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ค�ำน�ำ

ขอต้อนรับนักอ่านมากกว่ารักทุกท่านเข้าสู่เร่ืองราวที่ทั้งลึกลับและละมุนหัวใจ  

ใน 'อีเ๋หนียงห้าขององค์หญงิ' โดยเร่ืองน้ีน้ัน นอกจากปกทีม่าแหวกแนวด้วยการเป็น 

รูปสตรีสองคนแล้ว ช่ือเร่ืองก็ยังคล้ายว่าจะเป็นสตรีสองคนอีกด้วย เราจึงขอช้ีแจง 

ก่อนเลยค่ะว่าหน้าปกทีเ่ป็นสตรีสองคนแท้จริงแล้วคอืคนคนเดยีวกนั ซึง่กคื็อ 'จอืจอื' 

นางเอกของเราค่ะ ส่วนสาเหตุที่ช่ือเร่ืองเป็นค�าว่า 'อี๋เหนียง' กับ 'องค์หญิง' น้ัน  

ต้องขอให้ทกุท่านเข้าไปพสิจูน์กนัในเล่มแล้วล่ะค่ะ

โดยเร่ืองน้ีบอกเล่าเร่ืองราวของจือจอืทีม่ชีีวิตแสนน่าสงสาร เพราะเปิดเร่ืองมา 

ก็โดนโบยจนตายเพราะ 'คบชู้' นางซึ่งเป็นอี๋เหนียงอยู่ในวังขององค์หญิงกลายเป็น

วญิญาณล่องลอยไร้ทีไ่ป จนได้รู้เร่ืองราวความลบับางอย่างขององค์หญงิ ความลบัทีว่่า 

'องค์หญิงเป็นบุรุษ' ในช่วงเวลาที่นางก�าลังทดท้อใจกับชีวิตหลังความตายที่แสน 

เดยีวดายน้ี นางกไ็ด้รับโอกาสกลบัไปเกิดใหม่ จอืจอืได้กลบัไปตอนทีต่นเองอายสุบิห้า

และยงัไม่ได้แต่งเข้าวังองค์หญงิ นางต้องท�าทกุวถิทีางเพือ่ให้ตนเองได้แต่งกับบรุุษอืน่ 

ไปเสยีก่อน ก่อนทีจ่ะต้องแต่งให้ราชบตุรเขยและมีชีวิตแสนเศร้าเช่นชาตทิีแ่ล้ว และ 

ผู้ทีจ่อืจอืหมายม่ันป้ันมอืจะคว้ามาเป็นสามกีคื็อบรุุษทีส่นใจแต่ต�าราไม่สนใจสตรีผูห้น่ึง 

นางจะต้องเป็นภรรยาของเขาให้ได้ ทว่าสุดท้ายแล้วนางจะท�าส�าเร็จหรือไม่ นาง 

จะหลบเลีย่งชีวติทีต้่องแต่งเข้าวังองค์หญงิเพือ่ไปถกูโบยตายได้หรือเปล่า แล้วความลบั

ของ 'องค์หญงิ' ผูน้ั้นเล่าจะส่งผลอะไรมาถงึตวันางไหม ก้าวเข้าประตูวังองค์หญิงไป 

ร่วมลุน้พร้อมกนัตอนน้ีเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



องค์หญิงลุกข้ึนมากลางดกึโดยไม่มนีางก�านัลคอยปรนนิบติั จอืจอืเหน็แล้วรูส้กึประหลาดใจ 

ย่ิงนกั แต่สิง่ทีเ่กิดขึน้หลงัจากนัน้สร้างความตกตะลงึให้นางย่ิงกว่า องค์หญงิเดนิเข้าไปในห้องอาบน�า้ 

ไข่มกุราตรทีีอ่ยู่ในน้ันส่องให้เห็นโครงร่างได้ร�าไรว่าองค์หญิงยืนนิง่ จากน้ันจอืจอืก็ได้ยินเสยีงน�า้ไหล

องค์...องค์หญิงยืนปลดเบา ที่แท้เชื้อพระวงศ์หญิงท�าเช่นนี้กันหรือนี่!

จือจือคิดอย่างสับสนงุนงง หรือว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมา นางจะปลดเบาผิดวิธีมาโดยตลอด

ทว่าต่อมาภายหลัง จือจือก็ได้ตระหนักว่าเหตุใดองค์หญิงถึงได้ยืนปลดเบา

นั่นเพราะองค์หญิงเป็นบุรุษ



✱ จือจือ หญงิสามญัชนทีไ่ด้เป็นอนุของราชบตุรเขย โฉมสะคราญ 

  แต่ก�าเนิด มดีวงหน้าทีส่นมนางในควรมี

✱ องคห์ญิงชิงเหอ เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้อย่างยิ่ง มีนัยน์ตาสีชา 

  ประหนึ่งอัญมณีจากต่างแดน งดงามปานครอบครอง 

  ความงามทั้งโลกหล้าไปแล้วเจ็ดในสิบส่วน

✱ ไฉ่หลิง สาวใช้ของจอืจอืตอนอยูใ่นต�าหนักองค์หญงิ อายไุม่มาก  

  อ่อนแก่กว่าจอืจอืไม่เท่าไร

✱ หลินหยวน น้องชายของจอืจอื มนัียน์ตาหงส์เหมอืนจอืจอืไม่ผดิเพีย้น  

  รักใคร่และคดิจะปกป้องพีส่าวตนเองให้ได้

✱ เซี่ยงชิงจวี บุรุษที่จือจือตัดสินใจเลือกให้เป็นคู่ชีวิต เย็นชาเป็น 

  น�้าแข็ง สอบได้ต�าแหน่งจวี่เหริน

✱ พี่เสิ่น วิญญาณล่องลอยทีม่อีปุนิสยัร่าเริงแจ่มใส คอยช่วยเหลอื 

  จือจือในเรื่องต่างๆ ด้วยความจริงใจ ตายตั้งแต่ตอน 

  อายุสิบหกปีเท่านั้น

✱ หลี่ว์เยวี่ยหยาง ราชบุตรเขยขององค์หญิง บุรุษรูปงามอันดับต้นๆ  

  ของแผ่นดนิ เป็นสหายขององค์หญงิทีเ่ตบิโตมาด้วยกนั

แนะน�ำตัวละคร
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ลมเหนอืพัดหวีดหวิวบาดผวิราวกับคมมดีน�า้แขง็ เมอืงหลวงตัง้อยู่

ทางตอนเหนือ พอล่วงเข้าปลายปีทีไรเป็นต้องหนาวจบัจติ ปีน้ีหิมะยังไม่ทันตก

ก็มนี�า้ค้างแขง็เสยีแล้ว

พอตกกลางคืน เมอืงหลวงจะเงียบสงัดเป็นพิเศษ ทว่ายังมสีถานท่ี

แห่งหน่ึงทีค่วามอลหม่านระเบดิตวัขึน้อย่างรวดเรว็ราวกับน�า้ทีห่ยดลงไปใน

น�า้มนัร้อนๆ

"รบีให้คนไปทูลองค์หญิงว่าหญงิแพศยากบัชายชูถู้กพวกเราจบัได้ 

คาเตยีง จะปล่อยไปไม่ได้เด็ดขาด!"

ระหว่างท่ีจือจือก�าลังนอนหลับสบาย คนกลุ่มหน่ึงก็พรวดพราด 

เข้ามาในเรอืน นางตืน่ขึน้มาด้วยความงวัเงยี ก�าลงัจะขยับปากเรยีกไฉ่หลงิ  

ก็เห็นมอืข้างหนึง่วางพาดอยู่บนเอวของตนเองเสียก่อน

เอ๋?

1
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ปกตนิางนอนคนเดียวเสมอ ครัง้สดุท้ายทีน่อนกับคนอืน่คอืนอนกับ

มารดาตอนท่ีนางอายุสบิขวบ

ในระหว่างทีจ่อืจอืยังจบัต้นชนปลายไม่ถูก ม่านหน้าเตยีงก็ถูกแหวก

ออก ถัดจากนัน้คอืเสยีงหวีดร้อง

"นั่น! มีบุรุษอยู่บนเตียงอี๋เหนียงห้าจริงๆ"

จอืจอืตาสว่างทันควัน ทว่าก็เป็นเวลาเดียวกับทีถู่กลากลงจากเตยีง

แล้วเช่นกัน

"วันนี้จับชายโฉดหญิงชั่วได้เสียที"

หลงัประโยคนัน้ จอืจอืรบัรูไ้ด้ว่ามคีนดึงทึง้เสือ้ผ้าอาภรณ์ของนาง

"หญิงส�าส่อนจะต้องสวมเส้ือผ้าไปไยกัน แล้วสาวใช้ของหญิงแพศยา 

ผูน้ีเ้ล่า"

"เรยีนกงหมวัมวั* ไฉ่หลงิดืม่สรุาจนเมามาย เรยีกแล้วไม่รูส้กึตัวเลย

เจ้าค่ะ"

"เช่นนั้นก็ไม่ต้องปลุก โบยให้ตายไปทั้งอย่างนั้นเลย"

ตอนแรกสมองของจอืจอืยังสับสนมนึงงไปหมด แต่ประโยคน้ันท�าให้

สตขิองนางต่ืนตวั ราวกับมแีสงสว่างสาดวาบเข้ามาในหัว

"ไม่นะ ข้าไม่ได้..."

นางพูดยังไม่ทันจบก็ถูกตบหน้าสองฉาดใหญ่

คนตบคือกงหมัวมัวนั่นเอง

หญงิสงูวัยผูน้ีเ้ป็นคนสนิทขององค์หญิง รบัหน้าทีล่งทัณฑ์โดยเฉพาะ 

ปกตเิวลาคนในต�าหนกัท�าอะไรผดิ กงหมวัมวัก็จะเป็นผูต้ดัสนิโทษ เรยีกได้ว่า 
* หมัวมัว เป็นค�าเรียกหญิงสูงวัย มีความหมายหลากหลาย ทั้งย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรียก 
หญิงรับใช้อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังด้วย
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'มอี�านาจชีเ้ป็นชีต้ายอยู่ในมอื' ต่อให้โบยใครสักคนจนตายก็ไม่ใช่เรือ่งใหญ่  

แค่ใช้เงนิแก้ปัญหาก็เรยีบร้อยแล้ว

แม้ว่าจอืจอืจะมตี�าแหน่งเป็นอนุของราชบตุรเขย แต่ความจริงแล้ว

ฐานะของนางสูงส่งกว่าสาวใช้ไม่มากนัก กงหมัวมัวเป็นคนในวังหลวง 

ทีต่ดิตามรบัใช้องค์หญิงมาต้ังแต่เลก็จนโต จะสัง่โบยอนท่ีุมชีูส้กัคนก็ไม่ใช่

เรือ่งใหญ่โตเช่นกัน

หลงัตบหน้าไปสองครัง้ คนกลุ่มน้ันก็กลุ้มรมุกันถอดเสือ้ตวัในของนาง

ออก ให้นางสวมแค่บงัทรงกับกางเกงตัวใน แล้วใช้เชอืกมดันางไว้พร้อมยัด 

เศษผ้าอดุปากนาง

"หญงิแพศยาไม่ควรได้ใส่เสือ้ผ้าหรอก เอามนัไปโยนไว้ในห้องเก็บฟืน"

"ช้าก่อน"

ในจงัหวะท่ีคนสองคนก�าลงัจะลากตัวจอืจอืออกไป เสยีงบรุษุทุ้มต�า่ 

ก็ดงัขึน้ กงหมวัมวัหรีต่าราวกับนางเสอืทีห่วิโซมานาน ขอเพียงเหย่ือชะล่าใจ

แม้เพียงนิดก็พร้อมจะกระโจนเข้าไปฉกีเนือ้เป็นชิน้ๆ ขย�า้กิน

"อากาศหนาวเย็น ต�าหนักของท่านท�าเช่นนี้ไม่เหมาะกระมัง"

ชายหนุ่มเพ่ิงจะพูดอย่างนั้น จือจือก็สัมผัสได้ว่าเสื้อคลุมที่มีไออุ่น 

ห่มลงบนร่างอย่างแผ่วเบา พอนางรบัรูไ้ด้ถึงความอบอุน่กเ็งยหน้าขึน้ไปมอง

อย่างห้ามไม่อยู่

ใบหน้าดวงนั้นหมดจดหล่อเหลาอย่างวิญญูชน

ดวงตายิ่งนุ่มนวลราวกับสายน�้าฤดูใบไม้ร่วง

ไม่ว่าบรุษุตรงหน้าจะเป็นใคร แค่เขาไม่ใช่ราชบตุรเขย จอืจอืย่อม 

หนไีม่พ้นความผดิฐานคบชู.้..
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จากนั้นกระท่ังก่อนสิ้นใจจือจือก็ยังไม่รู ้ว่า 'ชายชู้' ท่ีว่าคือใคร  

ทัง้ยังไม่มโีอกาสได้พบองค์หญิงกบัราชบุตรเขย เพราะถูกลากออกมาจาก

ห้องเก็บฟืนตัง้แต่ก่อนฟ้าสาง จบักดไว้บนม้ายาวลงทัณฑ์ แล้วถูกโบยจน

ขาดใจตาย

คนเหล่านัน้น่ิงเงยีบและเฉยชาราวกับยมทูต จอืจอืถกูอดุปากด้วย

เศษผ้า ในอากาศจงึมแีต่เสยีงไม้ฟาดลงบนเน้ือ

"สิ้นใจแล้ว เอาล่ะ ไปโยนไว้ในสุสานอนาถาไป"

จือจือกลายเป็นวิญญาณล่องลอยหลังตาย

ตอนกลายเป็นวญิญาณล่องลอยใหม่ๆ นางไม่ชนิเอาเสยีเลย เพราะ 

นางเหยียบพ้ืนไม่ได้ ท�าได้แค่ลอยเท่านัน้ หากลมพัดแรงๆ นางยังจะปลวิไป 

ตดิยอดไม้เสยีอกี

คงเพราะยมทูตด�ายมทูตขาว* ยังหาตัวข้าไม่เจอกระมัง ตอนน้ี 

ข้าจึงยังสามารถลอยไปลอยมาอยู่ในโลกมนุษย์ จือจือคิด

น่าสนุกจริงๆ นางบอกตนเองในใจ

สิ่งแรกที่นางท�าเมื่อกลายเป็นวิญญาณล่องลอยคือการกลับบ้าน

ทันทีท่ีลอยมาถึงก็พบว่าบ้านที่แต่เดิมมีบิดาอยู่กับน้องชายยามน้ี 

ไม่มคีนพักอาศยัเสียแล้ว

ตอนทีจ่อืจอืน่ังเก้ียวแต่งเข้าต�าหนักองค์หญิง บดิาได้รบัค่าตอบแทน 

หน่ึงพันต�าลงึเงิน สามญัชนคนธรรมดาครอบครวัหน่ึงใช้จ่ายปีละสบิต�าลงึเงิน

เท่านัน้ จ�านวนหน่ึงพันต�าลงึเงนิจงึมากพอให้ครอบครัวของนางอยู่ดีกินดีไป 
* ยมทตูด�ายมทูตขาว หรอืเฮยไป๋อูฉ๋าง มหีน้าทีต่ามเก็บวิญญาณของผู้หมดอายุขยั ตามศาลเจ้ามกัมภีาพวาด 
หรอืรปูป้ันตนหนึง่ใส่ชดุขาวทาหน้าขาว อกีตนใส่ชดุด�าทาหน้าด�า จงึเรยีกอกีชือ่ว่ายมทูตหน้าขาวหน้าด�า
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ครึง่ค่อนชวิีต องค์หญิงเสกสมรสอย่างย่ิงใหญ่เมือ่สองปีก่อน หลงัแต่งงาน 

ได้เจด็วันก็มีค�าสัง่ให้ครอบครวัราษฎรทัว่แผ่นดินทีม่บีตุรสาวอายุสบิสีถึ่ง

สบิแปดปีส่งรปูเหมอืนของบตุรสาวมาทีต่�าหนัก เพราะองค์หญิงประสงค์ 

จะคัดเลอืกอนใุห้ราชบตุรเขยด้วยตนเอง

เรื่องน้ีสร้างความตกตะลึงให้ผู้คนทั้งแผ่นดินอย่างมาก เนื่องจาก

ตั้งแต่โบร�่าโบราณไม่เคยมีมาก่อน ทว่าองค์หญิงเป็นที่โปรดปรานของ 

ฮ่องเต้ ดงันัน้จงึมพีระราชโองการลงมาตามท่ีนางต้องการ

จอืจอืทีอ่ายุสบิห้าเข้าข่ายพอด ีบดิาจงึส่งรูปเหมอืนของนางท่ีเตรียมไว้

ส�าหรบัหาคูค่รองไปทีต่�าหนัก จนนางได้รบัคดัเลอืก ซึง่ถือเป็นเร่ืองดีส�าหรับ

ครอบครวัของนาง

จอืจอืสวยสะคราญแต่ก�าเนิด ถ้าจะให้พูดตรงๆ ล่ะก็ นางมดีวงหน้า 

ทีส่นมนางในควรม ี คือเฉดิฉนัแต่ไม่จดัจ้าน งดงามแต่ไม่ฉดูฉาดเกินพอดี  

ผวิกายของนางขาวผ่องราวกับหิมะ ดไูม่ออกว่าเป็นบตุรสาวของครอบครัว

ยากจน ทรวดทรงองค์เอวย่ิงแล้วใหญ่ ท้ังทีเ่พ่ิงอยู่ในวัยแรกแย้ม แต่กลับ 

มส่ีวนเว้าส่วนโค้งสะดดุตา ชาวบ้านทัว่ไปไม่ชอบสตรลีกัษณะนี ้ เลอืกแม่เรอืน

ทัง้ทจีะเลอืกสตรท่ีีมองแล้วชวนให้คดิถึงเรือ่งบนเตยีงได้อย่างไรกันเล่า หาก 

จะให้นางแต่งไปเป็นอนุคนธรรมดา บดิาก็รูส้กึผดิต่อนางไม่น้อย อกีอย่าง

สตรคีนใดมสีมองสกัหน่อยก็คงไม่อยากให้สามตีนเองได้อนเุช่นนาง

ส�าหรบัตวัจอืจอืเองแล้ว การได้เป็นอนุของราชบตุรเขยเปรยีบเสมอืน

ไก่ป่าบนิขึน้ไปอยูบ่นยอดไม้เลยกว่็าได้ ซ�า้ยังจะมวีาสนาได้เหน็นางหงส์ 

ตวัจรงิ นางหงส์ทีร่าชวงศ์เลีย้งดมูาอย่างหรหูราฟุ้งเฟ้อจะเป็นอย่างไรบ้างนะ

จือจือหาอยู่นานก็ยังไม่เจอบดิากับน้องชาย ไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนคบชู ้
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จะท�าให้ท้ังคู่เดือดร้อนไปด้วยหรือไม่ พอคิดได้ดังน้ัน นางก็รีบลอยไปที่

ต�าหนักองค์หญงิทนัที

ต�าหนกัองค์หญิงเงียบสงบ ทุกคนปฏิบตักิิจวัตรประจ�าวันกนัตามปกต ิ

ราวกับว่าเรือ่งทีอ่ีเ๋หนียงห้าเพ่ิงตายไปเมือ่ไม่ก่ีวนัก่อนไม่เคยเกิดข้ึน

อันท่ีจริงนางแทบจะเป็นอี๋เหนียงห้าแต่ในนาม เพราะแค่หน้า 

ราชบุตรเขยยังได้เจอไม่ก่ีครั้ง พูดจากันย่ิงน้อยเข้าไปใหญ่ อนุสามคน 

ก่อนหน้านางชาติตระกูลไม่ธรรมดาเลยสักคน มีแต่นางน่ีล่ะที่เป็นไก่ป่า 

อยู่คนเดียว อนุพวกน้ันไม่ใคร่เห็นนางอยู่ในสายตานัก ต่อให้ไม่วัดกัน 

ทีช่าตกิ�าเนดิ ท้ังสามก็มกัจะจบักลุม่คยุกันเรือ่งโคลงกลอน ขณะท่ีจอืจอื 

ท�าได้แค่งานเย็บปักและงานครวัเท่านัน้

ราชบุตรเขยเคยมาหาและพูดคยุกับนาง แต่แค่ถามเร่ืองชือ่ จอืจอื 

ก็ตอบไม่ถูกเสยีแล้ว

'จือจือ? ค�าว่าจือจากบทกลอนท่ีว่าสุ่ยจือ* ชูดอกแดงแลสลอน  

งามอ่อนน้อมน่ามองประคองใคร่น่ะหรือ'

จือจือฟังไม่รู้เรื่องโดยสิ้นเชิง

บ้านนางแซ่หลิน แต่นางเป็นบุตรสาว ตามธรรมเนียมวงศ์ตระกูล  

บตุรสาวไม่มสีทิธ์ิใช้แซ่ เพราะเด๋ียวก็ต้องออกเรอืนไปอยู่ดี

ดังนั้นนางจึงชื่อจือจือ หนังสือก็อ่านออกไม่ก่ีมากน้อย แค่พอ 

เขียนชือ่ตนเองเป็น จ�าได้ว่าในเทศกาลไหว้พระจนัทร์ปีหนึง่ ต�าหนกัองค์หญิง

จัดงานใหญ่โต อ๋ีเหนียงรองเสนอให้เล่นตีกลองวนดอกไม้** ให้หญิง 

* สุ่ยจือ หมายถึงดอกบัว
** การละเล่นชนิดหน่ึง ผู้เล่นกลุ่มใหญ่น่ังล้อมกันเป็นวง คนหน่ึงถือดอกไม้ เมื่อเสียงกลองดังขึ้นจะต้องส่ง 
ดอกไม้ไปเร่ือยๆ เสียงกลองหยุดเมือ่ไร ดอกไม้อยู่ในมอืใคร คนนัน้จะต้องลกุออกมาแสดง (ร้องเพลง ร่ายร�า  
เล่านิทาน ทายปรศินา ฯลฯ) โดยคนทีตี่กลองจะต้องมผ้ีาผกูตาไว้
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ส�านกัสงัคีตเป็นคนตกีลองเลก็ เสยีงกลองหยุดลงเมือ่ใด ดอกกุ้ยวนไปอยูใ่น

มอืใคร คนผูน้ั้นจะต้องแต่งกลอนหน่ึงบท

จือจือนั่งภาวนาขออย่าให้ดอกกุ้ยวนมาหยุดในมือตน ปรากฏว่า 

เพ่ิงจะเล่นรอบแรก ดอกกุ้ยก็หยุดลงในมอืนางเสยีแล้ว ภายใต้สายตาทุกคู่  

นางถือดอกไม้หน้าแดงก�า่ อกึๆ อกัๆ พูดไม่ออกอยู่เป็นนาน

อีเ๋หนียงสามผูใ้จร้อนเป็นนสิยัเหนบ็อย่างเหลอือด 'น้องห้า พูดอะไร

เข้าส ิไม่มปีากหรอืไรกัน'

อีเ๋หนียงรองย้ิมบางๆ 'น้องห้าอาจจะยังนกึไม่ออกก็ได้ ไม่ต้องรีบร้อน'

จอืจอืมองพวกนาง แล้วขยับปากพะเยิบพะยาบ ก่อนจะเปล่งเสยีง

ออกมาในทีส่ดุ 'วันท่ีสบิห้าเดือนแปดจนัทร์กลมโต ข้า...ข้า...ก�าลงัชมจนัทร์

เวลาน้ี'

เพิ่งจะเอ่ยจบ เสียงหัวเราะคิกก็ดังขึ้นจากรอบตัว

เสยีงนัน้ราวกับเป็นคลืน่ในทะเลทีโ่ถมซดัท่วมนางจนมดิในพรบิตา

ความพยายามและความขมขืน่ของนางมแีต่จะโหมให้คล่ืนทวีก�าลัง

แรงขึน้กว่าเก่า

จอืจอืคดิถงึเรือ่งราวต่างๆ พลางลอยไปยังเรอืนท่ีเคยอยู่ แต่บดัน้ีทีน่ั่น

ว่างเปล่าวงัเวง ไม่เหลือใครแม้แต่คนเดยีว มหิน�าซ�า้ประตูเรอืนยังลงกลอน 

ไว้ ดทู่าหลงัจากนางตายจะไม่มใีครกล้าเข้าไปอยู่ ด้วยกลวัความอปัมงคล 

เพราะนางถูกโบยจนขาดใจตายทีน่ี่

จอืจอืถอนหายใจเฮอืก ไม่รูว่้าไฉ่หลงิก็กลายเป็นวิญญาณล่องลอย

ไปแล้วด้วยหรอืไม่ ถ้าหากเป็นเหมอืนกันจะได้มาน่ังคยุกันได้

จนป่านน้ีนางก็ยังไม่รู้ว่าบรุษุท่ีอยู่บนเตยีงในคนืนัน้เป็นใครมาจากไหน 



14

อ๋ีเหนียงห้าขององค์หญิง 1

ทว่าแม้นางจะหวัทบึ แต่ก็ไม่ได้โง่เง่าจนถึงทีส่ดุ นางเป็นแค่อนุไร้ประโยชน์ 

ผูห้นึง่ กระทัง่ราชบตุรเขยยังได้เจอหน้ากันแค่ไม่ก่ีครัง้เท่านัน้ หากใครสกัคน 

คดิจะท�าร้ายนาง ก็ไม่จ�าเป็นต้องจดัฉากให้วุ่นวายแต่อย่างใด อีกทัง้คืนนัน้ 

กงหมัวมัวยังให้คนจับตัวนางไปโบยจนตายก่อนจะได้พบองค์หญิงกับ

ราชบตุรเขยด้วยซ�า้ ส่วนบุรษุผูน้ัน้...

จือจืออดไม่ได้ที่จะหวนร�าลึกถึงดวงตาคู่นั้น

บรุษุผูน้ั้นมนียัน์ตางดงาม รอบตวัอวลด้วยกลิน่อายสงูส่งทีไ่ม่อาจ

ดถููกได้ เชือ่ว่าคงไม่ใช่คนธรรมดาท่ัวไป

การจดัฉากให้ร้ายคงพุ่งเป้าไปท่ีคนผูน้ัน้เสยีมากกว่า ส่วนนางก็เป็น

แค่เบีย้ตวัเลก็ๆ ตวัหน่ึงเท่านัน้

พอคิดมาถึงตรงนี้จือจือก็ตัดสินใจว่าจะตามสืบให้รู ้เร่ือง นาง 

รบีลอยไปท่ีต�าหนกับรรทมขององค์หญิงโดยไม่รอช้า ด้วยมัน่ใจว่าจะต้อง 

ได้เจอกงหมวัมวัท่ีน่ัน

องค์หญิงอาศัยอยู่ในต�าหนักใหญ่ซึ่งกินพ้ืนที่แทบจะครึ่งหนึ่งของ

บริเวณน้ี ปกติไม่ชอบให้ผู้อื่นไปยุ่มย่ามท่ีต�าหนักตนเอง เหล่าอนุอย่าง 

พวกนางจงึไม่กล้าย่างกรายเข้าไปหากไม่มกิีจธุระ แต่ทุกวันท่ีหนึง่และสบิห้า

ของทุกเดอืนจะต้องเข้าไปเรยีนรูก้ฎระเบยีบมารยาท ซูห่มวัมวัซึง่เป็นคนสนิท

ขององค์หญิงก�าหนดไว้เช่นนี้

เวลาไปเรียนรู้กฎระเบียบมารยาทก็ยากจะได้พบองค์หญิง เพราะ 

ในเวลาน้ันนางยังนอนไม่ต่ืน

รอบนีจ้อืจอืสามารถลอยเข้าไปในต�าหนักองค์หญิงได้อย่างสง่าผ่าเผย 

จงึรูส้กึภาคภมูอิยู่นดิๆ อย่างบอกไม่ถูก
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เป็นองค์หญิงแล้วยิ่งใหญ่สักเพียงใดกันเชียว ข้าเป็นผีเลยนะ

จือจือลอยเข้าไปอย่างใจกล้า อีกท้ังยังแกล้งหลอกเหล่าข้ารับใช ้

ตามทางโดยดึงลิ้นตนเองออกมาพันรอบคอหลายทบ แต่น่าเสียดาย 

ที่ไม่มีใครมองเห็นการแสดงอันน่าตื่นตาต่ืนใจของนาง พวกนั้นเดินทะลุ 

ร่างนางไปเลยด้วยซ�า้

จือจือหดหู่ขึ้นมาทันที แต่ทันใดนั้นเสียงของกงหมัวมัวก็ดังขึ้น

"พวกเจ้าเร่งมือกันหน่อย องค์หญิงทรงใกล้จะตื่นบรรทมแล้ว"

กงหมวัมวัยังมสีีหน้าเฉียบขาดเข้มงวดเหมอืนเก่า ผมหวีเกล้าเรียบแปล้

ไม่กระดกิสกัเส้น ร่องแก้มลึกชดัเป็นพิเศษ ราวกับรอยแผลถูกมดีกรดีเป็นริว้ 

ตดิแน่นอยู่บนใบหน้ากระนัน้ ดวงตาแผ่ไอสงัหารเข้มข้น ดขูงึขงัดดุนัประหน่ึง

สงิโตหนิทีเ่ฝ้าอยู่หน้าประตู

จือจือจ้องหญิงสูงวัยเขม็ง สั่นสะท้านไปทั้งตัวอย่างห้ามไม่อยู่

คนเช่นนี้ แม้แต่ผียังกลัว

กงหมวัมวัน�าข้ารบัใช้กลุม่หนึง่เดนิเข้าไปในห้องบรรทมขององค์หญงิ 

จอืจอืเลยฉวยโอกาสลอยตามไปด้วย ห้องน้ันมกีลิน่หอมเฉพาะตวั ตัง้แต่

เกดิมาจอืจอืไม่เคยพบเจอสิง่ใดท่ีหอมเช่นน้ีมาก่อน นางสดูลมหายใจลกึๆ 

เฮอืกหนึง่ ย่ิงกลิน่ในห้องหอมจรงุ นางย่ิงลอยเข้าไปข้างในลกึขึน้โดยไม่รู้ตัว

จือจือลอยเข้าไปเรื่อยๆ จนแซงข้ารับใช้กลุ่มนั้นข้ึนไปอยู่หน้าสุด  

ขอเพียงเอ้ือมมือออกไปก็แหวกม่านหน้าเตียงองค์หญิงได้เลย แต่แล้ว 

ก็มีเสียงมังกรค�ารามพลันดังเข้าหู

จือจือหวีดร้องสุดเสียง รีบเอามืออุดหูและหนีออกมาทันที
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เสยีงมงักรค�ารามเหมอืนจะบดขย้ีดวงวิญญาณของนางให้แหลกละเอียด 

นางรูส้กึว่าหากตนเองไม่ใช่วิญญาณล่องลอยอยู่แล้ว ก็อาจจะตายลงได้ 

เลยทเีดยีว ขนาดพยายามหนีมาจนไกล หวัใจยังเจบ็ระบมเสียไม่มีด ีนาง

หอบหายใจหนกัหน่วง ภายในชัว่ไม่ก่ีพรบิตาร่างทัง้ร่างก็เปียกโชกราวกับ

กลายเป็นผพีรายน�า้ เพราะเหงือ่ไหลจนชุม่ไปทัง้ร่าง เนือ้ตวัสัน่เทาอยู่นาน

กว่าจะสงบลง

นางเหลือบตามองห้องบรรทมขององค์หญิงท่ีเห็นอยู่ไกลๆ ด้วย 

แววตาหวาดผวา

ไหนๆ ก็ตายไปแล้ว อย่าติดใจสืบสาวราวเรื่องอีกเลย

ความคดิน้ันเพ่ิงจะผดุข้ึนมาในหวั จอืจอืก็นึกดถููกตนเองทันที ก่อนตาย

กลวัอกีฝ่ายจนหงอ ขนาดตายแล้วยังกลวัไม่เลกิ จะไม่เอาไหนเกินไปแล้ว 

เหล่าผร้ีายในนทิานทีม่ารดาเคยเล่าให้ฟังสมยัเด็กๆ น่าขนลกุขนพองออก

2
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จะตายไป โดยเฉพาะวิญญาณที่ตายทั้งท่ีไม่ควรตายเช่นนาง หัวใจ 

จะเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาท หากคิดจะแก้แค้นใครก็มักแก้แค้น 

ส�าเรจ็ ถึงข้ันสามารถฆ่าคนไม่รูอี้โหน่อีเหน่ตายได้เลยด้วยซ�า้

พอคดิได้เช่นน้ีจอืจอืก็กัดฟันแน่นด้วยแววตาเด็ดเด่ียว แล้วลอยไปยัง

ห้องบรรทมขององค์หญิงอกีครัง้ คราวน้ีนางเพ่ิมความระมดัระวังให้มากขึน้ 

กว่าเก่า หลบซ้ายที หลบขวาที จากนัน้ก็ไปหลบอยู่หลงัประต ู โผล่แต่หัว 

ออกมาแอบมองเข้าไปข้างใน

พวกข้ารบัใช้ออกมากันหมดแล้ว ดูเหมอืนในห้องจะมแีต่องค์หญิง 

กับกงหมวัมวัแค่สองคน

จือจือพรูลมหายใจยาวเหยียด ก่อนจะค่อยๆ ลอยเข้าไปข้างใน 

ให้เบาที่สุด ระหว่างนั้นยังยกสองมือขึ้นมาประสานกันโดยไม่รู้ตัว พอ 

ลอยเข้าไปใกล้ เสยีงสตรนีุม่หก็ูดังขึน้

เสยีงนัน้ต�า่กว่าเสยีงสตรท่ัีวไปเลก็น้อย แต่ก็ไม่บ่ันทอนความไพเราะลง

เลย

"กงหมัวมัว วันนี้เด็กผู้นั้นตายไปครบเจ็ดวันแล้ว"

จอืจอืชะงักไปทันที นางยกน้ิวนับ ดเูหมอืนวนันีจ้ะเป็นวันทีเ่จด็ทีน่าง

กลายเป็นผจีรงิๆ

"องค์หญิงโปรดวางพระทยั หม่อมฉนัจดัการดแูลครอบครวัของนาง

เป็นอย่างดแีล้วเพคะ พอบดิาของนางได้เงนิไปหมืน่ต�าลงึ ก็พาน้องชายนาง 

ย้ายไปอยู่ทางใต้ทันที จะไม่กลบัเข้าเมอืงหลวงอกีเลยชัว่ชวิีต" พูดมาถึงตรงนี้

น�า้เสยีงของกงหมวัมวัก็เปลีย่นไปโดยพลนั กลายเป็นอ�ามหิตน่ากลวั "หาก 

กล้ากลบัเข้าเมืองหลวง หม่อมฉนัก็มวิีธีจดัการให้สิน้ซากเช่นกัน"
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จือจือท�าหน้าเหลอหลา อดลอยเข้าไปใกล้ต้นเสียงอีกนิดไม่ได้

ห้องบรรทมขององค์หญิงหรูหรางดงามยิ่งนัก แต่ชะรอยองค์หญิง 

จะไม่ชอบจดุตะเกียง ใช้เพียงไข่มกุราตรใีห้แสงสว่าง ห้องทัง้ห้องจงึสลวั 

ทึบทมึ ภาพวาดบนผนังไม่ใช่ภาพลายเมฆทัว่ๆ ไป แต่เป็นภาพเทพเซยีน

เหาะเหนิแบบต่างๆ หญิงสาวในภาพสวมอาภรณ์งามหรสูสีนัฉดูฉาด เสือ้ผ้า

ปลวิพลิว้ ในมอืถือเครือ่งดนตรหีลากหลายประเภท ทว่าดวงตาของทุกคน 

กลบัอ�ามหิตดดุนั ย่ิงมม่ีานแพรบดบงั ไอสงัหารทีแ่ผ่ออกมาย่ิงดนู่ากลวั 

เป็นพิเศษ

นางเห็นองค์หญิงแล้ว

ฝ่ายนัน้นัง่อยู่หน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง ปล่อยผมยาวสยายระเอว ดวงหน้า

สะท้อนอยู่ในบานกระจก

จอืจอืยืนมองอยู่ไกลๆ มงักรน้อยสทีองตวัหน่ึงนอนขดอยู่บนศรีษะ

องค์หญิง ก�าลงัถลงึตาจ้องเขมง็มาท่ีนางอย่างดุดนั เจ้าของเสยีงมงักรค�าราม

เมือ่ครูค่งเป็นมนัน่ีเอง

แต่ขนาดของมนัช่างเลก็กระจ้อยร่อยเสยีเหลอืเกิน จอืจอืยกมอืขึน้

มองฝ่ามอืตนเอง จากน้ันก็มองมงักรทอง

คงเพราะรูทั้นว่านางคิดอะไรอยู่ เจ้ามงักรจงึหมนุตวัเหาะวนอยู่กับท่ี

หลายรอบอย่างดดุนั ซ�า้ยังกรดีร้องใส่นาง

"แกว้ก!"

"..." จือจือได้ยินเช่นน้ันก็ถึงกับพูดไม่ออก ก่อนจะหัวเราะออกมา  

หรอืว่าเสยีงค�ารามทรงอ�านาจเมือ่ครูจ่ะใช้ได้แค่เพียงคร้ังเดยีวกันนะ แต่ 

เหตุใดเจ้ามงักรน่ีถึงได้ร้องเช่นนัน้
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อย่างกับเป็ด...

เพราะนางหัวเราะ มงักรทองเลยย่ิงโมโหจนเต้นพล่านอยู่ในอากาศ 

สองตาถลงึจนกลมดิก

"เก่งจริงก็ร้องสิ" จือจือท้าทายอีกฝ่ายอย่างล�าพองใจ

ไอสขีาวพุ่งออกจากรจูมกูมงักรเป็นสาย แววตาเขยีนค�าว่า 'รอก่อนเถิด' 

เอาไว้อย่างชดัเจน

แต่จะว่าไป องค์หญิงนีส่มกับเป็นเชือ้พระวงศ์จรงิๆ ถึงกับมมีงักรทอง

คอยปกปักคุม้ครอง

เมื่อเห็นว่ามังกรทองท�าอันตรายตนเองไม่ได้ จือจือก็ลอยเข้าไป 

อย่างใจกล้า ทว่าไม่ทันไรนางก็ต้องหวีดร้องแล้วหนีเปิดออกมาใหม่

ขนาดหนีมาจนไกลยังได้ยินเสยีงมงักรทองร้อง 'แกว้กๆๆ' ไม่ขาดหู 

ท่าทางจะสาแก่ใจเป็นทีส่ดุ

ทีแ่ท้ไม่ใช่แค่เสยีงมงักรค�าราม แค่นางลอยเข้าไปใกล้หน่อยก็จะรูส้กึ

ราวกับดวงวิญญาณถูกจบัย่างบนตะแกรงต้ังไฟอย่างไรอย่างน้ัน

จือจือรู้สึกปวดใจเล็กน้อย

เฮ้อ...เห็นทีคงหมดหวังจะแก้แค้นเสียแล้ว

เนื่องจากหาครอบครัวตนเองไม่เจอ ตอนแรกจือจือยังหวังจะได้รู้ 

จากปากกงหมัวมัวว่าบิดาและน้องชายอยู่ที่ใด แต่หญิงสูงวัยผู้น้ีไม่เคย 

พูดถึงนางกับคนรอบข้างเลยแม้แต่ค�าเดยีว ดงัน้ันนางจงึต้องเปลีย่นไปสบื 

ทางองค์หญิงแทน แต่มงักรทองตวัน้อยบนศรีษะขององค์หญิงช่างน่าโมโห 

เสยีจรงิ
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ตอนกลางวัน จอืจอืน่ังยองๆ อยู่ตรงมมุก�าแพง มองมงักรทองด้วย

สายตาขุน่ขวาง ขณะท่ีมนัมองนางอย่างหยามเหยียด

หนึ่งผีหนึ่งมังกรจ้องตากันอยู่อย่างนั้น

ตกกลางคืน จือจือห้อยอยู่บนขื่อ ดึงหัวตนเองลงมาโยนเล่นไปมา 

ระหว่างมอืสองข้าง

มังกรทองตัวน้อยขดตัวนอนอยู่บนเตียงขององค์หญิง ทว่าลูกตา

เหลอืบไปเหลอืบมาตามหัวของจอืจอื

ในจงัหวะหน่ึง จอืจอืรบัหวัตนเองพลาด หัวจงึร่วงหล่นแล้วกลิง้ไปทาง

มงักรทอง ไม่รูว่้ามงักรทองอยากท�าเช่นนีม้านานแล้วหรอืว่าอย่างไร มนั 

ถึงได้พุ่งตวัทะยานออกมาใช้อุง้เท้าหน้าทัง้สองข้างจบัหวัจอืจอื น่าเสยีดาย 

ท่ีพยายามอยู่พักใหญ่ก็ยังยกหัวนางขึน้มาไม่ส�าเรจ็ มนัจงึสะบดัหางอย่าง

หงดุหงดิงุน่ง่าน

จือจือสั่นเท้ิมไปทั้งตัว แทบลมจับตายไปทั้งอย่างน้ี หากว่าผียัง 

ลมจบัตายได้อกี

สดุท้ายมงักรทองก็ล้มเลกิความตัง้ใจ แล้วเหาะกลบัไปทีเ่ตยีงดงัเดมิ 

ร่างของนางจงึรบีลอยลงไปเก็บหัวอย่างไม่รอช้า จากนัน้หนัหลงัเผ่นแน่บไป

ทนัที

ผ่านไปพักใหญ่ จอืจอืก็ลอยกลบัมาอกีครัง้ นางลอบมองมงักรทอง

จากหลงัเสา เจ้ามงักรยังคงจ้องมองนางอย่างดุดันเหมอืนเดมิ

ในตอนนัน้เอง เสยีงเคลือ่นไหวก็ดังมาจากเตียง ดเูหมอืนองค์หญิง

จะต่ืนบรรทมแล้ว

จือจือชะงักนิ่ง ก่อนจะเห็นองค์หญิงเอื้อมมือออกมาแหวกม่าน
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นางคิดมานานแล้วว่าองค์หญิงหน้าตางดงามเหลือเกิน เคยมี 

กวีผูห้นึง่โชคดไีด้เข้าเฝ้าองค์หญิง ถึงกับอทุานออกมาดงัๆ ว่า 'องค์หญิง 

ทรงครอบครองความงามทัง้โลกหล้าไปแล้วเจด็ส่วน อกีสามส่วนท่ีเหลอื

ล้วนกระจายไปเป็นของสตรีหน้าตาจืดชืดธรรมดาทั้งสิ้น'

พูดจบก็ฆ่าตัวตาย โดยให้เหตุผลว่าในเมือ่เกิดมาแล้วไม่ได้แต่งงาน

กับผูท้ีง่ดงามถึงเพียงน้ี ก็ไม่รูจ้ะมชีวิีตอยู่ไปเพ่ืออะไร

แต่ก็มเีสยีงเล่าลอืกันว่าถ้อยค�าของกวีสร้างความเดอืดดาลให้องค์หญิง

อย่างมาก จนถึงกับสัง่ให้คนไปฆ่าทิง้

องค์หญิงลกุขึน้มากลางดึกโดยไม่มนีางก�านัลคอยปรนนบิตั ิ จอืจอื

เหน็แล้วรูส้กึประหลาดใจย่ิงนกั แต่สิง่ทีเ่กิดข้ึนหลงัจากน้ันสร้างความตกตะลงึ

ให้นางย่ิงกว่า องค์หญิงเดินเข้าไปในห้องอาบน�้า ไข่มุกราตรีที่อยู่ในนั้น 

ส่องให้เห็นโครงร่างได้ร�าไรว่าองค์หญิงยืนน่ิง จากน้ันจอืจอืก็ได้ยินเสยีงน�า้ไหล

องค์...องค์หญิงยืนปลดเบา ท่ีแท้เชือ้พระวงศ์หญิงท�าเช่นน้ีกันหรอืน่ี!

จอืจอืคิดอย่างสบัสนงนุงง หรอืว่าสบิกว่าปีทีผ่่านมา นางจะปลดเบา

ผดิวิธีมาโดยตลอด

ทว่าต่อมาภายหลัง จือจือก็ได้ตระหนักว่าเหตุใดองค์หญิงถึงได้ 

ยืนปลดเบา

นั่นเพราะองค์หญิงเป็นบุรุษ

จือจือต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเต็มเลยทีเดียวกว่าจะท�าใจยอมรับ 

เรื่องนี้ได้

ล�าดับต่อจากนั้นคือองค์หญิงขึ้นเป็นฮ่องเต้

นางแกร่วอยู่ในต�าหนักองค์หญิงสามปี ประจันหน้ากับมังกรทอง 
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ตวัน้อยทุกวัน

มังกรทองเติบโตขึ้นเรื่อยๆ องค์หญิงเก็บตัวอ่านและตอบฎีกา 

ตลอดเวลา ราชบตุรเขยมาหาไม่บ่อยนกั แต่ไม่เคยนอนค้างด้วยสกัครัง้เดียว

จากนั้นเมื่อมังกรทองเติบใหญ่พอจะพันรอบองค์หญิงได้สบายๆ  

องค์หญงิก็กลายเป็นฮ่องเต้อย่างไม่พูดพร�า่ท�าเพลง

จอืจอืนัง่อยู่บนก�าแพง มองเลอืดท่ีไหลนองราวกับสายน�า้เบือ้งล่าง

ทีแ่ท้องค์หญิงก็เป็นบรุษุ ทว่ามารดาแท้ๆ ท่ีให้ก�าเนดิองค์หญิงกลวัว่า

หวงฮองเฮาจะปองร้ายบตุรชาย จงึสมคบกับขนัทกุีเรือ่งโกหกอย่างย่ิงใหญ่น้ี 

การเสกสมรสขององค์หญิงก็มีจดุประสงค์แฝงอยู่เช่นกัน ราชบุตรเขยไม่ใช่

ราชบตุรเขย หากแต่เป็นคนสนทิขององค์หญิงต่างหาก

ในเทศกาลไหว้พระจนัทร์วันทีส่บิห้าเดอืนแปด องค์หญิงฆ่าพ่ีชาย 

ทัง้สามคนของตนเอง แล้วถือกระบ่ีบกุไปยังท่ีประทบัของฮ่องเต้

โอรสสวรรค์มององค์หญิงถือกระบี่ชี้ใส่ตนเองโดยไม่รู้สึกแปลกใจ

แม้แต่นดิเดยีว มหิน�าซ�า้ยังปรบมอืหัวเราะร่า "องอาจห้าวหาญเหมอืนเรา

ตอนหนุม่ๆ ไม่มผีดิ เจ้าเอาบลัลงัก์น้ีไปเลย"

ฮ่องเต้กลายเป็นไท่ซั่งหวง* ย้ายออกไปใช้ชีวิตที่เหลือในต�าหนัก 

แปรพระราชฐานอย่างมคีวามสขุ เห็นว่ายังคัดเลอืกสนมใหม่อกีด้วย

ในวันขึน้ครองราชย์ จอืจอืมององค์หญิงท่ีสวมฉลองพระองค์มงักร 

แล้วตระหนักแจ้งเสยีทว่ีาเหตใุดองค์หญิงถึงได้มมีงักรทองอยู่บนศรีษะ ส่วน 

องค์ชายพระองค์อืน่ๆ ท่ีนางได้เหน็เพราะตามองค์หญิงออกไปไม่ยักมบ้ีาง

นั่นเพราะองค์หญิงเป็นบุรุษ ซ�้ายังเกิดมาเพื่อเป็นฮ่องเต้

* ไท่ซั่งหวง หมายถึงอดีตฮ่องเต้ที่สละราชบัลลังก์ให้โอรสของตนหรือก็คือบิดาของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน
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จือจือลอยไปลอยมาอยู่ในวังหลวง ได้เจอวิญญาณล่องลอยอื่นๆ  

ไม่น้อย แต่จอืจอืเหน็วิญญาณดวงอืน่ทไีรเป็นต้องหวดีร้องพร้อมหนีเปิด 

ทกุครัง้

"ผีหลอก!"

วิญญาณทีล่อยนิง่อยู่ทีเ่ดมิย้อนนาง "ตวัเจ้าไม่ใช่ผหีรอืไร ต้องหนไีปไย

กัน"

จือจือหนีออกมาจนไกลลิบ ถึงค่อยถอนหายใจอย่างโล่งอก

"ดูท่ายมทูตขาวด�าจะบกพร่องในหน้าที่เสียแล้ว"

เสยีงบรุษุผูห้นึง่เพ่ิงจะดงัเข้าห ูจอืจอืก็ถูกดดูไปยังทีแ่ห่งหน่ึงอย่าง 

ไม่อาจต้านทาน จนกระทัง่ได้เห็นบรุษุหน้าตาหล่อเหลางดงามเจ้าของเสยีง

ดูก็รู ้แล้วว่าบุรุษผู้น้ีไม่ใช่คนธรรมดา เพราะเจ้าตัวเหยียบพู่กัน 

ด้ามใหญ่ยักษ์ลอยอยู่กลางอากาศ มองนางด้วยรอยย้ิมอ่อนโยน แววย่ัวล้อ 

เป็นประกายอยู่ในดวงตา "ไม่นึกเลยว่าแอบดอดลงมาด่ืมสรุาในโลกมนษุย์ 

ครัง้น้ี จะได้เจอผทีีว่นเวียนอยู่ในโลกมนษุย์ถึงสามปี"

เขาท�าจมูกฟุดฟิดสูดดมมาทางนาง "อย่างนี้นี่เอง เป็นวิญญาณ

พยาบาทแท้ๆ แต่กลบัอ่อนแอปวกเปียก แทบไม่มไีอผตีดิตวัสกันิด มน่ิา 

ถึงเป็นปลาทีร่อดร่างแหมาได้ แม่นางน้อย อยากไปเกิดใหม่หรือไม่"

"ข้า..." บุรุษตรงหน้าไม่ยักท�าให้จือจือหวาดกลัว กลับรู้สึกว่าเขาดู 

เป็นกันเองน่าใกล้ชดิด้วยซ�า้ "ข้าอยากไปหาพ่อกับน้องชาย"

ฝ่ายตรงข้ามหลบุตาครุน่คดิอยู่ครูห่นึง่ "คืออย่างนี ้ ข้ายังขาดของกิน 

แกล้มสรุาไปอย่าง หากเจ้าให้กับแกล้มนีไ้ด้ ข้าจะช่วยเจ้าให้ได้เจอครอบครวั"

"จรงิหรอื ข้ายินดีเจ้าค่ะ! กับแกล้มอนัใด" จอืจอืถามอย่างลิงโลดใจ
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ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆ มอืข้างหนึง่เอือ้มออกมากลางอากาศ ย่ืนทะลุ

เข้าไปในอกจอืจอื แล้วขยุ้มหัวใจนางไว้ "หัวใจเจ้า เจ้าจะยอมหรือไม่"

จือจือก้มหน้ามองหัวใจตนเองที่อยู่ในมืออีกฝ่าย ใช้เวลาตัดสินใจ 

เลก็น้อย นางก็พยักหน้าตอบด้วยแววตาจรงิใจ "ข้ายอม"

รอยยิ้มของชายหนุ่มกว้างขึ้น "เช่นนั้นก็ประเสริฐ ข้าจะช่วยส่งเจ้า 

ไปหาครอบครวัให้"

ก่อนท่ีสตจิะขาดหาย จอืจอืเหมอืนได้ยินเขาพูดออกมาประโยคหน่ึง

"แม่นางน้อย ข้ากับเจ้าชะตาต้องกัน เจ้ายกหัวใจให้ข้า เช่นนั้น 

ข้าก็จะมอบสิ่งหนึ่งให้เจ้า"
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เสียงวิ่งดังตึงๆๆ

เมื่อมาถึงหน้าห้อง ผู้มาใหม่ก็หยุดปัดหิมะบนร่างก่อนอย่างต้ังใจ  

ถึงค่อยก้าวเข้าไปข้างในแล้วตะโกนเรยีกเสยีงดัง "นางหน.ู..นางหนู..."

เขาถอดหมวกสานลงมาแขวนไว้บนฉากบังตาตรงทางเข้าเรือน  

ปากก็บ่นอบุ "หิมะรอบน้ีตกหนกัเหลอืเกิน"

หัวเล็กๆ โผล่ออกมาจากในห้อง ชายหนุ่มเขม้นตามอง ก่อนจะ 

ขมวดคิว้เมือ่พบว่าเป็นบตุรชายคนเลก็ "แอบดอดเข้าไปท�าอะไรในห้องนอน 

พ่ีสาวอกีแล้ว พ่ีเจ้าไม่อยู่หรอื"

เดก็ชายเดินออกมาพลางเอยีงคอมองบดิา "พ่ีใหญ่ออกไปข้างนอก 

บอกว่ามธุีระขอรบั"

เขาสาวเท้าเดินเข้าไปดึงของท่ีบุตรชายซ่อนไว้ข้างหลังออกมา  

"หยิบของพ่ีเจ้ามาเล่นอีกแล้ว ระวังเถิด เด๋ียวพ่ีเจ้ากลับมาก็โดนเอ็ด 

3
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เอาหรอก"

เด็กชายแลบลิ้น "พี่ใหญ่ไม่เอ็ดข้าหรอก"

เพิ่งจะพูดเช่นนั้น เสียงเคลื่อนไหวก็ดังมาจากหน้าประตู

สองพ่อลูกหันไปมองทางต้นเสียงพร้อมกัน เด็กสาวนางหน่ึง 

เดนิเข้ามาในบ้าน สวมเสือ้นวมสแีดงสดกับกระโปรงสีแดงอ่อน สีสันของ

เสือ้ผ้าขบัดวงหน้างามสะคราญของนางให้ย่ิงเฉดิฉนัเตะตา แต่เนือ่งจาก 

ยังอยู่ในวัยแรกแย้ม ซ�า้ดวงตายังเป็นประกายบรสิทุธ์ิสกุใส ความเย้ายวน

ของดวงหน้าจงึถูกข่มให้จางลง

พอเข้ามาอยู่ในบ้าน เดก็สาวก็สัน่สะท้านไปทัง้ตวั ต้องรบีเดนิไปที่

เตาผงิ

ชายหนุ่มผู้นั้นเดินเข้าไปหาทันที "นางหนู ออกไปท�าอะไรอีกเล่า  

ข้างนอกหนาวจนแทบแข็ง ระวังไอเย็นจะเข้าตวัเอา ก่อนหน้านีเ้จ้านอนป่วย 

อยู่หลายเดอืนกว่าจะฟ้ืนนะ"

นางหนูที่เขาเรียกก็คือจือจือนั่นเอง

จือจือคลี่ย้ิมอ่อนหวานให้บิดา "ข้าแค่ออกไปเพียงครู่เดียวเท่านั้น  

ไม่ล้มป่วยหรอกเจ้าค่ะ ท่านพ่อหวิหรอืยัง ข้าจะไปท�ากับข้าวให้"

"ร่างกายเจ้ายังไม่แข็งแรง เดี๋ยววันน้ีพ่อท�าให้เองดีกว่า" เขา 

พูดอย่างนั้นแล้วหมุนตัวเดินไปทางห้องครัว ก่อนจะไปยังสั่งส�าทับ "เจ้า 

รบีกลบัห้องไปเปลีย่นเสือ้ผ้าเถิด"

จือจือไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ย้อนกลับมาตอนตนเองอายุสิบห้า  

เมือ่ลมืตาขึน้มาอกีท ีนางก็ได้พบกับดวงตาแดงก�า่ของบดิาและน้องชาย

ยามนัน้ยังไม่ทนัได้พูดอะไร น้องชายก็ปล่อยโฮดังลัน่ 'พ่ีใหญ่ ในท่ีสดุ
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ท่านก็ฟ้ืนเสยีท ีท่านนอนไม่ได้สติมาถึงสามเดือนเชียวนะ'

สามเดือน?

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน แต่เท่าท่ีเห็น บดิาดหูนุ่มแน่นกว่าเก่า และน้องชาย 

ในตอนนีก็้เป็นแค่เด็กวัยแปดขวบเท่านัน้

'ข้า...ข้านอนไม่ได้สติมาสามเดือนหรือ'

แต่ข้ากลายเป็นวิญญาณล่องลอยไปแล้วนี่นา

'นางหน ูอย่าเพ่ิงพูดอะไรเลย พ่อจะไปเชญิท่านหมอหลีม่าเดีย๋วน้ี' 

บดิารบีลกุออกไปทันที

จากน้ันท่านหมอหลี่ก็มาตรวจอาการให้นาง แล้วพูดอะไรที่นาง 

ฟังไม่รูเ้รือ่งออกมาเป็นพรวน ทีพ่อจะจบัความได้มแีค่ไม่ก่ีประโยคเท่าน้ัน

ท่านหมอหลี่บอกว่านางถูกลมร้ายเข้าร่าง ท�าให้อาการป่วยรุมเร้า

อย่างต่อเนือ่ง ฟ้ืนขึน้มาได้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้ว

ท่านหมอหลี่เองก็ดูหนุ่มกว่าครั้งสุดท้ายที่นางเจอเช่นกัน

จอืจอืเบกิตามองเพดานแล้วพลันบรรลวุาบ นางอาจย้อนเวลากลบัมา

เมือ่หลายปีก่อนก็ได้ 'ท่านเทพองค์น้ัน' ช่วยนางอย่างน้ันหรือ

พอคิดมาถึงตรงนี้ เด็กสาวก็ยกมือข้ึนลูบหน้าอกตนเอง คืนนั้น 

ท่านเทพควักหัวใจนางไปแล้ว แต่นี่ยังมีเสียงใจเต้น หัวใจยังอยู่ที่เดิม

เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ

จือจือเบนสายตาไปทางบิดา ตามด้วยน้องชายท่ีก�าลังจ้องมอง 

ท่านหมอหลี่อย่างเกร็งเครียด

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ ได้เจอครอบครวัอกีครัง้ก็ประเสรฐิเหลอืเกินแล้ว

ภายหลงัจอืจอืหลอกถามน้องชาย จนได้รูว่้านางย้อนเวลากลบัมา
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ตอนท่ีตนเองอายุสบิห้า

รัชศกหย่งอันที่สามสิบ เวลานี้องค์หญิงยังไม่เสกสมรส

ดวงตาของจือจือเป็นประกายวาบ ชาติก่อนนางแต่งเข้าต�าหนัก 

องค์หญิง นอกจากจะไม่ได้เจอครอบครวัตนเองแล้ว สดุท้ายยังต้องกลายเป็น

วิญญาณล่องลอย ชาติน้ีนางจะไม่ยอมแต่งงานเป็นอนุราชบุตรเขยอีก 

เป็นอนัขาด

เดก็สาวสาบานกับตนเองอยู่ในใจ นางจะต้องหาทางแต่งงานออกไป

ก่อนพิธีเสกสมรสขององค์หญิงให้จงได้

ในเมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว ก็ต้องวางแผนการโดยละเอียด

จือจือครุ่นคิดอยู่เจ็ดวันเต็มว่าจะแต่งงานกับผู้ใดดี

ปีน้ีบตุรชายท่านหมอหลีอ่ายุยีส่บิ อายุอานามเหมาะกับนางก�าลงัดี 

เสยีตรงท่ีหน้าตาเหมอืนท่านหมอหลีร่าวกับถอดออกมาจากพิมพ์เดยีวกัน 

ขีเ้หร่เกินรบัได้ ไม่ไหวๆ

หลัวฟั่งที่อยู่ถัดไปหน่ึงถนนรูปร่างหน้าตาใช้ได้ เสียแต่ภายหลัง 

กลายเป็นผพีนนั สดุท้ายถึงกับผลาญสมบติัในตระกูลจนส้ิน

มารดาเคยกล่าวไว้ บุรุษขี้ริ้วหรือยากจนเกินไปจะแต่งด้วยไม่ได้  

แต่งด้วยก็เท่ากับไปล�าบากเปล่าๆ

บรุษุทีม่เีงินและหน้าตาดี...จอืจอืเค้นสมองคิดอย่างเอาเป็นเอาตาย

ทันใดนั้นนัยน์ตาที่คุ้นเคยก็ผุดวาบเข้ามาในความทรงจ�า

คืนนั้นดวงตานางสบประสานกับนัยน์ตาบุรุษผู้หนึ่ง

จือจือสลัดหัวทันที น่ีนางคิดถึงบุรุษที่เป็นต้นเหตุท�าให้นางตาย 

ได้อย่างไรกันนะ
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แต่นั่นเป็นครั้งแรกที่นางใกล้ชิดบุรุษเพศขนาดน้ัน เขาเคยวางมือ 

พาดเอวนาง ซ�า้ยังถอดเสือ้คลมุออกมาห่มร่างนาง...

"พ่ีใหญ่ เหตุใดถึงได้หน้าแดงเล่า" เสียงของหลินหยวนน้องชาย 

ดึงสตินางให้กลับมาสู่ความเป็นจริง

"อ๊ะ?!" จอืจอืส่งเสยีงร้องแล้วมองน้องชายอย่างลนลาน "พ่ีหน้าแดง

หรอื คงจะรูส้กึร้อนกระมงั แหะๆ เตาผงิมนัอยู่ใกล้เกินไปน่ะ"

หลินหยวนชะโงกหน้าเข้ามาจนใกล้ ความจริงสองพ่ีน้องหน้าตา

ละม้ายกันอย่างย่ิง เพียงแต่คนน้องเป็นเด็กชาย เคร่ืองหน้าจงึเข้มกว่านิด 

คมคายกว่าหน่อย ทว่ามนัียน์ตาหงส์เหมอืนกันไม่ผิดเพ้ียน

จอืจอืเป็นสาวแล้ว ดังน้ันเพียงตวัดตาชม้ายมองนดิเดียวก็ทรงเสน่ห์

สะกดใจ

"พักนี้พี่ใหญ่ดูแปลกชอบกล"

จอืจอืได้ยินเช่นนัน้กเ็บนสายตาออกมาอย่างร้อนตวั "เจ้าคดิมากไป

ต่างหาก"

หลินหยวนก็ผินหน้าไปทางอ่ืนเช่นกัน "พักนี้พ่ีใหญ่มักเหม่อลอย 

อยู่เรื่อย ร่างกายท่านยังไม่แข็งแรงดีใช่หรือไม่"

จอืจอืลอบถอนหายใจโล่งอก "ไม่หรอก อย่ากังวลไปเลย พ่ีแขง็แรงดี 

แล้ว"

ต้องพูดกันอยู่นานกว่าจะไล่น้องชายออกไปได้ส�าเร็จ

จากนั้นบิดาของนางก็เรียกไปกินข้าว

ระหว่างนั่งล้อมวงท่ีโต๊ะอาหาร เขาคอยคีบกับข้าวใส่ชามนาง 

ไม่ขาดสายจนจอืจอืกินไม่ไหว ต้องร้องบอกว่า "ท่านพ่อ พอแล้วล่ะเจ้าค่ะ"
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บิดาของนางถึงเพ่ิงเห็นว่าชามข้าวนางพูนขึ้นมาเป็นภูเขาลูกย่อม 

แล้วยิม้เก้อๆ เอ่ย "เช่นนัน้หรอื จรงิส ินางหน ู เมือ่ครูเ่จ้าออกไปท�าอะไร 

ข้างนอก"

จือจือก้มหน้า "ข้าออกไปร้านชาดมาเจ้าค่ะ"

บดิาชะงกัไป "น่ันสินะ ลูกพ่อโตเป็นสาวแล้ว แล้วเจ้าถูกใจหรอืไม่ล่ะ  

ยังมเีงินพอใช้อยู่หรอืไม่ ตัดเสือ้ผ้าเพ่ิมอกีสกัสองชดุปะไร"

หลินหยวนร�่าร้อง "ท่านพ่อ ข้าก็อยากตัดเสื้อผ้าใหม่เช่นกัน"

"อยู่เฉยๆ ไปเลย เจ้ายังมีเสื้อผ้าใส่ ถ้าขาดแคลนนักก็เอาเสื้อผ้า 

สมัยเด็กๆ ของพี่สาวเจ้ามาใส่ไปก่อน"

เดก็ชายหวัฟัดหัวเหว่ียง "ข้าเป็นบุรษุนะ จะใส่เสือ้ผ้าสตรีได้อย่างไร"

"เจ้าน่ะรึบุรุษ" บิดามองลูกคนเล็กอย่างเหยียดหยามเล็กน้อย

จือจือใคร่ครวญดีแล้ว แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กสาวชาติก�าเนิด 

เช่นนางจะได้แต่งงานเป็นภรรยาเอกในตระกูลใหญ่ ชาติก่อนนางเป็นแค่อน ุ 

บทจะถกูฆา่กต็ายได้งา่ยๆ ไมม่ีสิทธิม์เีสยีงแมแ้ต่นิดเดียว ดงันัน้เป็นอนุ 

ไม่ดแีน่ อกีประการหนึง่ นางไม่อยากเข้าไปพัวพันกับองค์หญิงตัวปลอม

ฮ่องเต้ตวัจรงิผูน้ั้นอกีแล้ว

นางใช้เวลาทบทวนอยู่นาน ก่อนจะเบนเป้าหมายไปหาเซีย่งจว่ีเหรนิ*  

ทีส่อบได้ต�าแหน่งทัน่ฮวาในรชัศกหย่งอันท่ีสามสบิห้า
* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจว่ี) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู ๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับข้ัน  
เริ่มจากระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อ 
ในระดบัมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจว่ีเหรนิ ซึง่ต้องเข้ามาสอบระดับฮุย่ซือ่ทีเ่มอืงหลวงเพือ่ขึน้เป็นจิน้ซือ่  
ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับ จะได้เข้าสอบหน้าพระที่น่ังคือการสอบเตี้ยนซื่อ เพ่ือ 
คัดเป็นบัณฑิตเอกสามขั้น ซึ่งบัณฑิตเอกข้ันหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน)  
ป่ังเหย่ียน และทัน่ฮวา
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เซี่ยงจว่ีเหรินมีชื่อเต็มว่าเซี่ยงชิงจวี ก่อนสอบได้ต�าแหน่งจว่ีเหริน 

เป็นบณัฑิตท่ีศกึษาในส�านักศกึษาหลวง ชาตท่ีิแล้วน้องชายเขยีนจดหมาย

มาเล่าให้นางฟังว่าศิษย์พี่ร่วมส�านักสอบได้ต�าแหน่งจวี่เหริน นางถึงได้รู้  

จอืจอือ่านหนงัสอืไม่ออก ต้องให้สาวใช้อ่านให้ฟัง ทว่าไฉ่หลงิก็รูห้นังสอื 

ไม่มาก พออ่านมาถึงชือ่จว่ีเหรนิจงึติดขดั

'เซีย่งชงิ...เซีย่งชงิ...ตัวน้ีบ่าวอ่านไม่ออกเจ้าค่ะ' สาวใช้ย่ืนจดหมาย

ให้นางดดู้วยใบหน้าแดงก�า่

จือจือรับจดหมายมา 'ไม่เป็นไร คนผู้นี้ข้ารู้จัก ชื่อเซี่ยงชิงจวี'

ต่อมาเมือ่กลายเป็นวิญญาณล่องลอย จอืจอืมกัจะข้ึนไปนอนเกาะ

อยู่บนขือ่ จงึเคยได้ยินขันทพูีดว่า 'ขอแสดงความยินดกัีบฝ่าบาท เซีย่งชงิจวี 

ทีเ่ป็นทัน่ฮวาปีน้ีเก่งกาจสมนามจรงิๆ พ่ะย่ะค่ะ'

เซี่ยงชิงจวี?

จือจือค่อนข้างประหลาดใจทีเดียว ภายหลังเมื่อได้เห็นเซี่ยงชิงจวี 

สวมชดุขุนนาง นางถึงเชือ่ว่าท่ีแท้เขาสอบติดจรงิๆ

หากจะบอกว่าจือจือเป็นสาวชาวบ้านที่งดงามท่ีสุดในรัศมีสิบลี้* 

ละแวกนี้ เซี่ยงชิงจวีก็เป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดี ซ�้ายังมีความรู้มากท่ีสุด 

ในย่านเดียวกัน ทว่าเขาเอาแต่ต้ังหน้าต้ังตาเรียนหนังสือ ไม่ไยดีเร่ือง 

รักๆ ใคร่ๆ อันที่จริงชาติก่อนจือจือแอบนิยมในตัวเซี่ยงชิงจวีเงียบๆ แต ่

เพราะมพีระราชโองการลงมา นางจงึต้องแต่งเข้าต�าหนักองค์หญิงอย่าง 

ไม่มทีางเลอืก

ลองมาคดิด ูหากชาตนิีน้างได้ลงเอยกับเซีย่งชงิจวก็ีจะประเสรฐิย่ิง 

* ลี้ (หลี่) หน่วยวัดความยาวของจีน เทียบได้ประมาณ 500 เมตร
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เมือ่เซีย่งชงิจวีได้เป็นท่ันฮวา นางก็จะเป็นฮหูยินของท่ันฮวา จอืจอืลอบย้ิม

อยู่คนเดียว จากนัน้ก็หาเข็มกับด้าย ต้ังใจจะปักถุงเหอเปา* ให้เขา

นางไม่เคยเรียนหนังสอื ท่ีผ่านมามารดาจะคอยเล่าเร่ืองต่างๆ ให้ฟัง

เสมอ

มารดาเคยบอกไว้ว่าอย่าได้เหนียมอายกับคนที่ชอบเป็นอันขาด

มารดายังบอกอกีว่าการได้หวัใจบรุษุมาครองไม่ใช่เรือ่งยากแต่อย่างใด

'เหน็หรอืไม่ ปีศาจจิง้จอกในต�านานแค่กระดกิน้ิวนดิเดียว บรุุษก็ติดกับ

กันหมด สมยัก่อนพ่อเจ้าก็เป็นแบบน้ีเช่นกัน'

แม้ว่ามารดาจะป่วยตายไปตัง้แต่จอืจอือายุสบิสอง นางก็ยังจดจ�า 

ค�าสอนได้ข้ึนใจ

จือจือตัดสินใจปักถุงเหอเปารูปยวนยาง**

ท่ีนางออกไปข้างนอกในช่วงสามสี่วันน้ีก็ล้วนแต่ไปตระเวนตาม 

ร้านเครือ่งหอมทัง้สิน้ เพราะคดิว่าคนร�า่เรยีนน่าจะชอบกลิน่หอมท่ีท�าให้

หวัใจสงบผ่อนคลาย ดังน้ันนางจงึเท่ียวตะลอนๆ ตามหาเครือ่งหอมท่ีคดิว่า 

ดมแล้วสงบใจได้มากทีส่ดุไปท่ัวเมอืง

"จะลงกลอนประตแูล้วนะ นางหนู เสีย่วหยวน พวกเจ้ารบีเข้านอนเสยี" 

เสยีงของบดิาดงัอยู่ข้างนอก

จอืจอืเงยหน้าพรวด แล้วพบว่าตนเองขะมกัเขม้นปักถุงเหอเปาเพลนิ

จนฟ้ามดืตัง้แต่เมือ่ไรไม่รูไ้ด้ สหีน้าของนางเปลีย่นไปทนัท ีรบีโยนงานปักทิง้ 

จากน้ันก็ว่ิงไปท่ีเตยีง

* ถุงเหอเปา หรอืถุงพก ใช้ใส่เศษเงนิหรอืของมค่ีาจกุจกิ เหน็บพกตดิตวัหรอืเวลาออกนอกบ้าน มกัปักรูปสตัว์ 
หรอืตวัอกัษรมงคล
** ยวนยาง หรอืเป็ดแมนดารนิ เป็นนกเป็ดน�า้ชนิดหน่ึงท่ีมถ่ิีนก�าเนดิในจนี มนีสิยัชอบอยู่กันเป็นคู่ จงึกลายเป็น
สญัลักษณ์ของคูช่วิีตและความรกัมัน่คง
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เด็กสาวมุดเข้าไปในผ้าห่มอย่างว่องไว แล้วดึงผ้าข้ึนมาคลุมโปง 

อย่างมดิชดิ

"จริงหรือไม่ที่เจ้าบอกว่ามีมนุษย์มองเห็นพวกเรา"

"จริงสิ ก็เด็กสาวที่อยู่ในห้องนี้นั่นล่ะ"

"เช่นนัน้หรอื ข้าเพ่ิงเคยเจอคนทีม่องเห็นข้าเป็นครัง้แรก ฮิๆ  ไม่ได้คยุ 

กับมนุษย์มานานแล้ว พวกเราไปหาเด็กสาวผูน้ั้นกันดกีว่า"

"เอาสิ แล้วต้องเคาะประตูหรือไม่"

"เจ้าเคาะประตูได้ด้วยหรือ"

จอืจอืนอนตวัส่ันอยู่ในผ้าห่ม เสียงข้างนอกใกล้เข้ามาทุกท ีจนเหมอืน 

มาอยู่ข้างเตยีงนาง

"แม่นางน้อยอยู่ใต้ผ้าห่มนี่น่ะหรือ เหตุใดผ้าถึงได้สั่นเล่า"

"เพราะนางได้ยินที่เราพูดกันน่ะสิ"

"ฮิๆ เช่นนั้นข้าร้องเพลงที่เพิ่งแต่งใหม่ให้นางฟังได้หรือไม่นะ"

ตัง้แต่ฟ้ืนขึน้มาอกีครัง้ จอืจอืก็มคีวามสามารถเพ่ิมข้ึนมาอย่างหนึง่ 

คอืนางมองเห็นวิญญาณล่องลอย

ครั้งแรกท่ีเห็นคือตอนที่นางลุกออกไปเข้าส้วมกลางดึก แล้วเห็น 

หญงิชราผูห้นึง่นัง่อยู่ตรงน้ัน

'ท่านยาย? ท่านมาอยู่ในบ้านข้าได้อย่างไรเจ้าคะ'

หญงิชราผู้น้ันน่ังยองๆ ตวังองุ้มอยู่ตรงหน้าประตูส้วม ท่าทางเหมอืน 

ไม่ได้ยินค�าถามของนาง

จอืจอืสาวเท้าเข้าไปใกล้ด้วยความฉงน ต้ังใจจะร้องทักให้ดงัข้ึน แต่

ฝ่ายตรงข้ามพลนัหนัมาหาเสยีก่อน
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ใบหน้านั้น...ไม่มีอวัยวะใดๆ ทั้งสิ้น

จือจือกรีดร้องออกมาสุดเสียง

บิดาท่ีสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนางตะลีตะลานลุกจากเตียง 'อะไรกัน!  

เกิดอะไรขึน้ จอืจอื?'

จือจือกลัวเสียจนร้องไห้

หญงิชราผูน้ั้นยังคงหนัหน้ามาหานาง ทัง้ทีไ่ม่มเีครือ่งหน้า แต่จอืจอื 

รบัรูไ้ด้อย่างชดัเจนว่าฝ่ายตรงข้ามก�าลงัแสดงความเหยียดหยามตนอยู่

'อย่าท�าตื่นตูมไปหน่อยเลย ไม่เคยเห็นวิญญาณล่องลอยหรือไร'  

เสยีงพูดเป็นเสยีงแหบยานของหญิงชรา

จือจือร้องไห้โฮ

บดิาว่ิงพรวดพราดออกมาถึงตวันางด้วยท่าทางร้อนอกร้อนใจ 'มอีะไร! 

เกิดอะไรขึน้'

จือจือยกมือชี้ไปทางหญิงชรา 'ท่านพ่อ ท่านพ่อเจ้าขา ตรงนั้น 

มีท่านยายอยู่ผู้หนึ่งไม่ใช่หรือ'

บิดามองตามปลายนิ้วนาง 'ไม่มีนี่'

'เจ้าเรียกใครว่าท่านยาย ข้าเพ่ิงจะตายได้สองวันเท่านั้น วัดกัน 

ตามอายุของวิญญาณล่องลอย ข้ายังเด็กอยู่นะ' หญิงชราเอ่ยพลางลกุขึน้ 

เดินมาทางนาง

จือจือปล่อยโฮดังยิ่งกว่าเก่า แล้ววิ่งเปิดแน่บออกไปแทบไม่ทัน

นับจากคืนนั้นนางก็ได้รู้ว่าตนเองมองเห็นวิญญาณล่องลอย

อย่าบอกนะว่าของขวัญที่เทพผู้นั้นกล่าวว่าจะให้นางคือสิ่งนี้
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จอืจอืนอนนิง่อยู่ใต้ผ้าห่ม ไม่กล้าโผล่ออกมา ทว่าวิญญาณล่องลอย

สองตนท่ีอยู่ข้างนอกคุยกันออกรสขึน้ทกุที หัวข้อสนทนาเลยเถิดข้ึนเร่ือยๆ

"เฮ้อ...ช่วงนี้เจ้าได้ไปดูเจ้าหนุ่มสกุลเซี่ยงบ้างหรือไม่"

"ไปมาแล้ว" วิญญาณล่องลอยอีกตนลดเสียงลงกระซิบกระซาบ  

"ข้าไปแอบดูเขาอาบน�้ามาด้วย คิกๆ"

"..." จือจือที่อยู่ใต้ผ้าห่มรู้สึกหมดค�าพูด

"สวรรค์! แล้วเจ้าเห็นอะไรบ้าง"

"เหน็กล้ามท้องของเจ้าหนุ่มเซ่ียง แล้วยังข้างล่าง..." วญิญาณล่องลอย

ตนนัน้เว้นช่วงไปเลก็น้อย "แม่นางน้อยผูน้ี้ได้ยินท่ีพวกเราคุยกันหรอืไม่"

"ได้ยิน"

"เช่นนั้นพวกเราออกไปพูดกันต่อข้างนอกดีกว่า คิกๆ"

จือจือยิ่งรู้สึกหมดค�าพูดไปกันใหญ่ "..."

4
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"เรื่องอะไรจะแบ่งปันของดีๆ ให้นางหนูนี่ฟัง"

ข้างนอกเงยีบไปอย่างรวดเรว็ ไม่มเีสยีงให้ได้ยินแม้แต่นดิเดยีว จอืจอื 

ทนนอนอดึอดัใต้ผ้าห่มต่ออกีพกัใหญ่ถึงค่อยๆ โผล่หัวออกมาอย่างระมดัระวัง

น่าจะไปแล้วกระมัง

แต่เพิ่งจะโผล่หัวออกมา ก็เจอกับใบหน้าผีสองดวงทันที

หน้าหนึ่งยังมีเลือดหยดติ๋งๆ อีกหน้าหนึ่งไม่มีปาก

แค่เห็นแวบเดียว จือจือก็เป็นลมหมดสติไป

วิญญาณล่องลอยสองตนหันไปมองหน้ากัน "ชะรอยจะมองเห็น 

พวกเราจรงิด้วย พรุง่น้ีค่อยมาใหม่"

เมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นแล้ว แค่นึกถึงภาพวิญญาณ 

ล่องลอยสองตนก้มลงมามอง จอืจอืก็สัน่สะท้านไปทัง้ตวั

เสียงของหลินหยวนดังขึ้นข้างนอก "พี่ใหญ่ ตื่นหรือยัง"

"อืม ตื่นแล้ว" เด็กสาวลุกขึ้นมานั่ง

"ป้าหลัวมาแน่ะ บอกว่าเอาไข่ไก่บ้านมาให้ ท่านพ่อออกจากบ้าน

ตัง้แต่ย�า่รุง่ พ่ีใหญ่ออกไปรบัหน้าหน่อยเถิด"

ป้าหลัวคือมารดาของหลัวฟั่งที่กลายเป็นผีพนันในเวลาต่อมา  

ชาตก่ิอนป้าหลวัเคยอยากให้นางตกล่องปล่องชิน้กับบตุรชาย แต่สุดท้าย 

มีพระราชโองการลงมาเสียก่อน เลยต้องเลิกล้มความตั้งใจ หากเป็น 

ชาติที่แล้ว จือจือคงคิดว่าแต่งกับหลัวฟั่งก็ไม่เห็นเป็นไร ทว่าตอนนี ้

นางไม่ยอมแต่งด้วยเด็ดขาด

ระหว่างแต่งตวั จอืจอืพิจารณาตูเ้สือ้ผ้าของตนอยู่สกัพักก็วางเสือ้นวม
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สนี�า้เงนิเข้มทีต่ัง้ใจจะสวมในตอนแรกลง หยิบชดุทีใ่นเวลาปกตไิม่มทีาง 

คิดจะใส่ขึ้นมาแทน ชุดนี้ตัดขึ้นในโอกาสที่นางอายุครบสิบห้า ท่านพ่อ 

บอกร้านตัดเสือ้ว่าให้ตัดชดุทีห่ญิงสาวผูดี้ในเมอืงหลวงนิยมใส่กัน

ช่างตัดชดุแบบท่ีก�าลงันิยมให้จรงิๆ เสยีตรงทีเ่ป็นเส้ือคอลึก ตัดเย็บ

จากผ้าสแีดงสดขลบิรมิด�า สาบเสือ้บรเิวณอกแหวกออก มเีพียงผ้าแพร 

ผืนบางปิดไว้ จือจือมีใบหน้างามเย้ายวนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สวมชุดนี้ 

ย่ิงไม่เหมือนสตรีดีๆ เข้าไปใหญ่ ดูราวกับออกมาจากหอคณิกาอย่างไร 

อย่างนัน้

"เสี่ยวหยวน เจ้าน่ีย่ิงโตย่ิงคมสัน หน้าเหมือนพ่ีสาวเจ้าเลยนะ"  

ป้าหลวันัง่อยู่บนเก้าอี ้ มตีะกร้าไข่ไก่ทีห่ิว้มาด้วยวางอยู่ข้างเท้า นางเป็น 

สตรร่ีางสงูใหญ่ ซ�า้ยังท�างานใช้แรงอยู่เป็นนิตย์ เสยีงจงึดงัก้องกว่าคนทัว่ไป  

"น่ีพ่ีสาวเจ้ายังไม่ต่ืนอีกหรอื"

"ตืน่แล้วล่ะขอรบั" หลนิหยวนเอ่ยตอบอย่างสภุาพ ขณะหยิบขนมอบ 

ชิน้หน่ึงขึน้มากินพลางคิดกับตนเองว่าเหตุใดพ่ีสาวถึงยังไม่ออกมา

ป้าหลัวหัวเราะ "นั่นสินะ ถ้าป่านน้ียังไม่ตื่นก็ออกจะสันหลังยาว 

เกินไปแล้ว พ่อเจ้าพะเน้าพะนอเอาใจพ่ีสาวเจ้าจนเคยตัว หาไม่ก่อนหน้าน้ี 

แค่ล้มป่วยนิดๆ หน่อยๆ จะเรื้อรังถึงสามเดือนหรือ" นางถอนหายใจเฮือก  

แล้วกวาดตามองไปรอบบ้าน "น่ากลวัว่าพ่อเจ้าคงเสยีเงนิเสยีทองไปไม่น้อย 

เลยกระมงั"

"ท่านป้าหลัว"

ยามนี้เองเสียงหวานเสนาะหูดังขึ้นตรงหน้าประตู

"อ้าว จอืจอืมาแล้ว" ป้าหลัวลุกข้ึนเมือ่ได้ยินเสยีง แต่พอเห็นคนทียื่นอยู่
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ตรงประตก็ูต้องชะงักไป และหน้าตึงอย่างไม่พอใจทนัที

หากมองด้วยสายตาเป็นกลาง เสือ้ผ้าชดุนีข้องจอืจอืงามมากจริงๆ 

ชายกระโปรงตดิระบายแบบทีน่ยิมกันล่าสดุ เวลาเดนิดแูช่มช้อยน่ามอง 

ราวกับใบบวักระเพ่ือมบนผวิน�า้ ช่วงเอวตดิแถบผ้าผนืกว้าง ขับเน้นเอวบาง 

ให้คอดก่ิวราวกับก่ิงหลิวที่แค่จับเบาๆ ก็โน้มลู่ลงมา คอเส้ือแหวกออก  

เผยผวิขาวผดุผาดราวกบัหิมะ วันนีจ้อืจอืยังตัง้ใจประทินโฉมโดยแต้มชาด 

สแีดงเข้มบนกลบีปาก

สรุปก็คือในสายตาป้าหลัว นางแต่งตัวแบบท่ีสตรีปกติธรรมดา 

ไม่ควรแต่ง

"ตายจรงิ จอืจอื อากาศหนาวเย็นยังสวมชดุบางเช่นน้ี ไม่หนาวหรือไร" 

ป้าหลวัสหีน้าค่อนข้างบ้ึงตึง

พวงแก้มของจอืจอืแดงวาบ ท่ีผ่านมานางไม่เคยท�าเรือ่งเช่นน้ีมาก่อน  

แต่เพ่ือความสุขในชีวิตของตนเอง ของบางอย่างไม่อยากท�าก็ต้องท�า  

"อยู่ในบ้านไม่หนาวหรอกเจ้าค่ะ"

เนือ่งจากเพ่ิงเคยท�าเป็นครัง้แรก เสยีงพูดจงึแผ่วหวิวราวกับเสยีงยุง 

ไม่มคีวามมัน่ใจสกันิด

ป้าหลัวย้ิมเจื่อนๆ แล้วหยิบตะกร้าไข่ไก่บนพ้ืนข้ึนมา "จือจือ เจ้า 

เพ่ิงหายป่วยหนัก ใส่เสือ้ผ้าหนาๆ เข้าไว้ดกีว่า ไข่ไก่นีเ่จ้าเดก็หลวัฟ่ังไปเก็บ 

มาจากเล้าด้วยตนเองเลยนะ พอรู้ว่าจะเอามาให้เจ้าก็รีบลุกไปเล้าไก่ 

แต่เช้าตรู ่คดัแต่ใบดีๆ มาให้ทัง้น้ัน"

หลินหยวนไม่ใคร่เข้าใจความหมายแฝงของผู้มาเยือนนัก จึงได ้

มองจือจือที มองป้าหลัวที
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จอืจอืเม้มปากก่อนจะอ้าปากเอ่ยโดยท่ีไม่มองไข่ไก่ตะกร้านัน้ด้วยซ�า้ 

"เสยีดายจรงิ ท่านหมอสัง่ว่าระยะนีข้้าต้องงดของคาว ไข่ไก่กเ็ป็นของคาว

เช่นกัน พ่ีหลวัอตุส่าห์มนี�า้ใจแท้ๆ"

"โธ่เอ๋ย กินไม่ได้หรอกหรอืน่ี" ป้าหลวัมองไข่ไก่ในตะกร้า "มแีต่ไข่ดีๆ  

ทัง้นัน้เลยนะ"

เดิมทีนางก็ไม่พอใจการแต่งเนื้อแต่งตัวของจือจืออยู่แล้ว พูดกัน 

ตามตรง แม้จะเห็นเดก็สาวผูน้ีม้าตัง้แต่เลก็จนโต แต่นางไม่ใคร่ถูกใจนัก  

คนสกุลหลนิหน้าตาดเีกินไปทัง้บ้าน โดยเฉพาะจอืจอืกับมารดาทีห่ามชีวิีตไม่

แล้ว ตอนที่บ้านนี้เพิ่งย้ายมาใหม่ๆ มารดาของจือจือน่ะ...ฮึ่ย...อย่างกับ 

อะไรด ีท�าบรุษุละแวกน้ีหลงเสน่ห์ไปกันหมด วันๆ ดแีต่หาเรือ่งมาวนเวียน 

แถวหน้าประตบู้านสกุลหลนิไม่รูก่ี้รอบ

จอืจอืผูน้ี้หน้าตางามเย้ายวนมาตัง้แต่เดก็ พอแตกเน้ือสาวย่ิงแล้วใหญ่ 

อายุน้อยๆ เพียงเท่านีไ้ม่รูจ้กัส�ารวมตัว ดันใส่เสือ้ผ้าพรรค์น้ี หากไม่เพราะ 

เจ้าหลวัฟ่ังบตุรชายน่าโมโหของนางถูกใจ ไม่มวัีนเสยีล่ะทีน่างจะมาเหยยีบ 

บ้านนี้

"แล้วน้องเจ้ากินได้หรือไม่ ให้เสี่ยวหยวนกินแล้วกัน"

จอืจอืเหลือบมองหลินหยวนแวบหน่ึง มเิสยีแรงท่ีเป็นพ่ีน้อง แค่พ่ีสาว

ปรายตามองนดิเดียว แม้น้องชายจะไม่เข้าใจว่าเกดิอะไรขึน้ แต่ก็ยงัอ่าน

เจตนาของนางออก

"ท่านป้าหลัว ข้าก็กินไข่ไก่ไม่ได้ขอรับ กินแล้วผื่นขึ้น"

ป้าหลัวชะงัก ก่อนจะย้ิมอย่างกระอักกระอ่วน "เอาเถิด ข้าเลือก 

ของขวัญไม่ดีเอง กลับไปต้องด่าเจ้าหลัวฟั่งเสียหน่อย" นางเว้นช่วงไป 
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เล็กน้อยก่อนจะพูดเน้นเสียงอย่างจงใจ "อย่ากระเหี้ยนกระหือรือเอาใจ 

คนทีไ่ม่ชายตาแล ประเด๋ียวจะถูกรงัเกียจเอา"

จอืจอืแสร้งท�าเป็นไม่รูเ้ท่าทันความขุน่มวัในน�า้เสยีงของอกีฝ่าย แล้ว 

คลีย้ิ่มหวานให้พลางกล่าว "ถ้าเช่นน้ันท่านป้าหลวัก็รีบกลับเถิด ข้าไม่ออก 

ไปส่งนะเจ้าคะ ท่านหมอสัง่ไว้ว่าข้างนอกลมแรง ให้ข้าอยู่แต่ในบ้าน"

ป้าหลวัโมโหจนอึง้งนั ไม่คดิเลยว่าแค่ล้มป่วยครัง้เดยีว นสิยัของเดก็ผูน้ี้

จะเปลีย่นไปจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื เมือ่ก่อนแม้รปูร่างหน้าตาจะไม่ถูกใจนาง 

แต่อย่างน้อยก็เป็นเด็กสงบเสงีย่มใสซือ่

ตอนนี้รึ หึ เหมือนมารดาที่ตายไปแล้วมากขึ้นทุกที ไม่รู้จักส�ารวม  

ควรแล้วล่ะท่ีฝ่ายน้ันไม่ได้ตายดี

ป้าหลัวกลับออกไปอย่างหัวเสีย จือจือถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วย

ความโล่งอก จากน้ันเสยีงบดิาก็ดังข้ึนโดยไม่คาดคิด

"จือจือ เสี่ยวหยวน"

เสียงของบิดาฟังดูอ่อนแรงอย่างไรชอบกล

จือจือรีบว่ิงออกไปดูทันที แล้วก็ต้องผงะไป เพราะท่ีหน้าประต ู

ไม่ได้มีบิดาของนางแค่ผูเ้ดียว ยังมเีซีย่งชงิจวีด้วย

เด็กสาวนิ่งงันราวกับหุ่นไม้

เซี่ยงชิงจวีหน้าตาหล่อเหลา มักแต่งกายด้วยชุดขาวอยู่เป็นนิตย์  

แม้จะมฐีานะขดัสน ทว่าก็รกัสะอาดอย่างย่ิงยวด เสือ้ผ้าอาภรณ์จะถูกซกั

อย่างหมดจด ใบหน้าดูสุขุมเยือกเย็นแบบบัณฑิต ดวงตาสงบน่ิง แทบ 

ไม่แสดงอารมณ์ออกมาให้เห็น จึงมีภาพลักษณ์สุขุมเคร่งขรึมตั้งแต่อายุ

น้อยๆ
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เห็นว่าในปีท่ีเซีย่งชงิจวีผ่านการสอบคดัเลอืกของราชส�านัก ความจริง

ต้องได้ต�าแหน่งป่ังเหย่ียน แต่เพราะหล่อเหลาเกินไป อนัดบัจงึตกลงมาเป็น 

ทัน่ฮวาอย่างเลีย่งไม่ได้

ตอนน้ีเซี่ยงชิงจวีเห็นจือจือแค่แวบเดียวกลับมีอันต้องขมวดคิ้ว  

ก่อนจะเบนสายตาไปอีกทาง

ทว่าสมองของจือจือไพล่คิดไปถึงประโยคหนึ่ง

'เห็นกล้ามท้องของเจ้าหนุ่มเซี่ยง แล้วยังข้างล่าง...'

ข้างล่างอะไรนะ
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ความคดิของจอืจอืไม่ได้จดจ่ออยู่กบัเซีย่งชงิจวนีานนัก เพราะนาง

เหลอืบไปเหน็บดิาเสยีก่อน

หลินผู้พ่อหน้าตาซีดเผือด ริมฝีปากเขียวคล�้า ต้องให้เซี่ยงชิงจวี 

ช่วยประคอง ดูน่าเป็นห่วงอย่างมาก จือจือรีบวิ่งเข้าไปหา

"ท่านพ่อ ท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะ"

บดิาโบกมอืพลางฝืนย้ิม "ไม่ใช่เรือ่งใหญ่หรอก หมิะตกพ้ืนลืน่ พ่อ 

เดินไม่ระวังเลยลื่นล้มเท่าน้ันเอง" พูดมาถึงตรงน้ีก็หันไปมองเซี่ยงชิงจวี  

"โชคดีคุณชายเซี่ยงมาเจอเข้า เลยพาข้ามาส่งบ้าน จือจือ เข้ามาพยุงท ี 

ได้นอนสกัพักเดีย๋วก็ดีขึน้แล้ว"

เซีย่งชงิจวีหลุบตา "เรือ่งเลก็น้อยเท่านัน้ ข้าเป็นคนประคองท่านหลนิ

เข้าไปดกีว่า"

หลนิผูพ่้อนิง่คดิ จอืจอืแรงน้อย ให้เซีย่งชงิจวีช่วยประคองคงดกีว่าจรงิๆ

5
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จือจือรอจนชายหนุ่มประคองบิดามานอนที่เตียง แล้วบอกอย่าง

ห่วงใยว่า "ท่านพ่อ ข้าจะไปตามหมอมานะเจ้าคะ ข้าเป็นห่วงท่านมาก"  

พูดจบนางก็หมนุตัวท�าท่าจะเดินออกไป

"ช้าก่อน" เซี่ยงชิงจวีร้องเรียกนางไว้

จือจือหันมามองเขาอย่างฉงน

อีกฝ่ายไม่มองนาง กลับผินหน้าไปอีกทางแทน "ข้าจะไปตามหมอ 

ให้เอง แม่นางอยู่เฝ้าท่านหลนิทีน่ี่เถิด"

จอืจอืย่ิงงุนงงกว่าเก่า จวบจนเซีย่งชงิจวีเดนิออกไป แล้วหลินหยวน

ทีอ่ยู่ข้างๆ เอ่ยถามขึน้ "พ่ีไม่หนาวหรอื"

นางถึงเพ่ิงตระหนกัว่าตนเองแต่งตวัอย่างไร จากนัน้ก็ก้มหน้ามอง 

ชดุท่ีสวมอยู่ทหีนึง่ "พ่ีจะไปเปลีย่นชดุเด๋ียวน้ีล่ะ"

เมื่อจือจือเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วเดินเข้ามาอีกที ท่านหมอหลี่ 

ก็มาถึงแล้ว ทว่าเซีย่งชงิจวไีม่ได้อยู่ด้วย ท่านหมอหลีด่อูาการบดิานางแล้ว 

บอกว่าไม่เป็นอะไรมาก นอนพักสกัหน่อยก็ลงจากเตยีงได้แล้ว เพียงแต่ว่า

ระยะน้ีอย่าเพ่ิงเคลือ่นไหวมากนกัก็พอ

เด็กสาวอดจะถามไม่ได ้ระหว่างเดินออกไปส่งท่านหมอหลี่  

"คุณชายเซี่ยงไปแล้วหรือเจ้าคะ"

อีกฝ่ายตอบย้ิมๆ "ใช่ เหน็บอกว่าทีบ้่านมธุีระต้องจดัการ เลยกลบัไป

ก่อน"

ตกกลางคืน จือจือนอนแอบอยู่ใต้โปงผ้าห่มเช่นเดิม

ท่าทางผสีาวสองตนท่ีแอบดูเซีย่งชงิจวีอาบน�า้จะถูกใจห้องนางเข้า

เสยีแล้ว ถึงได้มาน่ังคุยกันบนขอบเตียงนางทุกคืน
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"คิกๆ วันนี้เจ้าหนุ่มนั่นแต่งกายหล่อเหลาเสียจริง"

"ก็นั่นน่ะสิ แต่ข้าชอบตอนที่ไม่ใส่อะไรเลยมากกว่า"

"คกิๆ ข้าก็เช่นกัน แต่จะว่าไป วนันีพ้อกลบัไปแล้ว เขาดแูปลกๆ อยู่นะ 

ราวกับตอนกลางวันเห็นส่ิงท่ีไม่ควรเห็นเข้า ไม่รูว่้ามสีตรีบ้านใดเสนอตัวให้ 

อีกแล้วหรอืไม่ โอ๊ย แม่นางน้อย เจ้าเบยีดข้านะ เขยิบเข้าไปข้างในหน่อยส"ิ

"..." จือจือกระเถิบเข้าไปข้างในเงียบๆ

"ไม่รู้เหมือนกัน นี่ แม่นางน้อย เจ้าปักถุงเหอเปาเสร็จหรือยัง"

"ใกล้แล้ว" จือจือตอบ แล้วรีบยกมือปิดปาก

"คิกๆ ข้าบอกแล้วอย่างไรล่ะว่านางได้ยิน"

"แม่นางน้อย ถ้าเจ้าชอบเจ้าหนุ่มน่ัน ให้พวกเราสองคนช่วยดหีรอืไม่"

นานทีเดียวกว่าเสียงถามอู้อ้ีจะดังออกมาจากใต้ผ้าห่ม "...ช่วย

อย่างไร"

"ขอแค่เจ้ายอมให้พวกเราสิงร่างครู ่เดียว รับประกันได้เลยว่า 

เจ้าหนุ่มนั่นจะรีบมาสู่ขอเจ้าทันที"

"ข้าขอปฏิเสธ" จือจือไม่โง่เสียหน่อย ถึงอย่างไรนางก็เคยเป็น 

วิญญาณล่องลอยมาก่อน วิญญาณล่องลอยทีม่จีติพยาบาทจะพยายาม 

หาร่างสิงสู่ แต่เพ่ือไม่ให้ผลบุญของตนถูกบั่นทอน เจ้าของร่างจะต้อง 

ยินยอมพร้อมใจเสียก่อน เพราะหากบั่นทอนผลบุญด้วยวิธีนี้ ชาติหน้า 

อาจต้องไปเกิดเป็นสตัว์เดรจัฉาน

"เจ้า! ได้ ชาตินี้อย่าได้หวังจะแต่งงานกับเจ้าหนุ่มนั่นเลย"

จือจือพลิกตัวหันหลังให้ นอนได้แล้วๆ อยู่ดีๆ อย่าไปคุยกับ 

วิญญาณล่องลอยเลย
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อาการบาดเจบ็ของหลนิผูพ่้อดข้ึีน ถุงเหอเปาของจอืจอืก็ปักเสรจ็แล้ว 

กระท่ังข้ออ้างท่ีจะน�าไปให้เซีย่งชงิจวี นางยังคิดเตรียมไว้พร้อมสรรพ

วันนีน้างบรรจงแต่งกายอย่างประณตี ก่อนออกจากบ้าน หลนิหยวน 

ทีเ่ล่นลกูหนังอยู่ตรงลานเงยหน้าขึน้มาเห็นนางแล้วชะงักไป

"พี่ใหญ่ วันนี้ท่าน..."

จือจือเกร็งเล็กน้อย แล้วก้มลงไปมองกระโปรงตนเอง แสร้งท�าท่า

เหมอืนไม่มอีะไร "ท�าไมหรอื"

"งามมากเลย" น้องชายยิ้มแฉ่งจนเห็นฟันแปดซี่

หลินหยวนไม่ได้พูดปด

จือจือไม่มีความรู้เรื่องโคลงกลอน ทว่าช�านิช�านาญงานครัวและ 

งานเย็บปักอย่างย่ิง นางเกิดใหม่อีกครั้งก็เท่ากับว่าเคยใช้ชีวิตล่วงหน้า 

มาหลายปี ครอบครวันางไม่ได้ร�า่รวย เส้ือผ้าส่วนใหญ่นางเย็บเองเสยีมาก 

แม้แต่เสื้อผ้าของบิดาและน้องชายก็เช่นกัน แต่ก่อนเวลาเย็บเสื้อ นาง 

จะเย็บตามแบบทีนิ่ยมกันในยุคน้ัน แต่น่ีนางย้อนเวลากลบัมาเกิดใหม่ จงึ

น�าแบบเสือ้ผ้าท่ีจะเป็นทีนิ่ยมในอนาคตมาเย็บล่วงหน้า

เป็นต้นว่าชุดที่นางใส่ในวันน้ี ปัจจุบันกระโปรงติดระบายก�าลัง 

เป็นทีน่ยิม ชดุของนางปรบัชายระบายให้เลก็และสัน้ลง ลายปักทีแ่พร่หลาย 

ในยุคนีเ้ป็นลวดลายดอกไม้ใบหญ้า จอืจอืมฝีีมอืปักผ้าเป็นเลศิ ทัง้ยังเหน็ว่า 

เซีย่งชงิจวมีองตนเองเป็นสภุาพชน จะต้องชอบนกกระเรยีนอย่างแน่นอน 

ตัวนางเองชอบสีสันฉูดฉาด จึงปักรูปนกกระเรียนสีแดงไว้บนกระโปรง 

จะงอยปากนกอยู่บนเนินอกพอดบิพอด ีแต่งแต้มความเย้ายวนทีเ่อ่ยออกมา

เป็นค�าพูดไม่ได้ให้เข้มข้นย่ิงกว่าเก่า เสือ้แขนกว้างนางก็ปรบัแขนให้สอบ
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แคบลง ยังผลให้มอืโผล่พ้นชายแขนเสือ้ แล้วสวมถุงมอืนวมสเีขยีวอ่อน

ป้องกันอากาศหนาวเย็น ถุงมอืนวมนีน้างเอาเสือ้เก่ามาดดัแปลง จากน้ันก็

ปักรปูนกกระเรยีนลงไปเช่นกัน เพียงแต่นกกระเรยีนบนถงุมอืเป็นนกสขีาว 

ตวัเลก็กระจริดิ ถุงมอืนวมแบบท่ีนางสวมอยู่ยังไม่เป็นทีนิ่ยมในปัจจุบนั

นอกจากน้ันนางยังผกูผ้ากันลมสนี�า้เงนิเข้มเพ่ือกันหนาว สสีนัตดักัน 

กับถุงมอืนวมอย่างน่ามอง

ส่วนทรงผมนั้น เด็กสาวยุคนี้นิยมไว้หน้าม้าบางๆ ปิดหน้าผาก  

แต่จอืจอืไม่เอาด้วย เชงิผมตรงหน้าผากนางย่ืนลงมาเป็นทรงแหลมสวย  

ชาตทิีแ่ล้ว กว่านางจะท�าผมเปิดหน้าผากก็หลังจากเป็นอนุของราชบตุรเขย  

แต่คราวนีไ้ม่ใช่ เพราะอกีสามปีให้หลงั สาวๆ ในเมอืงนิยมเปิดหน้าผากกัน 

ทัง้นัน้ นางจงึจะเปิดเสยีตอนน้ีเลย

จอืจอืคดิดแีล้วว่าจะยอมทุม่เททุกอย่างเพ่ือเปล่ียนชะตาชวิีตตนเอง

นางอมยิ้มเอ่ย "พี่จะออกไปข้างนอกสักครู่ เจ้าอยู่บ้านดีๆ ล่ะ"

หลินผู้พ่อออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า ดังน้ันขอเพียงจือจือกลับมา 

ให้เร็วพอก็จะไม่ถูกบิดาจับได้

จือจือตรงไปที่บ้านเซี่ยงชิงจวี ระหว่างทางก็คิดไปด้วยว่าจะชวน 

อีกฝ่ายคุยอย่างไรดี

จะเรยีกเขาว่า 'คณุชายเซีย่ง' หรอืจะท�าใจกล้าเรยีกว่า 'พ่ีเซีย่ง' ดนีะ

เด็กสาวหน้าแดงวาบ

ค�าหลังออกจะตีสนิทมากไปหน่อย เซี่ยงชิงจวีน่าจะไม่ชอบแบบน้ี

กระมงั

คิดๆ ไปก็เดินมาถึงบ้านชายหนุ่มโดยไม่รู้ตัว
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จือจือหยุดยืนตรงหน้าประตูสักพัก ถึงค่อยก้าวเข้าไปเคาะประตู

ผ่านไปครู่หนึ่งก็มีคนมาเปิดประตู เป็นบ่าวสูงวัยในบ้านนั่นเอง

บุพการีของเซี่ยงชิงจวีจากโลกไปแล้วท้ังคู่ ในบ้านเหลือเพียง 

บ่าวเก่าแก่ผูเ้ดยีว บ่าวผูน้ีอ้ายุมากแล้ว จะมองอะไรต้องเพ่ง เขาพยายาม

เบิกตามองจือจือแล้วถาม "คุณชายมาหาใครหรือ"

จอืจอืผงะ ก่อนจะเหน็คนทีน่างต้ังใจมาหาเดินเข้ามาข้างหลังบ่าว

เซีย่งชงิจวีไม่ยอมมองนาง กลบัเอาแต่มองบ่าว "ลงุจาง กลบัเข้าไป 

พักผ่อนเถิด ตรงนีเ้ด๋ียวข้าดูแลเอง"

"ได้ขอรับคุณชาย เช่นนั้นบ่าวจะเข้าไปดูในครัว"

เซี่ยงชิงจวีมองบ่าวเดินจากไป ก่อนจะหันมาหาจือจือ แต่มอง 

ชั่วแวบเดียวก็เบือนหน้าไปทางอื่นพร้อมขมวดคิ้ว "แม่นางมีธุระอะไร"

เจอกันทีไร เหตใุดเขาถึงต้องขมวดค้ิวยามเหน็ข้าตลอดเลยนะ ราวกับ 

ข้าเป็นสิง่ท่ีไม่ควรมองอย่างน้ัน

จอืจอืคดิอย่างงุนงง แต่แล้วก็นึกถึงจดุประสงค์ในการมาเยอืนของตน 

ขึน้มาได้

"คราวก่อนต้องขอบคณุคณุชายมากเรือ่งท่านพ่อ ตอนน้ีท่านพ่อข้า

หายดีแล้ว" นางพูดพลางล้วงถุงเหอเปาออกมาจากถุงมือ "ข้าอยู่ว่างๆ  

ไม่มีอะไรท�า เลยเย็บถุงเหอเปาขึ้นมาใบหนึ่ง ถุงใบนี้มีกล่ินหอมช่วยให้ 

รู้สึกสงบผ่อนคลายด้วย เห็นท่านพ่อบอกว่าคุณชายเซี่ยงอ่านหนังสือ 

จนดกึดืน่ทกุวัน พกถุงเหอเปาหอมน้ีติดตัวไว้ก็ไม่เลวนะเจ้าคะ"

เด็กสาวย่ืนถุงไปให้ โชคดีนางออกเรือนมาแล้วครั้งหนึ่ง หากเป็น 

ชาตก่ิอน ป่านนีค้งหน้าแดงจนดูไม่ได้ มอืไม้สัน่ คดิแต่อยากว่ิงหนลีกูเดียว



48

อ๋ีเหนียงห้าขององค์หญิง 1

น�้าเสียงสุภาพทว่าห่างเหินของเซี่ยงชิงจวีดังเข้าหู

"ข้าก็แค่ผ่านไปเจอเท่าน้ัน เรือ่งเล็กน้อยเท่าน้ีแม่นางไม่ต้องใส่ใจก็ได้  

หากไม่มธุีระอืน่ ข้าขอตัวกลบัไปท่องหนงัสอืต่อก่อนล่ะ" พูดจบเขาก็ท�าท่า

จะปิดประตู

จอืจอืมองหน้าเขาพลางหลุดปากโพล่งออกไปอย่างร้อนรน "ถึงอย่างไร

ปีหน้าท่านก็ยังสอบไม่ติด ไม่ต้องรบีร้อนก็ได้..."

เซี่ยงชิงจวีหันมามองทันที

จือจือฝืนยิ้มเจื่อนๆ

ท่านแม่ ในที่สุดบุรุษที่ลูกพึงใจก็ยอมหันมามองลูกตรงๆ เสียที

แต่...เหตุใดสายตาของเขาถึงได้ดูน่ากลัวเหลือเกิน
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หลนิหยวนคดิว่าพ่ีสาวล้มป่วยอกีแล้ว เพราะต้ังแต่กลบัมาจากข้างนอก

นางก็เอาแต่ถอนหายใจตลอด

นางถอนหายใจเฮือกแล้วเฮือกเล่า บางครั้งยังส่ายหน้า

"พี่ใหญ่ เป็นอะไรไป" เด็กชายขมวดคิ้วมองพี่สาว

จือจือเหลือบมองน้องชาย แล้วถอนหายใจอีกเฮือก จากนั้นก็ 

เอ้ือมมอืไปรดีหว่างคิว้เขาให้เรยีบ "เสีย่วหยวน พอเจ้าโตเป็นหนุม่ อย่ามอง 

เดก็หญิงเช่นนีน้ะ"

"หา?"

หลินหยวนรู้สึกว่าตนเองไม่เข้าใจพ่ีสาวมากขึ้นทุกที แต่จือจือ 

ไม่ยอมเล่าให้น้องชายฟังแน่ว่าเกิดอะไรขึ้น

แค่คิดถึงสายตาท่ีเซี่ยงชิงจวีมองนางในตอนนั้นนางก็เจ็บปวด 

แล้ว นางพูดความจริงแท้ๆ แต่สายตาที่อีกฝ่ายมองนางกลับแฝงไว้ซึ่ง 

6
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ความเกลยีดชงั

จรงิอยู่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว แต่ก็ปิดประตใูส่หน้านาง

ตรงๆ

เฮ้อ...

ทีน่่าหงดุหงิดทีส่ดุไม่ใช่เรือ่งน้ัน แต่เป็นวญิญาณล่องลอยเจ้าประจ�า

สองตนต่างหาก

มานั่งคุยกันบนเตียง ซ�้ายังหัวเราะเย้ยหยันนางอยู่ได้ทุกคืน

"คิกๆ เจ้าว่าเหตุใดถึงได้มีเด็กโง่เพียงนี้ได้นะ ถึงกับไปบอกคนเขา

ตรงๆ ว่าท่านสอบไม่ผ่านหรอก"

"ข้าจะไปรู้ได้อย่างไร ตอนที่ป่วยคงไข้ขึ้นจนสมองเพี้ยนไปกระมัง"

"คกิๆ หน้าอย่างนางหากท�าให้เจ้าหนุ่มนัน่ชอบพอได้ ข้ายอมเขยีน 

ชือ่ตนเองกลบัหวัเลยเอ้า"

จือจือหัวฟัดหัวเหวี่ยงอยู่ใต้ผ้าห่ม

"จริงสิ ตอนนั้นเจ้าโด่งดังไปทั้งเมืองหลวงไม่ใช่หรือ สอนกลเม็ด 

เด็ดพรายนางหนูนี่หน่อยปะไร ข้าเห็นแล้วร้อนใจแทน"

"คิกๆ หากนางหนูน่ียอมโผล่หน้าออกมา ข้าจะสอนไม้เด็ดให้สัก 

สองสามอย่างก็ได้" วิญญาณล่องลอยท่ีพูดอย่างน้ันลดเสียงลงกระซิบ

กระซาบ "ไม้เดด็ท่ีท�าให้บุรษุปฏิเสธนางไม่ได้"

พูดจบวิญญาณทั้งสองก็หันไปจ้องผ้าห่มเขม็ง และแล้วหัวของ 

เด็กสาวก็ค่อยๆ โผล่ออกมาอย่างที่คิด

จอืจอืโผล่หวัออกมาอย่างกล้าๆ กลวัๆ ก่อนจะผงะไปกับสิง่ท่ีได้เห็น 

เพราะวิญญาณล่องลอยท้ังสองที่อยู่ตรงหน้านางงดงามหมดจด ทั้งที่ 
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เสยีงพูดเป็นเสยีงของหญิงชรา

โดยเฉพาะวิญญาณทีอ่ยู่ทางซ้าย จอืจอืไม่เคยเห็นใครงามเท่าน้ัน 

มาก่อน ถ้าจะให้หาคนมาเทียบด้วย ก็คงมีแต่องค์หญิงตัวปลอมผู้นั้น 

ทีพ่อจะสสูี

"นางหนู ออกมาได้แล้วหรือ" วิญญาณที่อยู่ทางขวามองนางยิ้มๆ

วิญญาณท่ีอยู่ทางซ้ายอมย้ิมบ้าง "หนุ่มรูปงามส�าคัญกว่าอะไรทัง้หมด 

มหีรอืนางจะทนไหว จรงิหรอืไม่เล่า"

จือจือยังคงมองดวงวิญญาณตรงหน้าอย่างหวาดระแวง กลัวว่า 

ทัง้คูจ่ะกลายเป็นหน้าผแีบบไม่ให้ต้ังตัว ขณะเอ่ยทวงเสยีงอ่อย "พวกท่าน

บอกว่าถ้าข้าโผล่ออกจากผ้าห่มจะสอนวธีิมดัใจคณุชายเซีย่งให้ข้า"

วิญญาณล่องลอยที่อยู่ทางซ้ายยกมือป้องปากหัวเราะ "สตรีเรา 

กลัวอะไรที่สุด เจ้ารู้หรือไม่"

"อะไรหรือ" จือจือถามอย่างไม่เข้าใจ

"พวกบุรุษมีแต่ต�่าช้าท้ังน้ัน ย่ิงเราตามตื๊อเท่าไร บุรุษย่ิงไม่ชอบ  

โดยเฉพาะบรุษุทีม่องตวัเองเป็นวิญญูชนทีต่ัง้อยู่ในศลีธรรมอย่างเจ้าหนุ่มนี ่

มักจะท�าตัวสุขุมเรียบร้อย ชอบก็บอกว่าไม่ชอบ แม้ความจริงจะชอบ 

แทบขาดใจ ก็ต้องสะกดจติตัวเองว่าเกลยีด" วิญญาณล่องลอยทางซ้าย 

เขยิบเข้ามาใกล้ขึน้อกีนิด จอืจอืก�าลงัฟังอย่างต้ังอกตัง้ใจจนลืมถอยหนี

"รู้หรือไม่ว่าบุรุษชอบสตรีแบบใดที่สุด"

"สตรีแบบใด"

วิญญาณดวงน้ันคลีย้ิ่มงามเย้ายวน "บรุษุฉลาดชอบสตรโีง่ บรุษุโง่

ชอบสตรฉีลาด แต่ไม่ว่าบรุษุจะโง่หรอืฉลาดก็ล้วนชอบสตรรีปูงามไม่ต่างกัน" 
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พูดพลางเอือ้มมอืมาหาพวงแก้มจอืจอื ท้ังท่ีสมัผสัไม่ได้ แต่จอืจอืกลบัรู้สกึว่า

มอืข้างนัน้ก�าลงัลบูไล้ใบหน้าตน วญิญาณดวงน้ีงดงามเหลอืเกิน งามเสยีจน

นางอดไม่ได้ท่ีจะมองจ้อง

อนัท่ีจรงิสตรก็ีชอบมองสตรหีน้าตาสะสวยเช่นกัน ความคดินีผ้ดุขึน้มา

ในหัวจอืจอื

อากัปกิรยิาของอกีฝ่ายดมูเีสน่ห์ตรงึสายตาทกุความเคลือ่นไหว ท้ังที่

เสียงแก่หง่อมออกอย่างนั้น ทว่าแค่ชม้ายตาทีเดียวก็สะกดใจให้ลุ่มหลง 

ได้แล้ว

"เจ้ามีรูปโฉมมากพอแล้ว แต่เพราะเหตุใดเจ้าหนุ่มเซี่ยงถึงยัง 

ไม่หว่ันไหวเล่า ก็เพราะเจ้าให้น้อยเกินไป เจ้ายังให้ความงามแก่เขาไม่มากพอ 

หากความงามของเจ้าสะกดใจเขาได้ในแวบเดยีว รปูโฉมของเจ้าก็เข้าไปใน

ความฝันเขา วนเวียนอยู่ในความคิดเขาทกุค�า่คืน จนเขาท�าตวัสงูส่งต่อไป 

ไม่ได้" วิญญาณล่องลอยชกัมอืกลบัไป สหีน้าดสูขุมุขึน้เลก็น้อย "ตอนนี้ 

เจ้าอ่อนหดัเกินไป คนอืน่แค่มองปราดเดยีวก็รูแ้ล้วว่าเจ้าคดิอะไรอยู่ ยัง 

ไม่เจนจดัพอ"

"แล้ว...ต้องท�าเช่นไรถึงจะ..."

ดวงเนตรสกุใสของวิญญาณทางซ้ายมอืเหลือบมองนาง "ให้ข้ายืมร่าง 

สกัครูส่ ิแล้วข้าจะช่วยเจ้า"

จือจือได้สติทันควัน พวกวิญญาณล่องลอยมีแต่จ้องจะหลอกนาง 

ท้ังน้ัน พูดมานานสองนาน ทีแ่ท้ก็หมายจะใช้คารมกล่อมนางจนยอมให้ 

ยืมร่างนัน่ล่ะ นางขึงตาใส่ฝ่ายตรงข้าม แล้วท�าท่าจะมดุกลบัเข้าใต้ผ้าห่ม 

แต่วิญญาณดวงนัน้เอ่ยข้ึนอย่างร้อนรนเสยีก่อน



53

ตงซือเหนียง

"ข้าไม่ได้คิดร้ายนะ ข้าแค่อยากไปหาคนผูห้น่ึงเท่านัน้ เขาใกล้ตาย 

แล้ว หากข้ายังไม่ไป ก็จะไม่มวัีนได้พบเขาอีกแล้ว"

เด็กสาวชะงัก "แล้วตอนนี้ท่านไปหาเขาไม่ได้หรือ"

สีหน้าของวิญญาณล่องลอยสลดลงทันที "บ้านเขาปิดยันต์ไว้ 

เต็มไปหมด พ่อเขาเชิญต้าซือ* มาปิดให้ ข้าจึงเข้าไปไม่ได้"

วิญญาณล่องลอยทางขวามอืถอนใจเฮอืก "นางหน ู ให้นางยืมร่าง

หน่อยเถิดนะ ข้าขอรับประกันด้วยศักด์ิศรีผีเลยว่านางไม่มีวันท�าเร่ือง 

เลวร้ายใดๆ แน่นอน คนท่ีนางอยากไปพบเคยเป็นเทพ แค่ลงมาเกิด 

ในโลกมนุษย์เพ่ือใช้กรรม เมื่อตายแล้วก็จะกลับไปเป็นเทพดังเดิม ไม่มี

โอกาสได้พบกันอกีแล้ว อีกทัง้เขายังจะจ�านางไม่ได้ด้วย"

จือจือเริ่มลังเล ขณะมองวิญญาณล่องลอยทั้งสอง

ดวงตาของวิญญาณล่องลอยทีอ่ยู่ทางซ้ายเตม็ไปด้วยความคาดหวัง

เด็กสาวหวนนึกถึงเมื่อครั้งท่ีตนเองกลายเป็นวิญญาณล่องลอย  

นางเองก็อยากเจอครอบครวัแทบขาดใจ เชือ่ว่าวญิญาณตนนีก็้คงเหมอืนกัน

จือจือจึงพยักหน้าตอบรับในที่สุด

กลางดกึ ดวงดาวบนฟ้าเปล่งแสงระยิบระยับดจุอญัมณีท่ีถูกเส้นไหม

ล่องหนร้อยไว้ด้วยกัน

"อากาศแห้งแล้ง ระวังฟืนไฟ" เสียงคนเคาะเกราะดังแว่วมา

ทั้งที่เป็นยามดึกสงัด กลับมีเด็กสาววัยดรุณเดินไปตามถนน

เด็กสาวผู ้น้ันสวมเพียงชุดกระโปรงท่ามกลางอากาศหนาวจัด 

* ต้าซือ แปลว่าอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นค�าใช้เรียกภิกษุสงฆ์ แม่ชี หรือนักพรตในเชิงยกย่อง



54

อ๋ีเหนียงห้าขององค์หญิง 1

ในยามราตร ี พ้ืนรองเท้าก่อเกิดเสยีงแผ่วๆ ยามย่างย�า่ไปตามแผ่นอฐิปพ้ืูน 

ในมอืถือโคมไฟส่องทางข้างหน้า

แม้จะถูกสงิร่าง จอืจอืยงัคงมสีตริบัรู ้สามารถคยุกับวญิญาณล่องลอย

ทีอ่ยู่ข้างๆ ได้ด้วยซ�า้

วิญญาณตนนั้นให้จือจือเรียกตนเองว่าพี่เสิ่น

"พี่เสิ่น ท่านตายเมื่อไร"

พ่ีเสิ่นเหมือนต้องใช้เวลาทบทวนนานทีเดียว "น่าจะตั้งแต่ฮ่องเต้

รชักาลปัจจบุนัเพ่ิงข้ึนครองราชย์"

"หา?!" ฮ่องเต้รัชกาลนี้ครองราชย์มาสามสิบปีแล้ว อีกฝ่ายยังกล้า 

ให้นางเรยีกตนเองว่า 'พ่ี' อกีหรอื

พ่ีเสิน่หวัเราะคกิ "ข้าตายตัง้แต่ยังสาว เพ่ิงจะอายุแค่สบิหกปีเท่านัน้"

วิญญาณล่องลอยท่ีสงิร่างจอืจอืดเูหมอืนจะทนพวกนางสองคนไม่ไหว

หนัมาเอด็ "เงียบหน่อยส"ิ

พ่ีเสิน่ยังหัวเราะคกิคกัไม่เลกิ "ท�าไม จะได้ไปเจอชายคนรักเลยต่ืนเต้น 

ขึน้มาหรอื ข้าบอกไว้เลยนะ ร่างนีเ้ป็นของจอืจอื ห้ามท�าอะไรส่งเดชเชยีว 

อย่าได้คดิจะขึน้เตยีงเป็นอันขาด"

จือจือได้ยินเช่นนั้นก็พูดอะไรไม่ออก "..."

พ่ีเสิน่พูดจบก็หันมาปลอบเดก็สาว "วางใจเถิด คนรักของนางป่วยหนกั 

ท�าอะไรไม่ไหวหรอก"

ระหว่างนั้นพวกนางก็มาหยุดอยู่หน้าคฤหาสน์หลังหนึ่ง

จือจือพบว่าคฤหาสน์หลังนี้หรูหรางดงามอย่างยิ่ง ดูท่าจะเป็น 

บ้านคหบดี
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"พวกท่านจะเข้าไปอย่างไร" นางเอ่ยถาม

พี่เสิ่นยิ้ม "วางใจได้เลย มีนางอยูเ่สียอย่าง"

เพ่ิงจะพูดเช่นน้ัน จอืจอืก็สัมผสัได้ว่าตนเองลอยขึน้จากพ้ืน นางตกใจ

เสยีไม่มดีี

"นี่คือวิทยายุทธ์ คิดไม่ถึงล่ะสิ" พี่เสิ่นกล่าว

พวกนางเหาะเข้าไปข้างในอย่างง่ายดาย

วิญญาณล่องลอยท่ีสิงร่างนางคุ้นท่ีคุ้นทางเป็นอย่างดี ไม่จ�าเป็น 

ต้องคดิก็รูว่้าต้องไปทางใด จอืจอืสงัเกตเห็นว่าคฤหาสน์น้ีปิดยันต์เต็มไปหมด

ทกุซอกมมุ

พี่เสิ่นเข้ามาไม่ได้ เลยต้องรออยู่ข้างนอก

เมื่อมาถึงหน้าเรือนหลังหนึ่ง นางก็หยุดยืน

ความรูส้กึของอกีฝ่ายเหมอืนจะสือ่มาถึงจอืจอื มทีัง้ความกระวนกระวาย 

ความกลวั และความเศร้าเสยีใจ

วิญญาณล่องลอยย่ืนมือออกไปผลักประตู พริบตาที่บานประตู 

เปิดออกจากกัน กลิน่ยาฉนุเข้มก็ลอยออกมาจากข้างในทนัที

จอืจอืเพ่ิงค้นพบข้อสงัเกตท่ีแสนแปลกประหลาด คฤหาสน์ใหญ่โต

ออกอย่างน้ี แต่กลบัไม่เหน็บ่าวไพร่แม้แต่คนเดียว

"อาฉินหรือ"

ข้างในเรือนไม่ได้จุดตะเกียง

เสียงบุรุษผู้หน่ึงดังออกมาจากความมืด แม้จะอ่อนระโหย แต่ 

ความกังวานทุ้มนุ่มน่าฟังไม่ถูกบั่นทอนลงแต่อย่างใด

"อาฉิน นั่นเจ้าหรือ เจ้ามารับข้าแล้วใช่หรือไม่"
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จือจือคิด ที่แท้นางก็ชื่ออาฉิน

"แค่กๆ" เสยีงไอดงัออกมาจากความมดื ตามมาด้วยเสยีงกลัว้หวัเราะ

คล้ายสมเพชตนเอง "น่ากลัวว่าลมจะพัดประตเูปิดเสยีกระมงั ข้ากนึ็กไปว่า 

เจ้ามาหาข้า ดทู่า...เจ้าคงไม่อยากมาหาข้าหรอก..."

"ข้าเอง" อาฉินตอบกลับไป

เสียงของบุรุษผู้นั้นสะดุดลงทันที

อาฉินก้าวเท้าเดินเข้าไปข้างใน "เป็นข้าเอง ข้ามาหาท่านแล้ว"

โคมไฟทีน่างถืออยู่ในมือช่วยให้แสงสว่าง แต่ละย่างก้าวท่ีนางเดนิลกึ

เข้าไปในเรอืน สายตาของจอืจอืก็มองเหน็ชดัเจนขึน้ทีละน้อย จวบจนอาฉนิ 

เดนิเข้าไปถึงหน้าเตยีง จอืจอืก็เห็นคนท่ีนอนอยู่บนน้ันได้ถนัดตา

นางประหลาดใจเลก็น้อยเมือ่ได้เหน็ชายหนุ่ม เพราะเขาเป็นชายหนุม่

หน้าตาธรรมดาๆ คนหนึง่ แต่สะดดุตาตรงทีก่�าลงัร้องไห้ น�า้ตาเอ่อท้น แล้ว 

ไหลกลิง้ลงมาตามแก้ม

"ขนาดข้ายังไม่ร้องเลย ท่านจะร้องไปไยกัน" อาฉนิเอ่ยถามเศร้าๆ

ชายหนุ่มยกมอืขึน้ปาดน�า้ตา แล้วเหลอืบมองเดก็สาวท่ีอยู่ตรงหน้า 

"สามปีแล้ว ในท่ีสดุเจ้าก็มาเสยีที ดูเหมอืนเจ้าจะเปลีย่นไปนะ"

"นี่ไม่ใช่ร่างของข้า ข้าขอยืมมาจากเด็กสาวคนหน่ึง เพ่ือมาดูว่า 

ท่านตายหรือยัง"

ฝ่ายตรงข้ามหัวเราะเบาๆ "ใกล้แล้วล่ะ"

อาฉินเงียบไปสักพัก ก่อนจะเอ่ยว่า "เช่นนั้นก็ดี"

ทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรอีก มีเพียงเสียงไอของชายหนุ่มดังขึ้นเป็นพักๆ

สุดท้ายแม้แต่เสียงไอก็นิ่งสนิท
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จือจือน่ังกอดเข่าอยู่ในหัวใจตนเอง แล้วพลันสัมผัสได้ว่าอะไร 

บางอย่างหยดลงกระทบใบหน้า นางเงยหน้าข้ึนมอง แต่ไม่เห็นอะไรท้ังส้ิน

จากน้ันเดก็สาวก็หลบัไป เมือ่ตืน่ขึน้มาอกีท ีนางก็กลบัมาอยู่บนเตยีง

ของตนเองแล้ว

จดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ ในนั้นเขียนไว้แค่ประโยคเดียว

'ขอบใจเจ้ามาก ข้าจะไปเกิดแล้ว ขอมอบของสิง่หน่ึงให้เจ้า หวังว่า

เจ้าจะชอบ'

มอบของให้? ของอะไร

จือจือรื้อค้นห้องตนเองอยู่นานยังหาไม่เจอ

จากนั้นเสียงบิดาเรียกกินข้าวเช้าก็ดังขึ้น นางถึงได้เดินออกไป

หลนิผูพ่้อเอ่ยถึงเรือ่งหน่ึงขึน้มาบนโต๊ะอาหาร "เมือ่วานคณุชายสกุลหู

ถึงแก่กรรม วันนี้พ่อจะเอาของไปมอบให้คนในครอบครัวเขาเสียหน่อย 

หลายปีก่อนคณุชายหเูคยช่วยพ่อไว้ครัง้หน่ึง เจ้าตวัคงลมืพ่อไปนานแล้ว  

แต่ตามมารยาทก็ควรไปร่วมไว้อาลยั พวกเจ้าอยู่บ้านนะ"

ดูเหมือนคฤหาสน์ที่นางไปเมื่อคืนจะเป็นคฤหาสน์สกุลหูหลังนี้

หลินผู ้พ่อถอนหายใจ "น่าเสียดายจริง เป็นคนท่ีเก่งกาจมาก 

ความสามารถแท้ๆ กลับมาด่วนจากไปเร็วถึงเพียงนี้" เขาร�าพันแล้วก็ 

นกึขึน้ได้ว่าไม่ควรพูดเรือ่งเช่นน้ีต่อหน้าลกูๆ จงึรบีย้ังปาก

จอืจอือยากรูข้ึน้มาทนัใดว่าก่อนหน้าน้ีเกิดอะไรข้ึนระหว่างคณุชายหู

กับอาฉนิ
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แต่ตอนนี้อาฉินไปเกิดใหม่แล้ว เหลือแต่พี่เสิ่นผู้นั้น

พ่ีเสิน่บอกว่าตนก็ไม่รูล้ะเอยีดเช่นกันว่าเกิดอะไรขึน้ระหว่างท้ังคู่กันแน่

จือจือนอนพังพาบอยู่บนเตียง มองพ่ีเสิ่นน่ังหวีผม "แล้วท่านตาย 

ได้อย่างไร"

"ข้า? ข้าตายได้น่าสังเวชมาก เจ้าอยากรู้หรือ"

เด็กสาวพยักหน้าตอบ

"ข้างามเกินไป เลยกลายเป็นน�าภัยมาถึงตน ตอนนัน้บรุษุสามคนตกัีน

แทบเป็นแทบตายเพ่ือแย่งข้า" พ่ีเสิน่ท�าหน้าร�าลกึความหลัง

จือจือเบิกตากว้าง "แล้วอย่างไรต่อ"

"จากนั้น...ข้าก็ตื่นจากฝันน่ะสิ" พี่เสิ่นหัวเราะร่วน

จือจือเงียบไป จากนั้นก็ดึงผ้าห่มขึ้น "ข้าจะนอนแล้ว"

ฝ่ายตรงข้ามพยักหน้า "ข้าก็ควรจะไปดูเจ้าหนุ่มเซีย่งอาบน�า้ได้แล้ว"

"..." จือจือพูดอะไรไม่ออก

พ่ีเสิน่โน้มหน้าเข้ามาใกล้อย่างลบัๆ ล่อๆ รอยย้ิมเจ้าเล่ห์เป็นประกาย

อยูใ่นดวงตา "ข้างล่างใหญ่มากเชยีวล่ะ"

หา?

อะไรใหญ่
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พ่ีเสิ่นเป็นคนตรง จะไปแอบดูเซี่ยงชิงจวีอาบน�้าทุกวัน แล้วชอบ 

มาบรรยายให้นางฟังว่าชายหนุ่มโปรดปรานเสือ้ผ้าตวัใด

จรงิอยู่ว่าจอืจอืเคยออกเรอืนแล้ว ทว่าไม่ประสาเรือ่งระหว่างชายหญิง 

ได้ฟังทไีรเป็นต้องเอามอือุดหดู้วยความเขนิอาย

พี่เสิ่นหัวเราะคิกคัก "อายอะไรกันเล่า เจ้าชอบเขาไม่ใช่รึ"

จือจือเอามือลง ใบหน้าเนียนแดงก�่า "ก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอก"

คราวนีพ่ี้เสิน่เป็นฝ่ายประหลาดใจบ้างแล้ว "เจ้าไม่ได้ชอบเจ้าหนุม่เซีย่ง

นัน่หรอกร"ึ

"ข้าแค่คดิว่าหากได้แต่งงานกับเขาจะได้มชีวิีตทีดี่เท่านัน้เอง" เด็กสาว

ตอบเบาๆ "ข้าไม่ชอบอยู่อย่างยากจนข้นแค้น แต่ก็ไม่ได้อยากร�า่รวยล้นฟ้า  

ขอแค่ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างใจหายใจคว�่า หรือต้องออกไปงานเลี้ยงบ่อยๆ  

เขาไม่จ�าเป็นต้องรกัข้ามากมาย แค่ให้เกียรติข้าบ้างเท่านัน้ก็พอ"

7
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คูส่นทนานิง่เงยีบไปนาน แล้วพลนัโพล่งขึน้ว่า "ผดิคาดท่ีเจ้ามคีวามคิด

เช่นน้ี สมยัทียั่งมชีวิีตอยู่ เหตใุดข้าถึงไม่รูจ้กัคดิบ้างนะ หากคดิได้ก็คงไม่ตก 

อยู่ในสภาพเช่นปัจจบุนัหรอก" นางย้ิม "เมือ่เป็นเช่นน้ัน ข้าย่ิงต้องเล่าเร่ือง 

ของเขาให้เจ้าฟังมากๆ"

เซี่ยงชิงจวีโปรดปรานสีเขียว คงเพราะชื่อตนเองมีค�าว่า 'ชิง'*

กิจกรรมท่ีชืน่ชอบคอือ่านหนงัสอื อ่านหนงัสอื และอ่านหนังสอื บางที 

ก็เดนิหมากกับตนเอง แต่ดเูหมอืนฝีมอืในเชงิหมากจะไม่ได้เรือ่งเอาเสยีเลย 

อย่างน้อยๆ ก็ดไูด้จากสหีน้าเหยียดหยามของพ่ีเสิน่ยามเล่าเร่ืองชายหนุ่ม 

เดนิหมาก

หากออกไปข้างนอกจะชอบไปนัง่ดืม่ชาทีร้่าน ชนิดชาท่ีนยิมทีส่ดุคอื 

ต้าหงเผา**

ทันทีที่เซี่ยงชิงจวีเดินเข้าร้านน�้าชาก็ได้ยินเสียงหวานใสเสนาะหู 

ของหญิงผู้หนึ่ง

"เรียนถามเถ้าแก่ ไม่ทราบว่ามีต้าหงเผาหรือไม่"

"ต้องขออภัยด้วยจรงิๆ ชาต้าหงเผาของวันน้ีถูกจองไว้หมดแล้วล่ะขอรับ 

อ้อ คนจองคอืคณุชายท่ีเพ่ิงเดินเข้ามาท่านน้ีล่ะ"

จือจือมองตามสายตาเจ้าของร้าน แล้วต้องนึกชมในใจว่าพ่ีเสิ่น 

ช่างบอกเวลาได้แม่นย�าย่ิงนัก ฝ่ายน้ันกล่าวว่าทุกวันเซี่ยงชิงจวีจะมา 

ร้านชาเวลานี ้ ต้าหงเผาเป็นชาราคาแพง ร้านชาจงึซือ้เก็บไว้ไม่มาก ปกต ิ

* ชิง (青) หมายถึงสีโทนเขียวเข้ม รวมไปถึงน�้าเงินและด�า
** ต้าหงเผา แปลว่าอาภรณ์แดง เป็นชาจากเขาอู่อ๋ีซาน มณฑลฝเูจ้ียน จดัเป็นชนิดเดียวกับชาอหูลง มกีลิน่หอม
ของกล้วยไม้ป่าและกลิน่รมไฟ รสชาตเิข้มข้นแต่ไม่ฉนุ หอมหวานแต่ไม่เลีย่น จบิดืม่แล้วชุม่คอชืน่ใจ
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เซี่ยงชิงจวีจะสั่งจองไว้ล่วงหน้าหนึ่งวัน ดังนั้นหากจือจือมาหาซ้ือเวลาน้ี  

ส่วนใหญ่จะซือ้ไม่ได้ ทน้ีีนางก็จะไม่ต้องเปลอืงเงนิเปลอืงทอง ท้ังยังมโีอกาส 

ชวนเซีย่งชงิจวีคุยอีกด้วย

เด็กสาวเหลือบมองผู้มาใหม่ด้วยสีหน้ายินดี "คุณชายเซ่ียงนั่นเอง  

ช่างบงัเอญิจรงิ"

เถ้าแก่มองสองหนุ่มสาว "พวกท่านรู้จักกันหรือ ถ้าเช่นนั้นก็ดีเลย"

เซี่ยงชิงจวีเดินเข้ามา เอ่ยทักนางอย่างเย็นชาและห่างเหินว่า  

"แม่นางหลิน" จากน้ันก็หันไปพูดกับเจ้าของร้าน "เอาส่วนของข้าให้นาง 

ไปเถดิ ส่วนค่าชาให้ลงบญัชข้ีาเหมอืนเดิม"

จือจือรีบปฏิเสธ "ไม่ได้หรอก ในเมื่อคุณชายเซี่ยงซื้อไว้แล้ว ข้า 

จะแย่งท่านได้อย่างไร"

ชายหนุม่ปรายตามองนาง ใบหน้าหล่อเหลายังดสูภุาพและห่างเหนิ

เหมอืนเก่า "ไม่เป็นไร ปกติข้าก็ด่ืมบ่อยๆ อยู่แล้ว"

เถ้าแก่ร้านชาหัวเราะ "แม่นางนี่สิเพ่ิงเคยมาเป็นครั้งแรก น้อยนัก 

ทีล่กูค้าหน้าใหม่จะสัง่ต้าหงเผา"

จอืจอืย้ิมรบัอย่างประดกัประเดิด ยังดท่ีีเซีย่งชงิจวีไม่ได้แสดงความรูส้กึ

ใดๆ ออกมา ดทู่าจะมองเจตนาของนางไม่ออก เขาเปล่ียนไปส่ังชาอว๋ินอู*้ 

แทน แล้วขึน้ไปห้องพิเศษชัน้บน แต่เดนิไปได้ครึง่ทางก็หยุดอยู่กลางบนัได 

แล้วหันมามองจอืจอื

เดก็สาวก�าลงัคอตกอย่างเงือ่งหงอย ด้วยคดิว่าวันน้ีก็มอบถุงเหอเปา 

ให้เขาไม่ส�าเรจ็อกีแล้ว นกึไม่ถึงว่าเซีย่งชงิจวีจะเอ่ยเรียกนาง
* ชาอว๋ินอู้ (ชาเมฆหมอก) ชาเขียวชนิดหนึ่ง ปลูกอยู่บนภูเขาท่ีมีเมฆหมอกและน�้าค้างมาก จึงเก็บกัก 
ความเย็นชื้นของบรรยากาศรอบตัวเอาไว้ ท�าให้มีสรรพคุณช่วยขับความร้อนได้ดี
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"แม่นางหลิน"

จือจือเงยหน้าพรวด มองเขาตาเป็นประกายพราวระยับ

"ข้างล่างมากคนมากปาก แม่นางหลนิได้ชาแล้วก็รบีกลบัไปดกีว่า" 

เขาบอกอย่างเย็นชา

จอืจอืขยุ้มถุงเหอเปาในแขนเสือ้โดยแรง ตอบรบัเบาๆ ขณะก้มหน้า

ลงใหม่ "อมื"

เซีย่งชงิจวีตวัดตามองผ่านชายแขนเสือ้นาง ก่อนจะหมนุตัวออกเดิน

อกีครัง้

เถ้าแก่ท่ียืนมองอยู่อกีทางเอ่ยย้ิมๆ "ข้าเพ่ิงเคยเห็นคณุชายเซีย่งดดุนั 

ถึงเพียงน้ีเป็นครัง้แรก ร้านชาของเรามหีญิงสาวแวะเวียนมาไม่น้อย เวลา

พวกนางพูดคยุกับคุณชายเซีย่ง เขาไม่เคยเป็นเช่นนีเ้ลยสักคร้ัง"

จือจือมองคนพูดอย่างไม่เข้าใจ

ทว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้พูดถึงเซี่ยงชิงจวีมากไปกว่านั้น ได้แต่สั่งให้ 

ลกูน้องรบีห่อชาต้าหงเผามาส่งให้นาง "แม่นางรบีกลบัไปเถิด"

ตกกลางคืน พี่เสิ่นวนไปวนมารอบห่อชาบนโต๊ะ

"โลกนี้มีบุรุษท่ีไม่หว่ันไหวกับความงามของสตรีอยู่จริงๆ หรือน่ี"  

พูดมาถึงตรงนี้ก็เงยหน้ามองเด็กสาวที่อยู่บนเตียง

จือจือสวมเพียงชุดตัวใน ปล่อยผมยาวรุ่ยร่าย ผมของนางไม่ได ้

ตรงสนิท แต่หยักศกน้อยๆ ตรงปลาย ลอนหยักน้ีช่วยเพ่ิมความเย้ายวน 

ให้นางมากข้ึน ดวงหน้าเนียนละมุนราวกับดอกตูมที่ก�าลังจะผลิบาน  

เพียงแต่ว่าดอกไม้ดอกน้ีมไิด้งามกระจ่างใสแบบดอกซิง่* หรือดอกสาลี ่แต่ 
* ดอกซิ่ง คือดอกแอปปริคอต
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งามฉดูฉาดเตะตาแบบดอกไห่ถัง* ดอกเชยีนรือ่หง** หรอืดอกเหมยแดง

นางมวัแต่เอามอืเท้าคางอย่างเหม่อลอย ไม่ทนัสังเกตถึงสายตาของ 

พ่ีเสิน่ทีจ้่องมองมา

พี่เสิ่นลอยเข้ามาข้างตัวนาง "จือจือ"

เด็กสาวหันไปมอง นัยน์ตาหงส์มีแต่ความใสซื่อบริสุทธิ์ "หือ?"

"หากข้าบอกว่าความจรงิแล้วข้าเป็นผบีรุษุ เจ้าจะท�าอย่างไร" พ่ีเส่ิน

หน้าแดงอย่างน่าสงสยัเมือ่พูดอย่างนัน้

จือจือกะพริบตา "ผีบุรุษ?"

"ใช่ หากข้าบอกว่าสมยัทียั่งมชีวิีตอยู่ ข้าเป็นบรุุษ เจ้าจะท�าอย่างไร"

ดวงตาของจอืจอืฉายแววตกตะลงึพรงึเพรดิ จากน้ันก็รบีมดุเข้าไปใน

ผ้าห่มพลางเอาหมอนทีอ่ยู่บนเตียงตีพ่ีเสิน่

"ไม่หรอกๆ ข้าแหย่เจ้าเล่น" แม้จะตีไม่โดน พ่ีเสิ่นก็ยังหลบตาม 

ความเคยชิน

"ผีบ้ากาม!" จือจือบริภาษ

ฝ่ายตรงข้ามย้ิมอย่างอ่อนใจ "จอืจอืคนดี ข้าแค่แหย่เจ้าเล่นเท่านัน้  

จะดูหน้าอกข้าหรอืไม่เล่า"

"หน้าไม่อาย!"

"เอาล่ะๆ เจ้ายังอยากแต่งงานกับเจ้าหนุ่มเซี่ยงอยู่หรือไม่" พ่ีเสิ่น 

งัดไม้ตายมาใช้ ซึ่งก็ท�าให้จือจือสงบปากสงบค�าได้ทันที

วิญญาณล่องลอยกระแอมสองครัง้ "พวกเราควรคดิวางแผนขัน้ต่อไป

กันได้แล้ว แผนไปดักเจอทีร้่านน�า้ชาใช้ไม่ได้ผล"
* ไห่ถัง หรือ Chinese flowering apple เป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ล ดอกมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีแดง
** ดอกเชียนรื่อหง (แดงพันวัน) คือดอกบานไม่รู้โรย
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ทว่าพวกนางยังไม่ทนัได้ความคดิดีๆ  กม็คีนมาสูข่อจอืจอืเสยีก่อน...

"ท่านพ่อ ข้าไม่แต่งนะ"

พอได้ยินว่าคนที่มาคือหลัวฟั่ง จือจือก็ส่ายหน้าดิก

หลนิผูพ่้อเหลอืบมองนาง "จอืจอื หลวัฟ่ังเป็นคนซือ่ นสิยัใจคอไม่เลว 

ครอบครวัก็ฐานะดีพอควร"

เดก็สาวแทบร้องไห้ออกมาอยู่แล้ว เพราะบอกตรงๆ ไม่ได้ว่าต่อไป

หลัวฟั่งจะเอาสมบัติตระกูลไปผลาญจนสิ้น อุตส่าห์นึกว่าจงใจแต่งตัว 

งามหยาดเย้ิมแล้วจะท�าให้มารดาของหลวัฟ่ังตกใจจนหนเีปิดไปได้แล้วเชยีว 

คดิไม่ถึงว่าความจรงิวันนัน้หลวัฟ่ังแอบอยู่ข้างนอก สายตาทีบ่รุษุมองสตรี

ย่อมแตกต่างจากสายตาท่ีสตรมีองสตรด้ีวยกันอยู่แล้ว ความงามของจอืจอื

ในวันนั้นท�าให้หลัวฟั่งหลงใหลจนไม่รู้เหนือรู้ใต้ พอกลับถึงบ้านก็ร้องไห้

คร�า่ครวญว่าจะต้องแต่งนางมาเป็นภรรยาให้จงได้ พ่อแม่รบกับบตุรชาย 

ไม่ชนะ สดุท้ายจงึต้องมาเจรจาสูข่อให้

"จอืจอื อกีสามเดอืนจะถึงงานเสกสมรสขององค์หญิง ตามธรรมเนียม 

หลังจากที่องค์หญิงเสกสมรสครึ่งปี สามัญชนจะแต่งงานไม่ได้ หากเจ้า 

ไม่แต่งงานตอนนี้ก็เท่ากับต้องรออีกเกือบปี เอ่อ...กว่าจะไปหาคู่ครอง 

เอาตอนนัน้ อายุเจ้าก็จะไม่นบัว่าน้อยแล้วนะ" เขาเอ่ยพลางทอดถอนใจ

"ท่านพ่อ" จอืจอืร้อนใจจนอยากร้องไห้ เพราะกลวับดิาจะตกปากรบัค�า

การสูข่อครัง้นีย่ิ้งนกั

หลนิผูพ่้อมองบตุรสาวแล้วโบกมอืไล่ "เจ้ากลบัห้องไปเถิดไป เร่ืองนี ้

พ่อจะลองตรองดอูกีที"

จอืจอืกลบัเข้าห้อง คิดไม่ถึงเลยจรงิๆ ว่าเรือ่งราวจะกลายเป็นเช่นนี ้
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ไปได้

พี่เสิ่นสังเกตสีหน้านาง "เป็นอะไรไป"

"ท่านพ่อคิดจะยกข้าให้หลัวฟั่งที่บ้านอยู่ถัดไปอีกถนน"

"หลวัฟ่ัง? ใครล่ะน่ัน" พ่ีเส่ินลอยเข้ามาหา "เจ้าไม่อยากแต่งงานกับเขา

หรอื"

"อมื" จอืจอืไม่กล้าเล่าให้พ่ีเสิน่ฟังว่าความจรงิตวัเองตายแล้วเกิดใหม่ 

อกีครัง้ นางคดิว่าตัวเองจะเล่าเรือ่งน้ีให้ใครฟังไม่ได้ทัง้สิน้ หากเล่าไป มแีต่ 

จะน�าภยัมาถึงตัวไม่หยุดหย่อน

"พ่อเจ้าตอบรับแล้วหรือ"

"ท่านพ่ออยากตอบรับ" จือจือถอนหายใจ

พ่ีเสิ่นใช้ความคิดอยู่ครู ่หนึ่ง "เอาอย่างนี้สิ คืนนี้เจ้าไปแอบด ู

เจ้าหนุ่มเซี่ยงอาบน�้าเสีย เขาจะได้รับผิดชอบเจ้าอย่างเลี่ยงไม่ได้"

"หา?!"
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แน่นอนว่าจือจือปฏิเสธความคิดไม่เข้าท่าของพี่เสิ่น

วันรุ่งขึ้น หลัวฟั่งมาหานางถึงบ้าน

เนือ่งจากเป็นการเจรจาสูข่อ จอืจอืจงึออกไปพบหลวัฟ่ังโดยตรงไม่ได้ 

นางหลบอยู่หลงัฉากบังตา แอบฟังบิดาสนทนากับชายหนุ่ม

"หลานชาย ตอนนี้เจ้าท�างานที่ใดหรือ"

"เรยีนท่านลงุ ไม่นานมาน้ีข้าเพ่ิงได้งานใหม่ท่ีต�าหนักองค์หญิงขอรับ"

จือจือเบิกตากว้างเมื่อฟังมาถึงตรงนี้

ท�างานในต�าหนักองค์หญิง?

เป็นไปได้อย่างไรกัน ก็ชาติที่แล้ว...

จอืจอืเพ่ิงตระหนกัว่าชาติก่อนนางไม่รูว่้าหลวัฟ่ังท�างานทีใ่ด รูแ้ต่ว่า

ภายหลังเขาเอาทรัพย์สินของตระกูลไปผลาญจนหมดสิ้น พอได้ยินค�าว่า 

'ต�าหนกัองค์หญงิ' นางจงึตกตะลึงจงังังพลางคดิกับตนเองในใจว่า หวัเด็ด 

8
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ตนีขาดอย่างไรก็จะไม่แต่งกับหลวัฟ่ังผูน้ี้เป็นอนัขาด

พอชายหนุ่มกลับไป จือจือก็รีบเดินออกมาทันที

"ท่านพ่อ ข้าแต่งงานกับเขาไม่ได้หรอกเจ้าค่ะ"

หลินผู้พ่อเหลือบตาขึ้นมองบุตรสาวอย่างฉงน "จือจือ หลัวฟั่ง 

มีอะไรไม่ดีในสายตาเจ้ากันนะ"

นางลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ย "ใจข้ามีคนอื่นแล้วเจ้าค่ะ"

"ว่าอย่างไรนะ" บิดาลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความประหลาดใจ

จอืจอืตกใจจนต้องถอยหลงัไปก้าวหน่ึงพลางหลบตาวูบ "อนัท่ีจริง 

ข้ามคีนท่ีต้องใจอยู่แล้ว"

หลนิผูพ่้อมองนางนิง่นาน ไม่ได้ซกัไซ้ว่าคนท่ีบตุรสาวต้องใจคอืใคร 

แต่เขาคดิว่าเขารู้

พอพี่เสิ่นรู้ว่าจือจือท�าอะไรลงไปก็หัวเราะลั่น

"หวัเราะอะไรของท่าน" จอืจอืถูกอกีฝ่ายหัวเราะใส่จนกระอกักระอ่วน 

ไปหมด

"ข้าแค่รูส้กึท่ึงว่าคนนสิยัอย่างเจ้าท�าเรือ่งเช่นน้ันได้ด้วยหรือ" พ่ีเสิน่

หวัเราะต่ออกียก "เจ้าพูดถึงขนาดน้ี พ่อเจ้าคงไม่ตอบรบัการสูข่อครัง้น้ีแล้ว 

ใช่หรอืไม่"

"ข้าก็ไม่รู้ แต่ไม่น่าจะตอบรับกระมัง" จือจือน่ังเอามือเท้าคางอยู่ 

หน้าโต๊ะเครือ่งแป้งพลางปรายตามองเงาสะท้อนในกระจก นางไม่เคยคิดว่า

ตนเองงดงามมากมายอะไรนัก ทว่าพ่ีเสิน่มกัจะชมนางอยู่เสมอ ทัง้ยังบอกว่า

หากตนเป็นชาย จะต้องแต่งงานกับนางอย่างแน่นอน

พ่ีเสิน่ลอยมาหน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง แน่นอนว่าบานกระจกไม่อาจสะท้อน
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ภาพนางได้ ขนาดนางท�าแลบลิน้ปลิน้ตาก็ยังมองไม่เหน็อะไรอยู่ดี

"เมื่อไรคุณชายเซี่ยงถึงจะยอมรับถุงเหอเปาของข้าเสียทีนะ"

นกึถึงความเย็นชาทีเ่ซีย่งชงิจวแีสดงออกมา จอืจอืรู้สกึราวกับตวัเอง

เป็นโรคร้าย เขาท�าประหน่ึงว่าจะเจบ็ไข้ได้ป่วยหากเข้าใกล้นางอย่างนัน้

"จอืจอื ในเมือ่เจ้าไม่ได้ชอบเขา ไยต้องมุง่มัน่จะแต่งงานกับเขาให้ได้

ด้วยเล่า" พ่ีเสิน่ถาม "เมอืงหลวงแห่งน้ีไม่มอีะไรนักหรอก แต่หนุม่รปูงามน่ะ 

มดีาษดืน่เชยีวล่ะ"

วิญญาณล่องลอยขยิบตาให้นาง "ขอเวลาข้าสกัสามสีวั่น รบัรองว่า

ข้าต้องหาบรุษุดีๆ  ให้เจ้าได้แน่" พูดจบอกีฝ่ายก็หายวับไปต่อหน้าต่อตานาง

ถ้อยค�าของจือจือในวันน้ันคงได้ผล บิดาของนางไม่พูดถึงหลัวฟั่ง 

อีกเลย ป้าหลัวก็ไม่มาเยี่ยมเยือนอีกเช่นกัน

จอืจอืถอนหายใจด้วยความโล่งอก กระนัน้ก็ไม่มกีะจติกะใจจะออก

ไปไหน นางก�าลงัร้อนรน เหลอือกีเพียงสามเดือนท่านผูน้ัน้ก็จะเสกสมรส

แล้ว หากนางยังไม่เป็นฝ่ังเป็นฝาไปในสามเดือนนี ้ ก็ต้องแต่งเข้าต�าหนัก

องค์หญงิไปเป็นอนุ

แค่คิดถึงคืนที่ตนเองต้องตาย เด็กสาวก็สั่นเทาไปท้ังตัวอย่าง 

ห้ามไม่อยู่

"พี่ใหญ่...พี่ใหญ่"

"หือ?" จือจือเพิ่งรู้ตัวว่าน้องชายก�าลังเรียกตน "มีอะไรหรือ"

"พี่เซี่ยงมาขอรับ"

"อะไรนะ!" นางอุทานอย่างประหลาดใจ
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"ดูเหมือนจะน�าของบางอย่างมาให้ท่านพ่อ แต่ท่านพ่อออกไป 

ข้างนอก ไม่รูจ้ะกลบัมาเมือ่ไร ข้าบอกให้พ่ีเซีย่งฝากของไว้ แต่เขาบอกว่า 

จะอยู่รอจนท่านพ่อกลบัมา" หลนิหยวนขมวดค้ิว "พ่ีใหญ่ช่วยไปชงชาให้ข้าที 

ข้าจะยกไปรบัรองพ่ีเซีย่ง"

จอืจอืร้องอ้อ นางมฝีีมอืชงชาเป็นเลิศ สามปีทีอ่ยู่ในต�าหนกัองค์หญงิ  

นางท�าอะไรไม่เป็นสกัอย่าง แต่มงีานชมุนุมทไีร ประโยชน์เพียงอย่างเดยีว

ของนางก็คอืชงชาให้เหล่าผูม้เีกียรตินีล่่ะ

ราชบตุรเขยแปลกใจมากทเีดียวตอนทีไ่ด้ดืม่ชาของนางเป็นครัง้แรก 

ถึงกับมองนางด้วยแววตาเหลอืเชือ่ 'นึกไม่ถึงเลยว่าจอืจอืจะมคีวามเชีย่วชาญ

ในด้านนี'้

ราชบุตรเขยเป็นชายหนุ่มองอาจหล่อเหลาราวกับหลุดออกมาจาก 

บทงิว้ สมยัท่ีแต่งเข้าต�าหนกัองค์หญิงใหม่ๆ จอืจอืยังฝันหวานว่าราชบตุรเขย

จะพึงใจในตวันาง ดงัน้ันเวลาได้รบัค�าชมจากราชบตุรเขยทีไร นางจะตืน่เต้น

จนมอืไม้แทบพันกันทุกครัง้

'มิได้เจ้าค่ะ ข้าแค่ท�าเป็นนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น'

ราชบุตรเขยหัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะทุ้มนุ่มลอยเข้ามากระทบ 

โสตประสาท ท�าให้ใบหูของนางร้อนผ่าวขึ้นมา

'จือจือไม่ต้องถ่อมตัวไปหรอก'

'ชารสดมีากเลยหรอื' เสยีงสตรผีูห้นึง่ดังแทรกขึน้มา 'เช่นน้ันก็ชงมา

ให้ข้าสกัถ้วยซ'ิ

จือจือรีบทิ้งตัวคุกเข่า 'จือจือถวายบังคมองค์หญิง'

รองเท้าปักลวดลายวิจิตรประณีตเยื้องย่างเข้ามาในคลองจักษุ
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'ลุกขึ้นเถิด'

จือจือสะบัดหัว สั่งตนเองไม่ให้คิดถึงเรื่องในอดีตอีก

นางบอกน้องชาย "รอสักครู่นะ พี่จะไปชงชาให้เดี๋ยวนี้"

ไม่ทนัไรหลนิหยวนก็กลบัเข้ามาใหม่ "พ่ีใหญ่ พ่ีเซีย่งดืม่ชาหมดแล้ว 

ยังต้องชงไปให้อกีหรอืไม่"

"หมดเรว็ถึงเพียงนีเ้ชยีวหรอื" จอืจอืผงะไปอย่างตกใจ "เช่นนัน้พ่ีจะไป

จดัการให้เด๋ียวน้ี"

ตอนที่น้องชายว่ิงกลับเข้ามาเป็นรอบที่สาม จือจือไม่รู้ว่าตนเอง 

ท�าหน้าอย่างไร แต่หลินหยวนดูหัวเสียนิดๆ "บ้านเราไม่ใช่โรงน�้าชา 

เสียหน่อย เขาดันซดเอาๆ ถ้วยแล้วถ้วยเล่าราวกับวัวหิว หึ"

จือจือเองก็ไม่เข้าใจเช่นกัน "คงจะคอแห้งกระมัง"

"หึ ใครจะคอแห้งถึงเพียงน้ัน สองกาเข้าไปแล้ว ชาดีๆ  ในบ้านหมดไป 

กับเขานีล่่ะ"

เดก็สาวมองท่าทางหัวฟัดหัวเหวีย่งของน้องชายแล้วย้ิมขัน "เด๋ียวรอบน้ี

พ่ียกออกไปให้เองแล้วกัน"

หลนิหยวนส่ายหน้าทนัท ี "ก่อนออกไปท่านพ่อก�าชบัข้าไว้ว่าพ่ีใหญ่

เพ่ิงหายป่วย ร่างกายยังไม่ฟ้ืนตัวดี ออกไปรับแขกไม่ได้ ข้ายกไปให้เอง 

ดกีว่า"

แต่นางถึงขั้นลุกมาชงชาแล้ว ออกไปรับรองแขกจะเป็นไรไปเล่า

กว่าหลนิหยวนจะกลบัเข้ามาอีกครัง้ก็ผ่านไปนาน สหีน้าดสูดใสขึน้

เลก็น้อย "ในทีส่ดุก็ไปเสยีที"

"ท่านพ่อกลับมาแล้วหรือ"
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"ดูเหมือนพี่เซี่ยงจะมีธุระ เลยกลับไปแล้ว"

"อ้อ"

ตกเย็นพอหลินผู้พ่อกลับมา หลินหยวนก็เล่าเรื่องเซี่ยงชิงจวีให้ฟัง  

เขาน่ิงคิดเล็กน้อยก็ร้องว่า "อ้อ พ่อไม่ดีเอง คราวก่อนฝากคุณชายเซี่ยง 

หาของบางอย่างมาให้ แต่ลืมไปว่านัดกันวันน้ี ช่างเถิด พรุ่งนี้พ่อจะถือ 

ของขวัญไปขอขมาเขาท่ีบ้าน"

"ท่านพ่อ ของอะไรหรือ"

"ของให้พ่ีเจ้าน่ะส"ิ หลนิผูพ่้อหนัมามองบตุรสาว "เป็นไข่มกุทีม่ากับ

เรอืเดนิสมทุร เห็นว่าของสิง่น้ีช่วยรกัษาจติใจให้สงบผ่อนคลายได้ เจ้ามกั

นอนหลบัไม่ใคร่สนทิ พ่อคิดว่าของสิง่นีจ้ะต้องช่วยได้แน่"

"ท่านพ่อ คงจะแพงมากเลยใช่หรือไม่เจ้าคะ" จือจือส่ายหน้าทันที  

"ข้าไม่ต้องใช้หรอก เดี๋ยวนี้ข้านอนหลับสบายดี"

"ไม่แพง แค่ไข่มุกเม็ดเดียว จะแพงสักเท่าไรกันเชียว เร่ืองน้ีเจ้า 

ไม่ต้องกังวลไปหรอก ตั้งใจพักฟ้ืนร่างกายให้ดีก็พอ ระยะน้ีอย่าเพ่ิง 

ออกไปไหนทัง้น้ัน" บดิาเว้นช่วงไปเลก็น้อยก่อนจะเอ่ยต่อว่า "หากมแีขกมาหา 

เจ้าก็ไม่ต้องออกมา ให้น้องชายเจ้าคอยรบัรองแขกไปคนเดียวพอ"



72

อ๋ีเหนียงห้าขององค์หญิง 1

จือจือเอาไข่มุกที่ได้มาส่องกับเทียนพิจารณาโดยละเอียด

ดแูล้วก็เป็นไข่มกุธรรมดาๆ เมด็หน่ึง ทว่าสัณฐานค่อนข้างกลมเกลีย้ง  

ยกขึน้ดมก็ไม่ได้กลิน่อะไร จอืจอืไม่รูว่้าไข่มกุเมด็นีร้าคาเท่าไร แค่กลวัว่า 

บดิาจะถูกหลอกมา

นางใช้เชือกแดงร้อยไข่มกุพันรอบข้อมอืต่างสายสร้อย หลงัจากใส่

สร้อยเส้นน้ีนอนอยู่หลายคืนก็ไม่เห็นว่าจะวิเศษตรงที่ใด เพียงแต่พ่ีเส่ิน 

ไม่ปรากฏตัวให้เหน็อกีเลย

จือจือเกรงว่าไข่มุกจะมีฤทธ์ิป้องกันสิ่งอัปมงคล จึงลองถอดออก 

หน่ึงวันหนึง่คนื ทว่าก็ยังไม่เห็นพ่ีเสิน่ วิญญาณล่องลอยตนนีอ้ปุนิสยัร่าเรงิ

แจ่มใส ไม่แน่ว่าอาจจะไปหาอะไรสนุกๆ ท่ีอ่ืนแล้วก็ได้

ปีใหม่มาถึงโดยไม่รูต้วั ในคนืสิน้ปีจอืจอืดืม่สรุาไปเลก็น้อย แล้วล้มตัว

9
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นอนหลับไปบนเตียงด้วยความเมา ก่อนหลับไปนางได้ยินเสียงบิดา

ลงกลอนประต ูระยะน้ี...ไม่ส ินบัตัง้แต่ท่ีจอืจอืบอกว่ามชีายท่ีต้องใจอยู่แล้ว 

บดิาก็ระมดัระวังเป็นพิเศษ กลวัว่านางจะถูกคนนอกเห็น

เด็กสาวนอนหัวเราะอยู่บนเตียง ความคิดของท่านพ่อช่างซับซ้อน 

เกินความเข้าใจย่ิงนัก เป็นคนเร่งรดัให้นางออกเรอืนแท้ๆ แต่กลบัคอยป้องกัน

คนนอกเสยีเอง

จือจือไม่เข้าใจหัวอกบิดา อยากให้บุตรสาวตนเองแต่งงานไปกับ 

คนดีๆ ก็เรื่องหนึ่ง แต่การได้รู้ว่าผักกาดที่ตนประคบประหงมเล้ียงมา 

อย่างยากล�าบากมหีมทูีพึ่งใจอยู่แล้วเงียบๆ น้ัน เป็นเรือ่งท่ียอมกันไม่ได้

เจ้าหมูตัวนั้นได้ใจบุตรสาวสุดที่รักของเขาไปตั้งแต่เมื่อไร

เจ้าหมูตัวนั้นเป็นใคร

เจ้าหมตูวันัน้ได้ใช้คารมค�าหวานหลอกล่อบตุรสาวของเขาหรอืไม่

จือจือนอนหลับสบาย ตอนเช้าจึงตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นมาก

ช่วงวันแรกๆ ของปี บ้านใกล้เรอืนเคียงมกัไปเย่ียมเยียนทกัทายกัน 

คนทีม่อีาวโุสมากท่ีสุดในบ้านน้ีคอืหลินผู้พ่อ ดงันัน้สามคนพ่อลกูจงึตระเวน

เย่ียมเพ่ือนบ้านในวันท่ีหน่ึง

บ้านแรกที่ไปเยี่ยมเยียนคือบ้านของเซี่ยงชิงจวี

แม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะไม่อยู่แล้ว แต่หลนิผูพ่้อระลกึถึงความช่วยเหลอื 

ทีบ้่านสกุลหลนิได้รบัจากสองสามภีรรยาในอดตี จงึมกัจะมาคารวะทักทาย 

ในวันทีห่นึง่ของทกุปี

ชาตก่ิอนจอืจอืก็ตามมาด้วย แต่ไม่ได้รูส้กึอะไรเป็นพิเศษ ทว่าวนันี้ 
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ไม่เหมอืนกนั

นางส่องกระจกส�าริดอยู่เป็นนานสองนาน

วันน้ีนางสวมเสื้อนวมสีแดงเข้มกับกระโปรงสีแดงท่ีดูสีอ่อนกว่า 

เล็กน้อย เกล้าผมทรงดอกกุ้ยระย้า* แล้วปักปิ่นเงินรูปดอกกุ้ยสองอัน

นางมเีครือ่งประดบัไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นของซึง่มารดาทีจ่ากไปแล้ว 

ทิง้ไว้ให้ บางครัง้ท่านพ่อหาเงินมาได้ก็จะซือ้ให้นางบ้าง แต่ไม่ใช่ของแพงอะไร 

อย่างป่ินเงินทีน่างปักวันนีก็้ท�าจากเงนิเน้ือธรรมดาๆ ดตีรงท่ีสวยเท่าน้ันเอง 

จอืจอืส่องกระจกพลางพึมพ�าว่า "ดแูล้วเล็กไปหน่อยหรอืไม่นะ แต่ท่าทาง 

คราวก่อนทีข้่าแต่งตัวจะไม่ถูกใจคุณชายหลนิ"

"พี่ใหญ่ เสร็จหรือยัง" เสียงของหลินหยวนดังขึ้นตรงหน้าประตู

จือจือขานรับ "จะออกไปเดี๋ยวนี้ล่ะ"

นางมองป่ินเงนิบนศรีษะอย่างสองจติสองใจอยู่พักใหญ่ก็ดงึออก หาก 

อกีฝ่ายดรููว่้าเป็นของไร้ราคาค่างวดจะดถููกนางหรอืไม่ เช่นน้ันเอาออกดีกว่า

พอเห็นพ่ีสาวเดินออกจากห้อง หลินหยวนก็ชมเปาะ "วันนี้พ่ีใหญ่ 

งามจรงิๆ" เขาพูดพลางเดนิวนรอบจอืจือสองรอบ จากน้ันก็ขมวดคิว้ "เหตใุด 

ถึงไม่มเีครือ่งประดับผมเลยเล่า"

นางใช้นิว้จิม้หว่างค้ิวเด็กชาย "ตาดีจรงินะ วันนีพ่ี้ไม่อยากประดับ"

หลินหยวนหัวเราะคิก "ไปๆๆ ท่านพ่อรออยู่หน้าบ้านแล้วล่ะ  

คราวก่อนพ่ีเซี่ยงมาดื่มชาบ้านเราไปตั้งมากมาย วันนี้ข้าจะไปกินขนม 

บ้านเขาให้เกลี้ยงเลย"

* ผมทรงดอกกุ้ยระย้า ท�าโดยแบ่งผมสองข้าง แต่ละข้างมดัเป็นรปูห่วงห้อยย้อยลง โดยปลายผมทัง้สองข้าง 
จะผกูเข้าด้วยกันท่ีกลางศีรษะ
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หน้าประตูบ้านสกุลเซี่ยง

เนือ่งจากเป็นเทศกาลปีใหม่ สกุลเซีย่งจงึปิดกลอนคูไ่ว้ทีห่น้าประตู

เช่นกัน ดจูากฝีแปรงท่ีเขียน เป็นไปได้อย่างสงูว่าจะเป็นลายมอืเซีย่งชงิจวีเอง

หลินผู้พ่อเพิ่งจะก้าวเข้าไปเคาะประตู คนข้างในก็เปิดรับ

"ท่านลุงหลิน"

วันนี้เซี่ยงชิงจวีมาเปิดประตูด้วยตนเอง

จือจือเบิกตากว้าง จากนั้นนางก็เม้มปากพลางถอยไปข้างหลัง 

เลก็น้อย ใบหน้าก้มต�า่ หลงัจากแยกกันในร้านชาวันนัน้ นางก็เพ่ิงได้พบเขา 

เป็นครัง้แรก คราวก่อนเขาดุดันใส่นางอย่างกับอะไรดี

"เสีย่วหยวน" เสียงของเจ้าบ้านสะดดุลงเลก็น้อย "แม่นางหลนิก็มาด้วย

เช่นกัน"

จือจือก้มหน้างุด รู้สึกหดหู่ทดท้อขึ้นมาทันควัน

ขนาดน้องชายนาง เขายังเรยีกว่า 'เสีย่วหยวน' ทีกับนางดันเรียกว่า 

'แม่นางหลนิ' อย่างแห้งแล้ง อกีท้ังยังใช้ค�าว่า 'ก็มาด้วยเช่นกัน' ไม่ต้อนรับนาง

หรอือย่างไร จอืจอืลบูคล�าไข่มกุทีส่วมอยู่บนข้อมอืพลางนกึในใจว่าดแีล้ว 

ทีว่นันีไ้ม่ได้เอาถุงเหอเปามาด้วย

"หลานชาย เหตุใดถึงได้มาเปิดประตูเองเล่า"

"ลุงจางป่วย ข้าเลยให้เขาพักผ่อน เชิญเข้ามาข้างในก่อนขอรับ"

จือจือเดินเข้าไปทั้งที่ยังก้มหน้า ทันใดนั้นประโยคหนึ่งก็ดังเข้าหู 

แบบไม่ให้ตัง้ตวั

"สุขสวัสดิ์วันปีใหม่"

นางเงยหน้าพรวด แล้วต้องประหลาดใจเมื่อได้พบว่าเซ่ียงชิงจวี 
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ก�าลงัจ้องมองตนเอง

จือจือเคยลอบเปรียบเทียบความหล่อเหลาของเซี่ยงชิงจวีกับ 

ราชบุตรเขยอยู่เงียบๆ พบว่าหากราชบุตรเขยเป็นแสงอรุณแล้วล่ะก็  

เซี่ยงชิงจวีย่อมต้องเป็นแสงจันทร์ ต่างคนมีดีต่างกันไป ล้วนแต่เป็น 

ชายหนุ่มรูปงามทั้งคู่ ผิดกันตรงท่ีราชบุตรเขยเจอใครก็ย้ิมแย้มสุภาพ 

อ่อนโยนตลอด ขณะท่ีเซี่ยงชิงจวีเย็นชาเป็นน�้าแข็ง ราวกับท่อนเหล็ก 

ก็มปิาน

"สุขสวัสดิ์วันปีใหม่พ่ีเซี่ยงเช่นกันขอรับ" เสียงของน้องชายนาง 

ดังตามมา

ทีแ่ท้เขาก็พูดกับน้องชายนางนีเ่อง จอืจอืก้มหน้าลงใหม่ จากนัน้ก็ 

ได้ยินเซีย่งชงิจวีกระแอมเบาๆ

"หลานชายก็ป่วยเหมอืนกันหรอื อากาศหนาวเย็นออกอย่างนี ้ ต้อง

สวมเสือ้ผ้าอุน่ๆ เข้าไว้นะ"

"ข้าไม่เป็นไรขอรับ"

ไม่รูว่้านางคดิไปเองหรอืไม่ ถึงได้รูส้กึว่าน�า้เสยีงของผูเ้ป็นเจ้าบ้าน 

เย็นชาขึน้กว่าเดิม

ระหว่างน่ังสนทนา มแีต่หลนิผูพ่้อกับเซีย่งชงิจวพูีดคุยกันเป็นส่วนใหญ่ 

หลนิหยวนท่ีนัง่กินขนมพูดแทรกข้ึนเป็นระยะ ขณะท่ีจอืจอืเอาแต่น่ังด่ืมชา

เงยีบๆ

ทันใดนั้นขนมจานหนึ่งก็ยื่นเข้ามาตรงหน้า

"ขนมนี้รสชาติไม่เลว"

"ขอบคุณขอรับพี่เซี่ยง" หลินหยวนชิงรับจานมาก่อน
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เซี่ยงชิงจวีมองเด็กชาย มุมปากลู่ลงเล็กน้อย "ไม่เป็นไร"

จอืจอืลงัเลสกัพัก ก่อนจะเอือ้มมอืไปหยิบมาชิน้หน่ึง ทว่ายังไม่ทนั 

ส่งเข้าปาก เสยีงของบดิาก็ดังขึน้

"น่ีก็สายเตม็ท ีหลานชายคงจะเพลยีแล้วกระมงั พวกเรายังต้องไป

ทกัทายบ้านอืน่อีก ไม่อยู่รบกวนเจ้าแล้วล่ะ"

จือจือมองขนม จากน้ันก็วางลงดังเดิม แต่เพราะกลัวเซี่ยงชิงจวี 

จะรังเกียจว่านางจับแล้ว จึงได้วางชิ้นนั้นไว้ตรงขอบจาน

"ขนมชนดิน้ีของพ่ีเซีย่งอร่อยมากเลย ท่านพ่อ พวกเราก็ซือ้ไปกินบ้าง 

เถิด" หลนิหยวนร�า่ร้อง

"ถ้าอร่อยก็เอากลับไปสิ" เซี่ยงชิงจวีบอกเสียงราบเรียบ

ดังนั้นหลินหยวนจึงหิ้วห่อขนมเดินออกมาด้วย

เด็กชายชื่นชมเซี่ยงชิงจวีมาตลอดทาง เหมือนลืมไปโดยสิ้นเชิงว่า 

เคยโมโหอกีฝ่ายทีด่ื่มชาบ้านตนเองไปหลายกา

"ขนมบ้านพี่เซี่ยงอร่อยจริงๆ เลย พี่ใหญ่ เดี๋ยวเราแบ่งกันกินนะ"

"เจ้ากินไปคนเดียวเถิด ข้าไม่ใคร่ชอบขนมหวาน"

เสยีงของหลนิผูพ่้อดงัมาจากข้างหน้า "นัน่ส ิ เสีย่วหยวน เจ้ากินไป 

คนเดยีวไป พ่ีสาวเจ้าร่างกายไม่แขง็แรง ไม่ควรกินของหวานมากนกั"

หลนิหยวนท�าปากอดู "อะไรกัน เมือ่วานท่านพ่อยงัรบเร้าให้พ่ีใหญ่ 

กินวุน้ดอกกุ้ยท่ีตัวเองท�าอยู่เลยแท้ๆ"
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ตอนที่ได้เจอพี่เสิ่นอีกครั้งคือคืนวันที่เจ็ดเดือนหนึ่ง

จอืจอืเพ่ิงสระผมเสรจ็ ก�าลงัน่ังหน้าโต๊ะเครือ่งแป้งรอผมแห้งกไ็ด้ยิน

เสยีงเรยีกตนเอง

"จือจือ"

พอนางหันไปมองก็เห็นพี่เสิ่น

ฝ่ายตรงข้ามส่งยิ้มบางๆ มาให้

"พี่เสิ่น กลับมาแล้วหรือ"

วิญญาณล่องลอยพยักหน้า "จือจือ ออกไปข้างนอกกับข้าเร็ว"

"หา?"

พ่ีเสิน่ท�าหน้ามลีบัลมคมใน "ข้ารบัปากไว้ว่าจะช่วยหาหนุ่มรูปงาม 

มาให้เจ้าไม่ใช่หรอื ข้าหาเจอแล้ว ตอนน้ีเขาก�าลงัรอเจ้าอยู่" นางลอยไป 

ลอยมาตรงหน้าเด็กสาวหลายรอบ "รับประกันว่ารูปงามแน่ เจ้าไปแล้ว 

10
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ไม่ผดิหวังหรอก หล่อเหลากว่าเจ้าหนุม่เซีย่งมาก"

จือจือลังเลอย่างหนัก "แต่ตอนนี้ดึกมากแล้วนะเจ้าคะ"

"วางใจเถิด มีข้าอยู่ท้ังคน จะกลัวอะไร คนเขาพูดกันว่าผน่ีากลวัทีส่ดุ

แล้วไม่ใช่หรอื มผีคีอยคุ้มครองเจ้า เจ้ายังต้องกลวัอะไรอกี" พ่ีเส่ินเอ่ยเร่ง  

"เรว็เข้าๆ เปลีย่นชดุท่ีงามทีส่ดุแล้วออกไปกับข้า"

ตัง้แต่คราวทีช่่วยให้อาฉนิสมปรารถนา จอืจอืก็เก็บกญุแจประตหูลงั 

เอาไว้ ดังน้ันครัง้น้ีจงึออกไปได้อย่างสะดวกราบรืน่ โคมในมอืนางส่องทางเดนิ

ข้างหน้าให้สว่างเรอืงรอง

เน่ืองจากผมยังไม่แห้ง นางจงึปล่อยผมปรกไหล่ แต่ใช้เชอืกแดงมดัไว้

ลวกๆ แค่พอไม่ให้ผมยุ่ง ปลายผมท้ิงตวัพาดแผ่นหลงั ส่วนชดุทีส่วมอยู่ 

พ่ีเสิ่นช่วยเลือกให้ บอกว่านางผิวขาว ใส่ชุดสีแดงขึ้นที่สุด แต่หากเป็น 

ตอนกลางคนืจะสวมชดุแดงไม่ได้

'แสงจันทร์สาดส่อง เจ้าต้องสวมชดุสฟ้ีาอ่อนถึงจะงามเด่น' พ่ีเสิน่ 

บอกด้วยสหีน้ามัน่อกมัน่ใจ

จือจือมีกระโปรงสีฟ้าอ่อนอยู่ตัวหนึ่ง ที่ถูกต้องเรียกว่าสีขาวปนฟ้า  

ตวักระโปรงตดัเย็บเป็นชัน้ๆ เวลาเย้ืองย่างจะเห็นรองเท้าได้วอมแวม พ่ีเสิน่ 

ตาแหลมนัก เพราะพอจอืจอืสวมชดุนีเ้ดินใต้ผนืฟ้ารตัตกิาล ชายกระโปรง

ราวกับถูกย้อมด้วยแสงจันทร์อย่างน้ัน บวกกับดวงหน้าท่ีไม่แต่งแต้ม 

เครือ่งประทินโฉม ความเย้ายวนสะดุดตาในยามปกตจิงึหายไปสิน้

เด็กสาวที่เดินถือโคมดูประหนึ่งนางฟ้าเดินเล่นใต้แสงจันทร์

"พี่เสิ่น พวกเราจะไปที่ใดกันหรือ"

"ก็ไปเจอหนุ่มรูปงามน่ะสิ"
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จอืจอืมองวิญญาณทีล่อยอยู่ข้างหน้า "หนุ่มรูปงามทีใ่ดกันต้องออก

มาเจอกลางค�า่กลางคืน"

"นั่นเป็นเพราะ..." ฝ่ายท่ีอยู่ข้างหน้าหันมามอง "ข้ารอมานานแล้ว  

เพ่ิงสบโอกาสคนืน้ีเอง"

จือจือไม่เข้าใจค�าพูดของอีกฝ่ายนัก พ่ีเสิ่นน�าทางนางอยู่พักใหญ่  

ทะลุตรอกซอยหลายต่อหลายแห่ง พอมาถึงปากตรอกแห่งหนึ่งพ่ีเสิ่น 

ก็หยุดรอ

"จือจือ เจ้าต้องเดินเข้าไปคนเดียว"

เด็กสาวมองฝ่ายตรงข้าม ความตระหนกสะท้อนอยู่ในแววตา

พ่ีเสิน่มองเหน็ความวิตกของนาง "ไม่ต้องกลวั เข้าไปเถิด ข้าจะรออยู่ 

ตรงน้ี วางใจได้เลย ข้าจะคอยคุ้มครองเจ้าแน่ จอืจอื เข้าไปส"ิ

แม้จะไม่เข้าใจว่าเหตุใดพ่ีเส่ินถึงไม่เข้ามาด้วยกัน แต่นางคิดว่าพ่ีเสิน่ 

เป็นผทีีด่ ี ไม่มทีางหลอกนางเด็ดขาด ดังนัน้เด็กสาวจงึรวบรวมความกล้า 

เดนิเข้าไปข้างใน ตรอกแห่งนีล้กึย่ิงนัก รอบด้านก็เงยีบสงัด จอืจอืได้ยิน 

แค่เสยีงฝีเท้าของตนเองเท่าน้ัน

เสียงรองเท้าปักลายย่างย�่าไปตามพื้นอิฐ

ไม่รูเ้พราะเหตุใด พอเดินมาได้ครึง่ทาง นางก็รับรู้ได้โดยสงัหรณ์ว่า

ส่ิง...หรืออีกนัยหน่ึงคือคน...ท่ีอยู่ตรงท้ายตรอกจะสร้างความหวาดกลัว 

ให้ตนเอง หนุม่รปูงามทีใ่ดจะมาอยู่ในตรอกเช่นนีก้ลางดกึกันเล่า นางหนัไป

ข้างหลงั ทว่าตรงน้ีมองไม่เห็นพ่ีเสิน่แล้ว

จือจือยืนลังเลอยู่ท่ีเดิมพักใหญ่ เท้าก็ถอยหลังไปก้าวหนึ่งอย่าง 

ห้ามไม่อยู่
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ถูกล่ะว่าเซี่ยงชิงจวีเย็นชา แต่นางน่าจะยังพยายามต่อไปได้

อย่าไปสนใจหนุม่รปูงามทีอ่ยู่ในตรอกน่ากลวัเช่นนีก้ลางดกึเลยดกีว่า 

ไม่แน่ว่าอาจเป็นคนเย็นชาย่ิงกว่าเซีย่งชงิจวีด้วยซ�า้

แต่...พี่เสิ่นอุตส่าห์มีน�้าใจ เข้าไปดูหน่อยแล้วกัน

จือจือกัดฟัน ก�าด้ามโคมในมือแน่น แล้วตัดสินใจเดินต่อ

คราวนีเ้ดนิไปได้ไม่ทันไร นางก็เห็นร่างของใครคนหน่ึงนอนอยู่บนพ้ืน

คนผู้นั้นใส่เสื้อผ้าสีด�าทั้งชุด ลักษณะเหมือนได้รับบาดเจ็บ

หืม? หนุ่มรูปงามที่ได้รับบาดเจ็บ?

พ่ีเสิ่นวางแผนให้นางไปช่วย เพ่ือที่อีกฝ่ายจะได้แต่งงานกับนาง

เป็นการตอบแทนอย่างนั้นหรือ

จอืจอืก้าวเข้าไปอย่างลงัเล บรุษุผูน้ัน้สวมหน้ากากเสยีด้วย นางลองใช้

ปลายเท้าเขีย่ขาเขา แต่ไม่มปีฏิกิรยิาตอบสนองเลยสักนิด

น่าจะหมดสติไปกระมัง

เดก็สาวทิง้ตวัลงน่ังยองๆ พิจารณาร่างบนพ้ืนโดยละเอยีด แล้วพบว่า 

บนขามีแผลท่ีเลือดยังไม่หยุดไหล จือจือไม่เคยมีประสบการณ์ท�าแผล 

มาก่อน นางน่ิงคิดอยู่เล็กน้อยก็ฉีกขากางเกงอีกข้างของชายหนุ่ม ดูท่า 

จะตดัเย็บจากเนือ้ผ้าชัน้ดมีากทีเดยีว นางต้องออกแรงอยู่นานกว่าจะฉกี

ออกมาได้ จากนัน้ก็ลงัเลต่อว่าจะพันผ้าต�าแหน่งใดด ี เหนอืแผล ใต้แผล 

หรอืว่าพันทับแผล

"ควรต้องห้ามเลือดกระมัง ไม่ใช่แผลงูกัดนี่นา" จือจือพันผ้าที่ฉีก 

ออกมารอบแผล แล้วผกูปมให้อย่างประณีต เน่ืองจากช่วยคนเจบ็ห้ามเลอืด 

มอืนางจงึพลอยเป้ือนเลอืดไปด้วยไม่น้อย นางเชด็มอืกับเสือ้ผ้าของอกีฝ่าย 
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อย่างรงัเกียจ แล้วเพ่ิงนกึขึน้ได้ว่าตนยังไม่เห็นหน้าบรุุษผู้นีเ้ลย

น่าจะหล่อเหลามากสินะ...

แต่เหตใุดถึงได้รบับาดเจบ็กลางดกึ ซ�า้ยังมานอนอยูใ่นทีแ่บบนีกั้นเล่า 

อกีทัง้ยงัแต่งตวัพิลกึพิลัน่ด้วย

หน้ากากทีค่นผู้น้ีสวมธรรมดาสามญัอย่างย่ิง เป็นหน้ากากสดี�าเรยีบๆ 

ไม่มลีวดลายแม้แต่นดิเดียว

จอืจอืจ้องมองหน้ากากพลางเอือ้มมอืออกไปช้าๆ ตอนทีดึ่งหน้ากาก

ลงมา ปลายน้ิวเหมอืนจะแตะโดนผวิหน้าของฝ่ายตรงข้าม

สมัผสัท่ีได้รบั...เย็นเฉยีบ แววตาของนางไหวระรกิ ขณะดงึหน้ากากลง

หน้ากากเพ่ิงจะพ้นใบหน้า นางก็ตกใจจนล้มก้นจ�้าเบ้าไปกับพ้ืน 

ดวงตาฉายแววตื่นตระหนกถึงขีดสุด

นางมองคนตรงหน้า จากนั้นก็มองหน้ากากในมือ แล้วรีบโยนทิ้ง

เหตุใดถึงเป็นเขา...

เมือ่ครัง้ทีก่ลายเป็นผ ีนางเฝ้ามองคนผูน้ีท้กุคนืวัน และความปรารถนา

สงูสดุของนางในชาตน้ีิคอืไม่ต้องยุ่งเก่ียวกับเขาอกี ไม่คดิเลยว่ากลบัได้พบเขา

เรว็ย่ิงกว่าชาตก่ิอนมาก

จอืจอืไม่มอีารมณ์จะสนใจอะไรแล้ว มอืเท้านางอ่อนปวกเปียกไปหมด 

ต้องจบัก�าแพงพยุงกายถึงจะลกุขึน้ยืนส�าเรจ็ พอยืนได้ก็หนัหลงัออกว่ิงทันที  

ไม่กล้าแม้แต่จะมองร่างบนพ้ืนซ�า้ ราวกับว่าคนทีน่อนอยู่ตรงน้ันเป็นสตัว์ร้าย

ชาติก่อน

ตอนแต่งเข้าต�าหนักองค์หญิง ทุกส่ิงทุกอย่างแปลกใหม่ส�าหรบัจอืจอื 
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ไปหมด ขนาดนางเห็นถ้วยชายังเอือ้มมอืไปลบูๆ คล�าๆ

'ถ้วยชานี่ไม่ยักเหมือนที่บ้านข้า' นางพูดพลางหันไปยิ้มให้ไฉ่หลิง

จือจือมีฐานะต�่าต้อย ท่ีถูกต้องบอกว่าไม่มีฐานะเลยเสียมากกว่า  

ดังน้ันสาวใช้ท่ีคอยปรนนิบัติจึงมีแค่ไฉ่หลิงผู้เดียว ไฉ่หลิงอายุไม่มาก  

อ่อนแก่กว่าจอืจอืไม่เท่าไร พอเหน็เจ้านายท�าอย่างนัน้ก็ยกมอืป้องปากย้ิม 

'ต่อไปอ๋ีเหนียงห้าจะยังได้เห็นของดีๆ อีกมากมาย นับประสาอะไรกับ 

แค่ถ้วยชาเล่าเจ้าคะ ถ้วยชาล�้าค่าหายากต้องถ้วยชาในต�าหนักบรรทม 

ขององค์หญิงต่างหาก นั่นน่ะเป็นของพระราชทานจากฮ่องเต้เลยทีเดียว 

แผ่นดนินีข้องดีทุกอย่างเป็นขององค์หญิงทัง้นัน้'

จอืจอืร้องอ้อ ไม่ได้รูส้กึชืน่ชมแต่อย่างใด ทัง้ยังไม่อจิฉา เพราะรู้ว่า

ฐานะของท้ังคูแ่ตกต่างกันราวฟ้ากับดนิ นางจงึไม่เกิดความรูส้กึใดๆ ท้ังสิน้ 

องค์หญงิเป็นนางหงส์ ส่วนนางเป็นแค่ไก่ป่าเท่าน้ัน

ครั้งแรกท่ีได้พบองค์หญิง นางไปเข้าเฝ้าพร้อมอี๋เหนียงคนอื่นๆ  

พวกนางคุกเข่าอยู่นอกม่าน ส่วนองค์หญิงน่ังอยู่ข้างใน กงหมัวมัวเป็น 

คนพูดถึงกฎระเบียบในต�าหนักทั้งหมด พวกนางจึงไม่ได้ยินเสียงของ 

องค์หญิงเลย

ตอนท่ีกงหมวัมวัสัง่ให้พวกนางกลบัออกไป จอืจอืลอบเหลือบตาข้ึน

มองม่านทหีนึง่ แต่ผ้าม่านรดูไว้อย่างมดิชดิ นางจงึเหน็แค่เงาคนรางๆ

คนผู้น้ันนั่งเก้าอ้ีในอิริยาบถผ่อนคลาย แต่จือจือกลับสัมผัสรังส ี

แห่งอ�านาจจากร่างของ 'นาง' ได้

จือจือวิ่งเต็มเหยียด ไม่นานก็เห็นพี่เสิ่น
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ฝ่ายนัน้มองนางอย่างประหลาดใจ "เกิดอะไรขึน้จอืจอื! เหตใุดถึงได้ 

เป็นเช่นนี"้

จอืจอืลนลานเสยีจนลมืหยิบโคมไฟมาด้วย "พ่ีเสิน่ พวกเรากลับกนั

เถิด" ทรวงอกนางสะท้อนข้ึนลงอย่างรนุแรง ระหว่างท่ีว่ิงมา ผมทีม่ดัไว้ลวกๆ  

ก็หลดุลงมาหมด ใครตาไม่บอดก็ต้องมองออกกันท้ังน้ันว่าเวลาน้ีนางว้าวุน่ใจ

อย่างย่ิง

"ได้ๆ กลับก็กลับ" พี่เสิ่นไม่ซักไซ้ต่อ

เมื่อกลับถึงบ้าน จือจือล้างคราบเลือดบนมือจนสะอาด แล้ว 

ขึ้นล้มตัวลงบนเตียงโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้น

พ่ีเสิน่เหน็นางเป็นเช่นน้ีก็ไม่กล้าถาม ไม่รูว่้าเด็กสาวหวาดกลัวส่ิงใด

อาจจะขวัญเสยีเพราะเห็นแผลกระมงั...พ่ีเสิน่คดิอย่างนัน้ แต่นางก็

อตุส่าห์รออยู่นานกว่าบรุษุผูน้ั้นจะได้รบับาดเจบ็

ภายหลงัจอืจอืไม่เอ่ยถงึเรือ่งในคนืนัน้อกีเลย ซ�า้ยังเก็บตวัมากกว่าเก่า 

ไม่ใคร่ออกไปท่ีใด ลมืกระท่ังว่าต้องหาทางมอบถุงเหอเปาให้เซีย่งชิงจวี

จวบจนถึงคนืเทศกาลหยวนเซยีว* หลนิหยวนชวนนางออกไปเดนิเท่ียว 

จอืจอืถึงเพ่ิงนกึออกว่าวันน้ีเป็นวันเทศกาล

"ได้ เสี่ยวหยวนรอพี่สักครู่นะ"

นางคว้าผ้าคลุมกันลมมาห่มแบบง่ายๆ แล้วพากันออกจากบ้าน

บรรยากาศของเทศกาลท�าให้หลนิหยวนตืน่เต้นเป็นพิเศษ "พ่ีใหญ่  

คนืนีข้้าจะเล่นทายปรศินาโคมไฟให้เยอะๆ จะได้กวาดรางวัลกลบับ้านให้หมด"

* เทศกาลหยวนเซยีว หรอืวนัซัง่หยวน ตรงกับวนัที ่ 15 เดอืน 1 ตามปฏิทนิจนัทรคติจนี ซ่ึงเป็นคืนแรกของปี 
ที่พระจันทร์เต็มดวง คนในครอบครัวจึงมาชมจันทร์กันพร้อมหน้า รับประทานขนมบัวลอยซึ่งแสดงถึง 
ความกลมเกลียว ภายหลังจัดเป็นงานฉลองย่ิงใหญ่ต่อเน่ืองจากเทศกาลตรุษจีน มีประเพณีประดับโคมไฟ  
จึงเรียกอีกชื่อว่าเทศกาลโคมไฟ
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"เอาสิ" จือจือเอ่ยถาม "ท่านพ่อเล่า"

"ท่านพ่อไม่ไป สัง่ให้ข้าดแูลพ่ีใหญ่ให้ด"ี เดก็ชายตบอกตนเอง "พ่ีใหญ่

วางใจได้เลย วันนีข้้ารบัปากท่านพ่อไว้แล้ว จะต้องคุม้ครองท่านกลบัมา 

อย่างปลอดภยัแน่นอน"

"แหม ดไูม่ออกเลยนะว่าเจ้าตัวเลก็เก่งกาจถึงเพียงนี"้ พ่ีเสิน่หวัเราะ 

อยู่ข้างๆ

จอืจอืเองก็หวัเราะขนัเช่นกันขณะจงูมอืน้องชาย "เช่นนัน้เราไปกันเถิด"

เทศกาลหยวนเซียวเป็นเทศกาลที่คึกคักในแต่ละปี

วันน้ีกลิน่หอมกรุน่ของอาหารอบอวลไปท่ัวเมอืงหลวง เสยีงหัวเราะร่าเรงิ

ดงัเข้าหไูม่ขาดระยะ โคมไฟรปูทรงต่างๆ ประชนัความงามกันละลานตา 

ดอกไม้ไฟเบ่งบานบนผนืฟ้าไม่ขาดสาย ดอกไม้ไฟเหล่านีเ้ป็นของราชวงศ์ 

จงึมใีห้จดุอย่างไม่อัน้ เพ่ือส่ือให้เห็นว่าฮ่องเต้เชือ้เชญิราษฎรมาฉลองเทศกาล

ด้วยกันอย่างรืน่รมย์กลมเกลยีว

จือจือเดินจูงมือน้องชาย กวาดตามองไปตรงนั้นทีตรงนี้ที

หลินหยวนที่เดินอยู่ข้างๆ ก็สนุกสนานไม่แพ้กัน พอเห็นชาวยุทธ์ 

เปิดแสดงศิลปะพ่นไฟก็อ้าปากหวออย่างต่ืนเต้น "โอ้โห! พ่ีใหญ่ ดน่ัูนสิ"

จอืจอืพลอยอุทานฮอืฮาตามไปด้วย พ่ีเสิน่ทีล่อยอยู่ข้างๆ แค่นเสยีง

ขึน้จมกูดังหึ

"มีอะไรน่าดูนักหนา เจ้าเด็กสองคนนี่"

จือจือแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยิน

หลนิหยวนลากพ่ีสาวเดินไปเรือ่ยๆ ตรงนีก็้อยากด ูตรงน้ันก็อยากดู 

ท�าเอาจอืจอืเดนิชนคนอยูห่ลายครัง้
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พ่ีเสิน่เองก็บ่นอย่างไม่สบอารมณ์ "เจ้าเด็กบ้าน่ี เดนิระวังหน่อยส"ิ

"เสีย่วหยวน เสีย่วหยวน! เดนิช้าๆ หน่อย..." จอืจอืเดนิชนคนอกีแล้ว 

แต่คราวน้ีฝ่ายตรงข้ามยกมอืข้ึนประคองนางไว้

"แม่นางหลิน?"

เด็กสาวเงยหน้าขึ้นมอง ใบหน้าหล่อเหลาคมคายทว่าเย็นเยียบ 

ดุจน�้าค้างแข็งปรากฏสู่สายตา

ทว่าความเย็นชาในดวงตาเหมือนจะลดลงมาก
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"พี่เซี่ยง ท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร"

เสียงแจ้วๆ ของน้องชายดังเข้าหู นับตั้งแต่ได้กินขนมจานนั้นของ 

เซี่ยงชิงจวี หลินหยวนก็เหมือนจะชอบชายหนุ่มเอามากๆ

"อุย๊! มอืจบัตรงไหนอยู่น่ะ" ประโยคค�าถามของพ่ีเสิน่ดังข้ึนแบบไม่ให้ 

ตัง้ตัว

จอืจอืปรายตามอง พอพบว่ามอืของเซีย่งชงิจวยัีงประคองไหล่นาง 

เอาไว้ก็รบีถอยหลงัไปก้าวหน่ึง

"คุณชายเซี่ยง" นางทักทายเบาๆ

"อืม" ชายหนุ่มชักมือกลับ แล้วก้มหน้ามองหลินหยวน "พวกเจ้าก็ 

ออกมาเดนิชมโคมไฟเหมอืนกันสนิะ ท่านลงุหลนิไม่ได้มาด้วยกันหรือ"

"ท่านพ่อไม่ชอบทีพ่ลุกพล่านจอแจ ก็เลยมแีค่ข้ากับพ่ีใหญ่ออกมากัน 

สองคน"

11
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เซี่ยงชิงจวีมองเด็กสาวท่ียังเอาแต่ก้มหน้า "ข้าเองก็มาคนเดียว  

เช่นนั้นก็เดินด้วยกันเถิด"

เขาพูดแล้วก็บอกให้สองพ่ีน้องรอสักครู ่ ไม่นานเขาก็ถือโคมไฟสองดวง

กลบัมา

ดวงหนึ่งเป็นรูปกระต่าย อีกดวงหนึ่งเป็นรูปเสือ

แน่นอนว่าหลนิหยวนเอือ้มมอืไปหาโคมรปูเสอื แล้วชมอย่างปากหวาน 

"ขอบคณุขอรบัพ่ีเซ่ียง ข้าไม่เคยเห็นโคมเสอืสวยเท่านีม้าก่อนเลย"

"ชอบก็ดแีล้ว" เซีย่งชงิจวีย่ืนโคมอกีดวงทีเ่ป็นรปูกระต่ายไปให้จือจือ

นางมองดวงโคม จากนั้นก็มองมือที่อยู่บนด้ามโคม

แสงโคมท่ีสว่างไสวไปท้ังบรเิวณเอบิอาบมอืข้างน้ันให้เปล่งประกาย

ราวกบัเน้ือหยก ทว่ากระดกูข้อน้ิวทีข่ึน้รปูชดัเจนกลบัให้ความรูส้กึสมชาย 

แตกต่างจากความอ่อนละมนุนุม่นิม่อย่างสตรเีพศโดยส้ินเชิง

"ให้ข้าหรือเจ้าคะ" จือจือเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่าย

น�้าเสียงของเขาเย็นชาพอกับสีหน้า "ตรงนี้ยังมีคนอื่นอีกหรือ"

"อ้อ" เด็กสาวรับโคมมา

พี่เสิ่นหัวเราะ "ปากแข็งอย่างกับเหล็กเชียวนะ"

อันที่จริงจือจืออยากถามพ่ีเสิ่นว่าที่พูดหมายความว่าอย่างไร แต ่

ตอนน้ีพวกนางอยู่ข้างนอก ย่อมถามไม่ได้

เมื่อกลุ่มสองคนหนึ่งผีกลายเป็นกลุ่มสามคนหนึ่งผี บรรยากาศ 

ก็พิพักพิพ่วนขึ้นอย่างบอกไม่ถูก สุดท้ายพี่เสิ่นทนไม่ไหว บอกว่า 'ข้าไป

เดินเที่ยวคนเดียวดีกว่า' จากนั้นก็หายตัวไป

หลินหยวนไม่ได้รู ้สึกแม้แต่น้อยว่าบรรยากาศแปลกไป ยังคง 



89

ตงซือเหนียง

ตืน่ตาตืน่ใจเหมอืนเดิม อีกท้ังยังมองว่าพ่ีสาวเดินช้า จนตนเองแซงข้ึนมา

น�าหน้าสองก้าว เมือ่เป็นเช่นนีก็้กลายเป็นว่าจอืจอืเดินคูกั่บเซีย่งชงิจวี

"แม่นางหลนิ เวลาเดินข้าชอบเดนิข้างนอก" อยู่ๆ เขาก็พูดข้ึนอย่างน้ัน

จอืจอืประหลาดใจเลก็น้อย "อ้อ ได้เจ้าค่ะ" นางเปล่ียนไปเดินข้างใน

แทน

แม้เจ้าตวัจะบอกเองว่าชอบ แต่เดนิข้างนอกมกัจะถูกชนเอาได้ง่ายๆ 

เดก็สาวแอบมองอยู่พักใหญ่ก็สงัเกตเหน็ว่าเวลาถูกชน คิว้ดกหนาของเขา 

จะมุน่เข้าหากันนิดๆ

การแอบมองของนางคงจะโจ่งแจ้งเกินไป เซีย่งชงิจวถึีงได้หนัมาถาม

ตรงๆ "มองอะไรอยู่"

จือจือรีบดึงสายตากลับมา "ไม่ได้มองเสียหน่อย"

"โกหก" ถ้อยค�าของเขาท�าให้นางลนลานย่ิงกว่าเก่า ก�าลงัจะขยับปาก 

แย้ง เซีย่งชงิจวีก็พูดต่อไปว่า "อยากได้โคมดวงน้ันหรือ"

จอืจอืเงยหน้าขึน้มองตามสายตาเขา ไปปะเข้ากับแผงขายโคม แค่

เหลอืบมองปราดเดยีว ดวงเนตรงามก็ถูกโคมไฟดวงหนึง่ดึงดูดสายตาทันที  

โคมดวงน้ันเป็นโคมรูปหญิงงามทรงห้าเหลี่ยมท�าจากกระจกสี แม้แต่ 

เชอืกถักห้อยพู่ข้างใต้ยังไม่ธรรมดา เพราะร้อยกระจกสีเอาไว้ด้วย พอเดนิ

เข้าไปใกล้ๆ ก็พบว่ารปูหญิงงามบนกระจกสทีัง้ห้าด้านดูคล้ายก�าลงัร่ายร�า 

ตามเปลวไฟทีเ่ต้นวาบ

"อยากได้หรือไม่" เสียงของเซี่ยงชิงจวีดังขึ้นเหนือกระหม่อม

"สวยเหลอืเกิน" จอืจอืออกปากชมอย่างห้ามไม่อยู่ "แต่จะต้องแพง

มากแน่"
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"แม่นางน้อยอยากได้หรอื" เจ้าของแผงเป็นชายหน้าขาวเกลีย้งเกลา 

ไร้เครา สวมหมวกใบน้อย เพียงแต่ว่าหมวกเหมอืนจะเลก็ไปหน่อย ท�าให้

ใบหน้าดใูหญ่กว่าความเป็นจรงิ

นางเม้มปากส่ายหน้า

"เถ้าแก่ โคมดวงนี้ราคาเท่าไร" เซี่ยงชิงจวีโพล่งถามออกไป

จอืจอืหันไปบอกเขาเสยีงแผ่ว "จะต้องแพงมากแน่ อย่าซือ้เลยเจ้าค่ะ"

เซี่ยงชิงจวีปรายตามองนางแวบหน่ึง ก่อนจะคล่ีย้ิมอย่างผิดวิสัย 

จอืจอืไม่คดิว่าตนเองเป็นพวกคลัง่ไคล้หนุม่รปูงาม แต่คนืนีพ้ระจนัทร์กบั 

แสงโคมสวยจบัจติ จนนางกลายเป็นพวกหลงใหลในความงามไปแล้ว

"โคมดวงนี้เหมาะจะแขวนอยู่ในห้องข้ายิ่งนัก"

จือจือหมดค�าพูดไปทันใด "..."

ชายหนุ่มควักเงินซื้อโคมมาจริงๆ ซ�้ายังเดินถือเอง เหมือนกลัวว่า 

จอืจอืจะกังวลไม่เลกิ ปกตเิขาก็งามเด่นอยู่แล้ว เวลาน้ีย่ิงหล่อเหลาสะดดุตา 

ย่ิงกว่าเก่า

บุรุษมาดสุขุมนุ่มนวลเดินถือโคมกระจกสีรูปหญิงงาม ไม่รู ้ว่า 

คณุชายบ้านใดออกมาหาคนรกัใต้แสงจนัทร์

หลนิหยวนท่ีเดนิน�าหน้าว่ิงกลบัมาหา แล้วถูกโคมดวงน้ีสะกดสายตา

เช่นกัน

"โคมไฟสวยเหลือเกิน พี่เซี่ยง ท่านซื้อมาหรือ"

"อืม ชอบหรือไม่ หากชอบข้ายกให้" ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือไม่ แต ่

จือจือสัมผัสได้ว่าน�้าเสียงของเซี่ยงชิงจวีเจือรอยยิ้มไว้นิดๆ ยามเอ่ย 

ประโยคน้ัน
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"ชอบขอรบั แต่ท่านพ่อเคยสอนไว้ว่าสุภาพชนต้องไม่แย่งของทีค่นอืน่

ชืน่ชอบ" หลนิหยวนเอือ้มมอืมาจงูมอืพ่ีสาว "พ่ีใหญ่ ข้าจะพาไปดอูะไรดีๆ"

เขาพูดแล้วก็ดึงนางออกวิ่ง

จือจือร้องบอกว่าช้าหน่อยพลางวิ่งตาม ลืมเซี่ยงชิงจวีไปชั่วขณะ

หลนิหยวนพานางว่ิงผ่านฝงูชนและแสงโคมพร่าพราย จนสายตานาง 

มีแต่ผู้คนเนืองแน่นกับแสงโคมสว่างไสว จือจือนึกถึงช่วงเวลาหลายปีที่

กลายเป็นผ ีแล้วอดย้ิมออกมาไม่ได้

"พี่ใหญ่ ดูสิ"

จือจือมองตาม แล้วพบว่าที่นี่เป็นเวทีแสดง

สตรนีางหน่ึงยืนอยู่บนเวที สวมอาภรณ์งดงาม ทว่าแต่งหน้าพิลกึพิลัน่

อย่างย่ิง ใบหน้าป้ายสีแดงริว้หน่ึง สขีาวริว้หน่ึง ขณะท่ีรมิฝีปากทาสดี�าสนทิ 

นางบดิกายยักย้ายขณะเอ่ยเอ้ือนส�าเนยีงแปร่งประหลาด

"พ่ีใหญ่ ได้ยินว่าคณะน้ีมาจากหลิ่งหนาน การร่ายร�าของพวกเขา 

เป็นไปเพ่ือบวงสรวงเทพเจ้า ไม่เหมอืนการร่ายร�าของพวกเรา ภาษาทีพู่ด 

ก็แตกต่างออกไปด้วย" หลินหยวนบอกพ่ีสาวพลางชี้ไปยังอีกด้านหนึ่ง 

ของเวท ี"นัน่คอืเครือ่งดนตรขีองพวกเขา ข้าไม่เคยเหน็มาก่อนด้วยซ�า้"

"นั่นเรียกว่ากู่ตัน"

จอืจอืหันไปมอง ไม่รูว่้าเซีย่งชงิจวีเข้ามายนืข้างหลงัพวกนางสองพ่ีน้อง

ตัง้แต่เมือ่ไร

"กู่ตนัเป็นเครือ่งดนตรเีฉพาะถ่ินของหลิง่หนาน กล่าวกันว่าเวลาเล่น

จะสามารถเรยีกแมลงนานาชนดิบนแผ่นดินได้" ชายหนุม่อธิบายเนบิๆ

"แมลง?" หลนิหยวนแทบไม่เชือ่หตูนเอง "เช่นน้ันก็น่าขยะแขยงแย่ส"ิ
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จอืจอืตบหลงัมอืน้องชายเบาๆ "อย่าพูดเช่นน้ีส ิหากคนเขาได้ยินเข้า 

จะท�าอย่างไร"

"ก็แค่ต�านานเท่านัน้ ไม่แน่ว่าจะจรงิเสมอไป" เซีย่งชงิจวีมองหญิงสาว 

บนเวที "แต่ทีน่่าประหลาดใจก็คอืเหตุใดถึงได้ยกกู่ตนัขึน้มาต้ังบนเวทีร่ายร�า 

เพ่ือบวงสรวง"

แค่ได้ยินว่าเป็นเครือ่งดนตรเีรยีกแมลงได้ หลนิหยวนก็หมดความสนใจ

จะดูต่อ เลยลากพ่ีสาวกับเซีย่งชงิจวีไปท่ีอ่ืนแทน

พอเดินไปถึงคูเมือง เด็กชายบอกว่าอยากลอยประทีปดอกบัว  

เซี่ยงชิงจวีจึงควักเงินซื้อมาสามดวง

ตอนท่ีหลินหยวนกับเซี่ยงชิงจวีถือพู่กันเขียนค�าอธิษฐาน จือจือ 

รูส้กึประดกัประเดดิเลก็น้อย เพราะนางอ่านหนังสอืไม่ออก เร่ืองจะเขียน

หนงัสอืย่ิงไม่ต้องพูดถึง นางอ่านได้เพียงชือ่ตนเองเท่านัน้ ส่วนตวัอกัษรอืน่ 

แค่ดอูอกว่าเขยีนสวยหรอืไม่

ชายหนุม่เขยีนค�าอธิษฐานเสรจ็ก็หันมามองนางด้วยสายตาเฉยเมย 

"อยากเขียนว่าอย่างไรเล่า ข้าจะเขียนให้"

"อ้อ เขียนค�าว่าสงบสขุสวัสดีก็แล้วกนั" จอืจอืสรรหาถ้อยค�าไพเราะ 

ไม่ได้ แต่คดิว่าใช้ชวิีตอย่างสงบและมคีวามสขุก็ดีมากพอแล้ว

ประทีปดอกบัวสามดวงถูกปล่อยลงน�้าพร้อมกัน

แม้จะเริ่มลอยด้วยกัน ทว่าไม่ทันไรก็ถูกลมพัดไปคนละทิศละทาง 

อยู่ดี

สุดท้ายจือจือเป็นคนถือโคมดวงนั้นกลับบ้าน
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เซี่ยงชิงจวีบอกว่าท่ีบ้านไม่มีที่วาง แล้วย่ืนให้นางโดยตรงด้วย 

สีหน้าเรียบเฉย

หลินหยวนมองทางนั้นทีทางนี้ที "ห้องข้ามีที่วาง"

จือจือรีบบอก "เช่นนั้นเสี่ยวหยวนก็เอาไปเถิด"

"แต่ข้าคดิว่าโคมดวงนีเ้หมาะกับพ่ีใหญ่มากกว่า" เดก็ชายตอบเนิบๆ

เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว จือจือวางโคมไว้บนโต๊ะ

หญิงงามทัง้ห้ายังคงร่ายร�าตามการโชตโิชนของเปลวเทยีน ทรงเสน่ห์

สะกดใจ

"เจ้าหนุ่มเซี่ยงให้หรือ" ไม่รู้ว่าพ่ีเสิ่นโผล่ออกมาจากที่ใด "แล้วเจ้า 

มอบถุงเหอเปาให้เขาหรอืยัง"

"ถุงเหอเปา?" จือจือเพ่ิงนึกถึงเรื่องน้ีขึ้นมาได้ เน่ืองจากที่ผ่านมา 

หาโอกาสมอบให้ชายหนุ่มไม่ได้เสยีท ีนางจงึพกถงุเหอเปาตดิตวัตลอดเวลา  

แต่วันน้ีเดนิเทีย่วอย่างมคีวามสขุ ขนาดเจอเจ้าตวัยังลมืนึกถึงไปเสยีสนทิ 

นางลกุข้ึนยืนคล�าเอว จากน้ันก็คล�าตามตัว

"ดูเหมือนจะหายไปแล้ว"

พี่เสิ่นลอยเข้ามาตรงหน้า "อะไรหาย"

จือจือขมวดคิ้ว ดวงหน้าเรียวเล็กขาวเนียนสะท้อนความขุ่นใจ  

"ถุงเหอเปาหายไปแล้ว"

"เจ้าเก็บไว้ที่ใด ลองหาดูดีๆ ซิ แต่ถ้าหาไม่เจอก็เย็บใหม่อีกใบ 

แล้วกัน"
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ถุงเหอเปาหายไป ขนาดหาจนทั่วห้องก็ยังหาไม่เจอ

พ่ีเสิน่ลอยไปทีห่น้าโต๊ะเครือ่งแป้ง "ไม่ต้องหาแล้ว คงท�าหล่นไว้ท่ีใด

กระมงั งานปักเจ้าฝีมอืดีออกอย่างนัน้ อาจมใีครเก็บไปแล้วก็ได้"

สิง่ท่ีจอืจือเสยีดายคอืเครือ่งหอมในถุงต่างหากท่ีนางทุ่มเงนิไปไม่น้อย 

ตัง้ย่ีสบิอแีปะ* เชยีวนะ

ในเมื่อหาถุงเหอเปาไม่พบก็ช่วยไม่ได้ จือจือแขวนโคมกระจกสีไว้ 

กลางห้อง ตอนจะนอนมกัเหลอืบมองมนัอยู่เรือ่ยอย่างห้ามใจไม่อยู่ พ่ีเสิน่ 

ทีน่ัง่อยู่บนขอบหน้าต่างก็มองเช่นกัน

"โคมไฟงามดน่ีี เจ้าว่าเจ้าเซีย่งซือ้โคมให้เจ้าหมายความว่าอย่างไร"

จอืจอืใคร่ครวญ แล้วพลกิตวัไปมองอกีฝ่าย ใบหน้าขาวละมนุแดงเร่ือ 

"เขาชอบข้ากระมงั"

12

* อีแปะ (เหวิน) คือหน่วยเงินส�าริด มีค่าเล็กที่สุดในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน ลักษณะเป็นเหรียญที่มีรู
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พี่เสิ่นหัวเราะ "ข้าว่าไม่ใช่หรอก"

"เพราะเหตุใดเล่า"

วิญญาณล่องลอยท�าท่าลกึลบั "หากบรุษุชอบสตรสีกัคน ความคดิ 

จะวนเวียนอยู่กับนาง แม้ในยามหลบัยังฝันเหน็นาง ข้าเข้าไปในความฝัน 

คณุชายเซีย่งมาแล้ว ในฝันเขามแีต่หนงัสอืทัง้นัน้"

จือจือไม่ยอมตัดใจ "ไม่แน่ว่าอีกเดี๋ยวเขาอาจฝันถึงข้าก็ได้"

พ่ีเสิน่ลอยเข้ามามองนางใกล้ๆ "แต่บ้านเขายากจนมากเลยนะ มแีค่

บ่าวแก่ๆ หน่ึงคน"

"แต่ก็ไม่มีพ่อแม่สามีให้ต้องปรนนิบัติ อีกทั้งเพราะยากจน เขาจึง 

มเีงนิแต่งข้าแค่คนเดียว" จอืจอืพูดแล้วดึงผ้าห่มมาปิดหน้า

"อุย๊! แล้วถ้าหากทุกๆ คืนเจ้าหนุม่เซีย่งน่ัน..." พ่ีเส่ินลดเสียงลง แล้ว

พบว่าเด็กสาวหน้าแดงแจ๋อย่างทีคิ่ด

วิญญาณล่องลอยหัวเราะลั่น และกล่าวก่อนจะลอยออกไป  

"เจ้านอนเสียเถิด ข้าไปเที่ยวเล่นข้างนอกดีกว่า น่าเบื่ออะไรอย่างนี้"

จือจือลูบพวงแก้มร้อนผ่าวของตน แล้วมองโคมหญิงงามอีกครั้ง

เซีย่งชงิจวีชอบนางแล้วสนิะ ไม่เช่นนัน้จะให้โคมนางด้วยเหตุใดกัน

วันท่ีสิบหกเดือนหนึ่ง ร้านรวงกลับมาเปิดขายของอีกครั้ง จือจือ 

ตื่นนอนไปร้านเครื่องหอมแต่เช้า เครื่องหอมท่ีซื้อมาคราวก่อนกลิ่นหอม 

มากทีเดยีวในความคิดนาง

"จอืจอืมาแล้วหรอื คราวนีจ้ะซือ้เครือ่งหอมแบบใดเล่า" เถ้าแก่เนีย้

เป็นหญิงงามหยาดเย้ิม มักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีด�าล้วน แต่ดูแล้ว 
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ทรงเสน่ห์แพรวพราว โดยเฉพาะอย่างย่ิงริมฝีปากท่ีเจ้าของโปรดปราน 

แต่งแต้มด้วยชาดสแีดงสดมากกว่าสอีืน่

จอืจอือมย้ิมเอ่ย "ข้าอยากมาซือ้เครือ่งหอมชนดิเดยีวกับคราวก่อน

เจ้าค่ะ"

ฝ่ายตรงข้ามขมวดคิว้เมือ่ได้ยินอย่างนัน้ "แย่ล่ะส ิ เครือ่งหอมท่ีเจ้าซือ้

คราวก่อนถูกคนเหมาไปตั้งแต่เช้าแล้ว ในร้านไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียว  

กว่าจะมขีองรอบใหม่เข้ามาก็ต้องรออย่างน้อยสามเดือน"

เด็กสาวร้องอ้อ "ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ ข้าเลือกชนิดอื่นก็ได้"

"จอืจอืว่าง่ายทีส่ดุเลย" เถ้าแก่เนีย้ชมเปาะพลางเข้ามากอดนาง จอืจอื 

ย้ิมอย่างกระดาก เถ้าแก่เนีย้ผูน้ี้อะไรก็ดีทกุอย่าง เสยีแต่ว่าเวลาเจอนางทไีร 

จะชอบมาโอบมากอดนางอยู่เรือ่ย

นางใช้เวลาอยู่ในร้านเครือ่งหอมทัง้ช่วงเช้า กว่าจะเลอืกหลายๆ กลิน่ 

ทีถู่กใจมาผสมกันได้

เถ้าแก่เนี้ยสูดดม "จือจือ เจ้าเลือกเครื่องหอมเก่งกาจย่ิงนัก ไป 

เปิดร้านเองได้เลย"

จือจือไม่คิดว่าตนเองเก่งกาจตรงไหน แค่ชาติท่ีแล้วได้ดมมามาก 

ต�าหนกัองค์หญิงมเีครือ่งหอมสารพัดกล่ิน แค่เครือ่งหอมทีส่าวใช้แต่ละคนใช้ 

ก็ไม่เหมอืนกันแล้ว

นางเดนิกลบับ้านหลงัเลอืกเครือ่งหอมเสรจ็ กลิน่หอมจากร้านสรุา 

ที่อยู่ถัดไปอีกถนนโชยเข้าจมูก จือจือถือเครื่องหอมที่ห่อไว้ด้วยกระดาษ

พลางคดิกับตนเองในใจว่าถุงเหอเปาใบใหม่จะปักเป็นลายเดียวกับใบเก่าดี

หรอืไม่
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ตุ้บ!

นางชนเข้ากับใครผู้หนึ่งจนห่อกระดาษในมือร่วงตกพื้น

จือจือรีบย่อตัวลงไปเก็บ

"แม่นางไม่เป็นไรใช่หรือไม่"

"ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ ไม่เป็นไร" จือจือเก็บห่อเคร่ืองหอมข้ึนมาปัด แต่

เพ่ิงจะเงยหน้าขึน้เท่าน้ันก็นิง่ตะลงึอยู่กับที ่ มอืทีถื่อห่อกระดาษสัน่สะท้าน 

น้อยๆ

ดเูหมอืนฝ่ายตรงข้ามจะสงัเกตเหน็อาการแปลกๆ ของนาง จงึถามซ�า้ 

อกีครัง้ "แม่นางไม่เป็นไรจรงิหรอื"

เด็กสาวฝืนยิ้ม "ข้าไม่เป็นไร" จากนั้นก็เดินอ้อมร่างอีกฝ่าย

"เยวี่ยหยาง มองอะไรอยู่"

ชายหนุ่มหันกลบัไปย้ิมให้สหายทีเ่ดินออกมาจากในร้าน "ไม่มอีะไร

หรอก เมือ่ครูข้่าเดินชนแม่นางน้อยคนหน่ึงเข้า ท่าทางนางเหมอืนกลวัข้า 

อยู่นดิๆ"

"พูดเป็นเล่น เจ้าเป็นบรุษุรปูงามอนัดับต้นๆ ของแผ่นดิน ซ�า้ยังเป็น 

ว่าทีร่าชบตุรเขย ข้าไม่เคยเห็นหญิงสาวคนใดกลวัเจ้ามาก่อนเลย"

ชายหนุ่มคลี่ยิ้มอย่างเป็นกันเอง "ปากดีให้น้อยหน่อย ไปกันเถิด"

จือจือถือห่อเครื่องหอมเดินจ�้าอ้าวเร็วขึ้นเร่ือยๆ พลางคิดในใจว่า 

เหตุไฉนนางถึงได้ไม่หลดุพ้นจากคนพวกน้ีเสยีทีนะ

ชาตนิีน้างไม่อยากพบเจอพวกเขาเลยจรงิๆ ไม่ว่าจะท่านผูน้ัน้หรอื 

ชายหนุม่คนเมือ่ครู ่ ล้วนแล้วแต่เป็นคนท่ีชีเ้ป็นชีต้ายให้คนรอบตัวได้ง่ายๆ 

เพียงเท่านีก็้ท�าให้นางกลวัจบัใจแล้ว
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นางไม่อยากแก้แค้น หวังแค่ว่าชาตนิีจ้ะได้ใช้ชวิีตอย่างสงบสขุเท่านัน้

ดูท่าที่ลอยประทีปดอกบัวไปจะไม่ได้ผล

เพิ่งกลับมาถึงบ้าน จือจือก็เห็นบิดาก�าลังคุยกับใครผู้หนึ่งอยู่

ซ�้าคนผู้นั้น...

"แหม นีค่งเป็นจอืจอืสนิะ รปูงามผดุผ่องจรงิๆ" สตรผีูน้ัน้ปรีเ่ข้ามาหา

อย่างตสีนทิ ซ�า้ยังเดินวนรอบตัวจอืจอืพลางพิจารณานางอย่างละเอยีด

เด็กสาวส่งสายตาฉงนสงสัยไปยังบิดา

สหีน้าของหลนิผูพ่้อไม่ดไีม่แย่ "น่ีคอืแม่สือ่แซ่ซ่ง เจ้าเรยีกนางว่าน้าซ่ง 

แล้วกัน"

"สวรรค์! ข้าอยู่มาจนค่อนชวิีตยังไม่เคยเห็นสตรีคนใดงามถึงเพียงนี ้

มาก่อน" น้าซ่งสะบัดแพรพกในมือใส่เขา "มีบุตรสาวงดงามถึงเพียงนี้  

ธรณีประตเูรอืนคงถูกเหยียบจนพังราบไปแล้วกระมงั"

จากนัน้น้าซ่งก็จบัมอืจอืจอืมาดฝู่ามอื "มอืน่ิมจรงิ อยู่บ้านคงไม่ได้

ท�างานบ้านเลยสินะ บ้านอีกฝ่ายมีบ่าวไพร่ เจ้าไม่ต้องท�าเองเช่นกัน  

แต่งเข้าไปก็ใช้ชีวิตสุขสบายอย่างเดียว"

จือจือเข้าใจในทันทีว่าสตรีผู้นี้มาเจรจาเรื่องแต่งงาน

ชาตก่ิอนก็มคีนมาทาบทามนางมากมาย เพียงแต่ว่าครัง้นีโ้ชคไม่ดี 

นางจงึถูกคว้าตวัไว้ได้อย่างจงั

"ท่านพ่อ ข้ามีธุระต้องท�า ขอตัวเข้าห้องก่อนนะเจ้าคะ" เด็กสาว 

รีบบอก

"อืม ไปเถิด"

จอืจอืหลบเข้ามาอยู่ในห้องตนเอง แล้วเห็นโคมกระจกสรีปูหญิงงาม



99

ตงซือเหนียง

ได้ในทนัที

หากคนท่ีมาทาบทามสูข่อคือเซีย่งชงิจวก็ีดสิี นางจะต้องรีบตอบรับ

ด้วยความยนิดอีย่างแน่นอน จากน้ันแต่งกันไปไม่ก่ีปี นางก็จะได้เป็นฮหูยิน 

ของขนุนางใหญ่

พอคิดมาถึงตรงนี้จือจือก็ย้ิมออกมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อถึงเวลาน้ัน 

นางอยากกินอะไรก็ได้กิน อยากใส่อะไรก็ได้ใส่ แค่คิดก็มีความสุขแล้ว

อืม รีบปักถุงเหอเปาให้เสร็จโดยเร็วดีกว่า

ไม่รู้ว่าหลินผู้พ่อไล่น้าซ่งผู้น้ันกลับไปได้อย่างไร ท่ีแน่ๆ คือเมื่อถึง 

เวลาอาหารเย็น บดิาไม่ได้พูดถึงเรือ่งนี ้ เพียงแค่ถามนางว่าตอนกลางวนั 

ไปทีใ่ดมา

"ไปร้านเครื่องหอมมาเจ้าค่ะ"

"อืม" จากนั้นหลินผู้พ่อก็ถามว่าสองพ่ีน้องเที่ยวเล่นในเทศกาล 

หยวนเซียวเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้าง

หลินหยวนบรรยายให้ฟังโดยละเอียด "จริงสิ ท่านพ่อ พวกเราเจอ 

พี่เซี่ยงด้วย เขาซื้อโคมไฟให้พี่ใหญ่ดวงหนึ่ง สวยมากเลย"

"โคมไฟ?" หลินผู้พ่อขมวดคิ้ว "ไปเอามาให้พ่อดูซิ จือจือ"

จอืจอืขงึตาใส่น้องชายทีหน่ึง ก่อนจะเดินเข้าไปหยิบโคมไฟในห้อง

หลนิผูพ่้อดูโคมไฟแล้วไม่ได้พูดอะไร ได้แต่บอกให้นางเอาไปเก็บ

พอจอืจอืกลบัห้องมาก็เจอพ่ีเสิน่ท่ีก�าลงัลอยอยู่หน้าเครือ่งหอมห่อใหม่

ของนาง

"เครื่องหอมนี้ไม่เหมือนคราวก่อนนี่" พี่เสิ่นทัก

"เจ้าค่ะ ชนิดที่ซื้อคราวก่อนขายหมดแล้ว ข้าเลยต้องซื้ออีกแบบ  
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ท่านว่ากลิน่เป็นอย่างไรบ้าง"

พ่ีเสิน่หนัมาย้ิมให้นาง "กลิน่หอมมากทีเดียว แต่น่าจะเพ่ิมกล่ินหอม

ของดอกไม้เข้าไปอีกสักชนิด เพราะกลิ่นตอนนี้ออกขม กลิ่นดอกโบตั๋น 

ก็ไม่เลวนะ ลองผสมลงไปดูส"ิ

"ได้"

จอืจอืไปซือ้ผงดอกโบตัน๋มาผสมลงในเครือ่งหอมแล้วพบว่ากลิน่ดขีึน้

จรงิๆ นางใช้เวลาปักถุงเหอเปาอยู่สามวันก็เป็นอันเรยีบร้อย

เหลืออีกแค่เดือนครึ่งก็จะถึงงานเสกสมรสขององค์หญิง

จือจือยกนิ้วนับวันแล้วให้ร้อนรนยิ่งกว่าเก่า

หากมอบถุงเหอเปาน้ีให้เซ่ียงชิงจวี เขาจะต้องตระหนกัถึงความในใจ

ของนางแน่นอน เช่นน้ันเขาจะมาสูข่อนางหรอืไม่นะ

จือจือแสดงออกอย่างเปิดเผยด้วยการปักรูปยวนยางคู่หนึ่งลง 

บนถุงเหอเปา หวังใจว่าเมือ่เซีย่งชงิจวีเห็นยวนยางคูน้ี่ จะเข้าใจความนัย 

ท่ีนางไม่ได้เอ่ยเอือ้นออกจากปาก มารดาเคยบอกว่าหากสตรชีอบใครสกัคน 

ไม่มทีางออกปากเอง จะต้องแสดงออกอ้อมๆ ให้อกีฝ่ายเอ่ยออกมาก่อน  

เช่นนีฝ่้ายชายก็จะย่ิงรกัเรามากขึน้

แม้บอกว่าขอแค่ฝ่ายชายให้เกียรตกัินก็พอแล้ว ทว่าสตรเีป็นสิง่มชีวีติ 

ที่ต้องการความรัก พวกนางต้องการความรักอันมากล้นมาค�้าจุนตนเอง  

สตรทีีถู่กหล่อเลีย้งด้วยความรกัคือสตรท่ีีงดงามท่ีสดุ

วันที่น�าถุงเหอเปาไปมอบให้ จือจือต่ืนแต่เช้าตรู่มาส่องกระจก 

ลองเสือ้ผ้าอยู่หลายชดุ กระน้ันนางก็ยงัรูส้กึว่าตนเองมเีสือ้ผ้าน้อยเกินไปอยู่ดี  

ดเูหมอืนเซีย่งชงิจวจีะเคยเหน็หมดแล้วทุกชดุ ก็เสือ้ผ้านางมอียู่เท่านีเ้องนีน่า
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สดุท้ายนางเหลอืบตาไปมองกระโปรงสฟ้ีาอ่อนตัวเดียวกับท่ีใส่ออกไป

กลางดกึคนืนัน้ เหมอืนว่าเซีย่งชงิจวีจะยังไม่เคยเหน็ นางสวมชดุนีก็้แล้วกัน

เดก็สาวใส่เสือ้ผ้าแล้วต้ังใจท�าผมทรงใหม่ ผมทรงนียั้งไม่เป็นท่ีนยิม

ในปัจจบุนั ชาตก่ิอนเพ่ิงจะเริม่นิยมหลงัจากท่ีนางแต่งเข้าต�าหนกัองค์หญิง 

ไปแล้ว หญิงสาวท�าผมทรงนีกั้นทัง้นัน้ นางอยู่ว่างๆ ในต�าหนกัรูส้กึเบือ่หน่าย 

จงึหดัท�าดบู้าง

นางบรรจงแต่งตัวอย่างพิถีพิถัน ท้ังแต่งหน้า ลงน�้ามันผม แม้แต่ 

ปลายน้ิวยังทาน�า้ค้ันดอกเทียน* ทีเ่ก็บเอาไว้

ก่อนออกจากบ้าน เด็กสาวหันไปส่องกระจก

จือจือย้ิมให้ภาพสะท้อนของตนเองบนบานกระจกส�าริด ก่อนจะ 

เปิดประตูเดนิออกไป

นางแอบออกจากบ้านโดยไม่ให้น้องชายเห็น ระหว่างท่ีเดนิไปตามทาง 

ก็ใคร่ครวญในใจว่าจะพูดอย่างไรด ีความรูส้กึยามน�าถุงเหอเปาไปมอบให้เขา

ครานีแ้ตกต่างไปจากคราก่อน ถุงเหอเปาท่ีอยู่ในแขนเสือ้เหมอืนร้อนขึน้ 

จนร้อนจดัราวกับลกูไฟ เดินเลีย้วอกีแค่แยกเดียวก็จะเหน็ประตคูฤหาสน์

สกุลเซีย่งแล้ว นางเริม่นับก้าว แต่พอเดินเลีย้วเท่านัน้ก็หยุดชะงกัอยู่กับที่

ด้วยความตกตะลงึ

ที่หน้าประตูคฤหาสน์สกุลเซี่ยง เซี่ยงชิงจวีก�าลังยืนคู่กับหญิงสาว

หน้าตาสะสวยคนหนึง่ หญิงสาวผูน้ั้นแต่งกายงดงาม ข้างๆ ยังมเีดก็สาว 

แต่งตวัแบบสาวใช้ยืนอยู่ด้วย

ใบหน้าของเซี่ยงชิงจวีประดับรอยยิ้มที่จือจือไม่เคยเห็นมาก่อน
* ดอกเทยีนหรอืดอกเฟ่ิงเซยีน มทีัง้สชีมพู แดง ม่วง บานเย็น นิยมใช้กลบีดอกรวมถึงใบมาต�าจนแหลกแล้ว 
พอกบนเล็บจะได้สีสันท่ีสดสวย
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หญิงงามกก็�าลงัแย้มย้ิมเช่นกัน ซ�า้ยังยกมอืขึน้คล้องแขนเซีย่งชงิจว.ี..

ระหว่างทางกลับบ้าน จือจือคิดว่าตนเองช่างโง่เง่าเหลือเกิน

นางเอาแต่จ�าว่าเซี่ยงชิงจวีสอบผ่าน แต่ไม่ได้จ�าว่าในเวลาน้ัน 

เขาแต่งงานแล้วหรอืไม่ ต่อให้ยังไม่ได้แต่ง ก็มริูว่้ามหีญิงทีต้่องใจอยู่แล้ว

หรอืยงั

จือจือล้วงถุงเหอเปาออกจากแขนเสื้อ

ยวนยางคูท่ีปั่กอยู่บนถุงเหอเปาเหมอืนก�าลงัเยาะเย้ยกัน ชายหญิง 

ทีน่างเห็นเมือ่ครูน้ี่ต่างหากถึงจะเป็นคู่ครองท่ีสมกันอย่างแท้จรงิ

หญิงสาวผูน้ั้นแต่งกายด้วยอาภรณ์งามหร ูทกุอากัปกิริยาบ่งบอกว่า

เป็นคุณหนูจากตระกูลร�่ารวย ขนาดเอื้อมมือไปคล้องแขนฝ่ายชายอย่าง 

ใจกล้าก็ยังท�าได้ง่ายๆ ราวกับว่าควรเป็นเช่นนัน้อยู่แล้ว

นับเป็นครั้งแรกที่จือจือรู้สึกริษยาใครสักคน

นางมองถุงเหอเปาของตนเอง แล้วเหลือบไปเห็นเข่งขยะข้างทาง  

จงึเดินดุม่ๆ เข้าไปเง้ือมอืจะเขว้ียงถุงเหอเปาทิง้อย่างหัวเสยี

"แม่นาง ถุงเหอเปาสวยเพียงนี้ ทิ้งท�าไมกันเล่า"

น�้าเสียงขี้เล่นของบุรุษผู้หนึ่งดังขึ้น
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พอได้ยินเสียงบุรุษผู้น้ัน ปฏิกิริยาแรกของจือจือคือหันขวับไปมอง  

แต่ไม่เห็นใครยืนอยู่ตรงที่เสียงลอยมาสักคน นางมองซ้ายมองขวาก็ยัง 

ไม่เหน็ใครท้ังน้ัน

ช้าก่อน! เสียงระฆังเตือนภัยดังขึ้นในสมอง หรือว่าจะเป็นผี...

ตอนกลางวันนางมองไม่เห็นผี นางเคยลองแล้ว ทันทีที่ฟ้าสาง  

นางจะมองไม่เห็นพ่ีเสิ่น แต่ยังไม่เคยลองว่าตนเองสามารถได้ยินเสียงผี

กลางวันแสกๆ ได้หรอืไม่

ระยะนีม้พ่ีีเสิน่วนเวียนอยู่รอบตวัตลอด นางแทบจะไม่เห็นผตีนอืน่เลย

จือจือเก็บถุงเหอเปากลับมาเงียบๆ ท�าเป็นไม่ได้ยินก็แล้วกัน

"แม่นาง เจ้าได้ยินเสยีงของผูน้้อยชดัๆ เลยนีน่า" เสยีงของบรุษุผูน้ัน้

ดงัข้ึนมาอกี "คนส่วนใหญ่ไม่ได้ยิน แต่เจ้ามปีฏิกิริยา แสดงว่าต้องได้ยิน"

เปล่าเลยๆ! ข้าไม่ได้ยิน

13
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เดก็สาวหมนุตวัเดนิกลบับ้าน ท�าเป็นไม่ได้ยินแล้วกัน นางจะให้ผบีรุษุ 

ตามกลบับ้านด้วยไม่ได้เด็ดขาด

"แม่นาง...แม่นาง...อย่าเพิ่งไปสิ"

จอืจอืเสแสร้งอย่างสดุความสามารถ แม้แต่ฝีเท้า นางก็ยังพยายาม

ควบคมุไม่ให้ดรูบีร้อนนัก

แต่ผีบุรุษตนนั้นยังคงตามนางมาตลอดทาง

"แม่นาง ผู้น้อยไม่ได้มีเจตนาจะตามเจ้าหรอกนะ แต่ผู้น้อยไร้ท่ีไป 

จริงๆ ร่อนเร่ไร้จุดหมายบนแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลน้ีมาหลายวัน ไม่รู้ 

จะไปทีใ่ดดี บงัเอญิเหน็แม่นางท�าท่าจะท้ิงถุงเหอเปาทีง่ามถึงเพียงน้ี เลย

อดส่งเสยีงไม่ได้ นึกไม่ถึงว่าแม่นางจะเป็นคนแห่งโชคชะตาของผูน้้อย"

ข้าไม่ใช่! เลิกตามข้าเสียที!

พอเดินมาถึงหน้าประตูบ้าน นางก็รีบผลุบเข้าบ้านแล้วปิดประตู

ลงกลอนทนัที

เสียงเงียบไปแล้ว น่าจะไม่ได้ตามมาแล้วกระมัง

"พี่ใหญ่ ไปที่ใดมา"

จอืจอืสดูหายใจเฮอืกด้วยความตระหนก ก่อนจะหันไปเอด็น้องชาย 

"เสีย่วหยวน อย่าเข้ามายืนข้างหลงัให้พ่ีตกใจส"ิ

เดก็ชายมองนางด้วยสายตาแปลกๆ "วันนีพ่ี้ใหญ่แต่งตวัเสยีงดงาม 

ไปทีใ่ดมาหรอื"

"งามตรงไหนกันเล่า ก็แต่งตวัธรรมดานัน่ล่ะ พีแ่ค่ออกไปเดินเล่นมา

เท่าน้ัน"

ผีบุรุษเมื่อครู่ท�าเอานางผวาเสียจนเกือบลืมไปแล้วว่าเพิ่งประจักษ์
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อะไรมากับสองตา นางไม่รูว่้าหญิงสาวผูน้ั้นเป็นอะไรกับเซีย่งชงิจวี แต่ทัง้คู่ 

ดสูมกันเหลอืเกิน สตรอีย่างนางไม่เหมาะจะเป็นภรรยาเอกของขนุนางใหญ่

หรอก อย่าฝันกลางวันไปหน่อยเลยดีกว่า

จอืจอืไล่หลินหยวนไปท่ีอืน่ ก่อนจะเดนิกลับเข้าห้อง พอก�าลงัจะรนิชา 

ให้ตนเอง เสยีงบุรษุผูน้ั้นก็ดังขึน้มาอกี

"แม่นาง ขออภัยท่ีผูน้้อยเสยีมารยาท แต่ผูน้้อยเพ่ิงจะเคยเข้าห้องสตรี 

เป็นครัง้แรก"

มือที่ก�าลังจะรินชาชะงัก จากนั้นนางก็วางป้านชาลง

"ท่านเป็นผอีะไร เหตใุดถึงต้องตามข้ามาด้วย" นางรวบรวมความกล้า 

ถามออกไปอย่างนัน้

ความปรดีาสะท้อนอยู่ในน�า้เสยีงอกีฝ่าย "แม่นาง เจ้าได้ยินจริงๆ ด้วย 

ตอนแรกผูน้้อยต้ังใจจะกลบัไปอยู่แล้วเชยีว"

จือจือกัดริมฝีปากตนเอง ข้านี่ช่างโง่เขลาแท้ๆ

"อนัทีจ่รงิแม่นางไม่ต้องกลวัไป แม้ผูน้้อยจะกลายเป็นผไีปแล้ว แต่ก็

ไม่ใช่ผร้ีายหรอกนะ" ดูเหมอืนฝ่ายตรงข้ามจะสมัผสัได้ถึงความหวาดกลวั 

ของจอืจอื

"แล้วเหตุใดท่านต้องตามข้ามาด้วย ไม่ไปเกิดใหม่หรือ"

ผหีนุม่ทอดถอนใจ "ความจรงิผูน้้อยไม่ได้มปัีญหาอะไรหรอก เพียงแค่

ตายกะทันหันเกินไป ตอนนี้ยังท�าใจไม่ได้ เลยคอยหลบท่านยมทูต แต ่

ดเูหมอืนท่านยมทูตใกล้จะเจอตัวเสยีแล้ว"

จอืจอืเงยีบไปครูห่น่ึง ก่อนจะเอ่ยถามเสยีงอ่อยๆ "แล้วท่านอยากท�า

อะไรเล่า"
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"แม่นางช่วยเก็บศพผู้น้อยได้หรือไม่"

"อะไรนะ!" เด็กสาวตกใจจนหน้าซีด "ไม่ไหว ข้าท�าไม่ได้หรอก"

ท่าทางผหีนุม่จะคาดเดาปฏิกิรยิาของนางได้อยู่แล้ว "น่ากลวัมากเลย

สนิะ ไม่เป็นไร แม่นางไม่เต็มใจก็ช่างเถิด ผูน้้อยเพียงแค่ลองถามดเูท่านัน้  

แต่ผูน้้อยยังมอีกีเรือ่งทีห่วังว่าแม่นางจะยอมช่วย"

เสียงของเขาฟังดูจริงใจขึ้นมากเมื่อพูดประโยคหลังๆ

"ลองว่ามาสิ แต่ข้าอาจช่วยไม่ได้นะ"

"แม่นางต้องท�าได้แน่" ดทู่าฝ่ายตรงข้ามจะมัน่ใจมากทเีดยีว "แม่นาง 

ไปจดุธูปหน่ึงดอกท่ีศาลเจ้าประจ�าเมอืงทางตอนใต้ของเมอืง จดุเสรจ็ก็เป็น 

อนัจบ รบัรองว่าผูน้้อยจะต้องตอบแทนบุญคุณแม่นางด้วยของขวญัล�า้ค่า

อย่างแน่นอน"

"ข้าไม่ต้องการของขวัญหรอก คะ...แค่อยากให้ท่านไปเกิดใหม่ก็พอ"

จะได้ไม่ตามตอแยนางอีก

ผหีนุม่ตอบด้วยเสยีงกลัว้หวัเราะ "ผูน้้อยทราบแล้ว หวังว่าแม่นาง 

จะยอมช่วย ระหว่างน้ีผูน้้อยจะไปท่ีอืน่ก่อน"

หลังจากนั้นเสียงก็เงียบไป

จอืจอืรออยู่นานแต่ไม่ได้ยินเสยีงของเขาอกีก็ค่อยโล่งใจข้ึนมาบ้าง 

เพราะได้เจอผีหนุ่มตนนี้ นางจึงลืมความเจ็บปวดที่เห็นเซี่ยงชิงจวียืนกับ 

สตรอีืน่ลงไม่น้อย

พ่ีเสิน่ปรากฏตวัข้ึนในตอนกลางคนื พอรูว่้าจอืจอืไม่ได้มอบถุงเหอเปา 

ก็อทุานด้วยความตกใจ
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"อะไรกัน! เจ้าหนุ่มเซี่ยงยังไม่ยอมรับไปอีกหรือ"

"ไม่ใช่ วนัน้ีตอนข้าไปถึงก็เหน็เขายืนคู่กับหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึง่  

ดชูืน่มืน่มากทีเดียว"

พ่ีเสิ่นมองท่าทางเศร้าหมองของนางแล้วกลับหัวเราะเสียอย่างน้ัน 

"ดแีล้วล่ะ จอืจอื ข้าว่าเจ้าเลอืกต่อไปเถิด ข้าไม่คดิจริงๆ นะว่าเจ้าหนุม่เซีย่ง 

เป็นชายท่ีเหมาะสมกับเจ้า เจ้าแต่งกับเขาไปมแีต่จะล�าบาก"

เด็กสาวพยักหน้า "อืม"

จือจือล้มตัวนอนบนเตียง พอเช้าวันรุ่งขึ้น นางก็ไปหาบิดา

"ท่านพ่อ หาคู่แต่งงานให้ข้าเถิดเจ้าค่ะ"

นางตัดใจจากเซี่ยงชิงจวีแล้ว ตอนนี้ขอแค่ไม่ต้องแต่งเข้าต�าหนัก 

องค์หญงิก็พอ

หลนิผูพ่้อมองบตุรสาวด้วยความประหลาดใจอยู่นาน สดุท้ายก็บอกว่า 

"เรือ่งนีเ้จ้าไม่ต้องกังวลไป พ่อจะหาคู่แต่งงานดีๆ ให้เจ้าเอง"

อกีเพียงเดือนครึง่ก็จะถึงงานเสกสมรสขององค์หญิง ดงัน้ันจอืจอืจงึ

ร้อนรนกระวนกระวายกับเรือ่งนีอ้ย่างมาก

หลินผู้พ่อไหว้วานแม่สื่อหลายคน แม่สื่อแต่ละคนเคยเห็นจือจือ 

มาแล้วทัง้นัน้ ตอนเหน็นางล้วนท�าตาเป็นประกายแล้วชมไม่ขาดปากว่า  

'งามผดุผาดออกอย่างนี ้ ท่านวางใจได้เลย ข้าจะต้องหาคูแ่ต่งงานดีๆ  ให้นาง 

ได้แน่'

ทกุคนพูดเช่นน้ันตอนเหน็จอืจอื ทว่ากลบัไม่มคีวามคืบหน้าใดๆ เลย

หลินผู้พ่อไปถามแม่สื่อผู้หนึ่งด้วยความประหลาดใจ แม่สื่อผู้นั้น 

ท�าหน้าพิพักพิพ่วนเมือ่เห็นเขา พอโดนถามก็อกึๆ อกัๆ ก่อนจะคนืเงนิให้ 
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ในท้ายท่ีสดุ

"ท่านหลนิ เรือ่งคู่ครองของบุตรสาวท่าน ข้าจนปัญญาจริงๆ ท่านไป

ไหว้วานคนอืน่เถิด"

"พะ...เพราะเหตุใดกันเล่า"

หลังถูกคาดคั้นหนักเข้า แม่สื่อก็ยอมตอบสั้นๆ เพ่ือตัดร�าคาญ  

"ลีล้บั...ลีล้บัเกินไปน่ะส"ิ

ลี้ลับ? หมายความว่าอย่างไร

จอืจอืไม่ได้รบัรูเ้รือ่งพวกนีด้้วย นางยังจ�าได้ว่าต้องไปจดุธูปทีศ่าลเจ้า

ประจ�าเมอืงทางตอนใต้ของเมอืง ดังนัน้จงึเลอืกวันฤกษ์ดีเตรียมธูปออกจาก

บ้าน เจยีดเงนิเลก็น้อยเช่ารถลา จงึสามารถมาถึงศาลเจ้าก่อนเท่ียงวัน พอ

ก้าวลงจากรถนางก็ผงะไปเลก็น้อย เพราะศาลเจ้าประจ�าเมอืงดทูรุดโทรม

อย่างมาก เหมอืนไม่มใีครมาสกัการะเท่าไรนกั

เดก็สาวให้เจ้าของรถลารออยู่ก่อน แล้วเดินเข้าไปข้างในคนเดยีว

สภาพภายในก็เก่าโทรมไม่แพ้กัน องค์เทพเจ้ามีแต่ฝุ่น ของไหว้ 

บนแท่นบูชาเหมอืนถูกสตัว์กัดกินจนเหลอืแต่กระดูกกับแกน

จอืจอืเงยหน้ามองเจ้าที ่ จากนัน้ก็หาอยู่นานกว่าจะเจอกระถางธูป 

นางใช้แพรพกเช็ดถูกระถาง แล้วหยิบธูปออกมาจากตะกร้าสานของตน  

เมือ่จดุธูปแล้ว นางก็คุกเข่าลงค�านบั

"ข้าได้รับการไหว้วานจากผีตนหน่ึงให้มาจุดธูป หวังว่าท่านเจ้าที ่

จะไม่ถือสา และขอให้คณุชายท่านนัน้ไปเกิดใหม่ในเรว็วัน ได้ใช้ชวิีตสขุสงบ 

ในชาตหิน้า"

หลังอธิษฐานจบ นางก็รีบเดินออกจากศาลเจ้าประจ�าเมืองทันที
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"ขอบคุณแม่นาง"

ตอนก�าลังจะเดินพ้นศาล นางได้ยินเสยีงผีหนุม่ตนน้ัน ปลายเท้าจึง 

ได้หยุดชะงกั "ไม่เป็นไร"

นางก้าวเท้าเดินต่อ ฝ่ายตรงข้ามพูดขึ้นมาอีก "แม่นางโปรดวางใจ  

ผูน้้อยจะต้องมอบของขวัญล�า้ค่าให้แม่นางแน่"

คราวก่อนอาฉนิก็บอกว่าจะมอบของขวัญให้นาง แต่นางหาไม่เจอ  

นีผ่หีนุม่จะให้ของขวัญนางอีกคนแล้ว น่ากลวัว่าจะหลอกนางเสยีมากกว่า

จือจือรีบอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อถึงบ้าน นางเพ่ิงจะแต่งตัวเสร็จ 

เสยีงของน้องชายก็ดังขึน้นอกหน้าต่าง

"พี่ใหญ่ พี่เซี่ยงมา"

นางก�าลังใช้ผ้าเช็ดผม ได้ยินอย่างนั้นมือก็หยุดค้างไปนาน

"ไปเรียนท่านพ่อไป" นางท�าเป็นบอกอย่างไม่ใส่ใจ

ท่าทางหลนิหยวนจะกลดักลุม้เลก็น้อย "แต่ดเูหมอืนพ่ีเซีย่งต้องการพบ

พ่ีใหญ่เท่านัน้ พ่ีใหญ่ ท่านจะออกไปพบหรอืไม่"
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จอืจอืลงัเลอยู่นานถึงค่อยตอบไปว่า "เจ้าบอกให้คณุชายเซีย่งรอก่อน 

อกีเดีย๋วพ่ีจะออกไป"

"อืม" เสียงฝีเท้าของหลินหยวนดังห่างออกไปเรื่อยๆ

เดก็สาวเชด็ผมพลางเดนิไปด้านหลังฉากบงัตา แล้วไม่แน่ใจว่าตนเอง

เหยียบโดนอะไรเข้า ดเูหมอืนจะเป็นฝักเจ้าเจีย่ว* แต่นางไม่ได้วางมนัไว้ 

บนพ้ืนเสยีหน่อย

ก่อนสติจะขาดหาย นางเห็นแค่เพดานห้องหมุนกลับหัวเท่านั้น

จือจือรู้สึกว่าตนเองนอนหลับไปนานมาก

นางปรือตาข้ึนอย่างยากล�าบาก แล้วได้ยินเสียงน้องชายอุทาน 

อย่างยินดี

14

* พืชชนิดหนึ่ง ถูกับน�้าแล้วมีฟองลื่น คนโบราณใช้ส�าหรับท�าความสะอาดร่างกายหรือซักผ้า
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"ท่านพ่อ! ท่านพ่อ! พี่ใหญ่ฟื้นแล้ว"

เด็กสาวรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปทั้งตัว นางเป็นอะไรไปนะ

บดิาทีว่ิง่เข้ามาจากข้างนอกปราดมาท่ีเตียง "จอืจอืลกูพ่อ ฟ้ืนข้ึนมา 

ก็ดแีล้วล่ะ...ฟ้ืนขึน้มาก็ดีแล้ว รูส้กึไม่สบายตรงไหนหรือไม่"

นางไตร่ตรองอย่างจริงจัง "ข้า...ข้าแค่หิว"

หลังได้กินโจ๊กไปสามชามรวด เรี่ยวแรงของจือจือถึงค่อยฟ้ืนคืน 

กลับมาบ้าง แล้วนึกได้ว่าดูเหมือนตนเองจะลื่นล้มจนหมดสติไป

"เสี่ยวหยวน คุณชายเซี่ยงกลับไปหรือยัง" นางแอบถามน้องชาย

หลินหยวนมองพ่ีสาวอย่างประหลาดใจ สีหน้าเจ็บปวดนิดๆ เม่ือ 

ตอบว่า "พ่ีใหญ่ ท่านหมดสติไปหน่ึงเดือนเต็ม"

"อะไรนะ!" ช้อนที่นางถืออยู่ร่วงตกลงไปในชามดังแกร๊ง

"งานเสกสมรสขององค์หญิงผ่านไปแล้ว จรงิส ิเมือ่เช้ายังมกีารประกาศ

พระราชโองการว่าหากบ้านใดมบีตุรสาวอายุครบสบิสีแ่ล้วยงัไม่ได้แต่งงาน 

ต้องส่งภาพเหมอืนไปให้หมด ตอนแรกไม่จ�าเป็นต้องส่งภาพของพ่ีใหญ่ แต่ 

ในเมื่อพ่ีใหญ่ฟื้นแล้ว ท่านพ่อจึงส่งภาพเหมือนของท่านไปแล้ว" ความ

ประหลาดใจฉายอยู่ในดวงตาของหลินหยวนเม่ือพูดจบ "องค์หญิงผู้น้ี

พิลกึพิลัน่จรงิๆ..."

จือจือไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วทั้งนั้น สมองของนางขาวโพลนไปหมด

เหตใุดนางถึงได้หลบัไปหนึง่เดือน ซ�า้จงัหวะเวลายังประจวบเหมาะ

ถึงเพียงนี.้..

'แม่นางโปรดวางใจ ผูน้้อยจะต้องมอบของขวัญล�า้ค่าให้แม่นางแน่'

นางนึกถึงค�าที่ผีหนุ่มพูดกับตน
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อย่าบอกนะว่านี่คือของขวัญที่อีกฝ่ายมอบให้

"พ่ีใหญ่ เหตุใดถึงร้องไห้เสยีเล่า" ค�าถามของหลินหยวนดึงความคดิ

ของจอืจอืกลบัมาทันที

นางปาดน�้าตาพลางฝืนย้ิม "ไม่มีอะไรหรอก เสี่ยวหยวน ต่อไป 

เวลามใีครพูดกับเจ้ากลางถนน เจ้าห้ามตอบเด็ดขาดเข้าใจหรอืไม่ แล้วก็

อย่าเที่ยวรับปากค�าขอของใครง่ายๆ ด้วย"

"หา?"

หัวใจนางเจ็บร้าวเหลือเกิน

นบัตัง้แต่รูว่้าตนเองหลับไปถึงหน่ึงเดอืน จอืจอืก็ไม่อยากข้าวอยากน�า้ 

เอาแต่นอนน�า้ตารนิอยู่บนเตียงทัง้กลางวันกลางคนื หลนิหยวนนกึว่าพ่ีสาว

ร้องไห้เพราะเซีย่งชงิจวี จงึพูดปลอบโยนนาง

"พ่ีใหญ่ อย่าทุกข์ใจไปเลย พอพ่ีเซี่ยงรู้ว่าพ่ีใหญ่ฟ้ืนแล้วยังเขียน

จดหมายมาให้ท่านด้วย"

เขาเขียนจดหมายมา แต่จือจือไม่ฉีกอ่านด้วยซ�้า นางไม่รู้หนังสือ  

จะเขยีนจดหมายมาให้ท�าไมกัน

จือจือร�่าไห้ราวกับเป็นมนุษย์น�้าตา ระหว่างนั้นทางกองสมรสก็ได้

ประกาศรายชือ่อนขุองราชบุตรเขย

ชื่อของจือจือเป็นหนึ่งในนั้นจริงๆ

หลนิผูพ่้อตกใจเสยีไม่มดีีเมือ่ได้รู ้ส่วนหลนิหยวนฟังแล้วร้องไห้โฮ

"เช่นนั้นต่อไปก็จะไม่ได้เจอพี่ใหญ่อีกแล้วสิ ไม่เอานะ ข้าไม่เอา!"

หลินผู้พ่อเองก็ต้องข่มความหมองเศร้าเช่นกัน พวกเขาก็แค่ส่ง 

ภาพวาดไปเหมือนเช่นครอบครัวอื่น คิดแค่ว่าส่งๆ ไปให้จบเร่ือง เพราะ 
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เชือ้พระวงศ์จะมาสนใจชาวบ้านสามญัชนเช่นพวกเขาได้อย่างไร

จือจือเดาผลลัพธ์ได้แต่แรกแล้ว นางไม่เพียงแต่จะเลิกร้องไห้ ยัง

ปลอบโยนน้องชายว่า "อย่าร้องไปเลย สกัวันพ่ีก็ต้องออกเรอืน อกีท้ังน่ียัง 

แต่งเข้าไปอยู่ในต�าหนกัองค์หญิง ไม่ขาดแคลนอะไรทัง้สิน้"

หลินหยวนยังไม่ยอมเลิกร้อง นางลูบแก้มเขาเบาๆ "เสี่ยวหยวน  

เจ้าต้องตั้งใจเรียนหนังสือแล้วดูแลท่านพ่อให้ดี อย่าลืม...อย่าลืมเขียน

จดหมายหาพ่ี หากย้ายบ้านกต้็องบอกพ่ีด้วยล่ะ"

อย่างน้อยๆ เมื่อกลายเป็นผี นางยังสามารถไปหาครอบครัวได้

"พ่ีใหญ่ ถ้าข้าเขยีนจดหมายหา ท่าน...ท่านอ่านออกหรือ" เดก็ชาย

สะอืน้ฮกั

"..." จือจือชะงักไป "พี่จะวานคนอื่นอ่านให้ฟัง"

บิดาถอนหายใจเฮือก ก่อนจะหมุนตัวเดินออกไป

เขาไปสบืมาแล้ว แม่สือ่ท่ีเจรจาหาคู่ครองให้จอืจอืใช่ว่ารบัเงนิไปแล้ว 

ไม่ยอมท�างาน พวกนางพยายามหาแล้วจรงิๆ แต่ไม่ว่าย่างเท้าเข้าไปเจรจา 

ในบ้านใด ตกเย็นบ้านน้ันจะต้องเกิดเหตุท�านองไก่หรือสุนัขที่เลี้ยงไว้ 

ตายตลอด พวกนางจึงมองว่าเป็นลางร้าย ประกอบกับก่อนหน้าน้ีจือจือ 

นอนไม่ได้สตถึิงสามเดอืน นอกจากจะไม่หวิตายยังรอดมาใช้ชวิีตได้อย่าง 

แขง็แรง เพียงแค่น้ีก็ลีล้บัเกินไปแล้ว

บิดานึกไม่ถึงจริงๆ ว่าบุตรสาวตนเองจะเข้าตาองค์หญิง

เขาทอดถอนใจอีกครั้ง

กองสมรสประกาศรายชื่อ แล้วยังส่งสินสอดกับชุดเจ้าสาวมาให้  

คนที่มาเหมือนเป็นคนจากวังหลวง เวลามองหลินผู้พ่อ ความดูแคลน 
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จะฉายในดวงตา

"บนกระดาษเขียนฤกษ์มงคลไว้ เมือ่ถึงเวลาจะมคีนมารบั อย่าพลาด

ฤกษ์เป็นอนัขาดเชยีวล่ะ"

สกุลหลินมองว่าเป็นโชคร้าย แต่ในสายตาคนอื่น นี่เทา่กบัไก่บ้าน 

จะกลายเป็นนางหงส์ชดัๆ

"พี่ใหญ่ พี่เซี่ยงมีของให้ท่าน"

จอืจอืชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะรบัของทีห่ลนิหยวนส่งให้ เป็นภาพวาด 

ใบหนึง่

นางไล่น้องชายออกไป แล้วค่อยๆ คลี่ภาพวาดให้แผ่ลงบนโต๊ะ 

อย่างระมดัระวัง

พอเห็นภาพเท่านั้น นางก็มีอันตะลึงงัน

เพราะว่านั่นเป็นรูปของนาง

แสงโคมพรายพร่างไปท้ังเมือง สะท้อนใบไม้เป็นเลื่อมวาวสีเงิน  

โคมไฟสแีดงเรยีงรายคดเค้ียวยาวเหยียดราวกับมงักรไฟ เดก็สาวในภาพ

แต่งกายด้วยอาภรณ์ฉูดฉาดย่ิงกว่าเปลวเพลิง มือหนึ่งถือโคมกระจกสี 

วาดรปูหญิงงาม อกีมอืย่ืนออกไปข้างหน้า คล้ายก�าลังรอใครมาจบัมอืตน

บนภาพยังมีข้อความก�ากับ จอืจอือ่านออกแค่สองตัวเท่านัน้ เพราะ

นัน่เป็นชือ่ของนางเอง

วันท่ีสิบเดือนสามเป็นวันมหาฤกษ์ เหมาะที่จะแต่งงานหรือย้าย 

ที่อยู่

จอืจอืน่ังเก้ียวให้คนหามเข้าต�าหนกัองค์หญิงทางประตเูลก็ ก่อนหน้า
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นางยังมเีก้ียวสามหลัง อนัเป็นของเหวินซือ่* ธิดาจากภรรยาเอกของเสนาบดี

กรมปกครอง ซซูือ่ ธิดาจากอนุภรรยาของราชเลขาธิการ และฉนิซือ่ ธิดา 

จากอนภุรรยาของแม่ทัพฝ่ายขวา

มีแต่สูงศักดิ์กว่าจือจือทั้งนั้น

นางนั่งอยู่ในเกี้ยว มีผ้าแดงคลุมศีรษะ

ว่าไปก็แปลก ต้ังแต่ฟ้ืนขึน้มานางก็ไม่ได้เจอพ่ีเสิน่อกีเลย ราวกับว่า

อกีฝ่ายหายตวัไปเฉยๆ อย่างนัน้

นางเข้าไปอยู่เรือนชุ่ยไชซึ่งห่างไกลท่ีสุดเหมือนอย่างชาติก่อน  

เพียงแต่ว่าเมื่อย่างเท้าเข้ามาในเรือนแห่งนี้อีกครั้ง ความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

แตกต่างจากเดมิโดยส้ินเชงิ ครัง้ก่อนนางรูส้กึราวกับเข้ามาอยู่ในแดนสวรรค์ 

ก็มปิาน ผดิกับคราวน้ีทีรู่ส้กึว่าทีน่ี่หนาวเย็นน่ากลวั เพราะนางถูกโบยตาย 

ในเรอืนชุย่ไชน่ีเอง

ชาตท่ีิแล้วนางต้องรออยู่จนเช้าวันท่ีสอง ถึงค่อยเปิดผ้าคลมุศรีษะเอง  

แต่ครัง้น้ีพอเดนิเข้าเรอืน นางก็ตลบผ้าข้ึนแล้ว ก่อนจะพบกับสายตาตกใจ 

ของไฉ่หลงิ

จือจือยิ้มให้สาวใช้ "ข้าอึดอัดน่ะ"

ดเูหมอืนไฉ่หลิงจะก�าลังตะลึงงัน จวบจนจอืจอืมองนางด้วยความฉงน 

นางถึงได้สตกิลบัมา แล้วรบีย่อกายค�านบั "คารวะอีเ๋หนียงห้า บ่าวมนีามว่า 

ไฉ่หลิง นับจากวันนี้ไปจะคอยปรนนิบัติรับใช้อี๋เหนียงห้าเจ้าค่ะ"

"อืม"

สาวใช้ก้มหน้าหลบุตาอย่างนอบน้อม "เรยีนอีเ๋หนยีงห้า เรอืนท่ีเราอยู่
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม 
ของสตร ีบางครัง้อาจเพ่ิมนามสกุลของสามไีว้หน้าสดุเพ่ือระบใุห้ชดัขึน้ก็มี
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เรยีกว่าเรอืนชุย่ไช เป็นเรอืนทีเ่งยีบสงบท่ีสดุในต�าหนักองค์หญิง นอกจาก

สาวใช้ระดบัล่างอกีสองคนทีค่อยท�าหน้าท่ีปัดกวาดท�าความสะอาด ทีน่ีก็่

ไม่มใีครอกี ของกินของใช้บ่าวจะเป็นคนไปรบัมา อีเ๋หนียงห้าชอบกินอาหาร

แบบใดก็บอกบ่าวได้ บ่าวจะไปสัง่โรงครวัไว้ล่วงหน้า"

จือจือร้องอ้อในคอแสดงการรับรู้

เรื่องพวกนี้นางเคยเจอมาแล้วเมื่อชาติก่อน จึงไม่รู้สึกแปลกใจ 

แต่อย่างใด

"คนืน้ีราชบตุรเขยไม่มานะเจ้าคะ อ๋ีเหนยีงห้าจะอาบน�า้ก่อนหรอืไม่" 

ไฉ่หลงิถามอย่างระมดัระวัง

"เอาส ิชดุทีข้่าสวมหนักจะแย่ วันน้ีเหน่ือยมาท้ังวนัด้วย" จอืจอืเว้นช่วง

เลก็น้อย "จรงิส ิพรุง่น้ีมอีะไรต้องท�าหรอืไม่"

"ตามกฎ พรุง่นีอ้ีเ๋หนยีงห้าต้องไปคกุเข่าขอบพระทัยองค์หญิงเจ้าค่ะ"

ความหวาดกลวัซกุซ่อนอยู่ในดวงตาจอืจอื ทว่านางพยายามปกปิด

อย่างสดุความสามารถ ซ�า้ยังย้ิมให้สาวใช้อย่างอ่อนโยน "ข้ารู้แล้ว เช่นน้ัน 

วันน้ีรบีพักผ่อนแต่หัววันดีกว่า"

พรุ่งนี้นางต้องไปพบคนที่ฆ่าตนเอง

ปากบอกว่าจะพักผ่อนแต่หัววัน แต่จือจือนอนไม่หลับเอาเสียเลย  

ได้แต่พลิกกลับไปกลับมาอยู่บนเตียง ไฉ่หลิงที่นอนอยู่ในห้องด้านนอก

เข้าใจผิดคิดว่านางลุกขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางดึก จึงส่งเสียงถามอยู ่

หลายครัง้ จอืจอืท�าได้แค่บอกว่ารูส้กึแปลกที่

พอตื่นมาส่องกระจกในตอนเช้าก็พบว่าใต้ตามีรอยคล�้าบางๆ  
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อย่างที่คิด

ไฉ่หลงิเข้ามาช่วยแต่งตัวให้ ความจรงิสาวใช้ประหลาดใจอย่างมาก 

ในบรรดาหญิงสาวท้ังสีท่ี่แต่งเข้ามา อีเ๋หนียงห้ามชีาตกิ�าเนดิต�า่ต้อยท่ีสุด 

ทว่าเมือ่วานตอนเห็นการประดบัตกแต่งในเรอืนกลบัดูไม่ตกตะลงึเลยสกันดิ 

บคุลกิท่าทางดเูหมอืนชนชัน้สงูด้วยซ�า้ ตอนเช้าพอนางยกน�า้ชาไปให้ถ้วยหนึง่  

อีเ๋หนียงห้ายังรูว่้าใช้ส�าหรบับ้วนปาก

นอกจากน้ันอี๋เหนียงห้าผู้น้ีช่างงดงามเสียจริงๆ ผิวหน้าขาวเนียน

ราวกับไข่ปอก กลิน่กายหอมจรงุ ขนาดบนเตยีงทีเ่จ้าตวันอนเมือ่คนืยังตดิ

กลิน่หอมจางๆ

ไฉ่หลิงเคยได้ยินมาว่าโลกเรามีหญิงงามประเภทหน่ึงท่ีตัวหอม 

แต่ก�าเนิด

นางช่วยหวีผมให้พลางเอ่ยถาม "อี๋เหนียงห้าอยากท�าผมทรงอะไร 

เจ้าคะ"

"อะไรก็ได้" จอืจือน่ิงคดิเลก็น้อย ก่อนจะเสรมิขึน้มาอกี "ย่ิงดูธรรมดา

เท่าไรย่ิงด"ี

ไฉ่หลิงชะงัก ก่อนจะรับค�าสั่ง

เสือ้ผ้าในตู้ตัดเย็บตามขนาดรปูร่างของจอืจอืท้ังสิน้ จอืจอืกวาดตา 

มองผ่านๆ ตอนแรกตั้งใจว่าจะแต่งกายให้เรียบที่สุด แต่พลันนึกข้ึนได้ 

เสียก่อนว่าเมื่อชาติท่ีแล้วอนุคนอื่นๆ ล้วนแต่แต่งตัวงดงามตระการตา 

ไปเข้าเฝ้าองค์หญิงท้ังสิน้ หากนางแต่งเรยีบๆ จะย่ิงเด่นกว่าเก่า

"ไฉ่หลงิ เอาตัวน้ีแล้วกัน" นางนึกถึงทรงผมตนเองข้ึนมาได้ "ไฉ่หลงิ 

ท�าผมใหม่ เอาทรงทีซ่บัซ้อนหน่อย แต่ไม่ต้องวิจติรพิสดารมาก"
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ตอนท่ีไปถึงหน้าต�าหนักบรรทมขององค์หญิง นางได้เจออนุอกีสามคน

ทีม่าพร้อมกัน

ชาตติระกูลอนัสงูส่งท�าให้อนุทัง้สามหมิน่แคลนจอืจอื รู้สกึอบัอาย 

ท่ีต้องมาอยู่ในฐานะอนุด้วยกันกับนาง ดังนั้นจึงหาทางกล่ันแกล้งนาง 

อยู่เนอืงๆ

ชาติก่อนจือจือโง่เง่า ไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไรดี

ชาติน้ีจือจือไม่เพียงไม่ฉลาดขึ้น ยังรักตัวกลัวตายอย่างย่ิงยวด  

พอเห็นอนุท้ังสามก็ถอยหลังไปก้าวหนึ่งอย่างห้ามไม่อยู่  ดีท่ีไฉ่หลิง 

คอยช่วยประคองไว้

"อี๋เหนียงห้า" ไฉ่หลิงบอก "คนที่สูงท่ีสุดคืออี๋เหนียงรอง คนที่ 

วาดดอกไม้ไว้ตรงหว่างคิ้วคืออี๋เหนียงสาม ส่วนอีกคนก็คืออี๋เหนียงสี ่

เจ้าค่ะ"
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ตงซือเหนียง

"น่ีคือน้องห้าหรือ" อี๋เหนียงสามเอ่ยขึ้นเป็นคนแรก เจ้าตัวหน้าตา 

สวยสะคราญ ขนาดเชิดหน้ามองคนยังงามเฉิดฉาย "ชุดท่ีสวมอยู่เป็น 

ชุดในต�าหนักสินะ น้องห้าคงไม่เคยสวมชุดท่ีตัดเย็บจากผ้าเนื้อดีเช่นนี้

หรอกกระมัง"

"น้องสาม ไยต้องกระเซ้าน้องห้าด้วยเล่า น้องห้า นางคอืพ่ีสามของเจ้า 

เจ้าเรยีกข้าว่าพ่ีรองแล้วกัน"

"พ่ีรองช่างสมกับท่ีชอบไปตกัโจ๊กแจกเป็นทานมาก่อน เป็นกันเองกับ 

คนยากจนเหลือเกินนะเจ้าคะ ข้าน่ะรู้สึกว่าอากาศแถวนี้เหม็นสาบคนจน 

ด้วยซ�า้" อีเ๋หนยีงสามยกแพรพกข้ึนปิดจมกูด้วยสายตารังเกียจ

อีเ๋หนียงส่ีเอาแต่ยืนเงียบ แต่แววตาบ่งบอกความสนุกทีไ่ด้ดเูหตกุารณ์

ตรงหน้า

ชาตก่ิอนจอืจอืโมโหจนหน้าแดงทีถู่กพูดจาเช่นน้ีใส่ ทว่าก็หาค�าพูด

มาโต้กลบัไปไม่ได้

ชาตน้ีิในหวันางมแีต่ความคดิทีว่่าอกีเดีย๋วนางก็ต้องไปเจอฆาตกร 

ทีฆ่่าตนเองแล้ว ส�าหรบัค�าปรามาสเดมิๆ ท่ีต้องพบเจอซ�า้สอง นางแค่ร้องอ้อ

เท่าน้ัน

อี๋เหนียงสามท�าหน้าประหลาดใจ



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/2X1K4EQ

https://bit.ly/2X1K4EQ

