
บทน�ำ

มคี�ำกล่ำวไว้ว่ำ ‘หำกชวีติทกุข์ตรมนกั ให้ไปยงัร้ำนสรุำลมืเลอืน ณ 

แดนวญิญาณ’

ร้านสุราแห่งนี้ แม้ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านสุรา แต่มไิด้ขายสุราให้เหล่าคนจร

หรอืเหล่านกัดื่มคอทองแดงมาหาความบนัเทงิเรงิรมย์ กลบัเปิดเพื่อผูท้ี่มคีวาม

ทุกข์ตรมยากลมืเลอืน เพยีงร้องขอสุราลมืเลอืน เถ้าแก่เนี้ยร้านสุราลมืเลอืน

แห่งนี้กม็เิคยปฏเิสธ ยนิยอมมอบให้โดยไว เพยีงแลกกบัความทรงจ�าชาตภิพ

หนึ่งที่ผ่านมาเท่านั้น เพยีงแต่...

แดนวญิญาณมใิช่ดนิแดนที่ผูค้นผ่านเข้าออกได้โดยง่าย หากจะว่าตาม

จรงิ... คนที่มอิาจมชีวีติอยู่ต่อในโลกมนุษย์ได้แล้วต่างหากถงึจะผ่านเข้าไปได้ 

แดนวญิญาณ... กส็มชื่อ ‘แดนวญิญาณ’ เสยีเหลอืเกนิ

หอื? ว่ากระไรนะ หน้าตาของเถ้าแก่เนี้ยร้านสุราลมืเลอืนน่ะหรอื

ออื... หากจะให้พูดตามจรงิ ว่ากนัว่า... นางงดงามปานล่มเมอืง ไม่ส ิ

ล่มทั้งสี่ทะเลแปดดนิแดนเลยต่างหาก
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ดวงอำทิตย์ลำลับ ดวงจันทร์ขึ้นแทนที่ แต่ในค�่ำคืนนี้จันทรำมิอำจ 

สาดแสงส่องลงมาถึงแดนมนุษย์ได้ ด้วยเพราะเมฆครึ้มก้อนใหญ่บดบังรัศมี

ของแสงจนัทร์นวลตา ความมดืมดิปกคลุมทั่วบรเิวณจนเงยีบงนัวงัเวง เพยีง

ครู่เดียวสายลมระลอกใหญ่ก็พัดผ่านมา เสียงฟ้าร้องค�ารามดังกึกก้องแข่ง 

กบัเสยีงลมเสยีดสกีบัเหล่าใบไม้ที่ดงัหวดีหววิน่าขนลุกของต้นไม้ใหญ่

ปึง!

เสยีงประตไูม้กระทบกรอบประตขูองกระท่อมหลงัเก่าซอมซ่ออย่างแรง

พาให้ชายหนุม่ตวัผอมแห้งตกใจหน้าตาตื่น เป็นเวลาเดยีวกบัที่สายฝนเทลงมา

อย่างหนกัราวพายเุข้า และสายลมทวคีวามรนุแรงขึ้นราวความคั่งแค้นของใคร

คนหนึ่งได้รับการตอบสนอง พาให้ประตูไม้บานนั้นตีกับกรอบประตูแรงขึ้น

เรื่อยๆ และราวกบัจะปลดิปลวิตามสายลมได้ทุกเมื่อ

“ขะ...ข้ากลวัแล้ว ข้ากลวัแล้ว”

สิ้นเสียงสั่นเครือด้วยความหวาดกลัว ประตูบานเก่าก็หลุดออกจาก

กรอบก่อนจะปลิวไปกระแทกผนังกระท่อมดังปัง ชายร่างผอมทรุดลงไปนั่ง 

กับพื้น น�้ามูกน�้าตาไหลปะปนกันจนดูทุเรศทุรังน่ารังเกียจยิ่งจนหญิงสาว 

ในชุดแดงบางเบาที่เพิ่งก้าวเข้ามาต้องท�าหน้าเบ้ด้วยความสมเพช

“ข้าขอร้องละ ไว้ชวีติข้า...ฮกึ ไว้ชวีติข้าด้วย” ชายหนุม่เอ่ยเสยีงสั่นเครอื

ด้วยความหวาดกลวั

“เจ้ายังจะกล้า... ให้ข้าไว้ชีวิตอีกหรือ ชายสารเลว!” เสียงแหลมสูง 

ของสตรีร่างอรชรดังขึ้นราวกรีดร้อง นันย์ตางดงามเต็มเปี่ยมไปด้วยความ

เคยีดแค้นจดจ้องชายตรงหน้าที่ปัสสาวะราดด้วยความสมเพชปนเจบ็ปวดยิ่ง

“เจ้าท�ากบัข้าถงึเพยีงนั้น เจ้ากล้าท�ากบัข้าถงึเพยีงนั้น!”

“ขะ...ข้าขอละ ข้าขอร้อง หะ...เห็นแก่อดีตของเรา ข้าขอร้องเจ้า”  

ชายหนุ่มผู้น่าสมเพชค่อยๆ คลานเข้ามากอดขาของนางไว้แน่น ภาวนาให้นาง

ยังหลงเหลือเยื่อใยในอดีตและปล่อยเขาไป แต่กลับไร้ซึ่งเสียงตอบรับจาก 

หญิงสาวในชุดแดง นางนิ่งงันก่อนก�ามือบางแน่นจนเล็บแทบจะจิกเข้าไปใน
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เนื้อขาว ชายหนุ่มเหน็ดงันั้นกก็ลวันกัว่านางจะฆ่าเขาจรงิๆ จงึละล�่าละลกัเอ่ย

ออกมาอกีหนึ่งประโยค

“อะ...อภัยให้ข้าด้วย หากจะโทษ... ก็โทษที่เจ้าเป็นเพียงคณิกาเถิด  

ข้าไม่มทีางเลอืก ไม่มจีรงิๆ”

นางหันมองชายหนุ่มที่เกาะขาตนนิ่ง ในดวงตาของนางเต็มไปด้วย 

ความเคยีดแค้นชงิชงัจนยากจะบรรยาย เพลงิโทสะลุกโหมจนไม่อาจระงบัได้

อกีต่อไป ทว่าชายผู้หวดิชะตาขาดตรงหน้ากลบัไม่รู้เรื่องราวใดๆ ทั้งสิ้น ปาก

อนัน่ารงัเกยีจยงัคงพูดพล่ามค�าที่กระตุ้นโทสะนางได้ดยีิ่ง

“หากข้าไม่ท�า พวกมนัจะฆ่าข้า พวกมนัจะฆ่าข้า”

“เช่นนั้นก็จงตายด้วยน�้ามือข้า แล้วไปอยู่กับพวกมันในนรกเถิด!”  

สิ้นค�า ฝ่ามอืบางกค็ว้าหมบัเข้าที่ล�าคอของชายหนุ่มแล้วยกร่างของเขาจนลอย

ขึ้นเหนือพื้นไปหลายฉื่อ1 เล็บแหลมยาวสีแดงสดค่อยๆ จิกลงไปในล�าคอ 

ของเขา หวงัปลดิลมหายใจ ทว่ากลบัมเีสยีงใสราวระฆงัแก้วดงัขดัขึ้นเสยีก่อน

“ท�าเช่นนี้... เจ้าจะเป็นสุขได้จรงิหรอื ฟางหรู”

สตรผีูม้นีามว่าฟางหรหูนัขวบั ดวงตางดงามจบัจ้องอย่างไม่เป็นมติรนกั

ไปยงัสตรใีนชดุสดี�าปักลายดอกพลบัพลงึที่มสีแีดงสดราวสโีลหติ มอืบอบบาง

ขาวลออราวหิมะกลางเหมันตฤดูถือร่มกันฝนคันหนึ่งยืนท่ามกลางสายฝน

โปรยปราย ก่อนเอ่ยด้วยเสยีงแขง็กร้าว

“ไม่เกี่ยวกบัเจ้า!” สิ้นเสยีงตวาดก้อง นางกอ็อกแรงบบีล�าคอของชาย

หนุ่มแรงขึ้นจนเขาต้องตะเกยีกตะกายด้วยหายใจไม่ออก 

หญิงสาวในชุดสีด�าปักลายดอกพลับพลึงแดงเห็นดังนั้นก็ไม่อนาทร 

ร้อนใจใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งยงัเอ่ยอย่างใจเยน็ยิ่ง

“หากปล่อยมนัไปตามเวรกรรมเสยี ไม่นานมนักค็งอยู่ไม่สู้ตาย มสิู้เจ้า

ละเว้นก่อกรรมครานี้ ไปเสพสุขในแดนวิญญาณก่อนเดินทางไปแดนปรภพ 

1 หน่วยวดัระยะของจนีในสมยัโบราณ โดยที่ 1 ฉื่อ เท่ากบั 10 นิ้ว
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ไม่ดกีว่าหรอื”

เมื่อได้ยนิดงันั้นฟางหรูกค็ดิตาม ก่อนผ่อนแรงลง ทว่ายงัมยิอมปล่อย

มอื หญงิสาวหวัเราะเสยีงแหลมสูง ก่อนเอ่ยอย่างเย้ยหยนัปนโศกเศร้า

“ข้าจะลืมได้อย่างไร ความทุกข์ตรมที่ได้รับ... ความเคียดแค้นฝังลึก 

ถงึเพยีงนี้”

“...”

“ข้าจะลมืได้อย่างไร...” หญงิสาวเอ่ยเสยีงแผ่ว น�้าตาไหลรนิอย่างช้าๆ 

ด้วยความโศกเศร้าและคบัแค้นใจยิ่ง 

สตรีแปลกหน้าในชุดสีด�าเห็นดังนั้นก็นิ่งเงียบชั่วอึดใจ ก่อนเอื้อนเอ่ย

ประโยคหนึ่งออกมา

“สรุาลมืเลอืน... เจ้าคงได้ยนิมาบ้าง” 

สิ้นสุดค�าของเสียงหวานใส ฟางหรูก็ชะงักค้างไป มือบางที่บีบล�าคอ 

ของชายร่างผอมแห้งค่อยๆ คลายออกจนชายหนุม่หล่นตุบ้ลงไปกองอยู่กบัพื้น 

เมื่อเขาเห็นว่าตนหลุดพ้นจากเงื้อมมือของสตรีผู้มีนามว่าฟางหรูแล้วก็

ตะเกียกตะกายลุกขึ้น แล้วรีบวิ่งออกไปจากกระท่อมหลังนั้นทันทีพร้อมร้อง

ตะโกนอย่างบ้าคลั่ง โดยไม่คดิหนักลบัมามองหญงิสาวทั้งสองอกี

“ท่านเป็นใคร เหตุใดถงึรู้ชื่อข้า” เมื่อไร้ซึ่งโทสะบงัตา ฟางหรูที่เพิ่งนกึ

เอะใจกเ็อ่ยถามสตรตีรงหน้าทนัท ี เมื่อมองพนิจิดูดีๆ  แล้ว ฟางหรูกเ็พิ่งแจ้ง

แก่ใจว่าหญงิสาวเบื้องหน้านางมใิช่มนุษย์เป็นแน่แท้ แม้อยู่ท่ามกลางพายุฝน

กย็งัสงัเกตเหน็ได้ชดัเจนยิ่ง เรอืนร่างอรชรเพรยีวระหง ผวิขาวเปล่งประกาย

เสยียิ่งกว่าหมิะกลางฤดูหนาว ทั้งใบหน้าสะสวยที่ไม่ว่าจะมองหาจุดบกพร่อง

อย่างไรกห็าเจอไม่ คิ้วเรยีววาดเป็นรปูได้อย่างงดงาม ดวงตาหงส์สดี�าสนทิแฝง

แววยั่วยวนทั้งยงัเจ้าเล่ห์อยู่ในท ีจมูกโด่งทว่าเรยีวเลก็ดูจิ้มลิ้ม เหมอืนเพยีงนี้

ยงังดงามมพิอ... รมิฝีปากของนางยงัแดงสดราวกบัดอกเหมยแบ่งบานอวบอิ่ม

ได้รูป ตัดกับผิวขาวนวลและผมสีด�าขลับยาวระบั้นเอว ที่งดงามดุจเส้นไหม 

ซึ่งถักทอจากท้องฟ้าในยามค�่าคืน เป็นความงามที่แม้แต่สตรีด้วยกันยังต้อง 
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ตกตะลงึ

ช่างงามนกั... งามล่มบ้านล่มเมอืง ไม่ส ิงามล่มฟ้าล่มดนิเลยต่างหาก

ครั้นเมื่อได้ฟังค�าถามจากฟางหรู สตรีผู้นั้นก็ยกยิ้มบางอย่างงดงาม 

ก่อนเสยีงหวานใสราวระฆงัแก้วจะเอื้อนเอ่ย

“ข้ามนีามว่าหงเหมยฮวา... นายหญงิแห่งร้านสุราลมืเลอืน”



หนึ่ง
ควำมทรงจ�ำของคณกิำทีแ่สนทกุข์ตรม  

(ตอนต้น)

“ข้ำมนีำมว่ำ หงเหมยฮวำ นำยหญงิแห่งร้ำนสรุำลมืเลอืน”

สิ้นสดุค�าพดูของหงเหมยฮวา ทกุสิ่งรอบกายของฟางหรกูร็าวกบัดบัวบู

ลง สิ่งสุดท้ายที่ฟางหรูเห็นคือรอยยิ้มบางของหงเหมยฮวาที่ยังคงประดับอยู่

บนใบหน้างดงาม แต่แล้ว... เพียงชั่วกะพริบตานางกลับมายืนอยู่กลางร้าน 

สุราเล็กๆ แห่งหนึ่ง ภายในร้านเต็มไปด้วยชั้นวางสุราหลากหลายชนิด บ้าง

บรรจุในไหเครื่องเคลอืบสขีาวราคาแพง บ้างบรรจุในไหดนิธรรมดาทว่าขนาด

ใหญ่กว่าปกตถิงึสองเท่า มเีพยีงโต๊ะตวัยาวส�าหรบัเถ้าแก่เนี้ยตั้งอยูด้่านซ้ายมอื 

และโต๊ะไม้กลมตัวหนึ่งกับเก้าอี้เข้าชุดกันตั้งอยู่กลางร้าน ด้านหลังร้านมีห้อง

หนึ่งห้อง ประตูห้องงับปิดสนิททั้งยังมีม่านลูกปัดแก้วหลากสีปิดบังไว้อีกชั้น 

ส่วนทางขวาของนางมีบันไดไม้ขึ้นไปชั้นบนที่มีห้องอีกสองห้องด้วยกัน นาง

กวาดตามองทั่วบรเิวณอย่างตกตะลงึชั่วขณะ คิ้วเรยีวขมวดมุ่นอย่างงุนงง

ฟางหรมูองออกไปยงัประตทูี่เปิดกว้างทางหน้าร้าน ด้านนอกซึ่งควรจะ

มีฝนตกกระหน�่ากลับกลายเป็นถูกปกคลุมด้วยปุยหิมะสีขาวโพลนทั่วบริเวณ 

ผู้คนมากมายเดินกันขวักไขว่ ใบหน้ายิ้มแย้มราวไร้เรื่องทุกข์ใจใดๆ ทั้งสิ้น  

แต่ที่น่าแปลกคือไม่ว่าจะมีคนมากมายเพียงใดเดินผ่าน กลับไม่มีแม้สักคน 
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ที่หนัมามองร้านสุราที่นางยนือยู่เลยสกัคนเดยีว

“มิต้องแปลกใจไปหรอก วิญญาณมนุษย์ที่ไม่มีเรื่องทุกข์ตรมยาก 

ลืมเลือนย่อมมองไม่เห็นร้านสุราลืมเลือน” ราวกับได้ยินความคิดของฟางหรู 

หงเหมยฮวาเอ่ยตอบข้อข้องใจของนางทันที ก่อนใบหน้างดงามจะแย้มยิ้ม

พร้อมเอื้อนเอ่ย

“จรงิส ิยนิดตี้อนรบัสู่ร้านสุราลมืเลอืน...”

“...”

“เชญินั่ง ดื่มชาก่อนเถดิ” สตรผีู้มนีามว่าหงเหมยฮวาเอ่ยเชื้อเชญิอย่าง

ยิ้มแย้มก่อนสะบัดมือคราหนึ่ง ชุดกาน�้าชากระเบื้องเคลือบสีขาวนวลที่มอง

เพียงภายนอกก็รู้ได้ว่าเนื้อดีเพียงใดก็ปรากฏขึ้นกลางโต๊ะกลมหนึ่งเดียวของ

ร้าน และเพยีงสะบดัมอือกีคราชดุสดี�าปักลายดอกพลบัพลงึแดงกแ็ปรเปลี่ยน

เป็นชดุสชีมพอู่อนที่ดสูวมสบายกว่าเมื่อครูม่าก นางนั่งลงบนเก้าอี้กลมตวัหนึ่ง 

ก่อนผายมอืให้แขกเพยีงหนึ่งเดยีวในร้านนั่งลงตามนาง

ฟางหรูนั่งลงตามค�าเชื้อเชิญของเจ้าของร้านสุราลืมเลือนอย่างงุนงง  

แต่ก่อนที่จะทนัได้ถามสิ่งใด ถ้วยชาสขีาวกถ็ูกยื่นมาตรงหน้านาง หญงิสาวรบั

มันมาไว้ในมือ จดจ้องน�้าชาสีเหลืองทองที่มีควันลอยเหนือถ้วยอยู่ครู่หนึ่ง  

ก่อนค่อยๆ จิบชารสชาติขมฝาดทว่าชุ่มคอลงไป หลังดื่มจนหมดนางก็วาง 

ถ้วยชาราคาแพงระยบัลงอย่างเบามอื ก่อนเอ่ยถามสตรตีรงหน้า

“ร้านสุราลมืเลอืน? เช่นนั้นที่นี่กค็อื... แดนวญิญาณ?”

“มิผิด อยู่บนโลกมนุษย์เจ้าคงเคยได้ยินมาบ้าง” หงเหมยฮวาตอบ 

พร้อมกบัรนิชาให้อกีฝ่ายไปด้วย

“ข้าเคยได้ยนิ แต่มคิดิว่าตนจะได้มาเรว็ถงึเพยีงนี้” ฟางหรูเอ่ย ก่อน

ดวงตาจะฉายแววโศกเศร้าปนเคยีดแค้น 

หงเหมยฮวาจ้องมองท่าทางนั้นอย่างเงียบงัน ก่อนมือบางจะยกน�้าชา 

ขึ้นจบิอย่างช้าๆ 

“ข้านกึว่าเรื่องสุราลมืเลอืนเป็นเพยีงต�านานเล่าขาน มคิดิว่าจะมจีรงิ...”
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“...”

“สุราลืมเลือน จะท�าให้ข้าลืมสิ้นได้จริงหรือ ลืมทั้งความทุกข์และ 

ความเจบ็ปวดของชาตกิ่อนได้จรงิหรอื”

“สุราลืมเลือนท�าได้ หากเจ้ายินยอมแลกกับความทรงจ�าชาติภพหนึ่ง” 

สตรใีนชุดสชีมพูอ่อนเอื้อนเอ่ยด้วยท่าทางจรงิจงั นางวางถ้วยชาลง ก่อนเสยีง

หวานใสจะเอ่ยต่อ

“แต่... การที่จะดึงความทรงจ�าออกมาได้ เจ้าจ�าเป็นจะต้องระลึกถึง

ความทรงจ�าที่ทุกข์ที่สุดและสุขที่สุดในชีวิตของเจ้าเสียก่อน วิธีการที่ดีที่สุด 

กค็อืการเล่ามนัออกมา”

“...”

“ความทรงจ�ากค็ล้ายกบัวญิญาณเศษเสี้ยวหนึ่งของเจ้า การมอบความ

ทรงจ�าให้ข้า ก็คล้ายกับทิ้งวิญญาณเศษเสี้ยวหนึ่งไป หลังแลกความทรงจ�า 

กับสุราแล้ว เจ้าสามารถเลือกได้ว่าจะไปยังแดนปรภพหรือจะใช้ชีวิตต่อที่ 

แดนวญิญาณ หากเลอืกที่จะใช้ชวีติที่ดนิแดนแห่งนี้ เจ้าสามารถร้องขอสิ่งใด

ก็ได้จากข้าหนึ่งอย่าง จะเป็นเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือเงินทอง ไม่ว่าจะเป็น 

สิ่งใด... ข้ากส็ามารถให้เจ้าได้ทั้งสิ้น”

“...”

“ข้อเสนอเช่นนี้กม็เิลวใช่หรอืไม่ ความทรงจ�าที่ไม่ต้องการแลกเปลี่ยน

กับความปรารถนาอย่างหนึ่ง...” เมื่อเอ่ยจบสตรีในชุดสีชมพูก็รินน�้าชาลงใน

ถ้วยของฟางหรู ก่อนจะรินให้ตนเอง มือขาวละเอียดยกถ้วยชาที่แทบเป็น 

สีเดียวกับมือนั้นขึ้นจิบอย่างใจเย็น ไม่คิดจะเร่งรัดหญิงสาวที่คิดหนักอยู่ 

เบื้องหน้าตน

ชั่วอึดใจน�้าตาสีใสก็ค่อยๆ รินไหลลงมาจากดวงตาคู่งาม ฟางหรูเงย

หน้าขึ้นสบตากับสตรีที่นั่งตรงข้ามนางอย่างช้าๆ น�้าตายังคงไหลริน ก่อนจะ

เอื้อนเอ่ยด้วยเสยีงเศร้า

“หากลมืเลอืนได้ หากหยุดความทรมานนี้ได้... ข้ายนิยอมแลกเจ้าค่ะ”
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หงเหมยฮวาเหน็ดงันั้นกน็ิ่งเงยีบชั่วอดึใจ ในแววตาสะท้อนความรู้สกึ

บางอย่างที่ยากจะอ่านออก ก่อนเอ่ยด้วยเสยีงที่อ่อนลงราวเหน็ใจ

“เช่นนั้นกเ็ล่ามาเถดิ เรื่องราวที่แสนน่าเศร้าของเจ้า”

ฟางหรูนิ่งเงยีบอย่างใช้ความคดิอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนรมิฝีปากบางที่งดงาม

ไม่แพ้ผู้ใดจะเอื้อนเอ่ย

“เรื่องทั้งหมดคงเริ่มตั้งแต่วันนั้น... วันที่ข้าถูกบิดาแท้ๆ พาไปขายยัง

หอหมื่นบุปผา...”

“ไม่ ข้ำไม่ไป... ท่ำนพ่อได้โปรดปล่อยข้ำ ปล่อยข้ำเถดิ ฮอื” เสยีงเดก็

หญงิวยัแปดขวบแผดร้องดงัลั่นถนนในยามวกิาล แม้นางมอิาจสูแ้รงของผู้เป็น

บิดาได้ แต่นางก็พยายามขืนตัวไว้สุดฤทธิ์ไม่ให้ผู้เป็นบิดาฉุดลากนางไปได ้

โดยง่าย เด็กหญิงตัวเล็กผอมบางจนหนังหุ้มกระดูก บัดนี้น�้ามูกน�้าตาไหล

เปรอะเปื้อนไปทั่วใบหน้า พยายามขอร้องอ้อนวอนผู้เป็นบิดาที่ก�าลังฉุดลาก

นางอย่างไม่เบามือแม้แต่น้อย ครั้นเมื่อเริ่มร�าคาญจึงตวาดใส่ผู้เป็นบุตรสาว

ด้วยน�้าเสยีงเมามายไปหนึ่งค�ารบ

“เพ้ย! เจ้าจะกระไรนักหนา ข้าแค่พาไปขาย มิได้จะฆ่าจะแกงกัน 

เสยีหน่อย แหกปากโวยวายอยู่ได้ มขิายวนันี้ พรุ่งนี้กต็้องขายอยู่ด ีแม่เจ้านั้น

ไร้ประโยชน์ ชงิตายไปเสยีก่อน ข้าถงึได้ไม่มเีงนิซื้อสุรา ฮึ่ย น่าโมโหเสยีจรงิ 

บุตรสาวเช่นเจ้าเลี้ยงไปก็เท่านั้น มานี่!” พูดจบก็ฉุดข้อมือบางให้เดินตามไป

อย่างแรง

“โอ๊ย ท่านพ่อ ฮกึ ท่านพ่อ ฮอืๆ” เดก็หญงิปล่อยโฮออกมาทนัท ีชาย

ผู้เป็นบิดาเบื้องหน้านางคร้านที่จะสนใจเต็มทีจึงปล่อยให้เด็กหญิงร้องไห้อยู่

อย่างนั้น รบีลากนางก้าวเดนิไปยงัจุดหมายของตนทนัที

ครั้นเมื่อถงึจดุหมายปลายทางผู้เป็นบดิากห็ยดุลง เดก็หญงิรปูร่างผอม

บางมองรอบกายอย่างหวาดระแวงในทนัท ีเบื้องหน้านางคอืหอทรงแปดเหลี่ยม

สงูหลายชั้น กลิ่นสรุาและกลิ่นเครื่องหอมสตรตีกีนัจนฉุนแสบจมูกชวนอาเจยีน 



16
ร้านสุราลืมเลือน ณ แดนวิญญาณ

เบื้องหน้ามีสตรีในชุดบางเบาสีสันสดใสมากมายจนดูลายตา ทั้งยังมีชายเมา

สุราทั้งหนุ่มและชราหลายคนเดินโอบหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มในชุดบางเบา 

เสยีจนแทบจะไม่อาจปกปิดร่างกายได้ออกมา คนเหล่านั้นเดนิชนนางจนเกอืบ

เซล้มไปหลายครั้ง

“มานี่” เสยีงของผู้เป็นบดิาดงัขึ้นอกีครั้ง นางที่หยดุร้องไห้เพราะตกตะลงึ

กับสถานที่เบื้องหน้าได้แต่เดินตามไปอย่างว่าง่ายด้วยความหวาดระแวงผู้คน

รอบกายยิ่ง เมื่อเข้ามาภายในหอ บิดาก็พานางเดินลัดเลาะไปตามทางเดิน 

สายเล็กจนไปหยุดอยู่หน้าห้องหนึ่ง เขาเลื่อนเปิดบานประตูออกก่อนผลัก 

บุตรสาวเข้าไปจนนางล้มลงไปกองกบัพื้น

“นี่น่ะหรือ ที่จะขายให้ข้า” เสียงแหลมของหญิงวัยกลางคนดังขึ้น  

เด็กหญิงตัวน้อยจึงเงยหน้าขึ้นอย่างหวั่นเกรง เบื้องหน้าของนางคือหญิงวัย

กลางคนร่างท้วมแววตาเจ้าเล่ห์ มไีฝเมด็ใหญ่อยู่ที่มุมปากด้านซ้าย ในมอืถอื

ปล้องยาสูบที่ท�าจากทองเหลอืง ก�าลงัจ้องมองนางราวกบัก�าลงัตรีาคานางอยู่

“ออื อย่างมากกแ็ค่สบิต�าลงึ...”

“โธ่ แม่เล้า สิบต�าลึงมิถูกไปหรอกหรือ นี่นางยังเด็กนะ มิเคยผ่าน 

ชายใดมาก่อน” บดิาของนางเอ่ยแย้ง

“เพ้ย! ข้าให้สิบต�าลึงก็ดีเท่าไรแล้ว เด็กตัวเท่านี้กว่าจะขายได้ก็อีกตั้ง

หลายปี และมริู้ว่าโตมาจะดูได้หรอืไม่ ดูซ ิหน้าตากม็อมแมมทั้งยงัผอมแห้ง

ถงึเพยีงนี้ ฮึ่ย มเิอาดกีว่า... แปดต�าลงึจะขายหรอืไม่ขาย”

“แม่เล้า!”

“จะขายหรอืไม่ขาย ไม่ขายกอ็อกไป!” 

เมื่อได้ฟังดงันั้นบดิานางกโ็มโหเหลอืทน แต่เพราะไม่มทีางเลอืกเนื่องจาก

หอนี้เป็นหอที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงนี้แล้ว ดไีม่ดอีาจจะถูกกดราคากว่านี้กเ็ป็นได้ 

สดุทา้ยแล้วชายขี้เมาจงึได้แต่พยกัหน้ารบัอย่างจ�าใจ แม้ไม่พอใจที่ถกูกดราคา

จนแทบจะเรยีกว่าขูดเลอืดขูดเนื้อเท่าไรนกั

“อะๆๆ ขายกข็าย ฮึ่ย...” บดิานางเอ่ยจบแม่เล้ากใ็ห้สาวใช้หยบิเงนิใน
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ถุงส่งให้ทนัท ี เมื่อได้เงนิแล้วกเ็ดนิออกไปอย่างรวดเรว็โดยไม่แม้แต่จะหนัมา

มองบุตรสาวของตนอกีเลยแม้ว่านางจะพยายามตะโกนเรยีกเขาเท่าไรกต็าม

“ท่านพ่อ! ท่านพ่อ! ฮกึ ท่านพ่อ…”

“เงยีบ!”

“...” เดก็หญงิเงยีบตามค�าสั่งอย่างตกใจกลวั ก่อนพยายามกลนืก้อน

สะอื้นลงไป

“พ่อเจ้าขายเจ้าแล้ว บดันี้เจ้าเป็นคนของหอหมื่นบปุผา หากคดิหนหีรอื

ก่อเรื่องข้าจะไม่เลี้ยงไว้ จ�าเอาไว้ให้ด”ี

“...”

“ไป พานางออกไป วนันี้ข้ายงัมแีขกให้ต้องออกไปรบัหน้าอกีมาก”

ชวีติในหอหมื่นบปุผำนั้นช่ำงล�ำบำกยำกเขญ็ แม้จะมอีำหำรครบทกุมื้อ

และเสื้อผ้าดีๆ  ให้สวมใส่ ทว่ากลบัต้องแลกมาด้วยการท�างานหนกัจนเกนิกว่า

ที่เดก็คนหนึ่งจะท�าได้ ไม่ว่าจะเป็นซกัล้าง ก่อฟืน หรอืต้มน�้าให้บรรดาคณกิา

ทั้งหลายได้อาบ นางล้วนต้องท�าทั้งสิ้นแม้จะมีวัยเพียงแค่แปดหนาวก็ตาม 

นอกจากนั้นนางยงัต้องคอยรบัใช้คณกิาทั้งหลาย หากท�าให้พวกนางไม่พอใจ

แม้เพียงนิดก็อาจถูกลงโทษอย่างหนัก บ้างกลั่นแกล้ง บ้างคอยหาเรื่องนาง  

แม้ใบหน้าจะงดงามแต่ภายในกลบัเลวร้ายยิ่ง มเิพยีงแต่คณกิาเท่านั้น เดก็รบัใช้

ด้วยกนักย็ิ่งกลั่นแกล้งนางหนกัเข้าไปอกี

“ฮ่าๆๆ พวกเจ้าดสู ิเช่นนี้เหมาะมากกว่าตั้งเยอะ” เสยีงเดก็หญงิคนหนึ่ง

หัวเราะสะใจเมื่อสาดน�้าซักล้างใส่นางได้ส�าเร็จ เนื้อตัวผอมแห้งสั่นเทาด้วย

ความหนาวเยน็เนื่องจากเวลานี้เป็นฤดูหนาวที่หมิะเริ่มโปรยปราย ตามเนื้อตวั

สกปรกไม่น่าดูเพราะน�้าซักล้างที่เด็กรับใช้คนนั้นตั้งใจสาดใส่นาง เมื่อเห็น 

ดังนั้นลูกสมุนทั้งสองที่เป็นเด็กรับใช้ด้วยกันก็หัวเราะร่วนขึ้นทันที ก่อนเดิน

จากไปด้วยความสมเพชปนสะใจที่กลั่นแกล้งนางได้ส�าเรจ็ ทิ้งให้นางยนืหนาว

สั่นอยู่อย่างนั้นเพยีงล�าพงั
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ครั้นเมื่อถึงเวลาเข้านอน นางที่ท�างานเสร็จสิ้นเป็นคนสุดท้ายก็พบว่า 

บนที่นอนของนางเต็มไปด้วยน�้าสกปรกเฉอะแฉะเต็มที่นอน มิต้องคาดเดา 

ก็รู้ว่าเป็นฝีมือของผู้ใด นางทรุดตัวลงนั่งกอดเข่าที่มุมห้อง ปล่อยให้น�้าตา 

ไหลรนิชะล้างความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ

“ข้าคดิถงึท่านแม่ ข้าคดิถงึท่านเหลอืเกนิ...”

ท่ามกลางความมืดมิดและความเงียบสงัดของค�่าคืนกลางฤดูหนาว  

กลับมีเด็กหญิงตัวน้อยวัยแปดขวบนอนขดตัวอยู่บนพื้นอันหนาวเหน็บที่ 

มุมห้อง ร้องไห้ออกมาด้วยความทดท้อใจกบัชะตาชวีติของตน

หลำยปีผ่ำนไป เดก็หญงิตวัน้อยเริ่มโตเป็นเดก็สำววยัแรกแย้ม หน้ำตำ

ที่เคยดูมอมแมมแต่เก่าก่อนกลับมีเค้าของสาวงามจนคนรอบข้างแปลกใจยิ่ง 

แม้แต่เจ้าตวัเองกต็าม และด้วยกลวัว่าตนจะต้องถกูบงัคบัขายเรอืนร่างเฉกเช่น

เดก็สาวคนอื่นๆ นางจงึพยายามปกปิดใบหน้าที่แท้จรงิของตนเอาไว้ด้วยการ

เอาขี้เถ้าจากเตาหุงอาหารมาป้ายทั่วใบหน้า

ทุกๆ วนัยงัคงเหมอืนเดมิ แม้ไม่ถูกกลั่นแกล้งเหมอืนเมื่อครั้งเป็นเดก็ 

แต่ก็ต้องท�างานหนักเพื่อแลกกับอาหารและเสื้อผ้า ในตอนนั้นนางอ้อนวอน 

ต่อฟ้าดนิ แม้ต้องท�างานหนกัเช่นนี้ไปชั่วชวีติกไ็ม่เป็นไร ขอเพยีงให้นางรอดพ้น

จากสายตาของแม่เล้ากพ็อ แต่แล้วสวรรค์กลบัไม่เหน็ใจนาง...

“ท�าไมน�้าเย็นถึงเพียงนี้ ไปเปลี่ยนมาใหม่!” เสียงตวาดแหลมสูงของ

สตรดีงัขึ้น ก่อนสตรผีู้นั้นจะเตะอ่างล้างเท้าจนน�้าในอ่างสาดใส่เตม็ใบหน้านาง

ที่ก�าลังก้มตัวล้างเท้าของสตรีผู้นั้นอยู่ ชะล้างเอาขี้เถ้าที่นางทาไว้หลุดออกไป

เกอืบหมด

“ขออภยัเจ้าค่ะ ขออภยัเจ้าค่ะ” เดก็สาวรบีร้อนขออภยัสตรผีูน้ั้นที่ก�าลงั

อารมณ์เสยีเป็นอย่างยิ่ง เป็นเวลาเดยีวกนักบัที่แม่เล้าหน้าเลอืดเดนิตรงมาทาง

พวกนางพอดี

“เอะอะอะไรกนั...” แม่เล้าวยักลางคนบ่นขึ้นก่อนปรายตามองเดก็สาว
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ที่คุกเข่าค�านับแทบเท้าตน ครั้นเมื่อเห็นใบหน้าขาวนวลที่มีผงขี้เถ้าเกาะอยู่ก็

แย้มยิ้ม ดวงตาของนางฉายแววเจ้าเล่ห์ยากจะปิดบงั พลางคดิในใจวา่ที่ลงทนุ

ไปไม่เสยีเปล่าเลยจรงิๆ

“เจ้า... มาพบข้าที่ห้อง”

“จะ...เจ้าค่ะ” เดก็สาวตอบด้วยความหวั่นเกรง

เมื่อเข้ำมำในห้องของแม่เล้ำซึ่งเป็นห้องที่บิดำน�ำตนมำขำยเมื่อหลำย

ปีก่อนก็ให้หวาดกลัวยิ่ง นางนั่งคุกเข่าก้มหน้าจนใบหน้าแทบจะติดพื้นห้อง  

เนื้อตัวสั่นเทา ทว่ามิอาจขัดค�าสั่งของผู้เป็นนายใหญ่แห่งหอหมื่นบุปผาได้  

แม่เล้าแห่งหอหมื่นบุปผาสูบยาสูบอย่างสบายใจก่อนจ้องมองนางนิ่ง ทั้งห้อง

ตกอยู่ในความเงียบ มีเพียงเสียงสูบยาจากแม่เล้าเท่านั้น ครั้นเมื่อสูบยาสูบ 

เข้าปอดเป็นคราที่สาม นางจงึหนัไปเอ่ยเรยีกสาวใช้คนสนทิของตน

“หาห้องใหม่ให้นางเสยี เกบ็ข้าวของออกจากเรอืนเดก็รบัใช้ให้หมด อ้อ 

แล้วก็ไปตามครูสอนร่ายร�ามาให้ข้าด้วย” เมื่อเอ่ยสั่งเสร็จสิ้น สาวใช้คนนั้นก็

เดนิออกไปท�าตามค�าสั่งทนัท ีนายหญงิแห่งหอหมื่นบปุผาหนักลบัมาและสบตา

กบัเดก็สาวพอด ีเดก็สาวที่ตกใจกบัค�าสั่งของแม่เล้าได้แต่มองนางนิ่ง ในแวว

ตาแฝงแววหวั่นวติกอย่างปิดไม่มดิ ในใจหวงัเพยีงให้สิ่งที่ตนคดิไม่เป็นจรงิ

“ต่อแต่นี้ไปเจ้ามนีามว่าฟางหรู มติ้องท�างานรบัใช้อกีต่อไป รอจนอายุ

ครบสบิห้าหนาวข้าจะให้เจ้าได้รบัแขก เจ้าจะได้สุขสบายไปทั้งชวีติ”

แม่เล้าเอ่ยอย่างมีเมตตา ริมฝีปากอวบแย้มรอยยิ้ม แต่แววตานั้น 

กลบัเป็นแววตาที่ใช้ตรีาคาสนิค้าเหมอืนในค�่าคนืที่นางถูกขายไม่ผดิเพี้ยน

สวรรค์... ช่างไม่เข้าข้างนางเลย

ฟำงหรูในวัยสิบห้ำหนำวยืนอยู่หน้ำคันฉ่องทองเหลืองอย่ำงนิ่งงัน 

ใบหน้างามที่ถูกแต่งแต้มอย่างดีฉายแววเศร้าสร้อยต่อชะตาชีวิตของตน ชุด

ร่ายร�าสแีดงสดพลิ้วไปตามสายลมอ่อนที่พดัโชยมาทางหน้าต่าง สุดท้ายวนันี้
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กต็้องมาถงึ...

เสียงเปิดประตูดังขึ้นมาในโสตประสาท นางหันไปมอง พบว่าเป็น 

แม่เล้าในชุดสสีนัสดใสเดนินวยนาดเข้ามา ก่อนเอ่ยอย่างยนิดี

“เจ้างามนกั ค�่าคนืนี้ต้องได้ก�าไรงามเป็นแน่”

“นายหญงิ ถงึเวลาแล้วเจ้าค่ะ” เสยีงสาวใช้ข้างนอกห้องดงัขึ้น แม่เล้า

วยักลางคนเมื่อได้ยนิดงันั้นกร็บีจบัจูงว่าที่หญงิงามคนใหม่ของหอหมื่นบุปผา

ลงมายงัโถงรบัแขกด้านล่าง เมื่อนางก้าวลงจากบนัไดเสยีงของผูค้นกด็งัเซง็แซ่

ขึ้น บ้างชื่นชมใบหน้างาม บ้างชื่นชมความอรชรของเรอืนกายนาง บ้างคดิฝัน

ว่าหากได้นางมาอยูใ่ต้ร่างตนจะสขุสมเพยีงใด เมื่อเหน็สายตาของบรุษุกลดัมนั

ทั้งแก่และหนุ่มแล้วก็ให้สะอิดสะเอียนยิ่ง ทว่านางกลับท�าได้เพียงฝืนยิ้มอยู่ 

ข้างกายแม่เล้าเท่านั้น

“แขกทุกท่าน ใจเยน็ๆ กนัก่อนนะเจ้าคะ ในวนันี้หอหมื่นบุปผามหีญงิ

งามคนใหม่เป็นเรื่องน่ายินดี ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็สามารถร่วมประมูล

ค�่าคืนแรกของนางได้ โปรดอดใจรอกันสักครู่นะเจ้าคะ” เมื่อแม่เล้าได้เห็น

สายตาพราวระยับของเหล่าลูกค้าถุงเงินหนักทั้งหลายก็ให้ยิ้มแย้มขึ้นไปอีก  

คิดในใจว่าค�่าคืนนี้คงได้ก�าไรมหาศาลเป็นแน่ ก่อนมืออวบหนาจะเอื้อมแตะ

ศอกของหญิงงามข้างกายแผ่วเบาเป็นเชิงให้แนะน�าตัวและเตรียมแสดงความ

สามารถ ฟางหรูที่รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวนั้นก็ก้าวเท้าออกมาเล็กน้อย ก่อน 

เอื้อนเอ่ยเสยีงหวานใสพาให้ใจบุรุษในที่นั้นสั่นไหว

“ข้าน้อยมนีามว่าฟางหรู ขอฝากเนื้อฝากตวัด้วยเจ้าค่ะ”

สิ้นเสยีงนาง เสยีงบรรเลงดนตรกีด็งัขึ้น นางขยบักายร่ายร�าตามเสยีง

เพลงพณิ ชุดบางเบาพลิ้วไหวสแีดงสดยิ่งขบัเน้นเรอืนกายงดงาม พาให้หวัใจ

บุรุษเบื้องล่างสั่นไหวยิ่งกว่าเดิม มุ่งหมายจะครอบครองนางในค�่าคืนนี้ให้ได้ 

ใบหน้างดงามนั้นแย้มยิ้ม ทว่าผู้ใดจะรับรู้ว่าภายในใจนางนั้นต้องหลั่งน�้าตา

แทบเป็นสายเลือดเพียงใด นางนั้นแท้จริงชื่นชอบการร่ายร�า แต่บัดนี้กลับ

รังเกียจมันยิ่งนักที่ต้องร่ายร�าเพียงเพื่อให้บุรุษตีราคานางราวกับของชิ้นหนึ่ง 
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สิ้นเสยีงบรรเลงเพลง ร่างบางกห็ยดุร่ายร�าอย่างงดงาม ก่อนย่อกายค�านบัแขก

ทั้งหลาย หลงัจากนั้นนางกไ็ม่รบัรู้สิ่งใดอกี ไม่ว่าจะเป็นเสยีงตะโกนเกี้ยวนาง

หรอืเสยีงประมลูราคาค�่าคนืแรกของนางที่สูงลิ่ว ล้วนไม่อยูใ่นโสตประสาทของ

นางทั้งสิ้น

จวบจนกระทั่งเสียงประมูลสิ้นสุดลง นางจึงถูกส่งตัวเข้าห้องหอ ผู้ที่

ชนะประมูลค�่าคืนแรกของนางคือคหบดีชราผู้หนึ่งที่ประมูลตัวนางด้วยราคา 

ห้าร้อยต�าลงึ เป็นเงนิที่มากเสยีจนแม่เล้าผู้นั้นหน้าชื่นตาบาน ซื้อนางมาเพยีง

แปดต�าลงึแต่กลบัได้ก�าไรถงึหลายร้อยต�าลงึ หากบดิานางรูเ้ข้าจะท�าหน้าเช่นไร 

กนันะ ความโง่เขลาของบดิานาง ช่างน่าขนัเสยีเหลอืเกนิ

ในค�่าคนืนั้น นางจ�าสิ่งใดไม่ได้มากนกั แม้แต่หน้าตาของชายผู้นั้นนาง

กม็อิาจจ�าได้ นางจ�าได้เพยีงแสงเทยีนที่ดบัวูบลงดั่งความหวงัของนางที่ดบัวูบ

ไป รวมถงึความเจบ็ปวดแสนสาหสัทั้งกายและใจเท่านั้น

หลำยวันผ่ำนไปนำงก็กลำยเป็นหญิงคณิกำเต็มตัว ทักษะกำรร่ำยร�ำ

อนังดงามของนางถกูเล่าลอืไปทั่วเมอืงและเมอืงข้างเคยีงจนชื่อเสยีงโด่งดงั แต่

คณิกาก็เป็นเพียงคณิกาอยู่วันยังค�่า ชั่วชีวิตมิอาจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้ ยาม

เยน็รบีแต่งกายประทนิโฉมให้งดงามยิ่ง ยามค�่าต้อนรบัแขก ร่ายร�าและร�่าสุรา 

ส่วนยามดกึสงดัจ�าต้องร่วมเรงิสวาทกบับุรุษ... มากมายเสยีจนนางจ�าหน้าตา

มไิด้ กจิวตัรเช่นนี้วนเวยีนไม่รู้จบราวกบัตดิอยูใ่นนรกบนดนิ จนจติใจของนาง

ด้านชา... ด้านชาเสยีจนมอิาจมองเหน็สสีนัที่สวยงามของโลกนี้ได้อกี

แต่แล้วไม่รู้ว่าสวรรค์เมตตาหรือต้องการกลั่นแกล้งนาง ถึงส่งชาย 

คนนั้นเข้ามาในชีวิต วันนั้นนางก�าลังไปเดินเล่นที่ตลาดในเวลากลางวัน นาง

เดินดูเครื่องประดับอย่างเพลิดเพลินจนไม่ทันระวังจึงถูกเด็กขอทานคนหนึ่ง

ขโมยถุงเงินไป ในเวลานั้นนางตื่นตกใจยิ่ง มิรู้ว่าต้องท�าเช่นไร แต่แล้วก็มี 

ชายหนุม่สวมชดุเก่าๆ สมีอซอวิ่งไปจบัเจ้าเดก็คนนั้นแล้วน�าถงุเงนิมาคนืให้นาง

“แม่นาง ขออภยัแทนเจ้าเดก็นี่ด้วย โปรดอย่าพาเขาไปให้ทางการเลย 
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เขาเพยีงหวิจงึท�าเรื่องที่ผดิเช่นนี้” 

ฟางหรูมองพินิจชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาตรงหน้านิ่ง เขาเป็นเพียง 

ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้น แต่กลบัมวีาจาคมคายยิ่ง ก่อนเลื่อนสายตาไปจบัจ้อง

เด็กน้อยเนื้อตัวมอมแมมข้างกายเขา นางแย้มยิ้มก่อนยื่นก้อนเงินให้เจ้าเด็ก

ตวัน้อย

“รบัไป พี่สาวให้เจ้าไปซื้อของกนิ” เดก็น้อยคนนั้นยิ้มด้วยความยนิดยีิ่ง 

ก่อนรีบรับก้อนเงินไปราวกับกลัวว่านางจะเปลี่ยนใจแล้ววิ่งหายไปในทันท ี 

ฟางหรเูหน็ดงันั้นกย็ิ้มอย่างเอน็ดู ก่อนจะหนัมายอบกายขอบคณุชายตรงหน้า

“ขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือ ข้าน้อยมีนามว่าฟางหรู มิทราบว่าท่านผู้มี

พระคุณมนีามว่าอะไร”

“แม่นางฟางหรูมิต้องเกรงใจ มิต้องเกรงใจ ข้ามีนามว่าอาชุน เพียง 

ผ่านมาเท่านั้น คงต้องขอตวัก่อน”

เขาพูดก่อนหันหลังเดินจากไป นางมองตามหลังเขาไปจนสุดสายตา 

ก่อนพยายามจดจ�าชื่อของเขาเอาไว้ในใจ

อาชุน... อาชุน

“โอย...”

เสียงร้องโอดโอยดังขึ้น ฟางหรูที่นั่งสางผมอยู่จึงแง้มหน้าต่างออกดู 

แสงอาทิตย์เจิดจ้าสาดส่องเข้ามาท�าให้ต้องยกมือขึ้นบังแสงแยงตานั้นอยู่ 

ชั่วขณะหนึ่ง เมื่อก้มมองจากหน้าต่างห้องลงไปก็พบกับชายคนหนึ่งก�าลังถูก

ชายร่างใหญ่สามคนรุมเตะอยู่ที่ด้านหลังหอหมื่นบุปผาใกล้กับห้องของนาง 

หญิงสาวพยายามเพ่งมองจนเห็นว่าชายคนนี้ก็คืออาชุนในวันนั้น นางตั้งท่า 

จะร้องเรียกคนให้มาช่วย แต่ชายร่างใหญ่หนึ่งในนั้นสังเกตเห็นนางเสียก่อน 

พวกมันมองนางอย่างเอาเรื่องก่อนพากันเดินจากไป ฟางหรูเห็นดังนั้นจึงเอ่ย

เรยีกชายหนุ่มด้านล่างทนัที

“อาชุน ท่านเป็นอะไรหรอืไม่”
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“แม่นางฟางหรูหรอื” ชายหนุม่เงยหน้ามองก่อนจะเหน็ร่างบางที่ดคูุน้ตา

ยิ่ง

“ท่านรอตรงนั้นก่อนนะ เดี๋ยวข้าจะรบีเอายาลงไปให้”

เพยีงชั่วอดึใจนางกม็าปรากฏตวัอยูเ่บื้องหน้าเขา แล้วยื่นโถยาสขีาวนวล

ใบเลก็ให้ อาชุนมองโถยาในมอืนางนิ่ง ก่อนเงยหน้ามามองใบหน้างดงามของ

นาง ชั่วเวลาที่สบตากันราวกับเวลาหยุดนิ่งไป แต่แล้วเสียงของแม่เล้าที่ร้อง

เรยีกนางกด็งัขึ้น ฟางหรูจงึรบียดัโถยาใส่มอืของเขาและเอ่ยอย่างรบีเร่ง

“นี่ยาแก้ฟกช�้า ข้าต้องขอตัวก่อน” ชายหนุ่มมองตามหลังบอบบาง 

ที่หมุนตวัจากไปจนสุดสายตา ก่อนแย้มยิ้มบางอย่างยากที่จะตคีวาม

วนันี้กเ็ป็นอกีวนัที่นำงต้องรบัแขก แม้จะเบื่อหน่ำยสกัเพยีงใดกต็้อง

ท�าใจฝืนยิ้มให้ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างกายตน มือบอบบางยกจอกสุราขึ้นก่อน

กระดกสรุารสร้อนแรงลงคอ แต่มว่ิาสรุารสร้อนแรงถงึเพยีงใดกม็อิาจข่มไม่ให้

ใจนางพะวงถงึชายหนุม่คนนั้นได้ นางดื่มสุราจอกแล้วจอกเล่าเพื่อกลบฝังความ

รู้สกึแปลกประหลาดนี้ลงเสยี แต่มว่ิาจะท�าเช่นไรกลบัมอิาจห้ามใจตนไม่ให้เป็น

ห่วงเขาได้เลย แต่แล้วนางกต้็องหยดุคดิ เมื่อชายขี้เมาข้างกายเริ่มลวนลามนาง

พร้อมกระซิบบอกความต้องการของตน ฟางหรูผลักอกชายคนนั้นออกเบาๆ 

นางแย้มยิ้มเขนิอายก่อนกระซบิเสยีงหวาน

“นายท่านเจ้าขา ฟางหรูอยากขึ้นข้างบนแล้ว”

“ได้ๆ ไปกัน ฟางเอ๋อร์ของข้า” ชายหนุ่มพูดพร้อมหัวเราะร่วนเสียง 

ดงัลั่นร้าน ก่อนกระชบัหญงิสาวในอ้อมแขนให้แน่นขึ้น แต่แลว้หางตาของนาง

กเ็หลอืบไปเหน็ชายหนุ่มผู้อยู่ในห้วงค�านงึก�าลงัยนือยู่ข้างบนัได ในมอืของเขา

ถอืโถยาสขีาวนวลใบเลก็ที่นางเคยให้ไว้ สายตาของชายหนุ่มจบัจ้องมายงันาง

และชายขี้เมาข้างกายนางอย่างนิ่งงนั

เมื่อเห็นสายตาของเขา ใจนางก็กระตุกวูบ ริมฝีปากหุบยิ้มโดยพลัน 

นางปั้นหน้าไม่ถูกไปชั่วครู่ ก่อนก้มหน้าเดินขึ้นบันไดไปอย่างเงียบงัน แม้ใจ 
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จะอยากผลักชายข้างกายออกแล้วไปอธิบายกับอาชุนเพียงใดก็มิอาจท�าได้  

นางท�าได้เพยีงเกบ็ความเจบ็ปวดใจไว้ให้ลกึที่สดุเท่าที่จะท�าได้ ก่อนจะแค่นยิ้ม

ออกมาด้วยความสมเพชตวัเองที่เป็นเพยีงคณกิายิ่งนกั

“ท่ำนมำท�ำอะไรที่นี่...” นำงเอ่ยถำมเขำที่ยนือยูด้่ำนหลงัหอหมื่นบปุผำ

เพื่อรอนางทั้งคนืด้วยน�้าเสยีงกงัวลยิ่ง

“ขา้เอาโถยามาคนืแม่นาง” เขาเอ่ยตอบ นางรบัโถยาสขีาวนั้นมาจากเขา 

ก่อนกอบกมุมนัเอาไว้ในอุง้มอื ความเงยีบปกคลมุบรเิวณนั้นจนน่าอดึอดั เพยีง

ไม่นานฟางหรูกท็นความเงยีบนี้ไม่ไหวจงึเอ่ยขอตวักบัเขา

“หากไม่มอีะไรแล้ว ข้าขอตวั...” 

ทว่ายังไม่ทันที่นางจะเดินจากไป ข้อมือบางก็ถูกมือหนาของชายหนุ่ม 

รั้งไว้เสยีก่อน ฟางหรมูองอาชนุที่มกัรกัษามารยาทกบัตนอย่างงนุงงยิ่ง ชายหนุม่

เห็นดังนั้นก็ละล�่าละลักเอ่ยความในใจของตนออกมาโดยเร็ว ด้วยกลัวว่า 

หญงิสาวตรงหน้าจะเข้าใจเขาผดิไปมากกว่านี้

“แม่นางจะเป็นคณกิาหรอืเป็นคณุหนใูนห้องหอเฉกเช่นสตรทีั่วไป ข้า... 

มสินแม้แต่น้อย”

“...”

“ไม่ว่าแม่นางจะเป็นอะไร ข้ากไ็ม่สนทั้งสิ้น เพราะข้าคดิว่า... ข้าตกหลมุ

รักแม่นางเสียแล้ว” สิ้นสุดค�าของอาชุน ฟางหรูก็มิอาจควบคุมใจของตนเอง 

ได้อีก ราวกับใจดวงนี้ของนางได้มอบให้แก่ชายผู้เป็นฤดูใบไม้ผลิในชีวิต 

อนัแสนเหนบ็หนาวของนางไปเสยีแล้ว...



สอง
ควำมทรงจ�ำของคณกิำทีแ่สนทกุข์ตรม  

(ตอนปลำย)

หลงัจำกวนันั้นนำงกบัอำชนุกพ็บกนับ่อยขึ้น แม้จะได้เจอกนัเพยีงช่วง

เวลาสั้นๆ แต่กลับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตส�าหรับนาง เขาช่าง

อบอุ่น เป็นดังแสงอาทิตย์ในชีวิตของนาง ค�าหวานที่เขาเฝ้าบอกรักนางช่าง

หวานล�้าเสยียิ่งกว่าน�้าผึ้ง ตดิตราตรงึใจเสยีจนนางรู้สกึมวัเมาในรกั ตอนนั้น

นางคงเป็นสตรทีี่ตามดืบอดเพราะความรกั มทินัได้สงัเกต ไม่ส ิไม่เคยได้ใส่ใจ

ในแววตาที่อ่านไม่ออกที่ซ่อนอยู่ในสายตาหวานล�้าที่เขาได้ส่งมา...

ในยามนั้น เขาช่างเป็นคนดีนัก ดีเสียจนนางรู้สึกรังเกียจตนเองยิ่งที่

มิได้บริสุทธิ์เฉกเช่นหญิงสาวแรกรุ่นคนอื่นๆ อีกต่อไปแล้ว แต่แล้วความ 

ทกุข์ตรมทั้งหลายของนางกร็าวกบัได้รบัการปลอบประโลม เมื่ออยูม่าวนัหนึ่ง... 

เขาได้เอ่ยสิ่งที่แม้แต่นางกม็เิคยคาดคดิมาก่อน

“หนกีนัเถดิ ฟางหรู”

“...” นางนิ่งงนั ดวงตางดงามมองหน้าเขาอย่างตกใจไปชั่วขณะ ชายหนุ่ม

เหน็ดงันั้นจงึไม่รอช้า รบีพูดสิ่งที่อยู่ในความคดิตนทนัที

“เราหนกีนัเถดิ หนไีปให้ไกล ไปยงัที่ที่ไม่มใีครรู้จกั ไปใช้ชวีติเฉกเช่น

คู่รกัทั่วไป”
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“...”

“หลังหนีออกไปได้... เรามากราบไหว้ฟ้าดินกัน แค่เรา... มีเพียงเรา 

สองคนเท่านั้น”

“...”

“แค่เพยีงได้อยู่กบัเจ้า ข้ากไ็ม่ขอสิ่งใดอกี”

“อาชุน...” ฟางหรูมองสบสายตาหวานล�้าของเขาอย่างอ่อนใจ ก่อน 

เอื้อนเอ่ยอย่างลงัเล “แต่ถ้าถูกจบัได้...”

“เจ้าวางใจเถิด ข้าจะปกป้องเจ้าเอง เราต้องหนีไปได้อย่างแน่นอน” 

ฝ่ามือหนาประคองใบหน้างามเอาไว้ ดวงตาสองคู่สบประสานกัน แม้ฟางหรู 

จะลงัเลใจ แตเ่มื่อเหน็สายตาแน่วแน่ของอาชนุ ความลงัเลในตอนแรกกม็ลาย

หายไปจนสิ้น นางพยักหน้าตอบรับเขา อาชุนเห็นดังนั้นก็ดึงนางเข้ามาไว้ใน

อ้อมกอด ฟางหรูเองกก็อดเขาเอาไว้ ซมึซบัความอบอุ่นจากกายเขา เสยีงของ

ชายหนุ่มกระซบิข้างหู จวบจนวนันี้นางกย็งัคงจดจ�าได้อย่างชดัเจน

“เช่นนั้นคืนพรุ่งนี้หลังหอหมื่นบุปผาปิด เจ้ามาเจอข้าที่เดิม ข้ารักเจ้า 

ฟางหรู”

“ข้าเองกร็กัท่าน อาชุน”

กลำงดกึเงยีบสงดัสองชำยหญงิจบัจงูมอืกนัเดนิลดัเลำะผ่ำนซอกซอย

อย่างระมัดระวังยิ่ง มือของทั้งสองเกาะเกี่ยวกันไว้แน่นราวกับมิอาจมีผู้ใดมา

แยกพวกเขาออกจากกันได้ ทั้งคู่เร่งฝีเท้าจนใกล้จะไปถึงประตูเมือง เมื่อได้

เหน็ประตูเมอืงฟางหรูกด็ใีจนกั คดิว่าอกีเพยีงไม่นานนางกจ็ะได้พบกบัอสิระ

ที่รอคอยมาทั้งชวีติ ทว่าแทนที่อาชุนจะรบีออกจากประตูเมอืงไป เขากลบัพา

นางวิ่งผ่านประตูเมอืงไปยงัชานเมอืงแทน

“อาชุน เจ้าจะพาข้าไปไหน”

“เรายังไปจากที่นี่ตอนนี้ไม่ได้” เขาตอบโดยไม่หันกลับมามองนาง  

ด้วยความไว้ใจฟางหรูจงึยนิยอมตามเขาไปโดยไม่คดิค้านอกี
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อาชุนพานางมายังสุดขอบชานเมือง จนในที่สุดก็หยุดลงที่หน้าวัดร้าง

แห่งหนึ่ง

“คนืนี้เราจะพกักนัที่นี่...” เขาเอ่ยเสยีงสั่น มอืที่จบัมอืนางอยู่กบ็บีแน่น

จนนางรู้สกึเจบ็

“อาชนุ...” ยงัไม่ทนัที่นางจะได้เอ่ยสิ่งใด ประตตูรงหน้ากเ็ลื่อนเปิดออก 

เผยให้เห็นชายร่างใหญ่หลายคนอยู่ในนั้น ในกลุ่มชายพวกนั้นมีอยู่สามคน 

ที่นางคุ้นหน้า เป็นกลุ่มอันธพาลที่รุมท�าร้ายอาชุนเมื่อคราวก่อน แสงไฟจาก

กองเพลิงสาดกระทบใบหน้าพวกเขาดูน่ากลัวยิ่ง ฟางหรูได้แต่ยืนตกตะลึง 

และงุนงง ครั้นเมื่อรู้สึกตัวอีกที อาชุนก็สะบัดมือนางออก แล้วผลักนางจน 

ล้มลงกลางวงของชายเหล่านั้น

“อาชุน...” ฟางหรูเรียกชื่อชายคนรักอย่างงุนงงและสับสนยิ่ง แต่เขา 

ไม่สนใจนางแม้แต่น้อย แววตาที่เคยอบอุ่นมองนางอย่างเยน็ชา ก่อนเอ่ยด้วย

เสยีงสั่นเครอืกบัเหล่าอนัธพาล

“ขะ...ข้าพานางมาแล้ว หนี้ของข้าก็ถือว่าหมดสิ้นแล้วสินะ” ใบหน้า 

ของเขาในยามนั้นช่างขลาดเขลาสิ้นดี นางที่ก�าลังตกตะลึงได้แต่นั่งนิ่งค้างอยู่

อย่างนั้น จวบจนมมีอืหยาบหนามาเชยคางของนางขึ้น นางถงึรู้สกึตวัก่อนจะ

สะบดัหน้าหนอีย่างแรง

“โอ้โฮ งามดนีี่หว่า” คนที่ดูท่าทางจะเป็นหวัหน้าเอ่ยขึ้น

“ปะ...ปล่อยข้า”

“พยศเสียด้วย คืนนี้คงได้สนุกกันยันเช้าละ” พูดจบชายเหล่านั้นก็

หวัเราะอย่างสะใจยิ่ง 

ฟางหรทูี่หวาดกลวัหนัมองไปทางอาชนุ ได้แต่หวงัว่าเรื่องที่เกดิขึ้นจะเป็น

เพยีงฝันร้าย และอาชุนจะกลบัมาเป็นอาชุนคนเดมิของนาง แต่แล้วความหวงั

ของนางก็ต้องสลายไปเมื่อสบกับดวงตาขี้ขลาดของเขาที่จ้องมองมาเป็นครั้ง

สดุท้าย ก่อนจะวิ่งหนไีปโดยไม่หนักลบัมามองนางอกี น�้าตาเอ่อคลอรอบดวงตา

งาม นางทรุดตวัลงอย่างหมดแรง ปากพมึพ�าเรยีกชื่อเขา
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“อาชุน... อาชุน”

“ไปเสยีได้กด็ ีเจ้าขี้ขลาดนั่น”

“อาชุน อาชุน...!” นางเริ่มกรดีร้อง น�้าตาไหลรนิอย่างมอิาจห้ามได้

“หึๆ  คนงาม เจ้าน่ะถูกขายแล้ว เจ้านั่นมนัเป็นลูกหนี้ข้า มนัเอ่ยปาก

เสนอเองว่าจะน�าเจ้ามาให้เพื่อแลกกบัหนี้ของมนั”

“...”

“คนงามเลิกสนใจมัน แล้วมาสนุกกับพวกพี่ชายจะดีกว่า” พูดจบก็

หัวเราะร่วน เสียงของพวกมันที่นางได้ยินในยามนั้นช่างคล้ายเสียงสัตว์นรก

เสยีจนนางรู้สกึหวาดกลวัปนขยะแขยงยิ่ง ฟางหรูถอยหลงักรูดจนชนกบัผนงั 

นางยกมือขึ้นปิดหู น�้าตานองหน้า นางเจ็บปวดไปทั้งใจ ความหวังที่เคยม ี

แหลกสลายไม่มชีิ้นดจีากน�้ามอืของคนรกัของตน

“ไม่ ไม่จรงิ คะ...คนของหอหมื่นบปุผาไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่ ไม่ปล่อย

ไว้แน่!” นางกรดีร้องอย่างเสยีขวญั

“หึๆ  เจ้าคดิว่าพวกเขาจะสนใจคณกิาที่หนตีามบุรุษมาหรอื”

ฟางหรูนิ่งค้าง น�้าตาไหลรนิแทบเป็นสายเลอืด ได้แต่ก่นด่าความโง่งม

ของตนเอง ชั่วอดึใจชายร่างใหญ่กก็้าวเข้ามาประชดินาง

“หากจะโทษ ก็โทษที่เจ้าเป็นคณิกาเถิด” พูดจบก็ฉีกกระชากเสื้อผ้า 

ของนางออกอย่างป่าเถื่อน ฟางหรูตกใจ กรีดร้องออกมาสุดเสียง มือไม ้

ป้องปัดเป็นพลัวนั แต่กถ็ูกชายอกีสามคนที่ล้อมวงอยู่จบักดกบัพื้นจนเจบ็ไป 

ทั้งตวั

“ไม่ ไม่... ปล่อยข้า ฮกึ ปล่อยข้า!” นางกรดีร้องแข่งกบัเสยีงหวัเราะ

ของชายกกัขฬะเหล่านั้น ค�่าคนืนั้นนางถกูพวกสตัว์นรกนั้นรมุย�่ายแีทบไม่เหลอื

ด ีแม้นางขอร้องอ้อนวอนน�้าตารนิไหลจนแทบเป็นสายเลอืดพวกมนักไ็ม่เหน็ใจ

นางแม้เพยีงนดิ จวบจนนางสิ้นลมหายใจ

ร่างของนางถูกทิ้งไว้ราวกบัสุนขัข้างถนนตวัหนึ่งเท่านั้น

นางตาย... ไปพร้อมกับความเจ็บปวด... ไปพร้อมกับความคั่งแค้นที่
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ถูกกระท�าในค�่าคนืนั้น

“เปน็ข้ำที่โง่งม...” ฟำงหรเูอ่ย ดวงตำงดงำมของนำงเหม่อลอยรำวกบั

ขณะนี้นางย้อนไปยงัเหตุการณ์ในวนันั้น ในวนัที่รู้ตวัว่าตนเป็นเพยีงวญิญาณ

อาฆาตแค้น นางกไ็ล่ล่าผู้คนที่ท�าร้ายนางจนสิ้น จนมาถงึ... อาชุน เมื่อคดิถงึ

ตรงนี้น�้าตาของนางก็ไหลรินลงมาหยดหนึ่ง ก่อนตกลงกระทบกลีบดอก

พลับพลึงแดงที่ใสราวกับแก้วที่มีสีแดงจางๆ อยู่ภายใน ดอกพลับพลึงแดง

ดอกนั้นดูไปก็คล้ายกับเป็นของที่ไม่ได้มีอยู่จริงในโลกนี้ มันก�าลังล่องลอย

พร้อมเปล่งแสงนวลอยู่กลางอกนาง

“นี่คอื?” นางเงยหน้าขึ้นถามนายหญงิของร้านสุรา

“ความทรงจ�าของเจ้า” หงเหมยฮวาเอ่ยตอบ 

ฟางหรูเมื่อได้ยินดังนั้นก็ก้มลงมองดอกพลับพลึงแดงดอกนั้น ก่อน

น�้าตาจะไหลรินหยดแล้วหยดเล่า นางมิอาจห้ามน�้าตาของตนเองได้อีกแล้ว  

ฟางหรูเงยหน้าสบตากบัหงเหมยฮวา ก่อนแย้มยิ้มออกมาทั้งน�้าตาพร้อมเอ่ย

“ท่านพูดถูก ถงึข้าจะฆ่าอาชุนให้ตายตามข้า ข้ากไ็ม่มทีางได้เป็นสุข...”

“...” หงเหมยฮวานั่งฟังอย่างเงยีบงนั

“เพราะข้ารกัเขา เป็นเขาที่สร้างทั้งความทรงจ�าที่ทกุข์ที่สดุและมคีวามสขุ

ที่สุดให้แก่ข้า...” สิ้นสุดค�าพูด ฟางหรูก็ร�่าไห้จนแทบจะขาดใจ หงเหมยฮวา

เห็นดังนั้นก็ท�าเพียงแตะหลังมือของนางอย่างแผ่วเบา นางมองสตรีตรงหน้า

อย่างสงสารยิ่ง แต่ในความสงสารกลบัแฝงความหวนค�านงึถงึอดตีไว้

ครั้นเมื่อร้องไห้จนพอใจ ฟางหรูก็ปาดน�้าตาอย่างลวกๆ หงเหมยฮวา

เหน็ดงันั้นจงึเอ่ยถามเสยีงเรยีบ

“เป็นเช่นนี้แล้ว เจ้ายงัอยากแลกความทรงจ�ากบัสรุาลมืเลอืนอยูห่รอืไม่”

“ข้ายัง... ยินยอมแลกเจ้าค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีความทรงจ�าที่แสนสุขรวม 

อยู่ในนั้น แต่ข้ามิอยากแบกรับความทรงจ�าที่แสนเจ็บปวดอีกแล้ว ข้าอยาก 

มชีวีติใหม่”
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หงเหมยฮวาฟังแล้วยิ้มบาง ก่อนเอ่ยอย่างมเีมตตา

“เช่นนั้นกบ็อกความปรารถนาของเจ้ามาเถดิ”

“ข้าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ ข้าอยากมีเกียรติ ไม่ต้องถูกดูแคลนว่าเป็น

เพยีงคณกิาชั้นต�่าอกีเจ้าค่ะ”

“ความปรารถนานั้น ข้าได้ยนิแล้ว”

“ขอบคุณเจ้าค่ะ” ฟางหรูขอบคุณทั้งน�้าตา ก่อนแย้มยิ้มออกมาอย่าง

สุขใจยิ่ง เป็นรอยยิ้มที่มคีวามสุขที่สุดครั้งแรกตั้งแต่หงเหมยฮวาพบกบันาง 

นายหญิงแห่งร้านสุราลืมเลือนรับดอกพลับพลึงแดงมาไว้ในมือ ก่อน

สะบัดมือคราหนึ่ง จอกสุราเนื้อดีก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของฟางหรู กลิ่นสุรา

หอมหวนเชื้อเชิญผู้คนให้ลิ้มลอง มือเรียวบางเอื้อมหยิบจอกสุรานั้น ก่อน

กระดกสุราลืมเลือนรสร้อนแรงทว่าหอมละมุนลงคอ ดวงตาคู่งามปิดลงใน

จังหวะที่น�้าตาหยดสุดท้ายไหลลงจากหางตา หงเหมยฮวาเอื้อมมือไปแตะที่ 

หน้าผากของนาง พลนักป็รากฏแสงสขีาวสว่างวาบบดบงัทกุสิ่งทกุอย่างในร้าน

จนสิ้น

“แม่นำง แม่นำงขอรบั ถงึแล้วขอรบั”

ฟางหรูค่อยๆ ลืมตาตื่นขึ้น ก่อนมองรอบกายอย่างงุนงง นางค่อยๆ 

ก้าวออกจากรถม้าที่นั่งอยู่ ก่อนพบว่าเบื้องหน้านางคอืหอสูงใหญ่ที่ถูกตกแต่ง

อย่างประณีตงดงามท่ามกลางหิมะโปรยปราย ผู้คนที่เดินออกมาจากหอนั้น

ล้วนยิ้มแย้ม ใบหน้าเป็นสุขยิ่ง

“เจ้าคงเป็นคนที่มาใหม่” เสยีงหวานใสของสตรผู้ีหนึ่งเอ่ยทกัขึ้น 

ฟางหรูหันไปทางที่มาของเสียง พบสตรีหน้าตาน่ารักผู้หนึ่งยืนอยู่ 

เบื้องหน้านาง สตรีผู้นั้นแต่งกายด้วยชุดผ้าบางพลิ้วสีชมพูอ่อน ด้านหลังมี 

ผ้าโปร่งแสงคล้ายปีกแมลงปอคู่หนึ่งห้อยจากไหล่ทั้งสอง ผมสีน�้าตาลเข้ม 

ถูกรวบขึ้นและประดับประดาด้วยอัญมณีสีหวาน ดวงตากลมโตสีน�้าตาลดู 

ไร้เดียงสาก�าลังมองนางอย่างเป็นมิตร ริมฝีปากสีชมพูแย้มยิ้มให้นางอย่าง 
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อ่อนหวานยิ่ง

“เจ้าเป็นใคร ที่นี่คอืที่ไหน” ฟางหรูเอ่ยถามอย่างงุนงง

“ข้ามนีามว่าเสี่ยวชงิถงิ ส่วนที่นี่คอืหอรื่นรมย์แห่งแดนวญิญาณ”

“หอรื่นรมย์?”

“ใช่ หอรื่นรมย์ของเราให้ความบนัเทงิแก่ผู้คน อ๊ะ แต่ว่าไม่เหมอืนกบั

พวกหอรื่นรมย์ของมนุษย์หรอกนะ ที่นี่ขายเพียงศิลปะ ทั้งสตรีที่ท�างานที่นี่ 

ยังได้รับการยกย่องอย่างสูงที่สุดอีกด้วย เพราะคนที่ท�างานที่นี่เป็นผู้มอบ 

ความสุข ปลดวางความทุกข์ของผู้คนก่อนเดินทางไปปรโลก ข้าได้ยินว่าเจ้า 

จะมาท�างานที่นี่ ว่าแต่... เจ้าชื่ออะไร”

“ข้า...” นางนิ่งคดิชั่วครู่หนึ่ง ก่อนตอบออกมาด้วยเสยีงหวานใสพร้อม

รอยยิ้มที่มแีต่ความสุขใจ “ข้า... ชื่อของข้าคอืฟางหรู”

“ฟางหรู... ชื่อด ีชื่อด ีเช่นนั้นเจ้าถนดัอะไรล่ะ เดนิหมาก? แต่งกลอน? 

เล่นพิณ? หรือร่ายร�า?” เสี่ยวชิงถิงเอ่ยด้วยน�้าเสียงร่าเริงพร้อมเดินน�าเข้าไป

ภายในหอรื่นรมย์อย่างอารมณ์ดี ฟางหรูเห็นดังนั้นก็เดินตามหลังหญิงสาว 

ร่างเลก็ไปพร้อมเอ่ยตอบด้วยน�้าเสยีงที่มคีวามสุขยิ่ง

“ข้า... ชื่นชอบการร่ายร�าเจ้าค่ะ”

นำยหญงิแห่งร้ำนสรุำลมืเลอืนยกจอกสรุำขึ้นดื่มอย่ำงเงยีบงนั สำยตำ

จบัจ้องไปยงัดอกพลบัพลงึแดงสใีสราวแก้วกลางโต๊ะนิ่ง นางวางจอกสุราชั้นดี

ลงก่อนแบฝ่ามอืออก ด้ายแดงเส้นหนึ่งกป็รากฏขึ้น ที่ปลายเชอืกด้านหนึ่งผูก

ตดิกบักลบีดอกพลบัพลงึแดงกลางโต๊ะ ส่วนอกีด้านคล้องขาชายหนุ่มสตไิม่ดี

ผู้หนึ่งที่อยู่ในภาพซึ่งมริู้ว่าปรากฏขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร ด้ายแดงราวกบัโซ่ตรวน 

ชายคนนั้นวิ่งหนอีย่างหน้าตาตื่นพร้อมทั้งตะโกนโหวกเหวกโวยวายพูดจาไม่รู้

เรื่องจนผู้คนรอบข้างต่างหันหน้าหนี ไม่นานชายคนนั้นก็สะดุดล้มลงอย่าง 

โง่งม ด้ายแดงที่อยู่ในมอืนางกข็าดลงทนัที

“ฮึ! น่าสมเพช” หงเหมยฮวาว่าพลางวางด้ายแดงที่ขาดลงบนโต๊ะ  
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มอืขาวเนยีนเอื้อมหยบิจอกสุรา นางดื่มสุราจนหมดจอกพร้อมสะบดัแขนเสื้อ

คราหนึ่ง ภาพที่ปรากฏอยู่ราวหมอกควนักจ็างหายไปทนัท ีนางจ้องมองดอก

พลบัพลงึแดงด้วยสายตาเศร้าสร้อย แค่นยิ้มแล้วเอ่ยพมึพ�า

“อย่างน้อยเจ้ากไ็ม่ต้องรู้สกึผดิ... เช่นข้า”

สิ้นเสียงนาง สายลมหนาวก็พัดพาหอบเอาปุยหิมะเข้ามาในร้าน จน

กระดิ่งที่แขวนไว้หน้าร้านส่งเสียงกรุ๊งกริ๊งไพเราะนัก หงเหมยฮวากระดกสุรา

ดื่มอกีจอก แต่แล้วหางตากเ็หลอืบไปเหน็บุรุษร่างสูงอย่างเลอืนรางที่หน้าร้าน

ของตน นางลดจอกสุราในมอืลง รมิฝีปากบางแย้มยิ้มต้อนรบัลูกค้าใหม่ แต่

ก็ต้องหุบยิ้มโดยพลันเมื่อเห็นใบหน้าของชายผู้นั้นชัดเต็มสองตา จอกสุรา 

ร่วงหล่นลงบนโต๊ะ ดวงตาคู่งามยังคงจับจ้องไปที่ใบหน้าของชายหนุ่มอย่าง 

ไม่เชื่อสายตาตนเอง ทว่ายังไม่ทันได้เอื้อนเอ่ยสิ่งใด กระบี่เงาวาวก็จ่อเข้าที่

คอหอยของนาง ก่อนเสยีงทุ้มที่แสนคุ้นหูจะดงัขึ้น

“เจ้าเป็นใคร ที่นี่ที่ไหน แล้ว... ข้าเป็นใคร”

ทั่วทั้งร้านสุราลืมเลือนตกอยู่ในความเงียบ กลางร้านมีเพียงหนึ่งชาย

หนึ่งหญิงยืนคุมเชิงกันอยู่ หงเหมยฮวานิ่งเงียบไปชั่วอึดใจหลังได้ยินค�าถาม

ของชายแปลกหน้า นางลอบสงัเกตอกีฝ่าย เขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงสวมชุด

สดี�าดูทะมดัทะแมง ผวิของเขาขาวละเอยีดเสยีจนดูคล้ายผวิของสตรมีากกว่า

บุรุษ ผมสีด�ายาวถูกรวบไว้เป็นหางม้า คิ้วกระบี่ด�าเข้มเหยียดตรงอยู่เหนือ

ดวงตาคมกล้าสดี�าสนทิ จมกูโด่งได้รปูรบักบัรมิฝีปากบางสชีมพอู่อน หญงิสาว

ค่อยๆ ไล่สายตาก่อนไปหยุดอยู่ที่กลางอกของชายหนุ่ม มองลึกลงไปยัง

วญิญาณที่นางสามารถเหน็ได้เพยีงผู้เดยีว ภายในนั้นมดีวงไฟสขีาวสว่างวบูวาบ

ทว่าลกึลงไปกลบัมปีระกายสฟี้าจางๆ ซ่อนอยู่

วญิญาณมนุษย์ ไม่ส.ิ.. ไม่ใช่

“เจ้าเป็นใคร” ชายหนุ่มถามย�้าเสยีงกร้าว 

หงเหมยฮวาได้ยนิกน็ิ่งไป ก่อนจะเงยใบหน้างามสบตากบัชายตรงหน้า

อีกครั้ง นางใช้นิ้วเรียวของตนค่อยๆ ดันคมกระบี่ที่จ่ออยู่ตรงคอออก แล้ว
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เอื้อนเอ่ยเสยีงหวานใสอย่างใจเยน็

“คุณชายท่านนี้โปรดใจเย็นก่อน ข้ามีนามว่าหงเหมยฮวา เจ้าของร้าน

สุราลมืเลอืนแห่งแดนวญิญาณ”

“แดนวญิญาณ? เช่นนั้น...” ชายหนุ่มรูปงามเกบ็กระบี่เข้าฝัก ก่อนมอง

ไปรอบบรเิวณอย่างงงงนั

“ข้าเกรงว่าท่านจะตายเสยีแล้ว” นางเอ่ยอย่างไม่อนาทรร้อนใจ ยกกา

รนิชาใส่ถ้วย แล้วดนัมนัไปทางชายหนุ่มที่ยนือยู่ “เชญิท่านดื่มชาก่อน”

แต่ชายหนุม่ผูน้ั้นกลบัไม่ตอบรบั ท�าเพยีงมองถ้วยชานั้นอย่างหวาดระแวง 

หญงิสาวเหน็ดงันั้นกจ็นใจ ได้แต่ยกถ้วยชาขึ้นจบิอย่างใจเยน็เท่านั้น ก่อนเอื้อน

เอ่ยต่อไปเสยีงเจื้อยแจ้ว

“ดูเหมอืนคุณชายจะจ�าสิ่งใดไม่ได้...”

“...” ชายหนุ่มผู้นั้นชายตามองนางอย่างตั้งใจฟัง

“เฮ้อ ต้องขอโทษคุณชายด้วยที่ร้านของเราช่วยอะไรไม่ได้ ร้านสุรา 

ลืมเลือนมีไว้เพื่อผู้ที่ต้องการลืมเลือนความทรงจ�าของตน แต่คุณชายไร้ซึ่ง

ความทรงจ�า ข้าเองกจ็นปัญญาที่จะช่วยเหลอื...”

“...”

“เรื่องเช่นนี้คงต้องให้ผู้เกบ็เกี่ยววญิญาณเป็นผู้ช่วยเหลอื ข้าเองพอจะ

มสีหายอยู่บ้าง ให้เขารบัช่วงต่อ... คงมติ้องกงัวลสิ่งใด...” ทว่ายงัไม่ทนัที่นาง

จะพูดจบกม็เีสยีงทุ้มต�่าของบุรุษดงัขดัขึ้นเสยีก่อน

“ช้าก่อน” แล้วบุรุษในชุดสีเทาผู้หนึ่งก็มาปรากฏตัวตรงหน้านาง หง- 

เหมยฮวาเหน็ดงันั้นจงึรบีเอ่ยทกัผู้มาใหม่ทนัที

“หย่งฮวั เจ้ามาพอด.ี..” นางเอ่ยพร้อมลุกขึ้น

“ข้าเกรงว่าข้าจะรบัช่วงต่อไม่ได้” ชายผูม้นีามว่าหย่งฮวัเอ่ยขดัขึ้น ท�าให้

ทั้งร้านเงียบไปชั่วขณะ รอยยิ้มบนใบหน้าของหงเหมยฮวาชะงักค้าง อีกทั้ง

คุณชายแปลกหน้าที่ก่อนนี้ท�าหน้าตาน่ากลัวอยู่แล้วบัดนี้ยิ่งท�าหน้าตาน่ากลัว

มากขึ้นพร้อมแผ่ไอสังหาร ดวงตาคมกริบตวัดมองนางอย่างน่ากลัว จน 
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หงเหมยฮวาต้องละล�่าละลกัถามหย่งฮวัโดยไว

“ทะ...ท�าไมจะไม่ได้ เจ้าเป็นถงึผูเ้กบ็เกี่ยววญิญาณที่ขึ้นตรงกบัท่านเทพ

เฮยไป๋อู่ฉาง2 เชยีวนะ แค่วญิญาณหลงทางดวงเดยีวเจ้าน่าจะจดัการได้นี่”

“หากเป็นยามปกตข้ิากค็งช่วยได้ แต่ยามนี้โลกมนุษย์เกดิเรื่องเลก็น้อย

ที่ต้องไปจัดการ เจ้าก็ช่วยข้าดูแลไปสักระยะหนึ่งเถิด จะอย่างไรเสียร้านเจ้า 

กข็าดคนพอดมีใิช่หรอื”

“ตะ...แต่...” หงเหมยฮวาเอ่ยขึ้น แต่หย่งฮัวกลับเดินเข้ามาประชิด

ตวันางก่อนวางมอืลงบนบ่าบอบบาง พร้อมกระซบิให้ได้ยนิเพยีงสองคน

“นี่ถือเป็นโอกาสที่เจ้ารอมานานมิใช่หรือ อีกอย่าง... เรื่องของเขาอาจ

เกี่ยวข้องกบัเรื่องที่ข้าต้องจดัการกไ็ด้ มคีนพบวชิามารที่สญูหายไปหลายพนัปี 

เจ้ามิคิดว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเจ้าบ้างหรือ” เมื่อได้ฟังหงเหมยฮวาก็ชะงัก 

ค้างไป ก่อนในแววตาจะมคีวามอาฆาตแค้นพดัผ่านไปราวกบัสายลม หย่งฮวั

เห็นดังนั้นจึงรีบเหาะจากไปทันที ปล่อยให้หงเหมยฮวาที่เพิ่งรู้สึกตัวตะโกน 

ไล่หลงัไป

“ดะ...เดี๋ยวส ิหย่งฮวั หย่งฮวั!” เมื่อเหน็แผ่นหลงัหนาจากไปไกลแล้ว 

นางก็ถอนใจอย่างหงุดหงิด พร้อมบ่นพึมพ�าสาปแช่งเขาไปอีกหลายประโยค 

แต่แล้วนางก็ต้องชะงักกึกเมื่อเห็นสายตาของใครอีกคนที่ยังคงยืนอยู่ในร้าน

อย่างนิ่งงนั

“อะ...เอ่อ คอื... คุณชาย ดื่มชาๆ” นางว่าอย่างท�าอะไรไม่ถูก ก่อนยื่น

ถ้วยชาไปตรงหน้าเขา ชายหนุ่มจ้องถ้วยชาในมอืขาวนวลนิ่งไปพกัหนึ่ง ก่อน

เอื้อมหยบิมาจบิแตโ่ดยด ีหงเหมยฮวาเหน็ดงันั้นกว็างใจลงได้บ้าง จงึเอ่ยด้วย

เสยีงเจื้อยแจ้วต่อไป

“ฮะแอ้ม ข้าว่าท่านอาจต้องอยู่ที่นี่ไปสักระยะ ร้านข้าก�าลังขาดคนอยู่

2 ยมทูตขาวด�าตามต�านานจนี โดยที่ยมทูตขาวคอื เทพไป๋อู่ฉาง ส่วนยมทูตด�าคอื เทพ

เฮยอู่ฉาง เรยีกคู่กนัว่า ‘เฮยไป๋อู่ฉาง’
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พอด ีเช่นนั้นท่านกอ็ยู่ในฐานะลูกจ้าง...” ยงัไม่ทนัพูดจบ นางกร็ู้สกึถงึสายตา

คมกรบิที่ส่งมาจากดวงตาคู่สวยของเขาจนรู้สกึเสยีวสนัหลงัวาบ

“ผู้ช่วย... ผู้ช่วยที่มีฐานะเท่าเทียมกับข้าไปก่อนละกันนะเจ้าคะ” เมื่อ

คุณชายหลงทางได้ฟังก็เก็บไอสังหารของตน แล้วนั่งลงจิบชาชั้นดีต่ออย่าง

สบายใจราวกับที่นี่เป็นร้านของตน ทิ้งให้เจ้าของร้านเฉกเช่นนางยืนหัวโด่อยู่ 

ที่เดมิอย่างท�าอะไรไม่ถูกนกั

ไยนางถงึรู้สกึว่าถูกยดึอ�านาจในร้านของตวัเองกนั...

นางคิดอย่างสงสัย แต่แล้วก็สะบัดศีรษะไล่ความคิดฟุ้งซ่านของตน 

ก่อนจะเดนิไปประคองดอกพลบัพลงึสแีดงใสที่ยงัคงวางอยู่กลางโต๊ะขึ้น แล้ว

หมุนตัวเดินไปแหวกม่านลูกปัดเปิดประตูเข้าไปยังห้องด้านหลังร้าน แต่แล้ว

เท้าของนางกต็้องหยุดกกึเมื่อได้ยนิเสยีงจากใครอกีคนเอ่ยถาม

“เจ้าจะไปไหน” ชายหนุ่มเอ่ยถามเสยีงเรยีบ หญงิสาวเมื่อได้ยนิดงันั้น

กอ็กึอกัอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ยชกัชวนพร้อมกวกัมอืเรยีกเขา

“เอ่อ... ไหนๆ ท่านก็จะอยู่ที่นี่ เช่นนั้นก็ควรรู้เรื่องส�าคัญของร้านไว้

บ้าง...” เอ่ยจบกห็มุนตวัเข้าไปในห้อง ท�าให้ชายหนุ่มต้องเดนิตามเข้าไปอย่าง

ไม่ไว้ใจนัก เมื่อก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเข้าไปก็ราวกับเขาเข้าไปในอีกโลกหนึ่ง 

รอบด้านเป็นความมืดเวิ้งว้างที่มีจุดแสงประดับประดา ราวกับท้องฟ้าในยาม

ราตรีที่เต็มไปด้วยดวงดารานับร้อยนับพันดวง กลางห้องมีไหสุราขนาดใหญ่

ตั้งอยู่สองใบด้วยกนั เขามองอย่างงนุงงครูห่นึ่ง ก่อนสายตาจะเหน็สตรผู้ีมนีาม

ว่าหงเหมยฮวายืนอยู่เบื้องหลังไหทั้งสองใบ ชายหนุ่มเดินเข้าไปใกล้พร้อม 

เอ่ยถามนางอย่างไม่ค่อยไว้ใจนกั

“ที่นี่ที่ไหน”

“ห้องบ่มสุราของร้านเรา” นางตอบเขาพร้อมสบดวงตาคม

“...”

“ร้านนี้แม้เป็นร้านสรุาแต่มไิด้เปิดเพื่อความส�าราญใจ เราเปิดเพื่อความ

ทุกข์ใจของผู้มาเยือน มีค�ากล่าวไว้ว่า หากอยากลืมเลือน ให้มายังร้านสุรา 
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ลมืเลอืน” นางเอ่ยเล่าด้วยน�้าเสยีงหวานใสทว่าสงบ

“...”

“ข้าจะมอบสุราลมืเลอืนให้แก่ผู้ทุกข์ตรม เพื่อแลกกบัความทรงจ�าชาติ

ภพหนึ่งของเขา... และเอาความทรงจ�ามาหมกับ่มเป็นสรุา” เอ่ยจบหงเหมยฮวา

กใ็ช้สองนิ้วดงึเอามกุที่เปล่งประกายสแีดงสดใสออกมาจากดอกพลบัพลงึแดง

ในมอื ก่อนเอ่ยต่อ

“ความทรงจ�าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการหมัก

สุราลืมเลือน” จบประโยคมุกสีแดงสดในมือนางก็เคลื่อนตัวไป ลอยเหนือ 

ไหสุราทางด้านซ้ายก่อนสลายเป็นหมอกควนัไหลลงสู่สุราเบื้องล่าง เมื่อความ

ทรงจ�านั้นไหลลงสูไ่หสุราหมดสิ้น หงเหมยฮวากด็งึมุกสดี�าที่ถกูห้อมลอ้มด้วย

ไอเลอืดออกมาจากดอกพลบัพลงึแดงดอกนั้น ทว่าเพยีงนางเป่าลมแผ่วเบาใส่

มุกที่เตม็ไปด้วยความเคยีดแค้นตรงหน้า ไอโลหติสจีางที่ห้อมล้อมมุกอยู่นั้น

กม็ลายหายไปทนัท ีนางส่งมกุในมอืให้ลอยไปยงัไหสรุาด้านขวาพร้อมกบัเอ่ยขึ้น

“แต่ความทุกข์ตรมเหลือคณานับกลับหมักบ่มได้สุราชั้นเลิศที่แม้แต่ 

เทพเซียนยังติดตรึง เราจะส่งสุราเหล่านี้ไปขายทั่วทั้งแดนวิญญาณและแดน

เซยีนทั้งหลาย...” เมื่อพูดถงึตรงนี้นางกน็ิ่งเงยีบไป แล้วหนัมาสบตาชายหนุ่ม

ที่ยนือยู่ข้างตน

“น่าขันนักที่ความทรงจ�าที่แสนสุขน�ามาหมักบ่มแล้วได้สุราลืมเลือน  

ทว่าความทรงจ�าที่แสนเจบ็ปวดเหล่านั้นกลบัหมกับ่มแล้วได้สรุาเลศิรสจนยาก 

ลมืเลอืน...” สิ้นประโยค รมิฝีปากงดงามกแ็ย้มยิ้ม ทว่าชายหนุ่มที่เหน็รอยยิ้ม

ที่แสนงดงามนี้กลับคิดว่าช่างเป็นรอยยิ้มที่แสนเศร้านัก ครั้นเมื่อรู้สึกตัว  

หงเหมยฮวากห็ลบสายตาเขาโดยเรว็พร้อมพมึพ�าว่าสุราไหนี้ได้ที่แล้ว จากนั้น

จงึใชพ้ลงัเวทของตนสร้างผเีสื้อเปลวเพลงิขึ้นมา เจ้าผเีสื้อน้อยตวันั้นยามขยบั

ปีกคราหนึ่งสะเกด็เพลงิกห็ลดุลอย หงเหมยฮวาจ้องมองอยูค่รูห่นึ่งก่อนส่งมนั

ไปยงัจุดหมายทนัท ีนางเหม่อมองผเีสื้อเพลงิตวันั้นบนิออกจากประตู กระทั่ง

จากไปไกลสุดสายตา... และจะมหิวนคนืมาอกีแม้เพยีงคราเดยีว



หงเหมยฮวำนั่งจบิสรุำท่ำมกลำงหมิะโปรยปรำย นำงนั่งอยูบ่นเก้ำอี้หนิ

ในสวนหน้าเรือนของนางที่สามารถเข้ามาทางประตูบนชั้นสองของร้านสุรา 

ลมืเลอืน แม้อากาศจะหนาวเยน็แต่นางกไ็ม่หวั่น ยงัคงจบิสุรารสหวานล�้าทว่า

ร้อนแรงยิ่งลงคออึกแล้วอึกเล่าใต้ต้นเหมยแดงที่ออกดอกบานสะพรั่ง ขณะ

นางมองดอกเหมยอย่างเลื่อนลอยพลนัได้ยนิเสยีงเปิดประตูดงัขึ้น

“อาบน�้าเสรจ็แล้วหรอื”

“อือ” ชายหนุ่มในชุดสีน�้าเงินเข้มเอ่ยตอบก่อนเดินมาทรุดกายลงนั่ง 

ข้างนาง ตาจ้องมองสุราในมือนางอย่างสนใจ เมื่อหงเหมยฮวาเห็นดังนั้นจึง 

รนิสุราลงจอกอกีใบพร้อมเอ่ย

“นี่เป็นเพยีงสุราจากโลกมนุษย์เท่านั้น ท่านดื่มเถดิ” 

ชายหนุ่มก้มมองสุราในจอกเบื้องหน้าตน ก่อนยกมันขึ้นดื่มรวดเดียว

จนหมด 

หงเหมยฮวาเหน็ดงันั้นจงึแย้มยิ้มออกมา พลางเอ่ยถามเสยีงหวาน

“เป็นอย่างไร รสดีหรือไม่” ทว่าเขายังไม่ทันได้เปิดปากตอบ เสียง

โหวกเหวกของชายชราผู้หนึ่งกด็งัแทรกขึ้น

สำม
เสี่ยวโก่วและเสี่ยวเมำ (ตอนต้น)
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“เหมยฮวา เหมยฮวา สุราได้แล้วหรอื” ครั้นเมื่อพูดจบประโยค ร่าง

อวบอ้วนของชายชรากป็รากฏขึ้นในครรลองสายตา

“ตาเฒ่าฉนิจิ่วมาแล้วหรอื” ไม่พูดเปล่า หงเหมยฮวาสะบดัมอืคราหนึ่ง

ไหสุราหลายสิบใบก็มาปรากฏเบื้องหน้าเขา ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้วยได้แต่มอง

อย่างตกตะลึง แต่เพราะเคยเห็นนางใช้พลังเช่นนี้มาบ้างแล้วจึงไม่คิดถาม

ซอกแซกอีก เขาท�าเพียงนั่งจิบสุราในมือตนอย่างเงียบงันเท่านั้น ชายชรา 

นามว่าฉนิจิ่วเมื่อเหน็ไหสุรามากมายกต็าลุกวาวรบีเปิดสุราไหหนึ่งดมทนัที

“ออื สุราดีๆ ” เขาว่าพลางปิดไหไว้เช่นเดมิ ก่อนหยบิถุงที่เตม็ไปด้วย

เงินของแดนวิญญาณและอัญมณีหลากหลายสีส่งให้แก่นางที่แบมือรอรับอยู่

แล้วในทันที หงเหมยฮวาเห็นจ�านวนเงินในถุงนั่นก็ให้พอใจยิ่ง รีบเก็บมัน 

โดยไว ก่อนแบมอืไปทางตาเฒ่าฉนิจิ่วอกีครา

“อะไรกนั ข้าให้ครบแล้วนี่”

“เจ้าแน่ใจหรอืว่าครบ” นางถามด้วยเสยีงทุ้มต�่า

“แน่ใจส!ิ” ตาเฒ่าฉนิจิ่วเอ่ยเสยีงแหลมสงูอย่างไม่ยอมแพ้ หงเหมยฮวา

จงึท�าท่าครุ่นคดิ ก่อนเอ่ยด้วยเสยีงเจ้าเล่ห์

“เอ... เช่นนั้นสุราสิบไหที่ท่านดื่มไประหว่างส่งของนั้นเล่า ท่านอย่า 

บอกนะว่าถกูสายลมหอบเอาไป” ตาเฒ่าฉนิจิ่วได้ยนิเช่นนั้นกพ็ดูไม่ออก ได้แต่

ทอดถอนใจพร้อมโยนถุงเงนิอกีใบส่งให้นาง แล้วบ่นค�าสองค�า

“ฮึ่ย ขี้เหนยีวจรงิ ว่าแต่... เจ้าหนุ่มนี่เป็นใครกนัล่ะ”

หงเหมยฮวาแย้มยิ้มในชยัชนะของตน ก่อนอ้าปากเตรยีมแนะน�าอกีฝ่าย

ให้รู้จัก ทว่ายังไม่ทันได้พูดสิ่งใด เสียงแหลมสูงของสตรีนางหนึ่งก็ดังแทรก 

ขึ้นมา

“หงเหมยฮวา เจ้าเหน็หอรื่นรมย์ของข้าเป็นที่ใดกนั ถงึขยนัส่งวญิญาณ

มนุษย์มายังหอของข้านัก...” แต่แล้วเสียงบ่นก็เงียบลงเมื่อนางเห็นบุรุษหนุ่ม

เพยีงผู้เดยีวในที่นี้

“แล้วพวกนางท�างานไม่ดีหรือไร ข้าสู้อุตส่าห์คัดแต่ยอดฝีมือให้เจ้า  
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หอของเจ้าได้ก�าไรไม่น้อยเลยนะ เสี่ยวชงิถงิ” 

เสี่ยวชงิถงิได้ยนิดงันั้นกน็ิ่งเงยีบไป ก่อนเอ่ยอย่างไม่เตม็เสยีงนกั 

“กจ็รงิ... ว่าแต่คุณชายผู้นี้เป็นใครกนั”

“อ้อ...” หงเหมยฮวาพูดก่อนปรายตามองชายหนุ่มเล็กน้อย “เขาเป็น

วญิญาณหลงทางน่ะ ไร้ความทรงจ�า ตอนนี้เลยท�างานเป็นผู้ช่วยที่ร้านของข้า”

“อ้อ เช่นนั้นเองหรือ” เสี่ยวชิงถิงตอบรับก่อนจ้องมองไปยังชายหนุ่ม

และพบว่าเขาก็มองนางอยู่เช่นเดียวกัน นางเห็นดังนั้นก็ก้มหน้างุด คุณชาย

หลงทางที่จ้องอยู่นั้นก็เลื่อนสายตาไปที่ปีกแมลงปอด้านหลังนางอย่างสนใจ 

ใคร่รู้ ก่อนเอ่ยชม

“ปีก... งามนกั” พดูจบเขากด็ื่มสรุาต่อโดยไม่สนใจสายตาเปล่งประกาย

ของเสี่ยวชงิถงิที่ส่งมา 

หงเหมยฮวาเห็นดังนั้นจึงพึมพ�าให้เสี่ยวชิงถิงได้ยิน “ชมเจ้าก็เหมือน 

ชมแมลงปอทุกตวัในใต้หล้านั่นแหละ” 

เสี่ยวชิงถิงได้ยินดังนั้นก็หันไปค้อนขวับ ครั้นพอตั้งสติได้จึงถามหง- 

เหมยฮวาอย่างน่ารกัอกีหนึ่งประโยค

“นี่... คุณชายท่านนี้ไม่มีชื่อหรือ” ถามจบก็พบกับสายตาเหม็นเบื่อ 

ของหงเหมยฮวาที่ส่งมาทางนาง

“เจ้าแมลงปอน้อย เจ้าโง่หรอืไร ข้าบอกว่าเขาไร้ความทรงจ�า จะมชีื่อ 

ได้อย่างไร”

“แต่เรยีกคุณชายๆ เช่นนี้กไ็ม่สะดวกนกัไม่ใช่หรอื เช่นนั้นข้าตั้งให้เอง 

ออื... คุณชายรูปร่างสง่างาม เช่นนั้นก.็..”

“เสี่ยวจิ่วเป็นอย่างไร เอิ๊ก” ตาเฒ่าฉนิจิ่วที่ดื่มสุราหมดไปหนึ่งไหลุกขึ้น

มาตอบอย่างมั่นใจ ก่อนจะถูกเจ้าแมลงปอน้อยบ่นเสียยกใหญ่ ส่วนเจ้าตัว 

ต้นเรื่องกลับนั่งดื่มต่อ พลางเถียงกลับบ้างเมื่อเริ่มร�าคาญ หงเหมยฮวาเห็น 

ดังนั้นก็ได้แต่ทอดถอนใจ เงยหน้ามองดอกเหมยสีแดงสดและปุยหิมะสีขาว 

ที่ร่วงหล่นพลางพมึพ�าค�าหนึ่งออกมา
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“เสวี่ย... เสวี่ยไป๋”

สิ้นค�า เสยีงโต้เถยีงกนัของตาเฒ่าฉนิจิ่วกบัเสี่ยวชงิถงิกเ็งยีบลง ทั้งสอง

หรอืแม้แต่คนที่ไม่สนใจผูใ้ดเฉกเช่นผูช่้วยหมาดๆ ของร้านสรุาลมืเลอืนหนัมา

มองนาง ดวงตางดงามสีด�าสนิทคู่นั้นของหงเหมยฮวาที่พวกเขาได้เห็นคล้าย

ว่ามไิด้จบัจ้องดอกเหมยและหมิะขาวตรงหน้า แต่คล้ายกบัว่านางมองไปยงัที่

ไกลแสนไกล... ที่ที่มมิผีู้ใดเอื้อมถงึหรอืจดจ�าได้

สองสำมวันต่อมำ ฤดูกำลในแดนวิญญำณก็ผันเปลี่ยน ดวงอำทิตย์

สาดแสงเจดิจ้าไปทั่วบรเิวณ ดอกไม้ผลบิานเป็นสญัญาณว่าฤดูใบไม้ผลไิด้มา

เยอืนแดนวญิญาณแล้ว ในแดนวญิญาณนี้น่าแปลก สี่ฤดูไม่ยาวนานเท่าแดน

มนุษย์ ใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ เมื่อรู้ตัวอีกทีก็กลับกลายหวนคืนสู่ฤดูกาล

เดมิเสยีแล้ว...

หงเหมยฮวาที่อยู ่ในชุดสีเหลืองอ่อนบางเบาก�าลังนั่งเท้าคางอย่าง

เกียจคร้านเหม่อมองไปยังหน้าร้านที่มีคนเดินไปมาพลุกพล่าน ทว่าร้านของ

นางกลับเงียบสงัดสิ้นดี หงเหมยฮวาเอื้อมมือหยิบพัดกลมบนโต๊ะขึ้นมาพัด

อย่างเบื่อหน่าย ก่อนเอ่ยเรยีกผู้ช่วยคนใหม่ของร้านด้วยน�้าเสยีงเหนื่อยหน่าย

“เสวี่ยไป๋ น�้าชา...” สิ้นเสยีงเอื่อยเฉื่อยของนาง ถาดน�้าชากถ็กูวางลงบน

โต๊ะเบื้องหน้า ก่อนน�้าชาสีทองหอมกรุ่นในถ้วยกระเบื้องเนื้อดีจะถูกส่งมา 

ตรงหน้านาง มือเรียวสวยรับถ้วยน�้าชาจากมือหนา ก่อนกระดกน�้าชารสเข้ม

ลงคอ พลันหงเหมยฮวาก็รู้สึกถึงความสั่นไหวที่ท้องของนาง ริมฝีปากบาง 

สแีดงสดจงึเอื้อนเอ่ยเสยีงหวานอกี

“เสวี่ยไป๋ ขนม...” ฉบัพลนัจานขนมกุ้ยฮวาหน้าตาสวยงามน่ากนิกถ็ูก

วางเบื้องหน้านาง หงเหมยฮวาเอื้อมหยบิขนมกุย้ฮวาใส่ปากไปทั้งชิ้นก่อนเคี้ยว

ตุ้ยๆ อย่างไร้ความเป็นกุลสตรี เสวี่ยไป๋เห็นดังนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจพรืด  

จบัจ้องนางอย่างเบื่อหน่ายยิ่ง ครั้นเมื่อหงเหมยฮวารู้สกึถงึสายตาทิ่มแทงที่ส่ง

มาจึงเงยหน้าขึ้นจากขนมกุ้ยฮวาในมือ ริมฝีปากบางสวยเปรอะเปื้อนไปด้วย
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เศษขนมดูน่าเอน็ดู

“ไยเจ้ามองข้าเช่นนั้น”

“...” เสวี่ยไป๋นิ่งเงยีบ ทว่าเพยีงหงเหมยฮวาสบกบัตาคมคู่นั้นกร็าวกบั

เหน็ความในใจของเขาทกุอย่าง แท้จรงินางสามารถใช้พลงัของตน เพยีงสะบดั

มือ ทั้งชา ขนม หรือแม้แต่อาหารหลากหลายจานก็จะมาวางตรงหน้านาง  

ไม่จ�าเป็นต้องให้เขายกมา แต่นางกลบัไม่ท�า

“ก็ข้าขี้เกียจ อีกอย่างเจ้าก็ว่างอยู่ มิให้ใช้เจ้าแล้วจะให้ไปใช้ผู้ใดกัน”  

พดูจบกห็ยบิขนมอกีชิ้นเข้าปากเคี้ยวตุย้ๆ ต่อไป ถงึแม้เสวี่ยไป๋จะเหนื่อยหน่าย

ที่ต้องสนทนากับสตรีผู้นี้นัก แต่ก็ท�าเพียงถอนหายใจเฮือกหนึ่งเท่านั้น ก่อน

เอ่ยเรื่องที่ตนไม่ชอบใจอกีเรื่องออกมาด้วยเสยีงเรยีบนิ่ง

“เจ้ากบัข้าไม่ได้สนทิกนัถงึเพยีงนั้น”

“หอื? เจ้าไม่ชอบให้ข้าเรยีกเจ้าว่าเสวี่ยไป๋หรอื ออื... แต่เรยีกคุณชายๆ 

ตลอดมนักแ็ปลกๆ นี่นา”

“...”

“ฉะนั้น เรียกเจ้าว่าเสวี่ยไป๋ก็สมควรยิ่งแล้ว อือ... แต่ถ้าเจ้าไม่พอใจ

จรงิๆ เช่นนั้นเจ้าอยากเรยีกข้าว่าอะไรกแ็ล้วแต่เจ้าเถดิ ข้าอนุญาต อย่างไรเสยี

กถ็อืว่าเราเสมอกนัแล้ว” นางพดูอย่างไม่สนใจนกั แล้วหยบิขนมกุย้ฮวาใส่ปาก

เคี้ยวกนิอย่างเอรด็อร่อยยิ่ง แต่แล้วร่างบางกต็้องชะงกันิ่ง เมื่อนิ้วมอือุ่นร้อน

ของชายหนุ่มที่มริู้ว่ามายนืใกล้นางตั้งแต่เมื่อใดเอื้อมมาเชด็เศษขนมที่ตดิตาม

ริมฝีปากนาง ดวงตาหงส์ของหญิงสาวเบิกกว้างอย่างตกใจสบเข้ากับดวงตา 

คมเข้มเรยีบเฉยของเสวี่ยไป๋ที่มองมา ก่อนนางจะได้ยนิเสยีงเข้มแสนเรยีบเฉย 

ของเขาเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบา

“เช่นนั้น ข้าจะเรยีกเจ้าว่าเหมยเอ๋อร์...”

สิ้นเสียงเขา ทั่วทั้งร้านสุราลืมเลือนก็ตกอยู่ในความเงียบงันจนเหลือ

เพียงเสียงหายใจของคนทั้งสองเท่านั้น หงเหมยฮวาได้ยินเสียงหัวใจของตน

เต้นรวัเรว็ราวกบัจะทะลอุอกมานอกอกนาง จนนางหวั่นใจว่าบรุษุที่อยูใ่กล้นาง
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ถงึเพยีงนี้จะได้ยนิเสยีงของมนั ทว่ายงัไม่ทนัที่คนทั้งสองจะได้เอื้อนเอ่ยสิ่งใด

ต่อ เสียงดังโหวกเหวกโวยวายของชายชราและหญิงชราสองคนก็ดังขึ้นที่ 

หน้าร้านสุราลมืเลอืน

“เพราะเจ้านั่นแหละยายเฒ่า ข้าถงึต้องมาอยู่ที่นี่” ชายชราเอ่ยขึ้นเสยีง

ดงัด้วยความโมโหยิ่ง หญงิชราเมื่อได้ยนิดงันั้นกม็ยิอม ชี้หน้าชายชราข้างกาย

ตนทนัที

“ตาเฒ่านี่ เจ้ายังจะกล้าพูดเช่นนี้อีกหรือ หากไม่ใช่เพราะเจ้ามาชนข้า 

จนตกจากสะพาน ข้าจะมาอยู่ที่นี่หรือ” เมื่อพูดจบก็สะบัดใบหน้าที่มีริ้วรอย

เหี่ยวย่นตามกาลเวลาไปอกีทางทนัท ีครั้นเมื่อหนัไปเหน็ป้ายร้านสรุาเบื้องหน้า

ตน ขาผอมแห้งของนางก็ก้าวฉับเข้าไปทันที ชายชราเมื่อเห็นภรรยาของตน 

ก้าวเท้าเข้าร้านสุรากย็อมไม่ได้ ฉุดมอืบางไว้ก่อนเอ่ย

“นี่มนัร้านสรุา สตรทีี่เป็นหญงิแก่เช่นเจ้ามคิวรเข้าไป” เขาเอ่ยอย่างโมโห 

ทว่ากลบัถูกนางเอ่ยตอบเสยีงดงัอย่างโมโหยิ่งกว่า

“ไยจะไม่ได้ ทเีจ้ายงัเอาแต่ผลาญเงนิ เข้าแต่บ่อนเข้าแต่ร้านสุรา ไยข้า

จะท�าบ้างไม่ได้”

หงเหมยฮวาเมื่อได้เหน็เหตกุารณ์ตรงหน้ากไ็ด้แต่ท�าตาปรบิๆ สอดปาก

ไม่ได้เลยสักค�า จวบจนคนทั้งสองมองเขม่นกันจนพอใจ จึงหันมาทางนาง 

พร้อมเอ่ยอย่างพร้อมเพรยีงกนั

“ไปเอาสุรามา!” / “ไปเอาสุรามา!”

“เอ่อ... คอื... แท้จรงิแล้วร้านของเราไม่ได้เป็นที่ร�่าสุรา...” ยงัไม่ทนัได้

พดูจบ สายตาสองคูข่องชายชราและหญงิชรากจ้็องมองนางราวกบัจะกนิเลอืด

กนิเนื้อ หงเหมยฮวาจงึหนัไปส่งสายตาขอความช่วยเหลอืจากเสวี่ยไป๋ แต่กลบั

ได้รับเพียงสายตาเรียบเฉยที่มองมาเท่านั้น หญิงสาวเห็นดังนั้นจึงได้แต ่

ทอดถอนใจ ก่อนพยายามเอ่ยกบัสองคนชราให้ใจเยน็ลง

“ท่านตา ท่านยาย แม้ร้านเราจะไม่ได้ขายสุราเช่นนั้น แต่โปรดนั่งลง 

ดื่มชาชั่วครู่ แท้จรงิแล้วร้านของเรามชีื่อว่าร้านสุราลมืเลอืน...”
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หลงัจำกหงเหมยฮวำเอ่ยอธบิำยถงึร้ำนสรุำลมืเลอืน สองตำยำยกย็อม

นั่งลงจิบชาอย่างเงียบงันไปครู่หนึ่ง ก่อนที่ชายชราผู้นั้นจะเป็นคนเอ่ยถาม 

ออกมา

“ลมืเลอืนเพื่อแลกกบัสิ่งใดกไ็ด้น่ะหรอื”

“เจ้าค่ะ” หงเหมยฮวาแย้มยิ้มงดงาม ยกถ้วยชาขึ้นจบิอย่างสบายอารมณ์

“แล้วต้องท�าสิ่งใดบ้างเล่า”

“ตาเฒ่า อย่าบอกนะว่าเจ้าจะแลกความทรงจ�าน่ะ” เป็นเสยีงของหญงิชรา

ที่ดงัแทรกขึ้น

“มันก็เป็นข้อเสนอที่ดีมิใช่หรือ ท�าอย่างกับว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาช่างน่า

จดจ�านักแหละ” เมื่อหญิงชราได้ยินดังนั้นก็ได้แต่นิ่งเงียบ แววตาฉายความ

น้อยใจและเจ็บปวดใจออกมา หงเหมยฮวาเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้า รีบพูดขึ้น 

อกีประโยค

“สิ่งที่ท่านต้องท�า คอืเล่าเรื่องของพวกท่านเจ้าค่ะ”

“...”

“แต่จะยินยอมแลกเปลี่ยนหรือไม่ เมื่อเล่าจนจบค่อยตัดสินใจก็ยัง 

มสิายเจ้าค่ะ”

เมื่อได้ยินดังนั้นสองคนชราจึงมองตากันอย่างนิ่งงัน หงเหมยฮวาเอง 

ก็นั่งนิ่งรอการตัดสินใจของทั้งสอง โดยมีบุรุษหน้าตายนั่งจิบชาอยู่ด้านข้าง

พร้อมช�าเลอืงมองนางอย่างไม่ทุกข์ร้อนใจ

“เช่นนั้น เล่าก่อนค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สาย...” เป็นหญิงชราที่เอ่ยขึ้น 

ชายชราที่นั่งอยู่ข้างกนักม็ไิด้คดัค้าน เพยีงนั่งเฉยอยู่เช่นเดมิเท่านั้น หงเหมย- 

ฮวาเหน็ดงันั้นจงึคลี่ยิ้มอ่อนโยน ก่อนเอ่ยเสยีงหวานใสราวเสยีงระฆงัแก้ว

“เช่นนั้นกโ็ปรดเล่ามาเถดิเจ้าค่ะ... เรื่องราวชวีติของท่านทั้งสอง”

วันนั้นเป็นวันที่สวยงำมในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ชูช่อแย้มบำนสะพรั่ง

อย่างไม่มีต้นใดยอมต้นใด เสียงทารกแว่วดังขึ้น นางเป็นเด็กทารกหน้าตา



44
ร้านสุราลืมเลือน ณ แดนวิญญาณ

จิ้มลิ้มน่ารกั ผู้ที่เกดิมางดงามยิ่งนกั งดงามจนต้องโจษจนัไปชั่วยุคชั่วสมยั...

“หากจะแต่งเรื่องกช่็วยให้มนัมคีวามจรงิบ้างเถดิ อย่างเจ้านี่นะ งดงาม? 

เป็นที่โจษจัน? หากเรียกว่าพอดูได้ยังจะพอเชื่อได้เสียมากกว่า” ชายชราเอ่ย

ขดัขึ้น แล้วกต้็องพบกบัค้อนวงใหญ่ที่ภรรยาข้างกายส่งมาด้วยความโกรธเคอืง

ยิ่ง

“ท�าไม อย่างน้อยข้ากง็ดงามที่สดุในหมูบ้่านนั่นแหละ หากข้าไม่งามแล้ว

เจ้าจะแต่งกบัข้าท�าไม” ทว่าหญงิชรายงัไม่ทนัได้เอ่ยต่อว่าผู้เป็นสามตี่อ เสยีง

หวานใสของหงเหมยฮวากด็งัขดัขึ้น

“ท่านยาย... นี่ท่านเล่าตั้งแต่ตอนที่ท่านเกิดเลยหรือ” นางเอ่ยพร้อม 

ท�าสหีน้าราวกบัพูดไม่ออกบอกไม่ถูก

“กใ็ช่น่ะส ิมเิช่นนั้นจะให้เริ่มเล่าตั้งแต่ตอนไหน”

หงเหมยฮวาเมื่อได้ยินดังนั้นก็ทอดถอนใจอย่างไม่รู้จะท�าเช่นไร ก่อน

เอื้อนเอ่ยอย่างเหนื่อยหน่าย

“โดยทั่วไป... ก็เริ่มเล่าจากเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ใน 

ชวีติน่ะเจ้าค่ะ”

หญงิชราได้ยนิดงันั้นกน็ิ่งคดิอย่างคดิไม่ตก

“ถ้าเช่นนั้นกต็้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่...” เป็นชายชราที่เอ่ยขึ้น

ทว่าชายชรายงัไม่ทนัได้เริ่มต้นเล่าเรื่องราว กม็เีสยีงของชายขี้เมาดงัขดั

ขึ้นมาเสยีก่อน จนหงเหมยฮวาที่นั่งอยู่ต้องยกมอืขึ้นมากุมขมบัอย่างจนใจ

ชาตนิี้นางจะได้ฟังหรอืไม่...

“เหมยฮวาๆ เจ้าดูสุรานี่สิ เป็นสุราหายากที่หมักบ่มนานถึงพันปีเชียว

นะ” ตาเฒ่าฉนิจิ่วพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นยิ่ง

“ตาเฒ่า มเิหน็หรอืว่าข้ามแีขก”

“โอ้ ต้องขออภัยๆ ก�าลังจะแลกความทรงจ�ากับสุราลืมเลือนกันสินะ 

เช่นนั้น ข้ามกิวนแล้วๆ ข้าจะนั่งดื่มอยู่ตรงมุมนู่น มกิวนพวกเจ้าหรอก เชญิ

ต่อเลยๆ” เอ่ยจบกห็มุนตวัไปรื้อดูไหสุราในร้าน ก่อนหยบิไหสุราเนื้อดทีี่ดูกร็ู้
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ว่าราคาแพงเพยีงใดออกมาจากชั้นแล้วเทมนัลงคออย่างรวดเรว็ เพยีงชั่วพรบิตา 

ร่างท้วมหนาของตาเฒ่าฉินจิ่วก็ทรุดลงไปนั่งกอดไหสุราอยู่บนพื้น ทั้งใบหน้า

อวบอ้วนยงัแดงก�่า หงเหมยฮวาเหน็ดงันั้นกท็อดถอนใจ พลางนกึเสยีดายสรุา

ราคาแพงที่หมกับ่มมานานปีที่นางยงัไม่ได้ลองชมิเลยสกัหยด แต่ตาเฒ่าฉนิจิ่วก

ลบัตดัหน้านางไปเสยีอย่างนั้น นางจดบญัชหีนี้นี้ไว้ในใจ ก่อนหนัไปแย้มยิ้ม

กับสองคนชราที่ยังงุนงงกับเหตุการณ์ตรงหน้า แล้วเอ่ยเสียงหวานเป็นครั้ง 

ที่สอง

“เชญิเล่าเจ้าค่ะ”

ทว่ายงัไม่ทนัที่ชายชราจะได้เอ่ยปากเล่า เสยีงเจื้อยแจ้วของสตรใีนชุด

สชีมพบูางดอู่อนหวานน่ารกัยิ่งกด็งัขดับทสนทนาอกีครั้ง ใบหน้าจิ้มลิ้มยิ้มแย้ม

อย่างดีใจที่ได้เห็นใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มผู้ช่วยของร้าน ทว่ารอยยิ้ม 

ของเสี่ยวชิงถิงก็ต้องชะงักทันใดเมื่อหันไปเห็นสายตาอาฆาตและไอสังหาร 

เข้มข้นของหงเหมยฮวาที่ส่งมา

“เอ่อ... เสวี่ยไป๋ ขะ...ข้าท�าขนมมาให้”

เสวี่ยไป๋มองตะกร้าขนมที่ยื่นมาอย่างลงัเลชั่วครู ่ก่อนหยบิใสป่ากอย่าง

สบายอารมณ์ ไม่สนใจสายตาอาฆาตแค้นของหงเหมยฮวาที่มองมาแม้เพียง

นดิ เสี่ยวชงิถงิเหน็เขาหยบิขนมกนิกแ็ย้มยิ้มอย่างดใีจ แต่กต็้องชะงกัอกีครั้ง

เมื่อรูส้กึถงึสายตาที่มองมาของหงเหมยฮวา นางกระแอมกระไอคราหนึ่ง ก่อน

เอ่ยถามอย่างเกรงๆ

“เอ่อ... ก�าลงัท�าอะไรกนัอยู่หรอื”

ครั้นเมื่อได้ยินค�าถามของนาง หงเหมยฮวาก็แย้มยิ้มงดงามทว่า 

น่าขนลุกส�าหรบัเสี่ยวชงิถงิยิ่ง ก่อนเอื้อนเอ่ยอย่างเชื่องช้าน่าขนลุก

“เจ้าแมลงปอน้อย เจ้าไม่มีตาหรือ ข้าก�าลังจะแลกความทรงจ�ากับ 

สุราลมืเลอืน... แลกความทรงจ�ากบัสุราลมืเลอืนน่ะ”

“อะ...อา ข้ามาขดัจงัหวะสนิะ ต้องขออภยัๆ”

“...”
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“ชะ...เช่นนั้น ข้าจะนั่งฟังอยู่เงยีบๆ ตะ...ตรงนี้ละกนั” นางพูดพร้อม 

ชี้นิ้วมอืเรยีวบางไปที่เก้าอี้ตวัหนึ่ง เมื่อหงเหมยฮวาเหน็ว่าไม่มคีนมาขดัจงัหวะ

แล้ว จึงหันไปแย้มยิ้มอ่อนหวานทว่าไปไม่ถึงดวงตาที่พาให้คนที่พบเห็นต้อง

ขนลุกซู่ จนสองคนชราที่นั่งอยู่ได้แต่ยิ้มแหยออกมา เสียงหวานใสเอ่ยเป็น 

ครั้งที่สาม

“ทนีี้... กเ็ชญิเล่าได้แล้วเจ้าค่ะ”

เรื่องทกุอย่ำงเริ่มที่ฤดเูกบ็เกี่ยวในปีนั้น หญงิชรำที่ตอนนั้นเป็นเพยีง

หญงิสาววยัแรกรุน่แสนใสซื่อก�าลงัถงึวยัออกเรอืน ครอบครวันางมบีดิามารดา 

พี่ชายหนึ่งคน พี่สาวสองคน และตัวนางที่เป็นบุตรคนสุดท้อง บ้านของนาง 

เป็นเพยีงบ้านของชาวนาธรรมดาๆ ครอบครวัหนึ่งเท่านั้น ในปีนั้น ข้าวออกรวง

สวย งอกงามอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ไร่นาผนืนั้นเป็นสทีองสุดลูกหูลูกตา ครอบครวั

ของนางรวมทั้งชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนต่างออกมาเกี่ยวข้าว นางที่ก�าลัง 

เกี่ยวข้าวอย่างสนุกสนานอยู่นั้น เมื่อเงยหน้าขึ้นจากกอข้าว สายตาของนาง 

ก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มหน้าตาคมคายผิวคร้ามแดดผู้หนึ่งที่ก�าลังเกี่ยวข้าว 

อยู่ใกล้ๆ และราวกับเขารับรู้ถึงสายตาของนาง ใบหน้าเข้มของชายหนุ่มเงย 

มาสบตากบันางพอดบิพอดี

สายลมพดัพากลิ่นข้าวจนหอมเตะจมกู ทว่าราวกบัช่วงเวลาที่นางสบตา

กับเขาได้หยุดนิ่ง ชั่วเวลานั้นหญิงสาวรู้สึกถึงเพียงหัวใจของตนที่เต้นรัวเร็ว 

จนน่าหวั่นใจยิ่งนกั...

“เป็นเรื่องเล่ำกค็วรจะมชีื่อแทนตวัเสยีหน่อยหรอืไม่ ยำยเฒ่ำ”

“ชื่อแทนตัวหรือ ก็เป็นความคิดที่ดีนะ นานๆ ทีเจ้าจะคิดได้นะนี่ 

ตาเฒ่า”

“...”

“ชื่อแทนตัว อือ ชื่อแทนตัวหรือ... อ้อ เช่นนั้นแทนข้าว่าเสี่ยวเมา3  
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ส่วนเจ้าเป็นเสี่ยวโก่ว4 กแ็ล้วกนั”

เสี่ยวโก่วที่เป็นเพยีงเดก็ก�ำพร้ำต้องเร่ร่อนรบัจ้ำงท�ำงำน  ครำนั้นกไ็ด้

รับการไหว้วานจากครอบครัวหนึ่งให้ไปช่วยเกี่ยวข้าวที่ปีนี้ออกรวงมากมาย  

จนได้พบกบัเสี่ยวเมา... ยามได้สบตานางกร็าวกบัใจจะกระดอนออกมานอกอก 

เขาไม่อาจลมืสายตาแสนสดใสที่มองสบมาได้แม้แต่น้อย ในยามนั้นเขากร็ู้ตวั

ว่าเขาตกหลุมรกัดรุณนี้อยผู้นั้นเข้าเสยีแล้ว

วันเวลาผ่านไป ท่ามกลางคืนจันทร์เพ็ญในงานเทศกาลที่น่าตื่นตายิ่ง 

เขากับนางเดินเคียงข้างกันใต้แสงจันทร์สีนวลตาที่สาดส่องลงมา ชายหนุ่ม

หน้าตาคมเข้มแย้มยิ้มอย่างมคีวามสุข นยัน์ตาเตม็เปี่ยมไปด้วยความรกัจ้อง

มองใบหน้าของหญงิสาวผู้แสนร่าเรงิที่คอยชี้ชวนให้เขาดขูองที่ขายตามข้างทาง

อย่างสนุกสนานยิ่ง

แต่แล้วเสี่ยวโก่วก็หยุดเดินเมื่อมาถึงใต้หมู่แมกไม้ริมแม่น�้าสายหลัก

ของเมือง พลางดึงมือของหญิงสาวร่างบางให้หยุดเดินตามเขา เขาจ้องมอง

ใบหน้าหวานของเจ้าแมวน้อยนิ่งด้วยสายตาแฝงความหมาย หญงิสาวเมื่อเหน็

สายตาที่เขามองสบมากเ็ขนิอายหน้าแดงก�่า ก้มหน้างดุไม่กล้าสบตา ก่อนเสยีง

ห้าวเข้มจะเอ่ยค�าหวานกบันาง

“ข้ารกัเจ้า...”

“ข้ารู้”

“เจ้ากร็ู้ว่าข้าเป็นเพยีงเดก็ก�าพร้า ไม่มญีาตพิี่น้อง”

“...”

“บดิามารดาเจ้าอาจไม่ยอมรบัข้า”

“เสี่ยวโก่ว...”

3 แปลว่า แมวน้อย 
4 แปลว่า หมาน้อย
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“แต่ข้าให้สญัญา... ข้าให้สญัญาใต้จนัทรา ให้แสงจนัทร์ในค�่าคนืนี้เป็น

พยาน ข้าเสี่ยวโก่วจะไปสู่ขอเจ้าแมวน้อยมาตบแต่งเป็นภรรยาของข้าให ้

จงได้...”

แต่แล้วทุกอย่ำงก็ไม่เป็นไปตำมอย่ำงที่หวัง เมื่อบิดำของเสี่ยวเมำ

คดัค้านหวัชนฝา ทั้งพยายามยกนางให้ไปเป็นอนุของเศรษฐผีู้หนึ่ง นางร้องไห้

น�้าตาแทบเป็นสายเลือดจนมารดาและพี่สาวทั้งสองเวทนานางยิ่งนัก ได้แต ่

ลูบหลังปลอบใจนางกันเป็นพัลวัน ทว่านางก็ไม่ยอมแพ้โดยง่าย พยายาม

อ้อนวอนขอร้องผู ้เป็นบิดาจนคอแหบแห้งไปหมด แต่บิดาของนางกลับ 

ไม่ยอมรบัฟังแม้เพยีงครึ่งค�า จวบจนนางทนไม่ไหวอกีต่อไป... ดงึปิ่นปักผม 

ที่ปักอยู่บนมวยผมของตนมาจ่อปลายแหลมคมที่ล�าคอขาวนวล และเอ่ยขึ้น

อย่างเดด็เดี่ยว

“ฮกึ ท่านพ่อ เสี่ยวโก่วเป็นคนด ีเขารกัข้าและข้ากร็กัเขา...”

“...”

“หากไม่ใช่เขา ชวีตินี้... ข้าขอตายเสยีดกีว่าต้องแต่งให้คนอื่น”

วนันี้ช่ำงเป็นวนัที่นำงมคีวำมสขุยิ่ง... ควำมสขุนั้นตรำตรงึอยูใ่นใจของ

นางมเิสื่อมคลาย หญงิสาวในชุดสแีดงสดทว่าเรยีบง่ายตามฐานะตนก�าลงัก้ม

ค�านับชายที่อยู่ในชุดสีแดงสดเช่นเดียวกับนาง ใบหน้าของทั้งสองเปี่ยมสุข  

แม้จะเปน็เพยีงงานแต่งเลก็ๆ ที่มพีวกเขาเพยีงสองคน ในบ้านหลงัน้อยที่แสน

อบอุ่นยิ่งส�าหรบันาง

ที่นั่นจะเป็นบ้านของพวกเขา... เป็นบ้านอนัแสนอบอุ่นในชวีติใหม่นั้น

เป็นบ้านที่เขากบันางจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกนัไปจนแก่เฒ่า

และเป็นบ้านที่เสี่ยวโก่วได้ตบแต่งเสี่ยวเมาเป็นภรรยา...

ทุกสิ่งอย่างคือความทรงจ�าอันแสนสุขที่ทั้งสองไม่เคยลืมเลือนแม้เวลา

จะผ่านล่วงเลยไปหลายสิบปีก็ตาม ทว่าความทรงจ�าที่แสนสุขนั้นกลับกลาย
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เป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจ�าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่

ของพวกเขาอย่างน่าเจ็บปวดใจยิ่ง ด้วยทุกอย่างที่เคยวาดฝันไว้ กลับไม่ได้ 

เป็นไปอย่างที่คดิ...


