
เมอืงหลวงแคว้นเหลยีวช่างมชีวีติชวีา งดงามดั่งความฝัน...

แม้ที่ผ่านมาจะมีเหล่าจิตรกรสร้างสรรค์ภาพด้วยปลายพู ่กันเพื่อ

ถ่ายทอดทศันยีภาพอนัวจิติรจำานวนมากเพยีงใด แต่ภาพเหล่านั้นกม็อิาจเทยีบ

ได้เลยกบัภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าร่างเลก็ที่นั่งอยู่บนเกวยีนเล่มเก่า สิ่งปลูก

สร้างที่ต่างจากกระท่อมโทรมๆ และทุ่งหญ้าโล่งกว้างที่บ้านเกดิ ส่งผลให้นาง

มองไปรอบๆ อย่างตื่นตาตื่นใจ

ล้อเปรอะดินโคลนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้า เกิดเป็นเสียงดัง

เอี๊ยดอ๊าดดงึดูดความสนใจจากผู้คนทั้งหลาย แล้วในที่สุดเกวยีนกเ็ทยีบจอด

ลงที่หน้าร้านค้าขนาดเลก็ สองสามภีรรยาอายุยี่สบิปลายๆ รบีก้าวลงไป โดย

ไม่แม้แต่จะหนัมาช่วยบุตรสาววยัห้าขวบที่หนัซ้ายหนัขวา พยายามหาทางปีน

ลงไปให้ได้

“ท่านพ่อ! ท่านแม่! ข้าลงไม่ได้ มนัสูงเกนิไป” เสยีงของชนิอ้ายเรยีกได้

เพยีงสายตาเฉยชาของผู้เป็นบดิา ที่ปรายมามองก่อนจะหนักลบัไป

ร่างเล็กเห็นดังนั้นก็นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง ท่านพ่อเย็นชากับนางเช่นนี้ตั้งแต่

ก่อนออกเดินทางมายังเมืองหลวง แต่เด็กน้อยวัยห้าขวบคิดไม่ออกว่าตนเอง

บทนำ�
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ทำาเรื่องอนัใดไม่สมควร จงึทำาให้อกีฝ่ายเคอืงโกรธเข้าเสยีได้

แม้จะไม่รู้สาเหต ุนางกต็ดัสนิใจตะโกนออกไปอกีครั้ง “ท่านพ่อ...ข้าผดิ

ไปแล้ว ต่อไปนี้ข้าจะไม่ดื้อ ข้าจะเชื่อฟังท่านทุกอย่าง ท่านพ่ออย่าโกรธข้าเลย”

นำ้าเสียงของเด็กน้อยฟังดูเว้าวอนจนผู้ที่สัญจรไปมาอดหันมามองด้วย

ความสงสารไม่ได้ หญงิสาวที่เพิ่งลงจากเกวยีนจงึเปิดปากพูด เพราะไม่อยาก

ให้พวกตนกลายเป็นจุดสนใจ

“รออยู่ที่นี่ก่อน”

“ข้าทราบแล้ว” ชนิอ้ายเหน็สหีน้าไม่สบายใจของมารดาจงึพยกัหน้าอย่าง

ว่าง่าย จนกระทั่งเห็นบุพการีทั้งสองกลับออกมาจากร้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม 

เคยีงข้างมากบับุรุษวยักลางคนร่างท้วมผู้หนึ่งซึ่งนางไม่เคยพบหน้ามาก่อน

“ขอบคุณเถ้าแก่มาก”

ร่างเล็กเพิ่งเห็นบิดายิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันก็ยิ้มตามไปด้วย 

ฟันกระต่ายซึ่งเป็นฟันนำา้นมของนางหลุดจนเป็นช่องโหว่ มองดูแล้วน่าขนั แต่

แล้วรอยยิ้มของนางก็หายไปเมื่อคนทั้งสามเข้ามาในระยะประชิด สายตาของ

เถ้าแก่จ้องตรงมาที่นางราวกบักำาลงัตคี่าสนิค้าชิ้นหนึ่ง

“นี่น่ะหรอื...เดก็ที่ว่า”

เสยีงแหบแห้งส่งผลให้เดก็น้อยรู้สกึไม่สบายใจ หนัไปหามารดา

“ท่านแม่...”

อกีฝ่ายไม่โต้ตอบแต่กลบัยื่นมอืขึ้นมาอุ้มนางไปวางลงบนพื้น พยายาม

จดัเสื้อผ้าเก่าที่ผ่านการปะชนุมานบัครั้งไม่ถ้วนให้ดเูรยีบร้อยที่สดุเท่าที่จะทำาได้ 

มือผอมบางหยาบกร้านจากการทำางานหนักเคลื่อนไปตรึงเข้าที่ไหล่เล็ก แล้ว

หมุนร่างชนิอ้ายให้หนัมาเผชญิหน้ากบับุรุษแปลกหน้า

“อ้ายเอ๋อร์ ต่อไปนี้เจ้าอยู่ที่นี่ เชื่อฟังคำาของเถ้าแก่เฉนิให้ด”ี

“เหตุใดข้าจงึต้องฟังเขาหรอืท่านแม่...” เดก็น้อยถามอย่างโง่งม

สองสามีภรรยากลอกตาไปมา ความจริงการขายทาสในแคว้นเหลียว

ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีพ่อค้าบางรายที่แอบซื้อทาสราคาถูกไว้ 
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ใช้งานอย่างลบัๆ หากไม่อยากเสี่ยงให้ถูกจบัได้กต็้องรบีจากไปโดยเรว็

“เถ้าแก่เฉิน เช่นนั้นพวกเราขอลา” หนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีกล่าวจบก็ขึ้น

เกวียนโดยไม่สนใจเสียงร้องท้วงของบุตรสาว มุ่งหน้าจากไปโดยไม่หันหลัง

กลบั

ชินอ้ายตกใจจนนำ้าตาไหลอาบแก้ม พยายามสะบัดข้อมือที่ถูกอีกฝ่าย

ตรงึไว้พลางส่งเสยีงร้องไปด้วย “ท่านพ่อ! ท่านแม่! พวกท่านจะไปไหน อย่า

ทิ้งข้า...ฮกึ! พาข้าไปด้วย”

“หุบปากได้แล้ว! ประเดี๋ยวกองปราบได้แห่กันมาพอดี” เถ้าแก่เฉิน 

ขึ้นเสียงอย่างรำาคาญขณะลากร่างที่ดิ้นไม่หยุดเข้าร้าน แต่เด็กน้อยกลับ 

ไม่ยอมแพ้ ใช้มอือกีข้างที่เป็นอสิระหยกิเข้าที่ท้องของอกีฝ่ายอย่างแรง

“โอ๊ย! เจ้าเด็กบ้านี่!” ความเจ็บส่งผลให้เถ้าแก่เฉินปล่อยมือ ใบหน้า

แดงกำ่า

ชินอ้ายออกตัววิ่งตามทิศทางที่เกวียนมุ่งไปอย่างไม่รอช้า แต่จนแล้ว 

จนรอดกลบัยงัไม่เหน็รถเกวยีนเล่มเก่าแม้แต่เงา เดก็น้อยร้องไห้สะอื้น นำา้มูก

นำ้าตาไหลผสมเปรอะเปื้อนทั่วใบหน้า แม้สวมเพยีงรองเท้าเก่าขาดแต่นางกย็งั

วิ่งไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึตลาดใหญ่ที่ผู้คนเดนิกนัขวกัไขว่ถงึขั้นเบยีดเสยีด

“หนไีปเรว็! ม้าป่าพยศ! ม้าป่าพยศ!”

เสียงฝีเท้าที่ควบเข้ามาใกล้ส่งผลให้เด็กน้อยที่กำาลังเสียใจเบือนหน้า

กลับมาทางด้านหลัง ถนนที่เคยพลุกพล่านบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความวุ่นวาย

โกลาหล แผงลอยถูกผู้คนวิ่งชนล้มระเนระนาด เปิดทางให้อาชาสดีำาตวัใหญ่

พุ่งเข้ามายงัทศิที่นางยนือยู่ด้วยความเรว็อนัน่าสะพรงึยิ่ง!

ดวงตาแดงกำ่าเบิกโพลงด้วยความตกใจ ร่างกายหยุดนิ่งราวกับถูก 

แช่แข็ง สมองที่ว่างเปล่าส่งผลให้ชินอ้ายไม่มีสติมากพอแม้แต่จะส่งเสียงร้อง 

ขอความช่วยเหลอื เงามหมึาทาบทบัลงบนร่าง ขนาดของมนัย่อมเหยยีบนาง

ตายได้ภายในหนเดยีว!

ในจังหวะที่สัตว์ร่างใหญ่กำาลังจะยำ่าเท้าลงมานั่นเอง ร่างในชุดสีขาว
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บรสิุทธิ์กลบัโฉบทะยานเข้ามาพาร่างที่สั่นระรกิออกไปอกีทาง พ้นอนัตรายไป

ได้อย่างหวุดหวดิ!

ดวงตากลมโตช้อนมองผูท้ี่มาช่วยชวีติตน นำ้าตาที่ไหลอาบแก้มเริ่มแห้ง

เหือด อีกฝ่ายมีใบหน้างดงามประหนึ่งเทพธิดา ดวงหน้ารูปไข่สีขาวบริสุทธิ์

ราวกบัเปลอืกไข่มกุ ตดักบัคิ้วโก่งเรยีวสดีำา ดวงตาสเีข้มเรยีวดั่งตาหงส์ดลูกึลบั 

เรอืนผมดำาขลบับางส่วนที่ปล่อยสยายทาบทบัลงบนรมิฝีปากรปูกระจบัสชีมพู

ระเรื่อ

แม้ผูท้ี่ชว่ยชวีตินางไว้ดอูายไุม่น่าจะเกนิสบิขวบ ทวา่นางกม็ั่นใจวา่ภาย

ภาคหน้าพี่สาวผู้นี้ย่อมเติบโตเป็นหญิงสาวผู้งดงามที่สุดในแผ่นดินอย่าง

แน่นอน!

เจ้าของดวงหน้าหมดจดไร้ที่ติไม่ถือสากับสีหน้าตะลึงงันของชินอ้าย 

เนื่องจากเหน็ผู้อื่นเป็นเช่นนี้มาจนชนิตาเสยีแล้ว

ร่างเล็กที่ถูกปล่อยออกจากอ้อมกอดได้สติ รีบคุกเข่าลงบนพื้นหยาบ 

“พี่สาว! ท่านช่วยข้าไว้ ต่อแต่นี้ข้าจะตดิตามรบัใช้ท่านไปชั่วชวีติ!”

อกีฝ่ายนิ่งไปเลก็น้อย แต่ท่วงท่าการวางตวัยงัคงความสงบและสง่างาม

ดูเป็นธรรมชาต ิ“ข้ามไิด้ต้องการผู้ตดิตาม”

เสยีงอนัไพเราะส่งผลให้ชนิอ้ายอำ้าอึ้ง “เช่นนั้น...ข้า...” ทั้งมอืและเสยีง

สั่นไปหมดด้วยความตื่นเต้น ยามนี้ความเลื่อมใสศรทัธาต่ออกีฝ่ายยิ่งเพิ่มพนู

มากขึ้นเรื่อยๆ “ข้าจะเชื่อฟังท่านทุกอย่าง!”

“เจ้าจะเชื่อฟังข้าทุกคำาพูดจรงิร”ึ

รอยยิ้มบางเบาบนรมิฝีปากรปูกระจบัส่งผลให้ผู้ที่คุกเข่าอยู่รูส้กึตาพร่า 

ส่งเสยีงตอบกลบัราวกบัคนละเมอ

“เจ้าค่ะ...ข้าจะเชื่อฟังทุกคำาพูดที่ท่านบอก”

และนั่นกเ็ปน็ครั้งแรกที่นางได้พบกบัพี่สาวเทพธดิาผูง้ดงามทั้งร่างกาย

และจติใจ...



เก้าปีต่อมา...

เซี่ยะเทยีน1 สิ้นสุดย่างเข้าชวิเทยีน2 ก้านหลวิรมินำ้าโบกพลิ้วลู่ลมเริ่ม

ผลัดใบโปรยลงสู่พื้น ท้องถนนแห่งเมืองหลวงที่ทอดยาวราวกับถูกปูทับด้วย

ผนืพรมสเีขยีวสลบันำ้าตาล

แม้อากาศจะเริ่มเยน็ลง แต่การค้ายงัคงครกึครื้น ตามร้านค้ามคีนยนื

กวาดใบไม้แห้งออกไปอย่างขยนัขนัแขง็ กลิ่นหอมของอาหารและชารสเลศิโชย

มากบัสายลม ผู้คนที่ได้กลิ่นเผยสหีน้าหวิกระหาย มทินัไรกต็้องแวะพกัตาม

โรงเตี๊ยมและโรงนำ้าชา พูดคุยพกัผ่อนกนัตามอธัยาศยั

สดุมมุถนนสายหลกัของเมอืงคอืร้าน ‘เซยีนดื่มชา’ โรงนำ้าชาอนัดบัหนึ่ง

ที่สร้างชื่อเสียงไปหลายพันลี้ ผู้คนที่แวะเยือนแคว้นเหลียวจำาต้องมายังโรง 

นำ้าชาแห่งนี้เพื่อดื่มชาดูสกัครั้ง

เรยีกได้ว่า “หากมาแคว้นเหลยีวแล้วไม่แวะร้านเซยีนดื่มชา กเ็หมอืน

ยงัมาไม่ถงึแคว้นเหลยีว”

หนึ่ง
บุปผ�น้อยผลิบ�นในชิวเทียน

1 เซี่ยะเทยีน (夏天) หมายถงึ ฤดูร้อน
2 ชวิเทยีน (秋天) หมายถงึ ฤดูใบไม้ร่วง
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ภายในโรงนำ้าชาชื่อดงัโอ่อ่ากว้างขวาง ลูกค้ามากหน้าหลายตาแต่กไ็ม่มี

เสยีงดงัวุ่นวาย ตรงกนัข้าม ยงักลบัแสนสงบและอบอุ่น ลูกค้าที่ก้าวพ้นธรณี

ประตูเข้ามาต่างรู้สกึเหมอืนตนได้กลบับ้าน

หลังจากพี่สาวคนนั้นพาตู้ชินอ้ายมาฝากไว้กับลั่วสื่อ เถ้าแก่ร้านเซียน

ดื่มชา กาลเวลาที่ผ่านพ้นก็เปลี่ยนเด็กน้อยในวันวานให้กลายเป็นดรุณีน้อย 

วยัแรกแย้ม แม้นางมใิช่โฉมสะคราญแต่กน่็ารกัสดใส ยามเจา้ของดวงหน้ารปู

หัวใจคลี่ยิ้ม มักเผยให้เห็นรอยบุ๋มบนสองข้างแก้ม กลายเป็นภาพที่ตราตรึง

อยูใ่นใจผูท้ี่พบเหน็จนยากนกัจะลมืเลอืน ไม่ว่านางจะพบปะผู้ใดกม็กัจะได้รบั

ความรกัและความเอน็ดูจากแขกเหรื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอยู่เสมอ

เช้าวนันี้ชนิอ้ายสวมชุดสสี้มเพื่อต้อนรบัฤดูกาลใหม่ สองมอืถอืถาดไม้

บรรจปุั้นชาและถ้วยนำ้าชาออกมาจากโรงครวัทางด้านใน ระหวา่งเดนิไปยงัโต๊ะ

ที่หมายกม็เีสยีงเอ่ยทกัอย่างไม่ขาดสาย

“อาอ้าย วนันี้เจ้าแต่งกายน่ารกัมาก”

“...อาอ้าย เจ้าเปลี่ยนทรงผมแล้วหรอื”

“อาอ้าย วนันี้ข้าพาหลานชายมาด้วย อยากจะแนะนำาให้เจ้ารู้จกั...”

ดรุณีน้อยได้ฟังดังนั้นก็ผงกศีรษะทักทายคนทั้งหลาย “อรุณสวัสดิ์

เจ้าค่ะ...นายท่านฉนิ...เจ้าค่ะฮหูยนิ...ทรงผมนี้สหายข้าเป็นคนทำาให้...ใต้เท้าข่ง 

นำ้าชาของท่านใกล้หมดแล้ว ข้าจะให้คนเปลี่ยนปั้นชามาให้ใหม่นะเจ้าคะ”

แม้ใต้เท้าข่งจะมที่าทอียากให้นางสนทิสนมกบัหลานชาย ทว่าชนิอ้ายก็

มไีหวพรบิพอที่จะแสร้งทำาเป็นไม่ได้ยนิแล้วปลกีตวัออกมาด้วยรอยยิ้ม ในที่สดุ

กย็กชามาถงึที่หมาย

“อรุณสวัสดิ์เจ้าค่ะใต้เท้าถัง วันนี้ฮูหยินมิได้มาด้วยหรือเจ้าคะ” นาง

กล่าวกบัผู้อาวุโสพร้อมรนิชาให้อย่างนอบน้อม

กลิ่นหอมที่ต่างจากเคยส่งผลให้อกีฝ่ายเพ่งมองถ้วยชาดนิเผา

“อาอ้าย เหตุใดวนันี้จงึมใิช่ชาจวี๋ฮวา3 เล่า” ใต้เถ้าถงัเอ่ยถามดรุณนี้อย

3 จวี๋ฮวา (菊花) หมายถงึ ดอกเบญจมาศ หรอื ดอกเก๊กฮวย
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ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันมานานกว่าสามเดือนอย่างเป็นมิตร ความเอ็นดูที่มีให้นาง 

มติ่างจากมใีห้บุตรหลาน

“เรยีนใต้เท้าถงั ยามนี้ใกล้เข้าชวิเทยีนแล้ว หากท่านดื่มชาจวี๋ฮวาที่เป็น

ธาตุเย็นจะไม่ดีต่อสุขภาพ ข้าจึงนำาชาเถี่ยกวนอิม4 เข้ม ซึ่งเป็นชาประเภท 

อู่หลง5 มาให้แทนเจ้าค่ะ”

การดื่มชาบ่งบอกสถานะทางสังคม การเข้าโรงนำ้าชาจึงค่อนข้างแพร่

หลายในหมู่คนชนชั้นสูง จึงกล่าวได้ว่าผู้รู้เรื่องชาย่อมมีอารยธรรมและเข้าใจ

วฒันธรรมอย่างลกึซึ้ง

ผูอ้าวโุสพยกัหน้าด้วยความชื่นชม ยื่นมอืออกไปยกถ้วยชาขึ้นมาสดูดม

กลิ่นเป็นอนัดบัแรก กลิ่นของมนัคล้ายคลงึกบักล้วยไม้ป่าในยามฝนโปรยปราย 

ครั้นลองจิบก็พบกับความกลมกล่อมจนสมองปลอดโปร่งโล่งสบาย กระทั่ง

กลนืลงคอไปแล้วยงัคงความละมุนไว้ที่ปลายลิ้น

“ชานี้ดมีาก! อาอ้าย...หากเจ้าไม่นำามาให้ คนแก่อย่างข้าคงไม่มโีอกาส

ได้ลิ้มลองชารสเลศินี้เป็นแน่” ใต้เท้าถงัหวัเราะอย่างชอบอกชอบใจ

“ใต้เท้า ข้าเองก็ชอบชานี้มากเช่นกันเจ้าค่ะ รสชาติของชาเถี่ยกวนอิม 

มผีู้คนแต่งกลอนสรรเสรญิไว้ว่า ‘เจด็ปั้นชงชาเถี่ยกวนอมิ กลิ่นหอมรสหวาน

ชื่นฉำ่าใจ อนัซเีมอืงน้อยชาเลศิลำ้า ทั่วแดนใต้ฟ้าหาไหนเทยีมได้6’ ” ชนิอ้ายกล่าว

เสรมิ

“ด.ี..เถ้าแก่ลั่ว เจ้ามอีาอ้ายที่เชี่ยวชาญเรื่องชาอย่างลกึซึ้งคอยช่วยเหลอื 

มนิ่าหลายปีมานี้การค้าจงึได้เจรญิก้าวหน้าถงึเพยีงนี้”

คำากล่าวชมส่งผลให้ชินอ้ายหันไปยังด้านหลัง พบว่าบุรุษร่างผอมวัย

4 ชาเถี่ยกวนอมิ (铁观音茶) คอื ชาประเภทอู่หลงชนดิหนึ่ง ใบชามนีำ้าหนกัเหมอืนเหลก็ มกีลิ่น

หอมเหมอืนดอกไม้ป่า ตวันำ้าชาเป็นสอีอกทอง
5 ชาอู่หลง (乌龙茶) คอืชาประเภทกึ่งหมกัซึ่งอยู่ระหว่างชาเขยีวกบัชาดำา ไม่ใช่ธาตุร้อนหรอืธาตุ

เย็น มีสรรพคุณช่วยขจัดความร้อนที่ค้างอยู่ในร่างกายจากฤดูร้อนที่ผ่านมา ทั้งยังสามารถสร้าง

สมดุลนำ้าให้ร่างกาย ซึ่งคำาว่า ‘อู่หลง’ (乌龙) แปลตรงตวัว่า มงักรดำา
6 คำาแปลจากกลอน 七泡余香溪月露满心喜乐岭云涛
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กลางคนมาหยุดยนือยู่ด้านหลงัตั้งแต่เมื่อไรกม็อิาจทราบได้

“ท่านลุงลั่ว...”

ลั่วสื่อคลี่ยิ้มพลางพยักหน้าให้ชินอ้าย เด็กสาวจึงหันกลับไปยังใต้เท้า

ถงัอกีครั้ง

“เรียนใต้เท้า ความรู้ของข้าหากเทียบกับท่านลุงลั่วแล้ว ข้าคงมีแค่ 

หางอึ่งเท่านั้น”

คำาถ่อมตนส่งผลให้เถ้าแก่และผู้อาวุโสส่งเสยีงหวัเราะ ลั่วสื่อวางมอืลง

บนไหล่บางที่เขาดูแลมาตั้งแต่เลก็ หน้าตาภาคภูมใิจเป็นอย่างยิ่ง

“ใต้เท้าถงั อ้ายเอ๋อร์มใิช่เพยีงรู้เรื่องชา แต่นางยงัเชี่ยวชาญด้านสมนุไพร

กบับุปผาอกีด้วย”

“จรงิหรอือาอ้าย” ผู้อาวุโสหนัไปยงัชนิอ้ายด้วยสหีน้าสนใจ

“ข้าเพยีงศกึษาเล่นเพื่อฆ่าเวลาในยามว่างเจ้าค่ะใต้เท้า”

“เจ้าอายุยงัน้อยแต่กลบัขยนัศกึษาหาความรู ้นบัว่ามคีวามเพยีร” ใต้เท้า

ถงัยกชาขึ้นจบิก่อนจะวางถ้วยชาลงเมื่อนกึบางสิ่งขึ้นมาได้ “จรงิส ิข้าพอมคีน

รู้จกัในวงัอยู่บ้าง ด้วยความสามารถของอาอ้าย ถ้าสามารถสอบเข้าวงัหลวงไป

ทำางานในห้องเครื่อง ไม่แน่ว่าหากทำาอาหารได้รสชาติถูกปากเบื้องบนอาจจะ

ก้าวหน้า กลายเป็นผู้มยีศถาบรรดาศกัดิ์เชยีวนา”

ชนิอ้ายเบกิตากว้างขึ้นอย่างคาดไม่ถงึ นางไม่เคยคดิว่าตนเองจะมคีวาม

สามารถถงึขั้นจะเข้าวงัหลวงได้ อกีอย่าง นางมาทำางานที่โรงนำ้าชาแห่งนี้กด็้วย

คำาสั่งของพี่สาวผู้นั้น หากจะให้ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณแล้วเข้าวังไปเพื่อ

ความสุขสบายส่วนตนเช่นนั้น นางทำาไม่ลง

ร่างเล็กตัดสินใจแล้วก็เตรียมจะเอ่ยปากปฏิเสธใต้เท้าผู้หวังดี ทว่า 

ลั่วสื่อกลบับบีไหล่ของนางเบาๆ ชนิอ้ายจงึปิดปากเงยีบ ปล่อยให้ท่านลุงที่ตน

เคารพเป็นผู้จดัการ

“ใต้เท้าถัง ข้าขอขอบคุณความหวังดีของท่านแทนอ้ายเอ๋อร์ ทว่าน่า

เสยีดายเหลอืเกนิ นางมผีู้จองตวัไว้ก่อนแล้ว”
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ชายวยักลางคนค้อมศรีษะ ดรณุน้ีอยจงึทำาตามโดยมคีำาถามหนึ่งผุดขึ้น

ในใจ เหตุใดนางจงึไม่เคยรู้เรื่องการจองตวัที่ว่านี้มาก่อน หรอืว่าพี่สาวจะบอก

บางอย่างกบัท่านลุงลั่วโดยไม่บอกให้นางรู้

ชินอ้ายเก็บงำาความสงสัยไว้ภายใต้รอยยิ้ม ไม่ว่าอย่างไรก็เชื่อมั่นว่า  

ในโลกใบนี้ พี่สาวกบัท่านลุงลั่วย่อมหวงัดกีบันางที่สุด

ฝ่ายผู้อาวุโสย่อมเข้าใจในเจตนาที่เถ้าแก่ลั่วต้องการจะสื่อ จึงเบือน

สายตาไปยงัปั้นชา ลอบถอนหายใจแผ่วเบา

“นับว่าน่าเสียดายจริงๆ” ท่านใต้เท้าขบคิดอยู่ในใจ มีความรู้สึกว่า 

ตู้ชนิอ้ายเหมาะที่จะเป็น ‘บางสิ่ง’ ที่มากกว่าแค่เป็นผู้ชงชาอยู่ในโรงนำา้ชาแห่งนี้ 

นึกไปถึงว่าแล้วในภายภาคหน้า บุปผางามพิสุทธิ์ดอกนี้จะเติบโตเป็นเช่นไร 

กนันะ...

ชนิอ้ายอยูช่่วยงานที่โรงนำา้ชาจนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าสูย่ามอู7่ ลั่วสื่อ

จงึบอกให้นางกลบัมาพกัผ่อนที่เรอืนเลก็ทางด้านหลงั

ทว่าทนัททีี่ร่างเลก็เปิดประตเูข้าไป กพ็บว่ามคีนผู้หนึ่งนั่งรอนางอยูก่่อน

แล้ว

“วงัหลวงเชยีวนะชนิอ้าย! เจ้าปล่อยให้โอกาสดีๆ  หลดุลอยไปได้อย่างไร

กนั!”

เสียงร้องแหลมของสหายส่งผลให้ผู้ฟังส่ายหน้า ข่าวสารนั้นช่างส่งไป

ถงึอกีฝ่ายรวดเรว็ทนัใจเช่นเคย

ดรุณวียัเดยีวกนัซึ่งนั่งรอนางอยู่ในห้องมนีามว่า ‘ม่อลี่’ เป็นหลานสาว

แท้ๆ ของเถ้าแก่เนี้ย นางเติบโตมากับโรงนำ้าชาแห่งนี้ แต่กลับเอาดีทางด้าน

ข่าวสารแทนที่จะเป็นกิจการของตระกูล เถ้าแก่เนี้ยพยายามสั่งสอนเรื่อง 

‘กุลสตรมีคิวรสอดรูส้อดเหน็’ ให้แก่ม่อลี่หลายครั้งหลายคราจนเบื่อหน่ายที่จะ

7 ยามอู่ คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 – 12.59 น.
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พูด สุดท้ายจึงปล่อยให้หลานสาวทำาตามใจชอบเพราะพูดเท่าไรนางก็ไม่ยอม

ฟัง

แม้ม่อลี่จะไม่ใช่สตรปีากสว่าง แต่อย่าคดิจะปรปิากถามอะไรนางเชยีว 

มเิช่นนั้นมหีวงัได้ฟังนางพูดจนลงิหลบักไ็ม่ยอมเลกิราแน่

ม่อลี่เหน็ผู้ที่เพิ่งเข้ามาเงยีบไปกจ็กิตาจ้องมองนางทนัท ี“ชนิอ้าย นี่เจ้า

กำาลงัว่าข้าในใจใช่หรอืไม่”

ผู้ถูกจบัได้แสร้งทำาหน้าไม่รู้ไม่ชี้ เปลี่ยนเรื่องอย่างแนบเนยีน “ข้ามไิด้

อยากเข้าวงัเสยีหน่อย”

สาวน้อยเอ่ยพลางเดนิตรงไปทรดุกายนั่งฝ่ังตรงข้ามกบัม่อลี่ รนิชาร้อน

ใส่ถ้วย ส่งกลุ่มควันให้ลอยคลุ้ง แต่ยังไม่ทันจะเอื้อมมือไปยก ถ้วยชาก็ถูก 

คู่สนทนาช่วงชงิไปเสยีก่อน

“ชนิอ้าย เจ้ากบัข้าอายุสบิสี่ปีแล้ว ต่อให้เจ้าไม่อยากเข้าวงั อย่างน้อยก็

ย่อมมคีวามปรารถนาอื่น มากกว่าทำางานที่ร้านเซยีนดื่มชาอยู่เช่นนี้”

แม้อายุสิบสี่ปีจะไม่อาจเรียกได้ว่าเติบโตเป็นสาวเต็มตัว ทว่าสตร ี

ไม่น้อย พออายุครบสบิสามกถ็กูส่งตวัเข้าวงัหลวง เดมิทสีตรใีนเรอืนย่อมต้อง

เชื่อฟังคำาชี้นำาของบุพการีและผู้อบรมเลี้ยงดูมาจนใหญ่ ไม่มีสิทธิ์มีเสียง 

เป็นของตนเอง ด้วยเหตุนี้พวกนางที่ได้เข้าวงัจงึถอืว่าโชคดกีว่าสตรอีื่นๆ

เดมิทชีนิอา้ยไม่คดิจะตอบเรื่องนี้ แต่เมื่อดวงตาหวานสบเข้ากบัแววตา

จรงิใจและสหีน้าห่วงใยของสหาย นางจงึได้วางมอืทั้งสองข้างลงบนโต๊ะ พร้อม

กบันั่งหลงัตรง สหีน้าจรงิจงัขึ้นหลายส่วน

“แล้วความปรารถนาของเจ้าคอือะไรเล่า เสี่ยวลี่” นางเอ่ยถามม่อลี่

ม่อลี่ยกชาขึ้นดื่มจนหมด ผู้ใดบ้างที่ไม่มคีวามฝัน “แน่นอนว่าต้องเป็น

เรื่องการออกไปจากโรงนำ้าชาแห่งนี้!” นำ้าเสยีงดูภาคภูมใิจเป็นอย่างยิ่ง

“แล้วอย่างไรต่อ”

“อย่างไรอะไร” นางมสีหีน้างงงวย

“หากออกไปจากโรงนำ้าชาแล้วจะทำาอย่างไรต่อหรอื”
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“ก.็..กต็้องจากไปให้ไกล” ผู้ที่ถูกคาดคั้นเริ่มอำ้าอึ้ง ดวงตากลอกไปมา

อย่างลุกลี้ลุกลนจนน่าขนั

“เสี่ยวลี่ หากมเีพยีงความปรารถนาแต่ไร้ซึ่งการวางแผน เจ้ากท็ำาได้แค่

ฝันแต่ไม่มวีนัได้ลงมอืทำานะ” ชนิอ้ายกล่าวจบกห็ยบิถ้วยดนิเผาใบใหม่ขึ้นมา

รินชาใส่ ยกขึ้นสูดดมกลิ่นหอมของมันอย่างไม่รีบร้อน ขณะที่สีหน้าคนมอง

แปรเปลี่ยนเป็นงองำ้า

“เจ้ารงัแกข้านี่นา!” หลานสาวเถ้าแก่เนี้ยฟุบหน้าลงบนโต๊ะ โอดครวญ

อย่างน้อยเนื้อตำ่าใจ

“ข้าไม่ได้รงัแกเจ้านะเสี่ยวลี่ ที่ข้าเตอืนกเ็พราะหวงัด ีลองคดิดูนะ เจ้า

อยูท่ี่นี่มขีา้วใหก้นิสามมื้อ ที่อยูท่ี่นอนกแ็สนสบาย ลกูจา้งทั้งหลายเดนิผ่านเจา้

กม็แีต่จะเคารพยำาเกรง หากเจ้าไปจากที่นี่ แล้วเจ้าจะอยู่อย่างไรเล่า”

ม่อลี่ได้ยินดังนั้นก็รีบเงยหน้าขึ้น จับจ้องชินอ้ายตาเขม็ง “พูดเช่นนี้

หมายความว่าเจ้ามแีผนการ?”

ดรุณีน้อยยกมุมปากเผยลักยิ้มอันแสนมีเสน่ห์ “เหตุใดข้าจึงต้องคิด

แผนการด้วยเล่า ในเมื่อพี่สาว...”

ผู้ฟังกลอกตาขึ้นมองเพดาน “พอๆๆ เจ้ากำาลงัจะพล่ามเรื่องนี้ให้ข้าฟัง

อีกแล้ว ข้าฟังมาเก้าปีจนแทบจะละเมอออกมาเป็นคำาว่า ‘พี่สาว’ อยู่รอมร่อ  

ขนืฟังเจ้าพูดอกีมหีวงัข้าได้เหน็ภาพหลอนกนัพอด”ี

“เจ้ากล้าว่านางเป็นภาพหลอนได้อย่างไรกนั พี่สาวของข้าน่ะเป็นเทพธดิา

นะ มใิช่ภูตผ ีเจ้าไม่เคยเหน็นางมาก่อนด้วยซำ้า”

เดก็สาววยัเดยีวกนัอ้าปากเตรยีมจะเถยีง แต่มทินัไรกต้็องปิดปากเงยีบ

ด้วยสหีน้าขดัใจเป็นอย่างยิ่ง

ใครบอกว่านางไม่เคยพบพี่สาวของชินอ้ายมาก่อน แต่ด้วยเหตุผล 

บางอย่างจึงไม่สามารถพูดออกไปได้ ผู้ที่คันปากอยากจะพูดจึงจำาต้องกลำ้า- 

กลืนฝืนทนอย่างสุดความสามารถ เรื่องนี้นับว่ายากยิ่งกว่านั่งฟังผู้เป็นป้าบ่น

เสยีอกี
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“เจ้าค่ะแม่นางตู ้พี่สาวของเจ้างดงามปานเทพธดิาบนิร่อนลงมาจากสรวง

สวรรค์ ความงามเลิศลำ้าสยบเทพสยบมาร แถมยังเสกคนบางคนให้กลาย 

เป็นเต่าเป็นลาได้ด้วย”

“เสี่ยวลี่!” ชนิอ้ายถลงึตา

ผู้ล้อเลียนกลับผุดลุกขึ้นก่อนจะส่ายก้นยั่วเย้า “มาได้แล้วเจ้าลาน้อย 

วนันี้เจ้ารบัปากว่าจะไปวดัเอ้อร์เหยยีนกบัข้านะ”

แล้วมิทันไรม่อลี่ก็วิ่งออกไปจากห้อง เพราะเกรงว่าจะถูกคนลัทธิบูชา 

พี่สาวจบัตวันางมาลงโทษ

เจ้าของดวงหน้าหมดจดมองร่างที่วิ่งจากไปด้วยสีหน้าหลากหลาย ทั้ง

โกรธเคืองแต่ก็ขำาจนอยากหัวเราะไปในคราเดียวกัน การมีม่อลี่เป็นสหายนั้น

สร้างสสีนัแก่ชวีติของนางไม่น้อย

ความจรงิวดัเอ้อร์เหยยีนมใิช่วดัชื่อเสยีงโด่งดงัมากเท่าวดัอื่นๆ ในเมอืง

หลวง ทว่าสาเหตุที่ดึงดูดให้หลานสาวแห่งโรงนำ้าชาชอบมาที่นี่ก็เพราะคิดถึง

เกี๊ยวนำ้าที่นางแสนโปรดปราน

ระหว่างการเดินทาง ถนนสายหลักของเมืองถูกปิดกั้นให้ขุนพลและ

นายกองทั้งหลายสัญจรมุ ่งหน้าไปยังประตูวังหลวง สีหน้าทุกคนล้วน

เคร่งเครยีดจรงิจงั จนผู้พบเหน็พากนัใจไม่ดตีามไปด้วย

“เห็นว่าแคว้นหยางกับแคว้นฝูประกาศเป็นพันธมิตรกันอย่างเป็น

ทางการ...” ม่อลี่เว้นจังหวะเพื่อเป่าลมใส่เกี๊ยวนำ้าที่ส่งควันร้อนฉุย พอส่งมัน

เข้าปากกเ็คี้ยวตุย้ๆ เสยีพูนแก้ม “อกีไม่นานสญัญาสงบศกึระหว่างแคว้นหยาง

กับแคว้นอู๋ก็จะหมดลง แคว้นเหลียวกับแคว้นอู๋ตั้งแง่มึนตึงใส่กันมานาน  

ต่อให้ไม่เคยมสีงครามกระทบกระทั่งกนั แต่เรื่องนี้คงทำาให้ฮ่องเต้หวั่นพระทยั

ไม่น้อย คงเกรงว่าแคว้นอู๋จะขยายอาณาเขตสู่แคว้นเหลยีว”

“ข้าไม่ชอบสงครามเลย” ชินอ้ายไม่ชื่นชอบการรบราฆ่าฟัน พอได้ยิน

สหายกล่าวเช่นนี้จึงเผยสีหน้าเคร่งเครียด มือจับตะเกียบคีบเกี๊ยวนำ้าขึ้นมา 

จ้องมองอย่างเหม่อลอย
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อีกฝ่ายกลับซดนำ้าแกงด้วยสีหน้าไม่ทุกข์ไม่ร้อน “ชินอ้าย เราจะห้าม 

ไม่ให้มนัเกดิขึ้นกค็งไม่ได้หรอก เรื่องจะรบหรอืไม่รบอยูท่ี่เบื้องบนเป็นผูต้ดัสนิ

ใจ”

ผู้ฟังได้ยนิกท็อดถอนใจ ครั้นเมื่อของอร่อยเข้าปากนางกเ็บอืนสายตา

จากม่อลี่ไปยงัทวิทศัน์รอบข้าง ยงัคงจดจำาการมาเมอืงหลวงครั้งแรกได้อย่าง

ชดัเจน ราวกบัเพิ่งเกดิขึ้นเมื่อวานนี้

เถ้าแก่เฉนิถกูทางการจบัตวัไปแล้ว ป่านนี้คงยงัชดใช้ความผดิเรื่องการ

ซื้อขายทาสอย่างผดิกฎหมายอยู่ในคุกหลวง...

เด็กสาวครุ่นคิด ก่อนสายตาจะสะดุดเข้ากับร่างสูงโปร่งร่างหนึ่งในชุด

สีขาวบริสุทธิ์ที่เดินตรงเข้ามาในร้านเกี๊ยว เรือนผมสีดำาของเขาทอดยาวเลย 

แผ่นหลงั ใบหน้าถูกปกปิดด้วยหมวกผ้าโปร่งสขีาว เผยให้เหน็เพยีงโครงหน้า

รูปไข่ ท่วงท่าของเขาช่างงามสง่าเสยีจนนางนกึถงึใครบางคนขึ้นมา

‘พี่สาว...’

แม้ในใจจะร้องบอกว่ารูปร่างของอีกฝ่ายเป็นบุรุษ แต่ความคล้ายคลึง

กนัอย่างประหลาดส่งผลให้นางมองตามเขาอย่างไม่ละสายตา 

ราวกบัเขารูต้วัว่าถกูมองอยูจ่งึผนิหน้ามาหา แต่เพยีงครูเ่ดยีวกล็ะความ

สนใจ ร่างในอาภรณ์สขีาวนั้นเดนิตรงเข้าไปซื้อเกี๊ยวนำ้าจากท่านยายถ ูครั้นจ่าย

เงนิเสรจ็แล้วกห็ายลบัไปกบัฝูงชน

“อ้าย...ชนิอ้าย!”

เจ้าของชื่อได้สติรีบหันกลับมา ก่อนจะพบว่าม่อลี่กินเกี๊ยวนำ้าจนหมด

เกลี้ยงแล้ว

“ใจลอยอนัใดอยู่หรอื” อกีฝ่ายเลกิคิ้วเป็นเชงิถาม แต่ชนิอ้ายยิ้มพร้อม

กับส่ายหน้าน้อยๆ ม่อลี่จึงหยิบเงินส่วนหนึ่งออกมาจากถุงเงินแล้ววางลงบน

โต๊ะ “นี่ค่าเกี๊ยวส่วนของข้า เดี๋ยวข้าจะไปซื้อเป็ดย่างไปฝากท่านป้าก่อน รบีๆ 

ตามมาล่ะ”

“ข้ารู้ว่าเจ้าจะแอบไปซื้อซาลาเปา” ผู้เป็นสหายดกัคออย่างรู้ทนั
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“กม็นัยงัไม่อิ่มท้องนี่นา เจ้าห้ามข้าไม่ได้หรอก” นางกล่าวจบกร็บีเดนิ

ลัดเลาะจากไป ปล่อยให้เด็กสาวจัดการเกี๊ยวในชามของตนก่อนจะเดินไป 

จ่ายเงนิกบัท่านยายถู

“ท่านยาย ค่าเกี๊ยวนำ้าสองชาม”

หญิงชราเงยหน้าขึ้นมาจากหม้อนำ้า โบกมือไปมาอย่างกระฉับกระเฉง 

“ไม่ต้องหรอกยายหนู มคีนจ่ายให้พวกเจ้าแล้ว”

“จ่ายให้?” ชนิอ้ายมสีหีน้าฉงนสงสยั “ผู้ใดกนัหรอืท่านยาย”

เรื่องมากนิเกี๊ยวที่นี่นางมไิด้แจ้งท่านลุงลั่วหรอืเถ้าแก่เนี้ย แล้วผู้ใดกนั

ที่จะจ่ายเงนิให้พวกนาง

ผู้ถูกถามลงมือลวกเกี๊ยวต่อขณะที่ตอบอย่างไม่ใส่ใจนัก “ก็คุณชาย

หมวกขาวเมื่อครู่นี้อย่างไรเล่า”

ชนิอ้ายกลบัมาถงึห้องในยามสาย เรื่องที่มคีนแปลกหน้าจ่ายค่าเกี๊ยว

นำ้าให้นางกบัสหายยงัคงคาใจ ผดิกบัม่อลี่ที่เกบ็เงนิอแีปะเข้าถุงผ้าอย่างชื่นมื่น

และแยกไปพกัผ่อน

‘คุณชายหมวกขาว...’

ดรุณีน้อยคิดพลางส่ายหน้าน้อยๆ จากนั้นก็สาวเท้าไปที่เตียงแล้วก้ม

ลงหยิบกล่องไม้ขนาดกลางออกมาอย่างทะนุถนอม แม้มันจะถูกเก็บเอาไว้ 

ใต้เตยีงแต่กไ็ด้รบัการดูแลทำาความสะอาดอย่างดจีงึไม่เป้ือนฝุน่ ร่างเลก็ทรุดกาย

นั่งบนเตียงก่อนจะเปิดฝากล่องออก เผยให้เห็นด้านในที่มีของอยู่ทั้งหมด 

ห้าสิ่ง

ดวงตาหวานมองกวาดดอูย่างละเอยีด เพื่อให้แน่ใจว่าทกุอย่างไม่ชำารดุ

เสยีหาย ไม่ว่าจะเป็นหวหียก ปิ่นทองคำา ต่างหูไข่มุก หรอืสร้อยลูกปัด นาง

ยิ้มย่องอย่างพงึพอใจที่ของเหล่านั้นล้วนไม่สกึหรอ จนกระทั่งสายตาสะดุดเข้า

กับกำาไลเงินที่ห้อยด้วยจี้รูปดอกเหมยเล็กๆ จดจำาได้ว่าตนรับของขวัญชิ้นนี้

เมื่ออายุสิบขวบ แม้จะชอบแต่ก็ไม่เคยแตะต้องด้วยขนาดของมันยังใหญ่ 
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เกนิไป

มอืเรยีวเลก็เคลื่อนไปหยบิกำาไลเงนิวงนั้นขึ้นมา บรรจงสวมมนัเข้าที่มอื

ข้างซ้าย พบว่าบดันี้ขนาดของมนัพอดกีบัข้อมอืและเรยีวแขนของตน ไม่เหมอืน

กบัที่ผ่านมา

ทุกสรรพสิ่งยงัคงเคลื่อนไหว แต่เวลาเดยีวกนักก็ลบัหยุดนิ่ง

เดก็สาวหลบัตาลงอย่างเชื่องช้า ความอบอุน่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง ที่ผ่านมา

นับว่าโชคดีเหลือเกินที่นางได้รับความเมตตาและโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ นาง 

รำาลกึถงึสิ่งนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวนั หากสกัวนัได้ตอบแทนคุณคงจะดไีม่น้อย

“อ้ายเอ๋อร์”

เสียงแหบทุ้มอันคุ้นเคยส่งผลให้ผู้ที่กำาลังจมอยู่ในห้วงคำานึงผุดลุก 

จากเตียง นางเร่งปิดฝากล่องไม้แล้วดันมันเข้าใต้เตียงอย่างรีบร้อนผิดวิสัย 

ครั้นร่างของลั่วสื่อปรากฏขึ้นที่หน้าห้อง นางก็รีบไพล่มือข้างซ้ายไปด้านหลัง 

ซ่อนของขวญัสำาคญัมใิห้ท่านลุงได้เหน็

ไม่ใช่เพราะว่าการมีสิ่งของลำ้าค่าเหล่านี้ถือเป็นความผิด แล้วก็ไม่ใช่ว่า

นางกลัวว่าของจะถูกขโมยไป แต่เป็นเพราะนางรู้สึกเคอะเขิน หากต้องบอก

กล่าวเรื่องของขวญัเหล่านี้กบัผู้อาวุโสต่างหาก

“ทะ...ท่านลุงลั่วเรยีกข้าหรอืเจ้าคะ”

เถ้าแก่แห่งโรงนำ้าชามองท่าทีแปลกๆ ของผู้ที่ตนรับเลี้ยงดูมาหลายปี

ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม จนผู้ถูกมองเริ่มใจเสีย ทว่าจังหวะต่อมาเขากลับคลี่ยิ้ม

อย่างอ่อนโยน

“อ้ายเอ๋อร์ ‘นาง’ มาแล้ว”

เพยีงได้ยนิคำาว่า ‘นาง’ ออกมาจากปากของลั่วสื่อ ชนิอ้ายกส็าวเท้าเข้าไป

หาชายวัยกลางคนอย่างรวดเร็วประหนึ่งนกน้อยโผบิน แล้วเขย่าแขนของเขา

เบาๆ อย่างตื่นเต้น

“จรงิหรอืท่านลุงลั่ว ท่านไม่ได้หลอกข้าใช่ไหมเจ้าคะ”

“เรื่องเช่นนี้ใครจะกล้าหลอกเจ้ากนัเล่า” ผู้อาวุโสกลั้นหวัเราะ มองเดก็
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สาวอย่างขบขนัระคนเอน็ดู

“ขอบคุณท่านลุงเจ้าค่ะ” ชนิอ้ายคลี่ยิ้มกว้างจนเหน็ฟันสขีาวสะอาด

พี่สาวมกัมาเยี่ยมนางที่โรงนำ้าชาปีละครั้ง แม้การพบเจอจะเป็นเพยีงการ

พดูคยุกนัไม่กี่ชั่วยาม ทว่ากเ็ป็นช่วงเวลาที่นางเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อมากที่สดุ

ในรอบปี แต่ดีใจได้ไม่นานนางกลับหุบยิ้ม พร้อมกับค่อยๆ ปล่อยแขนของ 

ลั่วสื่ออย่างเชื่องช้า

“เจ้าไม่ดใีจหรอกหรอื” ครานี้เป็นทขีองลั่วสื่อบ้างที่ประหลาดใจเมื่อเหน็

สหีน้าดงักล่าว

ปกตติูช้นิอ้ายมกัจะดูสดใส ยิ่งเมื่อกล่าวถงึพี่สาวกย็ิ่งมชีวีติชวีามากกว่า

ปกตเิป็นสบิเท่ายี่สบิเท่า เมื่อเหน็ว่าจู่ๆ กม็ที่าทตีรงข้ามเช่นนี้แล้วเขากพ็ลอย

รู้สกึไม่สบายใจไปด้วย

“ดใีจเจ้าค่ะ เพยีงแต่...” ชนิอ้ายเผยสหีน้าลงัเลออกมาหลายส่วน “ปกติ

พี่สาวมกัจะมาพบขา้ช่วงต้นตงเทยีน แต่หนนี้นางกลบัมาหาข้าช่วงต้นชวิเทยีน 

ข้าจงึรู้สกึแปลกใจ”

ชายวยักลางคนมองใบหน้าเป็นกงัวลของเดก็สาว แล้วกย็ื่นมอืออกมา

ลูบศรีษะเลก็อย่างอ่อนโยน “ในเมื่อเจ้าสงสยั กอ็อกไปถามเจ้าตวัเองไม่ดกีว่า

หรอื”

ชนิอ้ายเงยหน้าขึ้นสบตาเขา สหีน้าผ่อนคลายลง “ท่านลุงลั่ว พี่สาวอยู่

ที่ใดหรอืเจ้าคะ”

“นางรอเจ้าอยู่ที่สวน รบีไปเถดิ”

“เจ้าค่ะ”

ลั่วสื่อยนืมองร่างเลก็ๆ ที่เร่งรุดจากไปอย่างกระตอืรอืร้น ก่อนจะยกมอื

ทั้งสองขึ้นไพล่หลงั

‘อ้ายเอ๋อร์ เจ้าช่างมวีาสนานกั...’

ชายวยักลางคนครุ่นคดิอย่างเงยีบเชยีบ ขณะสายตาเคลื่อนไปจบัจ้อง

กลุ่มเมฆาที่จับตัวเป็นก้อนอยู่บนผืนฟ้า ล่องลอยไปมาอย่างเอื่อยเฉื่อย แต่
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กลบัอยู่ไกลแสนไกลสุดจะเอื้อมมอืไขว่คว้า

สายลมร้อนปะทะเข้ากับอากาศหนาวเย็นชวนให้รู ้สึกไม่สบายตัว 

ฤดูกาลเช่นนี้...เอาแน่เอานอนไม่ได้



ปกติชินอ้ายมิได้ชื่นชอบการออกกำาลังกายนัก ทว่าครานี้กลับวิ่ง 

เร็วราวกับติดปีก จนกระทั่งหยุดเท้าลงเบื้องหน้าทางเข้าสวนเล็กที่นางมักจะ

แวะเวยีนมาเป็นประจำา

ดรณุนี้อยยนืนิ่งอยู่เนิ่นนาน สดูหายใจเข้าออกลกึๆ เพื่อให้ก้อนเนื้อใน

อกที่เต้นแรงอยู่ได้สงบลง

เรื่องที่นางอยากเล่าให้พี่สาวฟังมีมากมายเหลือเกิน แต่ไม่รู้ว่าควรจะ

เริ่มเล่าเรื่องใดก่อนจงึจะดี

ร่างเลก็ในชุดสสี้มเรยีบเรยีงคำาพูดไว้ในใจ ครั้นสาวเท้าไปด้านใน ภาพ

ที่ปรากฏเบื้องหน้าคือเทพธิดาผู้อยู่ในชุดสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งกำาลังหันหน้ามอง

มายงัตน รอยยิ้มบนใบหน้าอนัไร้ที่ตสิ่งผลให้ชนิอ้ายคลี่ยิ้มกว้าง

หลายปีมานี้ผู้มีพระคุณเติบโตกลายเป็นโฉมสะคราญที่งดงามปาน 

ล่มเมอืง ใบหน้าที่เคยเด่นชดัตั้งแต่เยาว์วยัอ่อนหวานละมนุยิ่งกว่าเดมิ รวมถงึ

ความสนิทสนมที่มีให้นางนั้นก็มากขึ้นจนน่าตกใจ โดยเฉพาะช่วงสี่ปีให้หลัง 

มานี้ยิ่งใกล้ชดิกนัเป็นพเิศษ

แม้อาภรณ์ที่นางสวมใส่จะเป็นผ้าทิ้งชาย ทว่ามันก็มิอาจปกปิดเอว 

สอง
ปร�รถน�สุดท้�ย
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คอดกิ่วและทรวงอกเด่นสวยไปได้ นอกจากนี้นางยังมีวรยุทธ์แกร่งกล้า  

จนน่าเลื่อมใส ในใต้หล้าจะหาสตรใีดเทยีบพี่สาวผู้นี้ได้สกัคนไม่

‘พี่สาวของนางมใิช่บุรุษหมวกขาวผู้นั้น...พวกเขาเป็นคนละคนกนั’

โลกทั้งใบพลนัสว่างสดใสขึ้นมาทนัตาเหน็ จนนางลมืเลอืนสิ่งที่ตั้งใจจะ

พูดกบัอกีฝ่ายขึ้นมาชั่วขณะ

“พี่สาว...ท่านมาเยี่ยมข้าแล้ว” ลมหายใจของชินอ้ายสะดุดลง นางได้

กล่าวประโยคสิ้นคดิที่สุดออกไปเสยีแล้ว

ผูฟั้งมองสหีน้าเคลิ้มฝันของดรณุน้ีอยแล้วคลี่ยิ้มอย่างเอน็ด ูแขนเรยีว

ยาวเพียงยื่นออกไปก็สามารถเรียกให้อีกฝ่ายเดินเข้ามาหา ครั้นชินอ้ายเข้าไป

ใกล้จงึเหน็ว่ามอือกีข้างของพี่สาวถอืตลบัทองเหลอืงขนาดเลก็อยู่

“ให้เจ้า”

“ขอบคุณเจ้าค่ะพี่สาว” ชินอ้ายรับของมาด้วยสีหน้าตื่นเต้น ครั้นเปิด

ออกจงึเหน็ว่าด้านในบรรจุชาดสแีดงสด นบัว่าเป็นเครื่องประทนิโฉมที่หายาก

เนื่องจากต้องนำาเข้าจากต่างแคว้น นางได้ยนิว่ามเีพยีงสตรสีูงศกัดิ์ในวงัหลวง

เท่านั้นจงึมโีอกาสได้ใช้

เด็กสาวมองของในมือแล้วช้อนตาขึ้นมองผู้มาเยือนตาไม่กะพริบ คน

เบื้องหน้านางคือผู้ที่คุ้นเคย แต่แท้จริงแล้วชินอ้ายมิเคยรู้เรื่องอันใดเกี่ยวกับ

อีกฝ่าย ไม่รู้แม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนาม แต่เรื่องนี้หาสำาคัญสำาหรับนางไม่  

ในเมื่อพี่สาวคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตนาง มิหนำาซำ้ายังหาที่อยู่ให้ซุกหัวนอน 

ชวีตินี้นางพร้อมจะสงสยัผู้ใดกไ็ด้ แต่ต้องมใิช่กับพี่สาวผู้นี้

เจ ้าของนัยน์ตาเรียวหงส์เห็นอีกฝ่ายเก็บของขวัญเข้าอกเสื้อไป 

อย่างเงียบเชียบก็กล่าวอย่างอ่อนโยน “เจ้าเติบโตเป็นสาวแล้ว ต้องรู้จักดูแล

ตวัเอง” กล่าวพลางเอื้อมมอืออกไปสมัผสัข้อมอืเลก็ มองมาที่นางอย่างสำารวจ

ตรวจตรา

“อ้ายเอ๋อร์ ช่วงที่ข้าไม่อยู่ มผีู้ใดกล้ารงัแกเจ้าหรอืไม่”

“ไม่มเีจ้าค่ะ ท่านลุงลั่วและคนอื่นๆ ล้วนดตี่อข้ามาก” นางยกยิ้มพลาง
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จ้องมองอกีฝ่ายตาไม่กะพรบิ

เมื่อสตรีในชุดสีขาวเห็นแววตาศรัทธาของชินอ้ายก็ปิดปากหัวเราะ 

แผ่วเบา สายตาเปล่งประกายลกึลำ้า ก่อนจะสงัเกตเหน็วตัถุสเีงนิสะดุดตาบน

ข้อมอืเดก็สาว ด้วยความสนใจนางจงึยกแขนเพรยีวบางเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น

“นี่คอื...?”

พวงแก้มของผู้ถูกถามเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสลีูกท้อ “พี่สาว ท่านอาจจำา

ไม่ได้ กำาไลเงนิวงนี้ท่านเคยให้ข้าไว้เมื่อปีก่อนโน้น ข้าจำาได้ว่าท่านดรูบีร้อนมาก 

พอยื่นกำาไลให้ข้าเสรจ็แล้วกเ็ร่งรุดจากไปโดยไม่เอ่ยวาจา”

พี่สาวเผยสหีน้าครุ่นคดิอยู่ครู่หนึ่ง “อ้อ...เรื่องคงผ่านมานานมากแล้ว” 

นางเอ่ยพลางจูงมือชินอ้ายเดินชมสวนที่เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง

สลับนำ้าตาล คนผู้หนึ่งยิ้มกว้างมีความสุข ส่วนอีกคนกลับครุ่นคิดอย่าง

เงยีบเชยีบ เนิ่นนานนกักว่าบทสนทนาจะดำาเนนิต่อไปอกีครั้ง

“หวหียกที่ข้ามอบให้เจ้าเมื่อปีก่อนเล่า เจ้าใช้แล้วหรอืยงั”

“ของที่พี่สาวมอบให้ล้วนเป็นของลำ้าค่า แม้อ้ายเอ๋อร์จะชอบมาก แต่ก็

ไม่กล้าใช้เจ้าค่ะ”

“แต่เจ้ากลับสวมกำาไลวงนี้” หญิงสาวหรี่ตา เผยรอยยิ้มที่ร่างเล็ก 

ตเีจตนารมณ์ไม่ออก เสยีงหวานถามต้อนอย่างไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไป

โดยง่าย “มนัสำาคญัเป็นพเิศษหรอื”

ชินอ้ายได้ฟังเช่นนั้นก็นิ่งคิดอยู่นานด้วยสีหน้าจริงจังจนน่าขัน ความ 

ไร้เดยีงสานี้นบัเป็นสิ่งที่น่าทะนุถนอมประหนึ่งผ้าขาว

‘ผ้าขาวที่ยิ่งบรสุิทธิ์มากเท่าไหร่...กย็ิ่งแปดเป้ือนได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น...’

ผูม้องครุน่คดิในใจจนกระทั่งเดก็สาวเอ่ยทำาลายความเงยีบขึ้นมา “กำาไล

เงินวงนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกที่อ้ายเอ๋อร์ได้รับจากพี่สาว ทั้งยังไม่ได้โดดเด่น

สะดุดตาจนเกนิไป อ้ายเอ๋อร์ไม่มวีรยุทธ์ใดๆ ตดิตวั หากสวมปิ่นทองคำาหรอื

ต่างหูไข่มุกแล้วถูกโจรช่วงชงิไปคงแย่”

พี่สาวหนัมามองนางด้วยสหีน้าพอใจเป็นอย่างยิ่ง แม้ภายนอกตูช้นิอ้าย
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จะดูเป็นสตรีที่หัวอ่อน ทว่าความจริงก็มิใช่คนไร้หัวคิด ไม่อ่อนไม่แข็งจน 

เกนิไป

‘หากใช้นางละก ็ไม่แน่ว่าบางทอีาจเป็นไปได้’

“อ้ายเอ๋อร์ ไม่ได้พบกนันานแต่เจ้ากย็งัน่ารกัไม่เปลี่ยน มนิ่าเล่า...”

หญิงสาวกล่าวเพียงแค่นั้นแล้วชะงักลงกลางคัน จนชินอ้ายต้องเอียง

คอมองอย่างสงสยั

“มนิ่าเล่าทำาไมหรอืเจ้าคะ พี่สาว”

รอยยิ้มบนใบหน้างดงามดูลกึลบัยิ่งขึ้น มหินำาซำ้ายงัโน้มกายลงมาหยกิ

ปลายจมูกเลก็ๆ ของดรุณนี้อยอย่างหยอกเย้า “มนิ่าเล่าเถ้าแก่ลั่วจงึได้กล่าว

ชมเจ้ามิขาดปาก อ้ายเอ๋อร์เอ๋ยอ้ายเอ๋อร์ อายุเจ้ายังน้อยแต่กลับน่ารักน่าชัง 

ถงึเพยีงนี้ พี่สาวกลุ้มใจเหลอืเกนิ”

ร่างเล็กที่ฟังอย่างตั้งใจมีสีหน้าไม่เข้าใจมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมานางเป็น 

เดก็ด ีคอยเชื่อฟังคำาพูดของพี่สาวอย่างไม่บดิพลิ้วมาโดยตลอด เหตไุฉนการที่

นางน่ารกัจงึกลายเป็นเรื่องกลุ้มใจสำาหรบัผู้มพีระคุณไปได้เล่า

โฉมสะคราญในชดุสขีาวทอดถอนใจ “วนันี้เป็นวนัสดุท้ายที่พี่สาวจะมา

พบเจ้า หลงัจากนี้พี่สาวจะไม่มโีอกาสอกีแล้ว”

เพียงแค่คำาพูดเดียวของพี่สาวก็ทำาให้โลกทั้งใบของดรุณีน้อยเงียบงัน

ลงอย่างน่าใจหาย

“ทะ...ท่านจะไม่มาพบข้าอีกแล้ว?” เสียงของนางแผ่วเบาราวกับคน

ละเมอ เรื่องที่เพิ่งได้ฟังช่างเกนิความคาดหมายของนางมากนกั ยามนี้นางตกใจ

เสียจนภายในหัวขาวโพลน นับตั้งแต่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งก็มีเพียงพี่สาว

เท่านั้นที่เป็นที่พึ่ง หากนางหายไปอกีคน...

ดวงหน้ารูปหัวใจดูเหม่อลอยเสียจนผู้มองรู้สึกไม่สบายใจ แต่นางก็มี

เหตุผลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ไม่ว่าอย่างไรนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่นางมีสิทธิ์ 

มาพบตู้ชนิอ้าย

“อ้ายเอ๋อร์ เจ้าตั้งสตใิห้ด ีฟังพี่สาวนะ” มอืนุ่มเยน็สมัผสัไหล่บางของ 
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ผู้ที่ยนืนิ่งราวกบัท่อนไม้ ยามนี้นางมเีวลาไม่มาก นบัแต่นี้เรื่องของ ‘คนผู้นั้น’ 

คงต้องไหว้วานให้เดก็สาวเป็นผู้ดูแลต่อจากตน

“พี่สาว...” เสยีงของชนิอ้ายสั่นเครอืน่าสงสาร “อ้ายเอ๋อร์ทำาให้ท่านโกรธ

ใช่หรือไม่ ต่อแต่นี้อ้ายเอ๋อร์จะไม่ทำาตัวน่ารักให้ท่านต้องไม่สบายใจอีก แต่

ท่าน...อย่าทอดทิ้งอ้ายเอ๋อร์จะได้หรอืไม่”

นางไม่เหลอืผูใ้ดแล้ว ต่อจากนี้ทกุปีนางไม่มสีทิธิ์แม้แต่จะเฝ้ารอการพบ

พี่สาวผู้มพีระคุณ นาง...

“เรื่องนี้ไม่ใช่เจ้าที่ไม่ด ีแต่เป็นเพราะข้า” หญงิงามในชดุขาวไม่รูจ้ะปลอบ

ใจเด็กสาวเช่นไรดี สุดท้ายจึงต้องดึงร่างอันสั่นเทาเข้ามากอด มือบางลูบไล้

แผ่นหลังเล็กอย่างปลอบประโลม ส่งผ่านไออุ่นเพื่อฉุดรั้งสติของชินอ้าย 

กลบัมา

“อ้ายเอ๋อร์ พี่สาวมเีหตุจำาเป็นต้องจากไปในที่ที่ไกลแสนไกล แต่มเีรื่อง

หนึ่งที่พี่สาวไม่อาจปล่อยวาง ถอืว่าเรื่องนี้เป็นคำาขอสุดท้ายของข้า เจ้าจะช่วย

ทำาให้ปรารถนานี้เป็นจรงิได้หรอืไม่”

เดก็สาวรูส้กึถงึความชื้นที่ขอบตา ทว่ากไ็ม่กล้าสง่เสยีงสะอื้น ด้วยเกรง

ว่าพี่สาวจะลำาบากใจไปมากกว่านี้

นางอยากร้องบอกอีกฝ่ายแทบขาดใจว่าตนพร้อมจะติดตามพี่สาวไป

ทุกท ีไม่วา่จะบกุนำ้าลยุไฟกไ็ม่หวั่น แต่อกีเสยีงที่รำ่าร้องออกมาจากจติใต้สำานกึ

กข็ดัจงัหวะขึ้น

‘ตูช้นิอ้าย ตลอดชวีตินี้เจ้ายงัเรยีกร้องจากพี่สาวไม่มากพออกีหรอื นาง

ช่วยเหลือเจ้าทั้งที่เป็นคนแปลกหน้าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สิ่งที่เจ้าต้องทำา 

ยามนี้คอืรบัปากนาง มใิช่รั้งนางไว้เพื่อตอบสนองความเหน็แก่ตวัของเจ้า’

ผูท้ี่กำาลงัตอ่สูก้บัความต้องการและความถูกต้องภายในใจกดัรมิฝีปาก

แน่น นางจะทำาเช่นไร จะตดัสนิใจอย่างไร

สุดท้าย ความถูกต้องในใจของนางกเ็ป็นฝ่ายได้รบัชยัชนะ

ชินอ้ายกลืนนำ้าลายและก้อนสะอื้นลงคออย่างยากลำาบากก่อนจะพยัก
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หน้า เชื่อฟังคำาของพี่สาวอย่างว่าง่าย “เจ้าค่ะ อ้ายเอ๋อร์จะฟังคำาของพี่สาว”

“ดมีาก ดมีาก” เสยีงหวานไพเราะที่ดงัอยูข้่างหบู่งบอกถงึความสบายใจ

เป็นอย่างยิ่ง “อ้ายเอ๋อร์...เจ้าเป็นเดก็ดมีาก พี่สาวภมูใิจในตวัเจ้า” นางกล่าวจบ 

ก็คลายอ้อมกอดพร้อมกับใช้มือทั้งสองตรึงไหล่บางไว้หลวมๆ ดวงตาทั้ง 

สองคู่จ้องประสานกนั

“หลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนจะมีคนมารับเจ้าไปจากโรงนำ้าชาแห่งนี้ จุด

หมายคอืเกาะดอกเหมย”

“เกาะดอกเหมย...” ชินอ้ายพึมพำา นางเคยได้ยินชื่อเกาะแห่งนี้ผ่านหู 

มาบ้าง แม้ไม่รูว่้ามนัอยูท่ี่ใด คุน้ๆ ว่าลกูค้ากล่าวบอกกนัว่ามนัอยูไ่กล...ไกล 

มากๆ

โฉมสะคราญพยกัหน้ายนืยนั มอืที่ตรงึไหล่บางกระชบัแน่นขึ้นเลก็น้อย 

เพื่อส่งสญัญาณบอกร่างเลก็ถงึความสำาคญัของสิ่งที่ตนจะพูดต่อจากนี้

“ปรารถนาสุดท้ายของข้า คอืการให้เจ้าแต่งงานกบัคนผู้หนึ่ง”

หวัใจของผู้ฟังแทบหยุดเต้น สวรรค์! นางอายุเพยีงสบิสี่ ทว่าอกีฝ่าย

กลบัปรารถนาให้นางเป็นเจ้าสาว!

“พี่สาว ข้า...”

ชินอ้ายเอ่ยปากหวังจะพูดบางสิ่ง แต่พี่สาวกลับแสร้งทำาเป็นไม่เห็น

ดวงตาที่เบกิกว้างอย่างตกใจ แล้วชงิพูดต่อด้วยนำ้าเสยีงจรงิจงัเป็นอย่างยิ่ง

“และว่าที่เจ้าบ่าวของเจ้ากค็อืเผงิซอืเยยีน เจ้าเกาะดอกเหมย”

ว่าที่เจ้าบ่าวของเจ้าคอืเผงิซอืเยยีน...เจ้าเกาะดอกเหมย

เผงิซอืเยยีน...เจ้าเกาะดอกเหมย

เจ้าเกาะดอกเหมย...

โครม!

เสยีงประหนึ่งของหนกัที่ชนเข้ากบัอะไรบางอย่างอย่างแรงดงัสนั่นหวั่น

ไหว ผูค้นในโรงนำ้าชา ไม่ว่าลูกจ้างหรอืลูกค้าล้วนหนัไปมองก่อนจะเบอืนสายตา
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กลบัมาหากนั รมิฝีปากอ้ากว้างสลบักบัปิดสนทิประหนึ่งปลาขาดนำ้า อบัจนด้วย

คำาพูดที่จะเอื้อนเอ่ย

ม่อลี่ซึ่งนั่งเท้าคางเฝ้าร้านแทนเถ้าแก่เนี้ยแทบหน้าควำ่าฟาดลงบนโต๊ะ 

จำาต้องขยี้ตาแล้วขยี้ตาอกีเพื่อให้แน่ใจว่านางมไิด้ตาฝาด

ประเสรฐิยิ่งแล้ว! ตู้ชนิอ้ายเลอะเลอืนถงึขั้นเดนิชนกำาแพง!

“อาอ้าย เจ้าเป็นอะไรหรอืไม่” ลั่วสื่อปราดเข้าไปหาผู้ที่ยนืลูบหน้าผาก 

อยู่หน้ากำาแพงแข็ง ครั้นเห็นแววตาเหม่อลอยของชินอ้ายเบนมามองที่ตนก็ 

เอ่ยถามอย่างเป็นห่วง “เจบ็มากไหม ไหน...ให้ข้าดูหน่อย”

ดรุณีน้อยพยักหน้าให้เขาก่อนจะเอามือออก บนหน้าผากปรากฏรอย

แดงซึ่งน่ากลวัว่าอาจกลายเป็นรอยชำ้า ความรู้สกึชาในทแีรกเริ่มถกูทดแทนด้วย

ความเจบ็ปวดหนบึๆ ราวกบัถูกบางอย่างทุบตหีน้าผากอยู่ตลอดเวลา

“ท่านลุงลั่ว...ข้าเจบ็” ชนิอ้ายบอก นำ้าตาคลอเบ้าน่าสงสาร

ชนิอ้ายเปรยีบเสมอืนแก้วตาดวงใจของผู้คนในร้านเซยีนดื่มชา ม่อลี่รูส้กึ

ได้ว่าเหล่าบรรดาคนเฒ่าทั้งหลายเริ่มลกุขึ้นจากเก้าอี้ หวงัจะเข้ามาดูอาการของ

เดก็สาว แต่ก่อนที่ความวุ่นวายจะทันได้เกิดขึ้น นางก็กระโดดลงจากเก้าอี้ 

พร้อมกบัยื่นมอืไปจบัแขนเรยีวบางของคนเจบ็พร้อมเอ่ยกบัลั่วสื่อ “ท่านลงุ ข้า

จะพาชนิอ้ายไปทำาแผลเอง”

นางเห็นชินอ้ายเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้ว หลังจากพี่สาวผู้แสน

ประเสรฐิจากไป สหายของนางกเ็อาแต่นั่งเหม่อสลบักบัยนืเหม่อ ข้าวปลาอาหาร

กแ็ทบมไิด้แตะต้อง

เดิมทีคิดว่าอาจจะเป็นเพราะชินอ้ายคะนึงถึงผู้มีพระคุณที่จะมาเยี่ยม

เพียงปีละครั้งจึงไม่อยากพูดอะไร ทว่าการที่เลยเถิดถึงขั้นเจ็บตัวก็ทำาให้ม่อลี่

มอิาจแสร้งนิ่งเฉยอกีต่อไป

เรื่องนี้เห็นทีว่าหากมิได้เค้นออกจากปาก คืนนี้นางคงไม่อาจข่มตา 

นอนหลบัลงได้

ลั่วสื่อพยักหน้าอย่างเห็นด้วย “ได้ กล่องยาวางอยู่บนชั้นตำาราใน 
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ห้องนอนข้า เจ้าเข้าไปหยบิใช้ได้เลย” โรงนำ้าชาเป็นสถานที่พกัผ่อน จะปล่อยให้

เกิดเรื่องวุ่นวายก็คงไม่เหมาะสมนัก “ดูแลอาอ้ายให้ดี หากนางเจ็บหนักก็รีบ

เรยีกท่านหมอมาดูอาการ”

“ท่านลงุ...” ม่อลี่ลากเสยีงยาวเหนบ็ความเป็นห่วงเป็นใยจนเกนิเหตขุอง

ผู้อาวุโส แต่เมื่อต้องเผชิญกับสายตาหลายคู่ที่จ้องตรงมายังตนจึงมิอยาก 

ต่อความยาวสาวความยดื ขนืชกัช้ามหีวงัพวกนางจะถูกกกัตวัไว้ที่นี่ด้วยกลุ่ม

คนในโรงนำ้าชาเข้าเสยีก่อน

“ข้าทราบแล้ว รบัรองว่าจะดูแลนางเป็นอย่างด”ี

ตกปากรบัคำาเสรจ็ ม่อลี่กพ็าชนิอ้ายกลบัมายงัเรอืนนอน วางกล่องยา

ที่ไปหยิบมาวางบนโต๊ะข้างเตียง ทรุดกายลงนั่งเคียงข้างดรุณีผู้จิตใจไม่อยู ่

กบัเนื้อกบัตวั เตรยีมจะทายาให้แผลที่เริ่มปูดบวมขึ้น

“เจ้าจะบอกข้าได้หรอืยงัว่าเกดิเรื่องอะไรขึ้น”

ชนิอ้ายเบอืนสายตาจากมอืซึ่งกมุอยูบ่นตกัไปยงัสหีน้าห่วงใยของสหาย 

คำาว่า ‘แต่งงานกบัเจ้าเกาะดอกเหมย’ และชื่อ ‘เผงิซอืเยยีน’ วนเวยีนอยู่ในหวั

นางซำ้าไปซำ้ามา จนนางไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี

“ขอเวลาให้ข้าสกัหน่อยได้หรอืไม่”

“ไม่ต้องมาทำาเป็นขอเวลาเลย” ม่อลี่ไม่เพยีงพูดเปล่า นางยงัแตะยาลง

บนหน้าผากแดงชำ้า คนเจ็บสะดุ้งสุดตัว แต่ผู้ทำาแผลก็หาได้เบามือลงไม่  

“ตู้ชนิอ้าย รใึจเจ้าคดิจะชนกำาแพงจนพงั หรอืรนินำ้าชาใส่มอืลูกค้าเข้าเสยีก่อน

ถงึจะยอมปรปิากพูด”

“เสี่ยวลี่ เบาๆ หน่อยส”ิ คนเจบ็สะดุ้งแล้วสะดุ้งอกี จนกระทั่งทำาแผล

เสรจ็จงึกล่าวอ้อมแอ้ม “ไม่ใช่ว่าข้าไม่ไว้ใจเจ้า...แต่หากข้าพูดไปแล้วเจ้าเอาไป

บอกต่อมนัจะเป็นเรื่องใหญ่”

ม่อลี่สหีน้าหมองลง “เจ้าพูดเช่นนี้กไ็ม่ต่างจากบอกว่าไม่ไว้ใจข้า!” นาง

โวยวายพลางจ้องเขม็งไปยังแผลปูดบนหน้าผากสหาย พร้อมกับชี้นิ้วขึ้นมา  

“ข้าจะนบัหนึ่งถงึสาม หากเจ้าไม่ยอมพูด...ข้าจะใช้นิ้วจิ้มแผลเจ้า!” นำ้าเสยีงนาง
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ข่มขู่อย่างเปิดเผย

ชนิอ้ายตกใจ รบียกมอืขึ้น ร้องห้าม “พูด...ข้าพูดแล้ว เสี่ยวลี่ เจ้าช่าง

ไม่ทะนุถนอมข้าเสยีเลย”

“ช่างกล้าพูด” นางย่นจมูก “ในโรงนำ้าชาแห่งนี้...ไม่ส ิตั้งแต่ในยนันอก

โรงนำา้ชากม็แีต่คนโอ๋เจ้า ทะนุถนอมเจ้ากนัทั้งนั้น ขนืข้าตามใจเจ้าอกีคนมหีวงั

เจ้าได้กลายเป็นคนเหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อกนัพอด”ี

ผูก้ล่าวเกบ็ขวดยาเข้ากล่องไม้ก่อนจะยกมอืเท้าสะเอว สหีน้าจรงิจงัขึ้น 

“เอาละ คายความกลุ้มใจของเจ้าออกมาเสียที หากเจ้ามีปัญหาไม่สบายใจ  

จำาไว้เสมอนะว่าสองหวัย่อมดกีว่าหวัเดยีว”

ผูฟั้งมองสตรทีี่เตบิโตมาด้วยกนัอย่างซาบซึ้งใจ แม้อกีฝ่ายจะดูเป็นคน

โผงผาง แต่นางย่อมรู้ดวี่าแท้จรงิม่อลี่ปรารถนาดตี่อนางมากเพยีงไร

ชนิอ้ายสดูหายใจเข้าลกึ ชั่งใจอยูน่านแต่กย็อมปรปิากในที่สดุ “ข้ากำาลงั

จะแต่งงาน”

นกึไม่ถงึว่าการตอบสนองที่ได้รบัจะเป็นคิ้วดกดำาของม่อลี่ที่ขมวดเข้าหา

แทบจะกลนืกลายเป็นเส้นเดยีวกนั

“เมื่อครู่นี้หวัเจ้าคงโขกกำาแพงแรงเกนิไป ทำาให้สมองกระเทอืนไม่น้อย 

นอนสักพัก ประเดี๋ยวน่าจะดีขึ้น” สาวน้อยพึมพำาด้วยสีหน้ากังวลอย่างเห็น 

ได้ชัด “ถ้าไม่หายก็คงต้องเชิญท่านหมอมาดูอาการเจ้าเพิ่มเติมอย่างที่ท่านลุง

บอกจรงิๆ...”

“เสี่ยวลี่ ข้ามิได้เลอะเลือน...ข้าพูดจริงนะ” ดรุณีน้อยโอดครวญเมื่อ 

ม่อลี่ไม่กลบัยอมเชื่อที่นางบอก

ครานี้อีกฝ่ายตบหน้าตนเองเบาๆ สองที แย่ละสิ...นางมิได้ฝันไป นี่ 

ตู้ชนิอ้ายกำาลงัจะได้เป็นเจ้าสาวจรงิๆ ร!ึ

“ใครให้เจ้าแต่ง!” เสยีงแหลมสูงดงัขึ้นอกีเท่าตวั

“พี่สาว...”

“ฮึ!” นางเค้นเสียงทันควัน “พี่สาวเจ้านี่ช่างเหลือเกิน! เห็นเจ้าเป็น 
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หุ่นไม้หรืออย่างไรถึงได้เที่ยวยกเจ้าให้คนนู้นคนนี้โดยไม่ถามความเห็นเจ้า 

สกัคำา”

“การแต่งงานนี้ถอืเป็นปรารถนาสุดท้ายของพี่สาว ข้ามอิาจปฏเิสธได้”

เหตุผลของชินอ้ายส่งผลให้ผู้ฟังถึงกับพ่นลมหายใจแรง “เจ้าจะแต่ง 

ให้แก่ผู้ใด”

“ผู้ที่ข้าต้องแต่งด้วยคอืท่านเจ้าเกาะดอกเหมย เผงิซอืเยยีน”

ร่างของม่อลี่ผดุลกุขึ้นทนัควนั มหินำาซำ้ายงัเดนิไปเปิดหบีผ้าแล้วรื้อของ

ออกมาเสยีมากมาย เล่นเอาชนิอ้ายต้องขยบัตวัหลบเสื้อผ้าที่ถูกโยนขึ้นมาบน

เตยีงแทบไม่ทนั

“เสี่ยวลี่ เจ้าทำาอะไร” เดก็สาวเหน็ท่าทรีบีร้อนของสหายกพ็ลอยตกใจ

ไปด้วย

“ยงัจะมาถามอกี ข้าจะพาเจ้าหนไีปอย่างไรเล่า!”

สหีน้าตื่นตระหนกของชนิอ้ายแปรเปลี่ยนเป็นมนึงง “เหตใุดจงึต้องหน”ี

ม่อลี่หยดุมอืก่อนจะเบอืนหน้ามามองร่างเลก็ด้วยสหีน้าอึ้งทึ่ง “สวรรค์...

อย่าบอกนะว่าเจ้าไม่รู้เรื่องของท่านเจ้าเกาะดอกเหมย เผงิซอืเยยีน”

“ข้าไม่รู้เลย” นางส่ายหน้า “เจ้ารู้จกัเขาด้วยหรอื”

“ตู้ชินอ้าย เจ้าถามได้ถูกคนแล้ว” ท่าทีของหลานสาวของเถ้าแก่เนี้ยดู

มั่นอกมั่นใจเป็นอย่างยิ่ง “ในแคว้นเหลียวแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดผ่านหูผ่านตาข้า 

ไปได้ ข้าผู้นี้จะช่วยแถลงไขคุณสมบตัขิอง ‘ว่าที่สาม’ี ของเจ้าให้ฟังเอง” กล่าว

พลางใช้สายตาปลอบใจสหายราวกบัผู้ใหญ่ปลอบเดก็น้อย

“กจิการของตระกูลเผงิ เจ้าเกาะดอกเหมย กว้างใหญ่ไพศาล ที่ชดัเจน

ที่สดุคอืสมนุไพร รองลงมาคอืชา อย่างโรงนำ้าชาแห่งนี้กเ็ป็นหนึ่งในกจิการของ

ตระกูลเผงิ”

“ช้าก่อนเสี่ยวลี่” ผู้ฟังรีบยกมือห้าม ดวงตาเบิกกว้างจนกระเทือนถึง

แผลที่หน้าผาก สุดท้ายเดก็สาวใบหน้าน่ารกัจงึนิ่วหน้าอย่างเจบ็ปวด ทว่าปาก

กย็งัถามต่ออย่างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยนิ “จะ...เจ้ากำาลงับอกว่าที่นี่คอืกจิการ
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ของท่านเจ้าเกาะ?”

นางไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย หรอืแท้จรงิแล้วสาเหตุที่พี่สาวนำานางมา

ฝากไว้ที่โรงนำ้าชาแห่งนี้ จะเป็นเพราะว่านางเองกม็คีวามสมัพนัธ์กบัตระกูลเผงิ

เช่นเดยีวกนั

“ใช่ ท่านลุงลั่วเป็นเถ้าแก่กจ็รงิอยู่ แต่เขากย็งัเป็นเพยีงลูกจ้างคนหนึ่ง

ในกิจการของตระกูลเผิง” ม่อลี่ผุดกายลุกขึ้นจากกองเสื้อผ้าขณะที่กวาดตา 

ไปรอบข้าง เริ่มมองหาของใช้อื่นๆ ที่สมควรพกติดตัวไปด้วย “ที่สำาคัญคือ 

ท่านเจ้าเกาะมนีสิยัแปลกประหลาด สวมใส่หน้ากากสดีำาอยู่ตลอดเวลาจนไม่มี

ผู้ใดเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริง คาดว่าคงเกิดมาพร้อมกับใบหน้าอัปลักษณ์  

ข้าได้ยินชาวบ้านเขาลือกันว่า ความอันตรายของท่านเจ้าเกาะร้ายแรงถึงขั้นที่ 

มอิาจปล่อยให้คนนอกเกาะเข้าไปค้างแรมได้เกนิห้าวนั”

นางกล่าวจบก็เบือนสายตาไปยังเจ้าของห้อง ครั้นเห็นว่าอีกฝ่ายนั่ง 

ก้มหน้าอยู่บนเตยีงกร็บีเดนิเข้าไปหา ถามด้วยสหีน้ากงัวล “ชนิอ้าย เจ้าเป็น

อะไรไป อ๋อ...เจ้ากลวัเขาใช่หรอืไม่”

ผูถู้กถามเงยหน้าขึ้น “มใิช่” ดวงตาหวานสั่นระรกิขณะที่เจ้าตวัส่ายหน้า

น้อยๆ “ข้าสงสารเขาต่างหาก เพยีงคดิว่าหากข้าเป็นท่านเจ้าเกาะที่ต้องสวมใส่

หน้ากากอยู่ตลอดเวลาคงอึดอัดแย่ เจ้าลองคิดดูสิ ไม่ว่าใบหน้าของเขาจะ

อปัลกัษณ์หรอืไม่กช็่าง...แต่ไม่อาจมองเหน็หน้าตนเองได้ ที่ท่านเจ้าเกาะเลอืก

สวมหน้ากากกเ็พื่อความสบายใจของผู้อื่น เขาทำาเพื่อผู้อื่น...มใิช่เพื่อตนเอง”

เดก็สาวอกีคนได้ฟังกน็ิ่งไปพกัใหญ่ ครั้นใคร่ครวญดูให้ดแีล้วกพ็บว่า

คำาพูดของสหายนั้นนบัว่ามเีหตุผล

“จรงิด้วย...ข้ามเิคยนกึถงึเรื่องนี้มาก่อนเลย” ม่อลี่มสีหีน้ารูส้กึผดิอย่าง

เหน็ได้ชดั

“ดงันั้นข้าจงึเชื่อว่าท่านเจ้าเกาะย่อมไม่ใช่คนอนัตรายอย่างที่ผูค้นพากนั

ครหา หากเราไปพบเขาแล้วเป็นอย่างที่เจ้าพูดกถ็อืว่าข้าคดิผดิ แต่หากเราเชื่อ

ในสิ่งที่ผู้อื่นตัดสินโดยไม่เห็นกับตา ก็จะกลายเป็นว่าเราตีค่าคนผิด นับว่า 
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เลวร้ายกว่ามาก” ดวงหน้ารูปหวัใจคลี่ยิ้มบางเบา บรรยากาศรอบกายช่างละมนุ-

ละไมยิ่งนกั

นางรบัปากพี่สาวไปแล้ว ไม่ว่าอย่างไรกไ็ม่อาจคนืคำา

“เสี่ยวลี่ เจ้าไม่ต้องจัดของ ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางไปยังเกาะ 

ดอกเหมย”



ท้องฟ้ากว้างใหญ่ถูกปกคลุมด้วยเมฆหนาสีเทาหม่น หลังจากพี่สาว

จากไปครบหนึ่งเดือน หน้าโรงนำา้ชาชื่อดังแห่งเมืองหลวงก็มีรถม้าผูกธงสีขาว

ของตระกูลเผงิมาจอดรอตั้งแต่เช้าตรู่

น่าแปลกที่ผู้มาเยือนไม่ต้องพูดอะไรให้มากความ ลั่วสื่อก็เข้าใจได้ 

ในทนัที

การจากลาเป็นไปอย่างเรยีบง่าย ทว่าการที่มคีนมากหน้าหลายตามาส่ง

กส็ร้างความซาบซึ้งใจจนชนิอ้ายถงึกบัหลั่งนำ้าตา

นางเติบโตมาใต้ปีกของท่านลุงลั่วและฮูหยินมานานกว่าเก้าปี แม้มิใช่

ความผูกพันทางสายเลือดแต่ก็ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากญาติมิตร ไหนจะ 

ผูอ้าวโุสในโรงนำ้าชาที่คอยสั่งสอนให้นางเรยีนรู้เรื่องชา แล้วยงัใต้เท้าและฮหูยนิ

ทั้งหลายที่ต่างเอน็ดูนางเสมอ

แรกพบถอืเป็นเรื่องง่าย...ทว่ายามจากลานั้นแสนยากเยน็นกั

ความจรงิดรณุน้ีอยอาจต้องยนืรำ่าลาอยูอ่กีนานแสนนานหากม่อลี่ไม่เอ่ย

เร่งเข้าเสียก่อน การที่สหายของนางร่วมเดินทางมาด้วยได้ช่วยให้นางอุ่นใจ 

ขึ้นอกีหลายส่วน

ส�ม
ผู้ม�สีแดง ผู้อยู่สีข�ว ผู้ครองสีดำ�
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สายลมของชวิเทยีนผ่านพ้นทดแทนด้วยอากาศที่หนาวเยน็ของตงเทยีน8 

การเดนิทางจากเมอืงหลวงไปยงัชายฝ่ังทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืใช้เวลาเดอืน

กว่า เมื่อต่อด้วยเรือสำาเภาก็ต้องใช้เวลาอีกครึ่งเดือนกว่าจะเดินทางถึงเกาะ 

ดอกเหมย

นึกไม่ถึงว่าทันทีที่ทั้งสองถึงที่หมาย หิมะสีขาวสะอาดก็โปรยปรายลง

มาเสยีแล้ว...

“เสี่ยวลี่ รีบกางร่มเร็วเข้า” ชินอ้ายในเสื้อคลุมสีแดงกล่าวกับสตรี 

ข้างกายที่ร่างโงนเงนราวกบัจะหลบัเสยีให้ได้

การกนินอนบนเรอืสำาเภาไม่ได้สุขสบายนกั สำาหรบันางถอืว่าโชคดทีี่มไิด้

เมาคลื่น ผดิกบัม่อลี่ที่อาเจยีนไปหลายครั้ง ใบหน้าซดีเซยีวอดิโรย ควรรบีไป

นอนพกัเป็นอย่างยิ่ง

“กางร่ม...” เสยีงเลก็พมึพำาขณะกางร่มสเีดยีวกบัชุดของนางออกอย่าง

เอื่อยเฉื่อย กว่าจะกางได้ทนักถ็ูกหมิะร่วงใส่ตวัจนเปียกชื้น

ชนิอ้ายมสีหีน้าไม่สบายใจ พี่สาวบนเรอืบอกให้พวกนางรออยู่ที่ท่าเรอื

จนกว่าจะมีคนมารับ ปกติเกาะดอกเหมยไม่ค่อยได้ต้อนรับคนต่างถิ่น หาก

เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปอาจถูกเข้าใจผิดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เอาได้ แต่นางก ็

ไม่อยากให้สหายต้องมายืนตากอากาศเย็นๆ ในสภาพนี้ หากป่วยขึ้นมาจะ 

ยิ่งแย่

ผู้คิดเลื่อนมือไปคลำากำาไลเงินที่สวมใส่อยู่อย่างเผลอไผล นางมาที่นี่

เพราะคำาสั่งของพี่สาวที่นางเคารพรัก แต่ยามนี้นางกลับคะนึงถึงกองไฟอุ่นๆ 

ที่โรงนำ้าชา

ชนิอ้ายส่ายหน้าเพื่อขบัไล่ความคดิเหล่านั้นออกไป ไม่ได้ๆ จะถอดใจ

ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาด นางจะปล่อยให้พี่สาวกับท่านลุงลั่วรู้สึกผิดหวังใน

ตวันางไม่ได้

8 ตงเทยีน (冬天) หมายถงึ ฤดูหนาว
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ทันใดนั้นเองสายตาก็เหลือบไปเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวท่ามกลาง

ความขาวโพลนที่โปรยปราย แววตาเผยความโล่งใจอย่างเหน็ได้ชดัเมื่อคดิว่า

นั่นคงเป็นผู้ที่พวกนางเฝ้าคอย

“ยินดีต้อนรับแม่นางตู้และสหายขอรับ ขออภัยด้วยที่มาช้า ข้าน้อยมี

นามว่าซางฉอื ได้รบัคำาสั่งมาให้พาท่านไปยงัเรอืนพกัผ่อนขอรบั” บุรษุร่างผอมสงู

อายุประมาณสิบเจ็ดปีแต่งกายด้วยชุดสีขาวค้อมศีรษะให้นางกับม่อลี่อย่าง

นอบน้อม ก่อนจะยื่นเตาร้อนใบเลก็ให้พวกนางคนละใบ ความอบอุน่ที่ซมึผ่าน

จากปลายนิ้วช่วยให้รู้สกึดขีึ้นมากทเีดยีว

“ขอบคุณเจ้าค่ะ ท่านซาง” ชนิอ้ายยิ้มให้ผู้สูงวยักว่าก่อนจะค้อมศรีษะ

อย่างสุภาพไม่แพ้กัน การแต่งกายของเขาคล้ายคลึงกับพี่สาวมาก เว้นแต่ว่า

บุรุษผู้นี้รวบผมเกล้าเป็นมวยสูง “ท่านซาง ที่นี่มขี้ากบัม่อลี่ยนือยู่ ไฉนท่านจงึ

ทราบได้ว่าข้าคอืตู้ชนิอ้าย”

เรื่องนี้ชินอ้ายไตร่ตรองดูแล้ว หากถามไปก็คงไม่เป็นการเสียมารยาท 

ในเมื่อนางกับม่อลี่แต่งกายเหมือนกัน อายุใกล้เคียงกัน เหตุใดชายหนุ่มผู้นี้

กลบัสามารถชี้ตวัได้อย่างถูกต้องกนัเล่า

ซางฉือปิดปากเงียบอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะกล่าวด้วยความระมัดระวังยิ่ง 

“ข้าน้อย...เคยเหน็รูปวาดของท่าน”

ชินอ้ายมึนงงสับสน รูปวาดของนาง? อีกฝ่ายเคยเห็นรูปวาดของนาง

จากที่ใดกนั

ความสงสัยของนางยังไม่ทันได้รับการแถลงไข เสียงหนึ่งก็เอ่ยแทรก

ขึ้นมากลางปล้อง

“ท่านซางฉอื ข้ามนีามว่าม่อลี่” ใบหน้าของม่อลี่เริ่มมเีลอืดฝาด อาการ

อ่อนเพลยีเริ่มทุเลาลงเพราะได้เตาร้อนช่วย

“แม่นางม่อ” เขาพยกัหน้าอย่างสุภาพ ก่อนจะตรงเข้าไปหยบิสมัภาระ

ซึ่งเป็นเพียงห่อผ้าเล็กๆ ขึ้นสะพายหลัง ผายมือให้สตรีทั้งสองอย่างเชื้อเชิญ 

“แม่นางทั้งสอง เชญิ”
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ในที่สดุหมิะกห็ยดุโปรยลงมาเมื่อคนทั้งสามเดนิไปได้ครึ่งทาง ชนิอ้าย 

กบัม่อลี่จงึพากนัหุบร่ม เมื่อมองเหน็ทศันยีภาพรอบกายได้อย่างเตม็ตากเ็บกิ

ตากว้างอย่างตกตะลงึ

สองข้างทางคือต้นไม้ใหญ่ซึ่งกินอาณาบริเวณออกไปอย่างกว้างขวาง 

ไม่ต่างจากผนืป่า กิ่งก้านทั้งหลายปราศจากใบสเีขยีวสด แต่กลบัชูช่อผลดิอก

ท้าความหนาวเย็นของหิมะอย่างไม่ย่อท้อ แลดูงดงามเกินบรรยายราวกับ 

ภาพมายา

“ชนิอ้าย! เจ้าดูดอกไม้เหล่านี้ส ิแม้ก่อนหน้านี้หมิะจะโปรยปรายลงมา

อย่างหนกั แต่พวกมนัยงัคงออกดอกสขีาวพสิทุธิ์บานสะพรั่ง มองเหน็ยาวไกล

ไปสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว” ม่อลี่กล่าวอย่างตื่นเต้น ร่มสีแดงที่นางถือขยับ 

ไปมา ดูมชีวีติชวีายิ่งนกั

ผู้ฟังอมยิ้ม “เสี่ยวลี่ ต้นไม้ที่เจ้าเหน็เหล่านี้คอืต้นเหมย”

“ต้นเหมย?” นางทวนเสยีงสงูพลางหนัซ้ายหวัขวา สหีน้าดมูนึงงไม่น้อย 

“มใิช่ว่าต้นเหมยจะออกดอกสแีดงหรอกหรอื”

“เข้าใจผดิแล้ว” สาวน้อยผู้ใช้เวลายามว่างศกึษาสมนุไพรและบปุผาช้อน

ดวงตาหวานมองต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุด “เหมยฮวา9 คือหนึ่งในสามสหาย

แห่งตงเทยีนร่วมกบัต้นหลวิและไผ่ ขึ้นชื่อว่าเป็นปัญญาชนแห่งฤดหูนาว เพราะ

มนัสามารถออกดอกบานสะพรั่งอย่างอดทน ไม่ย่อท้อต่ออากาศเยน็ที่เลวร้าย

ที่สุดของปี ดอกเหมยที่มีสีขาวแกมเขียวที่เจ้าเห็นเหล่านี้มีสรรพคุณทางยา

มากกว่าดอกเหมยสแีดง”

ซางฉือมองร่างเล็กในชุดสีแดงสดโดดเด่นตัดกับสีของดอกเหมยและ

หมิะขาวด้วยสหีน้าพอใจ “แม่นางตู้นบัว่ามคีวามรู้อยู่บ้าง”

“ขา้รูเ้พยีงผวิเผนิเท่านั้น” เดก็สาวยิ้มรบัขณะที่คนทั้งหมดออกเดนิทาง

ต่อ

9 เหมยฮวา (梅花) หมายถงึ ดอกบ๊วย
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“ป่าเหมยขาวที่พวกเรากำาลังเดินผ่านอยู่เป็นหนึ่งในสี่ผืนป่าบนเกาะ 

แห่งนี้ ป่าเหมยขาวอยู่ทางทศิทกัษณิ ป่าเหมยชมพูอยู่ทางทศิบูรพา ส่วนป่า

เหมยแดงอยู่ทางทิศอุดร” นำ้าเสียงของเขาในคราแรกที่ฟังดูห่างเหินเป็นมิตร

มากขึ้น ยามนี้เขาเริ่มเปิดใจเล่ารายละเอยีดบางอย่างให้พวกนางฟังบ้างแล้ว

“แล้วทางทศิประจมิเล่า” ม่อลี่ถามต่ออย่างสนใจ

“ทศิประจมิคอืป่าเหมยดำา เป็นเขตหวงห้าม” เขากลา่วจบกเ็ปลี่ยนเรื่อง 

ราวกบัคำาพูดเมื่อครู่หาได้สลกัสำาคญัไม่

“บนเกาะแห่งนี้ นอกจากป่าดอกเหมยแล้วยงัมสีมุนไพรลำ้าค่ามากมาย 

แร่ธาตุหยนิหยางล้วนบรสิุทธิ์สมดุล เพาะปลูกได้ผลด ีขณะเดยีวกนักม็จีุดที่

อันตรายมากมาย ทางที่ดีแม่นางทั้งสองไม่ควรไปไหนตามลำาพังโดยไม่มีคน

บนเกาะคอยนำาทาง” เขาเหลือบสายตามายังม่อลี่ที่กวาดตามองทิวทัศน์อย่าง

เอ้อระเหย คาดว่าคงไม่ได้ฟังคำาอธบิายของเขามาตั้งแต่เมื่อครู่

“แม่นางม่อ มเีรื่องหนึ่งที่ข้าอยากพูดกบัท่านให้เข้าใจ”

เจ้าของชื่อสะดุ้งเบาๆ ก่อนจะรีบเบือนสายตามายังผู้เรียก “...อ๋อ ว่า

อย่างไรท่านซาง”

ซางฉอืขมวดคิ้ว “ปกตแิล้วเกาะดอกเหมยไม่ต้อนรบัคนนอกให้มาพกั

แรมอยู่นานเกนิห้าวนั แต่เนื่องจากท่านเป็นสหายของแม่นางตู้ เราจงึอนุญาต

ให้ท่านพำานกัอยู่ที่นี่จนกว่าจะถงึวนัแต่งงาน”

“อ้าวท่านซาง! แล้วหลงัจากนั้นข้าจะทำาอย่างไรเล่า!” ม่อลี่ร้องถาม

“เราจะส่งท่านขึ้นเรอืกลบัไปยงัแคว้นเหลยีว พร้อมกบัเตรยีมรถม้าพา

ท่านไปส่งถงึโรงนำ้าชา”

“ตะ...แต่ข้า...” เสยีงของเดก็สาวปวดร้าวยิ่งนกั เรื่องจะกลบัไปใช้ชวีติ

อนัน่าเบื่อที่โรงนำ้าชากเ็รื่องหนึ่ง และเพยีงแค่คดิว่าต้องนั่งเรอืสำาเภาเป็นเดอืนๆ 

อกีรอบ ม่อลี่กพ็ลนัรู้สกึเวยีนหวัขึ้นมา

การเมาเรอืมนัช่างทรมานยิ่งนกั คนบนเกาะดอกเหมยช่างแล้งนำ้าใจ!

แต่ดทู่าการก่นด่าในใจจะสื่อไปถงึชายหนุม่ที่มองอยู ่ซางฉอืจงึแถลงไข
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ให้อกีฝ่ายเข้าใจถงึความสำาคญัของคำาพูดตนให้ชดัเจนยิ่งขึ้น

“แม่นางม่อ นับตั้งแต่ท่านย่างเท้าลงบนเกาะดอกเหมยก็เท่ากับต้อง 

ทำาตามกฎของเกาะดอกเหมย เรื่องนี้เป็นคำาสั่งของท่านเจ้าเกาะโดยตรง และ

ข้าน้อยกห็วงัเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะไม่ทำาให้แม่นางตู้ต้องลำาบากใจไปด้วย”

ชายหนุ่มกล่าวพลางเคลื่อนสายตาไปหาดรุณีน้อยอีกคน ทว่าผลที่ได้

กลบัเป็นใบหน้าของเขาที่ซดีเผอืดลงเรื่อยๆ หลานสาวแห่งโรงนำ้าชาอนัดบัหนึ่ง

ในเมืองหลวงเห็นดังนั้นก็มองตามด้วยความใคร่รู้ แต่ก็ตกใจจนแทบร้องลั่น

เมื่อไม่พบสหายของตนแม้แต่เงา

ตู้ชนิอ้ายหายไปไหน!

ร่างในเสื้อคลมุสสีดยำา่เท้าด้วยสหีน้าวติกกงัวล ทว่าท่วงท่าการเดนิของ

นางช่างแปลกประหลาดยิ่งนกั...

ชนิอ้ายเดนิก้มๆ เงยๆ มองดไูกลๆ คล้ายกระต่ายสแีดงที่กำาลงักระโดด

เล่นบนหมิะอนัเยน็เฉยีบ

“หาไม่เจอเลย หล่นอยู่ที่ใดกนันะ”

นางพึมพำาขณะเหลือบตามองข้อมือข้างซ้ายที่เปลือยเปล่า ใจรู้สึกเบา

โหวงจนไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้ ทนัททีี่รู้สกึตวัว่ากำาไลเงนิหล่นหายไปจงึเดนิย้อน

กลับมายังเส้นทางเดิม นับว่าดียิ่งนักที่หิมะหยุดตกแล้ว ร่องรอยซึ่งเกิดจาก

การเดนิของพวกนางจงึยงัเหลอืให้เหน็อยู่บ้าง

ก่อนหน้านี้นางเผลอทำาเตาร้อนตกพื้น ใช้การต่อไม่ได้ เดมิทคีดิว่าวก 

กลบัมาหากค็งหาพบโดยเรว็ ทว่าผ่านไปเนิ่นนานกย็งัไม่เจอสิ่งที่ตามหาเสยีที

ร่างเลก็เริ่มมเีหงื่อไหลซมึออกมาจากฝ่ามอื แม้อากาศจะเยน็จดัแต่กาย

กลบัร้อนเนื่องจากเดนิอย่างไม่หยุดพกั

‘หรอืควรจะวกกลบัไปบอกเรื่องนี้กบัซางฉอื’ เสยีงหนึ่งดงัขึ้นในใจ ก่อน

ที่อกีเสยีงหนึ่งจะแย้งขึ้นมาว่า ‘นางเป็นคนต่างถิ่นที่เพิ่งมาถงึ ถ้าทำาเช่นนั้นจะ

มใิช่เป็นการสร้างความลำาบากให้บ่าวหนุ่มโดยไม่จำาเป็นหรอกหรอื’
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ร่างเล็กเหม่อมองออกไปยังความว่างเปล่าของทะเลสีครามที่ทอดยาว 

ดูกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ให้ความรู้สกึเคว้งคว้าง หลายเดอืนมานี้นางได้คดิ

ทบทวนมานับครั้งไม่ถ้วน นางรับปากพี่สาวโดยใช้ความสุขทั้งชีวิตของตนมา

แลก แม้ใจจริงมิได้อยากมานั่งเสียใจภายหลัง แต่ก็รู้สึกว่ามันช่างกะทันหัน

เหลอืเกนิ

ยามนี้ของสำาคัญที่อีกฝ่ายให้ไว้กลับมาหล่นหาย ครั้นนึกถึงใบหน้า

งดงามของผู้มพีระคุณกเ็รยีกให้ความชื้นแฉะเริ่มเอ่อท้นออกมาจากดวงตา

ในเมื่อบุรุษผู้นี้เป็นคนที่พี่สาวเลือก นางต้องเชื่อมั่นว่าเขาย่อมเป็นคน

ที่ดพีอ

ชนิอ้ายคดิพลางหลบัตาลง พร้อมกบัอธษิฐานในใจอย่างเงยีบงนั หาก

ท่านเจ้าเกาะเมตตานางเพยีงแค่หนึ่งในสบิส่วนของพี่สาวกค็งจะดไีม่น้อย

คลื่นลมแรงสาดกระทบฝั่งเกิดเป็นเสียงดังอื้ออึงอยู่ข้างหู สายลมพัด

โกรกผ่านร่างบางจนสั่นสะท้าน เรอืนผมดำาขลบัปลวิสยายจนพนักนัยุ่งเหยงิ

ทว่าชั่วอดึใจต่อมา...ลมแรงนั้นกลบัหายไปเสยีเฉยๆ

นางลืมตาขึ้นด้วยความมึนงง ก่อนที่จะผงะถอยหลังเมื่อเบื้องหน้า 

กลบัมกีำาแพงมนุษย์ยนืขวางทางลมเอาไว้

นะ...น่าอายนกั!

นางรีบยกมือปาดความชื้นที่ขอบตาออกอย่างรีบร้อนก่อนจะก้มหน้า 

ลงตำ่า อับอายเกินกว่าจะเงยหน้ามองผู้ที่มีนำ้าใจช่วยเหลือตน ชุดสีดำาสนิท 

ของเขาตดักบัเสื้อคลุมสแีดงของนางและพื้นหมิะเบื้องล่าง แม้จะไม่ได้เหน็หน้า 

แต่จากการแต่งกายกท็ำาให้ดูออกว่าอกีฝ่ายย่อมเป็นบุรุษเพศ

“ขอบพระคุณคุณชายมากเจ้าค่ะ”

อกีฝ่ายยนืเงยีบไม่ตอบสนองคำาพดูของนางจนเดก็สาวเริ่มใจเสยี เข้าใจ

ว่าตนเองมารบกวนเวลาส่วนตวัของเขา ทางที่ดนีางควรจะขอตวัเพื่อไปตามหา

กำาไลต่อ

“ข้า...ขอตวันะเจ้าคะ”
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นึกไม่ถึงว่าแขนเสื้อสีทึมจะมีความเคลื่อนไหวขึ้นมาขวางนางไว้พอด ี

ก่อนที่มอืใหญ่สขีาวสะอาดจะยื่นออกมาเบื้องหน้าชนิอ้ายพร้อมกบัของสิ่งหนึ่ง

“ใช่ของเจ้าหรอืไม่”

เสยีงนุ่มทุ้มแทบจะดงึดดูให้ผู้ฟังตกอยู่ในห้วงภวงัค์ แต่สิ่งที่ยื้อนางให้

อยูใ่นโลกของความเป็นจรงิคอืกำาไลเงนิซึ่งห้อยด้วยจี้รปูดอกเหมยโดดเด่นใน

อุ้งมอืใหญ่ ชนิอ้ายคลี่ยิ้มกว้างด้วยความดใีจ รอยบุ๋มที่ข้างแก้มทั้งสองกดลกึ

ลงไปจนผู้ที่มองอยู่รู้สึกว่าร่างของตนนิ่งค้างไปชั่วขณะ มืออีกข้างที่ทิ้งอยู่ข้าง

ตวัสั่นเลก็น้อยก่อนจะกำาแน่น

“เจ้าค่ะ! กำาไลเงินวงนี้สำาคัญกับข้ามาก” ดรุณีน้อยเงยหน้าหวังกล่าว 

คำาขอบคุณจากใจจริง ทว่าเมื่อดวงตาหวานสบเข้ากับดวงตาสีเข้มก็พูดอะไร 

ไม่ออกขึ้นมาชั่วขณะ อดไม่ได้ที่จะเผยความตกใจออกมา

บรุุษผูน้ี้รูปร่างสงูโปร่งจนนางอยูเ่พยีงระดบัอกของเขา แม้การแต่งกาย

จะดูดุดนัน่าเกรงขาม ทว่าทวงท่ากลบัสง่างามน่าเลื่อมใส แต่ที่สำาคญักว่านั้น

คอืใบหน้าของเขาถูกอำาพรางภายใต้หน้ากากสดีำา ซึ่งตั้งแต่หน้าผากกระทั่งถงึ

แก้มข้างซ้ายมอีกัษรหมกึทองตวัใหญ่เขยีนว่า ‘เผงิ10’

ชนิอ้ายเบกิตากว้างมากขึ้นอกี เขาสวมใส่หน้ากากและแต่งกายชุดสดีำา 

แผ่กลิ่นอายไม่ธรรมดา แต่เสยีงที่พูดออกมากบ็่งบอกได้ว่ายงัหนุ่มแน่น

‘...หรอืว่าคนผู้นี้คอืเผงิซอืเยยีน เจ้าเกาะดอกเหมย!’

ผู้คดิกลนืนำ้าลายลงคออย่างยากลำาบาก ยามนี้ไม่อาจมั่นใจได้ว่าเขาใช่

บุรุษที่นางต้องแต่งงานด้วยหรอืไม่ ดงันั้นสิ่งแรกที่ต้องทำาคอืการหยบิเอากำาไล

คนืมาจากเขา

นางกลั้นใจพร้อมกบัยื่นมอืที่สั่นเลก็น้อยออกไปเบื้องหน้า หวงัจะหยบิ

ของสำาคญักลบัคนืมาจากมอืใหญ่ของบุรุษชุดดำาด้วยท่าทกีล้าๆ กลวัๆ ทนัที

ที่คว้ากำาไลเงนิมาได้กช็กัมอืกลบั แต่เดก็สาวกแ็ทบจะส่งเสยีงร้องออกมาเมื่อ

10 เผงิ (蓬) ในที่นี้หมายถงึแซ่ แต่ในขณะเดยีวกนักอ็าจหมายถงึ ความยุ่งเหยงิ หรอืความอ่อน

ละมุนกไ็ด้
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จู่ๆ อีกฝ่ายกลับพลิกแขนมาอยู่ด้านบน ใช้มือใหญ่รัดเข้าที่ข้อมือเล็กจนนาง

ไม่อาจถอยหนไีปได้!

หน้ากากที่ชายหนุ่มใส่รกึแ็สนจะน่าสะพรงึกลวั ทวา่ความอุน่จากฝ่ามอื

ที่ซมึผ่านเข้าสูผ่วิเนื้อบางกลบัให้ความรูส้กึที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชงิ ชนิอ้าย

ไม่คุ้นชนิกบัการถูกตวับุรุษจงึมอีาการประหม่าอย่างเหน็ได้ชดั ที่น่าประหลาด

ใจคือนางไม่ได้รับรู้ถึงความคุกคามจากบุรุษที่ตรึงข้อมือของตนแม้แต่น้อย  

มหินำาซำ้า...ก้อนเนื้อในอกยงัเต้นรวัราวกบัลั่นกลองศกึอย่างไม่น่าให้อภยั!

“เหตุใดเจ้าจงึมาอยู่ที่นี่” นำ้าเสยีงราบเรยีบ ยากต่อการคาดเดา แต่ถงึ

กระนั้นกย็งัไพเราะน่าฟังยิ่ง

ร่างเลก็เงยหน้าขึ้นสบตาเขาอย่างไม่เข้าใจ ไม่รูว้า่เขากำาลงัตำาหนนิางอยู่

หรอืไม่ หากนางตอบเขาไปว่า ‘ข้ามาเพื่อแต่งงานกบัท่านเจ้าเกาะ’ จะดนู่าเกลยีด

ไหมนะ

แล้วถ้านางย้อนถามเขาว่า ‘ท่านใช่เผงิซอืเยยีนหรอืไม่’ กอ็าจกลายเป็น

เรื่องไร้มารยาทจนเกนิไป

“ข้า...” ชินอ้ายสูดหายใจเข้าลึก เคลื่อนสายตากลับไปยังมือใหญ่ที่ 

ยงัพนัธนาการข้อมอืตน หวงัจะให้อกีฝ่ายปล่อยแขนนางเสยี แต่ผลที่ได้กลบั

ตรงกนัข้าม เมื่อมนัถูกบบีแน่นกว่าเดมิราวกบัเกรงว่านางจะวิ่งหนไีป

“ผู้ใดมอบกำาไลนั้นแก่เจ้า”

“พะ...พี่สาวคนสำาคัญเป็นผู้มอบให้ข้าเจ้าค่ะ” นางตอบอย่างว่าง่าย 

แม้สหีน้าจะเผยความมนึงงอยู่บ้างกต็าม

“พี่สาว?” เสยีงนุ่มทุ้มของเขาแฝงแววเคลอืบแคลงสงสยั ใบหน้าที่ถูก

ปกปิดด้วยหน้ากากส่งผลให้ผู้มองมอิาจคาดเดาอารมณ์ของอกีฝ่ายได้

“เอ่อ...คณุชายช่วยปล่อยข้าได้ไหมเจ้าคะ ข้าเจบ็” นางกล่าวด้วยนำ้าเสยีง

อ้อนวอนจนน่าสงสาร และทนัททีี่ชายหนุ่มปรศินายอมปล่อยมอื เสยีงของคน

ผู้หนึ่งกด็งัขึ้นมาพอดี

“คารวะท่านเจ้าเกาะ”
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ชินอ้ายหันหน้าไปยังทิศทางของผู้มาใหม่ ครั้นเห็นว่าเป็นซางฉือและ

สหายก็เผยสีหน้าโล่งใจออกมา ทว่าประเดี๋ยวเดียวก็ต้องหันกลับไปยังบุรุษ

เบื้องหน้าอกีครั้ง

เขาคอืท่านเจ้าเกาะอย่างที่คดิเอาไว้จรงิๆ

ร่างเลก็ในชุดสแีดงสดเริ่มกระสบักระส่าย เมื่อการพบกนัเกดิขึ้นอย่าง

กะทนัหนั นางไม่มเีวลาเตรยีมตวัเตรยีมใจ หากเลอืกได้จะมสีตรใีดไม่อยาก

จะสร้างความประทบัใจให้ ‘ว่าที่เจ้าบ่าว’ ของตนเองกนับ้างเล่า

ฝ่ายม่อลี่เห็นชายในชุดดำาซึ่งสวมหน้ากากน่าสะพรึงกลัวก็ตกใจผงะ 

ถอยหลัง รีบเดินไปยืนหลบอยู่ข้างหลังบุรุษในชุดขาวขณะที่ส่งสายตามายัง

ดรุณนี้อยอย่างหวาดๆ

“เหตใุดพวกนางจงึมาอยูท่ี่นี่ได้” เผงิซอืเยยีนหนัหน้าไปยงับ่าวรบัใช้แห่ง

จวนริมผา สถานที่ซึ่งเป็นที่พำานักของตระกูลเผิง ผู้ปกครองเกาะดอกเหมย

แห่งนี้

“เรยีนท่านเจ้าเกาะ แม่นางตู้เดนิทางมาที่นี่เพื่อแต่งงานกบัท่าน”

“แต่งงาน?” จากนำ้าเสียงของชายหนุ่มบ่งบอกว่าเขาเองก็ไม่เคยทราบ

เรื่องนี้มาก่อน เล่นเอาหวัใจที่พองโตของชนิอ้ายหดเลก็ลงอย่างน่าใจหาย

หรอืว่าเผงิซอืเยยีน...ไม่ประสงค์จะแต่งงานกบันาง




