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A

เรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ฤดูร้อนปีหนึ่ง ฉันได้ข่าวจากแม่ว่าจางจื่อเย่ว์กำลังจะแต่งงาน

แม่กำลังผัดมันฝรั่งเส้นในกระทะพลางพูดว่า “นี่หมินหมิน จางจื่อเย่ว์ที่อยู่ 

ชั้นล่างจะแต่งงานแล้วนะ ลูกรู้หรือเปล่า”

ตอนนั้นฉันกำลังเคี้ยวเอ็นวัวอย่างเอาเป็นเอาตาย พอได้ยินที่แม่พูดก็ตกใจ 

จนกัดลิ้นตัวเองเข้า น้ำตาไหลพราก โอ๊ย! เจ็บอย่าบอกใคร 

แม่พูดต่อว่า “บ้านเรากับบ้านจางเป็นเพื่อนบ้านกันมานาน ตอนที่แม่กับพ่อ 

เพิ่งมาทำงานที่นี่ จางจื่อเย่ว์เพิ่งจะแค่ห้าขวบ เด็กคนนี้ฉลาด รู้ความตั้งแต่เล็ก  

พอโตขึ้นหน้าที่งานการก็ดี ลูกเคยเห็นแฟนเขาไหม ได้ยินว่าเป็นนางแบบเหรอ”

ฉันปาดน้ำตาพลางตอบแม่ด้วยเสียงอู้อี้ “ไม่ใช่นางแบบ แต่ทำงานบริษัท 

โฆษณาต่างหาก”

“เอาเป็นว่าป้าหวังของลูกก็หมดห่วงเสียที” แม่พูดด้วยท่าทางดีใจ “ลูกว่า 

เราจะให้ของขวัญอะไรด ี แค่ใส่ซองงานแต่งคงไม่พอ” 

ฉันยิ้มเย็นแฝงความร้ายกาจ พูดว่า “ของขวัญแต่งงานเหรอ ไม่เห็นจะ 

ยาก ก็ลอกลายภาพแกะสลักชุนกง๑  ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษตระกูลเซี่ยเรา 

๑  ภาพวาดการมีเพศสัมพันธ์ของจีนในสมัยโบราณ นักวิชาการบางคนมองว่าภาพวาดดังกล่าวเป็น 

สื่อการสอนเพศศึกษาในสมัยโบราณของจีน

จุดเริ่มต้นของเรื่องราว
“รักแรก บางครั้งอาจจบลงด้วยการทะลุมิติเวลาก็ได้นะ”
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ให้สักรูป น่าจะเหมาะที่สุดแล้ว”

แม่ยกตะหลิวขึ้นทำท่าจะตีฉันพลางพูดว่า “เป็นเด็กเป็นเล็ก หัดจำอะไร 

ที่มันดี ๆ บ้าง ที่พูดมานี่แน่ใจนะว่าออกมาจากปากเด็กผู้หญิง”

ฉันเบ้ปากพลางหัวเราะ หัวเราะไปก็เจ็บลิ้นไป แล้วพูดว่า “จะแต่งงานอยู่ 

แล้ว ยังต้องอายอะไรอีก มีลูกมีหลานสืบสกุลเป็นเรื่องธรรมชาติ พวกเราเป็นใคร 

เป็นคนในตระกูลแพทย์แผนจีนแซ่เซี่ยเชียวนะแม่”

“ชื่อเสียงของตระกูลเซี่ยที่สั่งสมมาร้อยปี เห็นทีจะต้องพินาศเพราะมือแก 

นี่แหละ” แม่จ้องฉันตาเขม็ง

ฉันน่ะหรือ ฉันทำอะไรเสื่อมเสีย

แน่นอนละว่า นอกจากผิวฉันจะไม่ขาวเนียนเหมือนแม่ รูปร่างไม่สูงโปร่ง 

เหมือนพ่อ พรสวรรค์ด้านการแพทย์ของตระกูลเซี่ยยังถ่ายทอดมาถึงฉันไม่มาก  

ตอนแรกที่เลือกเรียนแพทย์แผนจีนก็เพราะคะแนนวิชาสายศิลป์ห่วยแตกและไม่ได้ 

ชอบสาขาวิชาไหนเป็นพิเศษ สุดท้ายก็เลยเลือกเรียนไปตามน้ำ

พอคนนอกที่ไม่รู้ที่มาที่ไปรู้เข้าก็มักจะเอ่ยปากชม “หฺวายหมินมีความมุ่งมั่น 

ที่จะสืบทอดวิชาความรู้ของบรรพชนให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปสินะ”

ทุกครั้งที่ได้รับคำชมแบบนี้ บ้านเราก็มักจะยิ้มแหย ๆ

  

คนในตระกูลเซี่ยรุ่นเดียวกับฉันมีหกคน สามคนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำ  

สองคนไปเรียนต่างประเทศ ส่วนที่เรียนอยู่ในสถาบันลำดับต้น  ๆ  ในกลุ่มสถาบัน 

ชั้นรองของประเทศ๒ ก็มีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นแหละ แม่จึงมักจะถอนหายใจด้วย 

ความผิดหวังอยู่เรื่อย ที่เซี่ยหฺวายหมินคนนี้ไม่พยายามดิ้นรนขวนขวายให้แม่ได้ 

เอาไปอวดใครต่อใครบ้างเลย

ที่จริงแม่ไม่ควรคาดหวังกับลูกสาวคนหนึ่งสูงขนาดนั้น ถ้าหากฉันพยายาม 

ดิ้นรนขวนขวายไปเสียทุกเรื่อง คงเครียดจนหัวระเบิดไปนานแล้ว

๒  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีนมีการจัดแบ่งตามคุณภาพการจัดการศึกษาออกเป็นหลายระดับชั้น  

และในแต่ละระดับชั้นจะมีการจัดอันดับของสถาบันการศึกษาอีกชั้นหนึ่งด้วย
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ฉันเรียนแพทย์แผนจีน ยึดหลักสายกลาง ไม่ว่าเรื่องไหนก็จะทำเต็มที่แค่ 

เจ็ดส่วน เท่านี้ก็พอใจแล้ว ใคร ๆ ก็อยากจะแย่งที่หนึ่งกันทั้งนั้น ขาดฉันไปสักคน 

ก็คงไม่เป็นไร ฉันใจกว้างพอที่จะเสียสละเป็นแค่ใบไม้สีเขียวเสริมดอกไม้ให้มีสีสัน 

สวยงามขึ้น

ตระกูลเซี่ยเป็นตระกูลแพทย์แผนจีน พอมาถึงสองรุ่นหลังของตระกูลเรา  

ก็มีพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อเรียนแพทย์แผนตะวันตก ส่วนพ่อฉันสืบทอด 

ร้านหมอของปู่ตั้งแต่ปีที่ฉันเกิด ถึงตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดปีแล้ว

ยี่สิบเอ็ดปี ฉันคิด ฉันรักจางจื่อเย่ว์มาก็น่าจะยี่สิบเอ็ดปีแล้วเหมือนกัน

บ้านจางเป็นเพื่อนบ้านกับเรามานาน ย้ายบ้านมาสามครั้งก็มาเป็นเพื่อนบ้าน 

กันทุกครั้ง นี่ไม่ใช่วาสนาที่ต้องกันแบบธรรมดาเลย

จางจื่อเย่ว์แก่กว่าฉันหกปี ตอนที่ฉันยังเล็ก หน้าตามอมแมมขี้มูกกรัง  

เขาก็เป็นหน่วยเยาวชนกองหน้า๓ แล้ว พวกผู้ใหญ่ชอบบอกว่าเด็ก ๆ  จำอะไรไม่ได้  

แต่ฉันกลับจำได้แม่นว่าจางจื่อเย่ว์รูปร่างสูงโปร่ง หล่อเหลาสะดุดตาตั้งแต่ตอนที่ 

ยังเป็นเด็ก

ถ้าหากตอนนั้นมีผู้ใหญ่มาถาม ฉันจะบอกว่า ‘แม้นได้จื่อเย่ว์มาครอง  

จักเก็บทรามเชยไว้ในเรือนทอง’

แต่ก็ไม่มีใครมาถามฉันแบบนี้ แล้วฉันก็ไม่มีปัญญาสร้างเรือนทองไว้ซ่อน 

คนเป็น ๆ ด้วย ดังนั้นฉันจึงได้แต่แอบรักเขาข้างเดียวมาตลอด

หลังจากจางจื่อเย่ว์จบปริญญาเอก เขาก็ทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์  

เวลาได้คุยกับเขา ก็จะรู้สึกราวกับชะตาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ล้วนอยู่ใน 

กำมือของปัญญาชนอย่างพวกเขา ตอนนี้เขากลายเป็นชายหนุ่มมากความสามารถ 

ที่มีชื่อเสียง ทั้งหล่อ ทั้งสูงสง่า มาดเท่ สาว  ๆ  ที่ตามจีบเขาสวยขนาดประกวด 

นางงามได้ แถมยังมีมากถึงขนาดจัดงานประกวดนางงามจักรวาลได้เลย แต่ 

ดูเหมือนว่าจางจื่อเย่ว์จะไม่ถูกใจใครเลย เลือกแล้วเลือกอีกเหมือนกับหวงตี้เลือก 

๓ Young Pioneers of China องค์กรเยาวชนสำหรับเด็กอายุ ๖  - ๑๔ ปี ดำเนินการโดยสันนิบาต 

เยาวชนคอมมิวนิสต์ ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีน
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นางสนม

พอเห็นแบบนี้ ฉันก็ยิ่งไม่กล้าคิดเข้าไปใหญ่

อย่างที่บอกไปแล้วว่าฉันเป็นคนไม่โลภมาก กินข้าวก็กินอิ่มแค่แปดส่วน  

ทำอะไรก็เต็มที่แค่เจ็ดส่วน จางจื่อเย่ว์เห็นฉันเป็นน้องสาวข้างบ้าน สถานภาพ 

พิเศษนี้ได้มาจากการเป็นเพื่อนบ้านกับเขามายี่สิบปี ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะมาแย่ง 

ตำแหน่งนี้ไปได ้ ยิ่งคิดไปไกลฉันก็ยิ่งเลยเถิด

แต่แล้วราวกับฟ้าผ่าในวันฟ้าโปร่ง จู่  ๆ  จางจื่อเย่ว์ก็ตัดสินใจแต่งงานกับ 

คุณหลี่เยียน แฟนสาวที่กำลังคบหากันอยู่ คนรักคนแรกของฉันกลายเป็นสามี 

คนอื่นไปแล้ว ตั้งแต่นี้ไป น้องสาวข้างบ้านคนนี้ก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้า

ฉนัเคยเหน็คณุหลีเ่ยยีน เธอเปน็คนเกง่ในวงการโฆษณา สวย ขาว เหมอืน 

นางแบบโฆษณา เมื่อยืนคู่กับจางจื่อเย่ว์ ใคร ๆ ก็อดเอ่ยปากชมไม่ได้

ในใจฉันเกิดความคิดชั่วร้าย คนเก่งแต่งงานกับคนเก่ง ลูกออกมาอาจเป็น 

เด็กประหลาดก็ได้

สรุปคือฉันอกหัก แล้วก็ดันมาอกหักช่วงปิดเทอมหน้าร้อน นอกจากจะต้อง 

แกร่วอยู่กับบ้านไม่มีที่ไปแล้ว ยังต้องฝืนตีหน้าระรื่นทุกวัน พอปิดไฟนอนตอน 

กลางคืนก็ต้องน้ำตาตกอยู่ในความมืด

ความหอมหวานและความขมขื่นของรักแรกมีเพียงตัวเองเท่านั้นที่รู้ ฉัน 

คอยแล้วคอยเล่า หวังว่าสักวันจางจื่อเย่ว์จะมาเคาะประตูบ้านฉัน พอเปิดประตู 

ออกมาก็บอกกับฉันว่า “หมินหมิน พี่คิดได้แล้วว่าคนที่พี่ชอบคือเธอ”

แต่เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น จางจื่อเย่ว์เห็นฉันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก ตั้งแต่ 

ฉนัยงัใสก่างเกงเปดิกน้๔ ตัง้แตฉ่นัเริม่ใสเ่ฟริส์ตบ์รา เขารูแ้มก้ระทัง่ประจำเดอืนฉนั 

มาวันที่เท่าไหร่ เขาไม่ได้มองว่าฉันเป็นน้องสาวหรือน้องชาย เซี่ยหฺวายหมินก็คือ 

เซี่ยหฺวายหมิน เซี่ยหฺวายหมินไม่ใช่เด็กสาวที่อ่อนไหวในเรื่องความรักแบบหนุ่มสาว

ถึงอย่างไรเขาก็จะแต่งงานแล้วนี่นะ เขาก้าวเข้าใกล้สภาพหัวล้าน พุงโย้  

๔  กางเกงสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก เป็นกางเกงที่เปิดบริเวณเป้าด้านหลังเพื่อให้แหวกเป็นช่องได้ 

สะดวกเวลาเด็กขับถ่าย
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และโรคริดสีดวงทวารไปอีกก้าวหนึ่ง ขณะที่ฉันอายุยังน้อยอยู่ไม่ใช่หรือ

แต่ฉันก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่ดี

ฤดูร้อนปีนี้ร้อนกว่าปกติ อากาศเย็นสบายของเมืองชายทะเลเล็ก  ๆ กลับกลายเป็น 

อากาศร้อนเหมือนเตาไฟของพื้นที่แถบริมแม่น้ำฉางเจียง ร้านหมอของที่บ้าน 

กิจการดีมาก คนไข้เดินเข้าออกร้านไม่ขาด ต่างก็เป็นโรคลมแดด พ่อชอบทำบุญ 

ช่วยเหลือคน จึงทำตัวเหมือนปราชญ์สมัยโบราณ แจกชาสมุนไพรดับร้อนที่หน้า 

ประตูร้านหมอให้ดื่มกันฟรี ๆ 

บ้านเราไม่มีลูกชาย ฉันจึงกลายเป็นแรงงานจำเป็น ต้องยืนที่หน้าประตูร้าน 

ทุกวัน คอยต้มน้ำ ต้มชา พลางแจกชาวิเศษดับร้อนให้นักท่องเที่ยว คนสัญจร  

และขอทาน

แม้งานนี้จะเป็นงานที่ได้บุญมาก แต่ภาพลักษณ์ของฉันกลับต่ำต้อยเสีย 

เหลือเกิน มีเด็กชายตัวเล็ก  ๆ คนหนึ่งถามแม่ว่า “ทำไมขอทานแจกของให้เราด้วย 

ล่ะแม่”

ฉันซึ่งยืนจนเหงื่อชุ่มหลัง ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง ส่งสายตาพิฆาตจน 

เด็กคนนั้นตกใจกลัววิ่งหนี พอไปส่องกระจก ฉันก็ตกใจตัวเองเหมือนกัน ไม่รู้ว่า 

ยายผีผมกระเซิงหน้าเยินดูอาฆาตแค้นในกระจกนี่มันเป็นใคร

ฉันใช้สองมือวักน้ำเย็นล้างมืออย่างลวก ๆ มัดผมขึ้น แล้วสูดหายใจลึก ๆ 

“เข้มแข็งเข้าไว้ เซี่ยหฺวายหมิน เธอไม่ได้ขี้เหร่ แถมยังทำงานเก่งพอตัว  

ยังมีผู้ชายอีกเยอะที่เพียรพยายามจะได้แต่งงานกับผู้หญิงอย่างเธอ ปล่อยให้ 

จางจื่อเย่ว์กลายเป็นอดีตไปซะเถอะ”

ฉันเปิดประตูห้องน้ำออก ใบหน้ายิ้มแย้มของจางจื่อเย่ว์อยู่ตรงหน้าฉัน

ฉันขนลุกซู่ไปทั้งตัว ที่ฉันพูดไปเมื่อกี้เขาได้ยินหรือเปล่า ทำยังไงดีเนี่ย

ให้ตายเถอะ จะยืนตรงไหนก็ไม่ยืน ทำไมต้องมายืนหน้าประตูห้องน้ำด้วย

ฉันพูดตะกุกตะกัก “เมื่อกี้หนู...ร้อนมาก ร้อนจนมึนหัว...”

จางจื่อเย่ว์ยิ้มแล้วพูดว่า “หมินหมิน ตกใจอะไรขนาดนั้น พี่แค่เลิกงาน 

แล้วผ่านมาทางนี้ ก็เลยแวะมาเอายาแก้หวัด แล้วก็รับเธอกลับบ้านด้วยกันซะเลย”
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เขาสุภาพอ่อนโยนเหมือนเคย ฉันพินิจพิเคราะห์สีหน้าเขาอย่างละเอียด  

ไม่เห็นอะไรผิดปกติ จึงค่อยโล่งอกขึ้นเล็กน้อย

“ที่บ้านใครเป็นหวัดเหรอคะ”

“พ่อพี่น่ะ”

ฉันหยิบยาและจัดการห่อด้วยความชำนาญ จางจื่อเย่ว์มองดูท่าทางของฉัน 

แล้วถามว่า “หมินหมิน เรียนจบแล้วจะสืบทอดกิจการของที่บ้านมั้ย”

“น่าจะค่ะ” ฉันตอบ

ที่จริงในฝันของฉัน ฉันวาดภาพไว้ว่าตัวเองจะสืบทอดกิจการร้านหมอนี้ มี 

จางจื่อเย่ว์เป็นสาม ี ตอนกลางวันฉันตรวจรักษาคนไข ้ พอกลางคืนก็ดูดาวชมจันทร ์

กับเขาบนดาดฟ้า คุยเรื่องบทกวีไปจนถึงเรื่องปรัชญาชีวิต ไม่ต้องร่ำรวยอะไร แต่ 

ชีวิตแบบนี้ช่างอบอุ่น

แต่ตอนนี้จางจื่อเย่ว์กำลังจะเป็นสามีคนอื่นแล้ว ความฝันของฉันพังทลาย 

ลงในชั่วพริบตา เส้นทางข้างหน้ากลายเป็นความพร่ามัว

บางทีฉันอาจจะสอบเรียนต่อปริญญาโท เด็กสาวที่อับจนหนทางมีทางออก 

ทางเดียวคือเรียน ท่ามกลางภูเขาตำราย่อมมีหนทางเสมอ

ร้านหมออยู่ใกล้บ้าน เราสองคนจึงค่อย ๆ เดินไป ไฟถนนส่องสว่าง ส่องให้เห็น 

เงาของเราสองคนที่ทอดยาวเหลือเกิน โลกนี้ช่างกว้างใหญ่ เราก็ไม่ต่างจากเด็ก 

สองคน ฉันอยากให้เวลาและสถานที่ในขณะนี้ทอดยาวออกไปเรื่อย ๆ  ไม่มีสิ้นสุด  

ยาวไปจนถึงวันสิ้นโลก

จางจื่อเย่ว์พูดขึ้นว่า “พักนี้ดูเธอมีเรื่องไม่สบายใจ เหมือนคิดอะไรอยู่ตลอด 

เวลา”

ฉันเกลียดเวลาที่ผู้ชายถามแบบนี้ที่สุด หลายครั้งถ้าพวกเขารู้จักฉุกคิด 

สักนิดก็จะรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังหัวใจสลายเพราะพวกเขาอยู่ แต่สมองของพวกผู้ชาย 

มักไม่เข้าใจเรื่องทำนองนี้หรอก

ฉันถามเขาว่า “พวกพี่ได้ฤกษ์แต่งหรือยัง”

เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงยิ้มและตอบว่า “งานเลี้ยงแต่งงานจะจัดวันที่สิบเก้า  
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เดือนเก้า”

“ตัวเลขเป็นมงคลมากเลยนะคะ แล้วเรือนหอตกแต่งเรียบร้อยรึยัง”

จางจื่อเย่ว์พยักหน้าตอบว่า “เสร็จหมดแล้ว เธอจะมางานแต่งพี่ไหม”

ฉันนี่หน้าตึงไปหมด ผ่านไปครู่ใหญ่จึงเค้นคำพูดตอบออกไปว่า “ตอนนั้น 

เปิดเทอมแล้ว ไม่น่าจะมาได้...”

จางจื่อเย่ว์มีสีหน้าผิดหวัง ใบหน้าผิดหวังของเขาช่างดูดี ตอนนั้นฉันรู้สึกว่า 

การที่ตัวเองไม่ไปร่วมงานแต่งงานของเขาคงทำให้เขาเสียใจมาก จึงเกือบตัดสินใจ 

ไปแล้วว่า ไม่ว่าน้ำจะท่วมหรือพายุไต้ฝุ่นจะเข้า ฉันก็ต้องไปงานแต่งของเขาให้ได้  

แต่สติที่เหลืออยู่น้อยนิดในตอนนั้นปิดปากฉันไว้ได้ทัน

ตอ่ใหม้ารว่มงานได้ ฉนักค็งไมร่ีไ่ปดคูนทีต่วัเองรกัแตง่งานกบัหญงิอืน่หรอก  

พวกเขารักกันหวานชื่นดูดดื่ม ขณะที่ฉันต้องนั่งดื่มอย่างเดียวดาย จะทำให้ตัวเอง 

วางตัวลำบากขนาดนั้นไปเพื่ออะไร

เราเดินเข้าไปในลิฟต์ด้วยกัน ห้องของจางจื่อเย่ว์ถึงก่อนชั้นที่ฉันอยู่หนึ่งชั้น 

แต่เขากลับกดปุ่มชั้นที่ฉันอยู่ปุ่มเดียว เขาคงจะไปส่งฉันให้ถึงห้องก่อน เขาเป็น 

คนใส่ใจรายละเอียด ยิ่งคิดถึงข้อดีของเขา ฉันก็ยิ่งอิจฉาหลี่เยียน

ในลิฟต์มีแต่เราสองคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วน เมื่อ 

ฉันหันหน้าไปด้านข้างก็เห็นปกเสื้อของเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อ ที่หน้าอกเป็นรอยเปียก 

รูปตัววี คางเหลี่ยมของเขามีรอยสีเขียวเล็กน้อยจากการโกนหนวด เห็นท่อนแขน 

แข็งแรงใต้แขนเสื้อที่พับขึ้นมา แล้วยังไหล่กับแผ่นอกกว้างของเขาอีก ทั้งหมดนี้ 

กำลังจะกลายเป็นของผู้หญิงอีกคน พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตที่สวยงามร่วมกันในสวน 

สวย ส่วนฉันถูกกันอยู่นอกขอบ

ฉันถอนหายใจด้วยความสลดครั้งหนึ่ง

ทันใดนั้นพื้นลิฟต์ก็สั่น หลังจากหลอดไฟในลิฟต์ติด  ๆ  ดับ  ๆ  อยู่หลายครั้ง  

ลิฟต์ก็ค้างเสียงดังกึก

ฉันกับจางจื่อเย่ว์มองหน้ากันแล้วพูดว่า “ลิฟต์ค้าง?”

จางจื่อเย่ว์พบเจออะไรมามาก ดังนั้นจึงมีสติ ไม่ตื่นตกใจ เขารีบกดปุ่ม 

เลขชั้นทุกปุ่ม แล้วก็กดปุ่มฉุกเฉิน
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“เราติดอยู่ในลิฟต์ตึกหก โซนสอง ลิฟต์ขึ้นไปได้แค่ครึ่งเดียวก็ค้าง รีบ 

ส่งคนมาดูด้วยครับ”

ฉันลองประเมินดู ตอนนี้ลิฟต์น่าจะค้างอยู่ระหว่างชั้นสิบสามกับชั้นสิบสี่  

ถา้ลฟิตข์ึน้ตอ่ไปไดก้จ็ะปลอดภยัแนน่อน แตถ่า้ลฟิตเ์กดิรว่งลงไป ฉนักบัจางจือ่เยว่ ์

คงจบเห่

เทวดาเจ้าขา! เหมือนว่าหนูจะไม่เคยอธิษฐานขอให้ตายวันเดียว เดือนเดียว  

ปีเดียวกับจางจื่อเย่ว์นะคะ

จางจื่อเย่ว์ปลอบ “หมินหมินไม่ต้องกลัวนะ อีกเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราแล้ว”

ฉันน่ะไม่ได้กลัวหรอก ถึงอย่างไรก็มีคนที่รักอยู่เป็นเพื่อน แต่เขาสิ กำลัง 

จะเป็นเจ้าบ่าว ชีวิตอันแสนสวยงามกำลังจะเริ่มต้น ถ้าต้องมาเจอจุดจบแบบนี้  

คงง่ายเกินไปหน่อย 

ฉนัอยากทำใหบ้รรยากาศผอ่นคลายขึน้มาบา้ง กเ็ลยพดูเลน่ไปวา่ “พีจ่ือ่เยว่์  

พี่คิดถึงใครมากที่สุดตอนนี้”

จางจื่อเย่ว์นึกไม่ถึงว่าฉันจะถามคำถามนี้ เขาอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วตอบว่า  

“คิดถึงใครมากที่สุดเหรอ ก็ต้องเป็นคนที่จะมาช่วยพวกเราไง”

ว่าอะไรนะ “พี่ควรจะตอบว่าคิดถึงพี่หลี่เยียนที่สุดซี่”

จางจื่อเย่ว์หัวเราะแล้วพูดว่า “คิดถึงเธอเหรอ คิดถึงแล้วจะช่วยให้เราออก 

จากลิฟต์ได้ไหม”

ฉันตอบกลับไปว่า “พี่นี่ไม่โรแมนติกเอาซะเลย พี่หลี่ เยียนเขาชอบพี่ 

ตรงไหนกันนะ”

“พี่จะไปรู้ได้ไง” จางจื่อเย่ว์ตอบอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออก “คำถามนี้มีแต่ 

ผู้หญิงเท่านั้นแหละที่ชอบถาม”

ฉันรวบรวมความกล้าแล้วถามออกไปว่า “อะไรเป็นเหตุผลแรกที่ทำให้ 

พี่ตัดสินใจแต่งงาน”

จางจื่อเย่ว์คิด ๆ แล้วก็ตอบว่า “อายุก็ไม่น้อยแล้ว อยากมีครอบครัว”

“แค่นี้เองเหรอ”

“แล้วจะให้มีเหตุผลอะไรอีกล่ะ”
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“พี่ควรจะบอกว่าพี่รักพี่หลี่เยียนจนแทบคลั่ง ต้องแต่งงานกับเธอให้ได้  

อยากใช้ชีวิตร่วมกับเธอ จะไม่แยกจากกันตราบชั่วฟ้าดินสลาย”

“นี่เธอช่วยพี่คิดบทพูดตอนดื่มฉลองในงานเลี้ยงแต่งงานเสร็จสรรพเลย 

นะ” จางจื่อเย่ว์ยิ้มให้ฉัน ความรักในจินตนาการของฉันกลายเป็นเรื่องเพ้อฝัน 

ไร้สาระในสายตาของเขา

แล้วจู่  ๆ  จางจื่อเย่ว์ก็ถามฉันว่า “แล้วหมินหมินล่ะ จะขึ้นปีสามอยู่แล้ว  

น่าจะหาแฟนสักคนได้แล้วนะ”

ฉันหน้าแดง ตอบเขิน ๆ ว่า “ตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องนี้”

“ทำไมล่ะ หรือมีคนที่ชอบอยู่แล้ว”

ฉันส่ายหน้า พอคิดแล้วว่าไม่ใช่ ก็เลยพยักหน้า คิดใหม่อีกทีก็ไม่ใช่อีก  

ก็เลยส่ายหน้า

จางจือ่เยว่ห์วัเราะ พดูวา่ “มันจะซบัซอ้นอะไรขนาดนั้น มกีค็อืมี ไมม่กีค็อื 

ไม่มี”

ฉันตอบไปว่า “คนที่หนูชอบ เขาไม่ชอบหนู”

คงเป็นเพราะฉันตอบเสียงเบาเกินไป จางจื่อเย่ว์ได้ยินไม่ถนัดจึงถามว่า  

“อะไรนะ”

ฉันกลั้นหายใจ แล้วในที่สุดก็ตะโกนออกมาโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นว่า “หนู 

ชอบคนคนหนึ่ง ชอบเขาตั้งแต่เด็ก ชอบมาหลายปีแล้วด้วย แต่เขาไม่ชอบหนู  

เขาเห็นหนูเป็นแค่น้องสาว ตอนนี้เขากำลังจะแต่งงานกับคนอื่นแล้ว”

พอตะโกนจบ ก็เหมือนกับฉันใช้แรงทั้งหมดที่ตัวเองมี ฉันทรุดนั่งกับพื้น  

ก้มหน้าลง ไม่รู้จะมองหน้าเขาอย่างไรดี ภายในลิฟต์ทั้งอุดอู้และอบอ้าว แต่ฉัน 

กลับรู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอก หัวใจเต้นเป็นจังหวะปกติ หายใจโล่ง 

สบายกว่าเดิมมาก

จางจื่อเย่ว์นิ่งไปนาน บรรยากาศในลิฟต์เงียบงันชวนอึดอัด

แน่นอนว่าจางจื่อเย่ว์ต้องรู้ว่าคนที่ฉันพูดถึงก็คือเขา เพียงแต่เขากำลังคิด 

อยู่ว่าจะปฏิเสธฉันอย่างไรจึงจะไม่ทำร้ายความรู้สึกฉันมากเกินไป 

ความรู้สึกของฉันน่ะเหรอ แม้แต่ตัวฉันเองยังรู้เลยว่าความรักของฉันจะดึง 
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ให้เขาต่ำลง

“ฮัลโหล! ฮัลโหล!” จู่  ๆ  เครื่องอินเตอร์คอมในลิฟต์ก็มีเสียงผู้ชายดังออกมา  

ทำให้เราทั้งคู่สะดุ้งโหยง

“มีคนติดอยู่ในนั้นกี่คน ไม่เป็นอะไรใช่มั้ย”

จางจื่อเย่ว์กระแอมสองสามครั้งแล้วตอบว่า “ในนี้มีสองคน ตอนนี้ยัง 

ไม่เป็นไร”

ฉันร้องขอความช่วยเหลืออยู่ข้าง  ๆ “รีบมาช่วยพวกเราออกไปที ในนี้ร้อน 

จะตายอยู่แล้ว”

“รอก่อนนะ เครื่องเสียน่ะ กำลังรีบซ่อมอยู่”

ให้ตายสิ มาเสียเอาตอนนี้

ตามหลักแล้ว หลังจากเด็กสาวสารภาพรักแล้วจะต้องยกมือปิดหน้าด้วย 

ความเขินอายแล้วรีบวิ่งหนีไปด้วยความเร็วแสง ปล่อยให้ฝ่ายชายครุ่นคิดอยู่ตรง 

ที่เดิมว่าฝ่ายหญิงหมายความว่าอะไร แต่นี่ฉันดันสารภาพรักในลิฟต ์ แล้วยังติดอยู ่

ในนี้ จะหนีไปไหนก็ไม่ได้ น่ากระอักกระอ่วนสุด ๆ 

เมื่ออายจนถึงขีดสุดฉันจึงเลิกอาย ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว พูดออกไปให้หมด 

เลยแล้วกัน

“พี่จื่อเย่ว์ หนูชอบพี่ตั้งแต่ตอนเรียน  ม.ต้นแล้ว หนูรู้ว่าตัวเองไม่สวย  

แล้วก็ไม่ฉลาด ไม่คู่ควรกับพี่ ก็เลยไม่เคยบอกพี่เลย พี่อย่าหัวเราะหนูนะ ยังไง 

ตอนนี้พี่ก็จะแต่งงานแล้ว หนูบอกพี่ก็คงไม่เป็นไร พอพูดออกมาแล้วหนูโล่งขึ้น 

เยอะ พี่ก็ไม่ต้องตอบอะไรหนู หนูแค่อยากให้พี่รู้เท่านั้น พี่จื่อเย่ว์ หนูเรียกพี่ว่าพี่ 

พี่จะเป็นพี่ชายของหนูตลอดไป หนูขอให้พี่มีความสุขในแบบที่พี่อยากมี”

พอฉันพูดจบก็สบตาเขาพร้อมกับยิ้มให้ แน่นอนว่าไม่ใช่รอยยิ้มพิมพ์ใจ

ดวงตาของจางจื่อเย่ว์เป็นประกายแบบที่ฉันไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าคำพูดประโยค 

ไหนของฉันที่ทำให้เขารู้สึกซึ้ง เขาครุ่นคิดอยู่นานสองนาน ค่อย ๆ คลายคิ้วที่ขมวด 

ออกแล้วพูดว่า “หมินหมิน ที่จริง...”

ทันใดนั้นลิฟต์ก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว ฉันล้มลงกลิ้งอยู่ที่พื้น ในใจคิดว่า  
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ตายแน่แล้ว!

“ฮัลโหล ฮัลโหล...” เครื่องอินเตอร์คอมดังขึ้น ลิฟต์หยุดอยู่กับที่ครู่หนึ่ง  

หลังจากนั้นก็ร่วงลงไปตามแนวดิ่ง

ขณะที่ลิฟต์ร่วงลงไปด้วยความเร็วสูง ฉันรู้สึกได้เพียงว่า จางจื่อเย่ว์จับมือ 

ฉันไว้

วันที่...เดือน...ปี...ท้องฟ้าหม่นครึ้ม และเปลี่ยนเป็นปลอดโปร่ง

นี่เป็นวันที่สามที่ฉันฟื้นขึ้นหลังจากหมดสติไป ในที่สุดฉันก็ลุกขึ้นมานั่งได้ 

โดยไม่รู้สึกเวียนหัว แต่แม่ยังไม่ยอมให้ฉันใช้โน้ตบุ๊ก ก็เลยต้องยืมกระดาษกับ 

ปากกาจากพยาบาลสาว อยากจะเขียนอะไรสักหน่อย

เหตุการณ์ที่ฉันติดอยู่ในลิฟต์กับจางจื่อเย่ว์ผ่านมาแล้วสองเดือนครึ่ง

เราสองคนไม่มีวิชาอาคมอะไร ย่อมต้องสะบักสะบอมไม่เป็นท่า ฉันแขนหัก 

ข้างหนึ่ง ศีรษะด้านหลังถูกกระแทก ส่วนจางจื่อเย่ว์สวมวิญญาณผู้เสียสละใน 

วินาทีสำคัญ เอาตัวรับฉันไว้ ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกซี่โครงหักไปสามซี่

แม่ฉันบรรยายสภาพอันน่าอนาถตอนนั้นให้ฉันฟังเสียจนเห็นภาพชัดเจนว่า  

กระดูกซี่โครงซี่หนึ่งแทงเข้าไปในปอดของเขา ถ้าหากรถพยาบาลฉุกเฉินไปช่วย 

ช้ากว่านี้นิดเดียว เขาคงไม่รอด

แม่ฉันยังบอกว่า รอให้ฉันออกจากโรงพยาบาลก่อน จะให้ฉันไปคำนับ 

ขอบคุณจางจื่อเย่ว์

ฉันตกใจจนร้องเสียงหลง นึกว่าจางจื่อเย่ว์ตายแล้ว

เคราะห์ดีที่เขายังไม่ตาย!

ร่างกายของจางจื่อเย่ว์ฟื้นตัวเร็วมาก ตอนนี้เขาใส่เหล็กดามกระดูกไปทำงาน 

ได้แล้ว จะมีก็แต่ฉันที่แม้จะบาดเจ็บไม่มาก แต่อวัยวะที่ละเอียดซับซ้อนอย่าง 

สมองถูกกระทบกระเทือน แบบนี้ก็เลยต้องนอนทื่อเป็นศพอยู่บนเตียงสองเดือน 

กว่า แทบจะกลายเป็นผักอยู่แล้ว

“นี่แม่ถึงกับปรึกษากับพ่อของลูกว่าจะมีลูกกันอีกคนดีไหม” แม่ว่า “เพราะ 

ก่อนหน้านี้อาการลูกแย่จนไม่น่าจะกลับมาเป็นปกติได้”
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โธ่! แม่นะแม่!

วันที่...เดือน...ปี...ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

จางจื่อเย่ว์มาเยี่ยมฉัน เขาซูบไปมาก แขนก็ยังเข้าเฝือกอยู่ แต่สีหน้า 

ดูไม่เลว

ฉันรู้สึกเหมือนเราอยู่คนละภพ

ใครจะรู้ล่ะ บางทีเราอาจอยู่คนละภพแล้วกลับมาเจอกันใหม่ก็ได้

เมือ่ไดเ้จอเขาอกีครัง้หลงัจากหมดสตไิประยะหนึง่ ในใจกลบัไมรู่ส้กึเจบ็ปวด 

อัดอั้นเหมือนตอนที่อกหัก ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยฉันมาก และรู้สึกซาบซึ้ง 

ที่เขาเอาชีวิตเข้าช่วยฉัน

เขาสังเกตเห็นว่าฉันใจลอย จึงถามว่ารู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า

ฉันบอกว่าตอนที่หมดสติไป ฉันฝันเป็นเรื่องยาวมาก ๆ ฉันใช้ชีวิตอยู่ในฝัน 

หนึ่งชาติภพ

จางจื่อเย่ว์ลูบหัวฉันด้วยความระมัดระวัง ถามว่าฝันถึงเรื่องสนุก ๆ อะไรบ้าง

ฉันกำลังจะตอบ หลี่เยียนก็มาพอดี

ฉันกับหลี่เยียนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ด้วยความที่ฉันกับจางจื่อเย่ว์ 

ประสบอุบัติเหตุในลิฟต์ด้วยกัน เธอจึงรู้สึกคุ้นเคยกับฉันอยู่ฝ่ายเดียว เธอเรียก 

ฉันว่าน้องหฺวายหมิน วันนี้เธอเอาบลูเบอร์รี่ชีสเค้กมาเยี่ยม ฉันรู้สึกว่าเธอทั้งสวย 

และวางตัวด ี ถ้าฉันเป็นผู้ชายก็ต้องชอบเหมือนกัน

ฉันรู้สึกว่าหลังจากฟื้นขึ้นมา ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก มองปัญหาต่าง  ๆ   

ด้วยเหตุผลมากขึ้น

ราวกับว่าฉันใช้ชีวิตอยู่ในความฝันหนึ่งชาติภพจริง ๆ ตั้งแต่สาวจนแก่ ได้ 

ผ่านเรื่องราวทุกข์สุขมาตลอดช่วงชีวิต จึงรู้สึกปลงอนิจจังราวกับได้เห็นโลกมา 

มากแล้ว

แต่ดูเหมือนคนอื่นจะมองความรู้สึกปลงของฉันว่าเป็นอาการตอบสนองช้า 

ที่ยังไม่เป็นปกติ

สุดท้าย จางจื่อเย่ว์ก็กลับไปกับหลี่เยียน ฉันไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
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ในฝัน แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ฉันสารภาพรักกับเขาก่อนเกิดอุบัติเหตุอีก

ฉันรู้สึกว่าเขาก็รู้ดีอยู่แก่ใจ จึงแกล้งทำเหมือนลืมเรื่องนั้นไปแล้ว เพื่อไม่ให้ 

ฉันวางตัวลำบาก

วันที่...เดือน...ปี...ฝนตกเล็กน้อย

หมอบอกว่าก้อนเลือดที่คั่งอยู่ในสมองของฉันสลายตัวไปมากแล้ว อาการ 

ทรงตัว พักฟื้นอีกสักระยะก็ออกจากโรงพยาบาลได้

ฉันถามหมอว่า คนไข้ที่หมดสติไปนาน ๆ จะฝันถึงอะไรบ้าง

หมอบอกว่าสมองของคนเราละเอียดซับซ้อนมาก ความฝันไม่มีแบบแผน 

ตายตัวและเก็บเป็นสถิติไม่ได้ มีบางคนฝันว่าตัวเองกลายเป็นสัตว์ บางคนฝันถึง 

ชาติก่อนของตัวเองก็มี

ฉันอยากรู้มาก จึงถามหมอว่าฝันเกี่ยวกับอะไรในชาติที่แล้ว

หมอตอบอย่างเสียไม่ได้ว่า “คนไข้คนนั้นฝันว่าตัวเองเป็นสวี่เซียน ที่มี 

ภรรยาเป็นนางพญางูขาวไป๋ซู่เจิน ส่วนเพื่อนสนิทของเขาเป็นหลวงจีนฝาไห่ แล้ว 

เป็นยังไงรู้ไหม เพื่อนของคนไข้คนนั้นก็เป็นชู้กับภรรยาเขาจริง ๆ”

เรื่องนินทาในโรงพยาบาลนี่มีเยอะจริง ๆ  

หมอถามว่าฉันฝันเห็นอะไร แต่ฉันตอบไม่ถูก

ความฝันของฉันเป็นเรื่องราวยาวเหยียด ฉันใช้ชีวิตอยู่ในฝันหนึ่งภพชาติ  

ตายในความฝัน แล้วก็กลับมาฟื้นขึ้นที่นี่

“ก็เหมือนกันนั่นแหละ” หมอไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกอะไร “บางทีตอนที่ 

คุณหมดสติไป วิญญาณอาจไปที่อื่นก็ได้ เอาเป็นว่าตอนนี้คุณก็ฟื้นแล้ว ใช้ชีวิต 

ดี ๆ มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่สุด”

ฉันคิดว่าที่หมอพูดมีเหตุผลมาก แต่ก็รู้สึกว่าคำพูดนั้นแฝงไว้ด้วยการ 

คำนึงถึงผลได้ผลเสียของตัวเองอยู่ไม่น้อย

วันที่...เดือน...ปี...ฝนตกหนัก 

ในที่สุดตอนนี้ฉันก็ได้สัมผัสคอมพิวเตอร์แล้ว เขียนไดอะรี่ได้สะดวก 
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ขึ้นมาก

หลายวันนี้ฉันคิดแต่เรื่องในฝันช่วงที่หมดสติไป ยิ่งคิดก็ยิ่งสนุก ฉันไม่ได้ 

เล่าให้ใครฟัง เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยความระแวดระวัง ราวกับเก็บรักษา 

ปา่ดอกทอ้ทีย่งัไมม่คีนนอกเคยยา่งกรายเขา้ไป แตฉ่นักก็ลวัวา่ตวัเองจะลมืความฝนั 

นี้ไป ดังนั้นจึงลงมือเขียนบันทึกเรื่องราวความฝันนี้ไว้

วันนี้จางจื่อเย่ว์มาเอาเหล็กดามกระดูกออกที่โรงพยาบาล ก็เลยแวะมาเยี่ยม 

ฉันด้วย แล้วยังเอาขนมที่ฉันชอบมาฝากเยอะแยะ 

ฉันบอกว่า ในฝันฉันเป็นคุณหนูสูงศักดิ์ จะว่าไปก็ได้กินแต่ของอร่อย  ๆ   

ทั้งนั้น แต่ฉันก็ยังคิดถึงช็อกโกแลต มันฝรั่งแผ่น แล้วก็คอมพิวเตอร์ ต่อมาฉัน 

ได้แต่งงานกับชายหนุ่มรูปงาม ก็ถือว่าเป็นการชดเชยอะไรบางอย่าง

จางจือ่เยว่ย์ิม้อกีครัง้ ลบูหวัฉนัพลางพดูวา่ “ตอ่ใหไ้มไ่ดอ้ยูใ่นฝนั หมนิหมนิ 

ก็แต่งงานกับผู้ชายดี ๆ สักคนได้”

ฉันคิดว่านี่ก็คือวิธีปฏิเสธความรักที่ฉันได้สารภาพกับเขาไปก่อนหน้านี้

แต่ฉันไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียว กลับรู้สึกโล่งอก เมื่อได้พูดความในใจอย่าง 

ชัดเจนแล้ว ต่อไปจะได้ไม่ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนแบบนั้นอีก

จางจื่อเย่ว์ช่างเป็นคนดีเสียจริง เขาไม่ได้หัวเราะในความใสซื่อไร้เดียงสา 

ของฉัน แถมยังให้กำลังใจฉัน บอกให้ฉันเขียนบันทึกเรื่องราวความฝันให้สำเร็จ

“เขียนเป็นนิยายสิ แล้วพี่จะเอาไปให้เพื่อนที่อยู่สำนักพิมพ์ดู อาจจะได้ 

ตีพิมพ์ก็ได้นะ” เขาพูด “ต่อไปหมินหมินของพี่ก็จะได้เป็นนักเขียนใหญ่แล้ว”

เพราะอยา่งนีเ้อง ในคนืทีฝ่นตกคนืนัน้ ฉนันัง่อยูบ่นเตยีง ขยบัขอ้นิว้ขอ้แขน  

เตรียมลงมือเขียน

จะเริ่มต้นเขียนว่าอย่างไรดีนะ

อืม เริ่มต้นจากตอนที่ลิฟต์ตกลงมาก็แล้วกัน
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การทะลุมิติเวลาของยายเด็กโลลิ๑
 
“การทะลุมิติเวลาต้องเริ่มต้นจากวัยสาวแรกรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ยังเลือดร้อนอีกครั้ง”

ตอนที่ฟื้นขึ้น  หลังจากหมดสติไปเพราะสภาวะไร้น้ำหนัก ฉันรู้สึกว่า 

ตัวเองลอยอยู่กลางอากาศโดยไร้ร่าง

ความรู้สึกนี้ทำให้ฉันหวาดกลัวถึงขีดสุด หรือว่าฉันตายแล้ว!

รอบตัวฉันพร่ามัวไปหมด แล้วก็มีพลังอันอ่อนโยนบางอย่างดึงฉันให้ลอย 

ไปยังที่แห่งหนึ่ง ท่ามกลางความพร่ามัวนั้น ฉันรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นนางฟ้า  

ลอยทะลุชั้นเมฆขึ้นไป ฉันมองไปรอบ  ๆ แต่กลับมองเห็นแค่ตัวเอง จางจื่อเย่ว์ 

จะปลอดภัยหรือเปล่า ฉันไม่รู้เลย

“เซี่ยหฺวายหมิน?” มีเสียงเรียกฉัน

เสียงเรียกนั้นช่างเหมือนกับเสียงครูฝึก ร.ด.๒ ของพวกเรา ฉันขานรับไปด้วย 

ปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติ “มาค่ะ”

แต่เมื่อมองไปรอบ ๆ ก็มีแต่เมฆหมอกหนาทึบ ไม่เห็นเงาคนเลยสักคน

แล้วจู่  ๆ  เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีก แถมยังจงใจพูดลากเสียงว่า “เซี่ยหฺวายหมิน  

๑  มาจากชื่อ  “โลลิตา” (Lolita) นางเอกในนวนิยายเรื่อง Lolita ซึ่งเขียนโดยวลาดิมีร์ นาโบคอฟ  

ตีพิมพ์ครั้งเเรกใน  ค.ศ.  ๑๙๕๕ วรรณกรรมเรื่องนี้กลายเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่อื้อฉาวที่สุดในยุคคริสต์- 

ศตวรรษที่ ๒๐ ต่อมาชื่อ  “โลลิตา”  กลายเป็นคำที่ปรากฏในสมัยนิยม (pop culture) หมายถึงเด็กสาวแรกรุ่น 

อายุระหว่าง ๙ - ๑๔ ปีที่มีความเติบโตทางด้านเพศสัมพันธ์เกินวัย
๒  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทั้งชายและหญิงในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจีนจะต้องเข้ารับการฝึกวิชา 

ทหารทุกคน ส่วนมากมักจะฝึกในช่วงสัปดาห์ต้น ๆ ของการเปิดเรียนภาคแรก
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สมุดบันทึกอายุขัยของเจ้ามีข้อผิดพลาด ที่จริงแล้วชะตาของเจ้ายังไม่ถึงฆาต  

ตอนนี้ข้าจะให้เจ้ามีโอกาสกลับไปมีชีวิตอีกครั้ง เจ้ายินดีหรือไม่”

สมองฉันตื้อไปหมด แต่ก็ถามกลับไปว่า “จางจื่อเย่ว์เป็นยังไงบ้าง แล้ว 

ร่างของฉันสลายไปแล้วรึยัง”

เสียงนั้นตอบว่า “ชาติที่แล้วจางจื่อเย่ว์เป็นอริยสงฆ์ ชะตาวาสนาในชาตินี้ 

ของเขาดียิ่งนัก เจ้ามิต้องเป็นกังวล ส่วนร่างของเจ้านั้นบุบสลายไม่มาก แต่ยัง 

กลับคืนร่างไม่ได้ชั่วคราว”

ตอนที่ได้ยินว่าชาติที่แล้วจางจื่อเย่ว์เป็นพระ ฉันอยากจะหัวเราะออกมา  

แต่พอได้ยินว่าตัวเองกลับไปไม่ได้ก็อยากจะร้องไห้แทน

“แบบนี้ไม่ได้นะคะ ถ้ากลับไปช้า ร่างของฉันก็จะถูกเผา ต่อให้ลุกขึ้นมา 

จากโลงได ้ สภาพก็คงไม่น่าดูเท่าไหร่”

ในที่สุดเสียงนั้นก็พูดขึ้นอย่างหมดความอดทนว่า “นี่แม่นางเซี่ย เจ้าอย่า 

เรื่องมากนักเลย เราจะดูแลร่างของเจ้าไว้ให้ รอจนกว่าเวลาและเงื่อนไขทั้งหลาย 

สุกงอมแล้วค่อยส่งเจ้ากลับไป เจ้าก็หาร่างสักร่างอยู่ ๆ ไปก่อนเถิด ไม่เข้าใจจริง ๆ 

เลยว่ามนุษย์อย่างพวกเจ้าเหตุใดจึงได้ยึดติดกับกายเนื้อถึงเพียงนี้ ข้าไม่มีร่างมา 

แปดพันปีแล้วก็ยังอยู่มาได้ นี่หากมิใช่เพราะเห็นว่าอดีตชาติของเจ้าเคยเป็นแม่ชี 

มาแปดชาติ มีศรัทธาในพระศาสนา วันนี้ข้าคงขี้เกียจหากายเนื้อให้เจ้าอยู่ชั่วคราว”

เป็นแม่ชีตั้งแปดชาติ! ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองศรัทธาในพระพุทธเจ้า 

ขนาดนี้

เสียงนั้นเร่งเร้าขึ้น “รีบตอบมา เจ้ายินดีหรือไม่”

ฉันตกอยู่ในสภาพไม่ต่างจากเจ้าสาวที่ถูกบังคับให้แต่งงานกำลังยืนอยู่หน้า 

แท่นพิธ ี ได้แต่กัดฟันฝืนใจตอบไปทีละคำว่า “ยินดีค่ะ”

ดูเหมือนว่าคนผู้นั้นจะโล่งใจไปเปลาะหนึ่ง แล้วพึมพำว่า “ร่างใหม่ของเจ้า 

เป็นร่างของเซี่ยเจาหฺวา ธิดาคนที่สี่ของราชครูเซี่ยแห่งตงฉี...”

เสียงนั้นค่อย ๆ เบาลงจนหายไป เมฆหมอกที่อยู่รายรอบดูเหมือนจะเบาบาง 

ลง เมื่อฉันมองทะลุชั้นเมฆลงไปก็เห็นตำหนักแห่งหนึ่ง  ไม่รู้ว่าตำหนักนี้เป็น 

ของใคร ช่างสวยงามเป็นระเบียบ มีภูเขาหินจำลอง สระน้ำเล็ก  ๆ เด็กหลายคน 
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กำลังวิ่งเล่นกัน แต่ที่น่าแปลกคือ เด็กพวกนั้นมุ่นมวยกลมสองข้าง สวมเสื้อผ้า 

ยาวกรอมเท้า การแต่งตัวแบบนี้มีแต่ในยุคโบราณเท่านั้น

ฉันสงสัยจึงลอยลงไปตามแรงดึงดูดนั้น เมื่อลงไปใกล้จึงมองเห็นชัดเจนขึ้น 

เด็กสามคนกำลังเขวี้ยงก้อนหินใส่เด็กผู้หญิงที่อายุมากกว่าเล็กน้อย เด็กผู้หญิง 

คนนั้นผมเผ้ายุ่งเหยิง หน้าตามอมแมม ท่าทางหวาดกลัวไม่น้อย นัยน์ตาล่องลอย 

พูดไม่ได้ ได้แต่ส่งเสียง “อือ ๆ อา ๆ” เห็นได้ชัดว่ามีปัญหาทางสมอง

เด็กผู้หญิงถูกรุมปาก้อนหินใส่จนไม่รู้จะหลบไปทางไหน ได้แต่ลนลานปีน 

ขึ้นไปบนภูเขาจำลอง แต่เด็กสามคนนั้นก็ยังไม่ยอมเลิก ตะโกนด่าว่า “ปัญญาอ่อน”  

บ้างละ “ยายโง่” บ้างละ พลางเก็บก้อนหินขว้างใส่เด็กผู้หญิงต่อ

ฉันโมโหจนหลุดปากด่าเด็กพวกนั้นไปว่า “หยุดเดี๋ยวนี้ เด็กบ้าบ้านไหนกัน 

เนี่ย แม่ไม่เคยสั่งเคยสอนเหรอว่าห้ามรังแกคนที่อ่อนแอกว่า”

แต่เด็กสามคนนั้นไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าฉันมีตัวตน เด็กหญิงชุดแดงที่เป็นตัวนำ 

ยุให้เด็กชายตัวสูงปีนขึ้นไปลากเด็กผู้หญิงคนนั้นลงมา

เด็กผู้หญิงที่อยู่บนภูเขาจำลองตกใจกลัวจนร้องเสียงหลง เธอเสียหลัก 

จนตัวโงนเงนแล้วตกจากภูเขาจำลองลงไปในน้ำเสียงดังตูม

เด็กผู้หญิงคนนั้นว่ายน้ำไม่เป็น ตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำได้ไม่นานก็ค่อย  ๆ 

จมหายไป

เด็ก  ๆ  ที่อยู่บนฝั่งตกใจกลัวจนหน้าซีด ต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่ก เพิ่งจะ 

สำนึกได้ว่าคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่

ขณะทีฉ่นักำลงัจะเขา้ไปดดูว้ยความเปน็หว่ง จู ่ๆ กม็พีลงังานบางอยา่งดดูฉนั 

ลงไปในสระน้ำ ฉันตกใจกลัวจนร้องออกมาเสียงดัง หลังจากนั้นก็มีแต่ความมืด  

รู้สึกว่าร่างกายบิดเบี้ยวในชั่วเสี้ยววินาที

ระหว่างที่ฉันถูกพลังงานนี้บิดเสียจนเป็นเกลียวเหมือนขนมต้าหมาฮวา๓ 

ของเมืองเทียนจิน อยู่ดี  ๆ  ก็รู้สึกว่าตัวเองมีร่างกายอีกครั้ง ความเย็นยะเยือก 

ห้อมล้อมตัวฉัน น้ำเย็นเฉียบไหลทะลักเข้าไปในจมูกและปาก สำหรับคนที่โตมา 

๓ ขนมแป้งทอดชนิดหนึ่งของเมืองเทียนจิน มีลักษณะเป็นเส้นบิดเป็นเกลียว
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กับน้ำอย่างฉันย่อมมีความสามารถในการเอาตัวรอดในน้ำ มือและขาของฉัน 

แหวกว่ายตามสัญชาตญาณ พยายามถีบตัวขึ้นไปด้านบน

ในที่สุดก็ว่ายขึ้นไปเหนือผิวน้ำ ฉันอ้าปาก พยายามสูดอากาศเข้าปอด 

ให้มากที่สุด จมน้ำแบบนี้ ไม่รู้ว่ากินขี้ปลากับน้ำสกปรกเข้าไปในท้องมากเท่าไหร่  

แค่คิดก็อยากจะอ้วกแล้ว!

เมื่อได้หายใจเอาอากาศเข้าไปแล้ว ฉันจึงเริ่มรู้สึกเจ็บ

ทั้งตัวของฉันไม่มีส่วนไหนที่ไม่เจ็บ โดยเฉพาะด้านหลังศีรษะที่ไม่รู้ว่าไป 

กระแทกอะไรมา หูก็อื้อ ที่แท้การเกิดใหม่นี่มันทรมานแบบนี้นี่เอง มิน่าล่ะ เด็กที่ 

เกิดมาถึงได้ร้องไห้จ้ากันทุกคน

ฉันใช้แขนและขาทั้งสองข้างตะกายขึ้นฝั่ง นอนแผ่อยู่ที่พื้น หายใจหอบ สภาพ 

ดูไม่ต่างจากลูกหมาตกน้ำ

เมื่อเด็กหญิงชุดแดงเห็นฉันตะกายขึ้นมาได้ก็ถอนหายใจโล่งอก แล้วพูดกับ 

เด็กชายที่อยู่ข้าง  ๆ  ว่า “ดูสิ ยังไม่ตาย แม่ข้าบอกแล้ว คนที่ยิ่งต่ำชั้นก็ยิ่งอยู่ยืด 

มันไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอก”

นี่มันคำพูดต่ำ ๆ ของเด็กบ้านไหนกันเนี่ย

ฉันลุกขึ้นนั่ง จ้องเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาเย็นชา เด็กคนนี้น่าจะอายุ 

แค่แปดเก้าขวบ แต่กลับทำท่าทางเจ้ายศเจ้าอย่างแบบผู้ใหญ่ เชิดคางชี้นิ้วมาที่ฉัน 

และตีสีหน้าเย่อหยิ่ง ฉันจำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเด็กคนนี้เป็นหลานสาวของ 

เจ้าของร่างนี้

“ไม่ตายก็ดีแล้ว ต้าหม่า เสียวหม่า เราไปกันเถอะ เสียอารมณ์จริง  ๆ  

วันนี้”

แล้วในสมองของฉันก็ผุดชื่อหนึ่งขึ้นมา “กัวฝู”

คุณหนู  “กัวฝู”  เชิดหน้าอันสูงศักดิ์ของตัวเองแล้วหันตัวจากไปทันที โดย 

มีสมุนหัวขี้เลื่อยสองคนเดินตามไป

“หยุดเดี๋ยวนี้!” ฉันตะโกนเสียงเย็น ร่างนี้ ร่างที่ถูกวิญญาณของฉันเข้า 

ครอบครองนี้ เสียงของร่างนี้ยังเด็กนัก
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คุณหนู “กัวฝู” หันกลับมาแล้วพูดว่า “เจ้าว่าอะไรนะ”

ฉันยิ้มเย็นชา ตอบว่า “ฉันบอกให้หยุด อะไรกัน แกล้งกันจนหมดสภาพ 

แบบนี ้ แล้วจะสะบัดก้นหนีไปเฉย ๆ งั้นเหรอ”

ยังไม่ทันจบ เด็กทั้งสามคนก็กลัวจนตัวสั่น เด็กหญิงชุดแดงชี้มาที่ฉันพลาง 

พูดว่า “เจ้า...เจ้า เจ้าพูดเป็นประโยคได้แล้วหรือ”

ฉันนึกสนุกขึ้นมา ก็เลยตั้งใจแกล้งต่อ “แบร่!” ฉันส่งเสียงพร้อมกับ 

กางนิ้วมือทั้งห้าออก ขยับนิ้วราวกับกรงเล็บปีศาจ “มิใช่แค่พูดคล่อง ข้ายังเป็น 

ปีศาจแห่งกาฬบรรพต ลงจากเขามาจับเด็กกินเพื่อสะสมพลังฝึกวิชามาร”

จริง  ๆ  แล้วนี่เป็นคำโกหกที่ไม่สมจริงเอาเสียเลย อย่างน้อยก็คงหลอกลูก 

ของพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องฝ่ายแม่ของฉันให้เข้านอนไม่ได้ แต่เด็กสามคนนี้กลับ 

ตกใจกลัวจนร้องกรี๊ดแล้ววิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุน

หลังจากที่พวกเด็ก  ๆ  วิ่งหนีไปแล้ว ฉันก็ยืนเหลียวซ้ายแลขวาอยู่บนลาน 

แห่งนั้นคนเดียว

เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อครู่ไม่ใช่ความฝัน ฉันเข้ามาอยู่ในร่างอีกร่างหนึ่ง 

แล้ว จริง ๆ ร่างนี้เป็นร่างเด็กผู้หญิงที่อายุยังน้อย แถมมีสภาพน่าเวทนาด้วย

ดูจากเสื้อผ้าของเด็กพวกนั้น ดินแดนตงฉีที่ว่านี่ไม่น่าใช่แคว้นฉีตะวันออก 

ในยุคจั้นกั๋ว๔ ที่ฉันรู้จัก 

ฉันสับสนไปหมด เรี่ยวแรงที่ใช้ขู่เด็ก  ๆ  เมื่อครู่มลายหายไป ฉันนั่งลง  

เอามือกุมหัว แม้ว่าจะได้ร่างใหม่แล้ว แต่ต่อไปก็ยังไม่รู้จะทำอย่างไรดี

ตอนนี้ที่นี่เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง เมื่อลมพัดมา ฉันก็หนาวจนตัวสั่น

หลังจากที่เพิ่งจามไปทีหนึ่ง ก็มีเสียงเดินของคนมากมายดังมาจากนอกลาน 

เสียงของเด็กหญิงชุดแดงคนนั้นดังเป็นพิเศษ เธอบอกว่า “ท่านย่า เจวียนเอ๋อร์ 

ไม่ได้พูดผิดนะเจ้าคะ ต้าหม่า เสียวหม่าก็เป็นพยานได้ อาหญิงเล็กถูกปีศาจเข้าสิง 

๔ ยุครณรัฐ (๔๗๕ – ๒๒๑ ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นช่วงประวัติศาสตร์สมัยปลายราชวงศ์โจวตะวันออก 

เป็นยุคที่มีการรบพุ่งแย่งชิงอำนาจกันอย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายแคว้นฉินสามารถรวมอำนาจและสถาปนาราชวงศ์ 

ฉินขึ้นในเวลาต่อมา
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จริง ๆ”

เสียงอ่อนโยนของหญิงวัยกลางคนดังลอยมา “อาหญิงเล็กแค่แหย่พวกเจ้า 

เล่นต่างหากเล่า”

“ไม่ใช ่ ไม่ใช่! เมื่อก่อนอาหญิงเล็กพูดตะกุกตะกัก ไม่เป็นประโยคเลย”

เสียงหญิงสาวคนหนึ่งดังแทรกขึ้นมา “ท่านแม่ เจวียนเอ๋อร์พูดมีเหตุผล  

ปกติน้องเล็กพูดไม่ครบประโยค แต่คราวนี้กลับพูดขู่พวกเด็ก ๆ ได้คล่อง น่าแปลก 

จริง ๆ ยังไงเราเชิญนักพรตมาช่วยดูดีกว่า”

“นักพรตอะไรกัน” ฟูเหรินท่านนั้นพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ “นายท่าน 

รังเกียจเรื่องความเชื่องมงายเป็นที่สุด คนพวกนั้นมาทีไร ก็ทำควันพิษดำโขมง 

เต็มบ้านทุกที”

พวกนางพูดคุยกันพลางเดินเข้ามาในลานบ้าน

คนที่เดินนำหน้ามาเป็นคุณนายวัยสี่สิบเศษ เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดูแล 

ตัวเองเป็นอย่างดี แม้จะอยู่ในวัยสี่สิบแล้ว แต่ก็ยังงามสง่าดุจดอกหมู่ตานแห่ง 

เมืองลั่วหยาง ดูออกเลยว่าสมัยสาว ๆ คงจะงดงามจับใจ ข้าง ๆ นางมีหญิงร่างผอม 

สวมชุดสีเขียวยืนอยู่ อายุประมาณยี่สิบเศษ หน้าตาสะสวย คางเรียวแหลม  

เจ้าเด็กแสบชุดแดงนั่นยืนแอบอิงอยู่กับอ้อมอกของหญิงร่างผอมคนนั้น สองแม่ลูก 

จ้องมาที่ฉันด้วยสายตาชิงชัง นอกจากนี้ยังมีเด็กสาวหน้าตาสวยอีกคน อายุสัก 

สิบหกสิบเจ็ดปี ยืนท่าทางหวาด ๆ อยู่ข้างหลังคุณนายคนนั้น

เมื่อเซี่ยฟูเหรินเห็นฉันก็ร้องเรียก “เสี่ยวหฺวา ไยเจ้าตัวเปียกปอนเช่นนี้เล่า  

ไปทำอะไรมา อวิ๋นเซียงอยู่ไหน ทำไมไม่ดูแลคุณหนูรองให้ดี”

เด็กสาวตัวผอมแกร็นคนหนึ่งรีบวิ่งออกมา “ฟู...ฟูเหรินโปรดอภัยให้บ่าว 

ด้วย บะ...บ่าวมิได้ดูแลคะ...คุณหนูให้ดี บ่าวจะพาคุณหนูปะ...ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า 

เดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ”

เซี่ยฟูเหรินดูเป็นห่วงเป็นใยฉันมาก นางเดินเข้ามาดูฉันพลางพูดว่า “มือ 

ถลอกปอกเปิกไปหมด เจ้าไปทำอะไรมา ทำไมสภาพเหมือนขอทานเช่นนี้”

เจวียนเอ๋อร์ ต้าหม่า เสียวหม่าหัวเราะ “ฮ ิๆ” อยู่ข้างหลัง

ตอนนั้นเองฉันจึงตัดสินใจว่าจะไม่แกล้งทำเป็นคนปัญญาอ่อนอีกต่อไป ใน 
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เมื่อฉันไม่ได้เป็นคนปัญญาอ่อนแล้ว และฉันก็ไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านการแสดงด้วย 

ทุกคนควรคุยให้เข้าใจตรงกันแล้วเริ่มต้นใหม่ อย่างไรเสียก็ดีกว่าหลอกคนอื่น

เมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วฉันจึงกระแอมสองสามที แล้วพยายามพูดด้วย 

น้ำเสียงอ่อนโยนที่สุดว่า “ลูกทำให้ท่านแม่ต้องเป็นกังวลมานานแล้ว”

เซี่ยฟูเหรินตะลึงตาค้าง ตัวสั่นราวกับถูกไฟช็อร์ต อาการเหมือนโดนจี้ 

สกัดจุด หญิงรับใช้รุ่นป้าที่ยืนอยู่ข้างหลังฟูเหรินต่างตัวแข็งทื่อ มีแต่เจวียนเอ๋อร์ 

เท่านั้นที่พูดเสียงดังว่า “เห็นไหม! ข้าบอกแล้วว่าอาหญิงเล็กถูกปีศาจเข้าสิง”

เซี่ยฟูเหรินเห็นโลกมามาก จึงเรียกสติกลับมาได้เป็นคนแรก นางเอ็ด 

หลานสาวว่า “อย่าพูดเหลวไหล!” จากนั้นก็มองมาที่ฉันด้วยความสงสัย

ฉันรีบแต่งเรื่องในใจอย่างรวดเร็ว “เมื่อครู่ลูกพลัดตกจากภูเขาจำลองลงไป 

ในน้ำ ไม่รู้ว่าไปกระแทกถูกอะไรเข้า รู้สึกเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ชัดเจนขึ้นมาทันที ราวกับ 

มีใครเอาม่านที่บังตาอยู่ออกไป แต่เรื่องราวทั้งหลายในอดีตกลับเลือนรางเหมือน 

เมฆหมอกที่บดบังตา ลูกจำอะไรไม่ค่อยได้แล้ว ท่านแม่ ลูกเป็นอะไรหรือเจ้าคะ”

เรื่องที่ฉันแต่งขึ้นฟังดูเหลือเชื่อ  แต่เห็นได้ชัดว่าเซี่ยฟูเหรินเชื่อคำพูด 

ของฉัน ดวงตาทั้งสองของนางมีน้ำตาคลอเบ้าเป็นประกายระยิบระยับเมื่อต้องแสง 

หญิงงามในสมัยโบราณช่างบอบบางนัก หญิงรับใช้รุ่นป้ารีบเข้ามาประคองขณะที่ 

นางร้องไห้

“สวรรค์มีตา ตระกูลเซี่ยของเราเฝ้าหวังมาสิบกว่าปี ในที่สุดเจ้าก็หายป่วย 

แล้ว ตอนที่เจ้ายังเล็ก มีนักพรตเฒ่าพเนจรผู้หนึ่งทำนายว่าสมองของเจ้าจะกลับมา 

เป็นปกติหลังจากอายุสิบหก พวกเราไม่คิดว่าจะเป็นจริง คิดไม่ถึงเลยว่าจะกลาย 

เป็นจริงในวันนี้ สวรรค์คอยคุ้มครองตระกูลเซี่ยแท้  ๆ ต่อไปถ้าแม่ไปเจอท่านปู่ 

ท่านย่าของเจ้าในปรโลก จะได้บอกให้พวกท่านสบายใจได้เสียที”

พอเซี่ยฟูเหรินร้องไห้ ทุกคนต่างพากันร้องไห้ตาม แม้แต่พี่สะใภ้ใหญ่ 

ของฉันยังยกแขนเสื้อขึ้นซับน้ำตา เซี่ยฟูเหรินเช็ดน้ำตาแห่งความยินดี พลางกำชับ 

ให้พ่อบ้านรีบนำเรื่องน่ายินดีนี้ไปแจ้งให้ท่านราชครูกับคุณชายทั้งสองทราบ

นางหันกลับมามองฉันซึ่งยังมีท่าทางมึนงงอยู่ แล้วพูดด้วยน้ำเสียงปรานีว่า  

“เสี่ยวหฺวา เจ้าคงยังจำเรื่องราวไม่ได้มากนัก ไม่ต้องกังวลนะ แม่จะค่อย  ๆ  เล่า 
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ให้เจ้าฟังเอง”

เมื่อเซี่ยฟูเหรินพูดจบ ก็สั่งให้เหล่าสาวใช้พาฉันกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

จวนตระกูลเซี่ยมีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก ฉันเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามเหล่า 

สาวใช้ผ่านลานบ้านที่จัดไว้อย่างงดงามหลายแห่ง จนในที่สุดก็มาถึงลานของเรือน 

ที่อยู่รอบนอก มีป้ายเขียนว่า “เรือนหย่างซิน๕”

ฉันยิ้มออกมา เรือนคุณหนู แต่กลับไม่ใช้ชื่อดอกไม้ใบหญ้ามาตั้งชื่อเรือน  

กลับใช้คำว่า  “หย่างซิน” รู้เลยว่าคนตระกูลเซี่ยคงปวดหัวกับเด็กสาวทึ่มคนนี้ 

ไม่น้อย

ดูเหมือนว่าสาวรับใช้ที่ชื่ออวิ๋นเซียงจะยังปรับตัวกับสภาพที่ฉันกลับมาเป็น 

ปกติไม่ได้ จึงมองฉันด้วยสายตาตกใจระคนสงสัย ฉันยิ้มให้อวิ๋นเซียง แต่นาง 

กลับกลัวจนตัวสั่น ราวกับว่าฉันจะกินนางอย่างนั้นแหละ

“อวิ๋นเซียง เจ้าคงไม่เชื่อคำพูดของเจวียนเอ๋อร์ใช่หรือไม่ที่ว่าข้าเป็นปีศาจน่ะ”

อวิ๋นเซียงส่ายหน้าแรง พลางตอบว่า “คะ...คุณหนูมิใช่ปีศาจ”

“ก่อนหน้านี้ที่พวกเจ้าดูแลรับใช้ข้า คงลำบากไม่น้อย”

อวิ๋นเซียงส่ายหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีกพลางตอบว่า “มะ...ไม่ลำบากเลยเจ้าค่ะ  

ให้คุณหนูกินอิ่ม ร่างกายอบอุ่น ไม่วิ่งเล่นไปไหนไกลก็พอแล้ว” ดูเหมือนว่า 

เด็กคนนี้จะพูดติดอ่างเวลาตกใจกลัว

ฉันยิ้มอย่างอ่อนโยน “เจ้าไม่ต้องกลัวถึงขนาดนี้ ข้าจะไม่ทำให้เจ้าลำบากอีก 

ข้าหายดีแล้ว ต่อไปพวกเจ้าจะไม่ต้องถูกใครมองด้วยสายตารังเกียจอีกแล้ว”

จู่  ๆ  ขอบตาของอวิ๋นเซียงก็แดงก่ำขึ้นมา ดูโล่งใจขึ้นมาก นางถามว่า  

“คุณหนูรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราถูกรังแก”

ยังต้องถามอีกหรือ ขนาดฉันที่เป็นคุณหนูยังถูกพวกเด็กร้ายกาจนั่นไล่ตี 

จนต้องวิ่งหนีรอบบ้าน นับประสาอะไรกับพวกบ่าวรับใช้

ฉันไปอาบน้ำ รู้สึกแสบเมื่อน้ำถูกรอยถลอกเล็ก  ๆ  บนตัว อวิ๋นเซียงเอายา 

๕ แปลตามตัวอักษรว่า “หล่อเลี้ยง/ค้ำชู/บำรุงจิตใจ”
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มาทาให้ ดูจากท่าทีคล่องแคล่วเวลาทายาของนางแล้ว ฉันคงจะเป็นแผลบ่อย 

จนเป็นเรื่องปกติ เมื่อสังเกตดูก็เห็นว่าบนเนื้อตัวของฉันมีรอยแผลเป็นอยู่ไม่น้อย 

ฉันนึกในใจว่าเซี่ยเจาหฺวาคนนี้ช่างน่าสงสารจริง  ๆ ในเมื่อฉันยืมร่างนางมาใช้แล้ว  

อย่างไรเสียก็ต้องดูแลร่างนี้ให้ดี

เมื่อทายาเสร็จ อวิ๋นเซียงหยิบชุดสีเขียวออกมาเปลี่ยนให้ ฉันเพิ่งเข้าใจ 

ก็คราวนี้เองว่าทำไมผู้หญิงในตระกูลใหญ่สมัยโบราณจะต้องมีคนคอยดูแลรับใช้  

ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่น เอาแค่เสื้อผ้าพวกนี้ ต้องพันด้านในสามชั้น ด้านนอกอีก 

สามชั้น พอกำลังดึงชายผ้าฝั่งหนึ่ง ชายผ้าอีกฝั่งก็หลุด ถ้าไม่มีสักคนสองคน 

คอยช่วยคงไม่มีวันใส่เสร็จ

กว่าจะใส่เสื้อผ้าเสร็จก็เหงื่อออกไปทั้งตัว หลังจากนั้นถึงจะได้นั่งลงเพื่อ 

หวีผมแต่งหน้า

เงาสะท้อนในกระจกทองเหลืองเป็นใบหน้าของเด็กสาวบอบบางคนหนึ่ง

อายุสิบห้า? สิบหก? ผอมมาก คิ้วเข้ม ตาโต จมูกโด่ง ริมฝีปากบาง  

สวยแบบธรรมชาติ แต่อายุยังน้อย จึงดูไร้เดียงสา ใบหน้ามีเลือดฝาด แสดงว่า 

ตระกูลเซี่ยไม่ได้ทารุณนางมากนัก

เนื่องจากยังไม่เป็นสาว อวิ๋นเซียงจึงมุ่นมวยให้ฉันสองข้าง ฉันเพิ่งมาอยู่ที่นี่ 

จะค้านก็กระไรอยู่ แค่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนเด็กโบราณในภาพวาดเทศกาลปีใหม่  

ดูมีกลิ่นอายความเป็นบ้านนอกแท้ ๆ 

อวิ๋นเซียงดูออกว่าฉันไม่พอใจจึงอธิบายว่า “ถึงคุณหนูจะอายุครบสิบหก 

แล้ว แต่ก่อนหน้านี้คุณหนูยังไม่หายป่วย จึงยังไม่ได้ทำพิธีปักปิ่น๖”

“แล้วเจ้าอายุเท่าใด” ฉันถามอวิ๋นเซียง

“บ่าวโตกว่าคุณหนูปีกว่าเจ้าค่ะ” ใบหน้าของอวิ๋นเซียงก็ยังดูเด็กอยู่

๖ พิธีที่จัดให้เด็กหญิงเมื่ออายุครบ ๑๕ ปี ในพิธีจะมีการเกล้าผมขึ้นแล้วปักปิ่นให้เพื่อแสดงถึงสถานะ 

ที่เปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นหญิงสาว
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เมื่อฉันไปพบเซี่ยฟูเหรินในชุดที่เรียบร้อย นางดีอกดีใจมาก ดึงมือฉันไว้พลาง 

บอกว่า “เสี่ยวหฺวาราวกับไปแปลงโฉมมา เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย”

พี่สะใภ้ใหญ่ซึ่งอยู่ข้าง  ๆ  เออออตาม “ใช่แล้ว นี่ข้าเพิ่งสังเกตว่าเสี่ยวหฺวา 

สะสวยถึงเพียงนี้”

เด็กสาวขี้อายที่อยู่ข้างตัวเธอชื่อว่าไป๋เยี่ยนร์ เป็นหลานสาวฝ่ายพี่น้องผู้หญิง 

ของเซี่ยฟูเหริน หมั้นหมายกับคุณชายรองตระกูลเซี่ยตั้งแต่ยังเล็ก แม่ของนาง 

เพิ่งเสียไป จึงมาอาศัยอยู่ที่บ้านตระกูลเซี่ย รอให้พ้นช่วงไว้ทุกข์จึงค่อยแต่งงาน 

กับคุณชายรอง

เด็กสาวขี้อายเหมือนหอยทาก เพียงต้องลมหรือหญ้าไหวก็รีบหดตัวเข้าไป 

หลบในเปลือกทันที

เซี่ยฟูเหรินดึงฉันไปนั่งข้าง ๆ จากนั้นจึงเริ่มเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟัง

ตอนนี้ฉันเปลี่ยนจากเซี่ยหฺวายหมินเป็นเซี่ยเจาหฺวา เปลี่ยนจากนักศึกษา 

แพทย์แผนจีนปีสามมาเป็นคุณหนูแห่งตระกูลสูงศักดิ์ อายุแค่สิบหกปี และรอวัน 

ที่จะต้องออกเรือน

เซี่ยฟูเหรินเกิดในตระกูลใหญ่ บิดาของนางคือตงหว่านจวิ้นหวัง๗ น้าหญิง 

ของนางคือเต๋อฮุ่ยเซี่ยนจู่๘ และยังมีพี่สาวผู้เลอโฉมแต่อาภัพอีกคนเป็นกุ้ยเฟย๙ 

ในองค์หวงตี้

เซี่ยเจาหฺวาเป็นบุตรสาวคนเล็กของเซี่ยฟูเหริน ดังนั้นจึงได้รับความรัก 

ความเอาใจใส่เป็นพิเศษตั้งแต่เกิด แต่พอนางอายุได้สองขวบ คนในบ้านก็เริ่ม 

สังเกตว่าสมองของนางมีปัญหา นางเป็นปัญญาอ่อนแต่กำเนิด ตระกูลเซี่ยพยายาม 

หาหนทางรักษาทุกวิถีทาง แต่ก็ไร้ผล จึงได้แต่คอยดูแลนางและเลี้ยงดูไปจน 

แก่เฒ่า

๗ “หวัง”  หรือ “อ๋อง” คือตำแหน่งที่พระราชทานให้แก่พระญาติ ขุนนางที่มีคุณูปการต่อราชสำนัก และ 

ประมุขของดินแดนใต้อาณัติ
๘ “เซี่ยนจู่” เป็นพระยศขององค์หญิงในสมัยโบราณของจีน ต่อมาใช้เป็นยศของบุตรีของหวังผู้ครอง 

แคว้นต่าง ๆ ด้วย
๙ หนึ่งในตำแหน่งพระสนมระดับสูงของจักรพรรดิ
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คิดไม่ถึงเลยว่าจู่ ๆ เซี่ยเจาหฺวาจะหายจากอาการป่วยเอง

ระหว่างที่เล่าเรื่องต่าง  ๆ  อยู่นั้น จู่  ๆ  ก็มีกลิ่นหอมโชยมา กลิ่นนั้นเหมือนดอก 

กล้วยไม้และดอกมะลิ ฉันเงยหน้าขึ้นด้วยความแปลกใจ

เซี่ยฟูเหรินยิ้มพลางเอ่ยว่า “เคอเอ๋อร์นั่นเอง เคอเอ๋อร์ รีบมาดูน้องสิ”

เมื่อเด็กสาวสวมชุดผ้าไหมเนื้อบางสีม่วงคนหนึ่งค่อย  ๆ  เยื้องกรายเข้ามา 

ในห้องโถง ภายในห้องราวกับมีลำแสงส่องสว่าง

พอฉันเห็นหน้าตาของนาง บทกวีน้ำเน่าบทหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในสมองทันที  

‘แม้นไม่พบบนเขาในภพเซียน ย่อมได้ยลที่หอหยกใต้จันทรา’ ทักษะการเขียน 

เรียงความของฉันแย่มาก ไม่รู้จะบรรยายอย่างไร แต่สัญชาตญาณบอกว่า แม่นาง 

คนนีส้วยราวกบัเซยีนสาวตกสวรรค์ หากจะใชค้ำคณุศพัทอ์ืน่อกีมากมายมาบรรยาย 

ความงามของนางก็คงไม่เกินเลย

เซี่ยฟูเหรินเอ่ยว่า “พวกเจ้าสองพี่น้องไม่ค่อยได้พบกัน เจ้าคงจำพี่สาวไม่ได้ 

นี่คือเจาเคอ พี่สาวใหญ่ของเจ้า”

ดวงตาที่ดูชุ่มฉ่ำราวน้ำพุธรรมชาติของเซี่ยเจาเคอมองมาที่ฉัน นัยน์ตา 

เป็นประกาย เสียงของนางไพเราะยิ่ง ราวกับเสียงนกขมิ้นที่บินออกจากหุบเขา 

“เสี่ยวหฺวา เจ้าหายป่วยแล้ว ช่างดีจริง ๆ” 

คำพดูธรรมดา  ๆประโยคหนึง่ ประกอบกบัสหีนา้ทา่ทางทีง่ามจบัใจคน ทำให ้

ฉันตื้นตันราวกับสอบผ่านภาษาอังกฤษระดับสี่และระดับหกของระดับอุดมศึกษา๑๐  

มนิา่ละ่ ผูก้ำกบัถงึไดช้อบเลอืกหนุม่หลอ่สาวสวยมาแสดงละคร กต็อ้งยอมรบัละวา่ 

บางครั้งรูปลักษณ์อันงดงามย่อมมีพลังเหนือกว่าคำพูดนับหมื่นพัน

พี่สะใภ้ใหญ่ซึ่งอยู่ข้าง  ๆ  อธิบายเสริมราวกับทำเชิงอรรถว่า “คราวนี้เจาเคอ 

ก็ไม่เหงาแล้ว ในที่สุดก็มีเพื่อนคุยเสียที”

เซี่ยเจาเคอเบ้ปากเล็กน้อย ทำทีไม่ใส่ใจนาง แม่นางคนนี้เข้าถึงยากและ 

๑๐ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาของจีน ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทุกคน 

จะต้องเข้าสอบก่อนจบการศึกษา โดยข้อสอบจะเป็นแบบทดสอบกลางจากกระทรวงศึกษาธิการ
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ดูเย่อหยิ่งราวกับนางพญา แต่ก็เข้าใจได้อยู่ว่า เกิดมาสวยขนาดนี้ ย่อมมีสิทธิ์ 

หยิ่งได้

จากนั้นเซี่ยฟูเหรินพาฉันไปหาพ่อกับพี่ชาย

ราชครูเซี่ยอายุราวห้าสิบปี ปอยผมข้างหูทั้งสองข้างมีสีขาวราวหิมะ รูปหน้า 

เรียวหล่อเหลา สายตาเย็นชาตามแบบฉบับบัณฑิตผู้ทรงคุณธรรมในสมัยโบราณ  

เมื่อรู้ว่าจู่  ๆ  ลูกสาวที่มีปัญหาทางสมองอย่างฉันหายป่วย เขาก็ไม่ได้มีท่าทีตื่นเต้น 

ยินดีอะไร เพียงแต่กำชับด้วยน้ำเสียงเรียบ  ๆ ให้ฉันดูแลสุขภาพให้ดีและให้กตัญญู 

ต่อท่านแม่

ฉันยังมีพี่ชายอีกสองคน พี่ชายคนโตคือเซี่ยเจาอวี๋ รูปร่างหน้าตาหล่อเหลา 

เท่าที่รู้ เขาเป็นศิลปินอักษรศิลป์ชื่อก้องตั้งแต่อายุยังน้อย เขาเอ็นดูฉันมาก ลูบหัว 

ฉันพลางพูดว่า “เสี่ยวหฺวาหายดีแล้ว คราวนี้บ้านเราจะได้มีความสุขกันเต็มที่ 

เสียที” 

พีช่ายคนรองของฉนัคอืเซีย่เจาองิ ครัง้นีฉ้นัไมไ่ดเ้จอเขา เทา่ทีรู่ม้า หนุม่หลอ่ 

คนนี้ชอบเที่ยวสำมะเลเทเมา ใช้เงินเป็นเบี้ยไปเอาใจหญิงงาม และมักทำให้ราชครู 

เซี่ยโมโหเสียเกือบลมจับ ต่อมากว่าจะจัดการให้หมั้นหมายได้ก็ทุลักทุเลพอดู ว่าที่ 

พี่สะใภ้รองผู้ขี้ตื่นขี้อายของฉันก็เอาพี่รองไม่อยู่ พี่รองยังเจ้าชู้และก่อเรื่องไม่เว้น 

แต่ละวันเหมือนเดิม เขาเข้าออกย่านหอนางโลมเป็นว่าเล่น แถมยังไปหาเพื่อน 

นอกบ้านเป็นกิจวัตร ไปทีก็หายไปครึ่งค่อนปี

เรื่องพวกนี้ฉันมาได้ยินจากบ่าวรับใช้ทีหลัง เซี่ยฟูเหรินย่อมไม่เล่าให้ลูกสาว 

ที่รอออกเรือนอย่างฉันฟังแน่นอน แค่บอกสั้น ๆ ว่าพี่รองไปทำธุระข้างนอก

บุตรธิดาทั้งสี่ของตระกูลเซี่ยล้วนเกิดจากเซี่ยฟูเหริน ทุกคนหน้าตาดี  

โดยเฉพาะพี่สาวของฉัน นางมีหน้าตาสะสวยถอดแบบแม่มาไม่ผิดเพี้ยน ตระกูล 

เซี่ยตั้งใจจะส่งเซี่ยเจาเคอเข้าวัง

เรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันของเหล่าสาวใช้ อวิ๋นเซียงบอกว่า “หลังจากที่ 

องค์ไท่จื่อ๑๑  สิ้นพระชนม์ พระพลานามัยของหวงตี้ก็ไม่สู้ดีนัก ได้ยินว่าปีนี้ทรง 

๑๑ เรียกตำแหน่งองค์รัชทายาท
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ประชวรหนกั เดมิทนีายทา่นกบัฟเูหรนิจะสง่คณุหนใูหญเ่ขา้วงั แตต่อ่มากเ็ปลีย่นใจ  

คิดว่าให้คุณหนูแต่งให้องค์ชายที่เหมาะสมสักองค์ก็ได้”

ช่างน่าสงสารเสียจริง เกิดมาสวย แต่กลับต้องกลายเป็นสินค้าชิ้นหนึ่ง  

ถูกพ่อและพี่ชายส่งไปเป็นบรรณาการ เพื่อแลกมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง 

และอำนาจ

ฉันคิดถึงตัวเองขึ้นมาจึงถามว่า “แล้วข้าเล่า”

อวิ๋นเซียงตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยว่า “เรื่องที่คุณหนูมีอาการผิดปกติ 

รู้กันทั่วทุกตรอกซอกซอยตั้งแต่หลายปีก่อน คนทั้งหลายต่างก็...ดังนั้นจึงไม่มา...”

แต่ฉันกลับดีใจมาก คนอื่นกลัวว่าจะได้แต่งงานกับคนปัญญาอ่อน แต่ฉัน 

ไม่เห็นจะสนใจเรื่องแต่งงานเลย

ฉันลุกขึ้นจากเตียง ถามอวิ๋นเซียงทั้งที่ยังห่อตัวอยู่ในผ้าห่มว่า “เจ้าอยาก 

ตะลอนขึ้นเหนือล่องใต้ ออกไปดูโลกภายนอกบ้างหรือไม่”

อวิ๋นเซียงตอบอย่างงงงันว่า “คุณหนูรอง ผู้หญิงเราควรอยู่กับเหย้าเฝ้ากับ 

เรือน จะออกไปนอกบ้านตามใจชอบไม่ได้เจ้าค่ะ”

ฉนัไมรู่ว้า่จะทำอยา่งไรกบัอวิน๋เซยีงดี จงึพดูตอ่วา่ “เจา้เพยีงบอกมาวา่อยาก 

หรือไม่อยากออกไปชมภูเขาแม่น้ำที่นักเล่านิทานพูดถึง ไปดูสถานที่ที่เคยเป็น 

สมรภูมิรบของเหล่าวีรบุรุษสงคราม เปิดรับการปลูกฝังแนวคิดรักชาติ เพิ่มพูน 

ความรู้ให้ตัวเองเพื่อร่วมสร้างคนรุ่นหลังให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป”

อวิ๋นเซียงฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง คิดอยู่นาน แล้วจึงเอ่ยเสียงเบาว่า  

“อยากเจ้าค่ะ”

ฉันพูดด้วยความดีใจว่า “ข้าสัญญา รอให้ข้าเป็นอิสระ ข้าจะท่องเที่ยวไป 

ให้ทั่วสุดหล้าฟ้าเขียว เจ้ายินดีจะไปกับข้าหรือไม่”

อวิ๋นเซียงรีบพยักหน้ารับ “คุณหนูไปที่ใด บ่าวก็ไปด้วยเจ้าค่ะ”

ฉันล้มตัวลงนอนบนเตียงด้วยความสบายใจ อย่างไรเสีย เซียนท่านนั้น 

ก็บอกว่าฉันยังกลับเข้าร่างเดิมไม่ได ้ ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ชีวิตสบาย ๆ ไปสักช่วงก็แล้วกัน  

ถือว่าเป็นการพักร้อน 

คืนแรกที่ทะลุมิติเวลามายังตระกูลเซี่ยแห่งตงฉี ฉันนอนหลับสนิท ในฝัน  
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จางจื่อเย่ว์ถือช่อกุหลาบในมือ พูดกับฉันจากส่วนลึกของหัวใจว่า “หมินหมิน  

แต่งงานกับพี่นะ” 

ฉันตอบรับว่า “หนูยินดีค่ะ หนูยินดี” แล้วโผเข้ากอดเขาด้วยความดีใจ

จรงิ ๆ แลว้ การทีค่นยคุปจัจบุนัทะลมุติไิปอยูใ่นสมยัโบราณนัน้ไมไ่ดม้ชีวีติสวยงาม 

โรแมนติกเหมือนในบทกวี

อย่างแรกคือความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตหลาย  ๆ  อย่าง เช่น ไม่มีไฟฟ้า  

ไม่มีชักโครก ไม่มีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างสุดท้ายที่ทำให้รู้สึกไม่สะดวก 

เอามาก ๆ สำหรับเด็กมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ขาดไปเหมือนขาดใจแท้ ๆ 

และอีกอย่างที่ทรมานกว่าการฆ่ากันให้ตายก็คือ การต้องทนอยู่อย่างทรมาน 

เหมือนถูกขัง

สำหรับผู้หญิงยุคปัจจุบันแล้ว การใช้ชีวิตอยู่แต่ในเรือนชั้นในแบบสมัย 

โบราณก็เหมือนกับการถูกจองจำ พอฟ้าสางต้องตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัว เสร็จ 

แล้วไปทักทายพ่อแม่ที่เรือนของพวกท่าน จากนั้นพอกินข้าวเช้าเสร็จก็กลับไปที่ 

ห้องของตัวเอง ถ้าไม่อ่านหนังสือก็เล่นเครื่องดนตรี หรือไม่ก็ปักผ้าเป็นลาย 

นกยวนยาง๑๒ สรุปก็คือ ถ้าไม่เกิดไฟไหม้ พายุไต้ฝุ่นเข้า แผ่นดินไหว คลื่น 

สึนามิ หรือภัยร้ายแรงอื่น  ๆ ก็ไม่สามารถก้าวออกจากประตูบ้านได้แม้แต่เพียง 

ก้าวเดียว

สองสามวันแรก เซี่ยฟูเหรินกับคนอื่น ๆ  ยังตื่นเต้นที่ฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่  

จึงคอยแวะมาหาและพูดคุยด้วย ฉันจึงพลอยได้เข้าใจโลกยุคนั้นจากพวกเขา 

ไปด้วย พอผ่านไปนานวันเข้า ความรู้สึกแปลกใหม่ของสมาชิกหญิงในครอบครัว 

ก็จืดจางลง เซี่ยฟูเหรินกลับไปคัดลอกบทสวดมนต์ที่ศาลบรรพชนเล็ก ส่วน 

พี่สะใภ้ใหญ่ก็ทำธุระของตัวเอง

ฉันเบื่อมาก ในเรือนหย่างซินแห่งนี้ไม่มีอะไรให้ทำฆ่าเวลาเลย ฉันจึงไปหา 

พี่เจาเคอตามคำแนะนำของอวิ๋นเซียง

๑๒ เป็ดแมนดาริน เป็นนกในวงศ์นกเป็ดน้ำ
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เซี่ยเจาเคอพักอยู่ที่เรือนไจเย่ว์๑๓ ลักษณะของเรือนนี้เหมือนดวงจันทร์ 

สมชื่อ ส่วนนางก็เหมือนกับดวงจันทร์ส่องสกาวบนฟ้า ต่อไปภายหน้าไม่รู้ว่าใคร 

จะเป็นผู้เก็บไปเชยชม

เรือนไจเย่ว์ใหญ่กว่าเรือนหย่างซินที่ฉันอยู่เล็กน้อย แต่งดงามกว่ามาก  

ฉันยังไม่ทันเดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงไพเราะของเครื่องสายและเครื่องเป่า ที่แท้ 

ตระกูลเซี่ยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนดนตรีและการร่ายรำให้เซี่ยเจาเคอ

เมื่อเป่าผิงสาวใช้ของเซี่ยเจาเคอเห็นฉันก็เดินย่องออกมาแจ้งว่า “คุณหนู 

รอง คุณหนูใหญ่ยังต้องฝึกซ้อมอีกสักพักถึงจะพักได้เจ้าค่ะ”

“นางต้องฝึกซ้อมทุกวันหรือ”

“คุณหนูใหญ่ไม่ได้สบายเลยเจ้าค่ะ  ต้องเรียนรู้บทกวี ประวัติศาสตร์  

คัมภีร์ ทั้งยังต้องฝึกพิณ หมากล้อม อักษรศิลป์ และการวาดภาพ๑๔ นอกจากนี้ 

ยังต้องฝึกทำอาหารและการเย็บปักถักร้อย ขาดตกบกพร่องไม่ได้สักอย่างเลย 

เจ้าค่ะ”

ฉันเข้าใจผิดเสียแล้ว  ที่ผ่านมาฉันคิดว่า  “เวิร์กกิ้งวูแมน”  ยุคปัจจุบัน 

ลำบากลำบนที่สุด เพราะไหนจะต้องทำงานหาเงิน ทำอาหาร สู้กับพวกอันธพาล  

แม้แต่หลอดไฟก็ยังต้องเปลี่ยนเอง คิดไม่ถึงว่าการเป็นกุลสตรีผู้เพียบพร้อม 

ในสมัยโบราณก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องรอบรู้ศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง  ๆ ซ้ำยัง 

ต้องฝึกฝนไว้เพื่อปรนนิบัติชายที่ไม่รู้จักหน้าค่าตาเสียด้วยซ้ำ

เซี่ยเจาเคอกำลังฝึกพิณ วันนี้นางสวมชุดกระโปรงยาวสีขาวราวหิมะ  

เกล้าผมขึ้น เผยให้เห็นลำคอขาวเรียวระหง รูปร่างหน้าตามีส่วนคล้ายคิมฮีซอน 

นักแสดงสาวในหนังเรื่อง เสินฮว่า ๑๕ นางสวยอ่อนโยนราวกับดอกบัวตูมสีขาว

แม่ผู้ให้กำเนิดก็คนเดียวกัน แต่ทำไมถึงได้ต่างกันราวฟ้ากับดิน พี่สาวสวย 

ดั่งเทพเซียนบนสวรรค์ แต่น้องสาวกลับสวยแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ 

๑๓ เเปลตามตัวอักษรว่า “เก็บจันทร์”
๑๔ ศิลปะสี่แขนงที่ปัญญาชนควรฝึกฝนให้ชำนาญตามแนวคิดขงจื่อ
๑๕ ภาพยนตร์เรื่อง The Myth (ชื่อไทย : ดาบทะลุฟ้า ฟัดทะลุเวลา) ออกฉายใน ค.ศ. ๒๐๐๕ กำกับ 

การแสดงโดย ถังจี้หลี ่ นำแสดงโดย เฉินหลง คิมฮีซอน และเหลียงเจียฮุย
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ฉันเห็นเซี่ยเจาเคอตั้งอกตั้งใจฝึกซ้อม ไม่อยากรบกวน จึงกลับออกมา 

พร้อมกับอวิ๋นเซียง

ฉันถามอวิ๋นเซียงว่า “จะหาหนังสืออ่านได้จากที่ใด”

อวิ๋นเซียงมองฉันราวกับเห็นตัวประหลาด

“ทำไมหรือ”

“คะ...คุณหนูอ่านหนังสือออกตั้งแต่เมื่อใดเจ้าคะ”

ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเซี่ยเจาหฺวาไม่เต็มเต็งอยู่สิบกว่าป ี แน่นอนว่านางต้องไม่รู ้

หนังสือ จึงต้องกุเรื่องขึ้นมาอีก โดยใช้เรื่องเจ้าเรื่องผีเป็นข้ออ้างว่า “คงเป็นเพราะ 

สวรรค์เวทนาข้า จึงคืนสติปัญญาให้ข้าด้วย เพื่อชดเชยสิ่งที่ผ่านมากระมัง”

อวิ๋นเซียงหลอกง่ายจริง ๆ นางเชื่อทันที จากนั้นก็พาฉันไปที่หอหนังสือของ 

จวนตระกูลเซี่ย

ตระกูลเซี่ยเป็นตระกูลปราชญ์แท้ ๆ พวกเขาเก็บรักษาหนังสือไว้มากมาย จัดเรียง 

แยกหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ บนชั้นหนังสือไม่มีฝุ่นจับแม้แต่น้อย ทั้งยัง 

จุดเครื่องหอมกันแมลงกินหนังสือด้วย

ฉันให้อวิ๋นเซียงออกไปแล้วเดินดูหนังสือเล่นตามลำพัง ผ่านไปครู่เดียว 

ก็เจอหนังสือ  บันทึกภูเขาและแม่น้ำของต้าฉี ฉันนั่งขัดสมาธิบนพื้นไม้กระดาน  

แล้วอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยความสนใจ

ในยุคนี้ใต้หล้าแบ่งเป็นสี่เขตแดน แคว้นฉีตั้งอยู่แดนตะวันออก ดังนั้น 

ท่านเซียนนิรนามผู้สูงศักดิ์จึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า “ตงฉี” ทิศตะวันออกของตงฉี 

ติดทะเลเสวียนไห่ ทิศเหนือติดแคว้นเหลียว ทิศตะวันตกติดแคว้นฉิน ไกล 

ออกไปทางทิศตะวันตกยังมีแคว้นหลีซึ่งไม่มีพรมแดนติดต่อกัน ที่นั่นคือดินแดน 

อันห่างไกลที่ดำรงอยู่ในเวลาเดียวกัน

ทั้งสี่แคว้นนี้มีแม่น้ำหงเหอไหลผ่าน เมื่อแม่น้ำหงเหอไหลเข้าสู่อาณาเขต 

ของตงฉีก็จะเรียกว่าแม่น้ำปี้ลั่วเจียง ทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำหงเหองดงามราว 

ภาพวาด จึงมีสถานที่ท่องเที่ยว พักฟื้น ฮันนีมูน รวมถึงสถานที่พบปะชุมนุม 

ชั้นสูงอยู่นับไม่ถ้วน แคว้นตงฉีเลื่องลือด้านศิลปวิทยาการ ในช่วงพันปีที่ผ่านมา 
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มีนักประพันธ์รุ่นหนุ่มสาวที่โดดเด่นมากมาย มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เทคโน- 

โลยีอันยิ่งใหญ่นับไม่ถ้วน คงจะเป็นเพราะตงฉีอยู่ติดทะเล ผู้คนกินปลากันมาก  

สมองก็เลยดี

ภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดของตงฉีคือแคว้นเหลียวทางตอนเหนือ ทั้งสอง 

แคว้นต่อสู้แย่งชิงดินแดนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แม้ว่าหวงตี้องค์ก่อนจะส่ง 

องค์หญิงไปอภิเษกสมรสกับหวงตี้แคว้นเหลียว แต่การอภิเษกสมรสนี้กลับไม่เป็น 

ประโยชน์มากนัก จนถึงทุกวันนี้ ทั้งสองแคว้นก็ยังกระทบกระทั่งกันอยู่เนือง ๆ  

ฉันรู้มาจากอวิ๋นเซียงว่า หวงตี้พระพลานามัยไม่ค่อยแข็งแรง ไท่จื่อ 

ก็สิ้นพระชนม์ ท่านพ่อของฉันเป็นราชครูผู้เป็นพระอาจารย์ขององค์ไท่จื่อ เมื่อ 

ไท่จื่อสิ้นพระชนม์ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านพ่อกำลังทำอะไรอยู่บ้าง ที่จริงแล้ว หากดูจาก 

สภาพของตระกูลเซี่ยก็ไม่ต่างจากตระกูลในวงสังคมชั้นสูงทั่วไป ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ 

การแก่งแย่งชิงดีภายในราชสำนักมากนัก 

ส่วนฉันก็พักผ่อนอยู่ในสถานที่อันเงียบสงบและปลอดภัยแห่งนี้ รอจน 

กว่าจะถึงวันที่เซียนนิรนามท่านนั้นส่งฉันกลับร่างเดิม

“นั่นใคร” มีเสียงถามดังมาจากข้างหลังฉัน

ฉันตกใจ รีบหันไปมอง

ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งย้อนแสง เขาสวมชุดบัณฑิตสีเขียวอ่อน 

ตัวยาวหลวมโคร่ง แสงแดดที่สาดส่องทำให้เห็นร่างสูงโปร่งของเขา

“เจ้าเป็นใคร” เขาถามขึ้นอีก

ฉันยืนขึ้นแล้วตอบว่า “ข้าคือเซี่ยเจาหฺวา”

“เจ้าคือคุณหนูรองตระกูลเซี่ยหรือ”

ฉันพยักหน้า

เขาเดินเข้ามา ประสานมือคำนับฉันพลางพูดว่า “ข้าน้อยซ่งจื่อจิ้ง รบกวน 

คุณหนูรองเสียแล้ว โปรดอภัย”

อ้อ ชื่อนี้ฉันเคยได้ยิน ตระกูลเซี่ยเชิญเขามาเป็นครูสอน “กัวฝู” กับต้าหม่า 

เสียวหม่าที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของนาง อวิ๋นเซียงเคยพูดถึงเขาให้ฉันฟังด้วยนัยน์ตา 
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หยาดเยิ้ม

ซ่งจื่อจิ้งยืดตัวขึ้น แต่ยังคงก้มมองอยู่ ราวกับว่าบนหน้าฉันมีอะไรแปลก 

ประหลาด 

ฉันรู้สึกสงสัยมาก จึงแอบมองเขาเช่นกัน

ซ่งจื่อจิ้งอายุยี่สิบเศษ ผิวขาว คิ้วเรียวยาวได้รูป หางตาชี้ขึ้นเล็กน้อย  

จมูกโด่ง ริมฝีปากอิ่ม ช่างสมกับเป็นบัณฑิตรูปงามผู้สุภาพอ่อนโยน แม้จะถูกฉัน 

จ้องมองอย่างเสียมารยาท แต่เขาก็ยังคงดูสงบนิ่ง สุขุมลุ่มลึกสมเป็นปราชญ์

ฉันยิ้มพลางพูดว่า “อาจารย์ซ่งมาสอนหนังสือให้หลานข้า คงลำบากไม่น้อย 

เวลานี้สอนเสร็จแล้วหรือ”

ซ่งจื่อจิ้งค้อมตัวพลางตอบว่า “ขอรับ ข้ามาหาหนังสืออ่าน”

“ถ้าเช่นนั้นก็ช่างบังเอิญ ข้าก็มาหาหนังสืออ่านเช่นกัน แต่ยังไม่รู้ว่าหนังสือ 

จัดเรียงอย่างไร มิทราบว่าอาจารย์ซ่งพอจะรู้ไหมว่าหนังสือตำนานต่าง ๆ อยู่ที่ใด”

“อะไรนะ” เขาเงยหน้าขึ้นมองฉันด้วยสีหน้าไม่เข้าใจ

ฉันรีบเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่า “ไม่อย่างนั้นก็เป็นพวกบันทึกเรื่องแปลกพิสดาร  

หรือบันทึกเกี่ยวกับเซียนหรือภูตผีก็ได้”

ซ่งจื่อจิ้งยังคงมองฉันด้วยสายตาแปลก  ๆ ฉันจึงนึกขึ้นได้ว่า ผู้หญิงสมัย 

โบราณ ถ้าไม่แอบอ่านเรื่อง  เก๋งดอกหมู่ตาน  ๑๖ ก็ท่อง  ตำนานอิสตรี  ๑๗ ดูเหมือนว่า 

การอ่านเรื่องพิสดารพันลึกจะเป็นสิ่งที่ฉันไม่ควรทำ

ทว่าซ่งจื่อจิ้งเพียงจ้องมองฉันเช่นเดิม จากนั้นจึงก้มหน้าลงอีกครั้ง แล้ว 

ผายมือพลางเอ่ยว่า “คุณหนูรองเชิญทางนี้”

เขารูปร่างสูงโปร่ง ท่วงท่างามสง่า เมื่อลมพัดมาได้กลิ่นหอมจาง  ๆ  เหมือน 

กลิ่นใบชาจากตัวเขา

๑๖ หมู่ตานถิง เป็นงานเขียนสำคัญของทังเสียนจู่ นักเขียนบทละครชื่อดังสมัยราชวงศ์หมิง ประพันธ์ 

ขึ้นใน ค.ศ. ๑๕๙๘ เป็นเรื่องราวความรักของคุณหนูตู้ลี่เหนียงกับบัณฑิตหนุ่มหลิ่วเมิ่งเหมย
๑๗  เลี่ยหนี่ว์จ้วน เป็นผลงานของหลิวเซี่ยง ปราชญ์สำนักขงจื่อในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เป็น 

เรื่องราวการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีจีนในสมัยโบราณ
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เขาพาฉันขึ้นไปข้างบน ชั้นบนเล็กกว่าชั้นล่างเล็กน้อย มีแสงส่องสว่าง  

รอบ ๆ มีชั้นหนังสือที่ค่อนข้างเตี้ยวางอยู่ ตรงบริเวณที่ไม่โดดเด่นสะดุดตามุมหนึ่ง 

มีหนังสือจำพวกบันทึกเรื่องแปลกพิสดารและบทละครวางเรียงรายอยู่

ฉันเลือกหนังสือมาสองสามเล่มด้วยความดีใจ กอดหนังสือไว้ในอ้อมอก  

แล้วผงกหัวให้เขาเพื่อแสดงความขอบคุณ เขายิ้มตอบตามมารยาท พลางพูดว่า  

“คุณหนูรองมิต้องเกรงใจ”

ฉันวิ่งลงบันไดเสียงดังตึงตัง จู่  ๆ  ก็หยุดยืน แหงนหน้าขึ้นมองเขาพลาง 

ถามว่า “ข้าไปฟังอาจารย์สอนหนังสือได้หรือไม่”

ซ่งจื่อจิ้งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่า “ได้แน่นอน”

ฉันตอบกลับว่า “ถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ข้าจะไปฟัง”

เมื่ออวิ๋นเซียงรู้ว่าฉันพบกับซ่งจื่อจิ้งมา นางก็เขินหน้าแดง

ฉันยิ้มแล้วพูดว่า “อาจารย์ซ่งเป็นผู้มีความรู้และงามสง่า ข้าแปลกใจจริงว่า 

เหตุใดเขาจึงไม่เข้าสอบขุนนาง แต่กลับมาสอนหนังสือเด็ก ๆ”

อวิ๋นเซียงผู้นี้มีคุณสมบัติที่จะทำงานสืบราชการลับได้  นางบอกฉันว่า  

“ที่จริงแล้วซ่งจื่อจิ้งเป็นบัณฑิตหนุ่มผู้มากความสามารถคนหนึ่งแห่งตงฉี หลายต่อ 

หลายตระกูลต่างมาทาบทามเขาเป็นเขย ชื่อเสียงของซ่งจื่อจิ้งโด่งดังไปถึงตำหนัก 

ของท่านกั๋วจิ้ว๑๘ ในเมืองหลวง ทำให้คุณหนูตระกูลจ้าวหวั่นไหว ได้ยินมาว่าคุณหนู 

ตระกูลจ้าวผู้นั้นทั้งอ้วนทั้งอัปลักษณ์ ทั้งขี้เกียจทั้งปัญญาทึบ แต่กลับหมายมั่นว่า 

จะต้องแต่งให้ซ่งจื่อจิ้งให้ได้ ท่านกั๋วจิ้วจึงจำใจต้องไปทาบทามขอเขาเป็นเขย แต่ 

ซ่งจื่อจิ้งเป็นใคร เขาไม่ชอบคุณหนูจ้าวหรอก จึงปฏิเสธกลับไปทันที ต่อมาไม่รู้ว่า 

ผู้ใดเป็นคนแพร่งพรายเรื่องนี้ ทำให้ใครต่อใครต่างก็รู้เรื่องน่าอับอายของคุณหนู 

จ้าว ท่านกั๋วจิ้วเก็บความแค้นนี้ไว้ในใจ ต่อมาซ่งจื่อจิ้งเดินทางเข้ามาสอบขุนนาง 

ในเมืองหลวง ท่านกั๋วจิ้วติดสินบนกรรมการคุมสอบ ไม่ให้ซ่งจื่อจิ้งสอบผ่าน 

เป็นอันขาด ตอนแรกซ่งจื่อจิ้งไม่ยอมอ่อนข้อ จึงเข้าสอบสี่ปีติดกัน แต่ก็สอบ 

๑๘ คำเรียกพระเชษฐาหรือพระอนุชาในไท่โฮ่ว (ไทเฮา) หรือหวงโฮ่ว (ฮองเฮา)
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ไม่ติดอันดับทุกครั้ง พอมาถึงปีที่ห้าเขาจึงตัดสินใจไม่เข้าสอบ แต่เขียนบทความ 

บนกำแพงนอกสนามสอบ นายท่านของเราชื่นชมในความรู้ความสามารถของ 

ซ่งจื่อจิ้งมานาน เมื่อทราบเรื่องจึงรีบรุดไปช่วยเขาจากปลายกระบองของบรรดา 

เจ้าพนักงาน แล้วให้เขามาสอนหนังสือที่บ้านตระกูลเซี่ย”

อวิ๋นเซียงเล่ารวดเดียวจบ ฉันส่งน้ำชาให้นางถ้วยหนึ่ง แล้วถามต่อว่า  

“แล้วที่ท่านกั๋วจิ้วรังแกปัญญาชน หวงตี้ไม่ทรงทราบหรือ”

อวิ๋นเซียงดื่มชาแล้วจึงตอบเสียงเบาว่า “หวงตี้พระพลานามัยไม่สู้ดีมา 

ตลอด จึงทรงพักฟื้นอยู่แต่ในตำหนักชั้นใน เรื่องสำคัญของบ้านเมืองล้วนขึ้นอยู่ 

กับการตัดสินใจของมหาเสนาหลี่และกั๋วจิ้ว บ่าวเผอิญได้ยินนายท่านกับคุณชาย 

ใหญ่พูดถึงเรื่องเหล่านี้ตอนที่ไปช่วยเก็บกวาดห้องหนังสือของนายท่านช่วงปีใหม่ 

เจ้าค่ะ”

นึกไม่ถึงเลยว่าบัณฑิตผู้สุภาพอ่อนโยนอย่างซ่งจื่อจิ้งจะกล้าหาญเด็ดเดี่ยว 

ขนาดนี้

ฉันโพล่งถามออกไปว่า “ถ้าเช่นนั้น อาจารย์ซ่งก็ยังมิได้แต่งงานสินะ”

ใบหน้าสะสวยของอวิ๋นเซียงแดงก่ำเหมือนกุ้งต้มสุกขึ้นมาทันที นางตอบว่า  

“เขา...แม้ว่าเขาจะปฏิเสธการแต่งงานครั้งนั้น แต่เมื่อก่อเรื่องไว้เช่นนี้ ยะ...ยังจะ 

มีตระกูลไหนทาบทามเขาไปเป็นเขยอีกเล่าเจ้าคะ ทุกคนต่างก็เกรงกลัวท่านกั๋วจิ้ว 

กันทั้งนั้น”

ซ่งจื่อจิ้งช่างน่าสงสาร มิน่าล่ะ เขาถึงนิ่งเฉย ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเมื่อพบ 

ฉัน คงเป็นเพราะเขาเคยมีกรณีกับกั๋วจิ้ว ไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็ไม่อยากเข้าใกล้

วันรุ่งขึ้นฉันไปทักทายเซี่ยฟูเหรินที่เรือน พอฉันบอกนางว่าจะขอไปเรียนหนังสือ 

ที่สำนักวิชาตระกูลเซี่ย เซี่ยฟูเหรินก็ตกใจมากที่ฉันรู้หนังสือ แต่ต่อมานางก็แสดง 

ความดีอกดีใจยกใหญ่

สำนักวิชาของตระกูลเซี่ยตั้งขึ้นเพื่อให้ลูกหลานในครอบครัวและลูกหลาน 

บรรดาญาติพี่น้องมาเรียนหนังสือ นอกจากคุณหนู  “กัวฝู”  หรือเซี่ยหลิงเจวียน  

กับสองพี่น้องแซ่หม่าที่เรียนหนังสือที่นี่แล้ว ก็ยังมีเด็ก ๆ  อีกหลายคนที่อายุรุ่นราว 
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คราวเดียวกัน 

เมื่อยายสหายตัวน้อยเซี่ยหลิงเจวียนเห็นฉันมาที่สำนักวิชาก็ตื่นตกใจมาก 

ในตอนแรก ตอ่มากแ็สดงความไมพ่อใจอยา่งยิง่ จนสดุทา้ยกลบักลายเปน็รูส้กึกลวั 

คงเป็นเพราะพี่ชายใหญ่อบรมนางมาแล้วว่าที่จริงฉันอาวุโสกว่า จึงไม่กล้าทำเสีย 

มารยาทกับฉันเหมือนเมื่อก่อน เด็กก็เหมือนไม้อ่อนดัดง่าย

วันนี้ซ่งจื่อจิ้งสวมชุดยาวสีขาวสะอาดตา แขนและสาบเสื้อกว้าง ดูเรียบง่าย 

สง่างาม ขาวสะอาดไร้มลทิน ฉันแสดงความเคารพเขาตามมารยาท เขาพยักหน้า 

รับน้อย  ๆ ด้วยท่วงท่าสบาย  ๆ เป็นธรรมชาติ ฉันน่ังลงหลังเด็ก  ๆ ท่ีน่ังอยู่แถวสุดท้าย

วันนี้อาจารย์เริ่มจากการทบทวนบทเรียนของเมื่อวาน แม้ว่ายายเด็กเซี่ย- 

หลิงเจวียนจะนิสัยไม่ค่อยดีนัก แต่นับว่าเรียนดีทีเดียว น่าจะเป็นเพราะพี่ชายใหญ ่

เข้มงวด

จากนั้นอาจารย์ซ่งก็เริ่มสอนบทเรียนใหม่ เขาเล่านิทานเรื่องจางหฺวายนอน 

บนน้ำแข็งให้ลูกศิษย์ฟัง ฉันไม่เคยได้ยินชื่อจางหฺวาย เคยได้ยินแต่เรื่องหวังเสียง 

นอนบนแม่น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งเพื่อหาปลาไปให้แม่ที่ป่วยกินบำรุงร่างกาย เรื่องนี้ 

ฉันได้ยินมาตั้งแต่เด็ก เรื่องที่ซ่งจื่อจิ้งเล่าก็ไม่ต่างกันนัก

ซ่งจื่อจิ้งสอนหนังสือได้ดีเกินความคาดหมายของฉัน เขาใช้ถ้อยคำและ 

ประโยคที่เข้าใจง่าย ทั้งยังอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน คล้ายกับการเล่านิทานภาษิต 

โบราณ เด็ก  ๆ  จึงสามารถจดจำได้ขึ้นใจภายในเวลาสั้น  ๆ ต้องบอกว่าเขาเป็น 

นักการศึกษาที่ไม่เลวเลยทีเดียว หากเขามาอยู่ในยุคสมัยของฉัน อาจจะได้รับ 

เลือกเป็นครูดีเด่นไปแล้ว

เมื่อซ่งจื่อจิ้งเล่านิทานจบ เขาก็ยกตัวอย่างเทียบเคียงจากนิทาน แล้วให้ 

เด็ก ๆ แสดงความคิดเห็น เด็ก ๆ ต่างก็รู้ว่านี่เป็นนิทานที่สอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม ่

แล้วก็พากันคุยออกนอกประเด็นนี้ไปไกล ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ 

ธรรมชาติว่า ทำไมน้ำในแม่น้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งแล้ว แต่ปลากลับไม่แข็งตาย 

อาจารย์ซ่งอธิบายให้เด็ก ๆ ฟังว่า แม้ผิวน้ำจะจับตัวเป็นน้ำแข็ง แต่น้ำข้างใต้ 

แม่น้ำไม่ได้เย็นขนาดนั้น เขามีใบหน้าหล่อเหลา ท่าทางใจดีมีเมตตา รอบรู้และ 

อดทน แต่ไหนแต่ไรไม่เคยตีมือเด็ก ๆ เลย ดูออกว่าพวกเด็ก ๆ ชื่นชอบเขามาก
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เมื่อคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจบ อาจารย์ซ่งก็วกกลับมายังเรื่องเดิม  

เขาถามเด็ก ๆ ว่า “มีใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นอีกหรือไม่”

ฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปทำอะไรให้เซี่ยหลิงเจวียนไม่พอใจ จู่  ๆ  นางก็ชี้มาที่ฉัน 

แล้วพูดว่า “อาหญิงเล็กมีเจ้าค่ะ”

คิ้วของซ่งจื่อจิ้งเลิกขึ้นเล็กน้อย เขามองมาที่ฉันแล้วเอ่ยว่า “ถ้าเช่นนั้น 

คุณหนูรองแสดงความเห็นสักหน่อยก็แล้วกัน”

ฉันไม่ได้เตรียมตัวเลยแม้แต่น้อย นิทานที่ผูกเรื่องง่าย ๆ แบบนี้จะให้แสดง 

ความคิดเห็นลึกซึ้งอะไรได้ ชั่วขณะนั้นฉันรู้สึกราวกับกลับไปอยู่ในชั่วโมงเรียนที่ 

มหาวิทยาลัย เวลาที่ถูกอาจารย์สุ่มเรียกให้ลุกขึ้นท่องชื่อจุดลมปราณต่าง ๆ บนส่วน 

ศีรษะ ในสมองเหมือนกับมีแต่ขี้เลื่อย แม้กระทั่งอวัยวะอย่างแขนขายังลืมไปว่า 

เรียกว่าอะไร

เซี่ยหลิงเจวียนจงใจอยากให้ฉันหน้าแตก นางกลั้นหัวเราะไม่อยู่ จึงหลุด 

หัวเราะดัง “ฮ ิๆ” ออกมา

เคราะห์ดีที่เสียงหัวเราะนี้ทำให้ฉันเลิกใจลอยและดึงสติกลับมาได้

“ข้าไม่มีความคิดเห็นอันใด แต่มีความรู้ที่เชื่อมโยงกับนิทานเรื่องนี้อยู่ 

ประเด็นหนึ่ง ปลาไนเป็นปลาน้ำจืดที่พบได้ทั่วไปชนิดหนึ่ง ใน คัมภีร์สมุนไพรของ 

เทพเสินหนง๑๙ ยกย่องให้ปลาชนิดนี้เป็น  ‘สุดยอดแห่งปลาทั้งปวง’ หากพูดในด้าน 

สรรพคุณทางยาแล้ว ปลาไนมีฤทธิ์เป็นกลาง รสหวาน มีประโยชน์ในการรักษา 

เฉพาะจุด บำรุงม้ามและกระเพาะอาหาร ทำให้การไหลเวียนของเลือดด ี ลดอาการ 

บวม บำรุงครรภ์และเพิ่มน้ำนมมารดา ทั้งยังแก้อาการไอและหอบหืด โดยเฉพาะ 

ส่วนหัวปลาที่อุดมไปด้วยเลซิติน เอ่อ...เป็นสารที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่ง ช่วยบำรุง 

สมองและเสริมความจำ ดังนั้นที่เขาว่ากันว่าคนฉลาดชอบกินปลาหรือชอบแทะ 

หัวปลา ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุผล”

เมื่อพูดจบ ฉันก็เห็นซ่งจื่อจิ้งจ้องฉันด้วยความตกตะลึง ราวกับว่าฉันเป็น 

๑๙  เสินหนงเปิ๋นเฉ่าจิง หรือคัมภีร์สมุนไพรของเทพกสิกรรม เป็นคัมภีร์แพทย์แผนจีนที่เก่าแก่ที่สุด 

เท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน บ้างก็ว่าคัมภีร์เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นในสมัยจั้นกั๋ว บ้างก็ว่าเรียบเรียงขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น
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แขกจากต่างดาว เด็ก  ๆ  ที่นั่งอยู่ก็ตะลึงตาค้างเช่นกัน แต่ฉันเชื่อว่านี่เป็นเพราะ 

พวกเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูด 

เซี่ยหลิงเจวียนกระซิบถามว่า “ถ้าอยากฉลาดต้องกินปลาใช่หรือไม่”

ฉันพยักหน้าพลางตอบว่า “นี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ฉลาดได้”

สีหน้าของนางเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง เหมือนสีหน้าของชินจัง 

ตอนที่รู้ว่าถ้าจะจีบสาวต้องกินพริกหยวก

ฉนัยิม้พลางถามซง่จือ่จิง้วา่ “มทิราบวา่ทา่นอาจารยพ์อใจกบัคำตอบนีห้รอืไม”่  

ซ่งจื่อจิ้งไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกวางตัวลำบาก เขาตอบว่า “แม้จะตอบไม่ตรงคำถาม  

แต่ก็ได้ให้ความรู้แก่ทุกคน”

ฉันนั่งลงด้วยใบหน้ายิ้มระรื่น

หลังจากเลิกเรียน ขณะที่ฉันกำลังเดินออกจากห้องเรียนตามพวกเด็ก ๆ ไป 

ซ่งจื่อจิ้งก็ตะโกนถามว่า “คุณหนูรอง คัมภีร์สมุนไพรของเทพเสินหนง  ที่คุณหนู 

กล่าวถึง...”

ฉันนึกอยู่แล้วว่าเขาต้องถาม จึงเตรียมคิดคำอธิบายไว้ก่อนแล้ว ฉันหลอก 

เขาว่า “ข้าจำได้เพียงว่าเรื่องปลาไนมีบันทึกไว้ในตำราการแพทย์ แต่จำไม่ได้ว่า 

เล่มใด จึงเอ่ยชื่อสุ่ม ๆ ขึ้นมา”

ซ่งจื่อจิ้งยิ้ม พูดว่า “ที่แท้เป็นเช่นนี้ แต่ที่คุณหนูรอบรู้เรื่องการแพทย์  

ข้าน้อยมิเคยรู้มาก่อน คุณหนูไปศึกษามาเมื่อใดหรือ”

รอยยิ้มของเขางดงามดั่งบุหลันดั้นเมฆ งามสง่าดั่งแสงหยกสะท้อน ทำให้ 

หัวใจดวงน้อยของฉันเต้นไม่เป็นจังหวะ ฉันตอบกลับไปทั้งนัยน์ตาเคลิบเคลิ้มว่า  

“ศึกษาจากในฝัน”

ซ่งจื่อจิ้งอึ้งไป

ฉันรู้สึกเหมือนตัวลอย จึงรีบกระแอมสองสามครั้งเพื่อเรียกสติคืนมา  

จากนั้นพูดต่อด้วยสีหน้าปกติว่า “อาจารย์ซ่ง ดูเหมือนว่าสุขภาพของท่านจะ 

ไม่ค่อยดีนัก โลหิตจางเล็กน้อยและมีอาการอ่อนล้า ข้าจะสอนวิธีบำรุงโลหิตและ 

กระเพาะอาหารให้วิธีหนึ่ง วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่ซูบผอมและกระเพาะอ่อนแอเช่นท่าน  

ให้นำผนังกระเพาะไก่หนึ่งตำลึงมาแช่น้ำสามชั่วยาม จากนั้นใส่ตั่งเซิน๒๐ สองตำลึง  
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นำไปต้มครึ่งชั่วยาม แล้วจึงค่อยใส่ปลาไนที่หนักประมาณหนึ่งชั่งลงไปหนึ่งตัว  

ปรุงรสตามชอบ จากนั้นต้มต่อด้วยไฟอ่อน  ๆ  อีกครึ่งชั่วยาม แล้วจึงกินปลาและ 

ดื่มน้ำแกงนั้น สิ่งที่ข้าบอกท่านวันนี้ รีบลงมือทำให้เกิดผลเถิด เช่นนี้แล้วจึงจะ 

เรียกว่าได้ซึมซับความรู้ ท่านลองไปทำดูนะ”

ซ่งจื่อจิ้งยังคงตะลึงตาค้างอยู่ ฉันยิ้มพลางโบกมือให้เขา หันหลังกลับแล้ว 

เดินออกจากสำนักวิชาไป

ฉันเพิ่งเดินไปได้ไม่ไกล ก็เห็นเซียนสาวมีแสงทองเปล่งประกายเดินมา  

เซียนสาวนั้นก็คือเซี่ยเจาเคอ พี่สาวของฉันผู้งามเหนือเตียวฉาน๒๑ และเลอโฉมกว่า 

ซีซือ๒๒ นั่นเอง

เมื่อเซี่ยเจาเคอเห็นว่าเป็นฉัน นางตกใจมาก เวลาตกใจ นางเบิ่งดวงตา 

ปลายเรียวและมุ่นคิ้วอันเรียวงามเล็กน้อย ช่างงดงามจับใจ

ฉันอธิบายว่า “ข้าอยู่แต่ในเรือน รู้สึกเบื่อ ท่านแม่จึงให้ข้ามาเรียนหนังสือ 

กับอาจารย์ซ่ง”

“อ้อ” เซี่ยเจาเคอพูดด้วยสีหน้าสงสัย “อาจารย์ซ่งกลับแล้วหรือยัง”

“ยังเจ้าค่ะ ยังเก็บของอยู่ในห้องเรียน”

ขณะที่กำลังพูด ซ่งจื่อจิ้งก็เดินออกมา เขาทักเซี่ยเจาเคอด้วยความสุภาพว่า 

“คุณหนูใหญ่”

ดวงตาของเซี่ยเจาเคอเป็นประกายแวววาว ถ้าฉันเป็นผู้ชายก็คงหลงใหล 

ประกายตานั้นจนโงหัวไม่ขึ้น นางอยากเอ่ยอะไรบางอย่างแต่กลับเขินอาย คิ้ว 

ทั้งสองเรียวงาม แก้มสีชมพูดอกท้อ ริมฝีปากแดงเม้มเล็กน้อย บิดตัวด้วยท่าที 

ขวยเขินเพราะความเสน่หา

“อาจารย์ซ่ง...หลายวันมานี้อากาศเย็น ข้าเย็บเสื้อคลุมกันลมไว้ให้ท่าน... 

เวลาท่านอ่านตำราตอนกลางคืน อย่าลืมสวมด้วย”

ให้ตายเถอะ! ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เอง ฉันเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว จึงไม่อยาก 

๒๐ ตั่งเซียม มีสรรพคุณคล้ายโสม แต่ไม่ใช่โสม เป็นสมุนไพรช่วยบำรุงเลือดและบำรุงกำลัง
๒๑ เตียวเสี้ยน หนึ่งในสี่ยอดหญิงงามแห่งแผ่นดินจีนเพียงคนเดียวที่เป็นบุคคลสมมติ
๒๒ ไซซ ี หนึ่งในสี่ยอดหญิงงามแห่งแผ่นดินจีน เป็นชาวแคว้นเย่ว์ในสมัยชุนชิว
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อยู่เป็นก้างขวางคอต่อ ฉันหาข้ออ้างแล้วปลีกตัวออกมา

เมื่อกลับไปถึงเรือนหย่างซิน อวิ๋นเซียงรีบออกมารับฉัน นางถามว่า “ปะ... 

เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะคุณหนู วันนี้อาจารย์ซ่งทำอะไรบ้างเจ้าคะ”

ฉันสงสารอวิ๋นเซียงจับใจ จึงลูบหัวนางพลางพูดว่า “เด็กดี ตอนนี้สถาน- 

การณ์คับขัน การแข่งขันสูง แม่เกรงว่าเจ้าจะต้องฝันค้าง หักอกหักใจเสียเถิด  

ลองมองหาคนอื่นดู จำไว้นะว่าดินแดนฉีกว้างใหญ่ เจ้าย่อมไม่ไร้คู่”

อวิ๋นเซียงถามด้วยความเข้าใจแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ว่า “คุณหนู คุณหนูกลับ 

ไปปํ้า  ๆ  เป๋อ  ๆ  เหมือนเดิมอีกแล้วหรือเจ้าคะ คุณหนูหมายความว่าอาจารย์ซ่งเป็น 

คนไม่ดีหรือเจ้าคะ”

ฉันส่ายหน้าพลางเดินจากมา เซี่ยเจาเคอชอบซ่งจื่อจิ้งอย่างไม่ต้องสงสัย  

ถ้าอย่างนั้นซ่งจื่อจิ้งชอบเซี่ยเจาเคอด้วยหรือเปล่านะ 

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ ถ้าหากเขายังไม่มีผลงานและชื่อเสียง ความสัมพันธ์ 

ระหว่างเขากับเซี่ยเจาเคอก็คงไม่มีอะไรคืบหน้า แม้ว่าเซี่ยเจาเคอกับซ่งจื่อจิ้งจะ 

คู่ควรกันทั้งรูปโฉมและความสามารถ ทั้งตระกูลเซี่ยก็ไม่ได้รังเกียจคนไม่มีฐานะ  

แต่ราชครูเซี่ยคงไม่หาเรื่องผิดใจกับกั๋วจิ้วเพื่อลูกเขยแน่

เมื่อคิดถึงตรงนี้ฉันก็รู้สึกหวั่น ๆ อยู่เหมือนกัน

เซียนนิรนามท่านนั้นบอกว่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยส่งฉันกลับคืน 

ร่างเดิม นี่มันแค่คำพูดส่งเดชเท่านั้น แล้วจะต้องรอถึงเมื่อไหร่กัน สิบวัน สิบ 

เดือน หรือว่าสิบปี ถ้าหากต้องรอจนแก่แล้วค่อยส่งฉันกลับคืนร่างเดิม แล้วความ 

แตกต่างของเวลาในสองมิติจะปรับอย่างไร และถ้าหากว่าต้องรอนานขนาดนั้น  

ฉันไม่ต้องแต่งงานกับคนที่ตระกูลเซี่ยจัดแจงให้อย่างนั้นหรือ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็น 

คนแปลกหน้าหรือคนคุ้นเคย ก็ต้องเข้าพิธีแต่งงานกับเขาอย่างนั้นหรือ

ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีหวังได้แต่งงานกับชายในดวงใจอย่างจางจื่อเย่ว์ แต่จะให้ 

แต่งงานกับคนแปลกหน้าก็คงไม่ได้แน่

เมื่อคิดแบบนี้ ฉันจึงเริ่มสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อหาโอกาสหนี 

ออกจากจวนตระกูลเซี่ย อย่างมากก็ไปบวชชี อย่างไรเสียฉันก็เป็นแม่ชีมาแล้ว 

ตั้งแปดชาต ิ คุ้นเคยกับพระศาสนา ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
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ฉันคิดกลับไปกลับมาแบบนี้จนเวลาล่วงเลยมาใกล้ถึงปีใหม่

เมื่อถึงวันปีใหม่ ทุกคนในครอบครัวย่อมต้องกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา 

กัน มาถึงตรงนี้ ฉันต้องเล่าเสริมถึงตัวละครที่ยังไม่ได้ปรากฏตัวในช่วงต้นเรื่อง 

เสียหน่อย เขาคือเซี่ยเจาอิง พี่ชายคนรองของเซี่ยเจาหฺวา

หนุ่มหล่อที่ต้องเรียกให้มาปรากฏตัวนับครั้งไม่ถ้วนรายนี้กลับไม่ได้มีรูปร่าง 

หน้าตาแบบที่ฉันวาดภาพไว้แต่แรก  ฉันคิดว่าหน้าตาของเขาคงไม่มีสง่าราศี   

เอื่อยเฉื่อยไร้พลัง รูปร่างบอบบาง มีสายตาดูแคลนคนอื่น ตรงกันข้าม คุณชาย 

รองแห่งตระกูลเซี่ยงามสง่า มีชีวิตชีวา รูปร่างกำยำล่ำสัน สายตาคมกริบ ไม่ใช่ 

แค่นั้น เขายังมีวิทยายุทธ์แก่กล้า ที่ฉันพูดแบบนี้ได้ก็เพราะเหตุการณ์ที่ฉันได้พบ 

เขาครั้งแรก

คืนนั้นเป็นคืนที่มืดสนิท เสียงลมหนาวพัดหวีดหวิว ตอนกินมื้อเย็น ฉันดื่มเหล้า 

ดอกกุ้ยที่เซี่ยเจาเคอเป็นผู้หมักมากกว่าปกติสองสามจอก แม่นางคนนี้มีความ 

สามารถไม่น้อยเลยจริง ๆ ถ้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกิน หลังจาก 

ที่เข้านอนไม่นาน ฉันก็รู้สึกปวดชิ้งฉ่องจนต้องตื่นขึ้นมา

อวิ๋นเซียงนอนหลับสนิทอยู่ในห้องด้านนอก ฉันไม่ได้ปลุกนาง แต่ออกมา 

เข้าห้องน้ำเอง ซึ่งก็คือนั่งถ่ายบนกระโถน

แน่นอนว่าเซี่ยเจาอิงไม่ได้ปรากฏตัวตอนนี้

หลังจากที่ฉันทำธุระส่วนตัวเสร็จก็อยากล้างมือด้วยความเคยชิน แต่ใน 

เรือนไม่มีน้ำ คนที่เรียนหมอต่างก็เป็นคนอนามัยในระดับที่ต่างกันไป ถ้าหากฉัน 

ไม่ได้ล้างมือตอนนั้นคงนอนไม่หลับ ดังนั้นฉันจึงใส่เสื้อคลุมทับอีกชั้นแล้วย่อง 

ออกไปหาน้ำข้างนอก

ค่ำคืนในสมัยโบราณไม่มีแสงของดวงไฟในเมือง ฉันเดินคลำทางไปห้องครัว 

เล็ก ท่ามกลางลมหนาวที่พัดมา ฉันได้ยินเสียงฟุ่บครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็มีวัตถุ 

บางอย่างตกลงมาบนพุ่มดอกไม้ในลานบ้าน เสียงผู้ชายคนหนึ่งถอนใจดัง “เฮ้อ!”

ความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในสมองฉันก็คือ โจรบ้ากาม!

ตอนนั้นฉันไม่ได้คิดว่าโจรจะมาขืนใจฉัน ชื่อเสียงของคุณหนูเซี่ยเจาเคอ 
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ผู้เลอโฉมขจรไกล นางมีบุคลิกและรูปร่างหน้าตาโดดเด่นกว่าหญิงงามทั่วไป คน 

สติดีทุกคนย่อมต้องเลือกนาง

ฉันเลือกหยุดนิ่งอยู่กับที่ ผ่อนลมหายใจให้ช้าลง รอให้เจ้าโจรบ้ากามไป 

ตามทิศทางที่ควรจะไป แน่นอนว่าฉันเลือกร้องตะโกนออกมาตอนนี้ได้ ไม่ใช่รอ 

อีกสักพักค่อยตะโกน แต่ถ้าทำอย่างนั้น เจ้าโจรอาจเกิดบ้าระห่ำเงื้อดาบขึ้นฆ่าคน 

ก็เป็นได้ แล้วฉันก็ต้องตายอย่างอนาถอีกรอบ และต่อให้เจ้าโจรไม่ฆ่าฉัน เมื่อ 

ผู้คุ้มกันของตระกูลเซี่ยถือคบไฟวิ่งมาถึง เห็นฉันในสภาพที่ใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อย  

แล้วฉันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้อย่างไร

ขณะที่ความคิดมากมายแล่นเข้ามาในสมอง เจ้าโจรบ้ากามก็เดินเข้ามาใกล้ 

จุดที่ฉันยืนอยู่มากขึ้นเรื่อย ๆ 

ฉันยิ่งฟังเสียงฝีเท้าของเจ้าโจรก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจ คนที่บุกรุกเข้ามาในบ้าน 

ของคนอื่น ต่อให้ไม่เก่งเท่าฉู่หลิวเซียง๒๓ ที่เหาะเหินไปมาโดยไม่ทิ้งร่องรอย ก็ควร 

จะตัวเบาเหมือนนกนางแอ่นและลงมืออย่างรวดเร็ว แต่ทำไมเจ้าโจรรายนี้ถึงได้ 

เดินลงฝีเท้าหนัก ไร้ความยำเกรงเช่นนี้

ขณะที่ฉันกำลังงุนงงอยู่นั้นเอง เจ้าโจรก็เดินมาถึงข้างประตูทางด้านหลังฉัน 

ประตูไม่ได้ลงกลอน พอเขาผลักประตูก็เปิดออก

ฉันไม่รู้ว่าจะตกใจหรือดีใจ เจ้าโจรจะมาล่วงเกินฉัน? ไม่ได้การ อวิ๋นเซียง 

ยังหลับอยู่ในห้องด้านนอก ถ้าหากเจ้าโจรเห็นไม่ชัดแล้วล่วงเกินผิดคนจะทำอย่างไร

เมื่อคิดได้อย่างนั้น ฉันจึงยกกระถางดอกไม้ใบที่หนักที่สุดเท่าที่จะยกไหว 

ตรงมุมห้อง กลั้นหายใจ แล้วเดินย่องพร้อมถือกระถางนั้นอย่างระมัดระวัง 

ตามหลังเขาไป

เจ้าโจรนั่นบุกเข้ามาในเรือนของฉันราวกับไม่มีคนอยู ่ เขาเดินตรงไปยังห้อง 

นอน ฉันเห็นว่าสบโอกาสจึงใช้แรงทั้งหมดที่มียกกระถางดอกไม้ในมือขึ้นสูง

ขณะนั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงพูดงัวเงียของอวิ๋นเซียงว่า “คุณหนูหรือเจ้าคะ”

๒๓ ชอลิ้วเฮียง ตัวละครเอกในละครกำลังภายในเรื่อง ตำนานชอลิ้วเฮียง ซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยาย 

กำลังภายในชื่อเดียวกันของโกวเล้ง
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ฉันตกใจจนเสียหลักล้มกลิ้งกับพื้น รู้สึกเจ็บและมึนเหมือนมีดาวลอยวน 

อยู่รอบหัว

ชายคนนั้นแปลกใจแต่อุทานออกมาว่า  “เอ๋” ดูเหมือนเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไม 

ฉันจึงต้องพยายามลอบทำร้ายเขา

อวิ๋นเซียงลุกขึ้นมาจุดตะเกียง เมื่อนางเห็นชายคนนั้นก็ร้อง  “อ้อ”  ออกมา 

เบา ๆ 

ฉันลุกขึ้น ดึงอวิ๋นเซียงเข้ามาใกล้ตัว พลางพูดว่า “ไม่ต้องกลัวนะ ข้า 

ไม่เชื่อหรอกว่าอธรรมจะสยบธรรมะได้ วันนี้เจ้าไม่มีทางได้สมหวังหรอก ข้าจะ 

บอกให้ ข้ารู้จักคนใหญ่คนโต”

ชายคนนั้นมีสีหน้างุนงงมาก

อวิ๋นเซียงดึงแขนเสื้อฉันจากด้านหลังพลางบอกว่า “คะ...คุณหนูเจ้าคะ  

เขา...คือคุณ...”

ฉันแทรกขึ้นว่า “หยุดพูด!”

อวิ๋นเซียงร้อนรน นางดึงแขนเสื้อฉันอย่างแรงพลางพูดว่า “มะ...ไม่ใช่ 

เจ้าค่ะ คุณหนู เขา...”

“ต่อให้วันนี้เขาหนีออกไปจากเรือนของข้าได้ ก็หนีออกไปจากจวนตระกูล 

เซี่ยไม่ได้ และถึงแม้จะหนีออกจากจวนตระกูลเซี่ยได้ แต่ก็หนีไม่พ้นกฎหมาย 

บ้านเมือง”

“คุณหนู ไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะ ขะ...เขาคือคะ...คะ...คุณ...คุณ...”

ฉันโมโหจนกระทืบเท้าและพูดว่า “คุณอะไรเจ้าก็ว่ามาสิ”

“คุณชายรองเจ้าค่ะ” ในที่สุดอวิ๋นเซียงก็พูดคำนั้นออกมาจนได้

“หา?” ฉันหันกลับไปจ้องแขกไม่ได้รับเชิญผู้นั้นพลางพูดว่า “พี่รอง” 

เซี่ยเจาอิงยิ้มให้ฉันอย่างเอ็นดูพลางพูดว่า “น้องเล็ก เจ้าจำพี่ไม่ได้แล้วหรือ”

ฉันยิ้มตอบโดยอัตโนมัต ิ แต่แล้วก็รู้สึกว่าทำไม่ถูก จึงทำหน้าบึ้งพลางพูดว่า 

“พี่รอง ดึกดื่นค่อนคืนพี่เข้ามาในเรือนของข้าทำไม”

เซี่ยเจาอิงตอบว่า “อ้อ พี่เพิ่งกลับมาจากฝั่งตะวันตกของเมือง ทางเข้าบ้าน 

ที่ใกล้ที่สุดต้องปีนกำแพงฝั่งเรือนของเจ้าเข้ามา”
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“ท่านเข้าทางประตูข้างก็ได้นี่”

“ท่านพ่อสั่งไว้ว่า จะไม่เปิดประตูให้ใครในยามวิกาลเด็ดขาด”

กฎของจวนตระกูลเซี่ยเข้มงวดมาก แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกัน 

โจรผู้ร้าย แต่มีไว้จัดการพี่ชายรองมากกว่า

“ถ้าเช่นนั้นพี่เข้ามาในเรือนของข้าทำไม”

“อ้อ พี่ลืมไป เมื่อก่อนตอนที่เจ้ายังไม่หายป่วย ตอนกลางคืนเจ้าจะต้องอยู ่

ในห้องลงกลอนชั้นบน บางครั้งที่พี่กลับดึก ก็จะมาหาชาสมุนไพรดื่มชั้นล่าง”

ฉันทิ้งตัวลงนั่งกับพื้น ส่วนอวิ๋นเซียงรีบสวมเสื้อผ้าทับชุดนอนให้เรียบร้อย  

แล้วไปรินชาให้เซี่ยเจาอิง

เซี่ยเจาอิงโผเข้ามามองฉันด้วยความสงสัยใคร่รู้ ฉันจึงได้เห็นรูปร่างหน้าตา 

เขาชัดเจน คนตระกูลเซี่ยหน้าตาดีทุกคน คุณชายรองแห่งตระกูลเซี่ยหน้าตา 

คมคาย สูงสง่า หล่อเหลา ผิวพรรณขาวสะอาด ผมดกดำ ดูเหมือนดาราหนัง  

โดยเฉพาะดวงตาคู่งามที่เปล่งประกาย  “วิบวับ” ชุดผ้าต่วนปักลายที่สวมใส่ส่งกลิ่น 

หอมตามแบบฉบับคุณชายเจ้าสำราญ

ฉันจ้องมองเขาจนเขินหน้าแดง แต่เหมือนคุณชายรองแห่งตระกูลเซี่ยจะ 

ไม่ถือสาแม้แต่น้อยที่น้องสาวสวมชุดนอนอยู่ กลับชวนฉันคุยด้วยความสนอก- 

สนใจ

“เสี่ยวหฺวา พี่ได้ยินว่าเจ้าตกน้ำหัวกระแทกแล้วก็หายป่วย นี่เป็นเรื่องจริง 

หรือไม่”

ฉันค้อนควักแล้วตอบว่า “ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง แล้วที่พี่ต่อปากต่อคำกับข้า 

อยู่ตั้งนานนี่ เรากำลังทำอะไรอยู่หรือ”

เขาถูกฉันค้อนใส่ แต่ก็ยังพูดด้วยความดีใจว่า “ถ้าเช่นนั้นก็ดียิ่ง แล้วเจ้า 

จดจำเรื่องราวในอดีตได้หรือไม่” ฉันส่ายหน้าอย่างซื่อ  ๆ เขายิ่งดีใจเข้าไปใหญ่  

พูดว่า “ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งดี”

ตาคนนี้บ๊อง  ๆ  บวม  ๆ พูดอะไรก็หาสาระไม่ได้ ทึ่มเสียยิ่งกว่าเซี่ยเจาหฺวา 

คนเดิมเสียอีก ฉันไม่อยากจะเสวนากับเขาไปมากกว่านี้ จึงแกล้งหาวปากกว้าง 

ครั้งหนึ่งเพื่อบอกว่าฉันง่วง ให้เขารีบกลับไปได้แล้ว
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เซี่ยเจาอิงช่างเป็นคนไม่รู้กาลเทศะ เขากลับขยับเข้ามานั่งใกล้ฉันมากขึ้น 

แล้วถามว่า “เสี่ยวหฺวา ถ้าเช่นนั้นสัญญาระหว่างเราสองคนยังถือว่าเป็นสัญญาอยู ่

หรือไม่”

“สัญญา?” สัญญาอะไรกัน

เซี่ยเจาอิงรุกถามต่อ “แม้แต่เรื่องนี้เจ้าก็จำไม่ได้หรือ”

ต่อมอยากรู้อยากเห็นของฉันถูกกระตุ้นขึ้นมา ฉันจึงถามว่า “สัญญาอะไร 

หรือ”

เซี่ยเจาอิงกลับไม่ตอบ แต่ทำท่าเหมือนโล่งใจแล้วพูดว่า “ในเมื่อเจ้าลืมไป 

แล้ว ถ้าเช่นนั้นก็ล้มเลิกสัญญานั้นไปเถอะ อือ นี่ก็ดึกแล้ว เจ้ารีบเข้านอนเถิด  

พี่ก็จะกลับแล้ว”

ฉันร้องเรียก  “พี่รอง”  อยู่หลายครั้ง แต่เขากลับปีนข้ามกำแพงเรือนออกไป 

โดยไม่หันกลับมามอง เขาปีนกำแพงได้อย่างคล่องแคล่วราวกับสไปเดอร์แมน  

ชั่วพริบตาเดียวก็หายไปในความมืด ให้ตายสิ! อยู่ในบริเวณบ้านตัวเองแท้ ๆ ยังจะ 

ปีนกำแพง ราชครูเซี่ยทำไมถึงอบรมลูกชายให้เป็นคนแบบนี้ได้

ฉันพบเซี่ยเจาอิงอีกครั้งตอนกินข้าวเย็นในวันต่อมา วันนี้เซี่ยเจาอิงต่างจาก 

เมื่อวานราวฟ้ากับดิน เขาสวมรัดเกล้าทอง ที่ตัวสวมชุดยาวสีขาวลายเมฆ คาด 

เข็มขัดหยกสีเขียว รูปร่างสูง อกผายไหล่ผึ่ง ท่วงท่างามสง่า ราวต้นไม้หยกต้อง 

ลม เมื่อเขาเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ทำเอาฉันเกือบจำไม่ได้

ฉันเอามือประสานที่เอวและย่อเข่าทำความเคารพพี่ชายรอง เขาประคองฉัน 

ให้ยืนขึ้น จากนั้นพูดคุยกับฉันด้วยความสนิทสนม ฉันขนลุกซู่ไปทั้งตัว คุณหนู 

ไป๋ คู่หมั้นของพี่รองเฝ้าสังเกตเขาอยู่ข้าง  ๆ  ด้วยสายตาทอดอาลัย แต่เขากลับทำ 

เป็นมองไม่เห็น

เซี่ยฟูเหรินพูดกับลูกชายคนรองว่า “เจ้ากลับมาคราวนี้ก็อยู่ให้ติดบ้านหน่อย  

นี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้ว ในบ้านมีเรื่องต้องจัดการมากมาย เจ้าก็คอยช่วยจัดการธุระ 

บ้าง”

เขาตอบว่า “ลูกทราบขอรับ ท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วง”



46

ลำนำดอกท้อ ๑

ขณะนั้นเองบ่าวรับใช้ก็ยกเนื้อแผ่นต้มเครื่องเทศมาชามหนึ่ง เดิมทีตงฉี 

ไม่มีอาหารชนิดนี้ เมื่อฉันทะลุมิติมาที่นี่จึงมาสอนพ่อครัวทำ คนตระกูลเซี่ย 

ส่วนใหญ่ชอบอาหารรสจืด แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ชอบรสเผ็ด ทว่าเป็นเพราะแต่ไหน 

แต่ไรมาตงฉีไม่มีตำรับอาหารรสเผ็ดที่มีรสชาติดี ฉันจึงสวมบทแดจังกึมแห่งตงฉี 

ครั้งหนึ่ง เข้าครัวลงมือทำอาหารซื่อชวนหลายอย่างด้วยตัวเอง มัดใจคนได้ด้วย 

รสมือ ตั้งแต่นั้นมา บนโต๊ะจัดเลี้ยงของตระกูลเซี่ยก็ต้องมีอาหารเหล่านี้ทุกครั้ง

เซี่ยเจาอิงเห็นฉันกินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย จึงเอ่ยถามขึ้นด้วยความ 

แปลกใจ “น้องเล็ก เจ้าชอบรสชาติแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใดกัน”

เซี่ยฟูเหรินตอบแทนฉันว่า “ตั้งแต่เสี่ยวหฺวาหายป่วยก็กินรสจัดกว่าเดิม 

มาก แล้วก็ไม่รู้ว่านางไปเรียนทำอาหารมาจากไหน อาหารหลายอย่างบนโต๊ะ  

อย่างไก่ผัดเผ็ดถั่วลิสง หมูผัดเต้าเจี้ยวปรุงรส แล้วก็ยังมีเป็ดตุ๋นน้ำแดง ล้วนแต่ 

ปรุงตามวิธีของนาง รสชาติไม่เลวเลยทีเดียว เจ้าลองชิมดูสิ”

เซี่ยเจาอิงคีบเนื้อชิ้นหนึ่งด้วยหน้าตางุนงงสงสัย ส่งเนื้อชิ้นนั้นเข้าปาก  

ค่อย ๆ เคี้ยว แล้วพูดว่า “อร่อยจริง ๆ น้องเล็กไปหัดมาจากที่ใด”

ฉันรีบหาข้ออ้างแล้วตอบส่ง ๆ ไปว่า “จู ่ๆ ก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา”

เซี่ยเจาอิงถามต่อด้วยความอยากรู้อยากเห็น “แรงบันดาลใจนั้นมาจากที่ใด”

ฉันตอบอย่างเคือง  ๆ  ว่า “มีไก่ตัวหนึ่งบินเข้ามาในเรือนข้าตอนกลางดึก  

และมาดื่มชาของข้า เมื่อเชือดไก่ตัวนั้นแล้วก็พบว่าเนื้อสดและนุ่มมาก ข้าจึงนำไก่ 

ที่เลี้ยงด้วยน้ำชามาปรุงอาหาร กลายเป็นตำรับ  ‘ไก่ต้มชา’  ซึ่งเป็นอาหารเลิศรสที่สุด 

ในประวัติศาสตร์”

เซี่ยเจาอิงเบ้ปากเล็กน้อย ก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อโดยไม่มีปากเสียง

หลังจากนั้นมา ฉันก็มักจะพบกับเซี่ยเจาอิงในจวนตระกูลเซี่ย ดูเหมือนเขา 

จะไม่ทำงานทำการ วัน ๆ ไม่มีอะไรทำ อยู่กับบ้านเกาะพ่อแม่กิน และก็ดูเหมือนว่า 

ราชครูและฟูเหรินจะหมดหวังกับเขาแล้ว จึงไม่ได้เข้มงวดกวดขันนัก

ครั้งหนึ่ง ขณะที่ฉันเดินผ่านภูเขาจำลองในสวนดอกไม้ จู่  ๆ  ก็ได้ยินเสียง 

ฉอเลาะของเซี่ยเจาอิงว่า “เหลียนเอ๋อร์เจ้าก็รู ้ หากเจ้าเป็นลม ข้าก็จะเป็นเม็ดทราย 

ลอยตามลมเคียงคู่กับเจ้าตลอดไป...”
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ถ้อยคำหวานเลี่ยนปานนั้นมีอานุภาพดุจระเบิดไฮโดรเจนที่จะส่งตัวฉันไป 

ไกลได้ถึงดาวพลูโต

คงเปน็เพราะฉนัหลดุเสยีงอะไรออกมาสกัอยา่ง สาวใชห้นา้ตาสะสวยคนหนึง่ 

จึงวิ่งก้มหน้าแดงก่ำออกมา เพียงครู่เดียวก็หายลับไป ฉันคลับคล้ายคลับคลาว่า 

นางจะเป็นสาวใช้ของเซี่ยฟูเหริน เซี่ยเจาอิงตัวดี แอบหาเศษหาเลยกับคนข้างกาย 

ฟูเหรินเชียวหรือ

เมื่อเซี่ยเจาอิงจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ค่อย  ๆ ก้าวออกมาจากด้านหลัง 

ภูเขาจำลอง เมื่อเห็นฉันเข้า ก็ทำสีหน้าสีตาราวกับไม่เคยเห็นฉันมาก่อนและถามว่า 

“น้องเล็ก เจ้าก็มาเล่นในสวนดอกไม้หรือ”

“ใช่เจ้าค่ะ” ฉันยิ้มเย็นชาแล้วพูดต่อว่า “แสงจันทร์งามผ่องชวนมองเช่นนี้  

ทำให้ข้าไม่อาจข่มตานอนได้”

แสงแดดอันอบอุ่นในฤดูหนาวสาดส่องมาที่เราสองคน เซี่ยเจาอิงหัวเราะ 

จนตัวโยน

แต่ตอนนั้นฉันไม่ได้ใส่ใจเซี่ยเจาอิงแม้แต่น้อย แม้ว่าเขาจะหล่อ แต่จะมี 

ประโยชน์อะไร หน้าตาดีก็เอาไปใช้รูดแทนบัตรเครดิตไม่ได ้ ซ้ำเซี่ยเจาอิงยังมีธุระ 

ยุ่งอยู่ตลอดเวลา เขาบอกว่าใกล้ปีใหม่แล้วมีเรื่องต้องจัดการมากมาย ออกจาก 

บ้านแต่เช้า กลับเข้าบ้านดึกดื่น บนตัวเขามักมีกลิ่นหอมไม่ซ้ำกัน ไม่ต้องคิดให้ 

มากก็รู้ว่าตอนกลางคืนเขาต้องไปค้างอ้างแรมกับนางโลมมาแน่ ๆ 

สมัยนั้นยังไม่มีถุงยางอนามัยดูเร็กซ์ เขาไม่กลัวติดโรคหรือไงนะ

ฉันยังคงไปเรียนคัมภีร์ปราชญ์กับอาจารย์ซ่งผู้สุภาพอ่อนโยนที่สำนักวิชา 

ทุกวัน แม้ว่าฉันจะท่องเนื้อหาคัมภีร์ไม่ได้มากนัก แต่ก็ทำให้ได้ฝึกคัดลายมือจน 

สวยขึ้นกว่าลายมือไก่เขี่ยเดิมมาก ฉันคิดว่าอย่างไรเสียนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง 

ที่ได้รับ หวังว่าเมื่อได้กลับสู่ร่างเดิม ลายมือนี้จะยังคงติดตัวฉันไปด้วย
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A

๒

การแต่งงานที่ถูกคัดค้าน
 “ยืนหยัดต่อต้านความเชื่องมงายแบบศักดินา คัดค้านการคลุมถุงชนให้ถึงที่สุด”

ใกล้ถึงช่วงปลายปี คนทั้งตระกูลต้องไปจุดธูปเซ่นไหว้บรรพชน
จำได้ว่าวรรณกรรมเรื่อง  ความฝันในหอแดง๑ บรรยายถึงตอนที่ตระกูลจย่า 

ไปเซ่นไหว้บรรพชนไว้ว่า ‘คนทั้งตระกูลออกเดินทางพร้อมกันเป็นขบวนใหญ่  

กินพื้นที่บนถนนเป็นแถวยาวเหยียดราวกับมังกรตัวหนึ่ง ขัดขวางเส้นทางสัญจร  

เปน็อปุสรรคตอ่การเดนิทางไปมาของผูค้นในเมอืง’ เรยีกไดว้า่ทกุสิง่ในขบวนเดนิทาง 

หรูหราที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะท่านราชครูเป็นคนเรียบง่าย  

หรือเป็นเพราะคนในตระกูลไม่นิยมความเอิกเกริก การเดินทางไปเซ่นไหว้บรรพชน 

ของตระกูลเซี่ยจึงมีเพียงเกี้ยวห้าหลัง มีบ่าวรับใช้ไม่กี่คน และมีผู้คุ้มกันคอย 

กันทางให้ขบวนเดินทางอันแสนเรียบง่ายนี้เคลื่อนผ่านตัวเมืองไปสู่เขาวั่นฝัว

เขาวั่นฝัวอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปไม่กี่ลี้ บนเขามีวัดเพียงแห่งเดียว ทว่า 

เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดา กล่าวกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นโดยพระเถระ 

ชั้นสูงที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเกาะเซียนเต้าวั่นฝัวในทะเลเหนือ และยัง 

ได้เลือกเฟ้นทำเลการสร้างวัดจากยอดเขากว่าสิบลูก สุดท้ายเขาวั่นฝัวได้รับเลือก 

เพราะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ตาม  บันทึกภูเขาและแม่น้ำ  กล่าวไว้ว่า ภูเขาลูกนี้สูง 

หมื่นเริ่น๒ บนภูเขาเต็มไปด้วยดอกไม้ใบหญ้าแปลกตา น้ำตกและลำธาร สัตว์ปีก 

๑ หงโหลวเมิ่ง เป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีนร่วมกับวรรณกรรมเรื่อง  สามก๊ก ไซอิ๋ว และ ซ้องกั๋ง 

ประพันธ์โดยเฉาเส่ว์ฉิน นักเขียนสมัยราชวงศ์ชิง
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และสัตว์ป่าน้อยใหญ่ 

ภูเขาหินลูกหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร นี่เป็นเรื่องที่คนอย่างฉันซึ่งได้รับการ 

ศึกษาตามกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่อาจรู้ จะว่าไปแล้ว เกี้ยวสมัยโบราณ 

ก็ไม่เหมือนรถยนต์ในยุคปัจจุบัน ขณะนั่งอยู่ในเกี้ยว ตัวฉันโคลงไปมาเสียจน 

คลื่นเหียนวิงเวียน หน้ามืด ท้องไส้ปั่นป่วน ความรู้สึกเหมือนกับเพิ่งลงจากไวกิ้ง 

แล้วขึ้นไปนั่งรถไฟเหาะตีลังกาต่อ ฉันเกร็งเสียจนเนื้อตัวกระตุกไปทั้งร่าง ราวกับ 

โรคลมชักกำเริบ เส้นทางเพียงแค่ไม่กี่ลี้สายนี้ คนโบราณต้องใช้เวลาเดินทาง 

ยาวนานราวกับการเดินทัพทางไกลหมื่นลี้ของกองทัพแดง๓

อวิน๋เซยีงคอยใหก้ำลงัใจฉนัอยูต่ลอด “คณุหนอูดทนไวน้ะเจา้คะ อกีไมน่าน 

ก็จะถึงวัดแล้ว”

ฉันทนไม่ไหวจนต้องเลิกม่านเกี้ยวขึ้น แล้วชะโงกหน้าออกไปเพื่ออาเจียน 

อาหารทีก่นิเขา้ไป ทัง้โจก๊ หมัน่โถว ไข ่ และแอป๊เปิล้ ทัง้หมดผสมรวมกบันำ้ยอ่ย 

รสเปรี้ยวและถูกฉันอาเจียนออกมาจนหมดไส้หมดพุง

เมื่ออาเจียนออกมาจนหมดแล้วก็รู้สึกสบายกระเพาะขึ้นหน่อย หลังจากนั้น 

เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็เห็นรอยคราบสีเหลืองอ่อนบนผ้าต่วนปักลายเนื้อดีสีเขียวไผ่  

ผ้าต่วนปักลายผืนนั้นไหวไปมาเป็นจังหวะ

ฉันมองตามผ้าผืนนั้นขึ้นไปก็เห็นใบหน้าฝืนยิ้มของเซี่ยเจาอิง มือของเขา 

ที่กุมบังเหียนม้าเกร็งเสียจนเส้นเอ็นปูด ข้อนิ้วมือกลายเป็นสีขาว แต่เขายังควบคุม 

อารมณ์ตัวเองไว้ได้ จึงไม่ได้พุ่งเข้ามาบีบคอฉัน

ชายเจ้าสำราญทุกคนเป็นพวกรักสวยรักงาม คนที่รักความงามย่อมเป็น 

คนรักความสะอาด แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจริง  ๆ  นะ ทางก็ออกจะกว้างขนาดนั้น  

๒ มาตราวัดสมัยโบราณของจีน ๑ เริ่น เท่ากับประมาณ ๗ - ๘ ฟุต
๓  การถอยทัพครั้งใหญ่ของกองทัพแดงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเพลี่ยงพล้ำต่อกองทัพรัฐบาลจีน 

ภายใต้การนำของนายพลเจียงไคเช็กในขณะนั้น ในช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ.  ๑๙๓๔  – เดือนตุลาคม ค.ศ.  ๑๙๓๖  

โดยเหมาเจ๋อตง โจวเอินไหล จูเต๋อ นายพลหลินเปียว และผู้นำอีกหลายคนได้นำกองทัพพร้อมด้วยประชาชน 

จำนวนหนึ่งเดินเท้าจากมณฑลเจียงซีทางตะวันตกของจีนย้อนขึ้นไปตั้งหลักทางเหนือที่มณฑลส่านซี รวมเป็น 

ระยะทางประมาณ ๒๕,๐๐๐ ลี้ หรือประมาณ ๑๒,๕๐๐ กิโลเมตร ชาวจีนต่างก็ยอมรับว่าการเดินทัพครั้งนี้ 

เป็นการเดินทัพที่ยากลำบากและยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน
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ลำนำดอกท้อ ๑

เขาดันบังคับม้ามาทางนี้เองทำไม ที่เขาถูกฉันอาเจียนใส่ เป็นเพราะเขาหาเรื่อง 

ใส่ตัวเองชัด ๆ 

เซี่ยเจาอิงอดกลั้นอยู่นานกว่าจะข่มความรู้สึกไม่ให้แสดงออกมาทางสีหน้า  

เขายกมือขึ้นแล้วโยนของชิ้นหนึ่งให้ฉันพลางบอกว่า “ดมเสียหน่อยจะได้หาย 

วิงเวียน”

เมื่อฉันรับมาจึงเห็นว่าเป็นถุงเครื่องหอม ถุงนั้นส่งกลิ่นหอมกรุ่น ทำให้ 

ฉันนึกถึงยาสีฟันคอลเกตสูตรเปปเปอร์มินต์ป้องกันฟันผุ ฉันรีบเอามาดม กลิ่น 

หอมเย็นทำให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย อาการเวียนหัวดีขึ้นจริง ๆ 

ที่แท้เขาบังคับม้าเข้ามาใกล้เกี้ยวฉันก็เพื่อเอาของนี้ให้ ฉันเงยหน้าขึ้น ตั้งใจ 

จะกล่าวขอบคุณเสียหน่อย แต่เขากลับขี่ม้านำหน้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่วัดแล้ว

เมื่อมาถึงวัด มีพระร่างผอมรูปหนึ่งรอรับพวกเราอยู่ที่หน้าประตู ท่าน 

เอ่ยทักทายว่า “อมิตาภพุทธ” ตามด้วยคำกล่าวตามมารยาทอีกยืดยาว จากนั้น 

จึงนำเราเข้าไปข้างใน ฉันกับเซี่ยเจาเคอเดินตามหลังเซี่ยฟูเหริน รอจนสมาชิก 

ชายในครอบครัวจุดธูปไหว้บรรพชนเรียบร้อยแล้ว พวกเราจึงเข้าไปไหว้องค์พระ 

และบรรพชนตระกูลเซี่ย

ฉันตั้งจิตอธิษฐาน ‘ขอพระโพธิสัตว์และบรรพชนได้โปรดคุ้มครอง ถึงแม้ว่า 

หนูจะไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเซี่ย แต่ถึงอย่างไรหนูก็แซ่เซี่ย เมื่อได้มาอาศัยร่าง 

ของเซี่ยเจาหฺวาแล้ว หนูจะเป็นคนดี จะไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตระกูลเซี่ย 

เด็ดขาด ขอท่านโปรดดลบันดาลให้หนูได้กลับคืนสู่ร่างเดิมในเร็ววันด้วยเถิด’

จบพิธีเซ่นไหว้อันยาวนานก็ตามด้วยการฟังเทศน์ ในใจฉันร้องไห้หนักมาก 

ก่อนหน้านี้อาเจียนออกมาจนในท้องไม่เหลืออะไร ตอนนี้จึงหิวจนท้องร้องจ๊อก  ๆ   

หน้ามืดไปหมด เมื่อมองไปเห็นหมั่นโถวสีขาวที่เป็นของเซ่นไหว้วางอยู่บนแท่นบูชา 

ก็ถึงกับกลืนน้ำลายตลอดเวลา

เซี่ยเจาเคอเหมือนเซียนสาวผู้อิ่มทิพย ์ นางยังคงยืนสง่าด้านหลังเซี่ยฟูเหริน 

ใบหน้างดงามหมดจดของนางยังคงสงบนิ่ง เมื่อนางเห็นสีหน้าของฉัน ก็ถามขึ้น 

ด้วยความไม่รู้ว่า “น้องเล็ก เจ้าไม่สบายหรือ”

ฉันยิ้มเจื่อนพลางส่ายหน้า
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เซี่ยฟูเหรินพูดด้วยความตื่นเต้นดีใจว่า “วันนี้พระอาจารย์ฮุ่ยคงขึ้นเทศน์  

โอกาสเช่นนี้หายากยิ่งนัก พวกเจ้าต้องตั้งใจฟังเทศน์กันนะ”

เมื่อเข้าไปในห้องปฏิบัติธรรม ฉันเลือกนั่งตรงที่นั่งข้างห้อง ชายคนหนึ่ง 

ในชุดผ้าต่วนสีขาวปักลายไหมสีเขียวนั่งอยู่ข้างฉัน ชายคนนั้นก็คือเซี่ยเจาอิง 

ซึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว ฉันพยักหน้าให้เขาอย่างอ่อนแรง แต่แล้วจู่  ๆ  เขา 

ก็ยัดห่อกระดาษใส่มือฉัน

ฉันตกใจมากเพราะห่อกระดาษนั้นร้อน  ฉันแกะออกอย่างระมัดระวัง  

ปรากฏว่าในห่อนั้นเป็นขนมเปี๊ยะสีเหลืองทองสองสามชิ้น

ฉันพูดทั้งน้ำตาคลอว่า “พี่รอง...”

“รีบกินเสียสิ” เซี่ยเจาอิงมองดูสารรูปของฉันด้วยความสงสาร เขาพูดต่อว่า 

“เจ้าเสี่ยวซานไปแอบหยิบมาจากโรงเจ พี่กินไปแล้วครึ่งหนึ่ง เหลือให้เจ้าครึ่งหนึ่ง  

เป็นอย่างไรเล่า พี่น่ะดีกับน้องใช่ไหม”

ฉันพยักหน้ารับถี่รัว แล้วก้มหน้าก้มตากินขนมเปี๊ยะทั้งชิ้นหมดในคำเดียว  

จากนั้นก็นิ่งไป

“เป็นอะไรไป” เซี่ยเจาอิงถามพลางมองฉันด้วยความสงสัย

“ฮึก ๆ!!”

“ฮึก ๆ อะไร ไม่อร่อยหรือ” เซี่ยเจาอิงถามพลางเกาหู

“ฮึก ๆ...ฮึก ๆ ๆ ๆ!” ฉันน้ำตาไหลพรากเพราะขนมเปี๊ยะติดคอ

“ขนมเปี๊ยะติดคอก็บอกมาสิ” ฝ่ามือทรายเหล็ก๔ ของเซี่ยเจาอิงตบป้าบลง 

กลางหลังของฉันจนเศษขนมเปี๊ยะถูกพ่นออกจากปาก พุ่งใส่หัวของเซี่ยหลิงเจวียน 

ซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้า

เซี่ยหลิงเจวียนอ้าปากตั้งท่าจะร้องโวยวาย แต่ถูกพี่ชายใหญ่ของฉันปิดปาก 

ไว้ก่อน ที่แท้พระอาจารย์ฮุ่ยคงมาถึงห้องแล้วนั่นเอง

พระอาจารย์ฮุ่ยคงเป็นชายชราอายุหกสิบกว่า ผิวขาวซีด รูปร่างซูบผอม  

๔ ชื่อวิทยายุทธ์ในนิยายกำลังภายในเรื่อง มังกรหยก ในที่นี้เปรียบว่าฝ่ามือของเซี่ยเจาอิงแข็งแกร่งและ 

มีพลังรุนแรงเหมือนผู้ฝึกวิชาฝ่ามือทรายเหล็ก
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ทว่าย่างก้าวหนักแน่นมั่นคง ดวงตาทั้งสองดุจคบไฟ เปี่ยมความสามารถ และ 

ดูหลักแหลม พอเห็นก็รู้ว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดา ท่านยืนนิ่ง กวาดตามองทุกคน 

ในห้องราวกับแสงไฟที่สาดส่องทาง แล้วจู ่ๆ สายตาของท่านก็มาหยุดที่ฉัน

เมื่อฉันถูกจ้องด้วยสายตาคู่นั้น แผ่นหลังก็มีเหงื่อผุดซึมออกมา ในใจ 

นึกเดาว่า หรือพระอาจารย์จะดูออกว่าฉันยืมร่างคนอื่นใช้อยู่

แต่แล้วพระอาจารย์ฮุ่ยคงก็ละสายตาจากฉัน ท่านนั่งลงบนอาสนแล้วเริ่ม 

เทศนาธรรม

เดิมฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องศาสนา แถมยังเหนื่อยล้ามาตั้งครึ่งค่อนวัน  

ไม่นานก็เริ่มง่วง พระอาจารย์เล่านิทานธรรมที่ฉันไม่เคยฟังมาก่อน ใช้ถ้อยคำ 

ลึกซึ้งเข้าใจยาก ฟังแล้วเหมือนกับฟังภาษาต่างประเทศ ภายในห้องวางเตาผิง 

ทำให้อากาศอบอุ่น ขณะที่กำลังสะลึมสะลืออยู่นั้น ตัวฉันก็เอนไปพิงกับวัตถุนุ่ม ๆ 

อุ่น ๆ ได้กลิ่นหอมจาง ๆ ที่ปลายจมูก จากนั้นก็หลับตาลงด้วยความรู้สึกสบาย

ในฝันฉันอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกเหมือนตอนที่กำลังจะคืนวิญญาณ ฉัน 

มุดลอดเมฆหมอกไปมาราวกับเครื่องบินที่ไร้เรดาร์นำทาง

เมื่อเหาะไปเรื่อย ๆ เมฆหมอกก็ค่อย ๆ จางลง ปรากฏแผ่นดินผืนใหญ่ราง ๆ 

ที่นั่นเป็นบ้านเมืองในยุคปัจจุบัน ฉันมองลงไปจากกลางอากาศ เห็นเพียงแสงไฟ 

สว่างไสวในเมืองยามค่ำคืน แสงไฟของป้ายโฆษณาบนตึกทันสมัยส่องระยิบระยับ  

แล้วก็เห็นห้างสรรพสินค้าที่คุ้นเคย ชั่วขณะนั้นฉันรู้สึกราวกับว่าตัวเองได้กลับไป 

ยังโลกเดิมที่จากมา

ฉันดีใจแทบคลั่ง รีบมุ่งหน้าไปยังทางกลับบ้านทันที เห็นชุมชนที่บ้าน 

ของฉันตั้งอยู่ห้อมล้อมด้วยทิวทัศน์ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง ดอกกุ้ยหอมฟุ้ง ชั้นล่าง 

ของตึกที่ฉันอยู่มีรถหรูจอดอยู่หลายคัน บนรถประดับด้วยริบบิ้นสีชมพูและดอก 

กุหลาบ

ขณะที่ฉันกำลังมึนงงอยู่นั้นเอง ก็มีคนกลุ่มใหญ่พากันเดินออกมาจากตึก  

คนที่เดินอยู่ข้างหน้าสุดคือจางจื่อเย่ว์ ผู้ชายที่ฉันเฝ้าคิดถึงทุกเมื่อเชื่อวัน!

ฉันเห็นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้ม อิ่มเอมเปรมปรีดิ์ เขาจูงมือ 

หญิงสาวสวยในชุดสีแดง สาวสวยคนนั้นก็คือหลี่เยียน ทั้งสองเดินเคียงข้างกัน 
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อย่างสนิทสนมหวานชื่นไปยังรถเบนซ์คันหรู โดยมีผู้คนห้อมล้อมมากมาย บน 

รถเบนซ์หรูคันนั้นมีตัวอักษร “สี่” ( )๕ สีแดงตัวใหญ่ติดอยู่

ฉันยืนเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางผู้คน แต่ไม่มีใครเห็นฉัน พวกเขาเดินทะลุ 

ผ่านร่างของฉันไปมาราวกับฉันเป็นวิญญาณ

แล้วฉันก็นึกขึ้นได้ว่า วันนี้คือวันที่สิบเก้า เดือนเก้า เป็นวันแต่งงานของ 

จางจื่อเย่ว์ ฉันยังไม่รู้เลยว่าร่างของฉันอยู่ที่ไหน แต่เขากลับปลอดภัยดี จัดงาน 

แต่งงานได้ตามกำหนด และกลายเป็นสามีของหลี่เยียน

ฉันยืนอึ้ง มองผู้คนทยอยขึ้นรถ รถแต่ละคันแล่นตามกันออกไป ไม่นาน 

บริเวณชั้นล่างของตึกก็ว่างเปล่า ลมในฤดูใบไม้ร่วงพัดพาใบไม้สีเหลือง ความ 

อ้างว้างหลังความครึกครื้นโอบล้อมฉันไว้ ฉันรู้สึกแสบตาเมื่อมองไปตามทางที่ 

ขบวนรถแล่นจากไป 

แล้วเสียงไม่เป็นมิตรเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นว่า “ไม่ต้องมองแล้ว เขามิใช่คู่ 

ของเจ้า ชะตากำหนดไว้แล้วว่าไม่ใช่”

ฉันถูกขัดจังหวะ จึงมองขึ้นไปด้านบนและค้อนใส่ท่านเซียนที่ไม่เห็นตัวตน 

พลางพูดว่า “ท่านพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องให้น้อยหน่อยได้ไหม ฉันรอมาสองเดือนแล้ว 

ตอนนี้น่าจะส่งฉันกลับร่างเดิมเสียที”

“โน โน” ท่านเซียนพูดภาษาฝรั่งออกมาสองคำ แล้วพูดต่อว่า “ยังไม่ถึง 

เวลา”

“ยังไม่ถึงเวลา?” ฉันพูดด้วยความโมโห “ให้วิญญาณฉันได้กลับเข้าร่าง  

มันยุ่งยากซับซ้อนตรงไหน ทำไมถึงได้ใช้เวลานานขนาดนี้”

เสียงนั้นตอบอย่างเสียไม่ได้ว่า “ข้าก็ไม่รู้จะทำเช่นไรเหมือนกัน เรื่อง 

วญิญาณกลบัเขา้รา่งใชว่า่จู ่ๆ นกึอยากกลบัเขา้รา่งกท็ำได ้ วญิญาณใดจะเขา้ไปอยูใ่น 

ร่างใดล้วนเป็นไปตามการจัดสรร ต้องรอบัญชาจากเบื้องบน เจ้าพนักงานของเรา 

๕  แปลว่า “ยินดี มีความสุข” ในงานมงคลของจีนตั้งแต่สมัยโบราณนิยมตกแต่งสถานที่จัดงาน 

ด้วยตัวอักษรดังกล่าวที่ตัดจากกระดาษสีแดง การตัดกระดาษแดงเป็นตัวอักษรนี้เป็นลวดลายหนึ่งในศิลปะ 

การตัดกระดาษของจีน
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มีจำนวนจำกัด ดังนั้นบัญชาในแต่ละวันจึงมีจำกัดเช่นกัน แม้ว่าชื่อของเจ้าจะอยู่ 

ในบัญชี แต่กว่าจะเรียงลำดับไปถึงเจ้า ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพัก”

ฉันโมโหเสียจนต้องก่นด่าระบบขุนนางออกมา เสียงนั้นปลอบฉันว่า  

“แม่นางเซี่ย เจ้าอย่าร้อนใจจนเกินไปนัก อย่างไรเสียบุรุษในดวงใจเจ้าก็แต่งงาน 

ไปแล้ว หรือว่าเจ้าอยากจะกลับไปเป็นภรรยาน้อยของเขา ข้าว่าสู้เจ้าลองใช้ชีวิต 

อีกแบบหนึ่งในมิติใหม่จะดีกว่า จะว่าไปแล้ว เนื้อคู่ของเจ้าก็มิใช่เจ้าบ่าวคนเมื่อครู่”

เมื่อฉันได้ยินเช่นนั้นก็เกิดอยากรู้ จึงถามว่า “ท่านรู้ว่าเนื้อคู่ของฉันคือใคร 

งั้นเหรอ”

ท่านเซียนกระแอมแก้เก้อครั้งหนึ่ง แล้วตอบเสียงต่ำว่า “ข้าก็แค่อยากรู้  

แล้วบังเอิญไปเห็นเข้าตอนที่เปิดสมุดบันทึกของเซียนผู้ควบคุมชะตา การเปิดเผย 

เรื่องนี้ถือเป็นการแพร่งพรายความลับสวรรค์ จักต้องโทษฟ้าผ่า แต่เราสองคนก็ 

คุน้เคยกนัขนาดนี ้ ยอ่มพอบอกกนัไดบ้า้ง หากเปน็คนทัว่ไป ขา้ไมม่ทีางแยม้พราย 

หรอก...”

ฉันเซ้าซี้ต่อด้วยความร้อนใจ “เป็นใครกันแน่ล่ะ”

ท่านเซียนหัวเราะ  “แหะ  ๆ”  แล้วพูดว่า “คนคนนั้นก็คือคนที่อยู่ข้างกายเจ้า  

เจ้าลองตั้งใจสังเกตดูก็จะรู้”

ตอบเหมือนไม่ได้ตอบ

ฉันกำลังจะถามซ้ำ เสียงนั้นก็พูดขึ้นทันใดว่า “เหลือเวลาไม่มากแล้ว” 

หลังจากนั้นก็มีพลังงานบางอย่างดึงตัวฉันขึ้น ส่งตัวฉันพุ่งขึ้นไปกลางอากาศราวกับ 

ปล่อยจรวดออกจากฐาน ฉันเวียนหัวตาลายจึงหลับตาแน่น หลังจากที่เหาะด้วย 

ความเร็วสูงอยู่กลางอากาศได้พักหนึ่ง ฉันก็ร่วงลงมาในแนวดิ่งอย่างไม่ทันตั้งตัว

สภาวะไร้น้ำหนักทำให้ฉันร้องเสียงดังโดยสัญชาตญาณเพราะความกลัว  

ทันใดนั้นก็มีเสียงดังตุ้บ แผ่นหลังของฉันชนกับอะไรบางอย่างจนเสียหลักหงายหลัง 

แขนและขาชี้ฟ้า

เม่ือลืมตาข้ึนก็เห็นคานกับหลังคาใหญ่ หลังจากน้ันก็เห็นใบหน้าหน่ึงท่ีคุ้นเคย

 “น้องเล็ก เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม”

เซีย่เจาองิมองฉันด้วยความเปน็หว่งและเออืมระอา ฉนัมองใบหนา้หลอ่เหลา 
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ของเขาอย่างซื่อ  ๆ แล้วจู่  ๆ  คำพูดที่ท่านเซียนได้พูดไว้ก็ดังขึ้นมาในสมองว่า ‘คน 

คนนั้นก็คือคนที่อยู่ข้างกายเจ้า’

ฉันหนาวสะท้านไปทั้งตัว

เซี่ยเจาอิงยื่นมือมาคลำหัวฉันด้วยความสงสัยพลางพูดว่า “ไม่ใช่ว่าหลับไป 

แล้วกลับไปเพี้ยนใหม่นะ” 

ขณะนั้นเองฉันจึงเพิ่งรู้สึกว่าในห้องนั้นเงียบสนิท สายตาทุกคู่จ้องฉันอยู่  

ราชครูเซี่ยกับฟูเหรินสีหน้าไม่ค่อยดีนัก ส่วนดวงตาบนใบหน้าอันลึกล้ำของ 

พระอาจารย์ฮุ่ยคงยังคงปิดอยู่ วัตถุที่หลังของฉันพิงอยู่ขยับครั้งหนึ่ง ฉันรู้สึก 

แปลก  ๆจงึหนัไปด ู ซง่จือ่จิง้มองฉนัดว้ยรอยยิม้นอ้ย  ๆอนัออ่นโยน ทีแ่ทฉ้นัเสยีหลกั 

หงายหลังอยู่ในอ้อมอกเขา หน้าของฉันแดงขึ้นมาทันที

ราชครูเซี่ยกล่าวขออภัยพระอาจารย์ฮุ่ยคงด้วยสีหน้ายุ่งยากใจ “ข้าอบรม 

บตุรสาวคนเลก็ไมด่ ี ลว่งเกนิพระอาจารยแ์ลว้ กลบัไปขา้จะอบรมสัง่สอนใหเ้ขม้งวด 

กว่านี้ พระอาจารย์โปรดอภัย”

พระอาจารย์ฮุ่ยคงเอ่ยว่า “อมิตาภพุทธ” จากนั้นจึงกล่าวว่า “ใต้เท้าเซี่ย 

มิต้องกล่าวโทษตนเอง คุณหนูเซี่ยอายุยังน้อย อยู่นิ่งนานไม่ได้ จึงไม่อาจทนฟัง 

เทศนาธรรมอันน่าเบื่อ นี่เป็นเรื่องธรรมดา อาตมาเห็นว่าคุณหนูเซี่ยบริสุทธิ์ซื่อตรง 

มีสติปัญญา จิตนิ่งมีสมาธิ หว่างคิ้วของนางปรากฏดวงทิพย์ ภายภาคหน้าจะได้ 

เป็นมารดาของแผ่นดิน”

คำพูดดังกล่าวเป็นเหมือนระเบิดมือที่ถูกปาเข้ามาในกลุ่มฝูงชน แรงระเบิด 

ของมันทำให้ทุกคนมึนงง ตาลายจนไม่รู้ทิศทาง

คนทั้งบ้านต่างค่อย ๆ หันหน้ามาทางฉัน แล้วหันไปมองเซี่ยเจาเคอ ในที่สุด 

เซี่ยฟูเหรินก็เอ่ยบางสิ่งที่ทุกคนคิดอยู่ในใจออกมา “พระอาจารย์เจ้าคะ ท่านทักผิด 

แล้วกระมัง”

ฉันและคนอื่น ๆ ต่างพากันพยักหน้าเห็นด้วย

พระอาจารย์ฮุ่ยคงประนมมือแล้วเอ่ยว่า “สีกา อาตมาเป็นบรรพชิต ย่อม 

ไม่กล่าวคำเท็จ นี่เป็นความลับสวรรค์ อาตมานำมาแพร่งพราย มีความผิดติดตัว 

เกรงว่าจะหนีความผิดนี้ไม่พ้นเสียแล้ว อมิตาภพุทธ” 
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ในเมื่อพระแก่รู้อยู่แล้วว่าความลับสวรรค์ไม่อาจแพร่งพราย แล้วทำไม 

ไม่ปิดปากตัวเองให้สนิท

ฉันทำตัวไม่ถูก  คนตระกูลเซี่ยมองฉันเหมือนกับมองมนุษย์ต่างดาว  

บนใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยคำถามทำนองว่า ‘เป็นไปได้อย่างไร ดูอย่างไร 

ก็ไม่เหมือน’

ฉันรีบพูดขึ้นว่า “ข้าไม่เชื่อหรอก พระแก่นี่พูดส่งเดช” ฉันยังต้องกลับไป 

ยังร่างเดิมของฉัน

ราชครูเซี่ยตวาดด้วยความโมโห “สามหาว!”

ไม่รู้ว่าราชครูโมโหที่ฉันเรียกพระอาจารย์ฮุ่ยคงว่าพระแก่ หรือโมโหที่ฉัน 

ไม่ยอมรับในชะตาหวงโฮ่วของตัวเอง

พระอาจารย์ฮุ่ยคงเดินออกไปพร้อมรอยยิ้มที่ยากจะคาดเดาความหมาย  

ทิ้งให้ทุกคนในห้องงุนงงเหมือนอยู่ท่ามกลางเมฆหมอก เซี่ยฟูเหรินตัวสั่นด้วย 

ความตกใจเหมือนทุกครั้งที่นางมักจะเป็น นางพูดกับราชครูเซี่ยว่า “นายท่าน เรา 

เชิญพระอาจารย์มาดูดวงชะตาให้เคอเอ๋อร์ด้วยน่าจะดี”

ใบหน้าสะสวยของเซี่ยเจาเคอเปี่ยมไปด้วยความไม่พอใจ ส่งสายตา 

แค้นเคืองมายังซ่งจื่อจิ้งตลอดเวลา ส่วนซ่งจื่อจิ้งกลับขมวดคิ้วและจ้องฉัน ราวกับ 

กำลังครุ่นคิดว่าคนอย่างฉันจะปกครองใต้หล้าได้อย่างไร

เซี่ยเจาอิงเดินเข้ามา เขายิ้มตาหยีพลางพูดว่า “ยินดีกับน้องเล็กด้วย”

ฉันตอบไปอย่างไม่สบอารมณ์ว่า “ยินดีอะไรเล่า”

“ก็ตระกูลเซี่ยของเราจะมีคนได้เป็นหวงโฮ่วแล้วน่ะสิ”

ฉันโมโหสุดขีด จึงพูดอย่างไร้มารยาทว่า “หวงตี้อายุสี่สิบกว่าแล้ว ซ้ำยัง 

ป่วยกระเสาะกระแสะ ส่วนข้าเป็นสาวแรกรุ่นงดงาม ให้ไปเป็นเมียน้อยหวงตี้  

สังขารเขาจะไหวหรือ”

ราชครูเซี่ยกระทืบเท้าพลางพูดว่า “สามหาวนัก! บังอาจกล่าววาจาล่วงเกิน 

เบื้องสูง”

ฉันรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรเถียงผู้อาวุโสกว่า แต่ก็ห้ามปากตัวเองไม่ได้ จึงบ่น 

พึมพำออกไปว่า “มีอะไรที่พูดไม่ได้หรือ ผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกัน เพียงแต่ 
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มีพละกำลังสู้ผู้ชายไม่ได้ เพราะเหตุนี้จึงถูกผู้ชายมองว่าไม่ใช่คนเช่นนั้นหรือ จะ 

ว่าไปมันก็คือการใช้กำลังปกครองของพ่อและสามี สังคมถึงได้พัฒนาไปในทิศทาง 

ที่วิปริตเช่นนี้”

คนโบราณอย่างราชครูเซี่ยไม่รู้ว่าจะโต้เถียงกับผู้ฝักใฝ่แนวคิดสตรีนิยม 

แรงกล้าอย่างฉันได้อย่างไร เขาโกรธจนหน้าแดงก่ำ โมโหจนแทบลมจับ

เซี่ยเจาอิงเห็นท่าไม่ดี จึงรีบดึงฉันออกไปข้างนอก

เขาดึงฉันออกมาจนถึงนอกวัด ฉันสะบัดตัวหลุดจากมือของเขาอย่างแรง  

จากนั้นก็เดินดิ่งลงจากเขาคนเดียว 

ในที่สุดฉันก็โกรธขึ้นมาจนได้

การที่เด็กสาวคนหนึ่งยอมสละตัวเองเพื่อเกียรติยศของวงศ์ตระกูล แต่ 

คนอื่นกลับมองว่านางไม่มีคุณสมบัติคู่ควร ฉันทนการสบประมาทแบบนี้ไม่ได้

พวกเขามีสิทธิ์อะไร ก็แค่พระแก่ลวงโลกคนหนึ่ง ก็แค่ปราชญ์อวดดีตีหน้า 

เคร่งคนหนึ่ง แล้วก็สังคมศักดินาเส็งเคร็งที่ให้เกียรติผู้ชายดูถูกผู้หญิง

ฉันหยุดยืนระหว่างทางลงเขา มองลงไปยังที่ราบเบื้องล่างพลางตะโกนว่า  

“แม่จ๋า หนูอยากกลับบ้าน...”

“พี่จะพาเจ้ากลับเอง” จู ่ๆ เสียงของเซี่ยเจาอิงก็ดังขึ้น ฉันสะดุ้งตกใจ

เขาจูงม้าเดินตามมาตั้งไกล แต่ไม่รู้ว่าตามฉันมาทันตอนไหน ตัวเองมัวแต่ 

คิดอะไรในใจจึงไม่ทันสังเกตเห็น

เขาถอนใจครั้งหนึ่งพลางพูดว่า “อย่างไรเสีย นั่นก็เป็นท่านพ่อของเจ้า  

เจ้าโกรธท่านพ่อ อย่างไรเจ้าก็เป็นฝ่ายผิด”

ฉันตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า “คุณชายรอง ข้าคือว่าที่ภรรยาน้อยของ 

หวงตี้ ถึงตอนนั้นคนตระกูลเซี่ยทุกคนจะต้องคุกเข่าคำนับข้า แล้วข้ายังต้องใส่ใจ 

เรื่องที่ทะเลาะกับท่านพ่อด้วยหรือ”

เซี่ยเจาอิงยิ้มเจื่อนพูดว่า “เลิกโมโหได้แล้ว คำทำนายของพระแก่รูปนั้น 

อาจไม่แม่นก็ได้ ตอนพี่ยังเด็ก เขายังบอกว่าต่อไปพี่จะได้เป็นหวงตี้ปกครอง 

ใต้หล้าเลย”

ฉนัตกใจมาก รบีพดูวา่ “พีร่อง ถา้เรือ่งนีแ้พรง่พรายออกไปตอ้งโทษประหาร 
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เชียวนะ”

“ก็ใช่น่ะสิ” ใบหน้าของเซี่ยเจาอิงกลัดกลุ้ม เขาพูดต่อว่า “แต่เจ้าดูสิ พี่ 

โตมาขนาดนี้แล้ว ก็ยังเป็นแค่คุณชายรองตระกูลเซี่ย ไม่มีตำแหน่งขุนนางสัก 

ตำแหน่ง หวงตี้ปกครองใต้หล้าบ้าบออะไรกัน”

ฉันหัวเราะแล้วพูดว่า “ก็ไม่แน่นะ บางทีพอข้าได้เป็นหวงโฮ่ว ก็อาจปูนยศ 

ปูนตำแหน่งให้คนตระกูลเซี่ย จนตระกูลเซี่ยของเราสามารถรวบอำนาจได้ แล้ว 

สดุทา้ยพีก่ท็นเปน็โหว๖ วา่งงานไมไ่ด้ จงึรวบรวมกำลงัพลกอ่การกบฏ...” เมือ่ไดย้นิ 

ดังนั้น เซี่ยเจาอิงก็หน้าดำคร่ำเครียด ฉันจึงหยุดพูด โบกมือให้เขา แล้วเดินต่อ 

พลางพูดว่า “พี่กลับไปเถอะ ข้าไม่เป็นไร”

“เจ้าจะไปไหน” เซี่ยเจาอิงถาม

“ฟังเจ้าหัวล้านนั่นเทศน์มาตั้งนาน ข้าหิวจนไส้กิ่วไปหมดแล้ว ว่าจะลงเขา 

ไปหาอะไรกินเสียหน่อย”

ฉันเพิ่งเดินไปได้สองก้าว ทันใดนั้นเอวก็ถูกรัดแน่นและถูกกระหวัดตัว 

ขึ้นไปบนหลังม้า เซี่ยเจาอิงโอบตัวฉันไว้ในอ้อมกอด ยิ้มพลางพูดว่า “พี่ก็หิวแล้ว  

อาหารเจที่วัดไม่มีน้ำมันเลย ไป พี่รองจะพาเจ้าไปกินข้าวที่เทียนเซียงโหลว” ขา 

ทั้งสองของเขากระทุ้งท้องม้า ม้าตะกายเท้าขึ้นแล้ววิ่งทะยานออกไป

เทียนเซียงโหลวอยู่บนถนนย่านการค้าในเมืองหลวง เป็นตึกสูงสี่ชั้น เพดานสูง  

แนวชายคาเชิดขึ้นเหมือนปีกนกที่กางออก ดูโอ่โถงงดงาม ลูกค้าที่เดินเข้าออก 

ล้วนแต่นั่งรถม้าคันงาม สวมเสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ไม่เสียแรงที่เป็นภัตตาคาร 

อันดับหนึ่งของเมืองหลวง

เซี่ยเจาอิงพาฉันเข้าไปในร้าน เมื่อเด็กรับใช้เห็นเขาก็เข้ามาต้อนรับด้วย 

ใบหน้ายิ้มแย้ม “อ๊ะ นี่คุณชายรองนี่นา ท่านไม่ได้มาที่นี่เสียนานแล้ว เชิญนั่ง 

ชั้นบนเลยขอรับ”

เซี่ยเจาอิงคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี เขาสะบัดชายเสื้อชุดยาวแล้วเดินขึ้น 

๖ บรรดาศักดิ์สมัยโบราณของจีน แบ่งออกเป็น ๕ ขั้น ได้แก่ เทียนจื่อ กง โหว ปั๋ว และจื่อหนาน
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ชั้นบนอย่างสง่างาม

เมื่อเข้าไปนั่งในห้องส่วนตัวที่อยู่ติดฝั่งถนนแล้ว เซี่ยเจาอิงก็พลิกดูรายการ 

อาหาร จากนั้นก็เอ่ยว่า “ไก่นึ่งเห็ดทรงเครื่อง เนื้อสันในผัดกลอยน้ำแดง เป็ดผัด 

ปลิงทะเล ผัดเห็ดฉือกู เต้าหู้พะโล ้ เต้าหู้เส้นรมควัน ผัดถั่วงอกทรงเครื่อง...”

ฉันหัวเราะพูดว่า “นี่พี่กำลังสั่งอาหารหรือว่าอ่านรายการอาหารกันแน่”

เซี่ยเจาอิงตอบอย่างไม่ใส่ใจ “พี่รองของเจ้าเป็นถึงคุณชาย บุตรชายท่าน 

ราชครูเซี่ย เรื่องเงินย่อมมิใช่ปัญหา”

เด็กรับใช้รีบประจบทันที “คุณชายรองมีชื่อในเรื่องนี้นัก หากต้องการสิ่งใด 

ย่อมทุ่มสุดตัว ครั้งก่อนคุณชายจ่ายถึงพันตำลึงเพื่อครอบครองหญิงงามแห่งหอ 

ฉยงชุ่ย แม้แต่คุณชายจ้าวบุตรชายจ้าวโหวก็ยังได้แต่ยืนกลืนน้ำลายด้วยความ 

เสียดาย”

ฉันมองเซี่ยเจาอิงที่กำลังตัวลอยเพราะคำประจบ ไม่ได้มองด้วยความนับถือ 

แต่รู้สึกสงสารราชครูเซี่ย ปราชญ์ผู้สูงส่งเช่นท่าน ไม่รู้ว่าต้องตรากตรำทำงานมาก 

เท่าไรจึงจะได้เงินมาพอเลี้ยงดูลูกชายล้างผลาญแบบนี้ มิน่าล่ะ เขาถึงอยากขาย 

ลูกสาวเข้าวัง

ฉันถามว่า “คุณชายจ้าวบุตรชายจ้าวโหวคือผู้ใด”

เซีย่เจาองิยิม้ตอบวา่ “จา้วเชอ่ เปน็พระนดัดาในหวงโฮว่ เจา้นัน่กบัพีรู่จ้กักนั 

ตั้งแต่เด็ก เมื่อก่อนตอนเล่าเรียนด้วยกันกับองค์ไท่จื่อ เขาสาดหมึกใส่พี่ พี่ตอก 

ตะปูบนม้านั่งแกล้งเขากลับ สุดท้ายก็ถูกอาจารย์ตีทั้งคู่ พอโตขึ้น พี่ก็แย่งผู้หญิง 

ของเขา เขาก็แย่งของโบราณของพี ่ ต่างคนพอกลับบ้านก็ถูกสั่งสอนชุดใหญ่”

ฉนันกึขึน้ไดว้า่อวิน๋เซยีงเคยพดูถงึพวกตระกลูจา้วใหฟ้งั จงึถามวา่ “คุณชาย 

จ้าวก็คงจะเป็นคุณชายเจ้าสำราญเหมือนกันใช่หรือไม่”

เซี่ยเจาอิงตอบ “ก็ไม่เชิง แม้เขาจะอันธพาล เจ้าชู้ประตูดิน แต่กลับ 

เป็นเลิศด้านวรรณศิลป์ หากเจ้ามีเวลาก็ลองไปอ่านบทความเรื่อง  ‘เซิ่งจิง’๗  ใน  

บันทึกภูเขาและแม่น้ำของต้าฉี ดูสิ บทนั้นเป็นงานเขียนของเขา”

๗  ซึ่งแปลว่า “เฟื่องนคร” พ้องเสียงกับคำว่า  ซึ่งมีความหมายถึงพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์
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ฉันถามกลับไปด้วยความประหลาดใจว่า “ขะ...เขา เขาเป็นคริสเตียนหรือ”

เซี่ยเจาอิงถามกลับด้วยความงุนงงว่า “คิด-ซะ-เตียน? แค่คิดจะหัวเตียน 

ได้อย่างไร”

ฉันกลั้นหัวเราะไม่อยู่จนพ่นน้ำลายออกมาเต็มโต๊ะ แล้วตอบกลับไปว่า  

“ข้าฟังผิด ข้าเข้าใจผิดไปเอง”

เซีย่เจาองิยงัคงครุน่คดิตอ่ “หรอืวา่คดิมากจนผมรว่ง ผมรว่งเสยีจนหวัลา้น 

โล่งเตียน”

ฉันรีบถามต่อ “แล้วตอนนี้หญิงผู้นั้นเป็นอย่างไรบ้าง”

เซี่ยเจาอิงยิ้มตอบว่า “แล้วเจ้าคิดว่าเป็นอย่างไรเล่า เริงรักกับหญิงนางโลม 

คนงามหรือ เปล่าเลย ที่จริงแม่นางหลิ่วเป็นนางในดวงใจของสหายผู้หนึ่งของพี่  

แต่สหายผู้นั้นฐานะยากจน ไม่มีปัญญาไถ่ตัวแม่นางหลิ่ว พี่จึงช่วยให้พวกเขา 

ได้สมหวังเท่านั้นเอง”

ฉันประชดว่า “เอาเงินทองของที่บ้านไปช่วยคนอื่นเช่นนี้ จะไม่เรียกว่า 

ทุ่มสุดตัวได้อย่างไร”

เซี่ยเจาอิงจ้องมองฉันด้วยความสงสัยพลางถามว่า “นี่เจ้ากลายร่างมาจาก 

อะไรกันแน่ เหตุใดจึงได้ช่างเหน็บแนมแล้วก็แปลกพิเรนทร์เช่นนี้”

ดูเหมือนเซี่ยเจาอิงจะพูดเล่น แต่คำพูดของเขากลับทำให้ฉันกลัวจนเหงื่อ 

แตกพลั่ก ที่นี่เป็นสังคมศักดินา ส่วนฉันก็เป็นคนที่ยืมร่างคนอื่นเป็นที่สิงวิญญาณ 

ตัวเอง ดีไม่ดีอาจถูกจับตรึงกับแผ่นไม้แล้วย่างสดเหมือนกับปีศาจร้ายก็ได้ 

โชคดีที่เด็กรับใช้ยกอาหารเข้ามาได้จังหวะพอดี

อาหารมาครบแล้ว จานชามมีขนาดใหญ่แค่ครึ่งฝ่ามือฉันเท่านั้น ไม่รู้ว่า 

เป็นเพราะเจ้าของภัตตาคารขี้งกหรือเป็นเพราะวัฒนธรรมการกินของคนยุคนี้ แต่ก็ 

มีอาหารหลากหลายชนิดวางเรียงรายอยู่เต็มโต๊ะ ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังกิน 

อาหารเกาหลี มิน่าล่ะ เซี่ยเจาอิงถึงได้อ่านรายการอาหารยาวเหยียดขนาดนั้น

อาหารทุกอย่างสีสันน่ากิน แถมรสชาติก็ยังถูกปากฉันด้วย ฉันจึงกินอย่าง 

เอร็ดอร่อย

เซี่ยเจาอิงใช้ตะเกียบคีบผักขึ้นมาแล้วค่อย  ๆ  กินอย่างสุภาพ เมื่อเขาเห็น 
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ฉันกินตะกละตะกลามก็กำชับว่า “กินช้า ๆ หน่อย ระวังติดคอ”

ทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากด้านนอก “คุณชายเซี่ยปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่นตั้งแต่ 

เมื่อไหร่กันนี่”

ประตูเปิดออก ชายหนุ่มสองคนเดินเข้ามา

ชายสวมชุดปักลายที่เดินอยู่ข้างหน้ามีใบหน้าหล่อเหลา รอยยิ้มเต็มใบหน้าเหมือน 

กับพนักงานขายประกัน ด้านหลังเขามีชายในชุดบัณฑิตสีเขียวเดินตามมาติด  ๆ   

ชายคนนั้นรูปร่างสูงสง่า ท่าทีอ่อนโยน ทั้งสองดูอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเซี่ยเจาอิง 

ชุดที่สวมใส่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ท่วงท่างามสง่า เห็นได้ชัดว่าผ่านการอบรมมา 

เป็นอย่างดี

เซ่ียเจาอิงย้ิมพลางลุกข้ึนยืน “เหยียนอว่ี เจ้ิงซวิน ไม่ได้พบกันพักใหญ่แล้ว”

ชื่อของชายสองคนนี้มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีอยู่มาก แต่ยังดีที่รูปร่าง 

หน้าตาเป็นชาวจงหยวน๘  ขนานแท้ ชายผู้สวมอาภรณ์งดงามด้านหน้ามีดวงตาที่ 

หางตาชี้ขึ้นเล็กน้อย ใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลา เมื่อเขาเห็นฉันก็แสดงสีหน้า 

แววตาลึกซึ้ง จนฉันจินตนาการไปว่าประโยคต่อไปที่เขาจะต้องถามคือ ‘คุณผู้หญิง 

ครับ คุณซื้อประกันแล้วรึยังครับ’ แต่สุดท้ายเขาก็พูดขึ้นว่า “แม่นางท่านนี้ไม่คุ้น 

หน้าเลย”

เซี่ยเจาอิงทำตัวราวกับแม่สื่อของบริษัทจัดหาคู่ เขาแนะนำทีละคนว่า “นี่คือ 

หานเหยียนอวี่ พระราชนัดดาในหวงตี้ ผู้นี้คืออวี้เจิ้งซวิน ขุนพลรถม้าศึก ส่วนนี่ 

น้องสาวคนเล็กของข้า”

เมื่อหนุ่มขายประกันหานเหยียนอวี่ได้ยินว่าฉันเป็นใคร เขาก็โพล่งออกมาว่า 

“เจ้าแค่เพี้ยน ๆ ปัญญาอ่อน ไม่ได้เป็นบ้าใช่ไหม”

ฉันโกรธจัดแต่ก็ฝืนยิ้มพลางตอบว่า “แล้วที่เจา้ฟังคำคนอื่นมาสบประมาทข้า  

๘ คำเรียกดินแดนที่ราบตอนกลางของประเทศจีน บริเวณมณฑลเหอหนานไปจนถึงลุ่มแม่น้ำหวงเหอ 

ตอนกลางและตอนล่าง เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีน และเป็นถิ่นฐานของชาวฮั่น ดังนั้นชาวฮั่นจึงถือว่า 

ดินแดนดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของโลก
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ไม่ใช่เพราะปัญญาทึบหรอกหรือ”

อวี้เจิ้งซวินหลุดหัวเราะออกมา ส่วนเซี่ยเจาอิงใช้ขาเตะฉันใต้โต๊ะอย่างแรง 

ทีหนึ่ง

หานเหยียนอวี่รู้ตัวว่าพูดไม่เหมาะสม จึงรีบเปลี่ยนท่าที เขารีบเอ่ยขอโทษ  

“เมื่อครู่ข้าน้อยไม่ทันระวังคำพูดจึงกล่าววาจาล่วงเกินคุณหนู เป็นเพราะข้าน้อย 

เคยชินกับการพูดด้วยปากที่ไม่มีหูรูด มิได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใด ขอคุณหนู 

โปรดอภัย”

ฉันเป็นเด็กสาวที่ยังไม่ได้เข้าพิธีปักปิ่น การที่เขายอมขอโทษฉันด้วยความ 

จริงใจเช่นนี้นับว่าไม่ง่ายเลยจริง  ๆ ฉันจึงใช้ตะเกียบคีบเนื้อน่องไก่ที่เพิ่งพ่นออกมา 

ก่อนหน้านี้ใส่ลงไปในชามของหานเหยียนอวี่ จากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงสนิทสนมว่า 

“พี่หานมิต้องกล่าวโทษตัวเอง เมื่อครู่ข้าเองก็ไม่ระวังคำพูด ขอท่านโปรดอย่า 

ถือสา”

เซี่ยเจาอิงทำบุ้ยใบ้เตือนฉัน แต่ฉันก็ส่งสายตาเตือนเขากลับ เขานึกสนุก 

จึงปิดปากสนิท ส่วนฉันก็มองหานเหยียนอวี่กลืนไก่ชิ้นนั้นลงท้องอย่างมีความสุข

ทันใดนั้นเอง อวี้เจิ้งซวินก็พูดขึ้นว่า “อาอิง เจ้าไม่ได้ออกมาตั้งนานแล้ว  

ข้าจำได้ว่าเจ้าชอบฟังแม่นางปู้ถิงแห่งเทียนเซียงโหลวขับลำนำ วันนี้เราเรียกนาง 

มาขับลำนำให้พวกเราฟังเสียหน่อยดีหรือไม่”

เซี่ยเจาอิงยิ้ม ตอบว่า “ข้าไม่ได้ฟังเสียงเพลงของแม่นางปู้ถิงนานมากแล้ว 

จริง ๆ ถ้าเช่นนั้นก็เชิญนางมาเถอะ”

เด็กรับใช้วิ่งไปตามแม่นางปู้ถิง ผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงเล็กละเอียด 

ไพเราะดุจเสียงไข่มุกและหยกมาจากนอกประตูห้อง กลิ่นหอมอ่อน  ๆ  ลอยเข้ามา  

ฝีเท้าของนางเบามาก นางนั่งอยู่หลังผ้าม่านบางในห้องด้านนอก เห็นเพียงเงา 

ร่างอรชร 

ฉันได้ยินเสียงกู่เจิงดังกังวานใสและเสียงขับขานบทเพลงอันอ่อนหวาน 

เพราะพริ้ง “จักจั่นหน้าหนาวและดอกฉยงฮวา สายหมอกบางและต้นหลิว ห่านฟ้า 

บนิผา่นพน้ สายนำ้รา้งไรว้าร ี บอกไวว้า่เมือ่พรากจกัพบพานในฝนั คนืวนัหมนุเวยีน 

เปลี่ยนผันบนเกาะดอกท้อเฝ้าคะนึงทุกเมื่อเชื่อวัน...”
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ท่วงทำนองไพเราะราวกับกำลังคร่ำครวญ ฉันฟังด้วยความเคลิบเคลิ้ม

เมื่อเสียงเพลงจบลง ด้านหลังของฉันก็เงียบสนิท เมื่อหันกลับไปมอง 

ก็พบว่าเซี่ยเจาอิงมีสีหน้าที่แสดงถึงอารมณ์อันซับซ้อน ทั้งตกตะลึงและพึงพอใจ  

ดวงตาเป็นประกาย ฉันเคยเห็นแต่ท่าทางทะเล้นของเขาจนเคยชิน จู่  ๆ  มาเห็น 

ทำท่าเคร่งขรึมแบบนี้ก็ตกใจอยู่เหมือนกัน

ตอนนั้นเอง ฉันเพิ่งรู้ว่าหานเหยียนอวี่กับขุนพลอวี้หายตัวไปเสียแล้ว  

สองคนนี้ช่างไม่มีน้ำใจเอาเสียเลย แอบย่องออกไปก็ไม่ยอมเรียกฉันสักคำ ตอนนี้ 

ฉันจะอยู่ต่อก็กระไรอยู่ แต่จะออกไปก็ไม่ได้

คนงามหลังม่านบางถอนหายใจเบา  ๆ  ทีหนึ่งแล้วพูดว่า “ลิ่วหลาง ท่านยัง 

จำเพลงนี้ได้หรือไม่”

เซี่ยเจาอิงยิ้ม ตอบด้วยสีหน้าอ่อนโยน “จะลืมได้อย่างไร”

และแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่คนรักเก่ามาพบกันจริง ๆ ฉันเลยกลายเป็น 

ก้างขวางคอชิ้นโต

คนงามกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย “จำได้ว่าครานั้นข้าแต่งกายเป็นชาย  

ไปดูโคมไฟในเมืองกับท่าน แต่ไม่ทันระวังจึงพลัดหลงกัน ข้าร้องไห้ตลอดทาง  

ต่อมาบ่าวที่บ้านออกตามหาจนพบข้า คิดไม่ถึงว่าท่านจะตามหาข้าทั้งคืน ต้อง 

ลมหนาวจนป่วยหนัก”

เซี่ยเจาอิงยิ้มพูดว่า “ตอนนั้นข้าคิดว่าเจ้าหายไปจริง  ๆ ข้าตกใจจนใจหาย 

ใจคว่ำ”

คนงามเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า “คำสัญญาที่ข้าให้ไว้กับท่านตอนที่ท่าน 

นอนป่วยอยู่บนเตียง ท่านยังจำได้หรือไม่”

เซี่ยเจาอิงตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดุจสายน้ำ “จำได้แน่นอน...”

ฉันอยากรู้จนหูผึ่ง เขากำลังจะพูดออกมา แต่เมื่อหันมาเห็นฉัน เขาก็ 

หยุดพูดทันทีเหมือนติดเบรก เก็บสีหน้าท่าทีอันอ่อนโยนจนทำให้รู้สึกเลี่ยนไว้แทบ 

ไม่ทัน อารมณ์นั้นยังค้างอยู่บนใบหน้าเขาแลดูเจ้าเล่ห ์ ฉันหัวเราะ “ฮิ” เบา ๆ ออกมา 

ครั้งหนึ่ง

เซี่ยเจาอิงทำหน้าเคร่ง ถามว่า “เจ้ายังอยู่อีกหรือ”
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ฉันยักไหล่ไม่รู้ไม่ชี้ ตอบว่า “พวกเขาไม่ได้พาข้าออกไปด้วย”

คนงามถามขึ้นด้วยความตกใจและเขินอาย “ใครอยู่ตรงนั้นหรือ”

เซี่ยเจาอิงรีบปลอบนาง “ไม่เป็นไร นางคือน้องสาวคนเล็กของข้า ข้าพานาง 

ออกมาเที่ยวด้วย”

ฉันทักทายคนงามผ่านม่านบางด้วยน้ำเสียงแบบเด็กดีว่า “สวัสดีเจ้าค่ะ  

พี่สาว”

คนงามหลงัมา่นหวัเราะเบา ๆ แลว้มอืเลก็  ๆทีง่ามราวหยกขาวแกะสลกักแ็หวก 

ม่านนั้นออก เผยให้เห็นใบหน้าขาวผ่องดุจดวงจันทร์

ท่วงท่าของหญิงสาวคนนั้นอ่อนช้อยงดงาม ผมดำสลวย นางไม่ได้สวม 

เครื่องประดับ เพียงแค่กลัดดอกเสาเย่าที่บานเต็มที่ไว้บนเสื้อ กระโปรงไหมสีเขียว 

ปักลายประณีต ผิวพรรณขาวละเอียดดูอ่อนนุ่มชุ่มชื้นดุจหยก ใบหน้าเรียวยาว  

ดวงตาสวยไดร้ปู จมกูเรยีวงาม รมิฝปีากแดง สวยราวกับเดินออกมาจากภาพวาด 

สีน้ำมันในยุคปัจจุบัน

ขณะที่ฉันกำลังชื่นชมความงามอยู่นั้นเอง เซี่ยเจาอิงก็เดินเข้าไปหานางแล้ว  

เขาประคองนางไว้แนบแน่น ทั้งสองจ้องตากันหวานซึ้ง ดอกไม้ไฟแห่งความรัก 

ถูกจุดขึ้นประดับประดาเต็มท้องฟ้า

ฉันค่อย ๆ ลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปเงียบ ๆ 

นึกไม่ถึงว่าจู่ ๆ คนงามจะเรียกฉันไว้ “น้องเสี่ยวหฺวา ช้าก่อน”

ฉันจึงได้แต่หยุดยืน

พี่สาวคนงามยิ้มให้ฉันอย่างเป็นมิตรพลางพูดว่า “ข้าไม่ได้เห็นน้องสาวมา 

หลายปี นึกไม่ถึงว่าน้องสาวจะหายป่วยแล้ว ช่างน่ายินดีจริง ๆ”

ที่แท้คนงามก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่ ฉันตอบกลับด้วยความสุภาพว่า  

“ขอบคุณพี่สาวที่เป็นห่วง”

“น้องเล็กจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้แล้ว นี่คือพี่เฝ่ยหฺวาของเจ้าอย่างไรเล่า”

เอ๋! ไม่ใช่หญิงขับลำนำที่ชื่อปู้ถิงหรอกหรือ

เซ่ียเจาอิงมองไปท่ีพ่ีสาวคนงาม ถามว่า “ท่ีเจ้าออกมาคร้ังน้ี มีผู้ใดรู้หรือไม่”

พี่สาวคนงาม “ข้าบอกว่าข้าจะไปไหว้พระบนเขา จึงไม่มีใครห้าม ท่าน 
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วางใจได้ มีเหยียนอว่ีกับเจ้ิงซวินคอยช่วยอยู่ พวกเขาไม่มีทางรู้ว่าข้าลอบมาพบท่าน”

เซี่ยเจาอิงพยักหน้า “เช่นนั้นก็ดี ข้าเป็นห่วงเจ้ามาก”

พี่สาวคนงามเอ่ยด้วยความรักเต็มหัวใจ “ท่านมิต้องเป็นห่วงข้า ท่านดูแล 

ตัวเองดี ๆ เถิด ข้าสบายดี”

ทั้งสองคนกุมมือกันแน่น ฉันคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะมีฉันอยู่ด้วย สองคนนี้ 

คงจะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันไปแล้ว

ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเบา ๆ สามครั้ง นกน้อยในห้วงรักทั้งสองได้สติ 

กลับมา พี่สาวคนงามพูดว่า “ข้าต้องลาแล้ว”

เซี่ยเจาอิงถามด้วยความอาลัยอาวรณ์ “เมื่อไหร่จึงจะได้พบเจ้าอีก”

“ครั้งนี้ท่านจะอยู่นานเท่าใด”

“ข้ายังไม่ได้พบเขา”

พี่สาวคนงามกัดริมฝีปาก ขมวดคิ้วพลางพูดว่า “ข้าจะคิดหาวิธีให้ ท่าน 

อดทนรอก่อน อย่าวู่วามเป็นอันขาด ท่านก็รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้อันตรายเพียงใด 

ได้ยินมาว่า นอกจากคนผู้นั้น ก็ไม่มีใครได้พบเขาเลย”

“สถานการณ์เป็นไปถึงขนาดนี้แล้วหรือ”

“ถูกต้อง ซ้ำสุขภาพของเขาก็ไม่ดีขึ้นเลย”

เซี่ยเจาอิงกุมมือนาง “ข้ารู ้ ข้าจะรอคอยด้วยความอดทน”

หานเหยียนอวี่โผล่หน้าเข้ามา “เฝ่ยหฺวา ได้เวลาแล้ว”

ทั้งสองจำต้องแยกจากกัน เฝ่ยหฺวาปาดน้ำตา นางกล่าวทั้งน้ำตานองหน้าว่า 

“ข้าไปก่อน ท่านรักษาตัวด้วย”

เซี่ยเจาอิงถอนหายใจด้วยสีหน้าทอดอาลัย เฝ่ยหฺวาคนงามมองเขาผ่าน 

ม่านน้ำตา นางเอาผ้าคลุมหน้าแล้วรีบร้อนจากไป

ฉันมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เข้าใจนัก แต่ก็รู้สึกสงสารจับใจ ดูก็รู้ 

ว่าเฝ่ยหฺวาเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ หน้าตาสวยไม่ด้อยไปกว่าเซี่ยเจาเคอเลย ซ้ำยัง 

เป็นเพื่อนเล่นกับเซี่ยเจาอิงตั้งแต่เล็ก แต่ไม่รู้ว่าทำไมทั้งคู่จึงไม่ได้ลงเอยกัน การ 

มีคนรักแต่ท้ายที่สุดไม่ได้ครองคู่กัน ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก

เมื่อเฝ่ยหฺวาจากไปแล้ว พวกหานเหยียนอวี่ก็ขอตัวกลับเช่นกัน ส่วนฉัน 
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เดินกลับบ้านเป็นเพื่อนเซี่ยเจาอิงซึ่งกำลังโศกเศร้า

เซี่ยเจาอิงนิ่งเงียบตลอดทาง ใบหน้าหม่นหมองราวกับมีเมฆดำปกคลุม  

ประกายความอาฆาตแค้นในดวงตาเขารุนแรงราวกับสายฟ้าฟาด น่ากลัวจนไม่น่า 

เข้าใกล้

ฉันรวบรวมความกล้าถามเขาว่า “พี่รอง พี่เฝ่ยหฺวาเป็นใครกันแน่”

สีหน้าของเซี่ยเจาอิงคลายความเศร้าลงเล็กน้อย เขาตอบว่า “นางคือ 

ฉินเฝ่ยหฺวา ธิดาคนเดียวของเสนาบดีกรมเมือง หนึ่งในสองยอดอนงค์แห่งตงฉี  

ส่วนอีกนางคือเซี่ยเจาเคอ พี่สาวของเจ้า”

มิน่าล่ะ มิน่าล่ะ เซี่ยเจาเคอไว้ตัวและเย็นชา ส่วนฉินเฝ่ยหฺวานั้นบอบบาง 

อ่อนหวาน ทั้งสองต่างงดงามไม่มีใครเทียม

ฉันถามต่อ “ผู้ใหญ่ของทั้งสองตระกูลไม่เห็นด้วยที่จะให้พวกท่านลงเอย 

กันหรือ”

เซี่ยเจาอิงยิ้มอย่างเย็นชาตอบว่า “ตระกูลฉินต้องการให้เฝ่ยหฺวาเข้าวัง”

ช่างบังเอิญเสียจริง ตระกูลเซี่ยก็มีแผนจะทำเช่นนี้เหมือนกัน

“มิน่าทุกคนต่างก็อยากเป็นหวงตี้!”

“หวงตี้หรือ” เซี่ยเจาอิงพูดเย้ยหยัน “หวงตี้ที่ประชวรหนักพระองค์นั้น 

น่ะหรือ ใช่เสียเมื่อไหร่ หลังจากองค์ไท่จื่อสิ้นพระชนม์ ก็ยังมีองค์ชายรองเซียวลี่ 

ที่หวงโฮ่วทรงเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว ์ ตอนนี้เฝ่ยหฺวาเป็นนางกำนัลข้างกาย 

หวงโฮ่ว ตระกูลฉินกับตระกูลจ้าวต่างมีเป้าหมายชัดเจน”

ฉันถามต่อว่า “เช่นนั้นตระกูลเรากับตระกูลฉินต่างก็ต้องเอาใจตระกูลจ้าว 

อย่างนั้นหรือ”

เซี่ยเจาอิงซึ่งเพิ่งพรากจากคนรักมายังมีสภาพจิตใจย่ำแย่ จึงตอบด้วย 

น้ำเสียงระคนแค้นเคืองสังคมว่า “หากเจ้าคนสกุลเซียวยังไม่เอาไหนเช่นนี้ต่อไป  

ไม่ช้าก็เร็วใต้หล้านี้ย่อมต้องเปลี่ยนเป็นของสกุลจ้าว”

เขาตอบเสียงดังเกินไปหน่อย ฉันตกใจจนเหงื่อแตกทั่วตัว ดีที่แถวนี้ 

ไม่ค่อยมีคน จึงรีบดึงเขากลับบ้าน

เมื่อมาถึงหน้าประตูบ้าน  คนรับใช้ที่รออยู่นอกประตูพากันตะโกนว่า  
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“คุณชายรองกับคุณหนูรองกลับมาแล้ว!” จากนั้นก็มีคนกลุ่มใหญ่เดินกรูออกมา 

จากด้านในบ้าน คนที่เดินนำหน้าก็คือราชครูเซี่ยกับเซี่ยฟูเหริน

ราชครูเซี่ยทำเสียง  “หึ  ๆ”  แล้วพูดว่า “ก็ยังดีที่รู้จักกลับมา” ประโยคนี้เป็น 

คำพูดตำหนิฉัน

เซี่ยฟูเหรินพูดให้ท่านราชครูใจเย็นลงว่า “กลับมาก็ดีแล้ว ยังดีที่เจ้าตาม 

ไปด้วย” ประโยคนี้พูดกับเซี่ยเจาอิง

พี่ชายใหญ่ยิ้มพลางพูดว่า “พวกเราต่างก็เป็นห่วงว่าเสี่ยวหฺวาจะหลงทาง  

กลับมาก็ดีแล้ว ตอนนี้ได้เวลาอาหารแล้ว เราเข้าไปในบ้านกันเถอะ”

คงเปน็เพราะคำทำนายของพระแกท่ีว่า่ฉนัจะไดแ้ทนทีต่ำแหนง่ของเซีย่เจาเคอ  

นางจึงมีท่าทีดีอกดีใจ น้อยครั้งนักที่นางจะคลายความเคร่งขรึมลงแล้วมากอดแขน 

ฉันแบบนี้ ฉันเพิ่งกินข้าวมา จึงไม่อยากกินอะไรอีก แต่นางกลับกุลีกุจอตักข้าว 

และคีบกับข้าวให้ฉัน 

หลังอาหารมื้อนั้น ฉันก็ถูกสองสามีภรรยาตระกูลเซี่ยเรียกไปพบที่ห้อง 

หนังสือจนได้ ห้องหนังสือเป็นห้องมิดชิด มีโคมไฟแขวนอยู่บนที่สูง แสงไฟ 

สาดกระทบใบหน้าปราชญ์สูงวัยของราชครูเซี่ยจากด้านบน เผยให้เห็นริ้วรอย 

บนใบหน้า ขณะนั้นเอง ฉันรู้สึกราวกับว่าตัวเองทะลุมิติเวลาไปอยู่ในยุค ๔๐ – ๕๐  

ของศตวรรษที่ยี่สิบ

ราชครูเซี่ยตวาดเสียงดัง “คุกเข่าลง!”

ฉันคุกเข่าลงตรงหน้าเขาเสียงดังตึ้ก โดยไม่ได้คิดถึงคำกล่าวไร้สาระที่ว่า  

ลูกผู้หญิงย่อมไม่คุกเข่าให้ใครง่าย ๆ 

เซี่ยฟูเหรินเตือนฉันด้วยความหวังดี “ไม่ใช่คุกเข่าให้ท่านพ่อเจ้า แต่คุกเข่า 

ให้บรรพชน”

ขณะนั้นเองฉันจึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าบนผนังด้านหลังราชครูเซี่ยมีภาพเหมือน 

แขวนอยู่ภาพหนึ่ง ด้านหน้าภาพมีกระถางธูป ฉันคิดว่าวันนี้ตอนกลางวันก็เพิ่งจะ 

คุกเข่ากราบไหว้บรรพชน ตอนนี้มาคุกเข่าอีกแล้ว บรรพชนคงรู้สึกรำคาญ

ราชครูเซี่ยพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจัง “คำพูดของพระอาจารย์ฮุ่ยคง 

เมื่อกลางวันนี้ เจ้ายังจำได้ใช่หรือไม่”
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ฉันค้อนควัก ต่อให้อยากลืมก็คงไม่ง่ายนักหรอก

ราชครูเซี่ยพูดต่อว่า “ตระกูลเซี่ยของเราเป็นขุนนางมากว่าร้อยปีแล้ว  

ตลอดร้อยปีที่ผ่านมา ตระกูลเราจงรักภักดีมาตลอด เคยมีอัครมหาเสนาบดี 

หนึ่งคน ขุนพลสามคน ยังมีกุ้ยเฟยสองคน และพระสนมรองอีกสามคน แต่ยัง 

ไม่เคยมี...”

“หวงโฮ่ว?” ฉันต่อคำพูดให้

ราชครูเซี่ยตำหนิฉันด้วยสายตา พลางพูดต่อว่า “ยังไม่เคยมีคนที่ไม่รู้จัก 

จรรยามารยาท อันธพาลหยาบช้าเช่นเจ้า!”

ฉันรู้สึกไม่พอใจจึงสวนว่า “ท่านพ่อ เรื่องนี้จะโทษลูกไม่ได้ ในเมื่อลูก 

ปัญญาอ่อนมาสิบหกปี แล้วจู่  ๆ  ก็มีคนมาบอกว่าลูกจะได้เป็นมารดาของแผ่นดิน  

ไม่ว่าใครย่อมต้องตกใจจนหัวใจเต้นไม่เป็นส่ำทั้งนั้น”

เซีย่ฟเูหรนิเขา้ขา้งฉนั นางพยกัหนา้พลางพดูวา่ “กถ็กูนะนายทา่น เสีย่วหวฺา 

เพิ่งหายป่วยไม่นาน นางเพิ่งจะรู้ความ ท่านควรเห็นนางเป็นเด็กอายุสองขวบ”

ราชครูเซี่ยคลายความโมโหลงเล็กน้อย เมื่อศักดิ์ศรีและหน้าตาของเขาที่ 

ถูกฉันหยามเมื่อตอนกลางวันได้รับการกอบกู้คืนมา แต่ก็ยังไม่วายพูดด้วยสีหน้า 

บึ้งตึงว่า “แม้ว่าเจ้าจะป่วยอยู่นาน แต่ตอนนี้อายุก็ไม่น้อยแล้ว ในเมื่อเจ้าหายป่วย 

แล้ว วันนี้ยังมาเกิดเรื่องเช่นนี้อีก เจ้าก็ควรจะรู้เรื่องราวของตระกูลเซี่ยไว้บ้าง”

หา? อะไรนะ เรื่องผิดบาปตั้งแต่ราชวงศ์ก่อน หรือว่าเรื่องสายสืบแห่ง 

อู่หลิน๙ หรือว่าท่านราชครูเซี่ยกำลังทำงานให้หน่วยงานความมั่นคงของแคว้นฉี

ราชครูเซี่ยพูดต่อว่า “ตระกูลเซี่ยทุกรุ่นล้วนแต่มีหญิงสาวแต่งให้คนใน 

ราชวงศ์ เมื่อมาถึงรุ่นข้า เดิมทีข้าตั้งใจจะส่งพี่สาวของเจ้าเข้าวัง” ที่แท้ก็เรื่องนี้เอง 

“พระอาจารย์ฮุ่ยคงไม่เคยกล่าวคำเท็จ สิ่งที่ท่านพูดวันนี้ ภายภาคหน้าย่อมต้อง 

เป็นความจริงแน่นอน”

นี่ล้อเล่นอะไรเนี่ย ฉันรีบพูดขึ้นทันที “ท่านพ่อ ทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอน  

ท่านดูสารรูปลูกเสียก่อน หากได้เข้าตำหนักใหญ่คงกลายเป็นเรื่องตลก หาก 

๙ บู๊ลิ้ม



69

หมีเป่า

คนอย่างลูกเป็นหวงโฮ่วได้ ก็ไม่รู้ว่าหวงตี้จะเป็นคนเช่นใด!”

ราชครูเซี่ยคงเป็นขุนนางภักดีกลุ่มพิทักษ์องค์หวงตี้ เมื่อได้ยินฉันพูด 

อย่างนั้น ความดันก็พุ่งทันที เขาพูดว่า “ได้ถวายตัวปรนนิบัติรับใช้หวงตี ้ นับเป็น 

บุญวาสนาที่ต้องสั่งสมความดีมาหลายภพชาติ คำพูดเหลวไหลของเจ้ารังแต่จะนำ 

ความเสื่อมเสียมาสู่ตระกูลเซี่ย”

หลายภพชาติ?

ฉันน่ะเป็นแม่ชีมาแปดชาติ มีจิตใจฝักใฝ่ในพระศาสนา แต่พระพุทธเจ้า 

กลับส่งฉันมายังสถานที่แย่ ๆ แบบนี้ แล้วนี่ยังจะให้เป็นหวงโฮ่วอีก! รอให้ร่างเดิม 

ของฉันฟื้นสภาพเสียก่อน ฉันจะรีบสะบัดก้นไปทันที วังหลวงน่ะเหรอ ใครอยาก 

ไปก็เชิญเถอะ

เซี่ยฟูเหรินกำชับว่า “เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคนตระกูล 

เซี่ยกว่าร้อยชีวิต เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่วัดวันนี้ ห้ามใครพูดถึงเป็น 

อันขาด และตั้งแต่พรุ่งนี ้ แม่บอกให้อาจารย์ซ่งมาสอนเจ้าเป็นการส่วนตัว ช่วงบ่าย 

เจ้าต้องเรียนดนตรี งานฝีมือ...”

ฉันรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงกลางหัว นี่ฉันต้องมีชีวิตเหมือนเซี่ยเจาเคอ 

อย่างนั้นหรือ ฉันรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับหมูที่ถูกขุนอย่างบ้าคลั่งเพื่อรอวันถูกเชือด 

หลังจากที่ต้องทนทรมาทรกรรม สุดท้ายก็ต้องตายสถานเดียว

ฉันนิ่วหน้า คลานเข่าเข้าไปกอดขาเซี่ยฟูเหรินแล้วพูดด้วยน้ำเสียงน่าสงสาร 

ว่า “ท่านแม่ ลูกไม่เรียนได้หรือไม่”

เซี่ยฟูเหรินตอบว่า “ไม่ได้!”

ฉนัพดูวา่ “ลกูอา่นหนงัสอืออก เขยีนกลอนไดห้ลายบท รูภ้าษาตา่งประเทศ  

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก็ดีพอสมควร แล้วยังเก่ง...เอ่อ พอรู้เรื่องการแพทย์  

ลูกไม่ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมแล้วเจ้าค่ะ”

เซี่ยฟูเหรินถามว่า “เจ้าเย็บปักถักร้อย ทำอาหาร ร้องเพลง ร่ายรำ  

เล่นพิณ เล่นหมากล้อมเป็นหรือไม่”

ฉันตอบกลับอย่างไม่เห็นด้วยว่า “ผู้หญิงทุกคนก็ทำเรื่องเหล่านี้ได้ ถ้าลูก 

ทำได้เช่นพวกนางจะมีประโยชน์อันใดเล่า”
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เซี่ยฟูเหรินตอบกลับด้วยตรรกะความคิดที่เป็นระบบว่า “ผู้ชายต่างก็พึงใจ 

ในความแปลกใหม ่ แตเ่มือ่นานวนัยอ่มตอ้งเบือ่หนา่ย ไมว่า่อยา่งไร การมคีณุสมบตั ิ

เพียบพร้อมเช่นกุลสตรีโบราณย่อมเหมาะสม”

ราชครูเซี่ยกระแอมแก้เก้อครั้งหนึ่ง ฉันแอบขำอยู่คนเดียว

จากนั้นฉันก็ถูกกำชับอีกมากมายกว่าจะถูกปล่อยตัวออกมา อวิ๋นเซียงรอฉัน 

อยู่ที่ลานด้านนอก ฉันเดินกลับเรือนตัวเองพลางบ่นให้อวิ๋นเซียงฟัง

จู่  ๆ  อวิ๋นเซียงก็ดึงแขนเสื้อฉันยิก  ๆ ฉันหยุดพูดแล้วมองตามที่อวิ๋นเซียงชี้  

บนกำแพงติดลานบ้านมีเงาร่างหนึ่งนั่งยอง  ๆ  อยู่อย่างโดดเดี่ยว แสงจันทร์สลัว 

ส่องกระทบร่างเขาทอดเงาเป็นแนวยาว เขาเหมือนกับเหยี่ยวที่ผ่านร้อนผ่านหนาว 

มามาก และกำลังเผชิญกับความหนาวเหน็บที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง

ฉันใช้ทั้งแขนและขาพยายามตะเกียกตะกายขึ้นไปสุดแรง จนในที่สุดก็ปีน 

ขึ้นไปนั่งลงข้าง ๆ เขาจนได้ 

นอกกำแพงเป็นตรอกเล็ก  ๆ ตอนกลางวันจะมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงลอย 

ขายแตง ผลไม้ ถุงเท้า รองเท้า และของใช้จิปาถะ กำแพงไม่สูงนัก ที่ผ่านมา 

ยังไม่เคยมีขโมยปีนเข้ามา นับว่าเป็นโชคของตระกูลเซี่ย ตอนนี้ดึกมากแล้ว  

บรรยากาศเงียบสงัด ยิ่งทำให้คนที่อยู่ข้าง ๆ ฉันดูหงอยเหงาเศร้าซึมมากขึ้น

ฉันทำลายความเงียบ “พี่รอง พี่กำลังคิดถึงพี่เฝ่ยหฺวาอยู่ใช่ไหม”

เซี่ยเจาอิงท่าทางเคร่งขรึม ดูไม่มีความกลัดกลุ้มแม้แต่น้อย แต่กลับเหมือน 

มีเรื่องที่ไม่อาจทานทนได้อยู่ในใจ ราวกับพร้อมจะชักกระบี่ออกจากฝักได้ทุกเมื่อ  

ประหนึ่งหมาป่าที่เตรียมกระโจนตะครุบเหยื่อ เขาในเวลานี้ไม่มีความกะล่อนทะเล้น 

เหมือนที่เคย มีแต่ความหมดอาลัยตายอยากที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน

ฉันคิดว่า ผู้ชายที่หญิงงามอย่างฉินเฝ่ยหฺวาตกหลุมรักได้ คงไม่ใช่คน 

จำพวกคุณชายเจ้าสำราญ เซี่ยเจาอิงเปลี่ยนสถานะจากพระรองกลายเป็นพระเอก 

ผู้แข็งแกร่งผู้มีความแค้นและความทุกข์ฝังลึกภายในบัดดล ชะตาช่างเล่นตลก 

กับคนเราเสียจริง

ขณะที่ฉันกำลังนึกสงสารเขาอยู่นั้นเอง จู่  ๆ  เซี่ยเจาอิงก็ตบไหล่ฉันทีหนึ่ง  

ฉันนึกว่าเขาจะประกาศคำรักอันยิ่งใหญ่ แต่กลับกลายเป็นว่า เขาชี้ไปที่เงาดำ 
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ตรงมุมมืดบนกำแพงไกลออกไปด้วยสีหน้าตื่นเต้นแล้วพูดว่า “ดูสิ นกยวนยาง 

ตัวน้อยกำลังแอบพลอดรักกันอยู่แน่ะ”

ฉันถึงกับพูดไม่ออก
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A

๓

การทำงานช่วยชีวิตคน
“ขโมยเงินบ้านตัวเอง เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น”

ฉันดำเนินชีวิต  มาถึงปีใหม่แรกในโลกมิตินี้ นับว่าเป็นปีใหม่ที่ 

สนุกสนานคึกคัก ทั้งยังข้ามพ้นปีเก่าไปได้อย่างปลอดภัย

เนื่องจากฉันกินจุและได้นอนเต็มอิ่ม จึงทำให้อ้วนขึ้นหลายชั่ง ใบหน้าเล็ก ๆ  

ของเซี่ยเจาหฺวาค่อย ๆ อิ่มเอิบขึ้น ผิวพรรณก็ขาวขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย โดยรวมแล้ว 

ดูแข็งแรงมีชีวิตชีวา

เซี่ยเจาอิงลูบหัวฉันพลางพูดด้วยความเอ็นดูว่า “เสี่ยวหฺวาสูงขึ้นนะ”

ฉันตบแขนเขากลับสองสามที พลางพูดว่า “พี่รองก็บึกบึนขึ้นนะ”

สรุปแล้วเราสองคนเสมอกัน

แล้วก็ยังมีเรื่องน่าสนุกอีกเรื่องเกิดขึ้น นั่นคือหิมะตก

บ้านเกิดของฉันอยู่ค่อนมาทางใต้ ถึงแม้จะมีหิมะ แต่หิมะตกลงมาถึงพื้น 

ไม่นานก็ละลายเป็นน้ำ แต่เมืองหลวงของตงฉีอยู่ค่อนไปทางเหนือ เดือนสิบสอง 

เมื่อหิมะตกหนักลงมาแต่ละครั้ง ดินแดนทั้งหมดจึงถูกปกคลุมด้วยสีขาวบริสุทธิ์  

สวยสดงดงาม อลังการจับใจ

ขณะที่ผู้หญิงตระกูลเซี่ยคนอื่น  ๆ  กำลังนั่งผิงไฟคลายหนาวอยู่ในห้อง ฉัน 

กับเซี่ยหลิงเจวียนและเด็ก  ๆ  อีกหลายคนกลับออกมาปั้นตุ๊กตาหิมะที่นอกลานกัน 

อย่างสนุกสนาน

ถึงแม้เซี่ยหลิงเจวียนจะยังเด็ก แต่ก็แสบใช่เล่น และเป็นคนเจ้าแผนการ 

นางสัง่ใหส้องพีน่อ้งสกลุหมา่วิง่วนไปมาเหมอืนแมลงวนับนิวอ่น พอใครปัน้หมิะขึน้มา 
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ได้กองหนึ่งก็ให้คอยผลักล้มลง นี่มันแกล้งคนอื่นเล่นชัด ๆ 

ฉันเกลี่ยพื้นหิมะให้เรียบเป็นบริเวณส่วนตัวที่มุมหนึ่ง อาศัยฝีมือที่เคย 

แกะสลักดอกไม้จากหัวไช้เท้า ค่อย ๆ ปั้นแต่งจนปรากฏเค้าโครงของสนูปปี้

ผลงานชิ้นโบแดงกำลังจะสำเร็จ แต่คงเพราะฉันไม่ได้อัดหิมะให้แน่น  

หขูา้งหนึง่ของสนปูปีจ้งึรว่งลงมา ฉนัลงนัง่ยอง  ๆ เพือ่โกยหมิะ ทนัใดนัน้มอืเรยีวยาว 

คู่หนึ่งก็ยื่นเข้ามาโกยหิมะขึ้นมาเต็มฝ่ามือ

ฉันเงยหน้าข้ึน ย้ิมให้คนท่ีเข้ามาหา พลางพูดว่า “อาจารย์ซ่ง สวัสดีปีใหม่”

ซ่งจื่อจิ้งยิ้มตอบอย่างอ่อนโยน พลางพูดว่า “สวัสดีปีใหม่ คุณหนูรอง”

เนื่องจากเป็นช่วงปีใหม่ เขาจึงสวมชุดใหม่เอี่ยมสีม่วงแดง ทำให้ดูเคร่งขรึม 

แต่คนในชุดนั้นกลับอบอุ่น อ่อนโยนราวกับต้นหลิวในฤดูใบไม้ผลิ รอยยิ้มบริสุทธิ์ 

ราวหิมะที่ปกคลุมพื้นดินนั้นทำให้ฉันจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาของเขาจนถึงกับ 

นิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่ง

ซ่งจื่อจิ้งมองดูผลงานศิลปะของฉัน เขาเอามือไพล่หลังพลางมองอย่าง 

พินิจพิเคราะห์ เห็นได้ชัดว่าเขาดูไม่ออกว่านี่คือสัตว์ประหลาดชนิดไหน และนึก 

เชื่อมโยงไปไม่ถึงสิ่งงมงายจำพวกเสาโทเทม๑ เขาลังเลอยู่นาน ในที่สุดก็พูดขึ้นว่า  

“ใช่เป็ดหรือไม่”

ฉันยิ้มทั้งน้ำตาด้วยความขำ แล้วพูดว่า “ท่านอาจารย์ช่างหลักแหลมนัก”

แต่แล้วจู่  ๆ  ก็มีก้อนหิมะลอยมา ตรงมาที่ท้ายทอยได้รูปของซ่งจื่อจิ้ง ฉัน 

กำลงัจะรอ้งบอกเขา แตย่งัไมท่นัไดอ้า้ปากกเ็หน็ซง่จือ่จิง้เอยีงหวัหลบไดอ้ยา่งแมน่ยำ 

ราวกับติดเซ็นเซอร์ถอยหลังไว้ที่ตัว จากนั้นหิมะก้อนนั้นก็เฉียดแก้มของเขาแล้ว 

พุ่งตรงเข้ามาทักทายฉัน

ฉันร้อง  “เฮ้ย!”  ออกมาสั้น  ๆ  เบา  ๆ  ก่อนจะถูกก้อนหิมะกระแทกเต็มหน้า 

จนหงายหลัง ล้มลงไปนอนแผ่อยู่กับพื้น

ฉันยังมึน ๆ อยู่ แต่ก็ได้ยินเสียงซ่งจื่อจิ้งเรียกด้วยความร้อนใจว่า “คุณหนู 

รอง!”

๑ Totem pole ประติมากรรมเสาไม้แกะสลัก เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าอินเดียนแดง  

เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเย้ยของเซี่ยหลิงเจวียนกับพรรคพวก

ฉันโมโหจนแทบลุกเป็นไฟ รีบลุกขึ้นนั่งอย่างเร็ว แต่แล้วหัวก็ไปชนกับอะไร 

สักอย่าง มีแสงวาบผ่านเข้ามาตรงหน้า จากนั้นฉันก็ล้มลงไปใหม ่ ซ่งจื่อจิ้งก็ถูกฉัน 

ชนเข้าอย่างจังจนล้มลงไปนั่งกับพื้น

อาจารย์ซ่งผู้น่าสงสาร อุตส่าห์หลบอาวุธลับได้ แต่กลับหลบการโจมตีแบบ 

ซึ่งหน้าไม่พ้น

ขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงตื่นตกใจของเซี่ยเจาเคอร้องขึ้นว่า “นี่มันเกิดอะไร 

ขึ้น”

จากนั้นนางก็รีบวิ่งเข้ามาพยุงซ่งจื่อจิ้งให้ลุกขึ้น พูดด้วยเสียงสั่นเครือว่า  

“อาจารย์ซ่ง ท่านเป็นอย่างไรบ้าง เจ็บศีรษะหรือไม ่ กระแทกถูกส่วนไหนหรือไม่”

ฉันคงตำหนิที่นางเห็นผู้ชายดีกว่าน้องสาวไม่ได้ จึงได้แต่ลุกขึ้นมาเอง

ขณะนั้นเซี่ยเจาอิงซึ่งได้ยินเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วิ่งเข้ามา เมื่อเห็นฉัน  

เขาก็ชี้นิ้วมา แล้วหัวเราะลั่นด้วยความขำ

ฉันพูดขึ้นอย่างแค้นเคืองว่า “เกาะดอกท้อ...”

สีหน้าของเซี่ยเจาอิงเปลี่ยนไปทันที เขาโผเข้ามาแล้วพูดเป็นห่วงเป็นใยว่า  

“น้องเล็กจ๋า น้องเล็กคนดีของพี่ ล้มลงไปกระแทกถูกที่ใด เจ็บหรือไม ่ ให้พี่ดูซิ”

ฉันหยิกเขาแรง ๆ ทีหนึ่งเพื่อเตือนให้แสดงความเป็นห่วงแต่พองาม

ซ่งจื่อจิ้งยืนขึ้น แล้วเดินมาถามฉันว่า “คุณหนูรองมิได้ล้มไปกระแทกอะไร 

ใช่หรือไม่”

เซี่ยเจาอิงกำลังเช็ดหน้าให้ฉันด้วยผ้าเช็ดหน้ากลิ่นหอมที่ไม่รู้ว่าเป็นของ 

หญิงสาวคนไหน คำพูดของฉันจึงขาดห้วง “ไม่เป็นไร...ก็แค่...หลังจากนั้นก็ชน 

กับ...เจ็บ...เจ็บ ๆ ๆ ๆ! พี่รอง พี่เช็ดโดนตรงที่ข้าถูกกระแทกแล้ว!”

หัวโจกอย่างเซี่ยหลิงเจวียนไม่ได้หนีไปไหน แถมยังแอบหัวเราะอยู่ข้าง ๆ  

ฉันกำลังจะสั่งสอนเซี่ยหลิงเจวียนสักหน่อย แต่จู่  ๆ  ก็มีป้าสาวใช้คนหนึ่ง 

วิ่งเข้ามาในบริเวณเรือนพลางตะโกนว่า “มีข่าวดี มีข่าวดี ฟูเหรินของคุณชายใหญ่ 

ตั้งครรภ์อีกแล้ว”

ทุกคนต่างอึ้งไปครู่หนึ่ง ฉันยังนึกอยู่เลยว่าช่วงปีใหม่มานี้พี่สะใภ้ใหญ่คงจะ 
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กินมากไปหน่อยก็เลยท้องไส้ไม่ค่อยดี นึกไม่ถึงว่าจะแอบซุ่มมีน้อง

เซี่ยเจาอิงดึงฉันพลางพูดว่า “ไป เราไปแสดงความยินดีกับพี่สะใภ้ใหญ่กัน”

ฉันยิ้มอย่างมีเลศนัยแล้วพูดว่า “พี่รอง รอเดี๋ยว”

เซี่ยเจาอิงหวาดระแวงรอยยิ้มของฉันจนเหงื่อแตกพลั่ก

ฉันวิ่งระรื่นไปตรงหน้ายายเด็กเซี่ยหลิงเจวียนที่ยังยืนงงงวยอยู่ ฉีกยิ้มจน 

เห็นฟันขาวเรียงเป็นระเบียบของตัวเอง แล้วพูดว่า “แม่ของเจ้ากำลังจะมีน้องชาย 

แล้ว! ต่อไปจะไม่มีคนรักเจ้าแล้ว ทุกคนเขาไม่เอาเจ้าแล้ว จะขายเจ้าไปเป็นสะใภ้ 

เด็ก๒ ของเจ้าหมีตาบอดแล้ว...”

กระทัง่เซีย่เจาองิเดนิมาดงึฉนัไปดว้ยสหีนา้เออืมระอา ปลอ่ยใหเ้ซีย่หลงิเจวยีน 

ยืนอึ้งอยู่ที่เดิม ถึงอยากจะร้องไห้ก็คงร้องไม่ออก

พี่สะใภ้ใหญ่ท้องจริง ๆ สองเดือนแล้ว ครรภ์แข็งแรงดี เซี่ยฟูเหรินดีใจจน 

น้ำตาไหลพราก บอกว่าคำอธิษฐานที่นางบนบานไว้กับพระก่อนปีใหม่เป็นจริงแล้ว  

หลังจากนั้นก็บอกว่าหลังปีใหม่แล้วจะขึ้นเขาไปแก้บน

พอไดย้นิวา่จะไดอ้อกจากบา้น ฉนักม็พีลงัขึน้มาทนัท ี โผเขา้ไปหาเซีย่ฟเูหรนิ 

อย่างประจบประแจง ฉันออดอ้อนด้วยการกอดแขนนางไว ้ พร้อมกับบอกว่าอยาก 

ไปด้วย

เซี่ยเจาอิงยิ้มเย็นชาพลางพูดว่า “เจ้าจะไปให้ยุ่งยากทำไม”

ฉันส่งยิ้มหวานหยาดเยิ้มแล้วตอบกลับว่า “ข้าจะไปอธิษฐานขอให้พระโพธิ- 

สัตว์ช่วยดลบันดาลให้ข้าได้เข้าวังหลวงในเร็ววัน” 

เซี่ยฟูเหรินดีใจมากถึงกับพูดว่า “เสี่ยวหฺวา เจ้าคิดได้เช่นนี้ก็ดีแล้ว”

หลังจากช่วงปีใหม่ผ่านพ้นไป ฉันก็ได้นั่งรถม้าโยกเยกไปตามทางเพื่อไป 

ยังเขาวั่นฝัว อวิ๋นเซียงนั่งอยู่ข้าง  ๆ  ช่วยแทะเปลือกเมล็ดแตงให้ จากนั้นฉันก็ส่ง 

เนื้อเมล็ดแตงเข้าปากทีละกำมือ

มีคนรับใช้นี่ช่างดีจริง ๆ เมื่อก่อนถ้าฉันจะกินแบบนี้ ต้องลงมือทำเองถึงจะ 

๒ ประเพณีการแต่งงานอย่างหนึ่งของจีนในสมัยโบราณ เด็กหญิงที่ยังไม่เป็นสาวรุ่นจะถูกขายหรือส่งให้ 

ครอบครัวฝ่ายชายเลี้ยงดูจนกว่าจะโตเป็นสาว จากนั้นก็จะต้องแต่งงานกับชายในครอบครัวที่รับเลี้ยงดูนั้น
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ได้กิน

ที่จริงแล้วการทะลุมิติเวลาก็ไม่แย่นัก เพียงแต่ไม่ค่อยเป็นอิสระเท่านั้น ถ้า 

หากฉันทะลุมิติมาเป็นผู้ชายก็คงจะดี จะได้บุกป่าฝ่าดงได้อย่างอิสรเสรี แต่จะ 

จัดการอย่างไรกับเรื่องธรรมชาติของผู้ชายล่ะ แน่นอนว่าฉันคงจะไม่มีภรรยา หรือ 

ว่าฉันจะต้องเลี้ยงดูชายรูปงามไว้กลุ่มใหญ่ ก็ตอนนี้เขากำลังฮิตรักร่วมเพศแบบ 

หนังเรื่อง โบรกแบ็กเมาน์เทน๓ กันอยู่นี่นะ...

ขณะที่ฉันกำลังฟุ้งซ่านอยู่นั้นเอง รถม้าก็หยุด คนขับรถม้าพูดขึ้นว่า  

“คุณหนูรองขอรับ ข้างหน้านี้มีชาวบ้านหนีภัยหนาวมาขวางทางอยู่ เราต้องเปลี่ยน 

เส้นทาง”

พอฉันเลิกม่านขึ้นมองออกไปก็ตกใจเมื่อเห็นว่าที่ใต้ต้นไม้ถัดจากลำธาร 

ที่เกิดจากหิมะละลายนั้น มีผู้คนใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเบียดเสียดกันอยู่ ทุกคน 

ผอมโซ ใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์

ฉันถามว่า “นี่มันเกิดอะไรขึ้น เหตุใดจึงมีคนเร่ร่อนมากมายเช่นนี้”

คนขับรถม้าตอบว่า “คุณหนูรองไม่ทราบหรอกหรือว่าทางเหนือเกิดพายุ 

หิมะ แล้วยังมีผู้คนอีกมากที่ติดอยู่ในพายุหิมะ คนพวกนี้คือคนที่หนีออกมาได้  

แต่เข้าเมืองไม่ได้ จึงต้องเบียดเสียดกันอยู่นอกเมือง”

“แต่อากาศก็อบอุ่นขึ้นแล้วมิใช่หรือ”

“แต่วัวกับแพะที่เลี้ยงไว้หนาวตายหมด ถ้าพวกเขากลับไปก็ไม่มีอะไรกิน”

ทันใดนั้นฉันก็เห็นแม่คนหนึ่งกอดลูกไว้ในอ้อมแขนกำลังปาดน้ำตา ลูก 

ของนางหน้าเขียว มือและเท้ากระตุกเป็นระยะ

ฉันรีบบอกให้หยุดรถ จากนั้นจึงกระโดดลงมาแล้วเข้าไปคุยกับแม่เด็ก  

“เด็กคนนี้ป่วยหนักมาก”

แม่เด็กตอบด้วยความร้อนใจว่า “ใช่จ้ะ จู่  ๆ ก็ป่วยข้ึนมา ไม่รู้จะทำอย่างไรดี”

๓  Brokeback Mountain (ชื่อไทย : หุบเขาเร้นรัก) ภาพยนตร์อเมริกันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ 

สัมพันธ์ลึกซึ้งของชายรักร่วมเพศในอเมริกาตะวันตกช่วง  ค.ศ. ๑๙๖๓ – ๑๙๘๓ กำกับการแสดงโดยอั้งลี่ ผู้กำกับ 

ภาพยนตร์ชาวไต้หวัน ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเหนือเมื่อ  ค.ศ.  ๒๐๐๕ แต่เป็นหนังที่รัฐบาลจีนห้าม 

ไม่ให้เข้าฉายในประเทศ
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ฉันยื่นมือไปแตะที่หน้าผากเด็ก อวิ๋นเซียงรีบร้องห้าม “คุณหนู!”

แต่ฉันก็แตะตัวเด็กไปแล้ว เด็กเนื้อตัวเย็นเฉียบ ฉันสังเกตลักษณะอาการ 

ของเด็กครู่หนึ่ง จึงถามว่า “เด็กป่วยเป็นโรคอะไรหรือ”

“ไม่ได้เป็นโรคอะไร แต่เมื่อเช้าอาเจียนแล้วก็ท้องเสีย”

“เด็กกินอะไรเข้าไป”

คนเป็นแม่ยิ้มเจื่อน พลางตอบว่า “รากไม้กับเปลือกไม้ ช่วงเวลาเช่นนี้  

จะมีอะไรให้กินได้อีกล่ะ”

อาหารเป็นพิษหรือ ถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรดี ฤดูใบไม้ผลิของตงฉีมาเร็ว  

สรรพสิ่งต่างฟื้นคืนชีวิตภายในเวลาอันสั้น เชื้อโรคก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

ฉันกลัวแต่จะเกิดโรคระบาดขึ้น

ฉนัควกัเศษเหรยีญทีต่ดิตวัอยูเ่ลก็นอ้ยออกมาแลว้บอกวา่ “นา้จะ๊ ลกูนา้กนิ 

ของผิดสำแดง ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไร ให้เขาดื่มน้ำเยอะ  ๆ ส่วนเงินนี่เก็บไว้  

แล้วรีบพาลูกไปหาหมอนะ”

คนแก่ที่อยู่ข้าง ๆ  พูดขึ้นว่า “แม่นาง เจ้าไม่รู้อะไร พวกเราหนีภัยหนาวมา  

ทางการไม่ให้เข้าเมือง พอทหารเฝ้าประตูเมืองเห็นพวกเราเข้าก็ไล่ออกมา”

ฉันพูดขึ้นด้วยความไม่พอใจ “ถ้าเช่นนั้นมีเงินก็ไปหาหมอไม่ได้น่ะสิ”

คำพูดนี้ของฉันกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟ ผู้คนมากมายที่ถูกบีบจนหมด 

หนทางเพราะความข้นแค้นและภัยธรรมชาติต่างพร่ำพรรณนาความทุกข์ยากออกมา 

เสียงแห่งความแค้นเคืองนั้นเดือดพล่านจนฉันแทบทนรับฟังไม่ไหว มีทั้งที่บอกว่า 

นี่เป็นพายุหิมะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสิบปี มีทั้งที่ก่นด่าขุนนางฉ้อฉล และมีทั้ง 

คำต่อว่าการเลือกปฏิบัติทางชนชั้น

ฉันได้แต่รับฟังด้วยความเวทนา พลางขอกระดาษกับพู่กันมาเขียนใบสั่งยา 

จากนั้นจึงบอกคนขับรถม้าว่า “เจ้าขี่ม้าเข้าเมืองไปซื้อยาพวกนี้มาให้ข้า”

คนขบัรถมา้ตอบรบัดว้ยความซาบซึง้ในนำ้ใจของฉนั “คณุหนรูองชา่งมจีติใจ 

งาม” พูดจบก็รีบขี่ม้าออกไปทันที

แม่ของเด็กคนนั้นโผเข้ามาคำนับแทบเท้าฉัน “พระโพธิสัตว์เดินดินแท้  ๆ! 

ท่านเป็นคนดีย่อมได้ดีแน่นอน!”
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ฉันรีบพยุงนางลุกขึ้นพลางพูดว่า “น้าจ๊ะ อย่าทำเช่นนี้ ข้าเพียงช่วยเท่าที่ 

ช่วยได้ ท่านขอบคุณข้าเช่นนี้ข้ารับไม่ไหว”

ชนชั้นกรรมาชีพมักเป็นคนซื่อและจิตใจดี บุญคุณแม้เพียงน้อยนิดก็จะ 

จดจำไว้ ฉันสำนึกได้ว่า ขณะที่คนอื่น  ๆ  ขาดแคลนเสื้อผ้าอาหารในช่วงที่อากาศ 

หนาวเหน็บขนาดนี้ ตัวฉันเองกลับอบอุ่น สวมใส่เสื้อผ้าและกินอาหารชั้นดี ฉัน 

เกิดในครอบครัวคนธรรมดาจึงรู้สึกผิด ใจที่นึกอยากเที่ยวสนุกก็พลอยหมดไปด้วย

หลังจากไหว้พระและกลับมาถึงบ้านในวันนั้น ฉันก็รู้สึกลุกนั่งไม่เป็นสุข 

ตลอดเวลา

อวิ๋นเซียงความรู้สึกไว นางสังเกตเห็นจึงถามว่า “คุณหนูยังคิดถึงชาวบ้าน 

ที่ประสบภัยหนาวพวกนั้นอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ”

ฉนัตอบวา่ “แมต้อนนีจ้ะเขา้ฤดใูบไมผ้ลแิลว้ แตอ่ากาศยงัหนาวอยู ่ เหตใุด 

จึงไม่มีใครจัดหาที่พักให้พวกเขา”

“บ่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะ ได้ยินมาว่าเมืองที่อยู่ใกล้  ๆ  ก็ไม่มีใครให้ 

พวกเขาเข้าไปอาศัย คนกลุ่มนี้เป็นคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน มีจำนวนไม่น้อยที่ข้ามมา 

จากแคว้นเหลียว แคว้นฉีเราเห็นว่าพวกเขาเป็นคนป่าเถื่อน รังเกียจมาตลอด  

เวลาที่เด็กไม่เชื่อฟัง พ่อแม่มักขู่เด็กว่าจะส่งไปเป็นเด็กเลี้ยงแพะที่แคว้นเหลียว 

ป่าเถื่อนนั่น”

ใช่เลย กลุ่มคนที่เห็นวันนี้มีหลายคนที่หน้าตาค่อนข้างคมเข้ม

ฉันพูดเชิงสอนอวิ๋นเซียงว่า “การปล่อยให้พวกเขาเร่ร่อนเช่นนี้มิใช่วิธีที่ 

ถูกต้อง อาหารเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งในการอยู่รอดของมนุษย์  เมื่อ 

ชาวบ้านกินไม่อิ่มย่อมเกิดความไม่พอใจต่อชนชั้นปกครอง หากปล่อยให้ความ 

รู้สึกเช่นนี้สั่งสมไปนานเข้า ในที่สุดย่อมปะทุขึ้นกลายเป็นปัญหาใหญ่ ชาวบ้าน 

จะลุกฮือขึ้นมาล้มล้างชนชั้นปกครอง ทำลายชนชั้นนายทุนผู้ร่ำรวย และระหว่าง 

ที่แก้ไขปัญหาปากท้องให้ตัวเองนั้น พวกเขาก็จะตั้งสังคมใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อ 

ตัวเองขึ้น หากใช้ภาษาแบบเราจะเรียกว่าปฏิวัติ แต่หากใช้ภาษาของพวกเจ้าจะ 

เรียกว่ากบฏ”

อวิ๋นเซียงกลัวจนตัวสั่นพลางพูดว่า “กบฏหรือ”
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ฉันตบบ่านางสองสามครั้งพลางพูดว่า “นั่นเป็นเพียงผลปลายทางที่เลวร้าย 

ที่สุด ข้าเพียงแค่พูดไปอย่างนั้น” ทันใดนั้นเองฉันก็เกิดความคิดขึ้นมา ฉันดึง 

อว๋ินเซียงเข้ามาใกล้แล้วพูดว่า “น้องสาวคนดี พวกเรามาสร้างกุศลร่วมกันดีหรือไม่”

อวิ๋นเซียงถามด้วยความไม่เข้าใจว่า “สร้างกุศลอันใดหรือเจ้าคะ”

ฉันยกมือตบหน้าอก (ที่เหมือนจะมี) ของตัวเอง แล้วพูดว่า “ก็เป็นหมอ 

ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเล่า! นักศึกษาแพทย์แผนจีนปีสามที่ได้คะแนน 

เฉลี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างข้า หากเป็นโรคซับซ้อนร้ายแรงก็คงไม่กล้ารักษา แต่ 

หากเป็นโรคทั่วไปอย่างเป็นไข้ เป็นหวัด ท้องเสีย ข้ารับมือได้สบายอยู่แล้ว”

อวิ๋นเซียงแตะหน้าผากฉันพลางพูดว่า “คุณหนู คุณหนูไม่ได้ตัวร้อนใช่ไหม 

เจ้าคะ”

ฉันตอบว่า “ตัวร้อนอะไรเล่า นี่ข้าจะช่วยเหลือคนเพื่อสั่งสมบุญบารมี 

ต่างหาก”

“แต่ตอนกลางวันคุณหนูต้องเรียนหนังสือแล้วก็เรียนพิณ มีเวลาออกไป 

ข้างนอกเสียที่ไหนกันเจ้าคะ”

ฉันยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์พูดว่า “เมื่อก่อน หรือภายหน้า มีนักประพันธ์และ 

นักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่า เวลาก็เหมือนน้ำที่อยู่ในฟองน้ำ ขอเพียงบีบเค้น 

ออกมาก็ย่อมมีเสมอ”

แต่การลงมือทำย่อมยากกว่าการวางแผน

ตอนนี้ตารางเรียนของฉันแน่นเอี้ยดเหมือนนักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้า 

มหาวิทยาลัย

เช้าขึ้นมาก็ต้องฝึกดัดเสียง พยายามเปลี่ยนน้ำเสียงที่เหมือนฆ้องปากแตก 

ของฉันให้เป็นเสียงไพเราะเป็นธรรมชาติ ฉันแอบนึกในใจว่าตงฉีก็เข้าสู่ยุคสี่ 

ทันสมัย๔ แล้ว ฉันคงไม่จำเป็นต้องฝึกฝนตัวเองให้เพียบพร้อมเหมือนเซียนกระมัง 

๔  นโยบาย  “สี่ทันสมัย”  เป็นยุทธศาสตร์ชาติของจีนในช่วง  ค.ศ.  ๑๙๕๐  – ๑๙๖๐ เสนอโดยโจวเอินไหล  

นายกรัฐมนตรีของจีนในสมัยนั้น ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นการตั้งเป้าหมายพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบ 

ประเทศตะวันตกในสี่ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทหาร และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ต่อมา 

เมื่อโจวเอินไหลล้มป่วยหนักใน ค.ศ. ๑๙๗๔ เติ้งเสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้สานต่อนโยบายดังกล่าว
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พอกินข้าวเช้าเสร็จก็ไปที่สำนักวิชา ซ่งจื่อจิ้งเคี่ยวเข็ญฉันเป็นพิเศษตามคำสั่งของ 

เซี่ยฟูเหริน เขาให้ฉันเรียนตำราประวัติศาสตร์และบทกวีต่าง ๆ ฉันเป็นคนที่ได้ยิน 

ได้ฟังอะไรต่อมิอะไรมามากแต่จำไม่ค่อยได้ เวลาเรียนก็มักเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  

ยังดีที่ซ่งจื่อจิ้งไม่ถือสา ซ้ำยังไม่บังคับ แต่กลับคุยเรื่องความรู้ทางการแพทย์กับฉัน 

บ่อย ๆ  

พอตกบ่ายก็ต้องฝึกพิณ หมากล้อม อักษรศิลป์ และการวาดภาพ มือ 

ทั้งสองของฉันเหมือนกรงเล็บไก่ พอวางมือลงบนพิณ สายพิณก็ขาด อาจารย์ 

สอนพิณตกใจจนเตลิดไป ราวกับว่าฉันมีวิชามารก็ไม่ปาน อาจารย์สอนหมากล้อม 

กค็อืซง่จือ่จิง้ ตัง้แตฉ่นัเอาตวัหมากมาเรยีงเปน็ตวัอกัษร “จยง่” ( )๕ เขากเ็ปลีย่นใจ 

ไปเล่นหมากล้อมกับตัวเองแทน อักษรศิลป์ของฉันไม่เลว เพราะตอนเด็ก  ๆ  พ่อ 

เคยสง่ไปฝกึคดัลายมอืทีศ่นูยเ์ยาวชนอยูส่องป ี แตฉ่นัวาดรปูไมไ่ดเ้รือ่งเลย ทกุครัง้ 

ที่วาดหมึกก็จะเลอะเทอะไปหมด

ซ่งจื่อจิ้งจำต้องยอมรับว่าตัวเองล้มเหลวในการสอน ถึงกับบอกว่า “สอน 

เสียจนสิ้นภูมิรู้ ยังมิสู้ถอนใจเพียงครั้งเดียว” 

ฉันตอบกลับไปว่า “ใช่หรือไม่ สำเร็จหรือผิดพลาด ย่อมผันแปรเป็นความ 

ว่างเปล่า มีเพียงดวงตะวันที่ยืนยง” 

อาจารย์ซ่งกล่าวชมด้วยสีหน้าตกตะลึง “บทกลอนไพเราะ บทกลอน 

ไพเราะ”

ฉันตอบกลับอย่างถ่อมตัว “ชมเกินไปแล้ว ชมเกินไปแล้ว”

ซ่งจื่อจิ้งถามว่า “คุณหนูอยากเข้าวังหรือไม่”

ฉันกำลังมีอารมณ์ศิลปิน จึงหัวเราะเสียงดังตอบว่า “ข้าหันหน้าเข้าหา 

คมดาบแล้วยิ้มให้ฟ้า จะอยู่หรือไปล้วนทำด้วยใจทะนง”

ซ่งจื่อจิ้งขมวดคิ้วพลางพูดว่า “ไม่ถึงขนาดนั้นกระมัง”

ฉันเริ่มควบคุมอารมณ์ได้ จึงตอบว่า “ว่ากันว่าวังหลวงดุจทะเลลึก หากข้า 

๕  เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเหมือนสีหน้าของคน  ในภาษาอินเทอร์เน็ตของจีนใช้ตัวอักษรนี้แทน 

ความหมายว่า กระอักกระอ่วน วางตัวไม่ถูก ไม่มีทางเลือก รับไม่ได ้ เป็นต้น
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กระโดดลงไปในทะเลนั้น แน่นอนว่าย่อมต้องอาศัยปัญญาและความกล้าหาญ”

“แต่ที่วัด คุณหนูมีท่าทีต่อต้านอย่างรุนแรง”

ฉันตอบว่า “หากข้าไม่เข้าวัง พี่สาวก็ต้องเข้าวัง สรุปว่าอย่างไรเสียตระกูล 

เซี่ยของเราก็สู้ตระกูลจ้าวไม่ได้ ก็ต้องยอมเสียบุตรสาวไปเป็นเหยื่อล่อหมาป่า”

ซ่งจื่อจิ้งเอ่ย “คุณหนูใหญ่ก็จะไม่ได้เข้าวัง”

ฉันยิ้มเจ้าเล่ห์พลางพูดว่า “ท่านไม่อยากให้นางเข้าวัง ถ้าเช่นนั้นก็รีบขอนาง 

แต่งงานเสียสิ”

ซ่งจื่อจิ้งละล่ำละลักตอบกลับ “คุณหนูว่าอะไรนะขอรับ”

ฉนัตอบวา่ “สหายซง่ หากทา่นยงัเสแสรง้ตอ่ไปคงไมเ่หมาะนกั สาวเจา้แอบ 

มีใจให้ท่านมานาน ฤดูหนาวก็ส่งเสื้อมาให้ ฤดูร้อนก็ส่งเครื่องดื่มมาดับกระหาย  

ท่านจะบอกว่าท่านไม่รู้อย่างนั้นหรือ โปรดอย่าปฏิเสธความรักของพี่สาวข้าเลย”

ใบหน้าอันหล่อเหลาของซ่งจื่อจิ้งแดงระเรื่อ ช่างหล่อเหลาชวนลิ้มลองจริง ๆ 

ฉันมองหน้าเขาอย่างไม่ละสายตา

ที่จริงแล้วระหว่างเขากับเซี่ยเจาเคอใช่ว่าจะไม่มีหวัง อย่างมากที่สุดก็แกล้ง 

รักกันจะเป็นจะตายแล้วหนีตามกันไป วิธีนี้ทั้งง่ายและเด็ดขาด หลังจากนั้น 

ก็พากันลงเรือล่องไปตามแม่น้ำท่องไปทั่วหล้า หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปสิบแปดปี 

ค่อยพาลูกกลับมาขอขมาบรรพชน แล้วจบลงด้วยภาพคนในครอบครัวพากัน 

ร้องไห้อยู่ในห้องโถงของบ้าน

ขณะที่ฉันกำลังนึกภาพไปไกลนั้นเอง ซ่งจื่อจิ้งก็พูดขึ้นว่า “ความสัมพันธ์ 

ระหว่างข้ากับคุณหนูใหญ่มิได้เป็นเช่นที่คุณหนูเข้าใจ”

ฉันยิ้มพลางพูดว่า “แต่นางชอบท่าน และหากท่านพ่อรู้เรื่องนี้เข้า ย่อมต้อง 

ย้ายท่านไปทำงานที่อื่นเป็นแน่ ถึงตอนนั้นท่านจะไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือใน 

หอหนังสืออีก”

ซ่งจื่อจิ้งจ้องฉันด้วยดวงตาใสซื่อพลางถามว่า “คุณหนูจะบอกเรื่องนี้กับ 

ใต้เท้าเซี่ยหรือ”

ฉันยิ้มโดยไม่รู้สึกผิดแต่อย่างใด พลางพูดว่า “ก็ไม่รู้สินะ ข้าต้องเรียน 

หนักทั้งวัน แรงกดดันสูงเกินพิกัด คงยากที่จะไม่คิดหรือพูดอะไรโดยมิได้ยั้งคิด 
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ออกมา”

ซ่งจื่อจิ้งไม่ใช่คนโง ่ เขายิ้มน้อย ๆ พูดว่า “พูดมาเถอะขอรับ”

ฉันดีใจจนเนื้อเต้น รีบบอกว่า “อาจารย์ซ่ง ข้ามิได้ต้องการอะไรมาก  

เพียงแค่ยกเลิกการเรียนหมากล้อม อักษรศิลป์ แล้วก็วาดภาพทุกบ่ายก็พอ  

อย่างไรเสียก้อนกรวดธรรมดาอย่างข้าก็คงมิอาจกลายเป็นหยกงาม ท่านจะสอน 

หรือไม่สอนข้า ข้าก็ทำไม่ได้เหมือนเดิม สู้เรายอมถอยคนละก้าว ต่างคนต่างจะ 

ได้สบายมิดีกว่าหรือ”

เขาถามว่า “แล้วเวลาที่ว่างนั้นคุณหนูจะทำอะไรหรือ”

ฉันหัวเราะ “ฮิ ๆ” ตอบว่า “เรื่องนี้ข้าคงบอกท่านไม่ได้ เรื่องจุกจิกของผู้หญิง 

ท่านอย่าเดาให้เสียเวลาเลย แต่ข้ารับรองว่าจะไม่ให้ท่านพ่อท่านแม่รู้เรื่องนี้เด็ดขาด”

ซ่งจื่อจิ้งขมวดคิ้วพลางครุ่นคิด บัณฑิตผู้ทรงภูมิเป็นที่ประจักษ์แก่ใต้หล้า 

อย่างเขาต้องลดตัวมาสอนคนที่เข็นอย่างไรก็เข็นไม่ขึ้นอย่างฉัน เท่านี้ก็ถือว่ารันทด 

พอแล้ว ฉันเป็นฝ่ายขอให้เขาเลิกสอนฉัน เขาจะได้มีเวลามากพอที่จะไปศึกษา 

วรรณคดีต่อ เราต่างก็ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ แล้วทำไมจึงจะไม่รับปากล่ะ

จากนัน้ซง่จือ่จิง้กย็ิม้พลางพยกัหนา้ “ไดข้อรบั แตค่ณุหนจูะเลกิเรยีนวชิาอืน่ 

ไม่ได้นะขอรับ เกรงว่าเซี่ยฟูเหรินจะทดสอบคุณหนู” ฉันร้องด้วยความดีใจ  

ซ่งจื่อจิ้งพูดต่อว่า “ยังมีอีก คุณหนูห้ามก่อเรื่องนะขอรับ”

ฉันยิ้มหน้าระรื่นพลางพูดว่า “หากข้าถูกจับได้ ก็จะไม่กล่าวพาดพิงถึง 

อาจารย์เด็ดขาด”

ดังนั้น วันรุ่งขึ้นฉันจึงเปลี่ยนไปสวมเสื้อผ้าธรรมดาแบบชาวบ้าน แล้วปีนกำแพง 

บ้านออกไปกับอวิ๋นเซียง

เรามาถึงนอกเมืองและเจอน้าสาวคนเมื่อวาน ฉันเข้าไปทักนาง “น้าจ๊ะ  

ลูกชายของน้าอาการดีขึ้นบ้างหรือยัง”

หญิงคนนั้นนิ่งไปพักหนึ่งกว่าจะจำฉันได้ นางตอบด้วยความดีอกดีใจว่า  

“อ้อ แม่นางท่านนั้นเองหรือ ลูกชายข้าไม่เป็นไรแล้ว ท่านมาเยี่ยมพวกเราอีกแล้ว 

หรือ”
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ฉันตอบว่า “ข้าจะมารักษาโรคให้พวกท่าน พวกท่านไปซื้อยาไม่ได้ ข้าก็จะ 

ไปซื้อให้”

ผู้หญิงคนนั้นซาบซึ้งราวกับมวลชนผู้ทุกข์ยากที่เฝ้ารอคอยจนมีกองทหาร 

ปลดแอกมาช่วยเหลือ นางอยากจะจับมือฉันแต่ก็ไม่กล้า จึงได้แต่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก 

ว่า “แม่นางช่างมีจิตเมตตาดั่งพระโพธิสัตว์ ช่างมีจิตเมตตาดั่งพระโพธิสัตว์”

เมื่อกลุ่มชาวบ้านที่หนีภัยหนาวมาได้ยินคำพูดดังกล่าวของน้าสาวคนนั้น  

ก็มีคนป่วยจำนวนไม่น้อยเข้ามาหาฉัน ฉันจึงใช้ศาลเจ้าร้างเป็นที่รักษาโรคชั่วคราว  

โดยใช้แท่นวางกระถางธูปของพระภูมิเจ้าที่แทนโต๊ะ

ฉันเรียกตัวเองว่าเสียวหมิ่น โดยตั้งชื่อให้พ้องเสียงกับชื่อเดิมของฉัน  

พวกเขาจึงเรียกฉันว่าแม่นางหมิ่น

ชาวบา้นสว่นใหญม่กัเปน็โรคทางเดนิอาหาร แตก่ม็บีางรายทีเ่ปน็โรคคอ่นขา้ง 

ซับซ้อน ซึ่งฉันมีความรู้เพียงครึ่ง ๆ  กลาง  ๆ ถึงตอนนี้ฉันจึงได้สำนึกตัวที่ไม่ตั้งใจ 

เรยีนใหม้ากกวา่นี ้ ถา้ตอนเรยีนฉนัแอบหลบันอ้ยลงสกันดิ ถา้หากฉนัดซูรีีส่น์อ้ยลง 

สักหน่อย ถ้าหาก...

การทำบญุดว้ยแรงศรทัธาเปน็ครัง้แรก ยอ่มตอ้งมสีว่นทีว่างแผนไมร่อบคอบ  

ฉันพกเงินติดตัวมาไม่มาก เมื่อรักษาชาวบ้านไปได้ยี่สิบกว่าคน อวิ๋นเซียงก็บอกว่า 

“คุณหนู เงินไม่พอแล้วเจ้าค่ะ”

ฉันจึงจำต้องกลับไปอย่างเศร้า  ๆ แต่ชาวบ้านที่หนีภัยหนาวเหล่านั้นกลับ 

พากันเดินมาส่งฉันจนถึงประตูเมืองด้วยความอาลัยอาวรณ์

อวิ๋นเซียงถามว่า “พรุ่งนี้เราจะมาอีกไหมเจ้าคะ”

ฉันตอบว่า “เจ้ารู้ไหมว่าจะไปหาเงินได้จากที่ใด”

“เซี่ยฟูเหรินเป็นผู้จ่ายเงินประจำเดือน เงินนี้มีจำนวนที่กำหนดไว้แน่นอน  

ทว่าก่อนหน้านี้ที่คุณหนูยังป่วยอยู่ เงินส่วนนี้ก็สะสมไว้เรื่อยมา”

แต่ฉันคงไม่หน้าหนาพอที่จะไปขอเงินส่วนนั้นจากเซี่ยฟูเหริน

แตถ่า้หากไมม่เีงนิกท็ำอะไรไมไ่ด ้ เมือ่คดิไดด้งันีจ้งึรูส้กึวา่การตดัสนิใจครัง้นี ้

ของตัวเองเป็นการกระทำที่วู่วามและคิดแบบเด็ก ๆ ช่างน่าหัวเราะชะมัด
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กลับถึงบ้าน หลังจากที่กินข้าว อาบน้ำเสร็จแล้ว ฉันก็มานั่งผิงไฟอยู่ข้าง ๆ เตาผิง 

กับอวิ๋นเซียง พลางเล่านิทานให้นางฟังเป็นการฆ่าเวลา

วันนี้ฉันเล่ามาถึงเรื่องของหยางเซียวสมรู้ร่วมคิดกับจี้เสี่ยวฝู๖ คนหนึ่งเป็น 

จอมยุทธ์สาวจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ส่วนอีกคนเป็นองครักษ์นอกรีตผู้แก่กล้าล้ำลึก  

คนหนึ่งเป็นหญิงสาววัยแรกแย้ม ส่วนอีกคนเป็นหนุ่มใหญ่วัยกลางคนผู้เจนโลก

อวิ๋นเซียงถามว่า “เหตุใดอายุถึงได้ห่างกันขนาดนั้นเจ้าคะ”

ฉันตอบว่า “จากการศึกษาของคนรุ่นหลัง หยางเซียวน่าจะอายุมากกว่า 

จี้เสี่ยวฝูหนึ่งรอบ อย่างน้อยก็ต้องอายุมากกว่าสิบกว่าปี”

อวิ๋นเซียงถามว่า “วัวแก่กินหญ้าอ่อนหรือเจ้าคะ”

เด็กสาวคนนี้อยู่กับฉันนานวันเข้า ก็เรียนรู้เรื่องทำนองนี้จากฉันมาไม่น้อย

ฉันได้ทีจึงโม้น้ำลายแตกฟองว่า “ยิ่งกว่านั้นนะ จากการศึกษายังได้ข้อสรุป 

ที่น่าเชื่อถืออีกอย่างว่า หยางเซียวเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเมี่ยเจวี๋ยซือไท่ เจ้าสำนัก 

เอ๋อเหมย๗ รุ่นที่สาม”

“นางเป็นยายแก่หน้าเหี่ยวมิใช่หรือเจ้าคะ” อวิ๋นเซียงเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจ

ฉันรีบส่ายหน้าแล้วตอบว่า “นั่นเป็นเพราะคุณปู่จินยง๘ไม่ชอบนางต่างหาก 

เล่า จริง ๆ แล้วนางไม่ใช่ยายแก่นะ แต่นางเป็นสาวใหญ่ผู้งามสง่าเลยเชียวละ เจ้า 

รู้ไหม”

อวิ๋นเซียงอึ้งไปเป็นพัก ๆ เพราะคำพูดของฉัน นางพูดต่อว่า “แต่นางอารมณ ์

เกรี้ยวกราด จิตใจก็โหดเหี้ยมนะเจ้าคะ”

“นั่นเป็นเพราะนางถูกหยางเซียวทำให้โมโหจนเกิดอาการวัยทองก่อนเวลา 

อันควร!”

ขณะที่กำลังคุยกันออกรสอยู่นั้นเอง จู่  ๆ  ก็มีเสียงตึงตังดังมาจากนอกลาน 

บ้าน ตามมาด้วยเสียงผู้ชายร้อง “โอ๊ย!” ด้วยความเจ็บปวด

๖ ตัวละครในนวนิยายกำลังภายในเรื่อง ดาบมังกรหยก 
๗  ง้อไบ๊
๘ กิมย้ง
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๙ แปลว่า “หนามแดง” หมายถึงต้นดอกคำฝอย

ฉันกับอวิ๋นเซียงพากันเงี่ยหูฟัง ฉันถามนางว่า “เมื่อเช้าข้าย้ายต้นชื่อหง๙ 

สองต้นไปรับแดดที่มุมกำแพง เจ้าได้ย้ายกลับมาไว้ที่เดิมหรือไม่”

“เปล่าเจ้าค่ะ”

“อ้อ...”

ประตูเปิดออกเสียงดังปัง เซี่ยเจาอิงพุ่งเข้ามาในสภาพหน้าตามอมแมม  

เสื้อผ้าหลุดลุ่ย ดวงตาทั้งสองลุกเป็นไฟ

อวิ๋นเซียงลุกพรวดขึ้นพลางพูดว่า “บ่าวจะไปรินน้ำชา” แล้วแวบออกไป 

อย่างรวดเร็ว

ฉนัหวัเราะ “แหะ ๆ” แลว้พดูวา่ “พีร่อง ชว่งนีเ้ปน็อยา่งไรบา้ง มปีญัหาตดิขดั 

ในชีวิตหรือไม่ หากมีปัญหาอะไรต้องพูดออกมานะเจ้าคะ หากไม่มีปัญหาอะไร 

แต่ท่านสร้างปัญหาให้ชีวิตเองก็ต้องบอกนะ...”

เซี่ยเจาอิงตบโต๊ะดังปังทีหนึ่ง ฉันกับจานใส่เมล็ดแตงบนโต๊ะกระเด้ง 

พร้อมกัน

ทันใดนั้น เซี่ยเจาอิงก็กุมมือตัวเองไว้พลางพูดว่า “เร็วเข้า รีบไปเอาเข็ม 

มาเล่มหนึ่ง พี่รองของเจ้าเกือบจะกลายเป็นเม่นอยู่แล้ว”

ด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยบ่งหนามออกจาก 

ตัวเขาจนหมด

ฉันรินน้ำชาให้เซี่ยเจาอิงซึ่งมีกลิ่นยาเต็มตัว จากนั้นก็เริ่มตำหนิเขา “พี่รอง 

จะทำตัวเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ อายุก็มิใช่น้อยแล้ว ควรหางานทำสักอย่างเพื่อความ 

มั่นคง และตั้งใจทำให้ประสบความสำเร็จแม้จะเล็กน้อยก็ยังด ี ไม่แน่ว่าตระกูลฉิน 

อาจเห็นว่าท่านมีอนาคตไกลยอมยกบุตรสาวแต่งให้ท่านก็เป็นได้”

เซี่ยเจาอิงดื่มชา แล้วพูดว่า “เรื่องของพี ่ เจ้าอย่ายุ่ง”

ฉนัยิม้อยา่งเยน็ชาพดูวา่ “ทา่นพอ่กบัทา่นแมต่า่งกไ็มยุ่ง่ แลว้ขา้จะไปยุง่ดว้ย 

ทำไมเล่า ความไม่เอาไหนของท่านมีแต่จะช่วยให้คนอื่นเห็นความขยันหมั่นเพียร 

และความก้าวหน้าของข้ามากขึ้น”
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เซี่ยเจาอิงดื่มชาจนหมด หันซ้ายหันขวาแล้วถามว่า “มีอะไรให้กินไหม”

ฉันเขี่ยขี้เถ้าในเตาผิง ในนั้นมีมันเทศเผาอยู่หลายหัว ฉันก็รู้สึกหิวขึ้นมา 

นิด ๆ จึงปอกเปลือกมันเทศกินกับเขา

เซี่ยเจาอิงพูดอู้อี้ว่า “รสชาติไม่เลว ไฟกำลังดี เมื่อก่อนตอนที่พี่...” เขา 

พยายามกลืนมันเทศที่ติดคออยู่ จากนั้นก็พูดต่อว่า “เมื่อก่อนตอนที่พี่ยังต้องไป 

เรียนหนังสือ แค่อยากจะกินมันเทศเผาก็ต้องแอบทำเอง” 

ฉันยิ้มเยาะแล้วถามว่า “ไยพูดราวกับตระกูลเซี่ยทำทารุณกับพี่รอง แค่กิน 

มันเทศเผาก็ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ด้วย ว่าแต่ท่านทำอย่างไรหรือ”

เซี่ยเจาอิงตอบว่า “พี่แอบทำที่สำนักวิชา อาศัยจังหวะที่อาจารย์ไม่เห็น  

แอบเอามันเทศฝังไว้ใต้ขี้เถ้าในเตาผิง พอเลิกเรียนก็ค่อยคุ้ยออกมา”

ฉันตอบกลับอย่างเสียไม่ได้ว่า “ทำไมท่านถึงไม่ตายเพราะมันเทศติดคอนะ”

เซี่ยเจาอิงกินจนอิ่มและดื่มชาดอกไม้ของฉันจนหมด จากนั้นก็ปัดไม้ปัดมือ 

แล้วลุกจากไป

ฉันตะโกนเรียก “พี่รอง ข้ามีเรื่องจะขอคำแนะนำจากท่าน”

“ว่ามาสิ”

“ปกติพี่ไปเอาเงินมาจากที่ใดตั้งมากมาย”

เซี่ยเจาอิงจ้องฉันแล้วถามว่า “นี่เจ้าจะมาไม้ไหน”

ฉันแบมือออกพลางพูดว่า “พี่รองมิต้องตกใจถึงเพียงนั้น ไม่ว่าใครย่อม 

ต้องมีช่วงเงินทองขาดมือทั้งสิ้น พี่สอนข้าสักสองสามวิธีนะ”

ดวงตาคู่งามของเซี่ยเจาอิงจ้องมองฉันอย่างเคร่งขรึมจริงจัง จากนั้นเขา 

ก็ยื่นมือออกมาจับหน้าของฉันไว้ หัวเราะเจ้าเล่ห์ พลางพูดว่า “สาวน้อยเอ๋ย  

งามนักเจ้าเอย จะเล่นแร่แปรธาตุยังขาดเปลวไฟ...”

จากนัน้เขากป็ลอ่ยมอื ตบทีต่วัฉนัครัง้หนึง่พลางพดูวา่ “ไป ไปปลน้คนรวย 

มาช่วยคนจนกัน!”

“หา?” ฉันร้องด้วยความตกใจ

เซี่ยเจาอิงยิ้มอย่างมีเลศนัยพลางพูดว่า “เจ้าขาดเงินมิใช่หรือ พี่จะพาเจ้า 

ไปหาเงินอย่างไรเล่า”
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จากนั้น ในคืนเดือนมืดที่มีลมพัดโชยนั้นเอง ฉันก็ปีนข้ามกำแพงตาม 

เซี่ยเจาอิงเพื่อไปขโมยเงินในบ้านตัวเองกับเขา นี่เป็นความผิดร้ายแรงที่สุดที่ฉัน 

เคยก่อขึ้นในช่วงอายุยี่สิบเอ็ด แต่ฉันกลับรู้สึกสนุก ตื่นเต้น และเร้าใจอย่างที่ 

ไม่เคยเป็นมาก่อน

เซี่ยเจาอิงคุ้นเคยกับเส้นทางเป็นอย่างดี เขาพาฉันย่องไปตามทางแคบ  ๆ  ที่ 

แม้แต่ตอนกลางวันก็สังเกตเห็นได้ยาก หลังจากนั้นประมาณสิบนาที เขาก็พาฉัน 

มาถึงชั้นล่างของตึกแห่งหนึ่ง

ฉันเงยหน้าขึ้นมองพลางถามว่า “พี่รอง ไยที่นี่จึงดูคุ้นตานัก”

เซี่ยเจาอิงตอบว่า “เจ้าย่อมคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้อยู่แล้ว นี่คือหอหนังสือ 

ของบ้านเราอย่างไรเล่า”

“แต่ท่านบอกว่าเรามาหาเงิน...”

“จุ ๊ๆ!” เขาปิดปากฉันไว้แล้วพูดว่า “ตามพี่มาก็พอ”

เซีย่เจาองิดงึปิน่ปกัผมออกมา เขาแหยป่ิน่เขา้ไปในรกูญุแจ บดิไปมาสองครัง้  

กลอนประตูก็ถูกปลดออก

ฉันเอ่ยชมเขา “บราโว!”

เซี่ยเจาอิงถามว่า “อะไรนะ”

ฉันจึงแปลให้ว่า “เยี่ยมไปเลย”

เซี่ยเจาอิงได้ใจ เขาเข้าไปในหอหนังสือ แล้วก้มตัวลงควานหาอะไรสักอย่าง 

ในความมืด ฉันเพียงแต่ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรถูกเปิดออก  หลังจากนั้น 

เซี่ยเจาอิงก็ดึงแผ่นไม้ขึ้นมาแผ่นหนึ่ง ที่แท้ในหอหนังสือมีห้องใต้ดินด้วย

เราเดินลงไปตามบันได เซี่ยเจาอิงจุดไต้ให้แสงสว่าง ฉันมองไปรอบ ๆ เห็นผนัง 

ที่ก่อด้วยหินอับชื้นจนมีตะไคร่น้ำเกาะ และมีกลิ่นเหม็นอับแปลก ๆ สถานที่แห่งนี้ 

ไม่เหมือนกับถ้ำสมบัติของอาลีบาบา  แต่เหมือนห้องแห่งความลับของแฮร์รี่   

พอตเตอร ์ มากกว่า 

เราเดินอยู่ประมาณสองนาทีก็มาถึงสุดทาง

เรามาอยู่ในห้องใต้ดินที่มีขนาดประมาณยี่สิบตารางเมตร ในห้องนี้เต็มไป 
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ด้วยไหผักดอง (กลิ่นเหม็นอับแปลก  ๆ  มาจากแถวนี้นี่เอง) มีเหล้าหลายถัง และ 

ยังมีวัตถุอีกหลายอย่างที่ดูไม่ออกว่าเป็นอะไร

ฉันโมโหจนตัวสั่นพลางพูดว่า “นะ...นี่ก็คือ...นี่ก็คือเงินที่พี่ว่าหรือ!”

เซีย่เจาองิยนือยูอ่กีฟากของหอ้ง เขาทำอะไรสกัอยา่ง แลว้ผนงัหอ้งดา้นหนึง่ 

กเ็ลือ่นออก เผยใหเ้หน็ชอ่งประตทูีด่ำมดื จากนัน้เซีย่เจาองิกจ็ดุตะเกยีง ขณะนัน้เอง 

ฉันจึงได้เห็นแสงสีทองอร่ามอยู่ด้านใน

จู่ ๆ ฉันก็เกิดอาการเข่าอ่อนขึ้นมา ฉันดึงแขนเสื้อของเซี่ยเจาอิงสองสามครั้ง 

พลางถามว่า “พี่รอง ท่านพ่อของเรามิใช่ขุนนางขี้ฉ้อใช่ไหม”

“อะไรนะ” เซี่ยเจาอิงถาม

ฉันชี้ไปที่เงินทองและเพชรนิลจินดาที่กองอยู่เต็มห้อง “ท่าน ท่าน ท่าน  

เป็นเพียงราชครูคนหนึ่ง เบี้ยหวัดแต่ละเดือนจะได้สักกี่ตำลึงเชียว”

เซี่ยเจาอิงรู้สึกว่าฉันช่างไม่เอาไหน ไม่ได้ดั่งใจ เขาจับไหล่ทั้งสองข้างของฉัน  

แล้วเขย่าตัวฉันเหมือนกับเขย่าตะแกรงร่อนพลางพูดว่า “ท่านพ่อของเรามีบรรดา- 

ศักดิ์เป็นเหวินปั๋วโหว! เหวินปั๋วโหว! เป็นโหวเยีย๑๐ ที่มีศักดินาหมื่นไร่! ตระกูล 

เซี่ยของเราได้รับพระราชทานเรือกสวนไร่นามากมาย! เราส่งอากรเข้าพระคลังหลวง 

ทุกปี!”

ฉันเกือบถูกเขย่าจนร่างแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ รีบตอบว่า “ทราบแล้วเจ้าค่า  

ทราบแล้วเจ้าค่า”

เซี่ยเจาอิงปล่อยมือจากตัวฉันแล้วไปหยิบตั๋วแลกเงิน

ฉันคว้ามาสองร้อยตำลึง จากนั้นมองไปที่วัตถุโบราณกับเพชรพลอยที่อยู่ 

รอบ  ๆ ข้าวของเหล่านั้นถูกปกคลุมด้วยฝุ่นและใยแมงมุม ของล้ำค่ามีราคาแท้  ๆ   

แต่กลับเอามาเก็บไว้ในสถานที่อับชื้นเหม็นเน่าแบบนี้ ท่านราชครูเซี่ยช่างไม่มีใจรัก 

และทะนุถนอมของมีค่าเลย

ฉันพึมพำ “เหมือนกับได้ยินเสียงข้าวของเหล่านี้กำลังร้องไห้...”

เซี่ยเจาอิงกำลังโกยทรัพย์สิน เขาตอบโดยไม่หันมามองว่า “เป็นเรื่อง 

๑๐ “เยีย” ( ) ใช้ลงท้ายเพื่อแสดงความเคารพ เช่น หวังเยีย โหวเยีย เป็นต้น
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ธรรมดา อนุคนหนึ่งของท่านพ่อทำผิด ถูกฟูเหรินสั่งขังในห้องด้านหน้านั่น ต่อมา 

ก็ตายอยู่ในห้องนั้น”

ขณะนั้นเองมีลมเย็นพัดผ่านความมืดเข้ามา ฉันขนลุกซู่ ร้องด้วยความ 

ตกใจกลัวพลางกระโดดไปหลบหลังเซี่ยเจาอิง 

มีอะไรบางอย่างถูกฉันชนตกลงมาอยู่ที่พื้น ฉันเก็บขึ้นมาดู

“ตรงนี้มีหนังสือเล่มหนึ่ง” ฉันอ่านชื่อหนังสือ “บันทึกชิวหยาง?”

เซี่ยเจาอิงรีบหันกลับมา เขาแย่งหนังสือเล่มนั้นไปจากมือฉันแล้วพูดว่า  

“บันทึกชิวหยาง? อยู่ในนี้จริง ๆ ด้วย!”

ฉันถามว่า “มันคือหนังสืออะไรหรือ”

เซี่ยเจาอิงตอบว่า “บันทึกของหมอเทวดานามว่าจางชิวหยาง หนังสือเล่มนี้ 

บันทึกสิ่งที่เขาได้ศึกษามาทั้งชีวิต เป็นตำราแพทย์ที่หายสาบสูญไปนานแล้ว”

“ตำราแพทย์?” ดวงตาฉันเป็นประกาย ก่อนแย่งหนังสือกลับมา

ไม่รู้ว่าตำราเล่มนี้ทำจากวัสดุอะไร ทั้งที่ถูกเก็บในสภาพแวดล้อมที่แย่ขนาด 

นี้ แต่แทบไม่เสียหายเลย หนังสือไม่หนามากนัก แต่กระดาษบางเป็นพิเศษ ปก 

หน้าหนังสือมีตัวอักษรเสียวข่าย๑๑ ถี่ยิบไปหมด นอกจากนั้นยังมีภาพร่างกายคน 

ประกอบคำอธิบายที่วาดแบบสามมิติและมีสัดส่วนสมจริงอีกมากมาย

ฉันอยากได้หนังสือเล่มนี้มากจึงพูดว่า “ตำราเล่มนี้ให้ข้านะ”

เซี่ยเจาอิงยิ้มพลางพูดว่า “อย่างไรเสียถ้าทิ้งตำราไว้ที่นี่ก็เสียของเปล่า เจ้า 

เอาไปอ่าน ๆ เสียหน่อยก็ดี เพียงแต่เจ้าจะต้องรักษาตำรานี้ไว้ให้ดี และอย่าให้ผู้ใด 

ล่วงรู้ ข้างนอกมีคนควานหาตำราเล่มนี้มากมาย และมีคนไม่น้อยที่ชอบใช้วิธี 

แย่งชิงเสียด้วย”

ฉันรีบกอดตำราไว้แนบอก จากนั้นถามต่อว่า “ตำราล้ำค่าเช่นนี้ เหตุใด 

จึงมาอยู่ในนี้ได้”

เซี่ยเจาอิงตอบว่า “หมอเทวดาจางคุ้นเคยกับท่านพ่ออยู่บ้าง ตอนที่เขา 

ประสบเคราะห์ภัย ท่านพ่อเคยช่วยเหลือเขาอย่างสุดกำลัง แต่น่าเสียดายที่ช่วย 

๑๑ รูปแบบตัวอักษรอย่างหนึ่งในการเขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน
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ไม่ได้ พี่คิดว่าตอนนั้นหมอเทวดาจางคงมอบตำราแพทย์นี้ให้ท่านพ่อช่วยเก็บรักษา 

ไว้ หลายปีที่ผ่านมามีข่าวลือว่าตำรานี้อยู่ในบ้านเรามาตลอด มีขโมยมาหานับครั้ง 

ไม่ถ้วน แต่ก็ต้องกลับไปมือเปล่า ที่แท้ก็อยู่ที่นี่นี่เอง”

ฉันพูดว่า “พวกขโมยคงคิดว่าตระกูลเซี่ยน่าจะซ่อนตำราแพทย์ไว้ในหอ 

หนังสือ แต่คงคาดไม่ถึงว่าจะทิ้งไว้ในห้องใต้ดินเช่นนี้”

ฉันดมตำราดูก็ได้กลิ่นผักดองติดอยู่

เมื่อได้ตำราแพทย์มา ประกายความสนใจศาสตร์การแพทย์แผนจีนใน 

ตัวฉันก็ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้ง เวลาว่างฉันจะหยิบตำราเล่มนี้ออกมาอ่าน  ขณะ 

เดียวกันก็รวบรวมข้อมูลการแพทย์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นจำนวนมาก ถ้าหากว่าพ่อ 

ของฉัน (ไม่ใช่ตาราชครูเซี่ย แต่หมายถึงพ่อฉันในโลกมิติเวลาเดิม)  รู้ว่าตอนนี้ 

ฉันขยันขนาดนี้ คงจะรีบจุดธูปดอกใหญ่ขอบคุณบรรพบุรุษแน่

โลกมิตินี้ต่างจากโลกเดิมที่ฉันจากมา มีพืชพรรณและสัตว์นานาชนิดที่ 

ไม่มีในโลกเดิม เมื่ออ่านพบเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ ฉันก็จะไปขอคำชี้แนะจากซ่งจื่อจิ้ง  

ฉันถามอะไรเขาก็ตอบตามเนื้อหานั้น เขาไม่เคยถามเลยว่าฉันถามคำถามเหล่านี้ 

ไปทำไม ช่างเป็นคนฉลาดรู้งาน

อยู่มาวันหนึ่งอวิ๋นเซียงวิ่งมาบอกฉันว่า “คุณหนูเจ้าคะ ชาวบ้านที่อยู่นอกเมือง 

ต่างพากันเรียกท่านว่า เซียนสาว ‘หน้าหยกใจบุญ’ ”

ฉันหัวเราะ “อะไรนะ”

อวิ๋นเซียงได้ที เสริมว่า “พวกชาวบ้านยกให้คุณหนูเป็นเซียน ขาดก็แต่ 

เพียงตั้งศาลให้ท่านเท่านั้นเจ้าค่ะ”

ฉันส่องกระจก เซี่ยเจาหฺวารูปร่างหน้าตาสะสวย มีดวงตากลมโตฉายแวว 

เฉลียวฉลาดมีไหวพริบ แต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่ถึงกับใช้คำว่า  “หน้าหยก”  ได้ แต่ 

เวลาผู้หญิงได้รับคำชมว่าสวย ย่อมต้องดีใจเป็นธรรมดา ฉันมองตัวเองในกระจก 

ด้วยท่าทีชม้อยชม้าย
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วันรุ่งขึ้นฉันออกไปหาชาวบ้านอีกครั้ง พอน้าหม่าเห็นฉันเข้าก็รีบตะโกนเรียก  

“แม่นางเซี่ย มานั่งตรงนี้สิ ข้าทำไข่ต้มชาไว้”

ฉันยิ้มพลางพูดว่า “ดีจังเลย ช่วงนี้น้ามีกินมีใช้แล้วใช่ไหม”

“คนในบ้านน้าได้งานรับจ้างดูแลม้าน่ะ”

“ชาวบ้านไปหางานทำได้แล้วหรือ” ฉันถามด้วยความดีใจ

น้าหม่าตอบทั้งใบหน้ายิ้มแย้มว่า “ใช่จ้ะ ถึงจะยังเข้าเมืองไม่ได้ แต่พวกเขา 

ก็ไม่ไล่เราไปไหนแล้ว แล้วก็ไปรับจ้างทำงานได้ ตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มี 

ข้าวกินแล้ว”

จินจู้ ลูกชายของน้าหม่าวิ่งโร่มาหาแม่อย่างรวดเร็ว พลางตะโกนว่า “แม่  

คุณชายคนนั้นต่อขาให้น้องรองเสร็จแล้ว”

น้าหม่าถอนหายใจด้วยความโล่งอก แล้วพูดว่า  “ดี ๆ” จากนั้นจึงหันมาเล่า 

ให้ฉันฟังว่า “สองสามวันนี้มีคุณชายอีกท่านมาที่นี่ เขาเอาอาหารมาให้ แล้วก็มา 

รักษาโรคให้พวกเรา”

เมื่อฉันได้ยินดังนั้นจึงถามว่า “เขาคือใครหรือ”

“ข้าเอง” เสียงนั้นคุ้นหูมาก

เมื่อหันกลับไปมองก็เห็นซ่งจื่อจิ้งยืนเอามือไพล่หลังอยู่ท่ามกลางลมหนาว 

ต้นฤดูใบไม้ผลิ ท่วงท่าของเขางามสง่าราวกับต้นสนและต้นหลิวที่พลิ้วไหว งดงาม 

ราวกับดอกเหมยต้องหิมะ รอยยิ้มอบอุ่นของเขาช่วยเสริมใบหน้าหล่อเหลาให้ยิ่ง 

งามสง่า เมื่อเห็นเขา หัวใจดวงน้อยของฉันก็อดหวั่นไหวไม่ได้

ซ่งจื่อจิ้งยิ้มพลางพูดว่า “ข้าก็นึกสงสัยอยู่ว่าแม่นางหมิ่น เซียนสาวจำแลง 

นั้นคือผู้ใด ที่แท้ก็คือคุณหนูนั่นเอง”

ได้รับคำชมแบบนี้ ต่อให้ฉันหน้าหนากว่านี้ก็คงอดเขินไม่ได้

น้าหม่าพูดแทรกขึ้นว่า “ที่แท้พวกท่านรู้จักกันหรอกหรือ นี่แหละที่คนเฒ่า 

คนแก่ว่าไว้ สรรพสิ่งถูกจำแนกไว้แล้ว คนแบบเดียวกันย่อมมีเหตุชักนำให้มาอยู่ 

ร่วมกัน”

ฉันถามซ่งจื่อจิ้งว่า “เหตุใดท่านจึงมาที่นี่”

ซ่งจื่อจิ้งตอบว่า “ข้าได้ยินว่านอกเมืองมีชาวบ้านประสบภัยหนาว ขาดทั้ง 
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อาหารและเสื้อผ้า ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่ง ตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว เกรงว่า 

เชื้อโรคจะระบาด จึงมาดูสถานการณ์เสียหน่อย”

ลูกศิษย์โดดเรียน อาจารย์ก็โดดสอน นี่ถ้าหากเซี่ยฟูเหรินเกิดแวะมา 

ตรวจดูการเรียนการสอนวันนี้ จะไม่เข้าใจผิดว่าเราสองคนหนีตามกันไปหรอกหรือ

ซ่งจื่อจิ้งพูดต่อว่า “พอข้ามาถึงที่นี่ก็ได้ยินชาวบ้านคุยกันถึงแม่นางใจบุญ 

มือเติบผู้หนึ่ง คุณหนูรองทำให้ข้าได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองแท้ ๆ”

ฉันเขินจนหน้าแดง เดินนำเขาไปยังศาลเจ้าร้างพลางพูดว่า “ท่านมาก็ดีแล้ว  

ก่อนหน้านี้มีข้าคนเดียว ออกจะเกินกำลังรักษา มีชาวบ้านหลายคนที่ร่างกาย 

อ่อนแอ พวกเขาต้องป่วยเพราะความหนาวมาหนหนึ่งแล้ว ข้าให้ยาจนอาการทุเลา  

แต่เกรงว่าอาการจะกลับมากำเริบอีก สถานที่ที่พวกเขาพักอาศัยแออัดคับแคบ  

อากาศไม่ถ่ายเท น้ำที่ดื่มก็เอามาจากธารน้ำเล็ก  ๆ  ที่อยู่ด้านข้าง น้ำในลำธารนั้น 

ไม่สะอาด แม้ว่าข้าจะกำชับพวกเขาแล้วว่าให้ต้มน้ำให้สุกเสียก่อนค่อยนำมาดื่ม  

แต่นี่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาว”

ซ่งจื่อจิ้งยิ้มพลางพูดว่า “คุณหนูวางใจได้ พวกชาวบ้านจะไม่อยู่ที่นี่นาน  

ตอนนี้ทางการอนุญาตให้ห้างร้านต่าง ๆ จ้างพวกเขาทำงานแล้ว พอพวกเขาหางานได ้

ก็จะย้ายไปจากที่นี่เอง คุณหนูมิต้องกังวลว่าจะเกิดโรคระบาดอีก”

ฉันสงสัยจึงถามว่า “ไหนว่าทางการไม่อนุญาตให้ว่าจ้างพวกเขา ซ้ำยังขับไล่ 

พวกเขาอีก เหตุใดการตัดสินใจจึงเปลี่ยนไปเล่า”

ซ่งจื่อจิ้งยังไม่ทันตอบ ก็มีคนในศาลเจ้าร้างเห็นเราสองคนเข้า พวกเขา 

ต่างทักทายเราทั้งสองด้วยความดีใจ “แม่นางหมิ่น คุณชายซ่ง”

เสน่ห์ของซ่งจื่อจิ้งไม่อาจหาใครเทียม เขามาที่นี่เพียงวันเดียวก็มีชาวบ้าน 

ทั้งเด็ก คนแก่ และหนุ่มสาวมาห้อมล้อม มือซ้ายของเขาจูงเด็กหญิง มือขวา 

จูงเด็กชาย สักพักก็หันไปคุยกับป้าคนหนึ่ง แล้วอีกเดี๋ยวก็หันมาคุยกับลุงอีก 

คนหนึ่ง ที่นี่คงไม่มีอะไรให้ฉันช่วยแล้ว

ขณะนั้นเอง อวิ๋นเซียงก็วิ่งกระหืดกระหอบมา พลางตะโกนเสียงดัง  

“คุณหนู อาจารย์ซ่ง ตระกูลจ้าวส่งคนมาตามหาอาจารย์ซ่งเจ้าค่ะ”

ซ่งจื่อจิ้งนิ่วหน้า
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ฉันลองถามหยั่งเชิง “คุณหนูจ้าวหรือ”

ซ่งจื่อจิ้งพยักหน้าหนักแน่นสองสามครั้ง

คุณหนูจ้าวคนนี้ร้ายกาจนัก เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วยังไม่เลิกหวังอีก จะจับตัว 

เป็น ๆ ไปให้ได ้ ถ้าตายแล้วก็จะต้องได้ศพไปอย่างนั้นหรือ

ฉันเอ่ย “ท่านพูดกับนางให้เข้าใจอย่างตรงไปตรงมาเสียเลยจะไม่ดีกว่าหรือ”

ไป  ๆ  มา  ๆ  กลับกลายเป็นว่าอวิ๋นเซียงฉลาดกว่าฉัน นางบอกว่า “คุณหนู  

ทำเช่นนั้นอาจารย์ซ่งก็คงไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกนะเจ้าคะ”

ก็จริง ถ้าคุณหนูจ้าวทำใจได้ ใต้เท้าจ้าวคงไม่ต้องทำถึงขนาดนี้

ฉันหันไปหาซ่งจื่อจิ้ง “ท่านรีบหนีไปเสียสิ!”

อวิ๋นเซียงพูดขึ้นว่า “ทหารมากันเป็นสิบ  ๆ  เลยเจ้าค่ะ มากันทั้งทางตะวัน- 

ออกและตะวันตก”

นี่จะล้อมจับโจรกันหรืออย่างไร

ฉันตัดสินใจอย่างเด็ดขาด สั่งซ่งจื่อจิ้งว่า “ถอดเสื้อผ้า!”

ต่อให้ในเวลาปกติซ่งจื่อจิ้งจะนิ่งและสุขุมเพียงใด พอเจอคำสั่งแบบนี้เข้า 

ก็ถึงกับเขินหน้าแดง

ฉันกระทืบเท้าพลางพูดว่า “ข้าปลอมตัวเป็นท่าน ส่วนท่านก็หนีไป”

ซ่งจื่อจิ้งพูดด้วยสีหน้าจริงจัง “ไม่ได้ จะทำให้คุณหนูลำบากไปด้วยไม่ได้”

ฉันจึงเป็นฝ่ายลงมือถอดเสื้อผ้าเขาเอง พลางพูดว่า “ต่อให้พวกนั้นจับข้าได ้

แล้วจะเป็นไรไป อย่างไรเสียข้าก็เป็นคุณหนูตระกูลเซี่ย ใต้เท้าจ้าวคงไม่ทำอะไรข้า 

ให้เป็นเรื่องหมางใจกับท่านพ่อหรอก”

อวิ๋นเซียงยิ้มเขิน  ๆ แต่แล้วก็เข้ามาช่วยฉัน นางปลดเสื้อผ้าด้วยท่าทาง 

คล่องแคล่ว เพียงครู่เดียวก็ถอดเสื้อชั้นนอกของซ่งจื่อจิ้งออกมาได้  ซ่งจื่อจิ้ง 

หน้าแดง เขาไม่มีแรงขัดขืน ได้แต่พูดห้ามปราม ท่าทางของเขาทั้งน่าสงสารและ 

น่ารัก ฉันรีบสวมเสื้อผ้าของเขา เสื้อผ้าชุดนี้ซ่งจื่อจิ้งใส่แล้วพอดีตัวเขา แต่ฉัน 

ใส่แล้วหลวมโคร่ง เอ...เขาก็ดูผอมมากนี่นา

อวิ๋นเซียงหน้าแดงเล็กน้อยขณะที่มองซ่งจื่อจิ้งซึ่งสวมเสื้อชั้นกลาง จากนั้น 

นางก็ไปยืมเสื้อชั้นนอกจากชาวบ้านมาให้เขาสวม
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ซ่งจื่อจิ้งประสานมือคำนับ “ขอบคุณแม่นางอวิ๋นเซียง”

อวิ๋นเซียงหน้าแดงขึ้นอีก นางเขินจนพูดไม่ออก ได้แต่หันกลับมาหวีผม 

ให้ฉัน

พออวิ๋นเซียงหวีผมให้ฉันเสร็จ เด็กที่คอยส่งข่าวอยู่ด้านนอกก็ตะโกนว่า  

“พวกเขามาแล้ว!”

ฉันยกชายเสื้อขึ้น ส่งจูบให้ซ่งจื่อจิ้งครั้งหนึ่งแล้วพูดว่า “เราหนีไปคนละทาง  

แล้วกลับไปพบกันที่สำนักวิชานะ!”

ฉันไม่รอดูใบหน้าแดงก่ำเพราะความเขินของซ่งจื่อจิ้ง แต่ปีนหนีออกไปทาง 

หน้าต่างอย่างรวดเร็ว

แลว้กเ็ปน็ไปตามคาด ทหารของตระกลูจา้วเขา้ใจวา่ฉนัเปน็ซง่จือ่จิง้ ทัง้หมด 

จึงวิ่งไล่ตามมา ฉันเข้านอกออกในพื้นที่ละแวกนี้มานาน จึงคุ้นเคยกับถนนหนทาง 

ดี ฉันวิ่งหนีลดเลี้ยวไปมา ไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งไล่อย่างไรก็ตามจับไม่ได้

เมื่อหนีกองทหารมาได้ไกลพอสมควรแล้ว ฉันก็มุ่งหน้าวิ่งหนีเข้าไปในเมือง 

คราวนี้จึงเกิดเรื่องชุลมุนวุ่นวายขึ้น

เดิมวันนี้มีตลาดนัด ถนนในเมืองจึงคึกคักเป็นพิเศษ มีทั้งแผงขายของ  

การแสดงต่าง ๆ มีทั้งคนที่พาเด็กและผู้หญิงมาเดินเที่ยว ผู้คนบนถนนเบียดเสียด 

จนแทบเดินไม่ได้

ในสถานการณ์เช่นนี้ คนตัวเล็กย่อมได้เปรียบ

ฉันงัดกลเม็ดเด็ดพรายประจำตระกูลเซี่ยที่เรียกว่า  “ปลาไหลซอกซอน”  

มาใช้ เท้าของฉันแทบไม่แตะพื้น พอเห็นซอกเล็กซอกน้อยในฝูงชนก็แทรกตัว 

ลอดไปเรื่อย ๆ ไม่นานนักก็เคลื่อนที่ไปได้ไกล 

เหล่าทหารของตระกูลจ้าวมองเห็นฉันแต่ไล่ตามมาไม่ได้ จึงได้แต่ตะโกน 

ด้วยความโมโหว่า “หยุดเดี๋ยวนี้! หยุดเดี๋ยวนี้!”

อย่ามาตลกหน่อยเลย! บอกให้ฉันหยุด ฉันก็ต้องหยุดอย่างนั้นเหรอ  

ถ้าอย่างนั้นใต้หล้านี้คงไม่มีโจรขโมยไปนานแล้ว

ขณะที่ฉันกำลังลอดผ่านฝูงชนอย่างย่ามใจอยู่นั้นเอง ทหารตระกูลจ้าว 

ก็ตะโกนมาจากฝั่งตรงข้ามว่า “การกบฏยังไม่สำเร็จ สหาย เจ้ายังต้องพยา...”
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วัตถุลึกลับลอยมาจากด้านข้าง กระทบหัวฉันอย่างจังจนล้มลงนอนกับพื้น  

ฉันเจ็บสุดทน เห็นดาวลอยวนอยู่รอบหัวและสิ้นเรี่ยวแรง

หลังจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงของวีรบุรุษผู้ทรง 

คุณธรรมว่า “เมืองหลวงอันรุ่งโรจน์ ภายใต้ฝ่าพระบาทของโอรสสวรรค์ มิอาจ 

ยอมให้ขโมยอย่างพวกเจ้ากระทำการอันธพาลได้!”

ฉันพยายามมองทะลุผมเผ้าที่ยุ่งเหยิงของตัวเอง เห็นเจ้าพวกชอบแส่เรื่อง 

ชาวบ้านเดินเข้ามาด้วยท่วงท่าสง่างาม ถึงแม้ว่าฉันจะเวียนหัวตาลาย แต่ก็ยังคง 

มองเห็นเจ้าหมอนั่นชัดเจน เขามีรูปร่างสูงสง่า เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ใบหน้า 

หล่อเหลา ท่วงท่าสง่างาม

ฉันลุกขึ้นมานั่งด้วยความโกรธ แล้วตะโกนใส่หน้าเขาว่า “เจ้าว่าอะไรนะ  

ใครกันที่ขโมยของ”

เมื่อพ่อหนุ่มหล่อหน้าขาวมองเห็นฉันชัดเจน เขาก็อึ้งไปครู่หนึ่งแล้วถามว่า  

“เจ้าเป็นผู้หญิงหรือ”

ฉนัตอบไปทัง้ทีผ่มเผา้ยุง่เหยงิ สหีนา้เกรีย้วกราด ราวกบัเซยีนสาวทีต่อ้งการ 

ล้างแค้นว่า “เป็นผู้หญิงแล้วทำไม ตาข้างไหนของเจ้าที่เห็นข้าขโมยของ”

ในที่สุดทหารตระกูลจ้าวสองสามนายก็ฝ่าฝูงชนมาจนถึงเป้าหมายสำเร็จ  

ทหารนายหนึ่งพูดขึ้นทั้งที่ยังหอบว่า “คุณชายซ่ง เชิญท่านไปกับพวกเรา” 

ฉันเอามือข้างหนึ่งเท้าคาง ทำเชิดใส่แบบสาวสวย แล้วพูดว่า “พี่  ๆ  ทหาร 

เจ้าคะ พวกท่านพูดเรื่องอันใดกัน”

ทหารตระกูลจ้าวจ้องฉันจนตาแทบถลนพลางพูดว่า “เจ้ามิใช่ซ่งจื่อจิ้งหรือ”

ฉันเอามือจับที่เข็มขัด เตรียมทำท่าประกอบการอธิบายพลางพูดว่า “จะให้ 

ข้าพิสูจน์ให้พวกท่านดูหรือไม่”

“เอ่อ ไม่ต้อง ไม่ต้อง” บรรดาทหารตระกูลจ้าวต่างตกอกตกใจจนต้อง 

เอามือปิดตาไว้ราวกับเป็นนักบวช จากนั้นพวกเขาก็รีบวิ่งออกไปทางนอกเมือง  

เพื่อไปตามหาตัวซ่งจื่อจิ้งต่อ

วิธีนี้ได้ผลชะงัดจริง ๆ 

จากนั้นฉันก็หันกลับมาอย่างรวดเร็ว พ่อหนุ่มหล่อหน้าขาวยังคงยืนอึ้งอยู่  
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ฉันใช้นิ้วมือที่ไม่ได้เรียวสวยนักของตัวเองชี้ไปที่หน้าเขาพลางพูดว่า “เจ้า! ต้อง 

ขอโทษข้า!”

คนสามสี่คนพุ่งออกมาจากตึกทางด้านข้าง เมื่อคนที่อยู่หน้าสุดได้ยินคำพูด 

ของฉันก็ตวาดเสียงดัง “ห้ามเสียมารยาทกับองค์ชายรอง”

องค์ชายรอง? ฉันรีบหดนิ้วตัวเอง

สุนัขรับใช้ผู้ซื่อสัตย์เหล่านั้นถามว่า “เกิดอะไรขึ้น”

ฉันยิ้มแล้วตอบว่า “เข้าใจผิดน่ะ เข้าใจผิดกัน”

ขณะนั้นเององค์ชายรองหน้าขาวก็ดึงสติกลับมา เขาพูดว่า “เป็นเรื่องเข้าใจ 

ผิดกัน”

ทุกคนต่างโล่งใจ ทันใดนั้นฉันก็หันไปเห็นสุนัขรับใช้ผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่ง จึง 

เรียกเขาเสียงดัง “พี่หานเหยียนอวี่”

เดิมทีหานเหยียนอวี่เกือบจะพ้นสายตาฉันไปแล้ว แต่พอถูกฉันเรียกชื่อ 

ท่ามกลางฝูงชนแบบนี้ จึงจำต้องเงยหน้าขึ้น เขายิ้มเจื่อน พลางพูดว่า “ที่แท้ก็ 

คุณหนูตระกูลเซี่ยนี่เอง”

องค์ชายหน้าขาวถามว่า “พวกเจ้ารู้จักกันหรือ”

หานเหยียนอวี่ตอบด้วยสีหน้าระทมทุกข์ว่า “ทูลองค์ชาย แม่นางท่านนี้คือ 

ธิดาคนเล็กของท่านเหวินปั๋วโหว ราชครูเซี่ยนั่นเอง”

เมื่อองค์ชายหน้าขาวได้ยินดังนั้น ดวงตาของเขาก็เป็นประกายพลางถามว่า  

“เจ้าเป็นน้องสาวของแม่นางเซี่ยเจาเคอหรือ”

น้ำเสียงที่เขาเรียกพี่สาวฉันราวกับน้ำเสียงที่พี่สาวฉันเรียกซ่งจื่อจิ้ง เสียงนั้น 

นุม่นวลออ่นโยน เตม็เปีย่มไปดว้ยสายใยแหง่รกั เพยีงถอ้ยคำเดยีวกส็ือ่ความหมาย 

ได้มากกว่าคำพูดนับหมื่นพัน

ฉันเพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง จึงยิ้ม ตอบว่า “ช่างน่าละอายนัก หม่อมฉันมี 

คุณสมบัติไม่ถึงแม้หนึ่งในสิบส่วนของพี่สาว”

“ก.็..ไมใ่ช”่ องคช์ายหนา้ขาวคงอยากจะพดูวา่ “กใ็ช”่ แตก่ลบัเอย่คำตรงขา้ม 

ได้ทัน “แม่นางร่าเริงไร้เดียงสา บริสุทธิ์สดใส ยังมิได้รับการแต่งแต้ม ไม่ควร 

ดูแคลนตัวเองเช่นนี้”
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บริสุทธิ์? ยังไม่ได้รับการแต่งแต้ม? เด็กสาวที่บริสุทธิ์ ยังไม่ได้รับการ 

แต่งแต้มจะปลดเข็มขัดต่อหน้าธารกำนัลอย่างนั้นหรือ ฉันยิ้มเย็นชา 

หานเหยียนอวี่เข้ามาดึงตัวฉันไปด้านข้างแล้วถามว่า “เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร  

ซ้ำเนื้อตัวมอมแมมขนาดนี้ พี่ชายเจ้ารู้หรือไม่ ไป ข้าจะพาเจ้าไปส่งที่บ้าน”

ฉันยิ้มพลางตอบว่า “พี่หานเหยียนอวี่ดีกับข้าเช่นนี้ ข้าจะขอบคุณท่าน 

อย่างไรดี”

“ไม่! ไม่ต้องขอบคุณ!” หานเหยียนอวี่ตอบด้วยสีหน้าเอือมระอาถึงขีดสุด  

หรือเขาจะรู้ว่าตัวเองกิน “ไก่จุ่มน้ำลาย” ของฉันเสียแล้ว

ขณะที่เรากำลังจะไป องค์ชายหน้าขาวก็ตะโกนขึ้นว่า “แม่นางเซี่ย ข้าฝาก 

ความคิดถึงไปถึงพี่สาวของเจ้าได้หรือไม่”

ฉนัตอบกลบัอยา่งประจบประแจงวา่ “ยอ่มได ้ ยอ่มได้ พีส่าวของหมอ่มฉนั 

สบายดี หากองค์ชายรูปงามได้เป็นพี่เขยของหม่อมฉันจะดีไม่น้อย”

เมื่อองค์ชายหน้าขาวได้ยินดังนั้นก็ดีใจยกใหญ่ บอกฉันว่า น้องสาวช่างเป็น 

เด็กดี เฉลียวฉลาด ต่อไปจะต้องได้แต่งงานกับชายหนุ่มที่หมายปอง แถมยัง 

เอาเครื่องประดับที่ทำจากหยกขาวยัดใส่มือฉัน บอกว่าถือเป็นของขวัญที่ได้พบกัน 

ครั้งแรก

ฉันกล่าวลาเขาด้วยคำขอบคุณมากมาย ในใจคิดว่า ‘ชายหนุ่มที่หมายปอง 

น่ะหรือ ไม่แน่ข้าอาจกลายเป็นแม่เลี้ยงของเจ้าก็ได้’

ระหว่างที่หานเหยียนอวี่พาฉันกลับบ้าน ฉันถามเขาว่า “หวังเยียน้อย ท่าน 

รู้จักคุณหนูจ้าวไหม ธิดาของท่านกั๋วจิ้วน่ะ”

หานเหยียนอวี่ตอบว่า “ธิดาของท่านกั๋วจิ้วน่ะหรือ บ้านนั้นมีบุตรีหลายคน  

ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าพูดถึงธิดาคนใด เจ้าคิดว่าคุณหนูบ้านอื่นจะออกมาเที่ยว 

นอกบ้านอย่างเจ้าทั้งวันอย่างนั้นหรือ”

ฉันต้องการสืบข้อมูลจากเขา จึงไม่ได้ใส่ใจสีหน้าตำหนิของเขา ฉันถาม 

ต่อว่า “ก็คนที่เกือบได้แต่งให้ซ่งจื่อจิ้งอย่างไรเล่า”

รอยยิ้มของจิ้งจอกหนุ่มปรากฏขึ้นทันที เจ้าหนุ่มคนนี้ก็มีเสน่ห์ใช่หยอก  

รอยยิ้มของเขาสดใสราวกับรุ่งอรุณในฤดูใบไม้ผลิ ทว่าแฝงความเจ้าเล่ห์อยู่นิด  ๆ   
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เขาตอบว่า “ตระกูลจ้าวมีบุตรีหลายคน เมื่อก่อนเคยมีข่าวลือว่า ตระกูลจ้าว 

อยากได้ซ่งจื่อจิ้งเป็นบุตรเขย แต่จะให้แต่งกับธิดาคนใด ข้าเองก็ไม่รู้”

“ตระกูลจ้าวมิได้มีธิดาคนหนึ่งที่ทั้งอ้วนทั้งอัปลักษณ์หรอกหรือ” ฉันถาม

“เจ้าไปฟังผู้ใดพูด” หานเหยียนอวี่ไปต่อไม่ถูก “ท่านกั๋วจิ้วเป็นชายเจ้าชู้  

ใคร  ๆ  ต่างรู้กันดี แม้แต่สาวใช้ที่ทำหน้าที่เทน้ำเสียทิ้งในตำหนักยังหน้าตาสะสวย  

คนที่พูดคงคิดกลั่นแกล้งคุณหนูตระกูลจ้าวกระมัง”

ฉนัลองคดิทบทวนด ู บางทอีวิน๋เซยีงอาจฟงัมาผดิ หรอืบางทนีางอาจไมช่อบ 

คุณหนูตระกูลจ้าว ก็เลยจงใจพูดให้เสียหาย

หานเหยียนอวี่พูดต่อ “ข้าไม่เคยเห็นสตรีตระกูลจ้าว แต่เคยพบคุณชาย 

จ้าวจู๋ซิว เขารูปร่างหน้าตาหล่อเหลา สุภาพนอบน้อม จู่  ๆ  เจ้าถามเรื่องนี้ขึ้นมา 

ทำไมกัน หรือว่าเจ้าก็ชอบซ่งจื่อจิ้งอีกคน”

ฉันยิ้มเย็นชา แล้วจู่  ๆ  ก็เปลี่ยนเป็นส่งตาหวานให้เขาพลางพูดว่า “ตาบ้า  

ถ้าชอบท่านสิว่าไปอย่าง” หานเหยียนอวี่ตกใจกลัวจนตัวสั่น

เขาไม่ได้ส่งฉันที่ประตูใหญ่ของบ้าน แต่มาส่งที่ตรอกข้างบ้าน 

ฉันล้อเล่นกับเขาว่า “พี่ชายใจร้าย ท่านจะพาข้าไปที่ใด”

ใบหน้าของหานเหยียนอวี่กระตุก เขาพูดว่า “ข้าละสงสารพี่รองของเจ้า 

จริง ๆ”

เขาชี้ไปยังกำแพงที่ฉันคุ้นตาพลางพูดว่า “ปีนข้ามไปเองก็แล้วกันนะ ข้างใน 

คือเรือนของเจ้า”

ฉันยิ้มพลางพูดว่า “พี่หานเหยียนอวี่ ขุนเขาเขียว ผืนน้ำใส แล้วเราจะได้ 

พบกันอีก”

เมื่อปีนข้ามกำแพงมาแล้ว ฉันจึงได้ยินเสียงเหนื่อยหน่ายของหานเหยียนอวี่ 

ว่า “ทางที่ดีอย่าเจอกันอีกเลย...”
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๔

พิธีเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ 
“พิธีเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่มักต้องเสียเลือดและน้ำตา”

และแล้ว  การออกไปตรวจรักษาชาวบ้านก็มีอันต้องล้มเลิกไปเพราะคุณหน ู

ตระกลูจา้ว ฉนักลวัวา่เรือ่งนีจ้ะรูไ้ปถงึหเูซีย่ฟเูหรนิ ซง่จือ่จิง้กก็ลวัวา่จะตอ้งตกไปอยู ่

ในเงื้อมมือของคุณหนูจ้าว ดังนั้นเราทั้งคู่จึงต้องกลับมาดำเนินชีวิตตามตารางเรียน 

อันน่าเบื่อหน่ายกันอย่างเคร่งครัดอีกครั้ง

บ่ายวันหนึ่งที่แสงแดดแห่งฤดูใบไม้ผลิเจิดจ้า ฉันกำลังตั้งใจศึกษาหลักการ 

รักษาโรค ส่วนซ่งจื่อจิ้งกำลังเล่นหมากล้อมกับตัวเอง

นกร้องอยู่บนต้นไม้ด้านนอก บนกิ่งไม้มีดอกไม้ผลิบาน อากาศอบอุ่นขึ้น 

แล้ว พวกเราต่างก็เปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าเนื้อบางลง ท่ามกลางสายลมอบอุ่นและกลิ่น 

หอมของดอกไม้ จู ่ๆ ฉันก็คิดถึงจางจื่อเย่ว์ขึ้นมา

ฉันคิดถึงช่วงบ่ายของวันวานที่ผ่านมา เขามักจะนั่งอยู่ข้าง ๆ ฉัน คอยสอน 

เสริมวิชาต่าง ๆ ให้

เขาอธิบายสูตรคณิตศาสตร์สูตรเดียวให้ฉันฟังถึงห้ารอบอย่างใจเย็น แถม 

ยังช่วยแก้ไขไวยากรณ์อังกฤษที่ผิดในเรียงความของฉันอย่างละเอียด

ที่จริงแล้วการขอให้เขามาช่วยติวหนังสือให้ถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรง 

ที่สุดอย่างหนึ่งของแม่ฉัน ชายในดวงใจมานั่งอยู่ข้าง ๆ ฉันจะไปมีกะจิตกะใจเรียน 

ได้อย่างไร แน่นอนว่าจิตใจของฉันหันเหจากวิชาความรู้ไปจดจ่ออยู่ที่สัมผัสทางกาย 

มากกว่า

จมูกโด่งเป็นสันของเขา ผมนุ่มสลวยของเขา เสียงทุ้มอบอุ่นของเขา ผิวอุ่น 
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นุ่มลื่นที่สัมผัสถูกโดยไม่ได้ตั้งใจ

แล้วจู ่ๆ ฉันก็ถามขึ้นว่า “อาจารย์ ท่านเคยชอบใครหรือไม่”

ซ่งจื่อจิ้งเงยหน้าขึ้นมองฉัน ถามว่า “อะไรนะ”

ฉันมองใบหน้าหล่อเหลาของเขาพลางถามซ้ำว่า “ท่านเคยชอบผู้ใดหรือไม่”

ซ่งจื่อจิ้งตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย “ไยจึงถามคำถามนี้”

“เคยหรือไม่เล่า”

เขาวางหมากในมือลงแล้วตอบว่า “เคยกระมัง”

ฉันถามด้วยความสงสัย “นางเป็นเช่นไร”

ซง่จือ่จิง้ยิ้มน้อย ๆ เขาหวนคิดถึงอดีตพลางตอบว่า “นางเป็นคุณหนูตระกูล 

ใหญ่ มีความรู้ ได้รับการอบรมมาอย่างดี เราพบกันในงานชุมนุมกวีครั้งหนึ่ง  

ต่อกลอนกันหลายบทโดยมีม่านกั้น นางมีความรู้ความสามารถสูง หาได้ยากนัก 

ในหมู่สตรี นางมีคู่หมั้นคู่หมายอยู่แล้ว ต่อมาก็แต่งให้ชายที่บิดามารดาเลือกให้”

ฉันรอเขาเล่าต่อ แต่เขากลับเล่นหมากล้อมต่อ ฉันจึงถามว่า “จบแล้วหรือ”

“จบแล้ว” ซ่งจื่อจิ้งตอบ

“ท่านไม่รู้แม้แต่ว่านางรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไร”

ซ่งจื่อจิ้งยิ้ม ตอบว่า “ไม่รู้”

ฉันพูดด้วยความผิดหวัง “ใช้ได้ที่ไหนกัน ท่านไม่พยายามเพื่อนางเลย 

หรือ”

พอพูดจบฉันก็รู้ตัวว่าตัวเองพูดผิด แม้ซ่งจื่อจิ้งจะเป็นผู้มีความรู้สูง แต่เขา 

ก็เป็นเพียงสามัญชน ตงฉีถือระบบชนชั้นวรรณะเคร่งครัดเช่นนี้ แล้วเขาจะสมหวัง 

ได้อย่างไร

ซ่งจื่อจิ้งยิ้มน้อย ๆ แล้วบทสนทนานี้ก็จบลงโดยปราศจากคำตอบ

ฉันอ่านตำราแพทย์ต่อด้วยความเซ็ง จางชิวหยางเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นเพื่อ 

ถ่ายทอดความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดชีวิตให้แก่คนรุ่นหลัง เขาบอกข้อมูลโดยไม่ 

ปิดบังแม้แต่น้อย ดังนั้นเนื้อหาของตำราจึงลื่นไหล ฉันอ่านแล้วรู้สึกว่าเข้าใจไม่ยาก 

ทั้งเนื้อหาของบทที่ชื่อว่า “คัมภีร์พิษ” ยังสนุกมาก เนื้อหาบางช่วงเหมือนกับตัดตอน 

มาจากนวนิยายกำลังภายใน
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อย่างเช่นนายเอ ซึ่งเป็นคนแคว้นเอ ต่อสู้กันโดยผิดกฎหมายกับนายบี  

ซึ่งเป็นคนแคว้นบี นายบีวาง “ยาผงหั่นลำไส้”  ซึ่งมีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าพิษทั่วไปห้าเท่า 

ใส่นายเอ พิษชนิดนี้เป็นสูตรลับเฉพาะของตระกูลนายบี ซึ่งถ่ายทอดให้เฉพาะ 

ผู้ชาย ไม่ถ่ายทอดให้ผู้หญิงในตระกูล เมื่อนายเอถูกพิษชนิดนี้เข้าก็ปวดท้อง 

เหมือนถูกบิดลำไส้ แขนขาบวม มีรอยจ้ำสีดำปรากฏขึ้นตามตัว เจ็บปวดทรมาน 

อยู่สี่สิบเก้าวันเต็มจนกระทั่งท้องแตก ลำไส้เน่า และสิ้นใจไปในที่สุด ส่วนวิธีการ 

ถอนพิษก็ควรจะทำแบบนี้ แบบนั้น แล้วก็ค่อยทำแบบนี้

หรืออย่างเช่นนายซี ซึ่งเป็นคนแคว้นซี กำลังจีบเสี่ยวชุ่ย สาวเจ้าแห่งแคว้น 

ดี ต่อมาทั้งสองเลิกรากัน เสี่ยวชุ่ยจึงวางยาพิษประหลาดซึ่งบรรจุในขวดสีฟ้าชื่อ  

“พันพัว”  ใส่นายซี พิษชนิดนี้เป็นสูตรที่คิดค้นโดยบ้านของนาง มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  

เมื่อนายซีไปสัมผัสหญิงอื่นเขาก็จะคันไปทั้งตัว มีผื่นแดงเห่อขึ้นเป็นบริเวณกว้าง  

เมื่อเกาไปเรื่อย ๆ ผิวหนังก็จะถลอก เนื้อเน่าเฟะ เลือดไหลออกไม่หยุดจนหมดตัว 

ส่วนวิธีการถอนพิษต้องทำแบบนั้น แล้วก็แบบนี้

แล้วก็ยังมีเรื่องที่ว่า คนจากสำนักต่าง  ๆ รวมตัวกันไปท้าทายสำนักเอฟ ซึ่ง 

เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน  “บทบัญญัติว่าด้วยการรักษาความสงบ”  ของยุทธภพ คน 

พวกนั้นจึงถูกองครักษ์แซ่เสวียนของสำนักเอฟวางยาพิษประหลาดที่ชื่อว่า  “สุดยอด 

พันประการ” ยาพิษชนิดนี้พวกเขาเพิ่งคิดค้นขึ้นล่าสุด ได้รับการรับรองจาก 

ทางการ ทั้งยังได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ผู้ที่ถูกพิษชนิดนี้ ผิวจะเปลี่ยนเป็น 

สีฟ้า มีอาการทั้งคันทั้งเจ็บ ผิวหนังเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็ว กระดูกแตกละเอียด  

จนกระทั่งร่างกายแหลกสลายกลายเป็นน้ำหมึกสีฟ้า วิธีถอนพิษก็คือ...ปู่จางเขียน 

ไว้ว่า ไม่มีวิธีถอนพิษ เตรียมโลงศพไว้ได้เลย

ฉันกำลังอ่านอย่างเมามัน อวิ๋นเซียงก็เดินเข้ามาบอกว่า “คุณหนูเจ้าคะ  

ฟูเหรินให้มาตามคุณหนูไปพบเจ้าค่ะ”

ฉันก่อเรื่องเอาไว้ จึงรู้สึกร้อนตัวขึ้นมาทันที นึกในใจว่า หรือว่าเซี่ยฟูเหริน 

จะรู้เรื่องที่ฉันโดดเรียนออกไปนอกบ้านแล้ว

เซี่ยฟูเหรินนั่งอย่างสง่างามอยู่ในห้องโถงใหญ่ มีพี่สะใภ้ใหญ่ยืนอยู่ข้าง  ๆ   

หน้าท้องของนางยังแบนราบแต่กลับสวมชุดคนท้องเต็มยศ ทั้งยังเอามือประคอง 
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บั้นเอวไว้ราวกับคนท้องแก่ แล้วก็ยังมีเซี่ยเจาเคอผู้เลอโฉมและเยือกเย็นราวน้ำแข็ง 

ตลอดเวลา ส่วนอีกคนก็คือคุณหนูไป๋เยี่ยนร์ผู้ขี้อายเหมือนหอยทากจนแทบจะมอง 

ข้ามไป

ที่สำคัญก็คือ สุภาพสตรีทุกคนในที่นั้นต่างมองฉันด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร  

ทำให้ฉันรู้สึกหวาดระแวงจนขนหัวลุก

เซีย่ฟเูหรนิเอย่ขึน้วา่ “เสีย่วหวฺา อนัทีจ่รงิเจา้กอ็ายคุรบสบิหกเตม็ตัง้แตต่น้ป ี

แล้ว ทว่าตอนนั้นเจ้ายังป่วยอยู่ จึงมิได้ทำพิธีปักปิ่นให้เจ้า”

ที่แท้ก็เรื่องนี้เอง ฉันค่อยโล่งใจหน่อย

เซี่ยเจาเคอโปรยยิ้มหวานจับใจคนทั้งเมืองมาให้ฉันพลางพูดว่า “เราวางแผน 

ว่าจะจัดพิธีปักปิ่นย้อนหลังให้น้อง น้องคงดีใจมากเลยใช่หรือไม่” 

อ้อ ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า ผู้หญิงสมัยโบราณดูเหมือนจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอน 

อายุสิบห้าสิบหก หลังจากนั้นก็สามารถออกเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาได้

มนิา่ละ่ เวลาทีเ่ซีย่ฟเูหรนิมองฉนั ชา่งเหมอืนกบัชาวไรม่องหวัไชเ้ทา้ขาวอวบ 

หัวใหญ่ในไร่ตัวเอง หรือไม่ก็เหมือนกับคนเลี้ยงหมูมองหมูที่ตัวเองขุนจนอ้วนพี  

มีความสุขกับน้ำพักน้ำแรงที่ตัวเองเหนื่อยยากมา

เซี่ยฟูเหรินเอ่ยว่า “พิธีปักปิ่นเป็นพิธีใหญ่ จะทำส่งเดชไม่ได้ เราตัดสินใจ 

กันแล้วว่าจะต้องเริ่มเตรียมงานกันตั้งแต่ตอนนี้ เจ้าต้องตัดชุดใหม่สักสองสามชุด  

ตอนบ่ายไม่ต้องเรียนแล้ว กองพระภูษาจะมาวัดตัวให้เจ้าที่บ้าน คราวนี้เราได้ใช้ 

เสื้อผ้าแบบเชื้อพระวงศ์เชียวนะ ตอนนั้นพี่สาวของเจ้ายังได้ใส่เพียงชุดที่ตัดจาก 

ร้านอวิ๋นเจี่ยนเซวียนเท่านั้น”

เซี่ยเจาเคอยิ้มพลางเอ่ยว่า “ท่านแม่ เมื่อก่อนน้องสาวน่าสงสารนัก พิธี 

ปักปิ่นครั้งนี้เราจัดให้ยิ่งใหญ่เสียหน่อย จะได้ถือเป็นการชดเชยให้น้องด้วย”

เซี่ยฟูเหรินพยักหน้าด้วยความพอใจ พูดว่า “บ่ายนี้เจ้าก็ไปเลือกผ้าสักสอง 

สามผืนไว้ตัดกระโปรงเถิด”

พี่สะใภ้ใหญ่พูดเสียงสูงว่า “น้องเล็กช่างมีบุญวาสนา ดูสิ ท่านแม่รักเจ้า 

ขนาดนี้ ต่อไปหากได้แต่งให้สามีดี ๆ แล้ว ก็อย่าลืมคนในครอบครัวเราเสียเล่า” 

ฉันได้แต่ยืนยิ้มเจื่อน ๆ อยู่ด้านข้าง แล้วเรื่องก็เป็นเช่นนี้เรื่อยมา จนกระทั่ง 
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ถึงวันเกิด ฉันไม่มีโอกาสได้ออกจากบ้านเลย

เสื้อผ้าชุดใหม่ตัดเสร็จและส่งมาถึงบ้านเรียบร้อย สีสันเสื้อผ้าสดสวย  

เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม ฉันชอบเสื้อผ้าใหม่เอามาก  ๆ แต่พอหันไปเห็นเซี่ยเจาเคอที่ใส่ 

เสื้อผ้าชุดใหม่ นางสวยเสียจนแทบจะโบยบินขึ้นไปบนชั้นฟ้าได้ตลอดเวลา เห็น 

แบบนั้น ฉันก็สูญเสียความมั่นใจจนอยากจะมุดดินหน ี ยีนเป็นตัวกำหนดทุกอย่าง 

จริง ๆ สินะ

เซี่ยเจาเคอแวะเวียนมาที่สำนักวิชาอยู่บ่อย  ๆ นางนำขนมกับผลไม้มาให้  

ทุกครั้งที่มา นางจะแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างพิถีพิถัน รัศมีความงามที่แผ่ออกมา 

จากตัวด้วยพลังแห่งรักนั้นเจิดจ้าเสียจนต้องหยีตามอง แต่ซ่งจื่อจิ้งผู้มีสติปัญญา 

เหนือผู้ใดกลับไม่มีท่าทีสนใจไยดีนางแม้แต่น้อย

พูดตามตรงเลยว่า ฉันเองยังนึกสงสารเซี่ยเจาเคออยู่บ้าง ถึงแม้นางจะ 

แสดงท่าทีดีใจเกินควรเวลามีเหตุให้ต้องเปรียบเทียบคุณสมบัติกับฉันและไม่ได้ 

สงสารเห็นใจอะไรฉันนักหนาก็ตาม

สถานการณ์เป็นเช่นนี้ เรื่อยมา จนในที่สุดก็มาถึงงานวันเกิดย้อนหลัง 

ครบรอบสิบหกปีของฉัน

วันที่สิบแปด เดือนสี่ แดดฤดูใบไม้ผลิสาดส่อง ฉันถูกดึงออกมาจาก 

ผ้านวมตั้งแต่เช้าตรู่ เซี่ยฟูเหรินมาควบคุมดูแลการอาบน้ำแต่งตัวให้ฉันด้วยตัวเอง 

จากนั้นก็ถูกจับใส่ชุดพิธีการสีชมพูดอกท้อ แล้วก็ต้องนั่งลงให้เซี่ยฟูเหรินแต่งคิ้ว 

ให้ด้วยตัวเอง

นางถือแหนบเข้ามาใกล้คิ้วของฉัน จากนั้นก็ถอนขนคิ้วออกอย่างแรง จน 

ฉันร้องครวญครางออกมาด้วยความเจ็บปวด

เซี่ยเจาอิงเคาะประตูจากด้านนอกพลางถามว่า “เป็นอะไร! เป็นอะไร!”

ฉันตอบว่า “ข้าตายแล้ว!”

เซี่ยฟูเหรินตีฉันหนึ่งทีแล้วพูดว่า “ไม่มีอะไร เจ้าไปรับแขกเถิด”

ฉันร้องไห้พลางพูดว่า “ท่านแม่ ลูกเจ็บจะตายอยู่แล้ว เลิกแต่งคิ้วเถอะ  

สวยแบบธรรมชาติก็ดีอยู่แล้ว”

เซี่ยฟูเหรินพูดด้วยสีหน้าจริงจัง “อย่าดื้อ” จากนั้นก็เรียกป้าบ่าวรับใช้มากด 
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ฉันไว้ข้างละคน ส่วนเซี่ยเจาเคอจับศีรษะฉันไว้ ตอนนี้สภาพฉันไม่ต่างจากปลา 

เปน็ ๆ ทีน่อนใหข้อดเกลด็อยูบ่นเขยีง ไหน ๆ กม็าถงึขัน้นีแ้ลว้ ฉนัจงึรอ้งเสยีงดงัลัน่ 

ด้วยความเจ็บปวด เจ็บจนน้ำตาไหลพราก ฉันไม่เข้าใจจริง  ๆ  ว่าผู้หญิงในสมัย 

โบราณจะต้องมีความอดทนมากขนาดไหน พวกนางถึงทนความเจ็บปวดจากการ 

แต่งคิ้วที่ต้องทำเป็นประจำได้

เซี่ยฟูเหรินช่างเหมาะกับคำกล่าวที่ว่า อย่างไรเสียขิงแก่ก็ย่อมเผ็ดกว่า  

คนแก่ย่อมช่ำชองกว่าเป็นธรรมดา นางปล่อยให้ฉันร้องโดยไม่ยอมรามือแม้แต่น้อย

กว่าจะแต่งคิ้วเสร็จ ฉันก็เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่อีกรอบ เหงื่อชุ่มไป 

ทั้งหลัง

ลำดับต่อมาก็ถึงคราวเซี่ยเจาเคอมาแต่งหน้าและสวมเครื่องประดับให้ฉัน  

จากนั้นคนกลุ่มสุดท้ายก็เข้ามาจัดแต่งเสื้อผ้าของฉันให้เข้าที่เข้าทางกันเป็นพัลวัน  

เป็นอันเสร็จสิ้นไปหนึ่งขั้นตอน

ฉันยังไม่ทันได้ส่องกระจกก็ถูกกลุ่มคนดันให้ออกไปข้างนอก

เมือ่มองผา่นมา่นออกไป ตอนนีใ้นหอ้งโถงมคีนยนือยูเ่ตม็ไปหมด สว่นมาก 

เป็นญาติที่ฉันไม่รู้จัก ราชครูเซี่ยแต่งชุดขุนนางเต็มยศ นั่งอยู่กลางห้องโถง  

เซี่ยฟูเหรินก็เปลี่ยนมาสวมชุดพระราชทานประจำตำแหน่งฟูเหรินสีม่วงทอง นั่งอยู่ 

ข้างราชครูเซี่ยด้วยมาดสง่างาม ตรงตำแหน่งที่เห็นชัดอีกจุดในห้องยังมีสตรีสูงศักดิ์ 

และงดงามอกีคนหนึง่นัง่อยู ่ นางสวมชดุสมีว่ง สวมมงกฎุหงส ์ นางคอืโซว่หวงัเฟย๑ 

ป้าสามของฉัน ซึ่งเป็นแขกคนสำคัญในพิธีวันนี้ 

ราชครูเซี่ยลุกขึ้นกล่าวต้อนรับแขกเหรื่อที่มาร่วมงานอย่างเป็นทางการ  

หลังจากนั้นพิธีก็เริ่มต้นขึ้น

ฉันเดินเข้าไปในพิธีโดยมีเซี่ยเจาเคอเดินอยู่ข้าง  ๆ จากนั้นก็เริ่มทำความ 

เคารพ คุกเข่าลง แกะมวยผมออก และหวีผม

เมื่อเซี่ยเจาเคอหวีผมให้ฉันเสร็จแล้ว ก็วางหวีไว้ทางทิศใต้ของที่นั่ง ฉันนึก 

ว่าเสร็จพิธีแล้ว จึงเงยหน้าขึ้นด้วยความดีใจ แต่แล้วเซี่ยเจาเคอใช้มือข้างหนึ่ง 

๑ “หวังเฟย” คำเรียกตำแหน่งพระชายาเอกในหวัง (อ๋อง)
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กดศีรษะฉันให้ก้มลงเหมือนเดิม

ขณะนั้นเองโซ่วหวังเฟยก็ลุกขึ้น แล้วเดินไปล้างมือที่ด้านข้างของห้อง  

จากนั้นก็เดินมาพูดคุยตามมารยาทกับท่านพ่อท่านแม่ของฉันอยู่ครู่หนึ่ง ฉันคิดว่า 

นางจะตรงมารวบผมและปักปิ่นให้ฉันเลยเสียอีก แต่ปรากฏว่าทั้งสามคนกลับ 

เดินกลับไปนั่งที่เดิม เซี่ยเจาเคอบอกให้ฉันหันตัวไปอีกทางหนึ่ง ผู้ดำเนินพิธีการ 

นำผ้าเช็ดหน้าไหมเนื้อบางกับปิ่นปักผมออกมา โซ่วหวังเฟยลุกขึ้นยืนกล่าวโคลง 

อวยพรเสียงดังว่า “ฤกษ์งามยามดี เปลี่ยนสีอาภรณ์ ละทิ้งวัยเยาว์ของเจ้า สู่วิถี 

เจริญวัย ขอเจ้าเจริญด้วยอายุ สุขะ และธนสารสมบัติ”

ฉันฟังไม่รู้เรื่องสักประโยค ขณะที่กำลังงง  ๆ  อยู่นั้นเอง โซ่วหวังเฟยก็มา 

คุกเข่าอยู่ข้าง ๆ แล้วเริ่มหวีผมให้ฉัน

ป้าใหญ่อายุไม่น้อยแล้ว ดวงตาของนางคงฝ้าฟางและน่าจะเป็นต้อเล็กน้อย 

ทำให้มองเห็นไม่ชัด นางสาละวนอยู่กับเส้นผมของฉันอยู่นาน ดึงผมฉันเสียจน 

เจ็บหนังศีรษะไปหมด ในที่สุดก็หวีเสร็จ หลังจากนั้นนางก็ปักปิ่นให้ พอปักลงไป 

ก็ทิ่มหนังศีรษะเข้า ฉันเจ็บจนน้ำตาเล็ด

แตย่งัดทีีป่ิน่ปกัผมนีท้ำจากหยก ไมใ่ชโ่ลหะ ไมอ่ยา่งนัน้ฉนัคงถกูฆาตกรรม 

อยู่ตรงนี้

เซี่ยเจาเคอพยุงฉันให้ลุกขึ้น พลางแอบยัดผ้าเช็ดหน้าใส่มือ ฉันซับเหงื่อ 

บนใบหน้าด้วยความซาบซึ้งใจ เป็นอันเสร็จพิธีไปอีกช่วงหนึ่ง ฉันจึงกลับไปเปลี่ยน 

เสื้อผ้าเป็นชุดธรรมดาที่ห้อง เนื่องจากฉันยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้า ตอนนี้ท้อง 

จึงร้องโครกคราก พอเห็นขนมที่วางอยู่บนโต๊ะก็เลยยื่นมือจะไปหยิบ

เซี่ยเจาเคอคว้ามือฉันไว้ได้ทัน นางพูดว่า “รอก่อน อีกประเดี๋ยวจะต้อง 

ทำความเคารพสามครั้ง”

ฉันคร่ำครวญอยู่ในใจว่า ‘ฉันเกลียดสังคมศักดินา!’

แล้วพิธีก็ดำเนินต่อไป กว่าจะเสร็จขั้นตอนต่าง  ๆ  ในพิธี เวลาก็ล่วงเลยมา 

ถึงช่วงบ่าย ฉันกลับไปที่เรือน ล้มตัวลงนอนบนเตียง เหนื่อยจนแทบไม่รู้สึกตัว

ฉันได้รู้ซึ้งถึงความยุ่งยาก  ยืดเยื้อ และขั้นตอนยุบยิบของพิธีโบราณ  

ไม่มีเรื่องก็หาเรื่องให้มี ทรมานตัวเองแท้  ๆ ยังดีที่ผดไม่ขึ้นไปทั้งตัวเพราะต้องใส่ 
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ชุดหนา ๆ แบบนี้

อวิ๋นเซียงกลับมาบอกฉันด้วยความดีใจว่า “คุณหนูรองเจ้าคะ บ่าวได้ยิน 

พวกสาวใช้คุยกันว่า ในบรรดาคุณหนูตระกูลเซี่ยทั้งหมด พิธีปักปิ่นของคุณหนูรอง 

จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด แม้แต่พิธีของคุณหนูใหญ่ก็ยังสู้ไม่ได้เลย”

ฉันตอบไปอย่างหัวเสียแต่สิ้นเรี่ยวแรงว่า “ก็แน่นอนละ พวกเขาต้องการ 

ให้ใครต่อใครรู้ว่าธิดาคนเล็กของตระกูลเซี่ยไม่ได้เป็นบ้าแล้ว แบบนี้ข้าจึงจะมี 

โอกาสได้เข้าวังไปรับการคัดเลือกเป็นสนม ให้ตายสิ! ทำไมไม่ไปตีฆ้องร้องป่าว 

บนถนนในเมืองเสียเลยเล่า”

อวิ๋นเซียงยกหมี่เกี๊ยวน้ำส่งกลิ่นหอมฉุยมาชามหนึ่ง ฉันกินอย่างตะกละ- 

ตะกลาม สวาปามหมดอย่างรวดเร็ว พอกินเสร็จก็นอนทันที

ตอนนี้ถือว่าฉันเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว ไม่เหมาะที่จะไปเรียนหนังสือกับซ่งจื่อจิ้ง 

ต่อไปฉันคงสบายขึ้น เอาเป็นว่าขยันศึกษาตำราแพทย์ก็แล้วกัน บทที่เกี่ยวกับ 

สมุนไพรฉันอ่านไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่ ช่วงนี้กำลังพยายามฝึกปรุงยาจากผลไม้และ 

ฝึกทำเนย อะไรทำนองนี้

จู่  ๆ  ฉันก็ลืมตาขึ้น เบื้องหน้าเต็มไปด้วยความมืด มีเพียงแสงเทียนสลัว 

ที่ลอดเข้ามาจากห้องด้านนอก ฟ้ามืดแล้ว ฉันนอนหลับไปนานมากโดยไม่รู้ตัว

ฉันรู้สึกตงิด ๆ ในใจชอบกล ราวกับมีอะไรบางอย่างมาสะกิดเรียกอยู่ตลอด 

รู้สึกอยู่ไม่เป็นสุข อวิ๋นเซียงนอนหลับอยู่ในห้องด้านนอก นางก็เหนื่อยมาทั้งวัน 

เช่นกัน ตอนนี้ต่อให้ฟ้าถล่มก็คงไม่ตื่น ฉันลุกขึ้นจากเตียง ค่อย  ๆ  ย่องออกไป 

เปิดประตู

ที่นอกเรือน จักจั่นหน้าหนาวบินสูง แสงจันทร์สาดส่อง สายลมยามค่ำคืน 

โชยอ่อน ราวกับไม่อยากพัดแรงให้คนที่ฝันถึงคนรักต้องตื่น ที่มุมกำแพงดอกฉยง 

บานสะพรั่ง ดอกใหญ่สีขาวกระจ่างหันรับแสงจันทร์ พลิ้วไหวอ่อนช้อยราวกับ 

มือหยกคู่งามที่รองรับแสงจันทร์

ฉันแบมือทั้งสองออก มองดูแสงจันทร์ที่ส่องเต็มมือ แสงนั้นขาวสะอาด 

ราวหิมะและน้ำค้างแข็ง ฉันอดใจไม่ไหวพึมพำออกมาว่า “มิอาจมอบแสงจันทร์ 

ในฝ่ามือ จึงหวนคืนไปนอนฝันถึงกัน”
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“เจ้าจะมอบแสงจันทร์ให้ผู้ใด”

ฉันเงยหน้าขึ้น ที่มุมกำแพงมีร่างคุ้นเคยยืนอยู่ ผมเผ้าของเขายุ่งเหยิง  

เสื้อผ้ามอมแมมเลอะเทอะ แต่สายตานั้นกลับเย็นชาและแฝงความแหลมคมเอาไว้  

มุมกำแพงนั้นมืดมาก จึงมองเห็นสีหน้าของเขาไม่ชัด ได้ยินเพียงเสียงลมหายใจ 

แผ่วเบา

ท่ามกลางแสงจันทร์และกลิ่นหอมของดอกไม้ ฉันได้กลิ่นคาวเลือดจาง ๆ 

“พี่รอง?!”

ร่างสูงใหญ่นั้นทรุดฮวบลงกองกับพื้น ฉันรีบเข้าไปพยุง ร่างอันหนักอึ้ง 

ของเขากดทับลงมาที่ไหล่ของฉัน กลิ่นคาวเลือดเข้มข้นผสมกับกลิ่นหอมหวาน 

ประหลาดโชยมาต้องปลายจมูก

“อวิ๋นเซียง! อวิ๋นเซียง!” ฉันตะโกนเรียก

อวิน๋เซยีงวิง่ออกมาทัง้ทีใ่สเ่สือ้ผา้ไมเ่รยีบรอ้ย นางตกใจมาก รอ้งวา่ “นี ่ นี ่ 

นี่...คุณชายรอง?”

“ช่วยข้าหน่อยเร็วเข้า พยุงเขาเข้าไป” ฉันสั่ง “แล้วก็ไปต้มน้ำร้อน เอาชุด 

กรรไกรกับมีดเล็กของข้าออกมา จำไว้ว่าอย่าทำให้คนในบ้านแตกตื่นเป็นอันขาด”

เราชว่ยกนัพยงุเซีย่เจาองิไปนอนบนเตยีง ภายใตแ้สงเทยีน ใบหนา้หลอ่เหลา 

ของเขาไม่มีสีเลือดเลยแม้แต่น้อย ริมฝีปากดำคล้ำ ตัวร้อนจัด ลมหายใจแผ่ว

ความรักความผูกพันเอ่อท้นขึ้นในใจ ฉันกุมมือเขาไว้แน่น 

“พี่รอง ข้าอยู่นี่ ท่านต้องไม่เป็นไรนะ”

บนตัวเซี่ยเจาอิงมีบาดแผลเพียงที่เดียว อยู่ที่บั้นเอวข้างซ้าย ปากแผล 

กว้างสามนิ้ว เกิดจากคมกระบี่ที่ลงมือฟันเพียงครั้งเดียวด้วยความชำนาญ นับว่า 

เขาโชคดี เพราะหากคมกระบี่นั้นแทงลึกเข้าไปอีกเพียงสองมิลลิเมตรก็จะถูก 

เส้นเลือดใหญ่ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถึงคราวเขาต้องทะลุมิติบ้างแล้ว

ตัวเขาเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด อาการสาหัสจนน่ากังวล ฉันรีบห้ามเลือด 

ให้ แต่ก็ไม่ได้ผลนัก เลือดยังคงไหลซึมง่ามนิ้วมือของฉันออกมา หัวใจของฉัน 

เต้นแรงราวกับกำลังกระตุก ความหวาดกลัวถึงขีดสุดรุกคืบเข้ามาเกาะกุมใจ

ตอนนั้นเซี่ยเจาอิงยังพอรู้สึกตัวอยู่บ้าง จู่  ๆ  เขาก็ยื่นมือมาลูบหน้าฉันพลาง 
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พูดว่า “พี่ไม่เป็นไร อย่าร้องไห ้ อย่าร้องไห้”

ฉันต่อว่าเขา “นอนนิ่ง ๆ เดี๋ยวนี้! ใครกันที่ร้องไห้!”

พูดจบ ฉันเบือนหน้าหนีแล้วรีบยกมือปาดน้ำตา ตอนที่ฉันจัดการทำแผล 

เสร็จเรียบร้อย เซี่ยเจาอิงก็สลบไปเสียแล้ว

เขาถามฉันว่าจะมอบแสงจันทร์ผ่องให้ใคร แต่ตอนนี้ฉันอยากให้มีคนมอบ 

ยาปฏิชีวนะให้มากกว่า

ทีน่า่แปลกคอื บรเิวณคราบเลอืดรอบปากแผลของเขาเรอืงแสงสสีม้ เหมือน 

เปื้อนผงเรืองแสง เมื่อฉันเอาผ้าเปื้อนเลือดของเขาโยนเข้าไปในกองไฟ ปรากฏ 

ว่าเปลวไฟแตกเสียงดังเปรี๊ยะ ๆ เหมือนกับจุดดอกไม้ไฟ

ฉันจำลักษณะอาการแบบนี้ได้ จึงรีบคว้าหนังสือ  บันทึกชิวหยาง  มาพลิกไป 

ที่บทคัมภีร์พิษ  และพบเนื้อหาที่ว่า  “มีชาวหนานหลิ่งคนหนึ่งถูกพิษที่ชื่อว่า  

‘ดอกไม้ไฟเดือนสาม’ พิษชนิดนี้ปรุงจากดอกตานจี๋ ดอกหลิงหลาน เตียน- 

เฉียโกวเหวิ่น...ผสมกับน้ำค้างจากหลุมศพ เลือดจากไข่เหา...ออกฤทธิ์ช้า มีระยะ 

ฟักตัวนานครึ่งถึงสามปี ระยะแรกที่พิษเริ่มออกฤทธิ์ ใบหน้าจะเปล่งปลั่งสดใส 

จากนั้นจะอาเจียนเป็นโลหิต มีไข้ต่ำ เจ็บปวดทั่วร่าง แขนขาอ่อนแรง และ 

หลงลืม เมื่อพิษออกฤทธิ์แล้วสามเดือน ร่างกายจะค่อย  ๆ  ทรุดลงจนสิ้นใจไปใน 

ที่สุด เมื่ออาการกำเริบสามารถระงับอาการได้ด้วย...ส่วนวิธีถอนพิษให้ดูใน  บันทึก 

เทียนเหวินซินจี้...”

ฉันโมโหจนต้องด่ามารดา ดันไม่ได้บันทึกวิธีถอนพิษชนิดนี้ไว้! เนื้อหา 

เรื่องเดียวกันแต่กลับแบ่งเป็นสองตอน เหมือนกับการคั่นรายการข่าวด้วยโฆษณา 

อย่างไรอย่างนั้น

แต่ก็ยังดีที่พิษชนิดนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์ถึงชีวิตทันที เซี่ยเจาอิงยังมีชีวิตอยู่ต่อไป 

ได้อีกสักพัก ทว่าชีพจรของเขาเต้นเร็วจนน่าตกใจ ปู่จางบอกไว้ว่า นี่เป็นอาการ 

เริ่มแรกหลังจากถูกพิษ การฝังเข็มจะช่วยบรรเทาอาการได้ ถึงแม้ว่าฝีมือฝังเข็ม 

ของฉันจะแย่มาก แต่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป เกรงว่าเขาจะมีเลือดตกในหรือ 

อาจมีเลือดออกในสมอง ถ้าถึงขั้นนั้นคงสาหัสเกินเยียวยา ดังนั้นฉันจึงต้องแข็งใจ 

ลองดูสักตั้ง



109

หมีเป่า

บนตัวเซี่ยเจาอิงมีร่องรอยบาดแผลอยู่ไม่น้อย บ้างก็เป็นแผลเป็นจาก 

คมอาวุธ บ้างก็เป็นรอยแผลจากลูกธนู ซ้ำยังดูเหมือนแผลเป็นที่มีนานมาแล้ว  

รอยแผลหลายแห่งกลายเป็นรอยสีขาวจางไปแล้ว มีเพียงรอยแผลจากคมดาบ 

ตรงไหล่ที่เป็นรอยเฉียงยาวพาดผ่านสะบักลงมาดูน่ากลัว แม้ว่าบาดแผลนี้จะสมาน 

ไปนานแล้ว แต่ผิวหนังบริเวณนั้นยังไม่เรียบ

ฉันตกใจกลัวมาก แต่ไม่มีเวลามามัวฟุ้งซ่าน ฉันรีบลงมือฝังเข็มให้เขา 

ตามวิธีที่ตำราแพทย์นั้นเขียนไว้ จุดฝังเข็มที่ระบุไว้เป็นจุดที่ประหลาดมาก และ 

ยังมีชื่อจุดฝังเข็มอีกหลายต่อหลายจุดที่ฉันไม่รู้จัก มือของฉันชุ่มเหงื่อ เข็มที่ถือ 

ในมือสั่นไม่หยุด กลัวว่าจะฝังเข็มผิดจุดจนเป็นต้นเหตุให้เขาต้องไปสวรรค์เสียเอง

อวิ๋นเซียงร้องทักขึ้นด้วยความเป็นห่วง “คุณหนู ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะ”

ฉันสูดหายใจเข้าลึก  ๆ  ครั้งหนึ่ง ใจเย็น! ใจเย็น  ๆ! ทำอย่างกับตัวเอง 

ไม่เคยมีประสบการณ์ขึ้นวอร์ดอย่างนั้นแหละ

หลังจากฝังเข็มเสร็จ เหงื่อก็เปียกชุ่มผ้าพันแผลไปหมด หลังจากนั้นก็จับ 

ชีพจรของเขา ตอนนี้ฉันนิ่งขึ้นมากแล้ว ฉันถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูด 

ในใจว่า ‘ขอให้สวรรค์คุ้มครองพี่ด้วย’

ฉันยังไปนอนไม่ได้ ต้องเฝ้าเขาอยู่ข้างเตียง ประสบการณ์ขึ้นวอร์ดของฉัน 

ยังน้อยนัก แถมยังไม่เคยเจอพิษชนิดนี้มาก่อน จึงเป็นห่วงว่าสภาพอาการของเขา 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็กลัวว่าเขาจะเป็นไข้เพราะแผลติดเชื้อ

ดูเหมือนเซี่ยเจาอิงจะกำลังเพ้อ ฉันขยับตัวเข้าไปใกล้ ได้ยินเขาพูดว่า  

“...หฺวา...”

ฉนัพดูดว้ยความโมโหวา่ “ถา้ไมอ่ยากใหพ้ีเ่ฝย่หวฺาเปน็หว่ง ตอ่ไปพีก่ก็ะลอ่น 

ให้น้อย ๆ หน่อยสิ”

เซี่ยเจาอิงเพ้อต่ออีก ฉันได้ยินเขาพูดว่า “...เป็ดยัดไส้แปดสมบัติ...”

ฉันเหงื่อแตกท่วมตัวด้วยความกลัว

แล้วก็เป็นไปตามคาด พอตกดึก เซี่ยเจาอิงก็เริ่มเป็นไข้ ฉันใช้ผ้าชุบน้ำ 

เช็ดหน้าผากให้เขา แต่กลับไม่มีประโยชน์สักนิด เขาเป็นไข้สูงเสียจนหน้าแดง 

ไปหมดและเพ้อตลอดเวลา บาดแผลที่ทำแผลไว้เรียบร้อยก็เริ่มมีเลือดซึมออกมา 
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อีกครั้ง แขนขาของเขากระตุกเล็กน้อย ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเขากำลังต่อสู้ 

กับพิษที่บุกรุกเข้ามา

ฉนัควา้ตวัอวิน๋เซยีงไวพ้ลางถามวา่ “ในบา้นมเีหลา้ขาวหรอืไม ่ รบีไปเอามา!”

ฉันยังพูดไม่ทันขาดคำ ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น

ฉันถามขึ้นด้วยความหวาดระแวง “ใคร”

“ข้าเอง” เสียงของซ่งจื่อจิ้งดังขึ้น

ฉันยังไม่ทันคิดว่าเขามาได้อย่างไร ก็พุ่งไปเปิดประตูเสียก่อนแล้ว

แสงจันทร์ด้านนอกส่องให้เห็นคราบเลือดเลอะเต็มเสื้อผ้าฉัน ซ่งจื่อจิ้ง 

มีสีหน้าตกใจอยู่บ้าง

ฉันพูดด้วยเสียงสั่นเครือ “อาจารย์ พี่รองของข้า...”

ซ่งจื่อจิ้งรีบเดินไปที่เตียง เมื่อเขาจับชีพจรของเซี่ยเจาอิง สีหน้าก็ดูกังวล 

หนักและมีความหดหู่แฝงอยู่ 

ฉันพูดว่า “ข้าจะไปหาเหล้าขาวมา”

ซง่จือ่จิง้ดงึตวัฉนัไวพ้ลางพดูวา่ “ขา้ไปหาเอง คณุหนเูฝา้เขาไว”้ ฉนัพยกัหนา้ 

รับด้วยความกลัว

ซ่งจื่อจิ้งจ้องตาฉัน มือทั้งสองประคองไหล่ฉัน พลางพูดเน้นทีละคำว่า  

“ไม่ต้องกลัว ไม่เป็นไรหรอก ตั้งสติให้ดี”

ฉันพยักหน้ารับแบบงง ๆ เขาปล่อยมือจากไหล่ฉัน หันหลังกลับแล้วหายไป 

ในความมืดยามค่ำคืนอย่างรวดเร็ว

ไม่กี่นาทีถัดมา ซ่งจื่อจิ้งอุ้มไหเหล้าขนาดใหญ่มาสองใบ ไหแต่ละใบหนัก 

สามถึงสี่สิบชั่งเป็นอย่างต่ำ แต่เมื่อเขาอุ้มมากลับดูเบาเหมือนหิ้วปลามาสองตัว  

เขาก้าวเข้ามาด้วยฝีเท้าเบาหวิว ร่างกายดูแข็งแกร่งมีพลัง เพียงครู่เดียวก็เดิน 

เข้ามาถึงด้านในห้อง

ฉันทึ่งในพละกำลังของเขา จากนั้นก็รีบเทเหล้าออกมาแล้วผสมให้เจือจาง  

อวิ๋นเซียงยังเป็นเด็กสาว ฉันจึงสั่งให้นางไปคอยช่วยอยู่ด้านข้าง ฉันกับซ่งจื่อจิ้ง 

ต่างช่วยกันเช็ดตัวให้เซี่ยเจาอิงโดยไม่หยุดมือ

ซ่งจื่อจิ้งถามฉันระหว่างที่เช็ดตัวให้เซี่ยเจาอิงไปด้วย “รู้หรือไม่ว่าฝีมือผู้ใด”
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“ไม่รู้” ฉันตอบ “พอเขากลับมาถึงก็อยู่ในสภาพนี้ หมดสติไปโดยที่ไม่ได้ 

พูดอะไรสักคำ ซ้ำยังถูกพิษอีก”

“อะไรนะ” ซ่งจื่อจิ้งตกใจจนหน้าซีด

ฉันชี้ไปที่แผลของเซี่ยเจาอิง “เป็นพิษดอกไม้ไฟเดือนสาม ใน  บันทึก 

ชิวหยาง ไม่ได้บอกวิธีถอนพิษเอาไว้ ข้าทำได้เพียงฝังเข็มเพื่อประคองอาการ”

ซ่งจื่อจิ้งพูดด้วยสีหน้าหนักใจ “ไอ้ดอกไม้ไฟเดือนสามตัวดี!”

ฉันอยากจะถามว่าเป็นฝีมือคนตระกูลฉินใช่ไหม แต่ก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เวลา 

ที่จะมาคุยเรื่องนี้ จึงตั้งใจเช็ดตัวให้เซี่ยเจาอิงต่อ ระหว่างนั้นก็คอยกระชับผ้าห่ม 

ที่ห่มเขาให้เข้าที่

หลังจากต่อสู้ด้วยจิตใจตุ๊ม  ๆ  ต่อม  ๆ  อยู่นาน ไข้ของเซี่ยเจาอิงก็ลดลง  

ฉันโล่งใจไปเปลาะหนึ่ง นึกในใจว่าไม่ต้องฝังเข็มให้เขาจนเต็มตัวเหมือนเม่นแล้ว  

ฉันมีวิธีลดไข้ด้วยการลดความร้อนทางกายภาพหลายวิธี ถ้าหากเขายังมีไข้สูงต่อไป 

ก็ต้องให้น้ำเกลือทางลำไส้ แต่ถ้าตาคุณชายรองโชคดีก็ไม่ต้องถูกฉันสวนทวาร

ฉันหลับไปตอนไหนไม่รู้ พอตื่นขึ้นมาฟ้าก็สว่างเสียแล้ว ฉันนอนอยู่บน 

เตียงในชุดเปื้อนเลือด ส่วนอวิ๋นเซียงนั่งสัปหงกอยู่ข้าง ๆ 

ฉันปลุกนางแล้วถามว่า “คนอื่น ๆ เล่า”

อวิ๋นเซียงขยี้ตาแล้วพูดว่า “อาจารย์ซ่งพาตัวคุณชายรองไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่ 

สว่างแล้วเจ้าค่ะ บอกว่าถ้าให้อยู่ที่นี่คงไม่สะดวก จึงพากลับสำนักวิชาไป และยัง 

บอกว่า ถ้าคุณหนูตื่นแล้วให้ไปเยี่ยมคุณชายรองได้”

ฉันอาบน้ำ กำชับให้อวิ๋นเซียงแอบเอาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดไปเผาทิ้งให้หมด  

จากนั้นก็ไปเยี่ยมเซี่ยเจาอิง

ซ่งจื่อจิ้งพักอยู่ที่เรือนหลังเล็กด้านหลังสำนักวิชา ที่พักของเขาเรียบง่าย 

มาก ช่างเหมาะกับภาพลักษณ์ของบัณฑิตทรงภูมิผู้สมถะ ถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะ 

เริ่มสงสัยในสถานะบัณฑิตธรรมดาคนหนึ่งของเขาแล้วก็ตาม

ซ่งจื่อจิ้งมีคนรับใช้ชายที่คอยดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของเขาคนหนึ่งชื่อว่า 

ซ่งซาน เมื่อซ่งซานเห็นฉันก็ทำไม้ทำมือเป็นสัญญาณพลางบอกว่า “อาจารย์ออกไป 

ข้างนอกแล้ว ท่านบอกว่าหากคุณหนูรองมา ให้เข้าไปข้างในได้เลย”
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ฉันถามว่า “อาการคุณชายรองเป็นเช่นไรบ้าง”

“คุณชายรองฟื้นแล้ว กินอาหารได้เล็กน้อยก็หลับไปอีก อาจารย์ฝากเรียน 

คุณหนูว่าไม่ต้องเป็นกังวล คนในตระกูลเซี่ยยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้”

ฉันเดินเข้าไปในเรือน แสงแดดในฤดูใบไม้ผลิส่องเป็นแนวเฉียงเข้ามาข้างใน 

เซี่ยเจาอิงนั่งพิงหลังอยู่บนเตียงด้วยท่าทางอิดโรย ใบหน้าหล่อเหลานั้นซีดเซียว 

เสียจนน่าสงสาร แต่ดวงตาของเขายังคงแจ่มใส ที่มุมปากมีรอยยิ้มบาง ๆ เขาพูด 

เสียงนุ่มว่า “เจ้ามาแล้วหรือ”

ฉันจ้องเขาด้วยนัยน์ตาเป็นประกาย ภาพเหตุการณ์เมื่อคืนปรากฏตรงหน้า 

อีกครั้ง แล้วจู่  ๆ  ฉันก็รู้สึกครึ้มอกครึ้มใจขึ้นมา ฉันหายใจเข้าลึก  ๆ  ครั้งหนึ่งแล้ว 

ระเบิดเสียงหัวเราะออกมา “ฮ่า ๆ ๆ ๆ พี่ใส่กางเกงในสีแดง”

เซี่ยเจาอิงหน้าบึ้ง กัดฟันด้วยความโกรธพลางพูดว่า “ปีนี้เป็นปีชงของพี่!”

ฉันยังคงหัวเราะเสียงดังไม่หยุด แถมเสริมเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไปด้วย 

ว่า “กางเกงในสีแดงจ้ะ กางเกงในสีแดง! ศิลปะย้อมด้วยเลือด!”

เซี่ยเจาอิงพูดขึ้นด้วยความโมโหว่า “เจ้าจะหยุดได้หรือยัง”

ฉันพูดต่อ “หากเป็นเช่นนี้ ก็โปรดอย่าได้เศร้าใจ...” หลังจากนั้นก็มีหมอน 

ใบหนึ่งลอยมากระแทกหน้าฉันอย่างจัง

เมื่อซ่งซานยกน้ำชาและขนมเข้ามา เราสองคนจึงได้นั่งลงคุยกันดี ๆ 

ฉันถามว่า “พี่รู้เรื่องพิษดอกไม้ไฟเดือนสามแล้วใช่ไหม”

เซี่ยเจาอิงพยักหน้า ยิ้มเจื่อน พลางพูดว่า “เป็นเพราะพี่ประมาทเกินไป” 

“ถึงอย่างไรก็ไม่ตายทันที เวลาที่เหลืออยู่ก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วกัน ว่าแต่พี่ 

รู้ไหมว่า บันทึกเทียนเหวินซินจี้ อยู่ที่ใด”

เซี่ยเจาอิงส่ายหน้าตอบว่า “น่าจะอยู่กับลูกศิษย์ของเขา ศิษย์ก้นหม้อของ 

สำนักนี้มีสามคน แต่ละคนอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง”

ฉันเบ้ปาก บันทึกเทียนเหวินซินจี้๒  น่ะหรือ นอกจากเรื่องที่ดาวพลูโตถูก 

๒ แปลว่า บันทึกดาราศาสตร์
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๓  จากการกำหนดนิยามของคำว่า  “ดาวเคราะห์”  ที่สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้ประกาศเมื่อวันที่   

๒๔  สิงหาคม ค.ศ.  ๒๐๐๖ ดาวพลูโตขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งของดาวเคราะห์ จึงถูกจัดประเภทใหม่ให้เป็น  

“ดาวเคราะห์แคระ” (dwarf planet)

ลดระดับลงจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคระแล้ว๓ ก็ได้แต่หวังว่าปู่จางจะ 

บรรยายวิธีถอนพิษดอกไม้ไฟเดือนสามไว้อย่างละเอียดด้วย

ฉันถามว่า “ใครหน้าไหนที่โหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้ ยาพิษชนิดนี้จะทำให้ 

พี่สิ้นใจไปอย่างสิ้นเรี่ยวแรงเหมือนคนที่มีความต้องการทางเพศสูงเกินกว่าปกติ”

ใบหน้าของเซี่ยเจาอิงกระตุกก่อนจะตอบว่า “ขอบใจเจ้าที่บรรยายเสียจน 

เห็นภาพชัดเจน”

ฉันปัดเศษขนมเปี๊ยะที่เปื้อนมือพลางพูดว่า “เอาเป็นว่า สองสามวันนี้พี่ต้อง 

นอนพักอยู่บนเตียง ข้าจดตัวยาบำรุงเลือดมาให้แล้ว เอาไว้ให้เสี่ยวซานต้มให้พี่ดื่ม 

อ้อ! แล้วนี่พี่หายตัวไปจากบ้านตั้งหลายวัน ท่านพ่อกับท่านแม่ไม่ตามหาพี่เลย 

หรือ”

เซี่ยเจาอิงตอบว่า “ท่านพ่อกับท่านแม่น่ะหรือ เจ้าก็ใช่ว่าจะไม่รู้ ท่านพ่อ 

ก็ง่วนอยู่กับการเรียบเรียงตำรา ส่วนท่านแม่ก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับเรื่องหาคู่ครอง 

ให้เจ้า”

คำพูดของเขาทำให้ฉันฉุกคิดขึ้นได้ “ข้าไม่อยากเข้าวัง พี่รอง พี่ต้องช่วยข้า 

นะ”

เซี่ยเจาอิงยื่นมือมาหยิกแก้มฉันแล้วพูดว่า “พี่รู้ เจ้าเป็นน้องสาวคนเล็กของ 

พี่ พี่ก็ไม่อยากให้เจ้าเข้าไปอยู่ในสถานที่กินเลือดกินเนื้อคนเช่นนั้นหรอก”

ฉันกุมมือเขาไว้แน่นพร้อมกับโยกไปมาด้วยท่าทางออดอ้อน เซี่ยเจาอิง 

พูดทำนองให้สัญญากับฉันว่า “พี่จะไม่ยอมให้เจ้ามีชีวิตอย่างที่เจ้าไม่อยากมี”

ฉันรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันที ขณะที่กำลังจะพูดอะไรออกไป ก็ได้ยินเสียงของ 

เซี่ยเจาเคอดังมาจากด้านนอกว่า “เสี่ยวซาน นายของเจ้าอยู่หรือไม่”

ซ่งซานตอบว่า “นายท่านออกไปแล้ว คุณหนูใหญ่มีธุระอันใดฝากข้าน้อย 

ไว้ได ้ นายท่านกลับมาแล้ว ข้าน้อยจะแจ้งให้นายท่านทราบแน่นอน”

เซี่ยเจาเคอพูดด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจว่า “ออกไปข้างนอกอีกแล้วหรือ”
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เป่าผิง สาวใช้ของนางรีบต่อคำอย่างรวดเร็ว “นั่นน่ะสิ มาหาอาจารย์ซ่ง 

สิบครั้ง จะมีสักแปดครั้งที่ไม่อยู่ แต่พอคนอื่นมาหาก็ได้เจอทุกครั้งไป หรือว่า 

จงใจจะหลบหน้าคุณหนูของข้า”

ฉันกับเซี่ยเจาอิงซึ่งอยู่ในเรือนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง จากนั้นก็ได้ยิน 

เสียงพร่ำบ่นด้วยความน้อยใจของเซี่ยเจาเคอ “หากเขารังเกียจข้า ก็บอกมา 

ให้ชัดเจน แล้วข้าก็จะไม่มาอีก” ให้ตายสิ แบบนี้ซ่งจื่อจิ้งถึงได้รำคาญอย่างไรล่ะ 

ในที่สุดเซี่ยเจาเคอก็พูดขึ้นว่า “วันนี้ข้าจะรอเขาอยู่ที่นี่ รอจนกว่าเขาจะกลับมา”  

ดูเหมือนว่านางจะตัดสินใจแน่วแน่แล้ว

เซี่ยเจาอิงขยับเข้ามาใกล้ฉันแล้วกระซิบว่า “ทำเช่นไรดี”

“ที่นี่มีประตูหลังหรือไม่”

“มีแต่กำแพง ด้านหลังกำแพงเป็นจวนใต้เท้าหวัง ผู้ว่าการนครหลวง  

ใต้เท้าหวังไม่มีงานอดิเรกอะไร นอกจากชอบเลี้ยงสุนัขทั่วไป แล้วก็พวกสุนัข 

ล่าเนื้อ”

ฉันหดหัวพลางพูดว่า “เช่นนั้นเราก็ทนอยู่ในนี้ต่อไปเถอะ”

แต่เซี่ยเจาอิงกลับตอบมาว่า “แต่พี่อยากออกไปปลดทุกข์”

ฉันพูดด้วยความโมโหว่า “อั้นไว้ซะ!”

“เสียงอะไรน่ะ” หูของเป่าผิงไวกว่าสุนัขจวนใต้เท้าหวังเสียอีก

ฉันกับเซี่ยเจาอิงมองหน้ากัน ฉันขยับปากพูดโดยไม่ออกเสียงว่า ‘พี่รีบหา 

ที่ซ่อนตัวเร็วเข้า’

‘ซ่อนตรงไหนเล่า’ เขาทำท่าถาม

บ้านพักของซ่งจื่อจิ้งแทบไม่มีเครื่องเรือนอะไรเลยนอกจากผนังทั้งสี่ด้าน  

แม้ว่าคนคนนี้จะมีชีวิตอยู่ในยุคสังคมศักดินา แต่กลับใช้ชีวิตเรียบง่ายราวกับ 

สมาชิกพรรคสังคมนิยม

เซี่ยเจาเคอซึ่งอยู่ด้านนอกถามว่า “ในเรือนมีคนอยู่หรือ”

ซ่งซานรีบตอบ “ไม่มี อาจารย์ซ่งออกไปแล้วจริง ๆ ขอรับ”

“ไม่จริง ข้าได้ยินเสียงดังมาจากข้างในชัด ๆ”

“จะเป็นไปได้อย่างไรขอรับ คุณหนูใหญ่หูแว่วกระมัง...”
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ฉันตกใจจนทำอะไรไม่ถูก แต่แล้วก็ชี้ไปที่ใต้เตียง ‘รีบลงไปหลบในนั้น’

‘ใต้เตียงน่ะหรือ’ เซี่ยเจาอิงทำท่าไม่อยากจะเชื่อ

เหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงฝีเท้าของเซี่ยเจาเคอเดินเข้ามา จึงไม่รอช้า รีบดึง 

เซี่ยเจาอิงลงมาและดันเขาให้เข้าไปอยู่ใต้เตียง เสียงประตูเปิดออกดังแอ๊ด เป็น 

จังหวะเดียวกับที่ฉันเอาเท้าดันตัวเซี่ยเจาอิงให้เข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงจนมองไม่เห็น 

พอดี

“เสี่ยวหฺวา?” เซี่ยเจาเคออึ้งจนพูดไม่ออก

ฉันยิ้มอย่างเป็นมิตรให้เซี่ยเจาเคอ พลางพูดว่า “พี่หญิงใหญ่นั่นเอง ช่าง 

บังเอิญจริง”

แต่เซี่ยเจาเคอกลับแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรกับฉัน นางถามด้วยความระแวงว่า 

“เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”

“ข้า...” ฉันมองไปเห็นจานขนมที่วางอยู่บนโต๊ะพอดี จึงเกิดปิ๊งไอเดียขึ้น  

ตอบว่า “ข้าเอาขนมมาให้อาจารย์ซ่ง”

สามวินาทีต่อมา ฉันก็นึกโมโหตัวเองที่ตอบไปแบบนั้น เพราะเซี่ยเจาเคอ 

ส่งสายตาพิฆาตอันเย็นเยือกแบบทะลุถึงกระดูกมาที่ฉัน สายตาแบบนี้เป็นสายตา 

ที่ผู้หญิงใช้มองศัตรูหัวใจ

“เจ้าเอาขนมมาให้เขาอย่างนั้นหรือ”

ฉันคงถูกสายตาของนางพิฆาตจนสติแตก จึงตอบกลับไปโดยไม่รู้ว่ากำลัง 

รนหาที่ตายอีกประโยคหนึ่งว่า “พี่หญิงใหญ่ก็นำขนมมาให้อาจารย์ซ่งบ่อย  ๆ  มิใช่ 

หรือ”

เป่าผิงและซ่งซานมองมาที่ฉัน แล้วก็มองไปที่เซี่ยเจาเคอ จากนั้นทั้งสอง 

ก็ออกไปนอกห้องอย่างรู้งาน

เซี่ยเจาเคอฝืนยิ้มพลางพูดว่า “ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง”

แล้วในที่สุดฉันก็ต้องพูดประโยคที่ใคร ๆ  ก็พูดกันจนเฝือว่า “มันไม่ได้เป็น 

เช่นที่ท่านคิด”

เซี่ยเจาเคอจ้องฉันเขม็ง จากนั้นก็โปรยยิ้มหวานจับใจคนทั้งเมืองให้ฉัน 

พลางพูดว่า “พี่รู ้ น้องเพียงมาขอบคุณอาจารย์ซ่งที่สั่งสอนให้ความรู้น้อง”
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ฉันรีบพยักหน้าแล้วตอบไปตามน้ำว่า  “ใช่  ใช่  เป็นเช่นที่พี่หญิงว่า 

นั่นแหละ”

เซี่ยเจาเคอยิ้มแต่ไม่พูดอะไร ซึ่งถือว่าแปลกเอามาก  ๆ ทันใดนั้นฉันก็คิด 

วิธีเอาตัวรอดขึ้นมาได้ ฉันทำท่าทางเหมือนเข้าใจเรื่องราวความเป็นไปทั้งหมด  

พลางพูดว่า “ถ้าเช่นนั้นน้องขอตัวก่อน ไม่อยู่รบกวนพี่หญิงแล้ว” เซี่ยเจาเคอยิ้ม 

ด้วยความพอใจ พอฉันหนีออกมาได้ก็ดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อทันที เฮ้อ!  

เสียวจริง ๆ!

ฉันไม่เคยมองว่าเซี่ยเจาเคอสวยแต่บอบบางเหมือนดอกไม้ ที่จริงแล้ว 

หญิงสาวผู้สูงศักดิ์ซึ่งได้รับการอบรมตามแบบฉบับกุลสตรีโบราณเช่นนาง ล้วน 

มีวิธีเฉียบขาดในการจัดการกับผู้คนและรู้จักพลิกแพลงรอบด้าน สิ่งที่นางได้รับ 

การอบรมบ่มเพาะมาทั้งหมดก็เพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวงได้  

อาชีพภรรยาของหวงตี้นับเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อภัยอันตรายสูงอาชีพหนึ่ง  

ดังนั้นหญิงสาวที่จะก้าวเข้าสู่วงการดังกล่าวเช่นนางย่อมไม่สัปหงกหลับไปทั้งที่ 

ถือหนังสือ  ประวัติศาสตร์แคว้นฉี  อยู่ในมือ และไม่เอา  คัมภีร์อิสตรี  มาปัดไล่ยุง 

เหมือนฉัน การแก่งแย่งชิงดีในหมู่สตรีต่างหากที่เป็นเรื่องที่นางจะต้องศึกษาเรียนรู้ 

ไปตลอดชีวิต ด้วยความมานะพยายามและสติปัญญาของนาง ฉันเชื่อว่านาง 

จะเป็นผู้เรียนและเป็นนักปฏิบัติที่โดดเด่นคนหนึ่งเลยทีเดียว

ถึงแม้ว่าเราจะมีศักดิ์เป็นพี่น้องกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วสถานะของนาง 

ในบ้านนี้สูงกว่าฉันมาก นี่จึงเป็นเหตุให้ฉันกับนางไม่สนิทสนมกัน พี่สาวที่มี 

สถานะสูงส่งถึงเพียงนี้ เมื่อมีเรื่องขัดแย้งกับฉัน ใครกันเล่าที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

ฉันซับเหงื่อต่อพลางอธิษฐานขอให้สหายเซี่ยเจาอิงได้รับการช่วยเหลือออกมา 

จากใต้เตียง

พระโพธิสัตว์กวนอิน๔ อัลเลลูยา ท่านขงจื่อ ช่วยพาหนูกลับบ้านที!

๔ คนไทยคุ้นเคยในชื่อเจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์กวนอิม
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A

๕

ศึกลูกผู้ชาย
 “ต่อให้บาดแผลหลั่งเลือด ก็ต้องก้าวสู่สนามรบอย่างองอาจ จึงจะนับเป็นลูกผู้ชายตัวจริง”

เป็นไปตามคาด เซี่ยเจาอิงไม่กลับบ้านหลายวัน สองสามีภรรยา 

ตระกูลเซี่ยต่างไม่ได้เอะใจอะไร ทว่าคนอื่นกลับไม่รามือกับเขา

อวิ๋นเซียงเล่าให้ฉันฟังว่า “ตอนนี้ในเมืองประกาศกฎรักษาความสงบ 

เรียบร้อยเพราะเกิดเหตุลอบปลงพระชนม์ขึ้น คนของวัดต้าหลี่ออกควานหาตัว 

ฆาตกรไปทั่ว ผู้ใดมีบาดแผลที่เอว ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ล้วนถูกจับมา 

สอบสวนและโบยให้ยอมรับสารภาพ ได้ยินมาว่ามีคนถูกโบยจนสิ้นใจไปแล้ว 

มากมาย ศพถูกนำไปฝังตามมีตามเกิดที่นอกเมือง”

ในห้องเต็มไปด้วยยาสมุนไพร ฉันกำลังจัดการกับตาชั่ง (ที่ประดิษฐ์ขึ้น 

เอง) ยาในหม้อต้มบนเตาไฟข้างตัวกำลังเดือดพล่าน ฉันเงยหน้าขึ้นมาด้วยความ 

สงสัยพลางถามว่า “แม้แต่วัดต้าหลี่ก็อยู่ฝ่ายตระกูลจ้าวอย่างนั้นหรือ”

“อ้อ ยังมีอีกเรื่องเจ้าค่ะ หวงโฮ่วทรงเชิญตระกูลเซี่ยของเราไปดื่มชาใน 

วังหลวงเจ้าค่ะ”

“ไปดื่มชาในวังหลวงหรือ ชาอะไรนะ ชากวางตุ้งหรือว่าชายามบ่ายแบบ 

อังกฤษ”

อวิ๋นเซียงพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่า “คุณหนูเจ้าคะ คุณหนูง่วนอยู่กับยามา 

สี่ชั่วยามแล้ว ตอนนี้เริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะเจ้าคะ”

ฉันยืดตัวเพื่อคลายความเมื่อยล้าพลางพูดว่า “ข้าถามจริง  ๆ  เถอะ เหตุใด 

เราถึงได้รับเชิญให้ไปดื่มชาในวังหลวงโดยไม่มีสาเหตุเช่นนี้”
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“เมื่อก่อนหวงโฮ่วก็ทรงเชิญหญิงในตระกูลขุนนางชั้นสูงไปดื่มชาและดูละคร 

ในวังอยู่บ่อย  ๆ แต่ครั้งนี้ทรงเชิญหลายตระกูลพร้อมกัน ตรัสว่าอยากให้คน 

หนุ่มสาวได้พบปะกัน”

ฉันเกาหัวสองสามทีพลางพูดว่า “คนหนุ่มสาว? รวมถึงคุณชายรองของเจ้า 

ด้วยอย่างนั้นหรือ”

อวิ๋นเซียงพยักหน้า

คนที่รู้ว่าเซี่ยเจาอิงได้รับบาดเจ็บ นอกจากพวกเราไม่กี่คนแล้ว ก็มีคนที่ 

แทงเอวเขาจนเป็นรูลึก หรือว่าหวงโฮ่วต้องการหลอกล่อให้ผู้ต้องสงสัยทุกคนเข้าวัง 

เพื่อตรวจสอบดูบาดแผลทีละคน

หรืออาจเป็นไปได้ว่า คุณหวงโฮ่ววัยป้าเกิดรู้สึกเบื่อ  ๆ  ขึ้นมา ก็เลยอยาก 

จัดงานเลือกคู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตงฉี...

ฉันไปหาซ่งจื่อจิ้งพร้อมกับเอายาที่ปรุงสำเร็จแล้วไปด้วย

อาจารย์ซ่ง หรือจะเรียกว่าจอมยุทธ์ซ่งก็คงได้ กำลังสอนหนังสือเด็ก  ๆ อยู่  

ได้ยินเสียงอ่อนโยนไร้เดียงสาของเด็ก  ๆ  กำลังท่องกลอนเสียงเจื้อยแจ้วว่า “เจ้า 

นกน้ำร้องหาคู่ พักอยู่เคียงน้ำ สาวงามคนดี พี่ยังเฝ้าคอย” 

ซ่งจื่อจิ้งแปลงคำกลอนไปเล็กน้อยจากเดิมที่ว่า ‘นกน้อยร้องเบา ๆ ร่อนลง 

บนเกาะกลางน้ำ สาวงามอรชรบ้านไหน ช่างน่าครองคู่สู่สม’

เด็ก ๆ ท่องต่อ “วาจาฉอเลาะ...เหนือสตรีใด...”

ฉันสบถ “ล้มล้างศักดินา ทุนนิยม และลัทธิแก้!”๑

พอซ่งซานเห็นฉันก็หน้าตาตื่น ทำอย่างกับกำลังแอบปฏิบัติการใต้ดินอะไร 

สักอย่างอยู่ เขาพูดขึ้นว่า “คุณหนูรองมาแล้วหรือขอรับ”

ฉันถามกลับด้วยความวิตกจริตว่า “คุณหนูใหญ่ไม่อยู่ใช่หรือไม่”

“คุณหนูใหญ่มาเมื่อเช้า แต่พักนี้นางมาถี่มาก เมื่อวานมาตั้งสามรอบ”

“เจ้าต้องระวังให้มาก วิธีรับมือกับนโยบายปูพรมกวาดล้างเช่นนี้ เจ้าจะต้อง 

๑ กิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน (ค.ศ.  ๑๙๖๖ – ๑๙๗๖) “ลัทธิแก้”  เป็นคำที่ 

เหมาเจ๋อตงและแก๊งสี่คนใช้เรียกการโจมตีกลุ่มฝ่ายขวาที่เดินตามแนวทางประเทศทุนนิยม
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นิ่ง หนักแน่น และเคร่งครัด”

“คุณหนูโปรดวางใจ นายท่านมีวิธีจัดการของท่าน”

ฉันเอายายัดใส่มือเขาพลางบอกว่า “ใช้น้ำสี่ชาม ต้มให้งวดเหลือชามเดียว  

แล้วดื่มขณะที่ยายังร้อน”

ซ่งซานมองฉันด้วยสายตาเอือมระอาพลางพูดว่า “ข้อนี้ท่านไม่ต้องบอก 

หรอก”

ซ่งซานไปต้มยา ส่วนฉันไปเยี่ยมเซี่ยเจาอิง คุณชายรองแห่งตระกูลเซี่ย 

นอนตะแคงอยู่บนเตียง กำลังเคี้ยวเนื้อวัวแผ่นพะโล้อย่างไม่สบอารมณ์ บน 

โต๊ะเตี้ยข้างเตียงมีของว่างวางอยู่เต็มไปหมด ทั้งเมล็ดแตง ถั่วลิสง ผลไม้แห้ง  

ลูกกวาด และขนมที่ประดิดประดอยอย่างสวยงาม เห็นก็รู้ว่าของว่างพวกนี้ 

เป็นของที่เซี่ยเจาเคอเอามาให้ซ่งจื่อจิ้ง แต่ทั้งหมดกลับต้องลงไปอยู่ในท้องของ 

เซี่ยเจาอิง

ฉันนั่งจุ้มปุ๊กลงข้างเตียง คว้าข้อมือของเซี่ยเจาอิงมาจับชีพจร ชีพจรของเขา 

เต้นสม่ำเสมอดี จากนั้นฉันก็ดึงเปลือกตาบนของเขาขึ้น แล้วก็ดึงคางลงมาเพื่อให้ 

เขาอ้าปากออก ฉันพยักหน้าด้วยความพอใจแล้วพูดว่า “ฟันสวยดีนี่”

“พูดอะไรของเจ้า”

“พี่รู้หรือไม่ว่าจ้าวหวงโฮ่วมีรับสั่งให้พวกเราไปร่วมงานเลี้ยงหงเหมิน๒  ใน 

วังหลวง”

“แม้พี่จะไม่เข้าใจว่างานเลี้ยงหงเหมินคืออะไร แต่พี่ก็รู้ว่าอาหารในวังอย่าง 

สันในวัวผัดยี่หร่า ปลาผัดสมุนไพรแปดชนิด รสชาติไม่เลวเลยทีเดียว”

ฉันยิ้มเย็นชาแล้วพูดว่า “พูดถึงเรื่องอาหาร พี่รู้จักตำรับอาหารชนิดนี้ 

หรือไม ่ อาหารที่ทำจากเลือดเนื้อของศัตรูที่ถูกสังหารน่ะ”

๒ เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จีนที่เกิดขึ้นเมื่อ ๒๐๖ ปีก่อนคริสตกาล หงเหมินตั้งอยู่ที่ชานเมือง 

เสียนหยางในแคว้นฉิน งานเลี้ยงครั้งนั้นมีเซี่ยงอวี่ (ฌ้อปาอ๋อง) แห่งแคว้นฉู่กับหลิวปังแห่งแคว้นฮั่นไปร่วมงาน  

เหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามฉู่  - ฮั่น ทำให้เซี่ยงอวี่พ่ายแพ้ และหลิวปังผู้มีชัยได้สถาปนา 

ราชวงศ์ฮั่นในเวลาต่อมา เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ใน  ค.ศ.  ๒๐๑๑ เป็น 

ภาพยนตร์ที่จีนแผ่นดินใหญ่ร่วมทุนและถ่ายทำกับทางฮ่องกง



120

ลำนำดอกท้อ ๑

เซี่ยเจาอิงคายเนื้อวัวที่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งออกมา พูดว่า “เจ้ากำลังพูดถึง 

เรือที่บรรทุกคนเต็มลำในเที่ยวปฐมฤกษ์ แล้วพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งลำนั้นใช่หรือไม่”

ฉันตีเขาทีหนึ่ง แล้วพูดว่า “จริงจังหน่อยสิ พี่รู้ไหมว่าตอนนี้สถานการณ์ 

เป็นอย่างไร”

เซี่ยเจาอิงยิ้ม พลางเอ่ยว่า “ทหารมาใช้ขุนพลต้าน น้ำมาใช้ดินต้าน”๓

“พี่จะเข้าวังจริงหรือ”

“ไม่ไปได้ด้วยหรือ”

ฉันลุกขึ้น เตรียมจะเดินออกไป เซี่ยเจาอิงดึงฉันไว้พลางถามว่า “เจ้าจะ 

ไปไหน”

“หนีไปก่อนที่ตระกูลเซี่ยจะถูกบุกค้นบ้าน”

“ตั้งสติหน่อย ตั้งสติหน่อย นี่มิใช่เรื่องใหญ่อันใด” เซี่ยเจาอิงดึงตัวฉัน 

กลับมาพลางพูดว่า “พวกเขาไม่มีหลักฐานสักหน่อย”

ฉันชี้ไปที่แผลตรงเอวเขาพลางพูดว่า “พวกเขาหาหลักฐานได้ง่ายจะตาย  

แค่สั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกแล้วยืนเรียงแถวก็เห็นกันจะจะแล้ว”

เซีย่เจาองิเขกหวัฉนัแลว้พดูวา่ “ในหวัเจา้ใสอ่ะไรไวน้ะ พวกเขาอยากจดัการ 

เรื่องนี้ให้เงียบที่สุด มิเช่นนั้นไยจึงต้องแสร้งเชิญพวกเราเข้าวังด้วยเล่า”

ฉันหรี่ตามองเขาพลางถามว่า “วันนั้นพี่ไปหาคนผู้นั้นที่อยากพบมาตลอด 

ใช่หรือไม ่ ข้าไม่ได้หมายถึงพี่เฝ่ยหฺวานะ”

นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันถามเรื่องส่วนตัวของเซี่ยเจาอิง แต่เขากลับไม่ถือสาและ 

ตอบตามตรงว่า “ใช่”

“แล้วได้พบหรือไม่”

“ยังไม่ได้พบ”

“พี่นี่ไม่ได้เรื่องเลย” ฉันเดินออกไปข้างนอก

เซี่ยเจาอิงตะโกนไล่หลังฉัน “เจ้าจะไปไหน”

“ไปวางแผนหาเส้นทางหลบหนี”

๓ อุปมาว่า ไม่ว่าจะมาวิธีไหนก็รับมือไปตามสถานการณ์
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จริง  ๆ  แล้วฉันรู้อยู่แก่ใจว่า การจะมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขในสภาพ 

บ้านเมืองที่มีการแก่งแย่งอำนาจแบบนี้ยากยิ่งกว่าการทะลุมิติเวลาเสียอีก ฉันคิด 

อย่างมีความหวังว่า บางทีฉันอาจจะไปบวช เวียนว่ายตายเกิดเป็นแม่ชีเก้าชาติ  

เลขเก้าเป็นเลขมงคลเสียด้วย ดีไม่ดีถ้าฉันบวชชีและละสังขารไปในชาตินี้ อาจได้ 

ขึ้นสวรรค์กลายเป็นเซียนเลยก็ได้ อันที่จริงความคิดความเชื่อเรื่องลัทธิแก้ของฉัน 

ก็เข้มข้นเอาการอยู่

“คุณหนูรอง” ซ่งจื่อจิ้งตะโกนเรียกฉันไว้

ฉันชะงักเท้า ถามว่า “อาจารย์เลิกสอนแล้วหรือ”

เขาเดินมาหาฉัน ถามว่า “คุณหนูรู้เรื่องที่พรุ่งนี้จะต้องเข้าวังแล้วใช่หรือไม่”

ฉันตอบด้วยหน้านิ่วคิ้วขมวด “วันนี้ที่ข้ามาก็เพื่อปรึกษาเรื่องนี้กับพี่รอง แต่ 

เขากลับไม่สนใจเอาเสียเลย”

“บาดแผลของเขาไม่หนักหนานัก แต่ว่าพิษ...”

ฉันถามว่า “ท่านได้เบาะแสลูกศิษย์จางชิวหยางบ้างแล้วหรือไม่”

ซ่งจื่อจิ้งส่ายหน้า

ฉนัคอตกดว้ยความผดิหวงั พลางพดูวา่ “ปกตแิลว้ดเูหมอืนพีร่องจะไมค่อ่ย 

เอาไหน แตเ่วลาทีเ่ขาตดัสนิใจอะไรอยา่งแนว่แนแ่ลว้กจ็ะยนืหยดัทำจนถงึทีส่ดุ ขา้นะ่  

คงต้องสละชีพเคียงข้างเขาเสียแล้วละ”

ซ่งจื่อจิ้งยิ้ม ขยับเข้ามาใกล้และปลอบฉันเบา  ๆ  ว่า “ไม่ต้องห่วง...” จู่  ๆ  

เขาก็หยุดพูดแล้วมองไปยังมุมหนึ่ง

ท่ามกลางสีเขียวที่รายรอบลานบ้านปรากฏร่างของเซี่ยเจาเคอยืนสง่าอยู่ใน 

ชุดกระโปรงยาวทรงสุ่มที่ทำจากผ้าไหมเนื้อบางสีแดงอมม่วง ท่อนแขนขาวนวล 

ของนางคล้องตะกร้าไผ่สานใบเล็ก ๆ ใบหน้าสวยสดดุจหิมะนั้นหันมามองทางฉัน 

กับซ่งจื่อจิ้งซึ่งยืนชิดกันมากด้วยสายตาเย็นชา

ฉันถอยหลังหนึ่งก้าวอย่างรู้งานพลางพูดว่า “ข้า...ขอตัวก่อน” พอพูดจบ  

ฉันก็ปลีกตัวออกมาอย่างทุลักทุเลภายใต้สายตาคมกริบดุจปลายเข็มของเซี่ยเจาเคอ
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วันต่อมาฉันถูกอวิ๋นเซียงขุดออกมาจากผ้าห่มตั้งแต่รุ่งสางเพื่ออาบน้ำแต่งตัว

ฉันบอกอวิ๋นเซียงว่า “ใส่ชุดสีขาวชุดนั้นแหละ ดูสวยสะอาดตาดี”

“พูดอะไรของเจ้า ใส่ชุดขาวเข้าวังถือว่าผิดมารยาทมาก” จู่  ๆ  เสียงของ 

เซี่ยเจาเคอก็ดังขึ้น ฉันตกใจจนเหงื่อแตกพลั่ก

“พี่หญิงใหญ่”

รอยยิ้มของเซี่ยเจาเคองดงามเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงแดด เป่าผิง สาวใช้ของนาง 

เดินตามหลังเข้ามา ในมือถือชุดกระโปรงชุดหนึ่ง เซี่ยเจาเคอคลี่ชุดนั้นออก ฉัน 

ตะลึงงัน

ชุดกระโปรงสีม่วงอ่อนปักดิ้นเงินเป็นลวดลายเครือเถาเกี่ยวกระหวัดกัน 

อยา่งประณตี ดา้ยสคีรามสอดประสานเปน็ลายยอดออ่นของเถาวลัย ์ ประดบัประดา 

ด้วยเพชรและไข่มุกเม็ดกลมเกลี้ยงแวววาวเป็นประกาย ชุดกระโปรงพลิ้วสวย 

ดุจเมฆาและวารี แวววับอ่อนโยน เลอค่าสูงส่ง งดงามแต่ไม่ฉูดฉาด ราวสวรรค์ 

เนรมิต

อวิ๋นเซียงเอ่ยชมอย่างลืมตัว “กระโปรงงามเหลือเกิน”

เซี่ยเจาเคอยิ้มให้ฉันด้วยความเอ็นดูพลางเอ่ยว่า “นี่เป็นของขวัญวันเกิด 

อายุครบสิบหกปีที่ท่านยายให้พี่เชียวนะ พี่เสียดายจึงยังไม่เคยใส่ วันนี้พี่เอามา 

ให้น้อง หวังว่าน้องใส่แล้วจะทำให้หวงโฮ่วพอพระทัยในความงาม จะได้เป็นหน้า 

เป็นตาให้ตระกูลเซี่ยของเรา”

เป็นหน้าเป็นตา? ฉันเคยลงแข่งวิ่งร้อยเมตรชนะตอนอายุสิบสี่ เป็นหน้า 

เป็นตาให้ชั้นเรียนของฉัน แต่หลังจากนั้นมา ฉันก็ไม่เคยเป็นหน้าเป็นตาให้ใครได้ 

อีกเลย

ฉันปฏิเสธ “พี่หญิงใหญ ่ สารรูปเช่นข้าใส่ชุดนี้แล้วคงเสียของเปล่า”

เซี่ยเจาเคอยกมือป้องปากพลางพูดว่า “ไม่หรอก น้องยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งงาม  

อีกสองสามปี น้องจะต้องกลายเป็นสาวงามไม่แพ้พี่เลยละ”

อวิ๋นเซียงผู้ใสซื่อคะยั้นคะยอให้ฉันสวมชุดนั้นด้วยความตื่นเต้น “คุณหนู 

รีบใส่ชุดนี้เร็วเถอะเจ้าค่ะ งามมากเลย”

เซี่ยเจาเคอเริ่มส่งสายตาพิฆาตมาอีกครั้ง แล้วแบบนี้ฉันจะปฏิเสธได้อย่างไร
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ในที่สุดฉันก็สวมชุดสวยที่ตัดเย็บด้วยฝีมือระดับดีไซเนอร์ชื่อดังของอิตาลี  

แถมเซี่ยเจาเคอยังบรรจงแต่งหน้าให้ฉันเองกับมือด้วยสไตล์การแต่งหน้าสีโทนแดง 

ในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น หลังจากนั้นก็ติดเครื่องประดับที่ทำ 

จากเงิน ทอง มุก และพลอยจนเต็มศีรษะ

อวิ๋นเซียงถือกระจกมายืนตรงหน้าฉัน นางตื่นเต้นดีใจจนพูดติดอ่างว่า  

“คะ...คุณหนู...งะงะงะ...งามเหลือเกิน!”

แต่ฉันว่าเป็นเพราะพี่สาวช่วยแปลงโฉมเด็กกะโปโลให้กลายเป็นสาวงาม 

มากกว่า 

ภายใต้รอยยิ้มลุ่มลึกของเซี่ยเจาเคอแฝงไว้ด้วยความพอใจและความริษยา  

ฉันมองนาง แต่แล้วจู่  ๆ  ก็รู้สึกว่าที่จริงแล้วนางมีชีวิตที่เหนื่อยยากและน่าสงสาร  

ต้องยุ่งวุ่นวายเพียงเพื่อความสุขเล็กน้อยในภายภาคหน้าที่แทบไม่มีหวังว่าจะกลาย 

เป็นจริงได้

เราเดินไปสมทบกับคนอื่น  ๆ  ในห้องโถงกลาง ทุกคนมาพร้อมกันหมดแล้ว  

เซี่ยเจาอิงกำลังน้อมรับคำสั่งสอนจากเซี่ยฟูเหริน เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นฉัน 

ก็อึ้งไป ฉันจ้องเขาเขม็ง

แต่เขากลับยิ้มยิงฟันพูดว่า “งามมาก!”

ฉันหน้าแดง เขาเข้ามาถามฉันใกล้ ๆ ว่า “รู้สึกอย่างไรบ้าง”

ฉันตอบไปตามจริงว่า “หนักหัวชะมัด”

เซี่ยเจาอิงหัวเราะลั่น

รถม้าวิ่งมาประมาณเกือบหนึ่งชั่วยามก็เข้าสู่เขตวังหลวง พวกเราทุกคนลงจากรถ  

ขันทีเข้ามานำทาง จากนั้นเราก็เดินไปตามทางขึ้นเขาอันคดเคี้ยวอยู่นาน จนในที่สุด 

ก็มาถึงสถานที่ที่หวงโฮ่วจัดงานเลี้ยง

ฉันมองไปรอบบริเวณ พื้นปูด้วยแผ่นหินสีคราม เสาสีแดงต้นใหญ่ตั้ง 

ตระหง่านอยู่บนขั้นบันได หลังคาสูง มุมชายคาเชิดขึ้น ตัวอาคารประดับด้วยภาพ 

จิตรกรรมหลากสี ได้ยินเสียงนกร้อง ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ และเสียงดนตรี 

ดังแว่วมา ที่สำคัญยังมีพี่ ๆ กองทหารองครักษ์รูปหล่อหุ่นนายแบบยืนอยู่ที่ฝั่งหนึ่ง
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ฉันรู้สึกรื่นรมย์ ที่นี่สวยงามดุจสรวงสวรรค์

เซี่ยเจาเคอดึงฉันซึ่งกำลังเหม่อให้คุกเข่าทำความเคารพสตรีผู้สูงศักดิ์พร้อม 

กับคนอื่น ๆ สตรีผู้นั้นบอกให้ทุกคนลุกขึ้นด้วยน้ำเสียงเปี่ยมเมตตา

ฉันเพิ่งได้เห็นจ้าวหวงโฮ่วชัด ๆ ก็คราวนี้ หวงโฮ่วที่เขาเล่าลือกันเสีย ๆ หาย ๆ 

กลับมีใบหน้าแบบหญิงสูงอายุใจดีมีเมตตา  เวลายิ้มมีลักยิ้มข้างหนึ่ง คล้าย 

นักแสดงหญิงชื่อดังรุ่นพ่อแม่คนหนึ่ง สมัยยังสาว จ้าวหวงโฮ่วจะต้องเป็นหญิงงาม 

อย่างแน่นอน แต่ตอนนี้อายุมากแล้ว รูปร่างท้วมขึ้น จึงยากที่จะเห็นเค้าความงาม 

ในอดีต คงเหลือไว้เพียงดวงตาที่ยังคงใสกระจ่างและแววตาที่เฉียบคม

ข้างกายจ้าวหวงโฮ่วมีนางกำนัลสวมชุดสีเขียวอ่อนคนหนึ่งยืนอยู่ สตรี 

ผู้เลอโฉมคนนั้นสวมเครื่องประดับศีรษะงดงาม นางก็คือฉินเฝ่ยหฺวา หลังจาก 

ไม่ได้พบกันหลายเดือน ดูเหมือนนางจะซูบลงเล็กน้อย ไม่รู้ว่าร้องไห้จนน้ำตา 

แทบเป็นสายเลือดมากี่ค่ำคืน รูปร่างซูบผอมนี้ยิ่งทำให้นางดูงดงามราวกับเซียนสาว 

ตกสวรรค์

เซี่ยเจาอิงคนรักของนางยืนอยู่เบื้องล่างนั้นเอง แต่สายตานางกลับทอดมอง 

ไปเบื้องหน้าราวกับมองไม่เห็น จากนั้นฉันก็มองไปที่เซี่ยเจาอิง เขายืนก้มศีรษะ 

ด้วยความนอบน้อม สีหน้าดูปกติ สองคนนี้ช่างพิลึกเสียจริง

จ้าวหวงโฮ่วเอ่ย “พวกเรามิได้มารวมตัวกันนานแล้ว วันนี้อากาศดี ข้าจึง 

เชิญพี่น้องผองเพื่อนมาชุมนุมกัน พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ แล้วก็ให้เด็ก  ๆ   

ได้ทำความรู้จักกันด้วย”

ฉันแอบยิ้ม นี่มันงานชุมนุมเลือกคู่ชัด ๆ 

เซี่ยเจาอิงนั่งอยู่ข้างฉัน ดื่มชาเงียบ ๆ ฉันกระซิบถามเขาว่า “พี่ยังไหวไหม”  

เขาทำเป็นไม่ได้ยิน ฉันไม่สบายใจจึงถามต่อ “แผลเพิ่งจะเริ่มสมาน อย่าดื่ม 

เหล้านะ”

ทันใดนั้นเสียงของจ้าวหวงโฮ่วก็ดังขึ้นอีกครั้ง “ธิดาสี่ของตระกูลเซี่ยก็มา 

ด้วยมิใช่หรือ อยู่ไหนเล่า”

ฉันสะดุ้งโหยง เซี่ยเจาอิงผลักฉันจากด้านหลัง ฉันเซถลาออกไปสองสาม 

ก้าวจนไปยืนอยู่ตรงกลางลาน
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ทุกคนต่างมองมาที่ฉัน ฉันมองไปทางซ้าย แล้วก็มองไปทางขวาอย่างงง ๆ 

มารยาทชาววังที่ ได้รับการอบรมมาก่อนหน้านี้ฉันลืมไปจนหมดตั้งนานแล้ว  

เซี่ยเจาเคอที่อยู่ด้านข้างจ้องมาที่ฉันจนดวงตาแทบจะถลนออกมา เมื่อเห็นดังนั้น 

ฉันจึงนึกขึ้นได้ รีบคุกเข่าทำความเคารพหวงโฮ่ว

จ้าวหวงโฮ่วคนนี้สมกับเป็นนักการทูตจริง  ๆ นางพูดโกหกหน้าตายว่า  

“เซี่ยฟูเหรินช่างโชคดียิ่ง บุตรีทั้งสองงดงามทั้งคู่ ธิดาสี่งามดุจเซียน ช่างเรียบร้อย 

อ่อนหวาน สูงส่งงามสง่า” 

เซี่ยฟูเหรินเขินจนหน้าแดง ลนลานทูลว่า “บุตรสาวคนเล็กของหม่อมฉัน 

ไม่เอาไหน ไม่คู่ควรกับคำชมของพระองค์หรอกเพคะ”

จา้วหวงโฮว่กวาดตามองไปอกีทางพลางเอย่วา่ “แลว้เจาองิบตุรชายของเจา้เลา่  

ข้าไม่ได้เห็นเขาหลายปีแล้ว”

เซี่ยเจาอิงวางถ้วยชาลง ก้าวออกมาอย่างสง่าผ่าเผย ทำความเคารพหวงโฮ่ว 

ท่าทางของเขาดูเป็นธรรมชาติ ดุจเมฆเคลื่อนคล้อยวารีไหล ดูไม่ออกสักนิดว่า 

เพิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสมา

จ้าวหวงโฮ่วจ้องเขา ยิ้มพลางเอ่ยว่า “ไม่เจอเสียหลายปี เจ้าสูงใหญ่และ 

หล่อเหลาถึงเพียงนี้ มิรู้ว่าทำให้สาว ๆ ต้องเสียน้ำตาไปเท่าใดแล้ว ข้ายังจำได้ตอนที่ 

เจ้ายังเด็ก ซุกซนก็เท่านั้น คอยแกล้งเหล่านางกำนัลอยู่ตลอด ทั้งจับคางคก  

หนอนผีเสื้อตัวเขียว และอีกสารพัดสัตว์มาแหย่พวกนาง”

เซี่ยเจาอิงยิ้มเจื่อน พลางตอบว่า “น่าละอายนัก น่าละอายนัก กลายเป็น 

เรื่องน่าขันของพระองค์ไปเสียแล้ว”

จ้าวหวงโฮ่วกล่าวต่อว่า “เจ้ากับอาเซวียนหน้าตาประพิมพ์ประพาย ข้ายัง 

จำได้ ครั้งหนึ่งอาเซวียนก่อเรื่อง เผาหนังสือของอาจารย์ เจ้าเป็นคนออกรับแทน  

ครั้งนั้นเจ้าจึงถูกหวงตี้พระองค์ก่อนลงโทษให้คัดลอกตำราเสียหลายวัน”

อาเซวียนคือใคร

เซี่ยเจาอิงกล่าวตอบด้วยสีหน้าละอาย “เมื่อยังเด็ก กระหม่อมไม่ประสา  

คอยก่อเรื่องวุ่นวายให้ระคายพระทัยหวงโฮ่วอยู่เรื่อย”

จ้าวหวงโฮ่วกล่าวด้วยสีหน้าของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงลูกหลานว่า “ต่อมา 
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อาเซวียนไปอยู่เมืองซีเหยาไกลโพ้น ภูเขาสูงชันหนทางก็ลำบาก ที่นั่นทุรกันดาร 

และหนาวเหน็บนัก เขาคงลำบากไม่น้อย นี่เขาไม่ได้กลับมาหลายปีแล้ว มิรู้ว่าจะ 

มีชีวิตความเป็นอยู่เช่นไรบ้าง”

จู่  ๆ  เซี่ยเจาอิงก็แสดงสีหน้าจนคำพูด ก่อนตอบว่า “กระหม่อมก็คิดถึง 

เยียนหวังยิ่งนัก  ทว่านับแต่เยียนหวังเสกสมรส  เราทั้งสองก็มิได้ติดต่อกัน  

ชะรอยว่าคงเป็นเพราะกระหม่อมไร้จุดมุ่งหมายในชีวิต เอ้อระเหยลอยชายไปวัน ๆ  

เยียนหวังจึงไม่อยากคบหาด้วย”

“เช่นนั้นหรือ” จ้าวหวงโฮ่วจ้องเซี่ยเจาอิง จากนั้นจึงกล่าวด้วยน้ำเสียง 

เรียบ  ๆ  ว่า “อาเซวียนเป็นเด็กฉลาดมีไหวพริบ มารดาของเขาจากไปตั้งแต่อายุ 

ยังน้อย หวงตี้โปรดพระอนุชาพระองค์เล็กนี้ยิ่งนัก แม้ว่าแต่ก่อนเขาจะซุกซน 

ไปบ้าง แต่เวลานี้เขาเก่งกล้าสามารถ นำทหารออกรบ ปกป้องชายแดนตอนเหนือ 

ไว้ได ้ หากอดีตหวงตี้บนสรวงสวรรค์ทรงรับรู้ได ้ ย่อมต้องปลื้มพระทัยไม่น้อย”

เซี่ยเจาอิงแสร้งหัวเราะรับมุก แล้วทุกคนต่างก็พากันหัวเราะตามเขาราวกับ 

กำลังดูละครซิทคอม

หลังจากนั้นทุกคนก็ดื่มชา กินของว่าง ชมการขับลำนำและการร่ายรำ  

นอกจากเหตุการณ์ที่นางกำนัลส่งยิ้มให้เซี่ยเจาอิงด้วยความขวยอายตอนมารินเหล้า 

ให้เขาแล้ว ช่วงอื่นของงานชุมนุมวันนี้ช่างน่าเบื่อเหลือเกิน พอกินอิ่มแล้วฉันก็นั่ง 

จ่อมอยู่ตรงนั้น ฉันคิดถึงห้องเล็ก  ๆ  ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของยาสมุนไพรของ 

ฉันเสียจริง

ทันใดนั้น ฉันก็เห็นองค์ชายรองหน้าขาวคนที่เคยเจอบนถนนในเมืองวันนั้น 

เขาสวมชุดหลวม ๆ เดินเข้ามาทำความเคารพหวงโฮ่ว

ฉันถามเซี่ยเจาอิง “นั่นคือองค์ชายรอง?”

เซี่ยเจาอิงพยักหน้าตอบว่า “องค์ชายรองเซียวลี่ เจ้าเห็นสตรีที่ประทับ 

เบื้องซ้ายของหวงโฮ่วหรือไม ่ นั่นคือหลี่กุ้ยเฟย พระมารดาแท ้ๆ ของเขา”

หลี่กุ้ยเฟยมีใบหน้าสง่างาม บุคลิกอบอุ่น ดูเป็นคนอ่อนโยนและซื่อตรง

ไมรู่ว้า่เซยีวลีพ่ดูอะไรกบัหวงโฮว่ นางยิม้และพยกัหนา้รบัหลายครัง้ จากนัน้ 

จึงกล่าวเสียงดังว่า “ทุกท่าน วันนี้อากาศดี เราให้พวกหนุ่ม  ๆ  แข่งหม่าฉิว๔  กัน 
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สักตาเถอะ”

ฉันอ้าปากหวอ หันหน้าไปทางเซี่ยเจาอิง เขาพูดโดยไม่มองฉันว่า “ปิดปาก 

แล้วหันหน้ากลับไปเสีย”

“พี่แกล้งทำเป็นปวดท้องก็ได้!”

“เอ่อ มีวิธีที่มันดีกว่านี้ไหม”

“หรือว่าจู ่ๆ ราหูก็อมจันทร์”

เซี่ยเจาอิงตอบกลับด้วยสีหน้าเอือมระอา “ขอบใจ!”

ฉันพูดด้วยความร้อนใจ “พี่ทนแรงกระแทกไม่ไหวหรอก”

“พี่จะถอนตัวไม่ได้เป็นอันขาด!”

“พี่ไม่คิดจะรักษาชีวิตไว้หรือ” ฉันพูดพลางกำมือแน่น

เซี่ยเจาอิงยิ้มแล้วพูดว่า “ก็ยังมีเจ้าอยู่ทั้งคนมิใช่หรือ”

เมื่อมาถึงข้างสนามแข่ง หานเหยียนอวี่เดินเข้ามาพร้อมกับไม้ตีบอลในมือ  

เขาทักขึ้นว่า “อาอิง เราอยู่ทีมเดียวกัน”

อวี้เจิ้งซวินจูงม้าตัวสูงใหญ่สีดำขลับตัวหนึ่งเข้ามา เขาไม่พูดไม่จาเหมือนเคย 

เพียงแค่พยักหน้าทักทายพวกเรา

เมื่อเซี่ยเจาอิงเห็นม้าตัวนั้นก็ยิ้มทันที พลางถามว่า “เสวียนฉี?”

เจ้าม้าจำเขาได้ มันเข้ามาไซ้เขาด้วยความสนิทสนม นี่เป็นครั้งแรกที่ฉัน 

ได้เห็นม้าที่สูงใหญ่กว่าตัวเอง จึงเอ่ยชมม้าไม่หยุด

เซี่ยเจาอิงลูบขนม้าด้วยความรักใคร่เอ็นดูพลางพูดว่า “เจิ้งซวิน เจ้าดูแลมัน 

ได้ดีมาก”

อวี้เจิ้งซวินตอบ “วันนี้ข้านึกครึ้มอกครึ้มใจขึ้นมา ก็เลยขี่มันเข้ามาในวัง  

คิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญสบโอกาสให้เจ้าขี่มันลงสนามแข่งพอดี”

อีกฟากของสนามแข่ง เซียวลี่ซึ่งเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่บนหลังม้า  

เขาก้มตัวลงมาพูดอะไรบางอย่างด้วยสีหน้าที่แสดงอารมณ์ลึกซึ้งกับเซี่ยเจาเคอ  

๔ เกมการแข่งขันขี่ม้าตีลูกบอลเข้าประตูระหว่างสองทีม โดยใช้ไม้ยาวตีลูกบอลที่ทำจากไม้ คล้ายกับ 

กีฬาโปโล
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เมื่อเซี่ยเจาเคอได้ฟังก็ยิ้มพลางพยักหน้า จากนั้นจึงปลดแถบผ้าแพรที่มัดผมตัวเอง 

ออก แล้วเอามาผูกไว้ที่เอวของเซียวลี่

เซี่ยเจาอิงก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดสั้นสีม่วงแดงเรียบร้อยแล้ว ฝีมือตัดเย็บอย่าง 

ประณีตขับเน้นให้รูปร่างสูงสง่าของเขายิ่งโดดเด่นขึ้นอีก

ฉันเตือนเขาด้วยความเป็นห่วง “ไม่ต้องสู้เอาเป็นเอาตายนะ ให้พวกเขาชนะ 

ไปเถอะ”

เซี่ยเจาอิงยื่นมือมาหยิกแก้มฉันสองสามทีพลางพูดว่า “เจ้าไม่มั่นใจในตัวพี่ 

ขนาดนี้เชียวหรือ”

ฉันอุทานออกมาเพราะเจ็บ แล้วพูดว่า “ข้าเป็นห่วงว่าพิษในตัวพี่จะกำเริบ  

แล้วจะต้องฝังเข็มให้จนพี่กลายเป็นเม่นอีก”

เซี่ยเจาอิงยิ้ม เขาบีบหน้าฉันเสียจนรู้สึกเจ็บ เสียงฆ้องและกลองดังขึ้น  

ธงสัญญาณปลิวสะบัด เซี่ยเจาอิงปล่อยมือ หันกลับไปแล้วกระโดดขึ้นนั่งบนหลัง 

ม้า ตัวเขาโคลงเล็กน้อย ฉันเผลอเอาเล็บจิกเนื้อตัวเองครั้งหนึ่งด้วยความกังวล

เขาถอนหายใจยาวครั้งหนึ่ง ยิ้มอย่างห้าวหาญ พลางเอ่ยว่า “น้องรัก  

เอาผ้าแพรที่มัดผมเจ้ามาผูกไว้ที่เอวพี่”

ฉันปลดผ้าแพรมัดผมสีเขียวออก แล้วเลียนแบบท่าทางของเซี่ยเจาเคอ  

ค่อย ๆ บรรจงผูกไว้ที่เอวของเขา

เซี่ยเจาอิงยิ้มพลางพูดว่า “ประตูแรกยิงให้เจ้า!”

พูดจบ เขาก็ชูแส้ขึ้น หวดลงที่หลังม้า ม้าวิ่งออกไปทันที

เสียงแตรสัญญาณดังกังวานไปทั่วสนามแข่ง เซียวลี่ชูไม้ตีบอลในมือขึ้นสูง  

ลูกบอลเล็ก ๆ ถูกเหวี่ยงไปตามแนวเส้นโค้งแล้วตกลงไปที่กลางสนาม

เซี่ยเจาอิงควบม้าเข้าไปในสนามเป็นคนแรก ร่างในชุดสีม่วงแดงของเขา 

พุ่งไปอย่างรวดเร็ว ฝุ่นฟุ้งตลบ เขาลงมือตีลูกบอลไปทางประตูของฝ่ายตรงข้าม 

ทันควัน จากนั้นเพื่อนร่วมทีมต่างควบม้าตามเขาไปอย่างรวดเร็ว

ผู้ชมบนอัฒจันทร์พากันส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน แม้แต่บรรดา 

สาว ๆ ที่ปกติสำรวมกิริยาอยู่ตลอดเวลาก็ยังส่งเสียงกันเซ็งแซ่

แม้ว่าแคว้นตงฉีจะเชี่ยวชาญด้านศิลปวิทยาการ แต่หม่าฉิวนั้นเป็นกีฬา 
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ที่ชนชั้นสูงนิยมเล่นกันมาตลอด ทุกครั้งที่มีงานหรือเทศกาลสำคัญก็จะต้องมีการ 

แข่งขันหม่าฉิวกันอย่างยิ่งใหญ ่ หนุ่ม ๆ ห้อตะบึง เม็ดเหงื่อหยดรดลงบนสนามแข่ง 

สาว  ๆ  พากันส่งเสียงให้กำลังใจ พลางโบกผ้าเช็ดหน้าให้ด้วยความเสน่หาอยู่ที่ข้าง 

สนาม ปรากฏการณ์ฮอร์โมนพลุ่งพล่านเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปตั้งแต่โบราณกาล 

จวบจนปัจจุบัน และพบเห็นได้ทั้งในและต่างประเทศ

ฉันเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยมากที่ยืนเงียบ ๆ อยู่ข้างสนาม

การต่อสู้ในสนามดุเดือดเข้มข้น ฝุ่นสีเหลืองลอยคลุ้ง เสียงโห่ร้องด้วย 

ความตื่นเต้นกับเสียงฝีเท้าม้ากลืนเป็นเสียงเดียวกัน คนกับม้าปะทะกัน ไล่กวดกัน 

และยังมีเสียงกระทบกันของไม้ตีบอล

ท่ามกลางความสับสนอลหม่าน สายตาของฉันจับจ้องตามการเคลื่อนไหว 

ของเซี่ยเจาอิง ดูเหมือนว่าตอนนี้เขายังทนไหว แต่ทีมสีแดงที่เขาเป็นผู้นำตกเป็น 

รองอย่างเห็นได้ชัด ทีมสีเหลืองที่นำโดยเซียวลี่บุกเข้ามาใกล้ประตูของทีมสีแดงแล้ว 

ทั้งคนและม้าของทั้งสองทีมดูเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวกรากสองกระแสที่ถาโถมเข้ามา 

ปะทะกันจนกลายเป็นเกลียวคลื่นขนาดใหญ่

ท่ามกลางกลุ่มคนในสนามนั้น บางครั้งฉันก็มองเห็นเซี่ยเจาอิง แต่บางครั้ง 

เขาก็ถูกกลืนหายไป ฉันอดไม่ได้ที่จะไปยืนเกาะรั้ว ชะโงกตัวออกไป พยายาม 

มองหาเขา ทันใดนั้น ฉันก็เห็นคนใส่ชุดสีแดงคนหนึ่งถูกชนตกลงมาจากหลังม้า  

ฉันตกใจจนหายใจไม่เป็นจังหวะ ผ่านไปสักพักจึงมองเห็นชัดว่าคนที่ตกลงมา 

เป็นคนอื่น ฉันจึงค่อยโล่งอก

“กำลังมองใครอยู่หรือ” ไม่รู้ว่าเซี่ยเจาเคอเดินมาอยู่ข้างฉันตั้งแต่เมื่อไหร่

“มองหาพี่รองเจ้าค่ะ”

เซี่ยเจาเคอยังคงแสดงสีหน้าเรียบเฉย ยากจะคาดเดาความคิดเหมือนเซียน 

นางพูดด้วยน้ำเสียงเรียบ ๆ ว่า “สุดท้ายก็แพ้อยู่ดี”

ฉันไม่สบายใจมาหลายวันแล้ว ในที่สุดก็อดรนทนไม่ได้จนต้องสวนไปว่า  

“อาจเป็นเช่นนั้น แต่ข้าคิดว่า คงมีน้อยคนนักที่จะมีความสุขจากชัยชนะและ 

เกียรติยศที่ผู้อื่นสละให้”

เซี่ยเจาเคอฝืนยิ้มแข็ง ๆ แล้วพูดว่า “ไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าจะปากเก่งถึงเพียงนี้”



130

ลำนำดอกท้อ ๑

ฉันยิ้มกลับอย่างเย็นชาเช่นกัน แล้วตอบว่า “ข้ายังมีด้านอื่นอีกมากที่คนอื่น 

ไม่รู้”

เซี่ยเจาเคอมองฉันด้วยสายตาเย็นชาพลางพูดว่า “ตั้งแต่หายป่วย เจ้า 

เปลี่ยนไปมาก”

ฉันยิ้มสดใสตอบว่า “พี่หญิง การเปลี่ยนจากคนปัญญาอ่อนกลายเป็น 

คนปกติ ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ราวกับพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอยู่แล้ว”

เซี่ยเจาเคอยิ้มเล็กน้อย “และเจ้ายังเปลี่ยนจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็น 

สาวรุ่นด้วย”

ฉันยิ้ม จากนั้นก็พูดตรง  ๆ  ให้นางเข้าใจเสียเลยว่า “พี่หญิง หากท่าน 

กังวลใจว่าข้ากับอาจารย์ซ่งจะมีใจต่อกัน ขอให้ท่านเลิกกังวลเถิด สำหรับข้าแล้ว  

เขาเป็นเพียงอาจารย์และสหายที่ดีคนหนึ่ง” เซี่ยเจาเคอมองฉันด้วยความระแวง 

สงสัย ฉันยักไหล่แล้วพูดต่อว่า “มีคำกล่าวว่า ผู้หญิงโง่ต่อกรกับผู้หญิงด้วยกัน  

แต่ผู้หญิงฉลาดต่อกรกับผู้ชาย”

ใบหน้าของเซี่ยเจาเคอแดงขึ้นเล็กน้อย

สุดท้ายฉันพูดว่า “ใช่ว่าบุรุษทุกคนจะชื่นชอบกุลสตรีที่อ่อนโยน เชื่อฟัง 

และคล้อยตามเท่านั้น บางทีท่านน่าจะลองปรับเปลี่ยนวิธีดูบ้าง” สายตาอันร้ายกาจ 

ของนางจ้องมาที่หน้าฉันอยู่นาน นางคลายกังวลลงบ้าง จากนั้นจึงหันหน้ากลับไป 

ทางสนามแข่งด้วยท่าทีสง่างาม

ทันใดนั้นเอง เสียงตะโกนโห่ร้องก็ดังมาจากทางอัฒจันทร์ ฉันรีบหันกลับ 

ไปมอง ระหว่างที่คุยกับเซี่ยเจาเคอเมื่อครู่ ลูกบอลถูกตีออกมาจากวงล้อมอัน 

ชุลมุน เซี่ยเจาอิงดึงบังเหียนบังคับม้า ถอยออกมาจากวงล้อมได้ก่อน เขายกไม้ตี 

ลูกบอลขึ้นแล้วหวดลงไป ลูกบอลพุ่งตรงไปทางประตูของฝ่ายตรงข้ามราวกับลูกธน ู

เสียงฝีเท้าม้าดังกึกก้องดุจฟ้าร้อง ผืนดินสั่นสะเทือน

ผู้เล่นทีมสีเหลืองคนหนึ่งเข้าสกัดบอลไว้ได้ก่อนด้วยความชำนาญ เซี่ยเจาอิง 

รีบควบม้าตามไปติด  ๆ  ด้วยร่างกายและพลังแขนอันแข็งแกร่ง ฉันเห็นแต่ฝุ่น 

คละคลุ้งและกีบเท้าม้าที่พัลวันกันอยู่ ทันใดนั้น วัตถุกลมสีดำเล็ก  ๆ  ลูกหนึ่ง 

ก็ลอยออกมาจากเท้าม้าและพุ่งเข้าประตูไป
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เสียงไชโยโห่ร้องจากทางอัฒจันทร์ดังกึกก้องขึ้น เสียงฆ้องทองแดงก็ดังขึ้น 

เช่นกัน ขณะนั้นเองฉันดึงสติกลับมา เซี่ยเจาอิงทำประตูได้หนึ่งประตู

ในสนามแข่ง เซี่ยเจาอิงบังคับม้าหันกลับมา กวาดตามองปราดเดียวก็เห็น 

ฉัน เขายิ้มที่มุมปากแล้วโบกมือให้ฉัน สาว  ๆ  บนอัฒจันทร์ต่างพากันถอนหายใจ 

ด้วยหัวใจที่แหลกสลาย

“เขาเอาใจเจ้ามาก” เซี่ยเจาเคอเอ่ยเบา ๆ “เขาเข้ากับข้าและพี่ใหญ่ไม่ค่อยได ้ 

เป็นคนแปลกที่สุดในบ้าน ตอนเด็ก  ๆ  ก็ยังพอไหว แต่พอโตขึ้น เราก็ไม่สนิทกัน  

คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าสองคนจะเข้ากันได้ดีถึงเพียงนี้”

ฉันไม่ตอบอะไร

เซี่ยเจาอิงนั่งอยู่บนหลังม้าด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติ มือกำบังเหียนม้าไว้ 

แน่น หนุ่ม  ๆ  นักกีฬาต่างเหงื่อแตกท่วมตัว เสื้อผ้าเปียกโชกจนแนบติดแผ่นหลัง  

สายตาของฉันจับจ้องไปที่เอวของเขาตลอดเวลา รู้สึกโล่งใจไม่น้อยที่ไม่มีรอยเปียก

สีหน้ากลัดกลุ้มของเซียวลี่หายไปในพริบตา เขาจัดกระบวนทัพใหม่แล้วเริ่ม 

รุกอีกครั้ง คราวนี้หานเหยียนอวี่เปลี่ยนมาเป็นกองหน้า เซี่ยเจาอิงไปเฝ้าระวังอยู่ 

ด้านหลัง ฉันจึงค่อยสบายใจขึ้นหน่อย แบบนี้เซี่ยเจาอิงจะได้เบาแรงลงบ้าง

ตาจิ้งจอกองค์ชายรองนั่นดูเผิน  ๆ  แล้วบอบบางเหมือนดอกไม้ คิดไม่ถึงว่า 

เวลาแข่งหม่าฉิวจะมีพลังและลูกบ้าขนาดนี้ ม้าที่เขาควบอยู่วิ่งวนอย่างไร้ทิศทาง  

ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมึนงงไปหมด แต่เขากลับอาศัยจังหวะชุลมุนนี้หวดลูกบอล 

ออกมาจากวงล้อม จากนั้นผู้เล่นคนอื่นในทีมก็ตามมาหวดลูกบอลซ้ำอีกครั้ง จน 

ลูกบอลลอยดิ่งไปยังประตู

ฉันตะโกนเชียร์เสียงดัง “พี่รอง หวดพวกเขากลับบ้าน...” คำว่า  “บ้าน 

เก่า” ถูกเซี่ยเจาเคอปิดปากสกัดไว้ได้ทัน

ขณะนั้นเองฉันเพิ่งจะเห็นว่า จ้าวหวงโฮ่วกำลังยิ้มตาหยีและมองมาที่พวกเรา 

เซี่ยฟูเหรินมีสีหน้าที่บ่งบอกความรู้สึกว่า ‘ถ้ามีลูกสาวเช่นนี้ ขอตายเสียดีกว่า’

บรรดาป้า  ๆ  วัยกลางคนต่างนั่งอยู่ในพลับพลา มีแต่เด็กสาวอย่างพวกเรา 

ที่มาตะโกนโหวกเหวกให้กำลังใจอยู่บนอัฒจันทร์กลางแดด ให้ตายเถอะ นาง 

ไม่ได้เพิ่งรู้นิสัยฉันวันนี้เสียหน่อย
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ทันใดนั้นก็มีเสียงเด็กผู้หญิงตะโกนขึ้นว่า “องค์ชายรองทรงแย่งลูกหม่าฉิว 

ได้แล้ว!”

ท่าทางสุภาพเรียบร้อยของเซียวลี่หายไปหมดสิ้น ผู้เล่นในทีมของเขาต่าง 

ช่วยกันสกัดเซี่ยเจาอิงและคนอื่น  ๆ  ในทีมสีแดงไว้เพื่อให้เขามีเวลาเหลือเฟือที่จะ 

เลี้ยงลูกบอลฝ่าแนวรับออกไป และในที่สุดเขาก็ทำประตูได้

เซี่ยเจาอิงยิ้มตลอดเวลา อวี้เจิ้งซวินซึ่งอยู่ข้าง  ๆ  พูดอะไรสักอย่างกับเขา  

เขาพยักหน้าสองสามครั้ง

หลังจากนั้นสถานการณ์เกมก็คับขันมากขึ้น เซียวลี่นำทีมสีเหลืองบุกขึ้นไป 

อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ทำได้สามประตูติดต่อกัน ทำให้คะแนนทิ้งห่างออกไป  

เซี่ยเจาอิงถอยมาเป็นแนวรับอยู่ด้านหลัง อวี้เจิ้งซวินขึ้นไปเป็นกองหน้า ทำประตู 

ตีตื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบสองลูกติดกัน ดูเหมือนว่าเซียวลี่จะ 

ตัดสินใจดวลกับเซี่ยเจาอิงตัวต่อตัว เขาเลี้ยงลูกเข้ามา เผชิญหน้ากับเซี่ยเจาอิง

จ้าวหวงโฮ่วลุกขึ้นยืนดูการแข่งขันด้วยความตื่นเต้นอยู่พักหนึ่งแล้ว ภายใต้ 

แสงแดดที่ไม่นับว่าร้อนจัดของเดือนสี่ แต่เซี่ยเจาอิงกับเซียวลี่ต่างเหงื่อโซมกาย  

เกิดการประจันหน้ากันในสนาม ผู้เล่นคนอื่น ๆ ของทั้งสองทีมต่างรู้สึกได้ถึงบรรยา- 

กาศดังกล่าว พากันควบม้าไปล้อมวง แต่ไม่เข้าแทรกแซง เซี่ยเจาอิงกับเซียวลี่ 

และม้าของพวกเขาต่อกรกันเป็นพัลวัน เมื่อฝ่ายตรงข้ามตีลูกได้ อีกฝ่ายก็รีบใช้ไม้ 

สกัด ม้าของทั้งสองฝ่ายซึ่งเก่งกาจไม่แพ้กันส่งเสียงร้องพลางหายใจหอบ

เซี่ยเจาอิงเริ่มแสดงอาการทนความเจ็บปวดไม่ไหวออกมาบ้างแล้ว ตาม 

การคาดคะเนของฉัน เขาน่าจะอดทนจนถึงขีดสุดตั้งแต่ยี่สิบนาทีที่แล้ว การที่ทน 

มาได้จนถึงตอนนี้นับเป็นการทดสอบจิตใจเขาอย่างแท้จริง

จู่  ๆ  เซียวลี่ก็อ้อมมาโจมตีจากด้านหลัง เซี่ยเจาอิงกันไว้ได้อย่างฉับไว ตัว 

ของเขาซึ่งอยู่บนหลังม้าโคลงเล็กน้อย จากนั้นก็กลับมานั่งตัวตรงได้ในชั่วพริบตา

ใจของฉันหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่ม ชั่วขณะนั้นเองที่ฉันเห็นใบหน้าซีดขาวและ 

แววตาของเขา

ฉันรีบหันไปหาเซี่ยเจาเคอทันที แล้วพูดด้วยเสียงอ่อนแรงว่า “พี่หญิง 

ใหญ่...ข้ารู้สึกเวียนหัวเหลือเกิน...” พอพูดจบฉันก็ทิ้งตัวทรุดลงกับพื้นดังตุ้บ
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“เสี่ยวหฺวา!” เซี่ยเจาเคอตกใจจนร้องเสียงหลง

คนบนอัฒจันทร์ตกใจกันยกใหญ่ ต่างกรูเข้ามาล้อมฉันไว้

“เป็นอย่างไรบ้าง เป็นอย่างไรบ้าง”

“ดูเหมือนจะเป็นลมแดด”

“รีบกดจุดเหรินจง๕ เร็วเข้า”

แม่จ๋า หนูกลัวเจ็บ ฉันรีบส่งเสียงครางเบา  ๆ  เพื่อแสดงให้รู้ว่ายังไม่ได้ 

หมดสติถึงขั้นสิ้นลม เหล่าขันทีและนางกำนัลต่างเข้ามาช่วยหามตัวฉันกันยกใหญ่  

การเป็นลมแดดเพราะแสงแดดในเดือนสี่นับเป็นเรื่องที่น่าอับอายไม่น้อย แต่ตอนนี้ 

ฉันเป็นคุณหนูผู้สูงศักดิ์ สถานะทางสังคมนี้อนุญาตให้ฉันอ่อนแอได้มากกว่า 

คนทั่วไป

“เสี่ยวหฺวา...” ในที่สุดเสียงที่ฉันเฝ้ารอก็ดังขึ้น

ขณะที่ผู้คนกำลังส่งเสียงด้วยความตกใจอยู่นั้น เซี่ยเจาอิงก็ควบม้าเข้ามา  

จากนั้นคว้าตัวฉันไปจากมือของเหล่านางกำนัลอย่างรวดเร็วพลางร้องถามเสียงดัง  

“เสี่ยวหฺวา เจ้าเป็นอะไรไป โรคกำเริบอีกแล้วหรือ พี่มาช่วยแล้ว เจ้ารีบฟื้นขึ้นมา 

สิ!”

ตานี่ออกแรงแต่ละทีไม่เท่ากันเสียเลย ครั้งนี้เขาคว้าตัวฉันมาอย่างแรง 

จนรู้สึกเจ็บ จากเดิมที่ยังมีสติอยู่ก็อาจสลบไปเพราะความเจ็บได้ ฉันได้แต่พูด 

เสียงเบาราวกับจะขาดใจว่า “ข้า...พี่...” จากนั้นก็หลับตาลงเพื่อแสดงให้เห็นว่า 

ฉันสลบไป

เซี่ยเจาอิงคว้าตัวฉันขึ้นหลังม้าพลางพูดว่า “ข้าจะพานางไปหาหมอ”

จ้าวหวงโฮ่วถามด้วยความเป็นห่วงว่า “ไม่เป็นไรใช่หรือไม่ ยังสาวยังแส้  

ไยจึงป่วยเสียเล่า”

เซี่ยฟูเหรินก็ถามขึ้นด้วยความงุนงงเช่นกัน “จริงด้วย ป่วยเป็นอะไรหรือ”

ฉันใช้แรงทั้งหมดที่มีกลั้นหัวเราะเอาไว้ แต่กลับทำให้เซี่ยเจาเคอต้อง 

๕ ชื่อจุดลมปราณที่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างปลายจมูกกับริมฝีปากบน การกดจุดลมปราณนี้ช่วยให้ 

คนที่หมดสติฟื้นขึ้นได้
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ขวัญเสีย นางร้องออกมาด้วยความตกใจว่า “ดูสิ! นางกำลังชัก”

เมื่อสิ้นคำพูดของนาง คนที่มุงดูอยู่ก็รีบถอยและหลีกทางให้ เซี่ยเจาอิง 

อาศัยจังหวะนี้พาฉันฝ่าวงล้อมออกมา

เมื่อออกมาไกลจากผู้คนแล้ว ฉันก็ลืมตาขึ้นพลางถามว่า “บาดแผลของ 

พี่...”

ทันใดนั้นก็มีคนแต่งตัวเหมือนขันทีคนหนึ่งขี่ม้าตามมาด้านหลัง เขาพูด 

เสียงเบาว่า “ท่านหมอซุนกำชับข้าน้อยให้มารับคุณชาย เชิญตามข้าน้อยมา”

เซี่ยเจาอิงตามเขาไปโดยไม่พูดสักคำ  สนามแข่งหม่าฉิวอยู่นอกเขต 

พระราชฐานอยู่แล้ว นี่เขายังนำเราไปยังบ้านพักของชาวบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ไกล 

ออกไปอีก พอไปถึงก็มีผู้ชายหลายคนรุดออกมาจากบ้านหลังนั้น เมื่อพวกเขา 

เห็นเซี่ยเจาอิงก็กล่าวทักทายด้วยความดีใจ “คุณชายมาแล้ว”

เซี่ยเจาอิงพลิกตัวลงจากหลังม้า ขาของเขาอ่อนแรง ทำให้ทรุดลงไปคุกเข่า 

อยู่กับพื้น ฉันรีบประคองเขาไว ้ มือของฉันแตะถูกเลือดอุ่น ๆ ที่เอวของเขาเข้า

ฉันรู้สึกราวกับมีอะไรทิ่มเข้าที่หัวใจอย่างแรง ทันใดนั้นน้ำตาก็ไหลพราก  

ฉันกอดเขาไว้แน่นพลางพูดว่า “พี่รอง! พี่รอง!”

“คณุหนรูองไมต่อ้งกลวั” บณัฑติวยักลางคนผูห้นึง่เอย่ขึน้ “เรือ่งสำคญัทีส่ดุ 

เวลานี้คือรักษาบาดแผลให้คุณชาย”

ฉันเริ่มควบคุมสติได้มากขึ้น คนอื่น ๆ รีบเข้ามาหามเซี่ยเจาอิงเข้าไป ในบ้าน 

เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว พวกเขาวางเซี่ยเจาอิงลงบนเตียง บัณฑิตวัย 

กลางคนผู้นั้นรีบจับชีพจรให้เขา

ฉันพูดขึ้นด้วยความร้อนใจ “แผลที่เอวของเขาฉีกขาด รีบห้ามเลือดให้เขา 

ก่อนสิ!”

ชายชาตรีร่างสูงใหญ่บึกบึนพูดกับฉันว่า “คุณหนูรองโปรดวางใจ พวกเรา 

จะดูแลคุณชายเป็นอย่างดี เชิญคุณหนูออกไปรอที่ห้องข้าง ๆ ก่อนเถิด”

ฉันตอบกลับด้วยความโมโหว่า “ข้าก็รักษาคนได้เหมือนกันนะ!”

“มีท่านหมอซุนอยู่ที่นี่ คุณหนูโปรดวางใจ”

“แต่เขาเป็นพี่ชายข้านะ!”
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คุณลุงแซ่ซุนพูดขึ้นว่า “ถ้าเช่นนั้นรบกวนคุณหนูรองช่วยหน่อยแล้วกัน”

ฉันปาดน้ำตาบนหน้าออก จ้องไปที่ชายคนนั้นแวบหนึ่ง คุณลุงถอดเสื้อของ 

เซี่ยเจาอิงออก พอฉันมองเห็นบาดแผลก็ตาพร่าขึ้นมาทันที

แผลที่เพิ่งจะสมานนั้นฉีกออก สีของเลือดและเนื้อผสมกันจนมองไม่ออก  

แดงฉานไปครึ่งตัว ฉันไม่รู้เลยจริง  ๆ  ว่าแผลฉกรรจ์ขนาดนี้ เขาอดทนมาจนถึง 

ตอนนี้ได้อย่างไร

หมอซุนพูดว่า “พิษมิได้กำเริบ เพียงแค่แผลฉีกขาดเท่านั้น ช่างโชคดีนัก”

โชคดีจริง ๆ ฉันโล่งอก ทิ้งตัวลงบนม้านั่ง

หมอซุนประสบการณ์แก่กล้า เขาจัดการทำแผลให้เซี่ยเจาอิงอย่างคล่อง- 

แคล่ว ทายาสีเขียวไร้กลิ่นชนิดหนึ่งบนแผล จากนั้นบรรจงปิดปากแผล ฉันได้แต่ 

ยืนมองอยู่ข้าง ๆ 

หมอซุนพูดกับฉันว่า “ต้องรบกวนคุณหนูรองเฝ้าคุณชายไว้ คราวนี้หาก 

ไม่พักฟื้นติดต่อกันสิบวัน ก็จะเตร็ดเตร่ไปไหนไม่ได้อีก”

ฉันกำมือแน่นพลางพูดว่า “ต่อให้ต้องมัดเขาไว้กับเตียง ข้าก็จะทำ”

“คะ...คุณหนูไม่ต้องวิตกถึงเพียงนั้น” หมอซุนกล่าว พลางยิ้มเจื่อน เหงื่อ 

ผุดเต็มหน้าผาก 

ฉันนิ่วหน้า พลางพูดว่า “เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ถือว่ารอดมาได้อย่างหวุดหวิด  

แต่ข้าเกรงว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่ปล่อยเขาไปง่าย ๆ เช่นนี้”

“คุณหนูวางใจได้” หมอซุนลูบเครา เอ่ยว่า “เมื่อเกิดเรื่องครั้งนี้แล้ว  

พวกเขาย่อมไม่ลงมือซ้ำในช่วงเวลากระชั้นเช่นนี้”

ฉันรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ก็ถามกลับว่า “ถ้าเช่นนั้นพี่รองของข้าจะ 

พักรักษาตัวอยู่ที่นี่หรือว่ากลับบ้านตระกูลเซี่ย”

“แน่นอนว่าต้องกลับบ้านตระกูลเซี่ย” หมอซุนตอบ “เราเตรียมรถม้าไว้ 

พร้อมแล้ว เมื่อคุณชายรู้สึกตัวแล้ว ก็จะส่งท่านทั้งสองกลับไป”

“ต้องลำบากท่านหมอซุนแล้ว”

“คุณหนูรองเกรงใจเกินไปแล้ว! ข้าน้อยยังมีธุระต้องไปจัดการ ต้องขอตัว 

ก่อน ตอนนี้ยังไม่ประกาศยกเลิกกฎรักษาความสงบเรียบร้อย คุณหนูอย่าไปไหน 
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มาไหนเพียงลำพังเป็นอันขาด”

“เข้าใจแล้ว”

หมอซุนประสานมือคำนับแล้วจากไป

ฉันเพิ่งจะได้กวาดตามองไปรอบบ้านก็ตอนนี้เอง ที่นี่สะอาดสะอ้านเป็น 

ระเบียบ มีเครื่องเรือนกลางเก่ากลางใหม่ ของใช้ในชีวิตประจำวันก็ดูเหมือนจะ 

ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าใครที่เข้ามาในบ้านนี้ย่อมเข้าใจว่านี่เป็นบ้านของคน 

ธรรมดาทั่วไป

คนที่ออกมารับเรามีทั้งหมดห้าคน หมอซุนนำคนไปด้วยสองคน ในบ้านจึง 

เหลือหนุ่มน้อยรูปหล่อคนหนึ่ง และหนุ่มใหญ่ร่างสูงผู้มีใบหน้าเจนโลกอีกคนหนึ่ง

ตอนนีส้ายตาของพวกเขาจบัจอ้งมาทีฉ่นั ฉนัยิม้อยา่งขลาด ๆ พลางพยกัหนา้ 

ให้พวกเขา

ลุงหน้าโหดคนนั้นพยักหน้าตอบแล้วพูดว่า “ข้าน้อยแซ่หลี่ เพิ่งได้พบ 

คุณหนูรองเป็นครั้งแรก นี่คือหร่วนซิง”

สถานะและความเป็นมาของพวกเขาถูกลุงหลี่กล่าวข้ามไปโดยปริยาย  

ดูเหมือนว่าพวกเขาจะระมัดระวังตัวกับฉัน เก็บงำเรื่องราวเอาไว้ถึงเจ็ดส่วน

เซี่ยเจาอิงยังคงสลบไสล หน้าแดงระเรื่อ ฉันคลำที่หน้าผากของเขา รู้สึกว่า 

เขามีไข้เล็กน้อย

“คุณหนูมิต้องกังวล” ดูเหมือนว่าลุงหลี่จะดูออกว่าฉันกังวล เขาจึงปลอบว่า 

“วิชาแพทย์ของท่านหมอซุนสูงส่ง ทั้งคุณชายก็เป็นคนดี สวรรค์ย่อมคุ้มครอง  

เขาจะต้องปลอดภัยแน่นอน”

ฉันรู้สึกละอายแก่ใจมาก  ตัวเองเกิดมาในตระกูลแพทย์แผนจีนแท้  ๆ   

แต่พอถึงยามคับขันกลับทำอะไรไม่ถูก ช่วยอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว

หร่วนซิงรินชาร้อนให้ฉันถ้วยหนึ่งแล้วพูดว่า “วันนี้เสี่ยงมากจริง  ๆ ดีที่ 

คุณหนูมีปฏิภาณไหวพริบ จึงช่วยคุณชายให้พ้นอันตรายออกมาได้”

ฉันอดคิดถึงท่วงท่าเป็นลมอันสวยงามของตัวเองที่สนามแข่งหม่าฉิวไม่ได้  

ไม่รู้ว่าก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้ว จะเป็นเหตุให้ข่าวคุณหนูรองตระกูลเซี่ยเป็นโรคลมชัก 

แพร่สะพัดไปทั่วทุกหัวระแหงหรือเปล่า ชื่อเสียงของฉันเป็นอันป่นปี้ เซี่ยเจาอิง 
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เจ้าคนเลว ที่ฉันก่อเรื่องคราวนี้ก็เพื่อช่วยนาย แต่กลับต้องเสียหายยับเยินเสียเอง

“คิดอะไรอยู่หรือถึงได้เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันเช่นนั้น” เซี่ยเจาอิงถามขึ้นด้วยเสียง 

แผ่วเบา

ฉันพูดด้วยความดีใจว่า “พี่ฟื้นแล้ว! รู้สึกอย่างไรบ้าง”

เซี่ยเจาอิงปรือตา พลางตอบว่า “แค่เลือดออกนิดหน่อยเท่านั้นเอง”

ลุงหลี่เดินเข้ามาใกล้พลางพูดว่า “คุณชาย ท่านฟื้นก็ดีแล้ว”

เซี่ยเจาอิงดีใจมากที่เห็นลุงหลี่ เขาพูดว่า “ขุนพลหลี่ พวกท่านมาถึงกัน 

แล้วหรือ”

โอ ้ ที่แท้เป็นถึงขุนพลเลยหรือ

ลุงหลี่ตอบว่า “เรามาถึงตั้งแต่เช้า ตอนเข้าเมืองมีด่านตรวจเข้ม จึงต้อง 

แยกกันไปคนละทาง แต่ก็ราบรื่นดี”

หมอซุนเพิ่งกลับมาจากข้างนอก พอเขาเห็นเซี่ยเจาอิงฟื้นแล้วก็พูดด้วย 

ความดีใจ “คุณชายปลอดภัยก็ดีแล้ว ข้าน้อยเตรียมรถม้าไว้พร้อมแล้ว สามารถ 

ส่งท่านทั้งสองกลับจวนได้”

หร่วนซิงกับขุนพลหลี่ช่วยกันพยุงเซี่ยเจาอิงออกมา นอกบ้านมีรถม้าที่บุด้วย 

หนังสีน้ำเงินจอดอยู่คันหนึ่ง รถคันนี้ดูไม่สะดุดตา บนรถมีป้ายเขียนว่า  “สำนัก 

พิทักษ์หล้า” ติดอยู่

หมอซุนกำชับฉันว่า “ต้องรบกวนคุณหนูรองให้ช่วยแกล้งป่วย อย่าให้ผู้ใด 

ระแคะระคายได้ จากเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ หากข้าคะเนไม่ผิด คืนนี้จะต้องมีคน 

ในวังมาเยี่ยมท่าน เมื่อถึงเวลานั้น ท่านต้องระวังตัวให้มาก”

ฉันเดารูปการณ์ออกทันที จึงยิ้มและพูดว่า “และคนที่มาจะต้องเป็นคนของ 

องค์ชายรอง”

แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าฉันเก่งกล้าสามารถ ฉลาด 

ล้ำลึก เป็นหนึ่งในหล้า ฯลฯ วันนั้นหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จ ฉันก็ได้ยินเสียง 

บ่าวรับใช้แจ้งว่า องค์ชายรองมาเยี่ยมฉันถึงบ้านด้วยตัวเอง

ฉันเตรียมตัวด้วยการกินยาที่มีธาตุร้อนเข้าไป หน้าของฉันเริ่มแดงและร้อน 

เสียงแหบแห้ง จากนั้นก็เอาผ้าชุบน้ำวางไว้บนหน้าผาก นอนครางเหมือนว่าทรมาน 
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อยู่บนเตียง

อวิ๋นเซียงชมเปาะ “เหมือนจริง ๆ เจ้าค่ะ!”

ด้านนอกมีเสียงฝีเท้าดังขึ้น จากนั้นราชครูเซี่ยก็พูดว่า “องค์ชาย ถึงแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ”

ชายหญิงแตกต่างกัน เซียวลี่ไม่สะดวกที่จะเข้ามา จึงถามผ่านประตูที่กั้น 

อยู่ว่า “คุณหนูรองอาการดีขึ้นบ้างหรือไม่”

ฉันตอบไปว่า “ดีขึ้นมากแล้ว ดีขึ้นมากแล้วเพคะ”

“ข้าพาหมอหลวงมาตรวจดูอาการให้เจ้าด้วย หวังว่าเจ้าจะหายดีในเร็ววัน”

ฉันตอบว่า “ขอบพระทัยองค์ชายที่ทรงเป็นห่วง”

“หากเจ้าหายดีแล้ว ก็เข้าวังไปพูดคุยกับหวงโฮ่ว ให้พระองค์คลายเหงา 

บ่อย ๆ ได้”

“ได้เพคะ ได้เพคะ”

เดิมทีฉันกะจะเรียกพี่เขยเพื่อประจบสักคำ แต่เมื่อมีคนอื่นอยู่เยอะแยะ  

จึงกระดากที่จะเรียกแบบนั้น

จุดประสงค์ที่แท้จริงที่ตาเซียวลี่มาที่นี่ก็เพื่อมาหาเซี่ยเจาเคอพี่สาวของฉัน  

เขามาเยี่ยมฉันแค่ครู่เดียวก็หาข้ออ้างจากไป ได้ยินว่าท่านพ่อจัดงานเลี้ยงรับรองเขา 

และเรียกเซี่ยเจาเคอให้มาบรรเลงพิณอยู่ข้าง ๆ 

หมอหลวงตรวจอาการฉันอยู่นาน สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าฉันโลหิตจางและ 

เป็นลมแดด เซี่ยฟูเหรินมาเยี่ยมฉันหลายครั้ง ทั้งยังสั่งคนครัวให้ตุ๋นน้ำแกงบำรุง 

ที่ให้พลังงานและโปรตีนสูงให้ฉันหลายหม้อ แต่ฉันแอบเอาไปให้เซี่ยเจาอิงกินหมด

หลายวันให้หลังสถานการณ์ก็สงบเป็นปกติ

หลังจากฝนตกลงมาหลายครั้ง ดอกไม้ก็ร่วงหล่นเกลื่อนพื้น ฉันแหงนหน้า 

ทำมุมสี่สิบห้าองศา มองดูท้องฟ้าด้วยความเบื่อหน่ายทุกวัน นกนางแอ่นสองตัว 

มาสร้างรังรักของมันบนเรือนฉัน คู่นกผัวเมียกลับมาอี๋อ๋อพลอดรักกันที่รังทุกวัน  

ฉันสอนอวิ๋นเซียงร้องเพลง “เจ้านกนางแอ่นน้อย สวมชุดมีลวดลาย บินมาที่นี่ 

ทุกฤดูใบไม้ผลิ”

ที่จริงฤดูใบไม้ผลิผ่านพ้นไปแล้วครึ่งทาง ฉันรู้สึกใจหาย นี่ฉันมาอยู่ใน 
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โลกมิตินี้ครึ่งปีแล้วหรือ ครึ่งปี หกเดือน หนึ่งร้อยแปดสิบกว่าวัน แล้วนี่ฉันไม่ได้ 

คิดถึงอดีตของตัวเองมานานเท่าไหร่แล้วนะ

จู ่ๆ ฉันก็รู้สึกสับสน

ทุกครั้งที่เห็นเซี่ยฟูเหริน ฉันมักจะคิดถึงพ่อแม่ ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกท่าน 

จะสบายดีหรือเปล่า แล้วสภาพร่างของฉันจะเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าหากว่าตายไป  

ไม่รู้ว่าพ่อแม่จะเสียใจขนาดไหน

จะว่าไป เซียนที่พาฉันมาที่นี่ก็ไม่มาปรากฏตัวนานมากแล้ว หรือว่าเขาลืม 

ฉันไปแล้ว ฉันเซี่ยหฺวายหมินใช้ชีวิตอย่างปกติสุขมาตั้งยี่สิบกว่าปี แล้วจู่  ๆ  ก็จับ 

ฉันมาอยู่ที่นี่ เปลี่ยนโลกทัศน์และมโนทัศน์ของฉันแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ  

ทำเอาชีวิตฉันยุ่งเหยิงไปหมด ทำไมเทวดาบนฟ้าจึงวางมือ ไม่เข้ามาจัดการ ปล่อย 

ให้ฉันเกิดขึ้นและสูญสลายไปเอง

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดอกท้อนอกหน้าต่างบานสะพรั่งที่สุด ดอกสีชมพู 

ผลิบานเต็มกิ่งก้านราวกับปุยเมฆ ลมเย็นพัดโชยเอื่อย กิ่งก้านพลิ้วไหว พัดพา 

กลีบดอกไม้ร่วงหล่นลงมา
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การปฏิวัติที่ต้องเกิดขึ้น
“ทุกครั้งเมื่อเกิดปฏิวัติย่อมขาดเหตุการณ์ขโมยตราคำสั่งไม่ได้”

หลังจากที่บาดแผล  ของเซี่ยเจาอิงดีขึ้นเล็กน้อย เขาก็แวบไป 

แวบมาตามเคย มีหลายเช้าที่ฉันพบว่าของว่างบนโต๊ะลดน้อยลง ถึงได้รู้ว่าตานี่ 

แวะเข้ามากลางดึก

ครัน้แลว้ฉนัจงึเขยีนตวัอกัษรตวัใหญว่างไวบ้นโตะ๊วา่ “หนูยักษ”์ ผลปรากฏ 

ว่าวันรุ่งขึ้นมีข้อความปรากฏเพิ่มขึ้นใต้ตัวอักษรที่ฉันเขียนว่า “เราต่างก็ครือกัน”  

ฉันโมโหเสียจนไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี

อยู่มาวันหนึ่ง อวิ๋นเซียงบอกฉันว่า “ตอนนี้ฟูเหรินไม่ให้คุณหนูใหญ่ออก 

จากเรือนแล้ว และดูเหมือนว่าอาจารย์ซ่งจะไปเป็นอาลักษณ์ที่จวนท่านอิงหวัง  

กำลังจะย้ายออกไปแล้ว”

ฉันตกใจมากจึงถามว่า “ไยจึงกะทันหันเช่นนี้”

อวิ๋นเซียงตอบว่า “ไม่กะทันหันหรอกเจ้าค่ะ คุณหนูก็ดูท่าทีที่คุณหนูใหญ่ 

แสดงออกต่ออาจารย์ซ่งสิเจ้าคะ นี่ฟูเหรินเพิ่งจะมารู้เรื่องนี้ ก็ถือว่าปิดมาได้นาน 

มากแล้ว ได้ยินว่าเป่าผิงถูกตำหนิยกใหญ่ และถูกลดขั้นไม่ได้เป็นบ่าวรับใช้ 

ในเรือนด้วย”

ฉันพูดว่า “พี่หญิงใหญ่ก็เตรียมตัวจะไม่เข้าวังอยู่แล้วมิใช่หรือ ส่วนอาจารย์ 

ซ่งก็ไม่เลวเลยทีเดียว ทั้งคู่ต่างก็สวยหล่อและมีความสามารถ เป็นคนที่ฟ้าส่งมา 

คู่กัน ข้าว่าทั้งสองช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกัน งดงามทั้งคู่ ทั้งยังฉลาดหลักแหลม  

ภายหน้ามีลูกย่อมต้องทั้งฉลาดทั้งงดงาม ถึงตอนนั้นลูกบ้านอื่นย่อมเทียบไม่ติด”
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“คุณหนูเจ้าคะ” อวิ๋นเซียงมองฉันอย่างดูแคลน พลางพูดว่า “คุณหนูมิได้ 

เกี่ยวอะไรด้วยก็พูดได้สิเจ้าคะ”

ก็ใช่ พูดน่ะมันง่าย

บ่ายวันนั้นฉันแอบไปหาซ่งจื่อจิ้ง แล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าที่สำนักวิชา 

เปลี่ยนอาจารย์คนใหม่แล้ว เป็นตาแก่หนวดสีดอกเลา พูดจาเชื่องช้า

แล้วซ่งจื่อจิ้งล่ะ

ดีที่ซ่งซานยังอยู่ เขาบอกฉันว่า “นายท่านไปทำงานที่จวนท่านอิงหวังแล้ว 

ขอรับ ท่านจะมาย้ายข้าวของไปภายในสองสามวันนี้”

ฉันถามว่า “นายท่านของเจ้าได้บอกอะไรบ้างหรือไม่”

“นายท่านบอกว่า เป็นเช่นนี้ก็ดีแล้ว ที่จริงใต้เท้าเซี่ยว่าจะรอให้นายท่าน 

มีการงานที่มั่นคงสักหน่อย แล้วก็จะยกคุณหนูใหญ่ให้ แต่นายท่านตอบปฏิเสธ  

บอกว่าตัวเองเคยชินกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระเสียแล้ว ไม่เหมาะที่จะมีครอบครัว  

ทั้งยังบอกว่าคุณหนูใหญ่คู่ควรกับชายที่ดีพร้อมกว่านี้ ส่วนตัวเองนั้นมิอาจเอื้อม  

ตอนนั้นคุณหนูใหญ่ก็อยู่หลังม่านนั้นเอง เมื่อนางได้ยินเข้าก็วิ่งร้องไห้ออกไป”

ฉันส่ายหน้า เซี่ยเจาเคอช่างน่าสงสาร แต่ประสบการณ์รักแรกของฉัน 

ก็ไม่ได้ดีกว่านางไปเท่าใดนัก ซ่งจื่อจิ้งเป็นพวกโสดนิยม อย่างน้อยก็ไม่มีผู้หญิง 

หน้าไหนได้เขาไปครอง ไม่ใช่หรือ

เจ้าชายน้อยก็เคยบอกว่า ‘เวลาจะช่วยเยียวยาความเจ็บปวด และเหลือไว้ 

เพียงความสุขเท่านั้น’

ฉันหวังว่านางจะเข้าใจสัจธรรมข้อนี้

กลางดึกคืนนั้น ฉันดับตะเกียงรอเซี่ยเจาอิง เขาปีนกำแพงเข้ามาในบ้าน 

เหมือนทุกครั้ง ลมพัดหวิว แสงจันทร์ซีดจาง แล้วเราก็พบกันที่เก่าเวลาเดิม

เซี่ยเจาอิงพูดขึ้นด้วยความตกใจว่า “เด็กน้อย ดึกป่านนี้แล้วยังไม่นอนอีก”

ฉันจุดตะเกียง ยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดว่า “ราตรีเงียบสงัด ทิวทัศน์งดงาม 

เช่นนี้ หากใช้เวลาไปกับการหลับใหลย่อมน่าเสียดายนัก”

เซี่ยเจาอิงทิ้งตัวนั่งลงพลางพูดว่า “ไม่นอนก็ดีแล้ว มา รินน้ำชา”

ฉนักระแอมสองสามครัง้แลว้พดูวา่ “เราสองคนควรคยุกนัอยา่งตรงไปตรงมา 
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เสียหน่อย”

เซี่ยเจาอิงรินน้ำชาให้ตัวเองพลางพูดว่า “ก็ดี ได้เวลาต้องคุยกันแล้ว”

ฉันเริ่มเข้าเรื่องทันที “พี่อยากพบหวงตี้มาตลอดใช่หรือไม่”

เซี่ยเจาอิงถือถ้วยชาในมือ ยิ้มหล่อบาดใจให้ฉันภายใต้แสงเทียน

ฉันถามอีก “พี่ไม่เคยได้พบพระองค์เลยใช่หรือไม่”

“พระองค์ประทับในเขตพระราชฐานชั้นใน หวงโฮ่วกับคนตระกูลจ้าวป้องกัน 

อย่างแน่นหนา”

“หวงตี้ ผู้นำสูงสุดของแผ่นดินทรงถูกกักบริเวณ แต่เหล่าขุนนางทรยศ 

ยังยอมให้คนอย่างพวกพี่เข้านอกออกในได้หน้าตาเฉย ข้าต้องขอบอกว่า ตงฉี 

ช่างมีความเป็นประชาธิปไตยเสียจริง”

เซี่ยเจาอิงหรี่ตามองฉันพลางพูดว่า “ตระกูลจ้าวยังไม่กล้าลงมือขั้นสุดท้าย  

นั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่มีกำลังทหาร”

“กำลังทหารอยู่ในมือผู้ใด”

“อยู่ในมือเยียนหวัง”

“เยียนหวังเป็นใครกันแน่”

“พระอนุชาหกของฝ่าบาท”

“พระเชษฐาถูกกักบริเวณ แต่กลับไม่ทรงแสดงท่าทีอะไรเลยหรือ”

“เป็นเพราะเยียนหวังทรงมีอำนาจควบคุมเฉพาะกำลังทหารฝ่ายเหนือ แต่ 

ทหารฝ่ายตะวันออกภายใต้ตราพยัคฆ์มิได้อยู่ใต้อาณัติของพระองค์ หากลงมือ 

ก่อการใดย่อมเคลื่อนย้ายกำลังพลไม่สะดวก หรืออาจถึงขั้นว่า หากสถานการณ์ 

พลิกผันก็จะกลายเป็นอุปสรรคเสียมากกว่า”

“ตราพยัคฆ์ที่ว่านั่นอยู่ที่ใด”

เซี่ยเจาอิงจิบชาอึกหนึ่งตอบว่า “อยู่ที่ฝ่าบาท”

ฉันถามด้วยความตกใจ “ถ้าเช่นนั้นตระกูลจ้าวก็เป็นผู้ควบคุมกำลังทหาร 

ฝ่ายตะวันออกแล้วสิ”

“ไม่” เขาตอบ “สาเหตุที่ตระกูลจ้าวระแวดระวังและไม่เคลื่อนกำลังพล 

มาตลอด ก็เพราะพวกเขายังไม่ได้ตราพยัคฆ์มาครอง”
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ฉันปะตดิปะตอ่เรือ่งราวอยู่ครูห่นึ่ง จากนั้นจงึเอ่ยชม “หวงตีท้รงไม่ธรรมดา 

จริง ๆ”

เซี่ยเจาอิงพยักหน้าสองสามครั้งแล้วพูดว่า “พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ  

ติดอยู่ก็แต่เพียงพระพลานามัยไม่สมบูรณ์ ทว่าอิทธิพลของตระกูลจ้าวก็ใช่ว่า 

จะสร้างขึ้นได้ภายในวันเดียวเสียเมื่อไร พระองค์น่าจะทรงเตรียมการไว้นานแล้ว  

เมื่อสถานการณ์คับขันจึงจะสามารถควบคุมพวกเขาได้”

ฉันยิ้มพลางพูดว่า “หากข้าเป็นใต้เท้าจ้าวจะคิดหาวิธีบีบให้เยียนหวังลงมือ 

ก่อการ ไม่ว่าเยียนหวังจะเป็นกลุ่มอิสระหรือกลุ่มต่อต้านขุนนางทรยศ ถึงอย่างไร 

ก็ต้องใช้กำลังทหารฝ่ายตะวันออก จากนั้นระหว่างเคลื่อนพลก็ใช้แผนยุแยงให้แตก 

กันเอง ให้ทหารสองฝ่ายสู้รบกันเอง”

เซ่ียเจาอิงดูท่าทางชอบใจ เขาหยิกแก้มฉันพลางพูดว่า “เด็กดี ฉลาดจริง ๆ”

ฉันเตะเขาเบา ๆ ทีหนึ่งแล้วพูดว่า “ถ้าเช่นนั้น ที่พี่อยากจะพบหวงตี้ ก็เพื่อ 

ตราพยัคฆ์นั่นใช่หรือไม่”

เซี่ยเจาอิงพยักหน้า

“พยายามมาสี่เดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้พบ?”

เซี่ยเจาอิงตอบอย่างเสียไม่ได้ “พี่พยายามเต็มที่แล้วจริง ๆ”

ทันใดนั้นฉันก็คิดแผนขึ้นมาได้ “ในเมื่อพี่เข้าไปหาพระองค์ในวังแต่ไม่ได้ 

พบ ถ้าเช่นนั้นพี่ก็ให้พระองค์เสด็จออกมาพบข้างนอกได้นี่นา”

เซี่ยเจาอิงตำหนิฉันด้วยสีหน้าว่า ‘เจ้าปัญญาอ่อนไปแล้วหรือ’ ซึ่งฉันก็ 

เหน็ดว้ย หลายเดอืนมานีเ้ขาคงทำแทบทกุวถิทีางแลว้ ยกเวน้ขดุอโุมงคก์บัประดษิฐ์ 

เครื่องบิน แล้ววิธีพื้น ๆ ที่ฉันเสนอ ทำไมเขาจะคิดไม่ถึง

“พระองค์เสด็จออกมามิได้หรือ”

“เหตุผลสำคัญที่สุดก็คือ พระพลานามัยของพระองค์ไม่สมบูรณ์ เจ้ายังจำ 

เฝ่ยหฺวาได้หรือไม่ มีข่าวที่เชื่อถือได้จากนางว่า เวลาที่พระองค์ทรงพระดำเนินต้อง 

มคีนคอยประคอง สภาพพระวรกายเชน่นี้ ประกอบกบัการขดัขวางของจา้วหวงโฮว่  

พระองค์จะเสด็จไหนมาไหนได้ดังพระทัยหรือ”

ฉันพยักหน้าแล้วพูดว่า “ดังนั้นผู้ใหญ่ถึงได้ว่า หากแต่งงานต้องคิดหน้า 
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คิดหลังให้ดี...”

เซี่ยเจาอิงดันถ้วยชาด้วยความอึดอัดใจพลางพูดว่า “เวลาพี่มีจำกัด...”

เขาลุกขึ้นยืน เดินกลับไปกลับมาในห้องพลางพูดว่า “พวกสกุลจ้าวคิดจะ 

ลงมือนานแล้ว พี่เกรงว่าฝ่าบาทจะทรงต้านไม่ไหว เมื่อใดที่พวกสกุลจ้าวกุมกำลัง 

ทหารฝ่ายตะวันออกได้ แผ่นดินย่อมผลัดมือผู้ปกครองเป็นธรรมดา แต่ที่น่ากลัว 

คือมหันตภัยครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้น”

ฉันบ่นพึมพำ  “มีครั้งไหนบ้างที่แผ่นดินเปลี่ยนผู้ปกครองแล้วไม่เกิด 

มหันตภัย การเมืองก็คือสงครามที่ไร้การหลั่งเลือด ส่วนสงครามก็คือการเมือง 

ที่ต้องหลั่งเลือด!”

เซี่ยเจาอิงหันขวับมา “พูดได้ดี!”

ฉันหัวเราะเจ้าเล่ห์ “คุณปู่ประธานเหมาพูดไว้ดีจริง ๆ”

“ว่าอะไรนะ”

ทันใดนั้นฉันก็คิดขึ้นได้ “ถ้าเช่นนั้นให้ข้าลองดูสักตั้งไหม”

เซี่ยเจาอิงถามซ้ำ “ว่าอะไรนะ”

ฉันลุกพรวดขึ้นพูดว่า “อย่างไรเสียข้าก็ต้องเข้าวังไปขอบพระทัยหวงโฮ่ว 

ที่ทรงมีพระกรุณา ข้าลองไปคุยกับพระนางดูได้”

“ขอให้หวงโฮ่วประทานอนุญาตให้พี่เข้าเฝ้าหวงตี้อย่างนั้นหรือ”

“ขอให้หวงโฮ่วเสด็จออกนอกวัง”

“เจ้าคิดง่ายเกินไปแล้ว ก่อนหน้านี้เฝ่ยหฺวาเคยลองโน้มน้าวจ้าวหวงโฮ่วให้ 

เสด็จออกนอกวังหลายคราแล้ว แต่ไม่ได้ผลแม้แต่น้อย เพราะจ้าวหวงโฮ่วทรง 

ขี้ระแวงนัก”

“วัยทอง” ฉันพยักหน้า “แต่ข้าว่าพี่คิดซับซ้อนเกินไป พี่ลองคิดดู ตอนนี้ 

เรื่องใดที่ฝ่ายนั้นต้องจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุด”

เมื่อชี้จุดให้ เซี่ยเจาอิงก็รู้ทันที “จับตัวข้าให้ได้”

ฉันพยักหน้าแล้วพูดว่า “มีความเป็นไปได้มากที่หวงโฮ่วจะทรงเสี่ยงใช้ 

แผนซ้อนแผนเพื่อจับตัวพี่ให้ได้ ก่อนหน้านี้ที่พี่เฝ่ยหฺวาโน้มน้าวให้พระนางเสด็จ 

ออกจากวังยังไม่มีปัจจัยนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นครั้งนี้พระนางอาจทรงยินยอม 
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โดยที่ข้าไม่ต้องทูลให้เปลืองน้ำลายมากมาย”

เซี่ยเจาอิงยิ้มตาหยีพลางพูดว่า “จ้าวหวงโฮ่วเสด็จออกจากวัง ย่อมต้อง 

จัดกำลังคนจำนวนมากคอยเฝ้าฝ่าบาทมิให้คนนอกเข้าใกล้ หรือไม่พระนางก็อาจ 

จัดฉากลวงเพื่อล่อให้ข้าไปติดกับ แล้วก็อาศัยโอกาสนี้จับตัวข้า”

ฉันยิ้มพูดว่า “พระนางอาจทรงทำได้แม้กระทั่งพาฝ่าบาทเสด็จออกจากวัง 

ไปด้วย”

เซี่ยเจาอิงครุ่นคิด “เราต้องลองเสี่ยงดูสักครั้ง”

“เสี่ยงน่ะต้องเสี่ยงแน่ แต่ก่อนอื่นต้องโน้มน้าวให้หวงโฮ่วทรงยอมเสด็จ 

ออกจากวังเสียก่อน”

เซีย่เจาองิยนืเอามอืไพลห่ลงั นิว่หนา้ครุน่คดิอยูค่รูห่นึง่แลว้จงึพดูวา่ “ถกูตอ้ง  

เวลาไม่รอท่า ต้องลองดูสักตั้งแล้วละ”

ฉันเอ่ยชมเขา “พี่รอง จู ่ๆ ข้าก็รู้สึกว่าพี่ช่างยิ่งใหญ่!”

เซี่ยเจาอิงตอบอย่างได้ใจ “เช่นนั้นหรือ”

“ก็ใช่น่ะสิ” ฉันเสริม “ถ้าหากบนริมฝีปากพี่ไม่มีเมล็ดงาติดอยู่ก็จะดีกว่านี้ 

อีก”

วันรุ่งขึ้น ฉันบรรจงแต่งองค์ทรงเครื่อง แล้วติดตามเซี่ยฟูเหรินเข้าวังเพื่อไป 

เข้าเฝ้าแม่มดจ้าวหวงโฮ่ว

จ้าวหวงโฮ่วให้ขุนนางผู้ใหญ่และพระญาติที่เป็นหญิงรวมทั้งตัวฉันไปเข้าเฝ้า 

ที่ศาลาริมน้ำอันโอ่อ่างดงามชื่อว่า  “หอเตี้ยวอวี๋” นางให้ทุกคนเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด 

สนิทสนม วันนี้ป้าจ้าวสวมชุดกระโปรงพื้นแดงลายดอกไม้สีทอง ชายกระโปรงสีฟ้า 

เข็มขัดสีม่วง สวมมงกุฎหงส์รำแพนหางบนศีรษะ ไข่มุกและหยกที่ประดับบน 

ศีรษะมากมายระยิบระยับราวกับดวงดาวบนท้องฟ้า

ข้างกายนางมีบรรดาพระสนมยศเฟยนั่งอยู่สี่ห้าคน คนที่เรียบร้อยสง่างาม 

คือหลี่เสียนเฟย คนที่สวมมงกุฎคือหลิวไท่เฟย๑ คนที่แต่งตัวมีรสนิยมและบำรุง 

๑ เรียกตำแหน่งพระสนมของอดีตหวงตี้ที่ได้ประสูติพระโอรส
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รักษาความงามเป็นอย่างดีคือหวังไท่เฟย เด็กสาวที่ออกเรือนแล้วในชุดสีฟ้าคนนั้น 

คือหฺวายโหรวจวิ้นจู่๒ ส่วนคนสุดท้ายคือแม่นางฉินเฝ่ยหฺวา นางกำนัลชั้นสูง 

ข้างกายหวงโฮ่ว

บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างสบาย ๆ ฉันจึงมีโอกาสคุยกับฉินเฝ่ยหฺวา

นางยิ้มอบอุ่นถามว่า “พักนี้พี่รองของเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง”

เมื่อฉันได้ยินนางถามดังนี้ก็รู้ว่า นางไม่รู้เรื่องที่คุณชายรองเซี่ยได้รับบาดเจ็บ 

ตอนนี้เรื่องก็ผ่านไปแล้ว และฉันก็ไม่อยากให้นางเป็นห่วง จึงไม่เอ่ยถึงเรื่องนั้น  

บอกเพียงว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี

นางถามต่อว่า “เขาบอกหรือไม่ว่าจะไปเมื่อใด”

“พี่รองบอกเพียงว่าเวลาเขามีจำกัด”

รอยยิ้มของฉินเฝ่ยหฺวามีความกังวลเจืออยู่ “พอมาก็ได้เจอเพียงไม่กี่ครั้ง  

ไม่นานก็จะไปอีกแล้ว ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อใด”

ฉันกุมมือนางไว้ แต่กลับไม่รู้ว่าจะปลอบอย่างไรดี

จู่  ๆ  จ้าวหวงโฮ่วก็ถามเสียงดังว่า “พี่น้องคู่นี้คุยอะไรกันอยู่หรือ ถึงได้ 

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขนัก”

ฉันกับฉินเฝ่ยหฺวาตกใจ นางกำลังเศร้า คิดไม่ทันว่าจะตอบอย่างไร ฉันจึง 

รีบตอบว่า “ทูลเหนียงเหนียง๓ หม่อมฉันชมพี่เฝ่ยหฺวาว่านางดูแลรักษามือได้ดีมาก 

เพคะ”

จ้าวหวงโฮ่วยิ้ม เอ่ยกับเซี่ยฟูเหรินว่า “บุตรีคนเล็กของเจ้าผู้นี้มีไหวพริบ  

เฉลียวฉลาด”

เซี่ยฟูเหรินกล่าวตอบอย่างถ่อมตน “น่าอายแท้  ๆ นางเพียงพูดจาคล่อง- 

แคล่วฉาดฉานนิด ๆ หน่อย ๆ เท่านั้นเพคะ”

ฉันแสร้งพูดโดยทำเป็นไม่พอใจว่า “ท่านแม่ ข้าไม่ได้แค่พูดจาฉาดฉานนะ  

ข้ามีความสามารถจริง ๆ นะเจ้าคะ”

๒ “จวิ้นจู่” พระยศของพระญาติฝ่ายหญิง
๓ เรียกเจ้านายหญิงที่มีตำแหน่งหวงโฮ่วลงไปจนถึงสนมยศผิน
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จ้าวหวงโฮ่วถามขึ้นด้วยความอยากรู้ “ความสามารถอันใดหรือ”

ฉันตอบอย่างได้ใจ “เรื่องการเสริมความงามเพคะ”

“เสริมความงาม?” จ้าวหวงโฮ่วตกตะลึง

ฉันยืนขึ้น เดินไปยังที่นั่งของนางแล้วพูดว่า “ทูลเหนียงเหนียง ปกติแล้ว 

หม่อมฉันอยู่บ้านว่าง  ๆ  จึงทุ่มเทเวลาศึกษาเรื่องการเสริมความงามผสมผสานกับ 

หลกัการแพทย ์ จนไดค้ดิคน้วธิบีำรงุรกัษาความงามตำรบัตระกลูเซีย่ขึน้มา พระองค ์

สนพระทัยหรือไม่เพคะ”

วัยและสังขารของจ้าวหวงโฮ่วกำลังร่วงโรยลงอย่างรวดเร็วราวกับโคลน 

สองฝั่งแม่น้ำหวงเหอที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะ เรื่องที่ฉันยกมาพูดจึงตรงใจนางพอดี

ฉันเดินไปยืนกลางศาลา จากนั้นก็เริ่มการบรรยาย “เรามาเริ่มจากการ 

บำรุงความงามในช่วงฤดูร้อนกันก่อน ฤดูร้อนในเมืองหลวงอากาศแห้งและร้อนจัด 

เชื่อว่าท่านสุภาพสตรีทั้งหลายคงรู้สึกว่าผิวหน้ามักจะมันเยิ้มตลอดเวลา อันที่จริง 

แล้ว ภาวะเช่นนี้เกิดจากผิวหน้าขาดน้ำ ท่านสุภาพสตรีทั้งหลาย ใบหน้าของคนเรา 

ก็เหมือนกับดอกไม้ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยง เมื่อขาดน้ำ พื้นดินย่อมแตกระแหง  

ผลไม้ย่อมเหี่ยวเฉา หากใบหน้าของเราต้องเผชิญกับสภาพอากาศแห้งและขาดน้ำ  

ผิวหน้าไม่เพียงขับน้ำมันออกมาในปริมาณมาก แต่ยังเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ 

เกิดริ้วรอยและจุดด่างดำมากมาย วัยสาวต่างจากวัยสูงอายุอย่างไร ใช่แล้ว!  

ต่างกันที่ริ้วรอย! ฉะนั้น การบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยน้ำจึงเป็นหัวใจสำคัญในการ 

บำรุงความงามของสตรี”

ฉันโม้ไปตามเรื่อง แต่บรรดาป้า ๆ ฟังจนอึ้งไปตาม ๆ กัน

“เช่นนั้น ปัญหาสำคัญก็คือ เราจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยน้ำได้ด้วยวิธีใด”  

ฉันจิบชาอึกหนึ่งให้ชุ่มคอ จากนั้นพูดต่อว่า “ประการแรก ต้องดื่มน้ำมาก  ๆ   

วิทยา...เอ่อ...หม่อมฉันศึกษามาแล้วว่า ผู้หญิงควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละเจ็ดแก้ว 

จึงจะเห็นผลลัพธ์ของการบำรุงด้วยน้ำจากภายใน ผู้หญิงก็เปรียบเหมือนดอกไม้  

ต้องรดน้ำและดูแลเอาใจใส่ทุกวัน ส่วนการบำรุงจากภายนอกนั้น ที่จริงทุกท่าน 

ตา่งกร็ูว้ธิกีนัดอียูแ่ลว้ กค็อืการทาเครือ่งบำรงุผวิหนา้ แตว่ธิบีำรงุผวิหนา้ทีห่มอ่มฉนั 

จะแนะนำต่อไปนี ้ ต่างจากวิธีการที่ทุกท่านทำอยู่เป็นประจำเล็กน้อย”
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จ้าวหวงโฮ่วรีบถามขึ้นทันที “ต่างกันอย่างไร”

ฉันยิ้ม จากนั้นจึงอธิบายให้นางฟังว่า “จากที่หม่อมฉันทราบมา เครื่อง 

บำรุงผิวหน้าที่สตรีตงฉีนิยมใช้เป็นประจำทุกวันก็คือ ผงไข่มุก โสม และสมุนไพร 

ล้ำค่าอื่น ๆ ทว่ามิใช่ของล้ำค่าเท่านั้นที่เป็นของด ี ทุกท่านต่างมองข้ามความต้องการ 

ด้านอื่นของผิวพรรณ และยังมองข้ามประโยชน์ของพืชผักทั่วไปด้วย อันดับแรก  

เรามาเริ่มจากการล้างหน้าและการขจัดคราบไคล วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้ไข่ขาวผสม 

เกลือ...”

หนึ่งชั่วยามต่อมา ฉันจบการบรรยายด้วยการบอกว่า “เกิดเป็นสตรี ต้อง 

รู้จักถนอมบำรุงตัวเองให้มาก” ฉันนั่งลงบนเก้าอี้ จิบชาสมุนไพรอึกใหญ่หลายอึก 

ติดต่อกัน นางกำนัลรับใช้อายุน้อยคนหนึ่งพัดให้ฉัน ส่วนอีกคนส่งผ้าเปียกให้ฉัน 

ซับเหงื่อ

จ้าวหวงโฮ่วกับเหล่าสตรีทั้งหลายพูดคุยเรื่องความงามกันอย่างออกรส  

บนโต๊ะที่อยู่ด้านข้างมีอาหารวางอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแตงกวา มะเขือเทศ (ที่นี่ 

เรียกว่าผลแดง) ถั่วเขียว ว่านหางจระเข้ (ที่นี่เรียกว่าเคราเซียน) แครอต นม  

น้ำผึ้ง ไข่ไก่...

ฉันรู้สึกหิว จึงแอบหยิบแตงกวามาแทะลูกหนึ่ง

ต้องขอบคุณบรรดาเพื่อนสาวรูมเมทสมัยเรียน ถ้าไม่ได้ฟังพวกเธอคุยกัน 

เรื่องการบำรุงความงามด้วยวิถีธรรมชาติกรอกหูอยู่สามปี วันนี้ฉันคงไม่มีทางโม้ได้ 

เป็นวรรคเป็นเวรสองชั่วโมงติดกัน ที่จริงฉันก็เคยคิดว่า ถ้ากลับไปยังโลกเก่าไม่ได ้

ก็จะสร้างแบรนด์เครื่องสำอางสักแบรนด์ที่นี่ อาศัยมันสมอง ความสามารถ และ 

หัวการค้าของฉัน (ถ้าหากว่ามีละก็นะ) ไม่เกินห้าปีฉันจะต้องกลายเป็นเศรษฐินี 

อันดับหนึ่งแห่งตงฉีแน่นอน

ขณะที่กำลังฟุ้งซ่านไปไกล จู่ ๆ ก็ได้ยินเสียงหวังไท่เฟยถามขึ้นว่า “เรารู้วิธี 

บำรุงผิวหน้าแล้ว แล้วผิวพรรณส่วนอื่นเล่า จะบำรุงเช่นไร”

ฉันตบมือ พลางพูดว่า “เป็นคำถามที่ดีเพคะ การบำรุงร่างกายก็ทำได้ 

หลายวิธีเช่นกัน ประการแรก ต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกิน ควรเสวยผักผลไม้ 

ให้มาก ส่วนเนื้อควรเลือกเสวยเนื้อไก่และปลา ประการที่สอง สุขภาพขึ้นอยู่กับ 
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การออกกำลังกาย ท่านทั้งหลายประทับอยู่แต่ในวังทั้งวัน ร่างกายจึงขาดการ 

ออกกำลังกาย ทำให้เจ็บไข้ได้ง่าย และเมื่อประชวร รูปโฉมที่เพียรพยายามบำรุง 

รักษามาอย่างยากลำบากก็จะทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการออกกำลังกาย 

จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ควรทรงหมั่นเดินเล่น เล่นตีลูกหนัง หรือกิจกรรมอื่น ๆ...”

“ยังมีอีกหรือไม่” จ้าวหวงโฮ่วทนฟังคำพูดเยิ่นเย้อของฉันไม่ได้

ฉันยิ้มแล้วรีบพูดต่อ “ยังมีประการที่สาม ก็คือการบำรุงรักษาผิวพรรณ  

วิธีที่ใช้กันอยู่ในวังตอนนี้คือการชโลมผิวด้วยน้ำนม ซึ่งเป็นวิธีที่ดีมาก แต่น้ำนม 

มิได้มีสรรพคุณบำรุงครอบคลุมทุกด้าน วิธีแก้ปัญหาผิวหนังหย่อนคล้อยที่ดีที่สุด 

คือ การแช่น้ำพุร้อน!”

“น้ำพุร้อน?” จู่  ๆ  จ้าวหวงโฮ่วก็แสดงความรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง 

ออกมาทางสีหน้า

ฉันแกล้งทำเป็นไม่เห็น แล้วพูดต่อว่า “ทุกท่านรู้จักปรากฏการณ์ที่วัตถุ 

พองตัวเมื่อต้องความร้อนและหดตัวเมื่อต้องความเย็นหรือไม่ อันที่จริงแล้วผิวหนัง 

ของคนเราก็เป็นเช่นนั้น น้ำอุ่นสามารถทำให้ผิวหนังขยายตัว ส่วนน้ำเย็นก็ทำให้ 

ผิวหนังหดตัว ดังนั้นการแช่น้ำพุร้อนแล้วอาบน้ำเย็นตามจะกระตุ้นให้ผิวหนัง 

ขยายและหดตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อทำเช่นนี้นานเข้า ผิวหนังที่เคยหย่อนคล้อยก็จะ 

ค่อย  ๆ  คงสภาพหดกระชับขึ้นเรื่อย  ๆ...” ถึงตอนนี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลัง 

พูดอะไรออกไป

หวังไท่เฟยพูดขึ้นว่า “ถ้าเช่นนั้นก็ต้องไปแช่น้ำพุร้อนใช่หรือไม่”

“ถูกต้องเพคะ!” ฉันตอบด้วยความมั่นใจ “ตำราแพทย์โบราณบันทึกไว้ว่า  

การแช่น้ำพุร้อนจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนดี  ทำให้เส้นคลาย  กระตุ้นการ 

ไหลเวียนโลหิต บำบัดโรคนานาชนิด ทั้งยังทำให้อายุยืนยาว น้ำอุ่นช่วยให้ผิวหนัง 

ผ่อนคลาย รูขุมขนเปิดกว้าง แร่ธาตุต่าง ๆ ในน้ำพุร้อนจะซึมซาบผ่านผิวหนังเข้าสู่ 

ร่างกายได้ดี นี่คือประโยชน์ที่หาไม่ได้จากน้ำอุ่นธรรมดา”

ทันใดนั้น หฺวายโหรวจวิ้นจู่ก็พูดขึ้นด้วยความดีใจว่า “เสด็จป้า หม่อมฉัน 

จำได้ว่าที่วังหลี่เฉวียนมีทั้งน้ำพุร้อนและน้ำพุเย็นบนภูเขา บ่อหนึ่งเย็น บ่อหนึ่งร้อน  

ช่างเป็นสถานที่ที่เหมาะสมลงตัวยิ่งนัก จริงไหมเพคะ”
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จ้าวหวงโฮ่วหัวเราะเบา ๆ เอ่ยว่า “ไยข้าจึงคิดไม่ถึงนะ”

หฺวายโหรวจวิ้นจู่เอ่ยว่า “วังหลี่เฉวียนอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงนัก ไปมา 

ใช้เวลาไม่เกินสองสามวัน เสด็จป้า หม่อมฉันอยากไปที่นั่นเพคะ”

นางดึงแขนป้าพลางโยกไปมา จ้าวหวงโฮ่วตบมือนางเบา ๆ แล้วพูดว่า “ข้ารู้  

แต่เวลานี้ฝ่าบาทประชวร ต้องบรรทมอยู่บนพระแท่นตลอด เราจะปล่อยให้ 

พระองค์ประทับอยู่ในวัง แล้วออกไปหาความสุขเพียงลำพังได้อย่างไรเล่า”

ฉันกำลังรอโอกาสนี้อยู่ จึงพูดขึ้นว่า “เช่นนั้นก็ให้ฝ่าบาทเสด็จไปด้วยกันสิ 

เพคะ” ทุกคนต่างจ้องมาที่ฉันด้วยสีหน้าแบบเดียวกัน ราวกับมีการซักซ้อมกันมา 

ก่อนหน้านี้

ฉันพูดต่อโดยไม่สนใจว่า “น้ำพุร้อนบำบัดโรคได้นานาชนิด มีประโยชน์ต่อ 

พระพลานามัยของฝ่าบาท ดังนั้นฝ่าบาทสามารถเสด็จไปสรงน้ำพุร้อนได้”

รอยยิ้มของจ้าวหวงโฮ่วเหมือนกับรอยยิ้มของอาจารย์คุมสอบที่จับทุจริต 

นักศึกษาได้ เป็นรอยยิ้มประหลาดที่ดูมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นผสม 

กับความแค้นเคือง ทั้งยังกลัวว่าจะทำให้ฉันไหวตัวทัน นางจึงต้องพูดและแสดง 

ท่าทีเพื่อประคองสถานการณ์โดยรวมเอาไว้ “ที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผล แต่การออก 

จากวังต้องเตรียมการล่วงหน้านาน”

ที่จริงฉันรู้อยู่แล้วว่าจะเตรียมการนานเกินไปไม่ได้ เพราะหากช้าไปไม่กี่วัน  

เหยื่อคงหนีไปหมดแล้ว แล้วพวกเขาจะไปวางตาข่ายดักเหยื่อที่ไหนได้อีก

ดังนั้นสามวันต่อมา ฉันก็ได้ข่าวว่าหวงโฮ่วจะเสด็จประพาสวังหลี่เฉวียน

วันที่หนึ่งเดือนห้า วันแรงงานสากล ท้องฟ้ามีเมฆมากและเปลี่ยนเป็น 

ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อุณหภูมิยี่สิบห้าถึงสามสิบองศาเซลเซียส ลมตะวันออกพัดแรง 

ระดับสอง เหมาะกับการเดินทางไปนอกสถานที่ และควรระวังฟืนไฟ

ในวันที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานควรได้หยุดพักผ่อน แต่ผู้ใช้แรงงานอย่างฉัน 

กลับต้องนั่งอยู่บนรถม้าหัวสั่นหัวคลอน เพื่อติดตามหวงโฮ่วและเหล่าสนมไป 

พักผ่อนที่วังหลี่เฉวียน

จะไปว่ารถม้าของราชสำนักโคลงเคลงก็คงไม่ยุติธรรมนัก จริง  ๆ  แล้วรถม้า 

คันนี้กว้างขวางนั่งสบาย ตกแต่งอย่างประณีตหรูหรา ทั้งยังมีเก้าอี้นอนนุ่ม  ๆ  ปัก 
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ลวดลายสวยงาม ตู้หนังสือไม้ชิงชัน และตู้เก็บของอเนกประสงค์ ในตู้เก็บของนั้น 

มีตั้งแต่ยาแก้เมารถไปจนถึงถั่วคั่ว ผ้าม่านไหมเนื้อบางชายผ้าประดับพู่ ภายในรถ 

มีกลิ่นหอมสดชื่น สมกับเป็นรถม้าที่จัดไว้ให้ผู้หญิงนั่งโดยเฉพาะ

ฉันกับฉินเฝ่ยหฺวานั่งอยู่บนรถคันเดียวกัน ด้านนอกเป็นทิวทัศน์สวยงาม 

ของฤดูร้อน ทุ่งข้าวสาลีต้องลมพลิ้วเหมือนคลื่นสีเขียวที่ซัดเข้ามาระลอกแล้ว 

ระลอกเล่า แต่เราสองคนกลับไม่มีอารมณ์ชื่นชมความงดงามนั้น

ฉินเฝ่ยหฺวาเหลียวซ้ายแลขวา จากนั้นก็เอานิ้วมือจุ่มลงในน้ำชา แล้วเขียน 

บนโต๊ะว่า ‘เวลามีเรื่องสำคัญหวงโฮ่วจะไม่ให้พี่อยู่ข้างกาย เจ้าแน่ใจนะว่าฝ่าบาท 

เสด็จมาพร้อมกับพวกเราด้วย’

ฉันพยักหน้าแล้วเขียนตอบว่า ‘พี่รองมั่นใจมาก เขาบอกว่า คนอย่าง 

หวงโฮ่วจะต้องทรงควบคุมตัวฝ่าบาทไว้ให้มากที่สุด’

ฉินเฝ่ยหฺวาเขียนต่อด้วยสีหน้ากลัดกลุ้ม ‘ถึงพี่จะเป็นนางกำนัลข้างกาย 

หวงโฮ่ว แต่ที่จริงแล้วพระนางทรงทำเช่นนี้ก็เพื่อควบคุมพี่รองของเจ้า จึงใช้พี่ 

เป็นตัวประกัน ขันทีและนางกำนัลที่มารับใช้เราสองคนวันนี้ พี่ไม่คุ้นหน้าเลย’

ฉันปลอบนางว่า ‘พี่ต้องเชื่อมั่นในตัวพี่รอง’

‘เจ้าบอกว่า พวกเขาจะแยกกันมาสามทาง?’

‘จะมีคนปลอมตัวเป็นองครักษ์แยกกันมาจากสองทาง ทางหนึ่งแฝงตัวเข้าวัง 

ส่วนอีกทางแฝงตัวไปที่น้ำพุร้อนเพื่อหลอกล่อจ้าวหวงโฮ่ว  หลังจากนั้นพี่รอง 

จะปลอมตัวเป็นองครักษ์และนำกำลังแฝงเข้ามาในขบวนรถม้าของเรา แยกกัน 

เป็นสามทางเช่นนี้ มีกลุ่มที่คอยคุ้มกันสองทาง ส่วนพี่รองจะไปตามหาฝ่าบาท’

ฉินเฝ่ยหฺวาเขียนว่า ‘การเสด็จประพาสครั้งนี้จัดขบวนเสด็จยิ่งใหญ่ รถม้า 

ตามเสด็จมีมากถึงสิบสองคัน ทุกคันดูเหมือนกันไปหมด แล้วเขาจะหาเจอได้ 

อย่างไร’

ฉันยิ้มน้อย ๆ แล้วเขียนว่า ‘ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ท่าทางของพี่รองดูมั่นใจ 

มาก’

ฉินเฝ่ยหฺวาถอนหายใจคราหนึ่ง ลบรอยน้ำที่เขียนคุยกันทิ้งด้วยสีหน้า 

กลัดกลุ้ม 
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ขบวนรถค่อย  ๆ  เคลื่อนไปตามทางหลวง ท้องทุ่งอันอุดมสมบูรณ์กำลังจะ 

ลับสายตาไป เริ่มเข้าสู่เขตป่าเขา ทางช่วงนี้แคบและเป็นป่าหนาทึบ ขบวนรถ 

จึงเคลื่อนช้าลงอีก นกในป่าขับขานรับกันอยู่ตามกิ่งไม้ ไพเราะเสนาะหู

เราเดินทางกันมาได้อีกประมาณสองชั่วโมง ในที่สุดฉันก็ได้กลิ่นประหลาด 

เหมือนไข่เน่า เมื่อเลิกม่านรถขึ้นมองออกไป ก็เห็นอาคารสวยงามตั้งอยู่บนที่ราบ 

ระหว่างภูเขาซึ่งอยู่ไม่ไกล มีธารน้ำไหลลงมาจากเขาเหมือนริบบิ้นสีเงิน ฉันคิดว่า 

ที่นั่นต้องเป็นวังหลี่เฉวียนแน่ ๆ 

ฉินเฝ่ยหฺวาขมวดคิ้วคู่งามพลางยกมือปิดจมูกพูดว่า “หากน้ำพุร้อนเช่นนี้ 

ช่วยบำรุงความงามได้ ข้าขอยอมสวยน้อยหน่อยดีกว่า”

นางก็พูดได้โดยไม่ต้องแคร์อะไรน่ะสิ พื้นฐานหน้าตาขนาดนี้ คงจะสวย 

เฉิดฉายไปจนแก่

ระหว่างนั้นขบวนรถก็หยุดลง ขันทีมาแจ้งว่า ข้างหน้ามีศาลบูชาหวงตี้ 

องค์ที่สาม ตามธรรมเนียมแล้วจะต้องหยุดเพื่อกราบไหว้

เมื่อเราสองคนได้พบจ้าวหวงโฮ่วจึงถามนางว่า ร่างกายเป็นอย่างไรบ้าง การ 

เดินทางราบรื่นดีหรือไม่

จ้าวหวงโฮ่วนั่งรถม้ามานานครึ่งค่อนวันจึงมีสีหน้าอิดโรย นางบ่นเป็นนัยกับ 

เราทั้งสองว่า “พระวรกายฝ่าบาทมิอาจต้องลมได้ ข้าจะไปกราบไหว้แทนพระองค์ 

เอง ศาลบูชาหวงตี้องค์ที่สามเพิ่งสร้างใหม่ไม่นาน ข้าจะไปขอพรให้ทรงคุ้มครอง 

ฝ่าบาท ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน”

ฉันรีบประจบว่า “เหนียงเหนียงทรงเป็นพระมเหสีที่ดียิ่ง ทรงรักและห่วงใย 

ฝ่าบาทช่างเป็นคู่สามีภรรยาที่น่าอิจฉายิ่งนัก”

จ้าวหวงโฮ่วยิ้มรับคำชมอย่างหน้าด้าน ๆ 

เนื่องจากเป็นเพียงการเดินทางผ่าน พิธีกราบไหว้จึงจัดอย่างเรียบง่าย 

จ้าวหวงโฮ่วเพียงแค่จุดธูปและคำนับ ฉินเฝ่ยหฺวาคอยรับใช้อยู่ข้าง ๆ ส่วนฉันกับ 

พระญาติหญิงคนอื่น ๆ ต่างคุกเข่าเฝ้าดูอยู่ไกล ๆ 

ภายในตำหนักกลางของศาลสร้างใหม่แห่งนี้ยังมีกลิ่นขี้เลื่อยกับกลิ่นสีคลุ้ง 

ไปหมด ผสมกับกลิ่นกำมะถันที่ลอยมาจากน้ำพุร้อน กระตุ้นประสาทรับกลิ่นของ 
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บรรดาพระญาติหญิง ไม่ว่าหญิงสาวหรือหญิงสูงวัยต่างก็เอาผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกไว้

จ้าวหวงโฮ่วจุดธูปแล้วคำนับ จากนั้นจึงเดินไปยังแท่นบูชา จุดตะเกียง 

ฉางหมิงที่ต้องส่องสว่างตลอดทั้งวันทั้งคืน ตามธรรมเนียมของตงฉี จำนวนของ 

ตะเกียงฉางหมิงเป็นสัญลักษณ์แทนฐานะของผู้ทำพิธีกราบไหว้ ดังนั้นจ้าวหวงโฮ่ว 

จึงต้องจุดตะเกียงนี้ทั้งหมดเก้าดวง

ฉันสังเกตทุกอิริยาบถของหวงโฮ่วด้วยความตั้งใจ

ดวงที่หนึ่ง ดวงที่สอง ดวงที่สาม...

ฉันแอบกำชายกระโปรง

ดวงที่ห้า ดวงที่หก

ทุกอย่างปกติ

เหงื่อหยดหนึ่งไหลลงมาจากด้านข้างหน้าผากของฉัน ทำไมยังไม่มีอะไร 

เกิดขึ้นนะ

ดวงที่เจ็ด ดวงที่แปด...

ลมภูเขาพัดเข้ามาในตำหนักกลางพอดี

ดวงที่เก้า

จ้าวหวงโฮ่วยืดตัวขึ้นด้วยความพอใจ

ขณะนั้นเอง ผ้าม่านด้านหลังแท่นบูชาเกิดไฟลุกขึ้น แรงลมที่พัดเข้ามา 

ทำให้เปลวไฟลามไปอย่างรวดเร็ว เพียงครู่เดียวไฟก็ไหม้ไปถึงคาน

ใจของฉันหล่นดังตุ้บ

เพลิงไหม้ครั้งนี้ประหลาดอยู่ ไฟลามเร็วและแรง เพียงครึ่งนาทีก็ไหม้เสา 

ตัวอาคาร เหล่าสนมนางกำนัลไม่เคยซ้อมหนีไฟมาก่อน จึงแตกตื่นลนลานเสียจน 

ทำอะไรไม่ถูก ได้แต่ร้องด้วยความตกใจและวิ่งหนีอย่างไร้ทิศทาง

ฉันร้องตะโกนสุดเสียงว่า “คุ้มกันหวงโฮ่ว! คุ้มกันหวงโฮ่ว!” ขณะเดียวกัน 

ก็ดึงฉินเฝ่ยหฺวาซึ่งตกใจจนตัวแข็งทื่อให้วิ่งออกมาทางประตูข้าง

เหล่าองครักษ์ที่อยู่ด้านนอกพุ่งเข้ามาด้านในอย่างรวดเร็ว ส่วนเหล่าสตรี 

สูงศักดิ์ที่อยู่ด้านในต่างพากันวิ่งออกมาด้านนอก เพียงครู่เดียวทุกคนก็มาออกันอยู ่

ที่ประตูจนแน่นไปหมด ผู้คนส่งเสียงร้องกันระงมราวกับฉากในหนังมหันตภัย 
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ฉินเฝ่ยหฺวาเพิ่งหนีออกมาได้ เมื่อนางเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตกใจจน 

หน้าซีด จากนั้นก็สลบไปในอ้อมอกฉัน

พอดีเลย ฉันว่าจะให้นางแกล้งเป็นลมอยู่ทีเดียวเชียว

ฉันรีบส่งตัวนางให้นางกำนัลรับใช้ จากนั้นก็อาศัยจังหวะชุลมุนมุดเข้าไป 

ปะปนกับฝูงชน

จ้าวหวงโฮ่วยังไม่ได้ออกมา คนในวังที่อยู่ด้านนอกต่างตกใจกลัววิ่งกัน 

ให้วุ่น นางกำนัลที่ขี้กลัวเริ่มพากันร้องหม่รอ้งไห ้ ไม่รูว้่ารอ้งไห้ให้เจ้านายหรือร้องไห ้

ที่ตัวเองจะต้องตายตามเจ้านายไป๔

ฉันพยายามแทรกผ่านฝูงชนไปยังจุดที่รถม้าจอดอยู่ สายตาสอดส่ายหา 

คนคนหนึ่งในกลุ่มคนตลอดเวลา ขณะที่กำลังเงยหน้ามองไปไกล  ๆ ทันใดนั้นก็มี 

คนดึงแขนฉันไว้แล้วยัดของอย่างหนึ่งใส่มือ เมื่อฉันหันกลับไปมอง ก็เห็นแต่ 

เงาด้านหลังขององครักษ์นายหนึ่ง แล้วเขาก็ถูกฝูงชนดันไปอยู่ด้านข้าง

องครักษ์ที่อยู่นอกตำหนักก็ฉลาดพอ พวกเขาพังประตูตำหนักได้อย่าง 

รวดเร็ว ผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายต่างพากันวิ่งกรูออกมา จากนั้นก็มีคนหามจ้าวหวงโฮ่ว 

ออกมา

ยังไม่ตาย แค่สลบไป

อาศัยจังหวะที่หมอหลวงกำลังกดจุดเหรินจงให้นาง ฉันเอาวัตถุแผ่นยาว 

ยัดซ่อนไว้ในมวยผม จากนั้นก็เดินเบียดผู้คนกลับไปอยู่ข้าง ๆ ฉินเฝ่ยหฺวา

ฉินเฝ่ยหฺวาฟื้นแล้ว ใบหน้าของนางซีดเผือด ฉันกระซิบบอกนางว่า “รีบ 

สลบต่อสิพี่สาว”

“ว่าอะไรนะ”

“หากไม่อยากรอให้หวงโฮ่วทรงฟื้นคืนพระสติแล้วกล่าวโทษว่าพี่ไม่คุ้มกัน 

พระนาง ก็จงรีบสลบต่อไปเสีย”

ฉินเฝ่ยหฺวาก็ฉลาดพอ นางรีบหลับตาทั้งสองข้าง แสดงได้สมจริงสมจัง  

๔  หมายถึงประเพณีการฝังศพของคนชั้นสูงในสมัยโบราณของจีน โดยจะมีการฝังข้าวของเครื่องใช้  

ปศุสัตว์ หรือแม้กระทั่งบ่าวรับใช้ที่ยังมีชีวิตรวมกับศพของผู้ตาย เชื่อกันว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ผู้ตายมีชีวิตที่ 

สุขสบายในปรโลก
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๕ Golden Rooster Awards รางวัลที่มอบให้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในประเทศจีน ถือเป็นรางวัล 

ออสการ์ของวงการภาพยนตร์ในจีนแผ่นดินใหญ่ ชื่อรางวัลมาจากการประกาศรางวัลที่เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในปี 

ระกา ค.ศ. ๑๙๘๑
๖ พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ หรือ “กิมกังผ่อสัก” เป็นพระโพธิสัตว์ที่คอยคุ้มครองพระพุทธเจ้าตามความเชื่อ 

ของพุทธศาสนานิกายมหายาน

เตรียมรับรางวัลไก่ทองคำ๕ ได้เลย

ฉันไม่ได้แกล้งเป็นลม แต่ช่วยหมอหลวงกดจุดเหรินจงให้บรรดาสาวน้อย 

สาวใหญ่ทั้งหลาย หญิงสูงศักดิ์เหล่านี้ ปกติเวลามีเรื่องขัดแย้งกันก็ร้ายกาจดุดัน 

ราวกับพระโพธิสัตว์จินกัง๖ แต่แค่โดนแดดโดนลมนิดหน่อยกลับมีเลือดไปเลี้ยง 

สมองไม่เพียงพอ นี่ถือเป็นเคสพิเศษในทางมานุษยวิทยาเคสหนึ่ง ฉันออกแรง 

กดจุดอย่างสนุกสนาน กดแรงจนพวกนางเจ็บและฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเสียงโอดโอย 

แต่พวกนางก็ยังต้องขอบคุณฉัน

เหตกุารณช์ลุมนุวุน่วายอยูน่านหนึง่ชัว่โมง ไฟถกูดบัเรยีบรอ้ย คนทีห่มดสต ิ

ไปก็ถูกกดจุดจนรู้สึกตัว คนที่บาดเจ็บก็ถูกหามไปใส่ยา จ้าวหวงโฮ่วขวัญผวา 

จนมีริ้วรอยเพิ่มขึ้นหลายเส้น นางพูดเสียงสั่นว่า “กลับวัง! กลับวัง!”

ขันทีผู้ไม่รู้จักที่ตายถามว่า “กลับวังไหนหรือพ่ะย่ะค่ะ”

จ้าวหวงโฮ่วเงยหน้าขึ้นแล้วเริ่มด่าสาดเสียเทเสีย ถ้อยคำด่าทอของนาง 

รุนแรงจนฟ้าดินเปลี่ยนสี สิงสาราสัตว์เตลิดเปิดเปิง และเกิดฟ้าร้องในวันที่ท้องฟ้า 

ปลอดโปร่ง ช่างตรงข้ามกับภาพลักษณ์มารดาของแผ่นดินผู้งามสง่ามีเมตตาบารม ี

ในยามปกติ จนท้ายที่สุดหลี่เสียนเฟยทนดูไม่ไหว จึงพลีชีพเป็นหน่วยกล้าตาย 

เข้าไปเกลี้ยกล่อมให้นางหยุดสบถ

ทุกคนกลับเข้าขบวนรถของตัวเองอีกครั้ง แล้วเดินทางกลับเมืองหลวง 

ในสภาพทุลักทุเลและอ่อนเปลี้ย ปิดฉากการเสด็จประพาสอันยิ่งใหญ่ที่เกือบถูก 

บันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์

ขากลับเมืองหลวงรถม้าวิ่งเร็วมาก ฉันกับฉินเฝ่ยหฺวานั่งกระเด้งกระดอน 

อยู่ในรถ แต่สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกแปลกใจก็คือ ฉันไม่เมารถแล้ว

พอใกล้ถึงเมืองหลวง องค์ชายรองเซียวลี่นำขุนนางชั้นผู้ใหญ่ออกมารับเสด็จ  
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ทุกคนคุกเข่าอยู่หน้ารถม้าของหวงโฮ่ว ต่างคำนับและรอรับโทษ

จู่  ๆ  ศาลบูชาหวงตี้องค์ที่สามก็เกิดไฟไหม้ขึ้นขณะที่หวงโฮ่วกำลังทำพิธี 

กราบไหว้ หากนี่ไม่ใช่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ก็ต้องเป็นแผนร้าย 

สะเทือนแผ่นดิน ทว่าชาวบ้านชนชั้นแรงงานผู้ซื่อตรงและงมงายกลับไม่คิดแบบนั้น 

สิ่งแรกที่พวกเขาสงสัยคือ จ้าวหวงโฮ่วประพฤติผิดครรลองสตรีหรือเปล่า หวงตี้ 

ผู้ล่วงลับไปสู่แดนสวรรค์เห็นแล้วทนดูไม่ได้ จนต้องเสกเพลิงสวรรค์มาลงโทษ 

ปีศาจหญิงตนนี้ 

ขอให้ฉันได้แสดงความเห็นใจจ้าวหวงโฮ่วเสียหน่อยเถอะ ถึงแม้ว่านาง 

จะเป็นคนน่ารังเกียจมาก แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดจะต้องเผาให้ตายทั้งเป็น  

ที่จริงนางก็เป็นแค่ฟันเฟืองชิ้นหนึ่งของครอบครัวเท่านั้น

เดิมทีฉันเข้าใจว่าด้วยความขี้ระแวงของจ้าวหวงโฮ่ว แม้นางจะไม่บอกให้ฉัน 

ไปให้การที่กรมสอบสวน ก็น่าจะกักตัวฉันไว้ในวังเพื่อเป็นตัวประกัน แต่คงเพราะ 

นางเสียขวัญมาก จึงไม่ได้เอ่ยถึงแม้กระทั่งชื่อของฉัน ทว่าถึงแม้นางจะคิดไม่ถึง  

แต่ท่านกั๋วจิ้วพี่ชายคนโตของนางก็ใช่ว่าจะคิดไม่ออก ฉันจึงอาศัยจังหวะชุลมุน 

ที่บรรดาพระญาติได้มาพบหน้ากัน เดินหาเซียวลี่ซึ่งกำลังสะสางปัญหาจากเหตุ 

เพลิงไหม้ครั้งนี้จนพบ จากนั้นก็เรียกเขาเสียงหวานว่าพี่เขยหลายครั้ง ประจบ- 

ประแจงเสียจนเขาออกคำสั่งให้รถม้าและทหารองครักษ์ส่งฉันกลับจวนตระกูลเซี่ย 

เมือ่กลบัถงึบา้น ฟา้กม็ดืแลว้ ควนัจากหอ้งครวัลอยวน ประตใูหญป่ดิสนทิ โคมไฟ 

แขวนสูง เหตุการณ์ดูปกติเสียจนไม่ปกติ

ยามเฝ้าประตูตกใจมากเมื่อเห็นฉัน เขาพูดว่า “คุณหนูรอง เหตุใดถึง 

กลับมาแล้วเล่า คุณชายใหญ่ออกไปรับท่านอยู่นี่” 

ฉันกระโดดลงจากรถม้าแล้วถามว่า “แล้วคนอื่นเล่า”

“นายท่านกับฟูเหรินไปรับเสด็จฝ่าบาท คุณหนูใหญ่อยู่ในบ้าน ส่วนคุณชาย 

รอง ข้าน้อยไม่ทราบ”

ฉันนึกภาพท่านพ่อสุดที่รักออกเลยว่า ท่านจะต้องร้องไห้น้ำมูกน้ำตาไหล 

ต่อหน้าฝ่าบาทและพูดว่า ‘กระหม่อมผิดไปแล้ว กระหม่อมสมควรตาย! เป็น 

เพราะคำพูดพล่อย ๆ ของบุตรสาวคนเล็กของกระหม่อม จึงเป็นเหตุให้พระองค์ต้อง 
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เสด็จไปยังน้ำพุร้อนครั้งนี ้ ทำให้ฝ่าบาทและเหนียงเหนียงต้องทรงตกอยู่ในอันตราย 

กระหม่อมตายหมื่นครั้งก็ไม่อาจชดใช้ความผิดครั้งนี้...’

ในบ้านเงียบสงัด บ่าวที่มีหน้าที่จุดโคมยังเดินมาไม่ถึงบริเวณเรือนหย่างซิน 

ฉันเดินคลำทางกลับเรือนตัวเองไปในความมืดพลางหัวเราะไปด้วย

พอเลี้ยวผ่านไผ่กองามไป ฉันก็เห็นว่าตรงทางเข้าลานของเรือนหย่างซิน  

มีโคมไฟดวงเล็กดวงหนึ่งไหวน้อย ๆ เพราะแรงลม

ผู้ชายที่ถือโคมใบหน้าซูบผอมแต่หล่อเหลา เขากำลังจ้องมาที่ฉันราวกับ 

จ้องคนในครอบครัวที่กลับบ้านดึก สีหน้าแสดงความดีใจและโล่งอก ไม่ได้พบกัน 

เพียงไม่กี่วัน เขาผอมไปเล็กน้อย แต่ใบหน้ากลับยิ่งดูอ่อนโยนกว่าเมื่อก่อน

ฉันตะโกนเรียก “อาจารย์ซ่ง”

สีหน้าของซ่งจื่อจิ้งคลายความกังวล เขาพูดว่า “ข้ามารอคุณหนูอยู่นาน 

แล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวันข้ารู้ข่าวแล้ว จึงเป็นห่วงคุณหนูมาก ตอนนี้เห็น 

คุณหนูรองกลับมาอย่างปลอดภัย ข้าก็คลายใจ”

ฉันฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจ “ลำบากอาจารย์ที่ต้องคอยเป็นห่วงข้า”

“เหตุใดจึงต้องเกรงใจเช่นนี้” ซ่งจื่อจิ้งยิ้มพลางพูดว่า “คุณหนูเป็นเด็ก 

ผู้หญิง ต้องไปทำเรื่องเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ จะให้ข้าไม่เป็นห่วงได้อย่างไร”

“อาจารย์ต้องมั่นใจในตัวข้าให้มากกว่านี้”

ซ่งจื่อจิ้งส่ายหน้าพลางพูดว่า “คุณหนูยังไม่รู้ว่า คำว่า ‘ความกลัว’ นั้นแท้จริง 

แล้วเป็นเช่นไร”

ฉันเชิญซ่งจื่อจิ้งเข้าไปนั่งในเรือน อวิ๋นเซียงก็รอฉันด้วยความกังวลอยู่ครึ่ง 

ค่อนวัน เมื่อนางเห็นฉันกลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีใจมาก

ฉันพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง “ไม่ต้องยกน้ำชาแล้ว รีบไปเก็บข้าวของเสีย”

อวิ๋นเซียงตอบว่า “เก็บเรียบร้อยตั้งนานแล้วเจ้าค่ะ แม้แต่ตั๋วแลกเงินที่อยู่ 

ใต้หมอนก็เก็บมาด้วยแล้วเจ้าค่ะ”

ฉันพูดด้วยความโล่งอก “ถ้าเช่นนั้นเราไปกันตอนนี้เลย”

ซ่งจื่อจิ้งยืนมองอยู่ข้าง ๆ มาตลอด เขาเอ่ยถามว่า “จะไปไหนกันหรือ”

“ข้าจะพาอวิ๋นเซียงไปหลบที่บ้านชายทุ่งของตระกูลเสียหน่อย”
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ซ่งจื่อจิ้งยิ้มพูดว่า “ไปหลบที่บ้านตัวเองจะมีประโยชน์อันใด”

“เขาว่ากันว่า ที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดมิใช่หรือ”

“ถ้าเช่นนั้นคุณหนูควรเข้าไปหลบในวังหลวง”

“ถ้าหากว่าเข้าไปได้ง่าย ๆ ข้าก็อยากเข้าไปหลบข้างในอยู่เหมือนกัน”

ซ่งจื่อจิ้งยิ้มอบอุ่นพูดว่า “พี่ชายของคุณหนูให้ข้ามาบอกคุณหนูว่า ให้อยู่ 

ที่บ้านอย่างสบายใจ ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น ต่อให้ถูกเรียกตัวเข้าวัง เขาก็มีวิธี 

พาตัวคุณหนูออกมาได้อย่างปลอดภัย”

ฉันถามกลับทันที “เขามีวิธีหรือ แล้วไยไม่รีบพาพี่เฝ่ยหฺวาออกมาเล่า”

ซ่งจื่อจิ้งตอบว่า “กรณีของคุณหนูฉินกับคุณหนูไม่เหมือนกัน ใต้เท้าฉิน 

ประสงค์จะเกี่ยวดองกับราชวงศ์”

ฉันครุ่นคิดแล้วพูดว่า “เหตุใดผู้หญิงน่ารัก ๆ ทุกคนจะต้องมีพ่อแบบนี้ด้วย 

นะ”

ซ่งจื่อจิ้งตอบด้วยความกระอักกระอ่วนว่า “บิดามารดาจัดการเรื่องคู่ครอง 

ให้บุตรสาว ถือเป็นเรื่องสมควรแล้ว”

ฉันถามขึ้นอีกว่า “ซ่งซานบอกว่า ท่านจะย้ายออกไปจากที่นี่แล้ว”

เขาพยักหน้า

ฉันพูดด้วยความเสียดายเล็กน้อย “ถ้าเช่นนั้น ต่อไปก็ยากที่จะได้พบกัน”

ซ่งจื่อจิ้งมองฉันโดยไม่พูดอะไร ฉันถามด้วยความเป็นห่วงว่า “ท่านไปอยู่ที่ 

จวนอิงหวัง ปรับตัวได้แล้วหรือยัง”

ซ่งจื่อจิ้งตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบ “อยู่ที่ใดก็เหมือนกัน”

ฉันคิดว่าเดิมเขาคงเป็นคนที่ทะนงตนไม่น้อย เมื่อถูกตระกูลจ้าวเล่นงาน 

แบบนี้ คงได้แต่แค้นอยู่ในอกแต่ตอบโต้อะไรไม่ได้ ฉันจึงเปลี่ยนเรื่องพูด “เรื่อง 

ของท่านกับพี่สาวของข้า ข้ารู้สึกเสียดายยิ่งนัก จะว่าไปแล้ว หากท่านได้เป็นพี่เขย 

ของข้า ข้าก็จะได้เห็นหน้าท่านทุกวัน”

เมื่อซ่งจื่อจิ้งได้ยินดังนั้นก็หัวเราะ พลางพูดว่า “หากอยากพบหน้าข้าทุกวัน  

ก็ใช่ว่าจะต้องให้ข้าเป็นพี่เขยของคุณหนูเพียงวิธีเดียว”

ฉันพาซื่อถามต่อ “ถ้าเช่นนั้นยังมีวิธีใดอีกเล่า”
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ซ่งจื่อจิ้งจ้องฉันผ่านเปลวเทียนสีเหลือง ที่มุมปากปรากฏรอยยิ้มจาง  ๆ   

ดูเหมือนว่าทุกอย่างแสดงออกมาโดยไร้คำพูด จู่  ๆ  สายตาคู่นั้นก็ทำให้ฉันรู้สึก 

ร้อนวูบและอึ้งไปชั่วขณะ

ทันใดนั้นก็มีเสียงเรียก “เสี่ยวหฺวา” เราทั้งสองตกใจและได้สติกลับมาอีกครั้ง  

เซี่ยเจาอิงเดินก้าวยาว ๆ เข้ามาในบ้าน ชายเสื้อพลิ้ว สีหน้าเคร่งขรึม

ซ่งจื่อจิ้งลุกขึ้นยืน เซี่ยเจาอิงตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเขาอยู่ด้วย และ 

พูดว่า “มิน่าเล่า พวกเขาถึงหาเจ้าไม่เจอ”

“ข้าได้ยินว่าเหตุการณ์บานปลายไปมาก จึงเป็นห่วงความปลอดภัยของ 

คุณหนูรอง”

“มีข้าอยู่ นางย่อมปลอดภัย” เซี่ยเจาอิงพูดด้วยน้ำเสียงหยิ่งทะนง

ซ่งจื่อจิ้งพูดเสียงเรียบอย่างเป็นธรรมชาติว่า “สถานการณ์วุ่นวายถึงเพียงนั้น  

หากพลาดพลั้งลงมือผิดคนขึ้นมาจะทำเช่นไร”

เซี่ยเจาอิงยิ้มพลางมองมาที่ฉัน แล้วพูดว่า “นางวิ่งเร็วกว่าหนูเสียอีก ใคร 

จะไปลงมือกับนางได้ทัน”

ชายสองคนจ้องตากันแวบหนึ่ง เซี่ยเจาอิงหยิ่งผยองและแสดงออกอย่าง 

เต็มที่ ส่วนซ่งจื่อจิ้งนอบน้อมและระวังกิริยา บรรยากาศขณะนั้นตึงเครียดอย่าง 

น่าประหลาด ทั้งคู่ปะทะสายตากันในชั่วเสี้ยววินาที หลังจากต่างฝ่ายต่างแสดง 

จุดยืนของตัวเองทางสายตาแล้ว บรรยากาศก็ค่อยผ่อนคลายลง

ฉันมองซ้ายมองขวา ตัดสินใจเดินไปดึงแขนเสื้อของเซี่ยเจาอิงแล้วถามขึ้น 

ด้วยความสนิทสนมว่า “พี่กลับมาแล้วหรือ ทุกอย่างราบรื่นดีหรือไม่”

เซี่ยเจาอิงยิ้ม จับมือฉันไว้พลางตอบว่า “ไม่ถูกจับได้”

ฉันถามต่อว่า “แล้วได้พบไหม”

เซี่ยเจาอิงพยักหน้าแล้วพูดว่า “พบแล้ว เอาของส่งให้พี่กับมือ” ท่าทางเขา 

ดูเศร้า ๆ เล็กน้อย

ซ่งจื่อจิ้งพูดขึ้นว่า “ในเมื่อคุณหนูรองก็ปลอดภัยดีแล้ว เช่นนั้นข้าขอตัว 

ก่อน”

“ข้าจะเดินไปส่งท่าน” ฉันรีบเดินไปส่งเขา
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ฉันเดินมาส่งซ่งจื่อจิ้งจนถึงทางเข้าลานบ้าน เขาประสานมือคำนับและกล่าว 

ลา ฉันมองตามหลังเขา ร่างผอมซูบค่อย  ๆ  กลืนหายไปท่ามกลางความมืดของ 

ยามค่ำคืน

เมื่อกลับเข้ามาในเรือน เซี่ยเจาอิงกำลังดื่มชาร้อน ๆ ในมืออย่างดื่มด่ำ

“นี่พี่” ฉันดันตัวเขา “พี่กับเขาเป็นพวกเดียวกันมิใช่หรือ เหตุใดจึงดู 

ไม่ค่อยลงรอยกันเล่า”

“จะเป็นไปได้อย่างไร” เซี่ยเจาอิงแย้ง “พี่กับเขาก็เป็นเช่นนี้มาตลอด  

มิตรภาพระหว่างผู้ชาย เด็กผู้หญิงอย่างเจ้าไม่เข้าใจหรอก”

เอาเถอะ ฉันไม่เข้าใจ ที่แท้มิตรภาพระหว่างผู้ชายนั้นเต็มไปด้วยความ 

ขัดแย้ง แล้วยังจะมาบอกว่ามิตรภาพของพวกผู้หญิงจอมปลอมอีก แต่ฉันกลับ 

รู้สึกว่าพวกผู้หญิงแสดงออกกันตรง ๆ มากกว่า

ฉันถอดเครื่องประดับศีรษะและคลายมวยผมออก  จากนั้นก็หยิบตรา 

พยัคฆ์ออกมา ตราพยัคฆ์ที่ว่านี้ทำจากหยกแกะสลักสีดำเนื้อดี รูปร่างเหมือนเสือ 

ที่กำลังโจนทะยาน นัยน์ตาเสือกลวง ลวดลายประณีต ด้านหลังตราไม่เรียบ  

มีทั้งส่วนนูนและส่วนเว้าราวกับจงใจแกะให้เป็นแบบนั้น

ฉันยื่นหยกชิ้นเล็กนี้ให้เซี่ยเจาอิงพลางพูดว่า “ก็แค่ของแบบนี้ ทำเลียนแบบ 

ง่ายจะตาย แล้วนี่จะใช้ได้ผลหรือ”

เซี่ยเจาอิงมองฉันอย่างดูแคลนพลางพูดว่า “เจ้ามันช่างโลกแคบ ลูกเล่น 

บนตรานี้มีมากมาย รอให้เห็นอีกครึ่งหนึ่งเจ้าก็จะเข้าใจ”

ฉันแค่นเสียงไม่พอใจ ตอนนี้คนยังโคลนนิ่งได้ ระเบิดก็ทำลายล้างทั้งโลก 

ได้ แล้วยังจะมีอะไรที่ฉันไม่เคยเห็นอีกล่ะ

เซี่ยเจาอิงเก็บตราพยัคฆ์ด้วยความระมัดระวัง

ฉันนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวันจึงพ่นหัวเราะออกมา จากนั้นก็ 

เล่าว่า “พี่ไม่รู้อะไร ท่าทางของจ้าวหวงโฮ่วตอนที่ถูกหามออกมาจากศาล อย่างกับ 

กำลังแสดงละครอยู่อย่างนั้น” 

เซี่ยเจาอิงพูดว่า “ดีนะที่เปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาได้”

ฉันนึกดีใจ อากาศร้อนและแห้งขนาดนี้ มีสีที่เพิ่งทากับขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิง 



161

หมีเป่า

ประกอบกับความขี้ตื่นของจ้าวหวงโฮ่ว ความเป็นไปได้ที่ไฟจะไม่ลุกไหม้ยังน้อยกว่า 

ความเป็นไปได้ในการทะลุมิติเสียอีก ในเมื่อฉันยังทะลุมิติมาได้ เพลิงไหม้ครั้งนี้ 

ก็ย่อมต้องลุกโชติช่วงเหมือนกับคบเพลิงโอลิมปิก

ฉันปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงทุกประการ หลังจากเสร็จภารกิจ ตอนนี้จึงรู้สึก 

เหนื่อยมาก

เซี่ยเจาอิงมองฉันด้วยความสงสารและซาบซึ้งใจ เขาพูดว่า “พี่จะขอบคุณ 

เจ้าเช่นไรดี”

ฉนัหลบัตาเอนตวัพงิเบาะแลว้พมึพำวา่ “รอใหพ้ีไ่ดเ้ปน็หวงตีป้กครองใตห้ลา้ 

แล้ว แต่งตั้งข้าเป็นองค์หญิง แล้วก็ประทานชายงามให้ข้ายี่สิบสามสิบคนก็พอ...”

ฉันได้ยินเสียงหัวเราะของเซี่ยเจาอิงขณะที่ใกล้เคลิ้มหลับ

ฉันนอนหลับไปและฝันน่ากลัวมาก

ตอนแรกฉันฝันว่าอยู่ในห้องเรียน จางจื่อเย่ว์เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ 

เขาเรียกฉันลุกขึ้นตอบต่อหน้านักศึกษาเป็นร้อย เขาว่าฉันว่า “เธอนี่โง่จริง  ๆ ครู 

ไม่เคยสอนนักศึกษาที่โง่อย่างเธอมาก่อน โจทย์ข้อนี้เด็ก ม.ต้นยังทำได้เลย แต่เธอ 

ทำผิด”

ฉันอายจนหน้าแดงไปหมด แล้วจู่  ๆ  เขาก็พูดเสียงดังว่า “ทำไมเธอยัง 

ไม่กลับมาอีก ที่นั่นน่าสนุกมากนักหรือไง”

ฉันตกใจ เงยหน้าขึ้นทันที แต่กลับพบว่าสถานที่เปลี่ยนไป ฉันกำลังแช่อยู่ 

ในน้ำพุร้อน แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ เซี่ยเจาอิงก็อยู่ในบ่อน้ำพุร้อนนั้นด้วย แถมยัง 

ใส่แค่กางเกงขาสั้นตัวเดียว

ฟ้าผ่าแกล้งฉันชัด ๆ ฉันก็แค่รู้สึกว่าเขาร่างสูงบึกบึน หล่อเหลาน่ามอง แต่ 

ไม่กล้าพอถึงขนาดจะครอบครองเขาเสียหน่อย

เซี่ยเจาอิงกลับโอบฉันไว้ด้วยความเสน่หา พลางพูดว่า “เสี่ยวหฺวา ไปอยู่ที่ 

ซเีหยากบัพีเ่ถอะ ทีน่ัน่กวา้งใหญไ่พศาล อสิรเสร ี แลว้เจา้กไ็มต่อ้งเรยีนคณติศาสตร์ 

ด้วย”

ฉันดีใจมาก ขณะที่กำลังจะตอบตกลง จู่ ๆ จางจื่อเย่ว์ในชุดสูทรองเท้าหนัง 

ก็ปรากฏตัวขึ้นที่ข้างบ่อน้ำพุร้อน เขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า “มิน่าล่ะถึงไม่ยอม 
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กลับมา หมินหมิน น้องเห็นผู้ชายอื่นดีกว่าพี่”

ฉันนึกในใจว่า คนที่แต่งงานแล้วอย่างเขาจะมายุ่มย่ามเรื่องความรักของฉัน 

ก็ใช่เรื่อง แต่เหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอ จะพูดอย่างไรก็ไม่มีเสียง

จางจือ่เยว่ห์นักลบัและกำลงัจะเดนิจากไป ฉนัรบีลกุขึน้ตามไป แตท่นัใดนัน้ 

เซี่ยเจาอิงก็ดึงมือฉันไว้แล้วพูดว่า “อย่าไป ข้าจะให้เจ้าได้เป็นมารดาของแผ่นดิน  

มีเกียรติยศและความสุขมั่งคั่งอันสูงสุด”

ฉันลังเล รู้สึกร้อนรนจนเหงื่อแตกเต็มหน้า ทันใดนั้นเซี่ยเจาอิงก็พูดด้วย 

น้ำเสียงเจ็บปวดว่า “เจ้าต้องการอิสระ พี่ก็จะมอบอิสระให้แก่เจ้า” 

เมื่อพูดจบ เขาก็ผลักตัวฉัน ฉันล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรง

แล้วจู ่ๆ ก็ได้ยินเสียงอวิ๋นเซียงตะโกนว่า “คุณหนู วังหลวงส่งคนมาเจ้าค่ะ”

ฉันลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นห้อง ด้านนอกหน้าต่างแสงแดด 

ส่องสว่าง

อวิ๋นเซียงผลักประตูเข้ามาแล้วพูดว่า “คุณหน ู วะ...วังหลวงส่งคนมาเจ้าค่ะ”

ฉันลุกขึ้นจากพื้นด้วยความยากลำบาก เอานิ้วสางผมเผ้าที่ยุ่งเหยิงเหมือน 

รังนกแล้วถามว่า “อย่างนั้นหรือ จะมาจับข้าไปขังในวังแต่เช้าเลยหรือ”

“มะ...ไม่ใช่...เจ้าค่ะ” อวิ๋นเซียงพูดติดอ่าง “อะ...องค์...องค์ชายรอง...มะ  

มาสู่ขอคุณหนูเจ้าค่ะ”
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ความทุกข์ทนจากการเติบโต
“สยายปีกท่ามกลางลมฝน ลิ้มรสความเจ็บปวดและอิสรภาพจากการลอกคราบ”

ฉันเชิดหน้าขึ้น  เดินอกผายไหล่ผึ่งจากห้องด้านในออกมายังโถง 

ด้านนอก คนที่อยู่ในโถงต่างมองมาที่ฉัน เมื่อราชครูเซี่ยเห็นฉันก็เตรียมจะเอ็ด 

สักสองสามประโยคตามความเคยชิน แต่ฉันส่งสายตาแผ่รังสีไปที่เขา เขาจึง 

ปิดปากเงียบอย่างรู้งาน

องค์ชายรองเซียวลี่นั่งสง่าอยู่ในห้อง เมื่อเห็นฉัน ก็ส่งยิ้มให้แบบเดียวกับ 

รอยยิ้มที่มักปรากฏบนใบหน้าของนักการเมือง ฉันหรี่ตามองเขา

ฉันถามราชครูเซี่ยว่า “แล้วพี่รองเล่าเจ้าคะ ท่านพ่อ”

ราชครูเซี่ยตอบว่า “มีคนมาตามเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้ว ไม่รู้ว่าคราวนี้ 

จะไปเตร็ดเตร่ที่ไหนอีก”

สีหน้าของฉันหงอยลงอีกแทบจะเหมือนคนหมดหวัง “ข้าต้องการคุยกับ 

องค์ชายรองตามลำพัง”

เซี่ยฟูเหรินเอ่ยว่า “ตามธรรมเนียม...” ราชครูเซี่ยรีบปิดปากนางไว้แล้วดึง 

ออกไปจากห้อง

เมือ่ทกุคนออกจากหอ้งไปแลว้ ฉนัปดิประตทูกุบาน เซยีวลีเ่ดนิมา ประสาน 

มือคำนับฉันด้วยท่าทางงามสง่าครั้งหนึ่ง

ฉันรีบคำนับตอบ พูดด้วยสีหน้าเย้ยหยันว่า “หม่อมฉันมิบังอาจรับการ 

คำนับจากพระองค์ ไม่ทราบว่าพระองค์ทรงประสบเรื่องใดมา จึงได้เปลี่ยนพระทัย 

ภายในชั่วข้ามคืน พระองค์ไม่อยากเป็นพี่เขยของหม่อมฉันแล้วหรือเพคะ”
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ผู้ชายอย่างเซียวลี่ แม้จะขึงขังในสนามแข่งหม่าฉิว แต่เมื่ออยู่ต่อหน้า 

ผู้หญิง เขาก็เป็นสุภาพบุรุษประเภทที่ “ยอมให้ผู้หญิงเหวี่ยงวีนใส่อย่างไม่มีเหตุผล  

โดยทีย่งัคงรกัษารอยยิม้ไวไ้ด”้ ตามแบบฉบบัมาตรฐาน ฉนัมองเขาดว้ยสายตาเยน็ชา 

และไม่เป็นมิตร แต่เขากลับยิ้มตอบอย่างอบอุ่น

เขาพูดดี ๆ กับฉันว่า “น้องสาวโปรดให้อภัย ข้าเองก็ลำบากใจเช่นกัน”

“เช่นนั้นหรือ” ฉันเงี่ยหูรอฟังเหตุผลของเขา

เขาบอกว่า “ข้าตัดสินใจเรื่องการเสกสมรสด้วยตนเองไม่ได้ เสด็จแม่ทรง 

อนุญาตให้ข้าเลือกคู่ครองจากไม่กี่ตระกูลเท่านั้น ตระกูลเซี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย”

ฉันตอบว่า “ก็เหมาะเจาะดีแล้ว องค์ชายโปรดพี่สาวของหม่อมฉัน นางเอง 

ก็เพิ่งผิดหวังจากความรัก เป็นจังหวะดีที่พระองค์จะเข้ามาดามหัวใจ”

เซียวลี่เริ่มหลบตาฉัน พลางพูดว่า “ข้าเคยสารภาพความในใจกับพี่สาว 

ของเจ้าก็จริง แต่เมื่อคืนนางให้คนส่งจดหมายมาให้ข้าฉบับหนึ่ง”

“จดหมายเขียนว่าอย่างไร” ฉันมีลางสังหรณ์ไม่ดี

เซียวลี่ตอบว่า “นางบอกว่า นางกับเจ้ารักใคร่สนิทสนมกันมาก ไม่อาจ 

พรากจากกัน หากข้าปรารถนาจะแต่งกับนาง ก็ให้ข้าแต่งกับเจ้าก่อน นางบอกว่า 

เจ้าก็เห็นด้วยกับวิธีนี้”

ฉันยืนอยู่ตรงนั้น ลมพัดเข้ามาในห้อง เสียงนกร้องดังแว่วมา ความโกรธ 

ราวคลื่นสึนามิที่ถาโถมและลาวาที่กำลังปะทุค่อย ๆ สงบลง เหลือไว้เพียงควันจาง ๆ 

ไม่ใช่ว่าฉันไม่โกรธ ทว่าโกรธถึงขีดสุดจนค่อย  ๆ  สงบลงเอง “เซี่ยเจาเคอ 

ทูลเช่นนั้นหรือ” เมื่อเซียวลี่เห็นว่าฉันไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงค่อยสบายใจ  

เขายิ้มพลางพยักหน้า

ฉันยิ้มอย่างเย็นชา พี่สาวกับน้องสาวรักใคร่สนิทสนมจนไม่อยากพรากจาก 

จึงต้องมีสามีคนเดียวกัน? ทำไมเซี่ยเจาเคอไม่บอกไปเลยล่ะว่าเราสองคนเป็น 

เลสเบี้ยน บ้าที่สุด!

คงเปน็เพราะฉนัยิม้เหมอืนพวกโรคจติไปหนอ่ย เซยีวลีจ่งึออกอาการลนลาน 

เล็กน้อย “หรือว่าน้องสาวมีวิธีอื่น”

ฉันถามว่า “หวงโฮ่วทรงทราบหรือไม่ว่าพระองค์มาสู่ขอหม่อมฉัน”
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เซียวลี่ตอบว่า “เสด็จแม่ทรงทราบ ท่านพยักพระพักตร์อนุญาตแล้ว”

ก็จริง ถ้าป้าจ้าวไม่อนุญาต เขาจะกล้ามาได้อย่างไร

ฉันยิ้มเย็นชาตลอดเวลา จนอุณหภูมิความโกรธลดลง เซียวลี่ดูร้อนรน  

พูดจาอึกอักว่าได้เวลาขอตัวกลับไปดูแลเสด็จแม่

หลังจากเดินไปส่งเขา สองสามีภรรยาตระกูลเซี่ยก็เดินเข้ามาแบบไม่มีปาก 

ไม่มีเสียง ฉันทะลุมิติมาก็นานขนาดนี้แล้ว นี่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยืนยืดอก 

ต่อหน้าพวกเขา

ฉันถามว่า “พวกท่านคงตอบตกลงไปเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่”

ราชครูเซี่ยตอบตามตรงว่า “นี่มิใช่การสู่ขอ แต่เป็นพระเสาวนีย์โดยอ้อม”

ฉันถอนหายใจ ฉันเป็นคนก่อเรื่อง ถ้าหากทำให้คนตระกูลเซี่ยกว่าร้อยชีวิต 

ต้องถูกประหาร ก็คงรู้สึกผิดไม่น้อย

ฉนัเดนิออกมา ราชครเูซีย่ถามขึน้ดว้ยความไมส่บายใจวา่ “เสีย่วหวฺา นัน่เจา้ 

จะไปไหน”

ฉันตอบอย่างรำคาญว่า “ไปนอน”

ฉันกลับมาที่เรือน อาบน้ำให้รู้สึกสบายตัว จากนั้นก็เอาเสื้อผ้าทั้งหมดของ 

ตัวเองออกมา ฉันสวมชุดคุณหนูตระกูลขุนนางที่ดูธรรมดามากไว้ข้างใน แล้วจึง 

สวมทับด้วยชุดสั้นของผู้ชายไว้ด้านนอก จากนั้นก็หยิบชุดกระโปรงผ้าต่วนเรียบหรู 

ชุดหนึ่งกับเครื่องประดับธรรมดาที่ไม่ค่อยได้ใช้สองสามชิ้นเก็บลงในห่อผ้า สุดท้าย 

ก็มุ่นมวยผมแบบผู้ชาย

อวิ๋นเซียงก็สวมชุดผู้ชายทับไว้ด้านนอกเช่นกัน

จากนั้นอวิ๋นเซียงก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงจวน แล้วพูดกับแม่ค้าที่ค่อนข้าง 

คุ้นเคยกันว่า “ป้าจาง ทำไมป้ายังอยู่นี่เล่า”

ป้าจางถามว่า “มีอะไรหรือ”

อวิ๋นเซียงตอบด้วยสีหน้าได้ดั่งใจว่า “นี่ป้ายังไม่รู้หรือว่าองค์ชายรองมาสู่ขอ 

คุณหนูของเรา คุณหนูของเรากำลังจะได้เข้าวังไปถวายตัวแล้วนะ!”

ป้าจางตกตะลึงถามว่า “จริงหรือ”

อวิน๋เซยีงตอบวา่ “เรือ่งใหญเ่ชน่นีจ้ะเอามาลอ้เลน่ไดอ้ยา่งไร ตอนนีน้ายทา่น 
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กำลังแจกทานให้คนที่เดินผ่านไปมาหน้าประตูจวนเพื่อเป็นการฉลอง ป้ายังไม่รีบ 

ไปอีก”

ป้าจางเป็นแม่ค้าขายผลไม้ เสียงดังเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอแกพูดเรื่องนี้ 

ขึ้นมา คนในซอยก็ได้ยินกันทั่ว จากหนึ่งกระจายไปเป็นสิบ จากสิบกระจายไป 

เป็นร้อย พ่อค้าแม่ขายกับคนที่เดินอยู่ในตรอกซอกซอย เมื่อได้ยินว่ามีคนแจกเงิน 

ต่างก็รีบกรูกันไปที่ประตูใหญ่ของจวนตระกูลเซี่ย สภาพไม่ต่างจากเวลาที่พวก 

ผู้หญิงได้ยินว่าร้านเครื่องสำอางจะลดล้างสต๊อก แม้แต่สุนัขของจวนใต้เท้าหวัง 

ยังเห่าขู่มาจากในรั้ว ราวกับไม่พอใจที่ตัวเองไม่ได้รับส่วนแบ่งด้วย

ฉันกับอวิ๋นเซียงมองหน้ากัน พอคนไปกันหมดแล้ว เราก็ปีนกำแพงออกไป 

ทันที เราวิ่งตามฝูงชนไปที่หน้าประตูจวน

ผู้คนมายืนออเบียดเสียดรอรับทานกันเต็มบริเวณหน้าประตูจวน ทำเอา 

พ่อบ้านตระกูลเซี่ยปวดเศียรเวียนเกล้า เขาพูดว่า “แจกทานอะไรกัน พวกเจ้า 

ไปฟังใครพูดมา ไปซะ ไปซะ!”

ราชครูเซี่ยไหวตัวทันก่อนพ่อบ้าน ทันใดนั้นเขาก็ตะโกนขึ้นว่า “รีบไปดู 

ที่เรือนคุณหนูรองเร็วเข้า”

ฉันกับอวิ๋นเซียงแอบหัวเราะอยู่ด้านหลังฝูงชน

บ่าววิ่งหน้าตาตื่นกลับมา “ที่เรือนคุณหนูรองไม่มีใครอยู่เลยเจ้าค่ะ”

ราชครูเซ่ียกระทืบเท้าพลางพูดว่า “ยืนเบ้ือใบ้กันอยู่ทำไมเล่า รีบไปตามหาสิ”

พ่อบ้านถามว่า “แล้วคนพวกนี้เล่าขอรับ”

ราชครูเซี่ยสบถว่า “ที่นี่ไม่มีเงินให้ ไปขอเทพเจ้าแห่งโชคลาภไป!”

เหล่าผู้คุ้มกันออกมาไล่ผู้คนที่อยู่หน้าจวน เราสองคนเดินตามฝูงชนไป

ประตูเมืองที่ใกล้ที่สุดคือประตูทิศตะวันออก ที่ไกลที่สุดคือประตูทิศตะวัน- 

ตก ฉันพาอวิ๋นเซียงออกไปทางประตูทิศใต้ที่ชาวบ้านทั่วไปและขบวนส่งศพใช้   

อย่างไรเสียฉันก็ได้รับการปลูกฝังแนวคิดของพรรค๑ และได้ศึกษาแนวคิดมาร์กซิสม์ 

มา เป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฉันจึงไม่เชื่อเรื่อง 

๑ หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีน
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งมงาย

เราออกจากประตูเมืองมาได้อย่างราบรื่น และซื้อลามาด้วยสองตัว

อวิ๋นเซียงถาม “คุณหนู เราจะไปไหนกันต่อหรือเจ้าคะ”

“ออกจากเมืองไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน”

อวิ๋นเซียงถามด้วยความกังวลว่า “หากนายท่านส่งคนมาตามหา พวกเรา 

จะทำอย่างไร”

“เขาต้องส่งคนมาจับตัวข้าแน่นอน แต่ข้าไม่มีวันล้มเลิกความพยายามเพียง 

เพราะเรื่องแค่นี้หรอก”

ให้ตายเถอะ! เดิมทีฉันกะว่าจะถูไถอยู่ที่บ้านตระกูลเซี่ยอีกสักพัก หรือไม่ 

ก็ออกจากบ้านตระกูลเซี่ยแล้วตามเซี่ยเจาอิงไปอยู่ที่อื่น นึกไม่ถึงว่าจะมีบุพเพ- 

อาละวาดเข้ามาทำให้แผนการของฉันรวนไปหมด ถ้าไม่หนีไปตอนนี้ กลัวว่าต่อไป 

จะไม่มีโอกาสหนีได้อีกแล้ว

เราออกมาจากเมือง แล้วบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีผู้คน 

บางตา เดินมาได้ครึ่งค่อนวันก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อหมู่บ้านโข่วจึ ไม่รู้ว่า 

ชาวบ้านที่นี่หมักเหล้ากันหรือเปล่า อาจจะตั้งชื่อว่าสุราโข่วจึ๒  ที่ต่อมากลายเป็น 

เหล้าที่มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลกก็เป็นได้...

ฉันกับอวิ๋นเซียงต่างก็เหนื่อยล้าทั้งคู่ บังเอิญเห็นว่าข้างทางมีศาลเจ้าแห่งหนึ่ง 

จึงหยุดพักที่นั่น ศาลเจ้าแห่งนี้ทรุดโทรมกำลังดี มีทั้งส่วนที่หลังคารั่วให้แสงแดด 

และเม็ดฝนเล็ดลอดเข้ามาเสริมบรรยากาศป่าเขา และมีส่วนที่ยังคงสภาพดีพอ 

ให้พักได้ชั่วคราว

ฉันพักอยู่ในศาลเจ้านั้น ส่วนอวิ๋นเซียงเข้าหมู่บ้านไปหาของกิน พอนาง 

ออกไปได้สักสิบนาที ท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสี ลมใต้พัดพาเมฆครึ้มอันหนาทึบมา  

ท่าจะไม่ดีเสียแล้ว ทันใดนั้นฟ้าก็ร้องสนั่น แล้วฝนก็เทกระหน่ำลงมา

นำ้ฝนรัว่เขา้มาในศาลเจา้ หยดติง๋ ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง เสยีงฝนไมไ่พเราะเหมอืน 

๒ เหล้าขาวที่มีกลิ่นหอมและรสหวาน ผลิตในอำเภอซุยซี เมืองหฺวายเป่ย มณฑลอานฮุย เหล้าชนิดนี้ 

มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยจั้นกั๋วหรือยุครณรัฐ (๔๗๕ – ๒๒๑ ปีก่อนคริสต์ศักราช)
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เสียงเพลง ฉันหลบอยู่ในศาลเจ้านั้นในสภาพอิหลักอิเหลื่อและน่าสงสาร ถอดชุด 

ผู้ชายที่สวมทับอยู่วางกองกับพื้น กลายสภาพเป็นผู้ประสบภัยตัวจริง อวิ๋นเซียง 

ก็คงติดฝนอยู่ในหมู่บ้าน ฉันหิวจนท้องร้องไม่หยุด แต่ก็ทำได้เพียงรอต่อไปให้ 

ฝนหยุด พลางก่นด่าตาเซี่ยเจาอิงว่าทำไมเขายังไม่โผล่หัวมา

ท่ามกลางสายฝนกระหน่ำ ฉันได้ยินเสียงคนดังมาจากด้านนอก

ชายคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงกระวนกระวายว่า “ข้างหน้ามีศาลเจ้า คุณชาย 

อดทนอีกนิด เรากำลังจะไปถึงแล้ว”

เสียงฝีเท้าม้าและคนกลุ่มหนึ่งดังใกล้เข้ามา จากนั้นก็มีชายร่างสูงใหญ่ 

หลายคนกึ่งอุ้มกึ่งพยุงชายหนุ่มหมดสติคนหนึ่งเข้ามา จากนั้นวางเขาลงบนพื้นที่ 

แห้งอย่างระมัดระวัง

ฟ้าแลบฟ้าร้อง ฝนฟ้าคะนองตกหนักราวกับน้ำตก ความวุ่นวายของ 

ธรรมชาติที่ห้อมล้อมยิ่งทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้เงียบสงัดอย่างน่าประหลาด

ผู้ชายเหล่านั้นได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พวกเขาดูคล่องแคล่วราวกับ 

บอดี้การ์ดจากปักกิ่ง๓  หรือไม่ก็สายลับอเมริกัน เมื่อพวกเขาจัดที่ทางให้ชาย 

หมดสติเรียบร้อยแล้วต่างก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเอง สองคนไปยืนเฝ้าที่ 

ประตู ส่วนที่เหลืออีกสามสี่คนก็ไปยืนเฝ้าตามมุมต่าง  ๆ  ในศาลเจ้า สายตาของ 

ทุกคนเฉียบคมราวกับแผ่รังสีอินฟราเรดตรวจจับออกมาได้ พวกเขากวาดตา 

มองไปรอบบริเวณ จากนั้นก็มองผ่านสายฝนออกไปด้านนอก ลุงคนที่เป็นหัวหน้า 

ใช้สายตาประเมินฉันอยู่ครู่หนึ่งตอนเดินเข้ามาในศาลเจ้า เขาคงเห็นว่าฉันไม่น่า 

มีพิษมีภัยอะไร ก็เลยกลายเป็นอากาศธาตุไปในสายตาของพวกเขา

เสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้ง ทันใดนั้นชายคนที่หมดสติอยู่ก็ร้องขึ้น

ลุงรีบเข้ามาใกล้และเรียก “คุณชาย”

ชายหนุ่มคนนั้นหน้าเหลือง ริมฝีปากม่วงคล้ำ  สีหน้าทรมาน  ลุงถือ 

เหยือกน้ำมา ป้อนน้ำให้คุณชายคนนั้นหลายอึก จากนั้นก็ถามคนอื่น  ๆ  ว่า “ยัง 

๓  The  Bodyguard  from  Beijing  (ชื่อไทย  : บอดี้การ์ด ขอบอกว่าเธอเจ็บไม่ได้) ภาพยนตร์ 

แอ๊คชั่นของฮ่องกง ป ีค.ศ. ๑๙๙๔
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ไม่ได้ข่าวคราวพวกเหล่าเก๋ออีกหรือ”

คนที่ถูกถามส่ายหน้าพลางพูดว่า “แถวนี้มีซอกซอยเยอะ ทั้งฝนยังตกหนัก 

ขนาดนี้ พวกเขาคงยังหาไม่เจอ”

เสียงพูดของพวกเขาเจือสำเนียงท้องถิ่นอยู่เล็กน้อย เพียงแต่ฉันฟังไม่ออก 

ว่าเป็นสำเนียงถิ่นไหน

ชายหนุ่มคนนั้นนอนอยู่บนพื้น เขาไอด้วยความทรมานอยู่หลายครั้ง เลือด 

สีดำไหลออกมาจากมุมปาก ถึงแม้ว่าเขาจะสวมชุดผ้าต่วนเนื้อดี แต่ก็ขาดเป็นรู 

หลายแห่ง เผยให้เห็นแขนขาว  ๆ ของเขา ฉันเห็นรอยแดงเป็นจ้ำ  ๆ ขนาดประมาณ 

นิ้วหัวแม่มืออยู่ตามตัวเขา

จำได้ว่าอาการแบบนี้เหมือนฉันเคยอ่านเจอในตำราของจางชิวหยาง

“พิษพันสารทแดง?”

ทุกคนต่างหันมามอง ฉันรีบเอามือปิดปาก สายตาของลุงเป็นประกาย  

เขาถามขึ้นด้วยความระแวงระคนดีใจว่า “เจ้ารู้จักพิษชนิดนี้หรือ”

ฉันค่อย ๆ พยักหน้าตอบรับ

ลงุพุง่เขา้มาหาฉนัอยา่งรวดเรว็เหมอืนกบัฉากหนึง่ในหนงัเรือ่ง เดอะมอนทาจ๔ 

เขาจับมือฉันไว้พลางพูดว่า “แม่นางรู้วิธีรักษาหรือไม่”

ฉันพยักหน้าสองสามครั้งโดยไม่ทันคิด

ลุงดึงฉันไปทันทีพลางพูดว่า “ได้โปรดรีบช่วยรักษาคุณชายของเราด้วย”

ฉันถูกเขาลากล้มลงไปคุกเข่าดังตึงอยู่ข้าง  ๆ  ชายคนนั้น ดูแล้วเหมือน 

คนที่มาร่วมแสดงความเสียใจในงานศพมากกว่า พวกเขามีกำลังมากกว่า แถมยัง 

มีอาวุธ ฉันจึงต้องรีบตรวจชีพจรของคุณชายคนนั้น

เมื่อตรวจเสร็จฉันก็บอกว่า “เป็นพิษพันสารทแดงจริง  ๆ ทั้งยังได้รับ 

บาดเจ็บภายในเล็กน้อย”

พิษพันสารทแดงเป็นพิษที่มีคุณสมบัติร้อน  คนที่ถูกพิษชนิดนี้จะร้อน 

๔  The Montage (ชื่อไทย : สืบล่าฆ่าซ้อนแผน) ภาพยนตร์เกาหลีแนวสืบสวนสอบสวน ออกฉาย 

ในปี ๒๐๑๓ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีลักพาตัวเด็ก
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ภายนอกเย็นภายใน คล้าย  ๆ  กับไอศกรีมทอด เพียงแต่ว่าไม่หวานอร่อย ทว่า 

เจ็บปวดทรมานมาก ชายหนุ่มคนนั้นหน้าตาธรรมดา คิ้วขมวดมุ่น เหงื่อกาฬ 

ชุ่มโชก เห็นได้ชัดว่าเขาทรมานอย่างแสนสาหัส

ฉันพูดต่อว่า “ยาถอนพิษปรุงไม่ยาก แต่ต้องฝังเข็มร่วมด้วย”

ลุงพูดด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมว่า “เจ้าต้องมั่นใจนะว่าช่วยได้แน่!”

ฉันค้อนควัก พูดว่า “ก็ได้ ถ้าเช่นนั้นข้าจะไปนั่งเฉย ๆ ตรงนั้น”

“ช้าก่อน” ลุงยอมประนีประนอม “ข้าจะเชื่อเจ้าสักครั้ง”

ฉันเขียนใบสั่งยา จากนั้นจึงเอาเข็มเงินที่ติดตัวออกมา แล้วจัดการฝังเข็ม 

ให้ชายหนุ่ม

คุณชายผู้นี้รูปร่างสมส่วน มีกล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ คงเป็นคนที่ฝึกฝนร่างกาย 

อย่างสม่ำเสมอ ที่หน้าอกมีแผลรูปกากบาท บวมแดงเน่าเฟะ เป็นบาดแผลที่เกิด 

จากการถูกพิษนั่นเอง

ฉันพยายามนึกถึงวิธีฝังเข็มที่เขียนไว้ในตำรา พลางฝังเข็มเพื่อขับเลือดเสีย 

ออกมาให้เขา จากนั้นก็กรอกยารักษาชีพจรเข้าไป วิธีฝังเข็มมีทั้งหมดหกขั้นตอน  

ฉันลงมือทำทีละขั้นตอนจนครบ ชายหนุ่มคนนั้นอาเจียนเลือดสีดำกลิ่นคาวออกมา 

มากมาย บาดแผลบนหน้าอกเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำ

ฉันเก็บเข็ม จากนั้นก็โน้มตัวเข้าไปใกล้เขา

จู ่ๆ ลุงก็คว้าตัวฉันไว้แล้วพูดว่า “เจ้าจะทำอะไร”

ทำอะไรน่ะเหรอ ต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ ฉันจะทำผิดผีกับคุณชายของ 

พวกเขาได้อย่างไร

ฉันตอบอย่างอารมณ์เสียว่า “ก็ดูดพิษให้เขาน่ะสิ” 

พอลงุไดฟ้งัดงันัน้กเ็ริม่ระแวงขึน้มาอกี เขาพดูวา่ “ไมต่อ้งรบกวนแมน่างแลว้  

ให้ข้าน้อยทำเองเถอะ”

ฉันรู้สึกขำ ในใจคิด ‘ข้ามิใช่ผู้ชาย คุณชายของพวกเจ้าก็ไม่ใช่สาวงาม ถ้า 

คุณชายของพวกเจ้าไม่ได้สลบไป ก็คงอยากให้หญิงสาวจัดการเรื่องนี้ให้เขามากกว่า 

ชายวัยลุงอย่างเจ้าจะมาโน้มตัวคร่อมอยู่บนตัวเด็กหนุ่ม  แบบนี้สิถึงเรียกว่า 

ประหลาด’
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ฉันพูดว่า “ให้เจ้าทำก็ได้ แต่หากเจ้าถูกพิษไปด้วย ข้าคงไม่มีแรงช่วยชีวิต 

เจ้าอีกคนหรอกนะ”

วิธีถอนพิษพันสารทแดงไม่ยากนัก แต่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการดูดพิษ 

ให้คนเจ็บ พิษพันสารทแดงเป็นพิษที่อันธพาล หากคนที่ดูดพิษให้ไม่เตรียมตัว 

อย่างดีก่อน ตัวเองก็อาจถูกพิษไปด้วย ทุกคนต่างก็รักชีวิต ย่อมไม่อยากสัมผัส 

สิ่งที่เป็นพิษ การที่เฉิงหลิงซู่ดูดพิษให้หูเฝ่ยก็เพราะความรัก๕ แต่ที่ฉันกำลังจะ 

ดูดพิษให้บุคคลนิรนามผู้นี้ก็เพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรม การกระทำอันสูงส่งและ 

ยิ่งใหญ่เช่นนี้ เขากลับไม่สำนึกบุญคุณ

ชายคนหนึ่งที่อยู่ข้าง ๆ เตือนเขาว่า “ลูกพี่ ให้แม่นางผู้นี้ทำเถอะ ข้าว่านาง 

ไม่มีเจตนาร้ายหรอก”

ดวงตาทั้งสองของลุงจ้องฉันจนแทบทะล ุ ฉันยิ้มให้เขาด้วยความจริงใจ

ลุงขู่ฉันว่า “ถ้าเจ้าแอบลงมือ ก็อย่าหวังว่าจะได้เดินออกไปแบบมีชีวิตเลย”

ฉันนึกในใจ ‘ถ้าข้าเป็นฆาตกรลอบสังหารจริง พวกเจ้าก็คงถูกข้าวางยาพิษ 

จนร่างแหลกเหลวไปแล้ว’

ด้านนอกศาลเจ้า  ฝนยังเทกระหน่ำโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุด พายุพัด 

กระเบื้องบนหลังคาหลุดไปหลายแผ่น ฉันโน้มตัวลงดูดพิษให้ชายคนนั้นครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า เลือดที่ปนเปื้อนพิษเหม็นคาว แถมยังมีกลิ่นวาซาบิด้วย กลิ่นแรงขึ้นจมูก 

จนฉนันำ้หนูำ้ตาไหล คนทีไ่มรู่ว้า่เกดิอะไรขึน้ ถา้มาเหน็สภาพนำ้ตานองหนา้ของฉนั  

คงซาบซึ้งและเข้าใจไปว่าฉันสละชีวิตเพื่อช่วยชายที่รัก

ฉันลำบากลำบนในสภาพนี้อยู่เกือบชั่วโมง รู้สึกเมื่อยคอมาก ในที่สุด 

บาดแผลบนหน้าอกของชายคนนั้นก็ไม่เป็นสีดำแล้ว อุณหภูมิร่างกายก็ลดลง ฉัน 

จับชีพจรให้เขาแล้วบอกว่า “เขารอดตายแล้ว หลังจากนี้ให้ใช้ยารักษาไปเรื่อย  ๆ 

พักผ่อนอีกสิบกว่าวันก็หายดี”

ลุงพูดด้วยความดีใจ “คุณชายช่างมีบุญแท้”

๕ ตัวละครเที้ยเล้งซู่และโอ้วฮุยในซีรี่ส์จีนเรื่อง Fox Volant of the Snowy Mountain (ชื่อไทย :  

จิ้งจอกอหังการ)
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ฉันได้ยินคำพูดนี้ขณะที่กำลังบ้วนปาก ฉันพ่นน้ำพรวดออกมา น้ำปนเลือด 

เต็มปากไปหมด เหมือนกับฉากในหนังของโจวซิงฉือ ทั้งยังเหมือนกับฉันบอบช้ำ 

ภายใน

ลุงยังคงดีอกดีใจไม่หาย จนลูกน้องของเขาต้องออกหน้าขอบคุณฉันแทน  

ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงลุงตะโกนขึ้นว่า “คุณชาย ท่านฟื้นแล้วหรือ”

ฉันเช็ดปากแล้วหันกลับไป เห็นชายหนุ่มคนนั้นลืมตาขึ้นเล็กน้อย เขา 

หน้าตาธรรมดา แต่ตาดำนั้นดำขลับราวกับหมึก ดวงตาคู่นั้นมองมาที่ฉัน

ฉันยื่นมือไปแตะหน้าผากเขาพลางพูดว่า “ฟื้นมาก็ดีแล้ว ดื่มน้ำมาก ๆ นะ”

เขายังอ่อนเพลียมาก พูดไม่ไหว จึงทำได้เพียงขอบคุณฉันด้วยสายตา

ฉันยิ้มให้เขา เขาหลับตาลง แล้วก็หมดสติไปอีกครั้ง

ทันใดนั้น คนที่เฝ้าประตูก็ตะโกนขึ้นว่า “มีคนมา!”

สีหน้าของลุงกลับมาปกติอีกครั้ง เขาถามว่า “ใช่เหล่าเก๋อหรือเปล่า”

“ไม่ใช่” คนผู้นั้นเงี่ยหูฟัง แล้วพูดว่า “มากันหลายคน แต่ไม่รู้วรยุทธ์”

ฉันเงี่ยหูฟังอยู่นาน แต่ไม่เห็นได้ยินอะไรเลย รู้แต่ว่าฝนใกล้หยุดตกแล้ว  

ขณะที่ฉันกำลังคิดว่าไม่รู้อวิ๋นเซียงไปอยู่ที่ไหน ก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยตะโกนว่า “เร็ว 

เข้า อยู่ในศาลเจ้าข้างหน้านี้แหละ”

พ่อบ้านหวัง?

ฉันตกใจจนทำอะไรไม่ถูก แผ่นดินออกกว้างใหญ่ เขายังอุตส่าห์ตามมา 

ถึงที่นี่ ไม่รู้เป็นเพราะความสามารถพิเศษที่ฟ้าประทานให้เขา หรือเป็นเพราะความ 

บังเอิญเหมือนแมวตาบอดที่จับหนูตายได้

ฉันไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์สาเหตุ ประตูหน้าไปไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นก็วิ่งหนี 

ออกทางข้างหลังแล้วกัน ทว่าแม้ศาลเจ้าแห่งนี้จะทรุดโทรม แต่กำแพงที่ล้อม 

ศาลเจ้ากลับอยู่ในสภาพดี กำแพงสูงขนาดนั้น ฉันไม่ได้มีปีก อย่างไรก็ปีนข้ามไป 

ไม่ไหว

ลุงถามว่า “คนพวกนั้นมาตามหาแม่นางใช่หรือไม่”

ฉันรีบตอบว่า “พวกเขามาจับข้า ลุงช่วยข้าหน่อย เอาแค่ปีนข้ามกำแพงนี้ 

ไปได้ก็พอ”
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แต่ลุงถามกลับมาว่า “พวกเขาจะจับตัวเจ้าไปทำไม”

ฉันลนลาน เสียงฝีเท้าที่อยู่ด้านนอกใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ ดันมาถูกถ่วงเวลาอีก 

พ่อบ้านหวังนำเหล่าผู้คุ้มกันเข้ามาในศาลเจ้าแล้ว

“ไอ้หยา! คุณหนูรอง! ท่านนี่หาตัวยากเย็นจริง  ๆ!” พ่อบ้านหวังสีหน้า 

เหนื่อยอ่อน ตะโกนขึ้นราวกับร้องบทละคร “นายท่านโมโหใหญ่แล้ว พวกเรา 

ตามหาคุณหนูกันทั่วเมืองแต่ก็ไม่เจอ จึงต้องออกมาหานอกเมือง”

ฉันจ้องพ่อบ้านหวัง เขารู้ตัวว่าคำพูดของตัวเองไม่สมเหตุสมผล จึงพูด 

ต่อว่า “ฝนตกหนักขนาดนี้ พวกเราคิดว่าคุณหนูอาจจะหลบฝนอยู่ในนี้ เอาละ  

เอาเป็นว่าเชิญคุณหนูกลับไปกับข้าน้อยเถิด นายท่านกับฟูเหรินกำลังร้อนใจมาก”

“ข้าไม่กลับ!” ฉันยืนยันหนักแน่นเหมือนทหารกองทัพแดง “ข้าจะไม่แต่ง 

ให้คนผู้นั้นเด็ดขาด ถ้ายังไม่ยกเลิกเรื่องแต่งงาน ข้าจะไม่กลับไป”

พ่อบ้านหวังเกลี้ยกล่อมฉันด้วยความอดทนและหวังดี “คุณหนูรอง ท่าน 

กำลังทำให้นายท่านกับฟูเหรินต้องลำบากนะขอรับ  การที่คุณหนูเตร็ดเตร่อยู่ 

นอกบ้านยังเป็นการทำลายชื่อเสียงตัวเองด้วย”

ฉันตอบกลับด้วยความดีใจว่า “ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งดี”

พ่อบ้านหวังร้อนรนเสียจนเหงื่อแตกท่วมตัว เขาเป็นคนอ้วนอยู่แล้ว เหงื่อที่ 

ไหลออกมาก็เหมือนกับน้ำมันที่ละลายออกมาจากตัวเขา เขาคงได้รับคำสั่งมาจาก 

ราชครูเซี่ยว่า หากจำเป็นก็ให้ใช้กำลังได ้ ครั้นแล้วเขาก็ออกคำสั่ง ทันใดนั้นบรรดา 

ป้าตัวใหญ่ก็กรูเข้ามาจับตัวฉันไว้

ฉันดิ้นไม่หลุด โกรธจนตัวสั่น หันกลับไปตะโกนบอกลุงว่า “ลุง ช่วยข้า 

ด้วย!”

นับว่าลุงยังมีจิตเมตตาอยู่บ้าง เขายืนขึ้นแล้วถามว่า “ไม่ทราบว่าใต้เท้า 

จับแม่นางท่านนี้ทำไม”

พ่อบ้านหวังตอบด้วยความเอือมระอาว่า “นี่คือคุณหนูรองของเรา นางหนี 

การแต่งงานมา ข้าได้รับคำสั่งจากนายท่านให้มาพาตัวคุณหนูรองกลับไป”

เมื่อลุงรู้ว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวก็ลังเล เหลียวซ้ายแลขวา ไม่รู้ว่าจะ 

ทำอย่างไรต่อไปดี พวกเขาเป็นคนต่างถิ่น สุดท้ายก็ต้องจากไป เรื่องบางเรื่อง 
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ถ้าไม่เข้าไปยุ่มย่ามจะดีกว่า

ฉนันกึดา่ในใจ จากนัน้ออกแรงกดัลิน้ตวัเอง แลว้กลา่วทัง้นำ้ตาวา่ “พอ่บา้น 

หวัง แต่เมื่อครู่ข้าเพิ่งใช้ร่างถอนพิษให้คุณชายท่านนั้น เราถูกเนื้อต้องตัวกันแล้ว  

ข้าเป็นของเขาแล้ว!”

“อะไรนะ!” ลุงกับพ่อบ้านหวังร้องเสียงหลง ท่าทางของพ่อบ้านหวังเหมือน 

กับเส้นเลือดในสมองจะแตก

เห็นได้ชัดว่าลุงไม่พอใจที่ฉันไปตู่เอาคุณชายของพวกเขามาเป็นของตัวเอง  

แต่ที่ฉันพูดก็สมเหตุสมผล และตัวเขาเองก็คิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร

พ่อบ้านหวังรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเผือกร้อน รับมือไม่ไหว ทางเดียวที่ทำได้ก็คือ 

จับตัวฉันกลับไปให้ราชครูเซี่ยจัดการ ครั้นแล้วเขาจึงเรียกคนจับตัวฉันยัดเข้าไป 

ในเกี้ยว โดยไม่สนใจว่าฉันจะแผลงฤทธิ์โวยวายอย่างไร

ฉันร้องตะโกนด้วยน้ำเสียงโหยหวนว่า “ท่านพี่...”

พ่อบ้านหวังแทบจะทนฟังคำพูดเลี่ยน  ๆ  ของฉันไม่ได้ เขาปิดม่านเกี้ยว  

แล้วเร่งให้คนรีบไป

ฉันถูกจับตัวกลับมาแบบนี้เอง เมื่อกลับถึงจวน ราชครูเซี่ยถอนใจใส่ฉัน 

เฮือกใหญ่ เวลานี้ ราชครูผู้รอบรู้และมีความสามารถกลับไม่สามารถหาคำพูดที่ 

เหมาะสมแม้เพียงประโยคเดียวมาพูดกับฉัน ฉันรู้ตัวว่าหนีไปตอนนี้ก็คงไม่รอด  

หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล จึงไม่ได้ทำอะไรวู่วาม ได้แต่นั่งแทะเมล็ดแตงอยู่ 

ตรงหน้าเขา เมื่อแทะหมดไปหนึ่งจาน ฉันก็สะบัดก้นเดินจากไป

ไม่นานนักอวิ๋นเซียงก็ถูกตามตัวกลับมาได้เช่นกัน พ่อบ้านหวังอบรมนาง 

เสียยกใหญ่ แต่ในที่สุดก็ปล่อยตัวนางมารับใช้ฉันเหมือนเดิม 

ฉันปลอบนางว่า “คราวนี้เรารีบร้อนไปหน่อย คราวหน้าจะไม่เป็นเช่นนี้แน่”

อวิน๋เซยีงหยบิหอ่กระดาษหอ่หนึง่ออกมาจากหอ่ผา้แลว้ยืน่ใหฉ้นัราวกบัสง่มอบ 

ของล้ำค่า นางพูดว่า “คุณหนู นี่คือห่านย่างสกุลหม่าที่มีชื่อของหมู่บ้านเรา”

ฉันดีใจมาก ยายหนูอวิ๋นเซียงยิ่งนานวันก็ยิ่งฉลาดและรู้งาน เมื่อกินห่าน 

ย่างเสร็จแล้ว ฉันก็ไปอาบน้ำ จากนั้นก็เข้านอน กลางดึกคืนนั้นลมพัดแรงเสียจน 

บานหน้าต่างกระแทกกรอบเสียงดัง อวิ๋นเซียงหลับเป็นตาย ฉันจึงจำต้องลุกขึ้นมา 
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ปิดหน้าต่างเอง

ลมแรงมาก ฝุ่นปลิวตลบเข้าตาฉัน ฉันรีบยกมือขึ้นขยี้ตา ยังไม่ทันจะ 

ปิดหน้าต่างเรียบร้อยลมก็พัดหน้าต่างเปิดออกอีก ในความมืดนั้นเอง จู่  ๆ  ก็มีมือ 

ข้างหนึ่งยื่นมาช่วยฉันปิดหน้าต่าง ฉันฟาดมือนั้นกลับไป แต่กลับถูกเขาคว้าแขนไว้

ฉันรีบพูดว่า “ปล่อย!”

เซี่ยเจาอิงปล่อยมือพลางถามว่า “เป็นอะไรไปหรือ”

ฉนัแบมอืออก ในมอืมยีาเมด็สขีาวเมด็หนึง่ “ยาคนัคะเยอ เกอืบจะเสยีของ 

เพราะใช้กับพี่แล้วไหมเล่า”

เซี่ยเจาอิงถามอย่างกระอักกระอ่วนว่า “เจ้ามียาเต็มตัวไปหมดตั้งแต่เมื่อไหร ่

กัน”

ฉันยิ้มอย่างเย็นชาพลางพูดว่า “ตั้งแต่ที่รู้ว่าคนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้”

เซี่ยเจาอิงไม่ได้พูดอะไรต่อ เขาเดินไปจุดตะเกียง

ฉันยกฝาชีบนโต๊ะขึ้นพลางพูดว่า “เหลือห่านย่างไว้ให้ครึ่งตัว คิดว่าตอน 

พี่กลับมาคงหิว”

เซี่ยเจาอิงยิ้มพลางพูดว่า “เจ้านี่ช่างรู้ใจนัก”

ฉันมองเขาแทะน่องห่านด้วยสายตาเย็นชา พลางถามขึ้นลอย  ๆ  เหมือน 

ไม่ใส่ใจว่า “ท่านจะกลับไปเมืองซีเหยาหรือยัง”

เซี่ยเจาอิงหยุดกิน เงยหน้าขึ้นมองฉัน ดวงตาของเขาใสกระจ่าง แต่เต็ม 

ไปด้วยความสงสัย สีหน้านิ่งสงบและจดจ่อ ใครมาเห็นตอนนี้ต้องคิดว่าเขาเป็น 

ผู้สูงศักดิ ์ มีเพียงฉันเท่านั้นที่รู้เบื้องหลังของเขา ก็เหมือนกับห้องใต้ดินที่หอหนังสือ 

ในบ้านตระกูลเซี่ย นอกจากเพชรนิลจินดาแล้ว ยังมีปลาเค็ม ผักดอง ใยแมงมุม  

และฝุ่นเต็มไปหมด

ถึงแม้ว่าหน้าตาของฉันจะไม่สะสวย แต่ก็ทำหน้าเยือกเย็นราวน้ำแข็งได้ 

เหมือนกัน “ยังจะเสแสร้งอีกหรือ พี่รอง หรือว่าเยียนหวัง”

เซี่ยเจาอิงวางน่องห่านลง เช็ดปากแล้วพูดว่า “เจ้ารู้ตั้งแต่เมื่อใด”

ฉันยิ้มพลางตอบว่า “ฝ่าบาททรงระมัดระวังพระองค์เช่นนี้ ทั้งตราพยัคฆ์ 

ก็เป็นตราคำสั่งสำคัญ หากมิใช่เยียนหวังมาขอรับด้วยตนเอง พระองค์จะประทาน 
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ให้หรือ”

ความจริงฉันสงสัยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอจ้าวหวงโฮ่วแล้ว แต่ที่ไม่พูดก็เพราะ 

หลักฐานยังไม่แน่นหนาพอ แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป ฉันทนรอต่อไปไม่ไหว 

แล้ว จึงลองเดิมพันดูสักตั้ง คิดไม่ถึงว่าฉันจะเดาถูก

เซี่ยเจาอิงไม่พูดอะไร ฉันไม่ชินกับสีหน้าท่าทางเคร่งขรึมของเขาเอาเสียเลย 

เหมือนกับเวลาดูนักแสดงตลกแสดงละครชีวิต พูดตามตรงว่าเซี่ยเจาอิงหล่อมาก  

เวลาที่จริงจังขึ้นมาดูเหมือนกับนายทหารผู้หนักแน่นขึงขัง ทว่าฉันมักจะรู้สึกว่า 

ภายใต้บุคลิกเช่นนี้มีอันตรายแฝงเร้นอยู่ หากไม่ระวังตัวก็อาจถูกแทงจนบาดเจ็บได้

ฉันถามว่า “ท่านพ่อรู้เรื่องนี้หรือไม่”

เซี่ยเจาอิงตอบว่า “ท่านพ่อรู้ แต่ท่านแม่กับคนอื่น ๆ ต่างไม่รู้”

ฉันพูดว่า “ไม่รู้ก็ดี” เรื่องบางเรื่อง คนรู้ยิ่งน้อยยิ่งดี แล้วฉันก็ถามต่อว่า  

“แล้วตอนที่ข้ายังไม่หายป่วย ข้ารู้หรือไม่”

เซี่ยเจาอิงเบะปากเล็กน้อยแล้วพูดว่า “เจ้ารู้แต่ว่าข้ามักจะลอบปีนกำแพง 

เข้ามายามดึก และบางครั้งก็นัดพบกับคนแปลกหน้า”

“ท่านก็เลยตกลงกับข้า ไม่ให้ข้าพูดเรื่องนี้กับผู้ใด วันนั้นท่านจึงถามข้าว่า  

ข้ายังจำเรื่องในอดีตได้หรือไม่ พอข้าบอกว่าจำไม่ได้ ท่านก็เลยถอนใจโล่งอก”

เซ่ียเจาอิงย้ิมพลางพยักหน้า เขาพูดว่า “เร่ืองบางเร่ือง รู้ไปก็วุ่นวายเปล่า ๆ”

ฉันนั่งลงข้าง  ๆ  เขา ไตร่ตรองอยู่นาน แต่แล้วก็ถามออกมาว่า “พี่รอง... 

ถ้าเช่นนั้น พี่รองตัวจริงของข้าเล่า”

เซี่ยเจาอิงไม่หันมามองฉัน ใบหน้าเขาปกคลุมด้วยอารมณ์อันซับซ้อน  

เหมือนกับเมฆหมอกที่ปกคลุมภูเขาที่อยู่ไกล  ๆ นัยน์ตาของเขาแสดงความรวดร้าว 

อย่างเห็นได้ชัด ราวกับว่าคำพูดของฉันไปขุดคุ้ยความทรงจำอันเจ็บปวดของเขา 

ขึ้นมาอีกครั้ง

ฉันขยับเข้าไปใกล้เขาอีก เสียงเปลวเทียนแตกดังเปรี๊ยะ เขาค่อย  ๆ  เล่า 

เรื่องราวต่าง ๆ ให้ฉันฟัง

“ข้าเป็นบุตรคนที่หก มีพี่สาวสามคน พี่ชายสองคน มารดาข้าเป็นลูกผู้น้อง 

ห่าง  ๆ  กับเซี่ยฟูเหริน นางอายุน้อยกว่าพี่ชายคนโตของข้าสามสี่ปีเสียด้วยซ้ำ นาง 
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รา่เรงิแจม่ใส เฉลยีวฉลาด หวงตีพ้ระองคก์อ่นจงึทรงรกัและเมตตานางมาก ตอนที ่

ข้าอายุสี่ขวบ มารดาก็จากไปตอนคลอดน้อง ปีต่อมาหวงตี้พระองค์ก่อนก็เสด็จ 

สวรรคต พี่ใหญ่จึงขึ้นครองราชย์” เขาหยุดครู่หนึ่ง แล้วพูดต่อ “พี่ใหญ่กำราบ 

พี่น้องคนอื่น ๆ ทุกคน แต่กับข้าแล้ว พี่ใหญ่คงเห็นว่าอายุยังน้อย จึงรักข้ามาก

“เดิมทีฝ่าบาทอภิเษกสมรสกับหลิวหวงโฮ่ว พระนางทรงมีจิตใจดี ทว่า 

หลังจากอภิเษกสมรสหลายปี พระนางมิได้ประสูติพระโอรส ในขณะที่พระสนม 

จ้าวกลับประสูติพระโอรสองค์แรก ตอนนั้นพระสนมจ้าวน่ารักน่าเอ็นดู ฉลาด 

มีไหวพริบ ทุกอย่างราบรื่นไปหมด จนพระนางได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อย  ๆ   

ตระกูลจ้าวจึงพลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วย หลังจากที่หลิวหวงโฮ่วสิ้นพระชนม์  

พระสนมจ้าวก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหวงโฮ่วตามความคาดหมาย พระโอรสองค์โต 

ของพระนางก็ได้รับแต่งตั้งเป็นไท่จื่อ ข้าอายุเท่ากับไท่จื่อ แต่กลับมีศักดิ์สูงกว่า 

หนึ่งรุ่น เราเติบโตมาด้วยกัน ไท่จื่อมิได้สุขุมและมีปัญญาเช่นฝ่าบาท ทั้งมิได้ 

เจ้าเล่ห์มีไหวพริบเช่นจ้าวหวงโฮ่ว เขาเป็นคนซื่อและอบอุ่น ฤดูใบไม้ร่วงของปีที่ห้า 

แห่งรัชศกหย่งผิง ระหว่างตามเสด็จออกล่าสัตว์ในสวนป่า ไท่จื่อไม่อยากยิงธนู 

ฆ่ากระต่าย จึงถูกฝ่าบาทตำหนิอย่างรุนแรง ขณะที่ข้าวางแผนจับเสือดาวเป็น  ๆ   

มาได้ จึงเป็นที่เปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัด ฝ่าบาทพระราชทานรางวัลให้ข้า 

มากมาย ข้ามองเห็นสีพระพักตร์ของจ้าวหวงโฮ่วเปลี่ยนไป”

ฉันพอจะคาดเดาเหตุการณ์ต่อจากนี้ได้ “พระนางทรงกลัวว่าท่านจะคุกคาม 

ตำแหน่งไท่จื่อของพระโอรสของพระนาง?”

เซี่ยเจาอิงพยักหน้าแล้วเล่าต่อว่า “เดิมบิดาของจ้าวหวงโฮ่วเป็นแม่ทัพ  

เขาเลือกหญิงงามแทนที่จะเลือกเป็นเจ้าของที่ดิน จึงลาออกจากราชการเพื่ออนุ  

ทว่าบุตรชายสองคนของตระกูลจ้าวล้วนฉลาดหลักแหลมและมักใหญ่ใฝ่สูงตั้งแต่ 

เล็ก เมื่อทั้งสองสอบขุนนางได้ต่างก็ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว ทั้งยังถวาย 

น้องสาวให้เป็นเช่อเฟย๖  ของพี่ชายข้า เดิมพระสนมจ้าวมีฐานะต่ำที่สุดในบรรดา 

สนมทั้งหลาย แต่เมื่อนางได้ดีเพราะประสูติพระโอรส พี่ชายข้าจึงเอาอกเอาใจ 

๖ เรียกสนมรอง หรือภรรยาห้องข้าง หรือก็คืออนุนั่นเอง
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นางเป็นพิเศษ ตระกูลจ้าวได้เลื่อนสถานะจากตระกูลสามัญชนขึ้นมามีอำนาจ 

คับแผ่นดิน ยิ่งได้รับอำนาจมากก็ยิ่งกลัวว่าจะสูญเสียอำนาจ พวกเขาจะทนให้มี 

ตัวแปรอย่างข้าอยู่ได้อย่างไร”

“พระนางต้องการสังหารท่าน?”

เซี่ยเจาอิงยิ้มเย็นชาแล้วพูดว่า “ตอนนั้นข้ายังเด็ก พระนางเพียงแค่สั่งสอน 

ข้าเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  เพื่อให้ข้ารู้ว่าจะต้องวางตัวอย่างไร ฝ่าบาททรงสังเกตเห็นภายใน 

เวลารวดเร็ว ทว่าตอนนั้นพระพลานามัยของพระองค์เริ่มไม่สู้ดี ซ้ำยังมีข้อราชการ 

ที่ต้องสะสางมากมาย ส่วนพวกตระกูลจ้าวก็เริ่มมีอำนาจ พระองค์จึงไม่สามารถ 

ปกป้องข้าได้ตลอดเวลา ข้าจึงต้องทนลำบากอยู่บ้าง”

เขาพูดเหมือนเป็นเรื่องเล็ก  ๆ แต่ทันใดนั้นฉันก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีรอย 

แผลเป็นเต็มตัว ดูเหมือนว่าความลำบากเพียงเล็กน้อยคงไม่สามารถทำให้เกิด 

รอยแผลเป็นเหล่านั้นได้ การที่ผู้ชายคนหนึ่งมองความยากลำบากเป็นเรื่องเล็ก  

เป็นเพราะว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์แสนสาหัสมามาก

“ข้าไม่ได้อยากเป็นหวงตี้อยู่แล้ว จึงยอมลงให้มาตลอด เฝ้ารอคอยให้ถึง 

วันที่ตัวเองโตพอที่จะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ จะได้ออกจากเมืองหลวงไป 

เป็นหวังปกครองดินแดนของตัวเอง ทว่าในปีที่ข้าอายุครบสิบสี่ปีนั้น แม่น้ำปี้ลั่ว- 

เจียงเปลี่ยนทิศ ผืนนาอันอุดมสมบูรณ์กว่าหมื่นไร่ถูกน้ำท่วม ชาวบ้านนับแสน 

ต้องไร้ที่อยู่อาศัย ฝ่าบาทตั้งพระทัยจะให้องค์ไท่จื่อได้ฝึกจัดการแก้ไขปัญหา จึง 

ส่งเขาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งพระองค์ยังประสงค์จะกันข้าให้อยู่ห่างจาก 

การปองร้ายของพวกตระกูลจ้าว จึงให้ข้าไปช่วยผู้ประสบภัยด้วย เมื่อไปถึง 

เขตภัยพิบัติ ข้าตรวจสอบพบว่าคนตระกูลจ้าวสมคบคิดกับข้าราชการท้องถิ่น  

ยักยอกเสบียงที่นำไปช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้งยังใช้ศาลเตี้ยประหารคนที่เปิดโปง  

องค์ไท่จื่ออ่อนแอ ส่วนข้ายังเด็กจึงมุทะลุ ขาดความยั้งคิด เข้าใจไปว่าตัวเอง 

พบไพ่ตายที่จะใช้โค่นล้มตระกูลจ้าวแล้ว...” 

เขาหยุดไปครู่หนึ่ง จากนั้นจึงเล่าต่อ “ตอนนั้นข้ามีผู้ติดตามอยู่กลุ่มหนึ่ง  

หานเหยยีนอวี ่ อวีเ้จิง้ซวนิ เซีย่เจาองิ แลว้กอ็กีหลายคน ทกุคนเปน็สหายสนทิกนั 

ที่ราชวิทยาลัย เซี่ยเจาอิงสนิทกับข้ามากที่สุด เราเรียนด้วยกัน ฝึกวรยุทธ์มา 
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ด้วยกันตลอด เราเป็นลูกพี่ลูกน้องห่าง  ๆ ทั้งยังมีรูปร่างหน้าตาละม้ายคล้ายคลึง 

กันมาก ตอนเด็ก  ๆ  เวลาที่ข้าก่อเรื่อง เขามักจะออกรับโทษแทนข้า” เขาพูดไป 

ยิ้มไป “แต่สำหรับเรื่องนี้ เขาค้านหัวชนฝา ไม่ให้ข้าเปิดโปงตระกูลจ้าว ทว่าข้า 

ทนถูกจ้าวหวงโฮ่วกลั่นแกล้งต่อไปไม่ไหว จึงไม่ฟังคำทัดทานของเขา ผลสุดท้าย 

ก็เป็นไปตามที่เขาคาดการณ์ไว้ อำนาจของตระกูลจ้าวหยั่งรากลึก ไม่อาจล้มล้าง 

ได้ง่าย  ๆ บรรดาขุนนางชั้นสูงที่เดิมสนับสนุนให้ข้าเปิดโปงตระกูลจ้าว ก็เพียง 

เพื่อจะอาศัยโอกาสนี้รักษาผลประโยชน์ของตัวเอง เมื่อพวกเขาเห็นว่าลมเปลี่ยนทิศ 

ก็พากันหันหัวเรือคัดหางเสือเปลี่ยนทางทันที และสลัดข้าทิ้งไว้ลำพัง

“นี่เป็นความล้มเหลวอันน่าอัปยศครั้งแรกในชีวิตข้า เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ 

ตระหนักถึงความตื้นเขินเบาปัญญาและความไร้เดียงสาของตัวเอง ทั้งยังเป็น 

ครั้งแรกที่ข้าได้เห็นอานุภาพของ  ‘อำนาจ’  ซึ่งเหมือนดาบสองคมอย่างชัดเจน  

ฝ่าบาทร้อนพระทัยจนพระอาการประชวรกำเริบ พระองค์รีบมีพระบัญชาแต่งตั้งข้า 

ให้เป็นเยียนหวังก่อนกำหนด ส่งข้าไปปกครองเมืองซีเหยาอันไกลโพ้น เพราะ 

ทรงอยากให้ข้าหลุดพ้นจากวังวนของการแก่งแย่งอำนาจ ทว่าพระองค์ประเมิน 

ความร้ายกาจของตระกูลจ้าวต่ำเกินไป พระองค์ทรงคิดเพียงว่า หากส่งข้าไปอยู่ 

ที่ไกล ๆ ตระกูลจ้าวก็จะรามือไปเอง แล้วข้าก็จะปลอดภัย...”

เปลวเทียนไหววูบเล็กน้อย จู่  ๆ  ฉันก็รู้สึกหนาวขึ้นมาจึงกระชับผ้าคลุมไหล่ 

กับตัวยิ่งขึ้น ใบหน้าด้านข้างของเซี่ยเจาอิงหรือเซียวเซวียนอาบด้วยแสงเทียนสีทอง 

ดูเหมือนว่าฉันจะมองเห็นเงาของคมดาบในดวงตาอันเยือกเย็นดุจน้ำแข็งของเขา

“มีคนทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดคนอารักขาข้าระหว่างเดินทางไปยังดินแดนที่ได้รับ 

พระราชทาน ทุกคนล้วนเป็นยอดฝีมือแห่งราชสำนักที่ฝ่าบาททรงคัดเลือกด้วย 

พระองค์เอง นอกจากนี้ยังมีอวี้เจิ้งซวินกับเซี่ยเจาอิงที่อาสาไปส่งข้า พวกเรา 

เดินทางไปทางเหนือ เมื่อมาถึงด่านติ้งซานก็เหลือกันอยู่เพียงสิบเจ็ดคน เจิ้งซวิน 

ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงถูกบังคับให้อยู่รักษาตัวที่ด่าน แต่อันตรายที่แท้จริงนั้น 

อยู่นอกด่าน กองสังหารของตระกูลจ้าวดักซุ่มอยู่ระหว่างทาง รอจัดการพวกเรา 

ให้ถึงที่ตาย หากข้าตายอยู่ภายในด่าน พวกเขาย่อมถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง  

แต่หากข้าตายนอกด่าน พวกเขาก็สามารถอ้างได้ว่าเป็นฝีมือของคนแคว้นเหลียว  
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ไม่เกี่ยวกับพวกเขา”

เขาหายใจลึก ๆ ครั้งหนึ่ง จากนั้นเล่าเสียงเบาต่อว่า “วันนั้นอยู่ในช่วงปลาย 

ฤดูใบไม้ร่วง แต่นอกด่านล่วงเข้าฤดูหนาวแล้ว ท่ามกลางหิมะโปรยปรายในคืนที่ 

ฟ้ามืดมิด เกิดการต่อสู้ห้ำหั่นกัน ศัตรูมีมากจนฆ่าเท่าไรก็ไม่หมดเสียที กับดักก็มี 

อยู่ตลอดทาง คนข้างกายข้าลดลงไปทีละคน  ๆ ดาบของข้าเปื้อนเลือด เมื่อต้อง 

ลมหนาวที่พัดมา คราบเลือดนั้นกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว และเมื่อใช้ดาบนั้น 

ฟาดฟันศัตรูอีกครั้ง ก้อนเลือดน้ำแข็งก็แตกกระจาย ข้ามิใช่คนที่ยอมแพ้ง่าย  ๆ   

แต่ในเวลานั้นก็อดคิดถึงความตายไม่ได้ จนสุดท้าย ข้างกายข้าก็เหลือเพียง 

เซี่ยเจาอิงคนเดียว โธ่! เจ้ารอง อาจารย์ลำเอียง ถ่ายทอดเพลงกระบี่ให้เขา 

มากกว่าข้าหนึ่งกระบวนท่า เขาจึงใช้ข้ออ้างนี้บอกให้ข้ารีบหนีไปก่อน แต่ข้าจะ 

ยอมให้เพื่อนตายแทนได้อย่างไร ทว่าชั่วขณะที่สำคัญที่สุดนั้นเอง กระบี่ในมือ 

ของข้าหัก เจ้ารองจึงกระโจนเข้ามารับคมดาบแทนข้า”

ฉันกลั้นหายใจครู่หนึ่ง

เซียวเซวียนส่งยิ้มเศร้า  ๆ  ให้ฉันแล้วพูดว่า “ดาบมังกรคราม ทั้งใหญ่ทั้ง 

หนัก ต่อให้เจ้ารองชำนาญเพลงกระบี่กว่านี้ แต่กำลังของเด็กหนุ่มที่ยังไม่โตเต็มวัย 

อย่างเขาจะต้านทานได้อย่างไร เขาถูกฟันตั้งแต่บ่าซ้ายลงมาถึงหน้าอก ผิวหนัง 

และเนื้อฉีกขาด เลือดทะลักเหมือนน้ำพุ เขาพูดว่า  ‘ไปซะ!’  โดยไม่มีเสียงออกมา 

และสิ้นใจโดยตาไม่หลับ”

ตัวฉันสั่นเทาโดยไม่รู้ตัว รู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจขัด “รอยแผลของ 

ท่าน...รอยแผลที่หลังของท่าน...”

เซียวเซวียนยิ้ม เอามือลูบบนไหล่ “ถูกต้อง เป็นบาดแผลจากครั้งนั้น  

ดาบเล่มนั้นฟันทะลุร่างของเขามา และบาดแผ่นหลังของข้าเป็นทาง บนตัวข้า 

มีเลือดของเขาเต็มไปหมด ข้าแบกร่างของเขา ใช้กำลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดวิ่งหนีไป 

ข้างหน้า ข้าคิดว่ายิ่งข้าหนีไปได้ไกลมากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ข้ารู้สึกผิดต่อคนที่สละ 

ชีวิตปกป้องข้าน้อยลงเท่านั้น ชีวิตนี้ข้าจะไม่มีวันลืมว่า ข้าเคยเขย่งย่ำไปบนหิมะ 

ที่สูงไม่เกินข้อเท้า เดินลุยไปข้างหน้าทีละก้าว  ๆ  อย่างไร แม้จะล้มลง ก็ต้องใช้ 

ทั้งมือและเท้าคลานต่อไปข้างหน้า ส่วนคนที่ตามมาข้างหลังก็เงื้อดาบขึ้นอย่างช้า ๆ 
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ขณะที่กำลังจะฟันลงมา ก็มีลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งตรงเข้าปักที่หัวใจของเขา...”

“ใครหรือ” เสียงของฉันเล็กแหลมเสียจนฉันจำเสียงตัวเองไม่ได้ “ใครที่ 

ช่วยท่านไว้”

เซียวเซวียนหลุบตาลงพลางตอบว่า “ขุนพลหลี่ หลี่เหวินจง ก่อนหน้านี้ 

เจ้าก็เคยพบเขาแล้ว เขาเป็นนายทัพที่เฝ้าประจำการอยู่ที่เมืองซีเหยา วันนั้น 

เขามารับข้า ประจวบเหมาะกับที่เขาออกเดินทางล่วงหน้าหนึ่งวันเพราะเกรงว่า 

อากาศจะแปรปรวน ทำให้เขาได้มาเห็นฉากสังหารข้าเข้าพอดี เขาง้างคันธนูยิง 

เพียงครั้งเดียวก็ช่วยชีวิตข้าไว้ได้”

ฉันค่อย ๆ ลุกขึ้นยืน รู้สึกเวียนหัวและตาลายเล็กน้อย ค่ำคืนนั้นเงียบสงัด 

แต่ฉันกลับได้ยินเสียงประดาบฆ่าฟันกันไม่หยุด เซี่ยเจาอิง ไม่ใช่สิ รอยยิ้มของ 

เซยีวเซวยีนเตม็ไปดว้ยความเจบ็ปวดอนัฝงัลกึ เจบ็ปวดมากเสยีจนทน้ทะลกัออกมา  

และไหลรินมาสู่ใจของฉัน ดวงตาของฉันโศกสลด

เขาเล่าว่า “ปีนั้นข้าอายุสิบสี่ ยังไม่ได้ทำพิธีสวมรัดเกล้า๗ ก็ตายไปแล้วรอบ 

หนึ่ง เมื่อฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นเยียนหวังอย่างสมบูรณ์ องค์ชายหกผู้ไร้เดียงสา 

และมุทะลุแห่งวังชั้นในผู้นั้นได้ถูกฝังกลบใต้หิมะไปพร้อมกับเซี่ยเจาอิงแล้ว 

ข้าเป็นหนี้ชีวิตคนหนึ่งร้อยแปดคน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น สิบปีมานี้มีการลอบ 

สังหารหลายต่อหลายครั้ง มีคนต้องสละชีวิตเพื่อข้าไปไม่น้อย ข้ามิใช่คนเลือดเย็น 

และไม่อยากเป็นคนเลือดเย็นไร้คุณธรรม แต่ข้ามีชีวิตอยู่โดยเหยียบย่ำอยู่บนศพ 

ผู้อื่น เพราะฉะนั้นข้าจะต้องรักษาชีวิตไว้ให้ดีที่สุด จะทำให้พวกเขาตายเปล่าไม่ได้ 

ข้าจดจำคนที่สละชีวิตเพื่อข้าได้อย่างแม่นยำทุกคน ข้าสาบานว่า สักวันหนึ่งข้าจะ 

ชำระหนี้แค้นให้พวกเขาทุกคน

“สำหรับเซี่ยเจาอิง” น้ำเสียงของเขาอ่อนลง “เขาไปส่งข้าออกนอกด่าน  

แต่กลับบอกที่บ้านว่าไปศึกษาวิชาที่ต่างถิ่น เขากับเจิ้งซวินแอบไปส่งข้า ส่วน

ฆาตกรลอบสังหารเหล่านั้นก็ถูกขุนพลหลี่ฆ่าตายหมด เรื่องนี้จึงไม่มีใครล่วงรู้  

๗ พิธีสวมกวาน เป็นพิธีที่จัดให้เด็กหนุ่มเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี หรือในบางถิ่นอาจเป็นอายุ ๑๖ ปี เป็น 

เครื่องแสดงถึงการก้าวจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ (สำหรับเด็กหญิงจะเป็นพิธีปักปิ่น) กวานเป็นเครื่องประดับศีรษะ 

ของชนชั้นสูงของจีนในสมัยโบราณ มีลักษณะคล้ายรัดเกล้าที่ไว้สวมครอบรัดมวยผม 
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เซี่ยเจาอิงไม่กลับมาอีกแล้ว ราชครูเซี่ยเสียใจจนแก่ลงสิบปีภายในชั่วข้ามคืน แต่ 

กลับระบายให้ใครฟังไม่ได้ ซ้ำยังต้องสอนหนังสือให้พระโอรสของจ้าวหวงโฮ่วอีก  

ข้ากลับเมืองหลวงปีละครั้งสองครั้งในนามของเซี่ยเจาอิง โดยมีหานเหยียนอวี่ 

ช่วยจัดฉากและโกหกว่า คุณชายรองตระกูลเซี่ยเป็นคนเจ้าสำราญ อยู่ไม่เป็นหลัก 

เป็นแหล่ง จนใคร  ๆ  ก็เชื่อกันไปหมด เพียงแต่บางครั้งข้าก็คิดว่า หากวิญญาณ 

บนสวรรค์ของเขาเห็นว่าพวกเราทำลายชื่อเสียงที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วของเขาจนป่นปี้ 

ไม่รู้ว่าเขาจะโกรธแค่ไหน...”

น้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่แล้วจู่  ๆ  ก็หยุดพูดและเบือนหน้าไป 

เขาไหล่ตก ราวกับกำลังแบกรับมวลน้ำหนักที่มองไม่เห็น

ฉันทนดูไม่ได้จนต้องเดินไปหาเขา จากนั้นก็ยื่นแขนออกมาแล้วกอดเขา 

จากด้านหลัง ซบศีรษะกับไหล่ของเขาไว้

ตัวเขาสั่นเล็กน้อย

“พี่รอง ชายชาติทหารยอมตายแทนสหายได้ ท่านและเขาต่างรู้ข้อนี้ดี”

คืนนั้นเราสองคนต่างไม่ได้นอน

ฉันนั่งเป็นเพื่อนเซียวเซวียน ฟังเขาเล่าเรื่องในอดีต เซียวเซวียนไม่ใช่ 

คนพูดมาก ดังนั้นเขาจึงเล่าแต่เรื่องสำคัญเกี่ยวกับชีวิตในกองทัพ แล้วก็ถือโอกาส 

โม้ว่าตัวเองเคยตรากตรำและผ่านประสบการณ์อันโชกโชนมาอย่างไร จนกระทั่ง 

เขาได้รับความเคารพนับถือและความไว้วางใจจากเหล่าทหาร หลังจากนั้นเขาก็ 

เล่าเรื่องเกี่ยวกับเซี่ยเจาอิงหลายเรื่อง เซี่ยเจาอิงเป็นคนเปิดเผย ไม่ชอบดนตรี 

และศิลปะ ชอบแต่เพลงอาวุธ ในขณะที่ราชครูเซี่ยดูแคลนพวกใช้กำลังต่อสู้มาก 

ที่สุด เขาจึงต้องแอบไปเรียนวิชา สมัยนั้นพวกเขาสี่คน เซียวเซวียน เซี่ยเจาอิง  

อวี้เจิ้งซวิน และหานเหยียนอวี่ เรียนด้วยกันตั้งแต่เด็ก ทั้งซุกซนและเกกมะเหรก 

เกเร ก่อเรื่องไว้ไม่น้อยทั้งในวังและราชวิทยาลัย จนได้รับฉายาว่า “สี่อันตราย”  

ต่อมาเมื่อเซี่ยเจาอิงจากไป ทุกปีเขาก็จะเสี่ยงอันตรายกลับมาที่เมืองหลวงโดย 

สวมรอยเป็นเซี่ยเจาอิงเพื่อกลับมาเยี่ยมครอบครัวเซี่ย เป็นการแสดงความกตัญญู 

ต่อพ่อแม่แทนเซี่ยเจาอิง

“แล้วเซี่ยฟูเหรินจับสังเกตไม่ได้เลยหรือ”
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“เซี่ยฟูเหรินเพียงคิดว่าเจ้ารองไปศึกษาวิชาที่ต่างถิ่น อีกอย่าง เขาเป็น 

ลกูชายคนรอง ไมต่อ้งดแูลรบัผดิชอบงานสำคญัของครอบครวั นางจงึมิได้คาดหวงั 

อะไรกับเขานัก”

จู ่ๆ ฉันก็นึกขึ้นได้จึงถามว่า “แล้วเขาเคยพูดถึงข้าบ้างหรือไม่”

เซียวเซวียนมองฉันแวบหนึ่งแล้วตอบว่า “ตอนนั้นเจ้าอายุเท่าไหร่เอง ซ้ำยัง 

เป็นเด็กเพี้ยน ๆ เขาจะพูดถึงเจ้าทำไมกัน”

“ก็จริง” ฉันยิ้ม “ข้าเพียงคิดว่าเขาเป็นพี่ชายของข้า แต่ข้ากลับได้แต่ฟัง 

เรื่องราวของเขาจากปากของคนอื่น เขาเป็นเหมือนตัวละครในเรื่องเล่า”

เซียวเซวียน “ถึงแม้ว่าเจ้ารองจะอายุสั้น แต่เรื่องราวชีวิตของเขากลับเป็น 

ละครชีวิตที่น่าซาบซึ้งนัก”

ฉันถามว่า “สุสานของเขาอยู่ที่ใด”

“อยู่ที่เมืองซีเหยา ข้าสร้างศาลให้เขา แต่กลับสลักชื่อเขาไม่ได้ ทำได้เพียง 

ยืมชื่อนักรบที่ตายตรงชายแดนมาสลักไว้ ข้าสาบานว่า สักวันหนึ่งเมื่อข้าได้กลับมา 

อย่างยิ่งใหญ ่ ข้าจะจัดพิธีฝังศพให้เขาอย่างสมเกียรติ”

เซียวเซวียนถอนใจครั้งหนึ่งแล้วพูดว่า “เร็วจริง ๆ ผ่านมาสิบปีแล้ว”

เวลาสิบปี หนุ่มน้อยมุทะลุในวันนั้นเติบโตเป็นชายหนุ่มลุ่มลึกและฉลาด- 

เฉลียว แต่บุญคุณและความแค้นมากมายที่ผ่านมากลับยังไม่ได้รับการสะสาง

ฉันเปลี่ยนเรื่องคุย “ท่านแต่งงานแล้วหรือ”

เซียวเซวียนยิ้มน้อย  ๆ  แล้วตอบว่า “อี๋ซินน่ะหรือ นางเป็นบุตรสาวของ 

ผู้ว่าการเจิ้งแห่งไถโจว ฝ่าบาทพระราชทานสมรสนี้ให้ข้าเพราะเห็นว่าไถโจวอยู่ทาง 

ใต้ของเมืองซีเหยา หากภายหน้า...ราชสำนักเกิดเหตุอันใดขึ้น ก็สามารถไปหลบภัย 

ที่ไถโจวได้ชั่วคราว”

ฉันถามด้วยความอยากรู้ว่า “นางเป็นคนเช่นไร”

เซียวเซวียนพูดด้วยแววตาเศร้าสร้อยว่า “นางสิ้นใจไปเกือบสามปีแล้ว”

หา? ตายแล้วด้วย?

“นางสุขภาพไม่ดี หมอบอกว่าไม่ควรมีบุตร แต่นางไม่ยอมฟัง นางคลอด 

ก่อนกำหนดตั้งแต่อายุครรภ์ได้ห้าเดือน ข้าไปเชิญหมอจากทุกแห่งมารักษา แต่ 
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ทุกคนก็จนปัญญา สุดท้ายนางก็สิ้นใจ...นางเป็นผู้หญิงที่ดีมาก”

ฉันคิดในใจว่า ห้าเดือน เด็กในท้องคงไม่รอด ตายทั้งลูกและภรรยา 

ดูเหมือนว่าคนใกล้ชิดเยียนหวังมักจะอายุไม่ยืน ถ้าตรวจดูดวงชะตาของเขา  

ไม่แน่ว่าดวงเขาเป็นพวกดวงพิฆาต

ฉันอยากปลอบใจเขา แต่ด้วยความที่อ่านหนังสือมาน้อยจึงจนด้วยถ้อยคำ  

แต่แล้วจู ่ๆ ไม่รู้ว่าอะไรมาดลใจให้ถามไปว่า “แล้วพี่เฝ่ยหฺวาเล่า”

เซียวเซวียนหันมามองฉันแล้วยิ้ม ฉันหน้าแดง หดตัวเล็กน้อย เซียว- 

เซวียนถอนใจแล้วส่ายหน้า ฉันคิดว่าเขาจะสั่งสอนฉันอีกแล้ว แต่เขากลับพูดว่า  

“ข้ากับเฝ่ยหฺวาเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เล็ก ข้าเคยคิดจะแต่งงานกับนาง”

เขาเล่าแบบรวบรัด แต่ฉันฟังออกว่ามีความลำบากใจแฝงอยู่ในคำพูด

“แล้วตอนนี้ไม่อยากแต่งกับนางแล้วหรือ”

“ตอนนี้ข้าไม่ได้คิดเรื่องนี้เลย ตอนนี้ไม่ว่าผู้หญิงคนไหนที่อยู่ข้างกายข้า 

ล้วนต้องตกระกำลำบากทั้งสิ้น และหากข้าเพลี่ยงพล้ำ นางก็จะพลอยรับเคราะห์ 

ไปด้วย ข้ากับใต้เท้าฉินอยู่คนละขั้วอำนาจ หากนางต้องมาเป็นคนกลางก็จะ 

ตกที่นั่งลำบาก เพียงได้รู้ว่านางอยู่สุขสบายดี ข้าก็พอใจแล้ว”

ฉันอยากจะพูดว่า ‘คนรอบกายท่านตายกันหมดเสียจนท่านขยาด’ แต่ 

คำพูดนี้โหดร้ายเกินไป จึงไม่ได้พูดออกมา

ฉันจึงวกกลับไปคุยเรื่องเดิม “ท่านจะกลับเมืองซีเหยาเมื่อใด”

เซียวเซวียนตอบ “ฟ้าสว่างก็จะไปทันที”

“อะไรนะ” ฉันตกใจ “รีบขนาดนี้เลยหรือ”

“ข้าอยู่ที่เมืองหลวงนานเกินไปแล้ว ตระกูลจ้าวขี้ระแวงนัก ข้าอาจจะรอดได ้

ในคราวนี้ แต่ก็ใช่ว่าจะรอดได้คราวหน้า ของที่ต้องการก็ได้มาแล้ว หากรั้งอยู่ต่อ 

ก็ไม่มีประโยชน์อันใด”

“แต่เราจะจัดการเรื่องวุ่นวายที่ตามมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไร”

เซียวเซวียนยิ้มเจ้าเล่ห์พลางตอบว่า “แล้วเจ้าคิดว่าเหตุใดข้าต้องหนีไปด้วย 

เล่า”

ฉันเพิ่งจะเข้าใจ “ไร้ยางอาย!”
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เขาตอบกลับว่า “ไร้คุณธรรม!”

ฉันโมโห “ข้าไร้คุณธรรมตรงไหน”

“เจ้าจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์? เช่นนั้นก็อยู่ที่นี่ต่อไป รอเป็นพระชายาของ 

องค์ชายรองก็แล้วกัน เซียวลี่เป็นที่ชื่นชอบของใครต่อใคร เจ้าจะได้ใช้ชีวิตเป็น 

พระชายาในองค์ไท่จื่อในไม่ช้า แล้วต่อไปก็จะได้เป็นมารดาของแผ่นดิน”

ฉันรู้สึกว่าคำพูดของเขาแปลก ๆ จึงถามว่า “ทำไมหรือ ท่านจะพาข้าหนีไป 

อย่างนั้นหรือ”

เซียวเซวียนเอ็ดเบา  ๆ  ว่า “โง่เง่าเต่าตุ่นเสียจริง” แต่น้ำเสียงเหมือนเอ็ด 

เล่น ๆ 

ในที่สุดเขาก็เริ่มด่าคน แสดงว่านิสัยรู้จักยืดหยุ่นกลับมาแล้ว เยียนหวัง 

ผู้เจ็บปวดรวดร้าว ผู้เฝ้าแค้นเคืองและกล่าวโทษตัวเองคนก่อนหน้านี้ได้หายตัวไป 

แล้ว

ฉันถอนใจด้วยความโล่งอก พูดกับเขาด้วยสีหน้าท่าทีประจบประแจงว่า  

“พี่รองเป็นคนใจกว้าง คงไม่ปล่อยให้น้องอยู่ที่นี่คนเดียวเป็นแน่”

เซียวเซวียนยิ้มแล้วถามว่า “เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะ”

ฉันตอบเสียงหวานว่า “พี่รอง”

เซียวเซวียนยื่นมือออกมา ฉันนึกว่าเขาจะมาหยิกหรือบีบหน้าฉัน นึก 

ไม่ถึงว่าเขาจะดึงตัวฉันไปกอดไว้หลวม ๆ ฉันได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นดังเป็น 

จังหวะ สะท้อนผ่านแผ่นอกอันอบอุ่นมาถึงตัวฉัน

เขาพูดว่า “ข้ามีชีวิตอยู่แทนเจ้ารองอยู่แล้ว ย่อมต้องดูแลเจ้าแทนเขา 

แน่นอน”

ฉันรู้สึกอบอุ่นใจ ยื่นแขนไปกอดเอวเขาไว้

เซียวเซวียนผละตัวออก เขาบอกฉันว่า “ข้ามีธุระต้องจัดการ ซ่งจื่อจิ้งจะ 

มาพาเจ้าไป พวกเจ้าขึ้นเหนือไปเรื่อย  ๆ เมื่อข้ามแม่น้ำชวนเจียงไปก็จะเข้าเขต 

หูโจว เรานัดกันว่าจะไปเจอกันที่อำเภอเหรินซั่น” เมื่อพูดจบ เขาก็กำชับฉันเหมือน 

คนแก่ว่า “เจ้าต้องเป็นเด็กดี ระหว่างทางต้องเชื่อฟังซ่งจื่อจิ้ง อย่าก่อเรื่อง แล้วก็ 

กินขนมให้น้อย  ๆ  หน่อย”
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ฉันค้อนพลางพูดว่า “ถ้าข้าเชื่อฟังแล้วจะได้อะไรตอบแทน”

เซียวเซวียนยิ้มแล้วตอบว่า “พี่จะหาแม่สามีดี  ๆ  ให้เจ้า”

ฉันถีบส่งเขาออกนอกประตูไป

หลังจากที่เซียวเซวียนไปแล้ว ฟ้าก็เริ่มสว่าง ฉันนั่งไม่ติด จึงไปหาซ่งจื่อจิ้ง 

ทั้งขอบตาคล้ำอย่างนั้น

นี่เป็นช่วงเวลาที่สุนัขยังหลับอยู่แต่ไก่ตื่นนอนแล้ว จวนตระกูลเซี่ยเงียบสงัด 

ฉันย่องเข้าไปในสำนักวิชาเหมือนโจรย่องเบา ปรากฏว่าที่หน้าประตูมีคนยืนสง่า 

อยู่แล้ว เขาก็คือซ่งจื่อจิ้งหรืออาจารย์ซ่งนั่นเอง

เขาสวมชุดเรียบง่ายธรรมดาและดูทะมัดทะแมง ไม่ใช่ชุดยาวแขนกว้าง 

เหมือนที่เคย ฉันจึงได้เห็นว่า แม้เขาจะผอม แต่ไม่บอบบาง รูปร่างของเขาสูงยาว 

ได้สัดส่วน ไหล่กว้าง เอวคอด ดูไม่ขัดตา หากเขาเป็นจอมยุทธ์จริง  ๆ  ก็คงเป็น 

ปัญญาชนชั้นสูงในหมู่จอมยุทธ์ด้วยกัน ว่ากันว่าตงฉีสร้างแม่ทัพผู้ทรงภูมิมานัก 

ต่อนัก ฉันว่าไม่แน่อาจสร้างจอมยุทธ์ผู้ทรงภูมิได้ด้วย

เขาถามฉันว่า “จะออกเดินทางเมื่อใด” คำถามนี้น่าจะเป็นฉันที่ถามเขา 

มากกว่า

ฉันถามว่า “ท่านเก็บของเรียบร้อยแล้วหรือ”

ซ่งจื่อจิ้งยิ้มสดใสพลางตอบว่า “มีข้าวของอะไรต้องเก็บด้วยหรือ” นับถือ!  

ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งนอกกาย

ฉันถูฝ่ามือเข้าด้วยกัน พลางพูดว่า “ได้  ๆ! รอข้าไปเรียกอวิ๋นเซียงก่อน  

แล้วเราก็ออกเดินทางกันเลย”

“ไปตอนนี้เลยหรือ ฟ้ายังไม่สว่างเลย”

ฉันยิ้มยิงฟัน ดวงตาเป็นประกาย “หนีตามผู้ชายก็ต้องไปตอนฟ้ามืด  ๆ  

นี่แหละ”

“หนีตามผู้ชาย?” 

ฉันหัวเราะ พลางว่า “หนีตามผู้ชาย! หนีตามผู้ชาย! คุณหนูรองตระกูล 

เซี่ยผู้มีใจปฏิพัทธ์ หนีตามชายที่รักไปยังชายแดน ยังจะมีอะไรที่สมจริงไปกว่านี้ 

ได้อีก”
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ซ่งจื่อจิ้งดวงตาเห็นธรรม เขายิ้มเห็นฟันพูดว่า “คุณหนูช่างมีไหวพริบ”

ฉันยิ้มด้วยความลำพองใจพลางพูดว่า “อาจารย์ ต่อไปข้าจะเรียกท่านว่า 

พี่ชาย”

ซ่งจื่อจิ้งก้มหน้ายิ้ม พูดว่า “พี่ชายของคุณหนูช่างมีเยอะเหลือเกิน”

ฉันหน้าแดงเล็กน้อย “มีเยอะก็มีข้อดีของมัน”

ซ่งจื่อจิ้งไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ด ี เขาพูดเบา ๆ ว่า “เราไปกันเถอะ”

เขาจับมือฉันไว้ ดึงฉันเข้าไปใกล้ แล้วกอดไว้ในอ้อมอก ฉันตกใจ แต่ยัง 

ไม่ทันตั้งตัวได้เขาก็ปล่อยเสียแล้ว ฉันรู้สึกว่าที่เอวมีสร้อยมุกประดับหน้าตา 

ธรรมดา ๆ เส้นหนึ่ง

“นี่คือ?”

“บนไข่มุกมีกลิ่นพิเศษ คนทั่วไปจะไม่ได้กลิ่น แต่นกได้กลิ่น เอาไว้สื่อสาร 

กันในยามจำเป็น”

ฉันเอ่ยชม “ช่างรอบคอบเสียจริง”

ซ่งจื่อจิ้งพาฉันกับอวิ๋นเซียงออกมาจากจวนตระกูลเซี่ย ขณะนั้นฟ้าเริ่มสาง 

แล้ว นกบนต้นไม้ที่ตื่นเช้าเริ่มขับขาน สุนัขของใต้เท้าหวังซึ่งอยู่จวนติดกันก็ตื่นเช้า 

มันเริ่มเห่าแล้ว ฉันหายใจรับอากาศสดชื่น จากนั้นก็หันกลับไปมองบ้านที่ตัวเอง 

อยู่มาครึ่งปีเป็นครั้งสุดท้าย

สถานทีแ่หง่นีไ้มอ่าจกกัขงัฉนัไวไ้ด้ ดงันัน้ฉนัจงึไมม่คีวามรูส้กึวา่ตวัเองไดร้บั 

อิสรภาพเหมือนโบยบินออกจากกรง ทว่ากลับรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกเดินทาง

ฉนัมองไปยงัทอ้งฟา้ทางทศิเหนอื สขีองทอ้งฟา้ขุน่ราวกบัสขีองวงนำ้กระเพือ่ม  

ในใจฉันนึกถึงภาพทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาล



  

ภาคสอง
ทุ่งกว้าง
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การเดินทางของชีวิต
“การเดินทางของชีวิตต้องข้ามน้ำ บุกป่า ฝ่าดง อย่างไม่หยุดหย่อน”

ทางเหนือของเมืองหลวง  มีอำเภอหนึ่งชื่อว่าซานชวน ใน 

อำเภอนั้นมีเรือนแรมแห่งหนึ่งชื่อว่าหลงเหมิน เจ้าของเรือนแรมเป็นหญิงชื่อว่า... 

ไม่ ๆ ไม่ได้ชื่อจินเซียงอวี้๑ แต่ชื่อว่าสวีเฟิ่งเซียน

สวีเฟิ่งเซียนเป็นหญิงวัยกลางคนอายุสามสิบแปดปี ความสวยของนาง 

ลบเลือนไปแล้ว หรืออาจจะไม่เคยมีอยู่เลยก็ได้ นางมีผิวสีแทนซึ่งเป็นสีที่ชาว 

ตะวันตกต่างใฝ่ฝันอยากจะมี มีไขมันบนร่างกายพอกพูนเช่นเดียวกับทรัพย์สมบัต ิ

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดบนตัวนางก็คือสัญลักษณ์ของสตรีเพศที่อยู่บนหน้าอกหน้าใจ  

พวกมันคงไม่อยากทนเหงาอยู่ข้างในจึงเบียดเสียดจนแทบล้นคอเสื้อออกมาทักทาย 

โลกภายนอก คนจีนทั่วไปมักเปรียบเทียบสิ่งนี้ว่าเหมือนมะละกอ จนวันนี้ฉันได้ 

ประจักษ์กับตาในระยะใกล้ รู้สึกว่าถ้าเปรียบกับลูกบอลยางที่ลอยน้ำได้น่าจะเหมาะ 

กว่า เพราะมะละกอเนื้อแข็ง แต่บอลยางนิ่ม และเพราะว่ามะละกอแข็งทื่อ แต่ 

บอลยางยืดหยุ่นได้ และคงเป็นเพราะว่าฉันจ้องส่วนนั้นของนางสวี นางจึงแอ่นอก 

อย่างภาคภูมิใจ จนฉันต้องรีบเบือนหน้าไปอีกทางด้วยความหวาดผวา

นางสวียิ้มยิงฟันเผยให้เห็นฟันเหลืองคล้ำทั้งปาก ริ้วรอยบนใบหน้าลึก 

เหมือนร่องน้ำบนทีร่าบสูงซึง่เกดิจากการกัดเซาะของน้ำฝน ดวงตาเล็กหยีจนแทบจะ 

๑ เจ้าของเรือนแรมหลงเหมิน ในฉากสำคัญของภาพยนตร์กำลังภายในของฮ่องกงเรื่อง เดชคัมภีร์แดน 

พยัคฆ์ ( )
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เป็นเส้นตรงคู่นั้นจ้องไปที่ซ่งจื่อจิ้ง

นางแอ่นสะโพกแล้วถามว่า “พวกท่านมาจากไหนกันหรือ”

ฉันชิงตอบว่า “มาจากที่ที่จากมา”

ป้าสวีไม่สนใจฉัน นางถามต่อว่า “แล้วจะไปไหนกันหรือ”

ฉันชิงตอบว่า “ไปยังที่ที่จะไป”

“พวกท่านตลกเสียจริง!” นางสวีหัวเราะเสียจนไขมันกระเพื่อม แล้วโน้มตัว 

ไปทางซ่งจื่อจิ้ง ฉันเป็นคนตอบคำถามแท้ ๆ ไม่เกี่ยวอะไรกับซ่งจื่อจิ้งเลย แล้วนี่ 

นางโถมตัวลงมาจนแทบจะทับตัวซ่งจื่อจิ้งแบบนี ้ แล้วเขาจะหายใจออกหรือเนี่ย

ดีที่ซ่งจื่อจิ้งปฏิกิริยาว่องไว เขาถอยแฉลบมาก้าวหนึ่ง เอี้ยวตัวหลบไปทาง 

ด้านข้างได้ทัน

เขายังคงยิ้มและพูดว่า “เหลาป่านเหนียง๒ พวกเราต้องการข้ามแม่น้ำ”

นางสวีเฟิ่งเซียนสะบัดผ้าเช็ดหน้า ตาคู่เล็กของนางเป็นประกาย “พวกท่าน 

จะข้ามแม่น้ำหรือ ถ้าเช่นนั้นก็มาถูกที่แล้ว”

นางเดินบิดสะโพกกลับไปยังโต๊ะเก็บเงิน แล้วใช้มือข้างหนึ่งพลิกสมุดบัญชี 

อย่างลวก ๆ  

“เรือนแรมของเราอยู่ไม่ไกลจากทางหลวง เดินทางเพียงหนึ่งชั่วยามก็ถึง  

แต่ผู้คนที่จะเดินทางไปหูโจวโดยข้ามแม่น้ำชวนเจียงมักจะแห่ตามกันไปข้ามแม่น้ำ 

ที่อำเภอหลินชิง แม้ว่าแม่น้ำช่วงที่ไหลผ่านอำเภอนี้ตื้นและไม่เชี่ยวกรากก็จริง แต่ที่ 

บอกว่าแม่น้ำช่วงที่ไหลผ่านอำเภอซานชวนของเราไหลเชี่ยว ทั้งยังมีเกาะแก่งมาก  

นั่นเป็นเรื่องตีไข่ใส่สีพ่อพวกมันชัด ๆ!”

อวิ๋นเซียงหน้าแดง

สวีเฟิ่งเซียนพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจว่า “อย่าหาว่าข้าคุยโว ตาแก่ชิ่งของ 

หมู่บ้านเรา เวลาถ่อเรือเนี่ย แข็งแกร่งคล่องแคล่วกว่าปลาที่ว่ายข้ามแม่น้ำเสียอีก  

คนเรือที่ไหน ๆ ก็สู้เขาไม่ได้ ก็เลยกุเรื่องว่าแม่น้ำช่วงที่ไหลผ่านหมู่บ้านเราข้ามยาก”

๒   คำเรียกหญิงที่เป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการ ความหมายเหมือนกับคำว่า  “เถ้าแก่เนี้ย”  

( ) ในสำเนียงแต้จิ๋วที่คนไทยคุ้นเคย
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ซ่งจื่อจิ้งถาม “ถ้าเช่นนั้นจะต้องไปเชิญท่านปู่ชิ่งที่ใด”

ดวงตาคู่สวยหรือคู่หยีของสวีเฟิ่งเซียนค้อนน้อย  ๆ  พลางพูดว่า “ชงเชิญ 

อะไรกัน เราเป็นคนไม่มีการศึกษา คงรับความสุภาพของคนมีความรู้ไม่ไหว  

แต่นานทีปีหนจะมีคนมาข้ามแม่น้ำที่หมู่บ้านเราสักที ตาแก่ชิ่งก็มีงานที่บ้านตัวเอง  

ถ้าจะให้ตามมาทันทีคงจะไม่ว่าง”

ซ่งจื่อจิ้งมองฉันแวบหนึ่ง ฉันเข้าใจความหมาย จึงหยิบลูกปัดทองเม็ดหนึ่ง 

ออกมาจากอกเสื้อแล้ววางลงบนโต๊ะเก็บเงิน ดวงตาคู่เล็กของนางสวีจ้องเสียแทบ 

ถลน นางเบิ่งตาเสียจนเห็นเส้นเลือดฝอยในตา ราวกับนักแสดงในหนังผี

ฉันยิ้มตาหยีพลางพูดว่า “เช่นนั้นต้องรบกวนสวีเหลาป่านช่วยไปตามตาชิ่ง 

ให้เราที”

“ไม่มีปัญหา! ไม่มีปัญหา!” นางตะครุบลูกปัดทองไว้ในมือ จากนั้นพูด 

กับฉันว่า “คุณชายหล่อเหลาฉลาดเฉลียว ภายหน้าจะต้องได้ภรรยาหน้าตาสะสวย 

แน่ ๆ”

ฉันยิ้มตาหยีพลางเชิดคาง ชี้ไปที่อวิ๋นเซียงซึ่งแต่งตัวเป็นหญิงสาวที่แต่งงาน 

แล้ว “ไม่ต้องรอถึงภายหน้าหรอก ตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว” 

ปา้สวพีดูดว้ยความตกใจราวกบัเพิง่มองเหน็อวิน๋เซยีง “ภรรยาหนา้ตาสะสวย 

จริง ๆ คุณชายช่างมีวาสนานัก”

อวิ๋นเซียงมองซ่งจื่อจิ้งด้วยหน้านิ่วคิ้วขมวด แล้วก็มองฉันซึ่งแต่งตัวเป็นชาย 

ด้วยหน้านิ่วคิ้วขมวดเช่นกัน จากนั้นนางก็ก้มหน้างุดเพื่อซ่อนใบหน้าที่แดงเหมือน 

มะเขือเทศ

เมื่อกลับมาถึงห้องพัก ฉันถามซ่งจื่อจิ้งว่า “เหลาป่านเหนียงผู้นี้เชื่อใจ 

ได้หรือ”

ซ่งจื่อจิ้งนั่งอยู่ริมหน้าต่าง เขาค่อย  ๆ  จิบชาพลางตอบว่า “คนทำมาค้าขาย  

เชื่อถือกันสามส่วน อีกเจ็ดส่วนต้องเตรียมพร้อมรับมือ ไม่ว่าเจ้าจะเชื่อใจนาง 

หรือไม ่ นางก็กลัวว่าเจ้าจะนำความเดือดร้อนมาให้เช่นกัน” 

ฉันกวาดตามองไปรอบห้องเพื่อประเมินห้องที่ขึ้นชื่อว่าเป็นห้องชั้นดี ที่จริง 

ก็แค่มีพื้นที่กว้างขึ้นหน่อย ส่วนข้าวของเครื่องใช้ในห้องนั้น ผ้าห่มบุด้วยผ้าต่วน  
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ส่วนผ้าม่านมีกลิ่นอับของเชื้อรา เพราะไม่มีคนเข้าพักที่ห้องนี้มานาน

อวิ๋นเซียงมองฉันคลำเตียงไปมา จึงถามว่า “คุณหนูกำลังหาอะไรอยู่หรือ 

เจ้าคะ”

ฉันอำนางว่า “ตามตำนานเล่าว่า มีเรือนแรมแห่งหนึ่งชื่อว่าหลงเหมิน  

ตั้งอยู่ตรงทางออกด่านทะเลทราย เป็นเรือนแรมเถื่อนชื่อฉาว ใต้เตียงทุกเตียง 

ในเรือนแรมมีกลไกอุโมงค์ลับ เมื่อแขกหลับสนิทในตอนกลางคืน กลไกก็จะเปิด 

ออก ร่างของแขกจะร่วงลงไป แล้วก็ถูกฟัน ‘ฉับ’ ตายในคมดาบเดียว”

อวิ๋นเซียงกลัวเสียจนรีบคลำคอตัวเองทันที

ฉันตีไข่ใส่สีเพิ่มว่า “ฆ่าตายแล้วยังไม่จบนะ สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือ 

เนื้อคน แล่ออกมา สับจนละเอียด ปั้นเป็นไส้ ทำเป็นซาลาเปาเนื้อคน...”

มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น “นายท่านขอรับ ซาลาเปาไส้เนื้อที่สั่งได้แล้วขอรับ”

ฉันยิ้มเจ้าเล่ห์กับอวิ๋นเซียง “ซาลาเปาเนื้อคนมาแล้ว!”

อวิ๋นเซียงกลัวจนตัวสั่น นางกำแขนเสื้อฉันไว้แน่น

แน่นอนว่านั่นไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อคน และไม่ถือว่าเป็นซาลาเปาไส้เนื้อได้ 

ด้วยซ้ำ ฉันเคี้ยวแป้งกับไส้ผักกาดขาวพลางแช่งนางสวีเฟิ่งเซียนจอมงกให้เป็นโรค 

ที่เกิดจากภาวะวัยทองในเร็ววัน

จากเมืองหลวงมาตั้งหกวันแล้ว ไม่รู้ว่าที่ตระกูลเซี่ยจะวุ่นวายขนาดไหน  

ถ้าเซียวลี่รู้ว่าฉันหนีไป คงรู้สึกเหมือนได้รับการปลดแอก เหมือนกับอารมณ์ของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้รู้ว่าปริญญาบัตรไม่ได้ผูกติดอยู่กับการสอบผ่านภาษา 

อังกฤษระดับสี่และระดับหกแล้ว แต่ไม่รู้ว่าคำสัญญาที่เซี่ยเจาเคอให้ไว้กับเขาจะ 

จัดการอย่างไร

แต่ว่าเมื่อเซี่ยเจาเคอรู้ว่าฉันหนีตามซ่งจื่อจิ้งมา คนหยิ่งผยองอย่างนางคง 

ไม่โกรธแค้นจนกลายเป็นหลี่มั่วโฉว๓ หรอกนะ ที่จริงแล้วคนที่น่ากลัวที่สุดในโลก 

ก็คือคนเก่ง หากพวกเขาทำตามกฎกติกาก็ดีไป แต่หากเกิดแค้นเคืองขึ้นมา  

๓ ลี้มกโช้ว ตัวละครในนิยายกำลังภายในเรื่อง มังกรหยก ของกิมย้ง เดิมทีลี้มกโช้วเป็นสตรีที่อ่อนโยน 

นุ่มนวล แต่หลังจากผิดหวังในความรัก ก็กลายเป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตจนกลายเป็นนางมารร้ายแห่ง 

ยุทธภพ
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โลกนี้อาจตีลังกากลับหัวเลยก็ได้ ไม่อย่างนั้นระเบิดนิวเคลียร์จะถูกคิดค้นขึ้นมาได้ 

ด้วยสาเหตุอะไรล่ะ

เป็นเพราะซ่งจื่อจิ้งกำชับไว้ เราจึงอยู่กันแต่ในห้อง ไม่ได้ไปไหนตลอด 

ทั้งบ่าย ฉันมองไปที่แม่น้ำจากทางหน้าต่างห้อง สายน้ำไหลนิ่งไม่มีคลื่น สองฝั่ง 

แม่น้ำขนาบด้วยภูเขาเขียวและบ้านชาวบ้าน ฉันอยากจะออกไปเดินเที่ยวริมแม่น้ำ 

มาก แต่ก็ไม่กล้าเสี่ยง

หลังจากกินข้าวเย็นเสร็จ เราก็รีบเข้านอน ซ่งจื่อจิ้งพักอยู่ห้องข้าง  ๆ เขา 

บอกพวกเราว่าหากมีอะไรให้เคาะผนังห้อง

ฉันนอนบนเตียงเดียวกับอวิ๋นเซียง เรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังตอนกลางวันทำเอา 

นางผวาเสียจนนอนไม่หลับ อวิ๋นเซียงพลิกตัวไปมา ถามฉันว่า “คุณหนูเจ้าคะ  

ที่นี่ไม่ได้เป็นเรือนแรมเถื่อนจริง ๆ ใช่ไหมเจ้าคะ”

ฉันง่วงมาก พึมพำตอบว่า “เถื่อนก็เถื่อนไปสิ เรามีเสี่ยวซ่งอยู่ทั้งคน”

“แต่ว่าอาจารย์ซ่งเป็นแค่ปัญญาชนนะเจ้าคะ”

ฉันพลิกตัวแล้วพูดว่า “ปัญญาชนก็เป็นผู้ชาย เพียงแต่เจ้าชอบเขา เจ้าก็ 

เลยกลัวว่าเขาจะลำบากและได้รับบาดเจ็บ”

อวิ๋นเซียงพูดเขิน ๆ ว่า “บ้าน่ะคุณหนู”

“ใช่ ข้าก็บ้าอยู่แล้ว เจ้ารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงบอกให้เราเคาะผนังถ้าเกิดอะไร 

ขึ้น”

“ทำไมหรือเจ้าคะ”

“เพราะว่าผนังห้องนี่บางมาก ฝั่งนี้ขยับหรือมีเสียงอะไรนิดเดียวเขาก็ได้ยิน 

หมด อย่างที่เราคุยกันเมื่อครู่ เขาต้องได้ยินครบทุกถ้อยคำแน่นอน ตอนนี้เขารู้ 

แล้วละว่าเจ้าชอบเขา”

อวิ๋นเซียงร้องขึ้นด้วยความเขินอาย จากนั้นก็มุดเข้าไปใต้ผ้าห่ม ฉันรู้สึก 

พอใจ แล้วนอนหลับต่อ

ไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหน จู่  ๆ  ฉันก็ได้ยินเสียงเรียก “เซี่ยหฺวายหมิน...”  

ฉนัหลบัตอ่ เสยีงนัน้ดงัขึน้อกีครัง้ “เซีย่หวฺายหมนิ!” ฉนักย็งัหลบัตอ่ แลว้เสยีงนัน้ 

ก็มาดังระเบิดที่ข้างหูฉัน “นี่! เรียกเจ้าอยู่นะ! ตื่นเดี๋ยวนี้!”
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ฉันลืมตาขึ้น และพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนเตียง ฉันลอยอยู่กลางอากาศ  

สภาพแวดล้อมนี้คุ้นตามาก ฉันนึกออกแล้ว

“ท่านเซียน”

“ก็ใช่น่ะสิ” เสียงที่ไม่ได้ยินมานานหลายเดือนดังขึ้น “ไม่ได้พบกันเสียนาน  

ดูเหมือนเจ้าจะอ้วนขึ้นนะ คงมีชีวิตความเป็นอยู่ดีมากละสิท่า”

ฉนัยิม้พลางตอบวา่ “กไ็มม่อีะไรพเิศษคะ่ แคฟ่นัด ี เจรญิอาหาร แลว้พกันี ้

ท่านไปรับทรัพย์จนอู้ฟู่ที่ไหนมาบ้างล่ะ” แล้วก็คิดออกว่าต้องเพิ่มไปอีกประโยค  

“เรื่องของฉันมีอะไรคืบหน้าบ้างหรือเปล่า”

ท่านเซียนกระแอมสองครั้งแบบไม่เป็นธรรมชาติแล้วพูดว่า “เรื่องนั้น...”

เรื่องนั้นน่ะว่าอย่างไรล่ะ ฉันชักมีลางสังหรณ์ไม่ดี

ท่านเซียนพูดว่า “เรื่องนั้น...เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อย”

ฉันถามว่า “ปัญหาอะไร”

แม้จะมองไม่เห็น แต่ฉันก็นึกภาพท่านเซียนตอบด้วยสีหน้าท่าทางยุ่งยากใจ 

ออก ท่านเซียนตอบว่า “ข้าอธิบายไม่ถูก สู้พาเจ้าไปดูเองดีกว่า เจ้าสบายใจได้  

ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร...”

ฉันถูกพลังงานบางอย่างพาทะลุเมฆหมอกไปอย่างรวดเร็ว ไม่นานก็เหาะ 

กลับมายังเมืองเดิมที่ฉันอาศัยอยู่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ได้กลับมาเห็นตึกสูงระฟ้า 

อีกครั้ง คำว่าตื่นเต้นดีใจคงไม่เพียงพอที่จะใช้บรรยายสภาพจิตใจของฉัน จู่  ๆ   

ฉันก็น้ำตาคลอเบ้า

คราวนี้ท่านเซียนพาฉันเหาะตรงเข้าไปในอาคาร เข้าไปทางหน้าต่างบานหนึ่ง

ห้องนั้นกว้างมาก แต่ข้าวของระเกะระกะ มีของเล่นเด็ก แล้วก็ยังมีขวดนม 

กับผ้าขนหนู พอเห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็ก บนโซฟามีผู้ชายคนหนึ่ง 

นอนอยู่ มีหนังสือปิดหน้าไว้ ฉันรู้สึกคุ้นตา

ขณะนั้นเองมีเสียงร้องไห้ของเด็กทารกดังออกมาจากห้องด้านใน ชายคนนั้น 

ขานตอบครั้งหนึ่ง ลุกขึ้นจากโซฟา แล้วเดินโซเซเข้าไปข้างใน ฉันจ้องตาโตด้วย 

ความตกใจ

ชายคนนั้นยังไม่ทันเดินเข้าไปในห้อง ก็มีเสียงโกรธจัดของผู้หญิงดังขึ้น  
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“ลูกร้องตั้งนานแล้ว คุณเพิ่งจะมาดู ทำอะไรอยู่น่ะ เป็นพ่อประสาอะไรกัน”

ชายคนนั้นตอบด้วยเสียงอ่อนเพลียว่า “เมื่อคืนลูกร้องจนผมไม่ได้หลับ 

ทั้งคืน ก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันนี้เธอจะดูแลลูก แล้วนี่เธอจะไปไหน”

ผู้หญิงตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชา “บริษัทชนะประมูล จัดงานเลี้ยงฉลอง  

ฉันต้องไปร่วมงาน คุณดูแลลูกให้ด้วยนะ”

ชายคนนั้นพูดอย่างไม่พอใจ “นี่เธอจะออกจากบ้านอีกแล้วเหรอ”

“ทำไมอีกล่ะ” ฝ่ายหญิงเริ่มขัดใจ “ที่ฉันทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัว นี่ฉัน 

ก็ลางานมาตั้งสามเดือนเพื่อคลอดควนควน ถ้าฉันเสียงานไป คุณจะเลี้ยงลูกเมีย 

แล้วผ่อนบ้านนี้ไหวมั้ย”

ชายคนนั้นพูดด้วยความลำบากใจ “ผมก็ต้องทำงานเหมือนกัน ลางาน 

บ่อย ๆ ไม่ได้ ช่วงนี้ ผอ.สะกิดเตือนผมหลายครั้งแล้ว โดยเฉพาะเรื่องขอตำแหน่ง 

วิชาการนี่จะชักช้าไม่ได้ หรือไม่อย่างงั้นเรียกแม่ผมมาช่วยก็แล้วกัน”

ฝ่ายหญิงพูดขึ้นทันทีว่า “แม่คุณน่ะเหรอ แม่จะมาช่วยดูแลหลานหรือว่า 

มาคอยจับผิดฉันกันแน่”

ชายคนนั้นพูดเสียงดัง “ถ้าอย่างงั้นเธอจะเอายังไง พี่เลี้ยงที่จ้างมาเธอก็ 

ไล่ออกไปหมดแล้ว จะให้แม่ผมมาช่วยดู เธอก็เข้ากับแม่ไม่ได้ ลูกก็เป็นลูกเธอ 

เหมือนกัน เธอจะไม่ทำอะไรเลยเหรอ”

ฝ่ายหญิงขึ้นเสียงด้วยความโกรธ “ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นเหรอ ลูก 

ฉันก็เป็นคนคลอดออกมา คุณยังบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไร จางจื่อเย่ว์ คุณมันคน 

ไม่มีหัวใจ ได้! คุณไม่เห็นแม่พี่เลี้ยงพวกนั้นส่งสายตาหวานเยิ้มให้คุณ แต่ที่ 

แม่คุณคอยจ้องจับผิดฉัน คุณก็เห็นอยู่ตำตาไม่ใช่เหรอ! ฉันเป็นผู้หญิงทำงาน  

ฉันก็หาเลี้ยงครอบครัว ค่านมลูกก็มีส่วนที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของฉัน! ฉันอุ้มท้อง 

ตั้งเก้าเดือน ตอนนี้แค่จะให้คุณช่วยดูแลลูกหน่อย แต่คุณกลับใช้คำพูดเลว  ๆ   

แบบนี ้ นี่จิตใจของคุณทำด้วยอะไร!”

เด็กทารกยังคงร้องไห้ไม่หยุด ส่วนผู้ใหญ่ก็ทะเลาะกันไม่เลิก ไม่มีใคร 

ไปดูเด็กเลยสักคน

ฉันอุทานด้วยความช็อกว่า “จางจื่อเย่ว์”
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ทำไมผู้ชายที่หล่อเหลาสง่างามราวกับต้นไม้หยกต้องลมคนนั้นถึงได้กลาย 

เป็นตาลุงหน้าซีดโทรม หนวดเครารุงรัง ท่าทางอ่อนเพลีย ที่ต้องคอยจัดการ 

เรื่องนมและผ้าอ้อมแบบนี้ โลกนี้ไม่มีอะไรที่สามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้มาก 

เท่ากับการแต่งงานและมีลูกอีกแล้ว

“ดูพอแล้วนะ?” ท่านเซียนพูดพลางดึงฉันออกไป

ขณะที่เราเหาะออกมาทางหน้าต่างแล้ว สามีภรรยาที่อยู่ข้างในยังทะเลาะกัน 

ไม่หยุด ภาพเหตุการณ์เปลี่ยนไป ฉันกลับไปยังเขตชุมชนที่บ้านฉันอยู่

คราวนี้เราไม่ได้เข้าประตูบ้าน เพียงแต่หยุดอยู่บนเสาไฟในชุมชน

ตรงปากซอยมีร่างที่คุ้นเคยปรากฏขึ้น

ทันใดนั้นฉันก็น้ำตาไหล นั่นแม่นี่นา

แม่ไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิด ดูเหมือนว่าเพิ่งดัดและทำสีผมมาใหม่ด้วย แม่ 

ถือตะกร้าจ่ายตลาด ท่าทางดูมีชีวิตชีวา แปลกจัง นี่ฉันยังต้องนอนอยู่บนเตียง 

คนป่วย แต่ทำไมแม่ถึงได้ซื้อเป็ดย่างมากินอย่างสบายใจเฉิบแบบนี้

“แม ่ รอหนูด้วย!”

ฉันมองซ้ายมองขวา เสียงนี้ไม่ใช่เสียงของฉัน

เมื่อมองอีกครั้งก็เห็น “หนู” คนนั้นวิ่งตามมา ในมือยังถือผลไม้ถุงหนึ่งด้วย

“หนู” พูดว่า “แตงโมชั่งละหกเหมา จะซื้อสักหน่อยมั้ยคะ”

“ที่บ้านยังเหลืออีกครึ่งลูก ไว้กินหมดแล้วค่อยมาซื้อ” แม่พูด จากนั้นก็โม้ 

ต่อว่า “วิธีต่อราคาที่แม่สอนวันนี้น่ะจำไว้นะ เรื่องต่อราคาเนี่ย แม่เป็นหนึ่งในปฐพี 

กระโปรงทีค่นอืน่ซือ้ไดห้นึง่รอ้ย แมต่อ่เหลอืยีส่บิ อยา่งนีเ้รยีกวา่อะไรรูม้ัย้ เขาเรยีก 

ว่าฝีมือ!”

“หนู” หัวเราะตามแม่ แล้วทั้งสองก็เดินต่อไป

ฉันชี้ไปที่ด้านล่าง ตกใจจนพูดติดอ่างว่า “นี่  ๆ  ๆ...ฉันฉันฉัน...เธอเธอ 

เธอ...คนนั้นใครน่ะ”

ท่านเซียนถอนใจยาวแล้วพูดว่า “นี่ก็คือสิ่งที่ข้าบอกว่าอธิบายลำบาก ถึง 

ต้องพาเจ้ามาดูเองอย่างไร”

ฉันเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วถามว่า “ท่านปรากฏตัวหน่อยได้ไหม”
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“หา?” ท่านเซียนเดาไม่ถูกว่าฉันจะมาไม้ไหน “ได้น่ะได้ แต่พวกเราไม่มี 

รูปร่างตายตัว”

ฉันยิ้มแล้วพูดว่า “ท่านปรากฏตัวเป็นใครก็ได้สักคน”

คงเป็นเพราะรู้สึกว่าติดค้างฉันอยู่ คราวนี้ท่านเซียนทำตามที่ขออย่างว่าง่าย 

สองวินาทีให้หลัง “โจวรุ่นฟา”๔ เวอร์ชั่นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าฉัน

ฉันมอง  “เขา”  ด้วยสีหน้าเอือมระอา คิด  ๆ  แล้วก็พูดว่า “เราต้องให้เกียรติ 

ผู้อาวุโส ท่านกลายร่างใหม่เป็นหวงเสี่ยวหมิง๕ จะดีกว่า”

“โจวรุ่นฟา”  ทำตามที่ฉันพูดด้วยสีหน้าสงสัย สองวินาทีต่อมา “หวง- 

เสี่ยวหมิง” เวอร์ชั่นโจวรุ่นฟาก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าฉัน

ฉันมองดูตั้งแต่หัวจรดเท้า พยักหน้าสองสามครั้งด้วยความพอใจ จากนั้น 

ก็คว้าคอเสื้อของ  “หวงเสี่ยวหมิง”  เอาไว้ พ่นน้ำลายที่มีฟองฟอดใส่หน้า  “เขา”

“แก! อธิบายมาเดี๋ยวนี้! นี่มันเกิดอะไรขึ้น!”

ถึงแม้ว่า  “หวงเสี่ยวหมิง”  จะไม่ถึงขนาดเจ็บตัวที่ถูกฉันดึงคอเสื้อ แต่เห็น 

ได้ชัดว่าเขาตกใจมาก รีบพูดว่า “ไม่เกี่ยวกับข้า ไม่เกี่ยวกับข้าจริง  ๆ ไม่รู้ว่า 

พวกเขาไปผิดพลาดจุดไหน เลยทำให้วิญญาณของเด็กผู้หญิงอีกคนมาเข้าร่าง 

ของเจ้า ไอ้หยา! เจ้าปล่อยมือเถอะ ชุดอาร์มานีของข้า!”

ฉันปล่อยมือ แต่ก็ยังไม่หายแค้น จึงพุ่งไปตรงหน้าเขา ว่าจะเตะต่อย 

ให้หายแค้น แต่คนหน้าตาหล่อเหลาอย่างหวงเสี่ยวหมิงนั้นมีไว้ชื่นชมไม่ได้มีไว้ 

ซ้อม แม้ฉันจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นตัวปลอมแต่ก็ทำไม่ลง จึงแค่ต่อยไปเบา ๆ ไม่กี่หมัด 

แล้วก็มานึกเสียดายว่าน่าจะให้เขาแปลงร่างเป็นจุนอิชิโร โคะอิซุมิ๖...ไม่ ๆ ๆ นั่นก็ 

น่าสะอิดสะเอียนเกินไป

๔ โจวเหวินฟะ
๕ นักแสดงและนักร้องชื่อดังของจีนแผ่นดินใหญ่
๖ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ ๕๖ ของญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ เป็นนายกรัฐมนตรี 

ญี่ปุ่นคนแรกที่เดินทางไปสักการะศาลเจ้ายะซุกุนิเป็นประจำทุกปีระหว่างดำรงตำแหน่ง สร้างกระแสความไม่พอใจ 

อย่างต่อเนื่องให้แก่ชาวจีนและชาวเกาหลีใต้จำนวนมาก เนื่องจากศาลเจ้าดังกล่าวเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ 

สถิตของดวงวิญญาณทหารญี่ปุ่นซึ่งเสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที ่ ๒
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ท่านเซียนจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทาง แล้วพูดด้วยความน้อยใจว่า “ไม่ใช่ 

ความผิดของข้าจริง  ๆ ข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน นี่มันเป็นความผิดของ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคชัด ๆ”

ฉันอยากจะพุ่งไปบีบคอเขา “แล้วจะทำยังไง ให้หล่อนใช้ร่างของฉันต่อไป 

งั้นเหรอ”

ท่านเซียนพูดว่า “ต้องแก้ไข แต่ว่าจะต้องเข้าคิวรอทำเรื่องใหม่อีกรอบ  

เท่าที่ดู เวลานี้ทำได้แค่นี้จริง ๆ”

ไฟโกรธลกุโชนขึน้ทีด่า้นหลงัฉนั “หวงเสีย่วหมงิ” รบีพดูวา่ “แตแ่บบนีก้ด็นีะ  

เจ้าก็คงทนเห็นพ่อแม่ตัวเองต้องคอยดูแลเจ้าหญิงนิทราไม่ได้หรอก จริงไหม”

ฉันใจลอย ที่เขาพูดก็มีเหตุผลอยู่มาก ฉันอยู่ดีมีความสุขในโลกมิตินั้น  

แล้วจะปล่อยให้พ่อแม่อยู่อย่างทนทุกข์ทรมานได้อย่างไร

ไม่รู้ว่าท่านเซียนพูดเสริมขึ้นเพราะหวังดีหรือประสงค์ร้าย “แล้วเด็กผู้หญิง 

คนนั้นก็ยังฉลาดกว่าเจ้า ขยันกว่าเจ้า รู้ความกว่าเจ้า อ่อนโยนกว่าเจ้า กตัญญู 

กว่าเจ้า...” ฉันส่งสายตาพิฆาต ท่านเซียนกลัวเสียจนไม่กล้าพูดต่อ

ฉันหันกลับมาด้วยใบหน้าเศร้าสร้อย พ่อแม่ได้ลูกสาวคนใหม่ ส่วนจาง- 

จื่อเย่ว์ตกอยู่ในวังวนของชีวิตแต่งงาน ฉันไม่อยู่ทั้งคน แต่ชีวิตของทุกคนก็ดำเนิน 

ต่อไปตามปกติ กลับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกเสียด้วยซ้ำ

ทีน่า่อนาถทีส่ดุคงจะไมม่เีรือ่งไหนยิง่ไปกวา่การทีรู่ว้า่ตวัเองเปน็แคค่นมาอาศยั 

ร่างคนอื่นแม้แต่ตอนฝัน

ทา่นเซยีนปลอบฉนัวา่ “เจา้กไ็มเ่ลวเลยนะ อยูท่ีน่ัน่กเ็กง่ใชย่อ่ย เจา้รูห้รอืไม ่

ว่า ตอนนี้ยอดการรับชมของเจ้าขึ้นไปติดหนึ่งในห้าอันดับประจำเดือนแล้วนะ”

ฉันเลิกคิ้วพลางถามว่า “ว่าไงนะ เราลำบากลำบนกันอยู่บนโลกมนุษย ์ แต่ 

พวกท่านกลับดูชีวิตพวกเราเหมือนกับดูรายการโทรทัศน์”

ท่านเซียนรีบพูดว่า “ชีวิตคนก็เหมือนละคร ละครก็เหมือนชีวิตคน”

ฉันไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี

จู่ ๆ ท่านเซียนก็เงยหน้าขึ้นมองด้านบนแล้วพูดว่า “เจ้าควรจะกลับไปได้แล้ว  

เมื่อฟ้าสว่างเจ้ามีเรื่องต้องทำอีกมาก”
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ขณะที่พูดนั้นเอง ร่างของ “หวงเสี่ยวหมิง” ก็ค่อย ๆ เลือนหายไป ร่างของฉัน 

ร่วงลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็ว

เมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นอวิ๋นเซียงขมวดคิ้วพลางพูดกับฉันว่า “คุณหนู ทำไม 

คุณหนูถึงหลับเป็นตายขนาดนี้เจ้าคะ อาจารย์ซ่งมาเรียกเราตั้งสองหนแล้ว”

ฉันลุกขึ้นมา และพบว่าตาของฉันยังเปียกอยู่ หวนคิดถึงใบหน้ายิ้มแย้ม 

ด้วยความพอใจของแม่กับหน้าตาอับจนหนทางของจางจื่อเย่ว์ในฝัน รู้สึกสับสน 

อยู่ในใจ คิดมากไปต่าง  ๆ  นานา แต่ไม่รู้จะบรรยายด้วยถ้อยคำไหน จึงได้แต่ 

ถอนหายใจ

“ตื่นกันหรือยัง” เสียงของซ่งจื่อจิ้งดังมาจากห้องด้านนอก หากเขาเข้ามา 

จะไม่เหมาะ จึงพูดจากด้านนอกว่า “รีบเก็บของเร็วเข้า ท่านปู่ชิ่งมาถึงแล้ว กิน 

ข้าวเช้าแล้วเราก็จะข้ามแม่น้ำ”

ตาชิ่งอายุหกสิบกว่า ทั้งดำทั้งผอม หลังค่อม ดูดยาสูบอยู่เงียบ ๆ เมื่อเขา 

เห็นพวกเราลงมาก็เงยหน้ามองครู่หนึ่งด้วยสีหน้าไร้อารมณ์

ฉันเห็นว่าเขาผอมจนเหมือนกระดูกท่อนหนึ่ง  เรียกได้ว่าจุดไม้ขีดแค่ 

ก้านเดียวก็ลุกไหม้ได้ทันที คนแก่รูปร่างแบบนี้จะถ่อเรือไหวหรือ ไม่ใช่ว่าฉันสงสัย 

ในความสามารถของเขานะ แต่รู้สึกว่าทำแบบนี้เป็นการทรมานคนแก่ชัด ๆ 

ดูเหมือนว่าสวีเฟิ่งเซียนจะดูออกว่าฉันไม่มั่นใจ จึงเอ่ยชมตาชิ่งว่า “เห็น 

ตาชิ่งผอมเหมือนกระดูกเดินได้แบบนี้ แต่เรื่องถ่อเรือเนี่ยเก่งอย่าบอกใครเชียว  

สนัดอนเอย ทางคลืน่ใตน้ำ้เอย แกคุน้เคยอยา่งกบัทางหนา้บา้นตวัเอง ถา้ไมคุ่น้กบั 

ทางน้ำ ต่อให้ถึกเหมือนวัวเหมือนควายก็ไร้ประโยชน์”

หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จอย่างลวก ๆ เราสามคนก็ออกจากเรือนแรม โดยมี 

นางสวีเฟิ่งเซียนกุลีกุจอเดินมาส่ง เราเดินตามตาชิ่งมาจนถึงริมแม่น้ำ

เมื่อวานเห็นจากไกล  ๆ  รู้สึกว่าแม่น้ำสายนี้สีสวยเหมือนหยก แต่พอมาดู 

ใกล้  ๆ  วันนี้ถึงได้เห็นว่ามีกระแสน้ำไหลกระทบเกาะแก่งและมีคลื่นใต้น้ำแรงอยู่ 

หลายแห่ง บนผิวน้ำมีน้ำวนหลายจุด ราวกับปากของสัตว์ประหลาดที่อ้ารอเพื่อ 

ดูดกลืนคนลงไป ทั้งคลื่นในแม่น้ำก็ซัดสาดเสียงดัง

ตาชิ่งทำไม้ทำมือเพื่อบอกอะไรพวกเราสักอย่าง ซ่งจื่อจิ้งแปลให้ฟังว่า “แก 
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บอกให้พวกเราลงเรือ” ที่แท้ตาชิ่งแกพูดไม่ได้

ฉันกับอวิ๋นเซียงพยุงกันลงไปในเรือลำเล็กนั้น แล้วนั่งลงตรงท้ายเรือ  

ซ่งจื่อจิ้งจับสาบเสื้อไว้กำลังจะลงเรือ แต่จู่ ๆ เขาก็หยุด หันไปด้านข้าง เหมือนกับ 

ได้ยินเสียงอะไร

ฉันมองตามอย่างงง  ๆ แต่เห็นเพียงนกบินผ่านหุบเขาไปไม่กี่ตัว ซ่งจื่อจิ้ง 

หันหน้ากลับมา สีหน้าของเขาดูเคร่งเครียด เพียงเขาก้าวกระโดดเบา  ๆ  ครั้งเดียว  

ก็ลงมายืนนิ่งอยู่ตรงหัวเรือแล้ว เรือลำน้อยโคลงนิด  ๆ แม้แต่ตาชิ่งยังชื่นชม 

ผ่านทางสีหน้า

“ท่านปู่ ออกเรือเถอะ” ซ่งจื่อจิ้งพูดเบา ๆ 

ตาชิ่งพยักหน้ารับน้อย ๆ ฉันกับอวิ๋นเซียงรีบเกาะกราบเรือไว้ เรือโคลงทันที 

จากนั้นก็วนรอบใหญ่อย่างรวดเร็ว ก่อนจะปะทะกับคลื่นลูกแล้วลูกเล่า จนห่าง 

จากฝั่งมาได้สิบเมตร

ฉันกลัวการเล่นเครื่องเล่นจำพวกรถไฟเหาะตั้งแต่เด็ก พอลงเรือมาได้ 

ไม่นานก็รู้สึกเวียนหัวตาลาย ซ่งจื่อจิ้งนั่งหันหลังให้ฉันอยู่ด้านหน้า เขานั่งนิ่ง 

เหมือนภูเขาไท่ซาน ฉันเห็นสีหน้าเฉียบคมและระแวดระวังของเขาจากใบหน้าด้าน 

ข้าง ก็รู้ว่าเขากำลังเตรียมพร้อมรับมืออยู่ จึงไม่รบกวน ได้แต่ทนพะอืดพะอม  

ปิดตาสนิทและเกาะกราบเรือไว้แน่น

คลื่นพัดมาปะทะเรืออีกระลอก เรือน้อยลอยวนอยู่หลายรอบ ลอยขึ้น  ๆ   

ลง  ๆ  เหมือนกับใบไม้ที่ลอยอยู่บนกระแสน้ำเชี่ยว ฉันเวียนหัวไปหมด อาหาร 

ในกระเพาะไหลย้อนกลับขึ้นมา

ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอวิ๋นเซียงร้องขึ้นด้วยความตกใจ ซ่งจื่อจิ้งตะโกนว่า  

“ระวัง...”

มีแรงปะทะเข้าที่ตัวฉันอย่างจังจนล้มลง ได้ยินเพียงเสียงฉวบ  ๆ  อยู่ข้างหู 

สองครั้ง เหมือนกับมีอะไรปักเข้าที่ท้องเรือ

ขณะที่กำลังนึกอยู่นั้นเอง มือข้างหนึ่งของซ่งจื่อจิ้งก็ปิดตาฉันเอาไว ้ เขาพูด 

ว่า “อย่าลืมตา หมอบดี ๆ”

สิ้นเสียง เขาก็กลับไปยังที่นั่งของตัวเองแล้ว ฉันได้ยินเพียงเสียงของวัตถุ 
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โลหะลอยแหวกอากาศมา จากนั้นก็มีคลื่นลูกใหญ่ซัดมาอีก เรือลอยขึ้นสูงตาม 

แรงคลื่นภายในชั่วพริบตา หัวใจของฉันแทบจะหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่ม รู้สึกเหมือน 

กำลังขี่เมฆบิน อวิ๋นเซียงซึ่งอยู่ข้าง  ๆ  ตกใจจนร้องเสียงหลง ฉันเห็นนางถูกแรง 

เหวี่ยงจนเท้าทั้งสองข้างลอยขึ้น จึงรีบยื่นมือไปคว้าตัวไว้อย่างรวดเร็ว คิดไม่ถึงว่า 

วินาทีต่อมาเรือก็หล่นวูบลงมา ฉันดึงอวิ๋นเซียงเข้ามาอยู่ในตัวเรือไว้ได้ แต่ตัวเอง 

กลับเสียการทรงตัวจนลอยออกไปนอกเรือ

อวิ๋นเซียงกรีดร้อง ฉันกระเสือกกระสนคว้าหางเรือไว้ได้ในชั่วเสี้ยววินาที  

ทว่าตัวออกไปอยู่นอกเรือครึ่งตัวแล้ว จุ่มอยู่ในน้ำเย็นยะเยือก ตาชิ่งหันมามอง 

เราสองคนแวบหนึ่ง แววตาทั้งสองของเขาดูร้อนรน แต่เขากำลังถ่อเรืออยู่ จึง 

วางมือมาช่วยไม่ได้ วิธีเดียวที่เขาจะช่วยได้ก็คือรีบถ่อเรือข้ามฝั่งไปให้ได้

อวิ๋นเซียงตกใจกลัวจนร้องไห้ นางร้องเสียงดังว่า “คุณหนู...อาจารย์รีบมา 

ช่วยคุณหนูเร็วเข้า!”

ซ่งจื่อจิ้งไม่มีโอกาสผละตัวมาช่วยได้เลย เขากำลังยืนรับมือกับศัตรูอยู่ที่ 

หัวเรือ แขนเสื้อของเขาพลิ้วสะบัด ในมือถือกระบี่อ่อนเล่มหนึ่ง กวัดไกวด้วย 

จังหวะถี่กระชั้นเสียจนลมไม่อาจพัดผ่าน ได้ยินเพียงเสียงเช้ง ๆ อยู่ตลอดเวลา ฉัน 

มองเห็นจุดดำ  ๆ  นับไม่ถ้วนถูกปัดตกลงไปในน้ำ และเมื่อมองไปที่ท้องเรืออีกครั้ง 

ก็พบว่ามีลูกดอกทำจากโลหะเนื้อดีปักอยู่สองดอก สีเขียวอมทอง เห็นได้ชัดว่า 

อาบยาพิษ

ฉันพยายามตะกายกลับเข้าไปในเรือ  แต่ทำอย่างไรเท้าก็เหยียบไม่ถึง  

อวิ๋นเซียงจะเข้ามาดึงฉัน แต่ปรากฏว่าพอเรือโคลง ตัวนางก็กลิ้งออกไปไกล

คลื่นลูกใหญ่ซัดมา ฉันเปียกปอนไปหมดทั้งตัว มือของฉันเริ่มเกาะไม่อยู่ 

เพราะเปียกน้ำ จึงได้แต่พยายามตะเกียกตะกายเข้าไปในเรืออย่างไม่หยุดหย่อน  

ฉันไม่คิดถึงเรื่องฆาตกรลอบสังหาร เมาเรือ หรือเรื่องอะไรทั้งสิ้น ลืม  ๆ  มันไป 

ก่อน ตอนนี้รู้แต่ว่า ถ้าหากมือของฉันหลุดออกจากเรือ ตัวฉันก็จะต้องลอยไป 

ปะทะกับกระแสน้ำเชี่ยวกรากและเกาะแก่งใต้น้ำ คราวนี้แหละจะได้กลายเป็น 

ศพไม่มีซากแน่ ๆ  

ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงซ่งจื่อจิ้งตะโกนว่า “คุณหนูรอง...อดทนไว้...”
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เขาอยากมาช่วยแต่ทำไม่ได้ เพราะหากไม่คุ้มกันตาชิ่งให้ดี ควบคุมทิศทาง 

เรือไว้ไม่ได้ พวกเราจะยิ่งอันตรายกว่านี้

เรือถูกซัดลอยขึ้นอีกครั้ง มือข้างหนึ่งของฉันลื่นหลุดจากกราบเรือ คราวนี้ 

น้ำหนักตัวทั้งหมดทิ้งไปที่มือขวา อวิ๋นเซียงคลานเข้ามา ดึงแขนเสื้อของฉันไว้แน่น 

พลางตะโกนว่า “คุณหนู! ยื่นมืออีกข้างมา!”

ฉันพยายามยื่นมืออีกข้างไปหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็เอื้อมไม่ถึง พอหัวเรือ 

หักเลี้ยว อวิ๋นเซียงก็ล้มไปทางหนึ่ง

ฉันรู้สึกหมดหวัง คิดในใจว่าช่วงชีวิตอันสวยสดงดงามของฉันเพิ่งจะเริ่มมี 

สีสัน ก็ต้องมากลายเป็นพรายน้ำไปเสียแล้ว แถมตายแล้วก็ยังกลับร่างเดิมไม่ได้  

ไม่ว่าจะมองมุมไหน การทะลุมิติเวลาครั้งนี้ฉันก็ขาดทุน

ระหว่างที่กำลังกระเสือกกระสนอยู่นั้น จู่ ๆ ก็รู้สึกว่ากระแสน้ำช้าลงเล็กน้อย 

เมื่อมองไปก็เห็นว่าเราผ่านบริเวณที่น้ำเชี่ยวที่สุดมาแล้ว และกำลังจะถึงฝั่ง

ฉันคลายมือออกเล็กน้อย แต่จู ่ๆ ซ่งจื่อจิ้งกลับตะโกนขึ้นว่า “ระวัง...”

แล้วก็มีจุดดำจุดหนึ่งพุ่งตรงมาที่ฉัน

ฉันปล่อยมือข้างที่เกาะกราบเรือไว้

“คุณหนูรอง...”

กระแสน้ำเชี่ยวพัดตัวฉันไปไกลภายในชั่วพริบตา ส่วนลูกธนูดอกนั้นพุ่งลง 

น้ำไป แต่ฉันก็ยังไม่รอด กระแสน้ำวนดูดตัวฉันไว้ ฉันหายใจทันแค่เฮือกเดียว  

หลังจากนั้นก็ถูกดูดลงไปใต้น้ำ

ฉันว่ายน้ำเก่งพอตัว แต่กระแสน้ำเชี่ยวกราก จึงทำได้เพียงลอยคอตาม 

กระแสน้ำไป แม่น้ำช่วงนี้ไม่มีเกาะแก่ง แต่ออกซิเจนในปอดฉันไม่พอแล้ว ฉัน 

ตะเกียกตะกายว่ายขึ้นมาข้างบน แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร 

สุดท้ายฉันก็หน้ามืด เรี่ยวแรงลดน้อยลงเรื่อย  ๆ...ขณะที่กลั้นหายใจต่อไป 

ไม่ไหวนั้น น้ำก็ทะลักเข้ามาทางจมูกและปาก...ที่แท้นี่ก็คือความรู้สึกของการ 

จมน้ำตาย ฉันพยายามจะหายใจ แต่สิ่งที่ไหลเข้ามากลับมีแต่น้ำ น้ำ แล้วก็น้ำ...

ฉันรู้สึกหัวตื้อ จากนั้นก็หมดสติไป...

ไออุ่นไหลผ่านเข้ามาสู่ปอดของฉัน ทำให้ฉันสำลักน้ำออกมา
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จากนั้นก็ได้ยินเสียงดังก้องว่า “รอดแล้ว! ไม่ตายแล้ว!”

หน้าอกฉันเจ็บร้าวไปหมด ฉันไอติดต่อกันหลายครั้ง สำลักน้ำในหลอดลม 

ออกมา ฉนัยงัรูส้กึเวยีนหวัมาก เหมอืนมเีสยีงฆอ้งดงักงัวานในหวัไมห่ยดุ แนน่อน 

ว่าเสื้อผ้าเปียกไปหมด เมื่อลมพัดมา ฉันก็จามติดต่อกันหลายครั้ง

มือใหญ่มือหนึ่งตบหลังฉันเบา ๆ ไอร้อนจากมือของเขาส่งมาที่ตัวฉัน แผ่ 

ไออุ่นมาที่หัวใจฉัน ฉันหายใจเข้าลึก ๆ หลายครั้ง จากนั้นก็ลืมตาขึ้น

ฉันนอนพิงอยู่ในอ้อมอกของใครคนหนึ่ง คนคนนั้นเปียกปอนไปทั้งตัว มี 

น้ำหยดลงมาจากเส้นผม แต่เขากลับกอดฉันไว้แน่นและผายปอดให้ฉันไม่หยุด

ฉันอ้าปากพูด แต่เสียงที่พูดออกมาแหบแห้งเหมือนกับเป็ด “นี่ข้าตายแล้ว 

หรือยัง...”

เซียวเซวียนตบหลังฉันพลางตอบว่า “ยังอีกนาน!”

ฉันไอต่ออีกพักหนึ่ง แล้วพยายามเปล่งเสียงถามว่า “แล้วอาจารย์ซ่งกับ 

อวิ๋นเซียงล่ะ”

“มีซ่งจื่อจิ้งอยู่ พวกเขาไม่เป็นไรหรอก” เซียวเซวียนตอบ “ที่ที่เราอยู่ 

ตอนนี้เป็นช่วงปลายน้ำ อยู่ห่างจากที่ที่เจ้าข้ามแม่น้ำห้าลี้๗”

ฉันถูกน้ำพัดมาไกลตั้งห้าลี้แต่กลับไม่จมน้ำตาย ดวงแข็งไม่ธรรมดาเลย 

ทีเดียว ฉันเพิ่งจะรู้สึกกลัวหลังจากรอดมาจากเหตุการณ์เฉียดตาย เมื่อนึกย้อน 

กลับไปถึงสถานการณ์เสี่ยงอันตรายที่ผ่านมาก็กลัวจนตัวสั่น

ทันใดนั้นก็มีเสียงเด็กเล็ก ๆ ถามฉันว่า “พี่สาว เป็นอย่างไรบ้าง”

ฉันเงยหน้าขึ้น ไม่รู้ว่าเด็กชายตัวน้อยหัวกลม  ๆ  มานั่งยอง  ๆ  อยู่ข้างหน้า 

ตั้งแต่เมื่อไหร่ เด็กคนนี้ผิวขาวนุ่ม คิ้วสวยได้รูป ทำไมหน้าตาคล้ายเซียวเซวียน 

อยู่หลายส่วนนะ

ฉันถามไปด้วยความตกใจ “พี่รอง ลูกชายพี่โตขนาดนี้แล้วหรือ”

เซียวเซวียนขึ้นเสียงสูง “ว่าอะไรนะ”

เด็กชายตัวน้อยเอียงคอถามเช่นกัน “ว่าอะไรนะ”

๗ ๑ ลี้ เท่ากับ ๕๐๐ เมตร
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ฉันมองไปอีกครั้ง เห็นว่าเด็กชายคนนี้โกนหัว แต่งตัวเป็นเณร จึงยิ่งตกใจ 

เข้าไปใหญ ่ “พี่ถึงขนาดส่งลูกไปบวชเณรเลยหรือ”

เซียวเซวียนแทบจะอยากตบฉันให้ตายคาฝ่ามือทีเดียว จากนั้นก็มีเสียงดัง 

ลงมาจากฟ้าว่า  “อมิตาภพุทธ”  มาช่วยชีวิตฉันไว้ พระแก่รูปนั้นสวมจีวร หัวโล้น 

รูปร่างผอม ดวงตาเปล่งแสงพิฆาต และมีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ ตาแก่หัวล้านคนนี้ทำไม 

ถึงได้คุ้นหน้าจัง

“สีกา สบายดี...เอ่อ ไม่ได้พบกันเสียนาน”

ฉันร้องเสียงหลงว่า “พระอาจารย์ฮุ่ยคง”

พระอาจารย์ฮุ่ยคงพยักหน้า ยิ้มพลางพูดว่า “อาตมาเอง”

ฉันลุกพรวดขึ้นมา ชี้ไปที่เขาพลางพูดว่า “ท่าน ท่าน ท่าน ท่านมาอยู่ที่นี่ 

ได้อย่างไร”

พระแก่ลูบเครา ยิ้มพลางพูดว่า “พระพุทธองค์ตรัสไว้ หากตถาคตไม่ลง 

ไปสู่นรกแล้ว บรรพชิตรูปใดจะลงไปโปรดสัตว์เล่า”

ฉันพูดว่า “นึกว่าท่านจะบอกว่า ที่ใดมีความทุกข์ยาก ท่านจะไปที่นั่น 

เสียอีก”

พระแก่ตอบกลับมาว่า “สีกามีปัญญา ที่อาตมาพูดก็มีความหมายเช่นนั้น”

ฉันส่งสายตาถามเซียวเซวียน เขาอธิบายว่า “พระอาจารย์จะขึ้นไปทางเหนือ 

กับพวกเรา”

“แล้วกิจการที่วัด ท่านไม่ต้องดูแลแล้วหรือ”

เซียวเซวียนตอบด้วยสีหน้าเอือมระอาว่า “ข้อแรก นั่นไม่ใช่กิจการ ข้อสอง 

ที่พระอาจารย์เดินทางไปด้วยก็เพื่อช่วยเหลือข้า”

ฉันประเมินพระแก่จากสายตา มองไม่ออกเลยจริง ๆ ว่า นอกจากปากเสีย ๆ 

กับความสามารถในการลวงโลกแล้ว เขายังมีความสามารถอะไรอีก

พระอาจารย์ฮุ่ยคงยิ้มตาหยี เดินเข้ามาทางเราแล้วพูดว่า “สีกา อาตมาขอ 

ฝากเนื้อฝากตัวด้วย” จากนั้นก็ลูบหัวของเณรน้อยพลางพูดว่า “นี่คือเจวี๋ยหมิง  

ศิษย์หลานของอาตมา”

เณรน้อยฉลาดรู้ความอย่างไม่น่าเชื่อ เขาพูดว่า “พี่สาวหนาวแล้ว เราก่อไฟ 



205

หมีเป่า

น่าจะดี” ช่างน่ารักเหลือเกิน

หลังจากนั้นเราก็เข้าไปก่อไฟในป่า พวกผู้ชาย (รวมทั้งเณรน้อยด้วย) ต่างก็ 

ไปอยู่ตรงหลังพุ่มไม ้ เณรน้อยเจวี๋ยหมิงปีนี้หกขวบ ได้ยินว่าพ่อแม่ป่วยและเสียไป 

ตั้งแต่สองขวบ กลายเป็นเด็กกำพร้าเร่ร่อน พระอาจารย์ฮุ่ยคงซึ่งออกภิกขาจาร 

พบเข้าจึงเก็บมาเลี้ยงดู เณรน้อยใสซื่อบริสุทธิ์ น่ารักเสียจริง บรรพชิตไม่ฉัน 

เนื้อสัตว์ ไม่รู้ว่าพระอาจารย์ฮุ่ยคงเลี้ยงเณรน้อยด้วยอะไร เณรน้อยถึงได้ผิวขาว 

อ้วนท้วนเหมือนกับตุ๊กตาน้ำตาลปั้น

ฉันตะโกนข้ามพุ่มไม้ถามเซียวเซวียนว่า “เหตุใดจึงไม่มีคนอารักขา คนแก่ 

คนหนึ่ง ผู้หญิงกับเด็กอีกอย่างละคน หากถูกลอบจู่โจมขึ้นมา ท่านจะรับมือไหว 

หรือ แล้วขุนพลหลี่กับจอมยุทธ์หร่วนไปไหนเสียเล่า”

เซียวเซวียนตอบว่า “พวกเขารอข้าอยู่ที่เหรินซั่น”

จู่  ๆ  ก็มีนกบินเข้ามาในป่าตรงที่ฉันอยู่ ฉันตกใจแทบแย่ รีบกระชับเสื้อผ้า 

แน่น แต่ปรากฏว่านกตัวนั้นเป็นแค่นกส่งสาร เซียวเซวียนบอกว่า “อาจารย์ซ่ง 

ของเจ้ากับอวิ๋นเซียงข้ามแม่น้ำไปได้อย่างปลอดภัยแล้ว ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปยัง 

หูโจว”

“พวกเขาปลอดภัยดีใช่หรือไม่”

“ในจดหมายไม่ได้เขียนอะไร แสดงว่าปลอดภัยดี” เซียวเซวียนพูด “ข้า 

บอกพวกเขาเรื่องเจ้าแล้ว พวกเราจะไปเจอกันที่เหรินซั่น”

ฉันสบายใจขึ้น เมื่อเสื้อผ้าของฉันได้อังไฟจนแห้งแล้ว เราจัดข้าวของ 

กันอีกครู่หนึ่ง จากนั้นจึงออกเดินทางต่อ เมื่อข้ามแม่น้ำชวนเจียงมาก็เข้าเขต 

หูโจว แต่เรายังอยู่ไกลจากทางหลวง จึงมีร่องรอยของผู้คนบางตา ไม่ ๆ ๆ ไม่ใช่ 

แค่นั้นสิ! ต้นไม้สูงเสียดฟ้า มอสส์และตะไคร่น้ำหนาทึบ ใบไม้เน่าเปื่อย เถาวัลย์ 

เกี่ยวกระหวัด นี่พวกเราอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์ชัด ๆ!

ฉันเดินคอหด ถามเซียวเซวียนที่อยู่ข้างหลังด้วยใจตุ๊ม ๆ  ต่อม  ๆ  ว่า “จะมี 

งูเลื้อยออกมากัดข้าไหม”

เดิมทีเซียวเซวียนก็เอือมที่ฉันเดินช้าอยู่แล้ว จึงตอบด้วยความรำคาญว่า  

“จะมีได้อย่างไร...”
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เขาพูดยังไม่ทันจบ ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกว่ามีอะไรเย็น  ๆ  มาพันข้อเท้าไว้ ฉัน 

ขนลุกซู่ไปทั้งตัว จากนั้นก็ร้องกรี๊ดครั้งหนึ่งพลางกระโดดไปเกาะเซียวเซวียน  

“กรี๊ด...ง ู ง ู ง ู ง ู งู...”

เซียวเซวียนถูกฉันกระแทกจนถอยหลังไปหลายก้าว พระแก่หันกลับมา 

ถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ขาข้างนั้นของฉันแข็งไปแล้ว ฉันหลับตาร้องว่า “งูพันขาข้า!”

เจวี๋ยหมิงน้อยยื่นมือมาดึงแล้วพูดว่า “เถาวัลย์นี่หรือ”

ฉันลืมตา ไอ้ที่พันขาฉันอยู่ก็แค่เถาวัลย์อ่อนเส้นหนึ่งเท่านั้น เจวี๋ยหมิงน้อย 

ดึงเถาวัลย์นั้นออกจากขาฉัน จากนั้นก็มองที่เถาวัลย์ แล้วก็มองฉัน ฉันอาย 

จนหน้าแดง

เจวี๋ยหมิงน้อยยังพูดว่า “พี่สาวไม่ต้องกลัว ตอนที่พวกเราเข้ามาในป่า เรา 

โรยผงกันงูไว้บนตัวแล้ว พี่สาวไม่รู้หรือ”

ฉันหันกลับไปมองเซียวเซวียน ตานี่กำลังกลั้นหัวเราะ เหมือนกับกำลังอั้นอึ 

ตาบ้านี่ โรยยาผงให้ฉันก็ไม่บอก คอยจะหัวเราะเยาะฉันอยู่ใช่ไหมล่ะ

คงเป็นเพราะว่าฉันหน้าบึ้งตลอดเวลา คืนนั้นเมื่อเราหยุดพัก เขาจึงตั้งใจไป 

จับกระต่ายสองตัวกับไก่ป่าสามตัวมาให้ จากนั้นก็ลงมือจัดการด้วยตัวเอง ฉันเพิ่ง 

สังเกตเห็นตอนนี้เองว่าที่มือของเขามีแผลถลอกเล็ก  ๆ เต็มไปหมด จึงอดไม่ได้ที่จะ 

ถามว่า “แผลพวกนี้ไปโดนอะไรมาหรือ”

จอมยุทธ์เซียวยังไม่ทันตอบ เจวี๋ยหมิงน้อยก็ชิงตอบว่า “ตอนที่พี่ชาย 

กระโดดลงไปช่วยพี่สาวในน้ำ ถูกหินกับหญ้าในน้ำบาดเอา”

ฉันมองไปที่เซียวเซวียน เขากระหยิ่มยิ้มย่องกับวีรกรรมเยี่ยงวีรบุรุษผู้ทรง 

คุณธรรมของตัวเอง จากนั้นก็คว้านท้องกระต่ายเพื่อเอาเครื่องในออกต่อไป

ฉันรีบคว้ากระต่ายมาจากมือเขา พลางเอ็ดเบา  ๆ ว่า “มีแผลแล้วยังไม่กลัว 

ติดเชื้อโรคอีก รีบไปล้างมือเสีย เดี๋ยวข้าทำเอง”

เซียวเซวียนกำลังจะอ้าปากพูด ฉันเตะเขาไปหนึ่งที เขาจึงเดินไปอย่าง 

ว่าง่าย

ฉันพอกโคลนบนตัวไก่ที่ยังไม่ได้ถอนขนแล้วฝังลงในดิน ตามด้วยจุดไฟบน 
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พื้นดินตรงนั้น หลังจากนั้นก็ใช้กระบี่ล้ำค่าของเซียวเซวียนเสียบกระต่ายย่างบนไฟ 

โดยไม่ได้ขออนุญาต เมื่อเซียวเซวียนกลับมาเห็น กล้ามเนื้อบนใบหน้าเขากระตุก 

เล็กน้อย แต่ไม่ได้ว่าอะไร

เสียงเปลวไฟแตกดังเปรี๊ยะ กระต่ายย่างเริ่มส่งกลิ่นหอมฉุย พระแก่กำลัง 

เล่านิทานให้เณรน้อยฟัง เป็นเรื่ององค์ชายองค์หนึ่งที่หนีออกจากวัง จนสุดท้าย 

ได้บรรลุนิพพาน แต่เณรน้อยกลับนั่งไม่ติด เอาแต่มองมาที่เรา 

พระแก่ถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้ “ดูสิ ดูสิ จิตไม่มีสมาธิ ไม่มีพุทธะ”

ฉันยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดว่า “หากจิตมีพุทธะจริง ย่อมไม่จำเป็นต้องท่อง 

คำว่าพุทธะ พระพุทธองค์ก็ทรงทราบ แล้วไยจึงต้องจุดธูปขอพรทุกเมื่อเชื่อวัน 

ด้วยเล่า”

พระแก่เอ่ย “การขอพรด้วยศรัทธาก็เพื่อขอให้พระพุทธองค์คุ้มครอง”

ฉันยังยิ้มเย็นพลางพูดต่อว่า “ทฤษฎีความน่าจะเป็นเกิดจากการเดิมพัน  

ศิลปะมีที่มาจากไสยศาสตร์ ส่วนศาสนานั้นหรือ ในสมัยดึกดำบรรพ์มีคนผู้หนึ่ง 

รู้สึกเบื่อหน่ายและว่างเปล่า เขาจึงเอาดินโคลนมาปั้น แล้วสมมติว่ารูปปั้นนั้น 

เป็นพระเจ้าที่ดลบันดาลได้ทุกสิ่ง จากนั้นจึงเริ่มกราบไหว้บูชารูปปั้นนั้น นี่คือ 

กระบวนการสะกดจิตตัวเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อผ่านไปนานวันเข้า เขาก็เชื่อว่า 

รูปปั้นนี้เป็นเทพที่ดลบันดาลสรรพสิ่งได้ ซ้ำยังกลัวรูปปั้นดินโคลนนี้จะเป็นจะตาย  

ช่างเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแท ้ๆ”

พระแก่ลูบเครา ยิ้มเอ่ยว่า “สีกายังคิดแค้นที่อาตมาเคยบอกว่าสีกาจะได้ 

เป็นมารดาของแผ่นดินเช่นนั้นหรือ”

ฉันถูกจับได้จนได้ ทั้งอายทั้งโกรธ ได้แต่ฉีกเนื้อกระต่ายกินแก้เก้อ

พระแก่ฉีกเนื้อกระต่ายชิ้นโต แล้วแบ่งน่องกระต่ายให้เจวี๋ยหมิง

ฉันพูดขึ้นด้วยความตกใจว่า “ข้าคิดว่าท่านเป็นบรรพชิตเสียอีก”

พระแก่ตอบว่า “อาตมาเป็นบรรพชิตแน่นอน อาตมายังมีหนังสือทองคำ 

แต่งตั้งจากราชสำนักด้วย”

ระหว่างที่พูดนั้น มือก็ล้วงสมุดปกแข็งออกมาจากอกเสื้อเล่มหนึ่ง ฉันเปิดดู 

ด้านในมีตัวอักษรสีแดงสดกระแทกตาหลายตัวเขียนว่า “หนังสือสุทธิพระราชทาน 
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จากหวงตี้” ฉันพูดออกมาด้วยความทึ่งว่า “มีหนังสือรับรองสถานะของทางการ 

เสียด้วย” พระแก่กระหยิ่มยิ้มย่อง

เซียวเซวียนขุดไก่ขึ้นมาจากดินแล้ว เขาแคะโคลนออก เผยให้เห็นเนื้อ 

ขาว  ๆหอมหวนขา้งใน พระแกย่ืน่หอ่เลก็  ๆใหฉ้นัราวกบัสง่ของลำ้คา่ให ้ พลางบอกวา่  

“เกลือ”

ฉันโรยเกลือลงบนเนื้อไก่แล้วถามว่า “ในจีวรท่านยังมีอะไรอีก”

พระแก่คลำ ๆ ดูแล้วตอบว่า “ชาม ยาใส่แผล ยาดม ยาลูกกลอน มีดเล็ก  

เชือก...พริกไทย สีกาต้องการหรือไม่”

“ต้องการ” ฉันเอามาเหยาะบนน่องไก่เล็กน้อย

เมื่อกินเสร็จ เซียวเซวียนบอกกับฉันว่า “มากับข้าหน่อย”

ฉันเดินตามเขาไปถึงริมลำธารเล็ก ๆ ที่อยู่ไม่ไกลนัก

เขาพูดว่า “ถอดรองเท้าออกสิ”

ฉันรีบหดเท้า

เซียวเซวียนพูดว่า “ถ้าเช่นนั้นก็ดี ข้าจะไม่สนใจตุ่มพองที่เท้าของเจ้าก็แล้ว 

กัน”

ฉันจึงได้แต่ยื่นเท้าออกไปโดยดี เขาถอดรองเท้าออกให้ แล้วเอาเท้าฉันวาง 

บนหัวเข่าของเขา ฉันเจ็บเสียจนต้องสูดปาก เขาถอนใจครั้งหนึ่งและเบามือลง

เราเดินกันมาครึ่งค่อนวัน ทั้งยังมุดไปมุดมาตามสุมทุมพุ่มไม้ ถือเป็นบท 

ทดสอบอันหนักหน่วงสำหรับร่างกายที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างประคบประหงมของฉัน  

แต่ฉันไม่ได้ปริปากบ่น แล้วเขารู้ได้อย่างไรว่าเท้าฉันพอง

ฟ้าเริ่มมืด น้ำในลำธารต้องแสงที่เหลืออยู่ริบหรี่ ที่กองไฟซึ่งอยู่ไม่ห่าง 

ออกไปนัก พระแก่กำลังเล่านิทานให้เณรน้อยฟัง ในป่าไม่เงียบ ได้ยินเสียงนก 

กลับรังร้องอย่างมีความสุข บรรยากาศโดยรอบสงบเรียบร้อยดี

ฉันถามเบา ๆ ว่า “พาข้ามาด้วย ลำบากหรือไม่”

เซียวเซวียนทายาต่อไปพลางตอบว่า “ลำบากไม่ลำบากอะไรกัน” 

“ถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยผ่านการหลบหนีศัตรูที่ตามไล่ล่ามาก่อน แต่ข้าก็รู้ว่า  

ยิ่งคนเยอะ ย่อมกลายเป็นเป้าที่ใหญ่ขึ้นและยิ่งไม่ปลอดภัย”
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หมีเป่า

เซียวเซวียนหยุดมือ จ้องฉันเขม็ง พลางพูดว่า “เจ้าตัวใหญ่นักหรือ เป้า 

จะใหญ่ขึ้นสักแค่ไหนเชียว”

ฉนัยกัไหลแ่ลว้พดูวา่ “ขา้ทำอะไรไมเ่ปน็เลย คอยแตส่รา้งปญัหาใหพ้วกทา่น 

ได้อย่างเดียว”

เซียวเซวียนทายาให้ฉันต่อพลางพูดว่า “น่ายินดีมากที่เจ้ายังรู้ตัวอยู่บ้าง  

แต่จะทำอย่างไรได้เล่า ทิ้งเจ้าไว้กลางป่าให้เสือกินหรือ”

“อา อย่า ๆ อย่าทิ้งพี่สาวไว้ในป่าให้เสือกินเลย” ไม่รู้ว่าเจวี๋ยหมิงน้อยวิ่งมา 

ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เจวี๋ยหมิงน้อยพูดด้วยเสียงน่ารักไร้เดียงสาว่า “พี่สาวเป็น 

คนดี มีแต่คนเลวเท่านั้นที่จะต้องให้เสือกิน” เมื่อพูดจบก็ดึงแขนฉันไว้ แล้วซบ 

หัวกลม ๆ กับไหล่ของฉัน

ฉันได้ที “ได้ยินหรือยังล่ะ พี่รอง เด็กยังแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้มากกว่า 

ท่านอีก”

เซียวเซวียนยิ้มเจ้าเล่ห์พลางพูดว่า “เจวี๋ยหมิง อาจารย์ปู่ของเจ้ายังไม่ได้ 

บอกหรือว่า ผู้หญิงก็คือเสือ”

เณรน้อยเอียงคอ คิด ๆ ดูแล้วพูดว่า “ข้าไปถามอาจารย์ปู่ดีกว่า”

ฉันมองก้นของเณรน้อยที่กระเด้งกระดอนจากด้านหลัง แล้วจู่ ๆ ก็ถามขึ้นว่า 

“เขาไม่ใช่ลูกชายพี่รองตัวจริงของข้าจริง ๆ นะ”

สีหน้าของเซียวเซวียนเอือมระอามาก เขาตอบว่า “เซี่ยเจาหฺวา เจ้านับเลข 

เป็นหรือไม่”

“ทำไมจะนับไม่เป็น” ฉันไม่พอใจ

“ถ้าเช่นนั้นข้าถามหน่อยว่า พี่ชายตัวจริงของเจ้าจากไปกี่ปีแล้ว”

“ก็สิบปีไง”

“แล้วเด็กอายุเท่าไหร่”

“ก็หกขวบไง”

“ก็นั่นน่ะสิ” เซียวเซวียนตวัดสายตาใส่ฉัน

ฉันยังไม่ยอมแพ้ จึงพูดขึ้นว่า “ข้าน่ะฉลาดมากเลยนะจะบอกให้ ท่าน 

คิดว่าถ้าท่านไม่บอก ข้าก็จะไม่รู้อย่างนั้นหรือ”
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ลำนำดอกท้อ ๑

เซียวเซวียนหรี่ตามองฉันพลางพูดว่า “อย่างนั้นหรือ”

ทันใดนั้นฉันก็นึกขึ้นได้จึงพูดว่า “ต่อไปข้าจะไม่ใช้ชื่อเซี่ยเจาหฺวาแล้ว”

เซียวเซวียนยิ้มพูดว่า “ถ้าเช่นนั้นต่อไปจะต้องเรียกเจ้าว่าอย่างไร”

“เสียวหมิ่น” ฉันโคลงหัว “เซี่ยเจาหฺวาหนีตามบัณฑิตซ่งไปแล้ว คนที่มาขอ 

พึ่งใบบุญเยียนหวังก็คือแม่นางเสียวหมิ่น ‘หมอเทวดาหน้าหยก’ ”

คำพูดประโยคนี้ทำให้เซียวเซวียนฉุกคิดขึ้นได้ เขาถามว่า “เจ้าเอาตำราของ 

จางชิวหยางไปไว้ที่ใด”

ฉันตอบว่า “ไว้ที่บ้าน ถ้าเอามาด้วยเกรงว่าจะทำหาย อีกอย่าง ข้าก็ท่อง 

ตำราเล่มนั้นได้ขึ้นใจแล้วด้วย”

เซียวเซวียนพูดว่า “เห็นไหมเล่า เจ้ารักษาคนได้ ไม่ได้แย่ไปเสียทุกเรื่อง”

ฉันหรี่ตาพลางพูดว่า “นี่ท่านกำลังชมข้าหรือ”

เซียวเซวียนยิ้ม ไม่พูดไม่จา




