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ไช ่เสี่ยวเชวี่ย

อาณาจักรต้าเฟิ่ง รัชศกเสียนเฉิงปีที่สิบเอ็ด

ค�่ำคืนนั้นมืดสนิท

หลงัม่ำนเหลอืงอร่ำมหนำหนกัท่ีทิง้ตวัลงมำ กลิน่อ�ำพันทะเลเข้มข้น 

โอบล้อมต�ำหนักทีอ่ำกำศไม่ถ่ำยเท ทว่ำแสงเทียนกลับวูบไหวอย่ำงไร้เสียง

รำวกับมีลมพัดผ่ำน

"ฝ่ำบำท กระหม่อมปรนนิบัติพระองค์เสวยพระโอสถนะพ่ะย่ะค่ะ" 

เสียงหนึ่งที่ค่อนข้ำงแหลมทว่ำฝืดเฝื่อนดังขึ้น

บนเตียงมังกร จักรพรรดิเสียนเฉิงที่ผอมแห้งรำวท่อนฟืนจับจ้อง 

ผ้ำรองฝุ่น* ด้ำนบนอย่ำงแข็งท่ือ เนิ่นนำนผ่ำนไปจึงเอ่ยถำมเสียงค่อย 

"ยำมใดแล้ว"

"ทลูฝ่ำบำท ยำมจือ่* แล้วพ่ะย่ะค่ะ" หวัหน้ำขนัทีก้มศรีษะต�ำ่กว่ำเดมิ  

บทน�ำ 

    

* ผ้ำรองฝุ่น คือผ้ำที่ขึงอยู่เหนือเตียงแทนเพดำนเตียงเพื่อกันฝุ่น
** ยำมจื่อ คือช่วงเวลำ 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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มือที่ประคองถ้วยยำสั่นเทำเล็กน้อย

"ซูชิงออกจำกวังแล้วหรือ"

"พ่ะย่ะค่ะ" หัวหน้ำขันทีกล่ำวตอบด้วยเสียงแผ่วเบำ

"พยุงเรำขึ้นมำ"

ได้ยินรบัสัง่จำกผูเ้ป็นจกัรพรรด ิเขำพลนัตระหนก เอ่ยร้องด้วยเสยีง

เป็นกังวล "ไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะฝ่ำบำท..."

"เรำแค่อยำกเห็น..." เสียงของจักรพรรดิเสียนเฉิงขำดหำยไป  

ครู่ใหญ่จึงพึมพ�ำด้วยน�้ำเสียงเศร้ำโศกแกมทอดถอนใจ "ผืนแผ่นดินที ่

อดีตจักรพรรดิทรงมอบหมำยให้เรำดูแล...เป็นครั้งสุดท้ำย"

"ฝ่ำบำท..." หัวหน้ำขันทีกลั้นเสียงสะอื้นไม่อยู่อีกต่อไป เขำคุกเข่ำ

ลงกับพื้น หัวไหล่สั่นสะท้ำนอย่ำงรุนแรง

แต่สดุท้ำยหวัหน้ำขนัทผีูม้เีส้นผมขำวโพลนก็ยังฝืนข่มควำมเศร้ำโศก  

พยุงจักรพรรดิเสียนเฉิงขึ้นมำ ก่อนจะพำเดินไปข้ำงหน้ำต่ำงท่ีปิดสนิท 

ด้วยฝีเท้ำไม่มั่นคง และมองผ่ำนช่องหน้ำต่ำงที่ฉลุลำยมังกรไปยังรำตรี

หนักอึ้งด้ำนนอก

โคมชำววัง* ดวงแล้วดวงเล่ำส่องสว่ำงไปตำมทำงเดินคดเคี้ยว  

แต่กลับให้ควำมรู้สึกเศร้ำหมองอย่ำงยำกที่จะบรรยำย

"ฝ่ำบำทโปรดทรงรักษำพระวรกำยด้วย..." หัวหน้ำขันทีประคอง 

ร่ำงผอมซูบประหนึ่งก่ิงไม้แห้งของจักรพรรดิ น�้ำตำหลั่งรินออกมำอย่ำง

ห้ำมไม่อยู่อีกต่อไป
* โคมชำววัง เป็นโคมไฟที่แต่เดิมใช้เฉพำะในพระรำชวัง มีทั้งแบบทรงแปดเหลี่ยม หกเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม 
รอบข้ำงบุด้วยผ้ำแพรไหมหรือกระจก วำดลวดลำยประดับในแต่ละด้ำน และแต่งโครงไม้แต่ละมุมรวมทั้ง 
ด้ำนบนและด้ำนฐำนด้วยลำยแกะสลัก โดยเฉพำะด้ำนบนมักท�ำเป็นโคมต่อครอบขึ้นไปอีกชั้นหน่ึงเป็น 
ทรงหลังคำคล้ำยเก๋งจีน
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จักรพรรดิเสียนเฉิงคล้ำยไม่ได้ยิน ครั้นดวงตำท่ีขุ่นมัวเลื่อนลอย

เพรำะป่วยมำนำนมองเห็นประกำยเยียบเย็นจำกทวนดำบมำกมำย 

ที่รำตรีเข้มสนิทมิอำจปกปิดได้ หน้ำอกก็เหมือนถูกกระหน�่ำทุบตี  

ควำมขมคำวเก็บกลัน้ไว้ไม่อยู่อกีต่อไป ถูกพ่นออกมำอย่ำงรุนแรงในทนัที

เสด็จแม่ เราอกตัญญู เราผิดมหันต์...

ร่ำงผอมซบูทีห่่อหุ้มด้วยชดุคลมุมงักรสเีหลอืงอร่ำมล้มกระแทกพืน้

เหมือนหอสูงที่พังถล่ม เสำหยกหักสะบั้น

"ฝ่ำบำท!"

ต้ำเฟิ่ง รัชศกเสียนเฉิงปีที่สิบเอ็ด ยำมจื่อ จักรพรรดิสวรรคต

ยำมน้ีนอกวังและเมืองหลวงโกลำหล ทัพใหญ่ของจิ่งอ๋องโจมตี

ประตูบูรพำจนแตก...
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1 

    

สิบกว่ำปีให้หลัง ดินแดนทำงใต้

ส่วนลึกของตรอกต้นหลิวค้ำงแรมบนถนนบุปผำหลับใหล มีร้ำน

หนังสืองดงำมแห่งหนึ่งเร้นตัวอยู่ ประตูหน้ำต่ำงไม้หวงหลี* สะท้อน 

ควำมโบรำณ ป้ำยชื่อร้ำนเหนือศีรษะมีอักษรตัวใหญ่เขียนด้วยหมึกด�ำ

เข้มว่ำ

'หอต�าราเลิศ'

ชำยแก่หลังค่อมท่ีใบหน้ำเต็มไปด้วยร้ิวรอยนั่งอยู่หลังโต๊ะหนังสือ 

ก�ำลังหำวอย่ำงเกียจคร้ำน ขำดเพียงในมือไม่ได้ถือม้วนกระดำษคอยตี

* ไม้หวงหลี (Boniodendron minus) เป็นไม้มีค่ำรองจำกไม้จันทน์แดงซึ่งขึ้นชื่อว่ำเป็นไม้อันดับหนึ่ง  
นิยมน�ำมำท�ำเครื่องเรือนเนื่องจำกมีควำมคงทนและมีควำมยืดหยุ่นสูง ไม่เปลี่ยนรูปร่ำงเพรำะอำกำศ  
ไม่บิดงอหรือปริแตก
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แมลงวันเท่ำนั้น

ยามบ่ายฤดูใบไม้ผลิช่างน่านอนเสียจริง...

เวลำนี้เองกลับมีคนไม่รู้กำลเทศะตะโกนเสียงดังท�ำลำยควำมฝัน

ของเขำ "เหล่ำเจียงๆ เร็วเข้ำๆ เอำผลงำนชุดล่ำสุดของอำจำรย์ให้ข้ำ 

สิบชุด ข้ำรีบมำก!"

"ไม่ขำย!" เหล่ำเจียงที่เดิมง่วงงุนขนชี้ทันใด เบิกดวงตำชรำ 

พร่ำมัวพลำงตบโต๊ะอย่ำงขุ่นขึ้ง "จ้ำวเสี่ยวลิ่ว เจ้ำคิดว่ำผลงำนย่ิงใหญ ่

ชุดล่ำสุดท่ีอำจำรย์ฮวำชุนซินทุ่มเทแรงกำยแรงใจเป็นหัวผักกำดขำว 

ในสวนหลังบ้ำนของส�ำนักคุ้มภัยเกรียงไกรของเจ้ำที่จะถอนไปก่ีหัวก็ได้

อย่ำงนั้นรึ"

"เอ่อ..." ชำยฉกรรจ์รปูร่ำงสงูใหญ่ก�ำย�ำนำมจ้ำวล่ิวชะงกัไป ไม่เพียง

ไม่โกรธ แต่เขำกลับลูบหัวเก้อๆ "เหล่ำเจียง ท่ำนอย่ำโกรธเลย ข้ำต้อง 

เร่งออกเดินทำง ใจร้อนไปชั่วขณะจนลืมกฎระเบียบของหอต�ำรำเลิศไป"

"ก็บอกแล้วว่ำจ�ำกัดจ�ำนวน หนึ่งคนซื้อได้หนึ่งชุดเท่ำนั้น ไม่ขำยให้

คนที่มำซื้อแทนคนอื่นและไม่ขำยส่งขำยเหมำ" เหล่ำเจียงแค่นเสียงหนัก

อย่ำงไม่สบอำรมณ์ "ผลงำนของอำจำรย์ฮวำชุนซินเป็นผลงำนชั้นยอด  

หำใช่สิ่งท่ีเนื้อหำลำมกภำพวำดฉูดฉำดตำมตรอกซอยทั่วไปจะเทียบได้ 

หำกพวกเจ้ำเคำรพในผลงำนก็ต้องท�ำตำมระเบียบ!"

"ใช่ๆ ข้ำเข้ำใจ ข้ำผดิไปแล้ว" จ้ำวลิว่ถูกต�ำหนจินใบหน้ำเตม็ไปด้วย

ควำมร้อนรน เหง่ือร้อนหยดติ๋งๆ แต่ครั้นเห็นว่ำก�ำหนดออกเดินทำง 

คุ้มภัยกระชั้นเข้ำมำ ทุกคนต่ำงรอเขำซื้อภำพวังวสันต์* ชุดล่ำสุดของ
* วังวสันต์หรือชุนกง เป็นต�ำรำภำพกำมสูตรของจีนในสมัยโบรำณ ค�ำว่ำวสันต์หรือฤดูใบไม้ผลิมักนิยมใช้
เปรียบเปรยถึงเรื่องควำมรักและหนุ่มสำว
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อำจำรย์ชุนซินกลับไปเป็นเพ่ือนคลำยเหงำยำมค�่ำคืนอันยำวนำนท่ี 

เหนื่อยยำกน่ำเบื่อของกำรเดินทำงคุ ้มภัย เขำก็จ�ำต้องกลืนน�้ำลำย  

ลดเสียงอ้อนวอน "แต่ว่ำเหล่ำเจียง ข้ำเองก็มีควำมจ�ำเป็นมิใช่หรือ  

พ่ีใหญ่ พ่ีรอง พ่ีสำม กับพรรคพวกอีกสิบกว่ำคนในส�ำนักคุ้มภัยของข้ำ 

ยังตั้งตำรอให้ข้ำซื้อภำพวังวสันต์กลับไปให้พวกเขำ...อ่ะแฮ่ม ชื่นชม!  

ท่ำนอะลุ้มอล่วยสักครั้งเถิด ขำยให้ข้ำสักสิบชุดเถิดนะ"

"ไม่ได้ ระเบยีบของหอต�ำรำเลศิอำจำรย์ฮวำชนุซนิเป็นผูก้�ำหนดข้ึน 

ต่อให้พ่ีภรรยำของเจ้ำเมืองมำก็ต่อรองไม่ได้ หอต�ำรำเลิศของเรำเน้น

ท�ำกำรค้ำอย่ำงมีคุณธรรมและมีจรรยำบรรณ จะแหกกฎเพ่ือคนผู้เดียว

ได้อย่ำงไร" ใบหน้ำของเหล่ำเจียงเคร่งขรึมจริงจัง คนไม่รู้ยังคิดว่ำเขำ 

เป็นผู้คงแก่เรียนที่แต่งต�ำรำคัมภีร์หำใช่คนขำยหนังสือลำมกไม่

"แต่ว่ำ..." จ้ำวลิ่วท�ำหน้ำยู่

"กฎเดิม คนละหนึ่งชุด" เหล่ำเจียงเป็นคนใจแข็ง ต่อให้มำขอร้อง

อ้อนวอนต่อหน้ำเขำ เกลือกกลิ้งดิ้นรนอยู่บนพื้น หรือถึงขั้นข่มขู่ เขำก็ 

ไม่สะทกสะท้ำน ดื้อรั้นหัวแข็งยิ่งกว่ำก้อนหินในหลุมสุขำ

จ้ำวลิว่ถูกคนในยุทธภพต้ังฉำยำว่ำ 'สำรเลวเลอืดร้อน' นสิยัฉนุเฉยีว

เป็นที่สุด แต่กลับต้องมำจนแต้มเพรำะตำแก่ท่ีมือไม่มีกระทั่งเรี่ยวแรง 

จะมัดไก่ ชั่วขณะหนึ่งจึงร้อนใจจนเกำหัวเกำหู ไม่รู้จะท�ำอย่ำงไรดี

เหน็ท่ำทำงดือ้รัน้ไม่ฟังใครของเหล่ำเจยีงแล้ว สดุท้ำยจ้ำวลิว่ได้แต่

ว่ิงกลบัไปลำกพรรคพวกอกีเก้ำคนมำแต่โดยด ีจงึสำมำรถซือ้ 'ดอกซิง่แดง*  

* ซิ่ง คือแอปปริคอต ดอกซิ่งแดงในที่นี้ใช้เปรียบเปรยถึงหญิงสำวงำมสะพรั่ง มำจำกส�ำนวนดอกซิ่งแดง 
ออกก�ำแพง หมำยถึงหญิงสำวที่งดงำมพยำยำมเสนอตนเองให้ชำยหนุ่มมองเห็น หรืออำจหมำยถึงภรรยำ 
ที่นอกใจสำมีก็ได้
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แผ่กลิ่นอวล' ผลงำนชุดใหม่ท่ีประณีตงดงำมของอำจำรย์ฮวำชุนซิน 

ได้อย่ำงรำบรื่น

หน้ำปกเป็นสตรีงำมผุดผำดนวลเนียนแฝงกำยอยู่ใต้ร่มไม้ มือขำว

ปำนหิมะถือก่ิงดอกซิ่งแดงสดไว้ก่ิงหน่ึง เสื้อผำ้บนไหล่เล็กบำงกลมกลึง

เหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุด ริมฝีปำกล่ำงถูกขบเบำๆ น�้ำตำพร่ำเลือน  

ทว่ำสหีน้ำท่ำทำงกลบัมอิำจปกปิดอำกำรหอบกระชัน้ คล้ำยเพ่ิงผ่ำนกำร

ส�ำเรงิส�ำรำญและต้องเฝ้ำมองชำยคนรกัจำกไปด้วยควำมอำวรณ์...ย่ัวเย้ำ

กระชำกจิตวิญญำณของผู้คนอย่ำงยำกจะบรรยำยถึงเพียงน้ัน แต่กลับ

ไม่สะท้อนควำมหยำบโลนต�่ำช้ำแม้แต่น้อย

ท�ำเอำคนเหน็อยำกให้ตนเป็นชำยผูน้ัน้เสยีเหลอืเกิน จะได้หันกลบัมำ 

โอบสำวงำมไว้แนบอกแน่น และรักถนอมนำงอีกสักครั้งให้หน�ำใจ

พอพวกจ้ำวลิ่วได้ภำพไปใบหน้ำกแ็ดงซ่ำนเพรำะควำมตืน่เต้น ทน

รอไม่ไหวที่จะกลับไป 'ชื่นชมให้เต็มที่'

พอคนจำกไปท่ำทีขึงขังจริงจังก่อนหน้ำน้ีของเหล่ำเจียงก็หำยไป 

แทนที่ด้วยท่ำทำงดีอกดีใจเหมือนหนูท่ีขโมยกินน�้ำมันตะเกียงจนอิ่ม

อย่ำงไรอย่ำงนั้น

หึๆ ก้อนเงินหนักๆ เข้ากระเป๋ามาอีกแล้ว

"รวยแล้วๆ" เขำยิ้มเป่ำลมหำยใจใส่ก้อนเงินและถูไปมำอย่ำงระวัง

พลำงพูดกับตนเอง "คุณหนูข้ำช่ำงร้ำยกำจโดยแท้ กฎเกณฑ์น้ีตั้งได ้

ยอดเยี่ยมจริงๆ เป็นควำมจริงที่ของหำยำกย่อมล�้ำค่ำ ตลำดไม่ปั่นย่อม

ไม่ครกึครืน้ เก้ียวต้องมคีนหำม มนษุย์เรำต้องพ่ึงพำกัน น่ีถึงจะเรียกว่ำด!ี 

ฮ่ำๆๆๆ"
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เหล่ำเจียงก�ำลังย้ิมหน้ำบำน นอกประตูก็มีเสียงฝีเท้ำเร่งร้อนของ

ลกูค้ำดงัขึน้ พอเงยหน้ำเหน็เด็กหนุ่มหลำยคนท่ีเพ่ิงเลิกเรียนผลักกันไปมำ  

เบียดเสียดแย่งกันเข้ำมำในร้ำนอย่ำงเขินอำยแกมตื่นเต้น ใบหน้ำชรำ 

ที่เปี่ยมด้วยริ้วรอยของเหล่ำเจียงก็ยิ้มสุขใจกว่ำเดิม

นีอ่ย่างไร พวกลุม่หลงในนาร.ี..อ่ะแฮ่ม เป็นลกูค้าผูส้ตัย์ซือ่มาเยือน

อีกแล้วต่างหาก!

"จ�ำกัดจ�ำนวนซื้อ หนึ่งคนต่อหน่ึงชุด หนึ่งคนต่อหน่ึงชุด..."  

เหล่ำเจียงรีบโกยเงินห้ำสิบต�ำลึงใส่แขนเสื้อกว้ำงและยิ้มร่ำ

หมู่นี้เรื่องที่คึกคักที่สุดในเขตชุมชนของดินแดนทำงใต้ก็คือกำร 

คำดเดำว่ำผู้วำด 'ชุดภำพวำบหวิวสกุลฮวำ' ท่ีท�ำเอำชำยหนุ่มชำยชรำ 

ในดินแดนทำงใต้ลุ่มหลงไปตำมๆ กัน ท�ำให้ผู้มียศศักดิ์ตั้งแต่ขุนนำง 

น้อยใหญ่ไปจนถึงชนชั้นล่ำงอย่ำงพ่อค้ำกรรมกรแย่งกันซื้อจนมีชื่อเสียง

โด่งดังในชั่วเวลำสั้นๆ เพียงหน่ึงปี...อำจำรย์ฮวำชุนซินผู้นั้นโฉมหน้ำที่ 

แท้จริงเป็นใครกันแน่

มีคนเดำว่ำเขำเป็นขุนนำงชรำที่เกษียณอำยุแล้วและเบ่ือชีวิต 

กำรเป็นขุนนำง มีคนเดำว่ำเขำเป็นผู้มีพรสวรรค์ งดงำมเปี่ยมเสน่ห์  

ยังมีคนเดำว่ำเขำเป็นบัณฑิตตกอับที่สอบขุนนำงหลำยครั้งแล้วยัง 

ไม่ผ่ำนเสยีท ี ได้รบัควำมสะเทอืนใจมำกไปจนบคุลกิเปลีย่นไปอย่ำงสิน้เชงิ  

นับแต่นั้นมำก็หมกมุ่นกับกำรวำดภำพสตรีเริงรมย์...

ไม่ว่ำขบคิดอย่ำงไรก็คงไม่มใีครคำดว่ำตวัจริงของอำจำรย์ฮวำชนุซนิ 

จะเป็นหญิงสำวอำยุสิบแปดย่ำงสิบเก้ำที่ยังขำยไม่ออก อีกทั้งเร่งวำด
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ต้นฉบับทัง้วันท้ังคืนจนสองตำไร้ประกำย ในห้องหนังสอืเลก็ๆ เตม็ไปด้วย

ขยะท่ีถูกขย�ำเป็นก้อนกลม ข้ำวรำดเน้ือตงพัว* ชำมใหญ่ที่กินเหลือจำก

เมื่อวำนมีน�้ำมันที่จับตัวเป็นก้อนแข็งปกคลุมอยู่เป็นชั้นหนำ

ฮวำชุนซินคำบพู่กันไผ่ด�ำขนหำงเพียงพอนชั้นดีน่ังขดตัวอยู่บน 

เก้ำอี้ไท่ซือ** ผมยำวปล่อยสยำยอยู่ข้ำงหลังโดยไม่ได้สำงหรือเกล้ำมวย 

นำงสวมชุดคลุมสีขำวตัวใหญ่บำงเบำที่ท�ำให้มองไม่เห็นทรวดทรง หำก

ไม่เพรำะนี่เป็นตอนกลำงวันแสกๆ ที่แดดส่องจ้ำ เกรงว่ำมองไปแล้ว 

คงได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนว่ำ 'ผีหลอก...' เป็นแน่

ครู ่หน่ึงผ่ำนไป ฮวำชุนซินท่ีอยู่ในภำวะชะงักงันก็ขยับตัวนิดๆ 

สำยตำเหม่อลอยเลื่อนไปยังภำพวำดตรงหน้ำที่วำดไปได้กว่ำครึ่งแล้ว 

ดวงตำของคนงำมแวววำว เนินอกเผยออกมำครึ่งหน่ึง ปำกแดงจิ้มลิ้ม

เผยอข้ึนเล็กน้อยคล้ำยก�ำลังหอบครำง ดวงหน้ำเล็กทั้งสุขสมและ 

เจ็บปวด ส่วนบุรุษแกร่งก�ำย�ำเหนือร่ำงนำงนั้นมือใหญ่เกำะกุมสะโพก

กลมกลึงรำวผลท้อของคนงำมไว้มั่น เจ้ำสิ่งดุดันตรงหว่ำงขำเย่ียมหน้ำ

ออกมำจำกชุดคลุมยำวท่ีปิดคลุมอยู่คร่ึงหน่ึง ใกล้จะรุกรำนเข้ำไปใน 

จุดเร้นลับที่ชุ่มฉ�่ำด้วยน�้ำค้ำงวสันต์เต็มที...

แต่แล้วกลับติดขัดตรงนี้

หำใช่เพรำะเจ้ำสิ่งน้ันใหญ่โตโอฬำรจนติดขัด...อ่ะแฮ่ม แต่สำเหตุ

เป็นเพรำะเครื่องหน้ำ หรือแม้กระทั่งสีหน้ำอำรมณ์ของบุรุษแกร่งก�ำย�ำ 

ผู้น้ันว่ำงเปล่ำขำวโพลน นำงคิดอย่ำงไรก็คิดไม่ออกว่ำควรใส่ใบหน้ำ

* เน้ือตงพัว ท�ำจำกหมูสำมชั้น ลักษณะคล้ำยพะโล้น�้ำแดง เน้ือน่ิมแต่ไม่เละ นุ่มลื่นแต่ไม่เลี่ยน เป็น 
อำหำรขึ้นชื่อแถบเจียงหนำน ได้ชื่อมำจำกซูตงพัว กวีสมัยซ่งเหนือที่เป็นผู้คิดค้น
** เก้ำอี้ไท่ซือ เป็นเก้ำอี้แบบโบรำณของจีน ด้ำนหลังมีพนักพิง ด้ำนข้ำงมีเท้ำแขน
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อย่ำงไรให้เจ้ำหนุ่มผู้นี้ถึงจะเหมำะสม

หนงัสอืใหม่ชดุต่อไปคือ 'ถ�ำ้พยัคฆ์ เตียงมงักร ยวนยำงป่ำ' วำงแผน

ว่ำจะออกเป็นภำพวังวสันต์สิบสองแผ่นท่ีลงสีงดงำมประกอบกลอนรัก

วำบหวิวเร้ำอำรมณ์ น�ำเสนอควำมเร่ำร้อนไม่ส้ินสุด เปิดเผยกว่ำครัง้ไหนๆ 

รับรองว่ำถ้ำเลือดก�ำเดำไม่ไหลยินดีคืนเงิน

แต่ใครจะไปคิดว่ำขณะที่ในหัวสมองของนำงนึกภำพไปไกลและ

ร้อนแรงขึน้เรือ่ยๆ นัน้ มอืกลบัไม่ให้ควำมร่วมมอื ภำพลกัษณ์ของพระเอก

ท�ำอย่ำงไรก็วำดไม่ออก ท�ำเอำนำงจับพู่กันแล้วรู ้สึกติดขัดไปหมด  

ควำมรู้สึกคันแล้วเกำไม่ถูกจุดกัดแทะหัวใจท�ำให้กินไม่ลงนอนไม่หลับ

โดยแท้

"สง่ำงำมวำดไปแล้ว สุภำพวำดไปแล้ว ฮึกเหิมก็วำดไปแล้ว..."  

นำงกัดด้ำมพู่กันอย่ำงกลัดกลุ้ม สองมือขยุ้มผมท่ียุ่งเหยิงไปทั้งศีรษะ  

โมโหที่ชีวิตนี้ตนเองพบเจอบุรุษมำน้อยเกินไป ตอนนี้อยำกจะคว้ำสักคน

มำเป็นแบบก็เป็นไปไม่ได้

บุรุษที่ส่วนลึกในใจอยำกจับมำวำดให้ละเอียดเป็นที่สุด หยอกเย้ำ

สักหนึ่งค�ำรบกลับ...เฮ้อ อย่ำพูดถึงเลย

นำงจ้องภำพวำด ต่อสู้ในใจอยู่นำน พู่กันขนหำงเพียงพอนท�ำท่ำ 

จะจรดลงไปแต่ก็ไม่จรดลงไปเสยีท ีสดุท้ำยได้แต่วำงพู่กันลงบนกองพู่กัน

ด้ำนข้ำงอย่ำงหงุดหงดิ ไม่สนใจควำมรูส้กึปวดเอวเมือ่ยหลงัทีแ่ผ่ไปท่ัวตัว  

ลุกขึ้นสวมรองเท้ำปักอย่ำงรีบร้อนและเดินออกไป

"ว้ำย..." สำวใช้อำหยวนยกนมร้อนมำอย่ำงระมัดระวัง เพ่ิงมำถึง

ข้ำงประตยัูงไม่ทนัได้ยกมอืเคำะ เมือ่เหน็เช่นนัน้กอ็ดร้อนใจไม่ได้ "คณุหนู 
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ท่ำนยังไม่ได้ดื่มนมเลยนะเจ้ำคะ"

"เวลำคับขันยังจะดื่มนมอะไรอีก ไม่ดื่มแล้ว" กล่ำวจบฝีเท้ำของ 

ฮวำชุนซินพลันชะงัก ดวงตำเปล่งประกำย "ใช่แล้ว อำหยวน คร้ังก่อน 

เจ้ำบอกว่ำบ้ำนเดิมเจ้ำมีญำติผู้พ่ีท่ีท�ำงำนในไร่นำอยู่หลำยคน แนะน�ำ 

ให้ข้ำรู้จักสักคนสองคนสิ"

อำหยวนได้ยินดังน้ันก็ตกใจจนเกือบท�ำถำดคว�่ำ "คุณ...คุณหนู...

ญำติผู ้พ่ีท่ีบ้ำนบ่ำวล้วนเป็นคนหยำบกระด้ำง จะคู่ควรกับ...คุณหน ู

ได้อย่ำงไรเจ้ำคะ"

"หยำบกระด้ำงหรอื" เหน็ชดัว่ำประเดน็ของนำงแตกต่ำงจำกสำวใช้ 

ดวงหน้ำเล็กซีดที่ใต้ตำเขียวคล�้ำพลันฉำยรอยยิ้มประหลำด "ดีๆ ดีมำก!"

"คุณหนู อย่ำนะเจ้ำคะ..." อำหยวนตกใจจนวิญญำณแทบปลิว 

ออกจำกร่ำง รีบคุกเข่ำลงบนพ้ืน "ญำติผู ้ พ่ี ท่ีบ้ำนบ่ำวทั้งกระด้ำง 

หยำบคำย ยำกจน ไร้ควำมสำมำรถ นอกจำกท�ำงำนในไร่นำแล้วพวกเขำ

ก็ท�ำอย่ำงอ่ืนไม่เป็น ไม่...ไม่คู่ควรท่ีคุณหนูจะให้ควำมส�ำคัญ คุณหนู 

ท่ำน...ท่ำนละเว้นพวกเขำเถิดเจ้ำค่ะ!"

รอยยิ้มบนหน้ำของฮวำชุนซินชะงัก มุมปำกกระตุก

เหน็ข้าเป็นแม่เล้าหอชายบ�าเรอท่ีบงัคบัคนดีๆ  ให้ขายตวัอย่างนัน้รึ 

ข้าเป็นปีศาจเฒ่าภูเขาด�าที่ต้องดูดหยางมาเสริมหยินอย่างนั้นรึ ถึงขั้น 

ต้องกีดกันข้าเหมือนข้าเป็นงูพิษสัตว์ร้ายอย่างน้ีเชียว ข้าฮวาชุนซินก็แค่

อายมุากไปหน่อย ขายไม่ออกไปหน่อย หาใช่คนกินไม่เลอืกทีแ่ทะอาหาร

ได้ทุกอย่าง...

"เอำล่ะๆ ลุกขึ้นเถอะ" นำงโบกมืออย่ำงไม่สบอำรมณ์ "คนไม่รู้จะ 
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คิดว่ำข้ำเป็นเจ้ำนำยใจด�ำ จงใจทรมำนสำวใช้ที่บริสุทธ์ิแสนดีอย่ำงเจ้ำ

เพื่อควำมส�ำรำญของตนเอง"

"บ่ำวมิกล้ำเจ้ำค่ะ บ่ำวผิดไปแล้ว คุณหนูอย่ำโกรธเลย คุณหนู 

ไว้ชีวิตด้วยเจ้ำค่ะ" อำหยวนใจสั่น รีบโขกศีรษะอ้อนวอนอย่ำงลนลำน

"เจ้ำ..." ฮวำชุนซินพลันรู้สึกหมดสิ้นเรี่ยวแรง ได้แต่นวดหว่ำงคิ้ว 

ก่อนเปลี่ยนเป็นพูดเสียงอ่อน "ก็ได้ๆ"

"คุณหนูไม่โกรธบ่ำวแล้วหรือเจ้ำคะ" อำหยวนเงยหน้ำถำมอย่ำง 

น่ำสงสำร

"ไม่โกรธแล้ว" นำงถอนใจ

"คณุหนูจะไม่ขำยบ่ำวทิง้ใช่หรอืไม่เจ้ำคะ" อำหยวนถำมต่อ ใบหน้ำ

ยับยู่

"ไม่ขำยแล้ว" มุมปำกนำงกระตุกนิดๆ

เปลี่ยนสำวใช้มำหลำยรอบแล้ว นำยหน้ำค้ำคนทำงตะวันตกของ

ดินแดนทำงใต้คิดว่ำนำงจงใจหำเรื่อง จดชื่อสกุลฮวำไว้เป็นลูกค้ำท่ี 

พวกเขำไม่ค้ำขำยด้วยแล้ว จะเปลี่ยนคนอีกได้อย่ำงไรเล่ำ

เฮ้อ จะว่ำไปเหตุใดสมัยนี้ถึงหำสำวใช้เฉลียวฉลำดใส่ใจสักคน 

ได้ยำกเหลอืเกินนะ คดิถงึอดตีตอนอยู่เมอืงหลวง...ช่ำงเถอะๆ คนืวันวำน

ลมบูรพำพัดผ่ำนหอ บ้ำนเกิดหนอให้หวนนึกกลำงแสงจันทร์* ฮือๆๆๆ...

"คุณหนู ท่ำนยังจะดื่มนมหรือไม่เจำ้คะ" อำหยวนถำมอย่ำงกล้ำๆ 

กลัวๆ

"ดื่ม" กับสำวใช้ซื่อบื้อผู้นี้ นำงยังจะพูดค�ำว่ำ 'ไม่' ได้ด้วยหรือ
* ท่อนหน่ึงของบทกลอน 'อว๋ีเหม่ยเหริน ยำมใดบุปผำวสันต์จันทรำสำรทจักสิ้นสุด' แต่งโดยหลี่อว้ี 
ในสมัยซ่งเหนือ เนื้อหำร�ำลึกถึงเมืองหลวงซึ่งเป็นบ้ำนเกิด
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ฮวำชุนซินฝืนใจรับนมวัวท่ีค่อนข้ำงเย็นแล้วชำมน้ันมำ บีบจมูก 

กลั้นหำยใจดื่มรวดเดียวหมด พอน�้ำนมเข้มข้นล่วงผ่ำนล�ำคอไป นำงก็

แทบจะอำเจียนออกมำ

"ลืมใส่น�้ำตำลก้อนดับกลิ่นอีกแล้วใช่หรือไม่" นำงสั่นสะท้ำน  

ดวงหน้ำเล็กยับย่นไปหมด

"คุณหนู น�้ำตำลก้อนไม่ถูกเลยนะเจ้ำคะ ครึ่งชั่งยังตั้งห้ำสิบอีแปะ 

เงินห้ำสิบอีแปะซื้อไข่ไก่ได้ย่ีสิบกว่ำฟอง ซื้อเน้ือหมูสำมชั้นก้อนหนึ่ง 

ก็ยังได้" พออำหยวนคิดว่ำผู้คนในชนบทข้ึนปีใหม่ยังไม่มีปัญญำกิน

น�้ำตำลก้อนท่ีขำวจั๊วะรำวน�้ำค้ำงแข็ง นำงก็อดพูดด้วยควำมหวังดีไม่ได้ 

"กำรใช้ชีวิตจะฟุ่มเฟือยเช่นนี้ไม่ได้ คุณหนู ตอนท่ำนซื้อตัวบ่ำวมำก็ 

ใช้เงินไปสิบต�ำลึงแล้ว ลุงอู๋ท่ีเพำะปลูกได้ดีท่ีสุดในหมู่บ้ำนเรำ ปีหน่ึง 

ยังหำเงินได้แค่หกต�ำลึง..."

สำวใช้เริม่พล่ำมหลกักำรประหยัดมธัยัสถ์ ฮวำชนุซนิทีเ่ร่งวำดภำพ

จนอดนอนมำสำมวันสำมคืนรู้สึกข้ำงหูมีแต่เสียงดังหึ่งๆ เหมือนเสียง 

สวดมนต์ ควำมง่วงงุนอย่ำงรุนแรงจู่โจมเข้ำมำ

"...บ่ำวอยู่เป็นคนสกุลฮวำ ตำยไปเป็นผสีกุลฮวำ หำกช่วยสกุลฮวำ

ประหยัดเงินได้สักหลำยอีแปะ ก็ไม่เสียทีท่ีคุณหนูกับท่ำนปู่เจียงเมตตำ

และมีบุญคุณกับบ่ำวแล้ว..."

"อืมๆ" ฮวำชุนซินพยักหน้ำติดๆ กัน

"ท่ำนแม่ของบ่ำวบอกว่ำคนที่ไม่รู้จักมัธยัสถ์ ต่อให้เอำโต้วฉ่ือ*  

หน่ึงเม็ดผ่ำเป็นสองซีกกินกับข้ำวต้ม มีโต้วฉ่ือกองเป็นภูเขำเลำกำก็ยัง 

* โต้วฉื่อ หรือเต้ำซี่ คือถั่วที่น�ำไปหมักกับเกลือ รสเค็มมัน ใช้เป็นเครื่องปรุงรสในอำหำรจีน เช่น ปลำนึ่งเต้ำซี่
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กินหมดได้..."

"..."

"คุณหนู? คุณหนูท่ำนฟังบ่ำวพูดอยู่หรือเปล่ำเจ้ำคะ"

"..."

"คุณหนู? คุณหนู...ท่ำนยืนๆ อยู่แล้วหลับไปได้อย่ำงไร คุณหนู  

ท่ำนยืนหลับจะถูกลมเย็นได้ ถูกลมเย็นเข้ำก็ต้องกินยำ กินยำก็ต้อง 

เสียเงินอีกนะเจ้ำคะ!"

กลำงดึก ในป่ำทึบเงียบสงัด

รอบด้ำนมีไอหมอกขมุกขมัว ในป่ำไม่มีเงำหรือเสียงของนกเลย 

สรรพสิ่งเงียบงันใกล้เคียงกับควำมตำย

กลิ่นอำยร้อนชื้นแฝงด้วยกลิ่นเน่ำเปื่อยของใบหญ้ำห่อหุ้มอำกำศ

ไว้อย่ำงเข้มข้น กดเข้ำมำในปอดคนจนรู้สึกหนักอึ้ง

ร่ำงสงูใหญ่ก�ำย�ำแนบตดิไปกับใบไม้ทีท่บัถมกับพ้ืนดนิเป็นชัน้หนำ

โดยไม่ขยับเขยื้อน หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับควำมมืดสลัว เวลำคล้ำย

จะหยุดนิ่ง

ทันใดนั้นเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันก็เกิดขึ้น!

เงำด�ำสบิกว่ำสำยพุ่งเข้ำมำจำกทิศทำงต่ำงๆ ประกำยดำบเย็นเยียบ

เหมือนสำยฟ้ำท่ีฟำดลงมำ ฟันฉับไปยังทุกหนทุกแห่งในป่ำท่ีสำมำรถ 

ซ่อนคนได้อย่ำงเฉียบขำด...จันทรำดุจดังตะขอ ไอสังหำรดุดัน แทบจะ

เดำได้ว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือโลหิตกระเซ็นไปรอบด้ำน!

ฉับพลันนั้นเองใบไม้ร่วงขยับไหว บุรุษสูงใหญ่ลุกจำกพ้ืนดินอยำ่ง
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รวดเร็วประหน่ึงภูตผีและฝนดำวตก ลูกสนหลำยลูกในฝ่ำมือกลำยเป็น

อำวุธที่ทอประกำยคมกริบ จู่โจมข้อมือท่ีถือดำบของคนชุดด�ำปิดหน้ำ  

เท้ำกวำดไปทีหน่ึง เสียงสูดหำยใจด้วยควำมเจ็บดังต่อเนื่อง ดำบร่วงลง

กลำงอำกำศ เงำด�ำทั้งหลำยกระเด็นออกไปไกล

บุรุษสูงใหญ่ยืนอยู่ที่เดิม สีหน้ำแข็งกระด้ำงเย็นชำเหมือนสลัก 

ด้วยมีดดำบก้มลงนิดๆ ยืนจ้องเงำร่ำงสิบกว่ำสำยที่พยำยำมลุกขึ้นอย่ำง

ทุลักทุเลเงียบๆ

"สะกดรอย ยังพอได้" เขำเอ่ยปำกอย่ำงเย็นชำ "แต่จู่โจม ล้มเหลว"

คนชดุด�ำสบิกว่ำคนได้ยินดังน้ันก็หน้ำถอดสี ไม่สนใจแผลท่ีเจบ็ปวด

เหมือนถูกทับด้วยก้อนหินมหึมำ รีบพลิกตัวข้ึนคุกเข่ำข้ำงเดียวบนพ้ืน  

ก้มหน้ำตอบด้วยควำมละอำยใจอย่ำงถึงที่สุด "ผู้น้อยสมควรตำย ท�ำให้

ท่ำนแม่ทัพใหญ่ผิดหวังแล้ว"

"กลบัค่ำยแล้วไปรบัโทษจำกหอโบยเอง" สหีน้ำเขำไม่สะทกสะท้ำน

"รับทรำบ" คนชุดด�ำสิบกว่ำคนก้มหน้ำต�่ำกว่ำเดิม ยำกจะปิดบัง

ควำมเศร้ำสลด

ชำยหนุ่มมองทหำรม้ำเหล็กห้ำวหำญตรงหน้ำซึ่งเป็นสิบหกนำย 

จำกห้ำพันนำยท่ีสำมำรถสะกดรอยตำมเขำได้ ตำเหย่ียวคมปลำบ 

อ่อนโยนลง เอ่ยด้วยเสียงทุ้มหนักทรงพลัง "อีกสำมวันมำใหม่!"

"รับทรำบ!" คนชุดด�ำสิบกว่ำคนเหมือนได้รับขนมเปี๊ยะท่ีร่วงตกลง

มำจำกท้องฟ้ำ แต่ละคนแย้มย้ิมเต็มหน้ำรับค�ำเสียงก้อง "ขอบคุณท่ำน

แม่ทัพใหญ่!"

กวนหยำงพยักหน้ำ คนชุดด�ำสิบกว่ำคนถอยไปเงียบๆ อย่ำง 
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ข่มควำมดีใจไว้ไม่มิด ต่อให้อีกเดี๋ยวต้องถูกหอโบยลงทัณฑ์สำมสิบไม้ 

ก็ไม่ใส่ใจแล้ว

ไม่ง่ำยเลยท่ีท่ำนแม่ทัพใหญ่จะอะลุม้อล่วยให้โอกำสในกำรทดสอบ

อีกครั้งเป็นกรณีพิเศษ หำกผ่ำนกำรทดสอบที่เข้มงวดอย่ำงย่ิงน้ีไปได้...

นั่นคือสำมำรถแตะต้องปลำยผมหรือจู ่โจมร่ำงกำยส่วนใดก็ได้ของ 

ท่ำนแม่ทัพใหญ่ก็จะได้รับเลือกเป็นทหำรองครักษ์ที่ดูแลคุ ้มครอง 

ท่ำนแม่ทัพใหญ่อย่ำงใกล้ชดิของค่ำยทหำรกล้ำ กลำยเป็นหน่ึงในสมำชกิ

ที่เก่งกำจห้ำวหำญที่สุดในกองทัพสกุลกวนของดินแดนทำงใต้

เกียรติอันสูงสุดที่เลือกเอำจำกหนึ่งในหมื่นเช่นนี้ ทุกปีล้วนมีทหำร

สกุลกวนแก่งแย่งแข่งขันกันถึงสำมแสนคน ผู้ที่ผ่ำนด่ำนหินและกำร

ทดสอบหลำยครั้งมำได้จนสุดท้ำยกลำยเป็นทหำรของค่ำยทหำรกล้ำ  

ไม่มีผู้ใดที่มิใช่ยอดฝีมือที่สำมำรถต้ำนรับศัตรูได้นับร้อยคน

หลงัจำกทหำรสบิหกนำยหำยตวัไปทีอ่กีด้ำนของป่ำทึบแล้ว มมุปำก 

ที่เม้มแน่นของกวนหยำงก็กระดกขึ้นนิดๆ นัยน์ตำสีด�ำฉำยแววยินดี

"ขอแสดงควำมยินดีกับนำยท่ำน" ในควำมมืด เงำสำยหนึ่งปรำกฏ

ขึ้นข้ำงหลังเขำอย่ำงเงียบเชียบ น�้ำเสียงเจือแววหัวเรำะ "ทหำรชุดนี้ 

โดดเด่นขึ้นทุกทีนะขอรับ"

"พอใช้ได้" เขำหันไป คิ้วเข้มเลิกขึ้น "ตันจื่อ สิบวันนี้ค่ำยทหำรใหญ่

ที่ดินแดนทำงใต้มีเรื่องส�ำคัญอะไรหรือไม่"

"เรียนนำยท่ำน ทุกอย่ำงปกติดีขอรับ" หัวหน้ำองครักษ์ลับตันจื่อ 

พูดจบ มองสีหน้ำเย็นชำเคร่งขรึมประหนึ่งขุนเขำผำชันของผู้เป็นนำย 

แล้วสีหน้ำก็ลังเลเล็กน้อย
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"หมื?" กวนหยำงรูส้กึถึงควำมผดิปกติของอกีฝ่ำย สำยตำตวัดมองไป 

รวดเร็วดุจสำยฟ้ำ

"เรียนนำยท่ำน คุณหนูส่งของมำ 'อีกแล้ว' ขอรับ"

หว่ำงค้ิวของเขำขมวดนิดๆ ตอบอย่ำงไม่ไว้หน้ำ "เหมือนเดิม  

ส่งกลับไป!"

เห็นสีหน้ำของนำยท่ำนบึ้งตึง หัวสมองของตันจื่อก็อดไม่ได้ที่จะ

นึกถึงภำพวังวสันต์ชุด 'โฉมสะครำญญำติผู้น้อง' ของอำจำรย์ฮวำชุนซิน 

ทีเ่คยบรรยำยถึงสิง่มชีวิีตท่ีเรยีกว่ำ 'ญำตผิูน้้อง' ไว้อย่ำงละเมยีดละไมว่ำ

'เบื้องหลังบุรุษที่โดดเด่นทุกคน ล้วนมีญาติผู้น้องคนหนึ่งที่ลุ่มหลง

ไม่เลิกรา...'

ตันจื่ออดหนำวสะท้ำนไม่ได้ รู ้สึกขนลุกเล็กน้อย เหลือบมอง 

ผู้เป็นนำยของตนแวบหนึ่งด้วยควำมเห็นใจแล้วอึกอัก "นำยท่ำน คร้ังนี้ 

ฮหูยินกวนก๋ัวกงมจีดหมำยมำก�ำชบัว่ำรองเท้ำหุม้แข้งลำยเมฆำทีค่ณุหนู

เพ่ิงหัดปักน้ีตัดเย็บตำมขนำดเท้ำของท่ำน นับเป็นน�้ำใจจำกน้องสำว  

ดังนั้นจึงห้ำมท่ำนส่งคืนเด็ดขำด เพ่ือไม่ให้เป็นกำรท�ำลำยไมตรีของ 

ทั้งสองสกุล"

"เหลวไหล!" ประกำยเย็นเยียบวูบขึ้นในดวงตำเขำ

ตันจื่อหัวใจสั่นรัว ลอบบ่นคุณหนูท่ีชอบส่งข้ำวของมำให้ผู้น้ัน 

ในทันที น่ีมใิช่กำรหำเรือ่งใส่ตัวหรอกหรอื นำยท่ำนบอกแล้วว่ำไม่ให้ส่งมำ  

ส่งมำสิบรอบก็ส่งกลับสิบรอบ ไม่ไว้ไมตรีแม้แต่น้อย แต่ไฉนคุณหนูท่ำน
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จึงไม่รู้จักเพลำๆ ลงบ้ำง เอำแต่เร่งรัดให้คนน�ำของมำส่ง ท่ีต้องเหนื่อย 

ก็คือม้ำสกุลกวน คนสกุลกวน หรือว่ำขำเหล่ำน้ันมิใช่ขำท่ำน ดังน้ัน 

ถึงจะว่ิงจนหักก็สมควรแล้ว? อีกทัง้ยังท�ำให้พวกเขำต้องถูกนำยท่ำนต่อว่ำ

เป็นประจ�ำอีก

นิสัยของนำยท่ำนของพวกเขำถูกใครบังคับได้ด้วยหรือ ต่อให ้

ท่ำนก๋ัวกง* มำด้วยตนเองยังต้องฟังนำยท่ำนเลย ในใจของนำยท่ำน 

คุณหนูนับเป็นตัวอะไรกัน

ระหว่ำงที่ตันจื่อบ่นในใจ กวนหยำงฟังถ้อยค�ำก�ำชับของมำรดำจบ 

สหีน้ำยังคงเย็นชำดุจเดิม เอ่ยเสยีงหนกั "ส่งกลบัไป! หำกฮหูยินกวนก๋ัวกง

ถำมถึงให้บอกว่ำเสือ้ผ้ำเครือ่งใช้ในกองทัพมกีฎเกณฑ์ ข้ำเป็นผูน้�ำกองทพั

สกุลกวน ย่อมต้องท�ำตัวเป็นแบบอย่ำง บอกคุณหนูว่ำวันหน้ำไม่ต้อง 

ยุ่งยำกอีก"

นายท่านช่างแข็งแกร่ง นายท่านยอดเยี่ยมเป็นที่สุด!

"ขอรบั" ตันจือ่ตำเป็นประกำย รบัค�ำอย่ำงแขง็ขนั ไม่ลมืแนะน�ำด้วย

ท่ำทำงตื่นเต้นด้วยว่ำ "ควำมจริงตำมควำมเห็นของผู้น้อย หำกนำยท่ำน

คิดจะตัดสัมพันธ์กับคุณหนูอย่ำงสิ้นเชิงก็ไม่ยำก ทำงใต้ก็มีตัวเลือก 

ที่พร้อมอยู่แล้วมิใช่หรือ..."

ดวงตำเยียบเย็นเจือไอสังหำรของกวนหยำงตวัดมองเขำ ท�ำเอำ 

ตันจื่อตกใจจนกลืนถ้อยค�ำที่เหลือกลับลงท้องไปทั้งหมด

"เจ้ำไสหัวไปได้แล้ว" กวนหยำงพูดสั้นกระชับ

* ก๋ัวกง เป็นบรรดำศักดิ์ในสมัยโบรำณซึ่งกษัตริย์แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีควำมชอบ บรรดำศักดิ์ห้ำ 
ข้ันรองจำกชั้นอ๋องคือกง โหว ป๋อ จื่อ หนำน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�ำเรียกและล�ำดับแยกย่อยต่ำงกัน ก๋ัวกง 
ถือเป็นขั้นสูงสุดในล�ำดับกง
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"ประเดีย๋วจะไสหวัไปขอรบั ผูน้้อยยังมอีกีเรือ่งจะรำยงำนนำยท่ำน" 

ตันจ่ือร้อนใจใช้ควำมดีลบล้ำงควำมผิด พูดอย่ำงกระตือรือร้น "ฮูหยิน 

กวนก๋ัวกงบอกมำในจดหมำย เกรงว่ำข้ำรบัใช้ในจวนแม่ทพัปกปักทกัษณิ

จะมีแต่พวกคนหยำบกระด้ำง ปรนนิบัตินำยท่ำนได้ไม่ดี จึงสั่งมำ 

เป็นพิเศษให้เพิ่มสำวใช้อีกสองคน ผู้น้อยบังอำจเลือกสองคนที่ผิวพรรณ

ขำวบริสุทธิ์ดุจหิมะ นุ่มเนียนประหนึ่งนวลไขมำให้ คนหนึ่งชื่อ 'เจียวฮวำ' 

คนหนึ่งชื่อ 'เนิ่นหรุ่ย'..."

"อ�ำนำจในกำรจัดหำข้ำรับใช้ของจวนเป็นของหัวหน้ำพ่อบ้ำน  

เจ้ำแย่งงำนของลุงฉีท�ำจนติดใจแล้วหรือ" สีหน้ำของกวนหยำงคล้ำยยิ้ม

คล้ำยไม่ยิ้ม "ให้ข้ำสลับต�ำแหน่งหน้ำที่ของพวกเจ้ำสองคนดีหรือไม่"

ตันจือ่ผูม้วีรยุทธ์สงูส่งแต่เย่ินเย้อเป็นนิสยัฟังแล้วขนทัว่ตวัชีต้ัง้ กลนื

น�้ำลำยอย่ำงว้ำวุ่นใจ รีบยิ้มประจบ "ไม่ๆ ผู้น้อยท�ำผิดกฎไปแล้ว ผู้น้อย

บังอำจนัก ผู้น้อยจะรีบกลับจวนไปรับโทษจำกหัวหน้ำพ่อบ้ำนฉี ผู้น้อย 

อยู่ข้ำงกำยนำยท่ำนตั้งแต่อำยุห้ำขวบ ควำมจงรักภักดีของผู้น้อยตะวัน

จันทรำเป็นพยำนได้ นำยท่ำน ท่ำนอย่ำทิ้งผู้น้อยนะ..."

กวนหยำงหำงตำกระตุก เจ้าคนผู้นี้...

หำกไม่เพรำะเห็นแก่ท่ีเขำซือ่สตัย์ภักดแีละท�ำงำนได้เก่งกว่ำคนอืน่ๆ  

ด้วยนิสัยพูดมำกปำกเปรำะเช่นนี้ คงถูกถีบกลับเมืองหลวงไปกวำด 

คอกม้ำนำนแล้ว

เหน็หวัหน้ำองครกัษ์ลบัของกองทัพสกุลกวนขำดแค่ไม่ได้กระดกิหำง  

'น�้ำตำคลอ' ให้ตนเท่ำนั้น สีหน้ำของกวนหยำงก็บึ้งตึงขึ้นทุกที สุดท้ำย 

ยกเท้ำขึ้นกะทันหัน ถีบเขำกระเด็นออกไปไกล
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"นำยท่ำนโปรดบรรเทำโทสะด้วย..." เสยีงของตนัจ่ือลอยห่ำงออกไป 

เรื่อยๆ

อืม เงียบเสียที

ยำมอู่* วันนี้ หำยำกท่ีฮวำชุนซินจะไม่เร่งวำดภำพ...ควำมจริง 

เป็นเพรำะเจออุปสรรคติดขัดอย่ำงใหญ่หลวงต่ำงหำก นำงสวมชุดคลุม

ตวัใหญ่และผกูสำยรดัเอว เรอืนผมสดี�ำเกล้ำเป็นมวยหลวมบนศรีษะและ

ใช้ปิ่นเงินตลอดด้ำมเสียบไว้ลวกๆ ใบหน้ำประดับด้วยขอบตำด�ำคล�้ำท่ี

คล้ำยจะไม่มีวันเลือนรำงจำงหำย ออกไปหำอำหำรกลำงวันกินในตลำด

ตำมหลกัแล้วทีบ้่ำนมสีำวใช้หงุหำอำหำร นำงแค่ท�ำตวัเป็นเจ้ำนำย

ทีช่ำมำย่ืนแขนรบั ข้ำวมำอ้ำปำกกิน เป็นคณุหนูท่ีเสพสุขกับกำรปรนนบิตัิ

ก็พอ แต่อำหยวนประหยัดมัธยัสถ์จนคลุ้มคล่ังไปแล้ว ผัดผักก็ใช้พู่กัน 

แต้มน�้ำมันหยดลงที่ก้นกระทะสองสำมหยดเท่ำน้ัน เกลือก็ตัดใจใส ่

เยอะหน่อยไม่ได้ เนื้อก็ลดทอนจนเหลือแต่เศษเนื้อ กินจนนำงรู้สึกจืดชืด

จะตำยอยู่แล้ว ทนได้สำมวนัในทีส่ดุก็อดใจไม่ไหว หนอีอกมำ 'หำของป่ำ' 

ข้ำงนอกกิน

คนท่ีไร้คุณธรรมที่สุดคือเหล่ำเจียง ทิ้งค�ำพูดไว้เพียง 'บ่ำวต้อง 

เฝ้ำร้ำน กินอะไรง่ำยๆ ข้ำงนอกก็พอแล้ว' ท�ำเอำนำงอยำกหำคนล�ำบำก

ไปด้วยกันก็ยังไม่ได้

"หงส์ตกอับมิสู ้ไก่ตัวหนึ่งจริงๆ ด้วย หำกเป็นเมื่อก่อน..." นำง 

ท�ำหน้ำขุ่นแค้น

* ยำมอู่ คือช่วงเวลำ 11.00 น. ถึง 13.00 น.
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ช่ำงเถอะๆ เอำแต่ยึดติดกับอดีตไม่ปล่อยวำงย่อมไม่เกิดประโยชน์ 

ถึงอย่ำงไรก็ใช้ชีวิตเช่นนี้มำต้ังหลำยปีแล้ว กินได้ดื่มได้นอนได้ ท้ังยัง 

อำศัยภำพวังวสันต์ที่นำงชอบหำเงินได้อีก แค่นี้ก็ควรพอใจแล้ว

ฮวำชุนซินไม่ชักช้ำ พุ่งตรงไปท่ีร้ำนเหล่ำหลิวกินบะหมี่หลันโจว 

หอมกรุ่นเส้นเหนียวนุ่ม ทั้งยังเพิ่มพริกลงไปอีกมำก แค่นี้ไม่พอ คิดได้ว่ำ

ขนมถ่ัวกวนม้วนท่ีบ้ำนกินใกล้หมดแล้ว นำงจึงเดินเลี้ยวเข้ำไปในถนน 

ทีข่ำยขนมของดนิแดนทำงใต้ ลดัเลำะไปมำก่อนจะเข้ำไปในร้ำนขนมเก่ำๆ  

ที่ดูไม่สะดุดตำ แต่กลับเต็มไปด้วยกลิ่นหอมอบอวล

"ป้ำเหนียน ขนมถ่ัวกวนม้วนของท่ำนออกจำกเตำหรือยัง" นำง 

สูดหำยใจลึกแล้วอดฉีกย้ิมกว้ำงไม่ได้ ดวงหน้ำเล็กขำวเนียนที่ไม่ต้อง

แสงแดดมำหลำยวัน ท้ังยังอดนอนมำนำนฉำยควำมเซ่อซ่ำออกมำ 

สำมส่วน "รีบเอำออกมำห้ำกล่อง ข้ำอยำกกินจะแย่อยู่แล้ว"

ด้ำนหลังโต๊ะคิดเงินที่มีกล่องขนมประณีตน่ำรักกองสูงกล่องแล้ว 

กล่องเล่ำ ป้ำเหนียนผู้เป็นเถ้ำแก่เน้ียย้ิมล�ำบำกใจ รีบพูดเสียงอ่อน 

เสียงหวำน "อ้ำว นี่เป็นแม่นำงสกุลฮวำหรอกหรือ ตำยจริง! บังเอิญ 

เหลือเกิน ขนมถ่ัวกวนม้วนท่ีเพ่ิงออกจำกเตำวันนี้ถูกคนซื้อไปหมดแล้ว 

หลังจำกน้ีไปอีกเจ็ดวันก็ถูกจองไว้หมดแล้ว เอำอย่ำงนี้ดีหรือไม่ รอไว ้

วันหลังพ้นช่วงยุ่งๆ ไปแล้ว ข้ำค่อยน�ำขนมไปส่งให้ท่ำนด้วยตนเอง"

ฮวำชุนซินได้ยินก็สูดหำยใจเฮือก รู้สึกสะเทือนใจอย่ำงยิ่ง "จะไม่มี

ขนมถ่ัวกวนม้วนกินติดต่อกันแปดวนั? ไม่ได้นะ เช่นนีจ้ะให้ข้ำอยู่อย่ำงไร"

กระปุกใส่ขนมถ่ัวกวนม้วนบนโต๊ะยำวในห้องหนังสือเหลือขนม 

อยู่แค่สำมชิ้นห้ำชิ้นเท่ำน้ัน ตอนวำดภำพหำกนำงไม่ได้กินขนมถ่ัวกวน
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ม้วนแก้อยำกแก้ง่วง เกรงว่ำกระทั่งสีก็ยังผสมได้ไม่แม่นย�ำกระมัง

สำมมื้อถูกบังคับให้กินอย่ำงขำดน�้ำมันขำดเกลือก็อนำถพอแล้ว 

หำกแม้แต่ขนมหวำนท่ีนำงชอบที่สุดอย่ำงขนมถ่ัวกวนม้วนก็ไม่มีด้วย  

นำงคงตำยได้จริงๆ!

ป้ำเหนียนย่อมรู้ว่ำแม่นำงฮวำลูกคำ้ขำประจ�ำผู้นี้ชอบขนมถ่ัวกวน

ม้วนของนำงเป็นท่ีสุด บอกว่ำรสชำติดั้งเดิม แต่กับขนมอย่ำงอื่นกลับ 

ไม่สนใจนกั จงึอดพูดด้วยควำมล�ำบำกใจไม่ได้ "เอำอย่ำงน้ี ท่ำนลองถำม

ท่ำนแม่ทพั...อ่ะแฮ่ม นำยท่ำนท่ำนน้ีดูว่ำจะยอมแบ่งให้ท่ำนสกัสองกล่อง

ได้หรือไม่"

"ใคร" นำงมองตำมสำยตำของป้ำเหนียนที่เต็มไปด้วยควำมเคำรพ

เลื่อมใสไปทำงขวำ ถึงได้เห็นบุรุษสูงใหญ่เย็นชำคนหนึ่งยืนอยู่ด้ำนข้ำง

ห่ำงไปไม่ไกลนัก

ทว่ำพอเห็นแล้ว หวัสมองของนำงพลนัเกิดเสยีงดงัผ่ำง เหมอืนระฆงั

ใบใหญ่ท่ีถูกตีจนสัน่สะเทือน ขณะเดียวกันก็เหมอืนสำยฟ้ำผ่ำเปร้ียงลงมำ 

ข้ำงหู หัวใจหดเกร็ง หำยใจไม่ออก ขยับตัวไม่ได้โดยสิ้นเชิง...

สวรรค์! นะ...นี่มิใช่แม่ทัพใหญ่กวนหยางหรอกหรือ!

บุรษุสงูใหญ่เย็นชำแขง็แกร่งถูกสำยตำร้อนแรงเหมอืนโจรของนำง

จ้องจนขมวดคิ้วนิดๆ สีหน้ำขรึมลงกว่ำเดิม

น่าโมโหนัก ช้าไปก้าวเดียวอีกแล้ว

กลิ่นอำยเย็นชำชวนหวำดผวำที่แผ่ไปทั่วตัวเขำใช้ไม่ได้ผลอีกครั้ง

ยำมเผชญิหน้ำกบัสตรทีีแ่ต่งกำยสะเปะสะปะ ผมเผ้ำไม่เกล้ำให้เรยีบร้อย 

หว่ำงคิ้วฉำยควำมหม่นหมอง ใบหน้ำซีดขำวผู้นี้
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จู่ๆ กวนหยำงก็นึกอยำกจะนวดหัวคิ้ว

"ใบหน้ำนี้ล่ะ ใบหน้ำนี้..." ฮวำชุนซินพึมพ�ำกับตนเองเหมือน 

คนละเมอ ดวงหน้ำเล็กทั้งเศร้ำใจทั้งดีใจ ทั้งคลุ้มคลั่งทั้งโง่งม

ภำพท่ีเฝ้ำคิดถึงทุกวันคืนอยำกวำดก็วำดไม่ได้...อืม ท้ังกลัดกลุ้ม

ทั้งปวดหัวใจเหลือเกิน!

ค้ิวหนำทัง้สองข้ำงของเขำแทบจะขมวดมุน่ ไม่เหลอืบแลนำงแม้แต่

แวบเดียว ปั้นหน้ำเย็นชำและหันไปมองป้ำเหนียน "สำมสิบกล่องวันนี ้

ส่งไปที่จวนให้หมด เจ็ดวันต่อจำกนี้จะมีคนมำรับของที่นี่เอง"

"เจ้ำค่ะ นำยท่ำนวำงใจได้ ข้ำน้อยจะต้องจัดกำรอย่ำงเรียบร้อย

แน่นอน ไม่ท�ำให้ท่ำนขำยหน้ำเป็นอันขำดเจ้ำค่ะ" ป้ำเหนียนปั้นย้ิม 

เต็มหน้ำ ย่อกำยคำรวะพลำงตอบ

"รบกวนแล้ว" เขำพยักหน้ำ สั่งเสร็จก็หมุนตัวจะจำกไป

"ช้ำก่อน!" ฮวำชุนซินท่ีท้ังตกใจทั้งดีใจดึงสติกลับมำได้ในที่สุด  

นำงกระโดดผลุงขึ้นมำอย่ำงร้อนใจ พุ่งไปขวำงหน้ำประตูใหญ่ ด้วย 

ควำมหุนหันจึงโพล่งออกไปว่ำ "ท่ำนจะไปไม่ได้!"

กวนหยำงก้มหน้ำมองหญิงสำวไร้ยำงอำยท่ีสูงแค่หน้ำอกของตน 

สำมำรถดีดกระเด็นได้ด้วยนิ้วมือเดียว เขำลอบกัดฟัน แต่กลับเอ่ยด้วย

สีหน้ำไร้อำรมณ์ "มีธุระอันใด"

"มีๆ มีธุระๆ เรื่องนี้ส�ำคัญนัก เก่ียวพันถึงควำมเป็นควำมตำย"  

นำงผงกหัวหงึกหงัก ฤกษ์ดมีสิูฤ้กษ์สะดวก โพล่งออกไปเลยดกีว่ำ "อกีทัง้

เรื่องนี้มีแต่ท่ำนแม่ทัพใหญ่เท่ำนั้นที่ช่วยได้..."

"ข้ำไม่สนใจ"
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"ท่ำนแม่ทัพใหญ่เรือนร่ำงงดงำมรูปโฉมน่ำมองเช่นนี้ ด้วยพู่กัน

ฉวดัเฉวยีนของข้ำ ชือ่เสยีงของท่ำนจะต้องโด่งดงัไปถงึคนรุ่นหลังแน่...หำ?  

เมื่อครู่ท่ำนพูดว่ำอะไรนะ" นำงกะพริบตำปริบๆ

"ไม่สนใจ!" เขำใช้แค่น้ิวชีเ้รยีวยำวน้ิวเดยีวก็ 'เข่ีย' นำงไปด้ำนข้ำงได้  

ร่ำงเหยียดตรงดุจทวนเงินท�ำท่ำจะเดินออกไปข้ำงนอก

ฮวำชุนซินร้อนรน ยังไม่ทันได้คิดว่ำเมื่อครู่เขำใช้กระบวนท่ำใดกัน

แน่ก็รีบพุ่งตัวออกไปโดยเร็วเสียก่อน...

"ท่ำนแม่ทัพใหญ่ช้ำก่อน!"

ลมแรงพัดมำจำกข้ำงหลัง ด้วยฝีมือของกวนหยำงย่อมหลบเลี่ยง

ได้อย่ำงง่ำยดำย หรืออำจหักคอผู้มำได้เลยด้วยซ�้ำ แต่ด้วยค�ำนึงว่ำ 

ถึงแม้อีกฝ่ำยจะมีนิสัยคลุ้มคลั่งอยู่บ่อยคร้ัง ทว่ำถึงอย่ำงไรก็เป็นเพียง 

สตรีอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงคนหนึ่ง อีกทั้งท�ำให้ขนมในร้ำนเปื้อนเลือดย่อม 

ไม่ดี...ด้วยคิดเช่นนี้ เรือนร่ำงเหยียดตรงจึงยืนแข็งทื่ออยู่ที่เดิม

กลับเป็นฮวำชุนซินท่ีร้อนใจเกินไป ศีรษะพุ่งเข้ำชนแผ่นหลังหนำ 

ที่แทบไม่ต่ำงจำกผนังทองแดงก�ำแพงเหล็ก เจ็บจมูกจนน�้ำตำแทบร่วง!

"จะฆ่ำกันหรือไร..." นำงกุมสันจมูกที่เจ็บไปหมดพลำงร้องโวยวำย 

"น่ี ท่ำนเป็นบรุษุอกสำมศอกไม่รูจ้กัพยุงหรอืย่ืนมอืมำรบักันบ้ำงเลยหรอื"

เขำหันกลับมำโดยไม่ตอบ เพียงก้มมองนำงอย่ำงเย็นชำ

ป้ำเหนียนที่อยู่ด้ำนข้ำงร้อนใจแทบแย่ อยำกจะออกมำไกล่เกล่ีย 

แต่ติดท่ีอีกฝ่ำยเป็นท่ำนแม่ทัพใหญ่ สุดท้ำยจึงได้แต่หลอกตนเองว่ำ 

ตนเป็นเพียงฉำกหลัง

"หำกไม่เพรำะเหน็แก่ใบหน้ำงดงำมและเรอืนร่ำงบรสิทุธ์ิของท่ำน..." 
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นำงลูบจมูกบ่น

ก้นบึ้งนัยน์ตำสีด�ำของเขำมีพำยุอันตรำยก่อตัวขึ้น

"เอ่อ..." ในทีส่ดุฮวำชนุซนิทียั่งไม่เหลวไหลโง่งมเสยีทเีดยีวก็รูส้กึว่ำ

บุรุษตรงหน้ำที่สูงใหญ่หนักแน่นดุจภูผำ เย็นชำดุจกระบี่ผู้นี้ไม่พอใจแล้ว

จริงๆ นำงรีบคลี่ยิ้มประจบประแจงอย่ำงถูกเวลำ

สีหน้ำเขำไม่เปลี่ยนไป เย็นชำจนแทบท�ำให้คนหนำวตำยได้

"ค�ำพูดเด็กอย่ำได้ถือสำ สมควรถูกตีสมควรถูกตี" นำงท�ำทีตบปำก

ตนเองสองครั้ง ดวงตำรูปเมล็ดซิ่งที่มีรอยคล�้ำใต้ตำหร่ีลงเพรำะรอยย้ิม 

กระตือรือร้นพูดอย่ำงมีมำรยำท "ควำมหมำยของข้ำคือทองพันช่ังยำก 

จะซื้อควำมบังเอิญ วันน้ีในเมื่อมีโอกำสได้พบกันแล้ว ข้ำจึงขอบังอำจ 

ไม่เกรงใจท่ำน เรือนร่ำงแกร่งก�ำย�ำน่ำเกรงขำมอย่ำงท่ำนแม่ทัพใหญ่  

ดวงหน้ำงดงำมเพียบพร้อมปำนสลกัเสลำ ตลอดจนท่ำทน่ีำเคำรพเลือ่มใส

สง่ำงำมไม่มีใครเทียมเช่นนี้ กล่ำวได้ว่ำเป็นบุรุษที่อยู่เหนือบุรุษทั้งหลำย

ของยุคสมัย เป็นตัวแทนท่ีย่ิงกว่ำตัวแทน หำกไม่วำดภำพเก็บไว้ให้ 

คนรุ่นหลังชื่นชมจะได้อย่ำงไรเล่ำ ท่ำนว่ำใช่หรือไม่"

เพ่ือศิลปะแล้วยอมเสียสละถึงเพียงน้ี ยอมเลียแข้งเลียขำผู้อื่น 

ถึงขั้นนี้ คิดว่ำง่ำยนักหรือ

กลับไปต้องสั่งให้เหล่ำเจียงขึ้นรำคำภำพวังวสันต์อีกสองเท่ำ 

เป็นกำรชดเชยให้สิ่งที่นำงก�ำลังท�ำอยู่

"แม่นำงฮวำ โปรดให้เกียรติตนเองด้วย" เขำขึงตำจ้องนำงอย่ำง

เยียบเย็น เสียงเล็ดลอดออกมำจำกฟันที่ขบกันแน่น

ฮวำชุนซินขำสั่น ลอบสบถในใจอย่ำงอดไม่ได้
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ให้ตายเถอะ ยิ่งเป็นของดียิ่งได้มายาก

ทว่ำใบหน้ำกลับกระตือรือร้นจริงใจกว่ำเดิม ขำดเพียงไม่ได้เปล่ง

รัศมีแห่งควำมเมตตำออกมำเท่ำนั้น

"ท่ำนแม่ทัพใหญ่ ข้ำมีควำมจริงใจเต็มเปี่ยม ขอถำมว่ำท่ำนจะ

อนุญำตให้ข้ำวำดภำพอันสง่ำงำมห้ำวหำญของท่ำนเพ่ือเผยแพร่ไปท่ัว

หล้ำสร้ำงประโยชน์แก่มวลมหำชนได้หรือไม่" ในท่ีสุดนำงก็รวบรวม 

ควำมกล้ำพูดออกมำ โชคดท่ีีตอนอดใจไม่อยู่แอบมองประเมนิกล้ำมเน้ือ

บึกบึนและท่อนล่ำงของเขำ...แค่กๆ นำงดึงสำยตำสุนัขของตนเองที่ 

กวำดมองส่งเดชกลับมำได้ทัน และแหงนหน้ำมองเขำอย่ำงเปี่ยมด้วย

ควำมจริงใจ "หำ?"

"เว้นแต่ข้ำตำย" สีหน้ำเย็นชำเฉียบคมของเขำไม่เปลี่ยนไป จังหวะ

ที่สำยตำเร่ำร้อนเหิมเกริมของนำงกวำดมองแผงอกตน ดวงตำน่ิงลึก 

ของเขำกระตุกทีหนึ่ง

ก่อนพบนำง ให้อย่ำงไรกวนหยำงก็คิดไม่ถึงว่ำโลกใบนี้จะมีสตรี 

คนใดกล้ำหยอกเย้ำเล่นหัวเขำอย่ำงไม่รู ้จักควำมตำยเช่นนี้ ท้ังยังใช้

สำยตำลำมกจ้องเขำเหมือนจะเปลื้องเสื้อผ้ำเขำออกให้ได้ทุกทีที่เจอกัน

หำกไม่เพรำะปกติเขำไม่เคยทุบตีสตร ีบคุคลตรงหน้ำคงถูกเขำแยก

ชิ้นส่วนจนเอ็นขำดกระดูกหักไปนำนแล้ว!

"อย่ำเพิ่งด่วนปฏิเสธข้ำเร็วถึงเพียงนี้สิ ดีร้ำยอย่ำงไรก็แสร้งท�ำเป็น

พิจำรณำสักครู ่หน่ึงก่อน" รอยย้ิมประจบสอพลอของนำงชะงักไป  

ปำกบ่นว่ำ "ถึงอย่ำงไรผู้อื่นก็เป็นสตรี มำกน้อยอย่ำงไรก็ต้องรักษำหน้ำ

เอำไว้บ้ำง"
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"เจ้ำเหมือนสตรีด้วยหรือ" สำยตำคมกริบของกวนหยำงกวำดมอง

นำงขึ้นลง น�้ำเสียงเสียดสีจำงๆ สะท้อนออกมำชัดเจน

"ข้ำไม่เหมือนสตรีตรงไหน ทั่วร่ำงข้ำส่วนที่ควรมีล้วนมีครบ ไม่เชื่อ

ท่ำนก็ลองจับดูสิ" นำงยืดอกอวบอิ่มกลมกลึงอย่ำงไม่ยอมแพ้ พยำยำม

อวดควำมงำมภำยในใต้เสื้อคลุมตัวใหญ่ของตนที่ไม่พ่ำยแพ้ต่อผู้ใด 

อย่ำงเต็มที่

ดวงตำเขำนิ่งลึกกว่ำเดิม คล้ำยมีเปลวเพลิงขุมหนึ่งเต้นระริก แต่

เพียงครู่เดียวก็หำยวับไป เหมือนแค่คิดไปเองเท่ำนั้น

"แม่นำงฮวำ อย่ำบีบให้ข้ำต้องลงมือท�ำร้ำยเจ้ำจริงๆ" เขำขบเข้ียว

เคี้ยวฟัน

หลำยครัง้ทีเ่ขำนกึเสยีใจภำยหลงักับเหตุกำรณ์ทีเ่กิดข้ึนเมือ่คร่ึงปีก่อน  

ตอนเดินผ่ำนริมแม่น�้ำและเห็นนำงก�ำลังจะจมน�้ำตำย เหตุใดตอนนั้นถึง

ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหำไม้ไผ่ท่อนหนึ่งจิ้ม...เอ่อ ลำกนำงข้ึนมำนะ 

เหตุใดถึงผลีผลำมลงไปช่วยนำงด้วยตนเอง!

"ข้ำท�ำอะไร ข้ำก็แค่พูดค�ำพูดในใจของตนเองออกมำอย่ำงจริงใจ 

เปิดเผยกว่ำพวกสตรีท่ีกระบิดกระบวนเสแสร้งพวกน้ันตั้งเยอะ" นำง 

พูดหน้ำตำเฉย "ข้ำไม่ได้พูดอะไรผดิ เรอืนร่ำงสง่ำงำมอย่ำงท่ำน คนท่ัวไป

ยังอิจฉำริษยำ อยำกลอบสัมผัสดูสักครั้ง นักปรำชญ์ว่ำไว้ 'มนุษย์เรำ 

หนีไม่พ้นเรือ่งกินและเรือ่งเพศ' ข้ำเชือ่ค�ำสอนของปรำชญ์ผดิตรงไหนเล่ำ"

กวนหยำงรูส้กึเพียงหน้ำผำกตนเองเต้นตบุๆ ปวดหวัแทบระเบดิ เขำ

อำจโมโหตำยเพรำะสตรีผู้นี้ได้จริงๆ...

เหตใุดท้ังท่ีเป็นเหตผุลบ้ำๆ พอออกมำจำกปำกนำงกลบัฟังดเูปิดเผย 
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และมีน�้ำหนักอย่ำงบอกไม่ถูก ท�ำเอำเขำอยำกบันดำลโทสะก็หำเหตุผล

มำกล่ำวอ้ำงไม่ได้

"ไร้เหตผุลสิน้ด!ี" เขำแค่นเสยีงหนกัๆ และหมนุตวัก้ำวยำวๆ จำกไป

ฮวำชุนซินรีบตำมออกไป แต่หน้ำประตูไหนเลยจะมีเงำคนอยู่ 

อีกเล่ำ

"เฮ้อ...น่ำเสียดำยนัก" นำงเสียดำยเหลือเกิน บ่นพึมพ�ำกับตนเอง 

"เมื่อครู ่ไยข้ำต้องถำมให้มำกควำมด้วย หำกขอยืมเคร่ืองเขียนจำก 

ป้ำเหนียนและแอบวำดภำพเขำไว้เสียเลยจะดีสักเพียงใด"

ตอนนี้ได้แต่อำศัยภำพควำมทรงจ�ำที่ประทับลงในสมองและยัง 

สดใหม่อยู่จรดพู่กันเสียแล้ว เฮ้อ...

รำตรีนี้เงียบสงัด

เงำร่ำงสำยหนึ่งก้มตัวอยู่เหนือโต๊ะตวัดพู่กันฉวัดเฉวียน บนจำน

กระเบื้องใบเล็กบรรจุสีสันต่ำงๆ ละลำนตำ ทั้งสีเหลืองยำงไม้ สีน�้ำเงิน

ครำม สีดินเผำ สีแดงชำด และสีเขียวเข้ม ภำยใต้แสงสว่ำงจำกเชิงเทียน

สองอัน ทิวทัศน์ชนบทงดงำมประณีต บนผืนหญ้ำสีเขียวนุ่ม มีหนุ่มสำว 

ที่เสื้อผ้ำหลุดลุ่ยออกครึ่งหนึ่งก�ำลังเคลียคลอแนบชิดยำกจะแยกแยะ

หนุม่ล�ำ่ก�ำย�ำเรอืนร่ำงผึง่ผำยด้ำนบนส่งเจ้ำส่ิงมหึมำท่อนล่ำงเข้ำไป

ยังเส้นทำงคับแคบของร่ำงบำง กล้ำมเนื้อตึงแน่นเนียนล่ืนแกร่งก�ำย�ำ 

หยำดเหงื่อร้อนระอุเกำะพรำว ใบหน้ำที่เดิมทีแข็งกร้ำวเย็นชำ บัดนี้ 

กัดฟันจนดูดุดันเล็กน้อยเพรำะควำมหฤหรรษ์ เขำแหงนเงยล�ำคอไป 

ด้ำนหลัง เสียงค�ำรำมแหบต�่ำเหมือนสัตว์ร้ำยก�ำลังจะเปล่งออกมำจำก 
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ล�ำคอ...

ฮวำชุนซินมองกวนหยำงในภำพวำดแล้วกลืนน�้ำลำย รู้สึกเพียง 

ล�ำคอร้อนผ่ำวขึ้นทุกที หัวสมองเกิดเสียงดังผ่ำง นำงโยนพู่กันท้ิงอย่ำง

ลนลำน คว้ำกระดำษคลื่นหิมะ* สะอำดแผ่นหน่ึงมำคลุมศีรษะไว้  

ลมหำยใจถี่กระชั้น หัวใจเต้นระรัว...

ไม่ได้ๆ จะจ้องเขำนำนเกินไปไม่ได้ นำงจะเป็นบ้ำเอำ!

นำงสดูหำยใจลกึหลำยครัง้ ในทีส่ดุหัวใจก็สงบลงบ้ำง หยิบกระดำษ 

คลื่นหิมะออกด้วยใบหน้ำแดงเรื่อ น�้ำลำยเกือบหกออกมำอีกรอบ

ทว่ำพอสำยตำเลื่อนไปยังสำวงำมก่ึงเปลือยใต้ร่ำงเขำท่ีท�ำท่ำ 

จะเป็นจะตำยแล้ว ใบหน้ำเปื้อนยิ้มโง่งมของฮวำชุนซินก็งอง�้ำ รู้สึกเพียง

โพรงอกเหมอืนถูกยัดด้วยปยุฝ้ำยก้อนหน่ึงจนท้ังอดึอดัและรษิยำไปหมด 

ไม่สบอำรมณ์อย่ำงยิ่ง

ภำพวังวสนัต์ภำพน้ีวำดได้งดงำมเย้ำยวนมำก รบัรองว่ำใครได้เหน็

โลหิตเป็นต้องพลุ่งพล่ำน อำรมณ์ถูกปลุกปั่นข้ึนมำได้แน่นอน แต่นำง 

หัวคนสมองหมูหรือไร วำดกวนหยำงกับสตรีท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องอันใด

กับเขำสักนิดกระท�ำเรื่องดิบเถ่ือนเต็มไปด้วยอำรมณ์เช่นนี้ ย่อมไม่ต่ำง

จำกกำรท่ีนำงผลักเขำขึ้นเตียงหญิงอ่ืนด้วยมือของตนเอง น่ีไม่เท่ำกับ 

กำรหำเรื่องท�ำให้ตนเองอำรมณ์เสียหรือ

นำงโมโหเหลือเกิน แต่ก็หักใจฉีกภำพน้ีท้ิงไม่ลง ลังเลอยู่หลำย 

ครั้ง สุดท้ำยก็ตัดกระดำษขำวชิ้นเล็กออกมำชิ้นหนึ่ง ใช้แป้งเปียกแปะ

กระดำษลงบนใบหน้ำของสำวงำมกึ่งเปลือยผู้นั้น เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
* กระดำษคล่ืนหิมะเป็นกระดำษทีป่รำกฏในวรรณกรรมเรือ่ง 'ควำมฝันในหอแดง' หมำยถึงกระดำษวำดภำพ
คุณภำพสูงสีขำวที่มีลำยคลื่น
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"แค่นี้ก็สิ้นเรื่อง" นำงกระหย่ิมย้ิมย่องพูดกับตนเอง "ข้ำเล่ือมใส 

ในไหวพริบและควำมเฉลียวฉลำดปรำดเปรื่องของตนเองจริงๆ หึๆ"

ฮวำชุนซินหัวเรำะอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกเบื่อไปเอง ใบหน้ำฉำยควำม 

จนใจ เท้ำคำงจ้องมองภำพวำดของกวนหยำงอย่ำงเหม่อลอย

ตอนนี้มำแอบวำดภำพแล้วดีใจอยู่คนเดียวจะมีควำมหมำยอะไร

หำกเป็นเมื่อก่อน แค่นำงพูดค�ำเดียว...

ดวงหน้ำขำวเนียนของฮวำชุนซินหม่นหมอง ดวงตำสีนิลท่ีมักมี

ควำมง่วงงุนเจืออยู่สำมส่วนแฝงแววเศร้ำ

"ตอนน้ีได้เพียงมองอยู่ไกลๆ มิอำจเข้ำไปหยอกเย้ำได้อีกแล้ว"  

นำงแหงนหน้ำขึ้น ถอนหำยใจเฮือกหนึ่งกับท้องฟ้ำยำมรำตรี

จ�าข้าไม่ได้แล้วจริงๆ...
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2 

    

จวนแม่ทัพปกปักทักษิณ

กวนหยำงก�ำลังจ้องรองเท้ำหุ้มแข้งลำยเมฆำคู่หน่ึงบนโต๊ะกลมไม้

หวงหลี ฝ่ำมือเรียวยำวก�ำหมัดแน่น เอ่ยเสียงเข้ม "ตันจื่อ!"

ตันจื่อที่แฝงตัวอยู่ในที่ลับใกล้ๆ ได้ยินก็เกือบจะร่วงตกลงมำจำก 

ขื่อห้อง โชคดีท่ีพลิกตัวทันจึงลงสู่พ้ืนอย่ำงปลอดภัย จังหวะท่ีถึงพ้ืนเขำ

คุกเข่ำข้ำงเดียว รีบเป็นฝ่ำยยอมรับผิด

"นำยท่ำน ผู้น้อยสมควรตำย" ใบหน้ำไร้พิษภัยเหมือนคนดีของ 

ตันจื่อยำมนี้ยับย่น "ผู้น้อยสั่งให้เสี่ยวจย่ำน�ำของกลับไปคืนแล้วจริงๆ  

แต่รถเพ่ิงออกจำกประตูเมืองดินแดนทำงใต้ พิรำบส่ือสำรจำกฮูหยิน 

กวนก๋ัวกงก็ส่งจดหมำยมำบอกว่ำ...อ่ะแฮ่ม ของจำกคุณหนูจะถูกส่ง 

มำก่อน คน...ค่อยตำมมำทีหลัง"

"เหลวไหล!" ใบหน้ำเขำถมึงทึง ฝ่ำมือตบลงบนโต๊ะ
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โต๊ะกลมไม้หวงหลทีีแ่ขง็แกร่งกว่ำไม้ชนดิอืน่ๆ หักเป็นสองท่อนทนัที

และล้มลงบนพ้ืน ตันจื่อตกใจจนแทบจะรีบกลั้นหำยใจแกล้งตำย  

ลุงฉีหัวหน้ำพ่อบ้ำนเดินมำถึงประตูจะรำยงำนธุระพอดี เห็นดังนั้นก็ 

อกสั่นขวัญแขวนชะงักอยู่ที่เดิม ลังเลไม่กล้ำย่ำงเท้ำเข้ำไป

"มีอะไร" สำยตำทะมึนของกวนหยำงตวัดไปนอกประตู

"คุณหนู...มำถึงแล้วขอรับ" ลุงฉีรู้สึกหนำวต้นคอ

"ส่งกลับไป!"

"หำ?" ลุงฉีกับตันจื่อปำกอ้ำตำค้ำงอย่ำงพร้อมเพรียงกัน

คิ้วหนำของกวนหยำงเลิกขึ้น ดวงตำฉำยไอสังหำร ลุงฉีกับตันจื่อ

พลันสะดุ้งโหยงเหมือนกระต่ำยที่ถูกเผำหำง แยกย้ำยกันไปท�ำงำน 

ตำมหน้ำที่โดยไม่พูดมำกอีก...

คนหน่ึงเอำรองเท้ำหุ้มแข้งลำยเมฆำออกไปโดยเร็ว ส่วนอีกคน 

รีบไปส่งคุณหนูกลับเมืองหลวง

เพียงแต่ข้ำวของไร้ชีวิต คนมีชีวิต ดังนั้นตันจื่อที่รับของไปจึงโชคดี

เป็นพิเศษ ทว่ำลุงฉีผู้อำภัพหลังจำกใช้ท้ังไม้อ่อนไม้แข็งก็ยังเชิญคุณหนู

กลับไปไม่ได้ จึงได้แต่กลับมำขอค�ำชี้แนะจำกผู้เป็นนำยอย่ำงอกสั่น 

ขวัญผวำ

"นำยท่ำน คุณหนูบอกว่ำนำงรับค�ำสั่งจำกฮูหยินกวนก๋ัวกงให้มำ

ดูแลชีวิตประจ�ำวันของท่ำน ภำระที่แบกรับย่ิงใหญ่นัก ดังนั้นนำงจึง 

ไม่อำจกลับไปโดยท่ียังไม่ได้ท�ำอะไร" ลุงฉีรำยงำนอย่ำงระมัดระวัง  

"ท�ำเช่นน้ีฮูหยินกวนก๋ัวกงจะผิดหวังเอำได้ เป็นกำรอกตัญญู ด้วยเหตุนี ้

จึงขออภัยด้วยท่ีนำงไม่อำจกลับเมืองหลวงทันทีตำมค�ำสั่งของนำยท่ำน
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ได้ขอรับ"

ในบรรดำคุณหนูท้ังหลำยท่ีบ้ำนเดิมของฮูหยินกวนกั๋วกงและ 

มีอำยุเหมำะสมเข้ำเกณฑ์นั้นมีท้ังท่ีน่ำรักไร้เดียงสำ อ่อนหวำน และ 

อ่อนโยนงดงำม กล่ำวได้ว่ำประหนึ่งบุปผำที่บำนสะพรั่ง มีทุกประเภท 

ให้เลือกสรร ทว่ำคนท่ีฮูหยินกวนกั๋วกงฝำกควำมหวังไว้มำกท่ีสุด และ 

เป็นคนท่ี 'รบัมอื' ได้ยำกท่ีสดุในตอนน้ีก็คอืคณุหนเูป่ำผูม้ปีณิธำนแน่วแน่ 

บำกบั่นไม่ย่อท้อนำงนี้

คุณหนูเป่ำแซ่เซวียนำมว่ำเป่ำหวน อำยุสิบห้ำ ใบหน้ำประหน่ึง 

ดวงจันทร์ สูงสง่ำงดงำม เป็นทำยำทล�ำดับที่แปดในบรรดำทำยำทสตรี

ของบ้ำนเดิมฮูหยินกวนกั๋วกง ดังนั้นจึงมีคนเรียกนำงว่ำ 'คุณหนูแปด'

หำกว่ำกันตำมควำมเห็นส่วนตัวของลุงฉี คุณหนูเป่ำผู ้นี้ไม่ว่ำ 

จะนิสยัใจคอบคุลกิลกัษณะหรอือบุำยแผนกำร ล้วนสำมำรถเป็นนำยหญิง 

ของจวนแม่ทัพปกปักทักษิณได้ น่ำเสียดำยท่ีนำยท่ำนไม่ชอบ พูดไป 

ก็เปล่ำประโยชน์

"อ้อ?" กวนหยำงกระดกมุมปำกนิดๆ สำยตำเยียบเย็น "ดังนั้น 

หำกข้ำยืนกรำนส่งนำงกลับไปย่อมเป็นกำรขัดค�ำส่ังของมำรดำ เป็น 

ลูกอกตัญญูอย่ำงนั้นสิ"

ลุงฉีชะงักและพลันเข้ำใจ นั่นสิ ค�ำพูดนี้ของคุณหนูเป่ำ...มิใช่กำร

ขุดหลุมให้นำยท่ำนกระโดดลงไปหรือ

นำยหญิงของจวนแม่ทัพปกปักทักษิณต้องมีควำมคิด แต่ไม่ควร 

มีอุบำย โดยเฉพำะไม่ควรใช้ควำมฉลำดของตนเองเล่นงำนฝ่ำยเดียวกัน

"บ่ำวเข้ำใจแลว้ขอรบั" ลงุฉมีสีหีน้ำเคร่งขรึม คำรวะอย่ำงนอบน้อม
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และเอ่ยว่ำ "นำยท่ำนวำงใจเถิดขอรับ เรื่องน้ีบ่ำวทรำบว่ำควรจัดกำร

อย่ำงไร"

"อืม" เขำพยักหน้ำนิดๆ เอำมือไพล่หลังเดินเข้ำไปในห้องด้ำนใน

หมำยจะเปลี่ยนชุดคลุมส�ำหรับใส่ออกไปข้ำงนอก แต่เดินไปได้สองก้ำว 

รองเท้ำหุ้มแข้งหนังหมำป่ำพลันชะงัก "ลุงฉี?"

"ขอรับนำยท่ำน" ลุงฉีรีบหันกลับมำ ประสำนมือน้อมฟังค�ำสั่ง

"ท�ำตำมควำมประสงค์ของมำรดำข้ำไปก่อนชัว่ครำว" เขำพูดเสยีงเรียบ  

จบัอำรมณ์ใดๆ ในน�ำ้เสยีงไม่ได้แม้แต่น้อย "บอกนำงว่ำอนุญำตให้อยู่แค่

เดอืนเดยีวเท่ำน้ัน หน่ึงเดือนให้หลงัรองแม่ทัพเหลยีงจะกลบักรมทหำรไป

ทวงเบี้ยเลี้ยงทหำร ถึงเวลำนั้นให้นำงกลับเมืองหลวงไปพร้อมกันด้วย"

"ขอรบั" ลงุฉรีูส้กึโล่งอกเหมอืนได้รบัอภัยโทษ รีบกล่ำวรับค�ำออกไป

สั่งเสร็จกวนหยำงถึงได้เข้ำไปในห้องด้ำนใน ถอดเสื้อผ้ำเปลี่ยนมำ

สวมชุดคลุมสีครำมผ้ำเจียงหลิง ขณะย่ืนมือไปหยิบสำยรัดเอว สำยตำ 

ก็เหลือบเห็นภำพวังวสันต์สีสันฉูดฉำดที่วำงอยู่บนเตียงโดยบังเอิญ  

หัวสมองระเบิดออกทันใด กัดฟันค�ำรำม "ตันจื่อ!"

นอกจำกเจ้ำสำรเลวท่ีสมองมีรูผู้น้ันแล้ว ยังจะมีใครกล้ำวำงภำพ 

วังวสันต์ไว้บนเตียงเขำด้วย 'ควำมหวังดี' อีก?!

วนันีฝ้นกระหน�ำ่ตกลงมำอย่ำงรนุแรง บนถนนใหญ่ทีค่กึคกัรุง่เรอืง

ผู้คนที่สัญจรไปมำและพ่อค้ำแม่ขำยต่ำงวิ่งหลบฝนกันอลหม่ำน

ฮวำชุนซินที่ซื้ออุปกรณ์วำดภำพมำห่อใหญ่ลำกอำหยวนท่ี 

ตอบสนองช้ำวิ่งไปหลบหน้ำร้ำนค้ำที่ใกล้ที่สุด

Page ������������������������.indd   40 21/8/2561 BE   15:45



41

ไช ่เสี่ยวเชวี่ย

'หอเครื่องเงินปำเป่ำ' เป็นร้ำนค้ำที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดของทำงใต้ 

เพียงครูเ่ดียวอำหยวนกต็ำลำยเพรำะเพชรนิลจนิดำท่ีเรยีงรำยอยู่เตม็ร้ำน

"คะ...คุณหนู..."

"หือ?" ฮวำชุนซินสะบัดชำยกระโปรงที่ถูกหยำดฝนกระเซ็นใส่

"สะ...สวยเหลือเกินเจ้ำค่ะ..."

"แน่นอน" นำงยิ้ม พูดอย่ำงกระหยิ่มยิ้มย่อง

แม้คร้ำนที่จะแต่งตัว แต่มนุษย์เรำย่อมต้ำนทำนควำมงำมจำก

ธรรมชำติไม่อยู่ นำงฮวำชุนซินถึงอย่ำงไรชำติก�ำเนิดก็สูงส่งเช่นนั้น  

ริมฝีปำกย่อมแดงโดยมิต้องแต่งแต้ม ค้ิวเข้มงดงำมโดยมิต้องวำดเขียน 

ยำมยืนประหนึ่งดอกเสำเย่ำ* ที่ชูช่อ ยำมนั่งประหนึ่งดอกโบตั๋น...

"คุณหน ูเพชรพลอยพวกน้ันสวยเหลือเกินเจ้ำค่ะ" อำหยวนคว้ำแขน

นำงอย่ำงตื่นเต้น

ข้าจะพ่นน�้าฝนใส่เจ้าให้ตายไปเลย!

ฮวำชนุซนิถลงึตำใส่สำวใช้ผูไ้ม่รูเ้รือ่งรูร้ำวอย่ำงขุน่เคอืง รูส้กึคนัไม้

คันมือเหลือเกิน แต่นึกขึ้นได้ว่ำหำกท�ำให้นำงตกใจจนร้องไห้วิ่งหนีไป  

วันหน้ำงำนจ�ำพวกซักเสื้อผ้ำ กวำดพ้ืน ปูเตียง พับผ้ำห่ม รินน�้ำชำ  

ท�ำกับข้ำวย่อมไม่มีคนท�ำ

คดิได้เช่นนีฮ้วำชนุซนิจงึได้แต่กล�ำ้กลนืโทสะ ผ่อนคลำยสหีน้ำและ

แค่นเสียงตอบ "แต่ไรมำหอเครื่องเงินปำเป่ำโด่งดังเพรำะเป็นแหล่งรวม

เพชรพลอยจำกทั่วหล้ำอยู่แล้ว สินค้ำที่นี่ย่อมต้องงดงำม"

"ทีแ่ท้เป็นเช่นน้ีเอง" อำหยวนกวำดตำมองกำรประดบัตกแต่งหรหูรำ
* ดอกเสำเย่ำ เป็นไม้ดอกตระกูลเดียวกับโบตั๋น ดอกขนำดใหญ่ทรงเหมือนถ้วย กลีบดอกมีทั้งสีม่วงอมแดง 
สีชมพู สีขำวอมแดง หรือสีขำวล้วน และเกสรสีเหลือง
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และลูกค้ำสตรีที่แต่งตัวงดงำมรอบด้ำนด้วยสำยตำอิจฉำ อดเอ่ยถำม 

เสียงค่อยไม่ได้ "คุณหนู ไม่รู ้ว่ำกำรสั่งท�ำปิ่นเงินท่ีนี่สักอันต้องใช้เงิน 

เท่ำไร พ่ีจูฮวำที่หมู่บ้ำนของพวกเรำจะออกเรือนแล้ว ท่ำนแม่ข้ำบอกว่ำ

หอเครื่องเงินในเมืองมีแบบให้เลือกมำกมำย บอกข้ำว่ำถ้ำมีโอกำส 

ให้ช่วยนำงสืบรำคำดูหน่อย...เงินห้ำพันอีแปะจะซื้อเครื่องประดับศีรษะ

สักชุดได้หรือไม่"

ฮวำชุนซินยังไม่ทันตอบ เสียงหัวเรำะเยำะหยันอย่ำงไม่ปิดบัง 

ก็ดังขึ้นข้ำงหลังพวกนำง

"พรืด! เงินห้ำพันอีแปะจะสั่งท�ำเครื่องประดับศีรษะหน่ึงชุด นี่เป็น

พวกบ้ำนนอกจำกที่ใดกัน"

อำหยวนอับอำยจนใบหน้ำแดงก�่ำและหลบไปอยู่ข้ำงหลังคุณหนู

ของตน แย่แล้ว นำงท�ำให้คุณหนูขำยหน้ำจริงๆ ด้วย

ขอบตำด�ำคล�ำ้ทีเ่กิดจำกกำรอดนอนเพรำะเร่งวำดภำพของฮวำชนุซนิ 

ยังหลงเหลือสีเขียวคล�้ำจำงๆ ไม่เลือนไป ทว่ำส่วนลึกของนัยน์ตำ 

กลบัเป่ียมด้วยประกำย นำงจ้องสำวใช้ปำกมำกทียื่นเลือกหยกประดบักับ 

คุณหนูของตนอยู่จนอีกฝ่ำยสะดุ้ง ขำสั่นโดยไม่รู้ตัว

"จะบ้ำนนอกหรือไม่ คนขำ้งทำงก็ไม่มีสิทธ์ิพูด" นำงเลิกค้ิว สีหน้ำ

คล้ำยย้ิมคล้ำยไม่ย้ิม "ไม่รูว่้ำเจ้ำเป็นสำวใช้คนดทีีค่ณุหนบู้ำนใดอบรมมำ 

ถึงได้มำแส่เรื่องชำวบ้ำนเช่นนี้"

"เจ้ำ!" สำวใช้ผู้นั้นโมโห

"แม่นำง สำวใช้ของข้ำเสียมำรยำทไป หวังว่ำท่ำนที่เป็นผู้ใหญ่ 

จะใจกว้ำง อย่ำถือสำหำควำมนำงเลย" เด็กสำวท่ำทำงสูงส่งเรียบร้อย 
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ข้ำงกำยสำวใช้เอ่ยเนิบช้ำ ก้ำวขึ้นมำย่อกำยอย่ำงสง่ำงำม

ฮวำชุนซินจับจ้องเด็กสำวตรงหน้ำอย่ำงครุ่นคิด เห็นสำวงำมผู้นี ้

สวมเสื้อแพรจันทรำ กระโปรงสีทับทิมทอลำยเค่อซือ* ล�ำคอขำวเนียน 

สวมสร้อยคอมีระย้ำ เรือนผมยำวครึ่งหน่ึงถูกเกล้ำเป็นมวยกลุ่มบุปผำ  

ครึ่งหน่ึงปล่อยสยำยไว้ข้ำงหลัง บนมวยเสียบดอกบัวที่ร้อยจำกไข่มุก 

สองดอกทอประกำยแวววำว ติง่หขูำวปำนหมิะประดบัต่ำงหเูพชรอนัเลก็

ทว่ำทอแสงเจิดจรัส ท่ัวทั้งร่ำงแผ่กลิ่นอำยสูงส่งสง่ำงำมของสตรีจำก

ตระกูลสูงศักดิ์

"ไม่เป็นไรๆ" ดวงตำนำงทอประกำยเล็กน้อยพลำงเผยรอยย้ิม 

ออกมำ "คุณหนูท่ำนน้ีพูดถึงขั้นนี้แล้ว หำกข้ำยังจะถือสำหำควำมกับ 

สำวใช้คนหนึ่ง เช่นนั้นย่อมดูเหมือนคนได้ทีแล้วกัดไม่ปล่อย เอำอย่ำงนี้

แล้วกัน ตำมควำมคิดข้ำเรื่องน้ีเล็กนิดเดียว แค่กำรขัดแย้งทำงวำจำ

เท่ำนั้น ในเมื่อสำวใช้ของท่ำนหัวเรำะเยำะสำวใช้ของข้ำ เช่นนั้นก็ให ้

สำวใช้ของท่ำนขอขมำสำวใช้ของข้ำ เช่นน้ีย่อมเสมอภำคกัน เป็นอย่ำงไร"

ขออภัยด้วย นำงเป็นคนใจคอคับแคบเข้ำข้ำงคนของตนเองมำ 

แต่ไหนแต่ไร อำหยวนของนำงมีแต่นำงเท่ำนั้นที่ว่ำได้ ผู้อื่นใหญ่มำจำก

ที่ใดกัน!

สีหน้ำสง่ำงำมอ่อนโยนของเด็กสำวเปล่ียนไปเล็กน้อย คล้ำยคิด 

ไม่ถึงว่ำตนลดตัวลงพูดไกล่เกลี่ยด้วยตนเองแล้ว แม่นำงท่ำนน้ีกลับ 

ไม่ยอมเลิกรำ ไม่ถอยแม้แต่ก้ำวเดียว

* เค่อซือ เป็นศิลปะกำรทอลำยผ้ำแบบหนึ่งของจีน ลวดลำยส่วนใหญ่เป็นภำพเลียนแบบธรรมชำติหรือ 
ภำพจติรกรรม เกิดขึน้ตัง้แต่สมยัซ่ง โดยด้ำยยืนเส้นบำงใช้เป็นสพ้ืีน ด้ำยพุ่งสสีนัต่ำงๆ ซึง่เป็นส่วนสร้ำงลวดลำย
จะไม่พำดไปตลอดแนว แต่จะบรรจงขัดทีละส่วนเพื่อให้ได้ลวดลำยตำมต้องกำร ท�ำให้ภำพดูสมจริง
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สำวใช้ด้ำนข้ำงที่เป็นคนก่อเรื่องเห็นดังนั้นก็เดือดดำล พูดอย่ำง 

ไม่ยอมแพ้ "นี!่ ผูอ่ื้นให้หน้ำแล้วเจ้ำอย่ำได้เอำใหญ่ คณุหนขู้ำชีแ้จงเหตผุล

กับพวกเจ้ำดีๆ แล้ว เจ้ำยังจะยโสโอหังอีกหรือ คุณหนูข้ำเป็นถึงญำต ิ

ผู้น้องของจวนแม่ทัพปกปักทักษิณที่ได้รับควำมโปรดปรำนมำกที่สุด  

พวกเจ้ำกล้ำสั่งให้พวกเรำขอขมำอย่ำงนั้นหรือ"

"ญำติผู้น้องท่ีได้รับควำมโปรดปรำนมำกที่สุด...ของจวนแม่ทัพ 

ปกปักทักษิณ?" สำยตำของฮวำชุนซินหม่นหมองไปครู่หนึ่ง ทว่ำมุมปำก

กลับยกสูง

ช่างบังเอิญยิ่งนัก!

"ซินเยว่ีย!" เด็กสำวมีสีหน้ำเคร่งขรึม เอ่ยต�ำหนิเสียงค่อย "อย่ำ 

เสียมำรยำท"

"นัน่ส ิ 'อย่ำเสยีมำรยำท' ค�ำพูดคณุหนูเจ้ำต้องเชือ่ฟังนะ หำไม่วนัใด 

หำกล่วงเกินบุคคลสูงส่งเข้ำจริงๆ ใช่ว่ำขอขมำค�ำเดียวก็จะแก้ปัญหำได้" 

ฮวำชุนซินฉีกยิ้มเสียดสีพลำงซ�้ำเติมผู้อื่นอย่ำงสนุกสนำน

"เจ้ำ..." สำวใช้ซินเยวี่ยโกรธจนหน้ำแดง

ยำมน้ีรอยย้ิมสุภำพของเด็กสำวเริ่มปริร้ำว แต่นำงกลับรักษำ 

รอยย้ิมไว้ได้อย่ำงเหมำะเจำะพอดี ก่อนจะย้ิมอ่อนโยนกว่ำเดิม "ใช่ 

ขอบคุณแม่นำงท่ำนนี้ที่ตักเตือน ซินเยวี่ย เจ้ำจดจ�ำไว้ให้ดี วันหน้ำ 

ต้องระวังค�ำพูดและกำรกระท�ำให้มำก หำกถูกผู้อื่นต�ำหนิอีก ถึงเวลำนั้น

ข้ำก็จะไม่ละเว้นเจ้ำเช่นกัน"

"พูดได้ดีจริงๆ" สำยตำนำงเย็นชำเล็กน้อย มุมปำกกลับแต้มย้ิม 

เข้มข้น "หำไม่แล้วคุณหนูเจ้ำปกป้องเจ้ำได้ครั้งหนึ่ง แต่คงมิอำจปกป้อง
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เจ้ำได้ตลอดไปแน่!"

อำหยวนฟังพวกนำงโต้ตอบกันไปมำแล้วใบหน้ำฉำยแววงุนงง  

รู ้สึกว่ำคุณหนูท่ีงดงำมรำวบุปผำจันทรำผู้น้ันทั้งสุภำพและอ่อนน้อม  

คณุหนูของตนก็แย้มย้ิมตลอดกำรสนทนำ แต่ไม่รู้เหตุใด รอบด้ำนเหมอืน

จะได้กลิ่นดินปืนโชยมำ

"แม่นำงท่ำนน้ี" รอยย้ิมของเดก็สำวหำยไป โทสะเริม่ปรำกฏให้เห็น 

แต่น�ำ้เสียงกลบัยังสภุำพนุ่มนวล "เจ้ำท้ำทำยข้ำด้วยวำจำคร้ังแล้วคร้ังเล่ำ 

จงใจจะสร้ำงควำมล�ำบำกใจให้ข้ำอย่ำงนั้นหรือ"

"มิกล้ำๆ" ฮวำชุนซินพูดอย่ำงผ่อนคลำยสบำยใจ "แค่เห็นแก่หน้ำ

ของแม่ทพัปกปักทกัษณิญำติผูพ่ี้ทีส่งูศักดิข์องท่ำน ชำวบ้ำนธรรมดำอย่ำง

พวกเรำก็ไม่กล้ำหำเรื่องท่ำนแล้ว"

"ฮึ เจ้ำรู้ตัวก็ดี!" ซินเยวี่ยอดพูดแทรกอย่ำงกระหยิ่มยิ้มย่องไม่ได้

"ซนิเยวีย่!" เดก็สำวใบหน้ำขรมึลง "ขนืเจ้ำกล้ำปำกมำกอกี ข้ำจะส่ง

กลับจวนไปรับกฎบ้ำน!"

ซินเยวี่ยสะดุ้งแล้วตอบอย่ำงลนลำน "บ่ำวไม่กล้ำแล้วเจ้ำค่ะ"

"อำหยวนเจ้ำเห็นหรือไม่ นี่ล่ะลักษณะของคุณหนู ผู้อื่นเอ่ยค�ำว่ำ 

กฎบ้ำนค�ำเดียวก็น่ำเกรงขำมถึงเพียงนี้ กระทั่งข้ำท่ียืนอยู่ข้ำงๆ ฟังแล้ว

ยังอกสั่นขวัญผวำ น่ำกลัวเหลือเกิน!" ฮวำชุนซินแสร้งปั้นท่ำทำงหัน 

กลับไป 'สั่งสอน' สำวใช้ที่โง่งมของตน "ตอนนี้รู้หรือยังว่ำปกติข้ำดีต่อเจ้ำ

เพียงใด"

"ขอบคุณคุณหนูเจ้ำค่ะ" อำหยวนซำบซึ้งใจจนน�้ำตำจะไหล

คนหนึ่งร้ำยคนหนึ่งโง่ นำยบ่ำวสองคนโต้ตอบกันไปมำ ท�ำเอำ 
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เด็กสำวเห็นแล้วโกรธแทบจะเป็นลม

"มิทรำบว่ำแม่นำงท่ำนน้ีมีชื่อเสียงเรียงนำมว่ำอย่ำงไร" ต่อให ้

เด็กสำวได้รับกำรอบรมบ่มเพำะขัดเกลำนิสัยมำเป็นอย่ำงดี ถึงอย่ำงไร

อำยุก็ยังน้อย ควำมอดทนด้อยกว่ำอกีฝ่ำย น�ำ้เสยีงจงึแฝงควำมตงึเครยีด

และไม่พอใจ

"ข้ำแซ่ฮวำ" นำงตอบด้วยท่ำทำงเกียจคร้ำนคล้ำยไม่ใส่ใจนัก แต่ 

ท�ำอย่ำงไรก็มอิำจปกปิดแววยินดีทีร่ะยบัวบัวำวในดวงตำคูน้ั่นได้ "บงัเอญิ

สนิทสนมกับ...ญำติผู้พี่ที่บ้ำนของคุณหนูมำก หึๆ"

"เจ้ำ...เจ้ำรูจ้กัญำตผิูพ่ี้ของข้ำด้วยหรอื" สหีน้ำของเดก็สำวตืน่ตกใจ

เล็กน้อย

"นิดหน่อยน่ะ แค่บังเอิญรู้จักกันผิวเผินเท่ำนั้น จะเทียบกับกำร 

เป็นญำติผู้พ่ีญำติผู้น้องกันได้อย่ำงไร" สำยตำนำงปรำยมองเด็กสำว

กับข้ำวของทีอ่ยู่บนโต๊ะคิดเงนิ อดหวัเรำะเบำๆ ไม่ได้ "จะว่ำไป หยกประดับ 

สีเขียวเข้มรูปกิเลนที่มีอำยุเก่ำแก่น้ัน ในมือแม่ทัพกวนมีอยู่ไม่แปดชิ้น 

ก็สิบช้ินแล้ว ขออภัยที่พ่ีสำวปำกมำก แต่หำกจะมอบของให้จริงๆ  

น้องสำวเจ้ำเปลี่ยนเป็นอย่ำงอื่นเถอะ"

กล่ำวจบฮวำชุนซินก็แย้มย้ิมพลำงตบหลังมืออำหยวน "อำหยวน 

ฝนหยุดแล้ว เรื่องสนุกก็ดูจบแล้ว เรำกลับกันเถอะ" นำงเดินบิดเอวบำง 

ยักย้ำยส่ำยสะโพกจำกไปอย่ำงมีจริต

รงัแกคณุหนูผูบ้รสิทุธ์ิไร้เดยีงสา ช่างสาแก่ใจและสนกุจริงๆ วะฮะฮ่า!

เดก็สำวมองส่งแผ่นหลงัท่ี 'โอหังอย่ำงย่ิง' จำกไป ฟันขบริมฝีปำกล่ำง  

ใบหน้ำประเดี๋ยวแดงประเดี๋ยวซีดขำว หยกประดับสีเขียวเข้มรูปกิเลน 
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อำยุเก่ำแก่ที่รู้สึกถูกใจเมื่อครู่นี้กลับทิ่มแทงสำยตำเหมือนเปลวเพลิง

นางเป็นใครกันแน่ เหตุใดถึงท�าท่าสนิทสนมกับพ่ีชายเช่นน้ัน  

แล้วรู้ได้อย่างไรว่าพี่ชายมีหยกรูปกิเลนหลายชิ้นแล้ว!

"คุณหนูเป่ำ ท่ำนอย่ำฟังนำงพูดนะเจ้ำคะ สตรีที่ไม่ได้รับกำรอบรม

ขัดเกลำเช่นน้ี คุณชำยจะมีควำมเก่ียวข้องอะไรกับนำงได้อย่ำงไร"  

ซินเยว่ียรีบปลอบโยน "นำงจะต้องกุเร่ืองข้ึนมำแน่ จงใจท�ำให้คุณหน ู

ไม่พอใจ"

"หุบปำก!" เซวียเป่ำหวนหันขวับทันที ใบหน้ำมิอำจปกปิดควำม 

ขุ่นเคืองได้อีกต่อไป "เจ้ำคิดว่ำวันนี้ตนเองยังก่อเรื่องไม่พอหรือไร"

"บ่ำวส�ำนกึผดิแล้วเจ้ำค่ะ บ่ำวสมควรตำย..." ซนิเยวีย่หน้ำซดีเผอืด

หำกมิใช่เพรำะนำงกับสตรีนิสัยประหลำดไม่ยอมใครผู้นั้น เมื่อครู่

ผู ้คนในหอเครื่องเงินปำเป่ำจะได้เห็นเร่ืองตลกคร้ังใหญ่อย่ำงนี้หรือ  

วันหน้ำยังไม่รู้ดินแดนทำงใต้จะมีข่ำวลืออะไรถูกปรุงแต่งออกไปบ้ำง  

หำกแพร่ไปถึงหูของพี่ชำย ท�ำให้เขำเข้ำใจผิดจะท�ำอย่ำงไร

เซวียเป่ำหวนน�ำ้ตำคลอ แต่ในทีส่ดุกำรอบรมส่ังสอนตำมแบบฉบบั

กุลสตรีตลอดหลำยปีมำนี้ก็ท�ำให้นำงสะกดควำมโมโหขุ่นเคืองในอก 

ลงไปได้ นำงสูดหำยใจลึกและเอ่ยเสียงเรียบ "ช่ำงเถอะ วันหน้ำระวัง 

ปำกตนเองหน่อย หำกครั้งหน้ำเจ้ำยังบุ่มบ่ำมก่อเรื่องอีก ท�ำให้สกุลเซวีย

ของข้ำเสียหน้ำ ข้ำจะส่งเจ้ำกลับบ้ำนท่ีหลินอัน ให้หมัวมัว* พวกนั้น 

ลงโทษเจ้ำ"

"เจ้ำค่ะๆ วันหน้ำบ่ำวไม่กล้ำอีกแล้ว" ซินเยว่ียปำกสั่น รีบรับค�ำ 
* หมัวมัว เป็นค�ำเรียกหญิงสูงวัย มีควำมหมำยหลำกหลำย ทั้งย่ำ ยำย แม่นม ป้ำ และยังเป็นค�ำเรียก 
หญิงรับใช้อำวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนำงข้ำหลวงอำวุโสในวังด้วย
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อย่ำงร้อนใจ

"ท่ำมกลำงสำยตำผู้คนมำกมำย เจ้ำยังจะกระโตกกระตำกให้ 

คนรู้อีกก่ีคน" เซวียเป่ำหวนรู้สึกได้ว่ำผู้คนรอบด้ำนมองมำด้วยสำยตำ

อยำกรู้อยำกเห็น สีหน้ำประดักประเดิด จึงต�ำหนิเสียงค่อย "เอำล่ะ  

ในเมื่อวันนี้ไม่พบหยกประดับดีๆ เช่นนั้นพวกเรำก็กลับจวนกันเถอะ"

"เจ้ำค่ะคุณหนู" ซินเยวี่ยรีบหุบปำก

รอจนพวกนำงสองคนจำกไปช้ำๆ แล้ว หลังรำวระเบียงห้องพิเศษ

บนชัน้สองของหอเครือ่งเงินปำเป่ำ บรุษุสงูใหญ่คนหนึง่กับบณัฑติท่ำทำง

สภุำพคนหนึง่ค่อยดงึสำยตำกลบัมำ ต่ำงฝ่ำยต่ำงจบิน�ำ้ชำค�ำหนึง่เงยีบๆ

บรรยำกำศเงยีบอยูค่รูห่นึง่ ในทีส่ดุบณัฑิตผูน้ั้นก็อดพูดขึน้มำไม่ได้

"สองสตรีแย่งชิงหนึ่งบุรุษ พี่กวนช่ำงมีดวงด้ำนสตรีโดยแท้"

"เจ้ำอยำกตำยรึ" กวนหยำงตวัดตำมองเขำอย่ำงเยียบเย็น

"แค่กๆ" บัณฑิตใจสั่นสะท้ำน รีบก้มหน้ำดื่มชำของตนเองต่อ

ต่อให้มีควำมอยำกรู้อยำกเห็นมำกเพียงใดก็ต้องรักษำชีวิตน้อยๆ 

ไว้ฟังเรื่องเหล่ำนั้นก่อน!

ปลำยน้ิวของกวนหยำงลูบขอบถ้วยชำช้ำๆ ด้วยสีหน้ำหนักอึ้ง  

ควำมรู้สึกในใจยำกจะแยกแยะ

อำหยวนหอบห่อสมัภำระใบใหญ่ทีบ่รรจสุวีำดภำพอย่ำงระมดัระวงั 

วิ่งเหยำะตำมฮวำชุนซินไปอย่ำงร้อนใจ

หลังฝนตกหนัก บนพ้ืนเต็มไปด้วยแอ่งน�้ำ ไม่ระวังย่อมกระเซ็น 

โดนชุดกระโปรงและถุงเท้ำรองเท้ำ แต่คุณหนูที่เดินน�ำอยู่ข้ำงหน้ำกลับ
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เหมือนไม่รู้สึก ต่อให้ชำยกระโปรงสกปรกเพียงใดก็ไม่ใส่ใจ

คุณหนู...ดูเหมือนจะโกรธ แต่...แต่เหตุใดถึงโกรธล่ะ

"คุณหนู" อำหยวนตำมไปอย่ำงหอบแฮกพลำงเอ่ยเตือนเสียงค่อย 

"คุณหนู ไหนท่ำนบอกว่ำจะไปซื้อขนมถ่ัวกวนม้วนไม่ใช่หรือเจ้ำคะ  

พวกเรำเดินเลยมำแล้ว"

ฮวำชุนซินชะงักเท้ำ แผ่นหลังแข็งทื่อ ครู่ใหญ่จึงพรูลมหำยใจยำว

ออกมำก่อนบอกเสียงค่อย "เจ้ำไปซื้อมำสองกล่องเถอะ ข้ำจะรอที่นี่"

"เจ้ำค่ะ" อำหยวนรับเงินไปอย่ำงว่ำง่ำย ก่อนจะรีบย้อนกลับไปซื้อ

ฮวำชุนซินยืนอยู่ที่เดิม ใช้แขนเสื้อใหญ่กว้ำงเช็ดหน้ำลวกๆ พึมพ�ำ

กับตนเอง "อะไรของเจ้ำ ก็แค่ญำติผู ้น้องที่ตำมตอแยจนน่ำร�ำคำญ 

มิใช่หรือ ใครบ้ำงที่ไม่มีญำติผู้พี่ญำติผู้น้องถึงแปดสิบคนร้อยคน เจ้ำบ้ำ

กวนหยำงนัน่ใจแขง็ยิง่กว่ำน�ำ้แขง็หมืน่ปี จะถูกก�ำรำบง่ำยๆ ก็แปลกแล้ว 

ข้ำจะมำนั่งกังวลอะไรเล่ำ"

...ไม่ว่ำอย่ำงไรนำงก็ไม่ยอมรับว่ำตนเองหึง

ระหว่ำงที่ควำมคิดสับสนวุ่นวำย นำงไม่รู้สึกเลยว่ำรองเท้ำหุ้มแข้ง

สีด�ำคู่หนึ่งก�ำลังก้ำวเข้ำมำหำตนช้ำๆ

"แม่นำงฮวำ" น�้ำเสียงทุ้มนุ่มคุ้นเคยดังขึ้นเหนือศีรษะ

นำงสะดุ้งเล็กน้อย ก่อนจะเงยหน้ำขึ้นโดยพลัน มองเขำอย่ำง 

ยำกท่ีจะปิดควำมตกใจแกมยินดี "ท่ำน...ท่ำน...บังเอิญถึงเพียงนี้เชียว 

ท่ำนแม่ทัพใหญ่ก็มำเดินตลำดเหมือนกันหรือ"

"แต่ก่อนเจ้ำเคยรูจ้กัข้ำหรอื" ดวงตำลกึล�ำ้ของกวนหยำงจบัจ้องนำง 

เอ่ยถำมอย่ำงแฝงนัย
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รอยย้ิมบนหน้ำของฮวำชุนซินชะงักไปเล็กน้อย หัวใจเต้นระรัว  

แต่แล้วกลับฉีกย้ิมด้วยสีหน้ำไม่เปลี่ยนไป "ท่ำนแม่ทัพใหญ่ล้อเล่นแล้ว 

ข้ำย่อมต้องรูจ้กัท่ำนแน่นอน ท่ำนยังเคยช่วยชวิีตข้ำไว้ด้วย ท่ำนลืมไปแล้ว

หรือไร"

"ไม่ใช่" นัยน์ตำคมกริบดุจเหย่ียวของเขำเหมือนจะมองทะลุเข้ำไป

ในกระดูกนำง "ข้ำหมำยถึงก่อนหน้ำนั้น"

รอยย้ิมนำงหำยไปสิ้น ฝืนข่มควำมลนลำนในใจ แทนที่ด้วยกำร

หยอกเย้ำทีเล่นทีจริง หมำยจะใช้ไม้อ่อนสู้กับไม้แข็ง "ท่ำนแม่ทัพใหญ่

องอำจผ่ำเผยเช่นนี ้ย่อมเป็นชำยในฝันของแม่นำงทกุคนอยู่แล้ว จะยกเว้น

ข้ำไปได้อย่ำงไรเล่ำ เฮ้อ ในเมื่อท่ำนอุตส่ำห์พูดข้ึนมำแล้ว เช่นนั้นเร่ือง 

วำดภำพที่ข้ำพูดกับท่ำนเมื่อครั้งก่อน..."

"เจ้ำรู ้ได้อย่ำงไรว่ำในมือข้ำมีหยกประดับรูปกิเลนสีเขียวเข้ม 

แปดอันสิบอัน" กวนหยำงไม่มีทีท่ำว่ำจะปล่อยนำงไป เขำจ้องนำงเขม็ง

ขณะพูด

หลำยครั้งท่ีพบหน้ำกัน ท่ำทำงลุ่มหลงของนำงมักจะท�ำให้เขำ 

นึกอยำกเดินอ้อมห่ำงนำงไปให้ไกล แต่ไม่รู ้เหตุใดเขำมักรู ้สึกว่ำ 

มีบำงอย่ำงผิดปกติ...สำยตำร้อนแรงเหมือนโจรรำคะของนำงเหมือน 

มีบำงอย่ำงแฝงอยู่ คล้ำยควำมเศร้ำคล้ำยควำมคิดถึง แต่พอเขำ 

จะแยกแยะให้ชัดเจน นำงจะปั้นย้ิมและท�ำท่ำลำมก ท�ำเอำเขำขนลุก 

หงุดหงิด และโมโหยิ่งนัก

แต่ไรมำกวนหยำงเคยชินกับกำรควบคุมผู้คนและเรื่องรำวต่ำงๆ  

ไว้ในก�ำมือ เขำไม่ชอบให้มีอะไรอยู่นอกขอบข่ำยกำรรับรู ้ของเขำ  
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ควำมผิดปกติของนำงกลำยเป็นปมที่ติดอยู่ในใจเขำ ไม่ขจัดออกไป 

ย่อมรู้สึกไม่สบอำรมณ์

เมื่อครู่ตอนอยู่หอเครื่องเงินปำเป่ำ ในที่สุดเขำก็จับควำมผิดปกติ 

ในค�ำพูดของนำงได้

ใครให้เจ้าปากดี! ใครให้เจ้าโอ้อวด!

ฮวำชุนซินตกใจ อดไม่ได้ที่จะลอบสบถในใจ

"หืม?" ดวงตำสีด�ำของเขำหรี่ลงอย่ำงอันตรำย

"ข้ำเดำเอำ" นำงว้ำวุ่นใจอยู่นำน สุดท้ำยตัดสินใจปล่อยให้เร่ืองนี้

เลยตำมเลย แบมอืทัง้สองข้ำงออกอย่ำงไม่ย่ีหระ "เดำเอำคงไม่ผดิกฎหมำย 

กระมัง ข้ำยังเดำว่ำเรือนหลังของท่ำนเจ้ำเมืองมีอนุที่อ่อนหวำนงดงำม 

อยู่แปดคนสิบคนด้วย"

"เจ้ำ..." กวนหยำงโกรธจนพูดไม่ออก คิดไม่ถึงว่ำจะมีคนกล้ำ 

เล่นลิ้นต่อหน้ำเขำเช่นนี้

ทั้งที่เมื่อครู่ตอนอยู่หอเครื่องเงินปำเป่ำ จี้ปำเป่ำแค่เห็นสำยตำเขำ

ก็ตกใจจนได้แต่กรอกน�้ำชำอั้กๆ ไม่กล้ำซักไซ้อะไรอีก แต่ท่ำทำงดุดัน 

ของเขำไฉนยำมอยู่ต่อหน้ำนำงแล้วกลับใช้ไม่ได้ผล

ตลอดย่ีสิบกว่ำปีมำนี้ ในควำมทรงจ�ำมีเพียงคนเดียวที่ยำม 

เผชญิหน้ำกับเขำแล้วยังสำมำรถย้ิมหน้ำระรืน่ ไม่รูส้กึขดัเขินหรอืละอำย...

ไม่ เป็นไปไม่ได้

ควำมเจ็บปวดรวดร้ำวผุดขึ้นในส่วนลึกของหัวใจ เขำหลับตำลง 

คล้ำยท�ำเช่นนี้แล้วจะสำมำรถกดควำมเจ็บปวดเสียใจในส่วนลึกของ

ควำมทรงจ�ำกลับสู่ควำมด�ำมืดได้อีกครั้ง
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น่ันเป็นบำดแผลท่ีจะไปแตะต้องอีกไม่ได้ แตะแล้วหัวใจเขำจะ 

เจ็บปวดแสนสำหัส โลหิตไหลนองเป็นสำยน�้ำ...

"กวน..." ฮวำชนุซนิเห็นสหีน้ำเขำเปลีย่นไปเลก็น้อย สำยตำเจบ็ปวด 

ก็เอ่ยถำมอย่ำงร้อนใจ "นี่ ท่ำนแม่ทัพใหญ่ ท่ำนเป็นอะไรไป ไม่สบำย 

ตรงไหนหรือไม่"

นำงรู ้ว่ำเขำท�ำศึกข้ำงกำยท่ำนกงผู ้เฒ่ำทั่วดินแดนต้ังแต่อำยุ 

เจ็ดขวบ แผลใหม่แผลเก่ำบนร่ำงเกรงว่ำคงมีนับไม่ถ้วน ฟังคนบอกว่ำ 

คนที่เส้นเอ็นและกระดูกเคยบำดเจ็บ เวลำฟ้ำครึ้มหรือฝนตกจะเจ็บปวด

เป็นพิเศษ ใบหน้ำเขำออกจะขำวซีด คงมิใช่เพรำะโรคเก่ำก�ำเริบกระมัง

"ไม่มีอะไร" กวนหยำงสูดหำยใจลึกและตั้งสติ สีหน้ำคืนสู่ควำม 

เย็นชำดังเดิม น�้ำเสียงค่อนข้ำงแข็งกร้ำว "แม่นำงฮวำ เจ้ำข้ำรู้ดีแก่ใจ  

ค�ำพูดเมื่อครู ่นี้ของเจ้ำเป็นเพียงกำรบ่ำยเบี่ยงเท่ำน้ัน เจ้ำหำได้พูด 

ควำมจริง"

ฮวำชุนซินขบริมฝีปำกล่ำง ใบหน้ำฉำยควำมดื้อรั้น จงใจหำเรื่อง 

เขำต่อ "เมือ่ครูท่่ำนแม่ทพัใหญ่อยู่ทีห่อเครือ่งเงนิปำเป่ำกระมงั ท่ำนจะมำ 

ระบำยโทสะแทนคุณหนูของจวนท่ำนสินะ"

"เจ้ำ..." คิ้วหนำของเขำขมวดมุ่น "ข้ำมีเจตนำเช่นนั้นเสียที่ไหน"

"ท่ำนเป็นญำติผู้พ่ีของนำง ญำติผู้น้องอึดอัดคับข้องใจ ทำ่นย่อม

ต้องออกหน้ำแทนอยู่แล้ว หรือจะให้ท่ำนมำเป็นฝ่ำยปกป้องข้ำแทนเล่ำ" 

ดวงตำนำงยกขึ้นเล็กน้อย สะกดกลั้นสุดควำมสำมำรถแล้วก็ยังเผย 

ควำมหึงหวงออกมำจนได้

"เจ้ำช่ำงไร้เหตุผล" ยำมนี้เขำทั้งรู้สึกอึดอัดและหงุดหงิด

Page ������������������������.indd   52 21/8/2561 BE   15:45



53

ไช ่เสี่ยวเชวี่ย

ก็แค่กำรต่อปำกต่อค�ำกับหญิงสำวคนหนึ่ง เขำเป็นถึงชำยชำตร ี

ที่ในมือกุมอ�ำนำจทหำรส�ำคัญไว้มำกมำย ไยต้องสนใจเรื่องเล็กน้อย 

ของสตรีเช่นนี้ด้วย นำงเห็นเขำเป็นอะไรกัน

"มีแต่ท่ำนที่มีเหตุผลสินะ ครั้งก่อนทั้งกอดทั้งลูบคล�ำผู้อื่น สุดท้ำย

ก็ไม่เหน็ท่ำนจะรบัผดิชอบอะไรเลย" นำงเหยียดปำกแค่นเสยีงว่ำ "ข้ำมใิช่

ต้องทนรับควำมเสียเปรียบเอำไว้เอง กล�้ำกลืนควำมทุกข์เอำไว้เอง 

หรอกหรือ"

"แม่นำงฮวำ!" ใบหน้ำแข็งกร้ำวของกวนหยำงชะงัก กระทั่งใบหู 

ก็ยังแดงก�่ำในชั่วพริบตำ เอ่ยเสียงขุ่น "เจ้ำอย่ำพูดจำเหลวไหล ใคร 

ทั้งกอดทั้งลูบ...เจ้ำกัน"

"ข้ำตกลงไปในน�้ำ ท่ำนช้อนข้ำขึ้นมำมิใช่ท้ังกอดท้ังลูบคล�ำหรือ" 

นำงย้อนถำมหน้ำตำเฉย

เขำโมโหจนหน้ำด�ำคล�้ำ "...ครั้งหน้ำข้ำควรปล่อยให้เจ้ำตำยโดย 

ไม่ต้องช่วย!"

"ครัง้หน้ำเป็นเรือ่งของครัง้หน้ำ แต่ครัง้ก่อนท่ำนท้ังกอดท้ังลบูคล�ำข้ำ  

ต่อให้เป็นกำรช่วยชีวิต ชื่อเสียงข้ำก็ป่นปี้ไปหมดเพรำะท่ำนแล้ว ท่ำน 

ไม่รับผิดชอบข้ำไม่โทษท่ำน แต่ดีร้ำยอย่ำงไรท่ำนก็ควรชดเชยทำงจิตใจ

ให้ข้ำบ้ำงสิ" นำงยิ่งพูดยิ่งคล่องปำก ปรักปร�ำคนได้อย่ำงลื่นไหลมำกขึ้น

ทุกที

สองมือเขำก�ำหมัดแน่น เส้นเอ็นและกระดูกบนหลังมือส่งเสียงดัง

กร๊อบๆ แผ่กลิ่นอำยอันตรำยออกมำระลอกแล้วระลอกเล่ำ

ฮวำชุนซินใช่ว่ำไม่กลัว หัวใจดวงน้อยก็ส่ันรัวอยู่เหมือนกัน แต่ 
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พลำดโอกำสน้ีไปก็ไม่มีโอกำสหน้ำอีกแล้ว หำกไม่ฉวยโอกำสน้ีตำมต๊ือ

เขำให้ถึงที่สุด เกรงว่ำชีวิตน้ีต่อให้นำงไล่ตำมเขำจนตำยก็อย่ำฝันเลยว่ำ

เขำจะรับปำกเป็นแบบให้นำงวำดภำพ

วำดภำพจำกควำมทรงจ�ำ ไหนเลยจะสู้ลงมือ เอ่อ ลงพู่กันกับ 

ชำยหนุ่มล�่ำกล้ำมเป็นมัดตัวเป็นๆ ได้เล่ำ

แค่คิดน�้ำลำยของนำงก็จะหกออกมำอยู่แล้ว

กวนหยำงถูกนำงจ้องจนขนลุกไปทั้งตัว อยำกจะฟำดนำงให้สลบ 

ทิ้งนำงไว้ตรงนี้แล้วจำกไปเหลือเกิน...ฮึ!

"อย่ำเพ้อฝันเลย" เขำย้ิมเย็น อย่ำคิดว่ำแผนกำรของนำงจะตบตำ 

ผู้อ่ืนได้ แค่เห็นดวงตำเจ้ำเล่ห์เหมือนหมำป่ำของนำงคู่นั้นก็รู้แล้วว่ำ 

นำงคิดจะท�ำเรื่องชั่วช้ำอะไร

"ในเมื่อรู้ว่ำข้ำคิดอะไรอยู่ เช่นนั้นก็อย่ำขัดขืนเลย" นำงยิ้มหื่นและ

เจ้ำเล่ห์กว่ำเดมิ ขำดแค่ไม่ได้ถูมอือย่ำงกะลิม้กะเหลีย่เท่ำน้ัน "ทิง้ควำมงำม 

ไว้บนหมกึกับกระดำษ เทยีบกับกำรเข้ำไปพัวพันกับข่ำวลือ ท่ำนแม่ทัพใหญ่ 

คงเลือกได้ไม่ยำกกระมัง"

เขำโกรธจดัจนหัวเรำะออกมำ สหีน้ำท่ำทพีลนัผ่อนคลำย เลยีนแบบ

ท่ำทำงของนำงเมื่อครู่แบมือท้ังสองข้ำง "ข้ำไม่รับปำก ต่อให้ต้องพัวพัน

กับข่ำวลือแล้วอย่ำงไร แม่นำงจะท�ำอะไรข้ำได้หรือ"

เมื่อศิษย์รู้วิชำ อำจำรย์ย่อมล�ำบำก*...ไม่ใช่สิ บุรุษอกสำมศอก

ท�ำตัวหน้ำด้ำนเลียนแบบผู้อื่นเช่นนี้ มีอย่ำงที่ไหน!

ฮวำชนุซนิโกรธจนบดฟันไปมำ แต่ก็รูด้ว่ีำหำกข่ำวลอืนีแ้พร่ออกไป
* เมือ่ศษิย์รูวิ้ชำ อำจำรย์ย่อมล�ำบำกเป็นค�ำกล่ำวโบรำณ หมำยถึงเมือ่สอนทักษะวิชำใดให้ลกูศิษย์จนลกูศิษย์
เจนจัดแล้ว ศิษย์ที่เหนือกว่ำอำจำรย์ย่อมท�ำให้เกิดกำรแข่งขันและส่งผลกระทบต่ออำจำรย์
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จรงิๆ กำรว่ำร้ำยผนืฟ้ำของดินแดนทำงใต้ ดหูมิน่เทพสงครำมของดนิแดน

ทำงใต้อย่ำงเขำ คนแรกที่จะจมน�้ำตำยท่ำมกลำงน�้ำลำยของชำวบ้ำน 

ก็คือตัวนำงเอง!

"น่ำโมโหนัก" นำงเดือดดำลเหลือเกิน

ส่วนลึกในดวงตำกวนหยำงทอย้ิมโดยไม่รู้ตัว กระนั้นใบหน้ำกลับ

สุขุมเคร่งขรึม เอ่ยเสียงเรียบว่ำ "หำกแม่นำงฮวำไม่มีอะไรแล้ว ข้ำขอตัว

ก่อน"

นำงยังไม่ทันได้ดึงสติกลับมำ เงำร่ำงสูงโปร่งของเขำก็หำยไป 

ไม่เหลือร่องรอยเสียแล้ว

"รีบร้อนถึงเพียงนั้นจะรีบกลับไปกินข้ำวท่ีบ้ำนหรือไร" นำงกระทืบ

เท้ำด้วยควำมโมโห ก�ำหมัดขบเขี้ยวเค้ียวฟันกับท้องฟ้ำ "ยังจะใช้วิชำ 

ตัวเบำกับข้ำอีก! รู้วิชำตัวเบำแล้วเก่งกำจนักหรือ แต่ก่อนข้ำแค่ไม่ได ้

เรียนเท่ำน้ัน หำไม่แล้ววันนี้ข้ำก็จะแสดงวิชำตัวเบำให้ดูเหมือนกัน  

จะท�ำท่ำอวดดีอะไรนักหนำ!"

"คุณหนู..." เสียงขลำดกลัวเสียงหนึ่งดังขึ้น

"อะไร! ไม่เคยเหน็สตรโีมโหร"ึ ฮวำชนุซนิหันกลบัไปอย่ำงเดือดดำล 

พำลพำโลอย่ำงคนนิสัยเสีย "อำหยวน?"

สำวใช้เหมือนจะร้องไห้ออกมำเต็มที "เมื่อครู่ เมื่อครู่ขนมถ่ัวกวน

ม้วนยังไม่ออกจำกเตำ บ่ำวจึงรออยู่ที่น่ัน ตะ...ตอนนี้ซื้อกลับมำแล้ว...

คุณหนู ท่ำนอย่ำโกรธเลยนะเจ้ำคะ..."

โทสะเตม็ท้องของนำงยำมเผชญิกับใบหน้ำไร้เดยีงสำของอำหยวน

แล้วพลันดับมอดไปสิ้น
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รังแกเด็กตัวเล็กๆ ไม่รู้สึกภำคภูมิใจเลยจริงๆ กลับบ้ำนไปแล้วยัง

ต้องปลอบประโลมอีกครึ่งค่อนวันจึงจะหำยดี

ที่แท้คนขี้ขลำดน่ำเอ็นดูอย่ำงอำหยวน ถึงจะเรียกว่ำแสร้งเป็นหมู

หลอกกินเสือ* ที่แท้จริง...

"คุณหนู?"

"ไม่มีอะไร กลับบ้ำน!"

ค�่ำคืนเงียบสงัดในฤดูใบไม้ผลิ โคมไฟส่องแสง

'หอนกขมิน้ขบัขำน' ซึง่เป็นหอโคมเขยีวขนำดใหญ่ทีส่ดุของทำงใต้

มีสำยลมหอมอวลโชยมำเป็นระยะ เสียงดนตรีลอยอยู่ไกลๆ จำก 

ชั้นหนึ่งถึงชั้นสำมเต็มไปด้วยแขกเหรื่อทั้งชนชั้นสูงและชนชั้นต�่ำท่ีมำหำ

คนงำม ทั้งยังมีพวกท่ีมำดื่มสุรำฟังเสียงดนตรีแต่ไม่ออกศึกด้วยตนเอง 

เพียงมำท่ีน่ีซึมซับบรรยำกำศงดงำมและบรรยำกำศของกำรเคลียคลอ 

กับสำวงำม

ยังมแีขกส่วนน้อยอกีจ�ำพวกหนึง่ทีม่ำเป็นเจ้ำภำพเลีย้งแขกของตน

โดยเฉพำะและเฝ้ำดูอยู่ข้ำงๆ เท่ำนั้น

กวนหยำงด่ืมสุรำด้วยสีหน้ำเฉยชำ ฟังเสียงดนตรีบรรเลงอย่ำง

พร้อมเพรียงและเสียงหอบครำงของหญิงสำว เรือนร่ำงสูงตระหง่ำน 

ยังคงนั่งเหยียดตรงทรงพลังดุจทวนเงิน ไอเย็นเยียบแฝงควำมกดดัน 

เข้มข้น ดังนั้นทุกคนจึงกล้ำเพียงถือสุรำคำรวะกัน ไม่กล้ำหยอกล้อหรือ

หัวเรำะ
* แสร้งเป็นหมูหลอกกินเสือ เป็นส�ำนวนจีนหมำยถึงคนท่ีแท้จริงมีอ�ำนำจย่ิงใหญ่ หรือมีควำมสำมำรถ  
แต่แสร้งท�ำตัวเซ่อซ่ำให้ผู้อื่นหลงกล เพรำะหวังผลประโยชน์จำกอีกฝ่ำย
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ส่วน 'แขกสูงศักดิ์คนส�ำคัญ' ที่ได้รับกำรต้อนรับ ผู้บัญชำกำรทัพ 

ปีกซ้ำยของเมอืงหลวงท่ีเพ่ิงเดินทำงมำถึงทำงใต้เมือ่เช้ำอย่ำงเหน็ดเหนือ่ย 

ย่ิงรู ้สึกกดดัน ยำมอยู่ต่อหน้ำเทพสงครำมของดินแดนทำงใต้ เขำ 

ไม่กล้ำอวดดีแม้แต่น้อย ตอนรับรำชโองกำรออกจำกเมืองหลวง เขำ 

ตบอกรับรองต่อหน้ำองค์จักรพรรดิว่ำเดินทำงมำครั้งน้ีจะต้องช่วงชิง 

ก�ำลงัทหำรจำกมอืกวนหยำงมำให้ได้แน่นอน คนืตรำพยัคฆ์* ของกองทพั

สกุลกวนแก่องค์จักรพรรดิ

เดิมทีโจวเซ่ำเต็มไปด้วยแผนกำร คิดกระดำนหมำกไว้ทั้งหมดแล้ว 

แต่คืนน้ีเมื่อนั่งร่วมโต๊ะและได้เห็นแม่ทัพปกปักทักษิณกวนหยำงผู้มี 

ชื่อเสียงโด่งดังในสมรภูมิน่ังอยู่ตรงหน้ำกับตำตนเอง ในใจกลับอดรู้สึก 

หนำวเหน็บเป็นระลอกไม่ได้

แม้กวนหยำงจะมีสีหน้ำเย็นชำ ท่ำทำงสุขุมพูดน้อย แต่ท�ำอย่ำงไร

ก็มิอำจปกปิดไอสังหำรของคนท่ีผ่ำนศึกมำนับร้อยสมรภูมิแล้วได้ แค่ 

เขำปรำยตำมอง โจวเซ่ำก็ให้รู้สึกตื่นตระหนกเหมือนตนเองถูกจ้องจน 

ทะลุปรุโปร่ง

ทว่ำจะอย่ำงไรโจวเซ่ำก็เป็นขุนศึกที่จักรพรรดิบ่มเพำะฝึกฝนขึ้น

อย่ำงตัง้ใจ เขำข่มควำมหวำดกลวั เผยรอยย้ิมทีด่เูป็นธรรมชำต ิชจูอกสรุำ

ในมอื "นบัแต่น้ีไปผูน้้อยคงต้องรบกวนท่ำนแม่ทพัใหญ่ชีแ้นะให้มำกแล้ว 

หวังว่ำท่ำนแม่ทัพใหญ่จะดื่มหมดจอกน้ี ถือเป็นกำรให้หน้ำผู้น้อยด้วย

ขอรับ"

"ผู้บัญชำกำรโจวเป็นขุนนำงส�ำคัญของรำชส�ำนัก เป็นมือเท้ำของ
* ตรำพยัคฆ์ เป็นตรำรูปเสือที่ท�ำจำกโลหะ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในกำรโยกย้ำยก�ำลังทหำรในสมัยโบรำณ  
โดยรำชกำรส่วนกลำงจะเป็นผู้มอบให้แม่ทัพ
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องค์จักรพรรดิ" กวนหยำงมีสีหน้ำเรียบเฉย ชนจอกกับเขำกลำงอำกำศ 

"ดินแดนทำงใต้กันดำรห่ำงไกล ธรรมเนียมป่ำเถื่อน หำกมีส่ิงใดที่ 

ผู้บัญชำกำรโจวไม่คุ้นเคย ต้องขออภัยด้วย"

นี่เป็นค�าขู่เตือนชัดๆ!

โจวเซ่ำสีหน้ำย�่ำแย่เล็กน้อย เขำอดกล้ันไว้ ก่อนตอบด้วยรอยย้ิม 

เสแสร้ง "เรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้ว แต่ฝ่ำบำททรงมีบุญคุณกับผู้น้อย  

ผู ้น้อยย่อมต้องปฏิบัติภำรกิจแทนพระองค์ให้ดี หำกวันหน้ำมีสิ่งใด 

ล่วงเกิน ขอท่ำนแม่ทัพใหญ่เห็นแก่ที่ท่ำนกับข้ำเรำสองคนต่ำงเป็น 

ข้ำรับใช้ของฝ่ำบำท โปรดอภัยให้ด้วย"

กวนหยำงไม่แสดงท่ำทำงใดๆ กลับเป็นรองแม่ทัพนำยอื่นๆ ที่น่ัง 

อยู่ด้วยเขว้ียงจอกลงพ้ืนอย่ำงแรงพร้อมกันโดยมไิด้นดัหมำย สหีน้ำดดุนั

เปี่ยมไอสังหำร จ้องโจวเซ่ำเขม็งอย่ำงกรุ่นโกรธ

โจวเซ่ำหัวใจหดเกร็ง ก�ำจอกสุรำในมือแน่น องครักษ์ข้ำงหลัง 

หลำยคนก้ำวมำข้ำงหน้ำด้วยท่ำทข่ีมขู่ ดำบกระบีท่ี่เอวท�ำท่ำจะออกจำกฝัก!

สำวงำมสบิกว่ำคนท่ีนัง่ดืม่สรุำเป็นเพ่ือนตกใจหน้ำเผอืดส ีแต่กลบั

นั่งนิ่งอยู่ที่เดิม ไม่มีใครกล้ำจำกไป

ท่ำนแม่ทัพใหญ่อยู่ตรงหน้ำ ใครจะกล้ำบังอำจเล่ำ!

กวนหยำงดืม่สรุำในจอกหมดอย่ำงนิง่สงบดุจขนุเขำ ก่อนจะค่อยๆ 

วำงจอกสุรำกลับลงบนโต๊ะ ทว่ำจังหวะที่มือปล่อยจอกสุรำที่หลอมจำก

ส�ำริดอย่ำงดี จอกสุรำที่เดิมทียังสมบูรณ์ทุกประกำรกลับสลำยเป็นผุยผง

พวกของโจวเซ่ำตื่นตระหนกจนหน้ำซีดเผือดทันที!

"น่ำเสียดำย งดงำมแต่ไม่ทนทำน" กวนหยำงพูดเสียงเรียบ
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โจวเซ่ำหน้ำเขียวคล�้ำสลับซีดขำว บดฟันอย่ำงแรง แต่กลับไม่กล้ำ

ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อย

ส่วนรองแม่ทพัท้ังหลำยของทำงใต้ใบหน้ำอำบด้วยรอยย้ิม กวำดตำ

มองโจวเซ่ำอย่ำงดูแคลน คิดจะวำงอ�ำนำจต่อหน้ำท่ำนแม่ทัพใหญ่  

ไม่รู้จักค�ำว่ำ 'ตำย' หรือไร

กองทัพสกุลกวนของพวกเรำหำได้ถือศีลกินเจ ท่ำนแม่ทัพใหญ ่

ย่ิงเป็นเทพสงครำมไร้พ่ำยในใจของทุกคน เป็นประมขุของดนิแดนทำงใต้ 

เขำเป็นแค่ผู้บัญชำกำรตัวเล็กๆ คิดจะท�ำตัวเป็นสุนัขเห่ำพยัคฆ์ เบื่อชีวิต

จรงิๆ เสยีแล้วกระมงั...แม้แต่องค์จกัรพรรดทิีป่รำรถนำจะยดึก�ำลงัทหำร

กลับคืนอย่ำงย่ิง ยังไม่กล้ำแตะต้องสี่แม่ทัพใหญ่ส่งเดช แล้วเจ้ำคน 

แซ่โจวผู้นี้เป็นใครกัน

"ท่ำนแม่ทพัใหญ่..." ก�ำป้ันของโจวเซ่ำจกิลงไปในฝ่ำมอืจนเลอืดซมึ 

แต่กลบัเงยหน้ำเค้นรอยย้ิมออกมำ "วิชำยุทธ์ล�ำ้เลศิ วนัน้ีผูน้้อยได้เหน็กับ

ตำตนเองแล้ว"

"ผู ้บัญชำกำรโจวเดินทำงมำจำกเมืองหลวงอย่ำงเหน็ดเหน่ือย  

กินอำหำรดืม่สรุำให้มำกหน่อยเถอะ" กวนหยำงลกุขึน้ช้ำๆ เอ่ยเสยีงเรยีบ 

"ข้ำยังมีงำนต้องท�ำ ขออภัยที่มิได้อยู่เป็นเพื่อน"

"ท่ำนแม่ทัพใหญ่โปรดวำงใจ ที่นี่มีพวกเรำอยู่!"

"น่ันสิๆ ใต้เท้ำโจวเดินทำงมำไกลนับเป็นแขก พวกเรำพ่ีน้อง 

ย่อมต้อง 'ต้อนรับ' ท่ำนเป็นอย่ำงดี ท่ำนแม่ทัพใหญ่ยกให้เป็นหน้ำที่ 

ของพวกเรำเถอะ"

"ท่ำนแม่ทัพใหญ่ค่อยๆ เดิน พรุ่งนี้พบกัน"
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รองแม่ทัพกลุ่มนี้ล้วนเป็นชำยฉกรรจ์เลือดร้อน แต่ละคนอดใจรอ

ไม่ไหวท่ีจะช่วยแม่ทัพของตนแบ่งเบำภำระ ตะโกนเสียงดังหยอกเย้ำ 

ผู้บัญชำกำรโจว แต่กลับท�ำเอำกวนหยำงขบขันไปด้วย

"อมื ให้พวกเขำเปิดสรุำขำวดอกสำลีม่ำอกีสองสำมไห" มมุปำกเขำ

ยกขึ้นน้อยๆ "สุรำดีของทำงใต้เรำ ผู้บัญชำกำรโจวดื่มแล้วต้องส�ำรำญใจ

แน่"

"ท่ำนแม่ทัพใหญ่มคี�ำสัง่ น�ำสรุำขำวดอกสำลีม่ำอีกเยอะๆ" รองแม่ทพั 

นำยหนึ่งเห็นโจวเซ่ำหน้ำซีดขำวก็ย่ิงฉีกย้ิมเห็นฟันขำวอย่ำงเบิกบำนใจ

กว่ำเดิม

ท่ำมกลำงเสียงหัวเรำะและเสียงเอะอะโวยวำยท่ีอบอวลด้วย 

กลิ่นสุรำ กวนหยำงย้ิมน้อยๆ ก้ำวออกจำกห้องพิเศษกว้ำงใหญ่หรูหรำ 

ชั้นสำม เสียงพิณจำกห้องโถงชั้นหน่ึงแทรกซึมเข้ำไปถึงในกระดูก  

เป็นบทเพลง 'หงส์ตำมรัก'

เวลำน้ีเองหำงตำเขำเหลือบเห็นเงำร่ำงท่ีคุ้นเคยและประหลำด 

สำยหนึ่ง

ที่คุ ้นเคยเพรำะหลำยคืนมำน้ีเงำร ่ำงน้ีล ้วนอำละวำดอยู ่ใน 

ควำมฝันเขำ ท�ำเอำเขำโมโหจนแทบบดฟันตนเองแตก ที่ประหลำด 

เพรำะในสถำนที่เช่นน้ีและเวลำนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นำงจะมำ

ปรำกฏตัวที่นี่!

ครั้นเห็นเงำร่ำงเล็กหักเลี้ยวและหำยลับไปจำกระเบียงทำงเดิน  

เขำก็บังเกิดควำมสงสัย...
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"อำ...อื้ม...พ่ีชำยออกแรงเยอะไปแล้ว ลึก...ลึกย่ิงนัก อ๊ำ..."  

เสียงร้องแหลมของหญิงสำวดังขึ้น

"ปีศำจน้อย แค่นี้เจ้ำก็รับไม่ไหวแล้วหรือ ให้พ่ีชำยได้รักเจ้ำ 

อย่ำงเต็มท่ีเถอะ..." ชำยหนุ่มกล่ำวพลำงค�ำรำมด้วยน�ำ้เสียงตืน่เต้นสุขสม

"ข้ำ ข้ำทนไม่ไหวแล้ว ช้ำๆ หน่อย..."

"วันนี้หำกไม่ขยี้เจ้ำให้สมใจ... ข้ำก็ไม่ใช่บุรุษแล้ว!"

"พี่ชำยละเว้นข้ำเถิด..."

"ฮ้ำ..."

ในม่ำนมุ้งเกิดคลื่นโหมซัด เสียงค�ำรำมและเสียงครำงดังไม่หยุด 

ชวนให้จิตใจคนวำบหวิวรุ ่มร้อน ในเวลำอันรวดเร็ว ดอกซิ่งแดงถูก 

บดขย้ี น�้ำค้ำงพร่ำงพรม เทียนไขแดงดับวูบ เคร่ืองหอมในเตำก�ำยำน

กระจัดกระจำย...จบ

"เอ๋? จบแล้วหรือ ไม่ได้ๆ เขียนอย่ำงนี้นักอ่ำนก็ประท้วงน่ะสิ ต้อง 

เขว้ียงหนังสือท้ิงแน่!" ฮวำชุนซินถือแท่งถ่ำนที่เผำออกมำเป็นพิเศษ  

ขีดเขียนไปบนสมุดเล่มเล็กท่ีว่ำงเปล่ำ นอกจำกท่วงท่ำลีลำในกำร 

โรมรันพันตูแล้ว ยังไม่ลืมเพ่ิมข้อควำมบรรยำยไว้ด้ำนข้ำงด้วย เขียนไป

เขียนมำ เพียงครู่เดียวสองคนที่อยู่บนเตียงกลับเสร็จสิ้นกิจธุระเสียแล้ว

มิใช่ยังต้องบดต้องขย้ีอย่ำงนั้นอย่ำงนี้อีกหรอกหรือ เวลำยังไม่ถึง

ครึ่งก้ำนธูปก็เสร็จกิจเสียแล้ว เช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ำสำวงำมบนเตียง 

จะยังไม่คลำยควำมปรำรถนำ กระท่ังนำงที่สังเกตกำรณ์เก็บข้อมูลอยู ่

นอกหน้ำต่ำงยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มเลย

"พี่ชำยคนดี วันนี้ท่ำนเร็วก็จริง แต่กลับห้ำวหำญเกินใคร ท�ำให้ข้ำ
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รู้สึกสบำยไปท้ังตัว" สำวงำมบนเตียงข่มควำมดูแคลนในใจ แสร้งหอบ

สะท้ำนเอ่ยว่ำ "หำกพ่ีชำยคนดีท�ำนำนกว่ำน้ีอีกสักนิด วิญญำณข้ำ 

จะต้องหลุดลอยออกไปแน่"

ฮวำชุนซินได้เห็นฝีมือยอดเย่ียมร้ำยกำจในกำรโกหกหน้ำตำยของ

สำวๆ ในหอโคมเขียวอีกครั้ง

นำงรีบก้มหน้ำจดโดยไว

'ไม่พูดถึงระยะเวลา ขอเพียงต้องปากหวาน'

"ฮ่ำๆ ข้ำเห็นเจ้ำทนไม่ไหวแล้ว กลัวจะท�ำให้เจ้ำส�ำลักควำมสุข 

จนตำย มิเช่นนั้นข้ำจะตัดใจได้อย่ำงไร"

ฮวำชุนซินมุมปำกกระตุก จดบันทึกต่อ

'บุรุษหลั่งเร็ว ดีแต่ปากเท่านั้น'

ครั้นเห็นว่ำข้ำงในไม่มีอะไรน่ำดูต่อแล้ว นำงอดไม่ได้ที่จะลอบด่ำ

ตนเองว่ำอับโชคย่ิงนัก ไฉนคืนนี้ห้องแรกที่เลือกถึงไม่ได้เรื่องเช่นนี้  

เปลืองเงินหนึ่งต�ำลึงที่นำงยัดให้ผู้คุมหอไปเปล่ำๆ

"ตอนน้ียังมีเวลำ น่ำจะไปดูได้อีกสักสองยก" นำงพูดกับตนเอง 

พลำงเก็บแท่งถ่ำนกับสมุดบันทึกอย่ำงเงียบเชียบ ค่อยๆ ไต่ลงจำก

หน้ำต่ำงยำวจรดพ้ืน หมุนตัวเดินไปได้ไม่ก่ีก้ำวก็พลันรู้สึกประหลำด  

จึงอดหันกลับไปมองไม่ได้
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อืม ปกติมำกนีน่ำ แขกเหรือ่ทีม่ำหำควำมส�ำรำญโอบแม่นำงหวัเรำะ

เดินแยกย้ำยเข้ำไปในห้อง ยังมีอีกคนที่อดใจไม่อยู่จูบกันนัวเนียตรง

ระเบียงทำงเดิน มือข้ำงหนึ่งสอดเข้ำไปในเสื้อของหญิงสำว แม่นำงผู้นั้น

ร้องเสียงหวำนอย่ำงมืออำชีพว่ำ 'อย่ำนะ อย่ำ...' ขณะเดียวกันก็แอ่นเอว

เข้ำหำ

"น่ำเสียดำยจริง" นำงอิจฉำเหลือเกิน "แต่ให้ยืนจดอยู่บนระเบียง

ทำงเดินเช่นนี้ออกจะโจ่งแจ้งไปหน่อย..."

หำกให้แม่เล้ำกับแขกเหรื่อท่ีมำหำควำมส�ำรำญรู ้เข้ำว่ำนำง 

ติดสินบนผู้คุม มำ 'เก็บข้อมูล' จำกที่นี่ทุกสองสำมวัน เกรงว่ำฐำนะ 

ที่แท้จริงของอำจำรย์ฮวำชุนซินของนำงจะต้องเปิดเผยแน่ มิเช่นน้ัน 

ก็ต้องถูกลำกเข้ำไปซ้อมในตรอกมืดเพรำะคิดว่ำนำงเป็นพวกวิตถำรอีก

ใคร่ครวญดูแล้ว สุดท้ำยฮวำชุนซินในชุดหญิงรับใช้ขั้นต�่ำของ 

หอนกขมิ้นขับขำนจึงได้แต่ข่มควำมปวดใจและย่องเข้ำห้องต่อไป

ห้องต่อไป ข้ำงในเป็นถิ่นของแม่นำงซำนไชจำกสิบเอ็ดนำงคณิกำ

เลื่องชื่อของสถำนเริงรมย์ในดินแดนทำงใต้

ฮวำชุนซินผลักหน้ำต่ำงออกเป็นช่องเล็กเบำๆ ก่อนจะลอบมอง

เข้ำไปข้ำงใน เห็นดวงหน้ำเล็กนวลเนียนประหนึ่งพระจันทร์เต็มดวง 

ของแม่นำงซำนไชดูอ่อนหวำนเอียงอำย มือกอดพิณผีผำ* ไว้ แต่กลับถูก

บุรุษก�ำย�ำคนหน่ึงโอบกอดจำกข้ำงหลัง นำงบรรเลงพิณผีผำเสียงเบำ 

ขำดห้วงพลำงหอบกระชั้น ใต้กระโปรงผ้ำโปร่งสีชมพูเป็นสะโพกเปลือย

กลมกลึง นั่งทับอยู่บนควำมใหญ่โตของบุรุษด้ำนหลังพลำงโยกขึ้นลง 
* พิณผผีำ เป็นเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งดดีจ�ำพวกเดยีวกับกีตำร์ มสีีส่ำย ท�ำจำกไม้ รปูทรงเลยีนอย่ำงลกูผผีำ  
(มะปรำงจีน)
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ไปมำ

"ซำนเอ๋อร์สบำยตัวหรือไม่ ข้ำยิ่งใหญ่หรือเปล่ำ ยิ่งใหญ่หรือเปล่ำ"

"นำยท่ำนยิ่งใหญ่เหลือเกิน...ข้ำอึดอัดไปหมด..."

ฮวำชุนซินปำกคอแห้งผำก ทว่ำตำกลับเป็นประกำย

ท่าใหม่ของแม่นางซานไช ทั้งสร้างสรรค์และแปลกใหม่ยิ่งนัก!

นำงตื่นเต้นจนมือสั่น ก�ำลังจะยื่นมือเข้ำไปในอกเสื้อหยิบแท่งถ่ำน

กับสมุดบันทึกเล่มเล็ก คิดไม่ถึงว่ำคอเสื้อด้ำนหลังจะถูกผู้อื่นหิ้วขึ้นสูง

"อ๊ะ...อื้อ..."

พรบิตำต่อมำนำงก็ถูกเงำร่ำงสงูใหญ่ท่ีเตม็ไปด้วยควำมโกรธเกร้ียว

หิ้วตัวไป

Page ������������������������.indd   64 21/8/2561 BE   15:45



65

ไช ่เสี่ยวเชวี่ย

3 

    

ปล้นทรัพย์ปล้นสวาท!

ฮวำชุนซินท้ังตกใจท้ังโมโห ท้ังโกรธทั้งลนลำน...นี่เรียกว่ำล่ำห่ำน

ตลอดปีกลับถูกห่ำนจิกตำ* ใช่หรือไม่ ไม่สิ ตอนนี้ไม่ใช่เวลำมำคิดเรื่องนี้ 

นำงท่ีถูกจี้จุดใบ้รู้ดีว่ำกำรร้องขอควำมช่วยเหลือเป็นไปไม่ได้ จึงได้แต่

บังคับให้ตนเองตั้งสติ เฝ้ำรอโอกำสในกำรตอบโต้และหลบหนี...คิดว่ำ 

จะเตะแท่งผลิตลูกหลำนของเจ้ำสำรเลวผู้นี้อย่ำงไรดี

ในที่สุดนำงก็ถูกโยนลงบนเตียงหอมนุ่มหลังหนึ่ง ยังไม่ทันพลิกตัว

กลับมำ ขำก็ถีบออกไปอย่ำงว่องไวปำนสำยฟ้ำ

ทว่ำเสียงโอดครวญอย่ำงเจ็บปวดท่ีคิดภำพไว้ไม่ดังขึ้น นำง 

กลับถูกคนตัวสูงใหญ่และหนักอึ้งกดทับไว้แทน!

"เจ้ำก�ำลังท�ำอะไรของเจ้ำกันแน่!"

* ล่ำห่ำนตลอดปีกลับถูกห่ำนจิกตำ เป็นส�ำนวนหมำยถึงผู้ที่เจนจัดเชี่ยวชำญก็พลั้งพลำดได้  
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"ตีโจรรำคะอย่ำงไรเล่ำ ยังจะ...เอ๋?" นำงเบิกตำทันใด ร่ำงนุ่มนิ่ม 

ที่พยำยำมดิ้นรนขัดขืนพลันชะงัก "กวนหยำง?!"

เรือนร่ำงสูงใหญ่ก�ำย�ำท่ีทำบทับอยู่บนตัวนำงและส่งพลังงำน 

ควำมร้อนมำให้ กล้ำมเนื้อตึงแน่นแข็งแกร่งเหมือนเหล็กกล้ำนี้...มิใช่

แม่ทัพกวนที่ท�ำเอำนำงน�้ำลำยหกมำนำนแล้วหรอกหรือ!

หัวสมองของนำงเกิดเสียงผ่ำง ดวงหน้ำเล็กแดงก�่ำ ไหนเลยจะ 

คิดถึงค�ำว่ำ 'สตรีต้องรักนวลสงวนตัว' ออก นำงไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง  

ย่ืนอุ้งเท้ำหมำป่ำออกไปฉีกเสื้อด้ำนหน้ำของเขำออกโดยไว ฝ่ำมือกับ

ปลำยน้ิวแนบสนิทกับแผงอกเปลือยเปล่ำของเขำ อีกทั้งยังไม่ลืม 

บีบขย�ำสองทีด้วย

ประเมินด้วยสำยตำหรือจะสู้วัดด้วยมือเล่ำ นำงรอวันน้ีมำนำน 

มำกแล้ว!

"แม่นำงฮวำ เจ้ำ..." กวนหยำงตกตะลึงพรึงเพริด สูดหำยใจอย่ำง

ตระหนก ชั่วขณะหน่ึงที่เขำแข็งท่ืออยู่ที่เดิม ลืมกระทั่งดึงมือเล็กที่ 

ปัดป่ำยแผงอกตนและก�ำลังจุดเพลิงบำงอย่ำงออกด้วยซ�้ำ

"หวำ ทั้งใหญ่ทั้งแข็งจริงๆ..." กล้ามเนื้อหน้าอกนี้ยอดเยี่ยมจริงๆ

เปลวเพลิงแปลกๆ กลุ่มหน่ึงลุกโหมขึ้นมำจำกท้องน้อย ใบหน้ำ 

งำมสง่ำของกวนหยำงตึงเครียดจนบิดเบี้ยว เขำกัดฟันแน่นรักษำ 

ควำมยับย้ังชั่งใจเสี้ยวสุดท้ำยเอำไว้ได้อย่ำงหมิ่นเหม่ หมำยจะดึงนำง 

ออกจำกร่ำงด้วยควำมโมโห แต่พอเขำขยับตัว ฮวำชุนซินที่ยัง 'วัดขนำด

ไม่เสร็จ' ก็ร้อนใจ สองมือกอดเขำไว้แน่นเหมือนปลำหมึกยักษ์

พลาดโอกาสนี้ไป ต้องรอโอกาสดีนี้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีกันเล่า!
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ฮวำชุนซินห่วงแต่จะจับคน ไม่ได้ตระหนักเลยว่ำเรือนร่ำงอวบอิ่ม

อ่อนนุ่มของตนแนบติดกับบุรุษก�ำย�ำท่ีเลือดลมก�ำลังพลุ่งพล่ำนแล้ว 

จะก่อให้เกิดเปลวเพลิงที่ลำมไปทั่วทุ่งได้อย่ำงไรบ้ำง

ในหอโคมเขียวมักจุดเครื่องหอมปลุกเร ้ำอำรมณ์ไว้อยู ่แล้ว  

กลิ่นหอมเข้มข้นก�ำซำบเข้ำไปในจมูก แทรกซึมสู่จิตใจ พวกเขำล้วน 

ไม่มใีครตระหนักถึงควำมผดิปกตินี ้บำงทีอำจเพรำะกลิน่หอมจำกก�ำยำน 

หรือบำงทีอำจเพรำะผิวกำยท่ีเสียดสีกัน ระหว่ำงท่ีเรือนร่ำงอ่อนนุ่มกับ

เรือนร่ำงก�ำย�ำบดเบียดกันไปมำจนไม่เหลือช่องว่ำงน้ันเอง ทุกอย่ำง 

ก็หลุดจำกกำรควบคุม...

กวนหยำงทำบทับนำงไว้บนฟูก ดวงตำสีด�ำจับจ้องนำงอย่ำง

อันตรำย "เจ้ำลืมไปแล้วจริงๆ หรือว่ำข้ำเป็นบุรุษคนหนึ่ง"

รอยย้ิมกระหย่ิมใจบนใบหน้ำนำงชะงักค้ำง มองเขำอย่ำงงุนงง 

เล็กน้อย "เอ่อ..."

"ข้ำยอมให้เจ้ำหนึ่งครั้ง สองครั้ง...คร้ังนี้ เจ้ำว่ำข้ำควรลงโทษเจ้ำ

อย่ำงไรด"ี เขำพลนัประชดิเข้ำไปยังติง่หจูิม้ลิม้ของนำง หวัเรำะเสยีงแหบ

อย่ำงดุดัน ลมหำยใจที่พ่นออกมำร้อนระอุปลุกควำมวำบหวิว "หืม?"

นำงสัน่สะท้ำน ร่ำงกำยชำวำบไปครึง่ซกีอย่ำงห้ำมไม่อยู่ ควำมต่ืนเต้น 

กระหยิ่มใจในตอนแรกหำยไป แทนที่ด้วยควำมตื่นตระหนกลนลำน

มะ...เมื่อครู่นี้ข้าท�าอะไรลงไปบ้าง...

ควำมแข็งขึงร้อนระอุที่ก�ำลังดุนดันหน้ำท้องนำงอยู่ตอนนี้เต้นตุบๆ 

เป็นพักๆ...นี่ก็คือ 'เจ้ำสิ่งนั้น' ที่นำงวำดอยู่บ่อยๆ หรือ

ตะ...ตอนนี้แกล้งตายยังทันหรือไม่
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ฮวำชนุซนิอยำกย้ิมประจบและขออภัย แต่กลับรู้สกึว่ำเจ้ำสิง่ใหญ่โต 

ตรงหน้ำท้องแข็งขึงร้อนผ่ำวกว่ำเดิม หัวใจนำงสั่นระรัว พยำยำมบิดตัว

หนีทีหนึ่ง ทว่ำกลับท�ำให้เจ้ำสิ่งนั้นพลันขยำยตัวออกอีก บดเบียดเสียดสี

และติดขัดอยู่ตรงหว่ำงขำนำงที่ท้ังเจ็บท้ังร้อนทั้งชำวำบในเวลำเดียวกัน 

ตอนนีเ้หลอืเพียงกำงเกงตัวในบำงเบำ...ข้ำศกึก็จะบกุประชดิถึงเมอืงแล้ว!

"อ๊ะ!"

"ฮึก!"

กำรเสียดสีท่ีนึกไม่ถึงเหมือนไฟป่ำท่ีลุกแล้วยำกจะดับ พวกเขำ 

สองคนสดูหำยใจพร้อมกันโดยมไิด้นัดหมำย คนหน่ึงหอบครำงเสยีงหวำน 

อีกคนหอบเสียงต�่ำ

ฮวำชนุซนิรูส้กึเพียงควำมรุม่ร้อนวำบหวิวทีไ่ม่คุ้นเคยก�ำลงัแผ่ออกมำ 

จำกจุดน่ำอำยของร่ำงกำยท่อนล่ำง นำงหอบกระชั้นเสียงค่อย แผ่นหลัง

สะท้ำนเป็นพักๆ ร่ำงกำยอ่อนระทวยอย่ำงไม่เอำไหน

ครั้นรู้สึกถึงควำมสั่นสะท้ำนของร่ำงหอมกรุ่นนุ่มนิ่มท่ีละลำยอยู่ 

ใต้ร่ำงตน ในใจกวนหยำงก็บังเกิดไฟ...ทว่ำนั่นกลับเป็นไฟปรำรถนำ... 

เขำก้มหน้ำลงโดยไม่คิด ประกบปำกเล็กอวบอิ่มนุ่มละมุนของคนใต้ร่ำง

อย่ำงรุนแรง กำรกระท�ำแฝงแววลงโทษอย่ำงหนักหน่วงและขำด 

กำรควบคุม ดูดเม้มลิ้นเล็กของนำงอย่ำงฮึกเหิม กวำดชิมน�้ำหวำน 

ในโพรงปำกนำงอย่ำงดุดัน...

ริมฝีปำกของท้ังสองคลอเคลียกัน นำงถูกจูบจนแทบหำยใจไม่ทัน 

รมิฝีปำกแดงฉ�ำ่ชืน้ เสยีงครำงเลด็ลอดออกมำตดิๆ กัน ทรวงอกกลมกลงึ

สะท้อนขึน้ลงรนุแรง คล้ำยต่อต้ำนคล้ำยเขินอำยและย่ิงคล้ำยจงใจย่ัวเย้ำ 
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ขยี้ท�ำลำยสติสัมปชัญญะเสี้ยวสุดท้ำยของชำยหนุ่มครั้งแล้วครั้งเล่ำ

เขำจมุพิตนำงแนบแน่น ฝ่ำมอืใหญ่กระชำกเสือ้ผ้ำตรงหน้ำอกนำง

ออก ผิวขำวนุ่มเนียนดุจหยกมันแพะปรำกฏข้ึนทันที ทรวงอกกลมกลึง 

ชูช่อถูกประคองไว้ด้วยเอี๊ยมบังทรงสีแดงด้ินเงิน ชั่วเวลำต่อมำเมื่อ 

สำยผูกเอี๊ยมคลำยออก ทรวงอกขำวเนียนดุจหยกก็ดีดเด้งออกมำ  

ดอกตูมสีแดงเล็กสองจุดสั่นระริก ขยำยตัวออกจนท้ังแข็งและวำบหวิว 

เต็มไปด้วยกำรเชื้อเชิญ...

มือข้ำงหนึ่งของกวนหยำงประคองเต้ำอวบอิ่มของนำงไว้อย่ำง

มั่นคงทว่ำอ่อนโยน รู้สึกเพียงสัมผัสลื่นละมุนดุจนวลไขท�ำให้คนตัดใจ

ปล่อยมือมิได้ โดยเฉพำะยอดตูมเล็กๆ ท่ีดุนดันฝ่ำมือเขำอยู่ ยำมถูก 

ลูบไล้ก็ย่ิงชูชัน ทุกครั้งที่หยอกเย้ำ ปำกเล็กของนำงจะเปล่งเสียงครำง 

เร้ำอำรมณ์ออกมำ ปลุกปั่นควำมรู้สึกในใจเขำ กวนหยำงตื่นตัวฮึกเหิม 

จนกระทั่งตำเหยี่ยวแดงก�่ำ

เขำโน้มศีรษะลงครอบครองทรวงอกเนียนนุ่มดุจนวลไขของนำง

อย่ำงละโมบ ปลำยลิ้นหยอกเย้ำปลำยยอดของนำงรัวเร็วประหนึ่ง 

สำยฝนที่กระหน�่ำลงมำ ประเดี๋ยวหมุนวนประเดี๋ยวขบเม้มเบำๆ ท�ำเอำ

วิญญำณของฮวำชุนซินหลุดลอยออกไปไกล เสียงครำงแว่วหวำน 

ดังไม่หยุด ร่ำงกำยสั่นระริกประหนึ่งใบไม้ร่วงกลำงสำยลมฤดูสำรท  

ท่อนล่ำงท่ีถูกควำมใหญ่โตดุนดันเกรง็กระตกุโดยไม่รู้ตวั น�ำ้ค้ำงเหนยีวล่ืน 

แผ่ออกไปวงแล้ววงเล่ำ

"อย่ำ...อย่ำท�ำอีกเลย ข้ำยังไม่อำจ...อื้อ!" นำงพลันรู้สึกว่ำร่ำงกำย

ท่อนล่ำงถูกควำมใหญ่โตรกุรำนเข้ำมำผ่ำนกำงเกงตวับำง ขยำยเส้นทำง
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เล็กแคบออกนิดๆ จนนำงรู ้สึกเจ็บ หญิงสำวตกใจจนแทบเป็นลม  

หอบสะท้ำนพลำงอ้อนวอนเสียงสะอื้น

"ในเมื่อวำงเพลิงแล้ว...ก็อย่ำได้คิดจะถอนตัว" หน้ำผำกและ 

แผ่นหลังกว้ำงของเขำเต็มไปด้วยเหงื่อร้อนระอุ ดวงหน้ำงำมเคร่งขรึม 

ที่ฉำยอำรมณ์ปรำรถนำฉีกย้ิม น�้ำเสียงทุ ้มหนักข่มขู ่อยู ่ข ้ำงหูนำง 

ขณะเป่ำลมหำยใจรนิรด สตัว์ร้ำยตรงหว่ำงขำบกุรกุเข้ำมำประชดิใกล้ข้ึน

อีกเล็กน้อย "อย่ำงน้อย ข้ำก็ควรเก็บดอกเบี้ยจำกเจ้ำสักส่วนสองส่วน...

ใช่หรือไม่"

"ไม่...ไม่ได้..." นำงท้ังตระหนกทั้งอับอำย ทั้งโมโหทั้งสั่นสะท้ำน  

ในร่ำงเหมือนมีฮวำชุนซินสองคน คนหน่ึงมัวเมำไปกับอำรมณ์ใคร่  

อดใจรอไม่ไหวอยำกอ้อนวอนเขำให้เข้ำมำหำนำง อีกคนหนึ่งใช้เหตุผล

และสตสิมัปชญัญะ ร้อนใจอยำกหยดุย้ัง 'กำรกระท�ำรนุแรง' อย่ำงป่ำเถ่ือน 

ไร้มำรยำทของเขำ นำงหอบครำงน�้ำเสียงขำดห้วง "มำรดำไม่ยอมให้ 

กำรเสียตัวครั้งแรก...เกิดขึ้นในหอนำงโลมแน่"

ได้ยินดังนัน้แผ่นหลงักว้ำงก�ำย�ำของกวนหยำงพลนัแข็งท่ือ นยัน์ตำ

สีด�ำเบิกกว้ำง จ้องคนตัวเล็กใต้ร่ำงอย่ำงเหลือเชื่อ

"เป็นสตรยัีงไม่ได้ออกเรอืนไฉนจงึพูดจำหยำบคำยเช่นนี"้ เขำต�ำหนิ

เห็นเขำชะงักกำรกระท�ำ นำงก็ฝืนข่มควำมปรำรถนำของร่ำงกำย

ทันที อำรมณ์ท่ีวูบขึ้นในใจไม่รู้เป็นควำมรู้สึกดีใจหรือเสียใจภำยหลัง 

กันแน่

ใจหน่ึงหำกถูกแรงปรำรถนำชักน�ำไป นำงเองก็อยำกท�ำเหมือน

นำงเอกในภำพวังวสันต์พวกนั้นเหลือเกิน พูดออกไปอย่ำงใจกล้ำหน้ำ 
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ไม่อำยว่ำ 'พี่ชำย ข้ำต้องกำรท่ำน'

แต่กำรมำพลีกำยให้ชำยหนุ่มในหอนำงโลมอย่ำงไร้ชื่อไร้ฐำนะ  

ต่อให้นำงใจกล้ำบ้ำบิ่นไม่เห็นขนบธรรมเนียมอยู่ในสำยตำก็ยังต้อง 

ยับย้ังชั่งใจเอำไว้บ้ำง เห็นแก่หน้ำบรรพบุรุษของตนสักเล็กน้อย... 

แม้นำงจะสงสัยเหลือเกินว่ำบรรพบุรุษของตนจะหมกมุ่นในโลกีย์ไม่สิ้น

สุด อ่ะแฮ่ม หมำยถึงเปิดเผยเร่ำร้อนไม่แพ้ตนเลยต่ำงหำกเล่ำ!

"ข้ำก็แค่จุดประทัดล้อเล่นเท่ำน้ัน ท่ำนเป็นถึงแม่ทัพใหญ่กลับ  

'ถือทวนเข้ำสู่สมรภูมิ' จริงๆ" นำงรีบระงับอำรมณ์หว่ันไหวหน้ำไม่อำย 

ของตนเอง ท�ำปำกยื่นบ่นเขำ

"ฮวำ..." เขำโมโหจนแทบส�ำลัก อยำกค�ำรำมเสียงดังแต่พลัน

ตระหนักว่ำตนรู้เพียงว่ำนำงแซ่ฮวำ กระทั่งชื่อเสียงเรียงนำมของนำง 

ก็ยังไม่รู้ด้วยซ�้ำ

ชื่อของผู้อื่นยังไม่รู้ เขำกลับเกือบจะจับผู้อื่น...กินเสียแล้ว?!

สติสัมปชัญญะของกวนหยำงกลับคืนมำทันใด เขำสั่นสะท้ำน  

ผลักนำงออกโดยเร็วปำนสำยฟ้ำ มือใหญ่คว้ำผ้ำห่มบนเตียงโยนใส ่

ร่ำงนำง

ตำเหย่ียวคมกริบกวำดมองรอบหน่ึง คล้ำยสังเกตเห็นบำงอย่ำง 

แขนเสื้อกว้ำงสะบัดไปยังเตำก�ำยำนทองลำยซวนหนี* ทันที ควันจำก 

กำรเผำไหม้เครื่องหอมที่ม้วนตัวเป็นเกลียวพลันสลำยหำยไป

กวนหยำงรูด้ว่ีำเครือ่งหอมธรรมดำพวกนีไ้ม่เพียงพอท่ีจะสัน่คลอน

ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองอันแข็งแกร่งของเขำได้ ที่เขำ 

* ซวนหนี เป็นหนึ่งในลูกมังกรทั้งเก้ำตำมต�ำนำนเทพโบรำณของจีน รูปลักษณ์คล้ำยสิงโต
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สูญเสียกำรควบคุมเมื่อครู่น้ี สำเหตุเป็นเพรำะหญิงสำวบนเตียงที่งำม

หยำดเยิ้มดุจผลท้อที่สุกงอม

เขำมุ่นคิ้ว ฝ่ำมือก�ำแน่นกว่ำเดิม

"เอ๊ะ เบำๆ หน่อยสิ รุนแรงเช่นนี้ ผู้อื่นร่ำงกำยบอบบำง มันเจ็บนะ!" 

เรือนร่ำงก่ึงเปลือยของนำงถูกผ้ำห่มแพรคลุมไว้ ทั้งโล่งอกและรู้สึก

ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็รู ้สึกว่ำงโหวงและผิดหวังแปลกๆ อดไม่ได้ 

ที่จะจงใจว่ำเขำเสียงอ่อน

"ข้ำจะให้คนน�ำเสือ้ผ้ำชดุใหม่มำให้" หวัใจเขำหดเกรง็ก่อนทีใ่บหน้ำ

จะบึ้งตึงอีกครั้ง เอ่ยอย่ำงเย็นชำ

อำ หำกไม่เห็นว่ำท่อนล่ำงของเรือนร่ำงก�ำย�ำมี 'กระโจมหลังใหญ่' 

ที่ถูกบำงสิ่งใต้กำงเกงดุนดันออกมำจนสูงชัน สีหน้ำเย็นชำของเขำก็ 

ท�ำให้คนหวำดกลัวจนหนำวสั่นได้จริงๆ แต่ยำมนี้ฮวำชุนซินไหนเลย 

จะยังสนใจสีหน้ำเย็นชำของเขำอีกเล่ำ

ด้วยธรรมชำติของมนุษย์ท่ีหนีไม่พ้นเรื่องกินและเรื่องเพศ รวมท้ัง

สัญชำตญำณที่เกิดจำกอำชีพ นำงไม่มองยังพอทน แต่พอได้มอง  

ลูกตำก็เบิกกว้ำงอย่ำงตื่นตระหนกและประหลำดใจย่ิง จับจ้อง 'อำวุธ'  

ที่ไม่ธรรมดำของเขำเขม็ง...จนถึงขั้นตะลึงงันไป

ผิดแล้วๆ ผิดมหันต์โดยแท้...

ตนซึ่งเป็นอำจำรย์วำดภำพวังวสันต์ที่โด่งดังของทำงใต้กลับ

ประเมิน...เอ่อ ขนำดของเขำด้วยสำยตำผิดพลำดไปจำกควำมจริงเช่นนี้ 

เห็นเสือร้ำยตัวหนึ่งผิดไปเป็นสุนัขเสียได้?!

ว่าไปแล้ว...พกอาวุธใหญ่โตเช่นนี ้ยามเดนิเหนิไปมาไม่ล�าบากหรอื
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เป็นอีกครั้งที่กวนหยำงไฟลุกขึ้นมำเพรำะสำยตำที่เปี ่ยมด้วย 

ควำมสงสัยใคร่รู ้และควำมกระตือรือร้น ทั้งยังเปิดเผยโจ่งแจ้งเช่นน้ี 

ของนำง เขำรุม่ร้อนไปท้ังตัว 'พ่ีน้อง' ทีเ่ดิมทีต้องใช้ควำมพยำยำมสดุก�ำลงั

ท�ำให้สงบลงกลับปวดร้ำวและขยำยตัวอีกครั้ง

"เจ้ำอยำกบีบให้ข้ำจัดกำรกับเจ้ำตรงนี้เลยจริงๆ ใช่หรือไม่" ค�ำพูด

แต่ละค�ำถูกเค้นลอดไรฟันออกมำ

"ฮะ?!" นำงตกใจดวงหน้ำแดงปลัง่ รบีกระแอมกระไอและเบอืนหน้ำ

ไปทำงอื่น "คือว่ำ...ค่อยพูดค่อยจำกันก็ได้ พูดกันดีๆ แหะๆ"

แต่กำงเกงสีด�ำของเขำที่มีเจ้ำสิ่งนั้นดุนดันออกมำ เห็นรำงๆ ว่ำ

เปียกชื้นจนเป็นสีเข้ม ไม่รู ้ว่ำเป็นของนำงหรือว่ำของเขำ...สวรรค์!  

ฮวาชุนซิน เจ้าจะต�่าช้าหยาบคายไปถึงไหนกัน!

ต่อให้ฮวำชุนซินหน้ำหนำดุจก�ำแพงเมืองก็อดหน้ำแดงไม่ได้  

กวนหยำงคล้ำยรู้สึกตัว สีหน้ำจึงแข็งกระด้ำงเย็นชำฉำยควำมอึดอัดขึ้น

วูบหน่ึง เขำหนัหลงัโดยเรว็ เอำมอืไพล่หลงัพลำงพูดเสยีงแข็ง "เอำเป็นว่ำ

นับแต่นี้ไปอย่ำมำสถำนที่สกปรกเช่นนี้อีก"

"เรื่องอะไรท่ำนมำได้ ข้ำจะมำไม่ได้เล่ำ เผด็จกำร" หัวใจนำงยัง 

เต้นระรัวไม่หยุดเหมือนดังอยู่ข้ำงหู บ่นงึมง�ำเบำๆ

"หืม?" ไอสังหำรลอยมำอีกครำ

นำงรีบหุบปำก ฉีกย้ิมประจบประแจง ท�ำตัวเป็นลิงหลอกเจ้ำ  

"ทรำบแล้วๆ"

ครั้งหน้าข้าจะสืบกับผู้คุมของที่นี่ให้ชัดเจนก่อน...

"อืม" ในที่สุดใครบำงคนก็แค่นเสียงออกมำด้วยควำมพึงพอใจ 
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เล็กน้อย

ในท้องของฮวำชุนซินเต็มไปด้วยค�ำบ่นว่ำ นำงฉวยจังหวะนี ้

จัดเสื้อผ้ำตนเองอยู่ใต้ผ้ำห่มแพร คิดถึงเม่ือครู่นี้ ท่ีเปลวเพลิงเกือบ 

ลุกลำมออกไป เกิดศึกเนื้อหนังขึ้นแล้ว ใบหน้ำก็แดงเป็นก้นลิงอย่ำง 

ห้ำมไม่อยู่

ขณะคิดฟุ้งซ่ำน นำงไม่ได้ตระหนักเลยว่ำร่ำงสูงใหญ่ได้จำกไป

เงียบๆ แล้ว จนกระทั่งข้ำรับใช้หญิงน�ำเสื้อผ้ำชุดหน่ึงเข้ำมำให้อย่ำง

นอบน้อม นำงถึงได้มองออกไปข้ำงนอกอย่ำงเศร้ำหมองผิดหวัง

เขาจากไปทั้งอย่างนี้จริงๆ หรือ

"ลมืถำมเขำไปเลยว่ำมำหอโคมเขยีวด้วยเหตใุด!" นำงอทุำนออกมำ 

พร้อมเบิกตำกว้ำง

หน็อยแน่! เขาคงไม่ได้มาหาความส�าราญกระมัง

ไม่ถูกๆ โลกนี้เกรงว่ำคงไม่มีใครเข้ำใจค�ำว่ำ 'รักนวลสงวนตัว'  

เข้มงวดกับตนเองจนใกล้เคียงกับค�ำว่ำ 'วิปริต' เท่ำกับเขำกวนหยำง 

อีกแล้ว หำกเขำมำหำบุปผำที่หอโคมเขียวได้ เหล่ำเจียงท่ีบ้ำนนำง 

ก็คงเป็นกิ่งไม้แห้งที่มีบุปผำผลิบำนแล้วล่ะ!

"ชิ!" นำงลบูอกตนเองอย่ำงตกใจไม่หำย "ข้ำกินอิม่เกินไปไม่มเีร่ืองท�ำ  

ถึงต้องสร้ำงเรื่องให้ตนเองตกใจเองหรือไร เขำเป็นแม่ทัพปกปักทักษิณ 

เป็นกวนโหวซือ่จือ่* ผูส้งูศกัดิใ์นเมอืงหลวง หำกสนัดำนดิบก�ำเริบข้ึนมำจริง  

จะต้องมำปลดปล่อยที่หอโคมเขียวด้วยหรือ"

ว่ำไปแล้ว ในจวนแม่ทัพมีคุณหนูผู ้อวบอิ่มงดงำม นวลเนียน

* ซื่อจื่อ หรือรัฐทำยำท เป็นต�ำแหน่งทำยำทของอ๋องผู้ได้รับแต่งตั้งให้ไปปกครองเมืองอื่น
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ไช ่เสี่ยวเชวี่ย

ประหนึ่งหยกบริสุทธิ์อยู่พอดีมิใช่หรือ!

บุรุษในโลกมีคนใดบ้ำงที่ไม่ชอบคนอ่อนหวำน ไม่ชอบคนงำม

พอคิดว่ำตนเองแก่กว่ำผูอ้ืน่ถึงสีปี่เตม็ เทยีบควำมอ่อนเยำว์กนัแล้ว 

ห่ำงไกลจำกผู้อื่นถึงเก้ำช่วงถนน รอยยิ้มบนใบหน้ำของฮวำชุนซินก็ดุดัน 

หัวใจเหมือนถูกโถมซัดด้วยน�้ำส้มที่ซำนซี*

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)

* ส�ำนวนดื่มน�้ำส้มของจีน หมำยถึงหึงหวง น�้ำส้มที่ซำนซีเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดน�้ำส้มของจีน มีควำมเปรี้ยว 
เข้มข้น รสชำติติดคงทนเนิ่นนำน

Page ������������������������.indd   75 21/8/2561 BE   15:45


