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'คุณหนูรองสกุลหลี่แห่งอ�ำเภอเฉิงเป่ยปัญญำอ่อนไปแล้ว!'

ข่ำวที่ไม่คำดคิดเช่นนี้รำวกับหญ้ำแห้งในฤดูใบไม้ร่วงถูกไฟป่ำเผำ  

ไม่จ�ำเป็นต้องอำศัยแรงลมก็ลำมไปเข้ำหูชำวเมืองท่ัวเมืองเหลียวเฉิง 

ในทันที

เมืองเหลียวเฉิงเป็นเมืองเล็กแถบเจียงหนำนของแคว้นฉู่ที่วุ่นวำย 

ถึงแม้ทำงเหนือจะมีศึกและไฟสงครำมไม่ขำดช่วง แต่ในเมืองเล็ก 

แถบเจียงหนำนแห่งนี้กลับสงบสุขและไม่ถูกสงครำมรบกวน ผู้คนยังคง

ใช้ชีวิตอย่ำงเรียบง่ำยและอบอุ่นเรื่อยมำ

บำงครั้งก็มีคลื่นเล็กๆ เกิดขึ้นในน�้ำนิ่งบ่อน้ี เป็นข่ำวท่ีขบวนสินค้ำ

สกุลหลีแ่ห่งเมอืงเหลยีวเฉงิทีท่�ำกำรค้ำมำนำนหลำยปีน�ำกลับมำ แต่ไม่ว่ำจะ

เป็นเมื่อวำนสกุลไป๋พระญำติห่ำงๆ ของฮ่องเต้ต้ำฉู่ควบคุมรำชส�ำนักได้ 

หรอืวันนีห้ยวนซูท่ี่ก่อกบฏทำงเหนือโจมตยึีดแผ่นดนิทำงเหนือได้กว่ำคร่ึง 
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เรื่องใหญ่รำวคลื่นลมแรงเหล่ำนี้ แท้จริงแล้วกลับไม่เก่ียวอะไรกับผู้คน 

ในเมืองเหลียวเฉิงเลย 

อย่ำงไรเสียไม่ว่ำผู้ใดจะเป็นฮ่องเต้ แตงดองกินแกล้มข้ำวท่ีใส่ใน

ชำมกระเบือ้งทกุวันยังคงเปรีย้วอร่อย ใบชำทีช่งในกำดนิยังคงหอมสดชืน่ 

แค่ได้ฟังดนตรีหนึ่งเพลงหลังกินอำหำรดื่มชำ เวลำสบำยอำรมณ์หนึ่งวัน

ก็จะผ่ำนไปภำยใต้แสงอำทิตย์อัสดง

ทว่ำกำรเกิดเรื่องขึ้นกับคุณหนูรองสกุลหลี่แห่งอ�ำเภอเฉิงเป่ย 

ส�ำหรับชำวเมืองเหลียวเฉิงแล้วน่ำตกใจหวำดหวั่นย่ิงกว่ำฮ่องเต้ต้ำฉู ่

ถูกสกุลไป๋พระญำติห่ำงๆ ยึดอ�ำนำจไปจนสิ้นเสียอีก!

คุณหนูรองสกุลหลี่เป็นผู้ใดน่ะหรือ นำงมิใช่หญิงชรำท่ีรัดเท้ำเล็ก 

ใช้ชีวิตด้วยกำรเย็บปักในครอบครัวคนทั่วไปแน่นอน 

อำศัยควำมสำมำรถในกำรต่อเรือชั้นสูงและประสบกำรณ์กำร 

เดินเรือท่ีมีมำกมำย ขบวนสินค้ำสกุลหลี่ก็คุมแถบแม่น�้ำต้ำเจียงเหนือ 

จรดใต้แล้ว ถึงขั้นเคยขนสัมภำระกำรทหำรให้เรือทหำรรำชส�ำนักต้ำฉู่ 

ด้วยซ�้ำ 

หลังจำกนำยท่ำนหลี่ป่วยตำยไปเมื่อปีที่แล้ว ผู้ที่รับภำระหนักของ

สกุลหลี่จึงตกไปอยู่ที่คุณหนูรองสกุลหลี่ หลี่รั่วอวี๋ 

สกุลหลี่มำถึงรุ ่นนี้มีบุรุษสืบสกุลน้อยลง บุตรชำยภรรยำเอก 

เพียงคนเดียวอำยุแค่เจ็ดขวบ บุตรสำวที่เหลืออีกสองคนก็คือพ่ีสำว 

คนโตที่แต่งงำนไปแล้ว และพี่สำวคนรองอำยุสิบเจ็ดปีที่มีชื่อว่ำหลี่รั่วอวี๋

หลีร่ัว่อว๋ีผูน้ีแ้ม้จะเป็นสตรตัีวเลก็ๆ ผูห้น่ึง แต่มีควำมฉลำดเหนอืผู้ใด 

มำตั้งแต่เด็ก ด้วยชอบเข้ำออกห้องหนังสือของบิดำ ได้ยินได้เห็นมำมำก 
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จึงได้ออกแบบเรือเล็กควำมเร็วสูงท่ีเดินทำงได้วันละพันล้ี* ปกปิดช่ือ 

เข้ำร่วมกำรแข่งขนัต่อเรอืในตอนน้ันและได้รำงวลัชนะเลิศ มีชือ่เสียงโด่งดงั 

ไปทั่ว 

นับจำกตอนน้ัน หลังจำกนำยท่ำนหลี่ครุ่นคิดอย่ำงหนักก็ท�ำกำร 

ที่น่ำตกใจอย่ำงกำรส่งต่อเคล็ดวิชำกำรต่อเรือสกุลหลี่ที่ไม่เคยถ่ำยทอด

ให้สตรชีือ่ว่ำ 'ต�ำรำเรอืย�ำ่คลืน่' ให้กับหลีร่ัว่อว๋ีบตุรสำวคนท่ีสองของตนเอง 

คณุหนูรองหลีผู่น้ี้ก็ไม่ท�ำให้ท่ำนพ่อเสยีททีีร่กัใคร่ ท�ำให้วิชำกำรต่อเรอืของ

สกุลหลี่กลับมำยิ่งใหญ่อีกครั้ง 

เรือของสกุลหลี่ใช้เงินหมื่นต�ำลึงทองก็ยังหำได้ยำก คุณหนูรองหลี่

ยิ่งเป็นเสมือนของล�้ำค่ำที่ประเมินค่ำไม่ได้ คนที่มำทำบทำมสู่ขอถึงบ้ำน

มีไม่ขำดสำย รองเท้ำปักที่แม่สื่อขจัดท้ิงสำมำรถเติมเต็มแม่น�้ำอว้ินเหอ

นอกเมืองเหลียวเฉิงได้เลยทีเดียว

คณุหนูรองหลีอ่ำยยัุงน้อย แต่มคีวำมคิดมำก ประกำศกับคนภำยนอก 

ว่ำวิชำสกุลหลี่ไม่ถ่ำยทอดให้คนนอก หำกมีใจให้นำงจริง ก็ต้องแต่งเข้ำ

สกุลหลี่ มำเป็นลูกเขยที่แต่งเข้ำสกุล

แต่แม้จะยื่นเงื่อนไขโหดร้ำยเช่นน้ีออกไป คนที่เข้ำมำขอแต่งงำน 

ก็ยังไม่ขำดสำย สุดท้ำยเสิ่นหรูป๋อคุณชำยรองสกุลเสิ่น ตระกูลใหญ่ 

แห่งเจียงหนำนผู้งำมสง่ำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเกินผู้ใดก็เอำชนะใจของ

หลี่รั่วอว๋ีได้ หลำยปีก่อนได้ท�ำกำรหมั้นหมำยกัน เดิมทีจะจัดงำนแต่ง 

ในเดือนหน้ำ...

ทว่ำหญิงสำวที่สุขุมฉลำดเกินผู้ใดเช่นนี้ หลังจำกเกิดอุบัติเหตุ 

* ลี้ (หลี่) หมำยถึงหน่วยมำตรำวัดของจีน เท่ำกับควำมยำว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทำงประมำณ 500 เมตร
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ตกจำกหลงัม้ำ บำดเจบ็ทีห่วัและกลำยเป็นคนปัญญำอ่อนไป... ช่ำงท�ำให้

คนเห็นต้องทอดถอนใจ สวรรค์อิจฉำคนงำมจริงๆ!

นอกจำกทอดถอนใจแล้ว ควำมอยำกรู้อยำกเห็นของชำวเมือง 

เหลียวเฉิงก็ยังอดกลั้นไว้ไม่อยู ่ ล ้วนพูดกันว่ำเมื่อตกทุกข์จะเห็น 

ควำมจริงใจ ตอนนี้หญิงที่มีควำมสำมำรถมำกกลำยเป็นคนปัญญำอ่อน 

เช่นนั้นคุณชำยรองสกุลเสิ่นยังจะยอมแต่งเข้ำสกุลหลี่อีกหรือไม่

"แน่นอนว่ำจะแต่งงำนแบบนี้ไม่ได้แล้ว!" ผู้ที่พูดคือเสิ่นเฉียวซื่อ*  

ฮูหยินผู้เฒ่ำสกุลเสิ่น

หลังวำงกระบอกยำเส้นกระดองเต่ำในมือลงแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่ำ 

สกุลเสิ่นที่ก่ึงเอนนอนอยู่บนต่ังนิ่มก็เลิกค้ิวพูดเสียงยำนคำง "ป๋อเอ๋อร์  

เจ้ำต้องคิดให้ดีก่อนท�ำนะ สกุลหลี่ของนำงต่อให้ร�่ำรวยล้นฟ้ำเพียงใด  

ก็เป็นแค่พ่อค้ำ เดิมทีก็ไม่คู่ควรกับครอบครัวขุนนำงของพวกเรำอยู่แล้ว 

ถ้ำไม่ใช่เพรำะรุ่นท่ำนพ่อของเจ้ำ ดวงกำรเป็นขุนนำงของสกุลเสิ่นไม่สู้ดี 

พ่ีใหญ่เจ้ำอยู่ในรำชส�ำนักได้รับควำมเดือดร้อนจำกคดีก่อควำมวุ่นวำย

ของหวังฉี ถูกเนรเทศไปท่ีหลิ่งหนำนถิ่นทุรกันดำร แม่คงไม่ยอมให้เจ้ำ 

ลดตัวเอง แต่งเข้ำไปในบ้ำนหญิงร้ำยกำจผู้นั้นหรอก..."

พูดถึงตรงนี้ นำงก็ผ่อนลมหำยใจ ก่อนจะสูบกระบอกยำเส้นอีก 

หน่ึงทแีล้วพูดต่อท่ำมกลำงไอควัน "เดิมคิดว่ำหลีร่ัว่อว๋ีน่ันแม้จะไม่ใช่หญิง

ที่เพียบพร้อม อย่ำงไรเสียก็ได้รับวิชำของสกุลหล่ีเพียงผู้เดียว และม ี

ควำมสมัพันธ์อนัดีกับสกุลไป๋พระญำติห่ำงๆ ของฮ่องเต้ สำมำรถช่วยสกุล

เสิ่นของพวกเรำได้ แต่ตอนนี้ตกม้ำท�ำให้สมองซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่มีค่ำ 
* ธรรมเนียมกำรเรียกขำนสตรีที่แต่งงำนแล้วของจีนจะใช้ค�ำว่ำซื่อ (แปลว่ำนำมสกุล) ต่อท้ำยนำมสกุลเดิม
ของสตรี บำงครั้งอำจเพิ่มนำมสกุลของสำมีไว้หน้ำสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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เสียไป เจ้ำยังจะเอำนำงมำท�ำอะไรอีกเล่ำ" 

ในขณะที่ฮูหยินผู้เฒ่ำสกุลเสิ่นก�ำลังพูดอยู่ เสิ่นหรูป๋อยังคงก้มหน้ำ

อยู่หน้ำโต๊ะ จัดกำรสมุดบัญชีไร่นำหลำยเล่มในมือ รอจนฮูหยินผู้เฒ่ำ 

สกุลเสิ่นพักหำยใจ เริ่มสูบยำเส้นอีกคร้ัง เขำจึงค่อยๆ เงยหน้ำข้ึน  

หรี่ดวงตำงำมแล้วพูดว่ำ "ท่ำนแม่ ค�ำพูดเช่นน้ีขออย่ำได้มำพูดใน 

ห้องหนังสือของลูก ระวังจะเข้ำหูผู้อื่น ลูกกับรั่วอวี๋ตัดสินใจแต่งงำน 

ด้วยควำมเต็มใจท้ังสองฝ่ำย เพียงเพรำะนำงได้รับอุบัติเหตุ จะให้ลูก 

หันหลังให้สัญญำทิ้งคุณธรรม ถูกผู้คนเหยียดหยำมได้อย่ำงไร"

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำสกุลเสิน่ฟังแล้วก็ไม่สนใจสบูยำเส้นอกี รบีดดีตวัลกุนัง่ 

เคำะขอบต่ังอย่ำงโกรธเกรีย้วแล้วพูดว่ำ "นำงกรอกยำกล่อมประสำทอะไร

ให้เจ้ำ ท�ำให้หลงใหลไม่ตืน่เช่นนี ้หรอืว่ำเจ้ำจะยอม 'แต่ง' เข้ำสกลุหลีน่ัน่ 

ปรนนิบัติหญิงปัญญำอ่อนผู้นั้นไปชั่วชีวิตจริงๆ หรือ!"

เสิน่หรปู๋อลงบญัชตีวัสดุท้ำยแล้วก็วำงพู่กันในมอืลง ก่อนจะลกุขึน้

ยืน ตะโกนเรียกบ่ำวร่วมเรียนหน้ำห้องหนังสือให้เตรียมม้ำเพ่ือออกไป 

ข้ำงนอก

แม้ฮหูยนิผูเ้ฒ่ำสกุลเสิน่จะรูว่้ำบตุรชำยคนรองของตนเองผูน้ีจ้ติใจ

ยำกจะคำดเดำ แต่พอมำเหน็เขำหลงใหลไม่ตืน่ ไม่สนใจค�ำเตอืนของนำง

เช่นนี้ก็โกรธจนหำยใจไม่ออก ลุกขึ้นยืนตรง เตรียมจะพูดอบรมบุตรชำย

ยกใหญ่

ทว่ำยังไม่ทันรอให้นำงเอ่ยปำก เสิ่นหรูป๋อก็เบือนหน้ำหนี พูดเสียง

เย็นชำว่ำ "เดือนก่อนในคฤหำสน์มีเงินสำมร้อยต�ำลึงไม่ตรงบัญชี ได้ยิน

พ่อบ้ำนบอกว่ำท่ำนแม่โยกย้ำยเงินจำกหอซั่นฉือไปให้บ้ำนท่ำนลุง..."
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ฮูหยินผู้เฒ่ำสกุลเสิ่นคิดไม่ถึงว่ำบุตรชำยจะถำมถึงเรื่องนี้ข้ึนมำ

กะทันหันจึงชะงักไปชั่วครู่ ได้ยินเพียงเสิ่นหรูป๋อพูดต่อไปว่ำ "ท่ำนก็บอก

แล้วว่ำตอนนี้สกุลเสิ่นของพวกเรำก�ำลังตกต�่ำ พ่ีใหญ่ไม่อยู่ สกุลเสิ่น 

ต้องอำศัยลูกคอยค�้ำจุนเอำไว้ สกุลเสิ่นของพวกเรำมีรำยรับน้อยกว่ำ 

รำยจ่ำยมำหลำยปี ถึงตอนนี้ยังพอมีเงินเหลืออยู่ เสื้อผ้ำอำหำรของ 

ท่ำนแม่ไม่เสยีหำยแม้แต่น้อย แม้แต่ยำเส้นเตยีนหนำนในมอืท่ำนท่ีรำคำ

ชัง่ละห้ำสบิต�ำลงึเงนิก็ยังมใีห้ไม่ขำดแม้แต่วันเดยีว ลกูไม่ขออย่ำงอืน่ แต่

ขอให้ท่ำนแม่ดแูลคลงัเงนิสกลุเสิน่ให้ดก็ีนบัเป็นวำสนำของลกู เป็นโชคดี

ของสกุลเสิ่นแล้ว ส�ำหรับเรื่องอื่น หวังว่ำท่ำนแม่อย่ำกลัดกลุ้มกังวลใจ

เลย..."

ค�ำพูดเสียดแทงใจเช่นน้ีท�ำให้ฮูหยินผู ้ เฒ่ำสกุลเสิ่นมีสีหน้ำ 

เคืองโกรธ นำงเป็นคุณหนูที่มำจำกตระกูลร�่ำรวย มีเส้ือผำ้ดีอำหำรดีมำ

ตั้งแต่เด็ก มีควำมรำบรื่นทุกอย่ำง สำมีท่ีล่วงลับกับบุตรชำยคนโตล้วน 

ท�ำตำมนำงทุกอย่ำง มีเพียงบุตรชำยคนรอง ไม่รู้ว่ำได้นิสัยมำจำกผู้ใด 

ท�ำลำยชื่อเสียงมำรดำตนเองแล้วยังไม่ละอำย ช่ำงน่ำโมโหเสียจริง

ระหว่ำงที่พูด เสิ่นหรูป๋อก็ทิ้งท่ำนแม่ท่ียังคงตกตะลึงเดินมำถึง 

หน้ำประตูคฤหำสน์แล้ว ก่อนที่เขำจะพลิกตัวขึ้นหลังม้ำ สะบัดแส้ในมือ 

และรีบรุดไปที่คฤหำสน์สกุลหลี่ในอ�ำเภอเฉิงเป่ย...

ตอนเสิ่นหรูป๋อไปถึงคฤหำสน์สกุลหล่ี คนเฝ้ำประตูก็รำยงำนว่ำ 

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีอ่อกไปตำมหำท่ำนหมอชือ่ดงั ตกเย็นจงึจะกลบัคฤหำสน์ 

เสิน่หรปู๋อได้ฟังแล้วเพียงแค่พยักหน้ำ ไม่ได้หมนุตวัเดนิจำกไป แต่
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มอบแส้ม้ำให้กบัคนเฝ้ำประตู จำกนัน้ก็เดนิตรงไปเรอืนด้ำนหลงัคฤหำสน์

สกุลหลี่อย่ำงคุ้นเคย 

บ่ำวไพร่ของคฤหำสน์สกุลหลี่เหมือนจะเห็นเป็นเรื่องปกติ จึงไม่ได้

ขัดขวำงแต่อย่ำงใด

เพรำะบ่ำวไพร่ล้วนรู ้ว่ำคุณหนูรองของตนเองไม่ใช่หญิงสำวที ่

ถูกเลี้ยงอยู่แต่ในเรือน นำงกับคุณชำยรองเสิ่นแม้จะยังไม่ได้แต่งงำนกัน 

แต่มีควำมรักลึกซึ้งต่อกัน หลังจำกหมั้นหมำยกันเมื่อสำมปีก่อน  

เสิน่หลีส่องสกุลก็ร่วมมอืกันเปิดสำขำกำรค้ำหลำยแห่ง ดงันัน้คณุชำยรอง

เสิน่จงึมำพบคณุหนูปรกึษำเรือ่งส�ำคญัทำงกำรค้ำอยู่บ่อยคร้ัง ในสำยตำ

ของบ่ำวไพร่ คุณชำยรองเสิ่นที่ยังไม่แต่งเข้ำบ้ำนผู้นี้ก็สนิทเหมือนกับ

คนในบ้ำนเดียวกัน หำกไม่ใช่เพรำะนำยท่ำนล่วงลับไปเมื่อหนึ่งปีก่อน  

คุณหนูรองอยำกไว้ทุกข์ให้ท่ำนพ่อ ท้ังสองคงจะแต่งงำนกันไปแล้ว  

จะดงึเวลำมำถึงวนันีไ้ด้อย่ำงไร... ส่วนคุณหนรูองอำจจะหลบผ่ำนเครำะห์

กรรมครั้งน้ีไปได้ ไม่ตกจำกหลังม้ำ... เฮ้อ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นชะตำจำก

สวรรค์จริงๆ!

ตอนทีเ่งำร่ำงสงูใหญ่ของเสิน่หรปู๋อปรำกฏขึน้ตรงประตวูงเดอืนใน

สวนดอกไม้ด้ำนหลัง เสียงดังสนั่นที่ดังมำจำกในศำลำพักร้อนบนสระน�้ำ

ของสวนดอกไม้ก็ท�ำให้เขำชะงักฝีเท้ำ ก่อนจะช้อนตำมองไป ท่ำมกลำง

ดอกเข็มที่เบ่งบำน ท�ำให้เงำร่ำงบอบบำงในศำลำพักร้อนนั้นย่ิงดู

หงอยเหงำกว่ำเดิม

เหน็หญิงผูน้ั้นหนัหลงัให้เขำคุกเข่ำอยู่บนพ้ืนหนิ ผมยำวรำวเส้นไหม

ไม่ได้มวยขึ้น ปล่อยให้เส้นผมปลิวสะบัด คลอเคลียไปบนแผ่นไหล่บำง
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เสิ่นหรูป๋อหรี่สองตำเรียวยำวลงเล็กน้อย แล้วก้ำวเท้ำเดินไป 

บนศำลำอย่ำงช้ำๆ มำถึงด้ำนหลังร่ำงบำงน่ัน พอก้มหน้ำลงดูจึงพบว่ำ 

นำงเหมอืนจะท�ำถ้วยชำหยกขำวถ้วยหนึง่ตกแตก ก�ำลงัวุ่นวำยเชด็ครำบชำ 

ที่กระเด็นถูกคอเสื้ออยู่ท่ำมกลำงเศษหยกที่แตกกระจำย... เนื้อผ้ำบำง

เปียกช้ืนน้ันแนบไปกับแผ่นอกเนียนของหญิงสำว เผยให้เห็นลำยดอก 

บนบังทรงสีบำนเย็นที่อยู่ข้ำงใน เมื่อลมหำยใจเข้ำออก ส่วนโค้งที่งดงำม

ก็ท�ำให้คนหำยใจไม่ทั่วท้อง...

ดูเหมือนจะเหลือบเห็นรองเท้ำใหญ่ข้ำงกำย หญิงสำวเงยหน้ำข้ึน

อย่ำงลังเล ใต้หน้ำผำกงดงำมนั้นคือดวงตำโตที่เปล่งประกำยงดงำม แต่

ดวงตำคูง่ำมนีเ้หมอืนจะขำดควำมฉลำดเฉลยีวเช่นทีผ่่ำนมำ ดเูหม่อลอย  

มองชำยหนุ่มสูงใหญ่งำมสง่ำข้ำงกำยนี้อย่ำงหวำดหวั่น

เสิ่นหรูป๋อไม่ได้ส่งเสียงพูด รำวกับก�ำลังปรับลมหำยใจอยู่ แม้จะ

ผ่ำนไปสองเดือนเต็มแล้ว แต่ทุกครั้งท่ีเห็นนำง นำงท่ีปกติจะสงบนิ่ง 

งำมสง่ำมีท่ำทำงหวำดหวั่นเช่นนี้ เขำก็รู้สึกลังเลใจอยู่บ้ำง...

หลังตกจำกหลังม้ำหัวฟำด หญิงสำวท่ีฉลำดเฉลียวผู้นี้ก็พูดจำ 

ไม่เป็นค�ำ ได้ยินท่ำนหมอชื่อดังท่ีเชิญมำจำกเมืองหลวงพูดว่ำคงเพรำะ 

มีก้อนเลือดคั่ง กระทบถึงสมองส่วนควำมคิดของนำง ท�ำให้นำงเหมือน

เด็กอำยุสำมขวบ กำรสวมใส่เสื้อผ้ำ กำรกินอำหำร กำรด�ำเนินชีวิตล้วน

ต้องค่อยๆ สอนกันไป

วันนี้ไม่รู้เพรำะเหตุใด ข้ำงกำยนำงจึงไม่มีผู้ใดเลย ปล่อยให้นำง 

อยู่ในศำลำพักร้อนแห่งนี้ตำมล�ำพัง 

เพรำะช่วงเวลำน้ีนอนติดเตียง ผิวพรรณที่ก่อนหน้ำเคยผ่ำนกำร 
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เข้ำออกอูเ่รอืและตำกแดดจนคล�ำ้ เมือ่ไม่ได้เจอแสงแดดมำนำนจงึค่อยๆ 

เปลีย่นกลบัเป็นผวิขำวรำวหมิะดังเดิม รมิฝีปำกสชีมพูท้ังสองกลบีรำวกบั

ย้อมด้วยน�ำ้ผึง้ ปลำยคำงทีง่ดงำมแต่เดิม ในวันนีย่ิ้งดเูรียวแหลมมำกกว่ำ

เดิม เมื่ออยู่ภำยใต้ผมงำมด�ำขลับแล้ว ใบหน้ำนั้นยิ่งดูเล็กน่ำรัก...

ควำมสำมำรถของคุณหนูรองสกุลหลี่ดังไปทั่วเหนือจรดใต้  

ควำมห้ำวหำญท่ีฝึกฝนมำจำกครอบครวัพ่อค้ำท�ำให้ศตัรคููอ่ริของสกุลหลี่

ต้องขบเข้ียวเค้ียวฟัน นำงกร�ำแดดกร�ำฝนมำนำนและไม่ชอบกำรแต่งหน้ำ

แต่งตวั มคีวำมสำมำรถทีม่ชีือ่เสยีงไปท่ัวหล้ำซึง่ท�ำให้คนมองข้ำมรปูโฉม

แต่เดิมของนำงไป...

แต่ในวันน้ี เพรำะตกจำกม้ำจนกระเทือนถึงสมอง สำวน้อยที่อยู ่

ในวัยแรกแย้มนี้จึงถอดพิษร้ำยหนำมแหลมในอดีตทิ้งไป เปิดเผย 

ควำมงำมนิ่มนวลที่ซ่อนเอำไว้ใต้เปลือกแข็งอย่ำงไม่ปิดบัง...

เสิน่หรปู๋อย่อตัวทีส่งูใหญ่ลงอย่ำงช้ำๆ ภำยใต้สำยตำหวำดหวัน่ของ

หญิงสำว แล้วย่ืนนิ้วมือยำวออกไป ลูบเบำๆ บนแก้มนวลเนียนของ 

หญิงสำว นิ้วยำวลูบสัมผัสสักครู่ก็เลื่อนลงมำกลำงริมฝีปำกสองกลีบนั้น

อย่ำงง่ำยดำย วนเวียนอยู่สักครู่ก็เลื่อนเข้ำไปในปำกของนำงอย่ำงช้ำๆ 

รำวกับอสรพิษท่ีต้ังท่ำรอมำนำน ควำมเย็นวนเวียนอยู่ที่ปลำยลิ้นนุ่มลื่น

ของนำง...

หลี่รั่วอว๋ีถูกนิ้วยำวนั้นหยอกเย้ำจนรู้สึกไม่สบำยตัวจึงขัดขืนจะ 

หลบหลกี แต่ปลำยคำงเลก็น่ำรกักลบัถูกมอืใหญ่ทรงพลงัอกีข้ำงหนึง่ของ

ชำยหนุม่ยึดไว้ท�ำให้สลดัไม่หลดุ ปำกทีไ่ม่อำจหบุลงได้ตำมใจมนี�ำ้หวำน

ไหลออกมำจำกมุมปำกช้ำๆ ในดวงตำคู่งำมมีน�้ำตำแห่งควำมกล�้ำกลืน
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คลอหน่วย

เสิ่นหรูป๋อดวงตำน่ำกลัวขึ้นหลำยส่วน ก้มหน้ำลงเล็กน้อย ก่อนจะ

โน้มลงต�่ำเข้ำหำคนที่ตัวสั่นเทำตรงหน้ำอีกนิด

แต่ในตอนน้ีเอง ข้ำงประตูวงเดือนน้ันกม็เีสยีงฝีเท้ำเร่งรบีดงัลอยมำ 

"คุณหนูรอง! คุณหนูรอง ท่ำนอยู่ที่ใดเจ้ำคะ"

หล่งเซียงสำวใช้ประจ�ำตัวหลี่รั่วอว๋ีว่ิงเข้ำมำทำงประตูวงเดือน 

ของสวนดอกไม้อย่ำงร้อนใจ พอช้อนตำขึ้นก็เห็นเงำร่ำงสูงใหญ่ของ 

เสิ่นหรูป๋อนั่งย่อตัวอยู่ในศำลำพักร้อน แต่เพรำะร่ำงของเขำใหญ่มำก  

จึงท�ำให้มองเห็นภำพตรงหน้ำตัวเขำไม่ชัด พอเดินเข้ำไปอีกไม่ก่ีก้ำว 

จึงเห็นคุณชำยรองเสิ่นประคองคุณหนูรองที่นั่งอยู่บนพื้นขึ้นมำแล้ว

เมือ่ครูโ่จวอีเ๋หนียง* ในคฤหำสน์พำบตุรสำวคณุหนสูำมหลีเ่สวยีนเอ๋อร์

มำดื่มชำที่นี่ แม้ตัวคนจะกลับเรือนไปแล้ว แต่เครื่องชำเต็มโต๊ะยังไม่ทัน

เก็บ ตนเองก็ประมำท เพ่ิงไปดูยำหม้อในห้องครัวเพียงชั่วครู่ ป้ำหลิ่ว 

บ่ำวหญิงอำวุโสที่เฝ้ำประตูไปสุขำ คุณหนูรองก็เดินมำถึงที่นี่คนเดียว

อย่ำงเงียบๆ ดูจำกสถำนกำรณ์แล้วน่ำจะไม่ระวังจนท�ำถ้วยชำตกแตก 

ไม่รู้ว่ำมือเท้ำได้รับบำดเจ็บหรือไม่ 

รอจนหล่งเซียงเดินเข้ำมำใกล้ จึงเห็นว่ำมุมปำกของคุณหนูรอง 

ยังมคีรำบน�ำ้ลำยติดอยู่ก็รูส้กึปวดใจ เวลำสัน้ๆ เพียงไม่ก่ีเดอืน คณุหนรูอง 

ท่ีเฉลียวฉลำดเหนือผู้ใดของนำงกลับปัญญำอ่อนถึงขั้นนี้ น�้ำลำยไหล 

ก็ยังเช็ดให้ตนเองไม่เป็น ยังจะมีโอกำสกลับมำดีเหมือนเดิมได้หรือ 

ยังไม่ทันท่ีนำงจะส่งเสียงพูดอีกครั้ง เสิ่นหรูป๋อก็พูดด้วยสีหน้ำ 

* อี๋เหนียง เป็นค�ำเรียกขำนอนุภรรยำ
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ไม่พอใจ "เหตุใดข้ำงกำยคุณหนูรองจึงไม่มีคนคอยปรนนิบัติ เมื่อครู่ 

ตอนข้ำมำนำงก็ล้มลงพื้นแล้ว ถ้ำถูกเศษถ้วยบำดเจ็บไปจะท�ำอย่ำงไร"

หล่งเซยีงมสีหีน้ำละอำยใจ รบีโค้งค�ำนบัแล้วพูดว่ำ "บ่ำวสมควรตำย  

ประมำทไปชั่วครู่ ปล่อยให้คุณหนูออกจำกเรือนมำคนเดียว" นำงกล่ำว

พลำงจะยื่นมือไปประคองตัวหลี่รั่วอวี๋

แต่เสิ่นหรูป๋อกลับกำงแขนช้อนอุ้มหล่ีร่ัวอว๋ีข้ึนมำ จำกนั้นก็เดินไป

ทำงเรือนชั้นในของนำง หลี่รั่วอว๋ีก็ไม่รู้ว่ำโมโหอะไร บิดตัวไม่ยอมให้ 

เสิน่หรปู๋อเข้ำใกล้ ถูกแขนเหลก็นัน้อุม้ไว้แน่นไม่อำจเป็นอสิระได้ แต่ปำก

กลับส่งเสียงอ้อแอ้ ย่ืนสองมืองำมแล้วใช้เล็บยำวข่วนใบหน้ำหล่อเหลำ

ของเสิ่นหรูป๋อจนเป็นรอยเลือดหลำยรอย

ทว่ำข่วนจนเป็นเช่นน้ีเสิ่นหรูป๋อกลับไม่ขุ่นเคือง เพียงขยับแขน 

เล็กน้อย ไม่ได้หลบหลีก ปล่อยให้หลี่รั่วอวี๋ข่วน ปำกก็พูดอย่ำงอ่อนโยน 

"รั่วอวี๋เด็กดี เมื่อครู่เพ่ิงหกล้ม ไม่รู้ว่ำบำดเจ็บถึงเอ็นถึงกระดูกหรือไม่  

รอข้ำอุ้มเจ้ำเข้ำห้อง ตำมท่ำนหมอมำตรวจอำกำรสักหน่อย เด็กดี อีกครู่

จะปล่อยเจ้ำลงนะ..."

ว่ำกันว่ำเมื่อตกทุกข์จะเห็นควำมจริงใจ สองเดือนมำน้ีไม่ว่ำ 

หลี่รั่วอวี๋จะหมดสติไม่ยอมฟื้นหลังตกจำกหลังม้ำ หรือเมื่อฟื้นแล้วก็

กระเทือนถึงสมอง ท้ังจ�ำคนไม่ได้และไม่พูดจำ เส่ินหรูป๋อผู้นี้ล้วน 

ไม่ทอดทิ้ง และไม่แสดงท่ำทำงรังเกียจแต่อย่ำงใด

ผูใ้ดบ้ำงจะไม่รูว่้ำเสิน่หรปู๋อผูน้ีม้คีวำมสำมำรถทัง้บุน๋บู ๊และมคีวำม

สง่ำงำม รปูโฉมหล่อเหลำเรยีกได้ว่ำเป็นชำยงำม หำกไม่ใช่เพรำะหลำยปี

มำนี้สกุลเสิ่นตกต�่ำลงมำก บุตรชำยสกุลเสิ่นที่บรรพบุรุษเคยเป็นขุนนำง
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ถึงขั้นอัครเสนำบดีคงไม่ยอมแต่งเข้ำสกุลหลี่แน่นอน

เดิมทีบ่ำวไพร่ในคฤหำสน์ก็เป็นเหมือนฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ ตอนแรกที่

ได้ยินว่ำคุณชำยรองเสิ่นยอมรับเงื่อนไขสุดโหดของคุณหนูก็ล้วนติดใจ

สงสัยว่ำคุณชำยรองเสิ่นหรูป๋อท่ีชะตำก�ำหนดให้ไม่อำจสืบทอดสกุลเส่ิน 

อันรุง่เรอืง ซ�ำ้ยังไม่ตดิอนัดบัในกำรสอบท่ีเมอืงหลวงจะพุ่งเป้ำมำท่ีทรพัย์

สมบัติสกุลหลี่จึงยอมแต่งเข้ำสกุลหลี่

แต่หลำยปีมำนี้  เห็นคุณชำยลูกขุนนำงผู ้นี้ที่ เดิมทีไม่รู ้ เรื่อง 

กำรค้ำขำยเลย ท�ำกิจกำรสำขำร้ำนหลำยแห่งได้รุ่งเรอืงภำยใต้กำรชีแ้นะ

ของคุณหนูของตน พลิกสภำพเลวร้ำยของสกุลเสิ่นที่มีรำยได้ไม่พอ 

รำยจ่ำยจนต้องขำยทรัพย์สินของบรรพบุรุษได้อย่ำงสิ้นเชิง เพียงพอ 

จะท�ำให้เห็นว่ำคุณชำยรองผู้นี้ไม่ใช่ลูกเศรษฐีที่ท�ำอะไรไม่เป็น

ได้ยินว่ำคุณชำยใหญ่สกุลเสิ่นท่ีถูกลดต�ำแหน่งจะฟื้นตัวได้แล้ว 

เพรำะได้รบัควำมรกัชืน่ชมจำกสกุลไป๋ จงึขึน้ต�ำแหน่งกลบัเข้ำเมอืงหลวง

ตำมเดิม 

สกุลเสิน่ใกล้จะฟ้ืนคนือ�ำนำจดงัเดิมแล้ว ในตอนน้ีคณุหนรูองกลบั

ป่วยร้ำยแรง หำกคุณชำยรองเสิน่ล้มเลกิกำรแต่งงำน ถอนกำรหมัน้หมำย

ที่เดิมไม่ค่อยเหมำะสมกันอยู่แล้ว คนรอบข้ำงก็ไม่อำจพูดอะไรได้

แต่คณุชำยรองเสิน่กลบัมำดอูำกำรป่วยของคณุหนรูองแทบทุกวัน 

มีควำมรักลึกซึ้งไม่คิดทอดทิ้ง ท�ำให้คนรู้สึกซำบซึ้งใจ แม้คุณหนูรอง 

จะโชคร้ำย แต่กลับได้ว่ำท่ีสำมีท่ีมีน�้ำใจและคุณธรรมเช่นน้ี ก็นับว่ำม ี

ครึ่งชีวิตที่เหลือนั้นมั่นคงแล้ว... 

คดิถึงตรงนี ้หล่งเซยีงก็ขอบตำแดงข้ึนมำอกีครัง้ ทนไม่ไหวจนน�ำ้ตำไหล
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แทนคุณหนูรองไปหลำยหยด

รอจนเสิ่นหรูป๋ออุ้มหลี่รั่วอว๋ีเข้ำเรือนชั้นใน วำงตัวนำงลงบนเตียง

แล้ว ดวงตำโตของหลีร่ัว่อวีก๋แ็ดงก�ำ่ คว้ำหมอนนุม่ปักลำยบนเตยีงทุ่มใส่

เสิ่นหรูป๋ออย่ำงไม่ไยดี

เสิ่นหรูป๋อไม่ได้หลบหลีก ปล่อยให้นำงทุบตีไม่หยุด ในใจกลับคิด

ว่ำ... นิสยันียั้งคงไม่เปลีย่นไปเลย ยังคงแข็งกร้ำวไม่ยอมถูกท�ำร้ำยแม้แต่น้อย 

เช่นเดียวกับตอนก่อนจะได้รับบำดเจ็บ

หล่งเซียงทนดูไม่ไหวจึงรีบไปขวำงหน้ำเสิ่นหรูป๋อ พูดปลอบ 

เสียงอ่อนโยนอยู่ครู่ใหญ่ จึงท�ำให้หลี่รั่วอวี๋สงบอำรมณ์ลงได้ ม้วนผ้ำห่ม

แพรบนเตียง ปล่อยให้ผมยำวคลอเคลียผืนผ้ำ ขดตัวอยู่ตรงมุมเตียง

ในตอนนี้เอง บ่ำวก็มำรำยงำนเสิ่นหรูป๋อว่ำฮูหยินผู ้เฒ่ำหลี ่

กลับคฤหำสน์มำแล้ว

ดังนั้นเสิ่นหรูป๋อจึงเดินตำมบ่ำวผู้นั้นไปพบฮูหยินผู้เฒ่ำหล่ีท่ีโถง 

ด้ำนหน้ำ

หลำยวันมำน้ีด้วยอำรมณ์ข้ึนลงและท�ำงำนเหน็ดเหน่ือย ท�ำให้ 

จอนผมของฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีข่ำวขึน้มำก เดมิทีนำงเป็นคนทีไ่ม่ชอบท�ำงำน

วุ่นวำย หลังจำกแต่งเข้ำสกุลหลี่ ได้สำมีคอยดูแลจัดกำรเรื่องทุกอย่ำง 

ในร้ำน ภำยหลังสำมีตำยจำกไปก็ได้บุตรสำวคนรองรับหน้ำเพียงผู้เดียว 

จัดกำรเรื่องทุกอย่ำงทั้งในนอกคฤหำสน์ นำงจึงมีชีวิตอย่ำงเงียบสงบ 

มีอิสระเช่นกัน

แต่ผูใ้ดจะคิดว่ำกำรออกนอกบ้ำนตำมปกตคิรัง้หนึง่ ท�ำให้บตุรสำว

ตกม้ำกลำยเป็นปัญญำอ่อนไป นำงคลอดลูกคนสุดท้องตอนอำยุเกือบ
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ห้ำสิบ เดิมทีก็เหน่ือยล้ำมำกแล้ว ตอนนี้ภำรกิจใหญ่น้อยในคฤหำสน ์

ยังทะลักเข้ำมำหำนำงรำวน�้ำหลำกอีก โชคดีมีเสิ่นหรูป๋อว่ำที่ลูกเขย 

ผูเ้พียบพร้อมคอยช่วยนำงดแูลจดักำรงำนในร้ำนค้ำขบวนเรอืเป็นอย่ำงดี  

และมีพ่อบ้ำนและคนงำนในสกุลหลี่คอยช่วยดูแล ไม่เช่นนั้นกิจกำร 

ของสกุลหลี่คงจะเสียหำยไปในมือของแม่บ้ำนแม่เรือนเช่นนำงแน่นอน

ตอนนี้ในสำยตำของฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ เสิ่นหรูป๋อผู้น้ีก็เปรียบเสมือน

บุตรชำยในไส้ของนำง พอเห็นใบหน้ำของเสิ่นหรูป๋อมีรอยข่วนสดๆ  

นำงก็หน้ำเสีย พูดทอดถอนใจว่ำ "รั่วอวี๋เป็นคนข่วนหรือ"

เสิน่หรปู๋อนัน้ไม่ใส่ใจ เพียงฉกียิม้กล่ำว "เมือ่ครูข้่ำไม่ระวงั ตอนเดนิ

ผ่ำนลำนบ้ำนถูกกิ่งไม้เกี่ยวเอำ ฮูหยินผู้เฒ่ำไม่ต้องเป็นห่วง"

แต่เสิน่หรปู๋อย่ิงสภุำพเช่นนี ้ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีก็่ย่ิงไม่สบำยใจ "เดมิที

ไม่รู ้ว่ำเจ้ำละเอียดอ่อนจิตใจหนักแน่นเช่นนี้ ลูกของข้ำยังไม่รู้จักพอ  

ก่อนเกิดเรือ่งยังหำเรือ่งจะล้มเลกิกำรแต่งงำนกับเจ้ำ ตอนนีน้ำงกลำยเป็น

แบบนี้แล้ว เห็นทีคงกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ แม้ข้ำท่ีเป็นแม่จะสงสำร

นำง แต่ก็ไม่อำจขดัต่อด้ำนดีในใจท�ำร้ำยคุณชำยบ้ำนอืน่ ด้วยหน้ำตำนสิยั

ของเจ้ำควรจะมีคู่ครองที่ดีกว่ำนี้ หนังสือยกเลิกกำรหมั้นหมำยที่รั่วอว๋ี

เขียนไว้ก่อนหน้ำน้ียังอยู่ แต่ตอนน้ันเกิดเรื่องกับนำงอย่ำงกะทันหัน  

ไม่ทันส่งไปทีค่ฤหำสน์ของเจ้ำ... ตอนนีคิ้ดว่ำคงเป็นกรรมตำมสนอง เดมิที

บตุรสำวของข้ำท�ำผดิต่อเจ้ำ ตอนนีข้้ำจะยกเลกิกำรแต่งงำนแทนนำงเอง 

วันทีบ่นหนงัสอืนัน่ปลอมแปลงไม่ได้ ถ้ำคนรอบข้ำงคดิจะนินทำอะไรเจ้ำ 

หนังสือน้ีก็คือหลักฐำน... ไม่ว่ำวันข้ำงหน้ำเจ้ำจะแต่งกับคุณหนูสกุลใด 

ข้ำจะยังเห็นเจ้ำเป็นลูกเขย ไม่กล่ำวโทษเจ้ำแม้แต่น้อย..."
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พูดพลำงฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ก็สั่งสำวใช้ข้ำงๆ ให้เอำซองจดหมำยท่ี 

ปิดผนึกขี้ผึ้งเอำไว้มำฉบับหนึ่ง อักษรอ่อนช้อยแต่ทรงพลังบนนั้นมำจำก

ฝีมือของลูกสำวตนเอง 

ตอนฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่พูด เสิ่นหรูป๋อก็อดทนฟังด้วยควำมเคำรพ แต่

ตอนที่ได้ยินว่ำหลี่รั่วอว๋ีจะล้มเลิกกำรแต่งงำน ก็ขมวดคิ้วเหมือนเสียใจ 

เมือ่จดหมำยย่ืนมำท่ีมอืของเขำแล้ว เขำก็ดงึกระดำษออกมำอย่ำงเบำมอื 

หลังจำกอ่ำนอย่ำงคร่ำวๆ แล้วก็เอ่ยปำกถำม "ฮูหยินผู้เฒ่ำรู้หรือไม่ว่ำ 

เหตุใดรั่วอวี๋จึงอยำกล้มเลิกกำรแต่งงำนกับข้ำ"

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ชะงักไปเพรำะควำมละอำยใจครู่หนึ่ง ก่อนจะ 

ส่ำยหน้ำแล้วพูดว่ำ "เจ้ำก็รู้ดี ควำมคิดของนำงนำงตัดสินใจเองมำตลอด 

นบัจำกขนสมัภำระกำรทหำรกลบัจำกเมืองหลวงคร้ังก่อน จู่ๆ  ก็มำบอกข้ำ 

เรือ่งจะล้มเลกิกำรแต่งงำน ซกัต่ออกีนำงก็ปิดปำกไม่ยอมพูด... สรุปก็คอื 

สกุลหลี่ของพวกเรำเลี้ยงบุตรสำวไม่ดี ขอให้คุณชำยรองเสิ่นอย่ำถือโทษ

รั่วอวี๋เลย..."

เสิ่นหรูป๋อฟังถึงตรงนี้ นิ้วยำวออกแรงเพียงนิด กระดำษแผ่นนั้น 

ก็กลำยเป็นผุยผง จำกนั้นเขำจึงเอ่ยปำก "ถ้ำรั่วอวี๋ไม่เป็นอะไร ในใจนำง

มีคู่หมำยปองท่ีดี ข้ำคงไม่กล้ำขัดควำมประสงค์ของนำง แต่ตอนนี้นำง

กลำยเป็นเช่นนี้ แม้สกุลหลี่จะไม่ทุกข์ร้อนเร่ืองเสื้อผ้ำอำหำรกำรกิน  

ภำยหน้ำถ้ำท่ำนไม่อยู่แล้ว... จะมีผู้ใดคอยดูแลร่ัวอว๋ีเล่ำ ข้ำไร้ควำม

สำมำรถ ยินดีจะดูแลรั่วอว๋ีท้ังใจไปชั่วชีวิต ขอให้ฮูหยินผู้เฒ่ำอุ้มสมข้ำ

ด้วย"

ค�ำพูดน้ีท�ำให้ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่น�้ำตำไหลจนควบคุมไม่อยู่ บุตรสำว 
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กลำยเป็นแบบนี้ เรื่องกำรแต่งงำนจะไม่ท�ำให้รู ้สึกกังวลได้อย่ำงไร  

หำกเป็นคนอื่น นำงย่อมไม่วำงใจ แต่เสิ่นหรูป๋อเป็นคนรักษำค�ำพูดมำ 

แต่ไหนแต่ไร เขำยอมพูดเช่นนี้ ย่อมตัดสินใจมำแน่วแน่แล้ว ไม่มีทำง

รังเกียจบุตรสำวตนเองเด็ดขำด นำงน�้ำตำไหลรำวสำยฝนในทันที  

"คุณชำยเสิ่น... ท่ำนเป็นคนมีน�้ำใจมีคุณธรรมเช่นนี้... รั่วอวี๋นำง... นับว่ำ

มีวำสนำ..."

เสิน่หรปู๋อพลกิชำยเสือ้คุกเข่ำลงตรงหน้ำฮหูยินผู้เฒ่ำหล่ี "อกีไม่ก่ีวัน 

พ่ีชำยข้ำจะเข้ำไปรบัต�ำแหน่งท่ีเมอืงหลวง เขำเขียนจดหมำยถึงข้ำ เพรำะ

สกุลไป๋ในเมอืงหลวงจะก่อต้ังทัพเรอื ต้องกำรมกีองเรอืรบทีม่ัน่คง ภำพผงั

เรือรบใบนั้น รั่วอวี๋มอบให้ข้ำไว้แล้ว เรื่องนี้เก่ียวพันถึงแผ่นดิน ดังนั้น 

จงึต้องพักอยู่ในเมอืงหลวงหลำยปี รัว่อว๋ีอำยุไม่น้อยแล้ว ถ้ำไม่ท�ำพิธีเสยีที

จะกลำยเป็นที่ครหำของคนอื่นได้ ดังนั้นข้ำคิดว่ำจะรีบแต่งรั่วอวี๋เข้ำบ้ำน 

พำนำงเข้ำเมืองหลวงพร้อมกัน แต่ตอนแรกนำงพูดอย่ำงชัดเจนว่ำ 

อยำกให้ข้ำแต่งเข้ำบ้ำนสกุลหลี่ แต่ตอนนี้จะต้องไปไกลบ้ำน..."

ยังไม่รอให้เสิ่นหรูป๋อพูดจบ ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ก็รีบพูดตัดบทค�ำพูด

ของเขำ "บุตรสำวของข้ำเดิมทีก็ท�ำอะไรตำมอ�ำเภอใจ นิสัยผิดแปลก 

จนน่ำตกใจ ข้อเสนอของนำงตอนนั้น ถ้ำได้ลูกหลำนชำวนำหรือพ่อค้ำ

ทั่วไปก็ดี สกุลเสิ่นของพวกเจ้ำเป็นขุนนำงมำทุกรุ่น เดิมทีก็ไม่เหมำะสม 

เสยีททีีเ่จ้ำเอำใจนำง ตอบตกลงโดยไม่ค�ำนึงอะไรเลย เดมิทีรัว่อว๋ีจะแต่ง

สำมเีข้ำมำก็เพรำะวิชำกำรต่อเรอืของสกุลหลีไ่ม่อำจถ่ำยทอดให้คนนอก 

ตอนนี้นำง... เป็นเช่นนี้แล้ว แม้จะมีเคล็ดวิชำตกทอดของสกุลก็จ�ำไม่ได้

แม้แต่น้อย หมดเรื่องถ่ำยทอดให้คนนอกแล้ว ถ้ำเจ้ำยอมแต่งงำน จะมำ
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พูดเรื่องแต่งเข้ำสกุลอีก พวกเรำสกุลหลี่ไม่ใช่คนที่ไร้เหตุผล ย่อมไม่อำจ

ให้ลูกเขยของตัวเองล�ำบำกใจได้... แต่ว่ำตอนนี้นิสัยของรั่วอว๋ีเหมือน 

เด็กสำมขวบ คงจะท�ำหน้ำที่ภรรยำที่ดีไม่ได้ ถ้ำแต่งงำนกับเจ้ำ... เรื่อง... 

เรื่องเข้ำห้องหอ เกรงว่ำคงจะท�ำให้นำงตกใจ..." 

เสิ่นหรูป๋อเหมือนจะเดำถึงควำมกังวลของฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ได้จึง 

ผ่อนเสียงเอ่ยปำกพูด "ฮูหยินผู้เฒ่ำคิดมำกไปแล้ว ข้ำรักและเคำรพรั่วอวี๋

มำตลอด แต่งนำงมำอยู่ข้ำงกำยก็เพื่อสะดวกในกำรดูแล จะท�ำให้รั่วอวี๋

ตกใจเหมอืนเดก็หนุม่ป่ำเถ่ือนบ้ำกำมได้อย่ำงไร ถ้ำนำงไม่ยินยอม ข้ำจะ

เคำรพนำงอย่ำงดี จะไม่ให้นำงได้รับควำมล�ำบำกใจแม้แต่น้อย..."

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่เป็นคนหูเบำมำแต่ไหนแต่ไร หลำยวันก่อนไม่รู้ว่ำ

หลีร่ัว่อวี๋ไปสร้ำงอรทิำงกำรคำ้ทีย่ำกจะรบัมอือะไร ตอนทีน่ำงหมดสตอิยู่ 

ร้ำนค้ำสิบแห่งในทุกพื้นที่ถูกคนตรวจค้น แม้แต่หลงจู๊และคนงำนที่คอย

ดูแลก็ถูกจับส่งทำงกำร โชคดีท่ีเสิ่นหรูป๋อลงแรงจัดกำร จึงได้รักษำชีวิต

ของหลงจู๊และคนงำนที่ซื่อสัตย์สิบกว่ำคนเอำไว้ได้ แต่ร้ำนค้ำสิบแห่งนั้น

กลับเรียกคืนมำไม่ได้ พอไปสืบควำมก็ได้ยินว่ำก่อนหน้ำนี้บุตรสำวไป 

ล่วงเกินซือหม่ำ* แซ่ฉู่ผู้หนึ่ง เขำจึงคอยหำเรื่อง ท�ำให้ร้ำนค้ำสกุลหลี่ 

ได้รับควำมเสียหำย

ในบ้ำนเสยีหำยอย่ำงหนกั กอปรกับเหน่ือยใจต่อกันหลำยวัน ท�ำให้

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่เชื่อฟังเสิ่นหรูป๋อผู้นี้ยิ่ง

ตอนน้ีเสิน่หรปู๋อคุกเข่ำอยู่ตรงหน้ำตนเอง ขอร้องให้นำงยกบตุรสำว

ปัญญำอ่อนให้แต่งงำนกับเขำ นำงยังมีอะไรจะปฏิเสธได้อีก

* ซือหม่ำ เป็นต�ำแหน่งขุนนำงผู้มีอ�ำนำจควบคุมทำงกำรทหำร เทียบได้กับต�ำแหน่งสมุหกลำโหม
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ด้วยสภำพของบุตรสำวในตอนนี้ แม้ว่ำจะยังมีคนอยำกมำขอดอง

ด้วย คงต้องหวังในกิจกำรของสกุลหลี่แน่นอน จะมีควำมบริสุทธ์ิใจ 

เหมือนเสิ่นหรูป๋อได้อย่ำงไร คิดได้ดังนั้นนำงจึงย่ิงมีน�้ำตำไหลลงมำ 

มำกขึ้นอีก

หลังจำกเสิ่นหรูป๋อลำกลับไปแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่ำหล่ีก็ลุกข้ึนเดินไป

เย่ียมบุตรสำว หลำยวันมำนี้นำงไปพบท่ำนหมอชื่อดังมำหลำยคน แต่

หลงัจำกฟังอำกำรของบตุรสำวแล้ว ท่ำนหมอยอดฝีมอืเหล่ำน้ีล้วนพำกัน

ส่ำยหน้ำ เกรงว่ำรกัษำไม่ส�ำเรจ็จะเสยีชือ่เสยีงตนเอง จงึไม่ยอมลงมอืช่วย

รอจนเข้ำห้องบตุรสำวแล้ว เห็นหลีร่ัว่อว๋ีเปลีย่นไปใส่เสือ้นวมปิดคอ

สขีำวนวล ก�ำลงัก้มหน้ำเล่นชดุห่วงเชือ่มทีท่�ำจำกไม้จนัทน์ชิน้หนึง่ น่ีเดมิที

เป็นของเล่นของเสยีนเอ๋อร์บตุรชำยอำยุเจด็ขวบของนำง ตอนนีเ้อำเข้ำมำ

ในห้องของหลี่รั่วอว๋ี ในจ�ำนวนของเล่นมำกมำย มีเพียงชิ้นเดียวน้ีท่ี 

หลี่รั่วอวี๋ชื่นชอบ เล่นตั้งแต่เมื่อวำนยังไม่ยอมหยุด

บุตรสำวหมดสติไปหน่ึงเดือนเต็ม และเพรำะมไีข้สงูต่อกันหลำยวัน 

หลังจำกฟื้นขึ้นมำก็สูญเสียควำมทรงจ�ำและจ�ำผู้ใดไม่ได้ หลำยวันแรก

ไม่ยอมให้ผู้ใดเข้ำใกล้อีกด้วย เอำแต่ขว้ำงปำของ ภำยหลังคนในบ้ำน

ปลอบใจอย่ำงดีจึงท�ำให ้นำงสงบสติอำรมณ์ลงได ้  แต ่หญิงผู ้ มี 

ควำมสำมำรถเลื่องชื่อไปท่ัวเจียงหนำนกลับไม่เหลือควำมสง่ำไว้เลย 

กำรกระท�ำนสิยัล้วนเป็นเหมอืนเด็กเลก็ แม้จะไม่เข้ำใกล้คนอืน่นัก แต่นำง

สนิทสนมกับน้องชำยเจ็ดขวบของนำงมำก พอวำงของเล่นท่ีเอำมำจำก

เสียนเอ๋อร์เหล่ำนั้นไว้ให้ นำงก็จะเล่นมันอย่ำงสนุกสนำนได้เป็น 

ครึ่งค่อนวัน
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ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่มองดูบุตรสำวท่ีท่ำทำงไร้เดียงสำของตนเองแล้ว 

ก็เกิดควำมเศร้ำใจขึ้นมำอีกครั้ง แต่น�้ำตำยังไม่ทันไหลก็เห็นบุตรสำว 

เงยหน้ำข้ึนทันใด ดวงตำโตฉำยประกำยยินดี ชูห่วงชุดในมือที่เพ่ิง 

ปลดออกมำได้แล้วส่งเสยีงอ้อแอ้ ท�ำให้บตุรชำยคนเลก็ทีน่อนเปิดท้องอยู่ 

กลิ้งไปหำ "พ่ีรอง พ่ีจะท�ำให้เสียนเอ๋อร์โกรธจนตำยอยู่แล้ว ข้ำเล่นมำ 

หลำยวันก็ยังปลดไม่ได้ เหตุใดพี่เล่นไม่ถึงสองวันปลดออกได้แล้วล่ะ" 

เขำพูดพลำงดงึกำงเกงทีเ่กอืบหลดุขึน้แล้วรบีโผเข้ำไปในอ้อมกอด

ของฮูหยินผู ้เฒ่ำหลี่ "ท่ำนแม่ พวกลิ่วฝูในส�ำนักศึกษำล้วนพูดว่ำ 

พ่ีปัญญำอ่อนไปแล้ว เสียนเอ๋อร์โกรธมำก ต่อยตีกับพวกเขำด้วย  

พ่ีไม่ยอมพูดกับเสียนเอ๋อร์เลย แต่เหตุใดนำงยังเก่งกว่ำเสียนเอ๋อร์อีก  

นำงก�ำลังแกล้งป่วยอยู่หรือ"

ฟังค�ำพูดเด็กอย่ำงไม่ซ่อนเร้นของบุตรชำยแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี ่

ก็ลูบใบหน้ำเล็กอวบอิ่มของเขำ มองดูบุตรสำวโยนห่วงชุดท้ิง แล้วหยิบ

ของเล่นข้ำงๆ ขึ้นมำเล่นอีก ก่อนจะพดูเสียงอ่อนโยนว่ำ "ห่วงชุดนั่นเดิมที

ก็เป็นของเล่นตอนเด็กของพี่รองเจ้ำ ภำยหลังเก็บเอำไว้ให้เจ้ำ นำงฉลำด

เกินผู้ใดมำตั้งแต่เด็ก ตอนสี่ขวบก็ปลดห่วงชุดนั่นได้แล้ว ท�ำให้ท่ำนพ่อ

เจ้ำดีใจอย่ำงมำก ชื่อของนำงเดิมชื่อว่ำร่ัวซี แต่ภำยหลังท่ำนพ่อเจ้ำ 

เปลี่ยนชื่อให้นำงเป็น 'รั่วอว๋ี' จุดประสงค์เพรำะกลัวว่ำนำงฉลำดเกินไป

จนบดบังวำสนำ..." พูดถึงตรงน้ี ในดวงตำก็รู้สึกเจ็บปวด พูดในใจว่ำ... 

นายท่าน ตอนน้ันที่ท่านเปลี่ยนชื่อ คิดเอาไว้แล้วหรือว่าบุตรสาวจะมี

สภาพเหมือนเช่นวันนี้

หลี่รั่วเสียนได้ยินค�ำพูดของมำรดำแล้วก็มีควำมสงสัยในทันที  
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จึงหันกลับไปมองพ่ีรอง ในใจคิดว่ำ... คนถ้าฉลาด ไม่ใช่เรื่องดีหรือ 

อาจารย์ในส�านักศึกษามักจะด่าว่าเสียนเอ๋อร์โง่ เหตุใดพอไปถึงพ่ีรอง 

กลับกลายเป็นภัยร้ายไปได้

พ่ีรองท่ีปกติจะดูน่าเกรงขามแม้จะไม่โมโห ตอนน้ีล้มนอนบนพรม

นุ่มจากซีอวี้อย่างไม่เหลือความสง่าเลย สะบัดเท้างามที่ไม่ได้สวมถุงเท้า 

ท่าทางไร้เดยีงสามคีวามสขุ ไม่เหมอืนกับเขา ต้องไปทนอยู่ในส�านกัศกึษา

ทุกวัน... เช่นนี้ดูไปแล้ว นับว่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่ง...

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่เองยำมนี้ก็มีน�้ำตำรื้นขอบตำอีกครั้ง จึงปล่อยมือ

บุตรชำย เดินไปข้ำงกำยบุตรสำวท่ีนอนอยู่บนพรมนุ่ม ลูบหน้ำผำก 

นวลเนียนของนำงอย่ำงเต็มไปด้วยควำมรัก เห็นนำงสูญเสียควำมฉลำด

ไปหมด แต่กลับมีสำยตำที่ไร้เดียงสำ จึงพูดเสียงเบำว่ำ "พ่ีรองของเจ้ำ

ไม่มทีำงแกล้งป่วยหรอก นำงกตญัญูทีส่ดุ จะท�ำให้คนอืน่เป็นห่วงแบบนี้

ได้อย่ำงไร แต่นำงก็ไม่ได้ปัญญำอ่อนเหมือนท่ีคนนอกพูดกัน นำงก็แค่

อยำกเล่นกับเสียนเอ๋อร์ เติบโตใหม่อีกครั้งเท่ำนั้น"

หลี่รั่วอว๋ีปล่อยให้หญิงข้ำงกำยลูบเบำๆ ปำกก็พ่นเสียงไม่เป็นค�ำ  

นิว้เรยีวยำวขยับเล่นกลองป๋องแป๋งสรีุง้ในมอือย่ำงมคีวำมสขุ เสยีงกลอง

ดังตุงๆๆๆ

ตอนท่ีเสิ่นหรูป๋อเดินเข้ำมำในคฤหำสน์สกุลหล่ี ไม่รู ้ว่ำเส่ินโม่ 

พ่อบ้ำนของตนเองมำยืนรออยู่ที่ประตูตั้งแต่เมื่อใด เม่ืออีกฝ่ำยเห็นเขำ

ออกมำก็เดินตำมเขำออกจำกคฤหำสน์สกุลหล่ีแล้วรำยงำนเสียงเบำ 

"คุณชำยรอง เมื่อครู่คนในเมืองหลวงวิ่งมำให้ค�ำตอบแล้ว ทำงฉู่ซือหมำ่
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จนหนทำง สินค้ำชุดที่ขนส่งทำงน�้ำไปทำงเหนือ ถือว ่ำเป ็นกำร 

เอำซำลำเปำไส้เนื้อไปปำสุนัข* เอ่อ เอำกลับมำไม่ได้แล้วขอรับ... เรื่องที่

คุณหนูรองหลี่ก่อครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆ ในโลกน้ีมีผู้ใดบ้ำงไม่รู้นิสัย 

ฉู่จิ้งเฟิงท่ี 'ผีเห็นยังหว่ัน' ว่ำเป็นคนที่มีแค้นต้องช�ำระ เขำเป็นคนเย็นชำ

ไม่ไว้หน้ำผู้ใดมำแต่ไหนแต่ไร คุณหนูรองกลับกล้ำถ่วงเวลำขนสัมภำระ

กำรทหำรของฉู่ซือหม่ำ ท�ำให้ทหำรสกุลฉู่เกือบจะถูกหยวนซู่ท่ีทำงเหนือ

ท�ำลำยสิน้ซำกในสงครำมฮุย่ชำง ได้ยินว่ำฉูซ่อืหม่ำได้รับบำดเจบ็อกีด้วย 

เรื่องใหญ่เช่นนี้ นอกจำกนำงหลี่รั่วอวี๋แล้ว ผู้ใดคงไม่มีปัญญำแก้ไขได้" 

เสิ่นหรูป๋อหมุนแหวนหยกบนนิ้วโป้งเบำๆ นิ่งเงียบสักครู่จึงพูดว่ำ 

"รัว่อว๋ีนำงไม่ท�ำเรือ่งโง่ทีต่กเป็นขีป้ำกของคนอืน่เช่นนี ้เหตใุดคร้ังน้ีกลบั... 

หลงจู ๊และคนงำนที่ถูกคุมตัวไว้ก่อนหน้ำเหล่ำนั้นถูกปล่อยกลับมำ 

หมดแล้วไม่ใช่หรือ ฉู่ซือหม่ำคิดจะเปลี่ยนใจหรือ"

เสิ่นโม่ส่ำยหน้ำพลำงพูดเสียงเบำว่ำ "โชคดีที่พระมำตุลำไป๋ชวนซี

ต้องอำศัยคุณหนูรองหลี่ต่อเรือ และเห็นแก่จดหมำยที่ท่ำนเขียนด้วย 

ตัวเอง จึงสั่งให้ทำงกำรปล่อยคน แต่ฉู่จิ้งเฟิงกับพระมำตุลำไป๋เป็นศัตรู

กัน คนแซ่ฉู่ไม่ไว้หน้ำพระมำตุลำ ภำยหน้ำจะมำหำเรื่องอีกหรือไม่ก็ยัง

พูดได้ยำก ไม่แน่ว่ำกำรตกม้ำของคุณหนูรองครั้งนี้ฉู่จิ้งเฟิงอำจจะเป็น 

คนสั่งกำรก็ได้ ท่ำนว่ำเขำจะส่งคน..." 

เสิน่หรปู๋อได้ฟังถึงตรงนีก็้ขมวดค้ิว สงบนิง่ลงอกีคร้ัง ก่อนจะพูดด้วย

เสียงเครียดว่ำ "เมืองเหลียวเฉิงไม่ใช่เมืองโม่เหอของฉู่จิ้งเฟิง ที่น่ีม ี

ค่ำยทหำรของสกุลไป๋อยู่ตลอด จะปล่อยให้เขำท�ำอะไรส่งเดชได้อย่ำงไร 

* เอำซำลำเปำไส้เนื้อไปปำสุนัข หมำยถึงเสียไปโดยเปล่ำประโยชน์
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เจ้ำไปท่ีค่ำยทหำรนอกเมอืง น�ำจดหมำยของข้ำไป ให้พวกเขำส่งคนมฝีีมอื

จ�ำนวนหนึ่งมำเฝ้ำคฤหำสน์สกุลหลี่ไว้ ในระหว่ำงที่จัดพิธี จะให้ร่ัวอว๋ี 

เป็นอะไรไปแม้เพียงขนเส้นเดียวไม่ได้"

พูดจบเขำก็ลอยตัวขึ้นม้ำ และลงแส้ควบม้ำไปอย่ำงรวดเร็ว

เสิ่นโม่ตะลึงอยู่กับที่ ทนไม่ไหวถอนหำยใจยำว คุณหนูรองหลี่ 

สั่งกำรคุณชำยของเขำจนชิน คุณชำยรองที่มำจำกครอบครัวขุนนำง  

กลบัต้องมำคอยตำมดูแลบตุรสำวพ่อค้ำผูห้น่ึง ดท่ีีคณุชำยรองยังคอยคดิ

ทุกอย่ำงเพื่อนำงเช่นนี้! 

แต่ตอนน้ีก่อเรื่องใหญ่โตแบบน้ี นำงยังโชคดีเป็นปัญญำอ่อนไป  

ทิ้งเรื่องยุ่งเอำไว้ยังต้องให้คุณชำยรองของเขำมำเก็บกวำดอีกหรือ  

หลี่รั่วอวี๋ เจ้ำเป็นดำวพิฆำตในชีวิตคุณชำยรองของพวกเรำจริงๆ!

คิดถึงข่ำวลือช่วงก่อนท่ีฉู่จิ้งเฟิงพ่ำยศึกและได้รับบำดเจ็บ เดิม 

คิดว่ำซือหม่ำผู้น้ีจะล�ำบำกอับจนต่อไป แต่ผู้ใดจะรู้ว่ำในคืนเดียวกัน 

กลับน�ำยอดฝีมือกองหนึ่งลอบเข้ำไปในเมืองศัตรู ฉวยโอกำสที่ศัตร ู

เฉลิมฉลอง ลอบฆ่ำจอมทัพของอีกฝ่ำยแล้วเปิดประตูเมืองฆ่ำทหำร 

ทัง้เมอืงภำยในคืนเดียวเพ่ือล้ำงควำมอบัอำย! เส่ินโม่ก็อดไม่ได้ทีจ่ะขนลุก 

'มัจจุรำชฉู่' ไม่ใช่ฉำยำที่ได้มำลอยๆ คติพจน์ของเขำก็คือ 'ผู้ใดขวำงข้ำ 

ตำย' คนเลวร้ำยขึน้ชือ่ในต้ำฉูผู่น้ี ้วิญญำณบรสิทุธ์ิท่ีตำยด้วยฝีมอืของเขำ

ไม่ได้มีแค่เป็นพันเป็นหมื่นเท่ำนั้น

หลี่รั่วอว๋ีไปย่ัวโมโหผู้ใดก็ไม่ไป ต้องเป็นปีศำจท่ีผีเห็นยังหว่ันผู้น้ัน

ด้วย ถูกหมำยตำเช่นนี้ สู้ล้มหัวฟำดไม่รู้เรื่องรำวอะไรดีกว่ำ!

ในชัว่ขณะนัน้เสิน่โม่รูส้กึอจิฉำคุณหนรูองสกุลหล่ีทีเ่ป็นปัญญำอ่อน
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ไปแล้วอย่ำงมำก

ข่ำวท่ีคุณหนูรองจะออกเรือนกระจำยไปท่ัวคฤหำสน์สกุลหลี่ 

อย่ำงรวดเร็ว

ทกุคนต่ำงพูดกันว่ำเป็นภรรยำพ่อค้ำน้ันอยู่ยำก แต่ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลี่

กับสำมีที่ล่วงลับสองสำมีภรรยำรักใคร่ปรองดองกันมำก 

ตอนท่ีฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีค่ลอดหลีร่ัว่อว๋ีก็มอีำยมุำกอยู่แล้ว และเพรำะ

คลอดยำก ท�ำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมไปบ้ำง ตอนน้ันท่ำนหมอวินิจฉัยว่ำ 

คงตัง้ครรภ์อกีได้ยำก นำงกังวลว่ำจะไม่สำมำรถมผีูส้บืสกุลให้สกุลหลีไ่ด้ 

จงึได้ขอร้องให้สำมรีบัโจวซือ่ท่ีเป็นบตุรสำวชำวนำมำเป็นอน ุหลงัจำกรับ

โจวซือ่เข้ำบ้ำน สำมก็ีไม่ได้ละเลยหมำงเมนินำงท่ีเป็นภรรยำเอก เทียบกับ

โจวซื่อที่มีก�ำเนิดมำจำกครอบครัวชำวนำแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ที่มีก�ำเนิด

มำจำกครอบครวับณัฑิตจงึได้รบัควำมเคำรพรกัจำกนำยท่ำนหลีม่ำกกว่ำ 

คงเพรำะควำมรักลึกซึ้งของสำมีภรรยำท�ำให้สวรรค์ซำบซึ้งใจ หลังจำก

โจวซื่อเข้ำบ้ำนมำก็ให้ก�ำเนิดบุตรสำวหลี่เสวียนเอ๋อร์เพียงคนเดียว ส่วน

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีท่ี่เป็นภรรยำเอกกลบัได้บตุรชำยตอนอำยุมำกถึงสีส่บิหกปี  

ให้ก�ำเนิดคุณชำยน้อยหลี่รั่วเสียน

น่ำเสยีดำยท่ีสำมป่ีวยและตำยจำกโลกนีไ้ป โชคดทีีบ่ตุรสำวคนรอง

หลี่รั่วอวี๋มีควำมสำมำรถจึงประคองกิจกำรคฤหำสน์สกุลหลี่ได้ แม้จะ

ท�ำงำนดูแลสกุลหลี่ได้เพียงสองเดือน แต่ฮูหยินผู ้เฒ่ำหลี่ท่ีเสพสุข 

มำตลอดกลับหมดก�ำลังใจ รู้สึกว่ำใจจะขำด บุตรสำวคนรองของตนเอง

ที่อำยุยังน้อยหลำยปีมำน้ีทนผ่ำนมำได้อย่ำงไร คงเพรำะสวรรค์ทนเห็น

ไม่ไหว จึงได้ส่งเครำะห์ร้ำยนี้มำ ให้บุตรสำวตนเองได้พักผ่อนบ้ำงกระมัง
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ในใจมีควำมสงสำรละอำยใจต่อบุตรสำวคนรอง ดังนั้นกำรจัด 

งำนแต่งงำนย่อมต้องท�ำอย่ำงเต็มที่ สกุลหลี่ไม่ขัดสนเงินทอง ของล�้ำค่ำ

หำยำกจำกเหนือจรดใต้ล้วนมีนับไม่ถ้วน ขนเข้ำมำในคฤหำสน์เหมือน 

ไม่ต้องใช้เงินซื้อ ภำยในคฤหำสน์สองวันนี้จึงคึกคักเป็นอย่ำงมำก

วันนี้โจวอี๋เหนียงพำบุตรสำวตนเองหล่ีเสวียนเอ๋อร์ไปทักทำย 

ยำมเช้ำที่ห้องฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ และเอำหมอนมังกรหงส์คู่หน่ึงที่ตนเอง 

เพ่ิงเย็บใหม่มำให้ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ดู ตำมประเพณีท้องที่เมืองเหลียวเฉิง 

บุตรสำวออกเรือน คนเป็นแม่ต้องลงมือเย็บปักหมอนมงคลเอง

"หลำยวันมำนี้พ่ีร้องไห้ตำแดง ไม่เหมำะจะลงมือเย็บปักที่เป็น 

ผลเสียต่อดวงตำ ถ้ำไม่รังเกียจที่น้องฝีมือหยำบ ก็เอำหมอนปักคู่น้ีให้ 

คุณหนูรองใช้เถิด" โจวอี๋เหนียงหน้ำตำหมดจด พูดจำก็อ่อนโยนย่ิง  

ตอนแรกแม่สื่อหำหญิงสำวจำกหลำยบ้ำนมำให้นำยท่ำนหล่ีเลือก เขำก็

ชอบในนิสัยอ่อนโยนของโจวซื่อ ไม่มีทำงเข้ำบ้ำนแล้วจะก่อเรื่องแย่งชิง

ควำมรัก จึงได้เลือกโจวซื่อแต่งเข้ำบ้ำน

หลำยปีมำน้ีโจวอี๋เหนียงผู้น้ีก็เอำใจนำยท่ำนและฮูหยินทุกอย่ำง 

ภรรยำเอกกับอนุนับว่ำปรองดองกันดี สงบสุขไม่มีเรื่องอะไร นำยท่ำน 

ตำยไปเร็ว ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่บำงครั้งก็รู ้สึกว่ำตนเองกล่อมให้นำยท่ำน 

รับอนุเข้ำมำเป็นเรื่องที่ถูกต้อง อย่ำงน้อยในคฤหำสน์ที่มีแต่แม่ม่ำย 

ลกูก�ำพร้ำก็ยังมพ่ีีน้องทีพู่ดคุยกนัได้ ฆ่ำเวลำครึง่ชวิีตทีเ่หลืออนัเงยีบเหงำ

ได้

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่รับหมอนปักคู่นั้นมำ ลูบฝีเข็มที่ประณีตนั้นแล้วพูด

ด้วยรอยย้ิม "น้องหญิงช่ำงเอำใจใส่จรงิ งำนเย็บปักของข้ำไม่ดมีำแต่ไหน
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แต่ไร แม้จะลงมือปักเองก็คงประณีตสู้เจ้ำไม่ได้ เจ้ำมีน�้ำใจ ท�ำงำนที่ข้ำ

ควรจะท�ำโดยไม่ต้องพูด แต่เรื่องใหญ่อันดับแรกของรั่วอวี๋ในชำตินี้ ข้ำที่

เป็นแม่จะปล่อยปละได้อย่ำงไร แม้จะเชิดหน้ำชูตำไม่ได้แต่ก็ต้องปักเอง 

รบกวนน้องหญิงช่วยวำดภำพตัวอย่ำงให้ที ถึงตอนนั้นก็ใช้พร้อมกับ

หมอนของเจ้ำคู่นี้ด้วยก็แล้วกัน"

โจวอี๋เหนียงได้ฟังก็ย้ิมอ่อนโยน หลังจำกช่วยฮูหยินผู้เฒ่ำหล่ีเลือก

ก�ำไลคู่ลงทองฝังมุกที่บ่ำวส่งมำให้ดูแล้วก็เอ่ยปำกอย่ำงไม่รีบไม่ร้อน  

"กำรแต่งงำนเสริมมงคลน้ีเป็นเรื่องดี คุณหนูรองได้สำมีท่ีเอำใจใส่ดูแล 

เห็นได้ว่ำสวรรค์ก็เห็นใจ หลังจำกแต่งงำนไปแล้วก็เพียงพักฟื้น ผ่ำนไป

สักระยะต้องดีขึ้นอย่ำงแน่นอน" 

ตอนนี้ฮูหยินผู ้เฒ่ำหลี่พอจะรับสภำพบุตรสำวตนเองในตอนนี ้

ได้บ้ำงแล้ว เมือ่ได้ยินค�ำพูดของโจวอีเ๋หนียงก็ถอนหำยใจยำวพลำงกล่ำว 

"หวังว่ำจะเป็นอย่ำงที่น้องหญิงว่ำ..."

โจวอี๋เหนียงหยุดไปชั่วครู่แล้วจึงเอ่ยข้ึน "แต่ว่ำตอนนี้คุณหนูรอง 

สติไม่ครบถ้วน คุณชำยรองเสิ่นแม้จะเอำใจใส่ดูแลดี แต่เมืองหลวง 

อยู่ไกลจำกเมอืงเหลยีวเฉงิมำก แม้จะมสีำวใช้บ่ำวอำวโุสตำมไปปรนนบิตัิ

ข้ำงกำยก็อย่ำวำงใจ ถ้ำข้ำงกำยคุณหนูรองไม่มีคนที่ใกล้ชิดเชื่อใจได้  

ฮูหยินไม่เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลำหรือ" 

ค�ำพูดของโจวอ๋ีเหนียงนี้เป็นสิ่งที่ฮูหยินผู้เฒ่ำหล่ีกังวลมำตลอด 

ตอนน้ีถูกพูดจี้ใจด�ำจึงร้อนใจขึ้นมำในทันที "แล้วตำมควำมคิดของ 

น้องหญิง ควรจะท�ำเช่นไรดี"

โจวอีเ๋หนยีงมองดบูตุรสำวข้ำงกำยทีก้่มหน้ำไม่พูดจำ หลีเ่สวียนเอ๋อร์ 
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ปีนี้อำยุสิบสี่สิบห้ำปี หน้ำตำงดงำมมำก

เมื่อเลื่อนสำยตำกลับอย่ำงช้ำๆ แล้ว โจวอ๋ีเหนียงจึงพูดอย่ำง 

อ่อนโยนว่ำ "สกุลเสิ่นยังคงเป็นตระกูลขุนนำงใหญ่ แม้คุณชำยรองเส่ิน 

จะรักษำสัญญำแต่งคุณหนูรองเข้ำบ้ำน แต่ถ้ำคุณหนูรองไม่หำยเสียที 

รับรองได้ยำกว่ำคุณชำยรองเสิ่นจะไม่รับอนุเข้ำมำเพ่ิม ถ้ำอนุมีนิสัยดี 

ก็พอว่ำ คงไม่ร้ำยกำจต่อคุณหนูรอง แต่ถ้ำเป็นคนมีนิสัยโหดร้ำย... 

เรื่องสกปรกในเรือนหลังบ้ำนคนอื่นมีน้อยเสียเมื่อใด อย่ำงไรเสียใช่ว่ำ

ตระกูลใหญ่ทุกบ้ำนจะเป็นเหมอืนสกุลหลีข่องเรำท่ีรักใคร่ปรองดองกัน..."
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ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีไ่ด้ฟังค�ำพูดของโจวอีเ๋หนียงก็รูส้กึว่ำร่ำงท้ังร่ำงพลนั

เย็นเยือก นำงเคยได้ยินเรื่องรำวเหลือเชื่อของพวกเรือนหลังในงำนเลี้ยง

บรรดำฮูหยินมำบ้ำง ภำพเหตุกำรณ์นั้นลอยผ่ำนหน้ำเหมือนโคมม้ำว่ิง* 

เมื่อคิดถึงบุตรสำวตนเองถูกคนรังแก จิตใจก็ให้ประหวั่นยิ่ง 

นำงเป็นคนทีไ่ม่มคีวำมคดิเป็นของตนเอง แค่ได้ยินเสยีงลมก็คดิว่ำ

ฝนจะตก เกิดควำมคิดจะล้มเลิกกำรแต่งงำนทันที แต่ตอนน้ีก�ำหนด 

วันเวลำไว้แล้ว เทียบเชิญก็ส่งไปท่ัวทุกคฤหำสน์ในเมืองเหลียวเฉิงแล้ว 

ได้ยินว่ำคุณชำยรองเสิ่นเป็นคนกว้ำงขวำง คบค้ำกับขุนนำงนับไม่ถ้วน 

แม้แต่จวนสิง่ทอทีต้ั่งอยู่ในเจยีงหนำน รบัผดิชอบจดัซือ้เครือ่งบรรณำกำร

รำชส�ำนักยังส่งเว่ยกงกงที่เป็นผู้ดูแลมำร่วมงำนอีกด้วย

* โคมม้ำว่ิง คอืโคมไฟสวยงำมชนดิหนึง่ ภำยในโคมไฟจะตดิตัง้กงล้อ พอจดุเทยีนทีอ่ยู่ในโคมแล้ว จะเกิดแรง
ดันท�ำให้กงล้อที่ติดกระดำษรูปคนขี่ม้ำในอิริยำบถต่ำงๆ หมุนไป เงำรูปคนขี่ม้ำจะสะท้อนอยู่บนกระดำษชั้น
นอกของโคมไฟ คล้ำยม้ำก�ำลังวิ่งตะบึง
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หำกล้มเลกิกำรแต่งงำนในตอนนี ้อย่ำว่ำแต่ไม่มเีหตผุลทีห่นกัแน่น

เพียงพอเลย ต่อให้มีหน้ำตำของสกุลเสิ่นก็คงถูกกำรท่ีสกุลหลี่เปลี่ยนใจ

ไม่แต่งงำนฉีกจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแน่นอน 

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่เดิมทีเป็นคนที่ถือธรรมเนียมประเพณี รักศักดิ์ศรี

หน้ำตำอยู่แล้ว เพียงแค่คิดถึงควำมวุ่นวำยในกำรล้มเลิกกำรแต่งงำน  

ครึ่งร่ำงก็รู้สึกเหมือนแช่อยู่ในหลุมน�้ำแข็งเช่นกัน 

โจวอี๋เหนียงเห็นท่ำทำงฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ดูท�ำอะไรไม่ถูกแล้วก็รีบ 

กุมมือนำงแล้วพูดปลอบ "พี่หญิงอย่ำร้อนใจไป ทุกอย่ำงล้วนมีทำงแก้ไข 

พูดไปแล้ว อะไรก็เทยีบไม่ได้กับสำยเลอืดเดยีวกัน ถ้ำหวงัจะให้ในอนำคต

ลกูเขยสกุลเสิน่แต่งอนุท่ีเพียบพร้อม สูใ้ห้เสวียนเอ๋อร์แต่งเข้ำไปพร้อมกับ

คุณหนูรองยังจะดีกว่ำ เป็นพี่น้องบ้ำนเดียวกัน อนำคตไม่ว่ำจะมีปัญหำ

อะไรล้วนมีเสวียนเอ๋อร์คอยดูแลคุณหนูรอง แบบน้ีพ่ีกับข้ำแม้ตัวจะอยู่

เมืองเหลียวเฉิงก็สำมำรถคลำยควำมกังวลในใจได้ไม่ใช่หรือ"

ข้อเสนอเช่นนีฮ้หูยินผูเ้ฒ่ำหลีไ่ม่เคยคิดมำก่อนเลย เอ๋อหวงหนีว์่องิ*  

มีสำมีคนเดียวกัน แม้จะเป็นเรื่องรำวอันดีที่เล่ำขำนกันมำนำน แต่พอมำ

เป็นเรื่องของบุตรสำวคนรองที่พิเศษไม่เหมือนผู้ใดของตนเองแล้วกลับ

เป็นนิทำนโบรำณที่เหลวไหลและไม่อำจเป็นจริงได้ 

หญิงสำวท่ีท่องไปทั่วเหนือใต้ต้ังแต่อำยุยังน้อย จะยอมใช้สำม ี

ร่วมกับหญิงอื่นได้อย่ำงไร ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่อดไม่ได้ที่จะคิดถึงว่ำทุกครั้ง 

ทีต่นเองเกลีย้กล่อมให้สำมรีบัอนนุัน้ หลีร่ัว่อว๋ีก็ป้ันหน้ำเย็นชำใส่ ดวงตำโต 

ของคนผ่ำนโลกมำมำกทีม่องดนูำงแสดงอำรมณ์ขุ่นเคอืงเวลำไม่ได้ดัง่ใจ
* เอ๋อหวงและหนี่ว์อิง เป็นพระธิดำของพระเจ้ำเหยำ กษัตริย์ในสมัยรำชวงศ์ซย่ำ ต่อมำก็ได้ยกบัลลังก์และ
พระธิดำทั้งสองให้กับพระเจ้ำซุ่น
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ออกมำ คนเป็นแม่ท่ีถูกบุตรสำวมองเหยียดเช่นน้ีก็เพียงพอจะท�ำให้

ละอำยใจได้แล้ว

"เรือ่งนี.้..เรือ่งน้ีจะได้อย่ำงไร มนัไม่ยตุธิรรมกับเสวียนเอ๋อร์เช่นกัน" 

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่เอ่ยตอบปฏิเสธออกไปในที่สุด

ทว่ำหลี่เสวียนเอ๋อร์กลับเงยหน้ำข้ึน พูดเสียงเบำว่ำ "แม่ใหญ่... 

ถ้ำเพ่ือพ่ีรองแล้ว เสวียนเอ๋อร์ยินดีจะเป็นอนุ ขอเพียงได้ดูแลข้ำงกำย 

พ่ีรอง เสวียนเอ๋อร์ก็นับว่ำได้แสดงควำมกตัญญูต่อแม่ใหญ่บ้ำงแล้ว  

ขอแม่ใหญ่อนุญำตด้วยเถิด"

"ถึงแบบนัน้ก็ไม่ได้ นสิยัของรัว่อว๋ีพวกเจ้ำใช่จะไม่รู ้ถ้ำนำงหำยดแีล้ว  

รูว่้ำข้ำทีเ่ป็นแม่จดักำรเช่นนี ้นำงต้องโกรธแน่นอน..." ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีแ่ม้จะ 

ไม่มีควำมคิดเป็นของตนเอง แต่ก็รู้ด้วยจิตใต้ส�ำนึกว่ำวิธีนี้ไม่เหมำะสม  

ควรจะปฏิเสธอย่ำงเด็ดขำด

โจวอี๋เหนียงเห็นฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ไม่ยอมจึงถอนใจเบำๆ แล้วต�ำหนิ

บตุรสำวเสยีงเข้ม "บอกเจ้ำแต่แรกแล้วว่ำแม้เจ้ำจะเป็นห่วงพ่ีรอง ไปพร้อม

สินสอดเช่นนี้ไม่เหมำะสม แม้แม่ใหญ่เจ้ำจะยินยอม คุณชำยรองเสิ่นนั่น

ดูจำกอนำคตของเขำแล้ว ต่อไปแม้จะแต่งอนุจริงก็ไม่ใช่บุตรสำวอนุ 

ในบ้ำนคนธรรมดำท่ัวไป อย่ำงน้อยต้องเลือกคุณหนูลูกขุนนำงท่ีม ี

ควำมสง่ำ เหตุใดเจ้ำต้องท�ำให้แม่ใหญ่ของเจ้ำล�ำบำกใจในตอนน้ี 

ด้วยนะ"

ค�ำพูดท่ีเหมอืนกับต�ำหนบุิตรสำวน้ีเมือ่เข้ำหขูองฮหูยินผู้เฒ่ำหล่ีแล้ว

ก็ท�ำให้หัวใจนำงเหมือนมีคลื่นถำโถมในทันที ข้อเสนอของโจวอี๋เหนียง 

แม้จะน่ำตกใจมำก แต่กลับมีเหตุผลและน�้ำใจ ตอนนี้สกุลเสิ่นค่อยๆ 
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รุง่เรอืงขึน้ อนำคตหำกคุณชำยรองสกุลเสิน่มตี�ำแหน่งสูงข้ึนจริง หญิงสำว

ทีเ่ข้ำมำพะเน้ำพะนอจะมน้ีอยได้อย่ำงไร บุตรสำวของตนเองหำกไม่หำยดี  

แล้ว...แล้วจะท�ำอย่ำงไร

หลี่เสวียนเอ๋อร์ช่างเป็นห่วงพ่ีรองจริงๆ จึงเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

ก่อนแล้ว...

เมื่อคิดเช่นน้ี ฮูหยินผู ้เฒ่ำหลี่ก็ไม่ยอมให้โจวอี๋เหนียงต�ำหนิ 

หลี่เสวียนเอ๋อร์อีก ปำกก็พูดอย่ำงลังเลขึ้นว่ำ "อันที่จริงน้องหญิงก็พูด 

มีเหตุผล... แต่อย่ำงไรเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมต่อเสวียนเอ๋อร์จริงๆ..." 

หลีเ่สวยีนเอ๋อร์รูค้วำมหมำยในค�ำพูดของฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีจ่งึเงยหน้ำ

ขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดเสียงเบำ "สำมำรถอยู่ท่ีเดียวกับพ่ีรองได้จะมีควำม 

คบัข้องใจอะไร แม่ใหญ่วำงใจได้เลย หลงัจำกแต่งเข้ำไปแล้วเสวยีนเอ๋อร์

จะพยำยำมดูแลพี่รองเต็มที่ จะไม่ให้นำงมีควำมเสียใจแม้แต่น้อย..."

เห็นปัญหำใหญ่เทยีมฟ้ำแก้ไขได้อย่ำงสวยงำมแล้ว เหล่ำหญิงสำว

สกุลหลียั่งไม่ทันได้ย้ิมเบกิบำนก็ได้ยินเสยีงพูดเย็นชำดงัฟังชดัลอดเข้ำมำ

จำกนอกประตู "น้องรองยังไม่ทนัออกเรอืน สำมขีองตวัเองก็ถูกเตรยีมกำร

แบ่งเอำไว้อย่ำงดีแล้ว อี๋เหนียงช่ำงดีดลูกคิดได้ดีจริงๆ!" 

ค�ำพูดนีแ้ทงใจด�ำอย่ำงมำก ทุกคนพำกนัหันไปตำมเสยีง เห็นเพียง

หญิงสำวผู้หนึ่งในชุดขี่ม้ำท่ำทำงสง่ำงำมองอำจยืนน่ิงอยู่ตรงหน้ำประตู

โถงรับแขก

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ช้อนตำข้ึนมอง ควำมยินดีท่ีได้พบกันหลังจำกกัน 

ไปนำนจำงลงไปบ้ำง นำงถลงึตำแล้วพูดว่ำ "รัว่ฮุย่ เจ้ำพูดเหลวไหลอะไร!"

ทีแ่ท้คนท่ีพูดก็คือหลีร่ัว่ฮุย่บตุรสำวคนโตสกุลหลีท่ี่ออกเรือนไปแล้ว 

Page_�����������1.indd   36 31/7/2562 BE   15:26



37

ขวงซั่งจยาขวง

นำงโตกว่ำหลี่รั่วอว๋ีสิบสำมปี แต่งเป็นภรรยำของขุนนำงฝ่ำยบู๊หลิวจ้ง 

ภำยหลังย้ำยตำมสำมีไปประจ�ำกำรที่เมืองฉำงโจว

ฉำงโจวไม่ไกลจำกเมืองเหลียวเฉิงนัก หลี่ร่ัวฮุ ่ยได้รับจดหมำย 

ของท่ำนแม่ หลงัจำกรูว่้ำน้องรองของตนเองเกิดเรือ่งก็รบีเดนิทำงรอนแรม

กลับมำบ้ำนทันที

เมืองเหลียวเฉิงไม่ใหญ่ ผู้คนในเมืองคุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดี ดังนั้น

ตอนท่ีนำงขีม้่ำเข้ำเมอืงก็มคีนเข้ำมำแสดงควำมยินดท่ีีงำนมงคลคฤหำสน์

สกุลหลี่ใกล้เข้ำมำแล้ว

เดมิทรีูส้กึซำบซึง้ทีค่ณุชำยรองสกุลเสิน่ผูน้ีม้ทีัง้น�ำ้ใจและคณุธรรม

พร้อมสรรพ ไม่ได้ปฏิเสธกำรแต่งงำนเพรำะอำกำรป่วยเลวร้ำยของ 

น้องสำว รอจนมำถึงคฤหำสน์สกุลหลี ่นสิยัร้อนใจของนำงไม่รอให้พ่อบ้ำน

มำรำยงำน ตนเองก็รีบเดินมำถึงประตูโถงรับแขกจะมำพบท่ำนแม่  

ไม่คิดว่ำกลับได้ยินโจวอี๋เหนียงพูดค�ำน้ีกับท่ำนแม่ จะยกน้องสำว 

ลูกภรรยำรองให้เป็นอนุของคุณชำยรองสกุลเสิ่น จึงรีบชะงักฝีเท้ำเอำไว้

เดิมคิดว่ำข้อเสนอเหลวไหลเช่นนี้ท่ำนแม่คงจะปฏิเสธ คิดไม่ถึงว่ำ

ท่ำนแม่ท่ีหูเบำมำแต่ไหนแต่ไรกลบัเปลีย่นใจรวดเรว็จนคดิจะตอบตกลง 

หลี่รั่วฮุ่ยจึงพูดโพล่งออกมำตัดบทค�ำพูดของฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ทันที

หลี่รั่วฮุ่ยแม้จะเป็นหญิง แต่ชอบร�ำดำบควงกระบองมำตั้งแต่เด็ก 

นิสัยก็ไม่เหมือนหญิงสำวในเรือนทั่วไป ท�ำให้ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่มักจะ 

ทอดถอนใจ เหตุใดบุตรสำวสองคนที่นำงให้ก�ำเนิดเลี้ยงดูล้วนไม่เหมือน

ผู้ใดแบบนี้ หำกเกิดมำอ่อนโยนสงบเสงี่ยมเหมือนหลี่เสวียนเอ๋อร์คงจะ 

ดีมำก
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นี่อย่ำงไรล่ะ เมื่อครู่เพ่ิงจะพูดต�ำหนิมำรดำเสียงดัง หลี่ร่ัวฮุ่ยก็ 

ปั้นหน้ำน่ิงน่ังลงบนเก้ำอี้ด้ำนข้ำง สองตำจ้องตรงไปทำงหลี่เสวียนเอ๋อร์

พลำงพูดด้วยเสียงเย็นชำ "น้องสำมช่ำงเห็นอกเห็นใจคนจริง แต่เหตุใด

ข้ำไม่รู ้เลยว่ำเจ้ำสนิทกับน้องรองถึงข้ันน้ี ยอมเสียสละตัวเองเป็นอนุ 

เพื่อจะติดตำมข้ำงกำยน้องรองหรือ" 

หลีเ่สวียนเอ๋อร์ก็คดิไม่ถึงเช่นกันว่ำพ่ีใหญ่สกุลหลีจ่ะกลบัคฤหำสน์

มำในเวลำนี้ นำงกลัวเกรงพ่ีใหญ่ผู ้นี้มำแต่ไหนแต่ไร จึงพูดอย่ำง

หวำดหวั่นว่ำ "พี่ใหญ่คงไม่รู้อำกำรป่วยของพี่รองตอนนี้ ถ้ำพี่เห็นท่ำทำง

ของนำงตอนนี้กับตำตัวเอง เกรงว่ำคงจะเป็นเหมือนเสวียนเอ๋อร์ วำงใจ

ไม่ลงที่จะให้นำงแต่งเข้ำสกุลเสิ่นผู้เดียว"

เห็นบุตรสำวคนโตยังจะเลิกค้ิวพูดอีก ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ก็รีบยับย้ัง 

ค�ำพูดนำงเอำไว้ เอ่ยปำกพูดว่ำ "เรื่องน้ีใหญ่นัก ต้องวำงแผนระยะยำว 

เสวียนเอ๋อร์ แม่ใหญ่รู้ว่ำเจ้ำมีจิตใจดี ตำมท่ำนแม่เจ้ำกลับไปก่อนเถิด  

ข้ำยังต้องพำพี่ใหญ่เจ้ำไปเยี่ยมรั่วอวี๋อีก"

ดงันัน้เรือ่ง 'เอ๋อหวงหนีว์่องิ' ฉำกน้ี จงึจบด้วยกำรแยกย้ำยไปอย่ำง

ไม่มีควำมสุข

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่รอจนโจวอี๋เหนียงพำบุตรสำวจำกไปแล้ว จึงได ้

เอ่ยปำกต�ำหนิบุตรสำวคนโต "จำกบ้ำนไปนำนเช่นนี้ ย่ิงไม่รู้ธรรมเนียม

มำกขึ้นอีกแล้ว!"

หลี่รั่วฮุ่ยเข้ำมำประคองมำรดำ ทนไม่ไหวพูดข้ึนอีกว่ำ "ท่ำนแม่  

ถ้ำข้ำไม่เป็นตัวร้ำย ท่ำนจะยอมไม่ไว้หน้ำปฏิเสธแม่ลูกคู่น้ีหรือ ปีที่แล้ว

ข้ำกลบัมำตอนวนัปีใหม่ ก็เห็นหลีเ่สวียนเอ๋อร์นัน่จ้องคณุชำยรองสกุลเสิน่
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ตำไม่กะพริบ โจวอี๋เหนียงดีดลูกคิดเก่งเหลือเกิน รั่วอว๋ียังไม่ทันแต่งไป 

ก็คิดวำงแผนให้อนำคตของบุตรสำวตัวเองแล้ว!"

ในตอนนี้เอง พวกเขำก็เข้ำไปในเรือน เห็นหล่ีร่ัวอว๋ีสวมชุดผ้ำไหม

ยำว ก�ำลังหมอบอยู่บนพื้นขุดรังมดอย่ำงสนุกสนำน

กำรละเล่นเด็กแบบนี้หลี่รั่วอว๋ีไม่ได้แตะต้องมำตั้งแต่ห้ำขวบแล้ว 

หญิงสำวทีต่อนนีใ้บหน้ำเตม็ไปด้วยดนิโคลนมรีอยย้ิมไร้เดยีงสำเห็นแล้ว

ก็ให้รู้สึกปวดใจยิ่ง

หลี่รั่วฮุ่ยแม้จะรู้สภำพกำรณ์คร่ำวๆ จำกในจดหมำยแล้ว แต่พอ 

เห็นด้วยตำว่ำน้องรองเป็นเช่นน้ี ควำมปวดในใจก็ยำกจะอธิบำยด้วย 

ค�ำพูดได้ นำงเดินเข้ำไปหลำยก้ำว แย่งก่ิงไม้ที่มีมดเกำะเต็มจำกมือ 

ของหลี่รั่วอว๋ีแล้วโอบไหล่อีกฝ่ำย "น้องรอง เหตุใดเจ้ำเปลี่ยนไปเป็น 

เช่นนี้..." พูดจบหญิงสำวที่แข็งแกร่งมำโดยตลอดผู้นี้ก็ทนไม่ไหวน�้ำตำ 

เอ่อล้นขอบตำ

หลีร่ัว่อวีม๋องหญิงคิว้เข้มตำคมตรงหน้ำอย่ำงท�ำอะไรไม่ถูก เมือ่คดิ

สักครู่แล้วจึงใช้น้ิวมือท่ีเปื้อนดินโคลนแตะน�้ำตำบนแก้มของนำงเบำๆ 

หลงัจำกรมิฝีปำกแดงขยับอยู่หลำยครัง้ ในท่ีสดุก็พ่นค�ำออกมำอย่ำงยำก

ล�ำบำก "ยี้ๆ..."

หลำยวันมำนี้ หลังจำกหลี่รั่วอว๋ีลงเดินได้ก็ขลุกอยู่กับน้องชำย 

คนเล็กของตนเองมำตลอด บำงครั้งไปดูเขำกับบุตรสำวตัวน้อยของบ่ำว

ในเรือนเล่นกัน ทุกครั้งที่น้องชำยแกล้งเด็กหญิงร้องไห้โฮ เขำจะท�ำหน้ำ

ล้อเลียน 'ฝนตกหนักซ่ำๆๆๆ หน้ำไม่อำยยี้ๆๆๆ...'

ตอนน้ีเหน็หญิงผูน้ีม้ำร้องไห้ต่อหน้ำตนเอง นำงจงึพ่นค�ำพูดออกมำ
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ว่ำ 'ยี้ๆ' 

แต่แค่เพียงค�ำพูดนี้ก็ท�ำให้ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ที่อยู่ข้ำงๆ ต่ืนเต้นดีใจ 

หลังจำกหลี่รั่วอว๋ีตื่นจำกกำรนอนหมดสติก็พูดอ้อแอ้ไม่เป็นประโยค

เหมอืนคนใบ้ วันนีจู้่ๆ  ก็เอ่ยปำกพูด เหน็ได้ว่ำบตุรสำวมกีำรเปลีย่นแปลง

ไปในทำงท่ีด ีช่ำงเป็นเรือ่งดตีกลงมำจำกฟ้ำ แต่พอฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีจ่บัมอื

นำง ล่อให้นำงเอ่ยปำกพูดอีกครั้ง นำงกลับไม่พูด เอำแต่ปั้นดินเป็น 

ลูกกลม

ในตอนน้ีฮูหยินผู ้เฒ่ำหลี่ ย่ิงมั่นใจว่ำกำรก�ำหนดวันแต่งงำน 

ก่อนหน้ำนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ล้วนพูดกันว่ำกำรแต่งงำนเสริมมงคลนี้ 

เหมำะกับโรคที่หำยได้ยำก เห็นงำนแต่งงำนใกล้เข้ำมำ ในที่สุดหลี่รั่วอวี๋

ก็เอ่ยปำกพูดได้ นี่มิใช่ลำงดีหรอกหรือไร

ข่ำวดีนี้ย่อมต้องแจ้งเสิ่นหรูป๋อ เมื่อเขำได้ยินว่ำในท่ีสุดหล่ีรั่วอว๋ี 

พูดได้จึงรีบมำที่คฤหำสน์สกุลหลี่ทันที

ตอนเขำมำยังเอำกล่องอำหำรใบใหญ่มำใบหน่ึง เป็นแป้งย่ำง 

เป็ดเคีย่วท่ีสัง่จำกร้ำนเป่ำยำไจในตรอกเก่ำเมอืงเหลยีวเฉงิ ยังมเีปำะเป๊ียะ

เป็ดที่หอมกรอบอีกด้วย เหล่ำนี้ล้วนเป็นของที่หลี่รั่วอวี๋ชอบกิน

แต่ไม่รู้เพรำะอะไร หลี่รั่วอวี๋เหมือนไม่ยินดีที่เห็นเสิ่นหรูป๋อ แม้เขำ

จะมำพร้อมกับกล่องอำหำรทีเ่ต็มไปด้วยของหอมอร่อยก็ยังเบอืนหน้ำหนี

ไม่มองเขำด้วยควำมโกรธ จนกระท่ังเสิ่นหรูป๋อหยิบเรือเล็กจ�ำลอง 

ที่ท�ำจำกไม้ชุดหนึ่งออกมำ หลี่รั่วอว๋ีจึงหมุนตัวมำด้วยดวงตำโต 

เปล่งประกำยแล้วเอนตัวเข้ำมำอย่ำงสงสัย มองดูเรือเล็กถูกไขลำน  

แล่นไปอย่ำงอิสระในอ่ำงน�้ำที่มีปลำทองว่ำยอยู่หลำยตัว
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ส่วนเสิ่นหรูป๋อน้ันมองดูหลี่รั่วอว๋ีหัวเรำะเอิ๊กอ๊ำกเหมือนเด็กอย่ำง 

รักใคร่ สำยตำที่เขำมองหลี่รั่วอวี๋ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

หลีร่ัว่ฮุย่เหน็ภำพเหตุกำรณ์นีแ้ล้วก็รูส้กึสบำยใจลงได้บ้ำง แต่ควำม

สงสยัในใจควรจะพูดให้เรว็ จงึฉวยโอกำสตอนนีถ้ำมข้ึน "คณุชำยรองเสิน่ 

น้องสำวข้ำตอนน้ีกลำยเป็นเหมือนเด็กที่ไม่รู้ควำม แม้คุณชำยจะไม่

รังเกียจ แต่เสิ่นฮูหยินในคฤหำสน์เจ้ำย่อมมีควำมล�ำบำกใจในฐำนะ 

เป็นผู้ใหญ่... คิดว่ำภำยหน้ำคงต้องแต่งอนุ ไม่รู้ว่ำเจ้ำ..."

เสิ่นหรูป๋อเงยหน้ำขึ้นมองหลี่รั่วฮุ ่ยกับฮูหยินผู ้ เฒ่ำหลี่อย่ำง

ประหลำดใจแล้วถำมว่ำ "ข้ำไม่เคยคิดเรื่องจะแต่งอนุ พ่ีใหญ่เหตุใดจึง 

พูดเช่นนี้"

หลี่รั่วฮุ่ยท�ำเป็นมองไม่เห็นสำยตำยับย้ังของมำรดำ พูดค�ำของ 

โจวอี๋เหนียงออกมำอย่ำงเปิดเผยตำมตรง

เสิ่นหรูป๋อฟังแล้วก็ขมวดคิ้ว จำกนั้นพูดเสียงเครียดว่ำ "ควำมรู้สึก

ไม่วำงใจในตัวรั่วอว๋ีของคุณหนูสำมข้ำเข้ำใจดี แต่กำรที่พ่ีน้องแต่งงำน

ร่วมกันเช่นนี้ไม่เหมำะสมจริงๆ หรูป๋อชำติน้ียินดีแต่งกับรั่วอว๋ีเพียง 

คนเดียว"

ได้ฟังเสิ่นหรูป๋อพูดอย่ำงหนักแน่นเช่นนี้ ควำมสงสัยในใจหลี่รั่วฮุ่ย 

ก็หำยไปจนสิน้ คุณชำยรองเสิน่เป็นคนสขุมุมคีวำมรบัผดิชอบ หวังเพียงว่ำ 

น้องสำวอยู่ในคฤหำสน์สกุลเสิ่นจะมีชีวิตภำยหน้ำที่รำบรื่น

วันนัน้ตอนท่ีเสิน่หรปู๋อออกจำกคฤหำสน์ บงัเอญิเจอกับหลีเ่สวยีนเอ๋อร์ 

ที่เดินออกมำจำกประตูด้ำนข้ำงของสวนดอกไม้ หลี่เสวียนเอ๋อร์เห็น 
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เสิ่นหรูป๋อแล้ว แก้มก็แดงระเรื่อ พยักหน้ำทักทำยเสิ่นหรูป๋อ

แต่เสิน่หรปู๋อสำยตำกลบัไม่ล่อกแล่ก ไม่ได้มองหลีเ่สวียนเอ๋อร์เลย 

หลี่เสวียนเอ๋อร์ท�ำได้เพียงก้มหน้ำลง เม้มมุมปำกแน่น มองดูรอบด้ำน 

ไม่มีผูใ้ดก็หมนุตวัเดนิไปทีป่ระตูสดุมมุด้ำนข้ำงและออกจำกคฤหำสน์ไป 

นอกประตูสุดมุมของคฤหำสน์สกุลหลี่เป็นตรอกเล็กพ้ืนหินท่ี 

สงบเงยีบ นอกจำกบำงครัง้จะมช่ีำงลบัมดีหรอืพ่อค้ำขำยงำนฝีมือสตรีแล้ว 

ก็ไม่มีผู้ใดผ่ำนมำอีก หลี่เสวียนเอ๋อร์ออกจำกประตูไปแล้วก็เดินตำม 

ทำงหินไปสักระยะ ก่อนจะเดินเลี้ยวไปถึงท้ำยตรอกแห่งหน่ึง ไม่นำน 

ก็เห็นร่ำงสูงใหญ่ของเสิ่นหรูป๋อปรำกฏขึ้นบนถนนเล็กนอกตรอกนั้น  

เขำไม่ได้ขี่ม้ำ แต่เดินเท้ำออกจำกคฤหำสน์ 

หลี่เสวียนเอ๋อร์อำศัยตอนที่เขำเดินมำถึงปำกตรอก หำโอกำส 

ทิ้งผ้ำเช็ดหน้ำในมือลง 

เสิน่หรปู๋อหำงตำเหลอืบเห็นผ้ำเชด็หน้ำนัน้แล้ว แต่ไม่ได้ก้มลงเก็บ 

ทว่ำค่อยๆ เดินเลี้ยวเข้ำไปในตรอก

เขำร่ำงสูงใหญ่ ตรงน้ีเป็นมุมเลี้ยว เป็นจุดมืดอับที่ไม่มีแสงแดด 

ทะลผุ่ำน แม้จะมคีนนอกเดนิผ่ำนก็ไม่มทีำงเหน็ว่ำตรงมมุเลีย้วนีม้คีนอยู่

หลี่เสวียนเอ๋อร์ดวงตำแฝงควำมรัก แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไร  

ชำยหนุ่มตรงหน้ำก็โบกมือมำปะทะบนแก้มของนำง

"ผูใ้ดให้เจ้ำคดิเองเออเอง" เสิน่หรปู๋อเอ่ยถำมด้วยสหีน้ำเคร่งเครยีด

ฝ่ำมือน้ันแท้จริงแล้วไม่หนักมำก แต่หลี่เสวียนเอ๋อร์จะเคยถูกตบ

เช่นนีเ้มือ่ใด ในตอนนีจ้งึมนี�ำ้ตำเอ่อล้นขอบตำ พูดเสยีงเบำอย่ำงน้อยเน้ือ

ต�่ำใจ "ข้ำรอคอยและไม่ได้รับค�ำตอบจำกท่ำนเสียที ข้ำ...ข้ำรอไม่ไหว
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แล้ว..." พูดพลำงมือคู่งำมก็กุมไปที่ท้องน้อยของตนเอง

กำรกระท�ำเล็กน้อยนี้ย่อมอยู่ในสำยตำของเส่ินหรูป๋อ เขำขมวด 

คิ้วหนำ ในแววตำฉำยควำมรังเกียจ แต่ผ่อนเสียงพูดว่ำ "ข้ำย่อม 

เตรียมกำรอย่ำงเหมำะสมแน่นอน แต่อย่ำท�ำเหมือนเมื่อวำนอีก ที่วิ่งไป

หน้ำฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่..."

ยังไม่ทันพูดจบ เขำก็รีบหยุดปำก เพรำะด้ำนหลังหล่ีเสวียนเอ๋อร ์

มีคนผู้หนึ่งยืนอยู่

หลี่เสวียนเอ๋อร์เห็นเสิ่นหรูป๋อมีสีหน้ำผิดปกติ จึงหันมองตำมไป  

จำกน้ันสีหน้ำของนำงก็เปลี่ยนไป เห็นเพียงหล่ีร่ัวอวี๋ที่เดิมควรจะเล่น 

ซ่อนแอบกับน้องชำยในสวนดอกไม้ก�ำลังยืนหน้ำนิ่งอยู่ด้ำนหลังพวกเขำ

สีหน้ำท่ำทำงนั้นคนในคฤหำสน์สกุลหลี่เห็นจนชินตำแล้ว แม้จะ

มีอำยุเพียงสิบเจ็ดปี แต่ทุกครั้งท่ีหลี่รั่วอว๋ีมีท่ำทำงเรียบเฉย มักจะท�ำให้

เหล่ำสำวใช้และพ่อบ้ำนในคฤหำสน์อดจะกระวนกระวำยใจไม่ได้

ตอนน้ีหลี่รั่วอว๋ีที่ดูแลคฤหำสน์สกุลหลี่มองคนท้ังสองพูดคุยกัน 

ด้วยสีหน้ำเรียบเฉยเช่นนี้ หลี่เสวียนเอ๋อร์ก็หัวใจเต้นแรง ชั่วขณะนั้น 

นำงรู้สึกรำวกับว่ำอีกฝ่ำยหำยดีแล้ว หลี่เสวียนเอ๋อร์ก็ตกใจจนเอ่ยปำก

อธิบำย "พี่รอง พี่ฟังข้ำพูดก่อน..."

แต่ยังไม่ทันพูดอธิบำยเหตุผล หญิงสำวร่ำงบำงตรงหน้ำกลับเดิน

เข้ำมำหนึง่ก้ำว น้ิวขำวแตะไปบนใบหน้ำมคีรำบน�ำ้ตำของหลีเ่สวียนเอ๋อร์

เบำๆ ทันใดนั้นก็เปิดปำกเผยให้เห็นฟันขำวสะอำดและกะพริบดวงตำโต

พลำงพูดว่ำ "ยี้ๆ..." 

จุดท่ีถูกสัมผัสเหมือนถูกไฟลน หลี่เสวียนเอ๋อร์รีบถอยไปสองก้ำว 
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หัวใจที่ลอยสูงขึ้นกลับร่วงลงมำอีกครั้ง

พ่ีรองปัญญำอ่อนไปแล้วจริงๆ ไม่เช่นนั้นนำงที่ไม่ชอบควำม 

ไร้เหตุผลไม่ยุติธรรมตอนน้ีจะย้ิมแย้มอย่ำงไร้เดียงสำแบบน้ีได้อย่ำงไร 

คดิว่ำเมือ่ครูต่อนท่ีเล่นอยู่ในสวนดอกไม้ นำงคงจะเดนิออกมำจำกประตู

สุดมุมตรงนี้ผู้เดียวกระมัง

หลี่เสวียนเอ๋อร์เหงื่อยังไม่ทันหำยเปียกหันกลับไปมองเสิ่นหรูป๋อ 

ที่แววตำเคร่งเครียด ไม่รู ้ว่ำก�ำลังคิดอะไรอยู่ เสิ่นหรูป๋อจ้องหลี่รั่วอว๋ี 

ครู่หนึ่ง แล้วควักผ้ำเช็ดหน้ำข้ึนมำเช็ดดินโคลนที่ติดหน้ำหลี่รั่วอวี๋พลำง

กล่ำว "เจ้ำพำรั่วอวี๋กลับไปเถอะ" พูดจบก็รีบหมุนตัวเดินจำกไป

หลี่เสวียนเอ๋อร์รีบจูงมือหลี่รั่วอว๋ีท่ีหัวเรำะคิกคักเดินตำมตรอกเล็ก

เข้ำประตสูดุมมุ เพ่ิงเดนิเข้ำประตสูวนดอกไม้ก็เหน็หล่งเซยีงรบีร้อนวิง่มำ

ทำงน้ี พออีกฝ่ำยเห็นหลี่เสวียนเอ๋อร์จูงหลี่รั่วอว๋ีมำจึงพูดอย่ำงโล่งอก  

"คุณหนูรองหลบเก่งจริง นำยน้อย คุณหนูรองอยู่ที่นี่เจ้ำค่ะ!"

บรรดำสำวใช้ล้วนพำกันโล่งอก ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นว่ำบนแก้ม 

คุณหนูสำมมีรอยแดงจำงๆ อยู่... 

ในเมืองเหลียวเฉิงมีของดีสำมอย่ำง แตงกรอบดอง เรือท้องแบน 

น�้ำพุร้อนในหิน!

สองสิ่งแรกยังอธิบำยได้ง่ำย แตงกรอบดองก็คือกำรเอำผลแตง

ขนำดเท่ำน้ิวมอืมำแช่ในน�ำ้เกลอืท่ีมแีต่ในพ้ืนท่ีจนผิวเขียวมนัเป็นประกำย 

กัดเพียงหนึ่งค�ำก็สำมำรถกินข้ำวได้ถึงครึ่งชำม

และเรือท้องแบนก็คือผลงำนของคุณหนูรองสกุลหลี่ ไม่เพียงม ี
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ตัวเรือท่ีเบำ แต่ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำตื้นหรือมีคลื่นใหญ่ก็สำมำรถล่องไปได้

อย่ำงอสิระ เป็นของล�ำ้ค่ำในกำรตกัตวงผลประโยชน์ของชำวประมงจรงิๆ

ส่วนน�ำ้พุร้อนในหนิ ก็คอืข้อดอีกีอย่ำงของเมอืงเหลยีวเฉงิ บนภูเขำ

เหล่ำจวินเมืองเหลียวเฉิงมีน�้ำพุร้อนธรรมชำติอยู่แห่งหนึ่ง ในหลุมหิน

ธรรมชำติก้อนใหญ่สองก้อนมีน�้ำพุร ้อนท่ีผุดออกมำจำกใต้ดินมำ 

รวมตัวกัน น�้ำพุร้อนน้ีมีประสิทธิภำพในกำรรักษำอำกำรบำดเจ็บ เคยมี

คนนอกพ้ืนที่มำตำมค�ำเล่ำลือว่ำขอเพียงจ่ำยเงินค่ำธูปจ�ำนวนมหำศำล

ให้แก่วัดหำนเฟิงบนภูเขำเหล่ำจวนิก็สำมำรถไปแช่น�ำ้พุร้อนได้ครึง่วันแล้ว

ตอนแรกที่หลี่รั่วอวี๋ตกจำกหลังม้ำได้รับบำดเจ็บ ไม่เพียงกระเทือน

ถึงสมอง แผ่นหลงัก็ถูกหนิคมบำดจนเป็นแผล แม้จะถกูส่งกลบัคฤหำสน์

มำรกัษำทนัที แต่บำดแผลก็ยังบวมแดง ผวิขำวแต่เดมิมบีำดแผลนัน้อยู่ 

คงไม่งำม น�้ำพุร้อนในหินเหมำะกับกำรสมำนแผลเป็นที่สุด ดังนั้นฮูหยิน

ผูเ้ฒ่ำหลีจ่งึต้ังใจรบีพำหลีร่ัว่อว๋ีไปแช่น�ำ้พุร้อนทีน่ีก่่อนถึงก�ำหนดแต่งงำน

เสิ่นหรูป๋อจัดกำรทุกอย่ำงพร้อมสรรพ เขำไปติดต่อกับเจ้ำอำวำส 

ไว้ก่อน จองท้ังวดัเอำไว้ ถึงวนัน้ันไม่รบัแขกนอก จะได้ไม่มผีูใ้ดมำรบกวน

หญิงสำวคฤหำสน์สกุลหลี่ 

หลี่รั่วฮุ่ยเพรำะไม่อำจอยู่เมืองเหลียวเฉิงได้นำน หลังจำกเย่ียม 

น้องสำวและพูดก�ำชับมำรดำแล้ว เมื่อวำนก็รีบกลับไปแต่เช้ำ 

ก่อนออกเดินทำง นำงได้ก�ำชับมำรดำอีกคร้ังว่ำอย่ำท�ำตำม 

ควำมต้องกำรของโจวอี๋เหนียงเด็ดขำด ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่แม้จะไม่คิดว่ำ 

โจวอีเ๋หนยีงคิดร้ำยอะไร แต่ค�ำพูดของบุตรสำวคนโตนำงก็เก็บใส่ใจไว้แล้ว

ดังนั้นครั้งนี้จึงไม่ได้เรียกโจวอี๋เหนียงสองแม่ลูก เพียงแค่พำ 
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บุตรชำยคนเล็กกับบุตรสำวคนรองมำแช่น�้ำพุร้อนที่นี่ด้วยกัน

เพรำะออกจำกคฤหำสน์ ในคฤหำสน์นอกจำกพ่อบ้ำนและบ่ำวไพร่

แล้ว ไม่มีเจ้ำนำยที่เป็นบุรุษสักคน เสิ่นหรูป๋อจึงจงใจวำงงำนทุกอย่ำง 

แล้วคุ้มกันรถม้ำของสกุลหลี่ไปที่วัดหำนเฟิงเอง

บนเขำนี้ไม่เหมือนที่อื่น แม้จะเป็นช่วงต้นฤดูร้อน แต่ควำมหนำว 

ยังคงมีอยู่บ้ำง รอจนหลี่รั่วอวี๋ลงจำกรถ เสิ่นหรูป๋อก็เอำผ้ำคลุมกันลมผืน

บำงมำคลุมร่ำงผอมบำงของหลี่รั่วอวี๋เอำไว้

คงเพรำะวันนี้เสิ่นหรูป๋อขยันกว่ำที่ผ่ำนมำ และทุกครั้งล้วนเอำ 

ของเล่นท่ีท�ำให้หลีร่ัว่อวีส๋นใจมำ กิรยิำก็ล้วนมมีำรยำท ท�ำให้นำงลมืเรือ่ง

ที่เขำเคยล่วงเกินนำงไป ไม่ยู่ปำกหลบเลี่ยงเขำเหมือนเมื่อหลำยวันก่อน

เสิ่นหรูป๋อผูกเชือกผ้ำคลุมให้หลี่รั่วอว๋ีเสร็จแล้วก็มองใบหน้ำเล็ก 

ของนำงทีส่่งย้ิมให้เขำด้วยควำมสงสำร จำกนัน้ก็หมนุตวัไปพูดว่ำ "ฮหูยิน

ผู้เฒ่ำหลี่ สินค้ำชุดใหม่ที่เพ่ิงมำถึงในร้ำนต้องให้ข้ำกลับไปนับจ�ำนวน 

รับของด้วยตัวเอง ไม่อำจอยู่เป็นเพ่ือนฮูหยินกับรั่วอว๋ีได้แล้ว ข้ำจะให้ 

เสิ่นโม่อยู่ที่นี่ ถ้ำมีเรื่องอะไรก็ให้เขำมำแจ้งข้ำได้เลย"

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ยิ้มรับค�ำ รู้สึกว่ำมีลูกเขยที่ได้ดั่งใจเช่นนี้เหมือน 

มีบุตรชำยมำครึ่งตัว

ระหว่ำงร่องหินสองแห่งบนเขำนี้มีฉำกหินก้ัน หล่งเซียงกับพวก 

สำวใช้คอยปรนนิบัติหลี่รั่วอวี๋เติมยำสมุนไพรลงในน�้ำอยู่ข้ำงๆ

ส่วนฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่พำเสียนเอ๋อร์บุตรชำยคนเล็กไปแช่น�้ำร้อนอยู่

ในร่องหินด้ำนข้ำง น�้ำพุร้อนกลำงแจ้งเช่นน้ีย่อมไม่อำจแช่แบบถอดเสื้อ

จนหมดได้ ต้องสวมเสือ้ชัน้ในพันผ้ำไว้ แต่เสยีนเอ๋อร์อำยุยังน้อยจงึไม่ต้อง
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กังวลอะไร เปลื้องผ้ำเผยให้เห็นก้นเล็กกลมดิก ถูกมำรดำกอดเอำไว้ก็ยัง

อยู่ไม่สุข ขยับแขนเล็กตบไปบนน�้ำจนเกิดระลอกคลื่นใหญ่

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่วันน้ีอยำกจะผ่อนคลำยสักหน่อย แต่ถูกรบกวน 

จนสุดทน จึงสั่งให้ป้ำจำงบ่ำวหญิงอำวุโสที่อยู่ด้ำนข้ำงมำอุ้มนำยน้อย

ออกจำกสระน�้ำก่อน 

เสียนเอ๋อร์ซุกซนเหมือนลูกปลำน้อยตัวล่ืน ขยับก้นจมลงด้ำนล่ำง 

คิดจะสะบัดให้หลุดจำกอ้อมกอดของป้ำจำง ป้ำจำงจึงย้ิมแล้วดีดเบำๆ 

ไปที่ 'จ�ำปีน้อย' ของเสียนเอ๋อร์พลำงพูดว่ำ "ถ้ำนำยน้อยยังดื้ออีก จะให้

นกใหญ่มำคำบลูกเจี๊ยบนี่ไปนะเจ้ำคะ"

เสียนเอ๋อร์ถูกดีดจนรู้สึกคัน แต่ยังคงไม่ยอม กุมท้องน้อยบิดตัว

หัวเรำะอยู่ในอ้อมกอดอวบอ้วนของป้ำจำง

หลีร่ัว่อวีแ๋ช่น�ำ้จนรูส้กึร้อน จงึยกตัวข้ึนก่ึงพำดอยู่บนฉำกหินมองมำ

ทำงมำรดำ มองดูน้องชำยตัวกลมน่ำรักแล้วก็หัวเรำะตำมไปด้วย 

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่มองบุตรสำวคนรองของตนเองแล้วก็รู้สึกปวดใจ

อย่ำงทนไม่ไหวอีกครั้ง 

ช่างงดงามเหลอืเกิน! ตอนย้ิมออกมา ท่ีมมุปากมลัีกย้ิมเล็กๆ ดวงตา

ฉ�่าวาวราวน�้าค้างที่เกาะดอกท้อบานในเดือนสาม...

ในตอนน้ีเอง หลี่รั่วอว๋ีก็นึกสนุกขึ้นมำจึงยกมือขึ้นแล้วตะโกนว่ำ 

"คำบ...ลูกเจี๊ยบ...ไป!"

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่คลึงหัวคิ้ว หำกไม่พูดอะไร ผู้ใดจะมองออกว่ำ 

เป็นคนปัญญำอ่อน?

หลังจำกแช่น�้ำพุร้อนเสร็จแล้ว สิ่งท่ีทุกคนรอคอยย่ิงกว่ำก็คือ 
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งำนเลี้ยงอำหำรเจในวัดหำนเฟิง อย่ำงไรเสียเจ้ำอำวำสวัดก็เป็นนักบวช 

ยังพอมีควำมเมตตำ ใจรู้ว่ำเงินค่ำธูปในกำรแช่น�้ำพุร้อนน้ีมำกเกินไป  

จะท�ำกำรค้ำเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ อย่ำงไรต้องคืนประโยชน์ให้แก่คน 

เหล่ำนี้บ้ำง ดังนั้นจึงเชิญพ่อครัวชื่อดังมำจัดงำนเล้ียงอำหำรเจ ต้อนรับ

เศรษฐีที่เดินทำงมำแช่น�้ำพุร้อน

สกุลหลีเ่ป็นตระกูลเศรษฐใีนเมอืงเหลยีวเฉงิ เจ้ำอำวำสย่อมต้อนรบั

เป็นอย่ำงดีจงึตัง้ใจเก็บกวำดสวนถิงหลนิทำงตะวันตกของวัดเพ่ือต้อนรบั

เหล่ำหญิงสำว

ที่ตรงน้ีไผ่เขียวเป็นม่ำนบัง หอศำลำล้วนมีอำยุนับร้อยปี มีควำม

สงบเงียบอย่ำงมำก แต่ต่อให้สถำนที่งดงำมเพียงใดก็ยังถูกเสียงตะโกน

ดังลั่นของเสียนเอ๋อร์ท�ำลำยลงได้ บุตรชำยคนเล็กของสกุลหลี่เวลำซน 

ขึ้นมำก็น่ำปวดหัว

ฮูหยินผู ้เฒ่ำหลี่มองไปทำงหลี่รั่วอว๋ีท่ีกินอำหำรไปไม่ก่ีค�ำก็ด ู

อ่อนล้ำไร้เรี่ยวแรง จึงนึกถึงค�ำของท่ำนหมอท่ีเขียนใบส่ังยำข้ึนได้ว่ำ 

หลังจำกแช่น�้ำพุร้อนท่ีเติมยำอำจจะมีอำกำรง่วงนอนได้ พลันสั่งให ้

หล่งเซียงประคองคุณหนูรองไปในห้องที่เก็บกวำดในสวนถิงหลินไว้ก่อน

แล้ว ตอนนี้ฟ้ำเริ่มมืด ทุกคนจึงพักอยู่ในสวนถิงหลินนี้หนึ่งคืน

หล่งเซยีงปรนนบิตัคิณุหนรูองให้เปลีย่นเสือ้ผ้ำ จำกนัน้เอำยำกันยุง

สองก้ำนท่ีจุดไฟไว้แล้วไปรมควันที่สี่มุมเตียง แล้วจึงปลดผ้ำม่ำนสีเขียว

ลง ยุงแมลงบนเขำมีมำกต้องดูแลเป็นอย่ำงดี คุณหนูรองไม่เหมือน 

เมื่อก่อน นิสัยเหมือนเด็กเล็ก หำกถูกยุงแมลงกัด จะต้องไม่สบำยตัว 

จนร้องงอแงแน่นอน
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รอจนปรนนิบัติให้คุณหนูรองนอนหลับแล้ว หล่งเซียงจึงปูฟูก 

พักผ่อนตรงนอกห้อง คุณหนูรองพอตกดึก ปกติจะนอนหลับสนิทไม่ต่ืน

มำตอนกลำงคืน ดังนั้นกำรเฝ้ำตอนกลำงคืนจึงนับว่ำสบำยดี

อำศัยวำสนำของผู้เป็นนำย หลังอำหำรวันนี้พวกนำงก็ได้ผลัดกัน

ไปแช่น�้ำช�ำระร่ำงกำยท่ีน�้ำพุร้อน เลือดลมเดินสะดวก นอนหลับได้สนิท

มำกขึ้น 

ดังน้ันหลังเท่ียงคืนไปแล้ว ตอนคุณหนูรองลุกข้ึนมำนั่งข้ำงเตียง 

จงึไม่มผีูใ้ดรูตั้ว ได้ยินเพียงเสยีงกรนดังสน่ันของบ่ำวหญิงอำวุโสนอกห้อง

รำงๆ

อำหำรเย็นเค็มมำก หลี่รั่วอว๋ีนอนถึงเที่ยงคืนก็รู ้สึกปำกแห้งจึง 

ลุกขึ้นนั่ง

เวลำนี้ในวัดเงียบสงัด นอกจำกบ่ำวหญิงอำวุโสและสำวใช้ในห้อง

แล้ว บ่ำวไพร่คนคุม้กันท่ีเหลอืล้วนตัง้กระโจมพักผ่อนอยู่ตรงทำงเข้ำสวน

ถิงหลิน ท่ำมกลำงเสียงลมหำยใจทอดยำวและเสียงร้องของแมลง 

กลำงคืน 

หลี่รั่วอว๋ีพลิกเปิดม่ำนเขียว มองไปโดยรอบอย่ำงงุนงง นับจำก 

ฟ้ืนขึน้จำกกำรหมดสติไปหนึง่เดอืนเตม็ ทุกคร้ังทีต่ืน่ลมืตำตอนเช้ำ สมอง

จะถูกควำมว้ำวุ่นและควำมว่ำงเปล่ำมำแทนท่ี ควำมรู้สึกเงียบเหงำ 

ไร้ทีพ่ึ่งนัน้ไม่รูว่้ำจะบรรยำยอย่ำงไร ก็เหมอืนตอนนีท้ีถู่กควำมมดืปกคลมุ 

ควำมเย็นจำกพื้นหินทะลุผ่ำนใต้ถุงเท้ำส่งผ่ำนไปถึงหัวใจที่ว่ำงเปล่ำนั้น 

นำงกะพริบตำช้ำๆ ท่ำมกลำงควำมมืดแล้วเร่ิมลุกข้ึนคล�ำทำง  

เดินเท้ำเปล่ำออกจำกห้องไปอย่ำงเงียบๆ
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ค�่ำคืนที่วัดบนภูเขำในพุ่มดอกไม้เต็มไปด้วยหิ่งห้อยที่มีแสงสว่ำง

ดวงน้อยๆ ก�ำลังเต้นร�ำภำยใต้แสงจันทร์ และท่ำมกลำงแสงจันทร์  

นำงสวมชุดนอนตัวบำงหลวมโคร่งปล่อยผมสยำยเดินไปในลำนเรือน

บนภูเขำน้ีกลับมีเสียงสะท้อนอย่ำงชัดเจน จนสำมำรถได้ยินเสียง

พูดคุยเบำๆ ของบ่ำวที่เฝ้ำยำมหน้ำประตูเรือนจำกที่ไกลๆ 

นับจำกนำงฟื้นขึ้นมำก็ชอบอยู่คนเดียว จึงปลีกตัวจำกบ่ำวไพร่  

หมุนตัวเดินไปหลังเขำที่ติดกับตัวเรือนอย่ำงช้ำๆ

เมื่อเดินเข้ำไปใกล้ตำมสัญชำตญำณแล้วก็ได้ยินเสียงน�้ำไหล 

มำจำกบนเขำ... หลี่รั่วอว๋ีเม้มริมฝีปำกที่แห้งผำก ย่ืนมือเกำะไปบน 

ผนังผำแล้วปีนขึ้นไปรำวกับแมวน้อยที่คล่องแคล่วตัวหนึ่ง จำกนั้นก็ 

เดินไปบนทำงหินกรวดท่ีมีดอกกล้วยไม้ปกคลุมตำมเสียงน�้ำนั้นไป  

ไม่รู้ว่ำเดินไปนำนเท่ำใด ตอนที่เสียงน�้ำเข้ำมำใกล้ เลี้ยวผ่ำนหินใหญ่ 

ก้อนหนึ่ง ด้ำนหลังเป็นสถำนที่อำบน�้ำท่ีเงียบสงบแห่งหนึ่ง แตกต่ำงกับ

สถำนที่อำบน�้ำของสกุลหลี่ในตอนเช้ำ ที่นี่เหมือนจะสร้ำงข้ึนชั่วครำว  

ถังไม้ใบใหญ่รองรับน�้ำที่ใช้กระบอกไม้ไผ่ดึงน�้ำลงมำจำกที่สูง

และในตอนนี้คนที่หลับตำแช่น�้ำอยู่ในถังอำบน�้ำคือชำยท่ีมีรูปร่ำง

สูงใหญ่... ชำยผมขำว 

เห็นผมท่ีสยำยอยู่บนไหล่ท่ีมีมัดกล้ำมแข็งแรงไม่ใช่เพียงแค่ขำว  

แต่มีสีเงินที่ท�ำให้ตำพร่ำ ส่องประกำยเย็นชำอยู่ภำยใต้แสงจันทร์ ตัดกับ

กล้ำมเนื้อแน่นตึงสีน�้ำผึ้งนั้นอย่ำงประหลำด

หำกจะบอกว่ำเป็นเพรำะอำยุมำกจึงมีผมขำวก็ว่ำไม่ได้ ดูคิ้วท่ี 

เรียวงำม รูปโฉมที่งำมสง่ำนั้นแล้ว ไม่เหมือนคนแก่เลย แต่เหมือน 
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ชำยงำมที่อยู่ในวัยแรกรุ่นมำกกว่ำ...

ไม่รู ้ เพรำะเหตุใด หลี่รั่วอว๋ีรู ้สึกว ่ำชำยหนุ ่มใต้แสงจันทร์ที่ 

น่ำประหลำดนั้นน่ำมองเหลือเกิน... ดังนั้นจึงอดใจไม่ไหวเดินเข้ำไปอีก

หลำยก้ำว แต่ตอนท่ีเท้ำเปลอืยเปล่ำของนำงเหยียบไปบนก่ิงไม้ ชำยหนุม่

ทีห่ลบัตำอยู่ตลอดก็ลมืตำข้ึนทันที ในดวงตำเฉ่ียวรำวหงส์รำวกับแฝงด้วย

ประกำยงดงำมของผลึกแก้ว...

แววตำประหลำดคู่น้ัน สีของนัยน์ตำท้ังสองข้ำงไม่เหมือนกันนัก 

ข้ำงหนึง่เป็นสดี�ำ แต่นยัน์ตำอีกข้ำงหน่ึง... กลบัเป็นสแีดงจำงๆ รำวทบัทมิ

ค�่ำคืนบนเขำเช่นนี้ หำกเป็นคนอื่นมำเห็นชำยหนุ่มนัยน์ตำปีศำจ 

ผมขำวผูห้นึง่อำบน�ำ้ เกรงว่ำคงสงสยัว่ำเป็นปีศำจในเขำ ตกใจจนล้มกลิง้

หนีอย่ำงทุลักทุเลไปแล้ว ทว่ำคนที่ลอบมองชำยหนุ่มอำบน�้ำในตอนน้ี 

กลับเป็นคนปัญญำอ่อนสมองเสื่อมผู้หน่ึง เมื่อชำยหนุ่มผู้น้ันมองมำ 

ด้วยสำยตำเย็นเยือก นำงยังไม่รู ้จักหลบเล่ียง และยังคงเหม่อมอง 

ชำยหนุ่มดังเดิม

ในตอนน้ีเอง คมกระบี่เย็นเยือกก็มำพำดอยู่บนล�ำคอระหงของ 

หลี่รั่วอวี๋แล้ว 

"อย่ำขยับ!"

ไม่รู้ว่ำมีชำยฉกรรจ์ในชุดทะมัดทะแมงผู้หนึ่งโผล่เอำกระบี่มำจ่อ 

ทีค่อหลีร่ัว่อว๋ีตัง้แต่เมือ่ใด กระบีท่ีแ่หลมคมกรดีผวิเนยีนน้ันเลก็น้อยแล้ว 

ควำมเจ็บที่ส่งมำท�ำให้ในดวงตำโตของนำงมีน�้ำตำรื้นข้ึนมำอย่ำงทน 

ไม่ไหว... 

ในตอนนี้ชำยฉกรรจ์อีกคนก็ยกตะเกียงเล็กดวงหนึ่งขึ้นมำ ก่อนจะ
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ขยบัมำทำงหลีร่ัว่อวี ๋แสงไฟส่องไปบนใบหน้ำของนำง ส่องให้เห็นใบหน้ำ

ซีดขำวไร้เรี่ยวแรงนั่น

ชำยผมขำวผู้น้ันเห็นหน้ำตำผู้บุกรุกอย่ำงชัดเจนแล้ว ดวงตำที ่

ฉำยประกำยสแีดงจำงๆ แต่เดมิดูเหมอืนเคร่งเครยีดข้ึนเลก็น้อย เมือ่แสง

สีแดงสว่ำงขึ้น ดวงตำปีศำจคู่นั้นก็ย่ิงท�ำให้คนไม่กล้ำจ้องมองโดยตรง  

เขำยกมุมปำกบำงขึ้นพลำงพูดเสียงเข้ม "คุณหนูรอง ไม่เจอกันเสียนำน

เลย!"

หลี่รั่วอว๋ีกะพริบดวงตำท่ีมีน�้ำตำ เดิมในใจรู ้สึกกลัวและก�ำลัง 

จะร้องไห้ออกมำ แต่คิดไม่ถึงว่ำชำยหนุ่มผมขำวจะเอ่ยเรียกนำงข้ึนมำ

ทันใด นับจำกนำงฟื้นข้ึนมำ บ่ำวไพร่สำวใช้ข้ำงกำยล้วนเรียกนำงว่ำ  

'คุณหนูรอง' ดูแลเอำใจนำงเป็นอย่ำงดี ตอนนี้ได้ยินชำยหนุ่มเรียกเช่นนี้ 

เห็นได้ว่ำเขำรู้จักนำง ไม่มีทำงท�ำร้ำยนำง

เมื่อคิดเช่นนี้ หลี่รั่วอวี๋จึงฉีกยิ้มยิงฟันอย่ำงขลำดกลัว

แต่รอยยิ้มแสดงควำมเป็นมิตรนี้พอเข้ำไปในตำของชำยหนุ่มผู้นั้น

กลับเหมือนกำรท้ำทำย ดวงตำของเขำหรี่ลงเล็กน้อย ยืนขึ้นจำกถังไม้

อย่ำงช้ำๆ พร้อมกับเสียงน�้ำหยด เผยให้เห็นมัดกล้ำมที่แข็งแกร่ง แต่ 

บนร่ำงสูงใหญ่แข็งแรงนั่นมีบำดแผลสดใหม่เต็มไปหมด

เห็นทีเขำคงได้ยินชื่อเสียงของน�้ำพุร้อนที่นี่ จึงมำแช่น�้ำเพ่ือรักษำ

อำกำรบำดเจ็บเช่นกัน

ภำยใต้แสงจันทร์ ชำยหนุ่มผู้นี้แม้จะสวมเส้ือคลุมอำบน�้ำ แต่เมื่อ

เสื้อคลุมอำบน�้ำเปียกน�ำ้กด็ูเหมือนไม่ได้สวมอะไรเลย หำกเป็นหญงิสำว

ธรรมดำทั่วไป ตอนนี้คงจะกรีดร้องเลื่อนสำยตำหนีแล้ว แต่หญิงสำวที ่
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ถูกคมกระบี่จ่อเอำไว้นี้กลับยังคงเบิกดวงตำโต จ้องตรงไปใต้ท้องน้อย 

ของเขำ...

ชำยหนุ่มผมขำวอ้ำขำยืนนิ่ง มองดูท่ำทำงของหล่ีร่ัวอว๋ีแล้วพูด 

ด้วยสีหน้ำเรียบเฉยว่ำ "ควำมกล้ำของคุณหนูรองไม่ได้ลดลงเลย เดิมที 

คิดจะเห็นแก่พระมำตุลำปล่อยเจ้ำไปสักครั้ง แต่ในเมื่อเจ้ำมำถึงท่ีเอง  

ก็ได้แต่โทษชะตำชีวิตแล้ว..."

เขำพูดพลำงย่ืนมือไปรับมีดสั้นวำววับเล่มหนึ่งท่ีองครักษ์ด้ำนข้ำง

ย่ืนมำให้ คมมีดแหลมน้ันกรีดท้องตัดไส้ หรือควักลูกตำล้วนเป็นอำวุธ 

ที่เหมำะมือ

ชำยฉกรรจ์ที่เดิมทีคุมตัวหลี่รั่วอว๋ีเอำไว้ก็คลำยกระบี่ในมือ ปล่อย

ให้หญิงสำวที่ไม่มีผู้ใดประคองล้มลงคุกเข่ำบนพ้ืน ผู้เป็นนำยเสียเชิง 

มำมำกเพรำะหญิงสำวที่ไร ้ เรี่ยวแรงนำงนี้  ตอนนี้สำมำรถคลำย 

ควำมคับแค้นใจได้อย่ำงไม่ง่ำยนัก พวกเขำท่ีเป็นผู้ใต้บัญชำย่อมต้อง

เห็นดีด้วย ไม่ขัดขวำงควำมสุขของผู้เป็นนำย

หลี่รั่วอว๋ีคุกเข่ำอยู่บนพ้ืน เจ็บจนร้องครำงเบำๆ แต่นำงคิดว่ำ 

เป็นเพรำะชำยหนุ่มผมขำวผู้นี้เอ่ยปำก คนเลวด้ำนหลังจึงปล่อยมือ  

ดงันัน้เขำต้องเป็นคนดีแน่นอน ในตอนน้ีนำงจงึช้อนตำมองไปทำงชำยหนุม่

ผมขำวที่มองนำงอย่ำงเย็นชำอยู่ตลอด รู้สึกเพียงว่ำดวงตำของเขำคู่นั้น

น่ำดูมำกย่ิงข้ึน แต่เขำได้รับบำดเจ็บมำกมำยเช่นนี้คงเจ็บมำกแน่นอน 

และคงเจ็บยิ่งกว่ำบำดแผลบนล�ำคอของนำงด้วย 

ดวงตำงดงำมอย่ำงน้ัน หำกย้ิมออกมำต้องน่ำดูย่ิงขึ้น... หลี่รั่วอว๋ี

ดวงตำเปล่งประกำยขึ้นทันใด นึกถึงกำรเล่นท่ีเพ่ิงเรียนรู้เมื่อตอนเช้ำ 
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จึงยืนขึ้นอย่ำงช้ำๆ 

หลำยวันมำนี้นำงมีสหำยใหม่เพ่ิมขึ้นไม่น้อย เข้ำกับเพ่ือนเล่น 

หลำยคนของน้องชำยได้ดี จึงเกิดควำมคิดอยำกคบสหำยขึ้นมำบ้ำง

ในตอนนี้นำงจึงย้ิมขัดเขินให้กับชำยหนุ่มผมขำว สองมือบิด 

แขนเสื้อ แล้วขยับไปทำงชำยหนุ่มอย่ำงช้ำๆ

ชำยหนุ่มผมขำวดูเหมือนคำดไม่ถึงที่นำงไม่หลบหลีก แต่เดิน 

เข้ำมำหำตนเอง แววตำนัน้เปล่งประกำย ลดมอืท่ีถือมดีคมลง อยำกดวู่ำ

นำงคิดจะท�ำอะไร

เห็นเพียงหญิงสำวผอมบำงในท่ีสดุก็ก้มหน้ำเดนิมำถึงตรงหน้ำเขำ 

ใบหน้ำเล็กน่ำรักเงยข้ึนเล็กน้อย ย้ิมให้เขำอย่ำงไร้เดียงสำ โน้มตัว 

ย่ืนมืองำมข้ำงหนึ่งออกมำ น้ิวโป้งกับนิ้วชี้เก่ียวกัน แล้วย่ืนไปท่ีหว่ำงขำ

ของเขำช้ำๆ สอดผ่ำนเสื้อคลุมอำบน�้ำ จำกนั้นก็ดีดนิ้วทันที "คำบ...คำบ

ลูกเจี๊ยบไป..."

เคร้งๆ... ที่ดังขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเรำะใสแจ๋วของหญิงสำว ก็คือ

เสียงดำบและกระบี่ที่ตกลงพื้น

ชำยหนุ่มผมขำวช้อนดวงตำแดงก�่ำขึ้นช้ำๆ มองเห็นทหำรฝีมือดี

หลำยนำยของตนเองถือดำบโลหะไว้ไม่อยู่ อ้ำปำกกว้ำง เบิกตำโตเท่ำ 

ไข่ไก่หัวเรำะขัน

ไม่โทษเหล่ำผู ้ใต้บัญชำที่น้อยนักจะเห็นผู ้เป็นนำยเสียหน้ำ...  

คุณหนูรองหลี่ผู้นี้เป็นบ้ำไปแล้วหรือ กล้ำมำหยอกล้อผู้มีใบหน้ำปีศำจผี

เห็นยังหวำดหว่ันจนตัวสั่นทั้งท่ีไม่หนำวผู ้นี้ และยังใช้วิธีน่ำอับอำย 

แบบน้ันด้วย ข้อมือปลำยนิ้วของหญิงอ่อนแอผู้หน่ึงสำมำรถดีดออก 
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ดึงกลับได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ ลงมือรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัว...

ฉู่จิ้งเฟิงก้มหน้ำลง ผมยำวรำวน�้ำตกปิดบังสีหน้ำของเขำ ท�ำให้คน

ยำกจะเดำควำมคิดในตอนนี้ของเขำได้ เขำย่ืนมีดในมือออกไป คมมีด

เย็นเยือกเชยใบหน้ำที่มีรอยย้ิมไร้เดียงสำข้ึนมำ แต่บนใบหน้ำเล็กนั่น 

ไม่ได้แสดงท่ำทำงเล่นหูเล่นตำ ไม่เหมือนคนที่อยู่ระหว่ำงควำมเป็น 

ควำมตำยที่เตรียมจะเอำควำมบริสุทธิ์มำแลกกับชีวิต...

ตอนนี้แสงไฟส่องสว่ำง ส่องกระทบใบหน้ำใต้เงำมืดของหญิงสำว 

ดวงตำโตโค้งเป็นรอยย้ิมส่องประกำยดึงดดูใจคน ไม่เหมอืนคร้ังแรกทีน่ำง

ได้เห็นเขำซึ่งมีผมขำวนัยน์ตำประหลำด ในแววตำฉำยควำมตกใจและ 

มีควำมรังเกียจแวบผ่ำน

หลี่รั่วอว๋ีพบว่ำชำยผู ้นั้นไม่เหมือนเสียนเอ๋อร์ผู ้เป็นน้องชำยที่ 

ย้ิมอย่ำงเบิกบำนตอนป้ำจำงหยอกเย้ำ ในใจก็เกิดควำมสงสัย หรือว่ำ 

เมื่อครู่ดีดได้ไม่ดีพอ? นำงจึงยกมือขึ้น หำมุมจะลองดีดอีกครั้ง

ครั้งนี้ทหำรท่ีรักของฉู่จิ้งเฟิงดึงสติคืนมำได้แล้ว ซือหม่ำแห่งต้ำฉู ่

ทีก่มุอ�ำนำจทหำรหนึง่ฝ่ำย จะปล่อยให้ถกูหญงิชำวบ้ำนหยอกล้ออกีครัง้

ได้อย่ำงไรกัน

ทหำรใต้บัญชำจึงตะคอกเสียงเข้มข้ึนทันใด "บังอำจ! กล้ำ...ลอบ

ท�ำร้ำยซือหม่ำหรือ!"

เหล่ำทหำรก�ำลังจะเข้ำมำลำกตัวหญิงบ้ำตัณหำผู ้น้ันออกไป  

กลับเห็นฉู่จิ้งเฟิงเก็บมีด แล้วยกตัวหญิงสำวขึ้นด้วยมือข้ำงเดียว กดไว้

บนก�ำแพงหินด้ำนข้ำง ขยับริมฝีปำกเข้ำใกล้ พูดเสียงเบำข้ำงใบหูนุ่มนิ่ม

ของหลี่รั่วอวี๋ "คุณหนูรองหลี่ เจ้ำเตรียมจะท�ำอะไรอีก" 
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หลี่รั่วอวี๋รูปร่ำงเล็ก ถูกเขำยกลอยสูง เท้ำเล็กเปลือยเปล่ำพยำยำม

แตะปลำยเท้ำก็ไม่ถึงพ้ืน รู้สึกเพียงว่ำตอนชำยหนุ่มพูดข้ำงหูรู้สึกคันท่ี 

ใบหู กลิ่นยำสมุนไพรหอมสดชื่นท่ีลอยมำจำกบนตัวเขำก็มีกลิ่นน่ำดม

มำก แต่ตัวลอยอยู่กลำงอำกำศไม่สบำยตัวนัก ตอนน้ีจึงย้ิมไม่ออก  

ขมวดคิ้วและร้องไห้โฮขึ้นมำ

หำกเพียงแค่ร้องไห้ด้วยควำมกลัวก็ยังดี แต่คุณหนูในมือเขำผู้นี้

ร้องไห้โฮไม่สนใจอะไรเหมือนเด็กๆ 

นัยน์ตำประหลำดของฉู่จิ้งเฟิงคู ่นั้นฉำยควำมแปลกใจ นิ้วมือ 

เลื่อนเข้ำไปช้ำๆ ก�ำลังจะแตะน�้ำตำหยดใสน้ัน แต่ก็ห้ำมใจไว้ในท่ีสุด  

เขำเคยถูกใบหน้ำที่ดูเหมือนอ่อนหวำนงดงำมนี้ท�ำให้หลงใหลมำแล้ว... 

ผลปรำกฏว่ำกลำยเป็นควำมผดิมหนัต์ และควำมผดิน้ีชำตนิีเ้ขำจะไม่ยอม

ท�ำผิดซ�้ำอีก!

เมื่อคิดดังนี้ มือของเขำจึงเลื่อนไปกุมที่คอหอยของนำง...

"ฉู่ซือหม่ำโปรดยั้งมือด้วย!" ในช่วงควำมเป็นควำมตำยนี้ เสียงพูด

หนึ่งก็ดังขึ้น

เห็นเพียงเสิ่นหรูป๋อสีหน้ำเคร่งเครียดน�ำคนมำปรำกฏกำยตรง 

ทำงเดินกลำงภูเขำ

ตกดึกเขำจึงได้รู้ข่ำวที่ฉู่จิ้งเฟิงมำเมืองเหลียวเฉิงอย่ำงลับๆ เพ่ือ 

แช่น�้ำพุร้อนรักษำอำกำรบำดเจ็บ แม่ทัพที่ก�ำลังต่อสู้แบ่งแยกดินแดน 

ทำงเหนือ เหตุใดจึงต้องมำรักษำตัวไกลถึงเจียงหนำนด้วย คิดถึง 

ควำมขัดแย้งก่อนหน้ำที่หลี่รั่วอว๋ีมีต่อฉู่ซือหม่ำผู้น้ีแล้ว เสิ่นหรูป๋อก็รู้สึก 

ไม่ค่อยด ีเมือ่นกึได้ว่ำหญิงสำวสกุลหลีอ่ยู่ในวดับนเขำ จงึรีบขอให้แม่ทพั
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ที่เฝ้ำอยู่นอกเมืองน�ำก�ำลังทหำรมำรับหลี่รั่วอวี๋กลับคฤหำสน์

คิดไม่ถึงว่ำตอนมำถึง ปลุกบ่ำวหญิงอำวุโสนอกห้องหล่ีร่ัวอวี๋ 

ตืน่แล้วก็ต้องตกใจท่ีนำงไม่อยู่บนเตยีง เสิน่หรปู๋อลอบคดิในใจว่ำแย่แล้ว 

เขำไม่มีเวลำสนใจฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ที่ตกใจลนลำน รีบพำคนไปสอบถำม

บ่ำวที่เฝ้ำประตูอยู่ หลังจำกมั่นใจว่ำไม่มีผู้ใดเข้ำออกแล้ว จึงพำคนข้ึน 

บนภูเขำเล็กหลังเรือน บังเอิญได้ยินเสียงตะโกนร้องไห้ของหลี่รั่วอว๋ี 

จึงรีบรุดมำทันเวลำ

ฉู่จิ้งเฟิงช้อนตำขึ้นมองผู้ที่มำ ก่อนจะยกข้อมือโยนหลี่รั่วอว๋ีให้กับ

สมุนของตนเอง จำกนั้นย่ืนมือไปรับเสื้อคลุมมำสวมเอำไว้อย่ำงสงบน่ิง 

เพรำะไม่ได้สัมผัสกับไอร้อนจำกน�้ำพุร้อน นัยน์ตำสีแดงประหลำดนั้น 

จึงค่อยๆ จำงลงกลับเป็นสีเหมือนปกติ แต่ไอสังหำรบนตัวเขำที่มีมำ 

ตั้งแต่เกิดยังคงท�ำให้คนตัวสั่นทั้งที่ไม่หนำว เขำเหลือบมองคุณชำยรอง

เสิน่แวบหนึง่แล้วพูดอย่ำงเย็นชำ "เจ้ำเป็นผูใ้ด คูค่วรจะมำสัง่ข้ำด้วยหรือ"

รูปโฉมของเขำเดิมก็ต่ำงจำกคนทั่วไปอยู่แล้ว ไอสังหำรที่ซึมซับ 

จำกสนำมรบมำหลำยปีจึงยำกจะปิดบังได้ เหล่ำทหำรที่เดินตำมหลัง 

เสิ่นหรูป๋อเห็นแล้วก็ใจสั่นอย่ำงห้ำมไม่อยู่

เสิน่หรปู๋อยงันบัว่ำสงบนิง่ ค�ำนับอกีฝ่ำยแล้วพูดว่ำ "ข้ำน้อยเส่ินหรปู๋อ 

เป็นผูช่้วยเสนำบดีกองชลประทำนกรมโยธำทีพ่ระมำตลุำไป๋เป็นผูแ้ต่งตัง้" 

ฉูจ่ิง้เฟิงส่งเสยีงสบถพลำงกวำดมองเสิน่หรปู๋อแวบหน่ึงด้วยแววตำ

เย็นชำ รำวกับว่ำเสียงสบถนั้นก็เพียงพอจะแสดงกำรดูหมิ่นได้มำกกว่ำ

ค�ำพูดแล้ว

ทว่ำทหำรของเขำกลับไม่เกรงใจ พูดด้วยน�้ำเสียงเหน็บแนมขึ้นว่ำ 
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"ทีแ่ท้ก็คูห่มัน้คณุหนูรองหลีน่ี่เอง เรอืเลก็น�ำ้ตืน้ทีค่ณุหนรูองหลีอ่อกแบบ

เข้ำตำพระมำตุลำไป๋ พลอยท�ำให้สุนัขระกำเยี่ยมวิมำน* ตำมไปด้วย..."

เสิ่นหรูป๋อขบกรำม ได้ยินมำว่ำฉู่ซือหม่ำผู้น้ีไม่เห็นคนอื่นอยู่ใน

สำยตำ วันนี้ได้มำเห็นเองช่ำงสมค�ำเล่ำลือจริงๆ

น่ำเสียดำยท่ีท่ีน่ีไม่ใช่เมืองโม่เหอ ฉู่ซือหม่ำมังกรแกร่งตัวน้ีต้อง 

หว่ันเกรงบ้ำง คิดถึงตรงนี้ เขำจึงเอ่ยพูดเสียงเรียบ "ข้ำน้อยรู้ว่ำร่ัวอว๋ี 

ล่วงเกินฉู่ซือหม่ำไว้มำก แต่สองเดือนก่อนนำงไม่ระวังตกหลังม้ำ หัว 

ได้รับบำดเจ็บ ตอนนี้เป็นเหมือนคนปัญญำอ่อน หวังว่ำฉู่ซือหม่ำจะ 

ไม่ถือสำหญิงสมองเสื่อม ให้อภัยในกำรเสียมำรยำทของนำงด้วย..."

ฉู่จิ้งเฟิงฟังถึงตรงน้ีดวงตำหงส์ก็หรี่ลง ก่อนจะหันไปมองหล่ีร่ัวอว๋ี

อีกครำ ประกำยในดวงตำถกูขนตำงอนยำวนัน้บดบงัไว้ ท�ำให้มองไม่ออก

ว่ำในใจเขำคิดอะไรอยู่

เสิ่นหรูป๋อแม้ปำกจะพูดอย่ำงนอบน้อม แต่ดวงตำยังคงทนไม่ไหว

มองไปทำงหลี่รั่วอว๋ีที่ถูกคุมตัวไว้ เห็นนำงร้องไห้จนหำยใจหอบไม่ทัน 

ใบหน้ำขำวเปียกชื้น ในดวงตำเต็มไปด้วยควำมหวำดหวั่นไร้ทำงช่วย

"อ้อ? ข้ำเพ่ิงมำถึงท่ีนี่ คุณหนูรองหล่ีก็ได้รับบำดเจ็บหนักแบบน้ี  

เช่นน้ันเรื่องที่นำงรับปำกข้ำก่อนหน้ำน้ีว่ำจะเร่งท�ำเรือเดินทะเลให้ก็ 

เป็นไปไม่ได้แล้วสิ อำกำรสมองเสื่อมนี่ช่ำงบังเอิญเสียจริง..."

ฉู่จิ้งเฟิงเห็นได้ชัดว่ำไม่เชื่อ บนใบหน้ำค่อยๆ เย็นเหมือนน�้ำแข็ง 

"ครั้งนี้ข้ำมำรักษำอำกำรบำดเจ็บที่เมืองเหลียวเฉิง พำหมอชื่อดังมำด้วย

* สุนัขระกำเยี่ยมวิมำน เป็นส�ำนวน มีที่มำจำกเรื่องที่จักรพรรดิองค์หนึ่งได้หลอมยำวิเศษเอำไว้ แล้วถูกไก่กับ
สุนัขที่เล้ียงไว้ในเรือนมำแอบกินแล้วเหำะขึ้นสวรรค์ไป มีควำมหมำยว่ำผู้ท่ีรับรำชกำรหำกตำมติดเจ้ำนำยท่ี
มีอ�ำนำจแล้ว ก็จะพลอยได้ดิบได้ดีมีวำสนำไปด้วย
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หลำยท่ำน คงต้องลองรักษำอำกำรให้คุณหนูรองแล้ว ดูว่ำไปอุดเส้น 

ควำมฉลำดเส้นใดกันแน่"

ในค�ำพูด เขำได้สื่อควำมหมำยแล้วว่ำจะพำตัวหลี่รั่วอวี๋ไปด้วย

เสิน่หรปู๋อมหีรอืจะยอม "ควำมหวังดขีองซอืหม่ำ ข้ำน้อยขอขอบคณุ

แทนคุณหนูรอง แต่นำงเป็นหญิง และก�ำลังจะแต่งงำนกับข้ำน้อย ถ้ำ 

ซือหม่ำพำตัวนำงไปเช่นนี้ เกิดข่ำวลือออกไปมิเส่ือมเสียชื่อเสียงของ 

ฉู่ซือหม่ำหรือ ข้ำน้อยรู้ว่ำฉู่ซือหม่ำกับพระมำตุลำไป๋ตอนนี้ก�ำลังร่วมแรง

ร่วมใจต่อต้ำนหยวนซู่ ถ้ำใต้เท้ำต้องกำรเรือรบ ข้ำน้อยจะพยำยำม 

ท�ำอย่ำงเต็มที่แน่นอน แม้รั่วอว๋ีจะป่วยก็ไม่กล้ำให้เสียงำนแผ่นดิน 

เด็ดขำด พระมำตุลำไป๋ก็ให้คนส่งสำรมำส่ังขุนนำงเมืองเหลียวเฉิง 

ต้อนรับท่ำนซือหม่ำให้ดี ตอนนี้กำรศึกทำงเหนือขำดเรือรบอย่ำงมำก  

กำรเร่งต่อเรือจะเสียเวลำไม่ได้ มีภำรกิจมำกมำยต้องให้อู ่เรือของ

คฤหำสน์สกุลหลี่ออกแรงช่วย... หวังว่ำท่ำนซือหม่ำจะไว้หน้ำสกุลหลี่ 

ในครั้งนี้ด้วย"

เสิ่นหรูป๋อเป็นคนสุขุม พูดจำไม่มีข้อบกพร่องใด ฉู่จ้ิงเฟิงได้ฟังค�ำ

ของเขำแล้วก็ต้องหันมำมองเขำใหม่อีกครั้ง

เขำกับสกุลไป๋สู้กันทั้งในท่ีแจ้งและที่ลับ แต่ในรำชส�ำนักแม้จะมี 

กำรปัดแข้งปัดขำก็ยังมีช่วงเวลำต้องหลอกใช้กันเช่นกัน ตอนน้ีเพรำะ 

กองทหำรของหยวนซู่ เขำกับพระมำตุลำไป๋จึงร่วมมือกันชั่วครำว รักษำ

ควำมสำมัคคีกันแค่เปลือกนอกไว้ 

และด้วยหลี่รั่วอว๋ีผู้นี้เป็นก�ำลังของพระมำตุลำไป๋ เขำจึงคิดถึง 

สภำพกำรณ์โดยรวม สะกดควำมแค้นในใจทีม่ต่ีอหลีร่ัว่อวีเ๋อำไว้ชัว่ครำว
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ตอนน้ีฟ้ำมืดแล้ว พิษในร่ำงของเขำยังไม่จำงหำย ยังมิอยำก 

ถูกขนุนำงท้องถ่ินเหล่ำนีท้�ำให้เสยีเวลำ ส่วนส�ำหรับหลีร่ั่วอว๋ีนัน้... ฉูจ่ิง้เฟิง

ยิ้มเย็นชำมองนำงอีกครั้ง

อยู ่ดินแดนทำงเหนือท่ีเหน็บหนำวมำนำน กลับย่ิงรู ้ สึกถึง 

ควำมงดงำมของเมอืงเก่ำแก่แถบเจยีงหนำน เขำต้องพักอยู่ท่ีเจยีงหนำนนี ้

สักระยะ วันเวลำยังอีกยำวนำน ตอนนี้เขำมีเวลำมำกพอจะ 'ร�ำลึก 

ควำมหลัง' กับคุณหนูรองหลี่มำกเล่ห์ผู้นี้แล้ว

คิดถึงตรงน้ี เขำจึงโบกมือช้ำๆ อย่ำงเกียจคร้ำนพลำงเอ่ยปำก 

พูดว่ำ "อีกสองสำมวันข้ำจะจัดงำนเลี้ยงคนมีชื่อเสียงที่ท่ีพักรับรองเมือง

เหลียวเฉิง หวังว่ำคุณหนูรองหลี่จะไปร่วมงำน จะได้ช่วยตรวจอำกำรให้ 

ถ้ำคุณหนูรองหลี่สำมำรถหำยได้ 'ทันที' ภำยในไม่ก่ีวันนี้นั่นก็ดีที่สุด ข้ำ 

ก็สำมำรถร�ำลึกควำมหลังกับนำงได้ ไม่อย่ำงนั้น ถ้ำพบในภำยหลังว่ำ 

มีคนคิดจะท�ำตัวบ้ำๆ บอๆ มำหลอกข้ำ..."

พูดถึงตอนนี้ ฝ่ำมือของเขำก็ออกแรงจนมีดในมือถึงกับหักเป็น 

สองท่อนในทันที!

ไม่รอให้เสิ่นหรูป๋อตอบ เขำก็ส่งสัญญำณให้คนใต้บัญชำปล่อย 

หลี่รั่วอวี๋ แล้วพำคนใต้บัญชำเดินจำกไป

จนกระท่ังกลุ่มคนเดินหำยไปตรงปำกทำงเข้ำ เสิ่นหรูป๋อจึงค่อยๆ 

ผ่อนลมหำยใจ ปกติซือหม่ำผู้น้ีมีนิสัยประหลำด เข้ำหำได้ยำกที่สุด  

เมื่อครู่ตอนเห็นเขำบีบคอหลี่รั่วอว๋ีด้วยแววตำฉำยไอสังหำร เส่ินหรูป๋อ 

ก็ลอบปำดเหงื่อในใจ

เขำรีบเดินเข้ำไปหลำยก้ำว ก่อนจะถอดเส้ือกันลมออกมำคลุมตัว
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หลีร่ัว่อว๋ีทีก่�ำลงัตัวสัน่เทำ และช้อนอุม้นำงขึน้มำแล้วรบีเดนิลงจำกเขำไป

ทว่ำเขำไมไ่ด้อุม้หลีร่ัว่อวีก๋ลบัไปทีส่วนถงิหลนิ แต่เดนิออ้มทำงเขำ

อุ้มนำงมำถึงบนรถม้ำที่จอดอยู่ตรงหน้ำประตูวัด เขำหมุนตัวไปพูดกับ 

เสิ่นโม่ที่เดินตำมมำว่ำ "เจ้ำไปบอกฮูหยินผู้เฒ่ำหล่ีว่ำคุณหนูรองไม่เป็น

อะไร เพียงแต่ตกใจเล็กน้อย นอกเมืองมีหมอชื่อดังมำ ข้ำจะพำนำง 

ไปดูอำกำร ตอนน้ีนำงคงกลับคฤหำสน์สกุลหลี่ไม่ได้ ต้องหลบเลี่ยง 

ฉูซ่อืหม่ำสกัพัก ขอให้ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีส่บำยใจได้ ข้ำจะดูแลคุณหนรูองให้ดี"

จำกน้ันเขำก็ข้ึนนั่งบนรถม้ำ สั่งคนรถให้เคล่ือนม้ำ มีบ่ำวชำย 

หลำยคนติดตำม แล้วเดินทำงอย่ำงรวดเร็วไปยังคฤหำสน์เปลี่ยวร้ำง 

ห่ำงไกลแห่งหนึ่งนอกเมือง

ก�ำแพงคฤหำสน์แห่งนี้สูงตระหง่ำน รอบด้ำนไม่มีบ้ำนคน ผู้เฒ่ำ 

ตำเดียวผู้หน่ึงได้รับแจ้งก็รีบเปิดประตูเหล็กหนำหนักให้เสิ่นหรูป๋ออุ้ม 

หญิงสำวที่หลับสนิทเข้ำไปข้ำงใน

รอจนเขำเข้ำมำในเขตรั้ว เรือนทรงชำวนำที่ดูเหมือนไม่มีอะไร

ประหลำดก็ค่อยๆ เผยให้เห็นควำมลี้ลับ ในลำนบ้ำนมีคนคุ้มกันเรือน 

ยืนอยู่ ส่วนประตูหน้ำต่ำงห้องนอนก็มีรำวเหล็กหนำก้ัน เมื่อเข้ำไปใน 

ห้องนอนก็พบว่ำเครื่องใช้ท่ีจัดวำงไว้ล้วนสะอำดเอ่ียม เตียงใหญ่มุมโค้ง

มนนั้นดูสะดุดตำอย่ำงมำก

ที่นี่...หำกจะเรียกว่ำห้องนอน เรียกว่ำคุกน่ำจะเหมำะสมกว่ำ 

เพรำะเหตุไม่คำดคิดเมือ่สองเดือนก่อน 'คฤหำสน์กรงเหล็ก' ส่วนตวั

ท่ีบรรจงตกแต่งไว้แต่แรกนี้จึงไม่มีโอกำสได้ใช้งำน คิดไม่ถึงว่ำเพรำะ 

กำรมำถึงอย่ำงกะทนัหันของฉูจ่ิง้เฟิงผเีห็นยงัหว่ัน ท�ำให้ได้ใช้งำนอกีครัง้...
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เสิ่นหรูป๋อวำงหญิงสำวที่ตกใจเกินไปจนนอนหมดสติลงบน 

เตียงใหญ่นั้นอย่ำงเบำมือ แล้วสั่งให้บ่ำวหญิงอำวุโสที่เป็นใบ้ต้มน�้ำร้อน 

จำกนั้นยกเข้ำมำหนึ่งอ่ำง

เสิ่นหรูป๋อโบกมือเป็นสัญญำณให้นำงวำงอ่ำงน�้ำลงแล้วถอย 

ออกไป จำกน้ันจงึบดิผ้ำมำเชด็เท้ำเปล่ำคู่งำมของหลีร่ัว่อว๋ีท่ีสกปรกเพรำะ

เดินย�่ำพื้น

หลังจำกน้ันเท้ำนุ่มนิ่มก็ค่อยๆ กระดุกกระดิก หลี่รั่วอว๋ีขยับเท้ำ 

อย่ำงไม่สบำยตัว ปรือตำขึ้นกะพริบๆ เหมือนจะพดูบ่นอะไร แล้วหลับตำ

ลงนอนหลบัไปอย่ำงเงียบๆ อกีครัง้ ท่ำทำงนอนหลบัสนทิเหมอืนเดก็อ่อน

ไรก้ำรระแวดระวังตวัอยูใ่นสำยตำของเสิ่นหรปู๋อแล้ว ท�ำให้หัวใจของเขำ

เหมือนมีประกำยไฟไหวระริก

เขำอดใจไม่ไหวค่อยๆ ลูบไปบนเท้ำเปลือยเปล่ำนวลเนียนนั้นแล้ว

จุมพิตเบำๆ บนหลังเท้ำขำวผ่องแผ้ว... นำงปัญญำอ่อนไปก็ดีเหมือนกัน 

ริมฝีปำกสดใสนั้นคงไม่พ่นค�ำพูดตัดเย่ือใยที่ท�ำให้ฟังแล้วอยำกจะหัก 

สองขำของนำงออกมำอีก ควำมคิดที่ยำกจะจับต้องได้ก็เปลี่ยนเป็น 

กระจ่ำงใสรำวกับสำยน�้ำ...

นำงหลี่รั่วอว๋ีเป็นคนของเสิ่นหรูป๋อ เมื่อก่อนเป็น ต่อไปก็ต้องเป็น 

เช่นกัน!

ตอนฉู่จิ้งเฟิงกลับถึงท่ีพักรับรอง เห็นกวนป้ำคนใต้บัญชำมีท่ำทำง

ประหลำด อยำกจะพูดแต่ก็หยุดไป จึงนั่งลงบนเก้ำอี้ตัวใหญ่แล้วถำม

เสียงเอื่อยว่ำ "มีเรื่องอะไรจะรำยงำนหรือ"
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กวนป้ำทนแล้วทนอีก สุดจะทนจึงเอ่ยปำกพูดว่ำ "ซือหม่ำ ท่ำน... 

มีตรงไหนไม่สบำยตัวหรือไม่"

ฉู ่จิ้งเฟิงมองสำยตำคนใต้บัญชำที่มองดูกำยส่วนล่ำงของเขำก็ 

อดไม่ไหวคิดถึงฉำกถูกดีดเจ้ำจ�ำปีบนเขำขึ้นมำจึงมีสีหน้ำเคร่งเครียดขึ้น

ทันที "สำรเลว เจ้ำจะพูดอะไร"

กวนป้ำพูดด้วยสหีน้ำอมทกุข์ "นำงเจ้ำเล่ห์อนัตรำย ไม่แน่ว่ำอำจจะ

แกล้งบ้ำมำวำงยำท่ำนซือหม่ำก็ได้... ต้องระวังเอำไว้ดีกว่ำ นำงดีดไปที่

ตรงนั้น เห็นได้ว่ำมีจุดประสงค์บำงอย่ำง จะให้ข้ำน้อยหำสำวงำม 

มำให้ท่ำนซือหม่ำลอง... ลอง..."

ครึง่ประโยคหลงัทีว่่ำ 'ลองดวู่ำยังใช้กำรได้หรือไม่...' เขำไม่กล้ำพูด

ออกมำ เพรำะสีเลือดในดวงตำซือหม่ำของเขำเริ่มทะลักขึ้นมำแล้ว...

ขอเพียงเป็นศัตรูของใบหน้ำปีศำจผีเห็นยังหว่ัน ไม่มีผู้ใดไม่รู้ว่ำ 

หำกเห็นสีเลือดในดวงตำของฉู่ซือหม่ำก็คือต้องกำรชีวิตผู้น้ัน ต่อให้เขำ

กินหัวใจหมีดีเสือมำก็ไม่กล้ำท�ำให้นำยของตนเองโกรธ นับประสำอะไร

กับข้อเสนอของเขำที่แม้แต่ตนเองคิดก็ยังรู้สึกข�ำ

ฉู่จิ้งเฟิงไม่ชอบเรื่องสำวงำมมำแต่ไหนแต่ไร ชำยหนุ่มผู้เย็นชำ  

ทั่วร่ำงเต็มไปด้วยกลิ่นอำยแห่งควำมไร้ปรำรถนำ เขำติดตำมข้ำงกำย 

ผูเ้ป็นนำยมำนำน บำงครัง้ยังอดสงสยัไม่ได้ว่ำนำยของตนเองเป็นโรคอะไร

ที่ยำกจะพูดได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้นเหตุใดจึงไม่สนใจสำวงำมนำงไหนเลย 

หนึ่งเดียวที่เป็นข้อยกเว้น คงจะเป็นคุณหนูรองหลี่ผู้นั้น 

ตอนแรกท่ีผู้เป็นนำยเชิญคุณหนูรองหลี่มำต่อเรือให้ ก็ได้มอบ

ภำรกิจขนส่งสัมภำระกำรทหำรสำมเหล่ำทัพให้แก่ขบวนสินค้ำสกุลหลี่ 
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อีกด้วย

ท่ำนซือหม่ำของเขำยำกนักจะจัดงำนเลี้ยงเชิญคุณหนูรองหลี่ 

สกัครัง้ พูดตำมควำมจรงิ คณุหนรูองหลีผู่น้ั้นเป็นคนทีโ่ดดเด่น แม้จะเป็น

สตรี แต่กำรพูดจำกิริยำดูงำมสง่ำ เกิดมำจำกครอบครัวพ่อค้ำทว่ำแม้แต่

ท่ำนซือหม่ำผู้เย็นชำก็ยังมองนำงด้วยสำยตำชื่นชม

ช่วงเวลำน้ันท่ำนซือหม่ำรำวกับถูกปีศำจเข้ำครอบง�ำ แม้จะอยู่ 

ห่ำงไกลแต่ก็หำข้ออ้ำงดูควำมคืบหน้ำของกำรต่อเรือรบไปพบหน้ำ 

คุณหนูรองหลี่ที่อู่เรือ

ต่อมำในอู่เรือมีคนร้ำยบุกเข้ำมำคิดจะเอำชีวิตของคุณหนูรองหล่ี 

ท่ำนซือหม่ำขวำงกระบี่ที่หมำยเอำชีวิตน้ันแทนนำง และไล่สังหำร 

พวกคนร้ำยเหล่ำนั้น

หำกเป็นคนท่ีเข้ำใจควำมรักเข้ำใจคุณธรรม ก็ควรจะมอบกำย 

ถวำยตัวเพ่ือทดแทนบุญคุณด้วยตนเอง ทว่ำทั้งท่ีท่ำนซือหม่ำสู้อุตส่ำห์

แสดงควำมรู้สึกดีให้ แต่นำงกลับปฏิเสธอย่ำงไม่ลังเล พูดเพียงว่ำตนเอง

ได้ท�ำกำรหมั้นหมำยท่ีบ้ำนเกิดไว้แล้ว ไม่สำมำรถรับควำมปรำรถนำด ี

จำกท่ำนซือหม่ำได้!

ฟังดูสิ! ช่ำงไม่รู้ดีรู้ชั่ว! ทุกครั้งท่ีคิดถึงสีหน้ำแข็งกระด้ำงตอนถูก

หญิงผู้นี้ปฏิเสธ กวนป้ำก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจแทนผู้เป็นนำย 

ท่ำนซือหม่ำมีควำมหย่ิงทะนง หลังจำกถูกคุณหนูรองหลี่ปฏิเสธ

ย่อมไม่มำเกำะแกะนำงอีก และไม่ได้หำข้ออ้ำงมำหำเรื่อง แม้จะไม่มำ

พบหน้ำคุณหนูรองหลี่อีก แต่ภำรกิจกำรขนส่งสัมภำระกำรทหำรก็ยัง 

มอบให้สกุลหลี่ไปท�ำ
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แต่หญิงใจคอโหดร้ำยผู ้นี้กลับร่วมมือกับสกุลไป๋ จงใจถ่วง

ก�ำหนดกำรส่งสินค้ำ ท�ำให้ท่ำนซือหม่ำอยู่แนวหน้ำต้องเอำตัวไปเส่ียง 

บุกทะลวงวงล้อมและถูกพิษประหลำด ท�ำให้ผมขำวไปภำยในคืนเดียว

ตอนคุณหนูรองหลี่เอำสัมภำระกำรทหำรมำส่งและขอโทษหน้ำ 

ค่ำยใหญ่ของผู้เป็นนำย หญิงผู้นั้นเห็นหน้ำตำของผู้เป็นนำยเช่นนี้กลับมี

ท่ำทีรังเกียจ... กวนป้ำคิดถึงตรงนี้ก็ขบกรำมแน่น

แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ผู้เป็นนำยก็ไม่ได้ฆ่ำนำงให้ตำยในดำบเดียว 

เพียงแค่ฆ่ำม้ำในขบวนสินค้ำของนำง เผำท�ำลำยรถม้ำและไล่นำง 

ออกจำกค่ำยใหญ่ ประกำศว่ำต่อไปอย่ำได้มำปรำกฏตัวต่อหน้ำเขำอีก

เฮ้อ ผูเ้ป็นนำยมเีมตตำเกินไปหน่อย ไม่เช่นน้ันจะถูกดีดอย่ำงดหูมิน่

ในวันนี้ได้อย่ำงไร

ฉู่จิ้งเฟิงแค่นเสียงสบถเย็นชำ มองท่ำทำงของกวนป้ำท่ีถูกตนเอง

ถลึงตำใส่จนตกใจไม่กล้ำพูดอะไรอีก แล้วลุกขึ้นเดินไปที่กลำงลำน  

หยิบกระบี่ออกมำจำกแท่นวำงกระบี่แล้วตวัดร่ำยร�ำอย่ำงคล่องแคล่ว 

ใต้แสงจันทร์ ทุกที่ที่ปลำยกระบี่ชี้ไปเกิดเป็นลมแรงเย็นเยือกบีบใจคน

ใช้กำรได้หรือไม่ มีเพียงเขำเท่ำน้ันที่รู ้ พอคิดถึงเหตุกำรณ์ใน 

ตอนนั้น ช่วงล่ำงของเขำก็เกิดควำมร้อนรุ่มขึ้นมำเล็กน้อย...

สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมเสียงป๊อก คือแท่นวำงกระบี่ที่ท�ำจำกไม้ถูกเขำ 

ผ่ำออกเป็นสองส่วนในหนึง่กระบี ่"สตรสีมควรตำย มคีูห่มัน้อยู่แล้วยังมำ

ยั่วยวนข้ำแบบนี้ ช่ำงใจโลเลจริงๆ! ถ้ำนำงตกมำอยู่ในมือข้ำ..." 

จู ่ๆ ฉู ่จิ้งเฟิงก็ไม่อยำกคิดต่อไป เพียงแค่ร ่ำยร�ำกระบี่ในมือ 

อย่ำงรวดเร็วเย็นเยือก ไล่ใบหน้ำเล็กย้ิมสดใสที่ปรำกฏตรงหน้ำน้ัน 
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ให้สลำยไป...

หลังจำกฝึกวิชำกระบี่เสร็จหน่ึงชุด ชำยหนุ่มใต้แสงจันทร์นั้นม ี

ไอควำมร้อนแผ่กระจำยไปทัว่ร่ำง เขำเอ่ยสัง่กวนป้ำทียื่นอยู่ด้ำนข้ำงอย่ำง

เย็นชำ "ไป! สืบดูว่ำหลี่รั่วอวี๋นั่นเกิดเรื่องขึ้นจริงหรือไม่"

เมื่อฟ้ำสำง หญิงสำวบนเตียงใหญ่ก็ตื่นขึ้น

พอต่ืนมำพบว่ำตนเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แปลกตำแห่งหนึ่ง  

ควำมหวำดกลวัก็พุ่งขึน้ในหัวใจ หลีร่ัว่อว๋ีอยำกร้องไห้ แต่ก่อนนอนร้องไห้

มำกเกินไป หำงตำจึงรู้สึกเจ็บเล็กน้อย อยำกจะบีบน�้ำตำออกมำสักนิด 

ก็เป็นเรื่องที่เสียแรงมำก

นำงกะพริบตำหลำยครั้ง ก่อนจะขยับมำข้ำงเตียงช้ำๆ บนพ้ืน 

มีรองเท้ำสวมเล่น ที่พ้ืนรองเท้ำเป็นผ้ำไหมอ่อนนุ่ม นำงสวมรองเท้ำ 

เดินมำถึงข้ำงหน้ำต่ำง พบว่ำบนหน้ำต่ำงนั้นมีรำวเหล็กหนำหลำยเส้น

หลี่รั่วอวี๋รู ้สึกว่ำมันคล้ำยกับกรงท่ีใช้ขังนกแก้วขนเขียวในห้อง 

ของนำงมำก แต่ตอนนี้ห้องที่เหมือนกรงนี้คนที่ถูกขังคือนำง

ในลำนบ้ำนนอกห้อง มผีูเ้ฒ่ำตำเดียวผูห้นึง่กวำดลำนอยู่ ดหูน้ำแล้ว

ก็เป็นคนที่นำงไม่รู ้จักเช่นกัน หลังเขย่ำรำวเหล็กอย่ำงเสียแรงเปล่ำ 

ไปหลำยที นำงจึงขยับตัวไปข้ำงประตูช้ำๆ ตอนที่มำถึงประตูห้อง พบว่ำ

ข้ำงนอกก็มีประตูรำวเหล็กอีกชั้นหนึ่ง

ตอนน้ีไม่มปีระตูทำงเดนิอสิระแล้ว ในตอนทีด่วงตำนำงมนี�ำ้ตำเอ่อ

ขึน้มำอกีครัง้ เสิน่หรปู๋อก็มำปรำกฏตัวท่ีปำกประต ูมอืถือข้ำวต้มเหด็หอม

เนื้อไก่ฉีกร้อนๆ พอเห็นหลี่รั่วอวี๋ยืนอยู่ที่ประตู เขำจึงฉีกยิ้มกล่ำว "เจ้ำตื่น
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แล้วหรือ กินอำหำรได้พอดี" 

ตอนที่พูด บ่ำวท่ีอยู่ข้ำงกำยเขำก็จับกลอนเหล็กที่ประตู และเปิด

ประตูออกให้เสิ่นหรูป๋อเดินเข้ำไป

"ข้ำวต้มนีใ้ช้น�ำ้กระดูกหมตู้ม ข้ำสัง่ให้คนพัดให้มนัเย็นลงหน่อยแล้ว 

เช่นนี้เจ้ำก็กินได้เลย"

พอเขำพูดจบและเงยหน้ำขึ้น กลับพบว่ำหญิงสำวยืนอยู่ไกล 

จำกเขำมำก ใบหน้ำระแวดระวังไม่คลำย

เขำคนข้ำวต้มในถ้วย จำกนั้นก็ยกถ้วยเดินมำใกล้ตรงหน้ำนำง  

ตักหนึ่งช้อนแล้วพูดว่ำ "เด็กดี อ้ำปำก"

แต่ช้อนนั่นกลับถูกหลี่รั่วอว๋ีปัดทิ้งอย่ำงแรงและตกลงบนพ้ืน  

ดวงตำกลมเปล่งประกำยคู่งำมท่ีจ้องมองเขำเต็มไปด้วยควำมน้อยเน้ือ

ต�่ำใจและโมโห

เสิ่นหรูป๋อปัดเศษข้ำวต้มท่ีกระเด็นติดบนตัวออกเบำๆ ทันใดน้ัน 

ก็ยื่นมือไปกุมมืองำมของนำง แรงบนมือหนักมำก แต่ปำกกลับพูดอย่ำง

อ่อนโยนดังเดิม "รั่วอว๋ีไม่เชื่อฟังอีกแล้ว ทำ่นแม่เจ้ำเอำใจเจ้ำจนเคยตัว 

นิสัยขี้โมโหจึงได้รุนแรงขึ้น..." 

หลี่รั่วอว๋ีรู ้สึกเพียงว่ำมือถูกกุมจนเจ็บมำก ทั้งร่ำงถูกดึงเข้ำไป 

ในอ้อมกอดของเขำอย่ำงบงัคบัไม่ได้ ชำยผูน้ี้มกัจะแสดงท่ำทำงอ่อนโยน

สุภำพต่อหน้ำมำรดำ แต่ทุกครั้งท่ีอยู่ตำมล�ำพังกับนำง สำยตำนั้น 

มักเหมือนจะกลืนกินนำงลงท้อง นำงรู้สึกไม่ชอบเลย เหตุใดตอนมำรดำ

กับน้องชำยไม่อยู่ต้องทิ้งนำงไว้กับเขำเพียงผู้เดียวด้วย

เสิ่นหรูป๋อมองดูหญิงสำวในอ้อมกอดที่เหมือนกวำงน้อยต่ืนตกใจ 
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โดยเฉพำะริมฝีปำกแดงรำวย้อมด้วยสีกุหลำบนั้น ก่อนจะโน้มหน้ำลงไป

ช้ำๆ...

ในตอนนี้ เอง นอกประตูมีคนพูดเสียงเบำว ่ำ "คุณชำยรอง  

คุณหนูสำมหลี่มำถึงแล้ว รออยู่ห้องชั้นนอกขอรับ"

เสิ่นหรูป๋อขมวดค้ิวแล้วคลำยออกอีกครั้ง คนเข้ำมำในคฤหำสน์ 

ของเขำแล้ว จะเด็ดดมเมื่อใดก็เป็นเรื่องง่ำย เหตุใดต้องร้อนใจให้ได้ 

ตอนน้ีเล่ำ! ดังน้ันเขำจึงคลำยมือท่ีตรึงนำงเอำไว้ หลังจำกส่ังให้นำง 

กินข้ำวต้มอย่ำงอ่อนโยนแล้วก็เดินออกจำกห้องและตรงไปท่ีห้องชัน้นอก

ทันที
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หลี่เสวียนเอ๋อร์รู้จักที่นี่ย่อมไม่แปลก ตอนแรกตำมแผนกำร เดิมที

ควรเป็นนำงที่หลอกพ่ีรองของตนเองมำท่ีนี่ แต่ตอนนี้ ท่ีนำงมำท่ีน่ี 

กลับไม่ใช่เป็นกำรท�ำไปตำมแผนของเสิ่นหรูป๋อ

หลี่เสวียนเอ๋อร์พำอิงเถำสำวใช้ประจ�ำตัวมำเพียงคนเดียว โดยใช้

ข้ออ้ำงว่ำไปที่ร้ำนเครื่องแป้งเพื่อเลือกซื้อชำดทำแก้ม ออกจำกคฤหำสน์

สกุลหลี่แล้วก็จ่ำยเงินจ้ำงรถม้ำรับจ้ำงคันหนึ่งจึงมำถึงที่นี่ได้

ตอนท่ีเหน็ร่ำงสงูใหญ่ของเสิน่หรปู๋อปรำกฏทีป่ระต ูดวงตำของนำง

ก็เปล่งประกำย ก้ำวเข้ำไปหำเขำพลำงร้องเรียก "คุณชำยรองเสิ่น!"

เสิน่หรปู๋อยกมอืขึน้ขวำงกิรยิำทีน่ำงคดิจะโผเข้ำมำกอด ก่อนจะพูด

ด้วยน�้ำเสียงเย็นชำ "ผู้ใดให้เจ้ำมำที่นี่"

ควำมห่ำงเหินอย่ำงไม่ปิดบังของเขำท�ำให้หล่ีเสวียนเอ๋อร์ต้องกัด 

ริมฝีปำก นำงพูดด้วยดวงตำที่เต็มไปด้วยควำมคับแค้นใจ "คุณชำยรอง  
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เหตุใดเสวียนเอ๋อร์จึงรู้สึกว่ำท่ำนเปลี่ยนไป"

เสิ่นหรูป๋อนั่งลงบนเก้ำอี้ด้ำนข้ำง เทน�้ำชำให้นำงหนึ่งถ้วยแล้วถำม

ว่ำ "เจ้ำมำได้อย่ำงไร ฮหูยินผูเ้ฒ่ำไม่รูห้รอื ระหว่ำงทำงมผีูใ้ดตำมมำหรอืไม่"

หลีเ่สวียนเอ๋อร์รบัถ้วยชำไป ในใจรูส้กึอบอุน่ขึน้พลำงตอบเสยีงเบำ 

"วำงใจได้ ไม่มีผู้ใดรู้ ข้ำจ้ำงรถม้ำอีกคันมำ... ตอนนี้เรื่องของท่ำนกับข้ำ 

มีบทสรุปหรือยัง" 

เสิ่นหรูป๋อพูดโดยหลบสำยตำ "ตอนน้ีพ่ีรองของเจ้ำเป็นแบบนี้  

ถ้ำคนนอกรู้ว่ำก่อนหน้ำน้ีเจ้ำกับข้ำมีควำมสัมพันธ์กันจะไม่ถูกคนด่ำ 

จนป่นปี้หรือ ต้องให้พี่รองของเจ้ำแต่งเข้ำบ้ำนก่อน จึงจะใคร่ครวญเรื่อง

ของเจ้ำได้"

หลี่เสวียนเอ๋อร์เม้มริมฝีปำกแน่น "ตอนน้ีข้ำท้องได้สำมเดือนแล้ว 

ท้องเริม่มใีห้เหน็แล้ว ท�ำได้เพียงใช้เสือ้ตัวหลวมมำอ�ำพรำง ถ้ำประวิงเวลำ

ต่อไป คนท้ังคฤหำสน์ก็ต้องรู้เรื่องน่ำเกลียดนี้อยู่ดี... ตอนแรกพูดกับข้ำ 

ไว้อย่ำงไร ขอเพียงจับตัวนำงแล้วแกล้งท�ำเป็นว่ำถูกโจรจับไปเป็น 

ตัวประกันแล้วโดนฆ่ำก็พอ ถึงตอนนั้นท่ำนก็สำมำรถควบคุมกำรค้ำ 

ของสกุลหลี่ได้ และสำมำรถแต่งข้ำเข้ำบ้ำนได้อย่ำงถูกต้อง แต่ตอนนี้

เพรำะพ่ีรองป่วย หน้ำร้ำนกับขบวนเรือตกมำอยู่ในมือของท่ำนกว่ำครึ่ง 

นำงกลำยเป็นคนไร้ประโยชน์แล้ว ท่ำนจะเก็บนำงไว้ด้วยเหตุใดกัน  

ตอนแรกท่ำนท�ำบัญชีปลอมฮุบเงินสินค้ำก้อนใหญ่ของสกุลหลี่เพ่ือป ู

เส้นทำงกำรเป็นขุนนำงของพ่ีชำย และลอบวำงแผนร่วมกับพระมำตุลำ

ไป๋ จงใจถ่วงเวลำกำรขนส่งสัมภำระกำรทหำรของขบวนสินค้ำสกุลหลี่  

ถ้ำเรือ่งทัง้หมดถูกพ่ีรองรูเ้ข้ำ คนท่ีเคร่งครดัอย่ำงนำงคงจะยกเลกิกำรหมัน้
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กับท่ำน ท่ำนก็ยกเลิกไปตำมน�้ำก็ดีแล้ว เหตุใดต้องดื้อดึงไปแต่งงำน 

กับคนสมองเสื่อมนั้นด้วยเล่ำ หรือว่ำท่ำนยังชอบนำงอยู่อย่ำงนั้นหรือ" 

เสิ่นหรูป๋อไม่ได้พูดอะไร ดวงตำที่ปิดลงครึ่งหนึ่งกลับฉำยไอสังหำร 

หญิงผู้นี้รู้มำกเกินไปแล้ว เก็บนำงไว้รังแต่จะเป็นภัย ถึงแม้ในท้องนำง 

จะมีเลือดเนื้อของเขำ แต่ก็เป็นผลท่ีเกิดหลังจำกเขำกับร่ัวอว๋ีทะเลำะกัน 

และดื่มสุรำกับหญิงผู้นี้เมำมำยจนเกิดเรื่อง

แม้จะเสียดำยอยู ่บ ้ำง แต่ภำยหน้ำรั่วอวี๋ต ้องให้ก�ำเนิดลูก 

ได้มำกกว่ำนี.้.. ฉวยโอกำสเหมำะในตอนน้ีลงมอืก�ำจดันำงเสยีจะดกีว่ำ...

แม้ว่ำเขำจะมีควำมคิดต้องกำรฆ่ำ แต่บนใบหน้ำหล่อเหลำกลับ

ไม่มีควำมเปลี่ยนแปลง ยังพูดอย่ำงอ่อนโยนตำมเดิม "ตอนน้ีกรมโยธำ

ดูแลเรื่องกำรต่อเรือใหญ่ แต่ภำพผังต่อเรือท่ีพ่ีรองของเจ้ำให้ข้ำใน 

ตอนแรกยังไม่สมบูรณ์ กลไกใบพำยต้ำนกระแสน�้ำใต้ห้องเคร่ืองยัง 

ว่ำงเปล่ำ ย่อมต้องร่วมมือท�ำงำนกับสกุลหล่ีต่อไป ว่ำแต่ว่ำคนท่ีตำม 

เจ้ำมำมีแต่สำวใช้ชื่ออิงเถำน่ัน ไม่มีผู้อื่นแล้วหรือ โจวอี๋เหนียงรู้หรือไม่ 

ว่ำเจ้ำมำที่นี่"

หลี่เสวียนเอ๋อร์ไม่สังเกตเห็นไอสังหำรของเสิ่นหรูป๋อ ได้ฟังค�ำพูดนี้

แล้วในดวงตำก็ฉำยควำมได้ใจ "พูดไปแล้ว ส่ิงที่ท่ำนต้องกำรก็คือต�ำรำ

เรือย�่ำคลื่นที่ตกทอดจำกบรรพบุรุษสกุลหลี่  แต่นำงกลำยเป็นคน 

สมองเสื่อมไปแล้ว แม้จะเคยเป็นยอดฝีมือในกำรต่อเรือมำก่อน ตอนน้ี 

ก็เป็นเพียงเศษสวะผู้หน่ึง ถ้ำท่ำนจะฝำกควำมหวังไว้ที่นำง สู้มำขอร้อง

ข้ำให้มำกๆ จะดีกว่ำ!"

เสิ่นหรูป๋อได้ฟังค�ำก็เงยหน้ำขึ้นเล็กน้อย หันมองนำงเต็มตำ 
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เป็นครั้งแรก "ควำมหมำยของเจ้ำคือ?"

"ต�ำรำเรือย�่ำคลื่น เคล็ดวิชำที่ตกทอดจำกบรรพบุรุษสกุลหล่ี 

อยู่ที่ข้ำ!" หลี่เสวียนเอ๋อร์เลิกคิ้วขึ้นพลำงกล่ำวเสียงเน้นหนัก

ค�ำพูดน้ีท�ำให้เสิ่นหรูป๋อมีสีหน้ำเปลี่ยนไปเล็กน้อย เขำจ้อง 

หลีเ่สวียนเอ๋อร์เขมง็แล้วพูดว่ำ "เคลด็วิชำสกุลหลีไ่ม่ให้ผูใ้ดเห็นง่ำยๆ แม้แต่ 

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่เองก็ยังไม่รู้ว่ำอยู่ที่ใด เจ้ำจะได้มำง่ำยๆ ได้อย่ำงไรกัน"

หลี่เสวียนเอ๋อร์ได้ฟังค�ำพูดน้ีแล้วย่ิงมั่นใจว่ำตนเองวำงเดิมพัน 

ด้วยของทีถู่กต้องแล้ว เสิน่หรปู๋อไปสอบถำมฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีม่ำแล้วจริงๆ 

เขำต้องร้อนใจอยำกได้ต�ำรำมหัศจรรย์ในกำรต่อเรือเล่มนีแ้น่นอน ในตอนนี ้

นำงจึงสบำยใจขึ้น นั่งลงบนเก้ำอี้ด้ำนข้ำงพลำงพูดเสียงเบำว่ำ "พ่ีรอง 

มีกุญแจดอกหนึ่งคล้องคอไว้ตลอด แม้ตอนอำบน�้ำก็ไม่ยอมถอดออก  

ข้ำบงัเอญิเหน็กุญแจดอกนัน้ รปูแบบแปลกประหลำดของกุญแจน่ันท�ำให้

คนเห็นยำกจะลืมได้ จึงได้คิดไปถึงตอนเด็กท่ีอยู่ในห้องหนังสือท่ำนพ่อ 

บังเอิญได้เห็นรูกุญแจกล่องเหล็กประณีตใบหน่ึงที่ซ่อนอยู่ข้ำงหลังภำพ

บรรพชนสกุลหลี่ วันท่ีพ่ีรองตกม้ำบำดเจ็บ ฮูหยินผู ้เฒ่ำหลี่ร ้อนใจ 

จะไปตำมท่ำนหมอ ข้ำจงึหำข้ออ้ำงไล่สำวใช้และบ่ำวหญิงอำวุโสข้ำงกำย

ออกไป หยิบกุญแจดอกนั้นมำเปิดกล่องลับ และในนั้นก็เป็นต�ำรำเรือ 

ย�่ำคลื่นของสกุลหลี่ของพวกเรำจริงๆ" 

ฟังถึงตรงน้ี แววตำของเสิ่นหรูป๋อก็สั่นไหว "ต�ำรำเรือย�่ำคล่ืนนั่น 

ตอนนี้อยู่ที่ใด" 

หลี่เสวียนเอ๋อร์อมย้ิมชี้ไปที่หน้ำผำกของตนเอง "อยู่ที่นี่หมดแล้ว  

ผู้ใดก็มำขโมยไปไม่ได้แล้ว"
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เสิ่นหรูป๋อเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย เห็นได้ชัดว่ำไม่เชื่อค�ำพูดนำง เขำรู้ดี

ว่ำเรอืท่ีอยู่ในต�ำรำเรอืย�ำ่คลืน่น้ันมเีกือบร้อยชนดิ ขนำดและกลไกของเรือ

แต่ละอย่ำงแตกต่ำงกัน นำงจะจ�ำทั้งหมดได้อย่ำงไร

หลีเ่สวียนเอ๋อร์ยืดอกข้ึนเลก็น้อย "ข้ำวำดแบบผิดๆ เล่มหนึง่วำงกลับ

เข้ำกล่องลับในห้องหนังสือ กุญแจก็เอำกลับไปคล้องท่ีคอพ่ีรองแล้ว... 

สกุลหลี่ไม่ได้มีเพียงหลี่รั่วอว๋ีที่ฉลำดเป็นเลิศ ควำมจ�ำของข้ำดีกว่ำผู้อื่น

มำตั้งแต่เกิด แค่ผ่ำนตำก็ไม่มีวันลืม ต�ำรำเล่มนั้นข้ำตั้งใจใช้เวลำ 

หน่ึงเดอืนเตม็ๆ ในกำรจดจ�ำ มัน่ใจว่ำไม่มข้ีอผดิพลำดใดจงึท�ำลำยต�ำรำ

เล่มนั้นไป"

นำงหลี่เสวียนเอ๋อร์ก็เป็นลูกหลำนสกุลหล่ีเช่นกัน ไม่มีที่ใดด้อย 

ไปกว่ำหลี่รั่วอวี๋ เพียงเพรำะนำงเป็นลูกภรรยำรอง จึงก�ำหนดว่ำนำงต้อง

ต้อยต�ำ่กว่ำลกูภรรยำเอกท้ังสองอยู่หนึง่ขัน้อย่ำงนัน้หรอื นำงไม่ยินยอม!

สวรรค์มีตำ ถึงได้เกิดเครำะห์กรรมกับหล่ีร่ัวอว๋ีในคร้ังนี้ ส่วนนำง 

หลีเ่สวียนเอ๋อร์ในทีส่ดุก็จะได้เชดิหน้ำชตูำแล้ว หลีร่ัว่อว๋ีตกม้ำสมองเสือ่ม

ไปแล้ว แต่ในสมองของนำงหลี่เสวียนเอ๋อร์กลับมีต�ำรำเรือย�่ำคลื่น 

ทีส่มบรูณ์อยู่หน่ึงเล่ม ขอเพียงนำงไม่ยินยอม ผูใ้ดก็ขโมยไปไม่ได้ แย่งไป

ไม่ได้!

นำงในตอนน้ีกุมชัยชนะไว้ในมือ หลี่รั่วอว๋ีอย่ำหวังจะมำแย่งกับ 

นำงอกี ไม่ว่ำจะเป็นบรุษุหรอืไม่ว่ำจะได้ชือ่เรียกว่ำเป็นผู้สืบทอดสกุลหล่ี...

เสิ่นหรูป๋อลุกขึ้น เรียกบ่ำวร่วมเรียนให้ไปหยิบส�ำเนำภำพผังเรือรบ

ที่หลี่รั่วอวี๋วำดให้กรมโยธำก่อนหน้ำน้ีในกล่องหนังสือประจ�ำตัวของเขำ

มำ จำกนั้นพูดว่ำ "ในเมื่อเสวียนเอ๋อร์จ�ำได้หมด เจ้ำลองดูซิว่ำจะวำด 
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ส่วนที่ขำดไปออกมำได้หรือไม่"

หลี่เสวียนเอ๋อร์รับกระดำษมำ หลังดูอย่ำงละเอียดแล้วก็หัวเรำะ

เบำๆ แม้ท่ำทำงจะอ่อนโยน แต่น�้ำเสียงกลับฉำยกำรดูหมิ่น "เดิมทีคิดว่ำ

พ่ีรองจะให้ผลงำนสดุยอดอะไรแก่พระมำตลุำไป๋ ทีแ่ท้ก็แค่เรือเลยีบหำด

ง่ำยๆ ธรรมดำ ข้อดีของเรือนี้คือเบำ สะดวก สำมำรถข้ึนหำดได้ง่ำย 

สำมำรถจอดบริเวณชำยทะเลน�้ำตื้นที่มีหินโสโครกได้อย่ำงรวดเร็ว แต ่

พ่ีรองวำดรูปน้ี เหมอืนจะลบจดุท่ีมหศัจรรย์ทีส่ดุของเรอืน้ีไป ท�ำให้ย่ิงหนกั

เทอะทะ เรือรบแบบนี้ถ้ำเอำไปใช้จริง เป็นไปได้มำกว่ำจะหมดโอกำส 

เป็นต่อ... พ่ีรองออกแบบเช่นน้ี...นำงไม่กลัวจะถูกพระมำตุลำไป๋กล่ำว

โทษหรือไร" 

พูดพลำงนำงก็สั่งบ่ำวร่วมเรียนให้เตรียมพู่กันหมึกและกระดำษ  

คิดสักครู่ก็ยกข้อมือ วำดภำพผังเรือเลียบหำดใหม่ทั้งหมดออกมำหนึ่ง

ภำพอย่ำงคล่องแคล่ว เรือรบนี้ดูแล้วคล้ำยกับภำพผังที่หล่ีร่ัวอว๋ีวำดไว้ 

แต่พอแยกแยะอย่ำงละเอียดจะพบส่วนกลไกที่แตกต่ำงกันมำก

นี่ เป ็นเรือรบที่ออกแบบได้อย่ำงประณีตจริงๆ ไม่ใช ่คนเรือ 

ชั้นต�่ำทั่วไปจะวำดออกมำได้ และจำกสิ่งนี้สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำสิ่งที ่

หลี่เสวียนเอ๋อร์พูดไม่ใช่เรื่องโกหก

ขณะที่เสิ่นหรูป๋อก�ำลังเหม่อลอย ภำพผังในมือก็ถูกหลี่เสวียนเอ๋อร์

ดึงไปอย่ำงเบำมือ แล้วฉีกทิ้งจนละเอียดภำยในไม่กี่ที

เสิ่นหรูป๋อหรี่ตำลง ปรับสีหน้ำเป็นปกติอีกคร้ังแล้วพูดอ่อนโยน 

ด้วยรอยย้ิม "เสวียนเอ๋อร์ใจแคบเช่นนี ้ดูนำนสกันดิก็ไม่ได้ น่ีหมำยควำมว่ำ

อย่ำงไร"
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หลีเ่สวยีนเอ๋อร์พูดหนกัแน่นว่ำ "ไม่ใช่เสวยีนเอ๋อร์ใจแคบ แต่ข้ำไม่ใช่

พ่ีรองท่ีแสนเย็นชำผู้นั้น ในใจมีเพียงกิจกำรบรรพชนกับผลประโยชน์

ทำงกำรค้ำของสกุลหลี่ จนลืมหน้ำที่ควำมเป็นหญิง ชอบเปิดเผยหน้ำตำ

นอกบ้ำน ข้ำยินดเีป็นศรภีรรยำผูห้น่ึง ตดิตำมอยู่เบือ้งหลงัคอยสนับสนนุ

ให้สำมำรถโบยบินสูงข้ึน แต่ไม่รู้ว่ำท่ำนจะยินดีท�ำควำมปรำรถนำน้ีของ

เสวียนเอ๋อร์ให้เป็นจรงิ แต่งเสวียนเอ๋อร์เข้ำสกลุเสิน่อย่ำงเปิดเผยหรอืไม่"

นิ้วยำวของเสิ่นหรูป๋อเคำะแท่นฝนหมึกข้ำงโต๊ะเบำๆ บนใบหน้ำ 

แม้จะมรีอยย้ิม แต่กลบัไปไม่ถึงดวงตำแม้แต่น้อย "เสวยีนเอ๋อร์ก�ำลงัข่มขู่

ข้ำอยู่หรือ"

หลี่เสวียนเอ๋อร์ลุกข้ึนเดินมำข้ำงกำยเขำ ทรุดตัวคุกเข่ำข้ำงขำ 

ของเขำ ใช้แก้มแตะเบำๆ ไปบนหลังมือของเขำที่วำงอยู่บนตักพลำงพูด

เสียงอ่อนโยน "เสวียนเอ๋อร์ไม่ได้ข่มขู่ แค่อยำกขอให้คุณชำยรองเสิ่น 

แต่งข้ำเป็นภรรยำ ก่อนหน้ำนี้เพรำะมีพ่ีรอง เสวียนเอ๋อร์จึงไม่กล้ำท�ำให้

คุณชำยรองล�ำบำกใจ แต่ตอนนี้ไม่เหมือนที่ผ่ำนมำ พ่ีรองกลำยเป็น 

แบบน้ีแล้ว ไม่เห็นควำมเป็นไปได้ท่ีจะกลับมำดีเช่นเดิม ท่ำนเป็นคน 

มีปณิธำนย่ิงใหญ่ อนำคตในรำชส�ำนักต้องกุมอ�ำนำจใหญ่แน่นอน  

ตอนนี้พ่ีรองช่วยอะไรไม่ได้ ภำยหน้ำหำกคุณชำยรองเลื่อนต�ำแหน่ง 

เป็นขนุนำงใหญ่ ไม่กลำยเป็นท่ีน่ำขนัส�ำหรบัเพ่ือนร่วมงำนไปหรอื แต่ถ้ำ

ไม่แต่งงำนกับพี่รอง ก็จะกลำยเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีคุณธรรมไป สู้เอำ

แบบน้ีดีกว่ำ ข้ำกับพ่ีรองไม่แบ่งเอกหรืออนุ แต่งเข้ำสกุลเส่ินพร้อมกัน 

ด้วยฐำนะเสมอกัน เช่นนีเ้ท่ำกับเป็นเรือ่งเล่ำงดงำมท่ีท่ำนรกัษำน�ำ้ใจและ

คุณธรรมทั้งสองอย่ำงไว้ได้ครบถ้วนไม่ใช่หรือไร"
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หลี่เสวียนเอ๋อร์พูดเรื่องเก่ำขึ้นมำอีกครั้ง แต่ครั้งน้ีหมำกของนำง

เปลี่ยนจำกลูกในท้องมำเป็นสุดยอดเคล็ดวิชำของสกุลหลี่ น�้ำหนัก 

เทยีบกันไม่ได้เลย ตอนแรกนำงยินดีแต่งเป็นอนเุข้ำบ้ำนสกุลเสิน่ แต่กลบั

ไม่สมปรำรถนำ ทั้งยังถูกพี่ใหญ่พูดฉีกหน้ำอีก

เดิมคิดว่ำเสิ่นหรูป๋อจะเห็นแก่ลูกในท้อง คิดหำหนทำงท่ีดีให้นำง 

แต่ปฏิกิริยำของชำยหนุ่มท�ำให้นำงผิดหวังมำก แม้แต่ควำมละอำยใจ 

น้อยนิดที่มีต่อพี่รองอยู่แต่เดิมก็ถูกบดจนแหลกเป็นผุยผง 

มำถึงวันนี้ นำงไม่สนใจผู้ใดอีกแล้ว ต้องวำงแผนให้ดีเพ่ือตนเอง 

ปฏกิิรยิำของชำยหนุม่ในตอนน้ีพิสจูน์แล้วว่ำควำมคดิในตอนแรกของนำง

ที่เก็บไม้ตำยอันนี้ไว้ให้ตนเองเป็นเรื่องท่ีถูกต้องอย่ำงมำก! นำงรู้จัก 

เสิ่นหรูป๋อดี เขำเป็นชำยที่มีปณิธำนแรงกล้ำ และเหย่ือท่ีนำงย่ืนไปใน 

ตอนนี้ เขำไม่อำจต่อต้ำนได้แน่นอน! 

ตอนน้ีนำงหลี่เสวียนเอ๋อร์ไม่มีทำงเป็นอนุอีกแล้ว นำงจะเป็น 

ภรรยำเอกที่มีฐำนะเทียบเท่ำกับพี่รอง!

เสิ่นหรูป๋อลังเลใจข้ึนมำจริงดังคำด พูดตำมจริงแล้ว เพรำะเร่ือง 

เรือนี้ท�ำให้เขำปวดหัวมำนำนมำกแล้ว เรื่องวันนี้ที่หลี่เสวียนเอ๋อร์บอกว่ำ

นำงได้ต�ำรำเรือมำแล้ว เป็นกำรเปิดเส้นทำงกำรอยู่รอดตรงหน้ำเขำ 

อย่ำงไม่ต้องสงสัย...

เขำจ้องมองใบหน้ำอมยิ้มของหลี่เสวียนเอ๋อร์ ปกปิดควำมรังเกียจ

ในใจเอำไว้อย่ำงระมัดระวัง ก่อนจะประคองนำงข้ึนมำกอด จำกน้ันพูด

ข้ำงหูนำง "เอ๋อหวงหนี่ว์อิงเป็นเรื่องที่ดี ถ้ำเสวียนเอ๋อร์ยินดี ข้ำจะไม่ยินดี

ท�ำได้อย่ำงไร เสวียนเอ๋อร์จะได้ตำมที่หวังแน่นอน..."
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ตอนที่หลี่เสวียนเอ๋อร์จะกลับไป ได้พูดค�ำมีควำมนัยแฝงกับ 

เสิน่หรปู๋อว่ำ "คุณชำยรองหมำยปองในตัวพ่ีรองข้ำมำนำนแล้ว เสวยีนเอ๋อร์ 

ก็รู้ดี แต่รีบร้อนเช่นนี้ไม่เหมือนตัวท่ำนท่ีเป็นคนสุขุมมำตลอด ท่ำนใช ้

ข้ออ้ำงว่ำเพ่ือคุม้ครองพ่ีรองถึงได้คมุตวันำงเอำไว้ ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีร้่อนใจ

จนนอนไม่หลับท้ังคืน นำงเป็นแม่บ้ำนแม่เรือนไม่รู ้ว่ำพ่ีรองล่วงเกิน 

ฉูซ่อืหม่ำเอำไว้มำก ในใจเหน็เรือ่งชือ่เสยีงเป็นเร่ืองท่ีส�ำคญัมำกกว่ำอะไร 

ถ้ำข้ำเป็นคุณชำยรอง จะรบีส่งพ่ีรองกลบัไป สิง่ทีท่�ำมำจะได้ไม่สญูเปล่ำ!" 

พูดจบนำงก็เหลือบมองเขำแวบหนึ่ง แล้วให้สำวใช้อิงเถำประคอง

ขึ้นรถม้ำไป

เสิ่นหรูป๋อยืนอยู่กลำงลำนบ้ำน รอรถม้ำนั้นเคลื่อนไปไกลแล้ว 

จึงค่อยๆ หมุนตัวกลับ ควำมโกรธบนใบหน้ำหล่อเหลำของเขำในตอนนี้

ไม่ได้ปิดบังไว้อีกต่อไป

แต่คนที่ใจเขำโกรธไม่ใช่คนท่ีเพ่ิงจำกไป แต่เป็น...คนที่ถูกขังอยู ่

ในห้องที่เรือนด้ำนหลัง ภำพผังนี้วำดเสร็จเม่ือส่ีเดือนก่อน หล่ีรั่วอวี ๋

เป็นคนมอบให้กับมือเขำเอง แต่จำกค�ำพูดของหลี่เสวียนเอ๋อร์วันน้ี  

ภำพผังไม่เพียงไม่สมบูรณ์ ยังมีข้อบกพร่องมำกมำยอีกด้วย... ตอนนั้น

นำงยังไม่รู ้ เรื่องของเขำเลยมำปรึกษำเรื่องเตรียมสินสอดอย่ำงมี 

ควำมสุข... แต่นำงด้ำนหน่ึงย้ิมสดใสแสดงออกถึงควำมสุขของว่ำท่ี 

เจ้ำสำวที่รอคอยกำรแต่งงำน อีกด้ำนหนึ่งลอบคอยระแวงระวังและ 

ลอบท�ำร้ำยเขำอย่ำงนั้นหรือ 

หลี่รั่วอว๋ี ท่ีแท้เจ้าเปลี่ยนใจไปนานแล้วหรือไร คิดจะเล่นงานข้า 

เสิ่นหรูป๋อจนถึงขั้นใดกัน
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เขำมำถึงห้องหนังสอื ลองต่อภำพผงัท่ีถูกหลีเ่สวียนเอ๋อร์ฉกีขำด แต่

หลี่เสวียนเอ๋อร์นั่นก็เป็นคนเจ้ำเล่ห์เช่นกัน จงใจให้ภำพส่วนหนึ่งเปื้อน 

น�้ำชำ เลือนจนดูไม่เป็นรูปแล้ว

เสิ่นหรูป๋อนั่งเงียบๆ ในใจครุ่นคิดประโยชน์และโทษต่ำงๆ สุดท้ำย

ย่ิงคิดก็ ย่ิงโกรธ นึกอยำกใช ้สำวงำมสมองเสื่อมผู ้นั้นมำคลำย 

ควำมร�ำคำญใจ จึงลุกขึ้นสั่งให้คนเปิดประตูห้องด้วยสีหน้ำดุร้ำย 

ภำยในห้องเงียบมำก มีเพียงผ้ำห่มบนเตียงใหญ่หลังม่ำนท่ีนูน 

สูงขึ้น หลี่รั่วอวี๋เหมือนจะนอนหลับไปแล้ว 

เสิ่นหรูป๋อสูดหำยใจเข้ำลึก เดินไปท่ีหน้ำเตียงอย่ำงช้ำๆ ก่อนจะ 

ยื่นมือไปเปิดผ้ำห่ม... ทว่ำสิ่งที่อยู่ใต้ผ้ำห่มคือหมอนหนุนเพียงใบเดียว!

เสิ่นหรูป๋อหน้ำเปลี่ยนสีทันใด รีบเงยหน้ำข้ึนมองไปโดยรอบ ปำก 

ก็ตะโกนว่ำ "รั่วอวี๋! เจ้ำอยู่ที่ใด เด็กดี รีบออกมำเถอะ"

แต่ภำยในห้องเงียบมำก ไม่มีเสียงตอบรับใด เขำก้มลงตรวจด ู

ใต้เตียงก็พบว่ำว่ำงเปล่ำเช่นกัน ในห้องน้ีตกแต่งเรียบง่ำย ไม่มีสถำนที่

บังตำอื่นใดอีก

เมื่อก้ำวเท้ำเดินไปท่ีข้ำงหน้ำต่ำง เส่ินหรูป๋อก้มลงเก็บเศษ 

ชำยกระโปรงท่ีฉีกขำดกับช้อนอีกคันหนึ่ง รู ้สึกตกใจที่เห็นเส้นเหล็ก 

ที่หน้ำต่ำงถูกบิดจนเปลี่ยนรูปร่ำง...

นอกหน้ำต่ำงไกลออกไป มีเพียงผู้เฒ่ำตำเดียวท�ำงำนอยู่ เขำ 

หหูนวกมำแต่เกิด ท�ำงำนก็ตัง้ใจมำก เขำก�ำลงัตัง้ใจซ่อมรัว้ก้ันอยู่ ใช้ลวด

เหล็กในมือบิดอย่ำงแรงไปบนแท่งไม้ แต่คงใช้แรงมำกเกินไป ไม้นั่น 

จึงถูกรัดเป็นรอยลึก...
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หำกเขำเดำไม่ผดิ หลีร่ัว่อว๋ีคงจะเห็นแล้วได้แรงบนัดำลใจจงึคดิวิธี

ยอดเย่ียมเช่นน้ีออกมำได้ อำศัยเศษผ้ำท่ีถูกบิดเข้ำด้วยกันกับช้อน 

หน่ึงคนั เอำเศษผ้ำมำผกูบนเส้นเหลก็หน้ำต่ำง แล้วออกแรงบดิผ้ำบนช้อน 

กำรยืมแรงแบบนี้แม้แต่หญิงสำวอ่อนแอก็สำมำรถบิดเส้นเหล็กที่ไม่นับ

ว่ำบำงมำกให้ผิดรูปไปได้ จำกนั้นก็มุดหนีออกไปจำกที่นี่ 

เส่ินหรูป๋อไม่มีเวลำให้คิดอะไรอีก รีบส่ังบ่ำวไพร่ให้ออกตำมหำ 

หลี่รั่วอวี๋ให้ทั่ว

เขำประมำทเกินไป เดมิคดิว่ำหลีร่ัว่อวีส๋มองเสือ่มไปแล้ว จงึละเลย

กำรป้องกันภำยในเรือน เอำแต่สนใจนอกเรือน เพื่อไม่ให้ฉู่ซือหม่ำส่งคน

มำคิดท�ำเรื่องไม่ดี แต่ไม่เคยคิดว่ำหญิงสำวสมองเสื่อมผู้นี้จะอำศัย 

เศษผ้ำไม่ก่ีเส้นกับช้อนข้ำวต้มหน่ึงคันก็บิดเส้นเหล็กให้ถ่ำงออกแล้ว 

มุดหนีออกไปได้

หลี่รั่วอวี๋ เจ้ากลับเป็นปกติแล้วหรือ!

ไม่ช้ำบ่ำวผู้หนึ่งก็พบร่องรอยที่มุมก�ำแพงด้ำนหนึ่ง "คุณชำยรอง 

เหมือนมีคนลอดรูหมำลอดออกไปขอรับ!" 

เสิน่หรปู๋อออกจำกเรอืนมำดทูนัที แล้วก็เป็นจรงิดงัคำด ข้ำงรหูมำลอด 

นั้นพบรอยเท้ำเล็กๆ จ�ำนวนหน่ึง รอยเท้ำน้ีไปถึงจุดที่หลี่เสวียนเอ๋อร์ 

จอดรถม้ำเอำไว้เมื่อครู่แล้วหำยไป...

เสิ่นหรูป๋อขมวดหัวคิ้ว สั่งกำรเสียงเข้ม "เตรียมม้ำ! ไล่ตำมรถม้ำ 

ของคุณหนูสำม!"

หลี่รั่วอวี๋ซ่อนตัวอยู่บนรถม้ำของหลี่เสวียนเอ๋อร์จริงๆ
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เพ่ือพรำงตำผูค้น รถทีห่ลีเ่สวียนเอ๋อร์จ้ำงมำคนัน้ีจงึเป็นรถขนสนิค้ำ 

ทีข่นผ้ำให้ร้ำนผ้ำก่อนหน้ำนี ้ตวัรถครึง่หน้ำสำมำรถให้คนนัง่ได้ แต่ด้ำนหลงั 

มีตะกร้ำใหญ่หลำยใบอยู่นอกตัวรถ มีเศษผ้ำท่ีร้ำนผ้ำตัดท้ิงอยู่กองหนึ่ง 

เศษผ้ำเหล่ำนี้แม้จะไม่มีรำคำ แต่พวกหญิงสำวตำมหัวถนนท้ำยตรอก

ชอบซื้อมำเย็บปะเสื้อผ้ำ นับว่ำเป็นรำยได้เสริมเล็กน้อยของคนบังคับรถ 

หลี่ร่ัวอว๋ีซ่อนอยู่ในตะกร้ำหนึ่งในนั้น ท�ำรำวกับรังนกใช้เศษผ้ำ 

มำกองสุมบนหัวจนสูง รถม้ำเคลื่อนที่ไม่เร็ว ท่ำมกลำงเสียงล้อรถนั้น

สำมำรถได้ยินเสียงจำกในตัวรถได้

"คณุหน ูคณุชำยรองเสิน่นัน่รบัปำกแต่งท่ำนเข้ำบ้ำนหรือยังเจ้ำคะ"

"เขำไม่ตอบตกลงไม่ได้ ตอนน้ีนำงสมองเสื่อมน่ันเป็นเศษสวะ 

ไปแล้ว ก็เป็นแค่คนที่หำควำมสุขด้วยบนเตียงเท่ำนั้น เขำเสิ่นหรูป๋อไม่โง่ 

จะยอมท้ิงข้ำซึ่งเป็นคนกุมเคล็ดวิชำกำรต่อเรือผู้นี้ แล้วแต่งกับเศษสวะ

นั่นแค่คนเดียวได้อย่ำงไร แต่ว่ำอย่ำงไรเสียนำงก็ยังเป็นพ่ีรองของข้ำ  

ข้ำไม่สนใจนำงไม่ได้ แม้จะเป็นภรรยำที่ฐำนะเท่ำเทียมกัน แต่ยังต้อง 

ให้ข้ำดูแลเรื่องควำมเป็นอยู่ของนำงไม่ใช่หรือ"

"คุณหนูสำมใจกว้ำงจริงๆ ยังคิดถึงควำมเป็นพี่น้องอีกด้วย..."

หลีร่ัว่อวีห๋ลบุดวงตำโตลง เล่นเศษผ้ำในตะกร้ำ ถึงแม้นำงจะพูดจำ

ไม่คล่องแคล่ว แต่ควำมหมำยในค�ำพูดของผูอ้ืน่ล้วนฟังได้เข้ำใจ เสยีงนัน้

เป็นของน้องสำมที่นำงมักจะได้ยินในบ้ำนเสมอ ค�ำว่ำ 'นำงสมองเส่ือม' 

ทีน้่องสำมพูดถึงก็คือนำง ในจดุนีน้ำงรูเ้ช่นกัน เพ่ือนร่วมเรียนของน้องชำย

บำงครำกจ็ะเรยีกนำงต่อหน้ำเช่นน้ี เดิมทีนำงไม่เข้ำใจ แต่น้องชำยจะโกรธ

จนหน้ำแดงก�่ำและทุบตีเด็กผู้นั้นยกใหญ่ จึงเห็นได้ว่ำนี่ไม่ใช่ค�ำที่ดี
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หลี่รั่วอว๋ีแอบขึ้นรถม้ำคันน้ี เดิมทียังดีใจที่จะได้พบน้องสำมและ

สำมำรถกลับบ้ำนได้ทันที แต่จู่ๆ นำงก็ไม่อยำกนั่งบนรถม้ำคันนี้แล้ว  

นำงพยำยำมลุกข้ึนจำกตะกร้ำใหญ่ ฉวยโอกำสตอนที่รถม้ำผ่ำน 

หลุมโคลน กลิ้งลงจำกรถม้ำทั้งคนและตะกร้ำ

โชคดีท่ีคนบงัคับรถเร่งเจ้ำม้ำตัวนัน้ เสยีงหอบแรงและเสยีงพ่นจมกู

ของเจ้ำม้ำ รวมทัง้เสยีงขำสีข่ำท่ีเหยียบย�ำ่อยู่ในหลมุโคลน ท�ำให้กลบเสียง

ตะกร้ำไม้ไผ่ตกพ้ืนไปได้พอดี ตะกร้ำพร้อมคนกลิ้งลงจำกเนินเขำนั้นไป

อย่ำงรวดเร็ว

หลังจำกรถม้ำจำกไปแล้ว หลี่รั่วอวี๋ที่ตัวเต็มไปด้วยดินโคลน 

ก็โงนเงนลุกขึ้นยืน มองไปรอบด้ำนอย่ำงงุนงง จู่ๆ ก็รู้สึกว่ำวันนี้ดูเหมือน

จะยำวนำนกว่ำวันที่ผ่ำนมำ

ทันใดนั้นก็มีนกใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่ำน นกเช่นน้ันนำงไม่เคยเห็น 

มำก่อน หลี่รั่วอวี๋เลียริมฝีปำกอย่ำงไม่รู้ตัว ก่อนจะกลืนน�้ำลำยอย่ำงแรง

และลำกตะกร้ำไล่ตำมนกใหญ่ตัวน้ัน โดยอำศัยควำมรูสึ้กเดนิตำมล�ำธำร

เข้ำไปในป่ำทึบ

ในตอนท่ีนำงเดินเข้ำป่ำไปได้ไม่นำน เส่ินหรูป๋อก็น�ำคนข่ีม้ำผ่ำน 

ตรงนี้แล้วไล่ตำมรถม้ำข้ำงหน้ำไป...

ในเวลำเดียวกันนี ้ณ ลำนล่ำสตัว์ท่ีเมอืงเหลยีวเฉงิ ใต้เท้ำเมิง่ผูช่้วย

นำยอ�ำเภอเมืองเหลียวเฉิงก�ำลังแอบใช ้ผ ้ำเช็ดหน้ำซับเหงื่อใต ้

หมวกขุนนำงตรงมุมหน้ำผำก มองดูชำยหนุ่มผมขำวที่นั่งอยู่ใต้เพิง 

พักร้อนอย่ำงระวังตัว
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ตอนนี้เป็นเวลำเที่ยงพอดี ดวงอำทิตย์ร้อนแรงมำก แต่ใต้เพิง 

พักร้อนท่ีสร้ำงข้ึนอย่ำงประณีตล้วนกันแดดได้หมด เห็นเพียงชำยหนุ่ม 

ผมขำวตัวสูงใหญ่ผู ้นั้นสวมชุดล่ำสัตว์สีขำวนวลท้ังตัว สำยรัดเอว 

แถบใหญ่ท�ำให้ร่ำงนั้นดูงำมสง่ำขึ้น ผมสีขำวเงินน่ำประหลำดในตอนนี้

ถูกรวบอย่ำงเรยีบร้อยไว้ในทีค่รอบผมรปูกรงเล็บทอง ท�ำให้ค้ิวและดวงตำ 

โฉบเฉี่ยวนั้นยิ่งดูน่ำหลงใหล 

ถึงแม้ท่ำนั่งของท่ำนซือหม่ำจะงำมสง่ำอย่ำงมำก ท�ำให้คนมองได้

ไม่เบ่ือ แต่ผู้ช่วยนำยอ�ำเภอเมิ่งกลับคิดว่ำตนเองต้องเตือนสติสักนิด  

ดังนั้นจึงรวบรวมควำมกล้ำ ลูบหนวดใต้คำงแล้วถำมว่ำ "ใกล้เท่ียงแล้ว 

เวลำดีในกำรล่ำสัตว์ในลำนล่ำสัตว์น้ีจะผ่ำนไปแล้ว ใต้เท้ำยินดีจะให้ 

ชำวเมืองเหลียวเฉิงอย่ำงพวกเรำได้เห็นควำมงำมสง่ำของใต้เท้ำตอน 

ง้ำงธนูล่ำสัตว์ได้หรือไม่"

ฉู่จิ้งเฟิงหรี่ตำที่ก�ำลังมองหมอกบำงสุดปลำยเขำของลำนล่ำสัตว์ 

ไม่รู ้ว่ำใจลอยไปท่ีใด จู ่ๆ ก็ถูกผู ้ช่วยนำยอ�ำเภอเมิ่งตัดบทควำมคิด  

จงึแค่นเสยีงสบถอย่ำงไม่สบอำรมณ์ ไม่มองผูช่้วยนำยอ�ำเภอแม้แต่น้อย 

ผุดลุกและขึ้นหลังม้ำจำกไปทันที

อ�ำเภอเล็กห่ำงไกลควำมเจริญเช่นน้ีช่ำงน่ำเบื่อเหลือเกิน วันนี้ 

เขำเหมือนถูกผีเข้ำ รับข้อเสนอของผู้ช่วยนำยอ�ำเภอที่คิดประจบมำ 

ล่ำสัตว์ที่นี่เพื่อฆ่ำเวลำ

คนที่มำจำกทำงเหนือ คิดถึงกำรล่ำสัตว์ก็จะนึกไปถึงพวกเสือสำง

หมำป่ำหมูป่ำหรือหมีด�ำ ต่อสู้กับพวกสัตว์ร้ำยที่ไม่เคยได้รับกำรฝึกฝน

เหล่ำน้ัน ใช้มดีสัน้ปักลงทีห่วัใจเหย่ือด้วยตนเอง ท�ำให้คนเลอืดเดอืดพล่ำนได้  
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เขำไม่ได้เคลื่อนไหวร่ำงกำยมำนำนแล้ว น่ำจะสำมำรถหำควำมส�ำรำญ

ได้สักพัก...

แต่พอมำถึงลำนล่ำสัตว์เมืองเหลียวเฉิง ฉู่จ้ิงเฟิงรู้สึกว่ำตนเองโง่

เหลือเกินที่สั่งให้ผู้ใต้บัญชำแบกคันธนูลูกธนูทั้งชุด พกดำบโค้งฝ่ำเขำ  

เอำเหย่ียวล่ำสัตว์ที่ผ่ำนกำรฝึกฝนเตรียมพร้อมมำถึงที่นี่...ในป่ำที่มีแต่ 

ต้นไม้เตี้ยๆ

จะบอกว่ำเป็นลำนล่ำสัตว์ แท้จริงแล้วไม่ใหญ่กว่ำลำนสวนสนำม

ทหำรเท่ำใดนัก ต้นไม้ ล�ำธำร และภูเขำทุกอย่ำงมองได้อย่ำงชัดเจน

ภำยในครั้งเดียว

ส�ำหรับลำนล่ำสัตว์... เดิมคิดว่ำกระต่ำยหลำยสิบตัวที่อ้วนกลม 

จนดูเหมือนโง่เง่ำในกอหญ้ำเหล่ำนั้นจะเป็นเหย่ือล่อให้สัตว์มำติดกับ  

คิดไม่ถึงว่ำใต้เท้ำเมิ่งจะบอกออกมำตำมตรงว่ำกระต่ำยอ้วนเหล่ำนั้น 

เป็นตัวหลักของกำรล้อมล่ำในวันน้ี จำกนั้นก็ดึงคันธนูแสดงกำรล่ำ

กระต่ำยอย่ำงมีควำมสุข...

ต่อมำเหน็ท่ำทำงพวกเศรษฐโีง่เง่ำทีม่ำพร้อมกับใต้เท้ำเมิง่ดงึคนัธนู

ปล่อยลูกธนูไปอย่ำงเก้กัง ฉู่จิ้งเฟิงรู้ว่ำนอกเสียจำกกระต่ำยหลำยสิบตัว

นั้นจะเบื่อโลกอยำกฆ่ำตัวตำย ว่ิงเข้ำมำชนลูกธนูเอง ไม่เช่นน้ันพวก 

คนโง่บ้ำนนอกเช่นนั้นคงจับอะไรไม่ได้เลย

ควำมสนุกที่เขำยังพอมีเล็กน้อยแต่เดิมดับมอดไปเช่นนี้ โชคดีท่ี

ทิวทัศน์ท่ีนี่ไม่เลว ภำพเหตุกำรณ์ภำยใต้แสงตะวันท�ำให้เห็นควำมงำม

ของเจียงหนำนได้บ้ำง เขำจึงดื่มชำชมทิวทัศน์ไป ปล่อยสมองว่ำงเปล่ำ

ไปกับควำมเปลี่ยนแปลงของปุยเมฆ... คิดไม่ถึงว่ำควำมสนุกเพียงนิด 
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ท่ีเหลืออยู่น้ีจะถูกชำยแก่ท่ีพูดไม่หยุดอยู่ด้ำนข้ำงท�ำลำยไป ในตอนน้ี 

เขำจึงลุกขึ้นและเตรียมจะกลับคฤหำสน์ 

แต่ก่อนจะจำกไป ควรให้จี๋เฟิงเหยี่ยวที่รักได้สนุกบ้ำง เขำจึงสั่งให้

คนเลี้ยงเหย่ียวคลำยโซ่ ให้จี๋เฟิงได้สนุกสนำน ใช้กระต่ำยอ้วนที่สร้ำง 

ควำมสนุกให้กับพวกเศรษฐีเหล่ำนั้นมำลับกรงเล็บบ้ำง

ทว่ำกระต่ำยในวันนีไ้ม่รูว่้ำเป็นปีศำจหรอืไม่ จีเ๋ฟิงเพ่ิงจะกำงปีกบนิ

ขึน้บนท้องฟ้ำได้หนึง่รอบ เลง็เหย่ือไว้แล้วพุ่งลงมำได้ไม่นำนก็ได้ยินเสยีง

ร้องแหลมและสั้นรัวของจี๋เฟิงดังลอยมำ

ฉู่จิ้งเฟิงได้ยินก็มีสีหน้ำเปลี่ยนไป คิดว่ำจ๋ีเฟิงคงจะเจองูพิษ จึงรีบ

หันหัวม้ำทะยำนเข้ำไปในป่ำที่เกิดเสียงทันที

รอจนเข้ำไปในป่ำ ซือหม่ำที่นั่งอยู่บนหลังม้ำเห็น 'ภำพเหตุกำรณ์' 

ตรงหน้ำได้อย่ำงชัดเจนจึงเบิกตำโตอย่ำงช้ำๆ...

เห็นเพียงคนท่ีใบหน้ำเต็มไปด้วยดินโคลนผู้หน่ึงก�ำลังกดตะกร้ำ

ไม้ไผ่ใบใหญ่ไว้แน่น ควำมตื่นเต้นบนใบหน้ำแม้แต่ดินโคลนที่หนำเตอะ

ก็ยังปิดบังไว้ไม่มิด

"เจ้ำท�ำอะไรอยู่!" เขำขบเขี้ยวเคี้ยวฟันตะคอก

มนษุย์ดนิโคลนผูน้ั้นดเูหมอืนจะถูกเสยีงตะคอกท�ำให้ตกใจ ร่ำงน้ัน

แข็งเกร็งอยู่บนตะกร้ำใหญ่นั่นทันที พูดอึกอักเสียงเบำว่ำ "นก...ย่ำงนก

กระจอกกิน"

ฉู ่จิ้งเฟิงรีบมองส�ำรวจก่ิงไม้ใหญ่ข้ำงตะกร้ำไม้ไผ่ท่ีถูกผูกด้วย 

แถบผ้ำ แถบผ้ำทอดยำวไปถึงด้ำนหลงัต้นไม้ใหญ่ไกลออกไปสิบจัง้* จำก

* จั้ง เป็นหน่วยมำตรำวัดของจีน เทียบได้ระยะประมำณ 3.33 เมตร
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ช่องบนตะกร้ำไม้ไผ่ เห็นเจ้ำจี๋เฟิงกับกระต่ำยโง่ที่ถูกผูกขำหลังไว้ตัวหนึ่ง

ได้รำงๆ

กำรใช้ตะกร้ำไม้ไผ่เอำไม้ค�้ำเป็นวิธีโบรำณในกำรจับนกกระจอก

ของเด็กบ้ำนนอก แต่วันน้ีกลับถูกหญิงผู ้นี้ เอำมำจับเหย่ียวที่รัก 

ของตนเอง...

กวนป้ำที่ตำมมำติดๆ เห็นชัดเจนแล้วว่ำมนุษย์ดินโคลนผู้น้ันเป็น 

ผู้ใดก็สูดหำยใจเข้ำด้วยควำมตกใจ ในใจคิดว่ำ... หญิงสำวผู้น้ีจะแค้น 

แม้กระท่ังนกของซือหม่ำเลยหรือ ครั้งก่อน...นกตัวส�ำคัญก็เสียหำยไป 

ไม่น้อย วันนี้ยังมำท�ำลำยศักดิ์ศรีเหยี่ยวที่รักของซือหม่ำอีกหรือ!

เรื่องนี้สุดจะทนได้อีกแล้ว 

หลีร่ัว่อว๋ีได้รบักำรถ่ำยทอดมำจำกเหล่ำสหำยของน้องชำยวัยเยำว์

จริงๆ ทั้งยังเอำวิธีกำรจับนกกระจอกนั้นมำปรับปรุงให้ดีขึ้น

และสวรรค์ก็ช่วยนำง พวกกระต่ำยทีถู่กเศรษฐกีลุม่นัน้ไล่มำตลอด

เช้ำเหน็ดเหนื่อยหมดแรง มีอยู่หนึ่งตัวโชคร้ำยถูกลูกธนูบำดเจ็บที่ขำ  

จึงถูกหลี่รั่วอวี๋ตะครุบจับได้อย่ำงง่ำยดำย ทว่ำหญิงสำวผู้หิวโซไม่ได้ 

เอำกระต่ำยขำวตัวอ้วนใส่ไว้ในรำยชื่ออำหำร เพรำะใจนึกถึงรสชำติ 

นกกระจอกย่ำงทีเ่หล่ำสหำยของน้องชำยเคยท�ำให้กนิ บนฟ้ำมนีกตัวใหญ่

อย่ำงนั้น ย่ำงสุกแล้วต้องมีรสชำติอร่อยมำกอย่ำงแน่นอน!

เห็นนกตัวนัน้ไล่ตำมกระต่ำยอยู่ หลีร่ั่วอว๋ีจงึเกิดควำมคิด ใช้อปุกรณ์ 

ที่มีในมือสร้ำงกับดักขึ้น จับ 'นกกระจอก' ตัวใหญ่เป็นพิเศษตัวนั้นเอำไว้

ได้ 

แต่ควำมตื่นเต้นยังไม่ทันผ่ำนไป พอเงยหน้ำขึ้นก็เห็นชำยผมขำว 
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ทีเ่คยพบหน้ำจู่ๆ  ก็มำปรำกฏตวัท่ีนี ่และก�ำลงัน่ังอยู่บนหลงัม้ำสงูมองมำ

ที่นำงด้วยสำยตำเย็นชำ... ตอนที่ถูกเขำถำม ไม่รู้เพรำะเหตุใดนำงจึง 

ตื่นเต้นจนพูดควำมในใจว่ำอยำกจะย่ำงนกกระจอกกิน

ชั่วขณะต่อมำนำงก็ถูกชำยผู้น้ันยกตัวด้วยมือเดียวข้ึนบนหลังม้ำ 

แล้วควบออกจำกป่ำอย่ำงรวดเร็ว

เขำไม่ได้รีบเดินทำงกลับโรงเตี๊ยม แต่ไปยังท่ีมีภูเขำเขียวน�้ำสวย 

อีกแห่งหนึ่งนอกเมือง... 

นัน่คอืภูเขำเลก็ท่ีเขำจ้องมองจำกท่ีไกลมำตลอด เขำสัง่ให้องครักษ์

ซื้อฟืนจำกคนตัดฟืนบนเขำ แล้วให้ชำวบ้ำนในบริเวณน้ีจำกไปก่อน 

ภำยในเขำจึงสงบเงียบลงอย่ำงหำได้ยำก จำกนั้นกำรเตรียมควำมพร้อม

ก่อนออกเดินทำงมำนับว่ำได้ใช้งำนแล้ว กระโจมหนังวัวถูกกำงออก  

ชำยฉกรรจ์หลำยคนใช้พลั่วเหล็กขุดหลุมใหญ่บนพ้ืนอย่ำงช�ำนำญ  

ฟืนหลำยมัดที่ซื้อมำถูกวำงไว้ในหลุมและก่อเป็นกองไฟ

จี๋เฟิงกระพือปีกหลังจำกถูกปล่อยออกมำจำกตะกร้ำไม้ไผ่ แล้วยืน

อย่ำงตื่นกลัวอยู่บนบ่ำคนเลี้ยงเหย่ียวพลำงจิกไซ้ขนท่ียุ่งเหยิง พยำยำม

รักษำควำมภำคภูมิของเหยี่ยวแห่งแคว้นทำงเหนือเอำไว้อย่ำงถึงที่สุด

แต่กระต่ำยน้อยน่ำสงสำรตัวน้ันไม่โชคดีอย่ำงนี้ มันถูกถลกหนัง 

ผ่ำท้อง หั่นเป็นชิ้นเสียบไม้ กลำยเป็นเนื้อกระต่ำยย่ำงอันโอชะ 

ส่วนคนอืน่อกีหลำยคนไม่นำนก็จบัไก่ป่ำมำได้ กอปรกับผลไม้และ

ใบชำที่น�ำมำเอง อำหำรกลำงวันมื้อนี้จึงนับว่ำอุดมสมบูรณ์มำก

ฉู่จิ้งเฟิงรับผ้ำเปียกที่กวนป้ำย่ืนมำให้ ก่อนจะโยนไปบนตัวมนุษย์

ดินโคลนท่ีขดตัวอยู่ในมุมกระโจม เห็นนำงไม่คิดจะท�ำควำมสะอำดเอง 
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เขำจึงขมวดคิ้วและนิ่งงันไปครู่หนึ่ง จำกนั้นจึงเดินไปหยิบผ้ำเปียกขึ้นมำ

เช็ดดินโคลนบนใบหน้ำและบนมือของนำงอย่ำงอดทน เผยให้เห็นเน้ือ 

ขำวนวลแต่เดิมทีละนิดๆ

หลี่รั่วอว๋ีลอบช้อนตำข้ึนมองส�ำรวจชำยหนุ่มที่ก�ำลังเช็ดสองมือ 

ให้นำง เป็นครั้งแรกท่ีเห็นนัยน์ตำประหลำดคู่น้ันกลับเป็นสีด�ำปกติ ผม 

สีขำวเงินท�ำให้ผิวสีน�้ำผึ้งของเขำเป็นมันวำวอย่ำงประหลำด จมูกสูงโด่ง

และขนตำงอนยำวนั้นไม่มีส่วนใดไม่น่ำดู

หำกไม่ใช่เพรำะหิวเหลือเกิน หลี่ร่ัวอว๋ีคิดว่ำตนเองยังสำมำรถ 

มองเขำได้นำนอีกนิด ทว่ำยำมนั้นเสียงท้องร้องจ๊อกๆ ดังขึ้น นำงจึงพูด

เสียงเบำว่ำ "หิวๆ"

เกี่ยวกับหญิงสำวมหัศจรรย์แห่งเมืองเหลียวเฉิงผู้นี้ เร่ืองรำว 

ของนำงสืบรู้ได้ง่ำยมำก เดิมทีคิดว่ำเพรำะนำงบุกเข้ำไปในลำนอำบน�้ำ 

ที่เขำอำบน�้ำอยู่จึงแกล้งท�ำบ้ำบอ แต่พอสืบอย่ำงละเอียดแล้วจึงพบว่ำ

ไม่ได้เป็นเช่นนี้ ผลลัพธ์จำกอุบัติเหตุเมื่อสองเดือนก่อนคร้ังนั้นน่ำอนำถ

ยิ่ง หญิงสำวที่ฉลำดหลักแหลมพูดจำงำมสง่ำกลับกลำยเป็นคนที่พูดจำ

ไม่ชัดเหมือนเด็กในตอนนี้...

ฉู ่จิ้งเฟิงคลำยมือท่ีจับชีพจรของนำงออก บรรพบุรุษของเขำ 

เป็นแพทย์มำหลำยรุ่น เขำเองก็เชี่ยวชำญวิชำแพทย์ จำกชีพจรของนำง

เมื่อครู่ ชีพจรตึงเครียดจริงๆ อุดเส้นควำมคิดจิตใจเอำไว้

ทีผ่่ำนมำต่อให้ฉลำดแขง็แกร่งแล้วอย่ำงไร ก็ยังมสีภำพเหมอืนเช่น

ตอนนี้ไม่ใช่หรือ คนทำงบ้ำนของนำงไม่สนใจนำงแล้วหรือ ปล่อยให้นำง

มำเดินเล่นที่ลำนล่ำสัตว์เช่นนี้ หำกมีลูกธนูยิงพลำด...
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เรื่องเหล่ำนี้ไม่เกี่ยวกับเขำ ฉู่จิ้งเฟิงไม่อยำกคิดต่อไป เขำสะบัดมือ

งำมออกแล้วหมนุตวัไปนัง่ลงข้ำงโต๊ะ หยิบต�ำรำทหำรเล่มหน่ึงขึน้มำอ่ำน 

สมองเสื่อมแล้วอย่ำงไร เขำไม่อำจเป็นเหมือนเหย่ียวโง่ท่ีเขำเล้ียงไว้ 

ตัวน้ัน ท่ีเห็นเหย่ือแล้วก็โผเข้ำไปโดยไม่สนใจอะไร ได้แต่พุ่งหัวเข้ำใส ่

จนเลือดออกครั้งแล้วครั้งเล่ำ...

ในตอนนี้เอง กวนป้ำยกอำหำรท่ีย่ำงเสร็จแล้วเข้ำมำ หลังจำก 

จ้องหลี่รั่วอวี๋แวบหนึ่งแล้วก็ลดมือถอยออกจำกกระโจมไป

ฉูจ่ิง้เฟิงยกมอืข้ึนหยิบเนือ้กระต่ำยเสยีบไม้มำหนึง่ไม้ หำงตำเหลอืบ

เห็นร่ำงเล็กๆ นั้นขยับมำข้ำงกำยตนเองเหมือนถูกดูดวิญญำณ มือเล็ก 

จับมุมโต๊ะไว้แน่น ไม่โวยวำย ดวงตำโตจ้องตรงมำยังปำกที่เคี้ยวอำหำร

ของเขำไม่วำงตำ ก่อนจะพยำยำมกลืนน�้ำลำยอย่ำงยำกล�ำบำก

ฉู่จ้ิงเฟิงมองดูปลำยลิ้นที่นำงแลบออกมำเลียริมฝีปำกแดงรำว 

ดอกอิงฮวำ* นั้นเบำๆ หัวคิ้วก็ขมวดเล็กน้อยอีกครั้ง

หลี่รั่วอวี๋ก�ำลังมองเพลิน จู่ๆ ก็เห็นปำกของชำยหนุ่มไม่ขยับแล้ว 

นำงอดใจกับแรงดึงดูดของกลิ่นหอมน้ันไม่ไหวอีกต่อไปจึงรวบรวม 

ควำมกล้ำยื่นคอไปกินเนื้อเสียบไม้ในมือของเขำทันที

ฉู่จิ้งเฟิงไม่ได้ขยับหลบ ปล่อยให้ปำกเล็กรำวดอกอิงฮวำน้ันเปื้อน

น�้ำมันทีละนิด สุดท้ำยเนื้อกระต่ำยเสียบไม้นั้นก็เข้ำสู่ปำกเล็กของนำง

เขำเลือ่นจำนอำหำรมำตรงหน้ำนำง ส่วนตนเองยกกำน�ำ้ชำดนิเผำ

เล็กกำหนึ่งขึ้นมำ เตรียมจะชงชำร้อนสักถ้วย

คนในพื้นที่เมืองเหลียวเฉิงชอบดื่มชำที่ชงเอง กลิ่นหอมสดชื่นและ

* ดอกอิงฮวำ หมำยถึงดอกซำกุระ
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รสชำติขมเฝื่อนเหมำะแก่กำรแก้ร้อนในขับพิษ เติมลูกบ๊วยแช่น�้ำผึ้ง 

สองสำมเม็ด หรือสำลี่แห้งฝำนบำงลงในน�้ำชำ ก็ท�ำให้น�้ำชำมีรสชำติดี 

หำท่ีเปรียบไม่ได้ โดยเฉพำะใส่น�้ำตำลกรวดก้อนเล็กๆ ท่ีท�ำจำก 

น�ำ้ตำลอ้อย ย่ิงเข้ำกับชำรสขมแบบนีม้ำก คนในพ้ืนทีเ่รียกว่ำ 'ชำสำมอย่ำง'

ผูใ้ต้บญัชำของเขำก็เข้ำเมอืงตำหลิว่ต้องหลิว่ตำตำม ฟังค�ำแนะน�ำ

จำกเถ้ำแก่ร้ำนชำแล้วก็ลองเตรียมเครื่องชำสดใหม่เหล่ำนี้ให้ผู้เป็นนำย 

แต่น่ำเสียดำยท่ีฉู ่จิ้งเฟิงไม่ใช่คนเมืองเหลียวเฉิง และไม่ชอบของ 

หวำนเลี่ยนเหล่ำนั้น เขำจึงใช้เพียงใบชำ ไม่ได้ใส่เคร่ืองผลไม้เหล่ำนั้น

เข้ำไปด้วย กินเพียงชำขมลงท้องเท่ำน้ัน ควำมขมเฝื่อนน้ันท�ำให้เขำ 

อดขมวดคิ้วไม่ได้ 

ควำมขมเฝื่อนไหลไปตำมปลำยลิ้น รสชำตินี้เหมือนควำมรู้สึก 

ในใจของเขำก่อนหน้ำนี ้เพียงแค่ชมิก็ยำกจะลมืได้ไปชัว่ชวิีต... เมือ่คดิถึง

ตรงนี้สำยตำของเขำก็เลื่อนไปท่ีตัวหญิงสำวข้ำงกำยที่กินอิ่มและก�ำลัง 

ยกถ้วยชำขึ้นดื่มพร้อมกับเขำอีกครั้ง 

แม้จะสมองเสื่อม แต่เรื่องกินน้ีไม่เป็นปัญหำและยังพิถีพิถัน 

เหมือนเดิม เห็นทีนำงอยู่ที่บ้ำนคงจะดื่มชำนี้อยู่เป็นประจ�ำ ยำมนี้นำงจึง

ค่อยๆ โยนเม็ดบ๊วยกับสำลี่แห้ง ยังมีก้อนน�้ำตำลสีแดงจำงๆ สองเม็ด 

ลงไปในถ้วยชำ จำกน้ันก็ยืน่มอืไปชงชำร้อนหน่ึงถ้วย กลิน่หอมประหลำด

ที่ผสำนด้วยกลิ่นผลไม้กระจำยไปทั่วกระโจมในทันที

ฉู่จิ้งเฟิงน่ังเอ่ือยอยู่ด้ำนข้ำง มองดูมือขำวสองข้ำงท่ีโผล่ออกมำ 

นอกแขนเสื้อนั้นอย่ำงไม่ตั้งใจ 

หลงัจำกท่ีชงชำน้ันเสรจ็แล้ว นำงไม่ได้ยกขึน้ดืม่ แต่เลยีปำกก้มหน้ำลง  
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ท�ำท่ำทำงเหมือนลูกสุนัขดื่มจำกข้ำงถ้วย นำงคงจะกระหำยมำกเกินไป 

คณุหนรูองหลีผู่ม้ชีือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่จงึดืม่น�ำ้เสยีงดงัสน่ัน ไม่นำนน�ำ้ชำ

สีแดงนั่นก็แห้งจนเห็นก้นถ้วย

พอหลี่รั่วอวี๋ช้อนตำขึ้นก็เห็นดวงตำเรียวยำวน่ันจ้องนำงนิ่ง...  

อ้อ เข้ำใจแล้ว! เป็นโรคเดียวกับน้องชำย ชอบจ้องอำหำรรสเลศิของนำง... 

ตอนนี้ภำยในท้องมีควำมอุ่นแล้ว มีอำรมณ์จะเล่นสนุกแล้ว หลี่รั่วอว๋ีจึง

คำบลูกบ๊วยในถ้วยเอำไว้ครึ่งลูก ก่อนจะจงใจคำบขยับเขำ้ใกล้ริมฝีปำก

ของชำยหนุ่ม

นีเ่ป็นกำรเล่นท่ีนำงเล่นบ่อยครัง้และใช้แกล้งเสียนเอ๋อร์ได้ผลดมีำก 

ทุกครั้งที่นำงได้ขนมประหลำดอะไรมำก็จะล่อให้เขำเข้ำมำแล้วก็จะ 

บดิเอวเลก็น้อยและขยับตัวออก ท�ำให้ใบหน้ำกลมดตูะกละของเสยีนเอ๋อร์ 

เหมือนบัวลอยที่ใกล้จะระเบิด ก่อนจะร้องไห้โฮเสียงดัง

น่ำเสยีดำยทีน่ำงเหมอืนจะลมืไปว่ำคนตรงหน้ำไม่ใช่เดก็น้อยน่ำรกั

ไร้เดยีงสำ ในตอนทีใ่บหน้ำหล่อเหลำค่อยๆ ขยับเข้ำใกล้ หลีร่ัว่อว๋ีก็เตรยีม

จะขยับถอยหลังอย่ำงได้ใจ แต่ท้ำยทอยกลับถูกมือใหญ่ยึดไว้แน่น  

ไม่อำจขยับถอยหลังได้เลย ท�ำได้เพียงเบิกตำโตมองดูริมฝีปำกบำง 

ใต้จมูกเป็นสันโด่งนั้นขยับเข้ำหำตนเองอย่ำงช้ำๆ

ถึงตอนน้ีหลี่รั่วอวี๋จึงได้รู ้สึกกลัว นำงถูกดวงตำน้ันจ้องจนรู้สึก

หวำดหว่ัน นึกอยำกจะกลืนบ๊วยลงไปก็ไม่กล้ำ ท�ำได้เพียงมองหน้ำเขำ

อย่ำงท�ำอะไรไม่ได้

ฉู่จิ้งเฟิงมองดวงตำสั่นไหวคู่นั้นแล้วก็พลันได้สติคืนมำทันที สีหน้ำ

นิ่งงันไปเล็กน้อย ก่อนจะผลักหญิงสำวลงบนเสื่อด้วยควำมรังเกียจ 
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อย่ำงแรง ไม่อยำกเห็นท่ำทำงกำรกินของนำงอีก

แรงจำกกำรผลักนี้ท�ำให้ท้ำยทอยของหลี่รั่วอวี๋กระแทกพื้นเสียงดัง

ตงึ นำงถูกกำรกระท�ำอย่ำงฉบัพลนัของชำยหนุม่ผู้นีท้�ำให้ตกใจและท�ำให้

รู้สึกเจ็บ จึงได้แต่มองตะลึงไป ยังไม่ทันคืนสติดีก็ถูกดึงตัวขึ้นมำแล้ว  

มือใหญ่ข้ำงนั้นนวดท้ำยทอยของนำงอย่ำงกักขฬะ

มองดูใบหน้ำเย็นเยือกของเขำแล้ว หลี่รั่วอวี๋ก็ตัดสินใจว่ำจำกนี้ไป

จะเกลียดชำยผู้นี้ ดังนั้นจึงผลักอกของเขำอย่ำงแรง

ควำมอดทนของฉูจ่ิง้เฟิงเดมิทีก็มไีม่มำก เมือ่ถูกนำงผลกัเช่นน้ีก็ย่ิง

ร�ำคำญใจ เพรำะออกแรงที่มือมำกเกินไปจึงสัมผัสเรือนร่ำงงดงำม 

ของคนในอ้อมกอดได้ชัดทุกอณู

สัมผัสท่ีอ่อนนุ่มท�ำให้เลือดทั่วกำยของเขำร้อนระอุขึ้นอย่ำง 

ไร้สำเหตุ ควำมรู้สึกเช่นนี้ส�ำหรับฉู่จิ้งเฟิงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย แต่กลับ

เกิดขึ้นกับหญิงสำวที่ไม่รู้อะไรเสียเลยผู้นี้ครั้งแล้วครั้งเล่ำ

เขำ เป ็นสุภำพบุ รุษมำพอแล ้ว !  นำง เป ็นคน ย่ัวยวนเขำ 

หลำยต่อหลำยครั้ง ต้องรับผิดชอบกับกำรกระท�ำของตนเองบ้ำงจึงจะดี

เมื่อคิดเช่นนี้ ร่ำงเล็กบำงของหลี่รั่วอวี๋ก็ถูกผลักให้นอนลงบนพ้ืน 

อีกครั้ง จำกนั้นริมฝีปำกบำงที่เย็นเฉียบก็ทำบมำบนริมฝีปำกของนำง...

เมื่อครู ่ชำยหนุ่มดื่มชำอยู่ บนริมฝีปำกยังเต็มไปด้วยกลิ่นหอม 

ของใบชำ สัมผัสเย็นเฉียบและชุ่มชื้นท�ำให้รู้สึกสบำยมำก แต่หลี่รั่วอว๋ี 

ยังคงนึกดูถูกอยู่ในใจ เทียบเสียนเอ๋อร์ไม่ได้เสียเลย! เสียนเอ๋อร์ยังรู้วำ่ 

ของที่เข้ำปำกแล้วเอำคืนอีกไม่ได้ แต่ชำยหนุ่มผมขำวผู้น้ีกลับไม่ลดละ 

แม้แต่ลิ้นก็ยังยื่นเข้ำมำด้วย...
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หลี่รั่วอว๋ีรู้สึกว่ำตนเองเสียเปรียบ ต้องพยำยำมทวงคืนมำสักนิด 

ก็ยังด ีจงึย่ืนปลำยลิน้ไปเลยีบ้ำงอย่ำงไม่ยอมอ่อนข้อ สุดท้ำยก็งบัริมฝีปำก

หอมกรุน่ของชำยหนุ่มเอำไว้ไม่ยอมปล่อย พยำยำมดดูดงึเหมอืนลกูสนัุข

ที่อ้ำปำกกินอำหำร...

ชำยหนุ่มส่งเสียงครำงเข้มผ่ำนล�ำคอ ร่ำงแข็งแรงน้ันทำบลงบน 

ร่ำงนุ่มนั้นทั้งตัว

เพียงชัว่ครูน้ี่หลีร่ัว่อว๋ีก็ตกเป็นรอง รูส้กึเพียงว่ำหำยใจไม่ทัน จงึผลกั

ชำยหนุ่มจะให้เขำลุกขึ้น 

กว่ำชำยหนุ่มจะลุกขึ้นก็ไม่ง่ำยนัก แต่คอเสื้อของหล่ีร่ัวอว๋ีพลัน 

ถูกกระชำกเปิดออก เผยให้เห็นล�ำคอระหงและเนินอกนูนสูงที่ถูกบังทรง

รัดไว้แน่น ผิวขำวเนียนเป็นมัน เครื่องหอมรมควันกล่ินมะลิที่กระจำย 

ออกมำระหว่ำงเนินอกท่ีกระเพ่ือมช่ำงย่ัวยวนให้คนจมอยู่ในเนนิหมิะขำว

ผืนนี้...

ในยำมน้ีควำมหอมนุ่มตรงหน้ำท�ำให้เขำลืมไปว่ำนำงเป็นคน 

สมองเสื่อม มีเพียงเสียงเลือดในหลอดเลือดไหลพล่ำนท่ีดังสะท้อนอยู ่

ในส่วนลึกของหู...

"คน... คนเลว..." เสียงพูดปนสะอื้นนี้ท�ำลำยบรรยำกำศประหลำด

ในห้องนี้ลง หลี่รั่วอวี๋ถูกเขำท�ำให้ตกใจ พอเห็นในดวงตำของเขำปรำกฏ

สีแดงจำงๆ ขึ้นอีกครั้งก็ร้องไห้ออกมำทันที

ฉู่จิ้งเฟิงกลับเข้ำสู่ควำมรังเกียจตนเองที่หิวโซจนไม่เลือกอำหำร 

ครัง้แล้วครัง้เล่ำ นีเ่ป็นคนสมองเสือ่มผูห้นึง่ ควำมชืน่ชอบของเขำฉูจ่ิง้เฟิง

ตกต�่ำถึงขั้นไปล่วงเกินหญิงสมองเสื่อมที่เป็นว่ำที่ภรรยำผู้อื่นแล้วหรือ
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คิดถึงตรงนี้ เขำก็ตะคอกเสียงเข้ม "หุบปำก!"

แต่น�ำ้ตำของนำงใช่บอกว่ำหยุดก็หยุดได้ เสยีงตะคอกท�ำลำยขวัญ

ศัตรูของซือหม่ำต้ำฉู่อยู่ต่อหน้ำคุณหนูรองสกุลหลี่กลับใช้ไม่ได้ผล

หลังจำกตะคอกรุนแรงดุดันแล้ว ก็เห็นน�้ำตำมำรวมตัวกันมำกข้ึน 

ฉู่จิ้งเฟิงที่ถูกเสียงร้องไห้ดังสน่ันท�ำให้สมองตื้อก็สูดลมหำยใจเข้ำลึก 

แล้วพูดว่ำ "ถ้ำเจ้ำไม่ร้องไห้ ข้ำจะให้เจ้ำจับไก่ป่ำดีหรือไม่"

หลีร่ัว่อว๋ีได้ฟังค�ำพูดน้ีแล้ว เสยีงสะอืน้ก็ค่อยๆ เบำลง นำงคดิสกัครู่

หนึ่งก็ยื่นมือออกไปช้ำๆ เตรียมกลั้นหำยใจจะดีดอย่ำงแรงสักที 

ฉู ่จิ้งเฟิงกุมข้อมือของนำงท่ีคิดจะท�ำกำรอุกอำจแล้วสูดหำยใจ 

เข้ำลึก หลุบตำลงแล้วพูดว่ำ "ควำมหมำยของข้ำ คือไปจับไก่ในป่ำ..."

คฤหำสน์สกุลหลี่เมืองเหลียวเฉิงในตอนนี้วุ่นวำยไปทั่ว

เดิมทเีสิน่หรปู๋อท�ำตำมอ�ำเภอใจพำตวัคณุหนรูองหลีไ่ป ท�ำให้ฮหูยิน

ผูเ้ฒ่ำหลีไ่ม่พอใจ นำงเป็นคนพิถีพิถันเรือ่งมำรยำทพิธีกำร ถึงแม้หลีร่ั่วอว๋ี 

ใกล้จะแต่งเข้ำสกุลเสิ่นแล้ว แต่กำรพำตัวหญิงสำวไปเองเช่นน้ีนับเป็น

ประเพณีของที่ใดกัน

ทว่ำติดท่ีหน้ำตำชื่อเสียงของลูกเขย นำงจึงไม่อำจโวยวำยได ้

ในทันที แต่ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่กลับคิดจะไปสกุลเส่ินพำตัวบุตรสำวคนรอง

ของตนเองกลับมำในวันรุ่งขึ้น

คิดไม่ถึงว่ำตอนใกล้เที่ยง พ่อบ้ำนที่ออกไปท�ำธุระนอกเมืองกลับ 

รีบร้อนกลับมำ บอกว่ำเห็นคุณชำยรองเส่ินกับคุณหนูสำมที่นอกเมือง 

ตอนทีเ่ขำเข้ำไปใกล้ก็ได้ยินคณุชำยรองเสิน่พูดกับคณุหนสูำมว่ำคณุหนูรอง 
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หำยตัวไป ดังนั้นจึงรีบร้อนกลับมำรำยงำน

ฮูหยินผู ้เฒ่ำหลี่ได้ฟังก็ตกใจขวัญหำย รีบน�ำบ่ำวไพร่ออกไป 

ตำมหำนอกเมือง

ตอนที่เสิ่นหรูป๋อไล่ตำมทันหลี่เสวียนเอ๋อร์ก็ตรวจสอบในรถม้ำ

เป็นกำรใหญ่ กลับพบว่ำด้ำนหลังตัวรถยุ่งเหยิง เดำว่ำคุณหนูรองหลี่ 

คงกระโดดลงจำกรถไปแล้ว จึงเตรียมจะพำคนย้อนกลับไปค้นหำดู

ยำมน้ันเองเขำก็เหลอืบเหน็แผ่นหลงัพ่อบ้ำนคฤหำสน์สกุลหลีร่บีรดุ

จำกไป จึงรู้ว่ำเรื่องวันนี้เกรงว่ำคงจะมีคนรู้แล้ว แต่ในใจเขำเกิดควำมคิด

หนึ่งขึ้น จึงปล่อยให้พ่อบ้ำนผู้นั้นไปแจ้งเรื่องรำว

รอจนคนสกุลหลี่มำถึง เสิ่นหรูป ๋อก็ได้รู ้ข ่ำวจำกปำกผู ้ช ่วย 

นำยอ�ำเภอท่ีกลับเข้ำเมืองมำว่ำคุณหนูรองหล่ีบุกเข้ำไปในลำนล่ำสัตว์ 

ถูกใต้เท้ำซือหม่ำพำตัวไปแล้ว

เรื่องนี้ท�ำให้เสิ่นหรูป๋อรู้สึกเคร่งเครียดยิ่ง เขำจึงสั่งให้คนไปสืบดู

ตลอดทำง จนมำถึงสถำนที่ที่ฉู่ซือหม่ำพักแรม

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีเ่ดินทำงมำด้วยตนเอง ตลอดทำงนำงได้ฟังเร่ืองรำว

ของฉู ่ซือหม่ำนั่นมำไม่น้อย วิธีกำรเลำะกระดูกต้มเนื้อท่ีท�ำกับศัตรู 

ทกุอย่ำง ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีฟั่งจนหน้ำมดื นำงบบีขวดเมด็โสมบ�ำรงุเลอืดลม 

ก่อนจะหยิบยำขนำดเท่ำเม็ดน�้ำตำลยัดใส่ปำก

ชำติก�ำเนิดของซือหม่ำผู้นี้ไม่นับว่ำต�่ำต้อย ท่ำนปู่ของเขำที่ในอดีต

เป็นหัวหน้ำส�ำนักแพทย์หลวงถูกองค์หญิงฉำงเล่อหมำยตำรับเป็น

รำชบุตรเขย จะนับไปแล้วก็เป็นพระญำติแท้จริงของต้ำฉู่เช่นกัน ถึงแม ้

รำชวงศ์ต้ำฉู่วันน้ีจะมีอ�ำนำจลดลง แต่สกุลฉู่มีฉู่จิ้งเฟิงท่ีเป็นท่ำนอ๋อง 
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บนหลงัม้ำ ในมอืกุมอ�ำนำจทหำรอย่ำงแท้จรงิเอำไว้ และยังมเีขตอ�ำนำจ

ที่ห่ำงไกลจำกเมืองหลวง จึงนับว่ำมีอ�ำนำจไม่ยิ่งหย่อนเลยจริงๆ

ตำมหลักแล้ว พระญำติพระวงศ์เช่นนี้ไม่มีควำมเก่ียวข้องใดกับ 

ชำวเมอืงเลก็ๆ แถบเจยีงหนำนอย่ำงสกุลหลีข่องพวกเขำเลย แต่หลีร่ั่วอวี๋ 

กลับไปล่วงเกินซือหม่ำผู ้น้ี ตอนนี้สมองเสื่อมแล้วไปตกอยู่ในก�ำมือ 

ของเขำ... เรือ่งน้ี...เรือ่งนีห้ำกไปถึงช้ำไป หลีร่ัว่อวีไ๋ม่ถกูซอืหม่ำบดกระดกู

แหลกเป็นผุยผงไปแล้วหรือ!

เมื่อคิดเช่นน้ี ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ก็ทนไม่ไหว นึกโทษเสิ่นหรูป๋อท่ีอยู ่

ข้ำงกำยว่ำดูแลหลี่รั่วอวี๋อย่ำงไรกัน เหตุใดจึงปล่อยให้นำงหนีหำยไปได้

รอจนไปถึงกลำงภูเขำ ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีร้่อนใจจงึยืนขึน้บนรถม้ำ และ

เหลือบเห็นเงำร่ำงของบุตรสำวได้แต่ไกล...

เหน็บตุรสำวนัง่อยู่บนเนนิเขำทีม่ดีอกไม้บำนสะพรัง่ ในมอืถือมำลยั

ดอกไม้ท่ีเพ่ิงท�ำเสรจ็ นำงแย้มย้ิมสดใสก่อนจะสวมมนัลงบนหัวชำยหนุ่ม

หล่อเหลำผมขำวเงินร่ำงสูงใหญ่ผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ข้ำงกำยนำง...

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ยืนต่อไปไม่ไหว ทรุดนั่งลงบนแผ่นไม้ในรถม้ำทันที 

นำงรู้สึกใจคอไม่ดี มองไปทำงว่ำท่ีลูกเขยข้ำงกำยท่ีมีสีหน้ำกลัดกลุ้ม 

เช่นเดียวกัน ในใจก็เกิดควำมละอำยขึ้นมำบ้ำง

บุตรสาวโง่งมของข้า เจ้า... เจ้าไปท�าท่าทางสนิทสนมกับชายอื่น

เช่นนี้ได้อย่างไร

แต่นอกเหนือควำมอึดอัดใจแล้ว นำงรู้สึกวำงใจลงได้ อย่ำงน้อย

บุตรสำวก็นั่งอยู่ตรงน้ันอย่ำงครบสำมสิบสอง ทว่ำชำยหนุ่มผมขำว 

ข้ำงกำยนำงเป็นผู้ใดกัน คิดถึงตรงน้ีนำงก็สั่นไปท่ัวร่ำง นึกถึงเร่ืองที ่
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พ่อบ้ำนเคยเล่ำให้ฟัง เขำเคยเห็นหน้ำตำของฉู่ซือหม่ำตอนที่เข้ำเมือง  

เป็นชำยหนุ่มที่มีผมสีขำวเงินเต็มหัว... เช่นนั้นผู้ที่นั่งอยู่ข้ำงกำยบุตรสำว 

หรือว่ำจะเป็น...

ในตอนนี้เอง รถม้ำของสกุลหลี่ก็ถูกผู้ใต้บัญชำของฉู่จิ้งเฟิงขวำงไว้

แต่ไกล "หยุดนะ! พวกเจ้ำเป็นผู้ใด"

หลงัจำกเสิน่หรปู๋อบอกฐำนะและจดุประสงค์กำรมำของตนเองแล้ว 

องครักษ์เหล่ำนั้นกลับยังไม่ปล่อยรถม้ำ 

"ใต้เท้ำซอืหม่ำของพวกเรำมำท่องเทีย่วล่ำสตัว์ท่ีนี ่ท่ำนกลบักล้ำมำ

ท�ำลำยควำมสนุก ยังไม่รีบกลับไปอีกหรือ!"

ยำมนั้นเอง หลี่รั่วอว๋ีท่ีมองเห็นท่ำนแม่ของตนเองแต่ไกลยืนข้ึน

อย่ำงดีใจ ก่อนจะยกแขนโบกมืองำมมำทำงพวกเขำอย่ำงมีควำมสุข

ฉู ่จิ้งเฟิงหยิบมำลัยดอกไม้ออกจำกหัวโยนไปด้ำนข้ำงอย่ำง 

เหยียดหยำม แล้วหันหน้ำไปทำงชำยหนุ่มที่นั่งอยู่บนหลังม้ำนั่น

คุณชายรองสกุลเสิ่น... รูปโฉมก็ไม่เท่าใด ได้ยินว่าเขากับหลี่รั่วอวี๋

หมั้นหมายกันนานแล้ว และเป็นแขนซ้ายขวาให้แก่หลี่ร่ัวอว๋ีในสนาม 

การค้า... คงจะมีความรักมั่นคงต่อกันมากกระมัง!

คิดถึงตรงน้ี เขำกลับนึกถึงรสจูบในกระโจมเมื่อครู ่ นำงไม่ม ี

ควำมกระดำกอำยของหญิงสำวเลย ริมฝีปำกท่ีช�ำนำญนั้นรำวกับก�ำลัง

ลิ้มอำหำรรสเลิศ นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะฝึกฝนให้ช�ำนำญได้ภำยในวันเดียว 

หรือว่านางกับว่าที่สามีของนาง...

คดิถึงตรงนี ้ใบหน้ำของฉูจ่ิง้เฟิงก็เครยีดขมงึข้ึนมำอกีครัง้ เขำจ้องมอง 

หญิงสำวข้ำงกำยทีโ่บกไม้โบกมอือย่ำงแรง จู่ๆ  ก็เกิดควำมคดิว่ำจะให้นำง

Page_�����������1.indd   96 31/7/2562 BE   15:26



97

ขวงซั่งจยาขวง

กลับไปอยู่ข้ำงกำยว่ำที่สำมีของนำงอย่ำงมีควำมสุขไม่ได้

ดังน้ันเขำจึงโบกมือเอื่อยๆ ไปทำงองครักษ์ของเขำเหล่ำนั้น เป็น

สัญญำณให้พวกเขำปล่อยฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่กับเสิ่นหรูป๋อเข้ำมำ

รอทั้งสองคนมำถึงตรงหน้ำ ฉู่จิ้งเฟิงจึงยืนขึ้น พูดไปทำงกวนป้ำ 

ที่อยู่ด้ำนข้ำง "เอำเชือกมำ มัดหลี่รั่วอวี๋แล้วส่งเข้ำคุกเมืองเหลียวเฉิง!" 

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ฟังแล้วก็คิดอะไรไม่ออกไปทันที ท�ำได้เพียงคุกเข่ำ

ลงขอร้องฉู่ซือหม่ำ "ท่ำนซือหม่ำ ถ้ำบุตรสำวข้ำท�ำอะไรล่วงเกินใต้เท้ำ  

ข้ำน้อยขอขมำใต้เท้ำแทนนำง ขอใต้เท้ำเห็นแก่ที่บุตรสำวข้ำน้อย 

ป่วยหนัก ปล่อยนำงไปในครั้งนี้ด้วยเถิด"

เสิน่หรปู๋อขมวดคิว้เช่นกัน ประกบหมดัพูดว่ำ "ใต้เท้ำ เรือ่งสมัภำระ

กำรทหำรนั้นจัดกำรเสร็จแล้วไม่ใช่หรือ เหตุใดท่ำนจึงผิดค�ำพูด"

ในตอนนี้เอง เชือกเส้นหนำก็มัดไปบนตัวหลี่รั่วอวี๋ รอนำงได้สติคืน

มำก็มัดไว้อย่ำงแน่นหนำแล้ว นำงจึงเริ่มบิดตัวตะโกนร้องเสียงดัง

ฉู ่จิ้งเฟิงไม่มองมำทำงนำงแม้แต่น้อย เขำเอ่ยพูดเสียงเย็นชำ  

"ข้ำไม่เคยรับปำกอะไรคุณชำยรองเสิ่น จะผิดค�ำพูดได้อย่ำงไร เดิมที 

เห็นแก่หน้ำพระมำตุลำไป๋ ปล่อยหญิงผู้น้ีไปสักครั้ง นำงสมองเสื่อม 

ไปแล้วจริงๆ มิน่ำล่ะคุณชำยรองเสิ่นยังยินดีจะแต่งกับนำง ยำมว่ำง 

หยอกเล่นด้วยสักนิดก็ให้สนุกดี..."

ฟังถึงตรงนี้ ก�ำปั้นของเสิ่นหรูป๋อก็ก�ำแน่น ฮูหยินผู้เฒ่ำหล่ีอำจจะ

ไม่ทันสังเกต แต่เพรำะต้องสร้ำงสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ เขำจึงเข้ำออก 

สถำนเริงรมย์บ่อยครั้ง ย่อมแยกแยะออกได้อย่ำงชัดเจนว่ำเหตุใด 

ริมฝีปำกของหลี่รั่วอวี๋ทั้งที่ไม่ได้ทำสีชำดแต่กลับบวมแดง...

Page_�����������1.indd   97 31/7/2562 BE   15:26



98

วาสนาคนเขลา 1

นั่นเป็นหลักฐำนที่ทิ้งไว้หลังจำกถูกชำยหนุ่มดูดชิมตำมแรง

ปรำรถนำ!

ฉู่จิ้งเฟิงย่อมเห็นสำยตำของเสิ่นหรูป๋อท่ีจ้องริมฝีปำกของหล่ีร่ัวอวี๋

ก็พลันรู้สึกอำรมณ์ดีขึ้นมำมำก พูดอย่ำงไม่รีบร้อนว่ำ "แต่เมื่อวำนข้ำ 

ได้รบัรำยงำนว่ำชำยแดนทำงเหนือตรวจสอบเจอเรอืสนิค้ำสกุลหลีบ่รรทุก

สนิค้ำต้องห้ำมไว้ มฝ่ิีนเตม็สำมล�ำเรอืใหญ่...คดิจะวำงยำมอมเมำรำษฎร

ครึ่งแคว้นของต้ำฉู่หรือ!"

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ได้ฟังก็ตกใจจนเบิกตำโต นี่เป็นคดีมำจำกที่ใดกัน 

ฝิ่นน้ีเป็นของที่เพ่ิงน�ำเข้ำมำจำกแคว้นตงอิ๋ง ได้ยินว่ำทำงนั้นผลิตข้ึนมำ

จำกยำเส้นพิเศษชนิดหนึ่ง

ของสิ่งน้ีได้ยินว่ำหำกลองแล้วจะติดได้ และหำกดูดกลืนมำกเกิน

ไปจะเป็นอันตรำยถึงชีวิต ดังนั้นจึงมีกำรติดประกำศหลวงห้ำมขำยของ

เลวร้ำยเช่นนั้น หำกมีกำรตรวจพบ จะมีโทษถึงขั้นหัวหลุดจำกบ่ำ! 

ของ...ของแบบนี้จะมาปรากฏอยู่บนเรือสินค้าสกุลหลี่ได้อย่างไร

คิดถึงตรงนี้ นำงก็มองไปทำงเสิ่นหรูป๋ออย่ำงสงสัย
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เสิ่นหรูป๋อได้ฟังค�ำพูดของฉู่จิ้งเฟิงแล้วก็รู้สึกตกใจ 

สินค้ำชุดนั้นไป๋จิ้งถัง บุตรชำยของพระมำตุลำไป๋ไหว้วำนให้เขำ 

ช่วยขนส่ง คนในเมอืงหลวงจ�ำนวนหนึง่ชอบสิง่นี ้ขำดไม่ได้แม้แต่วนัเดยีว 

ไป๋จ้ิงถังผูกขำดสินค้ำไว้ผู้เดียว ท�ำให้มีเงินทองไหลมำเทมำ แต่สินค้ำ

หลำยล�ำเรือนี้ระมัดระวังมำตลอดทำง เช่นนั้นเขำรู้ได้อย่ำงไรกัน 

ฉู่จิ้งเฟิงผู้นี้พูดจำเหมือนมีหลักฐำน เห็นทีคงจะยึดเรือสินค้ำเอำไว้

จริงๆ หำกตกไปอยู่ในมือของขุนนำงคนอื่นก็ยังดี แค่เจรจำขออ�ำนวย

ควำมสะดวกก็คงเสรจ็เรือ่ง แต่บงัเอญิถูกฉูซ่อืหม่ำจบัได้ ตอนนีค้งจดักำร

ได้ยำกแล้ว 

"ใต้เท้ำ สกุลหลี่ของพวกเรำไม่มีทำงไปเก่ียวข้องกับของต้องห้ำม

เช่นนั้นแน่นอน ย่ิงไปกว่ำนั้นตอนน้ีรั่วอวี๋ป่วยแล้ว นำงไม่รู้อะไรเลย 

ใต้เท้ำ..." ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ยังคงพูดขอร้อง
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ฉู่จิ้งเฟิงในตอนน้ีมองตรงไปทำงเสิ่นหรูป๋อท่ีอยู่ด้ำนข้ำง พูดด้วย 

รอยย้ิมเย็นชำ "สินค้ำชุดน้ีขนลงเรือไปก่อนเดือนสำม ผ่ำนมือคนมำ 

ตลอดทำง ตอนนี้เพ่ิงจะเข้ำเขตต้ำฉู่ ข้ำรู้มำตลอดว่ำคุณหนูรองสกุลหลี่

เป็นคนเข้มงวดมำก ถ้ำไม่ใช่นำงพยักหน้ำ ขบวนสนิค้ำสกุลหลีจ่ะกล้ำน�ำ

ของเลวร้ำยเช่นนี้ขึ้นเรือได้อย่ำงไร หำกไม่ใช่นำง...ยังมีผู้ใดสำมำรถ 

เป็นหลักรับควำมผิดนี้ได้อีก"

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่มองหน้ำเสิ่นหรูป๋อเช่นกัน หวังว่ำเขำจะเอ่ยปำก 

โต้แย้งฉูซ่อืหม่ำ อย่ำงน้อยก็รบัผดิชอบไปก่อน ให้ฉูซื่อหม่ำปล่อยหลีร่ั่วอว๋ี  

กลับไปค่อยตรวจสอบหำสำเหตุอย่ำงละเอียด

แต่ว่ำทีล่กูเขยของนำงแม้จะขมวดค้ิวแน่น แต่กลับปิดปำกไม่พูดจำ 

ปล่อยให้ทหำรเหล่ำน้ันลำกตัวหลี่รั่วอวี๋ ท่ีตื่นตกใจไปข้ำงรถม้ำ 

อย่ำงกักขฬะ จำกนั้นฉู่จิ้งเฟิงก็หมุนตัวขึ้นม้ำ และกองก�ำลังกลุ่มใหญ ่

ก็จำกไปอย่ำงรวดเร็ว

ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีเ่ห็นบตุรสำวถูกท�ำรนุแรง หวัใจก็เริม่ร้อนรน ท�ำได้เพียง 

ร้องไห้พูดกับเสิ่นหรูป๋อว่ำ "รั่วอว๋ีไม่มีทำงขนส่งของต้องห้ำมแน่นอน  

เจ้ำต้องช่วยรั่วอวี๋"

เสิน่หรปู๋อไม่มแีก่ใจจะปลอบฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลี ่หลงัจำกรบีรบัปำกแล้ว 

ก็รีบร้อนขี่ม้ำไปพบเว่ยกงกงที่จวนสิ่งทอ เว่ยกงกงผู้นี้ก็คือเส้นสำยท่ี 

พระมำตุลำไป๋จัดวำงไว้ในเจียงหนำน ตอนนี้ท�ำได้เพียงไปปรึกษำแผน

รับมือกับเขำแล้ว

ทำงด้ำนฉู ่ซือหม่ำนับว่ำสมดังใจ น�ำตัวหลี่รั่วอว๋ีกลับมำได้ 

ครบสำมสิบสอง
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เมื่อไปถึงท่ีพักรับรองแล้ว เขำยังไม่ลงจำกม้ำ ก็เป็นกวนป้ำสั่งให้

ทหำรส่งรถม้ำที่คุมขังหลี่รั่วอว๋ีเอำไว้ออกไป เขำจึงส่งเสียงพูดว่ำ  

"เตรียมจะไปที่ใดหรือ"

กวนป้ำตอบอย่ำงสงสัย "ส่งไปยังคุกที่ว่ำกำรอ�ำเภออย่ำงไรเล่ำ

ขอรับ... ท�ำไมหรือ นำยท่ำนมีค�ำสั่งอื่นหรือขอรับ"

ฉู่จิ้งเฟิงนิ่งเงียบไปชั่วครู่จึงเอ่ยขึ้น "นักโทษหญิงโทษหนักอย่ำงนี้ 

รับรองได้ยำกว่ำจะไม่มีเรื่องกำรปล้นคุก คุกในอ�ำเภอเล็กแบบน้ีไม่ค่อย

แข็งแรง สู้คุมตัวนำงไว้ที่ที่พักรับรองนี่ชั่วครำวก่อนดีกว่ำ"

ซือหม่ำพูดแล้ว กวนป้ำไม่มีเหตุผลจะไม่เชื่อฟัง เขำจึงพยักหน้ำ

รับค�ำทันที จำกนั้นก็สั่งให้ทหำรน�ำตัวหล่ีร่ัวอว๋ีลงมำจำกรถม้ำ คุมตัว

เข้ำไปในห้องเก็บฟืนของที่พักรับรอง

ฉู ่จิ้งเฟิงเดิมก็ไม่ชอบพูดมำก ทว่ำเหลือบเห็นเชือกเหมือนจะ 

มัดแน่นจนเกินไป ท�ำให ้ข ้อมือคู ่งำมและผิวขำวนวลท่ีเห็นแล้ว 

ต้องหลงใหลน้ันเกิดเป็นรอยแดง อีกท้ังหลี่รั่วอว๋ีก็ร้องไห้ตลอดทำง 

จนดวงตำโตบวมแดง สะอื้นอย่ำงควบคุมตนเองไม่ได้ แม้จะเป็นคนท่ี

ใจร้ำยเหน็แล้วยังต้องใจสัน่ เขำจงึเลกิคิว้ขึน้พลำงพูดด้วยเสยีงเย็นชำว่ำ 

"คนเลวคนใดเป็นคนมัดเชือก แค่หญิงสำวที่อ่อนแอไร้แรงสู้ เหตุใดต้อง

ใช้แรงมำกอย่ำงนี้ด้วย!"

ทหำรผู้หนึ่งคุกเข่ำลงรับผิดทันที "เรียนซือหม่ำ ข้ำน้อยเองขอรับ..."

ฉู่จิ้งเฟิงปกตินับว่ำดีต่อผู้ใต้บัญชำ แต่วันนี้กลับท�ำหน้ำตำดุร้ำย 

"กินจนจุกเกินไป ไม่มีท่ีให้ออกแรงแล้วหรือไร เช่นน้ันวันน้ีไม่ต้องกิน

อำหำรเย็นแล้วกระมัง"
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กวนป้ำฟังอยู่ด้ำนข้ำงก็ตกใจ สะดุ้งขนลุกขึ้นมำแล้วรีบพูดว่ำ  

"ยังไม่รบีไปแก้มดัแล้วไปรบัควำมผดิอกี!" ต�ำหนิทหำรทีไ่ม่รูจ้กัอ่ำนสหีน้ำ

แล้ว กวนป้ำก็หันมำขอควำมเห็นจำกอีกฝ่ำย "นำยท่ำน นักโทษหญิงผู้นี้

เป็นนักโทษร้ำยแรง ขังในห้องเก็บฟืนไม่มีคนไว้ใจได้คอยดูแลคง 

ไม่เหมำะสม บ่ำวขอคุมตัวนำงไปห้องที่อยู่ข้ำงนำยท่ำนดีหรือไม่ ถ้ำมี

ควำมเคลื่อนไหวอะไร นำยท่ำนต้องรู้ตัวแน่นอน จะได้ท�ำกำรป้องกัน 

ก่อนที่เหตุร้ำยจะเกิดขึ้น..."

ทหำรด้ำนข้ำงที่ไม่ได้กินอำหำรน�้ำตำแทบไหล สัมผัสได้ถึง 

ควำมแตกต่ำงรำวฟ้ำกับดินระหว่ำงแม่ทัพกวนกับตนเองอีกครั้ง  

กำรสังเกตค�ำพูดและสีหน้ำเช่นนี้ฝึกฝนหลำยปีก็ยังเรียนรู้ไม่ได้จริงๆ

ฉูจ่ิง้เฟิงได้ฟังก็พยกัหน้ำด้วยสหีน้ำจรงิจงั จำกนัน้ก็ก้ำวยำวเข้ำทีพั่ก

รับรองไป

หลี่รั่วอวี๋ถูกลำกตัวเข้ำไปในห้องสะอำดสะอ้ำนเรียบร้อยห้องหนึ่ง

นำงไม่รู้ว่ำท่ำนแม่เห็นนำงแล้วเหตุใดจึงไม่พำกลับบ้ำนไปด้วย  

แต่รูอ้ย่ำงแน่ชดัว่ำชำยหนุม่ผมขำวเป็นคนเลวท่ีสดุ ก่อนหน้ำนีย้งัพำนำง

ไปจับไก่ป่ำ เด็ดดอกไม้ป่ำอยู่เลย ถึงขั้นลอยตัวข้ึนไปบนต้นไม้ใหญ ่

เด็ดผลไม้ป่ำอร่อยมำกลงมำให้นำงกิน ปลอบจนนำงกลับมำหัวเรำะ 

ได้อีกครั้ง รู้สึกว่ำเขำเป็นคนดีผู้หนึ่ง นำงจึงต้ังใจท�ำมำลัยดอกไม้ให้เขำ 

ไม่คิดว่ำชั่วขณะต่อมำเขำจะปล่อยให้คนเลวมำรังแกนำง

ยำมนี้ตรงประตูมีชำยฉกรรจ์หน้ำตำน่ำกลัวเฝ้ำประตูสองคน  

ย่ืนหน้ำมองจำกหน้ำต่ำงเป็นอำคำรสูงสำมชั้น โอกำสท่ีนำงจะหลบหนี
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เลือนรำงมำก อำรมณ์ของหลี่รั่วอวี๋ก็ยิ่งหดหู่...

นำงสะบัดรองเท้ำออกแล้วนอนขดตัวอยู่บนเตียง ย่ืนหน้ำออกมำ

จำกผ้ำห่มมองดูดวงจนัทร์ท่ีลอยเด่น รปูร่ำงกลมๆ น้ันเหมอืนขนมแป้งงำจี ่

ที่แม่ครัวที่บ้ำนท�ำให้... ไม่นำนก็มีสำวใช้มำส่งอำหำร ได้กลิ่นหอมแล้ว

น่ำกินมำก แต่หลี่รั่วอวี๋ตัดสินใจแล้วว่ำจะไม่กินอำหำรของคนเลว ไม่ว่ำ

สำวใช้นั้นจะเกลี้ยกล่อมอย่ำงไรก็ยังไม่ยอมขยับ

สำวใช้เกลี้ยกล่อมไม่ไหว จึงวำงอำหำรลงแล้วหมุนตัวเดินออกไป

ต่อมำในห้องก็เงียบสงบลงอีกครั้ง ไม่รู ้ว ่ำผ่ำนไปนำนเท่ำใด  

ลำนด้ำนล่ำงนอกหน้ำต่ำงดเูหมอืนจะมเีสยีงดงัสวบๆ หลีร่ั่วอว๋ีจงึย่ืนหน้ำ

ออกมำจำกผ้ำห่ม ในท่ีสุดก็ลงจำกเตียงอย่ำงทนไม่ไหว ก่อนจะยืนอยู ่

ข้ำงหน้ำต่ำงมองลงไปและเห็นชำยหนุ่มผมขำวสวมเสื้อตัวยำวโคร่ง 

ยืนอยู่ในลำนด้ำนหลัง มือถือกระบี่ฝึกวรยุทธ์อยู่ใต้แสงจันทร์

ร ่ำงของเขำเบำพลิ้วแต่แข็งแรง เสื้อตัวยำวขยับไปตำมกำร

เคลือ่นไหวของคมกระบี ่ดรูำวกับเทพเซยีนเหำะเหนิ ท�ำให้คนเห็นไม่อำจ

ละสำยตำได้... 

หลีร่ัว่อว๋ีดจูนเพลนิ ลมืควำมคดิในตอนแรกทีต่ดัสนิใจว่ำจะไม่มองหน้ำ 

คนเลวผู้นี้อีก สุดท้ำยก็พำดตัวไปบนหน้ำต่ำงแคบ วำงหน้ำบนแขนแล้ว

ก้มลงมองข้ำงล่ำง ทันใดนั้นก็เห็นเขำแตะปลำยเท้ำบนพ้ืน หมุนตัวมำ

มองทำงนำงอย่ำงรวดเร็ว ประสำนสำยตำกับนำงเข้ำพอดี

หลี่รั่วอวี๋รู้สึกเสียหน้ำขึ้นมำทันที รู้ตัวว่ำทรยศปณิธำนในตอนแรก

ของตนเองแล้ว จึงรีบย่อตัวลงแกล้งท�ำเป็นไม่ได้แอบมองเขำ

ไม่นำนก็มีเสียงฝีเท้ำดังมำจำกทำงบันได เพียงชั่วครู่ประตูก็ถูก 
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เปิดออกและได้กลิ่นหอมสดชื่นของสมุนไพรลอยมำแตะจมูก ก่อนที่

รองเท้ำหนังวัวคู่หนึ่งจะมำปรำกฏต่อหน้ำนำง

ตอนท่ีฉู ่จิ้งเฟิงได้ยินว่ำหลี่รั่วอว๋ีไม่ยอมกินอำหำรก็ตัดสินใจ 

จะไม่สนใจนำง ควำมใจอ่อนของตนเองได้ใช้ไปจนหมดแล้วเมือ่กลำงวัน 

หำกนำงอยำกจะงอนเป็นเด็กๆ ก็ปล่อยให้นำงหิวไปสักสองสำมมื้อ  

ถึงตอนนั้นนำงย่อมยอมกินแต่โดยดีเอง

แต่ไม่รู้ว่ำเพรำะเหตุใด เมื่อถึงเวลำอำหำรเย็นเขำกลับกลืนอำหำร

ไม่ลง อยู่ต่อหน้ำเน้ือผดัพรกิแห้งและน�ำ้แกงเนือ้เป็ดแปดทรพัย์ทีพ่่อครวั

บรรจงท�ำกลับหมดควำมอยำกอำหำรไปเสียอย่ำงนั้น

สุดท้ำยเขำจึงถือกระบี่มำกลำงลำนระบำยควำมกลัดกลุ้มในใจ

ตำมท่ีเขำเห็น ถึงแม้นำงจะไม่ได้หัวร้ำงข้ำงแตก แต่ก็กลำยเป็น 

คนตำบอดใจบอด ว่ำทีส่ำมีทีไ่ม่เอำไหนของนำงนัน้ ควำมทะเยอทะยำน

และแผนร้ำยในดวงตำนั้นไม่อ่อนด้อยไปกว่ำพวกที่โชกโชนอยู่ในสนำม

ขุนนำงมำนำนหลำยปีเลย 

ทีม่ำทีไ่ปของของต้องห้ำมหลำยล�ำเรอืนัน้ไม่ต้องตรวจสอบเขำก็พอ

จะเดำเรื่องรำวได้อย่ำงชัดเจน เดิมทีไม่อยำกสนใจเร่ืองเลวร้ำยของ 

สกุลไป๋ แต่ตอนเห็นคนแซ่เสิ่นนั้นใช้สำยตำเหมือนตรวจสอบสิ่งของของ

ตนเองมองดูนำงสมองเสือ่มผูน้ีแ้ล้ว เขำก็รูส้กึโกรธจนแน่นอก จงึเพียงพูด

เพื่อสร้ำงควำมล�ำบำกใจให้

ทว่ำพอบังเอิญหนัหน้ำไป เขำก็มองเหน็ใบหน้ำงดงำมน่ำรักน้ันทนัที 

นำงก�ำลงัยืนพำดหน้ำต่ำงเหม่อมองมำทีเ่ขำ ควำมกลดักลุม้ในใจเขำพลนั

สลำยหำยไปในทันใด 
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ก็แค่คนสมองเสื่อมผู้หนึ่ง จะไปงัดข้ออะไรกับนาง

เมื่อหำข้ออ้ำงเหมำะสมได้แล้ว เขำก็ทรยศปณิธำนที่จะไม่สนใจ 

ในตอนแรกไปอย่ำงสบำยใจ ก่อนจะก้ำวข้ึนบันได ผลักเปิดประตูและ 

มำถึงตรงหน้ำนำง

ภำยใต้แสงจนัทร์ นำงย่อตวันัง่อยู่ข้ำงหน้ำต่ำง ขดตวัเป็นก้อนกลม

เล็กๆ รำวกับเป็นเด็กน้อยที่น่ำสงสำรไม่มีผู้ใดสนใจ

ฉูจ่ิง้เฟิงหลบุตำลงมองอยู่ครูห่นึง่ สดุท้ำยก็สะกดควำมคดิอยำกจะ

ดึงนำงเข้ำมำในอ้อมกอดเอำไว้ได้

ตอนน้ีนำงเป็นคนสมองเสื่อมไปแล้ว แต่เขำยังไม่ลืมค�ำพูด 

ของนำงในตอนที่นำงยังมีสติครบถ้วนสมบูรณ์ดี

คืนนั้นเป็นคืนจันทร์สว่ำงไร้ดวงดำวแบบนี้เช่นกัน ฉู่จ้ิงเฟิงนั่งอยู่ 

ในศำลำยำว มอืถือถ้วยหยกใส่สรุำรสเลศิ เขำยังไม่ทันเอ่ยปำก นำงก็รูต้วั

ชิงพูดขึ้นก่อน พูดเป็นนัยว่ำตนเองใกล้จะแต่งงำนแล้ว อีกไม่ก่ีวันต้อง 

เดินทำงกลับบ้ำน งำนท่ีเหลือสำมำรถไปขอให้พ่อบ้ำนสกุลหลี่ที่อยู่ 

ทำงเหนือจัดกำรได้ 

กำรปฏิเสธของนำงก็เหมือนวิธีกำรท�ำงำนของนำง หมดจด 

ปรำดเปรียวและไม่เสียมำรยำท ในคืนนั้นเขำที่ได้ฉำยำพันจอกไม่เมำ 

หลังจำกกลับเข้ำค่ำยแล้วเป็นครั้งแรกท่ีด่ืมจนเมำมำย ควำมรักใน 

ครำแรกน้ี ยังไม่ทันเริม่ต้นก็ถูกปฏิเสธเสยีแล้ว เขำรู้ดว่ีำชำตน้ีิไม่มวีำสนำ

กับนำงอีก เพรำะศักดิ์ศรีของเขำฉู่จิ้งเฟิงจะไม่ยอมให้ตนเองไปรักหญิง 

ที่มีสำมีเด็ดขำด

หญิงสำวน่ำรงัเกียจผูน้ีกุ้มจดุอ่อนของเขำไว้จงึได้โอหังเช่นน้ี บงัอำจ
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ท�ำให้เขำตกอยู่ในสถำนกำรณ์อันตรำยเช่นน้ี วันน้ีนำงสมองเสื่อมจนถึง

ขั้นนี้ นับว่ำเป็นกรรมคอยตำมสนองนำงอย่ำงเงียบๆ แล้ว

เมื่อคิดเช่นน้ี ควำมสงสำรแต่เดิมของเขำที่ถูกควำมน่ำสงสำร 

ของนำงกระตุ้นให้เกิดขึ้นก็สลำยหำยไปจนหมด

ฉู ่จิ้งเฟิงหมุนตัวจะเดินจำกไป แต่พบว่ำชำยเสื้อของตนเอง 

ถูกกระชำกไว้ เขำจงึก้มลงดก็ูพบว่ำมอืข้ำงหน่ึงของนำงดงึชำยเสือ้เขำไว้

พลำงกะพริบดวงตำโตท่ีมีน�้ำตำเอ่อ "ปวดท้อง..." พูดจบก็ขยับเข้ำมำ 

ซบอิงข้ำงขำของเขำ ตัวสั่นอย่ำงเจ็บปวด...

ที่แท้สองวันมำนี้นำงไม่ได้กินอำหำรดีๆ เลย มีเพียงเมื่อกลำงวันนี้

กินเน้ือกระต่ำยเสยีบไม้ทีม่นัเลีย่น กอปรกับภำยหลังฉู่จิง้เฟิงเก็บผลไม้ป่ำ

มำให้นำง กินปะปนกันเช่นนีจ้งึท�ำให้มวนท้อง หลีร่ัว่อวีร๋อนแรมท�ำกำรค้ำ 

นอกบ้ำนเป็นประจ�ำจึงเป็นโรคกระเพำะตั้งแต่อำยุยังน้อย หลำยวันมำนี้

อำหำรสำมมื้อไม่ได้กินตำมเวลำ อำกำรปวดท้องจึงก�ำเริบอีกครั้ง

แต่ตอนน้ีควำมคิดของนำงแปรเปลีย่นไปเหมอืนเดก็ จงึแยกไม่ออก

ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงปวดกระเพำะกับปวดท้อง จึงเหมำรวมว่ำเป็น

อำกำรปวดท้อง

ฉู่จิ้งเฟิงขมวดคิ้วยกตัวนำงข้ึนด้วยมือเดียว เห็นต�ำแหน่งที่มือของ

นำงกุมไว้ เพียงเห็นก็รู้ว่ำอำกำรปวดกระเพำะของนำงก�ำเริบอีกแล้ว

เขำขมวดคิ้วแน่นพลำงอุ้มนำงไปวำงลงบนเตียงดีๆ แล้วตำม 

ท่ำนหมอมำตรวจชีพจร เขียนใบสั่งยำให้นำง หลี่รั่วอว๋ีจับคอเสื้อของ 

ฉู่จิ้งเฟิงแน่นไม่ยอมปล่อย

อำหำรบนโต๊ะท่ีท้ิงไว้จนเย็นชืดถูกยกออกไปหมดแล้ว ไม่ต้องให้
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ท่ำนซือหม่ำเอ่ยปำก กวนป้ำก็เข้ำใจควำมประสงค์ สัง่ให้พ่อครัวของท่ีพัก

รับรองเคี่ยวข้ำวต้มฟักทองซำนเย่ำ* ให้ทันที 

เห็นแก่นำงที่ป่วยจนเหมือนดอกไม้เหี่ยวเฉำ และยังเกำะเขำ 

ไม่ยอมปล่อย ฉู ่จิ้งเฟิงจึงกล่อมให้นำงกินข้ำวต้มหมดไปครึ่งชำม 

อย่ำงอดทน

ท่ำนหมอส่งยำที่เค่ียวเสร็จแล้วมำให้ แต่ยำน�้ำน้ีรสชำติขมมำก  

หลี่รั่วอว๋ีแลบลิ้นไปแตะเล็กน้อยก็ไม่ยอมกินแล้ว แม้แต่มือที่จับเขำไว้

แน่นก็ยังคลำยออก ใช้ประโยชน์จนหมดแล้วก็อยำกให้เขำหำยตัว 

ไปทันใด

ฉู่จิ้งเฟิงถูกนำงท่ีหลบไปมำใต้ผ้ำห่มทรมำนจนหมดควำมอดทน

แล้ว จึงตัดสินใจอมยำค�ำโต จำกนั้นพลิกเปิดผ้ำห่ม ฉุดนำงเข้ำมำ 

ในอ้อมอกด้วยมอืข้ำงเดียว จำกน้ันก็ป้อนยำด้วยปำก ยึดปำกเลก็ของนำง

เอำไว้ กรอกน�้ำยำขมเฝื่อนนั้นเข้ำปำกของนำงไปจนหมด 

ริมฝีปำกท่ีเมื่อกลำงวันยังหวำนชื่นมีกล่ินหอมจำงๆ ตอนน้ีกลับ

เปลี่ยนเป็นขมเฝื่อนยำกจะกลืน หลังจำกหลี่รั่วอวี๋สมองเสื่อม นี่เป็น 

ครั้งแรกที่นำงใช้ริมฝีปำกรับรู้ถึงควำมปลิ้นปล้อนของชำยหนุ่ม

รอจนยำออกฤทธ์ิ คนโง่งมนอนหลบัสนิทไปในทีส่ดุ ทว่ำก็เป็นเวลำ

ค�่ำแล้ว

ฉูจ่ิง้เฟิงเดิมทีคิดจะกลบัห้องไปนอนพักผ่อน แต่กวนป้ำกลบัรบีร้อน

มำรำยงำน 

"นำยท่ำน เว่ยกงกงจำกจวนสิ่งทอมำเยือนยำมค�่ำขอรับ"

* ซำนเย่ำหรือฮ่วยซัว เป็นพืชหัว มีรสหวำน เป็นยำบ�ำรุงก�ำลัง
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ฉู่จิ้งเฟิงหัวเรำะเย็นชำขึ้นทันที 

ช่างมาเร็วเสียจริง!

เว่ยกงกงเป็นคนที่เก่งมำกผู้หนึ่ง เดิมทีเขำเป็นคนสนิทของไป๋เฟย

ในวัง ภำยหลังได้รับควำมไว้วำงใจใช้งำนจำกพระมำตุลำไป๋ มำดูแล

จดักำรจวนสิง่ทอท่ีเจยีงหนำน ตกัตวงเงนิทองให้สกุลไป๋ เป็นมอืดีอันดับหนึง่ 

เลยทีเดียว คิดว่ำคงเป็นเสิ่นหรูป๋อไปส่งข่ำวให้เว่ยกงกง ท�ำให้รู้ว่ำเขำ 

ยึดสินค้ำชุดนั้นเอำไว้แล้ว

เว่ยกงกงแม้จะตัดส่วนล่ำงนัน้ไปแล้ว แต่พูดจำท�ำงำนยังคงหมดจด

ปรำดเปรียว หลังจำกพูดทักทำยฉู่จิ้งเฟิงไม่ก่ีประโยคแล้ว ก็ใช้ควำม 

ตรงไปตรงมำในตอนเจรจำกำรค้ำ ถำมขึ้นตำมตรงว่ำต้องท�ำอย่ำงไร 

เขำจึงจะยอมปล่อยสินค้ำไป

"ท่ำนซอืหม่ำ ข้ำน้อยรูว่้ำท่ำนหำกไม่เหน็กระต่ำยคงไม่ปล่อยเหย่ียว 

จะให้ท่ำนปล่อยไปเสียเปล่ำ คิดว่ำท่ำนคงไม่ท�ำแน่นอน ตอนนี้ทำ่นกับ

หยวนซูค่มุพ้ืนทีเ่ฮยสุย่คนละส่วน สงครำมบนแม่น�ำ้ยำกจะหลกีพ้น เรอืรบ

ที่กรมโยธำสร้ำงข้ึนมีคุณภำพดีเย่ียม เทียบฝั่งได้เร็ว ถ้ำซือหม่ำต้องกำร 

ข้ำน้อยยินดีจะเป็นตัวตั้งตัวตีมอบภำพผังให้ซือหม่ำดีหรือไม่"

ฉูจ่ิง้เฟิงได้ฟังก็ยิม้เย็นชำ "เว่ยกงกงเป็นนกัเจรจำท่ีเก่งจรงิๆ รูว่้ำข้ำ

ต้องกำรอะไร แต่ว่ำ...เว่ยกงกงดูเหมือนจะประเมินควำมต้องกำรของข้ำ

ต�ำ่เกินไป แค่ภำพผงัท่ีไม่สมบรูณ์แผ่นหน่ึง ก็คดิจะแลกกับสนิค้ำต้องห้ำม

หลำยล�ำเรือนัน้หรือ ค�ำนวณแลว้จะมองอย่ำงไรลว้นเป็นกำรค้ำขำยทีข้่ำ

เสียเปรียบ!"

ควำมเคยชนิของคณุหนรูองสกุลหลีค่อืภำพผงักำรต่อเรอืท่ีส่งมอบ
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ให้อูเ่รอืล้วนไม่ใช่ภำพทีส่มบรูณ์ ส่วนประกอบทีส่�ำคญัในน้ันต้องให้อูเ่รือ

สกุลหลี่เป็นคนสร้ำงให้เท่ำน้ัน แม้จะเป็นกำรต่อเรือรบให้เขำก็ตำม 

ล้วนท�ำเช่นน้ี ภำยหลังเพรำะควำมสัมพันธ์กับสกุลหลี่เลวร้ำยลง เรือรบ

หลำยล�ำนั้นหลังจำกสร้ำงเสร็จแล้ว แต่เพรำะขำดชิ้นส่วนส�ำคัญไป  

ถึงตอนนี้จึงยังจอดไว้ในอู่เรือเหมือนเศษขยะ

เว่ยกงกงกลับย้ิมอย่ำงได้ใจ "ในจุดนี้ฉู ่ซือหม่ำคงไม่รู ้ ถึงแม ้

คุณหนูรองหลี่จะสมองเสื่อมไป แต่คนท่ีสืบทอดวิชำมหัศจรรย์ของ 

สกุลหลีไ่ม่ได้มเีพยีงนำงแค่คนเดยีว! ตอนนีค้ณุหนสูำมหลีย่อมออกหน้ำ 

วำดภำพผังแผ่นใหม่ออกมำแล้ว อีกไม่ก่ีวันเรือใหม่ก็สำมำรถลงน�้ำ 

ลองล่องดูได้แล้ว ฉู่ซือหม่ำ ท่ำนคงไม่ยินดีจะให้เรือรบหลำยล�ำในอู่เรือ

ของตนเองกลำยเป็นเศษขยะไปตลอดกระมัง ขอเพียงท่ำนพยักหน้ำ 

เรือรบหลำยล�ำนั้นก็สำมำรถฟื้นจำกควำมตำยได้แล้ว"

เหน็ฉูจ่ิ้งเฟิงยังคงมีท่ำทำงไม่เชื่อ เว่ยกงกงจึงหัวเรำะเบำๆ แล้วพดู

ว่ำ "อีกสองสำมวันจะมีคนส่งเรือจ�ำลองย่อส่วนมำให้ท่ำน จริงหรือเท็จ

ท่ำนแค่ดูก็จะรู ้ เรือรบท่ีคุณหนูสำมหลี่ออกแบบเองจะเปิดเผยเป็น 

ครั้งแรกในงำนแข่งต่อเรือในอีกสำมเดือนข้ำงหน้ำ หลังจำกผู้สืบทอด 

คนใหม่สกุลหลี่ผู้น้ีมีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว เกรงแต่ว่ำแม้เรือล�ำเดียวก็ยำก

จะขอได้ ท่ำนซือหม่ำไม่รีบฉวยโอกำสเอำไว้ คงจะพลำดโอกำสใช้งำน

เรือรบนี้ไปเสียแล้ว" 

ฉู่จิ้งเฟิงหรี่ตำลงเล็กน้อยพลำงหัวเรำะเบำๆ แล้วพูดข้ึน "เช่นนั้น 

ข้ำจะคอยเรือจ�ำลองที่เว่ยกงกงจะส่งมำเพื่อเห็นเป็นขวัญตำ"

ตอนเว่ยกงกงจะกลับไปก็เอ่ยปำกพูดต่อว่ำ "ยังมีอีกเร่ืองหน่ึง  
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คณุหนรูองหลีต่อนน้ีกลำยเป็นคนสมองเสือ่มรกัษำไม่ได้แล้ว หวงัว่ำท่ำน

ซือหม่ำจะใจกว้ำง ปล่อยนำงกลับคฤหำสน์ไปเถอะ อีกสิบวันนำงก็จะ

แต่งงำนกับคุณชำยรองเสิ่นแล้ว ท่ำนคุมตัวนำงไว้เช่นนี้ หำกมีข่ำวลือ 

ออกไปคงไม่ดีไม่ใช่หรือ"

ฉู่จิ้งเฟิงเบ้มุมปำก ไม่ได้ตอบกลับและไม่ได้ปฏิเสธ

ด้ำนเสิ่นหรูป๋อหลังจำกได้รับกำรตอบกลับจำกเว่ยกงกงแล้ว 

ก็สบำยใจ รีบไปรำยงำนที่คฤหำสน์สกุลหลี่ทันที

หลังจำกฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ได้ยินว่ำเรื่องรำวมีควำมเปลี่ยนแปลง  

ฉู่ซือหม่ำอำจจะปล่อยตัวคนก็รู้สึกเบำใจ พูดอมิตำภพุทธไม่หยุด

แต่ตอนได้ยินว่ำหลี่เสวียนเอ๋อร์วำดภำพผังต่อเรือจ�ำลองได้จึงหัน

ไปมองอย่ำงสงสัย

เคล็ดวิชำที่สืบทอดจำกบรรพชนสกุลหลี่ กำรสืบทอดต้องไม่มี 

ควำมผดิพลำดใด กำรให้เรอืนีล่้องไปบนคลืน่ทะเล ขนชวิีตคนนบัไม่ถ้วน 

จะให้คนที่ไม่ช�ำนำญวิชำมำใช้ชื่อของสกุลหลี่หลอกลวงคนไม่ได้

ในอดีตที่สำมีของนำงถ่ำยทอดเคล็ดวิชำให้แก่บุตรสำวคนรอง 

ก็เป็นกำรท�ำผิดประเพณีสกุลแล้ว อีกทั้งนำงยังไม่เคยเห็นสำมีถ่ำยทอด

วิชำให้แก่หลี่เสวียนเอ๋อร์เลยด้วยซ�้ำ

ตอนท่ีฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีห่นัมองไปอย่ำงสงสยั หลีเ่สวียนเอ๋อร์ก็นัง่นิง่

อยู่ข้ำงโจวอี๋เหนียงมำรดำของนำง ไม่ก้มหน้ำก้มตำเหมือนท่ีผ่ำนมำ 

ปลำยคำงนั้นเชิดขึ้นเล็กน้อย ไม่อ่อนข้อไม่วำงก้ำม

หลังจำกนำงช้อนตำขึ้นเหลือบมองเสิ่นหรูป๋อแวบหน่ึงแล้วก็ 
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เอ่ยปำกพูดว่ำ "แม่ใหญ่ ตอนนี้พี่รองตกอยู่ในควำมล�ำบำก เสวียนเอ๋อร์

ย่อมต้องพยำยำมสุดก�ำลังไปช่วยพ่ีรอง เมื่อก่อนพ่ีรองเคยถ่ำยทอด 

เคลด็วิชำต่อเรอืให้ข้ำมำบ้ำง แม้เสวียนเอ๋อร์จะโง่งมทึม่ท่ือ ไม่ฉลำดเฉลียว 

เหมือนพ่ีรองที่เรียนรู้ได้ไว แต่ก็พอมีควำมรู้เบื้องต้นบ้ำง อำศัยภำพผัง 

ที่พ่ีรองเหลือท้ิงเอำไว้ ต่อเรือท่ีสมบูรณ์สักล�ำก็ไม่ยำก... แต่เสวียนเอ๋อร ์

มีเรื่องหนึ่งจะขอร้อง ไม่รู้ว่ำแม่ใหญ่จะยอมรับปำกหรือไม่"

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ได้ยินเช่นนั้นจึงเอ่ยถำมขึ้น "จะขอร้องอะไรหรือ"

หลีเ่สวยีนเอ๋อร์พูดอย่ำงหนกัแน่น "ก่อนหน้ำนีเ้พรำะเสวียนเอ๋อร์เป็น

ห่วงพ่ีรอง จงึอยำกจะแต่งงำนไปพร้อมกับนำง แต่คณุชำยรองไม่เห็นด้วย

อย่ำงย่ิง เสวียนเอ๋อร์เดิมคิดว่ำคุณชำยรองรังเกียจเสวียนเอ๋อร์ จึงได ้

เอ่ยปำกปฏิเสธ ผู้ใดจะรู้ว่ำเขำกลับฝำกค�ำพูดมำถึงท่ำนแม่ ที่แท้เขำ 

ไม่อยำกจะสร้ำงควำมน้อยเนื้อต�่ำใจให้เสวียนเอ๋อร์ อยำกให้เสวียนเอ๋อร์

กับพี่รองมีฐำนะเท่ำเทียมกัน แต่งเข้ำเป็นภรรยำเอกเช่นเดียวกัน..."

พูดถึงตรงนี้ ใบหน้ำนำงก็แดงเรื่อ รำวกับหญิงสำวเพ่ิงมีควำมรัก

แรกแย้ม ก่อนจะเงยหน้ำขึน้พูดกับฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีด้่วยรอยย้ิม "คณุชำยรอง 

เสิ่นมีควำมคิดจะแต่งพ่ีสำวน้องสำวเช่นเดียวกับอดีตฮ่องเต้ ไม่รู ้ว่ำ 

แม่ใหญ่จะอุ้มสมข้ำกับพ่ีรอง ภำยหน้ำให้เสวยีนเอ๋อร์ได้อยู่เคยีงข้ำงพ่ีรอง

ไปนำนๆ ได้หรือไม่" 

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่แม้บำงครั้งจะใจอ่อนเลอะเลือนไปบ้ำง แต่ก็ไม่ใช่

คนโง่ นี่มันเรื่องอะไร บุตรสำวคนรองของตนเองยังอยู่ทนทุกข์ในคุกของ

ฉูซ่อืหม่ำ แต่หลีเ่สวียนเอ๋อร์กลบัไม่เลอืกเวลำมำพูดเรือ่งเดมิอกีครัง้ ไม่ใช่

เพื่อบีบบังคับอย่ำงนั้นหรือ
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ตอนน้ีนำงจึงเหลือบมองเสิ่นหรูป๋อที่ก้มหน้ำหลุบตำไม่พูดไม่จำ 

อยู่ด้ำนข้ำงแวบหนึ่งแล้วพูดอย่ำงเย็นชำ "เรื่องเหล่ำนี้ ข้ำกับท่ำนแม่เจ้ำ

ค่อยปรึกษำกันอีกที ตอนนี้เรื่องส�ำคัญที่สุดคือช่วยพ่ีรองของเจ้ำออกมำ

มำกกว่ำกระมัง"

หลีเ่สวียนเอ๋อร์ไม่ยินยอมให้ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหลีป่ล่อยเร่ืองเลยตำมเลย

ไปเช่นน้ี จึงลุกข้ึนคุกเขำ่พูดว่ำ "ตอนนี้พ่ีรองหำเร่ืองให้สกุลหล่ีไม่เว้นวัน 

โชคดีท่ีได้คุณชำยรองเสิ่นไม่ทิ้งขว้ำง ทว่ำแม่ใหญ่ต้องค�ำนึงถึงชื่อเสียง

ของคุณชำยรองเสิ่นบ้ำง ถ้ำพ่ีรองถูกรำชส�ำนักคำดโทษจริง ถูกเนรเทศ 

ท่ำนยังอยำกให้สกุลเสิ่นได้รับควำมล�ำบำกอย่ำงนั้นหรือ ตอนน้ี 

เทียบมงคลถูกแจกไปทั่วแล้ว อีกสิบวันก็จะมีแขกมำถึงบ้ำน ถ้ำพ่ีรอง 

ไม่กลับมำ เก้ียวมงคลของสกุลเสิ่นจะให้ยกกลับไปท้ังที่ยังว่ำงหรือ 

คุณชำยรองเสิ่นมีน�้ำใจและคุณธรรมกับสกุลหล่ี เสวียนเอ๋อร์ทนไม่ไหว 

ทีจ่ะให้คณุชำยรองเสิน่ต้องถูกคนว่ำร้ำย ยินดีจะแต่งงำนเข้ำไปก่อนพ่ีรอง 

รอพี่รองกลับมำอย่ำงปลอดภัย ค่อยรับพี่รองเข้ำคฤหำสน์อีกที" 

ในตอนนีห้ล่งเซยีงสำวใช้ของหลีร่ัว่อว๋ีทนฟังต่อไปไม่ไหวจงึถลงึตำ

พูดเสียงดังว่ำ "ท�ำไมเจ้ำคะ ควำมหมำยของคุณหนูสำมคือท่ำนแต่ง 

เข้ำบ้ำนก่อน จะให้คุณหนูรองที่เป็นภรรยำเอกแต่งเข้ำทีหลังเหมือนเป็น

อนุอย่ำงนั้นหรือเจ้ำคะ"

ควำมน่ำรักโอนอ่อนผ่อนตำมของหลี่เสวียนเอ๋อร์ที่ผ่ำนมำหำยไป

แล้ว นำงเชิดปลำยคำงข้ึนพูดทีละค�ำอย่ำงชัดเจน "ถ้ำนำงลบล้ำง 

ควำมผิดได้ไม่ทันเวลำ จะแต่งเข้ำบ้ำนเมื่อใดก็ยังไม่แน่เลย"

ค�ำพูดที่พูดออกมำอย่ำงใจด�ำฟังชัดเจนเช่นนี้ แม้แต่โจวอี๋เหนียง 
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ก็ยังถลึงตำใส่นำงอย่ำงทนไม่ไหว 

แท้จรงิแล้วหลีเ่สวียนเอ๋อร์ก็ทนเก็บกดในใจเช่นกัน มำถึงช่วงส�ำคญั

น้ีแล้ว แต่เสิ่นหรูป๋อกลับไม่ได้พูดกับฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่เรื่องจะให้พ่ีน้อง

แต่งงำนพร้อมกันเลย แม้แต่เมื่อครู่ตอนที่นำงเอ่ยปำกพูด เขำยังถลึงตำ

ใส่นำงอีกด้วย นำงจึงทนไม่ไหวพูดสร้ำงควำมล�ำบำกใจทันที ค�ำพูดจึง

แสลงหูอย่ำงเลี่ยงไม่ได้

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่แม้จะใจกว้ำงกับคุณหนูสำมบุตรสำวภรรยำรอง 

มำตลอด แต่เรื่องน้ีเก่ียวพันถึงงำนแต่งงำนของบุตรสำวตนเอง จะไม่มี

จิตใจเอนเอียงได้อย่ำงไร ตอนนี้ในใจนำงไม่พอใจอย่ำงมำก พูดเสียงดัง

ขึ้นว่ำ "เสวียนเอ๋อร์ เจ้ำพูดอะไร! เจ้ำหวังอยำกให้พี่รองของเจ้ำเกิดเรื่อง

ขึ้นให้ได้อย่ำงนั้นหรือ"

แม้ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่จะโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ แต่หล่ีเสวียนเอ๋อร์กลับ

ไม่ยอมอ่อนข้อ พูดด้วยเสียงดังกังวำน "เสวียนเอ๋อร์แค่พูดควำมจริงที ่

ทกุคนรูอ้ยู่แก่ใจดีแล้ว ซอืหม่ำผูนั้น้ไม่ลงรอยกับพ่ีรองอยู่แล้ว ตอนนีพ่ี้รอง

มีชนักติดหลังทั้งยังตกอยู่ในมือของเขำ เขำจะไม่จัดกำรได้อย่ำงไร  

แผนในตอนนี้ย่อมต้องเป็นกำรแก้ไขเรื่องด่วนเฉพำะหน้ำ รักษำหน้ำตำ

ของหลี่เสิ่นสองสกุลเอำไว้จึงจะถูก"

พูดจบนำงก็เหลือบมองเสิ่นหรูป๋อที่อยู่ด้ำนข้ำง กลับเห็นเขำ 

ไม่ขยับเขยื้อน ในใจก็รู้สึกโมโห เขำคิดอะไรอยู่กันแน่ ถึงขั้นนี้แล้วเหตุใด

จึงไม่พูดไม่จำอีก 

ในตอนน้ีเองบ่ำวเฝ้ำประตูก็มำรำยงำนว่ำฮูหยินผู ้เฒ่ำเสิ่นมำ 

ที่คฤหำสน์ด้วยตนเอง
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ฮหูยินผูเ้ฒ่ำเสิน่มอีำยุน้อยกว่ำฮหูยินผู้เฒ่ำหล่ีเลก็น้อย แม้สกุลเสิน่

จะตกต�่ำมำระยะหน่ึง แต่นำงก�ำเนิดในครอบครัวขุนนำง สวมเส้ืองำม 

กินอำหำรดีมำแต่เด็ก ทุกอย่ำงล้วนต้องประณีต จึงดูสูงสง่ำรำวปุยเมฆ

ลอยสูงอยู่บนฟ้ำไม่แตะดินแม้แต่น้อย

เดิมทีใจนำงดูถูกครอบครัวพ่อค้ำอย่ำงสกุลหลี่อยู่แล้ว เมื่อคิดว่ำ

หญิงที่ใกล้จะมำเป็นลูกสะใภ้เป็นคนสมองเสื่อมพำออกงำนไม่ได้  

ควำมอึดอัดร�ำคำญใจนี้ก็ ย่ิงเพ่ิมมำกขึ้น เมื่อคิดว่ำภำยหน้ำกลับ 

เมืองหลวง งำนเลี้ยงน�้ำชำในเรือนหลังคงมีไม่น้อย ลูกสะใภ้ของคนอื่น

ล้วนเป็นธิดำตระกูลใหญ่เฉลียวฉลำด พอมำถึงบ้ำนนำงกลับต้องพำคน

ปัญญำอ่อนไปท�ำขำยหน้ำ นำงก็กังวลทั้งคืนจนยำกจะนอนหลับได้

แต่ว่ำสกุลเสิ่นที่ผ่ำนมำอยู่ในกำรตัดสินใจของบุตรชำยคนรอง  

เขำเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อฟังมำรดำเลย แม้จะกังวลแต่นำงก็ท�ำได้เพียง

อดทนไว้ อย่ำงไรเสียกำรฟื้นฟูสกุลเสิ่นยังต้องอำศัยสุดยอดวิชำกำร 

ต่อเรือของสกุลหลี่

ทว่ำเมื่อวำนบุตรชำยกลับมำพูดเปลี่ยนใจ บอกนำงว่ำจะแต่งกับ

คุณหนูสำมบุตรสำวภรรยำรองสกุลหลี่เข้ำคฤหำสน์มำพร้อมกันด้วย 

อยำกให้นำงไปพูดทำบทำมกับฮหูยนิผูเ้ฒ่ำหลีด้่วยตนเอง ฮหูยินผู้เฒ่ำเสิน่ 

ติในชำติก�ำเนิดต�่ำต้อยของหลี่เสวียนเอ๋อร์ แต่ในใจก็รู้สึกโล่งอกเช่นกัน

หำกเป็นจริงตำมที่บุตรชำยพูดเรื่องว่ำหลี่เสวียนเอ๋อร์กุมเคล็ดวิชำ

สกุลหลี่ที่ไม่ถ่ำยทอดให้คนนอกเอำไว้ แม้ชำติก�ำเนิดจะไม่สูงนัก แต่ก็

เพียงพอจะทูลขอรำงวัลจำกฮ่องเต้ได้ ถึงยำมต้องพำนำงออกบ้ำน 

ไปพบปะสหำย ก็ไม่นับว่ำขำยหน้ำมำกนัก
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อีกอย่ำง ภำยหน้ำรอให้สกุลเสิ่นฟื้นตัว ไม่ต้องใช้เคล็ดวิชำสกุลหลี่

แล้ว บุตรชำยคนรองค่อยหำคู่ครองที่เหมำะสม ให้นำงท่ีเป็นสะใภ้จำก 

ลูกภรรยำรองไปเป็นอนุหลีกทำงให้คนเหมำะสมกว่ำก็นับว่ำมีเหตุผล 

เพื่อนบ้ำนข้ำงเคียงก็พูดนินทำว่ำร้ำยอะไรไม่ได้!

เมื่อคิดได้เช่นนี้ เมฆหมอกในใจฮูหยินผู้เฒ่ำเสิ่นก็จำงหำยไป จึง 

ท�ำตำมค�ำสั่งของบุตรชำยมำพูดทำบทำมที่คฤหำสน์สกุลหลี่

ไม่คิดว่ำพอเข้ำประตูมำก็เห็นคนในคฤหำสน์สกุลหล่ีท่ำทำง

เคร่งเครียดเตรียมปะทะกัน ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ปั้นหน้ำเครียด จนกระทั่ง 

เห็นนำงจงึได้ฝืนย้ิมออกมำ แต่ในตอนทีน่ำงลองเอ่ยปำกพูดทำบทำมกับ 

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ สีหน้ำของฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ก็ตึงเป็นกลองหนังวัวอีกครั้ง

"เหน็ทีนีค่งไม่ใช่คุณหนสูำมในคฤหำสน์ของพวกเรำคดิไปข้ำงเดยีว

เสยีแล้ว แต่ได้พูดเจรจำกับสกุลเสิน่ของพวกท่ำนไว้ก่อน! ในเมือ่สองฝ่ำย

รักกัน ข้ำที่เป็นฮูหยินใหญ่จะมีเหตุผลอะไรไปขัดขวำงล่ะ ไม่เช่นนั้น

คนนอกคงจะเข้ำใจผดิว่ำข้ำใจร้ำยกับลกูของภรรยำรอง" เมือ่มสีภำพเป็น

เช่นน้ีแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ท่ีเลอะเลือนมำตลอดก็นับว่ำเห็นทุกอย่ำง 

ได้ชัดเจน คิดถึงครั้งก่อนที่โจวอี๋เหนียงเสนอเรื่องแต่งงำนพร้อมกันขึ้นมำ 

ที่แท้ก็มีแผนไว้แต่แรกแล้ว ในใจของนำงโกรธจนแทบระเบิด!

ว่ำกันว่ำหนำวร้อนท�ำให้รู้น�้ำใจจริง คิดไม่ถึงว่ำพอบุตรสำวคนรอง

ป่วย แต่ละคนในคฤหำสน์ก็พำกันเผยร่ำงแท้ และยังรีบร้อนจนทนไม่ไหว

เช่นนี้อีกด้วย... 

ควำมโมโหจู่โจมหัวใจ ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่จึงพูดเสียงแข็งขึ้นมำบ้ำง 

"แต่เมื่อสกุลเสิ่นของพวกเจ้ำท�ำเช่นน้ี เห็นได้ชัดว่ำรังเกียจลูกรองของข้ำ
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ที่ประสบอุบัติเหตุจนสมองเสื่อม แต่สกุลหลี่ของพวกเรำไม่เคยเอำกำร

หมั้นหมำยก่อนหน้ำน้ีมำข่มขู่สกุลเสิ่นของพวกเจ้ำว่ำต้องแต่งงำนให้ได้ 

เมือ่เป็นเช่นนี ้ กำรหมัน้หมำยก่อนหน้ำน้ีก็ถือว่ำไม่เคยมมีำก่อน สกุลเสิน่ 

ของพวกเจ้ำมนี�ำ้ใจมคุีณธรรม มพีร้อมทกุอย่ำง ลกูรองของข้ำไม่มวีำสนำ

มำกอย่ำงนั้น รับไว้ไม่ไหว สกุลหลี่ของพวกเรำไม่ขำดเงิน แม้รั่วอวี๋จะไม่

ได้แต่งงำนไปตลอด แต่แค่สตรีผู้เดียวสกุลหลี่ยังเลี้ยงไหว!"

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่พูดพลำงลุกขึ้นยืน "เทียบถอนหมั้นพรุ่งน้ีจะส่งไป 

ถึงคฤหำสน์สกุลเสิน่ ส�ำหรบัเรือ่งกำรแต่งงำนของสกลุเสิน่กับคณุหนสูำม 

ขอให้ฮหูยนิเสิน่เจรจำกับโจวอีเ๋หนยีงเอง คณุชำยรองเสิน่กบัคณุหนูสำม

ล้วนเป็นคนมีควำมคิด โจวอ๋ีเหนียงก็คิดกำรรอบคอบ ตัวข้ำตัดสินใจ 

แทนพวกเจ้ำไม่ได้หรอก!"

พูดจบนำงก็น�ำสำวใช้และบ่ำวหญิงอำวุโสออกจำกโถงไปด้วย

ควำมโมโห

โจวอี๋เหนียงถูกค�ำพูดของฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่บีบจนหน้ำตึงเป็นพักๆ 

รู้สึกอับอำยไม่รู้จะเอำหน้ำไปไว้ที่ใด 

หลี่เสวียนเอ๋อร์รู้สึกเสียใจเช่นกัน ที่แท้เสิ่นหรูป๋อมีแผนกำรไว้แล้ว 

ให้ฮูหยินผู้เฒ่ำเสิ่นของคฤหำสน์สกุลเสิ่นเป็นคนมำพูดทำบทำม นี่เป็น 

วิธีที่ดีที่สุด หำกให้ฮูหยินผู้เฒ่ำเสิ่นเป็นคนเอ่ยปำก ย่อมถูกต้องตำมหลัก

มำกกว่ำ

น่ำเสยีดำยท่ีตนเองใจร้อนและพูดจำใจด�ำ ถึงข้ันท�ำให้ฮหูยินผูเ้ฒ่ำหล่ี 

ที่อำรมณ์เย็นมำตลอดร้อนใจ ท�ำให้กอบกู้สถำนกำรณ์นี้ได้ยำก

ตอนทีน่ำงหนัไปมองเสิน่หรปู๋อ เหน็เขำเหลอืบมองนำงอย่ำงเย็นชำ
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แวบหนึ่ง แล้วหลุบตำลงอีกครั้ง ไม่รู้ว่ำในใจคิดอะไรอยู่

ส่วนฮหูยินผูเ้ฒ่ำเสิน่ ควำมโมโหในใจย่ิงพุ่งทะลกุ้อนเมฆ นำงคิดเสมอ 

ว่ำตนเองสูงกว่ำสกุลหลี่หน่ึงขั้น นำงมำที่คฤหำสน์น้ีด้วยตนเองถือว่ำ 

ลดตัวมำกแล้ว คิดไม่ถึงว่ำจะถูกพูดจำประชดประชันยกใหญ่ ซ�้ำยัง 

ถูกถอนหมั้นอีกด้วย หน�ำซ�้ำยังโยนนำงให้ไปเจรจำกำรแต่งงำนของ 

บุตรชำยกับคนเป็นภรรยำรอง!

ตระกูลพ่อค้ำอย่ำงสกุลหลี่ต่อให้ได้รับกำรอบรมมำไม่ดีอย่ำงไร  

แต่ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่อย่ำงไรก็เป็นถึงบุตรสำวสกุลบัณฑิต เหตุใดมำรยำท

แค่นี้ก็ยังไม่รู้เรื่อง กักขฬะอย่ำงมำก! 

ในตอนนีม้องไปทำงหลีเ่สวียนเอ๋อร์ท่ีมสีีหน้ำอดึอดั ฮหูยินผู้เฒ่ำเส่ิน 

ก็รู้สึกขัดตำเป็นอย่ำงยิ่ง

แม้จะมีหน้ำตำหมดจดสะสวย แต่กลับฉำยควำมใจแคบ ท�ำงำน

ไม่ใจกว้ำงเหมือนคุณหนูรองหลี่ก ่อนป่วยเลย อีกท้ังนำงยังมำม ี

ควำมสัมพันธ์ลับกับว่ำที่พ่ีเขยรองและแอบตั้งท้อง เห็นได้ว่ำไม่ใช่หญิง 

ที่เรียบร้อยดีงำมอะไร! ไว้รอให้สกุลเสิ่นได้ยืนมั่นในรำชส�ำนัก จะต้องให้

บุตรชำยรีบหย่ำนำงจิ้งจอกนี้ทิ้งไปเสียโดยเร็ว!

เพียงชัว่ครูท่กุคนเกิดควำมคิดในใจไปต่ำงกัน หลงัจำกฮหูยินผูเ้ฒ่ำ

เสิ่นก�ำชับกับโจวอ๋ีเหนียงเสียงแข็งว่ำงำนแต่งอีกสิบวันข้ำงหน้ำให้จัด 

ตำมเดิม รำยละเอียดให้ไปปรึกษำกับพ่อบ้ำนคฤหำสน์สกุลเสิ่นได้  

เสร็จแล้วก็จำกไปด้วยควำมโมโหโกรธำ

จำกนั้นเทียบถอนหมั้นของสกุลหลี่ไม่รอให้ถึงฟ้ำมืดก็ถูกส่งไป 

ที่คฤหำสน์สกุลเสิ่นแล้ว
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ฮูหยินผู้เฒ่ำเสิ่นยังโมโหไม่หำย เลิกค้ิวข้ึนแล้วพูดกับเส่ินหรูป๋อว่ำ 

"ถอนหมั้นก็ดี หญิงโอหังสกุลหลี่แต่งเข้ำมำหนึ่งคนก็ทนรับไม่ไหวแล้ว" 

เสิ่นหรูป๋อได้ยินเช่นนั้นกลับพูดตอบอย่ำงหนักแน่น "รั่วอวี๋อีกไม ่

ก่ีวันต้องกลับคฤหำสน์แน่นอน หวังว่ำท่ำนแม่จะสั่งคนว่ำอีกสิบวัน 

หลังจำกแต่งเสวียนเอ๋อร์เข้ำบ้ำนแล้ว ต้องเตรียมงำนพิธีอีกครั้ง รับรั่วอวี๋

กลับมำในคฤหำสน์ด้วย"

ฮูหยินผู้เฒ่ำเสิ่นเลิกคิ้วอย่ำงตกใจ "เจ้ำไม่เห็นหรือ เทียบถอนหมั้น

ของสกุลหลี่ส่งมำแล้ว จะมีกำรแต่งหลี่รั่วอว๋ีน่ันเข้ำบ้ำนได้อย่ำงไร  

อีกอย่ำงนำงก็สมองเสื่อมไปแล้ว เจ้ำจะแต่งกับนำงไปท�ำไม!"

เสิน่หรปู๋อไม่ตอบ เพียงแค่พูดสัน้ๆ ว่ำ "ท่ำนแม่ไม่จ�ำเป็นต้องถำมมำก  

ท�ำตำมค�ำสั่งของข้ำก็พอ ถ้ำไม่แต่งกับรั่วอว๋ี...ลูกคงนอนหลับไม่สบำย 

กินอำหำรก็ไร้รสชำติแน่นอน หวังว่ำท่ำนแม่จะตดัสินใจท�ำตำมควำมคิดนี ้

ของลูกด้วย!"

เดมิทเีขำไม่คิดจะไว้หน้ำสกุลหลี ่แต่หลีเ่สวียนเอ๋อร์อดทนรอไม่ไหว 

ท�ำลำยแผนกำรของเขำจนหมด ทว่ำไม่เป็นไร ตอนน้ีร้ำนค้ำสกุลหลีอ่ยู่ใน

กำรควบคุมของเขำแล้ว ด้วยแผนกำรหลำยเดือนที่ผ่ำนมำนี้ ร้ำนค้ำของ

สกุลหลีถู่กกวำดเงินไปจนหมดแล้ว ในบญัชเีหลอืเพียงหน้ีเงนิกู้มหำศำล

เท่ำน้ัน ขอเพียงเขำขยับเพียงนิด หน้ำประตูคฤหำสน์สกุลหล่ีก็จะถูกอุด

ไปด้วยเจ้ำหนี้จนแน่นขนัด

ถึงตอนนั้นเขำจะท�ำให้ฮูหยินผู ้เฒ่ำหล่ีมำคุกเข่ำถึงคฤหำสน ์

สกุลเสิ่น ยกหลี่รั่วอวี๋มำให้เอง!

พูดถึงตรงนี ้คนท่ีสมควรตำยทีส่ดุก็คือฉูจ่ิง้เฟิงผูน้ัน้ บงัอำจมำท�ำให้
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แผนท้ังหมดของเขำวุ่นวำย เดิมทีคิดว่ำหลี่รั่วอว๋ีล่วงเกินเจ้ำคนผู้น้ัน  

แต่ดูจำกสภำพกำรณ์วันนั้นแล้ว ฉู่จิ้งเฟิงเห็นได้ชัดว่ำยังหลงใหลใน 

ควำมงำมของหลี่รั่วอว๋ีอยู่ เรื่องน้ีท�ำให้เขำจ�ำต้องไปขอร้องให้เว่ยกงกง 

ออกหน้ำ ใช้ภำพผังกำรต่อเรือประจ�ำสกุลหลี่มำเป็นเหยื่อล่อให้คนแซ่ฉู่

นั่นติดกับจะได้ปล่อยตัวหลี่รั่วอวี๋

เมื่อคิดว่ำยังต้องรออีกหลำยวันจึงจะได้ร่ำงท่ีโหยหำทุกวันทุกคืน 

มำอยู่ในอ้อมกอดเสพสุขได้ตำมใจหวัง เสิ่นหรูป๋อก็รู้สึกว่ำใต้ท้องน้อย 

มีไอร้อนที่ยำกจะอธิบำยได้เกิดขึ้นเป็นระลอก

ฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่ในคืนน้ียำกจะข่มตำนอนได้ ในวันรุ่งข้ึนนำงจึงสั่ง

พ่อบ้ำนให้เตรียมของขวัญ แล้วน่ังรถม้ำไปยังที่พักรับรองเพ่ือขอพบ 

ฉู่ซือหม่ำ

ตอนที่องครักษ์รำยงำนต่อฉู่ซือหม่ำว่ำฮูหยินผู้เฒ่ำหลี่มำขอพบ  

ฉู่จิ้งเฟิงเพ่ิงจะขมวดคิ้วกล่อมให้หญิงสมองเสื่อมกินขนมแป้งเกำลัด 

ปั้นไส้ถั่วแดงไปครึ่งลูก 

กำรป่วยในครั้งนี้หลี่รั่วอว๋ีย่ิงดูอ่อนแอมำกข้ึน นำงไม่ยอมลุก 

จำกเตียงเลย ขดตัวอยู่ใต้ผ้ำห่มบนเตียง จะต้องให้คนมำป้อนอำหำร

เท่ำนั้นจึงจะยอมกิน

หลี่รั่วอว๋ีกินไปได้ครึ่งลูก รู ้สึกว่ำขนมแป้งปั้นลูกเล็กๆ นี้หวำน 

อร่อยมำก จึงยกที่เหลืออีกครึ่งลูกยื่นไปที่ริมฝีปำกบำงๆ ของฉู่จิ้งเฟิง

ฉู่จิ้งเฟิงมีหรือจะยอมกินของเหลือจำกนำง เขำจึงเอี้ยวตัวเล็กน้อย

คิดจะหลบ คำดไม่ถึงว่ำนำงจะไม่ลดละมุดออกมำจำกใต้ผ้ำห่ม ยำมน้ี
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นำงสวมเพียงบงัทรงสกีลบีบวั เนินอกอวบอิม่ดนัเนือ้ผ้ำให้นนูสงู แขนขำว

รำวหิมะคู่หนึ่งเผยออกมำให้เห็นอย่ำงไม่ปิดบัง เจิดจ้ำเสียจนเห็นแล้ว

แทบจะลืมตำไม่ขึ้น 

ฉูจ่ิง้เฟิงตัวแขง็ไปเลก็น้อย แค่เหม่อเพียงนิดก็ท�ำให้หญิงสมองเสือ่ม

ผู้นั้นได้เปรียบ ยัดขนมแป้งเกำลัดปั้นไส้ถ่ัวแดงท่ีเปื้อนน�้ำลำยของนำง 

ใส่ปำกเขำ ดวงตำของฉูจ่ิง้เฟิงหรีล่ง กลนืของหวำนในปำกลงไปโดยไม่รู้ตวั  

ทนัใดนัน้ก็รู้สกึว่ำหญิงสำวทีข่ยับตัวไปมำตรงหน้ำเหมอืนของว่ำงรสอร่อย

ที่ถูกห่อด้วยเสื้อที่ท�ำจำกข้ำวเหนียว รอกำรแกะออกแล้วกินอย่ำง 

มีควำมสุข...

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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