้นแต่ละวัน"
ภายใต้แสงอาทิตย์ เสียงพูดเจื้อยแจ้วน่าร�ำคาญของสี่จวี๋คล้าย
นางยักษ์ตนหนึง่ ท�ำให้หลวนอวิน๋ ชูรสู้ กึ ขัดตาเป็นพิเศษ นางเอาอาหารนก
ในมือป้อนให้นกฮว่าเหมย ก่อนรับผ้าเช็ดหน้าทีฝ่ หู รงยืน่ ส่งมาให้ เช็ดๆ มือ
แล้วยิม้ น้อยๆ
"ข้ารู้แล้ว"
เดินเรื่อยเปื่อยมาถึงกลางลาน หลวนอวิ๋นชูตลอดเวลาคิดแต่จะ
กลับบ้านเดิม ยังไม่เคยพิจารณาดูเรือนแห่งนี้อย่างละเอียด
จากหน้าประตูใหญ่เข้ามา เลีย้ วผ่านห้องเล็กของคนเฝ้าประตู ก็จะเป็น
ห้องหนังสือส่วนตัวของต่งอ้ายสมัยยังมีชีวิตอยู่ ตัวเรือนหันหน้าไปทาง
ทิศเหนือหันหลังไปทางทิศใต้ มองจากทีไ่ กลดูสอดประสานกลมกลืนกับ
เรือนกลางทัง้ ห้าห้องทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าอย่างเหมาะเจาะ ไม่เหมือนเรือนสีป่ ระสาน**
ทีส่ บื ทอดมาแต่โบราณของทางภาคเหนือซึง่ มีหอ้ งข้างด้านตะวันตก ห้องข้าง
ด้านตะวันออก ทีเ่ ข้ามาแทนทีค่ อื ระเบียงทางเดินด้านข้างเส้นหนึง่ ทีค่ ดเคีย้ ว
* ไก่บินสุนัขกระโดด เป็นส�ำนวน หมายถึงสถานการณ์แตกตื่นโกลาหล
** เรือนสีป่ ระสาน หรือซือ่ เหอย่วน เป็นรูปแบบการจัดเรียงเรือนหมูข่ องชาวจีนสมัยโบราณทีม่ สี ว่ นลานกว้าง
ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยอาคารทีห่ นั หน้าเข้าหาลานทัง้ สีด่ า้ น
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เชือ่ มต่อระหว่างเรือน เวลาฝนตกสามารถเดินไปมาระหว่างห้องหนังสือกับ
เรือนกลางผ่านระเบียงทางเดินได้
เรือนสองแถวโอบล้อมลานเรือนกว้างใหญ่ ตรงกลางใช้หนิ ศิลาเขียว
สร้างเป็นสระน�ำ้ รูปวงรีขนาดเล็กสระหนึง่ กลางสระมีภเู ขาจ�ำลองลูกหนึง่
ไม่รมู้ สี ายน�ำ้ ไหลตลอดเวลามาจากทีใ่ ด น�ำ้ ใสกระจ่างมองเห็นก้นสระ
"หืม..."
หลวนอวิ๋นชูยืนอยู่ข้างสระน�้ำ อุทานเบาๆ ออกมาค�ำหนึ่ง นาง
เพิง่ สังเกตเห็นว่าในสระน�ำ้ มีหนิ ก้อนเล็กทีป่ ระณีตงดงามดุจหยกปูอยูท่ พี่ นื้
อย่างสม�ำ่ เสมอชัน้ หนึง่ หินเหล่านัน้ บ้างก็มสี ขี าวบ้างก็มสี เี หลือง มีกระทัง่
สีแดงสด คล้ายดังค�ำกล่าวที่ว่าเชิงเขาตู๋ซาน* มีหินงาม
หลวนอวิ๋นชูมองก้อนหินที่มีสีสวยสดงดงาม สองตาเปล่งประกาย
เจิดจ้า ถ้าไม่ติดที่มีสาวใช้และหญิงรับใช้สูงวัยเดินตามมาด้วยกลุ่มหนึ่ง
ถ้าไม่ติดที่ฐานะและกฎระเบียบอันเข้มงวดของจวนกั๋วกง นางก็อยาก
กระโดดลงไปเก็บขึน้ มาตรวจสอบดูยงิ่ นัก จะใช่หนิ เลือดไก่** ทีเ่ ล่าขานกัน
หรือไม่ เอาไปแลกเป็นเงินกลับมาได้หรือไม่
"ตอนคุณชายสีย่ งั เล็ก หมอดูบอกดวงชะตาของเขาขาดน�ำ้ นายท่าน
จึงสร้างสระน�ำ้ ภูเขาจ�ำลองแห่งนีข้ นึ้ "
ในแคว้นหลวนภูเขาจ�ำลองหรือสระน�้ำโดยทั่วไปจะสร้างไว้ใน
สวนดอกไม้ที่ลานด้านหลัง ส่วนลานกลางมักจะตั้งพวกอ่างเลี้ยงปลา
กระถางดอกไม้ เห็นหลวนอวิ๋นชูมองสระน�้ำเหม่อลอย สี่จวี๋ก็เข้าใจว่า
* เขาตู๋ซาน เป็นแหล่งผลิตหยกที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหนานหยาง
มณฑลเหอหนาน
** หินเลือดไก่ เป็นหินที่มีส่วนผสมของชาดอยู่ในเนื้อหิน พบมากในมณฑลเจ้อเจียงและเขตปกครองตนเอง
มองโกเลียใน นิยมน�ำมาท�ำเป็นตราประทับและแกะสลักลวดลาย
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นางคงแปลกใจว่าเหตุใดจึงสร้างสระน�ำ้ ไว้ทลี่ านกลาง
ฝูหรงกล่าวเสริมขึ้น
"สะใภ้สี่ตั้งแต่เล็กก็มาเที่ยวเล่นที่จวนกั๋วกงบ่อยๆ เรื่องเหล่านี้
เดิมท่านรู้อยู่แล้ว...ท่านดู แม้แต่ชื่อของเรือนนี้ก็มีน�้ำอยู่ด้วย"
มองตามนิ้วมือของฝูหรงไป หลวนอวิ๋นชูสังเกตเห็นด้านบนของ
เรือนกลางตรงบริเวณใต้ชายคาบังฝนระหว่างโคมไฟดวงใหญ่สองดวง
มีแผ่นป้ายพื้นสีน�้ำเงินขอบแกะลายค้างคาวอยู่แผ่นหนึ่ง บนแผ่นป้าย
มีตัวอักษรเสี่ยวจ้วนสีทองเจิดจ้าติดอยู่สองตัว
คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยได้ยินคนเอ่ยถึงว่าเรือนที่นางอยู่คือ
เรือนลู่ย่วน หลวนอวิ๋นชูแอบเดาว่าตัวอักษรสองตัวนั้นน่าจะเป็นค�ำว่า
'ลู่ย่วน' นางไม่ได้จ้องมองนานนัก สายตาระลงมา ปากประตูซ้ายขวา
วางแจกันลายครามท้องกลมคอแคบสูงราวครึง่ จัง้ * คูห่ นึง่ ไว้อย่างได้สดั ส่วน
คิดว่าคงต้องการความหมายให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข เมือ่ พิจารณาดูอย่างละเอียด
บนแจกันมีลวดลายทัศนียภาพของภูเขา สายน�ำ้ มีบทกวีเขียนก�ำกับอยู่
คิดว่าคงจะเป็นบทกวีเกีย่ วกับน�ำ้ กระมัง
เสียดาย หลวนอวิ๋นชูอ่านไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวจึงอดย่นคิ้วไม่ได้
ควรต้องคิดหาหนทางเรียนรู้ตัวอักษรได้แล้ว เพียงแต่ให้ใครสอนจึงจะ
เหมาะสม
หลวนอวิ๋นชูมองไปที่สาวใช้หลายคน
ว่ากันตามเหตุผล คนสูญเสียความทรงจ�ำ ความเคยชินทีต่ ดิ ตัวมา
แต่เกิดจะไม่เปลีย่ น แต่นางไม่ได้สญ
ู เสียความทรงจ�ำ ค�ำพูด การกระท�ำ
* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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อากัปกิริยาย่อมแตกต่างจากบัณฑิตหญิงผู้ยอดเยี่ยมแห่งยุคมาก นาง
ในฐานะคนยุคหลังยิง่ ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับขนบธรรมเนียมในสมัยโบราณ
แม้แต่นอ้ ย หลายวันมานีแ้ ม้จะระมัดระวังอยูต่ ลอดเวลา ลอกเลียนแบบ
ไปเสียทุกเรือ่ ง แต่ยงั คงเผยพิรธุ ออกมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ มารดาก็เคย
ตักเตือนชี้แนะ บอกว่าหากแม้แต่ตัวหนังสือนางก็ลืมไปแล้ว เกรงว่า
คงจะถูกเข้าใจว่ามีปศี าจร้ายสิงร่างอยูเ่ ป็นแน่
เห็นหลวนอวิน๋ ชูมองมาทีต่ นคล้ายคิดอะไรอยูใ่ นใจ ฝูหรงก็สง่ เสียง
ร้องเรียกเบาๆ
"สะใภ้สี่..."
หลวนอวิ๋นชูพลันได้สติกลับคืนมา และเบนสายตากลับไปที่ป้าย
เหนือประตู
" 'ลู่'* มีความหมายของน�้ำอยู่จริง ชื่อนี้นายท่านก็เป็นคนตั้งหรือ"
ไม่รอให้ฝูหรงเอ่ยปาก สี่จวี๋ก็พูดขึ้น
"เดิมนายท่านตัง้ ค�ำว่า 'เฉียน'** เอาความหมาย 'เฉียนหลง' มาจาก
คัมภีรอ์ จี้ งิ *** ตัวอักษรค�ำว่าเฉียนก็มตี วั อักษรทีห่ มายถึงน�ำ้ อยูด่ ว้ ย ชดเชย
ดวงชะตาทีข่ าดน�ำ้ ของคุณชายสีไ่ ด้พอดี แต่คณ
ุ ชายสีไ่ ม่ชอบ บอกค�ำว่า
เฉียนอุปมาเหมือนซ่อนตัวอยู่ในบ่อลึก ท�ำให้ถูกตัวอักษรตัวนี้กดทับไว้
ไม่มวี นั ได้เงยหน้าอ้าปาก...จึงดึงดันทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นค�ำว่า 'ลู'่ ในความหมาย
* ตัวอักษรลู่ (露) นอกจากแปลว่าน�้ำค้างแล้ว ยังแปลว่าปรากฏออกมา แสดงออกมาอีกด้วย
** ตัวอักษรเฉียน (潜) มีความหมายว่าซุ่มซ่อน โดยในตัวอักษรมีหยดน�้ำสามหยดประกอบอยู่ด้วย ดังนั้น
ค�ำว่า 'เฉียนหลง' จึงมีความหมายว่ามังกรซ่อนตัว
*** อีจ้ งิ หรือคัมภีรพ์ ยากรณ์ หนึง่ ในคัมภีรส์ ำ� คัญของส�ำนักขงจือ่ (ขงจือ๊ ) สะท้อนแนวคิดของการเปลีย่ นแปลง
ผ่านต�ำราการท�ำนายดวงชะตา เนื้อหาตอนหนึ่งพูดถึง 'มังกรซ่อนตัวอยู่ในบ่อลึก' หมายความว่าชีวิตคนเรา
มีขึ้นมีลง ยามตกต�่ำไม่ควรหลงทาง แต่ควรเตรียมพร้อมไว้เสมอ เปรียบได้กับมังกรซ่อนตัว เมื่อสบโอกาส
ก็โผนทะยานขึน้ ฟ้า

88

อวี่ จิ่ ว ฮวา

ที่ว่าน�้ำค้างรวมตัวกลายเป็นเมฆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นฝน น�้ำค้าง
รวมตัวกันเป็นน�ำ้ ค้างแข็ง"
เรือนลู่ย่วนก็เหมือนกับน�้ำค้างยามเช้า ไม่คงทนยาวนาน ต่งอ้าย
ตอนนั้นที่ท่านตั้งชื่อนี้เพียงเพราะอยากจะโดดเด่นกว่าคนอื่น แต่เคยคิด
หรือไม่ ชีวติ ของท่านก็คล้ายกับน�ำ้ ค้างยามเช้า วันเวลาทีเ่ หลืออยูไ่ ม่ยาวนาน
แล้ว
สายตาระผ่านกระเบื้องเคลือบงามหรูหราบนระเบียง หลวนอวิ๋นชู
ปลงอนิจจังไปร้อยแปดอย่าง
ตรงสุดปลายระเบียงทางเดินมีประตูทที่ ะลุไปสูล่ านด้านหลัง ซิว่ เอ๋อร์
สาวเท้าเร็วๆ ขึน้ มาเปิดประตูให้หลวนอวิน๋ ชู ภาพเบือ้ งหน้านางพลันสว่างจ้า
ไกลออกไปมีสระน�้ำลึกที่น�้ำเป็นสีเขียวใสแห่งหนึ่ง ข้างสระน�้ำเป็นป่าไผ่
ผืนหนึ่ง ทางใต้อากาศอบอุ่นเร็ว แม้จะเพิ่งย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ แต่เมื่อ
ทอดสายตามองไปไกลๆ ก็จะเห็นความเขียวขจีไปทั้งผืน ฤดูใบไม้ผลิ
ช่วงเดือนสองต้นหญ้าทีเ่ พิง่ ผลิใบออกมากับสายน�ำ้ ล้วนมีสเี ขียวเหมือนกัน
เฮ้อ ต่งกั๋วกงผู้นี้ช่างมีความตั้งอกตั้งใจเสียจริง ข้างหน้าก็เป็นน�้ำ
ข้างหลังก็เป็นน�ำ้ ไม่กลัวว่าน�ำ้ มากเกินไปจนจะท่วมคนตายหรือ หลวนอวิน๋ ชู
มองระลอกคลืน่ สีเขียวทีก่ ระเพือ่ มไหวในสระน�ำ้ แล้วยิม้ ออกมาบางๆ
"เรือนแถวทางด้านตะวันตกนัน้ เป็นห้องครัวเล็ก โรงโม่ กับห้องเก็บของ
ทางด้านตะวันออกคือสถานทีท่ บี่ า่ วไพร่ทงั้ หลายพักอาศัย" ซิว่ เอ๋อร์ชไี้ ปที่
เรือนข้างสองแถวด้านตะวันตกและด้านตะวันออกพลางอธิบาย
"โรงโม่?"
นางเป็นคนในยุคปัจจุบนั ทีเ่ ติบโตขึน้ มาในเมืองใหญ่ ยังจินตนาการ
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ไม่ออกจริงๆ ว่าโรงโม่ในยุคสมัยโบราณมีหน้าตาเป็นอย่างไร
"ใช่เจ้าค่ะ คุณชายสี่ชอบกินเต้าหู้สดใหม่นุ่มลื่น เต้าหู้ที่ส่งมาจาก
ครัวใหญ่ถา้ ไม่เย็น ก็ไม่สดใหม่แล้ว นายหญิงใหญ่จงึ ตัง้ โม่เล็กไว้ทนี่ โี่ ม่หนึง่
เพือ่ โม่เต้าหูใ้ ห้คณ
ุ ชายสีโ่ ดยเฉพาะ ส่วนพวกข้าวและหมีย่ งั คงให้ครัวใหญ่
จัดเตรียมส่งมาให้"
บอกว่าเป็นโม่เล็ก แต่ความจริงแล้วก็ไม่เล็ก หินศิลาเขียวทรงกระบอก
สองก้อนทีแ่ กะร่องให้เป็นทางน�ำ้ ไหลวางซ้อนกันบนล่างนี้ ถ้าจะบดถัว่ เหลือง
เพือ่ ท�ำเต้าหูเ้ พียงชามเดียว เกรงว่าปริมาณถัว่ คงน้อยจนไม่พอจะไหลออกมา
ตรงร่องที่ใหญ่นี้ด้วยซ�้ำ หลวนอวิ๋นชูมองโม่หินที่ตั้งอยู่กลางพื้นแล้วอด
ทอดถอนใจไม่ได้
แม้จะไม่ใช่ของมีราคาอะไร แต่เอาโม่หนิ โม่หนึง่ มาตัง้ ไว้ทนี่ เี่ พียงเพือ่ ให้
ต่งอ้ายได้กนิ อาหารทีถ่ กู ปากเป็นบางครัง้ บางคราว ถ้าเอาไปไว้บา้ นชาวบ้าน
ทัว่ ไปเกรงว่าต้องสิน้ เปลืองเงินไปหาถัว่ มามากๆ เพือ่ จะโม่สกั ครัง้ คงไม่คมุ้ ค่า
และเสียเวลาด้วยซ�ำ้ นีเ่ ห็นชัดถึงความรักทีน่ ายหญิงใหญ่มตี อ่ ต่งอ้าย
ทุกสิ่งทุกอย่างในเรือนลู่ย่วนไม่มีสิ่งไหนไม่บ่งบอกถึงความเป็น
ที่โปรดปรานของต่งอ้ายยามมีชีวิตอยู่ นึกถึงใบหน้าที่ค่อยๆ ซูบเซียวลง
ของนายหญิงใหญ่ หลวนอวิ๋นชูก็พอเข้าใจถึงความเจ็บปวดและความ
เศร้ารันทดของนายหญิงใหญ่ทตี่ อ้ งมาสูญเสียบุตรชายในช่วงวัยกลางคน
แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่นางก็ยังมีความเศร้าอาดูรบางๆ
ปกคลุมอยู่ในใจต่อการจากไปตั้งแต่อายุยังน้อยของต่งอ้าย
ออกจากโรงโม่ หลวนอวิน๋ ชูกเ็ ดินไปตามเส้นทางเล็กๆ ปูดว้ ยเศษหิน
ทีค่ ดเคีย้ วเงียบวิเวก นางเดินลึกเข้าไปทางป่าไผ่
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"ด้านหลังป่าไผ่เป็นสวนดอกไม้" ซิว่ เอ๋อร์ชไี้ ปข้างหน้า "ในนัน้ มีดอกไม้
แปลกๆ มากมาย บ่าวเองก็ไม่รจู้ กั คุณชายสีร่ กั และทะนุถนอมทีน่ ยี่ งิ่ ปกติ
จะห้ามเข้า"
"อ้อ..."
หลวนอวิ๋นชูผงกศีรษะ แต่เท้ากลับไม่ได้หยุด นางเป็นเจ้านาย
'ห้ามเข้า' ไม่มีผลต่อนาง
"เพิ่งเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ สวนดอกไม้ยังไม่มีอะไรน่าดูหรอกเจ้าค่ะ"
สี่จวี๋แลกเปลี่ยนสายตาเป็นนัยกับสี่หลัน แล้วรีบสาวเท้าขึ้นมาประคอง
หลวนอวิ๋นชู "ท่านก็เหน็ดเหนื่อยแล้ว ไม่สู้วันนี้พอแค่นี้ก่อน รอดอกไม้
ผลิบานแล้ว บ่าวค่อยมาเป็นเพื่อนท่าน"
สีจ่ วีส๋ หี่ ลันแตกต่างจากซิว่ เอ๋อร์ ทัง้ สองคนสวมหมวกเป็นผูค้ วบคุม
ไม่อาจท�ำเมินเฉยต่อพวกนางเกินไป เกิดไม่พอใจขึ้นมาแล้วพวกนาง
แต่งเรือ่ งเหลวไหลไปฟ้องนายหญิงใหญ่ละ่ ก็ ตนเองจะได้รบั รองเท้าเล็ก*
รูปแบบต่างๆ กองโตในทันที
คิดมาถึงตรงนี้ หลวนอวิน๋ ชูหมุนตัวมาก็เห็นสีห่ ลันก�ำลังส่งสายตาให้
สี่จวี๋อยู่เงียบๆ พอดี เมื่อเห็นนางมองมาก็รีบเปลี่ยนสีหน้า ยืนอยู่กับที่
อย่างนอบน้อม
ค�ำพูดบอกให้กลับเรือนค้างอยูท่ ลี่ ำ� คอ หลวนอวิน๋ ชูไม่ชอบความรูส้ กึ
ถูกคนวางแผนเล่นงาน นางให้เกียรติสหี่ ลันสีจ่ วีว๋ า่ เป็นคนของนายหญิงใหญ่
แต่ขีดต�่ำสุดก็แค่ไปกล่าวรายงาน ไม่อาจปล่อยให้รวมหัวกันมาบังคับ
ควบคุมนางเช่นนีเ้ ป็นอันขาด
* ได้รับรองเท้าเล็ก เป็นสแลง หมายถึงถูกคนใช้อ�ำนาจกลั่นแกล้งหรือสร้างข้อจ�ำกัดต่างๆ นานาอย่าง
ไม่มีเหตุผล
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หลวนอวิน๋ ชูคลีย่ มิ้ สนิทสนมดุจสายลมในฤดูใบไม้ผลิ เอ่ยเสียงนุ่มนวล
"ยังเช้าอยูเ่ ลย เข้าไปดูสกั หน่อยเถอะ ไม่ใช่พอคุณชายสีไ่ ม่อยูแ่ ล้ว
กระทัง่ สวนดอกไม้กป็ ล่อยให้รกร้าง"
น�ำ้ เสียงคล้ายปรึกษาหารือ ทว่าฝีเท้ากลับไม่มที ที า่ ว่าจะปรึกษาหารือ
"สะใภ้ส.ี่ .." เห็นหลวนอวิน๋ ชูดงึ ดันจะเข้าไป สีจ่ วีพ๋ ดู ด้วยความร้อนใจ
"ท่านวางใจ แม้จะบอกว่าเพิง่ ย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ แต่ทางใต้ดนิ ฟ้าอากาศ
เปลี่ยนแปลงเร็ว สวนดอกไม้แห่งนี้วางแผนการจัดการไว้เรียบร้อยแล้ว
ไม่รกร้างแน่นอน"
แม้สจี่ วีเ๋ องก็ไม่เคยเห็นว่าสวนดอกไม้ทอี่ ยูข่ า้ งหน้าหน้าตาเป็นอย่างไร
แต่ก่อนจะมาอยู่เรือนลู่ย่วนนายท่านได้เรียกนางไปพบเป็นกรณีพิเศษ
สัง่ ก�ำชับแล้วก�ำชับอีก บอกทีด่ า้ นหลังเรือนลูย่ ว่ นมีสวนดอกไม้อยูแ่ ห่งหนึง่
เป็นสวนดอกไม้ที่คุณชายสี่รักมากที่สุด ระวังอย่าให้คนเข้าไปเหยียบย�่ำ
รวมถึงสะใภ้สผี่ นู้ ี้ ไม่มธี รุ ะอะไรก็อย่าไปเดินเล่นทีน่ นั่
เวลานี้หลวนอวิ๋นชูดึงดันโดยไม่ฟังเสียงใครจะได้อย่างไร
สีจ่ วีเ๋ ข้าไปขวางตรงกลางทางเสียเลย "สะใภ้สี่ ท่านดูตะวันยามนี"้
หลวนอวิ๋นชูเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า
"ตะวันยามนี้ก�ำลังอบอุ่น ฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนสอง ใกล้จะถึงช่วง
เดินเล่นรับฤดูใบไม้ผลิ* แล้ว..."
ตอนแรกเพียงเพราะไม่พอใจบ่าวสองคนนีถ้ งึ ได้อวดล�ำพองตน แต่
ท่าทางตืน่ เต้นผิดปกติของสีจ่ วีท๋ ำ� ให้หลวนอวิน๋ ชูเกิดความอยากรูอ้ ยากเห็น
* เดินเล่นรับฤดูใบไม้ผลิหรือท่าชิง แปลตรงตัวว่าเหยียบลงสูพ่ นื้ สีเขียว เป็นหนึง่ ในกิจกรรมประจ�ำเทศกาลชิงหมิง
(เช็งเม้ง) เนือ่ งจากเทศกาลนีอ้ ยูใ่ นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ต้นหญ้าเริม่ งอกเป็นสีเขียว จึงถือว่าเป็นการออกไปเทีย่ วชม
ธรรมชาติ
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ต่อสวนดอกไม้ทอี่ ยูข่ า้ งหน้าขึน้ มาอย่างมาก
สี่จวี๋ก็มองท้องฟ้าตามสายตาของนาง หลวนอวิ๋นชูฉวยโอกาสนี้
เดินเฉียดผ่านข้างกายสี่จวี๋ไปเงียบๆ
สีจ่ วีม๋ องตามแผ่นหลังอรชรอ้อนแอ้นไปอย่างหมดแรง นางมีทา่ ทีงนุ งง
ฝูหรงลังเลอยูช่ วั่ ขณะ แล้วเดินอ้อมสีจ่ วีไ๋ ล่ตามผูเ้ ป็นนายไป
ซิว่ เอ๋อร์มองแผ่นหลังหลวนอวิน๋ ชูแล้วหันมามองสีจ่ วี๋ ไม่วา่ คนไหน
นางก็ไม่อาจล่วงเกิน ซิว่ เอ๋อร์รอ้ นใจเหงือ่ เย็นชุม่ ศีรษะ แต่ไม่กล้าท�ำอย่าง
ฝูหรงทีเ่ ดินผ่านสีจ่ วีแ๋ ล้วไล่ตามไป
เดินมาได้สิบกว่าจั้งหลวนอวิน๋ ชูทปี่ ระสาทสัมผัสทัง้ หกดีเป็นพิเศษ
ก็ฟงั ออกว่าแม้แต่ซวิ่ เอ๋อร์กไ็ ม่ได้ตามมา ในใจอดรูส้ กึ หนาวสะท้านไม่ได้
ยังดีนายหญิงใหญ่รบั ปากจะซือ้ สาวใช้ให้นางแล้ว หาไม่นางคงต้อง
กลายเป็นผูบ้ ญ
ั ชาการทีไ่ ม่มกี องก�ำลังทหารอยูใ่ นมือไปจริงๆ แล้ว
เดินต่อไปอีกหลายก้าวจึงได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆ มาจากด้านหลัง
หลวนอวิ๋นชูมุมปากหยักโค้ง
บ่าว...จะอย่างไรก็คือบ่าว
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