
หนึ่ง
ฮูหยินเอกที่น่าสงสาร

จวิจื่อเอ๋ยจวิจื่อ ชวีติเจ้าช่างน่าสงสารอะไรเช่นนี้

หญิงสาวก้มลงมองมือที่สั่นเทาของตัวเอง สำารวจนิ้วมืออันเรียวงาม 

ราวเล่มเทียน ชุดสีเหลืองนวลที่สวมอยู่ขับผิวขาวให้ผุดผาด นางปวดศีรษะ

จวนเจยีนจะระเบดิเมื่อความทรงจำามากมายไหลหลั่งเข้ามาในสมอง หญงิสาว

ทบทวนเรื่องราวต่างๆ อย่างสงบ ไม่โวยวาย ใช้เวลาไปนานเท่าใดไม่ทราบ  

แต่สุดท้ายกท็ำาได้เพยีงรำาพนัด้วยความสงสารตนเองจบัใจ

“ที่ข้าพรำ่าพูดไป เจ้าไม่ได้สนใจฟังเลยหรอื!” เสยีงห้าวตวาดลั่น

คนที่นั่งคกุเข่ากบัพื้นต้องดงึสตติวัเองกลบัมา เงยหน้ามองชายที่ยนือยู่

เบื้องหน้า ขณะที่นางต้องคุกเข่าอยู่กับพื้น ชายผู้ที่ความทรงจำาบอกเล่า 

เรื่องราวว่าเขาคอืสามอีนัเป็นที่รกัยิ่งของนาง สามทีี่ไม่เคยไยด ีแม้หานจวิจื่อผูน้ี้

เป็นฮูหยนิเอกแต่กลบัถูกปรนนบิตัริาวหญงิคณกิา เขามาเมื่อมคีวามต้องการ 

สิ้นกำาหนดัแล้วเขากจ็ากไปสำาราญกบัสตรอีกีคนที่นั่งเคยีงกนับนเก้าอี้

“พี่หญงิคงกำาลงัสำานกึ” คนที่นางเพิ่งนกึชื่อได้ว่าคอื ‘หรงลู่หลนิ’ อนุที่

สามโีปรดปรานนกัหนา จบีปากจบีคอบอกด้วยเสยีงอ่อนหวาน

นางมองบนโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วเอ่ยถามด้วยเสยีงแหบแห้ง “สำานกึเรื่อง
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อะไร”

เยี่ยหยางเฉนิฟาดฝ่ามอืลงกบัโต๊ะด้วยแรงโทสะ ก่อนจะตวดันิ้วชี้หน้า 

“เจ้าไม่ได้สำานกึเลยหรอืว่าตวัเองทำาอะไรผดิ หานจวิจื่อ เจ้ามนัสตรไีร้ยางอาย 

ไร้มโนธรรม ไม่ได้สำานกึในความผดิของตวัเองเลยหรอื”

หญงิสาวพยายามค้นลกึในสมองว่าร่างนี้ทำาอะไรผดิไว้หรอืไม่ แต่ไม่ว่า

จะค้นลึกสักเท่าใดก็ไม่พบความผิดที่ว่า หานจิวจื่ออาจไม่ใช่แม่พระ ทว่าก ็

ไม่ใช่นางมารร้ายเช่นเดียวกัน ความผิดที่นางพอจะนึกออกคือดุว่าบ่าวไพร่ 

กลั่นแกล้งสาวใช้ของอนุบ้างตามสมควร และมั่นใจว่าไม่ได้ร้ายแรงถงึขั้นต้อง

สำานึกผิดอะไรไม่ใช่หรือ นางมองหน้าสามีอีกครั้งแล้วส่ายหน้า “ข้าไม่เคยทำา

อะไรผดิ”

“ต้องให้ข้าเอาหลกัฐานมาแสดงอย่างนั้นหรอื เจ้าถงึจะยอมรบั”

“ถ้าท่านพี่มกีแ็สดงมาเถดิ”

เยี่ยหยางเฉนิโยนกระดาษปึกหนึ่งลงบนพื้นจนมนักระจดักระจายไปทั่ว

หานจวิจื่อเลอืกหยบิแผ่นหนึ่งที่หล่นตรงหน้าขึ้นมาอ่าน สิ่งนี้ดูเหมอืน

เป็นคำาสารภาพของผู้ร้ายที่ระบุว่าสตรีซึ่งจ้างวานให้ทำาร้ายหรงลู่หลินผู้เป็นอนุ

ของเยี่ยหยางเฉนิ เป็นสตรสีวมชดุสฟ้ีาอ่อน แม้มผ้ีาคลมุหน้ากเ็หน็ดวงตาเรยีว

ยาวได้ชดัเจน ผวิกายขาวละเอยีดเหมอืนหยก นำ้าเสยีงอ่อนหวานน่าฟัง เมื่อ

ได้เห็นภาพวาดดวงตาของหานจิวจื่อ ก็ยืนยันว่าสตรีผู้จ้างวานตนมีดวงตา 

เช่นนี้ไม่ผดิแน่ มหินำาซำ้าตั๋วเงนิที่ใช้จ้างวานกม็ตีราประทบัของสกุลหาน กระดาษ

หลายแผ่นยนืยนัไปในทำานองเดยีวกนั

“เจ้าจะแก้ตัวว่าอะไรอีก” ผู้เป็นสามีเค้นเสียงถาม ดวงตาแดงกำ่าด้วย

ความโกรธ ยิ่งเหน็ผู้ต้องหายงัปั้นหน้านิ่งไม่รู้สกึรู้สา กย็ิ่งโมโหจนแทบทนไม่

ไหว

“ท่านพี่โปรดระงับโทสะก่อนเถิดเจ้าค่ะ เป็นข้าเองที่ผิด ได้รับความ

โปรดปรานจากท่านพี่ เป็นธรรมดาที่พี่หญงิจะแค้นเคอืง”

หานจิวจื่อตวัดหางตามองคนพูดแล้วยิ้มเยาะ “ฮูหยินใหญ่อิจฉาอนุ  
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รูไ้ปถงึไหนกค็งอบัอายไปถงึนั่น บตุรสาวพ่อค้าขายซาลาเปาที่ท่านพี่ช่วยมาจาก

โรงนำ้าชา ด้วยพื้นเพเช่นเจ้า ทั้งชาตนิี้อย่าหวงัเลยว่าตระกูลเยี่ยจะยนิยอมยก

ให้เป็นฮูหยนิเอก แม้แต่ตำาแหน่งฮูหยนิรอง เจ้ากย็งัไม่อาจเป็นได้ ได้รบัความ

โปรดปรานแล้วอย่างไร ท่านพ่อท่านแม่สามเีอน็ดูเจ้าได้สกัเสี้ยวหนึ่งของข้าหรอื

ลู่หลนิ”

คนถกูว่าบบีนำ้าตาร่วงเผาะ ขยบัเข้ากอดแขนสามแีน่นด้วยท่าทางตวัสั่น

น่าสงสาร เยี่ยหยางเฉินลุกขึ้นตวัดฝ่ามือฟาดหน้าภรรยาเอกเต็มแรงจนนาง

เกอืบล้มหงายหลงั โชคดทีี่ใครบางคนเข้ามาประคองไว้ได้ทนั

จวิจื่อยกมอืกุมแก้ม เจบ็กายนั้นพอทน แต่หวัใจที่ปวดร้าวนี้ทำาให้นาง

แทบบ้า ความเจ็บปวดรวดร้าวนี้ไม่ใช่ของนาง แต่เป็นของจิวจื่อเจ้าของร่าง 

สตรโีง่งมผูร้กัมั่นในชายผู้นั้นจนสดุหวัใจ นำ้าตาสายหนึ่งไหลรนิ นางไม่ได้อยาก

ร้อง เป็นจวิจื่อร่างนี้ต่างหากที่รำ่าไห้กบัความอยุตธิรรมไร้หวัใจของสามี

“คณุหนเูป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ” เสยีงผู้เข้ามาประคองสั่นสะท้าน ดวงตา

ชุ่มนำ้ามองอย่างเวทนา

ไม่ทนัที่นางจะเอ่ยตอบ ประตหู้องกถ็กูผลกัออกให้เปิดกว้าง หนึ่งหญงิ

สองชายก้าวเข้ามาภายใน หนึ่งคอืเจ้าตระกูลเยี่ย เยี่ยหยางเจี๋ย บดิาของเยี่ย-

หยางเฉนิ หญงิชราที่ประคองกนัมาคอืเยี่ยฮหูยนิผูเ้ป็นภรรยา อกีคนเป็นบรุษุ

ท่าทางภูมฐิานอย่างบณัฑติมคีวามรู้ เยี่ยหยางหมิ่น คุณชายใหญ่ของตระกูล

เยี่ย

เยี่ยฮูหยินตรงเข้ามาประคองสะใภ้ที่แทบจะไม่มีเรี่ยวแรงลุกขึ้นยืน 

ขณะที่เยี่ยหยางเจี๋ยจ้องหน้าบตุรชายคนเลก็ด้วยโทสะคโุชน เสยีงทรงอำานาจ

ตวาดก้องจนหรงลู่หลนิแทบพลดัตกเก้าอี้

“หยางเฉนิ! เจ้าลูกบ้า ทำาอนัใดของเจ้า”

“สามีสั่งสอนภรรยาเป็นเรื่องปกติ” เยี่ยหยางเฉินไม่ได้เกรงกลัวบิดา  

เขาชี้ไปที่กระดาษบนพื้น “ข้ามหีลกัฐานชดัเจนว่าจวิจื่อจา้งวานคนให้มาทำาร้าย

ลู่หลนิ สตรโีหดเหี้ยมเช่นนี้ ตามจรงิแล้วไม่ควรเกบ็เอาไว้ในเรอืนเสยีด้วยซำ้า 



10
ชะตาเกี้ยวรัก

ข้าทำาเพยีงตบสั่งสอนนาง เพราะนางไม่ยอมรบัผดิ”

“อย่างจิวจื่อน่ะหรือจะจ้างวานคนทำาร้ายอนุของเจ้า” แม่สามีผู้โอบ

ประคองกอดปลอบนางทั้งยงัแก้ต่างให้ ก่อนหนัมองหน้าสะใภ้ที่นำ้าตาอาบแก้ม

แล้วนึกสงสารยิ่ง จื่อเอ๋อร์ตัวเล็กบอบบางเพียงนี้ หยางเฉินเป็นบุรุษตัวใหญ่

กำายำาทั้งยังชอบฝึกวิชาการต่อสู้ แรงฝ่ามือตบเมื่อครู่แทบทำาให้สะใภ้ปลิว

กระเดน็ ดวี่าสาวใช้เข้ามารบัตวัไว้ได้ทนั

“หลกัฐานพวกนี้หรอืที่เจ้าว่า” เยี่ยหยางหมิ่นก้มลงเกบ็กระดาษพวกนั้น

ขึ้นมาอ่าน พินิจดูครู่หนึ่งก็ขมวดคิ้วมองหน้าน้องชาย แล้วยังมองเลยไปยัง 

หรงลู่หลนิที่อยู่ด้านหลงั

“คนของข้าจบัพวกมนัได้ขณะที่กำาลงัหน ีโชคดลีู่หลนิฝีเท้าไว ไม่อย่าง

นั้นคงถูกทำาร้ายจนสาหัส พวกนั้นสารภาพว่าเป็นอันธพาลคุมบ่อน รับจ้าง 

สั่งสอนคนบ้าง เมื่อสองวนัก่อนมคีนจ้างวานให้ดกัทำาร้ายลู่หลนิตอนกลบัจาก

เยี่ยมบดิา ปกตลิู่หลนิอยู่แต่ในเรอืน คนที่รู้ว่านางจะขอกลบัไปเยี่ยมบดิาคงมี

แต่คนใน ทั้งลักษณะคนจ้างวานก็ตรงกับนาง ตั๋วเงินที่ใช้จ้างก็เป็นของสกุล

หาน หลกัฐานทั้งหมดชี้ว่านางเป็นคนทำา พี่ยงัให้ข้าเมตตาสตรเีช่นนี้อกีหรอื” 

เขาพูดออกมาโดยแทบไม่ได้หยุดพกัหายใจ รายงานความครบถ้วน แต่แทน

ที่เยี่ยหยางหมิ่นจะคล้อยตาม กลบัถอนหายใจพลางส่ายหน้าระอา

“จะหลงอนุกใ็ห้มนัมขีอบเขตหน่อยเถดิหยางเฉนิ เจ้าเป็นคนฉลาด ไย

เวลานี้จงึหน้ามดืตามวัโง่เง่าไปได้” ไม่รอให้น้องชายเอ่ยปากถาม เยี่ยหยางหมิ่น

กอ็ธบิาย “ประการแรก พวกนั้นเหน็เพยีงดวงตา น้องสะใภ้มดีวงตาที่สวยงาม

กว่าใครก็จริง แต่ใช่ว่าเมืองหลวงนี้จะหาสตรีที่มีดวงตาเช่นนางและมีผิวขาว

มไิด้ ข้าสามารถหาให้เจ้าได้มากกว่าสบิคนในหนึ่งวนั ประการที่สอง นางเป็น

ถงึฮูหยนิ จะต้องลงแรงไปจ้างวานเองทำาไม สู้ส่งสาวใช้ไว้ใจได้สกัคนไปยงัจะ

สาวถงึตวัได้ยากกว่า ประการที่สาม จ้างวานคนไยต้องใช้ตั๋วเงนิให้โยงถงึตวั 

วธิกีารประเภทนี้คงมแีต่คนโง่เท่านั้นที่ใช้”

พ่อแม่สามพียกัหน้าเหน็ด้วย แม้มปีระกายลงัเลในดวงตาของเยี่ยหยาง-
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เฉนิ ทว่าเขากย็งัไม่ยอมรบั ราวกบัว่าต้องการจะโยนความผดินี้ให้นาง

ในอกของหานจวิจื่อนั้นปวดร้าว นำ้าตาสายแล้วสายเล่าที่หยาดร่วง พลนั

ความคดิบางประการกผ็่านวูบเข้ามา นางจงึเบี่ยงตัวออกจากการประคองของ

แม่สามแีละสาวใช้ ก้าวไปเผชญิหน้ากบัสาม ีดวงตาสบกนันิ่ง มองไม่เหน็อะไร

นอกจากความเฉยชาและชงิชงั

“ไม่ว่าอย่างไรในสายตาท่านพี่ ข้ากค็อืคนผดิ ท่านเรยีกข้ามาไม่ได้เพื่อ

ถาม แต่เพื่อพพิากษาในความผดิที่ข้าไม่ได้กระทำา หวัใจท่านไม่เคยมขี้า ไม่ว่า

ข้าจะทำาดีแค่ไหน ยินยอมให้ท่านทำาร้ายมากมายเพียงเพื่อหวังได้รับแม้เศษ

เสี้ยวหวัใจ แตส่ิ่งเหล่านี้กส็ญูเปล่า ข้าเหมอืนคนโง่ที่ถกูสาปให้ต้องวิ่งหาความ

รกัที่ไม่มวีนัได้ครอบครอง นอกจากท่านไม่รบัรกัของข้า ท่านยงัชงิชงัทั้งที่ข้า

ไม่เคยรู้เลยว่าทำาอะไรผดิ” ความอดัอั้นในอกถูกระบาย จวิจื่อคนเก่ามถี้อยคำา

มากมายที่อยากพรำ่ารำาพันให้เขาได้รับรู้ แต่เพราะกลัวเขารำาคาญจึงเก็บงำาไว้ 

วนันี้จวิจื่อผู้นี้ได้ระบายมนัออกมาเพื่อเจ้าของร่างเดมิเป็นครั้งสุดท้าย

นางกลนืนำ้าตา กดัรมิฝีปากแล้วพูดต่อไป “จวิจื่อผู้นี้เมื่ออยู่ในตระกูล

หานกเ็ป็นเพยีงบตุรไีร้ค่า ยามรู้ว่าจะได้แต่งงานกบัชายในดวงใจ ข้าวางทั้งชวีติ

และหัวใจเอาไว้ในอุ้งมือท่าน วันนี้ท่านเหยียบยำ่าจนมันแหลกลาญไม่มีชิ้นด ี

คดิดวูา่ขา้มทีา่นอยูก่ไ็ม่ได้ต่างอะไรกบัยามอยูเ่รอืนสกุลหาน เช่นนี้แลว้ข้าไม่มี

ท่าน ท่านไม่มขี้า เราอาจมคีวามสุขด้วยกนัทั้งคู่”

หานจวิจื่อทิ้งร่างลงคุกเข่า ขยบัหนัไปโขกศรีษะให้พ่อแม่สาม ีแล้วหนั

กลับมาเผชิญหน้ากับเยี่ยหยางเฉินที่บัดนี้เต็มไปด้วยความตกใจ เอ่ยถ้อยคำา

ที่ปรารถนา...

“ได้โปรดมอบหนงัสอืหย่าให้ข้าเถดิ ปลดปล่อยให้ข้าเป็นอสิระจากท่าน”



สอง
ภาระติดท้อง!

หานจวิจื่อทอดสายตามองออกไปนอกรถม้า การเดนิทางแบบโบราณ

นี้ไม่สะดวกสบายเอาเสยีเลยสำาหรบัหญงิสาวจากศตวรรษที่ 21 เช่นนาง ตวั

รถม้าโคลงเคลงไปมา แม้จะเลอืกเช่ารถที่ดมีเีบาะหนานุ่มรองรบั ทว่ากไ็ม่ได้

ทำาให้นางคลายอาการปวดศรีษะที่สบืเนื่องมาจากความเครยีดตั้งแต่เมื่อวนัก่อน

ไปได้

“คุณหนูรบันำ้าหรอืไม่เจ้าคะ”

สาวใช้ที่ติดตามรับใช้กันมาตั้งแต่นางยังอยู่ที่สกุลหาน เมื่อตัดสินใจ

ออกจากสกลุเยี่ยนางกย็งัตดิตามมาคอยรบัใช้ แม้จวิจื่อคนเก่าจะวางระยะห่าง

ระหว่างตวัเองกบัสาวใช้เอาไว้ แต่ส่วนลกึของหวัใจนางกลบัวางซอืซอืเอาไว้ใกล้

กว่าที่คดิ

“ขอบใจนะซอืซอื”

หญงิสาวยิ้มรบั คดิว่าได้ดื่มนำ้าบ้างอาการปวดศรีษะอาจบรรเทาขึ้น จงึ

รบัถ้วยนำ้าจากสาวใช้ข้างกาย จบิอกึหนึ่ง ค่อยๆ ปล่อยให้นำ้าสะอาดไหลผ่าน

ลงคอ ซึมซับความชุ่มชื่น ขณะที่สายตายังทอดมองทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งมี

แต่ป่าไม้ ที่ไม่ใช่ตึกทรงสี่เหลี่ยมและกระจกหลากสี ไม่มีกลิ่นควันรถ ไม่มี
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เสยีงโวยวายตามท้องถนน

ย้อนกลบัไปเมื่อวนัก่อน จวิจื่อยงัเป็นหวงัจวิจื่อ หญงิสาวในศตวรรษ

ที่ 21 ผู้ดำารงชพีตวัเองด้วยการเปิดร้านกาแฟขนาดเลก็และขายขนมหวานใน

ย่านชุมชนของปักกิ่ง ฝั่งตรงข้ามของตึกที่เช่าคือโรงแรมชื่อดังซึ่งมีผู้คนแวะ

เวยีนไปใช้บรกิารไม่ขาดสาย ใต้โรงแรมมรี้านอาหารนานาชาตทิี่มชีื่อไม่แพ้กนั 

ภาพที่มองผ่านกระจกของร้านราวกับความฝันที่ปรารถนาจะไปให้ถึง หวังว่า

สกัวนัหนึ่งจะได้เปิดร้านขนมที่ทกุคนตดิใจ เป็นเจ้าคนนายคนคอยคุมลกูน้อง 

ไม่ใช่เจ้าของร้านที่ยังต้องทำาทุกอย่างแม้กระทั่งล้างห้องนำ้า คนฝันก็ทำาได้แค่

ฝัน เมื่อเงนิทุนไม่ม ีอะไรกไ็ม่สามารถทำาได้

กระทั่งวนัหนึ่ง ในช่วงเวลาอนัแสนสุข มลีูกค้าเพยีงสองโต๊ะในร้าน อยู่

ดีๆ  กเ็กดิมเีสยีงโวยวายขึ้นทางด้านหน้าร้าน หญงิสาววางจานขนมลงบนโต๊ะ

ลกูค้าแล้วเดนิเลยออกไปดูด้านนอก เธอเหน็รถตูส้ดีำาคนัหนึ่งซึ่งขบัฉวดัเฉวยีน

ไปมาบนถนนท่ามกลางเสยีงกรดีร้อง เมื่อมองผ่านกระจกหน้ารถ กเ็หน็ว่าคน

ขับฟุบหน้าอยู่กับพวงมาลัย จิวจื่อเห็นเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วทำาท่าทางตกใจ 

ก่อนที่จะหมุนพวงมาลยัเพื่อหกัหลบรถที่จอดอยู่อกีฝั่ง แต่เพราะหกัเลี้ยวแรง

เกนิไป แทนที่จะประคองให้รถขบัตรงต่อไป มนักลบัพุ่งตรงเข้ามาหาเธอ!

จวิจื่อยนือยูห่น้าร้านตอนที่รถตูช้นที่กั้นขอบทางแล้วพุง่ตรงเข้าใส่ จากนั้น

ทุกอย่างก็ดับวูบ ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบตัวเองอยู่ในร่างของหานจิวจื่อที่นั่ง

คุกเข่าอยู่ตรงหน้าสามกีบัอนุภรรยาเจ้ามารยาคนนั้น

ภาพวนิาทสีุดท้ายของชวีติเก่าทำาให้นางยกมอืขึ้นทาบอกที่วูบโหวง แม้

จะไม่มหีว่งอะไรทิ้งไว้ในยคุนั้น แต่การต้องมาอยูใ่นสถานที่แปลกใหม่ในยคุที่

ไม่คุ้นเคย ย่อมจะต้องรู้สกึเหงาอยู่ลกึๆ

ดูเหมือนซือซือจะเข้าใจความหมายไปอีกอย่าง สาวใช้ขยับเข้ามาข้าง

กาย เอ่ยถามด้วยนำ้าเสยีงเป็นห่วง “คุณหนู เรื่องคุณชายรอง...”

“ข้าไม่ได้คิดถึงผู้ชายโง่เง่าแบบนั้นหรอก” หานจิวจื่อยิ้มให้สาวใช้เพื่อ

คลายความกังวลข้อนั้น “หานจิวจื่อคนเดิมที่งมงายในรัก หญิงสาวที่วางทุก
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อย่างในชีวิตไว้ในมือของชายไร้หัวใจคนนั้นได้ตายไปแล้วซือซือ ต่อจากนี้ไป

ข้าจะเป็นหานจวิจื่อคนใหม่ เป็นแม่ม่ายสาวที่รำ่ารวย งดงาม และมคีวามสุข

ที่สุด”

ซอืซอืไม่แน่ใจในคำาของเจ้านายสาวนกั ในเมื่อคุณหนูของนางปักใจรกั

คณุชายรองสกุลเยี่ยตั้งแต่อายสุบิสาม เข้าพธิสีมรสตอนอายุสบิเจด็ ใช้ชวีติคู่ 

สามปีอย่างขมขื่น แต่ไม่ได้ทำาให้ความรักของคุณหนูสั่นคลอน มีแต่เพิ่มขึ้น 

เฝ้ารอ และเริ่มตอบโต้ด้วยการกลั่นแกล้งสาวใช้ของอนุหรงลู่หลิน ไม่ใช่ว่า

คุณชายรองจะไม่เคยทำาให้คุณหนูของนางต้องเจบ็ปวดเสยีใจ เพยีงแต่ไม่เคย

ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือเช่นวันนั้น บางทีแรงตบนั่นอาจจะทำาให้คุณหนูของนาง

ได้สต.ิ..สตทิี่จะกลบัมารกัตวัเองอกีครั้ง

นางมิใช่เพียงสาวใช้สำาหรับคุณหนู แม้จะไม่ค่อยแสดงท่าทีอะไร แต่

ความห่วงใยของคุณหนูที่มีต่อนางมาตั้งแต่ยังเด็กก็ไม่เคยห่างหาย อาจเป็น

เพราะต่างกเ็ตบิโตมาด้วยกนัเพยีงสองคน คณุหนเูป็นบตุรสาวจากอดตีฮูหยนิ

ที่เสียชีวิตไปตั้งแต่คุณหนูยังเยาว์นัก ครั้นเมื่อนายท่านแต่งตั้งฮูหยินใหม่ ก็

ลุ่มหลงจนหลงลมืคุณหนูของนาง ถ้าไม่ใช่เพราะครอบครวัสกุลเยี่ยที่คุ้นเคย

กับอดีตฮูหยินมาคอยอุ้มชู ไม่รู้ป่านนี้จะเป็นอย่างไร นางเองก็เป็นเพียงเด็ก

กำาพร้าที่ถูกญาตขิายมาเป็นสาวใช้ นางกบัคณุหนเูตบิโตมาพร้อมกนั ร่วมทกุข์

ร่วมสุขด้วยกนัมา สญัญาจนวนัตายว่าจะไม่ทอดทิ้งกนัไปไหน

“เมืองจวินข้างหน้านี่เป็นเมืองสำานักศึกษาใช่หรือไม่ซือซือ” เสียง 

คุณหนูปลุกสาวใช้ให้ตื่นจากห้วงความคิด มองสตรีวัยยี่สิบที่ทอดสายตา 

มองออกไปนอกหน้าต่างรถม้า เมื่อไม่ปรากฏร่องรอยความทกุข์ในดวงตาคูน่ั้น

อกีแล้วกค็ลายใจ ขยบัเข้าไปใกล้แล้วรายงาน

“เจ้าค่ะ มีสำานักศึกษาขนาดใหญ่สามแห่งในเมือง แม้จะไม่ใช่เมือง 

การค้า แต่กม็ผีู้คนคกึคกัไม่น้อยเจ้าค่ะ”

“ดจีรงิ ข้าอยากจะลงหลกัปักฐานที่นี่”
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“คุณหนูจะทำาอะไรเจ้าคะ”

“ข้าอยากเปิดร้านขายขนม ขายกาแฟ นำ้าชา ทำาเป็นคาเฟ่”

“คาเฟ่?” ซือซืองุนงง เห็นคุณหนูยิ้มแย้มวาดฝันจริงจัง แต่ตัวเอง 

โง่เขลาไม่รู้ความหมายของคำานี้

“เจ้าว่าดไีหมซอืซอื พวกบณัฑติที่มาศกึษาต้องการที่อ่านตำารา ทบทวน

ตำารา ข้าจะสร้างทั้งแบบที่นั่งรวมเหมือนพวกร้านอาหาร แล้วก็มีห้องแยก

สำาหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ถ้าห้องเหลือก็เปิดให้เช่าพักสำาหรับ

บณัฑติโดยคดิราคาถูก เจ้าว่าดหีรอืไม่”

หานจิวจื่อที่กำาลังวาดแผนในอนาคตเป็นอันต้องตกใจเมื่อสาวใช้คน

สนิทก้มหน้าโขกศีรษะลงกับพื้นรถม้าจนนางต้องร้องห้าม “ทำาอะไรของเจ้า

ซอืซอื”

“ข้า...ข้าโง่เขลา ไม่เข้าใจคำาพูดของคุณหนูเจ้าค่ะ”

นางไม่รู้ว่าควรหวัเราะหรอืร้องไห้ด ีจงึประคองตวัซอืซอืเอาไว้ไม่ให้ทำา

แบบนั้นอกี “บอกมาซซิอืซอืว่าเจ้าไม่เข้าใจคำาไหน ไม่มใีครในโลกนี้ที่รูท้กุเรื่อง

หรอกนะ ไม่อย่างนั้นเขาจะมสีำานกัศกึษาพวกนี้ไว้ทำาไม”

“ข้าไม่เข้าใจว่ากาแฟกบัคาเฟ่คอือนัใดเจ้าค่ะ”

“อ้อ...” จวิจื่อเข้าใจในทนัท ีดูเหมอืนนางเองที่ผดิ เอาความคดิความรู้

ยคุใหม่เข้ามาโดยไม่ทนัได้คดิ กาแฟเป็นผลผลติทางการค้นพบของผูค้นคนละ

ซกีโลก ขณะที่คาเฟ่กเ็ป็นแนวคดิแบบใหม่ที่จะไม่เกดิขึ้นในเรว็วนันี้ หรอือย่าง

น้อยกอ็าจราวสามหรอืสี่ร้อยปีจากนี้ในดนิแดนที่ห่างไกลออกไป

“ความผดิข้าเองซอืซอื กาแฟเป็นชื่อเรยีกของเครื่องดื่มชนดิหนึ่ง ส่วน

คาเฟ่เป็นคำาเรยีกร้านค้าประเภทหนึ่ง สองคำานี้เป็นภาษาของพวกต่างแคว้น ข้า

เคยอ่านเจอในตำาราเมื่อนานมาแล้ว เจ้าไม่รูก้ไ็ม่แปลก เชื่อเถดิว่าแม้แต่ปราชญ์

ในสำานกัศกึษาหลายคนกค็งไม่รู้จกั”

“จรงินะเจ้าคะ ข้ากลวัข้าจะโง่เขลาจนกลายเป็นภาระของคุณหนู”

“ข้าไม่เคยมองเจ้าเป็นภาระ ที่เจ้าไม่รู้ไม่ผดิ มอีะไรเรากค็่อยๆ เรยีนรู้
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กนัไป ข้ากบัเจ้ายงัมเีวลาอยู่ด้วยกนัอกีนานไม่ใช่หรอื” หานจวิจื่อกุมมอืซอืซอื

เอาไว้ ลบูหลงัมอืนั้นเบาๆ “จากนี้ไปเหลอืแค่ข้ากบัเจ้าสองคน ไม่มคุีณหนู ไม่มี

สาวใช้ ดหีรอืไม่ซอืซอื ข้ากบัเจ้าเตบิโตด้วยกนัมาสบิกว่าปี ในเรอืนที่ไม่มใีคร

ต้องการข้า ข้ากย็งัมเีจ้า จากนี้เราเป็นเพื่อนกนัดหีรอืไม่ซอืซอื”

สาวใช้นำ้าตาซมึ ยกมอืของนางขึ้นแนบแก้มแล้วรำ่าไห้ ชั่วชวีติไม่เคยคดิ

ว่าตัวเองจะมีสถานะอื่นนอกจากสาวใช้ วันนี้ผู้ที่หยิบยื่นโอกาสให้คือคุณหนู 

ที่ติดตามรับใช้มาสิบกว่าปี สัมผัสแผ่วเบาที่แผ่นหลังทั้งอบอุ่นและอ่อนโยน 

ซอืซอืเงยหน้ามองคุณหนูของนางด้วยดวงตาแดงกำ่า

“ข้า...ไม่ได้อยากทำาตวัเสมอคุณหนูนะเจ้าคะ”

“ถ้ายงัไม่สะดวกใจ เจ้าเปลี่ยนมาเรยีกข้าว่านายหญงิดหีรอืไม่ ข้าไม่ใช่

คุณหนูสกุลหานอกีแล้ว เป็นนายหญงิแทนกแ็ล้วกนั เมื่อข้าเริ่มสร้างตวั สร้าง

ร้านของข้า ข้าจะสอนให้เจ้าทำางานเป็นผู้ช่วยข้า แล้วถ้าหลงัจากนี้เจ้าได้เจอสิ่ง

ที่เจ้าอยากทำา หรอืคนที่เจ้ารกั เจ้ากม็สีทิธิ์ที่จะเลอืก ขอแค่อย่างเดยีว อย่าหนี

ข้าไปไหนไกลนกักพ็อ”

ซอืซอืส่ายหน้าทั้งนำ้าตา จบัมอืนางไว้แน่น “ไม่เจ้าค่ะ ข้าจะไม่มวีนัจาก

คุณหนูไปไหนเจ้าค่ะ”

หานจวิจื่อยกนิ้วขึ้นเคาะหน้าผากอกีฝ่ายเบาๆ “คุณหนูอะไร ข้าเพิ่งพูด

ไปเองนะซอืซอื”

“เจ้าค่ะ นายหญงิ”

ทรพัย์สมบตัทิี่เจ้าบ้านสกลุเยี่ยมอบให้อดตีสะใภ้นั้นถกูบรรจอุยูใ่นหบี

ใหญ่นบัสบิใบ ต้องใช้รถม้าถงึสองคนัจงึขนหมด มสีองสามหบีที่บรรจุเสื้อผ้า

และตั๋วเงิน ถูกขนร่วมมากับรถม้าโดยสารของหานจิวจื่อ บัดนี้เมื่อเดินทาง 

มาถงึเมอืงจวนิ หญงิสาวได้สั่งให้รถม้านั้นจอดเทยีบอยู่ ณ ที่ว่าการเมอืง เพื่อ

ดำาเนินการแจ้งขอเช่าเรือนสักหลังกับเจ้าหน้าที่ ใช้เวลาราวสองเค่อก็พบเรือน

ขนาดเลก็หนึ่งหลงัซึ่งตั้งอยูไ่ม่ไกลนกั เดมิเคยเปิดเป็นเรอืนเช่าสำาหรบับณัฑติ
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ที่มาศกึษาเล่าเรยีน ภายหลงัเมื่อเจ้าของเรอืนย้ายไปอยูเ่มอืงหลวง ผูด้แูลเรอืน

เสยีชวีติลงด้วยโรคชรา เรอืนกถ็กูปล่อยให้รกร้าง เจ้าของดำาเนนิการให้ทางการ

ดูแลให้โดยแลกกบัส่วนแบ่งจากค่าเช่า

หานจวิจื่อกบัซอืซอืเดนิทางด้วยรถม้าเข้ามาดูเรอืน แม้ราคาของมนัรวม

เขา้กบัเงนิส่วนตา่งที่ทางการคดิเพิ่มจะแพงกว่าราคาเช่าจากเจา้ของเรอืนทั่วไป 

แต่ด้วยจำานวนเงินที่มีตอนนี้ แลกกับความปลอดภัยของเรือนที่ถูกคุ้มครอง

โดยคนของทางการ นบัว่าคุ้มที่จะจ่าย เวลานี้มหีญงิสาวแรกรุ่นเพยีงสองคน

เท่านั้น ยงัไม่มบ่ีาวไพร่ผูช้ายมาช่วยดแูล การพึ่งพาทางการจงึเป็นเรื่องที่ดทีี่สดุ 

เมื่อตกลงกนัได้ราวยามอุ้ย1 กจ็่ายเงนิค่าเช่าเรอืนสำาหรบัสามเดอืน เนื่องจาก

เป็นการเช่ามากกว่าหนึ่งเดอืน ทางการเลยจะจดัคนมาทำาความสะอาดให้ก่อน 

ส่วนข้าวของที่ขนมานั้นให้ฝากไว้ยังที่ว่าการเมือง ซึ่งจะส่งมาให้เมื่อทำาความ

สะอาดเรอืนเสรจ็เรยีบร้อยราวต้นยามอิ่ว2

ระหว่างที่รอ ซือซือเห็นว่าเลยเวลามื้อกลางวันมานานมากแล้ว ความ

เหนื่อยล้าทำาให้ดวงหน้าหวานของนายหญิงอิดโรย แม้จะประดับรอยยิ้มของ

ความภมูใิจที่ได้มทีี่อยูใ่หม่กต็ามท ีนางจงึบอกให้นายหญงิหาโรงเตี๊ยมสำาหรบั

กนิอาหารและพกัผ่อนก่อนถงึเวลารบัเรอืน

คราวนี้หานจวิจื่อไม่ได้นั่งรถม้าเพราะรูจ้กัเส้นทางแล้ว ระหว่างทางต้อง

ผ่านตลาด จงึอยากจะเดนิดูสภาพของเมอืงเสยีก่อน สองข้างทางของเมอืงจวนิ

ไม่ได้คึกคักเช่นเมืองหลวง อาจเป็นเพราะที่นี่มีแต่บัณฑิตเสียส่วนมาก ใน 

ยุคสมัยโบราณอย่างนี้ ผู้ที่จะเข้าศึกษาหาความรู้ส่วนมากเป็นชาย ผู้หญิงไม่

นยิมออกมาอยู่นอกเรอืน โดยเฉพาะถ้าต้องมาค้างอ้างแรมที่ต่างเมอืงเพื่อเข้า

สถานศกึษาเช่นนี้ สองข้างทางจงึไม่มรี้านเสื้อผ้าแพรพรรณมากนกั ที่พบมาก

คอืร้านอาหารและโรงนำ้าชา

สุดท้ายเมื่อเดินมาเป็นเวลาหนึ่งเค่อ หานจิวจื่อก็ตัดสินใจเลือกร้าน

1 ยามอุ้ย คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 น. – 14.59 น. ในปัจจุบนั
2 ยามอิ่ว คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. – 18.59 น. ในปัจจุบนั
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อาหารขนาดใหญ่ระดับเหลาที่ตั้งอยู่ตรงหัวมุมของถนน เพื่อที่จะได้มองเห็น

ความเป็นไปในเมือง เวลานี้มีผู้คนในร้านไม่มากนัก จึงสามารถเลือกที่นั่งได้

ตามต้องการ หญงิสาวสองคนได้จบัจองที่นั่งรมิระเบยีงบนชั้นสองของร้าน

“ขออาหารขึ้นชื่อมาสกัสามอย่าง นำ้าชาชั้นดสีกัหนึ่งกา” พอเสี่ยวเอ้อร์

จะเดนิจากไป หานจวิจื่อกเ็รยีกเพื่อสั่งของอกีหนึ่งอย่าง “ขอบ๊วยเปรี้ยวอกีสกั

ถ้วย”

“ที่ร้านเราไม่มขีอรบั แต่ข้าน้อยสามารถสั่งจากร้านข้างๆ ให้นายหญงิ

ได้”

“ขอบใจ” หญิงสาวพยักหน้ารับคำาอย่างพึงพอใจ ถ้าอาหารมาเมื่อไร 

จะต้องตกรางวัลให้เสียหน่อย พอหันกลับมาก็พบสายตาแปลกใจของซือซือ 

ที่จ้องมองมา

“มอีะไรที่เจ้าอยากกนิกส็ั่งเพิ่มได้นะซอืซอื”

“ไม่...ไม่ใช่เจ้าค่ะ ข้าแค่สงสัยว่าทำาไมวันนี้นายหญิงถึงสั่งบ๊วยเปรี้ยว 

ปกตนิายหญงิชอบผลไม้รสหวานไม่ใช่หรอืเจ้าคะ”

พอโดนทกัเข้ากน็กึได้ ไม่ว่าจะเป็นจวิจื่อในโลกนี้หรอืโลกที่แล้ว ต่างก็

ชอบผลไม้รสหวาน หากจะติดเปรี้ยวก็ได้แค่นิดเดียวเท่านั้น น่าแปลกใจที่ 

วนันี้นางกลบันกึถงึแต่ผลไม้ที่มรีสเปรี้ยว ถ้าเป็นไปได้กอ็ยากจะกนิส้มเปรี้ยวหรอื

มะนาว แต่พอนกึถงึรสชาตเิปรี้ยวเคม็ของบ๊วยเปรี้ยวแล้ว ความอยากอาหาร

มนักท็่วมท้นขึ้นมามากกว่า

“อาจเป็นเพราะกำาลังเหนื่อยก็ได้ ถ้าได้อะไรเปรี้ยวๆ เค็มๆ คงทำาให้

คลายความล้าได้”

“คงเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะ ตอนนี้หน้าของนายหญงิซดีมาก กนิเสรจ็แล้ว

เราเช่าห้องพกัสกัห้อง นายหญงินอนพกัผ่อนสกัหน่อยดหีรอืไม่เจ้าคะ พอถงึ

ยามอิ่วข้าจะปลุกนายหญงิเอง”

หานจวิจื่อยกมอืมาจบัแก้ม ไม่ได้มไีอร้อนที่บ่งบอกว่าเป็นไข้ แต่ผวิเนื้อ

นวลนั้นเย็นชื้นเหมือนร่างกายขับเหงื่อจำานวนมากออกมา ซือซือล้วงหยิบ
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ผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อที่ไรผมให้ นางยิ้มรับอย่างขอบคุณ ทันใดนั้นก็รู้สึก

เหมือนโลกกำาลังตะแคงหงายไปอีกด้าน มือบางจับขอบโต๊ะแน่น หลับตาสูด

อากาศลกึเข้าปอด

“ข้าคงเหนื่อยมากจรงิๆ”

แม้จะบอกว่าหิว แต่อาหารที่สั่งมาก็พร่องไปแค่ครึ่งเดียว ความจริง 

สองสามวนัมานี้นางกนิได้น้อยลงมาก วนันี้กย็ิ่งกนิได้น้อยผดิปกต ิเพราะอาหารที่

พร่องไปส่วนมากเป็นฝีมอืของซอืซอืแทบทั้งนั้น หานจวิจื่อรบัรู้ว่ารสชาตอิาหาร

ที่นี่ไม่ได้เลวร้ายเลย แต่กนิเข้าไปเท่าไรกเ็หมอืนจะกลนืไม่ลง นางเลยหนัมา

สนใจกนิบ๊วยเปรี้ยวในถ้วยแทนจนเกอืบหมด พลางชมทวิทศัน์ด้านล่างอย่าง

เพลดิเพลนิ

ซือซือกินข้าวของตัวเองจนหมดชามแล้วจึงหันมาคะยั้นคะยอให้นาย

หญิงกินเพิ่ม แต่ก็ไร้ประโยชน์ ข้าวในชามของนายหญิงพร่องไปเหมือน 

แมวดม เจ้าตวัดจูะเอรด็อร่อยกบับ๊วยเปรี้ยวมากกวา่ เลยตดัสนิใจจะลงไปหา

ซื้อบ๊วยเปรี้ยวมาเพิ่ม จากนั้นก็เรียกเสี่ยวเอ้อร์มาคิดเงินแล้วถามหาร้านขาย

บ๊วยเปรี้ยวที่ว่า

หานจิวจื่อถูกประคองลงมาจากร้านอาหารด้วยใบหน้าที่ยังซีดเซียว 

ทำาท่าเหมอืนจะหลบัไปได้ทุกเมื่อ ซอืซอืบอกให้นายหญงิรออยู่ที่หน้าร้านขาย

บ๊วยเปรี้ยวครู่หนึ่งแล้วจึงวิ่งเข้าไปซื้อของ ได้บ๊วยเปรี้ยวมาห่อใหญ่ ขณะที่

กำาลงัจะเดนิออกจากร้าน กไ็ด้ยนิเสยีงโวยวายมาจากถนนด้านหน้า

“คนเป็นลม เรว็เข้า! ช่วยท”ี

อดีตสาวใช้วิ่งออกมาจากร้านขายบ๊วยเปรี้ยว แหวกผู้คนที่มุงอยู่เพื่อ

เข้าไปด้านใน พบว่าร่างที่นอนราบอยู่กบัพื้นถนนไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นนาย

หญงิของนาง! ซอืซอืทิ้งทุกอย่างลงพื้นแล้วตรงเข้าไปช้อนประคองศรีษะ ปาก

ก็ตะโกนขอให้คนช่วย ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายก็มีใครบางคนเบียดเข้า

มากลางฝูงชน ช้อนอุ้มตัวนายหญิงให้ลอยขึ้นจากอ้อมแขนของนาง ไม่ทันที่

จะได้เอ่ยถามอะไรกไ็ด้ยนิเสยีงเขาบอกเสยีก่อน
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“ข้าเป็นหมอ ตามมา”

ความทรงจำาสุดท้ายของจิวจื่อคือนางยืนรอซือซืออยู่หน้าร้านขายบ๊วย

เปรี้ยว อาการปวดศีรษะเริ่มรุนแรงขึ้นจนต้องใช้สองมือกำาชายกระโปรงแน่น 

เตือนตัวเองว่าอีกประเดี๋ยวก็ได้พักแล้ว แต่ภาพผู้คนที่เดินสวนทางกันไปมา

เบื้องหน้าทำาให้นางปวดศีรษะจนอยากจะอาเจียน จึงก้าวถอยหลังหวังพิง

กำาแพงของร้าน ทว่าถอยไปได้เพียงสองก้าวก็ชนเข้ากับคนที่เดินอยู่ด้านหลัง 

นางหนัหลงักลบัไปหวงัเอ่ยขอโทษ แต่โลกทั้งใบกลบัพลกิควำ่าพลกิหงายหลาย

ตลบ รู้ตวัอกีทกีต็อนที่กำาลงัมองภาพท้องฟ้าซึ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆ จากนั้น

ทุกอย่างกด็บัวูบลง

นางลืมตาตื่นมองเพดานไม้ รู้ตัวว่านอนอยู่ที่ไหนสักแห่ง หันไปมอง

ด้านข้างเหน็ซอืซอืกำาลงัใช้ผ้าชุบนำ้าในอ่าง ไม่ทนัเอ่ยเรยีกอกีฝ่ายกเ็หน็นางเข้า

เสยีก่อน อดตีสาวใช้ทิ้งผ้าลงในอ่าง เข้ามาบบีนวดแล้วเอ่ยด้วยเสยีงสั่นเครอื

อย่างห่วงใย

“เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ”

หญงิสาวนอนนิ่ง ตรวจสอบร่างกายตวัเอง “ดขีึ้นมาก ไม่ค่อยปวดหวั

เท่าไหร่ แล้วนี่เราอยู่ที่ไหนหรอืซอืซอื โรงเตี๊ยมหรอืว่าเรอืนเช่า”

ซอืซอืส่ายหน้า “เราอยูท่ี่โรงหมอเจ้าค่ะ ตอนนายหญงิเป็นลม ท่านหมอ 

กวานเป็นคนช่วยพาท่านมาที่นี่”

“ท่านหมอกวาน?”

คนถามพยายามลกุขึ้นนั่ง ทนัใดนั้นประตหู้องกเ็ปิดออก ผู้ที่ก้าวเข้ามา

เป็นชายหนุ่มอายุราวสามสบิต้นๆ ใบหน้าสะอาดเกลี้ยงเกลา แม้ไม่หล่อเหลา

เท่าอดตีสาม ีแต่ชายคนนี้กลบัมรีศัมบีางอย่างที่ดอูบอุน่น่าเข้าหามากกว่า อย่าง

น้อยที่สดุเขากน็บัเป็นหนุม่รปูงามคนที่สามที่นางได้พบ นอกจากเยี่ยหยางเฉนิ

และเยี่ยหยางหมิ่น

“ข้าชื่อกวานฮุ่ย เป็นหมออยู่ที่นี่ พบแม่นางเป็นลมอยู่ในตลาด กเ็ลย



มนต์มิถุนา
21

ถอืวสิาสะพาแม่นางมาที่โรงหมอของตวัเอง หวงัว่าแม่นางจะไม่ถอืสา”

หานจวิจื่อได้ฟังกก้็มศรีษะคารวะ “เป็นข้ามากกว่าที่ต้องขอบคุณ ทำาให้

ท่านต้องลำาบาก”

กวานฮุ่ยส่ายหน้า ก่อนจะยื่นถ้วยยาสดีำากลิ่นฉุนมาเบื้องหน้า “ข้าเป็น

หมอ ช่วยคนไม่นบัว่าเป็นภาระ แม่นางนอนหลบัไปเพยีงสองเค่อ ที่จรงิควร

ได้พักผ่อนมากกว่านี้ แต่ในเมื่อตื่นมาแล้วก็ดื่มยาบำารุงเสียก่อน จากนั้นข้า

อยากให้แม่นางนอนพกัต่ออกีสกัชั่วยามแล้วค่อยเดนิทางกลบั”

หญิงสาวมองถ้วยยาในมือ แค่กลิ่นก็รู้แล้วว่ารสชาติไม่พึงประสงค์ 

สำาหรับคนชอบทำาอาหาร เกลียดที่สุดคือสิ่งที่มีรสชาติแย่ นางขยับถ้วยออก

ห่างจากตัว หันไปยิ้มเจื่อนๆ ให้ผู้เป็นหมอ “ความจริงข้าแค่อ่อนล้าจากการ

เดนิทางเท่านั้น ไม่จำาเป็นต้องดื่มยาบำารุงหรอก อกีอย่าง ยามอิ่วข้ามธีุระต้อง

ไปจดัการ”

“อ่อนเพลียจากการเดินทาง?” ท่านหมอทำาหน้าสงสัย แล้วหันไปมอง

ซอืซอืที่ก้มหน้าอยู่ตรงปลายเตยีง “เจ้ายงัไม่ได้บอกนางหรอกหรอื”

อดตีสาวใช้ส่ายหน้าแทนคำาตอบ

หานจวิจื่อขมวดคิ้ว “มอีะไรที่ข้ายงัไม่รู้หรอืท่านหมอ” หรอืนางจะป่วย

เป็นโรคร้ายแรง

กวานฮุ่ยถอนหายใจ จ้องมองนางครู่หนึ่งแล้วจงึเอ่ย “แม่นางไม่ได้เป็น

ลมเพราะเหนื่อยล้าจากการเดนิทาง แต่เป็นเพราะแม่นางกำาลงัตั้งครรภ์”

หัวใจคนฟังหยุดเต้น สีหน้าจริงจังของท่านหมอไม่ได้บอกว่าเขากำาลัง

ล้อนางเล่น

โอ้...ข้าอยากตาย!



มือบางแนบลงกับหน้าท้องที่ยังแบนราบ ไม่รู้สึกว่ามีสิ่งมีชีวิตแปลก

ปลอมก่อกำาเนดิขึ้นภายใน หานจวิจื่ออยูใ่นท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนบนเตยีงในโรงหมอ

ของกวานฮุ่ย แม้ท่านหมอกวานจะบอกให้นางนอนพกั แต่เกดิเรื่องใหญ่โตขึ้น

เช่นนี้หญิงสาวไม่อาจข่มตาหลับลงได้ ความคิดนั้นยังสับสนวุ่นวาย เสมือน

ความฝันที่อยากปลกุให้ตื่น ทว่าทกุครั้งที่พยายามจะลมื กย็ิ่งตอกยำ้าความจรงิ

ว่าบดันี้นางไม่ได้อยู่ตวัคนเดยีวอกีแล้ว

หานจวิจื่อใช้ชวีติสมรสกบัเยี่ยหยางเฉนิมาสามปี พ่อแม่สามจีดัหาของ

บำารุงให้นางสารพดั เนื่องจากเยี่ยหยางหมิ่นยงัไม่ได้แต่งงาน นางจงึเป็นสะใภ้

ที่ได้รับการยอมรับเพียงผู้เดียว พวกเขาคาดหวังทายาทสกุลเยี่ยจากนาง 

ตัวนางเองก็คาดหวังว่าลูกอาจจะดึงความสนใจของสามีให้มาอยู่ที่นาง สามปี

ความพยายามสูญเปล่า จนกระทั่งจวิจื่อคนใหม่เข้ามายดึร่าง นางมาอยู่ในร่าง

ใหม่แค่ไม่กี่วนักลบัประสบความสำาเรจ็ ตั้งท้องกบัผูช้ายที่ตวัเองไม่เคยร่วมรกั 

รู้ตวัในวนัที่หย่าขาดกนัแล้ว

ชวีติอสิระสุขสบายที่วาดฝันมภีาระตดิพนัขึ้นมาเสยีแล้ว!

“นายหญงิ” เสยีงซอืซอืที่นั่งเฝ้าข้างกายไม่ห่างดงัขึ้น หญงิสาวหนัมอง

สาม
หญิงม่ายแห่งเมืองจวิน
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สหีน้าลำาบากใจของอกีฝ่าย “เรื่องที่ท่านตั้งครรภ์ ควรส่งข่าวบอกเรอืนสกลุเยี่ย

นะเจ้าคะ”

“บอกทำาไม ข้าไม่บอกหรอก” นางตัดสินใจได้ในทันทีที่ได้ยินคำาถาม 

อุตส่าห์ได้เป็นอิสระแล้ว ไม่ต้องแบกรับภาระที่ไม่ใช่ของตัวเอง มีเงินทอง

มากมายพอที่จะสานฝันซึ่งชีวิตก่อนไม่มีโอกาสได้ทำา เหตุใดนางต้องทอดทิ้ง

ทุกอย่าง แค่เพราะเดก็คนนี้

“แต่...ถ้านายท่านกบัเยี่ยฮูหยนิทราบข่าวจะต้องยนิดนีะเจ้าคะ”

“เพราะอย่างนั้นข้าถงึไม่บอก ถ้าพวกเขารู้คงหาทางให้ข้ากลบัไป ซอืซอื 

เจ้าอยากให้ข้ากลบัไปอยูใ่นวงัวนชวีติอนัน่าอดสพูวกนั้นอกีหรอื เยี่ยหยางเฉนิ

เป็นคนเช่นไรเราต่างกร็ู้ ต่อให้ข้าท้อง เขากค็งไม่สนใจอยู่ด ี ดไีม่ดลีูกของข้า

อาจจะต้องเผชญิชะตากรรมเลวร้ายยิ่งกว่าจากความอจิฉารษิยาของลู่หลนิ”

“แต่...” ซอืซอืทำาท่าจะแย้ง กลบัถูกนายสาวยกมอืขึ้นปราม

“พอเถดิ ลกูของข้าขอให้ข้าตดัสนิใจเอง ไม่ต้องบอกพวกเขา เราอยูข่อง

เราต่อไปแบบนี้ดแีล้ว ทรพัย์สมบตัมิากมายที่ได้มาคงพอใช้ได้อย่างสุขสบาย

ไปอกีหลายสบิปี แม้มเีพิ่มอกีสกัปากกไ็ม่ได้หนกัหนานกั ลูกคนเดยีว ไยข้า

จะเลี้ยงใหด้ไีม่ได้ ข้ามเีจ้าช่วยเหลอือยูท่ั้งคน จรงิหรอืไม่” นางกลา่วด้วยเสยีง

อ่อนลง พยายามเกลี้ยกล่อมเพราะไม่อยากให้ซอืซอืแอบส่งข่าวหาอดตีพ่อแม่

สามี นางไม่มีวันยอมกลับไปถูกโซ่ตรวนพวกนั้นพันธนาการอีกแล้ว เด็กคน

เดียวจะเลี้ยงให้ดีไม่ได้ก็ให้มันรู้ไป มือก็ลูบหน้าท้องเบาๆ ส่งกระแสจิตหา 

สิ่งมชีวีติที่นอนหลบัอย่างสงบอยู่ภายใน

เจ้าเกดิในท้องแม่ แม่ย่อมนบัว่าเจ้าเป็นลูก ชวีติต่อไปข้างหน้ายงัไม่รู้

จะยากดอีย่างไร แต่แม่สญัญาจะเลี้ยงดูเจ้าให้ดทีี่สุด เจ้ากจ็งประพฤตติวัเป็น

เดก็ดอียู่ในท้องของแม่ อย่าดื้อ อย่าซน อย่าแผลงฤทธิ์ให้แม่ต้องลำาบากเท่านั้น

กพ็อแล้ว...

หานจวิจื่อหลบัตา สงบจติใจ พยายามเรยีบเรยีงเรื่องราวที่เกดิขึ้นและ

ที่จะดำาเนินต่อไปในอนาคต ไม่ว่าอย่างไรนางจะไม่เปลี่ยนแผนเดิมที่วางไว้  
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แค่เปลี่ยนจากแม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์ เป็นแม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์ที่มลีูกตดิ ก็

ไม่นบัว่าเลวร้ายอะไรนกั

ท้องฟ้าด้านนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสดีำา ความมดืคบืคลานเข้ามาครอบงำา 

เมื่อครู่ซอืซอืออกไปจดุตะเกยีงแล้วนำามาวางไว้ให้ในห้อง แล้วกห็ายออกไปอกี

ครูใ่หญ ่คดิวา่นี่คงเลยต้นยามอิ่วมามากแล้ว ไม่รูว่้าคนจากที่วา่การเมอืงจะวา่

อย่างไรที่นางผดินดัรบัเรอืน อกีอย่าง ไม่รู้ว่าโรงหมอนี้ตั้งอยู่ทศิใด ห่างจาก

เรือนเช่าที่ว่านั่นแค่ไหน ดึกดื่นเช่นนี้จะเดินทางกลับไปอย่างไร หากเป็นแต่

ก่อนนางค่อนข้างเชื่อมั่นในฝีเท้าตวัเองเมื่อต้องเจอภยนัตราย หากจวนตวักค็ง

พอจะวิ่งหนเีอาตวัรอดได้ แต่ยามนี้มภีาระเพิ่มขึ้นมาอกีหนึ่ง ซึ่งได้จำากดัการ

เคลื่อนไหวทุกอย่างของนางเอาไว้ว่าไม่ควรรวดเรว็หรอืรุนแรงนกั

“ซอืซอื” นางเอ่ยเรยีกคนที่เพิ่งเข้ามา “นี่คงเลยยามอิ่วมาแล้ว ไม่รู้คน

ของทางการจะว่าอย่างไรที่เราผิดเวลา ไหนจะเรื่องข้าวของที่ต้องขนเข้าเรือน

อกี ถ้าอย่างไรเรากลบักนัเลยดหีรอืไม่”

“ข้าไปจัดการเรื่องนั้นมาแล้วเจ้าค่ะ ข้ารับกุญแจเรือนมาจากเจ้าหน้าที่

แล้ว ส่วนขา้วของกไ็หว้วานพวกทหารจากที่ว่าการเมอืงให้ช่วยกนัขน ทั้งยงัได้

จ่ายเงนิจ้างพวกเขาให้เฝ้าเรอืนของเราในยามนี้ด้วยเจ้าค่ะ”

“เจ้าไปจดัการมาเมื่อใด” นางวูบหลบัไปเพยีงครู่เดยีว แล้วซอืซอืกอ็ยู่

ข้างกายตลอดเวลา จะไปจดัการเรื่องมากมายพวกนั้นได้อย่างไร

อดตีสาวใช้ยิ้มแย้ม วางชามข้าวต้มกลิ่นหอมลงบนเก้าอี้ที่ลากมานั่งข้าง

เตียง “ตอนที่นายหญิงหลับไปเจ้าค่ะ อย่างไรยามนี้ท่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง

เรือนเรื่องข้าวของแล้ว สมควรกินข้าวได้แล้วนะเจ้าคะ จากนั้นจะต้องดื่มยา

บำารุงครรภ์ของท่านหมออกี”

เพราะตอนมื้อกลางวันนางกินไปได้นิดเดียวเท่านั้น ต่อให้ยามนี้ยังไม่

หิวนักก็ต้องกิน เพียงแค่เริ่มต้นจิวจื่อก็รู้ซึ้งถึงคำาว่าการมีลูกนับเป็นภาระอัน 

ยิ่งใหญ่เสยีแล้ว กลิ่นข้าวต้มนั้นค่อนข้างหอม พอลองตกัชมิกต้็องประหลาดใจ 



มนต์มิถุนา
25

คนดกู้นถ้วยจงึพบก้อนสแีดงอมส้มที่เนื้อบางส่วนละลายหายไปในเนื้อข้าวต้ม

แล้ว

ซอืซอืเหน็ดงันั้นกต็อบข้อสงสยัของนายหญงิทนัท ี“ท่านหมอกวานบอก

ว่าช่วงสามเดอืนแรกของการตั้งครรภ์อาจมอีาการเบื่ออาหาร ข้าเล่าให้ฟังว่าเมื่อ

ตอนกลางวนันายหญงิกนิได้แค่บ๊วยเปรี้ยว โชคดที่านหมอมบี๊วยดองเกบ็เอา

ไว้ทำายาแก้กระษยั จงึแบ่งมาให้ข้าใส่ข้าวต้มเจ้าค่ะ ท่านหมอบอกว่าถ้านายหญงิ

กนิอาหารหนกัไม่ได้ ให้เริ่มจากอาหารอ่อนๆ ก่อน”

หานจวิจื่อพยกัหน้ารบั ข้าวต้มถ้วยนี้เดมิทถี้ามแีต่ข้าวต้มนางคงกนิได้

ไม่มากนกั แต่พอได้รสเปรี้ยวเคม็จากบ๊วยดองเข้ามากช่็วยให้คล่องคอมากขึ้น 

นับว่าท่านหมอกวานผู้นี้รู้ใจคนไข้ดียิ่งนัก ทั้งยังเป็นธุระอุ้มนางมาจากตลาด

ทั้งที่ยงัไม่ทนัได้รู้จกัคุ้นเคย ตามพื้นนสิยั เขาคงไม่ใช่พวกหมอหน้าเงนิ บางที

นางอาจจะตอบแทนเขาด้วยอาหารที่ลงมอืทำาเอง

“แล้วเจ้ากนิอะไรบ้างแล้วหรอืยงั” ฟังจากที่เล่า ซอืซอืคงมวัแต่วุ่นวาย

ดูแลนาง ไม่รู้ว่าจะมเีวลาพกัผ่อนหรอืไม่ ทว่าคนถูกถามยิ้มแล้วพยกัหน้า

“ข้าไม่เคยทำาข้าวต้มใส่บ๊วยมาก่อน ตอนทำาให้นายหญงิกเ็ลยทำาไปชมิ

ไปจนอิ่มแล้วเจ้าค่ะ”

นางพยกัหน้าเข้าใจ ก่อนจะค่อยๆ ละเลยีดกนิข้าวต้มในถ้วยทลีะนดิ

จนหมด

ท่านหมอกวานเป็นผู้เอายาขมตำารับเดิมเข้ามาให้ด้วยตัวเอง เขายืน

กำากบัอยู่จนกระทั่งนางกลนืมนัลงไปจนหมดถ้วย แม้พะอดืพะอมจนอยากจะ

อาเจยีน แต่กต็้องฝืนกลั้นไว้ ได้นำ้าล้างคอครู่หนึ่งจงึรู้สกึดขีึ้น

“ฟ้ามดืแล้ว ข้าจะเดนิไปส่งพวกแม่นางที่เรอืน”

“ขอบคุณท่านหมอมากเจ้าค่ะ” หานจิวจื่อไม่ปฏิเสธความปรารถนาดี 

ข้อนี้ ด้วยรูจ้กัประมาณตนเองว่ายามนี้ฟ้าเริ่มมดื อนัตรายนกั มผีูช้ายสกัคนหนึ่ง

ไปช่วยคุ้มครองจะสบายใจมากกว่า

ซอืซอืช่วยประคองนายหญงิลงจากเตยีง แข้งขาที่อ่อนแรงเริ่มกลบัมา
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มกีำาลงัวงัชาอกีครั้ง ท่านหมอกวานเป็นผู้ถอืตะเกยีงเดนินำาทาง เมื่อก้าวออก

จากห้องถึงได้รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่โรงหมอขนาดใหญ่นัก แต่ทุกอย่างสะอาดสะอ้าน

เป็นระเบยีบ ห้องถูกแบ่งออกเป็นสดัส่วน พอออกมาด้านนอกกพ็บว่าฟ้ามดื

ไปแล้วจรงิๆ

หมอหนุ่มหนัมาส่งสายตาเหมอืนอยากจะถามว่านางไหวหรอืไม่

หญงิสาวยิ้มแล้วพยกัหน้ารบั เขาจงึก้าวเดนิในจงัหวะที่ไม่ช้าไม่เรว็นกั 

ใจหนึ่งนางก็กลัวว่าด้วยความเร็วเท่านี้ อาจใช้เวลามากกว่าสองหรือสามเค่อ 

กว่าจะถงึเรอืน ทว่าความคดินั้นเป็นอนัต้องหยดุลงเพราะหลงัจากเดนิมาได้ไม่

ไกลนกั เขากเ็ดนินำาพวกนางเลี้ยวตรงหวัมมุถนน จงึพบว่าเรอืนเช่าของนางอยู่

ใกล้กว่าที่คดิ ใช้เวลาไม่ถงึหนึ่งในสามของหนึ่งเค่อด้วยซำ้า

หน้าเรอืนมทีหารนายหนึ่งยนืเฝ้าอยู ่ดเูหมอืนเขาจะจำาซอืซอืได้เลยเปิด

ทางให้พวกนางเข้าไปด้านใน หญิงสาวหันกลับมากล่าวคำาขอบคุณท่านหมอ 

อกีครั้ง

“ขอบคุณท่านหมอมากเจ้าค่ะที่ช่วยเหลอืข้าในวนันี้ นี่สำาหรบัค่ายาและ

ค่ารกัษาในวนันี้เจ้าค่ะ” นางล้วงเข้าไปในแขนเสื้อ หยบิตั๋วเงนิออกมาใบหนึ่ง

ท่านหมอรบัเอาไว้โดยไม่ทนัได้ดูจำานวนเงนิในนั้นด้วยซำ้า เขายื่นยาห่อ

หนึ่งมาให้นาง แต่ซอืซอืเป็นผู้รบัเอาไว้ ก่อนสั่งกำาชบั “ร่างกายแม่นางยามนี้

นบัว่าอ่อนแออย่างมาก ต้องพกัผ่อนให้มาก ดื่มยาบำารุงหลงัอาหารทุกมื้อ ยา

หมดกใ็ห้ไปซื้อกบัข้าได้ หรอืไม่แม่นางสามารถจดัซื้อตามเทยีบยานี่กไ็ด้” เขา

ยื่นกระดาษใหน้างอกีใบ คงเป็นใบเทยีบยาที่ว่า นางยื่นมอืไปรบัแลว้คำานบัเขา

อกีครั้ง

“เมื่อมีโอกาสข้าจะตอบแทนท่านหมอสำาหรับความกรุณาของท่านใน 

ครั้งนี้”

“ข้ารบัเงนิมาแล้ว อย่าถอืเป็นบุญคุณอะไรกนัอกีเลย ขอตวั”
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เช้าวนัใหม่ หานจวิจื่อรู้สกึตวัขึ้นในยามเหม่า3 ด้วยอาการเวยีนศรีษะ

และพะอดืพะอม เนื่องจากยงัไม่มเีวลาไปซื้อเครื่องเรอืน จงึได้อาศยัเอาผ้าไหม

หลายพบัที่ได้มาวางปตู่างที่นอนและหมอน นางนอนร่วมกบัซอืซอืภายในห้อง

ใหญ่ของเรอืน ครั้นมองหากระโถนข้างเตยีงไม่พบ จงึนกึได้ว่ายงัไม่ได้หาซื้อ

มา เลยตะกายไปโก่งคออาเจยีนตรงหน้าต่าง ข้าวต้มที่กนิไปเมื่อวานย่อยหมด

แล้ว จงึมเีพยีงนำ้าลายขมปร่าเตม็คอที่ออกมา

ซือซือตื่นขึ้นหลังจากได้ยินเสียงอาเจียนของนายหญิง นางลุกขึ้นมา 

ลูบหลงัด้วยความตกใจ ก่อนจะรบีวิ่งออกไปหยบินำ้ามาส่งให้นายหญงิล้างคอ 

หานจวิจื่ออาเจยีนจนหน้าดำาหน้าแดง รู้สกึเหมอืนถูกทรยศ ทั้งที่นางเพิ่งบอกลกู

ไปเมื่อวานวา่ไม่ให้ดื้อไม่ให้ซน ประพฤตตินเป็นเดก็ดขีองแม่ ไม่ทนัไรกท็ำาเอา

แม่แทบหมดแรง อาเจียนจนนำ้าลายแห้งคอจึงหยุด ปล่อยให้ซือซือประคอง 

กลบัมานอนแล้วหลบัไปทนัทดี้วยความอ่อนเพลยี

นางตื่นนอนอกีครั้งราวยามซื่อ4 ตะวนัรอนลอยพ้นยอดไม้ไปแล้ว แต่

อาการไม่นับว่าดีนัก ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนางยังเหมือนคนปกติ ไม่ได้มีอาการ

ผิดแปลกใดๆ เลย แต่พอรู้ตัวว่าตั้งครรภ์เท่านั้น อาการทุกอย่างก็ประดัง 

เข้ามา ระหว่างที่คิด ความรู้สึกอยากอาเจียนอีกระลอกก็กำาลังจะตีขึ้นมา  

หญงิสาวแทบร้องไห้ตอนที่พยายามพาร่างไร้เรี่ยวแรงไปที่หน้าต่าง ซอืซอืไม่รูว่้า

โผล่มาจากทางไหน เข้ามาช่วยลูบหลงันางอกีครั้ง

“ไม่ไหวแล้วซอืซอื ข้ารู้สกึเหมอืนจะตาย” นางโอดครวญขณะที่หย่อน

ตวัลงนั่ง

“อย่าพูดเช่นนั้นสเิจ้าคะ ข้าออกไปต้มข้าวต้มมาให้ กนิหน่อยนะเจ้าคะ 

จากนั้นค่อยดื่มยา”

หานจวิจื่อพยกัหน้ารบั หลงัอาเจยีนเอาของเก่าออกมาหมดจนไม่มอีะไร

เหลอื ตอนนี้นางรู้สกึแสบท้องเหลอืเกนิ กนิข้าวต้มเข้าไปได้นดิหน่อยกท็ำาท่า

3 ยามเหม่า คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 น. – 06.59 น. ในปัจจุบนั
4 ยามซื่อ คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 น. – 10.59 น. ในปัจจุบนั
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จะอาเจยีนอกี แต่คราวนี้ฝืนทนเพราะไม่อยากทนหวิและแสบท้อง กนิได้ครึ่ง

ถ้วยกต็้องฝืนกลนืยาลงคอไปอกี จากนั้นซอืซอืกป็ระคองนางให้นอนลง

ตื่นมาอีกครั้งตะวันก็ตรงศีรษะแล้ว แต่คราวนี้ผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆ ไม่ใช่ 

อดีตสาวใช้ เป็นท่านหมอหนุ่มรูปงามนามว่ากวานฮุ่ย เขาหลับตาจับชีพจร 

นางอยู่ พอลืมตาขึ้นมาเห็นว่านางตื่นแล้วก็ยิ้มให้ ประคองนางให้นั่งอย่าง

ระมดัระวงั ก่อนจะหนัไปยื่นยาถ้วยหนึ่งให้ แม้จะเป็นสดีำาเหมอืนกนั แต่กลิ่น

คนละอย่างกบัยาบำารุงเมื่อเช้า

“ยาแก้อาเจียน ซือซือไปตามข้าที่โรงหมอแต่เช้า นางบอกว่าแม่นาง

อาเจยีนตลอดเวลา ท่าทางบตุรของแม่นางคนนี้จะเป็นเดก็ดื้อเสยีเหลอืเกนิ พอ

สบโอกาสมารดาอ่อนเพลยีจากการเดนิทางจนร่างกายอ่อนแอลง จงึแผลงฤทธิ์

เสยีเตม็ที่” เขาอธบิายด้วยท่าทางผ่อนคลาย มองนางกลนืยาจนหมด น่าแปลก

ที่ยาแก้อาเจยีนไม่ได้มรีสชาตแิย่อย่างยาบำารุง

“ขอบคุณมากเจ้าค่ะ ไม่นกึเลยว่าหลงัจากรู้ว่าท้องจะออกอาการขนาด

นี้”

“มีหลายอย่างผสมกัน อย่างที่บอกคือร่างกายของแม่นางอ่อนแอจาก

การเดินทาง จึงเป็นการกระตุ้นให้แสดงอาการ อีกประการ อาจเพราะจิตใจ

ของแม่นางสับสนวุ่นวาย ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อการตั้งครรภ์ ดังนั้นนอกจาก

ยาบำารุงที่แม่นางต้องดื่มแล้ว ควรให้สามีของแม่นางมาช่วยดูแลด้วย เป็น

ธรรมดาเมื่อตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงของธาตภุายในร่างกายทำาให้จติใจผู้เป็น

แม่ไม่คงที่ ต้องการคนมาเอาใจใส่ดูแล”

“ขอบคณุเจ้าค่ะ” สามงีั้นหรอื? ฝันไปเถอะว่านางจะบอกเขา เยี่ยหยาง-

เฉนิโง่เง่าผู้นั้นหรอืจะเป็นพ่อคนได้

“สามีแม่นางไปอยู่เสียที่ไหน ข้าอยากพบเขา มีข้อควรระวังหลาย

ประการในระหว่างที่แม่นางตั้งครรภ์ซึ่งเขาควรทราบ”

“ข้าไม่มสีามเีจ้าค่ะ” นางตอบฉาดฉาน ไม่อบัอายที่จะประกาศตน “ข้า

เป็นแม่ม่าย สามอียู่หรอืตายไม่รู้ เพราะข้าไม่ได้สนใจ ถ้ามขี้อควรระวงัอะไร 
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ท่านหมอโปรดบอกข้าได้เจ้าค่ะ”

กวานฮุ่ยเบิกตากว้าง ท่าทางเหมือนกำาลังรู้สึกผิดที่กล่าวถามเรื่องสามี

ของนางออกมา “ข้าขอโทษ ไม่ทราบมาก่อน”

หานจวิจื่อยิ้ม ไม่มคีวามเสยีใจปรากฏในดวงตา “อย่าใส่ใจเลยเจ้าค่ะ 

คนประเภทนั้นจะอยู่หรอืตายข้าไม่สนใจ ถงึอยู่ เขากเ็ป็นพ่อที่ดไีม่ได้ ดงันั้น

การไม่มเีขา ท่านควรแสดงความยนิดกีบัข้ามากกว่า”

“เขาเลวร้ายถงึเพยีงนั้น?”

“กม็ากพอที่ข้าจะไม่อยากเกี่ยวข้องกบัเขาอกี”

ท่านหมอพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ เขาเบนสายตาออกไปมองรอบห้อง 

ก่อนจะกลับมาจ้องที่นางอีกครั้ง “แม่นางอยู่กับซือซือเพียงสองคน มิหนำาซำ้า

ยงัเพิ่งย้ายมา คงลำาบากกนัไม่น้อย ข้าพอรูจ้กัร้านขายเครื่องเรอืนราคาย่อมเยา

จะแนะนำาให้ อย่างไรกน็บัว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกนั ถ้ามอีะไรให้ช่วยเหลอืกบ็อก

ข้าได้”

“ขอบคุณท่านหมอมากเจ้าค่ะ ถ้าข้ามีแรงขึ้นมาเมื่อไหร่ จะทำาอาหาร 

อร่อยๆ ไปตอบแทนท่านแน่นอน”

“บ้านใกล้เรอืนเคยีง อย่าได้เกรงใจกนัเลย”

นางยิ้มกับคำานั้น “แม้จะอยู่ในละแวกเรือนเดียวกัน แต่ก็ยังห่างกัน

หลายหลงั ท่านกน็บัข้าเป็นบ้านใกล้เรอืนเคยีงแล้วหรอื”

กวานฮุ่ยหวัเราะ “ถ้านบัระยะทางจากหน้าเรอืนกค็งใช่ แต่ถ้าเป็นหลงั

เรอืนเราถอืเป็นบ้านใกล้เรอืนเคยีงกนัอย่างแท้จรงิ” พอเหน็นางทำาหน้าไม่เข้าใจ

เขากอ็ธบิายเพิ่ม “ถนนเส้นนี้เป็นทรงครึ่งวงร ีถ้าเดนิตามเส้นทางด้านหน้า เรอืน

ข้ากบัเรอืนของแม่นางนับว่าไม่ใกล้กนันกั แต่ถ้าตัดข้ามกนั เรือนข้ากบัเรือน

ของแม่นางมีหลังเรือนหันเข้าหากัน เมื่อวานประตูหลังเรือนของแม่นางยังไม่

เปิด ข้าจงึพาอ้อมมาทางด้านหน้า แต่ถ้าเปิดประตูออกทางหลงัเรอืน กจ็ะพบ

ลำาธารสายเลก็ๆ ข้ามสะพานไม้จากหลงัเรอืนท่านกเ็ป็นหลงัเรอืนของข้าแล้ว”

พอนกึภาพตามแล้วจงึเข้าใจ นบัว่าเป็นเหตุบงัเอญิอะไรเช่นนี้ ท่าทาง
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ท่านหมอกวานฮุย่ผู้นี้แสนโอบอ้อมอาร ีเมื่อวานเขาช่วยเหลอืคนไม่รูจ้กั ตั๋วเงนิ

ค่ายาค่ารกัษากร็บัไปอย่างไม่ทนัได้ดูจำานวนเงนิ คล้ายว่าเงนิมากน้อยไม่ใช่สิ่ง

ที่เขาสนใจนกั ยามทราบว่านางเป็นม่ายกไ็ม่ซกัถามอะไรมาก ชายผู้นี้จงึนบัว่า

เป็นสหายน่าคบ เขาเป็นหมอ ต่อไปนางคงต้องพึ่งพาเขาอกีมาก ผูกมติรเอา

ไว้เป็นการดทีี่สุด

ราวหนึ่งเค่อที่นางนั่งสนทนากบัท่านหมอกวานฮุย่เรื่องความเป็นไปใน

เมอืงจวนิแหง่นี้ ทำาให้รูม้าว่าเขาสำาเรจ็การศกึษาจากสำานกัหมอของที่นี่ ด้วยใช้

ชวีติอยูท่ี่นี่มาหลายปี คุน้เคยกบัผู้คนภายในเมอืงจวนินี้เป็นอย่างด ีอกีทั้งผูอ้ื่น

จบการศึกษาแล้วมักเดินทางกลับไปบ้านเมืองของตน เขาไม่ได้มีภาระที่ต้อง

รับผิดชอบเหมือนคนอื่น จึงตัดสินใจเปิดโรงหมอรักษาคนอยู่ที่นี่ ฟังดูแล้ว 

นบัว่าเขาเป็นผูก้ว้างขวางไม่น้อย บางทนีางน่าจะให้เขาช่วยหาทำาเลตั้งร้านให้ได้ 

แต่ก่อนจะได้ถามอะไร ซือซือก็เข้ามารายงานว่าตั้งโต๊ะอาหารมื้อกลางวัน

เรยีบร้อยแล้ว

เนื่องจากในเรือนยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมากนัก หานจิวจื่อเลยให้ซือซือ 

ออกไปซื้ออาหารมาจากร้านอาหารสำาหรับซือซือและท่านหมอกวานฮุ่ยที่นาง

ขอร้องให้ร่วมกนิอาหารด้วยกนั ตวันางเองกนิอะไรไม่ได้มากนกั จงึให้หาซื้อ

ผลไม้รสเปรี้ยวมาเกบ็ไว้

ยาแก้อาเจียนที่ได้รับมานับว่าได้ผลดี เพราะแม้จะมีกลิ่นอาหารลอย

ตลบอบอวล แต่นางกย็งัฝืนทนได้ไม่ลำาบากนกั การสนทนายงัคงเป็นเรื่องทั่วไป 

จนกระทั่งท่านหมอเอ่ยถามนางกับซือซือว่าคิดจะทำาอะไรต่อไป หานจิวจื่อ 

เหน็เป็นโอกาสจงึเอ่ยถาม

“ข้าอยากเปิดร้านขายของว่างกบันำ้าชาเจ้าค่ะ ท่านหมอเป็นผู้กว้างขวาง 

พอจะแนะนำาทำาเลร้านให้ข้าได้หรอืไม่เจ้าคะ ไม่ต้องเอาในตลาดกไ็ด้ แต่ขอให้

ไม่ห่างจากสำานักศึกษามากนัก ข้าอยากจะเปิดบางส่วนเป็นห้องเช่าให้พวก

บณัฑติด้วย”
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“หากเป็นที่ดินเปล่าข้ายังนึกไม่ออก แต่ถ้าเป็นโรงเตี๊ยมข้าพอจะรู้จัก 

เจ้าของเก่าเสียชีวิต บุตรชายเขาเป็นอาจารย์ในสำานักศึกษาและไม่อยากจะ

สบืทอดกจิการนี้ต่อ ถ้าแม่นางสนใจ ข้าจะลองสอบถามราคามาให้ แม่นางจะ

กำาหนดราคาหรอืไม่ ข้าจะได้บอกเขาว่าแม่นางมเีงนิทุนจำานวนเท่าใด”

หญิงสาวส่ายหน้า “ขอให้ท่านหมอช่วยดูราคาที่เหมาะสมเถิดเจ้าค่ะ 

เรื่องเงินนั้นข้าคิดว่าพอจะมีอยู่บ้าง แต่ถ้าราคาแพงนัก เขาจะยินยอมให้ข้า 

ผ่อนจ่ายหรอืเช่าสำาหรบัทำาการค้าระยะยาวก่อนได้หรอืไม่ ที่จรงิข้าอยากออกไปดู

สถานที่ก่อน แต่ด้วยสภาพร่างกายเช่นนี้คงไปไม่ไหว”

กวานฮุ่ยพยักหน้ารับปากเป็นธุระเรื่องนี้ให้ ความนับถือยกย่องในใจ

ของหานจวิจื่อและซอืซอืที่มตี่อเขาจงึยิ่งทวขีึ้นอกีหลายส่วน

หลงัจากกนิอาหารเสรจ็ กวานฮุ่ยยงัอยู่รอจนนางดื่มยาบำารงุหมดถ้วย

จึงขอตัวกลับไปทำางาน ซือซือประคองนายหญิงกลับเข้าห้อง จิวจื่อร้องขอ 

กระดาษกบัพูก่นั อดตีสาวใช้กจ็ดัหามาให้ ได้ของที่ต้องการนางกว็านให้ซอืซอื

เป็นธุระจัดจ้างคนมาขนของมีค่าหลายหีบไปแลกเป็นตั๋วเงินที่ร้านแลกเงินใน

ตลาด เหลือเอาไว้เพียงหีบผ้าและเครื่องประดับบางส่วนที่นางคัดเลือกเอาไว้

ตั้งแต่ก่อนออกจากเมอืงหลวง เกบ็เอาไว้กม็แีต่จะเปลอืงที่จดัเกบ็ แลกเป็นตั๋ว

เงนิจะได้เกบ็ซ่อนให้พ้นสายตาคนได้มากกว่า

ระหว่างที่ซือซือออกไปจัดการธุระให้ จิวจื่อก็ลงมือฝนหมึกแล้วร่าง

แผนการอนาคตของร้านเอาไว้ นางอาศัยความรู้ที่ได้รับจากจิวจื่อคนเดิม 

ประมวลวัตถุดิบที่มีในยุคสมัยนี้ออกมาได้หลายอย่าง แต่ยังมีข้อจำากัดเรื่อง

การถนอมอาหารและอุปกรณ์การทำา สุดท้ายกร็่างรายชื่อขนมหวานออกมาได้

ไม่กี่ชนิด แต่ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ต่อไปเมื่อชำานาญค่อยปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงคงไม่ใช่เรื่องยาก

อันดับต่อมาคือชื่อร้าน หญิงสาวนั่งเขียนชื่อมากมายลงบนกระดาษ 

แผ่นแล้วแผ่นเล่า เมื่อซอืซอืกลบัเข้ามาอกีครั้งในยามเซนิ5 กพ็บว่าห้องพกัของ
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นายหญงิเตม็ไปด้วยกระดาษมากมาย ส่วนตวัเจ้าของห้องนั้นยงันั่งอยูบ่นเก้าอี้ 

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขณะที่มองกระดาษในมอื อดตีสาวใช้นำาขวดโหลใส่บ๊วยเปรี้ยว

ที่เพิ่งซื้อมาใหม่วางไว้ให้บนโต๊ะ

“ยิ้มอะไรอยู่หรอืเจ้าคะ”

“เจ้ามาพอดเีลยซอืซอื ดูส”ิ นางยื่นกระดาษมาตรงหน้า “ข้าเพิ่งคดิชื่อ

ร้านของเราออก เป็นชื่อที่ดมีาก จรงิหรอืไม่”

คนฟังมองตวัอกัษรที่อยู่ในกระดาษแล้วอ่านออกเสยีง “ซูซวงฝู” อ่าน

เสรจ็แล้วกท็ำาตาโต หนัไปถามนายหญงิอกีครั้ง “ชื่อนี้...นายหญงิเอาจรงิหรอื

เจ้าคะ”

“เอาจรงิส”ิ หานจวิจื่อยิ้มรบัอย่างภูมใิจ ‘ซูซวงฝู’ แปลว่า หญงิม่ายผู้

งดงาม

5 ยามเซนิ คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 15.00 น. – 16.59 น. ในปัจจุบนั




