
หนึ่ง
การข้ามภพที่แสนจะไม่เต็มใจ

เสวี่ยเจยีเยว่ก�ำลงันั่งรบัแสงอำทติย์ยำมรุ่งอรณุอยู่ที่ธรณปีระตู

แสงแดดอ่อนๆ ในวสันตฤดูช่วงเดือนสาม ส่องกระทบร่างบอบบาง 

ให้ได้รับความอบอุ่น กระนั้นหัวใจของเธอกลับยังรู ้สึกหนาวเหน็บเหลือ

ประมาณ

คนืก่อนเธอนั่งเขยีนวทิยานพินธ์ก่อนจบการศกึษาอยูห่น้าคอมพวิเตอร์ 

ทันใดนั้นก็ถูกเพื่อนร่วมห้องดึงแขนไปฟังเจ้าตัวเล่าเค้าโครงนิยายออนไลน์ 

เรื่องใหม่ที่เพิ่งร่างขึ้นมา

เพื่อนร่วมห้องคนนี้แต่งนิยายมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม โดยโพสต์ลงใน

เวบ็ไซต์นยิายที่ได้รบัความนยิมเวบ็หนึ่ง เป็นนยิายแนวรกัโรแมนตกิ ซึ่งแต่ง

ออกมาได้เลี่ยนจรงิๆ และนยิายเรื่องใหม่ที่เจ้าตวัร่างเค้าโครงขึ้นมานั้น พระเอก

มฐีานะยากจน เป็นคนใจด�าอ�ามหติ เพื่อเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะต้องใช้

วธิสีกปรกเพยีงใดกต้็องได้มา ถงึขั้นใช้สตรหีน้าตางดงามมายกระดบัฐานะของ

ตนให้สูงขึ้น อีกทั้งชื่อเรื่องเพื่อนร่วมห้องก็คิดมาเสร็จสรรพ นิยายเรื่องนี้ม ี

ชื่อว่า หญงิงามสบิสองต�าหนกั ซึ่งมคีวามหมายว่าจะต้องรวบรวมหญงิงามให้
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ครบหนึ่งโหลนั่นเอง

ในเวลานั้นสมองของเสวี่ยเจยีเยว่มเีพยีงเรื่องวทิยานพินธ์ของตน ที่มี

ท่าทสีนอกสนใจต่อหน้าเพื่อนร่วมห้องนั้น เธอแค่ฟังให้มนัผ่านๆ ไป บางครั้ง

กส่็งเสยีงออกมาเพื่อแสดงให้รู้ว่าตนได้ฟังแล้ว ผ่านไปไม่นานเธอกแ็ทบลมืไป

จนหมดสิ้น ทว่าสิ่งที่เธอคดิไม่ถงึคอื ในขณะที่ลมืตาตื่นขึ้นมา ภาพที่เหน็ไม่ใช่

เพดานสีขาวในห้องนอนของตัวเอง กลับเป็นหลังคาที่มุงด้วยหญ้า ทั้งยังมี

หยากไย่เกาะอยู่ตามมุมผนงั และบนใบหน้ามแีมงมุมสดี�าขนาดเท่าหวัแม่มอื

เกาะอยู่หนึ่งตวั!

หลงัจากนั้นเธอมไีข้สงูจนต้องนอนซมอยูบ่นเตยีงสองวนั ในที่สดุกต้็อง

ยอมรบัความจรงิอย่างจนใจว่า เธอข้ามภพมาอยูใ่นเค้าโครงนยิายที่เพื่อนร่วม

ห้องร่างขึ้น ทว่าเนื้อหาในนยิายนั้นยงัไม่ได้แต่ง

ถ้าเดาไม่ผิด เธอยังเข้ามาอยู่ในร่างน้องสาวซึ่งเป็นลูกติดแม่เลี้ยงของ

พระเอกอกีด้วย

ลูกติดแม่เลี้ยงผู้นี้... เสวี่ยเจียเยว่ยกมือขึ้นสัมผัสเส้นผมที่ยุ่งเหยิงไร้

ระเบยีบของตน พร้อมกบัขมวดคิ้วคดิทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างละเอยีด 

หากจ�าไม่ผดิละก ็ ตามเค้าโครงนยิายที่เพื่อนร่วมห้องร่างขึ้น สตรผีู้นี้เป็นคน

สกปรกมอมแมม พูดมาก และชอบรงัแกผู้ที่อ่อนแอกว่า ทว่าขลาดกลวัผู้ที่

แขง็แกร่ง ที่ส�าคญัคอืนางชอบฟ้องเรื่องพระเอกต่อหน้ามารดาของตนอยูบ่่อยๆ 

จนพระเอกถกูกกัขงัให้อดข้าวอดน�้าอยูบ่่อยครั้ง ขณะเดยีวกนันางเองกไ็ม่รูว้า่

เกดิอะไรขึ้นกบัความรูส้กึของตน ต่อหน้ามารดานางเอาแต่ใส่ร้ายดถูกูพระเอก

ไม่หยุดหย่อน แต่ในเวลาเดียวกันก็ชอบไปอยู่ข้างๆ อยากจะใกล้ชิดกับเขา

ตลอดเวลา

สรุปว่าตวัละครลูกตดิแม่เลี้ยงผู้นี้ไม่ดเีอาเสยีเลย

แต่มิได้บอกว่าพระเอกเป็นคนใจคอโหดเหี้ยม แม้เพียงเรื่องเล็กน้อย 

กต็้องแก้แค้นหรอกหรอื
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เสวี่ยเจยีเยว่จ�าได้ว่าในตอนสดุท้ายเขาต้องมอบความตายให้แก่แม่เลี้ยง 

ส่วนลูกสาวของนางต้องถูกลงโทษที่เคยท�าไม่ดีกับเขา หากไม่ตายก็ต้องถูก

ถลกหนงั

และสิ่งที่น่ากลุ้มใจที่สุดคอื การข้ามภพมาเป็นน้องสาวลูกตดิแม่เลี้ยง

ของพระเอก!

เสวี่ยเจียเยว่ก้มลงมองโคลนตมที่ยังไม่ได้ล้างท�าความสะอาดภายใน

ซอกเลบ็ พลนัรู้สกึไม่สบายตวัเท่าไรนกั

ทนัใดนั้นกไ็ด้ยนิเสยีง ‘ปัง’ ดงัขึ้น เธอจงึเงยหน้ามอง

สตรีผู้หนึ่งใช้มืออันหยาบกร้านผลักประตูที่เปิดอยู่แลัวกระทบผนัง 

ท�าให้ทั้งไก่ตัวผู้และตัวเมียที่ก�าลังจิกกินอาหารอยู่นั้นตื่นตกใจจนกระพือปีก

บนิไปทั่วเรอืน ไก่ตวัผู้ตวัหนึ่งบนิไปยงักองฟางที่อยู่ตรงมุมหนึ่ง แล้วเชดิหวั

ขึ้นร้องออกมา

เสวี่ยเจยีเยว่พนิจิมองสตรผีู้นั้น

นางสวมอาภรณ์เก่าๆ สเีขยีว และมผี้าเชด็หน้าสฟี้าโพกศรีษะหนึ่งผนื 

ใบหน้าสเีหลอืงอมเทาทั้งกลมและแบนราบ ดวงตาเฉยีบคม โหนกแก้มค่อนข้าง

สูง ดูหน้าตากร็ู้ว่าเป็นคนใจด�าอ�ามหติ

เสวี่ยเจียเยว่รู้ว่าสตรีที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือมารดาเจ้าของร่างที่เธอครอบ

ครอง แม่เลี้ยงของพระเอก นางมีนามว่าซุนซิ่งฮวา ตอนที่เพิ่งข้ามภพมานั้น  

เสวี่ยเจียเยว่มีไข้และปวดศีรษะ แต่สตรีผู้นี้กลับหยิบไม้กวาดที่ท�าจากดอก

หลูเว่ยขึ้นมาทุบตีเธอที่ก�าลังนอนอยู่บนเตียงไม้อันแสนเรียบง่าย ด่าเป็น 

การใหญ่เพียงเพราะเธอเป็นไข้นอนตัวแข็งทื่อเหมือนศพอยู่บนเตียงสองวัน 

ด้วยช่วงนี้เป็นฤดูกาลปลูกข้าว จงึมงีานมากมายในไร่นาที่ยงัท�าไม่เสรจ็ ทว่า

เธออยากจะนอนแขง็ทื่อเป็นศพเมื่อไรกนั

ดูเหมอืนซุนซิ่งฮวาจะท�ากบัลูกสาวแท้ๆ ของตนเช่นนี้เป็นปกติ

เสวี่ยเจยีเยว่คดิเช่นนั้นในใจ ขณะที่เธอเงยหน้าขึ้นมองซุนซิ่งฮวาด้วย
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สหีน้านิ่งสงบ

ในยามนี้เอง ซนุซิ่งฮวากเ็หน็ว่าเสวี่ยเจยีเยว่มานั่งอยูบ่นธรณปีระตแูล้ว

เดมิทซีุนซิ่งฮวาเป็นคนโมโหร้ายอยู่แล้ว อกีทั้งหมู่บ้านเลก็ๆ ในชนบท 

ลูกสาวมักจะถูกมองว่าเป็นสินค้าที่ขาดทุน ดังนั้นแม้ว่าร่างที่เสวี่ยเจียเยว่ 

ครอบครองอยู่จะเป็นลูกแท้ๆ แต่ในใจลกึๆ ของซุนซิ่งฮวากใ็ช่ว่าจะรกัลูกสาว

คนนี้มากนัก ยิ่งไปกว่านั้น ลูกสาวนางยังเป็นคนหนักไม่เอา เบาไม่สู้ ทั้ง

เกยีจคร้านและตะกละตะกลาม

“วนันี้เจ้าลกุขึ้นมาจากเตยีงได้แล้ว ไม่นอนแขง็ทื่อเป็นศพอกีแลว้หรอื” 

ซุนซิ่งฮวาเดนิผ่านเสวี่ยเจยีเยว่ไปด้วยสหีน้านิ่งสงบ พร้อมกล่าวด้วยน�้าเสยีง

เยาะหยนั “ข้านกึว่าเจ้าจะยงันอนอยู่บนเตยีง ท�าตวัเป็นคุณหนูใหญ่ให้ข้าคอย

ปรนนบิตัริบัใช้ ยกข้าวยกน�้ามาให้เจ้าทุกวนัเสยีอกี”

“ฮึ” เสวี่ยเจียเยว่แค่นเสียงเย็นชาออกจากจมูกเบาๆ ไม่ได้เอื้อนเอ่ย 

สิ่งใดออกมา

เธอข้ามภพมาได้สองวนัแล้ว ไข้ขึ้นสูงทั้งยงัตวัร้อนดุจไฟเผา เหน็ซุน- 

ซิ่งฮวายกข้าวยกน�้ามาให้เธอเมื่อไรกัน หากเมื่อคืนนี้ไม่ได้ยินนางบอกว่าเธอ

คลานออกมาจากไส้กบัหู เสวี่ยเจยีเยว่คงนกึว่าตนเป็นเดก็ที่ซุนซิ่งฮวาเกบ็มา

เลี้ยงเสยีอกี

เสวี่ยเจียเยว่ไม่เคยพบมารดาเช่นนี้ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้สมควร

จะเป็นพ่อแม่คน บดิาของเธอในชาตภิพก่อนกเ็ป็นคนไม่มคีุณธรรมเช่นกนั

“เจ้ายังจะนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไร!” ซุนซิ่งฮวาตะโกนออกมาอย่าง 

ไม่สบอารมณ์ “ยงัไม่รบีมาช่วยข้าอกี”

เมื่อเสวี่ยเจียเยว่ได้ยินเช่นนั้น จึงลุกขึ้นอย่างช้าๆ แล้วหมุนกายเดิน

ตามไป

เรือนนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือและหันหน้าไปทางทิศใต้ ผนังท�าจากดิน 

สเีหลอืง หลงัคามงุหญ้า พื้นเป็นดนิสูงต�่าไม่ราบเรยีบสลบักนั และมหีลมุเลก็ๆ 
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อยู่เป็นจ�านวนมาก ด้านนอกตวัเรอืนมลีานและสวนขนาดย่อมซึ่งล้อมรอบด้วย

อฐิก้อนใหญ่ ในสวนปลกูต้นผผีา1 กบัต้นท้ออย่างละต้น ด้านขวามอืยงัมเีรอืน

ที่มุงหลังคาด้วยหญ้าอีกสองหลังซึ่งเตี้ยกว่าเรือนหลักเล็กน้อย เพื่อใช้เป็น 

เล้าไก่และเรือนเก็บฟืน แต่จากการสังเกตอย่างเงียบๆ ของเสวี่ยเจียเยว่ใน 

สองวันที่ผ่านมา พระเอกใช้เรือนเก็บฟืนหลังนั้นเป็นที่ซุกหัวนอน ที่เป็นเช่น

นั้นเพราะเป็นความต้องการของซุนซิ่งฮวา

นางปล่อยให้พระเอกผู้ใจด�าอ�ามหิต ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็ต้อง

แก้แค้น อาศยัอยู่ในเรอืนเกบ็ฟืน! เฮ้อ... ซุนซิ่งฮวาผู้นี้มใิช่ก�าลงัรนหาที่ตาย

อยู่หรอกหรอื

เสวี่ยเจยีเยว่เดนิไปทางห้องครวัอย่างช้าๆ

เรือนนี้แบ่งออกเป็นสามห้องใหญ่ ตรงกลางคือห้องโถง ระหว่างห้อง

ด้านซ้ายกับห้องด้านขวามีผนังดินกั้นเอาไว้ ซุนซิ่งฮวากับบิดาของพระเอกจะ

นอนที่บริเวณครึ่งแรกของห้องด้านซ้ายมือ ส่วนครึ่งหลังใช้วางสิ่งของต่างๆ 

อย่างเชน่ตูห้รอืหบี บรเิวณครึ่งแรกในห้องด้านขวามอืใช้เกบ็สิ่งของต่างๆ และ

มเีตยีงไม้เรยีบง่ายหนึ่งหลงั ซึ่งบรเิวณนี้คอืห้องของเสวี่ยเจยีเยว่ ส่วนครึ่งหลงั

ใช้เป็นห้องครวั

เมื่อเสวี่ยเจียเยว่เข้ามาในห้องครัว เธอก็เห็นซุนซิ่งฮวาก�าลังจะท�าโจ๊ก

ข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่างนี้แช่น�้าเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคนื ตอนนี้ซุนซิ่งฮวาซาวมนัขึ้นมา และ

ล้างด้วยน�้าสะอาดครู่หนึ่ง ก่อนจะใส่ลงไปในหม้อพร้อมกบัเตมิน�้าแล้วปิดฝา 

จากนั้นกย็ดัฟืนเข้าไปในเตา

เมื่อเหน็เสวี่ยเจยีเยว่เข้ามาแล้ว ซุนซิ่งฮวากช็ี้ไปยงัผกัขึ้นฉ่ายกองใหญ่

ที่อยู่บนแท่นเตาพร้อมกบัสั่ง “เอาไปล้าง”

1 ต้นผผีา หมายถงึ ต้นโควอท หรอืต้นปีแป๋
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เสวี่ยเจยีเยว่ไม่ได้กล่าวอะไร เข้าไปหยบิขึ้นฉ่าย แล้ววางถงัน�้าไว้ข้างๆ 

จากนั้นกน็ั่งลงเริ่มล้างทนัท ี เมื่อล้างเสรจ็เธอกน็�าขึ้นฉ่ายไปวางไว้บนแท่นเตา

โดยไม่พูดไม่จา

เมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบว่าซุนซิ่งฮวาก�าลังจ้องมาที่เธอ ดวงตาคู่นั้นเป็น

ประกายราวกับดวงตาของนกฮูกที่ถูกแสงไฟส่องกระทบในยามค�่าคืน ท�าให้

คนมองรู้สกึไม่ปลอดภยั

“ล้มป่วยครั้งนี้ถึงกับท�าให้เจ้าเป็นใบ้เชียวหรือ หรือว่าเป็นไข้จนสมอง

เจ้าทึ่มไปแล้ว” ซุนซิ่งฮวาใช้เหลก็คบีถ่านเคาะภายในเตา แค่นเสยีง ‘ฮ’ึ อย่าง

เย็นชาก่อนจะพูดต่อ “ตั้งแต่ข้ากลับมาจนถึงตอนนี้ แม้แต่ผายลมข้าก็ยัง 

ไม่เหน็เจ้าท�า”

เสวี่ยเจยีเยว่ยงัคงท�าหน้านิ่ง และไม่พูดไม่จาเช่นเคย

เธอไม่มีความทรงจ�าเกี่ยวกับเจ้าของร่างนี้แม้แต่น้อย ไม่รู้ด้วยซ�้าว่า 

เป็นคนอย่างไร หรือในยามปกติปฏิบัติตัวอย่างไรต่อซุนซิ่งฮวา ด้วยคิดว่า 

ยิ่งพูดก็จะยิ่งผิดพลาดไปใหญ่ เธอจึงท�าตัวเป็นคนใบ้ไปชั่วคราว ถูกคนอื่น

มองว่าไร้สต ิยงัดกีว่าเรื่องที่จู่ๆ นสิยัเจ้าของร่างนี้กเ็ปลี่ยนไปขนานใหญ่ หรอื

ให้ผู้คนคดิว่าถูกผสีงิไปเลยยิ่งดี

การที่ซุนซิ่งฮวามที่าทเียน็ชาเช่นนี้ คาดการณ์ได้เลยว่าถ้ามใีครบอกว่า

ลกูสาวนางถูกผเีข้าและต้องฆ่าทิ้งเสยี นางจะต้องตอบรบัอย่างไม่ลงัเลแน่นอน

ซนุซิ่งฮวาใช่ว่าจะห่วงใยลกูสาวอย่างแท้จรงิ เป็นใบ้หรอืไร้สตกิล้็วนไม่มี

ความเกี่ยวข้องอันใดกับนาง ขอเพียงท�างานต่อไปได้ก็พอ เมื่อกล่าวจบซุน- 

ซิ่งฮวาโยนเหลก็คบีถ่านทิ้งไป ก่อนจะเรยีกเสวี่ยเจยีเยว่ “มาก่อไฟอกีเตาแล้ว

อุ่นหมั่นโถว”

นางลกุขึ้นไปเปิดตูก้บัข้าว ก่อนจะหยบิหมั่นโถวธญัพชืออกมาหลายลกู 

แล้วใส่ลงไปในหม้ออีกใบ จากนั้นก็หยิบมีดหั่นผักกับเขียงมาหั่นขึ้นฉ่ายที่ 

เสวี่ยเจยีเยว่ล้างเมื่อครู่
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ส่วนเสวี่ยเจยีเยว่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ก�าลงัหกัไม้ไผ่และเรยีนรู้ท่าทางการ

คบีฟางยดัเข้าไปภายในเตาของซุนซิ่งฮวา

แต่ยังไม่วายถูกซุนซิ่งฮวาด่าเช่นเดิม “เจ้าอยากตายหรือไง! แม้แต่ 

ก่อไฟกท็�าไม่เป็นอย่างนั้นหรอื”

เสวี่ยเจยีเยว่ท�าไม่เป็นจรงิๆ ทั้งที่เมื่อครูต่อนเธอดซูนุซิ่งฮวาท�ากเ็หมอืน

จะเป็นเรื่องที่แสนง่ายดาย เพยีงใช้เหลก็คบีถ่านคบีฟางกบัฟืนยดัเข้าไปในเตา

กพ็อแล้ว แต่เมื่อเธอคบีฟางเข้าไปกลบัไม่มเีปลวไฟ สิ่งที่ออกมาจากเตามแีค่

ควนัเท่านั้น ทั่วทั้งห้องครวัเตม็ไปด้วยควนัสดี�า คนที่ฉุนจนแสบจมูกจงึไออย่าง

อดไม่ได้

ซุนซิ่งฮวาโยนขึ้นฉ่ายทิ้งทันที แล้วด่าเสวี่ยเจียเยว่เสียงดังลั่นพร้อม 

ดงึเหลก็คบีถ่านในมอือกีฝ่ายไป จากนั้นนางยื่นมอืเข้าไปในเตา ก่อนจะขดุหลมุ

แล้วใชเ้หลก็คบีถ่านโกยฟางที่อยูด้่านในออกมา เมื่อท�าเสรจ็กท็ิ้งเหลก็คบีถ่าน 

พร้อมกบัด่าเสวี่ยเจยีเยว่

“การก่อไฟไม่ได้ท�าเช่นนี้ จะต้องขดุหลมุเอาไว้ด้านใน นี่เจ้าลมืหมดเลย

อย่างนั้นหรอื”

จากนั้นนางกต็บศรีษะเสวี่ยเจยีเยว่อกีหนึ่งทพีร้อมดุด่า “ข้าว่าการป่วย

ครั้งนี้มนัท�าให้เจ้าไร้สตเิสยีแล้ว แม้แต่เรื่องนี้เจ้ากล็มืมนัไปหมดสิ้น”

คนที่เคยชินกับการท�านา น�้าหนักมือมีหรือจะเบา ทว่าเสวี่ยเจียเยว่ที่

ถูกซุนซิ่งฮวาตบอย่างกะทันหันจนศีรษะเอียงไปด้านหนึ่ง กลับไม่ปริปากพูด

อะไรออกมาสกัค�า

ตอนนี้เธอสามารถเอ่ยค�าใดออกไปได้บ้าง ลุกขึ้นมาต่อปากต่อค�ากับ 

ซนุซิ่งฮวาอย่างนั้นหรอื เธอคาดเดาว่าเจ้าของร่างนี้คงมอีายเุจด็แปดขวบ เพราะ

รูปร่างดูเหมือนเด็ก ทั้งยังซูบผอมจากการขาดสารอาหาร หากต่อปากต่อค�า 

กับนางจริงๆ ดีไม่ดีอาจถูกทุบตีเอาได้ ดงันั้น... ช่างเถอะ ต้องอดทนเอาไว้

ชั่วคราว
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โชคดทีี่โจ๊กในหม้อเริ่มเดอืดแล้ว ซุนซิ่งฮวาจงึไม่สนใจเสวี่ยเจยีเยว่อกี 

จากนั้นกร็บีวิ่งไปเปิดฝาหม้อ แล้วหยบิไม้พายขึ้นมาคนโจ๊กให้เข้ากนั หยบิหม้อ

ขนาดใหญ่ใบหนึ่งออกมาจากตูถ้้วยชาม แล้วตกัโจ๊กทั้งหมดใส่หม้อใบนั้น ก่อน

ใช้ผ้าเชด็รอบๆ ปากหม้อ จากนั้นกห็ยดน�้ามนัไช่จื่อ2 ลงไปในกระทะสองหยด 

แล้วน�าขึ้นฉ่ายลงไปผดั

เมื่อขึ้นฉ่ายสุกได้ที่แล้ว หมั่นโถวกร็้อนพอด ีซุนซิ่งฮวาน�าตะกร้าไม้ไผ่

ใบหนึ่งมาใส่หมั่นโถวกบัหม้อผดัขึ้นฉ่ายใบเลก็ และวางถ้วยดนิเผาเนื้อหยาบ

กบัตะเกยีบหลายคูล่งไปด้วย จากนั้นใช้ผ้าหยาบสขีาวปิดตะกร้าเอาไว้แล้วเรยีก

เสวี่ยเจยีเยว่ “มาถอืตะกร้าแล้วไปนากบัข้า”

ช่วงเดือนสามถึงเดือนสี่คือฤดูที่ครอบครัวในชนบทก�าลังยุ่งกับการ 

ท�านา ปลูกแตง ปลูกถั่ว ท�าให้ไม่มเีวลาได้พกัผ่อน ดงันั้นซุนซิ่งฮวาจงึกลบัมา

ท�าอาหารโดยเฉพาะ เมื่อท�าเสรจ็แล้วกต้็องน�าไปส่งให้สามทีี่ก�าลงัด�านาอยู่โดย

ไม่ต้องมากนิที่เรอืน ท�าเช่นนี้จะประหยดัเวลาไปได้มาก

และแน่นอนว่าในทุ่งนาไม่ได้มเีพยีงสามขีองนางคนเดยีว ยงัมพีระเอก

ในเรื่องนี้ด้วย

เสวี่ยเจียเยว่เดินตามหลังซุนซิ่งฮวาพร้อมกับถือตะกร้าไม้ไผ่ ขณะที่ 

อกีฝ่ายถอืตะกร้าใส่หม้อข้าวต้ม มองนางปิดประตูเรอืนแล้วใส่กุญแจ จากนั้น

ทั้งสองคนกม็ุ่งหน้าไปที่ทุ่งนา

2 น�้ามนัไช่จื่อ คอืน�้ามนัคาโนลา หรอืน�้ามนัจากดอกเรปซดี หรอืดอกผกักาดก้านขาว



สอง
การปรากฏตัวของพระเอก

หลังจำกผ่ำนกำรรวบรวมข้อมูลมำสองวัน เสวี่ยเจียเยว่ก็รู้ว่ำหมู่บ้ำน

เลก็ๆ ในชนบทแห่งนี้มชีื่อว่าซิ่วเฟิง บรเิวณรอบๆ รายล้อมไปด้วยภูเขา ภายใน

หมู่บ้านมทีางเดนิเพยีงสายเดยีวที่สามารถเดนิทางออกไปข้างนอกได้ เรยีกได้

ว่าเป็นหมู่บ้านที่ตดัขาดจากโลกภายนอกเลยทเีดยีว

เสวี่ยเจยีเยว่แอบด่าเพื่อนร่วมห้องผู้นั้นในใจประโยคหนึ่ง ‘เวรเอ๊ย นี่

มนัเรื่องบ้าอะไรกนั’ จากนั้นกเ็ดนิตามซุนซิ่งฮวาไปเงยีบๆ

ทั้งสองคนอยู่ทางทศิตะวนัออกของหมู่บ้าน ส่วนทุ่งนาอยู่ทศิตะวนัตก 

ระยะทางที่ต้องเดนิไปนบัว่าไม่ใช่ใกล้ๆ

ระหว่างทางพบสตรผีู้หนึ่งที่แบกจอบมาด้วย นางสนทนากบัซุนซิ่งฮวา 

เมื่อเสวี่ยเจียเยว่ได้ยินเนื้อหาที่พวกนางสองคนพูดคุยกัน ก็ได้รู้ข้อมูลมาอีก

สามเรื่อง

ข้อมูลแรกคือ ซุนซิ่งฮวาเป็นคนจากหมู่บ้านข้างๆ ชายคนแรกที่นาง

แต่งงานด้วยคือคนในหมู่บ้านเดียวกัน ต่อมาสามีตายจากไป เมื่อเดือนสอง 

ที่ผ่านมานางจึงมาแต่งงานใหม่ในหมู่บ้านแห่งนี้ กลายเป็นภรรยาของเสวี่ย- 
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หย่งฝู โดยมแีม่สื่อเป็นตวักลางเจรจาให้

ข้อมูลที่สองคอื เจ้าของร่างที่เสวี่ยเจยีเยว่ครอบครองมชีื่อว่าเอ้อร์ยา

ส่วนข้อมูลที่สามคือ เสวี่ยหย่งฝูเดิมทีมีลูกชายหนึ่งคนกับลูกสาวอีก

หนึ่งคน ลกูชายของเขาปีนี้อายสุบิสี่ปีแล้ว ส่วนลกูสาวเพิ่งอายไุด้สามขวบ ทว่า

หลงัจากซนุซิ่งฮวาแต่งเข้ามาได้ไม่ถงึหนึ่งเดอืน กบ็อกว่าไม่สามารถเลี้ยงดชูวีติ

คนได้มากมายเช่นนี้ และโยนหม้อโยนอ่างวุ่นวายเสียจนเสวี่ยหย่งฝูต้องส่ง

ลูกสาวไปให้คนอื่นเลี้ยงดู

ทวา่ตามวาจาหยอกล้ออนัคลมุเครอืของสตรทีี่มนีามวา่ป้าโจวผูน้ี้ เกรง

ว่าลกูสาวของเสวี่ยหยง่ฝูมไิด้ถกูสง่ไปให้คนอื่นเลี้ยงดู กลบัเป็นซนุซิ่งฮวาขาย

ออกไปเสยีมากกว่า

มุมปากของเสวี่ยเจยีเยว่พลนักระตุกขึ้นมาเบาๆ

เธอเข้าใจแล้วว่าท�าไมพระเอกถงึได้เปลี่ยนไปเป็นคนเลวร้ายขนาดนั้น

แม่เลี้ยงใจร้ายผู้นี้กระท�าการโหดร้ายทารุณต่อเขา เขาไม่เคยปรปิากพดู

อะไร แต่เอาน้องสาวของเขาไปขายให้พ่อค้ามนุษย์อย่างเลอืดเยน็ เรื่องนี้ไม่ว่า

ใครก็ล้วนทนไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น พระเอกยังเป็นคนจิตใจคับแคบและใจด�า

อ�ามหติอกีด้วย

ป้าโจวผู้นี้เหมอืนจะแต่งงานใหม่เช่นเดยีวกนั และดูราวกบัไม่ได้ใส่ใจ

เรื่องที่ซุนซิ่งฮวาท�า ถงึขั้นถามว่าพบพ่อค้ามนุษย์ที่ไหน เพราะในเรอืนของตน

ก็มีลูกสาวที่เกิดจากภรรยาคนก่อนของสามีเช่นกัน การเก็บเกี่ยวพืชผลใน 

ไร่นาปีนี้ไม่ค่อยดนีกั อยู่ในเรอืนกเ็ลี้ยงเสยีข้าวสุก มสิู้ขายออกไปแลกเงนิมา

ใช้สอยจะดกีว่า

เสวี่ยเจียเยว่รู้สึกสะเทือนใจกับทัศนคติเช่นนี้ เธอจึงหันไปมองภูเขา 

อนัเขยีวขจทีี่อยู่ไกลออกไป

จากนั้นก็ได้ยินป้าโจวถามขึ้นมาด้วยรอยยิ้ม “เอ้อร์ยาเป็นอะไรไปเล่า 

เมื่อไม่กี่วนัก่อนยงัเหน็ตวาดเสยีงแหลม พออ้าปากกพ็ูดไม่ยอมหยุด เหตุใด
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ตอนนี้ถงึไม่พูดไม่จาสกัค�า อยู่นี่กนัตั้งนาน แต่ไม่ได้ยนิเจ้าพูดสกัประโยค”

ซุนซิ่งฮวาเหลือบมองเสวี่ยเจียเยว่ก่อนตอบ “ใครจะไปรู้เล่า ไม่กี่วัน

ก่อนนางล้มป่วย นอนแขง็ทื่อเป็นศพอยู่บนเตยีง พอลุกขึ้นมาได้กก็ลายเป็น

คนเหม่อลอยอย่างในตอนนี้แล้ว ไม่ว่าใครจะพดูด้วย นางกไ็ม่มปีฏกิริยิาอะไร

โต้ตอบทั้งนั้น”

“ไอหยา คงไม่ได้เป็นใบ้หรอกกระมงั หรอืว่าสมองถกูพษิไข้ท�าลายแล้ว” 

ป้าโจวร้องออกมาอย่างตกใจ “ต้องรีบเชิญหมอมาดูอาการเอ้อร์ยาสักหน่อย

แล้วกระมงั”

“ข้าจะมเีงนิมากขนาดนั้นได้อย่างไรกนั” ซุนซิ่งฮวาเอ่ยตอบอย่างไม่ใส่ใจ

นกั “มชีวีติอยู่รอดในปีนี้ได้กถ็อืว่าบญุนกัแล้ว ใครจะสนว่าเอ้อร์ยาเป็นใบ้หรอื

ไร้สต ิยงักลวัว่าในวนัข้างหน้าเมื่อนางเตบิใหญ่จะไม่มใีครต้องการอกีหรอื”

การอยู่ในชนบท ถ้าอยากจะสู่ขอภรรยาสักคนต้องใช้เงินจ�านวนมาก 

อีกทั้งเมื่อแต่งงานแล้วภรรยาก็ต้องคลอดบุตรให้สามี จะเป็นใบ้หรือไร้สติก็

ไม่มผีูใ้ดสนใจ อาจเพราะสตรทีี่เป็นใบ้หรอืไร้สตนิั้น ครอบครวัจะเรยีกสนิสอด

ไม่มาก ครอบครวัฝ่ายชายจงึชอบใจจนต้องรบีมาสู่ขอ

ป้าโจวกล่าวด้วยรอยยิ้ม “กจ็รงิ เช่นนั้นเจ้าไม่ต้องกลวัว่าเอ้อร์ยาจะแต่ง

ไม่ออก พี่หย่งฝูมใิช่มลีูกชายอกีคนที่เกดิจากภรรยาเก่าหรอกหรอื เมื่อวานข้า

ได้ยนิลูกชายของข้าบอกว่า อาจารย์ที่ส�านกัศกึษาชมเขาไม่หยุดปาก บอกว่า

ตนนั่งอยู่ในส�านกัมาหลายปี สอนลูกศษิย์มากม็าก เป็นครั้งแรกที่ได้เหน็คน

ฉลาดมีความสามารถเช่นเขา ภายภาคหน้าเกรงว่าจะได้เป็นถึงขุนนางเลย

กระมงั หากเจ้าให้เอ้อร์ยาแต่งงานกบัเขา เมื่อถงึตอนที่เขาได้รบัต�าแหน่งขนุนาง

แล้ว เจ้ากจ็ะเป็นทั้งแม่เลี้ยงและแม่ยายของเขา เขาจะกล้าอกตญัญูต่อเจ้าเชยีว

หรอื เจ้ารอเสวยสุขได้เลย”

“เขาจะเปน็ขนุนางอย่างนั้นหรอื” สหีน้าของซนุซิ่งฮวาดเูหยยีดหยามยิ่ง 

“เช่นนั้นหลุมฝังศพของตระกูลเสวี่ยคงไม่มหีญ้าเกดิสกัต้นกระมงั”
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ซุนซิ่งฮวากล่าวจบกบ็อกลาป้าโจว และมุ่งหน้าไปยงัทุ่งนาที่อยู่ทางทศิ

ตะวนัตก

เสวี่ยเจยีเยว่เดนิตามซนุซิ่งฮวาไปเงยีบๆ พลางทบทวนเรื่องที่ป้าโจวพดู

เมื่อครู่นี้ และรู้สกึไม่สบอารมณ์นกั

เหตุใดถงึเหมอืนการเลี้ยงต้อยอย่างไรอย่างนั้น

ทั้งสองคนเดนิผ่านเนนิดนิบนหลมุฝังศพหลายแห่งและเทวสถานขนาด

เลก็ ถดัมากเ็หน็ทุง่นากว้างใหญ่ที่เตม็ไปด้วยน�้า มชีาวนาหลายคนก�าลงัก้มตวั

ลงปักด�าต้นกล้า บนศรีษะสวมหมวกที่ท�าจากไม้ไผ่และฟาง

ซนุซิ่งฮวาพาเสวี่ยเจยีเยว่ไปยงัข้างที่นาของครอบครวัตวัเอง จากนั้นน�า

หม้อใส่โจ๊กออกจากตะกร้า ก่อนจะตะโกนเรยีน “ท่านพี่ มากนิข้าวเจ้าค่ะ!”

เสวี่ยเจียเยว่วางตะกร้าลง จากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองสองคนที่อยู่ใน 

ทุ่งนา

แม้ว่าเธอจะข้ามภพมาได้สองวันแล้ว ทว่าเป็นไข้ไปเสียก่อน นอนนิ่ง

อยู่บนเตยีงทั้งวนัทั้งคนื นอกจากซุนซิ่งฮวาที่เข้ามาด่าทอในห้องแล้ว เธอกไ็ม่

เคยเหน็สมาชกิครอบครวัอกีสองคนเลย ตอนนี้จงึต้องมองส�ารวจให้ดี

เมื่อคนผู้หนึ่งได้ยินซุนซิ่งฮวาตะโกนเรียก เขาก็วางต้นกล้าสีเขียวลง 

แล้วเดนิลุยน�้าโคลนไปยงับรเิวณข้างที่นาด้วยเท้าเปล่าเปลอืย

เขาสวมอาภรณ์ผ้าป่าน รปูร่างเตี้ยและล�่าสนั บนศรีษะไม่ได้สวมหมวก

บังแดด จึงมองเห็นผิวหน้าที่ด�าคล�้าและเต็มไปด้วยรอยฝ้าสีแดงกับจมูกที่ 

แบนราบได้อย่างชัดเจน ส่วนผมเผ้าก็ไม่รู้ว่าไม่ได้สระมากี่วันแล้ว ดูเป็นคน

สกปรกมอมแมมไม่น้อย

คนผู้นี้คอืเสวี่ยหย่งฝู

ส่วนอีกคน... เสวี่ยเจียเยว่หันไปมอง เห็นเขาก�าลังลุกขึ้นและมองมา

ทางนี้พอด ีสายตาของเธอสบเข้ากบัตาคู่นั้นทนัที

ทันใดนั้นหัวใจของเสวี่ยเจียเยว่ก็พลันสั่นสะท้าน ในหัวมีค�าถามผุด 
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ขึ้นมา... หน้าตาของเสวี่ยหย่งฝูดูธรรมดา ทว่าเหตุใดลูกชายของเขาถึงได ้

หล่อเหลาเอาการเช่นนี้

เดก็หนุม่ผูน้ี้คอื ‘เสวี่ยหยวนจิ้ง’ พระเอกในนยิายเรื่อง หญงิงามสบิสอง

ต�าหนัก ที่เพื่อนร่วมห้องของเธอร่างเค้าโครงขึ้นมา และเป็นพี่ชายลูกติด 

พ่อเลี้ยงของเอ้อร์ยา เจ้าของร่างที่เธอครอบครองอยู่

เมื่อเสวี่ยหย่งฝูนั่งลงบนพื้นเรยีบร้อยแล้ว ซุนซิ่งฮวาจงึตกัโจ๊กใส่ถ้วย

ดนิเผาเนื้อหยาบ และส่งโจ๊กถ้วยใหญ่ที่เข้มข้นเป็นพเิศษให้เขา พร้อมกบับอก 

เสวี่ยเจยีเยว่หยบิตะเกยีบให้เขาด้วย

ในยามนี้เสวี่ยเจยีเยว่จงึได้สต ิรบีหยบิตะเกยีบคู่หนึ่งขึ้นมาจากตะกร้า

ไม้ไผ่แล้วส่งให้เขา

เสวี่ยหย่งฝรูบัตะเกยีบคูน่ั้นมาพร้อมกบัมองเสวี่ยเจยีเยว่ จากนั้นกเ็งย

หน้าขึ้นถามซุนซิ่งฮวา “อาการป่วยของเอ้อร์ยาดขีึ้นแล้วหรอื”

กระนั้นกลบัไม่มคีวามห่วงใยอยู่ในประโยคนั้นแม้แต่น้อย

ซุนซิ่งฮวาส่งหมั่นโถวให้เขาพร้อมกบัตอบ “ดขีึ้นแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเป็นใบ้

หรอืไร้สตกินัแน่ วนันี้ข้าไม่ได้ยนินางปรปิากพูดออกมาสกัประโยค”

เสวี่ยหย่งฝูได้ยินดังนั้นก็หันไปมองเสวี่ยเจียเยว่ ก่อนจะรับหมั่นโถว

พลางพูดเย้าแหย่ “เอ้อร์ยา หากเรยีกข้าว่าท่านพ่อ พ่อจะเอาหมั่นโถวลูกนี้ให้

เจ้ากนิ”

น�้าเสียงฟังดูสนุกสนาน เหมือนเขาก�าลังหยอกสุนัขหรือแมวอย่างไร

อย่างนั้น

เอ้อร์ยาในอดตีเป็นคนตะกละตะกลาม เพยีงแค่เอาของกนิมาล่อ ไม่ว่า

จะให้ท�าอะไรกย็อมทั้งนั้น

เสวี่ยเจยีเยว่มองเขาด้วยสหีน้านิ่งเรยีบไร้ความรูส้กึ ทั้งยงัไม่พดูออกมา

แม้แต่ค�าเดยีว

“ดูเหมือนนางจะเป็นใบ้จริงๆ แต่บอกให้ท�าอะไรนางก็ท�าอย่างเชื่อฟัง 
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เช่นนั้นก็คงมิได้ไร้สติหรอก” เสวี่ยหย่งฝูพูดประโยคนั้นพร้อมกับยิ้มอย่าง 

ไม่ใส่ใจนกั จากนั้นกเ็อาหมั่นโถวในมอืยดัเข้าปาก ก่อนจะยกถ้วยโจ๊กขึ้นซด

ค�าใหญ่จนเกิดเสียงดัง ‘ซู้ด’ และพูดกับซุนซิ่งฮวาด้วยเสียงงึมง�าว่าตอนนี้ 

ต้นกล้าไม่พอ พอกนิข้าวกลางวนัเสรจ็แล้วต้องไปถอนต้นกล้าในนามาเพิ่ม

ซุนซิ่งฮวาตักโจ๊กใส่ถ้วยแล้วส่งให้เสวี่ยเจียเยว่ ทว่าไม่ได้รับการดูแล

อย่างดเีหมอืนเสวี่ยหย่งฝู มโีจ๊กเพยีงครึ่งถ้วยเท่านั้น หมั่นโถวกไ็ม่ให้กนิ

นางให้เหตุผล “เพิ่งหายไข้ จะกนิหมั่นโถวท�าไมกนั มนัย่อยยาก กนิ

โจ๊กไปก่อนสกัสองสามวนัค่อยมาว่ากนัอกีท”ี

แล้วเสวี่ยเจียเยว่จะท�าอะไรได้เล่า เธอไม่สามารถลุกขึ้นแล้วคว�่าถ้วย

โจ๊กลงบนศรีษะของซนุซิ่งฮวาได้ เพราะต้องอยูใ่ต้ชายคาเดยีวกนั จงึท�าได้เพยีง

ยกถ้วยโจ๊กขึ้นดื่มเท่านั้น

หางตาของเธอเหลอืบเหน็เสวี่ยหยวนจิ้งก�าลงัเดนิมาทางนี้

เดก็หนุม่มรีปูร่างซูบผอมราวกบัต้นไผ่เขยีวต้นหนึ่งกม็ปิาน เสื้อผ้าที่เขา

สวมดูหลวมโพรกไม่พอดตีวั อกีทั้งผวิพรรณกม็ไิด้ด�าคล�้าเหมอืนเสวี่ยหย่งฝู

บดิาของตน ผวิเขาขาวผ่องเป็นยองใย เมื่อถกูแสงอาทติย์ส่องกระทบกร็าวกบั

กระจกบานหนึ่งอย่างไรอย่างนั้น ขาวจนสามารถส่องประกายออกมาได้เลย 

ทเีดยีว

ขาวมากจนท�าให้คนมองรู้สกึอจิฉา...

เสวี่ยเจียเยว่คิดพลางปรายตามองเสวี่ยหยวนจิ้ง ซึ่งเดินไปนั่งล้างมือ

ล้างเท้าอยู่ที่ล�าธารเลก็สายหนึ่ง

คนด�านา สิ่งที่เท้าต้องเหยยีบย�่าตลอดเวลากค็อืโคลนตม ทั้งยงัต้องถอื

ต้นกล้าที่เปียกชื้นและเป้ือนเปรอะไปด้วยโคลน ไม่ว่าจะเป็นมอืหรอืเท้า แม้แต่

แขนกบัน่องกต็้องเปรอะเปื้อนอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ เมื่อครู่นี้เสวี่ยหย่งฝูไม่ได้

สนใจโคลนตมที่เลอะอยู่บนมอืของตนแม้แต่น้อย เมื่อมาถงึข้างที่นากก็นิข้าว

กลางวนัทั้งที่ยงัไม่ได้ล้างมอื แต่เสวี่ยหยวนจิ้งกลบัล้างมอืล้างเท้าอย่างพถิพีถินั 
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ล้างแขนกับน่องอย่างละเอียด แม้แต่แขนเสื้อที่ม้วนขึ้นมาถึงข้อศอกและ 

ขากางเกงที่ม้วนขึ้นมาถึงน่องยังไม่ปล่อยผ่านไป เขาล้างดินโคลนที่เลอะอยู่

ด้านในออกให้สะอาดอย่างละเมยีดละไม จากนั้นกด็งึแขนเสื้อกบัขากางเกงลง

มาปกปิดแขนกบัน่อง ก่อนจะเดนิมากนิข้าว

เสวี่ยเจยีเยว่คาดว่าชายผูน้ี้มนีสิยัรกัความสะอาดไม่น้อย เมื่อได้ข้อสรปุ

หนึ่งเกี่ยวกบัเสวี่ยหยวนจิ้ง เธอกห็นักลบัมาดื่มโจ๊กของตนต่อ

ซนุซิ่งฮวาตกัโจ๊กให้เสวี่ยหยวนจิ้งด้วยสหีน้ารงัเกยีจ ทว่าเมื่อคดิดูแล้ว 

ก็กลัวว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันที่ท�านาอยู่ใกล้ๆ จะเห็นแล้วเอาไปนินทา จึง

หยบิหมั่นโถวลกูหนึ่งออกจากตะกร้า ก่อนจะบอิอกเลก็น้อยแล้วส่งให้ลกูเลี้ยง

เสวี่ยเจียเยว่จับตามองอยู่ ก็เห็นโจ๊กในถ้วยของเด็กหนุ่มน้อยกว่า 

ของตนเสยีอกี คาดว่าคงมเีมลด็ข้าวฟ่างอยู่เพยีงสองสามเมด็เท่านั้น เรยีกว่า

น�้าข้าวต้มยงัจะดูเหมาะสมกว่า

เธอแอบปรายตามองเสวี่ยหยวนจิ้ง สหีน้าเขาดูเรยีบนิ่งเช่นเคย เพยีง

ยกถ้วยขึ้นมา ก่อนจะหรี่ตาลงแล้วดื่มโจ๊ก จากนั้นกก็นิหมั่นโถวช้าๆ ดไูม่ออก

เลยว่าในใจเขาก�าลงัคดิอะไรอยู่

ในที่สุดเธอสรุปได้ว่าที่เป็นเช่นนั้นก็ถูกแล้ว เพราะตอนสุดท้ายของ

นิยาย คนผู้นี้จะกลายเป็นขุนนางในราชส�านัก จะไม่ปิดบังความรู้สึกของตน

เก่งได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้เขาจงึมสีหีน้านิ่งขรมึตลอดเวลา

เสวี่ยเจียเยว่ถอนสายตากลับมา ก่อนจะก้มหน้าก้มตาดื่มโจ๊กในถ้วย

ของตน

เมื่อเธอดื่มโจ๊กเสรจ็แล้ว โจ๊กกบัหมั่นโถวของเสวี่ยหย่งฝแูละซนุซิ่งฮวา

กห็มดพอด ีซุนซิ่งฮวาวางถ้วยลงไปในตะกร้า พร้อมกบัสั่งเสวี่ยเจยีเยว่

“ข้ากบัพ่อของเจ้าจะไปถอนต้นกล้า ยามบ่ายกต็้องลงนาปักด�าต้นกล้า 

เจ้าเอาถ้วยกบัตะเกยีบและหม้อไปล้างให้สะอาด แล้วเอาต้นกล้าที่เหลอือยู่มา

ปักด�ากบัพี่ชายเจ้า”
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เสวี่ยเจียเยว่หันไปมองพี่ชายที่จะท�าร้ายเธอในอนาคตตามเค้าโครง

นยิาย เหน็เขาก�าลงัมองหญ้าสเีขยีวขจทีี่อยูบ่นพื้นดนิด้วยสหีน้าเยน็ชา ราวกบั

ไม่ได้ยนิที่ซุนซิ่งฮวาพูดอย่างไรอย่างนั้น

ให้เธออยู่กบัเสวี่ยหยวนจิ้งตามล�าพงั...

มนัน่าอดึอดัเกนิไปแล้ว



สาม
สถานการณ์เลวร้าย

เสวี่ยเจียเยว่น�ำถ้วย ตะเกียบ และหม้อไปล้ำงที่ล�ำธำรสำยเล็ก เมื่อ

เสรจ็แล้วจงึเกบ็ใส่ตะกร้าให้เรยีบร้อย จากนั้นกย็นืนิ่งอยู่ข้างที่นา

ให้ล้างถ้วยล้างชามยงัพอได้ แต่เรื่องด�านาแบบนี้เธอท�าไม่ได้จรงิๆ อย่าง

มากกเ็คยเหน็แค่ในโทรทศัน์เท่านั้น

ดงันั้นเธอจงึจบัตาดูเสวี่ยหยวนจิ้งว่าท�าอย่างไร

หลงัจากเสวี่ยหยง่ฝกูบัซุนซิ่งฮวาไปถอนตน้กลา้ในนาได้ไมน่าน เสวี่ย-

หยวนจิ้งกม็้วนแขนเสื้อกบัขากางเกงขึ้น ก่อนจะลงไปปักด�าต้นกล้าต่อ

ตั้งแต่เขาขึ้นมากินข้าวจนกลับไปด�านาต่อนั้น เด็กหนุ่มไม่พูดอะไร 

ออกมาสกัค�า สหีน้าของเขานิ่งเฉยไร้ความรูส้กึ หากไม่ใช่เพราะหน้าตาหล่อเหลา

เอาการกว่าใคร เกรงว่าคงไม่มใีครให้ความสนใจเขาสกัคนกระมงั

ขณะนี้เดก็หนุ่มสวมหมวกฟาง ในมอืถอืต้นกล้าสเีขยีว และก�าลงัก้มลง

ด�านา แม้จะเป็นชาวนา แต่กลับไม่สามารถบดบังความสง่างามในตัวเขาได้  

ทกุการเคลื่อนไหวล้วนงดงามและมเีสน่ห์ ราวกบัว่าตอนนี้เขาไม่ได้ด�านาอยู่ใน

ทุ่งนาที่เต็มไปด้วยโคลนตม แต่ก�าลังนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนอย่างไร
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อย่างนั้น

แม้จะเป็นการเคลื่อนไหวในแบบเดยีวกนั กใ็ช่ว่าทกุคนจะท�าออกมาได้

เหมอืนกนั

เมื่อเสวี่ยเจียเยว่มองต้นกล้าที่เสวี่ยหย่งฝูปักด�าเมื่อครู่นี้ ก็เห็นว่าไม่

เป็นระเบยีบเท่าไรนกั แต่เมื่อหนัไปดตู้นกล้าที่เสวี่ยหยวนจิ้งปักด�าอกีครั้ง กลบั

ดเูป็นระเบยีบเสมอกนัและตั้งตรงเรยีงรายสวยงาม ราวกบัตรงยิ่งกว่าเส้นที่ขดี

ด้วยไม้บรรทดัเสยีอกี

เสวี่ยหยวนจิ้งผู้นี้จะต้องเป็นคนละเอยีดมากอย่างแน่นอน

หลังจากเสวี่ยเจียเยว่ได้รู้นิสัยของเขาแล้ว เธอก็สังเกตเสวี่ยหยวนจิ้ง

ว่าด�านาอย่างไรอยู่เงยีบๆ ก่อนจะก้มลงถอดรองเท้า

รองเท้าผ้าที่เธอสวมคู่นี้เก่ามากแล้ว ไม่เพยีงสกปรกเท่านั้น ส่วนที่ตรง

กบันิ้วเท้าด้านขวายงัขาดเป็นรูโหว่อกีด้วย แต่จะท�าอย่างไรได้ นี่เป็นรองเท้า 

คู่เดยีวที่เธอหาเจอในห้องเมื่อเช้านี้ จงึท�าได้เพยีงสวมไปก่อน

สายตาของเธอพลนัเหลอืบไปเหน็รองเท้าผ้าคู่หนึ่งที่วางอยูด้่านข้าง เป็น

รองเท้าของเสวี่ยหยวนจิ้งที่ถอดเอาไว้เมื่อครู่นี้

มองปราดเดียวก็รู้ว่ารองเท้านี้ทั้งเก่าและช�ารุดไม่น้อย ไม่รู้ว่าเขาสวม

มนัมานานเท่าไร แต่ที่รู้แน่ๆ คอืมนัถูกซกัท�าความสะอาดเป็นอย่างด ีไม่เพยีง

ถอดเอาไว้อย่างเป็นระเบยีบเท่านั้น แม้แต่ปลายรองเท้ายงัเหมอืนถูกจดัวางให้

ตรงกนัอกีด้วย

“...”

นสิยัของเสวี่ยหยวนจิ้งทั้งรกัความสะอาด และเป็นโรครกัความละเอยีด

เสยีเหลอืเกนิ

เธอคดิในใจ จากนั้นกม็้วนขากางเกงขึ้น ก่อนจะก้าวลงไปในนา

ลกัษณะของนาแห่งนี้คอื ด้านบนเป็นน�้า ส่วนด้านล่างเตม็ไปด้วยโคลน

ที่ทั้งแฉะและเหนียว เสวี่ยเจียเยว่ไม่ได้ระวังตั้งแต่แรก เมื่อเท้าเหยียบลงไป
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ในโคลน เธอกต็้องใช้แรงมหาศาลถงึจะดงึเท้าขึ้นมาได้

เสวี่ยเจียเยว่เดินย�่าโคลนโดยลงน�้าหนักเท้าข้างหนึ่ง อีกข้างเบากว่า  

และรู้สกึได้ถงึความแปลกใหม่

ต้นกล้าสีเขียวขจีที่ถูกถอนขึ้นมาท�าเป็นมัดเล็กๆ วางอยู่ในที่นาอย่าง 

สะเปะสะปะ เสวี่ยเจยีเยว่มองแล้วเลยีนแบบท่าทางของเสวี่ยหยวนจิ้ง โดยคว้า

ต้นกล้าขึ้นมาหนึ่งมดั ก่อนจะแกะฟางที่มดัต้นกล้านั้นออกแล้วโยนทิ้ง หลงัจาก

แบ่งต้นกล้าออกมาสองสามต้น กโ็น้มตวัปักด�าลงไปในโคลน

ตอนมองเสวี่ยหยวนจิ้งท�านั้นช่างดูเหมอืนง่ายดาย แต่พอถงึคราวที่เธอ

ต้องท�ากลบักลายเป็นเรื่องยากยิ่ง หากปักต้นกล้าลงโคลนเบาเกนิไป ต้นกล้า

นั้นกจ็ะลอยขึ้นมาอยูเ่หนอืผวิน�้า แต่ถ้าใช้แรงหนกัเกนิไป ต้นกล้ากจ็ะหกั การ

ด�านาไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะไม่ว่าจะท�าอย่างไร ต้นกล้ากย็งัเอยีงไปเอยีงมา

ไม่มั่นคงอยู่ดี

เสวี่ยเจยีเยว่รู้สกึหงุดหงดิยิ่งนกั เธอหยดักายขึ้นยนื หนัไปมองเสวี่ย-

หยวนจิ้งอกีครั้ง กเ็หน็ว่ายามนี้เขาปักด�าต้นกล้าในมอืเสรจ็พอด ีจากนั้นคว้า 

ต้นกล้าอกีมดัขึ้นมา เขาเหลอืบมองเธอด้วยสายตาเยน็ชา เมื่อเหน็เธอมองเขา 

เดก็หนุ่มกก็้มหน้าลงอย่างไม่แยแส

เป็นอย่างที่เสวี่ยเจียเยว่คิดเอาไว้ เสวี่ยหยวนจิ้งไม่ชอบเจ้าของร่างนี้ 

ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนคงผูกอาฆาตกันไม่น้อย อีกอย่าง... ตามที่ป้าโจว 

กล่าววา่เมื่อไม่นานมานี้ซุนซิ่งฮวาเพิ่งขายน้องสาวของเขาไป พระเอกที่ใจเย็น

และเงียบขรึมมาโดยตลอดจึงเอ่ยถามถึงเรื่องที่โหดเหี้ยมทารุณเช่นนี้จาก 

ซุนซิ่งฮวา ว่านางเอาน้องสาวของเขาไปขายที่ไหน เพราะเขาอยากจะพาตัว 

น้องสาวกลับมา ทว่าซุนซิ่งฮวากลับยุยงเสวี่ยหย่งฝู ในที่สุดเขาก็ใช้กระบอง

ทุบตพีระเอกอย่างทารุณ จนเดก็หนุ่มนอนป่วยอยู่บนเตยีงหลายวนั

“เด็กคนนั้นช่างดวงแข็งเสียจริง ตอนนั้นเห็นหน้าไม่มีเลือดฝาดเลย 

สกันดิ ข้ายงันกึว่าเขาจะไม่รอดจนต้องไปพบหน้ามารดาที่ตายไปแล้วของเขา
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เสียอีก คิดไม่ถึงว่าผ่านไปไม่กี่วัน เขากลับหายดีจนลุกขึ้นมาจากเตียงได้”  

ป้าโจวกล่าวเช่นนี้

หลังจากนั้นก็เหมือนว่าเสวี่ยหยวนจิ้งจะพูดน้อยลงทุกวัน และยิ่ง 

เยน็ชามากขึ้น

เสวี่ยเจียเยว่คิดถึงบทบาทของตัวละครน้องสาวลูกติดแม่เลี้ยงของ

พระเอก ที่เพื่อนร่วมห้องพดูให้เธอฟังอย่างมคีวามสุขในเวลานั้น... ชะตากรรม

ของเอ้อร์ยาจะถูกลงโทษด้วยการตดัแขนขา ในหวัตอนนี้คดิเพยีงเรื่องเดยีวว่า 

หากเธอเริ่มแก้ไขความสมัพนัธ์ระหว่างตนกบัเสวี่ยหยวนจิ้งตั้งแต่ตอนนี้จะทนั

เวลาหรอืไม่ เพราะเธอไม่อยากถูกหั่นเป็นท่อนๆ

ขณะที่เสวี่ยเจียเยว่ก�าลังตกอยู่ในภวังค์นั้น จู่ๆ ความรู้สึกเจ็บแปลบ 

กแ็ล่นขึ้นมาบนน่อง เมื่อเธอยกขาดู ร่างเลก็กถ็งึกบัแขง็ทื่อ!

เธอเห็นสัตว์ตัวอ่อนนิ่มสีเทาแกมเขียวตัวหนึ่งก�าลังไต่ขึ้นมาบนน่อง 

อนัขาวเนยีน

มนัคอืปลงิน�้าในนยิายนั่นเอง หรอืเรยีกกนัทั่วไปว่าปลงิดูดเลอืด

แต่ไหนแต่ไรมา เสวี่ยเจยีเยว่กลวัสตัว์ไร้กระดกูเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว เมื่อ

จู่ๆ กเ็หน็ว่าน่องของตนมปีลงิตวัหนึ่งก�าลงัไต่ขึ้นมา เธอกต็กใจจนวิ่งกลบัขึ้น

ไปบนพื้นดนิข้างที่นาอย่างรวดเรว็ ทั้งยงัไม่สนโคลนตมที่กระเซน็มาโดนใบหน้า

และร่างกายแม้แต่น้อย

เสวี่ยเจยีเยว่ก้มลงมองอกีครั้ง พบว่าเจ้าสตัว์ตวันั้นยงัเกาะอยู่บนน่อง

ของเธอแน่น ไม่มทีที่าว่าจะยอมปล่อยเลย

เธอไม่กล้ายื่นมือไปดึงมัน เมื่อคิดไตร่ตรองครู่หนึ่ง ก็คว้ากิ่งไม้ที่อยู่

ข้างๆ ขึ้นมาเขี่ยมนัออกด้วยมอือนัสั่นเทา ทั้งยงัต้องใช้แรงมากมนัถงึได้ยอม

หลุดออกไป เพราะเจ้าสตัว์ชนดินี้เมื่อมนัเกาะแล้วกก็ดัแน่น อกีอย่าง... พอ

เขี่ยออกได้ บรเิวณที่ถูกกดักเ็ริ่มมเีลอืดซมึ

เสวี่ยเจยีเยว่ไม่กล้าไปล้างแผลที่ล�าธาร เพราะกลวัว่าจะมปีลงิอยู่ในน�้า
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อกี เธอจงึเดด็หญ้ามาใบหนึ่ง ก่อนจะกดไปที่แผลอย่างลวกๆ เมื่อเลอืดหยุด

ไหลแล้ว เธอกห็นัไปเหน็ปลงิที่ตนเขี่ยออกไปเมื่อครู่ก�าลงัไต่กลบัมา

ปลงิตวันี้อ้วนกลมเป็นพเิศษ เมื่อครู่มนัคงดูดเลอืดเธอไปไม่น้อย เมื่อ

เสวี่ยเจียเยว่เห็นดังนั้น เธอก็กวาดตามองไปรอบๆ และเห็นก้อนหินขนาด 

ปานกลางก้อนหนึ่ง จงึรบีเดนิไปเกบ็มนัขึ้นมา แล้วใช้ทุบปลงิตวันั้นทนัที

ทว่าเจ้าสตัว์ตวันี้มนัตายยากจรงิๆ ไม่ว่าจะทุบไปกี่ครั้ง มนักย็งัมชีวีติ

อยู่ สุดท้ายเสวี่ยเจียเยว่ไม่รู้จะท�าอย่างไร จึงยอมแพ้แล้วโยนหินก้อนนั้น 

ทิ้งไป

เมื่อเงยหน้าขึ้น เธอกเ็หน็เสวี่ยหยวนจิ้งก�าลงัมองมา อกีทั้งยงัเหน็แวว

เย้ยหยนัอยู่บนใบหน้าของเขาด้วย

เธอครุ่นคิดสักครู่ก็นึกขึ้นได้ เด็กในชนบทจะมีสักกี่คนกันที่กลัวปลิง 

สิ่งที่เธอเพิ่งท�าไปล้วนอยู่ในสายตาของเสวี่ยหยวนจิ้ง เขาคงคิดว่าเธอก�าลัง 

เสแสร้งแกล้งท�าอยู่กระมงั

เสวี่ยเจยีเยว่ไม่สนใจแล้วว่าเสวี่ยหยวนจิ้งจะมองเธอเช่นไร และไม่ว่า

เขาจะพดูอะไร เธอกไ็ม่ยอมลงไปปักด�าต้นกล้าเดด็ขาด ดงันั้นเธอจงึยนือยูใ่ต้

ร่มเงาของต้นไม้ และมองเดก็หนุ่มโดยไม่หลบตา

สายตาของเสวี่ยหยวนจิ้งยงัเยน็ชาเช่นเคย กอ่นจะกม้ลงปักด�าตน้กลา้

ของตนต่อ ทนัใดนั้นเขากช็ะงกั ก่อนจะยกขาขวาขึ้นมา

เสวี่ยเจียเยว่มองเห็นน่องของเขามีปลิงสีเทาแกมเขียวเกาะอยู่ตัวหนึ่ง

เช่นกนั

เธอยงัไม่ทนัได้สะใจกบัโชคร้ายของเขา กเ็หน็เสวี่ยหยวนจิ้งเงยหน้าขึ้น

มามองด้วยสายตาเย็นชา ก่อนจะก้มลงดึงปลิงที่เกาะอยู่บนน่องของตนออก 

ช้าๆ จากนั้นจงึถอืปลงิเดนิมาทางที่เธอยนือยู่

เสวี่ยเจยีเยว่ไม่รู้ว่าเขาจะท�าอะไร เหน็เสวี่ยหยวนจิ้งหยบิกิ่งไม้ที่อยูต่รง

หน้าเธอขึ้นมา แล้วเขี่ยปลงิตายยากออกไปตากแดด จากนั้นเขาหยบิก้อนหนิ
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ที่เธอเพิ่งโยนทิ้งขึ้นมา และกดลงบนหัวของปลิงที่ดูดเลือดเขา ก่อนจะน�าไป

ตากแดดเช่นกนั

เมื่อท�าเช่นนี้ปลงิทั้งสองตวักต็าย อกีทั้งยงัเป็นการตายที่ทรมานไม่น้อย 

เป็นไปได้หรอืไม่ว่ามนัจะเหมอืนผดีูดเลอืดที่โดนแสงแดดไม่ได้ เมื่อตากแดด

แบบนี้มนัจงึตาย

เสวี่ยหยวนจิ้งเงยหนา้ขึ้นมองเธอด้วยสหีน้าเยน็ชา ก่อนจะเดนิกลบัไป

ด�านาต่อ

ตั้งแต่เริ่มจนจบเขาไม่เอ่ยอะไรออกมาสกัประโยค แต่สามารถท�าเรื่อง

ที่เรยีกว่าโหดร้ายป่าเถื่อนได้อย่างไม่แยแสสิ่งใด

ส่วนเสวี่ยเจยีเยว่ได้แต่รู้สกึเยน็วาบไปทั้งตวั

เสวี่ยหยวนจิ้งต้องจงใจแกล้งเธออย่างแน่นอน เขาตั้งใจท�าเรื่องเช่นนี้

ต่อหน้าเธอ ไม่อย่างนั้นการเคลื่อนไหวของเขาจะช้าขนาดนั้นหรอื การกระท�า

นั้นเรยีกได้ว่าเอื่อยเฉื่อย ราวกบัอยากให้เธอเหน็ทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน

เสวี่ยเจียเยว่คิดเช่นนี้ในใจ เขาเป็นคนโหดเหี้ยมอ�ามหิตจริงๆ ทว่า

เจ้าของร่างนี้กจ็งใจท�าให้คนโหดเหี้ยมอ�ามหติอย่างเขาไม่พอใจ...

เธอคิดว่าแม้ตนจะเริ่มท�าดีกับเสวี่ยหยวนจิ้งในตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์

อนัใด คนใจคอโหดเหี้ยมตั้งใจบดหวัปลงิต่อหน้าเธอ หากอยากเปลี่ยนความ

รู้สกึของเขา เกรงว่าจะยากเสยียิ่งกว่าการบนิขึ้นไปบนฟ้าเสยีอกี

กระทั่งเสวี่ยหย่งฝูกับซุนซิ่งฮวาหาบต้นกล้าขึ้นมา เสวี่ยเจียเยว่ก็ยัง 

ไม่หลดุจากภวงัค์ เธอยงัคงยนืงงงวยกบัสถานการณ์โชคร้ายที่ตวัเองเพิ่งได้พบ

อยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้

ซนุซิ่งฮวาเหน็ว่าเสวี่ยเจยีเยว่ขี้เกยีจกไ็ม่พอใจ นางเคยถูกแม่สามทีี่ตาย

ไปแล้วด่าอยู่หลายวนัเพราะให้ก�าเนดิลกูสาว ไม่ใช่ลกูชาย ท�าให้ซนุซิ่งฮวารูส้กึ

เดือดดาลในใจมาโดยตลอด จึงมักด่าทอลูกสาวของตนอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้

เมื่อเหน็เสวี่ยเจยีเยว่ยนือยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ นางจงึวางหาบมดักล้าลง แล้ว
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เริ่มด่ายกใหญ่

“เจ้ามายนืโง่อยู่ตรงนี้ท�าไม ยงัไม่ลงไปด�านาอกี!”

ก่อนที่นางกบัเสวี่ยหย่งฝูจะไปถอนต้นกล้านั้น ซนุซิ่งฮวาได้สั่งเอาไวว้า่

ให้เสวี่ยหยวนจิ้งกบัเสวี่ยเจยีเยว่ปักด�าต้นกล้าที่เหลอื ทว่าเมื่อกลบัมากเ็หน็ว่า

เสวี่ยเจยีเยว่ยงัไม่ได้ปักด�าต้นกล้าสกัต้น นางจงึอดโมโหไม่ได้

เสวี่ยเจียเยว่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น สายตายังคงมองแผ่นหลังของเสวี่ย-

หยวนจิ้ง

มองเพยีงเท่านี้กร็ู้ว่าเขาเป็นคนมสีง่าราศมีาก เขาท�าเรื่องแบบนั้นโดยที่

สหีน้าไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยได้อย่างไร

ส่วนซุนซิ่งฮวาเดมิทเีป็นคนโมโหร้ายอยู่แล้ว เมื่อเหน็เสวี่ยเจยีเยว่กล้า

ยนืเฉยไม่แยแส นางกเ็อื้อมมอืไปดงึมดักล้าบนไหล่เสวี่ยหย่งฝทูี่ยนืดอูยูข้่างๆ 

แล้วฟาดไปที่หลงัของคนร่างเลก็เตม็แรง

“เจ้าไม่มชีวีติอยู่แล้วหรอือย่างไร!” นางตบตพีลางด่า “เจ้าไม่ได้ยนิที่ข้า

พูดหรอื!”

เสวี่ยเจยีเยว่รูส้กึเจบ็แปลบขึ้นมาทนัท ีก่อนจะหนัไปมองซนุซิ่งฮวาด้วย

สหีน้าไม่พอใจนกั

เมื่อซุนซิ่งฮวาเห็นดังนั้น ก็ยิ่งโมโหมากกว่าเดิม นางฟาดมัดกล้าเต็ม

แรงอกีครั้ง “เจ้ากล้าจ้องข้าหรอื แม่ตบตลีกูสาวแล้วอย่างไร ต่อให้ตเีจ้าจนตาย 

ต่อให้ไปพบยมบาล เจ้ากไ็ม่สนใจอยู่แล้ว”

หลงัจากนางกล่าวจบ ขณะก�าลงัจะฟาดมดักล้าอกีครั้งกลบัมคีนจบัมอื

นางเอาไว้

คนผู้นั้นคอืเสวี่ยหย่งฝูนั่นเอง

“เอ้อร์ยาเพิ่งหายป่วย หากไม่อยากลงนาก็ช่างนางเถอะ ถึงอย่างไรก็

เหลอือกีไม่มาก ในเวลาสามวนันี้พวกเราต้องปักด�าต้นกล้าพวกนี้ให้เสรจ็อยูด่”ี 

เขาหนัไปมองเสวี่ยเจยีเยว่ ทั้งยงัยื่นมอืไปลบูหลงัเธอเบาๆ ก่อนจะหวัเราะแล้ว
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เอ่ยต่อ “อกีอย่าง... เอ้อร์ยายงัไม่ออกเรอืน ทั้งบอบบางอย่างนี้ หากเจ้าตบตี

นาง หวัใจคนเป็นพ่ออย่างข้ากเ็จบ็ปวดนกั”

ค�าพูดเช่นนี้ฟังดูประหลาดยิ่งนัก เสวี่ยเจียเยว่รีบขยับออกห่างจาก 

เสวี่ยหย่งฝู เพราะไม่ต้องการให้เขาสมัผสัแผ่นหลงัของเธออกี

ซุนซิ่งฮวาจ้องเสวี่ยเจยีเยว่เขมง็ ก่อนจะพูดขึ้น “ในเมื่อพ่อเจ้าพูดแทน

แล้ว วนันี้เจ้ากไ็ม่ต้องลงไปปักด�าต้นกล้า”

ทั้งยังสั่งอีกยาวเหยียด “เจ้าเอาตะกร้ากลับเรือน พอไปถึงก็ห้ามพัก 

ต้องท�าความสะอาดทั้งในและนอกเรือน ให้อาหารไก่ แล้วไปท�าข้าวเย็น ใน 

ตูก้บัข้าวยงัมหีมั่นโถวอยูส่องสามลูก เจ้าเอาออกมาอุน่แล้วค่อยเอาโจ๊กข้าวฟ่าง

มาอุ่นต่อ พอเสรจ็แล้วกเ็อาไข่ไก่สามฟองออกมาทอดให้เรยีบร้อย”

นางกล่าวจบกห็ยบิลูกกญุแจพวงหนึ่งที่เหนบ็อยูบ่นเอวของตนมาส่งให้ 

เสวี่ยเจยีเยว่ และไม่ลมืเตอืน

“ห้ามขโมยกนิล่ะ ไข่กบัหมั่นโถวในเรอืนข้านบัเอาไว้แล้ว หากข้ากลบัไป

แล้วเหน็มนัขาดไปแม้แต่ชิ้นเดยีว ข้าจะถลกหนงัเจ้าออกมาเลยคอยดู!”

เสวี่ยเจยีเยว่ยื่นมอืไปรบัลูกกญุแจ จากนั้นจงึเดนิไปอกีด้านอย่างเงยีบๆ 

ก่อนจะหิ้วตะกร้าไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วเดนิจากไป

เดนิมาได้ไม่กี่ก้าว เธอกห็นักลบัไปมองคนทั้งสามที่ก�าลงัปักด�าต้นกลา้

เมื่อพ่อเลี้ยงที่น่ารงัเกยีจเอ่ยห้ามมารดาท�าร้ายหรอืดุด่าเธอ ส่วนพี่ชาย

ลกูตดิพ่อเลี้ยงที่ใจคอโหดเหี้ยมผูน้ั้นกเ็กลยีดชงัเธอไปแล้ว เสวี่ยเจยีเยว่พลนั 

รบัรู้ได้ถงึสถานการณ์อนัเลวร้ายของตน



สี่
การสนทนาครั้งแรก

เสวี่ยเจียเยว่อำศัยควำมทรงจ�ำเดิมของตน เดินกลับเรือนตำมทำง 

ที่เธอเคยมาก่อนหน้านี้ ระหว่างทางมีชาวบ้านหลายคนเรียกชื่อเอ้อร์ยา ทว่า

เธอกลบัไม่รู้จกัแม้แต่คนเดยีว จงึท�าได้เพยีงยิ้มแย้มกลบัไปเท่านั้น ไม่ได้เอ่ย

ทกัทายอนัใด

เมื่อเดนิมาถงึหน้าเรอืน เธอใช้ลูกกุญแจไขเปิดประตูใหญ่ที่ตดิกบัลาน

ด้านหน้าและประตูเรอืน จากนั้นจงึเดนิเข้าไป

ตั้งแต่ตอนเช้าของวันนี้ เสวี่ยเจียเยว่สังเกตห้องทั้งสามอย่างละเอียด 

ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านใน แม้แต่หยากไย่ที่เกาะอยู่ตามมุมผนังเรือน 

เธอล้วนจ�าได้ดี แม้ก่อนข้ามภพมาเธอจะเป็นคนที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมและคุ้นชนิได้อย่างรวดเรว็ แต่เมื่อไตร่ตรองดูในยามนี้ เธอกลบัไม่

อยากคุ้นชนิกบัสภาพแวดล้อมของที่นี่แม้แต่น้อย

หลงัจากวางตะกร้าลง เสวี่ยเจยีเยว่กเ็ดนิไปลากเก้าอี้ไม้ไผ่ตวัเลก็และ

เก่ามาที่หน้าประตู นั่งลงบนเก้าอี้แล้วนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง

เวลานี้แสงอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านใบท้อที่ปลูกอยู่ในสวนติดกับลาน
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ด้านนอก กระทบใบหน้าขาวนวลของเธอ เสวี่ยเจียเยว่พลันสัมผัสได้ถึง

บรรยากาศที่แปลกไปจากเดมิ

เธอปรายตามองต้นท้อสูงตระหง่านที่อยู่ใกล้กบัมุมผนงัเรอืน

นี่เป็นต้นท้อที่พบได้บ่อยในชนบท ผลของมันไม่ได้หวานฉ�่านัก เป็น

เพียงต้นท้อป่าที่จะออกผลเล็กๆ เท่านั้น และตอนนี้ก็มีดอกท้อสีชมพูอ่อน 

ผลิบานอยู่เต็มต้น พร้อมทั้งผึ้งและผีเสื้อก�าลังโบยบินไต่ตอมอยู่รอบๆ เมื่อ

มองภาพนั้นกร็ู้สกึถงึกลิ่นอายของฤดูใบไม้ผลเิลยทเีดยีว

เสวี่ยเจยีเยว่มองอยูค่รู่หนึ่ง พลนัเธอตบหน้าตวัเองเบาๆ ก่อนจะลกุขึ้น

จากเก้าอี้

ค�าว่า ‘ปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์’ นั้นขึ้นอยู่กบัว่าจะตคีวามอย่างไร 

อาจให้ความหมายในทางลบได้ว่า ‘พอใจกับสถานการณ์นี้ เพราะไม่กล้าพอ 

ที่จะเปลี่ยนแปลง’ หรือให้ความหมายอีกอย่างคือ ‘ไม่ว่าจะพบเจอสภาพ

แวดล้อมแบบใด กส็ามารถพงึพอใจกบัมนัได้ทั้งนั้น’

เสวี่ยเจียเยว่ตัดสินใจได้แล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร ในยามนี้เธอต้อง

ลองปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ ตราบใดที่ยงัมชีวีติอยู่กย็่อมมคีวามหวงั

เธอถอืลกูกุญแจไปหยดุยนืหน้าประตหู้องของเสวี่ยหย่งฝกูบัซนุซิ่งฮวา

ไม่เพยีงของใช้ที่มค่ีาในเรอืนเท่านั้น ของกนิต่างๆ กล้็วนอยู่ในห้องของ

ซนุซิ่งฮวากบัเสวี่ยหย่งฝู เมื่อซุนซิ่งฮวาออกจากเรอืน แน่นอนวา่ห้องนี้ต้องถกู

ปิดไปด้วย หลงัจากปะตดิปะต่อกบัค�าเตอืนของซุนซิ่งฮวาก่อนหน้านี้ เสวี่ย-

เจยีเยว่กส็รปุได้ว่าเอ้อร์ยาจะต้องแอบเอาของในห้องนี้ไปกนิอยูบ่่อยครั้งแน่นอน

เมื่อไขกุญแจแล้ว เธอก็ผลักประตูเข้าไป และพบเตียงนอนแกะสลัก

เก่าๆ วางอยู่ในห้อง สแีดงหลุดล่อนออกมาไม่น้อย อกีทั้งสขีองตู้กบัหบีเกบ็

เสื้อผ้ากห็ลดุล่อนเช่นกนั เมื่อเดนิไปด้านหลงัห้อง กพ็บกระสอบธญัพชืจ�านวน

หนึ่ง รวมทั้งโอ่งขนาดใหญ่หลายใบ พอเปิดฝาโอ่งดูกพ็บข้าวสาร แป้งข้าวสาล ี

และข้าวฟ่าง แต่ก็ไม่นับว่ามากนัก เพราะตอนนี้คือฤดูกาลที่ชาวนาก�าลัง
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ขาดแคลนอาหาร

เสวี่ยเจยีเยว่ตกัข้าวฟ่างออกมาจ�านวนหนึ่งและกวาดสายตาไปรอบห้อง 

พบไข่ไก่วางอยู่ในถงัใบหนึ่ง นบัได้ทั้งหมดเก้าฟอง เธอหยบิออกมาเพยีงสาม

ฟอง ก่อนจะเดินออกจากห้องแล้วปิดประตูใส่กุญแจไว้เหมือนเดิม จากนั้น 

จงึน�าพวงกุญแจไปวางไว้บนโต๊ะในห้องโถง

เมื่อน�าข้าวฟ่างแช่น�้าในถงัแล้ว เสวี่ยเจยีเยวก่ไ็ตร่ตรองครูห่นึ่ง ก่อนจะ

ตกัน�้าใส่หม้อแล้วก่อไฟต้มน�้า

เจ้าของร่างนี้ช่างเป็นคนสกปรกมอมแมมเสยีจรงิ ตามซอกเลบ็เตม็ไป

ด้วยดนิโคลน ส่วนเส้นผมกไ็ม่รู้ว่าไม่ได้สระมากี่วนัแล้ว ก่อนหน้านี้ที่เธอจบั

เส้นผมของตนก็พบว่ามันยุ่งเหยิง อีกทั้งยังรู ้สึกคันเนื้อตัวเป็นอย่างมาก  

ร่างนี้ไม่ได้อาบน�้ามาหลายวนัแล้วแน่นอน

เสวี่ยเจียเยว่นับว่าเป็นคนฉลาดคนหนึ่ง ก่อนหน้านี้ซุนซิ่งฮวาสอนให้

ก่อไฟอย่างไร ตอนนี้เธอกส็ามารถท�าเช่นนั้นได้แล้ว

ฟางนั้นติดไฟง่าย ฟืนในเตาจึงติดไฟอย่างรวดเร็ว ไม่นานน�้าในหม้อ 

กเ็ริ่มเดอืด

เมื่อครูต่อนที่เสวี่ยเจยีเยว่เดนิเข้ามา เธอได้ปิดประตลูานเรอืนแลว้ แต่

เพื่อความปลอดภยั เธอจงึวิ่งไปปิดประตเูรอืนลงกลอนให้เรยีบร้อย จากนั้น 

ก็หาถังไม้ใบใหญ่มาล้างสามรอบ ตักน�้าร้อนใส่ถังและผสมน�้าเย็นลงไปด้วย 

ก่อนจะลงไปนั่งแช่น�้าในถงัใบนั้น

ถังอาบน�้าใบใหญ่ที่เคยเห็นในโทรทัศน์ล้วนไม่มีอยู่ในที่แห่งนี้ อีก

อย่าง... แม้มกีค็งเป็นของตระกูลร�่ารวยเท่านั้นถงึจะใช้กนั หากจะต้มน�้าใส่ถงั

ใหญ่ขนาดนั้นต้องใช้ฟืนเท่าไร... นั่นเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยเกนิไป

เสวี่ยเจยีเยว่กลวัว่าเสวี่ยหย่งฝูและคนอื่นๆ จะกลบัมาในไม่ช้า ดงันั้น

การอาบน�้าในครั้งนี้จงึรวดเรว็ที่สุด

แม้จะเป็นการอาบน�้าที่รวดเร็ว แต่ก็ขจัดโคลนออกไปจากร่างกายได้ 
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เมื่ออาบน�้าเสรจ็แล้ว เธอกส็วมเสื้อผ้าให้เรยีบร้อย เสวี่ยเจยีเยว่รู้สกึสบายตวั

ขึ้นเป็นอย่างมาก จากนั้นเธอสระผมที่ยุ่งเหยงิ ไม่มยีาสระผมกไ็ม่เป็นไร ขอ

แค่มสีบู่ใช้ซกัผ้าและพอให้เอามาขยี้ผม ในที่สุดเธอกช็�าระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่

บนศรีษะออกไปได้

เมื่อสระผมเสรจ็แล้ว เสวี่ยเจยีเยว่รู้สกึเหมอืนตวัเองได้เกดิใหม่ หวัใจ

เธอกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทนัท ีไม่ว่าจะเจอสภาพแวดล้อมที่ย�่าแย่เพยีงใด เธอ

กร็บัมอืกบัมนัได้แล้ว

หลงัจากท�าภารกจิส่วนตวัเสรจ็แล้ว เธอเปิดประตูเรอืน ยกถงัไม้น�าน�้า

ออกไปสาดทิ้งนอกเรอืนอย่างทุลกัทุเล เมื่อถอืถงัไม้กลบัมา เธอกไ็ม่ลมืที่จะ

ปิดประตูลงกลอน

การอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ระมดัระวงัหน่อยกไ็ม่เสยีหายอะไร

จากนั้นเธอน�าผ้ามาเชด็ผมพลางกวาดสายตาไปรอบๆ เรอืน

ด้านในนี้ยงัคงเหมอืนตอนเช้าที่เธอเหน็ พื้นดนิสูงต�่าไม่ราบเรยีบ มุม

เรือนมีไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียก�าลังจิกกินอาหารบนกองฟางที่วางเอาไว้อย่างไม่

เป็นระเบยีบ

เสวี่ยเจียเยว่ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง สุดท้ายก็ห้ามความอยากรู้อยากเห็น

ของตนไม่ได้ เธอเดนิออกจากเรอืนหลกั ตั้งใจจะไปส�ารวจเรอืนอกีหลงั

เรือนหลังนี้เดิมทีใช้เป็นที่เก็บฟืน แต่หลังจำกซุนซิ่งฮวำแต่งเข้ำมำ

พร้อมกบัพาเอ้อร์ยามาด้วย นางกบ็อกว่าเรอืนหลกัมเีพยีงไม่กี่ห้อง เอ้อร์ยากบั

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่ใช่พี่น้องกนัแท้ๆ ทั้งสองคนจงึนอนห้องเดยีวกนัไม่ได้ ท�าให้

ห้องเดมิของเสวี่ยหยวนจิ้งกลายเป็นของเอ้อร์ยาไปโดยปรยิาย สว่นเดก็หนุม่ 

ก็ย้ายมานอนในเรือนเก็บฟืน ซึ่งใช้เก็บฟืนกับฟางไปครึ่งเรือน ส่วนบริเวณ 

ที่เหลอืพอจดัระเบยีบเลก็น้อยกพ็อให้คนเข้ามาอยู่ได้

นั่นหมายความว่าเธอได้ยึดห้องเดิมของเสวี่ยหยวนจิ้งมาครอบครอง
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อย่างนั้นสินะ... เสวี่ยเจียเยว่คิดเช่นนี้พร้อมกับยื่นมือไปเปิดประตูเรือน 

เกบ็ฟืน

ถึงแม้รอบด้านจะเป็นภูเขา แต่ชาวบ้านในชนบทแห่งนี้ต่างก็น�าฟางมา

ใช้ในการก่อไฟเป็นหลัก ส่วนพวกกิ่งไม้และฟืนท่อนใหญ่มักจะใช้กันใน 

ฤดหูนาว หรอืบางครั้งกน็�าออกมาใช้ในฤดอูื่นบ้าง ดงันั้นสิ่งที่เสวี่ยเจยีเยวเ่หน็

ในเรือนหลังนี้จึงเป็นมัดฟางตั้งซ้อนกันมากกว่าฟืนเสียอีก มุมหนึ่งของเรือน 

มีตั่งสองตัว ซึ่งมีแผ่นไม้วางอยู่ด้านบนแผ่นหนึ่ง และปูทับด้วยผ้าห่มสีฟ้า 

ผนืเก่าๆ

นอกจากนั้นยังมีโต๊ะเล็กหนึ่งตัว ขาข้างหนึ่งของมันหักและใช้อิฐสอง

สามก้อนรองเอาไว้ บนโต๊ะมีถ้วยดินเผาเนื้อหยาบหนึ่งใบ รวมทั้งต�าราที่วาง

เอาไว้อย่างเป็นระเบียบอีกหลายเล่ม ถึงแม้จะเป็นเรือนเก็บฟืน แต่การเก็บ

กวาดกลบัดสูะอาดสะอ้าน แทบไม่มฝุ่ีนอยูบ่นโต๊ะแม้แต่นดิเดยีว ดสูะอาดกว่า

เรอืนที่เธออยู่เมื่อครู่นี้เสยีด้วยซ�้า

เสวี่ยเจยีเยว่ยนืมองอยูค่รูห่นึ่ง ขณะก�าลงัจะออกจากเรอืน เธอกไ็ด้ยนิ

เสยีงคนตบประตูลานเรอืน

เธอกระวนกระวายเป็นอย่างมาก และรีบปิดประตูเรือนเก็บฟืนทันท ี

เมื่อเดนิมาถงึประตลูานเรอืน เธอกห็รี่ตามองไปด้านนอกผ่านรอยแยกบนประตู

เธอพบว่าเสวี่ยหยวนจิ้งยืนอยู่ด้านนอกพร้อมขมวดคิ้วแน่น ราวกับ 

ไม่เข้าใจว่าท�าไมประตูจึงปิด ช่างเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเสียจริง แม ้

ตอนนี้เขาจะขมวดคิ้ว กลบัดมูสีง่าราศไีม่น้อย ราวกบัเทพบตุรจตุลิงมายงัโลก

มนุษย์กม็ปิาน แต่น่าเสยีดายที่เขาใจคอโหดเหี้ยมนกั

เป็นคนที่ไม่ควรไปแหย่ให้เกดิโทสะคนหนึ่ง...

เสวี่ยเจียเยว่คิดในใจ จากนั้นจึงเอื้อมมือไปปลดกลอนแล้วเปิดประตู 

ก่อนจะมองใบหน้าของเขา

เสวี่ยหยวนจิ้งมองแม่นางน้อยที่อยู่เบื้องหน้าด้วยความประหลาดใจ 
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เมื่อพินิจให้ดีแล้ว ดูเหมือนอีกฝ่ายเพิ่งอาบน�้ามา ปลายเส้นผมยังมีน�้าหยด 

ลงมาอย่างต่อเนื่อง ใบหน้าที่เคยสกปรกมอมแมมก่อนหน้านี้ก็ได้รับการ

ท�าความสะอาดจนหมดจด เผยผิวขาวราวงาช้างให้เห็นอย่างเด่นชัด ล�าคอ 

กับมือก็เช่นกัน ล้วนถูกล้างจนสะอาดสะอ้าน อีกทั้งดวงตาคู่นั้นยังดูสดใส 

ราวกบัเหน็รอยยิ้มบางๆ สะท้อนอยู่ในนั้น ท�าให้นกึถงึอญัมณทีี่ส่องประกาย

ระยบิระยบั

ถึงอีกฝ่ายจะเป็นคนใจด�าขนาดไหน แต่ใบหน้าก็ดูอบอุ่นไร้พิษภัยได้

ขนาดนี้เชยีวหรอื

เสวี่ยหยวนจิ้งครุน่คดิอย่างเยน็ชาในใจ ก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปโดยไม่เอ่ย

อะไรออกมา

เสวี่ยเจยีเยว่แปลกใจว่าเหตใุดเขาถงึได้กลบัมาคนเดยีวอย่างกะทนัหนั

เช่นนี้ พวกเขาปักด�าต้นกล้าเสรจ็เรว็ขนาดนั้นเชยีวหรอื

เธอเห็นเสวี่ยหยวนจิ้งเดินเข้าไปในเรือน ชั่วประเดี๋ยวเดียวก็เดินออก

มา ในมือข้างขวาถือหม้อมาด้วยหนึ่งใบ และในหม้อใบนั้นมีถ้วยดินเผาเนื้อ

หยาบสองใบ

เสวี่ยเจยีเยว่เข้าใจทนัทวี่าเขากลบัมาเอาน�้าดื่ม จะต้องเป็นเสวี่ยหย่งฝู

หรอืไม่กซ็ุนซิ่งฮวาที่กระหาย จงึให้เดก็หนุ่มกลบัมาเอาน�้าไปให้พวกเขา

หลงัจากเสวี่ยหยวนจิ้งได้น�้าแล้วกเ็ดนิออกไปนอกเรอืนทนัท ีไม่มทีที่า

ว่าอยากจะพดูคยุกบัเสวี่ยเจยีเยว่แม้แต่น้อย ราวกบัเธอไม่มตีวัตนอยู่ในสายตา

ของเขาอย่างไรอย่างนั้น

เสวี่ยเจยีเยวค่ดิว่า หากความสมัพนัธ์ระหว่างเธอกบัเสวี่ยหยวนจิ้งเป็น

เช่นนี้ต่อไปคงไม่ใช่เรื่องดนีกั เพราะถงึอย่างไรกต้็องอยูใ่ต้ชายคาเดยีวกนั การ

พบหน้ากนัทกุวนัเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ อกีอย่าง... การเป็นมติรกบัเดก็หนุม่ไม่ใช่

เรื่องเสียหาย เธอไม่อยากตกอยู่ในสภาพร่างกายไม่สมประกอบน่าเวทนาใน

อนาคต
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เพราะเหตุนี้เธอจงึเป็นฝ่ายเรยีกเสวี่ยหยวนจิ้ง “นี่ เจ้ารอก่อน ข้า...”

เมื่อเธอเอ่ยประโยคนั้นจบ เสวี่ยหยวนจิ้งกช็ะงกัเท้าทนัท ีก่อนจะมอง

ไปทางเรอืนเกบ็ฟืน ทนัใดนั้นนยัน์ตาเขากท็ะมนึลง

เสวี่ยเจยีเยว่เหน็ดงันั้น หวัใจเธอกส็ั่นสะท้านราวกบัมใีครรวักลองอยู่

ภายใน ขณะมองตามสายตาของเขาไป กค็ดิว่าเสวี่ยหยวนจิ้งคงไม่รู้หรอกว่า

เธอเพิ่งเข้าไปในเรอืนเกบ็ฟืน เพราะตอนเธอออกมากป็ิดประตูเรยีบร้อยแล้ว 

หากมองจากภายนอกแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเพิ่งมีคนเข้าไป อย่างน้อยก็เธอ

คนหนึ่งละที่ดูไม่ออกสกันดิ

เธอไม่ล่วงรู้เลยว่าเสวี่ยหยวนจิ้งนั้นเป็นคนละเอียดรอบคอบ ทุกครั้ง 

ที่ออกมาจากเรอืนเกบ็ฟืน เขาจะเสยีบฟางเอาไว้ที่รอยแยกของประต ูเมื่อกลบั

มากจ็ะตรวจดวู่าฟางนั้นยงัอยูใ่นสภาพเดมิหรอืไม่ หากยงัเหมอืนเดมิ กแ็สดง

ว่าไม่มีใครเข้าไปในเรือนของเขา แต่ถ้าไม่มีฟางละก็ นั่นหมายความว่ามีคน

เข้าไปในเรอืนของเขา!

แม้ในเรอืนหลงันั้นจะไม่มขีองมค่ีาอะไร แต่ส�าหรบัคนที่มนีสิยัรกัความ

สะอาดย่อมไม่ชอบให้ใครเหยียบย�่าเข้าไป ที่ส�าคัญคือ... คนผู้นั้นยังเป็นคน 

ที่เขาไม่ชอบ ถงึขั้นเป็นคนน่ารงัเกยีจผู้หนึ่งส�าหรบัเขากว็่าได้

เขาหันกลับมามองเสวี่ยเจียเยว่ด้วยสายตาเยือกเย็น ก่อนจะพูดด้วย

น�้าเสยีงเยน็ชา ทว่าคนฟังรู้สกึราวกบัถูกมดีกรดีช้าๆ

“ข้าขอเตอืนเจ้าอกีครั้ง อย่าเข้าไปในเรอืนของข้าอกี”



ห้า
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

เสวี่ยเจยีเยว่ยนืนิ่งด้วยควำมตกใจ ดเูหมอืนว่ำเอ้อร์ยำกเ็คยเข้ำไปใน

เรอืนของเสวี่ยหยวนจิ้งเช่นกนั เขาจงึไม่ชอบใจเมื่อเธอเข้าไปในเรอืนหลงันั้น

กว่าเสวี่ยเจยีเยว่จะได้สตเิอ่ยปากขอโทษ เสวี่ยหยวนจิ้งกถ็อืหม้อเดนิ

จากไปแล้ว

ภายใต้แสงแดดอนัอบอุน่ แผ่นหลงัของเขากลบัดซูบูผอมและโดดเดี่ยว

เมื่อเสวี่ยเจยีเยว่เหน็เขาเดนิไปไกลแล้ว เธอกก็้มหน้าลงพลางยิ้มบาง

เสวี่ยหยวนจิ้งมอีคตติ่อเธอมาก ความรู้สกึเช่นนี้ยากนกัที่จะขจดัออก

ไปได้ แต่ไม่เป็นไร ชีวิตหลังจากนี้ยังยาวนานนัก เธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ 

แน่นอน

เธอให้ก�าลังใจตนเอง ก่อนจะหันไปหยิบไม้กวาดด้ามยาวที่พิงอยู่ข้าง

ผนงัมากวาดลานเรอืน

เมื่อกวาดลานเรอืนจนสะอาดสะอ้าน เธอกน็�าผ้าขี้ริ้วมาเชด็ถเูครื่องเรอืน 

โดยเฉพาะห้องที่ตนอาศยัอยู่ต้องสะอาดเป็นพเิศษ หลงัจากเกบ็ข้าวของที่วาง

ระเกะระกะไปส่วนหนึ่งแล้ว ภายในห้องกด็เูป็นระเบยีบขึ้นไม่น้อย เธอเหลอืบ
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ไปเหน็ขวดดนิเผาใบหนึ่งวางอยูท่่ามกลางกองสิ่งของที่ระเกะระกะโดยบงัเอญิ 

แม้วา่ปากขวดจะแตก ทว่าเสวี่ยเจยีเยว่น�ามาเชด็ท�าความสะอาดอย่างประณตี 

พอเชด็เสรจ็แล้วจงึเทน�้าใส่ประมาณครึ่งขวด จากนั้นกห็กักิ่งท้อมาใส่ขวด

ขวดดินเผาโบราณสีเทาอ่อนที่เรียบง่าย เข้ากับดอกท้อสีชมพูอ่อน 

ยิ่งนกั มองแล้วรู้สกึสบายใจไม่น้อย

เมื่อท�าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสวี่ยเจียเยว่ก็เงยหน้ามองไปด้าน

นอกเรอืน เหน็พระอาทติย์ใกล้จะลาลบัขอบฟ้า เธอจงึรบีไปที่ห้องครวัท�าอาหาร

เยน็ตามค�าสั่งของซุนซิ่งฮวา

ในภพที่จากมานั้น มารดาของเธอตายไปแล้ว ส่วนบิดาแต่งงานใหม่  

แม่เลี้ยงไม่ได้ใจดกีบัเธอนกั การตบต ีด่าทอ หรอืให้อดข้าวอดน�้าจงึเป็นเรื่อง 

ปกต ิภายหลงัตายายของเธอทนไม่ได้จงึมาเอาเรื่องถงึในบ้านของบดิา ก่อนจะ

พาเธอกลบัไปอยูก่บัพวกเขา กระนั้นกต้็องขอบคณุแม่เลี้ยงจอมขี้เกยีจ เพราะ

เรื่องท�ากบัข้าวกบัปลาภายในบ้านล้วนเป็นเธอที่รบัผดิชอบ ดงันั้นเธอจงึช�านาญ

ในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

เสวี่ยเจยีเยว่น�าข้าวฟ่างที่แช่เอาไว้มาล้างด้วยน�้าสะอาด ก่อนจะน�ามาใส่

ในหม้อแล้วเทน�้าลงไปครึ่งหนึ่ง ปิดฝาและรอให้น�้าเดอืด หลงัจากเตมิฟืนเข้าไป

ในเตาแล้ว เธอกต็อกไข่ใส่ถ้วย

ช่วงนี้เป็นฤดูกนิผกัขึ้นฉ่าย และในตะกร้ายงัมอียู่ก�าหนึ่ง เสวี่ยเจยีเยว่

คดิครู่หนึ่ง ก่อนจะเดด็ใบขึ้นฉ่ายมาหั่นเป็นชิ้นเลก็ๆ แล้วใส่ลงไปในถ้วยไข่ที่

ตอกไว้ เพิ่มเกลอืลงไปเลก็น้อย คนให้เข้ากนั จากนั้นกว็างเอาไว้ด้านข้าง

บนแท่นเตาของชาวนามกัจะมหีม้อใหญ่หนึ่งใบส�าหรบัใช้ท�าข้าวต้ม และ

กระทะส�าหรบัผดัผกั

เสวี่ยเจยีเยว่ก่อไฟในเตาที่มกีระทะวางอยู่ เมื่อกระทะร้อนได้ที่แล้วจงึ

เทน�้ามนังาลงไปเลก็น้อย ก่อนจะน�าไข่ไก่ที่ผสมกบัผกัขึ้นฉ่ายลงไปทอด

เธอไม่ได้เทไข่ลงกระทะจนหมด แต่เทลงไปเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น  
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จากนั้นกใ็ช้ไม้พายพลกิไข่ในกระทะ เมื่อไข่สุกได้ที่แล้วจงึตกัใส่จาน

ตอนนี้ข้าวฟ่างในหม้อเริ่มเดือดแล้ว ท�าให้ได้ยินเสียงดังปุดๆ และ 

ไอน�้าลอยขึ้นมาพร้อมกลิ่นหอมอบอวลภายในห้องครวั

เสวี่ยเจยีเยว่รบีหยบิถ้วยดนิเผาเนื้อหยาบใบหนึ่งออกมาจากตูถ้้วยชาม 

น�าไปล้างท�าความสะอาด ก่อนจะเปิดฝาหม้อออกแล้วตักโจ๊กใส่จนเต็มถ้วย 

ใบนั้น... เป็นโจ๊กข้าวฟ่างที่เข้มข้นมาก จากนั้นเธอกก็นิโจ๊กกบัไข่ทอดใส่ขึ้นฉ่าย

ที่ท�าเมื่อครู่นี้

วนันี้เธอได้กนิแค่โจ๊กที่มข้ีาวฟ่างเพยีงเลก็น้อยเท่านั้น ท้องจงึร้องเพราะ

ความหวิโหยตั้งนานแล้ว การที่ซุนซิ่งฮวาท�าเช่นนั้น ท�าให้รู้ชะตากรรมแล้วว่า

เย็นนี้เธอคงได้กินโจ๊กที่ไม่เข้มข้นถ้วยหนึ่งเช่นกัน ในเมื่อเป็นเช่นนี้ มิสู้ฉวย

โอกาสที่หาได้ยากยิ่งกนิจนตวัเองอิ่มท้องจะดกีว่า

เสวี่ยเจยีเยว่ก�าลงัหวิอย่างที่สดุ มหีรอืเธอจะสนว่าโจ๊กลวกปากหรอืไม่ 

อกีทั้งยงักงัวลว่าเสวี่ยหย่งฝูกบัซุนซิ่งฮวาจะกลบัมา เธอจงึต้องกนิให้เรว็ที่สุด 

ขณะที่กนิข้าวอยู่นั้น หูกค็อยฟังเสยีงการเคลื่อนไหวจากภายนอกไปด้วย

เมื่อกนิเสรจ็แล้ว เธอกร็บีล้างถ้วยกบัตะเกยีบให้เรยีบร้อย ก่อนจะน�า

ไปเกบ็ไว้ในตู้ถ้วยชาม ส่วนไข่ที่ปรุงแล้วและโจ๊กข้าวฟ่างที่เหลอื...

เสวี่ยเจยีเยว่ตกัน�้าหนึ่งกระบวยใส่ถ้วยไข่ที่ปรงุแล้ว และตกัใส่หม้อโจ๊ก

ด้วย ท�าเช่นนี้ซุนซิ่งฮวาจะดูปรมิาณไม่ออก

ในภพที่จากมาเธอท�าเช่นนี้อยูบ่่อยครั้ง เพราะส�าหรบัเธอ... ไม่ว่าจะเป็น

แม่เลี้ยงคนไหนก็ร้ายกาจเหมือนกันหมด แน่นอนว่าเมื่ออีกฝ่ายมีแผนการ 

เจ้าเล่ห์ก่อน เธอกย็่อมมกีารตอบโต้กลบัไปเช่นกนั

เธอเพิ่มฟืนเข้าไปในเตาอย่างต่อเนื่อง จนโจ๊กข้าวฟ่างสุกมากกว่าเดิม 

จากนั้นทอดไข่ใส่ขึ้นฉ่าย และอุ่นหมั่นโถวธัญพืช ตอนที่เสวี่ยเจียเยว่ท�า 

ทุกอย่างเสรจ็นั้น เธอกไ็ด้ยนิเสยีงคนเคาะประตูลานเรอืน

เธอรบีวิ่งไปเปิดประต ูเหน็ซนุซิ่งฮวายนือยูด้่านนอก เสวี่ยหย่งฝูยนือยู่
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ข้างๆ ส่วนเสวี่ยหยวนจิ้งยืนห่างออกไปสองสามก้าวด้านหลังพวกเขา พลาง

เอยีงคอราวกบัก�าลงัมองไปยงัภูเขาสเีขยีวขจทีี่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา

ขณะนี้พระอาทิตย์ใกล้อัสดง ท�าให้เห็นล�าคอที่งดงามของเขาชัดเจน 

ยิ่งขึ้น ผวิขาวราวกบักระดาษซวนจื่อกม็ปิาน

เสวี่ยเจยีเยว่ถอนสายตากลบัมา เมื่อได้ยนิเสยีงของซุนซิ่งฮวา

“ฟ้ายงัสว่างโร่เช่นนี้ เหตุใดเจ้าถงึปิดประตูลานเรอืน ทั้งยงัใส่กลอนอกี 

กลวัเสอืเข้ามากนิเจ้าหรอือย่างไร”

ในชนบทหากมคีนอยู่ในเรอืน กม็กัจะไม่ปิดประตูเรอืนและประตูลาน

ด้านนอก หากปิดละก ็คนในหมู่บ้านต้องหวัเราะและสงสยัว่า เพราะเหตุใดจงึ

ต้องปิดประตูกลางวนัแสกๆ หรอืมเีรื่องอะไรที่ไม่อาจบอกผู้ใดได้

เสวี่ยเจียเยว่เคยอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ แม้ว่าต่อมาเธอจะย้ายไปอยู่

ชนบทกับตายาย แต่เพราะความเคยชิน เมื่อเข้าประตูมาแล้วจึงรีบปิด อีก

อย่าง... เธอเพิ่งมาอยู่ที่นี่ ต้องระมดัระวงัเอาไว้ หากไม่ปิดประตูลานเรอืน เธอ

ย่อมไม่มทีางสบายใจ

ถ้อยค�าที่ซนุซิ่งฮวาด่านั้น เธอไม่ได้โต้เถยีงกลบัไปแต่อย่างใด เนื่องจาก

แม่เลี้ยงในภพที่จากมามนีสิยัคล้ายกบันางไม่น้อย ไม่ชอบให้ใครท�าตวักระด้าง- 

กระเดื่องกบัตน หากโต้เถยีงเธอต้องถูกด่าหรอืไม่กถ็ูกตสีกัยกแน่นอน แต่ถ้า

นิ่งเสยี อกีฝ่ายกจ็ะด่าเพยีงสองสามประโยคแล้วปล่อยผ่านไป ในเมื่อเป็นเช่น

นี้ เธอยอมให้ซุนซิ่งฮวาด่าจะดกีว่า เพราะต่อให้เถยีงหวัชนฝาอย่างไร กส็ู้นาง

ไม่ได้อย่างแน่นอน

แม้จะบอกว่ามีเพียงความกล้าหาญเท่านั้นที่เอาชนะทุกอย่างได้ ทว่า

อนัดบัแรกต้องแน่ใจก่อนว่าตนคอืคนที่มคีวามกล้าหาญผูน้ั้นหรอืไม่ มเิช่นนั้น

หากรู้ทั้งรู้ว่าไม่สามารถต่อกรกบัคูต่่อสูไ้ด้ แต่ยงัจะวิ่งเข้าใส่แล้วปล่อยให้คู่ต่อสู้

เอาชนะตน เช่นนั้นกเ็รยีกว่าคนโง่เขลาแล้ว การรอคดิบญัชตีอนที่ตนมคีวาม

สามารถมากพอแล้วจะไม่ดกีว่าหรอื



40
ท่านพี่อย่าเย็นชากับข้านักเลย เล่ม 1

‘ล้างแค้นสบิปีกย็งัไม่สาย’ ความหมายของประโยคนี้คอื ขอเพยีงยงัมี

ชวีติอยู่ กย็งัมคีวามหวงัเสมอ

เสวี่ยเจียเยว่หลุบตาลง ไม่เอื้อนเอ่ยอะไรออกไป ปล่อยให้ซุนซิ่งฮวา 

ด่าเธอพลางเดนิเข้าไปในลานเรอืน

ขณะที่เสวี่ยหย่งฝูเดนิตามภรรยาไป เขากม็องเสวี่ยเจยีเยวด้่วยแววตา

ตื่นตกใจ จากนั้นกย็ื่นมอืไปหมายจะสมัผสัใบหน้าของเธอ

เสวี่ยเจยีเยว่รู้สกึเบื่อหน่ายยิ่งนกั เธอถอยหลงัไปสองก้าวอย่างเงยีบๆ 

เพื่อหลบมอืของพ่อเลี้ยง

ทว่าเสวี่ยหย่งฝูกลับไม่ได้สังเกต แล้วถามด้วยรอยยิ้ม “เจ้าสระผม 

ล้างหน้าด้วยหรอื ช่างดูสะอาดสะอ้านเสยีจรงิ”

ก่อนหน้านี้เสวี่ยเจยีเยว่เชด็ผมจนแห้งแล้ว เธอคดิว่าหากจะรวบผมเลย

กย่็อมท�าไม่ได้ จะปล่อยผมตลอดเวลากย็ิ่งเป็นไปไม่ได้ สดุท้ายจงึต้องถกัเปีย

สองข้าง

แม้วา่เรื่องการกนิของเอ้อร์ยาจะไม่ส�ารวมเท่าไร แต่หลงัจากเสน้ผมถกู

สระจนสะอาดสะอ้านก็ด�าขลับและนุ่มสลวย กระทั่งเสวี่ยเจียเยว่ยังไม่อยาก

เชื่อว่าเส้นผมเจ้าของร่างที่เธอครอบครองจะงดงามได้ถงึขนาดนี้

เสวี่ยหย่งฝพูจิำรณำเสวี่ยเจยีเยว่อย่ำงละเอยีด ก่อนจะเรยีกซนุซิ่งฮวำ 

“เจ้ามาดูนี่หน่อย เอ้อร์ยาสระผมล้างหน้าแล้ว ดูสะอาดสะอ้านไม่น้อยเลย พอ

มองดดูีๆ  แล้ว หน้าตาของนางกไ็ม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะ เหตุใดเมื่อก่อนข้าถงึไม่เคย

สงัเกตเลยเล่า”

ในที่แห่งนี้คนมกัจะพูดว่าหน้าตาไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ ซึ่งหมายถึงการชมว่า

หน้าตางดงามนั่นเอง

ท่าทางของเสวี่ยหย่งฝรูาวกบัได้พบของล�้าค่าอย่างกะทนัหนักม็ปิาน เขา

หัวเราะและอยากจะยื่นมือไปดึงผมเปียของเสวี่ยเจียเยว่ แต่เธอหลบเลี่ยง 



ฉางโกวลั่วเยวี่ย
41

เสยีก่อน ขณะเดยีวกนักร็ู้สกึเบื่อเขามากขึ้น

พอเสวี่ยเจยีเยว่มองเสวี่ยหยวนจิ้ง กเ็หน็ว่าเขาก�าลงัมองเธอด้วยสายตา

เยน็ชา ดูไม่ออกเลยว่ารู้สกึอย่างไร

ซุนซิ่งฮวาไม่พอใจเป็นอย่างมาก นางเดินมามองเสวี่ยเจียเยว่อย่าง

ละเอยีด ก่อนจะกล่าวอย่างเย้ยหยนั “วนันี้พระอาทติย์คงขึ้นทางทศิตะวนัตก

กระมัง คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะสระผมด้วย ทั้งยังล้างหน้าล้างตาจนสะอาดสะอ้าน 

ข้าจ�าได้ว่าเจ้าไม่ได้สระผมมาเกอืบครึ่งปีแล้วกระมงั ล้างหน้าทกุครั้งกอ็ย่างกบั

แมว ขี้เกยีจจนต้องเอาน�้าลายตวัเองมาล้าง”

เมื่อซุนซิ่งฮวากล่าวจบ เสวี่ยเจียเยว่ก็สังเกตเห็นปฏิกิริยาของเสวี่ย-

หยวนจิ้ง สายตาเยน็ชาที่มองเธอนั้นมคีวามสงสยัแฝงอยู่ด้วย

นี่เป็นเรื่องปกติ เพราะแม้แต่เธอก็ยังสงสัยในร่างกายของตนเช่น

เดยีวกนั

ซนุซิ่งฮวาดงึเสวี่ยหย่งฝูเข้าไปในเรอืน พร้อมกบัเรยีกเสวี่ยเจยีเยว่ “เจ้า

จะยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไร เข้ามายกอาหารสิ หรือว่าข้าด�านาทั้งวันเหนื่อย

จนสายตวัแทบขาดแล้ว ยงัต้องกลบัมาปรนนบิตัคิุณหนูใหญ่อย่างเจ้าอกี”

เสวี่ยเจียเยว่รู้สึกว่าซุนซิ่งฮวาท�ากับลูกสาวแท้ๆ ของตนราวเป็นศัตรู 

คู่แค้นอย่างไรอย่างนั้น ตั้งแต่เธอข้ามภพมายังไม่เคยเห็นสีหน้าเป็นมิตรของ

นางแม้แต่ครั้งเดียว และไม่เคยได้ยินค�าพูดดีๆ ออกมาจากปากของอีกฝ่าย 

สกัค�า

เธอคดิเช่นนั้นก่อนจะเดนิเข้าไปในห้องครวั

เสวี่ยเจยีเยว่ยกจานไข่ทอดใส่ขึ้นฉ่ายกบัหมั่นโถวมาวางบนโต๊ะ แต่เธอ

กลบัไม่ใช่คนที่ตกัโจ๊ก

ซนุซิ่งฮวาตกัโจ๊กใส่ถ้วยใบหนึ่งเสรจ็ กห็ยบิถ้วยอกีใบมาปิดถ้วยโจ๊กไว้ 

ก่อนจะรินน�้าออกโดยไม่เหลือแม้แต่หยดเดียว จากนั้นก็ตักโจ๊กอีกถ้วยแล้ว

รนิน�้าออกเช่นเดมิ เสวี่ยเจยีเยว่ที่ยนืดูอยู่ข้างๆ อดถอนหายใจไม่ได้
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ถ้วยโจ๊กสองใบที่ถูกรนิน�้าออกก่อนหน้านี้ ซุนซิ่งฮวายื่นให้เสวี่ยหย่งฝู

หนึ่งใบ อกีใบเกบ็ไว้ให้ตวัเอง ส่วนเสวี่ยเจยีเยว่กบัเสวี่ยหยวนจิ้งน่ะหรอื กย็งั

คงเป็นโจ๊กเหลวๆ ที่ไม่เข้มข้น มองเหน็เมลด็ข้าวฟ่างเพยีงเลก็น้อยเท่านั้น

ยังดีที่เสวี่ยเจียเยว่แอบกินโจ๊กข้าวฟ่างเข้มข้นกับไข่ทอดใส่ขึ้นฉ่าย 

ไปแล้ว เธอจงึรู้สกึเฉยๆ กบัโจ๊กที่มขี้าวฟ่างอยู่เพยีงเลก็น้อยในถ้วยตรงหน้า 

เมื่อเหลอืบมองเสวี่ยหยวนจิ้ง กเ็หน็สหีน้าเขายงัคงเฉยชา แทบไม่รู้เลยว่าคน

ผู้นี้รู้สกึหวิหรอืไม่

เสวี่ยเจยีเยว่ยกถ้วยโจ๊กขึ้นมา ก่อนจะกนิอย่างช้าๆ ไม่นานเธอกไ็ด้ยนิ

ซุนซิ่งฮวาเอ่ยถาม

“เมื่อครู่นี้เจ้าไม่ได้ขโมยกนิใช่หรอืไม่”

เสวี่ยเจยีเยว่ส่ายหน้า ทว่าซนุซิ่งฮวากลบัไม่เชื่ออย่างเหน็ได้ชดั ก่อนจะ

หยิบลูกกุญแจไปไขประตูห้อง ตรวจดูข้าวฟ่างกับไข่ไก่ครู่หนึ่งถึงได้เดินออก

มา พร้อมกบัเอ่ยถาม

“เหตใุดข้าถงึรูส้กึว่าวนันี้โจ๊กข้าวฟ่างมนัพเิศษกว่าทกุวนั เจ้าไม่ได้ขโมย

กนิจรงิๆ หรอื”

เสวี่ยเจียเยว่มองตะเกียบของซุนซิ่งฮวาซึ่งแทบจะวางในถ้วยไม่ได้ 

พลางคดิว่าเมลด็ข้าวฟ่างมากขนาดนั้นจะไม่พเิศษได้อย่างไร ก่อนจะส่ายหน้า

ปฏเิสธดงัเดมิ

หากยอมรบัละก ็ เธอต้องถูกตถีูกด่าอย่างแน่นอน หรอืต่อให้ถูกตจีน

เกอืบตาย เธอกไ็ม่มทีางยอมรบั

ซุนซิ่งฮวาก�าลงัจะถามอกี แต่เสวี่ยหย่งฝูพูดขึ้นด้วยความไม่พอใจ

“พอได้แล้ว ถ้าเจ้าไม่สงสยัว่าคนนี้ขโมยกนิ กส็งสยัว่าคนนั้นขโมยอยูด่ ี

ต่อไปตอนที่เจ้าออกจากเรอืนกเ็อาของพวกนี้ไปด้วยเลยส”ิ

เขากล่าวจบกห็นัไปมองเสวี่ยเจยีเยว่ แต่สายตากลบัไม่มคีวามร�าคาญ

แม้แต่น้อย
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“ไข่ทอดใส่ขึ้นฉ่ายจานนี้ช่างอร่อยยิ่งนัก” เสวี่ยหย่งฝูพูดด้วยรอยยิ้ม 

จากนั้นกเ็อ่ยอกีประโยค “อร่อยกว่าแม่ของเจ้าท�าเสยีอกี”

เสวี่ยเจยีเยว่หนัไปมองซุนซิ่งฮวา กเ็หน็ว่าสหีน้าของนางไม่สู้ดนีกั นาง

ต้องไม่พอใจเป็นอย่างมากแน่นอน

แต่มีอะไรส�าคัญเล่า เมื่อเสวี่ยเจียเยว่คิดถึงความโชคร้ายที่ซุนซิ่งฮวา

จะได้พบเจอ หวัใจของเธอกม็คีวามสุข

พอหนัไปเหน็สายตาเยน็ชาของเสวี่ยหยวนจิ้ง เธอกไ็ม่ได้เอ่ยค�าใดออก

มา เพยีงก้มหน้าก้มตากนิโจ๊กต่อไป


