
สี่สิบ
เข้าเมือง

ยามค�่าคืนในชนบทนั้นเงียบสงัด... เงียบจนผู้คนหวาดกลัว เมื่อ

สายลมพัดหวีดหวิวมาครั้งใด กระดาษหน้าต่างที่ทั้งเก่าทั้งช�ารุดก็ปลิวสะบัด

ตามแรงลม และเสยีงนั้นกด็งัชดัเจนอยู่ในใจของเสวี่ยเจยีเยว่

เธอลกุขึ้นนั่งบนเตยีงพลางหวนคดิถงึเหตกุารณ์ก่อนหน้านี้ ภาพเสวี่ย-

หยวนจิ้งคุกเข่าให้ซุนซิ่งฮวา และภาพแผ่นหลังตั้งตรงเป็นสง่าที่หายไป

ท่ามกลางบรรยากาศยามพลบค�่า

เขาเป็นคนทะนงตวัมาก แต่วนันี้กลบัคดิลดศกัดิ์ศรขีองตนเพื่อเธอ...

เสวี่ยเจยีเยว่รู้สกึเจบ็ใจยิ่งนกั เมื่อเธอคดิทบทวนดแีล้ว จงึลุกขึ้นสวม

เสื้อตวันอกก่อนจะย่องไปเปิดประตูออกจากห้องของตนอย่างเงยีบเชยีบ

ประตูห้องของเสวี่ยหย่งฝูกับซุนซิ่งฮวาปิดสนิท เธอเงี่ยหูฟังครู่หนึ่ง  

เมื่อไม่ได้ยนิเสยีงอะไรจากด้านใน กค็ดิว่าพวกเขาคงนอนหลบัไปตั้งนานแล้ว

เสวี่ยเจยีเยว่ย่องไปเปิดประตหู้องโถงแล้วก้าวออกจากเรอืน โดยไม่ลมื

หนักลบัมาปิดประตู จากนั้นกเ็ดนิไปยงัเรอืนเกบ็ฟืนของเสวี่ยหยวนจิ้ง

ประตเูรอืนเกบ็ฟืนปิดสนทิเช่นเดยีวกนั ขณะที่เธอคดิจะยกมอืขึ้นเคาะ 
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ก็นึกได้ว่าเด็กหนุ่มคงหลับไปแล้ว หากเธอเคาะประตูตอนนี้อาจท�าให้เขาตื่น

ได้ ทว่าเมื่อเธอหมุนตัวจะเดินกลับนั้น พลันคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ 

อกีครั้ง เสวี่ยหยวนจิ้งคงไม่ปล่อยผ่านไปเรว็เช่นนี้ เธออยากเข้าไปสนทนากบัเขา 

แม้ว่าจะปลอบใจเขาไม่ได้ แต่อย่างน้อยมคีนคอยพูดคุยกบัเขาสกัคนกย็งัดี

ขณะที่เธอลงัเลว่าควรเคาะประตดูหีรอืไม่ ทนัใดนั้นกไ็ด้ยนิเสยีง ‘แอ๊ด’ 

เบาๆ และประตูไม้ที่อยู่เบื้องหน้าก�าลงัเปิดออก

เสวี่ยเจยีเยว่ตกใจจนเงยหน้าขึ้นทนัที

ภายใต้แสงดาวและแสงจันทร์ เสวี่ยหยวนจิ้งยืนหรี่ตามองเธอด้วย

สหีน้าอนัราบเรยีบ

“ท่านพี่” เธอมองเขาด้วยความตกตะลงึ ก่อนจะเอ่ยเรยีกเสยีงแผ่วเบา

เสวี่ยหยวนจิ้งส่งเสยีง “ออื” เบาๆ จากนั้นเขากห็นัไปด้านข้างและเอ่ย

ต่อ “เข้ามา”

เสวี่ยเจยีเยว่ก้าวเท้าเข้าไปในเรอืนของเขาโดยไม่ลงัเล

ภายในเรือนไม่ได้จุดตะเกียง เพราะซุนซิ่งฮวาไม่ให้เสวี่ยหยวนจิ้งใช้

น�้ามนัตะเกยีงสกัหยด กระนั้นกโ็ชคดทีี่มแีสงสว่างจากดวงดาวและพระจนัทร์

สาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา จงึพอมองเหน็ภายในเรอืนบ้าง

ครึ่งหนึ่งของเรอืนมโีต๊ะเลก็หนึ่งตวั เก้าอี้ไม้ไผ่ที่ทั้งเก่าและช�ารุด และ

เตยีงที่ท�าจากแผ่นไม้อย่างลวกๆ ส่วนอกีครึ่งเตม็ไปด้วยมดัฟางกบัฟืน

เสวี่ยหยวนจิ้งบอกให้เสวี่ยเจยีเยว่นั่งลงบนเตยีง และอกีฝ่ายกไ็ม่เอ่ย

ค�าใด เพยีงนั่งลงอย่างว่าง่าย

จากนั้นเขายกกาน�้าชาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะขึ้นมา และรนิชาใส่ถ้วยให้แม่นาง

น้อย ทว่าเมื่อรนิเสรจ็แล้ว เขากล็ูบผวิด้านนอกของถ้วยชา ก่อนจะวางลงบน

โต๊ะเช่นเคย

“ชามนัเยน็แล้ว ดื่มไปกไ็ม่ดตี่อร่างกาย อย่าดื่มเลยจะดกีว่า”

เสวี่ยเจยีเยว่ส่งเสยีงรบัค�าอย่างแผ่วเบา พลางคดิว่าจะปลอบใจอย่างไร
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ด ีถงึจะไม่ไปกระตุ้นความทะนงตวัของเขา

เธอเหลือบเห็นเด็กหนุ่มลากเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเล็กมานั่งอยู่เบื้องหน้า และ

ได้ยนิเขาพูดอกีครั้ง

“ข้ารู้ว่าที่เจ้ามาครั้งนี้เพราะคดิว่าข้าเสยีใจกบัเรื่องเมื่อตอนพลบค�่า เจ้า

กงัวลว่าข้าจะไม่สบายใจ จงึตั้งใจจะมาปลอบใจข้า แต่เจ้าวางใจเถดิ เรื่องนี้ข้า

คิดทบทวนจนเข้าใจแล้ว เจ้าไม่จ�าเป็นต้องมาปลอบใจข้าหรอก และไม่ต้อง 

เป็นห่วงข้าด้วย”

เขาเป็นฝ่ายเอ่ยปลอบใจเสวี่ยเจยีเยว่เสยีอย่างนั้น

“เรื่องนั้น... เจ้าไม่ต้องคดิมากหรอก ที่นางท�าเช่นนั้นกบัข้า ไม่ใช่เพราะ

เจ้าทั้งหมด นางไม่พอใจข้ามาตั้งนานแล้ว หากไม่มเีรื่องในวนันี้ กย็งัมเีรื่องอื่น

ที่ต้องเกิดขึ้นอยู่ดี นางมักจะใช้เรื่องต่างๆ นานามาบังคับข้าให้ยอมจ�านน 

ต่อนาง”

เสวี่ยเจยีเยว่เงยหน้าขึ้นมองเขา ใบหน้าหล่อเหลาของเดก็หนุ่มเมื่ออยู่

ภายใต้แสงดาวและแสงจนัทร์นั้นเป็นประกายดจุหยกที่ส่องแสงแวววาว ทั้งยงั

มคีวามอบอุ่นและนิ่งสงบ

เธอมักจะรู้สึกว่าตนนั้นเป็นคนพูดคุยกับคนเก่งที่สุด ทว่าเมื่อได้มอง

ใบหน้าของเสวี่ยหยวนจิ้งแล้ว กลบัไม่รู้ว่าจะเอ่ยค�าใดออกไป

ราวกบัไม่ต้องเอ่ยอะไร กเ็ข้าใจทุกอย่างภายใต้ความเงยีบเช่นนี้

กระนั้นเสวี่ยเจยีเยว่กซ็าบซึ้งใจ...

คนที่ดกีบัเธอในภพที่จากมามเีพยีงไม่กี่คน ในภพนี้แทบไม่มใีครดกีบั

เธออย่างจริงใจสักคน ที่ผ่านมาเสวี่ยเจียเยว่จึงรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นอย่างมาก 

ทว่าตอนนี้เสวี่ยหยวนจิ้งกลบัห่วงใยเธอไม่น้อย

ตอนที่อยู่ในป่าลกึบนเขา เดก็หนุ่มบอกว่าจะปฏบิตักิบัเธอเหมอืนน้อง

สาวแท้ๆ ของตน และจะดีกับเธอมากขึ้น ตอนนั้นเธอยังเชื่อครึ่งสงสัยครึ่ง 

เพราะเขาเยน็ชาเหลอืเกนิ เหตุใดอยู่ดีๆ  ถงึได้มที่าทเีปลี่ยนไปมาก แต่ตอนนี้
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เธอเชื่อแล้ว

เสวี่ยหยวนจิ้งปฏบิตักิบัเธอเหมอืนน้องสาวแท้ๆ ของเขาจรงิๆ ถ้าอย่าง

นั้นเธอกจ็ะดูแลเขาเหมอืนพี่ชายแท้ๆ เช่นเดยีวกนั

“ท่านพี่” เสวี่ยเจยีเยว่เอื้อมมอืไปจบัแขนเรยีวยาวของเดก็หนุม่ มองเขา

ผ่านหยาดน�้าตาที่เอ่อล้น “ต่อไปข้าจะดกีบัท่านอย่างแน่นอน”

แม้ว่าภายในเรือนจะมืดสลัวจนเสวี่ยหยวนจิ้งเห็นสีหน้าของเสวี่ย-

เจยีเยว่ไม่ชดัเจน แต่ขณะที่ได้ยนิอกีฝ่ายเอ่ยเช่นนั้นด้วยน�้าเสยีงจรงิใจ เขาก็

นกึถงึสหีน้าจรงิจงัของแม่นางน้อยได้

เด็กหนุ่มคลี่ยิ้มบางและตบมือเล็กที่จับแขนเขาเบาๆ ก่อนจะเอ่ยด้วย

น�้าเสยีงอ่อนโยน “ออื ข้าจะคอยดูกแ็ล้วกนั”

เสวี่ยเจยีเยว่พยกัหน้าอย่างจรงิจงั สายตาแน่วแน่จรงิใจ

หลงัจากทั้งสองพูดคุยกนัได้ครู่ใหญ่ เดก็หนุ่มกบ็อกให้อกีฝ่ายกลบัไป

“พรุ่งนี้พวกเราจะต้องเข้าเมืองกับท่านยายหาน จากที่นี่ไปไม่ใช่ระยะ

ทางใกล้ๆ คงต้องออกเดนิทางแต่เช้าตรู่ เจ้ารบีกลบัไปพกัผ่อนเถอะ ไม่เช่น

นั้นพรุ่งนี้เจ้าอาจจะลุกไม่ไหว”

เสวี่ยเจยีเยว่พยกัหน้าเบาๆ ก่อนจะลุกขึ้นจากเตยีง

เสวี่ยหยวนจิ้งเปิดประตู มองเสวี่ยเจียเยว่เดินออกไป จนกระทั่ง 

อกีฝ่ายผลกัประตเูรอืนหลกัเข้าไปในห้องโถงและปดิประตเูรยีบร้อย เขาถงึได้

ปิดประตูเรอืนของตน ก่อนจะถอดเสื้อตวันอกแล้วขึ้นไปนั่งบนเตยีง

ขณะที่ก�าลงัเอนกายลงนอน เขามองหลงัคามงุหญ้าด้วยแววตาราบเรยีบ

นิ่งสงบ แต่ถ้าใครมองเขาอย่างละเอยีด กจ็ะพบว่านยัน์ตาของเดก็หนุ่มในยาม

นี้เหมอืนคมมดีที่เปล่งแสงเยน็ยะเยอืกออกมา

ผู้ที่จะประสบความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ มักจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่คน

ธรรมดาทนไม่ได้ เรื่องในวนันี้... เขาไม่มทีางลมืมนัไปง่ายๆ เดด็ขาด ตราบใด

ที่ยงัมวีนัข้างหน้ากย็่อมมโีอกาส เขาจะต้องเอาคนืเป็นร้อยเท่าพนัเท่า
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เขาคดิก่อนหลบัตาลง และเข้าสู่ห้วงนทิราด้วยลมหายใจสม�่าเสมอ

เช้าวันต่อมาเสวี่ยหยวนจิ้งกับเสวี่ยเจียเยว่ต่างตื่นแต่เช้า เมื่อทั้งสอง

ล้างหน้าล้างตาเรยีบร้อย กเ็ดนิไปที่เรอืนของยายหานซึ่งอยูบ่รเิวณหน้าหมูบ้่าน 

และพบว่านางก�าลังน�าตะกร้าหวายที่เต็มไปด้วยเต้าหู้ซึ่งท�าเสร็จเมื่อวานขึ้นไป

บนรถลากล่อ โดยจดัวางอย่างเป็นระเบยีบ

เสวี่ยเจยีเยว่เอ่ยเรยีก “ท่านยายหาน ข้ามาช่วยท่านแล้วเจ้าค่ะ”

เมื่อเธอกล่าวจบก็รีบเดินไปช่วยยกตะกร้าหวายใส่เต้าหู้และของอื่นๆ  

ที่ท�ามาจากถั่วเหลอืงขึ้นไปบนรถลากล่อ

ยายหานได้ยินดังนั้นก็เงยหน้าขึ้นมอง และเห็นเสวี่ยหยวนจิ้งเดินอยู่

ด้านหลงัเสวี่ยเจยีเยว่ นางไม่รู้ว่าวนันี้เดก็หนุ่มจะเข้าไปในเมอืงด้วย เมื่อเหน็

เขามาจงึเอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจ “หลานจิ้ง เจ้ากม็าด้วยหรอื”

เสวี่ยเจยีเยว่รูด้ว่ีาเสวี่ยหยวนจิ้งไม่ใช่คนชอบโกหก เนื่องจากกลวัว่าเขา

จะล�าบากใจ เธอจงึรบีเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

“เมื่อวานข้าน�าเต้าฮวยของท่านกลบัไปให้ท่านพี่ เขาซาบซึ้งใจยิ่งนกั เมื่อ

รู้ว่าวนันี้ท่านจะเข้าเมอืงไปขายเต้าหู้ เพราะเขากลวัว่าข้าจะแรงน้อย ช่วยเหลอื

ท่านได้ไม่มากนกั อาจจะเป็นภาระของท่านเสยีมากกว่า เขาจงึอยากจะไปกบั

ข้าเพื่อช่วยท่านขายเต้าหู้เจ้าค่ะ”

ด้วยกังวลว่ายายหานจะไม่ยอมให้เสวี่ยหยวนจิ้งไปด้วย เธอจึงเอ่ย 

ด้วยรอยยิ้มอกี “หลายวนัก่อนท่านพี่บอกว่าอยากจะเข้าเมอืงไปซื้อต�ารา แต่ก็

ไม่ว่างเสียที ในหมู่บ้านไม่มีรถม้าเข้าเมือง แต่โชคดีที่วันนี้ท่านยายเข้าเมือง 

ท่านพี่เลยอยากจะไปช่วยท่านด้วย และอยากจะอาศยันั่งรถลากล่อ พอท่าน

ขายเต้าหู้หมดแล้ว เขาก็อยากจะใช้โอกาสนี้ไปดูต�าราเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าท่าน

ยายจะอนุญาตให้ท่านพี่ไปด้วยหรอืไม่เจ้าคะ”

ยายหานเอ็นดูเสวี่ยหยวนจิ้งมาโดยตลอด เมื่อเห็นว่าเขาอยากจะมา 
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ช่วยเหลือตน เดิมทีนางคิดจะปฏิเสธเพราะความเกรงใจ ทว่าหลังจากได้ยิน 

เสวี่ยเจยีเยว่บอกว่าเขาจะเข้าเมอืงไปดูต�ารา นางกร็บีเอ่ยตกลงทนัที

เสวี่ยเจยีเยว่ขานรบัด้วยน�้าเสยีงอนัไพเราะ ก่อนจะเรยีกเสวี่ยหยวนจิ้ง 

มายกตะกร้าหวายที่เหลอือยูส่องใบไปไว้บนรถลากล่อ จากนั้นทั้งสองคนกข็ึ้น

ไปนั่งรอ เมื่อยายหานคล้องโซ่ใส่กุญแจประตูลานเรอืนเสรจ็แล้วกต็ามขึ้นไป

เสวี่ยหยวนจิ้งกบัเสวี่ยเจยีเยว่ขบัรถลากล่อไม่เป็น ดงันั้นหน้าที่นี้จงึเป็น

ของยายหาน

รถที่ใช้ล่อลากคันนี้ยายหานขับจนช�านาญแล้ว ตอนที่สะบัดเชือกนาง

ไม่ได้ลงน�้าหนกัไปที่ก้นของล่อ เพราะแค่ได้ยนิเสยีงเชอืกปะทะอากาศ มนัก็

วิ่งไปข้างหน้าเอง

ยามนี้ยงัเช้าอยู่มาก รอบด้านจงึมแีสงสว่างร�าไร ม่านฟ้าสนี�้าเงนิเข้มยงั

คงมแีสงดาวพร่างพราว น�้าค้างปกคลุมใบหญ้าเหี่ยวเฉาบนพื้นดนิราวกบัหมิะ

ตกกไ็ม่ปาน

ในยามเช้าตรู่เช่นนี้ บนเส้นทางยังปราศจากผู้คนสัญจรไปมา มีเพียง

นกที่ก�าลงัโบยบนิออกจากกิ่งไม้เท่านั้น

แม้อากาศจะเยน็ยะเยอืก ยามที่ลมพดัต้องใบหน้ากห็นาวเหนบ็ไม่น้อย 

ทว่าในใจของเสวี่ยเจยีเยว่กลบัมคีวามสุขยิ่งนกั

ขอเพียงได้ออกมาจากเรือนหลังนั้น ไม่ได้เห็นหน้าเสวี่ยหย่งฝูกับซุน- 

ซิ่งฮวา เธอกอ็ารมณ์ดขีึ้นมาไม่น้อย อกีทั้งตั้งแต่ข้ามภพมาเป็นเวลากว่าครึ่งปี 

ในที่สุดเธอกไ็ด้ออกมาดูโลกภายนอกเสยีที

เธอสนทนากบัยายหานอย่างมคีวามสขุตลอดทาง บางครั้งบางครากจ็ะ

เอ่ยถามถงึสภาพแวดล้อมในเมอืงว่าเป็นอย่างไร

ยายหานคดิเพยีงว่าเสวี่ยเจยีเยว่ยงัไม่เคยเข้าเมอืงจงึดูสนใจยิ่งนกั ซึ่ง

นางก็ตอบค�าถามด้วยรอยยิ้ม ทว่าเสวี่ยหยวนจิ้งกลับรู้ว่าไม่ใช่แค่นั้นอย่าง

แน่นอน
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หากเพยีงสนใจเรื่องทั่วไปในเมอืง จ�าเป็นต้องถามละเอยีดขนาดนี้เชยีว

หรอื อกีอย่าง... เมื่อได้ฟังค�าพูดของแม่นางน้อย ต่อให้เจ้าตวัพยายามปกปิด

ความกระตอืรอืร้นเพยีงใด ทว่าเขากลบัฟังออกว่าความจรงิแล้วอกีฝ่ายก�าลงั

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกบัโลกภายนอกอยู ่ถงึขั้นถามว่าของบางอย่างไม่มใีนเมอืง

เลก็ หากอยากได้ต้องเข้าไปถงึเมอืงหลวงใช่หรอืไม่

‘นางรู้มากแค่ไหนกนัแน่...’

เสวี่ยหยวนจิ้งรู้สกึว่าเสวี่ยเจยีเยว่รูเ้รื่องต่างๆ มากมาย แม้กระทั่งเรื่อง

ที่เขาไม่เคยรู้

เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ เด็กหนุ่มก็เม้มริมฝีปากบาง สายตาจับจ้องไปที่ 

แม่นางน้อยโดยไม่เอ่ยค�าใด

เขารูส้กึว่าการที่จะควบคุมน้องสาวผู้นี้คงท�าได้ไม่งา่ยนกั กระทั่งตวัเขา

เองยงัควบคุมไม่ได้ และการได้รู้เช่นนี้ท�าให้เดก็หนุ่มไม่สบายใจนกั

ลมหนาวพัดโชยตลอดทาง ขอบฟ้าค่อยๆ สว่างขึ้น และขณะที่

พระอาทติย์ก�าลงัลอยขึ้นมาให้เหน็นั้น ทั้งสามคนกเ็ข้าไปถงึตวัเมอืงแล้ว ทว่า

เสวี่ยเจยีเยว่กลบัรู้สกึผดิหวงัเลก็น้อย

ในภพที่จากมา ตากบัยายของเธอกอ็าศยัอยู่ในเมอืงเลก็ บางครั้งเธอ

จะไปซื้อของที่ตลาดเช้ากบัพวกท่าน แม้ผู้คนจะไม่ได้เดนิกนัขวกัไขว่จนเบยีด

เสยีด แต่กม็มีากกว่าตอนนี้...

เสวี่ยเจยีเยว่มองทางเดนิที่เตม็ไปด้วยโคลนเลนเบื้องหน้า สองข้างทาง

เป็นเรอืนหลงัเตี้ย และมต้ีนหลวิที่คดงออยูห่นึ่งต้น เพราะยามนี้เข้าสูฤ่ดหูนาว

แล้ว ใบหลวิจงึร่วงหล่นไร้ชวีติชวีา

ไม่ว่าจะมองไปทางใดกล็้วนขาดสสีนั อกีทั้งคนในเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้ยงั

มไีม่มากนกั

เธอหวนนึกถึงความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่เคยอ่านในภพที่จากมา ใน

รชัศกเทยีนเป่าแห่งราชวงศ์ถงัเป็นช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สดุ มรีาษฎรอยูเ่พยีงหนึ่งพนั
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ห้าร้อยครวัเรอืน หรอืแปดพนัคนโดยประมาณ แต่เป็นยุคที่ผู้คนมั่งคั่งร�่ารวย

เป็นอย่างมาก...

เอาเถอะ... คงเป็นเพราะตอนนั้นเธอดูโทรทศัน์ในช่วงเทศกาล ซึ่งมคีน

เดนิทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ กนัอย่างหนาแน่น จงึคดิว่าเมอืงแห่งนี้จะ

มคีนสญัจรไปมาเป็นจ�านวนมากเช่นกนั

ทั้งสองคนช่วยยายหานยกตะกร้าหวายบนรถลากล่อลงมานั่งอยู่ริม 

ทางเดนิ

เสวี่ยเจียเยว่คิดว่าตนสามารถช่วยยายหานเรียกลูกค้าได้ ทว่าเสวี่ย-

หยวนจิ้งเป็นคนทะนงตวัสงูและมกีารศกึษา เขาต้องไม่ยอมท�าเรื่องเช่นนี้อย่าง

แน่นอน เธอจงึบอกให้เดก็หนุ่มไปเดนิเล่น รอสกัพกัค่อยกลบัมา แต่เขาไม่

ยอมไป เพยีงยนืมองเธออยู่ข้างๆ เท่านั้น

เสวี่ยเจียเยว่รู้สึกว่าเขาคงมาเพื่อสังเกตเธอกระมัง... เหตุใดถึงได้ท�า

เหมอืนเธอจะหนไีปอย่างไรอย่างนั้น

ขณะเดียวกันเสวี่ยหยวนจิ้งก็ยังเชื่อในความคิดของตน จึงอยากให้ 

เสวี่ยเจยีเยว่อยู่ในสายตาของเขาตลอดเวลาเพื่อความสบายใจ

และด้วยการจับตามองอีกฝ่ายตลอดเวลา ก็ท�าให้เด็กหนุ่มรู้ว่าการ

ค�านวณเงนิของแม่นางน้อยยอดเยี่ยมนกั

สิ่งที่ยายหานน�ามาขายในวนันี้ไม่ได้มเีพยีงเต้าหูเ้ท่านั้น แต่ยงัมขีองอื่นๆ 

อย่างเช่น ถั่วลนัเตาตากแห้ง ของที่ท�าจากถั่วประเภทต่างๆ จ�านวนเงนิที่ต้อง

จ่ายจึงต่างกัน ทว่าเสวี่ยเจียเยว่ก็สามารถบอกได้ทันทีว่าต้องจ่ายเงินเท่าไร 

ท�าให้ยายหานเอ่ยชมไม่หยุด

“เอ้อร์ยาช่างคิดเงินเก่งจริงๆ เมื่อก่อนข้าเคยเห็นนายบัญชีที่ท�าหน้าที่

คดิบญัชเีพยีงอย่างเดยีว อย่างไรกต็้องดดีลูกคดิถงึจะสามารถบอกราคารวม

ได้ แต่ดูเจ้าส ิ ตอบออกมาได้ทนัท ี ข้าว่าต่อไปเจ้าต้องได้เป็นนายบญัชอีย่าง

แน่นอน”
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เสวี่ยเจียเยว่ได้ยินดังนั้น หัวใจก็เต้นรัวทันที แต่แสร้งเอ่ยถามอย่าง 

ไม่เข้าใจ “แต่ว่าท่านยายหาน มสีตรเีรยีนบญัชทีี่ไหนกนั นายบญัชไีม่ใช่ว่ามี

แต่บุรุษหรอืเจ้าคะ”

ยายหานชั่งเต้าหู้แล้วใส่ลงไปในตะกร้าหวายของลูกค้าผู้หนึ่งพลางเอ่ย

ขึ้น “เจ้าไปได้ยนิมาจากที่ไหน เหตใุดสตรจีะเป็นนายบญัชไีม่ได้ ในเมอืงแห่งนี้ 

มเีจ้าของร้านขายของป่าเป็นสตรผีู้หนึ่ง การค้าขายของนางกร็ุ่งเรอืงเป็นอย่าง

มาก ได้ยินมาว่านางได้ไปขายไกลถึงเมืองหลวง ในเมืองนี้เดิมทีก็มีร้านขาย

ของป่าอกีหนึ่งร้าน เจ้าของร้านเป็นบุรุษ แต่การค้าขายสู้เจ้าของร้านที่เป็นสตรี

ไม่ได้ เขาจึงใช้วิธีการต่างๆ เพื่อกลั่นแกล้งนาง ทว่าสุดท้ายก็ถูกนางเอาคืน 

ท�าให้ร้านของเขาต้องปิดไป เรื่องนี้มใีครบ้างที่ไม่รู้ ใครๆ ต่างกพ็ากนัเอ่ยชม

ว่านางเก่งกาจยิ่งนกั”

หลงัจากฟังยายหานพูดจบ หวัใจเสวี่ยเจยีเยว่พลนัสั่นไหวขึ้นมา ก่อน

จะเอ่ยถาม “ร้านของสตรผีู้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าคะ ท่านยายหาน อกีประเดี๋ยวข้า

อยากจะไปดูเสยีหน่อย ท่านอนุญาตหรอืไม่เจ้าคะ”

“เหตุใดข้าจะไม่ให้เจ้าไปเล่า” ยายหานเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้ม “อีก

ประเดี๋ยวพอขายเต้าหูใ้กล้จะหมดแล้ว เจ้ากบัพี่ชายเจ้ากไ็ปเดนิเล่นเถอะ เพราะ

นี่เป็นการเข้าเมอืงครั้งแรกของพวกเจ้า”

เสวี่ยเจยีเยว่ขานรบัด้วยความดใีจ ในใจกเ็ริ่มวางแผน ที่แท้ในยุคนี้มี

ผู้หญงิท�าการค้าขายแล้ว แต่ยงัสอบคดัเลอืกขุนนางไม่ได้ ไม่ต้องเอ่ยถงึเรื่อง

เขยีนบทความในการสอบ เพยีงแค่จะเข้าสนามสอบกต้็องตรวจค้นร่างกายแล้ว 

เมื่อพวกเขาลบูคล�าไปมามใิช่จะรูว่้าเธอเป็นผูห้ญงิหรอื ส่วนเรื่องที่เป็นนกับญัชี

หรอืนายบญัชนีั้นน่าสนใจไม่น้อย

แต่เธอเขยีนตวัหนงัสอืด้วยพู่กนัไม่ได้ ควรจะท�าเช่นไรด.ี..

เมื่อคิดทบทวนแล้วก็นึกได้ว่าเสวี่ยหยวนจิ้งเขียนพู่กันได้ ให้เขาสอน

เธอเขยีนคงไม่ใช่เรื่องเสยีหายอนัใด
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ขณะที่เธอก�าลงัคดิเรื่องนี้ กไ็ด้ยนิเสยีงเยน็ยะเยอืกของเสวี่ยหยวนจิ้ง 

ดงัขึ้นข้างๆ

“ท่านยายหานบอกว่าแม้สตรีผู้นั้นจะเก่งกาจ สามารถดูแลร้านขาย 

ของป่าขนาดใหญ่ได้เพยีงคนเดยีว แต่ทั้งชวีตินี้นางกไ็ม่ได้ออกเรอืน ต้องอยู่

เป็นสาวเทื้อคาเรอืน เพราะบรุุษไม่สามารถยอมรบัได้หากภรรยาของตนเก่งกาจ

เกนิไป”



เสวี่ยเจียเยว่ได้ยินเด็กหนุ่มเอ่ยเช่นนั้น ก็หันไปมองเขาทันที แต่ 

ไม่ได้เอ่ยค�าใดออกมา เพยีงคดิในใจว่าไม่ได้ออกเรอืนแล้วจะอย่างไร ใครเป็น

ผู้ก�าหนดว่าผู้หญงิต้องออกเรอืนเท่านั้น อกีอย่าง... ในยุคนี้การมภีรรยาสาม

อนุสี่กเ็ป็นเรื่องธรรมดาพอๆ กบัการกนิข้าวดื่มน�้า แต่เธอไม่ชอบจงึไม่เคยคดิ

อยากแต่งงานด้วยซ�้า อยู่คนเดยีวดกีว่าเป็นไหนๆ

เสวี่ยหยวนจิ้งเหน็ว่าอกีฝ่ายไม่ได้เอ่ยอะไร และสหีน้ากด็ูไม่ใส่ใจอย่าง

เหน็ได้ชดั จงึคดิว่าเมื่อครู่นี้แม่นางน้อยไม่ได้ฟังค�าพูดประโยคนั้นของเขาเลย

เดก็หนุ่มแปลกใจไม่น้อย เพราะตามที่เขารู้มา สตรใีนยุคนี้มผีู้ใดบ้าง 

ที่ไม่อยากแต่งงานกับบุรุษดีๆ เถ้าแก่เนี้ยร้านขายของป่าผู้นั้น ทั้งชีวิตไม่ได้ 

ออกเรอืนย่อมไม่มบีตุร แล้วในโลกนี้มกีี่คนที่เป็นเหมอืนเสวี่ยเจยีเยว่บ้าง ไหน

จะต้องเผชญิกบัค�าตฉินินนิทาของผู้คน ถงึแม้ตอนนี้ยงัคงมชีวีติชวีา แต่ยาม

แก่เฒ่าจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือ ทว่าท่าทางของแม่นางน้อยในตอนนี้ เห็นได้

ชดัว่าเหน็ด้วยกบัวธิกีารของเถ้าแก่เนี้ยผู้นั้น

เขาข่มกลั้นความตะลงึเอาไว้ สายตาที่มองเสวี่ยเจยีเยว่นั้นเตม็ไปด้วย

สี่สิบเอ็ด
เข้าเมืองซื้อต�ารา
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ความสงสยั

คนในเมอืงนี้เดมิทกีม็ไีม่มาก และไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อเต้าหู้กนิ ดงันั้น

แม้จะผ่านช่วงสายมาแล้ว แต่พวกเขาก็ยังขายเต้าหู้ตะกร้าใหญ่และของอื่นๆ 

ไปได้ไม่ถงึครึ่ง

เสวี่ยเจยีเยว่เอ่ยถามยายหาน “ทุกครั้งที่ท่านมาขายเต้าหู้ในเมอืง ท่าน

ขายไปได้กี่ชิ้นหรอืเจ้าคะ”

“ไม่แน่นอนเท่าไรนัก บางครั้งโชคดีคนซื้อมีมากเต้าหู้จึงเหลือน้อย  

แต่บางครั้งโชคไม่ด ี เหลอืเกนิครึ่งกลบัเรอืนไปกม็ ีวนันี้ขายไปแล้วเกอืบครึ่ง 

กถ็อืว่าไม่แย่เท่าไร” ยายหานเอ่ยตอบ

เสวี่ยเจียเยว่รู้ว่าการท�าเต้าหู้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ยิ่งไปกว่านั้นยายหาน 

กอ็ายุมากแล้ว จงึท�าได้ไม่บ่อยนกั นางต้องท�าเยอะเป็นพเิศษ และมกัจะคดิ

ว่าต้องขายเต้าหู้พวกนี้ให้หมด แต่ตอนนี้...

เธอมองเต้าหู้สีขาวราวหิมะและของที่ท�าจากถั่วอื่นๆ ในตะกร้าหวาย 

ก่อนจะคดิหาทางออกได้ในเวลาอนัรวดเรว็

ยายหานเอ่ยขึ้น “ไม่เป็นไร อกีประเดี๋ยวตอนขบัรถลากล่อกลบัไป ค่อย

ตะโกนขายให้ชาวบ้านที่อยู่บรเิวณใกล้ทางเดนิกไ็ด้ พอถงึตอนนั้นกค็งจะขาย

ได้บ้าง”

ทว่าเสวี่ยเจยีเยว่กลบัไม่คดิเช่นนั้น “ปกตคินขายเต้าหูใ้นหนึ่งครั้งจะได้

เท่าไรกนัเชยีว ขายได้สองสามแผ่นกน็บัว่ามากแล้ว อกีทั้งปีนี้ลมแรง ท่านขบั

รถลากล่อไปร้องตะโกนขายให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ทางเดนิไป นั่นเป็นการสิ้น

เปลอืงแรงอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ท่านคดิจะท�าเช่นนี้ทกุครั้งที่เข้ามาขายเต้าหู้

ในเมืองหรือเจ้าคะ พอขายไม่ออกก็น�าส่วนที่เหลือกลับไปวางทิ้งไว้โดยเปล่า

ประโยชน์ 

“ท่านยายหาน ในเมืองแห่งนี้มีร้านอาหารหรือไม่เจ้าคะ หรือไม่ก็

ครอบครวัใหญ่ ซึ่งจะมคีนที่คอยซื้อวตัถุดบิส�าหรบัท�าอาหารโดยเฉพาะ หาก



ฉางโกวลั่วเยวี่ย
17

ลองไปดเูสยีหน่อย จ่ายเงนิเลก็น้อยแก่ชาวบ้านเพื่อให้เขาช่วยหาคนผูน้ั้น เมื่อ

เจอแล้วกส็นทนากบัพวกเขาเลก็น้อย บอกว่าเต้าหูข้องท่านขายราคาต�่ากว่าเจ้า

อื่น จากนั้นเขาสามารถเสนอราคาเดมิให้แก่เจ้าของร้านได้หรอืไม่ ท�าเช่นนี้เขา

ก็จะได้เงินจากส่วนต่างของราคาที่ซื้อจากท่านไป แล้วมีเหตุอันใดที่เขาจะไม่

ยอมเล่า ต่อไปท่านกส็ามารถน�าเต้าหู้ที่ท�าเสรจ็แล้วมาส่งขายให้เขาโดยตรงได้ 

ไม่ตอ้งมานั่งตากแดดตากลมที่นี่ ไม่ต้องล�าบากตรากตร�าไปตะโกนขาย ข้าคดิ

ว่าวธินีี้ดไีม่ใช่น้อย เหตุใดพวกเราไม่ลองไปถามเสยีตอนนี้เลยเล่า”

เสวี่ยหยวนจิ้งได้ยนิเช่นนั้นกต็ะลงึงนัในทนัที

เขาไม่ได้ตะลึงเพราะความฉลาดของเสวี่ยเจียเยว่ เพราะเรื่องนี้เคยมี

คนท�ามาก่อน ทว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงเด็กอายุแปดขวบ กลับคิดวิธีนี้ขึ้นมาได้ 

การพฒันาของสมองช่างรวดเรว็ยิ่งนกั...

ทว่าแม้จะคิดเช่นนี้ คนที่เหมือนน�้าเย็นเฉียบเช่นเขาก็ต้องขัดอีกฝ่าย

บ้าง “เกรงว่าเรื่องนี้คงไม่ง่ายอย่างที่เจ้าคดิหรอก คนในเมอืงนี้เดมิทกีม็ไีม่มาก

อยู่แล้ว คงมเีรอืนร้อยกว่าหลงัเท่านั้นกระมงั จะมรี้านอาหารสกักี่แห่ง และใน

วันปกติจะมีคนไปกินข้าวที่ร้านอาหารสักกี่คน แม้ว่าจะมี พวกเขาจะกิน

มงัสวริตัแิทนเนื้อเท่าไร ย่อมต้องกนิอาหารที่มเีนื้อสตัว์มากกว่า มใีครบ้างที่ไป

ร้านอาหารเพื่อกนิเต้าหู้ 

“ส่วนครอบครัวใหญ่ พวกเขาก็เหมือนกับคนซื้อทั่วไป วันหนึ่งจะใช้

เต้าหูม้ากเท่าไร คนที่ซื้อวตัถดุบิท�าอาหารกย่็อมมคีนรูจ้กัส่งเต้าหูร้าคาต�่าให้เขา

ทกุวนั เจ้าใหท้า่นยายหานไปถามคนเหล่านั้นในเวลานี้ ทั้งยงัให้นางจา่ยเงนิอกี 

แต่กลบัไม่มปีระโยชน์อะไร”

เสวี่ยเจียเยว่ไตร่ตรองดูก็คิดว่าค�าพูดของเขามีเหตุผล จึงรู้สึกท้อแท ้

ไม่น้อย

“แล้วจะท�าอย่างไรดี หรือว่าจะให้ท่านยายหานน�าเต้าหู้ที่เหลือกลับไป 

แล้ววางทิ้งไว้ในเรอืนโดยเปล่าประโยชน์เช่นนั้นหรอื”
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เสวี่ยหยวนจิ้งหนัไปมองแม่นางน้อย สดุท้ายกท็นเหน็ท่าทางท้อแท้ของ

อกีฝ่ายไม่ได้ เขาจงึเอ่ยขึ้น “เจ้าลองคดิดูให้ด ีคนที่กนิมงัสวริตัทิุกวนัคอืใคร”

เสวี่ยเจยีเยว่หรี่ตาลง คิ้วบางขมวดแน่น และมสีหีน้าจรงิจงั

เด็กหนุ่มเห็นท่าทางของแม่นางน้อยแล้วอยากจะลูบศีรษะอีกฝ่าย 

ทนัท.ี..

ทว่าจู่ๆ เขากเ็หน็เสวี่ยเจยีเยว่ปรบมอืแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้ม “ข้าคดิออก

แล้ว! พระกับแม่ชีในอารามอย่างไรเล่า และยังมีผู้แสวงบุญอีก คนที่อยู่ใน

อารามต้องกนิเจตลอดทั้งวนัไม่ใช่หรอื”

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่ได้เอ่ยค�าใด เพยีงเผยรอยยิ้มบางๆ เท่านั้น

จากนั้นเสวี่ยเจยีเยว่หนัไปเรยีกยายหาน “ท่านยายหาน เรว็เข้าเจ้าค่ะ 

พวกเรายกตะกร้าขึ้นรถลากล่อกันเถอะ และไปถามทุกอารามที่มีในเมือง 

ตอนนี้เลยเจ้าค่ะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งช่วยยกตะกร้าหวายขึ้นไปบนรถลากล่อ จากนั้นทั้งสาม

คนกม็ุ่งหน้าไปยงัอาราม

แม้จะเป็นเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่งในชนบท ทว่ากลบัมอีารามถงึสองแห่ง 

แห่งหนึ่งเป็นของแม่ช ีส่วนอกีแห่งหนึ่งเป็นของพระสงฆ์ มผีู้แสวงบุญจ�านวน

มากเข้ามากราบไหว้บูชาสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ อกีทั้งส่วนใหญ่ยงัอยู่กนิข้าวกนัที่อาราม

แม้วา่ในอารามจะมคีนคอยจดัหาเต้าหูก้บัอาหารประเภทถั่วโดยเฉพาะ 

แต่ในทุกวันก็ต้องการเป็นจ�านวนมาก อีกอย่าง... ราคาที่ยายหานขายนั้นต�่า

กว่าเจ้าอื่นถงึสองส่วน จงึสามารถขายหมดได้อย่างรวดเรว็ กระทั่งคนที่จดัหา

วัตถุดิบยังบอกว่าหากนางขายราคานี้ตลอด ตราบใดที่ยังท�าเต้าหู้กับของ

ประเภทถั่ว ขอเพยีงส่งมาขายที่อาราม พวกเขาจะรบัซื้อทั้งหมด

ยายหานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมาก เป็นอย่างที่เสวี่ยเจียเยว่พูดจริงๆ  

ต่อไปนางกไ็ม่ต้องไปนั่งตากลมตากแดดอยูร่มิทางเดนิแล้ว และไม่ต้องล�าบาก

ตรากตร�าไปขายตามเรือนของชาวบ้าน ขอเพียงท�าเต้าหู้มาขายให้อาราม 
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22 คอืซปุเสฉวน
23 ฉื่อ คอืหน่วยวดัในยคุจนีโบราณ โดยที่ 1 ฉื่อ เท่ากบั 3.34 เซนตเิมตร

ก็พอแล้ว เมื่อก่อนในเดือนหนึ่งต้องท�าเต้าหู้สามครั้ง และเข้าเมืองสามรอบ  

แต่ตอนนี้ในหนึ่งเดอืนนางสามารถท�าได้ห้าครั้งหรอืมากกว่านั้น และคาดว่าคง

ขายหมดทุกครั้ง เมื่อค�านวณดูแล้วนางจะได้ก�าไรเท่าไรในหนึ่งเดอืน...

เมื่อยายหานมีความสุข นางก็พาเสวี่ยหยวนจิ้งกับเสวี่ยเจียเยว่ไปกิน

อาหารกลางวนัคอืหมวัหมวัเฝิ่นทงั22 คนละถ้วยที่เพงิรมิทาง เมื่อกนิเสรจ็นาง

ยงัให้เงนิพวกเขาคนละห้าอแีปะ

แม้ทั้งสองคนไม่ต้องการ แต่ยายหานยนืกรานอย่างหนกัแน่น

“หากไม่ใช่เพราะพวกเจ้าสองคน วนันี้ข้าคงต้องน�าเต้าหู้กลบัไปทิ้งโดย

เปล่าประโยชน์แล้วกระมัง ยิ่งไปกว่านั้น เพราะท�าตามวิธีของพวกเจ้า คนที่ 

หาซื้อวัตถุดิบในอารามจึงให้ข้าเอาเต้าหู้มาขายทุกเดือนและจะได้ก�าไรไม่รู ้

ตั้งเท่าไร ห้าอแีปะนี้ถอืว่าข้าให้พวกเจ้าซื้อของกนิเล่นกแ็ล้วกนั”

เมื่อเสวี่ยหยวนจิ้งกบัเสวี่ยเจยีเยว่ได้ยนิดงันั้น กเ็อ่ยขอบคุณยายหาน

และรบัเงนิมา

ยายหานบอกว่าจะไปซื้อผ้าสคีรามสกัสองสามฉื่อ23 เพื่อน�ากลบัไปตดั

รองเท้า เสวี่ยเจียเยว่ก็อยากจะไปดูร้านขายของป่าของเถ้าแก่เนี้ยผู้นั้น และ

อยากไปดูร้านขายต�าราด้วย ไม่รู้ว่าต�าราในยุคนี้ราคาเท่าไร หากซื้อให้เสวี่ย-

หยวนจิ้งได้สกัเล่มกค็งจะดไีม่น้อย

เสวี่ยหยวนจิ้งย่อมไม่วางใจหากต้องปล่อยแม่นางน้อยไปคนเดียวจึง

เดินไปด้วย หลังจากท�าธุระเสร็จแล้วพวกเขาจะไปพบกับยายหานที่ซุ้มประตู

เมอืง

ระหว่างทางเสวี่ยหยวนจิ้งถามขึ้น “เหตุใดเจ้าต้องไปดูร้านขายของป่า

ร้านนั้นให้ได้ เจ้าอยากจะท�าการค้าขายเหมอืนเถ้าแก่เนี้ยคนนั้นหรอื”



20
ท่านพี่อย่าเย็นชากับข้านักเลย เล่ม 2

หากเป็นเมื่อก่อนเสวี่ยเจียเยว่ไม่มีทางเปิดเผยความคิดที่อยู่ในใจให้ 

เสวี่ยหยวนจิ้งฟังอย่างแน่นอน ทว่าหลังจากเกิดเรื่องเมื่อวานนี้ เธอก็เชื่อใจ 

เขาเป็นอย่างมาก จงึไม่มทีที่าว่าจะปิดบงัแต่อย่างใด

เธอตอบด้วยรอยยิ้ม “ข้าต้องคดิเช่นนั้นอยู่แล้ว ท่านพี่ไม่อยากอยู่ใน

ชนบทไปตลอดชวีติใช่หรอืไม่ ข้าเองกเ็ช่นกนั แต่ตอนนี้ข้ายงัคดิหาหนทางอื่น

ไม่ออก จึงอยากจะไปดูร้านขายของป่าแห่งนั้นก่อน หากต่อไปสามารถท�าได้ 

ข้ากจ็ะท�าการค้าขายแบบเดยีวกบัเถ้าแก่เนี้ยผู้นั้น หาเงนิด้วยตวัเองและใช้เงนิ

ตวัเอง หากไม่ถูกใครกดขี่อกี ชวีติกม็คีวามสุขดไีม่ใช่หรอื”

เสวี่ยเจยีเยว่อยากจะออกไปจากหมู่บ้านซิ่วเฟิง หนไีปจากเสวี่ยหย่งฝู

กบัซุนซิ่งฮวา

เมื่อได้ฟังแม่นางน้อยพูดมาเช่นนั้น เด็กหนุ่มเข้าใจว่าอีกฝ่ายอยากจะ

ออกมาคนเดยีวอย่างเหน็ได้ชดั จากนั้นกใ็ช้ชวีติมคีวามสุขคนเดยีว...

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่เอ่ยค�าใด เพยีงจบัจ้องอกีฝ่ายด้วยสายตาไม่เข้าใจ

ในขณะที่เสวี่ยเจยีเยว่ก�าลงัจะถามว่าสายตาเช่นนี้ของเขาหมายความว่า

อย่างไร ก็เห็นว่าเสวี่ยหยวนจิ้งเบือนหน้าไปทางอื่นอย่างกะทันหัน มองกิ่ง 

หอมหมื่นลี้ที่ยื่นออกมานอกก�าแพงเรอืนข้างๆ ก่อนจะเอ่ยอย่างเนบินาบ

“ตราบใดที่เจ้าอยูก่บัข้า ข้ากจ็ะหาเงนิให้เจ้าใช้ ไม่ให้ใครมาข่มเหงรงัแก

เจ้าอกี ข้าจะเป็นคนเลอืกว่าที่สามดีีๆ  ให้แก่เจ้า สามภีรรยารกัใคร่กลมเกลยีว 

มีลูกมีหลานคอยดูแล คงจะดีกว่าการที่เจ้าเป็นเหมือนเถ้าแก่เนี้ยผู้นั้น ที่ทั้ง

ชวีติต้องอยู่คนเดยีวไปจนตาย... ใช่หรอืไม่”

เสวี่ยเจียเยว่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตกใจไม่น้อย ทว่าแม้จะตกใจเพียงใด 

เธอก็อยากจะออกไปดูโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่ดี ไม่ใช่การแต่งงานกับใคร

สักคน แล้วใช้ชีวิตอยู่ในเรือนไปจนตาย ไม่แน่อาจต้องมองดูสามีของตนรับ

อนุเข้าเรอืนกเ็ป็นได้

หลังจากผ่านไปไม่นาน เธอจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้ม “ไม่ว่าต่อไปข้าจะเป็น
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อย่างไร และไม่ว่าต่อไปข้าจะไปอยู่ที่ไหน ข้ากย็งัเป็นน้องสาวของท่านพี่เสมอ 

เรื่องนี้ข้าไม่มวีนัลมืเจ้าค่ะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งคิดว่า... ดูเหมือนค�าพูดของเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนใจ

แม่นางน้อยได้เลย อกีฝ่ายยงัคงหนกัแน่นในความคดิของตนเอง

เด็กหนุ่มมองหน้าเสวี่ยเจียเยว่ด้วยสายตาลึกล�้ายากจะหยั่งถึงอีกครั้ง 

จากนั้นเขากไ็ม่พูดเรื่องนี้อกี

เขาพูดขึ้นมาด้วยน�้าเสียงราบเรียบ “ด้านหน้าก็คือร้านขายของป่า ไป

กนัเถอะ ข้าจะเดนิเข้าไปกบัเจ้า”

แม้ว่าเสวี่ยเจียเยว่จะพูดหรือคิดเช่นไร เด็กหนุ่มก็ไม่มีทางปล่อยให้ 

อีกฝ่ายไปจากเขาอย่างแน่นอน ในเมื่อเป็นน้องสาวของเขาแล้ว เขาต้องดูแล

ปกป้องแม่นางผู้นี้ไปตลอดชีวิต จะปล่อยให้ไปเดินอยู่บนเส้นทางที่คนทั้ง 

ใต้หล้าไม่เหน็ด้วยได้อย่างไร จะไม่ล�าบากไปทั้งชวีติหรอกหรอื

ทว่าเสวี่ยเจยีเยว่กลบัไม่รูว่้าเสวี่ยหยวนจิ้งก�าลงัคดิสิ่งใดอยู่ เมื่อเหน็ว่า

สีหน้าของเขาราบเรียบ ก็คิดว่าอีกฝ่ายคงเห็นด้วยกับค�าพูดของตนแล้ว เธอ 

จงึขานรบัและเดนิเข้าไปในร้านขายของป่าที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกบัเดก็หนุ่ม

มีโต๊ะคิดเงินที่ท�ามาจากไม้ ด้านข้างจัดวางของอย่างเห็ดหูหนูป่าตาก 

แห้ง เมื่อเดนิเข้าไปอกีกม็องเหน็ของป่ามากมายวางกองอยู่หลงัร้าน

เมื่อเถ้าแก่ที่ก�าลงัยนืคดิเงนิอยูห่ลงัโต๊ะเหน็พวกเขาเดนิเข้ามา กช็�าเลอืง

มองครู่หนึ่ง หลงัจากเหน็เสื้อผ้าที่ทั้งสองคนสวมแล้ว เขาไม่ได้ไปต้อนรบัแต่

อย่างใด เพยีงเชดิคางให้ลูกจ้างที่ก�าลงัใช้ไม้ขนไก่ปัดตู้อยู่ด้านข้าง

ลูกจ้างคนนั้นเข้าใจทนัท ีเขาวางไม้ขนไก่ลง แล้วเดนิไปเอ่ยถามเสวี่ย-

หยวนจิ้งกบัเสวี่ยเจยีเยว่ “ท่านลกูค้าทั้งสองต้องการขายของป่าหรอืว่าต้องการ

ซื้อของป่าขอรบั”

ขณะเดียวกัน... สายตาของเขาก็มองพิจารณาคนทั้งสองตั้งแต่ศีรษะ 

จดเท้าไปด้วย
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แม้จะเห็นว่าเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมนั้นเก่าและมีรอยปะชุน ดูก็รู้ว่าเป็น

คนยากจน ทว่าเมื่อมองแววตาสดใสและเฉลียวฉลาดกว่าคนทั่วไปคู่นั้นของ

แม่นางน้อยที่อยู่ตรงหน้า และรัศมีอันน่าเกรงขามบนตัวของเด็กหนุ่ม กลับ

รู้สกึว่าไม่เหมอืนเดก็ยากจนทั่วไป

ลกูจ้างในร้านอดลงัเลใจไม่ได้ ไม่รูว่้าชาตกิ�าเนดิของพวกเขาเป็นอย่างไร 

กระนั้นคนที่ท�าการค้าขาย เมื่อพบเจอคนก็ต้องยิ้มแย้ม ไม่ใช่เรื่องผิดอันใด 

ดงันั้นใบหน้าของเขาจงึมรีอยยิ้มกว้างตลอดเวลา

พอแม่นางน้อยหันมายิ้มให้ เขาก็รู้สึกราวกับเห็นดอกพุดตานก�าลัง 

ผลบิานอย่างช้าๆ

“รบกวนพี่ชายท่านนี้แล้ว ข้ากบัท่านพี่ของข้าขอเดนิดูก่อนนะเจ้าคะ”

หลงัจากลกูจ้างในร้านได้เหน็รอยยิ้มของเสวี่ยเจยีเยว ่กถ็งึกบัตะลงึงนั

ไปในทนัท ีสายตาของเขายงัคงจบัจ้องแม่นางน้อยตลอดเวลา

เขาไม่เคยเหน็ใครยิ้มงดงามเช่นนี้มาก่อน...

ทันใดนั้นก็สัมผัสได้ถึงสายตาอันเย็นชาที่มองมาจากด้านข้าง เขาสั่น

สะท้านขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ จงึรบีเกบ็สายตากลบัมาทนัท ี แล้วหนัไปมองห่อ

เหด็หอมแห้งที่เปิดอยู่บนชั้นวางของด้านข้าง

เมื่อเสวี่ยหยวนจิ้งไม่เหน็อกีฝ่ายมองเสวี่ยเจยีเยว่อกี กถ็อนสายตากลบั

มา และอยู่ข้างๆ แม่นางน้อยพร้อมเดนิดูของป่าในร้านไปเรื่อยๆ

ความจริงแล้วที่นี่ไม่มีอะไรสวยงามน่ามอง เหมือนกับของป่าทั่วไป 

เจา้ของร้านคงรบัซื้อมาจากหมู่บ้านละแวกนี้ในราคาต�่า จากนั้นกแ็ยกของดกีบั

ของคุณภาพต�่าออกจากกนั แล้วค่อยส่งไปขายเมอืงอื่น และรบัก�าไรส่วนต่าง 

หากอยากท�าการค้าเช่นนี้ ประการแรกคือต้องมีเงินลงทุนก้อนใหญ่ แต่เห็น 

ได้ชดัว่าในยามนี้เสวี่ยเจยีเยว่ไม่มเีงนิลงทุน ทั้งตวัมเีงนิเพยีงห้าอแีปะ ซึ่งเป็น

เงนิที่ยายหานเพิ่งให้มา...

รอยยิ้มของเสวี่ยเจยีเยว่พลนัหายไป จากนั้นเธอกเ็รยีกเสวี่ยหยวนจิ้ง 
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“ท่านพี่ พวกเราไปกนัเถอะเจ้าค่ะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งพยกัหน้า แล้วเดนิออกไปนอกร้านพร้อมกบัอกีฝ่าย

หลงัออกมาจากร้านขายของป่า เดก็หนุม่คดิจะพาแม่นางน้อยไปดูที่อื่น 

แต่คดิไม่ถงึว่าเสวี่ยเจยีเยว่จะเอ่ยถามเขาขึ้นมาก่อน

“ทา่นพี่ มร้ีานขายต�าราในเมอืงนี้หรอืไม่เจา้คะ ข้าอยากไปดเูสยีหน่อย”

เสวี่ยหยวนจิ้งได้ยนิดงันั้นกพ็ลนัหยดุชะงกัทนัท ีและหนัไปมองอกีฝ่าย

ด้วยสหีน้าตกใจเลก็น้อย “เจ้าจะซื้อต�าราหรอื”

เมื่อก่อนเอ้อร์ยาไม่มีความรู้ ข้อนี้อีกฝ่ายเองก็รู้ดี... หรือว่าตอนนี้ 

แม่นางน้อยจะบอกความจรงิว่าตนเองอ่านต�าราออก ถ้าเช่นนั้นกค็งไม่กงัวลว่า

เขาจะคดิมาก...

เสวี่ยเจียเยว่พยักหน้า จากนั้นก็เอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงสดใส “ใช่เจ้าค่ะ 

เมื่อครู่นี้ท่านยายหานให้เงินข้ามาห้าอีแปะ ข้าจึงอยากจะไปดูต�าราเสียหน่อย 

หากเงนิพอ ข้าอยากจะซื้อให้ท่านพี่สกัเล่มสองเล่มเจ้าค่ะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งตะลงึงนั เป็นเวลานานกว่าเขาจะได้สตกิลบัมา และสมัผสั

ได้ถงึความอบอุ่นในหวัใจ อบอุ่นยิ่งกว่าน�้าร้อนในฤดูหนาวเสยีอกี

“ไม่เป็นไร” เขาปฏเิสธ “เงนิที่ท่านยายหานให้ เจ้ากเ็กบ็ไว้ใช้เถอะ ข้า

ไม่อยากให้เจ้าเอามนัมาซื้อต�าราให้ข้า”

เสวี่ยเจยีเยว่เอ่ยถามเขา “ท่านพี่ ท่านบอกข้ามาตามความจรงิเถดิ ท่าน

อยากเข้าสอบคดัเลอืกขุนนางหรอืไม่”

เสวี่ยหยวนจิ้งเงยีบงนัไปครู่หนึ่ง สุดท้ายกพ็ยกัหน้าเบาๆ ดวงตาเป็น

ประกาย

“ใช่” แม้เสยีงจะแผ่วเบา ทว่ากลบัแน่วแน่ยิ่งนกั

“ตอนนี้กถ็กูต้องแล้ว” เสวี่ยเจยีเยว่พยกัหน้าเช่นกนั “ในเมื่อท่านอยาก

สอบคดัเลอืกขนุนาง เช่นนั้นต�าราเพยีงไม่กี่เล่มในตอนนี้มนัจะไปพอได้อย่างไร 

อกีอย่าง... ข้าเหน็ว่าต�าราของท่านเก่ามากแล้ว ท่านพี่ ท่านอ่านต�าราเหล่านั้น
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มาหลายรอบแล้ว คงจะท่องจ�าเนื้อหาในทุกเล่มได้หมดแล้วกระมงั เดอืนสอง

ในปีหน้ากต้็องเข้าสอบระดบัเซี่ยนชื่อแล้ว จากนั้นกเ็ป็นการสอบฝูช่ื่อ และย่วน- 

ชื่อ ท่านพี่ ท่านควรจะอ่านต�าราเล่มอื่นได้แล้วเจ้าค่ะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งรู้ดว่ีาสิ่งที่แม่นางน้อยพดูมานั้นไม่ผดิ ต�าราเหลา่นั้นลว้น

เป็นมารดาที่เกบ็หอมรอมรบิซื้อมาให้เขาตอนนางยงัมชีวีติอยู่ ทุกเล่มเขาอ่าน

มาแล้วหลายรอบ สามารถท่องจ�าเนื้อหาในนั้นได้อย่างลื่นไหลดจุสายน�้า เขาเอง

กอ็ยากจะซื้อต�าราสกัสองสามเล่ม ทว่ามเีงนิไม่มาก ยิ่งไปกว่านั้น... ซุนซิ่งฮวา

กบัเสวี่ยหย่งฝูยงัให้เขาหยุดเรยีนกลางคนัอกีด้วย...

เสวี่ยเจยีเยว่เหน็เขายนืนิ่งไม่ขยบั จงึเอ่ยอย่างจรงิจงั “ท่านพี่ ข้าหวงั

ว่าท่านจะสามารถสอบผ่านได้เป็นขุนนาง หากท่านสอบผ่านแล้ว ชีวิตในวัน 

ข้างหน้าของท่านก็จะดียิ่งขึ้น และชีวิตข้าในฐานะน้องสาวของท่านก็จะดี 

เช่นกนัไม่ใช่หรอืเจ้าคะ”

เธอรู้จักนิสัยของเสวี่ยหยวนจิ้งดีว่าเขาเป็นคนไม่ยอมติดหนี้บุญคุณ 

ผู้ใด ทว่าตอนนี้เธอรบเร้าด้วยเหตุผล เหตุใดเขาจะไม่ยอมเหน็ด้วยเล่า

เป็นจรงิดงัคาด เสวี่ยหยวนจิ้งมองเธออยู่พกัใหญ่ ในที่สุดกพ็ยกัหน้า

เบาๆ ด้วยสายตาแน่วแน่

“ได้ เช่นนั้นพวกเราไปร้านขายต�ารากนัเถอะ”

เป็นดั่งค�าที่แม่นางน้อยเอ่ยมา หากเขาสอบผ่านการคัดเลือกกระทั่ง 

ได้รบัต�าแหน่งขุนนาง ไม่ใช่เพยีงตวัเขาเองเท่านั้น ชวีติของเสวี่ยเจยีเยว่จะดี

ขึ้นเช่นกนั เขาจงึต้องพยายามให้ถงึที่สุด

เสวี่ยเจยีเยว่ได้ยนิเช่นนั้นกด็ใีจยิ่งนกั จากนั้นเธอเอื้อมมอืไปกอดแขน

เสวี่ยหยวนจิ้ง และดงึเขามุ่งไปด้านหน้า

ในภพที่จากมา ตอนที่เธออาศยัอยู่ในบ้านของตากบัยาย ข้างบ้านกม็ี 

พี่ชายน้องสาวคูห่นึ่ง พี่น้องคู่นั้นรกัใคร่กลมเกลยีว ในทกุวนัตอนเช้าตรู ่พี่ชาย

ที่เรียนชั้นมัธยมจะออกจากบ้านพร้อมกับน้องสาวที่เรียนชั้นประถม เสวี่ย-
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24 จั่วจ้วน เป็นบนัทกึประวตัศิาสตร์จนีสมยัชุนชวิจ้านกว๋อ

เจียเยว่มักจะเห็นน้องสาวคนนั้นกอดแขนพี่ชาย แล้วพี่น้องก็เดินไปตามทาง

พร้อมทั้งพูดคุยอย่างมคีวามสุขไปด้วย และในตอนนี้เธอกม็พีี่ชายเช่นนั้นอยู่

หนึ่งคนเหมอืนกนั

ในยามนี้เสวี่ยหยวนจิ้งก้มหน้ามองมอืที่กอดแขนของตนเอาไว้ มมุปาก

ของเขายกยิ้มอย่างอดไม่ได้

เดก็หนุ่มมคีวามสุขที่ได้เหน็เสวี่ยเจยีเยว่เชื่อใจเขา และพึ่งพาอาศยัเขา

เช่นนี้

ทั้งสองคนเดนิมาจนถงึร้านขายต�ารา เมื่อเข้าไปในร้าน พวกเขาพบต�ารา

วางเรียงรายอยู่เป็นจ�านวนมาก ทว่าเมื่อถามถึงราคาแล้ว เสวี่ยเจียเยว่ก็รู้ว่า

ต�าราใหม่เหล่านั้นแพงมาก เงินของพวกเขารวมกันสิบอีแปะยังไม่พอซื้อหนึ่ง

เล่ม จะซื้อได้กแ็ค่กระดาษไม่กี่แผ่นเท่านั้น

ในขณะที่เธอก�าลงัท้อแท้ใจ กเ็หน็เสวี่ยหยวนจิ้งยนือยู่หน้าชั้นต�าราเก่า 

เด็กหนุ่มคงรู้ตั้งนานแล้วว่าเงินของพวกเขาไม่สามารถซื้อต�าราใหม่ได้ แต่เขา

ยงัยอมเข้ามาในร้าน ถ้าอย่างนั้นเงนิสบิอแีปะนี้กย่็อมซื้อต�าราเก่าได้สกัหนึ่งเล่ม

ไม่รู้เพราะเหตุใดเสวี่ยเจียเยว่ถึงได้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเด็กหนุ่มขึ้นมา

อย่างฉบัพลนั

ยามนี้เสวี่ยหยวนจิ้งดูเหมือนจะเลือกต�าราได้หนึ่งเล่มแล้ว เมื่อเสวี่ย-

เจยีเยว่มองอย่างละเอยีด กพ็บว่าต�าราเล่มนั้นคอื จั่วจ้วน24 และเมื่อมองไปที่

หน้าปก กพ็บว่าค่อนข้างเก่าและช�ารุดอยู่ไม่น้อย

เสวี่ยหยวนจิ้งถือต�าราเล่มนั้นเดินออกไป และถามเถ้าแก่ว่าขายราคา

เท่าไร

ในมอืเถ้าแก่ถอืพู่กนัเขยีนบญัชอียู่ เมื่อได้ยนิดงันั้นจงึเงยหน้าขึ้นมาดู 

ก่อนจะเอ่ยตอบ “สบิสองอแีปะ”
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เสวี่ยเจียเยว่คิดว่ายังพอมีโอกาส เมื่อซื้อของก็ย่อมมีการต่อรองราคา 

ยิ่งไปกว่านั้น เธอยงัเป็นผู้ช�านาญในเรื่องนี้อกีด้วย ในภพที่จากมา เมื่อเพื่อน

ในหอพกัจะออกไปซื้อเสื้อผ้า กต็้องลากเธอไปด้วยทุกครั้ง เพราะอยากให้เธอ

ช่วยต่อราคาให้

เวลานี้เธอจึงให้เหตุผลแก่เถ้าแก่ “นี่เป็นต�าราที่หาซื้อได้ในท้องตลาด 

ไม่ได้เหลอือยู่เพยีงเล่มเดยีว และไม่ใช่ต้นฉบบัที่ล�้าค่าอะไร เป็นเพยีงส�าเนา 

ที่ถูกคดัลอกออกมาเท่านั้น ทั้งหน้าปกยงัเก่าเสยีขนาดนั้น คนทั่วไปย่อมไม่มี

ทางซื้อมนัอย่างแน่นอน วางเอาไว้ให้ฝุน่เกาะอยูท่ี่นี่โดยเปล่าประโยชน์ มสิูข้าย

มนัให้แก่พวกเราจะดกีว่า”

จากนั้นเธอกเ็อ่ยเสยีงหวานอกีสองสามประโยค ในที่สดุเถ้าแก่กโ็บกมอื

ไปมา แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างเตม็ใจ

“ได้ๆ สบิอแีปะ ต�าราเล่มนี้ พวกเจ้ากเ็อาไปเถอะ”

เสวี่ยเจยีเยว่ดใีจเป็นอย่างมาก รบีหยบิเงนิสบิอแีปะที่ยายหานให้ก่อน

หน้านี้ออกมา ซึ่งเงนิห้าอแีปะของเสวี่ยหยวนจิ้งนั้น เขามอบให้เธอเกบ็เอาไว้

ตั้งแต่แรกแล้ว

หลงัจากยื่นเงนิให้เถ้าแก่แล้ว เธอยงัเอ่ยด้วยรอยยิ้มจนตาหย ี“เถ้าแก่

เช่นท่านช่างเป็นคนดจีรงิๆ ต่อไปกจิการร้านต�าราของท่านจะต้องขายดบิขายดี

อย่างแน่นอน เรื่องเงนิทองไหลมาเทมานั้นย่อมไม่ใช่เรื่องยาก”

เมื่อเถ้าแก่ได้รบัค�าอวยพรดีๆ  เช่นนี้ เขากย็ิ้มจนตาหยดี้วยความดใีจ 

และเมื่อเขามคีวามสุข กม็อบต�าราหานเฟยจื่อ25 ที่ทั้งเก่าและขาดให้พวกเขา

อกีเล่มหนึ่งด้วย

เป็นดั่งค�าที่ลูกค้าเอ่ยมา ต�าราเก่าๆ เช่นนี้ อยู่ที่นี่กม็แีต่จะเป็นที่ให้ฝุ่น

เกาะเปล่าๆ ไม่มใีครซื้อมนัอย่างแน่นอน ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ไม่สูเ้ป็นคนมนี�้าใจ

25 หานเฟยจื่อ คอืหนงัสอืที่เสนอหลกัการใช้กฎหมายปกครองบ้านเมอืง
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ไปเสยีเลยจะดกีว่า ถงึอย่างไรเขากม็คีวามสุขเมื่อได้ฟังค�าพูดของแม่นางน้อย

ผู้นี้

เสวี่ยเจยีเยว่รบัต�าราเล่มนั้นมาด้วยสองมอื พร้อมกบัเอ่ยขอบคุณเถ้าแก่

ด้วยรอยยิ้ม

แม้จะออกมาจากร้านขายต�าราแล้ว แต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอกย็ัง

ไม่หายไป

ตอนที่ได้รู้ราคาต�าราใหม่ ในใจของเธอรู้สึกท้อแท้ยิ่งนัก คิดไม่ถึงว่า

เงนิสบิอแีปะจะสามารถซื้อต�าราได้ถงึสองเล่ม แม้ว่ามนัจะเก่าและช�ารดุไปมาก 

ด้านหลงัปกตวัหนงัสอืหายไปแล้ว ทว่าเสวี่ยเจยีเยว่รู้ด ีส�าหรบัคนที่ชอบอ่าน 

ตอ่ใหเ้ปน็กระดาษแผ่นหนึ่งที่ขาดและไม่สมบรูณ์ ขอเพยีงมตีวัหนงัสอืกถ็อืวา่

เป็นสิ่งที่มคี่าส�าหรบัพวกเขา

เมื่อสงัเกตเหน็ว่าเสวี่ยหยวนจิ้งก�าลงัจบัจ้องมา เธอกห็นัไปหาเขาแล้ว

เอ่ยถามด้วยรอยยิ้ม “ท่านพี่มองข้าเช่นนี้ท�าไมเจ้าคะ”



สี่สิบสอง
ช่วงเวลาที่แสนอบอุ่น

ในแววตาของเสวี่ยหยวนจิ้งราวกับมีรอยยิ้มเปล่งประกาย เมื่อกล่าว

ออกมาน�้าเสยีงของเขากด็ูอ่อนโยนกว่าปกต ิซึ่งหาได้ยากนกั

“ข้ารู้ว่าเมื่อก่อนเจ้าเป็นคนพูดเก่ง แต่วันนี้เจ้าท�าให้ข้าได้เปิดหูเปิดตา

อกีครั้ง”

ไม่ใช่เพยีงตอนที่เสวี่ยเจยีเยว่ต่อราคากบัเถ้าแก่ร้านขายต�าราเท่านั้น แต่

ยงัรวมไปถงึการค�านวณราคา และบอกยายหานว่าจะจดัการกบัเต้าหูท้ี่เหลอืได้

อย่างไรด้วยท่าทางจรงิจงัและนิ่งสงบ วนันี้อกีฝ่ายท�าให้เขารู้สกึตกใจครั้งแล้ว

ครั้งเล่า

ยงัมเีรื่องอะไรที่เขาไม่รู้เกี่ยวกบัแม่นางน้อยอกีบ้าง

ส่วนเสวี่ยเจยีเยว่ได้ยนิดงันั้นกห็วัเราะออกมา

เมื่อมีคนเอ่ยชม เธอย่อมมีความสุขไม่น้อย จึงเอื้อมมือไปกอดแขน 

เสวี่ยหยวนจิ้ง พร้อมกับเอียงศีรษะและมองเขาอย่างภาคภูมิใจ ก่อนจะเอ่ย

ด้วยรอยยิ้ม

“นี่จะนับว่าเก่งกาจอะไรกันเจ้าคะ ชีวิตในวันข้างหน้ายังอีกยาวไกล  



ฉางโกวลั่วเยวี่ย
29

ท่านพี่จะได้เหน็ด้านที่เก่งกาจของข้ายิ่งกว่านี้อกีแน่นอน”

เห็นได้ชัดว่าประโยคที่ว่า ‘ชีวิตในวันข้างหน้ายังอีกยาวไกล’ ท�าให้ 

เสวี่ยหยวนจิ้งพอใจไม่ใช่น้อย ชั่วขณะนั้นรอยยิ้มในแววตาของเขายิ่งเปล่ง

ประกายมากขึ้น

ในเมื่อธุระที่ต้องท�ากล็้วนท�าเสรจ็แล้ว ทั้งสองคนจงึตั้งใจจะเดนิไปยงั

จุดนดัพบกบัยายหาน ระหว่างทางพวกเขาได้เดนิผ่านส�านกัหยาเหมนิ26

แม้ว่าที่นี่จะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ทว่ามีส�านักหยาเหมินเช่นเดียวกัน  

ว่ากนัว่ามกีารส่งเจ้าหน้าที่มาประจ�าการเพื่อดูแลหมู่บ้านละแวกใกล้เคยีง

เมื่อถงึหน้าประตทูางเข้าส�านกัหยาเหมนิ เสวี่ยหยวนจิ้งกห็ยุดกะทนัหนั 

จากนั้นเขาบอกเสวี่ยเจียเยว่เหมือนตั้งใจแต่ก็ไม่ใช่ เหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่ก ็

ไม่เชงิ

“แผ่นดินในใต้หล้านี้ ไม่มีที่ใดไม่ใช่ของฮ่องเต้ ผู้ที่เชิญมาเป็นผู้น�า 

ท้องที่ต่างๆ ไม่มผีู้ใดไม่ใช่ขุนนางของพระองค์ พื้นที่ที่เราอาศยัอยู่ในหมู่บ้าน

ล้วนมทีะเบยีนส�ามะโนครวักนัทั้งนั้น หากผู้ใดคดิหนอีอกมาโดยไม่มทีะเบยีน-

ส�ามะโนครัว คนผู้นั้นก็จะกลายเป็นคนไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่ให้พักพิง และเป็น

คนจรจดัหรอืหวัขโมยในสายตาคนอื่น หากถกูราชส�านกัจบัได้ โทษสถานหนกั

คอืประหาร โทษสถานเบาคอืถูกเนรเทศ”

เขากล่าวจบกเ็หลอืบมองเสวี่ยเจยีเยว่ด้วยสายตาล�้าลกึ

เสวี่ยเจยีเยว่เพยีงบ่นในใจ เดมิทเีธอคดิจะหาโอกาสหนไีปเงยีบๆ ทว่า

ตอนนี้กลบัเป็นไปไม่ได้แล้ว

เธอไม่สามารถซ่อนตวัไปตลอดชวีติได้ ไม่สามารถมชีวีติที่ไม่ได้พบกบั

แสงสว่างได้ ไหนจะต้องคอยกงัวลว่าจะถูกจบัทั้งวนัทั้งคนืหรอืไม่

เมื่อคดิได้ดงันั้น เธอจงึเอ่ยถามเสวี่ยหยวนจิ้ง “ถ้าคนคนหนึ่งอยากไป

26 ส�านกัหยาเหมนิ หมายถงึที่ท�าการของรฐับาลในเมอืงต่างๆ
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ในที่ห่างไกลจะท�าอย่างไร พกทะเบยีนส�ามะโนครวัตดิตวัตลอดเวลาอย่างนั้น

หรอื”

ตราบใดที่ไม่ได้อยู่ที่เดิม หากไปสถานที่อื่นแล้ว เพียงสร้างทะเบียน-

ส�ามะโนครวัอกีฉบบั คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรกระมงั

จากนั้นเธอกไ็ด้ยนิเสวี่ยหยวนจิ้งเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ

“หากอยากไปที่ไกลๆ ก็ต้องมีหลักฐานการออกนอกหมู่บ้าน ซึ่งออก

โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่อย่างนั้น แม้เจ้าจะอยากเข้าพักโรงเตี๊ยม เขาก็คง 

ไม่กล้ารบัเจ้า”

เสวี่ยเจยีเยว่นกึถงึเรื่องราวในประวตัศิาสตร์ที่เคยอ่านขึ้นมาได้ ตอนที่

ซางยางปฏริปูระบบการเมอืงในแคว้นฉนิ แต่สดุท้ายกถ็กูต่อต้านโดยผูม้อี�านาจ 

เขาหลบหนไีป ระหว่างที่เรง่รบีหนไีปจากเมอืงเสยีนหยาง ตอนนั้นเขาอยากหา

ที่พกัค้างคนื แต่ชาวนากลบัไม่กล้าให้เขาอยู่ค้างที่บ้าน เพราะเขาไม่มหีลกัฐาน

การออกนอกเมือง เวลาต่อมาเขาถูกทหารแคว้นฉินจับตัวไป สุดท้ายก็ถูก

ประหารด้วยทณัฑ์ห้าม้าแยกร่าง

เธอเงยีบงนัไปชั่วขณะ ก่อนจะเหลอืบมองเสวี่ยหยวนจิ้ง พบว่าสหีน้า

ของเขายงัคงราบเรยีบ แต่ราวกบัว่าเขามแีผนการอะไรในใจอย่างไรอย่างนั้น

จากนั้นเธอกเ็ข้าใจ...

เมื่อครู่นี้เดก็หนุ่มคงเข้าใจว่าเธอต้องการหาทางหนไีปจากหมูบ้่านซิ่วเฟิง 

และกงัวลว่าจะหนไีปคนเดยีว เขาจงึใช้ค�าพูดร้ายแรงเช่นนี้มาหยุดยั้งเธอ

เขาช่างพยายามจรงิๆ

หลงัจากคดิได้เช่นนี้ เสวี่ยเจยีเยว่ไม่รูว่้าตนควรจะร้องไห้หรอืหวัเราะดี

เมื่อไตร่ตรองครู่หนึ่ง เธอก็เอ่ยถามเสวี่ยหยวนจิ้ง “ท่านพี่ การสอบ 

คดัเลอืกขุนนางนั้นจ�าเป็นต้องใช้ทะเบยีนส�ามะโนครวัหรอืไม่”

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่เข้าใจว่าเหตใุดแม่นางน้อยถงึได้ถามเรื่องนี้ขึ้นมา ทว่า

เขากต็อบค�าถาม “ใช่”
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เสวี่ยเจยีเยว่เข้าใจขึ้นมาอย่างฉบัพลนั

มิน่าล่ะ เธอคิดอยู่ตั้งหลายครั้งหลายครา เสวี่ยหยวนจิ้งอายุสิบสี่ปี  

เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มแล้ว ไม่เหมือนกับเธอที่อยู่ในร่างเด็กอายุแปดขวบ เป็น

เพยีงแม่นางน้อยผู้หนึ่ง หากเขาอยากหนอีอกจากเรอืน จะไปเมื่อไรกย็่อมได้ 

เหตุใดยงัต้องทนแบกรบัอารมณ์โมโหของซุนซิ่งฮวาทุกวนั

เมื่อเข้าใจแล้ว เธอกอ็ยากจะสบถออกมาดงัๆ มารดามนัเถอะ เพื่อน

ร่วมห้องของเธอชอบเขยีนนยิายแนวจนิตนาการเหนอืจรงิไม่ใช่หรอื เหตใุดโลก

เหนอืความเป็นจรงิถงึได้มกีฎเกณฑ์มากมายขนาดนี้

เธออดท้อแท้ใจไม่ได้ ก่อนจะก้มหน้าลง รูส้กึห่อเหี่ยวจนใบหน้ากลมๆ 

เลก็ๆ แทบจะเป็นผลมะระอยู่แล้ว

เสวี่ยหยวนจิ้งเห็นท่าทางของเสวี่ยเจียเยว่ก็อดหัวเราะเบาๆ มิได้  

จากนั้นเขาเอื้อมมอืไปสมัผสัศรีษะของอกีฝ่ายเบาๆ พร้อมกบัเอ่ยปลอบใจด้วย

น�้าเสยีงอ่อนโยน

“วางใจเถอะ พวกเราจะไม่อยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตแน่นอน ข้าจะพาเจ้า

ออกมาให้ได้”

เสวี่ยเจียเยว่รู ้ดีว่าสิ่งที่เด็กหนุ่มพูดมานั้นเป็นความจริง เพราะใน 

อนาคตเขาจะได้เป็นขุนนาง จะอยู่ในหมู่บ้านซิ่วเฟิงไปตลอดชีวิตได้อย่างไร  

อกีอย่าง... ตามที่เขาพูด นั่นหมายความว่าเธออย่าได้คดิหนไีปคนเดยีว ท�าได้

เพยีงอยู่ข้างกายเขาอย่างว่าง่ายเท่านั้น

กระนั้นเธอกย็งัรูส้กึท้อแท้อยูบ้่าง ก่อนจะเดนิตามเสวี่ยหยวนจิ้งไปด้วย

ความอดึอดัใจและไม่มคีวามสุข

เมื่อทั้งคูเ่ดนิมาถงึซุ้มประตเูมอืง กพ็บว่ายายหานก�าลงัจบัเชอืกลากลอ่

รอพวกเขาแล้ว

พอเห็นเสวี่ยหยวนจิ้งกับเสวี่ยเจียเยว่ ยายหานรีบเรียกพวกเขาทันท ี

จากนั้นก็เอ่ยถามว่าไปท�าอะไรสองสามประโยค ก่อนจะบอกให้ทั้งสองคนขึ้น
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ไปบนรถลากล่อแล้วตามขึ้นไป เมื่อเชอืกในมอืนางถูกยกขึ้น เท้าทั้งสี่ของล่อ

ตวันั้นกห็้อตะบงึไปเบื้องหน้า

ระหว่างทางยายหานบอกให้เสวี่ยเจียเยว่ดูของที่นางซื้อมา มีผ้าหยาบ

ส�าหรบัท�ารองเท้าสามฉื่อ ทั้งยงัมผี้าสคีรามอกีหนึ่งพบั นางจะน�าไปท�ารองเท้า

ผ้าหนึ่งคู่ และตดัชุดอกีหนึ่งชุด

แม้ว่ายามนี้เสวี่ยเจียเยว่จะดูไม่มีความสุขเท่าไรนัก แต่เธอก็พยายาม

พูดกบัยายหานด้วยรอยยิ้ม

เสวี่ยหยวนจิ้งกระหยิ่มยิ้มย่อง มองใบหน้าของแม่นางน้อยอยูด้่านข้าง 

เข้าใจสาเหตุที่ท�าให้อกีฝ่ายมที่าทางท้อแท้เช่นนี้ แต่กไ็ร้หนทางอื่น ความจรงิ

แล้วเขาอยากบอกเรื่องนี้แก่เสวี่ยเจยีเยว่มาตลอด และตอนนี้กส็ามารถท�าลาย

ความคดิอยากหนไีปคนเดยีวของอกีฝ่ายได้ในที่สุด

ส่วนอนาคตนั้น เขาหันไปมองต้นไม้ที่เรียงรายไร้จุดสิ้นสุดใต้ขอบฟ้า 

ห่านป่าโบยบินเป็นฝูง พลางคิดในใจว่าเขาจะท�าให้ชีวิตของตัวเองกับเสวี่ย-

เจยีเยว่ดขีึ้นอย่างแน่นอน

ระยะทางระหว่างเมอืงเลก็ๆ กบัหมูบ้่านซิ่วเฟิงนั้นไกลพอสมควร การ

นั่งอยู่บนรถลากล่อเป็นเวลานานท�าให้รู้สึกเมื่อยอยู่บ้าง ดังนั้นยายหานจึง 

หยุดพกัระหว่างทาง

เวลาบ่ายแก่ๆ พระอาทิตย์เหมือนไข่แดงลอยเคว้งอยู่บนท้องฟ้า 

แสงแดดที่สาดส่องลงมาไม่เรยีกว่าอบอุ่น แต่ร้อนเสยีมากกว่า เสวี่ยเจยีเยว่

กบัยายหานไปหาที่หลบแดด ทั้งสองสนทนากนัเจื้อยแจ้ว ส่วนเสวี่ยหยวนจิ้ง

เดนิไปรอบๆ บรเิวณนั้น ไม่นานแผ่นหลงัของเขากห็ายลบัไปหลงัแนวต้นไม้ 

เป็นเวลานานยงัไม่เหน็เขากลบัมา

เสวี่ยเจยีเยว่ร้อนใจเป็นอย่างมาก ในขณะที่จะตะโกนเรยีกเขานั้น จู่ๆ 

กเ็หน็เสวี่ยหยวนจิ้งเดนิออกมาจากพุม่ไม้ อกีทั้งยงัหิ้วกระต่ายตวัอ้วนกลบัมา
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ด้วย

เมื่อยายหานเหน็เขาหิ้วกระต่ายมากต็กใจเป็นอย่างมาก ก่อนจะเอ่ยถาม 

“เจ้าไปเอากระต่ายมาจากไหน”

เสวี่ยหยวนจิ้งเอ่ยตอบด้วยเสยีงราบเรยีบ “เมื่อครู่นี้ข้าเดนิไปหาผลไม้

ป่า จู่ๆ ก็เห็นกระต่ายตัวนี้ก�าลังบ้าคลั่ง วิ่งเข้าชนต้นไม้อย่างจัง หัวของมัน

กระแทกและตายในทนัท ีข้าจงึเกบ็มนักลบัมาด้วยขอรบั”

เสวี่ยเจียเยว่คิดในใจ ‘ท่านพี่ ท่านเอ่ยค�าโป้ปดได้หน้าตาเฉยขนาดนี้

เชยีวหรอื กเ็หน็อยูว่่าหวัของกระต่ายตวันั้นยงัอยูด่ ีแทบไม่มบีาดแผลกระแทก

ต้นไม้เลยสกันดิ ท่านก�าลงัรงัแกท่านยายหานที่ไม่รู้หนงัสอื ไม่รู้จกัส�านวนที่

ว่าเฝ้าโคนไม้รอกระต่าย27 อยู่กระมงั’

ทว่ายายหานกลบัไม่นกึสงสยัแม้แต่น้อย นางแทบไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตอนนี้

เสวี่ยหยวนจิ้งสามารถใช้วรยุทธ์ได้ การจับกระต่ายเพียงตัวเดียวนั้นง่ายเสีย

ยิ่งกว่าการพลกิมอื นางคงนกึเพยีงว่ากระต่ายมนัวิ่งเรว็ คนธรรมดาจะไปวิ่ง

ไล่ตามทนัได้อย่างไร

ยายหานอทุานออกมาอย่างประหลาดใจ แล้วหนัไปเอ่ยกบัเสวี่ยเจยีเยว่

ด้วยรอยยิ้ม “เจ้ากระต่ายตัวนี้ช่างโง่เง่าจริงๆ มีตากลมโตอยู่สองข้างแท้ๆ 

แม้แต่ต้นไม้ตรงหน้ากม็องไม่เหน็ ซ�้ายงัเอาหวัไปกระแทกกบัมนัอกี ตายกย็งั

ตายแบบโง่ๆ”

เสวี่ยเจยีเยว่หวัเราะแห้งๆ ก่อนจะเอ่ยคล้อยตามอย่างกระอกักระอ่วน 

“ใช่เจ้าค่ะ ช่างตายแบบโง่ๆ จรงิๆ”

เมื่อหนักลบัไปมองอกีครั้ง กพ็บว่าสหีน้าของเสวี่ยหยวนจิ้งยงัราบเรยีบ

เช่นเดมิ ราวกบัว่ากระต่ายตวันั้นควบคุมตวัเองไม่ได้จนพุ่งเข้าชนต้นไม้จรงิๆ 

ท�าให้เขาโชคดเีกบ็มาได้อย่างไรอย่างนั้น

27 หมายถงึ การหวงัลมๆ แล้งๆ ว่าจะโชคดโีดยไม่ลงมอืท�าอะไร
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กระทั่งเด็กหนุ่มหันกลับมามองเธอด้วยสายตานิ่งสงบ มุมปากของ 

เสวี่ยเจียเยว่ก็กระตุก ก่อนจะก้มหน้ามองต้นหญ้าแห้งสีเหลืองข้างทางโดย 

ไม่พูดไม่จา

เธอรู้สกึเลื่อมใสเสวี่ยหยวนจิ้งจรงิๆ แต่กไ็ม่รู้ว่าตนควรจะเอ่ยอะไร

ทนัใดนั้นเธอกไ็ด้ยนิเสวี่ยหยวนจิ้งเอ่ยขึ้น “ท่านยายหาน กระต่ายตวันี้

ข้าให้ท่านขอรบั”

เสวี่ยเจียเยว่เงยหน้าขึ้นมอง ก็พบว่าเด็กหนุ่มก�าลังยื่นกระต่ายให ้

ยายหาน ทว่าสตรีสูงวัยย่อมไม่มีทางรับไปอย่างแน่นอน นางรีบโบกมือ 

ปฏเิสธ

“จะรบัได้อย่างไร กระตา่ยตวันี้เจ้าเกบ็ได้ เจ้ากค็วรน�ากลบัไปให้พ่อแม่

ของเจ้า ให้พวกเขาย่างเนื้อกระต่ายให้เจ้ากับเอ้อร์ยากิน จะให้ข้าได้อย่างไร  

ข้ารบัไว้ไม่ได้จรงิๆ”

ทว่าเสวี่ยหยวนจิ้งยงัคงยนืกราน “แม้ว่าข้าจะน�ากลบัไป เนื้อกระต่าย

ย่างของพวกเขา ข้ากบัเอ้อร์ยากค็งไม่ได้กนิสกัชิ้น อกีอย่าง... วนันี้เข้ามาใน

เมือง ท่านยายหานเลี้ยงหมัวหมัวเฝิ่นทังข้ากับเอ้อร์ยา ทั้งยังให้เงินพวกข้า 

สองคนอกี กระต่ายตวันี้ควรจะมอบให้ท่านเสยีมากกว่า”

เสวี่ยเจียเยว่ถอนหายใจ เสวี่ยหยวนจิ้งไม่ชอบการติดหนี้บุญคุณใคร

จรงิๆ ยายหานเลี้ยงอาหารเขา ทั้งยงัให้เงนิเขาอกีห้าอแีปะ เขาจดจ�าไวใ้นหวัใจ

ตลอดเวลา กระต่ายตวันี้เขาคงจบัมาให้ยายหานโดยเฉพาะกระมงั

เธอเอ่ยขึ้นบ้าง “ท่านยายหาน ในเมื่อท่านพี่เอ่ยเช่นนี้ กระต่ายตวันี้ท่าน

กร็บัไว้เถอะเจ้าค่ะ”

แม้ว่าหมู่บ้านซิ่วเฟิงมีภูเขาล้อมรอบ ทว่าการจะมีกระต่ายวิ่งมาสักตัว

นั้นเป็นเรื่องยาก และไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จบัมนัได้ ยายหานอายุมากแล้ว จะ 

วิ่งทันมันได้อย่างไร นางจึงได้กินเนื้อกระต่ายน้อยครั้ง เมื่อเห็นกระต่ายตัว

อ้วนพอียูต่รงหน้า ใจจรงินั้นนางกอ็ยากจะรบัไว้ ทว่าเกรงใจไม่น้อย เพราะแม้
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นางจะเลี้ยงอาหารพวกเขาและให้เงนิคนละห้าอแีปะ แต่เมื่อน�ามาเปรยีบเทยีบ

กนัแล้ว ทั้งสองคนกช่็วยเหลอืนางไว้มาก ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อนางท�าเต้าหูใ้นครั้ง

หน้า กไ็ม่ต้องกงัวลใจแล้วว่าจะน�าไปวางทิ้งไว้ในเรอืนอกีหรอืไม่

เมื่อคดิเช่นนี้ ยายหานจงึเอ่ยออกมา “กระต่ายตวันี้ข้ารบัไว้กไ็ด้ แต่มี

ข้อแม้ พวกเจ้าต้องอยู่กนิข้าวเยน็กบัข้า”

จากนั้นนางกร็บักระต่ายตวันั้นมา โดยไม่รอให้เสวี่ยหยวนจิ้งกบัเสวี่ย-

เจยีเยว่เอ่ยอะไร แล้วพูดขึ้นอกี “ข้ารู้ว่าพ่อแม่ของพวกเจ้าเป็นคนแบบไหน พอ

พวกเจ้ากลบัไป พวกเขาจะให้กนิอะไร มสิูใ้ช้โอกาสนี้กนิข้าวเยน็ที่เรอืนข้าแลว้

ค่อยกลบัไปจะดกีว่า เมื่อถงึตอนนั้นกบ็อกไปตรงๆ ว่าข้าบงัคบัพวกเจ้าอยู่กนิ

ข้าวด้วย พวกเขาจะไม่ว่าอะไรแน่นอน”

เสวี่ยหยวนจิ้งลงัเล ทว่าเสวี่ยเจยีเยว่กลบัตดัสนิใจตอบตกลง

“ได้เจ้าค่ะ ถ้าเช่นนั้นข้ากบัท่านพี่กไ็ม่เกรงใจแล้วนะเจ้าคะ ข้าจะกลบั

ไปพร้อมกบัท่าน กนิข้าวเยน็ที่เรอืนท่านให้เสรจ็ก่อนค่อยกลบัเรอืน”

ยายหานพูดถูก กนิให้อิ่มดกีว่ากลบัไปอดที่เรอืน อกีทั้งช่วงนี้ร่างกาย

ของเสวี่ยหยวนจิ้งสงูเรว็ยิ่งนกั เมื่ออยูใ่นวยัที่ก�าลงัโต เขาจะไม่สามารถอดทน

ต่อความหวิได้แล้ว

เมื่อเหน็ว่าสหีน้าของเดก็หนุ่มไม่เหน็ด้วย เสวี่ยเจยีเยว่กย็ื่นมอืไปกอด

แขนเขาแล้วเขย่าเบาๆ จากนั้นเงยหน้าเอ่ยถาม

“ทา่นพี่ ข้าอยากไปกนิข้าวเยน็ที่เรอืนของท่านยายหาน ท่านไปกบัข้าได้

หรอืไม่เจ้าคะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งรู้ดีว่าเสวี่ยเจียเยว่เอ่ยเช่นนี้ก็เพื่อไว้หน้าเขา และการที่ 

อีกฝ่ายจะท�าท่าทางน่ารักเช่นนี้ต่อหน้าเขาเป็นเรื่องที่ไม่ได้พบบ่อยนัก ดังนั้น

เขาจึงใจอ่อนทันที มีเหตุผลอันใดที่จะไม่เห็นด้วยเล่า ดวงตาของเขาเปล่ง

ประกายราวกับเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะยื่นมือไปลูบศีรษะเล็กเบาๆ และ

ตอบด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน “ออื”
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ยายหานที่มองอยู่ด้านข้างเอ่ยด้วยรอยยิ้ม “พวกเจ้าสองพี่น้องช่าง 

รกัใคร่กลมเกลยีวกนัจรงิๆ เป็นเช่นนี้กด็ ีแต่ข้าไม่ได้จะว่าเจ้านะหลานจิ้ง พ่อ

ของเจ้ามนัคนไม่เอาไหน และแม่เลี้ยงของเจ้ากไ็ม่เอาไหนยิ่งกว่า ไม่ว่านางจะ

ท�าอย่างไรกบัเจ้า ถงึอย่างไรเอ้อร์ยากเ็ป็นลูกสาวแท้ๆ ของนาง แต่เจ้ากเ็หน็ว่า

นางท�าเช่นไรกบัเอ้อร์ยาใช่หรอืไม่ อย่างกบัว่าเป็นศตัรูคู่แค้นอย่างไรอย่างนั้น 

ข้าเองกเ็คยได้ยนิมาว่า ตอนที่เอ้อร์ยาเกดินั้น เมื่อก่อนแม่สามขีองนางรงัเกยีจ

นางที่ให้ก�าเนิดลูกสาว จึงด่านางอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งได้ยินมาว่าหน้าตาของ 

เอ้อร์ยาเหมอืนกบัแม่สามอียูห่ลายส่วน แต่ถงึอย่างนั้นกเ็ถอะ นางจะเอาความ

โกรธมาลงกบัลูกสาวที่เกดิมาน่ารกัน่าเอน็ดูเช่นนี้ไม่ได้ 

“อีกอย่าง... แม่สามีของนางก็ตายไปหลายปีแล้ว ไม่แน่ตอนนี้อาจจะ

กลับมาเกิดใหม่แล้วก็เป็นได้ แต่นางยังไม่วางความเกลียดชังลง ด่าเอ้อร์ยา 

ทั้งวัน ยายแก่อย่างข้าอยู่มาจนผมหงอกเต็มหัว ก็เพิ่งเคยเห็นแม่เช่นนี้เป็น 

ครั้งแรก”

เมื่อกล่าวมาถึงประโยคสุดท้าย นางก็มองเสวี่ยเจียเยว่ด้วยสายตา

เหน็ใจ แอบถอนหายใจให้แก่ชวีติรนัทดของเสวี่ยหยวนจิ้งกบัน้องสาว

ในใจของเสวี่ยเจียเยว่รู้สึกเจ็บปวดไม่น้อย เธออยากยิ้มแต่ก็ท�าได้ 

เพียงยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ว่าจะท�าอย่างไรก็ยิ้มแย้มออกมาอย่าง

เตม็ที่ไม่ได้ หางตาของเธอร้อนผ่าวราวกบัว่าน�้าตาจะไหลพรากออกมา

เสวี่ยหยวนจิ้งจับศีรษะเสวี่ยเจียเยว่เบาๆ ให้เอนมาพิงไหล่ของเขา  

จากนั้นกเ็อ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนซึ่งชดัเจนและมั่นคง

“ลมมนัแรง เจ้าหลบอยู่ข้างๆ ข้านี่แหละ”

เสวี่ยเจียเยว่เข้าใจว่าที่เขาท�าเช่นนี้เพราะไม่อยากให้ใครเห็นน�้าตาของ

เธอ เธอจงึรู้สกึซาบซึ้งใจไม่น้อย ก่อนจะรบีจดัการความรู้สกึเจบ็ปวดของตน

อย่างรวดเรว็

เมื่อเงยหน้าขึ้นมาอกีครั้ง ใบหน้าของเธอกป็ระดบัไปด้วยรอยยิ้ม “ท่าน
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ยายหาน ข้าหิวแล้วเจ้าค่ะ พวกเรารีบกลับไปท�าเนื้อกระต่ายเป็นอาหารกัน 

ดกีว่าเจ้าค่ะ”

ยายหานตอบรับด้วยรอยยิ้มเบิกบานใจ จากนั้นทั้งสามคนก็ขึ้นไปบน

รถลากล่อและเดนิทางต่อ

เมื่อมาถึงเรือน ยายหานก็รีบไปจัดการกระต่ายตัวที่เสวี่ยหยวนจิ้ง 

น�ามาให้ในทนัท ีจากนั้นกท็�าเนื้อกระต่ายทอดจานใหญ่ เต้าหูก้บัฟองเต้าหูท้ี่ท�า

เมื่อวานนางเหลือเอาไว้ส่วนหนึ่ง ไม่ได้น�าไปขายทั้งหมด จึงท�าผัดเต้าหู้ใส่ 

หอมซอยหนึ่งจาน ทั้งยงัมผีดัฟองเต้าหู้ใส่พรกิหยวกหนึ่งจาน และข้าวร้อนๆ 

อกีหนึ่งหม้อ

เนื้อกระต่ายจะใช้ซีอิ๊วขาวหมักก่อนสักพัก จากนั้นก็ใส่น�้ามันไช่จื่อลง

ไปในกระทะ ตั้งไฟรอให้ร้อน ขณะเดียวกันก็ใส่ขิงป่าที่ฝานเป็นแว่นลงไป 

พร้อมกับใส่กระเทียมลงไปด้วย แม้ว่ายุคนี้จะยังไม่มีพริกแดง แต่ก็ใส่ 

พริกไทยเขียวลงไปค่อนข้างเยอะ และก่อนจะน�ากระทะขึ้นจากเตา ก็โรย 

ต้นหอมลงไปด้วยหนึ่งก�า เมื่อได้มองกท็�าให้อยากอาหารไม่น้อยเลยทเีดยีว

เสวี่ยเจียเยว่กินข้าวถึงสองถ้วย เมื่อกินเสร็จเธอก็รู้สึกเกรงใจไม่น้อย 

จงึอยากชว่ยยายหานล้างถ้วยชามให้ได้ ทว่ากลบัถกูเจา้ของเรอืนแย่งถ้วยชาม

และตะเกยีบไปจากมอืพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

“จะให้เจ้าล้างถ้วยได้อย่างไรกัน อีกอย่าง... เนื้อกระต่ายทอดจานนี้ 

กใ็ช้เพยีงครึ่งเดยีว ข้ายงัเหลอือกีครึ่งหนึ่ง คดิว่าจะเกบ็ไว้กนิวนัหลงั เจ้ากบั

พี่ชายไม่ต้องรู้สึกว่าก�าลังเอาเปรียบข้า แต่เป็นยายแก่อย่างข้าต่างหากล่ะที่ 

เอาเปรียบพวกเจ้า ไม่อย่างนั้นข้าที่มีแต่เต้าหู้ จะไปเอาเนื้อกระต่ายจากไหน 

มากนิ”

เมื่อนางกล่าวจบ ทุกคนกพ็ูดคุยกนัอย่างสนุกสนานครู่หนึ่ง เมื่อนั่งได้

พักใหญ่ เสวี่ยเจียเยว่กับเสวี่ยหยวนจิ้งจึงขอตัวลา ยายหานไปส่งพวกเขาที่
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หน้าประตูลานเรอืน เมื่อเหน็ทั้งสองคนเดนิจากไปไกลแล้วจงึปิดประตู ก่อน

จะกลบัเข้าเรอืนมาจดัเกบ็ข้าวของต่างๆ และเตรยีมเข้านอน

ชาวไร่ชาวนาจะเข้านอนเรว็ โดยทั่วไปพอฟ้ามดืกเ็ข้านอนทนัท ีอกีทั้ง

วันนี้พวกเขากลับมาถึงเรือนค่อนข้างเย็นแล้ว จากนั้นยายหานท�าอาหารอยู ่

พักใหญ่ ด้วยเหตุนี้ตอนที่พวกเขาได้กินข้าวเย็นนั้นจึงเป็นเวลาจุดตะเกียง 

แล้ว หลงัจากพวกเขากนิเสรจ็ กน็ั่งพูดคุยกนัครู่หนึ่ง ตอนที่เสวี่ยเจยีเยว่กบั

เสวี่ยหยวนจิ้งออกมาจากเรอืน จงึพบว่าในหมูบ้่านเงยีบสงดั แม้แต่แสงตะเกยีง

กไ็ม่มี

แต่โชคดีที่มีพระจันทร์ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าท่ามกลางม่านรัตติกาล 

แสงสเีงนิสาดส่องลงมา ท�าให้มองเหน็สภาพแวดล้อมรอบด้านได้ชดัเจน

ทางเดินในหมู่บ้านล้วนเป็นดิน มีหลายจุดที่ถูกเหยียบย�่าจนเป็นหลุม

เป็นบ่อ การก้าวเดนิของเสวี่ยเจยีเยว่จงึค่อนข้างล�าบาก อกีทั้งยงัต้องเพ่งสายตา

มองทางเดนิ ไม่อย่างนั้นหากตกหลุมเข้าจะเท้าแพลงเอาได้

ในขณะที่เธอก�าลงัดูทางอยู่นั้น จู่ๆ กร็ู้สกึได้ว่าแขนขวาของตนถูกจบั

เอาไว้ จงึเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกใจ และพบว่าเสวี่ยหยวนจิ้งก�าลงัหนัมา

มองเธอ

“ข้าจูงเจ้าเดนิเอง” เสยีงที่ดงัขึ้นมาท่ามกลางความเงยีบสงดันั้นมคีวาม

อบอุน่และเอน็ดอูยู่หลายส่วน เหมอืนกบัแสงของพระจนัทร์ที่สามารถส่องทะลุ

เข้าไปในหวัใจของผู้คนได้ “เพื่อไม่ให้เจ้าเท้าแพลงเหมอืนคราวที่แล้ว”

เขาช่างเป็นคนปากแข็งเหมือนปากเป็ดจริงๆ... เสวี่ยเจียเยว่คิดในใจ 

ท�าดกีบัเธอทุกครั้ง ทว่ากลบัพูดอกีอย่าง มกัจะมเีหตุผลร้อยแปดมาอ้างเสมอ

เธอยิ้มและพยกัหน้า “เจ้าค่ะ ถ้าเช่นนั้นท่านจูงมอืข้าเดนิกแ็ล้วกนั”

เสวี่ยหยวนจิ้งเอ่ยตอบเบาๆ ดวงตาของเขาเปล่งประกายราวกับเต็ม 

ไปด้วยรอยยิ้มอกีครั้ง
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ทั้งสองจูงมือกันเดินไปข้างหน้า ต้นไม้สองข้างทางที่มักจะพบได้บ่อย

คอืต้นจูหวย28 กบัต้นอวี๋29 แต่ตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ใบไม้จงึร่วงหล่นไป

หมดสิ้น

แสงจนัทร์สาดส่องกระทบกิ่งก้านไร้ใบเหล่านั้น ท�าให้เกิดเงาพาดผ่าน

บนพื้นดนิ ยามที่ลมพดัผ่าน เงาของกิ่งไม้เหล่านั้นกจ็ะวูบไหวไปมา

เสวี่ยเจียเยว่ก้มลงมองเงาเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็พูดคุยกับเสวี่ย- 

หยวนจิ้งไปด้วย

ทันใดนั้นก็มีมือข้างหนึ่งยื่นมาปิดปากเธอเอาไว้ ก่อนจะถูกลากเข้าไป

หลบหลงัต้นจูหวยอย่างรวดเรว็!

เสวี่ยเจยีเยว่ตกใจเป็นอย่างมาก เธอรบีเงยหน้าขึ้นมองทนัท ี กพ็บว่า 

เสวี่ยหยวนจิ้งก�าลังมองมา พร้อมกับยกนิ้วชี้ขึ้นจดปากเป็นเชิงบอกว่าอย่า 

ส่งเสยีง

เธอเข้าใจความหมายที่เขาอยากจะสื่อจงึพยกัหน้า เสวี่ยหยวนจิ้งถงึได้

ปล่อยมอืที่ปิดปากเธอออก

เดก็หนุ่มมไิด้เอ่ยอธบิายเหตุผลที่เขาท�าเช่นนี้ ทว่าเสวี่ยเจยีเยว่กร็ู้ดวี่า

เขาไม่มทีางท�าอะไรโดยไร้เหตุผลอย่างแน่นอน

หรือเป็นเพราะเสวี่ยหยวนจิ้งเห็นว่าบริเวณนี้มีคนอยู่ และไม่อยากให้

อกีฝ่ายเหน็พวกเขา จงึได้เอามอืมาปิดปากแล้วลากเธอเข้ามาหลบอยูห่ลงัต้นไม้

นี้ ทว่าด้านหน้าที่อยู่ไม่ไกลนั้นคือเรือนของพวกเขา และเธอกับเขาก็ไม่เคย 

มเีรื่องบาดหมางกบัใครในหมู่บ้านนี้

เมื่อคดิได้เช่นนี้ เสวี่ยเจยีเยว่จงึสอดส่ายสายตาไปรอบด้าน

ด้านหน้าคอืเรอืนของพวกเขา ข้างกนัเป็นเรอืนแม่ม่ายจ้าว แม้ว่าลาน

28 ต้นจหูวย คอืต้นหวาย
29 ต้นอวี๋ คอืไซบเีรยีนเอล์ม
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ของทั้งสองเรอืนจะมกี�าแพงดนิกั้นกลาง แต่มนัจะมคีวามสงูเท่าไรกนัเชยีว และ

ตอนนี้เสวี่ยเจียเยว่ก็เห็นเงาตะคุ่มๆ ก�าลังปีนข้ามก�าแพงเตี้ยๆ ของเรือน 

แม่ม่ายจ้าว

แสงจนัทร์สว่างไสว อกีทั้งพวกเขาไม่ได้อยูไ่กลจากเรอืนของแม่ม่ายจ้าว

เท่าไรนกั เสวี่ยเจยีเยว่มองปราดเดยีวกร็ู้ว่าคนผู้นั้นคอืหวัหน้าหมู่บ้าน ขณะ

เดยีวกนักเ็ป็นประมุขของครอบครวั...

ทว่าหวัหน้าหมูบ้่านปีนก�าแพงเรอืนของแม่ม่ายจ้าวยามค�่าคนืเช่นนี้เพื่อ

อะไร

เสวี่ยเจยีเยว่รู้สกึสงสยั แต่ไม่นานความสงสยันี้กพ็ลนัหายไป เมื่อเธอ

นึกขึ้นมาได้ว่าตนเคยได้ยินสตรีในหมู่บ้านนินทาแม่ม่ายจ้าว และค�าด่าของ 

ซุนซิ่งฮวาเมื่อวานนี้ เธอกเ็ข้าใจแล้วว่าเกดิเรื่องอะไรขึ้น

ช่างเป็นเรื่องที่โชคร้ายจรงิๆ

เสวี่ยเจียเยว่คิดด้วยสีหน้าเรียบเฉย ยามค�่าคืนเห็นหัวหน้าหมู่บ้าน 

แอบปีนเข้าเรือนคนอื่นทั้งที่เขามีภรรยาอยู่แล้ว หากไม่ใช่เพราะเมื่อครู่นี้ 

เสวี่ยหยวนจิ้งหูตาว่องไวลากตัวเธอเข้ามาหลบหลังต้นไม้นี้ ไม่แน่เธออาจจะ

ต้องเผชญิหน้ากบัหวัหน้าหมูบ้่านกเ็ป็นได้ เมื่อถงึตอนนั้นความอดึอดัยงันบัว่า

เป็นเรื่องเลก็ แต่เรื่องใหญ่คอืเขาจะปล่อยเธอกบัเสวี่ยหยวนจิ้งไปง่ายๆ หรอื

ในหมูบ้่านซิ่วเฟิงแห่งนี้ ต�าแหน่งหวัหน้าหมูบ้่านเท่ากบัการด�ารงอยูข่อง

สวรรค์ สามารถควบคุมท้องฟ้าได้ด้วยมอืเดยีว หากล่วงเกนิเขา กค็งมจีุดจบ

ที่ไม่ดเีท่าไรนกั

เสวี่ยเจียเยว่คิดเรื่องนี้ในใจจนยุ่งเหยิง ทันใดนั้นก็สัมผัสได้ถึงฝ่ามือ

อนัอบอุ่น เธอก้มหน้าลงมอง พบว่ามอืของเสวี่ยหยวนจิ้งก�าลงักุมมอืเธออยู่

“ไม่เป็นไร” เดก็หนุ่มเอ่ยเสยีงแผ่วเบา “พวกเรากลบัเรอืนกนัเถอะ”

เสวี่ยเจยีเยว่มองไปยงัเรอืนของแม่ม่ายจ้าว กพ็บว่าบนก�าแพงนั้นไม่มี

ใครแล้ว มีเพยีงแสงจนัทร์เท่านั้น หวัหน้าหมู่บ้านคงจะปีนเข้าไปในลานแล้ว
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กระมงั

เธอตอบรบัเสยีงแผ่วเบา ก่อนที่ทั้งสองคนจะเดนิต่อไป

แตเ่มื่อเสวี่ยหยวนจิ้งเอื้อมมอืไปผลกัประตลูานเรอืน กร็ูไ้ด้วา่ด้านในมี

ไม้ขดัเอาไว้ ท�าให้ผลกัเข้าไปไม่ได้ และในเรอืนกม็ดืตึ๊ดตื๋อ ไม่มแีสงสว่างจาก

ตะเกยีงเลย



สี่สิบสาม
แตกต่างไปจากเดิม

เสวี่ยเจียเยว่อยากจะด่าคนในเรือนยิ่งนัก ทว่าเสวี่ยหยวนจิ้งกลับมี

ความอดทนมากกว่า เขายงัเคาะประตูลานเรอืนอยู่หลายครั้ง หากเสวี่ยหย่งฝู

กบัซุนซิ่งฮวาไม่ยอมเปิดประตูให้ เขากส็ามารถเคาะต่อไปจนฟ้าสว่างได้

ในที่สุดพวกเขาก็ได้ยินเสียงด่าของซุนซิ่งฮวาลอยมา ไม่นานก็มีเสียง

เปิดประตูเรอืน ตามด้วยประตูลาน และคนผู้หนึ่งเดนิออกมา คนผู้นั้นกค็อื 

เสวี่ยหย่งฝู

เสวี่ยหยวนจิ้งกับเสวี่ยเจียเยว่ก้าวข้ามธรณีประตูลานแล้วเดินเข้าไป 

ในเรอืน ก่อนจะพบว่าซนุซิ่งฮวาที่มเีสื้อบนุวมคลมุไหล่นั้น ยนืกอดอกพงิกรอบ

ประตูห้องของตน นางก�าลงัมองพวกเขาด้วยสายตาถากถาง

“ที่แทก้ร็ูจ้กักลบัเรอืนเหมอืนกนัหรอื นกึว่าพวกเจา้ถกูข้าด่าไปเมื่อวาน 

จงึใช้โอกาสที่ได้เข้าไปในเมอืงวนันี้หนไีปเสยีแล้ว ดูเหมอืนว่าข้าประเมนิพวก

เจ้าสูงไปจรงิๆ พวกเจ้าสองคนทะนงตวัที่ไหนกนั”

เสวี่ยเจยีเยว่กบัเสวี่ยหยวนจิ้งปล่อยให้นางพลา่มไปเช่นนั้น ทั้งสองคน

ไม่พูดไม่จาและท�าเหมอืนไม่ได้ยนิอะไร
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ซุนซิ่งฮวาพูดอยู่คนเดียวครู่หนึ่งก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อ จึงเปลี่ยนมาถาม

พวกเขา “พวกเจ้าไปช่วยยายแก่ผู้นั้นขายเต้าหู้ทั้งวนั นางได้ให้เงนิมาหรอืไม่ 

อย่าได้แอบเก็บเอาไว้เชียว เอาออกมาให้หมด ไม่อย่างนั้นหากข้าจับได้ว่า 

พวกเจ้าแอบเกบ็เอาไว้ ข้าจะถลกหนงัพวกเจ้าออกมาเลยคอยดู”

เสวี่ยเจียเยว่เอ่ยตอบด้วยท่าทางจริงใจ “ท่านยายหานไม่มีเงินให้ข้า 

กบัท่านพี่หรอกเจ้าค่ะ แต่เลี้ยงหมวัหมวัเฝิ่นทงัข้ากบัท่านพี่ไปตอนกลางวนั”

เมื่อซุนซิ่งฮวาได้ยินดังนั้นก็แค่นเสียงขึ้นจมูก “แล้วยายแก่ผู้นั้นให ้

พวกเจ้ากนิของอร่อยๆ อะไรบ้าง”

เสวี่ยเจียเยว่ไม่มีทางเอ่ยถึงกระต่ายที่เสวี่ยหยวนจิ้งจับได้ และเนื้อ

กระต่ายทอดที่ยายหานท�าให้พวกเขากนิในวนันี้อย่างแน่นอน

“ก็ไม่มีอะไรมากเจ้าค่ะ แค่ผัดเต้าหู้ใส่หอมซอยจานหนึ่ง แล้วก็ผัด 

ฟองเต้าหู้ใส่พรกิหยวกเจ้าค่ะ”

“สองอย่างนี้เจ้าบอกว่าไม่มอีะไรมากอย่างนั้นหรอื” ซนุซิ่งฮวาด่าอกีครั้ง 

“เจ้าเป็นคุณหนูตระกูลร�่ารวยหรอือย่างไร ถงึได้พูดค�าใหญ่ค�าโตเช่นนี้ พรุ่งนี้

ข้าจะให้เจ้ากนิหญ้าแล้วกนั”

เมื่อสิ้นประโยคนั้น นางกเ็ดนิเข้าห้องไป โดยไม่สนใจเสวี่ยเจยีเยว่กบั

เสวี่ยหยวนจิ้งอกี

เสวี่ยหย่งฝูมองพวกเขาทั้งสองคน สุดท้ายสายตาก็ตกไปที่ร่างของ 

เสวี่ยเจยีเยว่

เสวี่ยหยวนจิ้งกบัเสวี่ยเจยีเยว่ก�าลงัยนือยูใ่กล้ประตใูนเวลานี้ แสงจนัทร์

สาดส่องลงมาบนร่างของทั้งคู่ ท�าให้พวกเขาดูราวกบักิ่งทองใบหยกกไ็ม่ปาน

เขาปรายตามองใบหน้าราวหยกภายใต้แสงจันทร์ของเสวี่ยวเจียเยว่ 

อยากจะเอื้อมมอืไปสมัผสัดวงหน้านั้นยิ่งนกั ทว่ากลบัมเีสวี่ยหยวนจิ้งอยู่ด้วย 

จงึไม่เหมาะหากเขาจะท�าเช่นนั้น ในที่สุดกท็�าได้เพยีงหวัเราะออกมา

“ตอนเยน็แม่ของเจ้าทอดเต้าหูท้ี่เหลอืจากเมื่อวาน แต่รสชาตกิลบัไม่ได้
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ครึ่งหนึ่งของเจ้าเลย มิน่าล่ะ ท่านยายหานถึงได้เอ็นดูเจ้านัก เอ้อร์ยา  

ต่อไปหากเจ้าไม่มอีะไรท�า กเ็ดนิไปเรอืนนางบ่อยๆ เผื่อจะได้เต้าหู้มาทอดอกี

สองสามแผ่น พ่อชอบกนิ”

เมื่อกล่าวถงึค�าว่า ‘พ่อชอบกนิ’ กเ็รยีกว่ารอยยิ้มของเขาดูทะเล้นได้เลย

ทเีดยีว

ไม่ใช่แค่เสวี่ยเจยีเยว่ที่รงัเกยีจเท่านั้น แม้แต่เสวี่ยหยวนจิ้งยงัขมวดคิ้ว

แน่นทนัที

เดก็หนุ่มไม่อยากให้เสวี่ยหย่งฝูยนืพูดคุยกบัเสวี่ยเจยีเยว่ตรงนี้ เขาจงึ

เอ่ยออกมาด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา “ท่านพ่อ ตอนนี้กด็กึแล้ว ท่านเข้าห้องไปนอน

เถอะ”

เสวี่ยหย่งฝหูวัเราะคกิคกั แต่ไม่มทีท่ีาว่าจะเดนิเข้าไปในห้อง จนกระทั่ง

ได้ยนิเสยีงตะโกนด่าอย่างเบื่อหน่ายของซุนซิ่งฮวาดงัออกมา

“เจ้าจะนอนหรอืไม่! ข้ารอเจ้าไม่ไหวแล้วนะ”

เสวี่ยหย่งฝูยงัคงหวาดกลวัซุนซิ่งฮวา จงึรบีขานรบัทนัท ี“ข้ามาแล้วๆ”

จากนั้นเขาก็เอ่ยกับเสวี่ยเจียเยว่และเสวี่ยหยวนจิ้งว่าให้พวกเขารีบ 

เข้านอน ก่อนจะเข้าห้องไปและปิดประตู

เมื่อเขาไปแล้ว เสวี่ยเจยีเยว่ถงึได้ถอนหายใจออกมาเบาๆ

เธอคงคิดมากไปเอง เพราะร่างนี้เป็นเพียงเด็กอายุแปดขวบ กระนั้น

เธอกไ็ม่อยากอยู่กบัเสวี่ยหย่งฝูไปตลอดชวีติ

เสวี่ยหยวนจิ้งมองไปยงัประตูห้องของบดิาทั้งที่ยงัขมวดคิ้วแน่น ก่อน

จะหนัมากล่าวกบัเสวี่ยเจยีเยว่ด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

“วนันี้ออกไปทั้งวนั เจ้าคงเหนื่อยแย่แล้ว รบีเข้านอนเรว็ๆ หน่อยกด็”ี

เสวี่ยเจยีเยว่ขานรบั “เจ้าค่ะ ท่านพี่กร็บีเข้านอนเช่นกนันะเจ้าคะ”

เสวี่ยหยวนจิ้งพยักหน้าเบาๆ จากนั้นเสวี่ยเจียเยว่เห็นเขาเดินไปเอา 

ถงัไม้มาตกัน�้า ก่อนจะน�ากลบัไปที่เรอืนของตน
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เธอปิดประตเูรอืนแล้วลงกลอน คดิว่าตนเองกค็วรไปตกัน�้ามาล้างหน้า

บ้วนปากเสยีหน่อย

ทว่าเมื่อเดนิไปดูที่ห้องครวั ไหนเลยจะยงัมนี�้าร้อนเหลอือยู่

ค�่าคืนของฤดูหนาวในชนบทนั้นอากาศเย็นยะเยือกมิใช่น้อย เสวี่ย-

เจียเยว่จึงท�าได้เพียงรีบใช้น�้าเย็นล้างมือล้างหน้าให้เร็วที่สุด จากนั้นก็รีบไป 

ปิดประตลูงกลอน แต่เมื่อคดิดอูกีท ีกย็กเก้าอี้ไม้ไผ่เก่าๆ มาวางชดิประต ูก่อน

จะถอดเสื้อตวันอกออกแล้วขึ้นเตยีงนอน

วันนี้เธอตะลอนอยู่นอกหมู่บ้านทั้งวัน จึงรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก 

ท�าให้หลบัไปทนัททีี่หวัถงึหมอน

เสวี่ยเจยีเยว่ตื่นขึ้นมาพบว่าด้านนอกฟ้าสว่างแล้ว และเพราะกงัวลว่า

หากซุนซิ่งฮวากบัเสวี่ยหย่งฝูตื่นแล้วเหน็ว่ายงัไม่มอีาหารเช้า ซุนซิ่งฮวาอาจจะ

ด่าเอาได้ เธอจงึรบีลุกขึ้นจากเตยีง สวมเสื้อตวันอกเพื่อเตรยีมไปท�าอาหารเช้า

จากนั้นเธอได้ยนิเสยีงเคาะประตูเรอืนเบาๆ เมื่อเดนิออกจากห้องแล้ว

มองผ่านรอยแยกบนประตูเรอืน กพ็บว่าเสวี่ยหยวนจิ้งก�าลงัยนือยู่ด้านนอก

เธอรีบถอดกลอนและเปิดประตูทันที ก่อนจะเอ่ยเรียกด้วยรอยยิ้ม 

“ท่านพี่”

ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลอยขึ้นพร้อมกับแสงสีแดงเข้มที่ปรากฏอยู่บน 

ขอบฟ้า และในตอนนี้เสวี่ยหยวนจิ้งคิดว่ารอยยิ้มของเสวี่ยเจียเยว่สดใส 

เช่นเดยีวกบัพระอาทติย์ดวงนั้น

เขาขานรบัหนึ่งเสยีง จากนั้นกก็้าวเข้าไปในเรอืน

ยามเช้าตรู่ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวมาก ลมหายใจก็กลายเป็นควัน

ขาว และเพราะไม่มนี�้าร้อน ทั้งสองคนจงึไม่ได้ล้างหน้าบ้วนปากในยามนี้

ธัญพืชต่างๆ อยู่ในห้องของซุนซิ่งฮวา แต่นางเป็นคนขี้เกียจ และ 

ไม่ชอบให้ใครไปรบกวนแต่เช้า นางจงึมกัจะน�าธญัพชืและผกัต่างๆ ไปวางไว้
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ในห้องครัวตั้งแต่ช่วงกลางคืน พร้อมกับสั่งเสวี่ยเจียเยว่ว่าพรุ่งนี้เช้าต้องท�า

อาหารอะไรบ้าง

แม้เมื่อคนืซุนซิ่งฮวาจะไม่ได้สั่งเอาไว้ แต่เมื่อเสวี่ยเจยีเยวเ่ข้ามาในครวั 

กรู้็ว่าต้องท�าอาหารอะไรบ้าง เธอน�าข้าวสารกบัถั่วเขยีวมาท�าเป็นข้าวต้มถั่วเขยีว

ในฤดรู้อนชาวบ้านมกักนิข้าวต้มในมื้อเช้าและเยน็ สว่นมื้อกลางวนันั้น

เป็นข้าวสุก บางครั้งกก็นิข้าวสุกตอนเช้ากบักลางวนั แต่เมื่อถงึฤดูหนาว งาน

ในไร่นาลดน้อยลง ดงันั้นร่างกายจงึไม่ได้สญูเสยีพลงังานเท่าไรนกั ในหนึ่งวนั

ต้องกนิข้าวต้มทั้งสามมื้อ ท�าเช่นนี้จะสามารถประหยดัธญัพชืไปได้บ้าง

ข้าวกับถั่วเขียวถูกแช่น�้าเอาไว้อย่างละครึ่งถ้วยตั้งแต่เมื่อคืน ตอนนี้ 

เธอซาวขึ้นมา จากนั้นกน็�าหม้อมาวางบนเตาพร้อมกบัเตมิน�้า ก่อนจะก่อไฟและ

ยดัฟืนเข้าไปในเตา

เสวี่ยหยวนจิ้งช่วยเตมิฟืน ขณะเดยีวกนัเขากห็ยบิต�าราออกมาอ่าน

เสวี่ยเจยีเยว่หนัไปมอง กเ็หน็ว่าต�าราที่เขาถอือยู่นั้นคอืจั่วจ้วน ซึ่งซื้อ

มาจากร้านขายต�าราเมื่อวาน อกีทั้งยงัเหน็ว่ามนัถูกพลกิอ่านไปแล้วหลายหน้า 

เสวี่ยหยวนจิ้งคงตื่นขึ้นมาอ่านนานแล้ว จากนั้นเขากม็องผ่านหน้าต่างห้องเธอ 

พอเหน็ว่าเธอตื่นนอนแล้ว ถงึได้มาเคาะประตูเรอืน

เธอยิ้มร่าและไม่คิดจะเอ่ยปากรบกวนเขา ก่อนจะโน้มตัวไปหยิบ 

ผกักวางตุ้งมาล้างท�าความสะอาด

อากาศหนาวเย็นในตอนเช้าตรู่ไม่เป็นปัญหาต่อการล้างผัก เพราะ

นอกจากหม้อใหญ่สองใบบนแท่นเตาแล้ว ตรงกลางระหวา่งหม้อสองใบนั้นยงั

มหีม้อขนาดเลก็ทว่าด้านในกลบัลกึพอสมควร ในขณะที่ต้มข้าวกต้็มน�้าไปด้วย 

เสวี่ยเจียเยว่เปิดฝาหม้อใบเล็กออก ตักน�้าที่เดือดแล้วลงไปในถังไม้ครึ่งหนึ่ง 

ก่อนจะตกัน�้าเยน็ใส่ตามลงไปอกีครึ่งเพื่อท�าให้น�้าอุ่นพอเหมาะ การล้างผกัใน

น�้าอุ่นเช่นนี้จะไม่ท�าให้รู้สกึหนาว

เมื่อล้างผกัสะอาดแล้ว เสวี่ยเจยีเยว่หยบิมดีกบัเขยีงมาวางเอาไว้ ก่อน



ฉางโกวลั่วเยวี่ย
47

จะน�าผกัมาหั่น พอเหน็ว่าน�้าในหม้อเดอืดได้ที่แล้ว แต่เสวี่ยหย่งฝกูบัซนุซิ่งฮวา

ยงัไม่ตื่น เธอจงึรบีบอกให้เดก็หนุ่มน�าถงัไม้มาตกัน�้าเดอืดในหม้อ แล้วผสม

กับน�้าเย็นให้เป็นน�้าอุ่นเพื่อที่จะน�าไปล้างหน้าบ้วนปาก ส่วนตนก็รีบล้างหน้า

บ้วนปากเช่นกัน ไม่อย่างนั้นหากรอให้เสวี่ยหย่งฝูกับซุนซิ่งฮวาตื่นขึ้นมา ไม่

แน่น�้าร้อนนี้อาจถกูพวกเขาใช้หมดกเ็ป็นได้ ส่วนเธอกบัเสวี่ยหยวนจิ้งคงท�าได้

แค่ใช้น�้าเยน็เท่านั้น

หลังจากพวกเขาล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้ว ก็เห็นว่าข้าวต้มก�าลังสุก

ได้ที่พอด ีเธอจงึลงมอืผดัผกั

ทนัใดนั้นกไ็ด้ยนิเสยีงเปิดประตู เสวี่ยเจยีเยว่เงยหน้าขึ้นมอง กพ็บว่า

ประตหูอ้งของเสวี่ยหย่งฝูกบัซุนซิ่งฮวาเปิดออกแลว้ และพวกเขาเดนิออกจาก

ห้องพร้อมกนั

เสวี่ยเจยีเยว่ก้มหน้าก้มตาผดัผกัต่อไป แกล้งท�าเป็นว่าตนมองไม่เหน็

พวกเขา

เสวี่ยหย่งฝูถอืถงัไม้เข้ามาเพื่อจะน�าน�้าอุ่นไปให้ซุนซิ่งฮวาล้างหน้า ทว่า

เมื่อเห็นใบหน้างดงามท่ามกลางควันที่พวยพุ่งออกมาจากเตา หลังจากตักน�้า

เสรจ็ เขากไ็ม่ได้เร่งรบีเดนิออกไป แต่กลบัวางถงัไม้ลงบนแท่นเตา ก่อนจะมอง

เสวี่ยเจยีเยว่พร้อมเอ่ยถามด้วยรอยยิ้ม

“เมื่อวานเจ้าเข้าเมอืงไปกบัท่านยายหานครั้งแรก ไปเที่ยวที่ไหนบ้าง”

เสวี่ยเจียเยว่ไม่อยากสนทนากับเขาจึงไม่เงยหน้าขึ้นมอง แต่ตอบไป

เพยีงสั้นๆ “ไม่ได้ไปไหนเจ้าค่ะ”

ทวา่เสวี่ยหย่งฝูไม่ได้อดึอดัเพราะค�าพดูนี้อย่างเหน็ได้ชดั กลบัเอ่ยปาก

ถามด้วยรอยยิ้มอกีครั้ง “เจ้า...”

เขามไิด้สงัเกตว่าซนุซิ่งฮวาก�าลงัยนือยูข้่างประต ูทนัใดนั้นกไ็ด้ยนิเสยีง

ไม่สบอารมณ์ของนาง

“ข้าไม่เคยเหน็เจ้าเป็นห่วงนางเช่นนี้มาก่อน ในเมื่อเจ้าเป็นห่วงนางมาก 
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ต่อไปนางไปที่ไหน เจ้ากต็ามก้นนางไปด้วยเลยสิ จะได้ไม่ต้องมาถามให้นาง

ไม่ไว้หน้าเจ้าเช่นนี้”

เสวี่ยหย่งฝูรีบหันกลับไปทันที ก่อนจะยิ้มหยอกเย้าภรรยา “เอ้อร์ยา 

กเ็ป็นลูกสาวของเจ้าไม่ใช่หรอื ข้าห่วงนางในฐานะพ่อมนัไม่ดตีรงไหน”

ซุนซิ่งฮวาถลงึตามองเขา ทว่าไม่ได้เอ่ยค�าใด ก่อนจะหมุนตวัแล้วเดนิ

ออกไป

เสวี่ยหย่งฝูไม่สนใจเสวี่ยเจียเยว่อีก เขายกถังน�้าตามซุนซิ่งฮวาไป  

จากนั้นเสวี่ยเจยีเยว่กไ็ด้ยนิเสยีงซุนซิ่งฮวาด่าเขาดงัมาจากห้องโถง

“เจ้าช่างชั่วช้าจรงิๆ ลูกสาวเจ้าอย่างนั้นหรอื พวกเจ้าเป็นพ่อลูกกนัแค่

ในนามเท่านั้น แท้จริงแล้วนางเป็นลูกสาวแบบไหนของเจ้ากัน อีกอย่าง... 

ท่าทางนางเย็นชากับเจ้าขนาดนั้น แต่เจ้าก็ยังหน้าด้านเข้าไปพูดคุยกับนางอีก 

หากไม่ใช่เจ้าที่เลวทราม จะเป็นใครไปได้อกีเล่า”

เมื่อเสวี่ยหย่งฝูได้ยินเช่นนั้น ก็เอ่ยกระเซ้าเย้าแหย่นางด้วยรอยยิ้ม 

“ใช่ๆ ข้ามนัเลว เจ้าอย่าโกรธไปเลยนะ”

จากนั้นกไ็ม่รูว่้าเขาเอ่ยกระซบิอนัใด ถงึได้ยนิซุนซิ่งฮวาถอนหายใจออก

มาเฮอืกใหญ่

ไม่รู้ว่าวันแบบนี้จะผ่านพ้นไปเมื่อไร เสวี่ยเจียเยว่ลอบถอนหายใจกับ

ตวัเอง ก่อนจะตกัผดัผกัใส่จาน

อาจเป็นเพราะเรื่องเมื่อครูน่ี้ ตอนกนิข้าวเช้า ไม่ว่าเธอจะท�าอะไรกด็ขูดัหู

ขัดตาซุนซิ่งฮวาไปทุกอย่าง เสวี่ยเจียเยว่ท�าเป็นไม่สนใจ เพียงก้มหน้าก้มตา

กนิข้าวเท่านั้น

โชคดทีี่หลงัจากกนิข้าวเช้าเสรจ็ เสวี่ยหย่งฝูกบัซุนซิ่งฮวากอ็อกไปเล่น

ไพ่ใบไม้ที่โรงบ่อน เสวี่ยเจยีเยว่ถงึได้โล่งอกไปมาก

วนันี้แดดด ีเสวี่ยเจยีเยว่จงึน�าผ้าห่มออกมาตากด้านนอก ก่อนจะเดนิ

ไปที่เรอืนของเสวี่ยหยวนจิ้ง
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เธอพบว่าเดก็หนุ่มก�าลงันั่งอ่านต�าราอย่างตั้งใจ จงึเรยีกเขาด้วยรอยยิ้ม 

“ท่านพี่ ตอนกลางคนืช่างหนาวนกั ตอนนี้แดดก�าลงัด ี ให้ข้าน�าผ้าห่มของท่าน

ออกไปตากดกีว่า”

“ผ้าห่มมันหนัก ข้าจะหอบไปเอง” ในขณะที่เสวี่ยหยวนจิ้งก�าลัง 

จะวางต�าราในมอืลงนั้น กลบัถูกเสวี่ยเจยีเยว่ห้ามเอาไว้

“ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ มนัจะหนกัสกัเท่าไรกนัเชยีว ข้าหอบไปไหวเจ้าค่ะ ท่าน

อ่านต�าราต่อเถอะ” เมื่อเธอกล่าวจบกเ็ดนิเข้าไปหอบผ้าห่มบนเตยีงของเสวี่ย-

หยวนจิ้ง แล้วออกไปจากเรอืนเกบ็ฟืน

หลงัจากตากผ้าห่มเสรจ็ เธอกน็�าเสื้อผ้าที่ต้องซกัมาใส่ในตะกร้า บอก

เสวี่ยหยวนจิ้งว่าจะไปซกัผ้าที่ล�าธาร ก่อนจะหิ้วตะกร้าแล้วเดนิออกไป

เมื่อก้าวพ้นประตูลานเรือน เสวี่ยเจียเยว่เห็นแม่ม่ายจ้าวก�าลังยืนพิง

ประตลูานเรอืนของนางด้วยท่าทางอ่อนแรง สองมอืสอดเข้าไปในแขนเสื้อ และ

ก�าลงัพูดคุยหยอกล้อกบัคนผู้หนึ่ง

คนผู้นั้นสวมเสื้อคลุมผ้าฝ้ายที่ทั้งเก่าและขาดซอมซ่อ เผยให้เห็น 

ก้อนฝ้ายที่โผล่ออกมาจากด้านใน แขนเสื้อด้านขวายงัมีคราบน�้ามนัเลอะเป็น

ดวงขนาดใหญ่ เขาก�าลงัหวัเราะและพูดคุยเรื่องตลกกบัแม่ม่ายจ้าว ทั้งยงัเหน็

ฟันสเีหลอืงที่ไม่เท่ากนัอกีด้วย

เขาคอืเสวี่ยเหล่าซาน

ครู่หนึ่งแม่ม่ายจ้าวกบัเสวี่ยเหล่าซานกม็องเหน็เสวี่ยเจยีเยว่... เนื่องจาก

ซุนซิ่งฮวาแต่งงานกับเสวี่ยหย่งฝูแล้วก็เคยทะเลาะวิวาทกับแม่ม่ายจ้าวอย่าง

รุนแรง จนทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปมาหาสู่กนันานแล้ว เมื่อเหน็เสวี่ยเจยีเยว่ นาง

จึงกลอกตาไปมา ก่อนจะหันไปมองภาพเทพเจ้าที่แตกหักไม่สมบูรณ์ ซึ่งถูก

แสงแดดสาดกระทบอยู่บนประตูลานเรอืนของตน

เสวี่ยเหล่าซานเดินมากล่าวกับเสวี่ยเจียเยว่ด้วยรอยยิ้ม “โอ้ น้อง 

เอ้อร์ยาเองหรอื เจ้าจะไปที่ใดล่ะ”
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เมื่อเหน็แม่นางน้อยหิ้วตะกร้าผ้ากบัไม้ตผ้ีา เขากเ็อ่ยถามต่อด้วยใบหน้า

ยิ้มแย้ม “น้องเอ้อร์ยาก�าลงัจะไปซกัผ้าหรอื น�้าในล�าธารมนัลกึ เจ้าไปคนเดยีว

พี่ซานคงไม่สบายใจ ให้พี่ซานไปซกัผ้ากบัเจ้าดหีรอืไม่”

เสวี่ยเจียเยว่ไม่แยแสเขาแม้แต่น้อย กลับหิ้วตะกร้าผ้ามุ่งหน้าไปทาง

ล�าธารสายเลก็

เดินมาได้ไม่กี่ก้าว ก็ได้ยินแม่ม่ายจ้าวพูดถากถางเสวี่ยเหล่าซานดัง 

ตามหลงั

“ท�าไม เหน็เดก็มนี�้ามนีวลถงึกบัเกดิความคดิต�่าช้าเชยีวหรอื เจ้าสั่งสม

คุณธรรมให้มากๆ เถอะ นางเพิ่งอายุเท่าไรกนั”

ทั้งยังได้ยินเสวี่ยเหล่าซานหัวเราะคิกคักพลางเอ่ยขึ้น “เหตุใดข้าจะไม่

สั่งสมคณุธรรมเล่า พ่อเลี้ยงนางเป็นคนเช่นไร คนทั่วหมูบ้่านรูด้ ีหรอืว่าเจ้าไม่รู้ 

เด็กหน้าตางดงามเช่นนี้อยู่ต่อหน้า ก็เหมือนกับวางเนื้อสดใหม่ไว้ตรงหน้า

หมาป่า เขาจะอดใจไหวหรือ พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยง เรื่องเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นใน

หมู่บ้านของพวกเรามาก่อน หากเสวี่ยหย่งฝูยังคิดได้ แล้วข้าเสวี่ยเหล่าซาน 

เหตุใดจะคดิไม่ได้ ทุกคนล้วนมสีทิธิ์ทั้งนั้น”

ไม่นานกไ็ด้ยนิเสยีงถุยน�้าลายของแม่ม่ายจ้าว ก่อนจะหวัเราะออกมา

เสวี่ยเจียเยว่ขบริมฝีปากแน่น มือซ้ายที่หิ้วตะกร้าก�าแน่นขึ้น จน

เส้นเลอืดบนหลงัมอืปูดโปนขึ้นมาอย่างเด่นชดั

‘ฉันไม่สามารถเอาตัวเองมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายเช่นนี้ไป

ตลอดได้’ หวัใจของเธอเต้นรวัจนแทบจะทะลุออกมาจากอก เธออยู่ไม่ได้ อยู่

ไม่ได้เดด็ขาด!

ตอนที่เสวี่ยเจียเยว่กลับมาจากซักผ้า เสวี่ยหยวนจิ้งก็พบว่าผมเผ้า 

ของอกีฝ่ายกระเซอะกระเซงิ ใบหน้าสกปรกมอมแมม เขารูส้กึว่านี่ไม่ใช่เสวี่ย-

เจยีเยว่ที่รกัความสะอาดตลอดเวลา
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“เจ้าเป็นอะไรไป” เดก็หนุ่มตกใจจงึรบีวางต�าราในมอืลงแล้วเดนิไปหา

แม่นางน้อย สายตาจบัจ้องไปที่อกีฝ่าย หากมองอย่างละเอยีดจะพบว่าสายตา

ของเขาเตม็ไปด้วยความตงึเครยีด มอืทั้งสองข้างกส็ั่นเทาเบาๆ มเีพยีงสหีน้า

เท่านั้นที่ยงัดูเยอืกเยน็นิ่งสงบ

เสวี่ยเจียเยว่ไม่มีทางเป็นคนสกปรกมอมแมมเช่นนี้แน่นอน หรือว่า 

ผู้ที่อยู่เบื้องหน้านี้ไม่ใช่แม่นางน้อยผู้นั้นแล้ว แต่เป็น...

ทว่าไม่นานเด็กหนุ่มก็ได้ยินเสวี่ยเจียเยว่เอ่ยเรียกเขาด้วยน�้าเสียง 

ที่เขาคุ้นเคย “ท่านพี่ ข้าไม่ได้เป็นอะไรเจ้าค่ะ จู่ๆ ข้ากร็ู้สกึว่าแต่งตวัเช่นนี้กด็ี

เหมอืนกนัเจ้าค่ะ”

‘ยงัเป็นนาง นางยงัไม่ได้ไปไหน’

เสวี่ยหยวนจิ้งรู้สึกโล่งอก ทว่าเขายังไม่วางใจ ฝ่ามือที่ก�าแน่นเต็มไป

ด้วยเหงื่อ

ในเมื่อจู่ๆ อีกฝ่ายก็ ‘มา’ ต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะ ‘ไป’ อย่าง

กะทนัหนัหรอืไม่ เมื่อถงึเวลาที่แม่นางผู้นี้ต้องไป เขาต้องไปตามหาที่ไหน

เมื่อคิดเช่นนี้ เสวี่ยหยวนจิ้งก็รู้สึกหวาดกลัวยิ่งนัก ชั่วขณะนั้นเขาจึง 

ไม่ได้เอ่ยถามหรอืคดิเรื่องที่จู่ๆ เหตุใดเสวี่ยเจยีเยว่ถงึได้แต่งตวัเช่นนี้

หลังจากนั้นสายตาของเขาก็จับจ้องไปยังร่างของเสวี่ยเจียเยว่ มอง 

อกีฝ่ายตากผ้าในลานเรอืน และหยบิไม้กวาดมากวาดพื้น ดวงตาคู่นั้นของเขา

ไม่กล้าแม้แต่จะกะพริบ ราวกับว่าหากเขากะพริบตาเพียงครั้งเดียว เสวี่ย-

เจยีเยว่กจ็ะ ‘หายไป’ ในทนัที

เสวี่ยเจยีเยว่สมัผสัได้ถงึความผดิปกตขิองเขา จงึถอืไม้กวาดเดนิไปเอ่ย

ถาม “ท่านพี่ ท่านเป็นอะไรหรอืเจ้าคะ”

เหตุใดเขาถึงได้จับจ้องตลอดเวลา และเพราะอะไรเธอจึงรู้สึกถึงแรง

กดดนัมากมายเช่นนี้

“ไม่มีอะไร” เสวี่ยหยวนจิ้งรีบเบือนหน้าไปมองทางอื่น ไม่คิดจะมอง 
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เสวี่ยเจยีเยว่ ทว่าครู่หนึ่งเขากห็นัมามองหน้าอกีฝ่าย แล้วเอ่ยถามด้วยสหีน้า

ราบเรยีบ “เจ้าจะ ‘หายไป’ หรอืไม่”

เสวี่ยเจยีเยว่ไม่รู้ว่าตนเผยพริุธอนัใดต่อหน้าเสวี่ยหยวนจิ้ง เมื่อได้ยนิ

เขาเอ่ยค�าว่า ‘หายไป’ กเ็ข้าใจในคนละความหมายกบัเขา ก่อนจะหวัเราะออก

มา “ข้าจะไปที่ไหนได้ล่ะเจ้าคะ”

เมื่อวานนี้เสวี่ยหยวนจิ้งยังพูดเรื่องการขออนุญาตออกนอกหมู่บ้านที่

หน้าประตสู�านกัหยาเหมนิอยูเ่ลย ตอนนี้เธอจะไปที่ไหนได้อกีเลา่ เธอไม่อยาก

หลบๆ ซ่อนๆ ไม่สามารถมองเหน็เดอืนเหน็ตะวนัไปตลอดชวีติ ทั้งยงัไม่อยาก

ถูกราชส�านกัจบัเพราะเป็นคนเร่ร่อนหรอืหวัขโมย

เมื่อไตร่ตรองครู่หนึ่ง เธอกเ็อ่ยถามด้วยรอยยิ้ม “ท่านพี่ เมื่อวานท่าน

กบ็อกเองว่าพวกเราจะไม่อยูใ่นหมู่บ้านนี้ไปตลอดชวีติ ท่านจะพาข้าออกไปจาก

ที่นี่ไม่ใช่หรอืเจ้าคะ”

แม้ว่าเธอจะไม่สงสัยเรื่องที่เสวี่ยหยวนจิ้งเคยพูด ทว่าเมื่อครู่ได้ยิน 

เสวี่ยเหล่าซานพดูกบัแม่ม่ายจ้าว ตอนนี้กย็งัรูส้กึหวาดกลวัอยู่ จงึอยากจะแน่ใจ  

อีกทั้งคนที่เธอสามารถพึ่งพาได้ในตอนนี้ เหมือนจะมีเพียงเสวี่ยหยวนจิ้ง

เท่านั้น...

เสวี่ยหยวนจิ้งพยกัหน้าอย่างจรงิจงั และเอ่ยด้วยน�้าเสยีงแน่วแน่ “ใช่ 

ข้าจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่อย่างแน่นอน”

เมื่อเหน็เช่นนั้นเสวี่ยเจยีเยว่กว็างใจ

ความทุกข์มกัจะเกดิขึ้นเพยีงชั่วคราว ตราบใดที่มคีวามอดทน คดิว่า

ไม่นานเธอก็จะออกไปจากที่นี่ได้ เมื่อถึงเวลานั้นเธอจะไปกับเสวี่ยหยวนจิ้ง 

อย่างสง่าผ่าเผย

เสวี่ยเจียเยว่ยิ้มแย้มงดงาม แม้ว่าใบหน้าของเธอจะสกปรก แต่กลับ 

ไม่สามารถบดบงัรอยยิ้มที่งดงามได้

“เจ้าค่ะ ทา่นพี่ ถ้าอย่างนั้นข้ากจ็ะรอท่านพาข้าออกไปจากที่นี่นะเจา้คะ”



ฉางโกวลั่วเยวี่ย
53

เสวี่ยหยวนจิ้งมองใบหน้าที่สดใสเป็นประกายของแม่นางน้อย ก่อนจะ

พยกัหน้าอย่างจรงิจงั

เห็นได้ชัดว่าค�าพูดไม่กี่ประโยคของเสวี่ยเจียเยว่ท�าให้เด็กหนุ่มมั่นใจ

เป็นอย่างมาก เขาไม่มองตามอกีฝ่ายแล้ว แต่หนักลบัมาหยบิต�าราขึ้นมาอ่าน

อกีไม่นานจะมกีารสอบซิ่วฉาย ซึ่งเป็นระดบัต้นหรอืระดบัท้องถิ่น เขา

ต้องสอบผ่านรอบนี้ได้อย่างแน่นอน นี่คือขั้นแรก หลังจากนั้นเขาก็ต้องสอบ

ผ่านระดบัสูงขึ้น ไม่ว่าจะไปที่ไหน เขากจ็ะพาเสวี่ยเจยีเยว่ไปด้วย ไม่มวีนัทิ้ง

อกีฝ่ายให้อยู่ในหมู่บ้านนี้ล�าพงัเดด็ขาด

...

การที่เสวี่ยเจยีเยว่ตั้งใจท�าให้ตวัเองสกปรกมอมแมมเหมอืนเอ้อร์ยานั้น 

เมื่อซุนซิ่งฮวาเหน็กพ็ูดเพยีงไม่กี่ประโยค ทั้งยงัไม่ได้บ่นด่าอนัใดมากมายนกั 

คงจะเคยชนิกบัความสกปรกมอมแมมของลูกสาวในอดตี ทว่าเสวี่ยหย่งฝรููส้กึ

เสยีดายยิ่งนกั เขาขอให้เสวี่ยเจยีเยว่ท�าความสะอาดตวัเองอยู่หลายครั้ง แต่

เธอกลับท�าเหมือนไม่ได้ยิน และท�าเหมือนจะบอกเขาว่า ‘นี่มันตัวของข้า ข้า

อยากท�าเช่นไรกเ็รื่องของข้า’

ดาวไถที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าค่อยๆ จมลงไปทางทศิตะวนัตก

หลงัจากเข้าสู่ฤดูหนาว แม้ว่างานในไร่นาจะลดน้อยลง ทว่าชาวนากย็งั

ต้องหว่านปุ๋ยในนา เพื่อเตรยีมดนิไว้ท�านาในฤดูใบไม้ผลทิี่จะมาถงึ

วนันี้เสวี่ยหย่งฝู ซุนซิ่งฮวา และเสวี่ยหยวนจิ้งไปหว่านปุ๋ยในนา ส่วน

เสวี่ยเจียเยว่ท�ากับข้าวรออยู่ที่เรือน ตอนที่ท�ากับข้าวใกล้เสร็จ ทั้งสามคน 

กก็ลบัมา

เสวี่ยเจียเยว่ออกไปต้อนรับ ทว่าเมื่อเห็นสิ่งที่เสวี่ยหย่งฝูถืออยู่ในมือ

นั้น เธอกต็กใจจนร้องเสยีงหลง ก่อนจะวิ่งหนไีป

เสวี่ยหย่งฝูถอืงมูาด้วย งตูวันั้นมหีลากสสีนั ต้องเป็นงพูษิอย่างแน่นอน 
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แต่หวัของมนัถูกสบัจนขาดออกไปแล้ว เหลอืเพยีงล�าตวัที่เปื้อนเลอืดเท่านั้น

เมื่อเหน็เสวี่ยเจยีเยว่วิ่งหนไีป เสวี่ยหย่งฝูกห็วัเราะเสยีงดงั และถงึขั้น

จงใจโยนงูตวันั้นใส่ลูกเลี้ยง ในขณะที่โยนกเ็อ่ยด้วยรอยยิ้ม

“เจ้ากลวัอะไร ตอนที่พี่ของเจ้าเหน็งูตวันี้เลื้อยอยู่ต่อหน้าเขายงัไม่กลวั

แม้แต่น้อย ตอนนี้งูมนัไม่มหีวักแ็ปลว่ามนัตายไปแล้ว เจ้ากลวัอะไร”

เสวี่ยเจยีเยว่เหน็เขาโยนงูมา เธอกต็กใจเป็นอย่างมาก แม้แต่ร้องกย็งั

ท�าไม่ได้ ใบหน้าของเธอเริ่มซดีเผอืด ตวัแขง็ทื่อจนไม่อาจเคลื่อนไหว

ตั้งแต่เลก็จนโตสิ่งที่เธอกลวัที่สดุกค็อืสตัว์ไร้กระดกู ไม่ใช่เพยีงง ูแม้แต่

ปลาไหลเธอกก็ลวั จงึไม่เคยกนิสตัว์เหล่านั้น

เสวี่ยหยวนจิ้งเห็นว่าเสวี่ยเจียเยว่กลัวงูเป็นอย่างมาก ในขณะที่เสวี่ย-

หย่งฝูโยนมนัออกไป เขากพ็ุ่งตวัอย่างรวดเรว็ราวกบัลูกธนู ใช้เครื่องมอืท�านา

ที่อยู่ในมอืปัดงูตวันั้นออกไปด้านข้าง มนัจงึไม่โดนตวัแม่นางน้อย แต่กลบัมี

เสยีงบางอย่างกระทบพื้นดงัขึ้น

นั่นคอืร่างของเสวี่ยเจยีเยว่ที่ทรุดฮวบลงข้างโต๊ะ

เธอสมัผสัได้ถงึเหงื่ออนัเยน็เฉยีบบนร่างกายของตน แม้แต่จะขยบักย็งั

ไม่กล้า



สี่สิบสี่
ความสบายใจ

ซนุซิ่งฮวาเอ่ยขึ้นมา “เมื่อก่อนข้าไม่เคยเหน็เจ้ากลวัง ู ทั้งยงัชอบกนิ

เนื้องูอกี แต่เหตุใดจู่ๆ ถงึได้กลวัขึ้นมา”

นางมไิด้ห่วงใยเสวี่ยเจยีเยว่อยู่แล้ว เพยีงถามพอเป็นพธิเีท่านั้น ก่อน

จะสั่ง “เอางูไปถลกหนังแล้วล้างให้สะอาด ตอนเย็นก็ทอดเนื้องูกับแกงเนื้องู

อย่างละถ้วย”

เสวี่ยเจยีเยว่นั่งอยู่ข้างโต๊ะด้วยร่างกายที่แขง็ทื่อ และเอ่ยด้วยเสยีงสั่น

เครอื “ข้า... ข้าไม่กล้า”

ซุนซิ่งฮวาขมวดคิ้วและเอ่ยอย่างไม่พอใจ “เจ้าไม่กล้า? หรือจะให้ข้า 

ไปท�า”

ขณะที่นางก�าลังจะเอ่ยปากด่าต่อนั้น เสวี่ยหย่งฝูก็จับนางเอาไว้ “พอ

แล้วๆ ดูส ิ เอ้อร์ยากลวัขนาดนี้ เจ้ายงัจะให้นางถลกหนงังูอกีหรอื ข้ากลวัว่า

นางจะล้างไม่สะอาด ข้าจะไปท�าเอง”

สิ้นประโยคนั้น เขากเ็ดนิไปหยบิงตูวันั้นขึ้นมาจากโต๊ะ ตั้งใจยื่นไปเขย่า

ตรงหน้าเสวี่ยเจยีเยว่ เมื่อเหน็ว่าใบหน้าของลูกเลี้ยงซดีเผอืด เขากห็วัเราะร่า
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แล้วหมุนตวัเดนิออกไปด้านนอกเพื่อถลกหนงังู

ซุนซิ่งฮวาเหลือบมองเสวี่ยเจียเยว่ ก่อนจะด่าว่าเป็นของไร้ประโยชน์

แล้วเดนิจากไป

เสวี่ยหยวนจิ้งวางเครื่องมอืท�านาลงแล้วเดนิไปเอ่ยถามเสยีงต�่า “เจา้ไม่

เป็นอะไรใช่หรอืไม่”

เสวี่ยเจยีเยว่มองใบหน้าของเขา อยากจะส่ายหน้า ทว่าร่างกายของเธอ

ยงัคงแขง็ทื่อดงัเดมิ อยากจะขยบัเลก็น้อยกย็งัเป็นเรื่องยาก

เดก็หนุม่เหน็ใบหน้าอกีฝ่ายซดีลงเพราะความหวาดกลวั ดวงตาคลอไป

ด้วยน�้าตา เขาสงสารจบัใจ จงึเอื้อมมอืไปจบัมอืแม่นางน้อย พลนัสมัผสัได้ว่า

มอืนั้นเยน็เฉยีบ จนไม่สามารถรู้สกึถงึความอบอุ่นได้แม้แต่น้อย

“ไม่เป็นไร” เสวี่ยหยวนจิ้งเอ่ยปลอบใจด้วยเสยีงแผ่วเบา “ข้าจะพยงุเจ้า

ไปนั่งในห้องของเจ้าสกัพกัก่อน”

เมื่อสิ้นประโยคนั้น เขากพ็ยงุเสวี่ยเจยีเยว่เข้าไปนั่งในห้อง ก่อนจะออก

ไปน�าน�้าร้อนมาให้

เสวี่ยเจียเยว่ยื่นสองมือที่ยังสั่นเทาไปรับถ้วยน�้าชาที่ยามนี้ใส่น�้าร้อน

แทน หลงัจากรอให้อุ่นแล้วค่อยดื่มเข้าไปหนึ่งอกึ จากนั้นเธอกร็ู้สกึว่าตนเริ่ม

มสีตกิลบัมา

แต่ไม่นานหลงัจากนั้นกพ็บว่าเสวี่ยหย่งฝูก�าลงันั่งยองๆ ถลกหนงังูอยู่

ข้างๆ หน้าต่างห้องของเธอ เลอืดที่สาดกระเซน็นั้นไม่ต้องเอ่ยถงึ เขาดงึส่วน 

ที่คล้ายไส้งูออกมา ก่อนจะยดัเข้าปากและกลนืกนิมนัลงไป

เสวี่ยเจียเยว่รู้สึกสะอิดสะเอียนยิ่งนัก แทบจะส�ารอกน�้าที่ดื่มลงไป 

เมื่อครู่นี้ออกมา ทว่ายงัดทีี่เธออดกลั้นเอาไว้ได้

เสวี่ยหยวนจิ้งเหน็ท่าทางเช่นนั้นของแม่นางน้อย ก็รู้สกึกงัวลใจยิ่งนกั 

จงึมองตามสายตาของอกีฝ่ายไปนอกหน้าต่าง

เมื่อรู้สาเหตุแล้ว เขากเ็อื้อมมอืไปจบัแก้มของเสวี่ยเจยีเยว่ ให้อกีฝ่าย
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หนัหน้ามามองเขา ก่อนจะเอ่ยขึ้น “อย่าไปมองด้านนอก มองเพยีงข้าเท่านั้น”

น�้าเสยีงของเดก็หนุ่มนั้นราบเรยีบและเยอืกเยน็ สหีน้านิ่งสงบ เมื่อมเีขา

อยู่ข้างกาย เสวี่ยเจยีเยว่กส็บายใจขึ้นมา

แต่ถึงอย่างไรงูทอดกับแกงงูนั้นเธอก็ไม่กล้าท�าอยู่ดี สุดท้ายหลังจาก

ถูกซุนซิ่งฮวาด่าไปพักใหญ่ เธอไม่มีทางเลือก จึงท�าได้เพียงถลกแขนเสื้อขึ้น 

แล้วพาตวัเองเข้าไปในสนามรบ

ซุนซิ่งฮวากับเสวี่ยหย่งฝูกินข้าวพลางเอ่ยชมว่าเนื้องูสดใหม่ ทั้งยัง 

บอกอกีว่าตอนนี้อากาศหนาวขึ้นเรื่อยๆ งใูกล้จะจ�าศลีแล้ว ต่อไปหากไม่มอีะไร

ท�ากส็ามารถไปขุดหางูได้ ไม่แน่อาจจะขุดได้สกัสองสามตวัมาเป็นอาหาร และ

บอกว่าตอนที่พวกเขาหิ้วงูตวันั้นกลบัมา มชีาวบ้านหลายคนที่เหน็แล้วบอกว่า

อจิฉาพวกเขาขนาดไหน

เสวี่ยหยวนจิ้งนั่งก้มหน้าก้มตากนิข้าว สหีน้าเขาไร้ความรูส้กึ ตลอดการ

กนิข้าวในครั้งนี้เขาไม่ได้คบีเนื้องูกนิแม้แต่ชิ้นเดยีว

เมื่อกนิข้าวเสรจ็ เสวี่ยหย่งฝูกบัซุนซิ่งฮวากเ็ข้านอน เสวี่ยหยวนจิ้งเดนิ

ไปเคาะหน้าต่างห้องของเสวี่ยเจยีเยว่เบาๆ พออกีฝ่ายเดนิมาหา เขากส่็งเกาลดั

ให้

เกาลดันี้เป็นของป่าที่เหลอืจากคราวที่แล้ว โดยตอนกลบัมาเสวี่ยเจยีเยว่

ซ่อนเอาไว้ในกองฟาง เมื่อถูกแดดถูกลมมนักก็ลายเป็นเกาลดัแห้ง ก่อนหน้า

นี้เธอแบ่งครึ่งหนึ่งให้เสวี่ยหยวนจิ้งเพื่อให้เขากนิคลายหวิ ส่วนของตวัเองเธอ

กินหมดไปตั้งนานแล้ว แต่คิดไม่ถึงว่าเกาลัดในส่วนของเด็กหนุ่มจะยังเหลือ

เยอะเช่นนี้

เสวี่ยเจียเยว่ก้มลงมองเกาลัดหนึ่งก�ามือในมือของตน คงเป็นของป่า

ส่วนสุดท้ายที่เสวี่ยหยวนจิ้งน�ามาให้เธอกนิ

ความซาบซึ้งพลนัพรั่งพรูออกมาจากหวัใจ เธอส่ายหน้าเบาๆ ก่อนจะ
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ส่งเกาลดักลบัคนืไปเป็นเชงิว่าไม่ต้องการ ให้เดก็หนุ่มเกบ็เอาไว้กนิเอง

ทว่าเสวี่ยหยวนจิ้งกลับยิ้มบางแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบา “กินเกาลัดเสร็จ

แล้วนอน พอตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้กไ็ม่มอีะไรแล้ว”

เขากล่าวจบกม็องอกีฝ่ายครู่หนึ่ง ก่อนจะเดนิจากไป

เสวี่ยเจียเยว่เห็นเขาเดินเข้าไปในเรือนเก็บฟืนและปิดประตู เธอถึงได้

ถอนสายตากลบัมา ก้มหน้าลงมองเกาลดัแห้งที่อยู่ในมอืก�านี้ ทนัใดนั้นกร็ู้สกึ

แสบจมูกขึ้นมา

หลังจากเสวี่ยหย่งฝูใช้งูมาล้อเล่นกับเธอจนตกใจกลัว เสวี่ยเจียเยว่ก็

ไม่กินข้าว หากบอกว่าไม่หิวก็จะเป็นการโกหก แต่เธอรู้ดีว่าซุนซิ่งฮวาไม่ได้

สนใจจะหาอย่างอื่นมาให้กนิ ในขณะที่คดิว่าตนจะต้องท้องร้องเพราะความหวิ

ทั้งคนื เสวี่ยหยวนจิ้งกลบัเอาเกาลดัมาให้เธอกนิคลายหวิ

เกาลัดนั้นท�าให้รู้สึกอิ่มท้องเป็นอย่างมาก เมื่อกินหมดแล้วเธอก็ดื่ม 

น�้าอุ่นตามลงไปหนึ่งถ้วย จากนั้นก็ใช้ผ้าห่อเปลือกเกาลัดเอาไว้อย่างดีเพื่อ

เตรยีมน�าไปทิ้งในวนัพรุ่งนี้ ก่อนจะถอดเสื้อตวันอกออกแล้วขึ้นไปนอนบนเตยีง

เสวี่ยเจียเยว่นอนหลับไม่สนิทตลอดทั้งคืน หลายครั้งฝันว่าถูกงูกัด  

แต่เธอกรู้็สกึกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้า หลงัจากนอนอยูบ่นเตยีงได้สกัพกั เธอ

จงึลุกขึ้นมาสวมเสื้อตวันอกแล้วออกไปเตรยีมอาหารเช้า

ชวีติยงัต้องด�าเนนิต่อไป

อากาศหนาวขึ้น เสวี่ยหย่งฝูกับซุนซิ่งฮวายิ่งขยันวิ่งไปที่โรงบ่อนหน้า

หมู่บ้าน บางครั้งพวกเขากช็นะพนนัได้เงนิมาหลายต�าลงึ เมื่อกลบัมาถงึเรอืน

สีหน้าจึงเบิกบานไม่น้อย ท่าทีที่มีต่อเสวี่ยหยวนจิ้งกับเสวี่ยเจียเยว่ก็ดีขึ้นมา

เลก็น้อย หากแพ้... ตอนกลบัมาพวกเขาจะหน้าบึ้งตลอดเวลา โดยเฉพาะซุน- 

ซิ่งฮวา ไม่เพยีงใช้เรื่องเลก็น้อยมาด่าลูกสาวกบัลูกเลี้ยงเท่านั้น ยงัทะเลาะกบั

สามอีกีด้วย
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วนันี้ซุนซิ่งฮวาไม่ได้ออกไปเล่นไพ่ใบไม้ เพราะมารดาของนางมาเยี่ยม

ที่เรอืน

ยายเฉยีน มารดาของซุนซิ่งฮวา ปีนี้อายุใกล้จะหกสบิแล้ว นางรูปร่าง

เตี้ย แต่ยงัแขง็แรงด ีมแีววตาสดใสเฉยีบคม ดูกร็ู้ว่าเป็นคนเฉลยีวฉลาด

หลังจากซุนซิ่งฮวาแต่งงานกับเสวี่ยหย่งฝู ยายเฉียนเคยมาที่เรือนนี้ 

หนึ่งครั้ง ซึ่งเสวี่ยหย่งฝูเชญินางมากนิข้าวโดยเฉพาะ ทว่าครั้งนี้นางมาเองโดยที่

ไม่มใีครเชญิ

ซุนซิ่งฮวาคาดไม่ถงึ แต่อย่างไรกค็อืมารดาของตน เมื่อเหน็นางมาแล้ว 

กน็�าผลไม้แห้งในห้องของตนออกมาต้อนรบั ก่อนจะเชญิให้มารดานั่งลง และ

ใช้ให้เสวี่ยเจยีเยว่ไปต้มน�้ามาให้ยายดื่ม

ทว่ายายเฉียนกลับนั่งนิ่งไม่ได้ นางเดินไปดูทุกห้อง แม้แต่ในเรือน 

เกบ็ฟืนของเสวี่ยหยวนจิ้งกไ็ม่เว้น และพูดกบัซุนซิ่งฮวาในที่สุด

“ข้าไม่ได้ดถูกูเรอืนหลงันี้หรอกนะ แต่ข้าบอกเจ้าไปตั้งแต่ตอนแรกแล้ว

ไม่ใช่หรือว่าคนแซ่ซุนนั้นก็ไม่เลว มีที่นาท�ากินอยู่มาก แม่สื่อมาพูดกับข้าอยู่

หลายครั้ง บอกว่าเขาตกหลุมรกัเจ้า และไม่รงัเกยีจลูกตดิของเจ้า ขอเพยีงเจ้า

พยักหน้าเท่านั้น เขาก็จะรีบจ้างเกี้ยวไปรับเจ้าถึงหน้าประตู หากตอนนั้นเจ้า

ยอมแต่งงานกับเขา เจ้าก็จะมีความสุข แต่ดูเจ้าตอนนี้สิ ไม่ฟังค�าพูดของข้า  

มหิน�าซ�้ายงัทะเลาะกบัข้าอกี เพื่อจะแต่งงานกบับุรุษที่ยากจนผู้นี้ 

“ตอนนี้เป็นอย่างไรล่ะ ในเรอืนหลงันี้ไม่มอีะไรที่มค่ีาไม่พอ ยงัมลีกูชาย

ของเมยีเก่าเขาโตขนาดนี้อกี ต่อให้เจ้าท�าดตี่อเขาอย่างไร ในใจของเขาจะคดิ

ว่าเจ้าเป็นแม่เลี้ยงหรอืไม่ หากเจ้าแก่ชรา เขาจะปฏบิตัติ่อเจ้าเยี่ยงไรกไ็ม่รู้”

หลายวันมานี้ซุนซิ่งฮวาแพ้พนันไปหลายครั้งและเสียเงินไปไม่น้อย 

เดมิทอีารมณ์ของนางกใ็ช่ว่าจะดเีท่าไร เมื่อได้ยนิมารดาพูดเช่นนี้ นางจงึเอ่ย

ขึ้นด้วยความไม่พอใจ

“มีความสุขอันใดกัน ท่านคิดว่าข้าไม่รู้หรือ ลูกชายเรือนนั้นเป็นคน
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ปัญญาอ่อน สามสบิปีมานี้ไม่มใีครยอมแต่งงานด้วย เหน็ชดัๆ ว่าพวกเขาเสนอ

ค่าสนิสอดให้ท่านก้อนโต ท่านถงึอยากให้ข้าแต่ง อ้อ ที่ท่านอยากขายข้าแลก

กบัเงนิก้อนโตนั้น กเ็พราะจะเอาไปสู่ขอเมยีให้ลูกชายคนเลก็ของท่าน จากนั้น

กใ็ห้ข้าซาบซึ้งในบุญคุณของท่านใช่หรอืไม่ ตระกูลเสวี่ยมตีรงไหนไม่ด ีแม้ว่า

จะมลีูกชายที่เกดิจากเมยีเก่า กไ็ม่เหน็จะเป็นอะไร เพราะถงึอย่างไรกไ็ม่มพี่อ

แม่ของสามอียูด้่วย หลายปีมานี้ข้ายงัรบัอารมณ์โมโหจากแม่สามไีม่พออกีหรอื”

ค�าพูดนี้ท�าให้ยายเฉียนถึงกับพูดไม่ออก จึงท�าได้เพียงเปลี่ยนหัวข้อ

สนทนาเท่านั้น

เมื่อพูดคุยกนัได้พกัหนึ่ง อารมณ์โมโหของซุนซิ่งฮวากล็ดลงไปได้บ้าง 

น�้าเสียงของนางไม่ได้หงุดหงิดเหมือนเมื่อครู่แล้ว สองแม่ลูกพูดคุยถึงเรื่อง 

ในชวีติประจ�าวนัที่ได้พานพบ

พอต้มน�้าเสร็จแล้ว เสวี่ยเจียเยว่หยิบกามาเติมให้เต็ม จากนั้นก็เท 

น�้าร้อนให้ยายเฉียนกับซุนซิ่งฮวาคนละถ้วย ก่อนเตรียมจะเดินออกไป ทว่า

กลบัถูกยายเฉยีนเรยีกให้หยุดเสยีก่อน

ยายเฉียนจับมือเสวี่ยเจียเยว่เอาไว้ และพิจารณาตั้งแต่ศีรษะจดเท้า 

พกัหนึ่ง จากนั้นกห็นัไปเอ่ยกบัซุนซิ่งฮวา

“ไม่เจอกันครึ่งปี เอ้อร์ยาเปลี่ยนนิสัยไปเสียแล้ว ร่างกายดูสะอาด

สะอ้าน ใบหน้าของนางนบัวนักย็ิ่งน่ารกัน่าเอน็ดูกว่าเมื่อก่อน”

ความจรงิแล้วช่วงนี้เสวี่ยเจยีเยว่ตั้งใจท�าให้ตวัเองสกปรกมอมแมม คดิ

ไม่ถงึว่ายายเฉยีนจะยงัชมว่าตวัเธอสะอาด เหน็ได้ชดัว่าเอ้อร์ยาในอดตีสกปรก

มอมแมมมากขนาดไหน

ซุนซิ่งฮวาหยบิถ้วยน�้าที่อุ่นแล้วขึ้นมาดื่ม พลางแค่นเสยีงขึ้นจมูก แต่

ไม่เอ่ยค�าใด

ยายเฉยีนพดูคุยกบัเสวี่ยเจยีเยว่ ไม่เพยีงบอกวา่ช่วงนี้นางคดิถงึหลาน

มากเท่านั้น ยงัถามอกีว่าเหตุใดวนัเกดินาง หลานถงึไม่ไปอวยพร และถามว่า
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อยู่เรอืนตระกูลเสวี่ยสบายดหีรอืไม่ หากมใีครรงัแกขอให้บอกนางทนัท ี นาง

จะด่าคนผู้นั้นให้เอง

แม้ว่าเสวี่ยเจียเยว่จะไม่เคยเห็นยายเฉียนผู้นี้มาก่อน แต่เมื่อครู่นี้ 

ค�าสนทนาของนางกบัซุนซิ่งฮวานั้น เธอได้ยนิอย่างชดัเจนตอนที่อยูใ่นห้องครวั

ยายเฉยีนอยากจะขายลกูสาวของตนให้เป็นภรรยาคนปัญญาอ่อน เพื่อ

ใช้เงนินั้นเป็นค่าสนิสอดสู่ขอภรรยาให้ลูกชายคนเลก็ของตน คนเช่นนี้ยงัหวงั

ให้หลานสาวรกัใคร่กตญัญอูกีหรอื ดงันั้นค�าพดูของยายเฉยีนในยามนี้ เสวี่ย-

เจยีเยว่จงึเพยีงฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเท่านั้น ไม่ได้เอามาใส่ใจแม้แต่ค�าเดยีว

หลังจากเสวี่ยเจียเยว่หาข้ออ้างไปจากตรงนี้ได้ เธอก็ได้ยินยายเฉียน 

พูดกบัซุนซิ่งฮวาตามหลงัมา

“เอ้อร์ยา พอโตก็ดูฉลาดกว่าเมื่อก่อนไม่น้อย ทั้งยังพูดคุยหยอกเย้า 

คนอื่นให้เบกิบานใจอกี”

ซุนซิ่งฮวาแค่นเสยีง “ฮ”ึ ออกจากจมูกเบาๆ และไม่ได้เอ่ยค�าใดต่อ

วันนี้เสวี่ยหยวนจิ้งออกไปก�าจัดวัชพืชในไร่นาตามค�าสั่งของเสวี่ย- 

หย่งฝกูบัซนุซิ่งฮวา ยามนี้จงึไม่มใีครอยูใ่นลานเรอืน หลงัจากเสวี่ยเจยีเยว่เดนิ

ออกมาได้ระยะหนึ่ง กห็ยุดคดิไปชั่วครู่ ก่อนจะเดนิไปยนืข้างประตูเพื่อแอบ

ฟังบทสนทนาด้านใน

ได้ยินยายเฉียนเอ่ย “...ชีวิตพี่ชายของเจ้าล�าบากไม่น้อย มีลูกสาวถึง

สองคน แต่เมยีเขาให้ก�าเนดิลกูชายออกมาอย่างยากล�าบาก ขาทั้งสองข้างพกิาร

ตั้งแต่เกดิ จะท�าอย่างไรกย็นืไม่ได้ พี่ชายกบัพี่สะใภ้ของเจ้าเชญิหมอมาไม่น้อย 

แต่กย็งัไร้ประโยชน์ หมอบอกว่าเขาจะเป็นเช่นนี้ไปทั้งชวีติ”

ซุนซิ่งฮวาไม่ได้เอ่ยค�าใด

จากนั้นยายเฉียนก็พูดขึ้นมา “ตอนนี้เด็กคนนั้นก็เริ่มโต อายุสิบขวบ

แล้ว ข้ากบัพี่ใหญ่และพี่สะใภ้ของเจ้าได้ปรกึษาหารอืกนั อยากจะหาเดก็หญงิ

ตวัเลก็ๆ มาเลี้ยงเพื่อเป็นเมยีเขาในอนาคต อยูด้่วยกนันานวนัเข้ากจ็ะรกักนัเอง
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ใช่หรอืไม่ ต่อไปพวกเขาจะอยูด้่วยกนัอย่างมคีวามสขุ แต่เขาเป็นเช่นนั้นกย็าก

ที่จะหาเมียให้ ยิ่งไปกว่านั้น หากหาลูกสาวบ้านอื่น ข้ากับพ่อแม่ของเขาคง 

ไม่สบายใจ 

“เจ้าเองกร็ู้ พี่ใหญ่กบัพี่สะใภ้ของเจ้าถอืว่ามสีมบตัอิยู่บ้าง พวกเขาให้

ก�าเนดิหลานชายของเจ้า ในอนาคตสมบตัเิหล่านี้กต็้องมอบให้เขาและเมยีเขา

ไม่ใช่หรอื หากหาลูกสาวบ้านอื่นมา ต่อไปพี่ใหญ่กบัพี่สะใภ้ของเจ้าแก่ชราลง 

แล้วนางหอบเงินหนีไปจะท�าอย่างไร นั่นเท่ากับว่าใช้ตะกร้าไม้ไผ่มาหาบน�้า  

ทุกอย่างที่ท�ามาล้วนสูญเปล่า พวกเขาเลยคิดว่าอยากจะหาลูกสะใภ้ที่รู้เรื่อง

ภายใน...”

“ท่านแม่ไม่ต้องพูดแล้วเจ้าค่ะ ความหมายของท่านนั้นข้าเข้าใจด”ี

ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียง ‘ปัง!’ ดังขึ้น คงจะเป็นเพราะซุนซิ่งฮวาใช้มือ 

ตบโต๊ะ

“ท่านจะมาดูถูกครอบครวัที่ข้าแต่งงานด้วยไม่ได้ ตั้งแต่ข้าแต่งออกมา

สามวันแล้วเชิญท่านมา ท่านก็มาเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นท่านไม่เคยมา 

ที่เรือนของข้าอีกเลย แต่วันนี้กลบัเป็นฝ่ายมาหาข้า ท่านไม่เคยสนใจเอ้อร์ยา 

พูดคุยกับนางไม่เกินสองประโยค เหตุใดเมื่อครู่นี้ถึงได้จับมือนาง ทั้งยังเอ่ย

ชื่นชมนางอกี และตอนนี้ท่านกพ็ูดเช่นนั้นออกมา ท่านคดิจะให้เอ้อร์ยาไปเป็น

เมยีหลานชายของตวัเองใช่หรอืไม่”

เสวี่ยเจยีเยว่ได้ยนิดงันั้นกต็กใจทนัท ีและแทบจะทรดุลงไปกองกบัพื้น 

โชคดทีี่จบัผนงัเรอืนไว้ได้ทนั เธอรบีกลั้นหายใจแล้วเงี่ยหฟัูงบทสนทนาด้านใน

ต่อ

เห็นได้ชัดว่ายายเฉียนคิดไม่ถึงว่าซุนซิ่งฮวาจะเข้าใจเจตนาที่นางมา 

ในวนันี้ได้อย่างรวดเรว็ สหีน้าของนางตะลงึงนัเลก็น้อยก่อนจะเอ่ย

“เรอืล่มในหนองทองจะไปไหน แม้ข้าจะไม่เคยคดิว่าเอ้อร์ยาเป็นหลาน

สาวของข้า แต่ถ้านางแต่งงานกับหลานชายของเจ้า สมบัติของพี่ใหญ่และ 
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พี่สะใภ้ของเจ้ากจ็ะกลายเป็นของนางในอนาคต ท�าเช่นนี้ทกุอย่างจะไม่ตกเป็น

ของคนอื่นไม่ใช่หรอื”

ยายเฉียนพูดยังไม่ทันจบ ก็ถูกซุนซิ่งฮวาพูดแทรกขึ้นมาเสียก่อน  

“ท่านแม่ ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้มนัจะเป็นไปไม่ได้ ข้าขอบอกท่านตามตรง หน้าตาของ

เอ้อร์ยาเหมือนกับย่าที่ตายไปแล้วของนาง ข้าเฝ้ามองใบหน้าของนางทุกวัน  

กเ็หมอืนว่าข้าก�าลงัมองหน้าแม่สามเีก่าผูน้ั้น ข้าร�าคาญนางแทบตาย อกีอย่าง... 

สองวนัมานี้ข้าเล่นไพ่ใบไม้เสยีเงนิไม่ใช่น้อย พูดตามตรง ท่านคดิจะให้เงนิข้า

เท่าไร หากให้เงินมากพอ ปีหน้าพวกท่านก็เอาเอ้อร์ยาไปเลี้ยงเป็นเมียของ 

หลานชายท่านได้เลย พอถึงตอนนั้นท่านอยากให้พวกเขาแต่งงานกันเมื่อไร  

กเ็ป็นเรื่องของพวกท่านแล้ว ข้าต้องการเพยีงแค่เงนิ อย่างอื่นข้าไม่สน ที่ยงั

เลี้ยงนางไว้กเ็พราะคดิว่า หากวนัที่อากาศหนาวแล้วข้าไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ 

กไ็ด้แต่หวงัว่านางจะตื่นขึ้นมาท�ากบัข้าวให้ข้ากนิในตอนเช้าบ้าง”

เสวี่ยเจียเยว่คาดไม่ถึงว่ายายเฉียนพูดเพียงไม่กี่ประโยค ซุนซิ่งฮวา 

กย็อมขายเธอแล้ว ทนัใดนั้นเธอรู้สกึหนาวเยน็ไปทั่วร่างกาย ราวกบัตกลงไป

ในบ่อน�้าแขง็กไ็ม่ปาน

เธอไม่ต้องการเป็นเดก็เลี้ยงต้อยของผู้ใด หากเป็นเช่นนั้นจรงิๆ เธอจะ

หนไีป แม้ว่าจะถูกทางการจบัเพราะเป็นขโมยหรอืคนเร่ร่อนกต็าม

ส่วนยายเฉียนก็คาดไม่ถึงเช่นกันว่าซุนซิ่งฮวาจะตอบตกลงเร็วขนาดนี้ 

และเอ่ยถามเพยีงค่าตวัของเอ้อร์ยาเท่านั้น...

นางรูจ้กัลกูสาวผูน้ี้ด ีจงึเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงหยั่งเชงิ “เจ้าต้องการเท่าไร”

ซุนซิ่งฮวายกนิ้วขึ้นมานบั ก่อนจะตอบอย่างตรงไปตรงมา “สบิต�าลงึ”

“สบิต�าลงึ?!” ยายเฉยีนร้องตะโกน “มากเกนิไปกระมงั”

นางกล่าวจบกส็่ายหน้า “ราคานี้ไม่ได้ ข้ากลวัพี่ใหญ่กบัพี่สะใภ้ของเจ้า

จะไม่เหน็ด้วย”

“สิบต�าลึงพวกเขายังบอกว่าแพงเช่นนั้นหรือ หรือจะไม่ให้ข้าเรียกสัก
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แดงเดียว ยกเอ้อร์ยาให้พวกเขาเพื่อเลี้ยงเป็นเมียของลูกชายตนโดยที่ข้าไม่

ต้องรบัค่าตอบแทนอนัใดเลย?” น�้าเสยีงของซุนซิ่งฮวาเริ่มไม่พอใจขึ้นมา

“หน้าตาของเอ้อร์ยา ท่านลองมองดูดีๆ  ในหมู่บ้านซิ่วเฟิงนี้มใีครบ้างที่

มหีน้าตางดงามเหมอืนนาง ต่อไปหากนางโตเป็นสาว อาจกลายเป็นสตรงีดงาม

ไม่น้อย หากข้าจะพานางไปขายให้ตระกูลร�่ารวยในเมอืง หอนางโลม หรอืจะ

ขายในเรือนของตัวเอง ด้วยหน้าตาเช่นนี้ ยังกลัวว่าจะขายไม่ได้ถึงสิบต�าลึง 

อกีหรอื 

“อกีอย่าง... นางกโ็ตแล้ว ปีหน้าหากท่านพานางไป นางกส็ามารถท�างาน

ให้ท่านได้ ไม่จ�าเป็นต้องจ้างเด็กรับใช้อีกคนใช่หรือไม่ รอให้นางโตกว่านี้อีก

หน่อย งานเลี้ยงอนัใดไม่จ�าเป็นต้องจดั ท่านกใ็ห้นางกลายเป็นเมยีของหลาน

ชายได้เลย ประหยดัค่าสนิสอดที่ต้องสูข่อลกูสะใภ้และเงนิจดังานแต่งไปเท่าไร”

ยายเฉยีนไม่ได้เอ่ยค�าใด แต่นางกร็ู้สกึว่าสบิต�าลงึยงัมากเกนิไปอยู่ดี

ซุนซิ่งฮวาเห็นท่าทางของมารดา ก็ยิ้มเยาะก่อนจะเอ่ย “แม้ว่าท่านจะ

เป็นแม่ของข้า และเดก็คนนั้นกเ็ป็นหลานชายของข้า แต่ข้าพูดไปชดัเจนแล้ว 

ข้าล�าบากมานานหลายปี ไม่เคยเหน็พวกท่านมาช่วงพยุงข้าเลยสกัคน ตอนนี้

ข้าขายลูกสาวที่อุ้มท้องมาเองถึงสิบเดือน และเลี้ยงดูนางจนเติบใหญ่ขนาดนี้

ให้พวกท่านเอาไปเลี้ยงดูต่อเพื่อเป็นเจ้าสาว สบิต�าลงึท่านยงัตระหนี่อกีหรอื จะ

เอาหรือไม่ หากไม่เอาก็แล้วไป ข้าจะเลี้ยงนางอีกสักสองสามปี รอให้นางมี

ใบหน้าที่งดงามยิ่งกว่านี้ค่อยพาไปขายในเมอืง จะขายให้ได้ยี่สบิสามสบิต�าลงึ

กไ็ม่ใช่เรื่องยากอะไร”

เมื่อยายเฉียนได้ยินเช่นนั้น สีหน้าก็ลังเลทันที หลังจากนางคิดดูแล้ว 

จงึเอ่ยออกมา

“สิบต�าลึงนี้มิใช่น้อยๆ ข้ายังต้องกลับไปปรึกษาพี่ใหญ่กับพี่สะใภ้ของ

เจ้าก่อน หากหารอืกนัแล้ว ข้าจะกลบัมาตอบเจ้าในอกีสามวนัให้หลงั”

“แล้วแต่พวกท่าน” ซุนซิ่งฮวาตอบอย่างหงุดหงดิ จากนั้นกย็กถ้วยน�้า
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ขึ้นดื่ม

ยายเฉียนจะอยู่กินข้าวกลางวันที่เรือน แต่ซุนซิ่งฮวาไม่ได้ให้เสวี่ย-

เจยีเยว่ท�ากบัข้าวมากนกั เช่นเดยีวกบัวนัอื่นๆ

ตอนที่เสวี่ยเจยีเยว่ท�ากบัข้าวอยูน่ั้น ยายเฉยีนกย็นืมองอยูข้่างๆ ตลอด

เวลา บางครั้งนางพูดไม่กี่ประโยค

เสวี่ยเจยีเยว่รูเ้รื่องราวทั้งหมด จงึคดิว่ายายเฉยีนมาดูว่าเธอท�างานเป็น

หรอืไม่ เพื่อประเมนิว่าคุ้มค่ากบัเงนิสบิต�าลงึหรอืเปล่า

เธอไม่อยากพูดอะไร แม้จะเคยเผชิญสถานการณ์อันเลวร้ายมาแล้ว  

แต่วนันี้เธอเพิ่งรู้ว่ายงัมเีรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่า

การได้เป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงเพื่อเป็นเจ้าสาวในอนาคตนั้นถือว่าเป็นเรื่อง 

ที่ดี... ดีกว่าเป็นสาวใช้หรือโสเภณี เสวี่ยเจียเยว่สงสัยเหลือเกินว่าซุนซิ่งฮวา

เกลยีดเธอเพราะเหมอืนแม่สามเีก่าผู้นั้น ถงึได้ท�าเช่นนี้กบัเธอใช่หรอืไม่

เนื่องจากมีเรื่องน่ากังวลกดทับหัวใจ เธอจึงท�างานด้วยสีหน้าไร้ซึ่ง 

ความรู้สกึ ไม่พูดไม่จากบัใครแม้แต่ประโยคเดยีว

ซุนซิ่งฮวาย่อมไม่มีทางสนใจเสวี่ยเจียเยว่ เพียงพูดคุยกับยายเฉียน

เท่านั้น เสวี่ยหย่งฝูยงัคงไปเล่นไพ่ใบไม้ที่โรงบ่อน นางเรยีกให้เขากลบัมากนิ

ข้าวกลางวนั เขากไ็ม่ยอมกลบัมา

เสวี่ยหยวนจิ้งมองปราดเดยีวกพ็บความผดิปกตขิองเสวี่ยเจยีเยว่

ด้วยเหตุนี้หลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จแล้ว ขณะที่ซุนซิ่งฮวากับยาย

เฉยีนพูดคุยกนัอยู่นั้น เดก็หนุ่มกส็่งสายตาให้แม่นางน้อยเป็นเชงิบอกให้เดนิ

ตามเขาออกไป

เมื่อถึงเรือนของเขาเด็กหนุ่มจึงเอ่ยถาม “ข้าเห็นท่าทางเจ้าอารมณ์ไม่

ค่อยดนีกั เป็นอะไรไปหรอื”

เสวี่ยเจียเยว่คิดครู่หนึ่ง สุดท้ายก็ส่ายหน้า “ข้ามิได้เป็นอันใดเจ้าค่ะ 
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เพยีงรู้สกึเหนื่อยเท่านั้น”

เรื่องที่จะต้องถูกเลี้ยงเพื่อเป็นเจ้าสาวนั้น เธอคิดว่ายังไม่บอกเสวี่ย-

หยวนจิ้งจะเป็นการดกีว่า

ประการแรก... แม้ว่าภายภาคหน้าเขาจะได้เป็นขุนนาง แต่ถงึอย่างไร

ตอนนี้เขากย็งัเป็นเพยีงเดก็หนุ่มวยัสบิสี่ปี สภาพของเขากไ็ม่ต่างจากเธอ ถ้า

บอกเรื่องนี้ไป นอกจากจะเพิ่มความล�าบากใจให้เขาแล้ว ยงัมปีระโยชน์อนัใด

อกีบ้าง

ประการที่สอง... ปีหน้าเขากต้็องไปเข้าร่วมการสอบบณัฑติระดบัท้องถิ่น

ตอนนี้เขาก�าลงัอ่านต�าราอย่างขะมกัเขม้น หากบอกเรื่องนี้ไปแล้ว เขาจะต้อง

ไม่มสีมาธแิน่นอน

และที่ส�าคญั เธอยงัอยากจะพึ่งพาตวัเอง ไม่วา่เรื่องอะไรกพ็ึ่งพาคนอื่น

ไปตลอดไม่ได้

เสวี่ยหยวนจิ้งไม่เชื่อค�าตอบของอีกฝ่าย จึงเอ่ยถามขึ้นมาอีก “เจ้าไม่

เป็นอะไรจรงิๆ หรอื”

เสวี่ยเจยีเยว่ได้แต่ฝืนยิ้ม จากนั้นกเ็อ่ยตอบ “ท่านพี่ ข้าไม่ได้เป็นอะไร

จรงิๆ เจ้าค่ะ ข้าเหนื่อยกเ็ลยอยากพกัผ่อนสกัหน่อยเท่านั้น”

เด็กหนุ่มจ้องมองแม่นางน้อย เมื่อเห็นสีหน้าของอีกฝ่าย ก็ยิ่งไม่เชื่อ

เข้าไปใหญ่ แต่สุดท้ายเขาตดัสนิใจไม่ซกัไซ้ต่อ “ถ้าอย่างนั้นเจ้าพกัที่นี่สกัพกั 

กแ็ล้วกนั”

ซุนซิ่งฮวากับยายเฉียนนั่งสนทนากันอยู่ในห้องโถง หากเสวี่ยเจียเยว ่

จะกลบัห้องของตนกค็งพกัผ่อนได้ไม่สนทิเท่าไร

เสวี่ยเจยีเยว่พยกัหน้าและคดิจะฟุบบนโต๊ะ ทว่าเสวี่ยหยวนจิ้งบอกให้

เธอขึ้นไปนอนบนเตยีงของเขา ในที่สุดเธอกส็ู้ความดื้อรั้นของเขาไม่ได้ ท�าได้

เพียงขึ้นไปนอนบนเตียงเท่านั้น แต่เธอรู้ว่าเขาเป็นคนรักความสะอาด จึงน�า

ผ้าห่มมาปูก่อนจะนอนลงไป
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ผ้าห่มนี้มกีลิ่นของเสวี่ยหยวนจิ้ง เหมอืนต้นสนสเีขยีวขจ ีทั้งสดชื่นและ

หนาวเหน็บ ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางหิมะสีขาวโพลน ทว่ากลับท�าให้รู้สึก

สบายใจ

เสวี่ยเจียเยว่ค่อยๆ เข้าสู่ห้วงนิทราอย่างช้าๆ ส่วนเสวี่ยหยวนจิ้งเมื่อ

ได้ยนิเสยีงลมหายใจเบาๆ ของอกีฝ่าย กห็ยบิเสื้อคลุมตวันอกของตนที่สวม

เป็นประจ�ามาคลุมบนร่างเล็กอย่างเบามือ หลังจากเฝ้ามองใบหน้าที่หลับใหล 

นั้นได้ครู่หนึ่ง เขาจึงเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ไผ่ด้านข้าง และหยิบต�าราขึ้นมา

เปิดอ่าน

แสงอาทิตย์ยามบ่ายแก่ๆ สาดส่องเข้ามาในเรือน กระทบร่างพวกเขา

ทั้งสองคน เป็นภาพที่ดูสงบและสวยงามราวกบัความฝัน

ทว่าภาพความฝันนี้กถ็ูกท�าลายลงไปอย่างรวดเรว็

เสวี่ยหยวนจิ้งเป็นคนชอบความสงบ ไม่ชอบถูกคนรบกวน ตอนที่เขา

อยู่ในเรอืนของตนจงึปิดประตูเอาไว้ ทว่าด้วยเรอืนนี้เป็นเรอืนเกบ็ฟืน ด้านใน

ไม่มไีม้ขดับนประตู ท�าได้เพยีงปิดเอาไว้เฉยๆ

และตอนนี้ประตูกถ็ูกคนผลกัเข้ามาอย่างรุนแรง!

เดก็หนุ่มเงยหน้าขึ้นมองพร้อมขมวดคิ้วแน่น พบว่าซุนซิ่งฮวาก�าลงัยนื

เอามอืเท้าสะเอวอยู่หน้าประตู


