
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

คุยกับนักเขียน 

 

  เรืองนีนักเขียนไดไ้อเดียทีอยากไดเ้รืองยอ้นเวลาทีเป็นแนว

จีน แต่ไม่ไดจี้นยอ้นเวลาไปมากนัก จึงนึกถึงเรืองเกียวกับเจา้พ่อ ที

จะมีความคลาสิกของตัวเนือเรือง ตัวนางเอกเป็นคนยุคปัจจุบันที

ยอ้นเวลาไปในยุคเจา้พ่อทีตอ้งดนิรนหาเลียงชีพตนเอง ตวัภาษาจีน

ในเรืองนกัเขียนใชค้าํแทนตัวเป็นจีนแตจิ้ว ทีคนไทยชินมาตงัแต่เด็ก

จะไดอ้ารมณเ์หมือนกบันงัดลูะครยอ้นยุคจริง ๆ  

 มาร่วมสนุก ลุ้น ไปกับนิยายเรืองนีนะคะ หวังว่าจะมี

ความสขุในการอ่าน 

 

จิรฐัติกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

บ้านสกุลหล ี

ชิงเถา นางเอก ปัจจบุนั กรรณิกา    

ชิงหรู พสีาวคนกลาง 

ชิงลี พีสาวคนโต 

ญาติผูพ้ ีเจ๋อจง ปัจจบุนั 

 

บ้านสกุลจาง 

จางเฟิงหมิง พระเอก 

ฟางเทียนฉิน ลกูนอ้งคนสนิท 

จางเฟิงหลง นอ้งชาย    

จางจนิเหอ้ ลกูพลีกูนอ้ง    

นา้กิม  นอ้งสาวพ่อ 

ลงุเสียวฉี พ่อบา้น 

ลู่ฟาง นกัรอ้ง 

 

บ้านสกุลลู่ 

ลู่ผิง แม่พระเอก 

ลู่เป่าจง ลกูพลีกูนอ้งพระเอก 

อาเปานอ้งสาว ลูเ่ป่าจง 

 

บ้านสกุลจ้าว 

ไป๋ชิง   แม่ของจา้วฉินหลง 

จา้วฉินหลง  หวัหนา้ขบวนการคอมมิวนิสต ์  

อาเต๋อ   ลกูนอ้งคนสนิท  



 

 
 

บ้านสกุลหลวิ 

หลิวเฟย  แม่เลียงพระเอก 

หลิวอเีฟย  คนรกัเก่าพระเอก
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กรรณิกา  หรือตัวเธอในตอนนีก็คือ ชิงเถา ลูกสาวคน

สุดท้องของสกุล หลี ตอนทีตืนขึนมาก็พบว่าตัวเองได้ตายจาก

อดีตชาติทีแล้วไม่รูต้ัว รูเ้พียงว่าเธอมาเทียวเมืองจีนโรงถ่ายละคร

เหิงเตียน กําลังเดินอยู่ถนนเมืองกวางโจว ฮ่องกงสมัยทีเขาถ่าย

ละครเซียงไฮ ้ 

  แลว้เจอกับผูห้ญิงสาวสวยใส่ชุดจีนกีเพา้ เดินผ่านเรียกได้

ว่าสวยจนเธอต้องมองตามหลัง หญิงสาวมีรูปร่างทีผอมเพรียว  

ผิวขาวกระจ่าง ดวงตาเรียวยาว จมกูเล็ก ปากไดรู้ป คิวโคง้สวยมน   

 เธอจาํไดว่้าเธอเพียงหยุดนิงดูความสวยของเธอ อีกฝ่ายก็

หันมามองเธอเช่นกัน จากนันหญิงสาวก็ส่งยิมใหเ้ธอ ทาํใหเ้ห็นรกั

ยิมตรงแกม้สองขา้ง หากบอกว่าเธอเป็นดาราจีนมาถ่ายทาํหนงัเธอ
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จะเชอืโดยไม่สงสยั  

 หญิงสาวคนนนัโคง้คาํนบั ก่อนส่งสรอ้ยประคาํในมือในเธอ 

กรรณิกาปฏิเสธไม่รบัจากเธอ แต่หญิงสาวยืนยนัจะใหจ้นได ้ก่อนดึง

มือแลว้สวมสรอ้ยประคาํหยกสีเขียวให ้ก่อนเดินจากไป  

 กรรณิกาหันมองสรอ้ยขอ้มือ หากมองใหช้ัดจะเห็นเกล็ดสี

ทองอยู่ภายในเหมือนมันกาํลังวิงไปมาคลา้ยกับสายนาํ ของมีค่า

แบบนีไม่ควรใหค้นอืนง่าย ๆ เมือเงยหนา้มองก็ไม่เห็นหญิงงามแลว้ 

จึงเดินต่อไปจนกระทังถึงสะพานกาํลงัจะไปดูพระราชวังตอ้งหา้ม 

จากนนัก็มาโผลต่รงน ี

 มันคืออะไร เธอฟืนมาไดห้นึงเดือนแล้ว เริมทาํใจไดว้่าทุก

อย่างไม่ใช่ฝัน แต่เป็นเรอืงจรงิ ตอนแรกคิดว่าจะฟืนมายุคจินซีจะได้

เป็นฮองเฮา กุ้ยเฟย ซูเฟย หรือไม่ก็ได้กิกกับท่านอ๋อง แต่ทาํไมถึง

ไดม้าโผล่เอาแค่ครงึทาง แถมมายงัตอนทีเจา้พ่อครองเมืองในเมือง

กวางโจว ณ นครเซยีงไฮ ้

 และทีน่าเจ็บใจก็คือ ตอนนีเธออยู่ในร่างผูห้ญิงทีใหส้รอ้ย

ประคาํแก่เธอ  

 มนัคืออะไร เธอจะบา้ตาย ขอตายแลว้ไปเกิดเป็นฮองเฮาได้

ไหม ไม่เอาแบบนีอยากเจอท่านอ๋อง อยากรักฮ่องเต้ ไม่ใช่เป็น

คนขายผกั 

 ไม่ทนัขาดคาํเสียงอาม่าชิงหลินในรา่งนกี็เรียกเธอ  

 “ชิงเถา ตืนไดแ้ลว้ ตะวนัจะตรงหวัแลว้” เธอมองไปยงัฟ้ายัง

ไม่สว่างเลย ตอนนีคงประมาณตี  อยู่ ถา้สมยัเธอเรียกว่ายงัไม่เชา้ 

แต่ทีนเีรียกว่าสาย  

  ว่าแล้วก็ลุกจากเตียงหันมองพีสาวอีกสองคนทีตอนนี
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แต่งตวัเสรจ็แลว้พรอ้มสาํหรบัไปทาํงานรดนาํผกั พรวนดินตอนเชา้ 

  พสีาวของเธอ คนโตชอืว่า ชิงลี คนทีสองชือชิงหรู ส่วนเธอที

อยู่ในร่างเป็นลูกสาวคนสุดท้อง ชือ ชิงเถา มีป๊าหรือบิดาชือชิงลู่ 

ครอบครวันมีีเพียงหา้คน ส่วนมารดาของร่างนจีากไปตงัแต่ยงัเล็ก  

 ว่าด้วยบิดาของร่างชิงเถานัน มีอาชีพขายผักในตลาด  

ซึงทุกเชา้ตรู่จะตดัผกัใส่รถเข็นส่งตามรา้นอาหาร ไนตค์ลบั จากนนั

ทเีหลือก็จะตงัขายในถนนกวางโจวทีเธอเคยเดินเทียวในชาติก่อน 

 เธอหนัมองพวกพสีาวทเีรียกใหรี้บ ก่อนทีจะโดนอาม่าเฆียน

หากไม่ลงจากเตียงอีก ใครใชใ้หเ้ธอเป็นหญิงใชแ้รงงานกนั ว่าแลว้ก็

รีบลกุเพราะยงัจาํรสของหวายพิฆาตของอาม่าไดด้ี  

 ตอนทีเธอฟืนขึนมาพบว่าร่างนีตกนาํตรงสะพานทีเธอขา้ม

ภพชาติทีแลว้ และเมอืนอนซมดว้ยพิษไขไ้ม่นานก็ตาย ส่วนเธอก็มา

สวมร่างนีแทน ตอนแรกพวกเขาต่างตกลงแลว้ว่าจะไม่รกัษาเพราะ

บา้นหลงันีไม่มีแมแ้ต่ซือขา้วสารกรอกหมอ้ เรียกไดว้่าจนแสนจนได้

อีก  

 และเมือเธอฟืน เธอก็ได้รบัการต้อนรบัอย่างดี พอหายไข้

พวกเขาก็ใชง้านเธอเหมือนเดิม ยงัจาํไดว้า่วนัแรกเธอตอ้งถอนวชัพืช

อยู่ครงึวัน มนัเป็นอะไรทีน่าจดจาํมากทีสุดมองสองมือทีสากก็บอก

ไดว่้ารา่งนีทาํมาตงัแต่เด็ก  

 ทาํไมเธอไม่สังเกตว่ามือเธอหยาบ จะได้ระวังตัวไว้ก่อน 

ทาํไมไม่เจอกุ้ยเฟยแต่เจอลูกสาวคนขายผัก เธอไม่เข้าใจ สวรรค์

บอกฉันท!ี 

 “ชิงเถารีบหน่อยอาม่าออกมาแลว้” เท่านนัแหละ คนทีคราํ

ครวญโทษสวรรคก์็รีบลกุจากเตียงแลว้รีบวิงออกไปรบัผกัจากพีสาว
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ทงัสอง มองไปยงับิดาทีกาํลงันงัจิบชาอย่างสบายใจ  

 เฮอ้ เบือระบบผูช้ายเป็นใหญ่จัง หลังจากตัดผักใส่รถเข็น

เต็มแลว้ ก็ไดเ้วลาบิดาลุกขึนแลว้ลากรถเข็นไปตามทาง วนันเีป็นวนั

แรกทีเธอไดต้ามบิดาออกไปขายผกั เพราะพีสาวทงัสองคนเกิดเป็น

ประจาํเดือนพรอ้มกนั คนทีไม่มีประจาํเดือนอย่างเธอเลยถูกใชง้าน

แทน ใช่เด็กสาวรา่งนีอายแุค่สิบสามปี ทยีงัไม่โตเป็นสาว  

 ว่าดว้ยอายุเธอในยุคก่อน อายุยีสิบหา้แลว้ ต่างกบัในร่างนี

ถึง  ปี สวรรคเ์มตตาเธอมากเลยอยากใหเ้ธอใชชี้วิตลาํบากเพือ

ทดสอบชีวิต  

 เธออยากตาย เข็นไปพลางก็โทษสวรรค์ไปพลาง จนถึง

รา้นอาหารทีเป็นลูกคา้ประจาํจึงวางมือ กรรณิกามองมือทีแดงระ

เรือ หันมองเถ้าแก่เนียออกมารบัผัก ก่อนส่งเงินใหบ้ิดา เมือไดเ้งิน

บิดาก็รีบเก็บเขา้ในแขนเสือ 

 จากนันเธอก็เข็นรถทีเต็มไปด้วยผักไปส่งยังไนต์คลับต่อ 

มองไปยังไนตค์ลับใหญ่ทีสุดในถนนกวางโจว เหมือนกับในหนังที

เธอเคยผ่านตา ทางด้านทีพวกเขามาเป็นถนนเส้นหลัง ซึงเป็น

ทางออกประตหูลงัสาํหรบัพวกคนงาน พ่อครวั และนกัรอ้งทีใชเ้ดิน

เขา้ออกเท่านนั  

 เธอมองกลุ่มนกัรอ้งสาวสวยชดุสีแดงกีเพา้จีนทีออกมาจาก

หลงัประต ูพวกเธอสวยละลานตามองไปยงัสีปากแดง และผมทีดดั

เขา้ทรง  

 ทาํไมเธอไม่เข้าร่างพวกเธอนะ เฮอ้! ว่าแล้วก็ได้ยินเสียง

บิดาดงัจึงจบัรถเข็น เข็นมนัต่อไป 

 เมือออกจากซอย บิดาเธอก็ชีใหเ้ห็นถึงแผงขายทีประจาํ 
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เธอจึงเข็นขา้มถนน หันมองอีกทีก็ตอนไดย้ินเสียง เอียดดดด ยาว

ลากพรอ้มเสียงแตรรถ เธอหนัมองยืนคา้งแลว้ปิดตา โครมไม่ทนัแลว้ 

เมือลืมตาจึงเห็นรถเข็นถูกชนจนลอ้หลุด ผกัทีเหลือทีจะขายก็เทลง

บนพนืไม่เหลือ  

 “ขา้มถนนมองทางบางสิ” ว่าแลว้รถคันทีว่าก็เลียวออกไป

อีกทาง 

 คิดจะหนีแม่เหรอ ไม่รูจ้ักฤทธิเจา้แม่ในชาติทีแล้วซะแล้ว 

เธอวิงตามรถจนกระทังถึงไนตค์ลบัมองไปยังเจา้ของรถทีลงมา จึง

รีบเขา้ไปหาความรบัผิดชอบ แต่โดนขวางจากพวกชุดดาํเสียก่อน 

ถึงกนัเธอก็มีปาก ว่าแลว้เธอก็ตะโกนลนัถนน 

 “คนไม่รบัผิดชอบ คิดจะชนแลว้หนีใช่ไหม ขบัรถหรูแต่จิตใจ

ตาํตม ไม่ต่างจากขอทานขา้งถนน แต่งตัวดีเสียเปล่าคนเฮงซวย 

คน…” กาํลงัจะด่าแต่ดนัเห็นปืนพวกทีขวางเธอไว ้เมือเงยหนา้มอง

คนในรถทีคิดว่าเป็นเจา้นายลงจากรถแลว้ 

 เธอกลืนนาํลายมองเจา้พ่อตัวจริง สวมใส่ชุดสูทสีดาํยาว 

สวมหมวกสีดาํ เมือเจา้พ่อหันมา เธอมองตาคา้งมองเจา้พ่อทีหล่อ

เหมือนหยางหยางหลุดจากมาจากละคร ชายหนุ่มหันมองเพียง

ปลายตาก่อนกระซิบกบัคนทีอยู่ขา้งตวั แลว้เดินเขา้ไนตค์ลบั 

 ฟางเทียนฉิน เดินมาหาเธอแลว้ล้วงเข้าไปในเสือ เท่านัน

แหละเธอรีบยกมือขึนกนัใบหนา้ อย่ายิงใบหนา้เชียวนะ ขอฉันตาย

แบบสวย ๆ  

 “คุณ คุณ” ไดย้ินเสียงเขาเรียก กรรณิกาจึงลดมือลง มอง

เงินปึกใหญ่จาํนวนหนึงในมือเขา ถา้เธอรบัเรียกไดว่้าสบายไปเดือน

หนงึ หญิงสาวรบัมาคาํนวณค่าเสียหายแลว้หยิบออกมาสิบใบ ก่อน
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ส่งกลบัใหช้ายหนุ่ม 

 “ฉันไม่เคยเอาเปรียบใคร ทีคณุใหม้นัมากกว่าค่าเสียหายที

ฉันไดร้บั” เมอืไดเ้งินพอทีจะซอืรถเข็นคนัใหม่เธอก็หนัหลงัทนัที 

 ฟางเทียนฉินมองร่างบางทีสวมเสือกีเพา้เก่าเดินจากไป คน

แบบนีเขาพงึเคยเจอ คนทีไม่โลภโดยเฉพาะคนจน ปกติแลว้มกัจะมี

คนเข็นรถมาขวางประจํา แต่เจ้านายของเขาก็ไม่เคยเอาเรือง 

เพียงแต่ใหเ้งินไป แต่ทุกรายเมือไดเ้งินปึกนีก็จะขอเพิมอีก แต่วันนี

หญิงสาวคนนีกลบัส่งเงินคืนให ้เป็นเรืองแปลกแบบนีเขาไม่พลาดที

จะรายงานเจา้นายของเขา มองไปยังเจา้นายทีกาํลงันังอยู่ดา้นบน

ตรงหอ้งสว่นตวักบัคณุเจียวมงิ คนคุม้ไนตค์ลบัแห่งน ีตอนนีเจา้นาย

กาํลงัมองไปยงัตวัเลขบญัช ี

 จางเฟยหมิง หรีตามองจนแทบจะถึงจมูกก็ยังไม่เขา้ใจตัว

เลขทีเจียวมิงเขียนมาให ้สายตามองไปยังคนทีแน่นทุกคืน แต่ไอ้

หมอนีดนัสรุปว่าขาดทนุ 

 ปัง! เสียงสมดุถกูวางลงโต๊ะเสียงดงั  

 “ไปหานกับญัชีมา” 

 “ครบั” เจียวมิงหยิบสมุดขึนมาแลว้รีบออกไปทันที มองไป

ยังผูช้่วยฟางเทียนฉินทีเดินสวน เขารีบตรงไปเทเหล้าใหเ้จ้านาย 

ก่อนสง่ซกิา้จดุส่งใหเ้จา้นายแลว้ลว้งเงินทีเหลือบนโต๊ะ 

 จางเฟยหมิงมองไปยงัผูช่้วย รอคาํจากเขา 

 “ลูกสาวคนขายผักบอกว่าเธอรับเฉพาะทีเสียหายเท่านัน 

นอกนนัเธอไม่รบั” 

 ชายหนุ่มหันมองผูช่้วยเขาวางซิก้าลง ก่อนยกเหล้าขึนมา

ดืมไม่ไดส้นใจลูกสาวขายผักอีก ตอนนีเขากาํลังสนใจนักรอ้งกลาง
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เวท ี

 เจียลู่ฟาง นักรอ้งคนดังประจาํคลับทีสวมชุดกีเพ้าสีแดง 

กาํลงัโพกพดัสีแดงทีมีขนนกระยา้ ยวัยวนแขกอยู่หนา้เวที ชายหนุ่ม

ลกุขึนแลว้สงัผูช่้วย 

 “ใหลู้ฟ่างไปพบฉันทีบา้นดว้ย” 

 “ครบั” เขามองนกัรอ้งสาวแสนสวย ก่อนมองเจา้นายหนุ่มที

เดินออกไปแลว้จึงหนัไปสงัเจียวมงิ ก่อนตามออกไป 

 “ไม่ตอ้งตาม ฉันจะขับเอง” เมือมีเรืองสาํคัญจางเฟยหมิง

จะไม่ยอมใหใ้ครติดตามแมส้กัคนเดียว เขามองคืนวนันีเป็นเดือนมืด

สนิท รูส้ึกห่วงเจา้นายมากกว่าปกต ิ

 

 จางเฟยหมิงขับรถออกจากถนนกวางโจวไปตามเสน้ทาง

ถนนลกูรงั มองไปรอบขา้งทางมีเพียงพืชสวนและนาขา้ว เมือไปถึง

เนินเขาสงูก็มีคนทีนดัหมายรออยู่แลว้ เสียงรถทค่ีอนขา้งดงัทาํใหค้น

ทคีอยหนัมอง ขยบัมือเขา้ไปยงัเสือสทูยาวเพือเตรียมการเมอืแสงไฟ

ถกูปิดลง จึงไดเ้ห็นว่าเป็นคนทีนดัเจอ 

 คนพึงมาลงจากรถ สองมือลว้งกระเป๋าเดินไปหาจางเฟย

หลง นอ้งชายคนสุดทอ้งของบา้นทีกาํลงัยืนพิงรถตวัเองอยู่ เขาเดิน

ไปแลว้เอาหลงัพิงรถเช่นกนั ก่อนรบัซิกา้จากนอ้งชาย  

 “เรอืงไปถึงไหนแลว้” 

 “ใกลแ้ลว้ รอเพียงใกลเ้ป้าหมายอีกนิด” 

 “รีบหน่อยไม่เช่นนนัพวกมนัจะหาเรืองมาอีก” เขายาํอีกครงั

ก่อนอธิบายแผนการกาํลงัคยุไปไดค้รงึหนึง จู ่ๆ ก็มีเสียงปืนดงั ปัง! 

 “หลบเร็ว” ทงัสองหลบลงดา้นลา่ง จางเฟยหมิงมองดแูขนที
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เต็มไปดว้ยเลือดบอกใหน้อ้งชายรีบหนีไป 

 จากนันเสียงปืนก็ดังไปทัว เขาหันมองป่าไผ่ขา้งทางจึงวิง

เขา้ไปเพือเป็นตัวล่อไม่ใหพ้วกมันตามนอ้งชายตวัเอง หันมองไปยงั

ป่าไผ่เสียงฝีเทา้พวกมนัเขา้มาใกลจ้ากนนัพวกมนัก็โผลห่วัออกมา  

 ตอนนเีขาถูกลอ้มโดยพวกชายชุดดาํปิดหนา้ปิดตา เขามอง

ไปยงัอาวธุดาบทีถือ พวกเหมาเจ๋อตง  

 “คิดจะฆ่าคนอืน แต่ไม่กลา้เปิดหนา้เปิดตา ช่างมีศกัดิศรีดี

จริง ๆ” เสียงจางเฟยหมิงเอ่ยเยย้พวกมัน ก่อนเห็นคนทีอยู่ตรงหน้า

ส่งเสียงฮึ แลว้ใชด้าบฟันทนัท ี

 เขาพยายามสู้กลับแต่จะสู้พวกมันทีมีถึงสามคนได้ยังไง 

หลงัจากถกูฟันไป  ครงั เขาพยายามวิงหลบเขา้ป่าไผ่และแอบซ่อน

ตวั อาจเพราะเป็นคืนเดือนมืดพวกมนัจึงหาเขาไม่เจอ ชายหนุ่มทรุด

ลงทีบา้นเก่าโทรมหลงัหนึง มองไปยังแสงเทียนกาํลงัจะยกมือเรียก

ใหช่้วยแต่ก็สลบไปก่อน  

  

 เสียงบิดาเรียกเธออีกแลว้ ชิงเถาหันมองดา้นนอกหอ้งตรง

กลางบา้นก่อนลกุขึนแลว้เอากานาํชาไปเติมใหบิ้ดาใหม่ 

 ช่างเอาเปรียบสิทธิสตรีเหลือเกิน แต่เอาเถอะถือว่าเป็นบิดา 

ถา้เป็นคนอืนเธอไม่ประเคนถึงทีแน่ ต่อใหใ้ชปื้นจ่ออย่าไดห้วงั สอง

เทา้เดินไปยงัหอ้งครวัหลงับา้น หนัมองกานาํรอ้นก็จบัเทใส่กา กาํลงั

จะเอาเสิรฟ์คณุป๊าก็เห็นร่างคนกาํลงันอนอยู่ เธอวางกานาํชาลงบน

โต๊ะหินอ่อนลานบา้น  

 ฝีเทา้เดินเขา้ไปอย่างเงียบทสีดุ หนัมองรา่งทีนอนสลบจึงใช้

มือเขย่าแต่กลบัเหนียวมือ ชิงเถายกมือขนึมองแต่มองไม่เห็น จึงเดิน
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กลบัไปยงัแสงไฟเตาในครวั 

 เลือด! ตายหรือยงั 

 เมอืสงสยัก็ตอ้งพิสจูนจึ์งเดินกลบัไปหาร่างนนัใหม่ ใชม้ือองั

ไปยงัจมกูลมหายใจยังอุ่นอยู่ ยงัไม่ตาย ชิงเถาเปิดเสือสทูสีดาํยาว

ออกเห็นดา้นหนา้ก็ถูกฟันด้วย เรียกไดว้่ารอยดาบถูกฟันไปทัวร่าง

มากกว่า ทาํใหเ้สียเลือดมากจนสลบไรส้ติอย่างทเีห็น 

 ตอ้งเป็นคนชวัขนาดไหนถึงไดม้ีคนเกลียดมากจนคิดจะเอา

ชีวิตให้ได้ เธอกําลังคิดหาวิธีว่าจะทําเช่นไร แต่แล้วเสียงบิดาก็

ตะโกนถามหานาํชา ชิงเถาจึงตอ้งเดินกลบัไปส่งกานาํใหบิ้ดาก่อน

จากนนัก็หยิบตะเกียงในหอ้งตวัเองออกไปดอีูกครงั 

 “จะไปไหนอีก” เสียงบิดาทีเคารพเอ่ยขดั 

 “ไปหอ้งนาํมาป๊าปวดหนกัมากดว้ย พดูไม่ทนัขาดคาํมนัมา

อีกแลว้อวัขอตวัก่อน” ว่าแลว้ก็ขอตวัรีบไปดคูนใกลต้าย  

 เมือออกจากบา้นก็เห็นคนเจ็บยงันอนทีเดิม เธอจึงลากเขา

เขา้หอ้งเก็บฟืน แต่คิดว่าจะลากง่าย ๆ เหมือนในทีวีหรือละครอย่าง

ทเีห็นบ่อย เอาจรงิ ๆ แลว้โคตรหนกัชะมดั คนอะไรตวัหนกัยงักบัชา้ง 

กว่าจะลากคนสลบมาถึงห้องเก็บฟืนได ้ก็เล่นเอาคนลากเหนือย

หอบ ตอ้งบอกว่าจากทอีาการหนกัอยู่แลว้ อาการหนกักว่าเดิมอกี 

 เธอออกไปหยิบตะเกียงมาไวใ้นหอ้งเก็บฟืน ก่อนพยายาม

ถอดเสือสูทออกแต่ก็อย่างทีบอกว่าตัวเขาหนักมา หันมองเห็น

กรรไกรขา้งมือจึงจดัการตดัออกไม่เหลือชินดี ทงัเสือสทู กางเกง เสือ

ชันใน เหลือไวแ้ต่กางเกงในก็พอ ยังดีทียุคนีรูจ้ักคิดค้นกางเกงใน

แลว้ ไม่อย่างนนัขา้มภพมาเธออาจโชคดีเห็นของดีของเขา ไม่เอาไม่

คิดกรรณิกา ช่วยคนก่อน ว่าแล้วก็ออกไปด้านนอก สองมือ
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ลว้งกระเป๋าคิดจะหาเงินเพอืไปซอืยาหรือตามหมอแต่ไม่มี 

 แต่งตวัดีเสียเปล่าแต่ไม่พกเงิน คืออะไรตอบสิพ่อคณุ 

  ตักนาํจากบ่อแลว้มาเช็ดเนือตัวเพือหารอยแผล ตอนทีเธอ

เช็ดลงไปไดย้ินเสียงครางเจ็บจากคนสลบแสดงว่าใกลฟื้นแลว้  

 แผลแรกทีเจอ คือ บริเวณต้นแขน โชคดีทีครังก่อนเธอ

บาดเจ็บใกลต้ายนนั ยังมียาสมุนไพรยังพอเหลืออยู่บาง เมือใส่ยา

หา้มเลือดแลว้หญิงสาวก็ใชเ้สือผา้เก่าของเธอตัดฉีกเป็นเสน้พันลง

ไปหา้มเลือดไวก้่อน เพราะจะใหเ้ธอไปเรียกหมอตอนนกี็ไม่มีเงินจา้ง

มา 

 แผลทีสองอยู่บริเวณแผ่นหลงั เธอตอ้งผลกัเขาขึนอย่างสุด

แรงก่อนทาํแผลให้ กําลังจะพลิกกลับก็เห็นแผลตรงเอวด้านล่าง 

สรุปจะเป็นมมัมใีช่ไหม  

 เพราะตอนนีเธอเจอแผลตรงใกลเ้จียวน้อย ตน้ขาของเขา 

เอาเถอะคิดว่าช่วยคนอย่าไดค้ิดเยอะมองไปยงัรอยแผลทีใกลล้ึกเขา้

ไปเกือบจะถึงกลางขา 

 ในใจคนทาํแผลไดแ้ต่คิดว่าปลอบตัวเองว่า เธอมองไม่เห็น 

ว่าแลว้ก็กม้ลงไปอีก จนกระทงั 

 “เธอทาํอะไร” ชิงเถาเงยหนา้คนเจ็บทีฟืนแลว้ กาํลงัจะยก

ตัวหา้มแต่ขอโทษไม่มีแรงขยับเพราะผา้ทีเธอพันไวอ้ย่างหนาตรา

ชา้งนนัแหละ 

 “อย่าขยบั ฉันกาํลงัทาํแผลให ้ออ่แลว้คุณเป็นใคร” เธอมอง

ใบหนา้ทเีต็มไปดว้ยเลือดกบัดิน มองไม่ออกว่าเป็นใคร  

 คนเจ็บหนัมองตวัเองทีไรเ้สือผา้ แลว้หนัมองเสือผา้ทีถูกตดั

ไม่เหลือชนิดีแต่ก็ไม่มีแรงทีจะลกุหนีคนทีกาํลงัพนัแผลอยู ่ 
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 “โชคดีมากทีแผลทงัหมดไม่ไดล้กึไปถึงกระดกู ไม่อย่างนนัก็

ตอ้งส่งโรงพยาบาลอย่างเดียว แต่ถา้คณุอยากไปโรงพยาบาล หรือ

ว่าจะใหฉ้ันไปตามญาติคณุก็บอกนะ” กรรณิกามองรอยแผลทีเลือด

เรมิหยดุเธอก็พดูต่อ “สมนุไพรหา้มเลือดของจีนไดผ้ลดีจรงิ ๆ” 

 ชายหนุ่มหนัมองตน้แขนทีมีรอยเลือดซมึ ก่อนมองหญิงสาว

ทียังกม้เงยอยู่ตรงกลางลาํตัวไม่มีทีท่าเขินอายแต่อย่างไร สาํหรบั

เขาแลว้ยังรูส้ึกแปลกหากเป็นคนรูจ้ักหรือสนิทก็คงไม่รูส้ึกแบบเธอ 

ครนัคิดจะลกุก็ไม่มีแรงจึงวางศีรษะลงแลว้หลบัตาไปอีกครงั 

 เมอืใบหนา้นนัเงยหนา้ขึนมา ก็ขยบัตะเกียงวางไวก้ลางหอ้ง

เหมือนเดิม ก่อนมองผลงานมัมมีของตัวเอง ดูแล้วเหมือนมัมมี

เวอรช์นัจีนทีสดุ หญิงสาวเงยหนา้มองคนเจ็บอีกครงั 

 “คุณมีญาติทีไหนไหม” เงียบไม่มีเสียง หันมองอีกทีเขาก็

หลบัไปแลว้ เธอยกตะเกียงไปใกลเ้ขา มองกะละมงันาํทีเต็มไปดว้ย

เลือด จึงยกนาํไปเททิงใส่นาํถังใหม่หยิบผา้สีขาวขา้งกาย แลว้เอา

มาเช็ดใบหนา้เขา เช็ดไปเช็ดมามือก็สนัหนักขึนเรือย ๆ ใจทีภาวนา

ว่าไม่ใช่ก็ใช่จนได ้

 คนทีชนรถเข็นผกัของพ่อเธอ ทาํไมโลกกลมจงั วนัเดียวเจอ

กนัสองครงั 

 “ชิงเถา ลือไปเข้าห้องนํานานไปไหม” ได้ยินเสียงบิดา

ตะโกนถามพีสาวทงัสองคนทีบอกว่าไปหอ้งนาํเธอจึงรีบหาผา้ห่มให้

เขา แลว้หยิบตะเกียงออกจากหอ้งฟืนจากนนัจึงรีบเขา้บา้น 

 เขาเป็นเจ้าของไนตค์ลับหรือว่าเป็นแค่คนมาเทียว แต่ถ้า

เธอออกไปหาให้คนพวกนันมาช่วยตอนนีแล้วไม่เจอใครก็คง

อันตราย อีกทงัระหว่างทางกลบับา้นก็เปลียวมากดว้ย ในเมือแผล
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ไม่ไดส้าหสัมาก เอาเป็นว่าพรุง่นีค่อยคิดแลว้กนั 

 พอใกลรุ้่งสาง กรรณิกาก็ตืนขึนมาเป็นคนแรก เรียกไดว้่า

ตังแต่ทีฟืนขึนมาครงันีเธอตืนโดยไม่มีคนปลุก หันมองพีสาวทียัง

นอนหลบัอยู่บนเตียงก็รีบขยับลงเทา้เบาเพือไปยังหอ้งเก็บฟืนหลงั

บา้นจะไปดวู่าพ่อมมัมเีลือดหมดตวัหรือยงั 

 เสียงประตไูมข้ดัดงัขึน เธอเดินเขา้ไปหาชายหนุ่มมองร่างที

นอนกระสบักระส่ายไปมา จึงใชม้ือองัหนา้ผากอีกฝ่าย “เขาตวัรอ้นจี

เลย” ว่าแล้วก็รีบลุกขึนไปเอานาํมาเช็ดตัวให้คนเจ็บ ต้องโทษที

ตวัเองไม่ไดอ้อกมาดตูอนดึก จากนนัก็ไดเ้วลาเช็ดตวัชายหนุ่ม  

 ถา้ไม่มีเรืองเป็นตายเขา้มาขัด เธอจะเคลิมกบัเนือหนงัของ

ชายหนุ่มแลว้เชียว แต่เมอืคิดว่าหากเขาตอ้งมาตายในบา้น ก็เท่ากบั

ว่าเธอหาเรืองใส่ตัว ดีไม่ดีอาจโดนตาํรวจจับ โทษฐานทีไม่แจง้กับ

ทางการ  

 ไม่ไดน้ายจะตายไม่ได ้ฟืนเดียวนีพ่อมมัมจีีนของเธอ 

 อาจเพราะสวรรคเ์มตตา หลังจากเธอเช็ดเนือตัวชายหนุ่ม

ไปสองรอบ ความรอ้นในตัวก็ลดลง แต่เสียงอาม่ากาํลงัตืน ไดย้ิน

เสียงถามบิดาว่าจะกินอะไร 

 กินอะไรก็ทาํครวั ทาํครวัก็ตอ้งมาเอาฟืน ตายแน่ชิงเถาเธอ

ไดต้ายจรงิ ๆ แน่ ถา้อาม่ามาพบเขาเขา้ ว่าแลว้คนทอีาศยัรา่งคนอืน

ก็รีบโกยไมฟื้นออกไปดา้นนอก ใชมื้อปิดประตเูมือหันหลงัก็เจอกับ

อาม่าพอดี 

 “ลือมาทาํอะไร”  

 “มาเอาไมฟื้นจ๊ะอาม่า นีไง ไปนังตรงโต๊ะก่อน เดียวหนูก่อ

เตาใหเ้อง อาม่าไปนงัจิบนาํชาเถอะ” ว่าแลว้ก็ลากอาม่าไปนงัอยู่บน



 

13 |  ป่วนรกัเจา้พ่อเซยีงไฮ ้

 

โต๊ะหินอ่อนกลางบา้น ก่อนรีบเขา้ไปยงัครวัเพอืก่อไฟให ้ 

 ว่าดว้ยการก่อไฟเตาถ่านตอนแรกก็ทาํใหเ้ธอเกือบกลาย

เป็นไก่ย่างหนา้เตา คิดแลว้ก็นึกถึงเตาแก๊ส เมือบ่นในใจไปรอบหนึง

กองไฟทีเธอพยายามฝึกก่อมาหนึงเดือนก็ติด “อาม่าลงเตาหุงขา้ว

เลยไหม” 

 “ดี ๆ ลือตอ้งขยันหน่อย ๆ ตงัแต่ตืนมาก็เอาแต่นอนขีเกียจ

หนา้บดูบงึ ไม่ว่านอนสอนง่ายเหมือนแต่ก่อนเลย” 

 ถา้ว่านอนสอนง่ายเธอคงไม่รอดมาถึงทุกวันนีหรอกอาม่า

จ๋า สองมือตกัขา้วสารกน้หมอ้ ขึนมามองในถว้ยขา้วเหลือเพียงครึง

ถว้ย หากหุงลงหมอ้แลว้ก็คงกินไม่ไดท้งัครวั สายตาหนัมองเผือกที

วางอยู่ จึงจัดการเทนาํลงหม้อใหเ้ยอะเขา้ไว ้รอจนนาํเดือดจึงใส่

เผือกชินเล็กทีเธอปอกเป็นชินเล็กพอคาํ เมือใส่ลงในหมอ้ได้ทีก็ใช้

จวักกวนก่อนเติมนาํเพิมไปอีก เพียงเท่านีข้าวเพียงกาํมือก็มีพอ

สาํหรบัคนกินถึงมือเย็น  

 หนัไปมองผกัในตะกรา้หยิบมาผดัผักกบัเกลือไรห้มเูห็ดเป็ด

ไก่  เพราะเครืองปรุงรสชนิดอืนแพงจนเรียกไดว้่าซอืมาปรุงไม่ได ้ยงั

ดีทีเดือนก่อนบิดาจบัปลาตวัเล็กได ้เธอจึงเอามาดองเกลือไวเ้พือทาํ

นาํปลาคิดว่าจะไดก้ินก็อกีครงึปี  

  ดงันนัตอนนีจึงจาํเป็นตอ้งกินแบบไรร้สชาติไปก่อน หนัมอง

พีสาวทีลุกมาช่วยอีกแรง สายตาพวกพีสาวทีมองไปยังข้าวผสม

เผือกดหูม่นลง 

 “ขา้วสารหมดอีกแลว้หรือชงิเถา” 

 เธอพยักหนา้เพราะตอนนีกาํลงัผัดผกับุง้ไฟแดงอยู่ หันมอง

พสีาวทเีดินไปเปิดถงัขา้ว เพือใหแ้น่ใจ 
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 “เงินทีไดจ้ากค่าเสียหายเมือวานก็เพียงพอจะซือรถเข็นคัน

ใหม่ และเมล็ดพืชสาํหรบัปลูกรอบใหม่ แต่ก็ไม่พอสาํหรบัขา้วสาร

อยู่ดี” 

 ชิงลีกบัชิงหรูหนัมองหนา้กนั ก่อนถอนใจอกีรอบ  

 “วันก่อนเถ้าแก่เนียไนต์คลับชวนเจ้ ให้ไปทาํงานเป็นคน

เรียกแขก” 

 มือทีกาํลังผัดกระทะหันมองพีสาวทังสอง ถึงไนตค์ลับจะ

เรียกไดว้่าเป็นลกัษณะของผบัเหมือนปัจจบุนั แต่ทีแตกต่างคือ แขก

สามารถเรียกพนกังานไปบริการถึงโต๊ะได ้  

 หากพีสาวไปทาํงานคงโดนพวกมันจับจนพรุนไม่ตอ้งสงสยั 

ดว้ยหนา้ตาของลูกสาวบา้นนีหนา้ตาดีทุกคน โดยเฉพาะเธอไม่ได้

เขา้ขา้งตัวเองแต่เป็นแบบนันจริง ๆ ดังนันลูกสาวคนสุดท้องของ

บา้นน ีนอ้ยครงัทีจะไดอ้อกไปนอกบา้น ยกเวน้เมอืวาน  

 ตอนนีผัดผักบุ ้งถูกยกออกไปด้านนอก ได้ยินเสียงบิดา

ออกมาอาบนาํลา้งตัวพรอ้มอาหารมือเชา้เช่นกัน เธออาสาตักขา้ว

ผสมเผือกก่อนเวน้ใหค้นเจ็บ จากนันก็ไปนังกินขา้วดว้ยกันทีกลาง

หอ้งของบา้น  

 มือหยิบผกับุง้ใสจ่าน มองไปยงัพีสาวชิงลี พดูกบับิดา 

 “ป๊าขา้วสารหมดอีกแลว้”  

 มือบิดาชะงกั “กินขา้วเวลากินเขาไม่คยุกนั”  

 กรรณิกาไดแ้ต่นงัมองพวกเขากินจนหมด ขา้วทีกลืนลงทอ้ง

แทบฝืนกลืนลงไปหนัมองบิดาทวีางตะเกียบ 

 “ว่ามา” 

 “ลกูคิดว่าจะออกไปทาํงานทีไนตค์ลบั”  
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 ปัง! มือบิดาทบุโต๊ะเสียงดงั “เรอืงนคียุกนัแลว้ป๊าไม่อนุญาต

พวกลือก็อยู่บา้นปลกูผกัไป เรอืงขา้วสารป๊าจะจดัการเอง”  

 กรรณิกาหนัมองบิดาทีสะพายกระเป๋าจากไปดว้ยสีหนา้บึง

ตึง หันมองพีสาวทังสองแล้วถอนใจ ถึงสมัยนีจะใช้งานผู ้หญิง

บริการผูช้าย แต่บิดาของเธอก็รกัลูกสาวมาก จนไม่ยอมใหอ้อกไป

ทาํงานทเีสียศกัดศิรี  

 เมือวงแตกเธอก็อาสาลา้งจาน หนัมองพีสาวทีกาํลงัขุดดิน

เพือพลิกหน้าดินเตรียมพรอ้มเพือหว่านเมล็ดผักรอบใหม่ หันมอง

อาม่าทีกาํลงัเดินเขา้หอ้งไปเพืองีบหลบั เธอจึงตกัขา้วตม้เผือกไปให้

คนไขไ้ม่สบายในหอ้งเก็บฟืน 

 ตอนนีคนทีไขล้ดลงไดส้ติแลว้ ดงันนัตอนแรกทีคิดว่าจะทาํ

ไงกบัขา้วตม้อุ่น จะจบัป้อนปากต่อปากดี หรือปลกุใหเ้ขามากิน อนั

แรกเธอแค่คิด แต่ไม่กลา้ทาํอยู่ด ี

 เมือเขาขยับเธอก็วางข้าวต้มก่อนช่วยพยุงแขนเขาพิงกับ

ผนังหอ้ง มือแตะหนา้ผากคนป่วยกับหน้าผากตัวเอง สมมุติว่าเป็น

ปรอทวดัไข ้ 

 จางเฟิงหมิงมองไปยงัดวงตาของคนตรงหนา้ ใบหนา้หญิง

สาวเห็นชัดกว่าตอนกลางคืนเสียอีก ทาํใหเ้ห็นใบหน้าเรียวเล็ก ถือ

ว่าหนา้ตาดีมาก แต่เมอืมองไปยงัเสือผา้ทสีวมใสก่็กลบความงามลง

ไปครึงหนึง หากเธอไดใ้ส่เสือผา้ดี ๆ เชือไดว้่าแม้แต่ลู่ฟางนักร้อง

ประจาํคลบัก็ยงัเทียบไม่ได ้

 “ไขล้ดแลว้ คุณจะกลบับา้นเลยไหม ถา้ไม่ไหวก็บอกมาว่า

บา้นอยู่ไหนฉันจะไปตามคนมาช่วยคณุ” 

 คนเจ็บหันมองสภาพตัวเอง กลบัไปคงจะเป็นเรืองใหญ่โต
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ไปอีกหากบิดาเห็นสภาพเขาในตอนนี เมือเขาไม่มีหลักฐาน อีกทัง

ตนก็ไม่เคยพลาดท่ามาก่อน หากว่าครงันีคนอนืรูเ้ขา้ เขาจะเสียหนา้

มาก และยิงถ้ามีข่าวลือออกไปก็จะทําให้อิทธิพลทีสะสมมาลด

นอ้ยลง ดงันนัเขายงักลบัไปตอนนไีม่ได ้คงตอ้งอยู่ทีนไีปก่อน  

 “ไปพบคนของผม ชือว่า ฟางเทียนฉิน ห้ามบอกคนอืน

เด็ดขาดและใหเ้ขาเก็บเป็นความลบัดว้ย” 

 ฟางเทียนฉิน หมายถึงคนสนิททีใหเ้งินเธอหรือเปล่า เพือ

ความแน่ใจเธอจึงพดูความคิดในใจออกไป “คนทีใหเ้งินฉันเมือวาน

หรือเปล่าคะ” 

 คนป่วยขมวดคิวสงสัย ไม่รอให้เขาถามชิงเถาก็ เล่า

เหตกุารณอี์กรอบ จึงไดเ้ขา้ใจ ในเมือเคยเห็นหนา้แลว้ถือว่าไม่ยาก

เท่าไหร ่ 

 “ได ้คุณอยู่ในนีก็กินขา้วไปก่อนแลว้กัน” อืมเอามือไหนกิน 

หันมองคนป่วยทีตอนนีทอ้งกาํลงัรอ้งเสียงดงัใหเ้ธอไดย้ิน เอาเถอะ

ถือว่าทาํบญุ ตอนเย็นเธอจะไดมี้ขา้วสารกรอกหมอ้ 

 ว่าแลว้ก็นงัลงเป่าความรอ้นของขา้วก่อนป้อนใหค้นเจ็บ คาํ

แรกทจีางเฟิงหมิงกินเขา้ไปและรบัรูคื้อ เค็ม  

 “ไม่ตอ้งมองเค็มใช่ไหม ไม่ไดป้รุงพลาดแต่ตังใจ ในเมือมัน

เค็มก็ทาํใหค้นกินกินเขา้ไปไม่ไดม้ากและอิมเร็ว ขา้วก็จะเหลือมาก 

พอสาํหรบัมือเย็น วนันีมีใหกิ้น กินไปก่อนพรุ่งนีถา้ไม่มีขา้วสาร ฉัน

ไปขุดเผือกมาใหก้ินอกี” 

 อนันเีธอพดูเล่นหรือพดูจรงิ คนอะไรจนเสียยิงกว่าจน  

 “กระเป๋าเงินผม” เธอหนัมองกองเสือผา้หนัมาเป่าคาํต่อไป 

 “ไม่มค่ีะ ฉันหาดแูลว้ ตอนแรกว่าจะออกไปตามหมอใหด้ว้ย
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ถา้หาเงินพบ แต่คน้จนหมดแลว้ไม่มี ฉันก็เลยตอ้งรกัษาคุณอย่างที

เห็น” 

 คนเจ็บคิดว่ากระเป๋าเงินคงตกลงกลางทาง “ผมอมิแลว้ คณุ

ช่วยไปตามคนของผมมาใหห้น่อย หา้มมีพิรุธเด็ดขาด”  

 จากนันเขาก็บอกทีอยู่บ้านของตัวเอง กรรณิกาพยักหน้า

วางถว้ยขา้วทีเหลือครงึหนึงไว ้ก่อนออกไปหาคนของเขา  

 

 เมือหาทางหลบออกจากบ้านได้ เธอยืนนิงอยู่ครู่หนึง

พยายามทวนเสน้ทางทีบิดาพาไปเมือวาน เขาบอกว่าจากไนตค์ลบั

ใหต้รงไปอีกหนึงกิโลก็เจอบา้นหลงัใหญ่สีขาวมีคนอยู่ดา้นหนา้ บอก

พวกเขาว่า “นกเหยียวพลดัหลง” 

 อนันีคือรหสัลบัใช่ไหม แบบพวกหนงัจีนโบราณ คนทีกาํลงั

เหม่อลอยถูกกระดิงสามล้อถีบกดไล่ เธอหันมองเป็นหญิงสาว

หนา้ตาดีแต่สีหนา้บงึตงึ กาํลงัออกมาจากบา้นหลงันนั  

 “เดียว” ประตกูาํลงัจะปิดเธอรีบเขา้ไปหา้ม  

 “ฉันมาพบคณุฟางเทียนฉิน” 

 “พใีหญ่ไม่ว่าง จะมาของานทาํหรือขอเงินก็ไปทีอนืไป๊” 

 เธอดเูหมือนขอทานขนาดนันเลยใช่ไหม หนัมองไปดา้นใน

มีคนยืนเรียงแถวเต็มอยู่หน้าบ้าน มองเอวทุกคนมีแต่ปืน คงจะ

เตรียมตวัไปตามหาคนทหีายไป 

 “คณุฟางเทียนฉิน” เธอตะโกนเสียงดงั ไดผ้ลตอนนีพวกเขา

ทงัหมดมองเธอเป็นตาเดียว  

  “คุณออกมาพบฉันเดียวนี คุณตอ้งรบัผิดชอบเรืองทังหมด 

ทาํฉันทอ้งแลว้ไม่รบัผิดชอบจะหนีหน้าแบบนีไม่ได้” ขออภัยเธอดู
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หนงัมากไปหน่อย หลงัจากนนัก็ไดย้ินเสียงพวกเขาอือดงั จนเจา้ของ

ชือรีบออกมาแลว้ดงึเธอออกไปนอกกาํแพงรวัไกลออกไปจากประต ู

 “เธอ” เขาจาํไดว่้าเธอคือหญิงสาวขายผกั หรือคิดจะมาเอา

เงินเพิม แค่คิดว่าเมือคืนชืนชมเธอไปมาก ก็รูส้ึกหงุดหงิดไม่พอใจ

และผิดหวงั 

 “นกเหยียวพลดัหลง”  

 เพียงประโยคเดียวทาํใหเ้ขาหนัมองหญิงสาว “อยู่ไหน” 

 “ฉันจะพาไปพบเขาค่ะ แต่ทุกอย่างก็ตอ้งเป็นความลบั” ว่า

แลว้เธอก็ถูกเขาลากกลบัไปในบา้นอีกรอบก่อนยดัใสร่ถ 

 “พีฟาง จะพาเมียไปหาหมอหรือครับ” เสียงลูกน้องเขา

หยอกลอ้ ชายหนุ่มขบฟันแลว้ตอบ “ไม่ตอ้งยุ่ง”  

 กรรณิกาหันมองพวกเขา การแต่งกายเสือผา้ รวมทังบ้าน

หลงัโต รวม ๆ แลว้สรุปว่า จางเฟิงหมิง ก็คือเจา้พ่อมาเฟีย หรือเจา้

พ่อเซยีงไฮต้วัจรงิเสียงจรงินะสิ ว่าแต่คนอายนุอ้ยอย่างเขา ขึนมาอยู่

บนสงูสดุไดแ้สดงว่าฝีมือไม่เบาทีเดียว ไม่นึกว่าหยางหยางของเธอ

จะกลายเป็นเจา้พ่อไปได ้

 เป็นเจา้พ่อก็แสดงว่าเงินเยอะน่ะสิ ว่าแลว้เธอจะเรียกค่า

ช่วยชีวิตเท่าไหร่ เพราะมวัแต่คิดว่ามีมลูค่าเท่าไหร่ ไม่นานก็ถึงบา้น

แลว้ เธอชีใหช้ายหนุ่มจอดเทียบขา้งกอไผ่ก่อนถึงบา้นก่อนลดัเลาะ

ไปทางกาํแพงบา้นเพือไปยังดา้นหลงัทีไรก้าํแพง หรือจะเรียกไดว่้า

ทางเดิมทีชายหนุ่มมานนัแหละ 

 คนทาํผิดแอบมองไปรอบบา้น พีสาวของเธอคงเขา้บา้นแลว้

เพือไปนอนพกั เพราะตอนนีตะวันจะตรงหัวแลว้ จึงออกจากทีแอบ

ไปยังหอ้งฟืน ปล่อยใหส้องคนคุยกนัส่วนเธอเป็นยามเฝ้าประตู นัง
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เฝ้าหนา้หอ้งตดัฟืน 

 ขา้งในคยุกนัไดสิ้บนาที ฟางเทียนฉินก็ออกมา  

 “คณุ” กรรณิกาหนัมองเขารอเขาพดูต่อ  

 “ผมจะกลบัไปเอาเสือผา้เครืองนอน กบัเงินมาใหค้ณุ” 

 เอาเสือผา้ เครืองนอน กบัเงิน หมายความว่าอะไร ไม่ทนัได้

ถามเขาก็พดูต่อ 

 “เจา้นายผมคงต้องอยู่อีกสองสามวัน รบกวนคุณ” เขาไม่

ทราบชอื  

 “ไม่ทราบว่าผูม้ีพระคณุ ชืออะไรครบั” 

 พอไดย้ินคาํว่าผูม้ีพระคุณก็รูส้ึกดีขึน อย่างน้อยก็เรียกให้

มากกว่าทีคิดแลว้กนั “ชิงเถา”  

 “คณุชิงเถา ยงัไงช่วยรบกวนหน่อยนะครบั”  

 เธอไม่ทนัตอบว่าไดไ้ม่ได ้เขาก็วิงออกไปแลว้ รอเพียงไม่ถึง

ครงึชวัโมง เครืองนอน เสือผา้ กับเงิน ก็ขนมา เรียกไดว้่ายา้ยบา้นดี

ไหมไม่ไดพ้ักสองสามวันอย่างทีบอก มองเบาะนอนฟูกอย่างดี ผา้

ห่มไหมอิตาลี  

 ฟางเทียนฉิน สง่เงินใหห้ญิงสาวปึกใหญ่ เธอมองแลว้คิดว่า

อนันปึีกเดิมหรือปึกใหม่ “คงพอสาํหรบัค่าอาหารของคณุชาย” 

 ไม่พอคงไม่รูเ้รียกว่าอะไร ก้อนนีบ้านของเธอใช้ไดถ้ึงสอง

เดือน  

 “ปกติเขากินอะไรบางคะ” 

 “ก็พวกอาหารภัตตาคาร ถา้อยู่บา้นก็มีคนครวัส่วนตัว แต่

ตอนนคีณุก็หาพวกหมเูป็ดไก่บาํรุงก็พอแลว้ครบั” 

 ไก่ตัวหนึงก็หลายบาท ถา้มีหมูอีกปึกทีส่งใหค้งพอสองมือ
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อย่างทบีอก แต่ตงัแต่เธอโผลม่าคาํว่าเนือก็เริมสะกดไม่เป็นแลว้ หนั

มองเขาคงไดก้ินพวกหูฉลามนาํแดง เป็ดปักกงิ อะไรพวกนนั 

 “คณุกลบัไปไดแ้ลว้ ป๊ากาํลงัจะกลบัมา”  

 ฟางเทียนฉินคาํนบัขอบคณุ แลว้ออกไปทางป่าไผ่ตามเดิม 

หันมองแขกมีเงินทีนอนอย่างสบายบนฟูก “ฉันจะไปซือไก่มาตม้ให้

คณุ” 

 คนเจ็บหันมองแต่ไม่ไดพู้ดสิงใด มองเธอปิดประตูแล้วลนั

ประตไูวแ้น่น กลวัว่าอาม่าจะเปิดมาเจอแลว้หวัใจวายตายได ้

  

 หญิงสาวเลือกทางดา้นหนา้บา้น กาํลงัจะกา้วเทา้ออกจาก

ประตเูสียงพสีาวก็เรียก 

 “ชิงเถาจะไปไหน”  

 คนมีความลบัหนัมองแลว้รีบตอบ “ไปตามป๊า” จากนนัก็รีบ

วิงออกไปเธอตอ้งรีบไปรีบกลบัไม่อย่างนนัหากพวกพสีาวเจอเขาจะ

เป็นเรืองใหญ่ จาํได้ว่าปกติแล้ว หากบิดาไม่ได้ขายผักมักจะไป

ทาํงานผ่าฟืนทีรา้นอาหารทีป๊าไปสง่ผกัใหทุ้กเดือน เธอพอจาํทางได้

จึงเดินไปหาเมือเขา้ไปหลงัรา้นอาหารก็พบกับภาพบิดาทีกาํลังนัง

ทรุดลงกบัพนืโดนคนดถููกพดูนาํลายกระฉูดใส่ด่าไม่หยุด 

 “มัวแต่นงัเมือไหร่จะเสร็จ หากไม่เสร็จก็อย่าหวงัว่าขา้วสาร

ถุงนันจะได้ เสียเวลาจริง ๆ แก่แล้วไม่รู ้จักเจียม ถ้าลือให้ลูกไป

ทาํงานทีไนตค์ลบัก็ไม่ตอ้งมานงัอดมือกินมือแบบนี” เมือบ่นเสร็จก็

เดินกลบัขา้งใน เธอคิดว่าเสียงเถา้แก่เนียแหลมเหมือนนางรา้ยหลงั

ข่าวจริง ๆ หนัมองถุงขา้วสารเพียงน้อยนิดกับแรงทีบิดาตอ้งเสียไป

ไม่คุม้กนัเลย   
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 “ป๊า” บิดาเธอเงยหน้ามองก่อนพยุงตัวขึน “อาเถาลือมา

ทาํไม มาตงัแตเ่มอืไหร”่ 

 เธอยิมกว้างทําราวกับเธอไม่ได้เห็นภาพก่อนหน้า “พึง

มาถึงป๊า” 

 “กลบับา้นไป ป๊ายงัทาํงานไม่เสรจ็” 

 สองมือคลอ้งแขน “กลับบา้นเถอะป๊าไม่ต้องทาํแลว้” เธอ

ลากบิดาออกมาชายหนุ่มไม่ยอม จึงลว้งเงินออกจากเสือ 

 “เงินอาซอ้หลิวมาจ้างหนูไปทาํงานบา้นซักผ้า แลว้วันนีก็

เป็นวันเกิดอาซอ้หลิวดว้ย จึงใหเ้งินมาเยอะกว่าปกติ วันนีพวกเรา

กินไก่กนันะป๊า” 

  บิดาแพล้กูออ้นของลกูสาวกาํลงัจะไปหยิบถงุขา้วสารทีวาง

อยู่  

 “ป๊าเงินนีพอจะซือขา้วสารใหม่ได ้อย่าเอาขา้วสารเสียกลบั

บา้นเลย” นีคือค่าแรงทบิีดาไดร้บั มนัคือขา้วสารทถีูกแมลงกดักินไม่

เหลือสภาพ เธอต้องเอาไปตากแดดคัดแล้วคัดอีกจึงได้พอข้าว

สาํหรบัแค่สามวนั  

 บิดาหนัมองบุตรสาวก่อนจะตามใจ จาํไดว้่าอีกไม่กีวนัก็จะ

เป็นวนัเกิดเธอแลว้ ไดก้ินเนือกินขา้วสารใหม่ก็เป็นมงคลชีวิตในวัน

เกิดเช่นกนั  

 ดังนันวันนีเธอจึงไดก้ินไก่ต้มสมุนไพร เพราะเผือคนป่วย

ดว้ย ทาํใหอ้าหารมือนีทุกคนกินกนัอย่างอร่อยดูจากอาม่าทีกินขา้ว

ไดม้ากกว่าปกติ พีสาวทงัสองก็เช่นกัน ส่วนเธอไม่ตอ้งบอกฟาดไป

สามจานนึกแล้วก็คิดถึงอาหารในภพทีผ่านมา เธอไปทาํบาปทํา

กรรมอะไรไวถ้ึงไดม้าลาํบากแบบนี 
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 เมือทุกคนเข้าห้อง เธอทีมีหน้าทีล้างจานเมือล้างเสร็จ

เรียบรอ้ยก็ไดเ้วลาเสิรฟ์อาหารแก่แขก เมือเขา้ไปดา้นในไม่ทันปิด

ประต ู

 “ทาํไมพงึมาผมหิว” 

 ครบั มาอาศยับา้นเขาแถมยงัเป็นความลบัอีก กรุณาใจเย็น

หน่อย เธอวางถว้ยขา้วและไก่ตม้สมุนไพร เธออตุสา่หเ์ก็บน่องและ

เนือให้เขาโดยเฉพาะ พอเจอหน้าก็ทําหน้าเหมือนจะฆ่าเธอเสีย

อย่างนนั อยากจะเอาตีนไก่ยดัปากจรงิ ๆ  

 อะ ไม่ไดตี้นไก่ถา้ตุ๋นจนเปือย อรอ่ยเหาะเชียว   

 เมอืขา้ววางแลว้คนเจ็บก็นงิไม่ขยบั ไหนบอกว่าหิวหรือว่า…

เธอมองตาเขาก่อนมองไปยงัจานขา้ว แลว้ถอนใจ เฮอ้ น่าจะสบัแขน

ใหข้าดไปเลย  

 มือยกถว้ยขา้วส่งป้อนใหเ้จา้พ่อ จากนนัก็หยิบน่องไก่ส่งให้

เขาอีกที เห็นคนกินอย่างอร่อยเธอก็นาํลายไหลอีกรอบ ทาํใหค้น

ป้อนตอ้งกลืนนาํลาย 

 “เธอกินขา้วมาแลว้ใช่ไหม” 

 เธอมองคนถามหนัไปหยิบขา้วขึนมาอีกรอบ “กินแลว้ค่ะ” 

 “แล้วทําไมถึงทําเหมือนอยากกินอีก” เขารับข้าวจาก

ตะเกียบทเีธอส่งให ้ 

 “กินแล้วค่ะ แต่ไก่ปีหนึงได้กินครังเดียว ก็เฉพาะก่อน

ตรุษจีนเท่านนั”  

 เขามองหญิงสาวไม่มีขา้วสารดีใหก้ิน ไม่มีเนือใหท้าน แทบ

จะใกลเ้คียงยาจกไปแลว้ 

 “กาํลังนินทาฉันในใจใช่ไหม ถึงบา้นฉันจะจนแต่ก็ไม่เคย
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เป็นหนีใคร ไม่เคยสรา้งเรืองเดือดรอ้นให้ใคร” เธอมองนาํแกงที

กาํลงัจะหมดจึงคิดจะไปตกัมาเพิม ชายหนุ่มมือง่อยดงึแขนเธอไว ้ 

 อา้วขยบัไดน้นี่า แลว้ทาํไมหลอกใหเ้ธอปอ้นอยู่ได ้

 “ผมอมิแลว้” กรรณิกามองขา้วและน่องไก่ทีเหลือครงึหนึง  

 “คณุอมิแลว้” เขาพยกัหนา้อีกครงั  

 “งันทีเหลือฉันเก็บใหอ้าม่ากินต่อนะ หวังว่าคุณคงไม่ว่า” 

คนเจ็บไม่ว่าอะไรมองเจา้บา้นทีถือจานขา้วออกไป  ตลอดชีวิตเขา

กินดีอยู่ดีมาตลอด แต่ตอนนีแมหิ้วเพียงใดก็กินไม่ลงจรงิ ๆ  

 เงียบไปไม่นานเธอก็กลบัมาอีก คราวนีมีผา้พนัแผลสะอาด

กบัยาอย่างดีมาใหค้นป่วย 

 “คุณลุกขึนก่อน ฉันจะถอดผ้าเก่าทีเปือนเลือดออกให้” 

จากนันเขาก็มองหญิงสาวถอดผา้ทีพันรอบกายออกอย่างเบามือ 

การทีสายตาตรงหนา้นิงจดจ่อกบัแผลของเขา เหมือนกลวัว่าเขาจะ

เจ็บ มนัเป็นความออ่นโยนอย่างทสีดุ  

 หลงัจากทาํแผลหลงัหนา้เอวไปรอบหนึง คราวนีก็เหลือตรง

ดา้นล่าง สองมือกรรณิกาจะเปิดผา้ห่มออก แต่เจา้พ่อกลบัดึงผา้รนั

เอาไว ้

 “ดา้นลา่งน ีผมทาํเอง” 

 เธอพยักหนา้ตามใจเขาจากนนัก็วางยาทาแผลให ้เธอหัน

หลงัใหเ้ขาไม่ไดอ้อกไปจากหอ้งแต่อย่างใด จางเฟิงหมิง “เรียกผมว่า 

เฟิงหมิง” ส่วนชอืเธอเขาไดย้ินจากดา้นนอกแลว้  

 มือกาํลงัจับผา้แต่มือเขากลบัยกเทา้ไม่ได ้พยายามยกขึน

อีกรอบก็ไม่ไดเ้หมือนเดิม 

 “คณุชิงเถา ผมทาํแผลไมไ่ด”้  
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 คนทีรอช่วยหันมองอีกครงั เห็นว่าผา้พนัแผลยกไปไดเ้พียง

รอบเดียว เธอหันมองขอนไมข้า้งตัวจัดการวางสอดระหว่างหัวเข่า 

แลว้ถอดผา้พนัทเีหลือจนหมด  

 “คณุจะทาํแผลเองไหม” 

 ชายหนุ่มสา่ยหนา้ “คณุเห็นของผมหมดแลว้ จะตอ้งใหบ้อก

อีกเหรอ” 

 “ก็ไม่เห็นแปลก ชายหญิงก็เหมือนกนั ถา้มวัแต่คิดอายคุณ

ก็ตายตงัแต่หนา้โรงเก็บฟืนแลว้” 

 ชายหญิงเหมือนกัน ความคิดของเธอค่อนข้างลาํสมัย 

เหมือนกบัเพือนแหม่มทีองักฤษ ตอนทีเขาเรียนอยู่ทีนนั  

 “หลงัจากหายแลว้ ผมจะตอบแทนอย่างงาม” 

 ตอนนีแผลเสร็จแล้ว เธอเงยหน้ามองถุงเงินถุงทอง ทีจริง

อยากโลภมากแต่กลวัว่าอีกฝ่ายจะเกลียดเอาได ้ใครใชใ้หพ้่อแม่เธอ

สอนมาดี การเอาเงินคนอืนมาเปล่า ๆ มันไม่ต่างจากขอทานผูด้ี

นนัเอง 

 “ไม่ตอ้งตอบแทนฉันหรอก ว่าแต่คณุพอจะมีงานใหท้าํไหม 

ฉันคิดว่าถา้มวัแต่รอผักขึนรอบใหม่ ขา้วสารคงไม่กรอกหมอ้อีกตาม

เคย” 

 เขามองคนของาน เพียงแค่ขอเขาเป็นเงินเป็นหีบเขาก็จะให้

ไม่บ่นสกัคาํ แต่เธอกลบัของานเพือแลกเงิน คิดถึงสิงทีฟางเทียนฉิน

บอกว่าเธอน่าสนใจก็น่าสนใจจรงิ ๆ 

 “แลว้เธอถนดัอะไร” 

 ถนดัอะไร ชาติทีแลว้เธอเป็นนักบญัชี อายุก็เกือบสามสิบปี 

ต่างกับร่างนีก็สิบปี คิดแลว้ถา้บอกว่าจบบญัชีมาเขาจะเชือไหม แต่
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ว่าถา้ไม่ทาํบญัชีก็ไม่มีแลว้  

 “ฉันพอจะอ่านออกเขียนได้ และคํานวณบัญชีรายรับ

รายจ่ายไดค่้ะ” 

 “ตกลง” เธอพดูไม่ทนัจบเจา้พ่อก็ตกลงแลว้  

 เธอหันไปมองเขา แลว้ถามยาํ “คุณไม่คิดจะทดสอบว่าฉัน

ทาํไดจ้ริงอย่างทีพูดไหมก็รบัเลยเหรอ ถา้ฉันคาํนวณผิดทาํคุณล่ม

จมขึนมาจะทาํยงัไง” 

 ชายหนุ่มเอนตวัลงนอน นงันานเรมิรูส้กึลา้  

 “ผมเชือว่าผมมองคนไม่ผิด” จากนนัก็หลบัตานอนปล่อยให้

คนของานมองตาปรบิ ๆ  

 สงสัยเขารวยเกินไป จึงไม่สนตัวเลขประกอบการ จะ

ขาดทุนติดลบเขาคงไม่สะเทือน เอาเถอะในเมือไดง้านมาง่าย ๆ ถือ

ว่าต่อไปบ้านเธอก็จะดีขึนเรือย ๆ ว่าแต่พวกเขายังไม่ตกลงเรือง

เงินเดือนเลย 

 “ว่าแต่คณุใหเ้งินเดือนฉนัเท่าไหร”่ 

 เงียบนิงไปพักหนึง จึงได้ยินคนหลับตาพูด “คุณจะเอา

เท่าไหร”่ 

 อืมดีจริง มีใหเ้รียกตัวไดด้้วย “ , ” หยวนถ้าเทียบกับ

สมัยเธอก็ประมาณหนึงหมืนบาท เธอหันมองเจา้พ่อทีลืมตาขึนมา

มองตังแต่คาํว่าสอง เยอะเกินไปเหรอเธอไม่ไดจ้ับจ่ายซือของเลย

ดว้ยซาํ เลยไม่รูว่้า ,  หยวนสมยันีมนัเท่าไหร ่ 

 หนัมองเขา สองมือทียกขึนสองนิวลดลงเหลือเพียงหนึงแลว้

ตอนน ีถา้เจา้พอ่ไม่ตอบเธอมนัจะกลายเป็นศนูยแ์ลว้  

 เขายกมือทีเต็มไปด้วยผ้าพันแผลขึนมาแลว้ยกนิวทีลดไป



 

26 |  ป่วนรกัเจา้พ่อเซยีงไฮ ้

 

ก่อนหนา้ขึนอีกรอบ “ตกลง” เขาจะยอมเสียเงินแสนเพือเก็บเธอไวดู้

เล่นแลว้กัน เมือหญิงสาวยิมกวา้งออกไป มุมปากทีนิงเรียบเฉยยก

ยมิมมุปาก เธอน่าสนใจดี 

 

 เมือรับเงินแลว้เธอก็บริการเขาถึงที ตอนทีเธอไปซือไก่กับ

พ่อ เธอไดซื้อไก่มาเพิมอีกสองตวั ตวัหนึงตวัผู ้อีกตวัตัวเมีย มองไป

ยังตวัเมียทีกาํลงัออกไข่ ขอบคณุพ่อทีสอนใหเ้ธอเลือก สองมือโยน

ข้าวเปลือกคิดถึงพ่อและแม่ชาติภพก่อน ไม่รู ้ว่าพวกเขาจะยัง

สบายดีไหม หากรูว้่าเธอตายแลว้พวกท่านจะตอ้งเสียใจมากแน่ 

 เมือได้ไข่มาสองฟอง จับมันตีเข้าด้วยกันแล้ว ทาํเป็นไข่

เจียวแลว้ใส่นาํลงกลายเป็นไข่นาํคนจนอีกเช่นเคย เธอใส่ผักบุง้ลง

ไปดว้ย  

 หันมองอาหารคนป่วย วนันีเลือกซือปลาอย่างดีสองตัว ตวั

หนึงใหค้รอบครวัอีกตวัใหเ้จา้ของเงิน เพราะไม่มีเงินซือนาํมนัจึงทาํ

ไดเ้พียงนึงปลาซีอิวแทน หันมองขวดซีอิวทีซือติดมือมาวันก่อนทาํ

ใหอ้าหารอร่อยขึนเยอะ จัดการโยนมะนาวดองลงไป เสียดายไม่มี

พริกขีหน ู 

 แค่นีอาหารฝีมือบ้าน ๆ ของเธอก็เสิรฟ์ถึงแขก วันนีบิดา

กลบับา้นดกึ ในบา้นจึงรอกินพรอ้มหนา้ เธอกลวัเจา้พ่อจะบ่นอีกเลย

เอามาใหก้ินก่อน 

 เขามองอาหารตรงหนา้ “เธอทาํเอง” 

 แน่นอน คนทีชอบทาํอาหารพยักหน้า “คุณชิมดูว่าอร่อย

ไหม” อตุสา่หท์าํสดุฝีมือถา้ไม่อรอ่ยจะเอาไปใหไ้ก่กินแทนแลว้  

 คนทีกลบัมามีแขนแต่ไม่มีแรงอีกครงั รบัปลาทหีญิงสาวคีบ



 

27 |  ป่วนรกัเจา้พ่อเซยีงไฮ ้

 

ให ้เขาเคียวสมัผสัรสมีรสเปรยีวนาํ ก่อนตามดว้ยรสเค็ม ถือว่าไม่ได้

เค็มมากเหมือนวันก่อน ถา้ไดเ้ครืองปรุงราคาแพง เขาคิดว่าอาหาร

จานนคีงอร่อยมากทีเดียว 

 “ไม่เลวนะรสชาติดี” กรรณิกาหนา้มุ่ยก่อนใชต้ะเกียบของ

เขาหยิบปลาขึนชิม ก็ไม่ไดแ้ย่นะถือว่าเครืองปรุงแค่นีไดข้นาดนีก็ดี

มากแลว้ หันมองเจา้ของตะเกียบทีตอนนีมองตะเกียบของเขาวาง

อยู่ริมฝีปากเธอ จากนนัคนชิมก็เอาตะเกียบอนันนัคีบปลาแลว้ป้อน

เขาต่อ  

 เขามองเพียงครู่ ก่อนรบัมนัเขาปาก เหมือนการส่งปลาครงั

นเีหมือนการส่งจูบใหเ้ขา คนทีไม่ถืออะไรเลยจะรูไ้หมว่า คนจีนเรามี

ธรรมเนียมว่าไม่กินตะเกียบอันเดียวกัน ยกเว้นว่าเป็นผัวเมียจึง

ไดร้บัการยกเวน้ 

 และเพราะเป็นแบบนัน มือนีเขาจึงกินคาํเธอคาํจนหมดไป

หนึงถว้ย มองหญิงสาวเขียมองหาเนือปลาแลว้สงสารไม่รูต้ัว ต่อไป

หากอยู่ใกลเ้ขา เขาจะไม่มีทางใหเ้ธออดตายแน่  

 คนทีกาํลงัเขียปลาหนัมองชายหนุ่มทกีาํลงัมองพลางยิมมุม

ปาก จึงรูว่้าตัวเองทาํอะไรอยู่จึงยกจานออกไปดา้นนอก เมือจดัการ

ลา้งจานเสร็จ บิดาก็กลบัมาพอดี เธอกาํลงัจะบอกเรอืงงานกบับิดา 

 บิดามองปลาและไข่นาํทีลกูสาวบอก มนัดแูปลกแต่ก็อร่อย

มาก สองมือจึงคีบกินอย่างอร่อย เมือกินเสร็จกําลังจะลุกขึน

กรรณิกาก็รีบบอก 

 “ป๊านงัก่อนมีเรืองจะปรกึษา”  

 บิดานงัลง หนัมองลกูคนเล็กของบา้น 

 “ป๊าอีกสามวนัหนจูะไปทาํงาน” 
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 “ทีไหนกับใคร สถานการณต์อนนีไม่สูดี้ พวกญีปุ่ นกับฝรงั

องักฤษเดินกนัเต็มทอ้งถนน ออกไปก็มีแต่อนัตราย” 

 ป๊าอย่าถามเยอะไดไ้หม เธอตอบไม่ทัน ก่อนหาเหตุผลทีคิด

ว่าเขา้ท่า 

 “คนทีชนพวกเราอย่างไรป๊า ตอนหนูไปหาป๊าวันก่อน

บงัเอิญเจอเขา แลว้บอกว่ามีคนงานขาดพอดี อยากหาคนช่วย” 

 “จรงิหรืออาหมวย แลว้ยงัมีงานว่างอีกไหม” ตอนนเีธอไปไม่

เป็น ไดแ้ต่ส่ายหนา้ใหพ้สีาว  

 “แลว้ตกลงทาํอะไร ไม่ใช่เป็นนกัรอ้งเหมือนทีเจจ้ะไปทาํใช่

ไหม” เท่านนัแหละเสียงตอนนีเรียกว่านกแตกรงั พวกเขาบ่นจนเธอ

หชูา คนถกูบ่นยกมือขึนสองมือแลว้พดู 

 “หยดุ! ไปเป็นผูช่้วยทาํบญัชีใหเ้ขาจะ้ ป๊าไม่ตอ้งห่วง”  

 “ไอหยา แลว้ลืออา่นออกเขียนไดซ้ะทีไหน” 

 นนัสิ ร่างนไีม่เคยเรียนหนงัสือแลว้จะอ่านออกไดไ้ง หนัมอง

อาม่าก่อนตอบ 

 “ผูช่้วยก็เหมือนยกขา้ว ยกนาํ เก็บเอกสารเท่านนัจะ้อาม่า” 

เอาแบบนีทุกคนคงสบายใจเพราะเห็นว่าเธอทาํได ้ไม่มีใครสกัคนที

คิดว่าเธอฉลาดเป็นบา้งหรือไง  

 หลังจากวันนัน ในวันถัดมาคนป่วยก็ลุกขึนเดินได ้ตอนที

เธอเปิดประตมูาเขาก็ใส่เสือผา้เรียบรอ้ยแลว้  

 “ผมจะกลบับา้น คณุไปบอกฟางเทียนฉินมารบัหน่อย”  

 ได้ทีก็ใช้เธอเหมือนคนใช้ เอาเถอะถือว่าเป็นเจ้านายใน

อนาคตจึงยอมทาํตาม และตอนนีเธอก็อยู่หนา้บา้นเขา ทันทีทีคน

เฝ้าประตเูห็นก็เปิดใหโ้ดยไม่ถามสกัคาํ จากนนัก็พดูขึนว่า 
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 “อาซอ้มาหาพีใหญ่หรือครบั” อืม สามวันเธอกลายเป็นอา

ซอ้ไปแลว้ หนัมองฟางเทียนฉินทกีาํลงัสงังานลกูนอ้งหันมองเห็นเธอ

ก็รีบวิงเขา้มา เพราะคิดว่าเจา้นายเกิดเรือง ส่วนคนอืนทีเห็นไดแ้ต่

คิดว่าพีใหญ่กลวัเมีย  

 “เขาหายดีแลว้จะกลบับา้น เขาเลยใหฉ้ันมาตามคุณไปรบั

กลบั” ผูช้่วยพยักหนา้เขา้ใจ รีบไปเอารถจากนนัยังลงมาเปิดประตู

ใหเ้ธอ 

 เธอไดย้ินเสียงคนแถวนนัพดู  

ดูเหมือนพใีหญ่รกัอาซอ้มาก   

คงกลวัว่าอาซอ้จะเหนอืย เพราะทอ้งอยู่ 

แสดงว่าพใีหญ่กาํลงัมีข่าวด ีตอ้งเสียเงินแลว้สิ 

คนทีพูดไม่คิดเริมรูส้ึกว่าตัวเองคิดผิด หันมองพ่อของเด็ก

อุปโลกนต์อนนีทาํหน้าไม่แพเ้ธอ แต่เมือเจา้นายสาํคัญกว่าเขาจึง

ตอ้งรีบปัดความกงัวลนีไปก่อน 

เมือเธอไปถึงก็พบว่าเจ้าพ่อหยางหยางออกมายืนใกล้

กาํแพงแลว้ มองชายหนุ่มยืนพิงกาํแพงเก่า สวมชุดเจา้พ่อมีหมวกสี

ดาํ มือหนึงลว้งกระเป๋า อีกมือก็คืบซิก้ากาํลงัเป่าควนัออกจากปาก 

หยางหยางของเธอเท่สดุ ๆ  

จางเฟิงหมิงหนัมองชิงเถาลงจากรถ เขากาํลงัจะกา้วเธอขึน

ไปนงัแทนเธอ ก็หยดุนิงครูห่นงึ หนัมองแววตาใส  

 “เรมิงานพรุง่นีไดเ้ลย ไปพบผมทบีา้นเหมือนเดิม” 

กรรณิกามองรถทีขับเคลือนไปตามถนนดินแดง อย่างนอ้ย

การทําดีครังนีเธอก็ได้ช่วยชีวิตคน และผลของมันคือเธอจะมี

ขา้วสารกรอกหมอ้แลว้ 
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เชา้วันรุ่งขึนเมือเธอตืนขึนมาก็พบกับเสือกีเพา้สีขาวลาย

ดอกไมสี้ชมพตูวัใหม่ พชีิงลีรีบบอก 

 “ถือว่าเป็นของขวญัวนัเกิดล่วงหน้า เจก้บัป๊าซือให ้กลวัใส่

ชดุเก่าไปคนเขาจะดถููกเอา” 

 คนทีผลดัถนินาํตาซมึกอดผา้ชดุใหม่นาํตาไหลริน 

 “อย่าร้อง คนเขาว่าหากร้องในวันแรกทํางานมันไม่เป็น

มงคล” จากนนัพีสาวทงัสองก็ไดเ้ห็นนอ้งสาวกลนัสะอืน เมือสวมใส่

ดว้ยชุดกีเพา้สีขาวลายลายดอกทอ้สีชมพูอ่อน จึงดูอ่อนหวานและ

สวยมาก  

 “เป็นไงอาเจ”้ 

 “สวยมากอาหมวย” ชิงหรูพีคนกลางเอ่ยชม ก่อนหยิบ
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ดอกไมส้ีแดงปักใส่ผม เธอไม่มีแมแ้ต่เครืองประดบัใหน้อ้งสาวไดแ้ต่

เอาดอกทอ้หนา้บา้นมาปักแทน 

 “สวยจงัอาเจ”้ เธอชอบมาก หนัมองเสียงดา้นนอกมีเสียงรถ

ก่อนมีเสียงเคาะประต ูพชีิงลีจึงรีบไปเปิดประต ู 

 ฟางเทียนฉินมองหญิงสาวใบหน้างามทีเปิดประตู นีเป็น

ครงัแรกทีเขาเห็นพีสาวของชิงเถา หันมองพีสาวอีกคนทีเดินมาก็

งามไม่แพก้นั สว่นอีกคนทีเขาเห็นว่าซุกซนนนั ตอนนีเรียกไดว้่า งาม

ทสีดุ  

 กรรณิกาโบกมือคนมองตาคา้ง ไม่ตอ้งเล่นเยอะก็ได ้

 “มาทาํไม” 

 “เจ้านายให้มารับ” คือจําเป็นทีคนทํางานทุกคนต้องให้

เจา้นายไปรบัไหม แค่เรืองทาํงานเธอก็แทบแย่ ตอนนีเอารถมารบัไป

ทาํงานอีก เธอจะตอ้งอธิบายพวกเขายงัไงอีกล่ะ หนัมองพสีาวกาํลงั

จะถามก็รีบดึงแขนคนมารบัขึนรถอย่างรวดเร็ว สองมือรีบโบกลา

พสีาวทงัสองทีตอนนแีววตาเต็มไปดว้ยคาํถาม 

 การเดินทางไปบา้นเขากับการนังรถมันเป็นเรืองแตกต่าง

จริง ๆ ไม่ตอ้งคอยลุน้ว่าจะไดเ้ขา้หรือไม่ไดเ้ขา้บา้น หันมองคนเปิด

ประตทูียิมกวา้งตอ้นรบั เธอโบกมือใหเ้ขากม้หวัทักทาย เมือรถจอด

เทียบหนา้ตึกเธอเปิดประตลูงเอง มองตึกสีขาวทีไดม้าสองครงัแต่ก็

ไม่ไดส้งัเกตเท่าไหร ่ครงันีเป็นครงัแรกทไีดม้องเต็มตา 

 เพราะแบบนเีขาถึงไม่ต่อค่าแรงเธอสกัคาํ  

 “คุณชิงเถาเชิญทางนีครบั เจา้นายคอยอยู่ครบั” เมือเดิน

เขา้ไปก็พบกับหอ้งรบัแขก เธอมองเครืองประดับบา้นโชวก์็เรียกได้

ว่าเศรษฐีตวัพ่อจรงิ ๆ พอเจอลกูนอ้งเขาทกุคนก็กม้ทกั 
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 “สวัสดีอาซอ้” เธอไดแ้ต่โคง้รบัทาํหนา้ไม่ถูกใหพ้วกเขา คง

ตอ้งหาเวลาอธิบายกนัยาว  

  ตัวบา้นเป็นบา้นแบบยุโรป ด้านขวาทีเธอผ่านตอนนีเป็น

หอ้งรบัแขก ถดัไปเป็นหอ้งอาหารและครวั  ฟางเทียนฉินเดินนาํเธอ

ไปยังชันสอง ก่อนตรงไปยังห้องทีมุมขวาสุดของบันได เมือเปิด

ประตูเขา้ไปเธอมองถุงเงินถุงทองของเธอ กาํลงันังหนา้หล่ออยู่บน

เกา้อทีาํงาน เมอืฟางเทียนฉินส่งเธอเสรจ็ก็ออกไปทนัที  

 กรรณิกายืนหน้าโต๊ะ หันมองคนสนใจเอกสารไม่ได้สนใจ

เธอ ถา้เธอนงัโดยทีเขาไมไ่ดอ้นุญาตจะตายไหม ผ่านไปสิบนาทีแลว้

เธอจึงขยับเท้าไปยังเก้าอีข้างตัวแล้วนัง หันมองเสียงเก้าอีขยับ

จากนนัเขาก็ลกุขึนมองเธอ  

 ตอนนีคนกลวัตายลกุจากเกา้อีตงัแต่เสียงขยบัแลว้ หนัมอง

เจา้นายทหีนา้นิงเป็นหินมองมาทีเธอ 

  ชายหนุ่มมองชุดกี เพ้าสีหวานตรงหน้านิงไม่ได้แสดง

ความรูส้ึกทางสีหนา้ จากนนัก็เดินเขา้ใกลแ้ลว้ดึงมือเธอเดิน “ไปกิน

ขา้วกนั” 

 คนถูกลากไปกินข้าวไม่ไดท้ันปฏิเสธ ถูกเจา้นายพาไปยัง

หอ้งอาหารดา้นล่าง จากนนัเธอก็อา้ปากค้างกับอาหารภัตตาคาร 

จากนนัก็ไม่ตอ้งลากเธอแลว้ คนหิวเนือก็วิงไปนงัลงหยิบชอ้นขึนมา

ตกักินโดยไม่รอเจา้นาย ไม่ไดกิ้นอาหารแบบนีนานแลว้ คิดถึงเอ็มเค 

คิดถึงชาบู หมกูระทะ 

 คนทีสงัใหท้าํอาหารเลียงหญิงสาว มองไปยังบนโต๊ะปกติ

แลว้อาหารไม่เยอะและไม่ไดเ้นน้เนือมากอย่างวนันี 

  ลุงเสียวฉีพ่อบา้นมองเจา้นายหนุ่ม ก่อนเทไวนล์งบนแกว้ 
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แลว้ขยับไปยังขา้งหญิงสาวมองคนทีกินไม่สนใจใคร ตักแลว้ยกใส่

จานตวัเอง เมอืกินไปไดค้รูห่นึงก็หนัมองเจา้บา้นทยีงัไม่ไดห้ยิบชอ้น 

 “ไหนบอกว่ากินขา้วกนั มาเร็วอนันีอร่อยมากค่ะ” เธอตกัขา

หมูให้เขา ก่อนตักอาหารทีคิดว่าอร่อยอย่างคนไม่เคยกินอีกสอง

อย่าง  

 คนทีปกติไม่กินอาหารเช้ายกตะเกียบขึนมากินเป็นเพือน 

กินไปเกือบหมดโต๊ะ ฟางเทียนฉินก็เขา้มากระซิบขา้งหู “คุณลู่ฟาง

มาครบั” ไม่รอใหเ้ขาปฏิเสธรบัแขกก็เดินเข้ามาดา้นในหอ้งอาหาร

แลว้ เสียงเรียกหวานหดูงัมาแต่ไกล 

 “คุณจาง คุณตอ้งรับผิดชอบเลย วันก่อนคุณผิดนัดใหฉ้ัน

ต้องรอเก้อ” กําลังจะพูดคาํต่อไป สายตานักร้องสาวก็มองเห็น

ผูห้ญิงแปลกหนา้ สองเทา้กา้วไปหาเจา้บา้นก่อนยกมือพาดบ่าเอน

กายพิงเกา้อแีลว้ถาม 

 “ไม่รูว่้าคณุมีแขก” 

 แขกทีว่าเงยหนา้มองชุดอลังการงานสรา้ง มองไปยังชุดกี

เพา้สีแดงสดกับขนนกบนบ่าและสีปากแดงเขา้ชุด เหมือนเธอพึงลง

จากเวที ปกติแลว้คนเราจาํเป็นตอ้งแดงทุกครงัทีเจอไหม จาํไดว้่าวัน

ก่อนเห็นเธอออกจากบา้นดว้ยสีหนา้บูดบงึก็ใสชุ่ดแดงเช่นกนั 

 ลูฟ่างมองมือของจางเฟิงหมิงยกมือเธอออกไป จากนนัชาย

หนุ่มทาํสญัญาณใหล้งุเสียวฉีลากเกา้อใีหแ้ขกนงั 

 “ไม่ทราบว่าคณุจาง มีแขก” 

 ตอนนแีขกทวี่าเงยหนา้มองเธอ รีบปฏิเสธ “ไม่ใช่ค่ะ ฉันเป็น

ลกูจา้ง” ว่าแลว้ลกูจา้งทวี่าก็ตกัอาหารเขา้ปากต่อ  

 ลู่ฟางไม่เขา้ใจเป็นลกูจา้งแต่ไดข้ึนโต๊ะกินอาหารกบัเขาใคร 
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ๆ ก็ดอูอกว่าเขาใหค้วามสาํคญักับเจา้ตวัมาก แต่ 

 “เธอชอือะไร อายเุท่าไหร ่ฉันจะไดเ้รียกถกู” 

 ถามถึงอายุของคนทีนังหัวโต๊ะก็รอฟัง กรรณิกาหยิบนาํ

ขนึมาดมืแลว้ตอบ 

 “ฉันชือว่าชิงเถา  ปี อืมไม่ใช่สิ อีก  วนัก็  ปีแลว้” คน

อะไรตวัโตนมโตกว่าอาย ุ

 ลู่ฟางถามยาํอีกครงั “  ปี ไม่ไดโ้กงอายใุช่ไหม” 

 อืม ถา้วิญญาณก็  ปีแลว้จะอยากรูไ้หมล่ะ เธอไม่กลา้พดู

แต่พยกัหนา้อีกครงัตอนนีเจา้นายกาํลงัมองเด็กโต อกีครงั 

 จางฟางหมิงคิดว่าเธอจะอายุสกัยีสิบปี คิดถึงอายุตัวเองก็

จะยีสิบหา้ปีแลว้ หนัมองคนโตเกินเด็ก ตอนนเีขาเขา้ข่ายล่อลวงเด็ก

มาไวใ้นปกครองใช่ไหม  

 “ไปรอฉันทีหอ้งทาํงาน” กรรณิกาหนัมองเจา้นาย รีบดืมนาํ

แลว้ไปตามคาํสงั  

 “ไดค้่ะ คณุเฟิงหมิง” 

 ลู่ฟางตากระตุก ถึงกับเรียกชือจริงแล้ว เธอต้องมองเด็ก

นอ้ยคนนีใหม ่

 ตอนนีเธอตามฟางเทียนฉินไปยังห้องทํางาน เมือเห็น

เอกสารวางบนโต๊ะทาํงานตวัใหม่ทเีธอไม่เห็น อยู่ใกลก้บัโต๊ะเจา้นาย 

แสดงว่าทเีขาหายไปนนัเขาไปเอาสมดุบญัชีมากองใหเ้ธอนนัเอง  

 “คณุฟางขอบคณุมากค่ะ” ชายหนุ่มขอตวัออกไปดา้นนอก 

ตามทางยงัไดย้ินเสียงลกูนอ้งทกัถามไม่หยดุ  

“พีใหญ่ อาซอ้ไปไหนแลว้” คนทีกาํลังจะไปหาเจา้นายหัน

มองพวกลกูนอ้งกาํลงัจะปฏิเสธ ก็เห็นสายตาคมของเจา้นายมองมา
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แต่ไกล 

คนไดย้ินคาํว่าอาซอ้ ไดย้ินชัดเต็มสองรูหู มุมปากกระตุก

หันมองแขกไม่มีอารมณค์ุยงานต่อแลว้ เขาส่งกล่องไมแ้กะสลกัใหลู้่

ฟาง 

“ไปทาํงานใหเ้รียบรอ้ย”  

“ค่ะ” ลู่ฟางมองฟางเทียนฉิน เป็นเพราะว่าเป็นเมียของ

ผูช่้วยคุณจางก็เลยดีเป็นพิเศษนีเอง ถ้าเช่นนนัก็ไม่เห็นมีอะไรตอ้ง

กงัวล  

เมอืแขกไปแลว้ เขามองไปยงัลกูนอ้ง “เล่ามาใหห้มด” 

“ครับ” ฟางเทียนฉินสังเกตแววตาเจ้านาย เป็นสายตา

เดียวกับตอนทีเขาเคยเห็นตอนเจา้นายจะฆ่าคน เมือเล่าทีมาทีไป

ของคาํว่า “อาซอ้” เสร็จดวงตาก็ยิงแข็งกว่าเดิม “ไปเรียกพวกมนัมา

ใหห้มด แลว้อธิบายอย่าทิงไวน้าน”  

“ครบั” จางเฟิงหมิงลุกขึนเพือไปดูเด็กในปกครอง เมือเปิด

เขา้ไปก็พบกบักองเอกสารวางเต็มพนืหอ้ง  

กรรณิกาเงยหนา้มองเจา้นายแลว้กวกัมือ คนทีถูกเรียกมุม

ปากกระตกุช่างไม่กลวัตายกลา้กวกัมือเรียกเจา้พ่ออย่างเขา  

“ปกติแลว้คนบญัชีคนเก่าตงัแต่ปีก่อน ลว้นทาํออกมาไดไ้ม่

ผิดแต่ทําไมในปีนีถึงได้ทําออกมาขาดทุนย่อยยับ แสดงว่าคุณ

เปลียนนกับญัชีใหม่หรือคะ ฉันว่าคนเก่าดีอยู่แลว้” 

คนเก่าทีว่าเขาตัดมือและตัดลินทิงแล้วโยนออกนอกบา้น 

เพราะรูค้วามลบับางอย่างไม่อาจเก็บไวไ้ด ้และเพราะแบบนีจึงไม่มี

นักบัญชีคนไหนทีกลา้มาทาํงานกับเขา จึงไดแ้ต่ใชเ้จียวมิงทาํแทน 

แต่ก็อย่างทเีห็น 
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เขาเดินไปมองไปยังกองเอกสารทีเธอเริมเก็บเข้าที เหลือ

เพียงบัญชีสามเล่มบนโต๊ะ กรรณิกาหยิบสมุดแล้วขยับเขา้ไปใกล้

เจา้นายแลว้ขีดรายการออก  

“คนทาํมัวมากเอารายไดไ้ปใส่รายจ่าย เลยทาํให้ขาดทุน 

ถา้คิดและแยกใหม่นีคือตวัเลขสรุปของแต่ละเดือน”  

เธอยกกระดาษสรุป กําไร ขาดทุน และยังมีรายจ่าย

ฟุ่ มเฟือยแถมทา้ยมาใหด้ว้ย คนทีรบัเด็กโดยไม่คิดอะไรเลยดว้ยซาํ

ว่าเธอจะทาํไดห้รือไม่ได ้เมือเห็นฝีมือก็ยิมมุมปาก พอยืนใกลก้็ได้

กลินดอกไมจ้ากบนผม เป็นดอกทอ้สีแดง ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นของ

ปลอม จมูกจึงขยับเขา้ไปใกลอี้กนิดทาํไมเขารูส้ึกเหมือนตัวเองถูก

กลินล่อลวงใหเ้ขาเผลอทาํไม่รูต้วั  

กรรณิกาเงยหน้ามองเขาเพราะเห็นว่าเงียบไป จึงไดเ้ห็น

ชายหนุ่มกาํลงัโนม้ตวัลงมา ศีรษะเธอจึงเอียงหนีแลว้ถามเจา้นาย 

“คณุจะทาํอะไร”  

คนถูกขัดจังหวะหันมองเธอแลว้ตอบหน้าตาเฉย “เห็นว่า

ดอกไมส้วยและหอมว่าจะดใูกล ้ๆ หน่อย” 

เธอยกมือขึนไปแตะดอกไม้ก่อนดึงออกมา แล้วดมกลิน 

หอมจริงอย่างเขาว่า จึงส่งใหเ้จา้นาย “ถา้คณุชอบก็เอาไปเลย” ว่า

แลว้ก็กลบัมาทาํงานต่อ 

จางเฟิงหมิงมองดอกท้อสีแดงในมือ ดวงตาหันมองริม

กาํแพงดอกทอ้กาํลงับานเต็มตน้ แต่ทาํไมเขาถึงอยากเก็บแค่ดอกนี

ดอกเดียว 

 

เป็นเรืองทีแปลกเมือไดท้าํสิงทีคุน้เคยวนัเวลาจึงผ่านไปเร็ว 
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พอเงยหนา้อีกทีก็ถึงเวลากินขา้วเทียงแลว้ แต่เธอยงัอมิก็เลน่กินเนือ

ไปเยอะ หนัมองเจา้นายทยีงันงันิงไม่ขยบัตวั มองมาทเีธออยู่นาน  

“คณุเฟิงหมิงมีอะไรจะใหฉ้ันทาํไหมคะ” 

“มี” ลกูนอ้งรอฟังคาํสงั  

“เดียวออกไปพรอ้มผม ไปตรวจดกิูจการทงัหมดทีเรามี แลว้

ดรูายงานผลประกอบของแต่ละกิจการดวู่ามีอะไรตอ้งแกไ้หม” 

คือ สรุปจะใหเ้ธอไปกับเขา จากนันก็ไปดูว่าต้องปรบัปรุง

ตรงไหน เมือไม่ใช่เรืองยากเธอจึงพยักหน้าตอบรับ เมือออกจาก

บา้นแลว้สาํรวจกิจการหา้งรา้นของเขาทงัหมด เธอจึงสรุปไดว้่า ไม่

น่าตกลงเลย คนอะไรเป็นเจา้ของเกือบทงัแถบ เฉพาะเขตถนนกวาง

โจวก็ของเขาเกือบหมด 

สรุปคือ จะใหเ้ธอทาํเป็นเดือนก็ทาํรายงานไม่เสรจ็  

“ผมขอรายงานภายใน  วนั” 

คือแกลง้กนัใช่ไหม คงเพราะเงินเดือนทีแพงเขาจึงใชเ้ธอคุม้ 

ว่าแลว้ทาํไมเขาตอ้งลืมตาขึนมองพอบอกว่า ,  หยวน นันมัน

เงินเดือนนายกฯ 

กรรณิกาหันมองเจ้านายจอมโหด คงไม่ต้องหลับไม่ต้อง

นอนใช่ไหม หนัมองโรงทอผา้ทีเขาแวะมาก่อนทีมืดคาํ เมือรถเลียว

เขา้ไปคนงานก็รีบมาเปิดประตู ส่วนเธอไม่ตอ้งเพราะลงเองได ้หัน

มองตกึจีนสองชนั ดา้นล่างมีลานกวา้งลว้นเต็มไปดว้ยผา้ทีตากไว ้ 

สิงแรกทสีมัผสัคือกลินสีทีพวกเขาใชค้่อนขา้งแรง มองไปยัง

ผูห้ญิงคนหนึงกาํลงัวาดลายลงบนผา้ คงเป็นการทาํผา้ลายสีคราม

เป็นโบราณ มองหญิงสาววางกระดาษทีแกะเป็นลายวางลงไปบน

ผ้า จากนันก็ใช้ปูนขาว ผงถัวและนาํผสมกันแล้วจึงเทลงไปบน



 

38 |  ป่วนรกัเจา้พ่อเซยีงไฮ ้

 

กระดาษทีวางอยู่บนผา้ จากนนัก็เอาไปยอ้มอีกครงัเมือยกขึนมาตัว

ลายนาํทปิีดไวเ้มอืครูก่็หลดุออกจึงเป็นลายสวยงาม 

สดุยอด เห็นสิงประดิษฐ์ พวกเขาฉลาดเหนือลาํเธอตอ้งโคง้

คารวะบรรพบรุุษ 

“อยากลองทาํไหม”  

เสียวหลิงมองหญิงสาวทีสนใจเธออยู่นานจึงเอ่ยทัก หันไป

มองคณุจางทกีาํลงัสงังานลกูนอ้งอยู่ชนับนกาํลงัมองไปยงัหญิงสาว

ขา้งตวัเธอ คิวบางขมวดสงสยัไม่ไดถ้ามแต่มองหญิงสาวนงัลงวาด

รูปลงแผ่นกระดาษอย่างตงัใจ 

คนทีอยู่ดา้นบนยืนมองอยู่นานก่อนลงมาชนัล่าง แลว้ยืนอยู่

ดา้นหลงัมองรูปเธอวาด ดจูากลายเสน้ทวีาดมองไม่ออกว่าเป็นอะไร 

กรรณิกาทีตังใจวาดภาพ มองยังผลงานของตัวเองหัวใจ

ดวงเล็กลายดวง พร้อมอักษรชือย่อจริงนามสกุลจริงในภพก่อน 

K&G เพียงเท่านีเธอก็ไดล้ายของเธอไม่เหมือนใครแล้ว ในเมือภพ

ก่อนมีชาแนล ชาตินีเธอจะสรา้งแบรนดเ์อง  

“วาดอะไร” เสียงเขม้ดา้นหลงัถามเจา้ตวั  

กรรณิกาเงยหน้ามองด้านบน เพราะตังใจวาดเลยไม่รูว้่า

เขามายืนตงัแตเ่มอืไหร ่รอยยิมคนทาํยิมจนเห็นลกัยิม  

“แบรนดข์องฉันเอง หา้มคนอนืลอกเลียนแบบ” 

“แบรนด ์เธอรูจ้ักอักษรอังกฤษดว้ย” ตอนนีผา้ลายนันถูก

เสียวหลิงนาํไปยอ้มแลว้คงอยากดูว่ามนัจะออกมายงัไง รอคอยจน

นาํชาหมดไปหนงึกา ผา้ทเีธอวาดก็ถึงมือจางเฟิงหมิง 

ลวดลายแปลกตา แถมยังมีอักษรอังกฤษอยู่ด้านใน มอง

ยงัไงก็ไงเธอก็ไม่มีหวัศิลป์จรงิ ๆ กลบัไปทาํบญัชีนะดีแลว้ เขาวางผา้
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ลง 

“มีความคิดยงัไง” 

กรรณิกามองไปรอบ ๆ เท่าทีเคยไดย้ินป๊าพูด ผา้ของสกุล

จางนนัมีแหล่งจาํหน่ายอยู่หลายสาขา ครอบคลมุทงัเมืองจีน แต่โรง

ทอ้ผา้แห่งนเีป็นแห่งผลิตแหลง่เดียวทาํใหบ้างครงัเกิดการขาดตลาด 

อีกอย่างต่อไปก็จะเกิดวิกฤติทางการเมืองมองดูแลว้สถานการณ์

ตอนนี หากไม่สรา้งโรงงานผลิตแห่งใหม่ อาจเกิดปัญหาตามมาที

หลงัได ้

ไม่ทนัพดูตอบเจา้นาย เธอไดย้ินเสียงดงัมาจากถนนก็หนัไป

มองคนทีเดินอยู่ กาํลงัยกป้ายประทว้งไม่เห็นดว้ยทีจะใหพ้วกญีปุ่ น

ใชเ้สน้ทางกวางโจว และใหร้ฐับาลเขา้ร่วมสงครามโลกครงัที  หาก

นับจาํนวนเวลาแลว้ ตอนนีประเทศไทยก็ถูกญีปุ่ นใชเ้ป็นพันธมิตร

แลว้ 

“ฉันคิดว่าสถานการณ์ตอนนีหากไดโ้รงงานผลิตเพิมนอก

กวางโจวอีกสกัแห่งก็คงดี” เธอบอกไดแ้ค่นัน เขาเพียงพยักหนา้ลุก

ขนึจะกลบั หนัมองผา้ประหลาดขา้งตวัจึงส่งใหเ้สียวหลิงแลว้กระซิบ

ขา้งห ู

เขาจะเอาไปทาํอะไร กรรณิกาหันมองผา้ฝีมือตัวเอง หาก

ปรากฏไปในอนาคตเห็นทีประวัติศาสตรต์อ้งเขียนใหม่ ว่าเธอเป็น

ตน้กาํเนิดของชาแนล ว่าแลว้ก็รีบตามเจา้นายกลบับา้น  

ตอนนรีถจอดหนา้บา้นแลว้ มองไปยงัดา้นใน เหมือนทุกคน

จะรอกินขา้ว เธอลงจากรถทันที ฟางเทียนฉินลงจากรถแลว้มองไป

ยงัรถบรรทกุดา้นหลงั กรรณิกามองเจา้นายเดินลงจากรถดว้ย  

เธอหันมองลูกน้องเขาด้านหลังลงจากรถแลว้ขนข้าวสาร 
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อาหารเขา้ไปในครัว โดยไม่ถามว่าเจ้าบา้นตอ้งการหรือเปล่า เธอ

อยากบอกว่าไม่ปฏิเสธ 

“ไวส้ินเดือนฉันจะคืนใหน้ะคะ” เธอรบัความหวังดีของเขา

อย่างใจจริง เมือเงยหนา้ก็โบกมือเจา้นาย แต่แทนทีเขาจะกลบั แต่

กลบัเดินเขา้ไปในบา้นแทน 

 คนทีคิดจะขวางหันมองป๊ากับอาม่าและอาเจที้เห็นเขา ไม่

ทนัแลว้ จึงปลอ่ยเลยตามเลยแลว้กนั ตอนนีเธอมองเจา้พ่อกาํลงัโคง้

ทกัอย่างมีมารยาท สีหนา้ของป๊าทีมองเบาลง  

 “รบกวนคุณจางแล้ว” เขารู ้ว่าชายหนุ่มเป็นถึงใครใหญ่

ขนาดไหน แต่มาโคง้ใหเ้ขามนัไม่ถกูจากนนั เจา้บา้นก็รีบเชิญเขานงั 

 “ผมหิวขอกินขา้วเย็นดว้ยนะครบั” 

 กรรณิกามองผักบนโต๊ะแลว้ส่ายหนา้ เห็นทีว่าจะไม่พอกิน

ดว้ยซาํ 

 “รอหน่อย ฉนัไปทาํเพิม”  

 ตอนนอีาม่าชิงหลินกาํลงัมองขา้วของกลางลาน  

 “อาเถา ของเต็มเลย” 

 ไดเ้ห็นรอยยิมอามา่เธอก็ดีใจมากกว่า หนัมองวตัถกุ่อนมอง

หมูชินใหญ่ จึงหยิบมันขึนมา หันมองวัตถุสองสามอย่าง เจา้นาย

หนุ่มใส่ใจดีเพราะแถมเครืองปรุงรสดีมาใหอี้กหลายอย่าง ดังนัน 

วนันีเธอจะทาํหมฮู่องเต ้หรือก็คือ หมฮูอ้งนนัเอง  

 แต่กว่าจะไดก้ินคนรอก็รอจนทอ้งรอ้ง เมือกลินอาหารลอย

มาแต่ไกล พวกเขาจึงมองนาํลายสอ พรอ้มกินมาก กาํลงัจะบอกว่า

กินได ้ตะเกียบก็ตักไปแลว้ จากนนัหมูฮ่องเตข้องเธอก็หมดภายใน

พริบตา  
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 เธอมองเขาทีคีบเนือแลว้วางในจานข้าวของเธอ กรรณิกา

ยิมขอบคุณแล้วนังกินเงียบ ๆ กับเขา มองคนอืนกินกันอย่างมี

ความสขุ หลงัจากวนันนัเธอก็ตอ้งมีเขาเป็นแขกประจาํบา้น เพราะ

เจา้นายคนเก่งมกัจะหาเรอืงมากินขา้วบา้นเธอทกุที  

 เขากาํลงัวางแผนใหเ้ธอทาํอาหารใหเ้ขากินใช่ไหม 

 เธอไปส่งแขกทีกินอิม มองไปยังทอ้งฟ้าตอนนีเรียกว่าดึก

เกือบจะสีทุ่มแลว้  

 “จดัเสือผา้สาํหรบัพกัสามวนั พรุง่นีจะใหเ้ทียนฉินมารบั” 

 ไปไหน คนทีบอกใหจ้ดัผา้กาํลงัจะถาม เขาก็บอก 

 “จะมีงานเลียงครบรอบวนัเกิดพรุ่งนีทีตระกูลจางนอกเมือง 

เธอตอ้งไปกับผมดว้ย” งานเลียงตระกูลเขาแลว้เกียวอะไรกบัเธอ ไป

ทาํไมเธอไม่เข้าใจ และดูเหมือนเขาจะเข้าใจว่าเธอคิดอะไรจึงพูด

ประโยคสดุทา้ยก่อนไป 

 “เธอจําไม่ได้หรือว่ามีแผนงานต้องเสนอผมในสามวัน 

เพราะเฉพาะต่อแต่นตีอ้งอยู่ใกลผ้ม ผมจะไดรู้ว้่าผมจา้งคนไม่ผิด” 

 อืม พดูเสร็จก็เดินไปอย่างเอาแต่ใจ คนอะไรชอบสงั พอสงั

ไดก้็สงัเอาไม่รอใหเ้ธอบ่นสกัคาํ หนัมองบิดาทีเดินเขา้มาใกล ้

 “คนระดบัเขาแต่มานงักินขา้วกับเรา ถือว่านิสยัใชไ้ด”้ สอง

มือก็ตบบ่าเธอ เธอไม่เขา้ใจ เธอไม่ไดพ้าแฟนมาดูตวั แต่เจา้นายมา

ขอขา้วกินต่างหาก 

 

 คนทีอยู่ในรถหนัมองนอกหนา้ต่างแต่ไม่ไดม้องคน แต่กาํลงั

คิดบางอย่างอยู่ เมือคิดไดจึ้งหนัไปสงัฟางเทียนฉิน 

 “แวะไนตค์ลบัก่อน” 
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 ผู ้ช่วยรับคําแล้วเลียวตัดถนนด้านหน้า เมือไปถึงหน้า

ไนตค์ลบั ก็พบกับรถคันหน้าจอดอยู่ จางเฟิงหมิงจาํไดว้่าเป็นของ

หวงจินหรงหวัหนา้พรรคอคัคี เขตซานซาง คู่อริของเขา  

  ปกติแลว้งานของพวกเขาจะขา้มเขตไม่ยุ่งเกียวต่อกัน ใน

เมือมีแขกมาเยือนถึงทีเขาจะไม่ต้อนรับได้ไง มองไปยังด้านในที

ตอนนกีาํลงัถกูพวกมนัก่อกวน แขกของเขาเรมิทยอยออกจากรา้น  

 ชายหนุ่มเดินลงจากรถ เปิดกระโปรงรถแลว้หยิบดาบยาว

ในมือ เดินเข้าไปดา้นในอย่างใจเย็น เมือพวกมันถึงตัวก็มีลูกน้อง

ออกมารบัแทน คนทีเดินเขา้รา้นตัวเองมองสภาพรา้นไม่เหลือชินดี 

อีกทงัลูฟ่างยงัโดนพวกมนัลากไปกอดจูบอยู่กลางรา้น มนัจะมากไป

แลว้  

 ฉึก ดาบยาวทีถือถูกโยนปักตรงกลางโต๊ะ หวงจินหรงหัน

มองเจา้ของรา้นแล้วยิมทัก มองสภาพคนทีถูกลูกน้องเขาทําร้าย

ไม่ไดส้าหสั ก็เก็บความไม่พอใจไวเ้อาไวก้ลับไปพวกมนัไดจ้ะเห็นดี

แน ่ไหนบอกปางตาย ไหนบอกไม่รอด  

 แขกไม่ได้รับเชิญจากต่างถินหันไปหอมหญิงงามประจาํ

ไนตค์ลบัแลว้ปล่อยตวัมองลู่ฟางรีบวงิไปเกาะจางเฟิงหมิง  

 “คุณหวงอุตส่าหม์าเยือนแต่เหตุใดจึงทาํรุนแรงกันเช่นนี” 

เขาดึงมือลู่ฟางออกแลว้เดินไปยังโต๊ะทีว่าง ก่อนหยิบดาบทีปักลง

บนโต๊ะก่อนหนา้จากนนัก็  

  ฉับ! คนของหวงจินหรงทีอยู่ใกลมื้อถูกปาดคอตายต่อหน้า

ไม่ทนัไดร้อ้ง พวกมนัทงัหมดในนีต่างยกอาวธุขึนมาทงัสองฝ่าย 

 หวงจินหรงปลายตาหนัมองพวกไม่ไดเ้รือง “ไม่รูว่้าคณุจาง

บริหารงานยังไงถึงไดอ้บรมลูกน้องไม่ได้เรือง พวกเรามาเทียวแต่
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พวกมันดา้นนอกไม่ยอมใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร ผมยืนจนเมือยก็ตอ้งมา

หาทนีงัสิ” เมอืพดูจบก็ยกเหลา้เขา้ปาก ก่อนทาํมือเชิญจางฟางหมิง

ใหน้งัลง 

 เขามองเกา้อีทีแขกเชิญใหน้งัเขาไม่คิดจะนงัลงดว้ยซาํ หนั

มองฟางเทียนฉินทีหยิบเกา้ออีีกตวัมาใหแ้ทนจึงนงัลง  

 “คณุหวงคงลืมกฎไปแลว้ หรือเพราะว่าอายุเริมเยอะเลยจาํ

ไม่ได”้ 

 เขาไม่แก่ หวงจินหรงขบฟันคิดเขาแค่อายุมากกว่ามันสิบปี  

ถา้ไม่เพราะอยู่ถินมนั เขาไม่ปล่อยใหเ้ด็กเมือวานซืนเหยียบหน้าได้

แน่ เขาหนัเหลา้ทีเหลือเพียงกน้แกว้ จึงลกุขึน 

 “ถา้วันนีคณุจางไม่สะดวกไวว้นัหนา้ค่อยมาใหม่” คนมาหา

เรืองเดินแค่เพียงสองกา้ว ก็โดนเด็กเมือวานซืนใชม้ือขา้งซา้ยจบับิด

มือไปดา้นหลงั มือขวาก็ใชด้าบจ่อตรงคอ 

 “แกจะทาํอะไร” มองไปตอนนีพวกเขาต่างถือปืนพรอ้มยิง

รอแค่คาํสงัเจา้นายเท่านนั 

 จางเฟิงหมิงยกมุมปากสมเพช “สงสยัคณุจางจะอายุเยอะ

จริง ๆ ถึงจาํไม่ไดว้่าสรา้งความเสียหายใหก้ับพวกเรามากเท่าไหร่ 

เดียวผมจะใหเ้ทียนฉินส่งใบเสร็จไปเก็บทีเขต แต่ไม่รูว่้าหวัหนา้หลง

จะมีปัญญาจ่ายไหมน่ะสิ เอาแบบนไีหม ตดันวิออกสกันิวสองนิวคง

จะพอกบัค่าเสียหายวนันี” 

 ไม่ทนัขาดคาํก็พลิกขอ้มือของเขาออกมาแลว้ ยกดาบขึน  

 “จ่ายผมจ่ายให ้รบัรอง” ตอนนีคนหาเรืองกาํลงัทรุดลงพืน

ยกมือไหวเ้ขา ชายหนุ่มหนัมองเพียงนิดก่อนตัดนิวกอ้ยลงทันที เขา

ไม่ใช่คนชอบหาเรือง แต่ถ้าเรืองมาหาถึงที ถ้าไม่ทาํอะไรก็จะเสีย
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การปกครอง  

 อ๊ากกกกก หวงจินหรง มองนิวก้อยทีตัดขาดร้องให้พวก

ตวัเองช่วย แต่ตอนนีพวกมันถูกโยนออกไปหมดแลว้ เหลือเพียงเขา

เมอืมีทางหนีจึงคิดจะวงิออกจากรา้น 

 “อย่าลืมค่าเสียหายนะคุณหวง ไม่อย่างนันผมจะไปเอา

ดอกเบียทีหลงั” 

 ตอนนีหวงจินหรงทีว่ากาํลังวิงตามรถทีลูกน้องขับออกไป

แลว้  

 ใหต้ายเถอะกาํลงัอารมณด์ี มาเจอเรอืงปวดหวัก่อนนอนอีก 

“กลับบา้น ทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย” เขาเดินเพียงสองกา้วหัน

มองนิวมือหวงจินหรง 

 “เอาไปใหห้มากิน” จากนนัก็เดินออกจากรา้นดว้ยอารมณ์

ไม่ดีนกั  

 เมอืกลบัถึงบา้นก็เจอแต่ความว่างเปล่า ความเงียบสงบเขา

อาบนาํแลว้ทาํงานต่อ เสียงเคาะประตดูงัขนึ 

 “คุณจางผมเองครบั” เป็นลุงเสียวฉี พ่อบา้นเดินถือชารอ้น

มาวางอยู่บนโต๊ะ ปกติแลว้เขาจะรีบออกไปทันที แต่วันนีกับยืนนิง

ไม่ขยบั 

 “มีอะไร” 

 “เรอืงงานวนัเกิดของนายท่านจาง”  

 คนถกูขดัการทาํงานเงยหนา้มองลงุเสียวฉี  

 “ผมอยากใหปี้นีผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดี” อย่ามีเรืองทะเลาะกนั

อีก ครงัทีแลว้คุณชายใหญ่ของเขาก็หาเรืองทะเลาะจนไม่ไดคุ้ยกนั

เป็นปี เขาคิดว่าปีนีอาจไม่ไดร้บับตัรเชิญร่วมงานแลว้แต่ก็ยงัได ้
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 “ผมจะพยายามแต่ตอ้งดูว่านายท่านจางของลุงจะหาเรือง

อะไรผมมากกว่า” 

 เฮ้อ คนแก่ใกล้จะลงโล่งถอนใจ หากคุณนายลีทีอยู่บน

สวรรคเ์ห็นเขา คงปวดใจไม่นอ้ยกว่าเขา เรืองบางเรืองนานหลายปี

แลว้ก็ควรลืมไดแ้ลว้ เมอืกล่อมไม่ไดผ้ล เขาก็ออกไปทาํงานต่อ  

 จางเฟิงหมิงหนัมองแผ่นหลงัทีโคง้ลงเรือย ๆ ตามกาลเวลา 

จาํไดว่้าเหตกุารณม์นัพึงผ่านไปไม่กีปีเอง ดวงตาดาํมองโต๊ะของชิง

เถา ก่อนมองนาฬิกาจาํไดว่้าพรุ่งนีตอ้งไปแต่เชา้ เมือออกจากหอ้งก็

เห็นบา้นทีโล่งไรค้นรบกวน บางครงัมันก็น่าเบือ แผ่นหลังตรงแลว้

เดินเขา้หอ้ง เขาชินแลว้จรงิ ๆ ใช่ไหม กบัการอยู่คนเดียว 

 

 วันรุ่งขึนตอนแรกว่าจะใหฟ้างเทียนฉินไปรบั อยู่ ๆ ก็อยาก

ไปรบัเองมองชิงเถาทีตอนนกีาํลงัลาครอบครวัก่อนขึนรถ 

 “อาม่าอย่าแอบกินเนือมากนะ” เพราะว่าไม่ไดก้ินบ่อยพอมี

เยอะอาม่าก็เล่นกินมากจนปวดทอ้ง หันไปทางพีสาวก็สงัอีกรอบ 

“ไปแลว้อาเจ”้ กรรณิกาลดกระจกลงแลว้ตะโกนบอกลาเสียงดงั 

 คนชอบความสงบหันมอง ก่อนหันกลับมองเอกสาร

ตามเดิมเมอืเธอหนัมา  

 “อา้วคณุ ไหนว่าใหเ้ฮียฉินมารบั” 

 มุมปากกระตุกคาํว่าพี ไปสนิทนับพีน้องกันตังแต่เมือไหร่ 

คนทีขบัพวงมาลยัตอนนีเหงอืแตกขบัไม่ตรงทางรอฟังคาํสงัเจา้นาย 

 “ไม่ตอ้งเสียเวลาไปมา เพราะยงัไงก็ทางผ่าน” 

 ออ่ เป็นทางผ่านแต่ก็กลบัทางเดิมเธอเขา้ใจแหละ อยากมา

รบัก็บอกตรง ๆ สิ จะปากแข็งไปทาํไม  ว่าแลว้ก็นังมองเจา้พ่อทียัง
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เอางานมาทาํในรถ เธอหยิบแฟ้มขา้งตวัเจา้นายมาด ู

 เป็นเอกสารสัญญาสัมปทานเหมืองแร่ ดูจากเอกสารคง

เพียงเริมการเจรจาแต่ยังไม่ไดร้บัสิทธิการครอบครองตามกฎหมาย 

คงติดปัญหาบางอย่าง คนทีเก่งแค่ตวัเลขหนัมองแลว้ตาลาย 

 “ตอ้งไปอีกไกลไหม” 

 “สองชวัโมง” เมือคืนกว่าจะถนอมอาหารของสดทีเขาขนมา

เยอะเสร็จก็ใกลรุ้่งสาง นอนไดเ้พียงครู่พสีาวก็ปลกุแลว้ ว่าแลว้เธอก็

เอาหนา้เอนกบัเบาะแลว้หลบัตาไม่นานก็หลบัสนิท 

 ไม่นานจางเฟิงหมิงก็มองศีรษะคนหลับทีเอนไปมาตาม

ถนน เขาวางเอกสารลงก่อนขยับไปใกลห้ญิงสาวจากนนัก็ดึงศีรษะ

เธอเข้ามาพิงบ่าเอาไว้ คนทีหลับไม่รูต้ัวคงรูส้ึกว่าสบายจึงใช้แขน

กอดเอวต่างหมอนนุ่มไวแ้น่น 

 ชายหนุ่มหันมองอีกครงัใบหน้านนัใกล้แค่เงือม เมือรถขับ

ไปสะดดุกอ้นหินอีกเขาก็รีบจับเธอไวแ้น่นกว่าเดิม กว่าจะไปถึงสกลุ

จาง คนทีคิดว่าไดก้อดหมอนก็ทาํหมอนมนุษย์อารมณ์ดีไปตลอด

ทาง 

 

 ฟางเทียนฉินหนัมองเจา้นายหลบัตาแต่มือยงัไม่ไดป้ล่อยชิง

เถา จึงขบัรถชา้ลงอีกนิด แต่ยังไงก็ตอ้งถึง และเหมือนมนัจะชา้เกิน

เขาจึงไดย้ินเจา้นายทีตอนนหีลบัตาเอ่ยเสียงเรียบ 

 “เรว็หน่อยคาํจะอนัตราย”  

 จากนันไม่ถึงสิบนาทีคนทีจงใจจะใหช้า้ก็ถึงบา้นสกุลจาง 

จางเฟิงหมิง ลืมตาขึนมองประตูมีป้ายชือสกุลจางติดอยู่ตรงรวั จึง

หนัมองคนหลบัขา้งตวัแลว้ปลกุ 
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 ชิงเถารูส้กึตวัเมือลืมตาก็พบกบับา้นหลงัโตกว่าทีเมืองกวาง

โจวเสียอีก เรียกไดว้่ากินบริเวณเขาทังลูก ตอนนีรถเคลือนเขา้ไป

ด้านในแลว้ มองดูรถทีจอดก่อนหน้ามีเยอะมาก ปกติแลว้คนรวย

ตอ้งมีญาติเยอะมาก คนทีไม่ไดเ้ป็นอะไรกับเขาไดแ้ต่เดินตามชาย

หนุ่มเขา้ไปในบา้น  

 เธอเริมคิดผิดเมือเขา้มาถึงดา้นใน ตอนนีคนทีมาก่อนเงย

หน้ามองพวกเขาพรอ้มกันเป็นตาเดียว ว่าแลว้เธอก็ขยับซอ้นหลัง

เจา้นายไม่รูต้วั ว่าเจา้นายดแุลว้พวกเขาหนา้ดยุงิกว่า โดยเฉพาะคน

ทนีงัอยู่ตรงกลางโซฟามองเธอตาไม่กระพริบ 

 “มาแลว้ก็นงั จะยืนคาํหวัผูใ้หญ่ทาํไม”  

 จางเฟิงหมิงเดินไปยังทีว่างขา้งน้องชายจางเฟิงหลง คนที

เอาเขาเป็นเงาก็เดินตามจนกระทังเขานังลงนันแหละทุกคนจึง

เห็นชดัเต็มตา 

 “อาหมิง พาใครมาดว้ยละ่ หรือว่าอาหมิงจะมีคนรกัแลว้ มา 

ๆ มาแนะนาํตวัหน่อยใหอ้าซอ้ดูหนา้หน่อย” 

 จากนันเธอก็โดนรุมจา้ มองซา้ยขวาผูห้ญิงทังบา้นก็เรียก

เธอไปถามแต่ไม่ใหเ้ธอตอบ กรรณิกาหนัมองคนช่วยเหลือทีมองมา

พอดี 

 “เธอเป็นคนใช้” เธอหันหนา้มองคนพูด ไหนบอกนักบัญชี 

พออยู่ ๆ ก็ลดขันเธอใหเ้ป็นคนใชแ้ทน เธอคิดว่าไม่นานเขาอาจให้

เธอเป็นคนลา้งจาน 

 ตอนนีวงแตกทุกคนขยับกลับไปทีเดิม สีหน้าและนาํเสียง

หวานฉาํก่อนหนา้แทบไม่มีเหลือ อืม ช่างเป็นตระกลูทีหนา้คบจริง ๆ 

และตอนนีทุกคนก็แยกย้ายไปกันหมดเหลือเพียงจางเฟิงหมิงกับ 
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ท่านประธานของบา้น นายท่านจาง 

 คนทีไม่เกียวขอ้งจึงคิดจะออกไปบาง แต่นายท่านจางกลบั

เรียกใหห้ยดุ 

 “เธอมานี” ว่าแลว้เธอก็ขยับตามคาํสัง กลัวว่าหากไม่ทํา

ตามเธอคงไม่มีรา่งกลบับา้นในอีกสามวนั ก็คณุปู่ หรืออากงของนาย

เธอหนา้ดมุาก 

 “ชอือะไร” 

 “ชิงเถาค่ะ ทีแปลว่าลูกทอ้สีฟ้า แต่หนูว่าจริง ๆ แลว้ลูกทอ้

ตอ้งสีแดงถึงจะอร่อย อีกอย่างลกูทอ้สีฟ้าก็แค่นิยามทีเขาสมมตุิ” 

 คนแก่ทีหนา้ดุมองหญิงสาวพดูยาวเรมิจะจับใจความไม่ถูก 

แต่รอยยิมทีมีลกัยิมสองขา้งอีกทังเธอยังนังลงพืนแลว้เงยหนา้มอง

เขาเหมือนเด็กนอ้ยทาํใหเ้จา้บา้นหวัเราะดงัลนัขนึทันที 

 “อวัชอบ แกไปเก็บมาจากทีไหน”  

 เธอไม่ใช่หมาแต่ก็ใกลแ้ลว้ ว่าแลว้ออ้นคนแก่หน่อย 

 “ขา้งถนนค่ะ ตอนนันเฮียหมิงขับรถไม่ดูทางเลยชนรถเข็น

ผกัของหนูเอาค่ะ แต่วา่เฮียหมิงก็รบัผิดชอบไม่ไดไ้ม่สนใจนะคะ”  

 คนทีนงัฟังอยู่นานคิดจะขดั พอไดย้ินเจา้ตวัแสบเรียกพี เลย

เงียบแลว้ฟังคนประจบประแจงเก่ง พดูคยุอยู่นาย กลายเป็นว่าตอน

ทีพวกเขามาถึงโต๊ะอาหาร นายท่านจางก็เรียกใชใ้หลู้กชายคนโต

ของบา้นขยบัออกไปก่อนหนัไปทางชิงเถาแลว้เอย่ 

 “อาลูกทอ้มานีเร็ว มานังข้างอัว” ขออภัยเธอในภพทีแล้ว 

ชอบคยุกบัคนแก่มากไปหน่อย คิดว่าหลงัจากนีจะปรบัปรุง  

 เมอืคนใชไ้ดน้งัใกลป้ระธาน ลกูพีจึงไดน้งัอกีฝังของโต๊ะมอง

ไปยงัพ่อตวัเองทีทาํหนา้ไม่พอใจ จากนนัเสียงคนประจบประแจงก็
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ตักอาหารใหน้ายท่านจางอย่างเอาใจ หันมองญาติพีน้อง ต่างรีบ

กระซิบแลว้เอาของขวญัมาใหเ้จา้ของวนัเกิดเพอืกนัเธอออกห่าง เขา

ลกุขึนเดินไปแลว้ดึงแขนเธอขึน  

 คนทีกาํลังรบัของขวัญหันมองแลว้บอก “ให้ลูกท้อไปรอที

หอ้งทาํงานดว้ย” 

 ไม่มีทาง เรืองอะไรมาแย่งคนของเขา ว่าแลว้ก็พาเด็กนอ้ย

ไปยงัดา้นนอกบา้น ตอนนชีิงเถากาํลงัมองสนามหญา้ภเูขาหลงับา้น 

ยงัเห็นแม่นาํไกลเหมือนทะเลอีก นึกแลว้อยากไปแต่ถา้ไปคงตอ้งนงั

รถเพราะไกลมาก  

 “เฮียหลบออกมาอีกแลว้” จางเฟิงหลงทีหลบออกมาเช่นกนั

ทักพีชายหันมองเด็กสาวทีพีชายเอามาด้วยตอนนีกําลังวิงไล่ปู่

กระต่ายสีเทาทีคณุนายลี ม๊าของเขาเอามาเลียงตงัแต่พีชายเกิด  

 เขานังลงมองปู่ กระต่ายทีปกติไม่ชอบใหค้นอุม้ ตอนนีกับ

อยู่ในอกสาวนอ้ยทีถูกใจท่านประมุขของบา้น ดแูลว้งานนีเขาจะได้

มีพสีะใภแ้ลว้ คนทไีม่รูอ้ายหุนัไปถาม 

 “เฮียจะแต่งเมอืไหร”่ 

 พึงเจอเมืออาทิตย์ก่อนมาถามว่าเขาจะแต่งเมือไหร่ เอา

สมองไหนมาคิด ว่าแต่ถึงแต่งก็ใช้งานไม่ได้เพราะยังเด็กเกินไป 

เอาไวเ้ขาเลียงหลอกล่อสกัปีสองปีค่อยจบักินลกูทอ้ก็ยงัไม่สาย 

 “ว่าแต่เรอืงทใีหสื้บเป็นยงัไง” 

 เมอืพดูเรอืงสาํคญัท่าทีทีเล่นทีจรงิก็หายไปหนัมาคยุต่อ  

 “ เรืองที ให้สืบเ กียวกับจ้าวฉินหลงตอนนี เข้าร่วมกับ

คอมมิวนิสตแ์ลว้ อีกไม่นานญีปุ่ นก็อาจจะขยบัเขา้เซียงไฮ”้ 

 “ถา้อย่างนันก็ไม่ควรรอชา้ ตอนนีลู่ฟางสามารถเขา้ถึงตัว
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มนัไดแ้ลว้ สงัการลงไปใหล้งมือไดเ้ลย” 

 พีชายหันไปมองรอบบา้น ก่อนลุกขึนเพราะตอนนีมองไม่

เห็นลกูทอ้ของเขาแลว้ “ชิงเถา” เขาเรียกแต่ยงัไม่ไดอ้อกมา  

 ฟางเทียนฉินทีพึงจะออกจากห้องนําหันมองตามเสียง

เจา้นาย มองหาชิงเถาเช่นกนั ตอนแรกคิดว่าคงกลบัเขา้บา้นแต่เมอื

ไปหาก็ไม่เจอ ตอนนีมีเพียงสนามหญ้าภูเขาเท่านันทีคิดว่าเธอ

หายไป  

 ชิงเถาหายไป เพียงเท่านันบ้านก็โกลาหล เสียงนายท่าน

จางสงัราวกับออกไปรบ มองไปยังหลานชายคนโตทีตอนนีออกไป

ไม่รอคนอืนแล้ว ฟ้าใกล้มืดก็ยิ งอันตราย ขอให้เจอตัวก่อน

ไม่อย่างนนั เธอไดเ้ป็นอาหารสตัวป่์าแน ่

 

 ทางด้านชิงเถาทีตอนนีถูกลักพาตัว ตอนทีเธอวิงตาม

กระต่ายเขา้ป่าพอหันมาก็โดนปิดปาก ปิดหน้าถูกสวมด้วยถุงผ้า

แลว้ลากเธอเดินเขา้ป่าไปลกึ เสียงใบไมท้ีเธอเหยียบกระทงัขอนไมท้ี

ตอ้งขา้มผ่าน บอกไดว้่าคนทีลกัพาตัวเธอมาเขา้ไปในป่าไม่ไดอ้อก

นอกถนน มองจากบริเวณอาณาเขตของบ้านสกุลจาง ถึงจะมี

บริเวณกวา้งแต่ก็มีลูกนอ้งเฝ้าสงัเกตการณโ์ดยรอบ แสดงว่าทีเธอ

ยงัไม่ไดอ้อกจากอาณาเขต  

 แต่ถึงอย่างนันบริเวณล้อมรอบภูเขา ถามหน่อยกว่าพวก

เขาจะหาเธอเจอ ก็คงกลายเป็นศพแล้ว คงต้องหาวิธีช่วยตัวเอง 

ไม่อย่างนันไดต้ายรอบสอง กาํลังคิดวิธีร่างเธอก็โดนคนลักพาตัว

ผลกัลงพืน จากนนัก็เปิดผา้ปิดหนา้และปิดปากเธอ 

 สิงแรกทีเห็นคือ คนลกัพาตวัเธอมาเป็นหญิงกลางคน สวม
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ใส่เสือผา้คลา้ยกบัสาวใชข้องบา้นสกุลจางแต่เสือผา้เก่าและขาดไม่

เหลือสภาพดี เมือมองไปรอบ ๆ ก็พบบา้นรา้งเก่าหลังหนึงทีทรุด

โทรม จากนนัคนทีจบัเธอมาก็หวัเราะเหมือนคนบา้ 

 เอาจรงิ ๆ มองไปมองมาก็คือคนบา้ เพราะตอนนีเขากาํลงัชี

หนา้แลว้บอก 

 “แกมันหมาลอบกัด หักหลงัฉันพอไดส้ิงทีตอ้งการก็ฆ่าคน

ทงิ แต่ขอโทษฉนัไม่ตายง่าย ๆ” 

 “อมื ฉันไม่ใช่คนฆ่าเธอ ไดโ้ปรดปลอ่ยฉัน”  

 เพียะ! “อย่าเถียง!” แค่พดูประโยคเดียวคนบา้ทีว่าก็ตบเธอ 

เจ็บชะมดัถา้ไม่ถูกจบัเธอจะสวนกลบัแลว้ คนบา้ก็คนบา้เธอไม่สน 

 จากนนัก็หวัเราะต่อ “พวกไอส้กลุจางเฮงซวย จิตใจตาํทราม 

หักหลงัเพือใหต้ัวเองขึนมาอยู่บนสูงสุด จากนนัก็เหยียบยาํคนไม่มี

ทางสู”้  

 “ทาํไมไม่พดู”  

 อา้ว ก็ตอนพูดเธอก็ตบฉัน พอไม่พูดก็ว่าอีกจะเอายังไงกนั

แน่ ไม่ทันพูดใบหน้าอีกข้างก็โดนตบ บ้าชะมัดเหลืออดแล้วนะ 

จากนนัคนทถีกูมดัมือก็พดูยาวและเร็วจนคนบา้อา้ปากคา้ง 

 “บ้าก็อยู่ส่วนบ้า อย่ามาเยอะกับฉัน ฉันไม่ใช่คนก่อเรือง 

ไม่ใช่คนสกุลจางไม่มีส่วนเกียวขอ้งอะไรทงันนั เป็นแค่คนใช ้จับผิด

ตัวแล้วยังอวดดีว่าตัวเองเก่ง แต่จริง ๆ แล้วก็ไม่มีสมอง เฮ้อ…

เหนือย” กรรณิกาหอบเพราะทังตะโกนทังพูดเร็ว ตอนนีคนบา้ทีว่า

หนัมาชหีนา้เธอ ขยบัแลว้มองหนา้เธอละเอยีดทุกมมุ 

 “เธอไม่ใช่คนในสกุลจาง” จากนันก็ยิมสยองขวัญ แล้ว

ตะคอกเสียงดงั 
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 “ฉันไม่เชอื” ว่าแลว้ก็หายไปในบา้นจากนนัก็ถือมีดออกมา  

 คนกลวัตายรีบลกุขึนแลว้หนีคนถือมีดทีตรงมาทีเธอ ปากก็

พดูกล่อม 

 “คณุใจเย็นหน่อย เราคยุกนัได”้ 

 “ฉันไม่ฟัง ไม่ฟังเพราะเชือแกฉันเลยเป็นแบบนี พอพวกเรา

วางแผนฆ่าคุณนายลีแล้วแกก็หักหลังฉัน ส่วนแกก็ได้นังเป็น

คณุนายสกลุจางแลว้มีความสขุอยู่บนกองเงินกองทอง” 

 ตอนนีเธอกาํลังรูค้วามลบับา้นสกุลจาง หันมองมีดทีกาํลงั

ยกขึนจะปักลงตวัเธอ จากนนั 

 “กรีดดดดดดด” 

 เสียงกรีดรอ้งลนัป่า ทาํใหจ้างเฟิงหมิงชะงักก่อนวิงไปยัง

บา้นรา้งใกลภู้เขา ตอนนีดวงอาทิตยต์กแลว้ ทางเดินจึงมืดและชา้

กว่าเดิม กว่าจะไปถึงเขาก็เห็นคนกาํลงัจะยกมีดปักลงตวัชิงเถา 

 ปัง! เสียงปืนนดัเดียวยิงโดยไม่คิด ตอนนีกรรณิกากรีดหนัก

กว่าเดิม จนกระทงัจางเฟิงหมิงยกตวัหญิงคนนนัออกจากตวัเธอ ชิง

เถาก็รอ้งไหอ้อกมาทันที เขามองเห็นแผลทีถูกแทงตรงช่วงอกตรง

บรเิวณซีโครง 

 “ตามหมอด่วน” สองมืออุม้ชิงเถาขึนมา  

 “เธอ…คุณจาํหนา้ไดไ้หม” เขาไม่มีเวลามานังดูคนทาํรา้ย 

แต่คนเจ็บบอกใหเ้ขาดูทงัทีตวัเองเจ็บแสดงว่าตอ้งมีอะไร ชายหนุ่ม

เดินไปด ู

 ป้าหลิว พีเลียงของเขาสมยัยงัเด็ก จาํไดว้่าตอนท่านแม่ตาย

ป้าหลิวก็หายออกจากบา้นไป คณุนายจางคนใหม่ หรือก็คือแม่เลียง

เขา บอกว่าพีสาวกลับบา้นเกิด จางเฟิงหมิงหันมองคนเจ็บ สังให้
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ลกูนอ้งเก็บศพกลบัไป สว่นเขาก็วิงออกจากป่า 

 กว่าจะออกมาก็ใชเ้วลาเกือบครงึชวัโมง ตอนนีชิงเถาใกล้

จะสลบเพราะเสียเลือดมาก เปลือกตาเรมิปิด 

 “อย่าปิดตา ใกลจ้ะถึงแลว้อดทนหน่อย”  

 ฟางเทียนฉินหันมองเจา้นายทีเหงือตก คิดจะอาสาอุม้ต่อ

แต่คิดว่าคงถูกถีบแทนจึงไดแ้ต่ใหก้าํลังใจ จนกระทังเมือเห็นบา้น

หลงัสีขาวแสงไฟทถีกูจดุก็ตรงมา  

 นายท่านจางรีบใช้ใหพ้าไปยังห้องนอน ตอนนีหมอมาถึง

ก่อนแลว้  

 กรรณิกาตอนนีรูส้ึกชาไปทวัร่าง เปลือกตาก็เอาแต่หลบั ได้

ยินเห็นเสียงเจา้นายทีเอาแต่สังว่าอย่าหลับตา ไม่อย่างนันเขาจะ

ไม่ให้อภัย เธอไม่อยากหลับเสียหน่อย แต่แรงไม่มีจะลืมแล้ว

ต่างหาก จากนนัก็หลบัไปจรงิ ๆ  

 ตอนนีหมอถู่กาํลังเหงือตกมองเจา้พ่อกาํลังใชปื้นจ่อแล้ว

บอก 

 “รกัษาเธอ ถา้เธอตายหมอก็ตายดว้ย” 

 จากนนัหมอก็หยิบกรรไกรจะตดัเสือออก  

 “ทาํอะไร” เสียงเจา้พ่อแข็งกว่าเดิม 

 “คือรอยเลือดอยู่ตรงแถวบริเวณหนา้อก ถา้ไม่ตัดเสือออกก็

ทาํแผลไม่ได”้  

 นายท่านจางส่ายหนา้คนจะตายแลว้ยงัห่วง หนัไปสงัสะใภ้

ใหญ่ไปจัดการก่อนแลว้เอาผา้ปิดหน้าอกไวเ้หลือเพียงบริเวณตรง

ซีโครงขา้งอก จากนนัหมอก็ไดท้าํแผลสกัที  จางเฟิงหมิงมองเลือดที

ไหลไม่หยุด  
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 “คงตอ้งเย็บ” ตอนนีทุกคนออกไปหมดเหลือเพียงคนทีจ่อ

ปืนตอนนีลดปืนลงก็จริง แต่กาํลงันงัไม่ยอมออกจากหอ้ง สายตาที

มองเหมือนครูทีกาํลงัจบัผิด หากเขาเย็บผิดไปหนึงเข็มคงมีเสียงปืน

ออกจากสกันดัแน่  

 ดังนันแผลเย็บบนตัวเด็กสาวคนนี หมอถู่จึงเย็บสวยทีสุด

ตงัแต่เป็นหมอมาหา้สิบปี ไม่มีแลว้ครงัหนา้กลับไปเขาจะยา้ยรา้น

ไปอยู่ทีอืน ขืนอยู่ต่อไปคงไดต้ายสักวันบ่นในใจจนเย็บแผลไปสิบ

เข็มจึงเสร็จ สองมือหยิบผา้เช็ดเหงือทีไม่ใช่จากการทาํงานแต่เป็น

เหงอืจากการกลวัตาย  

 คนทีถือปืนเดินมาแลว้มอง “เมอืไหรจ่ะไดส้ติ” 

 “น่าจะอีกชัวยาม ยาสลบถึงจะหมดฤทธิ ตอนนีเลือดหยุด

ไหลแลว้จากนีหากฟืนก็บาํรุงใหม้ากหน่อย หมอจะจดัยาให”้ หมอถู่

ขยบัเทา้จะขอตวั เขาไม่เอาเงินก็ไดแ้ลว้ตอนนี แต่เสียงคนถือปืนพูด

ขนึ 

 “รอก่อนให้เธอฟืนก่อนค่อยไป ถ้าไม่ฟืนผมจะได้ไม่ต้อง

เสียเวลาไปตามอีก” 

 ตอนนีเหงือทีหมดไหลลงอีกรอบ จากนนัหมอถู่ก็นงัในหอ้ง

เป็นเพือนเจา้พ่อ 

  จนพน้ชวัยามร่างคนเจ็บเรมิขยบัตวัส่งเสียงครางเจ็บ ทาํให้

จางเฟิงหมิงขยบัตวัเขา้ไปหาทนัท ี

 “เธอฟืนแล้วผมไปได้แล้วนะ” ไม่รอคาํตอบเท้าหมอถู่วิง

ออกไปอย่างกลวัตาย นายท่านจางทีรอคอยเช่นกนัหันมองหมอถู่วิง

ออกจากหอ้งกาํลงัจะเรียกใหเ้งินค่ารกัษา แต่หมอถู่ไม่ทักทายหรือ

กลา้ลาก็วิงไปแลว้ เจา้บา้นจึงหนัไปสงับตุรชาย 
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 “อาฉีเอาเงินไปใหห้มอถู่ทีรา้นแลว้ก็เอายากลบัมาใหด้ว้ย”

  

  นายท่านจางหันมองประตูแสดงว่าแม่ลูกทอ้ฟืนแลว้จึงถือ

ไมเ้ทา้เดินเข้าห้องปล่อยใหห้นุ่มสาวอยู่ด้วยกันน่ะดีแล้ว เขามอง

แววตาหลานชายออกว่าห่วงใยแม่ลูกทอ้มาก แต่ทาํปากแข็ง คนแก่

ใกล้ตายรู้สึกดีใจทีสุด อย่างน้อยหินก้อนนันก็ยังมีคนทําให้มัน

กลายเป็นหวัใจได ้
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กรรณิกาลืมตาขึนมองสิงแรกทีเห็นคือหยางหยางของเธอ

ตอนนกีาํลงักมุมือแลว้ถาม “เป็นอย่างไรบา้ง” 

  “เจ็บแผล” เธอจะยกตวัเขาเสียงดใุส่ “อย่าขยบั” 

 อืมถึงอยากขยับก็ขยับไม่ไดจ้ริง ๆ ทาํไมตอ้งทาํหนา้นิวคิว

ขมวดดว้ย เธอยกมืออกีขา้งทวี่างจากมือเขา ยกขึนแตะระหว่างคิว 

 “ฉันยงัไม่ตาย อย่าทาํแบบน”ี 

 จากนนัคนหนา้เครียดก็คลายลงเล่นหยอกลอ้ไดแ้สดงว่าไม่

เป็นไรมาก หนัมองแม่เลียงทีเอานาํกบัผา้มาให ้

 คนเจ็บหันมองได้ยินเจ้านายเรียกเธอว่า คุณนายหลิว 

แสดงว่าคนนีคือแม่เลียงเขา คือคนทีฆ่าแม่ของเขาใช่ไหม ไม่รูว้่าสิง

ทีเธอไดย้ินมาเป็นเรืองจริงหรือเรืองโกหกเพราะตอนนีคนบา้ทีว่าได้
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ตายไปแลว้ พยานไม่มีจะพดูอะไรออกไปไม่ได ้ 

 ยิงคิดยิงเหนือยจึงหลบัตาลงปล่อยใหเ้จา้นายบริการต่อไป 

ว่าแต่ทําไมยิงได้รู ้จักเขา ทําไมถึงได้รูส้ึกว่าเขาอบอุ่นเหลือเกิน 

ภายใตห้นา้กากนาํแข็งแต่แฝงไปดว้ยความห่วงใย คิดถึงเรืองบนรถ

ทไีดน้อนกอดหมอนอย่างสบายเธอก็หายเจ็บแลว้ 

 อาจจะเพราะฤทธิยาผสมกับร่างกายอ่อนล้าเธอจึงหลับ

ยาวถึงเชา้ เมือลืมตาอีกครงัก็ยังเห็นเขาเอนนอนหลับอยู่บนข้าง

เตียงเดียวกนัมือขวาของเขายงักมุมอืเธอไวแ้น่น  

 กรรณิกาหนัมองใบหนา้เขา เวลาเขาหลบัก็เหมือนเด็กนอ้ย

ทีขาดความอบอุ่น แต่เมือใดทีลืมตาก็จะกลายเป็นเย็นชาไรห้ัวใจ 

คนแบบนีหากรกัใครจะรกัจนยอมตายไดเ้ลย ใชชี้วิตภพทีแล้วมา

หลายปีก็ย่อมรูค้วามห่วงใยเล็ก ๆ ทีเขาให ้แมไ้ม่มากมาย แต่ระดับ

เจา้พ่อทีตอ้งคมุคนเป็นรอ้ยเป็นพนัคนมาใสใ่จคนแบบเธอ เขากาํลงั

เห็นเธอเป็นของเล่นแก้เหงา หรือว่าอยากห่วงใยเธอจริง ๆ เธอไม่

แน่ใจ  

 แต่เอาเถอะถึงจะเห็นเธอเป็นของเล่น เธอจะทําให้มัน

กลายเป็นความรกัใหไ้ด ้ยังไงเจา้พ่อก็ตอ้งเสร็จเธอ เมือเปลือกตา

เขาขยบัเธอก็หลบัตาเหมือนเดิม  

 จางเฟิงหมิงลืมตาขึนมองเปลือกตาตรงขยับแถมมุมปาก

ยิม เขาก็ยกยิมเช่นกันจึงดึงมือเขาออก จากนนัก็ยกตัวขึนแลว้โนม้

ใบหนา้ลงเขา้ใกลค้นแกลง้ว่ายงัไม่ตืน เมือใบหนา้กม้ลงเรือย ๆ คน

ทีนอนหรีตามองก็ลืมตาขึนอา้ปากจะบอกว่าไม่แกลง้หลบัแลว้ ก็ถูก

ปิดปากจากเจา้นาย  

 “เฮียหมิง!” ตอนนีพวกเขาสองคนหันมองเสียงปรอทแตก
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จากทางประตู เป็นภาพนายท่านจาง และผู้หญิงใส่ชุดทันสมัย

เหมือนพวกอังกฤษ รอ้งดงัจากนนัก็เดินมากระชากเฮียหมิงทีว่าลง

จากเตียง แลว้ลากออกจากหอ้ง 

 คือมาเร็วเคลมเร็วมาก กรรณิกามองพวกเขาออกไปแลว้ก็

หนัมาสนใจนายท่านจางต่อ  

 “นนัอาจินเหอ้ ลกูเจยีเจียของป๊าอาหมิงเขา”  

 ฟังไปฟังมาเธอเรมินบัญาติเขาไม่ถูก จาํไดว่้าฟางเทียนฉิน

อธิบายคราว ๆ ว่า นายท่านจางมีลกูชายทงัหมดสามคน และผูห้ญิง

อีกหนึงคน แต่ถูกยิงตายไปสองคนเหลือเพียงเตียของจางเฟิงหมิง 

แสดงว่าผูห้ญิงคนเมอืกีก็คือลกูพลีกูนอ้งของเขา 

 “ตอ้งมาเจ็บทีบ้านอัวก็ต้องดูแลให้ดี พักใหห้ายแล้วค่อย

กลบั” 

 “แต่ว่าเจา้นายขอป๊าไวแ้ค่สองวนั” 

 “อาลกูทอ้ไม่ตอ้งห่วงพกัใหด้ี คนของอวัไปบอกใหแ้ลว้” 

 เมอืไดอ้ยู่ยาวเธอก็สบายใจจากนนัก็คุยเรือยเปือยจนคนแก่

เบาใจว่าเธอไมไ่ดเ้ป็นอะไร เสียงประตเูปิดออกเธอหนัมองเจา้นายที

เดินเขา้มาอีกครงัหลงัจากหายไปครงึชวัโมง ตอนนีนอ้งสาวของเขา

หายไปแลว้  

 “พกัเถอะคนแก่ไม่กวนแลว้” อากงเดินผ่านหลานใชมื้อแตะ

แขนแลว้ปลอบ 

 “ปู่ อยากอุม้หลานแลว้” ว่าแลว้ก็เดินจากไป  

 เธอยังไม่โต อย่ารีบไดไ้หม แค่คิดแลว้ก็ปวดหัวหันมองคน

จะทาํหลานตอนนีกาํลังยิมกวา้งอย่างไม่เคยเห็น พอแววตานันหัน

มามองว่าเธอมองอยู่ก็รีบหบุ เขาจะรูไ้หมว่าตวัเองเวลายมิ หล่อมาก
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จนหยางหยางยงัสูไ้ม่ได ้

 ตอนนีเขาถือถว้ยขา้วตม้มาจากนนัก็ยกหมอนใหสู้งขึนมา

หน่อยแลว้เป่าปากไล่ความรอ้นป้อนเธอ พวกเขาเหมือนจะเป็นหนี

เรืองป้อนขา้วป้อนนาํกนัอยู่ ไม่ถึงเดือนก็ตอ้งมาแลกหนา้ทีกนัแลว้ 

 “อรอ่ย” คาํแรกทีชิมเธอรีบบอกเขา 

 คนทีทาํขา้วตม้เองกับมือถึงกับอารมณดี์ “อย่างนีเขาเรียก

ขา้วตม้ ไม่ใช่ขา้วตม้เกลือทเีธอทาํใหฉ้นัทาน” 

 พอชมก็ลอยเชียวแสดงว่า “คณุทาํเอง” 

 “แน่นอน” ใสใ่จจรงิเชียว ว่าแลว้ก็รบัคาํต่อจากชอ้น  

 “กินใหห้มด” สงัอีกแหละ ไม่บอกเธอก็กินหมดอยู่แลว้ เจา้

พ่อเป็นคนทาํขา้วตม้ใหเ้ธอกบัมือแค่ไดย้ินก็มีความสขุแลว้  

 จางเฟิงหมิงวางขา้วต้มลงขา้งโต๊ะก่อนหยิบนาํให้คนเจ็บ 

กาํลงัจะยกหมอนลง คนป่วยก็ทัก “ท่านีก่อนไม่ไหวอิมมาก” ตอนนี

คนทาํขา้วตม้มองเม็ดขา้วตรงมุมปาก จู่ ๆ ก็อยากกินขา้วตม้ฝีมือ

ตวัเอง  

 แต่ทาํไดแ้ค่คิดก่อนใชมื้อหยิบขา้วตม้ออกจากปากแทน ลกู

ทอ้ยงัไม่สกุหากทาํใหแ้ตกตืนแลว้วิงหนีเขาไปจะแย่ไปใหญ่ 

 เสียงประตดูา้นหลงัดังขึน เป็นคณุจินเหอ้ทีเดินเขา้มา แลว้

เอาเจา้พ่อของเธอไปอีกรอบ คนทีมาจากอนาคตกาํลงัจะหวานแม่

คณุก็มาขัดลาภทุกที ว่าแลว้ก็นอนพกัเอาแรงดีกว่า ดแูลว้คู่แข่งของ

เธอจะแสบเอาการ 

 จางเฟิงหมิงนังลงมองลูกพีลูกน้องทีนังพูดเอาแต่ใจอยู่

ตรงหนา้ บ่นว่าไม่ใช่เรืองของเขา 

 “ก็ใหฟ้างเทียนฉินไปทาํเองสิ อาซอ้หลิวบอกว่าเป็นแค่คน
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ใช ้ทาํไมอาเฮยีตอ้งทาํเองดว้ย”  

 ตอนนีฟางเทียนฉินทีถูกโยนระเบิดใส่ กาํลังยืนเหงือตก

จากนันก็ขยับเทา้หายไปอย่างเงียบ ๆ ไม่รอใหร้ะเบิดเผาตัวตาย

ก่อนแน่ 

 จางจนิเหอ้จะพดูต่อแต่ชายหนุ่มกลบัลกุขึน  

 “ถ้าธุระส ําคัญทีว่ามีแค่นีจะได้ไปทํางานต่อ” งานทีว่า

ตอนนกีาํลงัยกไปในหอ้งคนเจ็บแลว้  

 “ฉันจะไปองักฤษอยู่แลว้” 

 “ก็ไปใครหา้มกนั”  

 คนงอนหันมองคนทีอยากให้ง้อ กาํลังเดินเข้าห้องไปหา

ผูห้ญิงคนนนัอีกแลว้จึงรีบลกุแลว้กอดเอวจากดา้นหลงั 

 “ฉันพงึกลบัมาเฮียก็ไลไ่ปอีกแลว้ รูห้รือเปล่าว่าฉนัคิดถึงเฮีย

ขนาดไหน” 

 เขามองมือแล้วดึงออก เบือทีพูดแล้วในเมือเขาไม่ได้คิด

อะไรกับน้องสาวคนนีด้วยซาํ เมือเขาเดินจากมายังได้ยินเสียงจิ

นเหอ้ตะโกนรอ้งไหอ้อกมาเป็นชุด จากนันก็เป็นเสียงกรีดรอ้ง ทุก

ครังทีเธออยากได้อะไรมักจะแบบนีและเขาก็ให้ทุกครัง แต่ครังนี

ไม่ใช่…ในใจเขาเห็นเธอเป็นแค่นอ้งสาว แมรู้ว่้าจริง ๆ จินเหอ้ไม่ใช้

ลูกของโกวกิมแต่เป็นเด็กเก็บมาเลียง และดูเหมือนโกวกิมจะ

สนบัสนนุเสียดว้ย 

  

 ก่อนเขา้หอ้งชิงเถาเขาออกไปดา้นนอกมองไปยงัศพของป้า

หลิวทีไม่มีใครกลา้ขยับ ตอนนีมีเสียงแม่เลียงของเขากาํลงัรอ้งไห้

เสียใจก่อนจะขอพาศพไปฝังเอง เขาจาํไดว่้าปา้หลิวไปบา้นเกิดนาน
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แลว้แต่ตอนนทีาํไมคณุนายหลิวเขาทาํราวกบัไม่เคยเห็นใครแบบนนั 

เสียงสะอนืเกินจรงิทาํใหเ้ขาปวดหวั 

 “คนตายก็ตายไปแลว้ เทียนฉินเอาไปฝังใหเ้รียบรอ้ย” 

 “ครบั” ผูช้่วยรบัคาํก่อนเอาไปทาํพิธีทีวัดไวเ้พียงคืนเดียวก็

เผา  

 ดเูหมือนสิงเขาคิดจะเป็นจริง ว่าม๊าของเขาไม่ไดต้ายเพราะ

ไขป่้า แต่เป็นเพราะพวกเขาร่วมมือกัน สายตาทีมองคุณนายหลิวก็

เย็นเฉียบกว่าเดิมในเมือคิดว่ายงัมีหลงัคาคาํหวั มาดกูันสิว่าจะรอด

ไดกี้วนั 

 เมือหมดเรืองกวนใจก็กลับมาในหอ้งอีกครงั มองไปยังคน

เจ็บทีนอนหลบัไปแลว้เขาจึงหยิบงานทีหยิบติดมือขึนมานงัอ่าน จน

ล่วงเลยไปจนถึงเย็นก็เห็นว่าร่างบางเริมกระสบักระส่าย จึงวางมือ

เมอืแตะดก็ูพบว่าตวัรอ้นสงู 

 “เทียนฉิน เทียนฉิน!” นาํเสียงรอ้นใจมาก จนคนดา้นนอก

รีบวิงเขา้มาเห็นตอนนีคนเจ็บเหงอืไหลทวัใบหนา้  

 “ไปตามหมอ ใหป้า้กวงเอานาํกบัผา้ขาวมาดว้ย” 

 “ครบั” ไม่รอชา้เขาก็รีบไปลากหมอกู่มา ตอนทีไปนันเขา

เห็นหมอกู่กาํลงัเก็บเสือใส่กระเป๋าเหมือนยา้ยบา้นหนีอยู่ เขาจึงอุม้

หมอกู่ขึนรถแลว้พามายงับา้นสกุลจาง ตอนนีหมอกู่กาํลงัรอ้งใหค้น

ช่วย แค่ไปรกัษาคนไม่ไดเ้อาไปฆ่าเสียหน่อย 

 ดงันนักว่าหมอกู่มาถึงก็เสียงแหบไปแลว้ มองคนไขขึ้นก็สงั

ยาเพิม และสงัเจา้พ่อ ตอนนีเขาไดเ้ปรียบจึงเอ่ยเสียงขู่คนทีขู่เขามา

ก่อน 

 “คุณจางต้องหมันเช็ดตัวอย่าให้เหงือออกเยอะ” เมือยา
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มาถึงหมอกู่รีบกา้วเทา้ออกเพือจะหนีแต่จางเฟิงหมิงหันมาพูดกับ

เขา 

 “คณุหมอพกัทีสกุลจางก่อน หากมีเรืองอะไรจะไดเ้รียกง่าย 

เทียนฉินจดัหอ้งแลว้ดูแลคณุหมอกู่ใหด้ี” ฟังแลว้เหมือนห่วงแต่จริง 

ๆ กาํลงักกับรเิวณหมอกู่ต่างหาก 

 เขาหนัมากระซิบขา้งห ู

 “ชิงเถากินยา” 

 คนทีป่วยดว้ยพิษไขล้ืมตาขึนมองคนเรียก ตอนนีรูส้ึกปวด

หัวปวดเบา้ตามาก รูส้ึกรอ้นตา รอ้นตัวหันมองเขาพยุงหลงัเธอขึน

เล็กนอ้ยกลวัว่าจะกระทบแผลแต่ยงัไงก็ตอ้งกินยา  

 ตอนนียาเม็ดฝรงัลดไขถู้กส่งเขา้ปากตามดว้ยนาํ เธอกลืน

ดว้ยความเจ็บรูว้่าคอจะอกัเสบดว้ย เมือยาลงคอเขาก็วางหญิงสาว

ลงก่อนหยิบผา้ขึนมาเช็ดใบหนา้ต่อ  

 กรรณิกายิมขอบคุณเขา แลว้หยอก “ไม่ไดร้อ้นเพียงหน้า

หรอกเฮียหมิง ตวัก็รอ้นดว้ย” ขอหน่อยไหน ๆ ก็ไดโ้อกาสแหละ 

 ตอนนีมือเจา้พ่อคา้งตึงมองหนา้เด็กสิบสามพูดราวกับเป็น

สาวยีสิบจึงเคาะกะโหลกคนป่วยเบามือ “ไม่ตอ้งห่วงรอใหเ้ธอโต

ก่อน รบัรองจะคิดทบตน้ทบดอก” 

 เธอรอไม่ไหวแลว้ คนอะไรน่ารกัเป็นบ้า ปล่อยให้เขาเช็ด

ตามหนา้ตาคอและแขน เมือไปถึงสิงทีเช็ดไม่ไดก้็ไปเรียกป้ากวงมา

เช็ดต่อ เพราะว่าเธอไดร้บัการดแูลอย่างดีจากทายาทอนัดบัหนึงของ

สกุลจาง ป้ากวงจึงระวังเป็นพิเศษเรียกได้ว่าแทนทีเรียกว่าเช็ด 

เรียกว่าสมัผสัผ่านตวัมากกว่าแลว้เมอืไหรไ่ขจ้ะลด 

 “เช็ดแรงหน่อยป้ากวง เช็ดจากล่างขึนบน” เมือป้ากวงเปิด
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กางเกงก็ตกใจ 

 “คณุเลือด”  

 หือ มามีประจาํเดือนตอนนีเธอจะบา้ตาย ขยบัก็ไม่ไดแ้ถม

เป็นไขอี้ก จากนนัป้าจางก็หาของมาให ้ดงันนัคนทีรอดา้นนอกมอง

ป้าจางเขา้ออกสองสามรอบจึงเรียกถาม 

 “มีอะไรหรือว่าเธออาการหนกักว่าเดิม” 

 ป้าจางเหงือตกมองไปยงัดา้นหลงัมีลกูนอ้งอยู่หลายคน ไม่

พดูจนเขาจะเขา้ไป ไปไม่ไดต้อนนีชิงเถาไม่ไดใ้ส่เสือผา้แถมยงั…ป้า

จางขอโทษเขาก่อนกระซิบขา้งหูคณุชายใหญ่แทน จากนนัก็เขา้หอ้ง

รีบล็อกประต ู

 คนทีไดย้ินตอนนีคิดในใจ ตอนนีลกูทอ้เขาสุกแลว้ จากนนัก็

กลบัมานงัทีเดิม แลว้อมยมิคนเดียว  

 เมือประตูเปิดออกจางเฟิงหมิงก็รีบเขา้ไปทันที มองหญิง

สาวถูกเปลียนชุด เขานังข้างเตียงยกมือแตะหน้าผาก ความรอ้น

ลดลงเยอะ ยาคงออกฤทธิแลว้  

 “นอนไดแ้ลว้” มองคนป่วยทีไม่ยอมหลบัตา  

 “แลว้คณุไม่นอน”  

 “นอนสิ แต่ใหเ้ธอหลบัก่อน” 

 อืม หายากจริงเชียว “นอนเป็นเพือนหน่อย” เขาหันมองที

ว่างก็ออ้มไปขึนอีกขา้งแลว้ลม้ตัวนอน เธอไม่ทันหลับตาอีกฝ่ายก็

โนม้จูบหนา้ผาก 

 “หลบัไดแ้ลว้พรุง่นีจะไดห้าย” 

 จากนนัเพราะฤทธิไขเ้ธอจึงหลบัไปจรงิ ๆ ปลอ่ยใหบุ้รุษบาล

ส่วนตวัค่อยเช็ดเหงือใหต้ลอดคืน 
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 ดงันนัเมอืรูส้ึกตวัตอนเชา้อีกครงั ชายหนุ่มก็ยงับิดผา้เช็ดให้

อยู่เลย เธอไม่รูจ้ะขอบคณุเขายงัไงแลว้ แค่เพราะเธอช่วยคนแปลก

หน้าทาํใหไ้ดเ้จอคนแบบเขา หรือเพราะว่าเธอมาภพนีเพือเจอเขา

กนัแน่เรมิไม่แน่ใจ 

 “ไข้ลดลงแล้ว ผมให้หมอมาดูอาการเมือสิบนาทีทีแล้ว 

เดียวกินขา้วตม้ก่อน” 

 เธอมองเฮียฉินยกถว้ยขา้วตม้มาให ้จากนันมือเขาก็รบัมา

ป้อนใหเ้ธอต่อ  

 “รอ้น” เธอบ่นจนทาํใหเ้ขาตอ้งชิมก่อนส่งเขา้ปากเธอ กว่า

จะกินหมดถว้ยเรียกไดว้่าปากต่อปากจนเธออมิใจแทน 

 เพราะว่าเป็นประจาํเดือนดว้ยทาํใหเ้ธอกว่าจะหายจากไข้

และลุกจากเตียงไดก้็เป็นอาทิตยแ์ละทุกคืนก็มีเขาเป็นคนคอยเฝ้า

และนอนเป็นเพือนตลอด คนอืนอาจมองแปลก แต่เธอคิดว่าไม่

แปลกเพราะไม่อยากใหเ้ขาห่างกายเลย 

 เมือมีเรืองดีก็มีเรืองรา้ย เพราะตลอดสัปดาหเ์ธอยังได้ยิน

เสียงจนิเหอ้ตะโกนอยู่หนา้หอ้งไม่หยุด ไม่รูว่้าเมอืตอนเธอหายดีแลว้

ตอนออกจากหอ้งจะเจอฤทธิแม่จินเหอ้มากเท่าไหร ่ไม่รอใหเ้ธอคิด

นานเมอืสปัดาหต่์อมาเธอลกุขึนเดินเองได ้

 มองไปยังรอบหอ้งไม่มีคนอยู่ รูส้ึกว่าเจา้นายเธอจะไปคุย

กับนายท่านจาง เธอจึงลุกขึนจากเตียงเองแลว้เปิดประตู ก็เจอกับ

แม่จนิเหอ้พอดี  

 “ลุกได้แลว้หรือ สาํออยอยู่นานแผลแค่นิดเดียว ถ้าไหวก็

กลบับา้นไป” 

 ใจเย็นหน่อย เธอยงัไม่ไดเ้ป็นพีสะใภเ้ลยอย่าออกฤทธิเยอะ
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เกินหนา้ 

 “คงตอ้งแลว้แต่เฮียหมิง” เอาสิว่าไงว่ากนั 

 มมุปากจินเหอ้เหยียดตรง ๆ “เป็นแค่คนใช ้เฮียก็แค่สงสาร

อย่าไดคิ้ดเป็นว่าจะไดเ้ป็นอาซอ้บา้นน ีคนไม่สกลุ” 

 อืม ด่าจนเธอด่ากลบัไม่ทนั กาํลงัจะอา้ปากเถียง ก็เห็นจาง

เฟิงหมิงเดินมาเธอจึงแกลง้ทรุดลงพนื 

 “คณุจินเหอ้ใจเย็นก่อน” เสียงหวาดกลวัเธอเรียกใหจ้างเฟิง

หมิงวิงมาแลว้กม้ลงด ู 

 “แผลเป็นยังไงบา้ง” เขาถามเสียงอ่อน ก่อนหันมองญาติผู ้

นอ้ง 

 “จนิเหอ้มนัจะมากไปแลว้นะ” 

 “ฉันยงัไม่ไดท้าํอะไรเลย เธอก็ลม้ลงไปแลว้ สาํออยนักนะ” 

ว่าแล้วด้วยความโมโหจากทีชิงเถายัวเธอเลยเข้าไปจะตบจริง ๆ 

ตอนนจีางเฟิงหมิงใชต้วับงัก่อนผลกัญาติผูน้อ้งลงพืน  

 “เฮีย!” จางจินเหอ้ไดแ้ต่ขบเขียวเคียวฟัน มองเขาอุม้แม่ชิง

เถาเขา้หอ้งเธอยงัเห็นมมุปากของชิงเถายิมเยย้ดว้ย 

 กรดีดดด มนัจะมากไปแลว้  

 

 ตอนนีคนแกลง้เจ็บหนัมองเจา้พ่อทีรูท้นั เพราะเมือหลงัเธอ

ถึงเตียงเขาก็กม้ลงจูบทนัที จากนนัก็อย่าหวงัว่ายวัแลว้เธอจะปล่อย 

มือบางประคองใบหนา้เขาเอาไวเ้มือเธอไม่ปล่อยจางเฟิงหมิงก็ไม่

ปลอ่ยเช่นกนัจนกระทงั 

 “อ๊ะ เจ็บ!” หันมองแผลตอนนีเขารีบเปิดออกดูมันเริมแดง

อีกแลว้  
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 “เก่งเหลือเกินนะ หากแผลปริรอบนี อย่าหวงัว่าไดอ้อกจาก

หอ้งอกี” 

 ขู่จัง ก็ใครจูบก่อนกัน มาว่าเธออีก หันมองชายหนุ่มที

กระโดดขา้มตัวเธอไปนอนอีกฝัง เบาะนอนเดง้ขึนเขาก็รีบยึดตัวเธอ

ไว ้ใบหนา้เอนซบไหล ่สองมือหนากอดเอวเธอไว ้แลว้บ่น 

 “หลายคืนมานีไม่ไดห้ลบัสนิทเลย รูส้กึอยากนอน” ว่าแลว้ก็

หลบัตานอนจริง ๆ กรรณิกาหันมอง ไดก้ลินนาํหอมทีเขาใชป้ระจาํ

ใกล้แค่จมูกสัมผัส ในเมือถูกกักตัวไว้แล้ว เรืองเดินรับลมเปลียน

บรรยากาศทีว่า เอาไวท้หีลงัแลว้กนั 

  

 เมอืตืนขนึมาอีกวนัตอนนีเธอขยบัไดแ้ลว้จึงลงจากเตียงเพือ

รบัอาหารกับอืน ตอนนีญาติทีมาวันนันกลับกันไปนานแลว้ เหลือ

เพียงประมุกของบ้าน เขาและเธอ แม่จินเห้อเท่านัน แต่ตอนนี

เหมือนเธอจะไม่อยู่ดงันนัอาหารมือเชา้จึงเงียบสงบกว่าทีคิดไวเ้ยอะ  

 แต่แม่นางจินเหอ้ไม่ใหร้อนาน เมอืกินอาหารเชา้เสรจ็เธอกะ

ว่าจะไปเดินเสียหน่อยก็เจอรถแม่จินเหอ้จอดเทียบ จากนนัก็ลงจาก

รถดา้นคนขบั สว่นอีกฝังก็เป็นใครไม่รูท้นีางพามาดว้ย 

 ทนัทีทจีางเฟิงหมิงเห็นหญิงสาวลงจากรถมือทีกมุมือชิงเถา

ก็ปล่อยโดยไม่รูต้ัว กรรณิการหันมองหญิงสาวแต่งชุดกีเพา้ราคา

แพงสีขาวดา้นขา้งประดบัดว้ยขนสตัว ์อีกทงัมีดอกไมด้อกทอ้ปักอยู่

บนหวั เหมือนกบัเธอในวนันนั 

 เมือหญิงสาวเห็นชายหนุ่มก็ยิมหวานแลว้วิงเขา้มากอดคอ

เขา  

 คนทียืนอยู่อย่างเธอยืนตัวชาวาบ หันมองสีหน้าจางเฟิง
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หมิง ทียังนิงงันปล่อยใหอี้กฝ่ายจบัใบหนา้เขาแลว้จูบ ตอนนีมือเธอ

ชาจู่ ๆ เหมือนจะเป็นลม หนัมองหญิงสาวจบัจูงชายหนุ่มเขา้ไปขา้ง

ใน  

 เมือพวกเขาเดินผ่าน เธอยังเห็นฟางจินเหอ้ยกมุมปากเยย้

เธออย่างสะใจ ตอนนีเธอเหมือนอากาศทีเขาลืมไปแลว้ เธอเดินไป

ตามทางทคิีดจะไปแต่แรกคือสนามหญา้ขา้งบา้น เมอืเดินไปถึงก็นงั

ลงบนเก้าอีไม้โยกสองมือจับปู่ กระต่ายขึนมาอุ้มแล้วใชม้ือลูบขน

อย่างเบามือ นงัคิดทบทวนทุกอย่าง ก่อนยกยมิเยย้หยนัตวัเอง 

 ก็แ ค่ตั วแ ท น  ก็ แ ค่ เห มื อน  พ อตัวจ ริ งม า เ ธ อก็ห ม ด

ความหมาย ในเมือมาทาํงาน ก็ตอ้งทาํงานจะคิดเรืองอืนทาํไม จึง

เดินกลบัไปยงัหอ้งนอน แลว้หยิบงานมาทาํใหส้มกบัค่าจา้งของเขา  

 เสียงหัวเราะด้านนอก ทําให้มือทีเขียนลงไปชะงักก่อน

พยายามคุมสติ ทาํให้เสร็จจะได้รีบกลับ จวบจนใกล้คาํจึงได้ยิน

เสียงเปิดประตเูขา้มา ฝีเทา้ทีเดินก็พอจะรูว้่าใคร 

 “ชิงเถา”  

 เธอหนัมองดว้ยรอยยิมก่อนหยิบสมดุขึนมาแลว้รายงานเขา 

 “อันนีเป็นบทสรุปของรา้นที -  ฉันทาํสรุปไวค้ราว ๆ ไว้

แลว้ ส่วนอีกสิบรา้นทีเหลือ พรุง่นีคงจะเสรจ็” 

 จางเฟิงหมิงมองแววตาว่างเปล่าทีมองมาไม่มีคาํถามหรือ

สงสยัสกัคาํ จึงไดเ้งียบ “พรุ่งนีมีงานเลียงสงัสรรคท์ีสโมสรสกุลจาง 

ผมอยากใหค้ณุไปดว้ย ส่วนเรืองชุดหลิวอีเฟยเธอบอกว่าจะจัดการ

ให”้ 

 “ไดค่้ะ” เจา้นายว่ายังไงเธอมีสิทธิปฏิเสธดว้ยหรือ เธอหัน

หลงักลบัแลว้นงัทาํรายงานต่อ  
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 จางเฟิงหมิงมองแผ่นหลงับางนงิเงียบ ก่อนหนัหลงัแลว้ออก

จากหอ้งไป มือทีเขียนนิงก่อนวางลง เธอทาํใจไม่ไดก้าํลงัคิดว่ามัน

จะง่ายเหมือนในละคร แต่จริง ๆ แลว้ เธอไม่ใช่นางเอกก็แค่คนหลง

ภพ น่าสมเพชจรงิ ๆ  

 หันมองดา้นนอกหนา้ต่างหิมะกาํลงัตก เธอเดินออกไปยืน

ใกลห้นา้ต่างส่งมือไปรบัหิมะแรกของภพนี อยู่ภพก่อนไดเ้ทียวเมือง

นอกกบัเขาก็เพียงครงัเดียวและครงัสดุทา้ยในภพก่อน แต่ก็เป็นช่วง

ฤดรูอ้นไม่ใช่ฤดหูนาวแบบน ี

 หากเธอกา้วขา้มสะพานเธอจะกลบับา้นได ้หรือว่าจะหลง

ไปยุคอืนกนันะ ในเมือไดม้าแลว้ก็ใชชี้วิตใหคุ้ม้ค่าแลว้กนั เธอจะไม่

สนอะไรแลว้ขอเพียงทาํงานหาเลียงครอบครวัก็พอ 

 เมือคิดไดแ้ววตาก็นิงลง ใจทีเคยสันรวัก็เบาลงเช่นกัน จึง

กลบัมาทาํงานต่อจนใกลรุ่้งสางก็ไปนอน ไดย้ินเสียงเคาะประตูตอน

เชา้จึงลืมตาขึนมองแลว้เปิดประตใูหแ้ขก 

 จินเหอ้ “นีชุด” คนเอาชุดมาใหโ้ยนต่อหน้าเธอแล้วสะบัด

หน้าจากไป กรรณิกาหยิบผ้าสีแดงขึนมา เปิดประตูแล้วมองชุดที

เธอโยนใหเ้พือใส่ไปงานสโมสรสกุลจาง ไม่ต่างอะไรกับชุดนักรอ้ง

ไนตค์ลบัทลีู่ฟางใส่เลย  

 เธอวางมนัลงบนเตียงยิมบาง ดแูลว้คณุหนูหลิวอีเฟยจะไม่

ธรรมดา เธอไม่ไดร้า้ยแสดงออกแบบจินเหอ้ แต่รา้ยลึกทีเดียว ถา้

เธอเป็นชิงเถาคนเก่าคงดีใจแลว้รีบใส่ไปงาน จากนนัก็โดนเยาะเยย้

เหมือนกบันางซินในนิยาย แต่เธอไม่ใช่ หันมองไปรอบหอ้งเมือไม่มี

สิงทีตอ้งการ จึงออกไปหาดา้นนอกตาเจา้กรรมดันเห็นพวกเขายัง

อยู่ดว้ยกนั ตอนนคีณุหนหูลิวอเีฟยกาํลงักอดคอแลว้หยอกลอ้  
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 เธอเบือนหน้าหนีมองหาป้ากวงจนเจอตัวกําลังอยู่ ใน

หอ้งครวั คงทาํอาหารมือเทยีง 

 “ปา้กวงพอจะมีดา้ยกบัเข็มไหม” 

 ปา้กวงหนัมองก่อนรีบวางมือแลว้รีบไปหยิบใหเ้ธอ 

 “คณุจะทาํอะไร” 

 “ป้าพอจะมีเศษผ้าหรือผา้พับไหม” ป้ากวงพยักหน้าก่อน

เดินนาํเธอกลบัไปยงัหอ้งเธอเหมือนเดิม 

 “หอ้งทีคณุอยู่เป็นหอ้งคุณนายลีค่ะ ปกติแลว้นายท่านจาง

ไม่ใหใ้ครมายุ่ง คณุนายลีชอบสะสมผา้พบัไวเ้ยอะมาก” 

 เธอมองป้ากวงหยิบกุญแจจากเอวออกมาแลว้ไขไปในหีบ

ไมท้เีธอไม่เคยสนใจ จากนนัผา้สวยงามก็วางอยู่เต็มหบี  

 “คณุเลือกใชไ้ดต้ามใจเลยค่ะ คณุนายลีทราบคงดีใจ ปกติ

แลว้ท่านจะชอบตดัเย็บเสือผา้ไวใ้ชเ้อง ใหฉ้นัอยู่ดว้ยไหมคะ” 

 กรรณิกาส่ายหนา้หันมองผา้ในหีบแล้วหยิบขึนมาสองผืน

ออกโทนผา้สีนาํเงินเขม้กับสีขาวลวดลายนกยูงดินสีทอง “สีไม่แก่

เกินไปหรือคะ” 

 “ไม่ ฉันจะเอาผา้พบัน ีปา้จางปิดไดเ้ลย”  

 เมือป้าจางออกไปแลว้ เธอก็ไดเ้วลาเย็บผา้ใชเ้อง ถามว่า

เสร็จทนังานตอนเย็นไหมก็ไม่แน่ใจ แต่ถา้เป็นแบบทีเธอจะทาํคงไม่

นานเท่าไหร ่

 เธอเลือกผา้สีขาวลายสีนาํเงินเป็นตัวเสือทาํเป็นเกาะออก

ง่าย ๆ จากนนัก็ใชข้นสตัวส์ีขาวจากชดุแดง เย็บติดหลงัเสือเอาไวก้นั

หลดุ สว่นกระโปรงเลือกสีนาํเงินเขม้ลายสีขาว ตดัเป็นกระโปรงบาน

จบัจีบใหฟู้ฟองยาวเพียงเข่า  
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 “ทาํไมนางซินมีคนช่วยทาํไมเธอไม่มี ชิงเถานะชิงเถาอย่า

บ่นแลว้ทาํไป” 

 ปากถามเองแลว้ตอบเอง กว่าจะเสร็จชุดประดิษฐ์ก็ไดเ้วลา

ไปงานพอดี เธอหยิบชุดขึนสวมเมือป้าจางมาตามว่าทุกคนรออยู่ 

กรรณิกามองชุดตัวเองในกระจก ถ้าไดเ้ย็บดว้ยจักรคงออกมาสวย

กว่านี แต่ตอนนีถือว่าใช่ได ้ยงัดีกว่าชดุคาบพรกิทสีองนางเอามาให ้

 เมือเปิดออกจากหอ้งแลว้เดินไปยังหอ้งรบัแขก ก็พบว่าทุก

คนอยู่พรอ้มหน้าแลว้ ตอนนีทุกคนหันมองชุดของเธอเป็นตาเดียว 

ไม่ตอ้งมอง แบบนีหาไม่ไดห้รอก อย่าไดคิ้ดมาแกลง้เธอเด็ดขาด  

 จางเฟิงหมิงมองบ่าทีไรเ้สือผา้จึงเดินเขา้ไปแลว้ถอดเสือสทู

ดา้นนอกคลมุใหก้่อนหนัไปบอกใหทุ้กคนขึนรถ เหมือนจะห่วงใยแต่

ไม่หวง  
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ตอนนีเธออยู่ในรถคันหลังกับจินเหอ้ ทีกาํลังนังแซะตลอด

ทางพรอ้มเล่าประวัติรกัอันยาวนานของจางเฟิงหมิงกับหลิวอีเฟย 

เธอก็แค่เจอไม่กีวนัก็ทาํใจไดง้่ายกว่าคนทพีดูมากแน่ เพราะนาํเสียง

ทพีดูนานเขา้ก็เรมิเป็นเหมือนนอ้ยใจ  

 “คุณหนูเฟยกับเฮียหมิง รกักันตังแต่อยู่อังกฤษ แต่เพราะ

เฮียหมิงตอ้งกลบัมาสืบทอดกิจการต่อ ทาํใหต้อ้งห่างกันจนมีเรือง

ผิดใจกันในตอนหลัง ต่อมาเมือคุณหนูเฟยรู ้ใจตัวเองก็รีบตาม

กลบัมา” 

 อืม ช่างเป็นตาํนานรกัทีน่าจดจาํจริง  ๆ 

 “พ่อของคณุหนเูฟย เป็นเจา้พ่อของอยู่นานกิง”  

 นานกิงมนัลม่จมแลว้ไม่ใช่หรือ ยงัจะมีเจา้พ่ออยู่อกี 



 

72 |  ป่วนรกัเจา้พ่อเซยีงไฮ ้

 

 “อกีทงันายท่านหลิวของคณุหนเูฟย ยงัเป็นเพือนรว่มรบกับ

นายท่านจาง” 

 อืม แนบแน่นจนแกะไม่ออก จากนันเธอก็ตอ้งทนฟังจนถึง

งาน จึงไดเ้บาหลูงเมอืลงจากรถ หนัมองสองคนทีเดินนาํไปก่อน เมอื

เธอเขา้มาก็ถอดเสือสทูออกเผยใหเ้ห็นเสือตวัใน เพราะแสงไฟสีสม้

ทาํใหชุ้ดสีนาํเงินทีเธอเลือกเด่นขึนมายิงไดล้ายปักดินทองทาํใหชุ้ดดู

สวย แต่อย่าไดด้ใูกล ้ๆ เพราะเสน้ดา้ยทีเธอเย็บมนัไม่สวยนกั 

 แต่แค่นกี็พอทาํใหเ้ธอไม่กลายเป็นอีกาคาบพริกอย่างทีพวก

เธออยากใหเ้ป็น หนัมองดา้นขา้งมีเครืองดืม ปกติแลว้เธอคิดว่าจะ

เจองานเลียงแบบจีนแท ้แต่กลายเป็นว่า เป็นงานเลียงแบบอังกฤษ 

มีมุมค็อกเทลดา้นซา้ยมือ ส่วนตรงกลางน่าจะเป็นลานเตน้ราํ เธอ

มองไปยงักลางหอ้งประชมุกาํลงัมีนกัรอ้งงิวแสดงอยู่  

 หันมองไวนจ์ึงหยิบขึนมาดมกลิน รสชาติใชไ้ด ้ว่าแลว้ก็กิน

หน่อยเพราะอยู่ในร่างเด็กนอ้ยตอ้งระวงัตวั แต่ตอนนีคนทีรูอ้ายุเธอ

ตอนนไีม่มีเวลามาสนใจเธอหรอก ว่าแลว้ก็ขอหน่อย 

 “กินคนเดียวไม่เหงาหรือครบั”  

 ชิงเถาหนัไปมองคนทัก เห็นเป็นชายหนุ่มอายุน่าจะไม่ห่าง

จากเจา้นายเท่าไหร ่สวมใสช่ดุสทูสีดาํตามฉบบัเจา้พ่อ แสดงว่างาน

นีเป็นงานรวมเจา้พ่อ หรือว่าเป็นเทรนดใ์นการแต่งตัวกันแน่ แบบ

ประมาณเขาแต่งเราแต่ง 

 จิบไปครึงหนึงรูส้ึกมึนหัว เธอลืมนึกไปว่าร่างนีไม่เคยกิน

เหล้า จึงวางแก้วลงแล้วคุยกับชายหนุ่มทีช่างโอ้อวดตัวเองว่าชือ 

จา้วฉินหลง  

 อืม ชือคุ้น ๆ เหมือนเคยได้ยินเจ้านายพูด แต่จาํไม่ได้ว่า
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ตอนไหน กาํลงัจะปลีกตวัก็ไดย้ินดา้นนอกเขาเรมิเปิดฟลอร ์ 

 “ขอเชิญคุณชายจางเฟิงหมิง กับคุณหนูหลิวอีเฟยเป็นคู่

เปิดฟลอรด์ว้ยครบั”  

 ตอนนีพวกเขาเตน้อยู่กลางฟลอร ์ลีลาการเตน้สมคัรสมาน

สามัคคีมาก จนแทบจะเป็นคน ๆ เดียวกนั  เธอใชมื้อหยิบแกว้ทวีาง

คิดว่าจะไม่กินกลบัขึนมากินอีกจนหมด ก่อนเทรอบใหม่จนหมดไป

อีกแกว้  

 “เตน้ราํกนัไหม” ตอนนีทุกคนกาํลงัออกมาเตน้กันแลว้ เธอ

หันเห็นจางฉินหลงทียืนมือมาจึงส่งมือใหเ้พือไปเตน้ราํ ตอนนีเธอ

เรมิมึนจึงเกาะบ่าเขาใกลชิ้ดเพือช่วยพยุง ยิงทาํใหจ้า้วฉินหลงดึงตวั

เธอแนบชิดแน่นกว่าเดิม  

 ยิงเตน้ก็ยิงเวียนหัว กาํลงัจะขอตัว จู่ ๆ ร่างก็ปลิวออกจาก

จา้วฉินหลงไปอยู่กับ…เดียวนะทาํไมหน้าคุน้ ๆ เหมือนกับจางเฟิง

หมิง คงไม่ใช่หรอกมงั ตอนนีเขาคงเตน้ไม่ปล่อยกบัหลิวอีเฟยจะมา

สนใจเธอทาํไม  

 มือกรรณิกาพยายามแกะมือเขาออก มือเขาก็ยกขึนจับไว้

แน่น พอเธอปลดมือตรงเอวออก เขาก็ดึงเธอแนบชิดกอดรดัไวแ้น่น

กว่าเดิม “ปล่อยสิ”  

 ใบหนา้จางเฟิงหมิงแนบชิดแลว้กระซิบขา้งห ู 

 “เจียมตวัดว้ย คณุเป็นของผมอย่าไดห้าเรอืงใส่ตวั” 

 เธอเป็นของเขาเมือไหร่กัน คนเห็นแก่ตัว จากนันร่างเธอก็

ถกูอกีคนดึงเป็นจา้วฉินหลงคนเดิม อมืเธอจะอว้กแลว้นะ รูส้ึกมนึหวั

จงัจึงเอนซบบ่าเขายึดตวัเองไว ้พอกาํลงัรูส้กึสบายก็โดนกระชากอีก

แลว้  
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 ตอนนีสองมือเธอถูกพวกเขายึดเอาไว ้หนัมองดา้นซา้ยจา้ว

อินหลง ดา้นขวาเป็นจางเฟิงหมิงว่าแต่พวกเขามาไดย้งัไง เธอจาํได้

ว่าเตน้ราํแต่จาํไม่ไดว้่าเตน้กบัใครบาง “ปล่อยชิงเถา” 

 มุมปากจา้วอินหลงยกยิม “คุณจางจาํคู่เตน้ราํผิดคนหรือ

เปลา่ หรือสมองเรมิจะแก่ถึงไดห้ลงคู่คนอนืเขา” 

 จางเฟิงหมิงขบฟัน “ชิงเถามากบัผม” 

 เจา้ของชือหันมองเขาทาํไมมีจางเฟิงหมิงสองคน หันมอง

จา้วอินหลงก็เหมือนกนั 

 “ชิงเถาคณุเตน้ราํกบัผมก่อนใช่ไหม” 

 ตอนนีสมองเธอกาํลงัมึนจึงพยักหนา้รบั ก็เขาชวนเธอก่อน

จริง จากนันจา้วอินหลงก็ดึงมือจางเฟิงหมิงออกแต่เขาไม่ยอมบิด

แขนไวแ้น่น 

 “เจ็บ!”  

 จ้าวอินหลงหันไปอีกด้าน “คุณหนูหลิวอีเฟยช่วยมาเอา

คู่หมนัของคณุกลบัไปดว้ย” 

 คู่หมัน! ชิงเถาหันมองจางเฟิงหมิงทีตอนนียอมปล่อยมือ 

ส่วนเธอก็โดนจา้วอินหลงโอบกอดแลว้พาไปยังดา้นขา้งแทน ตอนนี

พวกเขาถูกแยกคนละฝัง  

 เธอมองเห็นเก้าอีจึงขอนังก่อน ไม่ไหวเธอมึนมาก สงสัย

กลบับา้นไปตอ้งซอืมากินบ่อย ๆ จะไดชิ้น ไม่อย่างนนัถา้ออกงานจะ

แยเ่อา ปกติชาติทีแลว้เธอกินไดเ้ป็นขวด ๆ ดว้ยซาํไป 

 “แกเ้มาครบั” เป็นชายหนุ่มคนเดิมยงัมีนาํใจส่งนาํขิงแก่ให้

เธอกิน พอไดจ้ิบของรอ้นก็รูส้ึกดีขนึ  

 “ขอบคณุ” 
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 “คณุเป็นคู่นอนของเขาเหรอ” 

 เธอหนัสง่สายตาขวางใส่มองคนพดู  

 “ปกติแลว้ไม่เคยเห็นเฟิงหมิงมันโกรธขนาดนี ตังแต่ทีคุณ

เข้ามาจนถึงตอนนีสายตาของมันไม่ได้ห่างจากคุณเลย คุณรูต้ัว

ไหม” 

 กรรณิกาเบป้าก สายตาบา้บออะไรก็แค่หมาหวงกา้ง  

 “ไม่ใช ่แค่คนทาํบญัชี ขอติดมาดว้ย” เธอเป็นแค่ลกูจา้ง เขา

ไม่มีสิทธิเป็นเจา้ชีวิตเธอ  

 “เสียงเพลงดงัมาก ขอไปเดินเล่นขา้งนอกหน่อย” 

 “ผมไปดว้ย” จา้วอินหลงเดินตามหญิงสาวก่อนถอดเสือสทู

ของตัวเองคลุมไหล่บางเมือเห็นว่าด้านนอกหิมะตกลงแล้วแต่ไม่

หนกัมาก 

 สองมือเธอยกรบัหิมะเหมือนเคย ความเจ็บพอทําใหเ้ธอ

รู ้สึกดีขึน เมือเห็นทีนังไม้ไกวเปล จึงนังลงมองอินหลงทีเดินไป

ดา้นหลงัแลว้ไกวใหเ้ธอเบา ๆ  

 “รูส้กึดีขึนยงั” 

 “ดีขึนแลว้ แต่ขา้งนอกอากาศเย็นกาํลงัดี” สองมือยกขึนมา

องัมองเห็นไอลอยจากปาก  

 จา้วอินหลงหยุดไกวเปล แล้วยกมือปิดหูไว ้ “ปิดไวจ้ะลด

ความเย็นไดเ้ยอะเชียว”  

 “อืม จริงดว้ย” เธอหันไปมองชายหนุ่มตอนนีใบหนา้อยู่ใกล้

แค่เงอืมสมัผสั  

 จา้วอินหลงมองริมฝีปากแดงระเรือตรงหน้าก็คิดจะก้มลง

ไปจบู 
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 กรรณิกากาํลังจะหลบแต่จู่ ๆ ตัวก็ลอยขึน เป็นจางเฟิงหมิ

งอีกแลว้ทีคราวนีอุม้เธอแลว้ยดัใส่รถ เมือจา้วอินหลงคิดจะตามเขา

ก็ยกปืนขนึชีหนา้  

 จ้าวอินหลงไดแ้ต่นิง หากก้าวไปเพียงก้าวเดียวเขาเชือว่า 

จางเฟิงหมิงยิงเขาแน่ มองไปยงัหญิงสาวในรถ มีเรอืงสนกุใหท้าํแลว้

สิ ไดแ้หย่เสือพยัคฆเ์ขาก็มีความสุข สายตาหันมองไปหลิวอีเฟยที

ยืนอยู่หนา้สโมสรหนา้บดูบงึ ไรน้าํยาสินดีผูช้ายคนเดียวก็เอาไม่อยู่ 

 

 ตอนนเีธอจบัเบาะไวแ้น่น เพราะไอร้ถรุน่โบราณตอนนีกาํลงั

เหยียบสดุไมคห์นัมองสีหนา้เขาทีโกรธจดั จากนนัรถก็เลียวจอดขา้ง

ทางแล้วเขาก็จับใบหน้าเธอจูบบดขยีทันที “คุณปล่อย” พอได้

อากาศเธอรีบบอกแต่เขาไม่ยอมกลบัโนม้ตวัจูบตรงซอกคอและกัด

ลาํคอของเธอ “โอย๊! เจ็บ เป็นหมาหรือไง”  

 ด่าเจา้พ่อว่าเป็นหมา ตอนนีเจา้พ่อโกรธยิงกว่าเดิม ใชม้ือ

บีบคางเธอไวแ้ลว้พดู “บอกแลว้ว่าใหเ้จียมตวั ยงัไปเสนอใหม้นัอีก” 

 “ไม่ไดเ้สนอ เขาจะจูบฉันเองต่างหาก” เรืองอะไรเธอตอ้งไป

ยวัคนอนืดว้ยกนัไม่ใชเ้รอืง  

 ตอนนีมือทีบีบคางเธอไว้เลือนมาบีบคอแทน เธอหันมอง

จางเฟิงหมิง มนัจะมากไปแลว้เธอไม่สตัวส์งิของทีเขาจะทาํอะไรก็ได้

สองมือทีว่างอยู่จึงตบหนา้เขา  

 เพียะ! ทาํใหม้ือทีบีบคอเบาลง ทาํใหเ้ธอรีบหายใจ ก่อนที

จะเห็นดวงตาสีแดงเขาบา้ไปแลว้ มีคนของตวัเองทาํไมไม่ไปด ูมายุ่ง

กบัเธอทาํไม 

 ตอนนีจางเฟิงหมิงโกรธจัดเขาถอดเนคไทออกแลว้มัดแขน
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เธอ กรรณิกาพยายามฝืนแต่ก็สูแ้รงคนตวัใหญ่กว่าไม่ได ้ตอนมือเธอ

ถูกมัดจากนันชายหนุ่มก็กม้ลงจูบไดอ้ย่างสบายใจโดยไม่มีมือเธอ

มาขวาง  

 แต่เมอืลินเขาเขา้มาในปากเธอ เธอก็กดั 

 “ชิงเถา” เสียงโกรธจดั เขาหนัไปสตารท์รถอีกครงั “ดสูิว่าถา้

เป็นของผมแลว้จะยงัฤทธิเยอะอีกไหม” 

 เขาหันไปจับพวงมาลัยขับออกไปทางถนน มองเส้นทาง

ไม่ไดก้ลับบา้นสกุลจาง เขาจะพาเธอไปไหน เธอหันมองประตูรถ

ก่อนเปิดแลว้โดด 

 “ชิงเถา! บา้ฉิบ”  จางเฟิงหมิงเบรกสดุแรงวิงลงจากรถมอง

คนทีกระโดดลงไม่กลวัตาย ตอนนีทรุดตวังออยู่กบัถนน 

 เจ็บ! เหมือนแผลจะปริ เธอหันมองเขาทีเดินเขา้มาสายตา

เฉียบเย็น จากนนัก็อุม้เธอขึนรถยัดใส่เบาะหลงั เมือถึงทีหมายเขาก็

อุม้เธอลงจากรถเขา้ไปยงับา้นหลงัหนึงไม่ไดใ้หญ่มากแต่มีรวับริเวณ

โดยรอบหนาแน่น  

 ตอนนีตัวเธอถูกเขาโยนลงบนเบาะ จากนันก็แก้เชือกให้ 

สายตายกยิมอย่างคนมีชัยเหนือกว่า เขาถอดกระดุมเสือกักออก 

ตามดว้ยเสือเชิตดา้นใน ส่วนเธอไดแ้ต่ลกุขึนหนี แต่พอไปยงัประตก็ู

พบวา่มนัถกูล็อกไวแ้ลว้จากดา้นนอก  

 ปกติ เขาล่อลวงผู ้หญิงมาทําเรืองนี บ่อยสินะ ภายใต้

หนา้กากอ่อนโยนเขาก็แฝงไปดว้ยความโหดเหียม เมอืออกไม่ไดเ้ธอ

ก็โดนเขาโยนลงเบาะอีกรอบ ตอนนเีธอถกูเขากกัไวใ้นออ้มอก  

 “ถ้ารูจ้ักเชือฟัง ผมก็ไม่ทาํแบบนี แต่ถ้าดือก็จะโดนหนัก” 

มือเขาบีบคางเธอไว ้กาํลงัจะจูบเธอ แต่เมือมือวางเธอก็ตบอีกรอบ 
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เอาสิเธอเจ็บมาเจ็บไป 

 “มือเขาไม่ไดมี้ไวท้าํแบบนนัอย่างเดียวรูไ้หม ว่าแลว้เขาดึง

มือเธอแลว้ใหจ้บัตรงเปา้กางเกง  

 ไอเ้จา้พ่อบา้ เธอพงึ  ปี ก็จรงิคิดว่าเธอจะอายจนสมยอม 

มนัไม่ต่างจากการข่มขืนแมว้่าเธอเคยมีใจก็ตาม ว่าแลว้บีบสดุแรง 

 “ชิงเถา” เธอยกคิวทา้ทาย หันมองเขาทรุดลงตัวงอครู่หนึง

ก่อนลกุขึน 

 “อยู่ในน ีอย่าไดคิ้ดออกไปไหนจนกว่าจะสาํนึกผิด”  

 จางเฟิงหมิงเดินออกจากหอ้งแลว้ใชกุ้ญแจล็อกหอ้งเอาไว ้

เขาหนัไปสงัคนดแูลบา้น คอยบริการขา้วปลาอาหารเธอทุกสามมือ

จากนนัก็ไดย้ินเสียงรถคนัเดิมขบัออกไป   

 เธอสาํรวจหอ้งเป็นหอ้งมืดหนา้ต่างไม่มีสกับาน มีเพียงช่อง

แสงทีคนไม่สามารถหมุดออกไปได้ ยกเว้นหนูกับแมลงสาบ มัน

เหมือนคุก แม้จะมีเครืองเรือนอย่างดีแต่ก็คือคุกอยู่ดี หันมองไป

ดา้นหนา้มีเสียงคยุกนัไม่หยุดปาก ก่อนทีมีเสียงปลดกญุแจ 

 เป็นหญิงสูงอายุสวมกีเพา้สีครามเก่า ถือกานาํชากับขนม

ว่างมาให ้ 

 “คณุชายสงัไวก้่อนไปกลวัว่าคณุจะหิว” 

 “ป้าปล่อยฉันไป” เธอขยบัมาใกลส้องมือแตะมืออีกฝ่ายทาํ

นาํเสียงสนัเครือ ป้าเฉียวตบมือเธอเบา ๆ แลว้เตือน “เชือฟัง แลว้

คณุหมิงจะปลอ่ยเอง” 

 เธอหลงคิดไปไดว่้าเขาจะไม่เหมือนคนอืน จะมีดา้นดี ถา้มี

หัวใจจะมายืนอยู่จุดนีไดย้ังไง เธอตอ้งคิดหาวิธีหันมองชากับขนม

ว่าง ก่อนอนืก็ทอ้งตอ้งอมิก่อนไม่อย่างนนัคิดไม่ออก 
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 จางเฟิงหมิงขบัรถกลบับา้นสกุลจางเมือเขา้ไปก็พบกบัหลิว

อเีฟยทีนงัรถหนา้บูดบงึ เขาไม่ไดท้กัแตจ่ะขึนไปหอ้งทาํงาน 

 “เฟิงหมิงหยดุ” หลิวอเีฟยเดินมาดกัดา้นหนา้เขา 

 “ทาํไมตอ้งใส่ใจมันมากขนาดนัน แค่เด็กข้างถนน คุณจะ

เอามนัไวน้อนเลน่ฉันไม่ว่าแต่ไม่ใช่ทแีสดงอยู่นี มนัมากไปแลว้” 

 “หลิวอีเฟย” เขาเรียกชือเสียงแข็ง “เทียนฉินส่งคุณอีเฟยก

ลบับา้น”  

 “ครบั”  

 หลิวอีเฟยไม่ยอมดึงแขนเขาไว้ แต่จางเฟิงหมิงยกมือ

เหมือนจะบีบคออีกฝ่าย หลิวอีเฟยหันมองมือเขาคา้งแลว้วางมือลง

สีหนา้แววตาเต็มไปดว้ยความโกรธดวงตาแดงกาํเหมือนจะฆ่าคนได ้

 “เพราะไอเ้ด็กชนัตาํ คณุถึงกลบักลา้คิดทีจะทาํรา้ยฉัน เฟิง

หมิงกลบัมาเดียวนี ฉันบอกใหก้ลบัมา”  

 จางเฟิงหมิงเปิดประตูแลว้ปิดเสียงดังปัง ฟางเทียนฉินหัน

มองเจา้นายจาํไดว้่าไม่เคยเห็นแววตานีมานานแลว้ ตงัแต่ทเีจา้นาย

พึงกลับมาจากอังกฤษใหม่ ๆ ถูกนายท่านจางทรมานและทดสอบ

เป็นปี จากทีเป็นเด็กหนุ่มนกัศึกษาธรรมดา ก็ถูกกดดนัจนเป็นคนไร้

หวัใจ  

 เห็นจะมีแค่ช่วงทีเจอกับชิงเถา ทีเขาเห็นเจา้นายของเขา

อ่อนลงและรูจ้ักห่วงใย ใครว่าเด็กคนนันเป็นแค่เด็ก เธอเป็นคนที

เจา้นายอยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นต่างหาก มีอิสระ มีรอยยิม มีความ

อ่อนโยน มีความดือรนัไม่ยอมคน 

 แต่เจา้นายเขาตอ้งฝึกใหเ้ป็นคนเย็นชา ไรห้วัใจ ฆ่าคนอยา่ง
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เลือดเย็น พอมีใครแหย่หนวดเสือพยคัฆ ์คิดว่าเจา้นายเขาหากมีมีด

อยู่ในมือตอนนคีงฆ่าคนไดไ้ม่กะพริบตา 

 ฟังจากเสียงดงัจากดา้นบนตอนนหีอ้งทาํงานคงเละเป็นโจ๊ก 

เขาหนัมองหลิวอีเฟย “คณุหนกูลบับา้นก่อนครบั” 

 เธอก็รูว้่ากาํลังอยู่ในอันตรายหากเธอคิดจะหาเรืองเขาอีก 

คนอย่างจางเฟิงหมิง หากอยากไดอ้ะไรก็ตอ้งได ้ในเมอืวนันีเด็กขา้ง

ถนนเป็นต่อเธอจะถอยใหก้่อนรอจางเฟิงหมิงเล่นจนสนุกแล้วเบือ 

เธอค่อยเหยียบยาํมนัทีหลงั 

 จางจินเหอ้มองหลิวอีเฟยเดินขึนรถ เธอหันมองเฮียหมิงที

กาํลังอารมณร์อ้นอยู่ดา้นบน มุมปากยกยิมแย่งกันไปเถอะ เธอรอ

ตบทา้ยทีหลงัอย่าหวงัว่าสิงทีเธอตอ้งไดจ้ะมีใครมาขวาง 

 

 ทางดา้นชิงเถาเมอือมิทอ้งหันมองไปรอบหอ้งอีกครงั ตอนนี

ดา้นนอกเรมิเงียบแลว้ คิดว่าเฟิงหมิงจะมาอีกครงัคงเป็นพรุง่นี หาก

จะหนีก็มีแค่โอกาสตอนนีพรุ่งนีไม่แน่เธออาจเป็นเมียเขาตงัแต่อายุ 

 ปี ซึงเธอไม่ยอมแน่หากจะรกัก็ตอ้งรกัดว้ยใจไม่ใช่ข่มเหงรงัแก

หัวใจ เขาคงคิดว่าพอได้เธอเป็นเมีย คงคิดว่าเธอจะยอมอยู่ใน

โอวาทคอยแต่ทาํตามคาํสงั เธอไม่มีทางใหเ้ป็นแบบนนัแน ่

  กรรณิกาเปิดแผลตัวเองมองไปยังรอยแผลปริ จากนันก็ใช้

มือบีบสดุแรงจนแผลทีปรดิา้ยหลดุฉีกขาด  

 “โอ๊ย! ป้าช่วยดว้ย” เสียงเธอรอ้งดังจนคนดา้นนอกรีบเข้า

มาดตูอนนีเสือสีขาวทีเธอใส่เปือนเลือดออกมาดา้นนอก  

 ป้าเฉียวทีนอนเฝ้าอยู่นอนหอ้งไดย้ินเสียง รีบไขประตเูขา้ไป 

เห็นหญิงสาวรอ้งโอดโอยเสือผา้ชุดสวยเต็มไปดว้ยเลือด เมือเปิด
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ออกดกู็พบว่ามีแผลทีเลือดออกไม่หยดุ 

 “คณุอย่าเป็นอะไรนะ อาฮวัไปตามหมอเร็ว” ป้าเฉียวหนัไป

สงัลกูชาย 

 “ป้าไม่ทัน กว่าหมอจะมาฉันคงเสียงเลือดตายก่อน พาฉัน

ไปหาหมอเร็ว” 

 ป้าเฉียวทาํไม่ถูก รูแ้ต่ว่าคนนี ๆ ตายไม่ได ้จึงพยักแลว้ให้

ลกูชายแบกขึนรถไปสง่หมอ  

 เธอมองเลือดทีไหลออกมา ตอนแรกแค่ คิดว่าจะบีบ

เพียงพอให้เจ็บจะได้หาทางหนี แต่ตอนนีเลือดยังไม่หยุด ได้แต่

ภาวนาใหถ้ึงหมอเรว็ ๆ  

  สิบนาทีต่อมาเธอก็ไดห้มอรกัษาจนเลือดหยุดไหล เมือได้

สติเธอก็มองสาํรวจสถานพยาบาลแห่งนี เป็นเหมือนคลินิกเถือน 

น่าจะใชส้าํหรบัรกัษาพวกมาเฟียโดยเฉพาะ หนัมองดา้นนอกก็มีแต่

คนของเขา ดงันนัเรืองคิดหนีไม่มีทางแน่  

 ตอนนีเธอไม่มีแรงเมือคิดหนีก็ตอ้งพกัก่อน เพือหาทางออก

จากสถานคลินิกแห่งนี นอนได้สักครึงชัวโมง จางเฟิงหมิงก็เปิด

ประตูเข้ามาเธอมองไปยังดวงตาแข็ง มองมืออีกฝ่ายเปิดดูแผล 

ใบหน้าขบฟัน เธออยากไปจากเขาจนยอมทาํรา้ยตัวเอง จาํได้ว่า

แผลทีตกจากรถไม่ไดห้นกัขนาดจนดา้ยทีเย็บหลุดจนแผลปร ิ

 มือเขาจะแตะแขนอีกฝ่าย ก็เห็นคนเจ็บพยายามขยบัตัวหนี

ดว้ยสีหนา้เจ็บปวดจากแผล มือทีคิดปลอบจึงวางลงแลว้ออกจาก

หอ้งไป 

 ไดย้ินเสียงเขาสงัใหเ้พิมคนคุม้กนัใหม้ากกว่าเดิม คิดจะขัง

เธอไม่ยอมปล่อย คิดว่าเธอจะยอมง่าย ๆ เหรอ ถา้ถึงเวลาจวนตัว
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เธอขอตายไม่ขอใหเ้ขารงัแกแน่ และเพราะจางเฟิงหมิงรูว้่าเธอคิด

อะไร คืนนนัเขาจึงไม่มาหาเธออกี  

  กรรณิกานอนพักจนถึงรุ่งเชา้ของอีกวัน เขาจึงโผล่หนา้มา

ตอนนีดวงตาแข็งของเขาเบาลง โนม้ตวัลงมามองใบหนา้เธอมือเขา

ปัดผมทีปิดใบหน้าออก ใชน้ิวลูบไลไ้ปตามใบหน้าก่อนหยุดทีคาง

แลว้กม้ลงจบูเธอ 

 เธอนิงไม่ตอบโต ้ไม่แสดงความรูส้ึกออกไป ใหเ้ขารูส้ึกว่า

กาํลังจูบอยู่กับหินกอ้นหนึง จางเฟิงหมิงเงยหน้ามองดวงตาแข็งที

มองเขามีแต่คาํว่ายอมตาย แต่ไม่ยอมเขาอยู่ในนัน จึงปล่อยมือ 

ก่อนหนัไปถีบโต๊ะขา้งตวัลม้ลง 

 โครม! กรรณิกาสะดุง้หันมองเขายังไม่หยุด ใชม้ือผลกัโต๊ะ

ล้มลงอีกครังแล้วหันมองเธออีกรอบ เหมือนเขาพยายามระงับ

อารมณด์ว้ยตวัเองก่อนออกจากหอ้งไป 

 เธอจึงไดห้ายใจโล่ง กาํลงัคิดว่าเขาจะเขา้มาบีบคอเธอให้

ตายคามือ จะได้หลุดพ้นสักที แต่ก็ไม่มีผลเธอต้องอยู่กับกรรมที

สวรรคใ์หอี้กต่อไป  

  แต่ถา้เธอตายครอบครวัเธอจะเป็นยงัไง ยงัไงครอบครวันีก็

เป็นครอบครวัทีดี และไม่รูว้่าตายรอบนีเธอจะเกิดเป็นอะไรอีก ถา้ไม่

สามารถกลับไปภพก่อนไดล้่ะ ไม่เท่ากับว่าเธอใชช้ีวิตทีสองไม่คุม้

หรอกหรือ 

เมือคิดไดว่้าความตายไม่ใช่ทางออก ตอนนนัเองนาํตาเธอ

ก็ไหลออกมา มือเรมิสนักลวั ความแข็งแกรง่ก่อนหนา้แทบไม่มีเหลือ

แลว้  
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 จางเฟิงหมิงขึนนงับนรถ แต่ยังไม่ไดส้งัใหอ้อกเทียนฉินขับ

ออกไป มองไปยงักาํแพงรวั “เรอืงลู่ฟางเป็นไง” เขาดึงซิกา้มาสบู 

 “คณุลู่ฟางวางยาจา้วฉินหลงไม่สาํเร็จ ถกูมนัจบัไดเ้สียก่อน 

ตอนนีไม่รูว้่าเป็นตายรา้ยดียงัไง คนของเรายงัเฝ้าไม่เห็นคนหรือร่าง

ออกมาจากบา้นของมนัเลย 

 คนทีอารมณ์ไม่ดีหันมามอง พูดเสียงแข็ง “ไม่ต้องสนใจลู่

ฟางแลว้ เดินแผนต่อไปไดเ้ลย” 

 “ครบั” 

 “ออกรถ ไปบ่อน” ฟางเทียนฉินรบัคาํก่อนขับรถไปยังบ่อน

การพนนัของสกลุจาง ซึงไม่ไกลจากบา้นสกุลจาง มีนกัพนนัต่างเขา้

ออกกนัเป็นว่าเลน่ เมอืรถเลียวเขา้จอดก็เห็นคนญีปุ่ นอยู่เต็มดา้นใน  

 “เจา้นายจะเขา้ไปไหมครบั” 

 จางเฟิงหมิงมองเห็นผูพ้ันฮิดะ ผูบ้ัญชาการทหารสูงสุดที

กาํลังร่วมมือกับจา้วฉินหลงหัวหน้าคอมมิวนิสต ์กาํลังสนุกกับเกม

การพนนั  

 “ไม่ตอ้ง สงัคนใหม้นัชนะไปก่อนหา้มแพเ้ด็ดขาด” 

 ฟางเทียนฉินหันมองผูพ้ันฮิดะจึงลงเข้าไปกระซิบคนของ

เขาก่อนพาเจา้นายไปยงับา้นสกลุหลิว เพอืพบหลิวอีเฟย 

 “จา้วฉินหลงออกจากบา้นสกลุหลิวกีโมงเมอืคืน” 

 “ประมาณสามทุ่มไดค้รบั”  

 เขาหยิบซิก้ามว้นใหม่ขึนมา ขบคิดตอนนีหลิวอีเฟยกาํลัง

เป็นหนอนคิดจะตบตาหาทางฟืนอดีตเขา้ใกลเ้ขา เขาก็จะใชห้ลิวอี

เฟยเป็นหนอนเหมือนกัน ค่อยตลบหลังจ้าวฉินหลงใหม้ันกระอัก

เลือด 
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 “แวะซือดอกไมช่้อใหญ่กับผลไมก้่อนถึงบา้นสกุลหลิว ฉัน

จะไปเคารพนายท่านหลิว” ยงิหงดุหงิดยิงอารมณไ์ม่ดี คิดถึงใบหนา้

แม่ลกูทอ้ตวัแสบเล่นเอาแผนเขาเกือบพงั คิดแลว้มนัน่าจบัตีกน้นกั  

 หลิวอีเฟยหันมองรถคุน้ตาเมือเห็นว่าจางเฟิงหมิงจึงนงัลง

ทาํเป็นไม่สนใจ แต่เมือเห็นเขาถือดอกไมช้่อใหญ่มางอ้มาขอโทษ 

เมอืเล่นตวัไดพ้อเหมาะจึงหนัมาคยุดีดว้ย  

 “ตอนนีนายท่านหลิวอยู่ไหน ผมมีธุระจะคยุดว้ย”  

 หลิวอเีฟยรีบบอกก่อนควงแขนเขาไปหานายท่านหลิว  

 “อากงเฮียหมิงมา” 

 จางเฟิงหมิงคารวะนายท่านหลิว หนับอกหลิวอเีฟย “ขอเฮีย

คยุธุระก่อน” 

 “ได ้แต่เฮียหมงิตอ้งอยู่รบันาํชาตอนบ่ายดว้ยกนันะคะ” 

 เขาพยกัหนา้ เมอืหลิวอเีฟยออกไปจึงไดน้งัลงคยุกบัประมุข

ของบา้น 

 “ตอนนีพวกฝรงัเศสกับโปรตุเกสและญีปุ่ นต่างแย่งจะเอา

สมัปทานเมืองแรใ่หไ้ด ้นายท่านไม่คิดจะตอบโตอ้ะไรบางแต่กลบันิง

เฉย เป็นเรอืงแปลกมาก ทงัทีคนเสียประโยชนก์็คือสกลุหลิว” 

 ประมุขของบา้นหันมองเด็กเมือวานซืนทีเริมกาํเริบ คิดจะ

เหยียบจมกูเขา วนันมีาหาเรืองถึงบา้นคิดจะขู่เขา ไม่มีทาง  

 “นาน ๆ จะเจอกนัทาํไมพดูเรืองงานกนัเล่า ว่าแต่เรอืงหลิวอี

เฟยไปถึงไหนกนัแลว้ ดีกนัแลว้ใช่ไหม หนุ่มสาวมีเรืองขดัใจกนัก็เป็น

เรืองธรรมดา” 

 มันไม่ธรรมดา เพราะก่อนเขากลบัมาจากอังกฤษตัดสินใจ

เดินทางนี เพราะเห็นว่าหลานสาวท่านกาํลงันอนกับพวกฝรงัอย่าง
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เมามนั  

 จางเฟิงหมิงหยิบซิกา้ขึนสบูอีกมว้น  

 “ครบั” 

 “ถา้อย่างนนัก็แต่งงานไดแ้ลว้ อวัอยากอุม้หลาน” 

 เขาบดซิกา้ทีพงึสบูลงบนแท่นแกว้ ก่อนบอกนายท่านหลิว 

 “ตอนนีการเมืองกาํลงัระอเุดือด คงไม่เหมาะเท่าไหร ่เอาไว้

พวกเราแบ่งเขตแดนตกลงกันไดแ้ลว้ค่อยว่าเรืองแต่งงานก็ไดค้รบั 

นายท่านแก่แลว้พกัผ่อนใหส้บาย ผมขอตวัก่อน” 

 เขาออกจากบ้านหันมองหลิวอีเฟยทีอยู่ด้านนอกดักทาง 

เมอืเขาบอกปัดเรอืงนาํชารอบบ่าย หลิวอเีฟยจึงสะบดัหนา้ไม่พอใจ  

 “ถา้ไป ฉันจะโกรธจรงิ ๆ แลว้นะ” 

 เขาดึงมืออกีฝ่ายมากมุไว ้แลว้ปลอบ  

 “ผมมีธุระด่วน ยังตอ้งเขียนแผนเสนอสัมปทานเหมืองแร่

อีก”  

 ดวงตาหลิวอีเฟยประกายก่อนเลือนหายไป จากนันก็เกียว

แขนแน่นกว่าเดิม 

 “ให้ฉันไปนังรอทีทํางานก็ได้ ไว้เฮียเสร็จเรืองค่อยไปดิน

เนอรก์นั กลบัมาพวกเรายงัไม่ไดไ้ปทานขา้วดว้ยกนัเลย” 

 จางเฟิงหมิงพยักหนา้ ในเมือเหยือกินเบ็ดเขาจะไม่รีบควา้

ไดไ้ง จึงพาหญิงสาวไปยงับา้นสกลุจางต่อ 

 ป้าเฉียวกาํลังมองหญิงสาวตักกินอาหารหมดไปสองรอบ

แลว้ เธอไม่เขา้ใจปกติคนทีโดนทาํรา้ยจริงใจตอ้งไม่เป็นแบบนี เธอ

เรมิไม่เขา้ใจ หนัมองหญิงสาวทียนืถว้ยของเพมิอกีรอบ 

 เธอต้องหาย อย่างแรกคือต้องอิม เพือให้อาหารไปเลียง
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สมองและแผลใหห้ายเร็ว ตอนนีเธอไม่สนว่าคนอืนจะคิดยังไง เธอ

รบัถว้ยขา้วแลว้ตกักินอีกรอบ ดจูากทเีธอลกุขึนนงัไดแ้ลว้ ก็แสดงว่า

แผลเรมิดีขนึ อาการเจ็บเสียดตรงหนา้อกก็เบาลง  

 “วันนีคุณชายจางคงไม่ไดม้าแลว้ คุณกินอิมแลว้ก็พักนอน

นะคะ” 

 เธอไม่อยากรูไ้ม่ต้องบอก ว่าแล้วก็ล้มตัวนอนเพือรักษา

พลงังานทีกินไป สายตาฟังจากดา้นนอกดูเหมือนเธอจะนับจาํนวน

คน มีหมอกบัป้าเฉียว และคนของอีก  คน ก็ไม่มากเท่าไหร ่ 

 ยิงพอดึก หมอกับป้าเฉียวก็ไปนอน ส่วนคนเฝ้าก็มีเพียง

สามคน คงผลัดกันนอน กรรณิกามองคลินิกทียกเป็นบ้านปูน

ทันสมัยมีหน้าต่างเพียงสองบานซึงตอนนีถูกตอกตะปูไว้แล้ว 

สายตาเธอหนัไปมองตูย้าจึงเดินไปดมูองเห็นยาชนิดหนงึ 

 ยาสลบ! หันมองหลอดยาก่อนฉีดใส่หลอด จาํไดว่้าหมอจะ

เขา้มาตรวจอีกรอบก่อนกลับบ้านไปพัก เธอลืมตามองหมอหญิง

รูปร่างใกลเ้คียงกบัเธอ เมือเขายกหูฟังขึนตรวจเธอก็ใชห้ลอดทีซ่อน

ปักเขา้ทตีดู 

 “คณุ” ไดแ้ค่พดูไม่ทนัตะโกนเพราะยาสลบสองขวดทียัดเขา้

ไป กรรณิการบัตัวหมอก่อนวางลงพืนจัดถอดเสือผา้ออก แลว้ยกตวั

เธอไวบ้นเตียง 

 เจ็บแผลชะมดั แต่ตอ้งรีบ หนัมองประตตูอนนีเหลือคนเฝ้า

เพียงสองคนเธอจึงพยายามนิงเงียบแลว้เดินออกไปอย่างสง่าไม่ตืน

กลวั 

 “คณุหมอกลบัแลว้หรือครบั” 

 เธอพยักหนา้แทนพูด เมือเดินพน้ประตูก็วิงทันที ถอดเสือ
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คลุมหมอออกทิงลงซอกประตู หลบแล้วเลียวจนเจอกับตลาด

กลางคืน หนัมองเห็นไนตค์ลบัและคนพลกุพล่าน  

  กรรณิกาทรุดลงซ่อนตัวอยู่ซอกตึกเพือพักเหนือย สายตา

หันไปเห็นรถของจางเฟิงหมิง เขาลงจากรถก่อนออ้มมารบัหลิวอีเฟ

ยอีกดา้นหนงึเพือเขา้ไปในรา้น  

 เจ็บ! คาํเดียวทีรูส้ึก เธอหันมองรา้นขายเครืองประดับมอง

ไปยงักาํไลทีเธอไดม้าจากภพก่อนจนตอ้งมาอยู่ร่างชิงเถา เคยคิดว่า

มนัอาจทาํใหเ้ธอไดก้ลบัไปยงัภพก่อน แต่ตอนนคีงไม่มีแลว้  

 “เถา้แก่”  

 เสียงใครเถา้แก่รา้นหนัมองหญิงสาวทีนงัหลบมมุ 

 “ไอห้ยาอวัหวัใจจะวาย ลือทาํอะไร” 

 เธอถอดกาํไลหยกให ้“ฉันขายไดเ้ท่าไหร”่ 

 เถ้าแก่ร ้านหันมองหญิงสาวคลานมาหาเขา คนอะไร

ประหลาด เขารบักาํไลขึนมามองเห็นสีทองประหลาดจึงตาวาว ก่อน

กดราคา 

 “สิบเหรียญใหไ้ดเ้ท่านนั” 

 สิบเหรียญยังไม่พอข้าวสักมือเลย กาํลังคิดว่าจะหารา้น

ใหม่ก็มองเห็นคนของจางเฟิงหมิงวิงเข้าไปในคลับ จากนันก็วิง

ออกมายืนอยู่เต็มถนน  

 ตายเธอไดต้าย หันมองเห็นกรรไกรกับเสือบุรุษขา้งตัวเถ้า

แก่เนยี  

 “ตกลงแต่ขอกรรไกรกบัเสือชุดนนัเพิม ถา้ไม่ตกลงฉันจะไป

ขายคนอนื” 

 เถา้แก่เนียหันมองของทีจะแลกยังไงก็คุม้จึงยอม มองสาว
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นอ้ยคนนนัหยิบแลว้กลบัไปยงัซอกเหมือนเดิม  

 กรรณิกามองกรรไกร จับผมยาวทีเอวของตัวเองมามอง

อย่างอาลยัครูห่นึงก่อน ตดั! 

 ตัดผมไปนาํตาก็ไหลไป สองมือมองผมตอนนีสันเหมือน

ผูช้ายแล้วจึงหยิบเสือผา้ขึนมาเปลียนหยิบหมวกผา้ไหมจีนขึนมา

คลุมหัว ตอนนีเธอเป็นเด็กชายตัวน้อยแต่ผิวยังขาวอยู่ มองไปยัง

พืนดินจึงจบัมาทามือทาหนา้ทาคอ มองไปยังดา้นนอกพวกจางเฟิง

หมิงวิงกนัเต็มไปหมด  

 แต่ในเมือคิดว่าจาํไม่ไดเ้ธอก็ตอ้งทาํตัวใหไ้ม่มีพิรุธหันมอง

ถนนอีกฝังของซอกจึงเลือกด้านนันแทน เมือออกไปก็พบว่าด้านนี

เป็นตลาดผกัสด เนอืสด เดินไปไดเ้พียงนิดก็มองเห็นเขาเดินมา  

 ตายไดต้ายแน่ชิงเถา เธอหนัไปทาํเป็นว่ากาํลงัเลือกเนอืหม ู 

 จางเฟิงหมิงมองไปรอบ ๆ ก่อนชีใหลู้กน้องแยกไปคนละ

สาย เธอตอ้งอยู่แถวนีเพราะยงิคนเยอะ ชิงเถาก็ยงิจะคิดว่าไม่มีทาง

เจอง่าย ๆ สายตามองหาเธอ จนหนัมาเห็นคนทีเลือกหมอูยู่รูส้ึกคุน้

ตา กําลังจะเดินไปเพือขอดูหน้าก็เห็นว่าคนนันถอดหมวกออก

มองเห็นผมสนั 

 ผูช้าย เมอืเห็นว่าไม่ใช่ก็เดินต่อ  

 “ตกลงลือจะเอาไหม ลบู ๆ คลาํ ๆ จนหมจูะเน่าแลว้” 

 “ไม่เอา หมจูะเน่าแลว้ยงัเอามาขายอีก” ว่าแลว้ก็รีบเดินไป

จนเจอกบัฟางเทียนฉินอีก เธอรีบหลบเขา้รา้นผกั มีคนเลือกอยู่ก่อน

หนา้ไดย้ินพวกเขาพดูกนั 

 “ป้าเหอแลว้เราจะทาํอาหารทนัไดไ้ง คนช่วยก็ไม่มี พวกมัน

หนีไปกนัหมดแลว้” 
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 เสียงคนชือป้าเหอถอนใจ “ก็นายท่านเล่นเอาแต่ใจ พอ

ไม่ไดด้งัใจก็ยิงทิง” 

 คนทียืนฟังบ่นในใจ ทาํไมเมืองนมีีแค่คนโหดเธอไม่เขา้ใจ 

 “แลว้งานเลียงพรุง่นีอีกล่ะป้า พวกเราสองคนจะทนัไหม” 

 “ไม่รู ้ถา้หาคนช่วยไดต้อนนีฉันจะรบัทนัที ขา้วปลาอาหารที

อยู่มีใหพ้รอ้มขอแค่ขยนัก็พอ” 

 คาํว่าขา้วปลาอาหารและทีอยู่ทาํใหชิ้งเถาหันมอง ยกยิม

ก่อนเขา้ไปทกัพวกเขาทงัสอง  

 ป้าเหอกับเสียวชุนมองเด็กหนุ่มหนา้ตามอมแมมเปือนฝุ่ น 

มาของานว่าตวัเองทาํอาหารเป็น 

 “จะใชไ้ดห้รือปา้” 

 “ใหผ้มลองนะครบั” 

 ป้าเหอหันมองอีกครงั “ยังไงก็ต้องลองก่อน ตามฉันกลับ

บา้น” 

 จากนันเธอก็ขึนรถสามล้อพร้อมกับป้าเหอและเสียวชุน 

รถสามลอ้ถูกพาไปยงับา้นหลงัใหญ่ เธอมองป้ายแลว้ตวัชาวาบ 

 นเีรียกว่าหนีเสือปะจระเขห้รือเปล่า  

 บา้นสกลุจา้ว 

 ยังดีทีรถสามลอ้เลียวไปยังประตูหลงับา้น เธอชวนป้าเหอ

ขนผักและอาหารเข้าไปในบ้าน มองด้านหลังมีห้องแถวยาวคง

สาํหรับคนงานพัก ตอนทีเธอเดินไปครัวยังมองเห็นคนแบกศพ

ออกไป 

 อมื จา้วฉินหลงไม่ธรรมดาจรงิ ๆ โหดมาก 

 เมือเขา้มาเธอก็จัดการแสดงฝีมืองู ๆ ปลาของเธอ อาจจะ
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เพราะแปลกและรสชาติดี ปา้เหอจงึพอใจ 

 “เสือผ้าก็มีของคนเก่าทีตายก็เอาไปใช้ได้ บ้านนีเขากิน

อาหารเจ็ดโมง แต่ตอ้งตนืตงัแต่หา้โมง ขึนมาเตรียมของ พอทาํเสร็จ

ก็ตอ้งทาํความสะอาดครวัใหเ้รียบรอ้ยเขา้ใจไหม 

 “ครบั”  

 กรรณิกาหันมองห้องพักทีคนเก่าอยู่ข ้างของเรียกว่า

ใกลเ้คียงกับทีบา้นเตีย แต่ยังดีทีมีเสือผา้บุรุษและทีนอนพอใหเ้ธอ

ไม่ตอ้งนอนขา้งถนน พักก่อนแลว้กันเรืองอืนค่อยว่ากันเธอเหนือย

เหลือเกิน 

 

 จางเฟิงหมิงมองหน้าลูกน้อยทียืนเรียงแถว จากนันก็ปัด

ถว้ยนาํชาลงพนื 

 เพรง้! คนเป็นรอ้ยแต่หาผู้หญิงคนเดียวทีหาไม่พบ มันได้

เรืองไหม 

 “ไปหาอกีรอบ” เขาเชอืว่าเธอยงัไม่ไปไหนไดไ้มไ่กล  

 ฟางเทียนฉินมองเจา้นายทีหัวเสีย แผนลวงหลิวอีเฟยกาํลงั

จะไดผ้ล ชิงเถาก็ปันจนเจา้นายหัวหมุนไปหมด เขาไดแ้ต่หวังว่าชิง

เถาจะหนีรอด กลวัว่าถกูจบัมาคราวนคีงโดนหนกัยงิกว่าเดิมเสียอีก 

 ชายหนุ่มเดินไปยังครวัก่อนยกชาถว้ยใหม่มาแทนถ้วยเก่า 

มองเจ้าชายหยิบขึนดืมก่อนปาทิงอีกรอบ เป็นแบบนีสามครัง 

จนกระทงัมีคนวิงเขา้มาเป็นลีจงคนสนิทของเขา 

 “คณุจางช่วยตามพวกเราไปทีไนตค์ลบัอีกครงัครบั”  

 จางเฟิงหมิงลกุขึนแลว้ขึนรถ กลบัมายงัจดุเดิมมองลีจงเดิน

ไปยงัรา้นขายของก่อนหยิบกาํไลยกขนึมา  
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 “ผมจําได้ว่าเคยเห็นอยู่ในข้อมือของคุณชิงเถา จําได้ดี

เพราะว่ามนัแปลก” 

 จางเฟิงหมิงหนัไปถามเถา้แก่เนีย เจา้ของรา้นชีไปตรงซอก

ตึก เมอืเขาเดินไปก็เจอเสือผา้เธอ พรอ้มกบักรรไกรและผม   

 เด็กชายคนนนัทเีขาคุน้ คือ ชิงเถา  

 สองมือกาํผมเธอไวแ้น่น ในเมืออยากไปนกัก็เชิญ เขาจะไม่

สนใจเธอแลว้ แต่อย่าใหเ้จอตวัเขาจะจบัเธอขงัจนออกลกูออกหลาน

ทีเดียว 

 “กลบั” เขาเดินถือผมในมือออกมา 

 ฟางเทียนฉินรีบถามกลบั “แลว้ยงัตอ้งหาเธออกีไหม” 

 จางเฟิงหมิงนิงเงียบก่อนสงบใจ ทาํใจไม่ไดย้ังไงก็อยากอยู่

ใกลช้ิงเถา 

 “หาต่อไป แต่เป็นเด็กผูช้ายผมสนั” 

 “ครบั” 

 ฟางเทียนฉินหันมองเสน้ผมทีอยู่ในมือเจา้นาย ถึงกับตอ้ง

ตัดผมเพือหนีเจา้พ่ออย่างจางเฟิงหมิง รูส้ึกว่าชิงเถาจะหาญกลา้

เกินไปแลว้  

 
 


