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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ในทีส่ดุนิยายท่ีนักอ่านทกุท่านรอคอยกันมานานก็มาถึงในมอืทุกท่าน

แล้วนะคะ หลงัจากซรีีส์่เรือ่ง 'ดาราจกัรรกัล�าน�าใจ' ได้ฝากความประทบัใจ 

ให้กับทกุท่านก่อนหน้าน้ี ครัง้นีม้ากกว่ารกัขอหยิบเร่ืองราวอนัน่าตราตรงึ 

มาน�าเสนอในรปูแบบตวัอกัษร ในชือ่เรือ่งว่า 'ดจุรกัด่ังห้วงดาราพร่างพราย' 

ผ่านฝีมอืการแปลอย่างคุณถังเจวียนค่ะ

โดยในเรื่องจะเป็นการเล่าถึงที่มาที่ไปของสตรียุคปัจจุบันอย่าง  

'อว๋ีไฉ่หลงิ' ผูต้้องดิน้รนเอาชวิีตรอดในยุคโบราณทีถู่กบดิามารดาทอดทิง้ไปถึง

สิบปี ต้องถูกอาสะใภ้รองเลีย้งดมูาให้เสยีคน นสิยัเสยีจนเป็นทีเ่ลือ่งลอืในจวน 

นางต้องมาเป็น 'เฉิงเซ่าซาง' คนใหม่ทีฟ้ื่นคนืจากอาการป่วยไข้ ใช้ไหวพริบ 

ของตนแก้ปัญหา ทว่านางที่มีสมอง ทันคน และชอบพุ่งชนปัญหานี้ 

กลับเป็นท่ีขัดหูขัดตาของมารดาอย่างมาก เอะอะก็เอาแต่บอกว่านาง 

ชอบสร้างเรือ่ง

ในเล่มหน่ึงน้ีมีหลายตัวละครที่ไม่ปรากฏในซีรี่ส์ด้วยนะคะ ใครที ่

อยากเห็นบทของพ่ีใหญ่เฉงิหย่งก็จะได้พบเขาแล้วค่ะ รวมถึง 'แม่ทัพหลงิ'  

อยากให้ทุกคนสงัเกตดีๆ ว่าเขาโผล่ออกมาในฉากไหนกันหนอ มาร่วมติดตาม 

กันค่ะว่า 'เฉงิเซ่าซาง' ทีม่วิีญญาณเป็นอนัธพาลหญิงเก่าจะก่อเรือ่งก่อราว 

อะไรบ้าง แล้วความสัมพันธ์ของนางกับคนท่ีบ้านจะดขีึน้เมือ่ไหร่ ไปตดิตาม 

กันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เฉงิเซ่าซางทอดตามองไป ทว่าชายหนุม่ผูน้ีร่้างสงูเหลอืเกิน ใบหน้า

ถูกโคมม้าหมุนดวงหน่ึงซึ่งแขวนอยู่ข้างหอบดบังไปเกินครึ่ง แสงเงา 

ลอยเคลื่อน รัศมีโคมสีชาดนวลละมุนฉาบย้อมบนชุดชวีจวียาวสีจืดชืด 

ของเขาจนแสนเฉิดฉายขณะเดียวกันก็แสนกระจ่างตา งามสง่าจนซมึซาบ

ถึงกระดกู

ครูก่่อนจดุทีเ่ขายืนอยู่เฉิงเซ่าซางเคยเดนิผ่านแล้ว จ�าได้ว่าภาพทีว่าดอยู่

บนโคมม้าหมนุดวงนัน้เป็นเรือ่งราวของครอบครวัท่ีได้รวมตวัพร้อมหน้า

ตอนน้ีเองหัวไหล่นางพลันถูกตีหน่ึงที ซังซื่อเดินตรงมาถามด้วย 

ความแปลกใจ "เจ้าก�าลงัมองอนัใดอยู่"

เฉงิเซ่าซางตอบอย่างฉงนสงสัย "ดเูหมอืน...ดเูหมอืนจะมคีนมองข้าอยู่

เจ้าค่ะ" ก�าลงัมองนางอยู่ใช่หรอืไม่นัน้ นางก็ไม่อาจแน่ใจได้



 อว๋ีไฉ่หลิง หญิงสาวยุคปัจจุบันที่มาอยู่ในร่างเฉิงเซ่าซาง  

  อดีตอันธพาลหญิงกลับใจ ฉลาดทันคน  

  ไม่ปล่อยให้ตนเองเสียเปรียบใคร

 เฉิงเซ่าซาง คณุหนูสีส่กุลเฉิง ร่างกายอ่อนแอ ถูกพ่อแม่ทิง้ไว้ 

  ในเมอืงหลวงสิบปี อาสะใภ้รองตัง้ใจเลีย้งมาให้ 

  เสยีคน

 เซียวหยวนอี สะใภ้ใหญ่สกุลเฉิง มารดาของเฉิงเซ่าซาง  

  ผ่านการแต่งงานสองครั้ง เป็นคนเข้มงวด ดุดัน  

  วางแผนการรบเก่ง

 เฉิงสื่อ บดิาของเฉิงเซ่าซาง ออกรบสร้างผลงานมาตลอด  

  เป็นบิดาทีต่ามใจบตุรสาว

 หยวนเซิ่น เป็นบัณฑิตมาจากตระกูลขุนนางแห่งเจียวตง  

  บดิาเป็นขุนนางใหญ่ระดบัผูว่้าการมณฑลแห่งหนึง่  

  มรีปูโฉมโดดเด่น บุคลกิสภุาพสูงส่ง

 บุรุษผู้หนึ่งในคืนงานโคมไฟ

  เป็นชายหนุ่มผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ รัศมีโคมสีชาด 

  นวลละมนุฉาบย้อมบนชดุชวีจวยีาวสจีดืชดืของเขา  

  ข้างกายมีองครักษ์สวมเกราะหนักเจ็ดแปดคน 

  ติดตาม
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นี่คือสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวที่ก่อขึ้นด้วยอิฐดินดิบหลังหน่ึง ท้ังหลัง 

เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านยาวถูกแบ่งออกเป็นสามห้องเท่าๆ กัน  

ห้องตรงกลางคือโถงรับแขกควบห้องกินอาหารยามมีคนมาก ส่วนห้อง 

อีกสองฟากคือห้องพัก อว๋ีไฉ่หลิงพ�านักอยู่ในห้องทิศตะวันออกน่ีเอง  

ห้องพักน้ีแสนจะเรยีบง่าย ผนงัท่ีฉาบด้วยดินเหลอืงถูกขัดจนเกลีย้งเกลา

สะอาดตา บนพ้ืนมีเตาไฟทรงสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่หน่ึงเตา ดเูหมอืนจะก่อขึน้ 

จากดนิส�าหรบัป้ันเครือ่งดินเผา รปูลกัษณ์ภายนอกเรยีบง่ายแบบโบราณ 

ทว่าให้ความอบอุน่ใช้ได้ทเีดยีว ทว่าสิง่ถัดไป...ต่อให้อวีไ๋ฉ่หลงิเยือกเย็น 

เสมอมาก็ยังคงตกใจจนหวิดจะเป็นลม...

ในห้องไม่มีโครงเตียง รวมถึงม้านั่งและเก้าอี้ มีเพียงกระดานไม้ 

เคลือบเงาเรียงตัวอยู่บนพ้ืนซึ่งยกข้ึนราวข้ันบันไดขั้นหนึ่ง ชิดฝ่ังด้านใน 

ของห้อง ซ�้ากินพ้ืนที่ห้องไปถึงหน่ึงในสามส่วน บนนั้นปูฟูกกับผ้าห่มไว ้

1
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หน่ึงชัน้ส�าหรบัเป็นเครือ่งนอน ด้านข้างมเีบาะนุ่นทรงกลมขนาดเลก็ไม่ก่ีใบ 

ท�าหน้าทีแ่ทนเก้าอี ้ กับโต๊ะเตีย้ทรงสีเ่หลีย่มเลก็ๆ อกีหน่ึงตัวส�าหรับกินอาหาร 

ดืม่น�า้ อว๋ีไฉ่หลงิเคยดภูาพยนตร์เก่าหลายเรือ่งของอากิระ คูโรซาวะ* รูส้กึว่า 

นีช่่างคล้ายกับโครงสร้างของห้องแบบญ่ีปุ่นในยุคโบราณอนัแร้นแค้น

เมื่อสิบกว่าวันก่อนตอนท่ีเพ่ิงจะฟื้นข้ึนมา นอกจากศีรษะจะปวด 

จนแทบระเบิดแล้ว เธอยังถูกความเป็นจริงตรงหน้านี้ท�าเอาขวัญหนี 

จนสลบไปอีกรอบ แค้นใจจนแทบอยากจะตายซ�า้อกีหน ความจรงิต�าบลเลก็ๆ 

ในเจยีงหนาน** บ้านเดมิของเธอท่ีแสนห่างไกลความเจรญินัน้ตัง้อยู่ใจกลาง 

ทีลุ่ม่ซึง่มภีเูขาปิดล้อม ส่งผลให้ร้อยหลี*่** ต่างส�าเนียง พันหลีต่่างภาษา  

คนท่ีน่ันเคยเจอปีศาจญ่ีปุน่**** ที่ดั้นด้นบุกป่าฝ่าดงเข้ามารวมแค่สองคน  

อกีทัง้ได้คนหนุ่มสาวท่ีต่อมาไปท�างานในเมอืงใหญ่ข้างนอกกลบับ้านมาเล่าถึง 

ทุกคนจงึค่อยรูว่้ารปูพรรณสณัฐานกับเครือ่งแต่งกายแบบนัน้คือปีศาจญ่ีปุ่น 

ผู้ใหญ่บ้านผู้เฒ่าถึงกับร่ายยาวอย่างเป็นเดือดเป็นแค้น ก่อนสั่งลูกบ้าน 

ท้ังหลายว่าถ้าต่อไปเจออกีจะต้องใส่ยาเบือ่หนูลงในมนัเทศและหวัไช้โป๊ 

ทีม่อบให้ปีศาจญ่ีปุน่จึงจะถูกต้อง น่าเสียดายท่ีไม่เคยมปีีศาจญ่ีปุน่เข้ามา 

อกีเลย ยาเบือ่หนูจงึเป็นอนัอดใช้ไป

จวบจนหลังก่อต้ังสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลขุดเปิดภูเขา  

สร้างถนน ต่อสะพาน เจาะอุโมงค์อย่างกว้างขวาง บ้านเดิมของเธอจึง 

ค่อยๆ พัฒนาเป็นต�าบลเลก็ๆ เพียงแห่งเดียวทีอ่ยู่ใจกลางภเูขาทัง้ส่ีทิศ

"คณุหน ูควรดืม่ยาได้แล้วเจ้าค่ะ" สตรวัียกลางคนผูห้นึง่ถือถาดไม้ 

* อากิระ คูโรซาวะ (ค.ศ. 1910-1998) เป็นผู้ก�ากับ ผู้อ�านวยการสร้าง และนักเขียนบทภาพยนตร์ชื่อดัง 

ชาวญี่ปุ่น

** เจียงหนาน คือค�าเรียกที่ราบลุ่มทางทิศใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ 

มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง

*** หลี่ (ลี้) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร

**** ปีศาจญี่ปุน่ เป็นค�าเรียกแสดงความเจ็บแค้นที่ชาวจีนมีต่อชาวญี่ปุน่และทหารญี่ปุ่นในช่วงที่รุกรานจีน
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เน้ือหยาบทรงสีเ่หลีย่มใบหน่ึงเข้ามาในห้อง ก่อนหมนุตัวไปเอ่ยกับเดก็หญิง 

ข้างกายซึง่ยังยกม่านผ้าฝ้ายอนัหนักอึง้ค้างไว้ "อาเหมย ปล่อยม่านลงได้แล้ว  

ข้างนอกหนาว"

อว๋ีไฉ่หลิงรีบดึงสติคืนมา 'น่ัง' ตัวตรงให้เรียบร้อย อันที่จริงคือ 

การคกุเข่าให้เรียบร้อยต่างหาก สตรวัียกลางคนผูน้ัน้วางถาดสีเ่หลีย่มลง 

บนโต๊ะเตีย้ บนถาดมชีามกระเบือ้งสองใบหนึง่ใหญ่หน่ึงเลก็ ในชามใหญ่

เป็นยาต้มร้อนฉุย ส่วนในชามเล็กเป็นผลไม้แช่อิ่มสามเสี้ยว อว๋ีไฉ่หลิง 

ยกชามกระเบือ้งข้ึนดืม่เงยีบๆ จนหมดในรวดเดยีว พาให้รสขมเฝ่ือนท่วมท้น

ช่องปากในทันที มันช่างกลืนยากย่ิงกว่ายาฆ่าแมลงเสียอีก แน่นอนว่า 

เธอไม่เคยกินยาฆ่าแมลงหรอกนะ

จากนัน้เธอกห็ยบิผลไมแ้ชอ่ิม่ทีม่เีกลด็น�า้ตาลขึน้มาอมชา้ๆ พลาง 

มองพิจารณาสตรวัียกลางคนท่ีน่ังคกุเข่าอยู่ตรงข้ามกัน อกีฝ่ายเคยบอกให้ 

อว๋ีไฉ่หลงิเรยีกว่า 'จู'้ แม้อว๋ีไฉ่หลงิไม่เคยชนิทีจ่ะเรียกใครด้วยค�าค�าเดยีว 

เพราะนีท่�าให้เธอนกึถึงค�าเรยีกประจ�าเวลาเถ้าแก่เนีย้ร้านท�าผมครบวงจร

ในตัวต�าบลใช้เรียกอ้อนคู่ขาซึ่งมีนับไม่ถ้วน แต่ช่วยไม่ได้ที่ตอนน้ีเธอไม่รู้

ธรรมเนยีมของทีน่ีจ่งึไม่กล้าเรยีกอย่างอืน่ส่งเดช วันก่อนเธอเพ่ิงจะได้ยิน 

อาเหมยเล่าว่าเด็กน้อยทีอ่ยู่บ้านติดกันทางฝ่ังซ้ายฝันร้ายพูดจาเหลวไหล 

แล้วถูกผูท้�าพิธีหญิงจบักรอกยาอาคมไปหน่ึงกา หวิดจะตายไปครึง่ชวิีตก็ว่าได้ 

ดงันัน้เธอจงึได้แต่เรยีกอ้อมแอ้มไปตามทีส่ตรวัียกลางคนผูน้ี้บอก ใครจะรู้ว่า 

ต่อมาค่อยค้นพบว่าสามารถเรยีก 'อาจู'้ ได้เช่นกัน

อาจูม้ใีบหน้าเหลีย่ม ร่างใหญ่แข็งแรง สีหน้าเคร่งขรมึ สวมชดุใยป่าน 

สขีาวเทาแบบชายเสือ้สัน้เย็บตดิกบัท่อนล่าง เผยให้เหน็ขากางเกงตัง้แต่ 

หัวเข่าลงไป คาดว่าเพ่ือให้ท�างานได้สะดวก ต่างกับของอวี๋ไฉ่หลิงที่แม ้
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ไม่เห็นผ้าไหมสักส่วนเสี้ยว ทว่าชุดผ้าฝ้ายเนื้อหนาละเอียดก็พันมิดชิด 

รอบเอวเต็มหนึ่งรอบและยาวจนจรดเท้า ส่วนชุดแต่งกายของอาเหมย 

เดก็หญิงวัยสบิขวบท่ีอยู่ด้านข้างย่ิงเรยีบง่ายเข้าไปใหญ่ สวมเสือ้ป่านตวัสัน้ 

บนุุ่น ว่ิงเพ่นพ่านไปมาท่ัวลานโดยเผยกางเกงลายดอกบนุุน่เนือ้หนา

เมื่อสิบกว่าวันก่อนขณะอว๋ีไฉ่หลิงยังนอนก่ึงหลับก่ึงตื่นอยู่บนฟูก 

เปลอืกตาราวหนักนบัพันชัง่* เพียงได้ยินเสยีงอนัแหลมบาดของสตรผีูห้น่ึง 

ก�าลงัตะคอกด่า '...เจ้ามนัหญิงโง่เง่าไร้สามารถ ฮหูยินมอบหมายงานนีแ้ก่เจ้า 

เจ้ากลบัละเลยถึงขัน้นี ้หากคณุหนเูป็นอนัใดไปจรงิๆ เอาเจ้าท้ังครอบครวัไป 

ป้อนสนุขักไ็ม่สาสม!'

จากนัน้เสยีงสตรอีกีคนก็ตอบเสยีงอ่อยๆ 'เมือ่แรกเป็นท่านสัง่ข้าน้อยว่า

ไม่ต้องไปไยดนีาง ปล่อยให้นางอาละวาดด่าคนปาข้าวของไป นางท�าผดิ 

มารบัโทษอยู่ทีน่ี ่ ควรดดันิสยัก่อนค่อยว่ากัน ผูใ้ดจะรูเ้ล่าว่านางกลบัเป็นไข้ 

ขึน้มา...'

สตรีเสียงแหลมบาดหูกล่าวว่า 'ตัวบัดซบ! ต่อให้นางมีความผิด 

สกัเท่าใดก็เป็นคณุหนขูองท่านใหญ่ ถึงคราวให้เจ้ามกัง่ายเย่ียงนีไ้ด้หรือ!'

อวีไ๋ฉ่หลงิสตริางเลือนจวนหลับใหลไปอกีครา รูส้กึเพียงว่ามคีนก�าลงั 

ป้อนยาให้ตนดืม่อยู่ ตอนน้ันตนมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะเอาชวิีตรอดอย่างแรงกล้า 

จงึพยายามกลนืยาลงไป ในห้วงสะลมึสะลอืพลนัได้ยินเสยีงสตรีแหลมบาด 

ผูน้ั้นเอ่ยกลัว้หัวเราะข้ึนมา 'ข้าจะไม่ปิดบงัเจ้า น่ีเป็นเผอืกร้อนลวกมอืหวัหน่ึง  

ให้ความส�าคัญนักไม่ได้ ไม่ให้ความส�าคัญเลยก็ไม่ได้เช่นกัน ยามนี้ป่วย 

จนถึงขัน้น้ีแล้วยังไม่มผีูใ้ดยอมรบัหน้าท่ีเลย มแีต่เจ้าทีเ่ป็นแม่พระ ไม่ก่ีวันนี้ 

มาขอร้องข้าไม่เลกิรา...'

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมและยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ถัดจากนั้นก็เป็นเสียงอันอ่อนโยนทว่าเนิบนาบของอาจู้ นางตอบ 

ปนหัวเราะ 'หากมิใช่คุณหนูป่วยจนถึงขั้นน้ี งานดีเช่นนี้ก็เวียนมาไม่ถึงข้า 

หรอก ข้าเพียงหวงัให้ท่านใหญ่นกึถึงความดีอนัน้อยนิดของข้า รอวันหน้า 

อาเหมยกับอาเลีย่งของข้าจะได้มอีนาคต'

จากนัน้ก็ได้ยินเสยีงเหรยีญส�ารดิดงักระทบกันระลอกหน่ึง ก่อนจะเป็น

เสียงพูดอันแหลมบาดของสตรีผู้นั้น 'ก็ได้ ในเมื่อเจ้ายอมรับช่วงงานนี้  

ก็จงท�าให้ดแีล้วกัน' เจ้าของเสยีงแหลมบาดพูดจบก็เดนิจากไป

อวี๋ไฉ่หลิงนักเรียนท่ีได้คะแนนเกือบเต็มในวิชาตรรกศาสตร์ ต่อให ้

ตอนนั้นตัวร้อนจนสุกแล้วก็ยังคิดวิเคราะห์ได้ว่าร่างนี้ของตนน่าจะเป็น 

คณุหนตูระกลูใหญ่สักตระกูลในยุคโบราณท่ีกระท�าความผดิมา ปัจจบัุนจงึ 

ก�าลงัรบัโทษอยู่ในชนบท ก่อนหน้าน้ีผูดู้แลบกพร่องต่อหน้าท่ี เป็นเหตใุห้ 

แม่นางน้อยเจ้าของร่างล้มป่วยไข้ข้ึนสูงจนตายจากไป ตนจงึได้ก�าไรฟ้ืนมา 

อยู่ในร่างนี้

แวบแรกท่ีมองเหน็อาจู ้ อว๋ีไฉ่หลงิจ�าแนกด้วยความรูอ้นัแสนตืน้เขนิ 

ทีต่นมเีก่ียวกับยุคโบราณ วาดหวังเพียงว่าชดุท่ีสวมอยู่บนร่างอีกฝ่ายจะเป็น 

ชดุชาวธง* ของราชวงศ์หางเปีย** หรอืไม่ก็ชดุของราชวงศ์ถังทีเ่ปิดเผยเนนิอก 

เธอไม่ถือสาแม้แต่น้อยหากต้องแต่งกับสามท่ีีโกนศรีษะล้านเลีย่นไปครึง่แถบ 

หรอืต้องเผยร่องอกท้าสูอ้ากาศหนาว!

น่าเสยีดาย เธอกลบัไม่รูจ้กัโดยสิน้เชงิว่าชดุอนัรัดกุมทีเ่ย็บท่อนบน 

กับท่อนล่างตดิกันชนดินีเ้ป็นเครือ่งแต่งกายสมยัใดในยุคโบราณ อว๋ีไฉ่หลงิ 

หน้าม่อยคอตกไปสามวัน จวบจนวันท่ีสี่พักฟื้นจนทุเลาแล้ว ได้ติดตาม 

อาเหมยไปดูขบวนส่งเจ้าสาวหนึง่หนถึงค่อยร่าเรงิขึน้มา แน่นอนว่าตอนนัน้ 

* ชุดชาวธง คือเครื่องแต่งกายประจ�าชนชาติแมนจู

** ราชวงศ์หางเปีย หมายถึงราชวงศ์แมนจซูึง่บรุษุโกนศีรษะครึง่หนึง่แล้วถักผมท่ีเหลอืเป็นหางเปียอยู่ด้านหลงั
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อาเหมยไม่รูแ้ต่อย่างใดว่าไฉนคณุหนูทีย่ามปกตอิมทุกข์จงึเบกิบานใจข้ึนมา

โดยไร้สาเหตุ

ยามนีอ้าจูเ้องก็ก�าลงัมองพิจารณาอว๋ีไฉ่หลงิ เพ่ือให้อาการป่วยหายสนทิ 

หมอจงึใส่ตวัยามาอย่างเตม็ท่ี ยาต้มท่ีขมเฝ่ือนเย่ียงนีต่้อให้อาจูด้ืม่เองก็ต้อง

ขมวดคิว้ ถึงอย่างน้ัน เว้นเพียงหนแรกท่ีคณุหนูดืม่แล้วพ่นออกมา ถัดจากนัน้ 

ทกุครัง้ล้วนแหงนคอด่ืมจนหมดในอกึเดยีวโดยไม่ร้องขมแม้สกัค�า ท่าทาง 

ยามกัดฟันเม้มปากนัน้กร้าวแกร่งเข้มแข็งย่ิง อาจูนั้บว่าเงยีบขรมึแล้ว กลบั 

นึกไม่ถึงว่าคุณหนูที่เยาว์วัยผู้น้ียังเงียบขรึมย่ิงกว่า นอกจากพูดคุยกับ 

อาเหมยมากหน่อยก็มกัจะดกูลดักลุม้ไม่พูดไม่จาทัง้วีวั่น เหตใุดจงึต่างจาก 

ค�าพรรณนาท่ีข้างนอกพูดกันโดยสิน้เชงิเล่า...อาจูน้กึฉงนอยู่บ้าง

หลงัจากดืม่ยาเสรจ็ อาเหมยหน้ากลมก็มาพิงร่างข้างกายอว๋ีไฉ่หลงิ 

แล้วพูดจาหว่านล้อม "คณุหนู วนัน้ีข้างนอกอากาศอบอุน่ พวกเราไปเทีย่วเล่น 

กันเถิดเจ้าค่ะ" อว๋ีไฉ่หลงินัง่คุกเข่าจนระอาแล้วเช่นกัน จงึผงกศรีษะตกลง

อาจูเ้อ่ยปนย้ิม "ไปอาบแดดสกัหน่อยก็ดเีจ้าค่ะ เพียงแต่วันน้ีผูคุ้้มกัน 

ไม่อยู่ คุณหนูกับอาเหมยห้ามไปไกลนัก ให้อาเลีย่งตามไปด้วยแล้วกัน"

อว๋ีไฉ่หลงิเหลอืบมองอาจูด้้วยความแปลกใจ สตรีผูน้ีไ้ม่ใช่คนช่างพูด  

วันนี้กลับไม่เพียงพูดเยอะ ยังอนุญาตให้อวี๋ไฉ่หลิงออกไปเที่ยวเล่น 

โดยไม่มบีรุษุทีโ่ตแล้วคอยติดตาม

อาเหมยท�าหน้าผทีะเล้นใส่อาจูผู้เ้ป็นมารดา ก่อนรบีปรนนบิติัคณุหนู 

สวมรองเท้าผ้าฝ้ายหัวงอนพ้ืนหนา ห่มเสือ้คลุมเน้ือหนาให้ จากนัน้สองคน 

ก็จงูมอืกันออกไปเท่ียวเล่นอย่างระรืน่ชืน่บาน

รอจนก้าวออกมานอกเรือน อว๋ีไฉ่หลิงสูดหายใจเข้ายาวๆ หนหนึ่ง  

กลิน่อายของหมิะน�า้แขง็ทีป่ะทะใบหน้าก็พาให้กลิน่อายของถ่านไฟทีเ่หลอื 
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ในช่องอกถูกสลายจนสิ้น ลมหายใจอันเย็นสดชื่นไหลเข้ามาแทนที ่

อย่างเป่ียมล้น เมือ่แหงนหน้ามองผนืฟ้าชนบทตอนเหนือแห่งน้ี ค่อยรูส้กึว่า 

ฟ้าครามเมฆขาวท่ีเคยอ่านในวัยประถมไม่ใช่ค�าโป้ปด สามารถเห็นเว้ิงฟ้า

ทีส่งูลิว่กว้างไกลสะอาดหมดจดราวน�า้แข็งท่ีกระจ่างใสได้ อว๋ีไฉ่หลงิก็ให้รูส้กึ

ผ่อนคลายสบายใจอย่างย่ิง

เดก็สาวเหลยีวกลับไปมองเรอืนเล็กหลังน้ีอกีครา มร้ัีวไม้รวกแถบกว้าง

ล้อมตวัเรอืนอยูห่่างๆ หนึง่วง แม้เป็นเรอืนหลงัเลก็ในชนบท แต่ก็สร้างหลงัคา 

สงูตระหง่าน ห้องสามห้องในเรอืนล้วนโอ่โถง ไม่มกีลิน่อายอนัหม่นหมอง 

ซมึเซาแฝงอยู่แม้สกันิด เรอืนทีก่ว้างขวางสงูสง่าเช่นน้ีไม่คล้ายบคุลิกของ

แคว้นวอ* แต่อย่างใด

อว๋ีไฉ่หลงิผงกศรีษะอย่างพึงพอใจ ทางหนึง่จงูอาเหมยตวัน้อย ทางหน่ึง 

พาเดก็ชายวัยเจด็แปดขวบทีก่�าลงักระโดดโลดเต้นอกีคนออกจากลานเรือน 

ตอนนีเ้องก็เหน็บรุษุบนหลงัม้าในชดุทะมดัทะแมงสองคนควบห้อมาแต่ไกล

พร้อมกับหิมะท่ีฟุ้งข้ึนจากพ้ืนคละเคล้าฝุน่เป็นแต้มๆ อาเหมยผูม้สีายตา 

เฉยีบคมเอ่ยขึน้ในทนัที "เป็นท่านพ่อ...แล้วก็พ่ีชาย" จากน้ันโบกแขนพลาง

ตะเบง็เสยีงร้องเรยีก "ท่านพ่อ! พ่ีชาย!"

พอสองคนบนหลงัม้ามาถึงหน้าประตลูานก็ร้ังม้าอย่างคล่องแคล่ว

แล้วพลกิตวัลงจากม้า ทันทีท่ีเหน็อวีไ๋ฉ่หลงิ บรุษุวัยกลางคนท่ีน�าหน้ามาผูน้ัน้ 

ก็ประสานมอืก้มศีรษะค�านับพร้อมกับย้ิมทักทายว่า "คุณหนู"

ชายหนุ่มวัยสิบเจ็ดสิบแปดปีท่ีอยู่ด้านหลังประสานมือค�านับตาม 

เช่นกัน

อว๋ีไฉ่หลิงผงกศีรษะรับ ก่อนแหงนหน้าเอ่ยปนย้ิมน้อยๆ "ฝูอี ่

* แคว้นวอ คือค�าเรียกประเทศญี่ปุ่นในสมัยโบราณ
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กลับมาแล้ว"

บุรุษวัยกลางคนเคราครึ้มเงยหน้ากล่าวพร้อมรอยย้ิมอันแจ่มใส  

"คณุหนจูะออกไปเดนิเทีย่วหรอื เมือ่ครูข้่าเหน็ศาลเจ้าริมน�า้ข้างหน้าก�าลงั 

เซ่นไหว้เทพแห่งล�าธาร คณุหนกัูบอาเหมยไปชมดคูวามครึกคร้ืนก็ดีขอรบั"  

เขาหนัหน้าไปกล่าวกับบุตรชาย "อาเติง เจ้าอย่าเพ่ิงกลับเข้าเรือน จงตาม 

คณุหนไูปด้วย"

"ขอรบั" ชายหนุ่มขานรบัเสียงเบา จากน้ันปลดสายบังเหียนมอบให้บดิา 

แล้วเดนิตามกลุม่ของอว๋ีไฉ่หลิงออกไปข้างนอก ย�า่ไปบนหมิะท่ีสมุอยู่บางๆ 

บงัเกิดเสยีงสวบสาบยามเดิน

ฝอูีผู่น้ีค้อืสามีของอาจู ้ เดมิทียังมผีูคุ้ม้กันอกีสองคน อว๋ีไฉ่หลงิได้ยิน 

พวกเขาเรยีกฝอูีว่่า 'หัวหน้าฝู' จงึเรยีกตามอย่าง ไม่คาดว่าฝอูีจ่ะตกอกตกใจ 

ย่ิง เป็นตายก็ไม่ยอมให้เรยีกเช่นนี ้แรกพบกันเห็นท่าทางเขาใกล้ชดิกับอาจู้  

อว๋ีไฉ่หลงิยังหลงนกึว่าเขาเป็นคูข่าของอาจูด้้วยซ�า้ นินทาอยู่ในใจไปรอบหน่ึง 

ใครจะรูเ้ล่าว่าเขาเป็นสามท่ีีถูกต้องตามกฎหมายของอาจูต่้างหาก

ออกจากเรือนมุ่งไปทางตะวันตกราวสิบกว่านาที ได้ยินเสียงธารน�้า 

ไหลจ๊อกๆ ผสานกบัเสียงผูค้นจ้อกแจ้ก แลเห็นล�าธารกว้างราวสบิกว่าเมตร 

สายหนึง่ปรากฏขึน้เบือ้งหน้าสายตา น�า้ในล�าธารใสจนเห็นก้นบึง้ ระดบั 

น�า้ตืน้แค่ครึง่เมตร บรเิวณทีล่กึก็เพียงสามสีเ่มตรเท่านัน้ แม้เป็นล�าธารเลก็ๆ  

ทว่าอุดมสมบูรณ์มิใช่น้อย หนึ่งปีสี่ฤดูมีปลามีกุ้งไม่ขาดช่วง ช่วยจุนเจือ 

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้อย่างมาก ดงัน้ันผูเ้ฒ่าซึง่เป็นท่ีนับหน้าถือตา 

ในหมูบ้่านน้ีจงึน�าพาผูค้นสร้างศาลเจ้าเลก็ๆ หลงัหน่ึงทีร่มิฝ่ังไม่ไกลจาก

ต้นน�้า เพ่ือบูชาเทพแห่งล�าธารและป่าเขาทั้งซ้ายขวา หวังใจว่าจะได้รับ 

การปกปักรกัษาจากสิง่ศักด์ิสทิธ์ิ ให้มปีลากุ้งกับพืชผลมากย่ิงข้ึน
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พอมองเห็นศาลเจ้าริมน�้าอยู่เบื้องหน้า อาเหมยก็รีบจูงอว๋ีไฉ่หลิง 

ว่ิงเข้าไปข้างใน ควักเหรียญห้าจู* ออกมาสองเหรียญ ซื้อธูปท�ามือ 

หนึง่กระบอกไม้ไผ่จากหญิงชราผู้ดแูลศาลเจ้าท่ีอยูห่น้าประตู กับซือ้ผลไม้ 

ทีอ่ว๋ีไฉ่หลงิเรยีกชือ่ไม่ถูกอกีจ�านวนหน่ึงจากแม่นางท่ีคล้องตะกร้าร้องเร่ขายอยู่ 

แม่นางผูน้ั้นเห็นฝเูติงหน้าตาชวนมองจงึโยนส้มให้เขาหน่ึงลูกก่อนพิศมอง

พร้อมรอยย้ิมกริ่ม พาให้ดวงหน้าของฝูเติงพลันสีเข้มย่ิงกว่าส้มลูกนั้น  

อาเหมยจงึเป็นฝ่ายย้ิมพูดว่า "พ่ีชายข้าใกล้จะหมัน้แล้ว!"

อว๋ีไฉ่หลงิร่วมเอ่ยเย้า "ในเมือ่เจ้าชอบเขา เหตใุดยังเก็บเงินค่าผลไม้ 

จากพวกเราเล่า"

แม่นางผู้นั้นตอบอย่างตรงไปตรงมา "เขาแม้จะหล่อเหลา แต ่

ทางบ้านข้ายังต้องกินข้าวอยู่นะ" เหล่าชาวบ้านกับกลุ่มของอวี๋ไฉ่หลิง 

ต่างหัวเราะฮ่าๆ กันครนืใหญ่

ศาลเจ้าท่ีว่าน้ีเป็นเรอืนขนาดใหญ่ซึง่มีโถงหน้าหลงัสองห้องประกบกัน 

เหล่าชาวบ้านเคยเห็นกลุม่ของอว๋ีไฉ่หลงิแล้วหลายหน รู้เพียงว่าเด็กสาวผูน้ี ้

เป็นคณุหนขูองบ้านคนใหญ่คนโตในละแวกใกล้เคยีง จงึพากันเปิดทางให้

อกีฝ่ายเข้าไป ในโถงด้านหน้าอวลด้วยควันธูปทีล่อยวน แลเห็นบนแท่นสงู 

ตัง้รปูสลกัเทพเจ้าหน้าตาดรุ้ายลกัษณะพิสดารหลายองค์ เจ้าแม่กวนอนิ 

ไม่คล้ายเจ้าแม่กวนอนิ พระเยซไูม่คล้ายพระเยซ ูซ�า้ข้างเท้าของรปูสลกัหิน 

เหล่าน้ันยังมรีอยเลือดสาดนองอยู่หลายกอง ด้านข้างคืออ่างไม้ขนาดใหญ่ 

บรรจเุป็ดไก่ทีน่อนเหยียดขาตายตาไม่หลับราวสามถึงห้าตัว...อวีไ๋ฉ่หลงิส่ายหวั

จนนับรอบไม่ถ้วนแล้ว ยุคนี้สมัยนี้รูปสลักเทพเจ้าท�าออกมาชวนสะพรึง 

ถึงเพียงนี้ วิธีบวงสรวงก็ช่างหยาบดิบเถ่ือน น่ีจะท�าให้สาวกเข้าถึง 

* จู เป็นหน่วยชั่งน�้าหนักของจีนสมัยโบราณ โดย 24 จูเท่ากับ 1 ต�าลึง (1 ต�าลึงเทียบน�้าหนักประมาณ  

31.25 กรัม)
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ห้วงอารมณ์ศรทัธาเทิดทูนจนลืมตวัแล้วควักเงินควักหัวใจให้ได้อย่างไรกันเล่า 

เดก็สาวแทบอยากจะเข้าไปชีแ้นะเหล่าคนดแูลศาลเจ้าให้ท�ารปูสลักเทพเจ้า

ทีม่คีิว้ตาโอบอ้อมอารสีกัหลายองค์ จดัวางดอกไม้กับปลาทองอกีสกัหน่อย  

แล้วหาคนมาวางท่าขบักลอนสวดคัมภีร์ดว้ยล่ะก็ รับรองว่ากจิการจะต้อง 

เฟ่ืองฟูไปท่ัวทกุแห่งหน ทรพัย์ไหลมาเทมาจากทัว่หล้า

เพียงแต่ชดัเจนว่าน่ีเป็นความคดิของอว๋ีไฉ่หลงิผูเ้ดยีว เดก็ สตร ีและ 

คนชรารอบด้านต่างรู้สึกดีอย่างเห็นได้ชัด แต่ละคนบ้างคุกเข่ากราบไหว้  

บ้างยืนนอบน้อมพนมมอือธิษฐานงึมง�า อาเหมยรบีย่ืนธูปหลายดอกใส่มอื 

คณุหนแูล้วจงูมาคกุเข่าบนเบาะหญ้าสาน

อวี๋ไฉ่หลิงสะทกสะท้อนใจ ชาติก่อนการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

ครั้งสุดท้ายของเธอคือตอนที่ไปปีนเขากับรูมเมตอีกสามคน สาวน้อยทั้งสี่ 

ต่างก้มกราบแทบรปูป้ันตรวิีสทุธิเทพ* ด้วยความเคารพ

'หมวย SMS' อธิษฐานให้สอบปลายภาคหนน้ีคว้าทุนการศึกษา 

เต็มจ�านวนได้อีกครั้ง

'เจ้เวบ็บลอ็ก' ภาวนาให้หนุ่มหล่อชัน้เรยีนข้างๆ ท่ีตนเองแอบชอบอยู่

เลกิรากับแฟนสาวไวๆ แล้วมาสะดุดรกัแรกพบกับตนเองแทน

'QQ' วาดหวังว่าจะได้โอกาสฝึกงานในบรษิทั NZND** ล่วงหน้า...

ส่วนอว๋ีไฉ่หลงิวอนขอให้ใบสมคัรเข้าพรรคคอมมวินสิต์ฉบบัสบิเอด็ 

ที่เพ่ิงจะเขียนเมื่อวันก่อนผ่านด่านได้เสียที...น้าชายบอกว่าถ้าเธอเข้าได้  

จะซือ้โน้ตบุก๊ให้เคร่ืองหน่ึงเลย

หลงัจากพร�า่อธิษฐานจบ สีค่นก็เปล่งเสยีง 'อา-มดิ-ตา-พุด' พร้อมกัน 

* ตรีวิสุทธิเทพ (ซานชิง) คือสามปฐมเทพสูงสุดตามหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า สถิตในดินแดนสูงสุดเหนือ 

จากสวรรค์เก้าชั้นฟ้า ได้แก่ หยวนสื่อเทียนจุนแห่งแดนอว้ีชิง (หยกวิสุทธ์ิ) หลิงเป่าเทียนจุนแห่งแดนซั่งชิง  

(เหนือวสุิทธ์ิ) และเต้าเต๋อเทยีนจนุหรอืไท่ซัง่เหล่าจวินแห่งแดนไท่ชงิ (บรมวิสทุธ์ิ)

** NZND (No Zuo No Die) เป็นค�าฮิตบนโลกอินเตอร์เน็ต แปลว่าไม่รนหาเรื่องก็จะไม่ตาย
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แล้วออกไปเทีย่วเลน่อย่างเริงร่า โดยไม่ได้สังเกตสหีน้าอันแสนพกิลของ 

คณุยายทีค่กุเข่าอยู่ด้านข้างแต่อย่างใด

อว๋ีไฉ่หลิงกราบไหว้และปักธูปเสร็จก็ถอนหายใจออกมาเบาๆ  

มองจากแง่มมุน้ีนบัว่าการไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิหนนัน้ขลงัมากทีเดียว ชาติก่อน 

เธอกล้าหาญผดงุคณุธรรมถึงได้จบชวิีตลง ถ้าหากไม่ตาย มหีรอืเธอจะไม่ได้ 

เข้าพรรค! ไม่รู้ว่าความปรารถนาของรูมเมตอีกสามคนเป็นจริงกันบ้าง 

หรอืไม่ อว๋ีไฉ่หลงิแสนแค้นใจทีต่นเองดวงไม่ดี เป็ดท่ีต้มสกุแล้วบินหนีไป*  

เสียอย่างน้ัน เธอจึงใช้ถ้อยค�าอันเฉียบขาดปฏิเสธอาเหมยท่ีชวนเธอ 

เข้าโถงด้านในไปฟังการตีความค�าท�านายท่ีเล่าลือกันในระยะน้ี

คราวก่อนเจอผู้ท�าพิธีชายผู้น้ัน เขายังพูดหลอกล่อให้เธอท�าพิธี 

ปัดรงัควานอยู่เลย เขาคงจะได้ยินมาเช่นกนัว่าเธอเป็นคุณหนตูระกูลใหญ่ 

ทีถู่กผูอ้าวโุสขบัไล่ออกมา เพ้ย เห็นอว๋ีไฉ่หลงิผูน้ี้เป็นไม้ทุบผ้า** สนิะ หากมเีงนิ 

เธอขอไปช่วย 'ผเีสือ้ราตร'ี เอาอย่างพ่ออวีข๋องเธอทีเ่ป็นเศรษฐใีหม่ใจจดื 

ยังดเีสยีกว่า แต่จะไม่ขอใช้เงนิไปกับนกัต้มตุน๋พวกน้ี ชัว่ดอีย่างไรการช่วย 

ผเีสือ้ราตรก็ีมส่ีวนช่วยสร้างสงัคมทีก่ลมกลนืได้ส่วนหนึง่

"ทุกคนล้วนบอกว่าผู้ท�าพิธีท่ีอยู่ด้านในผู้นั้นมีอาคมแกร่งกล้ายิ่ง" 

อาเหมยยุดแขนเสื้ออวี๋ไฉ่หลิงไว้พลางกล่าว 

อว๋ีไฉ่หลิงจึงปั้นหน้าดุใส่ "หากเก่งกาจเพียงนั้นจริง ผู้มีบุญหนัก 

ศกัดิใ์หญ่คงเชญิตวัไปนานแล้ว ยังจะอยู่สถานท่ีเลก็ๆ น่ีอีกหรอื" อันท่ีจรงิ 

ต่อมาพอกิจการของพ่ออว๋ีคนใจจดืใหญ่โตขึน้ก็เริม่เชือ่เรือ่งอ�านาจศกัดิส์ทิธ์ิ

ท�านองนีเ้ช่นกัน สิง่ส�าคญัคอืต้องหาผูท่ี้มฝีีมอืแท้จรงิ จะได้ไม่ปักธูปผดิกระถาง

* เป็ดทีต้่มสกุแล้วบนิหนไีป ใช้เปรยีบเปรยถึงสิง่ท่ีมัน่ใจว่าจะได้มาอยู่ในมอืแต่กลบัสญูเสยีไปอย่างคาดไม่ถึง  

บางครัง้ยังหมายถึงกุมโอกาสไว้ได้ไม่ดพีอ

** ไม้ทุบผ้า เดิมหมายถึงไม้ที่ใช้ทุบผ้าขณะซักเพ่ือให้สิ่งสกปรกหลุดออกง่ายขึ้น ต่อมายังใช้เป็นค�าสแลง  

หมายถึงคนหวัทบึ หรอืมอืใหม่อ่อนหัด
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ไหว้เทพผดิองค์

"น่ีก็พูดยากนะเจ้าคะ ท่านแม่บอกพวกเราว่าแม้แต่เทพเซยีนเหยียน 

ท่ีเคยดนูรลกัษณ์ให้ฝ่าบาทยังไม่ยอมเป็นขนุนางเลย ตอนนีเ้ขาก็เร้นกาย 

อยู่ในชนบท ยามปกติเพียงคลมุเสือ้หนังสตัว์นัง่ตกปลาเท่านัน้" อาเหมย 

มคีวามรอบรูไ้ม่เบา

ฝูเติงแย้งอย่างไม่พอใจ "เทพเซียนเหยียนท่านนั้นเดิมเป็นปราชญ ์

ผูศ้กึษาปรชัญาข่งจือ่ มผีลงานการค้นคว้าเป็นอนัดบัหน่ึงต้ังแต่เมือ่หลายสบิปี

ก่อน เรื่องดูนรลักษณ์ตีความค�าท�านายทายทักเพียงกระท�าในยามว่าง  

มไิด้เป็นหมอดโูดยเฉพาะเสยีหน่อย"

อาเหมยจึงจ�าใจตอบตกลงไปเท่ียวเล่นทีร่มิล�าธารในอาการหน้าม่อย 

ผดิกับอาเลีย่งตวัน้อยทีด่ใีจยกใหญ่ อว๋ีไฉ่หลิงจงึจงูพาคูพ่ี่สาวกับน้องชาย 

ออกจากศาลเจ้าไปยังล�าธารสายน้ัน

ไม่ผดิจากทีค่ดิไว้ ผูท่ี้เล่นสนกุหัวเราะคกิคกักันอยู่รมิธารมแีต่เดก็เลก็ 

กับหนุม่สาววัยแรกรุน่ ยุคน้ีขนบของชาวบ้านล้วนเรยีบง่ายสมถะ การละเล่น 

ของเดก็เลก็ก็เพียงแค่หยิบฉวยหนิท่ีมลีกัษณะเรยีบแบนมาปาให้กระดอนไป

บนผิวน�้า หรือทนหนาวอยู่ในล�าธารท่ีเย็นเฉียบเสียดกระดูกเพ่ือจับปูกุ้ง 

ขนาดเลก็จิว๋ท่ีท่ึมทือ่หลายตวั หรอืทีฟุ่่มเฟือยทีส่ดุก็แค่ลงไปเดนิย�า่เล่นไปมา

ในล�าธารด้วยรองเท้าไม้ส้นสูงที่ท�าเอง เห็นอาเหมยกับอาเลี่ยงสองพ่ีน้อง 

เล่นกันอยู่ริมฝั่ง อวี๋ไฉ่หลิงก็ถอยหลังหลายก้าวพลางสอดส่ายสายตาไป 

โดยรอบ กระทัง่เห็นหนิกลมก้อนใหญ่ท่ีตากแดดจนแห้งสนทิจงึนัง่ลงไป 

โดยมฝีเูตงิตามมาอยู่ด้านข้างเงยีบๆ ไม่พูดจา

อว๋ีไฉ่หลงิปรายตามองเขาปราดหน่ึง อาจูเ้ป็นคนนิง่ขรมึ หากไม่ม ี

เร่ืองส�าคัญจะไม่พูดเกินจ�าเป็นแม้แต่ประโยคเดยีว ในบรรดาบตุรชายหญิง 
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สามคนน่าจะมีเพียงฝูเติงที่เหมือนมารดา ซึ่งก็หมายความว่าการที่เธอ 

จะสบืข้อมลูเก่ียวกับตนเองนัน้มรีะดบัความยากไม่ใช่ธรรมดาเลย อาเหมย 

กับอาเลีย่งยังเดก็เกินไปมกัตอบไม่ตรงค�าถาม ส่วนผูท้ีรู่เ้รือ่งกลบัเป็นน�า้เต้า 

ทีเ่ลือ่ยปากออก* ถามมากไปก็กลัวว่าจะท�าให้อาจู้มารดาของพวกเขาแตกต่ืน

ยุคนีเ้ป็นสงัคมทีง่มงายย่ิง อว๋ีไฉ่หลงิมาอยูท่ีน่ีเ่พียงไม่ก่ีวันก็ค้นพบ

แล้ว

ตั้งแต่เธอหายป่วย อาจู้เชิญผู้ท�าพิธีหญิงสองคนมาขับร้องร่ายร�า

ขอบคณุเทพเจ้า พอในลานก้ันห้องครวัเพ่ิม อาจูก็้ฆ่าลกูแพะหน่ึงตวั ตลอดจน

เซ่นไหว้เทพเจ้าเตาด้วยผลไม้หลายจาน แค่หมิะตกหนกัเมือ่สองวนัก่อน  

อาจูยั้งเซ่นไหว้สรุาฤดูเหมนัต์สองไหด้วยสหีน้าอนัเคร่งขรมึ ไม่รูว่้าเพ่ือจะขอให้

หมิะหยุดโดยเรว็ หรอืว่าจะขอให้ตกหนักข้ึนกันแน่ เมือ่วานแสงแดดสดใส  

หมิะท่ีสะสมบนพ้ืนค่อยๆ ละลายหายไปจนเก็บเห็ดเกบ็ผกัได้ อาจูก็้เชอืด 

เป็ดไก่เป็นๆ อกีหน่ึงคูด้่วยความยินดี แม้จนบดันีอ้ว๋ีไฉ่หลงิยงัไม่เคยเหน็

เครื่องสังเวยที่เป็นมนุษย์ แต่ก็ไม่กล้าบุ่มบ่ามถามนู่นถามนี่ ที่น่าสงสาร 

เหนืออืน่ใดคอืจนป่านน้ีแม้กระทัง่ชือ่ของร่างนีเ้ธอก็ยังไม่รู้เลย

ตอนนี้เองเสียงตะโกนปนหัวเราะก้องของอาเหมยพลันดังมาจาก 

เบือ้งหน้า ดเูหมอืนมเีดก็ชายผูห้น่ึงรงัแกอาเลีย่ง อาเหมยจงึเก็บน�า้แขง็ทียั่ง 

ไม่ละลายก้อนหนึ่งข้ึนจากพงหญ้า ยัดใส่หลังคอเสื้อของเด็กชายผู้น้ัน 

เพือ่แก้เผ็ดแทนน้องชายของตน ส่งผลให้เด็กชายผู้นั้นร้องโวยวายพลาง 

กระโดดโหยงๆ ดจุกุ้งฝอย เรยีกเสยีงหวัเราะฮ่าๆ ครนืใหญ่จากเดก็เลก็ทัง้หลาย

อว๋ีไฉ่หลงิก็หัวเราะออกมาเช่นกัน อนัท่ีจรงิเธอซาบซึง้ใจต่อครอบครวั 

* น�้าเต้าที่เลื่อยปากออก ใช้เปรียบเปรยถึงคนที่พูดน้อยหรือพูดไม่เก่ง
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ของอาจูเ้ป็นอย่างย่ิง

เมื่อสิบกว่าวันก่อนแม้สติของเธอยังพร่าเลือน แต่ก็สัมผัสได้ว่า 

สภาพแวดล้อมรอบด้านไม่ดีแต่อย่างใด ใต้ร่างเป็นฟูกนุ่นบางๆ วางบน 

ไม้กระดานท่ีแขง็โป๊ก ท่ัวห้องหนาวชืน้ ในอากาศคลุ้งไปด้วยกลิน่เหมน็ตุ ทว่า 

นบัตัง้แต่อาจูม้าถึง เสือ้ผ้าบนร่างตลอดจนฟูกผ้าห่มล้วนถูกผลดัเปลีย่นเป็น

วัสดเุน้ือดีท่ีท้ังอบอุน่ทัง้นุม่หนา จากน้ันอาจูยั้งตามหญิงชนบทหลายคน 

มาร่วมแรงกันขนย้ายเตาทีใ่ห้ไออุน่ขนาดใหญ่เข้ามาอย่างยากล�าบาก แล้ว 

จดุเตาจนในห้องมแีต่ไออุน่ ภายหลงัปัดกวาดห้องอยู่หลายรอบ อาจูยั้งน�า 

อ้ายเฉ่า* ทีจ่ดุไฟแล้วมารมห้องซึง่มขีนาดใหญ่เพียงนัน้จนท่ัวทกุซอกทุกมมุ

พร้อมกับตรวจสอบอย่างละเอยีดลออ กลวัว่าจะมมีดแมลงตวัเลก็หลงเหลอื 

อยู่ สดุท้ายยังก่อเตาส�าหรบัประกอบอาหาร สมุฟืนต้มน�า้แกง ย่างเน้ือให้ 

อว๋ีไฉ่หลงิกินบ�ารงุทกุวัน เช่นนีเ้องอาการป่วยของเธอจงึค่อยดวัีนดคืีน ทว่า 

อาจูก้ลบัเหนด็เหน่ือยจนตัวผอมลงหน่ึงวงรอบ

เพียงแต่อาการป่วยที่คร่าชีวิตคนไปหนึ่งชีวิตแล้วมีหรือจะฟื้นตัว 

ได้ง่ายดายปานนัน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคโบราณทีม่าตรฐานการแพทย์ 

ยังต�า่เตีย้อยู่มาก ต่อให้วันน้ีอวีไ๋ฉ่หลงิจติใจปลอดโปร่งก็ยังคงรูส้กึอ่อนแรง 

เป็นพักๆ ไม่อาจเดนิเรว็ ได้แต่ก้าวเนิบๆ วันก่อนเพ่ือให้เธอเบกิบานใจ อาจูยั้ง 

หาเกวียนมาเล่มหนึง่ แล้วส่ังให้ผูคุ้ม้กันสองคนพาเธอกับอาเหมยไปเทีย่วชม

หมูบ้่าน

แม้อว๋ีไฉ่หลงิไม่รูจ้กักฎเกณฑ์ในยุคโบราณนกั แต่ก็รูว่้าหญิงรับใช้อาวุโส

ในจวนคนใหญ่คนโตมกัมฐีานะสงูกว่าบ่าวอืน่ๆ กระนัน้สตรทีีร่อบคอบรดักุม

ไม่ธรรมดาเช่นอาจู้กลับมาอยู่ในเรือนชนบทเสียได้ เรื่องนี้จะต้องมีปัญหา 

* อ้ายเฉ่า (Artemisia argyi Levl. et Van) เป็นพืชสมนุไพรท่ีมกีลิน่ฉนุ ใช้ท�ายาได้ท้ังต้น ส่วนใบนิยมท�าเป็นแท่ง 

ใช้ส�าหรบัรมยา นอกจากนียั้งใช้จดุไฟไล่แมลงและยุงได้อกีด้วย
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ซ่อนอยู่เป็นแน่

แต่ในเมือ่มาแล้วก็จงท�าใจให้สบาย คนเราจะต้องอยู่รอดต่อไปก่อน 

ถึงสามารถคิดอ่านว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดี จากน้ันค่อยมารู้สึกโดดเดี่ยว 

เดยีวดายหนาวใจท่ีต้องพลดัจากบ้านเกิด อปุนิสัยของอวีไ๋ฉ่หลงิรักตนเอง

และมองโลกบนความเป็นจรงิอย่างทีส่ดุ เซลล์รบัรูอ้ารมณ์เศร้าคอืสิง่มชีวิีต 

ทีใ่กล้จะสญูพันธ์ุแล้วก็ว่าได้ ตอนนีเ้ธออยู่รอดในสถานการณ์ทีไ่ม่แน่ชดั  

ยังจะมเีวลาท่ีไหนมาอารมณ์เปราะบางกันเล่า
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ทางน้ีอว๋ีไฉ่หลงินกึถึงอาจู ้ทางน้ันฝอ่ีูกับอาจูส้องสามภีรรยาก็ก�าลงั

ถกความเห็นเรือ่งของเธออยู่เช่นกัน

"วันนีข้้าเห็นคณุหนูดกูระปรีก้ระเปร่าข้ึนมาก สภาพของนางตอนทีข้่า 

เพ่ิงมาถึงท�าให้ข้าตกใจแทบตายจรงิๆ" ฝอูีอ่าบน�า้เสรจ็ก็มาเอนหลงัพักผ่อน 

ในห้องพักทศิตะวันตกอันอบอุน่ แล้วให้ภรรยาช่วยสางเรือนผม

อาจูช้ะงกัหวี เม้มปากเลก็น้อยค่อยเอ่ยตอบ "ตอนท่ีท่านมาถึง อาการ 

คณุหนูดขีึน้มากแล้ว วนันัน้นางหวิดจะเอาชวิีตไม่รอดด้วยซ�า้ เป็นข้าเอง 

ทีป่ระมาทมาช้าไปหลายวัน เดมิทนีกึว่าอาเยวีย่..." พอเอ่ยถึงชือ่น้ีสหีน้านาง 

ก็อมึครมึ

ฝูอี่มองสีหน้าภรรยาก่อนกล่าว "ใจคนผันแปรได้ง่าย เวลาต้ังสิบป ี

เชยีวนะ ก่อนท่ีใต้เท้ากบันายหญิงจะจากไป คณุหนเูพ่ิงอายุครบสามขวบ  

ข้าจ�าได้ว่าตอนนัน้ใต้เท้าอยู่บนหลงัม้าก็ยังคงเหลยีวมองมาไม่เลกิรา ขอบตา 

2
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ถึงกับแดงก�า่แล้ว เจ้าเองก็อย่าต�าหนิอาเยว่ียเลย บรุษุคนเก่าของนางเสยีไป

ตอนอยู่ใต้บงัคบับญัชาของใต้เท้า บรุษุท่ีนางหาใหม่ก็มคีวามเก่ียวพันกับ

สกุลเก่ออยู่ก่อน นางยังจะทุม่เทใจให้นายหญิงได้อย่างไร"

อาจูฟ้าดหวลีงบนโต๊ะเตีย้ก่อนเอ่ยด้วยเสยีงท่ีดังขึน้ "ดาบกระบีไ่ร้ตา 

กองทพัตดิตามใต้เท้าไปแสวงหาอนาคตก็เป็นเรือ่งทีเ่อาแน่ไม่ได้อยู่แล้ว  

แต่ไรมานายหญิงปลอบขวัญหญิงม่ายกับบตุรก�าพร้าอย่างไม่เคยตระหนี่ 

มตีกหล่นปากท้องกับเส้ือผ้าของอาเยว่ียหรอืไร นางจะแต่งงานใหม่นายหญิง 

ก็ไม่ได้ขดัขวาง! คราวน้ันลือกันผิดๆ ว่าท่านตายทีเ่มอืงหนานติง้ ข้าให้ลกูๆ  

ไว้ทุกข์แล้ว แม้จะต้องหาบุรุษสักคนแต่งงานใหม่ แต่ข้าเคยท�าให้งาน 

ทีน่ายหญิงมอบหมายเสียการหรอื! กลัวตาย เฮอะ กลวัตายก็ควรเอาอย่าง 

อาเซยีว ให้บรุษุของนางรัง้อยู่ในหมูบ้่านส ิ ต่อให้ไม่มอีนาคต ชัว่ดอีย่างไร 

ก็ปลอดภยัท้ังครอบครวั แต่น่ีจะเอาทัง้อนาคตทัง้ความปลอดภยั มเีรือ่งด ี

เพียงน้ันท่ีใดกัน!"

ฝูอี่มุมปากกระตุกตุบๆ ความจริงหลังศึกท่ีเมืองหนานติ้งหนนั้น 

เขาเร่งฝากคนส่งข่าวกลับบ้านแล้ว จากเริม่จนจบแค่ไม่ก่ีเดอืนเองนะ เขาจงึ

อยากท้วงตงิภรรยาท่ีมคีวามคดิจะแต่งงานใหม่ย่ิงนกั...ผ่านไปสกัปีเจ้าค่อย

พิจารณาเรือ่งแต่งงานใหม่จะเหมาะควรกว่าใช่หรือไม่เล่า

ทว่าสดุท้ายฝูอีก็่ยังคงเปล่ียนหัวข้อสนทนา "เจ้าอย่าโมโหไปเลย จรงิสิ 

ข้ากลบัมาหลายหนก่อนล้วนได้ยินว่าคณุหนย่ิูงโตย่ิงด้ือ ซ�า้ยงัอารมณ์ร้าย 

เอะอะก็ทุบตด่ีาทอบ่าวรบัใช้ ความประพฤตยิ�า่แย่ แต่ตอนนีม้าเห็นเอง ข้าว่า 

คณุหนอูปุนสิยัดีย่ิง ลกูๆ ต่างก็ชอบนางมาก"

อาจูแ้ค่นเสยีงฮ ึ ก่อนหยิบหวขีึน้มาสางเรอืนผมให้สามต่ีอ "ตลอดมา 

ข้าไม่ได้อยู่ในจวน ยังไม่เคยพบปะคณุหนู ทีแรกนึกเพียงว่าสตรตี�า่ช้าเหล่านัน้
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สอนนางจนเสียคน ถึงอย่างไรนางก็ยังเด็ก รอจนนายหญิงกลับมา 

ค่อยสอนใหม่แล้วกัน ใครจะรู ้ หึๆ เห็นชดัว่าคณุหนอูธัยาศัยดีย่ิง ฟ้ืนแล้ว 

พูดจาสภุาพเสมอมา ข้ากลวัว่านางจะอดัอัน้อยู่ในใจจงึให้อาเหมยพานาง 

ไปเทีย่วเล่นทัว่ๆ วันน้ันแม่นางใหญ่สกุลชวิออกเรอืน ข้าก็ให้ผูคุ้ม้กันสองคน 

ทีท่่านมอบแก่ข้าไปชมความครกึครืน้เป็นเพ่ือนพวกนาง กลบัมาแล้วเห็นผลดี 

ดงัคาด นางพูดคุยย้ิมเก่งข้ึนมากทีเดียว"

ฝอูีผ่งกศรีษะด้วยความพึงพอใจ เงยีบไปครูเ่ดยีวก็โพล่งขึน้ "ผูเ้ฒ่าชวิ 

แต่งบตุรสาวอีกแล้ว?" ดเูหมอืนเขากลบัมาทีไรก็จะได้ยินว่าผูใ้หญ่บ้านสงูวัย

ท่านนีแ้ต่งบตุรสาว "น่ีเขามบุีตรสาวก่ีคนกันแน่"

อาจูต้อบกลัว้หวัเราะ "ข้าก็บอกแล้วว่าเป็นแม่นางใหญ่ ท่านฟังอย่างไร

ของท่าน สกุลชวิมบีตุรชายสองคน บตุรสาวมเีพียงคนเดียว ท้ังเป็นบตุรสาว 

ท่ีได้มายามแก่ตวัแล้ว คราวก่อนท่านกลับมา พอดแีม่นางใหญ่แต่งงานใหม่  

ส่วนหนน้ีเป็นการแต่งงานหนท่ีสาม"

ฝูอี่ส่ายหัว "ผู้เฒ่าชิวปล่อยปละบุตรสาวคนนี้เกินไป หญิงม่าย 

แต่งงานใหม่ไม่เป็นปัญหา แต่น่ีสามขีองนางยังดอียู่แท้ๆ นางกลบัอาละวาด

หย่าร้างไปแต่งงานใหม่เพราะหมายตาบรุษุอืน่ เพ่ือนบ้านต้องเอาไปพูดกัน 

สนกุปากเป็นแน่"

อาจูย้ิ้มกล่าว "เป็นความจรงิว่าสามท่ีีนางแต่งใหม่ผูน้ัน้รปูโฉมชวนมอง 

อปุนิสยัก็อ่อนโยนด้วย"

ฝอีูช่�าเลอืงภรรยา อาจูก็้มองกลบัมาหน้าตาเฉย ฝอูีห่งอลงทนัควัน 

แล้วปลอบใจตนเองว่าบ่าวย่อมจะคล้อยตามนาย เปรียบกับใต้เท้าแล้ว 

ยังนับว่าตนมีบารมีของผู้เป็นสามีใช้ได้ วันนั้นนายหญิงชมดูกายกรรม 

ทีจ่วนแม่ทพัวัน่ เอ่ยชมนกักายกรรมร่างก�าย�าผูห้นึง่ว่าหล่อเหลาย่ิง ใต้เท้า 
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มเิพียงไม่กล้าโต้แย้ง ยังยกสุราเอ่ยผสมโรงด้วย 'ยังคงเป็นฮหูยินข้าท่ีตาถึง แม้

เจ้าหนุม่นัน่ด้อยกว่าข้าไปบ้าง แต่ในกลุม่นกักายกรรมด้วยกันก็นับว่าดดูท่ีีสดุ

แล้ว' แม่ทพัว่ันถึงกับพ่นสรุาออกทางรจูมกูโดยตรง ไม่รูเ้พราะตกใจหรอืโมโห

กันแน่

ฝอูีถ่ามภรรยาพลางมองไปยังซกีไม้ไผ่เรยีวเลก็ท่ีวางอยู่บนโต๊ะเตีย้  

นีค่อืสิง่ท่ีเขาควบม้าเรว็น�ากลบัมา "บนสารของนายหญิงเขยีนว่าอย่างไรหรือ" 

เขาไม่รูห้นังสอื

อาจูป้รายตามองซกีไม้ไผ่น้ันก่อนตอบเนบิๆ "ทกุสิง่เตรยีมพร้อมแล้ว 

เพียงรอนายหญิงกลบัมา"

ฝูอี่ผงกศีรษะ "เมื่อใดเล่า"

"ในสามถึงห้าวันนี่ล่ะ"

หลงัเล่นสนุกจนดวงตะวันตรงศรีษะ บรรดาเดก็เลก็ทีร่มิล�าธารจงึค่อย

ทยอยแยกย้ายกลับบ้านตนเอง หนุ่มน้อยชนบทผู้หน่ึงท่ีมารับน้องชาย 

น้องสาวของเขาลอบมองอว๋ีไฉ่หลงิอยู่นานแล้ว เขาหน้าแดงขณะย่ืนปลา

อวบๆ หัวโตสามตวัใส่มืออาเหมยก่อนจะว่ิงลนลานจากไป พาให้อาเหมย 

หน้าบานแฉ่งเดนิมาบอกอว๋ีไฉ่หลงิ "คุณหนู มคีนหมายปองข้าแล้วเจ้าค่ะ"

อวีไ๋ฉ่หลงิขบกราม หันหน้าดุๆ  ไปถามฝเูตงิ "อาเตงิ เจ้ายังหาช่างขดั 

คนัฉ่องทีฝี่มอืดไีม่ได้อกีหรอื คนัฉ่องส�ารดิในห้องบานนัน้ข้ามองอะไรไม่ชดั 

เลย" เธออยากดสูกัหน่อยว่าตนเองในตอนนีห้น้าตาเป็นอย่างไร จะได้ให้ 

อาเหมยส่องดตูนเองด้วย หนุ่มน้อยชนบทคนน้ันแอบมองมาทางน้ีตัง้หลายหน 

ข้างหินกลมใหญ่ก้อนน้ีมีแค่เธอกับฝูเติงสองคน อีกฝ่ายคงไม่ได้มาดูฝูเติง 

กระมงั...เอ่อ คงจะไม่ใช่หรอก
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ฝูเติงยิ้มตอบ "ใกล้ถึงวันปีใหม่แล้ว ช่างฝีมือท่ีตระเวนมาแถบน้ี 

น่าจะกลับภูมิล�าเนาไปหมดแล้วขอรับ" จบค�าเขาก็เอ่ยกับน้องสาว  

"พูดเหลวไหลอนัใดของเจ้า ปลานัน่มอบให้คุณหนูต่างหาก" เขาสงัเกตเห็น 

แต่แรกว่าหนุ่มน้อยผูน้ั้นลอบมองคุณหนูของเขาแวบแล้วแวบเล่า

อว๋ีไฉ่หลงิอบัจนถ้อยค�า ได้แต่เดนิหน้าตมูไปตามทางชนบทสายเลก็  

ในยุคโบราณอันอัตคัดน้ีต้องการสิ่งใดล้วนไม่มีส่ิงนั้น ธารน�้าแล้วก็ 

คันฉ่องส�าริดที่ไม่ต่างกับกระจกบิดภาพ* ท�าให้เธอเห็นไม่ชัดกระทั่ง 

ขนาดของดวงตากับปาก รูแ้ค่ผวิพรรณนบัได้ว่าขาวหมดจด ไม่รูห้นุ่มน้อย 

ทีม่อบปลาให้ผูน้ั้นมมีมุมองด้านความงามปกตดิหีรอืไม่ เกิดมมุมองของเขา 

พิลกึคนเล่า

อย่างเช่นพ่ออว๋ีใจจืดของเธอ วัยหนุ่มชอบแม่อวี๋ผู ้มีการศึกษา 

มมีนัสมอง อตุส่าห์ฟันฝ่าความแตกต่างมาแต่งงานกับแม่อว๋ีจนเป็นเหตุให้ 

นกัเคลือ่นไหวอย่างลงุใหญ่เข้าพรรคคอมมวินิสต์ได้ช้าลงสามปี แต่หลงัจาก 

พ่ออว๋ีได้เป็นเศรษฐเีฉยีบพลนักลบัเริม่ชอบปีศาจจิง้จอกน้อยท่ีไร้สมองขึน้มา 

เสเพลอยู่เช่นนี้หลายปี กระท่ังหนหน่ึงเกือบถูกคู่ค้าหลอกจนล้มละลาย  

พ่ออว๋ีค่อยได้สตเิตม็ท่ี เลอืกแต่งงานใหม่กับแม่ม่ายท่ีเป็นหญิงแกร่งสูช้วิีตแทน 

แม้ฝ่ายหญิงไม่มกีารศกึษาอะไร ทว่าจติใจซือ่ตรงรู้จกัใช้จ่าย สามภีรรยาร่วมใจ

จงึคงความร�า่รวยได้ต่อไป

อวีไ๋ฉ่หลงิแม้ชงิชงัพ่ออว๋ีคนใจจดื แต่ทีจ่รงิลกึๆ ก็รูว่้าตนเองสบืทอด

ความหัวไวมาจากเขา นับแต่มาถึงทีน่ีก็่ไม่เคยหยุดคดิวางแผนเพ่ือตนเอง 

เธอยกปลาตวัอ้วนขึน้มาพลกิดซู้ายขวาแล้วถอนหายใจ มุง่หวังจากใจจรงิว่า

หน้าตาของเธอจะสะสวยสักหน่อย หญิงยุคใหม่ขี้เหร่ยังพ่ึงพาการเรียน 

* กระจกบดิภาพ (Distorting mirror) เป็นบานกระจกท่ีมส่ีวนนนูส่วนเว้า ส่งผลให้ภาพท่ีสะท้อนออกมาบดิเบีย้ว  

แปลกตาชวนขบขนั
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การท�างานได้ แต่หญิงยุคโบราณจะไปมีเส้นทางสักก่ีสายกันเล่า จะให้

มมุานะฝึกยุทธ์ไปเป็นหวัหน้าโจรหญิงหรอือย่างไร ว่าไปแล้วเธอไม่ได้ทะลมุติิ 

มาเป็นบ่าวทาสหรอือนุท่ีต้อยต�า่ ยังมคีนปรนนบิตัริบัใช้ก็นับว่ามโีชคแล้ว

อว๋ีไฉ่หลงิขมวดหัวคิว้ รูส้กึว่าพักนีต้นเองนบัวันย่ิงชอบระลกึถึงเร่ืองราว

ในชาตก่ิอน จะว่าไปเพราะอะไรถึงทะลมุติมิาเป็นหญิงนะ ถ้าหากเป็นชายจะดี

สกัเพียงใด รกุหน้าสามารถเล่าเรยีนเป็นขนุนาง ถอยหลงัสามารถค้าขาย

ท�าไร่นา เธอไม่ถือสาทีจ่ะเป็นชายรกัชายหรอก โลกโบราณใบน้ีจะต้องมี

หนุ่มหล่อที่ยากไร้ตกระก�าล�าบากจ�านวนไม่น้อยรอคอยเธอไปกอบกู้อยู่ 

เป็นแน่

ลมหนาวในเดอืนสบิสองโชยมาพาให้ปลอดโปร่ง เมือ่กลบัถึงเรอืน  

อว๋ีไฉ่หลงิก็มอบปลาให้อาจูแ้ล้วย้ิมเอ่ย "น�า้มนัหมขูองวนัก่อนยงัมอียู่หรอืไม่ 

ทอดหวัปลาให้เกรยีมแล้วใส่เหด็สดใหม่เหล่าน้ันเคีย่วเป็นน�า้แกงปลาเถิด 

ท่านพ่อกับพ่ีชายของอาเหมยเดินทางมาไกล ด่ืมน�า้แกงช่วยบ�ารุงร่างกาย

จะดทีีส่ดุ" ยุคนียั้งไม่มทีกัษะเพียงพอจะหล่อกระทะเหลก็ทีส่มบรูณ์แบบ  

ผดัไฟแดงจงึท�าไม่ได้ ทว่าทอดแบบน�า้มนัน้อยยังคงท�าได้อยู่

วาจานีพ้อกล่าวออกมา ฝอูีกั่บฝเูตงิยังไม่ทันได้เอ่ยปาก อาเหมยกับ 

อาเลีย่งก็โห่ร้องกระโดดโลดเต้นข้ึนมาก่อน อาเหมยปรบมอืกล่าว "น�า้แกงปลา

อร่อยเป็นทีห่น่ึงเลย ส่วนหางปลาพวกเราน�ามาหมกัเต้าเจีย้วกับพริกขงิแล้ว 

เอาไปย่างกินแบบคราวก่อนกันเถิด"

อาจูค้ลีย้ิ่ม เดิมทผีูค้นยคุนีม้กัปรงุอาหารด้วยวิธีน่ึง ต้ม ย่าง และจี่ 

ใครจะรูว่้าหลายวันก่อนคุณหนตูามอาเหมยไปดชูาวบ้านเชอืดหมแูล้วจะ

ซือ้มนัตรงท้องหมกูลับมาหน่ึงกระด้ง ท้ังเรยีกให้ตนเจยีวน�า้มนัในหม้อเหลก็ 

ทีร้่อนฉ่า น�า้มนักับกากหมน้ัูนถึงกับส่งกล่ินหอมฟุ้งไปทัว่ทศิ เกือบจะดงึดดู
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เพ่ือนบ้านท่ีอยู่ห่างไปหลายหลีม่าทเีดยีว กากหมสูามารถคลกุข้าวกับอาหาร

จานเย็น ส่วนน�า้มนัเจยีวย่ิงมปีระโยชน์หลากหลาย คลกุข้าวผสมเต้าเจีย้วก็ดี  

ใช้ทอดผกัทอดปลาแบบน�า้มนัน้อยก็เลศิรสเกินบรรยาย

นางถามคณุหนูว่าวิธีน้ีใครเป็นผูค้ดิค้น อาเหมยชงิตอบว่าตอนเชอืดหมู

ช�าแหละแบ่งเน้ือ บงัเอญิมเีนือ้ตดิมนัชิน้หน่ึงหล่นลงบนขอบของกระถางไฟ 

ท่ีอยู่ด้านข้าง เนือ้ตดิมนัแนบตดิกระถางเหลก็ ท�าให้น�า้มนัซมึออกมาก�าจาย

กลิน่หอมไปท่ัวบรเิวณ คณุหนูจงึได้คดิวธีิน้ีออกมา...ความจรงิตอนนัน้อาเหมย 

มัวเล่นสนุกกับกลุ่มเด็กเล็ก ไม่ได้เห็นเนื้อติดมันหล่นบนขอบกระถางไฟ 

แต่อย่างใด เป็นคณุหนูทีเ่ล่าให้อาเหมยฟังหลงัจบเหตกุารณ์

"น�้ามันรอบน้ันกินหมดแต่แรกแล้วเจ้าค่ะ ทว่าเมื่อวานเชือดไก่ไป

หลายตวั บ่าวจงึเจยีวน�า้มนัจากท้องไก่ไว้จ�านวนหน่ึง ชมิรสแล้วอร่อยทเีดียว"  

อาจูต้อบปนย้ิม ความจรงินีม่ใิช่วิธีแปลกใหม่อันใดหรอก เน่ินนานมาแล้ว 

ก็มคีนรองน�า้มนัทีห่ยดออกมาระหว่างย่างเน้ือตดิมนั น�าไปต้มผกัคลกุข้าว 

ก็ให้รสชาตทิีด่ย่ิีง เพียงแต่นกึไม่ถึงว่าหัวปลาท่ีทอดแล้วน�าไปเคีย่วน�า้แกง

จะอร่อยล�า้เช่นน้ี ทัง้ไม่มกีลิน่คาวโดยสิน้เชงิ วิธีน้ีดก็ีจรงิอยู่ ทว่าใช้ฟืนกับ 

น�า้มนัเปลอืงเหลอืเกิน หากมใิช่ครอบครวัทีม่ัง่ค่ังย่อมจะแบกรับไม่ไหว

คิดมาถึงตรงนี้ อาจู้ก็ย่ิงรู้สึกว่าคุณหนูเฉียบแหลมเกินใคร วันหน้า

แต่งงานดูแลครอบครัวจะต้องเป็นสตรีที่เก่งฉกาจ ค�าเล่าลือข้างนอก 

ทีไ่ม่ชวนฟังเหล่าน้ันต้องเป็นพวกสตรตี�า่ช้าป้ันแต่งออกมาเพ่ือท�าลายชือ่เสยีง

ของนายหญงิเป็นแน่ ความจรงิอาจูเ้ป็นสตรทีีป่ราดเปรือ่งผูห้น่ึง หากมใิช่ 

เพราะภักดีมากเสียจนคิดไปฝ่ายเดียว ก็น่าจะมองออกถึงความผิดปกติ 

ของอว๋ีไฉ่หลงินานแล้ว

อวี๋ไฉ่หลิงฟังจบ ในใจก็สั่นวูบ อย่าได้นึกเชียวว่าคนโบราณหัวทึบ  
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อนัท่ีจรงิเว้นแต่ความรูส้มยัใหม่ เธอก็ไม่ได้เหนือกว่าคนโบราณตรงทีใ่ดเลย  

วิธีเจียวน�า้มันหมูเธอเพ่ิงจะสอนหนเดียว อาจู้ก็ต่อยอดไปเจียวน�า้มันวัว 

น�า้มนัไก่ น�า้มนัเป็ดได้ในทันที ถึงข้ันทดลองใส่ขิงแผ่น พรกิหอม และจอูวี*๋  

ลงไปแต่งกลิ่นรส ท�าออกมาเป็นน�้ามันพริกกับน�้ามันเคร่ืองเทศซึ่งเอื้อต่อ 

การเก็บรักษาด้วย หากมิใช่มีสตรีท่ีเฉลียวฉลาดเช่นน้ีอยู่ อว๋ีไฉ่หลิงก็คง 

ซกัไซ้ไล่เลยีงอาเหมยต้ังแต่ราชวงศ์กับปีรชัศกปัจจบุนัไปจนถึงวงศ์ตระกูล

บดิามารดากับบรรพชนแปดรุน่ของร่างน้ีนานแล้ว

"ข้าวสาลีเพ่ิงหุงสุกหยกๆ จะราดหน้าด้วยเนื้อหมูชุ ่มน�้าปรุงรส 

ทีเ่หนยีวข้น แกล้มกับน�า้แกงปลา คุณหนูกินมากๆ หน่อยนะเจ้าคะ" แววตา 

ทีอ่าจูใ้ช้มองอว๋ีไฉ่หลิงเป่ียมด้วยความรกัความเมตตาจนแทบจะกลัน่ออกมา

เป็นน�า้ก็ว่าได้

ทีน่ี่นยิมอาหารประเภทข้าวย�ากับข้าวราดหน้าต่างๆ มกัต้มเนือ้สตัว์ 

หรอืผกัเป็นน�า้ราดข้นๆ ราดไปบนข้าวสวยกจ็ะได้อาหารหนึง่มือ้แล้ว ในบ้าน 

ผูม้ัง่มยัีงจะจดัเนือ้ปลาย่างหรอืผกัดองมาแกล้มเพ่ิมอกีจ�านวนหนึง่ อว๋ีไฉ่หลงิ

ชอบรสมือของอาจู้เป็นทุนเดิม ท�าทีเหนียมอายเพียงเล็กน้อยก็ก้มหน้า 

เดนิเข้าห้องไปล้างมอืรอกินข้าว

อาหารกลางวันหอมหวานถูกปากดงัท่ีคดิไว้ เนือ้หมชูุม่น�า้ปรงุรสข้นๆ 

คลกุข้าวโชยกลิน่อบอวลปะทะจมกู น�า้แกงปลาใส่เห็ดให้รสกลมกล่อมสดชืน่

ลืน่คอ ไม่เพียงแต่พวกเดก็น้อย กระทัง่ฝอูีกั่บฝเูตงิก็เจริญอาหารย่ิงนกั เดิม 

ผูค้นยุคนีกิ้นอาหารแค่วนัละสองมือ้ ทว่าอวีไ๋ฉ่หลงิเพ่ิงหายจากอาการป่วยหนัก 

อาจูแ้ทบอยากให้เด็กสาวกินบ�ารงุวนัละห้ามือ้ด้วยซ�า้ไป แน่นอนว่าก�าไร

ตกไปที่อาเหมยอาเลี่ยงสองพีน่้องด้วย หลายวันมานี้กินจนใบหน้าเล็กๆ 

* จอูว๋ี มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า 'ป้ีเสยีเวิง' แปลว่าผู้เฒ่าปัดรงัควาน เป็นไม้พุ่มผลดัใบ ดอกสเีหลอืง ผลสแีดง 

ทรงร ีเป็นสมนุไพรจนีข้ึนชือ่มาช้านาน
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สองดวงอิม่เอบิทเีดียว

หลงักินอาหารเสรจ็ อว๋ีไฉ่หลงิก็ประคองส้มรสหวานฉ�า่หนึง่ผลไปนัง่ 

อังเตาไฟทีแ่ผ่ซ่านไออุน่พลางฟังอาเหมยเล่าเรือ่งซบุซบิของคนในหมูบ้่าน 

เสยีงเจือ้ยแจ้ว เธอพลนัรูส้กึว่าวันเวลาเช่นนีไ้ม่เลวเลย อยู่รบัโทษน้ีไปตลอด 

ก็ไม่เป็นไร

ใครจะรูจู้่ๆ  อาจูก้ลบับอกว่า "วันพรุง่นีใ้นจวนจะส่งคนมารบัคณุหนู

กลบัไปนะเจ้าคะ" วาจาน้ีไม่ต่างกับน�า้เย็นหนึง่กระบวยราดโครมลงบนศีรษะ 

ของอว๋ีไฉ่หลงิ เธอตะลงึค้างอยู่เป็นนาน ไม่รูจ้ะเริม่ถามท่ีใดดี

ความต่างระหว่างค�าว่าช่างพูดกับเงียบขรึมก็คือ...หากอว๋ีไฉ่หลิง 

เอ่ยน�า้ตาคลอว่า 'ข้าคดิถึงท่านพ่อท่านแม่ของข้าแล้ว' คนช่างพูดจะร่ายยาว 

ตามประเดน็ทีเ่ปิดไว้ เริม่ตัง้แต่บดิามารดาของคณุหนูรู้จกักัน รักกนั แต่งงาน 

มบีตุรด้วยกัน ไปจนถึงเหตใุดจงึจากบตุรสาวไป ทว่าคนเงยีบขรมึเช่นอาจู้  

หากมใิช่ก้มหน้านิง่ไม่พูดจาก็จะอุทานเสยีงหนักค�าเดยีวว่า 'นัน่สิ'

หากอว๋ีไฉ่หลงิแสร้งถามด้วยความเคารพรกั 'อาจู ้ รูห้รอืไม่ว่าท่านพ่อ 

ท่านแม่ข้าเป็นคนเช่นไร' อาจูก็้จะตอบกลางๆ เพียงว่า 'เรือ่งของเจ้านาย  

พวกเราเป็นบ่าวไหนเลยจะกล้าพูดมาก' อย่างอืน่จะไม่พูดแม้สักประโยค 

ด้วยเหตน้ีุเองกระท่ังบดิามารดาของร่างน้ียังมชีวิีตอยู่หรือว่าเสยีชวิีตไปแล้ว 

อวีไ๋ฉ่หลงิก็ไม่รูท้ัง้สิน้

หลายวันทีผ่่านมาการเลียบเคียงอ้อมๆ ท�านองน้ีอว๋ีไฉ่หลงิเคยทดลองไป

ไม่รู้กี่หนต่อกี่หนแล้ว แต่ไม่กล้าสอบถามตรงๆ เลยสักที...ถามว่าตอนนี้ 

ใครกุมอ�านาจในจวนอยู่หรอื ถามว่าใครเป็นผูด้แูลความเป็นอยู่ของเธอหรือ  

ให้ถามถึงสถานการณ์ของบดิามารดาบงัเกิดเกล้าหรอื คนมสีตปัิญญาแค่ฟัง 

ก็รูแ้ล้วว่าชอบกล นับประสาอะไรกับผูท่ี้หลกัแหลมเกินใครเช่นอาจู้
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เห็นอว๋ีไฉ่หลงิออกอาการขวัญหาย อาจูก็้ไม่อาจหกัใจ อยากจะบอก 

อะไรกับคณุหนบู้าง ทว่าพอนึกถึงค�าฝากฝังของนายหญิง นางกลบัไม่กล้า 

พูดอะไรมากอีก เพียงเอ่ยสัน้ๆ เสียงเบา "คณุหนูไม่ต้องกลวันะเจ้าคะ ไปหนน้ี

ท�าใจให้สบาย ควรท�าเช่นไรก็ท�าไปเช่นน้ัน"

อว๋ีไฉ่หลิงมองอาจู้แน่วน่ิง ในใจคิดว่าจะต้องถามตรงๆ แล้ว จึง 

ท�าหน้าตาน่าสงสารก่อนเอ่ยเสยีงเศร้า "อาจู ้ ข้าท�าความผดิใหญ่โตเพียงนัน้

จรงิๆ หรอื" ค�าถามน้ีแยบยลไร้พิรธุให้สบืเสาะ เดก็สาวถึงกับอดไม่ได้ทีจ่ะ 

แอบยกนิว้ให้ตนเอง

อาจู้ตอบอย่างเป็นเดือดเป็นแค้น "คุณหนูมีความผิดใดกัน! ไม่ได ้

ฆ่าคนวางเพลงิ ไม่ได้ลกัขโมยปล้นชงิสกัหน่อย"

ไม่ใช่คดอีาญาก็ดแีล้ว ฟ้องคดแีพ่งจะปรบัเยาวชนสกัเท่าไรกันเชยีว  

อว๋ีไฉ่หลงิค่อยใจชืน้ พูดคลมุเครอือย่างน่าสงสาร "เช่นน้ัน...เหตใุดจงึลงโทษข้า

มาท่ีนีเ่ล่า"

อาจูเ้อ่ยด้วยโทสะ "พวกน้ันล้วนมิใช่คนด!ี รงัแกท่ีคณุหนูไม่ม.ี.." นาง 

ชะงกัค�าพูดไปดือ้ๆ ระบายลมหายใจเฮอืกหนึง่ก่อนกล่าวต่อ "คณุหนวูางใจได้ 

พวกนางไม่กล้าเหมิเกรมิต่อท่านหรอก"

หรือว่าพ่อแม่ของร่างนี้ตายไปแล้วจริงๆ?! อว๋ีไฉ่หลิงแคลงใจ เธอ

ฟังออกว่าอาจูอ้ยากพูดบางอย่างแต่อดกลัน้ไว้ ช่างน่าเสยีดายนกั เธอคิดอยู่ 

เป็นนาน ก่อนจะได้แต่เอ่ยเสยีงเบา "ข้ากลวัว่ากลบัไปหนน้ีจะไม่รอดชวิีตน่ะส"ิ

นกึถงึเดก็สาวทีล้่มป่วยจนลมหายใจรวยรนิเมือ่สบิกว่าวันก่อน อาจู้ 

ก็ถอนหายใจ กมุมอือว๋ีไฉ่หลงิไว้ก่อนกล่าว "บ่าวจะพูดเป็นประโยคสดุท้าย  

ไม่ว่าใครก็ไม่กล้าเอาชวิีตคณุหนูท้ังน้ัน" นางยังคงอดไม่ได้ท่ีจะแย้มพราย 

ออกไปเลก็น้อย
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อวี๋ไฉ่หลิงมีความมั่นใจเสียที

บ่ายวันน้ันได้ยินเสยีงครอบครวัของอาจูส้าละวนดงัปึงปังอยู่ข้างนอก

ตลอดครึง่วัน ตกค�า่เธอนอนอิม่ไปหน่ึงคืน รุง่ข้ึนตืน่มาก็พบว่าเรือนทัง้หลงั 

ไม่เหมือนเดมิแล้ว เครือ่งใช้ประจ�าวันซึง่เตม็ไปด้วยความอบอุน่เอาใจใส่

เหล่าน้ันหายไปจนสิน้ บรรดาขวดกระปกุใส่เครือ่งปรงุน�า้ตาลเกลอืในห้องครวั 

ก็หายไปกว่าครึง่ค่อน ทัว่เรอืนแลดวิูเวกวังเวง ทีส่�าคญัคอืฝอูีกั่บฝเูตงิพ่อลกู 

จากไปตัง้แต่ฟ้ายังไม่ทันจะสาง

ใครจะนกึว่าคนในจวนกลบัชกัช้าไม่มาเสียที จวบจนอวีไ๋ฉ่หลงิเพ่ิงไป 

งีบยามบ่าย ค่อยเห็นรถม้าสองคนัพิรีพิ้ไรมาถึง อาจูเ้หยียดหยามอยู่ในใจ...

ระยะทางจากจวนมาถึงท่ีนี่ใช้เวลาเพียงครึ่งวัน หากออกเดินทางต้ังแต ่

ฟ้ายังไม่สาง ก่อนเท่ียงวันก็น่าจะมาถึงได้ เห็นชัดว่าบรรดาคนสนิทของ 

สตรตี�า่ช้านัน่ถูกเลีย้งจนสนัหลังยาวแล้ว กระทัง่ตะวันขึน้ถึงยอดไม้จงึค่อย 

ออกเดินทางมา

อวี๋ไฉ่หลิงถูกจูงขึ้นรถไปในอาการงัวเงีย เดิมอาจู้หมายจะก�าชับ 

สองสามประโยค แต่น่าเสยีดายท่ีมสีายตาหลายคูจ่บัจ้องจงึได้แต่เลกิล้มไป 

กลบัเป็นอาเหมยอาเล่ียงท่ียังอาลยัอาวรณ์ ในรถปดู้วยแพรไหม ผ้าห่มกับ 

เตาก�ายานไม่มขีาดตกบกพร่อง เพียงแต่รถม้ายุคโบราณไม่มเีคร่ืองกันกระแทก 

ในเวลาเพียงชั่วสองก้านธูป* อว๋ีไฉ่หลิงก็ถูกกระเทือนจนต่ืนเต็มตา ซ�้ายัง 

ได้ยินเสยีงแหลมบาดหขูองสตรผีูห้นึง่พูดพร�า่ไม่หยุดตัง้แต่ข้ึนมาบนรถแล้ว 

ความจรงินางก�าลงัสาธยายต�าหนอิว๋ีไฉ่หลงิว่าขาดกิริยาของกุลสตรีเช่นไร

บ้าง พยศอบรมยากเช่นไรบ้าง ฮหูยินนายของนางต้องเลีย้งดูล�าบากล�าบน 

* หนึง่ก้านธูป เป็นค�าเรยีกเวลาโดยประมาณของคนจนีโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึง่ชัว่โมง บางต�าราว่า  

1 ช่ัวโมง
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เช่นไรบ้าง

อว๋ีไฉ่หลงิเงยหน้าขึน้มองสตรผีอมแห้งผูน้ี้แล้วหรีต่าลง เมือ่ครูไ่ด้ยิน 

อาจูเ้รยีกอกีฝ่ายว่า 'ผู้ดแูลหลี'่ เธอไม่ชอบหน้าอกีฝ่ายอย่างมาก ผูดู้แลหลี่ 

ก็ก�าลงัมองอวีไ๋ฉ่หลงิ เห็นชดัว่าอกีฝ่ายก็ไม่ชอบเธอเช่นกัน

ผูด้แูลหลีส่วมชดุชวีจวี* สนี�า้เงนิเข้ม ช่วงเอวพันสายคาดต่วนแพร 

สแีดงสด บนศรีษะยังเสยีบเครือ่งประดบัทองเลือ่มเงนิอกีไม่น้อย ต่างจากอาจู ้

ทีย่ามปกตเิกล้ามวยกลมเพียงกลุ่มเดยีวตรงหลังคอ เรือนผมของผูดู้แลหลี ่

มุน่มวยถึงสามกลุม่ใหญ่ สองกลุม่ใกล้จอนผมเป็นทรงจนัทร์เสีย้วย้อยอยู่

ข้างห ูกลุม่ท่ีอยู่กลางศรีษะพุ่งสูงล่ิว เสียบป่ินทองทีใ่หญ่หนาสามอนัตัง้ตรง 

ราวปักธูปสามดอก แป้งขาวที่พอกบนใบหน้าหากไม่ถึงหน่ึงชั่งก็ต้อง 

แปดต�าลงึ** อว๋ีไฉ่หลงิสิน้หวงักับมมุมองด้านความงามของคนยุคนีแ้ล้ว  

พาให้หว่ันวิตกกับรปูโฉมของตนเองอีกครัง้

"...เมื่อครู่ค�าพูดของข้า แม่นางสี่ฟังชัดแล้วกระมัง!" ผู้ดูแลหลี ่

เสียงแหลมบาดหูยิ่งกว่าเก่า

อว๋ีไฉ่หลงิไม่ชอบใจแล้ว เธอไม่ใช่คนโอบอ้อมอ่อนโยนอะไรสกัหน่อย  

นบัแต่วัยเดก็บดิามารดาหย่าร้าง เดมิทเีธอก็อยากจะเป็นหมวยสบิสาม***  

ในเรือ่งกู๋หว่าไจ๋ ใครจะรูว่้ากลบัหลงเดินทางผดิไปเรียนมหาวิทยาลยัเป็น

พลเมอืงดเีสยีอย่างนัน้

"ฟังไม่ชดั" อว๋ีไฉ่หลงิดงึแขนเสือ้ท่ีหลวมกว้างให้เรียบเสมอกันด้วย

สหีน้าอนัเฉยเมย

* ชดุชวีจว ีคอืชดุแต่งกายรปูแบบหน่ึงทีท่่อนบนและล่างเชือ่มเป็นหนึง่เดยีวกัน โดยตวัเสือ้ด้านหลงัถูกต่อให้ยาว 

เป็นทรงสามเหล่ียม ส�าหรบัพันอ้อมหลงัมาทบกับตวัเสือ้ด้านหน้าก่อนรดัด้วยสายคาดเอว

** น�้าหนัก 1 ต�าลึงของจีนเท่ากับ 31.25 กรัม

*** หมวยสบิสาม คอืหวัหน้าแก๊งมาเฟียหญิงจากภาพยนตร์เรือ่งระห�า่คน ระห�า่ถนน (Portland Street Blues)  

ซึง่เป็นภาคเสรมิของภาพยนตร์เรือ่งกู๋หว่าไจ๋ (Young and Dangerous)



34 ดุจรักดั่งห้วงดาราพร่างพราย 1

ลกูเพลงิพลนัลกุท่วมท้องของผูดู้แลหลี ่ เดิมทีคดิว่าอว๋ีไฉ่หลงิได้รบั

ความทกุข์ยากในชนบทจนว่าง่ายแล้ว ไม่นึกเลยว่าอกีฝ่ายยังคงปรนนบิตั ิ

ยากเย็นเย่ียงน้ี นางได้แต่ฝืนข่มโทสะไว้ ก่อนเอ่ยสรปุเฉพาะประเดน็ส�าคญั  

"เมือ่ครูข้่าพูดว่าฮหูยินข้ามจีติใจกว้างขวาง ให้อภัยในความผิดทีแ่ม่นางส่ี

กระท�าแล้ว แม่นางสีก่ลบัไปหนน้ีต้องอยู่ในโอวาทฟังค�าของฮหูยินนะเจ้าคะ"

อว๋ีไฉ่หลิงหรี่ตา เธอเป็นคนท่ียึดถือเหตุผลอย่างมาก ใครดีกับเธอ  

เธอมกัแขง็ด้วยไม่ไหว ต้องการให้ว่าง่ายเท่าใดก็จะว่าง่ายเท่านัน้ แต่ถ้าหาก 

ใครร้ายมา เธอก็จะไม่มวัเกรงอกเกรงใจ ทะลุมติมิาสถานทีเ่ฮงซวยน่ี ไม่ใช่ 

เพ่ือจะมากล�า้กลนืฝืนทนหรอกนะ อย่างมากก็หนึง่ชวิีต กลบัไปเกิดใหม่ 

อกีรอบแค่นัน้เอง!

"ฮหูยินมมีากมายถึงเพียงน้ัน เป็นฮหูยินคนใดเล่า" ฮหูยินของรากเหง้า

บดิาเจ้าสบิแปดรุน่น่ะส!ิ เหตุใดไม่เรยีกมาม่าซงัไปเสยีเลย!

"ฮหูยินนายข้าก็คืออาสะใภ้ของท่าน!" ผูดู้แลหลีย่กเสยีงสงู "กระทัง่ 

อาสะใภ้ของตนเองเป็นผูใ้ดท่านก็ไม่รูแ้ล้ว?"

"ย่อมรู้แน่นอน" อว๋ีไฉ่หลิงหน้าย้ิมใจไม่ย้ิม "ก็คือมารดาแก่ๆ ของ 

ท่านอาอย่างไรเล่า!"

"ทะ...ท่าน..." ผู้ดูแลหลี่หวิดจะเป็นลมล้มพับไป นิ้วมือท่ีชี้ไปหา 

อว๋ีไฉ่หลงิสัน่เทิม้ไม่หยุด "ท่านรูห้รอืไม่อนัใดคอืกตญัญูสมัมาคารวะ อนัใด 

คอืจรรยาอนัดงีาม! เปล่งวาจาจาบจ้วงออกมาเย่ียงนี ้หรอืท่านยังอยากจะ 

ถูกลงโทษอกี!"

ผูด้แูลหลีรู่ส้กึแปลกใจมใิช่เบา เด็กสาวผูน้ี้นบัว่าตนเห็นมาแต่เลก็จนโต 

เป็นพวกทีก่ล้าแต่ข่มเหงผู้อ่อนแอ กับบ่าวรบัใช้แม้วางอ�านาจไม่ฟังเหตุผล  

แต่หากเจอผูท่ี้ร้ายกาจกว่าก็จะตวัลบีเลก็ลงทันตา หลายปีมานีท้กุคร้ังที่ 
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ฮหูยินตนลงโทษนาง พอกลับมาแล้วปลอบโยนผกูใจให้มาก นางก็อยู่ในโอวาท

ขึน้เอง

อว๋ีไฉ่หลงิเลกิคิว้ก่อนเอ่ย "ข้าป่วยหนกัไปหนึง่หน แทบเอาชวีติไม่รอด  

ทุกเรื่องล้วนไม่ยึดติดแล้ว นิสัยข้าเป็นเช่นนี้น่ีล่ะ คิดจะควบคุมมาถึง 

บนศรีษะข้า เจ้าฝันไปเสยีเถอะ! แน่จรงิก็อย่ามารบัข้าส!ิ ข้าจะลงจากรถ 

กลบัไปเดีย๋วน้ีเลย!"

สิบกว่าวันที่ผ่านมาอว๋ีไฉ่หลิงไม่ได้อยู่เฉย ทุกวันล้วนออกไปชมด ู

วิถีชีวิตชนบท ฟังเหล่าสตรีกับเด็กน้อยเล่าเรื่องหยุมหยิมในครอบครัว  

ดังค�ากล่าวว่าความชื่นชอบของคนเบื้องบนมักสะท้อนเข้มข้นในหมูค่น 

เบือ้งล่าง ขนบในสงัคมของชนชัน้สงูกับของชาวบ้านสามญัจะไม่แบ่งแยกกัน 

ไกลนกั ประกอบกับหมู่บ้านละแวกน้ีเตม็ไปด้วยเรือนสวนอนัเป็นทรัพย์สนิ 

ส่วนตวัของชนชัน้สูงตระกูลใหญ่หลายตระกูล ตามท่ีได้ฟังชาวไร่ชาวสวน 

เล่าเรือ่งเจ้านายในช่วงเวลาส้ันๆ ไม่ก่ีวันน้ี ถึงกับมกีารหย่าร้างกันสามกรณี  

การแต่งงานใหม่สี่กรณี แล้วก็สามีภรรยาแรกแต่งงานลงไม้ลงมือกัน 

อกีหนึง่กรณี...อว๋ีไฉ่หลิงสัมผัสได้เลาๆ ว่าวิถีของผูค้นท่ีนีเ่ปิดกว้างโผงผาง 

ใจถึง เข้มงวดเร่ืองจารตีน้อยกว่ายุคโบราณทีเ่ธอรู้มาลิบลบั

เห็นเด็กสาวดุร้ายป่าเถ่ือน ผู้ดูแลหลี่ก็รีบงัดเรื่องของผู้ใหญ่ออกมา 

พูดเสยีงดงั "บดิามารดาของท่านไม่ไยดท่ีานแล้ว อาสะใภ้ของท่านสูอ้บรม 

เลีย้งดทู่านทกุคนืทุกวันมาสิบปี ต้องล�าบากยากเข็ญสกัเพียงใด ท่านถึงกับ

ก้าวร้าวเย่ียงนี!้"

พอได้ยินค�าพูดของอกีฝ่าย ความคดิแรกทีอ่ว๋ีไฉ่หลงิตอบสนองได้คือ 

ทีแ่ท้พ่อแม่ของร่างนีย้งัไม่ตาย ความคดิท่ีสองคอื หรอืว่าชะตากรรมวัยเดก็ของ

ร่างนีก็้มพ่ีอแม่ท่ีหย่าร้าง? ฉนักับร่างน้ีต่างท่ีมา แต่มปีลายทางไม่ต่างกัน?
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พ่ออว๋ีกับแม่อว๋ีเป็นคู่แรกในต�าบลท่ีหย่าร้างกันหลังการปฏิรูป 

เปิดประเทศจนี แม้ต่อมาจะมอีกีหลายคูท่ี่หย่าร้าง แต่ตอนแรกเสยีงวิจารณ์ 

ของผูค้นในต�าบลเล็กๆ นัน้ก็ดังเป็นประวัติการณ์ชนดิไม่เคยมมีาก่อนและ

จะไม่มอีกีในอนาคต ส่งผลให้อว๋ีไฉ่หลงิทียั่งเรยีนอยู่ชัน้อนบุาลพลอยฟ้า

พลอยฝนถูกผูค้นชีน้ิว้นินทาทกุว่ีวัน เธอไม่ได้ถูกค�าวิจารณ์ของคนหมูม่าก

กดทับจนขี้ขลาดดูถูกตนเอง กลับกันยังพัฒนาไปในทางตรงข้ามอย่าง 

หาได้ยาก ฝึกฝนตนจนได้ผิวหน้าหนาๆ มาหน่ึงชั้นกับหัวใจที่แข็งแกร่ง 

อกีหน่ึงดวง

อว๋ีไฉ่หลงิดงึป่ินมาใช้งดัเปิดฝาเตาอุ่นมอืใบเล็กท่ีอยู่บนโต๊ะเตีย้ออก

ดงัปึง มอืท่ีซกุอยู่ใต้แขนเสือ้ยกเตาอุน่มอืใบนัน้ขึน้ วางท่าเป็นอนัธพาลหญิง

แล้วพูดอย่างดดุนั "บ่าวต�า่ต้อย! เชือ่หรอืไม่ว่าข้าสาดถ่านติดไฟน่ีใส่หน้าเจ้า 

ได้!"
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ผูด้แูลหล่ีมองถ่านท่ีมปีระกายไฟเปรีย๊ะปร๊ะนัน้ในอาการปากอ้าลิน้พัน 

ตอนนีน้างเริม่รูส้กึว่าแม่นางสีผู่เ้กกมะเหรกหยาบคายนีด้คูุน้ตาข้ึนมาแล้ว 

เมือ่ก่อนท่าทางยามอาละวาดตบตีด่าทอบ่าวระดบัล่างก็เป็นเช่นเดยีวกันนี้ 

เพียงแต่อกีฝ่ายไม่เคยกล้าปฏิบติักับตนเย่ียงน้ีมาก่อน หรือว่าป่วยหนกัไป

หน่ึงหนกลบัท�าให้ขวัญกล้าขึน้?

อว๋ีไฉ่หลิงมองผู้ดูแลหลี่ชั่วครูก่็แค่นหัวเราะก่อนวางเตาอุ่นมือลง  

วกข้อมอืเสยีบป่ินกลบัคนื เอ่ยเสียงเยน็ชา "หากเจ้ากล้าพูดวาจาไร้มารยาท 

กับข้าอีกประโยคเดียว ข้าจะกระโดดลงจากรถ ไม่ว่าเป็นหรือตายก็จะ 

ไม่ตามเจ้ากลบัไปเดด็ขาด" ถ้าเธอไม่มคีวามร้ายกาจอยู่บ้าง เด็กน้อยทีไ่ร้บิดา

มารดา ใช้ชวิีตอยู่กับคณุย่าท่ีเป็นม่าย ต่อให้มลีงุใหญ่ก็ต้องถูกคนในต�าบล 

รงัแกตายแน่

"ทะ...ท่าน!" ผูด้แูลหล่ีตะลงึงันอยู่เป็นนาน เดิมทีคนเป็นบ่าวถูกเจ้านาย

3
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ต่อว่านับเป็นเรือ่งปกติ ทว่าแม่นางสีผู่น้ี้ประจบเอาใจตนเสมอมานีน่า

ขณะคดิจะต่อปากต่อค�ากลบั ผูด้แูลหลีพ่ลนัฉกุคดิถึงสถานการณ์

ตรงหน้า จงึหบุปากลงอย่างช่วยไม่ได้

ความจรงิเมือ่ครูไ่ด้ยินอกีฝ่ายพูดว่า 'ป่วยหนักจนแทบเอาชวิีตไม่รอด'  

ผู้ดูแลหลี่ก็ร้อนตัวแล้ว เดิมเรื่องนี้เป็นความบกพร่องของตน เมื่อแรก 

ฮูหยินนายตนมิได้สั่งให้เอาชีวิตน้อยๆ ของแม่นางสี่แต่อย่างใด ฮูหยิน 

เพียงตั้งใจจะใช้เวลาไม่ก่ีเดือนเคี่ยวกร�าเด็กสาวผู้น้ีช้าๆ ให้ได้รับความ

ล�าบากสาหัสสกัคร้ังก่อน ค่อยใช้เวลาหลายเดอืนปลอบประโลมทลีะนดิ

อย่างเอาใจใส่ อกีฝ่ายจะได้อยู่ในโอวาทของฮหูยินโดยสมบรูณ์ก่อนทีบ่ดิา

มารดาบงัเกิดเกล้าจะกลบัมา ผูใ้ดจะรูว่้าบดิามารดาบงัเกิดเกล้าของแม่นางสี่

เจ้าเล่ห์เพียงนี้ ในจดหมายบอกว่ายังอีกหลายเดือนจึงจะกลับมาได้ แต่ 

เมือ่วานกลบัให้คนน�าค�าพูดมาแจ้งว่าจะมาถึงในไม่ก่ีวนันีแ้ล้ว ท�าให้พวกตน

นายบ่าวพลนัตัง้ตวัไม่ติด ทน้ีีจะท�าเช่นไรกันด ีผูด้แูลหลีถึ่งกับทึม่ทือ่จนตาค้าง

ยามน้ีเห็นใบหน้าอันกร้าวแกร่งของอวี๋ไฉ่หลิง ผู้ดูแลหลี่จึงได้แต่ 

กลัน้โทสะไว้ คดิในใจว่า รอกลบัไปแล้วข้าค่อยให้ฮหูยินจดัการเจ้า

อว๋ีไฉ่หลงิไม่แยแสอกีฝ่าย หาหมอนองิใบหน่ึงมาพิงแล้วแสร้งหลับ 

ในใจนึกถึงเรื่องเล่าท่ีได้ฟังในหมู่บ้านวันก่อน...เล่ากันว่าราชวงศ์ก่อน 

มีคหบดีผู้หนึ่งถูกศัตรูท่ีมีอ�านาจท�าร้ายจนถึงแก่ชีวิต ด้วยรู้ว่าคหบดี 

ไม่มบีตุรชายรวมถึงหลานทีเ่กิดจากพ่ีน้อง บตุรสาวก็ออกเรอืนให้ก�าเนิดบตุร 

แล้ว ศตัรจูงึอดไม่ได้ท่ีจะลอบยินด ีไม่คาดคดิว่าบตุรสาวทีอ่อกเรือนไปแล้วน้ี 

กลบัสะพายดาบมาล้างแค้น สดุท้ายฟันศตัรตูายทีจ่ดุพักม้าในเมอืงแห่งหน่ึง 

หลงัเกิดเหตนุางไปสารภาพผดิขอรบัโทษต่อขนุนางในท้องท่ีน้ัน ปรากฏว่า 

ท้ังเจ้าเมอืงท้ังผูว่้าการมณฑลพร้อมใจกันส่งรายงานถึงราชส�านกัเพ่ือชีแ้จง
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การกระท�าอนัหาญกล้าเป่ียมคณุธรรมของสตรนีางน้ี ท�าให้นางมเิพียงได้รับ 

การอภยัโทษปล่อยตวั ยงัมกีารตัง้แผ่นศิลาสลกัค�าสดุดีให้ใต้หล้ารับรู้อีกด้วย

นี่แตกต่างจากภาพจ�าที่อวี๋ไฉ่หลิงมีต่อยุคโบราณอย่างมาก

ในภาพจ�าของเธอ จารีตข้อบังคับที่ผูกมัดสตรีในสังคมศักดินานั้น

เรียกได้ว่าขอแค่หนึ่งช้อนจะให้มาหน่ึงอ่าง ขอแค่หน่ึงกระด้งจะให้มา 

หนึ่งกระบุง หลักใหญ่ครอบคลุมถึงจรรยามารยาท หลักย่อยครอบคลุม

กระท่ังเดินหน่ึงก้าวต้องย่างเท้าก่ีเซนติเมตร พูดหนึ่งประโยคสามารถ 

เงยหน้าข้ึนได้ก่ีนิ้ว เหล่านี้ล้วนแต่มีข้อก�าหนดอันแน่ชัดเคร่งครัดราว 

มาตราชัง่ตวงวัดสากล สตรทีัง้หลายถูกควบคมุจนสญูสิน้กลิน่อายของชวิีต  

ไม่ต่างอะไรกับมนษุย์ท่อนไม้เลย

ทว่าอยู่ทีนี่ด่เูหมอืนความคดิจติใจของผูค้นล้วนมชีวิีตชวีาเป็นธรรมชาติ

ถึงเพียงน้ัน ให้ความรูสึ้กว่าน่ีท�าได้น่ันก็ท�าได้ ไม่มสีิง่ใดไม่อาจกระท�าภายใต้

ผนืฟ้าอนักว้างใหญ่น้ี แน่นอนว่าสตรสีภุาพเรยีบร้อยเป็นท่ีชืน่ชมของผูค้น 

ทัง้หลาย ทว่าสตรท่ีีกร้าวแกร่งหาญกล้าก็เป็นทีก่ล่าวขวัญยกย่องไม่ต่างกัน

อย่างเช่นสกุลชวิน้ัน แม้แม่นางใหญ่จะแต่งงานหนแล้วหนเล่า แต่ด้วย

นางมีอุปนิสัยใจเด็ดเฉียบขาด ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่พ่ีชายสองคนท�าศึกอยู่ 

ข้างนอก หรอืเป็นช่วงหลังจากท่ีพวกเขาพิการกลับมา ทกุคราทีบ่ดิามารดา 

หรอืพ่ีสะใภ้กับหลานๆ ถูกข่มเหงรงัแก ล้วนแต่เป็นนางท่ีน�าคนไปปะทะคารม

ต่อสู้ช่วงชิง ไม่แปลกเลยที่ผู้เฒ่าชิวสองสามีภรรยาจะรักบุตรสาวคนนี ้

เป็นพิเศษ พวกเดก็ๆ สกุลชวิต่างก็ระลกึถึงอาหญิงเลก็ผูเ้ก่งกาจน้ีอยู่เสมอ  

ส่วนเหล่าชาวบ้านนอกจากพูดค�าสปัดนหยอกเย้าในพิธีแต่งงาน ก็ไม่เคย 

มวีาจาถากถางเช่นม้าดีไม่วางสองอาน* มาให้ได้ยิน

* ม้าดีไม่วางสองอาน ใช้เปรียบเปรยว่าม้าที่ภักดีจะไม่รับใช้สองนาย สตรีที่ดีจะไม่ปรนนิบัติสองสามี
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สรุปคือสตรีที่สุภาพอ่อนโยนแน่นอนว่าออกเรือนได้ง่าย แต่สตรีที่ 

เผด็ร้อนห้าวหาญก็ไม่ได้ถูกประณามหยามเหยียดเท่าในยุคต่อๆ มา

ราวกับเพ่ือยืนยันว่าอาการป่วยหนักของอว๋ีไฉ่หลิงก่อนหน้าน้ีมิใช่ 

เรือ่งเทจ็ เมือ่รถม้าแล่นไปถึงกลางทางเธอก็มไีข้ต�า่ๆ ขึน้มาอกี ซ�า้ตวัรถ 

ทีโ่คลงเคลงยังท�าให้อาหารกลางวันท่ีเพ่ิงจะกินลงไปไม่นานถูกอาเจยีนออกมา

จนหมด สดุท้ายกระท่ังน�า้ดรีสขมยังอาเจยีนออกมาแล้ว ในใจผูด้แูลหลี่

หวาดหว่ัน จงึย่ิงเร่งให้ผูบ้งัคับรถกระตุ้นม้า รอจนถึงจวนอย่างไม่ง่ายดาย  

ไข้ต�า่ของอวีไ๋ฉ่หลงิก็กลายเป็นไข้สงู ศรีษะปวดแทบจะระเบดิ สตริางเลอืน 

จนเห็นไม่ชดัสกันดิว่าจวนน้ีมลีกัษณะเช่นไร รูส้กึเพยีงว่ารถม้าแล่นเข้าสู่

ด้านในไปตลอดทาง

ผูด้แูลหลีร้่อนใจอยากจะสลดัภาระชิน้น้ี พอเห็นประตลูานจงึกระโดด 

ลงไปเองโดยไม่มวัวางท่ารอให้หญิงรบัใช้อาวุโสมาพยุง จากน้ันก็ก่ึงประคอง 

ก่ึงลากอว๋ีไฉ่หลงิลงจากรถ แล้วพามุง่ไปทางเรอืนใหญ่อย่างเร่งร้อน ยังดีที ่

รปูร่างของเดก็สาวยังไม่เจรญิวัยเตม็ท่ี ต่อให้แบกข้ึนหลงัเดินไปก็ไม่เปลอืงแรง

นกั

อว๋ีไฉ่หลงิไข้ข้ึนจนพวงแก้มร้อนแดง ในใจกลบัเยาะหยันอย่างเย็นชา 

ตอนอยู่ในหมูบ้่านชนบท ทุกครัง้ท่ีจะออกไปข้างนอก อาจูเ้ป็นต้องรอจน

ตะวันข้ึนสายโด่ง ให้ไอหนาวยามเช้าสลายสิ้นจึงจะยอมพยักหน้า ตอน 

จะออกจากประตย่ิูงต้องห่อร่างเธอจนมดิชดิค่อยยอมเลกิรา แต่คนพวกนี้

เพียงคดิจะรบีจบภารกิจ ถึงกับฉดุดงึเดก็สาวทีก่�าลงัป่วยและสวมชดุชวีจวี 

เพียงชัน้เดยีวออกจากตัวรถอนัอบอุน่มาท้ังอย่างนี ้ ต่อให้บอกว่าอาสะใภ้ 

ทีว่่านัน่รกัถนอมเจ้าของร่างน้ีมากเพียงใด เธอก็ไม่มทีางเชือ่เด็ดขาด รอไว้ 
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วันหน้ามีโอกาสต้องให้คนเลวเหล่าน้ีกินก�าปั้นกันคนละยกระบายแค้น 

จงึจะถูก!

ไม่ง่ายเลยกว่าอว๋ีไฉ่หลงิจะถูกแบกก่ึงลากมาจนถึงหน้าประตเูรอืนใหญ่ 

อว๋ีไฉ่หลงิเหน็สตรแีต่งกายหรหูราสบิกว่าคนยืนอยู่บนขัน้บนัได ทว่าสายตา 

ของเธอพร่าเลือนมองเห็นไม่ค่อยชัดแจ้ง คาดว่าสตรีซึ่งทาหน้าขาววอก 

ในชดุต่วนแพรสม่ีวงคลมุเสือ้ขนสตัว์ท่ีถูกห้อมล้อมอยู่ตรงกลางผูน้ัน้ก็คอื

อาสะใภ้คนดขีองเธอ เหน็อาสะใภ้คนดีน้ีแล้วเธอก็อยากจะหัวเราะออกมา 

หากผู้ดูแลหลี่ผอมเหมือนตะเกียบหน่ึงข้าง อาสะใภ้คนดีนี้ก็คือตะเกียบ 

อกีข้างหน่ึง นายบ่าวสองคนยืนด้วยกันสามารถคบีกับข้าวได้พอดี

เก่อซือ่* เห็นสภาพของอว๋ีไฉ่หลงิก็รบีเอ่ยถาม "หล่ีจยุ เกิดอนัใดข้ึน"

ผูด้แูลหล่ีตอบอย่างร้อนรน "ฮหูยินเจ้าคะ คราน้ียุ่งยากแล้ว แม่นางสี ่

ป่วยมใิช่เบา ตลอดทางน้ีข้าน้อยท้ังเหน็ดเหน่ือยท้ังร้อนใจ กลวัแต่ว่าจะท�าให้ 

เรือ่งทีท่่านก�าชบัไว้เสยีการ!"

เก่อซือ่มองอวีไ๋ฉ่หลงิทีพั่กนีไ้ด้อาจูบ้�ารงุจนขาวอิม่เอบิสหีน้าเปล่งปลัง่ 

จากนัน้ยังคงวางท่าพูดเนิบนาบอย่างไม่เชือ่ "คงไม่ใช่เสแสร้งกระมงั เด็กน้อย 

มโีรคมากเพียงนัน้ท่ีใดกัน" ผูค้นในลานต่างคดิกันในใจ...ฮหูยินพูดพิกลแท้  

ย่ิงเป็นเดก็น้อยก็ย่ิงป่วยไข้ได้ง่ายสิ

ตอนนีเ้องมอืท่ีมไีตแขง็ข้างหนึง่พลนัลบูมาบนหน้าผากของอวีไ๋ฉ่หลิง 

เธอได้ยนิเสยีงทีช่ราภาพเอ่ยขึน้ว่า "แย่แล้ว ร้อนลวกเชยีวเจ้าค่ะ ฮหูยิน  

เช่นน้ีจะเกิดเรื่องได้นะเจ้าคะ" จากน้ันเสียงชราภาพก็เอ่ยดังย่ิงกว่าเดิม  

"ใครก็ได้ รบีไปเชญิหมอมาเรว็เข้า!...เชญิหมอแซ่จางทีอ่ยู่ทศิใต้ของเมอืงนะ!"

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีท่ีแต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ แปลว่านามสกุล ต่อท้ายนามสกุลเดิม 

ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี ในที่นี้ 'เก่อซื่อ' จึงหมายถึงสะใภ้ 

ที่แต่งมาจากสกุลเก่อ
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"ฟู่หมู"่* ดเูหมอืนเก่อซือ่จะไม่พอใจสตรสีงูวยัผูน้ัน้ จงึย่ืนมอืไปแตะ 

หน้าผากของอว๋ีไฉ่หลงิด้วยตนเอง กระทัง่สมัผสัถูกความร้อนลวกมอืถึงค่อย

อทุานด้วยความตกใจ "อ๊ะ ร้อนถึงเพียงน้ีเชยีว! เรว็เข้า รีบไปเชญิหมอมา!"

อว๋ีไฉ่หลิงเค้นแรงเฮือกสุดท้ายปรือตาขึ้นมอง เพียงเห็นสตรีสูงวัย 

ผมขาวดอกเลาผูห้น่ึงยืนอยู่ข้างกายเก่อซือ่ แล้วเบือ้งหน้าสายตาเธอก็ดับวบู

หมดสตไิป

ถัดจากนัน้คอืข้ันตอนการกรอกยาซ�า้ๆ อนัคุน้เคย อว๋ีไฉ่หลงิไม่รูเ้ลยว่า

ตนเองหลบัไปนานเท่าใด กินยาอย่างมนึๆ งงๆ ลงไปก่ีมากน้อย รูส้กึเพียงว่า

หนนีไ้ด้รบัการปฏิบัติอย่างดเีย่ียม เครือ่งนอนใต้ร่างนุม่หอมกว่าทีเ่รอืนเลก็ 

แห่งน้ัน ระดับความอบอุ่นภายในห้องก็สม�่าเสมอและมีอากาศถ่ายเทด ี

ย่ิงกว่า แม้แต่มือที่คลายเสื้อกับเช็ดตัวให้เธอก็มีหลายคู ่ น่าเสียดายท่ี 

การเคลือ่นไหวล้วนไม่อ่อนโยนเท่าอาจูเ้ลย

เม่ือพอจะมเีรีย่วแรงข้ึนหน่อย อว๋ีไฉ่หลงิก็ถูกยกตวัข้ึนมาด่ืมยาอกี 

เธอแสนจะเกลยีดกลิน่ขมเฝ่ือนทีช่วนคลืน่เหียนนี ้คดิว่าเดมิทตีนใกล้จะ 

หายสนทิแล้วแท้ๆ ล้วนเป็นเพราะคนโรคจติท่ีพูดไม่รู้ความกลุม่นีท้�าร้ายตน 

จนล้มป่วยซ�า้สอง ต้องมากินยาซ�า้ซาก ต้องมาทนทุกข์ใหม่อกีรอบ นีท่�าให้ 

ความชงิชงัผดุขึน้ในหวัใจอว๋ีไฉ่หลงิอย่างห้ามไม่อยู่ เพียงสะบดัแขนข้างหนึง่ 

ก็ท�าให้ถ้วยชามทีอ่ยู่ด้านข้างพลกิคว�า่ บงัเกิดเสยีงดงัเคร้งคร้าง ยาต้มสนี�า้ตาล

ไหลนองบนพื้น ย่ัวโมโหเก่อซื่อจนกระทืบเท้าหมายระเบิดโทสะก่นด่า 

อว๋ีไฉ่หลงิ แต่เก่อซือ่ก็รูว่้าเวลาน้ีต้องให้เดก็ผูน้ีด้ข้ึีนโดยเร็วเท่าน้ัน จงึจ�าต้อง 

ฝืนสะกดกลัน้ไฟโทสะไว้

ใครจะรูว่้าหมอเทยีวไปเทยีวมา จดัยาให้กินตัง้หลายวนัแล้ว อาการไข้

* ฟู่หมู ่หมายถึงพ่ีเลีย้ง เป็นค�าเรยีกสตรอีาวุโสซึง่ท�าหน้าท่ีชีแ้นะเลีย้งดบูตุรธิดาของชนชัน้สงูในสมยัโบราณ
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กลับไม่ลดลงเลย ครั้นเห็นเนื้ออิ่มบนใบหน้าและร่างกายของเด็กสาว

อนัตรธานไปอย่างรวดเรว็ ไฟโทสะก็พลนัแปรเปล่ียนเป็นความวิตกกังวล  

เก่อซือ่ไล่บ่าวรบัใช้ข้างกายออกไป ตนเองนัง่เหม่อเป็นพักๆ อยู่หน้าเตยีง 

ของอว๋ีไฉ่หลิง หวั่นใจว่าหากเด็กผู้นี้มีอันเป็นไปจริงๆ ควรจะหาข้ออ้าง 

ปัดความผดิเช่นไรด ีบงัเอญิวันน้ีหลงัจากอว๋ีไฉ่หลิงกินยาแล้วอยู่ในห้วงก่ึงฝัน 

ก่ึงต่ืน ได้ยินสตรสีงูวัยท่ีเธอเห็นวันนัน้ก�าลงัสนทนากับอาสะใภ้คนดอียู่

"ฮูหยิน ไยต้องเคี่ยวกร�าเด็กน้อยตัวเท่านี้ด้วยเล่า ท่านเพียงเห็น 

เซยีวฮหูยินขดัตาก็เท่าน้ัน" สตรสีงูวัยผูน้ัน้กล่าว

เก่อซือ่เอ่ยอย่างเคยีดแค้น "ก็ข้าเห็นนางขดัตานี!่ วงศ์สกุลตกอบั เป็น

หญิงแต่งงานสองหน กลบัยังกล้าวางท่าต่อหน้าข้า! สกุลเก่อของข้ามัง่มกีว่า 

ประวตัขิองข้ากบ็รสิทุธ์ิผดุผ่องกว่า ถือสทิธ์ิอนัใดให้ข้าต้องอดกลัน้ต่อนาง!"

สตรีสูงวัยคล้ายถอนหายใจก่อนเอ่ย "เดิมทีสกุลเซียวก็มีหน้ามีตา  

ใครจะรูว่้าใต้หล้าพลนัระส�า่ระสายหนัก มใิช่คนเร่ร่อนก็คอืโจรผูร้้าย วงศ์สกุล

ของนางจงึได้ตกยาก เมือ่แรกในภูมลิ�าเนาของพวกเรานางก็เป็นนายหญิง 

ทีโ่ดดเด่นผูห้นึง่ สกุลเฉงิในเวลานัน้ห่างชัน้ลบิลบั ว่ากันถึงท่ีสดุแล้วท่าน 

จะสูร้บตบมอืกับฮหูยินใหญ่ไปไยในเมือ่ไม่ได้มคีวามแค้นหมางใจกัน"

เดมิทอีว๋ีไฉ่หลงิใกล้จะหลบัไปแล้ว พอได้ยนิถึงตรงน้ีสตก็ิพลนัแจ่มใส  

อา มดิ ตา พุด นึกแล้วเชยีวว่าคนทัว่หล้าคงไม่ได้รอบคอบปิดปากสนทิ

เหมอืนอาจูไ้ปเสยีหมด จะต้องมคีนพูดมากสกัคนเอ่ยเรือ่งในอดีตให้ได้ยิน  

คดิแล้วเธอก็ท�าเป็นหลบัลึก แต่แท้จรงิเง่ียหูสดบัฟัง กระทัง่อาการไข้ยังคล้าย

ทเุลาลงหลายส่วน

"ไม่ได้มคีวามแค้นหมางใจ?!" เก่อซือ่ขึน้เสยีงโดยไม่รู้ตวั จากนัน้ก็ 

ได้ยินเสยีงชูด่งัมา คาดว่าเป็นสตรสีงูวยัผูน้ั้นแสดงท่าทางบอกให้เก่อซือ่ 
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เบาเสยีง เก่อซ่ือก็ลดเสยีงลงจรงิเสียด้วย "เดมิทคีวรเป็นข้าแต่งให้พ่ีใหญ่!  

ข้าต่างหากคอืว่าทีน่ายหญิงตราตัง้* ข้าต่างหากควรจะได้รบัศกัดนิาในอนาคต"

"วาจานีก้ล่าวผิดแล้ว ข้าเหน็ท่านมาจนเตบิใหญ่ ท่านเคยมองสกุลเฉงิ

เข้าตาเมือ่ใดกัน ผดิกับเซยีวฮหูยินท่ีตัง้แต่ออกเรอืนหนแรกก็มท่ีานใหญ่ 

ขับร้องตามขบวนเจ้าสาวไปตลอดทาง ในหมู่บ้านมีใครบ้างไม่รู้ ต่อมา 

บ้านเมอืงโกลาหล เพียงไม่ก่ีปีเซยีวฮหูยินกับครอบครวัสามคีนแรกก็ทะเลาะกัน

รุนแรง ยังไม่ทันจะหย่าร้างเลย ท่านใหญ่ก็คอยช่วยเหลือนางทุกอย่าง  

ขอเอ่ยประโยคหน่ึงที่ไม่ชวนฟัง ต่อให้สกุลเก่อของพวกเราไปทาบทาม 

ท่านใหญ่จรงิๆ ท่านใหญ่ก็ไม่ยอมตกลงแต่งงานอยู่ด"ี

เก่อซือ่ฉนุเฉยีวยิง่กว่าเดมิ "ท้ังหมดต้องโทษท่านพ่อท่านแม่ข้าทีด่งึดนั

แต่งข้าเข้าสกุลเฉงิจนได้!"

อว๋ีไฉ่หลิงวิเคราะห์อย่างฉับไว อืม คนจวนน้ีแซ่เฉิง จ�านวนพ่ีชาย 

น้องชายมากกว่าหรอืเท่ากับสอง ครอบครวัพ่ีใหญ่ก็คอืบดิามารดาบังเกิดเกล้า

ของร่างนี ้ยังมชีวีติอยู่ ทัง้ดูเหมอืนชวิีตก�าลงัไปได้ดีย่ิง

ได้ยินเสยีงสวบสาบคล้ายสตรสีงูวัยผูน้ั้นลบูหลังของเก่อซ่ือก่อนเอ่ย 

"ท่านพูดเหลวไหลอีกแล้ว สกุลเซียวตกต�่าลงได้อย่างไร เรื่องเกิดถัดไป 

หน่ึงอ�าเภอเท่านัน้ ผูใ้ดไม่รูบ้้าง มใิช่เป็นเพราะบดิากับพ่ีชายของฮหูยนิใหญ่

ตายด้วยน�้ามือโจรจนสิ้นหรือ แรกเริ่มสกุลเซียวของนางไม่เพียงมั่งมี  

นายท่านผูเ้ฒ่าเซยีวบดิานางยังเป็นทีน่บัหน้าถือตาในหมูค่นบ้านเดยีวกัน เขา

หมายต่อต้านพวกโจรท่ีเข้าปล้นในพ้ืนท่ี จงึน�าบ่าวรบัใช้ในบ้านเข้าต่อสูแ้ละ

ท�าร้ายพวกโจรได้จ�านวนมาก ใครจะรูว่้าน่ันกลับท�าให้หวัหน้าโจรอาฆาตแค้น 

ท�าทเีป็นพ่ายถอย รอจนทุกคนผ่อนคลายการป้องกัน ค่อยฉวยโอกาสยามดึก 

* นายหญิงตราตั้ง คือบรรดาศักดิ์ที่ฮ่องเต้พระราชทานแก่มารดาหรือภรรยาของขุนนางชั้นสูง
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เร้นเข้าสกุลเซยีวไปฆ่าล้างผูใ้หญ่ผูเ้ยาว์ท้ังตระกูล เคราะห์ดีทีพ่วกโจรไม่รู้ว่า 

บ้านคหบดใีนภูมลิ�าเนาของพวกเรามกัขดุห้องเก็บของใต้ดินไว้ จงึซ่อนเดก็ 

กับสตรีได้จ�านวนหน่ึง ทว่าน่าเสียดาย บุรุษที่โตเป็นผู้ใหญ่กับทรัพย์สิน 

ล้วนไม่มเีหลอื"

ดเูหมอืนสตรสีงูวัยจะด่ืมน�า้อกึหนึง่ค่อยกล่าวต่อ "บ้านเมอืงช่วงนัน้

วุ่นวายไปทัว่ บรุษุบ้าบิน่หนึง่คนรวบรวมพวกโจรไม่ก่ีคนก็ตัง้ตนเป็นอ๋อง 

เป็นเจ้าได้แล้ว เห็นบ้านใครร�่ารวยก็ฆ่าคนปล้นทรัพย์ เหล่าสตรีย่ิงต้อง 

รบัเคราะห์สาหัส เน้ือตดิมนัชิน้โตเช่นพวกเราสกุลเก่อน่าหวาดเสยีวถึงเพียงใด 

สกลุเฉงิแม้ยากไร้ ทว่าท่านใหญ่เป็นท่ีนับถือของคนในท้องที ่ตนเองไม่เพียง 

มีฝีมือ ยังเป็นผู้น�ากลุ่มคนที่รบราฆ่าฟันได้ ตอนนั้นนายท่านผู้เฒ่าเก่อ 

ก็พูดแล้ว เขาไม่กล้าเอาอย่างนายท่านผู้เฒ่าหลี่ว์ในอดีตที่หมายตาบุตร

จักรพรรดิแดง* เพียงหวังว่าจะไม่เป็นสกุลเซียวแห่งท่ีสองก็พอ ตอนน้ัน 

ท่านใหญ่เพ่ิงแต่งกับเซยีวฮหูยิน ท่านสามของสกุลเฉงิยังเยาว์ ท่านไม่แต่ง 

กับท่านรอง ยังแต่งกับผูใ้ดได้เล่าเจ้าคะ"

"ฟู่หมูพู่ดน่ันพูดน่ีก็เพียงต้องการจะกล่อมข้าให้ก้มหวัให้นาง!" ท่าทาง 

เก่อซ่ือจะมโีทสะแล้ว "ท่านไม่คดิบ้างว่าข้ากับนางแต่งเข้ามาไล่เลีย่กัน ไม่ว่า

ความสามารถหรือทรัพย์สินข้าล้วนแต่เหนือกว่านาง ทว่าข้าต้องใช้ชีวิต 

เย่ียงไร! ข้าเอาสินเจ้าสาวมาค�า้จนุสกุลเฉงิ ส่วนนางกลบัเอาเงนิสกุลเฉงิไป

สนบัสนนุสกุลเดิม! ซ�า้ยังจองหองพองขนอยู่ทกุว่ีวนั ข้าจะไม่โมโหได้หรอื!"

"เช่นนั้นข้าขอถามท่าน หลายปีมาน้ีสินเจ้าสาวของท่านยังคงเดิม 

หรอืไม่" หญิงสงูวัยกล่าวเสยีงเบา

* นายผู้เฒ่าหล่ีว์หมายตาบตุรจกัรพรรดแิดง คอืเรือ่งราวของหลวิปังปฐมกษตัรย์ิราชวงศ์ฮัน่ตะวันตก โดยบตุร

จกัรพรรดแิดงหมายถึงหลวิปังทีเ่ล่าลอืกันว่าจะเป็นผูป้ราบบตุรจกัรพรรดขิาว ซึง่หมายถึงราชวงศ์ฉนิ แรกเริม่ 

หลวิปังเป็นลกูชาวนาทีย่ากไร้ แต่นายผูเ้ฒ่าหลีว์่ซึง่เป็นคหบดกีลบัเห็นแววว่าหลวิปังจะเป็นใหญ่ในวันหน้า จงึยก 

หลีว์่จือ้บตุรสาวให้แต่งงานเป็นภรรยาของหลิวปัง ท�าให้บตุรสาวได้เป็นฮองเฮาและไทเฮาผูโ้ด่งดังในเวลาต่อมา
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เก่อซื่อพลันอับจนถ้อยค�า

หญิงสงูวัยกล่าวรกุคบื "จรงิอยู่เมือ่ตอนทีเ่พ่ิงแต่งงาน ท่านเคยเอา 

สนิเจ้าสาวค�า้จนุสกุลเฉงิ ทว่าเพียงไม่ก่ีปีท่านใหญ่ก็สร้างตัวได้แล้ว ทุกคราที่

เสรจ็ศกึล้วนส่งเงนิทองแพรพรรณกลบัมาทางบ้านเป็นหบีๆ ไม่เพียงชดเชย 

สนิเจ้าสาวของท่านครบถ้วนแต่แรก เกรงว่ายงัเกินด้วยซ�า้ไป เงินทองเหล่าน้ัน 

เซยีวฮหูยินจะเจยีดไปเก้ือหนนุสกุลเดิมบ้างก็ไม่เป็นอนัใดเลย"

เก่อซ่ือแค่นหัวเราะ " 'บพุการยัีงอยู่ ไม่แบ่งทรพัย์ส่วนตวั' ยังไม่ได้ 

แยกบ้านกันสกัหน่อย เงินทองท้ังหมดของพ่ีใหญ่ควรให้บพุการีเป็นผู้ดแูล  

พ่ีชายน้องชายสามคนสามครอบครวัล้วนมส่ีวนในเงนิน้ี!"

สตรสีงูวัยถอนหายใจอกีครา "เหตผุลน้ีไม่ผดิ ทว่าเงินของท่านใหญ่ 

ล้วนเข้าสนามรบไปแลกมา เซียวฮูหยินติดตามอยู่ข้างกายท่านใหญ ่

โดยตลอด เงนิย่อมจะผ่านมอืของนางก่อน เมือ่แรกข้างนอกชุลมนุวุ่นวาย  

มศีกึสงครามทุกแห่งหน ใครยังจะใส่ใจกฎเกณฑ์เหล่านีเ้ล่า แม้กระทัง่เดีย๋วน้ี 

หากออกจากเขตเมืองและมณฑลที่ฮ่องเต้ของพวกเราทรงควบคุมได้  

ข้างนอกนัน้ก็ยังคงไม่สงบสขุ"

ชั่วขณะนี้ในห้องเหลือแต่ความเงียบงัน คาดว่าสตรีทั้งสอง 

ต่างหมดค�าพูดแล้ว อว๋ีไฉ่หลิงอดทนรอคอย ทางหนึ่งคิดในใจว่า ที่แท้ 

ตอนน้ีข้างนอกก็ยังรบพุ่งกันอยู่ ไม่รู ้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง  

อกีทางหนึง่ก็เร่งเร้าในใจว่า ซบุซบิกันต่อส ิอย่าเพ่ิงหยุด

"เช่นน้ี...ท่านจงึหมายเอาชวิีตของแม่นางสี.่..เพียงเพ่ือจะระบายโทสะ 

ทีม่ต่ีอเซยีวฮหูยินน่ะหรอื" สตรสีงูวัยถาม

เก่อซื่อตอบปนหัวเราะเย็นชา "เดิมทีข้าคิดจะรั้งหญิงต�่าช้านั่นไว้  

ใครจะรูว่้านางกลบัใจเห้ียมได้ถึงเพียงน้ัน แม้จะต้องทิง้ลกูก็จะขอตดิตาม 
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พ่ีใหญ่ไป! พ่ีใหญ่ย่อมจะช่วยเหลอืนาง ลกูไม้ของนางเย่ียมยอดยิง่ ถึงกับ 

เชญิหมอดทูีเ่ก่งกาจมาเอ่ยค�าท�านายจนฝืนพาบตุรชายไปได้ทัง้หมด ทิง้ไว้แต่

บตุรสาวคนน้ี มผิดิ ข้าหมายเสีย้มสอนให้แม่นางสีเ่สยีคน ท�าให้ผูเ้ป็นมารดา

อบัอายขายหน้า แต่ข้าไม่เคยคิดจะเอาชวิีตเด็กผูน้ี้เลย!"

ฟังมาถึงตรงนี้ ในใจอว๋ีไฉ่หลิงก็หัวเราะเย็นชาเช่นเดียวกัน เห็นที 

เธอจะไม่มีวาสนากับบิดามารดา ชาติก่อนบิดามารดาหย่าร้าง ชาติน้ี 

ขนาดบดิามารดาไม่ได้หย่าร้างก็ยังคงทอดท้ิงเธอ

วัยสาวแม่อว๋ีเป็นปัญญาชนท่ีต้องไปท�างานในชนบท เมื่อแรก 

มีชายหนุ่มในพ้ืนที่หมายปองอยู่ไม่น้อย ในจ�านวนน้ันไม่ขาดคนที่มี 

ก�าปั ้นแข็งกว่าหรือมีขุมก�าลังมากกว่า ทว่าแม่อว๋ีถูกใจในตัวพ่ออวี๋ 

เพียงคนเดียว แม่อว๋ีเข้าใจชัดแจ้งว่าการใช้ชีวิตนั้นเนื้อแท้ส�าคัญกว่า 

เปลอืกนอก ชายหนุ่มพวกน้ีวันท้ังวันยกพรรคพวกมาอวดบารม ี ท้ังทีใ่นบ้าน 

มเีสบยีงอาหารเก็บอยู่ไม่ก่ีชัง่ คณุค่าแค่เท่าข้ีตาก็หาไม่ได้ ต่างจากพ่ออวีท่ี๋ 

หวัไวไหลลืน่ ทัง้ยังมมีารดาทีอ่่อนโยนใจดี

แม่อว๋ีไม่พอใจกับการเป็นแค่นักบัญชีในต�าบลเล็กๆ จึงเ ร่ิม 

ทบทวนต�าราทันทีที่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟื้นฟูดังเดิม  

ฝืนยืนหยัดอยู่หลายปีจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ต่อมาไม่เพียงได้รับ 

การจดัสรรต�าแหน่งงานในเมอืงใหญ่ท่ีมอีนาคตสดใส ยัง 'บงัเอญิได้พบ' 

กับเพ่ือนเล่นในวัยเยาว์ซึง่ 'ประจวบเหมาะ' หย่าร้างพอดแีละมชีาตติระกูล 

สมกันมาแต่เดมิ...เรือ่งราวถัดจากน้ันจงึลลุ่วงลงตวั สิง่เดียวท่ีค�านวณพลาด 

น่าจะเป็นการคลอดอว๋ีไฉ่หลงิออกมา

ความคดิของอว๋ีไฉ่หลิงทางน้ีลอยไปไกลอยูบ้่าง ขณะทีเ่ก่อซือ่ทางนัน้ 

ย่ิงคดิยิง่คบัแค้น จงึเอ่ยเสยีงชงิชงั "...นอกจากเพิกเฉยด้านการอบรมสัง่สอน  
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ข้าก็ท�าอันใดไม่ได้เสยีหน่อย ฟู่หมูไ่ม่รูห้รอืไร แค่ได้ยนิว่ามคีวามเคลือ่นไหว 

หญิงแก่แซ่ว่ันทีอ่ยู่บ้านข้างๆ ก็ส่งบ่าวมาดูแล้ว ข้าสามารถต�าหนเิฆีย่นตี

แม่นางสี ่หรอืสามารถลงโทษไม่ให้นางกินข้าวได้หรอืไร"

ดเูหมอืนสตรีสงูวัยจะถอนหายใจอกีครา "ท่านฟังข้าสักประโยคเถิด 

สกุลเฉิงในตอนนี้ไม่ใช่สกุลเฉิงในวันวานนานแล้ว ทว่าพวกเราสกุลเก่อ 

กลบัยังคงเป็นสกุลเก่อเมือ่แรกเริม่น้ัน เวลาเปลีย่นไปแล้ว ท่านก็อย่าดึงดนั 

อกีเลย หนนีข้้าฉวยเวลาก่อนวันปีใหม่มาเย่ียมท่าน อกีไม่ก่ีวันข้าจะตาม 

ลูกหลานไปมณฑลชิงโจวแล้ว นับแต่ฝ่าบาททรงบุกยึดท่ีน่ันได้ ไม่ก่ีปีนี ้

โจรเร่ร่อนก็ค่อยๆ ถูกปราบจนหมดเสียที ไร่นารกร้างที่เพาะปลูกได้มีอยู่ 

เยอะย่ิง ก�าลงัตดิประกาศเรยีกคนไปอยู่ท่ีน่ัน ไม่เพียงเก็บอากรต�า่ เพาะปลกู

แค่ไม่ก่ีปีก็จะได้ท่ีดนิผนืนัน้เป็นของตนด้วย..."

เก่อซือ่ตระหนกวูบ "เรว็เพียงนีเ้ชยีว? นีเ่พิง่จะผ่านวันตงจือ้* ไปเองนะ 

เหตใุดไม่รอฉลองวันปีใหม่แล้วค่อยไปเล่า" แม้รูแ้ต่แรกว่าครอบครวัของฟู่หมู่

ก�าลงัว่ิงวุ่นเรือ่งซือ้ทีด่นิในมณฑลชงิโจว แต่เมือ่ถึงเวลาจรงิๆ นางกลบัยงัคง

อาลยัอาวรณ์

สตรสีงูวยัเอ่ยตอบ "ไม่ก่ีปีนีบ้ตุรชายของข้าท�าการค้าลงทนุต�า่แล้ว 

ได้ก�าไรมาก้อนหน่ึง ด้วยอารามฮึกเหิมจึงไปให้หมอดูผู้หนึ่งเสี่ยงทายดู  

ได้ความว่าการอพยพไปซือ้ท่ีดนิในแดนไกลต้องอญัเชญิบรรพชนไปด้วย 

จงึจะช่วยปกปักรกัษาทัง้ครอบครวั ดงันัน้พวกเราจงึตัง้ใจจะไปขึน้ปีใหม่กัน 

ท่ีชงิโจว ถึงตอนนัน้คนทัง้ครอบครวัร่วมกันเซ่นไหว้ชดุใหญ่สกัครัง้ จะได้

คุม้ครองให้วันหน้าทางบ้านรุง่เรอืงมากลกูมากหลาน"

เก่อซื่อเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ยปนสะอ้ืนแผ่ว "ฟู่หมู ่ สองปีมานี ้

* ตงจือ้ หรอืวันเหมายัน คอืหน่ึงในย่ีสบิสีฤ่ดลูกัษณ์ของจนี ตรงกับวนัที ่ 21 22 หรอื 23 ธันวาคม เป็นวันที ่

กลางวันส้ันท่ีสุดและกลางคืนยาวทีส่ดุในรอบปี
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แม้ท่านพ�านักอยู่ข้างนอกเป็นส่วนใหญ่ ทว่ายามทีข้่าอยากพบท่านล้วนพบ 

ได้เสมอ บดันีห้ากท่านไปชงิโจวแล้ว ข้าจะท�าเช่นไรเล่า ข้าบอกแล้วว่าจะหา

ลูท่างอนาคตให้บตุรชายของท่านมใิช่หรอืไร"

สตรสีงูวยัย้ิมกล่าว "ไปชงิโจวดย่ิีง หลานชายหลายคนของข้าก็จะไป 

กันทัง้บ้าน ไปเป็นครอบครวัใหญ่ มากคนมากพลงั ไม่ต้องกลวัจะถูกผูอ้ืน่ 

ข่มเหง ย่ิงไปกว่าน้ัน..." นางเว้นช่วงเลก็น้อยค่อยกล่าวต่อ "ท่านคดิดเูอาเถิด  

นานปีมานีบ้ตุรหลานของสกุลเก่อเคยมคีนหาทางเป็นขนุนางได้หรือ กระท่ัง 

ไท่เสวยี* ยังไม่อาจเข้าไปได้เลย นับประสาอะไรกับบตุรหลานของข้าเล่า"

เก่อซื่อเอ่ยเสียงเคียดแค้น "ล้วนเป็นเพราะเซียวซื่อหญิงต�่าช้านั่น  

พี่ใหญ่จะท�าสิ่งใดมีหรือไม่ต้องคอยมองสีหน้านาง"

สตรีสูงวัยเพียงแต่ยิ้มๆ ไม่พูดจาอีก

อว๋ีไฉ่หลิงแม้ไข้ขึ้นจนมึนศีรษะ ทว่าสมองยังไม่เสียหาย มิต้องให ้

สตรีสูงวัยผู้นั้นกล่าว ในใจเด็กสาวก็เอ่ยเสริมแทนอีกฝ่ายได้...อาสะใภ้ 

สมองฝ่อผูน้ี้ รูจ้กัแต่ขยับหัวคดินอกลูน่อกทาง วันทัง้วันมุง่ประลองก�าลงักับ 

เซยีวฮหูยิน แล้วยังจะหวังให้สามผีูอ่ื้นช่วยเหลอืสกุลเดมิของเจ้าอกีหรือ!

อวีไ๋ฉ่หลงิรูสึ้กว่าตนเองตอนสิบขวบก็หัวดกีว่าอกีฝ่ายแล้ว มอีย่างทีใ่ด

ตบแก้มซ้ายผูอ้ืน่ไป ยังหวังจะให้ผูอ้ืน่เลยีนิว้มอืเจ้าหรอืไรกัน เซยีวฮหูยินผูน้ั้น 

ไม่ใช่พวกชอบถูกทารณุสกัหน่อย อาสะใภ้คนดคีวรจะเยือกเย็นกว่าน้ีจรงิๆ  

ตอนนีแ้ม้แต่คนข้างกายหน่ึงเดียวท่ีมสีติแจ่มใสก็ก�าลงัจะเผ่นหน ีคงเป็น

เพราะสิน้หวังกับสติปัญญาของเจ้าแล้ว

"ตอนน้ีท่านตัง้ใจจะท�าเช่นไร ดูจากอาการป่วยของแม่นางสี ่ คาดว่า 

ไมก่ี่วันน้ีคงรกัษาไม่หายหรอก" สตรสีงูวัยกล่าว

* ไท่เสวยี คอืส�านกัศกึษาชัน้สงูของจนีในสมยัโบราณ เป็นสถานศกึษาทีม่ตี�าแหน่งสงูสดุในบรรดาสถานศึกษา 

ชัน้สูงของทางการ
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เก่อซือ่วงิวอน "ฟู่หมู่คดิข้ออ้างให้ข้าสกัข้อเถิด แม่นางสีท่�าตวัไม่ดก็ีจรงิ 

แต่น่าเสยีดายทีล้่วนเป็นความผดิเลก็น้อยในเรือ่งหยุมหยิม ด่าทอปะทะฝีปาก

กับคณุหนบู้านอืน่ ตีคนในงานชมสวน...หากแม่นางส่ีท�าความผดิใหญ่สกัข้อ 

ก็ง่ายแล้ว เป็นข้าเองท่ีประมาท เมือ่ก่อนนางอายุน้อยไม่มปัีญญาก่อเร่ืองใหญ่ 

อนัใด บดัน้ีโตแล้วข้ากลับไม่ได้จดัฉากให้ด ีนกึว่ามเีวลาหลายเดอืนให้ค่อยๆ 

จดัการ เซยีวซือ่หญิงมากเหลีย่มน่ันบอกว่าอกีหลายเดือนจงึจะกลบั แต่จู่ๆ   

กลบัจะมาถึงในไม่ก่ีวันน้ีแล้ว!"

สตรสีงูวัยถอนหายใจเป็นค�ารบสามก่อนเอ่ย "ขอข้าคดิดสูกัครู่ อมื  

มแีล้วเจ้าค่ะ เช่นน้ันก็พูดให้เป็นเรือ่งเลก็เสยีเลย วันก่อนแม่นางรองกลบัมา

ร้องไห้ว่าแม่สามนีางไม่ดมีใิช่หรอื ท่านกอ้็างไปว่าบดันีเ้หล่าคณุหนอูายุน้อย

ล้วนเติบใหญ่จนใกล้จะได้เวลามองหาสามีให้พวกนางแล้ว อย่างไรเสีย 

สตรเีรยีบร้อยส�ารวมหน่อยจงึจะด ีผูใ้ดจะรูว่้าแม่นางสียั่งคงไม่รูจ้กัโตเช่นนี้  

ดังนัน้ท่านจงึแขง็ใจหมายลงโทษนางให้หลาบจ�า ไม่นึกว่าบ่าวระดบัล่าง 

จะด้อยการอบรมจนท�างานบกพร่อง จรงิส ิยายเฒ่าโลภมากท่ีเป็นคนของ 

หลีจ่ยุนัน่ หากจ�าเป็นก็ผลกันางออกไปรบัเสยี..."

เก่อซือ่เอ่ยอย่างยินด ี "ฟู่หมูก่ล่าวได้ดย่ิีง ท�าเช่นน้ีน่ีล่ะ หากเซยีวซือ่ 

มาพูดจู้จี้กับข้า ข้าจะสาธยายเรื่องเหลวไหลที่แม่นางสี่ท�าอยู่ข้างนอก 

ตลอดหลายปีนีม้าให้หมด ดซูว่ิานางจะรูส้กึว่าเดก็ผูน้ีส้มควรได้รบัการสัง่สอน

หรอืไม่" เพ่ิงยินดเีสรจ็อารมณ์โกรธก็เข้าแทนที ่ "มอีนัใดน่าหว่ันเกรงกัน นาง 

จะสามารถกินข้าลงไปหรอืไร!"

ไม่ทันขาดค�าก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากด้านนอก ตามมาด้วย 

เสยีงร้องแหลมของสาวใช้ท่ีรบีเข้ามา "ฮหูยิน แย่แล้วเจ้าค่ะ พวกท่านใหญ่ 

กลบัมาแล้ว! ขบวนรถอยู่หน้าประตใูหญ่นีเ่อง! มรีถม้าคันใหญ่ต้ังสบิกว่าคัน  
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าสัง่ให้พวกเรารบีออกไปเจ้าค่ะ" จากนัน้ด้านนอกก็ผสมปนเป 

ไปด้วยเสยีงฝีเท้าอันสบัสนเร่งร้อนกับเสยีงเรยีกทีด่งัข้ึนต่อเน่ือง

เก่อซือ่ฟังจบก็เอ่ยด้วยความตกใจ "ไฉนจึงเรว็เพียงนี!้" เสยีงนางหยุดไป

เลก็น้อย "ไม่ถูกส ิ เหตใุดบ้านแม่ทพัวัน่ท่ีอยู่ตดิกันถึงไม่มคีวามเคลือ่นไหว 

เลยสักนิด ในเมื่อข้าส่งคนไปจับตาดูอยู่ตลอด! พ่ีใหญ่ติดตามแม่ทัพวั่น 

เรื่อยมามิใช่หรือ" นางเพ่ิมเสียงก่อนร้องเรียก "ใครอยู่ข้างนอก รีบไปตาม 

ท่านรองมา!"

ฟู่หมู่ของเก่อซื่อพยุงผู้เป็นนายพลางรีบเอ่ย "ฮูหยินเลอะเลือนแล้ว 

เวลานี้ท่านรองจะอยู่บ้านได้อย่างไร อย่ามัวสนใจเรื่องพวกน้ีเลย ออกไป 

ต้อนรบัคนก่อนเถดิ ไม่อาจบกพร่องมารยาทนะเจ้าคะ...ไม่ส ิ ยังคงไปทีเ่รอืน 

แม่สามขีองท่านก่อนแล้วไปพร้อมกับนางจะดีกว่า!"

เก่อซื่อขย้ีเท้าแรงๆ แล้วเอ่ยด้วยโทสะ "ดูคู่ครองดีเลิศท่ีท่านพ่อ 

หาให้ข้าส ิ วันทัง้วันสามข้ีาอ่านปรชัญาข่งจือ่อนัใดกันแน่ น้องสามของเขา 

อ่อนกว่าเขาตัง้หลายปี ตอนน้ีอวยยศตัง้หลายร้อยตัน้* แล้ว แต่เขาเล่าเรยีน 

มาก่ีปีกลบัยังไม่เห็นเรยีนได้ชือ่ชัน้ฐานะออกมาสักอย่าง! มารดาเขาก็แสร้งโง่ 

ไมร่บัรู ้ห่วงแต่ความสบายของตนเอง..."

เสียงพูดเคลื่อนห่างไปทีละน้อย อว๋ีไฉ่หลิงยันแขนเปล่ียนท่านอน

อย่างยากล�าบาก ลูบหน้าผากที่ร้อนลวกของตน รู้สึกร่างกายปวดเมื่อย 

อ่อนแรง ร้อนเหนอะหนะเหงือ่ซมึเป็นระยะ ชัว่ขณะนีเ้ธอไม่มคีวามคดิอืน่ใด  

มแีต่หลบัเป็นตายจงึจะเป็นวิธีการอนัด ีหาไม่ย่อมจะผดิต่อ 'ยาฆ่าแมลง'  

ทีกิ่นตลอดหลายวันท่ีผ่านมา!

* ขุนนางจนีโบราณในยุคแรกๆ ยังไม่ได้มกีารแบ่งยศเป็นขัน้เหมอืนในยุคหลงัๆ จงึเรยีกยศขนุนางโดยอ้างองิ 

จากเบี้ยหวัดที่ได้รับในแต่ละปีซึ่งมักจะเป็นข้าวหรือธัญพืชท่ีมีมูลค่าเทียบเท่ากัน ตั้นเป็นหน่วยชั่งของจีน  

1 ตั้นเท่ากับ 10 โต่ว หรือ 100 ลิตร แต่ภายหลังตัวเลขเหล่าน้ีใช้เป็นเกณฑ์แบ่งยศเท่าน้ัน มิได้ใช้อ้างอิง 

ในการจ่ายเบีย้หวัดให้ขุนนางอย่างแท้จรงิ
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หญิงแก่แซ่เก่อน่ีไม่มีปัญญาจะงัดข้อกับคู่ปรับซึ่งๆ หน้า ได้แต่ 

มาหาเรือ่งเดก็ สมน�า้หน้าแล้วท่ีสามอ่ีอนแอไม่เอาไหน เห็นเก่อซือ่ปากแหลม 

แก้มตอบ บนร่างคล้ายมเีนือ้ไม่ถึงสามต�าลงึ สหีน้าอมเขยีวราวกะหล�า่ดอก  

ต้องเป็นเพราะกลางคนือนิหยางไม่สมดลุ กลางวันไฟตบัมากเกินไป* มโีทสะ

ทว่าไร้ทีใ่ห้ระบายเป็นแน่ ไม่รูจ้กัหาคนมาท�าให้ตนเองปลอดโปร่งโล่งสบาย 

บ้างหรือไร คอยหาเรื่องพ่ีสะใภ้กับหลานสาวแล้วจะท�าให้หล่ังฮอร์โมน 

ไม่ตดิขัด หน้าตาเปล่งปลัง่ผ่องใสหรอือย่างไรกัน! เป็นคนสตไิม่ดท่ีีบรรพชน 

สบิแปดรุ่นไม่สัง่สมบญุกุศลชดัๆ!

* ไฟตบัมากเกินไป เป็นศพัท์ทางการแพทย์แผนจนี ไฟในท่ีนีห้มายถึงกลุม่โรคท่ีเกิดจากความร้อนในร่างกาย  

อาการไฟตบัมากเกนิไปมกัเกิดจากความกลดักลุม้ใจ
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หลงัจากเล่นละครเข้าถึงบทบาทจนหลบัใหลไปหนน้ีอว๋ีไฉ่หลงิถึงกับ 

ฝันไป ในฝันเธอเหน็พ่ีชายข้างบ้านท่ีเป็นคนต�าบลเดยีวกัน เขาหล่อเหลา 

สงูโปร่งเหมอืนต้นอูถ๋ง* ในลานบ้านของคณุย่าต้นนัน้ เธอท่ีตวัเลก็ๆ ยืนอยู่ 

ข้างกายเขาแล้วแหงนมองพร้อมความชมชอบล้นใจ

เธอมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องหนึ่งมาตั้งแต่เล็ก ทั้งที่ข้างบ้านก็เป็น 

การจับคู ่ระหว่างหนุ่มพ้ืนถ่ินกับปัญญาชนสาวท่ีมาท�างานในชนบท 

เหมอืนๆ กัน แต่เพราะเหตใุดคนคูน้ี่จงึเป็นสามภีรรยาทีร่กัใคร่กลมเกลยีว  

ต่อให้หลังการปฏิรูปเปิดประเทศจีนแล้วร�่ารวยขึ้นมา วิธีโอ้อวดของสามี 

ก็เป็นการอ่านหนงัสอืตามภรรยาให้มากๆ บรจิาคห้องสมดุสาธารณะหรือ

มอบทุนการศกึษาให้โรงเรยีนประถมในต�าบล ไม่ใช่ไปอดุหนนุธุรกิจเรงิรมย์

เหมอืนอย่างพ่ออว๋ีของเธอ

4
    

* อูถ๋ง หรือ Chinese parasol tree เป็นไม้ยืนต้น ใบหยักคล้ายรปูฝ่ามอื ดอกเป็นช่อสขีาวม่วง ไม้เนือ้เหนียว  

นยิมใช้ท�าเครือ่งดนตรี
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วัยเดก็อว๋ีไฉ่หลิงมกัเกาะขอบก�าแพงมองครอบครวัสามคนทีส่ขุสมบูรณ์นี้

อย่างท้ังอจิฉาทัง้รษิยา รอจนโตข้ึนหน่อย เธอก็เริม่ปลืม้ลกูชายของพวกเขา  

แต่ผลทีร่ออยู่คอืเขาพาแฟนสาวกลบัมาบ้าน ชีม้อืมาท่ีเธอแล้วแนะน�าปนย้ิม 

'น่ีคอืน้องสาวข้างบ้านของผม'

ฮอืๆ อนาถย่ิงกว่าได้รบัแจกบตัรคนด ี ก็คอืการถูกแจกบตัรพ่ีชายหรอื

บตัรน้องสาวน่ีเอง

จะว่าไปตอนท่ีอยู่ชมรมการแสดงในมหาวิทยาลยั ประธานปลาเคม็*  

ก็แอบมใีจให้เธออยู่ ถ้าไม่ใช่เพราะตลอดมายังคงคดิถึงเขาคนนัน้ในวยัเยาว์  

อวี๋ไฉ่หลิงก็คงไม่ถึงกับตายไปโดยไม่เคยคบหาดูใจใครเลยสักคร้ังหรอก  

ช่างขาดทนุย่อยยับแท้ๆ

ไม่รู้ว่าจมจ่อมกับอดีตอยู่นานเท่าใด อว๋ีไฉ่หลิงในห้วงก่ึงฝันก่ึงต่ืน 

รู้สึกว่ามือเท้าอ่อนปวกเปียกจนไม่อาจขยับเขย้ือน เพียงรับรู้ได้ว่ามีคน 

ประคองเธอลกุขึน้น่ัง แล้วป้อนยารสเผด็เย็นเข้าปากมาทีละค�า เธอกลนืลงไป 

ไม่ก่ีอึกก็รู้สึกว่าหัวสมองปลอดโปร่งข้ึนไม่น้อย จึงทดลองลืมตาดู ทว่า 

เปลือกตากลับเหมือนหีบท่ีปิดสนิทใบหน่ึง ขณะที่ถูกใช้ก�าลังงัดแงะ 

จนแย้มร่อง คล้ายสามารถได้ยินเสยีงเสยีดสดัีงเอีย๊ดอ๊าดของสลกัหบี

"ฟื้นแล้ว ฟื้นแล้ว!"

อว๋ีไฉ่หลงิฟังออกว่านีเ่ป็นเสยีงยินดโีล่งใจของเก่อซือ่อาสะใภ้คนดนีัน่

"หมอหลวงจากในวังยอดเย่ียมจริงเสียด้วย กินยาลงไปไม่ก่ีเทียบ 

ก็เห็นผลแล้ว ยินดด้ีวยท่านแม่ ยินดีด้วยพ่ีใหญ่ ยินดด้ีวยพ่ีสะใภ้..."

ไม่รอให้เก่อซื่อพูดแสดงไมตรีอันเร่าร้อนต่อไป เสียงพูดกระทบ

กระเทียบของหญิงชราผูห้นึง่ก็ดงัมาให้ได้ยิน "อย่ามวัมนี�า้ใจไปข้างเดียวเลย  

* ปลาเค็ม ใช้เปรียบเปรยถึงคนที่ตายด้าน หรือคนที่อยู่เฉย ไม่ขวนขวาย ไม่มีความใฝ่ฝัน
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ผูอ้ืน่ยงันกึว่าพวกเราท�าอะไรบตุรสาวของพวกเขาด้วยซ�า้ สบิปีไม่มาเหลยีวแล 

พวกเราสู้เช็ดก้นเปลี่ยนผ้าอ้อม ช่วยเลี้ยงดูให้จนโต ไม่มีความดีก็นับว่า 

มคีวามทุ่มเท เด็กน้อยคนใดบ้างไม่เจบ็ป่วย แค่ไข้ข้ึนไม่ก่ีวันก็ต้องร้องไห้

โวยวายจนอลหม่านไปท่ัว ไม่วางใจกันถึงขัน้น้ี มสู้ิเล้ียงเองสิ"

ไม่ง่ายเลยกว่าอว๋ีไฉ่หลิงจะลืมตาข้ึนจนได้ เห็นในห้องมสีตรทีีแ่ต่งกาย 

เช่นบ่าวรบัใช้สบิกว่าคนน่ังคกุเข่าระเกะระกะ เมือ่มองไปตามเสยีงทีไ่ด้ยิน 

เมือ่ครู่จงึเหน็หญิงชราร่างสงูใหญ่บกึบนึผู้หน่ึงถูกห้อมล้อมด้วยกลุ่มสาวใช้  

นัง่เป็นสง่าอยู่บนเก้าอีพั้บไม้จนัทน์ท่ีเคลือบเงาจนมันปลาบ สวมชดุยาวคอตรง 

สม่ีวงเข้ม เห็นเลาๆ ว่าบนน้ันปักลายไหมทองจ�านวนมาก ช่วงเอวรดัหลวมๆ 

ด้วยสายคาดหยกท่ีกว้างราวสีห้่าน้ิวมอื ศีรษะมุน่มวยกลมเพียงกลุ่มเดียว

ตรงึด้วยป่ินยาวๆ พิจารณาในรายละเอยีดพบว่าป่ินยาวนัน้ถึงกับเป็นทองค�า

ตลอดอัน ซ�้าใหญ่หนาดุจไม้เขี่ยฟืน บนต่ิงหูยังคล้องต่างหูทองค�าแท ้

ขนาดมหึมาอีกหน่ึงวง แทบจะถ่วงใบหูจนยานลงมา ภายใต้แสงเทียน 

ยามค�า่คนืย่ิงดูมลงัเมลอืงเป็นพิเศษ

อวีไ๋ฉ่หลงิมองดจูนฉนุกึก คดิในใจว่า เจ้าเปิดร้านทองหรอืไร เหตใุด 

ไม่เสยีบตะเกียบทองสองอนัเข้ารจูมกูสองข้างเป็นแม่ช้างงาทองค�าไปเสยีเล่า!

หญิงชราผูน้ีส้หีน้าบึง้บดู แววตามองเหยียดราวไม่พอใจตลอดเวลา  

ผูท้ีน่ั่งคกุเข่าอยู่ข้างกายมเีก่อซือ่ ตลอดจนกลุ่มสาวใช้ซึง่บ้างยกถาดเคลอืบเงา

บ้างถือเตาอุน่มอื แลดย่ิูงใหญ่เกรยีงไกรย่ิง มเีพียงเก่อซือ่ทีส่องมอืว่างเปล่า  

มองมาทางอว๋ีไฉ่หลงิอย่างไม่สบายใจ

อว๋ีไฉ่หลงิเพ่ิงค้นพบว่าข้างเตียงของตนมบีรุษุสตรวัียกลางคนนัง่อยู่

คูห่นึ่ง บุรุษสูงใหญ่ก�าย�า ใบหน้าไว้หนวดดกท�าให้เห็นรูปโฉมไม่ชัดเจน  

บนร่างสวมชดุยาวผ้าฝ้ายสีแดง ด้านนอกทับเฉียงๆ ด้วยเสือ้คลมุสม่ีวงเข้ม 
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เผยให้เห็นแขนขวา ข้อมอืสองข้างล้วนสวมสนบัเหลก็เขียนลายทองอ่อนๆ 

เป็นรปูแบบการแต่งกายของนักรบ

ท้ังทีบ่รุษุผูน้ีถ้อดเสือ้เกราะออกแล้ว ทว่ากลบัยังคงแผ่ซ่านกล่ินอาย

อนัแขง็แกร่งเป่ียมพลงัของผูท่ี้ตะลยุฆ่าออกมาจากทะเลโลหิต เขาก�าลงั 

พินจิมองอวีไ๋ฉ่หลงิ ในดวงตาเผยซึง่แววห่วงใย ผดิกับสตรทีีเ่อาแต่ก้มหน้า 

ร�า่ไห้ไม่พูดจา จงึไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นเช่นไร รูเ้พียงว่ารปูร่างระหงอรชร โค้งเว้า 

ได้สดัส่วน

ฟังวาจาของหญิงชราจบ หญิงอกีนางซึง่นัง่คุกเข่าก้มตวัประคองอยู่

ข้างสตรทีีร่�า่ไห้เบาๆ มาโดยตลอดน้ันพลนัยืดกายตรง เห็นนางสวมชดุยาว

มดิชดิสเีขยีว คิว้ตางามกระจ่าง แม้จะล่วงถึงวัยกลางคนแล้ว ทว่าสุม้เสยีง

กลับยังคงใสกังวานอย่างย่ิง "ที่ฮูหยินผู้เฒ่ากล่าวมาช่างเป็นเร่ืองขบขัน 

โดยแท้ ราวกับทีแ่ม่นางส่ีรัง้อยู่ในจวนเป็นเพราะนายหญิงของข้าไม่ยินยอม

เลีย้งด ู ข้ามบิงัอาจก้าวล่วง แต่ก็รูว่้าเมือ่แรกท้ิงแม่นางสีไ่ว้เพ่ือแสดงความ

กตัญญูต่อฮูหยินผู้เฒ่า หากมิใช่ผลการเสี่ยงทายของหมอดูผู้นั้น มีหรือ 

นายหญิงของข้าจะยอมละทิง้บุตรสาววัยสามขวบไว้ทีน่ี"่

อว๋ีไฉ่หลงิรูก้ระจ่างทนัทว่ีาหญิงชรากับสตรทีีก้่มหน้าร�า่ไห้ผูน้ั้นเป็นใคร 

เธอรบีมองสงัเกตรอบด้าน พบว่านีไ่ม่ใช่ห้องเดิมทีอ่าสะใภ้คนดจีดัให้เธอ

แล้ว ห้องน้ีค่อนข้างเลก็ การตกแต่งก็เรยีบง่ายมาก ท่ีเหมือนเดมิคอืพ้ืนไม้

เคลือบเงาวาววับ มีเพียงบริเวณหน่ึงลาดพรมขนสัตว์ผืนหนาที่มีหลายส ี

แซมปน เตาอุน่แม้จะท�าให้ในห้องอุน่สบาย กระนัน้ทกุคนกยั็งต้องสวมถุงเท้า 

หนา

บนพ้ืนวางกระดานสี่เหลี่ยมท่ีเตี้ยเล็กหลายตัว ค่อนข้างคล้าย 

กระดานหมากแบบมขีาตัง้ในเรือ่ง 'ฮคิารเุซยีนโกะ' ด้านบนรองเบาะขนสตัว์  
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มคีนนัง่คกุเข่าอยู่บนน้ัน น่าจะใช้งานเป็นม้าน่ัง เพียงแต่มคีนจ�านวนมาก 

ย่ิงกว่าทีก่�าลงัน่ังคุกเข่าโดยตรงบนพ้ืนไม้ท่ีเงาวับ

"อาชิง อย่าได้พูดส่งเดช" เซยีวฮหูยินท่ีร�า่ไห้เบาๆ รีบเงยหน้าเอ่ยต�าหนิ  

ก่อนกล่าวกับฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง "ท่านแม่โปรดอภัย อาชิงมีนิสัยเช่นนี้เอง  

ล้วนเป็นเพราะนางปวดใจแทนเหนียวเหน่ียว"

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงกลับไม่ยอมเลิกรา ตวาดออกมาอย่างเดือดดาล  

"บ่าวชั้นต�่า บังอาจก�าแหง! ใครอยู่ข้างนอก จงน�าพลองมา..."

วาจายงัไม่ทนัเอ่ยจบ ผู้ใดจะรูว่้านกัรบผู้นัน้กลบัเอ่ยตัดบทเสยีงเยน็ 

"ก�าแหงอนัใดกัน ท่ีอาชงิพูดมาผิดหรอืไร เมือ่แรกท้ิงเหนียวเหนีย่วไว้ก็เพ่ือ 

แสดงความกตญัญู ยามน้ีกลบัพูดเหมอืนพวกเราสามภีรรยาไม่ยอมเลีย้งดู 

นาง ซ�า้ยังเนรคณุสร้างความล�าบากแก่ท่านแม่อกี กตญัญูต่อท่านแม่เป็น 

สิง่สมควร ทว่าค�าพูดก็พึงว่ากันตามตรง"

"สือ่เอ๋อร์ เจ้า!" ค�าว่า 'พวกเราสามภีรรยา' น้ีฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิทนฟังไม่ได้ 

ทีส่ดุ นางท้ังตระหนกทัง้ขุน่เคอืง คดิในใจว่าแม้บตุรชายคนโตจะฟังภรรยา

มากกว่ามารดามาแต่ไหนแต่ไร ทว่าต่อปากต่อค�าซึง่หน้าเย่ียงน้ีกลบัเกิดขึน้ 

ไม่มาก

อว๋ีไฉ่หลิงพลันเวียนหัวตาลาย เพียงจับประเด็นส�าคัญได้ข้อเดียว  

นี่เธอชื่อ 'เหนียวเหนี่ยว'?! เห็นกันอยู่ว่าเป็นบุตรสาว กลับตั้งชื่อที่แปลว่า  

'นก'* หรอืว่า...ขาดสิง่ใดก็เสรมิสิง่นัน้เสยีเลย?

อาชงิหันหน้ามาเห็นอว๋ีไฉ่หลงิแววตาท่ึมท่ือ สหีน้าซมึเซา จงึเอ่ยด้วย 

เสยีงอนันุ่มนวล "แม่นางสีพ่อจะมกี�าลงัวังชาบ้างแล้วหรอืไม่ หลายปีมาน้ี 

ไม่เคยได้พบท่านพ่อท่านแม่ ชัว่ดอีย่างไรกค็�านบัก่อนสกัครัง้เถิด" นางเอ่ย 

* อกัษร 'เหนียวเหนีย่ว 嫋嫋' แปลว่า 'อ่อนช้อย' แต่อว๋ีไฉ่หลงิเข้าใจว่าเป็นอกัษร 'เหนยีวเหน่ียว 鸟鸟' ท่ีแปลว่า  

'นก' โดยอกัษร '鸟' ยังใช้เป็นค�าหยาบ หมายถึงองคชาตด้วย
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พลางส่งสายตาให้สาวใช้สองคนท่ีอยู่ด้านข้างของอว๋ีไฉ่หลิง

อว๋ีไฉ่หลงิเคยเหน็ฝเูตงิค�านับอาจูกั้บฝอูี ่ แต่ไม่รู้ว่ากรณีน้ีมข้ีอปฏิบัติ 

ท่ีต่างกันหรอืไม่ จงึท�าทยีกสองแขนขึน้ในอาการอ่อนแรงโงนเงน สาวใช้ 

สองคนนัน้มไีหวพรบิดีเยีย่ม รบีก้าวข้ึนหน้ามาประคองแขนกับล�าตวัของ 

อว๋ีไฉ่หลงิด้วยความคล่องแคล่ว ช่วยอวีไ๋ฉ่หลงิตัง้แต่คกุเข่าข้างหน่ึงลงบนเตยีง 

จดัวางมอืขวาทับบนมอืซ้าย ดึงแขนเสือ้ลงป้องแขน ช้อนสองมอืข้ึนเสมอ

หน้าผาก แล้วก้มค�านับลงบนเตยีง จากน้ันสาวใช้คนหนึง่ก็เอ่ยเสยีงเบาข้างหู 

อว๋ีไฉ่หลงิ "คณุหนูเอ่ยทกัทายท่านพ่อท่านแม่สเิจ้าคะ" อว๋ีไฉ่หลงิท�าตาม 

ค�าบอกก่อนจะถูกพยุงลกุขึน้ ถูกยกมอืขึน้เสมอค้ิวแล้ววางแขนลง จงึค่อย

นบัว่าเสรจ็พิธีการ

เซยีวฮหูยินเพ่งพินจิบตุรสาวด้วยสหีน้าอันซบัซ้อนอยู่บ้าง เอ่ยเพียง 

ค�าเดยีวว่า "ด"ี

ตอนนี้อว๋ีไฉ่หลิงค่อยเห็นรูปโฉมของเซียวฮูหยินได้ถนัดชัดเจน  

อดไม่ได้ทีจ่ะอทุานในใจว่า ยอดเย่ียม ตนมาอยู่ยคุนีต้ั้งนานแล้ว เคยเห็น 

สตรทีีดู่ได้แค่ไม่ก่ีคน ไม่ใช่ฟันเหยินก็ตาโปน ไม่ใช่ร่างใหญ่หนาก็ผอมเหมอืน 

ล�าไผ่ ไม่นึกเลยว่าเซียวฮูหยินจะโฉมงามผิวขาวเนียนเช่นนี้ น่ามองกว่า 

ปีศาจจิง้จอกน้อยข้างตวัพ่ออว๋ีฝงูนัน้เสยีอกี เดก็สาวพลนัคาดหวังกับรูปโฉม 

ของตนเองข้ึนมาแล้ว

อาจเพราะลกุข้ึนเรว็ไปสกัหน่อย อว๋ีไฉ่หลิงจงึเวียนหวัตาลายอกีระลอก 

ตวัเอยีงซบบ่าสาวใช้ในอาการก่ึงหมดสต ิท่าทางน้ีเป็นความจริงคร่ึงหน่ึง ส่วน

อกีครึง่หน่ึงเสแสร้งท�าออกมา

เฉงิสือ่เหน็บตุรสาวตวัผอมเลก็ เมือ่ครูเ่สยีงพูดก็อ่อนแรงน่าสงสาร 

ข้างแก้มยังมีรอยน�้าตาท่ีฝากไว้ขณะหลับ ตอนนี้พิงบนร่างสาวใช้ย่ิงด ู
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ตวัเลก็จ้อยเปราะบางดจุตุก๊ตากระดาษ ดวงหน้ามขีนาดเท่าฝ่ามอืของเขา

เท่าน้ัน แม่นางน้อยวัยสิบสามจะย่างสิบสี่ในบ้านชาวนาท่ัวไปล้วนต้อง 

ออกเรอืนแล้ว ทว่าบตุรสาวของเขากลบับอบบางจนน่าเวทนาเพียงนี ้พาให้ 

เขาปวดใจขึน้มาทนัใด จงึเอ่ยด้วยเสยีงดังว่า "ข้าเฝ้าคุมทีม่ัน่ ฆ่าข้าศกึอยู่

ข้างนอก ในห้วงเวลาอนัยากเข็ญเย่ียงน้ันภรรยาข้าก็ยังสามารถดูแลบริวาร 

เลีย้งดบูตุร บตุรชายสามคนแรกกับบตุรชายคนสดุท้องท่ีคลอดมาภายหลงั 

ล้วนแขง็แรงด ีมเีพียงเหนียวเหนีย่วทีอ่ยู่ในเรอืนอนัสขุสงบในเมอืงหลวง 

หลังน้ี ทว่ากลับถูกเลี้ยงดูจนอยู่ในสภาพน้ีไปได้! พวกเราจะถามสาเหตุ 

สกัประโยคไม่ได้เลยเชยีวหรอื"

พอวาจาน้ีเอ่ยออกมา เก่อซือ่ในฐานะผูร้บัผดิชอบเลีย้งดเูดก็ถึงกับ

หน้าเผอืดขาว เฉงิสือ่ก�าลงัติเตียนนางอยู่อย่างเห็นได้ชัด

อนัทีจ่รงิเฉงิส่ือปรกัปร�านางแท้ๆ นอกจากป่วยเฉยีบพลนัหนนีเ้กิดจาก 

นางเพิกเฉยจรงิ ช่วงเวลาท่ีเหลอืนางล้วนเลีย้งดดู้วยอาหารชัน้ดี อย่างไรเสยี 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าสกุลว่ันก็อยู่ข้างบ้านน้ีเอง ซ�า้ยังหมัน่ถ่อมาพูดกระแหนะกระแหน

นางด้วย 'น่าสงสารเดก็น้อยท่ีไม่มบีดิามารดาอยู่เคยีงข้าง หากเจ้าไม่อาจ 

เลี้ยงดูให้ดี ก็มิสู้ส่งคืนไปอยู่ข้างกายแม่ทัพเฉิง' แม่สามีนางแก่ตัวแล้ว 

คร้านจะยุ่มย่าม ขอเพียงรัง้เดก็ไว้ได้ เรือ่งอืน่ล้วนไม่แยแส นางตวัคนเดยีว 

จะระบายแค้นก็ไม่กล้าคิดหาวิธีการท่ีโหดเหีย้มนัก

น่าโมโหเดก็ผูน้ีท้ีเ่กิดมาตวัผอมแบบบาง กินหมเูหด็เป็ดไก่เข้าไปเท่าใด

ลว้นสญูเปลา่ ประกอบกบัหน้าออ่นกระดกูเล็ก ห้าขวบดูคลา้ยสามขวบ  

สิบขวบดูคล้ายเจ็ดขวบ นี่สิบสามจะย่างสิบสี่แล้วสภาพก็ยังดูคล้าย 

อดอยากกินไม่อิม่ ผูอ้ืน่มาเหน็ย่อมจะพูดว่าเป็นเพราะอาสะใภ้ใจจดืใจด�า  

ทัง้ท่ีจรงิสบิปีมานีน้อกจากเจตนาปล่อยปละตามใจให้เด็กเสียคนกับจงใจ
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หาเรือ่งก่นด่าแล้ว ตนล้วนงัดลกูไม้อืน่ใดไม่ออกทัง้ส้ิน

ทางด้านฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิถูกบตุรชายคนโตชงิต่อว่าไปหนึง่ยกก็พลัน

ฉนุเฉยีว ตอีกชกหวัคร�า่ครวญเสียงลัน่ "...คนเราแก่ตวัแล้วถูกรงัเกยีจรงังอน 

จรงิเสยีด้วย เจ้าไม่กลบัมาต้ังหลายปี พอกลบัมากห่็วงหาแต่ลูก แม่แท้ๆ 

ของตนเองสขุหรอืทุกข์ไม่มถีามถึงสักประโยค พักนีข้้าเองก็ป่วยมใิช่เบา..."  

นางพูดพลางรบีไอแห้งๆ หลายหนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นความจริง จากนัน้

ร�า่ไห้กล่าวต่อ "ตอนทีพ่่อเจ้าเสยีไป พวกเจ้าพ่ีน้องพูดไว้ว่าอย่างไร บอกว่า 

จะกตัญญูต่อข้า ตอนน้ีไม่ท�าให้ข้าโมโหตายก็นับว่าบญุโขแล้ว!"

นางร�่าไห้ไปทุบเก้าอี้พับไปไม่พอ ยังยืนพรวดข้ึนแล้วแผดเสียง 

ราวหมูป่าท่ีสองตาแดงก�่า "หากเจ้ายังไม่พอใจ มิสู้ข้าตายชดใช้ชีวิตให้

เหนียวเหน่ียวเลยแล้วกัน!"

เดมิฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉิงมพ้ืีนเพเป็นชาวนาในชนบท ประกอบกับมรีปูร่าง 

สงูใหญ่ พออาละวาดข้ึนมา ห้องท้ังห้องจงึคล้ายส่ันสะเทอืนในทนัท ีหลีจ่ยุ 

ที่อยู่ด้านข้างเห็นว่าสบโอกาสก็แอบสะกิดเก่อซื่อโดยไม่รอช้า เก่อซื่อจึง 

รีบก้าวออกมาเสริมทัพ "ท่านแม่อย่าเสียใจไปเลยเจ้าค่ะ พ่ีใหญ่เป็นถึง 

ขนุน�า้ขนุนาง ฝ่าบาทองค์ปัจจบุนัทรงยึดถือหลกักตัญญูเป็นท่ีสุดมใิช่หรือ  

พ่ีใหญ่จะไม่กตญัญูได้อย่างไรกันเจ้าคะ!"

เฉงิสือ่ไม่อาจระบายอารมณ์ใส่มารดา จงึหันหน้าไปเอ่ยกับเก่อซือ่ 

"หลายปีก่อนร่างกายท่านแม่หายดแีล้ว ข้าเคยส่งคนมารับตัวเหนยีวเหนีย่ว  

ตอนน้ันน้องสะใภ้เขยีนมาในสารว่าอย่างไร บอกว่าเหนียวเหน่ียวอยู่ท่ีบ้าน 

ดย่ิีงยวด ดใีนทุกด้าน กลวัว่าไปข้างนอกกลบัจะไม่สขุสบาย!"

อวีไ๋ฉ่หลงิระร่ืนอยู่ในใจ ยอดเย่ียมๆ ท่านพ่อเฉิงผูน้ี้ไม่มท่ีาทขีองบรุุษท่ีดี

โดยสิน้เชงิ สามารถตอกหน้าสตรไีด้สบายๆ ชนิดไม่กดดนัสักนิดเดยีว
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เก่อซือ่ถูกค�าประณามท่ีดงักังวานปานระฆงัยักษ์นีท้�าให้ผวา ถอยตัวลบี

ไปด้านข้างทันใด ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงเห็นเช่นน้ันก็โต้กลับเสียงแหลม "เจ้า 

ไม่ต้องมาด่าข้าทางอ้อม เป็นข้าเองท่ีไม่ให้เหนียวเหนีย่วไป! หมอดูบอกว่า 

ถึงแม้ตอนนั้นข้าหายดีแล้ว แต่ใครจะรู้ว่าหากเหนียวเหนี่ยวไป ข้าจะ 

เป็นอนัใดหรอืไม่" นางได้ค�าพูดเมือ่ครู่ของเก่อซือ่เตอืนให้ฉกุคดิ จงึรบีรกุต่อ  

"ข้างนอกยังมขุีนนางใหญ่ลูกกตญัญูท่ีกรดีเลอืดเฉอืนเน้ือเพ่ือให้บดิามารดา

หายป่วย น่ีบตุรสาวป่วยแค่คนเดียว เจ้ากลบัรุม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแล้ว!"

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงมองไปทางเซียวฮูหยินที่น่ังคุกเข่าก้มหน้าอย่าง

นอบน้อมอยู่อีกด้าน ก่อนหัวเราะออกมาดังๆ "ไม่อย่างนั้นหนนี้พวกเจ้า 

ออกไปก็ทิ้งเซ่ากงไว้ให้ข้า ถึงอย่างไรพวกเขาก็เป็นลูกแฝดชายหญิง  

ทิง้คนใดไว้ก็เหมอืนกัน หาไม่...หึๆ เจ้าเป็นบตุรชายข้า ข้าไม่อาจหกัใจ แต่ 

ภรรยาคนดขีองเจ้า ข้าจะไปฟ้องร้องนางข้อหาอกตญัญูแน่นอน!"

เฉิงสื่อแย้งอย่างเร่งร้อน "นี่เกี่ยวอันใดกับนางเล่า! ไยท่านแม่ต้อง

จบัผดินางอยู่เรือ่ย!"

เซียวฮูหยินก้มหน้ามาโดยตลอด ทว่าอวี๋ไฉ่หลิงสายตาแหลมคม  

มองไปจากมมุนีส้ามารถเห็นอกีฝ่ายเผยรอยย้ิมหยันท่ีมมุปากได้พอด ีรอจน

ยามท่ีอกีฝ่ายเงยหน้าข้ึนก็คืนสูท่่าทางอ่อนน้อมโศกสลดดงัเดมิแล้ว

เหน็เซยีวฮหูยินประสานมอืโค้งค�านับอย่างลกึซึง้ไปทางฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ 

ก่อนกล่าวเสยีงเศร้าสร้อย "ขอท่านแม่อย่าข้ึงโกรธเลย ผูใ้ดเล่าจะรูจ้กับตุรดี 

ไปกว่ามารดา นิสยัใจคอของใต้เท้าเป็นเช่นไรมหีรือท่านแม่จะไม่รู ้ นานปี 

ทีอ่ยู่ข้างนอกใต้เท้ามกัขุ่นเคอืงใจท่ีไม่อาจอยู่ปรนนิบัติข้างกายท่านด้วยตนเอง 

ทว่าในใจเขาคดิถ้อยค�าเป็นดิบด ีกลบัไม่แน่ว่าปากจะสามารถกล่าวออกมา"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิถากถางลกูสะใภ้ใหญ่ด้วยสายตาก่อนเอ่ย "ข้าหรอื 
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จะมฝีีมอืเท่าเจ้า เมือ่ครูส่ือ่เอ๋อร์มใิช่พูดเองหรอืว่าเจ้าเก่งกาจอย่างนัน้อย่างนี ้

บรวิารกับลกูๆ ล้วนดแูลได้เป็นอย่างด ีผดิกับข้าทีไ่ม่มีปัญญากระท่ังจะดูแล 

เดก็น้อยคนเดยีว เมือ่ก่อนสกุลเฉงิจะท�าเรือ่งใดส่ือเอ๋อร์ล้วนหารอืกับข้า ทว่า 

นับแต่เจ้าเข้าประตมูา ไม่ว่าเรือ่งในนอกหรอืใหญ่เลก็ ขอเพียงเจ้าอ้าปาก 

สือ่เอ๋อร์ล้วนขานรบัว่า 'ถูกๆๆ ใช่ๆๆ' เขายังเหน็แม่คนนีใ้นสายตาอยู่อกีหรอื!"

ฟังวาจาตดัพ้อเจอือารมณ์รษิยาน้ีแล้ว อว๋ีไฉ่หลงิแม้ไม่กล้าขยับคอ  

แต่ก็ส่ายหวัระรวัอยู่ในใจ คนเป็นมารดารูส้กึว่าตนเองยังมพีลงัไม่แก่ชรา 

อยากชะลอวัยเกษยีณออกไปก่อน ทว่าคนเป็นลกูชายลกูสะใภ้กลบัไม่ยอมให้

นางได้เปล่งประกายเฉดิฉายต่อ ก็สมควรแล้วทีจ่ะถูกพูดเหนบ็แนม

เฉงิสือ่ชีแ้จงด้วยท่าทางทีเ่หมอืนปวดหวั "ข่งจือ่ว่าไว้ บตุรพึงแบกรบั 

กิจของบพุการ ีลกูสะใภ้ก็หมายกตญัญูต่อท่านแม่จงึได้ดแูลงานในเรอืน  

ท่านแม่จะได้พักให้สบาย..."

วาจานี้ไม่พูดออกมายังพอท�าเนา พอพูดออกมาฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

ก็ย่ิงโกรธเป็นเท่าทวี "ข่งจือ่ผายลมน่ะสิ! ขืนพักให้สบาย ข้าก็ต้องฝังลงดิน 

แล้ว! ฮหูยินสงูศกัด์ิข้างนอกนัน่เอาแต่ประสานเสยีงชมภรรยาเจ้าว่าเป็นกุลสตรี

เพียบพร้อม แต่กลับไม่เห็นข้ายายเฒ่าอยู่ในสายตาเลย ยามปกติไม่แม้แต่ 

จะคบหา มารดาของแม่ทัพว่ันอาศัยอยู่ข้างบ้านแท้ๆ นานปีมานีก้ลบัพูด 

กับข้าไม่ถึงสามประโยคด้วยซ�า้ เจอหน้าทไีรหากไม่ชมว่าภรรยาเจ้าเลีย้งบตุร

ช่วยสนับสนุนสามีอยู่แนวหน้าไม่ง่ายดาย ก็จะไถ่ถามว่าเหนียวเหน่ียว 

สบายดหีรอืไม่ ท�าราวกับคนเป็นย่าและอาสะใภ้จะกินเหนยีวเหนีย่วลงไป

อย่างไรอย่างน้ัน! คราน้ีพวกเจ้าอยู่ข้างนอกจบัเชลยยึดสิง่ของได้ก่ีมากน้อย  

จะได้บ�าเหน็จอีกเท่าใด พวกเจ้าไม่บอก ไม่มใีครแย้มพรายข่าว ข้าก็คอื 

หญงิชราตาบอดดีๆ  นีเ่อง!"



63กวนซินเจ๋อล่วน

ถ้อยค�าอันยืดยาวเช่นนี้ อว๋ีไฉ่หลิงเพียงเห็นพ้องกับประโยคแรก  

แล้วก็ไม่ก่ีค�าสดุท้ายซึง่เธอไม่รูว่้าหมายถึงอะไร

เซียวฮูหยินค�านับติดกันหลายหนก่อนเอ่ยขอขมา "ท�าให้ท่านแม ่

ไม่ชอบใจ เป็นความผดิของข้าเอง ทว่าน่ีค�า่มดืมากแล้ว ท่านแม่กลบัไป 

พักผ่อนเรว็หน่อยจงึจะเป็นการดีนะเจ้าคะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงไม่แยแสลูกสะใภ้ เพียงมองเฉิงสื่อบุตรชายคนโต

พลางเอ่ยประชด "ข้าต้องไปพักผ่อนในโลงกระมงัจงึจะสมใจพวกเจ้า ข้า 

ไม่สน เจ้ากลับมาหนน้ีจะต้องเลื่อนขั้นยศให้น้าชายเจ้าสักหลายร้อยต้ัน  

เขาเองก็ล�าบากตรากตร�ามาต้ังหลายปี อกีอย่างจงหาเงนิสองหมืน่เฉยีน*  

มาให้น้าสะใภ้เจ้าด้วย สกุลต่งจะแต่งลกูสะใภ้เพ่ิม"

เฉงิสือ่อดกลัน้จนเหลอือดแล้ว "ข้ารูห้รอก น่ันไม่ใช่แต่งลกูสะใภ้ แต่ 

จะรบัอนเุลีย้งสาวใช้ต่างหาก! ต่งหย่งบตุรชายของท่านน้าอ่อนกว่าข้าหลายปี 

กลบัรบัเลีย้งไม่รูต้ั้งก่ีคนแล้ว ใช่ว่าเขาไม่มทีายาทเสียหน่อย ยังจะขอเงนิ

มากเพียงน้ีอกี..."

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเฉงิก้มมองเซยีวฮหูยินทีคุ่กเข่ากบัพ้ืน ก่อนเงยหน้ามอง 

เฉงิสือ่พร้อมวาจาแดกดนั "หลายปีมานีเ้จ้าถลงุเงนิเท่าไรให้เซยีวเฟ่ิงเล่าเรียน

แต่งภรรยา ไม่ยักเห็นเจ้ากะพรบิตาสกัหน น้องชายภรรยาเจ้าเป็นญาต ิแล้ว 

น้องชายมารดาเจ้าเป็นคนนอกหรอื! ย่ิงไปกว่านัน้การหาสาวใช้มาปรนนบิตัิ

สามกัีบพ่อแม่สามมีากหน่อยเรยีกว่าภรรยาเอกของอาหย่งมนี�า้ใจงามรูเ้หต ุ

รูผ้ล ไม่เหมือนกับบางคน...ฮ ึหากเจ้ากตัญญูจรงิ ก็รบัอนสุกัหลายๆ คน 

มาปรนนบิตัข้ิาจงึจะถูก"

เฉงิสือ่รูซ้ึง้ว่ามารดาด้ือดึงไร้เหตุผล จงึตอบอย่างโกรธจดั "เล่าเรียน

* เฉียน คือหน่วยของเหรียญเงินขาว มีรูตรงกลางเหมือนเหรียญอีแปะ (เหรียญส�าริด) แต่ท�าจากโลหะเงิน 

จงึมค่ีามากกว่า โดยท่ัวไป 10 เฉยีนเท่ากับ 1 ต�าลงึเงนิ
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แต่งภรรยาเป็นเรือ่งถูกท�านองคลองธรรม แต่รบัอนเุลีย้งสาวใช้..."

เซยีวฮหูยินพลนัหมนุตวัมาเอ่ยตดับทสามเีบาๆ "ใต้เท้าอย่าพูดอกีเลย 

ท�าตามท่ีท่านแม่บอกกพ็อ" แผ่นหลงัของนางหนัให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ เก่อซือ่  

และเหล่าสาวใช้ แววตาท่ีส่งไปหาสามสีัน่ไหวนดิๆ คล้ายสือ่ความนัย ทว่า 

พวกฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิทีอ่ยู่ด้านหลงัล้วนไม่อาจเหน็อารมณ์บนใบหน้าของนาง  

มเีพียงอว๋ีไฉ่หลงิทีเ่ห็นถนัดชดัแจ้ง

เฉิงสื่อหลับตาชั่วครู่ ก่อนประสานมือเอ่ยอย่างจนใจ "ท่านแม ่

กล่าวถูกต้อง ค�่ามืดเพียงนี้ท่านแม่ควรจะเข้านอนแล้ว"

เห็นบุตรชายคนโตกับลูกสะใภ้ใหญ่ล้วนยอมก้มหัวแล้ว ฮูหยิน 

ผูเ้ฒ่าเฉงิจงึลกุขึน้เดนิออกไปด้วยความพึงพอใจ โคลงศีรษะอย่างกระหย่ิม 

ย้ิมย่องราวเสนาบดีเต่าแห่งวังมงักรทะเลบรูพา ด้านหลงัมสีาวใช้เจด็แปดคน

ติดสอยห้อยตาม เก่อซื่อรีบตามขบวนไปด้วย ในใจลอบยินดีที่ผ่านด่าน 

แม่นางสี่ล้มป่วยด่านน้ีไปจนได้ เห็นทีว่าเซียวฮูหยินจะยังคงกริ่งเกรง 

แม่สามีอยู่จึงไม่กล้าเข้ามายุ่มย่ามนัก ไม่ก่ีวันท่ีผ่านมาตนต่ืนตูมไป 

โดยเปล่าประโยชน์ แม้แต่ข้ออ้างทีเ่ตรยีมไว้ก็ไม่ต้องใช้ ก่อนก้าวพ้นประตู 

เก่อซื่อยังช�าเลืองมองหลี่จุยคนสนิทของตนอย่างล�าพองใจ คล้ายก�าลัง 

บอกว่า...ดสู ิปลอดภัยหมดเรือ่งแล้ว

หลี่จุยย่อมเออออ รีบก้าวขึ้นหน้าไปพยุงนายหญิงของตนท้ังท่ีลอบ 

แปลกใจ เมือ่สบิปีก่อนมศีกึใหญ่ระหว่างแม่สามกัีบลกูสะใภ้เช่นน้ีบ่อยครัง้  

โดยมากยุตลิงด้วยการก้มหัวขอขมาของเซยีวฮหูยิน หากบานปลายรุนแรง  

ท่านใหญ่เฉงิสือ่ก็จะโต้เถียงไปมากับมารดาหน่ึงยกก่อนปิดฉากแยกย้ายกันไป

อย่างไม่สบอารมณ์

ทว่าวันนีเ้ซยีวฮหูยินแม้ขอขมาตดิๆ กัน ท่าทีกลับดูไม่ร้อนรนสกัเท่าใด 
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ให้ความรูส้กึว่าท�าอย่างขอไปทีอยู่บ้าง ท่านใหญ่เฉงิสือ่ย่ิงดูพิกล เมือ่ก่อน

สถานการณ์เช่นน้ีเป็นต้องโวยวายหลายประโยคจงึจะถูก วันน้ีถึงกับเลกิรา 

อย่างง่ายดายเช่นนี ้ ซ�า้ไม่ได้เร่งพยุงเซยีวฮหูยินท่ียังคุกเข่าก้มค�านับกับพ้ืน 

ขึน้มา ทว่าคดิส่วนคดิ หลีจ่ยุย่อมไม่กล้าพูดให้มากความ นางรูดี้ว่าฮหูยิน 

ผู้เฒ่าเฉิงไม่แน่ว่าจะชอบนายหญิงของนางมากมายอะไร เพียงแต่ชิงชัง 

เซยีวฮหูยินเหลอืเกินจงึใช้ลกูสะใภ้รองเป็นเครือ่งมอืต่อกรกับลกูสะใภ้ใหญ่

เท่าน้ันเอง

ครัน้เหน็ขบวนของฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิกับเก่อซือ่ทัง้สองกลุม่ถอยออกจาก

ห้องไปดจุกระแสน�า้ไหล รอยย้ิมบนใบหน้าของเซยีวฮหูยินก็อนัตรธานไป 

หนัหน้ากลบัมามองเฉงิสือ่น่ิงๆ ไม่พูดไม่จาสกัค�า

เฉิงสื่อถอนหายใจ น่ังลงบนเก้าอี้พับที่มารดาของตนนั่งเมื่อครู่  

หนัไปมองบตุรสาวทีพิ่งร่างสาวใช้สลบไสลไปอกีครา ก่อนถอนหายใจออกมา

เป็นค�ารบสอง

อาชิงลุกขึ้น สั่งให้สาวใช้สองคนนั้นปรนนิบัติอวี๋ไฉ่หลิงเอนนอนลง 

ตนเองลบูสมัผสัหน้าผากเดก็สาวอย่างละเอยีดถ่ีถ้วนจงึค่อยปล่อยม่านต่วนแพร

ผนืหนักลงจากราวก้ันเตยีงเองกับมอื จากน้ันท�ามอืสัง่การสาวใช้ทีเ่หลอืให้ 

ถอยออกไปตามล�าดับ แล้วปิดประตูห้องโดยไร้เสยีง

ภายในพ้ืนท่ีซึง่ปิดกัน้ด้วยผ้าม่านแล้วน้ี อว๋ีไฉ่หลงินอนตะแคงหนัหน้า

เข้าด้านใน เพียรปรบัลมหายใจให้สม�า่เสมอแสร้งหลบัต่อไป เปลอืกตาปิด  

มือก�าหมัด ฝ่ามือผุดเหงื่อซึม ไม่รู้ว่าสามีภรรยาคู่น้ีจะพูดอันใดเป็นการ 

ส่วนตวั...ตอนนีอ้ว๋ีไฉ่หลงิสนใจใคร่รูใ้นตวับดิามารดาของร่างนีเ้ป็นท่ีสดุแล้ว

ความจรงิอปุนิสยัของเซยีวฮหูยินระวังรอบคอบย่ิง หากมใิช่เก่อซือ่ 

ตระเตรยีมไม่ทนั ยามฉกุละหุกเพียงเจยีดได้ห้องไม่ก่ีห้องมาให้กลุม่ของ 
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เฉงิสือ่ ประกอบกับเซยีวฮหูยินก็ไม่ยอมให้บุตรสาวกลบัไปอยู่ในเรอืนของ

เก่อซือ่อีกแล้ว หาไม่นางคงไม่มทีางรัง้อยู่สนทนาในห้องของบุตรสาวเด็ดขาด

ผ่านไปไม่นานนักอาชงิก็เข้ามาทางประตบูานหนึง่ของห้องชัน้ใน นาง

พาสตรอีกีคนเข้ามาด้วย สตรผู้ีน้ันค�านับพลางเรยีกขานผูเ้ป็นนาย อว๋ีไฉ่หลงิ

ฟังออกในทนัท ีทีแ่ท้ผูม้าถึงกับเป็นอาจู!้

"อาจู ้ลกุขึน้เถิด" เซยีวฮหูยินก้าวข้ึนหน้าไปประคองอกีฝ่ายด้วยตนเอง 

"หลายปีมาน้ีล�าบากเจ้าแล้ว ได้อยู่พร้อมหน้ากับอาอีน่านๆ คร้ังเท่าน้ัน"

อาจู ้น�้าตารื้น มองเซียวฮูหยินพลางเอ่ยปนสะอื้น "นายหญิง 

ไม่เปลีย่นไปเลยสกันิด ส่วนใต้เท้าน่าเกรงขามเหนือกว่ากาลก่อนอีกเจ้าค่ะ"

นับแต่เข้าประตูมาจนบัดนี้เฉิงสื่อเพ่ิงจะแย้มย้ิม เขาลูบหนวดดก 

ของตนแล้วหนัไปเอ่ยกับภรรยา "อาจู้ยังเหมือนเดิมเลย ไม่พูดก็แล้วไป พูดที

ชอบเอาเรือ่งจรงิมาพูด"

วาจาน้ีพอออกจากปาก ตั้งแต่อว๋ีไฉ่หลิงท่ีแสร้งหลับอยู่ไปจนถึง 

เซียวฮูหยินผู้เยือกเย็นล้วนแต่มุมปากสั่นกระตุก ส่วนอาชิงใช้แขนเสื้อ 

ป้องปากหวัเราะออกมาเบาๆ

หลงัจากโอภาปราศรยัไม่ก่ีค�า เซยีวฮหูยินก็นัง่ลงเอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงั 

"เจ้าเล่ามาเถิด"

อาจู้ประสานมอืรายงานอย่างเคร่งขรมึ "ตอนนัน้บ่าวรบับญัชาจาก

นายหญิงรัง้อยู่ในเรอืนสวน หลายปีล้วนไม่มคีวามเคลือ่นไหว เพียงได้ยิน 

ชือ่เสยีงความเกเรของคุณหนูแพร่มารางๆ กระทัง่เมือ่เดอืนก่อนได้ยินว่า 

คณุหนวูวิาทกับผูอ้ืน่ในงานชมดอกเหมย ไม่รูว่้าเรือ่งจรงิหรอืเท็จ นางจงึถูก 

เก่อซือ่ลงโทษให้ไปส�านึกผดิในเรอืนสวนอกีแห่ง ผู้รบัค�าสัง่เฝ้าคมุคณุหนูคอื 

ป้าสงูวยัท่ีเป็นเครอืญาตขิองหลีจ่ยุ ขีเ้มาและสกุเอาเผากินเป็นทีส่ดุ ในวันท่ี 
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น�้าหยดกลายเป็นน�้าแข็งเช่นนั้น ถึงกับทิ้งคุณหนูตัวเล็กๆ ไว้เพียงล�าพัง 

ในบ้านอฐิอนัหนาวเย็นและถูกทิง้ร้างมาช้านาน น�า้แกงร้อนๆ ข้าวร้อนๆ  

ก็ไม่ม ี ไม่ทนัไรคณุหนกูล้็มป่วย ยามทีบ่่าวเร่งตดิสนิบนหลีจ่ยุจนได้ไปดแูล 

คณุหนแูทนนัน้ คุณหนเูป็นไข้มาหลายวันแล้วเจ้าค่ะ"

เฉงิสือ่เดอืดดาล ฟาดหน่ึงฝ่ามอืใส่ท่ีเท้าแขนของเก้าอีพั้บ จนทีเ่ท้าแขน

สลักลายนั้นปริร้าวบังเกิดเสียงให้ได้ยิน "หญิงผู้นี้น่าชังเหลือทน ควรให ้

น้องรองหย่านางทิง้เสยี!"

อาจู้รีบก้มค�านับ "ล้วนเป็นความผิดของบ่าวเอง"

เซยีวฮหูยินโบกมือเบาๆ "ไม่เก่ียวกับเจ้าเลย คนทีป่ระจ�าอยู่เรอืนสวน 

แห่งน้ันไม่ใช่เจ้า เจ้าสามารถรดุไปทนัเวลาก็ดีมากแล้ว"

"อาเยว่ียนาง..." อาจูเ้พ่ิงจะเริม่เอ่ย เซยีวฮหูยินก็ยับย้ังอย่างเฉยีบขาด  

"ไม่ต้องพูดแล้ว ข้ารูว่้าอะไรเป็นอะไร"

อวีไ๋ฉ่หลงิลอบตระหนก ฟังน�า้เสยีงอนัเดด็ขาดจดัเจนของเซยีวฮหูยิน 

ในเวลานี้แล้ว แทบไม่กล้าเชื่อว่าเป็นสตรีที่เมื่อครู่ก้มหน้าคุกเข่าขอขมา 

เสยีงอ่อนผูน้ัน้ ท่ีแท้แสร้งเป็นหมหูลอกกินเสอื* จริงเสียด้วย

เหน็สหีน้าของใต้เท้ากับนายหญิง อาชงิก็ส่งสายตายิม้กล่าวกับอาจู้ 

"นัน่เป็นหนแรกท่ีเจ้าได้พบคณุหนูกระมงั ได้ยินว่าคุณหนูอารมณ์ร้าย นาง 

เคยดเุจ้าตีเจ้าบ้างหรอืไม่"

อาจูต้อบปนสะอืน้แผ่ว "ดดุ่าทบุตอีนัใดกันเจ้าคะชงิชงฮหูยิน ตอนที ่

บ่าวรุดไปถึง คุณหนูลมหายใจรวยรินแล้ว น่าสงสารเด็กสาวที่ตัวเล็ก 

เพียงนัน้ ไข้ขึน้จนทัว่ร่างร้อนลวก นอนกับฟูกบนพ้ืนซึง่ทัง้ชืน้ทัง้หนาว เป็นไข้

จนสติรางเลือน ยาก็ไม่อาจกลืนได้ ตอนนั้นบ่าวทั้งตระหนกทั้งหวาดหวั่น 

* แสร้งเป็นหมูหลอกกินเสือ เป็นส�านวนจีน หมายถึงคนท่ีแท้จริงมีอ�านาจย่ิงใหญ่หรือมีความสามารถ แต่ 

แสร้งท�าตวัเซ่อซ่าให้ผู้อืน่หลงกลเพราะหวังผลประโยชน์จากอกีฝ่าย
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ย่ิงนกั กลวัว่าคณุหนจูะเป็นอนัใดไป และเกรงว่าจะผดิต่อค�าฝากฝังของ

นายหญิง!"

เฉงิสือ่มองไปยังเตียงด้านหลงัม่านทีท้ิ่งตัวต�า่ นกึถึงรูปร่างเล็กจ้อย

เปราะบางของบตุรสาวท่ีเพ่ิงได้พบ แล้วนึกถึงบตุรชายสีค่นทีเ่ลีย้งอยู่ข้างกาย

และล้วนแข็งแรงดจุลกูวัว ก็ให้ย่ิงสงสารปวดใจเป็นเท่าทวี

"ส�าหรบัอปุนิสัยของคณุหนู บ่าวมกิล้าพูดมาก ขอใต้เท้ากับนายหญิง 

รอจนคณุหนหูายป่วยแล้วตรวจสอบเองเถิด" อาจูก้ล่าวอย่างขุ่นแค้น "ทีแ่ท้ 

มคีนจงใจปล่อยค�าลอืใช่หรอืไม่ ทุกประการล้วนจะได้รู้กัน"

ฝูอี่กับอาจู้สองสามีภรรยาติดตามเฉิงสื่อมาสิบกว่าปี เฉิงส่ือรู้จัก 

นสิยัของท้ังสองด ีอาจูก้ล้าพูดเช่นน้ี บตุรสาวของเขาต้องมไิด้เป็นเช่นค�าลอื 

ข้างนอกแน่

ชงิชงสงัเกตสหีน้าเฉงิสือ่อย่างละเอยีด ก่อนหนัไปเอ่ยปนย้ิม "ยังคงเป็น

นายหญิงทีค่ดิการรอบคอบ ทิง้คนไว้ทีเ่รอืนสวนแต่แรก ไม่เช่นน้ันล่ะก็... 

คงแย่ไปแล้ว ใครจะคิดเล่าว่าฮหูยินรองจติใจอ�ามหิตเย่ียงน้ี"

เฉงิสือ่หน้าด�าทะมนึอกีครา เซยีวฮหูยินปรายตามองเขา ทว่าเอ่ยกับ 

ชงิชงเสยีงเนิบ "ช่วยไม่ได้นี ่ ใครใช้ให้คนทีข้่าเจอเป็นตวัโง่งมเล่า เจอคนฉลาด 

ไม่น่ากลวั ชัว่ดอีย่างไรเจ้าก็รูว่้าคนผูน้ั้นจะไม่กระท�าเรือ่งโง่ๆ แต่ถ้าเจอกับ 

ตวัโง่งมก็ล�าบากแล้ว"

กล่าวมาถึงตรงนีน้างก็เปล่งเสียงหวัเราะหยัน ก่อนเอ่ยต่อช้าๆ ราวก�าลงั

พูดคยุสพัเพเหระ "ปีน้ันคนสกุลตงหลว์ีทีบ้่านเกิดของพวกเราแต่งภรรยา 

คนท่ีสอง เจ้ายังจ�าได้หรือไม่ ทางบ้านของภรรยาคนแรกท่ีเสียไปใช่ว่า 

ไม่มกี�าลงัคน สามก็ีไม่ใช่พวกดวงตามดืบอด ใครจะรูว่้าพอภรรยาคนทีส่อง

คลอดบตุรชายของตนเอง กลบัฉวยจงัหวะขณะพวกบรุษุออกไปตรวจตรา
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ป้องกันโจรขโมยจบับตุรชายหน่ึงหญิงหน่ึงท่ีเกิดจากภรรยาคนแรกไปขาย

แล้วอ้างว่าเด็กพลัดหายไป ท�าเอาคนท้ังหมดตกตะลึง อุทานว่าไฉนจึงมี 

สตรโีง่เง่าสิน้คดิเย่ียงนีไ้ด้ ทว่าใต้หล้ามคีนทีไ่ร้สมองพรรค์นีอ้ยู่จรงิๆ มกั 

คดิไปเองว่าตนกระท�าชัว่แล้วยังจะสามารถอยู่รอดลอยนวล"

ชงิชงต่อบทสนทนา "ต่อมาตอนท่ีจับตวัสตรผีูน้ั้นมาสอบสวน นางยัง 

ร�า่ร้องว่าตอนนีส้กุลตงหลว์ีเหลอืแต่บตุรชายของนางแล้ว จะเอาชวิีตมารดา 

ผูใ้ห้ก�าเนดิไม่ได้ สดุท้ายผูน้�าสกุลตงหลว์ีเป็นผูช้ีข้าด ยังคงให้นางฆ่าตัวตาย 

ไปเสยี เฮ้อ น่าเสยีดายบตุรชายทีน่างให้ก�าเนดิ เพียงไม่ก่ีวันก็ลาโลกไป  

ไม่นานนักสกุลตงหลีว์ก็แต่งสะใภ้ใหม่เข้ามาและให้ก�าเนิดบุตรธิดา 

มาทดแทน ผูใ้ดเล่ายังจะจดจ�านางได้อีก"

เซยีวฮหูยินกล่าว "ท่ีข้ารูส้กึเสยีดายกลบัเป็นบตุรชายหญิงทีเ่กิดจาก

ภรรยาคนแรก ต่อให้สังหารตัวการไปแล้ว ไม่ว่าคนสองสกุลจะปวดใจ 

สกัเพียงใด เด็กชายหญิงทีบ่รสิทุธ์ิไร้เดยีงสาคูน่ัน้ก็ล้วนไม่อาจตามหาคืนมา 

ได้อีก ไม่รู ้อยู่ข้างนอกจะถูกผู้อื่นเหยียบย�่าเช่นไรบ้าง" น�้าเสียงนาง 

พลนัเปลีย่น "แล้วนับประสาอะไรกับสกุลเฉงิท่ีเทยีบสกุลตงหลว์ีไม่ได้ด้วยซ�า้ 

หากเหนียวเหนี่ยวล้มป่วยจากไปจริงๆ ใต้เท้าจะสามารถเอาชีวิตเก่อซ่ือ 

เพ่ือลกูได้หรอื ซ�า้เหนือข้ึนไปก็ยังมท่ีานแม่อยู่อีกท้ังคน"

ถ้อยค�าเอ่ยมาถึงตรงน้ี สายตาของเซยีวฮหูยินก็จรดน่ิงบนใบหน้าของ 

เฉงิสือ่ เฉงิสือ่มองตอบภรรยาโดยไม่พูดจา

เห็นท่านใหญ่สามีภรรยาใช้สายตามองกันไปมา ชิงชงก็เอ่ยขึ้นมา

เสยีงเบา "ข้าด้อยปัญญา คดิว่าอยู่ในจวนต่อให้ถูกดดุ่าเช่นไรก็คงไม่เกิด

เรือ่งใหญ่โต แต่หากก้าวพ้นประตใูหญ่ไปก็ไม่แน่แล้ว" คิดในแง่ร้ายสกัหน่อย  

แม่นางน้อยไปอยู่เรอืนสวนโดยไม่มบ่ีาวคุม้กันดแูล อาจเจอเข้ากับอันธพาล 
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แล้วถูกข่มเหงก็สดุจะรู ้ ถึงตอนนัน้เรือ่งเสยีเปรยีบทีพู่ดร้องทกุข์ไม่ออกนี้ 

จะไม่กล�า้กลนืลงไปก็ต้องกล�า้กลนืลงไปอยู่ดี

เซยีวฮหูยินมองดสูหีน้าอมึครมึเคอืงใจของสามพีลางย้ิมเยาะ "ยังดนีะ 

พ้ืนเพของพวกเรามาจากชนบท ก�าลงัทรพัย์ไม่มากนัก นานปีมานีจ้งึซือ้ 

เรือนสวนเล็กๆ รวมแค่สองแห่ง หากเป็นชนชั้นสูงมาหลายชั่วคนเช่น 

สกุลหยวนสกุลโหลว ทรพัย์สนิคงเกินจะนบั มทีีน่าทอดยาวถึงสองสามอ�าเภอ 

เช่นนัน้ต่อให้ข้าป้องกันอย่างไรก็ป้องกันไม่ไหวหรอก"

เฉงิสือ่หลบัตาชัว่อดึใจก่อนเอ่ยเสยีงหนัก "เจ้าไม่ต้องพูดแล้ว เหล่าน้ี 

ข้าล้วนเข้าใจดี อาชงิ เจ้าเรยีกเฉงิซุน่ไปรอข้าท่ีเรอืนหน้าท"ี

ชงิชงเผยความยินดบีนใบหน้า รบีขานรบัก่อนออกไป อาจูเ้ห็นเช่นนัน้ 

ก็ค้อมกายถอยออกไปเช่นกัน

รอบข้างไร้ผู้อื่นแล้ว เซียวฮูหยินยืนข้ึนช้าๆ เดินไปถึงข้างกายสามี  

สองมอืคลงึบ่าทีห่นากว้างของเขาพลางเอ่ยเสยีงอ่อนโยน "ในต�าราว่าไว้

ไม่ใช่หรือ ฝืนใจคล้อยตามก็เป็นความอกตัญญูอย่างหน่ึง หลายปีมานี ้

ท่านแม่ท�าเกิน..."

เฉิงสื่อยกมือข้างหน่ึงวางทับมือภรรยาที่อยู่บนบ่าของเขาก่อนเอ่ย  

"ข้าเข้าใจ เมือ่ก่อนตอนท่ีทางบ้านยากไร้ ท่านแม่มไิด้เป็นเช่นน้ี ขอเพียง 

มเีสบยีงเหลอือยู่บ้าง นางล้วนยินดีจนุเจอืเพ่ือนบ้านทีข่ดัสน แม้ปากร้ายไป 

สกัหน่อย ทว่าน�า้ใจน้ันจรงิแท้ ตรงข้ามกับหลายปีน้ี พอมัง่มแีล้วท่านแม่กลบั

วางอ�านาจขึน้ทุกที เอะอะก็เรยีกร้องเงนิเรยีกร้องต�าแหน่งขนุนางให้น้าต่ง  

ซ�้ายังถูกยุยงจนไปฮุบที่นาของผู้อื่น น้าต่งย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึง ข้าเส่ียงชีวิต 

อยู่แนวหน้า ส่วนเขารบัเงนิอยู่แนวหลงั ถือสทิธ์ิอะไรกนั ถ้าไม่ใช่ท่านแม่..."

ตอนน้ีชงิชงเดินกลับเข้ามารายงานว่า "ใต้เท้า พ่อบ้านเฉงิซุน่มารอแล้ว
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เจ้าค่ะ"

เฉงิสือ่ลกุขึน้ยืนก่อนเอ่ยกับภรรยา "ตลอดทางมาน้ีเจ้าเองก็เหนือ่ย

มาก พักผ่อนเรว็หน่อยเถิด อกีไม่ก่ีวันลกูๆ จะตามกลุม่ของแม่ทัพว่ันมาถึง 

แล้ว เจ้าอย่าได้หกัโหม" จบค�าเขาก็ผลกัประตูเดินออกไป

ชิงชงรีบเดินตามไปปิดประตูก่อนหมุนตัวมาเอ่ยปนย้ิม "นายหญิง 

ท่าทางใต้เท้าจะตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วนะเจ้าคะ"

เซยีวฮหูยินไม่พูดจา เพียงเบนสายตาไปทางเตยีงนอน ชงิชงก็เข้าใจ 

ความนยั รบีตรงไปแง้มม่านดูอย่างเบามอืเบาเท้า เหน็เดก็สาวตวัเลก็ก�าลงั 

หลบัลกึ ลมหายใจให้สัมผสัอนัร้อนชืน้ นางจงึปล่อยม่านลงแล้วหนัมากล่าว 

"เห็นทีไข้จะยังไม่ลดลงทัง้หมด หลบัลกึเชยีวเจ้าค่ะ"

เซียวฮูหยินประคองเอวเดินไปนั่งบนเก้าอี้พับ "ขจัดโรคเฉกเช่น 

การสาวไหม หมอหลวงตรวจอาการแล้ว บอกว่ากินยาอีกหลายเทียบจงึจะ 

หายสนิท"

อวีไ๋ฉ่หลงิแสร้งหลบัอย่างช�า่ชองแนบเนียน ในใจแสนจะคกึคกัตืน่เต้น 

ท่านแม่ของฉนัในชาตนิีเ้ย่ียมยอดย่ิงกว่าในชาตก่ิอน สามารถสบัเปลีย่น

บคุลกิได้สบายๆ เวทอีอสการ์ติดค้างท่านหนึง่รางวัล!

ชงิชงเดนิตรงไปนวดคลงึช่วงเอวให้อกีฝ่ายเบาๆ พลางเอ่ย "ใต้เท้า 

น่าจะตกลงใจแน่วแน่จนได้"

เซยีวฮหูยินกล่าว "ใต้เท้าอยากจะลงมอืนานแล้ว เพียงตดิขดัทีท่่านแม่

เท่าน้ัน"

ชงิชงทอดถอนใจ "นายท่านผู้เฒ่าด่วนจากไปเรว็ ฮหูยินผูเ้ฒ่าครองตน

เป็นม่ายก็ไม่ง่ายดายเลย"

เซยีวฮหูยินพลนัเอ่ยกลัว้หัวเราะ "ต่อให้ท่านพ่อยังอยู่ ชวิีตท่านแม่ 
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ก็จะง่ายดายหรอืไร"

ชิงชงคลี่ยิ้มตามอย่างห้ามไม่อยู่

เซียวฮูหยินเอ่ยเยาะ "ตอนนั้นวงศ์ตระกูลของคุณชายผู้รักในการ 

ขบับทกวปีระพันธ์ล�าน�าพลนัตกยาก ภายใต้การปกครองอนัฟอนเฟะของ

ทรราชลีต่ี ้ ผูค้นล้วนไม่มอีาหารจะกินแล้ว ใครกันยังจะฟังล�าน�าขับร้องเพลง 

อกี หากไม่อาจแต่งกับจัว๋เหวินจวิน* ผู้งมงายและมัง่มี ก็ไม่มทีางจะกลายเป็น

ซอืหม่าเซ่ียงหรไูปได้หรอก ท่านพ่อทีใ่กล้จะหิวโซแล้วจงึจ�าใจแต่งกับบตุรสาว

ชาวนาผูม้อีนัจะกิน ตอนท่ีท่านพ่อยังอยู่ หน่ายกระท่ังจะเอ่ยวาจากับท่านแม่ 

พอใต้เท้าซือ้เรอืนใหม่ ท่านพ่อก็รบียึดห้องใหญ่ห้องหนึง่หาความสนุทรีย์กับ

ล�าน�ากวขีองตนไป ท้ังบอกว่าหากเห็นหน้าภรรยาบ่อยคร้ังต่อวันก็พานจะ

กินอาหารไม่ลงเอา"

นึกถึงท่าทีรังเกียจรังงอนฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงขณะที่นายท่านผู้เฒ่าเฉิง 

ยังมชีวิีตอยู่ ชงิชงก็ผลย้ิิม "นายท่านผูเ้ฒ่ากลบัดีต่อนายหญิงมาก ปกป้อง

นายหญิงมาโดยตลอด"

"น่ันย่อมแน่นอน ท่วงท�านองทีท่่านพ่อเขยีน ผูใ้หญ่ผูน้้อยทัง้บ้านมแีต่ 

ข้าทีด่รููเ้รือ่ง ท้ังทีเ่ป็นสามภีรรยากันหลายสิบปี มีบตุรธิดาด้วยกันกลุม่ใหญ่  

ท่านแม่กลบัยังนกึว่าท่านพ่อหัดเขยีนยันต์แบบพวกหมอดคูนท�าพิธี เคยคดิ 

จะเรยีกให้ท่านพ่อต้ังแผงดูชะตาเพ่ือเพ่ิมรายรบัเข้าบ้านด้วยซ�า้"

ในที่สุดชิงชงก็กลั้นไม่อยู่ หลุดเสียงหัวเราะคิกออกมา

ใครจะรูว่้าหนนีเ้ซยีวฮหูยินกลบัไม่หวัเราะ ตรงข้ามยังทอดถอนใจกล่าว 

"ต่อมาบ้านเมืองวุ่นวายกว่าเดิม สกุลเฉิงใช่ว่าร�่ารวย ทั้งหมดล้วนอาศัย 

* จัว๋เหวินจวิน เป็นบตุรคีหบดแีละได้รบัการยกย่องให้เป็นหนึง่ในสีย่อดปราชญ์หญิงของจนีโบราณ นางประทับใจใน

ความสามารถกับเพลงพิณของซอืหม่าเซีย่งหรกูวีเลือ่งชือ่สมยัฮัน่ตะวันตกผูซ้ึง่ตอนนัน้ยังมฐีานะฝืดเคอืง นางถึงข้ัน

หนีตามเขาไป ต่อมาบดิาของนางแบ่งทรพัย์สนิกับบ่าวรบัใช้ให้จ�านวนมาก ทัง้สองจงึได้ใช้ชวิีตอย่างมัง่มี
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ท่านแม่ดแูล จงึยังประทังปากท้องไปได้ แต่เลก็ก็เห็นท่านแม่ตรากตร�า ซ�า้ 

ถูกท่านพ่อเฉยเมยเช่นน้ันอกี ใต้เท้าเป็นบุตรชายคนโตจะไม่ปวดใจได้หรือ"

ฟังมาถึงตรงนี ้ อว๋ีไฉ่หลงิก็แอบหัวเราะอย่างพวกตวัร้าย ตอนนีเ้ธอ

เข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดอารมณ์คับแค้นของฮหูยินผู้เฒ่าเฉิงจงึมากมาย

เพียงน้ัน

ชิงชงถอนหายใจเบาๆ "หากนายท่านผู้เฒ่ายังอยู่ก็คงดี เขาต้อง 

ไมป่ล่อยให้ฮูหยนิผูเ้ฒา่รังแกท่าน และท่านกจ็ะไม่พลัดพรากกบัคุณหนู 

ถึงสบิปี"

เซยีวฮหูยินถอนหายใจเช่นกัน เน่ินนานกว่าจะเอ่ยวาจา "หากผู้เฒ่า

ทัง้สองมอีายุยืนอยูเ่สพสขุได้เพียงท่านเดยีว อนัทีจ่รงิก็ควรแล้วท่ีจะเป็น 

ท่านแม่"

ชิงชงถูกท�าให้ตกใจจนตัวโยน "นายหญิงเลอะเลือนไปแล้ว"

เซยีวฮหูยินให้ค�าชีแ้จงอนัคาดไม่ถึง "ท่านแม่ไม่ชอบข้าเป็นเรือ่งหน่ึง  

ทว่าในใจข้านบัถือนางเป็นอกีเรือ่งหนึง่ นางขึน้เขาเก็บผกั ลงนาเพาะปลกู  

กลับบ้านทอผ้า ซักผ้ากวาดถู ยังมีสามีกับลูกๆ ที่ต้องกินอาหาร ยามที ่

แผ่นฟ้าจะถล่มลงมา ต่อให้นางเหน่ือยล้าสายตวัแทบขาดก็ยังต้องยืดตวัตรง

ค�า้ยันแผ่นฟ้าไว้ มใิช่ท่านพ่อผูบ้รรเลงเครือ่งดีดสตีีเป่า บัดนีส้มควรเป็นนาง 

ทีจ่ะได้เสพสขุกับลกูหลาน!"

ได้ยินถ้อยค�านี ้ อวีไ๋ฉ่หลงิให้บงัเกิดความเคารพต่อเซยีวฮหูยินขึน้มา 

ส่วนหน่ึง รูส้กึว่าแม้สตรผีูน้ีจ้ะเก่งการใช้กลอบุาย แต่ก็นับว่าแยกแยะผดิถูก 

ชดัแจ้ง

เซยีวฮหูยินหยุดเลก็น้อยก่อนเอ่ยต่อ "อกีอย่างสตรอีย่างท่านแม่ก็ยัง 

เหนือกว่ามารดาบังเกิดเกล้าของข้ามาก"
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ชิงชงมีหรือจะกล้าวิจารณ์มารดาแท้ๆ ของอีกฝ่าย จึงได้แต่เบี่ยง 

หวัข้อสนทนา "นายหญิงเหน็แล้วหรอืไม่ คณุหนเูลก็หน้าตาละม้ายท่านยาย 

ของนางทเีดยีว"

ดวงหน้าเรยีบเฉยของเซยีวฮหูยินผดุอารมณ์อันซบัซ้อนข้ึนมาอกีครา 

"อย่าให้อปุนิสยัเหมอืนด้วยก็พอ ไม่เป็นประโยชน์แม้แต่น้อย มสิูเ้หมอืน 

ท่านย่าของนางยังดเีสยีกว่า"

"อย่าเลยเจ้าค่ะ" ชงิชงรบีท้วงปนย้ิม "อปุนิสัยไม่เอ่ยถึง เฉพาะรปูโฉม 

ยังคงเหมอืนมารดาแท้ๆ ของท่านดีกว่า"

นึกถึงรูปโฉมปานภูเขาเนื้อของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงแล้ว เซียวฮูหยิน 

ก็หัวเราะออกมาเบาๆ

ชงิชงสงัเกตสหีน้าของเซยีวฮหูยินพลางเอ่ยต่อ "อนัทีจ่รงิข้ารูส้กึว่า 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าไม่ได้ล�าบากอนัใดนกั ตัง้แต่สบิขวบใต้เท้าก็แบกปากท้องของ 

คนทางบ้านแล้ว ฮหูยินผูเ้ฒ่าไม่ได้ล�าบากนานเลย" จากน้ันนางก็เอ่ยอย่าง

เป็นกงัวล "ถ้าใต้เท้าคดิเช่นนายหญิง ใต้เท้าจะแข็งใจจดัการกับฮหูยนิผูเ้ฒ่า 

ได้หรอืเจ้าคะ"

"หากใต้เท้าใจอ่อนเย่ียงสตรี คงตายไปแต่แรกไม่รู ้ก่ีรอบแล้ว"  

เซียวฮูหยินพูดอย่างมั่นใจ

นางเงยหน้ามองไปยังคานห้องที่อยู่สูงแล้วเอ่ยพึมพ�า "ใต้หล้าน้ี 

มีลูกสะใภ้คนใดกันไม่อาจสู้แม่สามีบ้าง มีเพียงสามีไม่ยอมเป็นผู้ช่วย 

ก็เท่าน้ัน"

อว๋ีไฉ่หลงิถูกความเห็นอนัสงูส่งน้ีท�าให้ตกตะลงึพรงึเพรดิ เนือ่งจาก

พลันค้นพบว่ามารดาของตนในชาตินี้ไม่เพียงเป็นนักรบในเรือนหลังกับ 

นักแสดงทีย่อดเยีย่ม ถึงกับยังเป็นนักปรชัญาสายวัตถุนิยมวภิาษอกีต่างหาก!
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เพียงแต่ว่า...เพราะเหตใุดเธอจงึเจอแม่ๆ ท่ีเก่งฉกาจเช่นนีอ้ยู่เร่ือยเล่า  

คนรุน่ก่อนยอดเย่ียมเช่นนีแ้ล้ว คนรุน่หลงัก็ก้าวหน้าไปกว่านีไ้ด้ยากน่ะสิ  

เธอรูส้กึว่าตนเองควรจะตัง้เป้าหมายเล็กๆ สักข้อก่อน อย่างเช่น...ไปเกิดใหม่ 

อกีสกัรอบ?
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โดยมากความกลวัของมนุษย์เกิดจากความไม่รู ้ ก่อนหน้าน้ีสาเหตุ

เกินครึง่ท่ีอว๋ีไฉ่หลงิวิตกกับผลได้ผลเสยีจนอมทุกข์ก็เพราะกังวลกับหนทาง

ข้างหน้าทีไ่ม่รูแ้จ้ง ทว่าจากการแอบฟังในช่วงไม่ก่ีวนัน้ีท�าให้สงบใจได้ใน

เบือ้งต้นแล้ว บดิามารดาเก่งกาจปราดเปรือ่ง ฐานะทางบ้านมัง่ม ีตนมพ่ีีน้อง

จ�านวนหน่ึง ซึง่รวมถงึพ่ีน้องท่ีเป็นแฝดชาย มพ้ืีนฐานเช่นนีอ้ยู่ในมือ ไม่ว่า

อย่างไรตนก็คงไม่ได้รบัความล�าบากเท่าใดนกั

เมือ่สงบใจลงได้ การนอนหนน้ีจงึหลับสบายเป็นพิเศษ ทัง้ดเูหมอืนว่า 

ยาต้มจากบดิามารดาท่ีตนได้ก�าไรมาเปล่าๆ คูน้ี่จะมีฤทธ์ิดเีย่ียม ตนจงึหลบั 

รวดเดยีวจนถึงฟ้าสาง ยามท่ีลมืตาตืน่ไม่เพียงรูส้กึว่าปอดหวัใจปลอดโปร่ง 

อาการมอืเท้าอ่อนแรงยังบรรเทาลงหลายส่วนด้วย

ครัน้หันหน้าไปอย่างอารมณ์ดีก็เหน็อาจูนั้ง่คุกเข่าอยู่ข้างเตยีงก�าลงั 

จัดวางถ้วยชามอยู่ เด็กสาวก็ย่ิงยินดีระคนประหลาดใจ รีบสอบถาม

5
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สถานการณ์ ค่อยรูว่้าทีแ่ท้อาจูไ้ด้มาเป็นฟู่หมูข่องตนตามความต้องการของ 

เซียวฮูหยินแล้ว ส่วนสาวใช้อีกสองคนที่นั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลังของอาจู้  

ท่าทางจะเป็นคนท่ีเซยีวฮหูยินส่งมาปรนนิบติัดูแลตนเช่นกัน

เดมิทอีวีไ๋ฉ่หลงิคดิจะอทุานว่าเย่ียมไปเลย จากนัน้ถามถึงอาเหมย 

กับอาเลีย่งต่อ แต่พลนัฉกุคิดได้ก่อนว่าเช่นนีไ้ม่ถูก จงึรบีเปลีย่นมาถามว่า 

"ท่านพ่อท่านแม่ของข้ากลบัมากันแล้วหรอื หนนีค้งไม่จากไปแล้วกระมงั 

เช่นนัน้ฟู่หมูกั่บสาวใช้เดิมของข้าเล่า"

ขอบคณุหนังสอืของสตานสิลาฟสกี* ทีป่ระธานปลาเค็มให้มา นบัว่า 

ตนยังไม่ลมืการฝึกฝนในฐานะนักแสดงคนหน่ึง...เดก็ดจีะถามถึงเพ่ือนเล่น

โดยไม่คิดถึงบดิามารดาก่อนได้อย่างไรกัน

อาจูป้ั้นหน้าขรมึ "คุณหนูโตแล้ว พึงรูจ้กัเหตผุล หลงัจากใต้เท้ากับ 

นายหญิงกลับมา ทุกเรื่องของคุณหนูล้วนมีท่านทั้งสองเป็นผู้ตัดสินใจ  

คนทีเ่มือ่ก่อนฮหูยินรองจดัหาให้เหล่านัน้จะไม่เก็บไว้ทัง้ส้ิน"

วาจานี้มีความนัยแฝงอยู่ไม่น้อย อว๋ีไฉ่หลิงทางหนึ่งกลบเกล่ือน 

ความคดิในใจ อกีทางหน่ึงแสร้งท�าปากย่ืนเอ่ยอย่างขุน่เคือง "ในเมือ่ท่านแม่ 

รูว่้าอาสะใภ้ท�าไม่ดกัีบข้า เหตใุดไม่รบีส่งคนมาอยู่ดูแลข้างกายข้าเรว็กว่าน้ี 

ปล่อยให้ข้าได้รบัความล�าบากต้ังมากมาย" ก็แค่เดก็น้อยทีไ่ม่รู้ความ เธอ 

สวมบทบาทนีไ้ด้อย่างไม่รูส้กึกดดันสกันดิเดียว

อาจู้คลี่ยิ้มชี้แจง "หลายปีก่อนข้างนอกวุ่นวายยิ่ง กระทั่งจดหมาย 

ยังไม่อาจส่งถึงกันได้โดยง่าย อีกอย่างเรื่องหยุมหยิมในเรือนหลังต่อให้ 

นายหญิงรบัรูอ้นัใดก็ไม่อาจระงบัควบคมุได้ทนัการณ์ ทีผ่่านมาฮหูยินรองเป็น

* สตานิสลาฟสกี คอืนักแสดงและผูก้�ากับชาวรสัเซยี ผูเ้ขยีนหนังสอืทฤษฎีการแสดงชือ่ An Actor's Work ซึง่

ประกอบด้วยภาค 1 An Actor Prepares ตพิีมพ์ครัง้แรกในปี 1938 กับภาค 2 Building a Character ตีพิมพ์ 

ครัง้แรกในปี 1948
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ผู้รับผิดชอบดูแลจวน ต่อให้นายหญิงส่งคนมา ยังจะมีประโยชน์ใดเล่า"  

อันที่จริงค�าพูดเดิมของเซียวฮูหยินคือ... 'บ่าวภักดีหาได้ยาก บัดนี้เป็น 

ห้วงเวลาท่ีต้องใช้คน อย่าให้เสยีเปล่าไปกับเรือ่งสตรีในเรือนหลัง'

อว๋ีไฉ่หลงิปากร้ายคมคายมาแต่เลก็ เดมิทียังคดิจะเสยีดสเีซยีวฮหูยิน 

ผู้ 'เก่งกาจรอบด้าน' นี้สักสองประโยค ทว่าเห็นดวงหน้าอิดโรยของอาจู ้

ก็หักใจไม่ลง

นับแต่มาอยู่ยุคน้ี ผู้ซึ่งตนสนิทชิดใกล้ที่สุดก็ไม่พ้นสตรีท่ีเงียบขรึม 

ทว่าโอบอ้อมซื่อตรงผู้น้ี นึกถึงเมื่อแรกเพ่ือความรอบคอบแล้วอาจู้ถึงข้ัน 

ไม่กล้าหาบ่าวมาเป็นลูกมือ งานทุกอย่างล้วนลงแรงท�าเอง ตอนที่ตน 

ยังไม่อาจกลนืสิง่ใดได้ อาจูก็้ต้มยามาป้อนให้ทลีะนดิด้วยหมายจะให้ตน 

ไข้ลด ท่ามกลางหมิะขาวโพลนอากาศหนาวเหนบ็เพียงนัน้อาจูก็้ยังต้มน�า้ 

มาเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อให้ตนวันละหลายหน สุดท้ายน�้าในบ่อแข็งตัว ได้แต่ 

ตกัหิมะทีส่มุอยู่มาละลาย จนท�าให้น้ิวมอืของอาจูซ้ึง่เดิมนับว่าบ�ารุงได้ไม่เลว

เกิดแผลเป่ือย ไหนจะเพราะค�านงึว่าตนไม่ชอบรสมนัเลีย่นของน�า้แกงเนือ้  

นางก็ขึ้นเขาไปเซาะหิมะขุดดินค้นหาเห็ดกับผักท่ีมีอยู่น้อยนิดนั้นมาใส่ 

น�า้แกงกับมอื คดิว่าหลายวันมาน้ีอาจูค้งไม่เคยได้พักผ่อนเต็มที ่ ยังคงหาเร่ือง 

ให้นางน้อยหน่อยจะดีกว่า

อว๋ีไฉ่หลงิจงึก้มหน้ารบัค�า "ข้าเชือ่ฟู่หมู"่ ขนืเรยีกตัวบ่าวเก่าท่ีเคยอยู่ 

ร่วมกันทุกวันมาก็ยากรบัรองได้ว่าตนจะไม่เผยพิรธุ ใช่ว่ากลวัจะมคีนหาว่าตน

ไม่ใช่ตวัจรงิ แค่กลวัผูค้นท่ีเชือ่เรือ่งงมงายกลุม่นีจ้ะหาว่าตนถูกผเีข้าแล้ว 

จบักรอกด้วยน�า้เสกยันต์อาคมอันใดต่างหาก

อาจู้พออกพอใจยิ่ง ปรนนิบัติอวี๋ไฉ่หลิงบ้วนปากและกินโจ๊ก

อันท่ีจรงิหากบ่าวกับฟู่หมูเ่ก่าอยู่ตรงน้ีล่ะก ็ เป็นต้องประหลาดใจว่า
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เหตไุฉนคณุหนูถึงเปล่ียนเป็นว่าง่ายเช่นน้ี ทว่าตลอดหลายวันท่ีอาจูไ้ด้ดูแล 

อว๋ีไฉ่หลงิ ล้วนรูส้กึว่าคุณหนเูป็นเด็กดีน�า้ใจงาม ดงันัน้จงึไม่นึกแปลกใจ 

แต่อย่างใด

บนถาดไม้เคลอืบเงาสแีดงอมม่วงทรงสีเ่หลีย่มขนาดย่อมมชีามไม้ 

ใบเลก็เคลอืบเงาสีเดยีวกันวางอยู่สามใบ ตวัชามใช้สดี�าเขยีนลายสตัว์ตัวน้อย

แปลกตาจ�านวนหน่ึง ชามไม้ใบตรงกลางซึง่มขีนาดใหญ่กว่าหน่อยใส่โจ๊ก 

ทีก่รุน่กลิน่หอมฟุ้งปะทะจมูก อว๋ีไฉ่หลิงเพียงได้กลิน่ก็รู้ทนัทีว่าเป็นโจ๊กเหด็ 

เคีย่วกระดกูวัวทีต่นชืน่ชอบ ในชามด้านข้างทีเ่ลก็กว่าหน่อยคอืผกัดองด้วย

น�้าส้มกับเกลือสมุทร ให้รสเปรี้ยวเค็มถูกปาก เป็นจานถนัดของอาจู้  

ในชามเลก็ใบสดุท้ายทรงสีเ่หลีย่มมมุมนถึงกับวางขนมนมหวานสองชิน้เลก็ 

ที่ก�าจายกลิ่นหอมของนมออกมาท่ัวทิศ ไม่รู้ข้างในใส่น�้าตาลไปเท่าไร  

อว๋ีไฉ่หลงิรูว่้ายคุน้ีน�า้เชือ่มได้มาไม่ง่ายเลย ในชนบทมอีีถั๋ง* สองก้อนก็ท�าให้

เดก็น้อยน�า้ลายสอกันถ้วนหน้าได้แล้ว

ทัง้หมดล้วนเป็นของทีต่นชอบกิน อว๋ีไฉ่หลงิจงึเจรญิอาหารเป็นพิเศษ  

อาจูย้ิ้มละไมมองอยู่ด้านข้าง อิม่ใจราวกับสิง่ท่ีกินเข้าปากเด็กสาวน้ันลงท้อง

ของอาจูเ้องก็มปิาน

ระหว่างกินอาหารอว๋ีไฉ่หลงิถามถึงอาเหมยกับน้องชาย อาจูก็้ตอบ

ปนย้ิม "ด้วยนายหญิงเมตตาไม่รังเกียจ ต่อไปอาเหมยจะมารับใช้คุณหนู 

เช่นกันเจ้าค่ะ ส่วนอาเล่ียงยังไม่รูว่้าจะได้ตดิตามคุณชายท่านใด เพียงแต่ 

พวกเขาสองพ่ีน้องซกุซนอยู่ในชนบทจนเคยตวัแล้ว ตอนนีช้งิชงฮหูยนิจงึก�าลงั

หาคนสอนกฎระเบยีบให้พวกเขาอยู่" จากน้ันนางก็แนะน�าสาวใช้สองคน 

* อีถ๋งั คอืน�า้ตาลท่ีเคีย่วได้จากธัญพืชซ่ึงมอีงค์ประกอบของแป้ง เช่น ข้าวสาล ี ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถูกใช้เป็นยา 

มาแต่โบราณ อี๋ถังแบบน่ิมมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดเหนียวสีเหลืองน�้าตาล อี๋ถังแบบแข็งมีลักษณะเป็น 

ก้อนน�า้ตาลสีขาวเหลอืง
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ทีอ่ยู่ด้านหลงัด้วยเลย

สาวใช้หน้ากลมทีอ่่อนวยักว่าอายุราวสบิสามสบิสีปี่เท่านัน้มนีามว่า

เฉี่ยวก่ัว ส่วนสาวใช้หน้ารีอาวุโสกว่า อายุราวสิบห้าสิบหกปีมีนามว่า 

เหลียนฝาง ตามค�ากล่าวของอาจู้ เซียวฮูหยินผู้ 'เก่งกาจรอบด้าน' นั้น 

มองหาสาวใช้คนสนทิทีซ่ือ่สตัย์ไว้ใจได้ให้บตุรสาวตัง้แต่เมือ่หลายปีก่อน

แล้ว เหน็ชดัว่าสองคนนีก็้คือผลจากการคัดสรรเลอืกเฟ้นมาเป็นอย่างดี

มุมปากของอว๋ีไฉ่หลิงกระตุกนิดๆ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า 'คนสนิท' น้ี 

ควรบ่มเพาะด้วยตนเองจงึจะเชือ่ถือได้มใิช่หรอืไร

"ว่าแต่ชงิชงฮหูยินผูน้ัน้คอืใครหรอื" อว๋ีไฉ่หลงิและเลม็ขนมหวานชิน้เลก็

พลางถาม

อาจูย้ิ้มตอบ "คอืน้องสาวร่วมสาบานของนายหญิงเจ้าค่ะ หลายปีมานี้ 

ดีท่ีนายหญิงมีนางช่วยแบ่งเบา ต่อไปคุณหนูต้องปฏิบัติต่อนางด้วย 

ความเคารพนะเจ้าคะ"

อวี๋ไฉ่หลิงผงกศีรษะรับ ที่แท้ก็คือน้าสาว

หลังกินอาหารเสร็จ เฉี่ยวก่ัวก็ยกถาดอาหารออกไป เหลียนฝาง 

รีบหยิบกระบอกไม้เคลือบเงาสูงราวครึ่งฉื่อ* ซึ่งอุ่นอยู่ในถุงนวมออกมา 

ผสมน�า้ร้อนให้อวีไ๋ฉ่หลงิล้างมอืบ้วนปากในอ่างส�ารดิ อนัทีจ่รงิอว๋ีไฉ่หลงิ 

ยังกินไม่อิ่มเลย ทว่าอาจู้กลับให้กินอิ่มเพียงเจ็ดส่วน โดยชี้แจงเพียงว่า 

"ประเดีย๋วยังต้องดืม่ยาอีกนะเจ้าคะ"

รอจนล้างมือบ้วนปากเสร็จแล้ว อว๋ีไฉ่หลิงซึ่งเดิมอยากอู้กลับเข้า

ผ้าห่มไปนอนต่อก็ถูกอาจูด้งึตวัออกมาเสยีอย่างน้ัน แล้วพาเดนิวนอยู่ใน 

ห้องเลก็ๆ น้ี "ข้างนอกหนาว คณุหนูยังร่างกายอ่อนแอ เดินยืดเส้นยืดสาย 

* ฉือ่ (เชยีะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมยัโบราณเทยีบระยะประมาณ 10 น้ิว หรอืหนึง่ส่วนสามเมตร 

ปัจจบุนัยังใช้ค�านีใ้นความหมายว่า 'ฟุต'
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ในห้องจะดกีว่า"

ในใจอว๋ีไฉ่หลงิไม่ยินยอม ทว่าข้อเทจ็จรงิคอื 'อดตีจอมยุทธ์หญิงอว๋ี'  

ผู้สามารถฉีกขายามเต้นร�าและผ่าก้อนอิฐยามต่อยตีน้ัน บัดน้ีเพียงเดิน 

สองรอบกลบัหอบแฮกเสยีแล้ว ก่อนหน้านีเ้ดนิตระเวนในหมูบ้่านได้แล้วชดัๆ 

ปรากฏว่าต้องกลบัสู่ช่วงก่อนปลดแอกในชัว่คนืเดยีว ต้องเริม่กินยาพักฟ้ืนใหม่

ตัง้แต่ต้น อว๋ีไฉ่หลงิมไีฟโทสะลกุท่วมท้อง ได้แต่เดินไปพักไป พักไปด่าไป  

สาปแช่งให้หญิงแซ่เก่อท้ังนายบ่าวออกไปข้างนอกแล้วสะดุดหกล้ม เลีย้วโค้ง

แล้วเอวเคลด็ ขากลบัเจอนักต้มตุน๋หลอกจนเสยีทัง้เงนิทัง้ความรู้สกึจงึจะดี!

ยามท่ีเดก็สาวเดินหอบอยู่ในห้องจนถึงรอบท่ีแปด เฉ่ียวก่ัวหน้ากลม 

ก็ยกยาต้มท่ีควันฉุยเดินเข้ามา ทันทีท่ีม่านขนสัตว์บุนวมหนาถูกเลิกข้ึน  

สิง่ท่ีโชยมาปะทะใบหน้าก็คือกลิน่อนัเผด็ร้อนขมเฝ่ือน

อาจู้ประคองอว๋ีไฉ่หลิงไปนั่งบนเตียงแล้วย่ืนชามยาตามมาติดๆ  

อว๋ีไฉ่หลงิเพ่ิงจบิไปค�าเดยีวเท่าน้ัน ก็รูส้กึได้แต่รสขมจนชาจากปลายลิน้ 

ขึน้ไปถงึหน้าผาก ซ�า้ในรสขมยังซ่อนเปรีย้ว ในรสเปรีย้วยังอมเผด็ ในรสเผด็ 

ยังปนกลิ่นคาวเข้าไปอีก รสชาติอันยอดเย่ียมหลากชนิดนี้ถาโถมโจมต ี

จนเดก็สาวน�า้ตาเลด็ทนัใด

อาจูเ้หน็เช่นนัน้ก็รบีเอ่ยปลอบ "นีเ่ป็นยาท่ีหมอหลวงจากในวงัจดัให้ 

จรงิอยูว่่าขมไปสกัหน่อย ทว่าเหน็ผลชะงดัย่ิง เมือ่วานคุณหนกิูนยาน้ีลงไป 

เทยีบเดยีว ไข้ก็ลดทันทีเลยนะเจ้าคะ"

พูดน�้าท่วมทุ่ง หากมิใช่อยากหายดีโดยไว ภูตผีล่ะสิจึงจะกิน 

ของขึน้รานี ่ อว๋ีไฉ่หลงิประท้วงอยู่ในใจพลางย่ืนหน้าไปใกล้ขอบชามอกีหน 

ทัง้น�า้ตา ตอนนีเ้องเสยีงรายงานของเหลยีนฝางทีอ่ยู่นอกประตก็ูดงัมาให้ได้ยิน 

"ใต้เท้ากับนายหญิงมาถึงแล้ว"
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จากน้ันม่านประตก็ูเลกิขึน้พร้อมหอบพาไอหนาวเลก็น้อยเข้ามาด้วย 

เฉงิสือ่กับเซยีวฮหูยินเพียงพาชิงชงเข้ามาในห้อง อาจูท่ี้เมือ่ครูยั่งพร�า่บรรยาย 

อยู่ว่าในยาน้ีใส่ตวัยาหายากลงไปมากเท่าใดรบีฉวยชามยาจากมอือว๋ีไฉ่หลงิ 

แล้วพยุงคณุหนไูปหมอบบนพ้ืนกระดานอันเงาวาว อว๋ีไฉ่หลงิยกสองแขน

ท�าความเคารพ ปากก็ขานว่า "ค�านับท่านพ่อท่านแม่ ท่านพ่อท่านแม่สบายดี 

หรอืไม่เจ้าคะ"

ครั้นเงยหน้าขึ้นมอง พบว่าวันนี้เฉิงสื่อถอดชุดนักรบออกไปแล้ว  

เพียงสวมชุดล�าลองหลวมยาวสาบตรงสีเข้มปักไหมทอง รัดสายคาด 

แถบกว้างสดี�าปักไหมเงนิ ข้างเอวไม่มเีครือ่งประดบัหยกหรอืทองแต่อย่างใด 

ฝ่ายเซียวฮูหยินสวมชุดชวีจวีลายดอกใหญ่สีม่วง ใต้ชุดเผยชายกระโปรง 

สีม่วงอ่อนราวสองฝ่ามือ คอเสื้อล้อมด้วยขนจิ้งจอกสีขาวหิมะวงหนึ่ง  

เกล้ามวยก่ึงยกสงู ตรงึประดบัด้วยป่ินหยกขาวหงส์ทอง หยกขาวกระทบกัน

บงัเกิดเสยีงกริก๊ๆ ข้างห ูย่ิงขบัเน้นให้รปูโฉมงดงามพลิว้ไหว บุคลกิไม่สามญั

เฉงิสือ่เห็นบตุรสาวดูกระชุม่กระชวยกว่าเมือ่วานมาก ในใจให้ยินดี

ปรีดา ทว่ากลับไม่รู้จะเริ่มพูดอย่างไรดี จึงท�าเพียงน่ังลงบนตั่งพร้อมกับ 

หัวเราะหึๆ ฝ่ายชิงชงประคองเซียวฮูหยินน่ังลงด้านข้าง ส่วนอวี๋ไฉ่หลิง 

ในฐานะบตุรสาวได้แต่ก้มหน้าน่ังคุกเข่าบนเบาะเบ้ืองล่างต่อไป

ไม่เฉพาะแต่เฉิงสื่อที่ไม่รู ้จะเริ่มพูดอย่างไรดี ต่อให้เซียวฮูหยิน 

เปี่ยมไหวพริบมากแผนการยามน้ีก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเช่นกัน จึงได้แต่ 

กระแอมเบาๆ ก่อนไถ่ถาม "ลกูแม่ดีขึน้แล้วหรอืไม่"

อว๋ีไฉ่หลงิเงยหน้าข้ึนเล็กน้อยก่อนตอบเสียงแผ่ว "ดขีึน้มากแล้วเจ้าค่ะ" 

เธอไม่ได้เจตนา เพียงแต่ยามอยู่ต่อหน้าบดิามารดาซึง่ได้มาเปล่าๆ คูน่ีแ้ล้ว 

พลนัใจฝ่อร้อนตวั เสยีงจงึอ่อยลงไปเอง
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ไม่เงยหน้ายังพอท�าเนา ทันทีที่บุตรสาวเงยหน้าข้ึนแล้วเห็นนาง 

น�า้ตารืน้ เฉงิสือ่ก็โพล่งถามอย่างร้อนใจ "เหตุใดลูกพ่อจงึหลัง่น�า้ตาเล่า"

ขณะคดิจะพูดว่า 'พ่อกลบัมาแล้ว เจ้าลกูเต่าตวัใดยังกล้ารงัแกลกูพ่อ 

คอยดพู่อจะไปเอาคนืให้' เขากลบัได้ยินเสยีงค่อยๆ ของบตุรสาวตอบกลบัมา

ก่อน "เป็นเพราะ...ยาขมเหลอืเกินเจ้าค่ะ"

อว๋ีไฉ่หลิงไม่รู้ว่าตอนน้ีสภาพของตนน่าสงสารถึงเพียงใด รูปร่าง 

ผอมเลก็ สองไหล่ด่ังถูกเกลาจนแบบบาง ผวิพรรณภายหลงัเพ่ิงทุเลาจาก

ไข้หนักแลดูขาวจนแทบจะก่ึงโปร่งใส ล�าคอเล็กเพรียวประคองศีรษะไว ้

อย่างยากล�าบาก แค่น่ังคกุเข่าอยู่ตรงนัน้ยงัดงู่อนแง่นราวจะล้มพับลงกับพ้ืน 

ยามเอ่ยปากออกมาเสยีงก็อ่อนแรงย่ิง เฉงิสือ่รูส้กึว่าหากเพียงฝ่ามอืใหญ่

ดจุพัดใบลานของตนคว้าไป บตุรสาวก็จะถูกขย�าตายราวลกูนกแล้ว ดังนัน้ 

เขาจึงไม่เพียงแต่หัวใจอ่อนยวบ กระทั่งเสียงก็อ่อนนุ่มตามไปด้วย "ถ้า 

อย่างไรเตมิอีถั๋งในยาสกัหน่อยดีหรอืไม่"

วาจาน้ีเรยีกอาการค้อนขวับจากเซยีวฮหูยินไปหน่ึงวง ก่อนแย้งด้วย

เสียงอันจริงจัง "ใต้เท้าพูดเหลวไหลแล้ว ยาที่หมอหลวงจัดจะเติมส่ิงอ่ืน

ส่งเดชได้หรอื ยาดีย่อมขมปาก ได้แต่กินยาแล้วอมน�า้ตาลตามเท่านัน้"

เฉิงสื่อรีบขานรับ "ฮูหยินกล่าวถูกต้องย่ิง" จากน้ันหันไปเอ่ยกับ 

บตุรสาว "ต้องฟังค�าของแม่เจ้านะ รอจนหายป่วยแล้วพ่อจะพาเจ้าไปข่ีม้า 

ชมงานโคมไฟหลงัวันปีใหม่"

ตัง้แต่นบัญาติกับบดิามารดาท่ีได้มาเปล่าๆ คูน่ี ้ ก็มแีต่ค�าพูดนีท้ีเ่ข้าหู 

เป็นท่ีสดุ อว๋ีไฉ่หลงิดีใจส่งย้ิมให้เฉงิสือ่ ผวิพรรณท่ีขาวซดีอมชมพูข้ึนแบบ

เดก็น้อย น่ารกัดุจตุ๊กตาหยกเลยทีเดียว

ในใจเฉงิสือ่เบกิบานเป็นการใหญ่ รูส้กึว่าบตุรสาวตนเป็นแม่นางน้อย 
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ท่ีมีรูปโฉมงดงามอันดับหนึ่งในใต้หล้าโดยแท้ แม่นางน้อยท่ีแม่ทัพว่ัน 

ให้ก�าเนิดหนึง่โขยงนัน้จบัมารวมกันเป็นดอกว่านผกับุง้หน่ึงช่อกท็าบไม่ตดิ 

คราวหน้าร�า่สรุากันจะต้องพูดอวดให้สมใจสกัตัง้จงึจะดี ผดิกับเซยีวฮหูยิน 

ทีพ่อเห็นท่าทางน้ีของอว๋ีไฉ่หลงิกลบัยังคงมสีหีน้าซบัซ้อน

เฉงิสือ่นกึภาพอนับรรเจดิคนเดยีวรูส้กึว่าไม่เพียงพอ ยังหนัไปฉกีย้ิม 

พูดกับภรรยาด้วย "เหนยีวเหนีย่วของพวกเราชวนมองจริงเชยีว" จากน้ันก็

เสรมิอกีประโยคในทันที "ล้วนเป็นคุณงามความดีของฮหูยิน"

ชิงชงมองฟ้าอย่างอับจนถ้อยค�า นางรู้มาตลอดว่าใต้เท้ามีอาการ 

ตาฟาง เห็นอยู่ชดัๆ ว่าคณุหนหูน้าไม่เหมอืนบดิามารดาเลย ตามทีน่างเห็น  

รูปโฉมของคุณหนูแม้ไม่เลว ทว่าดูแล้วชวนให้สงสารไม่ค่อยผ่าเผยมั่นใจ  

ไหนเลยจะเปรยีบกับเซยีวฮหูยินทีเ่ป่ียมสง่าราศีได้

เดมิทีมมุมองความงามของคนยุคน้ีก็ชอบสตรท่ีีสงูแขง็แรงมากกว่า 

ไม่รู้วันหน้าบ�ารุงให้เต็มที่แล้วคุณหนูจะสูงข้ึนอวบอิ่มข้ึนกว่านี้ได้หรือไม่  

วัยสาวฮหูยินผูเ้ฒ่าเซยีวอ่อนแอก็จรงิอยู่ ทว่ารปูร่างไม่มอีนัใดด้อยเลย...

ขณะที่ชิงชงก�าลังคิด บังเอิญเบนสายตาไปเห็นเด็กสาวตัวน้อยก�าลัง 

มองพิจารณาเฉงิสือ่กับเซยีวฮหูยินอย่างสนอกสนใจ ดวงตาคูโ่ตท่ีมสีดี�า 

ตดัขาวชดัเจนน้ันเป่ียมพลงัมชีวิีตชวีา เฉยีบแหลมทว่าแก่นพยศประหน่ึง

ลกูสตัว์แรกเกิดในผนืป่า นีท่�าให้ชงิชงตะลงึค้างไปทันที

ขณะนีอ้ว๋ีไฉ่หลิงก�าลังมองพิจารณาผู้อืน่ หากมองในระดบัสายตาจาก

ต�าแหน่งท่ีตนน่ังคกุเข่าอยู่จะเป็นช่วงใต้หน้าอกของเซยีวฮหูยินพอดบิพอดี 

เดก็สาวแอบย้ิมร่าอยู่ในใจ...ตามท่ีอาจูเ้ล่า หากนับรวมลกูท่ีเสยีไปแต่เล็ก 

เซยีวฮหูยนิผูน้ีเ้คยให้ก�าเนิดบตุรมาเจด็แปดคนแล้ว ทว่ารูปร่างยังคงเผด็ร้อน

ถึงเพียงนี ้หน้าหลงัโค้งเว้าได้สดัส่วน ท่านพ่อเฉงิช่างมวีาสนาจรงิเชยีว
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เซียวฮูหยินไม่รู้ว่าคนสนิทกับบุตรสาวต่างก�าลังคิดเหลวไหลอันใด

บ้าง เพราะนางก�าลงัป้ันหน้าดุสามอียู่ "ใต้เท้าอย่าได้ออกไปพูดจาส่งเดช  

คยุโวท้ังว่ีวันว่าบุตรสาวโฉมงาม น่ันจะมปีระโยชน์อันใด มคุีณธรรมความรู ้

มากหน่อยต่างหากจงึเป็นสิง่ส�าคัญ" ผูท่ี้รูจ้กัสามไีม่มใีครเกินภรรยา นาง

มองทะลุในปราดเดียวว่าสามีคิดจะท�าอันใด เฉิงสื่อจึงหน้าเจื่อนลง 

อย่างช่วยไม่ได้

เซียวฮูหยินเห็นท่าทางนี้ของเขา พาให้นึกถึงว่าตั้งแต่บุตรสาว 

ถือก�าเนิด สามดีีใจมากเพียงใด แต่ด้วยมารดากับภรรยายืนกราน ท�าให้เขา 

จ�าต้องพรากจากบุตรสาวนานนับสิบปี ยามน้ีก�าลังปลื้มปร่ิมจนไม่รู้จะว่า

อย่างไรดแีล้ว เซยีวฮหูยินจงึให้ใจอ่อน ถอนหายใจก่อนเอ่ยเสยีงนุม่นวล 

"ทกุคนล้วนมดีวงตา รอจนพวกลกูๆ กลบัมาพร้อมขบวนรถของครอบครวั

แม่ทัพว่ัน พวกเรากพ็าเหนียวเหนีย่วไปชมสวนร่วมงานเลีย้งทีข้่างนอกกัน 

ใครเล่ายังจะมองไม่เหน็ ต่อให้พวกเราไม่พูด ผูอ่ื้นก็รู้ได้"

คนในครอบครวัก�าลงัสนทนาสพัเพเหระ ทว่ายังไม่ทนัรอจนอว๋ีไฉ่หลงิ 

มโีอกาสพูด กลบัได้ยินเสยีงร้องทีท้ั่งแหลมทัง้ห้าวของหญิงชราดงัมาแต่ไกล

ก่อน เสยีงช่วงต้นเจอือารมณ์ชอกช�า้ตามด้วยโศกรนัทดนิดๆ น�า้เสยีงหลกัคือ

เป็นเดอืดเป็นแค้น โดยเฉพาะหางเสียง 'อ๊าก...' ในตอนท้ายสดุนัน้ลากยาว 

ต่อเนือ่งถึงชัว่ระยะเวลาหนึง่โดยไม่ขาดห้วงเลย

อว๋ีไฉ่หลิงบังเกิดความเลื่อมใสอันแปลกพิสดารข้ึนในใจ นอกจาก

สามารถทอดเสยีงร้องอนัยาวนานก้องกังวานแล้ว ยังบรรจอุารมณ์ความรูส้กึ

เข้าไปได้ในเวลาเดยีวกัน เสยีงนีด้รีะดบัเดยีวกบันักแสดงงิว้ จากนัน้เด็กสาว 

ก็ฉกุคดิว่าต่อให้เสยีงร้องก้องกังวานสกัเพียงใด หากสามารถถ่ายทอดมา

แจ่มชดัถึงขัน้นี ้ เหน็ทว่ีาจวนสกุลเฉงิคงจะไม่ใหญ่โต ทีแ่ท้ท่านพ่อเฉิงผู้นี ้
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การงานเป็นอย่างไรกันแน่นะ

คดิเรือ่งเหลวไหลเหล่านีจ้บ เห็นสหีน้าของชงิชงทีอ่ยู่ด้านข้างไม่มสีัน่ไหว

สักนิดเดียว ส่วนเฉิงสื่อกับเซียวฮูหยินที่อยู่เบื้องบนก็สบตากันและกัน 

อย่างรูใ้จ อวีไ๋ฉ่หลงิจงึค่อยตระหนักได้ว่า...ละครเด็ดก�าลังจะเปิดฉากแล้ว

ไม่ช้าเสียงร้องของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงก็เปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนเรียก 

หนแล้วหนเล่า "สื่อเอ๋อร์ลูกแม่!...ลูกแม่..." เสียงเคลื่อนที่จากระยะไกล 

เข้ามาใกล้อย่างรวดเรว็ อว๋ีไฉ่หลงิย่ิงรูส้กึได้ว่าจวนหลงัน้ีไม่ค่อยใหญ่โตนัก

สองสามีภรรยาส่งสายตาให้กันเสร็จ เฉิงสื่อก็กระแอมให้โล่งคอ  

ยืนข้ึนตั้งท่าจะไปต้อนรับฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง ทว่าเซียวฮูหยินกลับช่วยสาม ี

จดัเครือ่งแต่งกายอย่างไม่รบีไม่ร้อน ทัง้ไม่ลมืท่ีจะก�าชบัอว๋ีไฉ่หลงิหนึง่ประโยค 

"อย่ามวันิง่อยู่ รบีดืม่ยาลงไปเสยี"

ขณะท่ีสองสามภีรรยาก�าลังจะออกไป กลับประเมนิการเคลือ่นไหวของ

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงต�่าไปเสียแล้ว ชิงชงท่ีเดินน�าอยู่ข้างหน้ายังไม่ทันจะเลิก 

ม่านประตขูึน้กถู็กพลงัมหาศาลปะทะกลบัมา เหน็ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิพุ่งชน 

เข้ามาราวหมปู่าท่ีต้องเกาทัณฑ์ หวิดจะกระชากม่านประตูลงมาด้วย

ครานีด้้านหลงัของนางไม่ได้จดัขบวนหญิงรบัใช้เป็นพรวนยาวเช่นเดมิ

แล้ว พามาเพียงเก่อซือ่กับสตรอีกีสองคนท่ีอวีไ๋ฉ่หลงิไม่รู้จกั คนท่ีอยู่ข้างหน้า

อายุรุน่ราวคราวเดยีวกับฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ ระดบัความหยาบกร้านของรปูโฉม 

ก็สสูกัีน ซ�า้น�า้มกูกับน�า้ตายังคลุกเคล้าไปท่ัว ผดิกับอีกคนท่ีหน้าตาสะสวย 

หลกัแหลม ดอูายุราวสามสิบกว่าปี เพียงแต่ทาแป้งหนาไปสกัหน่อย ก�าลงั 

ร�า่ไห้อยู่เช่นกัน

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิมสีภาพทลุกัทุเลย่ิงยวด ชดุงามวจิติรถูกดงึสาบเสือ้ 

จนหย่อนคลาย ปิ่นทองค�าท่ีใหญ่โตราวไม้เขี่ยฟืนก็ไม่ได้เสียบมา ต่างหู
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ทองค�าขนาดมหมึาปานวงล้อไฟของนาจาก็คงเหลอืเพียงข้างเดยีว น�า้ตา

ผสมน�า้มกูเปรอะใบหน้า ขณะทีป่ากยังขยบัไม่หยุด "เจ้าต้องช่วยน้าชาย 

ของเจ้านะ...นีถึ่งชวิีตคนเชยีวนะ!"

ทันทีที่เห็นเฉิงสื่อ นางก็โถมตรงไปคร�่าครวญราวกับจะขาดใจ  

คนทัง้หมดได้แต่เบกิตามองก�าป้ันสองข้างท่ีใหญ่ดจุไหสรุาทุบลงบนหน้าอก 

ที่อิ่มหนาของนางเอง บังเกิดเสียงทุ้มหนักชวนพร่ันพรึง ขณะเดียวกัน 

นางก็ไม่ลืมเจียดมือมาทุบบุตรชายดังตุบๆ ต่อให้เฉิงสื่อรูปกายก�าย�าก็ยัง 

ถูกทุบจนซวนเซไปหลายก้าว

เซียวฮหูยินเห็นแล้วมุมปากเต้นกระตกุไม่หาย ในใจคดิว่า น่าเสยีดายท่ี

แม่สามมีาเกิดพลาด หากเกิดเป็นบรุษุจะต้องเป็นแม่ทพัท่ีห้าวหาญผูห้นึง่แน่ 

นางคดิพลางถอยห่างอย่างระมดัระวัง เผ่ือมกี�าป้ันหลงมาท�าร้ายถูกผูบ้รสิทุธ์ิ  

ใครจะรูว่้าพอหนัหน้ามา กลบัเหน็บตุรสาวขยบัหลบเข้ามมุด้วยท่วงท่าท่ี

เหมือนกับตนไม่มีผิดเพ้ียน ท้ังยังหันไปพูดบางอย่างกับอาจู้ ท่ามกลาง 

ความชลุมนุได้ยินเพียงไม่กีค่�าว่า "ท่านย่าควรไปเป็นแม่ทัพ..." ถ้อยค�ายัง

กล่าวไม่จบ บตุรสาวก็ถูกอาจูดึ้งไปหลบท่ีด้านหลังแล้ว

เซียวฮูหยินตะลึงงัน

อาจูเ้หน็สถานการณ์วุ่นวาย เดิมคิดจะดึงตวัอว๋ีไฉ่หลิงออกจากห้อง 

ทว่าตอนน้ีอว๋ีไฉ่หลงิก�าลงัคึกคักต่ืนเต้นถึงท่ีสดุ จะยอมไปได้อย่างไรเล่า

อาจูด้งึแล้วไม่ขยับ เหน็เดก็สาวขดซกุเข้ามมุพลางประคองชามยา 

ไว้แน่น ร่างเลก็ๆ ยังสัน่สะท้านนดิๆ ด้วย อาจูจ้งึเข้าใจไปว่าเดก็สาวตกใจ 

จนตัวสั่น ท้ังคิดว่าตอนนี้นางใกล้จะหายป่วยแล้วไม่ควรออกไปตากลม  

นายหญิงเองก็ไม่ได้ส่ัง ย่ิงไปกว่าน้ันผู้ท่ีขายหน้าคอืฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ อาจูจ้งึ 

ไม่เจบ็ไม่คนัแต่อย่างใด
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ขณะทีอ่าจูก้�าลงัเปลีย่นความคิดอยู่น้ัน อว๋ีไฉ่หลิงก็ฟังเบาะแสจาก

เสียงคร�่าครวญของฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงออกแล้ว จึงน�ามาปะติดปะต่อกับ 

อดตีบางช่วงทีอ่าจูเ้ล่าตัง้แต่ครูก่่อน จนไล่เรยีงต้นสายปลายเหตไุด้กระจ่าง 

ในท่ีสดุ

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิสกุลเดิมแซ่ต่ง เมือ่ครัง้ท่ีบ้านเมอืงระส�า่ระสายหนกั 

คนสกุลต่งท่ีหนีก็หนี ที่ตายก็ตาย มีเพียงครอบครัวน้องชายคนเล็กของ 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิทีท่นทายาดจนกระท่ังเฉงิส่ือรุง่เรอืงข้ึนมา สกุลต่งจงึใช้ชวิีต 

โดยพ่ึงพาสกุลเฉงิมานบัแต่นัน้

น่าเสยีดายท่ีร่องน้ิวมือของเซยีวฮหูยินชดิสนิทย่ิง เงนิทองทีต่กถึงมอื 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิจงึไม่มากมาย ซ�า้ยังรัว่ไหลไปให้สกุลต่งอกี ดงัค�ากล่าวว่า

มอบปลาให้มิสู้สอนวิธีจับปลา เพ่ือให้สกุลต่งพลอยได้หน้าได้ตามากๆ  

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ 'ผู้ชาญฉลาด' จงึสัง่ให้เฉงิสือ่หาหน้าทีก่ารงานแก่น้าชาย

สกุลต่ง น่าเสียดายท่ีน้าต่งทั้งอ่านหนังสือไม่ออก ค้าขายไม่เป็น ซ�้ายัง 

รังเกียจว่าท�าไร่นาเหน่ือยยากได้ดอกผลช้า จึงล้มไม่เป็นท่าอยู่ข้างนอก 

ครัง้แล้วครัง้เล่า

สดุท้ายเมือ่สองสามปีก่อนฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิได้ยินว่าการศกึแนวหน้า

เริม่ผ่อนคลายลงตามล�าดบั จงึบงัคบัให้เฉงิสือ่หาต�าแหน่งในกองทัพให้กับ 

น้าต่ง คดิว่ามหีลานชายคอยดแูลอยู่ คงจะไม่ถกูผูอ้ืน่ข่มเหงอกี ประกอบกับ

เซยีวฮหูยินก็ไม่มข้ีออ้างจะบอกปัดแล้ว

จริงดังท่ีคิดไว้ สองปีมานี้น้าต่งหาเงินได้มาก ยืดเอวยืดหลังตรง 

ได้เสยีท ี ยังสามารถส่งข่าวถึงพ่ีสาวเป็นระยะว่าเฉงิส่ือสองสามภีรรยาจบัเชลย 

ยึดสิง่ของได้รบับ�าเหนจ็รางวลัเท่าใด ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงินบัวันย่ิงกระหย่ิมได้ใจ 

เอะอะก็เรยีกร้องเงนิทองท่ีนาจากบตุรชาย พ่ีสาวกับน้องชายคูน้ี่ไม่รูใ้ช้ชวีติ 
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สขุสบายมากเพียงใด

เดมิทีช่วงไม่ก่ีวันนีฮ้หูยนิผูเ้ฒ่าเฉงิก�าลงัรอน้องชายกลบัมารายงาน

ความเจรญิก้าวหน้าล่าสดุของบุตรชายนาง ใครจะรูยั้งไม่ทนัรอคนกลับมา 

กลบัรอได้ข่าวร้ายเรือ่งหน่ึง ท่ีแท้น้าต่งยกัยอกยุทโธปกรณ์กับเสบียงกองทพั 

ไปขายข้างนอก บดันีเ้รือ่งแดงออกมาจงึถูกฟ้องคดแีล้ว

ข้อหาเย่ียงนี้ต่อให้ลดโทษก็ต้องถูกริบทรัพย์ คนในบ้านตกเป็น 

ทาสหลวงไม่พอ ตัวการยังต้องถูกประหารกลางตลาดด้วยการบัน่เอว

ทนัททีีไ่ด้ยินข่าว น้าสะใภ้ต่งก็พาลกูสะใภ้มาร้องขอความช่วยเหลอื  

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าเฉงิฟังแล้วหวิดจะลมจบั ด้วยเหตุนี ้ 'โนบติะ' ฉบบัหญิงชราจงึปรี่

มาหา 'โดราเอมอน' ท่ีแต่งภรรยาแล้วและไม่ค่อยจะอยู่ในโอวาทนัก

เฉงิสือ่ทุ่มพละก�าลงัซึง่เห้ียมหาญเป็นทีห่นึง่ในกองทัพมาปัดฝ่ามอืใหญ่

ของมารดาออกไป ก่อนเหลยีวมองภรรยาแวบหน่ึงอย่างรวดเรว็ เห็นแววตา 

ของเซยีวฮหูยินวูบไหวนดิๆ การเคลือ่นไหวเพียงชัว่ขณะเดียวนีถึ้งกับถูก 

อวีไ๋ฉ่หลงิเห็นเข้าอย่างจงั เด็กสาวคิดในใจว่า ฉากส�าคญัมาถึงแล้ว

เฉงิสือ่สดูหายใจเข้าลึกๆ สะบดัแขนเส้ือท่ียับย่น ค้อมกายค�านับมารดา

แล้วทรดุเข่าลงไปตรงๆ นัยน์ตาพยัคฆ์มหียดน�า้ขงัคลอ อว๋ีไฉ่หลงิชมดูฝีมอื 

การแสดงน้ีพลางอทุานในใจว่า ยอดเย่ียม จากน้ันเฉงิสือ่ก็ถอนหายใจยาว 

ด้วยความทุกข์ตรม "ท่านแม่! เรือ่งน้ีเมือ่เช้าข้าได้ยินบ่าวรายงานแล้ว เดมิ 

คดิจะแจ้งท่านแม่ แต่...แต่ไม่รูจ้ะเริม่พูดเช่นไรดีจริงๆ..."

ชิงชงมองฟ้าอย่างอับจนถ้อยค�าอีกครา นางรู้ว่าใต้เท้าสามารถ 

แสร้งเขลาได้ราวกับเขลาจรงิ เหน็กันอยู่ว่าเร่งมาเย่ียมบุตรสาวแต่เช้าตรู ่ทว่า 

ยังคงประเมนิความไวในการเคลือ่นไหวของน้าสะใภ้ต่งกับลกูสะใภ้ต�า่ไป

จงึได้ถูกสกัดอยู่ท่ีน่ี ท่านจะพูดปดก็พูดให้รดักุมหน่อยได้หรอืไม่ ช่างเสยีแรง 
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ทีน่ายหญงิสอนอย่างเหนือ่ยยากทัง้คืน

เก่อซือ่ทีม่าประคองฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิสบช่องจงึเอ่ยแทรกเสยีงหวานเยิม้ 

"ถึงอย่างไรก็เป็นน้าชาย พ่ีใหญ่ล�าบากใจเช่นไรก็ต้องช่วยเหลอืนะเจ้าคะ!"  

นางพูดพลางพิศมองเฉงิสือ่ผูส้งูใหญ่ผึง่ผาย

อวี๋ไฉ่หลิงรู้สึกคลื่นเหียนไม่หาย คิดในใจว่า...อีกรายแล้วที่ขาด 

คนัฉ่องดีๆ  สกับาน ไม่ว่าจะรปูร่าง เครือ่งหน้า บคุลกิ หรือความรู้ของเจ้า 

ล้วนห่างชัน้จากมาดามเซยีวอย่างน้อยก็สบิแปดพานจนิเหลยีน* เจ้ารูต้วั 

สกัทเีถอะ

เซยีวฮหูยินเดนิปราดขึน้หน้าไปหน่ึงก้าว แล้วเอ่ยกับเก่อซือ่ด้วยเสยีง 

อันเยียบเย็นชวนสะพรึง "ผู้ท่ีใต้เท้าคุกเข่าค�านับคือท่านแม่ น้องสะใภ ้

ยังไม่หลกีไปอกี ต้องการจะรบัการคุกเข่าค�านบันีด้้วยหรือไร"

ไม่รอให้เก่อซื่อพูดจา ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงก็พลิกมือตบฉาดแล้วก่นด่า 

เก่อซื่อด้วยโทสะ "เจ้ายังไม่ไสหัวไปอีก! แล่นมาที่น่ีเพ่ือจะดูเร่ืองขบขัน 

ในสกุลเดิมของข้าหรอื!" เรือ่งฉาวโฉ่ของสกุลเดมินางไม่อยากจะให้คนล่วงรู ้

มากนัก ทว่าพอได้ยินข่าวเก่อซือ่กลบักระวีกระวาดตดิตามมาทนัที ฮหูยิน 

ผูเ้ฒ่าเฉงิมหีรอืจะไม่รูไ้ส้รูพุ้งของเก่อซือ่ เพียงแต่เมือ่แรกคร้านจะไยดีเท่าน้ัน

ฝ่ามือน้ีตบมาท้ังดังท้ังหนักหน่วง บนแก้มของเก่อซื่อปรากฏ 

รอยบวมแดงป้ืนใหญ่ทันตา นางอับอายระคนคับแค้นยากทานทน จึง 

ป้องหน้าว่ิงร�า่ไห้ออกจากประตูไปโดยไม่มองผูอ่ื้น

* พานจนิเหลยีน ว่ากันว่าตวัจรงิเป็นบตุรขีนุนางทีม่รีปูโฉมงดงามฉลาดเฉลยีว สนบัสนนุอูจ่ือ๋ (หรอือู่ต้าหลาง)  

สามซีึง่เดมิมฐีานะยากไร้จนกระทัง่ผ่านการสอบขุนนางได้เป็นนายอ�าเภอ สองสามภีรรยาครองรกักันจนแก่เฒ่า  

ตรงข้ามกับพานจนิเหลียนหญิงนอกใจสามท่ีีถูกเขยีนเป็นตวัละครในเรือ่งซ้องก๋ังและเรือ่งบปุผาในกุณฑีทอง



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3dXEgVw

https://bit.ly/3dXEgVw

