อวี่ จิ่ ว ฮวา

1
ยามดึกสงัด ท้องฟ้าด�ำเข้มดุจสีหมึกปราศจากแสงดาว
หลังงานเลี้ยงฉลอง จวนจ้วงหยวน* จมอยู่ในความมืดอันเงียบงัน
สรรพสิ่งไร้เสียง
แสงไฟดวงเล็กลอยวับแวมไปมาอยู่กลางอากาศเหมือนลูกไฟ
เรื อ งแสงที่ ค อยน� ำ ทาง สี่ เ ชวี่ ย ยกถาดไม้ แ ดงก้ า วออกจากห้ อ งครั ว
หันไปมองเรือนไผ่หยกที่ยังคงสว่างไสวและเต็มไปด้วยความครื้นเครง
แล้วถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะก้าวเดินไปยังเรือนเกล็ดน�้ำค้าง
"พี่ สี่ เ ชวี่ ย กลั บ มาแล้ ว ..." สาวใช้ ฟู่กุ ้ ย รี บ เดิ น ออกมารั บ ถาด
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตู
* จ้วงหยวน (จอหงวน) คือต�ำแหน่งของผู้ที่สอบเข้ารับราชการได้เป็นอันดับหนึ่ง โดยการสอบขุนนาง
ในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ สอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจากระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด
เรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล หากสอบผ่าน
จะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อ ได้บรรจุเข้ารับราชการ
เมือ่ ผ่านการสอบทัง้ สามระดับ จะได้เข้าสอบหน้าพระทีน่ งั่ คือการสอบเตีย้ นซือ่ เพือ่ คัดเป็นบัณฑิตเอกสามชัน้
ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั๋งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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"นายหญิงเป็นอย่างไรบ้าง" สี่เชวี่ยถามขึ้น
"เงียบตลอดเลย..." ดวงตาของฟู่กุ้ยฉายแววประหลาดใจ เพราะ
นายหญิงใหญ่ของตนไม่ได้ร้องไห้โวยวายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
วันนี้เป็นวันดีที่นายท่านเสิ่นจงชิ่งรับอนุภรรยา
อนุภรรยาคนที่ห้านี้ไม่เหมือนคนอื่นๆ นามเดิมของนางคือฉู่ซินอี๋
เป็นบุตรสาวของราชอาลักษณ์ฉเู่ ซิงแห่งส�ำนักราชบัณฑิต นางยอมลดตัว
มาเป็นอนุภรรยาเพราะรักปักใจกับเสิ่นจงชิ่งมาตลอด นางเป็นคนรู้ใจ
ของเสิ่นจงชิ่งตั้งแต่ก่อนเขาสอบได้จ้วงหยวน สองฝ่ายผูกสมัครรักใคร่
เดิมทีเสิ่นจงชิ่งให้สัญญาว่าจะหมั้นหมายและแต่งนางเป็นเอกภรรยา
น่าเสียดายที่ถูกนายหญิงใหญ่โผล่มาคั่นกลางกะทันหันเสียก่อน ด้วย
เกรงว่าจะผิดต่อฉู่ซินอี๋ เสิ่นจงชิ่งจึงเป็นฝ่ายยุติความสัมพันธ์ครั้งนั้น
ลงเสียเอง
ทว่าฉู่ซินอี๋กลับรักมั่นผูกพัน นางเฝ้ารออย่างมั่นคงมาตลอดสองปี
จวบจนตระกูลของนายหญิงใหญ่สูญเสียอ�ำนาจ เสิ่นจงชิ่งถึงได้รับนาง
มาเป็นอนุอย่างเอิกเกริก
แม้จะเป็นการรับอนุภรรยา แต่นอกจากชุดเจ้าสาวทีไ่ ม่ใช่สแี ดงสด
แล้ว พิธีการอย่างอื่นล้วนไม่ต่างจากการแต่งภรรยาเอก การท�ำเช่นนี้
ไม่ต่างจากการตบหน้านายหญิงใหญ่ของจวนจ้วงหยวนต่อหน้าผู้คน
มากมาย ด้วยนิสัยของนายหญิงใหญ่แล้ว นางไม่อาละวาดนี่สิแปลก
สี่เชวี่ยคิดได้ดังนั้นก็ทอดถอนใจ ก่อนจะสั่งฟู่กุ้ยให้ลงกลอนประตู
ชั้นนอกแล้วย่างเท้าเข้าไปด้านในทันที
"โจ๊กรังนกที่นายหญิงสั่งตุ๋นเสร็จแล้วเจ้าค่ะ" สี่เชวี่ยเคาะประตู
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ห้องนอนของนายหญิงใหญ่ พลางพูดด้วยน�้ำเสียงหวาดหวั่นขลาดกลัว
เห็นได้ว่านางเองก็ขยาดเจ้านายผู้มีนิสัยดุร้ายเผด็จการคนนี้อย่างยิ่ง
รออยู ่ น านก็ ไ ม่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งตอบรั บ สี่ เ ชวี่ ย จึ ง ผลั ก ประตู แ ละ
ก้าวเข้าไป "นายหญิงนอนแล้วหรือเจ้าคะ"
ความเงียบและนิ่งสนิทเหมือนอยู่ในแดนปรโลกนี้ท�ำเอาสี่เชวี่ย
หวาดกลัวจากก้นบึ้งหัวใจ รู้สึกว่าขนลุกซู่ขณะเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัว
ท่ามกลางความมืด เงาคนผู้หนึ่งแขวนนิ่งอยู่กลางอากาศ
'เพล้ง!' เสียงของแตกบาดหูแหวกผ่านราตรี ท�ำลายความเงียบสนิท
ประดุจสุสานโบราณในจวนจ้วงหยวนลงทันใด
"แย่แล้ว! นายหญิงฆ่าตัวตายอีกแล้ว!" พอได้สติสเี่ ชวีย่ ก็วงิ่ ออกไป
ข้างนอก
เสียงเปิดปิดหน้าต่างดังสนั่นระลอกหนึ่ง แต่เพียงครู่เดียวเท่านั้น
จวนจ้วงหยวนก็คืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้ง เหลือเพียงเสียงร้องแหลม
เหมือนหมูถูกเชือดของสี่เชวี่ยดังสะท้อนอยู่ท่ามกลางความมืด เนิ่นนาน
ก็ยังไม่จางหายไป
"ข้าว่าอยู่แล้วเชียว นายท่านแต่งอนุคนที่ห้าด้วยพิธีการเหมือน
แต่งภรรยา นางจะไม่อาละวาดได้อย่างไร" อี๋เหนียงใหญ่* หยางเฟิง
อนุภรรยาคนแรกรับน�้ำชาที่สาวใช้ตู้เจวียนส่งให้ ก่อนจิบน้อยๆ พลาง
ยิ้มหยัน "แต่ไม่รู้คราวนี้นายท่านจะถูกนางหลอกให้ไปหาอีกหรือไม่"
คิดถึงคืนแต่งงานของตนเองทีน่ ายหญิงใหญ่ใช้ลกู ไม้แขวนคอตาย
ยึดตัวเจ้าบ่าวไปแล้ว นัยน์ตาของอี๋เหนียงใหญ่สะท้อนแววเหยียดหยัน
* อี๋เหนียง เป็นค�ำที่ใช้เรียกอนุภรรยา อี๋เหนียงใหญ่ (ต้าอี๋เหนียง) หมายถึงอนุภรรยาล�ำดับที่หนึ่ง
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ขึ้นวูบหนึ่ง ช่างเป็นสตรีที่ไม่รู้จักหนักเบาเสียเลย ตระกูลบิดามารดา
หมดอ�ำนาจไปแล้ว นางยังกล้าอาละวาดเช่นนี้อีก!
"ตระกูลเสนาบดีเจินถูกริบทรัพย์สินและประหารชีวิตแล้ว หาก
ไม่เ พราะมี ร าชโองการพระราชทานสมรสของอดี ต ฮ่ อ งเต้ อ ยู่ ป่านนี้
นายหญิงใหญ่คงถูกประหารไปแล้วเช่นกันนะเจ้าคะ" ตู้เจวียนหัวเราะ
พลางยิ้มหยันตามเจ้านายตน "ตอนนี้ถึงนางจะตาย นายท่านก็ไม่กลัว
จวนจ้วงหยวนจะมีความผิดหรอก อาจจะอยากให้นางตายเสียด้วยซ�้ำ
จะได้ยกต�ำแหน่งให้คนผู้นั้น" ตู้เจวียนชูนิ้วออกมาห้านิ้ว เป็นที่รู้กันว่า
หากนายหญิงใหญ่ตาย อี๋เหนียงห้าในเรือนไผ่หยกที่เพิ่งแต่งเข้ามา
จะต้องถูกยกขึ้นเป็นภรรยาเอกแน่นอน "อี๋เหนียงไม่เห็นหรือเจ้าคะ ไม่ว่า
สี่เชวี่ยจะแหกปากร้องดังแค่ไหนก็ไม่มีคนในจวนไปชมความครึกครื้นที่
เรือนเกล็ดน�้ำค้างเลยสักคน"
เสนาบดีเจินนามว่าเจินซีถิง ด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกรมอากร
นายหญิ ง ใหญ่ของจวนจ้วงหยวนเป็นบุตรสาวที่เ กิดจากภรรยาเอก
ของเขา สองปีก่อนพึงใจในตัวเสิ่นจงชิ่งที่แสดงความสามารถโดดเด่น
เกินใครในสนามสอบจ้วงหยวนฝ่ายบู๊ นางอาศัยบิดาวางแผนเชิญเขา
มางานเลี้ยงที่บ้าน จากนั้นท�ำให้เขาเข้าห้องผิดจนเห็นสาวงามก�ำลัง
อาบน�้ำอยู่ บีบให้เขาต้องแต่งงานกับนางเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยรู้ว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด หลังแต่งงานเสิ่นจงชิ่งจึงตั้งใจเป็น
สามีทดี่ ี แต่เจินสือเหนียงผูน้ หี้ าใช่คนอ่อนโยนว่าง่าย ด้วยถือว่าพ่อแม่ตน
มีอำ� นาจ จึงดูแคลนบ้านสามีทเี่ ป็นชาวบ้านทัว่ ไป ถึงขัน้ ยกตนข่มแม่สามี
ดังนัน้ เสิน่ จงชิง่ จึงแต่งอนุเข้าบ้านคนแล้วคนเล่า แค่เวลาสองปีเขา
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ก็มีอนุถึงสี่คน รวมกับวันนี้อีกคนเป็นห้าคนแล้ว
ย้อนคิดถึงทุกครั้งที่นายท่านแต่งอนุ นายหญิงใหญ่ผู้นี้เป็นต้อง
เล่นละครผูกคอตายเรียกร้องความสนใจ ท�ำเอาจวนจ้วงหยวนไม่ได้อยู่
อย่างสงบสุขไปอีกสองสามเดือน หยางอีเ๋ หนียงพลันยิม้ อย่างรูท้ นั โบกมือ
ขัดเสียงพูดเจื้อยแจ้วของตู้เจวียนและเอ่ยว่า "เจ้าไปดูซิว่านายท่านไป
หรือไม่" นางกล่าวพลางเอามือลูบหน้าท้องตนเองเบาๆ และภาวนา
ในใจ อมิตาภพุทธ ขอให้นางรีบๆ ตายไปซะเถอะ ลูกของข้าจะได้ปลอดภัย
ในเรือนของอนุภรรยาล�ำดับทีส่ ามหม่ารุย่ ชิว อนุภรรยาล�ำดับทีส่ อง
หลี่ไฉ่เซียงกับอนุภรรยาล�ำดับที่สี่ฟู่ซิ่วก�ำลังแทะเมล็ดแตง* กันอยู่
"นอกจากแขวนคอตาย นางคิดลูกไม้ใหม่ๆ ไม่ออกแล้วหรือไร"
หลี่อี๋เหนียงถุยเปลือกเมล็ดแตงลงบนพื้น "น่าเสียดายที่อนุที่แต่งเข้ามา
วันนีห้ าใช่ตะเกียงขาดน�ำ้ มัน** !" ฉูซ่ นิ อีไ๋ ม่เหมือนพวกนางทีจ่ ะยอมปล่อยให้
เจินสือเหนียงรังแกได้ตามใจชอบ
ฟูอ่ เี๋ หนียงหัวเราะขึน้ "ประหลาดจริง นางแขวนคอตัง้ หลายครัง้ แล้ว
ท�ำไมยังไม่ตายเสียทีนะ" เห็นอี๋เหนียงสามนั่งหน้าซีดไม่พูดจาอยู่ตรงนั้น
ก็ปลอบโยนว่า "พี่สาววางใจเถอะ วันนี้นางเจอศัตรูเสียแล้วล่ะ คราวนี้
พี่สาวไม่ต้องขอร้องย่อมมีคนช่วยระบายความแค้นแทนท่านแน่" ก่อน
นางจะเหลือบมองประตูแล้วกดเสียงให้เบาลง "เมื่อวานข้าได้ยินบ่าว
เรือนเกล็ดน�้ำค้างบอกว่านายหญิงใหญ่รู้แต่แรกแล้วว่าพี่สาวตั้งท้อง
* เมล็ดแตงหรือกวาจือ่ (กวยจี)๊ หมายถึงเมล็ดพันธุท์ นี่ ำ� มากะเทาะเปลือกและกินเนือ้ ในได้ เช่น เมล็ดทานตะวัน
เมล็ดแตงโม เมล็ดฟักทอง
** หาใช่ตะเกียงขาดน�้ำมัน หรือไม่ใช่ตะเกียงขาดน�้ำมัน เป็นส�ำนวน หมายถึงคนที่ไม่ธรรมดา มีปัญญา
หลักแหลม มีพื้นภูมิดี หรือมีผู้คอยสนับสนุน

11
Page ��������������� 1.indd 11

2/10/2560 BE 16:27

ยอดหญิ ง หมอเทวดา 1

ถึงได้จงใจลงโทษท่าน"
ห้าวันก่อนหม่าอี๋เหนียงล่วงเกินนายหญิงใหญ่เข้าและถูกท�ำโทษ
ให้ ยื น หน้ า เรื อ นเกล็ ด น�้ ำ ค้ า งหนึ่ ง วั น พอนางกลั บ เรื อ นก็ ป วดท้ อ ง
อย่างรุนแรง ตามหมอมาดูพบว่าตั้งครรภ์ได้สองเดือนแล้ว เสิ่นจงชิ่ง
มาเฝ้านางด้วยตนเองหนึ่งคืน แต่สุดท้ายก็รักษาเด็กไว้ไม่ได้
"พี่สาวก็ช่างโง่เหลือเกิน ร่างกายผิดปกติก็น่าจะขอให้นายท่าน
ตามหมอมาตรวจดู" ฟู่อี๋เหนียงยังพูดไม่จบ เห็นหม่าอี๋เหนียงนิ่วหน้า
จึงหุบปาก ในใจนึกมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ ท่านคิดว่าไม่พูด
ออกไปแล้วจะรักษาเด็กเอาไว้ได้หรือ ถุย! ฝันหวานไปเถอะ! หาก
นายหญิงใหญ่ผนู้ นั้ ยังไม่ตงั้ ครรภ์ บ้านนีใ้ ครก็อย่าคิดจะมีลกู ก่อนนางเลย!
เห็นแววสะใจในตาอีกฝ่าย หม่าอี๋เหนียงก็แค่นเสียงพูดขึ้น "ทุกคน
อย่าด่วนดีใจไปเลย ระวังจะตายโดยไม่รู้ตัว!"
"น้องสาวพูดอะไรกัน อยู่ดีๆ จะตายได้อย่างไร" หลี่อี๋เหนียงโยน
เมล็ดแตงในมือลงในจาน ถูมือพลางท�ำท่าจะลุกขึ้น
เสี ย งของหม่ า อี๋ เ หนี ย งลอยมาว่ า "นายหญิ ง ใหญ่ จ ะพยายาม
เรียกร้องความสนใจเท่าไร นายท่านก็ไม่มีทางชมชอบนาง แต่คนนี้..."
นางชูนิ้วทั้งห้าขึ้น "ได้ยินว่ามีความสัมพันธ์กับนายท่านตั้งแต่สองปีก่อน
แล้ว พวกท่านก็เห็นแล้วนี่ พวกเราพี่น้องคนไหนบ้างที่ได้แต่งเข้ามา
อย่างยิ่งใหญ่เอิกเกริกเหมือนนาง"
ในห้องพลันเงียบกริบ
ครู่ใหญ่หลี่อี๋เหนียงจึงผลักชิงเหมยสาวใช้ประจ�ำตัวพลางกล่าว
"ไปดูที่เรือนเกล็ดน�้ำค้างหน่อยซิ นายท่านไปที่นั่นหรือไม่"
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ในใจนางพลันนึกเกรงว่าเพราะก่อเรือ่ งเรียกร้องความสนใจบ่อยครัง้
สุดท้ายพอเกิดเรื่องเข้าจริงๆ จึงไม่มีใครเชื่อ
ได้ยินเสียงสาวใช้ร้องโหวกเหวกอยู่ข้างนอก เสิ่นจงชิ่งในห้องหอ
ที่สวมชุดเจ้าบ่าวสีแดงกลับแค่เพียงแค่นยิ้ม ไม่แม้แต่จะกะพริบตา
ด้วยซ�้ำ ก่อนเขาจะหยิบไม้คันชั่งบนโต๊ะมาเปิดผ้าคลุมศีรษะเจ้าสาว
อย่างแผ่วเบา เผยให้เห็นดวงหน้างดงามชนิดที่จันทราบุปผายังต้อง
เอียงอาย
"นายท่าน..." ฉู่ซินอี๋ร้องเรียกเสียงหวาน
"อี๋เอ๋อร์..." เสิ่นจงชิ่งทอดสายตาอ่อนโยนมองคนงามตรงหน้า
"เจินสือเหนียงเป็นภรรยาที่อดีตฮ่องเต้พระราชทานสมรสให้ ข้ามิอาจ
หย่านาง จึงต้องให้อี๋เอ๋อร์เป็นอนุ ล�ำบากเจ้าแล้ว"
ฉู่ซินอี๋สองแก้มแดงระเรื่อ "ต่อให้ไร้ฐานะไร้ต�ำแหน่ง แต่ขอเพียง
ได้อยู่กับนายท่าน อี๋เอ๋อร์ก็ดีใจแล้ว อี๋เอ๋อร์ไม่ล�ำบากใจเลย" น�้ำเสียง
หวานนุ่มเจือแววขลาดกลัวท�ำเอาหัวใจของเสิ่นจงชิ่งสั่นสะท้านอย่าง
รุนแรง นานเท่าไรแล้วที่เขาไม่ได้พบความอ่อนโยนเยี่ยงนี้
เปรี ย บเที ย บกั บ ความหยาบกระด้ า งของเจิ น สื อ เหนี ย งแล้ ว
ยามเผชิญหน้ากับคนงามที่เข้าอกเข้าใจเขาเช่นนี้ เสิ่นจงชิ่งก็ยิ่งรู้สึกผิด
ต่อนาง เขายื่นมือไปเกี่ยวปอยผมนุ่มที่ระอยู่บนหน้าผากของฉู่ซินอี๋
อย่างแผ่วเบา กล่าวด้วยน�้ำเสียงอ่อนโยนที่หาได้ยาก "อี๋เอ๋อร์วางใจเถอะ
แม้มิอาจให้ฐานะและต�ำแหน่งกับเจ้า แต่ในใจข้าอี๋เอ๋อร์ก็คือภรรยาเอก
ท่านแม่รา่ งกายไม่แข็งแรง อยากจะพักผ่อนนานแล้ว แต่นไี้ ปธุระทัง้ หมด
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ในจวนจ้วงหยวนยกให้อี๋เอ๋อร์เป็นคนจัดการก็แล้วกัน"
แค่ค�ำพูดเดียวของเขา นับแต่นี้ไปนางย่อมกลายเป็นประมุขหญิง
ที่แท้จริงของจวนจ้วงหยวน
ฉู่ซินอี๋หัวใจเต้นรัว ทว่าใบหน้ากลับดูอ่อนหวานบอบบางกว่าเดิม
นางท�ำท่าตกใจเหมือนคาดคิดไม่ถึง "แบบนี้...แบบนี้จะได้อย่างไร
ไม่พดู ถึงเรือ่ งทีอ่ เี๋ อ๋อร์ยงั มีพสี่ าวอีกสีค่ น แค่เรือ่ งทีน่ ายท่านยังมีภรรยาเอก
อยู่ อีเ๋ อ๋อร์กไ็ ม่ควรคิดฟุง้ ซ่านแล้ว" นางมองเขาอย่างซือ่ ๆ "อีเ๋ อ๋อร์ไม่อยาก
ให้นายท่านวางตัวล�ำบากเพราะอี๋เอ๋อร์และถูกผู้คนชี้หน้าเยาะหยัน
อี๋เอ๋อร์ไม่กลัวความล�ำบาก ความทุกข์แค่ไหนก็ทนได้ ขอเพียงนายท่าน
สบายใจ อี๋เอ๋อร์ก็มีความสุขแล้ว"
ไม่ต้องการต�ำแหน่ง ไม่ต้องการผลประโยชน์ใดๆ ขอเพียงเขา
สบายใจ นางก็พอใจ
ฟังค�ำพูดนี้แล้ว หัวใจของเสิ่นจงชิ่งบังเกิดความรักใคร่ทะนุถนอม
แก่นางมากขึ้นไปอีก เมื่อหวนคิดถึงอุบายร้ายกาจตลอดสองปีที่ผ่านมา
ของเจินสือเหนียงแล้ว เขาก็พลันทอดถอนใจและเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง
"ถึงอย่างไรข้าก็เป็นฝ่ายผิดต่ออี๋เอ๋อร์ อี๋เอ๋อร์อย่า..."
ขณะก�ำลังพูด เสียงโหวกเหวกก็ดังมาจากข้างนอก "นายหญิง
ไม่หายใจแล้วจริงๆ พีช่ นุ หงได้โปรดให้บา่ วเข้าไปรายงานนายท่านด้วยเถิด"
เป็นสี่เชวี่ยที่จากไปและกลับมาใหม่ นางออกแรงผลักชุนหงชุนหลัน
ที่ขวางตนเองไว้ ตะเบ็งเสียงตะโกนเข้าไปบอกสองบ่าวสาวในห้องหอ
ที่คลอเคลียกันอยู่ "นายท่านโปรดเห็นแก่ความเป็นสามีภรรยา ไปดู
นายหญิงสักหน่อยเถอะเจ้าค่ะ ป้าหวังบอกว่าคราวนี้นายหญิงหมด
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ทางรอดแล้วจริงๆ!" นางคุกเข่าลงกับพื้น "บ่าวโขกศีรษะให้ท่านแล้ว!"
เสียงร้องโหยหวนเจือแววหวาดหวั่นยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ ก ่ อ นเวลานายหญิ ง ฆ่ า ตั ว ตายจะสั่ ง ให้ สี่ เ ชวี่ ย เฝ้ า ประตู ไ ว้
พอนายท่านเข้ามาอีกฝ่ายถึงจะยืน่ คอเข้าไปในเชือก แต่คราวนีน้ ายหญิง
กลับกันนางออกไปก่อน เห็นได้ชัดว่าครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ
นางมาไม้นี้อีกแล้ว!
ครั้นได้ยินค�ำว่า 'นายหญิง' ใบหน้าของเสิ่นจงชิ่งก็เขียวคล�้ำ ก�ำลัง
จะสัง่ ให้คนไล่สเี่ ชวีย่ ออกไป แต่ฉซู่ นิ อีก๋ ลับกุมมือเขาเบาๆ "นายท่านไปดู
สักหน่อยเถอะ"
เสิ่นจงชิ่งแค่นเสียงเย็นชา "นางแขวนคอตายหาใช่ครั้งแรก ก็แค่
ใช้ลูกไม้เดิมมาข่มขู่ข้าเท่านั้นแหละ"
พวกเขาเป็นคูส่ มรสพระราชทาน อดีตฮ่องเต้เป็นผูจ้ ดั การการสมรส
ครั้งนั้น หากนางฆ่าตัวตายในจวนจ้วงหยวนของเขาจริงก็เท่ากับฉีก
พระพักตร์ของอดีตฮ่องเต้ ต่อให้เป็นอัครเสนาบดีหรือท่านโหว* ที่มี
อ�ำนาจบารมียงั ไม่กล้าท�ำแบบนี้ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงเขาซึง่ เป็นเพียงจ้วงหยวน
ฝ่ายบู๊ที่มาจากครอบครัวชาวบ้านทั่วไป
น่าเสียดายที่อดีตกับปัจจุบันแตกต่างกัน ตอนนี้เสนาบดีเจินมี
ความผิดฐานก่อกบฏ
นางช่างไม่รจู้ กั ประมาณตน เสนาบดีเจินมีความผิด เขาไม่ขบั ไล่นาง
ไปอยู่ในศาลบรรพบุรุษก็นับว่าเมตตาแล้ว นางยังจะกล้าเอาลูกไม้เดิมๆ
มาข่มขู่เขา!
* โหว เป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณของขุนนางจีน มีศักดิ์รองจาก 'กง' ซึ่งเป็นยศสูงสุด
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"นายท่านไปดูสกั หน่อยเถอะ ถึงอย่างไรนายหญิงใหญ่กฆ็ า่ ตัวตาย
เพราะอี๋เอ๋อร์แต่งเข้ามา หากเป็นอะไรไปจริงๆ อี๋เอ๋อร์ย่อมไม่สบายใจ"
เห็นสีหน้ารังเกียจของเสิ่นจงชิ่งแล้ว ฉู่ซินอี๋ลอบดีใจ ทว่าปากกลับพูด
อย่างขลาดกลัว ท่าทางเหมือนกระต่ายน้อยสีขาวบริสุทธิ์ไร้เดียงสา
ขณะทีเ่ สิน่ จงชิง่ ก�ำลังจะปฏิเสธก็ได้ยนิ สีเ่ ชวีย่ ร้องไห้อย่างโศกเศร้า
แตกต่างไปจากครั้งก่อนๆ เขาตระหนกตกใจผุดลุกขึ้นทันที "ก็ได้ อี๋เอ๋อร์
อาบน�้ำและพักผ่อนก่อน ข้าไปเดี๋ยวเดียวก็มา"
เดิมทีนางคิดจะใช้แผนถอยเพื่อรุกให้เขารักใคร่เอ็นดูตนมากกว่า
เดิม แต่เสิ่นจงชิ่งกลับไปจริงๆ!
ฉู่ซินอี๋มองแผ่นหลังของเสิ่นจงชิ่งที่จากไปแล้ว แววตาของนาง
ทอประกายชั่วร้ายอย่างที่เขาไม่มีวันเคยพบเห็นมาก่อน
"คารวะนายท่าน" ป้าหวังออกมาส่งท่านหมอจูพอดี เห็นเสิ่นจงชิ่ง
ก้าวสวบๆ เข้ามาก็รีบถอยหลบไปด้านข้าง
"นายหญิงเป็นอย่างไรบ้าง" น�้ำเสียงของเขาเยียบเย็น
"เพิง่ ฟืน้ ขึน้ มาเจ้าค่ะ..." ป้าหวังตอบอย่างอกสัน่ ขวัญแขวน แอบใช้
หางตาเหลือบมองสีหน้าของเสิ่นจงชิ่งเงียบๆ
นางยังไม่ตาย!
ชายหนุ่มหมุนตัวกลับทันที ดวงตาทอประกายเย็นเยือกคมกริบ
สีเ่ ชวีย่ ทีต่ ามมาข้างหลังตัวสัน่ เทิม้ คุกเข่าลงทันใด "เมือ่ ครูต่ อนบ่าว
ไปแจ้งนายท่าน นายหญิงไม่หายใจแล้วจริงๆ เจ้าค่ะ ร่างกายก็แข็งทื่อ
แล้วด้วย" นางมองป้าหวังกับท่านหมอจูอย่างขอความช่วยเหลือ
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ป้าหวังจึงคุกเข่าตามด้วยอีกคน "สี่เชวี่ยไม่ได้โกหกเจ้าค่ะ เมื่อครู่
นายหญิงไม่มีลมหายใจแล้วจริงๆ หากมิใช่..." มิใช่เพราะรอค�ำสั่ง
จากนายท่าน ป่านนี้คงเอาเข้าโลงไปแล้ว ค�ำพูดมาถึงปากแล้ว แต่
ป้าหวังรู้สึกไม่เหมาะสมจึงเปลี่ยนค�ำพูดเป็น "ไม่รู้ท�ำไมจู่ๆ ถึงฟื้นขึ้นมา
ได้อีกครั้ง แม้แต่ท่านหมอจูก็ยังบอกว่าประหลาดยิ่งนัก"
"ข้าอยู่มาจนปูนนี้ก็เพิ่งเคยเห็น ร่างกายแข็งทื่อไปแล้ว ตามหลัก
น่ า จะหมดทางเยี ย วยา ช่ า งมหั ศ จรรย์ จ ริ ง ๆ" ท่ า นหมอจู ส ่ า ยหน้ า
อย่างงุนงง "ยินดีกับใต้เท้าเสิ่นด้วย นายหญิงเสิ่นรอดพ้นเคราะห์ใหญ่
ครานี้มาได้จะต้องพบกับโชคลาภแน่นอน!" ไม่ว่าอย่างไรคนไม่ตาย
ก็นับเป็นโชค ด้วยไม่รู้สถานการณ์ภายในจวนจ้วงหยวน ท่านหมอจู
จึงพูดประจบอย่างไม่ถูกกาลเทศะออกไป
สีหน้าของเสิน่ จงชิง่ เปลีย่ นแปลงไปมา เขาข่มความเกลียดชังในใจ
และเอ่ยเสียงทุ้ม "ขอบคุณท่านหมอจูมาก" ก่อนจะหยิบเงินในถุงที่เอว
ส่งให้ แล้วเดินเข้าไปในเรือนเกล็ดน�้ำค้างโดยไม่เหลียวหลัง
ด้วยไม่อยากเข้าไปในห้องนาง เสิน่ จงชิง่ จึงยืนอยูต่ รงเฉลียงมืดสลัว
มองเจิ น สื อ เหนี ย งที่ น อนอยู ่ บ นเตี ย งปั ก ลายวิ จิ ต รผ่ า นม่ า นลู ก ปั ด
ท่ามกลางแสงเทียน ใบหน้านางยังคงงดงามถึงเพียงนั้น ราวกับเทพธิดา
ผู้สูงส่ง ปราศจากมลทินทางโลก
ทว่ามีเพียงเขาทีร่ วู้ า่ ภายใต้โฉมหน้างดงามนีซ้ กุ ซ่อนจิตใจทีช่ วั่ ร้าย
เพียงใดเอาไว้ คิดถึงชีวิตที่เหมือนตกนรกตลอดสองปีที่ผ่านมาของเขา
คิดถึงลูกชายที่เขายังไม่ทันเห็นหน้าก็ตายจากไปเสียก่อนแล้ว เสิ่นจงชิ่ง
ก็พลันก�ำหมัดแน่นจนเส้นเลือดสีเขียวปูดออกมา
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"ฆ่าตัวตายมาก็หลายครั้ง ไฉนเจ้าจึงยังไม่ตายเสียที!" น�้ำเสียง
เยียบเย็นเต็มไปด้วยแววเสียดสีและรังเกียจดังขึน้ ก่อนจะเห็นเจินสือเหนียง
หันมองมาอย่างงุนงงด้วยท่าทางเหมือนไม่รตู้ น้ สายปลายเหตุ ไม่รเู้ หตุใด
เสิ่นจงชิ่งจึงบังเกิดความรู้สึกสะใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เขาอดใจ
ไม่อยู่เปล่งเสียงหัวเราะบาดหูออกมา "ฮ่าๆ สวรรค์ช่างไร้ตาจริงๆ ทั้งที่
หมดลมแล้ว ยังจะให้เจ้าฟื้นขึ้นมาอีก...คงเป็นเพราะแม้แต่พญายม
ยังไม่อยากรับสตรีที่ชั่วร้ายเช่นเจ้าไว้!" นี่เป็นครั้งแรกที่เสิ่นจงชิ่งใช้วาจา
ที่ร้ายกาจที่สุดระบายความเกลียดชังในใจของตนออกมาอย่างเต็มที่
เขาด่านางอย่างเจ็บแสบอยูน่ าน แต่กลับเห็นเจินสือเหนียงเงียบงัน
ผิดจากปกติก็รู้สึกหมดสนุก เขาจึงหยุดวาจาแต่เพียงเท่านั้นก่อนจะสั่ง
ว่ า "ในเมื่ อ เจ้ า เห็ น ข้ า ได้ ดี ไ ม่ ไ ด้ พรุ ่ ง นี้ ย ้ า ยไปอยู ่ ที่ บ ้ า นบรรพบุ รุ ษ
ของข้าในเมืองอู๋ถงเถอะ อีกหน่อยหากข้าไม่อนุญาต ห้ามเจ้าก้าวเข้ามา
ในจวนจ้วงหยวนอีกแม้แต่ก้าวเดียว!"
บ้านบรรพบุรุษตระกูลเสิ่นคือบ้านเดิมของเสิ่นจงชิ่งก่อนเขาจะได้
เป็นขุนนาง อยู่ห่างจากจวนจ้วงหยวนเป็นระยะเดินทางหนึ่งวัน ที่นั่น
มีเรือนมุงกระเบื้องอยู่เพียงไม่กี่หลังกับบ่อน�้ำอีกครึ่งหมู่* เท่านั้น
เขาขั บ ไล่ เ จิ น สื อ เหนี ย งไปอยู ่ ที่ นั่ น จุ ด ประสงค์ ข องเสิ่ น จงชิ่ ง
ชัดเจนมาก คือให้นางใช้ชีวิตตามยถากรรม
ด้วยเกรงว่าเจินสือเหนียงจะไม่ยินยอมและอาละวาด พอพูดจบ
เขาจึงหมุนตัวจากไปโดยทันที แต่เดินไปสองก้าว ในใจพลันบังเกิด
ความสงสัยและคิดขึ้นว่า ไฉนวันนี้นางจึงเงียบยิ่งนัก หากเป็นเมื่อก่อน
* หมู่ หรือไร่จีน เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของจีนในสมัยโบราณ เทียบขนาดพื้นที่ประมาณ 666.67 ตารางเมตร
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เห็นข้ามา นางต้องอาละวาดโวยวายแล้ว มีหรือจะปล่อยให้ข้าจากมา
อย่างง่ายดายเช่นนี้
ระหว่างคิด ภาพดวงตาใสกระจ่างทีเ่ ห็นเมือ่ ครูพ่ ลันผุดขึน้ ตรงหน้า
นิ่ ง สงบถึ ง เพี ย งนั้ น ไม่ มี ค วามละโมบโลภมากเหมื อ นอย่ า งวั น วาน
แม้แต่น้อย เสิ่นจงชิ่งส่ายหน้า หรือเขาจะตาฝาดไป นางจะมีแววตา
แบบนั้นได้อย่างไร
เขาหันขวับกลับไปทันที เบือ้ งหลังม่านลูกปัดเจินสือเหนียงหลับตา
ทัง้ สองข้างลงแล้ว เหมือนก�ำแพงทีม่ องไม่เห็นซึง่ กัน้ ขวางโลกของทัง้ สอง
ออกจากกัน
"ข้าตาฝาดไปจริงๆ" เสิ่นจงชิ่งส่ายหัวแรงๆ ก่อนจะก้าวยาวๆ
จากไป
ฝนฤดูใบไม้รว่ งเพิง่ ตกไป อากาศเจือกลิน่ อายสดชืน่ น�ำ้ ค้างแวววาว
หยดหนึง่ กลิง้ ไปมาอยูบ่ นใบบัวสีเขียวสดตามแรงส่ายไหว แต่ไม่ตกลงไป
เสียที นี่กระมังที่เรียกว่าน�้ำค้างกลิ้งบนใบบัว
เจิ น สื อ เหนี ย งถอนสายตากลั บ มาและหยิ บ ฝั ก บั ว ขึ้ น มาอี ก ฝั ก
หักครึ่งตรงกลางและเก็บเม็ดบัวสีเขียวข้างในลงในตะกร้าไม้ไผ่ เห็น
ฝักบัวที่เก็บมาเมื่อเช้าถูกแกะเม็ดออกหมดแล้ว เจินสือเหนียงจึงหยิบ
เม็ดบัวเม็ดหนึง่ ขึน้ มากดลงบนใบมีดอย่างช�ำนิชำ� นาญ หลังผ่าเปลือกออก
เม็ดบัวสีขาวสะอาดก็ร่วงลงมาในมือ
เจินสือเหนียงดึงดีบัวสีเขียวสดออกวางลงในถาด จากนั้นหยิบ
เม็ดบัวส่งเข้าปากตนเอง ได้รสหวานนิดๆ เจือกลิ่นหอมสดชื่น
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ที่แท้เม็ดบัวดิบกินได้จริงๆ ด้วย
นางเดิมทีเป็นคนทางเหนือ ตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนอยู่ทาง
ตอนเหนือ ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นสระบัวทีม่ ใี บบัวเขียวปรกผืนน�ำ้ ดอกบัว
แดงงามสล้างแบบนี้มาก่อน จ�ำได้ว่าสมัยเรียนเคยท่องกลอนบทหนึ่ง
'หลังคากระท่อมเตี้ยเล็ก หญ้าเขียวโยกเยกอยู่ริมธาร เสียงคุยครึ้ม
ส�ำเนียงอู๋ฟังนุ่มหวาน คนผมขาวผู้นั้นเป็นพ่อเฒ่าบ้านใด ลูกคนโต
ถางแปลงถั่วฝั่งบูรพา คนกลางหนาก�ำลังสานสุ่มไก่ เจ้าคนเล็กแสนสุด
รักขี้เกียจไซร้ นอนแกะเม็ดบัวสบายใจต้นล�ำธาร'*
ด้วยถูกกลอนท่อนทีก่ ล่าวถึงลูกคนเล็กแกะเม็ดบัวกินดึงดูดใจ ตอนนัน้
นางจึงสงสัยว่าฝักบัวสามารถแกะเม็ดให้เด็กกินแทนขนมได้ด้วยหรือ
นางนึกภาพไม่ออกเลยจริงๆ
เม็ดบัวในความทรงจ�ำล้วนแข็งโป๊ก ต้องแช่น�้ำก่อนถึงจะเอามา
ต้มโจ๊กเม็ดบัวหอมๆ ได้ ตอนนีใ้ นทีส่ ดุ นางก็ได้เห็นทิวทัศน์ของเจียงหนาน
ได้ลิ้มรสชาติสดใหม่จากเม็ดบัว ได้มีอะไรไปคุยโม้กับเพื่อนๆ แล้ว...
คิดถึงตรงนี้นางก็อดทอดถอนใจไม่ได้
ตอนนี้คิดเรื่องพวกนี้จะมีประโยชน์อะไรเล่า
นางมาที่นี่ห้าปีแล้ว พยายามทุกวิถีทางก็กลับไปยังโลกใบเดิม
ของนางไม่ได้ ต่อให้ได้เห็นทิวทัศน์ของเจียงหนาน ต่อให้ได้อยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศที่ มี ส ายน�้ ำ และสะพานห้ อ มล้ อ มแล้ ว มี ป ระโยชน์ อ ะไร
* บทกลอน 'ฉันทลักษณ์ชิงผิงเยวี่ย – บ้านชนบท' ประพันธ์โดยซินชี้จี๋ กวีเอกในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้
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ถึงอย่างไรที่นี่ก็ไม่ใช่มิติที่นางคุ้นเคย ไม่ใช่โลกที่นางคุ้นเคย
เจินสือเหนียงถอนใจเบาๆ อีกครั้ง
"ท่านแม่ ท่านแม่!" เด็กผู้ชายสองคนที่หน้าตาเหมือนกันและ
สวมเสื้อผ้าแบบเดียวกันวิ่งไล่ตามกันมา เด็กชายที่อยู่ข้างหน้าใช้น้ิวมือ
เล็ ก ๆ สองนิ้ ว คี บ หนอนตั ว ยาวสี แ ดงไว้ "ท่านดู สิ มั ง กรดิ น ข้ า ขุ ด
มังกรดินได้...พี่ชิวจวี๋บอกว่านี่คือมังกรดิน!"
ชิวจวี๋เป็นสาวใช้ประจ�ำตัวของเจินสือเหนียง เดิมทีเป็นเด็กก�ำพร้า
สองปีก่อนหิวจนเป็นลมอยู่หน้าบ้านและได้สี่เชวี่ยช่วยเอาไว้ ตอนนั้น
นางเองยังเลี้ยงตนเองไม่รอด ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการรับสาวใช้ เดิมทีคิดว่า
รอให้อกี ฝ่ายฟืน้ แล้วค่อยส่งกลับไป แต่ชวิ จวีน๋ า่ สงสารเหลือเกิน พอคิดว่า
หากไล่อีกฝ่ายออกไปคงต้องตายเป็นแน่ ถึงอย่างไรก็ใช่ว่าที่นี่จะไม่มี
ข้ า วให้ กิ น ประจวบเหมาะกั บ สี่ เ ชวี่ ย เพิ่ ง จะแต่ ง งาน เจิ น สื อ เหนี ย ง
จึงเก็บชิวจวี๋ไว้ข้างกาย เด็กคนนี้คล่องแคล่วและขยันขันแข็ง จึงถูกใจ
เจินสือเหนียงเป็นอย่างมาก
"เหวินเกอ* เก่งจริงๆ" พอเห็นพวกเขาเจินสือเหนียงก็ยิ้มจากใจจริง
นางวางมีดและยืน่ มือไปรับลูกทีโ่ ผเข้ามาหา พอสายตามองไปทีไ่ ส้เดือน
ในมือลูก ขนอ่อนก็พลันลุกชันไปทั้งตัว
บอกตามตรง นางกลัวของที่น่าขยะแขยงพวกนี้จริงๆ แต่ไม่อยาก
ท�ำลายความสนุกของลูกชาย จึงเบี่ยงตัวกอดลูก แสร้งท�ำหลบเจ้าสิ่ง
ที่เรียกว่า 'มังกรดิน' ในมือเขาอย่างไม่ตั้งใจ จากนั้นปัดมันให้หล่นลง
บนพื้น "เหวินเกอรู้หรือไม่ว่ามังกรดินมีประโยชน์อะไรบ้าง"
* เกอ แปลว่าพี่ชาย ชาวจีนมักใช้ต่อท้ายชื่อเด็กผู้ชายเพื่อเรียกในเชิงเอ็นดู
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"ข้ารูๆ้ " ด้วยไม่พอใจทีท่ า่ นแม่ถกู พีช่ ายยึดไปครองคนเดียว เด็กชาย
ที่วิ่งตามมาจึงโผเข้าสู่อ้อมกอดของเจินสือเหนียงบ้างแล้วชูมือซ้ายขึ้น
"พี่ชิวจวี๋บอกว่าเอาไปเลี้ยงนกได้!"
"มังกรดินนีเ้ รียกอีกอย่างว่าไส้เดือนหรือชวีซั่น* ไม่เพียงเป็นอาหาร
ของนกได้ แต่ยังท�ำเป็นยาได้ด้วย" แม้จะไม่ชอบไส้เดือน แต่ในฐานะ
บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและเป็นอาจารย์
แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลระดับสามเกรดเอ** เจินสือเหนียงคุ้นเคยกับ
ของที่สามารถน�ำมาท�ำยาเหล่านี้และสามารถสอนลูกได้อย่างฉะฉาน
เด็กสองคนนี้เป็นของขวัญที่สวรรค์ประทานให้นาง
ห้าปีก่อน วันแรกที่นางเดินทางมายังโลกใบนี้ ระหว่างที่ยังงุนงง
สงสัยก็ได้เห็นฝีปากร้ายกาจของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของนาง เขาเป็น
ผูช้ ายแท้ๆ แต่กลับปากร้ายเทียบขัน้ ได้กบั ผูห้ ญิงหกหมอแม่*** ในต�ำนาน
ระหว่ า งทอดถอนใจให้ กั บ ความซวยของตนเอง ทะลุ มิ ติ ม าอย่ า ง
แปลกประหลาดก็เรื่อ งหนึ่ง แล้ว ยัง มาเจอสามีแบบนี้อีก อีกหน่อย
ชีวิตจะต้องอาภัพอย่างไม่ต้องสงสัย จู่ๆ ก็ได้ยินสามีปากร้ายคนนั้น
ไล่นางมาอยูท่ นี่ ดี่ ว้ ยน�ำ้ เสียงห้าวหาญเหมือนต้องการตัดขาดไม่ไปมาหาสู่
* ชวีซั่นเป็นอีกชื่อหนึ่งของไส้เดือน
** โรงพยาบาลในจีนถูกจ�ำแนกออกเป็นสามระดับ โดยประเมินจากศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลระดับหนึ่งให้บริการด้านการป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้น โรงพยาบาลระดับสองให้บริการ
ด้านการรักษาโรคที่ครอบคลุมและครบวงจร โรงพยาบาลระดับสามสามารถรักษาโรคเฉพาะทางและ
ท�ำงานวิจัยด้านการแพทย์ โดยระดับสองและสามยังแบ่งเป็นเกรด เอ บี และซี นอกจากสามระดับนี้แล้ว
ยังมีโรงพยาบาลพิเศษหรือระดับสี่ซึ่งมีขนาดของขอบเขตในการรักษาใหญ่กว่าเป็นพิเศษด้วย
*** หกหมอแม่ เดิมมาจากค�ำเรียกเต็มๆ ว่า 'สามชีพรตหกหมอแม่' หมายถึงอาชีพที่สตรีมักใช้เลี้ยงชีพ
ในสมัยโบราณ ต่อมากลายความหมายเป็นค�ำเรียกสตรีทหี่ วังแต่หาประโยชน์ใส่ตวั ไม่เป็นทีต่ อ้ นรับของผูค้ น
สามชีพรต ได้แก่ แม่ชี นักพรตหญิง และแม่หมอ ส่วนหกหมอแม่ ได้แก่ หมอฟัน แม่สื่อ แม่มด แม่เล้า
หมอยา และหมอต�ำแย โดย 'หกหมอแม่' ยังมีนัยถึงสตรีที่ฝีปากจัดจ้าน พูดมาก ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น
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กั บ นางอี ก ส� ำ หรั บ นางแล้ ว นั่ น ไม่ ต ่ า งจากเสี ย งสวรรค์ นางพรั่ ง พรู
ลมหายใจยาวเหยียดออกมาแผ่วเบาเมื่อเขาหันหลังท�ำท่าว่าจะเดิน
จากไป...
ใครจะไปคิดว่าช่วงเวลาดีๆ คงอยู่ได้ไม่นาน ย้ายมาที่นี่ไม่กี่วัน
นางก็พบว่าร่างที่ตนเองรับสืบทอดมาร่างนี้ตั้งท้องได้สองเดือนกว่า
แล้ว
เดิมทีตอนพบว่าตนเองตัง้ ท้อง นางคิดว่ารอให้เด็กคลอดแล้วจะส่ง
กลับไปให้พ่อปากร้ายของพวกเขาเลี้ยงดูเอง บอกตามตรงตอนนั้น
นางไม่ มี ค วามรู ้ สึ ก ใดๆ กั บ เด็ ก ในท้ อ งเลย นางไม่ รู ้ ว ่ า คนสองคนที่
จงเกลียดจงชังกันขนาดนี้จะร่วมกันท�ำเรื่องอย่างว่าได้อย่างไร ยิ่งไม่รู้ว่า
ตอนทีท่ งั้ สองแก้ผา้ ล่อนจ้อนและเจ้าของร่างปล่อยให้เขาหว่านเมล็ดพันธุ์
ลงในท้องจะมีความสุขหรือเจ็บปวด ยินยอมพร้อมใจหรือเพราะถูกบีบ
บังคับ
แต่หลังผ่านพ้นความยากล�ำบากจากการตั้งท้องสิบเดือนและ
คลอดลูกออกมาอย่างทรมาน พอเด็กสองคนนี้ลืมตาดูโลก นางก็ตัดใจ
จากพวกเขาไม่ลง โดยเฉพาะเวลาพวกเขาเบิกตาด�ำขลับคูเ่ ล็กจ้องมองนาง
นางก็สาบานว่าจะไม่ปล่อยให้เหวินเกออู่เกอไปอยู่กับพ่อปากจัดของ
พวกเขาแน่นอน!
"ท�ำไมคุณหนูลงไปนั่งบนพื้นเปียกๆ อีกแล้วล่ะเจ้าคะ" ชิวจวี๋
ถือเสื้อผ้าของเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ไล่ตามมา "ฝนเพิ่งตกไป พื้นดินชื้น
มาก" นางพูดพลางดึงตัวเด็กทั้งสองออกมา ก่อนจะหันไปประคอง
เจินสือเหนียง "เหวินเกออู่เกอคนดี ท่านแม่ร่างกายไม่แข็งแรง อย่า
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เกาะแกะท่านแม่ คุณหนูรีบเข้าไปพักในบ้านเถอะเจ้าค่ะ งานพวกนี้
รอให้ป้าสวีกลับมาแล้วบ่าวจะท�ำเอง"
ป้าสวีเป็นแม่นมของเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ ตอนเจินสือเหนียงตั้งท้อง
ลูกสองคนนี้ นางอายุแค่สิบสามเท่านั้น ตามมาตรฐานของยุคปัจจุบัน
ร่างกายยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ด้วยซ�้ำ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่านางตาย
มาแล้วหนึ่งหน แถมท้องนี้ยังเป็นลูกแฝด สุดท้ายจึงตกเลือดหลังคลอด
จนเกือบลงไปอยู่ในปรโลก แม้จะรอดชีวิตมาได้ แต่ร่างกายอ่อนแอ
มาตลอด แม้แต่ลูกก็เลี้ยงไม่ไหว จ�ำต้องจ้างแม่นม
น้องชายของป้าสวีแต่งภรรยา สามวันก่อนนางจึงลาหยุดเข้าเมือง
ชิวจวี๋จ�ำต้องรับบทพี่เลี้ยงเด็กชั่วคราว ทิ้งงานมากมายในลานหลังบ้าน
ไว้ก่อน
"แสงแดดออกจะอบอุ่น จะจับไข้ง่ายๆ ได้อย่างไร" เจินสือเหนียง
ส่ายหัวแย้มยิ้มเมื่อเห็นชิวจวี๋ท�ำท่าเหมือนกระต่ายตื่นตูม แต่ก็ปล่อยให้
อีกฝ่ายพยุงตนขึ้นมา
นัง่ แค่ครูเ่ ดียวก็รสู้ กึ ขาชาไม่มแี รงแล้ว เจินสือเหนียงอดก่นด่าในใจ
ไม่ได้ สังคมโบราณเฮงซวย! ปล่อยให้เด็กอายุสิบเอ็ดแต่งงานได้อย่างไร
กันนะ
อายุสิบเอ็ดปี! หากเป็นยุคปัจจุบันยังเป็นเด็กนักเรียนที่ซุกอกแม่
ออดอ้อนออเซาะอยูเ่ ลย แต่เจ้าของร่างเดิมทีน่ างอาศัยอยูน่ กี้ ลับแต่งงาน
เป็นภรรยาผู้อ่ืนแล้ว นางยังสงสัยด้วยซ�้ำว่าที่สี่เชวี่ยพูดเป็นความจริง
หรือไม่ นางเป็นลูกสาวของเสนาบดีเจินที่ก่อความผิดฐานกบฏจริงๆ
หรือ ท�ำไมถึงให้นางแต่งออกมาตั้งแต่อายุแค่สิบเอ็ด แม่ของนางตัดใจ
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ได้อย่างไร
อยู่ที่นี่มาห้าปีนางก็พอเข้าใจอยู่บ้างว่าคนยุคนี้แต่งงานเร็ว แต่
ส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงมักต้องรอให้อายุครบสิบสามปีก่อนถึงจะออกเรือน
ยกเว้นสะใภ้ที่เลี้ยงไว้แต่เด็กเพื่อแต่งเป็นภรรยาในอนาคต แต่ว่ากันว่า
ตอนทีเ่ จ้าของร่างเดิมของนางออกเรือน เสนาบดีเจินผูน้ นั้ มีอำ� นาจล้นฟ้า
แดงจนเกือบเป็นม่วง*
เจินสือเหนียงคิดพลางพาเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่เดินเข้ามาในบ้าน
"คุณหนูไปไหนมาเจ้าคะ" สีเ่ ชวีย่ ทีเ่ หงือ่ ไหลไคลย้อยก�ำลังจะออกไป
ตามหานาง เห็นพวกนางกลับมาพอดีกป็ รีเ่ ข้าไปหา "บ่าวก�ำลังจะออกไป
ตามคุณหนูอยู่พอดี"
"วันนี้ท�ำไมถึงกลับเร็วนักล่ะ" พอเห็นสี่เชวี่ย เจินสือเหนียงก็ตา
เป็นประกาย "เออเจียว** ขายได้เท่าไร เก็บค่าของกลับมาหรือไม่"
สี่เชวี่ยยิ้มระรื่น "ขายหมดเจ้าค่ะ หลงจู๊หลี่พูดไม่หยุดว่าไม่พอขาย
ถามคุณหนูว่าจะท�ำเพิ่มอีกได้หรือไม่" มือล้วงก้อนเงินเล็กๆ หนึ่งก้อน
กับเหรียญทองแดงหลายพวงยื่นมาให้ "เออเจียวของคุณหนูขายได้
ทั้งหมดยี่สิบต�ำลึงหกเฉียน*** บ่าวซื้อยามาให้คุณหนูอีกสามเทียบ
ซื้อหนังลามาอีกห้าผืน เหล้าเหลืองสิบชั่ง น�้ำตาลกรวดสิบชั่ง และ
* แดงจนเกือบเป็นม่วง เป็นส�ำนวนจีน หมายถึงขุนนางที่ได้รับความโปรดปรานและความไว้วางพระทัย
จากฮ่องเต้อย่างยิ่ง มีที่มาจากสีชุดของขุนนางจีนสมัยโบราณที่บ่งบอกระดับต�ำแหน่งโดยไล่จากสูงสุด
ไปต�่ำสุดดังนี้ ม่วง แดง น�้ำเงิน เขียว ส�ำนวนแดงจนเกือบเป็นม่วงจึงหมายถึงขุนนางที่ใกล้จะเปลี่ยนชุดคลุม
จากสีแดงไปสู่ม่วงซึ่งเป็นระดับสูงสุด
** เออเจียว หรือกาวหนังลา เป็นหนึ่งในสามยาบ�ำรุงล�้ำค่าของจีน ท�ำจากหนังลา ลักษณะเป็นแท่งแบนแข็ง
สีน�้ำตาลเข้ม มีสรรพคุณช่วยบ�ำรุงเลือด กาวหนังลาชั้นเลิศที่เรียกว่า 'เออเจียว' ใช้น�้ำจากบ่อเออจิ่ง
ในเมืองเออเฉิง
*** เฉียน เป็นหน่วยเหรียญเงินขาว มีรูตรงกลางเหมือนเงินอีแปะ (เหรียญส�ำริด) แต่ท�ำจากโลหะเงิน
จึงมีค่ามากกว่า โดยทั่วไป 1 เฉียนมีค่าเท่ากับ 10 เฟิน 10 เฉียนเป็น 1 ต�ำลึง
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น�้ ำ มั น หอมอี ก ห้ า ชั่ ง หั ก นิ้ ว คิ ด ค�ำ นวณที ล ะอย่ า ง ใช้ เ งิ น ไปทั้ ง หมด
สิบหกต�ำลึงแปดเฉียน ยังเหลืออีกสามต�ำลึงแปดเฉียน อยู่ตรงนี้หมดแล้ว
เจ้าค่ะ"
ยานั้นให้เจินสือเหนียงกิน ส่วนพวกหนังลากับเหล้าเหลืองไว้ใช้ท�ำ
เออเจียว
ตั้งแต่ถูกขับไล่มาอยู่ที่นี่ เจินสือเหนียงก็ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงจาก
ตระกูลเสิ่นอีกแม้แต่แดงเดียว สองปีก่อนนางเอาสินเจ้าสาวชิ้นสุดท้าย
ไปจ�ำน�ำ ชีวิตเริ่มยากจนข้นแค้นจนถึงขีดสุด ไม่พูดถึงเรื่องที่นางต้อง
กินยาต่อเนื่องมานานปี แค่การหาเลี้ยงห้าหกชีวิตในบ้านหลังนี้ก็เป็น
ปัญหาแล้ว ครั้นเห็นว่าสระบัวสองสระในบ้านบรรพบุรุษตระกูลเสิ่น
ไม่เพียงพอจะเลี้ยงปากท้อง เจินสือเหนียงจึงคิดถึงอาชีพในชาติก่อน
ของตนเอง โชคดีที่นางเองก็ต้องกิน บางครั้งจึงต้มเออเจียวไว้ใช้เอง
ดังนั้นจึงลองต้มเออเจียวไปขายในเมือง
แต่คิดดูก็รู้ นางเป็นหญิง ทั้งยังไร้ชื่อไร้เสียง ใครจะไปเชื่อว่านาง
จะต้มเออเจียวเป็น
แรกเริ่มร้านยาใหญ่ๆ ต่างไม่ยอมรับเออเจียวของนางไปขาย
ประจวบเหมาะวั น หนึ่ ง นางก� ำลั ง ขอร้ อ งหลี่ ฉี หลงจู ๊ ร ้ า นยารุ ่ ย เสี ย ง
ให้ช่วยขายเออเจียวให้ พบเฝิงสี่หมอที่นั่งตรวจประจ�ำร้านยาวินิจฉัย
โรคไข้หวัดผิด คิดว่าเป็นโรคจากความร้อนจนคนไข้ตามมาเอาเรื่อง
ที่ร้าน
ตอนนั้นเฝิงสี่ตรวจอาการคนไข้แล้วพบว่าตาแดง คอแห้ง ชีพจร
เต้นเร็ว ซึ่งล้วนเป็นอาการต้นแบบของโรคจากความร้อน เขาไม่ได้
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คิดมากและเขียนต�ำรับยาเฉิงชี่ทัง* ให้ คิดไม่ถึงว่าคนไข้กินแล้วอาการ
จะทรุ ด หนั ก ถู ก ครอบครั ว หามพามาที่ ร ้ า นยาในสภาพปางตาย
ชาวบ้านมามุงดูหน้าร้านยามากขึ้นเรื่อยๆ จนชื่อเสียงแทบป่นปี้ สุดท้าย
เจินสือเหนียงเป็นคนตรวจหาสาเหตุของโรคได้
แม้ชีพจรเต้นเร็วจะเป็นอาการของโรคจากความร้อน ชีพจรเต้นช้า
เป็นอาการของโรคจากความเย็น แต่ไม่เสมอไปทุกครัง้ บางครัง้ ก็ปรากฏ
ชี พ จรที่ ส วนทางกั บ โรค คนไข้ ร ายนั้ น เข้ า ลั ก ษณะอาการหยิ น แกร่ ง
จนกลบหยาง พูดให้เข้าใจง่ายหน่อยคือธาตุหยินในร่างกายเขาแข็งแกร่ง
เกินไปจนดันธาตุหยางที่อ่อนแอกว่าให้แสดงออกมาภายนอก อาการ
ที่พบจึงเป็นหน้าแดง ปากแห้งเหมือนเป็นโรคจากความร้อน แต่แท้จริง
แล้วเป็นโรคจากความเย็น ตอนนั้นนางตัดสินใจอย่างเฉียบขาดให้รักษา
ด้วยขิงแก่แห้ง โหราเดือยไก่ ตลอดจนยาที่มีสรรพคุณร้อนอื่นๆ
ตามคาด คนไข้เหงื่อออกทั่วทั้งตัว ไม่กี่วันก็หายเป็นปกติ
หลังจากช่วยร้านยารุ่ยเสียงแก้วิกฤตครั้งนั้น หลงจู๊หลี่ฉีซาบซึ้งใจ
จึงยอมให้นางวางเออเจียวไว้ในร้าน เขาจะลองช่วยขายให้
แรกเริ่ม เออเจียวหนึ่ง หม้อ ต้อ งขายอยู่หลายเดือน ยังดีที่หลี่ฉี
เชื่อในวิชาแพทย์ของนาง หากเฝิงสี่ไม่ว่างหรือเจอโรคที่เขารักษาไม่หาย
ก็จะตามนางไปช่วย หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้บ้าง
ใครจะคิดว่าไปๆ มาๆ นางกลับมีชื่อเสียง ตอนนี้เออเจียวหนึ่งหม้อ
ไม่ถึงครึ่งเดือนก็ขายหมดเกลี้ยง เหมือนอย่างหม้อนี้ นางจ�ำได้ว่าเพิ่งจะ
ส่งไปได้ห้าหกวันเท่านั้น เนื่องจากต้องเก็บรากบัวแล้ว นางต้องใช้เงิน
* เฉิงชี่ทัง แปลว่าน�้ำแกงสืบพลัง เป็นต�ำรับยาที่ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก ขับถ่ายคล่อง ใช้รักษาโรคที่
เกิดจากกลุ่มอาการร้อน
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จ้างคนงานจึงให้สเี่ ชวีย่ ไปร้านยารุย่ เสียงหาหลีฉ่ แี ต่เช้า ดูวา่ จะขอเบิกเงิน
ล่วงหน้าได้หรือไม่
คิดไม่ถึงว่าจะขายหมดแล้ว!
"ดูท่าชาวเมืองอู๋ถงจะยอมรับเออเจียวของข้าแล้ว" เจินสือเหนียง
รับเงินมาด้วยความดีใจยิ่ง
หากก้าวแรกประสบความส�ำเร็จ สักวันนางจะต้องมีรา้ นยาเป็นของ
ตนเองได้เป็นแน่
"ไม่ใช่แค่ยอมรับนะเจ้าคะ ได้ยินพี่หลี่บอกว่าเออเจียวของคุณหนู
รอบนี้ถูกแย่งกันซื้อเลยล่ะ" สี่เชวี่ยยิ้มอย่างยินดีปรีดา "พี่หลี่ยังบอกว่า
ถ้าบ่าวไม่ไปหา เขาจะมาหาคุณหนูด้วยตนเองอยู่แล้ว อยากหารือกับ
คุณหนูว่าจะเคี่ยวเออเจียวให้มากหน่อยได้หรือไม่"
เจินสือเหนียงได้ยินเช่นนั้นก็พลันทอดถอนใจ "มีเงินให้กอบโกย
ใครบ้างที่ไม่อยากได้ แต่ร่างกายข้าจะรับไหวเสียที่ไหน" เดือนหนึ่งเคี่ยว
สองหม้อนางก็แทบแย่แล้ว จะโลภมากกว่านี้ได้อย่างไร
สีหน้าของสี่เชวี่ยหม่นลง นางเองก็คิดไม่ถึงว่าภายหลังร่างกาย
ของคุณหนูจะย�่ำแย่ถึงเพียงนี้
"หาเงินได้สิบเจ็ดต�ำลึงแปดเฉียนแล้ว" เจินสือเหนียงอุ้มไหใบเล็ก
ออกมาจากใต้ตู้สี่ลิ้นชักที่ถูกขัดจนเป็นสีขาว เทเศษเงินข้างในออกมา
นับดูและเก็บเข้าไปใหม่พร้อมกับเงินที่สี่เชวี่ยน�ำกลับมา "ปีนี้รากบัว
ออกเยอะ อย่างไรก็ต้องเก็บได้สามสี่พันชั่ง ในที่สุดก็ได้ฉลองปีใหม่
อย่างเต็มที่เหมือนคนอื่นเสียที!" นางยิ้มมองสี่เชวี่ย "รอไว้ขายรากบัว
ได้เมื่อไร ปีนี้ข้าจะตัดเสื้อใหม่ให้คนละชุด"
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พอย้อนคิดดู พวกนางไม่ได้สวมเสื้อผ้าใหม่มาสองสามปีแล้ว
สีเ่ ชวีย่ ได้ยนิ ดังนัน้ ก็รสู้ กึ ปวดใจ แต่เล็กจนโตคุณหนูของนางเคยต้อง
ล�ำบากล�ำบนแบบนี้เสียที่ไหน แต่ก่อนแม้แต่นางที่เป็นสาวใช้ประจ�ำตัว
ยังไม่เห็นเงินสิบเจ็ดต�ำลึงนี่อยู่ในสายตา บัดนี้กลับต้องใส่ใจทุกอีแปะ*
"ดีจงั เลย!" ชิวจวีไ๋ ม่ทนั สังเกตสีหน้าผิดปกติของสีเ่ ชวีย่ พอได้ยนิ ว่า
จะได้สวมเสื้อใหม่ก็กระโดดเหยงเป็นคนแรก "บ่าวจะเอาสีแดงกุหลาบ
แบบที่เอ้อร์ยาใส่!"
เอ้อร์ยาเป็นลูกสาวคนที่สองของอวี๋เหลียงที่บ้านอยู่ตรอกข้างหน้า
หมู่นี้ชอบสวมเสื้อผ้าฝ้ายคอไขว้สีแดงกุหลาบตัวใหม่เอี่ยม นั่นเป็นชุด
ที่ตัดตอนพี่สาวคนโตของนางแต่งงาน ชิวจวี๋เห็นแล้วท�ำท่าทางคล้ายว่า
น�้ำลายจะหกอย่างไรอย่างนั้น
"ได้" เจินสือเหนียงยิ้มน้อยๆ "ถึงเวลาให้เจ้าไปเลือกเองเลย"
"คุ ณ หนู ช ่ า งเป็ น คนใจดี ที่ สุ ด ในโลก!" ชิ ว จวี๋ ข อบตาร้ อ นผ่ า ว
พอนึกอะไรได้กห็ นั ขวับกลับไป "ใช่แล้ว อาสีเ่ ชวีย่ ในเมืองตีฆอ้ งลัน่ กลอง
กันดังสนั่น เกิดอะไรขึ้นหรือ"
"อุ๊ย!" สี่เชวี่ยเหลือบตามองกาน�้ำหยด** และร้องอุทานขึ้นอย่าง
ตกใจ "ตายจริง มัวแต่คุย เที่ยงแล้วหรือนี่" นางเงยหน้าสั่งชิวจวี๋ "เจ้าเอา
หนังลาพวกนี้ไปแช่น�้ำก่อน ข้าจะเตรียมท�ำอาหารกลางวัน"
"เจ้าค่ะ" ชิวจวี๋ลืมค�ำถามเมื่อครู่นี้ไปอย่างสิ้นเชิง นางรับค�ำและ
* อีแปะ (เหวิน) คือหน่วยเงินส�ำริด (เป็นเหรียญที่มีรู) ซึ่งมีค่าน้อยที่สุดในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน
โดย 1,000 อีแปะเท่ากับ 1 ต�ำลึง
** กาน�้ำหยด เป็นนาฬิกาน�้ำในสมัยโบราณของจีน มีลักษณะแตกต่างหลากหลายรูปแบบ โดยมาก
จะใช้ภาชนะที่ท�ำจากทองแดงเจาะรูให้น�้ำหยดลงมาตามท่อเพื่อบอกเวลา ภายหลังได้น�ำปรอทและทราย
มาใช้แทนน�้ำ
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เดินออกไปอย่างอารมณ์ดี
สี่เชวี่ยมองเจินสือเหนียง "บ่าวซื้อเนื้อหมูมาครึ่งชั่ง มื้อเที่ยงวันนี้
ท�ำหมูสับนึ่งแป้งแล้วกัน คราวก่อนคุณหนูท�ำอร่อยมาก เหวินเกออู่เกอ
ยังกินไม่หน�ำใจเลย"
"พูดมาเถอะ เรื่องอะไรกัน" เจินสือเหนียงนั่งลงบนเก้าอี้พลางมอง
สี่เชวี่ยด้วยใบหน้าราบเรียบ
"เอ่อ..." สี่เชวี่ยบิดนิ้วแรงๆ "คือ...นายท่านชนะสงครามอีกแล้ว
ระหว่างเดินทางกลับผ่านมาทางนี้ ได้ยนิ ว่า..." นางแอบช�ำเลืองมองสีหน้า
ของผู้เป็นนาย "พรุ่งนี้เที่ยงจะท�ำพิธีส่งมอบเชลยศึกที่ประตูอู่เหมิน*
ฮ่องเต้จะเสด็จออกมาต้อนรับด้วยพระองค์เองเจ้าค่ะ"
ที่สี่เชวี่ยไม่ได้พูดคือใครๆ ต่างรู้ว่าพวกนางถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิต
อยู่ข้างนอก ตอนนี้เสิ่นจงชิ่งมีอ�ำนาจมากขึ้นทุกวัน ขุนนางเจ้านายและ
คนใหญ่คนโตในราชส�ำนักต่างแย่งกันยัดเยียดลูกสาวตนให้แต่งเป็น
ภรรยาเขา
เสิ่นจงชิ่งเป็นจ้วงหยวนฝ่ายบู๊ เพียบพร้อมทั้งด้านบู๊และบุ๋น ห้าปี
มานี้เขาปราบวอโค่ว ตีหนานอี๋ และเพิ่งจะเผด็จศึกหนานเยวี่ย ได้เลื่อน
ต�ำแหน่งจากเซี่ยวเว่ย** ขั้นหกไปเป็นแม่ทัพใหญ่ฝู่กั๋ว*** ขั้นสองแล้ว
แม้หลังจากฆ่าตัวตายครั้งนั้น เจินสือเหนียงจะเหมือนเปลี่ยน
ไปเป็น คนละคนและลื ม เรื่ อ งต่ า งๆ ไปมากมาย แต่ ถึ ง อย่ า งไรนาง
ก็เป็นภรรยาที่ถูกเสิ่นจงชิ่งทอดทิ้ง ไม่ว่าภายนอกนางจะสุขุมเยือกเย็น
* ประตูอู่เหมิน เป็นประตูหลักของวังหลวง อยู่ในแนวเหนือใต้ ใช้เป็นทางเข้าออกส�ำหรับขุนนางที่เข้าประชุม
เช้า รับพระราชโองการ
** เซี่ยวเว่ย หมายถึงนายหมู่หรือนายกองที่มียศขุนนางบู๊ตั้งแต่ล�ำดับหลักขั้นหกบนลงไป
*** แม่ทัพฝู่กั๋ว (เกื้อแผ่นดิน) เป็นต�ำแหน่งแม่ทัพใหญ่ ยศของขุนนางฝ่ายบู๊ล�ำดับหลักขั้นสอง
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เพียงใด สี่เชวี่ยก็ไม่คิดว่านางจะตัดใจจากเขาได้แล้วจริงๆ ที่ผ่านมา
จึงไม่กล้าเอ่ยถึงเสิ่นจงชิ่งต่อหน้านาง โดยเฉพาะตอนนี้ที่เขาก�ำลัง
ประสบความส�ำเร็จ สี่เชวี่ยยิ่งไม่กล้าเอ่ยถึงเขาต่อหน้านางเข้าไปใหญ่
แม้แต่ชิวจวี๋ที่สนิทสนมกันมากก็ยังไม่รู้ว่าพ่อแท้ๆ ของเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่
เป็นถึงแม่ทัพใหญ่ฝู่กั๋ว
ด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมาเจินสือเหนียงจึงไม่รู้ว่าเหตุผลหลักที่นางถูก
ทอดทิ้ งให้อ ยู่ใ นเมือ งทุร กันดารที่กระต่า ยยังไม่อยากขับถ่ายแห่งนี้
เป็นเพราะเจ้าของเดิมของร่างนี้ท�ำตัวหยาบคายไร้เหตุผลเกินไป ท�ำให้
เสิ่นจงชิ่งไม่พอใจไม่น้อยทีเดียว
แน่นอนว่าต่อให้นางในอดีตจะไร้เหตุผลมากเพียงใด ร้ายกาจ
มากเพียงใด สี่เชวี่ยก็ไม่กล้าพูดตรงๆ ดังนั้นในสายตาของเจินสือเหนียง
ที่ชีวิตนางต้องเป็นเช่นวันนี้ล้วนเป็นเพราะเสิ่นจงชิ่งได้ใหม่ลืมเก่า วันนั้น
แม้จะมีม่านลูกปัดบังอยู่ท�ำให้นางไม่เห็นโฉมหน้าเขา แต่ชุดแต่งงาน
สีแดงสดนั้นเจินสือเหนียงเห็นชัดเต็มสองตา
นางยังมีชวี ติ อยู่ แต่เขากลับแต่งงานใหม่เสียแล้ว ไม่เรียกว่าได้ใหม่
ลืมเก่าจะเรียกว่าอะไร
อย่าว่าแต่เป็นแม่ทัพใหญ่ฝู่กั๋วเลย ต่อให้เป็นฮ่องเต้ ผู้ชายห่วยๆ
แบบนี้ให้ฟรีนางยังไม่อยากได้ เจินสือเหนียงส่ายหน้าอย่างขบขัน
สี่เชวี่ยผู้นี้กังวลเกินกว่าเหตุเสียแล้ว!
อยู่กับนางมาห้าปีกลับดูไม่ออกว่านางเป็นคนสมถะ ไม่ต้องการ
ลาภยศสรรเสริญ ชั่วชีวิตนี้ต่อให้ต้องสวมเสื้อผ้าเก่าขาด แต่ขอเพียง
ได้พบคนที่จริงใจกับนาง ครองคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปแค่สองคนนาง
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ก็พอใจแล้ว
พอได้มาอยูใ่ นสังคมสมัยโบราณ เจินสือเหนียงถึงรูว้ า่ สังคมโบราณ
ไม่ได้เป็นอย่างที่คนยุคปัจจุบันคิด ผู้ชายไม่ได้มีสามภรรยาสี่อนุกัน
ทุกคน ดูอย่างชาวเมืองอู๋ถงสิ คนส่วนใหญ่ล้วนผัวเดียวเมียเดียว มีแต่
ตระกูลใหญ่หรือบ้านเศรษฐีเท่านั้นที่จะมีภรรยาและอนุห้อมล้อมเป็นฝูง
นางเชือ่ ว่าขอเพียงไม่เลือกคนรวย นางต้องเจอคนทีย่ อมครองคูอ่ ยูก่ บั นาง
ไปจนแก่เฒ่าแน่นอน
ทว่า... นางถอนใจเบาๆ เรื่องนี้ง่ายดายเสียที่ไหน!
สตรีที่ถูกสามีทิ้งและไม่มีหนังสือหย่า แถมยังมีลูกติดอีกสองคน
ตระกูลสามีเป็นถึงแม่ทัพใหญ่ที่อ�ำนาจเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน เขาหรือจะยอม
ปล่อยให้นางพาลูกของเขาไปแต่งงานใหม่
"คุณหนูบอกนายท่านเรื่องเหวินเกออู่เกอเถอะเจ้าค่ะ ถึงอย่างไร
พวกเขาก็เป็นลูกทีเ่ กิดจากภรรยาเอกของนายท่าน" ด้วยไม่รวู้ า่ เจินสือเหนียง
ก�ำลังเป็นห่วงอนาคตของตนเอง คิดว่านางไม่พอใจที่เห็นเสิ่นจงชิ่ง
กลับจากสงครามอย่างมีเกียรติ สี่เชวี่ยจึงเกลี้ยกล่อม "ได้ยินว่าหลายปี
มานีใ้ นจวนแม่ทพั นอกจากอีเ๋ หนียงใหญ่ทใี่ ห้กำ� เนิดลูกสาวกับอีเ๋ หนียงสาม
ทีค่ ลอดลูกชายได้สามวันเด็กก็ตายแล้ว นายท่านก็ไม่มที ายาทอีก เชือ่ ว่า
หากได้เห็นเหวินเกอกับอู่เกอ นายท่านจะต้องรีบรับคุณหนูกลับไปแน่"
แต่ ไ รมามารดาเป็ น ใหญ่ ไ ด้ เ พราะบุ ต ร โดยเฉพาะในตระกู ล ใหญ่
สิ่งส�ำคัญที่สุดก็คือทายาท
สี่เชวี่ยไม่เข้าใจจริงๆ ว่าท�ำไมเจินสือเหนียงถึงไม่ยอมบอกเรื่องลูก
กับเสิ่นจงชิ่ง ด้วยนิสัยจิตใจกว้างขวางของเขา หากรู้ว่าเจินสือเหนียง
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เกือบเสียชีวิตเพราะลูกทั้งสอง ต่อให้เคยมีความแค้นใหญ่โตเพียงใด
เขาก็ต้องดีกับเจินสือเหนียงและให้พวกนางแม่ลูกได้อยู่อย่างสุขสบาย
ไปชั่วชีวิต
"ข้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่พบเจอเขาอีก ทางที่ดีเจ้าล้มเลิก
ความคิดนี้เสียเถอะ!" เจินสือเหนียงน�้ำเสียงเฉียบขาด "เหวินเกออู่เกอ
เป็นของข้าเพียงคนเดียว พวกเขาใช้แซ่เจี่ยนตามข้า! อีกหน่อยไม่ว่า
กับใครก็ห้ามเอ่ยว่าพวกเขาเป็นเลือดเนื้อตระกูลเสิ่น รวมถึงต่อหน้า
ผู้ชายของเจ้าด้วย!"
ชื่อของเจินสือเหนียงเมื่อชาติก่อนคือเจี่ยนโยว หลังถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่ที่นี่ เพื่อป้องกันปัญหา นางจึงตัดสินใจบอกคนนอกว่าพวกนาง
เช่าบ้านหลังนี้กับสกุลเสิ่น เป็นแม่ม่ายแซ่เจี่ยนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่เงียบๆ
ลูกสองคนตั้งชื่อให้ว่าเจี่ยนเหวิน เจี่ยนอู่
ห้าปีมานี้สกุลเสิ่นไม่เคยมาที่นี่ กอปรกับเจินสือเหนียงร่างกาย
ไม่แข็งแรง จึงอยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปไหน คนในเมืองจึงไม่สงสัย
นานแล้วที่ไม่เห็นเจินสือเหนียงดุแบบนี้ สี่เชวี่ยรีบคุกเข่าลงทันที
"บ่าวไม่กล้าแล้วเจ้าค่ะ"
"เจ้าลุกขึ้นเถอะ" เจินสือเหนียงถอนใจ "เจ้าไม่รู้หรอก ข้ายอมหา
สามีชาวชนบทที่รักและห่วงใยข้า ยังดีกว่าใช้ชีวิตอีกครึ่งที่เหลือกับเขา"
"คุณหนู...คุณหนูจะ..." สี่เชวี่ยปากอ้าตาค้าง
คุณหนูของนางคงไม่คิดจะแต่งงานใหม่จริงๆ หรอกนะ แบบนี้
ขัดต่อขนบธรรมเนียมเกินไปแล้ว!
ด้วยรูว้ า่ สีเ่ ชวีย่ ยึดคติสตรีตอ้ งมีสามีเดียว จะให้นางยอมรับความคิดนี้
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ในชัว่ เวลาสัน้ ๆ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เจินสือเหนียงจึงลุกขึน้ "ไปเถอะ ได้เวลา
ท�ำอาหารกลางวันแล้ว"
สี่เชวี่ยขยับปากไปมาท�ำท่าจะถามให้ชัดเจน แต่เห็นเจินสือเหนียง
เดินออกไปแล้ว จึงส่ายหน้าและรีบก้าวตามไป
นอกจากเจีย่ นเหวินเจีย่ นอูท่ เี่ ป็นชาย ในบ้านมีแต่หญิงสาวสามคน
หลังบ้านมีสระบัวสองหมู่กับแปลงผักครึ่งหมู่ ปกติแล้วงานที่ต้องใช้แรง
สี่เชวี่ยกับชิวจวี๋จะเป็นผู้รับผิดชอบ ในบรรดาหญิงสามคนเจินสือเหนียง
ร่างกายอ่อนแอ นางจึงรับหน้าที่ท�ำกับข้าว
โชคดีทชี่ าติกอ่ นเจินสือเหนียงชอบกินของอร่อยและชอบดูรายการ
'ประเทศจีนที่ปลายลิ้น'* เป็นที่สุด การท�ำอาหารจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็น
ส� ำ หรั บ นาง แถมยั ง สร้ า งความสุ ข เสี ย ด้ ว ยซ�้ ำ โดยเฉพาะทุ ก ครั้ ง ที่
สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบที่แสนจะธรรมดาให้เป็นอาหารรสเลิศได้ ท�ำเอา
เจีย่ นเหวินเจีย่ นอูก่ นิ จนพุงกาง เจินสือเหนียงจะรูส้ กึ ภาคภูมใิ จเป็นพิเศษ
นางให้สี่เชวี่ยไปจับปลาไนจากสระบัวมาตัวหนึ่งและน�ำไปนึ่ง
จากนั้นท�ำหมูสับนึ่งแป้ง ต้มโจ๊กเม็ดบัวอีกหม้อ เอาผักก้อนนึ่งแป้ง
ที่ท�ำไว้แล้วไปอุ่นสักหน่อยกับผักดองอีกสองจาน แค่ครึ่งชั่วยาม อาหาร
หอมฉุยก็ถูกยกขึ้นโต๊ะ
อาศัยช่วงที่นางท�ำกับข้าว สี่เชวี่ยพาชิวจวี๋กับเด็กสองคนไปเก็บ
ฝักบัวมาอีกหลายฝัก "ฝีมือของคุณหนูดีขึ้นทุกวัน" เห็นอาหารหอมฉุย
บนโต๊ะแล้ว ชิวจวี๋ก็น�้ำลายหกเป็นคนแรก
"เนือ้ ! เนือ้ !" เกือบเดือนแล้วทีไ่ ม่ได้เห็นเนือ้ พอได้กลิน่ หอมของเนือ้
* 'ประเทศจีนทีป่ ลายลิน้ ' หรือ 'A Bite of China' เป็นรายการสารคดีของจีนทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งอาหาร โดยครอบคลุม
ทั้งประวัติ ขนบธรรมเนียมในแต่ละท้องถิ่น และการปรุงอาหารประเภทต่างๆ
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เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ก็รีบปีนขึ้นไปบนเตียงเตา* "ท่านแม่ ท่านแม่ ข้าจะกิน
เนื้อ! หมูสับนึ่งแป้งอร่อย!"
"ได้ พวกเราทุกคนได้กินเนื้อแน่" เจินสือเหนียงก้มตัวยั้งลูกทั้งสอง
ไว้ก่อน "แต่เหวินเกออู่เกอต้องล้างมือให้สะอาดก่อน"
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ยื่นสองมือที่เปื้อนดินโคลนออกมาแล้วแลบลิ้น
ใส่กัน ก่อนจะหันหลังวิ่งออกไปโดยไม่ลืมบอกว่า "ท่านแม่รอข้าด้วย!"
เจีย่ นอูว่ งิ่ ชนชิวจวีท๋ ยี่ นื อยูห่ น้าประตู เด็กน้อยผงะและตะโกนว่า "ข้าจะไป
ล้างมือ พี่ชิวจวี๋ห้ามแอบกินเนื้อนะ!"
ชิวจวี๋หัวเราะคิก "เดี๋ยวพี่สาวพาเจ้าไปล้างมือ"
"ข้าพาพวกเขาไปดีกว่า เจ้าไปช่วยคุณหนูตักโจ๊ก" สี่เชวี่ยที่เพิ่งเก็บ
ฝักบัวเรียบร้อยและเดินเข้ามาในบ้านเห็นเข้า จึงดึงเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ไป
ชิวจวี๋ขานรับและไปหยิบชามในห้องครัว
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่อายุน้อยก็จริง แต่กลับโตกว่าวัย กินข้าวไม่ต้อง
ให้คนป้อน เจินสือเหนียงคีบกับข้าวใส่ชามของทั้งสอง พวกเขาก้มหน้า
กินอย่างเอร็ดอร่อย
คนเยอะแต่เนือ้ มีนอ้ ย เห็นสีเ่ ชวีย่ ตักเนือ้ ไปกินค�ำหนึง่ ก็ไม่ยอมกินอีก
เหลือไว้ให้เด็กๆ กิน ด้วยรู้ว่าพูดโน้มน้าวไปก็ไร้ประโยชน์ เจินสือเหนียง
จึงเลื่อนปลาตรงหน้าเจี่ยนเหวินไปตรงหน้าสี่เชวี่ย "เอ้า ปลานึ่งของโปรด
ของเจ้า"
ทีบ่ า้ นมีสระบัว ฤดูใบไม้ผลิเจินสือเหนียงปล่อยลูกปลาลงไปในสระ
* เตียงเตา (คั่ง) หมายถึงเตียงที่ก่อด้วยอิฐของชาวจีนทางตอนเหนือ ด้านล่างมีช่องส�ำหรับจุดไฟให้เตียงอุ่น
และมีปล่องระบายควันออกไปนอกตัวบ้าน มักจะตั้งอยู่ข้างห้องครัวและอาศัยไฟจากการหุงหาอาหาร
ช่วยให้เตียงอุ่นไปในตัว เวลานอนจะปูฟูกไว้ด้านบน เวลากลางวันเก็บฟูกขึ้นและใช้แทนโต๊ะได้
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เยอะมาก พวกนางจึงได้กินเนื้อปลาบ่อยๆ
"คุณหนูร่างกายไม่แข็งแรง ควรกินเนื้อให้มากหน่อย" สี่เชวี่ยคีบ
เนื้ อ หมู สั บใส่ล งในชามเจินสือ เหนียง ส่ว นตนเองคีบเนื้อปลาไปกิน
พอตะเกียบถึงปาก นางก็รู้สึกคลื่นไส้
"เป็นอะไรไป" เห็นสีหน้าผิดปกติของนาง เจินสือเหนียงจึงเอ่ยถามขึน้
"ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ" สีเ่ ชวีย่ ส่ายหน้า ฝืนยัดเนือ้ ปลาใส่ปาก คิดไม่ถงึ ว่า
ไม่ กิ น ยั ง พอทน พอฝื น กลื น ลงไป ท้ อ งไส้ ข องนางก็ ป ั ่ น ป่ ว นทรมาน
สี่เชวี่ยอดทนไม่ไหวอีกต่อไป ปิดปากวิ่งออกไปข้างนอก ท�ำเอาชิวจวี๋
ตกใจกระโดดลงจากเตียงเตาและวิ่งตามออกไปเท้าเปล่า
เจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ก็ตกใจจนวางตะเกียบ "อาสี่เชวี่ยเป็นอะไรหรือ"
เจี่ยนอู่ลุกขึ้นท�ำท่าจะลงจากเตียงเตา
"กินข้าวต่อ" เจินสือเหนียงยืน่ มือกดตัวเขาไว้และคีบผักก้อนนึง่ แป้ง
ให้พวกเขาคนละก้อน "กินเยอะๆ จะได้โตไวๆ" ทว่าสายตากลับมองไปที่
หน้าประตูอย่างเป็นห่วง
ชิวจวี๋ประคองสี่เชวี่ยเดินเข้ามา
"เป็นอย่างไรบ้าง" เจินสือเหนียงถาม
"ไม่เป็นไรแล้วเจ้าค่ะ" สี่เชวี่ยยิ้ม แต่ใบหน้าซีดเซียวเล็กน้อย
"อาจเพราะตอนเช้าไปโน่นมานี่ ตากแดดมากเกินไป บ่าวดื่มโจ๊กดีกว่า"
นางยกชามโจ๊กเม็ดบัวขึ้นมาและก้มหน้าดื่มทันที
เจินสือเหนียงกลับนิ่วหน้าอย่างใช้ความคิด
"ข้ากินอิ่มแล้ว" เจี่ยนเหวินวางตะเกียบ "ข้าจะไปแกะฝักบัว!"
เห็นพี่ชายวางตะเกียบ เจี่ยนอู่ก็รีบยัดผักก้อนนึ่งแป้งที่เหลือในมือ
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ใส่ปากและลุกขึ้นบ้าง แต่ถูกเจินสือเหนียงกดตัวไว้ "กลืนข้าวในปาก
ลงไปก่อน" นางเงยหน้าเรียกเจี่ยนเหวิน "รอน้องชายด้วย"
เจีย่ นอูร่ บี กลืนข้าวในปาก รับน�ำ้ ทีช่ วิ จวีย๋ นื่ ให้ดมื่ ค�ำหนึง่ หอบหายใจ
ค�ำโตและชูมือขวา "ข้าก็จะไปแกะฝักบัวเหมือนกัน!"
"รออาหารย่อยแล้วกลับมานอนกลางวันล่ะ" เจินสือเหนียงก�ำชับ
"อื้ม..." เสียงของเจี่ยนเหวินเจี่ยนอู่ดังมาจากลานบ้าน
"ระดูครั้งล่าสุดของเจ้ามาเมื่อไร" เห็นชิวจวี๋และเด็กๆ เดินออกไป
แล้ว เจินสือเหนียงถึงหันไปถามสี่เชวี่ย
"เดือนก่อนเจ้าค่ะ" สี่เชวี่ยชะงัก ดวงตาเป็นประกายพลางมอง
เจินสือเหนียงอย่างตืน่ เต้นดีใจ "ดูเหมือนจะไม่มาสองเดือนแล้ว คุณหนู...
บ่าว..."
แต่งงานมาเกือบสามปี แต่ท้องกลับนิ่งมาตลอด แม้สามีจะไม่พูด
แต่สี่เชวี่ยเองก็ร้อนใจ
"เจ้านี่นะ" เจินสือเหนียงคว้าแขนนาง "ให้ข้าดูหน่อย"
"ใช่หรือไม่เจ้าคะ" เห็นสีหน้าเคร่งเครียดของเจินสือเหนียงแล้ว
สี่เชวี่ยแทบกลั้นหายใจ
"ไม่ใช่" เจินสือเหนียงส่ายหน้า
"จริงหรือเจ้าคะ" ดวงหน้าเล็กของสี่เชวี่ยหม่นลง
"หลอกเจ้าต่างหาก" เจินสือเหนียงหัวเราะคิก "สองเดือนกว่าแล้ว"
"คุณหนูชอบแกล้งบ่าวอยู่เรื่อยเลย" สี่เชวี่ยน�้ำตาไหลอย่างห้าม
ไม่อยู่เพราะความตื่นเต้นยินดี
"เอาล่ะๆ" เจินสือเหนียงลูบหลังนาง "ทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะเช่นนี้
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จะไม่ดีต่อครรภ์ได้"
สี่เชวี่ยไม่กล้าร้องไห้อีก "วิชาแพทย์ของคุณหนูเยี่ยมยอดจริงๆ
คราวนี้บ่าวนี่แหละที่เป็นตัวอย่าง บ่าวจะออกไปป่าวประกาศให้ทั่ว"
เห็นนางแต่งงานมาสามปียังไม่ตั้งครรภ์ เจินสือเหนียงจึงเขียน
สูตรยาให้ เพิ่งจะกินได้สามเดือนเท่านั้นก็เห็นผลถึงเพียงนี้
"ระวังผู้อื่นจะว่าเจ้าขี้โม้" เจินสือเหนียงหัวเราะ คิดอะไรบางอย่าง
ได้ก็เอ่ยขึ้นว่า "เพิ่งจะสองเดือน ครรภ์ยังไม่มั่นคง อีกหน่อยอย่าไปเก็บ
ฝักบัวอีกเลย"
"แต่ว่า..."
"ปีนี้เก็บเกี่ยวดี ข้าว่างานในสระบัวจ้างคนมาท�ำดีกว่า เจ้ากับ
ชิวจวี๋จะได้ไม่ต้องเหนื่อย"
สีเ่ ชวีย่ ส่ายหน้า "แบบนัน้ ก็ตอ้ งเสียเงินอีก" ปีหน้าเจีย่ นเหวินเจีย่ นอู่
ต้องเข้าศึกษาแล้ว มีเรือ่ งต้องใช้เงินอีกมาก "หรือว่า..." นางเงยหน้าทันใด
"ให้ฉางเหอมาช่วยสักสองสามวันเถอะเจ้าค่ะ" จะได้เป็นการประหยัดเงิน
ไปหน่อย
ฉางเหอนามว่าหลี่ฉางเหอ เป็นสามีของสี่เชวี่ย บ้านมีที่นาแปลง
เล็กๆ ยามว่างจากงานในท้องนาจะรับจ้างท�ำงานให้คนอืน่ เขากับสีเ่ ชวีย่
รู้จักกันก็เพราะเจินสือเหนียงจ้างเขามาช่วยท�ำงานในสระบัวที่บ้าน
หลีฉ่ างเหอเป็นคนดีมนี ำ�้ ใจ หลายปีมานีช้ ว่ ยเหลือเจินสือเหนียงไว้ไม่นอ้ ย
"อย่าเลย" เจินสือเหนียงส่ายหน้า "แม้แต่เงินเดือนของเจ้า ข้ายัง
ไม่มีปัญญาจ่าย ขืนให้เขามาท�ำงานเปล่าๆ อีก คลอดลูกมาแล้วพวกเจ้า
จะกินลมต่างข้าวหรือไร" นางเห็นสี่เชวี่ยท�ำท่าจะพูดต่อก็ชิงเอ่ยว่า
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"เจ้าวางใจ ไว้เก็บเงินพอเปิดร้านยาได้เมื่อไร เขาไม่อยากมาก็คงไม่ได้!"
เปิดร้านยาอย่างน้อยต้องใช้เงินหลายร้อยต�ำลึง! นางเป็นแม่ม่าย
สามีทิ้งจะมีปัญญาเปิดได้อย่างไร อีกอย่าง ร้านยาใช่สิ่งที่สตรีจะเปิด
ได้เสียที่ไหน ยังไม่พูดถึงฐานะของพวกนางที่ไม่ธรรมดา แอบขายยา
แบบนี้ยังพอได้ แต่ถ้าเปิดร้านขายยาอย่างเอิกเกริก หากเสิ่นจงชิ่งรู้ว่า
ภรรยาเอกของเขาแอบท�ำอาชีพชั้นต�่ำเยี่ยงนี้ เกรงว่าคงฆ่านางปิดปาก
ทันทีแน่
ด้วยคิดว่าเจินสือเหนียงแค่พดู ปลอบใจตน สีเ่ ชวีย่ จึงไม่คดิ เป็นจริง
เป็นจัง ถือโอกาสพูดต่อว่า "...ในเมื่อคุณหนูอยากเก็บเงินเปิดร้านยา
ตอนนีย้ อ่ มต้องประหยัดให้มากทีส่ ดุ ฉางเหอไม่มดี อี ย่างอืน่ มีแต่แรงงาน
เมื่อวานหลงจู๊สวี่ทางตะวันออกของเมืองเรียกเขาไปช่วยงาน เขายัง
บอกว่าจะมาท�ำงานที่นี่เลย"
เจินสือเหนียงครุ่นคิด "ก็ได้ หากเขาไม่มีงานก็มาเถอะ ข้าจะได้
ไม่ต้องไปจ้างคนอื่น แต่ค่าแรงต้องคิดตามราคาตลาด คราวนี้ห้ามเขา
ไม่รับเงิน มิเช่นนั้นก็ไม่ต้องมา!"
"คุณหนู!" สี่เชวี่ยหน้าแดงซ่าน
"ตกลงตามนี้แหละ" เจินสือเหนียงโบกมือ มองนางและพูดต่อว่า
"ปีหน้าเหวินเกออู่เกอถึงวัยเข้าศึกษาแล้ว ข้าว่าหน้าหนาวปีนี้จะเลิกจ้าง
แม่นม"
สี่เชวี่ยอึ้งไปก่อนตอบว่า "ก็ดีเจ้าค่ะ แบบนี้ปีหนึ่งจะประหยัด
ได้อีกหกต�ำลึงกว่า หาเพิ่มอีกนิดหน่อยก็พอเป็นค่าเล่าเรียนของพวกเขา
แล้ว ถึงอย่างไรอีกหน่อยบ่าวก็ลงสระบัวไม่ได้ บ่าวจะเป็นคนดูแล
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พวกเขาเอง เพี ย งแต่ . .." นางถอนใจ "จะอย่ า งไรก็ เ ป็ น ทายาทของ
ท่านแม่ทัพ มีพรสวรรค์ออกขนาดนี้ ส่งไปเรียนที่สถานศึกษาทั่วไป
พรสวรรค์จะถูกละเลยหรือไม่เจ้าคะ" นางพูดต่อ "บ่าวเห็นพวกเขาสองคน
ล้ ว นอยู ่ ไ ม่ สุ ข โดยเฉพาะอู ่ เ กอที่ ยิ ง ธนู แ ม่ น ยิ่ ง นั ก ..." หากได้ อ ยู ่ ใ น
จวนแม่ทัพ เสิ่นจงชิ่งจะต้องควักเงินก้อนโตจ้างครูฝึกยุทธ์กับอาจารย์
สอนวิชาที่ดีที่สุดมาถ่ายทอดความรู้ให้พวกเขาแน่ สิบปีให้หลังย่อม
กลายเป็ น จ้วงหยวนฝ่ายบู๊ที่ยิ่ง ใหญ่เกรียงไกรอีกคน ในใจคิดเช่นนี้
แต่พอนึกถึงท่าทีของเจินสือเหนียง สี่เชวี่ยจึงหยุดพูดเพียงแค่นั้น เอาแต่
มองผู้เป็นนายด้วยสายตาหม่นหมอง
เจินสือเหนียงจะไม่เข้าใจหลักการข้อนี้ได้อย่างไร จ�ำได้ว่าค�ำพูด
ติดปากของพ่อแม่ที่หวังให้ลูกเจริญก้าวหน้าคือ 'จะปล่อยให้เด็กแพ้
ที่จุดสตาร์ตไม่ได้เด็ดขาด'
เด็กสองคนนี้เฉลียวฉลาดแต่ก�ำเนิดทั้งยังอยู่ไม่สุข นางควรหา
ครูฝึกยุทธ์มาสอนวิชาให้พวกเขา
แต่นางมีเงินเสียที่ไหน
บิดาของพวกเขาน่ะมีเงิน แต่น่าเสียดาย... คิดถึงความเย็นชาและ
วาจาร้ายกาจของเสิ่นจงชิ่งแล้ว เจินสือเหนียงส่ายหน้าในใจ "ช่างเถอะ
พ่อแบบนั้นถึงมีเงินมากแค่ไหนก็สอนลูกให้ดีไม่ได้หรอก หาไม่จะมีลูก
ที่รู้จักแต่ล้างผลาญสมบัติพ่อแม่ได้อย่างไร" การอบรมบ่มสอนเด็กไม่ได้
ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ให้ความรู้เพียงอย่างเดียว ค�ำสอนและการท�ำตัว
เป็นแบบอย่างของพ่อแม่มีความส�ำคัญยิ่งกว่า นางถอนใจและเอ่ยว่า
"เอาตามนี้ก่อนแล้วกัน ใครว่าลูกคนจนจะไม่ประสบความส�ำเร็จเล่า"
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สี่เชวี่ยตั้งครรภ์ ไม่สะดวกจะเทียวไปเทียวมา งานส่งยาทวงเงิน
จึงตกอยู่ที่เจินสือเหนียง เนื่องจากการเคี่ยวเออเจียวเปลืองเวลาและ
เปลืองแรง เพือ่ เก็บค่าเล่าเรียนและเงินทุนในการเปิดร้านยาให้ได้โดยเร็ว
ที่สุด เจินสือเหนียงตัดสินใจเอาเงินที่หาได้ทั้งหมดมาซื้อวัตถุดิบและ
ปรุงยาลูกกลอนขึ้น
"ยานี้มีชื่อว่าลูกกลอนไก่ด�ำพญาหงส์ขาว" วันนี้เจินสือเหนียง
น�ำยาลูกกลอนที่เพิ่งปรุงเสร็จมาที่ร้านขายยารุ่ยเสียง "ปรุงจากไก่ด�ำ
กาวเขากวาง กระดองตะพาบ โสม แก่นหวงฉี และตัวยาอื่นๆ ช่วย
บ�ำรุงเลือดลม ปรับระดูให้เป็นปกติและรักษาตกขาว เหมาะกับคนที่
เลือดลมไม่ดี ร่างกายอ่อนแอ ปวดเอวปวดหัวเข่า..." นางเปิดยาออก
เม็ดหนึ่งพลางอธิบายสรรพคุณและวิธีใช้ให้เฝิงสี่หมอที่นั่งประจ�ำร้าน
และหลงจู๊หลี่ฉีฟ ัง อย่างใจเย็น สุด ท้ายเอ่ยว่า "ยาลูกกลอนเหล่า นี้
พบเห็นน้อยในต้าโจว แต่ประสิทธิภาพไม่มีปัญหาแน่นอน พี่หลี่ลองขาย
ให้ข้าที"
ปัจจุบนั ยาเม็ดไม่ใช่เรือ่ งแปลกใหม่ ถึงขัน้ ถูกแทนทีด่ ว้ ยยาตะวันตก
แล้วด้วยซ�้ำ แต่ในต้าโจวที่การแพทย์ยังล้าหลัง การรักษาโรคส่วนใหญ่
จะใช้ยาต้ม นอกจากส�ำนักแพทย์หลวงในวังแล้ว น้อยคนนักที่สามารถ
ปรุงยาเม็ดได้ ร้านยาทัว่ ไปก็ไม่ขายยาพวกนี้ หนึง่ เพราะไม่มแี หล่งน�ำเข้า
สินค้า สองเพราะชาวบ้านทั่วไปไม่มีปัญญาซื้อ แม้จะรู้เรื่องพวกนี้ดี
แต่เจินสือเหนียงก็จนปัญญา
ร่างกายนางอ่อนแอ ให้นางขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรมาขายย่อม
เป็นไปไม่ได้ แค่ให้มานั่งเป็นหมอประจ�ำอยู่ที่นี่นางยังไม่ไหว ด้วยจนใจ
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จึงคิดปรุงยาลูกกลอนมาลองเสี่ยงโชคดู
ยาลูกกลอน!
หลงจู๊หลี่ตาเป็นประกาย เอ่ยอย่างประหลาดใจว่า "แม่นางเจี่ยน
ปรุงยาลูกกลอนเป็นด้วยหรือ" แต่แล้วใบหน้าก็หม่นลง "ของนี้ดีก็จริง
แต่ท่านก็รู้ว่าเมืองเล็กๆ ของเรามีคนรวยเสียที่ไหน" ต่อให้มีก็ไปให้
หมอหลวงในเมื อ งซั่ ง จิ ง ตรวจโรคให้ แ ละรั บ ยาที่ นั่ น เขาส่ายหน้ า
"แม่นางเจี่ยน ใช่ว่าข้าไม่เชื่อฝีมือของแม่นาง..." เขาส่ายหน้าอีกครั้ง
"แต่เกรงว่าจะขายไม่ออก"
"ไม่เป็นไร" เจินสือเหนียงยิ้ม "ยาลูกกลอนนี้มีอายุปีกว่า เม็ดละ
สามสิบอีแปะ พี่หลี่ช่วยวางไว้ในร้านลองดูหน่อยเถอะ หากขายไม่ออก
จริงๆ ค่อยน�ำมาคืนข้าก็ได้" นางรับรองอีกครั้ง "ท่านวางใจได้ ข้าไม่ให้
ท่านเสียเงินสักอีแปะแน่นอน"
"สามสิบอีแปะ?" หลงจู๊หลี่เบิกตากว้าง "ถูกขนาดนี้เชียวหรือ"
ตอนฤดูใบไม้ผลิเขาไปส�ำนักแพทย์หลวง ยาลูกกลอนที่นั่นขั้นต�่ำก็ต้อง
เม็ดละห้าสิบอีแปะ
"เป็นสูตรลับทีบ่ ดิ าทิง้ ไว้ให้นะ่ ข้าปรุงขึน้ เอง" เจินสือเหนียงพยักหน้า
เห็นหลงจู๊หลี่ท�ำท่าสงสัยจึงเสริมว่า "หลงจู๊หลี่วางใจได้ เป็นของชั้นดี
ทัง้ นัน้ " นางถอนหายใจ "บอกตามตรง สามสิบอีแปะข้าได้แค่ตน้ ทุนเท่านัน้
ปีหน้าเด็กๆ ต้องเข้าเรียนแล้ว มีเรื่องให้ต้องใช้เงินมากเหลือเกิน"
ได้ ยิ น เสี ย งทอดถอนใจเบาๆ ของนาง หลงจู ๊ ห ลี่ ใ จอ่ อ นทั น ที
"ลองวางขายในร้านดูแล้วกัน จะขายออกหรือไม่คงต้องอาศัยโชคของ
แม่นางเจี่ยนเองแล้ว" จากนั้นก็เปลี่ยนเรื่อง "เออเจียวของแม่นางเจี่ยน
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ขายดีมาก มิสทู้ า่ นต้มเออเจียวให้มากหน่อย..." ครัน้ คิดถึงวิชาแพทย์สงู ส่ง
ของนางก็ชี้ที่ว่างข้างเฝิงสี่ "หากท่านยินดี ข้าจะจัดที่ไว้ตรงนั้น อีกหน่อย
ให้ท่านมานั่งตรวจคนไข้ที่นี่ทุกวัน" หากนางยอมมานั่งประจ�ำที่ร้านจริง
ที่นี่จะต้องคึกคักยิ่งกว่าตลาดสดแน่ "ค่าตรวจรักษาเป็นของท่านทั้งหมด
ข้ า ขอก� ำ ไรแค่ ค ่ า ยาเท่ า นั้ น " เขาหั น ไปมองเฝิ ง สี่ "เจ้ า เองก็ อ ย่ า คิ ด
เปรียบเทียบเลย นางไร้ที่พึ่งพิง ใช้ชีวิตยากล�ำบาก ล้วนเป็นชาวเมือง
เดียวกัน พวกเราช่วยได้ก็ช่วยกันหน่อย"
ตามธรรมเนียมเมืองอูถ๋ ง ค่าตรวจรักษาของหมอทีน่ งั่ ประจ�ำร้านยา
จะแบ่งสามส่วนเจ็ดส่วน หมอได้รับเจ็ดส่วน ร้านยาได้รับสามส่วน
"ข้าจะคิดเช่นนั้นได้อย่างไร" เฝิงสี่ส่ายหน้าไปมา "แม่นางเจี่ยน
เป็นหญิงตัวคนเดียวต้องเลี้ยงลูกสองคนก็ล�ำบากมากแล้ว หากเจ้า
ยังเก็บค่านั่งร้านกับนาง ข้ายังจะดูถูกเจ้าด้วยซ�้ำ" ตั้งแต่สองปีก่อนที่นาง
ช่วยเขาไว้จากสถานการณ์คับขัน เฝิงสี่ก็เลื่อมใสนางจากใจจริง
ร้ า นยาแห่ ง นี้ ไ ม่ ใ หญ่ โ ต หากมี ห มอนั่ ง ประจ� ำ ร้ า นสองคนจริ ง
ด้วยฝีมือของนาง เกรงว่าไม่ถึงครึ่งเดือนเฝิงสี่คงต้องกินลมแทนข้าว
แล้วล่ะ ฟังค�ำพูดนี้แล้ว เจินสือเหนียงยิ้ม "ขอบคุณพี่หลี่" แต่นางปฏิเสธ
"ร่างกายข้าท่านเองก็รู้ เคี่ยวเออเจียวแต่ละครั้งยังต้องพักผ่อนอย่างน้อย
ครึง่ เดือนเรีย่ วแรงถึงจะกลับมา แล้วจะนัง่ ตรวจโรคทีร่ า้ นยาไหวได้อย่างไร"
หลงจู๊หลี่กับเฝิงสี่มองร่างแบบบางของเจินสือเหนียงที่แค่ลมพัด
ก็ปลิวได้ ก่อนจะพากันส่ายหน้า
"อ่ะแฮ่ม..." เฝิงสี่กระแอมสองครั้งอย่างไม่เป็นธรรมชาติ "แม่นาง
เจี่ยนนั่งตรวจโรคที่นี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ไว้วันใดข้าเจอคนไข้รายใหญ่
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จะแนะน�ำท่านไปตรวจรักษาแน่นอน หากแม่นางเจี่ยนได้ไปตรวจโรค
ให้บรรดาฮูหยินและคุณหนูตระกูลใหญ่ แค่เงินที่ได้จากการตกรางวัล
ก็มากกว่าเงินจากการนั่งตรวจโรคในร้านทั้งเดือนแล้ว!"
ค�ำพูดนี้ของเฝิงสี่ไม่เกินจริงเลย บางครั้งเวลาบรรดาฮูหยินกับ
คุณหนูตระกูลใหญ่มีโรคสตรีที่ยากจะเอ่ยปาก เขาซึ่งเป็นบุรุษย่อม
ไม่เหมาะจะไปตรวจรักษา ที่ส�ำคัญคือเฝิงสี่อยากแนะน�ำตระกูลดีๆ
ให้เจินสือเหนียงจากใจจริง แม้จะสวมเสื้อผ้าเก่า แต่หากพิจารณาให้ดี
เจิ น สื อ เหนี ย งนั บ เป็ น คนงามที่ ห าตั ว จั บ ยากคนหนึ่ ง หากนายท่ า น
ตระกู ล ใหญ่ ค นใดพึ ง ใจนางเข้ า แม้ ต ้ อ งเป็ น อนุ ก็ ยั ง ดี ก ว่ า ใช้ ชี วิ ต
ล�ำบากล�ำบนอย่างทุกวันนี้
หากโชคดีได้แต่งเป็นภรรยาของบุรุษที่เป็นม่าย พวกนางแม่ลูก
ย่อมลืมตาอ้าปากได้ ปีก่อนเฝิงสี่ก็แนะน�ำนางไปตรวจโรคให้คุณหนู
ในจวนแห่งหนึ่ง ฮูหยินตระกูลนั้นตกรางวัลทีเป็นเงินตั้งสิบต�ำลึง
กระนั้นเจินสือเหนียงรู้ว่าเรื่องแบบนี้ล้วนขึ้นอยู่กับโชค ฟังค�ำพูด
ของเขาแล้ว นางไม่ตระหนักว่าเฝิงสีม่ จี ดุ ประสงค์อนื่ แอบแฝงจึงพยักหน้า
"ขอบคุณท่านอาเฝิงมาก"
ระหว่างที่พูดได้ยินเสียงประตูร้านยาถูกเปิดออก เสียงกังวานใส
เอ่ยถามว่า "หลงจู๊ ที่นี่มีเออเจียวสกุลเจี่ยนขายหรือไม่"
ได้ยินคนถามหายาที่นางท�ำเอง เจินสือเหนียงเงยหน้ามองด้วย
ความสงสัยและสูดหายใจโดยไม่รู้ตัว
ผู้พูดเป็นเด็กหนุ่มอายุสิบเจ็ดสิบแปด ไม่โดดเด่นอะไร ที่ท�ำให้
เจินสือเหนียงตะลึงคือบุรุษข้างหลังที่แลดูสง่าน่าเกรงขามต่างหาก
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ชาติก่อนนางเคยเห็นดาราและคนดัง แต่เพิ่งจะตอนนี้เองที่นาง
เข้าใจค�ำว่าเหนือชั้นอย่างไม่มีใครเทียบติดอย่างถ่องแท้ เส้นผมของเขา
ด�ำเหมือนหมึก เครือ่ งหน้าคมเข้มชัดเจน ริมฝีปากบางชุม่ ชืน้ ดวงตารียาว
แววตากระจ่างใสเหมือนดวงดาวกลางท้องฟ้ายามราตรี ท�ำให้คนเห็นแล้ว
มิอาจละสายตาจริงๆ
ของสวยๆ งามๆ มองแล้วย่อมเจริญตาเจริญใจ แถมผู้ชายคนนี้
ยังดูเย็นชาและเท่ชะมัด เป็นสไตล์ที่นางชอบพอดี เจินสือเหนียงมอง
ตาค้างโดยไม่รู้ตัว
ด้วยรู้สึกว่าถูกจ้อง ชายหนุ่มจึงหันมามองนาง
ดวงตาสองคูส่ บประสานกัน เจินสือเหนียงหัวใจเต้นแรง รีบก้มหน้า
ลงทันที ชายผู้นั้นแววตาไหวระริก นิ่วหน้าอย่างครุ่นคิด
"ใช่แล้วขอรับ เออเจียวสกุลเจี่ยนมีร้านผู้น้อยจ�ำหน่ายแต่เพียง
ผู้เดียว!" แม้ชายผู้นั้นจะมีสีหน้าเรียบเฉย แต่หลี่ฉีที่เห็นคนมามาก
มองปราดเดียวก็รวู้ า่ คนผูน้ ไี้ ม่ธรรมดา เขาทิง้ เจินสือเหนียงและปรีเ่ ข้าไป
ต้อนรับอย่างพินอบพิเทา
"เอามาสิบชั่ง" เด็กหนุ่มที่เป็นบ่าวร้องบอก
"เอ่อ..." หลงจูห๊ ลีล่ งั เล เหลือบมองบุรษุ ด้านหลังเด็กหนุม่ อย่างเก้อๆ
"ลูกค้ามาผิดจังหวะ เออเจียวสกุลเจีย่ นเพิง่ จะขายหมดไปเมือ่ ไม่กวี่ นั ก่อน
หากลูกค้าต้องการซื้อคงต้องรอถึงเดือนหน้า"
"เดือนหน้า?" คิดว่าหลงจู๊จงใจหาข้ออ้าง บ่าวผู้นั้นจึงเลิกคิ้ว "วันนี้
เพิ่งจะวันที่ยี่สิบ ท�ำไมถึงบอกปัดไปถึงเดือนหน้าล่ะ" เห็นหลี่ฉีท�ำท่า
จะเอ่ยปากเขาก็ชิงพูดต่อ "เจ้าอย่าหวังก�ำไรผิดทาง รู้หรือไม่ว่านายท่าน
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ของข้ า เป็ น ใคร" เขาหั น ไปชี้ บุ รุ ษ ด้ า นหลั ง "นายท่ า นของข้ า เป็ น ถึ ง
แม่ทัพใหญ่ฝู่กั๋วที่เพิ่งชนะสงครามกลับมา!" เขาหยุดพูดและถลึงตาจ้อง
หลี่ฉี "หากใช้เออเจียวของเจ้าแล้วติดใจย่อมมีรางวัลให้แน่นอน!"
บุรุษผู้นี้ก็คือแม่ทัพใหญ่ฝู่กั๋วเสิ่นจงชิ่งที่เพิ่งชนะศึกกลับมา ทั้งยัง
เป็นสามีที่ไม่ได้พบหน้ากันมาห้าปีของเจินสือเหนียง วันนี้ออกมาท�ำธุระ
ข้างนอกและถือโอกาสแวะซื้อเออเจียวกลับไปให้อนุคนที่ห้าฉู่ซินอี๋
"หรงเซิง อย่าเสียมารยาท!" เห็นพูดได้ไม่กี่ค�ำ หรงเซิงก็ยกเอา
ชื่อเสียงของเขาออกมาข่มผู้อื่น ท�ำท่าเหมือนจะใช้อ�ำนาจรังแกผู้น้อย
เสิ่นจงชิ่งจึงเอ่ยปากห้ามเขา แม้เสียงไม่ดัง แต่กลับเปี่ยมด้วยความ
น่าเกรงขาม หรงเซิงไม่กล้าพูดมากอีก หลบไปยืนด้านข้างอย่างสงบเสงีย่ ม
แม่ทัพใหญ่ฝู่กั๋ว?!
หลีฉ่ ตี กตะลึง จากนัน้ สองตาเป็นประกาย "ท่านคือแม่ทพั ใหญ่ฝกู่ วั๋
ที่ส่งมอบเชลยศึกที่ประตูอู่เหมิน ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วต้าโจวหรือขอรับ"
เขาค้อมกายค�ำนับเสิ่นจงชิ่งอย่างนอบน้อม "ผู้น้อยมีตาหามีแววไม่
ขอท่านแม่ทัพโปรดอภัยด้วย เชิญท่านแม่ทัพนั่งก่อนขอรับ" หลี่ฉีหันไป
สั่งเสี่ยวเอ้อร์ในร้านที่ยืนอึ้งอยู่ด้านข้าง "รีบยกน�้ำชาให้ท่านแม่ทัพ
ชงชาต้าหงเผา* ที่ฟู่ไป่วั่นเพิ่งส่งมาให้!"
"เจ้าของร้านเกรงใจแล้ว" เสิ่นจงชิ่งยืนนิ่งไม่ขยับ พูดด้วยสีหน้า
สุภาพว่า "ได้ยินมาว่าเออเจียวสกุลเจี่ยนของร้านท่านคุณภาพดีมาก
เจ้าของร้านแบ่งออกมาหน่อยได้หรือไม่" เขาเองก็คิดว่าค�ำพูดหลี่ฉีที่
บอกว่าไม่มีของนั้นเป็นค�ำโกหกเช่นกัน
* ต้าหงเผา แปลว่าอาภรณ์แดง เป็นชาจากเขาอู่อี๋ซาน มณฑลฝูเจี้ยน จัดเป็นชนิดเดียวกับชาอูหลง มีกลิ่น
หอมของกล้วยไม้ป่าและกลิ่นรมไฟ รสชาติเข้มข้นแต่ไม่ฉุน หอมหวานแต่ไม่เลี่ยน จิบดื่มแล้วชุ่มคอชื่นใจ
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ยาที่ขายดีขนาดนี้ไม่ว่าใครก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปหรอก
ต่อให้ของหมดจริง ไม่กี่วันก็น่าจะสั่งเข้ามาเพิ่มได้ จะผัดไปถึงเดือนหน้า
ได้อย่างไร
หน้าผากของหลี่ฉีมีเหงื่อซึม "ผู้น้อยไม่ได้โกหกท่านแม่ทัพจริงๆ
ขอรับ" เขากลืนน�้ำลาย "เออเจียวสกุลเจี่ยนนี้เป็นฝีมือของท่านหมอเจี่ยน
ผูโ้ ด่งดังของเมืองอูถ๋ ง ใต้เท้าไม่ทราบว่าร่างกายของท่านหมอเจีย่ นอ่อนแอ
ออกแรงมากไม่ได้ แต่ละเดือนอย่างมากก็ผลิตได้แค่เจ็ดแปดสิบชัง่ เท่านัน้
ส่งมาไม่กี่วันก็ขายหมดแล้ว หากจะซื้อก็ต้องรอ หรือหากใต้เท้าต้องการ
ก็ทิ้งที่อยู่ไว้เถิดขอรับ รอไว้เดือนหน้าสินค้ามาเมื่อไร ผู้น้อยจะส่งไป
ให้ถึงจวนด้วยตนเองทันที" พูดจบหลี่ฉีก็มองเสิ่นจงชิ่งอย่างกระตือรือร้น
หากได้ติดต่อกับแม่ทัพใหญ่ฝู่กั๋วผู้นี้และได้ขายยาให้ทางกองทัพ
เงินทองย่อมไหลมาเทมา!
"อ้อ ที่แท้เป็นเช่นนี้" เห็นท่าทีเขาไม่เหมือนโกหก เสิ่นจงชิ่งจึง
พยักหน้าอย่างผิดหวัง
ก่อนออกจากบ้านเขาได้ยินฉู่ซินอี๋พูดถึง เห็นว่าเป็นทางผ่านจึง
แวะมาดู ใช่ ว ่ า จ� ำ ต้ อ งซื้ อ ให้ ไ ด้ ครั้ น เห็ น ในร้ า นไม่ มี ข องก็ ไ ม่ อ าลั ย
หมุนตัวเดินออกไปทันที
เห็นเขาหันหลังจากไป หลี่ฉีผิดหวังอย่างหนัก จู่ๆ พลันคิดได้ว่า
เจินสือเหนียงอยูใ่ นร้านยานีเ้ อง จึงร้องเรียกเสิน่ จงชิง่ ไว้ "ใช่แล้ว แม่ทพั เสิน่
ท่านหมอเจี่ยน..." เขาตะโกนพลางหันไปมอง แต่ไหนเลยจะเห็นเงาของ
เจินสือเหนียง
หลีฉ่ ตี กใจ ค�ำพูดท่อนหลังติดคาอยูใ่ นล�ำคอขณะตะลึงมองเสิน่ จงชิง่
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ที่ค่อยๆ หันกลับมา
"มีอะไรหรือ" เสิ่นจงชิ่งมองตามสายตาเขาไปยังเฝิงสี่ที่เป็นหมอ
ประจ�ำอยู่ที่นี่
"ผูน้ อ้ ย...ผูน้ อ้ ยอยากจะบอกว่าท่านหมอเจีย่ นอาศัยอยูท่ างตะวันออก
ของเมือง ท่านแม่ทพั อยากให้ผนู้ อ้ ยพาไปพบหรือไม่ เผือ่ ว่ายังมีเออเจียว
เหลื อ อยู ่ ท่ า นแม่ ทั พ ไม่ ท ราบว่ า หมอเจี่ ย นท่ า นนี้ วิ ช าแพทย์ ล�้ ำ เลิ ศ
เชี่ ย วชาญรั ก ษาโรคที่ ห ายยาก" หลี่ ฉี ต ่ อ ค� ำ พู ด ที่ ค ้ า งไว้ อ ย่ า งตกใจ
ไม่หาย สายตากวาดมองไปทั่วพลางคิดในใจ ค่าเออเจียวเดือนนี้ยัง
ไม่ได้คิดเลย แค่ครู่เดียวเท่านั้น นางหายไปไหนเสียแล้ว คิดถึงความงาม
ของเจินสือเหนียงแล้ว เขาแอบหวังว่านางจะสามารถใช้โอกาสนีเ้ กีย่ วดอง
กับแม่ทัพใหญ่ซึ่งก�ำลังเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ น�้ำเสียงยามเอ่ยถึง
นางจึงยกยอปอปั้นโดยไม่รู้ตัว
ได้ยินว่าแม่ทัพใหญ่ผู้นี้มีอนุถึงห้าคน แต่ละคนสวยไม่แพ้กัน
เห็นได้ว่าเป็นคนนิยมชมชอบคนงาม ด้วยรูปโฉมของหมอเจี่ยน เขา
ไม่พึงใจสิแปลก!
เสิ่ น จงชิ่ ง มองต� ำ แหน่ ง ที่ เ จิ น สื อ เหนี ย งนั่ ง อยู ่ เ มื่ อ ครู ่ นี้ อ ย่ า งใช้
ความคิดและส่ายหน้า "ไม่ดีกว่า" เขาก้าวออกจากร้านยา จู่ๆ ก็ชะงัก
อุทานว่า "ข้านึกออกแล้ว!"
"นายท่านนึกอะไรได้ขอรับ" หรงเซิงถามอย่างงุนงง
"คนป่วยเมื่อครู่นี้!" เสิ่นจงชิ่งพูดพลางสืบเท้าออกไปข้างนอก
เขาไม่รวู้ า่ เจินสือเหนียงมาขายยา คิดว่านางเป็นคนป่วยทีม่ าหาหมอ
ตอนนี้เขานึกออกแล้ว มิน่าพอเข้าไปในร้านเขาถึงรู้สึกคุ้นตา ดูเหมือน
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นางจะเป็นภรรยาที่ถูกเขาทอดทิ้งให้อยู่ที่บ้านบรรพบุรุษเมื่อห้าปีก่อน
ดวงตาสงบนิ่งในคืนนั้นประทับแน่นอยู่ในความทรงจ�ำของเขา เมื่อครู่
ตอนเขาสบตากับนางถึงได้ตะลึงงัน
ห้าปีแม้ไม่นบั ว่ายาวนาน แต่จากเด็กสาวไม่ประสีประสาอายุสบิ สาม
กลายเป็นหญิงสาววัยสิบแปดที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของผู้ใหญ่ อีกทั้ง
วิญญาณในร่างยังเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงของเจินสือเหนียงนับว่า
ไม่นอ้ ยเลย อีกทัง้ ตอนนีน้ างอยูใ่ นชุดเก่าๆ ไม่ได้สวมเสือ้ ผ้างดงามหรูหรา
เช่นเมื่อก่อน แวบแรกที่เห็น เสิ่นจงชิ่งจ�ำนางไม่ได้ย่อมไม่แปลก
จ�ำได้รางๆ ว่านางฉวยโอกาสตอนทีเ่ ขาคุยกับหลีฉ่ แี อบหลบออกไป
ทางด้านข้างเงียบๆ เสิ่นจงชิ่งรีบวิ่งตามออกไปข้างนอกทันที
บนท้องถนนว่างเปล่า ไหนเลยจะเห็นเงาของนาง
นางเป็นอะไร ป่วยเป็นโรคอะไร เสิ่นจงชิ่งขมวดคิ้วมองท้องถนน
อันว่างเปล่าพลางนึกสงสัย
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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