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ในซอยเล็กในโตเกียว เท้าของยิหวาขยับเท้าเร็วขึน เมือ

มองเห็นบา้นเรือนทีต่างพากันปิดสนิทไรผู้ค้น เธอเป็นนกัท่องเทียว

ทีมาศึกษาวฒันธรรมญีปุ่ น กาํลงัเรียนอยู่สถาบนัการทาํอาหารแห่ง

หนงึในญีปุ่ นไดส้องเดือนแลว้  

 วนันีเป็นเทศกาลอาซากุสะคนันงอรุะอิจิโยซากุระ เธอเพียง

อยากร่วมงานแต่เพราะจาํนวนทีเยอะมาก เธอทีวิงตามขบวนไป

เรือย นานเขา้ก็เริมหลงทาง จนเมือเสียงกลองเงียบลงจึงได้มองดู

สถานททีตีวัเองอยู ่

 ทีแห่งนี เขต “โทบิตะ” ใจกลางนครโอซากา ยิหวายิงเดิน

เทา้เร็วขึน มองไปยงับา้นเรือนสองชนั ชนัดา้นล่างเปิดกวา้ง มีหญิง

สาวนุ่งนอ้ยห่มน้อยนังอยู่ ตกแต่งดว้ยไฟสีแดง ดา้นหนา้มีโคมแดง

ประดบั อีกทงัยงัมีการตกแต่งสวยงาม 

 ถามเดาไม่ผิด เธอกาํลังเขา้เขต ตลาดค้ากามของญีปุ่ น 
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มองไปยังด้านหน้ามีกลุ่มคนทีแต่งตัวในชุดซามูไรเดินเข้ามาหา 

ยิหวาจึงเดินไปอีกทาง ยิงเดินไปตรอกก็ยิงลึกขึนไปเรือย ๆ ไม่นาน

แสงไฟตามทางก็ไม่มีใหเ้ธอไดม้องเห็น  

 แต่เสียงฝีเทา้เริมเพิมขึนเรือย ๆ ยิหวามองซา้ยขวาแลว้เอา

ตวัซุกในซอยแห่งหนึง สายฝนในฤดรูอ้น จู ่ๆ ก็ตกลงมา ทาํใหยิ้หวา

ยิงเปียกปอน เมือกลุ่มคนทีตามเดินพน้แลว้ เธอจึงรีบออกจากซอย

เพอืออกไปทางถนนใหญ่ใหไ้ด ้ 

 ดเูหมือนพวกมนัไดย้ินฝีเทา้ยิหวา ดวงตาเธอมองไปยงัศาล

เจา้เล็ก ๆ แห่งหนึงจึงเขา้ไปหลบอยู่ดา้นใน พวกมันไม่ลดละยังคง

มาตามไม่หยดุ เธอหนัมองดา้นหลงัมีแมวหินตวัหนึงตงัตระหง่านอยู่ 

 สองมือยกไหวข้อสิงศกัดิสิทธิ “ใหล้กูไดร้อดพน้อนัตรายครงั

นดีว้ยเถอะ ใหล้กูหาหนทางพบดว้ยเถอะ”  

 ในช่วงเพียงวินาทีนัน ก็เกิดแสงสีทองสว่างไปทัวทอ้งฟ้า 

รา่งของยิหวาก็หายไปกลางอากาศ 

 เมือเสียงประตเูปิดเขา้มา ก็พบแต่ความว่างเปล่า ชายกลุ่ม

นันไดแ้ต่บ่นในใจ “ผูห้ญิงคนนันอาจจะออกไปแล้วก็ได้” เขาเป็น

ซามไูรคมุซอยนี วิงตามหญิงสาวเพอืจะพาออกไปอย่างปลอดภยั 

  

 ในวินาทีต่อมาหญิงสาวลืมตาขึนมองไปยังศาลเจา้โทรม

เก่า มองไปยงัรูปแกะสลกัรูปแมวตงัตระหง่านอยู่ เมือลกุขึนนงัก็พบ

กับหญิงสาว ไม่สิ เด็กสาวขา้งตัว คนทีตืนก่อนมองตัวเอง ทีรูปร่าง

เล็กราวกับเด็ก  ขวบ หันมองไปยังเด็กสาวอีกคนเช่นกัน เนือตัว

และใบหนา้เปือนฝุ่ น  

 “ฮานะ นัทสึโกะ! พวกเจา้หนีมาทีนีเอง กลับไปกับขา้เลย
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นะ” โฮตารุหญิงสาวเฝ้าโคมแดงหันมองเด็กสาวสองคนทีหนีออก

จากซ่องโยชิวาระ โชคยังดีทีนางตามตวัเจอทนั ไม่เช่นนนัอาจจะถกู

ทาํโทษอย่างหนกั 

 ตอนนฮีานะ นทัสึโกะหนัมองหนา้กนั เด็กสาวทีพงึตืนนาํตา

ไหลพรากเอ่ยกบัหญิงสาว “ฮานะพวกเราจะถกูเฆียนไหม” 

 ทแีทน้างชือ ฮานะ อกีคนก็คงชอื นทัสึโกะสินะ แต่ทาํไมนาง

จึงจาํเรืองราวในอดีตไม่ไดเ้ลย และไม่คุน้เคยกับสถานทีแห่งนีด้วย 

ไม่สิคุน้เคยอย่างเดียวกคื็อ รูปปันหินรูปแมวเท่านนั 

 แสงสว่างจากรูปปันแมวสว่างขึน หลงัจากผูม้าเยือนออกไป

หมดแลว้ หากมองใหด้ีจะเห็นว่าแมวหินนัน มีรอยยิมขาํในดวงตา

และปากพรอ้มกนั 
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 ฮานะหันมองไปยังกาํแพงกันถนน มองไปยังป้ายซ่องโยชิ

วาระ ลกัษณะของบา้นเรือนดา้นในเป็นบา้นไมส้องชนั แยกเป็นสอง

ฝัง ดา้นล่างเปิดโล่งมองเห็นเป็นซีไมสี้แดง มีเสือทาทามิปูอยู่บนพนื

หอ้งดา้นใน ทางเดินหินทีนางเดินไปนัน ประดับดว้ยโคมไฟไหมส้ี

แดงตลอดทาง 

 ฮานะหันมองหญิงทีชือโฮตารุ คนทีลากพวกเราสองคน

กลับมายังสถานทีสีแดงแห่งนี พาพวกเราลัดเลาะไปในเรือนหลัง

ทา้ยสดุทีแยกออกไปต่างหาก เมือพวกเรามาถึงก็พบกบัเด็กสาวรุ่น

เดียวกนัอีกนบัสิบคน 

 “อย่าไดพ้ดูเรืองทีเจา้หนีไปถึงศาลเจา้รา้งเด็ดขาด ไม่งนัขา้

ไม่เอาเจา้ไวแ้น่” คนถูกขู่พยักหนา้พรอ้มกัน ไม่นานก็ถูกโยนเขา้ไป

ยงัเรือนหลงันนั พรอ้มกบัเด็กสาวทีเหลือ 

 ฮานะมองไปรอบ ๆ เด็กสาวทีอยู่ต่างแต่งกายเหมือนกัน
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หมด เป็นชุดกิโมโนสีแดง นทัสึโกะจบัมือนางพาไปยงัหอ้งเล็กมุมสดุ 

ก่อนเปลียนเสือผา้ทาํผมเสียใหม ่

 “หากชา้อาจจะโดนโฮตารุดอีุก รีบเถอะฮานะ”  

 นางจาํอะไรไม่ได ้แมแ้ต่การแต่งกายยังตอ้งนทัสึโกะจบัมัด

ใหต้ามแบบ มองไปยังถุงเทา้สีขาวพรอ้มกับรองเทา้เกียะพืนเตียที

ทาํจากไม ้

 เรือนผมของนางตอนนีถูกรวบเป็นทรงมัดดว้ยริบบินและ

สายรดัยาวผูกเป็นปมเล็ก และยังมีเครืองประดับเงินดอกไมติ้ดอยู่

ด้านบน พวกเขาเรียกพวกเราว่า คามุโระ แต่ถ้าพวกเราอายุครบ  

-  ขวบเมอืไร จะถูกเรียกว่า ชินโช  

  ว่าดว้ยลาํดบัชนัของเรือนแห่งน ีโดยลาํดบัชนัของโออิรนันนั

จะเริมตงัแต่ ฮาชิ ทสึโบเนะ เฮยาโมจิ ซาชิคิโมจิ โคชิและตาํแหน่ง

สงูสดุของโออรินัคือ ทาย ู

  ตอนนีพวกเราเป็นเพียง ฮาชิเด็กรับใช้โออิรันระดับสูง

เท่านนั 

 ไม่นานพวกเราก็ออกมาดา้นนอก มองไปยงัโออิรนัดา้นนอก 

พวกเขาใส่ชุดมากกว่าพวกเราหลายชนั แถมยังผูกโอบิไวด้า้นหนา้ 

ซึงโฮตารุอธิบายใหพ้วกเราฟังว่าเพือง่ายต่อการถอดเขา้ออกในแต่

ละครงั  

 มองไปยังเท้าของโออิรันเปลือยเปล่าไรถุ้งเท้าทีใหค้วาม

อบอุ่นอย่างเช่นพวกนาง โฮตารุบอกว่านันเพือใหแ้สดงถึงเสน่หห์า 

ยวัยวน เพอืใหช้ายหนุ่มหลงใหล  

 หากเป็นฤดรูอ้น ฤดใูบไมผ้ลิ ฤดใูบไมร้ว่ง ก็คงพอทน แต่ถา้

เข้าฤดูหนาวเมือไร นางไม่อยากจะคิดถึงความอดทนเพือความ
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สวยงามทวี่าเลย 

 ฮานะมองไปยัง โออิรนั ทีนางและนทัสึโกะไดร้บัใช ้มีนาม

ว่า นายูกิ ระดับของนางอยู่ในระดับรองสูงสุดของเรือนแห่งนี คือ 

ตาํแหน่งโคชิ  

 ในแต่ละเรือนจะมีโออิรนัสูงสุดในตาํแหน่ง ทายู เพียงคน

เดียวเท่านนั ซึงเป็นของโออิรนัทีชือยูคาริ มีเด็กรุ่นนางทีคอยรบัใช้

สองนาง คือ มิชิโกะและซานาเอะ เป็นคนดแูล 

 พวกนางยงัเป็นเด็กฝึกหัดจึงยงัตอ้งติดตามและฝึกฝนตาม

รุ่นทีใหญ่กว่า อย่างการนังพืนนานครึงวันก็ทาํให้ฮานะถึงกับร้อง

นาํตาไหลออกมา มองไปยงัโออิรนั พนีายูกิหวัเราะขาํนางอยู่ 

 “เจ้าขยับบ้างก็ได้ฮานะ ครังทีข้าฝึกใหม่ ๆ ก็เป็นเช่นนี 

หากแต่เมอืฝึกไปนานเจา้จะชินเอง”  

 กลัวว่านางจะตายเสียก่อนจะฝึกเสร็จ เพราะนอกจากนัง

แล้ว ยังต้องมีการเดินใส่เกียะสูงเท่าแขนนาง ตอ้งฝึกการเดินเป็น

เลข  ตามสมยันิยมเพือใหด้สูวยงาม 

 ไหนจะเรืองการชงชา พิธีการ การราํ ตอ้งโทษบิดามารดา

ของฮานะ ทนีางจาํหนา้ไม่ไดเ้สียแลว้ทาํใหบุ้ตรสาวตอ้งการเจอเรือง

อยากลาํบาก หากเจอนางก็คงกลายเป็นคนไม่รูจ้กัจริง ๆ ฮานะยืด

ขายาวออกไป ก่อนใชม้ือนวดไปตามเทา้  

 โชคยงัดีทีเรือนแห่งนีมีทีใหน้อนและอาหารครบสามมือ ทาํ

ใหน้างพอจะยอมทนกบัความยากลาํบากนีได ้ 

 ถามถึงเส้นทางในวันข้างหน้า นับวันนางก็พบว่าสถาน

โลกีย์แห่งนีไม่น่าภิรมย์เอาเสียเลย ยามกลางวันถนนหนทางจะ

เหมือนกบับา้นรา้งไรผู้ค้น แต่ยามใดทีโคมไฟสีแดงหนา้กาํแพงดา้น
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นอกถกูจุดขนึ  

 ชายหนุ่มมากหน้าหลายตา ก็จะเข้ามาใช้บริการไม่หยุด

หย่อน ยุคทีนางอยู่เป็นยุคเอโดะ ในปลายรัชสมัยของโทกูงาวะ  

อิเอโยชิ เป็นโชกุนคนที  ค.ศ.  ของสมัยเอโดะ รชัสมัยทีโช

กนุเรืองอาํนาจ มีอิทธิพลมากกว่าจกัรพรรดิในตระกลูดงัเดิมในอดีต  

 เรืองของชนชนัในยุคเอโดะนนัถูกแบ่งแยกเป็น  ระดบั คือ 

ชนชันซามูไร ชนชันชาวนา ชนชันช่างฝีมือ ชนชันพ่อคา้ และยังม ี

โรนิงและนักบวช เอตะ อีกทีไม่ไดร้ับการยอมรับจากสังคมจะถูก

รงัเกียจจากคนรอบดา้น 

 พูดถึงแขกในแต่ละวันของโคมแดงแห่งนี มีทัง ซามูไร 

ชาวนา ช่างฝีมือ และชนชนัพ่อคา้ อาจจะมีโรนิงทไีรส้งักัดปะปนเขา้

มาดว้ยเช่นกนั  

 ในระดับชันของเรือนแห่งนี คนบริการทีอยู่ตาํสุดของเรือน

จะรบัใชพ้วกล่างสดุ ส่วนคนทีหนา้ตาดีมีระดบัก็จะรบัใชค้นทีมีฐาน

สงูขึนไปอีก 

 สถานทีชนัล่างจะเป็นนางโลมชนัล่างสดุ ซึงจะตอ้งทาํงาน

หนกัต่อคืนมากกว่าชนัดา้นบน นอกจากในโคมแดงแห่งนีแลว้ ดา้น

นอกรอบบริเวณยังมี เฮยะโมจิ กับคิริมิเสะโจโรถือเป็นนางโลมชัน

ตาํไรส้ังกัด หรือเรียกรวม ๆ ว่า จิโกคุโจ ปะปนอยู่ดว้ยเช่นกัน นาง

โลมเหล่านจีะมีราคาทีถกูกว่าปกติ และแน่นอนก็ตอ้งมาดว้ยหนา้ตา

ทดีไูม่สวยเอาเสียเลย 

 ฮานะมองไปยังนัทสึโกะ คู่หูของนางทีมีใบหน้างดงาม

ตงัแต่เยาวว์ัย ทราบความว่า ครอบครวัเดิมของนางมีฐานะและมี

การศึกษา แต่ถูกไดเมียวลงโทษจนถูกตัดสินประหารทังครอบครวั 
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นางทีหลบหนีออกมาได้ก็ถูกนายหญิงโฮตารุพบแล้วนํามายัง

สถานทแีห่งนี 

 ส่วนตวันางนนั ประวติัความเป็นมายงัไม่มีใครรู ้ในเมอืนาง

เองก็ลืมไปหมดสิน ไม่หลงเหลือความทรงจาํแลว้นางจะบอกใครได ้

ตัวฮานะจึงไดแ้ต่เก็บความสงสัยเอาไว ้คอยสงัเกตเหตุการณ์รอบ

ดา้น 

 สถานทีโคมแดงแห่งนี ไม่อนุญาตใหส้ตรีเขา้มา จะเปิดให้

สตรีและคนด้านนอกเข้ามาก็ต่อเมือเป็นเทศกาลวันที  เดือน

สิงหาคม ในทุกปีเท่านนั  

 ส ต รี ที มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ จ ะ ถู ก ฝึ กอ ย่ า ง ห นัก  ห า ก มี

ความสามารถก็จะไดเ้ป็นโออิรนัอันดับหนึงของหอ นนัหมายความ

ว่า คนทีพวกนางรบัใช ้จะมีแค่คนชนัสงู ดีไม่ดีอาจจะไดร้บัการเลียง

ดแูละถกูไถ่ตวัออกไป  

 สิงนีคือ ความปรารถนาของโออิรนัทุกคน แต่คนทีรอไม่ถึง

วนันนัก็มี โดยเฉพาะนางโลมชนัล่าง ทตีอ้งรบัแขกทกุวนั พอนานวนั

เขาก็ติดโรคแลว้ก็ป่วยตาย  

 ตอนนีฮานะกาํลงัมุ่งดนูางโลมชนัล่างสดุของหอ กาํลงันอน

รอความตาย ร่างกายของนางมีจุดแดงทวัร่าง แมแ้ต่หมอทีย่างก่าย

เขา้มาไม่ทนัไดต้รวจดตู่างก็วิงหนีหายไปทงัสิน  

 นางโลมทีชือว่า มิโอะ รอ้งดว้ยความเจ็บปวดหนาวสนัเทา

ไปทวัรา่ง นางมองนายหญิงพาชายหนุ่มรา่งใหญ่มาสีคน วางเสือทา

ทามิลง ยกตวัมิโอะวางบนเสือทาทามิแลว้หอมดัไวแ้น่น 

 นางยงัไม่ตาย ยงัมีลมหายใจ แต่พวกเขาทาํเหมือนนางเป็น

สตัวต์ัวหนึงทีไรป้ระโยชน ์ฮานะเด็กสาวตัวน้อยมองดว้ยสายตาที
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แสนกลวั กลวัอนาคตของนาง หากนางไรป้ระโยชนพ์วกเขาก็จะทาํ

เช่นนันกับนาง หางนางไร้ความสามารถพวกเขาก็จะหามนาง

เหมือนกบัหมาตวัหนึงออกไปโยนทิงออกนอกกาํแพง รอคอยความ

ตาย 

 เสียงผูค้นเรมิหายไปหมดแลว้แต่ฮานะก็ยงัยืนอยู่ทีเดิม นาง

จะทาํตัวไรป้ระโยชน์อย่างทุกวันนีไม่ได ้นางจะตอ้งหาจุดเด่นของ

นาง 

 “ฮานะคิดอะไรอยู่” เด็กสาวหันมองนัทสึโกะ เพือนนางที

หยิบจับอะไรก็เป็นทุกอย่าง แต่นางเล่าไม่เป็นสักอย่าง ภาพของมิ

โอะทนีางเห็นนนัคืออนาคตของนางในไม่ชา้ 

 “ขา้ตอ้งหาตวัตนของตวัเอง” นางตอ้งหาพรสวรรค ์หากนาง

เก่งสักดา้นหนึงนางอาจจะรอด แม้ไม่ถึงกับเป็นโออิรันชันสูง แค่

ระดบักลางก็ยงัดี 

 แต่ฮานะ เจา้มีพรสวรรคเ์รอืงใดกนั 

 นายูกิหนัมองเด็กสาวสองคนทเีป็นเด็กในสงักดัของนาง  

 “เจา้อย่าไดคิ้ดมากเลย เรืองแบบนีเป็นเรืองปกติเห็นไดทุ้ก

วนั ขา้ถือว่ามิโอะไดไ้ปสบายแลว้ นางไดห้ลดุพน้ออกจากกาํแพงนีก็

ถือว่าโชคดี” ดวงตานายกูมิีความเศรา้ นึกถึงหลายทนีางกา้วเทา้เขา้

มายงักาํแพงหลงัโคมแดงแห่งนี นบัตงัแต่นนันางก็ไม่เคยไดก้า้วเทา้

ออกไปเลย  

 “อีกไม่นานขา้จะตอ้งผ่านพิธีมิสอุาเงะ” นายูกิหันมองไรนิง

ข้างตัว ชายทีเปรียบเหมือนพีชายของนาง ตังแต่นางก้าวเข้ามา 

ความผูกพันนันยากจะเปลียน ในเมือนางมีหน้าทีต้องรับใช้นาย

หญิง 
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 ฮานะเดินตามนายูกิ ขึนไปยังชันบนสุด การคัดเลือกชาย

คนแรกในพิธีมิสุอาเงะนัน เต็มไปดว้ยพิธีการเคร่งครดั หากนายูกิ

มิไดพ้งึพอใจก็จะไม่มีการพบปะในรอบต่อไป 

 ฮานะนงัมองไปยงัดา้นล่างใตเ้วที  ชายหนุ่มเป็นฟุได ครูา-บู

เงียว 倉庫奉行 (โรมาจิ) ดูแลคลงัขา้วแห่งเอโอะ พูดถึงฐานะ

ถือว่าอยู่ในระดับกลาง แต่เพราะชายหนุ่มคุมข้าวซึงเป็นธุรกิจที

เฟืองฟูในเอโดะมากทีสดุในตอนน ี 

 มองไปยังหีบทองหลายหีบ สุรา อาหารพรอ้มกับผา้แพรที

อีกฝ่ายนํามาแสดงตนให้อีกฝ่ายเห็นถึงอาํนาจบารมีและฐานะ 

ดวงตาฮานะโตวาว หนัมองบุรุษเจา้ของเงิน 

 ชายหนุ่มอายุมากคงราว  ปี ไดย้ินมาว่าแต่งงานและมี

ภรรยาในปกครองถึงสามคนแลว้ หากพีนายูกิไดแ้ต่งงานเข้าไป ก็

เหมือนกบัการกอดกบัเงินทองแลว้เป็นแค่คนสาํเรจ็ความใคร่ใหช้าย

หนุ่มแก่ ๆ คนหนึงเท่านนั  

 นายูกินงัจนครบเวลา ฮานะและนทัสึโกะรีบไปพยุงมือหญิง

สาว เพือกลบัเขา้ไปดา้นใน  

 นายหญิงโฮตารุเอ่ยถาม “เจา้พอใจหรือไม่นายกูิ”  

 พีนายูกิส่ายหนา้ แทนคาํตอบ นางไม่อยากเลือกผูใ้ดทงันนั 

มองไปยงัโรนิงขา้งตวัอกีแลว้  

 นายหญิงโฮตารุหันมองตามสายตานาง หลายปีทีผ่านเขา

พบเจอคนแบบนางมามาก แต่แล้วอย่างไรเล่ายังไงก็ต้องแต่ง

ออกไปอยู่ด ี

 “หากเจ้าไม่แต่งกับท่านฟุได เจ้าจะต้องไปอยู่ชันล่าง 

ความสามารถของเจา้ไม่ไดโ้ดดเด่น แต่ก็ไม่ไดแ้ย่ ขา้หาคนทีดีทีสุด
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ใหเ้จา้นายูกิ ท่านฟุไดนอกจากจะซอืตวัเจา้ในพิธีมิสอุาเงะ ยังจะรบั

ตวัเจา้เขา้เรือน อีกทงัจะจดัขบวนแห่โออิรนัโดจูใหเ้จา้ไปใหถ้ึงทีพัก” 

นนัหมายถึงเกียรติของโออิรนัสงูสดุ  

 “เจา้คิดใหด้ีเถอะ นายกูิ”  

 ฮานะมองพีนายูกิทีกาํลงัสบัสน หากนางเลือกปฏิเสธก็ไม่รู ้

ว่าคนต่อไปจะเป็นใครอีก แต่หากนางไม่เลือกใครเลย นางก็จะ

เหมือนกับมิโอะ และเพราะเป็นเช่นนี นับวนัพีนายูกิร่างกายก็ทรุด

โทรมไปตามสภาพจิตใจ 

 นายูกิมองไปยงัปลาทองตรงหนา้ ทีไม่อาจออกจากทีอาศัย

ได้ เป็นเพียงปลาสวยงามทีทุกอย่างล้วนอยู่ทีเจ้าของ หากไม่ให้

อาหารปลาทองก็ตอ้งตาย 

 หมอทีมาตรวจวนันีฮานะไม่เคยพบหนา้ เป็นเพียงหมอหนุ่ม

อายคุงไม่เกินยีสิบปี หมอหนุ่มถือกล่องไมเ้ป็นชนั ๆ เมอืเปิดออกแต่

ละชนัจะพบอปุกรณใ์นการตรวจรกัษา 

 “นางเป็นไขใ้จ” ไขใ้จทีไม่อาจรกัษาดว้ยยา แต่ดว้ยหัวใจ

นางเองต่างหาก หมอยามาโตะ ทาํใหไ้ดเ้พียงจดัยาบาํรุงใหน้าง 

 “ฮานะเจา้ไปส่งคณุหมอยามาโตะดว้ย” เด็กสาวลกุขึนแลว้

เดินตามหมอยามาโตะลงมาชนัล่างสดุ เดินไปตามทางเดินหินสีขาว 

ทปีระดบัดว้ยโคมสีแดงจนถึงกาํแพงใหญ่ 

 “ขอบใจเจา้มากเด็กนอ้ย เจา้มีนามว่าอะไร” 

 “ขา้นอ้ย ฮานะเจา้ค่ะ” 

 “ขา้ยามาโตะ” 

 “เจา้ค่ะ ท่านหมอยามาโตะ” ชายหนุ่มหนา้ตาดี ถือกลอ่งไม้

เดินจากไปตามทาง เมอืไปถึงดา้นนอกก็มองมาทีนางอีกครงั  
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 แผ่นหลงัเล็กกาํลงักระโดดไปมา ดวงตาเขาหลบุลงตาํดว้ย

ความสะทอ้นใจ เจา้ยังตัวเล็กมากนัก แต่กลบัตอ้งมาอยู่ในทีโลกีย์

แบบนี ต้องพบเจอกับเสียงและภาพทีโลมจิตใจ ให้เติบโตไปด้วย

จิตใจทบิีดเบียว  

 ทางเลือกทไีม่อาจเลือกได ้ฮานะ เด็กนอ้ยผูน้่าสงสาร 

 

 ฮานะกระโดดไปตามทาง การกระโดดทีเป็นรูปคล้าย

เครืองบิน มันมาจากจิตวิญญาณในภพทีแลว้  นางมองกอ้นหินบน

พนืแลว้หยิบกอ้นหินสีสวยไปยงัเรือนตน้ ไม่นานการเล่นหมากเก็บก็

ออกมาจากหวัของนาง  

 ถามมาจากไหนก็จิตใตส้าํนึกนนัแหละ ดงันนัการละเล่นฆ่า

เวลาของนางจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว แถมยังมีการพนัน

เกิดขึนอย่างไม่รูต้วั  

 นางวางก้อนหินทีมีขนาดเท่ากัน  ก้อน วางเรียงลงบน

เสือทาทามิ ในมือฮานะถือกอ้นหินหนึงกอ้นโยนขึนไปบนฟ้า แลว้ใช้

ความเร็วเก็บกอ้นดา้นล่างทีละกอ้น หากกอ้นหินหล่นรบัไม่ทนัก็ถือ

ว่าแพ ้ก็จะเป็นคนต่อไปไดเ้ล่น หากนบัรอบแลว้จนกอ้นหินหมดแลว้ 

ก็มานับจาํนวนก้อนหินในมือ คนชนะคือคนทีมีก้อนหินในมือมาก

ทสีดุ 

 “ฮานะเจา้คิดวิธีเล่นนีไดไ้ง” นางไม่ไดคิ้ดแค่ออกมาจากหัว

เองเท่านัน เหมือนตอนนีนางกําลังวิงปิดตาไล่กับกับเพือนรุ่น

เดียวกัน พอนายหญิงมาเห็นก็ใชไ้มห้วดไล่ตียาวกันไป เรียกเสียง

หวัเราะจากนางโลมรุน่ใหญ่ไดม้าก 

 เสียงหวัเราะนนัทาํใหน้ายูกิทนีอนซมลกุขึนมาเปิดหนา้ต่าง
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มองไปยังดา้นล่าง นางยังมีลมหายใจ ยงัหาความสุขไดอ้ีกยาวนาน 

หากนางไม่ตอบตกลงขอ้ตกลงนนั นางอาจจะไม่มีเสียงหัวเราะอีก

แลว้ 

 ในฤดหูนาวถดัมาพีนายูกจิึงยอมตกลงในการพบปะกบัฟุได

เป็นครงัที  โดยครงันีนายูมิตอ้งลงไปนงัดา้นลา่งกบัชายหนุ่ม  

 ดวงตาฟุไดมองนางดว้ยแววตาปรารถนา เต็มไปดว้ยความ

หลงใหล การพบกันครงัที  ก็เหมือนกบัครงัแรก คือ ไม่พูด ไม่กิน 

ไม่ดืม ไดแ้ต่เพียงแค่นงัมองเท่านนั จบจนหมดเวลาพวกเราทงัสองก็

แยกยา้ยตามเดิม  

 ฮานะมองทรพัยสิ์นของฝากทีฟุไดนาํมารอบนีมากกว่ารอบ

ก่อนมาก ได้ยินว่าธุรกิจค้าข้าวได้กําไรเป็นกอบเป็นกํา เพราะ

นอกจากเขายงัเป็นคนเก็บและจาํหน่ายขา้วใหท้างการแลว้  

 ฟุไดยงัเป็นหุน้ส่วนพ่อคา้ขา้วทีใหญ่ทีสุดในเอโดะดว้ย เงิน

ทองทีกองอยู่ตรงหนา้พรอ้มกับความหลงใหลในตัวนายูกิ ทาํใหก้าร

พบกนัครงัที  เกิดขึนอย่างรวดเรว็  

 อันทีจริงแลว้เรืองมันผ่านมานาน อายุพีนายูกิเองก็ใกลจ้ะ

ครบ  ปีแลว้ หากยงัไม่ไดเ้ขา้พิธีก็จะถกูลดขนัเอาได ้ 

 ครงัที  ทีเรียกว่านาจิมิ ซึงหมายถึงลูกคา้ทีคุน้เคย โออิรนั

จะมอบชุดอาหารทีสลกัชือของนางเอาไวท้ีเครืองชามและตะเกียบ

ให ้หลงัจากนนัผูเ้รยีกใชบ้ริการจะตอ้งจ่ายเงินสาํหรบัค่าบริการของ

โออิรนัไวใ้นซองใส่เงิน เมือครบกระบวนการถึงจะเขา้หอ้งกบัโออิรนั

ได ้

 ฮานะมองแสงเทียนในห้องทีดับลง มองไปยังโรนิงขา้งตัว

แววตาเศรา้ลงอย่างชดัเจน นนัไม่เท่ากบัว่าหลงัจากคืนนีมีเพียงนาง
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ทไีดอ้อกจากกาํแพงกนันนั นางจะตอ้งทงิเขาไวใ้นทแีห่งนีตลอดไป 

 เด็กสาวตัวนอ้ยทีไรเ้ดียงสา หากเป็นคืนทวัไปคงไม่รูค้วาม 

แต่นางกับรูส้ึกและสัมผัสความรักแบบผู้ใหญ่ได้ รูว่้าด้านในเขา

กาํลังทาํอะไร รูอี้กว่ามันไม่ไดส้วยงามอย่างทีคิด การตอ้งนอนกับ

ชายทตีวัเองไม่ไดร้กัมนัเจ็บปวดทสีดุ 

   ฮานะเลือกเดินจากไป ทัง ๆ ทียังไม่จบหน้าทีเด็กฝึกหัด

อย่างนาง เมือลงจากชนับนก็พบกบัภาพชายหนุ่มไม่เลือกอายุ ต่าง

เดินกนัไปมาดวงตามองไปยงันางโลมดา้นในดว้ยสายตาทหีนืกาม  

 นางหลีกเลียงไปทางครัวของเรือน มองไปยังครวัด้านใน 

ภาพของครวัทันสมัยก็เขา้มาในหัว อุปกรณ์แปลกตาแตกต่างกับ

ครวัทนีางเห็นตอนนี เด็กสาวตวันอ้ยมองไปยงัขวดสาเกทวีางอยู่ จึง

รนิลงถว้ย  

 กลินรสสมัผสันางรบัรสไดเ้ร็วนกั นางสมัผสัถึงกลินขา้ว นาํ 

ขา้วมอลต ์และสาเกยีสต ์มือกาํลงัจะแตะชิมรสก็ถกูคนครวัดงัขึน 

 “กินไม่ไดน้ะฮานะ สตรีเขาไม่นิยมกินสาเก จะทาํให้ป่วย

เอาได”้ 

 ไม่กินสาเก เพราะอาจจะป่วย ทาํไมในหวันางถึงบอกว่ากิน

ไดเ้ล่า มือเล็กจึงวางถว้ยลง หนัมองไปรอบครวั ทอ้งนางกาํลงัหิว แต่

ตอนนีไม่ใช่เวลากิน มองไปยังขา้วทีเหลือก้นหมอ้เพียงนอ้ยนิด จึง

ตักออกมาคลุกกับขา้วคัวกับสาหร่ายทีเหลือก้นถ้วย ปันเป็นก้อน

กลมเล็ก ๆ ไดป้ระมาณสีคาํ จงึวางใสจ่านวิงไปยงัเรือนดา้นหลงั คิด

จะเอาไปฝากนทัสึโกะ 

 “ฮานะเจ้าลงมาก่อนข้าเหตุใดจึงพึงถึงเรือน ข้าคิดจะ

ออกไปตามแลว้เชียว” 
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 ฮานะไม่ไดต้อบ แต่ส่งจานขา้วปันใหน้ทัสึโกะ 

 “เจา้ชิมดวู่าอร่อยไหม” ฝีมือนางนางชิมมาแลว้ คิดว่าอร่อย

ดี แต่เหมือนจะขาดเครืองปรุงบางอย่างทีนางเองก็นึกไม่ออก ขา้ว

ปันหนึงกอ้นส่งเขา้ปากนัทสึโกะ คาํแรกทีนางกินรบัรูค้ือกลินหอม

ของขา้วควักบัสาหรา่ย 

 “อรอ่ยมาฮานะ เจา้ทาํเองหรือขา้นึกว่า พ่อครวัทาอิโยะเป็น

คนทาํเสียอีก”  

 พอไดร้บัคาํชมนางก็ยิมแกม้ปริ หรือนีจะเป็นพรสวรรคข์อง

นางทีว่าหากนางฝึกฝน ไม่แน่วันข้างหน้านางอาจจะเป็นแม่ครวั

ใหก้ับเรือนนางโลมแทนทีจะเป็นนางโลมจริง นนัหมายถึงอิสระใน

การเลือกชีวิตคู่เช่นกนั 

 วนัรุ่งขึนนางจึงแอบเขา้ครวัอีกครงั พ่อครวัทาอิโยะหันมอง

เด็กตวันอ้ย  

 “เหตใุดเจา้ไม่ฝึกเรียนชงชากบันายหญิง” 

 นางไม่ชอบเรืองแบบนนั แต่กับชอบเรืองทาํอาหาร มองไป

ยงับนโต๊ะใหญ่มีปลาตวัใหญ่มาก “ปลาอะไรหรือเจา้คะ” 

  พ่อครวัไม่ตอบนาง ในหวัของนางกบัตอบว่า “ปลามากโุระ” 

ตอนนพี่อครวักาํลงัปันขา้ว ก่อนแลป่ลามากโุระก่อนราดดว้ยซอยถวั

เหลือง  

 “เหตุใดไม่ปรุงรสขา้วดว้ยเจา้คะ” เด็กสาวตัวนอ้ยถามพ่อ

ครวัทาอิโยะ ก่อนตักขา้วมาหนึงถว้ยมองส่วนผสมรอบตัว ไม่ว่าจะ

เป็น เกลือ นาํตาล ซอสมิริน โชยุ สาหร่าย สาเก หรือแมก้ระทงัซอย

ถวัเหลือง มาวางบนโต๊ะ  

  ก่อนนาํโชยุ มิริน สาเก ผงปลาดาชิ คลุกเข้าด้วยกันก่อน
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นาํไปหมกัในตวัปลามากโุระ 

  จากนนัก็ทาํขา้ว นาํสม้สายชู เกลือและนาํตาลทราย คลุก

เขา้ดว้ยกัน ก่อนโปะหนา้ดว้ยปลามากุโระทีหมักทิงไว ้แลว้ตกแต่ง

ดว้ยตน้หอมญีปุ่ น 

 ตลอดเวลาทีเด็กสาวตัวนอ้ยปีนขึนลง จบัโน่นใส่นีจนไดม้า

หนึงถว้ย พรอ้มส่งใหเ้ขาชิม ทาอิโยะมองอย่างแปลกใจรบัถว้ยของ

ฮานะมาชิมรส 

 เครอืงปรุงนานา เมอืปรุงในขา้วกินแลว้เขา้กนัมาก 

 “อร่อยมากฮานะ” แน่ล่ะ มันอยู่ในหัวนาง อย่าถามว่า

ออกมาจากตรงไหน ดวงตาทาอิโยะหนัมองเด็กสาวตวันอ้ย  

 เขาตอ้งการผูช่้วยพอดี  

 

  เมือนายหญิงโฮตารุได้ฟังจากพ่อครัว ทาอิโยะบอก นาง

มองไปยังฮานะเด็กสาวยงัเยาวว์ัยนกั ยงัมองไม่ออกว่าจะสวยหรือ

ไปทางไหน หากนางโตขึนมาแลว้งดงามเล่า นางจะยิงไม่เสียดาย

เงินทจี่ายไปหรอกหรือ 

 “ให้นางฝึกเป็นผู ้ช่วยก่อน หากเว้นช่วงเย็นจึงค่อยไปหัด

ทาํอาหารกบัเจา้”  

 นางเหลือทางเลือกใหก้ับฮานะ ตอ้งมาดูสิว่าเจา้จะไปทาง

ไหนรอด คนทีไม่อยากอยู่บนชัน  แต่ไดถ้อนหายใจ แต่อย่างนอ้ย

นางก็ไดท้าํอาหารอย่างทีชอบจริง ๆ  

 และเหนือสิงอืนใด คือ ตอนนีนางตอ้งเปลียนโออิรนัคนใหม่ 

ทมีาแทนทีพนีายูก ิไดเ้ลือนขึนมาตาํแหน่งเดียวกนั ชอืว่า “ซาโตมิ” 

 ซาโตมิไม่เป็นคนเงียบ ๆ อย่างพีนายูกิ ค่อนขา้งจะพดูมาก
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และยังเรืองมากแถมมาดว้ย ตอนนีนางตอ้งพบัเสือใหพ้ีซาโตมิใหม่

ในรอบทสีาม  

 ว่าดว้ยเสือของโออิรนันนั แมจ้ะมีสีสนัสวยงามกว่านางโลม

ชนัตาํ แต่ก็ถูกกาํจัดไม่ใหมี้ดินเงินและดินทองผสมอยู่ในเนือผา้ แต่

ใหมี้ลวดลายและสีสนัไดเ้ช่นกนั  

 มือเล็กวางลงไปอย่างเบามือ เพราะกลัวว่าจะถูกพับเป็น

รอบทีสาม เมือพีซาโตมิหันมองก็พยักหนา้ใหปิ้ดหีบได ้ฮานะจึงได้

คลานออกจากนงัใกล ้คอยส่งชาใหอี้กฝ่ายรบั  

 “เห็นว่าเจา้ไดเ้ป็นลกูศิษยท์่านทาอิโยะหรือฮานะ” 

 “เจา้ค่ะ” ไดย้ินเรืองครวันางก็หายโมโห หนัมองพีซาโตม ิ

  "เด็กอย่างเจา้หรือจะทาํอะไรเป็น จะรกครวัเปล่า ๆ" ไม่ทนั

ไดชิ้มฝีมือนาง อกีฝ่ายก็สบประมาทนางแลว้ 

 

  ฮานะนังหน้าบูด มองซาโตมิฝึกหัดหมากล้อมจนชนะไป

หนงึรอบ จึงหนัมาเอย่กบันาง 

  "ขา้หิวเจา้ไปยกอาหารมา" ฮานะขยบัตวัลงไปชนัล่างเพอืไป

ยังครวั แต่กลับไม่พบท่านทาอิโยะในครวั อันทีจริงแลว้นางทีเป็น

ลูกมือท่านทาอิโยะ หากไม่ได้เขาสนับสนุนนางก็ไม่มีทางหุงขา้ว 

ทาํอาหารได ้แมจ้ะมีเมนอูาหารผุดขึนหวัมากเท่าไร 

  นางเดินออกจากครวัเพือไปยังหอ้งพักท่านอาจารย ์ประตู

เลือนไมถ้กูเปิดทิงไว ้ฮานะจึงเอ่ยเรียก 

  "ท่านอาจารยอ์ยู่ไหมเจา้คะ ขา้ขอเขา้ไปนะเจา้คะ" เมือกา้ว

เขา้ไปกบัพบท่านอาจารยล์ม้อยู่บนพืน!! 

  “ท่านอาจารย”์ นางเรียกอีกฝ่ายก็ไม่ฟืน มองสภาพทีนอน
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ฟุบศีรษะควาํอยู่กับเสือ จึงวิงออกไปเพือเรียกคนมาช่วย ไม่นาน

หมอยามาโตะก็มาถึง เขายงัคงถือกล่องไมเ้ครอืงมือหมออนัเดิม   

 “ท่านทาอิโยะ พักผ่อนนอ้ย ยงัไงก็ตอ้งพกัฟืนหรือหาคนมา

ช่วยบา้ง” เด็กสาวตัวนอ้ยทีนงัฟังอย่างยกมือสงู ๆ แต่เพราะตวัเล็ก

เกินไปทกุคนจึงมองไม่เห็น 

 ไม่นานผูช้่วยพ่อครวัคนใหม่ก็มาถึง ฮานะมองชายหนุ่มที

อายุไม่เกิน  ปี อายุน้อยกว่าท่านอาจารย์เกือบสองรอบ การ

ทาํงานจึงคล่องกว่า ดูเหมือนเขาจะเป็นเพียงชนชันชาวนา ทีพอมี

ความรูเ้รอืงอาหารบา้ง 

 ตอนนีโฮชิมองผู้ช่วยตัวน้อย กําลังมองตาแป๋ว ขยับไป

ดา้นซา้ยนางก็ตามตูดเขาไปตลอด มองดูการก่อไฟ ซึงฮานะก่อไฟ

ไม่เป็น ในหัวของนางมีเพียงเตาไฟทีมีหัวบิดเพียงครงัเดียวไฟก็ติด

ขนึมา  

 ดังนันพืนฐานการเข้าครัวอันดับแรกทีนางต้องหัด คือ จุด

เตาไฟใหเ้ป็น มองไปยังเตาไฟทาํดว้ยอิฐสีแดง มีช่องตรงกลางใช้

สาํหรบัเติมถ่าน แลว้ใชป้ล่องไมไ้ผ่เป่าเพอืใหไ้ฟติด  

 แค่จุดเตาฮานะก็ใชเ้วลาหมดไปอิจิจิคงั (  ชวัโมง) กว่าจะ

ไดจุ้ดเตาหุงขา้วมือแรกของวนัก็ล่วงเลยไปนานพอด ูแต่โฮชิก็ไม่บ่น

เขาเพียงมองดูและสอนอย่างใจเย็น วันเวลาผ่านไปหลายเดือนฮะ

นะก็จดุเตาไฟเป็นในทีสดุ 

 ฤดูหนาวผ่านไป ฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงฮานะมองไปยังข้าว

ญีปุ่ นตรงหน้า พีนายูกินาํมาใหห้ลายกระสอบใหญ่ หลังจากแต่ง

ออกไปดเูหมือนท่านฟไุดจะเอ็นดแูละรกัพนีายูกิมาก  

 ขา้วสารมีหลายกระสอบก็พอจะเลียงคนในหอนางโลมได้



 

 

19 | ยอ้นเวลา…ยุคเอโดะ 

หลายเดือน ฮานะมองเมล็ดขา้วสาร เรียกว่า โคเมะ มีลกัษณะสนั

และอวบแถมยงัมียางมากกว่าปกติ นางตอ้งลา้งนาํหลายรอบอีกทงั

แช่ทิงไวก้่อนนาํมาหุงในหมอ้ อีกทังยังตอ้งคอยคุมไฟใหส้มาํเสมอ 

ภาพในหวัของนางปรากฏขา้วเมล็ดเรียวยาวหอมคลา้ยดอกไม ้อีก

ทงักรรมวิธีการหงุก็ไม่ยุ่งยาก  

 เมือขา้วไดท้ี นางก็เอาเกลือ ซูชิซุ นาํตาล คลกุกับขา้วไปมา

ก่อนปันเป็นกอ้นกลม ในฤดใูบไมผ้ลินนัชาวประมงมกัจะจบัหอยอา

ซาริไดจ้าํนวนมาก วันนีฮานะจึงนึกถึงซุปมิโซะหอยอาซาริง่าย ๆ 

ขนึมาในหวั  

 ว่าแลว้เด็กน้อยก็ลา้งหอยอาซาริ จัดการใส่ในจานทีมีนาํ

ปริมาณใส่สาหร่ายคมบุลงไป เมือไดป้ริมาณพอเหมาะก็นาํเขา้ไป

นึงในเตาไฟ เพียงนิฟุ่ น (  นาที) นาํมนัออกจากมาแลว้ตักสาหร่าย

คมบุออกไปปรุงดว้ยมิโซะค้นให้เข้ากันแล้วเขา้ไปนึงอีก อิจิเบียว  

(  วินาที) ก็ยกลงจากเตาไฟได ้ 

 อาหารง่ายส่งใหอ้าจารยใ์หม่ชิม โฮชิมองซุปหอยตรงหน้า 

“ใชช้อ้นตกัชิมรสชาติ” 

 “เจ้าปรุงง่าย ๆ รสชาติถือว่าผ่าน แต่ก็ยังไม่ดีพอ หาก

เครืองปรุงเหมือนกับคนทัวไป รสชาติก็ไม่แตกต่าง มันไม่เป็น

เอกลกัษณ”์  

 นางมองไปยังเครืองปรุง มันคือเครืองปรุงทีหาซือทีตาม

ถนน หากนางสามารถปรุงนาํปรุงรสทีมีรสชาติของตัวเองได้ ก็จะ

สามารถนาํมนัออกขายไดเ้ช่นกนั  

 ดวงตากลมใสมองท่านอาจารยข์อบคุณทีชีแนะ แต่นางจะ

ไปหาวตัถุดิบมาจากไหน หนัมองซา้ยขวาก็มองอาจายต์าแป๋ว  
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 โฮชิเหมือนรูท้นั จึงยกมือโยกหวัฮานะเด็กสาวตวันอ้ย พรุ่งนี

นางจะเริมคิดค้นเครืองปรุงรสสูตรของนาง ในหัวตอนนีนางจาํได้

ครา่ว ๆ นึกถึงโชยุทมีกันิยมทาํมาจากถวัเหลืองและไดร้บัความนิยม

กบัคนเมืองนี  

 แต่นาํปรุงอกีแบบทนีางนึกถึง ทาํจากเศษซากปลาค็อดและ

เครอืงในหมึก หากนึกถึงของพวกนีก็ตอ้งทีย่านการคา้เก่าแก่นิฮงบา

ชิและคนัดะ  

 นางจะทาํนาํปรุงรสจากเศษปลา หากปรุงไดดี้รสชาติถูก

ปาก นางก็สามารถทาํเงินและนาํมันออกไปขายไดโ้ดยทีไม่ตอ้งกา้ว

เทา้ออกจากหอนางโลม 

 
  



 

 

21 | ยอ้นเวลา…ยุคเอโดะ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปลาฮาตะฮาตะมีลักษณะตัวเล็กตาโต มักจะจับไดใ้นฤดู

หนาวเพราะหมดฤดแูลว้ ปลาฮาตะฮาตะทีนางไดม้าจึงมีเพียงนอ้ย

นิด แต่เมอือยากรูน้างจึงใชป้ลาฮาตะฮาตะเพียงนิดนีปรุงดว้ยเกลือ  

 ตอ้งใชเ้วลาหลายปีกว่าจะรูร้สชาติของปลาฮาตะฮาตะ นาง

ยังทดลองกับปลาชนิดอืน ๆ อีกหลาย ๆ แบบ สองมือจดวนัทีลงไป

รอคอยอกีสามปีนางจะไดชิ้มรสชาติของนาํปรุงจากนาํปลา 

 “ปกติแลว้คนเอโอะไม่นิยมนาํปรุงรสจากปลา นาํปรุงรสโช

ยทุไีดก้็จะนาํมาจากถวัเหลือง หากหมกัทิงเอาไวแ้ลว้มีกลินคาวคนก็

จะไม่นิยมบรโิภค” 

 “เจา้ค่ะ ฮานะจึงหมกัทิงไวห้ลาย ๆ แบบ” นางจะไดไ้ม่ตอ้ง

เสียเวลาในการรอคอยนาํปรุงของนาง  

 เสร็จจากการหมกันาํปรุงแลว้ ฮานะก็ตอ้งไปฝึกซอ้มการชง

ชาต่อ ว่าดว้ยการชงชาทีแสนจะชาไปถึงเทา้ของนาง ฮานะตอ้งใช้
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เวลาในการชินกบัการเก็บเทา้อยู่นาน ไม่เขา้ใจเหตใุดคนอืนถึงไดช้ิน 

แต่ต่างกบันางทไีม่ชินเอาเสียเลย 

 พอสอบผ่าน ร่างเล็กมองเห็นนายหญิงโฮตารุกาํลังบ่นไม่

หยุด นางทีอยู่ทา้ยสุดใชค้วามสามารถขยับร่นไปใกลป้ระตูเรือย ๆ 

ก่อนจะ 

 “ฮานะ เจา้จะไปไหน” เสียงนายหญิงโฮตารุรูท้ัน เด็กสาว

มองเทา้พรอ้มไมเ้รียวยาว  

 จากทีคิดจะวิธีหลบไปดา้นนอก กลายเป็นว่านางก็ถูกทาํ

โทษใหน้งัต่ออกีหลายนิจิคงั (  ชวัโมง) พอหมดเวลาฮานะก็นอนฟุบ

ลงบนเสือทนัที นางไม่เหลือสภาพนางโลมทงีดงาม  

 “นายหญิงเจา้ขา ขา้ฮานะปวดหมดแลว้” นายหญิงทีว่าได้

แต่ส่ายหน้า เมือก่อนฮานะค่อนขา้งเงียบขรึมไม่ไดพู้ดมากบ่นมาก

และเจา้เล่หแ์สนกลแบบนี หลงัจากทีหนีออกไปยงัศาลเจา้ กลบัมา

นางก็เปลียนไปมาก  

 ตอนนฮีานะกาํลงัยืดแขนขา อย่างสบาย 

 “นายหญิงเจา้ขา พีนายูกิใหบ่้าวส่งจดหมายมาเจา้ค่ะ” พอ

ไดย้ินจดหมายฮานะก็ขยบัลกุขึนนงั มองจดหมายในมือนายหญิง 

 คิดของนายหญิงขมวดเขม้ “นางขอเจา้กับนัทสึโกะไปเป็น

บ่าวรบัใช”้ ฮานะมองไปยงัทองหีบใหญ่ทวีางอยู ่

 “แค่ช่วงทีนางตงัครรภ ์ดีไม่ดีอาจจะปีสองปี” 

 ปกติแลว้นางโลมยากทีจะตงัครรภไ์ด ้ถึงไดต้งัครรภภ์รรยา

หลวงก็มกัจะไม่เอาไว ้แต่พีนายูกิไดร้บัความรกัจากสามีมาก จึงทาํ

ใหน้างอยู่รอดจนถึงมีบตุร 

 “บอกนางว่าขา้อนญุาต”  
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 ฮานะตาโต หันมองนายหญิงอย่างประจบ “ถึงไปแลว้การ

เรียนฝึกหดัก็ยงัตอ้งมีอยู่ ไปอยู่เป็นเพือนนายกูิสกัปีสองปี” 

 ตอนนีคนขาชา ลุกขึนอย่างรวดเร็วแลว้วิงไปบอกนัทสึโกะ 

นางไดย้ินเสียงนายหญิงบ่นมาแต่ไกลจนถึงเรือนพกั พวกเราจดัขา้ว

ของไม่ถึงครงึวนั คนของฟุไดก็มารบัทกีาํแพงโคมแดงดา้นนอก 

 เรือนของฟุไดนนั ตงัอยู่ใกลก้บัตลาดย่านการคา้เก่าแก่นิฮง

บาชิและคนัดะ เรียกไดว้่าเป็นแหล่งรวมผูค้นจาํนวนมาก เรือนของฟุ

ไดกินบริเวณหลายไร่ ดา้นในมีเรือนพักหนึงชัน แบ่งออกเป็นแบบ

เรือน เรือนของนายูกินันอยู่ด้านในสุดออกห่างจากเรือนอืน

พอสมควร 

 หอ้งพักของพวกเราอยู่ติดกัน ตอนนีฮานะมองนายูกิทียัง

งดงามเหมือนเดิม ฟังจากนายหญิงพูดดูเหมือนพึงตังครรภไ์ดแ้ค่

หนงึเดือนกร็ีบสง่ข่าวใหน้ายหญิงรูท้นัที  

 แมพ้ีนายูกิจะดใูจดี แต่นางก็มีความรอบคอบและฉลาดพอ

ตัว ดังนันเรืองอาหารการกินจึงกลายเป็นหน้าทีของฮานะ ความที

นางชอบทาํอาหารทาํใหน้างไดม้ีประโยชนแ์ลว้ 

 ฟุไดมองเด็กสาวตวัเล็กทกีาํลงัหงุอาหารใหน้ายูกิ “ขา้คิดว่า

เจา้ระแวงเกินไป” 

 นายูกิหันมองสามี ตังแต่นางแต่งเข้ามาจวนจะครบสาม

เดือนแล้ว ภรรยาหลวงเขาแม้ไม่เคยยุ่งเกียวแต่ก็แสดงออกว่า

รงัเกียจนาง อาหารการกินก็นอ้ยลงทุกวนั ไหนจะนาํแกงบาํรุงทีแอบ

ใส่ยาป้องกนัการตงัครรภม์าอีก อีกไม่กีวนัเรอืงทนีางทอ้งภรรยาของ

เขาก็คงรูเ้รือง  

 หากนางไม่ป้องกันไวก้่อน เกรงว่าเด็กอาจไม่รอดในสามวนั
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เจ็ดวัน ฮานะถึงเป็นเด็กแต่ก็ฉลาด นางหุงอาหารเป็น ส่วนนัทสึโกะ

ก็เฉลียวรูจ้ักสังเกต หากไดน้างสองคนมาดูแล เชือว่าเด็กคนนีจะ

ปลอดภยั 

 สองผัวเมียนังปรึกษาปลอบกันไป ฮานะจึงขยับตัวไปยัง

ครวัดา้นหลงัเรือน แมข้า้วของมีพรอ้มปรุงก็ดูเหมือนฟืนไม่พอ นาง

หนัมองคนในเรือนททีราบชอืว่า นามิ “ขา้พอจะหาฟืนเพมิไดท้ีใด” 

 “ปกติแลว้ จะมีบ่าวนาํมาให ้แต่ขาดไปไดส้องวนัแลว้”  

 นางคงตอ้งไปเอาเองเสียแลว้ ถามทางนามิถึงครวัใหญ่ จึง

เดินไปตามทางสวนใหญ่ของเรือน เทา้เล็กขยบัไปเรือย คิดว่าจะให้

บ่าวขนมาดว้ยคงไดเ้ยอะพอสาํหรบัหนึงสปัดาห ์ 

 ฮานะมองเห็นว่าวสีสดบนฟ้า ในทิศทางทีนางไป เมือเดิน

ไปถึงเห็นเด็กชายสวมชุดกิโมโนสีนําเงินเข้ม ดูเหมือนจะเป็น

บุตรชายของท่านฟุได เท่าทีนางทราบมาในเรือนฟุไดนนั มีภรรยาที

เป็นเชือพระวงศ์ดาํรงเป็นภรรยาหลวง ชือว่า สึกิมิยะ และยังมี

ภรรยานอ้ยอีกหนึงคน ซายรู ิ 

 นายหญิงสึกิมิยะนนัมีบุตรชายอยู่สองคน คือ นายนอ้ยเคน

จิ และไดอิจ ิ

 ส่วนภรรยาน้อยอีกคนนันยังมิได้ตังครรภ์ หรืออาจจะ

ตงัครรภแ์ต่ไม่รอดมากกว่า ซงึนางคิดว่าอย่างหลงั  

  คนทีนางเจออายุคงประมาณสิบขวบ แต่สองคนอายุไล่เลีย

กัน ไม่รูค้นทีนางเจอคือใคร ดังนนัฮานะจึงขยบัตวัใหเ้งียบทีสุดเพือ

ไม่ใหค้นทีกาํลงัเล่นว่าเสียสมาธิ 

 “เจา้เป็นใคร” แต่ก็เห็นจนได ้ไม่นานว่าวทีอยู่บนฟ้าก็ตกลง

มาหนา้นาง  
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 “ขา้นอ้ย ฮานะ เป็นบ่าวรบัใช ้ท่านนายูกิเจา้ค่ะ” มองไปยงั

แววตาเด็กหนุ่มทีเงียบขรมึนิงเงียบอยู่นาน  

 “เจา้จะไปทีใด” 

 “หอ้งครวัเจา้ค่ะ ขา้จะไปเอาฟืนมาเพมิทีเรือน” 

 ฟืนปกติจะสง่ใหท้กุสองวนัไม่ขาด แต่นางถึงกบัมาตามดว้ย

ตวัเองแสดงว่าท่านแม่คงแกลง้อีกฝ่ายอีกแลว้แน่  

 “ขา้ชอืเคนจิ”  

 อืม แสดงว่าเป็นบุตรชายคนโตของท่านฟุได นางคาํนับอีก

ฝ่าย 

 “เจา้ไม่ไดต้อ้งไปเอาฟืน ขา้จะบ่าวนาํไปให”้ เขานิงเงียบไป

ครูห่นึง “เจา้เล่นว่าวเป็นไหม” 

 ชวนนางเลน่ว่าวหรือ มือนอ้ยชเีขา้หาตวัเองไม่รูต้วั ก่อนเห็น

เขาส่งว่าวในมือในนาง จะเรียกว่าเล่นก็ไม่ถูกนะ เรียกว่าใชใ้หน้าง

วิงมากกว่า ตอนนีเกียะทีนางใส่ส่งเสียงกระทบไปมาไม่หยุด เพราะ

ตอ้งวงิส่งว่าวใหน้ายนอ้ยเคนจ ิ

 พอนางมองเห็นฟืนจึงรีบขอตวัอย่างรวดเร็ว “ฮานะขอตวัไป

ทาํอาหารก่อนนะเจา้คะ” 

 “เจา้ทาํอาหารเป็น” เคนจิมีสีหนา้แปลกใจ มองรา่งเล็กเกรง

ว่าหุงขา้วก็คงไม่รอด ดงันนัตอนกลบัเรือน นางจึงไดน้ายนอ้ยเคนจิ

เป็นของแถมตามมาดว้ย 

 ว่าแต่จาํเป็นตอ้งจับผิดนางทุกอย่างเลยไหม มือเล็กก่อไฟ

หงุขา้วอย่างคลอ่งมือ วางเครืองปรุงบนโต๊ะเตรียมเอาไว ้ 

 วนันีมีหอยนางรมสดหนึงตะกรา้ จึงคิดจะปรุงสดเสิรฟ์คู่กบั

นาํปรุงทีอยู่ในหวัอีกแลว้ ชิจิมิโทงาราชิ(พริก) หัวไชเทา้ขดู โชยุ และ



 

 

26 | ยอ้นเวลา…ยุคเอโดะ 

มะนาว คลกุเคลา้ดว้ยกัน ก่อนนาํไปราดบนหอยนางรมสด แลว้หนั

ไปเสิรฟ์นายนอ้ยทีมองตาไม่กระพรบิ 

 เคนจิมองการปรุงแบบใหม่ ปกติแล้วหอยนางรมสดก็มี

รสชาติหวานอยู่แลว้ แต่เมือนาํนาํปรุงเผ็ดเขา้มาก็ทาํใหไ้ดร้สชาติที

แปลกใหม่และอรอ่ยดว้ย 

 มองคนปรุงหันไปตักข้าวมาให้เขา ก่อนหันไปทํานําซุป

สาหร่ายง่าย ๆ ในเตาไฟ มือนีสาํหรับเคนจิจึงอิมอร่อยกว่าปกติ 

หลงัจากนนันายนอ้ยเคนจิจึงแอบมายงัเรือนนีอยู่บ่อย ๆ 

 ฮานะมองไปยงันายนอ้ยเคนจิ ทีหิวปลาตัวใหญ่มาแต่ไกล 

เป็นเพราะเขาติดใจอาหารแปลกประหลาดของนาง ทาํใหเ้รือนนาง

มีอาหารกินไม่ขาด วนันเีขาหวิปลาตาเดียว (イシガレイ)  

ฮานะนึกถึงพีนายูกิทีตอนนีชอบกินของเปรียว จึงคิดจะ

นาํไปนึงพรอ้มปรุงรสใหม้ีรสชาติเปรยีวนาํสกัหน่อย  

นางนาํถวัเหลือง นาํซุปดาชิ มะนาว นาํสม้สายชทูีหมักจาก

ขา้ว และเหลา้มิรินผสมเขา้ดว้ยกัน นาํไปราดบนตัวปลาแลว้นึงใน

เตาไฟ รอคอยเวลาเพียง จิปปุน้ (  นาที) ก็ปลานึงรสเปรียวอย่างที

ตวัเองพอใจแลว้  

อย่างอืนก่อนแรกนางตอ้งหันมาใหเ้จ้าของปลาก่อน มอง

นายนอ้ยเคนจิทีคีบปลาขึนมาแลว้ชิมรส  

“รสชาติเปรียวนาํ” 

“ใช่ขา้ตอ้งการใหล้นิคนทอ้งอยากอาหาร” 

แต่เขาไม่ใช่คนท้องไง แต่ก็ยังกินได้อยู่ คนบ่นกินไปสอง

ชามขา้ว จึงหนัมาเอย่กบันาง “เจา้อยากเรียนทาํอาหารไหม” 

ทีนางเป็นอยู่ถึงแมจ้ะทาํอร่อยก็จริง แต่บางอย่างนางก็ทาํ
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ไม่เป็นอย่างประหลาด อย่างเช่นกนัขูดเกล็ดปลา อย่างเครืองปรุงรส

ทนีางหมกัไม่เป็น  

ถามถึงนางตอนนี นางยังจาํได้ว่าภาพในหัวมีเครืองปรุง

สาํเรจ็ไวพ้รอ้มปรุงแลว้ เมือตอ้งมาทาํเองทุกอย่าง นางก็จนปัญญา

เช่นกนั  

“ข้าเป็นเพียงคามุโระ แค่ได้ออกจากหอแดงออกมาด้าน

นอก ก็เกินคาดแลว้ จะราํเรียนไปเพือสิงใด ในเมืออนาคตขา้งก็ตอ้ง

เป็นแบบพนีายูกิ” 

นางจะตอ้งเป็นนางโลมในอนาคต มือทีถือตะเกียบวางลง

รูส้ึกกินอาหารไม่ลง “พรุง่นีขา้จะนาํของมาใหเ้จา้อีก” 

“ขอบพระคุณเจ้าค่ะ” นางคาํนับของคุณนายน้อยเคนจิ 

มองชายหนุ่มทีถือดาบไปยงัลานฝึกซามไูร 

หลายวนัมานีนางเห็นแต่นายนอ้ยเคนจิ แต่ยงัไม่เคยไดเ้จอ

นายนอ้ยอกีคนเลย นายนอ้ยไดอิจิ หวงัว่าเขาจะใจดีเหมือนพชีาย  

เด็กชายทีอายุนอ้ยกว่าสองปี นันก็หมายถึงว่าอายุเพียง  

ขวบ พีชาย  ขวบ นาง  ขวบ หากเทียบกับความคิดนางแล้ว 

พวกเรายงัเด็กนกั แต่การใชชี้วิตช่างสมกบัยคุสมยัจรงิ ๆ  

เมือหมดอาหารมือนนั มือทีวางถว้ยสดุทา้ยควาํลา้งเสรจ็ ก็

รีบวิงไปทีลานฝึกซามูไร ทีจริงนางอยากเห็นหน้านายน้อยอีกคน 

ไดอิจ ิ

ตอนนใีนลานมีคนรุ่นนายนอ้ยเกือบหา้คน แลว้นางจะรูไ้หม

ว่าคนไหน เอาเป็นว่ามโนว่าเป็นคนทีกาํลงัสูอ้ยู่กับนายน้อยเคนจิ

แลว้กนั 

เสียงดาบไม้ทีกระทบไปมา ท่วงท่าการรับส่งเป็นจังหวะ 
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ก่อนทีนายนอ้ยเคนจิจะตีเขา้หลงัอย่างแรงจนอีกคนลม้ลงกบัพนื 

เสียงตบมือดงัมาจากขา้งเรือน เคนจิหนัมองฮานะเพียงครู่

แลว้ดึงคนลม้กบัพนืขนึมา จึงเดินไปหานาง 

“เจา้มาทาํไม” 

“ขา้มาดพูวกท่านฝึกซอ้ม” 

“สถานทีมีแต่บุรุษ เจา้เป็นสตรีมิควรมอง” ร่างเคนจิกาํลัง

บงัทิวทศันฮ์านะ ทาํใหเ้ห็นใบหนา้บูดของยงัตวัเล็ก “ก็ไดข้า้จะกลบั

แลว้”  

ไม่ใหด้กู็ไม่ดกู็ได ้นางหนัหลงักลบัจะกลบัอย่างทพีดู 

“เดียว” เคนจิเดินมาหานาง “ขา้ฝึกเสรจ็แลว้ ขา้เดินไปส่ง” 

“ออื แค่เรือนหนา้เองเจา้ค่ะ”  

“แค่เรือนหนา้แต่มืดแลว้ งูสตัวม์ีพิษมากนกั ขา้มีดาบ” นาง

มองดาบไม ้ฆ่างูจะตายไหม สงสยันางไดต้ายก่อนงูตายแน่ แต่นาง

ก็ไม่บ่นออกไปเดินตามนายนอ้ยเคนจิ  

“คนทลีม้คือ ไดอิจินอ้งขา้” 

ไม่รอใหน้างถามเขาก็บอกใหแ้ลว้ ฮานะจึงเลิกสงสยั เดินไป

จนชนกบัแผ่นหลงัทีหันมามองนาง “ไดอิจิไม่เหมือนขา้ เขาเคร่งกับ

กฎมาก เจา้อย่าไดเ้ขา้ใกล”้ 

บอกไม่ใหน้างเขา้ใกล ้ทาํไมตอ้งทาํหนา้ดดุว้ย 

“รู้แล้ว รูแ้ล้วนายน้อยเดินไปเถอะ” ไม่กีก้าวก็จะถึงแล้ว 

ทาํไมเทา้นายนอ้ยจึงเดินชา้เรือย ๆ  

“ฮานะ ถา้เลือกไดเ้จา้อยากเป็นโออิรนัหรือไม่อยากเป็น” 

นางเลือกไดท้ีไหนกนั “ขา้เลือกไม่ไดบิ้ดามารดาขา้ ขายขา้

มาขา้ก็ตอ้งทาํเงินใหเ้ขา ยกเวน้มีคนมาซอืขา้อย่างเช่นพนีายูกิ” 
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ยกเวน้มีคนซือนางอย่างท่านนา้นายูกิ เคนจิหนัมองเด็กตัว

จอ้ย ยกมือตบหวัเบา ๆ “ได ้ขา้ตกลงซือเจา้ในอนาคต เจา้อย่าไดต้ก

ลงกบัใครเด็ดขาด” 

สมองเขายงัอยู่ดีไหม จองนางตงัแต่  ขวบ ฮานะทีตวัเองรู ้

ความว่าเด็กรุ่นเดียวกันหันมองเขาไม่กระพริบตา หรือเขาจะชอบ

อาหารทีนางทํา จนมีความคิดอยากเก็บนางไว้ในเรือนเขาเพือ

ทาํอาหารให ้

 

  วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว พีนายูกิก็คลอดบุตรออกมา

เป็นสตรี โชคดีทีเป็นหญิงเพราะทาํใหภ้รรยาหลวงของฟุไดไม่ได้

โกรธมากนกั แต่ก็โชครา้ยทีนางตอ้งเป็นบุตรทีเกิดจากโออิรนัในหอ

นางโลม 

 เด็กสาวตัวน้อยมีชือว่า คัตจัง ฮานะมองเด็กอ้วนกลม

แก้มแดงระเรือ จึงคิดเมนูบํารุงร่างกายพีนายูกิอีกหลายเมนู  

หลงัจากวันนนั นายนอ้ยเคนจิก็ยงัมาทุกสามวนั ยงัคงขนเสบียงมา

เพอืใหน้างทดลองทาํนาํซุปแบบฉบบัของนางเอง  

 หลายเดือนแลว้นางก็ยังทาํไม่สาํเร็จ เพราะเหมือนมันยัง

ขาดรสไปหนงึอย่าง ซงึคืออะไรนางไม่รูเ้ลย  

 เคนจิมองนางแลว้มองถว้ยซุปสองถว้ย นบัวนัยิงลดลงเรือย 

ๆ ตามแรงทหีมดไปของนาง  

 “เจา้ใชอ้ะไรบา้ง” 

 “ท่านชิมก่อนเถอะ” นางขเีกียจอธิบายแลว้ เอาใหอ้รอ่ยแลว้

นางจะบอกแลว้กนั  

 มองไปยังถ้วยซุปสีเข้มกว่าขึนยกขึนดืม กลินคมบุ ดาชิ 



 

 

30 | ยอ้นเวลา…ยุคเอโดะ 

(สาหร่าย) เตา้หูแ้ละยงัมีรสของปลาผสมอยู่ ออกไปทางเค็มแต่ยงัมี

กลินหอม เขาวางถว้ยลงหยิบถว้ยทีสองสีนาํซุปอ่อนกว่า 

 “อนันีกลินหอมกว่า” แค่คาํเดียวนางก็ตาโต เมือเขาลิมรสก็

พบกับรสชาติหอมถึงล ําคอ แล้วยังมีก ลินเหมือนเห็ดหอม 

และคตัสึโอะ ดาชิ (ดาชิทีทาํมาจากปลาคตัสึโอะตากแหง้) 

 “เจา้ใส่เห็ด”  

 เขาพูดถูก นางพยักหนา้หยิก ๆ “ถว้ยซุปใส ขา้ใส่เห็ดหอม

เพิม นอกจากทาํใหร้สชาติของซุปกลมกล่อมแลว้ยังมีกลินหอมของ

ปลาคตัสึโอะทผีสมกบัสาหรา่ย  

 เมือนาํมาใส่ในนาํซุปจึงลงตัวพอดี เขาเริมไม่อยากใหใ้คร

ชิมเสียแลว้ 

 “ยังต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อย เจ้าอย่าได้ทําให้ใครกิน

เด็ดขาด” นางยงัตอ้งปรบัปรุงอีกเหรอ จะครบปีแลว้นางก็ยงัปรุงไม่

ถูกใจเขา แต่นางว่ามันอร่อย ว่าแลว้ก็ยกถ้วยนาํซุปทีเหลือของเขา

ขนึยกซด 

 “แต่ขา้ว่ามนัอรอ่ยแลว้นะ นายนอ้ยกาํลงัแกลง้ขา้ใช่ไหม” 

 นางช่างไม่มีมารยาท แต่เขาก็ไม่สน มองนางกลับไปมอง

หมอ้ซุปหนา้เศรา้จึงรูส้กึผิด 

 “เจา้ตอ้งเชอืใจตวัเองสิ  จะเชอืคนอนืไม่ได ้ในเมอืเจา้ว่ามนั

อร่อยมันก็ต้องอร่อย การทาํอาหารหากใส่ใจให้มาก อาหารก็จะ

อรอ่ยทุกจาน” 

 สรุปนางจะเชอืแบบไหน แต่ในเมอืนางว่าอรอ่ย ซุปถว้ยนจีึง

เสิรฟ์ใหค้นทวัเรือนไม่เวน้แมแ้ต่เรือนใหญ่ 

 ไดอิจิหนัมองซุปแปลกตา เมอืยกชิมก็ตอ้งประหลาดใจ  
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 “เรือนเราเปลียนแม่ครวัแลว้หรือขอรบั” 

 เคนจิมองนอ้งชาย “ไม่ไดเ้ปลียน แค่มีเพิม” เขาจะไม่บอก

ทวี่าของคนทาํเด็ดขาด รูส้กึหวงแม่ครวัตวันอ้ยมากทีสดุ 

 ไดอิจิทีชืนชอบการกินเป็นทีสุด ยังมองถว้ยตรงหนา้ ในรส

ถว้ยสมัผสัไดห้ลายอย่าง ทงัเห็ดหอม สาหรา่ย ปลาคตัสึโอะ และยงั

มีรสของนาํปรุงรสบางอย่างทเีขาสมัผสัไม่ได ้

 “ขา้อยากเจอแม่ครวั”  

 มือเคนจิมองนอ้งชาย “ไม่ได”้  

 ทําไมไม่ได้แววตาน้องชายถามกลับ แต่แล้วพีชายก็ลุก

หน้าตาเฉยเดินออกไปทันที ยิงปิดบังยิงสงสัย เขาจึงแอบตามไป 

มองพีชายออกไปตลาดเดินเขา้แผงปลา แลว้หิวอูนางิ (ปลาไหล) 

ออกมาหนึงถงุ  

 จากนนัก็กลบัเขา้บา้น แลว้ตรงไปยงัเรือน ท่านนายูกิ ไดอิจิ

เดินตามไปถึงหลงัเรือน จึงไดเ้จอแม่ครวัคนใหม่ทตีวัเท่าเด็ก  

 ฮานะรับอูนางิ ปลาไหลตัวยาวจากมือนายน้อยรอยยิม

หวานส่งใหอ้ย่างไม่ปิดบงั นางเอามีดปักคอปลาไหล แลว้ใชม้ีดยาว

ผ่ากลางหลงัยาวไปจนสดุของตัวปลา ดึงไสอ้อกมาแลว้เลาะกระดกู

ปลาและครีบปลาออกไดเ้นอืปลาพรอ้มย่างแลว้ 

 จากนันเด็กสาวตัวน้อยก็ก่อไฟสองเตา แลว้มาทาํนาํปรุง

สาํหรบัทาตวัปลา มีสาเก นาํตาลทราย และโชย ุทาจนทวัแลว้นาํไป

ย่าง 

  ส่วนอีกเตาหนึงนางเอากระทะลงแลว้ทอดไข่ทีใส่นาํปรุงรส

ดาชิ ทีมีคมบ ุดาชิ (มาจากสาหรา่ยคมบ)ุ และ คตัสโึอะ ดาชิ (ทาํมา

จากปลาคัตสึโอะตากแหง้) จากนนัก็ลงทอดแผ่นบาง ๆ แลว้นาํมา
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ตดัเป็นเสน้ 

 ทานคู่กบัขา้วและปลาไหลย่าง โรยดว้ยตน้หอมญีปุ่ น ทาํให้

ขา้วหนา้ปลาไหลหรืออนูาง ิดนู่ากินจนคาํมองนาํลายสอ 

 “นายนอ้ย” ฮานะมองคนนาํมาให ้มองนิงสองมือโบกไปมา

คนนงัมองจึงไดส้ติ การไดม้องนางทาํอาหาร เด็กตัวนอ้ยใชมื้อปรุง

ทาํปลาอย่างคลอ่งมือก็เป็นเรืองมหศัจรรยพ์อตวัแลว้  

 เมือได้ชิมก็ยิงอร่อยอย่างทีคิดจริง ๆ “พรุ่งนีเจ้าอยากทาํ

อะไรอีก” 

 ฮานะทาํอาหารมามาก แต่ก็ไม่เคยได้ออกจากเรือนเลย 

หลายอย่างก็วนเวียนอยู่กบัอาหารและในครวั  

 “ข้าอยากออกไปดู” นางอยากเทียวบา้ง ไหน ๆ ก็ไดอ้อก

จากโคมแดง ทไีม่รูว้่าอีกกีวนัจะไดต้อ้งกลบัไปแลว้ 

 เคนจิพยักหนา้ “ขา้จะขอท่านพ่อให”้ เรืองนีเขาก็คิด หาก

นางไดอ้อกไปเดินเล่นบา้ง ก็คงมองหาวตัถุดิบทีตอ้งการไดอ้ย่างใจ 

 พอได้ร ับคําตอบ ฮานะก็ยิมแก้มปริ ชายหนุ่มมองเห็น

แกม้แดงระเรืออีกแลว้ ใบหน้าเคลือบแกว้ใสตรงหนา้เหมือนตุ๊กตา

ปนูปันในตลาด 

 ไดอิจิหันมองถ้วยอาหารตรงหน้า อยากชิมแต่คงต้องให้

พีชายไปเสียก่อน จนเมือในครวัไม่เหลือใคร เขาก็ตรงไปยังปลาอู

นางิทีเหลือท่อนเดียว 

 “ท่านเป็นใครหรือเจา้คะ” นัทสึโกะทีพึงเขา้มาถามผูบุ้กรุก 

แถมยงัมีหลกัฐานในมือเป็นพยานว่าเขากาํลงัขโมยปลา 

 “ท่านหิวหรือเจา้คะ” นางขยบัไปทีถว้ยขา้วแลว้ตกัให ้ 

 ตอนนไีดอิจิกลายเป็นขโมยในบา้นตวัเอง เมอืไดข้า้วอย่างที
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อยากกินแลว้ก็ดึงมือคนรูเ้ห็นออกไปดา้นนอกทัน เพือขู่ปิดปากนาง

เอาไว ้

 พอฮานะกลับมาจะมาเอาปลาท่อนทีเหลือก็พบแต่ความ

ว่างเปล่า นางเหลือเอาไวใ้หต้วัเองเชียวนะ กะว่าจะกินมือเย็น เห็นที

ตอ้งหาอาหารอนืเสียแลว้ แลว้ใครกนัทขีโมยของนาง 

 คนขโมยนงักินอย่างสบายใจ หันมองคนดา้นขา้ง “เจา้จะ

กินไหม” นทัสโึกะพยกัหนา้แลว้รบัตะเกียบจากเขา 

 “ฝีมือฮานะอร่อยเจา้ค่ะ นางมีรสมือทีดีปรุงเพียงนิดหน่อย

หรือชิมรสก็จะปรบัเปลียนไดอ้ย่างใจ” 

 เด็กสาวตวันอ้ยชือฮานะงนัหรือ “แลว้เจา้ชอือะไร” 

 “ขา้น้อยนัทสึโกะเจา้ค่ะ ท่านคงเป็นนายน้อยไดอิจิ” นาง

ช่างสงัเกตมองหนุ่มน้อยทีอายุนอ้ยกว่านายนอ้ยเคนอิจิ ก็เดาไดว่้า

เป็นเขานายนอ้ยอกีคนของเรือน 

 “ข้าเองไดอิจิ” ความเงียบเข้ามาเมือข้าวในถ้วยหมด 

“รบกวนเจา้แลว้” ไดอิจิส่งขา้วในมือใหน้ทัสโึกะ หญิงสาวโคง้รบัจาก

เขาแลว้คาํนบัลากลบัไปยงัเรือนตน  

 นัทสึโกะหนัมองนายนอ้ยไดอิจิทีเดินกลบัเรือนตนแลว้ เมือ

เดินมาถึงเรือนนายนอ้ยอีกคนก็ลงมาจะกลบัเช่นกนั นบัวันเรือนนีก็

มีแต่คนอยากจะมาหา  

 “นทัสโึกะเจา้ไปไหนมา”  

 ฮานะมองถว้ยขา้วในมือ นางเจอคนขโมยปลานางแลว้ คน

ไม่ห่วงของหนัมอง “อรอ่ยไหม” 

 “อืม อร่อยมาก” คนทีกินไปคาํเดียวเอ่ยตอบ แลว้พาถ้วย

ขา้วไปลา้งเก็บไวต้ามเดิม 
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 “ฮานะเจา้คิดว่าพวกเราจะไดอ้ยู่อกีนานเท่าไหรเ่ชียว”  

 เรืองนีนางก็ห่วง การอยู่ดา้นนอกแมจ้ะไดเ้รียนศาสตรก์าร

เป็นโออิรนั แต่ก็ไม่ไดเ้ขม้งวดอย่างในหอนางโลม คิดว่าไม่กีเดือน

นายหญิงโฮตารุคงส่งมารบักลับเป็นแน่ วันเวลาแห่งการสนุกของ

นางใกลจ้บลงแลว้ 
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 รุ่งเชา้ของวนัใหม่ นายนอ้ยเคนจิก็ทาํตามสญัญา นอกจาก

ตวัเธอแลว้ยงัมีนทัสึโกะและนายนอ้ยอีกคนตามมาดว้ย 

 เคนจิมองนอ้งชาย ทีขอตามมา ชายหนุ่มไม่แปลกใจทีเจอ

สองสาวกบัทาํเป็นเรืองปกติโดยเฉพาะเวลาคุยกบันทัสึโกะ ดแูลว้คง

เคยเจอกนัจรงิ 

 ตลาดทีพวกเรามาจะติดกบัท่าเรือ สองขา้งทางเต็มไปดว้ย

บา้นเรือนไมส้องชนั ดา้นลา่งเปิดโล่งเป็นสถานทีขายของทงัปลาสด 

ผลไม ้ผกัและเครืองปรุงสาํเรจ็  

 มีรา้นอาหารทีเปิดใหบ้ริการพรอ้มทีนงั และยังมีรา้นหาบเร่

กับพวกแผงลอยขายจาํพวกอาหารทีใช้กรรมวิธีการปรุงมากนัก 

อย่างชชิูขา้วปันเป็นคาํ 

 ฮานะมองถุงเงินขา้งตัวทีหอ้ยอยู่ นอกจากไดม้าเดินเทียว

แลว้พีนายูกิยงัแถมเงินมาใหอี้กดว้ย เมือเห็นแผงชายเครืองประดับ
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นางก็หยุดดูมองหวีสับไมรู้ปดอกซากุระสีเงินแปลกตา ดูเรียบง่าย

ไม่ไดม้สีีสนัฉูดฉาด 

 “เจา้ชอบ” 

 ฮานะพยกัหนา้ ก็นางชอบจริง ๆ นีนา พอเงยหนา้มองชาย

หนุ่มก็จ่ายใหเ้รียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกบัปักใหน้าง  

 “เจา้ชอบก็ติดตวัเอาไว”้  

 เด็กสาวตัวน้อยหันมองอีกครงั หากนางชอบทังแผงเขาจะ

ซือใหห้มดไหม แต่เพราะกลวัคนจ่ายจะวงิเสียก่อน นางจึงเดินต่อไป

คราวนีก็เป็นเกียะคู่ใหม่ ดเูหมือนนางจะโตขึน เกียะทีสวมก็ดจูะเล็ก

ลง  

 ฮานะหันมองคนจ่าย ทียืนนิงไม่เอ่ยสิงใด แต่เมือนางยก

ถามนายน้อยเคนจิก็หันมอง “คู่นีหรือคู่นีดีเจ้าคะ” เกียะเนือไม้

เหมือนกนัแต่ต่างกนัทสีีของเชือก 

 สีแดงและสีทองลวดลายดอกไม ้“ทงัสอง”  

 “ทังสองหรือเจา้คะ” นางมองซา้ยขวาสวยสองคู่จริง ๆ แต่

เพราะเกรงใจคนจ่ายจึงเลือกสีแดงแทนแลว้เดินไปทางอืนอีก เคนจิ

มองคู่สีทองก็ขยบัจ่ายเงินแลว้หิวตามหลงัฮานะไป 

 สรุปไม่ว่านางหยิบอะไร นายน้อยเคนจิก็จ่ายใหทุ้กอย่าง 

พวกเขาเดินไดค้รงึทางก็แวะรา้นอาหารทีมีทีนงั มองไปยังแผ่นป้าย 

รา้นไดจุฟ ุ

 ดา้นในมีเกา้อีไมย้าวเป็นแถวไวส้าํหรบันงั เมือนงัลงฮานะ

มองเมนูของรา้นทีเด่นตระหง่านทุกโต๊ะลว้นตอ้งสงั คือหมอ้ไฟโดโจ 

นาเบะ ลักษณะของหม้อไฟเป็นแบบก้นแบนทีเรียงรายด้วยปลา

โดโจ ลกัษณะคลา้ยกบัปลาไหลแต่ตวัเล็กกว่า ทีตม้ดว้ยนาํซุปรสโช



 

 

37 | ยอ้นเวลา…ยุคเอโดะ 

ย ุเสิรฟ์พรอ้มตน้หอมสบั  

 ฮานะนึกถึงอาหารอีกแบบ คือ ยานางาวะ นาเบะ ทีเป็น

หมอ้ไฟจากปลาโดโจเช่นกนัแต่ใสโ่กโบและไข่ลงไปพรอ้มกนั  

 เคนจิตักใส่ถว้ยแลว้ส่งใหแ้ม่ครวัตัวน้อย ชิมรสชาติสมัผัส

แรกคือรสหวานของนาํปรุงโชยุ ยงัมผีกัดองเป็นเครืองเคียงพรอ้มกบั

นาํซุปเตา้หูอี้กหนึงถว้ย 

 “อร่อย” นัทสึโกะหันมองฮานะ “เจ้าซือกลับไปทาํทีเรือน

บา้งสิ” 

 พอนึกถึงของอรอ่ยนทัสึโกะก็หนับอกฮานะก่อนใคร พ่อครวั

ของรา้นอาหารไดย้ินกลุ่มเด็กน้อยคุยกนั ก็นึกเป็นเรืองขาํเรืองตลก 

เด็กแค่นจีะทาํอะไรเป็น 

 “รสชาติดีแต่เหมือนนาํปรุงโชยุจะเค็มไป หากขา้ปรุงคงไม่

ออกรสนี” คนเอโดะนิยมกินรสเค็ม ชนิดทเีค็มจรงิ ๆ นางทีเคยไดชิ้ม

รสชาติทีกลมกล่อม ถา้ลดเค็มอีกหน่อยคงอร่อยเชียว แต่เพราะชาว

เอโดะมีทาํเลติดทะเล  

 ดังนัน คนส่วนมากจะมีอาชีพหาปลา พวกเขาจึงตอ้งการ

เกลือแรเ่ขา้ไปในร่างกายจาํนวนมาก รสลินของชาวเอโดะจึงติดเค็ม

เป็นสว่นใหญ่ ส่วนนางติดรสแบบสมยัใหม่ในสมอง จึงไดพ้ดูออกไป 

 คงสรา้งความไม่พอใจใหพ่้อครวั ทีตอนนีทิงผา้ขาวแลว้หัน

มาพดูกบันาง 

 “เจา้วิจารณแ์บบนีไดเ้ช่นไร เจา้ทาํอาหารเป็นหรือ” 

 “ข้าน้อยขออภัย” ขออภัยทีนางพูดออกไปไม่คิด เมือเห็น

เด็กนอ้ยลงใหพ่้อครวัจึงพยกัหนา้ใหอ้ภยั 

 “ข้าทาํเจ้าทําอาหารเป็นหรือเด็กน้อย” กลัวแต่ก่อไฟยัง
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ลาํบาก 

 “เป็นเจา้ค่ะ” 

 คิวพ่อครัวกระตุก “งันลองทาํรสชาติทีเจ้าชอบมาสิ” เขา

อยากรูว้่ารสชาติทวี่าของนางเป็นยงัไง  

 นางยังไม่เคยทาํหมอ้ไฟปลาโดโจเลย เลยไม่แน่ใจตัวเอง 

“ขอเป็นวนัอนืไดไ้หมเจา้คะ ขา้นอ้ยขอกลบัไปทาํทีเรือนก่อน” 

 เจา้ของรา้นหวัเราะ “ไม่แน่จรงิก็อย่าไดว้ิจารณอี์ก”  

 ความถ่อมตนของนางดจูะยิงทาํใหเ้รืองใหญ่โต นางจึงเอ่ย

แทรก “ไดเ้จา้ค่ะ” นางจะลองดแูลว้กนั จากนนัเด็กนอ้ย  ขวบก็เดิน

เขา้ครวั 

 มองวตัถุดิบในครวัทีมีอยู่ ดวงตากลมใสมองเครืองปรุงทุก

อย่างก็ใชเ้หมือนเดิม แต่นางปรุงนาํซุปขึนมาใหม่ ในสตูรของนางที

ไดใ้หน้ายนอ้ยชิมเมือวนัก่อน จากนนัเมือมาผสมกบัปลาโดโจทีตุ๋น

ในนาํซุปทีนางปรุง นาํมาห่อในไข่เจียวบาง ๆ แลว้ดบักลินดว้ยหญา้

เจา้ชู ้ก็ทาํใหร้สชาติไม่เค็มมากไป แต่จะหอมเห็ดหอมกบัสาหรา่ย 

  โดยปกติแล้วนาํซุปของปลาโดโจจะมีแค่ ชีอิว มิรินและ

นาํตาล ซึงขาดความหอม นางจึงใชน้าํซุปทีนางคิดขึนมาแทน เมือ

หมอ้ไฟโดโจกวางบนเกา้อ ี 

 เจา้ของรา้นไดจุฟ ุเคียวไดก็สมัผสัไดถึ้งกลินหอมทีลอยแตะ

จมูก แค่เรืองนางปีนขึนลง จับนู่นใส่นีคล่องมือเขาก็แปลกใจแลว้ 

พอชมิรสชาติก็ยิงแปลกใจ เพราะนอกจากยงัคงความอรอ่ยของปลา

โดโจแล้ว นาํซุปยังหอมหวานกว่าของเขานัก เขาวางชอ้นหันมอง

เด็กนอ้ย 

 “ขา้เชือเจา้แลว้ เจา้มีชอืว่าอะไร” 
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 “ฮานะเจา้ค่ะ” เด็กนอ้ยตอบเสียงใส  

 “ขา้อยากซือสตูรเจา้”  

 เขาอยากซือสตูรนาง นางหนัมองคนมาดว้ยกนั แลว้หนัมอง

เจา้ของรา้นทวีางเงินหลายเยนบนเกา้อ ี

 ฮานะส่ายหน้า “ข้าไม่ขาย” นางไม่ขายเด็ดขาด หันมอง

เจา้ของรา้นท่านเคียวไดส่งเงินเพิมอีกเท่าตัว จึงทาํใหน้างมนัใจใน

นาํซุปของนาง 

  “พวกเราไปกันเถอะ” เด็กน้อยลงจากเกา้อีแลว้เดินจากไป 

จนเจา้ของรา้นตอ้งวิงตาม “ก็ได ้ก็ได ้ขา้ยอมแลว้เจา้ตอ้งการเท่าไร” 

 ตอนนีเด็กน้อยดวงตากลมใสหันมอง “ % จากรายได้

ทงัหมดของรา้น” 

 

   ตอนนีเถ้าแก่รา้นเคียวไดยืนนิงคา้ง มองเด็กตัวน้อย นาง

จะตอ้งหาเงินไถ่ตัวเองในอนาคต เมือเขาไม่ตอบนางก็เดินจากไป 

จนเดินไปสองกา้วเสียงเจา้ของรา้นก็ดงัขึน 

 “ตกลง” นันเพราะว่าหม้อไฟไดโจนันมีอยู่ถนนทางเดิน 

รสชาติลว้นเหมือนกนัไม่มีความแตกต่าง หากเขาไดส้ตูรนาํปรุงจาก

นาง รสชาติทีหอมหวานกลมกล่อมจะทาํใหร้า้นเขาเด่นขึนมา กาํไร 

10% แลกกบัจาํนวนเงินทีเพมิขึนทาํไมเขาจะไม่ตกลง 

 งานนีนางไม่เหนือย แถมยงันงัรอกาํไรเต็ม ๆ  คิดถึงนาํปลา

ทนีางหมกัไวอ้ีกสามปีอาจทาํเงินไดม้ากกว่านีแน่  

 พดูถึงเรืองของการแข่งขนัรา้นอาหารในเอโดะถือว่าดุเดือด 

เรียกไดว้่ามีการจดัอนัดบัรา้นดงัในแต่ละเดือนดว้ย เช่นเดียวกับการ

จดัอนัดบันางงามในหอนางโลมเช่นกนั 
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 หากนางทาํใหร้า้นไดจุฟุขึนเป็นรา้นอาหารอันดับหนึง นนั

หมายความว่านางก็จะได้กําไรมหาศาล คิด ๆ ดูแล้ว อีกแปดปี

ขา้งหนา้นางก็จะมีค่าไถ่ ไถ่ตวัเองแน่นอน 

 ใบหนา้เด็กนอ้ยกระเบืองใสหนัมองเจา้ของรา้น “ขา้ตกลง” 

แต่นางไม่ยอมตกลงปากเปล่า ยังกลับไปในร้านแล้วทําสัญญา

ขึนมา อีกทังมีนายน้อยทังสองเป็นพยาน เรืองนีต้องทาํให้รัดกุม

ไม่เช่นนนัพวกผูใ้หญ่จะคิดว่านางเป็นเด็กแลว้เอาเปรียบเอาได ้

 หลงัจบการเทียวตลาด นางจึงไดป้ลาไดโจกลบัมาอีกหมอ้

ใหญ่ กบักุง้ตวัโตอกีหนึงถงุ นึกถึงกาํไรทุกเดือนก็อารมณดี์แลว้ 

 “เจา้คิดอ่านจะเป็นพ่อคา้แต่เล็กเชียว” เคนจิหนัมองคนเดิน

ยมิอย่างอารมณด์ ี

 “ขา้ย่อมตอ้งวางแผนสาํหรบัอนาคต” ใครจะมาตดัสินชีวิต

นางได ้ยกเวน้ตัวนางเท่าไร ถา้มวัแต่รอใหค้นอืนแลว้ แลว้นางตอ้ง

รอถึงเมอืไร 

 “นายนอ้ยเจา้คะ ตอนเย็นนเีราเอากุง้มาทาํเทมปรุะดีไหม  

 ไดอิจิหนัมองเด็กตวันอ้ย แมแ้ต่อาหารแปลกใหม่ทีโปรตเุกส

นาํเขา้มาเมือไม่นานมานีนางยังทาํเป็น เด็กสาวตัวนอ้ยนีน่าสนใจ 

นางเอาความรูเ้รืองอาหารมาจากไหนกนั 

 คนทีไม่สงสัยเห็นจะเป็นเคนจิ ระหว่างทางยังแวะซือผัก

จาํพวกเห็ด มะเขือ และฟักทอง เพือนาํไปทอดรวมกบักุง้ดว้ย  

  นางผ่าหลังกุ้งเหลือเพียงหาง แลว้ใชแ้ป้งทอดทีซือมาชุบ

บาง ๆ แลว้ทอดลงนาํมันรอ้นจัด เพียงครู่ก็ไดอ้าหารง่าย ๆ นางยัง

ทาํซอสเทนทสึย ุ(ซอสเทมปุระ) ทมีีขิงขูดโรยอยู่ หรืออาจจะใชห้ัวไช

เทา้แทนหากไม่มีขิง 
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  ในตวัของซอสเทนทสึยุนนั มีส่วนผสมของซุปดาชิ ซอสโชยุ 

มิริน ฮานะยังแอบใส่เปลือกสม้ยุสึใหม้ีรสเปรียวนิดหน่อย แลว้โรย

หน้าด้วยขิงเพือไม่ใหเ้ลียนจนเกินไป ทานกับเครืองเคียงทีเป็นผัก

ดอง 

  เทมปรุะจากนจีึงไดกิ้นทงัเรือนอีกแลว้  “ดเูหมือนขา้จะดูถูก

เจา้ไม่ไดเ้ลย” ไดอิจิหนัมองฮานะอีกครงั แลว้หนัมองแววตาสีเคนจิ

ทดีเูอน็ดฮูานะเป็นพิเศษ  

 “ข้าต้องไปซ้อมดาบต่อ” อย่างไรการฝึกซ้อมก็ขาดไม่ได้ 

หลงัจากเทียวมาครงึวนั เคนจิก็ตอ้งปลีกตวัไปเช่นกนั 

 “แลว้ตอนเย็นขา้จะมากินอาหารกับเจา้อีก” หลงั ๆ นางได้

กินกับเขา ไม่ใช่รอใหเ้ขากินก่อนอย่างบ่าวกับเจา้นาย นานวันเขา

พวกเราก็เหมือนเพอืน 

 ฮานะหยิบหวีสับออกจากเสือ มองดูครู่หนึงก่อนเก็บไว้ที

เดิม พอขึนมาบนเรือนก็เจอกบัแขกทีนางกลวั นายหญิงโฮตารุ 

 “นายท่านใหพ้วกเจา้กลบัไปหอแดงไดแ้ลว้” ผ่านมาเกือบปี

พวกนางไดอ้ภิสิทธ์เหนือคนอืน เพราะความเอ็นดูจากนายหญิงโฮ

ตารุ 

 แต่นนัก็นาํมาซงึการไรร้ะเบียบวินยัและกฎเกณฑเ์มือคนอืน 

ๆ เริมไม่พอใจ จากทีคิดว่าจะไดอ้ยู่อีกหลายปี ก็มีอันตอ้งจบโดย

ปรยิาย 

 ฮานะเดินไปทางถนนหินเพือไปยังเรือนใหญ่มองเห็นนาย

นอ้ยเคนจิกาํลงันงัอา่นขงจืออยู่ในมือ  

 การเป็นซามไูรนันจะตอ้งเรียนรู ้วิชาธนู วิชาหอก วิชาดาบ 

และยังตอ้งอ่านตาํราขงจือ ตาํราพุทธเซ็น ตอ้งมีความรูท้างทหาร 
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และยงัตอ้งรูพิ้ธีชงชา การแต่งกลอน รวมศาสตรช์นัสงูทงัหมด 

  ร่วมแลว้ตอ้งฉลาดถึงจะเป็นซามูไรชันสูงได ้ชายหนุ่มรูส้ึก

ความเคลือนไหวจึงหนัมอง “ฮานะจงั” 

 รอยยิมกวา้งโบกมือไปมา ไม่นานชายหนุ่มก็ออกมาแลว้นงั

ตรงชานเรือนเท้าฮานะปล่อยลงเกวไปมามองไปยังพระจันทร์

ตรงหนา้ 

 “ขา้ตอ้งกลบัหอแดงแลว้”  

 ดวงตาดาํหนัมองฮานะ เร็วกว่าทีคิดเยอะเชียว เขาเองก็ทาํ

อะไรไม่ไดเ้สียดว้ย ดวงตานนักลบัมามองทอ้งฟ้าอีกครงั 

 “เรอืงทขีา้บอก ขา้พดูจรงินะฮานะ” 

 เรืองไหนทีเขาพดู ฮานะมองดว้ยความสงสยั เขาสบตานาง

แลว้บอก 

 “เรอืงซือเจา้” เขาจะทาํใหไ้ด ้

 “หนทางยังอีกยาวไกลอย่าได้เอ่ยคําทีทําให้ข้าน้อยมี

ความหวงัเลยเจา้ค่ะ” หากวันหนา้เขาเจอสตรีผูส้งูศักดิ เขาอาจลืม

เด็กสาวในหอแดงเช่นนางก็เป็นได ้

 “ขา้ไม่ลืม ดว้ยเกียรติซามไูร” 

 เคนจิลกุขึนแลว้กลบัไปยงัหอ้ง หยิบผา้โอบิสีขาวแดงมาให้

นาง จากตอนแรกคิดจะมอบใหต้อนครบหนึงปีทไีดเ้จอนาง  

 “ขา้ซอืใหเ้จา้” 

 มือฮานะรับผา้โอบิสีขาวแดงลายพระอาทิตย์มีลายเส้นสี

ทอง เขารูแ้มก้ระทงัว่าโออิรนัไม่สามารถใชผ้า้ทีปักเลือมได ้ใส่ใจถึง

เพียงน ี

 “สาํหรบัเจา้ อนาคตเจา้สาวของขา้” 
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 นางจะเป็นเจา้สาวของเขา แต่เป็นแค่โออิรนัในหอแดงทีไม่

มีสิทธิยืนเคียงขา้งเขา นางจะปล่อยใหเ้รืองเป็นไปตามชะตากรรม 

หรือหาวิธีเปลียนชะตาดว้ยมือของนางเอง 

 “ฮานะง่วงนอนแลว้” นางเป็นเพียงเด็กหา้ขวบจะรูเ้รอืงอะไร

จรงิไหม คนทีสมองรูเ้รืองไม่อาจพดูออกไปได ้จึงแกลง้เปลียนเรอืง  

 “เจา้จะไปวนัไหน” 

 นาํเสียงฮานะเศรา้ลงอย่างเห็นไดช้ัด “พรุ่งนีเจา้ค่ะ” นาง

จะตอ้งจากเขาแลว้ ช่างเรว็เหลือเกิน 

 “อยู่ต่ออีกนิดเถอะ” แมพู้ดอย่างนัน แมน้างจะยอมอยู่ต่อ 

แต่เขากบันางก็ไม่ไดพู้ดสิงใดอีก สายตาเอาแต่มองดวงจันทรบ์นฟ้า 

หากนางเขา้ไปในหอแดงแลว้ อีกหลายปีเชียวทีเขาจะเขา้ไปหานาง

ได ้

 ถึงตอนนนัเขาคงเป็นซามไูรเต็มตวัแลว้  

 

  ไม่คิดว่าการนังดูดาวคืนนัน จะล่วงไปถึงเชา้ เมือแสงพระ

อาทิตยข์ึนนางทีขยับพิงเอนแขนเขาดวงตาใกลปิ้ดจึงลืมตาขึนมอง

อีกครงั 

 “ข้าต้องกลับจริง ๆ แล้ว” ใครจะคิดว่าสักครู่ของเขานี

หมายถึงเชา้  

 เคนจิรงัจนนาทีสดุทา้ย แมแ้ต่ตอนนางเดินกลบัเรือนเขายงั

เดินตามมา มองเห็นนัทสึโกะกาํลงัถือห่อผา้เอาไวแ้ลว้ คนของหอ

แดงก็มาแต่เชา้ตรู่ แมแ้ต่ขา้วมือสุดทา้ยของวันใหม่เขาก็ไม่ไดก้ิน

พรอ้มกบันาง 

 ฮานะเปิดห่อแล้วแล้วนําโอะเทะดามะทีตัวเองประดิษฐ์ 
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ลกัษณะคลา้ยกับหมากเก็บทีฮานะเล่นตอนอยู่ในหอแดง เพียงแต่

ภายในถุงผา้นีบรรจุพวกเมล็ดถวัแทนเท่านัน ลักษณะการเล่นก็จะ

ยากกว่า 

 เคนจิรบัเอาไว ้แล้วเก็บใส่เสือ “ใหข้า้ไปส่งเจา้” ส่งถึงหอ

แดง  

 นายูกิหันมองนายน้อย “คงไม่ดีกระมังเจ้าคะ” นางเอ่ย

เตือนดว้ยมารยาท “ส่งแค่เพียงหนา้ประตเูรือนก็พอ” 

 เมือไดแ้ค่นนัก็แค่นนั สถานทีแห่งนนัเด็กไม่ควรไปแมว่้าเขา

จะเป็นชายหนุ่มแต่ก็ยงัเป็นเพียงเด็กหนุ่มเท่านนั 

 ตามทางเดินหินทีมุ่งหนา้ไปยงัประตเูรือน เคนจิไม่ไดเ้อ่ยสิง

ใดออกมาสกัคาํ เมอืตอ้งจากกนัก็ยกมือแตะหวัฮานะ 

 “เราจะตอ้งพบกนัอีก” เขาใหส้ญัญา จะไม่มีการจากลา จะ

มีแต่การพบกนัในวนัขา้งหนา้ 

 ฮานะโบกมือยิมกวา้งแลว้เดินตามคนของหอแดงกลับไป

ซอยโยชิวาระ ระหว่างทางนางเดินผ่านรา้นไดจุฟุมองเห็นคนยืนอยู่

เต็มหนา้รา้น แทบจะเหยียบกนัตาย จึงหนัไปถามคนทีอยู่ใกลส้ดุ 

 “ไม่ทราบว่าทีรา้นมีอะไรหรือเจา้คะ” 

 ชายหนุ่มทีเหมือนชนชันประมงหันมองนาง “พวกเขาต่อ

แถวกันซือหม้อไฟโดโจกันนะสิ นาํซุปรา้นนีอร่อยมากเชียวนะไม่

เหมือนใคร” 

 ฮานะมองแลว้ยิมอย่างมีความสุข นางมองเห็นกาํไรเห็น ๆ 

ดีแลว้ทีเป็นแบบนี แต่ต่อไปยังไงนางก็ต้องพัฒนาสูตรของตัวเอง 

เอามาเป็นข้อแลกเปลียนปล่อย ตอนนีก็ปล่อยใหท้่านเคียวไดหัว

หมนุไปก่อน 
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  เดินทางได ้半 (ฮงั) (  นาที) พวกเราก็ถึงซอยโยชิวาระ 

ไม่ทนัไดเ้ขา้ไปก็ไดย้ินเสียงคนโตเ้ถียงกนักลางถนน 

 ชายซามูไรคนหนึงกาํลังใชด้าบวางบนคอพ่อคา้ขายขนม

ด้านหน้าซอย ฮานะมองพืนดินมีปลาซาบะตกอยู่พรอ้มกับเงินถุง

ใหญ่ ไม่นานเสียงพ่อคา้ก็รอ้งใหค้นช่วย 

 “ช่วยขา้ดว้ย ท่านซามไูรท่านนรีงัแกขา้ ซือของขา้แลว้คิดจะ

เอาเงินคืน” 

 ซามูไรท่านนนัยิงโกรธจัด “ขา้ไซโง ทากาโมริ เป็นลูกศิษย์

สาํนักของหวังหยางหมิงทีวัดในเมืองคาโงชิม มีเจา้นายหาใช่โรนิง

ขา้งถนน เรืองแค่ปลาตวัเดียวเงินเพียงนิดขา้ไม่คิดเสียดาย หากเจา้

ไม่เอาปลาเน่ามาใหข้า้” 

 ฮานะมองปลาทีอยู่บนพืน สภาพปลาดา้นนอกเหมือนกับ

ปลาสด แต่หากมองดีจะพบว่าตาของปลาไม่ใส เรมิมีกลินปลา เนือ

เริมเปือยยุ่ย ไม่ได้สดจริงอย่างว่า แต่ทีนีมันถินใคร ตอนนีพ่อค้า

กาํลังรุ่มลอ้มกดดันใหซ้ามูไรท่านนนัทีอายุน่าจะไม่เกิน  ปี วาง

ดาบลง 

 แมเ้ขามีดาบก็ใช่ว่าจะใชด้าบฆ่าคนไดต้ามใจ ปัญหาทีจะ

เกิดมีมากทีเดียว ฮานะจะกา้วเทา้ไปช่วย นทัสโึกะก็รงัเอาไว ้

 “อย่าไปเลย ไม่ใชเ่รืองของเรา”  

 ฮานะเห็นดว้ยว่านนัไม่ใชเ่รืองของเรา แต่ว่าปลานนั นางจะ

หาทางออกยงัไงดี  

  โดยปกติแลว้ ซาบะ (ปลาทู) สามารถนาํมาทาํเป็นซาซิมิได้

เมือถึงฤดูกาล เนือของมนัมีความนุ่มนวลซงึสามารถเขา้กันไดดี้กับ

ต้นหอมซอยและขิงขูด ความมันในเนือของมันจะทาํใหเ้นือซาบะ
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เสียไดอ้ย่างรวดเร็ว ซงึเป็นเหตผุลทีทาํใหป้ลาซาบะถูกเก็บรกัษาไว ้

โดยมกัดองไวใ้นนาํสม้สายชเูพอืช่วยเก็บรกัษาเนือปลาไว ้ 

  แต่เนือปลาทีใกลเ้น่านีแมน้าํมาดองนาํสม้สายชูก็คงไม่สด

อย่างเคย นางนึกถึงปลาตากแหง้หมักเกลือแบบง่าย ๆ แลว้นาํไป

ตากแดดสกัชวัโมงหนึง ก็จะไดป้ลาซาบะแดดเดียว 

 ฮานะขยบัเขา้ไปหาแลว้ คาํนบั “ท่านไซโง ทากาโมริ เจา้ขา 

ขา้นอ้ยขอขัดพวกท่านสกัครู่ หากพวกท่านเถียงไปมาเห็นทีปลามัด

นอีาจเน่าจริง ๆ ก็ได”้ ตอนนทีกุคนหนัมองฮานะตาเดียว เด็กตวัจอ้ย

เอ่ยต่อ 

 “ปลาซาบะพวงนีแมไ้ม่สดแต่ก็สามารถนาํมาทาํอาหารได ้

ถา้อย่างไรท่านช่วยลดครงึหนึงไดไ้หม” 

 ซามไูรหนัมอง “ปลาซาบะใกลเ้น่าเจา้จะเอาไปทาํอะไร”  

 นางมองปลาพวงนัน ก่อนมองพ่อค้า “หากข้าทําให้มัน

อรอ่ย ท่านพ่อคา้จะยอมลดราคาและท่านจะเลิกโมโหไหมเจา้คะ” 

 ตอนนีทุกคนต่างหัวเราะ ซามูไรเอ่ยด้วยเสียงจริงจัง “ได้

อย่างเจา้ว่า แต่ถา้ทาํไม่ไดเ้จา้ก็ตอ้งจ่ายค่าปลาใหข้า้” 

 ทาํดีไม่ไดดี้ หากนางช่วยเขาไม่สาํเร็จนางก็ตอ้งจ่ายเงินให้

เขา แต่นางมีเงินทีไหน หันมองนัทสึโกะทีส่ายหน้าดึงแขนเสือไม่

หยดุ แต่เมอืคิดจะช่วยแลว้ก็ตอ้งช่วยใหถ้ึงทสีดุ  

 ฮานะรับปลาพวงนันมา แล้วเดินไปยังหลังครัว ล้างเนือ

ปลาแลว้ตัดออกผ่าครึงนาํไปนึงไฟกลาง半 (ฮัง) (  นาที) แล้ว

นําไปตากแดดอีก (いちじかん) อิจิจิคัง (  ชัวโมง) แล้ว

นาํมาทอดในนาํมนัอีกครงั แต่หากไม่ทอดก็ยงัเก็บไดห้ลายวนั  

 ตอนนปีลาซาบะแดดเดียว ถกูกระจายจนหมด ค่าปลาท่าน
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ไปเก็บจากพวกเขาแลว้กนั  

 “อร่อย” เสียงรอบขา้งดังขึน ซามูไรทีมองปลาหนึงท่อนใน

จานจึงหยิบขึนกินบา้ง เรืองในวันนันจบลงดว้ยนางไม่ตอ้งเสียเงิน 

ส่วนซามไูรท่านนนัก็ยงัตามนางมายงัหอแดง 

 “เจา้เป็นนางโลมหรือ” 

 “ยงั อีกหลายปี” จะรีบใหน้างเป็นไปทาํไม นางพงึจะ  ขวบ 

 “สถานทแีบบนีเจา้ไม่ควรจะอยู่”  

 เห็นฝีมือของนางแลว้ใช่ไหมล่ะ ถึงนางจะหา้ขวบ แต่เมนู

ผุดขึนเต็มหวัไปหมด ทงัทีแบบหาเครอืงปรุงได ้และหาไม่ไดซ้งึนางก็

หาวิธีต่อไป 

 “เจา้มีชอืว่าอะไร” 

 “ขา้นอ้ยชอื ฮานะเจา้ค่ะ” นางหนัมองคนตวัโต  

 “ถือว่าทีเจ้าช่วยข้า ไม่ให้เรืองใหญ่โต ข้าจะนับเจ้าเป็น

นอ้งสาว” นางเป็นนอ้งสาวของซามไูรคนตวัโตแลว้สิ ว่าแต่พชีายพา

ขา้ออกไปไดไ้หม  

 ถามเองและก็ตอบเอง คงไม่ได ้ 

 “ไวข้า้เสร็จธุระสาํคญัเสียก่อน ขา้จะกลบัมา” ไซโง ทากาโม

ริเดินออกจากหอโคมแดง แต่ก็ยังหันกลบัมามองนางทีเดินหันหลงั

กลบัไปเรือนในสดุ 

 “ฮานะจงั” 
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เกร็ดความรู้  

ไซโง ทากาโมริ เป็นซามูไรผูม้ีชีวิตอยู่ระหว่างปลายยุคเอโดะ (บา

กมุตัสึ) ถึงช่วงตน้ยุคเมจิ เป็นผูม้ีบทบาทสาํคัญในการฟืนฟูเมจิและ

เป็นผูน้าํทัพฝ่ายของพระจกัรพรรดิฯ ในสงครามโบะชิง ผูไ้ดร้บัการ

ขนานนามว่า "ซามไูรทแีทจ้รงิคนสดุทา้ย" 
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 ฮานะเดินกลบัเขา้หอแดง ตามทางเดินก็มีคนนงัอยู่ นนัคือ 

โออิรันสูงสุด ยูคาริทีตอนนียังไม่ได้แต่งงานออกไป อีกทังยังมี  

มิชิโกะและซานาเอะ เด็กสาวรุน่เดียวกบันางยืนอยู่เช่นกนั 

 “เจา้กลบัมาแลว้หรือฮานะ ช่างสบายดีแท”้ 

 เสียงประชดประชันตังแต่นางกา้วเขา้มาไม่ถึงสิบกา้วก็ถูก

พดูขนึอย่างว่า อภิสิทธิทไีดม้าดว้ยความอจิฉาตารอ้นของคนทเีหลือ  

 “ไฮ ยูคาริ เจ้าค่ะ” นางคาํนับคนลาํดับขันสูงกว่า แม้ว่า 

มิชิโกะและซานาเอะจะมีอายุเท่านาง ไม่ไดพ้ดูสิงใด แต่แววตาก็รูว้่า

อิจฉาทีพวกนางไดอ้อกไป ถา้นบัแลว้ในหนึงนางไดอ้อกจากเรือนแค่

ครงัเดียว มนัก็แค่เปลียนกรงขงัเท่านนั หาไดต่้างจากทีนไีม ่

 เมือคิดว่าไม่ควรใส่ใจ จึงขอตัวเพือเขา้ไปคาํนับนายหญิง 

โฮตารุทีคอยอยู่นานแลว้ หากนางไม่ยุ่งเรอืงเชา้บา้นก็คงถึงตงัแต่สิบ

นาฬิกา ไม่ใช่เลยมาจนเทียงแบบนี 
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 ฮานะและนทัสโึกะคกุเข่าแลว้คลานเขา้ไปหา มองนายหญิง

โฮตารุทียงัจิบชาหลงัจากทานอาหารเสรจ็ แลว้เงยหนา้มองพวกนาง 

 “เจ้าก็รูว่้าขา้เมตตาเจา้มาก แต่เจา้ก็รูส้ถานการณ์เช่นไร

ตงัแต่เจา้เขา้มา ต่อแต่นีขา้จะเขม้งวดกับเจา้สองคนยิงกว่าแต่ก่อน 

ใหอ้ภยันอ้ยกว่าแต่ก่อนเพอืไม่ใหค้นอืนว่าขา้ไดว้่าขา้ลาํเอยีง” 

 หนงึปีทนีางไดส้บายดแูลว้จะหนกัอีกหลายปี  

 “ต่อแต่นีจนถึงเจา้เลือนเป็น ชินโซ หรือโออิรนัฝึกหัด (อายุ 

- ปี) เมอืนนัเจา้ตอ้งไม่ทาํใหข้า้ถูกถอนหงอกเขา้ใจไหม” 

 “เขา้ใจเจ้าค่ะ นายหญิงโฮตารุ” เด็กสาวสองคนพูดรบัคาํ

พรอ้มกนั 

 หลงัจากนนั ยามก่อนรุง่พวกนางจะตอ้งตืนก่อนใคร เพอืฝึก

เดิน ยามสายนางตอ้งฝึกชงชา ยามบ่ายตอ้งฝึกขงจือ ยามเย็นตอ้ง

หดัเขียนหนงัสือ ยามดึกก็ตอ้งฝึกเล่นหมากลอ้ม  

 คนทีหนกักว่าใครเห็นจะเป็นฮานะ ทตีอ้งเจียดเวลาแอบเขา้

ครวัเพือฝึกวิชาของตัวเอง แลว้นาํเงินรายไดจ้ากรา้นอาหารทีเคียว

ไดนาํมาส่งใหทุ้กเดือน ซอืปลาและเครืองปรุง ผลิตนาํปรุงรสเพิมอีก

หลายรอ้ยไห  

 ผลผลิตเมือสามปีก่อนนางไดก้าํไรมหาศาล และทาํใหร้า้น

ไดจุฟุมีชือเสียงขยายกิจการและถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึงของ

เมืองเอโดะ 

 อีกทังในทุก ๆ  วัน จดหมายจากท่านนายน้อยเคนจิจะ

นาํมาส่งถึงหอแดงทุกวนัโดยผ่านมือท่านโฮชิ พ่อครวัหนุ่ม  

 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่กีวันหญิงสาวสองคนจะ

ไดร้บัการเป็น ชินโซโดยสมบูรณแ์บบ ฮานะในวยั  ขวบ ยิมกวา้ง
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รบัจดหมายจากท่านโฮชิเมือไดแ้ลว้ก็รีบวิงไปอ่านใตต้น้ซากุระหลงั

ครวั 

 ตอนนนีายนอ้ยเคนจิ อายคุรบ  ปีแลว้ และไดผ้่านพิธีเก็ม

ปุกุ แลว้จึงไดร้บัชือใหม่จาก ซากาโมโตะ เคนจิ เป็น ซากาโมโตะ 

เรียวอิชิ  

 “ต่อไปขา้คงเรียกท่านว่านายนอ้ยเคนจิไม่ไดแ้ลว้สินะ ตอ้ง

เรียกนายท่านเรียวอิชิ”  

 วันเวลาผ่านไปเขาเป็นหนุ่มแลว้ อีกไม่นานประตูหอแดงก็

จะเปิดรบัเขาเขา้มา ไม่รูว่้าตอนนนัพวกเราจะยงัคุน้เคยกันอย่างใน

จดหมายทีเขียนมาตลอดห้าปี หรือกลายเป็นคนแปลกหน้าโดย

สินเชิง  

 เด็กหนุ่มเมือเติบโตขึนจะเปลียนแปลงไปมากไหม ส่วนนาง

ตอนนีเปลียนไปมาจริง ๆ เปลียนจนตวัเองเริมกลวัเสียแลว้ ใบหน้า

เคลือบแกว้ของนางดวงตากลมใสราวกับตุ๊กตา ยิงนบัวนัยิงถูกมอง

จนนางเรมิไม่อยากออกจากหอ้งนอนตวัเอง  

 ต่างกับนัทสึโกะทีดูเป็นผูใ้หญ่กว่า สุขุมกว่าและเยือกเย็น

กว่านาง  

 “ฮานะมาอยู่นีเอง นายหญิงเรียกหา” คงเป็นเรืองทพีวกนาง

จะเป็นโออรินัสมบูรณแ์บบ  

 ครานีนอกจากพวกเราสองคนยงัมี มิชิโกะและซานาเอะ พดู

ถึงสองสาวนนัยิงนับวันก็ยิงแสดงออกว่าไม่ถูกกับพวกนางสองคน 

เจอกันทีไรไดก้ัดจิกไม่เวน้วัน จนยูคาริ โออิรันสูงสุดของพวกนาง

แต่งกับไดเกียวไปเมือสามปีก่อน พวกนางก็ลดคาํพูดกระแทกลง

บา้ง แต่ก็ยงัหลงเหลืออยู่ 
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 มือนัทสึโกะจับมือฮานะไวแ้น่น กลวัว่าจะทะเลาะกนัอีก ก็

มนัน่าหมนัไส ้เจอทีไรเ้อาแต่กดัจิกไม่หยดุ 

 “ซานะเอะ ดเูหมือนขา้จะโชครา้ยแต่เชา้ตอ้งมาเจอกบัพวก

เจา้” 

 ซานะเอะหันมองมิชิโกะ แลว้เหลือบไปมองดา้นขา้ง “จริง

อย่างเจา้ว่า” 

 ฮานะไดแ้ต่บ่นในใจ ขา้ต่างหากทีควรบ่น ตอนนีคนไม่เก็บ

อารมณก์็เดินกระแทกบ่ามิชิโกะแลว้เขา้ไปขา้งใน เอาสิยังกวนอีก

นางจะเหยียบกิโมโนใหห้ลดุลุ่ยเลยทีเดียว เดินก็เดินยากแลว้ ยงัมา

เจอคนนิสยัไม่ดีอีก 

  “เมอืไรพวกเจา้จะเขา้มา” เสียงนายหญิงพดูขึน ทาํใหส้นาม

รบดา้นนอกสงบชวัคราว ก่อนคลานเขา้มาพรอ้มกนัสีคน  

 “อกีหา้วนั ขา้จะทาํพิธีชินโซใหพ้วกเจา้ เตรียมพรอ้มกนัหรือ

ยงั” 

 “เจา้คะ” 

 “ดี” นายหญิงโฮตารุหยิบกล่องแลว้ส่งใหท้งั  คน ในนนัมี

เครอืงประดบัสีทองไวส้าํหรบัแต่งทรงผมตามแบบโออรินั 

 ดวงตาฮานะมองแต่กบัคิดถึงหวีอนัเก่ามากกว่า นางจะตอ้ง

เป็นนางโลมแล้ว ต้องถูกนังอยู่บนชัน  ต้องรอคอยให้คนมาซือ 

ตอนนีไม่รูว้่าท่านเรียวอิชิยงัจาํคาํมันสญัญาทีเคยใหไ้วเ้มือหลายปี

ก่อนไดไ้หม 

 “ขา้จะซือเจา้ ฮานะ” 

  นายหญิงโฮตารุพูดถึงลาํดับพิธีการต่าง ๆ ใหรู้ ้แลว้ให้คน

อนืออกไป 
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 “ฮานะเจา้อยู่ก่อน” เจา้ของชอืหนัมอง กาํลงัคิดว่าตวัเองไป

ทาํอะไรผิดอีกหรือเปล่า แมน้างจะมีใบหนา้งดงาม แต่นิสยัก็ยังไม่

งดงามเหมือนใบหนา้  

 จนเมอืคนออกไปหมด  

 “คืนนีจะมีแขกมาพบเจา้ แต่เพราะเจา้ยังไม่ไดผ้่านพิธี ขา้

จึงใหพ้บในหอ้งของขา้เท่านนั” 

 นางทาํหนา้สงสยักลบั “ท่านซากาโมโตะ เรียวอิชิ” 

 ออ่ เขานนัเอง พดูตามอายเุขาก็เขา้ไดแ้ลว้ แต่เพราะนางยงั

ไม่ไดผ่้านพิธีเขาก็มาพบไม่ได ้มีเรืองด่วนอะไรถึงไดร้ีบขนาดนนั ทงั

ทจีะไดเ้จอในอีกหา้วนั 

 ยิงคิดก็ยิงกังวล มากกว่าดีใจ วันเวลาผ่านไปของวันนัน

จนถึงเย็น ฮานะก็นงัไม่ติด จนเมอืถึงเวลา ตอนนีนายหญิงโฮตารุนงั

อยู่ในหอ้ง  

 ฮานะวันนีนางเลือกชุดกิโมโนสีแดงสดอีกทงัยงัมีโนบิทีชาย

หนุ่มเคยให้สวมทับ เมือประตูบานไมเ้ปิดออกนางก็มองเห็นชาย

หนุ่มทีเติบโตสงูใหญ่ สวมชดุคามิชิโม ตดัเย็บดว้ยผา้ลินินใส่คลมุชุด

กิโมโนเพือใหไ้หล่ดูตงั และกางเกงขายาวทีดูเหมือนกระโปรงแยก

ชินแบบซามไูร 

 มองใบหนา้ท่านเรียวอิชิ มีโครงใบหนา้เดิม เพียงแต่ใบหนา้

เขม้ขึนตามวัย หากแต่เมืออีกฝ่ายมองมาทีนางกับทาํหนา้ตะลึงงัน 

มองนิงไม่ขยบัเทา้ มือทถืีอดาบก็กาํแน่นกว่าเดิม 

 ชายหนุ่มคาํนบัทักนายหญิงโฮตารุ แลว้นงัลงดา้นล่าง มอง

นางทีอยู่ดา้นบนห่างกบัเกือบครงึหอ้ง 

 “ฮานะจงั”  
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 “ท่านเรียวอิชิ”  

 เพียงเรียกชอื เสียงนางก็ไพเราะกว่าทีคิด นางงามกว่าทีเขา

ไม่อยากใหเ้ป็น หากงามเช่นนีแลว้ต่อไป นางอาจจะไดเ้ป็นโออิรัน

สงูสดุของหอ เรอืงอาจจะยุ่งยากกว่าเดิมเสียอีก 

 เรียวอิชิหยิบห่อผา้ในเสือออกมา แลว้ส่งใหบ่้าวรบัใช ้นาํไป

ส่งใหน้างดา้นบน ฮานะรบัแลว้เปิดออกด ูมนัเป็นปินสีทองลายดอก

ซากุระเช่นเดียวกบัหวีเมือหา้ปีก่อน หากใส่ดว้ยกนัคงเขา้กันดี นาง

จะใสต่อนเขา้พิธี 

 ใบหนา้กระเบืองเคลือบแกว้คาํนบัขอบคณุ  

 “ท่านเรียวอิชิมีเรืองจะพูดไหมเจา้คะ” ดวงตากลมใสมอง

เขา  

 ชายหนุ่มพยกัหนา้ “เดือนหนา้ขา้ตอ้งไปรบัใชไ้ดเมียวชิมะส ุ

นะรอิะกิระอ” 

 อาจจะไม่ไดม้าอย่างทีเคยคาดหวงัไวห้ลายปีมานี ตอ้งห่าง

กันอีกแลว้ ทงัทีกาํแพงก็อยู่ทีกนัถนน แต่พวกเราก็เหมือนอยู่กันคน

ละโลก 

 “ขอใหโ้ชคดีนะเจา้คะ” นางไดอ้วยพรเมือเขาเติบโตและมี

หนา้ทีในแบบฉบบัลกูผูช้าย  

 ไม่นานอาหารก็ถกูเสิรฟ์ใหช้ายหนุ่ม  

 “ขา้ลงมือทาํอาหารใหท้่านเรียวอิชิ” 

 ชายหนุ่มมองอาหารทีนางเคยทาํใหต้อนอยู่เรือนเขา ไม่ว่า

จะเป็นนาํซุปรสแบบฉบบัของนาง ปลาไหล หมอ้ไฟไดโจ อีกทงัเทม

ปรุะหลายแบบ เหมือนเป็นการราํลาอย่างแทจ้รงิ จากการลาเมือหา้

ปีก่อน  
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 ตอนนีมีหมอ้มาอีกหนึง ลกัษณะเหมือนเตาไฟ ดา้นล่างมี

ไฟเมือเปิดออกมาก็จะพบกับเสน้หมี ไก่เนือ และยังมีเสน้อูดง้และ

ผกัหลากชนิด  

 “เป็นอาหารแบบใหม่ทีฮานะจะนาํไปเสิรฟ์ในรา้นไดจุฟุเจา้

ค่ะ ท่านเรียวอิชิเป็นคนแรกทไีดช้ิมเชียวนะ” เหมือนเช่นวนัก่อน เขา

คือคนชิมอาหารของนาง 

 ชายหนุ่มมองเนือในหม้อไฟ เมือตักกินรสนาํซุปก็เข้มข้น

ตามแบบฉบบัของนาง ปริมาณของหมอ้ไฟเหมาะสาํหรบัซามูไรที

ตอ้งใชพ้ลงังานในแต่วนัไดดี้มาก  

 “หากท่านไดเกียวไดเ้ห็นหมอ้ไฟของเจา้ ขา้เชอืว่าต่อไปรา้น

ไดจฟุจุะตอ้งโด่งดงัแน่นอน” 

 นางก็หวังเช่นนัน กาํไรจากรา้นไดจุฟุสามารถทําให้นาง

ออกไปไดใ้นอีกไม่ชา้ แต่ก็ไม่สามารถออกไปไดเ้อง ยงัไงก็ตอ้งมีคน

พานางออกไป ซงึหมายถึงเขา นางหวงัใหเ้ขาซือนาง 

 “ขา้จะกลบัมาอีก” เหมือนอย่างทีเคยใหส้ญัญา  

 “พวกเราจะไดพ้บกนัอกี” นางหวงัเช่นนนั ท่านเรียวอิชิ 

 หญิงสาวทีอยู่ด้านบนเวที มองชายหนุ่มทีอยู่ เบืองล่าง 

ระยะห่างวนันี อาจนาํพาใหพ้วกเราไดม้าอยู่ใกลก้นัอีกครงั 

 

   พิธีชินโซ ฮานะมองตัวเองทีต้องทาตัวให้เป็นสีขาวไปถึง

ใบหนา้ ดา้นบนรวบผมตามแบบโออิรนั ตอ้งใส่วิกผม ริบบิน ปินปัก

ผม เครอืงประดบั รวม ๆ แลว้บนหวัตอนนีหากนางขยบัก็คอหกัตาย

ได ้

 ส่วนเสือผา้ของโออิรนันนั กิโมโนจะตอ้งใส่  ชัน ลวดลาย
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สะดุดตาสีสันสวยงาม โอบิของโออิรนันันต้องผูกไวด้า้นหน้า เพือ

ง่ายต่อการถอดเขา้ออกในแต่ละคืน แค่คิดถึงเหตผุล ขนนางก็ขนลกุ

ไม่รูต้วั 

 มาพดูถึงเกียะทีนางตอ้งใส่ ยาวประมาณท่อนแขน หากเดิน

ไม่ดีก็อาจตายไดเ้ช่นกนั รวม ๆ แลว้ หากสวมมันทุกวนั นางไม่โดน

คนฆ่าตาย ก็เป็นชดุนีแหละทีเป็นอาวธุชนัดี  

 แม้มองมาจนชิน แต่พอได้แต่งกับตัวเอง ก็เริมอยากออก

จากหอแดงเร็ว ๆ แลว้ หันมองนาสึโกะทีปกติไม่เคยบ่นก็ทาํหน้าไม่

แพก้นั กว่าจะไดอ้อกไปทาํพิธี ดวงอาทิตยก์็ตรงหวัพอดี  

 ฮานะมองปินทองทีเรียวอิชิมอบใหก้บัหวี นางไม่เลือกมาใส่ 

แต่เลือกเก็บไวส้าํหรบัเขาเพียงผูเ้ดียว ดวงตาเศรา้พยายามกนันาํตา

เอาไว ้มองไปยงัอกีสองคนทีพรอ้มแลว้เช่นกนั 

 ว่าดว้ยพิธีแมจ้ะจบลงแลว้ ถึงนางเป็นโออิรนัฝึกหดัแลว้ แต่

ก็ไม่ไดห้มายความว่านางต้องรับแขก แต่ตอ้งฝึกหนักยิงกว่าเดิม

หลายเท่าตัว และนางตอ้งมีประจาํเดือนก่อนถึงจะเขา้พิธีมิสุอาเงะ 

หรือการเสียตวัครงัแรก  

 อีกสามปี นางตอ้งรีบหาวิธีแลว้ เมือถอดชุดออกจนหมดก็

กลบัมาใส่ชดุกิโมโนธรรมดาแลว้วิงเขา้ครวัตามเดิม  

 เจอท่านเคียวไดนงัอยู่ คงคอยนางอยู่นานแลว้ นางลืมสนิท

ว่าวนันเีป็นวนัตน้เดือน 

 “ฮานะ ขา้มารบกวนเจา้” 

 “มารบกวนขา้มีอะไรหรือเจา้คะ” 

 ดูสีหน้าเถา้แก่แลว้คงมีเรืองจริง ๆ ปกติแลว้เขาไม่ค่อยเขา้

มาในหอแดง เพอืไม่อยากใหใ้ครรูว้่าหุน้ส่วนลึกลบัทวี่าเป็นใคร 
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 “ไดเมียวท่านอยากรบัรองแขกประมาณยีสิบคน แลว้อยาก

ใหท้างรา้นเป็นผูร้บัผิดชอบ แต่ทีนปัีญหาอยู่ทเีขาอยากไดค้นปรุงนาํ

แกงสตูรตน้ตาํรบัของรา้น” 

 “ท่านก็ปรุงไดแ้ลว้” 

 “ประเด็นไม่อยู่ตรงนนั เขาอยากเจอเจา้” 

 ฮานะส่ายหน้า “เรืองสูตรตลอดหลายปีทีผ่านมา ขา้ก็ทาํ

ผ่านท่าน เหตใุดเขายงัรูว่้าท่านไม่เป็นคนคิด” 

 ชายแก่สา่ยหนา้ “เด็กในรา้นปากโปง้นะสิ แต่ยงัดีทีพวกมนั

ก็ไม่รูว่้าเจา้เป็นใคร” 

 ฮานะถอนใจ “นนัคือปัญหาใหญ่ ขา้ออกไปไม่ได ้เสนอตัว

ไม่ได ้หากคนรูจ้ะกระทบต่อรา้นเช่นกัน” หากคนรูว้่าโออิรนัเป็นคน

คิดคน้เมนู ผูค้นจะรงัเกียจ นนัมนัความหวงัของนาง หันมองเถา้แก่

คงคิดเช่นเดียวกนั 

 “แล้วพวกเราจะทาํเช่นไร” ตอนนีสีคนนังกุมขมับ แม้แต่

อาจารยท์งัสองยงัคิดไม่ออก  

 นางนึกถึงนายหญิงโฮตารุขึนมา เมอืเงยหนา้ก็เจอพอดี 

 “ข้าได้ยินทีพวกเจ้าพูดกันแลว้” ดวงตานายหญิงหันมอง

เด็กสาว ทดีเูหมือนคิดแผนไดแ้ต่กลบัไม่ยอมพดู 

 “หากเจา้ไม่พดู แลว้คนอนืจะรูไ้ดเ้ช่นไรว่าจะดีหรือไม่ดี” 

 ฮานะหันมองทุกคนอีกรอบ “ฮานะจะปลอมเป็นชายเจา้

ค่ะ” 

 “นนัมนัเหลวไหล” 

 นางก็ว่าแหละ แต่จะใหท้าํไงล่ะ หันมองคนพูด ท่านโฮชิที

กล่าวเสรมิ 
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 “ก็เป็นไปได ้ตอ้งลองดู” จากนนันางก็ถูกแปลงร่างเป็นชาย

หนา้ตาจิมลิม  

 “ไม่ใช่ว่านางจะถกูใจซามไูรแลว้นาํไปเป็นนนัโชคหุรอกนะ”  

 นนัโชคกุ็คือ ชายทีหลบันอนกบัไดเมียว ซงึสมยัเอโดะไดร้บั

ความนิยมเป็นจาํนวนมาก และไม่ถือว่าเป็นสิงผิด แต่นางน่ะสิผิดไม่

ว่าอยู่ในรูปแบบไหนก็มีจะเอาขึนเบาะนอน 

 “ไม่มีทางเลือก ตอ้งเอาแบบนี ข้าจะระวังให้นางอยู่แต่ใน

ครวั” เจา้ของเคียวได มองไปยังหมวกสานก็ยกขึนสวมทบัอีกที “แค่

นคีงใชไ้ด”้ 

 จากนนัปฏิบติัการจากโออรินักลายเป็นชายหนุ่ม ก็ถูกแปลง

เพมิอกี ในคาํคืนทีคนชุลมนุ นางก็สามารถออกจากหอแดงได ้โดยที

นายหญิงเป็นคนมาส่งเอง 

 “รีบไปรีบกลบั” 

 นางรีบเดินตามเคียวได เพือไปยังเรือนท่านไดเมียวชิมะสุ 

นะรอิะกิระ เหมือนจะเป็นเจา้นายของท่านเรียวอิชิ 

 เรือนไดเมียวนนักินอาณาบริเวณกวา้งมาก นางคิดว่าคงไม่

มีคนอยากเห็นหนา้นางถึงขนาดวิงมาถึงในครวั 

 อาหารทีจะเสิร ์ฟวันนี จะเป็นอาหารหม้อไฟ และซูชิ

หนา้ต่าง ๆ จดัเสิรฟ์แบบเบนโตะ อีกทงันางยังใหเ้ถา้แก่ออกไปนอก

ครวั จดัวางเหมือนการโชวก์ารแล่ปลาสด ๆ เพือเสิรฟ์ทาํใหค้นไม่ได้

สนใจดา้นหลงัมาก  

 ฮานะเลือกทาํเสน้อุดง้ เสิรฟ์เป็นอุดง้นาํใสโดยใช้นาํซุปที

นางคิดขึนมาใหม่ คิดว่าหลงัจากงานนีคนอาจจะไปตามหากินทีรา้น

อีกแน่ 
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 ในเมือมีโอกาสนางก็ใชใ้ห้คุม้ มองนาํซุปทีผสมนาํปลาที

นางหมัก ยังมีการลดและเพิมจากเดิม อีกทงัยังมีการใส่กระดูกหมู

เพือเพิมรสชาติความหวานของกระดูก ทําให้นําซุปออกไปใน

ลกัษณะเหมือนนาํซุปในทีนางเคยกินในชาติทีแลว้ 

 ตอนนีนาํซุปหนึงมือพรอ้มเสิรฟ์ ฮานะจึงสังใหค้นในครัว

ลาํเลียงออกไป ตอนนีเป็นฤดูรอ้น อากาศจึงรอ้นกว่าปกติ นางจึง

ออกไปรบัลมทีชานดา้นหลงั 

 นงัไดเ้พียงครูก่็มีคนแปลกหนา้เขา้มา อนัทีจรงิแลว้ไม่แปลก

หรอก ชายหนุ่มหนัมองฮานะนงัอยู่ จึงเดินเขา้มา 

 “ไม่คิดว่าเป็นเจา้” เรียวอิชิหนัมองนางทแีต่งเป็นชาย 

 “เถา้แก่ตอ้งการคนช่วย ก็ตอ้งมา” 

 “แต่มนัเสียงมาก”  

 “ขา้รู ้ขา้รูแ้ต่ท่านก็สงสยัอยู่ดี” ฮานะมองเรียวอิชิ  

 “ขา้หาไดบ้อกใคร เพียงแต่แปลกใจเรืองหมอ้ไฟจึงคิดจะมา

สอบถาม” 

 ตามหานางไดเ้พราะหมอ้ไฟ ดีเหลือเกิน “แลว้ท่านไดชิ้มอุ

ดง้ของขา้หรือยงั”  

 “มาหาเจา้ก่อนยงัไม่ไดช้ิม”  

 หญิงสาวจึงลกุขึนไปในครวัแลว้ยกมาใหเ้ขา อดุง้สดพรอ้ม

กบันาํซุปกระดกูหม ูทาํใหด้แูปลกจรงิ ๆ  

 เรียวอิชิยกขึนกินคาํแรกก็ชมนางเสียแล้ว “อร่อยมาก” 

นบัวนัฝีมือนางก็กา้วหนา้ขึน รูจ้กัปรุงแต่งปรบักบัเครืองปรุงรอบตวั 

 “ดีแลว้ ขา้จะเอาไปขายทรีา้น คิดว่าจะเป็นเมนูใหมใ่นเดือน

หนา้” 
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 เรียวอิชิหันมองนาง นีเป็นครงัแรกทีพวกเราไดใ้กลชิ้ดกัน

หลงัจากห่างกันเกือบหา้ปี มองไปยงัมือนางยงัมีแป้งเลอะมืออยู่ จึง

ส่งผา้ใหน้าง 

 ผา้สีขาวในมือเขา วางบนมือนาง ฮานะรบัมาแลว้เช็ดแป้ง

ออก ทจีรงิแลว้ลา้งนาํง่ายกว่านะ แต่ยงัอยากคยุกบัเขาต่อ 

 “ทาํงานเป็นอย่างไรบา้งเจา้คะ” 

 “ก็ดี” ก็ดีหมายถึงแค่นัน แสดงว่าไม่ได้มีแค่นัน เส้นทาง

ซามไูรไม่ไดห้อมหวานนกั อาจจะมีเรืองทไีม่คาดคิดหรือว่า 

 “ท่านถกูซามไูรตอ้งตาหรือเจา้คะ” 

 เรียวอิชิหันมองนางนิงเอ่ยจริงจัง “ถือจะเป็นเรืองธรรมดา 

แต่ขา้ก็ไม่ไดช้อบอย่างทเีจา้คิด” 

 ก็แค่ลอ้เล่นเท่านนัเอง “ท่านเรียวอิชิ” 

 ชายหนุ่มหนัมองฮานะ ทตีอนนยีกมือแตะใบหนา้เขา 

 “สู ้ๆ นะเจา้คะ” 

 คิวอีกฝ่ายแปลกใจ แต่ก็ยังมีสีหน้าเขินออกมา “เจา้พูดสิง

ใด” 

 สงสยันางจะเอานิสยัในสมองมาใชอี้กแลว้ มือกาํลงัจะดึง

ออก เขาก็เอามือรงัเอาไวด้งัเดิม 

 “มือเจา้อุ่นนกั”  

 “ข้าพึงทําอุด้งมา แถมยังทํานาํซุปร้อน” มือไม่ร้อนก็ไม่

แปลก แถมตอนนีใบหนา้เขายงัเลอะแป้งอีก  

 ฮานะใช้มือเช็ดใบหน้าเขา นิวมือทีกดลงไปนุ่มไปถึงคน

ไดร้บั  

 “กลบัไปขา้งในเถอะ หากมีผูใ้ดมาพบเขา้จะอนัตราย” 
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 ไดค้ยุกนัเพียงนิดก็ตอ้งจากกนัอกีแลว้  

 “เรียวอิชิ” เสียงชายหนุ่มตะโกนเรียกแต่ไกล ทาํใหฮ้านะรีบ

วงิกลบัเขา้ครวั ปลอ่ยใหช้ายหนุ่มรบัหนา้ 

 “ทีแทเ้จา้ก็นิยมคนครวังนัหรือ”  

 คนถกูหาว่าชอบผูช้ายหนัมองตานิง “ขา้มาคยุธุระ”  

 คุยธุระแต่จับไมจ้บัมือเสียดว้ย ไคโตหันมองไปยังครวัก็ถูก

คนบอกไม่ชอบผูช้ายดึงใบหนา้กลบัแลว้ลากออกไปดา้นนอกครวั  

 “ขา้มองก็ไม่ไดเ้ชียวหรือ” 

 “ไม่ได”้ สตรีนางนนัเจา้มองไม่ได ้

 “แลว้ไหนบอกว่าไม่ชอบ” 

 ตอนนีเรียวอิชิมองตาขวางแล้ว ไคโตจึงหุบปากเอาไว ้แต่

แววตาก็ยงัสงสยัอยู่ดี คงตอ้งหาเวลามาดหูนา้คนทีเรียวอิชิชอบเสีย

แลว้ 

 

  เมอืกลบัเขา้มาในครวัฮานะ ก็ตอ้งทาํอดุง้เพิมอีกหลายชุดดู

เหมือนเหนือความคาดหมายมาก กว่าจะจบเรืองครวัเวลาก็ล่วงเลย

ไปเกือบเทียงคืน ตอนนคีนครวัเกบ็ของเพือเตรียมตวักลบัแลว้  

 ฮานะคิดว่าเรืองคงจบอย่างง่ายดาย แต่กลายเป็นว่าตอนนี 

ไดเมียวกลบัเดินเขา้มาในครวัแลว้หนัมองรอบหอ้ง  

 นางจะอยู่เพือสิงใด ตวันางทีเล็กทีสุดขยับออกไปทีละก้าว 

ตอนใกลจ้ะหนีรอดแลว้  

 ไดเมียวก็ชักดาบออกมา “ผูใ้ดทีปรุงอุดง้ชุดสุดทา้ย” ดาบ

นนัชีทคีอเคียวได หากเขาไม่พดูกอ็าจจะตายทนัที  

 ฮานะมองเถา้แก่ทีไม่ยอมพูด มองคนครวัคนอืนทีก้มหน้า
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สนัเทา ตอนนีดา้นหลงัไดเมียวมีท่านเรียวอิชิกาํลงัขมวดคิว แต่ไม่

อาจโตแ้ยง้ไดเ้ลย  

 “ขา้ถามว่าผูใ้ด”  

 “เป็น เป็นขา้” เคียวไดจะรบัเป็นคนทาํเอง แต่ดแูลว้เรืองคง

ไม่จบง่าย 

 ฮานะจึงเอ่ยแทน “ขา้นอ้ยเองเจา้ค่ะ”  

 มือเรียวอิชิกาํแน่นกว่าเดิม พอดาบทีอยู่บนคอเคียวไดขยับ

ไปทีคอนาง เขาก็รีบขวาง  

 “ขอท่านไดเมียวสืบสวนใหดี้ก่อนขอรบั” 

 ไดเมียวหันมองคนข้างกายทีออกรับแทน เมือหันไปมอง

บุรุษตวัเล็กดวงตาอนัฉลาดก็เขา้ใจ คนครวัคนนีเป็นสตรี 

 “พานางไปยงัหอ้งสอบสวน” 

 บอกนางทีว่าเกิดอะไรขึน ฮานะอยากถามออกไป แต่ไม่รอ

แล้วเมือเขา้มายังหอ้งสอบสวนนางก็พบกับคนตายทีนอนตายอยู่

บนพนื 

 ข้างกายยังมีถ้วยชามอุด้งและมีอาเจียนเส้นอุด้งออกมา 

ชายผู้นันกระอักเลือดออกมา ตอนนีฮานะชาวาบนางต้องการ

ชือเสียง ไม่ไดต้อ้งการชอืเสีย หนัมองเรียวอิชิทีคิวขมวดเช่นกนั 

 นาํซุปหมอ้เดียวกนัแต่คนตายมีคนเดียว หากไม่เพราะมียา

พิษในถว้ย ซงึตอนนีนางกลายเป็นผูต้อ้งหาอนัดับหนงึ 

 รอคอยไม่นานท่านหมอยามาโตะก็เขา้มา พอรูว่้าเป็นเขาใจ

นางก็สงบลง มองการทาํงานของหมอไปเรือย ตอนนีคนทีอยู่ใน

สถานทแีห่งนียงัไม่มีใครไดอ้อกไป  

 สายตาฮานะมองไปรอบ ๆ ก็เจอกับพีชายปลาซะบะ ท่าน
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ไซโง ทากาโมร ิ 

 มันบงัเอิญไปมากไหม ตอนนีในทีนีมีคนทีนางรูจ้ักถึงสาม

คน หนัมองดา้นขา้งท่านไซโง ทากาโมร ิก็พบสตรีนางหนงึ 

 “คนนนัท่านหญิงอีจูองิ ซูงะ คู่หมนัของท่านไซโง ทากาโมริ” 

เรียวอิชบิอกขอ้สงสยัในแววตาฮานะ 

  คู่หมันพีชายปลาซะบะนนัเอง กลายเป็นว่าเป็นคนคุน้เคย

กนัทงัหมด แต่ก็ยงัมีคนแปลกหนา้อีกสองคน  

 “คนด้านซ้ายทากาโมริ คือ โอกูโบะ โทชิมิจิ เป็นผู้ช่วย

อาลกัษณ”์ เขาหมายถึงคนทสีวมชดุสทูทนัสมยัไม่ไดส้วมชดุกิโมโน 

 “คนดา้นขวาทากาโมริ คือ คิโดะ ทากาโยชิ เป็นครูดาบ” 

นางมองครูดาบทีว่าทีสวมชุดซามูไร ยังมีดาบอยู่ในมือกาํลงันงันิง

ปิดตาเอาไว ้

 สรุปนางก็มีคนช่วยเพมิสงสยัอีกหลายรายเป็นเพือน ตอนนี

คนทีน่ากลวัทีสุดก็เป็นท่านไดเมียวทีเอาแต่มองนางไม่กระพริบตา 

ฮานะจึงขยบัไปหาเรียวอิชิ จนขาชิดกนัถึงไดรู้ว่้านงัชิดขนาดไหน 

 ทาํไมซามไูรถึงไดน้า่กลวัแบบนี แมแ้ต่เรียวอิชิทนีางรูจ้กั พอ

อยู่กบัเจา้นายหนา้ตาก็ดขุนึทันที 

 หมอยามาโตะวางเครืองมือ แลว้หนัมารายงานไดเมียว 

 “ผลการทดสอบเบืองตน้ สาเหตมุาจากชามอดุง้ขอรบั” 

 ฮานะได้แต่ร้องในใจ หันมองหมอยามาโตะทีมีสีหน้า

ลาํบากใจเช่นกนั ดเูหมือนการแปลงรา่งของนางไม่สามารถปิดบงัได ้ 

 ไดเมียวหนัมองนาง “จบันางไปยงัทีว่าการของเจา้เมือง ให้

กรมสอบสวนดาํเนินไปตามระเบียบ” 

  นนัหมายถึงจบันางขงัในคกุ ตอนนีนางเกาะหลงัเรียวอิชิไม่
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รูต้วั มองคนทีจะมาพานางไป เรียวอิชิดึงนางเขา้กอดแลว้ดงึดาบสู ้ 

 “เรียวอิชิเจา้ทาํอะไร!”   

 “นางไม่มีทางทาํเรอืงแบบนีแน่ขอรบั ท่านไดเมียว” 

 “แมแ้ต่เจา้ยังรูว้่านางปลอมเป็นชาย เรียวอิชิหรือเจา้สมรู้

รว่มคิดดว้ย”  

 ตอนนเีรียวอิชิคาํนบัทพีนืเงยหนา้มองไดเมียว  

 “ขา้นอ้ยไม่เคยคิดทรยศต่อท่าน แต่นางไม่เกียว” 

 ไดเมียวหันมองสตรีทียังถือชายเสือเขาเกาะไวแ้น่น “แลว้

เหตใุดตอ้งแต่งเป็นผูช้าย” 

 ความลับคงไม่เป็นความลับแลว้ ท่านไซโง ทากาโมริเอ่ย

แทรก 

 “นางเป็นโออรินั แห่งซ่องโยชิวาระ” 

 โครม!! เสียงโต๊ะตรงหน้าไดเมียวหักสองท่อน ฮานะสะดุง้

เกาะเอวเคียวอิชิแน่นกว่าเดิม ตอนนีบรรยากาศยิงกว่าตอนไม่บอก

ความจรงิเสียอีก 

 “นางเป็นนางโลมหอแดง” คนททีาํอาหารใหเ้ขาทาน ตอนนี

ไม่โกรธก็ไม่รูจ้ะเรียกว่าอะไรแลว้ 

 มองพชีายปลาซะบะทีเอ่ยต่อ “แต่ขา้ขอรบัประกนัเช่นกันว่า

นางอาจจะไม่ใช่คนทาํ” 

 อาจจะเขาก็ยังเหลือทางรอดใหต้ัวเอง แต่นางล่ะ หันมอง

เรียวอิชิตอนนีแทบจะพรอ้มตายกับนาง นางยังไม่อยากตาย ยัง

ไม่ไดอ้อกจากหอแดงไปทาํอย่างทตีงัใจเลย ใครจะช่วยนางได ้ 

 ท่านไซโง ทากาโมรหินัมาเอย่กบันาง “ใหจ้บันางขงัไวท้จีวน

เถอะขอรบั หากเรืองทีโออิรนัเป็นคนทาํอาหารใหท้่านทาน ถูกแพร่
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ออกไปจะทาํใหค้นหัวเราะเยาะได้ รอใหเ้รืองท่านไซเคียวริจบลง 

ค่อยตดัสินความเรืองน”ี 

 นันหมายถึงสองเดง้นะ นางจบเรืองไม่ไดฆ้่าไซเคียวริแลว้ 

ยังตอ้งมาชาํระความเรืองทีมาทาํใหอ้าหารใหไ้ดเมียวอีก ซวยจนไม่

รูจ้ะซวยยงัไงแลว้ 

 เรียวอิชิคกุเข่าอีกครงั “ใหข้า้อยู่กบันาง”  

 หือ นางหนัมองชายหนุ่มแลว้รีบดึงเสือ “ไม่ตอ้ง” เขาอยู่กบั

นางแลว้ใครจะหาวิธีช่วยนางกนัเล่า คิดสิ หนัมองซา้ยขวาทุกคนรอ

คาํตอบ 

 “เจา้เป็นถึงซามูไรรบัใชข้า้งกายขา้ หากไปอยู่กับนางโลม

ชือเสียงก็จะไม่ดี ขา้รบัรองจะเลียงนางอย่างดีเจา้ไม่ตอ้งห่วง” 

 ไอเ้ลียงนางอย่างดีนหีมายถึงอะไร ขนฮานะลกุไม่รูต้วั  

 ไคโตหันมองเรียวอิชิ “ขา้ตอ้งพานางไป” ตอนนีเขารูแ้ล้ว

บุรุษในครวัไม่ใช่บุรุษ แต่เป็นสตรีหอแดง ดูเหมือนเรียวอิชิจะหลง

นางมาก เด็กสาวแกม้ใสแกม้แดงตรงหนา้เขา หากแต่งเป็นหญิงคง

งามมาก 

 “ขา้จะไปส่ง” เรียวอิชิคาํนับท่านไดเมียวแลว้ลุกขึนโดยไม่

ถามว่าอนุญาตหรือไม่ ดเูหมือนจะเอาแต่ใจมากไปแลว้ 

 ไดเมียวไดแ้ต่มองตาขวาง ตอนนีร่างของไซเคียวริ ทีเป็นถึง 

กูโซก-ุบูเงียว ดแูลเรืองการจัดหาเสบียงใหแ้ก่กองทพัของรฐับาลโช

กนุ ตอ้งมาตายในเรือนของเขา ดแูลว้ปัญหายงัตอ้งตามมาอีกมาก 
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  ฮานะมองไปยงัคกุของจวนไดเมียวทีไม่ต่างจากคกุของหอ

นางโลม สาํหรบันางโลมทีทาํผิด ลกัษณะเป็นกรงไม ้ดา้นในมีเพียง

เสือทาทามิทปีใูห ้มองไปยงัเรียวอิชิหายไปแลว้ถือผา้ห่มมาใหน้าง  

 “ไม่ตอ้งห่วงเจา้ค่ะ” นางไม่ไดท้าํยังไงก็ตอ้งพน้ผิดแรกนะ 

ไม่ใช่ผิดทีสองทีนางทาํอาหารใหไ้ดเมียว  

 เรียวอิชิไม่ได้หายไปแม้ว่านางจะเขา้ไปอยู่ในกรงไม้ทีว่า

แลว้ก็ตาม ชายหนุ่มยงัเฝ้าอยู่ดา้นนอก ไดยิ้นดา้นนอกกาํลงัคยุกนั 

 ไคโตหันมองเรียวอิชิ “ไม่คิดว่าสตรีนางแรกทีไดใ้จเจา้เป็น

เพียงนางโลมหอแดง” 

 เรียวอิชิหนัมองไม่ไดต้อบ เพราะตอนนีกาํลงัใชค้วามคิด  

 “เห็นทีท่านหญิงยูริโกะจะเสียพระทัยเป็นแน่หากทราบ

เรือง”  

 เรียวอิชิหันมองอีกฝ่ายแลว้ดึงดาบขึนจ่อทีคอ “เจา้จะเลิก
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พดูไดห้รอืยงั” 

 ไม่รูว้่าคนดา้นในไดย้ินจะคิดเช่นไร เขาไม่อยากใหน้างคิด

มาก แต่คนขา้งตวัก็เอาแต่พดูเรอืงไม่เป็นเรอืง 

 “ดเูหมือนแผนวันนีจะวางมาเป็นอย่างดี เพราะไม่ใช่แค่ทาํ

ใหท้่านไซเคียวริตาย แต่ยังหมายทาํใหช้ือเสียงของรา้นไดจุฟุพังพิ

นาท”   

 คน ๆ นีตอ้งเสียผลประโยชนจ์ากรา้นอาหาร และยงัหวงัให้

ไดเมียวมีเรอืงขดัแยง้กบัโชกนุดว้ย ถา้จะหาก็ตอ้งเรมิจากรา้นไดจฟุ ุ

 “ขา้ฝากนางดว้ย”  

 หา! ไคโตหันมองเรียวอิชิทีรีบวิงออกไป ปล่อยให้เขาเฝ้า

หญิงสาวคนเดียว ก็แค่สตรีบอบบางเขาเองก็ตอ้งไปทาํธุระส่วนตวั

กะทนัหนั จึงรีบลกุแลว้รีบกลบัมาใหเ้รว็ทสีดุ 

 เสียงเกียะสตรีดังขึน มุ่งหน้ามายังคุกทีฮานะอยู่ เมือบ่าว

ขา้งตัวเปิดออก คนทีอยู่ในคุกก็มองเห็น ดูจากชุดทีนางสวมใส่ คง

เป็นท่านหญิงยูริโกะไม่ตอ้งสงสยัอนื  

 เด็กสาวอย่างนางอายุแค่  ขวบ แต่ดเูหมือนท่านหญิงยูริ

โกะจะอายุมากกว่าเรียวอิชิเสียอีก เรียกไดว่้าชนัเชิงห่างกันลิบ ถา้

ไม่เพราะสมองนางเกินอายุ ตอนนีนางคงหลุบตาํกับพืน ไม่ใช่นัง

มองหนา้อีกฝ่ายเช่นนี 

 “เจา้คือนางโลมทวี่า” 

 เจา้มองเห็นใครในนีบา้งล่ะ สตรีนางเดียวทีถูกขงัคือขา้ จะ

ถามทาํไม บอกจดุประสงคใ์นการมาของเจา้ดีกว่า 

 มมุปากยูริโกะยกขึน “เจา้อยากออกไปไหม”  

 หมายถึงใหน้างเดินออกไปอย่างปลอดภัย หรือจะเอานาง
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ไปฆ่าปิดปากกนัแน่ เมอืนางไม่พดูยูริโกะก็หบุยิมลง 

 “บงัอาจ กลา้สบตาขา้ตรง ๆ เจา้เป็นเพียงนางโลมตาํไรค้่า 

จะเสนอหนา้มาเทียบขา้ แม่นมนาํนางออกมา” 

   ช่างดีแท ้ๆ จริง ๆ บิดาเจา้สงัขงัขา้ ส่วนเจา้สงัปล่อย มอง

ไปยงักญุแจในมือแม่นมรูส้กึว่านางเตรียมตวัดีเหลือเกิน 

  ไม่นานประตูก็เปิดออก ฮานะเดินถอยหลังชิดกาํแพงไม้ 

ยงัไงตอนนีคกุนีก็ปลอดภยักว่าดา้นนอก 

  พอแม่นมทวี่าเดินเขา้มานางก็ยกเทา้ถีบทนัที 

  "เจา้!" 

  จะให้นางเดินไปตาย ๆ ง่าย ๆได้ไง จากนันนางก็ตะโกน 

"ช่วยดว้ย!!" 

  ท่านหญิงยูริโกะรีบสงั "อุดปากมันสิ" กลวัแต่จะมีคนไดยิ้น

แลว้มาขวาง และเป็นอย่างนนัจรงิ ๆ 

  เมอืเสียงประตขูยบัท่านหญิงก็ไดย้ินเสียงท่านพ่อดเุสียงดงั 

  "เจา้จะทาํอะไรยรูโิกะ" 

  นางเอาแต่พูดไม่ออก แต่ไดเมียวก็เห็นเป้าหมายของนาง 

กญุแจสาํรองนนันางก็หามาได ้ช่างไม่กลวับิดาอย่างเขา้ 

  ไดเมียวหนัไปสงัซามไูรขา้งตวั 

  "พานางไปหอ้งขา้" 

  หา! วันนีนางหากีรอบแล้ว นันหนักกว่าโดนฆ่าอีก รูย้ังงี

ยอมตามไปแลว้หาทางนดีีกว่าแต่ตอนนีคงไม่ทนัแลว้ 

  ตอนนางออกมาจากหอ้งขงั ไดโตก็มาทนัเห็นนางถูกหิวปีก

เขา้หอ้งไดเมียวพอดี 

  "แย่แล้ว!" ไดโตหันหลังแล้วรีบวิงไปยังร้านไดจุฟุอย่าง
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รวดเร็ว ไม่ใช่ว่าไดเมียวนิยมสตรีเด็กหรอกนะ ถา้เช่นนัน ฮานะก็

อนัตรายแลว้ 

  ตอนนฮีานะกาํลงันงัอยู่ตรงหนา้ไดเมียว 

 

  "รินนาํชา" คนทีถูกฝึกมาจนชินก็ทาํไดอ้ย่างคล่องมือ แลว้

ส่งใหไ้ดเมียว 

  "ปกติเจา้ทาํอะไรบา้งในแต่ละวนั" 

  ฮานะเงยหนา้มองแลว้ไล่ตงัแต่เชา้ตรูจ่รดเย็น 

  "แลว้เรืองรา้นอาหาร" 

  "เรืองนีพูดแลว้มันยาวมากเจา้ค่ะ ท่านไดเมียวจะฟังไหม

เจา้คะ" 

  นางมองตาคมเป็นคาํตอบจึงเล่าโดยละเอียดยิบ ตงัแต่เรมิ

จนจบ 

  "พอ ๆ ๆ สรุปเจา้ทาํอาหารได ้และเป็นคนคิดคน้นาํปรุงรส

ของรา้นไดจุฟ"ุ 

  ก็ตามนนัแหละ "เจา้ค่ะ" 

  ไดเมียวหนัมองโออิรนัตรงหนา้ อายุเพียง 10 ขวบ แต่กลบั

มีพรสรรค์ด้านอาหาร วันนีหากไม่มีเรืองคนตาย เขาจะประทาน

รางวลัใหด้ว้ยซาํ 

  นาํซุปอดุง้นนักลมกล่อมถึงเสน้ดา้นในหอมหวานกว่าทีเขา

เคยกินมา "แลว้กบัเรียวอิจิ เจา้รูจ้กัเขาไดย้งั" 

  จากนนัฮานะตวันอ้ยก็เล่าไม่ตกหล่นสกัประโยค จนไดเมียว

ตอ้งยกมือหา้ม "พอ" 

  ก็ใหน้างเล่าพอนางพูดมากดเขาก็ราํคาญจะเอายงักับนาง 
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ถว้ยนาํชาเปลา่วางลงนางจึงรนิให ้

  "เดือนหน้าจะมีงานเลียงทีพระราชวังโชกุน เพือเป็นการ

แสดงความรบัผิดชอบทีมีคนตายในเรอืนขา้ จึงอยากขอสตูรจากเจา้

มอบใหพ้่อครวัหลวง" 

  คิดไปคิดมานางขาดทุนเห็น ๆ สูตรนาํซุปเป็นหัวใจของ

รา้นอาหารแต่ละรา้นเชียวนะ หากความลับไม่เป็นความลับแล้ว 

นางก็ไม่มีจดุขายแลว้สิ 

  "เจา้จะไม่ให"้ 

  อะนะมีขู่ดว้ย นางกาํลงัจะตอบเสียงประตูไมก้็เปิดออก มี

ชายหนุ่มสองคนวงิหอบเหงือไหลท่วมตวัมองภาพของนางทีนงัใจได

เมียว 

  "ฮานะจงั ขา้ทราบแลว้เป็นฝีมือใคร" 

   "เร็วขนาดนันเชียว" นางยังตกใจความสามารถของเขา 

ตอนนไีดเมียวเป็นคนเอ่ยแทรกเอง 

  "ฝีมือใคร?" 

  เรียวอิชิขมวดคิวนิงไป มองไปยังรอบ ๆ ตัวท่านไดเมียว 

"พวกเจา้ออกไปก่อน" 

  ตอนนีคนไม่เกียวขอ้งออกไปหมดแลว้ เหลือเพียงฮานะ ได

เมียว และเรียวอิชิ  "คราวนีก็พดูไดแ้ลว้" 

  เรียวอิชิคาํนบัแลว้เดินเขา้ไปกระซิบขา้งห ู

  ฮานะไดแ้ต่บ่นในใจใหค้นอืนออกไปหมดแต่ก็ยงักระซิบอยู่

ดี นางทีอยู่ใกลพ้วกเขายงัไม่ไดยิ้นเลย แต่สิงหนึงทีเห็นเลยคือ ถว้ย

ชาทีไดเมียวถืออยู่ถกูโยนลงพนืดว้ยความโมโหอย่างแรง 

  "เจา้ไปหาพยานมา ใหน้างอยู่กบัขา้ก่อน" 
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  หือ ยังจะอยู่อีกหรือ หันมองเรียวอิชิทีมีสีหนา้งกังวลใจ ได

เมียวจึงเอ่ยเสียงแข็ง 

  "นางเพียง 10 ขวบ ขา้มิไดนิ้ยมกินลกูปลา เจา้รีบไปไดแ้ลว้" 

  ตอนนีลูกปลามองตาแป๋ว มองเขาจนลับตา มารูส้ึกตัวก็

ตอนทที่านไดเมียว สงัใหค้นยกหมากโกะเขา้มา "เจ่าเลน่เป็นไหม" 

  "เล่นเป็นเจา้ค่ะ" 

  ไดเมียวแบ่งหมากแลว้เรมิวางลงไป 

  "ไม่ตอ้งห่วงหรอก ไม่ทนัหมากจบกระดาน เรียวอิชิก็หิวหัว

คนใสร่า้ยเจา้มาใหแ้ลว้" 

 

  ถึงกับตัดคอ หากนางเล่นชนะเขา เขาจะตัดหัวนางไหม 

ตอนนหีมากทกุเม็ดนางจึงวางอย่างระวงัตวั 

  แค่การวางหมากไดเมียวก็มองออกว่านางฉลาดเกินตวั รูจ้กั

หลีกรูจ้ักรุก พอใกลช้นะก็ยอมถอยดูเหมือนเขาจะดูถูกเด็กตัวนอ้ย

ไม่ไดเ้ลย 

  "ฮานะ เจา้มาติดตามขา้ไหม" 

  ดวงตาฮานะมองไดเมียวดว้ยความสงสัย ติดตามทีว่าของ

ไดเมียวคือแบบไหน  

  ตอนนีไดเมียวกาํลังหยิบดาบขึนเช็ดไปมา “ทาํงานให้ข้า 

เป็นสายลบั” 

 ฮานะนึกถึงสายลับทีว่า หมายถึงนางยังต้องเป็นโออิรัน 

เป็นคนทาํอาหารแล้วยังเป็นสายลบัใหไ้ดเมียว มีอะไรเยอะกว่านี

ไหม 

 “เจา้ทาํงานของเจา้ไป ถึงเวลาหากมีงานขา้จะใหเ้รียวอิชิไป
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บอกเจา้ หากเจา้ไม่ทาํตามคนแรกทีโดนคือเรียวอิชิ” 

 ท่านฉลาดมาก ลากคนใกลช้ิดนางมาขู่ไวเ้สร็จสรรพ หาก

นางไม่ทาํคนแรกทีตายก็คือเรียวอิชิ ฮานะจะทาํอะไรไดอ้ีก แต่ขอ

กาํไรนิดหน่อยแลว้กนั 

 “เรอืงรา้นไดจุฟ”ุ 

 ดวงตาไดเมียวหนัมองคนไม่กลวัตาย ทกีลา้ต่อรองกบัเขา  

 “เรืองนีข้าไดเมียวจะให้ความคุ้มครองรา้นไดจุฟุ รับรอง

ต่อไปภายภาคหนา้จะไม่มีผูใ้ดกลา้คิดรา้ยอกี” 

 พดูแบบนีเขาก็รูอ้ยู่แลว้นางไม่ใช่คนวางยาพิษ แต่ทีโวยวาย

จับขังก็ เพือหาคนรับผิดชอบซึงก็คือคนทีทําอาหารชามนัน 

ผลประโยชนก์บัโทษทีไดร้บัเทียบกนัไม่ไดเ้ลย แต่ก็ยงัดีไม่ได ้ 

 แต่ถ้านางยอมรับเส้นทางนี หมายความว่าอนาคตนาง

อาจจะเลือกไม่ได ้ดีไม่ดีอาจจะตอ้งทาํเรืองอย่างว่า เพราะการสืบ

เรืองต่าง ๆ หากไม่เอาอาชีพโออิรันบังหน้านางจะเขา้ใกล้ศัตรูได้

ยงัไง  

 ขาดทนุเห็น ๆ นางยิงไม่อยากเป็นโออรินัเต็มตวัเสียดว้ย 

 “เจา้ยงัจะคิดอีก” 

 คิดสิตอ้งคิดยาว ๆ ดว้ย นางวางแผนจะไถ่ตัวเองออกจาก

หอแดง แต่ไดเมียวก็ลากใหน้างติดอยู่ทีไม่ยอมใหอ้อก แถมถา้นาง

เขา้ไปอยู่ในเสน้ทางนีดีไม่ดีก็คือความตายของนาง นางจะหาทาง

ออกยงัไงดี 

 เจา้ของขอ้เสนอหนัมองเด็กนอ้ยทีเอาแต่นิงเงียบไม่พูด แต่

คิวขมวดดวงตาเครียดอย่างเห็นไดช้ัด มองออกเลยว่านางกาํลังคิด

หนกั  
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 เ ด็ ก เ พี ย ง น้ อ ย นิ ด แ ต่ ค ว า ม คิ ด ร า ว กับ เ ป็ น ผู ้ ใ ห ญ่  

ความสามารถก็เกินตวัรูจ้กัปรบักบัสถานการณ ์ยงัไงก็เหมาะสาํหรบั

งานทีเขาจะทาํ  

 นางจะปฏิเสธประตูก็เปิดออกขัดจงัหวะอีกแลว้ เป็นเรียวอิ

ชิทีถือกล่องไมเ้ขา้มา ตามเนือตวัมีเลือดกระเด็นใส่ เขาวางกล่องไม้

แลว้เปิดออก 

 หัวคน!! ฮานะหันมองไปดา้นอืน ปล่อยใหเ้รียวอิชิเล่าทุก

อย่าง 

  รา้นนากะ เป็นรา้นอาหารอันดับหนึงมาหลายปี จนกระทงั

รา้นไดจุฟแุย่งชิงขึนมาเป็นอนัดบัหนึง ตลอดหลายปีมกัจะเอาคนมา

กลนัแกลง้ทีรา้นอยู่บ่อยครงั อีกทงัมีการลอกเลียนแบบอาหารของ

ฮานะ ตลอดจนการลักลอบขโมยสูตรต่าง ๆ นานา แต่เถ้าแก่รา้น

เคียวไดก็ไม่เคยเอาปัญหานีไปบอกฮานะเลยสกัครงั  

 เขารบัมือคนเดียวมาตลอดหลายปีทีผ่านมา โชคทีสูตรนาํ

ปรุงของนางยากทีจะลอกเลียนแบบ แถมนางยังเอานาํปรุงมาขาย

แยกทาํใหไ้ดร้บัความนิยมจาํนวนมาก  

 จนเมือตน้ปีทีผ่านมามีการประกวดแข่งขัน และจะมีการ

ประชนัฝีมือประลองในอีกหนึงเดือนขา้งหนา้ ฉะนนัเจา้ของรา้นนา

กะจึงตอ้งการฆ่าคนทีเป็นคนคิดสูตร ประจวบเหมาะกับนางแสดง

ตวัในงานไดเมียวครงัแรก 

 คนทีอยู่ในงานคนนีจึงรู ้ว่าเป็นนาง และต้องการใส่ร ้าย 

เจา้ของรา้นนากะมีชือ นากะมุระ เป็นพ่อครวัรสมือดีติดอันดับมา

เกือบสิบปี แต่ตอ้งมาลม้เพราะเด็กหา้ขวบ ยิงไดเ้ห็นฮานะก็ยิงเจ็บ

ใจจึงวางยาคนในงาน 
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 ฟังจากทีเรียวอิชิเล่านางไม่เชือว่าท่านนากะมุระจะเป็นคน

เดียวทีกระทาํการเช่นนี แต่คนตายแลว้จะสืบหาอะไรไดอี้ก  

 นางมองหัวคนทีอยู่ในกล่องไม้ทีท่านเรียวอิชิตัดมาฝาก 

นางก็เบืออาหารไปเป็นเดือน ก็ดวงตาทีว่ายงัลืมตามองไม่ยอมปิด 

 “เอาไปโยนทิง แลว้ตกลงว่าไงเรืองทีขา้ถาม” ไดเมียวยงัหนั

มาถามนางยาํรอบทหีา้ ฮานะทียงัคิดไม่ตกก็ถอนใจไม่รูต้วั 

 กลวัแต่ว่าคนอยู่เบืองหลงัการตายครงันี จะเพมิศตัรูจาํนวน

มาก นางอยู่ก็อันตรายกว่าเดิม ดีไม่ดีคนทีอยู่เบืองหลังสุดอาจรูต้ัว

นางแลว้ หากมีคนคุม้ครองก็คงดี ดวงตาฮานะหนัมองเรียวอิชิ 

 “ใหท้่านเรียวอิชิ ติดตามขา้ในหอแดง”  

 ใหเ้ขากลายเป็นโรนิงไรเ้จา้ของชัวคราว ดวงตาเรียวอิชิหัน

มองนางก่อนมองเจา้นาง 

 “ขา้นอ้ยยินดีขอรบั” 

 ทีอย่างนีรีบคาํเชียว ไดเมียวหันมองชายหนุ่ม เอาเถอะถือ

ว่าชายพงึแตกหนุ่มก็คงอยากอยู่ใกลค้นทชีอบเป็นเรอืงธรรมดา 

 “ได ้แต่ก่อนอนืก็ตอ้งทาํบางอย่างใหแ้นบเนียนก่อน” 

 แนบเนียนทีว่าของเขาก็คือ เฆียนเรียวอิชิจนแทบเดินไม่ได ้

แลว้โยนออกนอกรวักาํแพง ใหน้างหิวปีกเขากลบัหอแดง  

 “ทาํไมตอ้งทาํสมจรงิดว้ย” 

 มมุปากเรียวอิชิยิมทงัเลือดกบปาก หนัมองนางทีพยายาม

พยุงตัวเขากลบัไปยังหอแดง ปากก็ยังบ่นไปเรือยแมไ้ม่เสียงดังแต่

เขาก็ไดยิ้นทกุประโยค 

  “ขา้ดีใจทีไดคุ้ม้ครองเจา้” 

 “ยงัจะมาปากดีอีก ถา้คนรา้ยมาวนัสองวนันี ขา้ก็ตายอยู่ดี” 
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ไม่รูว้่าแผลสมจริงทีว่าจะหายเมือไหร่น่ะสิ ดีทีไม่สมจริงจนตีขาเขา

ขาด ไม่ตอ้งไดช่้วยนางพอดี 

 พอนางวางเรียวอิชิทีหอ้งนายหญิงโฮตารุ คนแก่ก็ถอนใจ

ยาวกว่าเดิม 

 “ข้าให้ออกไปเพือไม่ใหม้ีปัญหา ไม่ใช่ว่าพาปัญหาเขา้มา 

แลว้ท่านไดเมียวก็ไลเ่ขาออกจากเรือนเลยหรือ” 

 เพราะเรืองทุกอย่างเป็นความลบั นางจึงตอ้งสรา้งละครอีก

เรือง นนัคือเรียวอิชิถูกทาํโทษทบีกพร่องทาํใหขุ้นนางคนสาํคญัตาย 

จึงถูกขบัออกจากซามไูรกลายเป็นโรนิงไรเ้จา้นาย  

 นางทีไปงานพบเจอเขาขา้งกาํแพงจึงแบกกลบัมาดว้ย  

 “ใหเ้ขาติดตามขา้ เป็นขา้รบัใชข้า้งกาย” 

 “ถึงเขาจะเป็นโรนิง แต่ก็เป็นถึงบุตรชายฟุได เขาไม่อยาก

จนถึงขนาดมาติดตามเจา้หรอกฮานะ” 

 อันนีก็จริงนะ หันมองท่านเรียวอิชิทีเอ่ยแทน “ขา้ทาํผิดคง

ไม่กลา้กลบัไปสูห้นา้ท่านพ่อ” 

 อันนีได ้เหตุผลนีพอฟังขึนหน่อย ฮานะหันมองนายหญิงที

สงสัยในการกระทําของสองคน แต่ก็ยังยอม “ก็ตามใจเจ้า แต่

ค่าตอบแทนเจา้ก็ตอ้งเป็นคนรบัผิดชอบ” 

 การเลียงผูช้ายข้างตัวไม่ใช่ง่ายเลย นางต้องควักกระเป๋า

ตวัเองเสียอีก ในใจคิดว่านางจะจดบญัชีเอาไวแ้ลว้ไปเบิกกบัท่านได

เมียว 

 จากนนัท่านเรียวอิชิก็ไดอ้ยู่กับนาง ว่าดว้ยทีนอนปกติแลว้

โรนิงในหอแดงจะมีเรือนแยกต่างหาก แต่นางกลวัตายจึงใหเ้ขานอน

หนา้หอ้งแทน 



 

 

76 | ยอ้นเวลา…ยุคเอโดะ 

 บรุุษนอนหนา้หอ้ง สตรีนอนในหอ้ง ฮานะวางตะกรา้ยาขา้ง

ตวัเขาแลว้ใชผ้า้เช็ดเลือดตรงมมุปาก คิว หนา้ผาก ตลอดจนแขนที

ชาํไปหมด 

 “ถามจรงิท่านทาํอะไรใหไ้ดเมียวไม่พอใจเล็ก ๆ หรือเปลา่” 

 เรียวอิชิหนัมองนาง “ทจีรงิก็มีเรืองหนงึ” 

 ว่าแลว้เชียว “เรอืงอะไรเจา้คะ” 

 “ท่านหญิงยรูโิกะจะใหข้า้เป็นซามไูรขา้งกายบนเบาะ” 

 มือทีแตะมุมปากเขานิงงัน เอาจริง ๆ เขาก็เป็นซามูไรที

หน้าตาดี การไดถู้กตาตอ้งใจท่านหญิงยูริโกะก็คือว่าเป็นวาสนา ดี

ไม่ ดีหากท่านหญิงยูริโกะคิดอยากแต่งเขาออกหน้า เขาก็จะ

กลายเป็นคนสาํคญัทีเดียว 

 “เหตุใดไม่อยากเป็นเจา้คะ” นางก็แค่อยากไดย้ินสิงทีรูอ้ยู่

แลว้ การคิดไปเองกบัการไดยิ้นจากปากมนัน่าดีใจมากกว่า 

 เรียวอิชิหนัมองแววตาซุกซน “ขา้ชอบเจา้ฮานะ” มือเรียวอิชิ

จบัมือนางแลว้จบูบนหลงัมือ “เจา้ก็น่าจะรู”้ 

 แต่แกลง้ทาํเป็นไม่รูไ้ง มือเขายงัจบัมือนางลบูไปมา “ฮานะ

จะทาํแผลต่อ” เมอืนางเอ่ยเขาจึงยอมปล่อยมือ แลว้ใหน้างทายาต่อ 

 “เรอืงการตายของท่านไซเคียวรเิจา้คิดเห็นเช่นไร” 

 “ขา้คิดว่าคนทอียู่เบืองหลงัยงัสบายดี” 

 เรียวอิชิขมวดคิวมองนาง “คนมีเยอะแยะทาํไมตอ้งฆ่าคน

สาํคญัของท่านโชกนุดว้ย ขา้มองไม่เห็นเหตผุลอนืนอกจากการเมือง 

คน ๆ นีจะตอ้งไดป้ระโยชนห์ลายทาง หนึงไดฆ่้าไซเคียวริ ไดก้าํจัด

เจา้ของรา้นนากะมุระ ไดก้าํจัดขา้ ท่านไดเมียวก็เสียชือเสียง แลว้

เขาก็รอรบัผลประโยชนค์นเดียว 
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  นางมองไปทะลเุกินอายจุริง ๆ “ขา้ก็คิดเช่นนนั” 

 “คิดเช่นนนัแลว้เหตใุดจึงฆ่าเจา้ของรา้นนากะมรุะปิดปาก”  

 มือ เรียวอิชิหยิบของบางอย่างออกมาจากเสือ  เ ป็น

ผา้เช็ดหนา้ปักเสน้ดา้ยสีทอง คนทีมีผา้เช็ดหนา้แบบนีไดม้ีเพียงแต่

พวกเชอืพระวงศ ์

 “หากขา้ไม่ฆ่าเจา้ก็ไม่รอด ถึงขา้ไม่ฆ่าเขาก็ตอ้งตาย”  

 การกุมความลบัจากคนมีอาํนาจไม่ใช่ว่าจะทาํกันไดง้่าย ๆ 

ตอนนีนางเจอกับคนประเภทไหนกัน ดวงตาฮานะมองผา้เช็ดหน้า

ตรงมมุของผา้มีตัวอกัษรเคนจิ 賢治 ปักอยู่ดว้ย นามสกุลเค็นจิมี

อยู่ทวัเมืองเอโดะ แลว้พวกเขาจะเรมิจากไหน 

 

  ฝังตะวนัตกของเอโดะในเรือนใหญ่หลงัหนงึ คนทีอยู่ดา้นใน

มองคนทีหมอบอยู่บนพืน “คนของขา้ตอ้งตายเปล่า ท่านคิดจะทาํ

เช่นไรต่อ” 

 คนทีหมอบอยู่บนพืนเงยหนา้ขึนมอง คนหลงัม่าน ในเดือน

หนา้จะมีการจัดแข่งขนัประชันฝีมือรา้นอาหารทัวเอโดะ ครานีท่าน

ไดเมียวและคนสาํคญัจะรว่มอยู่ในงานดว้ย “ดี ไปจดัการตามแผน”  

 ไม่นานคนหลงัม่านก็เดินกลบัไปดา้นใน เสียงดงัระฆงัตอ้ง

ขอ้เทา้ดงักงัวาลไปถึงดา้นนอก   

  ส่วนคนรบัคาํสังก็หายไปตามซอยไม่นานก็มาถึงซ่องโยชิ

วาระ ดวงตาชายหนุ่มมองไปรอบเพือหาเด็กสาวทีเขาเคยเห็นหน้า 

แต่ก็หาตวัไม่พบ 

 ตอนนคีนทีชายหนุ่มมาติดตามเพือสืบข่าวกาํลงัซุ่มหวักับโร

นิงขา้งตวัในหลงัครวัเรือน “เจา้จะทาํอะไรฮานะ” 
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 “ก็สตูรนาํปลาของขา้ตอนนีมีคนลอกเลียนแบบแลว้ ขา้ตอ้ง

หาเครืองปรุงรสแบบใหม่” ฮานะนงัลงมองหอยนางรมตรงหนา้ 

 เป็นเพราะเอโดะอยู่ตรงปากอ่าวทาํใหห้อยนางรมมีจาํนวน

มาก และราคาถูกแต่คนเอโดะส่วนมากนาํมากินสด ๆ กับนาํโชยุ 

มากกว่าดดัแปลงเป็นอาหารอืน 

 ฮานะนึกถึงเครืองปรุงในหวั ทีเรียกว่านาํมนัหอย ฮานะมอง

หอยนางรมสดทีแกะแล้วนํามาล้างทําความสะอาดแล้วพักให้

สะเด็ดนาํ จากนันก็นาํหอยนางรมทีพักแล้วมาผสมกับเกลือคลุก

ส่วนผสมใหเ้ขา้ที หมกัไวอี้กสามวนั 

  “แล้วทํายังไงต่อ” เรียวอิชิถามนาง มองไปยังหม้อหอย

นางรม 

 “อีกสามวันขา้ก็นาํมันมาผัดกับหอมใหญ่กระเทียมจนเนือ

หอยละลายกลายเป็นเนือเดียวกัน ปรุงดว้ยโชยุนิดหน่อยก็ใส่ขวด

แลว้นาํไปนึงการเก็บรกัษาก็จะใชไ้ดน้าน” 

  “เจา้พดูจนขา้อยากชิมแลว้ว่ารสชาติเป็นยงัไง” 

 ฮานะยิมจนตาหยี “ไดเ้จา้ค่ะ ขา้นอ้ยสญัญาจะใหท้่านชิม

คนแรก”  

 เรียวอิชิหนัมองมือฮานะชูสามนิว “มนัหมายความว่า” 

 คนทีเผลอยกก็ยงัมองนิวตวัเอง แต่ก็หาคาํตอบไม่ได ้“เป็น

สญัลกัษณข์อง สญัญา สาบาน” คงจะแบบนนัตามทใีนใจนางคิด  

 “สญัญาและสาบาน” เรียวอิชิยกสามนิวขึนมาแลว้ทาํตาม  

 “แลว้เจา้จะทาํอะไรอีก” 

 ฮานะหันมองรอบตัว หยิบกระดาษทีจดสูตรเอาไว ้สาํหรบั

การแข่งขันขึนมาแล้วสอดเก็บเอาไว้ในเสือตัวเอง ทุกอย่างเก็บ
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เรียบรอ้ยแลว้ “ไม่มีแลว้เจา้ค่ะ” มือฮานะถือกล่องขา้วเบนโตะแลว้

นาํไปกินทใีตต้น้ซากรุะทีนางชอบไปอ่านจดหมายจากชายหนุ่มบ่อย 

ๆ  

 “ตรงนีเงียบสงบทีสุดในซ่องนีแล้ว” ไม่ต้องเห็นภาพชาย

หญิงทีกอดจูบดา้นนอกฮานะก็สบายใจขึนเยอะ รูจ้ักนับวันนางยิง

ไม่อยากอยู่ในซ่องแห่งน ี

 “ปกติแลว้เจา้ชอบมานงักบัใคร” 

 หญิงสาวส่ายหน้า “ข้าชอบมานังคนเดียว” แล้วอ่าน

จดหมายท่าน อันนีนางจะไม่บอกใหเ้ขาไดใ้จไปแน่ หันมองกล่อง

ขา้วเบนโตะทีนางเริมนาํไปขายในรา้นตอนนีไดร้บัความนิยมมาก 

เพราะสะดวกในการนาํขึนเรือ หรือเดินทาง  

 “สมองของเจา้บรรจุอะไรไวบ้า้ง” 

 “เยอะเชียว มกัจะมีภาพแปลกตา สิงของแปลกตาทีไม่มีใน

ยุคนี ทงัเรืองพาหนะทีมีสีลอ้ คนสามารถขับเคลือนไปโดยไม่ตอ้งใช้

คนหรือมา้ ยังมีพาหนะอีกหลายแบบ แต่ทีมันจะผุดในหัวหรือเมนู

ต่าง ๆ แต่บางอย่างก็หาเครืองปรุงในสมยันีไม่ได”้ นางจึงตอ้งเอามา

ประยกุตห์ากวตัถดิุบทีคลา้ยกนั ก็พอจะทดแทนกนัได ้

  “การแข่งขนัรอบแรกจะมีขึนเมอืไหร”่ เรียวอิชิ มองไปยงัขา้ว

ปันสามเหลียมมีรูปตาคล้ายกับคนขึนมา ไม่แปลกเลยทีเบนโตะ

ประหลาดถึงไดข้ายดี  

 จากนนัก็ไข่มว้นทีสอดไสผ้ักอยู่ดา้นใน ซึงปกติแลว้ชาวเอ

โดะมกัจะทาํเพียงไข่ไม่มีส่วนผสมอนื 

 “อกีหา้วนัเจา้ค่ะ” ครานีนางไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้การแข่งขนั 

ในฐานะคนครวัของท่านไดเมียว  
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 “เห็นว่างานนีมีไดเมียวจากแควน้อืนร่วมงานจาํนวนมาก 

นนัหมายถึงคนทีคิดรา้ยจะตอ้งมีมากเช่นกนั เจา้ตอ้งระวงัตวั” 

 “มีทา่นอยู่ขา้ย่อมไม่ตอ้งกลวัสิงใดแลว้” ฮานะยิมใหแ้ลว้คีบ

อาหารป้อนใหช้ายหนุ่ม สองคนทีอยู่ใตต้น้ซากุระไม่ไดห้นัมองคนที

แอบอยู่ใตต้น้ไมใ้หญ่  

 คนหลบซ่อนตัวมองไปยังดา้นหลงัมีสตรีอีกคนหนึงเขา้มา

ทกัทาย ดวงตาเขาจึงยมิเมอืคิดแผนทีจะเขา้ใกลไ้ดแ้ลว้ 

 นัทสึโกะส่งผลสม้ทีไดม้าใหม่ส่งใหน้างก่อนเดินไปยังดา้น

นอก เพอืขึนไปยงัชนั  พบกบันายหญิงโฮตารุ  

 ระหว่างทางกลบัมีคนขวาง 

 “ขออภยัแม่หญิงดว้ยขอรบั” 

 นทัสโึกะหนัมองแลว้เอ่ย “ไม่ทราบท่านมีธุระกบัใครมิทราบ

เจา้คะ” เพราะเขตตน้ไมใ้หญ่ไปจนถึงด้านหลงัจะเป็นทีอาศัยของ

โออรินัและคนภายในเท่านนั  

 ชายหนุ่มคาํนบัแลว้แนะนาํตวั “ขา้นอ้ยเค็นจิ มิยาซาวะ”  

 “ท่านมิยาซาวะ เชิญท่านดา้นนอกเจา้ค่ะ”  

 ดวงตานางบอกว่าไม่ยอมใหเ้ขากา้วเทา้ไปอีกกา้วเด็ดขาด 

ชายหนุ่มจึงยอมถอยแลว้เดินไปยงัจากตรงนนั ทาํเป็นมองหญิงสาว

ในซีไมช้นัล่าง  

 นัทสึโกะมองเขาจนสุดสายตา “คงต้องบอกนายหญิงให้

ทราบแลว้” คนแปลกหนา้มาปว้นเปียนในทีไม่ควรอยู่ แถมยงัท่าทีมี

พิรุธยงัไงนางก็ไม่อาจไวว้างใจได ้ 

 การแข่งขันคน้หารา้นอาหารทีมีฝีมือในเอโดะมีระยะเวลา

ในการแข่งขันทงัหมดวันเดียว โดยแบ่งเป็น ทาํนาํซุป ทาํปลา เมนู
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ของหวาน  โดยแต่ละรอบประมาณ อิจิจิคัง (  ชัวโมง) แลว้เวน้อีก

หนึงชวัโมง โดยการตัดสินจะใหไ้ดเมียวทงัหมดสิบคนทีมาจากเขต

ต่าง ๆ เป็นคนตดัสินรา้นอาหารทีไดมี้รสชาติทีดีทีสดุ 

 ส่วนผูแ้ข่งขันนัน มีทังหมด  รา้น ในแต่ละรา้นจะมีคน

ทาํอาหารเพียงสองคน รา้นของไดจฟุ ุมีฮานะและเถา้แก่เคียวไดเขา้

รว่มในการแข่งขนั  

 ลานทีใช้ในการแข่งเป็นลานกวา้ง มีการแบ่งโต๊ะและวัตถุ

แยกส่วนไปแต่ละรา้น วตัถดุิบก็จะมีใหอ้ย่างจาํกดั หากรา้นใดมีเมนู

ทเีตรียมเอาไว ้สามารถเอามาเพมิได ้ 

 ตอนนีฮานะยกไหนาํมนัหอยขึนมาวางเตรียมเอาไว ้มองไป

ยังเมนูแรกของวนันีคือนาํซุปตน้ตาํรบัของรา้น ฮานะทีวนันีมาในชดุ

กิโมโนหญิงสาวไม่ไดแ้ต่งเป็นชาย ทาํใหเ้รียกเสียงรอบขา้งไดม้าก 

เพราะนางอายนุอ้ยทีสดุในการแข่งขนั  

 แต่หากดูดีแลว้ คู่ของนางท่านเคียวไดนนัฟังนางมากกว่า

สงัเสียอีก ฮานะใช ้คมบุ ดาชิ (มาจากสาหร่ายคมบุ) และ คัตสึโอะ 

ดาชิ (ทาํมาจากปลาคัตสึโอะตากแหง้) นางลองใชห้อยนางรมเพิม

ในถ้วยซุป อีกทังยังใช้ซอยหอยนางรมลงไป ทําให้ซุปถ้วยนีได้

รสชาติหอยนางรมเขม้ขน้  

 มือนางตักซอสหอยนางรมลงบนหมอ้ ก่อนตกัชิมรสแลว้ส่ง

ใหท้่านเคียวไดชิมต่อ “อร่อยมากฮานะ” ตอนนีถว้ยซุปหอยนางรม

ถกูนาํสง่ใหบ้รรดาท่านไดเมียวทงัสิบชิมรสแลว้ 

 สายตาฮานะมองไปด้านบน และไล่ลงมาดา้นล่าง งานมี

พชีายปลาซาบะมาอีกแลว้ นอกจากนียงัมีหมอยามาโตะอีกดว้ย 

 เรืองคดีคราวก่อน กลายเป็นว่าเงียบจนเหมือนไม่มีเรือง
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เกิดขึน แต่เมอืกาํลงัวางแผนใหค้นทีอยู่เบืองหลงัไดใ้จและก่อเหตุอีก 

หากงานนมีีไดเมียวท่านใดเป็นอะไรไปสกัคน นางไดต้ายจรงิ ๆ 

 เมือสินสดุการแข่งขันของวัน ฮานะก็ไดร้บัเชิญจากไดเมียว

ท่านหนึงเรียกให้เข้าพบ นางมองไดเมียวชิมะสุ นะริอะกิระ แห่ง

แควน้ซะสมุะ เจา้นายของท่านเรียวอิชิทีนงัดา้นขา้ง  

 ส่วนคนทีเรียกนาง คือ ไดเมียวชิมาสึ ทาดะโยชิ แห่งแควน้

ซดัสึมะ ชายหนุ่มมีสีหน้าแปลกใจทีพบว่านางเป็นเพียงเด็ก ทีหน้า

แปลกใจก็คือคนทีอยู่ดา้นขา้งของเขามากกว่า นนัคือนอ้งชายของ

ท่านเรียวอิชิ  

 “รสมือปรุงของเจ้าอร่อยมาก ในนาํซุปก็ได้รสชาติแปลก

ใหม่” 

 “ขอบพระคณุเจา้ค่ะ” นางคาํนบัรบัคาํชม  

“ไม่คิดว่าคนปรุงรสจะเป็นแค่เด็กน้อย เจา้ต้องระวังตัวไว้

นะไดอิจิ” 

ดเูหมือนเขาจะกลายเป็นพ่อครวัของไดเมียวแลว้ เมือก่อน

ชายหนุ่มมีรสสัมผัสดีเหมือนนาง และค่อนข้างรอบรู ้แต่เพราะว่า

เป็นความรูแ้บบฉบบัเอโดะจึงไม่ไดด้ัดแปลงอย่างของนางทีมีในหวั  

ฮานะมองสีหน้าชายหนุ่มทีซีดอย่างเห็นไดช้ัด โชคดีทีวันนี

เรียวอิชิพีชายเขาหลบอยู่กับคนมุ่งไม่ไดเ้ขา้ใกลน้าง ไม่อย่างนนัคง

ผิดสงัเกตได ้

ฮานะขอตวักลบัเพือเตรียมตวัในรอบต่อไป  

ปลาทีฮานะใชใ้นการทาํครงันีเป็นปลาคิงกิทีจับไดเ้ฉพาะ

ฤดูนี เท่านัน ฮานะมองปลาสีส้มตาโต นึกถึงนําราดป รุงรส

เปรียวหวาน จึงนาํปลาคิงกิไปทอดลงในนาํมัน แลว้มาปรุงรสเพือ
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ราดบนตัวปลา เป็นเพราะสมัยนียังไม่มีมะเขือเทศ ฮานะจึงใชผ้ล

เปลือกสม้ยูซุแทน ใชน้าํปลาปรุงของนาง ผสมแป้งมนั หอมหัวใหญ่ 

โชยแุละเครืองปรุงใหเ้หมาะกบัตวัปลา  

จนไดป้ลาเปรียวหวานอย่างทีตงัใจ การใชน้าํมันในเดโดะ

นันไม่ค่อยได้รับความนิยมนักเพราะคนเอโดะนิยมกินปลาสด ๆ 

มากกว่านาํปลามาปรุงแต่งและทอดใหเ้สียงรสชาติ ดังนนัจานของ

นางจึงมีแต่คนลงัเลทีจะกิน 

แต่เมือตะเกียบคีบลงไปแล้ว ก็ทําให้อยากกินคําต่อไป 

เพราะว่านาํราดตัวปลาทีมีรสเปรียว เหมาะสาํหรบัอาหารรองเพือ

เรียกนาํย่อย จากนนัฮานะก็เสิรฟ์พรอ้มกับขา้วแกงกะหรีหมทูงคตัสึ

เพมิอกีหนึงจาน เรียกไดว่้าอมิกนัทวัหนา้  

ไม่เพียงแค่นาง แต่รา้นอาหารอืนก็ไม่แพก้ัน มองดูเมนูก็

สร้างสรรค์มาอย่างดี ฉะนันฮานะจึงไม่ได้ดีใจจนประมาท ยังคง

เตรียมทาํเมนตู่อไป คืออาหารหวาน 

ดวงตาฮานะมองผลไมท้ีอยู่ในตะกรา้ เมือเปิดออกก็พบว่า

บางลูกเน่าเสียแลว้คิดว่าวนันีจะรอดจากการโดนแกลง้ ก็ยงัโดนจน

ได ้ตอนนมีีผลสม้โชยอุยู่สองลกูทีใชไ้ด ้นางจะเอาไปทาํอะไรล่ะ 
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ฮานะแกะผลสม้แลว้รกัษากลีบสม้ใหค้งสภาพทีดีทีสุดวาง

ทิงไว้ แล้วไปต้มนาํให้เดือด แล้วนาํมาแช่ในนาํเย็นทันที แล้วนํา

ขึนมาแกะเปลือกสม้ตามกลีบออก แลว้นาํไปตม้ในนาํเชือม ก็จะได้

สม้ลอยแกว้  

มองไปยงัของสดทีเป็นของคาว หากนาํมาเป็นของหวานคง

เรียกคะแนนได ้ฮานะจึงมองแป้งโมจิ จากปกติทีจะใส่ถัวลงไปใน

ขนม จึงดดัแปลงเป็นขนมโมจิใส่ไสเ้ค็มแทน 

นางหยิบถวั หอมแดง หมสูบั เกลือ ซนัโซ  โดยแยกทาํแต่ละ

อย่างถัวก็เอาไปนึงไวใ้หสุ้กแลว้นาํมาตาํใหล้ะเอียดพรอ้มกับใส่ซนั

โซลงไป จากนนัก็ทอดหอมเจียวคลกุไปกบัถวั  

จากนนัก็ตงักระทะใส่หมูสบัลงไปพดัใหสุ้กแลว้คลกุดว้ยถวั

ทีตาํเอาไว ้นาํมาสอดแป้งโมจิเขา้ไป ลกัษณะเหมือนกับขนมเทียน

ของจีนทีนางจาํได ้
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นบัวนัวิชาสมยัใหม่ในหวัก็ชดัขนึเรือย ๆ พรอ้มกบัความทรง

จาํเก่า ๆ จึงทาํใหฮ้านะรูว่้าตัวเองไม่ใช่คนยุคนี แต่เพราะตงัแต่มา

จนถึงบัดนีทําให้ความเป็นฮานะและหญิงสาวในภพก่อน หล่อ

หลอมจนนางกลายเป็นฮานะคนใหมโ่ดยไม่รูต้วั 

ตอนนโีมจิไสเ้ค็ม กบัสม้แกว้ถกูเสรฟ์ิไปแลว้ เรียกเสียงดงัได้

จากรอบขา้ง ฮานะหนัไปมองคนทีมามงุด ูเห็นเรียวอิชิทใีชห้มวกปีก

ปิดหนา้อยู่ใกลก้บันายหญิงโฮตารุและนทัสึโกะ 

นทัสโึกะยมิกวา้งดวงตานางมองไปรอบ ๆ ก่อนสะดดุตากบั

ชายทมีาทีหอแดงทกุคืน ชายทีชือว่า “เค็นจิ มิยาซาวะ”  

“ท่านเรียวอิชิ ชายผูน้นัเจา้คะ” นางหนัไปบอกซามไูรขา้งตัว 

เรียวอิชิหันมองชายทีแต่งเป็นโรนิงไรเ้จา้นาย จึงจับตาดูเป็นพิเศษ 

การแข่งขนัจบลงแลว้เหลือเพียงการประกาศ  

ฮานะจึงเดินไปหานายหญิงโฮตารุ กลบัมองไม่เห็นเรียวอิชิ

แลว้  

“ท่านเรียวอิชิไปไหน”  

นทัสึโกะกบันายหญิงก็พงึทราบว่าเขาหายไป ก่อนหนา้นียัง

อยู่ตรงนีอยู่เลย เผลอเพียงนิดก็หายไปเสียแลว้ จึงส่ายหน้าพรอ้ม

กนั 

ปัง! เพียงวินาที เสียงกรีดรอ้งก็ดงัขึนทวัลาน คนทีมงุดตู่าง 

ๆ กม้ลม้วิงหนีเสียงปืนทีดงัขึนมา ดา้นบนเวทีพวกซามไูรกระโดดขึน

ดา้นบนเรือนแลว้รีบคุม้กนัไดเมียวของแควน้ตวัเอง  

ฮานะมองไปยังไดเมียวของท่านเรียวอิชิได้รับการคุม้กัน

ปลอดภยัดีแต่ ไดเมียวชิมาสึ ทาดะโยชิ แห่งแควน้ซดัสึมะ ต่างหาก

ทเีป็นคนโดนกระสนุ 
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ปัง!! เสียงปืนยังมีต่อเนือง ฮานะวิงตามนายหญิงเพือออก

จากเรือนไดเมียว แต่กบัถูกใครบางคนลากไปอีกแห่งชายคนนันปิด

ปากนาง อาศยัช่วงชลุมนุลากนางไปทางเรือนทีไม่มีผูค้น 

ดวงฮานะเบิกกวา้ง กลินสาปปลาจากมือของคนปิดปากทาํ

ใหแ้น่ใจว่าตอ้งเป็นพ่อครวัของรา้นไหนสกัแห่ง “เงียบอย่าไดส้่งเสียง

ไม่งนัเจา้ไดต้ายแน่” 

นางก็ไม่ไดร้อ้งสักคาํ จะขู่ไปเพือสิงใด มองดาบสนัทันโตะ 

ทีเอาไวส้าํหรบัควา้นทอ้งซามไูรทีทาํผิด ดูแลว้นางไม่เจอแค่พ่อครวั

ธรรมดาอีกแล้ว ตอนนีฮานะถูกลากพาขึนเกียวทีมีสีคนห่ามแล้ว

ออกไปจากเรือนไดเมียวโดยไม่มีคนสงสยัเลยสกัคน 

 

ไดอิจิประคองไดเมียวเขา้ไปดา้นในดวงตามองเห็นพีชาย

ตวัเองกาํลงัมองหาคนท่ามกลางคนวุ่นวายดา้นล่าง แต่ไม่มีเวลาจะ

สอบถามเรอืงราว ไดแ้ต่อุม้ไดเมียวเจา้นายของตวัเองเขา้ไปดา้นใน  

แต่ไม่ทันแลว้ ไดเมียวสินใจต่อหน้าเขา ดวงตาเจา้นายปิด

สนิท มือไดอิจิกาํดาบแน่นแลว้ออกไปดา้นนอกตามล่ามือปืน  

ตอนนเีจา้ของสาํนกัหนัมองรอบตัว “ตามเรียวอิชิไปเรว็เขา้” 

ดูเหมือนจะเกิดเรืองบางอย่าง และดูเหมือนเรียวอิชิจะรูว้่าใครเป็น

มือปืน 

ไดอิจิคาํนับแล้ววิงตามพีชาย มองไปยังประตูดา้นนอกที

ตอนนชีายหนุม่วิงไปตามถนน กาํลงัวิงตามเกียวปรศินา  

ทหารคุม้กนัเริมกนับริเวณและกักคนทีอยู่ในงานเอาไวเ้พือ

หาคนรา้ย ตอนนีคนทีอยู่ในเกียวกาํลังจะขาดอากาศหายใจและ

เวียนหัวมาก คิดว่ากว่าจะไปถึงนางไดต้ายก่อน หันมองคนแบกที
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ตอ้งแบกสองคนทาํใหช้า้กว่าปกติ  

จึงไดย้ินเสียงดาบดา้นนอก ดเูหมือนนางมีคนช่วยแลว้ คน

ดา้นในจึงลากนางออกมา ท่ามกลางถนนผูค้นก็วิงหนีกับเมือมีการ

ต่อสูก้ลางถนน คนรา้ยถอยไปดา้นหลัง แต่กลบัเจอซามูไรอีกคนที

ขวางอยู ่

เรียวอิชิหนัมองนอ้งชายเพียงพริบตา แลว้กลบัมาสนใจเด็ก

สาวทีอยู่ในออ้มแขนของศัตรู มีฮานะอยู่ในนัน ตอนนีตน้คอนางมี

เลือดซึมออกมา  

“ปล่อยนาง”  

ถามหน่อยคนรา้ยจะฟังไหม ตอนนีทาํใหม้ือมีดกดแรงยิง

กว่าเดิมอกี  

“ใครสงัใหท้าํรา้ยนาง” 

ใช่ นางเป็นเด็กสาวผูน้่าสงสารเหตุใดจึงทาํรา้ยกันดว้ย ถา้

นางเป็นองคห์ญิงมาเกิดเป็นลูกเชือพระวงศย์งัพอว่า กาํลงัคิดต่อก็

รูส้ึกเจ็บยิงกว่าเดิม ไม่นานพวกเขาก็บุกเขา้มาเพราะประเมินแลว้ว่า

หากชา้นางอาจตายได ้

ฮานะทรุดลงกบัพืน บ่อยใหซ้ามไูรทงัสามตีกนัเอง ส่วนนาง

นายหญิงโฮตารุรีบพาหนีไปอีกทาง “นายหญิงพวกเขา” 

“ไม่ตอ้งห่วงพวกเขา ห่วงเจา้ดีกว่า” 

ทาํไมต้องห่วงนาง นางไม่เข้าใจ ตอนนีนายโฮตารุแวะที

บา้นคหบดีท่านหนึง เมอืเขา้ไปก็มีสาวรบัใชรี้บหาไปหลบซ่อนตวั  

ท่ามกลางสถานการณแ์ปลก ๆ ตวันางก็อยู่ในหอ้งทีเหมือน

หอ้งเจา้นายไม่นานเสียงประตกู็เปิดออก 

ชุดกิโมโนสูงศักดิก็เดินเขา้มา ใบหน้าหญิงสาวงดงามราว
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เจา้หญิง ดวงตานางสนัไหวนาํตารนิ นางนงัลงแลว้จบัมือนางเอาไว ้

“ซนึิโอะจงั ลกูแม่”  

หือ นางมีแม่เป็นชาวนายากจนไม่ใช่หรือ พานางมาขาย

ตงัแต่เยาวว์ยั แลว้ทาํไมหญิงสงูศกัดิจึงเรียกนางว่าลกู 

“ท่านหญิงคงเขา้ใจผิดแลว้” 

หญิงสาวหลบัตาแลว้กลนัคาํพูดออกมา “เจา้คือลูกขา้ซึนิ

โอะ”  

ทีคิดเล่นว่านางเป็นองคห์ญิงหรือเชือพระวงศไ์ม่คิดว่าจริง 

แต่ถึงรูว่้าท่านหญิงตรงหน้าเป็นแม่นาง แต่บิดาของนางก็ยังเป็น

ความลบั  

“พวกท่านยงัมีอะไรปิดบงัขา้อีก” 

นางอยากรูใ้หห้มดจะไดเ้ตรียมตวัถูกแต่อีกฝ่ายก็เอาแต่ปิด

เงียบ 

“แม่จาํตอ้งเก็บซ่อนเจา้เอาไว ้แต่ไม่คิดว่าพวกมันจะสงสยั

ในตวัเจา้แลว้” 

“ขา้เป็นใครกนัแน่” 

ดวงตาหญิงสาวทีบอกว่าเป็นแม่นาง หยิบปินแปลกตาขึน

มาแลว้ส่งใหน้าง “ภายภาคหนา้ใหเ้จา้เก็บเอาไว ้เมือจวนตัวก็เอา

มนัออกมาแสดง ขา้เชอืว่าพวกมนัจะไม่กลา้ทาํอะไรเจา้” 

ฮานะรบัมาแลว้เก็บไวอ้ย่างดี ไม่นานท่านหญิงท่านนันก็

พยักหน้าใหน้ายหญิงโฮตารุพานางออกไป กลายเป็นว่านายหญิง

หอแดงรูเ้รอืงดีทกุอย่าง  

ฉะนันตลอดหลายปีทีผ่านมาทีนางลาํเอียง ใหอ้ภิสิทธิกับ

นางเหนือใครก็เพราะว่าแม่ของนางแท ้ๆ มียศศกัดทิสีงูนีเอง 
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นายหญิงโฮตารุพานางไปยังประตูดา้นหลังอีกด้าน ออก

ทะลุไปยังหลังครัวมีเกียวเก่าอันหนึงรอรับอยู่แล้ว ไม่นานนางก็

มาถึงซ่องโยชิวาระมีชายหนุ่มสองคนนงัรออยู่แลว้ 

“ฮานะจงั” เรียวอิชิสาํรวจรอบตัวเมือเห็นว่ามีเพียงรอยแผล

ทคีอจึงรีบทาํแผลใหน้าง 

ตอนนีนางไม่ได้สนใจแผล นอกจากสนใจประวัติตัวเอง 

และคนทรูีห้ลบหายไปแลว้  

“คนผูน้นัจบัไดไ้หมเจา้คะ” 

เรียวอิชิส่ายหนา้ “มีคนมาช่วยหนีไปได ้ขา้และไดอิจิตามไป

ก็หายไปอย่างไรร้อ่งรอย เจา้เองต่างหากหายไปทางไหน” 

“นายหญิงโฮตารุพาหนีไปอีกดา้นเจา้ค่ะ” นางมองสีหนา้อีก

ฝ่ายดเูบาใจลงจึงวางมือจากแผลตรงคอ 

“เจา้เป็นโออิรันหากมีแผลเป็นจะมีผลต่อการทาํงานของ

เจา้” 

นนัหมายถึงว่านางจะอาจเลือนจากชนับนลงมาชนัล่าง  

“ยานีขา้เอาไวแ้ลว้ฝึกซ้อม ทาํใหแ้ผลไม่เป็นแผลเป็นเจ้า

เก็บไวเ้ถอะ” 

ฮานะรบัตลบัยาไมก้ลมเล็กจากเรียวอิชิ “แลว้ท่านโดอิจิล่ะ

เจา้คะ” 

“เขาตอ้งกลบัไปรว่มงามศพท่านไดเมียว” 

วนันีมีคนตายจริง ๆ และคนรา้ยก็หลดุรอดไปจนได ้“ไม่รูว่้า

ตอนนทีตีาํหนกัไดเมียวจะวุ่นวายมากเท่าไหร”่ 

“เจา้พกัเถอะ ขา้ว่าจะกลบัไปนานแลว้ แต่ก็ยงัห่วงเจา้จึงรงั
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ไวก้่อน” 

“ไปเถอะเจา้ค่ะ ขา้นอ้ยไม่เป็นไร” 

“อย่าได้ออกจากห้องเด็ดขาดเข้าใจไหม” หญิงสาวพยัก

หนา้แลว้มองเขาวงิไปตามทางหินเพอืกลบัไปยงัตาํหนกัไดเมียวชิมะ

ส ุนะรอิะกิระ 

เมือลับตานางก็ตรงไปยังเรือนนายหญิงโฮตารุทันที ดู

เหมือนอีกฝ่ายก็รออยู่แลว้เมอืประตเูปิดออก นายหญิงก็คาํนบันาง 

ฮานะคาํนับกลับไม่ทัน “นายหญิง นีมันเรืองอะไรกันเจ้า

คะ” 

“รอใหทุ้กอย่างกระจ่างก่อนนะเจา้คะ แลว้ขา้นอ้ยจะบอก

ทุกอย่าง แต่ตอนนีคือขา้อยากใหท้่าน ระวังตัวกว่าแต่ก่อน อย่าได้

ประมาทเด็ดขาด” 

แค่ทุกวันนีนางอันตรายไม่พออีกหรือ ยังจะเพิมปัญหาให้

นางมาอีก แต่ทีอยากรู้คือ ใครเป็นบิดาของนางทีดูแล้วคงไม่ได้

ธรรมดาอย่างทคิีด 

“ตังแต่วันนีเป็นตน้ไปใหเ้จ้าย้ายมาเรือนขา้” ถึงกลับยา้ย

เขา้นอนใกลน้ายหญิงดูแล้วไม่ใช่เรืองเล็ก การเปลียนทีนอนกว่า

มากแลว้ ไหนจะจาํกดัการออกจากหอ้งดว้ย  

กลายเป็นว่าวันทังวันนางก็ไม่เห็นเดือนตะวัน นางอยาก

ทาํอาหาร ตอนนจีึงมีเวลาในการจดสตูรอาหารลงกระดาษ ไมน่านก็

ไดเ้ล่มใหญ่ พดูถึงสตูรอาหารในนีลว้นแปลกใหม่ และไม่ไดย้ากทจีะ

เลียนแบบ นางจึงเขียนขึนมาเพือทีว่าจะทาํเป็นหนงัสืออาหาร เพือ

จาํหน่ายในเอโดะ ถึงจะอยู่ในนีนางก็หาวิธีหาเงินไดอ้ยู่ด ี

ประตูไม้เปิดออก เป็นเรียวอิชิเขาหายไปสามวัน คงให้
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เรียบรอ้ยเรืองศพท่านไดเมียวเสียก่อน ชายหนุ่มเดินเขา้มาแลว้มอง

นางวาดรูปลงไปในสมดุอาหาร 

“เจา้จะทาํอะไรฮานะ” 

“ทาํสมดุอาหาร ปกติแลว้รา้นอาหารของเอโดะมีทุกทวัถนน 

แต่แม่บา้นส่วนมากก็นิยมทาํอาหารใหส้ามีเช่นกันโดยทีฝีมือการ

ปรุงอาจไม่อร่อยเท่ากับร้านอาหาร ข้าคิดว่าหากทาํสมุดอาหาร

ขนึมาคงขายดีมาก” 

มือเรียวอิชิหยิบสมดุขึนมาแลว้เปิดทีละหนา้  

“แลว้เจา้ไม่กลวัสตูรอาหารไม่กลายเป็นความลบัอกีหรือ” 

“ไม่เจา้ค่ะ พ่อบา้นก็ควรไดก้ินของอร่อยเหมือนดา้นนอกสิ

จะไดก้ลบับา้นบ่อย ๆ”  

“หากสมุดของเจ้าถูกวางขาย เชือว่าต้องมีคนต่อต้าน

จาํนวนมากโดยเฉพาะผูเ้สียผลประโยชนอ์ย่างรา้นอาหารดงั ๆ”  

อันนีนางก็คิดเช่นกัน “แต่เมนูของขา้ก็เป็นเมนูทีทาํกินทุก

วนั เพียงแต่มีอตัราส่วนทีถกูตอ้ง และเวลาทีเหมาะกบัอาหารนนั” 

“ฝีมือการวาดภาพของเจา้ไม่เลวนะ ฮานะ”  

ฮานะมองภาพปลาทีไม่เหมือนปลา ถามจริงว่าชมหรือ

ประชดนางแน่ นางยกพู่กนัใหช้ายหนุ่ม “ขอดปูลาของท่านหน่อย” 

ชายหนุ่มรบัพู่กันมาแลว้วาดลงไป ฮานะยิมประจบ “ขา้ได้

คนช่วยงานแลว้” 

“เจา้จะเอาเปรียบขา้ไม่ได”้ 

“รบัรองขา้จะแบ่งรายไดใ้หท่้านแน่ นะท่านเรียวอิชิ” 

ดูนาํเสียงออดอ้อนหวานแล้วแขนมาเกาะแขนเขาไว้แน่ 

ใบหนา้ซบราวกับเด็กน้อย เขาไม่ยอมก็ไม่รูจ้ะทาํยังไงแลว้ “รีบทาํ
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เถอะ ไดไ้ปเท่าไรแลว้” 

ฮานะมองผลงานยกขึนมาสามใบใหช้ายหนุ่มด ูเรียวอิชิจึง

ส่ายหน้าเอ็นดูแล้วหยิบกระดาษมาวาดภาพลงไปตามทีนาง

ตอ้งการ  

“แลว้เรอืงการแข่งขนั ประกาศหรือยงัเจา้คะ” 

“ประกาศแลว้” 

ฮานะหนัมองตาวาว “ใครไดเ้จา้คะ” 

เรียวอิชิยกพู่กันแลว้วาดบนมือนาง “ตัวเจา้” เรียกรอ้ยยิม

กวา้งจากฮานะไดม้ากกว่าเดิม “ขา้ทาํอาหารมือเย็นใหท้่านนะเจา้

คะ” 

“ก็ตอ้งเป็นเช่นนนั” 

“แลว้เรอืงนอ้งชายท่าน” 

มือเรียวอิชิหยุดแลว้เอ่ยนาํเสียงจริงจัง “อีกไม่นานคงมีได

เมียวคนใหม่ขึนแทน ทางนอ้งชายขา้ไม่ประสงคจ์ะอยู่ต่อ จึงยา้ยมา

อยู่กบัไดเมียวเจา้นายขา้” 

ตอนนสีองพนีอ้งก็อยู่ใกลก้นัแลว้ แต่ทาํไมพีชายถึงดไูม่ดีใจ 

“ท่านมีเรอืงอะไรกงัวลกบันอ้งชายหรือเจา้คะ” 

“ไดอิจินิสัยค่อนข้างเงียบขรึมแต่ชอบทําอาหารและชิม

อาหารเหมือนเจา้ แต่บิดาไม่ชอบใจเลยไล่ออกจากเรือนเมือสองปี

ก่อน ปีหน้าเขาก็จะอายุครบ  ปี เรืองเก็มปุกุนันต้องให้คนใน

ครอบครวัจดัการ ขา้ยงันึกไม่ออกว่าท่านพ่อจะยอมไหม” 

ฮานะหันมองเขา “เหตุใดท่านพ่อท่านไม่ชอบใหบุ้ตรชาย

ทาํอาหาร” 

“ตระกลูของเราเป็นตระกลูซามไูร หาใช่ตระกลูพ่อครวั” 
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โดยตามจริงคนทีเกิดมาตระกูลไหน ก็จะอยู่ในชนชันนัน

ตลอด ทีจริงแลว้บิดาเขาก็เป็นขุนนางทีเกียวเนืองกับการค้าขาย 

น่าจะไม่รงัเกียจมาก มนัตอ้งมีเหตผุลอนื  

“หากเราทาํใหบ้ิดาท่านยอมรบัท่านไดอิจิได ้คงดีใช่ไหม” 

เรียวอิชิหันมองฮานะ “ขอบใจเจ้ามาก แต่ตัวเองโดนกัก

บรเิวณอยู่ไม่ใช่หรอื” 

“เขาไม่เรียกกักบริเวณ เขาเรียกเก็บตัว” ฮานะหันมา

หนา้มุย้ใส่เขา ทาํใหเ้รียวอิชิหมนัไสย้กมือบีบแกม้นาง “อืออ” 

“ไปทาํไดแ้ลว้ ขา้ว่าเดือนนีก็คงไม่เสร็จ” 

“ได ้ๆ ท่านปล่อยไดแ้ลว้” มือนางหันมาตังใจเขียนต่อ เมือ

จบแผ่นก็สง่ใหเ้ขา “ฮานะอีกสองปีเจา้จะครบสิบสามแลว้” 

“ใช่” นางจะเป็นโออิรนัเต็มตวั “แต่งงานกบัขา้” 

มือฮานะหยดุอีกแลว้ ใครบอกใหรี้บเขียน แต่เขาก็เอาคาํพดู

มาใหน้างตกใจอยู่เรือย  

“ท่านพดูว่าแต่งงาน” 

“ใช่ แต่งงาน” 

“ไม่ใช่ซอืขา้” 

“เจา้ไม่ใช่สิงของฮานะ เจา้คือหวัใจของขา้ ขา้อยากแต่งงาน

กบัเจา้จรงิ ๆ”  

ตอนนีนางเครียดยิงกว่าเขียนหนงัสือเสียอีก เมือคิดไดก็้หนั

มารีบเขียนหนงัสืออย่างรวดเรว็ 

“ฮานะ” 

“เจา้คะ” 

“เหตใุดไม่ตอบ” 
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“เขียนไปพูดไปก็ได้เจ้าคะ หากช้าพวกเราจะไม่มีเงิน

แต่งงานนะ” 

ประโยคนีของนางทาํใหเ้รียวอิชิโล่งใจ หนัมาสนใจกระดาษ

ตรงหนา้ แต่ก็ยังแอบมองนางเป็นบางครงั นางคงคิดว่าครอบครวั

เขายากจนถึงขนาดไม่มีเงินมาขอนางเชียวหรือ  

ตังแต่เขารู้จักนาง นางก็เริมทีจะทําทุกอย่างด้วยตัวเอง 

เพือทีจะหาเงินไถ่ตัวนางเอง ส่วนเขาก็หมายมันทีจะแต่งกับนาง

เพียงผูเ้ดียว 
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 ในราตรีทีมืดสนิทนี เสียงดา้นนอกมีฝีเทา้เบากาํลงัใกลเ้ขา้

มา เรียวอิชิขยบัมือจับดาบเอาไว ้เมือคนรา้ยใกลเ้ขา้มาเขาก็ลุกขึน

แลว้ตอบโตท้นัที เสียงต่อสูท้าํใหฮ้านะลืมตาตืน ไม่นานหอ้งดา้นขา้ง

ก็รีบเขา้มา 

 “รีบหลบฮานะ” นายหญิงดึงนางแล้วยัดใส่ประตูไมบ้าน

หนงึทีเป็นภาพวาด นางพงึรูว้นันีว่านีคือหอ้งลบั  

 เสียงดา้นนอกเรียกใหค้นอืนมาช่วยเรียวอิชิ แต่คนมาก็ฝีมือ

ไม่ไดด้อ้ยกว่า จงัหวะทีใกลแ้พ ้มนัก็อาศยัจงัหวะหนีไปได ้

 “ไม่ตอ้งตาม” เรียวอิชิเชือว่ามนัจะตอ้งมาอีกแน่ ถึงตามไป

คนผูน้ีก็ยากจะตามตัว หากไม่มีคนมีบารมีคุ้มครอง คงไม่กระทาํ

การเช่นนคีรงัแลว้ครงัเล่า โดยจบัตวัไม่ได ้

 “ฮานะ” เขาเขา้ไปดา้นในมองนางเดินออกมาแลว้  

 “ทีนีไม่ปลอดภัย” เป็นนายหญิงทีพูดเอง ขนาดหอแดงคน
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เฝ้ามากขนาดนีพวกมนัก็ยงักลา้ ดเูหมือนฮานะจะอยู่ไม่ไดแ้ลว้  

 “ทีนอกเมืองมีบา้นตากอากาศคหบดีท่านหนึง พวกเจา้รีบ

ไปซ่อนตวัเถอะ” 

 ใหน้างออกนอกเมือง “แลว้เรอืงทนี”ี 

 “ไม่ตอ้งห่วง ขา้จะบอกว่าเจา้ป่วยเป็นวัณโรค พวกมันจะ

เลิกพดูมาก” 

 นางกลายเป็นวัณโรค พวกเขาก็ไม่กลา้พูดมากอยู่แลว้ คืน

นันนางจึงออกจากหอแดงกะทันหัน เรียวอิชิพานางหลบไปนอก

เมือง ไปยงัเรือนทีว่า 

 เมือไปถึงก็พบกับเรือนไม้มีรัวรอบ มีเพียงคนทําความ

สะอาดเพียงคนเดียวทีดแูลอยู่  

 “ขา้คือฮานะเจา้ค่ะ”  

 หญิงสูงวัยมองนางเพียงครู่ไม่ได้พูดสิงใด แต่นําไปยัง

หอ้งนอนของนาง แลว้ชีไปยังหอ้งตรงกันขา้ม มือนางทาํมือทีปาก 

นางพดูไม่ไดถ้ึงว่านายหญิงใหพ้วกนางมาอยู่ทเีรือนน ี

 พวกเราอยู่อาศัยได้เพียงสองเดือน งานแรกของท่านได

เมียวก็มาถึง นางตอ้งไปทาํงานใหค้นกลุ่มหนึงทีจะมายงัรา้นอาหาร

ไดจฟุขุองนาง 

 “ใหข้า้ทาํอาหาร หมายถึงวางยาหรือว่าทาํใหป้ระทบัใจ” 

 เหตใุดมนัดซูบัซอ้น “ใหป้ระทบัใจ” 

 “แลว้ทาํไงต่อ” 

 “แค่นนั ทีเหลือพวกเขาจะเป็นคนบอกเจา้เอง จาํไวป้ลอม

เป็นชายดว้ย” 

 ฮานะชนีางตวัเอง “วนัก่อนขา้ปลอมเป็นชายพวกท่านยงัไม่
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เชือเลย คิดว่าพวกเขาจะเชอืเหรอ” 

 เรียวอิชิยกมือปลอบใจเด็กนอ้ย “ขา้ว่าไม่เชอื แต่คิดว่าท่าน

ไดเมียวคงมีเหตผุล ใหข้า้ไปเป็นเพือนเจา้แลว้กนั” 

 “นนัมนัแน่อยู่แลว้ ขา้ไปไหน ท่านก็ตอ้งไปดว้ย” 

 วนันีของวนัสองหนุ่มจึงออกจากเรือน ขึนมา้ตวัเดียวกบัเพือ

ไปยังร้านไดจุฟุ ฮานะมองไปยังหน้าร้านมีหนังสือวางขายอยู่ดู

เหมือนจะขายดีจนผลิตไม่ทนั มีคนมารอต่อแถวซือหนงัสือของนาง

อยู่เลย 

 “เจา้จะเอาใหร้วยไปถึงไหนฮานะ” 

 “ก็พอจะไถ่ตวัขา้ แลว้ยังมีสรา้งรา้นอาหารใหม่ กบัเรือนพกั

ของขา้เองอกีเลา่ยงัไงก็ตอ้งขยนัหน่อย” 

 หญิงสาวทวัไปหวงัไดค้รอบครวัทีดี แต่นางเลือกทีจะหาเงิน

ดว้ยตวัเอง และมีทกุอย่างโดยไม่หวงัสามีทดีี  

 เขาทีชอบนางมาก รูส้ึกชอบมากกว่าแต่ก่อนขึนไปอีก มอง

ไปยงัครวัดา้นหลงัเคียวไดรอนางอยู่แลว้ 

 “ฮานะเจา้มาแลว้ มาดสิูยงัตอ้งเตรียมอะไรเพมิอกี” 

 วันนีแขกคนสาํคัญมีเพียง  คน นางคิดจะทาํอาหารสาม

อย่าง หนึงนางแล่ปลาแซลมอนสดเสิรฟ์คู่กบัวาซาบิและไข่ปลา  

  สองเป็นขา้วปันห่อไข่ตม้พันดว้ยเบคอนหมูสามชนัทีสไลด์

จนบาง กินดว้ยโชย ุมิริน สาเก เกลือ งาขาว  นาํขา้วห่อดว้ยไข่แลว้

พนัเบคอนนาํไปทอดกบันาํปรุงคลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนั 

  และจานทีสามตบทา้ยดว้ยนาํซุปสูตรของนาง ฮานะยกวาง

ลงบนถาดแลว้ใหย้กออกไป สินสดุจนจานสุดทา้ยนางก็โดนเรียกไป

ดา้นนอก  
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 ในหอ้งรบัประทานอาหารส่วนตวันนั เมือเปิดเขา้ไปนางกับ

พบกับเด็กน้อยอายุนอ้ยกว่านางเสียอีก แต่คนทีอยู่ดา้นขา้งกลับมี

อายุมากกว่า คนทีดูมีอิทธิพลมากทีสุดก็คือเด็กน้อยตรงกลางเอ่ย

กบันาง 

 “เจา้เป็นคนทาํอาหารชดุน”ี 

 “ขอรบั” 

 ชายหนุ่มหันมองคนด้านข้าง “ข้าให้เจ้าเป็นพ่อครัวใน

ตาํหนกัโชกนุของขา้ จากนีจงติดตามขา้เขา้ตาํหนกั” 

 หือ โชกุน ตาํหนักเขา ฮานะหันมองเด็กหนุ่มหรือว่าเขาคือ 

โชกุนคนล่าสุดทีขึนแทนบิดาเมือสองปีก่อน นางกําลังเจอกับ

เจา้ของแผ่นดิน  

 “แต่ว่าขา้” นางกาํลงัจะบอกความจริงแต่เด็กหนุ่มก็ขดั 

 “ขา้รูเ้จา้ไม่ตอ้งพดูมาก”  

 เมือบอกไม่ใหพู้ดนางก็หยุดคาํพูด ดูเหมือนแผนทุกอย่าง

วางไวห้มดแลว้ เหลือเพียงใหน้างเดินตามคนทีวางแผน ใชเ้วลาไม่

นานก็ถึงตาํหนกัโชกนุ 

 เรือนพักของนางและเรียวอิชิอยู่ติดกัน ใกลก้ับครัวหลวง  

ทีนีมีหัวหน้าพ่อครัวทังหมดห้าคน มีพ่อครัวชายอีกยีสิบคน คนที

ทาํงานมีฝืมือไดท้าํอาหารถวายกับโชกุน นางถูกจดัวางในตาํแหน่ง

ผูช่้วยพ่อครวัหลวงททีาํถวายโชกุนทพีามานนัแหละ 

 และเพราะนางไม่ไดอ้ยู่ยาว แค่เพียงมาเพราะอะไรไม่ทราบ

ททีกุคนพากนัปิดบงัจนนางไดแ้ต่ถอนใจ เพราะทกุคนปฏิบตัิต่อนาง

ดีมาก ฮานะมองไปยงัครวัใหญ่เท่าบา้นหนงึหลงั  

 มีการแบ่งแยกการทาํงานชัดเจน คนหนึงทาํหนา้ทีปอกมัน
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เทศ คนหนึงปอกหวัไชเทา้ คนหนงึทาํซุป ทาํผกั แยกเป็นอย่าง ๆ ใน

แต่ละคน พ่อครวัในตาํหนกัโชกุน ทุกอย่างตอ้งเป็นระเบียบ การปรุง

จะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด  

 ดูแล้วหากมีสิงแปลกปลอมหลุดไป คนทาํหน้าทีนัน ๆ ก็

จะตอ้งรบัผิดดว้ยเช่นกนั ฮานะเด็กสาวตวันอ้ย เดินไปมาก็เรียก 

  ความสนใจจากรอบข้างเพราะนอกจากนางแล้วก็ยังมี

เรียวอิชิประกบขา้ง 

  ในช่วงก่อนใกลเ้ทียงครวัหลวงจะวุ่นวายทีสดุ นางจึงมองดู

การทาํงานในวันแรกเพือสังเกตการ ไม่ว่าทีไหน ๆ ก็ต้องมีเจา้ถิน 

นางทีเป็นเด็กใหม่ก็ยอมถกูจับตา ไม่นานคนทีดเูหมือนจะใหญ่ทีสดุ

ในบรรดาระดบัล่าง รองจากหวัหนา้ใหญ่ ชือ คนัตะ 

  ชายหนุ่มมองนางแลว้เอ่ย "เจา้ชืออะไร" 

  นางชืออะไรบอกฮานะไปไดรู้ก้นัทงัครวั หนัมองเรียวอิชิ "ฮา

รุ" 

  คนัตะหนัมอง "เจา้ไปลา้งผกั" 

  นนัมนัหนา้ทีเกือบตาํสดุของครวั แต่ฮานะไม่บ่นเดินไปแลว้

ลา้งผักอย่างตงัใจ เมืออาหารถูกยกออกไปหมดแลว้ ก็ตอ้งเตรียม

สาํหรบัมือเย็นอีก ฮานะกาํจัดผักเตรียมใหค้นปรุง จู่ ๆ ก็มีเสียงดัง 

เหมือนจานกระแทกพืน เมือหนัไปก็พบกบัคนัตะกาํลงัโวยวายเสียง

ดงั 

  "ใครปรุงซุป ไดชิ้มไหม" 

  ทีจริงแล้วคนชิมคือเขาแต่คันตะกลับอู้งานพอเกิดเรือง

ผิดพลาดก็โยนใหค้นอืนแทน เมือโวยวายจนพอใจแลว้ ชายหนุ่มก็

ออกไปฮานะยกถว้ยซุปทีว่าขึนชิม "คาว" 
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  นาํซุปไดก้ลินคาวปลาหมึกชดัเจน ดเูหมือนคนปรุงไม่ไดใ้ส่

หวัไชเทา้ดบักลินคาว ทีจรงิแลว้รสชาติซุปดีแลว้ แค่ตอ้งเติมอีกนิดก็

เท่านนั 

  มือของคนทาํ ซูมาชิจะเททิงนางก็ยกมือห้ามก่อนตังเตา

แลว้เติมสิงทีขาด ไม่นานนาํซุปตวัเดิมแต่ปรุงใหม่ก็เสรจ็เรยีบรอ้ย 

  "ท่านลองชิมด"ู 

  สีหน้าซูมาชิไม่เชือรสมือ แต่การจับหยิบแล้วทาํอาหารก็

คล่องไม่เหมือนพึงทาํครงัแรก เมือเขายกขึนชิมรสชาติหอมหวาน

และกลม่กลอ่มไม่มีรสคาวก็แตะลาํคอ ดวงตาเขาเบิกโต "อรอ่ย" 

  คาํเดียวของซูมาชิทาํใหร้อบขา้งต่างแย่งกันชิมนาํซุปทีว่า

และไดร้บัคาํชมคาํเดียวกนัทุกคน เรียวอิชิยิมใหน้าง ต่อไปนางก็จะ

ไม่ลาํบากกับการปรบัตัวแลว้ หลงัจากนีอีกสามวันเขาตอ้งกลับไป

ทาํงานลบัใหไ้ดเมียว 

  "ท่านทาํไมทาํหนา้เครียด" 

  "ถึงแมต้าํหนกัโชกุนจะมีทหารคุม้กนัแน่นหนาแต่ก็อาจจะมี

เรืองทเีหนือความคาดหมายได ้ขา้อยากใหเ้จา้ระวงัตวั" 

  "รูแ้ลว้" ฮานะเดินไปตามทางเดินเพือกลบัไปพกัแต่ก็พูดคุย

ไปเรือย 

  "อีกสามวนัรอขา้นะฮานะ" 

  "รูแ้ลว้เจา้ค่ะ" นางยิมใหก้าํลงัใจคนห่วง ชายหนุ่มมองแกม้

ทเีลอะจึงใชม้ือเช็ดให ้

  ในมมุอีกฟากหนึง ท่านหญิงยรูโิกะกาํลงัมองภาพนนันิง ไม่

นานนางก็หนัหลงักลบัทางเดิม 

  "ท่านหญิงจะไม่ไปพบโชกนุแลว้หรือเจา้ค่ะ" 
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  โชกุนทีอ่อนกว่านางหลายปี นางยังตอ้งประจบเพือให้ได้

แต่งกบัเขา แต่งแลว้เอามาทาํอะไรไดน้อกจากป้อนขา้วป้อนนาํให ้

  "บอกท่านป้าขา้จะอยู่ต่ออีกหลายวนัไม่มีกาํหนดกลบั" เมือ

วานไม่อยากอยู่วนันเีรมิสนกุแลว้สิ 

 

 รุ่งเชา้วันใหม่ฮานะไดร้ับมอบหมายใหท้าํนาํซุป แทนการ

ลา้งผัก นางจึงเลือกใช้นาํปรุงรา้นของนางเพือทาํใหเ้หล่าบรรดา

ท่านทงัหลายในตาํหนกั ว่าดว้ยเรอืงการเป็นคนครวัไม่ใชเ่รืองง่าย  

 ทาํอาหารในยุคเอโดะตอ้งพิถีพิถนัในเรืองวตัถุดิบ เพราะไม่

สามารถเก็บรกัษาได ้อย่างผกัทีเน่าง่าย เนือทีตอ้งสดใหม่ทุกวันไม่

อาจเก็บไวข้า้มคืนได ้ 

 เสียงการทาํงานวนันีดงักว่าปกติ เนืองจากวันนีมีงานเฉลิม

ฉลองการขึนครองราชยข์องโชกุนคนล่าสุด จะมีการไหวบ้รรพบุรุษ 

อาหารจึงมากกว่าปกติ 

  ซูมาชิมองนางทุกขันตอน ทังยังจดลงในสมุด ซึงเจ้าตัว

ไม่ไดห้วงวิชาแต่กลบัสอนอย่างดี ชายหนุ่มจึงยิงนบัถือเด็กสาว โดย

ปกติแลว้เรอืงสตูรอาหารค่อนขา้งเป็นความลบั  

 แต่ฮานะคิดว่าเรืองแบบนีสมควรบอกต่อเพือใหค้นรุ่นหลงั

ไดม้ีของกินอร่อยต่อไปอีกนาน ๆ ความสมัพันธร์ะหว่างนางกบัซูมา

ชิจึงสนิทกนัและมีความเกรงใจไปเพือรอบ ๆ ขา้งดว้ย ทาํใหน้างไม่

โดนรงัเกียจอกีแลว้ 

 อาหารถูกส่งออกไปเป็นรอบ ๆ นางมองไปยงัหมอ้ซุปเพือดู

ปริมาณหากไม่พอจะทาํเพิม มือกาํลงัจบัตะหลิว ดา้นนอกก็มีทหาร

เขา้มาจาํนวนมาก 
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 “ใครเป็นคนทาํซุป” 

 มือนางกาํตะหลิวขา้ง มองอกีฝ่าย  

 “จบันางไป”  

 “หือ” ตอนนีนางไม่ทนัพดูอะไรพวกทหารก็หิวปีกนางพาไป

ยงัหอ้งขงั คนทีจบัขงัไม่รูต้วัเกาะกรงไมแ้ลว้ถาม “ขา้ทาํผิดอะไร” 

 “ในซุปของเจา้มียาพิษ” 

 นางคุม้ทกุขนัตอน ใสเ่องกบัมือ แลว้ซุปมียาพิษไดไ้ง  

 “ขอเรียนถามว่าถว้ยซุปทีว่ามีกีถว้ยทีมียาพิษ” 

 “เจา้ส่งไปกีถว้ยก็มีทงัหมดนันแหละ จะถามใหม้ากความ

ทาํไม” นางเป็นคนเสียหายจะถามมากไม่ไดห้รือ  

 ทังหมดเป็นไปไม่ไดน้างเป็นคนปรุง เป็นคนชิมทุกขันตอน 

หากคนทีจะเป็นอะไรก่อนก็คือนาง เหตุใดกลายเป็นว่านาํซุปทีไม่มี

พิษ เมอืถูกสง่ไปก็มีพิษได ้หากคนทาํไม่คิดจะเอาผิดนางก็ไม่ใช่เรือง

อนืแลว้ 

 และอีกอย่าง นําซุปไม่มีพิษใช่ว่าถ้วยซุปจะไม่สามารถ

เคลือบยาพิษได ้ดวงตาฮานะเบิกกวา้ง นึกถึงคนลา้งถว้ยคนใหม่ที

เขา้มาเมอืเชา้น ี

 ดูเหมือนนางสรา้งศัตรูไม่รูต้ัว แต่ทาํไมตอ้งเป็นนาง นางไป

ทาํอะไรให ้แลว้คนทอียู่เบืองมีประโยชนอ์ะไรเมอืนางตาย 

 การเป็นฮานะไม่ง่ายเลย ชีวิตแต่ละวนัมีแต่คนอยากจะฆ่า

นาง เมือคิดไดฮ้านะก็นังลงเพือควบคุมสติตัวเอง คิดว่าการตัดสิน

คงยืดเยือไปสักสองสามวัน เมือนันพีเรียวอิชิอาจจะกลับมาแลว้ 

นางอาจจะรอดก็เป็นได ้

  เสียงประตเูปิดออกเป็นคนของโชกุนทีเขา้มา ชายหนุ่มเดิน
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มาหานางแลว้ยืนกระดาษใหห้นงึแผ่นก่อนรีบออกไป  

 ทาํไมตอ้งทาํมีลบัลมคมในจนนางเริมสงสยั เมือเปิดออกก็

พบในขอ้ความบอกใหน้างยอมรบัทุกขอ้กล่าวหา “คือสรุปจะใหน้าง

ตายโดยไม่โตแ้ยง้เลยหรือ” 

 บอกหน่อยไดไ้หมว่าเรืองทังหมดมนัคืออะไร นางไม่เขา้ใจ 

ตังแต่เรืองมารดาของนาง ตลอดจนคนรา้ย แล้วยังต้องมายังอยู่

กบัโชกนุ จนตอนนตีวัก็ใกลจ้ะตายอกีแลว้  

 เรืองทุกอย่างมันซับซ้อนจนนางเองก็ยังตามไม่ทัน ใน

ระหว่างทีกาํลงัตดัสินใจว่าจะทาํอย่างจดหมายหรือไม่ พวกเขาก็มา

ลากนางออกไปตดัสินโทษทนัที 

 ตรงกลางลานทีว่าการเมือง มีคนจาํนวนมากมงุอยู่โดยรอบ 

ดวงตาฮานะมองไปยังไปยังคนด้านบนสุด คือ โชกุนเด็กน้อย

ดา้นขา้งยงัมีองคห์ญิงยรูโิกะนงัอยู่ดว้ย นางรูแ้ลว้ว่าฝีมือใคร 

  "หลกัฐานทกุอย่างออกมาแลว้ว่ามียาพิษในถว้ยซุปของเจา้" 

  ให้นางพูดอะไรล่ะ ไม่ทันอ้าปากคาํพูดก็สรุปแล้วหรือว่า

ท่านไดเมียวกบัโชกนุรว่มมือกนัฆ่านาง แต่จะไดป้ระโยชนอ์ะไรล่ะ 

  หรือว่าท่านหญิงคิดจะฆ่านางเพราะไปขวางทางนางกับ

ท่านเรียวอิชิ 

  สรุปแลว้ไม่ว่าใครทาํไมถึงอยากใหน้างตายนกั ช่วงจงัหวะ

ทหีนา้มืดนนัก็ไดย้ินเสียงตดัสิน 

  "ประทานยาพิษให้นาง" สวรรคน์างยังไม่อยากตาย มอง

ถว้ยยาพิษตรงหนา้ ใจไดแ้ต่หวงัว่าเรียวอิชิมาช่วยนางทนั 

  "ขา้ไม่ผิดไดโ้ปรดตดัสินใหม่" นางกม้หนา้รอ้งไห ้ช่วงจงัหวะ

เงยหน้ากับมองเห็นซูมาชิยิมอย่างยินดี เดียวนะดูเหมือนคน
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วางแผนใสรา้ยนางจะไม่ไดม้ีแค่คนเดียวแลว้ ปากจะเอ่ยแกต้วัก็ถูก

ป้อนยาพิษ 

  แสบคอ นางใกลจ้ะตาย เหมือนจะตาย ร่างบางลม้ลงทรุด

บนพืน ปากกระอักเลือด ดวงตาพร่ามวั ช่วงทีกาํลงัใกลจ้ะหมดลม

หาย นางไดย้ินเสียงคนทีนางอยากใหช่้วยมากทสีดุ รอ้งเรียกชือนาง

แลว้ประคองนางขึนมา 

  "ฮานะพมีาแลว้เจา้อย่าเป็นอะไรไป ยาถอนพิษอยู่ไหน! เอา

มาใหข้า้เดียวนี" เขาวางนางลงแลว้ดึงดาบชีไปยังโชกุน ตอนนีเขา

ถกูทหารคุม้กนัจบักมุกดลงกบัพนื "ฮานะเจา้ตอ้งไม่ตาย!" 

  ดวงตาฮานะพร่ามัวลงเรือย ๆ จนถึงสุดทา้ยก็ปิดลง ขา้ไม่

ไหวแลว้ 

 

  ฮานะคิดว่าตัวเองตายไปแลว้คิดว่าคงกลบัไปภพเดิมในฝัน 

วิญญาณนางกลบัไปยงัศาลเจา้ไดพ้บกบัเรืองราวในภพก่อน ไดรู้ว้่า

ตัวเองไปใคร ภาพของความทรงจาํหล่อหลอมจนนางเติบโตมาก

กว่าเดิม  

 ในหว้งความฝันนนั รูปปันแมวนนับอกความจริงทีว่า ฮานะ

ก็คือตัวนางในอดีต ทีต้องตายเพราะถูกใส่รา้ย จึงทาํให้นางได้ไป

เกิดในภพอนาคต แต่เพือใหอ้ายุไขเป็นไปในสมุดบันทึกความตาย 

รูปปันแมวจึงนาํนางกลบัมาอีกครงั 

 ฮานะเขา้ใจแลว้ ตอนนีนางจะตอ้งเดินตามชะตากรรมใน

อดีต จิตวิญญาณสองภพจะรวมกันเพือสานต่อบนัทึกกรรมในสมุด

นนั 

 แสงอาทิตยท์ีส่องดวงตาทาํใหฮ้านะกระพริบตาขึนลงครงั
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แลว้ครงัเล่า ก็พบว่าตัวเองอยู่ในหอ้งแปลกตา คลา้ยกับคนขุนนาง

ชนัสงู ไม่นานท่านแม่ทนีางเคยพบก็เรียกนาง 

 “ซนึิโอะจงั”  

 ท่านแม่ของฮานะเรียกนางชือใหม ่“ขา้ยงัไม่ไดต้ายหรือ” 

 “เจา้ยงัไม่ตายฮานะ ยงัไม่ตาย ยาทเีจา้กินไปนนัเพียงทาํให้

เจา้เหมือนตาย” 

 คิวนางขมวดกาํลงัจะลุกขึน หญิงสาวทีเรียกนางเป็นลูกก็

รีบเขา้มาประคอง “ตอนนเีจา้เป็นลกูของแม่โดยสมบูรณแ์บบ แมจ้ะ

เป็นเพียงในฐานะลกูบุตรธรรม แต่เจา้ก็คือลกูของแมอ่ย่างแทจ้ริง” 

 ช่วยลาํดบัเหตกุารณน์างฟังหน่อย นางงงไปหมดแลว้ 

 “ท่านช่วยเลา่ไดไ้หมเกิดอะไรขึน” 

 “ตอนแม่อายเุพียง  ปี เกิดตงัครรภข์นึมาโดยบิดาของเจา้

มีฐานะสูงส่งมาก อีกทงัเขามีคู่หมนัอยู่แลว้ แม่มิอาจบอกเขาได ้จึง

แอบคลอดเจ้าเงียบ ๆ แลว้ส่งเจา้ไปยังหอแดง ใหโ้ฮตารุดูแลเจ้า 

ตลอดหลายปีแม่พยายามคน้หาวิธีใหเ้จา้ไดก้ลบัมาเป็นลกูของแม่” 

 ซาซิมิ หนัมองบุตรสาวแลว้เอ่ยต่อ “จนเมือหลายเดือนก่อน

หญิงสาวผูน้นัสืบทราบจนรูว่้าแม่มีเจา้ รูฐ้านะทีแทจ้ริงของเจา้ จึง

คิดจะฆ่าเจา้ปิดปาก แต่เพราะเขาผูน้นัทราบเรืองทงัหมดเช่นกนั จึง

วางแผนให้เจ้าตายแลว้กลับมาเป็นลูกแม่อีกครงั ตลอดหลายปีที

ผ่านมาแม่ครองตวัเป็นโสดมาตลอด เอาใจใส่พระธรรม จึงไม่แปลก

หากแม่จะนาํเจา้มาเป็นบุตรบญุธรรมได”้ 

 สรุปคือนางก็เป็นลูกของท่านหญิงซาซิมิ เกิดกับบิดาทียัง

เป็นปรศินาอยู่ตอนน ีท่านแม่ของนางก็ยงัไมย่อมเอ่ยชอื  

 “ขา้อยากทราบว่าใครเป็นคนวางยาขา้” นางอยากรูใ้นวัน
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นนัทนีางสงสยัมีท่านหญิงยรูโิกะและคนครวัซูมาชิ  

 “แม่อยากเตือนเจา้ท่านหญิงยูริโกะคิดจะวางยาเจา้ แต่ขา้

ใหซู้มาชิเปลียนสบัยาแทน” 

 นางสรา้งศตัรูไม่รูต้วั “แลว้ท่านเรียวอิชิ” 

 ท่านแม่ของนางนิงเงียบไปครู่หนึง “เขาทราบว่าเจ้าตาย

แลว้ และจะไม่มีฮานะอีกต่อไป เจา้ตอ้งเปลียนชอืเป็นซนึิโอะและอยู่

ในฐานะบุตรสาวของขา้ อนาคตขา้งหนา้เจา้กับเขาจะไม่ไดเ้จอกนั

อีก” 

 “อะไรนะเจา้คะ”  

  ไม่ได้เจอหน้าเรียวอิชิแล้ว ให้นางกลับไปเป็นโออิรัน

ตามเดิมดีกว่า ท่านยงท่านหญิงอะไรกนัไม่สาํคญัเท่าเขา แต่ถา้นับ

ตามอายแุลว้ฮานะในตอนนกี็แค่สิบเอ็ดปี แต่ตวันางในชาติก่อนอายุ

ก็ยสีิบกว่าปีแลว้ ถึงยงัไงนางก็เชือว่าเขากบันางจะตอ้งไดพ้บกนั 

 แววตาของวิญญาณคนอายยุีสิบหา้ปีอยากกินเด็กประกาย

วบั แลว้ตอบเสียงใสกับมารดา “เจา้ค่ะ” คนทีว่านอนสอนง่ายแต่ไม่

ง่ายในใจตอนนีไดแ้ต่นอบนอ้มทาํตามมารดาของฮานะ 

 ในเรือนแห่งนี นางมีเรือนแยกไปส่วนตัวต่างหาก มีสาวรบั

ใชช้ือว่านันซึเมะเป็นเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับฮานะ นางเขา้ไป

ในยังห้องนอน มองหามุมสงบแล้วลงมือเขียน คราวนีทีนางได้

กลบัมาไม่ใช่แค่วิญญาณแต่เป็นความรูท้งัหมดของนางในชาติก่อน 

 การทาํอาหาร ตัวยิหวานันมีบิดาและมารดาเป็นเชฟทงัคู่ 

พวกท่านฝึกฝนนางมาตังแต่เยาว์วัย ทาํใหน้างซึมซับรสกลินและ

ฝีมือในการทาํอาหารมาตังแต่เด็ก ไม่แปลกทีแม้แต่นางมาอยู่ภพ

ใหม่ นางก็ยงัไม่ลืมสิงเหล่านี 
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 นันซึเมะมองท่านหญิงซินิโอะทีกําลังตังใจเขียนหนังสือ

ตงัแต่เชา้จรดคาํ จึงไวว้างมือแลว้หนัมารบัประทานอาหารทีส่งกลิน

หอมเขา้มาในหอ้ง 

 “ท่านหญิงเจา้คะ อาหารเจา้ค่ะ”  

 นางมองอาหารบนโต๊ะ ทงัหมดคืออาหารเจ เพราะว่าท่าน

แม่ถือศีลไม่กินเนือสตัว ์แค่คิดว่าตอ้งอดกินเนือนางก็น่าบูดใส่ถ้วย

จานแลว้ สองมือคีบผกัจืดในถว้ยกิน  

 ถือจะเป็นผกั แต่ผกัก็มีรสชาติของมนัเอง หากปรุงใหถู้กวิธี 

อาหารเจก็อร่อยไดเ้ช่นกนั คิดแลว้ดวงตาฮานะก็วาวขึนมา แลว้วาง

ตะเกียบ 

 “ครวัอยู่ทางไหน” 

 นันซึเมะทําหน้าฉงน ก่อนนําท่านหญิงไปยังครัวทีอยู่

ดา้นหลงั เหมือนว่าท่านแม่จะเอาใจนาง เพราะใหเ้รือนของนางอยู่

ใกลก้ับครวั เมือเขา้มาดา้นในนางก็พบกับวัตถุดิบบรรดาผักต่าง ๆ 

และยังมีเครืองปรุงอีกหลายแบบ แต่ก็มีบางอย่างทีขาดไป นาง

ตอ้งการนาํปรุงของนางและมีเพียงรา้นเดียวทขีายก็คือ รา้นไดจฟุ ุ

 นางตอ้งการพบเรียวอิชิ แต่ทาํยังไงใหเ้ขาไม่ทราบว่าเป็น

นาง ถา้เหมือนละครภพก่อน ก็ตอ้งเรียกว่าการปลอมตัว หญิงสาว

นึกถึงชุดแม่ชีของท่านหญิง ปกติแลว้หากออกไปดา้นนอกก็ตอ้งปิด

ใบหนา้ครงึหนึง 

 “นนัซึเมะขา้จะไปพบท่านแม่” 

 ตอนนีฮานะวิงไปอีกแลว้ สาวใชไ้ดแ้ต่เดินตาม ไม่นานท่าน

หญิงก็กลายเป็นแม่ชีอย่างทตีวัเองตอ้งการ  

 “เจา้รีบไปรีบกลบั อย่าลืมทแีม่เตือน ขา้นอกยงัอนัตราย ขา้
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จะใหซ้ามไุรติดตามเจา้ไปอีกคน” 

 ฮานะหนัมองชายหนุ่มทีอายุมากกว่าร่างนีคงปีสองปี หรือ

น่าจะเท่ากบัพีเรียวอิชิ ชายหนุ่มคาํนับและแนะนาํตัว “ขา้นอ้ยชินจิ

ขอรบั” 

 ดูเหมือนนางจะมีคนปกป้องแต่บางครงัก็ยังรูส้ึกว่าเหมือน

ตวัเองถูกขังยงัไงไม่รู ้หญิงสาวออกจากเรือนในสภาพชุดแม่ชี แลว้

เดินไปยงัรา้นไดจฟุมุองไปดา้นในเงียบสงบ  

 เมอืม่านเปิดออกก็ไดย้ินเสียงเถา้แก่ทีกาํลงันงัอยู่หนัมาทาง

นาง 

 “ขอโทษดว้ยครบัรา้นปิด”  

 ฮานะยืนอึง พวกเขาทาํไมดวงตาถึงไดแ้ดงกราํราวกับรอ้ง

มาทังคืน เมือหันไปมองคนทีนังอยู่ก็ยิงแล้วใหญ่ ปกตินางไม่เคย

เห็นเขาเมา  

 เรียวอิชิเมา! 

 

  “ขอโทษนะครบัวันนีรา้นปิด” ดวงตาเคียวไดมองแม่ชีพรอ้ม

กบัยาํอีกครงั ทาํใหฮ้านะละสายตาจากคนเมามายงัเถา้แก ่

 นางพดูไม่ได ้จึงหันมองสาวใชท้ีเอ่ยแทน “นายหญิงของขา้

ตอ้งการนาํปรุงรสเพือไปทาํอาหาร ไม่ไดร้บกวนอย่างอนืเลยเจา้ค่ะ” 

 เคียวไดมองแม่ชี ดวงตานางมีความมุ่งมัน จึงเดินไปหลงั

รา้นเพือหยิบนาํปรุงรสส่งให้สาวใช้ เงินก็ได้แล้ว แต่คนยังไม่ไป

สายตาแม่ชีนอ้ยเอาแต่มองไปยงัเรียวอิชิทนีงัเมา 

 “พวกเราต้องเสียคนทีรัก ทําให้ไม่มีจิตใจทีจะทําอะไร 

โดยเฉพาะเขาทีเอาแต่เมาและโทษตวัเอง” 
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 มือนางกาํแน่น นาํตาใกลจ้ะร่วงแลว้แต่สาวใชก้็บีบมือแลว้

ลากนางออกไป เทา้ทีเดินกลบัครานีนานกว่าตอนไป ไม่คิดเลยว่า

ความผูกพนัทเีขามีใหน้างจะมากมายขนาดนี  

 หากเป็นฮานะเด็กสาวตัวน้อยคงไม่รับรู ้อะไร แต่ตอนนี

วิญญาณนางโตแลว้และรบัรูไ้ดว้่า ความผูกพนันมีากกว่าพนีอ้งและ

เพอืน แต่การเจ็บปวดก็ทาํใหเ้ขาโตขึนได ้รออกีหน่อยขอนางหาทาง

ออกใหดี้ 

 อารมณท์จีะทาํอาหารก็ไม่มีแลว้ “ไวท้าํพรุ่งนแีลว้กนั”  

 “เจ้าค่ะ” นางมองสาวใช้กับบ่าวรับใช้สองคน พวกเขาก็

เหมือนคนทคีอยระวงัไม่ใหน้างเผยตวักบัใคร ตอนนนีางกาํลงัถูกจบั

ตามองถูกขงัในสถานทีสวยหรูนี มองไปยงักาํแพงกนั กาํแพงนีก็ไม่

ต่างจากหอแดงเท่าไร นางก็แค่ยา้ยจากอีกกาํแพงหนงึมาอีกกาํแพง

หนึง ดวงตานางมองไปยงัดา้นบนมีพระจันทรเ์ต็มดวงกาํลงัลอยอยู่

บนฟ้า  

 เหมือนคืนนันทีนางกับเขาตอ้งลาจากกัน ผ่านไปหา้ปีแลว้

พวกเขาเวียนกลับมาอีกครงั แต่คราวนีเขาไม่ได้อยู่ข้างนางมอง

พระจนัทรจ์นถึงเชา้ดว้ยกนั ถา้ยคุนีมีมือถือก็คงดี 

 นีแหละโชคไม่ดีของการไดรู้ต้วัตนของตัวเอง ไหนจะมือถือ 

ไหนจะทีวี ไหนจะรถอีก ลว้นไม่มีให้ใชง้าน แต่ตอนนีนางตอ้งการ

บนัไดปีนกาํแพง เมือความมืดเขา้มาเรือย ๆ นางก็ลงจะเรือนสาํรวจ

รอบ ๆ บา้น เจอกบัตน้ไมใ้หญ่  

 ปกติแลว้ในทีวีละครบา้น ก็เคยมีการปีนหนีไดส้าํเร็จนางไม่

เชือว่าตัวเองจะไม่สาํเร็จ เทา้เล็กปีนขึนบนตน้ไมท้ีพาดบนกาํแพง

พอดี คิดว่าถา้ขา้มไปไดน้างก็จะออกไปได ้ 



 

 

110 | ยอ้นเวลา…ยุคเอโดะ 

 แต่นางลืมคิดไปไหม ขา้มไปแลว้นางจะลงยังไง ตอนนีฮา

นะมองความสงูของรวั นางไดอ้อกจากบา้นแน่ แต่คิดว่าขาคงพิการ

ก่อน แต่ในเมือตัดสินใจแล้วเอาเถอะ คิดเสียว่าเล่นกระโดดยาง 

จากนนัฮานะก็กระโดดลงจากกาํแพง 

 ทาํไมรูส้ึกไม่เจ็บกน้ คนปิดตาลืมตาขึนก็พบว่าตวัเองถกูอุม้

อยู่โดยชายแปลกหนา้ “ประตไูม่มีหรือ” 

 ประตูมีแต่เขาไม่ใหอ้อก ถ้าใหอ้อกจะมาปีนกาํแพงทาํไม 

นางไม่พูดกับคนแปลกหนา้ มือพยายามจะลงจากคนอุม้ จนเสียง

ประตูเปิดออกไม่ทันแลว้ถูกพบจนได้ คนทีคิดหนีหันมองท่านแม่

และคนอนื ๆ ทยีืนมองพวกเรา 

 “ทาคุมะ อุม้นางเขา้เรือนเถอะ” ดูจากนาํเสียงแลว้ท่านแม่

คงโกรธมาก อีกทงัยงัเรียกชอือกีฝ่ายดว้ย แสดงว่ารูจ้กัเช่นกนั  

 ดูจากหน้าตาแล้ว เขาคงอายุมากกว่านางสักสิบปีได้ 

จากนนัไม่นานฮานะก็ไดท้ราบว่า ชายหนุ่มทีจับไดว่้านางแอบปีน

กาํแพงหนีก็คือ นอ้งชายของท่านแม่ ท่านนา้ทาคมุะ   

 นางมีญาติเพิมมาอีกแลว้ ผูเ้ป็นมารดาหันมองบุตรสาวอีก

ครงั  

 “พวกเราจะยา้ยออกไปนอกเมืองเอโดะ” 

 ออกนอกเมืองหมายถึงนางจะไม่ไดเ้จอกับเรียวอิชิ ไม่ไดไ้ป

รา้นไดจุฟุอีกแลว้ ไม่ไดเ้ห็นทุกคนทีนางรูจ้ัก “พวกท่านใจรา้ยกบัขา้

มาก” นีเป็นครังแรกทีนางโกรธจริง ๆ จากนันก็ลุกขึนแลว้เดินไป

อย่างเสียมารยาท 

 ทาํอะไรไม่เคยคิดถึงใจนางเลย ไม่รูจ้ะเกิดมาทาํไม เกิด

มาแลว้ปัญหารออยู่มากมายจนแกไ้ม่ทัน แต่ทีแน่ ๆ ปัญหาตอนนี
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คือ นางตอ้งหาทางบอกลาเขา แมจ้ะไม่มีโอกาสไดพ้ดูคยุ แค่เห็นสกั

ครงัก็ยงัดี 

 พอคิดว่าจะไม่ไดเ้จอ นาํตาก็ไหลรินออกมาเสียงดงัออกไป

ด้านนอก ทาํให้มือมารดาชะงัก แล้วเลือกเปิดออกไปมองไปยัง

บุตรสาว 

 “แม่ขอโทษทีไม่ไดป้รึกษาเจา้ แต่เรืองนีตอ้งจดัการเร่งด่วน 

อย่างนอกการออกนอกเมืองเพือไปพบท่านตาของเจ้า ก็ย่อม

ปลอดภยักว่าอยู่ทีน”ี ศตัรูอยู่รอบดา้นนางไม่อาจนอนหลบัไดเ้ลย 

 บุตรสาวยงักม้หนา้ไม่ยอมเงยหนา้ขึนมามองเขา มือมารดา

ไดแ้ต่ลบูผมปลอบใจอีกฝ่าย 

 “แมข่อโทษทีเป็นเหตทุกุอย่างลกูแม่เขา้ใจแม่เถอะ” 

 นางไม่เขา้ใจ ปล่อยใหน้างอยู่หอแดงแลว้รอให้เขามาขอ

นางนะดีแลว้ นางจากไปคราวนีไม่รูว่้าอีกนานเท่าไรจะไดก้ลับมา 

หรืออาจจะไม่ไดก้ลบัมาอีกแลว้ นางทาํใจไม่ได ้

 คนเป็นมารดายกมือออกจากผมนาง “เจา้อยากพบเขา” 

 ตอนนคีนรอ้งเงยหนา้ขนึมามองมารดา “ไดไ้หมเจา้คะ” 

 มารดาทีไม่ไดเ้ลียงนางมาแต่เกิด เอ่ยดว้ยความเสียใจ “ได ้

แต่…” 

 ทาํไมตอ้งมีแต่ “เขาตอ้งไม่รูว้่าเจา้ยังอยู่” ไดพ้บกนัแต่ตอ้ง

ไม่ใหเ้ขารูว้่านางยงัอยู่  

 นาํตาหยดไหลรนิเหมือนเดิม “ไม่มีทางอนืแลว้หรือเจา้คะ” 

 คนอนุญาตส่ายหนา้ แลว้ลุกขึนไปแผ่นหลังทีอยู่ตรงประตู

เอ่ยเสียเบา  

 “หากเจา้ไม่ตกลง พวกเราก็ตอ้งไปอย่างเงียบ ๆ” 
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 นนัหมายถึงถา้นางไม่ตกลง แมแ้ต่ใบหนา้เขานางก็จะไม่ได้

เห็นเป็นครงัสดุทา้ย นางกลาํกลืนนาํตาแลว้ตอบ “ตกลงเจา้ค่ะ” 
 


