
หนึ่ง

“สวสัดคีรบัคณุเว่ย”

หนุ่มหล่อหน้าหวานในชุดสูทสดี�าเนี้ยบตั้งแต่ศรีษะจดเท้า ร่างสูงสง่ายนื

อยู่ตรงหน้าเธอ เขาคล้ายนกัร้องหนุ่มลู่หาน วง EXO-M ที่เธอชื่นชอบมากถงึ 

สี่ส่วน พอจะขจดัความร�าคาญไปได้บ้างเมื่อต้องพบกนั

เว่ยมี่อิงยิ้มรับค�าทักทาย แสร้งเขินอายเล็กน้อยให้ชายหนุ่มล�าพองใจว่า

เสน่ห์ของเขานั้นได้ผลอยู่บ้าง หารู้ไม่ว่าเป็นแค่มารยาทผสมมารยาที่หญงิสาววยั

สามสิบห้าอย่างเธอช�านาญ ไม่ได้คิดจะตกลงไปในหลุมพรางที่เขาวางไว้เพื่อดัก

เธอ

เจงิเฉนิหลง ชายหนุ่มวยัยี่สบิแปดปี นกัธุรกจิไฟแรงที่ฮอตมากในขณะนี้ 

มีความมั่นใจในตัวเองสูงและมีความคิดด้านบวกที่สาวๆ ต้องลุ่มหลง เว่ยมี่อิง

พบกบัเขาครั้งแรกในงานแต่งงานของเพื่อนสนทิผู้เปน็เจ้าสาว ซึ่งเขากม็าในฐานะ

เพื่อนสนทิของเจ้าบ่าว

ในวนันั้นเพยีงเพราะเธอรบัช่อดอกไม้จากเจ้าสาวได้ เขาจงึสนใจเธอ นี่คอื

สิ่งที่เขาบอกเว่ยมี่องิในช่วงแรกๆ ที่พยายามจะขอคบ จนเวลาล่วงเลยมาห้าเดอืน

แล้วหนุ่มหล่อหน้าหวานผู้ยิ้มเก่งคนนี้กย็งัไม่ยอมเลกิตามตื๊อ

“สุราดอกท้อสกัแก้วไหมคะ” เว่ยมี่องิเอ่ยเชญิชวนพลางผายมอืไปด้านใน

ร้าน เจงิเฉนิหลงมองตามมอืของเธอแล้วยิ้มกว้างกว่าเดมิด้วยความยนิดี
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“ผมรอค�านี้อยู่เลยครบั” เจงิเฉนิหลงมองเว่ยมี่องิ หญงิสาวมาดมั่นผู้เป็น

เจ้าของกจิการร้านสุราย้อนยุคที่โด่งดงัในตอนนี้

เธออายุสามสบิห้าปี มรีูปร่างสะโอดสะอง แต่งกายสุภาพน่านบัถอื ทั้งยงั

มีใบหน้าสะสวยที่เปี่ยมเสน่ห์ ริมฝีปากอวบอิ่มรับกับดวงตาเรียวคมน่าค้นหา 

บคุลกิสขุมุแฝงความเย่อหยิ่งหน่อยๆ หากเขาไม่เอ่ยเยา้บา้ง เธอคงจะไม่ชวนเขา

คุยเช่นนี้ เธอเหมาะสมกบัต�าแหน่งสาวคานทองที่พชิติยากจรงิๆ

ลักษณะของร้านเว่ยมี่อิงท�าให้นึกถึงฉากโรงเตี๊ยมในยุคโบราณที่รองรับ

ชนชั้นมรีะดบั การตกแต่งด้านในเน้นกลิ่นอายเก่าแก่เพื่ออรรถรสในการดื่มสุรา

ทุกชั้นมลีานกว้างที่ปลูกต้นเหมย มสีระน�้าใสกระจ่างที่ปลาคาร์ปหลากสี

แหวกว่ายละลานตา กระตุ้นให้นกึอยากเป็นนกัปราชญ์ท่องบทกว ีโคมไฟสแีดง

ห้อยพู่ที่แขวนตามมุมต่างๆ ของร้านส่องแสงนวลตา ก�ายานหอมช่วยสงบจติใจ

อนัฟุง้ซ่าน อกีทั้งพนกังานของร้านกแ็ต่งชดุโบราณทกุคน ไม่เว้นแม้แต่ค�าพดูตอน

ที่ต้อนรับลูกค้า ยังมีกลุ่มนักดนตรีบรรเลงบทเพลงเพื่อให้ผ่อนคลาย ทุกส่วน

ของร้านล้วนให้กลิ่นอายย้อนยุคอย่างแท้จรงิ และมเีพยีงหนึ่งเดยีวในหางโจว

“ตอนนี้มร้ีานลอกเลยีนแบบเปิดแข่งกบัร้านเว่ยมี่องิ นี่เป็นปัญหาใหญ่เลย

ทเีดยีวนะครบั” ขณะที่นั่งลงบนเบาะรองนั่ง เจงิเฉนิหลงกเ็ปิดประเดน็ทนัท ีเขา

มองใบหน้าขาวเนยีนที่ยงัคงยิ้มบาง ฟังค�าถามเขาด้วยท่าทสีบายๆ ไม่แสดงอาการ

ตกใจหรอืกงัวลให้เหน็ คาดว่าเธอคงรู้ข่าวนี้ก่อนแล้ว

ร้านเว่ยมี่องิมชีื่อเสยีงได้ภายในสามเดอืน ด้วยอาหารพื้นบ้านที่ได้พ่อครวั

ยอดฝีมือ และรสชาติสุราอันเลิศล�้าจากฝีมือเธอ ที่แค่ได้กลิ่นหอมก็ชวนให้

จนิตนาการถงึรสชาตจินกระหายอยากดื่มไม่รู้จกัจบสิ้น ผสมกบับรรยากาศย้อน

ยุคท�าให้เกดิความลงตวัอย่างคาดไม่ถงึ เป็นร้านที่ตอบโจทย์คนสมยันี้อย่างมาก

ที่พเิศษยิ่งกว่าคอืจะปิดร้านเมื่อมคีนนั่งเตม็ตามจ�านวนที่นั่ง เพื่อให้พวก

เขาได้ซึมซาบกับบรรยากาศและสุราของเธออย่างไม่รีบเร่ง แม้ต้องจ่ายแพงสัก

หน่อย แต่กค็ุ้มค่ามาก

เจิงเฉินหลงไม่ปฏิเสธทุกค�ากล่าวชมของคนที่มาสัมผัสร้านสุราเว่ยมี่อิง

แล้วตราตรงึใจจนไม่อาจลมื เขาเองกเ็หมอืนลูกค้าคนอื่นๆ เพยีงแต่มเีป้าหมาย

พเิศษกว่า
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“มสีถานที่ให้ลูกค้าได้เลอืกเพิ่มขึ้น ฉนัจะคดิว่าเป็นปัญหาได้ยงัไงกนัคะ”

การลอกเลียนแบบอาจจะสร้างความเข้าใจผิด อย่าลืมว่าทั้งร้านและสุรา

ของเธอนั้นมชีื่อเสยีงมาก คนที่รอคอยจะได้ลิ้มรสสรุาตามที่เล่าลอืกนัปากต่อปาก 

จนต้องเดนิทางมาไกลจากต่างเมอืง แล้วพบว่าถกูหลอกด้วยความเหมอืนกค็งจะ

อารมณ์เสยีไม่น้อย

เธอไม่จ�าเป็นต้องเดอืดร้อน เพราะพวกลูกค้าที่เสยีหายจะเรยีกร้องความ

ยุตธิรรมให้เธอ พวกเขาจะกระจายความไม่พอใจลงไปในโลกของโซเชยีล ท�าให้

ร้านของเธอยิ่งเป็นที่รู้จัก ส่วนร้านที่ลอกเลียนแบบก็จะอยู่ได้ไม่นาน และต้อง 

ปิดตวัไปเนื่องจากถูกกระแสต่อต้านโจมตี

ถ้าถามว่าเธอนิ่งเฉยกับเรื่องนี้หรอื ก็ไม่ใช่เสยีทีเดียว ชีวิตผ่านมาถงึวัย

สามสบิห้าปี เว่ยมี่องิมองสถานการณ์นี้ได้ชดัเจนและไม่วติกกงัวลกบัเรื่องนี้จรงิๆ 

“สุราดยี่อมไม่กลวัตรอกลกึ”

ในดวงตาของชายหนุ่มสะท้อนแววชื่นชอบอย่างไม่ปิดบัง มีความมุ่งมั่น

ในการจบีมากยิ่งขึ้น เมื่อมเีพชรงามอยู่ตรงหน้า มหีรอืที่เขาจะยอมปลอ่ยใหห้ลดุ

มอืไปได้ เพยีงแต่...

“คุณหมกัสุราด้วยตวัเอง ผมอยากชมสถานที่ที่คุณหมกัสุราได้ไหมครบั” 

เจงิเฉนิหลงเอ่ยเสยีงทุ้มด้วยความตื่นเต้น พลางมองเว่ยมี่องิด้วยความหวงั 

เขายิ้มมเีสน่ห์ ผนวกกบัใบหน้าหล่อหวานน่ามองนั้น ยิ่งละสายตาไม่ได้

เวย่มี่องิท�าเพยีงยิ้ม พนกังานกน็�ากาสรุากบัจอกมาเสริฟ์ กลิ่นหอมที่ออก

มาจากพวยกาดึงความสนใจของชายหนุ่ม เขากลืนน�้าลายโดยไม่รู้ตัว รู้สึกว่า 

ล�าคอแห้งผาก ต้องการดื่มสรุาที่ส่งกลิ่นหอมรญัจวนใจสกัอกึให้ชื่นใจ แต่กไ็ม่ลมื

เรื่องที่คุยค้างกนัไว้ซึ่งเธอยงัไม่ได้ให้ค�าตอบ

รมิฝีปากแดงคลี่ยิ้ม แววตาพลนัเปลี่ยนเป็นเยน็ชา เว่ยมี่องิค่อยๆ เอ่ย

ประโยคที่ชายหนุ่มเฝ้ารอคอย “ฉนัมสีูตรลบัค่ะ”

เว่ยมี่องิขอกระดาษกบัปากกาจากพนกังาน ก่อนจะเขยีนบางอย่างลงบน

กระดาษแล้วส่งให้เจงิเฉนิหลง อากปักริยิาดเูนบินาบนุม่นวลแต่ชวนมอง รอยยิ้ม

มุมปากกดลกึมากขึ้น

“ร้านของคุณจะได้ขายดบิขายดมีากเหมอืนร้านของฉนัยงัไงล่ะคะ... คุณ
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เจงิ”

ความตื่นตระหนกแวบผ่านดวงตาชายหนุม่อย่างรวดเรว็ ใบหน้าหล่อเหลา

นั้นยงัคงประดบัรอยยิ้ม ยงัรกัษาท่าทางปกตไิว้ได้อย่างน่าชื่นชม เขาขมวดคิ้วเลก็

น้อยยามมองรอยยิ้มของเว่ยมี่องิที่รูส้กึคล้ายคมมดีมากกว่าบปุผางามที่เชญิชวน

ให้รื่นเรงิใจ

“คุณเป็นนักธุรกิจที่มีเบื้องหลังฉาวโฉ่ ที่ท�าอยู่จนร�่ารวยไม่ใช่เพราะลอก

เลยีนแบบคนอื่นหรอืคะ ฉนัจะชื่นชมคุณยงัไงด ีที่เจรญิก้าวหน้าได้เพราะความ

คิดของคนอื่น” ได้เวลาเชือดไก่ตัวนี้แล้ว เว่ยมี่อิงยังคงวางตัวปกติ เพียงแค่ 

ค�าพดูนุม่ๆ ประกอบกบัแววตารงัเกยีจและรอยยิ้มบาดลกึนั้น เธอกเ็หมอืนต้นไม้

ใหญ่ที่ยากจะโค่นล้ม

“ฉนัไม่ใช่เดก็สาวเมื่อวานซนืที่จะหลงไปกบัรอยยิ้มและใบหน้าหล่อๆ ของ

คุณนะคะ ฉนัมองออกถงึผลประโยชน์ที่คุณอยากได้สะท้อนผ่านแววตากบัค�าพดู

ของคุณ โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตวั และถ้าจะถามว่าฉนัรู้ได้ยงัไง คงไม่ต้องให้ฉนั

งดัหลกัฐานที่พสิูจน์ได้ทางกฎหมายออกมาเปิดโปงคุณหรอกนะคะ”

เขาเข้าหาเธอเพราะผลประโยชน์ตั้งแต่ต้น มีหลายครั้งที่เขาสนใจธุรกิจ

ของเธอมากเกนิไปเพราะจะได้กอบโกยเงนิทอง จนพยายามจะล้วงข้อมลูทกุอย่าง

เกี่ยวกบัร้านและสุรา

เว่ยมี่องิจงึบอกไปบางส่วนเพื่อดกู้าวต่อไปของเขา จนกระทั่งมร้ีานเหมอืน

กนัมาเปิดแข่ง เธอตามสบืเรื่องราวถงึต้นตอเบื้องหลงักพ็บว่าเป็นเขาจรงิๆ นี่คอื

ความโลภที่ปิดไม่มดิ

“อยากได้สูตรลบัไม่ใช่หรอืคะ” เหมอืนให้ทานสตัว์ เว่ยมี่องิมองใบหน้าที่

ซดีลงของเจงิเฉนิหลง “ฉนัไม่ได้หวงวชิา ถ้าคณุแน่ใจว่าร้านคณุจะดงัและกอบโกย

ก�าไรได้มากกว่าร้านของฉนั”

‘เพราะหลกัฐานลอกเลยีนแบบที่คุณท�า ฉนัจะเปิดโปงในภายหลงั ตอนนี้

ให้คุณลอยอยู่สูงๆ น่ะดแีล้ว ตอนตกลงมาจะได้เจบ็จนกระอกัเลอืดปางตาย’

เธออาจจะคิดว่าเป็นการให้ทานหรือร่วมยินดีกับคนที่ลอกเลียนแบบเธอ

ด้วยเชื่อว่า ‘สุราดยี่อมไม่กลวัตรอกลกึ’ แต่กม็ขี้อยกเว้นกบัคนบางจ�าพวก ซึ่ง

เขาอยู่ในข้อยกเว้นของเธอพอด ี ปล่อยคนชั่วหน้าหนาแบบนี้ไปเจรญิรุ่งเรอืงบน
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ความทุกข์ของคนอื่นต่อคงไม่ใช่เรื่องดี

“คุณร้ายกว่าที่ผมคดิ” เจงิเฉนิหลงปรบมอืให้เว่ยมี่องิ ตอนนี้ที่เขาตดิใจ

ไม่ใช่แค่สูตรลบัสุราหมกัของเธอแล้วสิ

เว่ยมี่อิงยิ้มเย็นชา ดูการแสดงอันยอดเยี่ยมของชายผู้นี้ต่อด้วยความ

สะอิดสะเอียน เขายิ้มโปรยเสน่ห์พลางหยิบสูตรลับสุราของเธอไป แววตาฉาย

ความยนิดคีล้ายเย้ยหยนัทางอ้อม

“คณุเชื่อใจฉนั?” เมื่อเหน็เขาหยบิสตูรไปโดยไม่ขบคดิและไตร่ตรอง หญงิ

สาวกอ็ดเลกิคิ้วมองด้วยความสงสยัไม่ได้ “...อาจจะเป็นสูตรปลอม”

“เพื่อนของคุณเล่าให้ผมฟังว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมา น่านับถือ ค�า

ไหนค�านั้น ถ้าคุณให้สูตรมา ผมเชื่อว่าคุณจะใจดใีห้ผมเจรญิรอยตามธุรกจิของ

คุณ”

‘ไก่อ่อน!’ เว่ยมี่องิก่นด่าในใจ แต่ภายนอกยงัคงยิ้มแย้ม เธอไม่ตดิใจหรอื

โกรธเคอืงที่เขา ‘จะเจรญิรอยตาม’ ธุรกจิของเธอ

ทั้งคู่ยงัคงนั่งจบิสุราดื่มด�่ากบับรรยากาศเหมอืนคู่รกัหวานชื่น จวบจนถงึ

เวลาเธอกส็่งเขากลบั แล้วยนือยู่ตรงระเบยีงชั้นสอง มองไปยงัชายหนุ่มสุดหล่อ

หน้าหวานที่โบกมอืพร้อมส่งยิ้มให้เธอ เมื่อเขาหนัหลงั รอยยิ้มบนใบหน้าเวย่มี่องิ

กเ็ปลี่ยนเป็นแสยะด้วยความเยน็ชาทนัที

เธอจะรอดูความเจรญิของเขา...

“รา้นจิ้นสงิถกูด�าเนนิคดเีพราะลกูค้าแจ้งวา่สรุามพีษิ ท�าให้ทอ้งเสยีและ

อาเจยีนอย่างหนกัจนต้องส่งโรงพยาบาล ตอนนี้มผีู้เสยีชวีติแล้วหนึ่งคน...”

ข่าวที่ประกาศอยู่ในโทรทัศน์ไม่ได้ท�าให้เว่ยมี่อิงขมวดคิ้ว เธอหยิบลูก 

เชอร์รเีชื่อมที่อยู่ในถ้วยแก้วขึ้นมาแล้วส่งเข้าปาก ลิ้มรสชาตหิอมหวานด้วยความ

สุขส�าราญใจ

ไม่ได้อยากให้มคีนตาย... สตูรที่ให้ไปนั้นเป็นของจรงิ แต่เจงิเฉนิหลงไม่มี

ความรู้และความเข้าใจในสุราดพีอ เมื่อลูกค้าชื่นชอบ ก�าไรกเ็ข้าร้านมากขึ้น เขา

เป็นฝ่ายเกดิความโลภเอง ท�าให้สุราที่มกีลายเป็นยาพษิพรากชวีติคน

ทว่า... เป็นสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้วว่าต้องเกดิขึ้น
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ร้านสรุาจิ้นสงิใหญ่โตสวยงามกว่าร้านสรุาของเธอมากนกั เมื่อรองรบัลกูค้า

ได้มากกว่า ร้านสุราเว่ยมี่อิงของเธอประสบภาวะวิกฤติในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา 

ก�าไรหดหายไม่น้อย ที่ร้านยังคงอยู่ได้เพราะลูกค้าประจ�าไม่เปลี่ยนใจไปร้าน 

จิ้นสงิ วนันี้พวกเขาคดิถูกแล้วที่ไม่นอกใจสุราของเธอ

“เยว่เยว่ ฉันต้องการบอดีการ์ด” เว่ยมี่อิงปิดโทรทัศน์ที่ก�าลังรายงาน

สถานการณ์อยู ่แล้วหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมากดเบอร์ของเพื่อนสนทิ ตอนนี้เธอ

ต้องการคนมาดูแลเพราะเจงิเฉนิหลงก�าลงัย่อยยบั เขาต้องสู้คดแีละร้านที่ก�าลงั

จะล่มจม ทั้งยงัมหีลกัฐานที่เธอจ้างให้คนไปเผยแพร่เพื่อเพิ่มความโชคร้ายใหเ้ขา

อกี

ฮ!ึ ทั้งที่รูว่้าเธอร้ายยงัเชื่อใจกนัอกี ไม่มสีจัจะในหมูน่กัธรุกจิที่ต้องแข่งขนั

กนัหรอกนะ เจงิเฉงิหลงจะต้องโกรธแค้นและไม่ปล่อยเธอไว้แน่

“ฉนัคดิไว้อยู่แล้วว่าเธอจะต้องโทร. มาหาฉนัเรื่องนี้” ปลายสายตอบกลบั

มาก่อนถอนหายใจด้วยความเหนื่อยหน่าย เดาไม่ยากว่าต้องรู้ต้นสายปลายเหตุ

ทั้งหมดแล้ว

“ที่จรงิฉนัไปแจ้งความไว้แล้วหากมอีะไรเกดิขึ้น แต่ฉนักอ็ยากมบีอดกีาร์ด

ไว้ และเธอต้องหาเบอร์ตดิต่อมาให้ฉนัด้วย”

“เธอไม่เชื่อใจฉนัเหรอ มี่องิ”

“ฉนัไม่อยากให้เธอมส่ีวนร่วมมากนกั สามเีธอเป็นเพื่อนรกักบัเจงิเฉนิหลง 

ลมืแล้วเหรอ”

“เจงิเฉนิหลงไม่คดิจะฆ่าเธอหรอก อย่าคดิมากเลย” เสยีงทอดถอนใจจาก

ปลายสายเผยความล�าบากใจ

“ฉนัจะโทร. กลบั” เว่ยมี่องิกดวางสาย คดิว่าคงต้องหาบอดกีาร์ดเอง ส่วน

เยว่เยว่นั้นตดัทิ้งไปได้ คงจะเข้าข้างเจงิเฉนิหลง เธอไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น ระวงัตวั

ไว้ดทีี่สุด 

‘บ้าเอ๊ย! หรอืฉนัควรส่งคนไปจดัการเจงิเฉนิหลงก่อน’

การฆ่าคนไม่ใช่เรื่องดี แต่จะให้อยู่ในความหวาดระแวงก็ไม่ใช่เรื่องดีอีก

เหมอืนกนั เว่ยมี่องิเริ่มครุ่นคดิหาหนทาง

แจ้งความไว้กส็มควร บอดกีาร์ดกค็วรม ี พนิยักรรมกเ็ขยีนไว้เรยีบร้อย
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แล้ว หากเกดิเหตไุม่คาดคดิเธอจะได้ไม่พะวงหลงั หวงัว่าเจงิเฉนิหลงจะไม่คดิท�า

อะไรโง่ๆ หรอกนะ เธอไม่ปฏเิสธว่าหวาดหวั่นใจนดิๆ แต่กเ็ตรยีมพร้อมรบัมอื

ด้วยความไม่ประมาท ต้องเสี่ยงทายกนัแล้วละว่าเขาจะเล่นงานเธอกลบัหรอืไม่



สอง

“นกัธรุกจิเจงิเฉนิหลงถกูกลุ่มลกูค้าฟ้องร้องด�าเนนิคด ีเมื่อไม่นานมานี้ 

มกีารเผยแพร่ข้อมูลส�าคญัในอกีหลายธุรกจิที่เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลงั...”

อีกหนึ่งข่าวใหญ่สุดฮอตที่ไม่ว่าจะเปิดโทรทัศน์ไปช่องไหน ก็มีแต่การ

รายงานข่าวของนกัธรุกจิหนุม่ไฟแรงอย่างเจงิเฉนิหลงซึ่งเผชญิกบัวกิฤตทิางธรุกจิ

อย่างหนัก แน่นอนว่าสิ่งที่เว่ยมี่อิงท�าลงไปเริ่มแสดงผลออกมาเรื่อยๆ เป็นเกม

ระหว่างเธอกบัเจงิเฉนิหลง

หากเขาไม่คิดจะล้มธุรกิจของเธอด้วยการลอกเลียนแบบ เว่ยมี่อิงคงจะ

ไม่ยื่นมอืไปจดัการเขา ภยัจวนตวัเช่นนี้จะนิ่งนอนใจได้อย่างไร

กว่าร้านเว่ยมี่องิจะประสบความส�าเรจ็ได้ เธอเองกผ็่านความล้มเหลวมา

นบัครั้งไม่ถ้วนในการหมกัสุรา การลงมอืสร้างธุรกจิไม่ใช่ใช้เวลาแค่วนัสองวนัก็

ประสบความส�าเรจ็ เธอจะไม่ยอมให้ใครมาท�าลายร้านเว่ยมี่องิได้

เริ่มมข่ีาวความสมัพนัธ์ระหว่างเว่ยมี่องิกบัเจงิเฉนิหลงออกมาเรื่อยๆ หญงิ

สาวจงึต้องโพสต์ข้อความลงในเวย์ปั๋ว เวบ็ไซต์ยอดนยิม ข้อความที่แสดงความ

เหน็ใจให้เจงิเฉนิหลงผ่านพ้นอปุสรรคไปได้มคีนเข้ามาแสดงความคดิเหน็มากมาย 

แม้ความสมัพนัธ์ของทั้งคู่จะยงัคลุมเครอื แต่กม็กีารกล่าวถงึการไปมาหาสู่บ่อย

ครั้งของชายหนุ่ม หากกล้าคดิท�าอะไรเธอ เขานี่ละจะถูกสงสยัเป็นคนแรก

‘คุณเป็นผู้หญงิที่ดทีี่สุดในชวีติของผม’
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มกีารแทก็มาที่เวย์ปั๋วของเธอ หญงิสาวอดท�าสหีน้าร�าคาญไม่ได้ที่ต้องมา

เกี่ยวข้องกบัผู้ชายคนนี้ แต่ในเมื่อเดนิเกมมาถงึขั้นนี้แล้วกถ็อยไม่ได้

หากเขาคดิจะใช้แผนดงึเธอไปร่วม ว่าร้านสรุาของเขาเป็นหุน้ส่วนเดยีวกนั

ละก ็ไม่มทีาง เว่ยมี่องิเชก็ดูกล้องวงจรปิดจากร้านสุราผ่านโทรศพัท์มอืถอื และ

สนทนากบัรองผู้จดัการร้านในวแีชต ตอนนี้ทางร้านไม่ได้รบัผลกระทบ มแีต่จะ

ยิ่งเจรญิรุ่งเรอืงกว่าเดมิ ทว่าข่าวดนีี้กไ็ม่อาจปัดความกงัวลที่เธอมไีด้หมด

วันนี้ลมค่อนข้างแรง เว่ยมี่อิงออกจากบ้านโดยให้บอดีการ์ดขับรถให้  

ช่วงนี้หากต้องออกไปข้างนอกเธอจะให้คนตดิตามไปสองคน และอยู่เฝ้าบ้านอกี

สองคน เธอไม่ไว้ใจเจงิเฉนิหลง จงึต้องจ้างคนมาดูแลตามตดิเธอทุกฝีก้าวเช่นนี้

จนกว่าเรื่องจะคลี่คลาย ทว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอมีปัญหาใหญ่ระดับชาติกับนัก

ธุรกจิหนุ่มที่ก�าลงัรุ่งเรอืง

บางครั้งไม่ได้อยากหาเรื่อง แต่ก็มีเรื่องมาใส่ตัวอยู่ดี อยู่ในวงการธุรกิจ 

กต็้องมปีัญหากบัคนอื่นเข้าสกัวนั

…

เว่ยมี่องิ : แม่คะ หนจู้างทนายโต่วไว้แล้ว หากมปัีญหาอะไรที่เจงิเฉนิหลง

โยนมาทางร้านสุราของเรา เขาจะเป็นคนช่วยจดัการให้เอง แม่ไม่ต้องห่วงนะคะ 

ปัญหาทุกอย่างหนูรบัมอืได้ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น

…

ระหว่างนั่งรถไปยงัสถานที่หมกัสุรานอกเมอืง เว่ยมี่องิรู้สกึสงัหรณ์ใจ จงึ

ส่งข้อความหาแม่ก่อน

เจงิเฉนิหลงไม่ได้มาหาเธอ ตอนนี้เขาอาจจะยงัไม่มที่าทคีุกคาม แต่คนที่

ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ รู้ดวี่าเขาเป็นเพยีงผวิน�้าสงบเพื่อหลอกตา ทว่าซ่อน

คลื่นใหญ่ไว้

“ขบัรถให้เรว็ขึ้นอกีหน่อย ฉนัจะไปให้ถงึก่อนเที่ยง” เว่ยมี่องิสั่งคนขบัรถ

ให้เร่งความเรว็ขึ้นด้วยใจที่ร้อนรุ่ม อยากจะไปดูสุราที่หมกัไว้ เพราะก่อนหน้านี้

น้องชายโทร. มาบอกว่ามปีัญหา เธอจงึอยากจะไปดูแล้วแก้ไขปัญหานั้นเอง

ครดื... ครดื...
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เสยีงโทรศพัท์มอืถอืสั่น เว่ยมี่องิรบีกดรบัสาย เสยีงทุ้มของผู้ชายดงัขึ้น 

“พี่ใหญ่มาใกล้ถงึหรอืยงั”

“มีอะไรเร่งด่วนเหรอ” เว่ยมี่อิงถามกลับด้วยความสุขุม แม้น�้าเสียงของ

ปลายสายจะตื่นตระหนกมาก

“เจงิเฉนิหลงเจอโรงงานของเราแล้ว คดิจะให้พวกเราล่มจมไปด้วย” แม้

จะคมุน�้าเสยีงให้ร้อนรนน้อยลงแค่ไหน แต่เว่ยตี้กม็คีวามสขุุมไม่ถงึครึ่งของพี่สาว

“เจงิเฉนิหลงคดิจะท�าอะไรกป็ล่อยเขาไป นายต้องใจเยน็ เกลี้ยกล่อมเขา

ก่อน ยื้อเวลาไว้ พี่จะรบีไปให้ถงึเรว็ที่สุด ไม่ต้องกลวั โรงงานซ่อนกล้องวงจรปิด

ไว้ หากเกิดปัญหาหรือเจิงเฉินหลงคิดจะท�าอะไรไม่ดี ภาพจะส่งไปถึงต�ารวจ  

มอืถอืของแม่และของทนายโต่ว แต่นายห้ามพูดเรื่องนี้”

“พี่ใหญ่ รบีมานะ”

“ได้” เว่ยมี่องิตอบอย่างหนกัแน่น 

เว่ยตี้สบายใจมากขึ้น จงึกดวางสายไปทนัที

‘เจงิเฉนิหลง ที่แท้นายกห็าโรงงานหมกักลั่นสุราของฉนัเจอแล้ว แต่อย่า

คดิว่าจะท�าอะไรฉนัได้’

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะความชั่วของเขาเองทั้งนั้น จะโทษคนที่ท�าเพื่อ

ปกป้องตัวเองอย่างเธอได้อย่างไรกัน เว่ยมี่อิงรีบเปิดดูภาพที่ถ่ายจากกล้อง

วงจรปิดในโรงงาน ซึ่งเจงิเฉนิหลงมสีหีน้าไม่ค่อยด ีเขายนือยูห่น้าโรงงานของเธอ

พร้อมกบัผู้ชายจ�านวนหนึ่งที่คดิจะมาข่มขู่น้องชายเธอ

เขาคงจะหมดความอดทนแล้วที่ท�าอะไรเว่ยมี่องิไม่ได้ นอกจากวธินีี้ ที่แท้

เธอกเ็ข้าใจผดิวา่เขาจะฉลาดกว่านี้ หญงิสาวรบีตดิต่อต�ารวจใหเ้รง่เดนิทางไป ถา้

เขาคดิจะเผาโรงงานหรอืท�าร้ายเว่ยตี้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เว่ยมี่องิไม่คดิปล่อย

ให้เขามีชีวิตสงบสุขแน่ เธอเก็บภาพจากวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน แล้วเขียน

ข้อความส่งไปให้เว่ยตี้

…

เว่ยมี่องิ : บอกให้เขากลบัไปซะ หากไม่ไป เขากจ็ะไม่รอดพ้นจากปัญหา

มากมายในตอนนี้เพราะภาพพวกนี้

…
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ขณะที่เธอก�าลังจดจ่อกับโทรศัพท์มือถือ แสงสว่างด้านนอกก็เกิดการ

เปลี่ยนแปลง เหมอืนมใีครเอาผ้ามาปิดแสงจากดวงอาทติย์ ท�าให้เกดิความมดื

สลวัในเวลากลางวนั เว่ยมี่องิมองท้องฟ้าแล้วกอ็ดแปลกใจไม่ได้

เพยีงพรบิตากเ็กดิสรุยุิปราคา ดวงอาทติย์ถกูบดบงัจนกลายเป็นสดี�าเตม็

ดวงและยาวนานกว่าทุกครั้ง แต่เรื่องส�าคัญที่รออยู่ท�าให้เธอไม่มีอารมณ์ชื่นชม

ปรากฏการณน์ี้ได้ เว่ยมี่องิรบีเกบ็รวบรวมหลกัฐานและข้อความไวเ้พื่อช่วยเหลอื

น้องชายกบัแม่ในภายหลงัหากเกดิอะไรขึ้นกบัเธอ

มลีางสงัหรณ์ที่เริ่มชดัในความรู้สกึจนหญงิสาวแอบหวาดกลวั

เอี๊ยด...!

เสยีงเบรกรถดงัขึ้นบาดแก้วหู ยางเกดิประกายไฟเมื่อเสยีดสกีบัพื้นถนน

อย่างรุนแรง ไม่ทันที่เว่ยมี่อิงจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น รถก็หมุนควงเป็นวงกลม

แล้ว บอดกีาร์ดทั้งสองคนรบีควบคุมสถานการณ์ แต่รถกย็งัไม่หยุดหมุน

“เกดิอะไรขึ้น!” เว่ยมี่องิตะโกนเสยีงดงั

“มบีางอย่างตดัหน้ารถครบั” 

ด้วยความเร็วของรถและจังหวะที่มีบางอย่างตัดผ่าน ท�าให้คนขับรถ

เหยยีบเบรกพร้อมหกัพวงมาลยัรถหลบกะทนัหนัด้วยความตกใจ เมื่อเป็นเช่นนี้

จงึควบคุมรถได้ยากมาก

เว่ยมี่องิหลบัตาแน่น ท�าใจแล้วว่าไม่พ้นต้องเกดิอุบตัเิหต ุได้แต่ภาวนาให้

อุบตัเิหตุนั้นไม่ร้ายแรงมาก ให้เธอมชีวีติอยู่ต่อเพื่อน้องกบัแม่

บนพื้นถนนมรีอยยางเป็นทางยาว ขณะนั้นหญงิสาวคดิถงึแม่กบัน้องชาย 

เธอรบีตั้งรหสัลอ็กมอืถอืไว้แล้วเกบ็ใส่กระเป๋าหนงัพร้อมกอดไว้แน่น

ไม่รู้ว่ารถพลิกคว�่าไถลไปชนต้นไม้ริมทางได้อย่างไร กลิ่นน�้ามันรถลอย

คลุ้ง ได้ยนิเสยีงน�้าหยด หูอื้อทั้งสองข้าง ศรีษะเจบ็แปลบๆ และมนึงง ในสมอง

ขาวโพลน กลิ่นคาวจากเลอืดที่ไหลออกมาจากจมูก ภาพที่เหน็มเีพยีงถนนกลบั

หวัและเศษกระจกรถแตกเกลื่อนกลาด

เว่ยมี่อิงใช้แรงทั้งหมดที่มีโยนกระเป๋าออกไป เธอพยายามจะคลานออก

ไปให้ได้ แต่ขาดนัตดิกบัรถ ดวงตาเริ่มมหียาดน�้าคลอ แสบจมูก ขณะนั้นไม่มี

ความหวงักบัอุบตัเิหตุครั้งนี้
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ก่อนที่สตสิมัปชญัญะจะค่อยๆ เลอืนหาย เว่ยมี่องิอ้อนวอนต่อโชคชะตา

เป็นครั้งแรกให้เธอมชีวีติอยูต่่อเพื่อช่วยดแูลแม่กบัน้องชาย ชวีติของพวกเขาสอง

คนมแีค่เธอที่เป็นเสาหลกัของครอบครวั

ไฟลุกท่วมรถ เพียงพริบตาก็เกิดเสียงระเบิดดังสะเทือนเลือนลั่น รถที่

สญัจรผ่านรบีจอดห่างแล้วโทร. แจ้งเหตุ

“ว้าย! ฮหูยนิ”

เสยีงกรดีร้องดงัขึ้น รถม้าเคลื่อนไปด้วยความเรว็ผดิปกต ิเนื่องจากม้าที่

ก�าลงัห้อตะบงึไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งจนควบคุมไม่ได้ กระทั่งคนบงัคบัรถม้าซึ่ง

เชี่ยวชาญยงัรั้งฝีเท้าม้าให้หยุดไม่ได้ ความสิ้นหวงัก่อเกดิเป็นความตื่นตระหนก 

ม้าลากตวัรถมุ่งสู่ทางที่มเีหวลกึ

“แย่แล้ว!” คนบงัคบัรถม้าเบกิตาโพลง เมื่อเหน็หายนะอยู่ตรงหน้า ความ

รักตัวกลัวตายท�าให้เขาไม่คิดถึงสิ่งใด นอกจากหาจังหวะกระโดดออกไปให้พ้น 

แม้ต้องเจบ็ปวดไปทั้งร่างกย็อม ทิ้งให้ผูท้ี่อยูใ่นรถม้าต้องเผชญิกบัความเป็นความ

ตายตามยถากรรม

สองนายบ่าวอกสั่นขวญัแขวนอยู่ในรถม้า รบัรู้เพยีงแรงสั่นสะเทอืนที่ท�าให้

อวยัวะภายในบอบช�้าไปหมด สถานการณ์เช่นนี้ผู้ที่มไีหวพรบิเอาตวัรอดคอืสาว

ใช้ ตัดสินใจพุ่งตัวกระแทกประตูรถม้าออกไปด้วยความกล้าหาญที่มีแรงรักตัว

กลวัตายช่วยขบัเคลื่อน

หญิงสาวผู้เป็นเจ้านายเห็นเช่นนั้นก็ตกใจร้องไห้ ทั้งโกรธทั้งกลัว ความ

รู้สกึปนเปไปหมด จนเผลอกดัรมิฝีปาก เมื่อได้กลิ่นคาวเลอืด นางกก็อดตวัเอง

แน่น มองประตูที่เปิดท้าความกล้า

ท้ายที่สุดแล้วคนเขลาทั้งยังขี้ขลาดอย่างนางกลับหลับตาแน่น คิดอย่าง 

โง่งมเพื่อรอคอยปาฏหิารยิ์ จนไม่รู้ตวัว่าตกเหวไปพร้อมกบัรถม้าแล้ว

ร่างเลก็กระแทกกบัผนงัรถม้าจนเจบ็ระบมไปหมด เสยีงกรดีร้องดงัมาแต่

ไกล หญิงสาวกระเด็นออกจากรถม้ากระแทกพื้น ก่อนจะกลิ้งไปบนพื้นหินดิน

กรวดผ่านสิ่งกีดขวางมากมาย เจ็บปวดราวกับถูกทุบด้วยไม้หนาสามชุ่นซ�้าแล้ว

ซ�้าเล่า โลกทั้งใบหมุนเป็นวงกลม สายตาพร่ามวั ตกอยู่ในอาการมนึงง วงิเวยีน
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ศรีษะ สมองขาวโพลน สญัชาตญาณเอาตวัรอดท�าให้นางพยายามหาที่เหนี่ยวรั้ง 

เมื่อไม่พบสิ่งใด หวัใจที่แขวนค้างอยู่กลางอากาศกร็่วงลงพร้อมกบัร่าง

หมดสิ้นความหวงั รบัรู้เพยีงความเจบ็และความรู้สกึกลวัในใจ

‘สวรรค์! ให้ข้ามชีวีติอยู่ต่อไปด้วยเถดิ ข้าอยากดูแลท่านแม่...’

เมื่อรกับรุษุผูห้นึ่ง นางเคยคดิว่ายามที่ความตายอยูต่รงหน้าจะต้องนกึถงึ

เขาเป็นคนแรก ทว่าตอนนี้ที่นางตระหนักได้กลับแตกต่าง พบว่าความคิดก่อน

หน้าเป็นแค่ความหลง อยากเอาชนะ ไม่ใช่ความรกัลกึล�้า เพราะมเีพยีงใบหน้า

ของมารดาเท่านั้นที่ตนคิดถึงในช่วงแห่งความเป็นความตายนี้ และวาดหวังจาก

ส่วนลกึของใจ ให้สวรรค์รบัฟังต่อเสยีงอ้อนวอนของมนษุย์คนหนึ่งอย่างนางด้วย

ดวงตาแดงก�่าที่ฉ�่าด้วยหยาดน�้าช้อนมองดวงอาทิตย์ แล้วก็ต้องตกใจที่

แสงเจดิจ้านั้นถูกบางสิ่งเคลื่อนเข้ามาบดบงั เหลอืเพยีงแสงวงแหวนสขีาวที่สว่าง

จ้าล้อมเงามดืด้านใน แสงสว่างไสวบนท้องฟ้าถูกกลนืหายไร้ร่องรอย น�าพาโลก

เข้าสู่ความมดืมดิ 

สองห้วงเวลาซ้อนทับ กลางวันกลายเป็นกลางคืน โลหิตไหลลงมาตาม

ใบหน้าของนางช้าๆ ดั่งถงัน�้าหยดก�าหนดเวลา โลหติสงัเวยธรณ ี ดวงตาคู่สวย

เปิดค้าง ลมหายใจแผ่วค่อยๆ เลอืนหาย...

ความรูส้กึแรกที่เข้ามาทกัทายคอือาการปวดศรีษะแทบจะระเบดิ ราวกบั

ถูกตะปูแหลมคมนับร้อยเผาไฟจนแดงฉานตอกเข้ามาและฝังอยู่เช่นนั้น เธอ

กดัฟันอดทน คดิอยากจะยกมอืขึ้นกุมขมบั ทว่ากลบัสะดุง้เฮอืก แม้แต่จะกระดกิ

นิ้วยงัเจบ็แปลบจนพุ่งขึ้นสมอง ร่างกายทกุสดัส่วนปวดรา้วไปหมด เจบ็จนอยาก

จะร้องกท็�าไม่ได้ มเีพยีงน�้าตาที่ระบายได้โดยไม่ต้องออกแรง

เป็นครั้งแรกที่เธอประสบอุบัติเหตุสาหัส เธอสูดลมหายใจเข้าลึกแล้ว

ค่อยๆ เปิดเปลือกตาอันหนักอึ้งขึ้น เมื่อพบแต่ความมืดมิดร่วมกับอาการแสบ

ร้อนที่กระบอกตา กก็ะพรบิตาช้าๆ เพ่งมองดีๆ  อกีครั้ง ในตอนนี้หวัใจเธอเต้น

ระรวัมาก เพราะกลวัว่าจะสูญเสยีการมองเหน็ ยิ่งนกึถงึภาพเหตุการณ์อุบตัเิหตุ

ที่ยงัตดิตากย็ิ่งยากจะสงบอารมณ์ได้

แม้การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยจะกระทบกระเทือนความบอบช�้าไปทั้ง
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ร่าง เธอกไ็ม่สน พยายามขยบัตวัอกีครั้ง จงึพบว่าสองแขนคล้ายแนบชดิกบัอะไร

แข็งๆ เหมือนนอนอยู่ในที่คับแคบ กอปรกับได้กลิ่นไม้ก็อดคิดไม่ได้ว่าอาจจะ

กระเด็นมาอยู่ในโพรงไม้ แต่แล้วก็ต้องตัดความคิดนั้นไป เพราะเหมือนเธอจะ

ได้ยนิเสยีงคนสนทนากนัแว่วๆ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

หมายความว่าเธอต้องอยู่ในอะไรสกัอย่าง และไม่ได้ตาบอด!

เว่ยมี่องิถอนหายใจอย่างโล่งอก ลมืตาขึ้นในความมดืมดิ เธอไม่ชอบความ

มดืสกัเท่าไร แล้วกค็วามรู้สกึคบัแคบอนัน่าอดึอดันี้ด้วย มนัท�าให้เธอหงุดหงดิ

มากขึ้นเรื่อยๆ ลางสงัหรณ์บางอย่างบอกเธอว่าสถานการณ์เช่นนี้ผดิปกต ิจงึยื่น

มือไปด้านบน มือสัมผัสถึงเพดาน มะ...ไม่สิ มันไม่เหมือนเพดาน เธอเบิกตา 

กว้าง

นี่มนั... นี่มนัเหมอืนโลง! ความคดินี้กระตุน้ให้หวัใจเต้นแรงกว่าเดมิหลาย

เท่า “ชะ...ช่วย”

เธอร้องเรียก เสียงที่เปล่งออกมาทั้งเบาและแหบแห้งราวกับผิวกระดาษ

ทราย ตระหนกัได้ว่าล�าคอแห้งผาก กลนืน�้าลายอย่างยากล�าบาก พอกลนืน�้าลาย

ได้นดิหนึ่งกค็ล้ายมมีดีเฉยีดผ่านผวิในล�าคอให้ทรมานยิ่ง กระนั้นกไ็ม่อาจท�าให้

เว่ยมี่องิละความพยายามสุดแรงที่จะเปิดฝาโลงออก เธอกดความเจบ็ทั้งมวลไว้ 

แล้วก�าหมัดทุบด้านบน ส่งสัญญาณให้คนได้ยินจนหมดแรง กระทั่งมีเสียงคน

เดนิเข้ามาใกล้ 

“ยงัไม่ตาย!”

“กรี๊ด...”

มีเสียงกรีดร้องระงมซึ่งน่าจะโกลาหลมากดังอยู่ด้านนอก แปลว่ามีคน 

รบัรู้แล้วว่าเธอยงัไม่ตาย ดจีรงิๆ เว่ยมี่องิเงี่ยหูฟังอย่างร้อนใจ ตอนนี้เริ่มหายใจ

ไม่ออกแล้ว ก่อนหน้านี้ที่ตื่นขึ้นมาเพราะอากาศอันน้อยนิดภายในโลง กว่าจะ

ตระหนกัได้กเ็กอืบจะสายไปเสยีแล้ว

เสยีงเปิดฝาโลงทวคีวามหวงั เว่ยมี่องิยากจะระงบัความดใีจที่มคีนมาช่วย 

แสงจากด้านนอกลอดเข้ามาพร้อมกับอากาศเย็นที่ชวนให้หนาวสะท้าน ยิ่งเพิ่ง

ผ่านความเป็นความตายมาหมาดๆ หัวใจก็ยิ่งเหมือนลูกโป่งที่ล่องลอย ไม่รู้ว่า

หญงิสาวเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน ทนัททีี่ฝาโลงหล่นลงบนพื้นกร็บีลุกขึ้นนั่งหอบ
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หายใจ

“กรี๊ด... ผเีว่ยฮูหยนิ”

“รบีไปตามนกัพรตปราบปีศาจมาเรว็เข้า!”

“รายงานท่านประมุข”

แต่แล้วกต้็องชะงกัค้าง ด้วยค�าพูดของหลายคนดงัเข้าหชูดัเจนเหมอืนเพิ่ง

ถอดที่อุดหูออก เว่ยมี่องิเลื่อนสายตาช้าๆ ไปสบกบัดวงตาคมคู่หนึ่งพอด ีแล้วก็

มองใบหน้าโดยรวมของชายหนุม่ ทนัใดนั้นกร็ูส้กึคล้ายอยูใ่นความฝัน พร้อมกบั

ถูกดงึลงสู่หุบเหว ใบหน้าพลนัซดีขาวราวกบักระดาษ อ้าปากค้างค้นหาเสยีงไม่

เจอชั่วขณะ จนกระทั่ง...

“คุณเป็นใคร”

เว่ยมี่อิงรวบรวมสติแล้วถามออกไปอย่างสุขุมปนความสงสัย มองชาย

หนุ่มที่แต่งตวัแปลกประหลาดไม่คุ้นตา ใบหน้าที่มเีหลี่ยมมุมชดันั้นคมคาย ทว่า

น่าเสียดายที่แม้ใบหน้าซีกขวาจะดูดีมากแค่ไหน แต่ใบหน้าซีกซ้ายที่มีรอยแผล

เป็นน่าเกลียดน่ากลัวนั้นได้ท�าลายรูปโฉมที่ควรสมบูรณ์แบบทั้งหมดของเขาไป

ครึ่งหนึ่ง

ไม่มคี�าตอบจากรมิฝีปากบางที่ปิดสนทินั้น สหีน้าชายหนุ่มเยน็ชามาก ยิ่ง

ขบัเน้นให้ส่วนของรอยแผลบนใบหน้าเด่นชดัและน่าสะพรงึกลวั กอปรกบัเมื่อถกู

ดวงตาคมกริบดุจใบมีดนั้นมองส�ารวจด้วยท่าทางเฉยชา ก็ยิ่งยากจะอ่านความ

คดิเขา

คนไม่อยากตอบก็ไม่อาจไปฝืนใจ เว่ยมี่อิงละสายตาไปมองทางอื่นแทน 

แล้วกต้็องอึ้งค้างอกีครั้ง อธบิายไม่ถูกว่าภาพที่เหน็อยูค่อืความฝันหรอืความจรงิ

ท�าไมทกุอย่างที่นี่ดเูหมอืนย้อนยคุ เดก็สาวในชดุจนีโบราณที่แอบอยูห่ลงั

ประตูชะเง้อคอมองมาทางเธอด้วยท่าทกีล้าๆ กลวัๆ เว่ยมี่องิส่งยิ้มให้ พวกนาง

ก็พากันกรีดร้องแล้ววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปทันที ไม่ทันที่จะได้ท�าความเข้าใจ

เรื่องราวให้ด ีกม็คีนแปลกหน้าแปลกตากลุ่มใหญ่แห่เข้ามาพร้อมกบัชี้หน้ากล่าว

หา

“ปีศาจตนใดมาสงิร่างเว่ยซูซ่าน!”

‘ฮะ?! เว่ย-ซ-ูซ่าน เฮอะ! นี่เป็นการเข้าใจผดิที่บ้าที่สดุเท่าที่เคยเจอมาเลย’



สาม

เว่ยมี่อิงมองคนที่แห่กันมากลุ่มใหญ่ แม้สายตาจะพร่ามัว แต่ก็ได้

ประจกัษ์ว่าไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน ทั้งหมดล้วนมหีน้าตาไม่เป็นมติรเลย ค�าพูดก็

แปลกห ูแตกต่างจากภาษาจนีกลางที่เธอเคยใช้ ทว่าน่าประหลาดที่กลบัฟงัเข้าใจ

เหมือนเธอเป็นคนที่นี่ ความสงสัยผุดขึ้นในหัว หลากหลายค�าถามที่ยังไม่มีค�า

ตอบ

เว่ยมี่อิงหลุบตาลงฉับพลัน สังเกตโลงศพแล้วก็ต้องประหลาดใจที่มีคน

น�าเธอมาใส่ในโลงศพไม้เปลอืกบางหยาบๆ ที่ท�าจากไม้เหลอืใช้ หากร่างกายไม่

บาดเจบ็ เธอคงพงัออกมาเองได้

คดิแล้วกอ็ดสยูิ่ง เธอสดูหายใจเข้าลกึๆ กดัฟันกลั้นความเจบ็ปวด ลกุขึ้น

ก้าวออกจากโลงศพไม้ด้วยความมนึงง ฝีเท้าไม่มั่นคงพาให้ร่างล้มไปกองกบัพื้น 

ชายหนุม่ไร้น�้าใจที่อยูใ่กล้ที่สดุมองมาด้วยความเยน็ชา กระนั้นเธอกไ็ม่คดิตดัพ้อ

น้อยใจ ด้วยร่างกายก�าลงัส่งกระแสความเจบ็ปวดและทรมานให้คดิสิ่งใดไม่ออก

สายตาพลันเห็นแขนเสื้อของตนก็ต้องเบิกตากว้าง ยื่นมือไปจับชุด

กระโปรงยาวซึ่งตดัจากผ้าเนื้อดรีะดบัหนึ่ง มรีอยเปรอะเปื้อนดนิโคลนเศษหญ้า

ใบไม้และเลอืดที่แห้งกรงั

“ไปตามนักพรตมาหรือยัง นางต้องไม่ใช่เว่ยซูซ่านแน่ เว่ยซูซ่านตายไป

แล้ว ไม่มทีางจะฟื้นขึ้นมาได้”
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เสยีงเหล่านั้นเมื่อผ่านหูกลบัดงัหึ่งๆ คล้ายแมลงหวี่บนิอยู่ใกล้ๆ ชวนให้

ร�าคาญ ลว้นเป็นสตรทีี่แต่งกายแตกต่างกนัซึ่งบอกระดบัฐานะของคนผู้นั้น พวก

นางมสีหีน้าและท่าทางรงัเกยีจ สะท้อนความขยะแขยง สายตาแต่ละคนแหลมคม

ราวกบัมดีที่จะทิ่มแทงให้เว่ยมี่องิทะลุพรุน

“มีกระจกไหม” แค่ประโยคแรกของเธอก็ท�าให้กลุ่มสตรีตรงหน้าพากัน

เบกิตากว้าง แล้วเริ่มโวยวายด่าทอ และพร้อมใจกนัส่งสายตาที่เหมอืนก�าลงัมอง

ตวัประหลาดมาให้

เว่ยมี่องิยงัคงสขุมุ ประเมนิสถานการณ์ตรงหน้าเพยีงครูก่ต็ดัสนิใจหนัไป

มองชายหนุม่ที่ช่วยเปิดฝาโลงศพให้ เพราะเหมอืนจะเป็นเพยีงคนเดยีวที่ช่วยเธอ

จากความวุ่นวายที่น่าปวดหวันี้ได้ ตั้งแต่แรกเขายงัคงมองส�ารวจเธอโดยไม่มคี�า

พูดใดๆ “มกีระจกไหม”

เว่ยมี่อิงถามด้วยน�้าเสียงติดร้อนใจ เวลานี้อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ 

ใบหน้าที่กึ่งหล่อเหลากึ่งอปัลกัษณ์นั้นเรยีบเฉยมากเกนิไป สายตาของเขามองเธอ

นิ่ง ไม่มคี�าตอบหลดุออกจากปาก จนหญงิสาวอดคดิไม่ได้ว่า... หรอืเขาจะเป็นใบ้

เช่นนั้นก็มีแต่ต้องพึ่งตัวเองแล้ว เว่ยมี่อิงพยายามลุกขึ้นอย่างทุลักทุเล 

เมื่อยืนได้ก็ค่อยๆ ลากเท้าเดินส�ารวจไปทั่วห้องช้าๆ โดยไม่ฟังเสียงนกเสียงกา

จากเหล่าสตรทีี่ยนืสนทนากนัเป็นกลุม่อย่างเคร่งเครยีด จนได้ยนิสิ่งที่น่าขนัแว่วๆ 

ว่าจะรอนกัพรตปราบปีศาจอะไรนี่ละ

เจอแล้ว! ห้องด้านในที่กั้นด้วยผ้าม่านมคีนัฉ่องโลหะกลมวางอยู่บนโต๊ะ 

เว่ยมี่อิงดีใจอย่างบอกไม่ถูก รีบคว้าหมุนด้านที่ถูกขัดจนเงาส่องดูสภาพตนเอง

ทนัท ีชั่วพรบิตาที่ภาพปรากฏขึ้น เธอคล้ายถูกสาปให้แขง็เป็นหนิไปทั้งตวั

‘นะ...นี่มนั... ใบหน้าของใคร!’

เว่ยมี่องิยกมอืขึ้น ปลายนิ้วทั้งห้าสั่นขณะส�ารวจใบหน้า ลองแสดงกริยิา

ต่างๆ ไม่ว่าจะเบกิตากว้าง ยกัคิ้วหลิ่วตา ฉกียิ้มกว้างแล้วหุบ ภาพที่สะท้อนกลบั

มาตรงกนัทุกประการ

ใบหน้ากลมมนในคนัฉ่องเป็นของเดก็สาวอายุประมาณสบิเจด็ แก้มอวบ

อิ่มมรีอยบุ๋มเลก็ๆ ทั้งสองข้าง รมิฝีปากนดิจมูกหน่อย ดวงตากลมโตดุจไข่มุก 

ขนตาหนาเป็นแพ คิ้วเข้มได้รูป ผวิขาวหมดจดเนยีนละเอยีด หากไม่มรีอยขดี



22
ร้ายอย่างไรให้หย่าข้า

ฟกช�้าเขยีวม่วงบวมเป่งบนใบหน้าแล้วละก ็ เดก็สาวคนนี้คงงามเพรศิแพร้วมาก

ทเีดยีว

ช่างแตกต่างจากใบหน้าเดิมของเธอราวฟ้ากับเหว ใบหน้าของหญิงวัย

สามสบิห้ากบัใบหน้าเดก็มธัยมปลาย ความน่าเกรงขามน่านบัถอืหายไปหมด เหลอื

เพยีงความไร้เดยีงสาบนใบหน้าอ่อนเยาว์นี้

“เดก็คนนี้...” คอืเว่ยซูซ่าน ชื่อที่คนเหล่านั้นเรยีกดงัขึ้นในหวัของเว่ยมี่องิ 

เธอลองหยกิแขนตวัเอง ความเจบ็แปลบแล่นขึ้นสมอง รบัรูว่้านี่เป็นความ

เจบ็จรงิๆ ไม่ใช่ความฝัน ในความฝันไม่มทีางที่จะเจบ็ปวดได้ หญงิสาวกวาดตา 

มองตนเองอกีรอบ เข้าใจแล้วว่าเดก็สาวคนนี้กป็ระสบอบุตัเิหตสุาหสัเช่นเดยีวกนั 

เพยีงแต่ไม่โชคดเีหมอืนเธอที่ได้มชีวีติอกีครั้ง แม้จะเป็นรา่งของคนในยคุโบราณ

กเ็ถอะ 

‘เดี๋ยวนะ? แบบนี้กเ็รยีกว่าย้อนเวลามาในอดตีใช่ไหม’

เนิ่นนานกว่าจะขจัดความตะลึงลานออกไปได้ เว่ยมี่อิงทวนชื่อของร่างนี้

ซ�้าอกีครั้ง หากไม่มคีวามเกี่ยวข้องกนัจะมาอยูใ่นร่างคนอื่นได้อย่างไร แล้วเจ้าของ

ร่างนี้ล่ะหายไปไหน จะไปอยู่ในร่างของเธอหรอืเปล่า...

แล้วแม่กบัเว่ยตี้ล่ะจะเป็นอย่างไร แม้จะเกบ็รวบรวมหลกัฐานและฝากคน

ที่ไว้ใจที่สุดไว้ แต่เว่ยมี่อิงก็ยังอดรู้สึกหนักอึ้งหน่วงใจไม่ได้ที่เธอต้องมาอยู่อีก

โลก ห่างไกลจากสองคนที่เธอรกั

“นางปีศาจอยู่ทางนี้เจ้าค่ะ” เสยีงแหลมของสตรดีงัขึ้น 

เวย่มี่องิสดูลมหายใจเข้าลกึๆ หลบัตาลงรวบรวมสมาธแิละอารมณ์ ไม่วา่

จะอยู่ที่ไหน ในเมื่อมชีวีติกต็้องด�ารงและหาหนทางรอดให้ได้

คนัฉ่องถูกวางลงที่เดมิ เว่ยมี่องิมองหาเก้าอี้แล้วกท็รุดตวัลงนั่งรอเผชญิ

หน้ากบักลุม่สตรทีี่เธอไม่รู้จกัสกัคน เมื่อย้อนกลบัมาอยูใ่นร่างคนอื่นกไ็ด้แต่ท�าใจ

ชั่วครู่ รบัมอืกบัสถานการณ์ตรงหน้าก่อน

‘นักพรตปราบปีศาจ’ ที่กลุ่มสตรีกล่าวถึงเดินน�าหน้าเข้ามาอย่างมาดมั่น 

เว่ยมี่องิเหน็คนที่ถูกเชญิมาปราบปีศาจแล้วกอ็ยากจะหวัเราะทั้งที่ร่างกายอดิโรย 

แต่กต็้องเกบ็อาการไว้

นกัพรตปราบปีศาจที่ว่าวางท่าเคร่งขรมึราวกบัสะสมตบะมาเตม็เปี่ยม ไม่
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หวาดหวั่นภูตผปีีศาจตนใดทั้งนั้น เมื่อเหน็ว่าศพมชีวีติขึ้นมานั่งอ่อนก�าลงัอยู่บน

เก้าอี้ก็ได้ใจ ชี้นิ้วสั่งการใหญ่โต “นางปีศาจ! เจ้าจงออกจากร่างของเว่ยฮูหยิน

เดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นข้าจะทรมานเจ้าจนดวงจติสูญสลาย!”

นกัพรตปราบปีศาจใบหน้าตอบ คางยื่นเลก็น้อย เบ้าตาลกึและมรีอยคล�้า 

ร่างสูงชะลูดผอมแห้งไม่ต่างจากกิ่งไม้เดินได้ ดูอย่างไรก็ไร้ราศีน่าเคารพนับถือ 

สวมชดุนกัพรตสเีหลอืงซดีหม่นที่ผ่านการใช้งานหลายปี ทั้งยงัมรีอยเยบ็ปะหลาย

แหง่บนชดุ บนล�าคอคล้องสร้อยประค�าลกูหวาย มอืข้างหนึ่งบรกิรรมภาวนาโดย

นบัลูกหวายทลีะเมด็ๆ พลางสวดพมึพ�าซึ่งจบัใจความไม่ได้

มองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นพวกนักต้มตุ๋นที่หากินกับชุดนักพรตและ

สร้อยประค�าลูกหวายเก่าๆ แม้ร่างกายจะบาดเจบ็สาหสัเพยีงใด แต่เว่ยมี่องิกย็งั

ทันเห็นการหรี่ตาและท่าทางเลิ่กลั่กของชายผู้นี้ ซึ่งกลุ่มสตรีพวกนั้นไม่มีทางได้

เหน็ พวกนางที่ก่อนหน้ากรดีร้องหวาดผวา บดันี้มแีต่ความอยากรู ้เมื่อมนีกัพรต

ผู้เก่งฉกาจเป็นโล่ก�าบงัให้

เว่ยฮูหยนิ?

ค�าเรยีกนี้ท�าให้เว่ยมี่องิสนใจยิ่งกว่าสิ่งใด แล้วกล็อบสบถด่าโชคชะตาด้วย

ความโกรธ มชีวีติของตวัเองอยู่อกีโลกดแีล้วเชยีว เปน็สาวโสดเกาะคานทอง พอ

ย้อนกลับมากลายเป็นหญิงมีสามีเสียแล้ว หรือสวรรค์เห็นว่าเธอไม่คิดแต่งงาน 

จงึแกล้งส่งย้อนเวลาและรวบรดัให้มคีู่เลย

ตอนนี้ภายในห้องมีกลุ่มสตรีอยู่ห้าคน นักพรตหนึ่งและพวกที่ด้อมๆ 

มองๆ อยู่ตรงประตูอีกหลายคน ทั้งยังรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลา

จากสายตาลกึลบัคูห่นึ่ง ไม่ต้องทายกร็ูว่้าเป็นชายหนุม่ที่ใบหน้าเสยีโฉมเยน็ชาคน

นั้น เขายนือยู่ตรงมุมมดื ไม่มใีครสนใจเขาเสมอืนเป็นคนไร้ตวัตน

“ปีศาจ?” เว่ยมี่อิงเอ่ยทวนอีกครั้งแล้วยิ้มเย้ยตรงมุมปาก ส่งสายตา

ดูแคลนไปให้ทุกคน ทั้งระมดัระวงัค�าพูดไม่ให้เผยพริุธ “เจ้ามหีลกัฐานอะไรมา 

กล่าวหาข้า”

“เจ้าตายไปแล้ว หมอที่มาดอูาการให้เจ้ากลา่วชดัเจน แลว้จู่ๆ  เจ้ากฟ็ื้นขึ้น

มา ถ้าไม่ใช่ปีศาจสงิร่างแล้วจะเป็นอะไรไปได้” หญงิสาวในกลุ่มที่แต่งกายด้วย

เสื้อผ้าปักลายงดงามเอ่ยขึ้นอย่างสขุมุ อากปักริยิาราวกบัได้รบัการอบรมมาอย่าง
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ด ีน่าจะมฐีานะเป็นคุณหนู อี๋เหนยีง หรอืไม่กฮ็ูหยนิ

ถงึจะเป็นเช่นนั้นแล้วอย่างไร ดูจากที่คนพวกนี้ปรนนบิตัติ่อร่างของเว่ย- 

ซซู่านแล้วไม่นบัว่าด ีหลกัฐานนั้นมาจากโลงศพไม้เปลอืกบางที่ไม่สมฐานะฮหูยนิ 

พอคนฟ้ืนแทนที่จะดใีจ กลบัมากล่าวหาว่าปีศาจเข้าสงิร่าง น่าจะมคีวามบาดหมาง

กนัมาก่อน

เว่ยมี่อิงสบตากับหญิงสาวผู้นั้น พอนานเข้า ความสุขุมของอีกฝ่ายก็ถูก

ลบไป เผยความร้อนรนออกมา “เพราะสวรรค์เมตตาให้ข้ามชีวีติอยูต่่อไป ให้ใคร

บางคนไม่สมปรารถนา แล้วนี่... แค่คนสวมชุดนกัพรตเก่าๆ กบัสร้อยประค�าลูก

หวายที่คล้องคอ พมึพ�าเรื่อยเปื่อยว่าเป็นคาถา กเ็ชื่อแล้วหรอืว่าปราบปีศาจได้”

เว่ยมี่อิงประคองสติและข่มกลั้นความเจ็บปวดจนเหงื่อซึม เธอเลิกคิ้ว 

สบตากบัหญงิสาวผูน้ั้น ตั้งค�าถามที่ดแูคลนในสตปัิญญาของอกีฝ่าย ที่หาคนแบบ

นี้มาแล้วเรยีกว่านกัพรตปราบปีศาจ ไม่น่าขนัไปหน่อยหรอื “หากเจ้าอยากรู้ว่าข้า

เป็นปีศาจหรือเว่ยซูซ่านที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย ให้หมอมาตรวจก็รู้ได้ไม่ยาก 

จรงิหรอืไม่”

นักพรตปลอมเห็นท่าไม่ดีที่ผู้ว่าจ้างเริ่มคล้อยตามก็ตะเบ็งเสียงแทรกขึ้น

มา “นางปีศาจ!”

“หุบปาก!” เว่ยมี่องิตวาดกลบัเมื่อเจ้านกัต้มตุ๋นที่ตอนแรกกลอกตาไปมา

แสดงอาการร้อนตวั รู้แล้วว่าถูกจบัได้กก็ลวัความผดิ รบีกลบเกลื่อนด้วยความ

โกรธที่ถูกดูหมิ่น “เป็นนกัพรตที่ปราบปีศาจได้จรงิคงจะมชีื่อเสยีงโด่งดงั ไม่ต้อง

มสีภาพอดอยากขาดแคลนทรพัย์เช่นนี้หรอก!”

เว่ยมี่อิงเอ่ยรัวไม่เว้นช่องว่างให้อีกฝ่ายโต้เถียง แน่ใจแล้วว่าคนบ้านนี้ 

เร่งรบีหานกัพรตมาใส่ร้ายเว่ยซซู่านแค่ไหน เจ้าหมอนี่กค็งจะแอบยิ้มกริ่มหวัเราะ

ในใจว่า 

‘วนันี้ข้าโชคดแีล้ว จะได้รบัทรพัย์จากการปราบปีศาจ โง่เขลาสิ้นด’ี

ไม่ผดิจากค�าพดูของเว่ยมี่องิ สายตาของทกุคนมองไปที่นกัพรต ต่างแอบ

เหน็ด้วยในใจว่านี่อาจจะเป็นแค่พวกต้มตุ๋นตามตลาดท้ายตรอก

เว่ยมี่องิหอบหายใจ สองขาที่อยู่ภายใต้กระโปรงยาวสั่นพั่บๆ หากไม่ได้

นั่งเก้าอี้คงจะล้มพบัไปต่อหน้าคนพวกนี้แน่ สายตาของหญงิสาวคนนั้นเพ่งมอง
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เธอแล้วตั้งท่าจะพูดเรื่องไม่ดอีกี จงึต้องรบีสกดัไว้ “ข้าบาดเจบ็หนกัขนาดนี้ต้อง

มาพูดล้างมลทนิให้ตวัเอง ไม่ตายอกีรอบกน็บัว่าสวรรค์เมตตา”

“ข้าจะปราบปีศาจ... มนัเริ่มอ่อนแรงแล้ว” นกัพรตปลอมหนัไปมองหญงิ

สาวที่อยูด้่านหลงั ตอนนี้สหีน้าของพวกนางแสดงความรงัเกยีจอย่างชดัเจน หญงิ

วยักลางคนหน้าบึ้ง พดูพมึพ�าแล้วเดนิออกไป ทิ้งให้หญงิสาวคนงามยนืรบัมอืต่อ

“คนป่วยไม่ได้รบัการรกัษาจะให้แขง็แรงเหมอืนพวกเจ้ากค็งจะเปน็ปศีาจ

มาสงิจรงิๆ แล้ว” พูดใส่ร้ายมากก็ล่าวแก้ไป “ลนลานมากไปจะคดิวธิปีราบปีศาจ

ไม่ออกนะท่านนกัพรต” นางเอ่ยเย้าพลางเหยยีดยิ้มแค่นหวัเราะเบาๆ ใช้เรี่ยวแรง

ไปนดิเดยีวแต่กลบัเหนื่อยหอบราวกบัวิ่งไกลสบิลี้

“เจ้าไสหวัไปได้แล้ว!” หญงิสาวหน้าเสยี ตวาดใส่นกัพรตปลอมที่หน้าหงาย 

อ้าปากค้าง แสดงอาการร้อนตัวชัดจนไม่ต้องให้บอกอีกว่าเป็นพวกต้มตุ๋นหรือ

นกัพรต

“ข้าปราบปีศาจได้” นกัพรตปลอมอ้อนวอน ยงัคงดื้อรั้นจะแสดงฝีมอืปราบ

ปีศาจ ทั้งที่ทุกคนตาสว่างหมดแล้วด้วยค�าพูดของเว่ยมี่องิ เมื่อไล่แล้วไม่ยอมไป

กต็้องเรยีกบ่าวชายสองคนให้เข้ามาลากตวั

ความวุ่นวายลดไปทีละด่าน ใครบางคนที่ก่อเรื่องก็ตั้งท่าจะเดินหนีไป

เงียบๆ เว่ยมี่อิงไม่ยอมปล่อยให้ลอยนวล อย่างน้อยก็ควรท�าสิ่งที่ถูกก่อน 

“วิญญูชนคงไม่มีในตัวเจ้าเลยสินะ ถึงท�าให้ชื่อเสียงผู้อื่นเสียหายแล้วเดินหนีไป

หน้าตาเฉยได้ แทนที่จะรบีหาหมอมารกัษาเพื่อชดเชยความผดิ”

“เช่นนั้นสามีของเจ้าก็คงไม่ต่างจากข้าสักเท่าไร เจ้าควรไปเรียกร้องจาก

เขาถงึจะสมควรมากกว่า”

เว่ยมี่องิมองตามสายตาของหญงิสาวที่เคลื่อนไปยงัชายหนุม่ ซึ่งเขายงัยนื

อยูใ่นมมุมดืเงยีบๆ เช่นเดมิ เธอกเ็ข้าใจทนัทว่ีาอกีฝ่ายหมายถงึใคร... ที่แท้กเ็ป็น

เขา!

“หากเจ้าจะเอาการกระท�าเช่นเดรจัฉานของผูอ้ื่นมาตั้งค�าถาม ตวัเจ้าคงจะ

ไม่ต่างกนั ไปเถอะ ข้าเข้าใจในกมลสนัดานเจ้าแล้ว” เว่ยมี่องิยิ้มเยน็ รมิฝีปาก

แห้งแตกมีเลือดซึมเพิ่มความน่าสะพรึง ท�าให้เหล่าสาวใช้ที่คอยมองต่างหดคอ

ด้วยความกลัว เธอไม่ได้สนใจท่าทีของคนเหล่านั้น ทว่าสนใจเรื่องตรงหน้า
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มากกว่า ก่อนจะผายมอืเชญิไปทางประตู หญงิงามนิ่วหน้า โกรธจนตวัสั่นเทิ้ม 

ทั้งสองคล้ายมีกระแสไฟแปลบปลาบใส่กันจนอีกฝ่ายยอมถอย สะบัดหน้าเดิน

ออกไป ส่วนคนอื่นๆ ที่แอบมองกไ็ม่มใีครกล้าอยู่ต่ออกี ทนีี้กเ็หลอืเพยีงเธอกบั 

‘สาม’ี

“หย่าหรอืไม่” เว่ยมี่องิเสยีงแหบยามเอ่ยอย่างไม่อ้อมค้อม ทั้งตวัหนกัอึ้ง

เหมอืนมหีนิมากดทบั ฝืนสนทนาเรื่องส�าคญั

ในที่สุดร่างสูงกอ็อกมาจากมุมมดืที่แฝงตวัเงยีบๆ เขาเดนิมายนืตรงหน้า

หญงิสาว แล้วย่อตวัให้สายตาอยู่ระดบัเดยีวกบันาง 

เมื่ออยูใ่กล้ดวงตาคม เธอกเ็หน็ความลุม่ลกึซบัซ้อนชดัเจนราวกบัหลมุด�า

ที่ดูดคนให้จมหาย แววตาราวกบัจะมองความจรงิทุกอย่างออกนั้นท�าให้เว่ยมี่องิ

ไม่ยอมหลบสายตาเผยพริุธ

“ข้าไม่หย่า” สั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความ

“เดี๋ยว!” เหน็เขาลุกขึ้นยนืเตม็ความสูงแล้วจะหนัหลงัไปอกีคน เว่ยมี่องิ

กร็บีคว้าข้อมอืเขาไว้ แต่กลบัคว้าได้เพยีงอากาศ “ไม่หย่ากไ็ปตามหมอมารกัษา

ข้าก่อน”

สายตาเว่ยมี่องิพร่าเลอืน ตอนนี้เธอจะคดิถงึชวีติน้อยๆ ก่อน เรื่องหย่า

ไว้ทหีลงัแล้วกนั เมื่อถงึขดีสุดที่จะควบคุมได้อกีกเ็หมอืนมนีุ่นยดัอยู่เตม็หวั ร่าง

โงนเงนไปมา เรี่ยวแรงถูกสูบหายไป สตสิมัปชญัญะจมดิ่งอยู่ในความมดื

กู่เหยียนเสิ่นหรี่ดวงตาคมที่ไร้ความแยแสมองร่างเล็กบางของเว่ยซูซ่าน

ซึ่งทิ้งตวัไปด้านข้างแล้วล้มลงกบัพื้นแน่นิ่งไป เขาสบืเทา้เข้าไปใกล้ ครุน่คดิถงึค�า

พูดก่อนหน้านี้

‘หย่า?’ สมองคงฟั่นเฟือนไปแล้ว การหย่าไม่ได้มอีสิระ แต่จะน�านางเข้า

สู่ซ่องหญงิงาม!



สี่

เสียงเรียกเร่งเร้าของสตรีทะลุเข้ามาในห้วงอันว่างเปล่า เว่ยมี่อิงรู้สึก 

ปวดตบุๆ ราวกบัถูกคบีเหลก็หนบีสมองแน่นจนต้องขมวดคิ้ว สิ่งที่ไม่อยากสมัผสั

เริ่มประดังประเดเข้ามาเหมือนน�้าหลาก หารู้ไม่ว่าการแสดงอาการเล็กน้อยผ่าน

สหีน้านั้น ท�าให้มอืลกึลบัยิ่งเพิ่มแรงเขย่าจนสั่นสะเทอืนไปทั้งร่าง

เว่ยมี่องิอยากตะโกนบอกเหลอืเกนิว่าให้หยุดท�าแบบนั้นสกัท ีก่อนที่นาง

จะบอบช�้าจนกระอักโลหิตตายก่อนตื่น แต่รู้ดีว่าปากที่หนักของตนท�าแบบนั้น 

ไม่ได้ในเวลานี้ นางจงึต้องพยายามลมืตาขึ้นมาช้าๆ

“ตื่นๆ รบีลุกขึ้นไปล้างหน้าแต่งตวั แล้วไปที่เรอืนหลงเดี๋ยวนี้!”

ภาพใบหน้าของคนที่อยูเ่หนอืร่างไม่แจ่มชดั สตสิมัปชญัญะที่ยงัล่องลอย

ต้องพบกบัความงุนงง นางยงัไม่ทนัที่จะได้ท�าความเข้าใจกบัเหตุการณ์กต็้องมา

พจิารณาค�าพูดของหญงิผู้นี้

“ลุกขึ้น!” น�้าเสยีงเริ่มทวคีวามไม่พอใจ เมื่อเหน็สหีน้าทึ่มทื่อของอกีฝ่าย 

นางจงึใช้วธิยีื่นมอืออกไปฉุดกระชากดงึให้คนตรงหน้าลุกขึ้นจากเตยีง

นี่ช่างโหดร้ายส�าหรบัคนที่เพิ่งผ่านความเป็นความตายมาเหลอืเกนิ

ร่างกายไร้ก�าลงัจะต่อต้านต้องไปตามแรงดงึมหาศาลของหญงิวยักลางคน

อย่างไม่อาจเลี่ยง เว่ยมี่องิเริ่มโมโหกบัการกระท�าอนัป่าเถื่อนของอกีฝ่าย ชั่วขณะ

นั้นลมืไปเสยีสนทิว่าตนย้อนเวลามาอยูใ่นยคุโบราณที่น่าปวดหวั เว่ยมี่องิสลดัตวั
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พ้นแล้วทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงนอนอีกครั้ง เสียงที่เปล่งถามฟังดูอ่อนแรง “คุณ... 

ท่านเป็นใคร”

“อ้อๆ นี่เจ้าคดิจะใช้แผนนี้กบัข้าหรอื ข้าเป็นแม่เจ้านะ ท�าไมจะไม่รูส้นัดาน

ของเจ้า”

‘แม่?’ เว่ยมี่องิหลบัตาลง หวัใจสั่นไหว สดูลมหายใจ เอ่ยเสยีงเนบิๆ โดยที่

ยงัไม่ลมืตา “ช่วยพยุงข้าท”ี

ชนุเหนยีงที่ก�าลงัอ้าปากจะต�าหนบุิตรสาวหยุดชะงกั เหน็ความอ่อนล้าของ

อกีฝ่ายแล้วนางกถ็อนหายใจ ก่อนจะยื่นมอืไปช่วยประคองพาเดนิไปที่โต๊ะเครื่อง

แป้งซึ่งอยู่ห่างจากเตยีงแค่ห้าก้าว

เว่ยมี่องินั่งทบัส้นเท้าบนเบาะนั่ง ได้โอกาสมองสภาพตนหลงัตื่นในคนัฉ่อง

ว่าเลวร้ายเพียงใดบ้าง ใบหน้าที่ยังอ่อนเยาว์นั้นมีรอยขีดหนาบางหลงเหลืออยู่ 

รอยช�้าแดงม่วงอมเขยีวกจ็างลงมาก ไม่ได้แย่แต่กไ็ม่ได้ดี

ความจรงิปรากฏแจ่มชดั เว่ยมี่องิมองหญงิวยักลางคนผ่านคนัฉ่องอย่าง

พจิารณา เหน็อกีฝ่ายก�าลงัตั้งใจแกะผ้าพนัแผลที่ศรีษะออกให้ แล้วเลอืกเครื่อง

ประดบัในชั้นไม้ที่มลีวดลายดอกโบตั๋น “ข้าแต่งงานกบัเขาได้อย่างไร”

“เลอะเลอืนไปแล้วจรงิๆ” ถ้อยค�าเยน็ชาที่แสดงความไม่พอใจชดัของชนุ-

เหนยีงยิ่งสร้างความห่างเหนิ สมัผสัไม่ได้ถงึสายสมัพนัธ์แม่ลูกที่ควรม ี“เป็นเจ้า

ที่อยากแต่งงานกับเขาจนหน้ามืดตามัว วางแผนสารพัดให้บิดาช่วย พอได้แต่ง

สมใจแล้วก็น่าเวทนาที่ถูกทิ้ง ต่อให้เจ้าจะเรียกร้องความสนใจอย่างไร เขาก็ไม่

เหลยีวมองแม้แต่หางตา”

‘อยากแต่งงานกบัคนที่เยน็ชา แล้วกม็คีรึ่งหน้าเสยีโฉมแบบนั้น?’ สองคิ้ว

ขมวดแทบจะพนักนั เว่ยมี่องิไม่เข้าใจเรื่องราวของสตรทีี่ชื่อเว่ยซูซ่านเลย ความ

เยน็ชาของสามนีางกเ็หน็มาแล้ว ไม่ผดิอย่างที่มารดากล่าว ในเมื่อเขาไม่ชอบ แล้ว

วันนั้นจะมาช่วยนางท�าไม หญิงสาวตั้งค�าถามด้วยความสงสัยไปเรื่อยและเชื่อม

โยงกนัทลีะนดิ มเีพยีงเรื่องเดยีวที่ท�าให้นางโล่งใจคอืยงัไม่ได้ร่วมหอกบัสามี

ในยคุที่ไม่มอียูใ่นประวตัศิาสตร์ รชัสมยัชวิเทยีนซึ่งปกครองด้วยระบอบ

เผดจ็การ มนุษย์ไม่มสีทิธิ์เท่าเทยีม บุรุษเป็นดั่งเทพเจ้า สตรเีป็นบ่าวรบัใช้และ

คอยตั้งครรภ์ ยิ่งสตรอีอกเรอืนแล้วถูกหย่าจะถูกส่งไปอยูใ่นซ่องหญงิงามที่ล�าบาก
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แสนเขญ็ยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็น

แค่ขนบธรรมเนียมและกฎข้อบังคับของยุคนี้ก็ยิ่งกว่าเรื่องสยองสอง

บรรทดัแล้ว เวย่มี่องิขนลกุชนัไปทั้งตวั แอบร้องว่าแยแ่ลว้ในใจ คดิถงึเหตกุารณ์

ที่ขอหย่าอย่างห้าวหาญ “แต่ก่อนหน้านี้ข้าขอหย่ากบัเขา”

“จรงิหรอื!” ชุนเหนยีงตกใจ ยกมอืขึ้นทาบอก ในใจพลนัสบัสนไม่อยาก

จะเชื่อ

“แต่เขาไม่หย่า” น�้าเสยีงนี้เตม็ไปด้วยความเสยีดายมากกว่าจะยนิดทีี่คน

รกัไม่ยอมหย่า

“แผนการเจ้าใช่หรอืไม่” พอได้ยนิว่าไม่มกีารหย่าเกดิขึ้น ชุนเหนยีงกพ็รู

ลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอก แล้วยกยิ้มหยอกล้อแกมชื่นชม นับว่าบุตร

สาวช่างหาวธิเีรยีกร้องความสนใจได้ดนีกั

เว่ยมี่อิงถอนหายใจแผ่ว เมื่อขอหย่าไม่ส�าเร็จ มารดากลับมองว่าเป็น

แผนการ หากแสดงความห่วงใยที่บุตรสาวต้องมีชะตากรรมล�าบากหลังถูกหย่า

คงจะน่าประทบัใจกว่านี้

ชุนเหนียงสางผมให้บุตรสาวด้วยหวีไม้เสร็จพอดี ม้วนผมอย่าง

คล่องแคล่ว เทน�้ามนัละหุ่งลงบนฝ่ามอืเลก็น้อย ใช้ปลายนิ้วจุ่มน�้ามนั เคลื่อนมา

แตะทุกจุดบนผวิหน้าเว่ยซูซ่าน แล้วเกลี่ยให้ทั่วพร้อมกบันวดเบาๆ 

“แป้งผดัหน้านี้ท�ามาจากอะไรหรอื มรีาคาเท่าไร” หญงิสาวรู้สกึสนใจกบั

เครื่องประทนิผวิในยุคโบราณ ทนัททีี่ได้เหน็ตลบัไม้วาดลายนกคาบผลทอ้ในมอื

ชุนเหนยีง

“แป้งหยู่ป๋ายเซ่อสกดัจากแป้งข้าวผสมผงไข่มุก ราคาหนึ่งต�าลงึ”

“...” เว่ยมี่องินั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดเหมอืนจะไม่เข้าใจสกันดิ

“เฮอะ! นี่อย่างไรถงึบอกว่าให้ตั้งใจเรยีนตอนที่บดิาของเจ้ายงัทุ่มเท...”

หากไม่เหน็ว่าใบหน้ามรีอยช�้ามากเกนิจะปกปิดอยู่แล้ว ชุนเหนยีงกค็งจะ

ดดีนิ้วใส่หน้าผากบตุรสาวเพื่อระบายความหงดุหงดิให้รูแ้ล้วรูร้อด เมื่อเหน็สหีน้า

โง่ทึ่มทื่อนั้น ล�าบากให้นางต้องอธบิายอกี 

เว่ยมี่องิได้แต่นั่งฟังอย่างตั้งใจ

เพียงไม่นานก็ได้ยลคุณภาพของเครื่องประทินผิวที่น่าทึ่ง เพราะการลง
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น�้ามนัละหุ่งบ�ารุงผวิก่อน แป้งหยู่ป๋ายเซ่อที่ลงตามจงึตดิผวิได้ด ีปกปิดรอยแผล

ฟกช�้าได้เกนิคาด ทั้งให้ความรูส้กึบางเบา ขาวผ่องกระจ่างเปล่งประกายดจุไข่มกุ 

ยิ่งเมื่อได้ลงผงจูซาที่แก้มให้แดงระเรื่อมสีขุภาพด ีเขยีนคิ้วให้เด่นชดั นางกก็ลาย

เป็นสาวน้อยงดงามน่ารกัขึ้นมาทนัท ีเว่ยมี่องิคดิว่าจะถกูโปะแป้งหนาเหมอืนเนื้อที่

ชุบแป้งพร้อมทอดเสยีแล้ว โชคดทีี่ชุนเหนยีงยงัเมตตา

“ตอนข้าตื่นขึ้นมาจากโลงไม้ท่านอยู่ที่ใด” เว่ยมี่องิจ�าได้ด ี วนัที่ตื่นขึ้นมา

จากโลงไม้ไม่มมีารดาของเว่ยซูซ่านอยู่ที่นั่น บุตรสาวเสยีชวีติทั้งคน มารดากลบั

หายตวัไป คนที่ควรช่วยเว่ยซูซ่านออกจากโลงไม้ควรเป็นมารดาสิ

มอืที่ก�าลงัจะเสยีบปิ่นเงนิตรงมวยผมให้บุตรสาวชะงกัค้าง ชุนเหนยีงท�า

ท่าเลิ่กลั่ก ใบหน้าที่ผัดแป้งขาวไว้หนายากจะดูสีหน้าก�าลังคิดหาค�าตอบดีๆ มา

แก้ตวั น่าเสยีดายที่ในสมองเหมอืนชั้นหนงัสอืที่ว่างเปล่า หญงิวยักลางคนซึ่งเรยีก

ตนว่ามารดาจงึเปลี่ยนบทเป็นตดัพ้อน้อยใจกลบเกลื่อนแทน

“ข้าท�าใจไม่ได้ จงึเกบ็ตวัอยู่แต่ในห้อง สาวใช้มารายงานว่าเหยยีนเสิ่นพา

เจ้ากลับมา ก็รีบมาดูแลด้วยความเป็นห่วงตลอดหลายวัน ความดีของแม่คนนี้

เกดิขึ้นยามเจ้าไร้สต ิจงึไม่มคีวามชอบให้เจ้าซาบซึ้ง”

“ท�าไมต้องไปที่เรอืนหลง” เว่ยมี่องิเหลอืบตามองบน เบื่อหน่ายเมื่ออกีฝ่าย

ดูเหมอืนไม่จรงิใจ

“ท่านประมุขถามไถ่อาการเจ้าด้วยความเป็นห่วง นี่เป็นโอกาสดีในการ

ประจบเอาใจ” ชุนเหนยีงมสีหีน้าดขีึ้นทนัตา

“ข้าอยากรู้เรื่องราวของท่านประมุข แล้วท�าไมข้าต้องประจบด้วยเจ้าคะ”

“เป็นวนัที่เจ้าถามด้วยสหีน้าโง่เขลาหลายเรื่องเหลอืเกนิ” ชุนเหนยีงร�าคาญ

ที่ถูกซกัถามมากกว่าจะเอะใจ

“ท่านตอบด้วยความเฉลยีวฉลาดจน... ข้าชื่นชอบ จงึมากด้วยค�าถาม ท่าน

แม่อย่าเพิ่งร�าคาญข้าเลยเจ้าค่ะ” ด้วยบุคลิกของชุนเหนียงที่ไม่ได้ซับซ้อน เว่ย- 

มี่องิจงึประจบด้วยค�าเยนิยอ

“แปลกเกนิคน! แต่ที่เจ้าพดูมากม็เีหตผุล... ท่านประมขุกูต๋่าน่ะเป็นเจ้าของ

กจิการเครื่องปั้นดนิเผาที่ร�่ารวย เขาเคยเป็นขุนนางเก่ามาก่อน จนเมื่อสบิปีก่อน

หันมาจับงานด้านเครื่องปั้นดินเผา มีภรรยาสามคน กู่จ้าวถางเป็นบุตรคนโตที่
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เกดิจากฮูหยนิใหญ่ อี๋เหนยีงใหญ่มบีุตรหนึ่งคนชื่อกู่เซนิสี่เป็นบุตรคนรอง ส่วน

บตุรชายของอี๋เหนยีงรองกม็กู่ีเหยยีนเสิ่นสามเีจ้ากบักูก่งัฟ ูการเอาใจทา่นประมขุ

จะท�าให้ชวีติที่อยู่ในตระกูลกู่ไม่ล�าบาก”

“ถ้าข้าอยากจะหย่า พ่อสามกีจ็ะช่วยข้าได้ใช่หรอืไม่” เว่ยมี่องิต้องการอสิระ 

แม้ต้องกลายเป็นหญิงม่ายก็ยังดีกว่าผูกติดกับชายที่ยกตนเป็นใหญ่มากภรรยา 

คดิแล้วน่าเวทนาตนเองที่โชคร้ายมาอยู่ในกลยีุคที่มกีฎบ้าๆ บอๆ ไม่เหลอืสทิธิ์

ให้หญงิสาวที่ถูกหย่าแบบนี้

ตดัภาพอนัโหดร้ายหลงัถูกหย่าเสมอืนมนัไม่ม ีสตรพีึ่งพาตนเองได้ เว่ย- 

มี่องิสาบานด้วยความมุ่งมั่นในใจ จนถ่ายทอดผ่านสหีน้าที่หยิ่งทะนง ซึ่งระคาย

สายตาชุนเหนยีงยิ่งนกั นางจงึเอด็บุตรสาวด้วยความโมโหทนัที

“โง่! เจ้าจะอยู่เป็นที่หนึ่งอย่างสุขสบายในตระกูลกู่หรอืไปตกนรกทั้งเป็น

ที่มากด้วยบุรุษป่าเถื่อนเล่า”

เสยีงแหลมของชนุเหนยีงเหมอืนกรรไกรคมกรบิที่ตดัภาพฝันอนัสวยงาม

ในความคดิเว่ยมี่องิทิ้ง นางลอบพมึพ�าด้วยความแค้นเคอืงเบาๆ แต่กย็งัไม่วาย

เข้าหูชุนเหนยีง “อยากรู้เสยีจรงิว่าผู้ชายหน้าไหนตั้งกฎนี้”

“เจ้าจะถามหาบรรพชนฮ่องเต้ไปเพื่ออะไร” ชุนเหนยีงตอกกลบัเสยีงห้วน 

เรื่องที่ว่าใครเป็นคนออกกฎให้สตรหีย่าแล้วถูกส่งเข้าซ่องหญงิงามนั้น ไม่มสีตรี

ใดในแว่นแคว้นนี้อยากรู้แม้แต่คนเดยีว พวกนางล้วนคดิหาวธิใีห้อยู่รอดโดยไม่

ต้องถูกสามหีย่ามากกว่า

“พวกเรารบีไปหาท่านประมุขเถอะเจ้าค่ะ”

“ฮ!ึ” ชุนเหนยีงแค่นเสยีงประชดประชนัขึ้นจมูก

แค่กฎหมายข้อเดียวของยุคนี้ก็ท�าให้สมองราวกับถูกหินทุบจนปวดไป

หมดแล้ว เว่ยมี่องิมองชุนเหนยีงที่เหมอืนยงัเคอืงไม่หายที่บุตรสาวคดิท�าเรื่องโง่

เขลา จงึได้เบอืนหน้าที่ผดัแป้งหนาไปทางอื่นคล้ายแง่งอน

หากเป็นเว่ยซซู่านตวัจรงิเหน็เช่นนี้ย่อมเดอืดเนื้อรอ้นใจจนนั่งไม่ตดิ ตอ้ง

รบีกล่าวขออภยั ทว่าเมื่อจติวญิญาณในร่างเปลี่ยนไป เว่ยมี่องิไม่ได้รู้สกึผูกพนั 

จึงวางท่าทีเพิกเฉยอย่างสบายอารมณ์ จนชุนเหนียงเป็นฝ่ายคลายบ่วงอารมณ์

เดอืดเสยีเอง แล้วลากบุตรสาวไปผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
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“นายหญงิเจ้าคะ!” ความเงยีบพลนัถูกรบกวน คลื่นความตงึเครยีดตาม

มาเป็นขบวนเมื่อโยวหงรายงานเรื่องด่วน

“คุณชายเว่ยตี้ถูกคุณชายสี่รังแกอีกแล้วเจ้าค่ะ” โยวหงลนลาน เหนื่อย

หอบหายใจ ทั้งตวัที่โชกเหงื่อสั่นเทาด้วยความกลวั สหีน้าและท่าทางสื่อถงึความ

ห่วงใยที่มตี่อเว่ยตี้มากล้น ขณะนี้นางทิ้งเขาไว้ให้เผชญิกบัอนัตรายเพยีงล�าพงั

“เว่ยตี้?” มคีนชื่อเหมอืนน้องชายของตน ใจเว่ยมี่องิย่อมสั่นไหว

“คุณชายสี่แค่ชอบเล่นสนุกกบัเสี่ยวตี้ เจ้าคดิในแง่ร้ายอกีแล้วนะโยวหง”

เว่ยมี่องิคาดว่าชุนเหนยีงได้ยนิแล้วต้องตกใจจนรบีกระวกีระวาดออกไป

ทนัท ีแต่นางกลบัคดิผดิ เมื่อได้ยนิประโยคที่ปัดความช่วยเหลอืด้วยท่าทไีม่แยแส 

นางต้องมองซ�้าอกีครั้งให้เข้าใจใหม่ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างชนุเหนยีงกบัเว่ยตี้นั้น

เป็นไปในรูปแบบของแม่ลูกหรอืญาติ

“นายหญงิ” น�้าเสยีงแหบแห้งแผ่วเบา เหมอืนถูกค�าพูดของชุนเหนยีงอดั

เข้าที่ทรวงอกด้วยหมดัใหญ่จนจุกแน่น

ความหวงัที่เตม็ไปด้วยความร้อนรนห่วงใยของโยวหงไม่ต่างจากหมิะที่ถกู

ปั้น เพียงพริบตาก็ทลายได้อย่างง่ายดาย สองขาอ่อนล้าแทบจะทรุดลงกับพื้น 

ดวงตาเรยีวเลก็คูน่ั้นคล้ายจะมถ้ีอยค�าอ้อนวอนนบัร้อยที่มาพร้อมน�้าตาปริ่ม เว่ย-

มี่องิรู้สกึได้ชดัเจนว่าโยวหงรกัเว่ยตี้มาก

“เสี่ยวตี้อยู่ที่ไหน พาฉนั... พาข้าไป” ไม่รู้เรื่องราวเป็นอย่างไร แต่เว่ย- 

มี่องิไม่อาจวางเฉยได้

“น้องเจ้าจะสบายดี กู่กังฟูเป็นบุตรชายคนเล็กที่ท่านประมุขโปรดปราน

มาก อย่าได้ไปขดัใจเขาเชยีว” ชนุเหนยีงคว้าข้อศอกเว่ยมี่องิไว้ นิ้วมอืจกิผ่านเนื้อ

ผ้า เป็นการเตือนไม่ให้เว่ยมี่อิงเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องเล็กน้อยจนบานปลาย อีก

อย่าง... เดก็ๆ เล่นสนุกตามประสา ไยต้องไปเดอืดเนื้อร้อนใจตามสาวใช้คนนี้

“ท่านแม่อย่ากังวลเลย ข้าแค่อยากเห็นการเล่นสนุกของเด็กชายเจ้าค่ะ” 

จากสหีน้าท่าทางของโยวหงคงไม่ใช่การรงัแกธรรมดา แล้วใช้ค�าวา่ ‘เลน่สนกุ’ มา

แก้ต่างได้ ยิ่งได้ยินชุนเหนียงเอ่ยชัดว่าเว่ยตี้คือน้องชายของเว่ยซูซ่าน นางก็ไม่

อาจรั้งรออยู่ตรงนี้จนต้องทนเหน็สภาพบาดเจบ็สาหสัของน้องชายในภายหลงัได้

เว่ยมี่องิยิ้มบาง ดงึมอืชุนเหนยีงออก แม้อกีฝ่ายจะไม่ยอมปล่อยจนเกดิ
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การยื้อยุดที่ยากจะสงัเกต เลบ็ของชุนเหนยีงขูดผ่านเนื้อผ้าสร้างความเจบ็แปลบ

เพยีงเลก็น้อย แต่ไม่อาจเปลี่ยนสหีน้านางได้

“เจ้าไม่รู้หรอืว่าคนอย่างข้าฉลาดมากพอจะอ่านความคดิเจ้าได้ปรุโปร่ง”

“ท่านปล่อยให้เว่ยตี้เผชญิกบัความหวาดกลวัเพยีงล�าพงั อยา่ได้เอาความ

ฉลาดที่ซ่อนความขี้ขลาดนี้มากล่าวอ้างให้ดูน่าเกรงขามเลย” คนฉลาดที่ซ่อนตวั

แล้วปกป้องแค่ตวัเองแบบนี้ ทั้งน่าสมเพชและน่ารงัเกยีจเกนิจะบรรยายได้

“พาข้าไปหาเว่ยตี้” เว่ยมี่องิคว้าข้อมอืโยวหงที่ก�าลงัยนืตกตะลงึท�าอะไรไม่

ถกูอยูด้่านหน้า ตอนนี้เรื่องส�าคญัไม่ใช่ต้องมารบัมอืกบัความโกรธของชนุเหนยีง

“เจ้าค่ะ” ความรู้สกึดใีจเปล่งแสงเจดิจ้าจากดวงตาของโยวหง ก่อนความ

ประหลาดใจจะตามมาสมทบ ในความทรงจ�าเก่า เว่ยฮูหยนิไม่ได้ใส่ใจมากเช่นนี้

ชุนเหนยีงตวัสั่นเทาราวกบัมหีอกแหลมแทงใจอย่างไร้ความปราน ีลูกไฟ

โทสะก่อตวัปะทุเดอืดขึ้นมาจนแทบเผาเรอืนได้ทั้งหลงั แล้วกต็้องยนือ้าปากค้าง 

ตาไม่กะพรบิ เมื่อทั้งเว่ยมี่องิและโยวหงหายลบัไปจากสายตา

“ข้าอยากจะรู้จรงิๆ ว่า... ระหว่างเจ้ากบัหวงโต้วใครจะชนะ”

ใต้แสงอาทิตย์อันอบอุ่น สายลมในฤดูร้อนพัดผ่าน ใบไม้ต้นหญ้าพลิ้ว

ไหวสรา้งเงาอ่อนช้อยบนพื้นกระเบื้องหนิตรงทางเดนิใหร้ม่รื่น บรรดาเดก็ชายวยั

ไล่เลี่ยกันก�าลังจับกลุ่มล้อมรอบเด็กชายตัวน้อยวัยเจ็ดขวบที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อ

เขน็

“ข้าไม่เล่น” ผู้ที่ตกเป็นเบี้ยล่างในขณะนี้คอืเว่ยตี้ ด้วยความกลวัสองมอื

เลก็สั่นเทาท�าได้เพยีงจบัล้อเก้าอี้ไว้แน่น เมื่อกู่กงัฟูที่ยนือยู่ด้านหลงัพยายามดนั

ด้วยความฮกึเหมิให้เก้าอี้เคลื่อนไป

ทั้งที่รูว่้าเว่ยตี้พยายามใช้แรงแขนยบัยั้งไว้จนล้อไม้แทบไม่ขยบั ยิ่งท้าทาย

ให้กูก่งัฟอูยากจะเอาชนะ ซึ่งยากกว่าที่ใจคดิ ด้วยเว่ยตี้ที่ใช้ก�าลงัแขนและสองมอื

จบัล้อเพื่อให้เคลื่อนที่อยู่ตลอดย่อมมเีรี่ยวแรงมากกว่า

“ถยุ ขี้ขลาด!” เพราะอยู่ท่ามกลางสายตาของเดก็ชายวยัไลเ่ลี่ยกนัอกีสี่หา้

คน กู่กังฟูเริ่มรู้สึกอับอายที่ตนไม่สามารถผลักให้เว่ยตี้ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเข็น

ลื่นไหลไปตามทางได้เสยีท ีจงึได้ระบายความโกรธโดยการถ่มน�้าลายใส่เว่ยตี้
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เขาเป็นบตุรชายคนเลก็ที่บดิามารดาเอาอกเอาใจ มชีวีติสขุสบาย จงึโอหงั

และเต็มไปด้วยความเกียจคร้าน สองแขนเล็กที่ไม่เคยท�างานหนัก มิอาจเทียบ

กบัเว่ยตี้ที่อ่อนแอขาพกิารนั่งแต่เก้าอี้ล้อเขน็ได้

เว่ยตี้ยนืกรานค�าเดมิ ทั้งยงัไม่ยอมปล่อยมอือย่างเดด็ขาด แม้บนแก้มจะ

เปรอะน�้าลายของกูก่งัฟู ดวงตากลมโตที่มนี�้าตาเคลอืบอกีชั้นจนใสกระจ่างราวกบั

ผวิน�้าแฝงแววดื้อรั้นไม่อ่อนข้อ

“ปล่อยมือ พวกเจ้ายืนเฉยอยู่ท�าไม รีบมาช่วยข้า” ความอยากเอาชนะ

กลบความอายไปหมดสิ้น กู่กงัฟูปล่อยมอืแล้วก�าหมดัทบุลงบนมอืของเว่ยตี้ซ�้าๆ 

เด็กชายคนอื่นๆ เห็นความอาจหาญเหี้ยมโหดจากกู่กังฟูก็เริ่มมีความกล้าผสม

ความสนุกขึ้นมาบ้าง ช่วยกนัรวัหมดัทุบมอืเว่ยตี้ให้เจบ็จนต้องปล่อย

เว่ยตี้กดัรมิฝีปากเอ่ยค�าเดมิด้วยเสยีงที่เริ่มจะสั่นเครอืแต่หนกัแน่น หยาด

น�้าเอ่อขอบตาพร้อมจะไหลผ่านแก้ม กระนั้นมอืยงัจบัล้อแน่น แม้จะเจบ็ระบมไป

หมด แต่กฮ็ดึสู้ด้วยความเข้มแขง็

“เพราะข้าพกิารใช่หรอืไม่ พี่ใหญ่ถงึอายที่จะปกป้องข้า”

“ห้ามเจ้าตั้งค�าถามแบบนี้อกี เชื่อเถอะว่าค�าตอบจากข้าไม่น่าฟัง”

เขาเหลอืตวัคนเดยีว ตั้งแต่เริ่มตั้งค�าถามน่าตลกกบัมารดาและพี่สาว เขา

กพ็บค�าตอบเดยีวคอืการต้องอยูร่อดด้วยการปกป้องตวัเอง เว่ยตี้จงึไม่ยอมถอย

หากไม่สิ้นก�าลงัอย่างแท้จรงิ

ในยุคที่บุรุษเป็นใหญ่ บุตรชายคือพรอันประเสริฐที่สวรรค์ประทานแก่

ครอบครัว ร่างกายที่อ่อนแอและสองขาที่พิการของเว่ยตี้กลายเป็นความอัปยศ

ของตระกูล โชคชะตาดงึให้ตกสู่การเป็นเบี้ยล่างคนอื่นเสมอ

ทางด้านเว่ยมี่องิกบัโยวหงที่วิ่งมาจนเหนื่อยหอบแข้งขาสั่น หวัใจแทบจะ

หล่นไปอยูท่ี่ปลายเท้าเมื่อเหน็เว่ยตี้ก�าลงัถกูเดก็ชายช่วยกนัท�าร้ายร่างกายเพื่อให้

ปล่อยมอืจากล้อเก้าอี้

ระหว่างทางโยวหงกเ็ล่าเรื่องแบบรวบรดัให้ฟัง เว่ยมี่องิจงึรู้ทนัททีี่เหน็ว่า

เด็กคนไหนคือเว่ยตี้ ภาพนั้นดึงความสนใจไปหมดสิ้น เรี่ยวแรงที่ไม่รู้ว่าขุดมา

จากขุมไหนของร่างกายพาสองเท้าวิ่งแบบลมืความเจบ็ป่วย นางน�าไปก่อนโดยไม่

คดิลงัเล
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หนึ่งแรงหรือจะสู้อีกห้า เก้าอี้ล้อเข็นถูกผลักให้ไหลไปตามทางด้านหน้า

ยากที่สองมือเล็กจะหยุดไว้ได้ กระนั้นเว่ยตี้ก็ยังไม่ยอมปล่อยมือ แม้การ

เคลื่อนไหวของล้อจะเสยีดสกีบัฝ่ามอืจนเป็นแผลถลอกและเจบ็แสบกต็าม

“โรยหนิไว้หรอืยงั” กูก่งัฟยูิ้มอย่างล�าพองใจ แล้วหนัไปถามบรรดาลกูสมนุ

ถงึแผนการที่เตรยีมไว้

“เรียบร้อย” หนึ่งในนั้นตอบรับ พวกเขาหัวเราะอย่างผู้มีชัยขณะรอชม 

ผลงาน เมื่อล้อเก้าอี้ของเว่ยตี้สะดุดหนิกรวดก้อนเลก็ใหญ่มากมายบนทาง

พวกกูก่งัฟรูอฟังเสยีงร้องของเว่ยตี้ที่ยงัไม่ได้ยนิเสยีท ีเก้าอี้ล้อเขน็ไถลไป

ไม่หยุด เว่ยมี่องิพุ่งไปหาเว่ยตี้ด้วยความเรว็ เมื่อเหน็หนิกรวดหลากหลายขนาด

ดกัไว้ด้านหน้าทางที่เก้าอี้ล้อเขน็ต้องผ่าน

เว่ยตี้ตื่นตระหนกเมื่อหนิกรวดหลายขนาดอยูไ่ม่ไกล เก้าอี้ล้อเขน็ธรรมดา

ผ่านไปไม่ได้ง่ายๆ อย่างแน่นอน ความหวาดกลวัเกดิขึ้นในใจ เดก็น้อยหลบัตา

แน่น เตรยีมตวัรอรบัความเจบ็ปวด

“เว่ยตี้!” เสียงเรียกนั้นมาพร้อมกับลมหายใจอุ่นที่ถี่กระชั้นด้วยความ

เหนื่อย 

เว่ยตี้รู้สกึถงึแรงต้านเพยีงชั่วครู่จากด้านหน้า ซึ่งหยุดเก้าอี้ล้อเขน็ของเขา

ได้ส�าเรจ็ เขาเงยหน้าขึ้น ใบหน้าของพี่สาวที่แดงก�่าและมหียดเหงื่อเตม็หน้าเป็น

ภาพแปลกตา สร้างความประหลาดใจให้เขา

“เหตุใดไม่ปล่อยมอื” 

เว่ยตี้อ้าปากเอ่ยได้แค่ค�าเดยีวอย่างแผ่วเบา 

เว่ยมี่องิต�าหนด้ิวยความเป็นห่วง คว้ามอืเลก็ขึ้นมาด ูฝ่ามอืนุม่เตม็ไปด้วย

แผลถลอกเลอืดไหลซบิ และยงัมเีศษไม้เลก็ๆ ทิ่มอกี ทั้งรอยช�้าเขยีวม่วงบนหลงั

มอื นางปวดใจจนใบหน้าบึ้งตงึ โกรธพวกกู่กงัฟูที่ท�าร้ายกนัขนาดนี้

“เจบ็มากหรอืไม่” เว่ยมี่องิคงไม่ห่วงใยน้องชายเว่ยซูซ่านมาก หากเว่ยตี้

คนนี้ไม่เพยีงชื่อเหมอืนน้องชายนาง แต่ยงัมใีบหน้าเหมอืนเว่ยตี้ในวยัเดก็อกีด้วย

“คณุชาย” โยวหงที่ตามมาทนัร้องไห้สะอื้นขณะสวมกอดเว่ยตี้ ใจของนาง

หล่นหายแทบจะหมดสติ

เว่ยตี้เหมอืนยงัตกอยู่ในภวงัค์ เขาไม่ได้ตาฝาดใช่หรอืไม่ ที่พี่สาวมาช่วย
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และแสดงความรักความห่วงใยมากเช่นนี้ ในใจเต็มไปด้วยความสับสน ความ 

ตื้นตนัเอ่อล้นขึ้นมา เดก็น้อยไม่รู้ว่านี่เรยีกว่าดใีจหรอืไม่

“เว่ยซซู่าน! เจ้ากล้ามาขดัขวางการเล่นสนกุของข้า” กูก่งัฟใูบหน้าบดิเบี้ยว

ด้วยโทสะ เมื่อเห็นว่าเป็นใครที่กล้าช่วยเหลือเว่ยตี้ ร่างเล็กวิ่งเข้ามาพร้อมชี้นิ้ว

ต่อว่าการกระท�าของเว่ยซูซ่านที่ละเมิดกฎอันร้ายแรงเข้า ค�าพูดที่ใช้ก็ไร้ความ

เคารพ เตม็ไปด้วยความกร่างที่ไม่เข้ากบัหน้าตาอนัหล่อเหลานั้นเลย

สายตาของเว่ยมี่อิงยังอยู่ที่ฝ่ามือของเว่ยตี้ เด็กตัวเล็กแค่นี้ทนต่อความ

เจบ็ปวดไม่ร้องสกัค�า หวัใจแขง็แกร่งทะนงเกนิตวัน่าชื่นชมนกั ช่างแตกต่างจาก

เว่ยตี้ของนางซึ่งมกัพึ่งพาพี่สาวเสมอ จนไม่อาจรบัมอืกบัปัญหาใดได้

แววตาของเว่ยตี้สั่นไหวเมื่อกู่กงัฟูกล่าวเช่นนั้น ราวกบัว่าเขาต้องสูญเสยี

พี่สาวไปแน่นอน ความห่วงใยในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้รบัครั้งแรกท�าให้เขาอยากจะ

ได้รบัอกี จงึวาดหวงัเหลอืเกนิว่านางจะยนือยู่ข้างเขา

โยวหงบอกว่ากู่กังฟูเป็นบุตรชายคนเล็กของตระกูลกู่ที่ถูกตามใจเสมอ 

ทุกคนแทบต้องเชื่อฟังและก้มศีรษะให้ ทั้งหมดที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็ชี้ชัดแล้วว่า 

เว่ยซูซ่านเปรยีบเสมอืนบ่าวรบัใช้ที่ต้องท�าตามค�าสั่ง แม้จะมศีกัดิ์เป็นพี่สะใภ้

“คุณชายสี่แข็งแรงและเก่งมากเลยนะเจ้าค่ะ สามารถชนะคนที่นั่งอยู่บน

เก้าอี้ล้อเขน็ได้” เว่ยมี่องิเอ่ยชื่นชมเพื่อสยบโทสะของกู่กงัฟู กู่กงัฟูท�าหน้าไม่ถูก

เพราะไม่คาดว่านางจะเป็นเช่นนี้ จนบรรดาลูกสมุน เว่ยตี้ และโยวหงต่างกง็ุนงง

“ฮ!ึ เรื่องจรงิ ข้าไม่ปฏเิสธ” กูก่งัฟเูพิ่งจะตระหนกัได้ว่าเป็นค�าชมจงึยกมอื

กอดอก เชดิหน้า สองเท้ากางออก มที่าทางกระหยิ่มยิ้มย่อง ลดความน่ารกัจน

เหลอืเพยีงความน่าหมั่นไส้ที่เหน็แล้วอยากจะแบะปากใส่

มเีพยีงผูใ้หญ่ที่รบัรู้ว่านั่นคอืการประชดประชนัมใิช่ค�าชม แตอ่ยา่งไรเดก็

ก็คือเด็กอยู่วันยังค�่า ความคิดตรงกับใจ “มิน่าเล่า ถึงมีข่าวลือว่าคุณชายสี่ปีน

ต้นไม้ถงึปลายยอดได้ในเวลาไม่ถงึเค่อ คนแขง็แรงมากเท่านั้นที่จะท�าได้ ไม่รู้ว่า

วนันี้คุณชายสี่จะแสดงความสามารถอนัยอดเยี่ยมนี้ให้ทุกคนมวีาสนาได้ชมหรอื

ไม่”

เด็กที่ล�าพองตนด้วยค�าชมเยินยอย่อมง่ายต่อการล่อลวง เว่ยมี่อิงรู้สึก

เหมือนเป็นแม่มดในนิทาน ซึ่งไม่มีอะไรให้ต้องรู้สึกละอายที่จะสั่งสอนเด็กนิสัย
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เสยีให้หลาบจ�าว่าการถูกแกล้งนั้นเป็นอย่างไร

เหล่าลูกสมุนพากันเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึง ที่ท่านหัวหน้ากู่กังฟู

เชี่ยวชาญจนเป็นที่เลื่องลอื เว่ยตี้ยิ่งฉงนกว่าใคร ภายในคฤหาสน์ตระกูลกู่ไม่มี

ใครที่ไม่รู้ว่ากู่กงัฟูเกยีจคร้านมากแค่ไหน จะเอาเวลานอนไปพชิติยอดไม้ในเวลา

อนัรวดเรว็นั้นเป็นเรื่องน่าเหลอืเชื่อเกนิไป

“มขี่าวลอืเช่นนั้นตั้งแต่เมื่อใด เจ้าไปได้ยนิมาจากที่ไหน”

“คนเก่งย่อมมีชื่อให้พูดถึง พวกเราทุกคนอยากให้คุณชายสี่แสดงความ

สามารถที่ผู้คนเล่าลือหรือไม่” เว่ยมี่อิงยังคงเอ่ยคะยั้นคะยอเรื่องเดิมจนกว่าจะ

เหน็กู่กงัฟูพยกัหน้าตกลง

“คุณชายอย่างข้าไยต้องแสดงให้พวกเจ้าดู” ข่าวลือที่สร้างชื่อเสียงย่อม

ต้องรบัไว้ก่อนว่าตนมคีวามสามารถจรงิ แม้จะยงังุนงงว่าไปแสดงความสามารถ

นั้นตั้งแต่เมื่อใดกต็าม กูก่งัฟไูม่อยากเสยีหน้า จงึหาค�าพดูมาบ่ายเบี่ยงด้วยสหีน้า

หยิ่งยโส

“ข่าวลอืไม่จรงิหรอืนี่ ข้าต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องเสยีแล้ว” เว่ยมี่องิยกมอื

ทาบอกด้วยความตกใจ แสดงบทผดิหวงัได้ทิ่มแทงสายตากู่กงัฟูนกั ยิ่งนางบอก

ว่าจะไปแก้ข่าวลือที่สร้างชื่อเสียงให้เขา คนที่ไม่เคยมีผลงานดีเด่นในชีวิตจึง

เดอืดดาลขึ้นมา

“เจ้ากล้าหรอื เว่ยซูซ่าน!”

“เช่นนั้นกแ็สดงให้ดโูดยเรว็เถดิ ทกุคนกอ็ยากดใูช่หรอืไม่” แมวน้อยแยก

เขี้ยวเสยีน่ากลวั เว่ยมี่องิยิ้มขบขนั รบีหาแนวร่วมมาช่วยกระตุ้นให้กู่กงัฟูแสดง

ความสามารถโดยเรว็

แน่นอนว่าเดก็ชายวยัก�าลงัเรยีนรู้อยากเหน็การแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ เมื่อ

นางถาม เหล่าลูกสมุนของกู่กงัฟูกพ็ากนัมองหน้าเลิ่กลั่ก เหมอืนน�้าท่วมปาก ไม่

กล้าจะตอบว่าใช่ ได้แต่ส่งสายตาวงิวอนไปที่กู่กงัฟูแทน ในใจวาดหวงัว่าเขาจะรู้

“พวกเจ้าอยากดูตามที่นางกล่าวจรงิหรอืไม่” สายตาของเหล่าลูกสมุนพุ่ง

มาที่เขา ต่อให้เรยีนหนงัสอืไม่พฒันาแค่ไหน กูก่งัฟกูย็งัรูถ้งึความปรารถนาเลก็ๆ 

เหล่านั้นที่เรยีกร้องผ่านสายตา

“ออื!” ในที่สุดลูกสมุนกต็อบอย่างพร้อมเพรยีง
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“พวกเจ้าตั้งตาชมได้เลย” กู่กงัฟูตบอกพลางกล่าวอย่างหยิ่งยโส วางมาด

น่าเกรงขามเลียนแบบพี่ชาย ดูเข้มแข็งฮึกเหิมเหมาะสมที่ทุกคนยกเขาเป็นท่าน

หวัหน้า ไม่หวั่นต่อสิ่งใด และยงัมนี�้าใจกว้างขวางไม่เกบ็ง�าความสามารถพเิศษไว้

เพยีงคนเดยีว

หามใีครรู้ไม่ว่าในใจกู่กงัฟูท่องซ�้าๆ ว่า ‘ไม่ๆ’ เป็นความปรารถนาเลก็ๆ ที่

ใช้จติวญิญาณทั้งหมดส่งไปให้บรรดาลกูสมนุตอบปฏเิสธ แต่เหมอืนว่าค�าพดูของ

เว่ยมี่องิจะมอีานภุาพมากเกนิจะยบัยั้ง เป็นเกราะหนาที่ส่งความปรารถนาของเขา

กลบัคนืไป ลูกสมุนจงึไม่รบัรู้

“บ่าวจะพาคุณชายไปท�าแผลก่อนนะเจ้าคะ” โยวหงเกลี้ยกล่อม

“ไม่โยวหง” เว่ยตี้ส่ายหน้า “กงัฟูไม่ยอมปีนต้นไม้แน่ หากข้าไปจากตรง

นี้ สิ่งที่พี่ใหญ่ต้องการจะไม่ส�าเรจ็”

“แผลนี้คงจะเจบ็ไม่ใช่น้อยนะเจ้าคะ” ดวงตาของโยวหงพลนัแดงก�่า นาง

ไม่เข้าใจว่าคุณชายหมายถงึสิ่งใด นางสนใจเพยีงสิ่งเดยีวคอืเขา

“ข้าเป็นบุรุษ บาดแผลไกลหวัใจเพยีงนี้ท�าอะไรข้าไม่ได้หรอก”

เว่ยมี่องิประหลาดใจ ทั้งเอน็ดูเว่ยตี้น้อยคนนี้ยิ่งนกั ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชวีติของเขาเลย อายุยงัน้อยแต่มคีวามเป็นผู้ใหญ่เกนิตวั

“เว่ยตี้ เว่ยซูซ่าน และพวกเจ้า จงเบกิตากว้างๆ ดูข้า!” เมื่อเลอืกต้นไม้

ใหญ่ที่เหมาะแก่การแสดงความสามารถได้แล้ว กูก่งัฟทูี่ยนืกางขาเท้าเอวกต็ะโกน

บอกคล้ายกลวัว่าพวกเขาจะพลาดอะไรดีๆ

เวย่มี่องิจบัมอืเว่ยตี้แล้วกระชบัแน่นก่อนปล่อย นางเดนิไปหยดุยนือยูใ่ต้

ต้นไม้ใหญ่ด้านหลงักู่กงัฟู พร้อมกนันั้นเหล่าลูกสมุนกว็ิ่งตามมาดูใกล้ๆ ด้วย

เมื่อผู้ชมมากันครบแล้ว กู่กังฟูก็ไม่รอช้า ลงมือปีนต้นไม้ด้วยท่าทาง

เชี่ยวชาญ ทั้งที่ความเป็นจรงิเขาไม่เคยปีนต้นไม้เลยด้วยซ�้า พยายามอยูพ่กัใหญ่

จนเหงื่อชุ่มแผ่นหลงั ในใจร้องโอดครวญหลายตลบว่า ‘แย่แล้วๆ’ จงึปีนขึ้นไป

ได้เสยีท ี แม้ทั้งสองมอืจะถูกเปลอืกไม้หยาบขูดกป็ิดปากเงยีบไม่กล้าร้องให้เสยี

เชงิ

“คุณชายสี่สู้ๆ คุณชายสี่เก่งที่สุด ปีนขึ้นไปได้แล้ว” เว่ยมี่อิงส่งเสียง

สนบัสนุน หวงัเป็นแรงผลกัดนัให้เขาสู้ไม่ถอย ไม่ใช่ส ิให้เขาไม่กล้าถอดใจลงมา
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ก่อนจะพชิติยอดไม้ได้

บรรดาเหล่าสมุนยกมอืเกาศรีษะแกรกๆ การปีนเงอะๆ งะๆ นั้นดูปราด

เดยีวกร็ูแ้ล้วว่ากูก่งัฟปีูนต้นไม้ไม่เป็น กระนั้นกไ็ม่ละความพยายาม เป็นครั้งแรก

ที่คุณชายผู้เกียจคร้านแสนเอาแต่ใจมุ่งมั่นเกินตัวเช่นนี้ เป็นภาพที่หาชมได้ยาก

จรงิๆ

เว่ยตี้ที่เป็นผู้ชมกลั้นหวัเราะจนท้องแขง็ ยิ้มกว้าง ดูเหมอืนพี่สาวช่วยคดิ

บญัชแีทนเขาแล้ว ท�าเอากู่กงัฟูตกที่นั่งล�าบาก จะถอยกก็ลวัเสยีหน้า จะปีนขึ้น

ไปกแ็สนจะทุกข์ทรมานสงัขารที่ได้รบัการทะนุถนอมมาอย่างดี

“คุณชายสี่ปีนต้นไม้ได้ยอดเยี่ยม” เว่ยมี่องิเล่นใหญ่เตม็ที่ น�้าเสยีงกอ็อก

จะปลื้มปริ่มในบุญของตนที่ได้เห็นกู่กังฟูปีนต้นไม้ แค่เสียงนางคนเดียวก็ท�าให้

กู่กงัฟูที่ยงัอยู่กึ่งกลางต้นยอมปีนต่อ ทั้งที่สองขาเมื่อยล้าเริ่มสั่นไม่หยุด

“พี่ใหญ่ ข่าวลือนี้ไม่ผิดจากที่ท่านกล่าว ข้าตกตะลึงจนไม่อยากกะพริบ

ตา” เว่ยตี้ร่วมผสมโรงกบัพี่สาวอย่างรู้งาน

ในใจกูก่งัฟพูองโตด้วยความภาคภมูใิจ ไม่คดิมาก่อนเลยว่าการปีนต้นไม้

จะท�าให้เว่ยตี้ตะลงึได้ขนาดไม่อยากกะพรบิตา ใช่ส ิ เขาได้ท�าในสิ่งที่เว่ยตี้ท�าไม่

ได้ น่าอจิฉามากเป็นธรรมดา

แม้บางครั้งมือจะจับกิ่งไม้พลาดจนเกือบจะตกจากต้นไม้ ใจหายวูบ กู่-

กังฟูผู้ไม่ยอมเสียหน้าก็ยังมุ่งมั่นไม่ยอมถอย ฝ่ามือนุ่มนิ่มถูกเศษไม้ทิ่มขูดเป็น

แผลถลอกเพิ่มมากขึ้น เสื้อผ้าแพรไหมที่ตัดเย็บอย่างประณีตเป็นรอยสกปรก 

เหงื่อหลั่งชุม่เหมอืนเขาเพิ่งอาบน�้า ผมเผ้าในกวานหยกหลดุลุย่ยุง่เหยงิ ไม่รูว้า่ใช้

เวลาไปนานเท่าใด แต่กป็ีนขึ้นมาใกล้ยอดไม้ส�าเรจ็

เดก็ชายก้มลงมองเบื้องล่างด้วยรอยยิ้มภาคภมูใิจระคนจองหอง ประกาศ

ชยัชนะ เว่ยมี่องิปรบมอืน�า ทุกคนจงึปรบมอืตามแบบงุนงง ก่อนที่ปัญหาใหญ่

จะตามมาอกีระลอกเมื่อกู่กงัฟูค้นพบว่าลงจากต้นไม้ไม่ได้

“กระโดดลงมา” เป็นวิธีที่นางเสนอ ในสายตาผู้ใหญ่อย่างนาง ต้นไม้นี้ 

ไม่ได้สูงมากขนาดที่ตกลงมาแล้วขาจะหักเสียหน่อย แค่ข้อเท้าพลิกเจ็บไปอีก

หลายวนักเ็ท่านั้น

“เว่ยซูซ่าน เจ้าต้องรับข้า” กู่กังฟูใช้สายตาประเมินความสูงแล้วก็คิดว่า
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ต้องมผีูใ้หญร่บัเขาอยู่ด้านล่างคนหนึ่ง ไม่เช่นนั้นเขาตอ้งบาดเจบ็แน่ๆ เขาจงึโยน

ความหวงัผ่านค�าสั่งไปยงัเว่ยซูซ่าน

“ข้ารบัไม่ไหว” เว่ยมี่องิเศร้าสลดที่ไม่อาจรบัเขาได้ กู่กงัฟูตามเล่ห์เหลี่ยม

นางไม่ทนัจงึหนัปลายหอกไปที่ลูกสมุนแทน

“พวกเจ้ารบัข้า”

กระทั่งผู้ใหญ่ที่ตวัสูงกว่าพวกเขายงัรบัไม่ไหว แล้วเหล่าลูกสมุนตวัเลก็ๆ 

ที่ยงัเดก็อยู่จะอาจหาญไปรบักู่กงัฟูหรอื คงอยากไปเยอืนปรโลกก่อนวยัอนัควร

เป็นแน่ จงึพากนัปฏเิสธด้วยท่าทางน่าสงสาร จนเว่ยมี่องิต้องกลั้นยิ้มข�าตรงมุม

ปาก

กู่กังฟูกัดฟันกรอด เคืองโกรธจนอยากจะซัดหมัดใส่หน้าพวกลูกสมุน

คนละท ีช่างไร้ประโยชน์ในเวลาที่เขาต้องการ ในเมื่อไม่มใีครรบั เขาจะยอมเสยี

หน้าทนออกค�าสั่งขี้ขลาดต่อไปได้อย่างไร จึงหลับตาแน่นแล้วกระโดดลงจาก

ต้นไม้ทนัที

ตุ้บ!

“อ๊าก...!”



ห้า

กู่กังฟูรู้สึกว่าสูงเกินไป ทว่าไม่มีใครกล้ารับเขาเลยสักคน แล้วเขาก ็

ไม่อยากเป็นลงิน้อยอยู่บนต้นไม้ จงึสูดลมหายใจเข้าลกึๆ ตดัสนิใจกระโดดลง

มาด้วยความกล้าที่ผูกความกลวั

เพราะไม่รู้จังหวะทรงตัว เมื่อเท้าถึงพื้น แน่นอนว่าเกิดอาการบาดเจ็บ

ภายนอกตรงบรเิวณตาตุ่มเพราะข้อเท้าพลกิ ร่างหงายล้มดงัตงึ ก้นกระแทกพื้น

เตม็ๆ ความเจบ็แล่นไปยงัแก่นสมอง เดก็น้อยผู้มคีวามอดทนต�่ากเ็ปิดปากร้อง

เสยีงดงัลั่น จนบรรดาลูกสมุนแตกตื่นตกใจรบีเข้าไปดูอาการของเขาด้วยท่าทาง

ที่ท�าอะไรไม่ถูก

“พี่...” เว่ยตี้หนัไปทางพี่สาว ดวงตาใสกระจ่างฉาบด้วยความหวาดหวั่น

“ฟูเอ๋อร์!” เท้าของเว่ยมี่องิถูกหยุดไว้เมื่อได้ยนิเสยีงร้องตื่นตระหนกของ

สตรีนางหนึ่ง ไม่รู้ว่านางมาจากไหน แต่พอผ่านมาเห็นว่าเด็กที่นั่งร้องไห้อยู่ใต้

ต้นไม้เป็นกู่กงัฟูกว็ิ่งเข้ามา

“ท่านแม่” กูก่งัฟเูหมอืนได้ยนิเสยีงสวรรค์ เขาบบีน�้าตาเมด็โตให้ร่วงเผาะๆ 

ไม่หยดุราวกบัฤดฝูนโหมกระหน�่าอยู่บนใบหน้า เดก็ที่เป็นลกูสมนุพากนัหลกีทาง

จ้าละหวั่น ต่างมสีหีน้าเกรงกลวัมารดาของเขาจนไม่กล้ามองหน้าและสบตา

“ฟูเอ๋อร์เจบ็ตรงไหน” ป๋ายหรงผงิปวดใจยิ่งนกั เมื่อเหน็กู่กงัฟูกุมข้อเท้า

บวมเป่งกป็ลอบประโลมอย่างอ่อนโยน
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อี๋เหนยีงรอง แม่สามขีองเว่ยซูซ่าน... เว่ยมี่องิระลกึขึ้นมาได้ เมื่อกู่กงัฟู

ร้องเรยีกสตรนีางนั้นว่า ‘ท่านแม่’ ระหว่างที่นางส�ารวจอาการบาดเจบ็ของบตุรชาย 

หางตาเว่ยมี่อิงก็เห็นสาวใช้ที่เดินตามหลังอี๋เหนียงรองปลีกตัวออกไปตามหมอ

อย่างรู้หน้าที่ นางประเมนิแม่สามขีองเว่ยซูซ่านอยู่เงยีบๆ อกีฝ่ายมฐีานะเป็นแค่

อี๋เหนยีง แม้อายุจะเข้าสู่วยักลางคน แต่ยงัคงความงามเกนิวยัที่ไม่อาจละสายตา

ได้จรงิๆ

“เป็นเว่ยซซู่านที่รงัแกข้าจนมสีภาพเช่นนี้ ท่านต้องคนืความยตุธิรรมให้ข้า

ด้วย” กู่กงัฟูรบีฟ้อง ชี้นิ้วไปทางเว่ยซูซ่าน และยงัปั้นหน้าเหมอืนไม่ได้รบัความ

เป็นธรรม ท่าทางอวดดโีอหงัสลายไปราวกบัไม่เคยมมีาก่อน

“เจบ็มากขนาดนี้ยงัจะมเีรี่ยวแรงปรกัปร�าพี่สะใภ้อกีหรอื” 

ก่อนที่เว่ยมี่อิงจะกล่าวอะไรออกมา ป๋ายหรงผิงก็ต�าหนิบุตรชายด้วยน�้า

เสยีงนุ่มนวลแต่มอี�านาจอยู่ในท ี แม้เดก็น้อยจะเอาแต่ใจเพยีงใด แต่กบัมารดา

เขากลบัไม่กล้าดื้อดงึ

“ไม่ใช่พี่สะใภ้ข้า” กู่กงัฟูพลนัก้มหน้าลงต�่า รมิฝีปากเลก็คว�่าลงคล้ายก�าลงั

ข่มกลั้นอาการน้อยอกน้อยใจที่แผลงฤทธิ์อยู่ตอนนี้ “ข้าจะขอความยุตธิรรมจาก

ท่านพ่อ”

รออยู่นานสาวใช้คนสนทิของป๋ายหรงผงิกพ็าหมอมาช่วยดูอาการ กู่กงัฟู

สดูน�้ามกู เม้มรมิฝีปากแน่น ร้องไห้เงยีบๆ ออกอาการดื้อรั้นไม่ค่อยให้ความรว่ม

มอืแกห่มอสกัเท่าใด ป๋ายหรงผงิจ้องเขมง็เพื่อควบคมุพฤตกิรรมของเขา หมอจงึ

ยื่นมอืกดที่ข้อเท้าเลก็เบาๆ ได้ส�าเรจ็ เดก็น้อยเจบ็จนหน้าซดี เขาถลงึตาขุ่นเคอืง

ใส่หมอผู้นั้น แต่ไม่ได้ด่าทอด้วยค�าหยาบ

หลังจากหมอตรวจดูอาการแล้วก็สั่งให้สาวใช้อุ้มตัวคุณชายสี่เข้าไปด้าน

ในเรอืน บรรดาลูกสมนุเหน็เช่นนั้นกพ็ากนัตามตดิไปเป็นขบวนด้วยความห่วงใย 

ป๋ายหรงผงิหมุนตวัมาเผชญิหน้ากบัเว่ยมี่องิ “ฟูเออ๋ร์ยอมรบัแต่หวงอ้าย-

เหวนิเป็นพี่สะใภ้ พวกเขาผูกพนักนัก่อนเจ้าจะเข้ามา เจ้าอย่าได้ถอืสาเลย”

‘ไม่ถอืสาแม้แต่น้อย’ นางตอบในใจ 

“น้องสี่มคีวามสุขที่ยอมรบัหวงอ้ายเหวนิเป็นพี่สะใภ้ ข้ากย็นิดเีจ้าค่ะ”

“วาจานี้ฟังเหมอืนไม่ใช่ตวัเจ้าเลยซซู่าน” ป๋ายหรงผงิกวาดตามองเว่ยซซู่าน
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ใหม่อีกครั้งว่าตนฟังผิดไปหรือไม่ หากเป็นแต่ก่อนเว่ยซูซ่านได้ยินแล้วต้องชัก

สหีน้าขุ่นเคอืง ไหนเลยจะมสีหีน้าและค�าพูดยนิยอมใจกว้างเช่นนี้ได้

เว่ยมี่องิค้อนในใจ ตอนแรกบอกว่าอย่าถอืสา พอคล้อยตามกม็องว่าแปลก 

เป็นการเหน็บแนมทางอ้อมอย่างไม่ต้องสงสัยว่านางเสแสร้ง จึงลองสารภาพอีก

ครั้ง “ข้าเอาใจท่านเจ้าค่ะ”

“เป็นตัวเจ้าเองเถิด แม้เจ้าจะร้ายกาจ แม่สามีเช่นข้ายอมรับได้อยู่แล้ว” 

ป๋ายหรงผงิเผยรอยยิ้มโอบอ้อมอาร ี ฟังแล้วเหมอืนจะให้ความรู้สกึด ี สมัผสัไม่

ได้ถงึเจตนาเลวร้ายใดๆ กระนั้นในส่วนลกึของใจเตอืนว่าแม่สามผีู้นี้เหมอืนซ่อน

ความซบัซ้อนบางสิ่ง ไม่เปิดเปลื้องทั้งหมด เว่ยมี่องิจงึไม่เชื่อใจสุดทาง

“ท่านไม่เชื่อค�าพูดกู่กงัฟูหรอื” เว่ยมี่องิลองหยั่งเชงิวา่แม่สามเีชื่อค�าพดูใส่

ร้ายของกู่กงัฟูมากน้อยแค่ไหน

“ฟเูอ๋อรห์าเรื่องเจ้าบ่อยครั้ง ข้ารบัรู้ความล�าบากใจของเจ้าที่ตอ้งรบัมอืกบั

เขาอยู่เสมอ”

“ขอบคุณมากเจ้าค่ะ เช่นนั้นข้าขอตวัก่อน... ไปกนัเว่ยตี้”

“เว่ยตี้อดทนไว้นะ” ป๋ายหรงผงิปรายตามองเว่ยตี้ที่หลบอยู่ด้านหลงัเว่ย- 

ซูซ่านอย่างมเีลศนยั 

เว่ยมี่องิยิ้มเรยีบๆ แววตาเปลี่ยนไปเลก็น้อยขณะที่ปรายตามองแม่สามี

ชดัเจน! แม่สามเีหน็ตั้งแต่ต้นว่ากู่กงัฟูรงัแกเว่ยตี้ กระทั่งนางเข้าไปช่วย

และหลอกล่อจนกู่กงัฟูปีนต้นไม้ ก่อนกระโดดลงมา อกีฝ่ายกลบัไม่ถอืโทษโกรธ

เคอืงเลย เป็นเจตนาดหีรอืมอีะไรแอบแฝงกนัแน่ นางส่งยิ้มให้เว่ยตี้แล้วยื่นมอื

ไปขยี้ผมเขาเบาๆ ด้วยความเอน็ดู เดก็น้อยยิ้มรบั ขณะที่ดวงตาโยวหงฉายแวว

ไม่พอใจ ก่อนนางจะพาเว่ยตี้กลบัเรอืนพกั

เว่ยมี่อิงบังเอิญเห็นชุนเหนียงยืนอยู่ด้านหลังต้นไม้ คล้ายจะรออยู่นาน

แล้ว ท�าสัญญาณมือให้นางตามไป แม้ชุนเหนียงจะมีอารมณ์ขุ่นเคือง แต่กลับ

เกบ็ง�าไว้อย่างแน่นหนา ไม่ได้ด่าทอใดๆ จนน่าแปลกใจ

ระหว่างที่เดนิไปยงัเรอืนหลงกบัชนุเหนยีง ผ่านเส้นทางปดู้วยกระเบื้อง

หินที่ถูกขนาบด้วยทิวไม้ร่มรื่น สองแม่ลูกไร้การสนทนา คนหนึ่งเดินทอดน่อง
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เชื่องช้า ขณะที่อกีคนเร่งฝีเท้า

ทั้งที่เว่ยมี่อิงไม่อยากตั้งใจดูสิ่งใดก็ยังเผลอชื่นชมต้นหงส์ฟู่ใบสีม่วงปน

แดงที่แซมอยูข้่างทาง ชื่นชมการจดัสวนที่รปูแบบการวางต้นไม้เล่นระดบัสงู กลาง 

ต�่า ให้กลิ่นอายอนัเรยีบง่ายแต่สงบอยู่ในท ี ก้าวไปอกีไม่เท่าไรกพ็บภูเขาจ�าลอง

และธารน�้าขนาดเลก็ที่ใสราวกบักระจก เหน็ปลาหลี่อวี๋แหวกว่ายใต้ผวิน�้าสเีขยีว

มรกตด้วยสะท้อนสจีากบรรดาแมกไม้ หนิที่ตกแต่งเป็นหนิฟันม้าและหนิฟองน�้า 

มีลักษณะขรุขระและช่วยเก็บความชื้น สวนนี้ล้วนเลียนแบบธรรมชาติได้อย่าง

สมจรงิ

“ซูซ่าน” ชุนเหนยีงที่น�าหน้าไปก่อนหลายก้าวยนือยู่จุดหนึ่งใต้ร่มไม้ แล้ว

จบัจ้องไปยงัศาลาที่อยู่รมิสระน�้า นางเบกิตากว้างด้วยความไม่พอใจที่คุกรุ่น

คล้อยตามสายตาของชุนเหนียงไปยังศาลาที่อยู่ริมสระน�้าไม่ไกลเท่าใด 

ปรากฏภาพละครตราตรงึฉากหนึ่งที่แม้แต่เว่ยมี่องิยงัต้องชื่นชมในใจไม่หยุด

เมื่อพิจารณาจากด้านข้างในปราดเดียวก็พบว่าเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลา

ดงึดูดวญิญาณมากๆ ด้วยรูปร่างสูงใหญ่น่าพึ่งพงิแฝงความองอาจผ่าเผย สวม

อาภรณ์สเีขยีวอมฟ้าเรยีบง่ายกลมกลนืกบัแมกไม้รอบตวั ทว่าไม่ขาดความภมูฐิาน 

มกีลิ่นอายความลุ่มลกึสงบนิ่ง ท�าให้คนที่มจีติใจสบัสนพลนัสงบเมื่ออยูเ่บื้องหน้า

เขา ดวงตาคมได้รปูมองสตรตีรงหน้าด้วยความพเิศษและอ่อนโยน เป็นครั้งแรก

ที่นางคดิว่าการอยู่ในยุคนี้กไ็ม่ได้เลวร้ายเสมอไป

ส่วนสตรนีางนั้นให้ยกเหนอืค�าว่างดงามยิ่งกว่าเทพธดิากไ็ม่เกนิจรงิ ยิ่งมี

ล�าแสงอ่อนๆ ส่องมากระทบผิวขาวเนียนดุจมันแพะนั้นคล้ายมีรัศมีเปล่งขึ้นมา 

สะกดตาหาใดมาเปรยีบ เว่ยมี่องิก�าลงัเพลดิเพลนิกบัการมองคนหน้าตาด ีที่แขน

กพ็ลนัรู้สกึเจบ็จี๊ดขึ้นมาเหมอืนเนื้อถูกบอิอก เมื่อชุนเหนยีงหยกิแขนนางสุดแรง

จนแทบช�้า 

“โอ๊ย!”

“ไยสายตาเจ้าดยูนิดเีช่นนี้ นั่นไม่ใช่สามทีี่เจ้ารกัมากกบันางมารที่เป็นหนาม

ยอกอกเจ้าหรอื”

ดูท่าทางโกรธขึ้งแทนของชุนเหนยีงแล้ว เว่ยมี่องิกห็นัมองไปยงัศาลาอกี

ครั้งด้วยสหีน้าทึ่มทื่อ ชายหนุ่มที่นางเหน็แค่ใบหน้าข้างขวาได้เผยอกีด้านที่สวม



มณีนํ้าค้าง
45

หน้ากากเงนิปกปิดไว้

ที่ไม่รู้ว่าเขาคือกู่เหยียนเสิ่น สามีของเว่ยซูซ่าน เพราะตอนที่พบกันครั้ง

แรก เขาไม่เพียงเย็นชาใส่ แต่ยังเผยโฉมอัปลักษณ์อีกด้านให้เห็นอย่างโจ่งแจ้ง 

ไม่ได้อ�าพรางให้ดูหล่อเหลามีรัศมีเหมือนอยู่ต่อหน้าสตรีในศาลา กอปรกับที่ 

เว่ยมี่อิงบาดเจ็บเลยไม่ทันสังเกตให้ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้สนใจแม้แต่น้อย  

“หวงอ้ายเหวนิหรอื... งดงามมาก”

“เหลวไหล! เจ้าจะปล่อยให้นางมาประทบัรอยมากกว่านี้ไม่ได้ รบีไปแสดง

ความเป็นเจ้าของ” ชุนเหนียงผลักไหล่เว่ยซูซ่านให้นางเข้าไปขัดขวางมารยาของ

หวงอ้ายเหวนิ ท่าทบี่งชดัว่าหวงลูกเขยคนนี้

“เหยยีนเสิ่นชอบนางมากหรอื” ค�าถามนี้แค่ยื้อเวลา สองตาของนางไม่ได้

มืดบอด ที่จะไม่เห็นว่าสายตากู่เหยียนเสิ่นมองหวงอ้ายเหวินนั้นด้วยความรู้สึก

พเิศษ เขาถงึได้ท�าตวัให้ดูดมีากๆ ด้วยการปิดส่วนที่เป็นปมด้อย

“ชอบมากแล้วอย่างไร นางเป็นถงึบุตรสาวของท่านแม่ทพัหวง จะยอมให้

บุตรสาวมาเป็นรองสตรอีื่นนั้นไม่มทีาง” ชนุเหนยีงเค้นเสยีงเย้ยหยนัขึ้นจมกู “อย่า

มวัพริี้พไิร ไปท�าหน้าที่ของเจ้า!”

เว่ยมี่องิคร้านจะไปเสวนากบัคนแปลกหน้าทั้งสองที่ก�าลงัมองตากนัหวาน

ชื่นอยู่ในศาลา ทว่าพอทบทวนดูกค็วรจะรู้เรื่องราวให้มากกว่านี้ หากมหีนทางที่

จะหย่าได้โดยไม่ต้องถูกส่งเข้าซ่องหญงิงาม นางจะท�าทุกวถิทีาง

“เว่ยฮูหยนิมาเจ้าค่ะคุณหนู” ซอืซอืลอบยื่นมอืไปกระตุกแขนเสื้อคุณหนู 

แล้วบอกด้วยน�้าเสยีงร้อนรน ท่าทางระวงัภยัเตม็ที่ เมื่อเวย่ซซู่านเดนิข้ามสะพาน

เข้ามาใกล้คุณหนูมากขึ้นทุกที

“พี่เหยยีน ข้าคงต้องขอตวักลบัก่อน” หวงอ้ายเหวนิกล่าวอ�าลา อากปักริยิา

นุ่มนวลนั้นแฝงไว้ด้วยความอาลยั ดวงตาคู่งามที่คล้ายมมี่านน�้าบางๆ ถ่ายทอด

ความรู้สกึมากมายที่ยากจะเอื้อนเอ่ย

หวัใจยงัไม่หายจากความคดิถงึ กู่เหยยีนเสิ่นตระหนก ตรงหางตาปรากฏ

เงาร่างของสตรนีางนั้น เขาถงึรู้สาเหตุที่หวงอ้ายเหวนิไม่อาจรั้งอยู่ต่อ จงึคล้ายมี

ไอเยน็แผ่ออกมาจากร่างเขา ทว่าเมื่อหนักลบัมาเผชญิหน้ากบัหวงอ้ายเหวนิ กม็ี

แต่ความอ่อนโยนทะนุถนอมราวกบันางเป็นสิ่งล�้าค่าที่เขาหวงแหน
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“เหวนิเอ๋อร์ เจ้ายงัยนิดจีะรอต่อไปหรอืไม่” ถ้อยค�านี้เปล่งออกมาจากล�า

คอที่ตีบตันด้วยความคับแค้นใจและหวาดหวั่นของกู่เหยียนเสิ่น ดวงตาแดงก�่า

ของเขาสั่นไหวด้วยก�าลังสั่นเทิ้มจากแรงโทสะ เขาฝืนกล�้ากลืนยากจะปล่อยวาง

เพราะมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ และแสนชิงชังที่ตนไร้ความสามารถ แม้แต่จะรับหวง- 

อ้ายเหวนิเข้ามาเป็นภรรยาเอก

หวงอ้ายเหวนิยกรมิฝีปากเป็นรอยยิ้มบางที่ตราตรงึ แยกอารมณ์ไม่ออก

ว่านางขุ่นเคืองหรือยินดี มีเพียงค�าตอบเปี่ยมไปด้วยความเมตตาอารีที่เห็นอก

เหน็ใจสตรดี้วยกนั “ห้ามหย่านางได้หรอืไม่”

นางไม่รอ... ร่างเขาสั่นสะท้านด้วยความผดิหวงั ทว่ากย็ากจะดูออก รอย

ยิ้มงามเสมอืนคมมดีบาดหวัใจเขา

“คุณหนูหวงเป็นคนดีจริงๆ” เว่ยมี่อิงที่มาถึงด้านในศาลาก็เริ่มต้นการ

ทักทายด้วยรอยยิ้มมิตรภาพ บทสนทนาที่แผ่วเบานั้นเข้าหูนางมาเพียงประโยค

เดยีว กเ็ข้าใจเรื่องก่อนหน้ามากขึ้น... ที่เขาบอกว่าไม่หย่า

“เว่ยฮหูยนิ” หวงอ้ายเหวนิเบกิตากว้าง คาดไม่ถงึว่าจะมคี�าชมออกมาจาก

ปากของเว่ยซูซ่านที่จงเกลียดจงชังนาง จึงกวาดตาส�ารวจอีกฝ่ายให้ละเอียดอีก

ครั้งว่ามสีิ่งใดแอบแฝงหรอืไม่

“เรียกข้าว่าซูซ่านเถอะ” เว่ยมี่อิงหย่อนตัวลงนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทาง

สบายๆ ต่างกบัหวงอ้ายเหวนิและสาวใช้ที่เกรง็ไปทั้งร่าง ราวกบัก�าลงัเผชญิหน้า

อยู่กบัปีศาจดุร้าย แววตาระแวดระวงันั้นชวนให้อยากหวัเราะยิ่ง

ในอดีตเว่ยซูซ่านต้องไม่ถูกชะตากับหวงอ้ายเหวินมากๆ ดูเอาเถิด ยาม

สายตาที่กู่เหยียนเสิ่นเหลือบมามองนางล้วนมีแต่ความเย็นชา ทว่าเมื่อเบี่ยงทิศ

ไปทางหวงอ้ายเหวินกลับเปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนรักใคร่ สองมาตรฐานชัดคา

ตาแบบนี้ กค็าดเดาความสมัพนัธ์ของบุคคลทั้งสามได้ไม่ยาก

ทางที่ดใีนตอนนี้คอืผูกมติรไว้จะดกีว่า ดูเหมอืนค�าขอของหวงอ้ายเหวนิ

จะมีผลต่อกู่เหยียนเสิ่น แต่หวงอ้ายเหวินกลับส่ายหน้าปฏิเสธ เรียวคิ้วที่มีลาย

เส้นละเอยีดอ่อนขมวดมุ่น ยิ่งเพิ่มความงามขึ้นอกีสามส่วน

“มาปรองดองกนั” เว่ยมี่องิเอ่ยด้วยสุม้เสยีงนุม่นวล มต่ิางจากผูใ้หญ่ก�าลงั

เมตตาลูกหลาน บุคลิกนางดูจะไม่สอดคล้องกับอายุอย่างน่าแปลกประหลาด
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ส�าหรบัหวงอ้ายเหวนิ แม้แต่แววตายงัเป่ียมประสบการณ์ชวีติ มคีวามสขุุมลุม่ลกึ

อย่างยากจะคาดเดา ทั้งที่ใบหน้าก�าลงัแย้มยิ้มคล้ายเดก็สาวไร้เดยีงสาอยู่กต็าม

หากเป็นแต่ก่อน เว่ยซูซ่านยงัจะใจเยน็เช่นนี้หรอื เวลาที่เหน็นางอยู่กบัพี่

เหยยีนสองคนต้องเข้ามาโวยวายเสยีใหญ่โต แล้วมทีา่ทางดรุา้ยจะลงไม้ลงมอืให้

ได้ จนพี่เหยยีนต้องห้ามไว้ด้วยความโมโหทุกครั้ง

บรรยากาศที่ควรจะผ่อนคลายด้วยท่าทางเป็นมิตรอย่างจริงใจของนาง 

กลบักลายเป็นตงึเครยีดซึ่งพร้อมจะขาดผงึ เมื่อกูเ่หยยีนเสิ่นมองมาหมายให้ทะลุ

ถึงเนื้อในว่านางซ่อนความเน่าเหม็นที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาไว้หรือไม่ ถึง

ได้มาวางตวัผูกไมตรกีบัหวงอ้ายเหวนิ ต่อให้เว่ยซูซ่านสาบานถงึตายแล้วอย่าได้

ผุดได้เกดิถงึเจด็ชาต ิเขากไ็ม่มวีนัเชื่อ

“เจ้ามีเล่ห์กลใดซ่อนเร้นในการปรองดอง” แววตาคมที่เย็นเยียบของกู่- 

เหยียนเสิ่นเหมือนจะแล่เนื้อเถือหนังเว่ยซูซ่าน นางที่ร้ายกาจเปิดเผยในอดีตยัง

ไม่น่ากลวัเท่าสนัตภิาพจอมปลอมในตอนนี้ที่ร้ายกว่าสงครามรบพุ่ง

“แล้วใครจะโง่บอกท่านเล่า” เว่ยมี่องิเดาะลิ้นอย่างมจีรติยั่วเย้าเล่นหูเล่น

ตาปั่นประสาทคน มีคนร้ายที่ไหนจะบอกแผนการให้ล่วงรู้เพื่อเข้าคุกเข้าตะราง

เล่า ช่างเป็นค�าถามที่ตรงทื่อและซื่อเหลอืเกนิ นางลอบพจิารณากู่เหยยีนเสิ่นอกี

ครั้งอย่างถี่ถ้วน หน้าตาอกีครึ่งอปัลกัษณ์กแ็ล้วไปเถอะ แต่นสิยัเยน็ชาแบบนี้ชวน

ให้รูส้กึดอีย่างไรยงัจนิตนาการภาพไม่ออก จงึไม่เข้าใจว่าเขามอีะไรดใีห้เว่ยซซู่าน

หลงรกั

ดวงตาคู่นั้นที่ลอบสังเกตเขาตั้งแต่หัวจดเท้าแนบเนียนเพียงใดก็ไม่อาจ

รอดพ้นสายตากูเ่หยยีนเสิ่น ดเูหมอืนแววตาเว่ยซซู่านก�าลงัเขยีนบอกไว้ชดัว่า ‘เจ้า

มอีะไรด’ี เจอืดแูคลนเย้ยหยนั ชวนให้มมุหนึ่งของใจคนัยบุยบิด้วยความหงดุหงดิ 

การเปลี่ยนแปลงไปราวกบัเป็นคนละคนเช่นนี้แปลกพกิล ไม่คุน้ชนิ กูเ่หยยีนเสิ่น 

ท�าหน้าบึ้งตงึโดยไม่รู้ตวั

“เช่นนั้นซูซ่านกเ็รยีกข้าว่าอ้ายอ้ายเถอะ” หวงอ้ายเหวนิท�าลายบรรยากาศ

มดืครึ้มให้สลายไปด้วยน�้าเสยีงอ่อนหวาน เพราะความรู้สกึหงึหวง นางไม่อยาก

ให้พี่เหยยีนจ้องเว่ยซูซ่านมากไปกว่านี้ จงึดงึความสนใจทั้งหมดกลบัมา

“ธุระของเจ้าหมดหรอืยงั” กู่เหยยีนเสิ่นเอาตวัเข้ามาขวางไว้ด้านหน้าหวง-
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อ้ายเหวนิ

“พี่เหยียน” หวงอ้ายเหวินโผล่หน้ามาทางด้านหลังเขาด้วยรอยยิ้มสว่าง

สดใส นางมคีวามคดิดีๆ  ขึ้นมา “พวกเราถอืโอกาสนี้พาซูซ่านไปเที่ยวด้วยกนัที่

ร้านสุราของคุณชายถางดหีรอืไม่”

แค่ม ี ‘ร้านสุรา’ อยู่ในประโยคนั้น เว่ยมี่องิกก็ระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทนัท ี

พดูแล้วนางกค็ดิถงึกลิ่นรสของสรุาเหลอืเกนิ อยากรู้ว่าในยคุโบราณจะมสีรุาแบบ

ใดให้ได้ลิ้มลองบ้าง

“ไยต้องขออนุญาตเขา ข้าเบื่อหน่ายอยู่พอด ีเจ้าช่างมนี�้าใจนกั” เว่ยมี่องิ

ลุกขึ้นหมายจะเข้าไปจบัมอืถอืแขนประจบเอาใจหวงอ้ายเหวนิ แต่กลบัมกี�าแพง

มนุษย์ขวางไม่ยอมถอย ด้วยกลัวนางมากเล่ห์เพทุบายจะใช้โอกาสนี้เข้าท�าร้าย 

คนรกั

เว่ยมี่องิแอบก่นด่าในใจ สภาพเว่ยซซู่านหลงัฟ้ืนขึ้นจากโลง แรงแม้แต่ฉกี

กระดาษยงัไม่ม ีจะเอาความสามารถที่ไหนมาท�าร้ายหวงอ้ายเหวนิ นางถลงึตาใส่

กู่เหยียนเสิ่น บอกเป็นนัยให้เขาถอยไป คนร่างสูงตรงหน้านิ่งเฉยทั้งยังไม่หลีก

ทาง

“อ้ายอ้าย” 

เว่ยมี่องิปรบัเสยีงให้เลก็มจีรติ กอดอกพร้อมกบัเชดิหน้า มมุปากเผยรอย

ยิ้มของผู้มีชัย ทว่าทั้งหมดเมื่ออยู่ในสายตากู่เหยียนเสิ่นแล้ว ดูร้ายกาจปนน่า

หมั่นไส้จนคนเลอืดร้อนมสีหีน้าไม่ชวนมอง แล้วสุดท้ายกู่เหยยีนเสิ่นกต็้องยอม

จ�านนเพราะหวงอ้ายเหวนิขอร้อง

“ซูซ่าน นี่... เจ้า... เฮ้อ!” ชุนเหนยีงที่ยนืดูสถานการณ์พลนัขมวดคิ้วนิ่ว

หน้า นอกจากบุตรสาวจะไม่จดัการหนามยอกอกให้พ้นทางแล้ว ยงัชวนกนัออก

ไปเที่ยวสามคนอกี นางไม่เข้าใจจรงิๆ เลยว่าเว่ยซูซ่านคดิสิ่งใดอยู่

เมืองหลวงมีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดสายตา เช่นเดียวกับขอบฟ้าที่จด

ก�าแพงเมือง ถนนนั้นก็มากมายเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเหล่า

วาณิชและราษฎรให้มีชีวิตที่ดี ค้าขายได้ก�าไร ที่ใดคึกคักก็ยิ่งแออัดเป็นพิเศษ 

สองข้างถนนขนาบด้วยตกึรามบ้านช่อง หอคณกิา และโรงเตี๊ยม
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เว่ยมี่องิรู้สกึตื่นตาตื่นใจกบัสิ่งที่พบเหน็ สสีนัตามเส้นทางที่เดนิผ่านล้วน

ดงึความสนใจนางได้ทั้งหมด ความเจรญิรุ่งเรอืงมั่งคั่งของเมอืงหลวงเปิดลูกคดิ

ทองค�าในหัวให้เริ่มค�านวณ หากได้ตั้งร้านสุราในท�าเลทองสักที่ การค้าของนาง

จะกอบโกยก�าไรมหาศาลได้ขนาดไหนนะ กลบับ้านไปนางต้องเรยีนรูย้คุนี้ให้บรรลุ

แสงแดดร้อนแทบจะแผดเผา เงาจากบ้านเรือนข้างทางช่วยได้เพียงบาง

ส่วน แต่บนถนนสายใหญ่ที่รถม้าสองคนัสวนผ่านได้สบายนั้น ผูค้นที่เดนิขวกัไขว่

อยูบ่นถนนล้วนถอืร่มกนัทั้งชายและหญงิ ที่ไม่สะดวกถอืรม่กส็วมหมวกสานปกี

กว้างใบใหญ่

กูเ่หยยีนเสิ่นถอืร่มเดนิเคยีงคูใ่ต้เงากบัหวงอ้ายเหวนิที่คาดผ้าปิดครึ่งหน้า 

โดยมซีอืซอืคอยเดนิตามอยูด้่านหลงั ส่วนเว่ยมี่องิไม่ต้องกล่าวถงึ นางถอืร่มเดนิ

ไปทางโน้นททีางนี้ท ีไม่มที่าทวี่าจะเหนื่อย

“ลูกพลบันี้ขายอย่างไร” เว่ยมี่องิหยบิขึ้นมาถอืแล้วส�ารวจ ลูกพลบัสสี้ม

อมแดงทรงกลมผลใหญ่มนี�้าหนกั

“ลูกละสบิห้าอแีปะขอรบั” เม่อเหน็นางเป็นลูกค้าหน้าใหม่ พ่อค้ากย็ิ้มจน

เนื้อแก้มชดิดวงตาเมลด็ถั่วให้ยิ่งเลก็

คิดว่าเว่ยมี่อิงคนนี้เดินชมเฉยๆ หรืออย่างไร นางถามราคาของหมด 

ทุกแผงที่ผ่านมา ทั้งผลไม้ เครื่องประดบั ผ้าไหม เนื้อสตัว์ ผกั รองเท้า และมดี

จอบเสยีม 

“ให้ข้าซื้อลกูนี้สบิห้าอแีปะ” เว่ยมี่องิกระชบัลกูพลบัในมอื พลางเลกิคิ้วขึ้น

ถามคล้ายประหลาดใจและคล้ายคาดเดาได้แต่แรก ลูกพลบัเตม็แผงไม่รู้ว่าวนันี้

จะขายออกกี่ลูก เขาไม่เอาเปรยีบลูกค้าหน้าใหม่เช่นนางตอนนี้ แล้วจะมโีอกาส

ดีๆ  อกีเมื่อไรที่จะได้ขาย

“คนผู้นั้นช่างไร้ยางอาย” หวงอ้ายเหวนิมสีหีน้าไม่พอใจ เมื่อเหน็เว่ยซซู่าน

ถูกพ่อค้าเอารดัเอาเปรยีบ

กูเ่หยยีนเสิ่นไม่แม้แต่จะปรายตามองเว่ยซซู่านให้เสยีเวลา เขายกมมุปาก

เป็นรอยยิ้มบางให้หวงอ้ายเหวนิ กล่าวอย่างเยน็ชา “นางอวดเก่งอย่างโง่เขลา ถอื

เป็นบทเรยีนให้ต้องจ่ายสบิห้าอแีปะ”

เสยีงสนทนาของคูร่กัอยู่ไม่ไกล เว่ยมี่องิยงัคงจบัสงัเกตหวงอ้ายเหวนิกบั
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กู่เหยยีนเสิ่นอยู ่นางยกยิ้มมมุปากขณะมองพ่อค้าขายลกูพลบัด้วยแววตานิ่งสงบ

ยากจะคาดเดา

“ได้ ข้าจะซื้อ” พอเว่ยมี่องิเอ่ยค�านี้ แววตาของพ่อค้ากส็ว่างสดใส หวัเราะ

เย้ยในใจว่าช่างโง่เขลาที่สุด ก่อนรอยยิ้มจะค่อยๆ เลอืนหายไปทลีะนดิเมื่อนาง

เอ่ยอีกประโยค แล้วหันด้านที่เป็นรอยเล็บขูดให้พ่อค้าดูชัดๆ “ราคาสองอีแปะ 

ในเมื่อลูกพลบันี้มตี�าหน”ิ

“นี่เป็นฝีมอืเจ้า” พ่อค้าขายลูกพลบัโกรธจนหน้าแดง

“ใส่ความลูกค้าแบบนี้ได้อย่างไร หรอืเจ้าคดิจะโก่งราคาจากสบิห้าอแีปะที่

ขาย!” จะเป็นกระต่ายยนืขาเดยีวจนถงึที่สุด นางโวยวายให้เป็นเรื่องใหญ่โตบ้าง 

ดูซวิ่าใครจะเสยีเปรยีบ

“เจ้า!” เหน็ๆ อยู่ว่านางถอื แต่เวลาไหนที่นางไปสรา้งรอยได้มากขนาดนั้น

โดยที่เขาไม่สงัเกต ตอนนี้คนเริ่มหนัมาดทูางพวกเขามากขึ้นแล้วเริ่มซบุซบินนิทา 

จากสหีน้าของคนเหล่านั้น เขาตกเป็นคนผดิอย่างไม่ต้องสงสยั

“เอาไปเลย ข้าไม่คิดเงิน แล้วไสหัวไปให้พ้นร้านข้า!” ก่อนที่เขาจะถูก

สายตาผู้คนทิ่มแทงจนพรุนไปทั้งตัว ด้วยโก่งราคาลูกพลับก็ถือเป็นความผิด

ตดิตวัแล้ว เขายงัจะมหีน้าเอาเรื่องนางให้ถงึที่สุดจนบานปลายอกีหรอื ทั้งที่รู้อยู่

เตม็อกว่าเป็นฝีมอืของสตรสีมควรตายตรงหน้า แต่กท็�าอะไรไม่ได้กบัความหน้า

หนานั้น

“ซูซ่าน” หวงอ้ายเหวนิถอนหายใจอย่างโล่งอก รอลุ้นอยู่นาน คดิว่าเว่ย- 

ซูซ่านคงไม่พ้นจะต้องเสยีทรพัย์ให้พ่อค้าขายลกูพลบั “อย่าท�าแบบนี้อกีเลย ไม่ใช่

พ่อค้าทุกคนจะยอมเจ้า”

เว่ยมี่องิอมยิ้มมุมปาก ไม่ได้กล่าวอะไร สายตาช�าเลอืงไปทางกู่เหยยีน- 

เสิ่นที่มสีหีน้าเรยีบเฉย สมัผสัได้ถงึความอดึอดัเลก็น้อย เขาไม่พอใจกระมงัที่การ

เดนิเที่ยวมภีรรยาเอกเป็นส่วนเกนิ

กูเ่หยยีนเสิ่นสบตากบัดวงตาที่เป็นประกายแปลกประหลาดของเว่ยซซู่าน

พอดี

“อ้ายอ้ายมาเดนิพร้อมข้า จะได้คอยชี้แนะ ดหีรอืไม่” เว่ยมี่องิยื่นมอืไป

ตรงหน้าอกีฝ่ายด้วยรอยยิ้มสดใส หวงอ้ายเหวนิชะงกั ตาชั่งในใจสั่นไหว พลนั
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ตระหนักได้ว่านางเปิดช่องโหว่ให้เว่ยซูซ่านดึงออกห่างกู่เหยียนเสิ่นอย่างแนบ

เนยีน

ส่วนเว่ยซูซ่านก็ไม่มีทีท่าแยแส ด้วยความสนใจไปอยู่ที่แผงขายของข้าง

ทางทั้งหมด หรอือกีฝ่ายแสร้งเมนิเฉยเพื่อดงึความสนใจพี่เหยยีน เมื่อไม่ได้รบั

สิ่งที่คิดจึงใช้วิธีนี้มาดึงนางให้ห่าง ในใจที่สับสนครุ่นคิดหนัก พยายามมองหา

หลกัฐานจากเว่ยซซู่านมายนืยนั นางกลบัไม่เหน็ความรษิยาหรอืความหงึหวงใดๆ 

จากอกีฝ่ายเลย ความสงสยันี้ท�าให้นางดูชั่วร้ายอย่างน่าอาย

“ดแีน่นอน” หวงอ้ายเหวนิตอบรบัเสยีงหวาน ยื่นไปจบัมอืเว่ยซูซ่าน แล้ว

เคลื่อนตวัเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มคนัเดยีวกนั ซอืซอืกเ็ดนิตามมาอยูด้่านหลงั สายตา

คอยสงัเกตพฤตกิรรมของเว่ยซูซ่านด้วยความหวาดระแวง

กู่เหยียนเสิ่นกระแอมในล�าคอแล้วเบือนหน้าไปทางอื่นเมื่อตนยืนถือร่ม

โดดเดี่ยว คิ้วเข้มพลนัขมวดเป็นปม สหีน้าถมงึทงึน่าย�าเกรง เว่ยมี่องิหนัหน้าไป

มองเลก็น้อย รอยยิ้มในดวงตาดูมชีวีติชวีาที่ได้กลั่นแกล้งคน

จติใจหวงอ้ายเหวนิไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั เมื่อมโีอกาสได้หนัหลงัไปมองกู่- 

เหยยีนเสิ่นกจ็ะท�าอยู่เช่นนั้น ซอืซอืที่เดนิตามอยู่ข้างกายนกึสงสารคุณหนูจบัใจ 

ความเคยีดแค้นจงึส่งไปที่เว่ยซูซ่าน ตวัการที่พรากความสุขไปจากคุณหนู!

เว่ยมี่องิจงึชวนคุยสร้างบรรยากาศ “เหตุใดจงึชวนข้ามา”

“วนันี้คุณชายถางจะเปิดสุราใหม่ที่บ่มมานานหลายปี รสชาตไิร้ที่ต ิแม้มี

เงนิกซ็ื้อไม่ได้”

“ข้าเคยร้ายกาจกบัเจ้า แล้วนี่ยงัมนี�้าใจต่อกนัอกี ท�าให้ข้าประทบัใจจรงิๆ” 

ประโยคนี้คล้ายจะชมและเหนบ็แนม แยกไม่ออกเมื่อประกอบกบัสหีน้า

แววตาของเว่ยซูซ่านที่ดูซื่อตรงจรงิใจ หวงอ้ายเหวนิเพยีงยิ้มรบัอย่างขดัเขนิ

เดินจนสองขาปวดเมื่อย ร้านสุราของคุณชายถางที่อยู่สุดถนนก็ปรากฏ

เด่นชดั ร้านเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหลงั ผนงันั้นก่อด้วยอฐิที่เรยีกว่า ‘ดนิดบิ’ หลงัคา

ไม้สบั เหนอืประตูร้านมปี้ายไม้สแีดงสลกัชื่อร้านด้วยอกัษรขงึขงัดุดนั ถ้อยค�ามี

กลิ่นอายของจอมยุทธ์ว่า ‘ดื่มสุรา นบัสหาย’

สายลมหอบใบไม้แห้งมากระทบกบัโคมไฟสแีดงที่ห้อยอยู่หน้าร้านให้สั่น

ไหวไปมา รูปแบบร้านแสนจะเรยีบง่าย และยงัมกีลิ่นอายของยุทธภพที่ตดัขาด
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จากโลกภายนอก แตกต่างจากความครกึครื้นบนท้องถนนก่อนหน้าอย่างสิ้นเชงิ 

ถ้านี่ไม่ใช่ร้านที่เพิ่งเปิดใหม่คนไม่รู้จัก ก็อาจเป็นร้านสุราที่มีรสชาติแย่ที่สุดจน

บรรยากาศวงัเวงเงยีบเหงาเช่นนี้

กู่เหยียนเสิ่นอ่านสีหน้าของเว่ยซูซ่านก็รู้ว่านางก�าลังดูแคลนร้านสุราของ

สหายอยู่ในใจเช่นไร เขาเดนิน�าเข้าไปในร้าน กม็เีสี่ยวเอ้อร์อายุประมาณสามสบิ

กว่าที่พูดจาฉะฉานมาต้อนรับอย่างดี พร้อมกับหยิบหน้ากากที่ปิดครึ่งหน้าด้าน

บนให้ทั้งหมดสี่อนั

ซอืซอืเดนิไปรบัหน้ากากสามอนัแล้วย้อนกลบัมา นางเกบ็ไวห้นึ่งอนั สว่น

อกีสองมอบให้หวงอ้ายเหวนิ 

“กฎของร้านสุราแห่งนี้ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอ�าพราง”

“น่าสนใจ” เว่ยมี่อิงเลิกคิ้วพลางยิ้มรับหน้ากากสุนัขจิ้งจอกที่หวงอ้าย- 

เหวนิมอบให้ ส่วนที่เป็นของหวงอ้ายเหวนิคอืหน้ากากกระต่าย หากไม่คดิแง่ร้าย 

นี่ไม่ได้แฝงความนยัด่าทางอ้อมแน่นอน เป็นการให้เกยีรตทิี่น่าชื่นชม

เมื่อสวมหน้ากากพรางครึ่งหน้าด้านบนไว้ นางกเ็กบ็ร่มแล้วฝากเสี่ยวเอ้อร์

ไว้ เดนิตามหลงัรา่งสงูของกู่เหยยีนเสิ่นไป ระหว่างนั้นกส็�ารวจภายในรา้นที่มโีตะ๊

เก้าอี้และเครื่องใช้ไม้สอยเพยีงไม่กี่อย่าง เหมอืนเป็นแค่ฉากหน้า

เสี่ยวเอ้อร์แหวกม่านสแีดงให้เดนิเข้าไปด้านหลงั มชี่องทางเดนิเลก็แคบ

ให้ลงบนัไดอฐิไปยงัชั้นใต้ดนิอกีทอดหนึ่ง ความเยน็ยะเยอืกโอบรอบกายเมื่อก้าว

เข้าสู่ความมืด เชิงเทียนตรงก�าแพงไม่อาจส่องให้ช่องทางเดินแคบๆ นี้สว่างได้ 

นางต้องก้าวเท้าตามหลงักู่เหยยีนเสิ่นอย่างระมดัระวงั

ผนงัเยน็ราวกบัน�้าแขง็ บนัไดกไ็ม่ต่างกนั ทั้งยงัมตีะไคร่ชื้นลื่น กระนั้น 

ก็ไม่ได้เป็นปัญหา ถึงจะล้มก็ไม่กังวล ด้วยมีเบาะเนื้อตัวใหญ่อยู่ด้านหน้า แม้ 

เขาจะไม่เตม็ใจรบั แต่กเ็ลี่ยงไม่ได้เพราะข้อจ�ากดัในสถานการณ์

กลิ่นอายลกึลบัที่ซ่อนปรศินาไร้ตวัตน ทั้งน่าสนใจและไม่น่าปลอดภยัใน

เวลาเดยีวกนั ฉากในภาพยนตร์สยองขวญัผุดขึ้นมาในหวั นี่คงไม่ใช่การลวงไป

ฆ่าหรอกนะ ขณะที่เว่ยมี่องิคดิไปเรื่อยเปื่อย เสยีงร้องอุทานแผ่วเบากด็งัมาจาก

ด้านหลงั คาดว่าหวงอ้ายเหวนิเดนิไม่ระวงัแล้วสะดดุ มอืข้างหนึ่งกพ็ลนัรูส้กึอบอุ่น 

เมื่อกู่เหยยีนเสิ่นคว้ามอืนางไปกุมไว้
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เว่ยมี่อิงเบิกตากว้าง คิดจะสะบัดออก แต่มือใหญ่ที่กุมนั้นแน่นเหมือน

เชือกหนารัดพันไว้ สัมผัสสากหยาบกร้านราวกับผนังที่ยังไม่ได้ฉาบปูนนั้นแนบ

ชดิตรงฝ่ามอื ที่ผ่านมาทั้งชวีติอยู่บนคานทอง นางเจอแต่บุรุษที่มอืนุ่มนิ่มยิ่งกว่า

สตร ีพอจบัมอืหยาบแบบนี้กใ็ห้ความรู้สกึพกิล

กูเ่หยยีนเสิ่นคดิว่าคนที่เดนิตามหลงัคอืหวงอ้ายเหวนิ พอได้ยนิเสยีงอทุาน

ของนาง เขากร็บีคว้ามอืไว้ก่อน ใครจะคาดคดิว่าเมื่อสมัผสัแล้ว ความรูส้กึกบ็อก

ทนัทวีา่ไม่ใช่มอืของหวงอ้ายเหวนิ เมื่อรู้แล้วว่าเขาจบัมอืผดิคน จงึรบีปลอ่ยทนัที

จนแทบจะสะบดัออก

เว่ยมี่องิยิ้มเยาะ กลอกตามองบน ถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่จบัแน่นเกนิ นาง

สะบดัมอืเขาออกก่อนแน่นอน

“เหวนิเอ๋อร์ เจ้าบาดเจบ็หรอืไม่” กู่เหยยีนเสิ่นเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง

“ไม่เจ้าค่ะ” หวงอ้ายเหวนิตอบเสยีงสั่นเครอืเลก็น้อย ท�าให้คนฟังไม่อาจ

คลายความเป็นห่วงได้เตม็ที่ แม้นางจะบอกว่าไม่ได้รบับาดเจบ็กต็าม

ความบอบบางที่หวงอ้ายเหวนิแสดงออก ในสายตาของสตรดี้วยกนักลบั

มองเป็นความน่าร�าคาญ กระนั้นเว่ยมี่องิกพ็ยายามจะเข้าใจว่าสตรใีนยุคโบราณ

ที่อยู่แต่ในห้องหับ ถูกเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอมดุจไข่ในหิน จึงอ่อนแอเป็นเรื่อง

ธรรมดา

สิ้นสุดทางเดินก็เจอประตู ที่มีเสี่ยวเอ้อร์หนุ่มร่างใหญ่ก�าย�าหน้าโหดยืน

เฝ้าอยู่สองคน กู่เหยยีนเสิ่นหยบิหยกห้อยพู่ชิ้นหนึ่งยื่นให้พวกเขาดู เสี่ยวเอ้อร์

ทั้งสองมองแล้วพยกัหน้า ก่อนเปิดประตูให้เข้าไปอย่างราบรื่น

แสงจากโคมไฟที่แขวนอยูต่ามมมุต่างๆ ส่องสว่างไสวขบัไล่ความมดืสลวั 

กลิ่นอายเยือกเย็นลึกลับระหว่างทางที่เดินลงมาก่อนหน้าแทบจะไม่หลงเหลือ

ภายในห้องนี้ ร้านด้านบนเงียบเหงาราวกับป่าช้า แต่เมื่อลงมายังชั้นใต้ดินก็พบ

ความครื้นเครงของผูค้นมากมาย ซึ่งทกุคนล้วนสวมหน้ากากสตัว์ปิดครึ่งหน้าส่วน

บน

ภายในห้องนี้กว้างใหญ่ รองรบัคนได้จ�านวนมากโดยไม่แออดั มกีารจดั

แต่งแบ่งส่วนได้อย่างลงตวั คงรูปแบบเรยีบง่ายที่ชนชั้นระดบัล่างเข้าถงึได้ ให้ทั้ง

ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและการสังสรรค์กับเหล่าสหายต่างถิ่นที่มารวมตัวกันด้วย
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ความชื่นชอบในรสสุราได้เป็นอย่างดี

ร้านสุราในห้องใต้ดนิไม่มดีนตรขีบักล่อม มแีต่เสยีงสนทนาและกลิ่นสุรา

หลากหลายที่ตีกันในอากาศชวนให้เวียนศีรษะ ทั้งที่เว่ยมี่อิงเป็นคนชื่นชอบสุรา 

แต่กลิ่นอายที่ปนกลิ่นสาบ กลิ่นผ้า กลิ่นดนิ และกลิ่นบรุษุ ท�าให้ยากที่จะประทบั

ใจ อาจเพราะนางเป็นคนพถิพีถินักบัสถานที่สะอาดสะอ้านเกนิไป

“คุณชายถางรอพบท่านอยู่เจ้าค่ะ” แค่กู่เหยยีนเสิ่นปรากฏตวั กม็คีนไป

รายงานถางเชาหรานแล้ว เสี่ยวเอ้อร์สาวจึงเดินเข้ามาท�าความเคารพอย่าง

นอบน้อม ผายมือไปทางมุมหนึ่งที่ถูกกั้นเป็นห้องใหญ่พิเศษ มีผ้าม่านโปร่งถึง

สองชั้นให้ความเป็นส่วนตวั มเีงาร่างเคลื่อนไหวอยู่หลงัม่านภายใต้แสงจากโคม

ไฟ

กูเ่หยยีนเสิ่นก้าวเท้าไปทางห้องนั้นทนัท ีโดยให้พวกนางยนืรออยูด้่านนอก 

ไม่นานกม็เีสี่ยวเอ้อร์สาวเข้ามาดูแลรบัใช้หาโต๊ะให้นั่งชั่วคราว

“ไม่ชอบหรือ” หวงอ้ายเหวินถามยิ้มๆ นางกลับมีท่าทางสบายๆ ไม่

แสดงออกว่าชอบหรือไม่ ต่างกับเว่ยซูซ่านที่ความอึดอัดฉายชัดบนใบหน้า “พี่ 

เหยยีนชอบที่นี่ ข้าจงึชอบด้วย”

“ช่างเอาใจ บุรุษจงึชอบสตรวี่านอนสอนง่าย” 

เมื่อมีโอกาสได้บอกเล่าความหวานซึ้งที่มีให้สามีคนอื่น หวงอ้ายเหวินก็

บรรยายได้ด้วยรอยยิ้มแจ่มใส กระนั้นกเ็ข้าใจดวี่าพวกเขารกักนัมาก ต้องพราก

จากกนัเพราะนางมารอย่างนาง

“เจ้าดูสุขุมขึ้นมาก พี่เหยยีนต้องชอบเจ้าสกัวนั ที่ผ่านมาเจ้ามุทะลุเกนิไป 

เป็นเหตุให้ความรกัยากจะสมหวงั” หวงอ้ายเหวนิพจิารณาเว่ยซซู่าน แม้ค�าพดูจะ

เตม็ไปด้วยความปรารถนาด ีแต่ใจเริ่มไม่มั่นคง

อ้อ ที่แท้ไม่ชอบสตรีเจ้าอารมณ์ร้ายกาจ แต่ชอบแบบอ่อนหวานจิตใจดี

งามเปี่ยมเมตตาเช่นหวงอ้ายเหวนิ

“คงจะเริ่มมหีวงัแล้ว ก่อนหน้านี้เขายงักลวัว่าข้าจะล้ม จบัมอืไว้ตลอดเลย” 

เว่ยมี่อิงลอบสังเกตอากัปกิริยาของอีกฝ่ายเงียบๆ ว่าคิดส่งเสริมจริงหรือหลอก 

“ท�าเยน็ชาใส่ แต่แอบห่วงข้ามาก น่ารกัเกนิไปแล้ว”

พดูทั้งที่รูส้กึเลี่ยนแทบอยากจะอ้วก เว่ยมี่องิเขนิจนบดิตวัเลก็น้อย มจีรติ
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ชวนให้น่าหมั่นไส้ หวงอ้ายเหวนิมรีอยยิ้มบางลง ความอ่อนโยนดงีามถูกตแีตก

ในชั่วพรบิตา เปลี่ยนเป็นความโกรธเคอืงที่ต้องข่มไว้สดุก�าลงั แน่นในอกจนน�้าตา

เริ่มปริ่ม

บรรยากาศครกึครื้นรอบด้านไม่มผีลต่อสถานการณ์ที่ก�าลงัขงึตงึ เสี่ยว- 

เอ้อร์เข้ามาเชิญให้ไปในห้องพิเศษ ม่านโปร่งที่ซ้อนกันสองชั้นถูกแหวกออก  

กูเ่หยยีนเสิ่นที่ก�าลงัสนทนากบัถางเชาหรานเงยหน้ามองหวงอ้ายเหวนิ คราวนี้นาง

เบอืนหน้าไปทางอื่น ไม่ส่งรอยยิ้มให้เหมอืนที่ผ่านมา ดูเหมอืนสาวงามจะแง่งอน

เสยีแล้ว เว่ยมี่องิข่มยิ้มข�าตรงมุมปากพลางนั่งลงบนเก้าอี้ที่เสี่ยวเอ้อร์ยกมาให้

“คุณชายถาง” หวงอ้ายเหวินย่อกายท�าความเคารพอย่างแช่มช้อย เว่ย- 

มี่องิจงึหนัไปมองคนที่ชื่อถางเชาหราน

เขาเป็นชายหนุม่รูปร่างสงูโปร่ง สวมชดุสดี�าไร้ลวดลาย แทบจะถกูเงาด้าน

หลังกลืนไปกับความมืด ท่วงท่าสุขุมมีพลังอ�านาจ หน้ากากอีกาสีด�าเพิ่มเสน่ห์

ความลกึลบัให้โดดเด่น ผวิที่โผล่พ้นแขนเสื้อขาวราวกบัหมิะ รมิฝีปากสวยได้รูป

นั้นแดงดั่งทาโลหติ ยงัมนียัน์ตาสดี�าลกึดจุน�้าหมกึที่ดนู่าค้นหา มมุปากกดลกึเป็น

รอยยิ้มให้ความเยอืกเยน็พร้อมจะมอมเมาจติใจคนให้ล่องลอย

หากได้เหน็องคาพยพทั้งห้าคงจะหล่อจนฟ้าดนิสะเทอืน กระนั้นรอบกาย

กลบัมกีลิ่นอายแปลกประหลาดให้ความรู้สกึอนัตรายมากกว่าจะปลอดภยั ชวน

ให้ขนลุกชนั 

ถางเชาหรานประสานสายตากบัเว่ยซูซ่านที่ก�าลงัมองส�ารวจเขาด้วยความ

อยากรู้ เขาก้าวเข้ามาใกล้แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็นทว่านุ่มละมุน แววตาไม่

ฉาบฉวยคุกคามใดๆ “อยากอุ่นเตยีงให้ข้าหรอื”

จบประโยคฝ่ามือเว่ยมี่อิงก็ปะทะแก้มเขาทันทีพร้อมรอยยิ้มที่ไม่แปร

เปลี่ยน “อุ่นหน้าให้เจ้าก่อนแล้วกนั”

เสียงสูดลมหายใจดังขึ้น เหล่าเสี่ยวเอ้อร์ที่คอยรับใช้ไม่กล้ากะพริบตา  

หวงอ้ายเหวนิอ้าปากค้าง ไม่อยากจะเชื่อว่าเว่ยซซู่านจะกล้าลงมอืกบัถางเชาหราน 

ทั้งที่พบหน้ากันครั้งแรก บรรยากาศพลันตึงเครียด กู่เหยียนเสิ่นเป็นเพียงคน

เดยีวที่สหีน้าไม่เปลี่ยน

“ภรรยาเจ้าท�าหน้าข้าร้อนไปหมดแล้วจรงิๆ” ถางเชาหรานใช้ลิ้นดนักระพุง้
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แก้มด้านที่โดนมอืน้อยๆ นั้นตบเข้าเตม็แรง ไม่ได้สะกดิผวิเขาให้ระคายเคอืง แต่

การกระท�าที่ไร้ความกริ่งเกรงอย่างเหมิเกรมินั้นท�าให้หน้าเขาร้อนมาก

ฮึ! ช่างเป็นสหายที่รู้ใจกัน ถางเชาหรานรู้ว่าเว่ยซูซ่านคือภรรยาของกู่- 

เหยยีนเสิ่น เขาจงึใช้ค�าพูดไม่ให้เกยีรตมิาหยอกเย้า นั่นเพราะหวงอ้ายเหวนิเผย

แววตาไม่พอใจกู่เหยยีนเสิ่น และต้นเหตุนั้นมาจากเว่ยซูซ่านแน่ๆ

เว่ยมี่อิงสังเกตทุกสิ่งซึ่งด�าเนินไปตามรูปแบบที่เข้าใจได้ไม่ยาก นางจึงมี

สหีน้าเยน็ชาและแววตาขรมึหม่น

“คุณชายถาง ข้าขอโทษแทนซูซ่านด้วย” หวงอ้ายเหวนิรีบออกหน้าแทน 

เมื่อได้ปลดความหนักหน่วงในใจลง แววตาของนางนุ่มนวลยามช�าเลืองไปทาง 

กู่เหยียนเสิ่น เมื่อครู่เขาไม่ได้ออกตัวปกป้องเว่ยซูซ่าน ถ้าเช่นนั้นก่อนหน้าที่ 

เว่ยซูซ่านเล่ากเ็ป็นเพยีงเรื่องชวนเชื่อเท่านั้น

ช่างรู้ใจกนัดจีรงิๆ ช่วยให้สหายได้รบัความซาบซึ้งจากนางในดวงใจด้วย

วิธีนี้ กระนั้นก็ยอมทนข่มความโกรธไว้ใต้ฝ่าเท้า แล้วปรับสีหน้าแววตาให้ราบ

เรยีบที่สุด

“เพื่อเป็นการขออภยัที่ล่วงเกนิเว่ยฮหูยนิ วนันี้ข้าเชาหรานจะเปิดสรุาสอืหู

สองไห ที่ใช้เวลาบ่มใต้ดนิมาห้าปีมอบให้เว่ยฮหูยนิ” ถางเชาหรานกล่าวเป็นพธิกีาร 

เขารับไหสุราจากเสี่ยวเอ้อร์มาแล้ววางลงบนโต๊ะ ดวงตาสีด�าน�้าหมึกเหลือบมอง

ทางเว่ยซูซ่าน มีรอยยิ้มบางๆ ที่ยากจะสังเกตเมื่อแววตานางเปล่งประกายด้วย

ความสนใจ

ดอกสอืหู1 มสีมญานามว่า ‘หญ้าทพิย์’ ที่ช่วยชะลอความชรา เป็นสมนุไพร

มากคุณค่า เว่ยมี่อิงไม่ค่อยชอบกินผลไม้ แต่กลับชอบหมักสุราจากผลไม้ จึง

สนใจสุราดอกสอืหหูมกัในไหดนิที่อยูต่รงหน้าว่าจะให้รสกลิ่นที่ตราตรงึใจเพยีงใด

ไหดินปากเล็กคลุมปิดด้วยผ้าป่านสีแดง ผูกรัดเชือกผ้าตรงช่วงคอ ที่

พเิศษคอืลวดลายดอกสอืหูช่อหนึ่งที่นูนขึ้นมา ปั้นได้อย่างประณตีราวกบัมดีอก

สือหูเกาะบนไหมานานจนกลายเป็นหิน ก่อให้เกิดลวดลายอันสวยงาม ไม่ต้อง

เขยีนชื่อกร็ู้ว่าเป็นสุราอะไร

1 ดอกกล้วยไม้ตระกูลหวาย
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“ไหดินนี้เป็นผลงานของเหยียนเสิ่น ฝีมือปั้นของเขาไร้ที่ติใช่หรือไม่”  

ถางเชาหรานบอกด้วยความภาคภมูใิจ เมื่อพบค�าถามที่อยูใ่นแววตาของเว่ยซซู่าน

“ไหดินเป็นเพียงภาชนะโอบอุ้มสุรา หาได้เป็นส่วนส�าคัญให้ข้าสนใจไม่” 

หมายความว่าฝีมอืการปั้นของเขาไม่จบัตานาง 

กูเ่หยยีนเสิ่นไม่ได้ใส่ใจ เขากไ็ม่ได้อยากรบัความชื่นชอบจากเว่ยซซู่านอยู่

แล้ว

“กล่าวเช่นนั้นกไ็ม่ถูกต้อง ดนินี้ผ่านการเผาจนมรีูปทรงโอบอุ้มสุราได้นั้น 

เป็นส่วนส�าคญัที่ย่นระยะเวลาการบ่มสรุาให้มรีสชาตปิระหนึ่งบ่มมานานนบัสบิปี”

“สุราของคณุชายถางจงึมรีสชาตพิเิศษ หาได้ยาก” หวงอ้ายเหวนิเอ่ยเสรมิ 

สุราดตี้องผ่านเวลายาวนาน ไหดนิของกู่เหยยีนเสิ่นเป็นตวัช่วยของถางเชาหราน 

ด้วยเหตุนี้พวกเขาจงึเป็นสหายที่สนทิกนัมาก

ถางเชาหรานแกะผ้าปิดไหออกช้าๆ กลิ่นหอมเย็นอ่อนๆ ของดอกสือหู

ลอยอวลอยู่บริเวณจมูก ใครได้กลิ่นเป็นต้องเคลิบเคลิ้มดุจติดอยู่ในห้วงมธุรส 

เขาต้องการขออภัยที่ล่วงเกินเว่ยซูซ่าน จึงให้เกียรตินางดื่มเป็นคนแรก นางจึง

หย่อนโทษให้เขาครึ่งหนึ่งในบญัชโีกรธ

สุราโปร่งใสกระจ่างออกสอี�าพนัอมแดงถูกรนิลงในจอก ยามแสงโคมไฟ

ส่องกระทบกเ็กดิประกายสขีาว กลิ่นหอมรญัจวนที่สดูผ่านจมกูท�าให้รูส้กึกระหาย

จนต้องกลืนน�้าลาย ในดวงตาของนางสะท้อนภาพของสุราในจอกที่มีสีสวยงาม

และกลิ่นที่ยั่วยวน นางเผลอยื่นมอืออกไปราวกบัต้องมนตร์

สุรายิ่งบ่มนานก็ยิ่งมีรสชาติดี ระยะเวลาเป็นตัวส�าคัญช่วยขจัดสารที่ก่อ

ให้เกดิรสขม ฝาด เผด็บาดลิ้นล�าคอ และกลิ่นฉนุ จงึจะเป็นสรุาที่มรีสกลมกล่อม

จอกสุราอุ่นนดิๆ เว่ยมี่องิยกขึ้นแล้วจดรมิฝีปากบนขอบจอก รสสมัผสั

แรกคอืเปรี้ยวปนหวานปะแล่ม มคีวามละมุนลิ้น ตามด้วยรสขมฝาดนดิๆ กลิ่น

ติดอยู่ในโพรงปากก่อนแผ่ความเย็นอ่อนๆ รสชาติของสุรานี้กลมกล่อมด้วย

สามรสที่เข้ากนัได้ด ีมไิด้เข้มข้นหรอือ่อนจางเกนิไป ยงัมรีสเคม็แฝง แต่อ่อนจน

ฉงนว่ามรีสนี้ปะปนด้วยหรอื พลนัให้ความรู้สกึถวลิหาคนที่รกั ภาพน้องชายกบั

แม่ผุดขึ้นในหวั

เว่ยมี่องิดื่มจนหมดจอก หวัใจเฝื่อนฝาดกลบรสชาตอินัไร้ที่ตไิปหมดสิ้น 
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รู้สกึหน้าร้อนผ่าวเหมอืนจะจบัไข้อย่างไรชอบกล

“เป็นอย่างไร” ถางเชาหรานรอคอยค�าตอบพร้อมจบัจ้องแววตานาง 

เว่ยมี่องิราวกบัถูกปลกุให้ตื่นจากความฝันอนัเลื่อนลอย “รสลกึล�้าจติหวน

ร�าพงึ คุณชายถางมพีรสวรรค์ในการบ่มสุราโดยแท้” ฤทธิ์ร้อนของสุราออกตวัช้า

แต่แล่นพล่านอยู่ในร่าง พาความร้อนสายหนึ่งมาอยู่บนใบหน้ามากขึ้น เว่ยมี่องิ

จงึตระหนกัได้ว่ายงัหลงว่าเป็นร่างตนเอง เว่ยซซู่านนั้นไม่เคยดื่มสรุามาก่อน ยาม

สุราเข้าปาก แค่จอกเดยีวกอ็อกอาการแล้ว

นัยน์ตาคมวูบไหว ถางเชาหรานยิ้มรับค�าชม แล้วรินสุราใส่ในจอกของ 

กูเ่หยยีนเสิ่น ส่วนหวงอ้ายเหวนินั้น เสี่ยวเอ้อร์น�าจานใส่ถั่วลสิงกบัน�้าชาเมลด็บวั

มาให้แทน เว่ยมี่อิงย้อนถึงช่วงแรกเริ่มที่คิดจะหมักสุรา ยังเป็นช่วงอายุที่ชอบ

ความท้าทายและบ้าบิ่น กว่าจะฝึกเป็นมอืโปร ดื่มได้ถงึใจกไ็ม่ใช่เรื่องง่าย

เว่ยซูซ่านก็มีความสามารถเหมือนกัน จากการลิ้มรสสุราเพียงจอกเดียว 

สัมผัสรสชาติได้ลึกล�้าราวกับเป็นผู้เชี่ยวชาญมานับสิบปี ต่างกับเว่ยมี่อิงที่เริ่ม 

ดื่มสุราช่างมปีระสาทรบัรสอนัตื้นเขนิ

“ยามลงมอืหมกัดอกสอืหู หวัใจคงเตม็ไปด้วยความเศร้าระทม” การบ่ม

สุราไม่ต่างจากการใส่จติวญิญาณ เช่นการท�าอาหารที่ต้องใส่ใจ สุรานี้เมื่อเข้าปาก 

กลิ่นอายที่คนดื่มรับรู้เต็มไปด้วยความถวิลหาและหม่นหมอง นี่ไม่ใช่สุราที่ควร

ดื่ม

ภายใต้หน้ากากนั้น สิ่งที่เปิดเผยคือดวงตาที่สะท้อนความคิดอ่านในใจ 

ถางเชาหรานมดีวงตาสดี�าลกึเสมอืนวงัน�้าวน เมื่อนางกล่าวเช่นนั้น มุมปากของ

เขากย็ิ่งกดลกึคล้ายเย้ยหยนัอยู่ในที

เสี่ยวเอ้อร์น�าสรุาอื่นมารนิใส่ในจอกให้ถางเชาหราน กูเ่หยยีนเสิ่นเองกด็ื่ม

สรุาสอืหูเพยีงจอกเดยีวแล้วเปลี่ยนเป็นสรุาชนดิอื่น ไม่ใช่เขาไม่ชอบ แต่มนัพเิศษ

เกนิไป

“ซซู่าน พวกเราไปเที่ยวตลาดฝ่ังถนนฮุย่เชี่ยนกนัดหีรอืไม่ ให้พี่เหยยีนกบั

คุณชายถางได้ดื่มสุราสนทนากันตามประสาบุรุษ” หวงอ้ายเหวินรู้เวลาและท่าที

ของสองบุรุษที่เป็นสหายกนั ทุกครั้งที่นางตดิตามมา เมื่อเขาอยู่กบัถางเชาหราน 

นางกจ็ะออกไปเดนิเล่นในตลาดรอ วนันี้กต็้องเป็นแบบนั้น
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เว่ยมี่องิพยกัหน้าเหน็ด้วย แล้วเดนิออกไปพร้อมกนั โดยมเีสี่ยวเอ้อร์ช่วย

น�าทางให้อย่างด ีในห้องพเิศษจงึเหลอืเพยีงพวกเขาที่สะดวกสนทนากนั

“รอดชวีติมานางเปลี่ยนไปมาก” ถางเชาหรานพูดเปิดประเดน็ขึ้นมา ทว่า

ไม่ได้มที่าทสีนใจมาก “หรอืให้ข้าลงมอื”

“ข้ายงัไม่ใช่ตะเกยีงขาดน�้ามนัที่ต้องยมืมอืคนอื่น” กู่เหยยีนเสิ่นหรี่ตาลง 

ความคดิถูกเกบ็ซ่อนไว้มดิชดิ

ถางเชาหรานเลกิคิ้ว ส่งเสยีงหวัเราะในล�าคอ ความเยน็ชายิ่งท�าให้นยัน์ตา

เข้มขึ้น รสสุราร้อนแรงบาดคอ หางตาเหน็กูเ่หยยีนเสิ่นเม้มรมิฝีปากแน่นเป็นเส้น

ตรง คล้ายคบัแค้นใจในบางสิ่ง ระหว่างที่พวกเขาดื่มสุรากนัเงยีบๆ กม็คีนของ

ถางเชาหรานเข้ามากระซบิรายงานข่าว ชายหนุม่ยิ้มกว้างพลางมองสหาย “ดเูหมอืน

กงัฟูน้อยใจร้อนอยากจะท�าสงครามกบัพี่สะใภ้แล้ว”

กูเ่หยยีนเสิ่นฟังแล้วถอนหายใจอย่างเบื่อหน่าย คราวนี้จะมาไม้ไหนอกีล่ะ


