เฮยเจี๋ ย หมิ ง

ความอ่อนโยน

ฤดูใบไม้ผลิ
เหนือคลื่นน�้ำสีเขียว ต้นหลิวเขียวขจีพลิ้วโบกตามสายลม
ชายหนุ่มนั่งงอเข่า พิงราวกั้นบนเรือส�ำราญด้วยท่วงท่าผ่อนคลาย
เรื อ ส� ำ ราญไม่ ไ ด้ ป ระดั บ ตกแต่ ง ด้ ว ยสี ท องหรื อ สี เ งิ น แต่ ก ลั บ
มีขื่อแกะสลักและเสาวาดลวดลายอยู่ทุกที่ ภาพแกะสลักบนหลังคาโค้ง
มิใช่เซียนหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นเทพธิดานุ่งน้อยห่มน้อย เรือส�ำราญ
ที่สูงเท่าอาคารสองชั้นสร้างจากไม้หนานมู่ ด้านในช่องหน้าต่างกรุด้วย
กระจกเจ็ดสีล�้ำค่า ระเบียงทางเดินแขวนผ้าโปร่งไว้ พอตกกลางคืน
แสงที่สะท้อนออกมาพาให้เรือส�ำราญทั้งล�ำดูเหมือนอัญมณีเม็ดใหญ่
เห็นแล้วชวนลุ่มหลงตาลาย
แม้จะเป็นตอนกลางวันเช่นวันนี้ เรือล�ำนีก้ ม็ กั จะดึงดูดสายตาผูค้ น
ได้เสมอ
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สายลมฤดูใบไม้ผลิพัดม่านโปร่งบนเรือจนปลิว พัดต้นหลิวสีเขียว
ริมฝัง่ จนพลิว้ ไหว นักดนตรีดา้ นข้างบ้างเป่าเซิงและเซียว* บ้างบรรเลงพิณ
ท่วงท�ำนองลอยล่องไปตามสายลม บนยกพื้นด้านหน้าตรงชั้นบนของ
เรือส�ำราญ นางร�ำก�ำลังร่ายร�ำตามเสียงเพลง
บางครั้งบางคราจะได้ยินเสียงหัวเราะหวานแว่วดังมาจากบนนั้น
แต่ยามนี้สตรีเหล่านั้นต่างมิได้มารบกวนเขา
ชายหนุม่ ทีน่ งั่ อยูข่ า้ งเรือไม่ได้รวบผมยาวขึน้ มาและใช้ปน่ิ กลัดเป็นมวย
แต่กลับปล่อยผมสีดำ� ให้แผ่สยาย เสือ้ ด้านหน้าแบะออกครึง่ หนึง่ เผยให้เห็น
แผงอกก�ำย�ำกว่าครึง่ อย่างไม่สอดคล้องกับขนบประเพณีแม้แต่นอ้ ย อีกทัง้
ยังมีเชือกสีดำ� เส้นหนึง่ ทีค่ ล้องกุญแจอายุยนื ** กับยันต์คมุ้ ภัยแขวนห้อยอยู่
บนนัน้
เขาถือสุรากาหนึ่ง มองผู้คนที่สัญจรไปมาบนฝั่งด้วยสีหน้าเฉยชา
ยกกาขึ้นจ่อปากดื่มสุราเป็นครั้งคราว
คนเหล่านั้นหลบเลี่ยงสายตาเขา ทว่าหลังจากเรือแล่นผ่านไป
กลับชี้นิ้ววิพากษ์วิจารณ์เรือส�ำราญหรูหราล�ำนี้
ในเมืองซูโจว ทุกคนต่างรู้จักเรือส�ำราญล�ำนี้และรู้จักเขา
เขาคือโจวชิ่ง
ไกลออกไป แม้ จ ะสวมหมวกม่ า นและมี ผ ้ า โปร่ ง ขวางกั้ น อยู ่
นางที่อยู่บนฝั่งก็ยังมองเห็นเรือล�ำนั้น มองเห็นเขา
นางควรเบนสายตาออกไป
* เซิงและเซียวเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าของจีน เซิงมีลักษณะคล้ายแคน เซียวมีลักษณะคล้ายขลุ่ย
** กุญแจอายุยืน เป็นเครื่องประดับที่นิยมห้อยไว้ที่คอเด็กเพื่อความเป็นสิริมงคล ท�ำจากโลหะเงินหรือทอง
เป็นรูป แม่กุญแจสมั ย โบราณซึ่ ง มี รู ปร่ า งใกล้ เคี ย งกั บไต จึ ง เรี ย กอี ก ชื่ อ ว่ า กุ ญ แจรู ป ไต ชาวจี นเชื่ อ ว่ า
การสวมกุญแจอายุยืนจะช่วยคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตราย
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"โจวชิ่ง เป็นโจวชิ่ง..."
"โจวชิ่งมาแล้ว..."
"อย่ามองๆ รีบหันไปทางอื่น...อย่าจ้องเขา..."
เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์แผ่วเบาดังมาจากทิศทางทีเ่ ขาผ่านมาประหนึง่
คลื่นน�้ำ
ราวกั บ สิ่ ง ที่ เ รื อ ล� ำ นั้ น แหวกฝ่ามิ ใ ช่ เ พี ย งน�้ ำ แต่ ยั ง รวมถึ ง ผู ้ ค น
บนท้องถนน
เขาคือจอมเผด็จการ
ทันทีทเี่ ห็นเรือส�ำราญล�ำนี้ เห็นบุรษุ ผูน้ ี้ ข่าวลือทัง้ หมดทีเ่ คยได้ยนิ
ได้ฟังพลันผุดขึ้นมาในพริบตา
เขาหาใช่พระญาติหรือเชือ้ พระวงศ์ ทัง้ ยังมิใช่ขนุ นาง ยิง่ มิใช่พอ่ ค้า
ทีร่ ำ่� รวยทีส่ ดุ ในเมือง แต่ทนี่ ี่ ไม่วา่ ใครต่างต้องหวาดเกรงเขาอยูส่ ามส่วน
กว่ า ครึ่ ง ของหอโคมเขี ย วและบ่ อ นพนั น ในเมื อ งนี้ อ ยู ่ ภ ายใต้
การจัดการของเขา อาชีพทั้งหลายล้วนอยู่ในการควบคุมดูแลของเขา
ผู ้ ค นทั้ ง หมดที่ ท� ำ มาหากิ น ในเมื อ งนี้ ตั้ ง แต่ พ ่ อ ค้ า แผงลอยไปจนถึ ง
คหบดีใหญ่ต่างรู้ว่าต้องมาท�ำความรู้จักกับเขาก่อน ขอการสนับสนุน
จากเขาและซื้อยันต์คุ้มภัย
โจวเป้าพ่อของโจวชิ่งเคยเป็นโจรป่า หลังมอบตัวกับราชส�ำนัก
ก็ได้เป็นขุนนาง แม้ต�ำแหน่งไม่ใหญ่นัก แต่โจวเป้ารู้จักใช้ช่องทาง
ให้เป็นประโยชน์ เขาเป็นขุนนางเพียงเพือ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั เท่านัน้ แต่สงิ่ ทีเ่ ขา
ต้องการจริงๆ หาใช่การเป็นที่รู้จัก
หากแต่เป็นผลประโยชน์
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ในช่วงเวลาสัน้ ๆ สิบกว่าปี โจวเป้าก�ำราบอ�ำนาจน้อยใหญ่ในเมือง
เขาใช้ เ งิ น ทองติ ด สิ น บนขุ น นาง ใช้ วิ ช ายุ ท ธ์ ข ่ ม ขู ่ พ ่ อ ค้ า กลายเป็ น
จอมเผด็จการที่ชาวบ้านในเมืองซูโจวหวาดกลัวมากที่สุดไปนานแล้ว
ค�ำว่าอดทนมีดาบอยูบ่ นศีรษะ ค�ำว่าผลประโยชน์กมุ ดาบไว้ขา้ งมือ*
สิง่ ทีโ่ จวเป้าต้องการคือผลประโยชน์ เขาไม่เคยวางดาบเล่มนัน้ เลย
สักครั้ง
เขาที่ดูเหมือนเปลี่ยนจากคนเลวเป็นคนดียังคงเป็นโจรที่น่ากลัว
มาตลอด เพียงแต่เขาเปลี่ยนวิธีการปล้นชิงอย่างชาญฉลาด ทั้งยัง
สามารถท�ำให้ผู้คนเป็นฝ่ายเอาเงินมาจ่ายให้เขาถึงที่บ้านแต่โดยดี
การท�ำการค้าในเมืองแห่งนี้จะต้องซื้อยันต์คุ้มภัยจากหอสุราของ
โจวเป้าทีต่ งั้ อยูห่ น้าศาลเจ้า หากไม่จา่ ยเงินซือ้ ยันต์คมุ้ ภัยจะเจอภูตผีปศี าจ
มารบกวนแน่
กิจการของโจวเป้าเจริญรุ่งเรือง เขาเปิดหอสุรา เปิดหอโคมเขียว
เปิดบ่อนพนัน เปิดโรงจ�ำน�ำ ผู้ฝึกยุทธ์และลูกน้องที่เป็นบริวารของเขา
มีมากจนใกล้เคียงกับกองทัพขนาดย่อม แม้แต่ทางการเองยังหลับตาข้าง
ลืมตาข้างกับพฤติกรรมของเขาด้วยเหตุผลต่างๆ นานา
โจวเป้าเป็นจอมเผด็จการที่ชั่วร้ายมาก อหังการยิ่ง
ไม่มใี ครท�ำอะไรเขาได้ พ่อค้าทีพ่ ยายามจะร้องเรียนเขา ต่อต้านเขา
สุดท้ายหากมิใช่ถูกปองร้ายจนติดคุก ต้องพลัดพรากจากลูกเมีย ก็คือ
ชีวิตน้อยๆ ต้องดับสูญไป
สามปีก ่ อ นโจวเป้ า ล้ ม ป่วยและไม่ ค ่ อ ยปรากฏตั ว อี ก แทบจะ
* ค�ำว่าอดทน (忍) มีอักษรที่แปลว่าดาบ (刀) อยู่ด้านบน ส่วนค�ำว่าผลประโยชน์ (利) มีอักษรที่แปลว่า
ดาบเป็นส่วนประกอบอยู่ด้านข้าง
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หายหน้าหายตาไป ผู้คนคิดว่าหลังจากโจวชิ่งลูกชายเขารับช่วงต่อแล้ว
บางทีสถานการณ์อาจดีขึ้น
คิดไม่ถึงว่าโจวชิ่งจะเหมือนผู้เป็นพ่อ
บางทีวิธีการของคนผู้นี้ยังโหดเหี้ยมกว่าพ่อของเขาด้วยซ�้ำ ท�ำให้
ผู้คนหวาดหวั่นยิ่งกว่าเดิม
เรือส�ำราญค่อยๆ แล่นผ่านนางไป สายลมฤดูใบไม้ผลิพัดปะทะ
ใบหน้า หอบเอาผ้าโปร่งบางที่ทิ้งตัวลงมาจากขอบหมวกให้ปลิวขึ้น
เผยให้เห็นใบหน้านาง
เขามองเห็นนางและประสานสายตากับนาง
นางควรเบนสายตาออกไปเหมือนคนอื่นๆ บนท้องถนน เหมือน
เหล่ า สตรีพ วกนั้นที่แ ค่เห็นเงาของเขาก็คล้ายจะเป็นลม อย่างน้อย
ก็ควรประหม่าเหมือนสาวใช้ข้างกายนาง
"คุณ...คุณหนู..." เสียงของหลิงเอ๋อร์สนั่ ระริก พยายามเตือนเสียงค่อย
แต่กลับพูดไม่รเู้ รือ่ ง สุดท้ายเสียงก็ขาดหายไป
นางไม่ได้เบนสายตาออกไป แต่ประสานสายตากับเขาท่ามกลาง
สายลมฤดูใบไม้ผลิและต้นหลิวสีเขียวขจี
มองเขานั่งเรือที่แล่นมาช้าๆ มองเขาผ่านหน้าไปอย่างเชื่องช้า
มองเขาที่จ้องมองนางอย่างเย็นชา
ชายผู้นั้นมองนางตั้งแต่หัวจรดเท้า สายตาหยุดที่เท้าของนาง
ที่สวมรองเท้าผ้าปัก
การจับจ้องเพียงชัว่ เวลาสัน้ ๆ นัน้ ท�ำให้หวั ใจนางบังเกิดความว้าวุน่
เขาจงใจ นางรู้
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นางต่างจากหญิงสาวบ้านอื่นที่พอมีเงินในเมือง นางไม่ได้รัดเท้า
แม้แต่หญิงสาวส่วนใหญ่บนเรือของเขายังรัดเท้า ยุคสมัยนีส้ ตรีตา่ งต้องรัดเท้า
นั่นเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกฐานะอย่างหนึ่ง การรัดเท้าหมายถึงที่บ้าน
มีปัญญาเลี้ยงดูสตรีอย่างดี สตรีในบ้านย่อมสามารถแต่งเข้าสกุลที่ดีได้
แต่นางไม่ได้รัดเท้า
พ่อนางร�่ำรวยมาก แต่แม่นางไม่ได้เป็นที่รัก
ชายหนุ่มช้อนตาขึ้นช้าๆ มองหน้านางแล้วเลิกคิ้วให้ จากนั้น
ก็ยกกาสุราขึ้นมาจ่อปากดื่มอึกหนึ่ง
พอเขาลดกาสุราลง สุราท�ำให้รมิ ฝีปากเขาชุม่ ชืน้ ภายใต้แสงแดด
ฤดูใบไม้ผลิ ปากเขาแดงกว่าปากสตรีเสียอีก เหมือนทาด้วยชาดอย่างไร
อย่างนัน้
ลมหยุดพัดแล้ว ผ้าโปร่งที่ติดกับหมวกม่านของนางทิ้งตัวลงมา
อีกครั้ง
ทว่าแม้จะมีผ้าโปร่งสีขาวขวางกั้น นางก็ยังคงเห็นว่าบุรุษผู้นั้น
จ้องมองนางอยู่ มุมปากกระดกน้อยๆ สีหน้าคล้ายยิม้ คล้ายไม่ยมิ้ เจือแวว
เสียดสี
สีหน้าเย้ายวนเช่นนั้นแฝงไว้ด้วยความงามเฉิดฉันดูมีเสน่ห์ ทั้งที่
เป็นบุรุษ แต่กลับน่าหลงใหลยิ่งกว่าสตรี เห็นแล้วท�ำให้หัวใจเต้นรัว
อย่างไร้สาเหตุ
นางดึงสายตากลับมาแล้วหันหน้าเดินจากไป
หลิงเอ๋อร์รีบตามมา
ทว่าแม้จะหันหลังให้บุรุษผู้นั้นแล้ว นางก็รู้ว่าเขายังคงมองนางอยู่
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นางรู้สึกได้ถึงสายตาร้อนแรงอย่างชัดเจน
...ตามติดเหมือนเงา
...คอยไล่ตามนาง
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1
บริเวณหน้าศาลเจ้า แสงอาทิตย์เจิดจ้า
รถม้าวิง่ ไปบนถนนยาว นางนัง่ อยูบ่ นรถ มองผ่านหน้าต่างบานเล็ก
ออกไปและเห็นผู้คนคึกคักจอแจบนท้องถนน
วันนี้มีงานวัด บนถนนมีผู้คนสัญจรไปมา บรรยากาศครึกครื้น
กว่าปกติ
ทางทิศตะวันตกของเมืองเต็มไปด้วยแผงลอยขายของนานาชนิด
ฝัง่ นีข้ องถนนมีคนบังคับลิงให้แสดงปาหี่ ฝัง่ นัน้ ของถนนมีคนก�ำลังแสดง
มวยปล�้ำ ไม่นานรถม้าก็วิ่งผ่านเวทีหลังหนึ่ง นักแสดงหลายคนบนเวที
ก�ำลังร้องร�ำ เหล่าชายหนุม่ เบียดเสียดอยูห่ น้าเวที เพิงด้านข้างทีแ่ บ่งแยก
ชายหญิงก็เต็มไปด้วยหญิงสาวอ่อนเยาว์และหญิงวัยกลางคน
รถม้าแล่นไปข้างหน้าผ่านอาคารสูงสามชัน้ ด้านหน้าของอาคารหลังนัน้
ไม่กว้าง ไม่โดดเด่น แต่คำ� ว่า 'จ�ำน�ำ' บนม่านประตูกลับสะดุดตาทีเดียว
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อักษร 'จ�ำน�ำ' ตัวใหญ่ท�ำเอาหัวใจนางหดเกร็ง รถม้าวิ่งไม่หยุด
ยังคงมุง่ ไปข้างหน้า ทิง้ โรงจ�ำน�ำแห่งนัน้ ไว้หน้าศาลเจ้า แต่นางกลับย้อน
คิดถึงอดีตอย่างควบคุมไม่ได้ นางจ�ำเหตุการณ์ตอนพบชายผูน้ นั้ ครัง้ แรก
ได้อย่างแม่นย�ำ ทุกรายละเอียดเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน ราวกับ
เหตุการณ์นั้นเพิ่งผ่านไปไม่นาน...
ห้าปีก่อน...
ตอนนางออกจากบ้าน ฟ้ายังไม่สว่างนัก หมอกบางๆ ยามเช้า
ท�ำให้ทุกอย่างดูไม่เหมือนจริง
จังหวะที่ก้าวข้ามธรณีประตู หัวใจนางเต้นรัว ฝ่ามือเย็นเล็กน้อย
แม้ จ ะเปลี่ ย นมาสวมเสื้ อ ผ้ า และรองเท้ า บุ รุ ษ ก่ อ นออกจากประตู
ก็ตรวจสอบเครื่องแต่งกายที่หน้ากระจกครั้งแล้วครั้งเล่าจนแน่ใจว่า
ตัวเองดูเหมือนบุรุษแล้ว แต่นางยังคงประหม่าเล็กน้อย
การกระท�ำเช่นนีข้ องนาง หากถูกคนพบเห็นเข้า ชีวติ นีย้ อ่ มไม่เหลือ
อะไรอีก แต่พอคิดถึงป้าชุย่ ทีน่ อนเป็นไข้สงู ไม่ลดอยูบ่ นเตียง นางก็กดั ฟัน
ก้าวเท้าออกไปและหันกลับมาปิดประตูหลังของบ้านตัวเอง
ท่ามกลางสายหมอกจางๆ ทั่วทุกหนแห่งเงียบสงัด
บ้านทีน่ างพักอาศัยตัง้ อยูน่ อกเมือง การเดินเข้าไปในเมืองต้องใช้เวลา
เป็นชั่วยาม นางเดินไปบนถนนอย่างอกสั่นขวัญแขวน ตอนที่คนแรก
บนถนนปรากฏตัวตรงหน้า หัวใจนางเต้นเร็วจนเหมือนจะกระดอนออกมา
จากปาก
แต่คนผู้นั้นเพียงหาบผักสองกระบุงเดินผ่านนางไป
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นางบังคับให้ตัวเองเดินต่อไปข้างหน้า ผู้คนบนท้องถนนค่อยๆ
เพิ่มขึ้น ตอนแรกเวลาเจอผู้คน นางกลัวเหลือเกินว่าจะถูกเรียกให้หยุด
ฝ่ามือมีเหงื่อซึมอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้คนผ่านหน้าไปสองคน สามคนสี่คน
ยิง่ เข้าใกล้ประตูเมือง คนก็ยงิ่ เยอะ แต่ไม่มใี ครเหลือบมองนางเป็นพิเศษ
ความหวาดหวั่นตอนออกจากบ้านค่อยๆ ลดเลือนไป เมื่อพบว่า
ไม่มีใครสนใจตัวเอง นางก็เริ่มวางใจ
นางมาถึงหน้าประตูเมืองในทีส่ ดุ มีคนเข้าแถวรอเข้าเมืองยาวเหยียด
ด้านข้างมีคนขายโจ๊กเปล่ากับเครือ่ งเคียง ยังมีคนขายซาลาเปากับหมัน่ โถว
อยู่รมิ ทางด้วย นางเหลือบมองครูห่ นึง่ แต่ไม่ได้เข้าไปซือ้ เดินไปต่อท้ายแถว
รวมกับกลุม่ คนทีร่ อเข้าเมือง
ประตูเมืองเปิดทันทีทถี่ งึ เวลา ครัน้ เห็นทหารเฝ้าประตูเมือง หัวใจนาง
ก็เต้นรัวอีกครั้ง ทว่านางไม่ถูกขัดขวางแต่อย่างใด ผู้คนที่รอเข้าไป
ท�ำมาค้าขายกรูกันเข้าไปในเมือง มุ่งหน้าไปยังตลาดทางทิศตะวันตก
ของเมืองที่คึกคักที่สุด
นางตามคนเหล่านัน้ ไปจนถึงโรงจ�ำน�ำหน้าศาลเจ้า ประตูโรงจ�ำน�ำ
ยังไม่เปิด ด้วยเกรงว่าจะมีคนดูออกว่านางเป็นสตรีปลอมตัวมา นางจึง
ไม่กล้ายืนอยูบ่ นถนน แต่เดินเข้าไปในตรอกเล็กฝัง่ ตรงข้ามและยืนรอ
ระหว่างที่รอโรงจ�ำน�ำฝั่งตรงข้ามเปิดประตู นางอดยื่นมือไปลูบ
ลูกปัดหยกที่ซ่อนอยู่ในอกเสื้อไม่ได้ กลัวว่าตัวเองจะประหม่าเกินไป
จนท�ำมันหล่นบนถนน
มันยังอยู่ ยังอยู่ในอกเสื้อนางอย่างปลอดภัย
ป้าชุ่ยบอกว่าลูกปัดหยกเส้นนี้เป็นของที่นายท่านมอบให้ท่านแม่
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ตอนแต่งเข้ามา เป็นของรักของหวงของท่านแม่
ท่านแม่เป็นภรรยาเอก บ้านเดิมเป็นสกุลบัณฑิต บรรพบุรษุ เคยเข้า
หอต�ำราหลวง เคยเป็นขุนนางใหญ่ในราชส�ำนัก ทั้งยังเคยเขียนหนังสือ
เขียนราชโองการแทนฮ่องเต้ ท่านแม่เป็นกุลสตรีในสกุลใหญ่ รัดเท้า
จนเท้าเล็กนิดเดียว สวมรองเท้าผ้าปักดิน้ เงินดิน้ ทองคูเ่ ล็ก นัง่ เกีย้ วสีแดงสด
บุฟูก ถูกคนหามข้ามภูเขาข้ามแม่น�้ำ แต่งจากเมืองหลวงมาอยู่ซูโจว
ท่ า นแม่ รู ้ เ รื่ อ งเพลงพิ ณ หมากล้ อ ม อั ก ษร ภาพวาดก็ จ ริ ง
กลับไม่รู้ใจบุรุษ
บ้านเดิมของท่านแม่ตกต�่ำ จึงส่งท่านแม่มาแต่งงานกับพ่อค้า
ทีร่ ำ�่ รวย ทว่าแม้จะร�ำ่ รวยแต่กลับไม่รจู้ กั ใช้ชวี ติ ไม่มคี วามรูแ้ ละขาดศิลปะ
สองสามีภรรยาจึงมักคุยกันคนละภาษา
นี่เป็นการแต่งงานที่ฝา่ ยหญิงยอมลดเกียรติตัวเอง
ป้าชุ่ยมักจะเหยียดปาก บอกว่าในอดีตท่านแม่ล�ำบากเพียงใด
บอกว่านายท่านไม่รจู้ กั ทะนุถนอมดูแลท่านแม่ บอกว่าภายหลังนายท่าน
แต่งอนุท�ำให้ท่านแม่เสียใจเพียงใด บอกว่าท่านแม่ล้มป่วยด้วยเหตุนี้
แต่งงานมาได้ไม่ถึงสามปีก็จากไป
หลายปีมานี้นางฟังมามากจนไม่รู้สึกอะไรแล้ว
นางเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาเอกก็จริง แต่กลับไม่เป็นที่รัก
หลังจากท่านแม่ตาย อนุผู้น้ันก็ถูกยกขึ้นเป็นภรรยาเอก ตอนที่
นางรู้ความ ป้าชุ่ยกับนางไม่ได้อาศัยอยู่ในคฤหาสน์สกุลเวินนานแล้ว
แต่อาศัยอยู่ในบ้านพักหลังเล็กนอกเมือง
อนุผู้นั้นเห็นนางแล้วรู้สึกร�ำคาญตา แม้แต่มองยังไม่อยากมอง
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จึงหาเหตุผลสารพัดมาโน้มน้าวนายท่านเพือ่ ให้ปา้ ชุย่ กับนางย้ายออกจาก
คฤหาสน์
ปีนั้นนางอายุสามขวบ ไม่รู้เรื่องอะไร ทั้งยังไม่รู้สึกอะไร
นางไม่เดือดร้อนเรือ่ งกิน ไม่เดือดร้อนเรือ่ งเสือ้ ผ้า มีบา้ นให้อยูอ่ าศัย
ภายหลังถึงรู้เรื่อง เพราะถูกคนหัวเราะที่ไม่ได้รัดเท้า เป็นเท้า
ตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่
ภายหลังถึงรูเ้ รือ่ ง เพราะหญิงผูน้ นั้ ไม่แม้แต่จะเจรจาเรือ่ งการแต่งงาน
ให้นาง
ภายหลังถึงรูเ้ รือ่ ง เพราะผูค้ นมักจะซุบซิบนินทานาง วิพากษ์วจิ ารณ์
ลับหลัง
นางเป็นลูกภรรยาเอก แต่กลับเป็นเด็กที่ไม่ได้รับความรัก ท่านแม่
ไม่เป็นที่รัก นางเหมือนท่านแม่ ไม่ชอบยิ้ม นิสัยไม่น่ารัก จึงไม่เป็นที่รัก
เช่นกัน
ทุกปีนางจะได้พบนายท่านก็ช่วงปีใหม่ตอนกินข้าวส่งท้ายปี
แต่ก็เท่านั้นแหละ
ชายคนนัน้ ไม่ชอบนาง แน่นอนว่าหญิงคนนัน้ ยิง่ ไม่เปิดโอกาสให้นาง
ได้เป็นทีร่ กั มักจะไม่ปล่อยให้นางได้เอ่ยปากด้วยซ�ำ้ บางครัง้ แม้จะเข้าไป
คารวะนายท่านยังไม่อนุญาต
หญิงคนนั้นมีลูกสี่คน หญิงสามชายหนึ่ง เด็กชายตัวขาวอวบอ้วน
เห็นใครก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดี ใบหน้าน่าเอ็นดูทั้งยังเฉลียวฉลาด ท�ำให้
นายท่านมีความสุขมาก ดวงตายิง่ มองไม่เห็นนางซึง่ เป็นลูกสาวทีภ่ รรยาเอก
ทิง้ เอาไว้ ต่อให้บางครัง้ นึกอยากจะมองมาก็ถกู หญิงผูน้ นั้ เอาลูกชายสุดทีร่ กั
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ของพวกเขามาขวางหน้า พริบตาเดียวก็ลืมตัวตนของนางไปแล้ว
ป้าชุย่ ไม่อาจเข้าไปในห้องโถง ได้แต่แอบมองทีห่ น้าต่าง กลับมาแล้ว
ก็มกั จะบ่นหลายค�ำ
แรกๆ นางฟังแล้วยังนึกโกรธ แต่ภายหลังกลับเริ่มชินเสียแล้ว
ชายคนนั้ น ไม่ ส นใจเรื่ อ งนี้ ห รอก หากเขาใส่ ใ จลู ก สาวคนนี้
คงไม่ปล่อยให้สถานการณ์กลายเป็นเช่นนี้ ต่อให้นางไปแย่งชิง จะชิงอะไร
มาได้เล่า
รีบออกเรือนให้เร็วหน่อยหรือ
ตอนอายุสบิ ห้าและเพิง่ เข้าพิธปี กั ปิน่ * นางเคยคิดว่าจะได้ออกเรือน
ภายหลังพบว่าหญิงผู้นั้นคอยขัดขวางอยู่เสมอ จึงเลิกคิดเรื่องนี้ไป
นางมีเท้าธรรมชาติ ต่อให้บา้ นเดิมร�ำ่ รวยเพียงใด ทุกคนก็ตอ้ งรูว้ า่
นางไม่เป็นที่รักของบ้านเดิม แต่งไปแล้วย่อมไม่มีทางได้รับความรัก
ตอนท่านแม่แต่งมา สินเจ้าสาวไม่มากนัก มีเพียงต�ำราไม่กตี่ ู้ ตอนป้าชุย่
พานางย้ายไปอยูบ่ า้ นพักนอกเมือง ต�ำราเหล่านัน้ ก็ถกู ขนมาด้วย
ป้าชุย่ เป็นคนเลีย้ งดูนางจนเติบใหญ่ สอนนางให้รหู้ นังสืออ่านต�ำรา
สอนนางปักผ้าและท�ำงานฝีมอื แม้ปา้ ชุย่ จะชอบบ่นเป็นบางครัง้ แต่กลับ
จัดการเรือ่ งทุกอย่างเป็นอย่างดี
ตอนนัน้ เดิมทีนางยังคิดว่าอาศัยอยูท่ บี่ า้ นพักนอกเมืองก็ไม่แย่ตรงไหน
ทว่าก่อนหน้านี้ป้าชุ่ยกลับล้มป่วยลง
ตอนนั้ น นางพยายามกลั บ ไปพู ด กั บ แม่ ร องที่ ค ฤหาสน์ อยาก
เชิญหมอมาตรวจดูอาการของป้าชุ่ย ถึงได้รู้ว่าหญิงผู้นั้นใจด�ำเพียงใด
* พิธีรวบผมปักปิ่น หญิงสาวชาวจีนเมื่ออายุครบสิบห้าจะต้องท�ำพิธีรวบผมปักปิ่นแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่
พร้อมที่จะออกเรือน
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สามารถใจด�ำได้เพียงใด
'ป่วย?'
'เชิญหมอ?'
'ติงชุย่ ไม่ใช่คนสกุลเวินของเรา ตอนนัน้ แม่เจ้าพูดไว้อย่างชัดเจนว่า
ติงชุย่ ไม่ใช่สาวใช้ทอี่ อกเรือนมากับนาง แต่เป็นพีน่ อ้ ง พวกเราเลีย้ งดูนาง
มาเปล่าๆ ตัง้ หลายปี ของกินของใช้ไม่เคยขาดไปสักอย่าง นับว่านางก�ำไร
แล้วล่ะ'
'คุณหนูคนดี บ้านของเรามีทงั้ เด็กเล็กและคนแก่ มีคนนับร้อยชีวติ
ต้องเลีย้ งดู นายท่านล�ำบากล�ำบนหาเงินเช่นนี้ มิใช่เพือ่ เอามาให้เจ้าถลุง
แบบนี้นะ'
นางจ� ำ ได้ ว ่ า ตั ว เองยื น อยู ่ ห น้ า ห้ อ งโถงกว้ า งขวาง หญิ ง ผู ้ นั้ น
สวมกระโปรงปักดิน้ ทอง เท้าคูเ่ ล็กสวมรองเท้าปักห้าสี นัง่ อยูบ่ นเก้าอีพ้ นัก
วงโค้ง* ใบหน้าทาแป้งกับชาดอย่างดี นิ้วมือไว้เล็บยาว มองนางด้วย
ดวงตาทีส่ ขี าวด�ำตัดกันชัดเจน ริมฝีปากสีแดงจัดจิบน�ำ้ ชาร้อนๆ แล้วเอ่ย
ถ้อยค�ำเย็นชาเหล่านัน้ ออกมา
'ก็แค่ถูกไอเย็นมิใช่หรือ นอนพักไม่กี่วันก็หายแล้ว จ�ำเป็นต้อง
เชิญหมอด้วยหรือไร'
นางพูดอะไรไม่ออก รู้สึกเพียงหัวใจหนาวเหน็บ
มองสายตาเยียบเย็นของหญิงผู้นั้นแล้ว นางตระหนักว่าอีกฝ่าย
ไม่เพียงเกลียดท่านแม่ของนาง เกลียดนาง แต่ยังเกลียดป้าชุ่ยด้วย
นางไม่พูดอะไรอีก หมุนตัวออกจากคฤหาสน์หลังใหญ่ไป
* เก้าอี้พนักวงโค้ง เป็นเก้าอี้สมัยโบราณของจีนที่พนักพิงด้านหลังโค้งมนและเชื่อมต่อกับที่เท้าแขน รูปทรง
อ่อนช้อยงดงาม
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นางดูแลป้าชุ่ยสุดความสามารถ แต่อาการของป้าชุ่ยแย่ลงทุกที
ทั้งอาเจียนและท้องเสีย จวบจนกลางดึกในคืนหนึ่ง ป้าชุ่ยอ่อนเพลีย
จนเอ่ยค�ำพูดไม่ออกแม้แต่ค�ำเดียว
เห็นดังนั้นนางจึงเอาเสื้อเก่ามาแก้เป็นเสื้อผ้าบุรุษ ค้นลูกปัดหยก
ของท่านแม่ออกมา พอฟ้าสางก็เปลี่ยนเสื้อผ้า ตัดสินใจเอาลูกปัดเส้นนี้
ไปจ�ำน�ำที่โรงจ�ำน�ำ
แม้ลกู ปัดหยกจะเป็นของรักของหวงของท่านแม่ แต่มใิ ช่ของรักของหวง
ของนาง
ทว่าป้าชุ่ยเป็นป้าชุ่ยของนาง
เมืองซูโจวไม่ใช่เมืองเล็ก มีผู้คนมากมาย หญิงสาวสกุลใหญ่
ไม่ก ้ า วเท้ า ออกจากบ้ า น ไม่ ป รากฏกายข้ า งนอก ประกอบกั บ
นางสวมเสือ้ ผ้าบุรษุ และรวบผม ทัง้ ยังมีเท้าธรรมชาติและสวมรองเท้าผ้า
แบบบุรุษ นางไม่คิดว่าจะมีใครจ�ำได้จริงๆ ว่านางเป็นใคร
นางใคร่ครวญมาดีแล้ว รู้ดีว่าต้องเอาลูกปัดหยกนี้ไปจ�ำน�ำถึงจะ
มี เ งิ น เชิ ญ หมอมารั ก ษา ที่ ส� ำ คั ญ กว่ า นั้ น คื อ นางต้ อ งการเงิ น ก้ อ นนี้
นอกจากเชิญหมอมารักษาป้าชุ่ยแล้ว นางยังมีความคิดอื่น
คฤหาสน์สกุลเวินส่งเงินมาให้ทกุ เดือน แต่เงินจ�ำนวนนัน้ ไม่มากนัก
แค่พอใช้เท่านั้น หญิงผู้นั้นไม่เคยให้พวกนางมีเงินเหลือ หลายปีมานี้
เงินที่ส่งมาจากคฤหาสน์ลดน้อยลงทุกปี
ขื น เป็ น อย่ า งนี้ ต ่ อ ไป หากนายท่ า นเป็ น อะไรไป หญิ ง ผู ้ นั้ น
ต้องหยุดส่งเงินมาให้พวกนางแน่
ป้าชุย่ เป็นคนทีต่ ดิ ตามท่านแม่มาจากทางเหนือตอนท่านแม่ออกเรือน
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นอกจากงานเย็บปักแล้ว ยังรูห้ นังสือและโคลงกลอน สอนนางอ่านเขียน
ตั้งแต่เล็ก ป้าชุ่ยพยายามเลี้ยงดูนางอย่างคุณหนู แต่ในบ้านหลังเล็ก
นอกเมืองแห่งนี้ แรกเริม่ ยังมีสาวใช้คอยช่วยงานหลายคน ทว่าพอวันเวลา
ผ่านพ้นไป สาวใช้ทคี่ ล่องแคล่วเหล่านัน้ ก็ถกู ดึงตัวไป นอกจากป้าชุย่ กับ
นาง ทีน่ กี่ ็เหลือเพียงลุงชิวบ่าวชราเฝ้าประตูทคี่ อยช่วยกวาดลานบ้านให้
เท่านั้น
ลุงชิวแก่แล้วก็จริง แต่นสิ ยั ดีทเี ดียว เห็นนางไม่ได้รบั ความรักจากบิดา
รูส้ กึ ว่านางน่าสงสาร จึงมักเล่าเรือ่ งในอดีตทีต่ นออกจากบ้านไปท�ำการค้า
กับนายท่านให้นางฟังอยูเ่ สมอ
นายท่านของลุงชิวไม่ใช่นายท่านในตอนนี้ แต่เป็นนายท่านของ
นายท่าน เป็นปู่ของนาง
นายท่านคนนัน้ เป็นพ่อค้าทีส่ ร้างตัวด้วยมือเปล่า เส้นทางทีเ่ ดินผ่านมา
พบเจออุปสรรคมากมาย แต่กลับสามารถผ่านความยากล�ำบากมาได้
ทุกครัง้ นางฟังเรือ่ งราวสนุกๆ เกีย่ วกับการค้าขายมาจากลุงชิวตัง้ แต่เล็ก
เดิมทีฟงั เป็นนิทานเท่านัน้ นางเป็นสตรี ในสังคมทีส่ ตรีไม่อาจออกไปไหนได้
เป็นไปไม่ได้ทนี่ างจะออกไปท�ำการค้าข้างนอก
แต่นานวันเข้า เรื่องนี้ก็ยังติดอยู่ในใจนาง
ลุงชิวแก่แล้ว ท�ำอะไรมากไม่ได้ นายท่านกับหญิงผูน้ นั้ เห็นเขาแล้ว
ร�ำคาญตาจึงส่งมาอยูท่ บี่ า้ นพักแห่งนี้
ภายหลังมีญาติผู้น้องห่างๆ ที่สายตาไม่ดีนามอวิ๋นเซียงมาอยู่ด้วย
เป็นญาติที่ห่างจนไม่รู้จะห่างอย่างไรของนายท่าน พ่อแม่ตายแล้วจึงมา
ขอพึง่ พาอาศัย แม้จะเป็นญาติหา่ งๆ แต่ถงึ อย่างไรก็เป็นญาติ หญิงผูน้ นั้
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เกรงว่าจะถูกผูค้ นครหา ขับไล่ไม่ได้ ทว่าก็ไม่อยากเก็บนางไว้ จึงส่งมาทีน่ ี่
ต่อจากนัน้ เป็นลูอ่ คี้ นขับรถทีข่ าเป๋ขา้ งหนึง่ เขามีลาแก่กบั รถเทียมลา
ถูกหญิงผูน้ นั้ ส่งมาอยูท่ นี่ เี่ ช่นกัน
ลูอ่ เี้ งียบผิดปกติ แม้จะท�ำงานได้ แต่ถามอะไรเขา เขาก็มกั ไม่คอ่ ย
ตอบ
พูดให้น่าฟังคือหญิงผู้นั้นมอบรถให้นางหนึ่งคัน พูดตรงๆ คือ
เห็นลูอ่ แี้ ล้วร�ำคาญตา ขาพิการขนของหนักไม่ได้ ท่าทางไม่นา่ มอง ทัง้ ยัง
พูดจาไม่เป็น จึงตัดสินใจส่งเขามาที่นี่
แม้จะมีคนเพิม่ ขึน้ หลายคน แต่หญิงผูน้ นั้ กลับไม่ได้เพิม่ เบีย้ รายเดือน
ให้นางเลยสักนิด ท�ำให้ชวี ติ ความเป็นอยูท่ บี่ า้ นพักแห่งนีใ้ กล้จะไปไม่รอด
เต็มที นางรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาป้าชุ่ยท�ำงานเย็บปักและให้สาวใช้
แอบน�ำไปขายให้เหล่าสตรี พวกนางถึงได้มกี นิ มีใช้
เรือ่ งนีน้ างคิดมานานแล้ว หาใช่แค่วนั สองวันนี้ แม้ปา้ ชุย่ จะปิดบัง
ไม่ให้นางรู้ แต่นางกินใช้อยูท่ กุ วัน บางครัง้ เวลาไปคฤหาสน์ เห็นข้ารับใช้พวกนัน้
และสายตาดูแคลนของพวกเขา เห็นสาวใช้พวกนั้นแต่งกายดีกว่าตน
เสียอีก ย่อมมองออกว่าผูอ้ นื่ ก�ำลังดูถกู ตน
คุณหนูสกุลเวินไม่ได้มีนางคนเดียว
ดังนัน้ ก่อนหน้านีน้ างจึงฉวยโอกาสครัง้ หนึง่ บอกให้ลงุ ชิวซือ้ รองเท้าบุรษุ
กับหมวกใบเล็กที่ขายอยู่ริมถนนเตรียมไว้ อ้างว่าจะเอาไว้ใช้ศึกษา
เวลาวาดภาพ
เพียงแต่กอ่ นหน้านีน้ างยังมีความลังเล ขนบธรรมเนียมของยุคสมัยนี้
ไม่ นิ ย มให้ ส ตรี อ อกไปปรากฏกายข้ า งนอก แต่ ใ นงานวั ด หลายครั้ ง
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นางเคยเห็นสตรีออกมาท�ำมาค้าขาย หาเลีย้ งครอบครัว แม้สตรีเหล่านัน้
จะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ลบั หลัง แต่นางรูว้ า่ นัน่ เป็นหนทางเดียวทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา
เรื่องปากท้องของคนที่บ้านได้
นางไม่อาจและไม่มีทางนั่งกลุ้มใจอยู่ในบ้านเฉยๆ
นางเคยคิดจะให้ลอู่ อี้ อกไปท�ำงานตามทีน่ างสัง่ แต่ลอู่ ไี้ ม่เพียงขาเป๋
ยังเงียบจนชวนให้สงสัยว่าเขาเป็นใบ้หรือไม่ ไม่เหมาะทีจ่ ะค้าขายเลยจริงๆ
การป่วยของป้าชุ่ยแค่ท�ำให้นางตัดสินใจได้เท่านั้นเอง
นางจะใช้เงินที่แลกมาได้เริ่มต้นกิจการเล็กๆ
โรงจ�ำน�ำฝัง่ ตรงข้ามมีความเคลือ่ นไหวแล้ว นางดึงความคิดกลับมา
ครั้ น เห็ น ว่ า ประตู โ รงจ� ำ น� ำ เปิ ด ออก หั ว ใจก็ ห ดเกร็ ง ขึ้ น มาทั น ใด
นางสูดหายใจลึก รวบรวมความกล้าเลิกม่านเดินเข้าไปในโรงจ�ำน�ำ
นางกดเสียงเบาเอ่ยปากขณะน�ำลูกปัดหยกเส้นนั้นออกมาจ�ำน�ำ คิดแต่
จะรีบแลกเงินเพื่อเอาไปเชิญหมอมารักษาป้าชุ่ย
เฉาเฟิ่ง* ที่ ป ระเมิ น ราคาอยู ่ ห ลั ง โต๊ ะ เหลื อ บมองนางหลายที
ก่อนจะแจ้งราคากับนาง ป้าชุ่ยบอกนางหลายครั้งว่าลูกปัดหยกเส้นนี้
มีมลู ค่าพอทีจ่ ะซือ้ บ้านทางทิศตะวันตกของเมืองซึง่ เป็นเขตรุง่ เรืองได้หลังหนึง่
แต่นางไม่ได้ตอ่ รองราคากับเฉาเฟิง่ คนทีม่ าโรงจ�ำน�ำล้วนขาดแคลนเงิน
ร้านใดบ้างที่จะไม่ถือโอกาสกอบโกยก�ำไร
รับใบจ�ำน�ำของกับเงินมาแล้ว นางก็ยดั มันลงในถุงใส่เงิน หมุนตัว
เดินออกมาอย่างเร่งรีบไปบนถนนเพื่อหาหมอ
นางก้าวฉับๆ เข้าไปในตรอกเล็กฝั่งตรงข้าม คิดจะใช้ทางลัด
* เฉาเฟิ่ง เดิมเป็นค�ำที่ใช้เรียกลูกจ้างในร้านขายเกลือหรือโรงจ�ำน�ำ ภายหลังใช้เรียกหลงจู๊ผู้ดูแลโรงจ�ำน�ำ
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คิดไม่ถึงว่าเดินไปได้ไม่กี่ก้าว เงาด�ำสายหนึ่งจะพุ่งชนนางจากข้างหลัง
นางถูกชนจนล้มลงกับพื้น รู้ตัวแทบจะในทันทีว่าอีกฝ่ายพยายาม
จะแย่งถุงใส่เงินทีน่ างก�ำไว้ในมือแน่น
เนื่องจากตกใจเกินไป นางจึงลืมไปว่าต้องร้องให้คนช่วย เอาแต่
ก�ำถุงไว้แน่น ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยมือ
ท่ า มกลางความวุ ่ น วาย นางถู ก ต่ อ ยที ห นึ่ ง ก่ อ นจะรู ้ สึ ก ว่ า
หมวกบนศีรษะร่วงหลุด ผมยาวแผ่สยาย อีกฝ่ายทัง้ ดึงทัง้ กระชาก แต่นาง
ยังคงไม่ปล่อยมือ โจรผู้นั้นโมโหจึงยกเท้าขึ้นหมายจะถีบนาง
จังหวะนี้เองไม่รู้หนังสือเล่มหนึ่งบินมาจากที่ใด กระแทกใส่ศีรษะ
ของคนผู้นั้นเข้าพอดี
คนผู้นั้นร้องเสียงหลง คลายมือและหงายล้มไปข้างหลัง นาง
รีบคว้าถุงใส่เงินถอยไป มองคนผูน้ นั้ ลุกขึน้ มา เขามีสหี น้าดุดนั และท�ำท่า
จะกระโจนเข้าใส่นางอีกครัง้ แต่พริบตาถัดมาไม่รเู้ ห็นอะไร ใบหน้าพลัน
ซีดเผือดก่อนจะหมุนตัววิ่งหนีไป
นางก�ำถุงใส่เงินไว้พลางกดหน้าอก หันกลับไปก็เห็นชายหนุม่ ทีย่ นื อยู่
ตรงปากตรอกคนนัน้
นางจ�ำได้วา่ เขาสวมเสือ้ ผ้าสีฟา้ นวลทัง้ ชุด จ�ำได้วา่ เขารวบผมยาว
ไว้อย่างดี จ�ำได้วา่ เขาสวมรองเท้าหุม้ แข้งสีดำ� จ�ำได้วา่ เอวเขาห้อยป้ายห้อยเอว
สีด�ำอันหนึ่ง
ชายผู้นั้นท่าทางสุภาพ ใบหน้าขาวสะอาด
ปีนั้นในเมืองยังไม่มีใครใส่ใจเขามากนัก
ตอนนั้นนางยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร แต่ตอนเขาเดินเข้ามาหานาง
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นางอดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปหลายก้าวเพราะเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอ
เมื่อครู่นี้
เขาไม่สนใจนาง เพียงก้มตัวลงหยิบหนังสือเล่มนัน้ ยังมีหมวกสีดำ�
ใบเล็กของนางที่หล่นอยู่
เขาปัดๆ หนังสือทีส่ กปรกและคืนหมวกให้นางพลางเอ่ยเสียงเรียบ
'ครั้ ง หน้ า เวลาจ� ำ น� ำ ของ เก็ บ เงิ น ให้ ดี ก ่ อ นค่ อ ยออกจากร้ า น
อย่าถือไว้ในมือและอย่าเดินในตรอกเล็กๆ โจรทีน่ มี่ กั คอยจับตาดูโรงจ�ำน�ำ
มองหาแกะอ้วน'
นางเบิกตาโต ตืน่ ตระหนกเล็กน้อย ไม่ได้ยนื่ มือไปรับ แต่รบี ยัดถุงเงิน
เข้าไปในอกเสือ้
'ข้าไม่ใช่...ไม่ใช่แกะอ้วน...' นางพูดด้วยใบหน้าซีดขาว 'นี่เป็นเงิน
ที่จะน�ำไปช่วยคน เชิญหมอมารักษาคนที่บ้านข้า'
'คนที่ถือถุงเงินหนักๆ ล้วนเป็นแกะอ้วน' เขามองนางอย่างเย็นชา
'โจรพวกนั้นสนใจแต่เงินไม่สนใจคน ไม่สนใจหรอกว่าเงินนี้เจ้าจะเอาไป
ท�ำอะไร'
ได้ยนิ ดังนัน้ แล้วนางก็พดู ไม่ออกไปชัว่ ขณะ ได้แต่ยนื่ มือไปรับหมวก
กลับมาสวม เค้นค�ำพูดสองค�ำออกมาจากล�ำคอทีต่ บี ตัน
'ขอบคุณ'
หลังค�ำขอบคุณของนาง เขาก็ไม่ได้เอ่ยอะไร เพียงถือหนังสือเล่มนัน้
หมุนตัวจากไป
นางมองเขาเดินออกจากตรอกแล้วข้ามถนน บ่าวชายคนหนึ่ง
รีบก้าวออกมาเลิกม่านให้เขา เฉาเฟิ่งในโรงจ�ำน�ำที่กอบโกยเงินนางไป
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รีบออกมาต้อนรับ
ม่านทิ้ง ตัวลง รองเท้าหุ้ม แข้ง สีด�ำ ของเขากับเสื้อผ้าสีฟ้านวล
หายลับไปหลังประตูอย่างรวดเร็ว
นางจ้ อ งมองโรงจ� ำ น� ำ ที่ เ ขาหายเข้ าไปอย่างตกตะลึ ง เล็ ก น้ อ ย
นางไม่รวู้ า่ เขาเป็นใคร รูเ้ พียงว่าชายผูน้ ไี้ ม่ใช่คนธรรมดาทัว่ ไป หัวใจนาง
ยังคงเต้นรัว ความคิดสับสนวุ่นวาย ได้แต่รวบผมที่แผ่สยายให้ดีและ
สวมหมวกใบเล็กอีกครั้ง
ครัน้ ได้สติ นางก็จดั แจงตัวเองอย่างเร่งรีบ ไม่กล้าเดินในตรอกเล็กๆ อีก
ได้แต่ยอ้ นกลับไปบนถนนใหญ่
พอถึงถนนใหญ่ นางเหลือบมองไปยังโรงจ�ำน�ำซึง่ เป็นอาคารสามชัน้
อย่างอดไม่ได้ กลับบังเอิญเห็นว่าชายผู้นั้นนั่งอยู่ริมหน้าต่างชั้นสอง
มือยังคงถือหนังสือเล่มนั้น อ่านด้วยสีหน้าเบื่อหน่าย
ทันใดนั้นนางพลันตระหนักว่าที่แท้เขานั่งอยู่ตรงนั้นมาตลอด
เพราะนัง่ อยูต่ รงนัน้ ถึงเห็นว่านางถูกโจรปล้นชิงในตรอกฝัง่ ตรงข้าม
นางตกใจเล็กน้อยจึงตะลึงงันไป
ถนนใหญ่ค่อนข้างกว้าง นางไม่รู้ว่าจากโรงจ�ำน�ำ เขาพุ่งไปยัง
ตรอกเล็กฝั่งตรงข้ามในเวลาเพียงครู่เดียวได้อย่างไร นางเคยได้ยินว่า
บางคนมีวิชายุทธ์สูงส่ง สามารถไต่หลังคาเดินบนก�ำแพง เหินตัวไปมา
บนหลังคาได้ นางยังเคยฟังลุงชิวเล่าเรื่องราวในยุทธภพให้ฟัง ยังคิดว่า
เรื่องพวกนั้นล้วนเป็นข่าวลือที่เอาไว้ขู่คนเสียอีก
บางทีเขาอาจบังเอิญเดินผ่านตรอกนั้นพอดี?
เพิ่งจะคิดเช่นนี้ก็เห็นชายผู้นั้นหลุบตามองลงมาเหมือนรู้สึกได้ถึง
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สายตานาง
เขาเลิกคิ้วเมื่อเห็นว่าเป็นนาง
นางหน้าแดงเรื่อโดยไร้สาเหตุ แต่กลับไม่ได้เบนสายตาออกไป
เพียงสังเกตว่าหนังสือที่อยู่ในมือเขาคือ 'พิชัยสงครามหกกลยุทธ์'
นั่นเป็นต�ำราการศึกที่รวบรวมบทสนทนาระหว่างอู่อ๋องกับไท่กงวั่ง
แต่นางเคยอ่านเจอในหนังสือว่าปราชญ์และบัณฑิตชื่อดังหลายคน
ต่ า งคิ ด ว่ า 'พิ ชั ย สงครามหกกลยุ ท ธ์ ' เป็ น หนั ง สื อ ที่ ไ ม่ มี อยู่จ ริ ง
เป็นหนังสือปลอมที่คนรุ่นหลังแต่งขึ้นเอง
นางไม่ รู ้ ว ่ า เหตุ ใ ดเขาจึ ง อ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ แม้ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้
จะเป็นของจริง แต่กเ็ ป็นต�ำราการศึกเล่มหนึง่ คนผูน้ ดี้ ไู ม่เหมือนผูฝ้ กึ ยุทธ์
ใบหน้าเขาขาวซีดเหมือนบัณฑิตอย่างไรอย่างนั้นเสียมากกว่า
แต่นางก็รู้เช่นกัน ที่โจรผู้นั้นเห็นเขาแล้ววิ่งหนี ต้องเป็นเพราะเขา
มีวิชายุทธ์สูงส่ง มิใช่บุคคลที่จะล่วงเกินได้แน่นอน
นางผงกศีรษะให้เขา ขอบคุณเขาอย่างไร้เสียงอีกครั้ง
เขาไม่สนใจนางแล้ว เพียงเบือนสายตาออกไปและอ่านหนังสือเล่มนัน้
ต่อ
ส่วนนางทีแ่ หงนหน้ามองชายหนุม่ บนอาคารก็ไม่คดิ มากอีก ก้าวเท้า
ออกตามหาหมอต่อไป
"คุณหนู คุณหนู..."
เสียงร้องเรียกของหลิงเอ๋อร์ดึงสตินางกลับมา
"ถึงร้านหนังสือแล้วเจ้าค่ะ"
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นางกะพริบตา เห็นสาวใช้ของตนมองมาอย่างเป็นห่วง ถึงได้พบว่า
รถม้าหยุดลงแล้ว
นางกะพริ บ ตาอี ก ครั้ ง ดึ ง ความคิ ด กลั บ มาจากความทรงจ� ำ
เมือ่ ห้าปีกอ่ นแล้วรับหมวกม่านทีห่ ลิงเอ๋อร์ยนื่ ให้มาสวมใส่เพือ่ บดบังใบหน้า
ก่อนจะลงจากรถ
ทางทิศใต้ของเมืองไม่คึกคักเหมือนเขตการค้าทางทิศตะวันตก
บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทั่วไป บ้านเรือนหลังเล็ก
และเก่าโทรม ร้านค้าทีน่ สี่ ว่ นใหญ่ขายเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน หนังสือ
ที่อยู่ในร้านหนังสือตรงหน้านี้เป็นหนังสือเก่ามากกว่าหนังสือใหม่
แต่นางชอบร้านหนัง สือ แห่ง นี้ ร้านเล็กๆ ที่ไม่สะดุดตาแห่งนี้
เต็มไปด้วยหนังสือทั้งชั้นบนชั้นล่าง หนังสือที่อยู่ข้างในแม้มิใช่หนังสือ
ทีใ่ หม่ทสี่ ดุ แต่ทนี่ มี่ หี นังสือทุกประเภท เนือ้ หาครอบคลุมตัง้ แต่ดาวบนฟ้า
ไปจนถึงหินใต้ดิน จากตะวันออกไปตะวันตก จากเหนือจรดใต้ ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือในยุคสมัยใดล้วนค้นพบได้ที่นี่
อีกอย่างที่แตกต่างจากที่อื่นคือร้านแห่งนี้มีสตรี
ตอนนางเดิ น เข้ า มาในร้ า นหนั ง สื อ แห่ ง นี้ แม่ น างผู ้ นั้ น นั่ ง อยู ่
หลังโต๊ะคิดเงิน
แตกต่างจากหญิงสาวส่วนใหญ่ในเมือง แม่นางผูน้ ไี้ ม่สวมหมวกม่าน
ทัง้ ยังไม่สวมผ้าโปร่ง ไม่ปดิ บังใบหน้าแม้แต่นอ้ ย
แม่นางผูน้ มี้ รี ปู โฉมงดงามยิง่ ชอบสวมเสือ้ ผ้าสีดำ� ใบหน้าเยียบเย็น
ดุจน�้ำค้างแข็ง ไม่เคยแย้มยิ้มกับผู้ใด และมักไม่สนใจใคร แต่นางรู้ว่า
แม่นางผู้นี้มีความรู้กว้างขวาง รู้ทุกเรื่อง
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หลังจากเข้ามาในร้านหนังสือ เมื่อแน่ใจว่าวันนี้เถ้าแก่ร้านไม่อยู่
ในร้านนอกจากแม่นางผูน้ น้ั แล้วก็ไม่มคี นอืน่ นางจึงถอดหมวกม่านออก
บอกตามตรง นางไม่ช อบปิด หน้าปิดตาแบบนี้เลยสักนิด แต่
ขนบธรรมเนียมเป็นเช่นนี้ เวลาอยู่ข้างนอกสตรีจะเปิดเผยหน้าตาไม่ได้
ดังนัน้ เมือ่ นางพบว่าทีน่ มี่ รี า้ นหนังสือ แถมบางครัง้ คนเฝ้าร้านยังเป็นสตรี
นางจึงทั้งตกใจและดีใจ เพราะขอเพียงมาที่นี่ นางจะสามารถเลือกซื้อ
หนังสือที่ตัวเองชอบได้อย่างผ่อนคลาย
ร้านหนังสือแห่งนี้แม้จะมีหนังสือทุกประเภท แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ
ให้สตรีเฝ้าร้านหรืออย่างไร เวลาส่วนใหญ่จงึ มักไม่คอ่ ยมีลกู ค้าเข้าร้านนัก
นอกจากนางแล้ว นางเห็นลูกค้าคนอืน่ เข้ามาซือ้ หนังสือเป็นครัง้ คราวเท่านัน้
ลูกค้ามีไม่มากเลยจริงๆ
แต่ไม่รู้ด้วยเหตุใด ร้านค้าแห่งนี้กลับสามารถอยู่รอดมาได้
แม้จะรู้สึกเกรงใจเจ้าของร้าน แต่นางชอบความเงียบสงบของที่นี่
มักจะอยู่ที่นี่ได้เป็นครึ่งค่อนวัน
หนังสือที่นี่เปลี่ยนใหม่อยู่บ่อยๆ ทุกครั้งที่นางมา หนังสือบนชั้น
ล้วนไม่เหมือนเดิม แต่มักจะมีหนังสือที่นางต้องการเสมอ นางเคยอ่าน
'จดหมายเหตุราชวงศ์ซย่า' ที่อยู่ใน 'บันทึกธรรมเนียมพิธี' จากที่นี่
เคยอ่าน 'บันทึกแคว้นหย่งจยา' ในสมัยจิ้นที่รวบรวมโดยเจิ้งจี๋ หนังสือ
สองเล่มนีผ้ คู้ นต่างบอกว่าสูญหายไปนานแล้ว แต่เนือ้ หาในหนังสือของทีน่ ี่
กลับสมบูรณ์มาก ทั้งยังไม่เหมือนบันทึกของคนรุ่นหลัง
ใน 'บันทึกแคว้นหย่งจยา' เนื้อหาเกี่ยวกับหนอนไหมแปดชีวิต*
* หนอนไหมแปดชีวติ เป็นชือ่ หนอนไหมชนิดหนึง่ ทีถ่ กู เพาะเลีย้ งขึน้ ในแคว้นอูย๋ คุ สามก๊ก สามารถพ่นเส้นใย
ออกมาห่อหุ้มตัวเองได้ปีละแปดครั้ง จึงได้ชื่อดังกล่าว
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ท�ำเอานางตกตะลึงมาก นางเอาเนือ้ หาในหนังสือกลับไปสอบถามยืนยัน
กับคนเลีย้ งหนอนไหมจนสามารถพัฒนาวิธกี ารเลีย้ งหนอนไหมให้ดยี งิ่ ขึน้
ได้
หลายปีมานี้นางได้รับความรู้มากมายจากหนังสือโบราณเหล่านี้
เวลาว่างจึงมักมาหาหนังสือล�้ำค่าที่นี่เป็นประจ�ำ
นางเดินช้าๆ ไปตามตูห้ นังสือ ค้นหาหนังสือทีต่ อ้ งการจนเผลอลืมเวลา
กระทัง่ หลิงเอ๋อร์มาเตือน นางจึงหอบหนังสือหลายเล่มไปจ่ายเงิน
แม่นางที่โต๊ะคิดเงินใช้เชือกผูกหนังสือให้นางด้วยสีหน้าไร้อารมณ์
"ทั้งหมดนี้สามต�ำลึง"
ได้ยนิ ว่าราคาหนังสือแพงขนาดนี้ หลิงเอ๋อร์ทอี่ ยูด่ า้ นข้างสูดหายใจ
อย่างตื่นตระหนก
"ไฉนจึง..."
แม่นางชุดด�ำปรายตามองมาอย่างเย็นชา สายตาเย็นเยียบนั้น
คมกริบดุจกระบี่ ท�ำเอาหลิงเอ๋อร์ตกใจจนหลับตาลงทันใด หดตัวไปอยู่
ข้างหลังนาง
"หลิงเอ๋อร์ เจ้าเอาหนังสือไปวางบนรถก่อนเถอะ"
นางหิ้วหนังสือขึ้นมาอย่างขบขัน หมุนตัวส่งหนังสือให้สาวใช้
ที่หลบอยู่ข้างหลังด้วยท่าทางหวาดหวั่น
พอได้ ยิ น ว่ า ไปก่ อ นได้ หลิ ง เอ๋ อ ร์ ก็ ห อบเอาหนั ง สื อ หลายเล่ ม
ผลักประตูหนีออกไปอย่างรีบร้อน
"ขออภัยด้วย สาวใช้ทบี่ า้ นข้าเล่าเรียนมาไม่มาก ไม่รวู้ า่ หนังสือพวกนี้
ดีเพียงใด ท่านอย่าถือสาเลย" นางยิ้มให้แม่นางที่อยู่หลังโต๊ะคิดเงิน
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หยิบก้อนเงินสามต�ำลึงออกมาจ่ายค่าหนังสือ
แม่นางชุดด�ำมองรอยยิม้ บนหน้านางด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ ริมฝีปาก
ยังคงเป็นเส้นตรง ไม่ยกขึ้นแม้แต่น้อย เพียงยื่นมือเล็กขาวเนียนออกมา
รับเงินสามต�ำลึงนัน้ ไว้ แต่นางสังเกตเห็นว่านัยน์ตาทีด่ ำ� ประหนึง่ ก้อนหิน
อันเยียบเย็นของอีกฝ่ายอ่อนโยนลงเล็กน้อย ไม่คมกริบประหนึง่ มีดอีก
นางยิม้ ให้แม่นางผูน้ นั้ เก็บถุงใส่เงินแล้วหมุนตัวจะเดินออกจากร้าน
ก่อนถึงประตูพลันได้ยนิ แม่นางผูน้ นั้ เอ่ยปากอย่างหาได้ยากยิง่
"เถ้าแก่เวิน"
ค�ำเรียกขานนี้ท�ำเอานางชะงักไป หันกลับไปเห็นแม่นางผู้นั้น
ก�ำลังมองตนและเอ่ยว่า
"เถ้าแก่ฉินบอกว่าหากเถ้าแก่เวินต้องการเปิดส�ำนักศึกษา เขา
สามารถจัดหาสมุดคัดอักษรให้ได้"
นางยืนแข็งทื่ออยู่ข้างประตู ชั่วขณะหนึ่งที่ไม่รู้จะตอบอย่างไร
แม่นางผู้นั้นมองนาง ครู่ใหญ่จึงเหลือกตาขึ้น
"เถ้ า แก่ ฉิ น ได้ ยิ น ว่ าเถ้ า แก่ เ วิ น คิ ด จะเปิ ด ส� ำ นั ก ศึ ก ษาให้ เ ด็ ก ๆ
ลูกคนงานระดับล่างได้เล่าเรียนเขียนอ่าน เจ้าสามารถกลับไปบอก
เถ้าแก่เวินว่าเถ้าแก่ฉนิ ร้านหนังสือยินดีมอบสมุดคัดอักษรให้โดยไม่คดิ เงิน"
นางกะพริบตาปริบๆ กระแอมไอและพยักหน้า
"ข้าทราบแล้ว ข้าจะไปบอกเถ้าแก่เวิน"
แม่นางชุดด�ำจ้องนางเขม็ง ก่อนจะดึงสายตากลับมายังหนังสือ
ข้างมือตนและไม่ได้เหลือบมองนางอีก
นางหัวใจเต้นแรงขณะหมุนตัว สวมหมวกม่านแล้วผลักประตู
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เดินออกไป
หลังจากขึ้นรถม้ามาแล้ว นางอดมองออกไปนอกหน้าต่างไม่ได้
ร้านหนังสือตั้งอยู่ตรงนั้นเงียบๆ แมวด�ำตัวหนึ่งนอนขดตัวอาบแดดอยู่
ข้างประตู มองผ่านลวดลายของช่องหน้าต่างเข้าไป นางเห็นแม่นางชุดด�ำ
ในร้านก�ำลังมองออกมาที่นางเช่นกัน
หัวใจสะดุดอย่างไร้สาเหตุ
ฉับพลันนั้นนางรู้ว่าแม่นางผู้นี้รู้
นางปล่อยม่านหน้าต่าง ประสานมือเล็กเย็นเฉียบไว้ตรงหน้า
บางทีเถ้าแก่ฉินก็อาจรู้ด้วย ในเมืองนี้ยังมีคนอีกเท่าไรนะที่รู้
นางไม่ได้ใส่ใจอย่างแท้จริงว่าผู้คนจะรู้มากน้อยแค่ไหน นั่นหาใช่
ความลับยิ่งใหญ่อะไร นางรู้ดีว่าถึงอย่างไรก็ต้องมีคนรู้อยู่บ้าง
ร้านหนังสือแห่งนี้ก็เป็นของโจวชิ่งหรือ
นางคิ ด ถึ ง ต� ำ รา 'พิ ชั ย สงครามหกกลยุ ท ธ์ ' ในมื อ เขาในปีนั้ น
อย่างไร้สาเหตุ ผูค้ นต่างบอกว่า 'พิชยั สงครามหกกลยุทธ์' เป็นหนังสือปลอม
แต่ภายหลังนางพบว่าไม่ใช่ นางเคยเห็นหนังสือเล่มนั้นในร้านหนังสือ
ทัง้ ยังซือ้ กลับมาอ่านทีบ่ า้ น นางรูส้ กึ ว่านัน่ ไม่ใช่ของปลอม ไม่ใช่งานเขียน
ลอกเลียนแบบ
คนที่ รู ้ ค วามลั บ ของนางล้ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ โจวชิ่ ง ไม่ ม ากก็ น ้ อ ย
เพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรู
นางหวังว่าที่คนในร้านหนังสือรู้เรื่องนี้จะเป็นเพราะฟังมาจากที่อื่น
ทว่านางก็ต้องท�ำอะไรอย่างระวังรอบคอบให้มากกว่านี้
แม้ว่าแม่นางผู้นั้นจะดูเหมือนไม่มีเจตนาร้าย นางเองก็ไม่รู้สึกว่า
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เถ้าแก่ร้านหนังสือมีเจตนาร้ายต่อนาง แต่หลายปีมานี้นางได้เรียนรู้ว่า
เรื่องต่างๆ มิอาจมองเพียงเปลือกนอก
รถม้ า วิ่ ง ไปข้ า งหน้ า ลั ด เลาะไปตามถนนและตรอก ไม่ น าน
ก็ออกจากเมืองมาถึงลานบ้านของตน
นางลงจากรถ ก้าวข้ามธรณีประตู หลิงเอ๋อร์หอบหนังสือตามอยู่
ข้างหลัง
"ข้ารูส้ กึ เวียนหัวนิดหน่อย จะกลับไปพักผ่อนทีห่ อ้ ง" นางก้าวเข้าไป
ในประตู รับหนังสือจากสาวใช้แล้วเอ่ยปากก�ำชับ "เจ้าไปท�ำงานของตัวเอง
เถอะ"
"เจ้าค่ะ"
ด้วยรูว้ า่ คุณหนูใหญ่ของตนร่างกายอ่อนแอ เวลาส่วนใหญ่พกั ผ่อน
อยู่ในห้อง กลับจากข้างนอกแล้วมักต้องนอนพักหลายวัน หลิงเอ๋อร์จึง
รับค�ำ ผงกศีรษะอย่างว่าง่ายแล้วหมุนตัวเดินจากไป
หลังจากไล่สาวใช้ผนู้ นั้ ออกไปแล้ว นางก็มงุ่ หน้าไปยังเรือนหลังเล็ก
ของตน เข้าห้องไปแล้วก็ปดิ ประตู ถอดเสือ้ ผ้าทีส่ วมอยูอ่ อก ดึงปิน่ บนศีรษะ
ออกมา ก่อนจะเช็ดแป้งและชาดบนใบหน้า รวบผมทีแ่ ผ่สยายใหม่อกี ครัง้
จากนัน้ ก็หยิบชุดคลุมตัวหนึง่ ออกมาจากหีบเสือ้ ผ้า แต่กลับเห็นผ้าทีว่ างอยู่
บนโต๊ะเข้าเสียก่อน
นั่นเป็นผ้าที่น�ำกลับมาจากโรงงานก่อนหน้านี้
...สีฟ้านวล
นางยื่นมือไปลูบผ้าพับนั้นอย่างอดใจไม่อยู่
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เนื้อผ้าใต้ท้องนิ้วเนียนละเอียดและนุ่มมือ ด้านบนเป็นลวดลาย
ประณีต ใช้ด้ายขาวที่สีต่างจากสีผ้าเพียงเล็กน้อยปักลวดลายขลุ่ยตี๋*
ดอกท้อ สายน�้ำไหล และเรือล�ำเล็ก
ลมฤดูใบไม้ผลิพัดมาอีกครั้ง พาให้ต้นหลิวนอกหน้าต่างโบกพลิ้ว
ท่ามกลางความเหม่อลอย นางเหมือนเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้ง
ได้กลิ่นที่แผ่ออกมาจากตัวเขา รู้สึกเหมือนนี่เป็นผ้าที่มีอุณหภูมิร่างกาย
และหยาดเหงื่อของเขาอยู่
ชั่วเวลานั้นเหมือนเขาอยู่ตรงหน้านางอีกครั้ง ประชิดเข้ามาใกล้
เหลือเกิน ใกล้เกินกว่าระยะที่ควรจะเป็นมากนัก
นางรู้สึกได้ว่าปอยผมสีด�ำของเขาที่ทิ้งตัวลงมาไล้ผ่านดวงตานาง
รู้สึกว่ากลิ่นอายของเขาพัดผ่านข้างแก้มนางไป
เสียงหัวใจเต้น อุณหภูมริ า่ งกาย กลิน่ อาย...และชีพจรข้างคอเขา...
ยังมีดวงตาด�ำลึกดุจบ่อน�้ำคู่นั้นและเสียงแหบต�่ำของเขา
'เพราะอะไร'
นางจ�ำได้ว่าเขาเอ่ยถามข้างหูนาง
'เหตุใดเจ้าจึงท�ำเช่นนี้'
หัวใจสั่นไหวน้อยๆ ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเขาล้วนสั่นไหวเช่นนี้เสมอ
นางกลั้นหายใจ อดหลับตาลงไม่ได้
พอหลับตาลง ความทรงจ�ำก็หลัง่ ไหลเข้ามาไม่หยุดเหมือนกระแสน�ำ้
ทีถ่ งั่ โถม
นางจดจ�ำเรื่องราวเกี่ยวกับเขาได้มากมาย จดจ�ำได้มากเกินไป
* ขลุ่ยตี๋ เป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งของจีน ท�ำจากไม้ไผ่ เวลาเล่นจะเป่าในแนวขวาง โดยเป่าลมจากรูด้านข้าง
คล้ายกับการเป่าฟลุต
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อยากลืมก็ลืมไม่ได้
วันนั้นเมื่อห้าปีก่อนหลังเชิญหมอมาตรวจดูแล้ว นางถือใบสั่งยา
ที่ ห มอเขี ย นให้ ไ ปเจี ย ดยาที่ ร ้ า นขายยา น� ำ กลั บ มาต้ ม ให้ ป ้ า ชุ ่ ย ดื่ ม
อาการของป้าชุ่ยค่อยๆ ดีขึ้น แต่นางกลับไม่รู้สึกผ่อนคลายลง
นางแบ่งเงินที่เหลือออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเก็บไว้ ที่เหลือ
นางในชุดบุรษุ เอาไปซือ้ หูกทอผ้าจ�ำนวนหนึง่ และน�ำไปให้ครอบครัวชาวนา
ในชนบททีย่ ากจน ขอให้หญิงชาวนาใช้ชว่ งเวลาทีว่ า่ งจากการท�ำนาทอผ้า
ให้นาง
เรือ่ งการรับซือ้ ผ้าจากหญิงชนบทไม่ได้มนี างท�ำอยูค่ นเดียว ทีผ่ า่ นมา
พ่อค้าในเมืองจะรับซื้อผ้าจากหญิงชนบทแถบชานเมืองที่ไม่ไกลออกไป
เป็นประจ�ำ แต่ทบ่ี า้ นของสตรีเหล่านัน้ มีหกู ทอผ้าอยูแ่ ล้ว
ที่นางเห็นเป็นครอบครัวที่ยากจนกว่านั้น ไม่มีปัญญาแม้กระทั่ง
จะซื้อหูกทอผ้าด้วยซ�้ำไป
นางให้พวกเขาเช่าหูกทอผ้า ทัง้ ยังมอบฝ้ายให้ ค่าเช่าหูกทอผ้าและ
ค่าฝ้ายให้จ่ายเป็นผ้าที่ทอเสร็จแล้ว หากเจอหญิงชนบทที่ทอผ้าไม่เป็น
นางจะขอให้ปา้ ชุย่ ไปสอนพวกเขาถึงทีบ่ า้ นจนเป็นทีละคน
ป้าชุ่ยบ่นก็จริง แต่ก็รู้ว่าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ใช่หนทาง
แก้ปัญหา สุดท้ายจึงรับปากช่วย
ป้าชุ่ยพยายามเลี้ยงดูนางเหมือนคุณหนู ทว่านอกจากรู้หนังสือ
อ่านต�ำราได้แล้ว เพลงพิณ หมากล้อม อักษร ภาพวาด นางไม่เจนจัด
สักอย่าง การทอผ้าปักลายยิ่งไม่ใช่ทักษะที่นางเชี่ยวชาญ แต่ป้าชุ่ย
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รูว้ ธิ เี ย็บปัก ทัง้ ยังเชีย่ วชาญมาก ตัง้ แต่เล็กจนโต เสือ้ ผ้ากว่าครึง่ ทีน่ างสวมใส่
ล้วนมาจากฝีมือของป้าชุ่ย
นางไม่รเู้ รือ่ งการทอผ้า แต่นางรูห้ นังสือ ท่านแม่ทงิ้ หนังสือไว้ให้นาง
หลายตูแ้ ละนางก็ได้เรียนรูอ้ ะไรมากมายจากในหนังสือเหล่านัน้
นางพู ด กั บ หญิ ง ชนบทพวกนั้ น จนปากแทบฉี ก กว่ า จะท� ำ ให้
พวกนางเชือ่ ว่านางไม่ใช่พวกต้มตุน๋ แน่นอนว่าฝ้ายกับหูกทอผ้าช่วยเพิม่
ความน่าเชื่อถือให้นางได้ไม่น้อย
ช่วงนัน้ นางวิง่ วุน่ ไปมาจนขาแทบหัก น่าจะตอนนัน้ เองทีน่ างรูส้ กึ โชคดี
ทีต่ วั เองมีเท้าธรรมชาติ ไม่ถกู รัดจนเท้าเล็ก จึงสามารถเทียวไปเทียวมาได้
เช่นนี้
ตอนแรกเรื่องราวด�ำเนินไปอย่างราบรื่น นางท�ำงานยุ่งจนหัวหมุน
แต่แล้วสถานการณ์ก็กลับแย่ลง
ปีนนั้ หลังการเก็บเกีย่ วในฤดูใบไม้รว่ ง ไม่ถงึ หนึง่ เดือนนางก็รบั ซือ้ ผ้า
มาสิบสี่พับ นางสวมเสื้อผ้าบุรุษ ปลอมตัวเป็นชายไปท�ำการค้าในเมือง
แต่กลับขายผ้าไม่ออกสักพับ
ผู ้ ค นไม่ รั บ ซื้ อ ผ้ า จากนาง ไม่ ว ่ า จะกดราคาให้ ถู ก เพี ย งใด
นางพู ด จนปากแทบฉี ก ตระเวนไปทั่ ว ร้ า นขายแพรพรรณ โรงย้ อ ม
ร้านขายเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป แม้กระทัง่ ร้านขายเสือ้ ผ้าเก่า แต่กลับไม่มรี า้ นค้าใด
ยอมซื้อผ้าจากนางเลย
'ไม่ได้ๆ...'
'ไม่เอาๆ...'
'ข้าไม่ต้องการ เจ้าออกไปเถอะ รีบออกไปซะ...'
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ตอนทีน่ างหิว้ ห่อสัมภาระหนักอึง้ และถูกไล่ออกมาจากร้านขายเสือ้ ผ้า
อีกครัง้ หิมะก�ำลังโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้า
นางไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่มคี นรับซือ้ ผ้าจากนาง วูบหนึง่ ยังสงสัยว่า
หรือผู้คนดูออกว่านางเป็นหญิง หญิงที่ฐานะทางบ้านไม่ดีถึงได้ออกมา
ปรากฏโฉมข้างนอก แต่ในสถานการณ์ทตี่ อ้ งสวมชุดบุรษุ ตะลอนอยูข่ า้ งนอก
หลายเดือน สองมือของนางหยาบกร้านเพราะการขนของ สองเท้าถลอก
ครัง้ แล้วครัง้ เล่าจนหนังด้าน นางถึงขัน้ เลียนแบบท่าเดินส่ายอาดๆ แบบบุรษุ
เลียนแบบการเปล่งเสียงพูดออกมาอย่างทรงพลังได้ กระทั่งตัวเอง
เห็นเงาสะท้อนบนผืนน�ำ้ ยังแทบจ�ำตัวเองไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ แล้วผูอ้ นื่ จะคิดว่า
นางเป็นสตรีได้อย่างไร
นางไม่ยอมล้มเลิกความพยายาม แต่กลับรู้ว่าตัวเองอาจต้อง
ขาดทุนย่อยยับ
นางยังคิดว่านี่เป็นหนทางที่สามารถท�ำมาหากินได้
สตรีไม่อาจออกไปท�ำการค้าข้างนอก แต่นางแค่รับผ้าและน�ำไป
ขายต่อให้พ่อค้า ไม่ได้เปิดร้านขายของ เหตุใดเช่นนี้ก็ยังไม่ได้ หรือว่า
สุดท้ายแล้วนางก็ได้แต่พงึ่ เศษเงินจากนายท่านและหญิงผูน้ นั้ ต้องใช้ชวี ติ
โดยดูสีหน้าพวกเขาไปตลอดชีวิต
ยื น อยู ่ ท ่ า มกลางสายลมหนาวเหน็ บ นางทั้ ง เหนื่ อ ยทั้ ง เพลี ย
ความรู้สึกไม่ยอมแพ้ผุดออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ
นางมีสินค้า แต่กลับขายไม่ออก
เดินอยู่ท่ามกลางสายลมและหิมะที่โปรยปรายดุจบุปผา นาง
สงสัยว่าหรือตัวเองคิดอะไรง่ายเกินไป ทว่ายังคงหอบสัมภาระมุง่ หน้าไป
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ร้านถัดไปอย่างไม่ยอมแพ้ แต่ก็ยังได้รับค�ำตอบกลับมาเหมือนเดิม
'นายท่าน ขอร้องท่านล่ะ อย่างน้อยก็บอกข้าเถอะว่าเหตุใดจึง
ไม่รับสินค้าของข้า'
'ไม่รบั ก็คอื ไม่รบั พวกเราย่อมมีเหตุผลของเรา เจ้าจะเซ้าซีอ้ ะไร ไปๆๆ
อย่ามาขัดขวางการท�ำการค้าของพวกเรา!'
เป็นอีกครั้งที่นางถูกคนไล่ตะเพิดออกมา ก่อนถึงประตู คนผู้นั้น
ยังผลักนางทีหนึ่ง
นางถอยไปข้ า งหลั ง และสะดุ ด ธรณี ป ระตู ร่ า งกายเสี ย สมดุ ล
แล้วล้มคะม�ำออกไปข้างนอก นางตื่นตกใจ ไม่ง่ายเลยกว่าจะหันหน้า
กลับมาได้ก่อนกระแทกพื้น แต่ก็ยังล้มลงบนพื้นหิมะอยู่ดี
การหกล้มครัง้ นีท้ ำ� เอานางเจ็บจนเห็นดาว ชัว่ ขณะหนึง่ ทีห่ ายใจไม่ออก
และไม่อาจขยับตัว ครัน้ ได้สติลมื ตาขึน้ มาก็เห็นรองเท้าหุม้ แข้งสีดำ� คูห่ นึง่
อยูต่ รงหน้า
นางแหงนหน้ า มอง เห็ น ชุ ด คลุ ม ยาวสี ด� ำ สนิ ท ป้ า ยห้ อ ยเอว
ตามด้วยเสือ้ ด้านหน้าทีป่ กั ด้วยด้ายแดง ยังมีนยั น์ตาด�ำลึกไม่สนิ้ สุดของ
ชายผู้นั้น
ชายหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้น มือถือร่มกระดาษน�้ำมัน หลุบตามองนาง
นางตัวแข็งทือ่ ชัว่ ขณะนัน้ ไอร้อนพลันวิง่ พล่านไปทัว่ ร่าง รูส้ กึ เพียง
อับอายและกระอักกระอ่วน
นางรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้น ปัดน�้ำจากหิมะและคราบสกปรก
บนใบหน้าออก ก่อนจะเก็บผ้าทีป่ ลิวหลุดมือไปและหล่นกระจายเต็มพืน้
ขึ้นมา นางเร่งมืออย่างเต็มที่แล้ว แต่ยังคงรู้สึกถึงสายตาของเขา
39
Page ���������������� 1.indd 39

2/1/2562 BE 13:10

คู ่ อุ ่ น ไอร่ า ยรั ก 1

นางไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงยังยืนอยูต่ รงนี้ เหตุใดจึงไม่เดินจากไป
รูส้ กึ ขบขันหรือ อยากเห็นนางขายหน้าใช่หรือไม่ แต่ชายผูน้ นั้ กลับไม่ยอม
ขยับเขยือ้ น เขายืนอยูบ่ นถนนใหญ่ จับจ้องนางนิง่
รอจนนางเก็บผ้าทัง้ หมดขึน้ มาอย่างประดักประเดิด ห่อกลับลงไปใน
สัมภาระและลุกขึ้นยืน คิดจะหมุนตัวเดินจากไปอย่างรวดเร็ว จึงได้ยิน
ชายหนุม่ ข้างหลังเอ่ยปาก
'คิดจะท�ำการค้าหรือ'
นางอึ้งไปครู่หนึ่ง หยุดเดินและหันกลับไปมองเขา
ชายหนุ ่ ม กางร่ ม จ้ อ งมองนาง ใบหน้ า ยั ง คงเฉยชา ในมื อ เป็ น
หมวกสีด�ำใบเล็ก
นางเพิ่งรู้ตัวว่าหมวกของตัวเองหลุดอีกแล้ว ไม่รู้ถูกเขาเก็บขึ้นไป
ตั้งแต่เมื่อไร
นางลังเลครู่หนึ่ง ก่อนจะก้าวเข้าไปรับหมวกใบเล็กท่ามกลางหิมะ
ที่โปรยปรายพลางเปล่งเสียงตอบ
'ใช่'
แม้นางจะลุกขึ้นมาแล้ว แต่ชายผู้นี้ก็ยังสูงกว่านางมากนัก เขา
หลุบตามองนางแล้วเอ่ยขึ้น
'ในเมืองแห่งนี้ การท�ำการค้ามีกฎธรรมเนียม'
'กฎธรรมเนียมอะไร' นางอึ้งงันไปก่อนจะเอ่ยถาม
ชายหนุ่มพยักพเยิดไปยังศาลเจ้าท้ายถนน
'เห็นหอสุราที่แขวนโคมสีแดงตรงข้ามศาลเจ้านั่นหรือไม่'
นางหันมองไปยังทิศทางของศาลเจ้า จึงได้เห็นหอสุราทีแ่ ขวนโคมแดง
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ไว้ดา้ นหน้า
นางรู้จักหอสุราแห่งนั้น นั่นคือหอสุราเรืองโรจน์ ทุกคนในเมืองนี้
ต่างรูจ้ กั หอสุราเรืองโรจน์ ทีน่ นั่ มีพอ่ ครัวทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ในเมือง ยังมีธงหน้าร้าน
ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองด้วย แม้จะยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังมองเห็นธงที่โบกสะบัด
ท่ามกลางสายลมได้อย่างชัดเจน
'คนที่ คิ ด จะท� ำ การค้ า ต้ อ งเข้ า ไปในหอสุ ร าตรงข้ า มศาลเจ้ า
ซื้อยันต์คุ้มภัยกับหลงจู๊ที่นั่นก่อน'
'เพราะอะไร' นางไม่เข้าใจจึงซักต่อ
'คุม้ ครองให้ปลอดภัย' นัยน์ตาสีดำ� ของเขาราบเรียบไร้คลืน่ ขณะเอ่ย
เสียงเรียบ 'ป้องกันไม่ให้ภตู ผีปศี าจมารังควาน ท�ำให้กจิ การรุง่ เรือง'
นางมองโคมไฟสีแดงท่ามกลางลมหิมะอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
พอดึงสายตากลับมาที่ชายหนุ่ม เขาก็หมุนตัวจากไปแล้ว
ขณะมองแผ่นหลังที่จากไปของเขา นางรู้สึกฉงนและไม่สบายใจ
เล็กน้อย แต่นางลองมาหลายวิธแี ล้ว ท�ำอย่างไรคนเหล่านัน้ ก็ไม่ยอมรับ
สินค้าจากนาง ในเมือ่ เป็นเช่นนี้ ลองไปดูทหี่ อสุราแห่งนัน้ จะเป็นไรไปเล่า
นางมุ่งหน้าไปยังหอสุราแห่งนั้นเพื่อซื้อยันต์คุ้มภัยจากหลงจู๊
หลงจูม๊ องห่อสัมภาระในมือนาง ถามเพียงว่านางจะท�ำการค้าอะไร
หลังตอบเขาไป หลงจู๊ผู้นั้นก็มอบยันต์คุ้มภัยสีแดงให้นางอันหนึ่งและ
บอกราคา
ยันต์คุ้มภัยอันนั้นราคาค่อนข้างสูง แต่นางก็จ่ายเงินให้เขา หยิบ
เหรี ย ญทองแดงที่ มี ติ ด ตั ว ทั้ ง หมดออกมาจ่ า ย หลงจู ๊ ยั ง บอกนางว่ า
ต้องมาจุดธูปทีศ่ าลเจ้าทุกเดือน แล้วเขาจะเปลีย่ นยันต์คมุ้ ภัยอันใหม่ให้
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พูดง่ายๆ ก็คือการจ่ายเบี้ยรายเดือนนั่นแหละ
นางกะพริบตาปริบๆ และเข้าใจอย่างรวดเร็ว
ภายหลั ง สื บ ดู ห ลายครั้ ง ถึ ง รู ้ ว ่ า หอสุ ร านั้ น โจวเป้ า เป็ น เจ้ า ของ
โรงจ�ำน�ำก็เช่นกัน ในเมืองแห่งนีม้ หี อโคมเขียวและบ่อนพนันจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ที่เป็นของโจวเป้า
จอมเผด็จการโจวเป้าควบคุมกิจการน้อยใหญ่ในเมืองแห่งนี้
ในเมื อ งแห่ ง นี้ ห ากไม่ ซื้ อ ยั น ต์ คุ ้ ม ภั ย กั บ โจวเป้ า ย่ อ มไม่ อ าจ
ท�ำการค้าได้ ดังนัน้ ต่อให้สนิ ค้าของนางดีและถูกเพียงใดก็ไม่มคี นกล้าซือ้
ไม่มีคนกล้ารับ
เมืองแห่งนี้ภายนอกอยู่ใต้การดูแลของทางการ ลับหลังกลับเป็น
ของโจวเป้า
ส่วนชายผู้นั้นเป็นลูกชายของโจวเป้า
เทียบกับความเหิมเกริมเอาแต่ใจของโจวเป้าแล้ว เขาเงียบและ
ไม่ทำ� ตัวเป็นจุดเด่น เป็นเพียงเงาขาวซีดทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังจอมเผด็จการผูน้ นั้
เท่านั้น
ภายหลังนางได้ยินจากปากคนอื่นและรู้ชื่อของเขา
เขาชื่อโจวชิ่ง ชิ่งที่แปลว่าเฉลิมฉลองด้วยความยินดี แต่ยามผู้คน
เห็นเขากลับไม่เคยรูส้ กึ ยินดีเลยสักนิด ยิง่ ไม่คดิ ทีจ่ ะชูจอกเฉลิมฉลอง
หลายปีให้หลัง ผู้คนตระหนักถึงความจริงข้อหนึ่ง
ลูกชายของจอมเผด็จการ...ยังคงเป็นจอมเผด็จการที่ชั่วร้าย
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2
"นายท่าน นายท่าน...ข้าขอร้องล่ะ..."
บนถนนการค้า เสียงอ้อนวอนอย่างทุกข์ระทมลอยมา
ผู้คนได้ยินเสียงต่างหันกลับไปมอง เห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งร้องไห้
พลางตะโกนกับชายฉกรรจ์หลายคนทีข่ นของไปโดยทีพ่ วกเขาไม่ยนิ ยอม
ชายฉกรรจ์ที่ถูกคว้าตัวไว้ผลักสองสามีภรรยาออกอย่างไม่ปรานี
ยกมือขึน้ สัง่ ลูกน้องด้วยสีหน้าดุดนั "ยังจะยืนอึง้ อยูท่ ำ� ไม ขนของไปให้หมด!"
หญิงวัยกลางคนเห็นชายฉกรรจ์เหล่านีไ้ ม่ไว้หน้า เพือ่ ความอยูร่ อด
จึงคลานเข่าทัง้ น�ำ้ ตานองหน้าไปหาชายหนุม่ ท่าทางสุภาพทีย่ นื อยูด่ า้ นข้าง
และอ้อนวอน
"คุ ณ ชายสกุ ล โจว! คุ ณ ชายสกุ ล โจว! ครอบครั ว ของเรา
มีสามสิบแปดชีวติ อาศัยการค้านีห้ าเลีย้ งชีพ ท่านยึดสินค้าของพวกเราไป
พวกเราย่อมอยูต่ อ่ ไปไม่ได้...ใต้เท้า! ใต้เท้า...ได้โปรดเถอะ...ข้าขอร้อง...
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ท่ า นท� ำ บุ ญ ท� ำ ทาน ถื อ ว่ า ท� ำ บุ ญ ท� ำ ทาน เมตตาพวกเราเถอะนะ...
ข้าโขกศีรษะให้ท่านแล้ว..." พูดพลางโขกศีรษะไปด้วย ขณะเดียวกัน
ก็คว้าตัวสามีที่มัวแต่ยืนอึ้งให้คุกเข่าลงโขกศีรษะด้วยกัน "เหล่าหลี่
เจ้ า ยั ง จะยื น บื้ อ อยู ่ ท� ำ ไม รี บ มาขอร้ อ งคุ ณ ชายสิ ! รี บ บอกเขาว่ า
เดือนหน้าพวกเราจะเอาเงินมาคืน ไม่ เป็นอีกสิบวัน ไม่สิ อีกสามวัน
ขอเวลาอีกสามวัน ท่านอะลุ่มอล่วยให้พวกเราอีกแค่สามวันก็พอ"
เถ้าแก่รา้ นมองโจวชิง่ ทัง้ ตกใจและหวาดหวัน่ แต่ภายใต้การเร่งเร้า
ของภรรยา เขายั ง คงคุ ก เข่ า ลง ร้ อ งไห้ ไ ปกั บ ภรรยาและโขกศี ร ษะ
ให้คุณชายในชุดสีฟ้านวลผู้นั้น
"คุ ณ ชายสกุ ล โจว...ข้ า โขกศี ร ษะให้ ท ่ า นแล้ ว ...ข้ า ขอร้ อ งท่ า น
ได้โปรดเถอะ...โปรดให้ทางรอดกับพวกเราด้วย..."
ชายหนุม่ มองคูส่ ามีภรรยาทีค่ กุ เข่าอยูต่ รงหน้าร้องไห้นำ�้ มูกน�ำ้ ตาไหล
โขกศีรษะจนศีรษะแทบแตก เอ่ยเสียงเรียบเพียงว่า
"เถ้ าแก่หลี่ ติด หนี้ต ้อ งชดใช้ นี่เป็นเรื่องสมเหตุสมผล เงินข้า
ไม่ได้บังคับให้ท่านยืม ใบยืมเงินข้าไม่ได้บังคับให้ท่านลงชื่อ โฉนดบ้าน
ยิ่งมิใช่ข้าเป็นฝ่ายบอกให้ท่านน�ำมาค�้ำประกัน การค้าของท่านไม่ดี
ก็มิใช่ข้าเป็นคนขัดขวางทางท�ำมาหากินของท่านมิใช่หรือ"
เถ้าแก่หลี่คุกเข่าอยู่บนพื้น ร้องไห้อ้อนวอนอย่างเศร้าสลด
"คุณชายสกุลโจว นี่เป็นบ้านบรรพบุรุษสกุลหลี่ของข้า...ข้าตกลง
การค้าครั้งใหญ่ไปแล้วจริงๆ เดือนหน้าก็สามารถคืนเงินท่านได้แล้ว...
ได้โปรดผ่อนปรนให้ขา้ อีกสักสองสามวันเถอะ...ให้เวลาข้าอีกสองสามวัน...
ข้าจะสูญเสียบ้านบรรพบุรุษไปไม่ได้จริงๆ..."
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โจวชิ่งฟังแล้วโน้มตัวลง ก้มหน้าจ้องตาเถ้าแก่หลี่
"เถ้าแก่หลี่ อยู่ในแวดวงการค้าย่อมต้องว่าไปตามกติกาการค้า
ท่านก็รู้นี่ ข้าผ่อนปรนให้ท่านแล้ว ใครจะมาผ่อนปรนให้ข้าเล่า"
หลี่ซื่อ* ด้านข้างฟังแล้วทนไม่ไหว โผเข้าไปคว้าเสื้อผ้าของโจวชิ่ง
อ้อนวอนทั้งน�้ำตา
"คุณชายสกุลโจว ขอร้องท่านล่ะ..." นางยังพูดไม่จบ เนื่องจาก
โจวชิ่งตวัดสายตามองมาอย่างเย็นชาจึงหวาดกลัวจนหดมือกลับไป
แต่ยังน�้ำตาไหลพูดเสียงสั่นอย่างอดไม่ได้
"พวกเรา...พวกเรามีบิดามารดาต้องดูแล...ยัง ยังมีลูกเล็กที่ต้อง
เลีย้ งดู..."
โจวชิ่งมองนางจากที่สูง ตอบเพียงประโยคเดียวว่า
"เกี่ยวอะไรกับข้าด้วย"
ได้ยินดังนั้นหลี่ซื่อก็ปล่อยโฮเสียงดัง เถ้าแก่หลี่ทรุดนั่งลงบนพื้น
ด้วยใบหน้าสิ้นหวัง
โจวชิ่งมองพวกเขาสองคน จากนั้นก็เงยหน้าขึ้นใช้สายตาเย็นชา
กวาดมองผู้คนรอบด้านที่ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ผู้คนในตลาดเห็นดังนั้นก็ต่างพากันเบนสายตาไปทางอื่น
เขายิ้มเย็นอย่างไร้เสียง หันไปอ้าปากสั่งการลูกน้อง
"โม่หลี ไม่ตอ้ งขนไปทัง้ หมด ควรขนไปเท่าไรก็เอาไปเท่านัน้ อย่าให้
ผูอ้ นื่ พูดได้วา่ ข้าโจวชิง่ ฉวยโอกาสเอาเปรียบผูอ้ นื่ "
"ขอรับ" ชายหนุ่มที่ติดตามข้างกายโจวชิ่งก้มหน้ารับค�ำ ดีดลูกคิด
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีทแี่ ต่งงานแล้วของจีนจะใช้คำ� ว่า 'ซือ่ ' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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ค�ำนวณราคาสินค้าอย่างรวดเร็วระหว่างทีช่ ายฉกรรจ์ขนสินค้าขึน้ ไปบนรถ
กว่าโม่หลีจะยกมือร้องบอกว่าหยุด ชายฉกรรจ์เหล่านัน้ ก็ขนสินค้า
ในร้านไปเกือบหมด เหลือไว้เพียงสินค้าหีบเล็กหีบเดียวเท่านัน้
"คุณชาย พอแล้วขอรับ" โม่หลีพูดพลางยื่นลูกคิดกับสมุดบัญชี
ให้โจวชิ่งดู
โจวชิง่ เหลือบมองแวบหนึง่ ยืน่ มือไปปัดๆ ชุดคลุมทีถ่ กู หลีซ่ อื่ จับจนยับ
เมือ่ ครูน่ ี้ จากนัน้ ก็หนั ไปพูดกับสองสามีภรรยาทีร่ อ้ งไห้ฟมู ฟายด้วยน�ำ้ เสียง
ราบเรียบ
"เถ้าแก่หลี่ อย่าหาว่าข้าไม่ให้เวลาท่าน พรุ่งนี้เช้าข้าจะส่งคน
มาเก็บกวาด ถึงเวลานัน้ หากท่านยังจะยึดบ้านไว้ อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจ"
พูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปอย่างเฉยชา
เถ้าแก่หลี่มองดูร้านค้าของตนที่ถูกขนของไปจนเกือบหมด มอง
แผ่นหลังเย็นชาของชายผู้นั้นแล้ว ครั้นคิดว่าบ้านบรรพบุรุษของตน
ที่ตกทอดมานับสิบรุ่นก�ำลังจะสูญสิ้นไป เขาก็ขาดสติ ร้องไห้พลาง
ตะโกนด่าโจวชิ่งเสียงดังด้วยน�้ำตานองหน้า
"โจวชิ่ง! เจ้าหลอกให้ข้าเอาบ้านบรรพบุรุษไปค�้ำประกัน ทั้งยัง
ไม่ยอมผ่อนปรนให้ขา้ อีกสองสามวัน ยังจะบังคับขนสินค้าข้าไปอีก ไม่ยอม
ให้ขา้ เอาสินค้าไปหมุนเป็นเงิน ใครบ้างทีไ่ ม่รวู้ า่ เจ้าคิดจะยึดบ้านหลังนี.้ ..
เจ้ามันพ่อค้าเจ้าเล่หใ์ จด�ำ! ชัว่ ร้ายไร้คณ
ุ ธรรม! เจ้าต้องไม่ตายดี! โจวชิง่
เจ้าต้องไม่ตายดี..."
เสียงร้องไห้และเสียงก่นด่าดังไปทัว่ ถนนใหญ่และตรอกเล็กตรอกน้อย
เสียงสูดหายใจอย่างตืน่ ตระหนกดังขึน้ เป็นระลอก
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ทว่าโจวชิ่งที่ถูกด่ากลับเหมือนไม่ได้ยิน เขาไม่หยุดเดินด้วยซ�้ำ
ยังคงเอามือไพล่หลังเดินไปบนถนนใหญ่ช้าๆ
"เจ้าสารเลวโจวชิ่ง! เจ้าต้องไม่ตายดีแน่...ไม่ตายดีแน่..."
เถ้าแก่หลี่ยังคงร้องไห้ฟูมฟาย คนอื่นเห็นเข้าเกรงว่าจะเกิดเรื่อง
จึงรีบเข้าไปห้ามเหล่าหลี่ไม่ให้ตะโกนอีก
โจวชิง่ ไม่ใส่ใจความโกลาหลเบือ้ งหลังแม้แต่นอ้ ย เดินไปบนท้องถนน
ทีม่ ตี ลาดยามเช้า ผูค้ นด้านหน้าต่างหลีกทางให้อย่างหวาดเกรง จากนัน้
เขาก็เห็นคนทีย่ นื อยูก่ ลางถนน
คนผู ้ นั้ น รู ป ร่ า งผอมบาง สวมเสื้ อ สี ค ราม ใบหน้ า ขาวสะอาด
ดวงตาใสกระจ่างเหมือนจะมองเห็นไปถึงก้นบึ้ง
ทุกคนต่างหลบทาง มีเพียงคนผู้นั้นที่ไม่หลบ ยืนขวางอยู่ตรงหน้า
คนผู้นั้นหาใช่ใครอื่น แต่เป็นเศรษฐีใหม่ในเมือง ใต้เท้าเวิน...
เวินจื่ออี้ผู้ใจบุญที่โด่งดังที่สุดในเมืองช่วงสองสามปีมานี้
เขาเดินไปตรงหน้าคนผู้นั้น
คนผู้นั้นจ้องมองเขา
ผู ้ ค นต่ า งมองสองคนที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ในเมื อ งอย่ า งประหม่ า
อดรู้สึกกลัวไม่ได้ แต่ก็อยากมอง
เสียงร้องไห้และเสียงก่นด่าอย่างแค้นเคืองของเหล่าหลี่ยังคง
สะท้อนอยู่ในอากาศ ท�ำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิม
"ไยต้องท�ำเช่นนี้ด้วย"
ท่านเวินผู้ใจบุญมองเขา ขมวดคิ้วน้อยๆ เอ่ยถามเสียงเรียบ
ท่านโจวผู้ใจบาปหลุบตามองอีกฝ่าย เพียงคลี่ยิ้มเย็นชา
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"ข้าพอใจ"
"โจวชิง่ เจ้าคนสารเลว! เจ้าต้องไม่ตายดี...ไม่ตายดีแน่..." เสียงก่นด่า
ยังคงลอยมา
ท่านเวินผู้ใจบุญเม้มปาก นัยน์ตาสีด�ำหม่นแสง
ท่านโจวผูใ้ จบาปยิม้ พลางก้าวเดินสวนทางกับอีกฝ่าย มุง่ หน้าไปยัง
ท่าเรือและขึ้นเรือไป
"โจวชิ่งเจ้ามันคนสารเลว! เจ้าต้องไม่ตายดี...ต้องไม่ตายดี..."
เสียงร้องไห้และเสียงก่นด่าอย่างไม่ยินยอมยังคงดังอยู่เบื้องหลัง
ลอยตามสายลมขึ้นไปบนท้องฟ้า เนิ่นนานก็ไม่จางหายไป
ดวงอาทิตย์ยามสนธยาสีแดงส้มค่อยๆ จมหายไปหลังอาคารและ
ชายคามากมายที่ห่างไกลออกไป
ลงจากเรือแล้ว ชายหนุม่ ก็กา้ วขึน้ ไปบนอาคาร นัง่ ลงบนเตียงหลัวฮัน่ *
พิงข้างหน้าต่าง จากต�ำแหน่งนีเ้ ขาสามารถมองเห็นหลังคากระเบือ้ งและ
ชายคาโค้งมากมายทีซ่ อ้ นทับกัน ยังมีกระดิง่ ทองแดงทีแ่ ขวนอยูใ่ ต้ชายคา
พอลมพัดมา กระดิ่งทองแดงใต้ชายคาก็ส่งเสียงเบาๆ
สรรพสิง่ ตรงหน้าถูกแสงยามเย็นย้อมจนเป็นสีเหลืองทอง ก้อนหิน
ทีป่ อู ยูบ่ นถนนใหญ่เบือ้ งหน้า บ้านเรือนและหออาคารฝัง่ ตรงข้าม แม้แต่
หญิงสาวทีพ่ งิ อยูข่ า้ งหน้าต่างยังเปล่งแสงสีทอง ราวกับท�ำขึน้ จากทองค�ำแท้
อย่างไรอย่างนัน้
แน่นอนว่าไม่ใช่ พอผ่านพ้นช่วงเวลานีไ้ ป ทุกอย่างก็จะคืนสูส่ ภาพเดิม
* เตียงหลัวฮัน่ เป็นเครือ่ งเรือนสมัยโบราณของจีน ใช้สำ� หรับนัง่ รับแขกหรือนอนเล่น ลักษณะคล้ายตัง่ ขนาดใหญ่
แต่ไม่ใช้เป็นเตียงนอนในห้องนอน
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ก�ำแพงสีขาว กระเบื้องสีด�ำ หินสีเทา กระเบื้องเคลือบเก่าคร�่ำคร่า
โคมไฟสีแดงเก่าซีด ยังมีควิ้ ตาอิดโรยทีต่ อ่ ให้นอนพักสามวันก็ยงั ยากทีจ่ ะ
ขจัดออกไป...
แต่พอราตรีมาเยือน โคมไฟถูกจุดขึ้น หลังดื่มสุราไปสามค�ำรบ
สรรพสิง่ จะถูกย้อมด้วยสีสนั อันงดงาม มองอะไรก็ดเู หมือนมายาความฝัน
ไปหมด ไม่เหมือนจริง
เขาจ้องมองเมืองอันงดงามและทรุดโทรมนอกหน้าต่าง มองดูมัน
ปลดเปลื้องอาภรณ์สีทองและดูแก่ชราเหมือนสตรีอายุร้อยปี แต่แล้ว
พอโคมไฟถูกจุดขึ้น มันก็งดงามเจิดจรัสอีกครั้ง
ลมกลางคืนทีโ่ ชยพัดหอบเอาเส้นผมของเขาขึน้ มา โจวชิง่ หลับตาลง
แต่กลับได้กลิน่ แป้งและชาดเหล่านัน้ ยังมีกลิน่ อาเจียนและกลิน่ เหม็นเปรีย้ ว
ของสุราทีไ่ ม่วา่ จะใช้นำ�้ หอมมากมายเพียงใดก็กลบไม่มดิ
ทว่าแม้จะมีกลิน่ เหล่านัน้ รถม้าคันแล้วคันเล่า เกีย้ วหลังแล้วหลังเล่า
เรือล�ำแล้วล�ำเล่าก็ยงั มุง่ หน้ามายังถนนสายนี้
เสียงพิณดังขึ้นตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ เสียงหัวเราะหวานของเหล่าสตรี
ดังขึ้น เหล่าบุรุษหัวเราะเสียงดัง เอะอะโวยวาย ห้องครัวของหอสุรา
ติดเตา กระทะตะหลิวถูกกวัดแกว่งไปมา ไม่นานอาหารก็ทยอยออกมา
ต่อให้ในอากาศเจือกลิ่นเหม็นอะไรอยู่จริง ก็ถูกกลิ่นหอมของอาหาร
และกลิ่นเครื่องหอมจากตัวแม่นางทั้งหลายกลบไปหมด
เขาได้ยนิ เสียงลูกเต๋า ได้ยนิ เสียงโห่รอ้ ง บ่อนพนันเริม่ มีเสียงเอะอะ
จอแจแล้ว
ราตรีค่อยๆ ดึกยิ่งขึ้น
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คนส่วนใหญ่ในเมืองเข้านอนแล้ว แต่ความครึกครืน้ ทีน่ เี่ พิง่ จะเริม่ ต้น
ในลานของหอรั บ วสั น ต์ มี ก ารสร้ า งเวที ขึ้ น มาตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม
นายท่านทั้งหลายที่มาดูละครนั่งประจ�ำที่ เสี่ยวเอ้อร์ยกสุราน�้ำชามาให้
นายท่านทั้งหลายอย่างขยันขันแข็ง ส่งผ้าเช็ดมือและยกอาหารมาให้
ไม่เหมือนบนท้องถนนตอนกลางวันที่สตรีดูละครต้องหลบอยู่ใน
เพิงเล็กๆ ในหอรับวสันต์สตรีสามารถนัง่ ดูละครเป็นเพือ่ นนายท่านทัง้ หลาย
หน้าเวทีได้
ตอนละครลั่ น ฆ้ อ งเปิ ด ฉาก โจวชิ่ ง ก็ ลื ม ตา ก่ อ นจะลุ ก ขึ้ น มา
เปลี่ยนเสื้อผ้า รวบผมและสวมเกี้ยว
ครั้นลงมาชั้นล่างก็เห็นบนเวทีเป็นยอดบุปผาของหอรับวสันต์
ในชุดบุรุษ รับบทเป็นแม่ทัพเอ้อร์หลาง* กวัดแกว่งง้าวประดับพู่แดง
ร้องตวาดเสียงหวาน ประลองฝีมือกับตัวละครอีกตัว นายท่านทั้งหลาย
ด้านล่างเวทีโห่ร้องว่าดีติดๆ กัน
นายกองพันฉินมาแล้ว ผู้ช่วยเจ้าเมืองจางมาแล้ว ที่ปรึกษาเฉิน
จากจวนอ๋องก็มาด้วย เขามากับน้องภรรยาของใต้เท้าเจ้าเมือง นั่งอยู่
ด้านหน้าสุดของเวที กระซิบกระซาบกันเป็นพักๆ ด้านข้างยังมีแม่นางคนหนึง่
คอยปรนนิบัติเป็นอย่างดี
โจวชิ่งก้าวลงมาจากชั้นบน ยังอยู่บนขั้นบันไดและไปไม่ถึงเวที
ทุกคนก็ลุกขึ้นประสานมือทักทายกับเขาเสียแล้ว เขายิ้มคารวะตอบ
ต้อนรับทุกคนอย่างเกรงใจ แม่นางด้านข้างส่งสุรามาให้ เขาก็รบั มาถือไว้
แต่ยังไม่ทันยกขึ้นจรดริมฝีปากก็รู้สึกผิดปกติ
* แม่ทัพเอ้อร์หลาง เป็นเทพองค์หนึ่งตามความเชื่อจีน ด�ำรงต�ำแหน่งแม่ทัพใหญ่แห่งสวรรค์ มีสามตา
อาวุธคู่กายคือง้าวสามคม
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สุรานี้มีพิษ
เขายิ้ม ดื่มหมดรวดเดียวโดยไม่ถือสา
สุราล่วงเข้าไปในล�ำคอ หอมเข้มข้นและเผ็ดร้อน แผดเผาล�ำไส้
จนรู้สึกเหมือนถูกไฟลวก
เขาไม่แม้แต่จะกะพริบตา ยิม้ พูดคุยและคารวะสุรากับผูอ้ นื่ ดืม่ สุรา
ลงไปอีกหลายจอก
ครั้ น เห็ น โจวชิ่ ง ดื่ ม สุ ร าจอกแล้ ว จอกเล่ า ระหว่ า งนี้ มี ค นตกใจ
มีคนยินดี บางคนคลางแคลงไม่แน่ใจ แต่กลับไม่มใี ครพยายามหยุดยัง้ เขา
การมาพบปะลูกค้าระหว่างการแสดงเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องเขา
แม้แต่ละครบนเวทียงั ค�ำนวณไว้แล้วว่าต้องหยุดครูห่ นึง่ รอให้เขาทักทาย
ลูกค้าเสร็จแล้วค่อยแสดงต่อ
เสียงฆ้องดังขึ้นอีกครั้ง โจวชิ่งก้าวเดินไปยังบ่อนพนัน
ในบ่อนพนันเสียงผู้คนดังยิ่งกว่า ทุกคนเบียดเสียดอยู่ข้างโต๊ะ
ตะโกนวางเดิมพันเสียงดังอย่างตื่นเต้นฮึกเหิม
เจ้ า มื อ เขย่ า ลู ก เต๋ า ร้ อ งบอกให้ ทุ ก คนเอามื อ ออกจากโต๊ ะ
ด�ำเนินการละเล่นอันมีเสน่ห์เย้ายวนครั้งแล้วครั้งเล่า
นักพนันทีน่ ไี่ ม่มใี ครมีเวลาว่างเหลือบมองโจวชิง่ แต่เจ้ามือทัง้ หลาย
หูตาไวและสังเกตเห็นว่าเขามา ส่งเสียงตะโกนอย่างขยันขันแข็งกว่าเดิม
เขาเอามือไพล่หลังยืนดูอยู่ข้างหลังครู่หนึ่ง สั่งลูกน้องด้านข้างว่า
อย่าให้คุณชายสกุลขุนนางคนหนึ่งแพ้มากเกินไป พอเงยหน้าหมายจะ
หมุนตัวเลิกม่านออกจากบ่อนพนัน ร่างกายยังไม่ทันหันไป ชายฉกรรจ์
หลายคนก็ฉวยโอกาสตอนเขาเผลอ พุ่งออกมาจากกลุ่มคนที่ส่งเสียง
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วางเดิมพันดังเซ็งแซ่ ในมือของแต่ละคนถือดาบเล่มใหญ่
"โจวชิ่ง! เอาชีวิตของเจ้ามา!"
สุรานัน้ มีปญ
ั หา เขาเดาได้อยูแ่ ล้วว่าต้องมีคนมาก่อกวน ชายหนุม่
เหลือบมองนักฆ่าพวกนั้นอย่างเย็นชา ไม่มีท่าทีตกใจหรือสะทกสะท้าน
เขายกขาถีบไปยังคนด้านหน้าสุดที่พุ่งเข้ามา จากนั้นก็โคจรพลังและ
อ้าปากพ่นสุราพิษไปยังดวงตาของคนที่สอง
สุราพิษเหมือนลูกธนู อีกฝ่ายปิดตาร้องโหยหวนและล้มลงกับพื้น
เขาไม่สนใจ แย่งดาบมาจากคนทีส่ ามอย่างรวดเร็วแล้วใช้มนั สกัดอาวุธลับ
ที่พุ่งมาจากอีกทาง ส่งอาวุธลับกลับไปทางเดิมได้ทั้งหมด...
คนที่สี่ถูกอาวุธลับที่ย้อนกลับมาท�ำร้าย ร้องโหยหวนและล้มลง
โจวชิง่ หมุนตัวกลับไปฟาดฟันคนทีห่ า้ ถือโอกาสปลิดชีวติ คนทีห่ กทีเ่ ดิมที
ยืนรับฟังค�ำสั่งข้างกายเขา แต่กลับกลายเป็นคนทรยศที่เงื้อดาบขึ้นมา
หมายจะฆ่าเขา
จากนัน้ เขาก็หมุนปลายเท้า พลิกดาบในมือและตวัดออกไปตรงช่วงเอว
จัดการนักฆ่าสองคนทีพ่ งุ่ เข้ามาอย่างไม่กลัวตายในคราวเดียว
ผู้คนเพิ่งจะกะพริบตา ละอองเลือดก็สาดกระเซ็นไปทั่วดุจสายฝน
นักฆ่าหกคนตายไปห้า มีเพียงคนทีส่ องทีต่ าบอดเพราะสุราพิษทีพ่ งุ่ เข้าสู่
ดวงตาสามารถรักษาชีวติ ไว้ได้ เพราะหลังจากล้มลงบนพืน้ และร้องโหยหวน
เขาก็ไม่ได้โจมตีโจวชิ่งอีก
เลือดสีแดงฉานไหลลงมาตามร่องบนดาบเล่มใหญ่ของโจวชิ่ง
หนึ่งหยด สองหยด สามหยด...
ลู ก ค้ า ในบ่ อ นพนั น มองชายหนุ ่ ม ที่ ยื น อยู ่ ท ่ า มกลางกองเลื อ ด
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อย่างตื่นตระหนก แต่ละคนใบหน้าซีดเผือด ท่าทางเหมือนหนูที่ตกใจ
และขดตัวอยู่มุมผนัง หลบอยู่ใต้โต๊ะ ไม่มีใครกล้าขยับตัวแม้แต่น้อย
โจวชิ่งถือดาบเปื้อนเลือดมองทุกคนและกระดกมุมปาก รอยยิ้มนี้
ท�ำเอาผูค้ นหวาดผวากว่าเดิม ไม่กล้าขยับเขยือ้ นมากยิง่ ขึน้ ไอสังหารบนร่าง
ยังคงไม่ลดเลือนไป อบอวลอยูใ่ นอากาศ
ยามทีเ่ ขาย่างเท้าออกไป นักพนันทัง้ หลายถอยไปข้างหลังโดยไม่รตู้ วั
ครั้นเขายกมือขึ้น หนังศีรษะของทุกคนก็ตึงแน่น
โจวชิ่งอมยิ้ม วางดาบเล่มใหญ่ลงบนโต๊ะช้าๆ หยิบผ้าเช็ดหน้า
ออกมาเช็ดมือ ยิ้มน้อยๆ พลางพูดกับลูกค้าในบ่อนพนัน
"ขออภั ย ด้ ว ย รบกวนความสนุ ก ของทุ ก ท่ า นแล้ ว ตาเมื่ อ กี้
ข้าจะจ่ายให้ทั้งหมด" เขาเอ่ยเสียงเรียบและหันไปสั่งเจ้ามือด้านข้าง
"เหล่าอู่ ให้นายท่านทัง้ หลายไปพักผ่อนในหอสุราก่อน แล้วท�ำความสะอาด
ที่นี่ซะ"
"ขอรับ" เหล่าอู่ผงกศีรษะ ฉีกยิ้มเชื้อเชิญลูกค้าที่ได้รับความตกใจ
ในทันที
โจวชิ่งไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อ หมุนตัวจากไป
ครั้งนี้ไม่มีใครพยายามขัดขวางเขาอีก
เขาเลิกม่าน ก้าวออกไปบนระเบียงทางเดิน ข้ามสะพานเล็กและ
ล�ำธาร เดินผ่านภูเขาจ�ำลอง จากนั้นก็ก้าวขึ้นไปบนอาคารด้วยท่าทาง
ผ่อนคลายท่ามกลางสายตาของทุกคน
ครั้นกลับถึงห้องพัก เขาก็ถอดเสื้อผ้ากับเกี้ยวที่เปื้อนเลือดออก
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สวมเพียงเสือ้ ตัวในสีขาวเรียบ นัง่ ลงบนตัง่ คนงามริมหน้าต่าง โน้มตัวไป
บนโต๊ะเล็กบนตั่ง มองทิวทัศน์ยามค�่ำคืนไกลออกไป
มีคนเคาะประตูเบาๆ เป็นหญิงสาวที่ชิงต�ำแหน่งยอดบุปผามาได้
ติดต่อกันหลายปีผู้นั้น
แม้จะมีบานประตูขวางกั้น เขาก็ยังได้กลิ่นหอมจากกายนาง
"เข้ามา" เขาพูดโดยไม่หันไปมอง
หญิงสาวก้าวเข้ามาช้าๆ
"คุณชาย ท่านสบายดีหรือไม่"
โจวชิ่งยังคงไม่หันไปมอง เอาแต่ทอดสายตาไปไกล
"ดีสิ ย่อมดีอยูแ่ ล้ว" เขากุมกุญแจเงินอันเล็กทีเ่ อว ใช้ทอ้ งนิว้ ลูบไล้มนั
ขณะย้อนถามเสียงเรียบ "จะไม่ดไี ด้อย่างไร"
ได้ยินดังนั้นหญิงสาวก็ชะงักเท้า ไม่กล้าเดินเข้ามาอีก
พอนางหยุดเดินกลับท�ำให้เขายิ้ม...รอยยิ้มเสียดสี
นางกลัวเขา เขารู้ ผูค้ นในเมืองนีล้ ว้ นกลัวเขา แม้จะติดตามข้างกายเขา
มาหลายปี หญิงผู้นี้ก็ยังกลัวเขา...กลัวแทบแย่
เขาคือโจวชิง่ เขาอยากให้ใครอยู่ คนผูน้ นั้ ก็ตอ้ งอยู่ เขาอยากให้ใครตาย
คนผูน้ นั้ ก็ตอ้ งตาย
ขอเพียงเป็นคนที่มีหัวสมอง ก็ต่างรู้ว่าควรหวาดกลัวเขา
หญิงสาวถอยออกไปอย่างรู้กาลเทศะ
ลมกลางคืนโชยมา พัดเส้นผมด�ำสนิทของเขาจนปลิวขึ้นอีกครั้ง
โจวชิ่งหลับตาลง กุมกุญแจเงินโบราณอันเล็กไว้ในฝ่ามือแน่น
สัมผัสสายลม สัมผัสความอุ่นร้อนมั่นคงในมือ
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ในเมืองแห่งนี้มีสตรีเพียงคนเดียวที่ไม่กลัวเขา
ดวงตาด�ำกระจ่างใสของหญิงสาวผุดขึ้นตรงหน้า
เขามองเห็นชัดเจนว่าดวงตาด�ำขลับคูน่ นั้ จ้องมองเขาผ่านประกาย
ระยิบระยับ จ้องมองเขาผ่านถนนใหญ่และตรอกเล็ก
จ้องมองเขาผ่านดอกท้อและต้นหลิวสีเขียว
หลายปีมานี้ดวงตากระจ่างใสคู่นั้นมักเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลา
เฝ้าดูเขาท�ำเรื่องเลวร้าย ท�ำสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม...
แม้จะผ่านมาหลายปีแล้ว โจวชิง่ ยังคงจดจ�ำครัง้ แรกทีพ่ บนางและ
ท่าทางไร้เดียงสาของนางได้อย่างชัดเจน
แม้จะสวมเสื้อผ้าบุรุษ แต่ดวงหน้าขาวเนียนของนาง ผิวนุ่มชุ่มชื้น
ที่แค่สัมผัสก็เหมือนจะแตกได้ ปลายนิ้วนุ่มเนียน เรือนผมยาวด�ำขลับ
นุ่มลื่น เรือนร่างเล็กบาง ยังมีกลิ่นกายหอมที่มิอาจแยกแยะผิดไปได้
ล้วนประกาศชัดว่านางเป็นสตรี
สตรีที่ปลอมตัวเป็นบุรุษ
นางถูกปล้นชิง แต่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าต้องร้องตะโกน
เขานั่งอยู่บนอาคาร มองปราดเดียวก็เห็นนาง
นางยั ง ไม่ ทั น เข้ า ประตู ม า เขาก็ รู ้ แ ล้ ว ว่ า นางต้ อ งถู ก ปล้ น แน่
เสื้อผ้าของนางดีเกินไป รองเท้ากับหมวกใหม่เกินไป รูปร่างเล็กเกินไป
นิ้วมือทั้งสิบงดงามเกินไป ท่วงท่ายามเดินบอบบางเกินไป ถุงใส่เงิน
ทีถ่ อื อยูใ่ นมือหนักเกินไป ตัง้ แต่หวั จรดเท้ามองอย่างไรก็เป็นแกะอ้วนตัวหนึง่
แกะอ้วนตัวน้อย
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เดิ ม ที เ ขาไม่ อ ยากสนใจนาง หากเป็ น เวลาอื่ น บางที เ ขาอาจ
ไม่ยงุ่ เรือ่ งนี้ แต่ยามนัน้ เป็นตอนเช้าตรู่ นางเป็นลูกค้าคนแรกของโรงจ�ำน�ำ
ในวันนั้น
โจรผูน้ นั้ ไร้ตาเกินไป นางเองก็ดอื้ รัน้ เกินไป ให้ตายก็ไม่ยอมปล่อยมือ
และวันนั้นบังเอิญว่าอารมณ์เขาไม่ดีนัก เห็นแล้วหงุดหงิด กว่าจะ
ได้สติ หนังสือก็หลุดมือไปแล้ว
เขาเดินเข้าไปใกล้ถงึ พบว่าเดิมทีนางน่าจะมีหน้าตาไม่เลว น่าเสียดาย
ทีใ่ บหน้าถูกท�ำร้ายจนบวม
เป็นหญิงสาวคนหนึง่ เขารู้ เพราะเขาเติบโตขึน้ มาบนกองแป้งชาด
ตั้งแต่เล็ก
นางใจกล้ามาก มองเขาอยู่ตลอด แม้จะถอยไปก้าวหนึ่งและ
กลั้นหายใจตอนเขาประชิดเข้าไป แต่สีหน้ายังคงสุขุมผิดปกติ ทั้งยัง
เอ่ยขอบคุณเขา
จนกระทั่งหมุนตัวกลับเข้าไปในอาคารแล้ว เขาอดหันไปมองนาง
อีกครัง้ ไม่ได้ หญิงผูน้ นั้ ยกมือขึน้ จัดการกับผมยาวของตัวเอง สวมหมวก
ใบเล็กให้ดี แขนเสือ้ ยาวไหลเลือ่ นลงไปจนเห็นแขนผอมบางขาวซีด
เขาสังเกตเห็นว่ามือนางก�ำลังสั่น ก่อนก้าวเดินนางสูดหายใจลึก
หลายเฮือก ลูบหน้าอกตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าถุงใส่เงินยังอยูก่ บั ตัวแล้วค่อย
เดินออกจากตรอก
เขาดึงสายตากลับมาและอ่านหนังสือในมือ ไม่นานก็รสู้ กึ ถึงสายตา
ที่มองมาจากข้างล่าง
...เป็นนาง
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เขาเงยหน้ามองไป นางไม่ได้เลื่อนสายตาออกไป แต่แหงนหน้า
มองเขาอยู่บนถนน ทั้งยังผงกศีรษะให้เขา
หญิงผู้นี้กล้าหาญยิ่งนัก เขาคิด แต่กลับไม่ได้เก็บมาใส่ใจ
เขาไม่สนใจกุลสตรีสกุลใหญ่ และไม่คดิ จะเพิม่ ความวุน่ วายให้ตวั เอง
แต่บนท้องถนนไม่ค่อยพบเจอสตรี อีกทั้งสตรีที่ใจกล้าบ้าบิ่นอย่างนาง
สวมเสือ้ ผ้าบุรษุ เดินไปทัว่ เช่นนีย้ งิ่ มีนอ้ ย หลายปีมานีเ้ ขายังไม่เคยพบเจอ
สักคน จึงยากทีจ่ ะไม่สงั เกตนาง
ทุกครั้งที่เห็นมักต้องหยุดมองนางให้นานหน่อย
เขาไม่รู้ว่านางเป็นแม่นางบ้านใด เป็นคุณหนูสกุลใด แต่เขามักจะ
เห็นนางเดินไปมาบนท้องถนน
เริ่มแรกมาหาซื้อหูกทอผ้า เป็นหูกทอผ้าเก่า ไม่ดีนัก แต่กลับ
ซื้อทีเดียวหลายตัว จากนั้นเป็นฝ้าย ซื้อคราวเดียวสิบกว่าชั่ง แต่กลับ
แบ่งมารับหลายครั้ง ครั้งละหลายชั่ง นางเป็นคนแบกเอง ใช้ร่างเล็กๆ
กับมือผอมบางคู่นั้นมาหิ้ว มาขน
ครัง้ หนึง่ เขาขีม่ า้ ออกจากบ้าน พบนางในไร่นานอกเมือง นางก�ำลัง
พูดคุยกับหญิงชาวนา ครั้งนั้นนางสวมชุดสตรี ใบหน้าคล�้ำลงเล็กน้อย
เพราะเดินทางไปมาอยูข่ า้ งนอก แต่เขาเห็นหูกทอผ้าเก่าทีถ่ กู ขนลงมาจากรถ
บนรถเทียมลายังมีหกู ทอผ้าอีกตัว รอน�ำไปส่งให้อกี ครอบครัวหนึง่
ลมฤดูใบไม้รว่ งพัดเอาเสียงพูดคุยของนางมา แม่นางทีส่ วมเสือ้ ผ้าดี
ขนาดนั้น ปกติเวลาพูดเสียงจะไม่ดังถึงเพียงนั้น เขาหันไปมองถึงพบว่า
หญิงผูน้ นั้ เป็นนาง
เขานัง่ อยูบ่ นม้า ปล่อยให้มา้ เดินช้าๆ ไปข้างหน้า มองนางจากทีไ่ กลๆ
57
Page ���������������� 1.indd 57

2/1/2562 BE 13:10

คู ่ อุ ่ น ไอร่ า ยรั ก 1

ครู่หนึ่ง
นางเดินตามตือ๊ หญิงชาวนาไปตามเส้นทางในชนบททีต่ ดั กันไปมา
หญิงชาวนาลงไปในนา นางก็ตามลงไปในนาข้าวทีม่ นี ำ�้ ด้วยโดยไม่กลัวว่า
รองเท้าผ้าปักกับชุดกระโปรงจะเปือ้ นโคลนในท้องนา ท�ำเอาหญิงชาวนาผูน้ นั้
ตกตะลึง
เพราะเป็นคุณหนู ถึงได้ไม่กลัวหากรองเท้าจะสกปรกหรือเสียหาย
แต่ ก ่ อ นครอบครั ว นางจะต้ อ งร�่ ำ รวยมากแน่ ๆ นางถึ ง ได้ ไ ม่ ใ ส่ ใ จ
ของนอกกายเช่นนี้ แต่เพราะอย่างนีก้ ารทีน่ างสวมรองเท้าย�ำ่ ลงไปในท้องนา
จึงยิ่งดูแปลกประหลาด
คุณหนูทวั่ ไปทีบ่ า้ นร�ำ่ รวยอย่าว่าแต่ลงไปในท้องนาเลย เห็นหนอน
แค่ตัวเดียวก็หวีดร้องเสียงดังลั่นแล้ว แม้แต่หญิงสาวในหอรับวสันต์
รองเท้าผ้าปักเปือ้ นน�้ำฝนยังโอดครวญอยู่ครึ่งค่อนวัน ใครบ้างที่เป็น
เหมือนนาง
หลังจากนั้นอีกเดือนกว่า เขาเห็นนางกลับมาสวมชุดบุรุษ ลาก
ห่อสัมภาระเดินลัดเลาะไปตามถนนและตรอกซอย ถามร้านค้าทีละร้าน
ถามเถ้าแก่คนแล้วคนเล่าว่ามีใครจะรับซื้อสินค้าของนางบ้างหรือไม่
ไม่ใช่ว่าเขาสังเกตนางเป็นพิเศษ แต่เป็นเรื่องยากที่จะไม่สังเกต
คุณหนูที่ครอบครัวตกต�่ำ เกินครึ่งล้วนปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตาม
ชะตากรรมหรือเลือกที่จะแต่งงาน แต่นางกลับไม่ได้ท�ำอย่างนั้น
นางคิ ด ท� ำการค้ า เอาลู ก ปั ด หยกมาจ�ำ น�ำ แลกเป็ น เงิ น เพื่ อ ไป
ท�ำการค้า อีกทั้งนางยังสามารถหาการค้าที่ท�ำเงินได้จริงๆ
เพียงแต่นางไม่รู้ว่าการท�ำการค้านั้นมีหลักการอยู่
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เขาให้ โ ม่ ห ลี ที่ ติ ด ตามข้ า งกายคอยสะกดรอยตามนาง ดู ว ่ า
นางพักที่ใด เป็นลูกสาวบ้านใด
ข่าวที่โม่หลีน�ำกลับมารายงานท�ำเอาเขาตะลึงไปเล็กน้อย
เขาคิดว่าบ้านนางตกต�่ำแล้ว คิดไม่ถึงว่าจะไม่ใช่ บิดานางเป็น
เศรษฐีในเมือง ฐานะมั่งคั่งร�่ำรวย นางเป็นคุณหนูใหญ่ แต่กลับอาศัย
อยู่ในบ้านพักนอกเมือง ข้างกายมีเพียงบ่าวสูงวัยที่บ้างป่วยบ้างพิการ
คอยรับใช้
'สามเดือนก่อน คนข้างกายนางใครกันที่ปว่ ย'
'ติงชุ่ยที่เลี้ยงดูนางมาตั้งแต่เล็กจนโตเคยป่วยอยู่พักหนึ่ง'
ได้ยินเช่นนี้เขาก็อดเลิกคิ้วไม่ได้
โม่หลีเล่าถึงสาเหตุทนี่ างไม่ได้อยูใ่ นคฤหาสน์หลังใหญ่แบบคร่าวๆ
แม้แต่เรื่องที่นางไปหาแม่รอง ขอให้อีกฝ่ายเชิญหมอแต่กลับถูกปฏิเสธ
เขาก็ สื บ มาอย่ า งชั ด เจน โม่ ห ลี ผู ้ นี้ ท� ำ งานละเอี ย ดมาแต่ ไ หนแต่ ไ ร
เขาเชื่อว่าต่อให้เขาถามถึงบรรพบุรุษสิบแปดชั่วโคตรของนาง โม่หลี
ก็สามารถตอบได้
เพราะเขาถามไปแล้ว เพราะเขาเคยถาม โม่หลีจึงใส่ใจหญิงผู้นั้น
นั่นท�ำให้เวลาโม่หลีเห็นหญิงผู้นั้น เขามักจะเหลือบมองนางมาก
เป็นพิเศษ
เพราะเหตุนี้โอกาสที่ได้เห็นนางจึงมีมากขึ้น
ตอนอยูใ่ นหอสุรา เขาเห็นนางเดินอยูบ่ นท้องถนน เขาอยูช่ นั้ บนของ
โรงจ�ำน�ำก็มองเห็นนาง แม้แต่เดินอยูบ่ นถนนยังพบเจอกันโดยบังเอิญ
นางถูกคนไล่ออกมา ล้มคะม�ำอยู่บนพื้น สภาพอเนจอนาถยิ่ง
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กว่าจะได้สติ เขาก็เดินไปตรงหน้านางเสียแล้ว
นางเงยหน้าขึ้น ดวงตาด�ำกระจ่างสะท้อนแววกระอักกระอ่วน
ดวงหน้าเล็กที่ถูกโจรท�ำร้ายจนบวมก่อนหน้านี้หายดีแล้ว แต่
หลังจากเทียวไปเทียวมาในช่วงทีผ่ า่ นมา นิว้ มือทัง้ สิบของนางไม่ขาวเนียน
ผิวพรรณไม่ขาวปานหิมะเหมือนตอนที่เขาเจอนางครั้งแรกอีกแล้ว ทว่า
ดวงตาคู่นั้นยังคงใสกระจ่างและมุ่งมั่น
แม้จะอับอาย แต่ดวงตายังคงฉายแววยืนหยัด
นางถู ก ไล่ อ อกมาจากร้ า นค้ า หลายสิ บ ร้ า น เฉพาะที่ เ ขาเห็ น
ก็เจ็ดแปดครั้งแล้ว
แม้จะถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า นางกลับไม่ละความพยายาม
ไม่คิดที่จะยอมแพ้
นางเก็บผ้าเหล่านัน้ ขึน้ มาอย่างรีบร้อนราวกับผ้าพวกนัน้ เป็นของล�ำ้ ค่า
เพื่ออะไรกันแน่ เขาอยากถาม แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เพียงเอ่ยปาก
บอกให้นางไปซื้อยันต์คุ้มภัย
นางไป เขารู้
คืนนั้นโม่หลีปากมากพูดถึงนาง ภายหลังตอนอยู่บนอาคาร เขา
เห็นนางประสบความส�ำเร็จในการท�ำการค้าบนถนนการค้าทางทิศตะวันตก
ของเมือง
ฤดูหนาวปีนั้น เขาพบนางบนถนนอีกหลายครั้ง
ทุกครัง้ ทีเ่ จอกัน นางมักจะพยักหน้าทักทายเขา ทุกครัง้ เวลาเจอเขา
ส่วนลึกของนัยน์ตากระจ่างใสคู่นั้นมักฉายแววยินดีออกมาโดยไม่รู้ตัว
นางไม่เคยเป็นฝ่ายชวนเขาคุย แต่นางดีใจทีเดียวที่ได้เจอเขา
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เขารู้ เขารู้สึกได้ เขาควรบอกนางว่าอย่าท�ำแบบนี้อีก อย่างน้อย
ก็อย่าไปสนใจนาง
ช้าเร็วหญิงผูน้ กี้ ต็ อ้ งรูว้ า่ เขาไม่ใช่คณ
ุ ชายทีแ่ สนดีอะไร ยันต์คมุ้ ภัย
ที่นางซื้อทุกเดือน เงินที่หามาด้วยความยากล�ำบากที่ต้องจ่ายออกไป
สุ ด ท้ า ยแล้ ว ก็ ต กมาอยู ่ ใ นมื อ เขา แต่ ย ากเหลื อ เกิ น ที่ เ ขาจะท� ำ เป็ น
มองไม่เห็นนาง โดยเฉพาะในเมืองแห่งนี้มีน้อยคนที่เห็นเขาแล้วจะ
เผยสีหน้ายินดีออกมาอย่างบริสุทธิ์จริงใจเช่นนั้น
นางมักจะเป็นเช่นนี้ ยกมุมปากระบายยิม้ ให้เขาโดยไม่รตู้ วั ท�ำให้เขา
อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองนางมากขึ้นอย่างไร้สาเหตุ แต่เขาไม่เคยแสดง
สีหน้าดีๆ กับนาง ไม่เคยยิม้ ให้นางมาก่อน ไม่เคยตอบรับหรือพยักหน้าให้
ทว่าพอเจอเขา นางกลับยังคงผงกศีรษะให้
วันทีส่ เี่ ดือนหนึง่ บนถนนเพิง่ มีพอ่ ค้ามาเปิดแผงขายของ เขานัง่ อยู่
ตรงทีเ่ ดิมบนชัน้ สองของโรงจ�ำน�ำและเห็นหญิงผูน้ นั้ อีกแล้ว
นางสวมชุดสตรี ไปจุดธูปที่ศาลเจ้ากับสตรีที่เป็นคนเลี้ยงดูนาง
ข้างกายมีแม่นางน้อยอายุราวสิบสองสิบสามตามมาด้วย
นั่นเป็นญาติห่างๆ ของนาง สายตาไม่ดี ไปไหนก็ต้องมีคนคอยจูง
ตอนนั้ น การค้ า ของนางดี ขึ้ น แล้ ว คนขั บ รถขาเป๋ที่ บ ้ า นนาง
บังคับรถเทียมลา บรรทุกนาง หญิงวัยกลางคนผูน้ นั้ และแม่นางน้อยผูน้ นั้
มาที่นี่ด้วยกัน
โม่หลีทำ� ตัวจุน้ จ้านคอยดูแลการค้าของนางเป็นพิเศษ แต่เหตุผลหลัก
คือสินค้าของนางดีจริงๆ โม่หลีเคยเอามาให้เขาดู ฝีเข็มบนผ้าแน่นหนามาก
ลูบแล้วบางเบา สัมผัสนุม่ ลืน่ ประณีต แม้จะเป็นผ้าฝ้าย แต่กลับไม่ดอ้ ย
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ไปกว่าผ้าไหมผ้าแพรเลย
เขาควรบอกโม่หลีว่าอย่าจุ้นจ้านมากนัก แต่กลับลืมพูดอยู่เรื่อย
ทุกสองสามวันนางจะขนสินค้ามาขาย ทุกเดือนนางจะไปทีห่ อสุรา
จ่ายเงินซื้อยันต์คุ้มภัย
เขามักเห็นเงาร่างทีย่ งุ่ ง่วนนัน้ วิง่ เข้าวิง่ ออกร้านค้าต่างๆ วิง่ วุน่ ไปมา
อยู่ภายใต้สายตาเขา ดูเหมือนลูกข่างอย่างไรอย่างนั้น
เขามองนางจูงแม่นางน้อยลงจากรถเทียมลา พาแม่นางน้อยผู้นั้น
ไปซื้อถังหูลู่* กับพ่อค้าด้านข้างหนึ่งไม้ ก่อนเข้าไปจุดธูปในศาลเจ้า
นางเงยหน้ามองมายังชั้นสองของโรงจ�ำน�ำด้วยความเคยชิน ลืมไปว่า
วันนีต้ วั เองไม่ใช่พอ่ ค้ารับซือ้ ผ้าและน�ำมาขายต่อ ลืมไปว่าตัวเองสวมชุดสตรี
ไม่ได้แต่งกายเป็นบุรุษ
ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่นางมักท�ำเช่นนี้เสมอ
ไม่ว่าอากาศจะแจ่มใสหรือฝนจะตก เวลาผ่านตรงนี้นางมักจะ
เงยหน้าขึน้ มาเหลือบมองแวบหนึง่ จากนัน้ เมือ่ เห็นเขา นางก็จะพยักหน้าให้
วันนั้นนางก็ท�ำเหมือนเช่นทุกวัน พยักหน้าให้เขา
เพียงแต่ครัง้ นีน้ างสวมชุดสตรี คนข้างๆ มองเห็น คนขาเป๋มองเห็น
หญิงวัยกลางคนข้างกายก็มองเห็น
ก่อนเข้าไปในศาลเจ้า คนขาเป๋พดู กับหญิงวัยกลางคนข้างกายนาง
สองสามค�ำ หญิงผู้นั้นรีบก้าวไปข้างหน้าพูดอะไรบางอย่างกับนาง
นางชะงักฝีเท้าทันใดแล้วหันกลับมาแหงนหน้ามองเขา
* ถังหูลู่ เป็นชื่อขนมหวานเคลือบน�้ำตาลชนิดหนึ่ง แต่เดิมใช้ผลซานจา (พุทราป่า) เสียบไม้ไผ่เป็นแท่ง
เหมือนลูกชิน้ แล้วจุม่ ลงในน�ำ้ เชือ่ มให้ผวิ นอกแข็งตัวเป็นเงาวาว รสชาติเปรีย้ วอมหวาน ปัจจุบนั ดัดแปลงเป็น
ผลไม้ชนิดอื่นด้วย เช่น สตรอเบอรี่ กีวี่ สับปะรด เป็นต้น
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เขากระจ่างแจ้งดีวา่ นางรูฐ้ านะเขาเมือ่ ไร ชัว่ ขณะนัน้ ชัว่ เสีย้ วเวลานัน้
ผู้คนมักมีนิสัยปากมาก เหมือนเช่นคนขาเป๋ที่เป็นใบ้นั่น
นางมองเขาจากที่ไกลๆ ดวงตามีความตะลึงงันที่ยากจะปกปิด
เขาหลุบตามองนางอย่างเย็นชา เดิมทีคิดว่านางจะรีบเบนสายตา
ออกไป จะตระหนก จะหวาดกลัว ทว่านางกลับเอาแต่มองเขา จับจ้องเขานิง่ ๆ
จ้องจนเขาโกรธอย่างไร้สาเหตุ ก�ำหนังสือในมือแน่นโดยไม่รตู้ วั
สุดท้ายหญิงวัยกลางคนผู้นั้นก็เอ่ยค�ำพูดอีกหลายค�ำ นางถึงได้
หลุบตาลง จูงแม่นางน้อยผู้นั้นเข้าไปในศาลเจ้าด้วยกัน
เขาคือโจวชิ่ง ลูกชายของโจวเป้า ตอนนี้นางรู้แล้ว
เพียงครู่เดียวนางก็ออกมา เพียงแต่ครั้งนี้นางจะไม่เงยหน้าอีก
ไม่มองเขาอีก ไม่สอดส่ายสายตาหาเขาอีก
เขาคิดว่าตนควรจะเดินออกไป อย่านั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปเลย ควรไป
จัดการงานเบ็ดเตล็ดที่มีเป็นกองได้แล้ว
วันนี้เป็นวันเปิดตลาด เรื่องที่รอให้เขาไปท�ำกองสูงเป็นภูเขา
ทว่าหลังจากเวลาผ่านไปหนึง่ ก้านธูป* ด้วยเหตุผลทีเ่ ขาเองก็บอกไม่ได้
เขายังคงนัง่ อยูท่ เี่ ดิม พลิกดูหนังสือทีเ่ ขาท่องได้จนคล่องแล้ว
หิมะปลิวว่อน โปรยปรายลงมา เนื่องจากลมพัดจึงปลิวอยู่พักหนึ่ง
ก่อนจะมาทับถมกันอยู่บนขอบหน้าต่าง ไม่ก็กองอยู่บนพื้น
ในศาลเจ้ามีควันธูปลอยอวล บนท้องถนนมีเสียงผูค้ นเอะอะจอแจ
ตอนนางกลั บ ออกมา เขามองปราดเดี ย วก็ เ ห็ น นางแล้ ว
หญิงวัยกลางคนด้านข้างกางร่มให้แม่นางน้อย นางเองก็กางร่มคันหนึ่ง
* หนึง่ ก้านธูป เป็นค�ำเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�ำราว่าประมาณครึง่ ชัว่ โมง บางต�ำราว่า
1 ชั่วโมง
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ร่มกระดาษน�้ำมันบดบังใบหน้านาง เขาเห็นเพียงชายกระโปรงของนาง
กระโปรงขาวเรียบนั้นดูสูงสง่ายิ่ง ตอนนางยื่นมือไปยกชายกระโปรงขึ้น
เขาเห็ น ว่ า ภายใต้ ช ายกระโปรงหนาหลายชั้ น เป็ น รองเท้ า ผ้ า ปั ก ที่ ดู
ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับหญิงสาวทั่วไป
นัน่ เป็นเท้าธรรมชาติ ยุคสมัยนีค้ ณ
ุ หนูทมี่ ฐี านะล้วนรัดเท้า แต่นาง
กลับไม่ได้รัด
โจวชิง่ มองรองเท้าผ้าปักคูน่ นั้ ก้าวข้ามธรณีประตู ก่อนจะหายลับไป
ใต้ชายกระโปรงที่พลิ้วไหวอีกครั้ง
หญิงวัยกลางคนพาแม่นางน้อยไปยังรถเทียมลา เจ้าของรองเท้าผ้าปัก
กลับหยุดอยู่หน้าศาลเจ้า ร่มกระดาษน�้ำมันถูกยกขึ้นเล็กน้อย เอียงไป
ด้านข้าง
เขาจดจ�ำชัว่ เวลานัน้ จดจ�ำภาพในตอนนัน้ ได้อย่างชัดเจน จ�ำได้วา่
เขาเห็นมือทีก่ างร่มของนาง จ�ำหิมะทีโ่ ปรยปรายลงมาช้าๆ จ�ำดวงหน้าเล็ก
ที่ปรากฏอยู่ใต้ร่มกระดาษน�้ำมันได้ เขายังจ�ำได้ว่ายามนางเงยหน้าขึ้น
ริมฝีปากเนียนพ่นไอสีขาวขมุกขมัวออกมาท่ามกลางสายลมหนาวเหน็บ
เขาจ�ำได้ว่านางเลิกคิ้ว ใช้ดวงตาที่ใสกระจ่างดุจค�่ำคืนในฤดูร้อน
จ้องตรงมาทีเ่ ขา
โจวชิ่งคิดว่าครั้งนี้นางควรจะหวาดกลัวเขาแล้ว ต่อให้ไม่กลัว
ก็ควรจ�ำได้ว่าตัวเองแต่งตัวอย่างไร ควรตระหนักได้ว่าตัวเองเป็นสตรี
แต่นางไม่กลัว ยังคงมองหาเขา
หิมะปลิวว่อนกลางอากาศ บนท้องถนนเสียงผู้คนยังคงจอแจ
เขากลับได้แต่มองนาง
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จากนั้นนางก็ค่อยๆ ยกมือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อขึ้นและแบมือออก
เขาเห็นยันต์คมุ้ ภัยสีแดงอันหนึง่ อยูก่ ลางฝ่ามือเล็กของนาง มันเป็น
สีแดง ไม่ใช่สเี หลือง
นั่นเป็นยันต์คุ้มภัยจากศาลเจ้า ไม่ใช่ยันต์ที่ขายในหอสุรา
นางจ้องมองเขา เมื่อแน่ใจว่าเขาเห็นแล้วจึงหมุนตัวน�ำมันไป
ห้อยไว้ที่คอของสิงโตหินหน้าประตูศาลเจ้า ไม่ใช่สิงโตตัวใหญ่ แต่เป็น
สิงโตตัวเล็ก
...สิงโตน้อย
เขาพูดอะไรไม่ออก
นางกางร่มหมุนตัวจากไปแล้ว ขึ้นรถเทียมลา หายลับไปอีกด้าน
ของถนนใหญ่ แต่ยนั ต์คมุ้ ภัยสีแดงสดอันนัน้ ยังคงอยูต่ รงหน้าประตูศาลเจ้า
บนตัวของสิงโตหินตัวเล็กนัน้
รถเทียมลาวิ่งไปไกลแล้ว หิมะยังคงโปรยปรายเริงระบ�ำ
ชั่วขณะหนึ่งที่หางตาเขากระตุกเล็กน้อยด้วยความลังเล
บางทีเขาไม่ควรท�ำอย่างนี้ เขารูด้ วี า่ มีคนจับตามองเขาอยูอ่ ย่างลับๆ
โจวชิ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่าง จ้องสีแดงสดนั้นเนิ่นนาน แต่สุดท้าย
เขาก็ยงั คงก้าวลงจากอาคาร เดินไปหน้าประตูศาลเจ้าท่ามกลางลมหิมะ
มองกุญแจเงินอันนั้นแล้วยื่นมือไปปลดมันลงมา
บนยั น ต์ คุ ้ ม ภั ย ถู ก นางผู ก กุ ญ แจเงิ น เก่ า ๆ ไว้ อั น หนึ่ ง นั่ น เป็ น
กุญแจอายุยืน บนตัวกุญแจขนาดเล็กสลักตัวอักษรไว้สี่ค�ำ...
'อายุยืนยาว'
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เขามองกุญแจอันเล็กบนฝ่ามือ รู้สึกพูดไม่ออก
เมืองแห่งนีม้ ผี คู้ นตัง้ เท่าไรสาปแช่งเขากับโจวเป้าให้ไปตาย แต่นาง
กลับต้องการให้เขาอายุยนื ยาว?
เขามองกุญแจเงินโบราณ อดไม่ได้ที่จะรวบนิ้วมือเข้าด้วยกันช้าๆ
ก�ำมันไว้ในฝ่ามือ
ชั่วขณะหนึ่ง เหมือนเขายังรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิอุ่นๆ ที่นางทิ้งไว้
บนกุญแจ รู้สึกว่าไอร้อนนั้นแผ่จากฝ่ามือเข้าไปสู่หัวใจ
เขาไม่รู้ว่านางคิดอะไรอยู่ นางคิดอย่างไร นางน่าจะรู้แล้วว่า
เขาเป็นใคร รู้ว่าพ่อของเขาท�ำอะไร แต่นางยังคงขอยันต์คุ้มภัยให้เขา
มอบกุญแจเงินโบราณอันนี้ให้เขา
มีคนเฝ้าดูอยู่ เขารู้ เขาสามารถรู้สึกได้ แต่นี่หาใช่สิ่งที่เขาบังคับ
หาใช่สิ่งที่เขาช่วงชิงมา แต่เป็นสิ่งที่นางจะให้
...นางมอบให้เขา
โง่จริงๆ เขาคิด แต่ยังคงก�ำกุญแจอายุยืนนั้น เดินตัดผ่านกลุ่มคน
บนท้องถนน หมุนตัวขึ้นไปบนอาคาร
โง่จริงๆ...
ชายหนุม่ ลืมตามองทิวทัศน์ยามราตรี แต่การย้อนนึกถึงความทรงจ�ำ
ในอดีตกลับท�ำให้เขาก�ำกุญแจเงินโบราณในมือแน่นอย่างห้ามตัวเองไม่ได้
จังหวะนั้นมีคนมาหาเขาอีกแล้ว แต่คนผู้นั้นไม่กล้าเคาะประตู
เพียงยืนอยู่นอกประตูเงียบๆ
เขาคลายมือจากกุญแจเงิน ปล่อยให้กญ
ุ แจเงินกับยันต์คมุ้ ภัยสีแดงสด
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ทิง้ ตัวลงไปบนแผงอก ไหลเข้าไปในเสือ้ จากนัน้ จึงหันไปเอ่ยปาก
"เข้ามา"
คนผู้นั้นได้ยินจึงยืดตัวขึ้นก่อนจะเปิดประตู
ผู้มาไม่ใช่ใครอื่น เป็นโม่หลี เขาผลักเปิดประตูอย่างนอบน้อม
เข้ามาแล้วกลับยืนอยู่ข้างประตู เปิดทางให้คนข้างหลังก้าวเข้ามา
ข้ารับใช้สองคนยกสุราอาหารเข้ามาอย่างระวัง อีกคนยกอ่างน�้ำ
อีกคนน�ำผ้าสะอาดมาให้ ในกลุม่ คนเหล่านัน้ ยังมีคนหนึง่ หอบสมุดตัง้ หนึง่
มาด้านข้าง เป็นสมุดบัญชีของหอสุรา โรงจ�ำน�ำ และหอรับวสันต์ ยังมี
ร้านค้าและกิจการยิบย่อยอืน่ ๆ อีกหลากหลายมากมายไม่ตำ�่ กว่าร้อยร้าน
ข้ า รั บ ใช้ ว างของลงบนโต๊ ะ และจากไป มี เ พี ย งโม่ ห ลี ที่ ยั ง อยู ่
เขาปิดประตูแล้วเดินไปข้างโต๊ะ
โจวชิ่งล้างมือในอ่าง แต่กลับไม่ได้กินอาหารพวกนั้น เขาหยิบส้ม
ขึน้ มาลูกหนึง่ แกะเปลือกช้าๆ พลางเอ่ยโดยไม่เหลือบมองอีกฝ่ายด้วยซ�ำ้
"รายงานมาเถอะ"
พอได้รับค�ำสั่ง โม่หลีก็อ้าปากทันที รายงานด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ
"โรงจ�ำน�ำหยวนเซิงรับเงินจ�ำนวนเจ็ดหมื่นห้าพันต�ำลึง รับของ
จ�ำนวนหนึ่งร้อยหกสิบสองชิ้น หอสุราเรืองโรจน์รับเงินจ�ำนวนหนึ่งแสน
แปดหมืน่ เก้าพันห้าร้อยต�ำลึง ขายยันต์คมุ้ ภัยออกไปได้หนึง่ พันสองร้อย
ยี่สิบแปดชิ้น..."
โจวชิง่ นัง่ อยูบ่ นตัง่ พักผ่อนข้างหน้าต่าง ฟังโม่หลีรายงานบัญชีเงียบๆ
ท่ า มกลางความมื ด เขามองพระจั น ทร์ ที่ ล อยอยู ่ เ หนื อ ยอดไม้
มองสายลมหอบพัดก้อนเมฆจนม้วนตัว
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โม่หลีรายงานบัญชีอย่างฉะฉานด้วยเสียงดังกังวาน รายงานบัญชี
ของกิจการทีบ่ า้ นเสร็จก็เริม่ รายงานเรือ่ งน้อยใหญ่ในสกุลขุนนาง รายงาน
เรือ่ งน้อยใหญ่ในสกุลขุนนางเสร็จก็ตามด้วยเรือ่ งน้อยใหญ่ของสกุลชาวยุทธ์
จากนัน้ ค่อยเป็นเรือ่ งน้อยใหญ่ของสกุลพ่อค้า
โม่หลีรายงานทีละเรือ่ งด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบมัน่ คง จะหยุดเฉพาะ
ตอนทีโ่ จวชิง่ ยกมือขึน้ เท่านัน้ รอจนอีกฝ่ายโบกมือเป็นสัญญาณให้พดู ต่อ
เขาจึงเปิดปากอีกครัง้
กว่าโม่หลีจะหยุด เวลาก็ผ่านไปครึ่งค่อนคืนแล้ว
เสียงกลองและฆ้องในหอรับวสันต์เงียบไปตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้
เพลงทีแ่ ม่นางทัง้ หลายร้องค่อยๆ เงียบไป แต่บางครัง้ ยังได้ยนิ เสียง
เครือ่ งเป่าและเครือ่ งสายดังมาจากแม่นำ�้ ฝัง่ ตรงข้ามของอาคาร
ใต้แสงจันทร์ คลืน่ น�ำ้ กระเพือ่ มไหวส่งเสียงเบาๆ โคมไฟดวงใหญ่สแี ดง
ดับไปทีละดวง
ยามสี่* คนเดินตรวจตราบอกโมงยามเคาะกรับไม้
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มืดที่สุด
โจวชิ่งโบกมือ ให้โม่หลีสั่งข้ารับใช้ยกสุราอาหารออกไป
โม่หลีท�ำงานเงียบๆ จากนั้นก็ถอยออกไปอย่างรวดเร็ว
สายลมยั ง คงพั ด พลิ้ ว เขายกมื อ ขึ้ น ดี ด ลมออกจากปลายนิ้ ว
ดับเทียนไข พาให้ห้องที่สว่างไสวพลันมืดลง
ค�่ำคืนนี้ก�ำลังจะจบลงแล้ว
เขายังคงนั่งงอเข่าพิงหน้าต่าง มองเมืองแห่งนี้เงียบๆ
* สมัยโบราณจีนแบ่งช่วงเวลาตอนกลางคืนออกเป็นห้ายาม โดยยามหนึ่งเริ่มเวลา 19.00 น. - 21.00 น.
ดังนั้นยามสี่จึงเป็นเวลา 01.00 น. - 03.00 น.
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หากมี ค นแหงนหน้ า มองขึ้ น มา จะเห็ น ชายเสื้ อ เขาพลิ้ ว ไหว
อยู่ข้างหน้าต่าง
พริบตาถัดมาชายเสื้อก็หายวับไปในความมืดประหนึ่งภูตผีปศี าจ
ไม่เห็นร่องรอยอีก
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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