
ห้าสิบสาม
หมู่บ้านชาวนา

ยามที่ท่านยา่พบหน้าท่านพ่อ ทั้งสองดเูหมอืนไม่มเีรื่องให้สนทนากนั

นกั ท่านย่าจงึเอาแต่ส่งเมลด็แตงหรอืของหวานใส่ในมอืท่านพ่อ 

“นี่เป็นของที่ซื้อมาจากร้านผลไม้อบแห้งในเมือง ส่วนพวกนี้ปลูกเอง 

ในเรอืน ช่วงฤดูใบไม้ผลขิ้าตั้งใจเพาะปลูกเป็นพเิศษ ผลที่ได้ทั้งหอมทั้งหวาน 

แม้มขีายในเมอืงกจ็รงิ แต่ไม่สดใหม่เท่านี้”

ท่านพ่อยิ้มอย่างกระอักกระอ่วน เพราะของพวกนี้ล้วนเป็นของที่เขา 

ไม่ชอบกนิทั้งนั้น

ท่านพ่อเตบิโตมากบัภรรยาเอก นอกจากสายเลอืดเดยีวกนัแล้ว ชวีติ

ความเป็นอยู่หรอืว่าอาหารการกนิกไ็ม่มสีิ่งใดที่เหมอืนกบัมารดาผูใ้ห้ก�าเนดิเลย

สกันดิ ถงึกระนั้นเขากย็งัรบัเมลด็แตงมาใส่ปากแล้วเคี้ยวช้าๆ

ท่านย่าเองกส็มัผสัได้ถงึความอดึอดัของท่านพ่อ แววล�าบากใจปรากฏ

ขึ้นในรอยยิ้มของนาง ก่อนจะถาม “เจ้าจะมารบัโซ่วกูเมื่อไร” พูดจบกร็ู้สกึว่า

วาจานี้ไม่เหมาะนกั นางจงึรบีเอ่ยเสรมิ 

“ข้าหมายความว่าข้าไม่รู้หนงัสอื ไม่เข้าใจธรรมเนยีมปฏบิตัใินสกลุใหญ่

สกุลโต โซ่วกูจะมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งคราวน่ะย่อมได้ แต่ถ้าจะให้อยู่ที่นี่นานๆ 
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เกรงว่าจะท�าให้เสยีเวลาไปเปล่าๆ”

“รอให้ข้าจดัการธุระทางนั้นเรยีบร้อยกจ็ะมารบัโซ่วกูขอรบั” เหมอืนว่า

นี่จะเป็นเรื่องเดยีวที่ทั้งสองคุยกนัได้ ท่านพ่อจงึเอ่ยต่อ “ข้ารู้สกึว่านางเข้ากบั

หวงัซื่อไม่ได้ พี่สะใภ้หกมอีุปนสิยัดงีามและมวีาสนากบัโซ่วกู ข้ายงัต้องอยู่ที่

เมอืงหลวงอกีหลายปี เพราะเหตนุี้จงึก�าลงัใคร่ครวญว่าจะให้โซ่วกูอยู่กบัพี่สะใภ้

หกขอรบั”

ท่านย่าพยกัหน้า “เช่นนี้กด็เีหมอืนกนั! ข้าได้ยนิคนกล่าวกนัว่าฮูหยนิ

หกมาจากสกุลใหญ่แห่งเจยีงหนาน เรื่องบางเรื่องที่ไท่ฟเูหรนิไม่แน่ใจกย็งัต้อง

ถามความเห็นของฮูหยินหก มีคนชื่นชมนางมากมาย แสดงว่าฮูหยินหกผู้นี้

ต้องมคีวามสามารถ โซ่วกตูดิตามนางย่อมรอบรูข้ึ้นบ้างไม่มากกน้็อย” ระหว่าง

ที่พดูกไ็พล่เอ่ยไปถงึท่านย่าใหญ่ที่เลี้ยงดทู่านพ่อ “...หากเจ้าไม่ได้เตบิโตมากบั

นาง มหีรอืที่จะมวีนันี้ได้?”

ท่านพ่อก้มหน้าหวัเราะ “ท่านแม่ดูแลข้าดมีากขอรบั”

“ข้ารู้” ท่านย่าตอบ “มอียู่ครั้งหนึ่งข้าแอบลอบมองดูเจ้า เหน็ว่าฮูหยนิ

ใช้ไม้ไผ่ตฝ่ีามอืเจ้าไปพลางเค้นถามไปพลางว่า ‘ยงัจะกล้าอกีหรอืไม่’ เจ้าตอบ

ว่าไม่กล้าขณะที่น�้าตาคลอหน่วย แต่พอฮหูยนิวางไม้ลง เจ้ากลบัท�าหน้าทะเล้น

ใส่นาง ซ�้ายงัถามอกีว่า ‘ออกไปเล่นแล้วได้หรอืไม่ขอรบั’ ตั้งแต่นั้นมาข้ากว็างใจ

แล้วจรงิๆ”

โต้วซื่ออิงกับโต้วเจาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน พอได้ฟังเช่นนี้ก็ถึงกับ 

ตะลงึงนั

ท่านย่าถอนหายใจ “หากฮูหยนิยงัมชีวีติอยู่กค็งด!ี”

ดวงตาของท่านพ่อแดงก�่า

ท่านย่ารีบเอ่ยกลั้วหัวเราะ “ดูข้าเถิด พูดเรื่องพวกนี้ไปเพื่ออะไรกัน 

นานๆ เจ้าจะแวะมาสกัท ีอยู่กนิอาหารมื้อกลางวนัที่นี่ด้วยกนัเถดิ ข้าจะสั่งให้

คนเชอืดแม่ไก่สกัตวั...”

“ไม่ตอ้ง ไม่ต้องขอรบั” ท่านพ่อรบีเอ่ย “ยงัมงีานในจวนรอให้สะสางอกี
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มาก ข้าต้องรบีกลบัไป อกีสองสามวนัค่อยมาเยี่ยมท่านอกีขอรบั”

ท่านย่าคิดอยู่ครู่ก็ไม่ได้เอ่ยรั้งท่านพ่ออีก ได้แต่เอ่ยเพียง “เช่นนั้นข้า

เดนิไปส่งเจ้าแล้วกนั!”

ท่านพ่อไม่ปฏิเสธ ท่านย่าจึงเดินจูงมือโต้วเจาไปส่งท่านพ่อกลับจวน

พร้อมกนั

คนในหมู่บ้านอยากรู้อยากเหน็สถานะของท่านพ่อ บ้างกแ็อบอยู่หลงั

ประตู บ้างก็หลบตรงมุมรั้วยามชะเง้อชะแง้เมียงมองท่านพ่อ บ้างก็ใช้ความ

สนิทสนมกับท่านย่าแสร้งหิ้วตะกร้าไผ่สานเดินเข้ามาในเรือน ก่อนค้อมตัว

ทกัทายท่านย่าอย่างรู้ธรรมเนยีม 

“ท่านย่าชุย มแีขกมาหรอื”

คนทั้งหมู่บ้านเลี้ยงชีพด้วยการท�าไร่ท�านาให้ท่านย่า ท่านย่าอาจไม่ได้

มหีน้ามตีาเมื่ออยู่ในสกลุโต้ว แต่ส�าหรบัหมู่บ้านชาวนาแห่งนี้ วาจาเพยีงประโยค

เดยีวของนางสามารถชี้เป็นชี้ตายชาวบ้านทั้งหลายได้

ท่านย่ายดืตวัตรงแล้วตอบเพยีงค�าเดยีว “ออื” จากนั้นกไ็ม่เอ่ยสิ่งใดอกี

ชาตกิ่อนโต้วเจาเคยได้ยนิภรรยาของชุยต้าบอกว่า ตอนที่ท่านย่ามาถงึ

หมู่บ้านชาวนาใหม่ๆ สารพดัวาจาดงัขึ้นข้างหูไม่ขาดสาย คนสกุลชุยหมายจะ

ตอบโต้แทนนาง แต่ท่านย่าห้ามปรามไว้และกล่าวเพยีง 

“พวกเราท�าดแีล้ว พวกเขาอยากพูดกใ็ห้พูดไปเถดิ” 

ท่าทขีองนางเปิดเผยชดัเจน ไม่สนใจคนที่หวงัจะเข้ามาประจบสอพลอ 

แต่กไ็ม่รงัแกข่มเหงคนที่เคยเอ่ยวาจาให้ร้ายนาง ดเีลวล้วนขึ้นอยู่กบัพชืผล 

พอกาลเวลาล่วงเลยไป ฤดูกาลใดผลผลติไม่ด ี ท่านย่ากง็ดเว้นค่าเช่า 

ที่ให้ชาวบ้าน เดก็บ้านไหนอยากเรยีนหนงัสอืกอ็อกทุนให้ เดก็บ้านไหนอยาก

ท�างานกจ็ดัสรรวธิใีห้ หลงัจากนั้นท่านย่ากค่็อยๆ ได้รบัความเคารพนบัถอืจาก

คนเหล่านี้ 

ภายหลังที่คนสกุลชุยและคนในหมู่บ้านจ�านวนหนึ่งตัดสินใจติดสอย
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ห้อยตามโต้วเจาไปยงัเมอืงหลวงทั้งที่อนาคตไม่แน่นอน กเ็ป็นเพราะว่าพวกเขา

เห็นแก่ท่านย่า หากจะว่ากันตามจริง โต้วเจาก็ได้รับอานิสงส์มาจากคุณงาม

ความดขีองท่านย่านี่เอง

ขึ้นเขาจบันก ลงน�า้จบัปลา 

ทิวทัศน์งดงามตระการตาในเดือนห้าท�าให้โต้วเจาหวนนึกถึงชีวิตใน

หมู่บ้านชาวนาอกีครั้ง

แต่นางมใิช่เดก็น้อยไร้เดยีงสาคนเก่าอกีต่อไป ผ่านไปเพยีงสองสามวนั

นางกเ็หนื่อยล้าปวดเมื่อยไปทั้งตวั จะขยบัแขนขายงัแทบไม่ไหว

ถั่วเหนยีงถามท่านย่าด้วยความร้อนใจ “ท�าอย่างไรดเีจ้าคะ”

“ออกก�าลงัให้มากกจ็ะดขีึ้นเอง” ท่านย่าเอ่ยกลั้วหวัเราะ “นางไม่ค่อยได้

ออกก�าลงัอย่างไรเล่า” เอ่ยจบกจ็ูงมอืโต้วเจา “ไป ไปจบัหนอนที่ไชแตงกบัย่า”

โต้วเจาไม่อยากไป ถั่วเหนยีงเองกเ็ข้าข้างนาง

ท่านย่าหัวเราะก่อนเอ่ย “นางเป็นสตรี ไม่ออกก�าลังเสียตั้งแต่ตอนนี้ 

ร่างกายจะแข็งแรงได้อย่างไรเมื่อเติบโต ต่อไปจะคลอดบุตรได้หรือ เจ้าดู 

คณุหนสูกลุใหญส่กลุโตเถดิ ต้องสิ้นใจเพราะคลอดลูกยากไม่รูเ้ท่าไรต่อเท่าไร 

สาเหตุเพราะว่าไม่เคยออกก�าลังยามตั้งครรภ์ กลัวว่าจะกระทบกระเทือน 

เลอืดเนื้อเชื้อไขในครรภ์ กลบักลายเป็นว่ายิ่งกลวัอะไรกย็ิ่งเจออย่างนั้น เจ้าดู

ครอบครัวชาวนาเถิด มีใครคลอดยากบ้างเล่า จะมีก็แต่หมดปัญญาเลี้ยงด ู

เสยีมากกว่า”

โต้วเจานกึถงึตวัเองในชาตกิ่อน... เหมอืนจะตรงกบัค�าพูดของท่านย่า

เมื่อได้ชวีติกลบัคนืมาอกีครั้ง หากไม่หวงแหนเอาไว้ให้ด ีข้อได้เปรยีบ

ในชาติก่อนอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตในชาตินี้อีกครั้งก็เป็นได้ หลังจากนี้หาก

ก้าวย่างผิดพลาดเพราะประเมินสถานการณ์ผิดไป... คงเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจ 

ไม่น้อย

โต้วเจาฝืนลุกขึ้นจากเตยีง ก่อนพูดกบัท่านย่าอย่างไร้เรี่ยวแรง “ข้าจะ



จือจือ
11

ไปจบัหนอนกบัท่านเจ้าค่ะ”

ท่านย่ายิ้มออกมาอย่างพอใจ

ถั่วเหนยีง ไห่ถงั ชวิขุย โม่ลี่ เซวยีนเฉ่า และป้าหง... บ่าวรบัใช้ท่านย่า 

ทั้งหมดตามพวกนางไปเป็นขบวน

ครั้งนี้โต้วเจาตั้งใจจะจบัหนอนตวัที่อวบอ้วนที่สุด

ไห่ถังและสาวใช้คนอื่นๆ กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจ แม้แต ่

ถั่วเหนยีงกย็งัหน้าเปลี่ยนสไีปด้วย

โต้วเจาหัวเราะคิก นางหาตะเกียบมาคีบหนอนทีละตัว ไม่นานก็ได้

หนอนเตม็จาน แล้วตั้งใจเย้าไห่ถงั

“ข้าจะจบัมนัไปทอดกนิ!”

ไห่ถงัยนัมอืกบัรั้วแล้วอาเจยีนออกมา

ท่านย่าหวัเราะก่อนจะดุโต้วเจา “ห้ามพูดเช่นนี้อกี”

แต่ป้าหงกลบัเอ่ยชม “สมกบัเป็นหลานสาวท่าน”

ใบหน้าของท่านย่าขรมึไปทนัท ี“ครั้งนี้ข้าจะท�าเป็นไม่ได้ยนิ หากต่อไป

ยงัได้ฟังวาจาเช่นนี้อกี เจ้ากก็ลบับ้านเก่าไปเสยี!”

ป้าหงตกใจจนหน้าซดี

ท่านย่าเอ่ยต่อ “ไม่มกีฎเกณฑ์จะสงบสขุได้อย่างไร! คณุหนสูี่ยงัเลก็นกั 

พวกเจ้าพูดสิ่งใดนางก็เข้าใจไปแบบนั้น หากกลับไปสกุลโต้ว กฎระเบียบไม่

เหมอืนกนั เจ้าจะให้นางฟังใคร ท�าเช่นนี้มแีต่จะท�ารา้ยเดก็” เสยีงที่เอ่ยแผ่วลง

เรื่อยๆ “อกีอย่าง... ท่านปูข่องนางกม็ใิคร่ชอบใจชาตกิ�าเนดิท่านพ่อของนางอยู่

แล้ว หากนางพลั้งเผลอท�าสิ่งใดไม่ถูกไม่ควร ก็รังแต่จะท�าให้ท่านปู่ของนาง

รงัเกยีจรงังอนท่านพ่อของนางมากขึ้นเท่านั้น”

“นายหญงิ ข้าไม่ดเีองเจ้าค่ะ” ป้าหงพูดพลางคุกเข่าลงเพื่อรบัผดิ

ท่านย่ารั้งตวันางขึ้นมา “ข้ากเ็ป็นแค่อนุสกุลโต้วคนหนึ่งเท่านั้น สถานะ

ไม่ต่างอะไรกบัเจ้า เจ้าไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนี้ ต่อไปกพ็ดูจาระวงัปากหน่อยแล้ว

กนั”
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ป้าหงพยกัหน้ารวัๆ “ข้ารู้แล้วเจ้าค่ะ”

โต้วเจามองเหตกุารณ์นี้แล้วไพล่นกึไปถงึโต้วหมงิ สถานการณ์เดยีวกนั 

แต่ท่าทขีองท่านย่ากบัหวงัอิ้งเสวี่ยกลบัแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ

ชาตก่ิอนนางคดิว่าโต้วหมงิโชคดกีว่านางมาโดยตลอด ชาตนิี้พอนางได้

ทบทวนตวัเองอกีครั้ง นี่เป็นครั้งแรกที่นางรู้สกึว่าตนเองโชคดกีว่าโต้วหมงิ

ชาติก่อนโต้วหมิงมีมารดาคอยปกป้องคุ้มครองนางทุกย่างก้าว ขอ 

เพยีงเป็นสิ่งที่นางต้องการ หวงัอิ้งเสวี่ยกจ็ะช่วงชงิมาให้ ไม่ว่าจะต้องเสยีสละ

เท่าไรหรอืว่าแลกมาด้วยสิ่งใด แต่นั่นกลบัท�าให้โต้วหมงิยิ่งก�าเรบิเสบิสาน พอ

ขาดที่พึ่งพงิอย่างหวงัอิ้งเสวี่ย นอกจากจะกรดีร้องเพื่อระบายโทสะแล้ว นางก็

ท�าอะไรไม่เป็นอีก ชีวิตการแต่งงานที่ดีต้องล้มเหลวไม่เป็นท่า แต่น่าสังเวชที่

นางกลบัไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใด เอาแต่คอยต�าหนติเิตยีนผู้อื่น

ถงึนางจะไร้มารดา แต่กย็งัมที่านย่าที่รกันาง ใช้วธิสีอนด้วยวาจาและ

การกระท�าอย่างเรียบง่ายที่สุด ท�าให้นางไม่สิ้นหวังแม้อยู่ในสถานการณ์ทุกข์

ยาก ไม่หลงละเลงิไปกบัชวีติอนัราบรื่น เรยีนรู้ที่จะปกป้องดูแลตวัเอง เรยีนรู้

ที่จะพยายามฉกฉวยความสุขมาสู่ตนเอง

โต้วเจาอดสูดลมหายใจเข้าลกึๆ ไม่ได้

ทันใดนั้นความเจ็บแค้นในใจก็จางหายไป ถึงขนาดรู้สึกขอบคุณท่าน

พ่อที่ส่งนางมาอยู่ที่หมู่บ้านชาวนาแห่งนี้ด้วยซ�้า

ไม่ว่าชาติก่อนท่านพ่อท�าไปเพื่อจุดประสงค์ใด ทว่านางก็ได้ประโยชน์

จากเรื่องนี้ทั้งสิ้น

ในใจของโต้วเจารู้สกึปลอดโปร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน...

ไห่ถงัที่ยนือยู่ด้านข้างกระซบิถามถั่วเหนยีงเสยีงแผ่ว “พวกเราจะกลบั

ไปเมื่อไร”

ถั่วเหนียงขึงตาดุขณะมองนาง “หากเจ้าอยากกลับ พรุ่งนี้ข้าจะบอก 

ชุยอี๋เหนยีงให้ส่งเจ้ากลบัไปคนเดยีว”

ไห่ถงัยนืตวัสั่น ไม่กล่าวค�าใดอกี
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โต้วเจากลั้นหวัเราะไม่อยู่

ตลอดระยะเวลาที่โต้วเจาอยู่ในหมู่บ้านชาวนา นางได้พบชยุต้าที่ช่วย

ดูแลหมู่บ้านชาวนาให้นางในชาตกิ่อน แต่ยงัไม่มโีอกาสได้พบกบัชุยสอืซานที่

ภายหลังกลายเป็นพ่อบ้านเลื่องชื่อแห่งจวนจี่หนิงโหว ซึ่งได้รับสมญานามว่า 

‘ผูร้อบรูท้กุสิ่ง’ รวมทั้งจ้าวเหลยีงป้ีที่เดมิมนีามว่าจ้าวโก่วเซิ่ง เขาช่วยเหลอืดแูล

กจิการร้านค้าแทนนาง นอกจากนี้ยงัมกีานลู่และซู่จ้วน... สาวใช้ประจ�าตวันาง

ทว่าเรื่องเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องรบีร้อน

โต้วเจาก�าลงัคดิถงึเรื่องการแต่งงานของถั่วเหนยีง

ชาตกิ่อนถั่วเหนยีงถูกขายไปเป็นลูกสะใภ้ของคนสกุลหลี่ ชายผู้นั้นแก่

กว่านางเป็นสบิปี ซ�้ายงัเป็นชายพกิาร หลงัจากแต่งงานไปสองปี ถั่วเหนยีงก็

ให้ก�าเนดิบตุรชายคนหนึ่ง อกีสามปีให้หลงักเ็กดิโรคระบาดในหมูบ้่าน สามกีบั

บุตรชายตายเพราะเหตุการณ์นั้น แม่สามจีงึโทษว่านางมดีวงกนิผวั เลยคดิจะ

ขายนางออกจากสกุล

ถั่วเหนียงหนีออกมาในตอนกลางคืน หมายจะกลับไปพึ่งพิงสกุลโต้ว 

อกีครั้ง

ผ่านไปหนึ่งปีกว่านางกเ็ดนิทางไปถงึเจนิติ้ง ก่อนจะสบืความและได้ยนิ

แต่ข่าวลอืเสยีหายเกี่ยวกบัท่านแม่ จากนั้นจงึตามหาตวันาง และสุดท้ายกม็า

พบที่หมู่บ้านชาวนาด้วยท่าทเีดอืดดาลเหมอืนที่เคยปรากฏในความทรงจ�า

อาจเพราะเหตุนี้เองที่ท�าให้สุขภาพของนางทรุดโทรมอย่างหนัก และ

ป่วยตายเมื่ออายุได้เพยีงสามสบิเจด็ปีเท่านั้น

ชาตินี้ถั่วเหนียงยังคงอยู่กับสกุลโต้ว สถานะของนางดีขึ้นกว่าเดิม มี

นามใหม่ที่ไพเราะน่าฟัง แต่อายขุองนางกล่็วงเข้าวยัยี่สบิปีแล้ว ส�าหรบับ่าวไพร่

สกุลโต้ว วัยนี้ถือว่าสมควรออกเรือนแล้ว แต่ที่ผ่านมาเพราะถั่วเหนียงเป็น 

สาวใช้คนโปรดของโต้วเจา ผู้อาวุโสในสกุลจึงแสร้งท�าเป็นไม่รับรู้ ปล่อยให้ 

อกีฝ่ายรบัใช้ดูแลโต้วเจาต่อไปเงยีบๆ แบบนั้น
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โต้วเจาขอร้องท่านย่า “ท่านช่วยหาคู่ให้ถั่วเหนยีงหน่อยนะเจ้าคะ อวี้- 

จานกแ็ต่งออกไปแล้ว”

ท่านย่าหวัเราะออกมาแล้วเอ่ยเย้านาง “เจ้าเล่ห์นกั”

นี่คือความแตกต่างระหว่างท่านย่ากับคนสกุลโต้ว หากเป็นคนสกุล 

โต้ว เกรงว่าค�าถามแรกที่เอ่ยกับนางคงเป็น... ‘ใครสอนให้เจ้าเอ่ยวาจาเช่นนี้

ออกมา’

ท่านย่าไม่เคยคาดเดาความคดิของผู้อื่นในแง่ร้าย นางคดิว่าต่อให้เป็น

เจตนาของถั่วเหนียงเอง การร้องขอในเรื่องนี้จากถั่วเหนียงก็นับว่าสมเหตุ 

สมผล เพราะเหตุนี้จงึควรให้ความส�าคญั



ห้าสิบสี่
คนคุ้นเคย

ท่านย่าสงัเกตถั่วเหนยีงอยูพ่กัใหญ่ เหน็ว่าถั่วเหนยีงซื่อสตัย์จงรกัภกัด ี

กน็กึนยิมชมชอบในใจ และหมายใจว่าจะหาคู่ครองที่ดใีห้นาง ด้วยเหตุนี้เอง 

พอว่างงานในมอืเมื่อใด ท่านย่ากจ็ะพาโต้วเจาไปเดนิส�ารวจรอบๆ หมู่บ้าน ทั้ง

สังเกตและสนทนาปราศรัยกับชายหนุ่มที่มีอายุเหมาะสมกับถั่วเหนียงไปด้วย

ในคราเดยีวกนั 

ผ่านไปเพยีงไม่กี่วนักม็ขี่าวลอืแพร่สะพดัไปทั้งหมู่บ้านว่า คุณชายเจด็

ไหว้วานให้ท่านย่าหาบ่าวตดิตามที่ซื่อสตัย์ให้เขาสกัคน

ทา่นย่ากบัโต้วเจาออกจากเรอืนครั้งใดกจ็ะพบชาวบ้านกบับตุรชายของ

พวกเขา ‘ด้วยความบงัเอญิ’ ทุกครั้งไป

ท่านย่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกความจริงออกไป

อย่างไร เพราะเหตุนี้จงึได้แต่บอกปัดเพยีง

“ไม่มอีะไรๆ”

แน่นอนว่าไม่มใีครเชื่อ

ในที่สุดโต้วเจากไ็ด้พบจ้าวเหลยีงปี้ สกุลจ้าวเป็นเครอืญาตกิบัสกุลชุย 

แต่มสีายสมัพนัธ์เช่นไรนั้น โต้วเจากไ็ม่เคยรู้มาก่อน
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วนันั้นระหว่างที่นางก�าลงักนิอาหารมื้อเยน็อยูต่รงลานเรอืน ท่านพ่อของ

จ้าวเหลยีงป้ีเดนิค้อมกายเข้ามาในเรอืนด้วยฝีเท้าแผ่วเบา แขนเสื้อสองข้างม้วน

ขึ้นสูง จ้าวเหลยีงปี้ในวยัแปดขวบเดนิคอตกตามหลงับดิามาอย่างห่อเหี่ยว

“ท่านน้า” ท่านพ่อของจ้าวเหลียงปี้ยืนทิ้งระยะห่างออกไป ใบหน้าซูบ

ตอบด�าคล�้ายิ้มแย้มเตม็ที่ “กนิข้าวอยู่หรอื” ขณะที่จ้าวเหลยีงปี้นั่งยองๆ ลง

ตรงหน้าประตูเรอืน

ท่านย่ารบีวางชามข้าวลงแล้วเอ่ยทกัทายด้วยน�้าเสยีงสนทิสนม “พี่สาม 

กนิข้าวมาหรอืยงั กนิสกัหน่อยเถดิ!” จากนั้นกส็ั่งให้สาวใช้ยกเก้าอี้กบัถ้วยชาม

มาเพิ่ม

ท่านพ่อของจ้าวเหลียงปี้โบกมือเป็นพัลวัน “พวกเรากินมาเรียบร้อย

แล้ว” ว่าแล้วก็เหลือบมองโต้วเจา “นางคือคุณหนูสี่กระมัง? หน้าตาสะอาด

สะอ้านเหมอืนภาพวาดไม่มผีดิ”

ท่านย่าหวัเราะก่อนสั่งให้สาวใช้รนิน�้าชาให้อกีฝ่าย

ท่านพ่อของจ้าวเหลยีงปี้ตะโกนเรยีกลูกชาย “เจ้าลูกหมา นั่งยองๆ ท�า

อะไรอยู่ตรงนั้น ยงัไม่รบีมาค�านบัคุณหนูสี่กบัท่านน้าของเจ้าอกีหรอืไร!”

จ้าวเหลยีงปี้เดนิเข้ามาด้วยสหีน้าทะมนึตงึ

“เขาคอื...?” ท่านย่ามองท่านพ่อของจ้าวเหลยีงปี้ด้วยความแปลกใจ

“ท่านน้า” ท่านพ่อของจ้าวเหลยีงป้ียิ้มประจบ “เดก็กนิจ ุกนิจนหมดเนื้อ

หมดตวั106 เจ้ากรู้็ว่าเมยีที่บ้านข้านอนซมล้มป่วยตลอดทั้งปี พชืผลที่เกบ็เกี่ยว

ได้แทบไม่พอซื้อยาให้นางกนิด้วยซ�้า พวกเราเลี้ยงดูโก่วเซิ่งไม่ไหวแล้ว ได้ยนิ

ว่าคุณชายเจด็ต้องการเดก็รบัใช้...” เขามองท่านย่าด้วยสหีน้าวงิวอน

ท่านย่าชะงกัไป

โต้วเจาเองกต็ะลงึงนัเหมอืนกนั

ชาติก่อนจ้าวเหลียงปี้ปรากฏตัวขึ้นตอนที่นางอายุสิบขวบ เวลานั้น 

106 ชาวนาจนีใช้เปรยีบเปรยกบัการหมดเงนิทองไปเพื่อเลี้ยงลกูในวยัท�างาน
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ท่านแม่ของเขาป่วยหนกัจนเสยีชวีติ ท่านพ่อของจ้าวเหลยีงปี้ตดัสนิใจที่จะไป

เป็นช่างไม้ที่ฝเูจี้ยน เขาจงึฝากจ้าวเหลยีงป้ีในวยัสบิสามปีไว้กบัท่านย่า และส่ง

น้องสาววัยเก้าขวบของจ้าวเหลียงปี้ไปเป็นสะใภ้เลี้ยง107... ชาตินี้เขากลับ

ปรากฏตวัขึ้นที่หมู่บ้านชาวนาก่อนเวลานั้นเกอืบห้าปี

ชะตาชวีติจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุการณ์นี้ด้วยหรอืไม่

โต้วเจาใคร่ครวญ จงัหวะนี้กไ็ด้ยนิท่านพ่อของจ้าวเหลยีงปี้เอ่ยตะกุก-

ตะกกั

“ข้ากพ็อรู้อยู่ว่าโก่วเซิ่งมรีูปลกัษณ์ไม่ด ีซ�้ายงัไร้ความสามารถ คุณชาย

เจ็ดคงไม่หมายตาเขาแน่ ทว่าเห็นแก่ที่เราเป็นญาติกัน เจ้าก็ช่วยแนะน�าให้ 

สกัค�าสองค�าเถดิ”

เขายังพูดไม่ทันจบความดี จ้าวเหลียงปี้ที่ยืนไม่พูดไม่จาอยู่ข้างๆ ก็ 

เอ่ยแทรกขึ้นเสยีงดงัลั่น

“ท่านพ่อ ข้าบอกท่านกี่ครั้งแล้ว ยิ่งเป็นญาต ิท่านน้ากย็ิ่งไม่แนะน�าเรา

ให้คนสกุลโต้วหรอก ไฉนท่านถงึไม่ฟังเลยล่ะ”

ท่านพ่อของจ้าวเหลียงปี้เหวี่ยงเท้าใส่ลูกชายด้วยความเดือดดาลไป 

ทหีนึ่ง “ผูใ้หญ่สนทนากนั เดก็ไปยนืรอทางนั้นไป” ก่อนจะหนักลบัมายิ้มประจบ

ท่านย่าอกีครั้ง “ท่านน้า เจ้าอย่าฟังเจ้าเดก็คนนี้พูดจาเหลวไหล ข้ารู้ เจ้ากลวั

ว่าคนอื่นๆ จะนนิทาว่าเจ้าเอาเปรยีบคนสกุลโต้ว...”

“ท่านน้า!” จ้าวเหลียงปี้ที่ถูกเตะตะโกนขึ้น “ท่านพ่อเลี้ยงดูข้าไม่ไหว 

ท่านกร็บัข้าไว้ที่หมู่บ้านชาวนาแห่งนี้เถดิขอรบั ข้าท�างานได้ทุกอย่าง ท่านแบ่ง

107 ธรรมเนยีมการเลี้ยงว่าที่สะใภ้ในสมยัจนีโบราณ บ้านของฝ่ายชายจะรบัเลี้ยงดแูลเดก็

หญิง เมื่อเติบใหญ่จึงจัดการแต่งงานอย่างเป็นทางการให้บุตรชายของตน สาเหตุของ

ธรรมเนยีมปฏบิตัเิช่นนี้เกดิจากความยากจนแร้นแค้น ครอบครวัฝ่ายชายอาจมเีงนิไม่มาก

พอที่จะหาสนิสอดทองหมั้น หรอืครอบครวัของฝ่ายหญงิไม่สามารถเลี้ยงดบูตุรสาวได้ จงึ

น�าไปฝากให้เป็นสะใภ้เลี้ยงของอกีสกลุหนึ่ง
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ข้าวให้ข้ากนิกพ็อแล้ว”

ท่านพ่อของจ้าวเหลยีงปี้ถลงึตาใส่ลูกชายของตน ขณะที่ลูกชายกข็งึตา

ใส่เขาอย่างไม่ยอมแพ้เช่นกนั

ท่านย่าหวัเราะออกมา “พี่สาม หากท่านเชื่อใจในตวัข้า กย็กลูกชายให้

ข้าเลี้ยงดูเถิด จะให้ส่งเขาไปเป็นบ่าวรับใช้สกุลโต้วคงไม่ได้ แต่รับรองว่าอยู่ 

ที่นี่จะได้กนิอิ่มนอนอุ่น”

ท่านพ่อของจ้าวเหลียงปี้ท�าท่าจะเอ่ยอะไรอีก ทว่าจ้าวเหลียงปี้กลับ 

ตอบรบัเสยีงดงัฟังชดั

“ตกลงขอรบั”

ท่านย่าจดัการอย่างรวดเรว็ ให้สองพ่อลูกสกุลจ้าวพ�านกัในเรอืน จาก

นั้นกส็ั่งความป้าหง

“พี่สามคงยงัไม่ได้กนิอาหารมื้อเยน็มาแน่ โซ่วกูอยู่กบัข้า ข้ากลวัว่านาง

จะรังเกียจที่พวกเขาเนื้อตัวมอมแมมจนไม่กล้ากินข้าวร่วมกับพวกเขา เจ้าไป

สั่งที่โรงครวัให้เตรยีมบะหมี่เนื้อชามใหญ่ท ี ใส่เนื้อมากๆ เนื้อตดิมนัเจด็ส่วน 

เนื้อแดงสามส่วน ตกัเนื้อชิ้นใหญ่ๆ ใส่ชาม เข้าใจหรอืไม่”

ป้าหงหวัเราะพลางพยกัหน้า ก่อนผละไปที่โรงครวั

เช้าวนัรุ่งขึ้น 

ท่านพ่อของจ้าวเหลียงปี้ก็หิ้วตะกร้าเล่าปิ่ง108 ที่ท่านย่ามอบให้แล้ว 

เดนิทางกลบัไป

จ้าวเหลยีงป้ีท�าความสะอาดทั้งในและนอกเรอืนจนเอี่ยมอ่องโดยไม่ต้อง

รอให้ใครสั่ง หลงัจากวางไม้กวาดลง กไ็ปตดัหญ้าแล้วให้อาหารม้าต่อ

โต้วเจาฝึกคดัอกัษรอยู่ในห้อง แต่ในใจกลบัไพล่คดิถงึชุยสอืซาน

108 ขนมแป้งทอดชนดิหนึ่งของจนี ใช้แป้งสาลผีสมน�้าแล้วนวดจนได้ก้อนแป้ง จากนั้นก็

คลงึเป็นแผ่นกลมบาง ก่อนน�าไปทอดในน�้ามนั



จือจือ
19

หากชาตนิี้นางไม่ได้แต่งเข้าจวนจี่หนงิโหว อนาคตของชยุสอืซานจะเป็น

เช่นไรกนั

ชาตก่ิอนชยุสอืซานเป็นเสาหลกัของสกลุชยุ หากสดุท้ายแล้วชยุสอืซาน

เป็นเพียงชาวนาไร้ชื่อเสียงที่ปักหลักอยู่ที่นี่ เช่นนั้นอนาคตของสกุลชุยจะ

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หรือว่านางต้องยื่นมือเข้าช่วยชุยสือซาน แล้วนางจะ

ช่วยเขาเช่นไรกนั

เสยีงฉอเลาะของจ้าวเหลยีงปี้ดงัมาจากข้างนอก

“พี่สาว กาน�้าชานี้ค่อนข้างหนกั ให้ข้าช่วยท่านยกเข้าไปเถดิ”

“ดูมือเจ้าเถิด สกปรกนัก” ไห่ถังเอ่ย “หากให้เจ้าถือกาน�้าชาเข้าไป  

คุณหนูของข้าจะดื่มอย่างนั้นหรอื”

“ถ้าอย่างนั้นข้าไปล้างมอืก่อนนะขอรบั” จ้าวเหลยีงปี้วิ่งตงึตงัผละไป

ตอนที่โต้วเจาเหน็เขาอกีครั้ง ซอกเลบ็มอืกส็ะอาดสะอ้าน ซ�้าเจ้าตวัยงั

ดูสดชื่นขึ้นมากอีกด้วย จากนั้นจ้าวเหลียงปี้ก็ช่วยพวกไห่ถังท�าความสะอาด

เรอืนอย่างคล่องแคล่ว

ไห่ถงัถามเขา “เจ้ากวาดลานเรอืนสะอาดแล้วหรอื”

“สะอาดแล้วขอรบั!”

“ให้อาหารม้าเรยีบร้อยแล้วหรอื”

“ให้แล้วขอรบั!”

“ตดัหญ้าหรอืยงั”

“ตดัแล้วขอรบั!”

งานเหล่านี้กลายเป็นความรบัผดิชอบของจ้าวเหลยีงปี้ไปโดยปรยิาย

จ้าวเหลียงปี้หยิบกระดาษคัดลายมือที่โต้วเจาเขียนผิดขึ้นมามอง เขา

พลกิซ้ายพลกิขวาก่อนเอ่ยด้วยสหีน้าอจิฉา “คุณหนูสี่เขยีนตวัอกัษรได้งดงาม

ยิ่งนกั”

ไห่ถงัปิดปากหวัเราะ “เจ้ารู้หนงัสอืหรอืไร”
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“ไม่ ไม่รู้ขอรบั” เป็นครั้งแรกที่จ้าวเหลยีงป้ีผูห้น้าหนาและหวัเราะเออออ

ไปกบัทุกสถานการณ์มใีบหน้าแดงก�่าด้วยความขดัเขนิ

โต้วเจาเกดิความคดิหนึ่งจงึถามขึ้น “เจ้าอยากรู้หนงัสอืหรอืไม่”

สหีน้าของอกีฝ่ายพลนักระจ่างขึ้นทนัใด “อยาก อยากสขิอรบั!” ขณะ

ที่พูดใบหน้ากห็มองลงเลก็น้อย “แต่พ่อข้าไม่มเีงนิ”

“เช่นนั้นข้าจะสอนเจ้าเอง!” โต้วเจายิ้ม “หากเจ้าเรียนดี ข้าจะขอให ้

ท่านย่าส่งเจ้าไปเรยีนที่ส�านกัวชิา”

เขาคว้าแขนเสื้อของโต้วเจาไว้ “คุณหนูสี่ ท่านพูดจรงินะขอรบั!”

โต้วเจายิ้มกริ่ม

ไม่ว่าชวีติหลงัจากนี้จะเป็นเช่นไร แต่ถ้าเริ่มจากรูอ้กัษรและเรยีนหนงัสอื 

เส้นทางในอนาคตย่อมราบรื่นกว่าชาตทิี่แล้วแน่นอน!

ตั้งแต่วนันั้นเป็นต้นมา หลงัจากที่จ้าวเหลยีงปี้ท�างานทุกอย่างเสรจ็สิ้น

ในแต่ละวนั เขากจ็ะมานอนพงัพาบฝึกคดัอกัษรใต้ระเบยีงหน้าเรอืนหลกั

หลังจากที่ท่านย่ารู้เรื่อง ก็สั่งให้คนไปซื้อกระดาษคัดอักษรในเมือง 

เจนิติ้งมาสองตะกร้า ก่อนจะลงมอืตดักระดาษแล้วจดัวางเรยีงไว้ในโถงกลาง

ด้วยตนเอง ใครต้องการใช้กม็าหยบิไปได้

มิน่าคนในหมู่บ้านถึงได้ซาบซึ้งบุญคุณของท่านย่า บดันี้โต้วเจาค่อยๆ 

ใคร่ครวญทุกการกระท�าของท่านย่าอกีครั้ง

ไม่นานวนัที่ยี่สบิสองกม็าถงึ

โต้วเจาท�ากจิวตัรเหมอืนปกต ิตื่นเช้ามากเ็ดนิไปรอบๆ สวนผกัพร้อม

ท่านย่า เกบ็ผลไม้ส่วนหนึ่งกลบัมา อาบน�้าแต่งกาย กนิอาหารมื้อเช้า แล้วจงึ

เริ่มฝึกคดัอกัษร

แม้สกลุโต้วตะวนัตกแห่งอ�าเภอเจนิติ้งจะไม่ได้ตกแต่งประดบัจวนด้วย

โคมและผ้าไหมหลากสี ทว่าทุกคนในจวนก็สวมเสื้อผ้าชุดใหม่ หน้าตาของ

แต่ละคนกส็ดใสและมชีวีติชวีา
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จี้ซื่อเหน็ว่าสายแล้วจงึตรงไปที่เรอืนไท่ฟเูหรนิ ก่อนจะเหน็ไท่ฟเูหรนินั่ง

เอกเขนกอยู่บนเตยีงเตา พลางฟังสาวใช้คนสนทิอ่าน อู่เสยีเหยี่ยนอี้109 ให้ฟัง

จี้ซื่อหวัเราะเสยีงแผ่วก่อนเอ่ย “ท่านแม่ช่างใจเยน็นกั ข้าเกรงว่าจะเสยี

เวลา จงึรบีแต่งกายแต่เช้าตรู่”

ไท่ฟเูหรนิเงยหน้าขึ้นยิ้มแล้วกล่าว “พวกเจ้าเป็นคนรุน่ราวคราวเดยีวกนั 

จวนตะวนัตกมคีนน้อย เพราะฉะนั้นจงึต้องไปร่วมพธิด้ีวย ข้าอายมุากแล้ว ทั้ง

ยังเป็นม่าย วันมงคลเช่นนี้จะเป็นกาลกิณีเสียเปล่า ข้าตั้งใจจะไม่ไปแต่แรก” 

จากนั้นกส็ั่งความสาวใช้

“ไปหยิบปิ่นหยกฝังทองในกล่องของข้ามาที ใส่กล่องไม้แล้วให้ฮูหยิน

หกน�าตดิตวัไปด้วย เป็นของก�านลัแสดงความยนิดจีากข้า”

หลังจากนั้นไท่ฟูเหรินก็หันมาเอ่ยกับจี้ซื่อ “ลูกหมิงเล่า ให้นางมาอยู่

กบัข้า รอให้ว่านหยวนกลบัเมอืงหลวงเสยีก่อน แล้วค่อยมารบัตวัลูกหมงิไป”

เช่นนี้กเ็ท่ากบัว่าทั้งโซ่วกูและลูกหมงิไม่ต้องยกน�้าชาคารวะหวงัซื่อ?

จี้ซื่อเหน็ว่าแม้ไท่ฟเูหรนิจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย ทวา่สายตาคูน่ั้น

กลบัเยน็ยะเยอืก นางรู้ทนัทวี่าอกีฝ่ายหมายจะใช้เรื่องนี้ข่มหวงัอิ้งเสวี่ยให้อยู่

ในอาณัติ จี้ซื่อไม่อยากเอาตัวเข้าไปพัวพัน จึงท�าเพียงยิ้มแล้วรับกล่องไม้มา 

จากนั้นกเ็ดนิออกจากเรอืนไป

ทางด้านฮหูยนิใหญ่ตระเตรยีมตวัเรยีบร้อยแต่เช้าตรู ่ตอนที่ก�าลงัตรวจ

นับของก�านัลให้หวังอิ้งเสวี่ย ก็ได้ยินสาวใช้คนสนิทบอกว่าไท่ฟูเหรินไม่ไป 

ร่วมงาน ซ�้ายงัใช้ค�าอ้างว่า ‘เป็นม่าย’

หลังจากใคร่ครวญอยู่ครู่ นางจึงเรียกสาวใช้เข้ามา และสั่งให้น�าปิ่น 

ปักผมกบัต่างหูกลบัไป เหลอืไว้เพยีงไข่มุกประดบัเป็นของก�านลัเท่านั้น ก่อน

จะฝากให้ฮูหยนิรองน�าไปมอบให้หวงัอิ้งเสวี่ยอกีที

109 วรรณกรรมห้าผูก้ล้าทรงคณุธรรม
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โต้วซื่อปั่งกบัฮูหยนิสามได้รบัการไหว้วานจากโต้วตั๋วให้ช่วยดูแลจวน

ตะวนัตก พอเหน็สตรจีากจวนตะวนัออกมาเยอืน ทั้งคู่กร็บีเข้าไปต้อนรบั

ฮูหยินรองที่เดินน�ามายิ้มทักทาย “คนที่มาได้ก็มาแล้ว คนที่มาไม่ได ้

กฝ็ากของก�านลัมาให้”

ฮูหยนิสามเป็นคนละเอยีดอ่อน แค่มองปราดเดยีวกร็ู้ว่าใครไม่มา นาง

จึงไม่ถามให้มากความ ยิ้มรับแล้วพาทุกคนเดินไปที่โถงบุปผา ส่วนบรรดา 

แขกเหรื่อที่เป็นบุรุษกน็ั่งสนทนากนัอยู่ในห้องโถงรบัรองด้านหน้า

เมื่อถงึฤกษ์ หวงัอิ้งเสวี่ยในชดุมงคลสแีดงสวมเครื่องประดบัศรีษะสลกั

ลายหงส์ทองฝังมุกกท็�าพธิกีราบไหว้บรรพบุรุษพร้อมกบัโต้วซื่อองิ

หลงัค�านบัสุราสามจอกแล้ว ทุกคนกย็้ายไปที่โถงบุปผา

โต้วซื่อองิกบัหวงัอิ้งเสวี่ยยกน�้าชาคารวะญาตพิี่น้องในสกุล หลงัจากนั้น 

ฮูหยินสามก็ประคองหวังอิ้งเสวี่ยกลับไปยังเรือนชีเสีย ขณะที่โต้วซื่ออิงและ

บุรุษที่เหลอืกต็รงไปที่เรอืนเฮ่อโซ่ว

ฮูหยินรองและคนอื่นๆ นั่งดื่มชาไปพลางพูดคุยกันไปพลางอยู่ในโถง

บปุผา ฮหูยนิสามมองฮหูยนิหกด้วยแววตาขอความช่วยเหลอื เพราะว่ากนัตาม

หลกัแล้ว สตรใีนสกลุอย่างพวกนางควรเข้าไปสนทนาในห้องเจ้าสาว เพื่อสร้าง

ความสนทิสนมคุ้นเคยและให้ความรู้สกึอุ่นใจ

ทว่าฮูหยนิหกกลบัท�าเป็นมองไม่เหน็ เพราะไม่อยากออกหน้าเรื่องนี้

ฮูหยินสามจนปัญญา จ�าต้องออกปากทักฮูหยินรอง “พวกเราไปดู 

หวงัซื่อสกัหน่อยเถดิเจ้าค่ะ”

ฮหูยนิรองเป็นคนประเภทพวกมากลากไปจงึยิ้มรบัค�า จากนั้นกเ็ดนิไป

ที่เรอืนชเีสยีพร้อมฮูหยนิสาม ฮูหยนิหก และแม่นมคนเก่าคนแก่ในสกุล

ระหว่างนี้ฮูหยนิรองกถ็ามขึ้น “ไฉนหวงัซื่อถงึพกัที่เรอืนชเีสยี”

“เป็นค�าสั่งของคุณชายเจด็เจ้าค่ะ” สาวใช้จวนตะวนัตกตอบฮูหยนิรอง

อย่างประจบประแจง “บอกว่าในห้องหลักยังมีของของฮูหยินเจ็ดคนเก่ากับ 

คุณหนูสี่อยู่ คุณหนูสี่เดินทางไปที่หมู่บ้านชาวนาอย่างฉุกละหุก จึงไม่ทันได้
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เกบ็ของ รอให้คุณหนูสี่กลบัมาแล้วค่อยว่ากนัอกีทเีจ้าค่ะ”

ฮูหยนิรองร้องรบัค�าในล�าคอ “ออื”

กระทั่งทั้งหมดกลับออกมาจากเรือนชีเสีย นางจึงใช้ข้ออ้างว่าไม่มีใคร

อยู่ปรนนบิตัไิท่ฟูเหรนิเพื่อเดนิทางกลบัจวนตะวนัออก



ห้าสิบห้า
แต่งเข้าสกุล

เปลวไฟจากเทยีนมงคลสแีดงส่องสว่างไปทั่วเรอืนชเีสยี หวงัอิ้งเสวี่ย 

ก�ามอืแน่น

“ข่มเหงกนัเกนิไป ข่มเหงกนัมากเกนิไปแล้ว!” นางยนือยูก่ลางห้องด้วย

สีหน้าเดือดดาล “จวนตะวันออกมีสิทธิ์อะไรมาข่มเหงจวนตะวันตกไปเสีย 

ทุกเรื่อง ข้าคือภรรยาเอกที่ถูกต้องตามธรรมเนียมของว่านหยวน นางมีสิทธิ์

อนัใดรั้งตวัลูกหมงิเอาไว้ ไม่ยอมปล่อยให้กลบัมาเช่นนี้”

“ฮูหยนิ เบาเสยีงหน่อยเจ้าค่ะ” ป้าหูรบีเตอืนอกีฝ่ายพลางปรายตามอง

ไปรอบๆ พอไม่เหน็ใครถงึได้เอ่ยเสยีงแผ่ว “ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะระบายอารมณ์

นะเจ้าคะ คุณชายเจด็ยงัต้องการความช่วยเหลอืจากคุณชายห้า ท่านเองกเ็พิ่ง

จะขึ้นเป็นภรรยาเอก ซ�้ายังไม่มีบุตรชาย... ข่มกลั้นในตอนนี้จะได้ไม่ต้อง 

ทุกข์ใจไปอกีนานนะเจ้าคะ”

“ข้ารู้!” ใบหน้าขมึงเกลียวของหวังอิ้งเสวี่ยคลายลง “หากไม่คิดเช่นนี้ 

วนันี้ข้ากค็งสะกดกลั้นโทสะไม่อยู่เป็นแน่”

ป้าหูพรูลมหายใจออกมา ก่อนจะยิ้มแล้วเปลี่ยนเรื่อง “วันนี้เป็นวัน

มงคลของท่าน ตอนนี้กเ็ยน็มากแล้ว คุณชายเจด็น่าจะก�าลงัมา อย่างไรเสยีข้า
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ล้างหน้าล้างตาให้ท่านก่อน จากนั้นค่อยดื่มน�้าแกงตุ๋นเมด็บวัไป๋เหอนะเจ้าคะ”

หวงัอิ้งเสวี่ยมสีหีน้าขดัเขนิ

ฉงฟางเดนิถอืกล่องไม้ใบหนึ่งเข้ามาพลางยิ้มกว้าง “ฮูหยนิเจด็ นี่เป็น

ของก�านลัของท่านในวนันี้เจ้าค่ะ ท่านจะให้บ่าววางไว้ที่ใดด”ี

พอเอ่ยถงึเรื่องนี้ ความขุ่นขึ้งของหวงัอิ้งเสวี่ยกป็ะทุขึ้นอกีครั้ง

สกุลโต้วร�่ารวยเหลือกินเหลือใช้ ยามปกติก็จะมอบผ้าไหมผ้าต่วน 

และป่ินเงนิกบัต่างหทูองเป็นของก�านลัให้บรรดาบ่าวไพร่และสาวใช้ ไท่ฟเูหรนิ 

กบัฮูหยนิอื่นๆ มอบของประดบัสามญัอย่างปิ่นหยกฝังทองพรรค์นี้ให้นาง ก็

เท่ากบัว่าไม่เหน็นางอยู่ในสายตา

“หาใช่ของดอีะไรไม่ จะต้องเกบ็ต้องซ่อนหรอืไรเล่า!” หวงัอิ้งเสวี่ยเอ่ย

เสยีงแหลมสูง

ฉงฟางประจบประแจงผดิเวลา ไม่เพยีงแต่ไม่ได้รบัค�าชม ซ�้ากลบักลาย

เป็นถูกต�าหนเิสยีด้วย

ป้าหูรบีขยบิตาให้ฉงฟาง จากนั้นกห็นัไปยิ้มปลอบหวงัอิ้งเสวี่ย “สกุล

โต้วมิใช่เศรษฐีใหม่นะเจ้าคะ ยิ่งในพิธีการเช่นนี้ พวกเขาก็ยิ่งส�ารวมและ 

ถ่อมตนมากขึ้น ท่านอย่าดูแคลนข้าวของพวกนี้เชยีว ไม่แน่ว่าแต่ละชิ้นอาจจะ

เป็นของสะสมหรือของเก่าแก่มีที่มาก็ได้เจ้าค่ะ เพียงแต่วันนี้เรายังไม่มีเวลา  

รอให้ว่างวนัใด ฮูหยนิค่อยหยบิมาพนิจิทลีะชิ้นนะเจ้าคะ”

หลังจากจ้าวกู่ชิวเสียชีวิตก็ไม่มีใครดูแลจวนตะวันตกอีก ที่ผ่านมา

ภายในจวนมีแต่ความยุ่งเหยิง คนในจวนก็ต่างคนต่างอยู่ ซ�้าก่อนหน้านี้

ทรพัย์สนิครึ่งหนึ่งของสกลุกต็กเป็นของโต้วเจา บรรดาบ่าวไพร่ที่หวงัจะประสบ

สอพลอนางกเ็ริ่มเปลี่ยนท่าที

เวลานี้ใครๆ กพ็ากนัจ้องมองเรอืนชเีสยี หากนางพลั้งพลาดเพยีงเลก็

น้อย เกรงว่าจะถูกนนิทาว่าร้ายจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตบานปลาย เช่นนั้นก็

คงต้องยอมถ่อมตนเจยีมตวัตามค�าแนะน�าของป้าหูไปก่อน!

หวงัอิ้งเสวี่ยคดิตามแล้วร้องออกมาเบาๆ 
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“ออื”

ตอนที่คิดจะสั่งสอนฉงฟางอีกสักค�าสองค�า สาวใช้คนหนึ่งก็เข้ามา

รายงาน

“เกาเซงิมาเจ้าค่ะ!”

ท�าให้ทุกคนที่อยู่ในห้องพากนัชะงกั

หวงัอิ้งเสวี่ยบอกด้วยน�้าเสยีงแปลกใจ “เชญิเขาเข้ามา!”

เกาเซงิยนือยูด้่านนอกฉากกั้นลายดอกเหมย เอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

และนอบน้อม “ฮูหยินเจ็ด คุณชายเจ็ดบอกว่าวันนี้ดึกมากแล้วจะพักผ่อนที่

ห้องหลกั ขอให้ท่านรบีพกั พรุ่งนี้ต้องไปคารวะนายท่าน ฮูหยนิสามจะน�าป้าย

ค�าสั่งจวนตะวันตกมามอบให้ท่านในตอนเช้า คุณชายเจ็ดก�าชับว่าห้ามสาย

ขอรบั” พูดจบเขากย็กมอืขึ้นคารวะแล้วผละไป

หวังอิ้งเสวี่ยอ้าปากกว้าง ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังหุบปากไม่ลง จากนั้น

ใบหน้ากแ็ดงก�่า น�้าตาเอ่อคลอขอบตา “เขาท�าเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรกนั 

หากเขาจะหาข้ออ้าง ไฉนถึงต้องบอกว่าเวลานี้ดึกมากแล้ว ตอนนี้เพิ่งจะต้น

ยามซวี110 ซ�้ายังพักที่ห้องหลัก แบบนี้ข้าจะไม่ถูกคนอื่นหัวเราะเยาะเย้ย 

หรอืไรกนั”

ป้าหูรบัรู้ได้ถงึท่าททีี่แปลกไปของโต้วซื่อองิเช่นกนั จงึเอ่ยออกมาอย่าง

ลงัเล “ฮูหยนิ จะให้บ่าวไปดูหน่อยหรอืไม่เจ้าคะ”

“ไม่!” หวังอิ้งเสวี่ยเอ่ยเสียงลอดไรฟันออกมา “ข้าจะไปเชิญเขาด้วย

ตนเอง”

แต่งเข้าสกุลวันแรก โต้วซื่ออิงกลับนอนพักนอกเรือน ต่อไปนางจะ

มหีน้ามตีาอยู่ในสกุลโต้วได้อย่างไรกนั

ป้าหูรบีเดนิตามหวงัอิ้งเสวี่ยไปที่ห้องหลกัทนัที

110 ช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. – 20.59 น.
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โต้วซื่ออิงผลัดเสื้อผ้าเป็นชุดล�าลองแล้ว ขณะนี้ก�าลังคัดอักษรอยู่ที่

โต๊ะ พอเห็นหวังอิ้งเสวี่ย เขาก็มิได้มีท่าทีแปลกใจแต่อย่างใด ซ�้ายังยิ้มบาง 

ก่อนเอ่ยทกัทายนาง “เจ้าเองหรอื”

หวังอิ้งเสวี่ยมองใบหน้างดงามใต้แสงโคมของโต้วซื่ออิง วาจาต�าหนิที่

เตรียมมาก็ปลาสนาการไปในบัดดล นางจัดแขนเสื้อให้เรียบร้อยด้วยท่าทาง

ขดัเขนิ น�้าเสยีงยามเอ่ยกอ็่อนหวานตามไปด้วย “วนันี้เหนื่อยมากสนิะเจ้าคะ 

ไฉนถงึมาคดัอกัษรอยูท่ี่ห้องหลกัเพยีงล�าพงัเล่า” นางพดูพลางเดนิเข้าไป ก่อน

จะได้กลิ่นสุราที่คลุ้งมาจากกายอกีฝ่าย

หวงัอิ้งเสวี่ยเอ่ยกลั้วหวัเราะ “คุณชายเจด็ดื่มไปมากเท่าไรเจ้าคะ ไฉน

ถงึได้มกีลิ่นสรุาคลุง้ไปทั้งกายเช่นนี้ ข้าจะให้คนยกน�้าแกงมาให้ท่านสกัชามนะ

เจ้าคะ” นางเอ่ยพร้อมกบัพบัแขนเสื้อขึ้นเพื่อช่วยฝนหมกึให้โต้วซื่อองิ

โต้วซื่ออิงออกปากห้าม “ข้ามีเกาเซิงคอยดูแลอยู่แล้ว เจ้าไปพักผ่อน

เถิด พรุ่งนี้ยังต้องวุ่นวายอีกหลายเรื่อง” น�้าเสียงขณะเอ่ยอ่อนโยนยิ่งกว่า

สายลมยามค�่าคืนที่พัดเข้ามาทางหน้าต่าง แต่เจ้าของค�าพูดกลับก้มหน้าลง 

คดัอกัษรด้วยท่าทางตั้งอกตั้งใจต่อ

การตัดบทปฏิเสธเช่นนี้ท�าให้หวังอิ้งเสวี่ยอับอายจนหน้าแดง ทว่านาง

มิใช่สตรีที่เอาแต่รอคอย หลังจากใคร่ครวญอยู่ครู่ นางก็ก้าวเข้าไปแล้วรวบ

กอดโต้วซื่อองิ

“ว่านหยวน...” ดวงตาคู่นั้นเผยแววอ่อนหวานเย้ายวน

ร่างของโต้วซื่อองิแขง็เกรง็

เขาวางพู่กนัในมอืลงช้าๆ ด้วยท่าทางนุ่มนวล แต่ขณะเดยีวกนักป็ลด

วงแขนที่โอบกอดตนออกอย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยว “อิ้งเสวี่ย ข้าบอกเจ้าแล้ว 

นอกจากสถานะ ข้าก็ให้อะไรเจ้าไม่ได้อีก เจ้าเองก็รู้ดี... พวกเราอยู่อย่างให้

เกยีรตซิึ่งกนัและกนัไม่ได้หรอืไร”

เขาหนักลบัมา ดวงตาด�าขลบัประหนึ่งน�้าหมกึจ้องมองใบหน้าหวงัอิ้งเสวี่ย 

นิ่งด้วยสหีน้าเคร่งขรมึจรงิจงั
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หวงัอิ้งเสวี่ยตระหนกทั้งที่รูอ้ยูแ่ล้ว แต่นางคดิว่าเวลาจะชะล้างทกุอย่าง

ให้เลอืนหายไป... ความคดิถงึไกลพนัลี้จะเทยีบกบัอ้อมกอดอบอุ่นได้เยี่ยงไร

โต้วซื่อองิก้าวยาวๆ ออกจากห้องไป

ดอกอวี้จานในจวนสกุลโต้วบานสะพรั่งแล้ว กลิ่นหอมอบอวลลอยมา

ตามลม โต้วซื่อองิคดิถงึวนัที่เขาเข้าพธิมีงคลกบัจ้าวกู่ชวิ ยามนั้นกอ็ยู่ในฤดูนี้

ดอกอวี้จานคลี่กลบีสล้างภายใต้แสงจนัทร์วบัวาวดั่งเนื้อหยก

ผูเ้ป็นภรรยาเรยีกเขาด้วยน�้าเสยีงกระจ่างใส “ว่านหยวน” จากนั้นกถ็าม

เขา “ข้างามหรอืไม่...”

เขาจ�าไม่ได้แล้วว่าตนตอบกลบัไปเช่นไร จ�าได้เพยีงว่านางโถมกายเข้าหา

ด้วยความดีใจกึ่งประหลาดใจ จากนั้นก็ราวกับมีเปลวเพลิงลุกโหมขึ้นในใจ 

ของเขา หูได้ยนิเสยีงหวัเราะสดใสปานเสยีงระฆงัเงนิของนาง

“พวกเขาพากันบอกว่าข้าไม่รู้จักกระดากอาย แต่ว่าข้าชอบท่าน ข้าก็

อยากแต่งให้ท่าน!” น�้าเสยีงจรงิใจไร้เดยีงสาบอกให้รูถ้งึความยนิดแีละพงึพอใจ

อย่างไม่ต้องเคลอืบแคลงสงสยั

กลิ่นบปุผาหอมกรุน่เหมอืนดอกไม้ที่บานสะพรั่งก่อนถงึเวลาโรยรา ชวน

ให้อกสั่นขวญัแขวนและหวาดกลวัจบัใจ

โต้วซื่อองิก้าวถอยหลงัแล้ววิ่งออกไปข้างนอก...

เสยีงฟ้าร้องครนืครั่น จากนั้นเมด็ฝนกโ็ปรยปรายลงมา

โต้วเจาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงความเคลื่อนไหวดังขึ้น นางมองหลังคา 

เรือนด้วยท่าทางเหม่อลอยอยู่ครู่ ก่อนจะได้ยินเสียงเคาะประตูดังกังวานไป 

ทั่วเรอืน

ตงึๆๆ

ท่านย่าตกใจ หลวิซื่อไห่ หวัหน้าคนงานที่พกัอยู่ในเรอืนตะวนัตกหยบิ

ท่อนไม้ขดัประตูขึ้นมา แล้วเดนิไปที่ประตูเรอืน

“ใคร?” เขาถามด้วยน�้าเสยีงระแวง



จือจือ
29

“คุณชายเจด็” คนที่อยู่ด้านนอกตะโกนเสยีงดงั “รบีเปิดประตูเรว็!”

หลวิซื่อไห่รบีโยนไม้ในมอืทิ้งก่อนจะเปิดประตูเรอืน

แอ๊ด...

โต้วซื่อองิกบัเกาเซงิเดนิเข้ามาท่ามกลางสายฝน

“เกิดอะไรขึ้น” ท่านย่าที่สวมเสื้อคลุมขณะยืนอยู่ตรงประตูห้องหลัก 

รบีวิ่งออกไปรบัทั้งคู่ โดยไม่สนใจฝนที่กระหน�่าลงมา

“ไม่มอีะไร ไม่มอีะไรขอรบั” เสื้อผ้าของโต้วซื่อองิเปียกชื้น แม้อากาศ

ช่วงกลางฤดรู้อนจะอบอ้าว ทว่าฝนยามค�่าคนืที่สาดกระทบร่างกย็งัท�าให้หนาว

เยน็อยู่ด ีรมิฝีปากของเขาจงึขาวซดีเลก็น้อย “ข้ามาเยี่ยมโซ่วกู”

ความเคลอืบแคลงผดุขึ้นในดวงตาของท่านย่า ทว่านางกไ็ม่ได้ถามอะไร

อกี ก่อนจะสั่งให้บ่าวในเรอืนต้มน�้า แล้วสั่งให้ป้าหงไปยมืเสื้อผ้าใหม่สองชดุมา

จากเรอืนเศรษฐสีกุลหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลออกไป

กระทั่งท่านพ่ออาบน�้าผลดัเครื่องแต่งกายที่สะอาด ฝนกย็ิ่งตกหนกักว่า

เดมิ ท้องฟ้ามดืครึ้มไปทั่วบรเิวณ ราวกบัจะทานน�้าหนกัไม่ไหวและพร้อมจะ

ถล่มครนืลงมาทุกเมื่อ

โต้วเจานั่งอยู่บนเตยีงเตาด้วยความง่วงงุนและสะลมึสะลอื ศรีษะของ

นางผงกเป็นจงัหวะราวกบัเบด็ตกปลา

นางไม่ได้สนใจการปรากฏตวัของบดิาเลยสกันดิ

ดกึดื่นแล้วแต่ฝนยงัตกหนกัขนาดนี้ หากไม่ระวงัตวักอ็าจจะเป็นไข้หรอื

ถงึขั้นล้มป่วยกะทนัหนัจนเสยีชวีติได้ ซ�้ายงัเดอืดร้อนเจ้าของเรอืนต้องวุ่นวาย

เตรียมน�้าร้อน หาเสื้อผ้าอาภรณ์มาให้ผลัดเปลี่ยน บุรุษที่ท�าตัวเหมือนเด็ก

เอาแต่ใจ และไม่คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นเช่นนี้ เหมือนผู้ที่เป็นพ่อคนแล้ว 

หรอืไรกนั

ที่ส�าคญัยิ่งกว่านั้นกค็อื นางรูส้กึว่าไม่ว่าระหว่างท่านพ่อกบัหวงัอิ้งเสวี่ย

จะมคีวามขดัแย้งอนัใดกนั การหนหีวัซกุหวัซนุออกมาเช่นนี้ช่างอ่อนแอและไร้

ความสามารถเสยีเหลอืเกนิ
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แตท่า่นพ่อกลบัดูเหมอืนว่าจะไม่ตระหนกัหรอืรบัรูเ้ลย เขายิ้มพลางลบู

ศีรษะนางแล้วถามด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน “เจ้าคุ้นเคยกับหมู่บ้านชาวนาแล้ว 

หรอืยงั”

“เจ้าค่ะ” โต้วเจาเบอืนหน้าหลบฝ่ามอืของอกีฝ่าย “ทุกคนดกีบัข้ามาก”

โต้วซื่อองิมองการตกแต่งอย่างเรยีบง่าย ทั้งยงัขาดความประณตีบรรจง

ภายในห้อง ก่อนยนืครุ่นคดิอยู่หน้าเตยีงเตาพกัใหญ่

โต้วเจาง่วงเหลอืเกนิ พอเหน็ว่าท่านพ่อไม่เอ่ยอะไร นางจงึเป็นฝ่ายพูด

ขึ้น “ท่านพ่อ ท่านไม่นอนหรอืเจ้าคะ”

โต้วซื่ออิงไม่ตอบ ผ่านไปอีกครู่เขาก็ทรุดตัวลงช้าๆ แล้วนั่งเคียงข้าง 

โต้วเจา ก่อนจะถามนางเสยีงทุ้ม “เจ้า... ยงัจ�าท่านแม่ได้หรอืไม่”

โต้วเจาประหลาดใจ สหีน้าของนางขรมึลงทนัใด

“พ่อยงัจ�าแม่ของเจ้าได้” เขาเอ่ยพมึพ�า ตรงหางตามนี�้าเอ่อคลอ “วนัที่

นางแต่งงานกบัข้า นางสวมแหวนที่ท่านยายมอบให้ หวัแหวนทองเป็นรูปดอก

ไห่ถงั...”

โต้วเจาเบอืนหน้าหน ีความโศกเศร้าแผ่ลามขึ้นมาจากก้นบึ้งของหวัใจ

ท่านพ่อจากไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง โต้วเจามองท้องฟ้าที่กระจ่างใส

ราวกบัผนืน�้าหลงัจากพายุฝนผ่านไป เจ้าตวัเหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่ง

หลงัความเจบ็ปวดผ่านพ้นไป คนเราถงึจะกล้าเผชญิหน้ากบัเหตกุารณ์

ไม่สมหวงัในชวีติเหล่านั้นกระมงั!

โต้วเจากลบัไปฝึกคดัอกัษรในห้อง ขณะเดยีวกนัจ้าวโก่วเซิ่งที่นางเรยีก

ตดิปากวา่จ้าวเหลยีงป้ี กช่็วยนางท�าความสะอาดห้องหนงัสอือย่างขยนัขนัแขง็ 

นางจงึเอ่ยกบัเขา “ข้าตั้งชื่อให้เจ้าดหีรอืไม่”

เดก็ชายทั้งดใีจและวติกในคราเดยีวกนั เขาดใีจที่ตนไม่ต้องใช้ชื่อโก่วเซิ่ง 

อกีต่อไป แต่กก็งัวลว่าโต้วเจาจะแค่นกึสนกุและอยากจะตั้งชื่อประหลาดๆ เช่น

เดียวกับชื่อโก่วเซิ่งให้เขา หากเป็นเช่นนั้นต่อไปก็อย่าหวังว่าจะเปลี่ยนได้อีก
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เลย!

“ชื่อ ‘เหลยีงปี้’ เป็นอย่างไร” โต้วเจาเขยีนชื่อนี้ลงบนกระดาษ “หมาย

ถงึหยกงาม หวงัว่าเจ้าจะงดงามและนอบน้อมถ่อมตนเหมอืนกบัหยก”

จ้าวเหลียงปี้ลิงโลดใจนัก เขาน�ากระดาษที่โต้วเจาเขียนชื่อให้ไปอวด 

ทุกที่

ผ่านไปไม่ถงึหนึ่งวนัทกุคนในหมูบ้่านชาวนาต่างกร็ูว่้าจ้าวโก่วเซิ่งเปลี่ยน

ชื่อเป็นจ้าวเหลยีงปี้แล้ว

ท่านย่าชมว่านางตั้งชื่อได้ไพเราะนกั ทั้งยงับอกว่าอกีสองสามวนัจะพา

นางไปเที่ยวที่อาราม แต่น่าเสยีดายที่ท่านพ่อลาราชการไม่ได้แล้ว เขาจงึมารบั

นางกลบัจวนแล้วบอกท่านย่า

“หากท่านมีเรื่องใดก็ให้คนน�าจดหมายไปส่งให้พี่หก ระหว่างที่ข้าอยู่

เมอืงหลวง เขาจะดูแลท่านกบัโซ่วกูเองขอรบั”

ท่านย่าพยกัหน้า ทว่าไม่ได้เกบ็วาจานั้นมาใส่ใจ

ท่านย่าอาศยัอยูท่ี่หมู่บ้านชาวนาเพยีงล�าพงัมากว่ายี่สบิปีกย็งัไม่เหน็เป็น

อะไร นางเชื่อว่าถงึต่อให้เกดิเรื่องอนัใดขึ้น ท่านย่ากไ็ม่ไปหาคนสกุลโต้วเป็น

แน่

โต้วเจาเอ่ยขอร้องท่านพ่อ “ข้าพาจ้าวเหลียงปี้กลับไปด้วยได้หรือไม่ 

เจ้าคะ”

ท่านพ่อถามว่าจ้าวเหลยีงปี้เป็นใคร

ท่านย่าบอกหัวนอนปลายเท้าของอีกฝ่ายให้ท่านพ่อทราบ พอท่านพ่อ

ได้ยนิว่าโต้วเจาเป็นคนตั้งชื่อให้จ้าวเหลยีงปี้ เขากพ็ยกัหน้า

“เช่นนั้นกพ็าไปด้วยกนัเถดิ”

เพราะเหตุนี้เองจ้าวเหลยีงปี้จงึปรากฏตวัขึ้นที่สกุลโต้วก่อนชาตทิี่แล้ว



ห้าสิบหก
เทศกาลตวนอู่

รชัศกเฉงิผงิปีที่แปด โต้วเจามอีายเุก้าขวบ ท่านลงุหกโต้วซื่อเหงิสอบ

ราชการได้จิ้นซื่อซเูซนิล�าดบัที่สามสบิหก เดอืนเก้าปีกลาย ท่านพี่เก้าโต้วหวนชาง 

บุตรชายของท่านลุงใหญ่สอบได้จวี่เหรนิ เรยีกว่ามงคลคู่มาเยอืนประตูจวน

คนในสกุลเตม็ไปด้วยความยนิดปีรดีา โดยเฉพาะไท่ฟูเหรนิ บุตรชาย

สามคน สองคนเป็นจิ้นซื่อ ค�าโบราณกล่าวไว้ว่า ‘ประสบเรื่องน่ายนิด ีจติใจ

เบิกบานแจ่มใส’ ไท่ฟูเหรินตัดสินใจว่าจะจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่ในวันไหว้ 

บ๊ะจ่าง

หลายปีมานี้โต้วเจาอาศยัอยู่ที่จวนตะวนัออก พอถงึกลางฤดูร้อนกห็า

ข้ออ้างหลบร้อนไปพกัผ่อนที่หมู่บ้านชาวนากบัท่านย่า

ลกูอี๋ซึ่งเป็นบตุรสาวพี่สะใภ้ห้าแวะมาหาโต้วเจา “ท่านว่าพวกเราต้องเยบ็

ถุงผ้าปักหรอืไม่เจ้าคะ”

พอถึงวันไหว้บ๊ะจ่างจะมีธรรมเนียมเย็บถุงผ้าปักใส่ใบอ้ายเย1่11 มอบ

111 โกฐจฬุาลมัพา เป็นสมนุไพรส�าคญัชนดิหนึ่ง ใบกบัก้านมนี�้ามนัหอมไล่ยงุ แมลงวนั มด 

และแมลงต่างๆ ได้ดี
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ให้ผู้อื่น

“เจ้าปรกึษาลูกซูแล้วกนั” โต้วเจาเอ่ยกลั้วหวัเราะ “ข้าแล้วแต่พวกเจ้า”

นางไม่ใช่คนสกุลโต้วตะวันออก แต่ก็ไม่ปรารถนาจะกลับสกุลโต้ว 

ตะวันตก นางมองว่าตนเป็นเพียงแขกที่มาอาศัยอยู่ในจวนตะวันออกเท่านั้น 

เพราะเหตุนี้จงึมกัแสดงท่าทเีกรงอกเกรงใจและมมีารยาทกบัทุกคนเสมอ ทั้ง

ยังใช้เงินไปกับการสังสรรค์ในหมู่ญาติพี่น้อง ตกรางวัลให้บ่าวไพร่ในจวนอยู่

เนืองๆ ด้วยเหตุนี้ทุกคนในจวนตะวันออกจึงยกย่องและชื่นชมโต้วเจาไม่

ขาดปาก

ลูกซูเป็นบุตรสาวคนโตของพี่สะใภ้สามและเป็นน้องสาวของโต้วฉี่จวิ้น 

มอีายุมากกว่าลูกอี๋สองเดอืน แต่อายุน้อยกว่าโต้วเจาสองเดอืน

ลูกอี๋ถอนหายใจ “หากท่านอาห้าอยู่ด้วยกค็งด!ี”

ท่านอาห้ากค็อืโต้วหมงิ

หลงัจากหวงัอิ้งเสวี่ยขึ้นเป็นภรรยาเอกแล้ว ไท่ฟเูหรนิกย็งัหาเหตสุั่งให้

โต้วหมงิอยู่ที่จวนตะวนัออกกบันาง โต้วหมงิจงึเริ่มห่างเหนิกบัหวงัอิ้งเสวี่ยมาก

ขึ้นเรื่อยๆ

รชัศกเฉงิผงิปีที่เจด็ หวงัสงิอี๋ยงัคงรบัต�าแหน่งผู้ตรวจการส่านซ ีสกุล

หวังย้ายไปอยู่เมืองหลวง หวังอิ้งเสวี่ยจนปัญญา นางจ�าต้องเขียนจดหมาย 

ส่งถงึสวี่ซื่อมารดาของตน

สวี่ซื่อใช้ข้ออ้างว่าคดิถงึหลานสาว และส่งคนมารบัโต้วหมงิไปพ�านกัที่

เมอืงหลวงชั่วคราว ท่านปู่ตอบตกลง ไท่ฟเูหรนิจงึไม่มเีหตผุลที่จะรั้งอกีฝ่ายไว้

ขณะนี้โต้วหมงิกอ็ยู่ที่เมอืงหลวงมากว่าครึ่งปีแล้ว

ลูกอี๋สนิทสนมกับโต้วหมิงมาแต่ไหนแต่ไร เพราะรู้สึกว่าโต้วเจาฉลาด

และรู้ทนัเกนิไป เพราะเหตุนี้นางจงึไม่ค่อยเข้าหาโต้วเจานกั

ประสบการณ์ในชาตก่ิอนบอกโต้วเจาว่า นางไม่อาจท�าให้ทกุคนชอบนาง

ได้ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นกไ็ม่จ�าเป็นต้องประจบเอาใจคนที่ไม่ชอบเรา

โต้วเจาหัวเราะเสียงแผ่ว “อย่างไรเสียเจ้าก็ลองเขียนจดหมายถึง 
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โต้วหมงิดูส ิถามว่านางจะกลบัเจนิติ้งเมื่อใด”

ลูกอี๋พบว่าคนในสกุลนี้มีเพียงโต้วเจาเท่านั้นทีเรียกโต้วหมิงด้วยนาม

เตม็ มคีรั้งหนึ่งนางเคยถามอกีฝ่ายด้วยน�้าเสยีงกึ่งเย้าแหย่ต่อหน้าไท่ฟูเหรนิ

โต้วเจาอธบิาย “เรยีกลูกหมงิ คนอื่นจะคดิว่านางเป็นรุ่นเดยีวกบัพวก

เจ้าน่ะส”ิ

แล้วไฉนไม่เรยีกน้องเล่า นางคดิจะถาม แต่กถ็กูแม่นมกระตกุแขนเสื้อ

เอาไว้เสยีก่อน หลงักลบัมาถงึเรอืน แม่นมกก็ระซบิบอกนาง “ฮูหยนิเจด็เป็น

อนทุี่ยกขึ้นเป็นภรรยาเอก คณุหนูสี่เป็นบตุรสาวของภรรยาเอกคนแรกเจ้าค่ะ”

ลกูอี๋ไม่สนใจ บตุรอนแุล้วอย่างไร ไม่ใช่คุณหนสูกลุโต้วหรอืไรกนั ทวา่

บุรุษสกุลโต้วจะรับอนุก็ต่อเมื่อต้องไปรับต�าแหน่งต่างถิ่น และภรรยาเอกไม่

อาจเดนิทางตดิตามไปด้วยเท่านั้น เพราะเหตุนี้นางถงึแปลกใจไม่น้อย “เพราะ

เหตุใดอนุของท่านปู่เจด็ถงึให้ก�าเนดิบุตรได้”

แม่นมอกึอกัก่อนตอบ “นั่นกเ็ป็นเพราะว่าท่านปูเ่จด็ไม่มบีตุรชายเจ้าค่ะ”

นางรู้สกึได้ว่าแม่นมมเีรื่องอื่นที่ยงัปิดบงัอ�าพรางเอาไว้ เพยีงแต่ตอนนั้น

อูหยาแวะมาพอด ีนางจงึวิ่งไปหาอูหยาด้วยความดใีจจนลมืเรื่องนี้ไปเสยีก่อน

ทว่าอูหยาไม่ชอบเล่นกบัโต้วหมงิ นางมกับอกว่าโต้วหมงิทึ่มทื่อโง่เขลา 

ถงึกระนั้นอหูยากไ็ม่ชอบเล่นกบัโต้วเจาเหมอืนกนั เพราะคดิว่าโต้วเจาเย่อหยิ่ง

และเข้าถงึยาก

“...ข้ามขีองดอีะไร ป้าสะใภ้หกกต็้องรบีซื้อให้นางทนัท ีซ�้านางยงัท�าท่า

ไม่สนใจไยด ีพลอยท�าให้ลูกซูเสยีคนไปด้วย”

เมื่อก่อนลูกซูมกัอุ้มตุ๊กตา กระจก และหวขีองอูหยามาขอร้องนางเป็น

ประจ�า “ข้าขอเล่นบ้าง”

ทว่าตั้งแต่ที่นางหยิบของเล่นโต้วเจาไปแล้วไม่คืน ซ�้าโต้วเจาก็ไม่เคย

ทวงคนืด้วย ในสายตาของลูกซูกม็แีต่โต้วเจา เรื่องส่วนตวัใดๆ กบ็อกโต้วเจา

เพยีงคนเดยีว ใครต�าหนโิต้วเจา นางกจ็ะเป็นคนแรกที่ก้าวออกมาแก้ต่างแทน

อหูยาเอ่ย “ครอบครวัพวกนางพลิกึนกั คนหนึ่งอยู่กบัฮูหยนิหก อกีคน
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อยูก่บัไท่ฟเูหรนิ ท่านแม่ของพวกนางเฝ้าจวนสกลุโต้วตะวนัตกอนัใหญ่โตเพยีง

ล�าพงั ซ�้ายงัไม่ตดิตามท่านพ่อของพวกนางไปเมอืงหลวง ถงึอย่างไรข้ากไ็ม่ชอบ

พี่น้องคู่นี้อยู่ด”ี

แค่มองโต้วเจากเ็ข้าใจความสมัพนัธ์ที่จะว่าซบัซ้อนกซ็บัซ้อน ไม่ซบัซ้อน

กไ็ม่ซบัซ้อนของเดก็ๆ เหล่านี้ออกทนัท ีแต่นางไม่ได้เกบ็เรื่องนี้มาใส่ใจ รอให้

อกีฝ่ายเตบิโตขึ้นเมื่อใด ความคดิกย็่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน

จากนั้นโต้วเจากต็รงไปที่เรอืนของท่านพี่สาม

จา้วปี้หรอูายสุบิแปดปีแล้ว ป้าสะใภ้เขยีนจดหมายถงึนาง และบอกว่า

พี่สาวจะออกเรือนในวันที่สิบสองเดือนแปด นางจึงอยากมอบของขวัญเล็กๆ 

น้อยๆ ให้อกีฝ่าย

ท่านพี่สามยิ้มก่อนถาม “เจ้าเตรยีมจะให้สิ่งใดเล่า”

โต้วเจาครอบครองทรพัย์สนิครึ่งหนึ่งของสกุลโต้วตะวนัตกกจ็รงิ ทว่า

แต่ละครั้งที่ใช้จ่ายมากกว่าสิบต�าลึง จะต้องขอความเห็นชอบจากท่านพี่สาม 

ซึ่งเป็นผู้ดูแลทรพัย์สนิให้นาง

โต้วเจารูส้กึไม่ชนิ ทั้งยงัอดึอดั จงึฝากจ้าวเหลยีงป้ีไว้กบัท่านพี่สาม ท่าน

พี่สามเหน็ว่าเขามาจากสกุล ‘จ้าว’ กเ็ข้าใจไปว่าเขาเป็นญาตขิองโต้วเจา เพราะ

เหตุนี้จงึดูแลจ้าวเหลยีงปี้ดเีป็นพเิศษ

จ้าวเหลยีงป้ีเป็นคนส�านกึในวาสนาของตน เจ้าตวัเรยีนรูด้้านบญัชพีร้อม

กบัเสมยีนคนอื่นๆ

ชั่วระยะเวลาไม่ถงึปีเขากด็ดีลูกคดิได้คล่องแคล่วแล้ว

แต่... ไม่รู้ว่าจ้าวเหลยีงปี้จะขึ้นเป็นหวัหน้าเสมยีนบญัชเีมื่อไรกนั

โต้วเจาใคร่ครวญก่อนจะยิ้มแล้วขอความเหน็จากท่านพี่สาม

ท่านพี่สามเอ่ยเสยีงขรมึ “เครื่องประดบัเงนิทองเป็นอย่างไร ของอื่นๆ 

ฮูหยนิจ้าวคงจะตระเตรยีมให้บุตรสาวพร้อมมูลแล้ว”

โต้วซิ่วชางสมกับเป็นคนสกุลโต้ว มีจิตใจกว้างขวาง ขอเพียงสมเหตุ 
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สมผล เงนิหนึ่งพนัหรอืสองพนัต�าลงึหาใช่จ�านวนมากในสายตาของเขาไม่

โต้วเจาพยกัหน้ารบั แล้วไหว้วานให้ท่านพี่สามจดัการเรื่องนี้ให้ ก่อนจะ

กลบัไปที่เรอืนป้าสะใภ้หก

เวลานี้นางเตบิใหญ่แล้ว เพราะเหตนุี้จงึไม่ได้พกัอยูด้่านหลงัฉากกั้นห้อง

ของป้าสะใภ้หกอกี

สี่ปีก่อนหลงัจากที่ท่านพ่อรบันางกลบัมาจากหมู่บ้านชาวนาของท่านย่า 

นางกพ็กัอยู่ในห้องปีกตะวนัตกของเรอืนหลกั ส่วนโต้วเจิ้งชางกบัโต้วเต๋อชาง

พกัอยู่ที่ห้องปีกตะวนัออก ตอนที่เพิ่งก้าวผ่านประตูเรอืนมา นางกไ็ด้ยนิเสยีง

หวัเราะครนืดงัมาถงึห้องปีกตะวนัตก

โต้วเจายิ้ม ในเมื่ออูหยามาที่นี่ แล้วจะขาดอูซ่านได้อย่างไรกนั

เหมือนกับชาติก่อนไม่มีผิด อูซ่านกับโต้วเต๋อชางซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน

นั้นเข้ากันได้ดี ทุกครั้งที่มาก็จะพักที่ห้องของโต้วเต๋อชาง เพราะเหตุนี้เขาจึง

สนทิสนมกบัโต้วเจิ้งชางและโต้วฉี่จวิ้นด้วย

ตอนที่โต้วเจาก�าลงัจะเดนิเข้าไปในห้อง ทนัใดนั้นประตหู้องฝ่ังตรงข้าม

กเ็ปิดออก อูซ่าน โต้วเต๋อชาง และคนอื่นๆ กเ็ดนิออกมา

“น้องสี่!” อูซ่านทกัทายโต้วเจา ใบหูของเขาแดงระเรื่อ

โต้วเจาพยกัหน้าให้อกีฝ่าย “พี่อมูาหรอืเจ้าคะ” นางเรยีกอูซ่านตามอย่าง

โต้วเต๋อชาง จากนั้นกห็นัไปทกัทายบรรดาท่านพี่ของตน

อูซ่านถามโต้วเจา “พวกเราก�าลงัจะออกไปหาซื้อของขวญัให้ท่านลุงหก 

เจ้าอยากได้อะไรหรอืไม่” อูซ่านเรยีกขานโต้วซื่อเหงิตามหลานๆ สกุลโต้ว

“ขอบคุณเจ้าค่ะ” โต้วเจาเอ่ยกลั้วหวัเราะ “ข้าเตรยีมของขวญัไว้ให้ท่าน

ลุงหกแล้ว”

ของขวัญคือหินชิงเถียน112 ชิ้นหนึ่งที่นางได้มาจากห้องหนังสือของ 

112 หนิชงิเถยีนมต้ีนก�าเนดิจากอ�าเภอชงิเถยีน มณฑลเจ้อเจยีง เนื้อหนิมสีเีขยีวอมฟ้า ผวิ

เกลี้ยง มนัวาว มลีวดลายแปลกตา และแขง็ทนทาน เหมาะแก่การน�ามาท�าเป็นตราประทบั



จือจือ
37

ท่านพ่อ ด้านบนสลกัรูปวานรควบอาชา113 เหมาะที่จะมอบให้เป็นตราประทบั

แก่ท่านลุงหก

อูซ่านเอ่ยกลั้วหวัเราะ “น้องสาวข้ากม็าด้วย ก�าลงัสนทนาอยู่กบัพี่หญงิ 

เจ้าพบนางแล้วหรอืไม่”

ตลกหรอืไร หากนางไปที่ห้องพี่สะใภ้รอง มหีรอืที่พี่สะใภ้รองจะปล่อย

นางกลบัมาง่ายๆ โต้วเจาตอบยิ้มๆ “อาชกีม็าด้วยหรอื ข้ายงัไม่ได้พบหน้านาง

เจ้าค่ะ”

อซู่านเอ่ยอกี “เจ้าสบิสองบอกว่าจวนของพวกเจ้าจะเชญิคนมาขบัล�าน�า

ในวนัไหว้บ๊ะจ่าง เป็นความจรงิหรอื”

โต้วเต๋อชางเป็นคุณชายล�าดับสิบสองของสกุล ทุกคนจึงชอบเรียกเขา

ว่า ‘สบิสอง’

โต้วเจาหวัเราะ “หากเป็นวาจาของพี่สบิสองกต็้องเป็นความจรงิเจ้าค่ะ”

อูซ่านเอ่ย “น่าเสยีดาย ตอนนั้นข้ากก็ลบัซนิตงเสยีแล้ว”

“ต้องมโีอกาสอกีแน่เจ้าค่ะ”

“ไม่รู้ว่าเมื่อไรน่ะสิ” อูซ่านเอ่ยอย่างมีความหวัง “ได้ยินว่าครานี้เชิญ 

โจวชงิเฟิน...” เขาเอ่ยวาจาเหมอืนหั่นรากบวั ทั้งที่ตดัขาดจากกนัแล้วแท้ๆ แต่

กลบัเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดยีวกนัได้ด้วยใย

โต้วเจาฟังอกีฝ่ายพูดพร�่าจนจบด้วยความอดทน ก่อนจะยิ้มให้เป็นเชงิ

ขอขมาแล้วเอ่ย “เชญิท่านพี่อูท�าธุระเถดิเจ้าค่ะ ข้าต้องรบีไปพบไท่ฟูเหรนิ”

อูซ่านหน้าแดงซ่านทนัท ี ค�าพูดค�าจาตะกุกตะกกัขึ้นมา “น้องสี่... เข้า

ห้องเถดิ พวกเราจะออกไปพอด”ี

โต้วเจาเดนิเข้าไปในห้อง น�้าเสยีงฉงนของโต้วเจิ้งชางกด็งัขึ้นด้านหลงั

113 การให้รปูสลกัลงิขี่บนหลงัม้า แฝงความหมายถงึการเลื่อนต�าแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่ง

ใช้ส�านวนว่า ‘หม่าส้างเฟิงโหว’ (หม่าส้าง – โดยฉบัพลนั, เฟิงโหว – แต่งตั้งบรรดาศกัดิ์

ชั้นโหว) วลนีี้พ้องเสยีงกบัค�าว่า ‘หม่า’ (ม้า) ‘ส้าง’ (ด้านบน) ‘เฟิง’ (ประดบั) และ ‘โหว’ (ลงิ)
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“ไฉนเจ้าถงึได้พูดมากทุกครั้งที่พบน้องสี่”

อูซ่านโวยวาย “กเ็จ้าบอกว่าข้าพูดน้อยไปไม่ใช่หรอืไร”

“ข้าหมายถึงทุกครั้งที่เจ้าพบหน้าพวกลูกอี๋ก็จะเอาแต่ ‘หึๆ ฮ่าๆ’ 

เท่านั้น...”

“ข้าเป็นรุ่นอาวุโส กต็้องรกัษาภาพลกัษณ์ของผู้อาวุโสใช่หรอืไม่เล่า”

“ได้ เช่นนั้นครั้งนี้เราจะให้เจ้าแสดงภาพลกัษณ์ของผูอ้าวโุสอย่างเตม็ที่” 

ผู้ที่เอ่ยวาจานี้คอืโต้วฉี่จวิ้น “ซื้อของครานี้เจ้าเป็นคนจ่าย...”

อูซ่านหวัเราะก่อนเอ่ยหยอกเย้ากบัสหาย “พวกเจ้ารดีไถข้าหรอืไร...”

เสยีงของพวกเขาเริ่มเบาลงทุกที

โต้วเจายิ้มพลางส่ายหน้า เดก็หนุม่เตม็ไปด้วยก�าลงัวงัชาและมชีวีติชวีา 

ชวนให้รู้สกึกระตอืรอืร้นตามไปด้วย

เมื่อถงึวนัไหว้บ๊ะจ่าง ไท่ฟเูหรนิกเ็ชญิโจวชงิเฟินมาขบัล�าน�า เวทแีสดง

ตั้งอยู่ด้านหน้าโถงบรรพชนสกุลโต้ว ณ เป่ยโหลว บรรดาชาวบ้านในละแวก

สบิลี้กอ็ุ้มลูกจูงหลานมารบัชมรบัฟังด้วย

โต้วเจากับป้าสะใภ้หกดื่มชาอยู่ในห้องข้างโถงบรรพชนเป็นเพื่อนไท่ฟู-

เหรนิ

หวังอิ้งเสวี่ยแวะมาคารวะไท่ฟูเหริน แล้วโบกมือเรียกโต้วเจา “โซ่วกู 

เปี๊ยะเบญจมาศที่ข้าสั่งให้ฉงฟางน�ามาให้ครั้งก่อนอร่อยหรือไม่ เป็นของที่วัง

หลวงส่งมาให้ท่านพ่อของเจ้า ลูกหมงิตั้งใจเกบ็ไว้ให้เจ้ากล่องหนึ่ง นางบอกว่า

อยากให้พี่สาวได้ชมิ”

“ที่แท้กเ็ป็นของจากวงัหลวง มนิ่า ข้าดูลกัษณะไม่เหมอืนกบัที่ขายอยู่

ในท้องตลาด” โต้วเจาเอ่ยกลั้วหวัเราะ “นบัว่าหลานได้แสดงความกตญัญูต่อ

ไท่ฟูเหรนิแล้ว” ระหว่างที่เอ่ยกเ็หลอืบไปมองทางไท่ฟูเหรนิ

ไท่ฟูเหรนิยิ้มพลางจบัมอืโต้วเจา “โซ่วกูของเรามนี�้าใจนกั”

หวงัอิ้งเสวี่ยใบหน้าแดงสลบัขาว ขาวสลบัแดง
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หลายปีที่ผ่านมาโต้วเจายกหน้าที่ก�าราบหวงัอิ้งเสวี่ยให้ไท่ฟเูหรนิ เพราะ

นางคร้านจะสู้รบตบมอืกบัอกีฝ่าย

สาวใช้คนหนึ่งวิ่งหน้าตื่นเข้ามา นางเอ่ยลิ้นพนักนัจนแทบฟังไม่ได้ศพัท์ 

“ไท่ฟูเหรนิ ฮูหยนิ แย่แล้วเจ้าค่ะ เกดิเรื่องที่จวนนายท่านโต้วแล้ว...”



ห้าสิบเจ็ด
ท่านปู่

ท่านปู่นั่งดูอุปรากรเป็นเพื่อนใต้เท้าหลู่กับฮูหยินที่เพิ่งย้ายมาประจ�า

อ�าเภอเจนิติ้ง บ่าวรบัใช้พากนัยกเปี๊ยะส้ม ผกักาดดองจากเมอืงเฟิงเฉงิ และ

อาหารว่างอื่นๆ เข้ามา

ท่านปูต่ั้งใจจะหยบิเป๊ียะส้มชิ้นหนึ่งเข้าปาก แต่เพราะตาจบัจ้องอยูท่ี่เวที

แสดงขบัล�าน�า มอืจงึเผลอคว้าถั่วลสิงขึ้นมาแทน เมื่อรู้ว่าตนหยบิของกนิผดิ 

ถั่วลสิงกต็ดิคอจนไอโขลกๆ ไม่หยุด คนรอบข้างรบีส่งน�้าชาให้ท่านปู่กลั้วคอ 

ทว่ากลบัยิ่งท�าให้ไอหนกัมากกว่าเดมิ สุดท้ายท่านปู่กห็มดสตไิป

โต้วเจานั่งเฝ้าที่หวัเตยีงโต้วตั๋ว มองท่านปู่ที่สลบไสลไม่ได้สต ิบอกไม่

ถูกว่าเศร้าโศกเสยีใจหรอืว่ากลดักลุ้ม

ชาตก่ิอนท่านปูเ่สยีชวีติแล้ว นางถงึได้กลบัคนืสูส่กลุโต้วตะวนัตก เวลา

นั้นเป็นช่วงเดือนแปด นางยังอยู่ในวัยไร้เดียงสา ยามที่เหยียบย่างเข้าสู่จวน

ตะวันตก ในใจจึงเต็มไปด้วยความกระสับกระส่าย กระวนกระวาย และ

หวาดหวั่น มหีรอืจะรู้ว่าท่านปู่เสยีชวีติด้วยสาเหตุใด

หรอืว่าชาตนิี้ท่านปู่จะจากไปหลงัจากหมดสตไิปสามเดอืนเช่นกนั?

ท่านพ่อเดนิทางกลบัมาจากเมอืงหลวงอย่างรวดเรว็ ผู้ที่ตดิตามมาด้วย
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กค็อืโต้วหมงิ

โต้วหมงิผดิไปจากเมื่อครั้งที่อยูจ่วนตะวนัออก นางดูสดใสขึ้นมาก ยาม

เอ่ยวาจากเ็สยีงดงัขึ้นด้วย พอลงรถม้าได้กต็ะโกนเสยีงดงัลั่น

“เกาเซงิ! ข้าน�าของมาฝากลูกอี๋กบัลูกซูมากมาย เจ้าระวงัให้ด ีขนของ

ไปไว้ที่ห้องข้า!”

ห้องของนาง? ห้องของนางอยู่ที่ใดกนั ห้องอุ่นของไท่ฟูเหรนิ? หรอืว่า

ห้องปีกตะวนัออกที่หวงัอิ้งเสวี่ยจดัเตรยีมให้?

ห้องอุ่นอยู่ที่จวนตะวนัออก ส่วนห้องปีกตะวนัออกนางกไ็ม่เคยเข้าพกั

สกัครั้ง เกาเซงิรู้สกึอดึอดัและล�าบากใจ

โต้วหมงิตะโกนเสยีงดงัด้วยความไม่พอใจ “เจ้าสุนขัรบัใช้! ระวงัตวัไว้

เถดิ ข้าจะบอกให้ท่านพ่อขายเจ้าเสยี”

โต้วเจาหลบัตาลง เรื่องบางเรื่องยงัคงอยูใ่นวงโคจรเดมิไม่เปลี่ยนแปลง

นางก้าวออกมาแล้วตวาดโต้วหมิง “เกาเซิงเป็นบ่าวปรนนิบัติท่านพ่อ 

ต่อให้มีความผิดก็ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าที่จะลงโทษ! หากเจ้ายังกล้าเอ่ยวาจา 

เช่นนี้อกี ข้าจะจบัเจ้าไปขงัไว้ในห้องเกบ็ฟืนสามวนั!”

โต้วหมงิกลวัพี่สาวผูม้อีปุนสิยัเยน็ชาผูน้ี้มาตั้งแต่ยงัเลก็ พอได้ยนิวาจา

ของอกีฝ่ายกอ็ดสั่นสะท้านไม่ได้ ทว่าเจ้าตวักข่็มกลั้นความหวาดหวั่นใจลงอย่าง

รวดเรว็แล้วเอ่ย “ข้า... ข้ามไิด้เจตนาเจ้าค่ะ” ทว่าเสยีงกลบัเบาลงเรื่อยๆ ไม่

กล้าต่อปากต่อค�ากบัโต้วเจา

โต้วเย่าเฉิงเป็นผู้ที่รู้จักดื่มด�่ากับการใช้ชีวิต เขาเคยซื้อเรือนสามส่วน

หลงัหนึ่งซึ่งอยูใ่นตรอกข้างวดัจิ้งอนัที่เมอืงหลวง แม้ว่าเรอืนหลงันั้นจะไม่ใหญ่ 

แต่กต็กแต่งอย่างงดงามตระการตา ข้าวของเครื่องใช้ทกุชิ้นวจิติรละเมยีดละไม 

เข้าพ�านกัเมื่อใดกร็ูส้กึส�าราญทั้งกายและใจ ระหว่างที่โต้วซื่อองิอาศยัอยู่ที่เมอืง

หลวง เขากพ็กัในเรอืนหลงันั้น

สายเลอืดเป็นสิ่งที่น่ากลวั ไม่ว่าโต้วตั๋ว โต้วซื่อองิ หรอืโต้วหมงิ กร็กั

สบายเหมอืนบรรพบุรุษไม่มผีดิ
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พอโตว้ซื่อองิเหน็ท่าทางโต้วหมงิที่ปฏบิตักิบัเกาเซงิกร็ูส้กึไม่สบอารมณ์ 

แต่เพราะไม่ได้อยู่กบับุตรสาว เขาจงึตะลงึงนัไปครู่ ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี

ทว่าเมื่อโต้วเจาออกหน้าแล้ว ซ�้าโต้วหมิงก็ส�ารวมท่าทีอย่างรวดเร็ว  

โต้วซื่อองิจงึพรูลมหายใจออกมา

หวังอิ้งเสวี่ยเห็นโต้วหมิงถูกโต้วเจาสั่งสอน แต่โต้วซื่ออิงกลับไม่เอ่ย

วาจาใดออกมาสักค�า นางก็รู้ว่าโต้วซื่ออิงล�าเอียงเข้าข้างโต้วเจา ด้วยเกรงว่า 

โต้วหมิงจะไม่เป็นที่โปรดปรานของโต้วซื่ออิงเหมือนกับโต้วเจา นางจึงรีบยิ้ม

แล้วเข้ามาไกล่เกลี่ย ปากกบ็อกโต้วเจา

“ท่านพ่อกบัน้องของเจ้าเป็นกงัวลเรื่องอาการของท่านปู ่เดนิทางกลบัมา

จากเมอืงหลวงกนัอย่างรบีเร่ง ทั้งร้อนใจทั้งเหนด็เหนื่อย กพ็านให้อารมณ์เสยี

เป็นธรรมดา ค�าพูดค�าจาอาจพลั้งเผลอไปบ้าง” จากนั้นกห็นัไปสั่งเกาเซงิ “ขน

ของคุณหนูห้าไปที่ห้องปีกตะวนัออกเรอืนชเีสยี”

กว่าบุตรสาวจะกลับเข้าจวนได้ก็มิใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าอย่างไรนางจะไม่

ยอมปล่อยให้อกีฝ่ายกลบัไปที่จวนตะวนัออกอกี หวงัอิ้งเสวี่ยเอ่ยกบัโต้วซื่อองิ 

“คุณชายเจด็เหนื่อยล้าจากการเดนิทาง ข้าสั่งให้บ่าวโรงครวัต้มน�้าร้อนเตรยีม

ไว้แล้วเจ้าค่ะ ท่านอาบน�้าเสยีก่อน แล้วค่อยไปเยี่ยมท่านพ่อนะเจ้าคะ ท่านพ่อ

จะได้ไม่ต้องละอองฝุ่นผงไปด้วย”

โต้วเจาแค่นเสยีงในใจ ‘แม้แต่มารดาแท้ๆ ของเจ้ายงัไม่สนใจเจ้า พี่สาว

ต่างมารดาอย่างข้าจ�าเป็นต้องปากเปียกปากแฉะสั่งสอนเจ้าหรอืไรกนั’

โต้วเจาเดนิกลบัเข้าไปในห้องนอนของท่านปู่โดยไม่ได้เอ่ยวาจาใดอกี

ตั้งแต่ที่ท่านปู่ล้มป่วย ท่านย่าติงก็เฝ้าปรนนิบัติดูแลอยู่ข้างเตียงของ

ท่านปู่ไม่ได้หลบัไม่ได้นอน กระทั่งสุดท้ายนางกล็้มป่วยเมื่อสองวนัก่อน

ชวิเฟินสาวใช้คนสนทิของท่านย่าตงิจงึรบัหน้าที่ดูแลท่านปู่ พอชวิเฟิน

เหน็โต้วเจาเดนิเข้ามา กร็บีท�าความเคารพแล้วเลี่ยงไปยนืด้านข้าง

โต้วเจาสั่ง “ท่านพ่อของข้ากลบัมาแล้ว อกีไม่เกนิชั่วสามก้านธูปกจ็ะมา

เยี่ยมท่านปู่ เจ้าสั่งให้สาวใช้เตรียมน�้าชาไว้ และให้คนไปตามตัวท่านหมอที่
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รกัษาท่านปู่มา เกรงว่าท่านพ่อคงมเีรื่องต้องซกัถาม”

ตั้งแต่ที่โต้วตั๋วล้มป่วย โต้วเจากก็ลบัคนืสู่จวนตะวนัตก จากนั้นกเ็ข้า

พกัในห้องหลกัที่ว่างอยู ่ยามปกตนิางจะคอยเฝ้าไข้อยูข้่างเตยีงท่านปู ่ส่วนธรุะ

อื่นๆ ในจวนจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหวงัอิ้งเสวี่ย จะเว้นกแ็ต่ถ้ามญีาตผู้ิใหญ่

เชน่ไทฟ่เูหรนิมาเยี่ยมเยอืน นางถงึจะออกมาต้อนรบัด้วยตนเอง หรอืบางครั้ง

ก็สั่งให้สาวใช้หรือบ่าวรับใช้ท�าบางอย่างที่หวังอิ้งเสวี่ยคิดไม่ถึงหรือละเลยไป 

นานวันเข้าบรรดาสาวใช้และบ่าวไพร่ในบ้านก็ส�ารวมท่าทียามอยู่ต่อหน้านาง

มากขึ้น

ชิวเฟินขานรับอย่างนอบน้อม จากนั้นก็ส่งสาวใช้กับบ่าวอีกคนไปท�า

หน้าที่

ไม่นานทั้งโต้วซื่ออิงและโต้วหมิงที่อาบน�้าช�าระร่างกายเรียบร้อยแล้ว  

ก็เดินเข้ามาพร้อมหวังอิ้งเสวี่ย โต้วเจาเบี่ยงตัวไปยืนด้านข้าง เว้นพื้นที่ตรง 

หวัเตยีงให้ท่านพ่อ

โต้วซื่อองิกุมมอืโต้วตั๋วเอาไว้ ขอบตาพลนัแดงก�่าขึ้นมา

ชวิเฟินเข้ามารายงาน “คุณหนูสี่ ท่านหมอมาแล้วเจ้าค่ะ”

โต้วเจาเอ่ยเสียงแผ่วยามบอกท่านพ่อ “หากมีเรื่องใดก็ถามท่านหมอ

เถดิเจ้าค่ะ”

โต้วซื่อองิรูว่้าเป็นฝีมอืจดัการของบตุรสาว จงึมองนางด้วยแววตาซาบซึ้ง

ใจ รู้สกึเบาใจลง และคดิว่าถูกต้องแล้วที่ฝากบุตรสาวคนโตให้จี้ซื่อเลี้ยงดู

ท่านหมออธบิายอาการของโต้วตั๋วให้โต้วซื่อองิฟังคร่าวๆ หากพ้นเดอืน

เจด็แล้วยงัไม่ฟื้น คนในสกุลกค็วรเตรยีมจดัพธิี

ค�าวนิจิฉยันี้ชี้ชดัแล้ว โต้วซื่อองิฟังแล้วร�่าไห้ออกมา บรรยากาศภายใน

ห้องเตม็ไปด้วยความโศกเศร้า ทุกคนพากนัปาดน�้าตา แม้แต่โต้วเจากย็งัหลั่ง

น�้าตาตามไปด้วย

ท่านพ่อตั้งตั่งขนาดเล็กหลังหนึ่งข้างเตียงท่านปู่ จากนั้นก็ช่วยเช็ดเนื้อ

ตวัท่านปู่ ล้างปัสสาวะและอุจจาระ ป้อนน�้าป้อนยา
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โต้วเจาเฝ้าอาการท่านปูเ่ป็นเพื่อนท่านพ่อเหมอืนเคย แล้วปลกีตวัไปงบี

หลบัในตอนกลางวนั

ตกค�่าพอถึงยามไฮ่114 ก็กลับไปพักที่ห้องของตน จากนั้นพอถึง 

ยามเหม่า115 กก็ลบัไปช่วยท่านพ่อดูแลท่านปู่ ระหว่างที่ท่านปู่หลบัสนทิ และ

ท่านพ่อนั่งเหม่อลอยอยูน่ั้น นางกน็ั่งท่องต�ารา หลุนอวี่ ที่เพิ่งศกึษาจากป้าสะใภ้

หกเมื่อไม่นานนี้

โต้วหมงิเพิ่งมอีายหุกขวบเท่านั้น มหีรอืที่จะอดทนอดกลั้นไหว นางเดนิ

กระสบักระส่ายไปมาอยู่ในห้อง

ท่านพ่อร�าคาญใจที่นางท�าตวัวุ่นวาย จงึสั่งให้หวงัอิ้งเสวี่ยส่งตวัโต้วหมงิ

ไปให้ไท่ฟูเหรินดูแล หวังอิ้งเสวี่ยหรือจะกล้า ทั้งยังไม่กล้าบอกเจตนาของ 

ไท่ฟูเหรนิแก่ท่านพ่อ นางจงึสั่งให้โต้วหมงิคอยอยู่ข้างกายตลอด

หวังอิ้งเสวี่ยต้องดูแลกิจธุระภายในจวนพร้อมกับดูแลโต้วหมิงไปด้วย 

โต้วหมิงเองก็หอบของเล่นที่หาซื้อไม่ได้ในเมืองเจินติ้งกลับมาจากเมืองหลวง

มากมาย ประเดี๋ยวกต็ามตวัลกูอี๋กบัลูกซูมาเล่นด้วยจนหวงัอิ้งเสวี่ยดแูลท่านปู่

ได้ไม่ดนีกั

ไท่ฟูเหรนิที่มาเยี่ยมดูสถานการณ์แล้วจงึเสนอกบัท่านพ่อ “เจ้าว่าจะรบั

ตวัท่านย่าชยุกลบัมาปรนนบิตัดิหีรอืไม่ ถงึอย่างไรนางกเ็ป็นอนขุองท่านอาสาม 

เป็นมารดาแท้ๆ ของเจ้า”

ท่านพ่อเหน็ด้วย แต่โต้วเจากลบัไม่เหน็ด้วย

เรื่องอะไรกนั ตอนที่ท่านปูย่งัอยูด่มีสีขุ เขาทอดทิ้งท่านย่าให้เผชญิวบิาก

กรรมที่หมู่บ้านชาวนา ตอนนี้ป่วยจนกระดกิกระเดี้ยไม่ได้ กลบัคดิจะตามตวั

ท่านย่ามาปรนนบิตัทิ่านปู่

โต้วเจาเอ่ยแทรก “อย่างไรเสยีรออกีสามสี่วนัเถดิเจ้าค่ะ ท่านย่าตงิดูแล

114 ช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. – 22.59 น. 
115 ช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 น. – 06.59 น.
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เรอืนท่านปู่ เรื่องนี้เป็นความประสงค์ของท่านปู่เอง หากไม่ไหวจรงิๆ ค่อยส่ง

คนไปรบัท่านย่าชุยกย็งัไม่สาย”

ส�าหรบัไท่ฟูเหรนิแล้ว เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องเลก็น้อยทั้งสิ้น

“กด็!ี” นางพยกัหน้า จากนั้นกถ็ามไถ่อาการของท่านปู่

หลงัจากนั้นท่านพ่อกถ็ามโต้วเจาด้วยความสงสยั “เจ้าไม่อยากรบัท่าน

ย่าชุยกลบัมาหรอื”

เขาคิดว่าโต้วเจาเป็นคนที่สนิทสนมกับมารดาผู้ให้ก�าเนิดเขามากที่สุด

ในสกุลนี้ คดิไม่ถงึว่าคนที่คดัค้านจะเป็นโต้วเจา

‘รอให้ท่านปูห่มดลมเสยีก่อนเถดิ ต่อให้คนสกุลโต้วไม่เหน็ด้วย ข้ากจ็ะ

รบัท่านย่ากลบัมา แต่ต้องไม่ใช่ในตอนนี้!’ โต้วเจาคดิในใจ แต่กลบัเอ่ยเพยีง...

“ถึงอย่างไรก็ต้องปรึกษาท่านย่าติงเสียก่อน ไฉนต้องรับตัวท่านย่าชุย 

มาให้คนอื่นตฉินินนิทาด้วยเล่าเจ้าคะ”

ท่านพ่อไม่ได้เอ่ยค�าใดอกี

โต้วเจาถามจ้าวเหลยีงปี้ “หมู่นี้ชยุสอืซานมาหาเจ้าบ้างหรอืไม่”

เวลานี้ชุยสอืซานอายุสบิสี่ปี เขาสอบผ่านระดบัอ�าเภอแล้ว ก�าลงัศกึษา

เล่าเรียนอยู่ในส�านักวิชาประจ�าอ�าเภอ ชาติก่อนเขาเป็นสหายสนิทของจ้าว- 

เหลยีงปี้ ชาตนิี้กส็นทิสนมกนัอย่างมาก เนื่องจากท่านย่าไม่อยากเกี่ยวพนักบั

สกุลโต้วอีก คนสกุลชุยจึงไม่เคยติดต่อวิสาสะกับคนสกุลโต้ว แต่ทั้งจ้าว- 

เหลยีงปี้และชุยสอืซานอยู่ในอ�าเภอเดยีวกนั โต้วเจาคะเนว่าชุยสอืซานต้องหา

โอกาสลอบมาพบจ้าวเหลยีงปี้บ้างแน่ แม้ว่านางจะจบัไม่ได้สกัครั้งกเ็ถดิ

จ้าวเหลยีงป้ีสะดุง้โหยงเหมอืนแมวที่ถกูกระตุกหนวดทนัท ี“ท่าน... ท่าน

รู้ได้อย่างไร” ดวงตายามเอ่ยฉายแววหวาดหวั่น

สิ่งที่โต้วเจาต้องการกค็อืปฏกิริยิาเช่นนี้เอง นางจงึไม่ได้อธบิายเหตุผล

ให้อกีฝ่ายฟัง แต่เอ่ยด้วยน�้าเสยีงขรมึ “เจ้ารบีไปตามชุยสอืซานมาพบข้าท”ี

นางรูว่้าชยุสอืซานมศีกัยภาพ ทะเยอทะยาน และมคีวามมุง่มั่น ปณธิาน
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ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาก็คือท�าให้สกุลชุยเป็นสกุลชาวนาที่มีความรู้ความ

สามารถ เพื่อยกสถานะของสกุลชุยขึ้นมาอกีครั้งให้ได้

เกดิใหม่กม็ขี้อดเีช่นนี้เอง ไม่ต้องเปลอืงเวลาไปกบัการสงัเกตหรอืการ

ทดสอบ คดิจะใช้ใครกเ็รยีกใช้ได้ทนัที

จ้าวเหลยีงปี้ตกใจจนหน้าซดีเผอืด รบีเผ่นแผลว็ไปทนัที

ตกบ่ายจ้าวเหลียงปี้ก็พาชุยสือซานเข้าประตูด้านข้างจวนตะวันตก 

ก่อนไปพบโต้วเจา

โต้วเจาถามชุยสอืซาน “เจ้าอยากให้ท่านย่าชยุกลบัเข้าสกลุโต้วอย่างสง่า

ผ่าเผยหรอืไม่”

ดวงตาของชยุสอืซานเป็นประกาย แต่สายตาที่มองโต้วเจากลบัเผยแวว

ระแวดระวงัออกมา

โต้วเจาสั่งความ “ช่วงนี้เจ้าไปพ�านกัที่หมู่บ้านชาวนาของท่านย่าชุย ข้า

จะให้จ้าวเหลยีงป้ีส่งจดหมายให้เจ้า ตอนที่ข้าบอกให้พาท่านย่าชยุมา เจ้ากดู็แล

นางให้มาถงึที่นี่ หากไม่มสีญัญาณจากข้า ไม่ว่าใครไปรบัท่านย่าชุย เจ้ากต็้อง

ประวงิเวลาเอาไว้ เจ้าท�าได้หรอืไม่”

ชุยสอืซานได้กลิ่นแผนการบางอย่าง จงึเอ่ยด้วยน�้าเสยีงลงัเล 

“เจ้า... เจ้าคิดจะท�าอะไร สกุลชุยของเราไม่อยากเป็นเครื่องมือของ 

คนอื่นหรอก!”

โต้วเจาตั้งใจทวงความยุติธรรมให้ท่านย่าอยู่แล้ว นางไม่อยากให้ท่าน

ย่าต้องรบัฟังค�าสั่งของคนสกุลโต้วอกี

“เจ้ามีอะไรจะต้องกังวลกัน” นางปรายตามองชุยสือซานด้วยสายตา

ดูแคลน

“ท่านย่าชยุเป็นมารดาแท้ๆ ของท่านพ่อข้า นางไม่มสีทิธิ์เข้าจวนสกลุโต้ว 

หรอืไร ส่วนเรื่องที่วา่ท่านย่าชยุมาถงึที่นี่แล้วจะเลอืกอยูท่ี่สกลุโต้วหรอืกลบัไป

หมู่บ้านชาวนา ข้าคิดว่าต่อให้ไท่ฟูเหรินออกหน้าก็คงจะขัดขวางอะไรไม่ได้



จือจือ
47

กระมงั”

สายตานั้นบาดลกึเข้าไปในจติใจของชยุสอืซาน แต่เขากลบัครุน่คดิตาม

แล้วพยกัหน้ารบัช้าๆ


