
บทน�ำ

“ข้าจะขอยกเลกิการเป็นคู่หมายกบัท่าน ท่านว่าดหีรอืไม่” 

ถ้อยค�ำที่เปล่งออกมำจำกริมฝีปำกอวบอิ่มท�ำให้แม่ทัพหนุ่มชะงัก  

รอยยิ้มหำยไปทันที ใบหน้ำหล่อเหลำเครียดขึงและเย็นชำขึ้นจนดูน่ำกลัว 

ดวงตำคมทรงเสน่ห์จ้องมองใบหน้ำจิ้มลิ้มเขมง็และดุดนัยิ่ง

น�้ำเสียงหนักแน่นและสีหน้ำจริงจังจำกเจ้ำของใบหน้ำจิ้มลิ้มอย่ำงที่ 

ไม่เคยเห็นมำก่อน อีกทั้งแววตำรักใคร่เทิดทูนที่มีให้ บัดนี้กลับไม่มีให้เห็น 

แม้สักเสี้ยว ส่วนสิ่งที่สัมผัสได้จำกดวงตำกลมโตกลับมีเพียงควำมมุ่งมั่น  

เดด็เดี่ยว และว่ำงเปล่ำไร้ระลอกคลื่นแห่งควำมเสน่หำ เหน็แล้วชวนให้หงดุหงดิ

อำรมณ์เสยียิ่งนกั

‘มำรดำเจ้ำเถดิ!’ แม่ทพัหนุ่มสบถในใจ แรงโทสะท�ำให้เขำเผลอปล่อย

จติสงัหำรออกมำ ท�ำเอำหญงิสำวรู้สกึหนำวเยอืกไปถงึกระดูก ควำมกล้ำที่พก

มำเตม็เปี่ยมลดฮวบจนแทบไม่เหลอื



หนึ่ง
ย้อนเวลำ

ปี 2015 ณ โรงแรมสี่ดาวในเขตมณฑลซานซ ีประเทศจนี

“หลนิเอ๋อร์ ตื่นสลิูก อย่าทิ้งแม่ไป ฮอืๆๆ”

“หลนิเอ๋อร์...ลูกพ่อ” เสยีงของชำยวยักลำงคนซึ่งมรีูปร่ำงสูงโปร่งทั้งยงั

ไว้เครำแพะ น่ำจะเป็นคนมฐีำนะ 

ช่อลดำงุนงงกบัภำพที่ได้เหน็ ที่นี่ที่ไหน แล้วคนพวกนี้เป็นใคร

ดวงตำเลก็ตี่มองส�ำรวจไปทั่วห้อง กลิ่นอำยโบรำณๆ กำรแต่งกำยของ

คนกลุ่มนี้ดูคุ้นๆ อำ...ใช่ เหมือนภำพยนตร์จีนก�ำลังภำยใน เมื่อเบนสำยตำ

กลับมำยังจุดเดิมก็พบเด็กสำวอำยุรำวสิบหกสิบเจ็ด นอนนิ่งอยู่บนเตียงไม้

คล้ำยหลบั เครื่องหน้ำจิ้มลิ้มน่ำรกั แต่กลบัซดีเซยีวเหมอืนคนป่วย ข้ำงเตยีง

มีหญิงสำววัยสำมสิบปีเศษ ทว่ำใบหน้ำอวบอิ่มที่งดงำมของหญิงคนนั้นกลับ

นองไปด้วยน�้ำตำ สองมอืเกำะกุมมอืเลก็ขำวซดีข้ำงหนึ่งไว้แน่น

ชำยคนนั้นยืนอยู่ข้ำงๆ มือข้ำงหนึ่งบีบไหล่หญิงสำวที่สั่นสะท้ำนด้วย

แรงสะอื้น แม้จะไม่มนี�้ำตำแต่เธอคดิว่ำเขำกค็งเสยีใจไม่แพ้กนั ดูได้จำกใบหน้ำ

หมองคล�้ำซึ่งเตม็ไปด้วยควำมเศร้ำ ข้ำงเตยีงยงัมเีดก็สำวหน้ำตำน่ำรกั แต่ยงั

เทียบกับเด็กสำวที่นอนอยู่ไม่ได้ ทั้งสองคนน่ำจะรุ่นรำวครำวเดียวกัน ยังมี
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หญิงชรำร่ำงอวบอ้วนอีกคนนั่งร้องไห้พร้อมกับมองร่ำงที่นอนอยู่บนเตียง 

ไม่วำงตำ ขณะเดยีวกนักพ็ร�่ำเรยีกคุณหนูๆ บรรยำกำศชวนให้หดหู่ใจยิ่งนกั

เวลา 06.00 น.

ติ๊ดๆๆ 

เสยีงนำฬิกำปลกุจำกโทรศพัท์มอืถอืที่ปลกุกระปกุตงัฉ่ำยให้ตื่นจำกฝัน 

ช่อลดำลืมตำมองเพดำนพลำงครุ่นคิดเกี่ยวกับควำมฝันนั้นซ�้ำไปซ�้ำมำด้วย

ควำมไม่เข้ำใจ ก่อนจะตดัสนิใจลุกไปอำบน�้ำ

วนันี้เธอมโีปรแกรมจะไปเที่ยวชมพระรำชวงัต้องห้ำม และปิดท้ำยด้วย

สวนสตัว์ที่เธอชื่นชอบ ไม่ส.ิ..เรยีกว่ำคลั่งไคล้น่ำจะถูก ว่ำงเมื่อไรเธอเป็นต้อง

ไปทุกครั้ง จะว่ำเป็น ‘ทำสรกัสตัว์โลก’ กค็งได้

แต่สัตว์ที่ช่อลดำชอบมำกที่สุดกลับเป็นสัตว์ในต�ำนำนที่ไม่มีตัวตนอยู่

บนโลก นั่นกค็อื ‘มงักร’ เธอถงึกบัสกัรูปมงักรเสยีจนเตม็แผ่นหลงั แน่นอน

วำ่แม่ของเธอไม่รู้และไม่มวีนัที่เธอจะบอกแม่ด้วย ไม่อย่ำงนั้นงำนนี้มหีวงัโดน

บ่นเป็นสบิปีแน่ๆ เพรำะแม่เธอเกลยีดคนที่มรีอยสกัเป็นที่สุด

ขณะที่อำบน�้ำอยูน่ั้น หญงิสำวเผลอเหยยีบสบูท่ี่บงัเอญิตกลงบนพื้นจน

หงำยหลัง ศีรษะฟำดผนังห้องน�้ำอย่ำงจังเสียงดังโป๊ก ก่อนที่เธอจะหมดสต ิ

แน่นิ่งไป กว่ำจะมคีนมำพบกเ็ป็นเวลำบ่ำยโมงวนัถดัมำ

เมื่อเลยเวลำเช็กเอำต์ ผู้จัดกำรพร้อมด้วยแม่บ้ำนจึงถือวิสำสะใช้ 

คีย์กำร์ดส�ำรองเปิดประตูห้องเข้ำมำ ก่อนจะผงะเมื่อพบร่ำงไร้วิญญำณของ 

ช่อลดำอยู่ในสภำพกึ่งนั่งกึ่งนอน ศีรษะพิงผนังห้องน�้ำ เนื้อตัวขำวซีดเพรำะ 

เสียเลือดมำกจำกแผลด้ำนหลังศีรษะ ซ�้ำยังโดนน�้ำเป็นเวลำนำนหลำยชั่วโมง 

ช่ำงน่ำอนำถนกั ยงัดทีี่น�้ำจำกฝักบวัช่วยช�ำระครำบเลอืดจนแทบไม่เหลอืภำพ

ควำมสยดสยองแก่สำยตำผู้พบเห็น นอกจำกภำพอุจำดตำในสภำพเปลือย

ล่อนจ้อนเท่ำนั้น!

“ท่านยมใจร้าย ฉันเพิ่งจะยี่สิบเจ็ดเองนะ แฟนก็ยังไม่มี เป็ดปักกิ่ง 
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หมูหนั หูฉลามน�้าแดง หมั่นโถว ซาลาเปา ขนมจบี กย็งัไม่ได้กนิ ที่ส�าคญันะ 

ท�าไมต้องตายอุจาดอย่างนั้นด้วย!”

ยมบำลร่ำงสูงใหญ่หน้ำตำดุดันที่มำรับวิญญำณช่อลดำส่ำยหน้ำระอำ 

ไม่ได้สนใจค�ำตดัพ้อต่อว่ำของเธอเลยแม้แต่น้อย เปิดบญัชไีล่หำรำยชื่อเท่ำไร

กห็ำไม่เจอ

“โอ๊ะ! เจ้ายังไม่ถึงที่ตายนี่นา” ยมบำลโพล่งออกมำอย่ำงลืมตัว ครั้น

เหน็ช่อลดำถลงึตำใส่จงึเอ่ย “เอาน่า มนักต็้องมพีลาดกนับ้าง เจ้าไม่ต้องห่วง 

แม้เจ้าจะใช้ร่างเดิมไม่ได้แล้ว แต่ข้าจะหาร่างใหม่ที่ดีกว่าและไฉไลกว่าให้เจ้า

แล้วกนั โดยที่เจ้าไม่ต้องเสยีเวลาไปเกดิใหม่” 

ยมบำลรวบรัดตัดตอน ไม่เปิดโอกำสให้เจ้ำทุกข์คัดค้ำน วิญญำณ 

ช่อลดำถงึกบัทรดุลงไปกองกบัพื้น สมองว่ำงเปล่ำคดิอะไรไม่ออก จนกระทั่ง…

“เอาละ ข้าหาร่างใหม่ให้เจ้าได้แล้ว มานี่ส”ิ 

ช่อลดำกัดฟันเดินมำยืนข้ำงๆ ยมบำลผู้สะเพร่ำ เขม้นมองกระจก 

แปดเหลี่ยมบำนใหญ่ตรงหน้ำซึ่งยมบำลบอกว่ำเป็นกระจกส่องภพไว้ใช้ตรวจ

ดูพฤตกิรรมของมนุษย์ และยงัใช้ตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงเทพเซยีนอื่นๆ

“นั่น...นั่นเดก็สาวที่เราฝันเหน็นี่...” เธออุทำน ดวงตำเบกิโตด้วยควำม

ตกใจและประหลำดใจในครำวเดยีวกนั

“เจ้าพร้อมหรอืยงั” ยมบำลถำม

“พร้อมอะไร” ช่อลดำย้อนถำมเพรำะไม่เข้ำใจในค�ำพดูที่ยมบำลต้องกำร

จะสื่อ ยงัไม่ทนัรู้ค�ำตอบเธอกถ็ูกผลกัเข้ำไปในกระจกเสยีแล้ว

“อ๊ะ วะ...ว้าย! พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยยย” ช่อลดำตกใจร้องเสยีง

หลง พร้อมกบัร่ำงที่ถูกดูดอย่ำงแรง

“อย่าได้ห่วง เจ้าจะรู้และท�าได้เหมอืนเจ้าของร่างเดมิทุกประการ เพยีง

แต่จิตใจเป็นของเจ้า และข้าให้พรเจ้าอีกหนึ่งข้อ นั่นคือเมื่ออยู่ที่นั่นครบ 

สี่สบิห้าวนั เจ้าจะสามารถเข้าใจภาษาสตัว์และพดูคยุกบัพวกมนัได้ ถอืเป็นพร

ไถ่โทษจากข้า” สิ้นเสยีงทรงอ�ำนำจของยมบำลช่อลดำกห็มดสตไิป
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ยามซื่อ1 เรอืนหยกฟ้าคฤหาสน์สกลุชงิ ฤดใูบไม้ผลิ2

“หลนิเอ๋อร์ หลนิเอ๋อร์” เสยีงเรยีกที่อ่อนโยนแฝงด้วยควำมเศร้ำสร้อย 

ปลุกช่อลดำที่อยู่ในร่ำงของสำวน้อยวัยสิบหกให้ค่อยๆ ลืมตำตื่น เธอหันไป

ทำงเสยีงเรยีกด้วยควำมประหลำดใจระคนสงสยั ก่อนจะตะลงึตำค้ำงเมื่อเหน็

ใบหน้ำของพวกเขำชัดเจน เพรำะเป็นใบหน้ำของคนที่เธอเห็นในฝันและใน

กระจกส่องภพของยมบำลนั่นเอง

“ท่ำนพี่ หลินเอ๋อร์ฟื้นแล้ว ฮือๆๆ” ชิงฮูหยินหันไปกล่ำวกับชิงหยวน 

ผู้เป็นสำม ีใบหน้ำงดงำมเตม็ไปด้วยครำบน�้ำตำ

“อำฝ ูรบีไปตำมหมอมำเรว็ อย่ำได้ชกัช้ำ” ชงิหยวนสั่งพ่อบ้ำนใหญ่ด้วย

น�้ำเสียงที่เจือควำมร้อนรน เมื่อเห็นว่ำบุตรีท�ำหน้ำตำบิดเบี้ยวรำวกับเจ็บปวด

หนกัหนำ

“ขอรบันำยท่ำน บ่ำวจะรบีไปเดี๋ยวนี้” อำฝูหรอืฝเูฉยีนซึ่งเป็นพ่อบ้ำนใหญ่

พำร่ำงผอมบำงคล้ำยสตรทีว่ำแขง็แรงรบีรุดออกไปทนัท ี

ชงิหยวนหนักลบัมำมองบตุรทีี่เอนหลงัพงิหวัเตยีง โดยมฮูีหยนิของตน

อยู่ใกล้ๆ พลำงถอนใจอย่ำงโล่งอก

“คุณหนูป่วยครำวนี้นำนกว่ำทุกครั้งเลยนะเจ้ำคะ” แม่นมฝูเอ่ยเสียง 

สั่นเครอืเลก็น้อย 

ชงิฮหูยนิผนิหน้ำมำมองแม่นมร่ำงอวบอ้วนของบตุร ียิ้มพลำงพยกัหน้ำ

ขึ้นลงอย่ำงเหน็ด้วย แม้น�้ำตำของนำงจะหยุดไหลแล้ว แต่ยงัคงมคีรำบน�้ำตำ

อยู่บนแก้มขำวผ่อง

“ฉัน...เอ่อ...ลูกต้องขออภัยท่ำนพ่อท่ำนแม่ที่ท�ำให้เป็นห่วง” ช่อลดำ 

ในร่ำงชิงหลินพูดตะกุกตะกักขัดเขินด้วยไม่คุ้นชิน แม้น�้ำเสียงจะแหบแห้ง  

แต่กลบัมคีวำมตื่นเต้นซุกซนซ่อนอยู่ในดวงตำกลมโตสนี�้ำตำลเปลอืกไม้ 

1 ยำมซื่อ คอืช่วงเวลำตั้งแต่ 09.00 น. - 10.59 น.
2 ฤดูใบไม้ผล ิเริ่มตั้งแต่เดอืนมนีำคม - พฤษภำคม
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‘อำ...ไม่เลว ได้เป็นคุณหนูด้วย แถมพ่อกห็ล่อ แม่หรอืกย็งัสวยยงัสำว

อยู่เลย มลีูกตอนอำยุเท่ำไรกนั ไม่แปลกที่เดก็คนนี้จะน่ำรกัขนำดนี้’

“ไม่เป็นไรกด็แีล้ว รู้หรอืไม่ แม่เจ้ำแทบไม่ได้หลบัได้นอนเพรำะเป็นห่วง

เจ้ำ จนพ่อเกรงว่ำจะล้มป่วยไปอีกคน” ชิงหยวนลูบศีรษะบุตรีอย่ำงรักใคร่ 

เดิมทีเขำคิดว่ำนำงคงไม่รอดแล้ว เพรำะนำงหำใช่เพียงเจ็บป่วยทำงกำย 

อย่ำงเดยีวไม่ แตย่งัเจบ็ป่วยทำงใจอกีด้วย ซึ่งสำเหตกุม็ำจำกคูห่มำยบงัคบัให้

นำงขอถอนหมั้น หำใช่เรื่องอื่นใดไม่

“ท่ำนแม่...” ร่ำงบำงโผเข้ำกอดร่ำงอวบอิ่มตรงหน้ำพลำงน�้ำตำคลอเพรำะ

สมัผสัได้ถงึควำมรกัควำมห่วงใย ท�ำให้เธอคดิถงึแม่ของตนขึ้นมำ 

‘แม่จ๋ำ ดำคดิถงึแม่จงัเลยค่ะ ป่ำนนี้แม่จะเป็นอย่ำงไรบ้ำง’ เมื่อคดิมำถงึ

ตรงนี้น�้ำตำกพ็ลนัไหลออกมำจนไหล่ของอกีฝ่ำยเปียกชุ่ม

เมื่อบ่ำวรับใช้ในจวนรู้ข่ำวต่ำงก็รีบเร่งมำดูด้วยควำมรู้สึกยินดีระคน 

ผดิหวงั ยนิดกีบันำยท่ำนและฮหูยนิผูเ้ป่ียมด้วยเมตตำและคณุธรรม ที่ไม่ต้อง

โศกเศร้ำเสียใจหำกคุณหนูมีอันเป็นไป ขณะเดียวกันก็ผิดหวังที่ต้องทนกับ

ควำมร้ำยกำจของคุณหนูผู้นี้ต่อไปโดยไม่รู้ชะตำกรรม

ช่อลดำในร่ำงชงิหลนิไล่สำยตำมองบรรดำบ่ำวไพร่รำวๆ ยี่สบิคนที่ยนื

ก้มหน้ำมองพื้นอยู่นอกห้อง แต่บำงครำวก็เหลือบมองเธอเป็นระยะๆ ครั้น 

พอสบตำเธอกร็บีหลบ เหน็แล้วกพ็ลนัเจบ็ปวดใจอย่ำงไรไม่รู้ น�้ำเสยีงที่เปล่ง

ออกมำจงึอ่อนโยนโดยไม่รู้ตวั “ขอบใจทุกคนที่ห่วงใยข้ำ ข้ำสบำยดแีล้ว กลบั

ไปท�ำงำนต่อเถดิ”

ขอบใจเช่นนั้นหรือ นำงมำรน้อยผู้นี้กล่ำวขอบใจบ่ำวไพร่? บ่ำวไพร ่

ทกุคนเงยหน้ำขึ้นมองนำงอย่ำงพร้อมเพรยีง สหีน้ำและแววตำเตม็ไปด้วยควำม

ประหลำดใจและไม่อยำกจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน สีหน้ำของพวกเขำที่เผลอ

แสดงออกท�ำให้ช่อลดำสะท้ำนในอก เธอพอเดำออกว่ำคนพวกนี้คดิอะไร แต่

กเ็ลอืกที่จะเฉยเสยี

“ไปๆ แยกย้ำยกนัไปท�ำงำนได้แล้ว” เมื่อเหน็ทุกคนยงัยนืนิ่ง แม่นมฝู
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จงึโบกมอืไล่อกีครั้ง ด้วยเกรงว่ำคุณหนูจะไม่พอใจแล้วท�ำโทษพวกเขำอกี

“ขอรบั / เจ้ำค่ะ” 

เพยีงครู่เดยีวด้ำนนอกเรอืนหยกฟ้ำกก็ลบัมำว่ำงเปล่ำอกีครำ หญงิสำว

จงึหนัมำกล่ำวกบัแม่นมฝู “ข้ำหวิยิ่งนกั ช่วยหำอะไรมำให้ข้ำหน่อยเถดิ”

“ได้เจ้ำค่ะ บ่ำวจะรบีไปท�ำให้เดี๋ยวนี้ เสี่ยวอี้ เสี่ยวสุ่ย เจ้ำสองคนตำม

ข้ำมำ” แม่นมฝูหรือฝูเหลียน ภรรยำของฝูเฉียน รับค�ำสั่งคุณหนูด้วยควำม

ยนิด ีแล้วหนัมำเรยีกสำวใช้ร่ำงบอบบำงที่นั่งถดัออกมำให้ไปกบันำงด้วย ปล่อย

ให้เจ้ำนำยทั้งสำมมเีวลำสนทนำกนัเป็นกำรส่วนตวั



สอง
คุณหนูที่เปลี่ยนไป

สามวนัต่อมา

ในเรอืนหยกฟ้ำยำมดกึสงดั ผู้เป็นเจ้ำของเรอืนกลบัไม่อำจข่มตำหลบัได้ 

เพรำะเฝ้ำครุ่นคดิถงึเรื่องรำวสำมวนัก่อน เมื่อแม่นมฝแูละสำวใช้ออกไปไม่นำน 

พ่อบ้ำนฝกูก็ลบัมำพร้อมหมออำวโุสท่ำนหนึ่ง หลงัจำกตรวจดชูพีจร หมออำวโุส

พลนัมสีหีน้ำประหลำดใจระคนเหลอืเชื่อ

“มอีะไรหรอืท่ำนหมอ”

“เอ่อ...เรียนนำยท่ำนชิง ชีพจรคุณหนูเต้นปกติดี ไม่มีสิ่งบ่งบอกว่ำ 

เจ็บป่วยแต่ประกำรใดขอรับ” ท่ำนหมอกล่ำวด้วยสีหน้ำประหลำดใจเด่นชัด 

ด้วยตรวจรกัษำคณุหนชูงิผูน้ี้มำนำนหลำยปี จงึรูด้ว่ีำคณุหนูชงิมโีรคประจ�ำตวั

เกี่ยวกบัหวัใจที่ไม่อำจรกัษำให้หำยขำดได้

“เป็นควำมจรงิหรอื อะไรกนั ครำวก่อนๆ ท่ำนยงับอกว่ำโรคของนำง

หมดทำงเยยีวยำแล้วมใิช่หรอื” ชงิหยวนถำมเสยีงห้วน ใบหน้ำบึ้งตงึ

“เอ่อ...เป็นเช่นนั้นจรงิขอรบั แต่ครำวนี้ร่ำงกำยของคุณหนูกลบัปกตดิี

ทุกอย่ำง จนข้ำเองก็ยังประหลำดใจ” ท่ำนหมอเริ่มใจคอไม่ดีเมื่อเห็นสีหน้ำ 

ไม่พอใจของอกีฝ่ำย
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“เช่นนั้น...ควำมหมำยของท่ำนคอืหลนิเอ๋อร์ของข้ำหำยดแีล้วใช่หรอืไม่” 

ชงิฮูหยนิถำมด้วยน�้ำเสยีงตื่นเต้นเลก็น้อย

“เป็นเช่นนั้นขอรบั นำยหญงิชงิ” 

ค�ำตอบหนักแน่นของหมออำวุโสเรียกน�้ำตำแห่งควำมดีใจระคนโล่งใจ

ของชิงฮูหยินออกมำ นำงโผเข้ำกอดบุตรีที่นั่งอมยิ้มไม่พูดจำเอำไว้แนบอก 

พร้อมกบัพร�่ำขอบคุณสวรรค์ไม่หยุด 

‘งำนนี้ต้องขอบคุณท่ำนยมซะแล้ว’ ช่อลดำคิดในใจ เพรำะอย่ำงน้อย

เธอจะได้ไม่ต้องมำทนทรมำนกับโรคที่ไม่มีทำงรักษำอย่ำงเจ้ำโรคหัวใจนี่ ซึ่ง

อำจจะท�ำให้เธอสนุกได้ไม่เตม็ที่

“เฮ้อ ต้องอยู่ต่อไปในร่ำงนี้สินะ” ร่ำงบำงถอนใจพลำงเอนหลังพิง 

หัวเตียง สำยตำเหม่อมองต้นเหมยนอกหน้ำต่ำงที่ปกคลุมด้วยดอกสีขำว 

อมชมพูจนดูคล้ำยหมวกใบใหญ่ บ่งบอกว่ำเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ เมื่อตั้งจิต 

แน่วแน่ ภำพเหตุกำรณ์ต่ำงๆ กห็ลั่งไหลเข้ำมำในหวัไม่หยุดหย่อน รำวกบัดู

ภำพยนตร์หกมติอิยู่กไ็ม่ปำน

ชงิหลนิ วยัสบิหกปี เกดิในตระกูลคหบด ีเป็นบุตรเีพยีงคนเดยีวของ

ชิงหยวนและหยำงเหม่ยหลิน ตระกูลของชิงหยวนเป็นพ่อค้ำผู้มั่งคั่งจำก 

กำรค้ำขำยสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด มีสัญญำซื้อขำยผูกขำดในกำรจัดหำม้ำพันธุ์ดีให ้

แก่กองทพัแคว้นฉ ี รวมถงึเสำะหำสตัว์เลี้ยงแปลกๆ หำยำกให้แก่บรรดำเชื้อ

พระวงศ์ชนชั้นสงูและขนุนำง ไม่เว้นแม้กระทั่งเศรษฐผีูม้อีนัจะกนิ จนชื่อเสยีง

เลื่องลอืไปไกลด้วยถอืคตทิี่ว่ำ ‘ไม่มคี�ำว่ำผดิหวงัถ้ำให้เรำจดักำร’

ส่วนหยำงเหม่ยหลินผู้เป็นมำรดำและเป็นฮูหยินเพียงคนเดียวของ 

ชงิหยวน เพรำะสำมขีองนำงไม่ปรำรถนำสตรอีื่นแม้จะไร้บตุรชำยสบืสกลุกต็ำม 

เป็นบุตรีคนโตของหยำงเฉินหรำง เจ้ำกรมพิธีกำร ขุนนำงตงฉินแห่งแคว้นฉ ี

ตระกูลหยำงเป็นตระกูลขุนนำงใหญ่ ท�ำคุณประโยชน์นำนปักำรจนได้รบัจวน

พระรำชทำนจำกฮ่องเต้พระองค์ก่อน

ขณะที่บุตรสำวอย่ำงชิงหลินนั้นหัวใจอ่อนแอมำแต่ก�ำเนิด ท�ำให้ถูก 
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เลี้ยงดูแบบตำมใจ ไม่มใีครกล้ำขดัด้วยเกรงว่ำอำกำรของนำงจะก�ำเรบิ ท�ำให้

นำงกลำยเป็นคุณหนูผู้เอำแต่ใจ เย่อหยิ่ง อวดด ี แถมยงัอำรมณ์ร้ำย มกัจะ

ข่มเหงบ่ำวไพร่เป็นประจ�ำ บ่ำวไพร่ส่วนใหญ่จงึไม่ชื่นชอบนำง บำงคนเกลยีดชงั

ถงึขั้นสำปแช่งให้นำงตำยๆ ไปเสยีด้วยซ�้ำ

ฤดูใบไม้ผลทิี่เจด็ ชงิหลนิตกม้ำจนได้รบับำดเจบ็ ท�ำให้นำงเกลยีดชงั

สัตว์เดรัจฉำนทุกชนิด ตรงข้ำมกับช่อลดำที่รักสัตว์มำก แม้แต่กิ้งกือหรือ

ไส้เดอืนกเ็คยจบัมำเลี้ยง

ชงิหลนิมพีรสวรรค์ด้ำนดนตรโีดยเฉพำะพณิ กูเ่จงิ และขลุย่ แต่ช่อลดำ

หยิบจับเครื่องดนตรีอะไรเป็นต้องพัง สมัยเรียนปริญญำตรีเคยโดนตะเพิด

ออกมำจำกห้องดนตร ีเพรำะเผลอไปชนกลองชุดจนล้มระเนระนำด ยงัไม่พอ 

เธอยงัเหยยีบกลองเสยีจนทะลุ!

หำกจะกล่ำวถึงเสียงเพลง ชิงหลินร้องได้ไพเรำะสะกดใจคนฟังยิ่งนัก 

ผดิกบัช่อลดำที่อำจำรย์ภำควชิำดนตรบีอกว่ำเพี้ยนระดบัสบิเตม็!

ใบหน้ำของชิงหลินจิ้มลิ้มพริ้มเพรำ น่ำรัก บอบบำง น่ำทะนุถนอม  

แต่ซ่อนรูป โดยเฉพำะหน้ำอกที่ใหญ่เกินตัว ท�ำให้นำงดูเย้ำยวนน่ำหลงใหล 

ตรงข้ำมกับช่อลดำอย่ำงสิ้นเชิง หน้ำตำบ้ำนๆ หำจุดเด่นไม่เจอ แล้วยังอ้วน

กลมเป็นกระปุกตงัฉ่ำย!

ชิงหลินพิถีพิถันเรื่องกำรแต่งกำยทุกขั้นตอน นำงโปรดปรำนสีชมพู  

ตรงข้ำมกบัช่อลดำที่เกลยีดสชีมพูเข้ำไส้ แต่เธอชอบสฟี้ำ สนี�้ำเงนิ สขีำวและ

สดี�ำ เพรำะเรยีบง่ำยทั้งยงัไม่เด่นจนสะดุดตำ

ชงิหลนิเชี่ยวชำญกลอนและบทกว ีแต่ช่อลดำไร้พรสวรรค์ด้ำนนี้อย่ำง

สิ้นเชงิ

สรุปว่ำชิงหลินมีพรสวรรค์เพียบพร้อมทุกด้ำน ยกเว้นเรื่องเดียวคือ

พรสวรรค์ด้ำนวำดรูปที่มีเพียงน้อยนิด อำจเป็นเพรำะร่ำงกำยอ่อนแอเลย 

ไม่ค่อยได้ออกไปไหน ท�ำให้วิสัยทัศน์คับแคบเหมือนกบอยู่ในกะลำครอบ  

ผดิกบัช่อลดำที่รกักำรวำดรูปเป็นชวีติจติใจ โดยเฉพำะภำพทวิทศัน์ ภำพสตัว์
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ต่ำงๆ และภำพเหมอืนจรงิจนแทบจะแยกไม่ออก เธอเป็นนกัวำดกำร์ตนูอสิระ

ที่ส่งผลงำนให้แก่ส�ำนักพิมพ์ชื่อดัง และยังเป็นศิลปินอิสระที่ชื่นชอบกำร 

ท่องเที่ยว โดยผลงำนของเธอเป็นที่ต้องกำรของนกัสะสม

นอกจำกนี้ชิงหลินยังมีคู่หมำยแล้วคือ มู่หลิ่งเหวิน แม่ทัพไร้พ่ำยวัย

ยี่สิบห้ำปี ฉำยำเทพสงครำม บุรุษรูปงำมอันดับหนึ่งในแคว้นที่สตรีใฝ่ฝันถึง

มำกที่สุด แม้จะสุขุมเยอืกเยน็ แต่กเ็จ้ำเล่ห์มำกด้วยแผนกำร ทั้งยงัเดด็ขำด

และไร้ควำมปรำนยีำมอยู่ในสนำมรบ

บุรุษผู้ไม่เคยเห็นชิงหลินอยู่ในสำยตำ ‘เจ้ำคือน้องสำว’ เป็นค�ำตอบที่

เขำมีให้นำงมำตลอดหลำยปี เพรำะไม่เห็นด้วยกับกำรจับคู่ครั้งนี้จึงพยำยำม

ผลักไสนำงให้บุรุษอื่น แต่นำงก็ยังดึงดันด้วยกำรยืนยันหนักแน่นว่ำอย่ำงไร 

กต้็องแต่งเข้ำสกุลมูใ่ห้จงได้ ควำมแน่วแน่ ควำมมุง่มั่น และปักใจรกัชำยเพยีง

คนเดยีวของชงิหลนิ ท�ำให้ช่อลดำชื่นชมยิ่งนกั แต่เมื่อเขำไม่รกัจะไปฝืนใจเขำ

ท�ำไม แต่งไปแล้วคงไม่แคล้วน�้ำตำเช็ดหัวเข่ำ ได้ครอบครองแค่ตัวก็ไม่ 

ต่ำงอะไรกบัได้ครอบครองร่ำงที่ไร้วญิญำณ แล้วมนัจะไปมคีวำมหมำยอะไร

“ชิงหลิน ฉันคิดว่ำถึงเวลำที่ต้องปล่อยให้เขำเป็นอิสระแล้วละ และ 

ต่อไปนี้ฉันคือชิงหลิน ไม่ใช่ช่อลดำอีกต่อไป” ช่อลดำพึมพ�ำเบำๆ พร้อมกับ 

ละสำยตำกลบัมำ แสงสลวัจำกพระจนัทร์เสี้ยวท�ำให้พอมองเหน็ร่ำงสองสำวใช้

รำงๆ คนหนึ่งฟุบหลับอยู่ที่ขอบเตียงไม้ของชิงหลิน ส่วนอีกคนก็ฟุบหลับ 

บนโต๊ะไม้แปดเหลี่ยมกลำงห้อง เมื่อเห็นแล้วก็อดสงสำรไม่ได้ ก่อนที่เธอจะ

ล้มตวัลงนอนและหลบัไปอย่ำงรวดเรว็

เช้าวนัต่อมาก่อนยามเฉนิ3 ราวหนึ่งเค่อ4

“ต่อไปนี้เจ้ำสองคนไม่ต้องมำนอนเฝ้ำข้ำแล้ว” 

3 ยำมเฉนิ คอืช่วงเวลำตั้งแต่ 07.00 น. - 08.59 น.
4 เค่อ คอืหน่วยนบัเวลำของจนีโบรำณ โดยที่ 1 เค่อ เท่ำกบั 15 นำที
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สองสำวใช้ที่ก�ำลงัสำงผมและจดัชดุให้คณุหนขูองตนชะงกั พลำงท�ำหน้ำ

เหมอืนจะร้องไห้เพรำะคำดเดำไปต่ำงๆ นำนำ ควำมสบัสนและสงสยัเกดิขึ้น

ในใจของสำวใช้ทั้งสอง ด้วยที่ผ่ำนมำพวกนำงต้องนอนเฝ้ำคุณหนู ด้วยกลวัว่ำ 

จะเกดิเหตุไม่คำดฝันหรอือำกำรของคุณหนูจะก�ำเรบิ

เสี่ยวอี้ สำวใช้ผู้พี่วัยสิบเจ็ดปีเริ่มสำงผมให้คุณหนูของนำงต่อ พลำง

ครุ่นคิดเรื่องรำวสองสำมรำตรีที่ผ่ำนมำ คุณหนูอำบน�้ำเอง ไม่ให้นำงคอยอยู่

ปรนนบิตั ิซ�้ำยงัให้นำงรั้งอยู่หลงัฉำกกั้นไม่ให้เข้ำไปวุ่นวำย 

น�้ำมนัใส่ผม เครื่องประทนิผวิ หรอืน�้ำหอมกลิ่นดอกชื่อซู่ซนิ5 กเ็ปลี่ยน

เป็นกลิ่นดอกโม่ลี่6 ซึ่งนำงเองก็ชื่นชอบเพรำะกลิ่นหอมละมุนของดอกโม่ลี่ 

ชวนให้ผ่อนคลำย สชีมพูที่สุดแสนจะโปรดปรำน คุณหนูกส็ั่งให้พบัเกบ็ใส่หบี

เสียสิ้น หันมำสวมชุดเรียบๆ ไร้ลวดลำยจ�ำพวกสีขำว สีฟ้ำ สีน�้ำเงิน สีเทำ  

หรอืแม้แต่สดี�ำ กระนั้นควำมงำมกลบัไม่ได้ด้อยลง แต่คล้ำยจะช่วยเสรมิส่ง

ให้คุณหนูของนำงดูงดงำมยิ่งขึ้นหลำยส่วน หรือเป็นเพรำะใบหน้ำงดงำมไร้

ควำมกรำดเกรี้ยว ถ้อยค�ำแสนหวำนฟังแล้วรื่นห ูรอยยิ้มแสนอ่อนโยน อบอุน่ 

และจรงิใจ ท�ำให้คณุหนขูองนำงงดงำมเช่นนี้ แม้ว่ำกริยิำท่ำทำงออกจะ...เอ่อ...

แปลกตำไปบ้ำงกต็ำมที

“ข้ำหำยดแีล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องมำนอนเฝ้ำเหมอืนที่ผ่ำนมำหรอก” เสยีง

ของคุณหนูปลุกให้เสี่ยวอี้ตื่นจำกภวงัค์

“ตะ...แต่ว่ำคุณหนู...” เสี่ยวสุ่ยผู้น้องวยัสบิห้ำปีท�ำท่ำจะคดัค้ำน 

ชงิหลนิคนใหม่หลุบตำมองเดก็สำวที่คกุเข่ำอยูต่รงหน้ำ นำงเหน็ใบหน้ำ

น่ำรกันั้นฉำยแววกงัวล สบัสน และหวำดหวั่น ก่อนจะถอนหำยใจออกมำ เพยีง

แค่นั้นเสี่ยวสุ่ยกส็ะดุ้งตกใจ ท�ำเอำนำงเหนื่อยใจอย่ำงบอกไม่ถูก

“คุณหนู จะให้บ่ำวยกส�ำรับอำหำรมำที่นี่หรือว่ำ...” เสียงของแม่นมฝู

5 ดอกชื่อซู่ซนิ คอืดอกลลีำวดี
6 ดอกโม่ลี่ คอืดอกมะลิ
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ท�ำให้ชิงหลินเงยหน้ำขึ้นมองพร้อมด้วยรอยยิ้ม แล้วกล่ำวอย่ำงอำรมณ์ด ี 

“ไม่ต้องจ้ะ ต่อไปนี้ข้ำจะไปกนิอำหำรเช้ำกบัท่ำนพ่อท่ำนแม่ที่เรอืนใหญ่”

ค�ำตอบและน�้ำเสียงอ่อนหวำนของคุณหนูท�ำเอำแม่นมฝูตะลึง ด้วย

เตรยีมใจมำก่อนแล้ว เมื่อนำงเดนิเข้ำมำเหน็เสี่ยวสุย่นั่งก้มหน้ำกอ็ดไม่ได้ที่จะ

เข้ำมำยุ่งเกี่ยว แม้สุดท้ำยอำจต้องถูกโบยกต็ำม ทว่ำทุกสิ่งกลบัไม่เป็นดงัคำด

“หอื? ท่ำนจ้องหน้ำข้ำท�ำไมกนัแม่นม” 

แม่นมฝูสะดุ้งโหยง รีบคุกเข่ำเตรียมโขกศีรษะกับพื้น ขณะเดียวกัน 

กเ็อ่ย “ขะ...ขออภยัที่บ่ำวเสยีมำรยำทเจ้ำค่ะ”

“หยุด! ห้ำมท่ำนท�ำอย่ำงนั้นเดด็ขำด” 

เสียงห้ำมห้วนจัดเป็นเหตุให้แม่นมฝูชะงักค้ำง เผลอเงยหน้ำขึ้นมอง 

แววตำสั่นไหวด้วยควำมหวำดหวั่น เสี่ยวอี้รบีมำนั่งข้ำงๆ น้องสำวทนัทพีลำง

ช�ำเลืองมองคุณหนูของตน เห็นใบหน้ำจิ้มลิ้มที่มักยิ้มแย้มในช่วงสองสำมวัน 

ที่ผ่ำนมำ ยำมนี้กลบับึ้งตงึขึ้นหลำยส่วน กร็บีก้มหน้ำต�่ำลงไปอกีจนคำงแนบ 

ตดิกบัอก ทั้งสองมอืยงัเยน็เฉยีบ

“แม่นม ท่ำนลุกขึ้นเถดิ” 

เสี่ยวอี้กบัเสี่ยวสุย่มองตำค้ำงเพรำะอึ้งกบัภำพเบื้องหน้ำ คณุหนผููง้ดงำม

แสนเย่อหยิ่งและร้ำยกำจผู้นั้นประคองแม่นมฝูอย่ำงทะนุถนอม ฝ่ำยแม่นมฝู

เองกต็กใจไม่แพ้กนั ด้วยคุณหนูไม่เคยอ่อนโยนกบัตนเช่นนี้มำก่อน

“เจ้ำสองคนด้วย ลุกขึ้น” นำงหนัมำบอกสองพี่น้องด้วยน�้ำเสยีงอ่อนโยน 

แล้วยิ้มพอใจเมื่อเหน็ทั้งสองรบีท�ำตำมค�ำสั่ง ก่อนจะหนัไปทำงแม่นมฝู กุมมอื

อวบหยำบกร้ำนพร้อมกับเอ่ย “แม่นม ต่อไปห้ำมท่ำนคุกเข่ำค�ำนับข้ำอีกนะ 

เจ้ำคะ” เมื่อเหน็อกีฝ่ำยท�ำหน้ำสงสยัจงึกล่ำวต่อ

“ท่ำนเลี้ยงข้ำมำ พูดไปแล้วกเ็หมอืนเป็นแม่ของข้ำอกีคน จะให้ท่ำนท�ำ

เช่นนั้นได้อย่ำงไร เดี๋ยวข้ำได้อำยุสั้นกนัพอด ีท่ำนว่ำจรงิหรอืไม่” กค็นไทยถอื

เรื่องนี้จะตำย จะให้ท�ำเป็นไม่สนใจย่อมเป็นไปไม่ได้

“คุณหนู คุณหนูของบ่ำว ฮอืๆๆ” ถ้อยค�ำของคุณหนูที่นำงทั้งรกัและ
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เทดิทูนยิ่งกว่ำลูก ท�ำเอำแม่นมฝูปล่อยโฮออกมำด้วยควำมตื้นตนัใจ สองมอื

กมุมอืบำงมำแนบแก้มของตนที่เตม็ไปด้วยหยำดน�้ำตำพลำงพร�่ำเรยีกคุณหนูๆ 

ไม่หยุด

“ที่ผ่ำนมำข้ำได้ท�ำผดิต่อท่ำนมำกมำยนกั ท่ำนจะอภยัให้ข้ำได้หรอืไม่” 

น�้ำเสียงอ่อนโยนมำกขึ้นยำมกล่ำวประโยคต่อมำ มือเรียวข้ำงที่ว่ำงยื่นมำเช็ด

น�้ำตำให้แม่นมของนำงอย่ำงแผ่วเบำและนุ่มนวล

“คณุหน.ู..” แม่นมฝูกล่ำวอะไรไม่ออก ได้แต่พยกัหน้ำถี่รวั ดวงตำพร่ำมวั

ด้วยหยำดน�้ำตำ มองภำพใบหน้ำงดงำมไม่ค่อยชดั นำงไม่เคยโกรธหรอืเกลยีด

คุณหนูของนำงเลย แม้ในอดตีนำงจะถูกกระท�ำมำกเพยีงใดกต็ำม

“ขอบคุณท่ำนมำก” สองแขนโอบกอดร่ำงอวบของแม่นมที่ยงัสะอื้นไห้

ไม่ยอมหยุด ขณะที่สองมอืลูบหลงัเบำๆ อย่ำงปลอบโยน

หญิงสำวหันมำเรียกสองพี่น้องที่ยืนน�้ำตำคลอพลำงกุมมือตัวเองอยู่ 

ด้ำนข้ำง “เสี่ยวอี้ เสี่ยวสุ่ย”

“จะ...เจ้ำค่ะคุณหนู” ทั้งสองขำนรับแทบจะพร้อมกัน ขยับเข้ำมำยืน

ใกล้ๆ แตแ่ล้วกต็อ้งสะดุ้งตกใจเมื่อมอืหยำบของตนถกูเกำะกมุด้วยมอืนุม่นิ่ม

ของคุณหนูซึ่งนั่งอยู่

“ข้ำขอบใจและขอโทษที่พวกเจ้ำต้องมำล�ำบำกเพรำะข้ำ ทั้งยังไม่คิด 

ทอดทิ้งข้ำ ต่อไปนี้ข้ำจะดูแลพวกเจ้ำอย่ำงดี อย่ำทิ้งข้ำไปไหนจะได้หรือไม่” 

นำงเงยหน้ำสบตำกับเสี่ยวอี้ก่อน แล้วจึงหันไปสบตำกับเสี่ยวสุ่ย เมื่อเห็นว่ำ 

ทั้งคู่น�้ำตำคลอ พร้อมกบัพยกัหน้ำขึ้นลงถี่ๆ  คล้ำยลูกเจี๊ยบจกิกนิอำหำร กอ็ด

ยิ้มด้วยควำมเอน็ดูไม่ได้

“ขอบใจมำก ไปกันเถิด” กล่ำวจบก็ลุกขึ้นเดินน�ำออกไปด้วยท่ำทำง

กระฉบักระเฉง แหม...กน็ี่เป็นครั้งแรกที่นำงได้ออกจำกห้องหลงัจำกหำยป่วย

นี่นำ

จำกค�ำบอกเล่ำของเสี่ยวอี้ คฤหำสน์หลงันี้ใหญ่โตกว่ำจวนขนุนำงหลำย

จวน ทรพัย์สมบตักิม็มีำก ใช้ทั้งชำตกิไ็ม่หมด เป็นก�ำลงัส�ำคญัที่คอยสนบัสนนุ
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ยำมที่แคว้นขำดแคลนก�ำลังทรัพย์ในกำรจัดซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจน

เสบยีงอำหำรยำมเกดิภยัแล้ง จนได้รบัป้ำยพระรำชทำนว่ำ ‘เมตตำธรรม’ ซึ่ง

นบัเป็นเกยีรตแิก่วงศ์ตระกูลสูงสุด

ณ เรอืนพริาบขาว ซึ่งเป็นเรอืนหลกัของคฤหาสน์สกลุชงิ

“ท่ำนพ่อ วนันี้ลูกจะขอตดิตำมไปที่คอกสตัว์ของเรำได้หรอืไม่เจ้ำคะ”

“หือ? ร้อยวันพันปีเจ้ำไม่เคยอยำกไป” ชิงหยวนแทบส�ำลักน�้ำชำหลัง

อำหำรมื้อเช้ำเมื่อได้ยนิเช่นนั้น 

“ลูกไม่ไปสถานที่สกปรกเช่นนั้นเด็ดขาดเจ้าค่ะ!” ด้วยอยำกให้นำงได้

เปิดหูเปิดตำและพักผ่อนบ้ำง เผื่ออำกำรป่วยจะดีขึ้น แต่ค�ำตอบของนำง 

ครำวนั้นกท็�ำให้เขำเสยีใจ และถอดใจจนไม่อยำกบงัคบัหรอืฝืนใจนำงอกี

“นั่นส ิหลนิเอ๋อร์ เจ้ำเพิ่งหำยด ีพกัต่ออกีสองสำมวนัดหีรอืไม่” ชงิฮหูยนิ

ไม่เหน็ด้วย นำงเกรงว่ำบุตรขีองตนจะล้มป่วยไปอกี

“ลกูรู้ว่ำท่ำนพ่อท่ำนแม่เป็นห่วงลูก แต่ลกูไม่อยำกปล่อยเวลำให้เสยีเปล่ำ

เหมอืนที่ผ่ำนมำอกีแล้วเจ้ำค่ะ โปรดเหน็ใจลูกด้วยเถอะนะเจ้ำคะ” 

ชงิหยวนลูบเครำบำงๆ ของตนอย่ำงใช้ควำมคดิ แวบหนึ่งเขำมองเหน็

ควำมเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นในดวงตำของบุตรีอย่ำงที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน  

อกีทั้งหมออำวุโสได้ยนืยนัหนกัแน่นว่ำนำงหำยดแีล้ว ไม่มสีิ่งใดต้องห่วง

“แต่ว่ำ...”

“ได้ พ่ออนุญำต” ชงิหยวนชงิตดับท ไม่ฟังค�ำทดัทำนของฮูหยนิ จงึ

โดนชงิฮูหยนิสะบดัหน้ำใส่ ไม่ยอมพูดจำด้วย

คอกสตัว์ของตระกลูชงิที่พ่อลกูพูดถงึอยูห่่ำงจำกเมอืงหลวงฉำงอำนรำว

ร้อยลี้7 เป็นคอกสัตว์ขนำดใหญ่ มีภูเขำล้อมรอบสำมด้ำน อีกด้ำนเป็นทำง 

เข้ำออกเพยีงทำงเดยีว มเีวรยำมแน่นหนำและรดักุม ทั้งยงัมหีอสงัเกตกำรณ์ 

7 ลี้ เป็นหน่วยวดัระยะทำงของจนีโบรำณ โดยที่ 1 ลี้ เท่ำกบั 500 เมตร
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หลำยจดุเพื่อสอดส่องจำกระยะไกลที่สงูกว่ำระดบัสำยตำในจดุที่ล่อแหลมและ

เสี่ยงจะโดนปล้นชงิสนิค้ำ ด้ำนหน้ำมเีรอืนหลงัใหญ่เป็นที่พกัอกีแห่งยำมฉกุเฉนิ

หรอืยำมเหนด็เหนื่อยจำกกำรเดนิทำง และใช้รบัรองลูกค้ำจำกแดนไกล โดย

มเีรอืนคนงำนหลงัเลก็ๆ นบัร้อยหลงัที่สร้ำงตดิขอบรั้วกระจำยอยู่รอบๆ คอก 

เพื่อสะดวกในกำรดูแลสตัว์และยงัเป็นยำมรกัษำกำรณ์อกีด้วย

คอกสตัว์ตระกลูชงิมสีตัว์มำกมำยหลำยชนดิ ไม่ว่ำจะเป็นสตัว์เลี้ยงจำก

ต่ำงแคว้น สัตว์ป่ำที่มีทั้งแบบทั่วไปและหำยำก รวมทั้งสัตว์ป่ำดุร้ำย สัตว์ 

เลื้อยคลำน หรือแม้แต่สัตว์ปีก ซึ่งถูกแบ่งแยกชัดเจนและมีพื้นที่กว้ำงขวำง

เพยีงพอ ซึ่งช่วยลดควำมเครยีดของสตัว์ได้เป็นอย่ำงด ีลกูค้ำในและนอกแคว้น

ยกให้เป็นคอกสตัว์ที่ใหญ่และดทีี่สุดในสำมภพ

ชิงหยวนต้องคอยตอบค�ำถำมของบุตรีในครำบบุรุษหน้ำหวำนที่เฝ้ำ

เพียรถำมตนไม่หยุดหย่อนตลอดกำรเดินทำงรำวหนึ่งชั่วยำมด้วยใบหน้ำ 

แย้มยิ้ม

“อกีไกลหรอืไม่เจ้ำคะท่ำนพ่อ” ใบหน้ำจิ้มลิ้มในชดุสดี�ำเช่นเดยีวกบับดิำ

ถำมขึ้นเมื่อนั่งรถม้ำมำได้รำวครึ่งชั่วยำม

“หอื? เจ้ำเบื่อแล้วหรอื” ชงิหยวนย้อนถำมบุตรทีี่นั่งอยู่ข้ำงๆ

“ไม่ใช่เจ้ำค่ะ ลูกแค่อยำกให้ถงึเรว็ๆ จะได้มเีวลำส�ำรวจคอกสตัว์ของ

เรำนำนขึ้นอกีหน่อย” 

ชงิหยวนอมยิ้ม ไม่ได้กล่ำวสิ่งใดอกี แต่รู้สกึเปี่ยมสุขที่เหน็บุตรเีพยีง

คนเดยีวเปลี่ยนไปในทำงที่ดขีึ้น สดใส ร่ำเรงิ และไร้ควำมเกรี้ยวกรำด จน 

บ่ำวไพร่เริ่มชื่นชอบและไม่หวำดกลวัดงัก่อน

“เฮ้อ เมื่อยจงั เสี่ยวสุ่ย ขอน�า้หน่อย ไม่เอาน�้าชา” 

เสี่ยวสุย่ชะงกัมอืที่ก�ำลงัรนิน�้ำชำดอกจูร์๋ฮวำ8 รบีเปลี่ยนเป็นรนิน�้ำธรรมดำ

ให้คุณหนูที่เพิ่งกลบัมำถงึเรอืนหยกฟ้ำกล็่วงเข้ำยำมไฮ่9 แล้ว ส่วนเสี่ยวอี้กร็บี

น�ำผ้ำชุบน�้ำมำส่งให้คุณหนูเชด็หน้ำเพื่อคลำยร้อน และรบีไปเตรยีมน�้ำอำบให้
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คุณหนู นี่เป็นครั้งแรกที่คุณหนูออกไปข้ำงนอกโดยไร้สำวใช้ตดิตำม

ขณะเดียวกันชิงฮูหยินซึ่งนั่งมองสำมีจิบน�้ำชำคลำยร้อนอยู่ข้ำงๆ ใน

เรือนพิรำบขำว ก็อดที่จะถำมขึ้นมำไม่ได้ “ท่ำนพี่ ข้ำอยำกคุยกับท่ำนเรื่อง 

หลนิเอ๋อร์”

“เรื่องที่นำงเปลี่ยนไปใช่หรอืไม่”

ชงิฮูหยนิพยกัหน้ำก่อนจะเอ่ย “ใช่เจ้ำค่ะ”

“แล้วไม่ดหีรอื นบัแต่นี้คฤหำสน์ของเรำคงมเีรื่องชวนตื่นเต้นไม่เว้นวนั

เป็นแน่”

ชิงฮูหยินมองสำมีที่อมยิ้มน้อยๆ ด้วยควำมแปลกใจ เพรำะสำยตำ 

อ่อนโยนแต่เดด็ขำดเป็นนจิบดันี้ถกูแทนที่ด้วยควำมตื่นเต้นและมชีวีติชวีำอย่ำง

ไม่เคยปรำกฏมำก่อน ทั้งช่วงนี้ยงัสงัเกตว่ำสำมอีำรมณ์ดยีิ่ง ไร้ร่องรอยควำม

กงัวล

ดเูอำเถดิ ใบหน้ำที่มกัเคร่งเครยีดและกงัวลใจยำมที่กจิกำรประสบปัญหำ 

มำบัดนี้แม้จะประสบปัญหำแต่กลับไม่มีให้เห็น ช่ำงแปลกนัก เมื่อหันไปทำง

พ่อบ้ำนฝูกเ็หน็เขำยนืก้มหน้ำเงยีบไม่ยอมสบตำ จงึหนักลบัมำจ้องผู้เป็นสำมี

ด้วยสำยตำคำดคั้น

“เจ้ำไม่ต้องกงัวล หลนิเอ๋อร์ไม่ได้ก่อเรื่องแต่อย่ำงใด เจ้ำช่วยไปเตรยีม

น�้ำอำบทเีถดิ” ชงิหยวนหวัเรำะเมื่อเหน็นำงค้อนให้อย่ำงมจีรติ จงึปล่อยให้นำง

คำดเดำเหตุกำรณ์เอง

8 ดอกจู๋ร์ฮวำ คอืดอกเบญจมำศ
9 ยำมไฮ่ คอืช่วงเวลำตั้งแต่ 21.00 น. - 22.59 น.



สำม
บุรุษนำมเฟิ่งอิงกับคู่หมำยสุดร้ำย

ล่วงเข้าวันที่สิบห้าชิงหลินยังคงติดตามบิดาไปคอกสัตว์เช่นเคย แม้

ต้องตื่นแต่เช้ำมืดและกลับดึกดื่นทุกวันนำงก็ไม่เคยบ่น กลับรู้สึกสนุก ด้วย 

มีสิงสำรำสัตว์มำกมำยให้นำงได้ชื่นชม แต่วันนี้แตกต่ำงเพรำะนำงขอขี่ม้ำเอง

แทนกำรนั่งรถม้ำ ซึ่งชงิหยวนกต็ำมใจนำง

“นำยท่ำน ม้ำเตรยีมพร้อมแล้วขอรบั” พ่อบ้ำนฝูพำร่ำงผอมบำงเข้ำมำ

รำยงำนด้วยท่ำทำงนอบน้อม โดยมบีุรุษร่ำงสูงใหญ่ก�ำย�ำ หน้ำตำคมเข้มตำม

เข้ำมำด้วย 

ร่ำงสูงใหญ่ช�ำเลืองมองนำยหญิงและคุณหนูที่นั่งขนำบข้ำงนำยท่ำน 

ก่อนจะเลิกคิ้วมองใบหน้ำจิ้มลิ้มด้วยควำมสงสัย เหตุใดนำงจึงแต่งกำยเยี่ยง

บรุษุ ด้วยเพิ่งกลบัมำถงึเมื่อวำนนี้ยำมค�่ำจำกกำรเป็นตวัแทนนำยท่ำนไปตดิต่อ

ค้ำขำยสตัว์ยงัต่ำงแคว้นเพรำะคุณหนูล้มป่วย ท�ำให้เฟิ่งองิมไิด้รบัรู้เหตุกำรณ์

ที่เกดิขึ้นก่อนหน้ำแต่อย่ำงใด

ฝ่ำยชิงหลินเองก็เลิกคิ้วมองบุรุษที่ยืนนิ่งข้ำงๆ พ่อบ้ำนชรำด้วยควำม

สนใจ จำกควำมทรงจ�ำเขำคือเฟิ่งอิง มีวรยุทธ์สูงส่งเทียบเท่ำองครักษ์หลวง 

เป็นคนสนิทคอยคุ้มกันชิงหยวน รับใช้สกุลชิงมำเกือบสิบปี รูปร่ำงสูงใหญ่ 
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ในชดุสดี�ำสนทิ เรอืนกำยก�ำย�ำ หน้ำตำคมเข้มดดุนัและเยน็ชำ ที่เอวมดีำบยำว

เหนบ็อยู่ สำยตำระแวดระวงัภยัจนไร้ช่องโหว่ บุรุษหน้ำตำยผู้ไม่ยนิดยีนิร้ำย

ในทุกสิ่ง โดยรวมกถ็อืว่ำหล่อแบบเถื่อนๆ นำงสรุปในใจ

เฟิ่งองิที่จบัสำยตำคู่หนึ่งได้ว่ำก�ำลงัมองตนอยู่ ยิ่งได้รู้ว่ำเป็นผู้ใด กอ็ด

ที่จะแปลกใจไม่ได้ ด้วยนบัแต่เริ่มตดิตำมนำยท่ำนด้วยวยัเกอืบยี่สบิปี ยำมนั้น 

นำงยงัเป็นเพยีงดรุณน้ีอยวยัหกขวบ ใบหน้ำจิ้มลิ้มคล้ำยตุก๊ตำ ผวิขำวผ่องรำว

หิมะ บริสุทธิ์และไร้เดียงสำ ทว่ำเมื่อเวลำผ่ำนไปจำกดรุณีน้อยไร้เดียงสำ 

กลบัแปรเปลี่ยนเป็นดรุณแีรกรุ่นผู้งดงำม ทว่ำแสนเย่อหยิ่ง ถอืตวั เอำแต่ใจ 

ทั้งยงัโปรดปรำนกำรทรมำนสตัว์และบ่ำวไพร่ ช่ำงเป็นคุณหนูที่ร้ำยกำจยิ่งนกั

“ไปกนัเถอะเฟ่ิงองิ ท่ำนพ่อรบีตำมมำนะเจ้ำคะ” เมื่อเหน็บดิำไม่รบีร้อน 

ชงิหลนิจงึเดนิไปคว้ำแขนเฟิ่งองิที่ยนืนิ่งอยู่ข้ำงพ่อบ้ำนฝู กึ่งจูงกึ่งลำกออกมำ  

เพรำะร่ำงใหญ่มอีำกำรขดัขนืกลำยๆ ท่ำมกลำงควำมตกใจของทกุคนโดยเฉพำะ 

เฟ่ิงองิ ด้วยรู้ดว่ีำผูช้ำยคนนี้ไม่ค่อยชอบชงิหลนินกั และชงิหลนิเองกม็กัจะมอง

เขำเหมอืนตวัอะไรสกัอย่ำง แต่มหีรอืที่นำงจะสนใจ 

‘ข้ำจะเปลี่ยนควำมอคตทิี่เจ้ำมตี่อร่ำงนี้ให้ได้ คอยดู!’

“คุณหนู” เมื่อเฟิ่งอิงตั้งสติได้จึงหยุดเดินและส่งเสียงเรียก ใบหน้ำ 

เรยีบนิ่งค่อนไปทำงเยน็ชำ ควำมประหลำดใจและควำมสงสยัฉำยชดัในดวงตำ

คมดุคู่นั้น ‘นำงเกลยีดข้ำมำกไม่ใช่หรอื แล้วเหตุใดนำงจงึท�ำเช่นนี้เล่ำ’

“หอื? อะไรหรอื” ชงิหลนิปล่อยมอื หมนุร่ำงบอบบำงกลบัมำเผชญิหน้ำ

กบับุรุษร่ำงสูงใหญ่ แล้วส่งยิ้มให้

เฟิ่งองิที่ตอนแรกคดิจะต�ำหนกิลบัเปลี่ยนใจ “ไม่มอีนัใดขอรบั”

เมื่อได้ฟังค�ำตอบ นำงกเ็อยีงคอมองเขำ “ถ้ำอย่ำงนั้นกร็บีไปเถดิ” พดูจบ

กค็ว้ำข้อมอืเขำอกีครั้ง เพยีงแต่ครำนี้เฟ่ิงองิยอมโดยด ีไม่คดิจะขดัขนื จนนำง

ยงันกึแปลกใจว่ำเหตุใดเขำจงึไม่พูดปฏเิสธ หรอืจะเป็นเพรำะควำมใสซื่อจำก

ดวงตำคู่นั้นของนำง?

ควำมคดิสะดุดลงเมื่อร่ำงบำงหยดุเดนิกะทนัหนั ท�ำให้เขำหยดุตำมแทบ
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ไม่ทนั เมื่อเงยหน้ำขึ้นจงึได้ทรำบสำเหตุ แม่ทพัมู่หลิ่งเหวนิ? เฟิ่งองิขมวดคิ้ว

เมื่อรับรู้ถึงแรงบีบที่ข้อมือจำกมือเล็กนุ่มนิ่ม คำดเดำไปว่ำนำงคงตกใจมำก 

ทีเดียว เฟิ่งอิงลอบถอนใจ สบตำกับบุรุษที่จ้องอยู่ก่อนแล้วด้วยสีหน้ำเรียบ

เฉยและเยน็ชำ กระนั้นยงัทนัเหน็แววตำคมที่ด�ำสนทิวูบไหว แม้เพยีงครู่เดยีว

กก็ลบัมำเยน็ชำเช่นเดมิ

ฝ่ำยชงิหลนิยนืตวัแขง็ทื่อ ตำกลมโตเบกิกว้ำง ควำมคดิแวบแรกคอื...

หล่อ ต่อมำก.็..หล่อจรงิๆ ให้ดิ้นตำย ไม่เคยเหน็ใครหล่อถูกใจแบบนี้มำก่อน 

คิ้ว ตำ จมูก ปำก โอ้!...เลอืดก�ำเดำจะไหล

มูห่ลิ่งเหวนิ บรุษุร่ำงสงูอยูใ่นชดุผ้ำไหมเนื้อดสีขีำว คลมุทบัด้วยเสื้อคลมุ 

ผ้ำไหมสนี�้ำเงนิเข้มรำคำแพง ปักลำยเมฆำเคลื่อนคล้อยดูหรูหรำ ยิ่งเสรมิให้

สง่ำงำมขึ้นสองส่วน ผมด�ำถูกเกล้ำสูงเกบ็เรยีบร้อย บ่งบอกถงึนสิยัมรีะเบยีบ

วินัย รูปงำมดั่งเทพเซียนบนสวรรค์ สำมำรถสะกดหญิงสำวให้หลงใหลใน 

ครำแรกที่พบและอ่อนระทวยเมื่อสบนยัน์ตำคมกล้ำคู่นี้ 

เขำสูงพอๆ กับเฟิ่งอิงแต่ร่ำงไม่หนำเท่ำ ดวงตำคมทรงเสน่ห์จ้องมอง

สตรทีี่ได้ชื่อว่ำเป็น ‘คู่หมำย’ เขมง็ ประหลำดใจกบักริยิำของนำงยำมนี้ สำยตำ

ของนำงเหมือนเห็นคนแปลกหน้ำที่ไม่เคยพำนพบกันมำก่อน ไหนจะชุดบุรุษ

สดี�ำที่ไร้ลวดลำยอกีเล่ำ นำงคดิจะท�ำอะไร หรอืสตเิลอะเลอืนไปแล้ว

“ไม่ช้ำ ข้ำคงได้เป็นอสิระ?” ร่ำงสูงเอ่ยขึ้นลอยๆ เหยยีดยิ้มที่มุมปำก 

สองมือกอดอก หลุบตำมองมือเล็กที่ยังจับแขนบุรุษอื่นต่อหน้ำเขำโดยไม่ม ี

ทที่ำว่ำจะปล่อยกใ็ห้นกึดูแคลน นำงช่ำงไม่ส�ำรวมกริยิำและไร้ยำงอำยยิ่งนกั

“เอ่อ...ท่ำนแม่ทพั” จำงมูห่ลงเอ่ยได้เพยีงเท่ำนั้นด้วยจนค�ำพดู สกลุจำง

ตดิตำมรบัใช้สกุลมู่มำหลำยชั่วอำยุคน ภำรกจิหลกัคอืคุ้มครองทำยำทสกุลมู่ 

และจำงมูห่ลงยงัเป็นถงึรองแม่ทพัภำยใต้กำรน�ำทพัของแม่ทพัหนุม่ผูน้ี้อกีด้วย 

บรุษุหน้ำหวำนคล้ำยสตรแีต่กลบัมรีปูร่ำงสงูใหญ่ องอำจ โผงผำงตรงไปตรงมำ 

แถมยงัค่อนข้ำงใจร้อน ช่ำงเป็นควำมขดัแย้งที่ลงตวัอย่ำงไม่น่ำให้อภยั

“คุณหนู ท่ำนปล่อยมอืก่อนดหีรอืไม่” เฟิ่งองิก้มลงกระซบิข้ำงหู กำร 
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กระท�ำที่ใกล้ชดิเกนิงำมนี้ท�ำให้คิ้วเข้มหนำของแม่ทพัหนุ่มกระตุก จงใจหรอื

“อ๊ะ...อำ...” ชิงหลินสะดุ้งจึงรีบปล่อยมือทันที แต่ยังคงจ้องมองบุรุษ

รูปงำมตรงหน้ำไม่วำงตำ เมื่อสบตำคมทรงเสน่ห์ชวนหลงใหลกลับท�ำให้นำง

รู้สกึโมโห เพรำะมนัไม่ใช่สำยตำเอน็ดูหรอืรกัใคร่ แต่เป็นสำยตำที่ฉำยชดัถงึ

ควำมเย้ยหยนั ดูแคลน และรงัเกยีจอย่ำงโจ่งแจ้ง 

‘เจ้ำช่ำงน่ำสงสำรเสยีจรงิ’ รองแม่ทพัคดิพลำงลอบถอนใจ

“คำรวะแม่ทพัมู ่รองแม่ทพัจำง” เฟ่ิงองิประสำนมอืท�ำควำมเคำรพบรุษุ

ทั้งสอง

จำงมูห่ลงพยกัหน้ำรบักำรทกัทำยนั้นแล้วถำมขึ้นแทนแม่ทพัของตน ซึ่ง

บัดนี้ก�ำลังท�ำสงครำมทำงสำยตำกับคุณหนูชิงอย่ำงไม่มีใครคิดจะยอมแพ้ 

“เอ่อ...ท่ำนลุงชงิอยู่หรอืไม่”

เฟิ่งองิขยบัตวัเตรยีมจะตอบ

“เจ้ำ...ไม่คดิจะทกัทำยคูห่มำยของเจ้ำหน่อยหรอื” แม่ทพัหนุม่แทรกขึ้น 

โดยเน้นค�ำว่ำ ‘คูห่มำยของเจ้ำ’ กบัสตรตีรงหน้ำ พร้อมทั้งส่งสำยตำต�ำหนอิย่ำง

ชดัเจน

“คูห่มำยผูต้�่ำต้อยคำรวะท่ำนแม่ทพั...เจ้ำค่ะ” ใบหน้ำจิ้มลิ้มเชดิขึ้นทนัที

อย่ำงเย่อหยิ่งและไว้ตวั หลงัจำกค้อมกำยทกัทำยร่ำงสูงอย่ำงเสยีไม่ได้

คู่หมำยผู้ต�่ำต้อย? คำรวะท่ำนแม่ทพั? ไม่ใช่หลนิเอ๋อร์คำรวะพี่เหวนิ? 

นำงเป็นอะไร สตเิลอะเลอืนไปแล้ว? จำงมู่หลงอึ้งด้วยควำมประหลำดใจ เขำ

ตดิตำมท่ำนแม่ทพัมำนำนหลำยปี จงึพอทรำบว่ำสตรนีำงนี้ผูกใจรกัทั้งหมดไว้

ที่ท่ำนแม่ทพั ถงึขนำดวำงอุบำยใช้ยำปลุกก�ำหนดัเพื่อเร่งรดักำรแต่งงำน ทว่ำ

ท่ำนแม่ทพัรู้หมดสิ้น ซ�้ำยงัน�ำเรื่องนี้มำบงัคบัให้ยกเลกิกำรเป็นคู่หมำย ด้วย

ไม่ปรำรถนำฮูหยินที่ร้ำยกำจเช่นนำง แต่นำงกลับล้มป่วยเสียก่อน และวันนี้

ท่ำนแม่ทัพก็มำเยี่ยมนำงตำมค�ำสั่งของนำยท่ำนกับฮูหยิน และมำบีบให้นำง

บอกกล่ำวยกเลกิกำรเป็นคู่หมำยนี้เสยี

เฟิ ่งอิงยังคงยืนนิ่งอยู ่ข้ำงหลังนำง แม้จะแปลกใจ แต่สีหน้ำไม่
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เปลี่ยนแปลง มเีพยีงคิ้วหนำที่เลกิขึ้นมองด้ำนหลงัของนำงอย่ำงพจิำรณำและ

ใคร่รู้ว่ำนำงจะท�ำสิ่งใด

“ท่ำนคงมำพบท่ำนพ่อ?” นำงไม่ได้สนใจปฏกิริยิำของคนรอบตวั ก่อน

จะหันไปเรียกบ่ำวรับใช้ชำยที่ท�ำงำนอยู่บริเวณนั้น “น�ำทำงแม่ทัพมู่ไปพบ 

ท่ำนพ่อ”

“เชญิเจ้ำค่ะ ท่ำนแม่ทพั” นำงผำยมอืให้อย่ำงมจีรติ ใบหน้ำจิ้มลิ้มไร้ซึ่ง

รอยยิ้ม ผดิไปจำกทุกครำวที่ได้พบ นำงมองตอบอกีฝ่ำยอย่ำงไม่คดิจะหลบ 

‘เชอะ...ถ้ำคดิว่ำจะง้อเหมอืนเมื่อก่อนละก ็ฝันไปเถดิ นี่ชงิหลนิคนใหม่ 

หำใช่ชงิหลนิคนเดมิไม่’

ร่ำงสูงยนืกอดอกด้วยสหีน้ำสงบนิ่ง แต่ภำยในใจก�ำลงัเดอืดปุดๆ ด้วย

โทสะ นำงไล่ข้ำหรอื ช่ำงขวญักล้ำ น่ำตำยนกั! ดวงตำคมทรงเสน่ห์สรีตัตกิำล

ทอประกำยวำวโรจน์และดุดนั จนชงิหลนิต้องเป็นฝ่ำยหลบสำยตำเสยีเอง

“อ้ำว หลำนชำย มำแต่เช้ำเช่นนี้มอีนัใดหรอื” เสยีงทกัทำยอย่ำงสนทิสนม

ของประมุขสกุลชงิท�ำให้สำมบุรุษ หนึ่งสตร ีและหนึ่งบ่ำวรบัใช้หนัไปมองแทบ

จะพร้อมกนั ก่อนที่บ่ำวชำยจะขอตวัเมื่อเหน็ว่ำตนไร้ประโยชน์แล้ว

“หลิ่งเหวนิคำรวะท่ำนลุงหยวน” 

ชงิหยวนชื่นชมกบัท่วงท่ำที่งำมสง่ำและควำมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถอืยศ

ถือต�ำแหน่งของแม่ทัพหนุ่มอนำคตไกลแห่งกองทัพแคว้นฉี ซึ่งเป็นบุตรชำย

คนโตของสหำย มู่หลิ่งฟู่ อดตีแม่ทพัใหญ่ที่ฮ่องเต้ไว้วำงพระทยัจนได้รบัจวน

พระรำชทำนผู้นี้ยิ่งนัก แต่น่ำเสียดำย...ที่แม่ทัพหนุ่มไม่ได้มีใจเสน่หำต่อบุตรี

ของตน ทว่ำด้วยควำมสงสำรบตุรจีงึไม่ได้เอ่ยปำกยกเลกิ ปล่อยให้เวลำล่วงมำ

จนถงึบดันี้

“ข้ายินยอมกระโดดลงกองเพลิงแห่งรักเจ้าค่ะท่านพ่อ” เพรำะถ้อยค�ำ

หนกัแน่นและดื้อรั้นของนำงนั่นอย่ำงไร ท�ำให้เขำไม่กล้ำเอ่ยปำกเตอืน ต้องมำ

นั่งเจ็บปวดใจทุกครำวยำมที่นึกถึง ด้วยนำงเป็นบุตรีที่ตนรักและถนอมดั่ง

แก้วตำดวงใจ
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“ตำมสบำยเถดิหลำนชำย ไปคยุกนัข้ำงในดหีรอืไม่” ผูอ้ำวโุสกล่ำวอย่ำง

สนทิสนมด้วยคุน้เคยมำนำน และรู้ดว่ีำแม่ทพัหนุ่มผูน้ี้ไม่ใช่บรุษุเจ้ำยศเจ้ำอย่ำง 

โดยมบีุตรยีนืท�ำหน้ำงอง�้ำอยู่ข้ำงๆ

“เดี๋ยวเจ้ำค่ะท่ำนพ่อ” เสียงใสกังวำนท�ำให้บุรุษทั้งสี่ที่ก�ำลังจะก้ำวเท้ำ

ชะงกักกึ หนัมำมองรำวกบันดัหมำยกนั และกเ็ป็นชงิหยวนที่เอ่ยขึ้น 

“มอีนัใดหรอื หลนิเอ๋อร์”

“ท่ำนพ่อมแีขก เช่นนั้นวนันี้ให้ลูกไปกบัเฟิ่งองิได้หรอืไม่เจ้ำคะ” พูดจบ

ก็รู้สึกอึดอัดใจกับสำยตำของบุรุษทั้งสี่ โดยเฉพำะสำยตำคมกริบคู่นั้นที่มอง

รำวกบัจะอ่ำนควำมคดิของนำงได้อย่ำงทะลุปรุโปร่ง

เป็นอกีครำที่แม่ทพัหนุ่มต้องพยำยำมอดกลั้นโทสะ ซึ่งนำงเป็นผู้สร้ำง

อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่ำว่ำจะหยุด นับแต่จับมือถือแขนบุรุษอื่น ประชด

ประชนัด้วยถ้อยค�ำห่ำงเหนิ เอ่ยไล่ด้วยไม่อยำกสนทนำกบัตน ซ�้ำยำมนี้ยงัท�ำ

กริยิำดั่งกุลสตรไีร้กำรอบรม นำงช่ำง...!

“ท่ำนลุง หำกไม่เป็นกำรรบกวน ข้ำขอไปเยี่ยมชมคอกสตัว์อนัยิ่งใหญ่

ของท่ำนด้วยได้หรอืไม่” 

ครำนี้ชิงหลินเป็นฝ่ำยเม้มปำกแน่นพร้อมกับถลึงตำใส่เขำ ‘หน้ำด้ำน! 

เอ่ยปำกไล่แล้วยงัจะตื๊ออกี’

พอเหน็นำงถลงึตำใส่ มูห่ลิ่งเหวนิกลบัไม่ใส่ใจ ทั้งยงัเลกิคิ้วและปรำยตำ 

มองอีกฝ่ำยอย่ำงท้ำทำย เล่นเอำชิงหลินหมั่นไส้อยำกจะกระโดดข่วนหน้ำ 

หล่อเหลำนั้นให้เละ

“ฮ่ำๆๆ จะเป็นกำรรบกวนได้อย่ำงไร เจ้ำคงน�ำม้ำมำ?” ผู้อำวุโสหวัเรำะ

ชอบใจ ก่อนจะถำมในท้ำยประโยค ท�ำเป็นไม่เหน็อำกำรฮึ่มๆ ใส่กนัของสอง

หนุ่มสำว

“ขอรบั” มู่หลิ่งเหวนิหนัไปตอบอย่ำงสุภำพ

“แต่ท่ำนพ่อ ลูกคดิว่ำท่ำนแม่ทพัคงพดูเอำใจท่ำนไปอย่ำงนั้นเอง ควำม

จรงิท่ำนคงมธีุระที่ต้องไปท�ำใช่หรอืไม่” 
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แม่ทัพหนุ่มสบตำกลมโตของนำงแล้วให้รู้สึกคันยุบยิบบริเวณอกซ้ำย 

คล้ำยมมีดนบัพนันบัหมื่นไต่อยู่ เขำหรี่ตำมองนำงอย่ำงพจิำรณำเป็นครำแรก 

ใบหน้ำจิ้มลิ้มเลก็เพยีงฝ่ำมอื รมิฝีปำกเลก็อวบอิ่มชมพูระเรื่อน่ำสมัผสั 

โดยเฉพำะดวงตำกลมโตสีน�้ำตำลเปลือกไม้ ยำมนี้คล้ำยพยัคฆ์ตัวน้อยที่ 

หดัขม่ขวญัศตัร ูขณะที่ผวิของนำงขำวรำวหมิะในฤดูเหมนัต์ แต่ไม่ขำวซดีเช่น 

กำลก่อน รูปร่ำงบอบบำงสมส่วนน่ำทะนถุนอม แต่กลบัแฝงควำมเย้ำยวนอย่ำง

เป็นธรรมชำติ ยำมลมพัดก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่รู้ว่ำเป็นกลิ่นของบุปผำใด 

ไม่ฉุนจนอยำกจะอำเจยีนเช่นที่ผ่ำนมำ 

แม่ทพัหนุ่มสูดดมกลิ่นหอมนั้นเข้ำเตม็ปอด ใจเต้นแรงจนอดแปลกใจ

ไม่ได้ ‘นี่ข้ำเป็นอนัใด’

“หลนิเอ๋อร์ อย่ำเสยีมำรยำท” ชงิหยวนต�ำหนบิุตรอีย่ำงไม่จรงิจงันกั

“ขออภยัเจ้ำค่ะ” นำงกล่ำวขอโทษบดิำเสยีงอ่อย

“หลนิเอ๋อร์ เจ้ำน้อยใจใช่หรอืไม่ จงึได้เรยีกพี่ห่ำงเหนิเช่นนี้” น�้ำเสยีง

คล้ำยตัดพ้อฟังรื่นหู สร้ำงควำมประหลำดใจให้ผู้อยู่ในเหตุกำรณ์ยิ่งนัก แต่

ไม่ใช่กบัชงิหลนิ 

ตำกลมโตมองเขำอย่ำงหวำดระแวง ด้วยไม่เข้ำใจว่ำเขำจะมำไม้ไหน 

‘เฮอะ! เสแสร้งชดัๆ’

“ท่ำนพ่อ รีบไปกันเถิดเจ้ำค่ะ เดี๋ยวจะสำย” ชิงหลินสะบัดหน้ำเมิน 

ค�ำพูดของเขำ เข้ำไปกอดแขนออดอ้อนบดิำเสยีงอ่อนเสยีงหวำน ทั้งยงัแอบท�ำ

ปำกเบ้ใส่เขำโดยที่บดิำไม่ทนัสงัเกต

‘มำรดำนำงเถดิ!’ มู่หลิ่งเหวนิสบถในใจพลำงขบกรำมแน่น ด้วยไม่รู้ว่ำ

จะจัดกำรสตรีจอมยั่วโทสะผู้นี้อย่ำงไรจึงจะสำสม น่ำตำยนัก! แม่ทัพหนุ่ม

พยำยำมข่มโทสะที่พลุ่งพล่ำนจวนเจยีนจะระเบดิอย่ำงสุดฤทธิ์

‘ฮ!ึ สมน�้ำหน้ำ เป็นอย่ำงไรล่ะ รู้หรอืยงัว่ำเวลำโดนเมนินั้นเป็นอย่ำงไร’ 

ชงิหลนิยิ้มพอใจที่สุดท้ำยสงครำมประสำทครำนี้ดูเหมอืนนำงจะเป็นฝ่ำยชนะ



สี่
เฟิสต์คิสที่แสนอุกอำจ

ยามไฮ่ ณ จวนแม่ทพัไร้พ่าย

“ท่ำนแม่ทพั” จำงมู่หลงเดนิเข้ำมำในห้องหนงัสอื 

มูห่ลิ่งเหวนิละสำยตำจำกแผนที่ เงยหน้ำมององครกัษ์ของตนพร้อมกบั

พงิพนกัเก้ำอี้ “ได้ควำมว่ำอย่ำงไร”

“หลงัจำกออกมำจำกสกลุชงิ ท่ำนชงิและคณุหนูชงิพร้อมด้วยผู้ตดิตำม

อีกห้ำคนก็มุ่งหน้ำไปคอกสัตว์ของสกุลชิงทันที เพียงแต่ครำนี้คุณหนูชิงขี่ม้ำ 

ไปเอง ไม่ได้นั่งรถม้ำเช่นเคยขอรบั” ด้วยมงีำนด่วนจงึท�ำให้เขำต้องยกเลกิกำร

ไปเยอืนคอกสตัว์ของสกุลชงิ ช่ำงน่ำเสยีดำยนกั เพรำะจำงมู่หลงเองกช็ื่นชอบ

ม้ำเช่นเดยีวกนั

“หอื? เช่นนั้นหรอื” น่ำสงสยัจรงิๆ เท่ำที่รู้มำนำงขี่ม้ำไม่เป็นและเกลยีด

กลวัสตัว์ยิ่งนกั “ข้ำรู้แล้ว เจ้ำไปพกัเถดิ” เอ่ยจบกโ็บกมอืไล่อกีฝ่ำย

“ขอรบั”

เมื่อจำงมู่หลงจำกไป ร่ำงสูงที่ยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงหน้ำต่ำงเอำสองมือ 

ไพล่หลัง ดวงตำคมทรงเสน่ห์เหม่อมองท้องฟ้ำอย่ำงไร้จุดหมำย มุมปำกยก

โค้งเป็นรอยยิ้มบำงๆ อย่ำงเจ้ำเล่ห์
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จำงมู่หลงหันไปมองเรือนที่จำกมำพลำงถอนใจแรงด้วยควำมเห็นใจ 

แม่ทพัหนุม่ซึ่งมฉีำยำว่ำ ‘แม่ทพัไร้พ่ำย’ มคีวำมสำมำรถทั้งบุน๋และบู ๊สตรน้ีอย

ใหญ่ทั่วแควน้ตำ่งหลงใหลหมำยปอง กลบัถกูคู่หมำยที่ตนชงิชงัหมำงเมนิและ

เยน็ชำใส่ อกีทั้งยงัแสดงอำกำรไม่อยำกอยู่ใกล้ต่อหน้ำบุรุษอื่น ท่ำนแม่ทพัคง

โมโหจนแทบคลั่งกระมงัที่ถูกนำงหกัหน้ำ 

‘อำ...ดูเหมอืนนำงจะเปลี่ยนไปแล้ว’

ล่วงเข้ายามจื่อ10 หลงัเสรจ็งานต่างๆ แล้ว เฟิ่งองิกล็้มตวัลงนอนแต่

กลับนอนไม่หลับ จึงเดินออกมำรับลมภำยในคฤหำสน์สกุลชิง จนมำถึงเก๋ง 

ริมสระบัว ร่ำงสูงชะงักเมื่อเห็นสตรีร่ำงเล็กในชุดสีขำวสะอำดตำยืนเอำมือ 

ไพล่หลงัอยูบ่นแผน่ไม้ที่ยื่นออกไปในสระบวั ผมยำวถกูปลอ่ย ทั้งยงัไร้เครื่อง

ประดบัตกแต่ง ดวงหน้ำน้อยๆ เหม่อมองจนัทร์เตม็ดวง ร่ำงสูงมองนำงด้วย

สำยตำอ่ำนยำกก่อนจะรบีสลดัอำรมณ์บำงอย่ำงออกไป

“คุณหนู ดกึแล้วไม่ควรรั้งอยู่ที่นี่นำน” 

ร่ำงเลก็ที่อยู่ในภวงัค์สะดุ้งตกใจ รบีร้อนหนัมำจนเท้ำสะดุดกบัแผ่นไม้

ท�ำท่ำจะหงำยหลงัตกสระบวั “วะ...ว้ำย...แม่!” นำงเผลออุทำนออกมำเสยีงดงั

“คุณหนู เป็นอนัใดหรอืไม่ขอรบั” 

เสียงแหบพร่ำของเฟิ่งอิงท�ำให้ชิงหลินได้สติ จึงเงยหน้ำจิ้มลิ้มขึ้นมอง

แล้วต้องชะงกัหน้ำแดง เมื่อเหน็ว่ำตนตกอยู่ในอ้อมแขนแขง็แรงของร่ำงใหญ่ 

“ข้ำไม่เป็นไร ขอบคุณท่ำนมำก” มอืน้อยผลกัอกเขำเบำๆ พลำงก้มหน้ำต�่ำ

“ล่วงเกนิคุณหนูแล้ว ขออภยัขอรบั” เฟิ่งองิรบีปล่อยร่ำงบำงด้วยเกรง

ว่ำนำงจะเสื่อมเสยีชื่อเสยีง หำกบ่ำวไพร่มำเหน็

“ล่วงเกนิอะไรกนั อย่ำคดิมำกเลย ท่ำนช่วยข้ำไว้ต่ำงหำก ฮะ...ฮดัเช่ย” 

อำกำศที่เย็นลงท�ำให้ชิงหลินจำมออกมำ เฟิ ่งอิงจึงปลดผ้ำคลุมของตน 

10 ยำมจื่อ คอืช่วงเวลำตั้งแต่ 23.00 น. - 00.59 น.
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ยื่นให้นำง

“ขอบคุณส�ำหรับผ้ำคลุม รำตรีสวัสดิ์” กล่ำวจบก็วิ่งกลับเรือนทันท ี

ปล่อยให้เฟิ่งอิงยืนมองส่งจนร่ำงบำงที่สวมผ้ำคลุมตัวใหญ่หำยไปจำกคลอง

จกัษุ จงึหนักลบัมำมองพระจนัทร์ด้วยสำยตำล�้ำลกึ

หลายวนัต่อมา

“คุณหนู บ่ำวเตรียมสัมภำระเรียบร้อยแล้ว เชิญคุณหนูตรวจดูก่อน

เจ้ำค่ะ” เสี่ยวอี้รำยงำนเสยีงใส 

ชิงหลินผละจำกต�ำรำรวมสำรพัดสัตว์อย่ำงเกียจคร้ำนด้วยไม่อยำกไป

จวนสกุลมู ่นำงรู้จำกเสี่ยวอี้ว่ำทกุๆ เดอืนชงิหลนิจะต้องไปเยอืนจวนเสนำบดมู่ี 

เพื่อเตรยีมควำมพร้อม เมื่อแต่งเข้ำสกุลมู่แล้วจะได้ไม่ต้องมำเริ่มนบัหนึ่งใหม่ 

นั่นคอืเหตผุลของผูใ้หญ่ทั้งสองตระกลู แต่ควำมจรงิเพื่อให้ชงิหลนิได้มโีอกำส

ใกล้ชดิมู่หลิ่งเหวนิที่เอำแต่บ่ำยเบี่ยงนำงมำตลอดหลำยปี 

“ยกเลกิได้หรอืไม่” หญงิสำวเอ่ยถำมทั้งๆ ที่รู้ค�ำตอบ

“ท�ำเช่นนั้นไม่ได้” ชิงฮูหยินตอบพลำงเดินเข้ำมำด้วยใบหน้ำยิ้มแย้ม 

ตำมด้วยบ่ำวรบัใช้หญงิอกีสองคน

“ท่ำนแม่” ร่ำงเลก็ลุกขึ้นโอบกอดเอวของมำรดำ ซบหน้ำน้อยๆ กบัอก 

ออดอ้อนรำวเด็กน้อย “ลูกไม่อยำกไป ไปแต่ละครั้งก็กินเวลำตั้งเจ็ดวัน ลูก 

คดิถงึท่ำนแม่เจ้ำค่ะ”

“เจ้ำนี่ ทุกทีเห็นรีบร้อนอยำกไป เหตุใดครำวนี้จึงอ้ำงว่ำคิดถึงแม่ 

กนัเล่ำ” ชงิฮูหยนิอมยิ้ม ลูบผมบุตรดี้วยควำมรกัใคร่

“กล็ูกเบื่อ ไม่อยำกไปแล้วนี่เจ้ำคะ” นำงเผลอท�ำแก้มป่องใส่มำรดำ จน

ชงิฮูหยนิหยกิแก้มใสนั้นอย่ำงมนัเขี้ยว

“โอ๊ย! ท่ำนแม่ ลูกเจ็บนะเจ้ำคะ” นำงแกล้งร้องเสียงดังทั้งที่ไม่ได ้

เจ็บมำกอย่ำงที่แสดงออก ชิงฮูหยินที่รู้เท่ำทันได้แต่ส่ำยหน้ำระอำกับควำม 

เจ้ำเล่ห์ของบุตรี
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“เตรียมกำรพร้อมแล้วหรือ” ชิงหยวนผู้เป็นบิดำเดินอมยิ้มเข้ำมำด้วย

ท่วงท่ำสง่ำงำม ตำมตดิด้วยเฟ่ิงองิคนสนทิ ผู้ได้รบัฉำยำจำกชงิหลนิซึ่งแอบตั้ง

ให้ว่ำบุรุษหน้ำเดยีว เพรำะไม่ว่ำจะโกรธ โมโห ดใีจ หรอืตื่นเต้น นำงกเ็หน็เขำ

ท�ำหน้ำนิ่งคล้ำยหุ่นยนต์ ผู้คุ้มกันหนุ่มยืนคุ้มกันอยู่ที่ด้ำนหน้ำประตู แต่ก็

เหลอืบมองเข้ำมำครั้งหนึ่งแล้วไม่สนใจอกี

“เจ้ำค่ะท่ำนพ่อ แต่ว่ำครั้งนี้ลูกไม่อยำกไปเลย ยกเลกิได้หรอืไม่เจ้ำคะ” 

นำงหนัมำอ้อนบดิำแทน ทั้งยงัส่งสำยตำวงิวอนดั่งกวำงน้อยร้องขอชวีติ เหน็

ท่ำทจีรงิจงัของบุตรแีล้วชงิหยวนกอ็ดที่จะแปลกใจไม่ได้ พอหนัไปทำงฮูหยนิ

ของตนกเ็หน็นำงเพยีงส่งยิ้ม พร้อมกบัส่ำยหน้ำไม่ขอออกควำมเหน็ 

เขำหนัมำถำมบุตร ี“เหตุผลคอื?”

“ลกูเพิ่งตระหนกัว่ำแม่ทพัมูไ่ม่ปรำรถนำในตวัลกู แต่เป็นลกูเองที่ดงึดนั

ดื้อรั้น ไม่เคยใส่ใจในควำมหวังดีของท่ำนพ่อกับท่ำนแม่ที่พร�่ำเตือนมำตลอด 

ลูกขออภยันะเจ้ำคะ” ชงิหลนิกล่ำวขอโทษทั้งสองคน “ลูกอยำกยกเลกิสญัญำ

กำรเป็นคู่หมำยของลูกกบัแม่ทพัมู่เจ้ำค่ะ”

ทุกคนล้วนตกใจกับถ้อยค�ำเด็ดขำดและไร้เยื่อใยของชิงหลิน มีเพียง 

เฟิ่งองิที่ยกมุมปำกยิ้มอย่ำงนกึชื่นชมในควำมเดด็เดี่ยวของนำง

“เจ้ำคิดดีแล้วหรือหลินเอ๋อร์” ชิงหยวนถำมย�้ำเพื่อควำมแน่ใจ แม้จะ

ตกใจในครำแรก ทว่ำต่อมำกลบัพอใจและภูมใิจในควำมเดด็เดี่ยวและจรงิจงั

ของบุตรี

“นั่นสหิลนิเอ๋อร์ เจ้ำจะไม่เสยีใจภำยหลงัหรอื” ชงิฮูหยนิถำมย�้ำอกีครั้ง

“ลูกตดัสนิใจแน่แล้ว ไม่คดิเปลี่ยนใจแน่นอนเจ้ำค่ะ”

“เอำเถดิ พ่อจะจดักำรเรื่องนี้เอง แต่กระนั้นยำมรุง่เจ้ำต้องไปเยอืนจวน

เสนำบดมีู่ ตกลงตำมนี้” ชงิหยวนสรุปพร้อมกบัตบเข่ำตวัเองฉำดหนึ่ง

“เช่นนั้นกไ็ด้เจ้ำค่ะ” ร่ำงเลก็ท�ำหน้ำมุ่ย 

ชงิหยวนกบัชงิฮูหยนิมองหน้ำกนั ใบหน้ำทั้งสองปรำกฏร่องรอยควำม

กงัวลระคนยนิดโีดยที่บุตรมีไิด้ล่วงรู้
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ยามเฉนิ 

“คุณหนูเจ้ำคะ คุณหนู”

ชงิหลนิวำงถ้วยน�้ำชำลงพลำงถำม “มอีะไรหรอืแม่นม”

“จวนเสนำบดีมู่ส่งรถม้ำมำรับคุณหนูแล้วเจ้ำค่ะ ตอนนี้รออยู่หน้ำ

คฤหำสน์เจ้ำค่ะ” นำงบอกด้วยน�้ำเสียงตื่นเต้น คิ้วเรียวของคนฟังเลิกขึ้น 

เลก็น้อยด้วยควำมประหลำดใจ

“เช่นนั้นก็ดี จะได้ไม่ต้องพำคนไปเยอะ ไปเถิด ให้รอนำนคงไม่ดี”  

ชิงหลินเอ่ยขึ้นด้วยน�้ำเสียงและสีหน้ำรำบเรียบ ไม่ได้ยินดียินร้ำยกับเรื่องที่ 

แม่นมฝูเอ่ยแต่ประกำรใด ท�ำเอำคนมำแจ้งข่ำวแปลกใจไม่น้อย

“มำแล้วหรือหลินเอ๋อร์” ชิงหยวนกวักมือเรียกบุตรีที่เดินเข้ำมำยัง 

โถงรบัแขก

“หลนิเอ๋อร์คำรวะท่ำนพ่อ ท่ำนแม่ รองแม่ทพัจำงเจ้ำค่ะ” ท้ำยประโยค

นำงยอบกำยทกัทำยจำงมู่หลง

รองแม่ทัพหนุ่มรีบลุกขึ้นประสำนมือพร้อมเอ่ยอย่ำงสุภำพ เพรำะนำง

เคยเรยีกตนว่ำ ‘มูห่ลง’ มำก่อนที่จะได้เป็นรองแม่ทพั “มกิล้ำ คุณหนูให้เกยีรติ

เกนิไปแล้ว โปรดเรยีกมู่หลงเช่นเดมิเถดิ”

“เช่นนั้นข้ำขอเรยีกท่ำนว่ำพี่มู่หลงนะเจ้ำคะ” 

จำงมูห่ลงยนือึ้งกบัถ้อยค�ำเอำแต่ใจนั้น แต่ไม่ได้แสดงสหีน้ำใดๆ ออกมำ 

พลำงกล่ำวเสยีงเรยีบดุจเดมิ “ขอบคุณคุณหนูที่ให้เกยีรต”ิ

ชงิหลนิยิ้มตอบตำมมำรยำท ก่อนจะหนัมำกล่ำวลำบดิำ มำรดำ และ

แม่นมฝทูี่ไม่ได้ตดิตำมไปด้วย แล้วจงึหนัมำกล่ำวกบัจำงมู่หลง “เช่นนั้นกอ็อก

เดินทำงเถิดเจ้ำค่ะ เดี๋ยวจะสำย” กล่ำวจบก็ออกเดินน�ำขบวน โดยมีเสี่ยวอี้ 

เสี่ยวสุ่ย และเฟิ่งองิที่บดิำให้คอยคุ้มกนัไปส่งที่จวนเสนำบดมีู่

คฤหาสน์สกุลชิงตั้งอยู่ในเมืองหลวงเช่นเดียวกับจวนเสนาบดีมู่ ใช้

เวลำเดินทำงรำวหนึ่งชั่วยำม โดยต้องผ่ำนตลำดซึ่งอยู่ใกล้กับจวนเสนำบดีมู่
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รำวห้ำลี้ กำรเดนิทำงเป็นไปอย่ำงรำบรื่นจนเข้ำเขตตลำด

ชงิหลนิตื่นเต้นจนเกบ็อำกำรไม่อยู ่นำงเปิดม่ำนมองร้ำนค้ำและบ้ำนเรอืน 

ใบหน้ำจิ้มลิ้มฉกียิ้มเตม็ที่ ไม่ส�ำรวมอย่ำงที่สตรพีงึกระท�ำ

“คุณหนู ระวงัเจ้ำค่ะ” เสี่ยวอี้เอ่ยเตอืนก่อนจะถอนใจ คุณหนูของนำง

ช่ำงซุกซนเหลือเกิน แล้วหันไปส่งสำยตำปรำมเสี่ยวสุ่ยที่เห็นดีเห็นงำมไปกับ

คุณหนูด้วย

จำงมูห่ลงละจำกหน้ำขบวน ขี่ม้ำเข้ำมำเทยีบด้ำนข้ำงรถม้ำแล้วถำมอย่ำง

สุภำพ “ครำวนี้คุณหนูจะแวะชมตลำดก่อนหรอืไม่ขอรบั”

“ท่ำนลุงท่ำนป้ำรออยู่ จะมวัชกัช้ำได้อย่ำงไร รบีไปเถดิ” 

จำงมูห่ลงเลกิคิ้วด้วยควำมประหลำดใจ ก่อนจะพยกัหน้ำรบัรูแ้ล้วออก

เดนิทำงต่อ

จวนเสนาบดมีู่

“หลินเอ๋อร์คำรวะท่ำนลุงมู่ ท่ำนป้ำมู่เจ้ำค่ะ” ชิงหลินยอบกำยทักทำย 

มู่หลิ่งฟู่ อดีตแม่ทัพใหญ่ที่ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้เป็นเสนำบดีฝ่ำยบู๊ กับหย่ำ-

ฮุ่ยจื่อหรอืมู่ฮูหยนิ

“ตำมสบำยเถดิ” มู่หลิ่งฟู่กล่ำวยิ้มๆ มองดฮูหูยนิของตนประคองเดก็สำว

ในชุดสขีำว ชำยกระโปรงปักลำยดอกเหมยสแีดงโดยรอบ ให้นั่งลงข้ำงๆ นำง

ด้วยสำยตำอ่ำนยำก 

ชงิหลนิพอได้เหน็บดิำมำรดำของคู่หมำยกใ็ห้นกึถงึส�ำนวนที่ว่ำ ‘ลูกไม้

หล่นไม่ไกลต้น’ ขึ้นมำ พ่อแม่หล่อสวยอย่ำงนี้นี่เอง ท่ำนแม่ทพันั่นถงึได้หล่อ

ขนำดนั้น ดูแล้วอำยุท่ำนลุงน่ำจะพอๆ กบัท่ำนพ่อ และท่ำนป้ำเองกน็่ำจะอำยุ

เท่ำๆ ท่ำนแม่ของชงิหลนิ ซ�้ำทั้งสองยงัเป็นเพื่อนรกักนั นั่นส.ิ..เรอืล่มในหนอง 

เงนิทองจะไปไหนเสยี

“เป็นเช่นไรบ้ำง หำยดแีล้วหรอื” มู่ฮูหยนิถำมพลำงลูบไล้ใบหน้ำเนยีน

ขำวที่ยิ้มอย่ำงอ่อนโยนขณะมองตน
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นำงยิ้มหวำนก่อนจะเอ่ย “หลนิเอ๋อร์หำยดแีล้วเจ้ำค่ะ ขอบคุณท่ำนป้ำ

ที่ห่วงใย”

ทันใดนั้นก็มีเสียงเอะอะโวยวำยและเสียงกรีดร้องดังมำจำกด้ำนนอก

จวน

พ่อบ้ำนประจ�ำตระกลูมูก้่ำวเรว็ๆ เข้ำมำรำยงำนด้วยท่ำทำงตื่นตระหนก

สุดขดี “นะ...นำยท่ำน แย่แล้วขอรบั คุณชำยน้อย...คุณชำยน้อย”

“เฟิงเอ๋อร์เป็นอนัใด!?” มู่หลิ่งฟู่ผุดลุกพรวดขึ้นพร้อมกบัถำมเสยีงดงั

“คะ...คุณชำยน้อยตกลงไปในสระบวัขอรบั”

“เฟิงเอ๋อร์!” มู่ฮหูยนิพอได้ยนิกถ็งึกบัอทุำนด้วยควำมตื่นตระหนก ก่อน

จะรบีรุดตำมสำมไีป โดยมชีงิหลนิประคองพร้อมเอ่ยปลอบไปตลอดทำง เมื่อ

มำถงึเก๋งที่อยูร่มิสระบวักเ็หน็ร่ำงเดก็น้อยนอนแน่นิ่ง ชดุสขีำวเปียกชุม่ ใบหน้ำ

ที่คล้ำยผู้เป็นพี่ชำยหลำยส่วนขำวซีด รอบๆ ร่ำงนั้นมีบ่ำวชำยหญิงหลำยคน

นั่งร้องไห้อยู ่มูฮ่หูยนิแทบล้มทั้งยนืทนัททีี่ได้เหน็สภำพบตุรชำยคนเลก็อนัเป็น

ที่รกัยิ่ง

“ไปตำมหมอมำ! ถ้ำลูกข้ำเป็นอะไร พวกเจ้ำอย่ำหมำยว่ำจะมชีวีติรอด!” 

เสยีงตวำดดงัลั่นไปทั่วบรเิวณ

“นำยท่ำน ลมหำยใจของคุณชำยน้อย...” หนึ่งในสององครักษ์ของ 

มู่หลิ่งฟู่รำยงำนผู้เป็นนำยทนัททีี่ละมอืออกมำจำกใบหน้ำของคุณชำยน้อย 

มูฮ่หูยนิถงึกบัทรดุลงไปกองกบัพื้นและปล่อยโฮออกมำอย่ำงไม่อำยใคร

“ยงัเจ้ำค่ะ คุณชำยน้อยยงัไม่ตำย หวัใจยงัเต้นอยู่ แม้จะเต้นแผ่วๆ ก็

เถดิ” ชงิหลนิกล่ำวด้วยเสยีงที่ค่อนข้ำงดงั นำงรบีเข้ำมำนั่งด้ำนข้ำง กดศรีษะ

แล้วเชยคำงเดก็น้อยขึ้น สงัเกตดูจงึรู้ว่ำเดก็หยุดหำยใจเสยีแล้ว ไม่รอช้ำกร็บี

จับเด็กน้อยให้อ้ำปำกแล้วกดคำงเบำๆ เพื่อดูว่ำมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในล�ำคอ

หรือไม่ จำกนั้นจึงช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วนด้วยกำรเป่ำปำกสองครั้ง สลับกับ 

กำรนวดหวัใจสำมสบิครั้ง 

เพียงไม่นำนเด็กน้อยก็เริ่มรู้สึกตัว เมื่อเห็นเด็กน้อยเริ่มหำยใจเองได้ 
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ชงิหลนิจงึจดัให้เดก็น้อยนอนตะแคงเพื่อเปิดทำงเดนิหำยใจ เฮ้อ! ค่อยยงัชั่ว 

นำงมอีำกำรหอบเลก็น้อย ก่อนจะสั่งให้หำผ้ำหนำๆ มำห่มให้เดก็น้อย ท่ำมกลำง

สำยตำหลำยสบิคู่ที่มองนำงอย่ำงโง่งม

“เฟิงเออ๋ร์ลกูแม่” มู่ฮหูยนิกอดบตุรชำยซึ่งถกูห่อด้วยผ้ำผนืหนำไวท้ั้งที่

น�้ำตำนองหน้ำ 

เดก็น้อยกอดมำรดำตอบพลำงร้องไห้ “ท่ำนแม่ ข้ำกลวัจงัเลย ฮอืๆๆ”

“พำคุณชำยน้อยไปที่เรือนใหญ่เร็วเข้ำ อย่ำชักช้ำ!” มู่หลิ่งฟู่รีบออก 

ค�ำสั่งเมื่อเหน็อำกำรของบุตรชำยคนเลก็

หลงัเหตกุำรณ์ลุน้ระทกึผ่ำนไป คณุชำยน้อยมู่หลิ่งเฟิงกไ็ด้รบักำรรกัษำ

อย่ำงดจีำกหมอประจ�ำตระกลู เนื่องจำกเป็นเดก็สุขภำพดจีงึมมิสีิ่งใดน่ำเป็นห่วง 

ส่วนชงิหลนิกไ็ด้รบัค�ำขอบคุณและควำมชื่นชมมำกมำยจำกมูห่ลิ่งฟูแ่ละมูฮ่หูยนิ 

รวมถงึบำ่วรบัใชภ้ำยในจวน นำงเดนิไปทำงไหนกพ็ำนพบแต่สำยตำแห่งควำม

ชื่นชมและนบัถอื ลมืกำรกระท�ำอนัมคิวรเสยีสิ้นจนนำงท�ำตวัไม่ถูก

ล่วงเข้ายามจื่อ ชงิหลนิผวาตื่นเช่นทกุครั้ง ร่างเลก็ลกุขึ้นนั่งปรบัสายตา

ในควำมมดื ยำมนี้นำงพกัอยู่ในเรอืนสำยลมอนัเป็นเรอืนรบัรองแขก อยู่ห่ำง

จำกเรอืนเมฆำของมู่หลิ่งเหวนิ แม่ทพัหนุ่มรำวครึ่งลี้ ตั้งแต่เช้ำจนบดันี้นำงยงั

ไม่ได้เหน็หน้ำเขำเลย 

“ท่านแม่ทพัตดิภารกจิส�าคญั มอิาจอยู่ต้อนรบัได้ขอรบั” นี่คอืค�ำบอก

กล่ำวจำกจำงมู่หลงเมื่อเช้ำนี้ 

นำงไม่ได้สนใจหรอืน้อยใจแต่อย่ำงใด ‘ฮ!ึ ใครแคร์กนั ดเีสยีอกี จะได้

ไม่ต้องมำนั่งปั้นหน้ำเล่นละครตบตำคนอื่น’

เวลำที่นอนไม่หลบัชงิหลนิชอบออกมำเดนิเล่น คนืนี้กเ็ช่นกนั ร่ำงเลก็

เดนิมำจนถงึเก๋งที่อยูร่มิสระในสวน ดวงตำกลมโตเหม่อมองท้องฟ้ำที่ค่อนข้ำง

มดืด้วยควำมหงอยเหงำ ก่อนจะพมึพ�ำด้วยควำมคดิถงึ “แม่จ๋ำ ดำคดิถงึแม่

เหลอืเกนิ...” 
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“ดึกดื่นเช่นนี้ เหตุใดจึงยังไม่นอน” เสียงทุ้มติดห้วนของบุรุษดังขึ้น

ใกล้ๆ เป็นเหตุให้คนที่ก�ำลังใจลอยสะดุ้งตกใจ จนหมุนตัวกลับมำปะทะกับ

ร่ำงสูงในชุดขำวที่มำยนือยู่ข้ำงหลงัตั้งแต่เมื่อไรกไ็ม่รู้เข้ำอย่ำงจงั

“อุย๊! ทะ...ท่ำนแม่ทพั” ชงิหลนิใช้สองมอืเรยีวขำวยนัแผ่นอกของเขำไว้

เพื่อให้มชี่องว่ำง ใบหน้ำจิ้มลิ้มแดงเรื่อด้วยควำมขดัเขนิ

“พี่เหวนิ” ร่ำงสงูสั่งเสยีงพร่ำ สองแขนแขง็แรงโอบกอดเอวบำงไว้ไม่ยอม

ปล่อย ก้มมองใบหน้ำจิ้มลิ้มซึ่งสูงเพยีงอกที่ก�ำลงัมองตน 

คิ้วเรยีวของนำงขมวดเข้ำหำกนัเลก็น้อยคล้ำยไม่เข้ำใจ ดวงตำกลมโต

ฉำยแววตื่นตระหนกแล้วแปรเปลี่ยนเป็นประหลำดใจ ขณะที่มุมปำกพลัน 

ยกขึ้นอย่ำงลมืตวั

“เจ้ำเคยเรียกข้ำว่ำพี่เหวิน เหตุใดจึงเปลี่ยนเสียเล่ำ” ร่ำงสูงพูดพลำง 

ยื่นหน้ำเข้ำมำใกล้ ภำยหลงัจำกคลำยมอืออกจำกเอวบำงแล้ว

ชิงหลินยังไม่ทันหำยขนลุกก็ต้องตะลึงจนตัวแข็งทื่อท�ำอะไรไม่ถูกเมื่อ

เขำยื่นหน้ำเข้ำมำใกล้

“ท่ำนคงไม่ได้มำหำข้ำเพรำะเรื่องนี้?” นำงพยำยำมไม่ให้เสยีงสั่น ก่อน

จะเดนิผ่ำนร่ำงสูงเข้ำมำในเก๋งสขีำว อนัตรำยจรงิๆ แม้จะยี่สบิเจด็แล้วแต่นำง

ไม่เคยโดนจบีหรอือยู่ใกล้ชำยหนุ่มเช่นนี้บ่อยนกั จงึอดใจสั่นไม่ได้

“ขำ้ตอ้งขอบใจเจ้ำเรื่องเฟิงเอ๋อร์” เขำกดเสยีงต�่ำเจอืควำมไม่พอใจตอบ

กลบัไป เหตุเพรำะนำงเมนิค�ำพูดของเขำ

“ข้ำแค่ท�ำในสิ่งที่ข้ำท�ำได้ อีกอย่ำง ข้ำได้รับค�ำขอบคุณจำกท่ำนลุงมู ่

และท่ำนป้ำมู่แล้ว ท่ำนไม่ต้องมำขอบคุณข้ำอีกก็ได้เจ้ำค่ะ” นำงโต้กลับอย่ำง 

มอีำรมณ์นดิๆ ด้วยคดิว่ำเขำถูกบงัคบัมำ

มู่หลิ่งเหวินขบกรำมแน่น พยำยำมสะกดกลั้นโทสะที่สตรีคนเดิมเป็น 

ผู้ก่อขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ำอย่ำงยิ่งยวด ก้ำวฉบัๆ เข้ำมำนั่งตรงข้ำมนำง ดวงตำ

ทรงเสน่ห์จบัจ้องใบหน้ำจิ้มลิ้มนิ่งนำน จนชงิหลนิอดึอดั ต้องเสมองไปทำงอื่น

แทน
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“เรื่องในอดีตหักล้ำงกันแล้ว เช่นนั้น...” ‘ข้ำจะให้โอกำสเจ้ำได้พิสูจน ์

ตวัเอง’ ถ้อยค�ำนั้นตดิอยู่ในควำมคดิ ไม่ได้พูดออกมำแต่อย่ำงใด

ชิงหลินค้อมศีรษะเล็กน้อย เข้ำใจในสิ่งที่เขำต้องกำรจะบอก นั่นคือ 

เรื่องที่ชิงหลินเคยวำงยำปลุกก�ำหนัดแต่ไม่ส�ำเร็จ หักล้ำงกับเรื่องที่นำงช่วย 

น้องชำยของเขำเอำไว้นั่นเอง “เอ่อ...ท่ำนแม่ทพั”

“พี่เหวนิ” มูห่ลิ่งเหวนิกดัฟันกล่ำวพร้อมทั้งส่งสำยตำกดดนั จนนำงต้อง

ลอบกลนืน�้ำลำยด้วยควำมหวำดหวั่น

“เจ้ำค่ะ พี่เหวนิ” หญงิสำวฝืนใจเรยีกตำมที่เขำต้องกำรเพรำะไม่อยำก

ทะเลำะด้วย

“มอีะไรหรอื...หลนิเอ๋อร์” ค�ำเรยีกที่สนทิสนมท�ำให้นำงรูส้กึขนลกุระคน

หมั่นไส้อย่ำงบอกไม่ถกู รวบรวมควำมกล้ำสบตำกบัดวงตำทรงเสน่ห์ที่มองอยู่

ก่อนแล้ว

“ข้ำจะขอยกเลกิกำรเป็นคู่หมำยกบัท่ำน ท่ำนว่ำดหีรอืไม่” 

ถ้อยค�ำที่เปล่งออกมำจำกริมฝีปำกอวบอิ่มท�ำให้แม่ทัพหนุ่มชะงัก  

รอยยิ้มหำยไปทันที ใบหน้ำหล่อเหลำเครียดขึงและเย็นชำขึ้นจนดูน่ำกลัว 

ดวงตำคมทรงเสน่ห์จ้องมองใบหน้ำจิ้มลิ้มเขมง็และดุดนัยิ่ง

น�้ำเสียงหนักแน่นและสีหน้ำจริงจังจำกใบหน้ำจิ้มลิ้มอย่ำงที่ไม่เคยเห็น

มำก่อน อีกทั้งแววตำรักใคร่เทิดทูนที่มีให้ บัดนี้กลับไม่มีให้เห็นแม้สักเสี้ยว  

สิ่งที่สัมผัสได้จำกดวงตำกลมโตมีเพียงควำมมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว และว่ำงเปล่ำ 

ไร้ระลอกคลื่นแห่งเสน่หำ เหน็แล้วชวนให้หงุดหงดิอำรมณ์เสยียิ่งนกั

‘มำรดำเจ้ำเถิด!’ แม่ทัพหนุ่มสบถในใจ แรงโทสะท�ำให้เผลอปล่อย 

จติสงัหำรออกมำ ท�ำเอำหญงิสำวหนำวเยอืกไปถงึกระดูก ควำมกล้ำที่พกมำ

เตม็เปี่ยมลดฮวบจนแทบไม่เหลอื

“ท่ำนพ่อท่ำนแม่ของข้ำทรำบเรื่องนี้แล้ว” แม้จะกลวัจนเหงื่อแตกพลั่ก 

แต่กย็งัคงกล่ำวต่อโดยไม่มองหน้ำเขำ ยอมรบัว่ำกลวัเขำในตอนนี้มำก แต่ก็

คดิว่ำตวัเองตดัสนิใจถูกแล้ว 
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‘ขอโทษเถดินะชงิหลนิ ฉนัคดิว่ำนี่เป็นทำงออกที่ดทีี่สุดแล้ว’

“อ้อ แล้ว?” มู่หลิ่งเหวินแค่นเสียงลอดไรฟันออกมำอย่ำงยำกเย็น  

น่ำตำย! น่ำตำยยิ่งนกั!

“ข้ำ...อยำกรูว่้ำท่ำนจะบอกท่ำนลงุท่ำนป้ำเอง หรอืจะให้ข้ำเป็นคนบอก”

“เมื่อถึงเวลำข้ำจะพูดเอง ไม่ต้องล�ำบำกเจ้ำ” แม้คิดว่ำสิ่งที่นำงท�ำนั้น 

ถูกต้องแล้วแต่กอ็ดใจหำยไม่ได้ เมื่อได้เหน็สำยตำของเขำ ถงึจะแค่แวบเดยีว 

แต่มนักช็่ำงคล้ำยสำยตำของนำงยำมที่ได้รู้ว่ำของส�ำคญับำงอย่ำงหำยไป 

‘เฮอะ...จะเป็นไปได้อย่ำงไร เขำเกลยีดชงิหลนิจะตำย’ คดิแล้วกล็ุกขึ้น

ยนื

“ข้ำทรำบแล้ว เช่นนั้นข้ำขอตัว อ๊ะ...อื้อ” ตำกลมโตเบิกกว้ำงเมื่อถูก

กระชำกอย่ำงแรง รมิฝีปำกอวบอิ่มถกูบดขยี้อย่ำงอกุอำจเอำแต่ใจ สองมอืเลก็

ทั้งผลักทั้งทุบแผ่นอกกว้ำง ทั้งดิ้นรนขัดขืนเต็มก�ำลัง แต่ดูเหมือนจะไร้ผล 

เพรำะร่ำงแกร่งยงัยนืนิ่งไม่สะทกสะท้ำนสกันดิ 

ชงิหลนิพยำยำมเบี่ยงหน้ำหลบกลบัถกูตรงึท้ำยทอยด้วยมอืใหญ่แขง็แรง

จนไม่อำจขยบัได้ดงัใจ ลิ้นอุ่นร้อนหยอกเย้ำยั่วยวน ชกัน�ำจนนำงเคลบิเคลิ้ม

และตอบสนองเขำอย่ำงไร้เดียงสำ ยิ่งพำให้ใจแม่ทัพหนุ่มเตลิดจนแทบยั้ง 

ไม่อยู่ ร่ำงใหญ่บดเบียดแนบแน่นจนร่ำงเล็กแทบจะจมหำยไปในร่ำงใหญ ่

แข็งแรงที่อัดแน่นด้วยมัดกล้ำม เนิ่นนำนจนนำงร้องประท้วงและทุบอกเขำ

แรงๆ ร่ำงใหญ่จึงยอมปล่อยด้วยควำมเสียดำย นำงรีบโกยอำกำศเข้ำปอด  

แขนขำอ่อนแรงจนต้องพงิร่ำงใหญ่ไว้อย่ำงเลี่ยงไม่ได้

ยำมนี้ในหวัของนำงขำวโพลน คดิอะไรไม่ออกนอกจำกค�ำว่ำ ‘เฟิสต์คสิ

ของฉนั! เฟิสต์คสิของฉนั!’ ซ�้ำไปซ�้ำมำ

ผดิกบัแม่ทพัหนุ่มที่ยงัคงโอบกอดร่ำงบำงไว้แน่นไม่ยอมปล่อย คล้ำย

กลวัว่ำหำกปล่อยมอืนำงจะหำยไป คิ้วหนำได้รูปขมวดมุ่น ด้วยไม่เคยสูญเสยี

กำรควบคมุเช่นนี้มำก่อนแม้แต่ยำมศกึสงครำม แล้วเพรำะเหตใุดเพยีงนำงเอ่ย

ปำก เขำกท็นไม่ได้เสยีแล้ว ‘ข้ำควรดใีจ? แล้วควำมรู้สกึหงุดหงดิหน่วงๆ และ
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ไม่พอใจที่อดัแน่นอยู่เตม็อก มนัเป็นเพรำะเหตุใดกนั’

“ทะ...ท่ำนแม่ทพั” เสยีงของจำงมูห่ลงท�ำให้แม่ทพัหนุม่รบีผละออกจำก

ร่ำงบำงอย่ำงเสยีดำยระคนหงุดหงดิใจที่โดนขดัคอ

“มเีรื่องอนัใด?!” 

จำงมู่หลงสะดุ้งใจหำยวำบจนต้องลอบกลืนน�้ำลำยด้วยรู้ว่ำท่ำนแม่ทัพ

ก�ำลงัมโีทสะ

“...ข้ำขอตวั” เสยีงสั่นๆ ของสตรทีี่อยูด้่ำนหลงัท�ำให้มู่หลิ่งเหวนิหมุนกำย 

กลบัมำจะพูดบำงสิ่งกบันำง แต่นำงวิ่งออกไปโดยไม่ยอมมองหน้ำเขำ แม่ทพั

หนุ่มได้แต่ก�ำหมดัแน่นด้วยควำมหงุดหงดิใจ

“ท่ำนแม่ทพั” จำงมู่หลงลองเสี่ยงส่งเสยีงเรยีกอกีครั้ง

“ไปคุยกันที่ห้องท�ำงำน” แม้จะไม่พอใจ แต่เขำก็รู้ดีว่ำต้องเป็นเรื่อง

ส�ำคัญยิ่ง จึงท�ำให้จำงมู่หลงกล้ำเสี่ยงมำกวนใจตนอย่ำงไม่กลัวตำยเช่นนี้ 

นัยน์ตำทรงเสน่ห์มองตำมทิศทำงที่นำงเพิ่งจำกไป ก่อนจะสำวเท้ำมุ่งหน้ำไป

เรอืนพกัของตนทนัที



ห้ำ
โจรลักพำตัว?

ยามเช้า ณ ห้องอาหารเรอืนแสงจนัทร์ภายในจวนเสนาบดมีู่

ชงิหลนิมำกนิอำหำรเช้ำตำมค�ำชวนเช่นทกุครั้งที่มำเยอืน โดยมมีูฮ่หูยนิ

และคุณชำยน้อยมู่หลิ่งเฟิงร่วมโต๊ะ ส่วนท่ำนลุงมู่และคู่หมำยของนำงไม่อยู่  

ซึ่งนั่นท�ำให้นำงโล่งอก บอกตำมตรง...เรื่องผู้ชำยนำงยิ่งกว่ำเด็กหัดเดินอีก  

แฟนน่ะเคยมีกับเขำที่ไหน วันๆ เอำแต่วำดรูป เดินทำงท่องเที่ยวเก็บข้อมูล 

ไปเรื่อย หลงัจำกเหตกุำรณ์จบูสะท้ำนทรวงเมื่อคนื ถ้ำไม่รูส้กึรูส้ำอะไรเลยนำง

กค็งเป็นพวกกำมตำยด้ำนแล้วละ

“หลนิเอ๋อร์...หลนิเอ๋อร์...” เสยีงนุม่นวลของมูฮู่หยนิดงึสตชิงิหลนิกลบัมำ 

“เจ้ำค่ะท่ำนป้ำ” นำงขำนรบัเสยีงหวำน

“เป็นอันใดไป นอนมิพอหรือ” มู่ฮูหยินเอ่ยถำมอย่ำงห่วงใยเมื่อเห็น

สหีน้ำอดิโรยของอกีฝ่ำย

“ขอบคุณท่ำนป้ำที่ห่วงใย หลนิเอ๋อร์สบำยดเีจ้ำค่ะ” หญงิสำวตอบกลบั

ก่อนจะตำมด้วยรอยยิ้ม จะบอกได้อย่ำงไรว่ำเพรำะลกูชำยตวัดขีองท่ำนนั่นแหละ 

ตำของนำงจงึเหมอืนหมแีพนด้ำเช่นนี้

“พี่หลนิเอ๋อร์ วนันี้ท่ำนช่วยเล่นเป็นเพื่อนข้ำได้หรอืไม่ขอรบั” มูห่ลิ่งเฟิง
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ที่นั่งอยู่ระหว่ำงมำรดำของตนกบัหญงิสำวถำมพร้อมส่งสำยตำอ้อนวอนจนยำก

ที่จะปฏเิสธ

มูห่ลิ่งเฟิง เดก็ชำยวยัแปดขวบ แม้จะยงัเดก็แต่ควำมคดิเกนิตวั เดมิที

เขำไม่ค่อยชอบคูห่มำยของพี่ชำยนกั ด้วยสมัผสัถงึกลิ่นอำยควำมร้ำยกำจและ

น่ำกลัวจำกนำงได้ แต่ยำมนี้กลิ่นอำยที่ว่ำไม่หลงเหลืออยู่เลย ทั้งนำงยังช่วย

ชวีติตนไว้ ท�ำให้เดก็น้อยนกึสนใจนำงขึ้นมำ ซึ่งกำรกระท�ำของเดก็น้อยอยู่ใน

สำยตำของมำรดำและพ่อบ้ำนใหญ่แซ่ซอื นำมว่ำฝู บุรุษชรำที่ไว้เครำยำว

“เฟิงเอ๋อร์ อย่ำรบกวนนำง” มู่ฮูหยนิเอ่ยปรำมบุตรชำยเสยีงอ่อนโยน

“ไม่เป็นไรเจ้ำค่ะท่ำนป้ำ ไปกนัเถอะเฟิงเอ๋อร์” 

มู่ฮูหยนิมองทั้งสองคนเดนิจบัมอืกนัออกไปด้วยใบหน้ำเปื้อนยิ้ม

“ดเูหมอืนคณุชำยน้อยจะให้ควำมสนทิสนมแก่คุณหนูชงิมำกนะขอรบั” 

พ่อบ้ำนซอืกล่ำว

“ใช่ ข้ำรู้สกึว่ำกริยิำท่ำทำง ค�ำพูดค�ำจำ แม้จะดูขดัหูขดัตำต่ำงไปจำก

เดมิ แต่ไม่รู้เพรำะเหตุใดข้ำกลบัชื่นชอบที่นำงเป็นแบบนี้มำกกว่ำ”

พ่อบ้ำนใหญ่พยกัหน้ำช้ำๆ อย่ำงเหน็ด้วย

ยามพลบค�่า ณ เรอืนพยคัฆ์

มู่หลิ่งฟู่ยกน�้ำชำขึ้นจิบหลังมื้ออำหำรผ่ำนไป ก่อนจะเอ่ยถำมบุตรชำย

คนเลก็ที่นั่งสงบเสงี่ยมอยู่ข้ำงๆ ตน ด้วยรู้ดวี่ำไม่มกีำรเรยีนกำรสอนในวนันี้ 

“วนันี้เจ้ำท�ำสิ่งใดบ้ำง”

“ข้ำอยูก่บัพี่หลนิเอ๋อร์ขอรบั นำงสอนข้ำหลำยอย่ำง ล้วนแต่เป็นสิ่งแปลก

ใหม่และไม่เคยท�ำมำก่อนทั้งสิ้น” เดก็น้อยบอกกล่ำวบดิำด้วยใบหน้ำยิ้มแย้ม

“หอื? นำงสอนสิ่งใดหรอื” ผูเ้ป็นพ่อเลกิคิ้วขณะถำมด้วยสหีน้ำประหลำด

ใจ

“ทำยปรศินำอะไรเอ่ยขอรบั” น�้ำเสยีงกระตอืรอืร้นและสหีน้ำตื่นเต้นของ

บตุรชำยคนเลก็ที่มกัจะสงบเสงี่ยมเกนิวยั ท�ำให้มูห่ลิ่งฟูผู้่เป็นบดิำประหลำดใจ 
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ยิ่งนกั

“ทำยปรศินำ? อย่ำงไร” 

มู่ฮูหยินอมยิ้ม มองสำมีกับบุตรชำยพูดคุยโต้ตอบกันอย่ำงออกรส 

นกึถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้นในเก๋งที่อยู่รมิสระบวั ทแีรกนำงไม่ได้เกบ็เอำมำใส่ใจ 

และคดิว่ำไม่นำนเฟิงเอ๋อร์ของนำงคงเบื่อหน่ำยไปเอง เมื่อเวลำผ่ำนไปจนพลบค�่ำ 

นำงจึงรู้ว่ำที่นำงคำดไว้นั้นผิดถนัด ไม่เพียงไม่เบื่อหน่ำย เฟิงเอ๋อร์กลับติด 

หญงิสำวแจ จนนำงเองยงัแปลกใจและทึ่งในตวัหญงิสำวผู้นี้ ประกำรส�ำคญั

หญงิสำวยงัเป็นผู้มพีระคุณของเฟิงเอ๋อร์ ซึ่งนำงไม่มทีำงลมืเลอืน และคดิว่ำ

สะใภ้ใหญ่ของบุตรชำยต้องเป็นชงิหลนิเท่ำนั้น

หลังจำกชิงหลินกลับมำถึงเรือนสำยลมก็ล่วงเข้ำยำมไฮ่ วันนี้นำงทั้ง

เหนื่อยทั้งสนุก โดยที่ไม่เบื่อหน่ำยเลยสักนิด เด็กน้อยคนนี้ไม่เพียงฉลำด

เฉลียว ฝีมือกำรวำดรูปก็ไม่เลวเลยทีเดียว อำจเป็นเพรำะได้อำจำรย์ดี พอ

คดิถงึเรื่องที่ท�ำในวนันี้นำงกอ็ดยิ้มไม่ได้ แม้ตอนแรกเดก็น้อยจะไม่เข้ำใจกำร

เล่นทำยปริศนำอะไรเอ่ย แต่พอจับทำงได้เด็กน้อยก็สำมำรถวิเครำะห์และ 

ตอบถูกถงึเก้ำในสบิ นบัว่ำเป็นเดก็ที่ฉลำดมำกทเีดยีว

เวลาเดยีวกนั ณ โรงเตี๊ยมหรูแห่งหนึ่งในเมอืงลั่วหยาง รองแม่ทพั 

จำงมู่หลงในชุดสีด�ำยืนสงบนิ่งมองแม่ทัพหนุ่มอ่ำนสำรลับจำกชำยแดนด้วย

สหีน้ำที่ไม่อำจคำดเดำได้ โดยมชีำยร่ำงใหญ่สองนำยยนืเฝ้ำอยู่หน้ำประตู

“ท่ำนแม่ทพั ดกึมำกแล้ว ข้ำว่ำท่ำนรบีพกัผ่อนเถดิ”

มูห่ลิ่งเหวนิเงยหน้ำมองบรุุษที่เป็นทั้งสหำยและผูใ้ต้บงัคบับญัชำของตน 

ก่อนจะถำมเสยีงเรยีบ “ยำมใดแล้ว”

“ยำมจื่อแล้วขอรบั” มู่หลิ่งเหวนิพยกัหน้ำ “ข้ำรู้แล้ว เจ้ำไปพกัได้”

ยำมจื่อเป็นเวลำแห่งกำรพักผ่อน หลำยชีวิตล้วนตกอยู่ในห้วงนิทรำ 

รวมถงึผู้ตดิตำมทั้งสำมของมู่หลิ่งเหวนิ แต่แม่ทพัหนุ่มรูปงำมไม่อำจข่มตำให้

หลบัได้ เมื่อหวนนกึถงึเรื่องรำวเมื่อคนืวำน นำงเป็นคู่หมำยของเขำกจ็รงิ แต่
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ไม่ได้หมำยควำมว่ำเขำจะล่วงเกินนำงเช่นนั้นได้ ยังไม่ทันจะได้กล่ำวขออภัย 

กลบัมเีรื่องด่วนจนต้องเร่งรบีเดนิทำงมำเมอืงลั่วหยำงทนัท ีไม่ทนัได้บอกกล่ำว

ผูใ้ด คดิแล้วกรู้็สกึผดิไม่น้อย มอืหนำล้วงหยบิผ้ำเชด็หน้ำสขีำวสะอำดตำออก

มำจำกอกเสื้อ สูดดมกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่ท�ำให้รู้สกึผ่อนคลำยจนเผลอฟุบหลบั

ไปบนโต๊ะ

“เสี่ยวสุ่ย ผ้าเชด็หน้าสขีาวของข้าอยู่ที่ใด” ชงิหลนิถามหาผ้าเชด็หน้า

ผนืโปรดในเช้ำวนัต่อมำ ก่อนจะต้องไปกนิอำหำรที่เรอืนแสงจนัทร์เช่นทุกวนั

“เอ...บ่ำวจ�ำได้ว่ำใส่ไว้ในตะกร้ำใบนี้เจ้ำค่ะ” เสี่ยวสุย่รบีหำของที่คณุหนู

ต้องกำร แต่กลบัพบเพยีงผ้ำเชด็หน้ำสอีื่น 

“แปลกยิ่งนกั” นำงพมึพ�ำกบัตวัเอง เพรำะจ�ำได้ว่ำคุณหนูชื่นชอบผนืนี้ 

เป็นพเิศษ ตรงมุมปักค�ำว่ำ ‘หลนิ’ และมเีพยีงผนืเดยีวที่น�ำมำครำนี้ จงึวำงไว้

บนสุด “บ่ำวจะไปหำดูข้ำงนอกเรอืนก่อนนะเจ้ำคะ เผื่อว่ำจะปลวิ...”

“ช่ำงเถดิ นี่ใกล้เวลำอำหำรแล้ว รบีไปกนัดกีว่ำ” ชงิหลนิยกมอืห้ำม เอื้อม 

มอืไปหยบิผ้ำเชด็หน้ำสชีมพอู่อนมำเกบ็ไว้ในแขนเสื้อ แลว้เดนิน�ำออกไปทนัที

“วนันี้ต้องเรยีนเขยีนรปูกบัอาจารย์หเูอ้าเทยีนใช่หรอืไม่เฟิงเอ๋อร์”

“ขอรบัท่ำนพ่อ เอ่อ...ท่ำนพ่อ ข้ำขอให้พี่หลนิเอ๋อร์เรยีนเขยีนรูปกบัข้ำ

ด้วยได้หรอืไม่ขอรบั” คุณชำยน้อยมู่หลิ่งเฟิงส่งสำยตำอ้อนวอน

“วำ่อย่ำงไรหลนิเอ๋อร์ เจ้ำอยำกเรยีนร่วมกบัเฟิงเอ๋อร์หรอืไม่” เขำหนัมำ

ถำมหญงิสำวที่นั่งถดัจำกฮูหยนิของตน

“ขอบคุณท่ำนลุงที่เมตตำ เพยีงแต่วนันี้หลนิเอ๋อร์มเีรื่องที่ต้องเรยีนให้

ท่ำนลงุและท่ำนป้ำทรำบเจ้ำค่ะ” ถ้อยค�ำนั้นท�ำให้ทั้งสำมคนหนัมำมองนำงอย่ำง

สงสยั

“เรื่องอนัใดหรอื” มู่หลิ่งฟู่เลกิคิ้วข้ำงหนึ่ง

“ตอนนี้หลินเอ๋อร์ก�ำลังศึกษำเล่ำเรียนต�ำรำจำกท่ำนพ่อเกี่ยวกับกิจกำร
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ของตระกูลอยู่ จงึมอิำจอยู่ให้ครบตำมก�ำหนดได้”

“ควำมหมำยของเจ้ำคอืต้องกำรกลบัคฤหำสน์ก่อนเวลำ?” มูห่ลิ่งฟูถ่ำมขึ้น

“เจ้ำค่ะ ขอท่ำนลุงกับท่ำนป้ำอนุญำตด้วย” ชิงหลินลงไปนั่งคุกเข่ำ 

ก้มหน้ำรอฟังค�ำตอบ

“ไม่ได้! ข้ำไม่ยอม ท่ำนพ่อ” มู่หลิ่งเฟิงลงไปนั่งคุกเข่ำข้ำงๆ หญงิสำว 

ส่งสำยตำอ้อนวอนขอควำมเหน็ใจจำกผู้เป็นบดิำเตม็ก�ำลงั

“เจ้ำอยู่ต่ออีกสักวันสองวันมิได้หรือ” มู่ฮูหยินเอ่ยขึ้นบ้ำงเมื่อเห็น 

บุตรชำยถงึขนำดลงไปคุกเข่ำเพื่อรั้งนำงไว้

“พวกเจ้ำลุกขึ้นก่อนเถดิ” มู่หลิ่งฟู่ถอนหำยใจ สำยตำเฉยีบแหลมมอง

หญงิสำวที่นั่งก้มหน้ำอย่ำงพจิำรณำ ในใจลกึๆ ไม่ได้ชื่นชอบนำงเท่ำใดนกั ด้วย

รูใ้นทกุเรื่องที่บตุรชำยคนโตบอกกล่ำว และอยำกยกเลกิสญัญำที่ตนกบัสหำย

ได้ตกลงกันไว้ แต่ก็เหมือนน�้ำท่วมปำก ไม่อำจกระท�ำได้ดังใจ เรื่องที่นำง 

ล้มป่วยครั้งที่ผ่ำนมำ เขำนั้นทรำบดว่ีำเป็นเพรำะเหตใุด ทว่ำกแ็กล้งปิดหปิูดตำ

ไม่รบัรู้เพรำะเหน็แก่ควำมเป็นสหำยกนั

ยำมที่นำงมำเยอืนสกุลมู่ มกัจะถำมถงึบุตรชำยคนโตของตนบ่อยครั้ง

จนน่ำร�ำคำญ และเจ้ำบุตรชำยตัวดีก็มักจะหลบเลี่ยงไม่ยอมกลับจวน โดย 

อ้ำงว่ำติดภำรกิจ และครำนี้ก็เช่นกัน หนีไปโดยไม่คิดจะบอกกล่ำวตนเลย  

ช่ำงน่ำขนันกั

จะว่ำไปครั้งนี้ออกจะแปลกอยู่สกัหน่อยที่นำงไม่ได้ถำมถงึ หรอืแม้แต่

จะมองหำกย็งัไม่ท�ำ ซ�้ำบตุรชำยคนเลก็ที่ไม่ชื่นชอบนำงและมกัจะหลบเลี่ยงนำง 

กลบัคลุกคลอียู่กบันำงไม่ยอมห่ำง แล้วยงัคุกเข่ำอ้อนวอนตนเพื่อรั้งนำงอกี

“อย่ำงที่ฮูหยินว่ำ อยู่ต่ออีกสักวันสองวันก็แล้วกัน เพื่อเฟิงเอ๋อร์ได ้

หรอืไม่” 

ชงิหลนิท�ำท่ำจะปฏเิสธ แต่พอเหน็สำยตำของเดก็น้อยที่จ้องมองอย่ำง

คำดหวงักต็้องกลนืค�ำพูดเหล่ำนั้นลงคอ

“หลนิเอ๋อร์ทรำบแล้วเจ้ำค่ะ” 



48
จอมทัพตื๊อรัก เล่ม 1

‘เฮ้อ! นี่ข้ำต้องอยู่ต่ออกีหรอืนี่ อยำกกลบัไปหำเจ้ำไป๋เสวี่ยไวๆ จงั’

อำกำรลอบถอนใจของนำงไม่ได้รอดสำยตำเฉียบคมของมู่หลิ่งฟู่ที่ยก

น�้ำชำขึ้นจิบช้ำๆ มองบุตรชำยคนเล็กที่แสดงอำกำรยินดีออกนอกหน้ำ เดิน 

อ้อมโต๊ะไปคว้ำมอืนำงแล้วเดนิออกไปจนนำงเซถลำไปข้ำงหน้ำตำมแรงดงึของ

บุตรชำย ท่ำมกลำงควำมตกใจของมู่ฮูหยนิและบ่ำวไพร่

ยำมปกตมิูห่ลิ่งเฟิงจะเรยีนเขยีนรปูที่ห้องหนงัสอื โดยมหีเูอ้ำเทยีนเป็น

อำจำรย์ หลงัจำกทกัทำยกนัเสรจ็แล้ว ชงิหลนิกน็ั่งมองบุรุษรูปงำมในชุดสขีำว

สะอำดตำไร้รอยปักใดๆ แต่ควำมเงำงำมของผ้ำกบ่็งบอกถงึควำมหรหูรำชดัเจน 

ผมถูกเกล้ำขึ้นเพียงครึ่ง แล้วปล่อยอีกครึ่งที่ยำวถึงกลำงแผ่นหลังให้ต้องลม

ปลวิไปมำ 

‘ขุ่นพระ! หนุ่มหล่ออกีแล้ว แม้จะสู้อตีำแม่ทพันั่นไม่ได้กเ็ถดิ’

“อำจำรย์ นี่คอืรูปของพี่หลนิเอ๋อร์ที่เขยีนไว้ยำมก่อนขอรบั” มู่หลิ่งเฟิง

น�ำภำพส่งให้หูเอ้ำเทียน เมื่อหูเอ้ำเทียนได้เห็นก็มีท่ำทีคล้ำยตะลึง ตำเรียว 

เบกิกว้ำงก่อนจะขมวดคิ้วเข้ำหำกนั ควำมจรงิรปูนี้เป็นควำมลบัระหว่ำงนำงกบั 

เดก็น้อย แต่เดก็น้อยได้ขอเอำไว้ด้วยอยำกให้อำจำรย์ได้ชมรูปนี้

“เจ้ำ เจ้ำใชส้ิ่งใดวำด แล้วเหตใุดจงึเสมอืนจรงิได้ถงึเพยีงนี้...น่ำทึ่งมำก 

ข้ำมิเคยพบเห็นรูปพญำอินทรีที่งดงำมเช่นนี้มำก่อน” หูเอ้ำเทียนจับจ้อง 

รูปขำวด�ำตรงหน้ำมวิำงตำ ปำกกพ็ร�่ำชื่นชมมหิยุดหย่อน 

ชงิหลนิยิ้มน้อยๆ ภูมใิจในผลงำน แต่พอเหน็เดก็น้อยยิ้มกว้ำงดวงตำ

เป็นประกำยดั่งเป็นรูปของตวัเอง กท็�ำให้ศลิปินสำวแทบกลั้นหวัเรำะไว้ไม่อยู่

กบัท่ำทำงน่ำเอน็ดูนั้น

“ที่ใช้เขียนคือสิ่งนี้ขอรับ” มู่หลิ่งเฟิงหยิบแท่งสีด�ำขนำดเท่ำนิ้วก้อยม ี

ผ้ำหุ้มไว้ตลอดแท่ง ควำมยำวรำวห้ำชุ่น ปลำยด้ำมที่พ้นจำกผ้ำหุ้มมลีกัษณะ 

แหลมเลก็ 

หูเอ้ำเทยีนหยบิขึ้นมำแท่งหนึ่งแล้วพลกิไปมำ คิ้วเรยีวขมวดเข้ำหำกนั

มำกขึ้นจนเกดิรอยย่นตรงกลำงระหว่ำงหวัคิ้วทั้งสองข้ำง “นี่คอื?”
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“ดนิสอถ่ำนไม้ขอรบั ท�ำจำกไม้เนื้อแขง็ที่ผ่ำนกำรเผำ น�ำมำเหลำให้กลม

แล้วเอำเศษผ้ำที่ทำกำวแป้งไว้มำพนัโดยรอบเพื่อป้องกนัไม่ให้มอืเปื้อนขอรบั” 

เดก็น้อยอธบิำยอย่ำงละเอยีดไม่มตีกหล่นด้วยใบหน้ำเปื้อนยิ้ม

“ดนิสอถ่ำนไม้? ข้ำไม่เคยรู้มำก่อนว่ำจะใช้เขยีนรูปได้ เจ้ำคดิเองหรอื” 

หเูอ้ำเทยีนถำมเจ้ำของรปู ด้วยแคว้นฉนียิมใช้พูก่นัเขยีนตวัอกัษรและเขยีนรปู

เท่ำนั้น

“เป็นเหตุบังเอิญเสียมำกกว่ำ เมื่อตอนไปตรวจบัญชีที่คอกสัตว์กับ 

ท่ำนพ่อ ข้ำเห็นลูกคนงำนน�ำก้อนถ่ำนมำขีดเขียนเล่นแทนพู่กัน ข้ำเลยลอง 

น�ำมำใช้ดูบ้ำง แต่ใช่ว่ำไม้ทุกชนดิจะใช้ได้ มเีพยีงไม้ชนดินี้เท่ำนั้นที่เป็นเช่นที่

ข้ำต้องกำร และก็เป็นเหมือนที่ท่ำนเห็นเจ้ำค่ะ” ชิงหลินอธิบำยด้วยน�้ำเสียง 

ติดตลกนิดๆ เมื่อคิดถึงเรื่องที่ท�ำให้โดนท่ำนแม่ดุเสียทุกครั้งที่กลับมำพร้อม

รอยเปรอะเปื้อนบนเสื้อผ้ำ

“แต่อำจำรย์...ท่ำนต้องระวังนะขอรับ เพรำะมันลบไม่ได้ และยังอำจ

ท�ำให้ชุดของท่ำนเปรอะเปื้อนโดยง่ำย” มู่หลิ่งเฟิงเอ่ยเตือนด้วยควำมหวังด ี

เพรำะประสบกบัตนเองมำแล้วเมื่อวำน

แล้วกำรเรยีนเขยีนรปูกเ็ริ่มขึ้น หวัข้อในวนันี้คอืรปูทวิทศัน์ในจนิตนำกำร 

แต่ที่พเิศษคอืให้ใช้ดนิสอถ่ำนไม้ของชงิหลนิ และหูเอ้ำเทยีนกร็่วมแสดงฝีมอื

ในครั้งนี้ด้วย ทั้งสำมแยกย้ำยกนัเลอืกมมุที่ตวัเองชอบ โดยหนัหลงัให้กนัและ

ห้ำมมองรูปของผู้อื่นจนกว่ำกำรเขียนรูปจะเสร็จสิ้นลง ยำมซื่อวันพรุ่งเป็น

ก�ำหนดเวลำกำรตดัสนิ

ล่วงเข้ายามโฉ่ว11 ณ เรอืนสายลม

ขณะที่ทกุชวีติในเรอืนต่ำงหลบัใหล ตรงหน้ำต่ำงปรำกฏเงำร่ำงของบรุษุ

ผู้หนึ่งในชุดสดี�ำ ก่อนจะผลุบหำยเข้ำไปในห้องนอนของชงิหลนิทำงหน้ำต่ำง

11 ยำมโฉ่ว คอืช่วงเวลำตั้งแต่ 01.00 น. - 02.59 น.
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“เจ้ำประมำทเกินไปแล้ว” เสียงทุ้มห้ำวแบบบุรุษพึมพ�ำเบำๆ ก่อนจะ 

นั่งลงข้ำงเตียงคู่หมำยของตน ด้วยวรยุทธ์สูงส่ง ทุกย่ำงก้ำวแผ่วเบำและ

เงยีบเชยีบ แม้แต่สำวใช้ทั้งสองกไ็ม่อำจล่วงรู้ได้ว่ำมผีู้บุกรุก

มู่หลิ่งเหวินนั่งมองคู่หมำยนิ่ง รูปโฉมโนมพรรณของนำงจัดว่ำงดงำม 

แต่ไม่ได้งดงำมปำนล่มเมืองล่มแคว้น ทรวดทรงอรชรอ้อนแอ้นและสมส่วน 

น่ำทะนุถนอม โดยเฉพำะรมิฝีปำกนี้ ปลำยนิ้วยื่นออกไปแตะรมิฝีปำกอวบอิ่ม

แผ่วเบำ ควำมนุ่มนิ่มท�ำให้เขำต้องลอบกลืนน�้ำลำย เลือดในกำยพลุ่งพล่ำน  

มู่หลิ่งเหวนิชกัมอืกลบัทนัทปีระหนึ่งต้องของร้อน

อยู่ดีๆ  คิ้วเข้มกข็มวดเข้ำหำกนั แววตำวำวโรจน์ สองมอืแกร่งก�ำแน่น

จนเหน็เส้นเลอืดปดูโปน ยำมตระหนกัถงึสำเหตทุี่ท�ำให้ตนต้องรบีร้อนเดนิทำง

จำกเมืองลั่วหยำงกลับมำยังเมืองหลวง ถ้ำไม่ใช่เพรำะรำยงำนจำกหนึ่งในสี่ 

องครกัษ์เงำฝีมอืดขีองตนที่ให้คอยจบัตำควำมเคลื่อนไหวของสตรผีู้นี้

มู่หลิ่งเหวินได้สำรลับให้ตำมหำตัวองค์รัชทำยำทที่หำยตัวไปที่เมือง 

ลั่วหยำง แม่ทพัหนุม่จงึเร่งออกเดนิทำงแทบจะทนัท ีก่อนไปกแ็อบเข้ำมำดหูน้ำ

นำงที่อยู่ในห้วงนทิรำ และฉวยหยบิผ้ำเชด็หน้ำของนำงตดิมอืไปด้วย

‘ข้ำสู้อุตส่ำห์รีบปฏิบัติภำรกิจแทบไม่ได้หลับได้นอนเพื่อรีบกลับมำ 

หำเจ้ำ แต่เจ้ำกลับคิดหลบหนีข้ำ เจ้ำนี่มัน...’ ขณะที่แม่ทัพหนุ่มตัดพ้อนำง 

ในใจ ร่ำงเลก็ที่นอนนิ่งเมื่อครูก่ลบัพลกิกำยมำทำงแม่ทพัหนุม่ สองมอืไขว่คว้ำ

หำหมอนข้ำงทั้งที่ยงัหลบัตำ คิ้วเรยีวพลนัขมวดเข้ำหำกนั 

หมบั!

‘อมื...มอืใครเนี่ยใหญ่จงั มอื?...มอืคนหรอื’ ชงิหลนิลมืตำขึ้นในควำม

มดื แล้วกต็้องตกใจเมื่อเหน็ร่ำงด�ำทะมนึนั่งอยู่ข้ำงเตยีงและก�ำลงัจ้องมองอยู่ 

‘ผะ...ผหีลอก...’ นั่นคอืสิ่งที่นำงคดิ

“ผะ...ผะ...อกึ” และก่อนที่นำงจะร้องออกมำเป็นค�ำ นิ้วแขง็แรงกจ็ิ้มลง

มำที่ร่ำงเลก็สองครั้ง ท�ำให้นำงเปล่งเสยีงไม่ออก ซ�้ำยงัขยบัตวัไม่ได้ ดวงตำ

กลมโตมองฝ่ำควำมมดืพลนัเบกิตำกว้ำง 
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‘มู่หลิ่งเหวนิ? เขำมำท�ำอะไรที่นี่’

มู่หลิ่งเหวินยกมุมปำกยิ้มอย่ำงเจ้ำเล่ห์ พลำงโน้มใบหน้ำงดงำมลงมำ

ใกล้เสยีจนสมัผสัได้ถงึไอร้อน ชงิหลนิกลอกตำไปมำ พยำยำมส่งสำยตำถำม

ว่ำต้องกำรอะไร ก่อนที่ใบหน้ำจิ้มลิ้มจะค่อยๆ เห่อแดงเมื่อนกึถงึจบูเมื่อคนืนั้น 

ยงัดทีี่เป็นคนืเดอืนมดืเลยมองไม่ค่อยเหน็เท่ำไร

ชิงหลินยิ่งตกใจหนักขึ้นไปอีกจนต้องหลับตำปี๋ สัมผัสอุ่นร้อนจำก 

ร่ำงแกร่งท�ำให้ใจของนำงเต้นแรง เมื่อคลำยควำมหวำดหวั่นแล้วจึงค่อยๆ 

ลมืตำขึ้น สบตำกบัดวงตำคมทรงเสน่ห์ที่มองอยู่ก่อนแล้ว ใบหน้ำจิ้มลิ้มแสร้ง

หนัไปมองข้ำงหน้ำ เพรำะไม่อยำกให้เขำรู้ว่ำนำงก�ำลงัหวั่นไหว 

‘แต่ว่ำนะ...นี่มนัที่ไหน เขำพำนำงออกมำจำกจวนท�ำไม’

มู่หลิ่งเหวินพำนำงมำที่จวนแม่ทัพซึ่งอยู่ติดกับจวนเสนำบดีมู่เพียง

ก�ำแพงกั้น โดยผ่ำนช่องทำงลบัเชื่อมต่อกบัห้องนอนของตนที่มเีพยีงตนเท่ำนั้น

ที่รู้ เป็นที่ซึ่งไม่อนุญำตให้สตรนีำงใดเข้ำมำวุ่นวำย แม่ทพัหนุ่มวำงร่ำงของนำง

ลงบนเตียงอย่ำงนุ่มนวล รำวกับนำงเป็นหยกชั้นดี ก่อนจะคลำยจุดให้นำง 

หนึ่งจุด

“อกึ ท่ำนท�ำอะไรน่ะ แล้วพำข้ำมำที่นี่ท�ำไม แล้วที่นี่ที่ไหน แล้ว...” นำง

ยงิค�ำถำมใส่เขำมำกมำยทนัททีี่ขยบัปำกได้

“เพรำะเหตุใด” เสยีงทุ้มห้ำวย้อนถำมโดยไม่ใส่ใจกบัค�ำถำมของนำง

“เอ๊ะ!...เรื่องอะไรเจ้ำคะ”

“กลับก่อนก�ำหนด” ในที่สุดแม่ทัพหนุ่มก็เอ่ยปำกหลังจำกที่นั่งนิ่ง 

อยู่นำน ถ้ำสงัเกตดีๆ  จะเหน็ริ้วแดงจำงๆ ตรงโหนกแก้มสำก

“อ้อ เรื่องนี้เอง ท่ำนน่ำจะดใีจนะเจ้ำคะ เพรำะถงึอย่ำงไรท่ำนกไ็ม่ได้

เตม็ใจกบักำรหมั้นหมำยครั้งนี้อยู่แล้ว” 

มู่หลิ่งเหวนิไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธ เขำท�ำเพยีงมองนำงนิ่งๆ

“ดงันั้นกำรที่ข้ำจะอยูต่่อหรอืกลบัก่อนกค็งไม่ใช่ปัญหำ และไม่ได้ท�ำให้

ท่ำนเสียหน้ำแต่อย่ำงใด” ชิงหลินพูดต่อโดยไม่ได้ดูปฏิกิริยำของคนที่นั่งอยู่ 
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บนเตยีงข้ำงๆ นำง เลยไม่ได้เหน็ใบหน้ำที่เดี๋ยวด�ำเดี๋ยวแดง เดี๋ยวเขยีวสลบั

กนัไปมำของเขำ

เมื่อเห็นเขำเอำแต่เงียบก็คิดว่ำเขำคงจะเห็นด้วยกับค�ำพูดของนำง ซึ่ง

ถ้ำเป็นอย่ำงที่คิดก็ถือว่ำแผนกำรของนำงประสบควำมส�ำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว  

จงึเอ่ยต่อ “แต่ถ้ำท่ำนกลวัเสยีหน้ำ ท่ำนกเ็รยีนให้ท่ำนลุงกบัท่ำนป้ำทรำบด้วย 

ตวัเองเถดิ หรอืจะป่ำวประกำศว่ำข้ำเป็นผู้ขอยกเลกิกำรเป็นคูห่มำยเพรำะมใีจ

ให้ชำยอื่น ข้ำก.็..อื้อๆ” 

เส้นควำมอดทนขำดผงึทนัทเีมื่อแม่ทพัหนุม่ได้ยนิค�ำว่ำ ‘มใีจให้ชำยอื่น’

มูห่ลิ่งเหวนิปิดปำกอวบอิ่มที่ช่ำงเจรจำเชอืดเฉอืนของนำงด้วยรมิฝีปำก

หนำอุน่ร้อนด้วยบนัดำลโทสะ ชงิหลนิไม่ทนัระวงัตวัแถมยงัขยบัตวัไม่ได้เพรำะ

โดนสกัดจุด ที่ขยับได้มีเพียงริมฝีปำกจึงพยำยำมปิดเม้มให้แน่น ไม่ให้เขำ 

ล่วงล�้ำเข้ำมำได้ แต่กต้็องสะดุง้จนเผลออ้ำปำกเพรำะฝ่ำมอืแกร่งข้ำงหนึ่งลบูไล้

หน้ำอกและออกแรงบบีเบำๆ ท�ำให้ลิ้นหนำเข้ำมำส�ำรวจได้โดยง่ำย 

ร่ำงใหญ่ทำบทบัลงบนร่ำงเลก็ที่นอนนิ่ง ฝ่ำมอืหนำลำกไล้ไปตำมเนื้อตวั

ของนำงอย่ำงแผ่วเบำและถอืสทิธิ์ เขำขบเม้มรมิฝีปำกนำงจนบวมเจ่อ ก่อนจะ

ผละศรีษะออกเลก็น้อยเพื่อมองนำงที่หอบสะท้ำน พร้อมกบักะพรบิตำมองเขำ

อย่ำงตื่นตระหนก แล้วก้มลงประกบปำกอวบอิ่มซ�้ำ เพยีงแต่ครั้งนี้กลบันุม่นวล 

อ่อนหวำน และไม่รุนแรงเอำแต่ใจ จนนำงหลงมวัเมำไปกบัควำมสุขที่เขำมอบ

ให้ชั่วขณะ

“อื้อๆ...อุด...ไอ้โอดเอดิเอ้ำอ่ะ” ชงิหลนิประท้วงโดยแสร้งบบีน�้ำตำ 

ได้ผล! มู่หลิ่งเหวินชะงักเมื่อสัมผัสได้ถึงน�้ำตำของสตรีที่ตนรังแกอยู่ 

เขำจงึรบีผละร่ำงออกมำนั่งหอบหำยใจถี่อยูข้่ำงเตยีง ปล่อยให้นำงนอนตวัแขง็

อยู่บนเตยีงเหมอืนเดมิ

“ทั้งหมดล้วนเป็นควำมผดิเจ้ำ” 

‘หำ! ไม่ขอโทษแล้วยงัมหีน้ำมำบอกว่ำเป็นควำมผดิของข้ำ หน้ำด้ำน! 

หน้ำด้ำน! หน้ำด้ำน!’ ชงิหลนิโมโหมำกจนหน้ำแดงก�่ำ นกึอยำกจะกระโดดข่วน
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หน้ำหล่อๆ ที่ท�ำเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นนกั

“ท่ำน...ท่ำน...ท่ำนนี่มัน...” นำงเตรียมจะด่ำเขำ แต่ก็ต้องหุบปำกฉับ 

เมื่อเขำโน้มหน้ำลงมำใกล้พร้อมกบัเท้ำแขนข้ำงหนึ่งข้ำงศรีษะ

“เหตุใดไม่พูดต่อเล่ำ...หึๆๆ” สองสำยตำประสำนกันนิ่ง หนึ่งสำยตำ

แพรวพรำว หวำนเยิ้มและล้อเลยีน อกีหนึ่งสำยตำเตม็ไปด้วยควำมฉุนเฉยีว 

สบัสน และประหลำดใจ

“...ท่ำนต้องกำรอะไรกนัแน่” เมื่อระงบัควำมฉนุเฉยีวได้จงึเอ่ยปำกถำม 

คล้ำยจะเห็นดวงตำคมสว่ำงวำบแวบหนึ่งก่อนจะหำยไป พร้อมกับร่ำงแกร่ง 

ที่ผละออกท�ำให้นำงหำยใจคล่องขึ้น 

‘มันอะไรกันนักหนำ เจอกันสำมครั้งก็โดนจูบสำมครั้ง เขำเกลียด 

ชงิหลนิไม่ใช่หรอื แล้วท�ำแบบนี้ท�ำไม’

“ข้ำจะพำเจ้ำกลบัเรอืน” 

ร่ำงเล็กแทบหวีดร้องออกมำเมื่อถูกอุ้มแนบอกแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย ทุก

กำรกระท�ำของเขำช่ำงเอำแต่ใจ ไม่ถำมควำมเหน็นำงสกัค�ำ ครั้นอยำกจะต่อวำ่

เขำก็ดันโดนสกัดจุดอีกครั้ง เมื่อพูดไม่ได้ ขยับก็ไม่ได้ นำงจึงได้แต่ถลึงตำ 

ใส่เขำด้วยควำมโกรธเคอืง

มู่หลิ่งเหวินหลุบตำคมลงมองนำงในอ้อมกอดที่เม้มปำกแน่น ดวงตำ

กลมโตเตม็ไปด้วยควำมขุน่เคอืง มมุปำกพลนัยกขึ้นอย่ำงเจ้ำเล่ห์ ขณะกระชบั

วงแขนแน่นขึ้นกว่ำเดมิแล้วโจนทะยำนพำร่ำงเลก็กลบัไปยงัเรอืนพกัของนำง


